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انطلق فعاليات
جائزة ا÷زائر ◊فظ
القرآان الكرË

بوعزغي يÎأاّسس الحتفال باليوم العاŸي
Ÿكافحة التّصصحر باŸدية

يÎاأّسس وزير الفلحة والتنمية الريفية والصشيد البحري عبد القادر
بوعزغي ،اليوم ،الحتفال الرسشمي باليوم العاŸي Ÿكافحة التصشحر
بولية اŸدية ،كما سشيقوم بزيارة العديد من اŸسشتثمرات الفلحية
ولقاء الفلح ÚاŸرب Úو‡ثلي الششعب.

نسصيب ‘ زيارة
عمل إا ¤البليدة

السصاسصي يتابع نشصاطات
قطاع الّتجارة بع Úالدفلى

يشش- -رف وزي- -ر الشش -وؤون ال -دي -ن -ي -ة
والأوق- -اف ﬁم -د ع -يسش -ى ،ال -ي -وم،
ع-ل-ى الن-ط-لق ال-رسش-م-ي ل-ف-ع-ال-ي-ات جائزة ا÷زائر الدولية
◊فظ القراآن الكر Ëوترتيله وتفسشÒه
‘ دورت- -ه -ا الـ  ،١4وذلك ب -قصش -ر اŸع-ارضس
«صش -اف-كسس» اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة ٢١ : 3٠
ليل.

اإلعلم ‘ حالة األزمات
ﬁور تكوين ا◊ماية اŸدنية

ي -ق-وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
حسش Úنسشيب بزيارة عمل
وتفّقد اإ ¤ولية البليدة،
اليوم ،يعاين خللها جملة من الهياكل واŸششاريع التابعة
ل-ل-ق-ط-اع ،م-ن-ه-ا ﬁط-ة الضش-خ ب-ب-ل-دي-ة ب-ني تامو ،وﬁطة ت-نّ-ظ م اŸديرية
الضش- - -خ ال - -رئ - -يسش - -ي - -ة ل - -وادي ا◊راشس – سش - -د ال-ع-امة للحماية
ال- -دوي- -رة ،ومشش -روع ﬁط -ة تصش -ف -ي -ة اŸدن - -ي - -ة ،غ- -دا،
ب - -وف - -اريك ب- -ب- -ل- -دي- -ة الشش- -ب- -ل- -ي ،دورة تكوينية ‘
›ال الإع - - -لم ‘
وسش-ي-ك-ون الن-ط-لق م-ن م-قر
ح - - -ال- - -ة الأزم- - -ات،
الــــــــوزارة اب- - - - -تــــــداء
وذلك ع -ل -ى مسش -ت-وى
مــــــن السشاعــــــة
اŸدي - - -ري - - -ة ل - - -ولي - - -ة
 ٠٠ : ٠٨صشباحا.
ا÷زائ -ر ب -ا◊راشس م -ق -اب-ل مسش-تشش-ف-ى زم‹Ò
ابتداء من السشاعة الـ  ٠9 : ٠٠صشباحا.

‘ اإطار Œسشيد مششروع برنامج ا◊كومة
ومتابعة نششاطات قطاع التجارة الرامية
اإ ¤ضش- -م- -ان “وي- -ن السش -وق ،ي -ق -وم وزي -ر
ال -ت -ج -ارة اأح-م-د ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ السش-اسش-ي،
ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت-فّ-ق -د اإ ¤ولي-ة
ع Úالدفلى.
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اŸسشلم »Úاآفاق القرن  ،٢٢يششارك فيها ﬁمد العربي الششايششي اأسشتاذ
ال -ل -ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسش-ع
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موضشوع «اŸعارك الكÈى
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برعاية رئيسس ا÷مهؤرية

انطÓق الطبعة ÷ 14ائزة ا÷زائر الدولية للقرآان الكر Ëاليؤم
تقليد يتنافسس فيه حفظة القراآن من  51دولة
تنطلق ،اليؤم ،بقصشر اŸعارضس بالصشنؤبر البحري (ا÷زائر العاصشمة) ،فعاليات الطبعة ÷ 14ائزة ا÷زائر الدولية ◊فظ
القرآان الكر ËوŒؤيده وتفسشÒه وذلك Ãششاركة  51دولة.
ت-ع-د ه-ذه اŸن-افسص-ة ال-دول-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م
ب -اسص -ت -م-رار م-ن-ذ سص-ن-ة – 2003ت ال-رع-اي-ة
السص -ام -ي -ة ل -رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،تقليدا يتنافسض من خÓله حفظة
القرآان من ﬂتلف البلدان اإلسصÓمية عÈ
العا.⁄
ويعكسض تنظيم هذه ا÷ائزة الدولية ،التي
ت -ن -ظ -م -ه-ا وزارة الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واألوق-اف،
اله -ت -م -ام ال -ذي ت-ول-ي-ه ا÷زائ-ر ل-ك-ت-اب ال-ل-ه
و“سصك الشص -عب ا÷زائ -ري ب -ال -ق-رآان ال-ك-رË
وبحسصن تÓوته.
وباŸوازاة مع هذه اŸسصابقة التي يشصرف
عليها علماء دين جزائريون ومن عدة دول
إاسصÓمية ،سصيتم تنظيم مسصابقة لصصغار حفظة
القرآان الكر ،Ëالتي تعد مسصابقة تشصجيعية
Óطفال الذين ل يتعدى سصنهم 1٥
موجهة ل أ
سصنة.
وسصيتحصصل الفائز األول ‘ اŸسصابقة التي
سصيتنافسض فيها الطلبة الذين تقل أاعمارهم
عن  2٥سصنة ،على مبلغ ما‹ يقدر Ãليون
دينار جزائري ،بينما يتحصصل الفائز الثاÊ

على  800أالف دينار والثالث على  ٥00أالف
دينار.
وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -مسص-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة اÿاصص-ة
بصصغار حفظة القرآان ،سصيتحصصل الفائز األول
على مبلغ  ٥00أالف دينار والثا Êعلى  400أالف

دينار والثالث على  300أالف دينار.
وب-اإلضص-اف-ة إا ¤ال-ف-ائ-زي-ن ال-ثÓ-ثة األوائل،
سص-ي-ت-م Ãن-اسص-ب-ة ل-ي-ل-ة ال-ق-در اŸب-ارك-ة ت-كرË
اŸشصارك ‘ Úفعاليات هذه اŸسصابقة بجوائز
قيمة.

مؤقف ا÷زائر مششرف من أازمة قطر مع جÒانها

باهتمام بالغ تدهور العÓقات ب Úبعضض دول
اÿليج ودول اŸنطقة وانعكاسصاته على وحدة
وتضصامن العا ⁄العربي».
ك- -م- -ا دعت ›م -ل ال -ب -ل -دان اŸع -ن -ي -ة إا¤
«ان- -ت- -ه- -اج ا◊وار كسص- -ب- -ي- -ل وح- -ي- -د ل -تسص -وي -ة
خÓفاتهم التي Áكنها بطبيعة ا◊ال أان تؤوثر
على العÓقات ب Úالدول» ،حاثة على «ضصرورة
التزام مبدأا حسصن ا÷وار وعدم التدخل ‘

الشص -ؤوون ال -داخ -ل-ي-ة ل-ل-دول واحÎام سص-ي-ادت-ه-ا
الوطنية ‘ جميع الظروف».
وأاك -دت ا÷زائ -ر أان -ه -ا «ت -ب -ق -ى واث-ق-ة ب-أان
الصص- -ع- -وب -ات ا◊ال -ي -ة ظ -رف -ي -ة وأان ا◊ك -م -ة
والتحفظ سصيسصودان ‘ النهاية ،خاصصة وأان
التحديات ا◊قيقية التي تعÎضض سص Òالدول
والشصعوب العربية نحو تضصامن فعال ووحدة
حقيقية ،كثÒة على غرار اإلرهاب».

بحث التطؤرات اأ’خÒة ‘ منطقة اÿليج

اسشتعراضض قضشايا اأ’من ومكافحة اإ’رهاب ‘ إافريقيا
اسشتقبل الؤزير الأول عبد اÛيد
تبؤن ،اأول اأمسس ،با÷زائر العاصشمة،
ك- -ام- -ؤن- -ت- -ؤ اإف -را Ëوزي -ر السش -ي -اح -ة
وا◊ي - -اة الÈي - -ة والآث - -ار اŸب - -ع - -ؤث
اÿاصس ل -رئ -يسس ج-م-ه-ؤري-ة اأوغ-ن-دا
يؤاري كاقؤتا مؤسشيفيني اإ ¤رئيسس
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة.
اأوضص -ح ب -ي -ان Ÿصص -ال-ح ال-وزي-ر الأول اأن
اللقاء سصمح بالتطرق اإ« ¤تطور التعاون
ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ال -ع -دي-د م-ن اÛالت ال-ت-ي
ت - -رب - -ط ال- -ب- -ل- -دي- -ن ب- -عÓ- -ق- -ات ت- -وصص- -ف
باŸمتازة».
واأضص - -اف ن - -فسض اŸصص- -در اأن- -ه «اإب- -رازا
ÿصصوصصية العÓقة التاريخية التي Œمع
البلدين اأكد الوزير الأول لضصيفه اسصتعداد
ا÷زائر لعدم ادخار اأي جهد من اأجل
الدعم اأك Ìلهذا التعاون».
ك-م-ا سص-م-ح ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى ب-حضص-ور

وزي- -ر الشص- -وؤون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال -ق -ادر
مسصاهل ،باسصتعراضض «القضصايا الإقليمية
ذات الهتمام اŸشصÎك كالسصلم والأمن ‘
اإفريقيا وكذا مكافحة الإرهاب وا÷رÁة
العابرة للحدود».

دراسشة التعاون ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي
اسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ال-ط-اه-ر حجار ،أاول
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،سش -فÒ
ورئ- - - - -يسس وف - - - -د ال–اد الوروب - - - -ي
ب - - - -ا÷زائ - - - -ر ج - - - -ؤن اورورغ ال - - - -ذي
اسش - -ت- -ع- -رضس م- -ع- -ه وضش- -ع ال- -عÓ- -ق- -ات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة ‘ ›ال ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،حسش-ب-م-ا اك-ده ب-يان
للؤزارة.
واسصتعرضض الطرفان خÓل هذا اللقاء،
وضصع العÓقات الثنائية ‘ ›ال التعليم
العا‹ والبحث العلمي ،كما عكفا على بحث
الطرق والوسصائل الكفيلة بتعزيز عÓقات
ال- -ت -ع -اون ه -ذه اك Ìف -اك Ìوك -ذا م -راف -ق -ة
مؤوسصسصاتنا ‘ تطورها القتصصادي» ،حسصبما
أاكد ذات اŸصصدر.
ودارت اÙادثات أايضصا حول ›الت
أاخرى «ل سصيما التشصغيل ومÓءمة التكوين
م- -ع اح- -ت- -ي- -اج- -ات ال -ق -ط -اع الج -ت -م -اع -ي
والق- -تصص- -ادي وه- -ذا قصص -د –سص Úأا‰اط

إانتاجنا وجعلها مطابقة للمعاي Òالدولية»،
حسصبما أاكد ذات اŸصصدر.
و‘ إاطار برنامج «ايراسصموسض» تطرق
الطرفان إا ¤إامكانيات إاقامة «عÓقات أاكÌ
عمقا» ب Úا÷امعات ل سصيما تنظيم دورات
تكوين والتنقل وتبادل اÈÿات» ،حسصبما
جاء ‘ البيان.

مدلسشي يعرضض Œربة ا÷زائر ‘ مدينة البندقية

شش -ارك رئ -يسس اÛلسس ال -دسش -ت-ؤري
مراد مدلسشي ،أامسس ‘ ،أاششغال الدورة
ا◊ادي- - -ة عشش- - -رة ب - -ع - -د اŸائ - -ة ()111
لوروب -ي -ة ل -ل -دÁق -راط -ي-ة
ل -ل -ج -ن -ة ا أ
ب-ؤاسش-ط-ة ال-ق-ان-ؤن ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس
لوروبي اŸعروفة بـ»÷نة فينيسشيا»
ا أ
ال-ت-ي ت-ن-ع-ق-د Ãدي-ن-ة البندقية (فينيسشيا)،
حسشب ما أافاد به بيان للمجلسس الدسشتؤري.
وأاوضص- -ح ذات اŸصص- -در أان ال -دورة ال -ت -ي
ت -خ -ت -م ال -ي -وم« ،ت -ن -اقشض مسص-ائ-ل ع-دة ذات
الصص-ل-ة ب-ال-ت-ط-ورات ال-دسص-تورية والتشصريعية
ا◊اصص - -ل - -ة ‘ ال - -ب - -ل - -دان األعضص - -اء وذلك
Ãشصاركة ‡ثل Úللدول األعضصاء ‘ هذه
اللجنة من ﬂتلف مناطق العا.»⁄
وأاشصار البيان أان ا÷زائر هي عضصو دائم

ب -ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة م-ن-ذ ع-ام  2007ضص-م-ن أاربع
عشصرة ( )14دولة غ Òأاوروبية أاخرى.

اÙكمة الدولية لقانؤن البحار

إاعادة انتخاب ا÷زائري بؤعÓم بؤقطاية قاضشيا

حريق بÈج غرينفيل ‘ لندن

وزارة الششؤؤون اÿارجية تششكل خلية أازمة
شش -ك -ل وزي -ر الشش -ؤؤون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
القادر مسشاهل ،خلية اأزمة مكلفة بضشمان
متابعة تطؤر الأوضشاع جراء ا◊ريق الذي
ان -دل -ع ل -ي -ل -ة ال -ث Ó-ث -اء اإ ¤الأرب-ع-اء بÈج
غ -ري -ن -ف -ي-ل ‘ ل-ن-دن ح-يث ت-ق-ط-ن ع-ائÓ-ت
جزائرية حسشبما اأكده الناطق باسشم وزارة
الشش -ؤؤون اÿارج -ي-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي
الششريف.
‘ بيان Ÿصصالح وزارة اÿارجية ،اأوضصح بن

لوغندي
تبؤن يسشتقبل اŸبعؤث اÿاصس للرئيسس ا أ

لوروبية للدÁقراطية بؤاسشطة القانؤن
الدورة  111للجنة ا أ

وزير اÿارجية يسشتقبل اŸزروعي

اسش -ت -ق -ب-ل وزي-ر الشش-ؤؤون اÿارج-ي-ة،
ع - - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر مسش- - -اه- - -ل ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصش-م-ة ،اŸسش-تشش-ار ب-ؤزارة
لمارات العربية
ششؤؤون الرئاسشة لدولة ا إ
اŸتحدة فارسس اŸزروعي ،الذي تطرق
لخÒة ‘ منطقة
معه إا ¤التطؤرات ا أ
اÿليج ،بحسشب ما أاوضشحه بيان لؤزارة
الششؤؤون اÿارجية.
أاكد ذات اŸصصدر أان «الوزير اإلماراتي قام
Ãن- -اسص- -ب- -ة ه- -ذه اÙادث -ات ب -ت -ق -ي -ي -م آاخ -ر
التطورات ‘ منطقة اÿليج».
وذك - -ر مسص- -اه- -ل خÓ- -ل ه- -ذه اÙادث- -ات
«باŸوقف ا÷زائري منذ اندلع هذه األزمة
وضص -رورة تسص-وي-ة اÓÿف-ات وال-ن-زاع-ات ال-ت-ي
Áكن أان تظهر ب Úبلدان شصقيقة وجارة عن
طريق ا◊وار».

1736٥

حجار يسشتقبل أاورورغ

سشلطان اŸريخي عقب لقائه مسشاهل:

أاششاد وزير الدولة للششؤؤون اÿارجية
ل-دول-ة ق-ط-ر ،سش-ل-ط-ان ب-ن سش-ع-د سش-ل-طان
اŸريخي ،أاول أامسس ،باŸؤقف «اŸششرف»
للجزائر من أازمة بÓده مع جÒانها ‘
منطقة دول اÿليج ،ل سشيما من خÓل
دعؤتها إا ¤تغليب لغة ا◊ؤار.
قال الوزير القطري ‘ تصصريح للصصحافة
ع- -قب ﬁادث- -ات ج- -م- -ع- -ت- -ه ب- -وزي -ر الشص -ؤوون
اÿارجية ،عبد القادر مسصاهل ،إان «موقف
ا÷زائر مشصرف ،كونها أاول بلد يصصدر بيانا
يدعو فيه إا ¤ا◊وار ،وهو ما نسصعى إاليه مع
ال -ع -دي -د م -ن ال-دول الشص-ري-ف-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة»،
مضصيفا أان «ا÷زائر ،باعتبارها بلدا كبÒا ‘
ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -يÁ ،ك -ن -ه -ا أان ت -ل -عب دورا ‘
العÓقات العربية-العربية ،وهذا بالنظر إا¤
تأاثÒها ‘ اŸنطقة».
و‘ ذات السصياق ،أاكد الوزير القطري أان
ال -ه -دف م -ن زي -ارت -ه إا ¤ا÷زائ -ر ي -ت-م-ث-ل ‘
«ب- -حث ال- -عÓ- -ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن
واŸسصتجدات حول ما يجري ‘ اÿليج بيننا
وب Úالسصعودية واإلمارات والبحرين».
للتذك Òكانت وزارة الشصؤوون اÿارجية قد
أاصص -درت ب -ي -ان -ا ف -ور وق -وع األزم -ة ب Úق-ط-ر
وجÒان- -ه- -ا ،أاك -دت ف -ي -ه أان ا÷زائ -ر «ت -ت -اب -ع
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علي الشصريف اأن «تشصكيل هذه اللجنة جاء بناء
على اŸعلومات التي وافتنا بها قنصصليتنا ‘ لندن
والتي تفيد بوجود بعضض العائÓت ا÷زائرية التي
تقيم ‘ اŸبنى الذي تعرضض للحادث».
واأضصاف قائ« :Óقام سصفÒنا وقنصصلنا ‘ لندن
بزيارة اإ ¤موقع ا◊ادث واإ ¤مراكز اسصتقبال
الضص - -ح - -اي - -ا ‘ ح ” Úاإرسص - -ال ب - -عضض الأع- -وان
الدبلوماسصي Úاإ ¤اŸسصتشصفيات حيث ” اسصتقبال
اŸصصاب.»Ú

واأوضص- -ح ب- -ن ع- -ل- -ي الشص- -ري- -ف اأن «مصص- -ا◊ن -ا
الدبلوماسصية والقنصصلية ‘ لندن على اتصصال دائم
مع السصلطات الÈيطانية اıتصصة ومع ‡ثلي
ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ب -غ -رضض ا◊صص -ول ع -ل -ى اأي
معلومة مفيدة» ،مضصيفا اأن «عملية –ديد هوية
الضص -ح -اي -ا صص -ع -ب-ة ن-ظ-را ◊ج-م اŸاأسص-اة وال-ع-دد
اŸرتفع للمفقودين وليسض هناك اأي خ Èاأكيد
◊د الآن عن وقوع ضصحايا جزائري ‘ Úهذه
اŸاأسصاة».

” ان - -ت - -خ - -اب ا÷زائ- -ري ب- -ؤعÓ- -م
ب-ؤق-ط-اي-ة ق-اضش-ي-ا ب-اÙك-م-ة ال-دول-ي-ة
ل -ق -ان -ؤن ال -ب -ح -ار ل -ع -ه -دة ت-دوم تسش-ع
سشنؤات و“تد من  2017إا ¤غاية سشنة
 2026حسش-ب-م-ا ع-ل-م ب-ه ل-دى “ث-يلية
ا÷زائر الدائمة بنيؤيؤرك.
أاعيد انتخاب بوقطاية اŸتحصصل على
درجة بروفيسصور ‘ القانون الدو‹ خÓل
اليوم األول من القÎاع بأاغلبية سصاحقة،
حيث –صصل على  144صصوت من أاصصل 163
صصوت أاد‹ به .و“ت عملية النتخاب أاثناء
أاشصغال الجتماع  27للدول اŸوقعة على
اتفاقية األ· اŸتحدة حول قانون البحار
ال - -ت - -ي ج - -رت ي - -وم األرب- -ع- -اء Ãق- -ر األ·
اŸتحدة.
و“ت إاعادة انتخاب مرشصح ا÷زائر ‘
إاط -ار اŸق -ع -دي -ن اıصصصص Úإلف -ري -ق -ي-ا،
ح -يث –صص -ل ع -ل-ى اŸق-ع-د ال-ث-ا Êم-رشص-ح
الرأاسض األخضصر بـ  128صصوتا .كما انتخبت

روسصيا عن منطقة أاوروبا الشصرقية.
وب-اسص-ت-ث-ن-اء أارب-ع-ة ب-ل-دان ان-ت-قل مرشصحو
اÛموعات اإلقليمية األخرى إا ¤الدور
الرابع ليتم انتخابهم.
ويشصغل بوقطاية الذي كان سصفÒا سصابقا
م- -نصصب ن- -ائب رئ- -يسض اÙك -م -ة ال -دول -ي -ة
ل -ق -ان -ون ال -ب -ح -ار .وه -و عضص -و ‘ ﬁك -م-ة
ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ت-ي أانشص-أات-ه-ا اÙك-م-ة ال-دولية
ل -ق -ان -ون ال -ب -ح -ار م -ن أاج -ل تسص -وي-ة ال-ن-زاع
البحري ب Úأاوكرانيا وكوت ديفوار.
وت-ع-د اÙك-م-ة ال-دول-ي-ة ل-ق-ان-ون البحار
ه -ي -ئ -ة قضص -ائ -ي -ة مسص-ت-ق-ل-ة أانشص-ئت Ãوجب
اتفاقية األ· اŸتحدة حول قانون البحار.
وتتكون من  21عضصوا مسصتق Óيتم انتخابهم
من ب Úأاك Ìاألشصخاصض نزاهة وأاعÓهم
كفاءة ‘ قانون البحار.
وت- -خ- -تصض اÙك- -م- -ة ب- -ك -ل ال -ن -زاع -ات
اŸتعلقة بتفسص Òأاو تطبيق اتفاقية األ·
اŸتحدة حول قانون البحار.

السسبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢رمضسان  ١٤٣٨هـ
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قرأءة ‘ بيان ›لسس ألوزرأء

Œسشيد ‰وذج النمو ا÷ديد Ÿرحلة ما بعد النفط

بقلم :بشش Òمصشيطفى وزير سشابق

تناول ›لسس ألوزرأء ‘ أجتماعه
’رب - - -ع- - -اء أŸاضص- - -ي مشص- - -روع
’خ Òأ أ
أ أ
ﬂطط عمل أ◊كومة ألذي عرضصه
’ول ع- -ب- -د أÛي- -د
ألسص- -ي- -د أل- -وزي- -ر أ أ
ت-ب-ون ،ك-م-ا ت-ل-ق-ى أ’ج-تماع عددأ من
أل -ت -وصص -ي -ات أŸه -م -ة ل -ف -خ -ام-ة رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ألسص- -ي- -د ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ إأط-ار ت-أاط Òأ÷ان-بÚ
أ’ق- -تصص- -ادي وأ’ج- -ت -م -اع -ي ل -ل -فÎة
أŸق- -ب- -ل -ة تسص -ت -ح -ق أل -وق -وف ع -ن -ده -ا
بالتحليل.

مصشادر جديدة لتمويل ا’قتصشاد
واŸسشاعدات ا’جتماعية
تؤوكد توصسيات فخامة رئيسس ا÷مهورية
‘ اجتماع ›لسس الوزراء موقف الدولة ‘
ضس- -رورة ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى مصس -ادر ج -دي -دة
وم- -ت- -ن- -وع -ة ل -ت -م -وي -ل ح -اج -ات ا’ق -تصس -اد
والعائÓت واŸسساعدات ا’جتماعية فضسÓ
ع-ل-ى اŸصس-ادر ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ا ي-ع-ن-ي ت-ث-مÚ
جميع موارد البÓد.
ت -ث -م Úج -م -ي -ع م -وارد ال-بÓ-د ي-ع-ن-ي فك
ا’رت-ب-اط ال-ت-اري-خ-ي ب-اÙروق-ات وخاصسة
النفط الذي يشسهد حاليا هبوطا مسستمرا
–ت عتبة  ٥٠دو’را للÈميل ليجر معه
سسعر الغاز الطبيعي واŸسسال ‘ اŸديÚ
اŸتوسسط والبعيد.
وتÈز ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -ف- -ع- -ي -ل ا’صس Ó-ح -ات
ا’قتصسادية التي بوشسر فيها وضسبطها وفق
اŸع - -ط - -ي - -ات ا÷دي- -دة ك- -أاه- -م –د أام- -ام
’دوات
ا◊ك- - -وم - -ة م - -ن ح - -يث اب - -ت - -ك - -ار ا أ
والشسروط التنفيذية لرفع النمو إا ¤مسستوى
مسستد Ëعند سسقف  ٧باŸائة آافاق العام
 ٢٠٢٠تسسهي Óلعملية الصسعود آافاق .٢٠٣٠
–د حقيقي ولكنه ‘ نفسس الوقت رهان
’مكانيات اŸهمة التي
‡كن ربحه أامام ا إ
’ول ‘
تتمتع بها بÓدنا ما جعل القاضسي ا أ
ال -ب Ó-د ي-رك-ز ع-ل-ى ضس-رورة ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
ت -ف -ع -ي -ل اŸوارد ال -داخ-ل-ي-ة وت-ف-ادي ال-دي-ن
اÿارج -ي Ãا ي -رسس -خ م -ب -دأا السس -ي-ادة ع-ل-ى
ا’ق -تصس-اد .وب-ال-ف-ع-ل ل-دي-ن-ا وع-اء م-ه-م م-ن
ا÷باية اÙلية غ Òمسستغل بالشسكل الÓزم
بفعل ضسعف التحصسيل ا÷بائي والذي ’
ي- -ت -ج -اوز مسس -ت -وى  ١٣ب -اŸائ-ة وهشس-اشس-ة
اŸن -ظ-وم-ة ا÷ب-ائ-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج ل-عصس-رن-ة
شساملة ،كما تزخر البÓد برأاسسمال خاصس
’ط Ó-ق مشس -اري -ع واع-دة ‘ ﬂت-ل-ف
ك -اف إ
ال -ق -ط -اع -ات اŸن -ت-ج-ة ل-لÌوة ول-ك-ن نسس-ي-ج
اŸؤوسسسس- -ات اÿاصس- -ة ’ ي -زي -د ع -ن نصس -ف
مليون مؤوسسسسة منتجة ما يعني نسسبة ١.٢٥
باŸائة من عدد السسكان وهو رقم بعيد عن
اŸعيار العاŸي الذي هو .٪٣

عصشرنة اآ’لة اŸالية
واŸنظومة ا÷بائية ‘ قلب
النموذج ا÷ديد للنمو
وتصسب ن -ت -ائ -ج اج -ت -م -اع ›لسس ال -وزراء
’خ ‘ Òضس- -رورة Œسس- -ي- -د ‰وذج ال -ن -م -و
اأ
ا÷ديد الذي صسودق عليه قبل عام ( جويلية
 ) ٢٠١٦م - - -ن خ Ó- - -ل خ - - -مسس ب- - -واب- - -ات
’ع-مال
اسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ب-دأا ب-ت-حسس Úم-ن-اخ ا أ
ل -ف-ائ-دة ح-م-ل-ة رأاسس اŸال ال-ق-اب-ل ل-ل-ت-وسس-ع
وتنتهي عند تثم Úكافة اŸوارد الطبيعية
ل-ل-بÓ-د Ãا ف-ي-ه-ا ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة التي
أا◊قت ب -ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي -ذي ‘ ال -ت -ع-دي-ل
’خ .Òوت -ت -ط -لب اŸرح -ل -ة ‘
ا◊ك- -وم -ي ا أ
سسياق Œسسيد ‰وذج النمو ا÷ديد عمليات
’ل -ة اŸال -ي -ة
ف -ن -ي -ة ﬁددة ه -ي عصس -رن -ة ا آ
للدولة وعلى رأاسسها اŸنظومة ا÷بائية التي
ي- -ن- -ب -غ -ي أان ت -ت -ط -ور إا ¤مسس -ت -وى اÿدم -ة
ا÷ب -ائ -ي -ة ب -دل ال -عبء ا÷ب -ائ -ي ،وت -ت -م-ي-ز
ا÷زائر برتبة جيدة على سسلم انخفاضس
نسسب الضسريبة عاŸيا ولكنها متأاخرة على
سسلم الضسغط ا÷بائي بحيث يحتل الرسسم
على القيمة اŸضسافة مسساحة  ٣٤باŸائة
من ا÷باية العادية بقيمة  ١٠مليار دو’ر ‘
قانون مالية  ٢٠١٧وهو من الرسسوم مضسمونة
ال-ت-حصس-ي-ل ب-فضس-ل ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ‘ ح Úتشسكو
ا÷زائ - -ر م - -ن ت- -ه- -رب ج- -ب- -ائ- -ي واسس- -ع ‘
’خرى يقدر بـ  ٧٧مليار دو’ر
الضسرائب ا أ
خÓل خمسس Úسسنة.
و‘ ن- -فسس السس- -ي- -اق ي- -أات -ي ا◊ديث ع -ن

اŸن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة وم-ن-ظ-وم-ة ال-ت-أام-ي-نات
’وراق اŸالية حيث ’زال
ومنظومة سسوق ا أ
وضسعها جميعا يحتاج لعصسرنة حقيقية مبنية
ع- -ل- -ى ج- -ودة اÿدم- -ات ب- -دءا م -ن م -ع -ي -ار
ا’نتشسار البنكي والتسسويق اŸصسر‘ وكلفة
ا’ق- -راضس وم- -ت -اب -ع -ة ال -ت -م -وي -ل وتسس -ه -ي -ل
اÿدم -ات وك -ل -ف -ة ال-ت-أام Úوان-ف-ت-اح السس-وق
اŸا‹ على رأاسس اŸال اÿاصس.
وتعت ÈبÓدنا من أاغلى الدول ‘ كلفة
’ق -راضس وت -ط -ب -ي -ق اŸن -ت -ج -ات ال -ب -ن-ك-ي-ة
اإ
اŸبتكرة كما بورصسة ا÷زائر ’ تسستقطب
ط -ل -ب-ات “وي-ل ك-اف-ي-ة بسس-بب ع-وائ-ق إادراج
اŸؤوسسسسات ولو’ صسيغ إاطÓق اŸؤوسسسسات
وبرامج تأاهيلها وصسيغ التشسغيل التي تبنتها
ا÷زائر منذ  ١99٦وضسع البÓد على سسلم
نسس- -ي- -ج اŸؤوسسسس- -ات الصس- -غÒة واŸصس- -غ- -رة
واŸت -وسس -ط -ة وال -تشس-غ-ي-ل أاسس-وأا م-ن ال-وضس-ع
ا◊ا‹.

ترششيد السشياسشات ا’جتماعية للدولة
ت - -ن - -ف- -ق ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ال- -ت- -ح- -ويÓ- -ت
ا’جتماعية للسسنة ا÷ارية  ١٦.٣مليار دو’ر
ما يسساوي  ٢٣.٧باŸائة من اŸوازنة العامة
أاو  ٨.٤باŸائة من النا œالداخلي اÿام
م-ن-ها  ٦.٥م -ل-ي-ار دو’ر ل-دع-م ال-ط-اق-ة م-ن
ك- -ه -رب -اء وغ -از  ٤.٢م -ل -ي -ار دو’ر لصس -ال-ح
اŸسس -اع-دات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت و١.9
’سسعار .أارقام جد
مليار دو’ر لفائدة دعم ا أ
’نها ترسسخ
مهمة باŸقارنة مع دول عدة أ
سس -ي -اسس-ة ال-دول-ة ‘ ال-ت-م-اسسك ا’ج-ت-م-اع-ي
وﬁارب -ة ال -ف -ق -ر وال -هشس -اشس -ة ب Úالسس-ك-ان
ولكنها ‘ نفسس الوقت –تاج لرؤوية جديدة
م -ب-ن-ي-ة ع-ل-ى اسس-ت-ه-داف ال-ف-ئ-ات ‘ ح-اج-ة
ل -ل -مسس -اع -دة وال -ت -ح -وي Ó-ت ح -يث ’ Áك-ن
ا’سس-ت-م-رار ‘ سس-ي-اسس-ة ال-دع-م ا’ج-ت-ماعي
اŸع- -م- -م أام- -ام ت -ب -اع -د اŸداخ -ي -ل ونشس -وء
الÌوات وسس -ط السس -ك -ان وت -ق -دم الصس -ن-اع-ة
اŸب - -ن - -ي - -ة ع - -ل- -ى اŸواد اŸدع- -م- -ة م- -ث- -ل
الصس -ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ول-ه-ذا ك-ان اج-ت-م-اع
›لسس الوزراء واضسحا ‘ إارسسال إاشسارات (
ترشسيد السسياسسة ا’جتماعية ).

تطوير التمويل عند ا’سشتثمار
بوابات مهمة لتمويل ا’سستثمار  ⁄يتم
ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ◊د السس-اع-ة وم-ازالت ج-ل ح-لول
’‰اط ال-ت-قليدية
“وي-ل ا’سس-ت-ث-م-ار ت-ت-ب-ع ا أ
وقد حان الوقت فع’ Óبتكار حلول “ويلية
جديدة أاو التوجه نحو أا‰اط التمويل غÒ
ال -ت -ق -ل -ي -دي ‘ اŒاه تصس -ح -ي -ح السس -ي -اسس -ة
ال -ن -ق -دي -ة لضس -م -ان ه -دف ال -ت-وسس-ع وŒنب
سس -ي -ن -اري-و ا’ن-ك-م-اشس م-ع ضس-ب-ط السس-ي-اسس-ة
اŸال -ي-ة ل-ل-دول-ة لضس-م-ان ه-دف اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة
السس -ي-اسس-ة ال-ن-ق-دي-ة ،بشس-رط ع-دم اŸسس-اسس
بقوة ا’قتصساد من حيث مؤوشسرات التضسخم،
سسعر صسرف الدينار ( قيمة العملة ) ،و‘
’شسارة إا ¤أاهمية إاطÓق
’طار Œدر ا إ
هذا ا إ
صسيغ الشسراكة ا’سسÎاتيجية ب ÚالقطاعÚ
ال -ع -ام واÿاصس وت -ط -ب -ي -ق صس -ي -غ ال -ت-م-وي-ل
التشساركي لدى البنوك و–ريك رأاسس اŸال
اÙلي اŸع Èعنه بالسسيولة الزائدة لدى
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ذي سس-رع-ان م-ا ي-ت-ح-ول ا( ¤
فائضس السسيولة ) ‘ ظل سسوق موازية آاخذة
‘ التوسسع .وتضسم السسوق اŸوازية ‘ بÓدنا
سس -ي -ول-ة ن-ق-دي-ة ت-زي-د ع-ن  ٤٥م-ل-يار دو’ر
حسسب ال- -ت- -ق- -دي- -رات و’ ي- -ت- -ع- -دى م- -ع -دل
ا’سستثمار لدى العائÓت مسستوى  ١٨باŸائة
بينما يقفز ا’دخار إا ٣٨ ¤باŸائة ما يعني
خ-زان-ا “وي-ل-ي-ا م-ه-م-ا ي-ن-ب-غ-ي ت-وج-يهه نحو
اŸشسروعات.

وهناك رأاسس مال ا÷الية ا÷زائرية التي
يÓمسس حجمها  ٧مليون نسسمة ما يعني ١٧
’خر
باŸائة من عدد السسكان يختزن هو ا آ
قيمة Áكن إاضسافتها للتمويل الداخلي من
خÓل تطوير اŸنظومة البنكية وا÷بائية
لصسالح هذا النوع من رأاسس اŸال سسواء تعلق
’م -ر ب-ب-ن-وك ا÷ال-ي-ة أاو ا’ن-تشس-ار ال-ب-ن-ك-ي
اأ
ا÷زائري باÿارج ( افريقيا – أاوربا ).
ترشسيد اŸيزانية آافاق العام ٢٠١9
م -ي-زان-ي-ة  ٢٠١٧ك -انت ن -ق -ط -ة ان-طÓ-ق
التدب ÒاŸا‹ للحكومة على مدى ثÓث
سسنوات وهذا إا‚از مهم ‘ ﬁتوى الرشسادة
اŸال- -ي -ة ل -ل -دول -ة .ورسس -خ اج -ت -م -اع ›لسس
ال -وزراء ه -ذا اŸب -دأا م -ن خ Ó-ل ت -وصس -ي -ات
ف -خ -ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى أان ت-ع-م-ل
ا◊ك - -وم - -ة ‘ Œسس - -ي - -د رشس - -ادة ا’ن- -ف- -اق
العمومي ’سستهداف توازن اŸيزانية آافاق
ال- -ع- -ام  ٢٠١9دون اŸسس - -اسس Ãصس- -ل- -ح- -ة
’مر هنا بحسسن التدبÒ
العائÓت .ويتعلق ا أ
ع -ن -د الصس -رف ال -ع -م-وم-ي وضس-ب-ط اŸي-زان
التجاري ومعه ميزان اŸدفوعات والكف
عن التبذير وعصسرنة بوابات ا’سستÒاد (
اŸوان- -ئ واŸط -ارات ) وضس -ب -ط ا’سس -تÒاد
نفسسه للتحكم أاك ‘ Ìالواردات.
وتسس- -ت- -ورد ا÷زائ- -ر ث- -لث م- -ا تسس- -ت -ورده
افريقيا مع أان سسكان البÓد ’ يزيد عن ٧
باŸائة من سسكان افريقيا ،و‘ سسلة الغذاء
’ول
وحدها اسستوردت ا÷زائر ‘ الثلث ا أ
من العام ا÷اري حسسب بيانات ا÷مارك
 ٢.٨مليار دو’ر بزيادة  ٧باŸائة عن نفسس
الفÎة من العام اŸاضسي ويعني ذلك أان آاخر
السس -ن -ة سس-ي-ق-ف-ل ع-ل-ى اسس-تÒاد  ١١.٢مليار
دو’ر من سسلة الغذاء أاي  ٢٥باŸائة من
حجم الواردات إاذا اسستمرت البÓد ‘ نفسس
’م -ر يسس -ت -دع -ي ف-ع Ó-ضس-ب-ط
السس -ي -اسس -ة .ا أ
ال- -واردات ع- -ل -ى أاسس -اسس ا’ن -ت -اج ال -وط -ن -ي
’م-ر ي-ت-ط-لب
وت -ن -ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-وي-ق .ا أ
حزمة من التدخÓت وفريقا من اŸتدخلÚ
‘ القطاع ÚالفÓحي والتجاري وفق مبدأا
واضسح هو التحكم ‘ سسياسسات ا’سستÒاد.

ا’Œاه العام وششروط النجاح
و‘ ا’Œاه العام غطى مشسروع ﬂطط
عمل ا◊كومة ا÷ديدة مسساحات ترسسيخ
دولة القانون وا◊ريات ،عصسرنة ا’قتصساد
وتثم Úموارد الدولة مع حفز ا’سستثمار،
ت -ط -وي -ر ا’ط -ار ال -ع -ام ◊ي -اة السس -ك -ان م-ع
ترسسيخ مؤوشسرات التنمية البشسرية خاصسة مع
التقدم الذي حققته بÓدنا ‘ هذا اÛال
’و ¤مغاربيا
باحتÓلها الرتبة  ٨٣عاŸيا وا أ
واÿامسس -ة إاف -ري -ق -ي -ا Ãع -دل مشس-ج-ع ف-وق
السسبعة من عشسرة (  ٧٣على مائة ) حسسب
·Ó
’خ Òل-لÈن-ام-ج ا’‰ائ-ي ل -أ
ال -ت -ق-ري-ر ا أ
اŸت -ح -دة .ك -م -ا غ -ط -ى مشس -روع اıط-ط
م -ك -اسسب ال -ع-ائÓ-ت اÙق-ق-ة وال-ت-ي وجب
ت-رسس-ي-خ-ه-ا ‘ ›ال الضس-م-ان ا’ج-ت-ماعي،
الشسغل ،التقاعد ،التضسامن وحاجات ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة.
ه -ذا ا’Œاه ال -ع -ام ي-ق-تضس-ي آال-ي-ا إاي-ج-اد
’دوات واŸن -ظ -وم -ات والشس -روط ال -ف -ن -ي-ة
اأ
’ك‚ Ìاع- -ة ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق أاه -داف ال -ن -م -و
اأ
اŸسس -ت -د Ëوال -ت -ن -م -ي -ة اŸت-وازن-ة ب-دءا م-ن
عصس -رن -ة ا’دارة وت -ق-ل-ي-د اŸسس-ؤوول-ي-ات م-ن
يسس-ت-ح-ق-ه-ا إا ¤إادم-اج اŸع-رف-ة واسس-ت-خ-دام
اŸنظومات الذكية وعلى رأاسسها منظومات
ال-ي-ق-ظ-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة وم-نظومات متابعة
ا’سس -ت-ث-م-ار إاضس-اف-ة إا ¤م-ن-ت-ج-ات ا’ب-ت-ك-ار
وا’نفتاح على حلول التنمية اŸبنية على
اŸعرفة وا’سستشسراف.

العدد
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عمق ﬂطط عمل ا◊كومة اÿيارات ا’قتصسادية وا’جتماعية بشسكل ملفت
لÓنتباه حفاظا على الطابع الراسسخ الذي لطاŸا ميز القناعات العميقة Ÿفهوم
الدولة الوطنية اأ’ك Ìتكف Óبالشسعب ا÷زائري.
عودة اÙاور ا’قتصسادية وا’جتماعية الكÈى بقوة اإ ¤خارطة طريق ا÷هاز
التنفيذي ليسس تكرارا اأو “سسكا بتوجهات معينة وإا‰ا هو Œديد للتعهدات وتأاكيد
على ا’لتزامات Œاه اŸواطن ’ Áكن التخلي عنهار أابدا تصسب دائما ‘ رافد من
رواف-د ت-رق-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-أاب-ع-اده-ا اŸت-ن-اسس-ق-ة واŸكملة لبعضسها البعضس ’
انفصسام فيها عبارة عن حلقات كل حلقة تÎجم حقا مدى ا’إصسرار على البقاء ‘
خانة الوفاء لكل هذا اŸسسار ا’قتصسادي ـ ا’جتماعي الذي بفضسله ارتقت ا÷زائر
إا ¤مصساف البلدان الرائدة ‘ التكفل با’نسسان كمورد بشسري حيوي ‘ الÈامج
الوطنية.
’يجب أابدا أان نربط هذا اŸشسروع ا’قتصسادي ا’جتماعي باŸال أاو مايجÎه
البعضس Ãداخيل اÙروقات ’ ،اأ’مر ليسس على هذا النحو هذه نظرة ’ عÓقة لها
Ãا ورد ‘ ﬂطط عمل ا◊كومة وإا‰ا بقراءة متفحصسة ودقيقة تسستشسف بأانها
Œاوز بكث Òهذه اŸعاينة الظرفية وتوجه اإ ¤عمق القضسايا منها باأ’خصس إاضسفاء
الطابع ا’جتماعي على أاداء الدولة ا÷زائرية وبالتا‹ فإان ذلك التÓزم يكون مع
السسÒورة اŸتبعة اقتصساديا ونعني بذلك ا’سستمرار ‘ اإ’صسÓحات اŸتلعقة ببناء
م-ن-ظ-وم-ة م-ال-ي-ة م-ت-ي-ن-ة ت-ك-ون ‘ مسس-ت-وى ال-ت-ح-دي-ات ال-ق-ائ-م-ة ت-خ-دم اıططات
ا◊كومية ‘ شستى القطاعات اŸعنية بهذه التداب.Ò
وهذه النظرة البعيدة اŸدى اإ‰ا هي رسسالة لكل اÈÿاء واÙلل ÚوغÒهم بأان
يصسححوا النظر Œاه ا÷زائر والقصسد بذلك اأن التغÒات التي حصسلت ‘ ملف
ال- -بÎول إا‰ا زادت م- -ن ع- -زÁة ال- -ق- -رار السس- -ي- -ادي ا÷زائ- -ري ‘ تسس- -ي Òالشس -ؤوون
ا’قتصسادية وا’جتماعية وفق توجه  ⁄يطراأ عليه أاي تشسويسس من ناحية تلك
القناعات مع السسعي من اأجل تكييف كل ا◊ا’ت الناجمة عن أاي اختÓل مع
اإ’ج -راءات اŸت -خ -ذة ‘ ه -ذا الشس -أان وه -ذا ب -ا’ج -ت -ه-اد أاك ‘ Ìح-م-اي-ة اŸك-اسسب
ا’جتماعية من أاي هزات اأخرى وكذلك التفك ‘ Òالكيفية التي يجب أان يتم بها
إاعادة ا’عتبار للمؤوسسسسة اŸوفرة للÌوة والقيمة اŸضسافة.
وعليه فإان ﬂطط عمل ا◊كومة بنى مرجعية شساملة ‘ الرؤوية ا’قتصسادية ـ
Óفاق القادمة مؤوكدا قدرته الفائقة على رفع التحدي بالرغم
ا’جتماعية بالنسسبة ل آ
من التبعات النفطية من أاجل اإ’بقاء على كل ما–قق حتى ا’آن ‘ خدمة اŸواطن
قبل كل شسيء وتوف Òله اإ’طار اŸعيشسي الÓئق ..مع ضسمان أاداء اŸرفق العمومي ‘
اإ’دارة ،الصسحة ،النقل ،التعليم ،اŸياه ،السسكن ،وحماية قدرته الشسرائية.
ه -ذه ال -ق -ط -اع -ات ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ذات الصس -ل -ة ال -وث-ي-ق-ة ب-ال-نشس-اط ا’ق-تصس-ادي
وا’جتماعي ،كانت دائما ﬁل إادارة ‰وذجية من طرف التقييم اÿارجي سسواء
أا‡يا أاو إافريقيا.
وكل التقارير الدولية الصسادرة ‘ هذا الشسأان تنوه بالتجربة ا÷زائرية ‘ مسسائل
ذات العÓقة الوطيدة بتسسي ÒاŸوارد البشسرية والتكفل باأ’مومة واأ’طفال ،و‘ هذا
الشسأان فإان هذه اأ’وسساط الدولية تتابع عن كثب ماتشسهده ا÷زائر من نقلة نوعية ‘
الكث Òمن اÛا’ت اŸذكورة سسالفا منها باأ’خصس –قيق أاهداف اأ’لفية بكل
عناصسرها كماحلت با÷زائر اآ’لية ا’فريقية للتقييم من قبل النظراء التي أاعدت
تقريرا واعدا فيما يتعلق بتسسي Òالشسأان العام.
هذه العينات اŸذكورة تؤوكد بأان ا÷زائر قطعت أاشسواطا عمÓقة منذ ‘ ١999
›ال تسسي Òمعادلة ا’قتصسادي ا’جتماعي باعÎاف دو‹ و ⁄تتخل أابدا عن
تعهداتها والتزاماتها سساعية من اأجل ا◊رصس الشسديد على أان يكون اŸواطن
ا÷زائري ضسمن أاولويات هذه السسياسسات وكل ماينجز هو من اأجله وهذا موثق ‘ كل
الÈامج اŸعدة لهذا الغرضس ومؤوكدة اأو باأ’حرى ملموسسة ‘ اŸيدان.

جمال أوكيلي

كّرسس “سصك ألدولة بالسصياسصة أ’جتماعية

ترقية الششغل ،التقاعد والتكفل بالفئات الهششة
أاولوية ‘ ﬂطط عمل ا◊كومة
أك - -د ﬂط - -ط أ◊ك - -وم- -ة أŸصص- -ادق
عليه من قبل ›لسس ألوزرأء Ãا ’
ي- - -دع- - -و إأ ¤ألشصك“ ،سصك أل- - -دول- - -ة
بسص-ي-اسص-ت-ه-ا أ’ج-تماعية رغم ألظرف
أ’ق - -تصص - -ادي ألصص - -عب أل - -ذي “ر ب- -ه
أل - -ب Ó- -د ،أه - -م - -ه - -ا ت - -رق- -ي- -ة ألشص- -غ- -ل
وأ’هتمام باŸتقاعدين ،وكذأ ألتكفل
’كÌ
ب - -ال - -ف - -ئ - -ات أ’ج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة أ أ
هشصاشصة.

حياة  /ك
تشسكل ترقية الشسغل من خÓل ﬁاربة
ال -ب -ط -ال-ة ،وت-ك-ريسس ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وح -م -اي -ة ال -ف -ئ -ات ال -هشس -ة م -ن اÛت -م -ع،
أاول - - -وي - - -ات ا◊ك - - -وم- - -ة ،وﬁاور كÈى ‘
ﬂططها ،بدون نسسيان أاو تناسسي التقدم
الكب› ‘ Òال ترقية ا◊قوق واŸكاسسب
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،ح -يث ت -دع-مت اŸن-ظ-وم-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة ا’ج-ت-م-اعية بإاجراءات
وتداب Òتضسمنها القانون ا÷ديد اŸتعلق
بالتعاضسديات ا’جتماعية.
فيما يتعلق بالشسغل والتشسغيل ،فإان الدولة
’جراءات والتداب ،Òمن
 ⁄تتوان ‘ وضسع ا إ
خÓ-ل تشس-ج-ي-ع خ-ل-ق م-ن-اصسب شس-غ-ل ذات-ية،
وت-دع-ي-م-ه-ا ‘ إاط-ار آال-ي-ات ال-تشس-غ-ي-ل ال-ت-ي
وضسعتها الدولة ،التي تسسمح للشسباب حاملي
اŸشس -اري -ع ب -ت -جسس-ي-ده-ا ‘ اŸي-دان ،وه-ي
سس -ي -اسس-ة ت-ب-ق-ى م-ع-ت-م-دة وه-ذا م-ا تضس-م-ن-ه
ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة ال -ذي سس -ي -ع -رضس ع -ل-ى
الŸÈان قريبا للمناقشسة والتصسويت.

’همية
كما أاو ¤اıطط جانبا من ا أ
للتقاعد ،ويأاتي هذا ‘ الوقت حققت فيه
ا÷زائ -ر إا‚ازات ه -ام -ة وسس -ج -لت ت-ق-دم-ا
ملحوظا ‘ سسن التقاعد التكميلي ،لفائدة
العمال اŸشسÎك Úفيها ،وهو ما سسيتيح لكل
ع -ام -ل مضس -اع -ف -ة دخ -ل-ه إاث-ر إاح-ال-ت-ه ع-ل-ى
التقاعد ،مع التذك Òبالتحسسن ‘ معاشسات
اŸت -ق -اع -دي -ن ال-ب-ال-غ ع-دده-م  ٢.٨مليون
’شسارة إا ¤أان
متقاعد منذ سسنة  ،٢٠١٠مع ا إ
النفقات السسنوية للصسندوق الوطني للتقاعد
تقدر ب  ١.٠٠٠مليار دج ويعت ÈاسسÎجاع
ال- -ت- -وازن- -ات اŸال- -ي- -ة ل- -لصس- -ن- -دوق م -ن بÚ
’ولويات اŸسسطرة ‘
’هداف الرئيسسية وا أ
اأ
برنامج القطاع.
’شسارة إا ¤أان إاعداد مشسروع
و’ بد من ا إ
“هيدي متعلق بقانون العمل ا÷ديد يرمي
إا ¤مواكبة وتكييف عا ⁄الشسغل ‘ ا÷زائر
مع التطورات التي شسهدها العا ‘ ⁄هذا
اÛال م- -ع ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اŸك- -تسس- -ب -ات
’داء.
وعصسرنة اŸرافق العمومية لتحسس Úا أ
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي ف-إان
ا◊ك -وم -ة أاب-قت ع-ل-ى سس-ي-اسس-ت-ه-ا ال-داع-م-ة
للفئات ا’جتماعية الهشسة ،والتي ترمي إا¤
تخفيف اŸعاناة والصسعوبات التي تعيشسها
بعضس الفئات ،من بينها فئة اŸسسن Úوذوي
ا’حتياجات اÿاصسة ،مع التذك Òبأانه ”
إاصسدار قوان ،Úواتخاذ جملة من التدابÒ
◊ماية وترقية هذه الشسرائح ا’جتماعية،
م -ع السس -ه -ر ع -ل -ى ت-ع-زي-ز ت-داب ÒاŸراف-ق-ة
اŸوجهة لفائدتها.

»æWh

ألسضبت  17جوأن  2017م
ألموأفق لـ  22رمضضان  1438هـ

اتفاقية ب Úصصندوق ال ّسصكن والقرضس الشّصعبي ،شصرفة:

 329مليـ ـار دج لتمويـ ـل  120أإلـ ـف وحـ ـدة
سسكنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بصسيغـ ـ ـ ـ ـ ـة ““عـ ـ ـ ـ ـ ـدل““
^ –قيق  320أالف وحدة سصكنية هذا العام

طماأن وزير السصكن والعمران واŸدينة يوسصف شصرفة ،اŸكتتب ÚباسصتÓم سصكناتهم ‘ الآجال اّÙددة،
تنفيذا لÓأهداف اŸسصطّرة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية باإعادة بعث اŸشصاريع اŸتبقية ع Èاإ‚از مليون و600
األف وحدة سصكنية Ãعدل اإ‚از  320األف وحدة ‘ السصنة وا›ÈŸة ‘ اإطار اıطط اÿماسصي - 2015
 ،2019موؤكدا اأنه خÓل هذه السصنة سصيتم طي ملف ““عدل ““1لينطلق بعدها ‘ تسصليم سصكنات ““عدل.““2

سسهام بوعموشسة
لول Ãق -ر
أشض- -رف ي- -وسض -ف شض -رف -ة أمسس أ أ
ألوزأرة على توقيع أتفاقية إأطار ب Úوزأرة
ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة ‡ثلة ‘ مدير
ألسضكن كمال ناصضري وأŸدير ألعام للصضندوق
ألوطني للسضكن أحمد بلعياط ،وكذأ ألرئيسس
أŸدير ألعام للقرضس ألشضعبي أ÷زأئري عمر
ب -ودي-اب ،ل-ت-م-وي-ل  120أل -ف وح-دة سض-ك-ن-ي-ة
ليجار ““عدل““ أ›ÈŸة ‘
بصضيغة ألبيع با إ
إأط -ار أıط -ط أÿم -اسض-ي ،2019 - 2015
على أŸسضتوى ألوطني ،بتمويل بنكي بـ 329
م -ل -ي -ار دج ،وه -ذأ ت -ن -ف -ي -ذأ لÈن -ام -ج رئ-يسس
لول.
أ÷مهورية وأŸتابع من طرف ألوزير أ أ
أضض -اف وزي -ر ألسض -ك -ن ع -ل -ى ه -امشس ت -وق -ي-ع
ألت- -ف -اق -ي -ة ،أن ه -ذأ ألÈن -ام -ج سض -يشض -رع ‘
إأ‚ازه بعد شضهر رمضضان على أن Áتد من
سضنة إأ 18 ¤شضهرأ ،كما سضيخصضصس ما قيمته
لج-م-ا‹
 259م -ل-ي-ار دج م-ن ضض-م-ن أŸب-ل-غ أ إ
ل‚از ألوحدأت ألسضكنية،
( 329مليار دج) إ
فيما سضيوجه ألباقي إأ“ ¤ويل أ‚از Óﬁت
Œاري -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ب-ن-اي-ات أل-ت-ي سض-ي-ت-م
أ‚ازها.
م- -وأزأة م- -ع ذلك ،أك -د أل -وزي -ر أن أ◊ك -وم -ة
سض -ت -و‘ ب -ال -ت -زأم -ات-ه-ا وت-ن-ج-ز ألسض-ك-ن-ات ‘
آأج -ال-ه-ا ،ب-ح-يث ي-ت-م أسض-تÓ-م ألÈأم-ج حسضب
لولويات
ألورشضات ،قائ““ :Óيبقى ألسضكن من أ أ
ألوطنية وسضنبقى ‘ نفسس ألوتÒة ونوأصضل
له-دأف أŸسض-ط-رة م-ن-ذ
ب-رن-ام-ج أل-رئ-يسس وأ أ
سضنة  ،““2014مشضÒأ إأ ¤أنه خÓل هذه ألسضنة
سضيتم طي ملف عدل  ،1لينطلق ‘ تسضليم
سضكنات عدل  ،2قائ ‘““ :Óكل ثÓثي تسضلم
ألسضكنات ،نحن ‘ أريحية و ⁄نسضجل أية
دي-ون““ ،مضض-ي-ف-ا أن أل-ق-ط-اع مسض-ت-ع-د ل-تجنيد
لم- -وأل ع- -ل- -ى مسض -ت -وى أل -ب -ن -وك ل -ت -م -وي -ل
أأ
أŸشضاريع ألسضكنية ،و‘ شضهر جوأن سضتسضوى
لمور ،وحسضبه فإان ألتفاقية أÈŸمة
كل أ أ
لطار.
تندرج ‘ هذأ أ إ
وأضضاف شضرفة ،إأن أهدأف برنامج - 2015
 2019ه -و إأ‚از م -ل -ي -ون و 600أل-ف وح-دة
سضكنية ألتي تعرف نسضبة تقدم ‘ أŸيدأن،
وخ Ó-ل ه -ذه ألسض -ن -ة سض-ي-ع-م-ل أل-ق-ط-اع ع-ل-ى
–قيق من  300ألف إأ 320 ¤ألف وحدة
سض -ك -ن -ي -ة ‘ ك -ل ألصض -ي-غÃ ،ا ‘ ذلك صض-ي-غ-ة
ألسضكن ألتسضاهمي ألجتماعي بحيث سضيعالج
هذأ أŸلف.
و‘ سض- - -ؤوأل ح - -ول دي - -ون دوأوي - -ن ألÎق - -ي - -ة
ألعقارية ،أكد وزير ألسضكن أن ألوكالة ألوطنية
ل-ت-حسض Úألسض-ك-ن وت-ط-وي-ره ودوأوي-ن ألÎق-ي-ة

اقتنع بقيم وسصماحة الدين

رعية كندي يعتنق
إإ’سسÓم بتندوف

أاع -ل -ن رع -ي -ة َك -ن -دي ،أامسس ،إاسصÓ-م-ه ُق-ب-ي-ل
صصÓ- -ة ا÷م- -ع- -ة ب- -اŸسص- -ج -د ال -ع -ت -ي -ق ب -ح -ي
موسصا ،Êوقد اعتنق ““فرايزار راسصل““ البالغ
لسصÓم أامام جموع اŸصصل Úداخل
 40عامًا ،ا إ
مسصجد ““عبد الرحمن بن صصخر““ ‘ أاجواء من
ال-ت-ه-ل-ي-ل وال-ت-ك-ب Òح-يث ن-ط-ق ب-الشصهادتÚ
ب Úي- -دي إام- -ام اŸسص- -ج- -د وب -حضص -ور إاط -ارات
مديرية الشصؤوون الدينية وقرر تغي Òاسصمه
إا““ ¤إابراهيم““.أاعلن الرعية الكندي إاسصÓمه
ع-ن ق-ن-اع-ة ووع-ي ك-بÒي-ن وب-ث-ق-ة ت-ام-ة Ÿا
لسصÓم وبسصاطة التعامل
Ÿسصه من سصماحة ا إ
Œسصد على أارضس الواقع من خÓل تعامله
مع بعضس مواطني الولية خÓل فÎة عمله
ب -ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسص-و ال-ت-ي ت-ت-خ-ذ م-ن ت-ن-دوف
م -ق -رًا ل -ه -ا ،ك -م -ا أاك -د أان-ه وم-ن خÓ-ل ب-ح-ث-ه
لسصÓم أادرك
الدؤووب من أاجل فهم رسصالة ا إ
م- -دى انسص- -ج- -ام ه- -ذا ال- -دي- -ن م- -ع ال- -ف- -ط -رة
لواخر من رمضصان
البشصرية ليختار العشصر ا أ
كبداية حياته ا÷ديدة على حد تعبÒه.

تندوف :عويشش علي

شضرفة أن ألسضلطات تعالج أŸسضأالة بطريقة
ع -ادل -ة سض -وأء ك -انت م -ؤوسضسض-ات ج-زأئ-ري-ة أو
مشضÎكة أو أجنبية ،قائ Óإأن أŸؤوسضسضة ألتي
تسضلم عددأ معتÈأ من ألسضكنات وقادرة على
أل‚از ي- -ن- -ب- -غ- -ي م- -رأف -ق -ت -ه -ا ‘ دي -ون -ه -ا.
وب- -اŸق- -اب- -ل ،ن- -ف- -ى وزي- -ر ألسض- -ك- -ن إأح -دأث
تغيÒعلى رأسس مديريات ألسضكن قائ Óإأن
تقييم أل‚ازأت ضضروري كل سضدأسضي ،وهو
يندرج ضضمن تقاليد ألقطاع.

بودياب 552 :مليار دج إحتياجات
إلّتمويل على مدى  3سسنوإت

ألتسضي Òألعقاري ل يسضجÓن حاليا أي دين
Œاه أŸقاول Úأو أŸؤوسضسضات أŸكلفة بإا‚از
سض -ك -ن -ات ““ع -دل““ أو ألسض -ك -ن -ات أل -ع -م -وم -ي -ة
ليجارية ،باسضتثناء مسضتحقات شضهر جوأن
أإ
أ÷اري ،وألتي سضيتم تسضديدها قريبا Ãا أن
أŸسض-ت-ح-ق-ات أŸال-ي-ة م-ت-وف-رة ،م-ط-م-ئ-ن-ا أن
أل- -دول- -ة ل- -ن ت- -ت- -خ- -ل ع -ن ب -رن -ام -ج ألسض -ك -ن
ألج- -ت- -م -اع -ي ألÎق -وي Ãا أن أل -ت -م -وي Ó-ت
موجودة.
وذكر ألوزير بأان ألصضندوق ألوطني للسضكن
لو74 ¤
دفع  134مليار دج على مرحلت Úأ أ
م -ل -ي -ار دج وأل -ث -ان-ي-ة  60م -ل -ي-ار دج ل-ف-ائ-دة
أŸقاول ÚوأŸؤوسضسضات ألذين يتكفلون با‚از
أŸشضاريع ألسضكنية ،بحيث سضددت عشضرأت
للف من ألوضضعيات أŸالية على مسضتوى
أآ
أŸصض - -ال- -ح أŸع- -ن- -ي- -ة ،مشضÒأ إأ ¤أن “وي- -ل
ألسضكنات سضيسضتمر بصضفة عادية.
لولوية Ÿوؤسضسضات
و‘ سضؤوأل آأخر حول منح أ أ
لجنبية ‘ تسضديد ألديون ،أوضضح
أل‚از أ أ

من جهته ،قال ألرئيسس أŸدير ألعام للقرضس
ألشضعبي أ÷زأئري عمر بودياب ،إأنّ أّÛمع
ألبنكي أŸكون من سضتة بنوك عمومية على
رأسض-ه-ا أل-ق-رضس ألشض-ع-ب-ي أ÷زأئ-ري ،ت-ك-فلت
بتمويل برأمج ألسضكن ““عدل““ من قبل ،حيث
شضرعت ‘  2013بتمويل إأ‚از  100ألف و80
أل -ف وح -دة سض -ك -ن -ي -ة سض-ن-ة Ã 2015ا ف-ي-ه-ا
مشض-اري-ع ألسض-ك-ن أل-ع-م-وم-ي ألÎق-وي ،ب-ق-ي-مة
 150م -ل -ي -ار دج ،مشضÒأ إأ ¤أن أح -ت -ي -اج-ات
أل -ت -م -وي -ل خÓ-ل أل-ثÓ-ث سض-ن-وأت ب-ل-غت 552
مليار دج ،منها  239مليار دج سضيتم ضضخها ‘
ألسضدأسضي ألثا Êمن  2017و 236مليار دج ‘
 ،2018و 78مليار دج ‘ .2019
وأضض -اف أّن أÛه -ود ع -ل -ى ع -ات -ق أل -ب -ن -وك
ألعمومية ‘ مرحلة شضهدت مرحلة صضعبة
ب -ت -ق -لصس ألسض-ي-ول-ة أŸال-ي-ة ،وحسض-ب-ه ف-إان م-ع
أ◊ك- -وم- -ة أ÷دي- -دة وع -ل -ى رأسض -ه -ا أل -وزي -ر
أ÷ديد للقطاع ومدير أÿزينة ألعمومية ”
Œاوز ه- -ذه أŸرح- -ل -ة ألصض -ع -ب -ة ،م -ؤوك -دأ أن
أل- -ب- -ن- -وك أخ- -ذت ت -ع -ه -د أل -وزأرة أل -وصض -ي -ة،
وسضÎأف -ق ب -رن -ام -ج ““ع -دل““ ل -تسض -ه -ي-ل ت-قّ-دم
ألورشضات ،كما أن كل ألديون أŸتأاخرة سضيتم
تسضديدها خÓل ثÓث أسضابيع أŸقبلة.

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

ألعدد
17365

زرواطــــــي مـــــن تيبـــــازة:
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إلّطاقـ ـ ـ ـات إŸتجـ ـ ـ ـّددة أإولويـ ـ ـ ـة وطنيـ ـ ـ ـة
‘ برنامـ ـ ـ ـج رئيـ ـ ـ ـسس إ÷مهوريـ ـ ـ ـة
أاّك -دت وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجّددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ن قطاع
أاول أامسس من تيبازة ،على أا ّ
ال -ط -اق -ات اŸت-جّ-ددة أاضص-ح-ى م-ن بÚ
لولويات اŸدرجة بÈنامج رئيسس
ا أ
ا÷م- -ه -وري -ة ،ك -اشص -ف -ة ع -ن إاط Ó-ق
تفك Òمعمق حول اŸوضصوع عشصية
Œسص -ي -د الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي اŸت-ع-ل-ق
ب- - -ه - -ذا الشص - -أان ،وذلك ع - -قب فصص - -ل
ال -ق-ط-اع ع-ن وزارة ال-ط-اق-ة ود›ه
بقطاع البيئة مباشصرة.

تيبازة :عÓء ملزي
أشضارت ألوزيرة زروأطي بهذأ ألشضأان أإ¤
ألشضروع ‘ Œسضيد مشضروع وطني يتعلق
ب-ال-ط-اق-ات أŸت-جّ-ددة ت-ل-ت-ف ح-ول-ه ك-اف-ة
أل- -ك- -ف- -اءأت أŸت- -خصضصض- -ة م- -ن ﬂت -ل -ف
أل -ق -ط -اع -ات ،لسض -ي-م-ا وأّن ه-ذه ألشض-ع-ب-ة
تشضÎك فيها عّدة دوأئر وزأرية كالتعليم
أل -ع -ا‹ وأل -ب -حث أل -ع -ل -م-ي وأل-ط-اق-ة ّ‡ا
سض -ي -م ّ-ك -ن م -ن –ق -ي -ق أه -دأف أل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسض - -ت - -دأم - -ة ،وق ّ- -دمت ن - -دأء ل - -ك- -اف- -ة
ألصضناعي ÚوأŸسضتثمرين أÿوأصس يتعلق
ب -ال -ت -ف -ك Òم -ل -ي -ا ‘ أسض -ت -ع -م-ال أل-ط-اق-ة
أŸت- -جّ- -ددة لسض- -ي- -م -ا ألشض -مسض -ي -ة م -ن -ه -ا
باعتبارها صضديقة للبيئة وليسضت مكلفة.
فيما يتعلق با÷انب ألبيئي ،فقد كشضفت
وزيرة ألقطاع عن إأطÓق مبادرة إلحصضاء
›م -ل أÙج -رأت أل -نشض -ط -ة Ãخ -ت -ل-ف
أÙم -ي -ات أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ع Èأل-وط-ن م-ع
–ديد مّدة أسضتغÓلها وألنظر ‘ مدى
م -ط -اب -ق-ت-ه-ا ل-ل-ق-وأن Úألسض-اري-ة أŸف-ع-ول
م -ت -وّع -دة ك ّ-ل أ÷ه -ات أل-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى
أŸسضاسس بالبيئة ،كما أشضارت أيضضا إأ¤
كون شضرطة ألبيئة متوأجدة على أرضس
أل-وأق-ع غ Òأّن ع-م-ل-ه-ا ي-رت-ب-ط ب-ال-نشض-اط
أل -ن -ظ -ام -ي أŸق ّ-ن-ن ،وه-و أل-نشض-اط أل-ذي
كشضف عن آألف أÿروقات ع Èألوطن إأل
أّن نسضبتها ل تهمّ بقدر ما يهمّ أسضتدرأك
ت- -لك أÿروق- -ات وم- -دى “ّك- -ن أ÷ه- -ات
أŸعنية من تصضفيتها ،بحيث يوجد حاليا
ن -ظ -ام م -ت -ك-ام-ل ل-ت-جسض-ي-د ه-ذأ أŸن-ح-ى

جمعية عامة Ûلسس إادارة صصندوق الّتعاون الفÓحي

حسضب أل - -وزي - -رة زروأط- -ي ب- -دءأً ب- -اÿط
أألخضضر  3007مرورأ بالبوأبة أللكÎونية
لقطاع ألبيئة وأنتهاء بنشضاطات ﬂتلف
ألقطاعات ذأت ألصضلة بقطاع ألبيئة.
وع-ن قضض-ي-ة ت-ل-ويث شض-وأط-ئ ب-وسض-م-اع-يل
ب-اŸي-اه ألصض-ن-اع-ي-ة أŸل-وث-ة ،ف-ق-د أعطت
وزيرة ألبيئة ŸسضÒي أŸركب أ÷زأئري
ل-لصض-ن-اع-ات أل-ورق-ي-ة م-ه-ل-ة شض-ه-ر ونصضف
على أك Ìتقدير لغرضس تشضغيل ﬁطة
تصضفية أŸياه أŸتوأجدة Ãقر أŸركب،
وه -ي م -ه -ل-ة ك-اف-ي-ة لÎك-يب أل-ت-ج-ه-ي-زأت
” أقتناؤوها مؤوخرأ،
ألتقنية ألÓزمة ألتي ّ
ومن أŸرتقب بأان يؤوثر ذلك إأيجابا على
نوعية مياه ألبحر على مسضتوى ألشضاطئ،
مشضÒة أإ ¤أّنه ليسس منطقيا على أإلطÓق
بأان تتوأصضل ظاهرة ألتلويث بتلك ألشضاكلة
م -ن -ذ سض -ن -ة  ،2005ك -م -ا ع ّ-ب -رت أل -وزي -رة
زروأط -ي ع -ن ت -ف -اؤول -ه-ا بسضÒورة مشض-روع
تهيئة أ◊ظÒة أ◊ضضرية Ÿدينة تيبازة،
وألتي ”ّ إأسضنادها ألحد أÿوأصس لغرضس
تسض -يÒه -ا مسض-ت-ق-ب ،Ó-مشضÒة إأ ¤ضض-رورة
ألتزأم ذأت أŸسضيّر Ãختلف ألتوجيهات
أŸق- -دم- -ة ل -ه م -ن ح -يث إأدرأج فضض -اءأت
خاصضة باÛتمع أŸد ،Êومسضالك خاصضة
ب -اŸع -وق Úوفضض -اءأت خ-اصض-ة ب-األط-ف-ال
بوسضعها تقريب هذه ألفئة أك Ìما Áكن
من ألطبيعة.

بوعزغـ ـ ـ ـ ـ ـي يدعـ ـ ـ ـ ـ ـو إإ ¤إإعـ ـ ـ ـ ـ ـادة إ’عتبـ ـ ـ ـ ـ ـار للّتأامينـ ـ ـ ـ ـ ـات Ÿوإجهـ ـ ـ ـ ـ ـة إلتحديـ ـ ـ ـ ـ ـات
دع-ا وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د القادر
بوعزغي ،مسصؤوو‹ الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي إا ¤بذل اŸزيد من
ا÷ه -ود وت -ك-ث-ي-ف ال-ع-م-ل ال-ت-حسص-يسص-ي بشص-أان ال-ت-أام Úال-فÓ-ح-ي Ãا يضص-م-ن
اسصتجابة كافية ◊اجيات السصوق ‘ هذا اÛال.

أضض -اف أل -وزي -ر خ Ó-ل أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة
Ûلسس إأدأرة صضندوق ألتعاون ألفÓحي ،أن
““ألتحديات ألتي نوأجهها على أŸدى ألقريب
وأŸتوسضط كبÒة ،لذلك من ألضضروري بذل
لعادة ألعتبار للتأامينات
›هودأت كبÒة إ
وم -ن -ح -ه -ا أŸك -ان -ة أŸن-وط ب-ه-ا ‘ أل-ق-ط-اع
ألقتصضادي كشضعبة مسضتحدثة للÌوة““.
وأوعز ألوزير إأ ¤مسضؤوو‹ ألصضندوق للعمل
م- -ن أج -ل أن ت -ك -ون ه -ذه أŸؤوسضسض -ة Ãث -اب -ة
““فضض- - -اء م- - -ف- - -ت- - -وح““ ل - -ل - -ف Ó- -ح ÚوأŸربÚ
وألصضيادين وكل أŸتعامل Úألقتصضادي.Ú
‘ هذأ ألصضدد ،قال ألوزير““ :يجب ألعمل
ب- -ه- -دف –سض Úأÿدم- -ات وأل- -ت -ك -ف -ل ب -ك -ل
أل- -نشض- -اط- -ات أŸرت- -ب- -ط -ة ب -دع -م أŸرأف -ق -ة
لنتاج ألفÓحي““.
وألتأاط Òوتأام Úأ إ
‘ ذأت ألسض - - -ي - - -اق ،ط - - -الب أل - - -وزي - - -ر م- - -ن
أل -ت-ع-اضض-دي-ات أل-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ت-ط-ور أل-ت-ق-ن-ي
وألتكنولوجي ألذي يشضهده قطاع ألتأامينات
أل -ف Ó-ح -ي -ة ع Èأل -ع -ا ،⁄دأع -ي -ا إأ ¤إأق -ح -ام
منتجات تأامينية جديدة تتكيف مع ألظروف
أŸن -اخ -ي -ة أل -ت -ي تشض-ه-ده-ا أل-بÓ-د خصض-وصض-ا
أ÷فاف ،كما دعا أيضضا إأ““ ¤وضضع سضياسضة
ي- -ق- -ظ- -ة وأل- -وق- -اي- -ة م- -ن خ Ó-ل –دي -د ك -ل
أıاطر أÙدقة بهذه ألشضعبة ألقتصضادية
أŸهمة““.
م -ن ج -انب آأخ -ر ،أوضض -ح أل -وزي-ر أن أل-ق-ط-اع
حّقق ““تقدما معتÈأ““ منذ سضنة  ،2000وذلك
بفضضل ألوسضائل أŸالية وألتقنية ألتي سضخّرتها
أل-دول-ة ıت-ل-ف أل-نشض-اط-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ل-كن

يبقى““ عمل كب ‘ Òألنتظار““ خصضوصضا ‘
›ال أل -ت -ع -ب -ئ -ة وت -ث -م ÚأŸن-ت-وج أل-فÓ-ح-ي
وتسضويقه.
لرقام ألتي قّدمها ألوزير ،فإان قيمة
وحسضب أ أ
أŸنتوج ألفÓحي أرتفعت من  500مليار دينار
‘ سضنة  2000إأ ¤أك Ìمن  3000مليار دينار
حاليا ،وقد سضجلت ألبÓد أكتفاءً ذأتيا بنسضبة
 80ب -اŸائ -ة ب -ال-نسض-ب-ة ل-ع-دد م-ن أŸن-ت-ج-ات
ألفÓحية.
وأضضاف ألوزير قوله إأنّ ““هدفنا هو أÿروج
كليا من ألتبعية للسضوق أÿارجي خصضوصضا
بالنسضبة Ÿنتجات مثل أ◊ليب ،وجعل ألقطاع
ألفÓحي بدي Óلعائدأت أÙروقات““.
لم Úأل -ع -ام ل –Ó-اد
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أوصض- -ى أ أ
ألوطني للفÓح Úأ÷زأئريﬁ Úمد عليوي
مسضؤوو‹ ألصضندوق ألوطني للتعاون ألفÓحي
ب-ت-ط-وي-ر م-ن-ت-ج-ات ت-أام-ي-ن-ي-ة ج-دي-دة موجهة
خصضيصضا لتغطية خسضائر أŸردود ألفÓحي.
و حّقق ألصضندوق ألوطني للتعاون ألفÓحي
رقم أعمال قدر بـ  13مليار دينار خÓل سضنة
 2016أي ب -ارت -ف -اع ق-دره  2ب-اŸائ-ة مقارنة
بسضنة  ،2015لكن يبقى ألرقم أÙقق بعيدأ
عّما كان يأامل –قيقه ،حسضبما كشضفت عنه
حصضيلة نشضاط أŸؤوسضسضة.
حسضب ذأت أ◊صض - -ي- -ل- -ة ،ف- -إاّن رق- -م أع- -م- -ال
ألصضندوق ألوطني للتعاون ألفÓحي أÙقق
إأ ¤غاية  31ديسضم 2016 Èبلغ  13مليار دينار
مقابل  12 ،5مليار دينار خÓل  ،2015أي
بارتفاع بلغ  2باŸائة.

وأوضض -ح أŸدي -ر أل -ع -ام ل -لصض -ن -دوق أل -وط -ن-ي
ل -ل -ت -ع-اون أل-فÓ-ح-ي شض-ري-ف ب-ن ح-ب-ي-لسس ،أن
ألرتفاع أÙقق ‘ رقم أعمال أŸؤوسضسضة ““
ضضعيف““ لكنه ““مقبول““ بالنظر إأ ¤ألنمو ألذي
حققته ألسضوق ألوطنية للتأامينات ،وألذي ⁄
يتعد  0 ،8باŸائة ‘ .2016
وتبقى نسضبة ألنمو أÙققة على صضعيد رقم
لعمال بعيدة عن توقعات أŸؤوسضسضة ألتي
أأ
كانت تسضتهدف نسضبة ‰و تقدر بـ  8باŸائة،
لزمة ألقتصضادية وأŸالية ألتي
وذلك بسضبب أ أ
تعيشضها ألبÓد.
وحسضب أرقام حصضيلة نشضاط أŸؤوسضسضة ،فإان
لضضرأر أŸصضرح بها أرتفعت بشضكل
قيمة أ أ
طفيف من  7 ،240مليار دينار ‘  2015إأ¤
 7 ،383مليار دينار ‘  2016أي بارتفاع قدره
 1باŸائة.
وبخصضوصس ألتعويضضات ،فقد أرتفعت إأجمال

بنسضبة  1 ،25باŸائة ،حيث أنتقلت من 6 ،719
مليار دج ‘  2015إأ 6 ،803 ¤مليار دج خÓل
.2016
وكشضفت أ◊صضيلة أيضضا عن أرتفاع هامشس
صضا‘ ألتأامينات بـ  31باŸائة على أسضاسس
سضنوي خÓل  ،2016حيث قدر بـ  1 ،25مليار
دينار.
و‘ ع- -رضض- -ه إل‚ازأت ألصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي
ل- -ل -ت -ع -اون أل -ف Ó-ح -ي ،ق -ال ب -ن ح -ب -ي -لسس إأن
أŸؤوسضسض - -ة “ّك- -نت م- -ن م- -ع- -ا÷ة م- -ل- -ف- -ات
أŸتضضررين أÎŸأكمة منذ سضنوأت عديدة،
حيث أفرجت عن تعويضضات قدرها  19مليار
دي- -ن- -ار ،وذلك خÓ- -ل ألسض -ن -وأت أل -ث Ó-ث ()3
أŸاضضية.
وحسضب نفسس أŸصضدر ،فإان  21باŸائة فقط
من ألفÓح Úمؤومنون ما ينم على أن نسضبة
أنخرأط ألناشضط ‘ Úألقطاع ألفÓحي ‘
ألتأامينات ما تزأل ““ضضعيفة““ رغم ذلك عرف
أل-تسض-ج-ي-ل ‘ أÿدم-ات أل-ت-أام-ي-ن-ي-ة أرت-ف-اع-ا
خÓل ألسضنوأت ألثÓث أŸاضضية لكن ألشضركة
 يضضيف أŸسضؤوول  ⁄ -تصضل بعد لتحقيقأهدأفها أŸسضطرة ‘ هذأ أÛال.
وأسضتنادأ لتأاكيدأت شضركات تأام ،Úفإاّن غياب
ثقافة ألتأام Úهي ألسضبب ورأء ضضعف إأقبال
أŸنتج Úعلى ألتأام Úبينما يرى هؤولء أن
ألسض- -بب ي- -ك- -م- -ن أسض- -اسض- -ا ‘ أن أŸن -ت -ج -ات
أل-ت-أام-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رضض-ها شضركات ألتام Úل
تسضتجيب لتطلعاتهم.
وأضض -اف ب-ن ح-ب-ي-لسس ق-ول-ه““ :ي-جب م-وأصض-ل-ة
ألعمل أ÷وأري أŸرأفقة وألتوأصضل ألتأامÚ
ل- -يسس ف- -ع Ó- -إأدأري -ا ﬁضض -ا ب -ل ه -و سض -ل -وك
أقتصضادي يحمي أŸكاسضب أÙققة ويؤومن
عائد ألفÓح.““Ú

»æWh

ألسشبت  17جوأن  2017م
ألموأفق لـ  22رمضشان  143٨هـ

عرضس اسستثنائي عن اتصسالت ا÷زائر لزبائن ا÷يل الّرابع

«مود ””Ëوهدية ترحيب بسشعة  15جيغا أاوكتيه بـ 4500دينار

الشس-عب /أاع-ل-نت اتصس-الت
ا÷زائر عن إاطÓق عروضس
ج -دي -دة ل-ل-ج-ي-ل ال-راب-ع ““4G
 ““LTEمع إادراج مزايا رائعة،
ح -رصس -ا م -ن -ه -ا ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة
ت-ط-ل-عات واحتياجات زبائنها
ع - -ل - -ى ن - -ح - -و أافضس - -ل ،ح- -يث
سس-يسس-ت-ف-ي-د ال-زب-ائ-ن م-ن نفاذ
إا ¤النÎنت ل -ل-ج-ي-ل ال-راب-ع
م- -ع ج -ه -از ““م -ود ““Ëوه -دي -ة
الÎح- -يب بسس- -ع- -ة  15جيغا
أاوكتيه بسسعر  4500دج.
ت- -قÎح أتصش -الت أ÷زأئ -ر ن -فسض
أ◊زمة إأضشافة إأ ¤خدمة ألهاتف
'' ““VOLTEوه -دي-ة ب-ق-ي-م-ة 500
دج رصشيد مكاŸات نحو ألهاتف
ألثابت وألنقال ألوطني بسشعر 500
 5دج،
‘ ه - -ذأ ألصش - -دد ،ت - -قÎح ن- -فسض
أŸؤوسشسشة ششبكة تعبئة تسشتجيب
لح- -ت- -ي- -اج- -ات أل- -زب- -ائ- -ن ب- -ع -دة
بطاقات تعبئة هي كالتا‹:
^ ب-ط-اق-ة ت-ع-ب-ئ-ة ب-قيمة  500دج
تسشمح للزبون با◊صشول على 1
ج -ي -غ -ا أوك -ت -ي-ه أنÎنت و 1جيغا
أوك -ت -ي -ه إأضش-اف-ي-ة كسش-رع-ة ت-دف-ق

ﬂفضشة (تصشل إأ ¤غاية  512كليو
بيت ‘ ألثانية) ،ألكل صشالح Ÿدة
 10أيام.
^ بطاقة تعبئة بقيمة  1000دج
تسشمح للزبون با◊صشول على 4
ج -ي -غ -ا أوك -ت -ي-ه أنÎنت و 4جيغا
أوك -ت -ي -ه إأضش-اف-ي-ة كسش-رع-ة ت-دف-ق
ﬂفضشة (تصشل إأ ¤غاية  512كليو
بيت ‘ ألثانية) ،ألكل صشالح Ÿدة
 30يوما.
^ بطاقة تعبئة بقيمة  2500دج
تسشمح للزبون با◊صشول على 10
جيغا أوكتيه أنÎنت  10 +جيغا
أوك -ت -ي -ه إأضش-اف-ي-ة كسش-رع-ة ت-دف-ق
ﬂفضض (تصشل إأ ¤غاية  512كليو
بيت ‘ ألثانية) ،ألكل صشالح Ÿدة
 30يوما.
^ بطاقة تعبئة بقيمة  3500دج
تسشمح للزبون با◊صشول على 15
ج- -ي- -غ- -ا أوك- -ت- -ي- -ه أنÎنت .وب -ع -د
أسشتنفاد حجم ألنÎنت ،يسشتفيد
أل- -زب- -ون م- -ن أتصش- -ال ب- -اإلنÎنت
بسشرعة تدفق ﬂفضشة (تصشل إأ¤
غاية  512كليو بيت ‘ ألثانية)،
دون –دي- -د ◊ج- -م أل- -ب- -ي- -ان- -ات
أŸت -ب -ادل-ة ،أل-ك-ل صش-ال-ح Ÿدة 30

يوما.
^ بطاقة ألتعبئة بقيمة  ٦500دج
تسشمح للزبون با◊صشول على 30
ج- -ي- -غ- -ا أوك- -ت- -ي- -ه أنÎنت ،وب -ع -د
أسشتنفاد حجم أألنÎنت ،يسشتفيد
أل- -زب- -ون م- -ن أتصش- -ال ب- -األنÎنت
بسشرعة تدفق ﬂفضشة (تصشل إأ¤
غاية  512كليو بيت ‘ ألثانية)،
دون –دي- -د ◊ج- -م أل- -ب- -ي- -ان- -ات
أŸت -ب -ادل-ة ،أل-ك-ل صش-ال-ح Ÿدة 30
يوما.
وت-ط-ب-ق شش-ب-ك-ة أل-ت-ع-ب-ئ-ة أ÷ديدة
على عمليات ألتعبئة ألتي يقوم
ب- -ه- -ا أل -زب -ائ -ن أ÷دد وأل -زب -ائ -ن
أ◊ال- -ي- -ون أل- -ذي- -ن Œاوزوأ فÎة
أللتزأم أŸقدرة بـ  12ششهرأ ،أما
أل - -زب - -ائ - -ن أŸوج - -ودون ‘ فÎة
ألل-ت-زأم ،ف-ت-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-م شش-ب-كة
ألتعبئة ألتي كان معمول بها وقت
ألششÎأك ،وهذأ إأ ¤غاية أنتهاء
فÎأت أللتزأم أÿاصشة بهم ،ومع
ذلك Áكن للزبائن تقد Ëطلب
ألن- -ت -ق -ال إأ ¤شش -ب -ك -ة أل -ت -ع -ب -ئ -ة
أ÷ديدة ‘ أي وقت.
وقد قامت سشلطة ألضشبط للÈيد
وأŸوأصشÓ- - - -ت ألسش- - - -ل- - - -ك- - - -ي- - - -ة

رئيسس أاطباء ““كاسسنوسس““ باŸسسيلة:

ششهر الصشيام فرصشة ذهبية لإلقلع عن آافة الّتدخÚ
لجراء بن سسÒاج زه ،Òنهاية
أاّكد رئيسس أاطباء صسندوق الضسمان الجتماعي للعمال ا أ
لشسخاصس
لسسبوعÃ ،قر صسندوق التأامينات باŸسسيلة خÓل تنشسيطه لقاء –سسيسسيا لفائدة ا أ
ا أ
ن شسهر
اŸدخن Úبحضسور ‡ثل Úعن اÛتمع اŸد Êوجمعيات اŸصساب Úبا أ
لمراضس اŸزمنة ،أا ّ
ÓقÓع عن التدخ ÚاŸضسر بالصسحة.
رمضسان يعت Èفرصسة ذهبية ل إ

اŸسسيلة :عامر ناجح

أششار بن سشÒأج إأ ¤أن نسشبة أنتششار آأفة ألتدخ ÚبÚ
ﬂتلف ششرأئح أÛتمع تعرف تطورأ كبÒأ من
سشنة إأ ¤أخرى فاقت  27باŸائة ،مؤوكدأ ‘ مدأخلته
أمام أ◊ضشور أن آأفة ألتدخ Úتسشبب ألعديد من
أألمرأضض ألقاتلة على رأسشها ألسشرطان ألذي سشجل
حضشوره بقوة لدى أك Ìمن  15ألف مصشاب خÓل
ألسشنة أŸاضشية.
رئيسض أطباء صشندوق ألضشمان ألجتماعي للعمال
أألجرأء باŸسشيلة ،كششف أّن عملية سش Èأآلرأء ألتي
أجرأها ألصشندوق أظهرت أن  53باŸائة من ألفئات
ألنششطة أŸؤومن لهم أجتماعيا من أك ÌأŸدخن،Ú
ت- -ل- -ي- -ه- -ا أل- -ف- -ئ- -ات أÿاصش- -ة ب- -نسش -ب -ة  19باŸائة
وأŸتقاعدين بنسشبة  15 ،٨باŸائة وبأاقل نسشبة فئة
ألبطال Úبنسشبة  ‘ 11أŸائة.
أŸتحدث أّكد أّن أ◊ملة ألتحسشيسشية ألتي قامت
بها وكالة أŸسشيلة هي أألو ¤لهذأ ألعام ،خ ّصشصض لها
ششعار ““ألتدخ Úقاتل –ّرروأ من قيوده““ ” ،خÓلها
ت- -وزي- -ع م- -ط- -وي- -ات ودع- -ائ- -م إأع Ó-م -ي -ة

وملصشقات ع Èألعديد من مرأكز ألدفع وأŸقرأت
أإلدأرية وألعديد من أŸؤوسشسشات ألعمومية قصشد
ت-وع-ي-ة أŸدخ-ن ب-األخ-ط-ار أل-ن-اج-م-ة ع-ن أل-ت-دخÚ
وأإلرششادأت ألوأجب إأتباعها للتحرر من ألتدخÚ
ألذي أودى بحياة أŸئات من أألششخاصض.

حجز  04قناط Òمن الّلحوم ا◊مراء الفاسشدة

ب-اŸط-ارف-ة “ّك-نت وح-دأت أÛم-وع-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة
ل-ل-درك أل-وط-ن-ي ب-اŸسش-ي-ل-ة رف-ق-ة مصش-ال-ح م-دي-ري-ة
أل -ت -ج -ارة ع -ل-ى مسش-ت-وى ألسش-وق أألسش-ب-وع-ي ل-ب-ل-دي-ة
Ÿطارفة من حجز كمية معت Èمن أللحوم أ◊مرأء
ألفاسشدة .ألعملية جاءت حسشب مصشالح ألدرك على
إأثر قيام وحدأت ألدرك ألوطني ومصشالح مديرية
أل- -ت -ج -ارة ب -دوري -ة مششÎك -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ألسش -وق
أألسشبوعي للموأششي ببلدية أŸطارفة ،أسشفر عن
حجز  400كلغ من أللحوم أ◊مرأء ،وبعد عرضشها
ع - -ل - -ى أل- -ط- -ب- -يب أل- -ب- -ي- -ط- -ري أل- -ت- -اب- -ع Ÿدي- -ري- -ة
أل-فÓ-ح-ة ل-ولي-ة أŸسش-ي-لة ،
تب Úبأانها غ Òصشا◊ة
لÓ-سش-ت-هÓك (فاسشدة)،
ل -ي -ت -م ب-ع-ده-ا إأتÓ-ف-ه-ا
ع- -ل -ى مسش -ت -وى م -رك -ز
ألردم ألتقني.

وألÓسشلكية باŸصشادقة على هذه
أل - -ع- -روضض أ÷دي- -دة وأألح- -ك- -ام
أŸتعلقة بالزبائن أŸتوأجدين ‘
فÎة ألل -ت -زأم ،ب -ح -يث سش -ي-دخ-ل
هذأ ألعرضض حيز ألتنفيذ أعتبارأ
من أليوم ،وÁكن ألطÓع على
م -زي -د م-ن أل-ت-ف-اصش-ي-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ه- -ذه أل- -ع- -روضض ع- -ل- -ى م- -وق- -ع
أتصش - -الت أ÷زأئ - -ر ألل- -كÎو:Ê
www.at.dz.

اللّصسوصس اسستغلّوا
ال ّ
ظÓم وخروج
العائÓت ليÓ
لل ّسسطو على اŸنازل

سشكان حي 100
مسشكن بطريق باتنة
يطالبون بإاصشلح
اإلنارة العمومية
ط -الب ،صش -ب-اح أمسض ،ق-اط-ن-و ح-ي
 100مسشكن ألكائن بطريق باتنة
باıرج ألغربي لعاصشمة ألولية
خ -نشش -ل -ة ،م-ن ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
أل-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل إلصشÓ-ح أع-م-دة
أإلن -ارة أل -ع -م -وم -ي -ة ل -ل-ح-ي وأل-ت-ي
أن -ق-ط-عت م-ن-ذ ع-دة أي-ام ألسش-ب-اب
تقنية ،ما تسشبب للسشكان ‘ عدة
مشش -اك-ل ك-ان-تشش-ار ظ-اه-رة ألسش-ط-و
ع- -ل- -ى أŸن -ازل وأن -تشش -ار أل -ك Ó-ب
ألضش - -ال - -ة ،حسشب م - -ا أك - -ده ““ب -
ك- - -ر‡ ““Ëث - -ل ع - -ن ألسش - -ك - -ان ‘
أتصشاله بـ ““ألششعب““.
أوضش - -ح ن - -فسض أŸصش - -در ‘ ه - -ذأ
أإلط -ار ،أن ألسش -ك -ان وج -ه -وأ ع-دة
شش- - -ك- - -اوى إأ ¤مصش - -ال - -ح أÛلسض
ألشش -ع -ب-ي أل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة خ-نشش-ل-ة
ل -ل-ت-دخ-ل وإأصشÓ-ح أل-ع-طب إلع-ادة
تشش- -غ- -ي- -ل أع- -م- -دة أإلن- -ارة ،إأل أن
ششكوأهم  ⁄تؤوخذ بع Úأ÷د ،ما
أنعكسض سشلبا على حياتهم أليومية.
وأضشاف ‡ثل ألسشكان ،أن أ◊ي
أصشبح مÓذأ لعصشابات ألسشطو على
أŸن -ازل ل -ي  ،Ó-مسش -ت -غ -ل ‘ Úذلك
خ- -روج أل- -ع- -ائÓ- -ت ل- -ي  Ó-ل -قضش -اء
ح- -اج- -ي- -ات ع- -ي- -د أل -ف -ط -ر ،وك -ذأ
ألÎبصض ب -اŸارة لسش -لب ه-وأت-ف-ه-م
أل -ن-ق-ال-ة ون-ق-وده-م وسش-ط أل-ظÓ-م
ألذي يجتاح ششوأرع وأزقة أ◊ي
لي Óمن جرأء غياب مرفق أإلنارة
ألعمومية.
ه- -ذأ إأ ¤ج -انب خ -ط -ر أن -تشش -ار
أل -ك Ó-ب ألضش-ال-ة ط-وأل أل-ل-ي-ل و‘
ألصشباح ألباكر أين يجد أŸصشلون
م-ن ف-ئ-ة ألشش-ي-وخ خ-اصش-ة ،صش-ع-وب-ة
ك- -بÒة ‘ أل- -وصش -ول إأ ¤أŸسش -ج -د
ألدأء صشÓة ألفجر.
«ألششعب““ حاولت ألتصشال برئيسض
ب- -ل- -دي -ة خ -نشش -ل -ة لسش -م -اع -ه ح -ول
أŸوضشوع كون تسشي Òمرفق أإلنارة
أل-ع-م-وم-ي-ة ت-اب-ع-ا ل-ل-ب-ل-دي-ة ،إأل أن-ه
تعّذر علينا ذلك.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التّعجيل بإا‚از اŸرفق قبل  5جويلية
‘ إاطار سسلسسلة اÿرجات اŸيدانية لوا‹ ولية سسطيف،ناصسر معسسكري ،لتفقد
مشساريع الولية ،قام أاول أامسس ذات اŸسسؤوول مرفوقا برئيسس اÛلسس الشسعبي
لم Úالعام للولية وعدد من اŸديرين التنفيذي ÚاŸتدخل‘ Ú
الولئي ،وا أ
اŸشسروع بزيارة تفقدية Ÿشسروع ترامواي سسطيف ،وهذا للوقوف على مدى تقدم
لشسغال وتطبيق التعليمات اŸوجهة ‘ آاخر زيارة.
ا أ

أسشتهل ألوفد ألولئي هذه ألزيارة Ãعاينة أÙول
ألكهربائي ذي ألتوتر ألعا‹ ،ألذي Áول ترأموأي
سشطيف بالطاقة ألكهربائية ألÓزمة .ألوأ‹ وبعد
تفّقده لهذأ أّÙول أبدى إأعجابه Ÿا وصشلت إأليه
نسشبة أألششغال ،وألتي فاقت كل ألتقديرأت ،ومّكنت
أŸؤوسشسشة من ربح بعضض ألوقت.
ب -ع-ده-ا ت-نّ-ق-ل أل-وأ‹ وأل-وف-د أŸرأف-ق ل-ه Ÿع-اي-ن-ة
ورششات مركز ألصشيانة ،وألذي وصشلت نسشبة أل‚از
به إأ ،% ٦5 ¤حيث أسشدى تعليمات Ãضشاعفة
أ÷ه -د ول -ل -رف -ع م -ن وتÒة أألشش-غ-ال لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن
أألششغال ‘ أآلجال أÙددة.
وعرج بعدها على زيارة مسشار خط ترأموأي
سشطيف من حي  300مسشكن إأ ¤ع Úألفوأرة ،وهذأ
Ÿعاينة مدى تقدم ألششغال من ألطرق وألرصشفة
وأل -ت -ه-ي-ئ-ة ‘ .ه-ذأ ألشش-أان أل-ح أل-وأ‹ ع-ل-ى شش-رك-ة
أل‚از بوضشع خطة عمل إلنهاء جميع أألششغال،
Ãا ‘ ذلك ألتزفيت قبل أحتفالت عيد ألسشتقÓل
 05ج-وي-ل-ية  ،2017وف- -ت- -ح أل- -ط -ري -ق أم -ام أŸارة
وألسشيارأت على أ÷هة أليمنى نهائيا لتسشهيل عملية
تنقل أألششخاصض وأŸركبات بوسشط أŸدينة.

«راديو طونŒ :مع  628مليون و 936لباسس عيد
أختتمت ‘ سشاعة متقدمة من صشباح أمسض أ÷معة
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضش-ام-ن-ي-ة أل-ك-بÒة ““رأدي-و طون““÷ ،مع
Óط-ف-ال أل-ي-ت-ام-ى وأل-ف-ق-رأء ،وأل-ت-ي
كسش-وة أل-ع-ي-د ل -أ

ن -ظ -م -ت -ه-ا ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا أل-رأب-ع-ة ،أإلذأع-ة أÙل-ي-ة
Óذأعة
بسشطيف –ت إأششرأف أŸديرية ألعامة ل إ
ألوطنية ووأ‹ ألولية ،وهي ألعملية ألتي أحتضشنتها
ق- -اع- -ة أŸع- -ارضض وأألف -رأح ب -ح -دي -ق -ة أل -تسش -ل -ي -ة
بسش-ط-ي-ف ،م-ن أل-ث-ام-ن-ة وأل-نصش-ف صش-ب-اح-ا م-ن ي-وم
أÿم -يسض إأ ¤أل -وأح -دة صش -ب-اح-ا م-ن ي-وم أ÷م-ع-ة،
وب -ت -غ -ط -ي -ة إأذأع-ي-ة مسش-ت-م-رة –ت رق-اب-ة ﬁضش-ر
قضشائي.
وع -رفت أŸب -ادرة مشش -ارك -ة وأسش -ع -ة م -ن ﬂت -ل -ف
أŸؤوسشسشات وأŸوأطن ÚأÙسشن Úألذين تقدموأ
بتÈعات عينية ونقدية ،حيث أسشفرت ألعملية عن
جمع أك Ìمن  ٦2٨مليون سشنتيم نقدأ ،و 93٦كسشوة
عيد كاملة ،سشتوزع قريبا على أألطفال ألفقرأء
إلدخ -ال أل -ب -ه -ج -ة ع -ل -ي-ه-م Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-د أل-ف-ط-ر
أŸبارك.
يذكر أن ألعملية أتخذت ششعارأ لها““ :دموع يتيم
ت -ع -وضض ب -بسش -م -ة ح -ي -اة““ ،و“ت Ãشش -ارك -ة ع -دي-د
ألهيئات ،على غرأر مديرية ألنششاط ألجتماعي،
وألشش -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ،وأل -هÓ-ل أألح-م-ر أ÷زأئ-ري،
وأل -كشش-اف-ة أإلسشÓ-م-ي-ة ،وأ÷م-ع-ي-ات أل-ن-اشش-ط-ة ‘
أÛال ألجتماعي ،وأ◊ماية أŸدنية ،ومصشالح
أألمن،وأ◊ركة ألرياضشية بالولية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

سسيدي بلعباسس

 3سشنوات سشجنا للمتوّرط ‘ Úحرق سشاعة
ثلثية Ãسشار الÎامواي

أاصسدرت ﬁكمة ا÷نح بسسيدي بلعباسس
حكما يقضسي بالسسجن Ÿدة  3سسنوات نافذة
وغرامة مالية قدرها  200أالف دينار ‘ حق
م -ت -ه-م ÚثÓ-ث-ة ت-ورط-وا ‘ ت-خ-ريب وح-رق
لوجه اŸنصسبة
إاح-دى السس-اع-ات ال-ثÓ-ث-ي-ة ا أ
حديثا Ãسسار الÎامواي.
حسشب أŸعلومات أŸسشتقاة ،فإان أŸتورط Úقاموأ
ومنذ ششهر تقريبا بإاضشرأم ألنار بحاوية للنفايات
ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ق-ب-ل أن يضش-ع-وأ أ◊اوي-ة أÎÙقة
أسشفل ألسشاعة ،لتنتششر ألسشنة أللهب وتتلف ألسشاعة
أŸنصشبة Ãسشار ألÎأموأي ‘ ششطره أŸار بحي بن
حمودة ششمال.
ومباششرة وبعد أكتششاف عملية ألتخريب ،قامت
أŸؤوسشسش -ة ألÎك -ي -ة أŸك -ل -ف -ة ب -األشش-غ-ال ب-إاخ-ط-ار
مصشالح أألمن وإأيدأع ششكوى ضشد ›هول ،لتباششر
ذأت أŸصشالح –قيقاتها أين “كنت من –ديد

ه -وي -ة أل -ف -اع -ل Úأل -ث Ó-ث ب -ع -د إأع -ت -م -اده -ا ع-ل-ى
أل- -ك- -امÒأت أŸنصش- -ب- -ة ،وأل- -ت- -ي رصش -دت أ◊ادث -ة
ب-ك-ام-ل-ه-ا ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف أŸت-ورط Úوإأحالتهم على
ألعدألة بتهمة تخريب أŸلك ألعام.
Óششارة ،فإان مؤوسشسشة ترأموأي كانت قد نصشبت
ل إ
بدأية ششهر ماي أŸنصشرم  22سشاعة ثÓثية أألوجه
‘ جميع أÙطات ،ووأحدة ‘ مفÎق ألطرق
ب-اÛم-ع أ÷ام-ع-ي ““أل-ك-وم-ب-يسض““ ،وه-ي ألسش-اعات
ألتي أضشفت جمالية كبÒة على أŸسشار ،ناهيك عن
دوره- - -ا ‘ أŸسش- - -اع- - -دة ع - -ل - -ى ضش - -ب - -ط أل - -وقت
للمسشافرين.
ويذكر أن أ◊ادثة أثارت أسشتياًء كبÒأ لدى سشكان
ألولية ،ألذين أجمعوأ على ضشرورة تكثيف وتظافر
أ÷هود للحفاظ على هذأ أŸكسشب ألهام.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

لسسعار
اسستقرار ‘ الّتموين وا أ

حجز  454كلغ من اŸواد الغذائية ببجاية
“ّكنت مصسالح فرقتي مراقبة اŸمارسسات
ال-ت-ج-اري-ة وال-ن-وع-ي-ة وق-م-ع ال-غشس ،التابعة
Ÿدي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،من حجز
 454ك -ي -ل -وغ -رام م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي-ة غÒ
الصس- -ا◊ة ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك ،م -ع تسس -ج -ي -ل 917
ت -دخ  Ó-وح ّ-ررت خ Ó-ل م -راق-ب-ت-ه-ا ل-نشس-اط
لسسواق التجارية بÎاب الولية،
اÓÙت وا أ
ﬁ 318ضس -را ضس-د ال-ت-ج-ار ل-ع-دم احÎام-ه-م
للقانون.
حسشب مدير ألتجارة للولية لـ ““ألششعب“““““ :يّزت
ألعششرة أأليام أألخÒة من ششهر رمضشان بالسشتقرأر
ألتام سشوأء ‘ ألتموين وأألسشعار ،فيما بلغت عملية
ألرقابة  917تدخ Óو” ألكششف عن ﬂ 31٨الفة،
وب -ال -ت-ا‹ –ري-ر ﬁ 31٨ضش -رأ بسش -بب ﬂال-ف-ات
م -ت -ن -وع-ة ،وه-ي م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اŸم-ارسش-ات أل-ت-ج-اري-ة
”
وأألسشعار أو بحماية أŸسشتهلك وقمع ألغشض ،و ّ
ح -ج-ز  454ك -ي -ل -وغ -رأم م-ن أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة غÒ
صشا◊ة لÓسشتهÓك ،ومنها أللحوم وموأد منتهية
ألصشÓحيةÃ ،بلغ  31مليون سشنتيم ،باإلضشافة إأ¤
غلق  Óﬁ11بسشبب ‡ارسشة أنششطة Œارية دون
أل -ق -ي -د ‘ ألسش -ج -ل أل -ت -ج -اري ،وك-ذأ أل-كشش-ف ع-ن

معامÓت Œارية دون ألفوترة حيث بلغت قيمتها
 2٨مليون سشنيتم““.
علما أن ذأت أŸصشالح ،حرصشت منذ بدأية ششهر
رمضشان على تنفيذ تعليمات ألوزأرة ألوصشية ،وذلك
بعدم ألتهاون مع ألتجار ألذين يتجاهلون ألقوأنÚ
وÁارسشون ﬂالفات ،خاصشة ما تعلق منها غياب
ألسش -ج -ل أل -ت -ج-اري‡ ،ارسش-ة نشش-اط Œاري ب-دون
رخصشة ،بيع موأد دون مرأعاة ششروط ألنظافة،
عدم إأعÓن أألسشعار ،وغÒها من أıالفات.
كما توأصشل فرق ألتجارة نششاطها دون هوأدة ،من
خ Ó-ل Œن -ي -د أع -وأن -ه -ا ع Èب-ل-دي-ات أل-ولي-ة ،52
وألذين يعملون طيلة ششهر رمضشان وإأ ¤غاية يومي
أل-ع-ي-د ع-ل-ى م-رأق-ب-ة أل-نشش-اط أل-ت-ج-اري ،ل-لحّد من
أŸم -ارسش -ات أل -غ Òق -ان -ون -ي-ة أل-ت-ي تشش-ه-ده-ا ه-ذه
أŸن -اسش -ب -ات وأل -ت -ح-اي-ل ع-ل-ى أل-ق-ان-ون ،و‡ارسش-ة
نششاطات بطريقة غ Òششرعية ،حيث أن أألعوأن
أÛندون يضشمنون ع ÈتدخÓتهم ،قمع ﬂتلف
أŸمارسشات ألتي تهدد صشحة أŸسشتهلك ،Úوألذين
ي - -ع - -تÈون أŸتضش - -رر أألول وأل - -وح- -ي- -د م- -ن ه- -ذه
أŸمارسشات غ Òألششرعية.

بجاية :بن النوي توهامي

إلسشبت  17جوإن  2017م
إلموإفق لـ  22رمضشان  143٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاششرف عليها اللواء هامل بحضشور وزراء بع Úبنيان

تخرج دفعة جديدة من إÓŸزم Úإألوإئل للشسرطة
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تقاسشمت إافطارا رمضشانيا مع مقيمي دور العجزة بالعاصشمة

إلدإلية :نشسر دليل حماية إألشسخاصص إŸسسن Úمن سسوء إŸعاملة

لمني ‘ مواجهة التحديات والتهديدات
 395طالب منهم  79طالبة لتعزيز السشلك ا أ

لوائل
لو« ¤أا» للملزم Úا أ
لمن الوطني ،أامسش ،على مراسشم حفل تخرج الدفعة ا أ
أاششرف اللواء هامل عبد الغني اŸدير العام ل أ
للششرطة اŸرتق Úعلى أاسشاسش الششهادة والتي تضشم  395طالبا من بينهم  97طالبة وذلك Ãدرسشة ﬁمد واضشح بع Úالبنيان ،بحضشور
لسشلك اŸششÎكة إا ¤جانب ‡ثل Úعن ا÷معيات اŸدنية.
لمن الوطني وﬂتلف ا أ
أاعضشاء من ا◊كومة وإاطارات من ا أ

لششخاصش اŸسشنون بدور العجزة
يعيشش ا أ
ب -ال -ع -اصش -م -ة أاج -واء ع-ائ-ل-ي-ة ‡ي-زة ‘ شش-ه-ر
رمضش -ان ب -ع -د ن -ك-ران ف-ل-ذات أاك-ب-اده-م ل-ك-ل
التضشحيات التي قاموا بها ‘ حياتهم من أاجل
تربيتهم وإايصشالهم إا ¤ما هم عليه ،ولكن
رغ- - -م اŸع- - -ان - -اة إال أان - -ه - -م وج - -دوا ال - -دفء
وا◊نان مع أاششخاصش ل Œمعهم معهم أاية
روابط أاسشرية.

صصونيا طبة

ع Úالبنيان :آاسصيا مني
بدإية مرإسشم حفل إلتخرج كانت من خÓل
تنصشيب مربعات إلسشتعرإضص بسشاحة إلعلم،
وتفتيششها من طرف إللوإء هامل عبد إلغني،
تبعها خروج إلطلبة إŸتفوق Úوسشط إلسشاحة
حيث ” تقليدهم إلرتب من طرف عدد من
أإعضشاء إ◊كومة ‡ن حضشروإ إ◊فل.
وعقب تفتيشص إلدفعة إŸتخرجة نوه مدير
إŸدرسش -ة ع -م -ي -د أإول ل -لشش-رط-ة ع-ب-د إل-ق-ادر
شش-ري-ط-ي-ة ‘ ك-ل-م-ة أإل-ق-اه-ا ب-اŸناسشبة بالدور
إلذي يضشطلع به رجال إألمن‡ ،ا يؤوهلهم
ألدإء مهامهم بكل إحÎإفية ،خصشوصشا وأإن
برنامج إلتكوين يششهد –ديثا مسشتمرإ ليوإكب
آإخر إŸسشتجدإت وإلتطورإت ،ما يولد حسشبه
كفاءإت بششرية على إسشتعدإد تام تتفوق على
أإصش -عب إل -ت -ح-دي-ات إألم-ن-ي-ة إل-ت-ي ق-د ت-وإج-ه
إلبÓد.
وأإبرز ششريطيةﬂ ،تلف إ÷هود إلتي ما
ف -ت -ئت ت -ب -ذل -ه -ا إŸؤوسشسش -ة إألم -ن-ي-ة ل-ت-حسشÚ
مسشتوى إلتكوين وإلتأاهيل لبلوغ إلحÎإفية ‘
إل -ع -م -ل إلشش-رط-ي م-ع ح-رصص إŸؤوسشسش-ة ع-ل-ى
دعم إلتعاون إألمني ‘ ربوع إلقارة إإلفريقية
‘ إط -ار م -ن -ظ -م -ة «أإف -رب -ول»إل -ت -ي إن -ت-خ-بت
إ÷زإئر لرأإسشتها.
و‘ هذإ إŸقام أإكد ششريطية ،أإن إلدفعة
إŸتخرجة إلتي حملت إسشم ششهيد إلوإجب
إلوطني إÓŸزم إألول للششرطة عيسشو تامي،
تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا باŸدرسشة Ÿدة
24ششهرإ ،ششمل جل إلتخصشصشات وإلتدريبات
إلتي تتماششى وﬂتلف إلتطورإت إلتي تعرفها
إ÷رÁة إليوم.
وأإعرب مدير إŸدرسشة عن إألهمية إلتي
ي -ك -تسش-ي-ه-ا إل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-أاه-ي-ل ل-ل-ت-م-اشش-ي م-ع
إل -ت -ط -ورإت إلصش -ن-اع-ي-ة وإل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة إل-ت-ي
تعرفها إ÷زإئر وهو ما يسشتدعي إلتحكم ‘
إلتقنيات إ◊ديثة ،مؤوكدإ ‘ هذإ إإلطار أإن
سشلك إألمن قد قطع خÓل إلسشنوإت إألخÒة
أإششوإطا معتÈة من خÓل تبنيه إلسشÎإتيجية
ترمي إ– ¤قيق وتوف Òإألمن وإلسشÓمة عن

طريق إلتغطية إلعملية ıتلف أإرجاء إلوطن
وهو ما تعكسشه ـ يضشيف ششريطية -إلحÎإفية
وإŸهنية إلتي تطبع عمل رجال إألمن.
أإوضشح مدير إŸدرسشة ،أإنه وبعد أإن طبقت
ه -ذه إل -دف -ع -ات ج -م -ي -ع إلÈإم -ج إل -درإسش -ي -ة
إلبيدإغوجية إŸقررة وبعد تزويدهم بالعلوم
وإŸع - -ارف إلضش - -روري - -ة إل- -ن- -ظ- -ري- -ة م- -ن- -ه- -ا
وإلتطبيقية وفق متطلبات إلعصشرنة وإحÎإفية
إ÷هاز،أإصشبح لزإما على أإفرإد هذه إلدفعات
إللتزإم أإك ÌباŸهام إلنبيلة إلتي يتسشم بها
هذإ إلقطاع ،جاعل Úهدفهم صشون إلوحدة
وم -ا Áل -ي -ه ع -ل-ي-ه-م إل-وإجب إŸق-دسص ضش-م-ن
جهاز عصشري ومتطور ،مع ضشرورة إللتزإم
بالنضشباط وإلعمل على ردع إ÷رÁة وحفظ
إلنظام إلعام وإحÎإم حقوق إإلنسشان وتطبيق
إلقانون.
وقد إسشتفاد هؤولء إلطلبة من تكوين رفيع
‘ ﬂت -ل-ف إل-ت-خصشصش-ات إÿاصش-ة ب-الشش-رط-ة
حتى يتسشنى لهم ‡ارسشة عملهم بإاتقان تلقته
إŸدرسش -ة م -ن ط -رف ﬂت -ل -ف إلشش -رك -اء م -ن
خÈإء وأإسشاتذة جامعي Úوﬂتصش Úوأإطباء
وك - -ذإ خÈإء م- -ن سش- -لك إل- -قضش- -اء وﬂت- -ل- -ف
إألسشÓك إŸششÎكة.
وت -وإصش -لت ب -ع -ده -ا م -رإسش -م إ◊ف -ل ب-أادإء
إل -دف -ع -ة إŸت -خ -رج-ة ل-قسش-م إإلخÓ-صص ح-يث
تعهدت بالسشهر على خدمة إلوطن لتحظى
Óم-ن
ب -ع -ده -ا ب -ق -ب -ول إل -ل-وإء إŸدي-ر إل-ع-ام ل -أ
إلوطني تسشميتها باسشم ششهيد إلوإجب إلوطن
عيسشو تامي.
ليفسشح إÛال بعدها لرجال إألمن ،بأادإء
إل-ع-دي-د م-ن إل-ل-وح-ات إلسش-ت-عرإضشية إÿاصشة
Ãخ -ت -ل -ف إ◊رك -ات إل -ري -اضش -ي -ة وإل -ق -ت -ال-ي-ة
ورياضشات إلدفاع إلذإتي إŸتمثلة ‘ إلكينغ
فو،إلكرإتي دو ،إ÷يدو ،كما وقام إÎŸبصشون
ب-ج-م-ل-ة م-ن إŸن-اورإت أإظ-ه-رت إل-دور إل-ب-ارز
إلذي يلعبه إلقطاع ‘ ›ال حفظ إلنظام
وح -م -اي -ة إŸوإط-ن Úو‡ت-ل-ك-ات-ه-م م-ن خÓ-ل
إسشتعرإضشات “حورت حول طرق تدخلهم ‘
›ابهة ﬂتلف إ÷رإئم.
وم -وإصش -ل -ة لÈن -ام -ج إلح -ت -ف -الت ،ق-امت

ششهدت إاقبال كبÒا للششباب

›م- -وع- -ة م- -ن أإف- -رإد إلشش- -رط- -ة ،ب- -ت- -ق- -دË
إسش -ت -ع -رإضش -ات ‘ ح -ف -ظ إل -ن-ظ-ام إ ¤ج-انب
تشش -ك-ي-ل خ-ري-ط-ة إف-ري-ق-ي-ا و›سش-م أإف-ري-ب-ول
وعرضص طرق إلتصشدي ıتلف أإنوإع إإلجرإم
ب-اسش-ت-ع-م-ال وسش-ائ-ل ت-ق-ن-ي-ة ح-دي-ث-ة م-ن طرف
دوريات للششرطة تخللتها عرضص ششريط فيديو
” إبرإز من خÓله أإهم إلطرق إŸسشتعملة
Ÿك - - -اف- - -ح- - -ة ﬂت- - -ل- - -ف أإشش- - -ك- - -ال إ÷رÁة
إلل -كÎون -ي -ة ،ع -كسشت إل -ت-ك-وي-ن إ÷ي-د إل-ذي
يتلقاه إلششرطي أإثناء ﬂتلف مرإحل إلÎبصص
وإسشتعدإده إلبد Êوإلنفسشي لتحمل إلصشعاب
وإلششدإئد أإثناء تأادية وإجبه إŸتمثل ‘ حماية
إŸوإطن..
كما و” باŸناسشبة تسشمية مدرسشة إلششرطة
Óمن
لع Úبنيان باسشم إŸدير إلعام إألسشبق ل أ
إلوطني إÛاهد عميد أإول للششرطة ﬁمد
وإضشح إلذي وإفته إŸنية عام .2014

نبذة عن تاريخ شسهيد إلوإجب
إلوطني عيسسو تامي
ولد ششهيد إلوإجب إلوطني إÓŸزم إألول
للششرطة عيسشو تامي ‘  29سشبتم،1943 È
Ãنطقة إ◊جوط تيبازة ،متزوج وأإب ألربعة
أإط -ف -ال إن -خ -رط ‘ صش -ف-وف إألم-ن إل-وط-ن-ي
ك - -ح- -ارسص أإم- -ن ‘  20أإف -ري-ل  1965وزإول
درإسش -ت-ه Ãدرسش-ة إلشش-رط-ة بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص
ليحول بعد ذلك إ ¤مصشلحة إألمن إلعمومي
بأامن ولية إ÷زإئر ‘  20نوفم Èمن نفسص
إلسشنة.
إل-ت-ح-ق شش-ه-ي-د إل-وإجب إل-وط-ن-ي ب-ع-د ذلك
بسشلك أإعوإن إلنظام إلعمومي ‘  31ديسشمÈ
 196٨حيث تقلد عدة رتب وترقيات إسشتثنائية
عرفانا له على تفانيه ‘ أإدإء مهامه إغتيل
إلفقيد ‘  21نوفمÃ 1993 Èنطقة باينام
رميا بالرصشاصص على إثر إعتدإء إرهابي نفذه
ششخصشان مسشلحان قرب مسشكنه عندما كان
متوجها إ ¤مقر عمله.

أإبوإب مفتوحة على إلدرك إلوطني ببجاية
شش-ه-دت دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ب-ج-اي-ة ،ف-عاليات
لب-واب اŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-درك ال-وط-ن-ي،
ا أ
لمن مكسشب جماعي
وذلك –ت ششعار «ا أ
فلنسشاهم جميعا للمحافظة عليه» ،حيث
تهدف هذه اŸبادرة إا ¤تعريف ا÷مهور،
الذي كان حاضشرا بقوة على أاهم إا‚ازات
ه- -ذه اŸؤوسشسش- -ة ،وذلك م- -ن خ- -لل ع -رضش
ﬂت -ل -ف ال -وسش -ائ -ل م -ن Œه -ي -زات ت-ق-ن-ي-ة
واتصش - -ال - -ي - -ة واŸرك - -ب - -ات اŸسش - -ت - -ع- -م- -ل- -ة،
والسش-ج-لت اŸسش-ت-ع-م-ل-ة م-ن ط-رف ال-فرقة
لقليمية للدرك الوطني.
ا إ
«الششعب» ،رصشدت إسشتقطاب هذه إألبوإب

إŸفتوحة على إلدرك إلوطني ،جمهورإ وإسشعا
لسشيما من فئة إلششباب ،حيث نظمت إلعديد من
إلورششات خÓل هذه إلتظاهرة ،إلتي دأإبت على
تنظيمها كل سشنة إÛموعة إإلقليمية للدرك
إل -وط -ن -ي ‘ ،إط -ار ت -ن-ف-ي-ذ إıط-ط إلتصش-ا‹
بحضشور إلسشلطات إŸدنية وإلعسشكرية للولية.
و‘ هذإ إلصشدد أإكد عمر أإحد زوإر إŸعرضص،
‘تنظيم هذه إألبوإب إŸفتوحة من ششأانها منح
إلفرصشة إ◊قيقية للششباب قصشد إلتعرف وعن
قرب على هذه إŸؤوسشسشة إألمنية ،وإلتي تششكل
ح -ل -م -ا ل -ل -ك -ثÒي -ن ‡ن ي -ط -م -ح -ون ل Ó-ل -ت-ح-اق
بصش- -ف -وف -ه -ا خ -دم -ة ل -ل -وط -ن ،وق -د ” ت -ع -ري -ف

إŸوإطنÃ Úهام إلدرك إلوطني وأإهم إلوسشائل
إŸوضشوعة –ت تصشرف إلوحدإت ،بهدف توفÒ
إألمن وسشÓمة إألششخاصص و‡تلكات إŸوإطن،
فضش Ó- -ع -ن ﬁارب -ة إ÷رÁة وﬁارب -ة ح -وإدث
إŸرور للتقليل منها.وهو ما جسشدته إلعديد من
إل -ورشش -ات إŸن -ظ -م -ة ،ح -يث ي -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه -ا
إل -ت -ع -ري -ف ب-ال-درك إل-وط-ن-ي ‘ ك-ل إخ-تصش-اصص،
سشيما ورششات إلتجنيد ،إلششرطة إلقضشائية ،أإمن
إلطرقات ،إلششرطة إلتقنية ،ووحدإت إلتدخل،
إلفرقة إإلقليمية.

بجاية :بن النوي توهامي

إحياء لليوم إلعاŸي للتوعية بششأان إسشاءة معاملة
إŸسشن Úتقاسشمت وزيرة إلتضشامن إلوطني وإألسشرة
وقضشايا إŸرأإة غنية إلدإلية وجبة إإلفطار خÓل
إلشش -ه -ر إل -ك -ر Ëم -ع إألشش-خ-اصص إŸسش-ن Úوسش-ه-رة
رمضشانية بدإر إلعجزة دإ‹
إبرإهيم ‘ جو حميم بعث
إل - -رإح - -ة إل - -ن- -فسش- -ي- -ة ل- -دى
إŸقيم ،Úوهو ما سشاهم ‘
رسش - -م إلب - -تسش - -ام - -ة ع - -ل - -ى
وجوههم ولو للحظات قليلة
نسشوإ فيها آإلمهم ومعاناتهم
إلسشابقة.
وع -ل -ى ه -امشص إل-زي-ارة إل-ت-ي ت-ه-دف إ ¤ت-ف-ق-د
وضشعية إألششخاصص إŸسشن ،Úدعت وزيرة إلتضشامن
إ ¤ضش- -رورة إ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ك- -رإم- -ة إألشش -خ -اصص
إŸسش-ن Úوح-م-اي-ت-ه-م ورع-اي-ت-ه-م ‘ إط-ار إل-ت-ك-افل
إلعائلي وإلتآازر وإلتÓحم ،مششÒة إ ¤أإن إلدولة
تسش-ه-ر ع-ل-ى ضش-م-ان أإحسش-ن ت-ك-ف-ل ب-األول-ي-اء إل-ذين
تخلى عنهم أإبناؤوهم وعائÓتهم.
وبلغة إألرقام كششفت إلدإلية أإن  60عائلة “كن
ع- -م- -ال دإر إŸسش- -ن Úب -دإ‹ إب -رإه -ي -م م -ن إع -ادة

إدماجها ‘ إلوسشط إألسشري إلعادي بعد فك إلنزإع
فيما تبقى  29دإرإ للمسشن Úتعمل بصشفة دإئمة على
Óمهات وإآلباء إŸتوإجدين ‘ هذه
توف Òإلرعاية ل أ
إŸرإكز ،باإلضشافة إ ¤إسشتقبال عائÓت متطوعة
ألك Ìمن  50مسشنا.
وأإوضشحت إلوزيرة أإن حسشن معاملة إألششخاصص
إŸسشن Úعلى مسشتوى دور إلعجزة إجباري ل رجعة
فيه ،حيث تنصص إŸادة  72من إلدسشتور إ÷ديد
على ضشرورة حماية إألششخاصص إŸسشن ،Úباإلضشافة
إ ¤إلقانون رقم  12-10إŸؤورخ ‘  29ديسشمÈ
 2010إŸتعلق بحماية إألششخاصص إŸسشن Úعلى
إجبارية إبقاء هذه إلفئة ‘ وسشطهم إلعائلي مع
توف Òأإحسشن إلظروف وإلتكفل بهم على إلصشعيد
إلنفسشي وإلجتماعي.
وكششفت إلدإلية عن وضشع
ج-م-ل-ة م-ن إلÈإم-ج وإل-ت-دإبÒ
إل- - -رإم- - -ي- - -ة إ ¤إله - -ت - -م - -ام
ب- - -انشش- - -غ - -الت إألشش - -خ - -اصص
إŸسش -ن Úإل -ذي -ن ي -ع-ان-ون م-ن
ظ -روف ح -ي -ات -ي -ة صش-ع-ب-ة م-ن
خÓ- -ل إلسش- -ع- -ي إ ¤ت- -ع- -زي- -ز
إدم- - - - -اج- - - - -ه- - - - -م إألسش- - - - -ري
وإلج -ت -م-اع-ي ،وت-ك-ريسص ث-ق-اف-ة إل-وسش-اط-ة إلب-ق-اء
إلششخصص إŸسشن ‘ وسشطه إلعائلي وﬁاولة فك
إلنزإعات ب Úإألسشر وتفادي إللجوء إ ¤إلقضشاء.
وأإع -طت إشش -ارة نشش-ر دل-ي-ل ح-م-اي-ة إألشش-خ-اصص
إŸسشن Úمن إإلهمال وسشوء إŸعاملة على إŸوقع
إإللكÎو Êإÿاصص بوزإرة إلتضشامن وإŸتمثلة ‘
وثيقة –مل ‘ طياتها جملة من إŸرإجع إلدينية
وإل-ق-ان-ون-ي-ة وإل-ت-وع-وي-ة ،مششÒة إ ¤ح-رصص إل-دولة
ع -ل -ى ت -وف Òإل -دع -م ل-ف-ائ-دة إألشش-خ-اصص إŸسش-نÚ
إلذين يعيششون ‘ وضشع صشعب ودون روإبط أإسشرية.

إإدماج  60عائلة ‘ إلوسسط
إألسسري ومتطوعون
يسستقبلون  50مسسنا

غيابات با÷ملة طبعت بكالوريا 2017

إرتياح Ÿوإجهة إلتسسريبات وتسساؤول عن تزإيد حالت إلغشص
‚حت وزارة الÎبية الوطنية إا ¤حد
ب- -ع -ي -د ‘ ت -ن -ظ -ي -م ب -ك -ال -وري -ا  ،2017رغ- - -م
لحيان
لخطاء التي سشجلت ‘ كث Òمن ا أ
ا أ
وهاجسش تسشريب اŸواضشيع ،الذي  ⁄يفارق
لخ -ر اŸم -ت -ح -ن Úط -ي -ل -ة أاي -ام -ه وك -ان
ه- -و ا آ
حديث العام واÿاصش ،ناهيك عن حالت
ال -غشش اŸسش -ج -ل-ة ب-ا÷م-ل-ة ،و‘ ه-ذا السش-ي-اق
أاك -دت ن -وري -ة ب -ن غÈيت ‚اح الم -ت -ح -ان
بكل اŸقاييسش بفضشل اÛهودات اŸبذولة.

جÓل بوطي
أإنهى أإزيد من  700أإلف مÎششح بكالوريا دورة
جوإن  ،2017أإمسص إألول ،على وقع عمليات غشص
سش- -ج -لت ب -ال -ع -دي -د م -ن إŸرإك -ز ع -ل -ى إŸسش -ت -وى
إلوطني ‘ ،ح Úبلغت نسشبة إلغيابات  2باŸائة
وهي نسشبة عالية مقارنة بالدورة إلسشابقة ،سشيما ‘
صشفوف إÎŸششح Úإألحرإر.
ورغم ذلك عÈت وزيرة إلÎبية إلوطنية نورية
ب -ن غÈيت ع -ن إرت -ي -اح -ه -ا Ûري -ات إلم-ت-ح-ان،
وأإوضشحت خÓل زيارة قامت بها ،أإول أإمسص ،إ¤
مركز إلديوإن إلوطني لÓمتحانات وإŸسشابقات أإن
إإلجرإءإت إŸتخذة وإلتجنيد إلكب Òلكل إلعمال
سشاهم ‘ ‚اح بكالوريا .2017
وبعد  37يوما من إلعزل عن إلعا ⁄إÿارجي
أإشش -ادت ب -ن غÈيت ب -ع -م -ل ك -اف -ة إŸؤوط -ري-ن ،م-ن
بيدإغوجي Úوإدإري Úوعمال إلدعم ،وإÛهودإت
إŸبذولة من طرفهم وإعÎإفا باللتزإم وإلتجنيد
إل- -ذي أإب- -دت- -ه ﬂت- -ل- -ف إل- -وزإرإت وك -ذإ ﬂت -ل -ف
إألسشÓك إŸششÎكة إألخرى.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ال-ي-وم إألخ Òق-امت «إلشش-عب»
ب -ج -ول -ة إسش -ت -ط Ó-ع -ي -ة Ãرك -ز إم -ت -ح -ان إألح-رإر
Ãتوسشطة باسشتور ومركز إلنظامي Úإإلخوة عروج
وبربروسص بالعاصشمة ،حيث كانت إألجوإء ﬂتلفة
عن إأليام إألو ¤بغياب إÿوف وإلرتباك ،لكن
إ◊ديث ع -ن إل -غشص وإل -غ -ي -اب-ات  ⁄ي-ف-ارق ح-ديث
أإغلب إÎŸششح.Ú
وبخصشوصص عدد إلغيابات إŸسشجلة فقد سشجلت
وزإرة إلÎبية إلوطنية تأاخر وتغيب حوإ‹  10آإلف

مÎشش-ح م-ت-م-درسص ع-ن إل-ب-ك-ال-وري-ا ،وه-و م-ا Áث-ل
نسشبة  2باŸائة من إÎŸششح ÚإŸتمدرسش‘ Ú
دورة ج - -وإن  ، 2017ن -اه-يك ع-ن إل-ت-أاخ-رإت إل-ت-ي
سشجلت ‘ إلكث Òمن مرإكز إلمتحان ويبقى أإغلبها
بدون مÈر مقنع.
‘ ه -ذإ إلصش -دد أإك -د م -دي -ر إل-درإسش-ات ب-وزإرة
إلÎب -ي -ة م -ول -ود ب -ولسش -ان ل -دى ن-زول-ه ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى
إإلذإع - -ة إل - -وط- -ن- -ي- -ة أإن إ◊ك- -وم- -ة إت- -خ- -ذت ك- -ل
إإلج - - - -رإءإت لضش- - - -م- - - -ان وصش- - - -ول إÎŸشش- - - -حÚ
إŸتمدرسش ‘ Úإلوقت إ ¤إلمتحان ،وإصشفا تأاخر
إÎŸششح ÚإŸتمدرسش Úعن إمتحان إلبكالوريا بـ
«غ ÒإŸقبول» ل سشيما وأإن «توزيعهم على مرإكز
إإلجرإء على مسشتوى إلولية ” بطريقة مدروسشة،
أإخذت بع Úإإلعتبار مكان إقامتهم».
باŸقابل  ⁄يسشتبعد بولسشان « إحتمال وصشول
إÎŸششح Úإألحرإر متأاخرين نظرإ لبعد إŸسشافة
ب Úمقر سشكناهم وإŸرإكز إلتي ” توجيههم إليها،
ح- -يث أإن نسشب إل- -غ -ي -اب -ات م -رت -ف -ع -ة ‘ صش -ف -وف
إÎŸششح Úإألحرإر مقارنة بالنظامي.Ú
وف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ح-الت إل-غشص أإك-د إŸت-ح-دث
أإن 441مÎششح للبكالوريا ضشبطوإ ‘ حالة غشص،
مؤوكدإ أإنه «سشيتم تطبيق إلقانون Œاه كل مÎششح
ضشبط متلبسشا وبحوزته وسشائل إلغشص ،و‘ هذإ
إإلطار تسشاءل إألولياء ومتابعون عن إألسشباب إلتي
أإدت إ ¤ت - - -فشش - - -ي ظ - - -اه - - -رة إل - - -غشص ‘ وسش - - -ط
إÎŸششح.Ú
رغ -م ك -ل م -ا ح -دث م -ن إخ -ت Ó-ل حسشب ب-عضص
إألولياء إل أإن إلنجاح إلكب Òإلذي حققته وزإرة
إلÎب -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل إل-ت-ن-ظ-ي-م إÙك-م
وإإلجرإءإت إŸششددة ،هو موإجهة قضشية تسشريبات
إŸوإضشيع وتفادي تكرإر سشيناريو باك .2016
إإلجرإءإت إلتي وضشعتها وزإرة إلÎبية إلوطنية
بالتعاون مع إلعديد من إلوزإرإت على غرإر قطع
شش -ب -ك -ة إألنÎنت ،ووضش -ع أإج -ه -زة م-رإق-ب-ة Ãرإك-ز
إلمتحان ،وإعدإد موإضشيع إحتياطية كان له إلأثر
إلكب‚ ‘ Òاح إلبكالوريا وإعطائها مصشدإقيتها
إ◊قيقية ،إألمر إلذي بعث إرتياحا لدى إلششارع
إ÷زإئري بششكل عام وأإولياء إÎŸششح Úبششكل
خاصص.

من مراسسلينا

السسبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢رمضسان  ١٤٣٨هـ

““ألشسعب““ تسستطلع خدمات مصسالح أ’سستعجا’ت Ãسستشسفيي بني مسسوسص ومصسطفى باشسا

اسستقبال يومي للمصساب Úباألمراضس اŸزمنة ‘ حالت حرجة
ما تزأل مصسالح أ’سستعجا’ت ألطبية عﬂ Èتلف مسستشسفيات ألعاصسمة تشسهد إأقبا’ كبÒأ من أ◊ا’ت
‡ن أصسّروأ على صسيام ألشسهر رغم أن
أŸرضسية عقب كل موعد إأفطار خاصسة أŸصساب Úمنهم بأامرأضص مزمنة ّ
’فطار ،حا’ت أرجعها
حالتهم ألصسحية ’ تسسمح لهم بذلك ،حيث تصسل أ’سستعجا’ت ذروتها سساعة قبل أ إ
’كل.
’فرأط ‘ أ أ
’طباء أıتصسون إأ ¤عدم ألتقيد بالنصسائح ألطبية وأ إ
أ أ

ا÷زائر :آاسسيا مني
عشسرات ا◊الت ıتلف األمراضص
اŸزم -ن -ة ،لسس -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل-ق م-ن-ه-ا
Ãرضص السس- - -ك- - -ري وضس- - -غ - -ط ال - -دم
واŸع -دة تسس -ت -ق -ب -ل -ه -ا بصس-ف-ة ي-وم-ي-ة
مصسالح السستعجالت بالعاصسمة عÈ
ك -ل م-ن مسس-تشس-ف-ي-ي مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا
وب -ن -ي مسس -وسص ،زي -ادة ع -ن ضس -ح -اي-ا
حوادث اŸرور بالنظر إا ¤زيادة هذه
ال -ظ -اه -رة خ Ó-ل ه -ذا الشس-ه-ر ج-راء
اإلف -راط ‘ السس -رع -ة خ-اصس-ة خÓ-ل
السساعة األخÒة قبل اإلفطار.
«الشسعب““ و‘ جولة اسستطÓعية عÈ
ﬂتلف هذا اŸصسالح Ÿسست إاقبال
ل يسستهان به من فئة اŸسسن‡ Úن
يصس -عب ع -ل -ي -ه -م الصس -ي-ام ،غ Òأان-ه-م
يصسرون على ذلك على غرار ا◊اج
ط - -اه - -ر ال - -ذي وج - -دن- -اه ‘ ح- -ال- -ة
متدهورة ،حيث أاكد لنا أانه وÃجرد
تناوله لوجبة اإلفطار أاحسص بدوار ‘
ال -رأاسص وان -خ -ف -اضص ‘ ضس -غ-ط ال-دم
اسستدعى نقله ا ¤اŸسستشسفي ،ا◊اج

الطاهر البالغ من العمر  ٧٧سسنة ،أاكد
أانه مصساب Ãرضص السسكري وضسغط
ال - -دم وال- -ط- -ب- -يب اŸت- -اب- -ع ◊ال- -ت- -ه
الصس -ح -ي -ة ط -لب م -ن -ه الم -ت -ن-اع ع-ن
الصسيام ألن حالته ل تسسمح بذلك،
غ Òأانه أاكد لنا أان نفسسه  ⁄تطاوعه
ع- -ل -ى األك -ل .ن -فسص ح -ال -ة ال -ت -ف -كÒ
وج -دن -ه -ا ع -ن -د ال -ك -ث‡ّ Òن ه -م ‘
ح -ال -ت-ه الصس-ح-ي-ة وسس-ن-ه ،ورÃا أاك،Ì
وه -و م -ا ي -ج -ع -ل ح -ال -ت -ه -م ت -ت-ده-ور
مباشسرة بعد اإلفطار.
وهنا أاكد أاحد األطباء Ãسستشسفى
بني مسسوسص ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““،
أان ﬂت- - -ل - -ف ا◊الت ال - -ت - -ي ي - -ت - -م
اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا ي-وم-ي-ا هي ا◊الت التي
تعا Êمن داء السسكر ،القلب وارتفاع
ضس - -غ- -ط ال- -دم الشس- -ري- -ا Êه- -ي ج- -ل
ا◊الت التي يتم تشسخيصسها خÓل
هذه الشسهر بسسبب إاصسرار اŸصسابÚ
بهذه ا◊الت على الصسيام ،ما يعني
Óدوي-ة ‘ األوق-ات
ع -دم ت -ن -اول -ه -م ل -أ
اÙددة ما يجعل اŸريضص عرضسة
ألزم -ات صس -ح -ي -ة ت -ت -ط -لب ن-ق-ل-ه إا¤
اŸسستشسفى على وجه السسرعة.

وأاشسار ﬁدثنا إا ¤بعضص ا◊الت
اŸسس -ت -عصس-ي-ة ل-ل-نسس-اء ا◊وام-ل ال-ت-ي
يصسعب عليها الصسيام ،والتي تتسسبب
لهن ‘ حالت الغثيان ومغصص شسديد
‘ اŸعدة دون أان ننسسى ا◊ديث عن
ا◊الت اÿطÒة التي يتم اسستقبالها
ي -وم -ي -ا واÿاصس -ة بضس -ح -اي-ا ح-وادث
اŸرور اŸسس- -ج- -ل- -ة خÓ- -ل السس- -اع- -ة
األخÒة ق- -ب -ل اإلف -ط -ار ،فضس  Ó-ع -ن
ا◊الت ال - -ع - -ادي- -ة وب- -عضص ا◊الت
اŸسس-ت-عصس-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م –وي-ل-ه-ا م-ن
ط- - -رف ال- - -ولي- - -ات األخ- - -رى وك - -ذا
ا◊الت اÿاصسة بالعتداء ا÷سسدي
أاو باسستعمال السسÓح األبيضص.
وب-قسس-م السس-ت-ع-ج-الت Ãسس-تشس-فى
ا÷امعي مصسطفي باشسا ،وقفنا على
ن- -فسص ا◊الت وك -أاّن الصس -ورة ت -ك -رر
نفسسها بهذا اŸسستشسفى على غرار ما
وقفنا عليه Ãسستشسفى بني مسسوسص،
ح -يث سس -ج-ل-ن-ا ل-دى ت-واج-دن-ا ت-واف-د
عدد كب Òمن اŸرضسى من ﬂتلف
األم - -راضص ،خ- -اصس- -ة ه- -ؤولء ال- -ذي- -ن
يعانون آالم اŸعدة بسسبب اإلفراط
‘ األكل بصسفة غ Òمنتظمة واألكل

ﬂطّط خاصص ◊ماية غابات بجاية

بصس -ف -ة سس -ري -ع -ة دون ت-رك ال-ف-رصس-ة
ل- - -ل - -هضس - -م دون أان ن - -نسس - -ى ا◊الت
اÿاصس- - -ة ب- - -ال- - -كسس - -ر والصس - -دم - -ات
واألعصساب.
واعتﬁ Èدثنا أان مثل هذه ا◊الت
اŸرضس -ي-ة Áك-ن ت-ف-ادي-ه-ا م-ن خÓ-ل
الن -ت -ظ -ام ‘ األك -ل ،وات -ب-اع نصس-ائ-ح
الطبيب خاصسة ما تعلق بفئة اŸسسنÚ
من خÓل التقيد بتناول الدواء ‘
أاوقاتها ،وهنا ينصسح الطبيب بضسرورة
البتعاد عن الضسغط النفسسي والتهور
والكÓم الكث Òلتفادي إاجهاد ا÷سسم
م - -ع ا◊رصص ع - -ل - -ى ت- -ن- -اول وج- -ب- -ة
اإلف-ط-ار والصس-ح-ور بصس-ف-ة م-ن-ت-ظ-مة
دون اإلفراط ‘ األكل.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،دع- -ا األط -ب -اء
أاصسحاب اŸركبات بضسرورة الÎيث
والسسياقة بهدوء بعيدا عن أاي ضسغط
ن- -فسس -ي وع -دم اسس -ت -ع -م -ال السس -رع -ة
اŸف- - -رط- - -ة ،وه - -ذا ب - -ع - -د ا◊وادث
اŸميتة التي يتم تسسجيلها يوميا على
مسس -ت -وى ال -ط-رق-ات ال-وط-ن-ي-ة ،ح-يث
تسستقبل مصسالح السستعجالت حالت
مرضسية جد مسستعصسية.

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

العدد
١٧٣٦٥

أŸبادرة تنطلق من حي  140مسسكن
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جمعيات وهيئات تشسرع ‘ Œسسيد مشسروع
““تيبازة أاجمل مدينة““

تشسرع أليوم عّدة هيئات عمومية
وجمعيات ﬁلية مهتمة بالبيئة ‘
Œسسيد مشسروع ““تيبازة أجمل مدينة““،
ألذي بادرت به أŸؤوسسسسة ألو’ئية
لتسسي ÒأŸسساحات أÿضسرأء وأ’نارة
ألعمومية ،ولقي أسستحسسان وŒاوب
◊ت على
عّدة جمعيات ﬁلية أ ّ
مشساركتها ومسساهمتها ألفعالة ‘ ترقية
أÙيط ألبيئي ألذي تدهور أ ¤درجات
دنيا ’ تطاق.

تيبازة :عÓء ملزي

ب -حسسب رئ -يسص ا÷م -ع -ي -ة ال -ولئ -ي -ة ◊م -اي -ة
اŸسستهلك وبيئته السسيّد حمزة بلعباسص ،فإانّ
اŸب- -ادرة Œاوبت م- -ع- -ه- -ا ج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة
اŸسستهلك وجمعية هوم اıتصسة ‘ الغوصص
ال -ب -ح -ري Ãع-ي-ة مصس-ال-ح ال-ب-ي-ئ-ة ودار ال-ب-ي-ئ-ة
بالولية وبلدية تيبازة ،وكذا اŸؤوسسسسة الولئية
ل- - -تسس- - -ي ÒاŸسس- - -اح - -ات اÿضس - -راء والن - -ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة ،ب -ح -يث ّ” ع -ق -د ع ّ-دة ل -ق-اءات
م -اراط -ون -ي -ة خÓ-ل األي-ام اŸنصس-رم-ة ّ” م-ن
خ Ó-ل -ه -ا ات -خ -اذ ك -اف-ة الج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة
بالتحضس Òا÷يّد لهذه العملية ،وتندرج ضسمن
هذا الطار عملية التصسال اŸباشسر Ãختلف
”
فئات ا◊ي اŸعني باÿطوة األو ¤بحيث ّ
التطّرق اﬂ ¤تلف ا◊اجيات التي يفتقد

اليها ا◊ي من جهة واألسسباب اŸباشسرة التي
سس -اه -مت ‘ ت -ده-ور اÙي-ط ال-ب-ي-ئ-ي وع-دم
اهتمام سساكنيه بهذا ا÷انب.
وانطÓقا من هذا اŸعطيات يرتقب بأان توّفر
م -ؤوسسسس -ة ن -ظ -اف -ة ت -ي -ب -ازة ﬂت-ل-ف ال-وسس-ائ-ل
اŸادية والبشسرية Ÿباشسرة عمليات التنظيف
Ãسساهمة مباشسرة من اŸنتسسب Úللجمعيات
اŸعنية وسسكان ا◊ي اŸذكور ،إال أانّ العمل
ا÷م- -ع- -وي سسّÒك- -ز ع -ل -ى ا÷انب ال -ت -وع -وي
والتحسسيسسي بالدرجة األو ¤على أان يتكفل
سسكان ا◊ي وعمال اŸصسالح العمومية برفع
ال- -ن -ف -اي -ات وتصس -ري -ف -ه -ا ع -ن ط -ري -ق ›م -ل
الوسسائل اŸوفرة ،بحيث أاشسار مصسدرنا اإ¤
أاّنه ل طائل من التنظيف دون اقتناع السسكان
با◊فاظ على نظافة حّيهم وعلى ملحقاته
وم -راف -ق -ة ال -ت -ي تسس -اه -م ‘ ت -رق -ي-ة ال-ن-م-ط
اŸعيشسي لهم.
Œدر الشسارة إا ¤كون اŸشسروع يتضسمن ‘
أاج-ن-دت-ه إادراج ﬂت-ل-ف أاح-ي-اء م-دي-ن-ة ت-ي-ب-ازة
ضس -م -ن م-ب-ادرة ال-ت-ن-ظ-ي-ف وت-وف Òا◊اج-ي-ات
مسستقب ‘ Óخطوة لبد منها لتجسسيد شسعار
التظاهرة الذي يصسنف اŸدينة األجمل على
الطÓق باŸنطقة ،ول يسستبعد بأان يتم تعميم
العملية على مدن أاخرى مسستقب ‘ Óحال
‚اح اŸشس- -روع ،وع- -دم ت- -عّ- -رضس -ه ل -ن -كسس -ات
ميدانية –ّد من انتشساره وفعاليته.

ميناء جن جن

تسسليم ““نهائي ا◊اويات““ ‘ مارسس ٢٠١٨

تداب Òوقائية ووسسائل مادية Ÿكافحة ا◊رائق
ن مصسا◊ه شسرعت ‘ تطبيق نظامها أÿاصص Ãكافحة ألغابات
أّكد ألسسيد علي ﬁمودي مدير ألغابات لو’ية بجاية لـ ““ألشسعب““ ،أ ّ
’ك Ìفعالية Ÿوأجهة أ◊رأئق.
Ÿوسسم صسيف  ،2017حيث رّكزت عملها على ألوقاية ألتي تعت Èألوسسيلة أ أ

” اتخاذ عدة إاجراءات وتسسخÒ
ّ
إام - -ك - -ان - -ي- -ات بشس- -ري- -ة وم- -ادي- -ة
Ÿك-اف-ح-ة ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات ل-ه-ذا
الغرضص ،ومنها األعوان التابعون
ل - -ل- -ح- -م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة وآاخ- -رون
Ãح - -اف - -ظ - -ة ال - -غ - -اب- -ات ،وك- -ذا
شس -اح-ن-ات ذات صس-ه-اري-ج ‡ل-وءة
باŸاء وا÷رارات.
كما ” ‘ إاطار هذه اŸسساعي
الرامية إا ¤حماية الÌوة الغابية،
ب -عث ﬂط -ط م -ك-اف-ح-ة ح-رائ-ق
ال-غ-اب-ات ب-ت-ج-ن-يد عشسرات الفرق
اŸت-ن-ق-ل-ة ل-ل-ت-دخ-ل ،وت-نصس-يب ١٣
برج مراقبة موزعة على اŸناطق
ذات الكثافة ‘ اŸسساحة الغابية،

مهمتها مكافحة ا◊رائق وضسمان
ال -ت -دخ Ó-ت السس -ري -ع-ة وال-ف-وري-ة
إلخ- - -م- - -اد ا◊رائ- - -ق وا◊د م - -ن
انتشسارها.
وأاضساف السسيد ﬁمودي أاّن هذا
اıطط الوقائي يتضسمن كذلك
ال -ق-ي-ام ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-نشس-اط-ات
اإلعÓ- -م- -ي- -ة ا÷واري -ة ،ل -ف -ائ -دة
ﬂت -ل -ف الشس-رائ-ح الج-ت-م-اع-ي-ة،
ح -يث ي -ت -ن -اول ج -وانب م -ت -ع-ل-ق-ة
با◊فاظ على الÌوة الغابية ،إا¤
ج -انب ال -ت -ق -ي -د ب -ت-داب Òوق-ائ-ي-ة
ميدانية ع Èالنسسيج الغابي ،من
خÓ- -ل ت- -ق -د Ëإارشس -ادات ع -ام -ة
Ÿسس -ت -ع -م-ل-ي شس-ب-ك-ة ال-ط-رق ذات

ال- -ك- -ث- -اف- -ة ب- -ال- -غ -ط -اء ال -ن -ب -ات -ي
واŸسس-الك ال-غ-اب-ي-ة ،وح-ث-هم على
تفادي إاضسرام النار عشسوائيا أاو
رم- -ي م- -واد سس- -ري- -ع -ة الل -ت -ه -اب
ب-ال-ق-رب م-ن ال-غ-اب-ة ،والتحسسيسص
بأاهمية حماية الشسجرة من خطر
ا◊رائق.
وم -ن ج -ه-ت-ه-ا ،أاط-ل-قت اŸدي-ري-ة
ال -ولئ -ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة عÈ
كافة وحداتها ،قافلة –سسيسسية
من أاجل التحسسيسص والوقاية من
أاخ -ط -ار ال -غ -رق ال -ب -ح-ر ،ح-رائ-ق
الغابات ،وحوادث اŸرور ،والتي
عادة ما تك ‘ Ìفصسل الصسيف،
حيث ” حسسب اÓŸزم لطرشص

حكيم من ا◊ماية اŸدنية إاعداد
ب- -رن -ام -ج –سس -يسس -ي ي -ه -دف إا¤
ال- -وق- -اي -ة م -ن ه -ذه األخ -ط -ار أاو
التقليل من اآلثار الناجمة عنها،
وذلك من خÓل توعية اŸواطنÚ
وإارسساء ثقافة وقائية –Îم فيها
ال -ق -واع -د واŸق -اي -يسص األم -ن -ي -ة
الواجب إاتباعها.
وا÷دي- -ر ب- -ال -ذك -ر ،تّÎب -ع ولي -ة
ب- -ج- -اي- -ة ع -ل -ى مسس -اح -ة غ -اب -ي -ة
إاجمالية تقدر بـ  ٣٢٦١٢٦هكتار،
م-ن-ه-ا  ١٢٢أال-ف ه-ك-ت-ار غ-اب-ي-ة،
و–توي على أاربع غابات كبÒة
هي توريرت اغيل ،بوحا” ،آايت
ع -ب-اسص ،وب-ن-ي م-ي-م-ون ،وسسّ-ج-لت
مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة خÓ-ل
تدخÓتها السسنة الفارطة نشسوب،
 ٤٠٠ه- -ك- -ت -ار م -ن اŸسس -اح -ات
ال-غ-اب-ي-ة ،ووق-وع  ٦٨ح-ري-قا على
مسس-ت-وى غ-اب-ات ف-ن-اي-ة ،ك-ن-دي-رة،
وحظÒة قورايا.
وق -د ت -ط ّ-ل -بت ع-م-ل-ي-ات اإلط-ف-اء
السس -ري -ع-ة تسس-خ Òوسس-ائ-ل م-ادي-ة
وموارد بشسرية هامة ،باإلضسافة
إاŒ ¤نيد فرق متنقلة ووحدات
ت-دخ-ل ›ه-زة ب-وسس-ائ-ل م-كافحة
ا◊رائ- -ق ،وت -ع -زى األسس -ب -اب إا¤
ارت- - - - - -ف - - - - -اع درج - - - - -ات ا◊رارة
اŸصس -ح -وب -ة ب -ري-اح ““السسÒوك-و““،
ال -ت -ي تسس -ه -ل ب -دوره-ا ‘ ان-دلع
أالسسنة النÒان.

بجاية :بن النوي توهامي

ع -اي -ن ألسس -ي -د أل -ع -رب -ي م-رزوق وأ‹
جيجل ‘ خرجة ميدأنية Ÿعاينة بعضص
أŸشساريع أ÷اري إأ‚ازها بكل من ميناء
ج -ن ج -ن وأŸن -ط -ق -ة ألصس-ن-اع-ي-ة ب-أاو’د
’م Òع-ب-د أل-ق-ادر‘ ،
صس -ال -ح ب -ب -ل-دي-ة أ أ
إأط- - -ار م- - -ت - -اب - -ع - -ة أŸشس - -اري - -ع أ÷اري - -ة
وأ’طÓع على وضسعيتها أ◊قيقية عن
قرب ،من بينها إأ‚از نـهائي أ◊اويات
Ãيناء جن جن ،ألذي خصسصص له غÓف
م -ا‹ ي -ق-در بـ  19م-ل-ي-ار دينار جزأئري
وأل -ذي ب -ل -غت نسس -ب -ة إأ‚ازه  73باŸئة،
ح -يث أل -ح وأ‹ أل -و’ي -ة ع -ل -ى ضس-رورة
’‚از من أجل تسسليم
تسسريع وتÒة أ إ
’ج -ال أŸسس -ط -رة أي خÓ-ل
أŸشس -روع ‘ أ آ
شسهر مارسص .2018
كما تفّقد باŸنطقة اÙاذية Ÿيناء جن جن،
أاشسغال إا‚از صسوامع لتخزين القمح والشسعÒ
ت -اب -ع -ة ل-ل-دي-وان ا÷زائ-ري اŸه-ن-ي ل-ل-ح-ب-وب
بقدرة اسستيعاب تقدر بـ  ٥٠ .٠٠٠طن ،هذا
اŸشسروع اإلسستثماري الذي ينجز بغÓف ما‹

ي- -ق -در بـ  ٢ .٤م-ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زائ-ري وع-لى
مسس-اح-ة  ٣٢ .٥٩٠م Îم -رب -ع ،وصس-لت نسس-ب-ة
إا‚ازه إا ٢٠ ¤باŸئة.
وتشس-ج-ي-ع-ا لÓ-سس-ت-ث-م-ار اÿاصص اŸن-تج للÌوة
واŸوفر Ÿناصسب العمل ،عاين الوا‹ بالنطقة
اÙاذية Ÿيناء جن جن ،وحدة إانتاج الشسبكة
اŸل - -ح- -م- -ة وم- -ط- -ح- -ن- -ة ت- -اب- -ع- -ت Úلشس- -رك- -ة
أالكودÁكسص ،حيث اسستمع إا ¤شسروحات حول
عمل الوحدت.Ú
وب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ألولد صس-ال-ح ب-ب-ل-دية
األم Òعبد القادر ،تفّقد الوا‹ وحدة إانتاج
األدوي -ة ““ب -ي-و-رام““ ال-ذي ان-ت-هت ب-ه األشس-غ-ال
واŸقرر دخوله مرحلة اإلنتاج ‘ اŸسستقبل
ال -ق -ريب ،ال -وح -دة ه -ذه تّÎب -ع ع-ل-ى مسس-اح-ة
 ٣٠٠٠م Îمربع ” ،إا‚ازها بغÓف ما‹
يقدر بـ  ٠١مليار دينار جزائري ،ومن اŸنتظر
أان تنتج  ١٢مليون وحدة من األدوية خÓل
السسنة األو ،¤كما سستسساهم ‘ توف١٠٠ Ò
منصسب عمل.

جيجل :خالد العيفة

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

‹hO

السشبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢رمضشان  ١438هـ

لحكام ا÷ائرة ‘ حق  ٣٢معتق Óبا◊سسيمة
تنديدا با أ

العدد
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اعÎاف دو‹ بعدم شسرعية اسستغÓل اŸوارد الطبيعية

القضساء جنوب اإلفريقي يقرر احتجاز سسفينة ﬁملة
منظمات حقوقية تلوح بتصسعيد الحتجاجات
بالفوسسفات الصسحراوي اŸنهوب
لضسراب عن الطعام
حراك الريف يلهب الشسارع اŸغربي ويوسسع موجة ا إ

ي-ت-ج-ه ا◊راك الشس-ع-ب-ي ‘ اŸغ-رب ،ن-ح-و
لح-ك-ام
م -زي-د م-ن ال-تصس-ع-ي-د ع-قب صس-دور ا أ
ال -قضس-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-دي-ن ع-ددا م-ن اŸع-ت-ق-لÚ
ب-السس-ج-ن ال-ن-اف-ذ ،وأاك-دت ÷ان وت-نسسيقيات
حقوقية مواصسلة التظاهر السسلمي إا ¤غاية
ت -ل -ب -ي -ة ج -م -ي -ع اŸط -الب ،ف -ي-م-ا ب-اشس-ر ب-عضس
السسجناء إاضسرابا عن الطعام.

حمزة.م/الوكا’ت

ج -اءت مسش -ت -ج -دات ح -راك ال -ري -ف اŸغ -رب-ي،
ع -كسش ت -ط -م -ي -ن -ات ال -رئ -يسش ال -ف-رنسش-ي إاÁان-وي-ل
ماكرون ،خÓل زيارته للرباط ،بششأان رغبة اŸلك
ﬁم -د السش -ادسش ‘ ت -ه -دئ -ة األوضش-اع ب-اŸن-ط-ق-ة،
بعدما مضشت السشلطات ‘ تطبيق اŸقاربة األمنية
والقضشائية ‘ التعامل مع اÙتج ÚواŸعتقل.Ú
اسشتنكرت جمعيات حقوقية ،األحكام الصشادرة
بحق  3٢معتق Óبا◊سشيمة بعد أان وجه لهم القضشاء
اŸغربي تهمة «اإلخÓل بالنظام العام والعصشيان
واŸشش- -ارك- -ة ‘ Œم- -ه- -ر غ Òم- -رخصش ومسش -ل -ح»،
واسشتمرت الحتجاجات اŸنددة با◊كم.
وعلق البعضش على األحكام القضشائية الصشادرة
ب -أان -ه -ا «ت -ث -بت ن -زوع ال -دول -ة ل Ó-ن-ت-ق-ام السش-ي-اسش-ي
ا÷ماعي من الريف والعودة بنا إا ¤سشنوات ا÷مر

والرصشاصش».
وتظاهر أامسش ،العششرات أامام مقر اŸفوضشية
 ·ÓاŸتحدة ◊قوق اإلنسشان بجنيف،
السشامية ل أ
وقدموا من ﬂتلف البلدان األوروبية ،فيما دخل
سش -ج -ن -اء ب-ال-دار ال-ب-يضش-اء ‘ إاضش-راب ع-ن ال-ط-ع-ام
احتجاجا على اŸعاملة السشيئة.
وقضشت ﬁك -م -ة ‘ ا◊سش -ي -م-ة شش-م-ال اŸغ-رب
بسش-ج-ن  ٢5م -ت-ه-م-ا Ÿدة  ١8شش-ه-را ن-اف-ذا أادي-نوا
«باإلخÓل بالنظام العام والعصشيان واŸششاركة ‘
Œم- -ه- -ر غ Òم- -رخصش ومسش- -ل- -ح» ،ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
مششاركتهم ‘ الحتجاجات الششعبية التي يششهدها
ششمال اŸملكة منذ أاششهر.
ومثل  3٢متهما تÎاوح أاعمارهم ب ١8 Úو٢5
عاما أامام اÙكمة البتدائية ‘ ا◊سشيمة ،وحكم
على  ٢5منهم بالسشجن Ÿدة  ١8ششهرا حبسشا نافذا،
فيما أادين  4متهم Úبالسشجن  ٦أاششهر مع وقف
التنفيذ و 3آاخرين بششهرين مع التنفيذ مع تغرÁهم
ماليا.

ضساعت فرصسة ا◊وار
وأاطلق أاها‹ اŸتهم Úالذين حضشروا جلسشة
النطق با◊كم أاطلقوا على اإلثر هتافات تنتقد
السشلطة وقالوا «كانت أامامكم فرصشة للمصشا◊ة مع

الريف ولكنكم  ⁄تعرفوا كيفية اغتنامها».
وبادر نششطاء على مواقع التواصشل الجتماعي
إا ¤ت-ع-م-ي-م م-ط-لب إاق-ال-ة ح-ك-وم-ة سش-ع-د ال-ع-ثما،Ê
وسشحب الثقة من القضشاء الذي وصشفوه باŸسشيسش
وا÷ائر ،وطالبوا بإاطÓق سشراح جميع اŸعتقل.Ú
وق -ال م -ن-اضش-ل-ون ح-ق-وق-ي-ون ‘ ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة
بالعاصشمة الرباط« ،إاذا ما كانت الدولة تعتقد أانه
بتلك األحكام ا÷ائرة وا◊مÓت القمعية سشتسشكت
ا◊راك الششعبي بالريف فإانها قد أاخطأات التقدير،
ألن اŸقاربة القمعية والعقاب ا÷ماعي لن يولدا
إال اŸزيد من الغضشب واللتفاف حول ا◊راك
الششعبي من قبل اŸواطن ÚواŸواطنات».
وأاط-ل-ق م-ن-اضش-ل-ون «اŸب-ادرة اŸدن-ي-ة ل-ل-ري-ف»،
والتي تضشع إاطÓق سشراح كافة اŸعتقل ،Úمطلبا
رئ -يسش -ي -ا ،وأاك -دوا أان األح-ك-ام ال-قضش-ائ-ي-ة الصش-ادرة
ب -ح -ق -ه -م ،ل-ن ت-ث-ن-ي-ه-م ع-ن السش-ت-م-رار ‘ ال-نضش-ال
السشلمي والتضشامن بكل قوة مع حراك الريف.
وشش -ب -هت اŸب -ادرة ال -ت -ي ت -تشش -ك -ل م -ن ائ-تÓ-ف
Ÿنظمات غ Òحكومية ،مدينة ا◊سشيمة با÷زيرة
اŸعزولة داخل اŸغرب ،بالنظر لغياب اŸششاريع
والبنى التحتية ،واسشتثنائها من الÈامج التنموية،
وحتى تلك التي أاطلقت ‘ وقت سشابق  ⁄تكتمل،
وق- -الت «سش- -ن- -واصش- -ل ال- -ت- -ظ -اه -ر ،وإاط Ó-ق سش -راح
اŸعتقل Úششرط مسشبق قبل أاي حوار».

تطاوين التونسسية تسستعيد هدوءها

اتفاق يقضسي بفك اعتصسام الكامور وعودة نشساط البÎول
ي - -ب - -دو أان ال - -ه- -دوء سس- -ي- -ع- -ود إا ¤ولي- -ة
ت -ط-اوي-ن ال-ت-ونسس-ي-ة ال-ت-ي ع-اشست ع-ل-ى وق-ع
الح-ت-ج-اج-ات الج-تماعية الصساخبة طيلة
أاشس- -ه- -ر ،وه- -ذا ب- -ع- -د أان ت- -وصس -لت ا◊ك -وم -ة
ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة ب- -فضس- -ل وسس -اط -ة ق -اده -ا ا–اد
الشس- -غ- -ل ،إا ¤ت- -وق- -ي- -ع ات- -ف- -اق م- -ع ﬁت -جÚ
ي-تضس-م-ن إاع-ادة إان-ت-اج ال-غ-از وإان-ه-اء اع-تصسام
الكامور.
والت -ف-اق ي-ن-ه-ي اع-تصش-ام-ا اسش-ت-م-ر لشش-ه-ور ‡ا
عطل بششكل كامل إانتاج الغاز والبÎول ‘ ولية
تطاوين ا÷نوبية التي توفر حوا‹  ‘ 4٠اŸئة من
إاج -م -ا‹ إان -ت-اج ال-بÓ-د م-ن ال-غ-از وال-بÎول .وق-الت
مصشادر إان التفاق يدعو

ع

عا⁄
 Èال

ل -ت -وف Òوظ -ائ -ف ‘ شش -رك -ات ال -ن -ف-ط وت-خصش-يصش
ميزانية Ÿششاريع تنموية.
من ناحية ثانية ،قررت السشلطات التونسشية حل
وتعليق نششاط عدد من ا÷معيات وذلك ‘ الوقت
الذي  ⁄يتوقف فيه ا÷دل حول ملف ا÷معيات
وسشط أاسشئلة حول مصشادر “ويلها واحتمال ارتباط
نششاطها بأاجندات أاجنبية أاو عÓقاتها اÙتملة
با÷ماعات واŸنظمات اإلرهابية.

القطاع السسياحي ينتعشش
تراجع احتياطي تونسش من النقد األجنبي خÓل
األششهر اÿمسشة اŸاضشية تراجعا بلغت قيمته 4١.9

ترجيح مقتل البغدادي

@ م--وسس-ك-و  :ن-ق-لت وكالت
Óنباء عن وزارة الدفاع قولها،
روسشية ل أ
لره----اب----ي أاب----و ب---ك---ر
إان زع----ي----م «داعشش « ا إ
البغدادي رÃا قتل ‘ إاحدى ضشرباتها ا÷وية ‘
الرقة بسشوريا يوم  ٢8ماي.
‘ اŸقابل قال التحالف الدو‹ الذي تقوده الوليات
اŸتحدة إانه ل يسشتطيع تأاكيد مقتل البغدادي الذي كان
آاخ---ر ظ---ه---ور ع---ل---ن--ي ل--ه ‘ ع--ام  ٢٠١4ب-ج-ام-ع النوري
باŸوصشل ،حيث أاعلن نفسشه «خليفة» للتنظيم.

مقتل إارهابي بارز ‘ ليبيا
لره-اب-ي ال-ب-ارز ‘ م-ا يسش-م-ى
@ ط---راب---لسس :ق--ت--ل ا إ
ت-ن-ظ-ي-م «›لسش شش-ورى ب-ن-غ-ازي» ب-ل-ي-ب-ي-ا اŸوا‹ ل-تنظيم
القاعدة الدموي صشÓح الدين عزوز ،اŸكنى طلحة خÓل
مواجهات مع قوات ا÷يشش الليبي ‘ ﬁور سشوق ا◊وت
ششما‹ بنغازي.
ونقلت مصشادر مقربة من هذا التنظيم الدموي ،نبأا
لرهابي‘ Ú
مقتل هذا القيادي الذي يعد من أاخطر ا إ
ليبيا رغم صشغر سشنه ،حيث إانه من مواليد  ،٢٠٠3وهو
لصش-غر لكل من
ي-ن-ح-در م-ن م-ن-ط-ق-ة ال-ل-ي-ث-ي ،والشش-ق-ي-ق ا أ

م-ل-يون دينار( ١٧.3١م -ل -ي -ون دولر) أاي م -ا ي-ع-ادل
خسشارة  ١3يوما من التصشدير.
ول -فت ال -ب -نك اŸرك -زي ال -ت -ونسش -ي ‘ ب -ي -ان-ات-ه
اإلحصش -ائ -ي -ة إا‰ ¤و ال -ق -ي -م -ة اÎŸاك -م -ة ÿدم-ة
ال-دي-ون ب-نسش-ب-ة  % 5٠ل-ت-ب-ل-غ ق-ي-م-ت-ها  3.١١٧مليار
دينار( ١.٢88مليار دولر) مقابل  ٢.٠84مليار دينار
( 8٦١.١5٧م -ل -ي -ون دولر) خ Ó-ل ن-فسش ال-فÎة م-ن
العام اŸاضشي.
وأاشش- -ار م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى إا ¤ت -ط -ور ال -ق -ط -اع
السش -ي -اح -ي خ Ó-ل ال-فÎة اŸذك-ورة ب-نسش-ب-ة % ٧.٧
لتصشل قيمتها إا ٧44 ¤مليون دينار( 3٠٧.43مليون
دولر) مقابل  ٦9٠.4مليون دينار ( 4١3.٢٢3مليون
دولر) خÓل نفسش الفÎة من العام اŸاضشي.

لرهابي عاطف
لرهابي سشليم اŸعروف بـ»الزنكي» وا إ
اإ
اŸعروف بـ»طوفا» ،اللذين قت ‘ Óمواجهات مع قوات
ا÷يشش الليبي عام  ‘ ٢٠١٦بنغازي.

تزايد عدد اŸعتقل Úبتهم اإلرهاب
@ ب-----روكسس-----ل  :ارت--ف--ع ع--دد اŸع--ت--ق--ل ‘ Úأاوروب-ا
لÓششتباه ‘ عÓقتهم «بتنظيمات إارهابية» بصشورة كبÒة،
مسشج Óزيادة للعام الثالث على التوا‹ ،حيث اعتقلت
لوروبية  ٧١8من اŸششتبه ‘ كونهم إارهابي،Ú
الششرطة ا أ
مسش-ج-ل-ة ارت-ف-اع-ا م-ق-ارن-ة ب-أاع-داد اŸع-ت-ق-ل Úعام ٢٠١5
وعددهم  ٦8٧مششتبه به و.٢٠١4 ‘ 395
ومقابل زيادة العتقالت تراجعت الهجمات من ١٧
هجوما ‘  ٢٠١5إا ١3 ¤هجوما عام  ،٢٠١٦منها سشتة
لرهابي.
لسشÓمية ا إ
مرتبطة Ãا يسشمى تنظيم الدولة ا إ

 19قتي ‘ Óهجوم مقديشسو
@ مقديشسو  :ارتفعت حصشيلة الهجوم بسشيارة ملغومة
وبنادق على فندق ومطعم ‘ مقديششو إا ١9 ¤قتيÓ
بعدما كانت حصشيلة سشابقة قد أافادت Ãقتل  ١8ششخصشا
‘ الهجوم.
واق--ت-ح-مت سش-ي-ارة ي-ق-وده-ا ان-ت-ح-اري ف-ن-دق ب-وشش ‘

أاع- -ربت ا◊ك- -وم- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة ع -ن
ارتياحها للحكم الصسادر من اÙكمة العليا
ب -ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا وال -ق -اضس -ي ب -اح -ت-ج-از
ح-م-ول-ة ال-ف-وسس-ف-ات ال-ق-ادم م-ن الصس-ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òقانونية،
معتÈة أان ذلك يعد اعÎافا دوليا بعدم
شس- -رع- -ي -ة اسس -ت -غ Ó-ل اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة
للصسحراء الغربية اÙتلة حسسبما أاوردته
لنباء الصسحراوية أامسس.
وكالة ا أ
وأاك- -دت ا◊ك- -وم- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة وج- -ب- -ه- -ة
البوليسشاريو ‘ بيان لها أان القرار الصشادر أاول
أامسش ،م -ن اÙك -م -ة ال -ع -ل-ي-ا ب-ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
والقاضشي باحتجاز حمولة الفوسشفات القادم من
الصشحراء الغربية اÙتلة بطريقة غ Òقانونية
«ي -ع-ت ÈاعÎاف-ا دول-ي-ا ب-ع-دم شش-رع-ي-ة اسش-ت-غÓ-ل
اŸوارد الطبيعية للصشحراء الغربية اÙتلة من
ج - - -انب أاي ط - - -رف م - - -ا ⁄يسش- - -تشش- - -ر الشش- - -عب
الصشحراوي».
و جاء ‘ البيان إان اÙكمة العليا ‘ جنوب
أاف -ري -ق-ي-ا أاصش-درت ق-رارا بشش-أان م-راج-ع-ة األم-ر
الصشادر بتاريخ  ١ماي  ٢٠١٧حول احتجاز حمولة
ال- -ب- -اخ- -رة ال- -ت- -ي اششÎت- -ه- -ا شش- -رك- -ة األسش- -م -دة
النيوزيلندية «بالنسش أاغري-نوترينتسش ليميتد»
من الفوسشفات الصشحراوي بطريق غ Òششرعية
و” تصشديرها من الصشحراء الغربية اÙتلة ‘
أابريل  ٢٠١٧ع Èجنوب إافريقيا إا ¤نيوزيÓندا
وتقدر قيمتها بـ  54أالف طن أاي ما قيمته ٧

مÓي Úدولر ،حيث أاكدت اÙكمة صشحة األمر
الصشادر بتاريخ  ١ماي  ،٢٠١٧موضشحة أان «األمر
” اتخاذه بناء على أاسشسش سشليمة وادلة متوفرة»
وعليه فإان الدعوى اŸقدمة إا ¤القضشاء ا÷نوب
إاف-ري-ق-ي بشش-أان ح-ق-وق وم-ل-ك-ي-ة ح-م-ول-ة الباخرة
سشيتم النظر فيها قريبا.
وق-دمت اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا مÓ-ح-ظ-ات بشش-أان
صش -ح -ة ال-قضش-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ ع-م-وم-ا
والقرارات األخÒة الصشادرة عن ﬁاكم أاخرى
رف -ي -ع -ة اŸسش -ت -وى Ãا ‘ ذلك ﬁك -م -ة ال -ع-دل
ال -ت -اب -ع -ة ل –Ó-اد األوروب -ي واÙك -م-ة ال-ع-ل-ي-ا
للمملكة اŸتحدة ،موضشحة أان «اŸغرب ليسشت
له السشيادة على الصشحراء الغربية ،وقد احتلها
ب -ال -ق-وة» ،وأان» ال-ت-واج-د اŸغ-رب-ي ‘ الصش-ح-راء
الغربية ل يعني السشيادة عليها «.

تأاجيل ﬁاكمة معتقلي «أاكد Ëإازيك»
قررت هيئة ﬁكمة الحتÓل Ãدينة سشÓ
اŸغربية تأاجيل ﬁاكمة اŸعتقل ÚالسشياسشيÚ
›موعة «أاكد Ëإازيك» إا ¤تاريخ  ١١من جويلية
اŸق- -ب- -ل وه- -و ال- -ق- -رار ال- -ذي صش -در ‘ غ -ي -اب
اŸع-ت-ق-ل Úوه-ي-ئ-ة ال-دف-اع ع-ن-ه-م ووسش-ط ح-م-لة
دولية واسشعة للتنديد Ãا يتعرضش له اŸعتقلون
السشياسشيون  ٢4من انتهاكات خطÒة بحقهم من
تعذيب وسشوء معاملة.

وسساطة تركية ولقاءات بلندن وعواصسم عربية

الديبلوماسسية تتحرك لتسسوية األزمة بالبيت اÿليجي
دعوات للتهدئة وا◊وار

ت -ت -واصس -ل ا÷ه -ود ال -دول -ي -ة ◊ل -ح -ل -ة
لزم -ة اÿل -ي -ج -ي -ة ،وت-تÓ-ح-ق اŸسس-اع-ي
ا أ
ل - -ف - -ت- -ح ق- -ن- -اة ح- -وار ب Úق- -ط- -ر وال- -دول
اŸق-اط-ع-ة ل-ه-ا ب-غ-ي-ة إاي-ج-اد أارضس-ية تفاهم
ت- -ع- -ي- -د ال- -ه- -دوء والسس -ك -ي -ن -ة إا ¤ال -ب -يت
اÿليجي.
لط- - -ار ،ح- - -ل وزي- - -ر اÿارج - -ي - -ة
و‘ ا إ
الÎكي مولود جاويشس أامسس بالسسعودية
وذلك غداة زيارة قادته إا ¤الكويت التي
أاخذت على عاتقها زمام اŸبادرة بتسسوية
اÓÿف ال -ذي ي -عصس -ف Ãج-لسس ال-ت-ع-اون
اÿليجي.
وخÓل تواجده بالكويت ،أاورد الوزير الÎكي
إان -ه ل ي -ع -ت -ق-د ب-أان ف-رضش ال-ع-ق-وب-ات وا◊صش-ار
سشيسشاعد ‘ حل األزمة مع قطر ،وأاوضشح بأان
اإلج- -راءات ال- -ت- -ي ات- -خ -ذت ضش -د ال -دوح -ة غÒ
صشحيحة ،خاصشة أانها جرت ‘ رمضشان ومن دون
مششاورات.
وعن القاعدة العسشكرية الÎكية ‘ قطر ،قال
الوزير إانها ◊ماية اŸنطقة كلها ،وأاردف بأان
ب Ó-ده ع -رضشت ع -ل -ى السش -ع -ودي -ة إانشش-اء ق-اع-دة
عسشكرية ‘ عام .٢٠١5
ون -ف -ى ال -وزي -ر الÎك -ي أان ت -ك -ون الت -ف -اق-ي-ة
األمنية مع قطر وصشفقة الطائرات التي أابرمتها
الدوحة مؤوخرا مع الوليات اŸتحدة خطوات
تصش -ع -ي -دي -ة ،ق-ائ« Ó-ل أارى ذلك تصش-ع-ي-دا ،وم-ن
الطبيعي أان تششÎي قطر حاجتها من السشÓح
للدفاع عن نفسشها ،مثلها تفعل كل الدول ،وأاما
بشش -أان الت -ف-اق-ي-ة األم-ن-ي-ة م-ع-ن-ا ف-ه-ي ت-ع-ود إا¤
.»٢٠١4
وكان الوزير الÎكي أاششاد Ãوقف قطر ‘

لربعاء قبل أان يدخل اŸسشلحون
جنوب العاصشمة يوم ا أ
مطعما ›اورا حيث أاخذوا  ٢٠رهينة.

اعتقال رجل يحمل سسكينًا
@ لندن :قالت الششرطة الÈيطانية إانها اعتقلت
رج Óقرب الŸÈان ‘ لندن لÓششتباه ‘ حيازته سشكيناً،
و” إاغÓق أابواب الŸÈان الÈيطا.Ê
وأاضش--افت «ال--رج--ل ال--ذي اع--ت-ق-ل ‘ ال-ثÓ-ث-ي-ن-ات م-ن
العمر».

اŸدنيون «دروع بشسرية» ‘ اŸوصسل
ل· اŸتحدة ،أامسش ،أان أاك Ìمن مئة
@ جنيف  :ذكرت ا أ
أالف مد Êعراقي ﬁتجزون لدى إارهابيي تنظيم الدولة
لسشÓمية ‘ وسشط اŸوصشل (ششمال) القدÁة التي تسشعى
اإ
القوات العراقية إا ¤اسشتعادة السشيطرة عليها.
ل· اŸت -ح -دة
وصش- -رح ‡ث -ل م -ف -وضش -ي -ة ال Ó-ج -ئ ‘ Úا أ
لÓجئ Úالعراقي Úبرونو جدون أان عناصشر تنظيم الدولة
لرهابية يحتجزون اŸدني ÚخÓل معارك خارج اŸوصشل
اإ
لحياء
ويرغمونهم على التوجه إا ¤اŸدينة القدÁة أاحد ا أ
لخÒة التي ل تزال –ت سشيطرة التنظيم الدموي.
اأ

األزمة ،وقال إانها «اسشتحقت ‘ األزمة اÿليجية
الراهنة احÎام ا÷ميع ،بعدم تصشعيدها رغم
موقفها القوي».
وأاوضشح ،بعد لقائه األربعاء أام Òقطر ‘
الدوحة ،أان وقوف تركيا مع قطر ل يعني أانها
تقف ضشد أاحد ،أاو أانها انحازت إا ¤طرف.

دعوات للتهدئة
وباŸوازاة مع التحرك الÎكي عقدت أامسش
‘ لندن ثÓثة اجتماعات ثنائية منفصشلة بÚ
وزي -ر خ -ارج -ي -ة ب -ري -ط -ان -ي -ا ب -وريسش ج -ونسش-ون
ون -ظ -رائ -ه السش -ع -ودي واإلم -ارات-ي وال-ب-ح-ري-ن-ي،
Ÿناقششة األزمة مع قطر.
وبينما تتواصشل ا÷هود اإلقليمية والدولية ‘
ﬁاول- -ة لح- -ت- -واء األزم- -ة ،دعت رئ -يسش -ة وزراء
ب- -ري- -ط- -ان- -ي -ا تÒي -زا م -اي ،زع -م -اء السش -ع -ودي -ة
وال- -ب- -ح- -ري- -ن وق -ط -ر ي -وم اÿم -يسش إا ¤ات -خ -اذ
خطوات لتهدئة التوترات ‘ اÿليج.
وقال متحدث باسشم ماي ‘ بيان «رئيسشة
ال -وزراء أاث -ارت قضش -ي-ة اسش-ت-م-رار ع-زل ق-ط-ر ‘
م -ن -ط -ق -ة اÿل -ي-ج ودعت ك-ل األط-راف ل-ت-ه-دئ-ة
ال -ت -وت -ر بشش -ك -ل ع-اج-ل والن-خ-راط ب-ح-ك-م-ة ‘
ا◊وار واسشتعادة وحدة ›لسش التعاون اÿليجي
‘ أاقرب فرصشة ‡كنة».
وأاضشاف اŸتحدث أان على قطر «مواصشلة
البناء على التقدم الذي أاحرزته للتصشدي آلفة
التطرف واإلرهاب ‘ اŸنطقة باŸششاركة مع
حلفائها ‘ اÿليج».
وك- -ان وزي- -ر خ- -ارج- -ي -ة ب -ري -ط -ان -ي -ا ب -وريسش
جونسشون قد حث دول اÿليج وبينها السشعودية
على تخفيف حصشارها لقطر.

اشسهار

تعزيـ ـ ـة
قبل أايام فقط
رح- -ل ع- -ن -ا األب
وا÷د ا◊نون
(ب- -ن ع- -زي- -ز
الهادي) ع- - - - - - -ن
ع -م -ر ي -ن-اه-ز ٧١
سشنة.
إاث- - - - - - - - -ر ذلك
ي-ت-ق-دم ال-دك-ت-ور
زوب Òزه- - - -اÊ
من ع Úا◊جل
ـ اŸسشيلة ،بأاحر التعازي للعائلة الكرÁة وإا¤
كل اأبنائه وبناته ،سشائ ÓاŸو ¤عز وجل أان
يلهمهم الصش Èوالسشلوان واأن يتغمده برحمته
الواسشعة.

إانا لله وإانا إاليه راجعون
الششعب ٢٠١٧/٠٦/١٧

السشبت  17جوان  2017م
الموافق لـ  22رمضشان  143٨هـ
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خÓفا للتوّقعات وفرة منتظمة للحليب ‘ رمضسان

سسلوكات يومية!

‘ انتظار دخول الصسناعي Úمرحلة السستثمار اŸنتج

لماذا باليد ...؟

 ⁄تسسجل ندرة ‘ مادة أ◊ليب
’و¤
’سس -اب -ي-ع أل-ثÓ-ث-ة أ أ
خ Ó-ل أ أ
من شسهر رمضسان ألذي شسهدت فيه
سس -وق أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة أسس -ت-ق-رأرأ
ط-ب-ع-ت-ه أل-وف-رة ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ولة
خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-خضس-ر وبعضس
ألفوأكه أÙلية.

حامد حمور

سضعيد بن عياد

خÓفا Ÿا أاششيع عششية هذا الششهر مثل
حديث العام واÿاصس عن ندرة متوقعة
Ÿادة ح -ل -يب األك -ي -اسس م -ا ف -ت -ح الشش -ه -ي-ة
Ÿن -ت -ج -ي ح -ل -يب ال -ع -لب ،وك-انت ح-ق-ي-ق-ة
مؤوششرات تدعم ذلك ،فإان يوميات السشوق
أاظ- -ه- -رت ع -كسس ذلك ب -فضش -ل ت -وف -ر ه -ذه
اŸادة على امتداد الوطن ،حيث تراجعت
درج- - -ة ال- - -ق - -ل - -ق ل - -دى اŸواط - -ن ﬁدود
ومتوسشط الدخل بعد أان أاصشبح يع Ìعلى
مادته األسشاسشية لدى دكان حيه ويقتنيها
بأاريحية.
لقد غابت تلك اŸششاهد السشلبية التي
ت -ع -كسس ح-ال-ة ت-وت-ر وغضشب ع-ل-ى مسش-ت-وى
ط -واب Òل ت -ن -ت -ه -ي ،ب -فضش -ل ع -دة ع -وام-ل
سشاهمت ‘ ا◊فاظ على توازن السشوق،
من بينها مضشاعفة إانتاج حليب األكياسس
اŸدعم من الدولة والتزام اŸوزع Úبنقله
‘ أافضشل الظروف و‘ أاوقات ﬁددة من
ج- -ه- -ة وظ- -ه -ور م -ؤوشش -ر وع -ي ب -ع -ق Ó-ن -ي -ة
السشتهÓك لدى اŸواطن الذي –سشنت
سشلوكاته بالتوقف عن اقتناء كميات أاكÌ
‡ا يحتاج إاليه ‘ يوم أاو ثÓثة أايام من
جهة أاخرى.
غ Òأان هذا الهدوء ل يبدو أانه يتواصشل
ب-ال-نسش-ب-ة Ÿادة ت-رت-ب-ط ب-اŸع-يشش-ة ال-يومية
ل- -ل- -م- -واط -ن ‘ ظ -ل وج -ود نشش -اط Œاري
يعتمد بدرجة كبÒة على ا◊ليب كما هو
الشش -أان إلن -ت -اج اŸث-ل-ج-ات اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي
تنتعشس مبيعاتها ‘ موسشم الصشيف ،وقيام
Œار بتخزين كميات معتÈة من أاكياسس
ا◊ليب لتحويلها إا ¤مواد أاخرى مثل اللÍ
الذي يباع بأاسشعار مضشاعفة مقارنة بسشعر
اŸادة األسشاسشية.
وÁثل التزام اŸواطن ‰ط اسشتهÓك
عق ÊÓلهذه اŸادة سشلوكا نوعيا يسشاعد

‘ تعزيز اسشتقرار السشوق والتقليصس من
حجم الطلب اليومي ‡ا يفسشح اÛال
أامام الوفرة ،فيما Áكن لعمليات اŸراقبة
وت -وسش -ي -ع ن -ط -اق كسش -ر م -راك -ز الح -ت -ك-ار
واŸضش- -ارب- -ة أان تضش- -م- -ن اسش -ت -ق -رار سش -وق
ا◊ل -يب ال -ت -ي ت-ت-ط-ل-ع إا ¤ب-روز م-ؤوشش-رات
إاي-ج-اب-ي-ة إلرسش-اء ب-رام-ج لÓ-ك-ت-ف-اء ال-ذاتي
وت -ق -ل-يصس السش-تÒاد م-ن ج-انب اŸن-ت-جÚ
وم- -رب -ي األب -ق -ار ح -ول سش -ي -اسش -ة واق -ع -ي -ة
Œسش -ده -ا مشش -اري-ع ‘ اŸي-دان ي-ك-ون ل-ه-ا
ط -اب -ع اق -تصش -ادي ي -ت -ك -ف-ل ب-ك-اف-ة ج-وانب
اإلن- -ت- -اج وا÷م- -ع واŸع- -ا÷ة وال- -ت -ح -وي -ل
والتخزين والتوزيع.
وال -واق -ع –ت-اج شش-ع-ب-ة ا◊ل-يب ،ب-ك-اف-ة
اŸتدخل ‘ Úنششاطها بجوانبه الفÓحي
(تربية األبقار ا◊لوب) والصشناعي (–ويل
اŸادة إا ¤مسش - -ح - -وق أاو ح - -ل- -يب سش- -ائ- -ل)
وال -ت -ج -اري (شش -ب -ك -ات ال -ت -وزي -ع ا÷ه -وي -ة
واÙلية) ،إا ¤إاعادة صشياغة ورقة الطريق

اÿاصشة بها ضشمن النموذج ا÷ديد للنمو
الذي يصشنف الفÓحة والصشناعة التحويلية
ضش-م-ن األه-داف ا◊ي-وي-ة األو ¤ل-ل-م-رح-لة
الراهنة التي تعرف توجها لتوسشيع نطاق
ا◊د من السشتÒاد.
و‘ ه - -ذا اإلط - -ار ي- -ق- -ع ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق
الصشناعي Úأاك Ìمن غÒهم دور ملموسس ‘
إا‚از أاه -داف ال -ت -ح -ول الق-تصش-ادي ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى شش- -ع- -ب -ة ا◊ل -يب وذلك بضش -رورة
انخراطهم ‘ ديناميكية النمو من خÓل
ت- -وج- -ه- -ه- -م إا ¤السش- -ت -ث -م -ار اŸب -اشش -ر أاو
بالششراكة مع مربي األبقار حول مششاريع
كبÒة خاصشة وأان الدولة سشطرت خيارات
تعزز مناخ السشتثمار الفÓحي اإلنتاجي
م -ث -ل ت -خصش -يصس أاراضش -ي م Ó-ئ -م-ة لÎب-ي-ة
األبقار وإانتاج العلف خاصشة ‘ الهضشاب
العليا وﬂتلف مناطق ا÷نوب التي لها
مناخ مناسشب كالواحات.
ويعت Èرفع –دي الكتفاء الذاتي ‘

حركية كبÒة تشسهدها Óﬁت أÓŸبسس بسسكيكدة

األولياء ب Úمطرقة كسسوة األطفال وسسندان األسسعار
تشس - - -ه - - -د Óﬁت ب - - -ي- - -ع أÓŸبسس
أ÷اه- -زة خÓ- -ل ه- -ذه أل- -فÎة م -ن
ألشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل ح-رك-ية كبÒة من
أل -ع -ائ Ó-ت ’ق -ت-ن-اء مÓ-بسس أل-ع-ي-د
Óط-ف-ال وذلك ت-زأم-ن-ا م-ع أقÎأب
ل -أ
ألعيد ،رغم أن هذأ أ’قبال حسسب
ب -عضس أل-ب-ائ-ع Úأل-ذي-ن أل-ت-قت ب-ه-م
ج- -ري- -دة «ألشس -عب» ي -ع -د ﬁتشس -م -ا
’خÒة وذلك
م -ق-ارن-ة ب-السس-ن-وأت أ أ
’ن أل - -ك- -ث Òم- -ن ه- -ذه أل- -ع- -ائÓ- -ت
أصس-ب-حت ت-ق-ت-ن-ي أل-بسس-ة ألعيد قبل
دخ- -ول ألشس- -ه- -ر أل- -ك- -ر ،Ëت- -ف- -ادي- -ا
’سس- -ع- -ار ،وع- -دم ت -وف -ر
’رت- -ف- -اع أ أ
’ل- -بسس- -ة ل -ل -ت -ه -افت
أل- -ب- -عضس م- -ن أ أ
أل -ك -ب Òم -ن ق -ب -ل أŸوأط -ن Úخ Ó-ل
ألنصسف ألثا Êمن ألشسهر ألكر‘ Ë
ألنهار وألليل على حد ألسسوأء.
يتوقع أان يزداد اإلقبال على ششراء
مÓبسس العيد خÓل اليوم ÚاألخÒين
من رمضشان حيث لحظنا ‘ ﬂتلف
اÓÙت اŸتخصشصشة ‘ بيع اللبسشة،
النتعاشس نسشبي ومقصشور على Óﬁت
ب -ي-ع مÓ-بسس األط-ف-ال ◊رصش-ه-م ع-ل-ى
شش -راء م Ó-بسس ال -ع -ي -د ب-ي-ن-م-ا مÓ-بسس
ال- -نسش- -اء وال- -رج- -ال ل –ظ- -ي ب -ن -فسس
اإلقبال ألن الغالبية العظمي من األسشر
أاحجمت عن ششراء مÓبسس للكبار منذ
فÎة طويلة واقتصشر اسشتهÓكها على
شش -راء م Ó-بسس األط -ف -ال وي -ع -د شش -ه-ر
رمضش -ان اŸب -ارك وأاي -ام ع -ي -د ال-ف-ط-ر
Ãث-اب-ة اŸوسش-م ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ره ال-تجار
ل -ت -ح -ق-ي-ق األرب-اح وت-ع-ويضس اÿسش-ائ-ر
التي ◊قت بهم.
وت -ع -رف األسش-ع-ار ارت-ف-اع-ا م-ق-ارن-ة
ب -ال-فÎة السش-اب-ق-ة ح-يث يÎاوح أاسش-ع-ار
البدلة الواحدة ما ب 4000 Úو 5000دج
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بالنسشبة ÓŸبسس الذكور واألحذية ما
ب 2000 Úدج و 3500دج بينما سشعر
السش - -روال ‘ ح - -دود  2300دج وح -ده
والقميصس يفوق  2000دج وحده كما
مسشت ظاهرة ارتفاع األسشعار مÓبسس
اإلناث حيث أان سشعر الفسشتان ما بÚ
 3500دج و 6000دج إا ¤جانب أاسشعار
األحذية هي األخرى مرتفعة.
و ظ- -اه -رة ارت -ف -اع أاسش -ع -ار م Ó-بسس
ال -ع-ي-د ي-راه-ا ب-عضس اŸواط-ن Úال-ذي-ن
–دثت ال -ي -ه-م ج-ري-دة «الشش-عب» ان-ه-ا
على الرغم من ان تلك السشلع ليسشت
ذات جودة بينما معظمها مسشتوردة من
الصش Úوه - -ن - -اك ب - -عضش - -ه - -ا أاوروب - -ي- -ة
باÓÙت ذات العÓمة كما أان هناك
م Ó-بسس ع -ادي-ة وأاسش-ع-اره-ا ل ت-ت-ج-اوز
 2500دج ولكنها ليسشت جيدة « ،وهذه
السش-ل-ع اق-ب-ل ع-ل-ي-ه-ا اŸواط-ن ال-بسشيط
،فهي مÓذه الوحيد لششراء كسشوة العيد
ألبنائهم خاصشة بالنسشبة للعائÓت ذات
الدخل اÙدود فبعد تكاليف رمضشان
ال-ت-ي أاث-ق-لت ك-اه-ل-ه-م ي-أات-ي ال-عيد لكي
يلهب جيوبهم وكما أان هناك عائÓت

فضشلت اقتناء أاي لباسس فاŸهم إادخال
ال-ف-رح-ة إا ¤ق-ل-وب أاط-ف-ال-ه-م Ãناسشبة
العيد ،وصشرح للجريدة احد اŸواطنÚ
وج -دن -اه Ãح -ل ل -ب-ي-ع ال-بسش-ة األط-ف-ال
بحي ديدوشس مراد بوسشط اŸدينة» ،
ان «اŸعروضس من البسشة الطفال ل
تقل ششأانا و تكلفة عن مÓبسس البالغ،Ú
ف -كسش -وة ط -ف-ل ‘ ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-ع-م-ر،
تكلف باإلجمال مليون سشنتيم ،فالعائلة
ال -ت -ي تضش -م أارب -ع -ة أاط -ف -ال ،مضش-ط-رة
إلنفاق حوا‹  4مÓي Úسشنتيم لكسشوة
أاب -ن -ائ -ه -ا» ،وأاشش -ار «اح -م -د.سس» ب -ائ -ع
Óل - -بسش - -ة ب- -ن- -فسس ا◊ي « ال- -ك- -ثÒ
ل --أ
ي- -فضش- -ل -ون اق -ت -ن -اء م -ن -ت -وج ج -زائ -ري
مضشمون ،بدل من منتوج صشيني بنفسس
السش - -ع - -ر ال ان ه - -ذا اإلق - -ب- -ال ع- -ل- -ى
اÓŸبسس ا÷زائرية الصشنع ،اصشطدم
ب-واق-ع ضش-ع-ف اإلن-ت-اج وق-ل-ت-ه» ،وأاكدت
سشيدة كانت رفقة  02من أابنائها» انها
تعتمد ششراء مÓبسس العيد ألبنائها قبل
ششهر رمضشان خوفا من ارتفاع األسشعار
قبيل عيد الفطر اŸبارك».

سضكيكدة :خالد العايفة

Óسش-ر
›ال ا◊ل -يب واسش -ع السش -ت -هÓ-ك ل -أ
ا÷زائ-ري-ة وﬂت-ل-ف الصش-ن-اع-ات ال-غ-ذائية
ذات الصشلة اŸعركة األو ‘ ¤مسشار بناء
ال -ت -ح -ول الق -تصش -ادي ‘ اŸدى ال -قصش،Ò
ذلك أانه عÓوة على انعكاسشاتها اŸباششرة
ع-ل-ى اح-ت-ي-اط-ي الصش-رف ب-ال-ع-م-لة الصشعبة
ب -ح -م -اي -ت -ه م -ن الÎاج -ع ب -فضش -ل ت-ق-ل-يصس
السش -تÒاد وال -ت -ح -رر م -ن ال -ت -ب -ع-ي-ة ل-ك-ب-ار
اŸنتج ‘ Úالعا ⁄وخاصشة أاوروبا ،فإانها
تسش -اه -م ‘ ت -وف Òف -رصس ال -ع -م -ل وإان -ت -اج
ال -ق-ي-م-ة اŸضش-اف-ة وال-ت-وج-ه إا ¤ال-تصش-دي-ر
وت -نشش-ي-ط ال-دورة الصش-ن-اع-ي-ة اÙل-ي-ة م-ن
خÓل بروز مؤوسشسشات صشغÒة ومتوسشطة
وأاخرى مصشغرة تسشتفيد من مرافقة الدولة
شش -ري -ط -ة ال -ت -زام أاصش -ح -اب -ه -ا ب -ع -م -ل -ي -ات
السشتثمار التي تندرج ‘ إاطار التوجهات
الكÈى للنمو.

ك -ثÒة ه -ي اŸواق-ف ال-غ-ري-ب-ة
ال- -ت- -ي ق -د –دث ب Úال -ت -اج -ر و
الزبون ‘ ششهر رمضشان و التي
تطرح تسشاؤولت حول اŸنطق ‘
–ل -ي -ل األم -ور ،ح -يث صش -ادف -ن -ا
موقفا مثÒا ‘ متجر لبيع ا◊لويات ،بالرغم من أانه
يبدو جد نظيف إال أان اŸظهر قد يخفي العديد من
األششياء كما يقال ،والسشبب أان زبونا طلب اقتناء ا◊لوى
 ..وبدأا البائع يأاخذ الواحدة تلو األخرى حسشب طلب
الزبون  ..جميل ...
لكن فجأاة ثار اŸسشتهلك قائ« : Óمع كل اإلمكانيات
اŸوجودة حاليا ونحن ‘  ،2017مازلت “سشك ا◊لوى
ب - -ي- -ديك دون اÓŸع- -ق اıصشصش- -ة ل- -ذلك ،أارج- -وك ل
Áكنني اقتناؤوها  ..إانها مادة حسشاسشة –تاج إا ¤نظافة
كبÒة ،خاصشة وأانكم ل –رصشون إال على زيادة الثمن
دون توف Òأادنى ششروط تقدÁها «...
أامام هذا أارتبك البائع برد فعل الزبون ،خاصشة بوجود
الزبائن داخل اÙل أاين خرج اثنان منهم بسشبب هذه
الواقعة التي كانت غريبة بالنسشبة لـ «بائعنا « الذي قال :
« ياخي  -تششي تششي  -حياتي كلها ومنذ  15سشنة وأانا
أاقدم ا◊لويات بهذه الطريقة ألنني أاعرف نفسشي بششكل
جيد والنظافة ل أاراها بهذه الطريقة ،و الله « مايزيد
يدخل اÙل كيما هذا النوع من «اŸششتارية «؟.
ياله من منطق ؟ فالنظافة بالنسشبة لبعضس التجار يحق
ل -ه -م ال -ق -ي -ام ب -تصش -رف -ات ت -ق -ن -ع -ه -م ،ل-ك-ن-ه-م ل ي-ب-ال-ون
ÓÃحظات اŸسشتهلك ،ألن رد فعل الزبون كان ‘ ﬁله
بدرجة كبÒة ‘ الوقت الذي  ⁄يتفهم التاجر أان ششروط
بيع هذه اŸادة واضشحة وبالتا‹ لبد من مراعاة هذه
التداب Òالتي تبعده عن مثل هذه اÓŸحظات ويقدم
للزبون مادة جد نظيفة .
ولحظت أان « هذه الواقعة « أاثرت فع ‘ Óالتاجر إا¤
درجة كاد أان يفقد توازنه حيث ششعر با◊رج أامام مرأاى
الزبائن .
لذلك ،فإانه بالرغم من ا◊ضشور القوي لÓمبالة ‘
Óﬁت ب -ي -ع اŸواد السش -ت -هÓ-ك-ي-ة « ا◊سش-اسش-ة « ي-ب-ق-ى
للمسشتهلك دور ‘ الدفاع عن « حق اقتنائه Ÿادة سشليمة
و‘ ظ- -روف Îﬁم- -ة ألن ذلك ي- -ت -م -اشش -ى م -ع ح -رصش -ه
اŸتواصشل على صشحته و صشحة أافراد أاسشرته .

أسسعار أŸكسسرأت ولوأزم حلويات ألعيد مرشسحة لÓلتهاب

اللوز وا÷وز للميسسورين ..والفول السسوداÙ Êدودي الدخل
مع العد التناز‹ أليام ششهر
رمضش - -ان والقÎاب م - -ن ع - -ي - -د
الفطر اŸبارك ،ششرعت العديد
م- -ن ال- -ع- -ائÓ- -ت ا÷زائ- -ري- -ة ‘
اقتناء ما يلزمها من مكسشرات
ولوازم ا◊لويات ،بهدف –ضشÒ
حلويات العيد ،وهناك من قامت
بالتقد Ëعلى طلبية مسشبقة لدى
اıتصش ‘ Úصش -ن -ع ا◊ل -وي-ات،
ح -ت -ى ي -ت -م Œه -ي-زه-ا ‘ ال-وقت
اŸن- - -اسشب ،وت- - -ب- - -ق - -ى أاسش - -ع - -ار
اŸكسش- -رات م- -رت- -ف- -ع- -ة بشش- -ك- -ل
ﬁسش- -وسس ،ه- -ذا م- -ا ي -رف -ع م -ن
م -ي -زان -ي -ة ح -ل -وي -ات ال -ع -ي -د إا¤
مسشتوى عا‹ ،وÁثل هذا السشبب
ع-ام Ó-ي-دف-ع األسش-ر اŸت-وسش-ط-ة
ال - -دخ - -ل ب - -اسش - -ت- -ب- -دال ح- -ل- -وى
اŸكسش- -رات ب- -ال- -ف- -ول السش- -وداÊ
والذي يبدو سشعره معقول أاي ‘
حدود  350دينار ،على اعتبار أان
سش- -ع -ر ال -ل -وز اŸرح -ي يصش -ل إا¤
 1600دينار والفسشتق ل يقل عن
سشقف  3250دينار.
م- -ازالت أاسش- -ع- -ار اŸكسش- -رات
التي تدخل بصشورة أاسشاسشية ‘
–ضش Òح - -ل - -وي- -ات ال- -ع- -ي- -د‘ ،
مسشتويات جد مرتفعة حيث بلغ
سشعر اللوز من إانتاج ﬁلي ‘
معظم األسشواق بالعاصشمة 1150
ل-ل-ك-ل-غ ال-واح-د ،ب-ي-ن-ما اŸسشتورد
سشعره أاعلى ،حيث أاخÈنا أاحد
ال- -ت- -ج- -ار ‘ ب- -اشس ج- -راح ب- -أان -ه
مسش-ت-ورد م-ن ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األم -ري -ك -ي -ة ،ووصش -ل سش -ع -ره إا¤
 1300دي -ن -ار ،ل-ك-ن ق-ي-م-ة ال-ل-وز
اŸرح- - - -ي ارت - - -ف - - -عت إا1600 ¤
ويسش- -وق ال- -ل- -وز اŸقشش- -ر بسش -ع -ر
 1400دينار ،ول يقل سشعر ا÷وز
عن حدود  2300دينار ‘ حÚ
الفسشتق قفز إا ¤مسشتويات عالية
ل تقل عن حدود  3250دينار،
وبلغ سشعر «نوا دو كاجو» 2240

دي - - -ن - - -ار ،و ⁄ي- - -خ- - -ف ت- - -اج- - -ر
اŸكسشرات حسشن مولودي أانه مع
اقÎاب ع -ي -د ال-ف-ط-ر ي-تضش-اع-ف
ال -ط -لب ع -ل -ى ال -ف -ول السش-ودا،Ê
م-ق-ارن-ة ب-ب-ق-ي-ة اŸكسشرات حيث
يبيع كميات كبÒة ،مرجعا ذلك
ك - -ون ال - -ط - -ب - -ق - -ة اŸت- -وسش- -ط- -ة
وﬁدودي ال -دخ -ل يسش -ت-ن-ج-دون
كثÒا باقتناء الفول السشودا Êمن
اأجل –ضش Òحلويات العيد‘ ،
ظل وجود بديل ل يحرمهم من
ت- -ن- -اول ا◊ل -وى ،ك -ون ق -درت -ه -م
الشش- -رائ- -ي- -ة ل تسش -م -ح ب -اق -ت -ن -اء
اŸكسش- -رات ب -ع -د أان أان -ه -ك -ت -ه -م
ن- -ف- -ق- -ات شش- -ه- -ر رمضش- -ان وك- -ذا
مصشاريف أالبسشة العيد.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا السش-ي-دة ن-ع-ي-م-ة
ب -ل -ع -ي -د ك -انت ت -ت -أاهب لق -ت -ن -اء
مقادير ﬁدودة جدا من كل نوع
من اŸكسشرات ،تأاهبا للششروع ‘
–ضش Òح- -ل -وي -ات ال -ع -ي -د ب -ح -ر
األسش- - -ب- - -وع األخ Òم- - -ن شش- - -ه - -ر
رمضشان ،تسشاءلت عن سشر غÓء
اللوز بالرغم من أانه ينتج ﬁليا
وق - -الت إان - -ه م- -ن اŸف- -روضس أان
يكون سشعره معقول ،أاي ‘ حدود
 600أاو  700دي-ن-ار ف-ق-ط ح-تى
ي -تسش -ن -ى إاع -داد ح-ل-وي-ات ل-ذي-ذة
تسش -ت -م -ت-ع ب-ه-ا األسش-ر ا÷زائ-ري-ة

وضش -ي -وف -ه-ا ،وت-وق-عت أان ت-ل-ت-هب
األسشعار ‘ كل ما يتعلق بلوازم
ا◊لويات أايام قليلة قبل حلول
عيد الفطر اŸبارك ،لذا –رصس
قبل أان يرتفع اإلقبال أان تقتني
ما يلزمها.
يذكر أان أاسشعار اŸواد التي
ت -دخ -ل ‘ صش -ن -اع -ة ا◊ل -وي -ات،
مازالت تعرف نوعا ما اسشتقرارا
ﬁسشوسشا فسشعر السشكر ﬁدد بـ
 95دي -ن -ارا وب -ل -غ سش -ع-ر ال-ب-يضس
13دي-ن-ارا ،ب-ي-ن-م-ا تسش-وق ال-ف-رينة
من  70إا 90 ¤دينارا أاي حسشب
النوعية ‘ ،ح ÚاÿمÒة ا÷افة
ت- - -ب - -اع بـ  350دي -ن -ار واÿمÒة
الكيميائية بـ  10دينار للكيسس ،و
 5ليÎات من الزيت سشعرها 600
دينار و 1ل Îمن العسشيلة قيمته
 160دينار ،وسشعر «اŸار غارين»
يÎاوح ما ب 60 Úإا 90 ¤دينارا لـ
500غ حسشب النوعية.
وب- -ال- -نسش -ب -ة ل -ل -نسش -اء ال Ó-ئ -ي
ي -ح -رصش -ن ع -ل -ى م -ع-رف-ة أاسش-رار
ال- -ن -ج -اح ‘ –ضش Òا◊ل -وي -ات،
ن -ق -ول ل -ه-ن أان احÎام اŸق-ادي-ر
واسشتعمال اŸيزان بششكل دقيق،
يعد أاحد أاسشرار ‚اح الكيفيات
ا÷وهرية.

فضضيلة بودريشش
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عنابة :هدى بوعطيح
األجواء األمنية التي تطبع مدينة عنابة ،بعثت
ال-ط-م-أان-ي-ن-ة ‘ ن-ف-وسس ال-ع-ائÓ-ت ال-عنابية ،التي
باتت تتجول ‘ كل مكان دون خوف أاو قلق من
أاي اعتداء أاو سسرقة ،وذلك بفضسل اıططات
العملياتية التي وضسعتها العناصسر األمنية ،من
أاج-ل ضس-م-ان ال-ط-م-أان-ي-ن-ة والسس-ك-ي-نة خÓل شسهر
رمضسان الفضسيل ،على غرار قيادة اÛموعة
اإلقليمية للدرك الوطني ،التي سسعت إا ¤تعزيز
ا◊م -اي -ة واŸراق -ب -ة لشس -ب -ك-ة ال-ط-رق واألم-اك-ن
العمومية لسسيما دور العبادة ،األسسواق واألماكن
السس-ي-اح-ي-ة ،ب-ت-ج-ن-ي-د حوا‹  1000ف-رد ب-ه-دف
إاح - -ب - -اط أاي ﬁاول - -ة “ ّسس ب- -أام- -ن اŸواط- -نÚ
واŸمتلكات اÿاصسة والعامة ،عن طريق نشسر
دوريات مسستمرة سسدود ونقاط اŸراقبة عÈ
شس-ب-ك-ة ال-طرق واألم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة وب-ر›ة
Óحياء واألماكن اŸشسبوهة.
عمليات مداهمة ل أ

«الكورنيشش وجهة الصسائم»Ú

ح- -رك- -ة نشس- -ي- -ط- -ة وط- -واب Òل م- -ت -ن -اه -ي -ة م -ن
السس -ي -ارات ،ح -اف Ó-ت ‡ت -ل -ئ -ة ب -ال-ع-ائÓ-ت م-ن
النسسوة واألطفال على وجه اÿصسوصس ،وجهتم
الشسواطئ« ،الكور» أاو وسسط اŸدينة ،ف Óنوم
قبل بزوغ الفجر ،ولن Áر الشسهر الفضسيل مرور
الكرام عند العائÓت العنابية دون السستمتاع
بلياليه وقضساء سسهرات متنوعة.
وجهتنا األو ¤كانت نحو شساطئ «ريزي عمر»
والذي يعرف إاقبال كبÒا للعنابي Úبعد اإلفطار،
ح - -يث ت - -ع- -ت Èالشس- -واط- -ئ مÓ- -ذه- -م ل- -ل- -راح- -ة
والسستجمام بعد يوم متعب ،فئات من ﬂتلف
األع-م-ار واألج-ن-اسس ي-ت-ج-ول-ون ع-ل-ى ال-ك-ورنيشس
العنابي ،الذي يسستقبل اآللف من العائÓت من
ع- -ن- -اب- -ة وم- -ن ال -ولي -ات اÛاورة ع -ل -ى غ -رار
الطارف ،قاŸة وسسوق اهراسس ،ل يجدون مشسقة
‘ ال -ت -ن-ق-ل إا ¤ع-ن-اب-ة والسس-ت-م-ت-اع بشس-واط-ئ-ه-ا

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

حدث يوم  ٢٢رمضشان

‘ مثل هذا اليوم من  ٢٢رمضشان من
سش- - - -ن - - -ة  ،1993اغ - - -ت - - -ي- - -ل اŸف- - -ك- - -ر
الÈوف -يسش -ور ج -ي ‹Ó-ال-ي-ابسس أام-ام
مقر سشكناه أاين كان يسشتعد للذهاب
إا ¤العمل ‘ ا÷امعة ،تعلّقت تلك
’ ّن-ه-ا ت-رسّش-خت
ا◊ادث -ة ‘ ذاك -رت-ي أ
ب -أاسش -ئ -ل -ة  ⁄أاع -رف ج-واب-ه-ا إا’ ب-ع-د
سش-ن-وات ط-وي-ل-ة ك-انت ل-لتجربة فيها
’سشاسشي ‘ فك طÓسشمها.
الدور ا أ

اŸدينة التي ’ تنام
حركة دءوبة تعرفها ششوارع
’فطار،
وأازقة عنابة بعد ا إ
حيث يسشعى سشكان بونة
للتجوال ‘ هذه اŸدينة كل
وجهته ،فهناك من يختار
الششواطئ وآاخرون يفضشلون
سشاحة الثورة أاو «الكور»،
’سشواق
وفئة ثالثة تقصشد ا أ
واÓÙت ’قتناء مÓبسس
العيد ‘ ،الوقت الذي يبحث
آاخرون عن السشهرات الفنية،
وإان اختلفت وجهاتهم إا’
أانهم يجعلون من عنابة
«اŸدينة التي ’ تنام» ،حيث
“تد سشهرات العائÓت إا¤
سشاعات متأاخرة من الليل.
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والعودة قبل بزوغ الفجر إا ¤ديارهم.
وهو ما التمسسناه من عائلة قادمة من ولية
سسوق اهراسس ،حيث سسمعناها صسدفة تتحدث
ع- -ن روع- -ة اŸك- -ان ،اقÎبت «الشس- -عب» م- -ن- -ه- -ا
واسستفسسرت عن تواجدها باŸكان ،فأاكدت أانها
ج -اءت م -ع زوج -ه -ا وأاب-ن-ائ-ه-ا ال-ثÓ-ث-ة م-ن سس-وق
أاهراسس بعدما سسمعت الكث Òعن «الكورنيشس
العنابي» ،لتقّرر مع عائلتها الصسغÒة زيارته ‘
ه -ذا الشس -ه -ر ال -فضس -ي-ل ،ق-ائ-ل-ة ب-أان-ه «ج-ن-ة ف-وق
األرضس» ،حيث ل شسيء أاروع من نسسمة البحر،
وأاكدت بأانها سستعود إاليه ‘ فصسل الصسيف.
«ك-ورن-يشس ع-ن-اب-ة» ل ي-ل-ج-أا إال-ي-ه ال-ع-ن-اب-يون ليÓ
Óفطار
فقط ،وإا‰ا هو أايضسا قبلة الصسائم Úل إ
على الرمال ،حيث أاصسبحت هذه الظاهرة عادة
تطبع يوميات أابناء بونة ،خصسوصسا وأانها تزخر
بشسواطئ أاغلبها قريب من وسسط اŸدينة ،ويعد
«السس -ان -ك -ل -و»« ،شس -اب -ي» و»ع Úعشس »Òم -ن أاكÌ
الشسواطئ إاقبال ،حيث تشسهد توافدا كبÒا ،ل
سس -ي -م -ا ب -داي -ة م-ن السس-اع-ة السس-ادسس-ة مسس-اء ،إاذ
يشسرع الصسائمون ‘ تنصسيب اŸوائد والكراسسي
وت -زي -ي -ن-ه-ا Ãا ط-اب م-ن م-أاك-ولت ومشس-روب-ات
متنوعة ،وكأانهم على مائدة إافطار باŸنزل.
و‘ هذا الصسدد قال «ﬁمد مرسسيسس» والذي
وجدناه رفقة عائلته يحضسرون مائدة اإلفطار
بشساطئ «شسابي» أانه يجد متعة كبÒة ‘ اإلفطار
أامام زرقة البحر ،بعيدا عن جو ا◊ر ،والروتÚ
اليومي طيلة الشسهر الفضسيل ،مشسÒا إا ¤أانها
عادة ترسسخت لدى عائلته منذ سسنوات ،حيث
تعّد بالنسسبة له عادة ‡تعة ل Áكن له تفويتها،
وهو ما أاكدته زوجته نبيلة التي تتف ـ حسسب ما
قالته لنا ـ ‘ إاعداد أاطباق متنوعة لهذا اليوم،
والبتعاد عن جو اŸطبخ بعد يوم متعب وشساق،

والسسيارات الصسغÒة..
Á ⁄نع الشسهر الفضسيل العائÓت
ال -ع -ن -اب -ي -ة قضس -اء سس -ه -رات -ه -م
بسساحة الثورة ،حيث يختار
ال -ك -ثÒون م -ن -ه -م ه-ذه
ال- - -وج- - -ه- - -ة ب - -ع - -د
اإلفطار
والسستمتاع
باŸثلجات،
ع- -ل- -ى اع- -ت -ب -ار أان
«ال -ك-ور» يشس-ت-ه-ر ب-ب-ي-ع
اŸرط - -ب - -ات Ãخ - -ت - -ل - -ف
اŸذاق- -ات واألشس- -ك -ال ،ع -ل -ى
غ -رار «ال -ك -ري -ب-و ،»Êال-ذي ي-ع-تÈ
أاك Ìط-ل-ب-ا م-ق-ارن-ة ب-األن-واع األخ-رى،
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قبلة العائÓت ‘ الشسهر الفضسيل
وقضس -اء ه -ذه السس -ه-رة ال-رمضس-ان-ي-ة إا ¤سس-اع-ات
متأاخرة من الليل.

«ل بديل عن اŸثلجات بسساحة الثورة»

وجهتنا الثانية كانت نحو سساحة الثورة أاو ما
يعرف بـ»الكور» ،والذي يسستقطب يوميا مئات
العائÓت من ﬂتلف الوليات ،فقضساء سسهرة
بهذا اŸكان السسياحي بالدرجة األو ¤يغزوه نوع
من اŸتعة والراحة ،نظرا Ÿا يتميز به من جو
رطب.
فالقلب النابضس Ÿدينة عنابة ،ل يخلو يوما
واح -دا م -ن ال-زائ-ري-ن ،ح-ت-ى م-ن السس-ي-اح ال-ذي-ن
يرتادونه لي Óعلى وجه اÿصسوصس ،وهو ما جعل
من هذه اŸنطقة الرمز بالنسسبة لسسكان بونة،
فضس -اء ل -ل -راح -ة والÎف -ي -ه ،ل سس -ي -م -ا ب -ال -نسس-ب-ة
Óط-ف-ال وال-ذي-ن أاصس-ب-ح م-ك-ان-ه-م اŸفضس-ل Ÿا
ل -أ
ت -ت-وف-ر ع-ل-ي-ه م-ن أال-ع-اب ت-رف-ي-ه-ي-ة ك-ال-دراج-ات

سشيدي بلعباسس

الطحطاحة القلب النابضش
◊ي القرابة ببلعباسش
Óلعاب التقليدية والششعر اŸلحون
قبلة ل أ
’م Òعبد القادر بسشيدي
حي القرابة أاو كما يسشمى حديثا بحي ا أ
’حياء العتيقة التي ’تزال تروي تاريخ عاصشمة
بلعباسس هو من ا أ
اŸك -رة وذاك -رت -ه -ا ا÷م -اع -ي -ة ،ف -ع -ل-ى ال-رغ-م م-ن ال-ت-غ-يÒ
’ه-مال
ال-ع-م-را Êال-ذي ط-ال ع-دي-د ب-ن-اي-ات-ه وا إ
ال -ذي مّسس م-وروث-ه الشش-ف-وي وال-ع-ادات-ي إا’أان
ه -ذا Á ⁄ن -ع ق-اط-ن-ي-ه م-ن م-ق-اوم-ة ا◊داث-ة
وﬁاول- -ة ت- -ك- -ي- -ي- -ف- -ه -ا م -ع اŸوروث ا÷م -اع -ي
للمنطقة.

ف -ب -ع -د ي -وم ح -ار وم -ت -عب ي -ج -د الصس -ائ-م-ون ‘
اŸثلجات مÓذهم لÓرتواء ،حيث أاصسبحت ل
غنى عنها لدى الكث Òمن العائÓت.
ه -ذه ال -ظ -اه -رة ج-ع-لت م-ن أاصس-ح-اب اÓÙت
اŸنتشسرة بـ»الكور» ‘ سسباق مع الزمن وتنافسس
ف -ي -م -ا إلع -داده-ا وت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-ات زب-ائ-ن-ه-م م-ن
ﬂت-ل-ف األع-م-ار واألج-ن-اسس ،ح-ت-ى أان-ه-م ب-ات-وا
يتفنون ‘ تزيينها ،وتقدÁها Ãختلف النكهات
ومشس-ك-ل-ة ب-ع-دي-د ال-ف-واك-ه ،ع-ل-ى غ-رار ال-ف-راولة
واŸوز والكيوي ..و‘ هذا الصسدد أاكد ﬁمد
ب -ائ -ع ب -إاح -دى اÓÙت ع -ل -ى اإلق -ب -ال ال -ك-بÒ
ل -لصس -ائ -م Úع -ل -ى سس -اح -ة ال -ث-ورة ب-ع-د اإلف-ط-ار
والطلبات اŸتزايدة للمثلجات ،مشسÒا إا ¤أانهم
يعملون إا ¤غاية السساعات األو ¤من الفجر،
نظرا لكون أاغلب العائÓت تلتحق بـ»الكور» بعد
صسÓة الÎاويح ،أاي ‘ حدود السساعة الـ،23:30
حيث تشسهد هذه السساحة ‘ هذا التوقيت إاقبال

كبÒا،
وتكÌ
خÓله
ال -ط -ل -ب -ات ع -ل -ى
اŸث-ل-ج-ات ب-ال-درج-ة
األو ¤و‘ بعضس األحيان
اŸشسروبات يقول اŸتحدث.
وأاشسار ﬁمد إا ¤أان الصسيام ل يثني من عزÁة
سسكان عنابة أاو القادم Úمن الوليات اÛاورة،
حيث  ⁄يخلو «الكور» يوما واحدا منذ انطÓق
الشسهر الفضسيل من الزوار ،والسسهر إا ¤سساعات
متأاخرة من الليل ،سسواء العائÓت أاو األصسدقاء،
مؤوكدا بأان النسسوة يلجآان أايضسا Ãفردهن إا¤
هذا اŸكان دون حدوث أاي اعتداء أاو Œاوز،
نظرا للحالة األمنية ا÷يدة التي تطبع ليا‹
عنابة ‘ رمضسان.

Óﬁت Œارية تسستقبل العائÓت إا¤
سساعات متأاخرة

وج- -ه- -ت- -ن- -ا األخÒة وسس- -ط اŸدي- -ن -ة أاي -ن ت -كÌ
األسس- -واق واÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ،ح -يث ت -فضس -ل
العديد من العائÓت العنابية التوجه إاليها ،ل
سس -ي -م -ا م -ع ب -داي-ة ال-ع-د ال-ت-ن-از‹ ل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸبارك ،فهناك إاقبال وازدحام شسديدين على
شس -راء اÓŸبسس Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه -ا خصس -وصس-ا
Óطفال ،فالÈغم من ارتفاع األسسعار إال أانه ل
ل أ

حي القرابة الذي تقطنه العديد من العائÓت العباسسية منذ عقود من الزمن
يعد أاقدم األحياء الشسعبية باŸدينة ،حيث سسكنته العائÓت ا÷زائرية وكان
ا◊ي Áتد على ضسفاف وادي اŸكرة ويفصسله سسور كب Òعن األحياء الراقية
للمعمرين وكان Ãثابة معقل حقيقي للثوار والفدائي Úطيلة فÎة الثورة
التحريرية ،كما كان ملقى لسسكان اŸناطق اÙاذية والوافدين إا ¤اŸدينة.
لتزال سساحة الطحطاحة شساهدة على كل الحداث التي عاشسها ا◊ي إابان
الفÎة اإلسستعمارية باعتبارها اŸكان الذي يتجمع به سسكان ا◊ي والوافدون
إاليه كما ل يزال سسوق الطحطاحة يصسارع البقاء فهو السسوق اليومي الذي
يقصسده العديد من سسكان الولية خÓل الشسهر الفضسيل إلقتناء حاجياتهم،
خاصسة التقليدية منها أالبسسة ،مواد إاسستهÓكية تدخل ‘ –ضس Òاألطباق
التقليدية ،كما يحتوي ا◊ي على Óﬁت ÿياطة وبيع األلبسسة التقليدية
ال -رج-ال-ي-ة ك-ا÷Óل-يب والسس-راوي-ل وغÒه-ا ،فضس Ó-ع-ن Óﬁت ل-ب-ي-ع ال-ت-واب-ل
واألعشساب وأاخرى لبيع األوا ،Êهذا ول يزال الفكر ا÷ماعي يطبع سسكان
ا◊ي ويظهر ذلك جليا ‘ التÓحم ب Úأافراده والتضسامن فيما بينهم عكسس
أاحياء اŸدينة األخرى.
وعن سساحة الطحطاحة حدثنا اŸهاجي بورومي أاحد شسيوخ ا◊ي فقال «إان
سساحة الطحطاحة هي القلب النابضس للحي منذ عقود من الزمن ،حيث كانت
ولزالت قبلة Ÿمارسسي التجارة ،فضس Óعن كونها وحتى فÎات ليسست بالبعيدة
مكانا لتبادل
األخبار وتدارسس األحوال وملتقى للقوال Úوا◊كواتي ،»Úو‘ الوقت ا◊ا‹ ل

خيار أامام األولياء سسوى اقتنائها.
وتفضسل هذه العائÓت التبضسع بعد اإلفطار
هروبا من ا◊رارة اŸرتفعة نهارا ،وهذا
ما أاكدته Ÿياء التي تفضسل اÿروج ‘
«السس- -ه- -رة» ك- -م- -ا ق- -الت ت- -ف -ادي -ا
لÓ- -زدح -ام ول -درج -ة ا◊رارة
التي تشسهدها عنابة هذه
األي- -ام ،ح- -يث تشسÎي
م -ا ت -رغب ف -ي-ه دون
ع - - - - -ن - - - - -اء أاو ت- - - - -عب،
وباŸقابل أاكدت مرافقتها
أان -ه -ا خ -رجت ف -ق -ط ل -ل -ت-ن-زه،
كونها فضسلت شسراء مÓبسس العيد
قبل حلول شسهر رمضسان ،هروبا من
الرت -ف -اع ا÷ن -و Êل -ه -ا ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة
Óطفال.
ل أ
وإان كان البعضس يخرجون لشسراء اÓŸبسس ،فإان
آاخ -رون وج -ه -ت-م اÓÙت اÿاصس-ة ب-ب-ي-ع ل-وازم
صسنع حلويات العيد ،حيث صسادفنا ‘ جولتنا
توافدا كبÒا للنسسوة عليها ،فالÈغم من ارتفاع
أاسسعار هذه اŸواد التي بلغت ذروتها ،إال أان
ب -عضس السس -ي -دات ي -ع -تÈن-ه-ا ضس-روري-ة ول Áك-ن
السس -ت -غ -ن -اء ع -ن -ه -ا م -ن أاج -ل ال-ت-ن-وي-ع ‘ صس-ن-ع
ا◊ل -وي -ات ،و‘ ه -ذا الصس -دد أاك -د أاح -د ال-ب-اع-ة
لـ»الشسعب» على اإلقبال الكب Òللنسساء على ﬁله
ل سسيما بعد اإلفطار ،وهو ما اسستدعى منه
فتحه إا ¤غاية الثانية صسباحا وأاحيانا يتعداه.

ورغ- -م م -رور السس -ن -وات إاّل أاّن -ن -ي أات -ذ ّك -ر
ا◊ادثة ‘ كل مرة أاجد فيها نفسسي أامام
ث-ان-وي-ة حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ل-ل-ب-نات ،ألنها
كانت بالنسسبة ‹ مرتبطة بسسؤوال مهم هو
Ÿاذا يقتل العا ⁄واŸفكر وهو أاعزل ل
ي -ح -م -ل سس Ó-ح -ا ل -ي-ح-م-ي ن-فسس-ه؟؟! ل-ك-ن
الجابة أادركتها بعد سسنوات قليلة فقط،
فالعلم أاعظم سسÓح ألنه يصسنع اŸسستقبل.
ه -ذا اŸف ّ -ك -ر ال -ذي اسس -ت -ط -اع ال -ت -ن -ظÒ
ل -ل -مسس -ت-ق-ب-ل  ⁄ي-ح-ب-ذ ي-وم-ا ت-رك م-ن-زل-ه
العائلي ليعيشس وسسط أابناء حيه ،الذين
ت- -عّ- -ودوا م- -ن -ه الحÎام وال -ت -واضس -ع رغ -م
رصسيده العلمي الكب ‘ Òعلم الجتماع
ال -ذي أاّه -ل-ه ل-ي-ك-ون وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وا÷امعات ‘  ،1991ثم بعد سسنت Úمن
ه -ذا ال -ت -ع -ي Úع Úم -دي-را ل-ل-م-ع-ه-د

تزال السساحة –تفظ ببعضس خصسوصسيتها حيث “تلئ اŸقاهي اÙاذية لها
خÓل السسهرات الرمضسانية ويتجمع العديد من الشسيوخ والشسباب حول حلقات
رياضسة العصسا الشسعبية التي تلقى رواجا كبÒا با◊ي أاين يتفّنن ‡ارسسوها ‘
تقد Ëعروضس عالية اŸهارة Œلب إاليها الكث Òمن اŸعجب .Úكما يجد
ال -ب -عضس اآلخ -ر ضس -ال-ت-ه ‘ ‡ارسس-ة أال-ع-اب ال-ك-رة ا◊دي-دي-ة وب-عضس األل-ع-اب
ا÷ماعية كلعبة األرواق ،الدامة والدومينو.
وعن ا÷انب الروحي با◊ي العتيق يعت ÈاŸسسجد األعظم معلما تاريخيا
“ت توسسعته سسنة  19٦1مّر به علماء
وحضساريا باŸنطقة تأاسسسس العام  1٨٨٤و ّ

الوطني للدراسسات السسÎاتيجية الشساملة
 ،I.N.S.E.Gوق -د أاشس -رف ع-ل-ى دراسس-ة
مسستقبلية سسميت «جزائر  ،»2005هدفها
حصسر إامكانيات ا÷زائر وبناء توقع علمي
ك-ف-ي-ل ب-إاخ-راج ال-ب-ل-د م-ن ع-ن-ق ال-زجاجة،
واŸضسي قدما لضسمان مسستقبل أاجيال ما
بعد البÎول ،و‘ ظل تسسي Òأازمة ناŒة
عن مؤوثرات خارجية أاك Ìما هي داخلية
صسرفة .هو الرجل الذي جعل من العلم
سسÓحه Ùاربة ا÷هل كانت نهايته على
يد الظÓم ،الذي يخشسى النور واŸعرفة
منذ أان خلق النسسان هي طوق النجاة
◊ي -اة أافضس -ل وم -ت-ك-ام-ل-ة ب Úدي-ن ودن-ي-ا،
يعيشس بهما ‘ سسÓم مع الروح والذات.

رمضشان
‘ بÓدهم

نوسستا÷يا البلد
الأم يسسود فرنسسا

وعائÓت تبحث عن الفن األصسيل

نسساء ،أاطفال وشسيخ يفضسلون السسهر والسسمر ‘
ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ع-ل-ى غ-رار ال-ك-ورن-يشس و»الكور»،
وآاخ- -رون ل ي- -ج- -دون اŸت -ع -ة سس -وى ع -ل -ى وق -ع
اŸوسسيقى والطرب األصسيل ،حيث أان وجهتهم
مسسرح عز الدين ›وبي أاو قصسر الثقافة ﬁمد
بوضسياف أاو دار الثقافة ،أاين برمج القائمÚ
ع -ل -ي -ه -ا سس -ه -رات ف -ن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة إلح-ي-اء ل-ي-ا‹
رمضس -ان ،ح -يث ت -ع -ت Èه -ذه ال -فضس -اءات وج -ه-ة
العديد من العنابي Úبعد اإلفطار ،للتمتع بالفن
الراقي على غرار األغنية الشسعبية ،األندلسسي،
اŸال -وف وا◊وزي وال -ت -ي ي -ح -ي -ي -ه -ا ن-خ-ب-ة م-ن
ال-ف-ن-ان Úم-ن ﬂت-ل-ف ج-ه-ات ال-وط-ن وخ-ارج-ه،
ل-ت-ك-ون ب-ذلك ج-وه-رة الشس-رق اŸت-وسس-ط ع-ن-اب-ة
«اŸدينة التي ل تنام».

مائدة
الفطور

اŸقادير
اŸرق:
قطع دجاج أاو ◊م
بصسلتان مفرومتان
جلبانة أاو حميصسة
فلفل
ملح
قرفة عود

مكفن ‘ حجر Áاه

زعفران
زيت و سسمن
بطاطا مقلية
الكفتة:
◊م مرحي
ملعقة شسابلÒ
معدنوسس
بصسلة رقيقة
حبة بيضس
شسوية زيت و اŸلح و الفلفل

فتيحة كلواز
جهت
‘ يوم الثÓثاء  1٦مارسس  1993تو ّ
إا ¤ثانوية حسسيبة بن بوعلي للبنات بالقبة
ألل-ت-ح-ق بصس-ف-ي ،ول-ك-ن ‘ ط-ري-ق-ي إال-ي-ه-ا
لحظت سسكونا غريبا أادخل ‘ قلبي حزنا
غريبا خاصسة وأانّ عÓمات ا◊سسرة كانت
بادية على وجوه اŸارة ،ومع اقÎابي إا¤
ال- -ث- -ان- -وي- -ة لح- -ظت ال -ت -واج -د اŸك -ث -ف
لسسيارات الشسرطة التي كانت تعيشس حينها
فÎة صس -ع -ب -ة ج -دا اخ -ت-ل-ط ف-ي-ه-ا ا◊اب-ل
بالنابل.
وم -ع دخ -و‹ ال -قسس -م سس -اد صس -مت ره-يب
كسس -ره إاع Ó-ن األسس -ت -اذة ب-أاّن-ن-ا ل-ن ن-درسس
سسوى سساعت Úفقط ثم نعود إا ¤اŸنزل
حتى يتمكّنوا من اللتحاق ببيت جي‹Ó
اليابسس الغ Òالبعيد من الثانوية .أاتذّكر
أاّننا  ⁄نشسعر بال ّسسعادة التي عادة ما يشسعر
بها الطالب عند إاخباره بتوقف الدراسسة
أاو غياب األسستاذ ألّننا كطالبات  ⁄نسستطع
ف -ع -ل شس -يء أاو اŸشس -ارك -ة ف -ي -م -ا ق -ام ب -ه
األسساتذة ،بل طلبوا مّنا التوجه إا ¤اŸنزل
مباشسرة.
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9يتحّمل اŸسسلمون ‘ فرنسسا مشسقة صسيام يدوم 1٨سساعة يوميا،
لكن كعادته يخلق شسهر رمضسان الفضسيل بهجة Ãختلف اŸدن ‘
بÓد –تل الديانة اإلسسÓمية فيها اŸرتبة الثانية بعد الديانة
اŸسسيحية ،وتسستحضسر ا÷الية اŸسسلمة التي يبلغ عددها خمسسة
مÓي Úنسسمة ( 2.1مليون منهم تÎاوح أاعمارهم ب 1٨ ÚوخمسسÚ
سسنة) ،األجواء الروحية لهذا الشسهر من خÓل ‡ارسسة الشسعائر

وفقهاء وكان قبلة لطÓب العلم من جهات ﬂتلفة ومنارة اسستطاعت مقاومة
اإلحتÓل الفرنسسي وا◊فاظ على الهوية اإلسسÓمية للمواطن العباسسي ،وقد
درسس به نخبة من خÒة أائمة اŸنطقة كالشسيخ بوعلي الغوتي ،الشسيخ عبد
ا◊ق بن منصسور ،ا◊بيب مالكي والشسيخ بشس Òبويجرة وغÒهم ،حيث ليزال
اŸسسجد وليومنا هذا صسرحا دينيا يفتخر به سسكان ا◊ي ويسستقطب جموعا
كبÒة من اŸصسل ÚخÓل صسÓة الÎاويح والدروسس الدينية اŸقامة به ،هذا
ويحتوي ا◊ي على أاك Èوأاعرق زوايا الولية وهي الزاوية العلوية التي اتخذت
من فضسائها الوقفي مقرا لها اعتبارا من عام  ،19٦5لها مرتادون ك Ìمن طلبة
من خارج الولية ،أابناء ا◊ي وغÒهم من سسكان اŸدينة منهم أاسساتذة،
موظفون وŒار يحفظون كتاب الله ،ولزالت هذه األخÒة تعمل جاهدة على
–فيظ القرآان الكر Ëوترتيل ا◊زب الراتب بانتظام ،وكذا إاقامة حلقات
الذكر واألدعية ،وترديد القصسائد اŸمجدة للرسسول ـ ﬁمد صسلى الله عليه
وسسلم ـ ،فضس Óعن إاصسÓح ذات الب ،Úحيث ل تفوت الزاوية أاية مناسسبة دينية
إال وأاحيتها بتÓوة القرآان والذكر والبتهال ،كأايام شسهر رمضسان اŸبارك ،ليلة
القدر واŸولد النبوي الشسريف .وإاضسافة إا ¤ا÷انب الروحي والديني تخصسصس
الزاوية جانبا للشسق التضسامني اÒÿي ،حيث تنظم كل شسهر رمضسان مائدة
إافطار يسستفيد منها  120معوزا وفقÒا ،إا ¤جانب اإلعانات اŸالية التي
تقدمها للفئات اÙرومة من يتامى ،نزلء دار العجزة وفئة ذوي اإلحتياجات
اÿاصسة.
سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو

الدينية والتضسامن الجتماعي.
ويرتبط رمضسان ‘ فرنسسا بأاك Ìاألحياء الشسعبية ‘ العاصسمة
باريسس ذات الغالبية اŸغاربية ،فأاحياء «باربيسس» و»بال فيل»
و»منيل مونتو» تكتظ باŸتسسوق Úمن اŸسسلم Úوالسسياح الذين
Œل -ب -ه -م رائ -ح -ة ال -ت -واب -ل وا◊ل -وي -ات و»اŸشس -اوي» ،وت -ت-ن-افسس
ا÷معيات العربية واإلسسÓمية على توزيع وجبات ›انية للفقراء
واŸهاجرين غ Òالشسرعي Úومن ذلك خيمة «شسوربة للجميع» التي
تعتمد على التÈعات من اŸواطن ÚباختÓف دياناتهم ÿلق جو
من التعايشس داخل اÛتمع الواحد ويؤومها يوميا  ٧00شسخصس.
ويرى اŸسسلمون بفرنسسا ‘ رمضسان فرصسة للتصسدي لظاهرة
«العداء» ضسدهم والتي تقودها التيارات اŸتطرفة التي  -وإان
قلت وتÒتها منذ وصسول الشسÎاكي Úلسسدة ا◊كم منذ سسنة -
كما تزايد أاعداد الوافدين الشسباب إا ¤اŸسسجد لصسÓة الÎاويح
” تخصسيصس «موائد
حتى وصسلت إا ¤قرابة أالف مصسل يوميا و ّ
Óفطار واسستقبال ا÷ميع باختÓف دياناتهم لتعريفهم
الرحمن» ل إ
بصس -ورة اإلسس Ó-م ا◊ق -ي -ق -ي -ة ،ه -ذا واع -ت -م-دت م-ع-ظ-م شس-رك-ات
ÓعÓن عن مواعيد اإلفطار
التصسالت الفرنسسية تقنيات عدة ل إ
واإلمسساك ،فالقناة التلفزيونية «ل لوكال» تبث األذان طيلة الشسهر
كسسابقة ‘ الدولة العلمانية ،كما تقدم وسسائل اإلعÓم الناطقة
بالعربية برا›ها لتتواءم مع حلول رمضسان.
وتضسع اŸطاعم على طاولتها تزامنا مع دنو الغروب حبات من
التمر والل÷ Íلب الزبائن الصسائم Úإاليها ،إاضسافة إا ¤وجباتهم
اŸفضس -ل -ة ك -الشس -رب -ة وا◊ل -وي -ات الشس -رق -ي -ة ،وب -دوره-م يسس-ت-غ-ل
اŸوسسيقيون اŸتجولون فرصسة اإلفطار وسسهرات الشساي إا ¤غاية
الفجر لتقد Ëأاغان تراثية لسستثارة «نوسستا÷يا» بعضس الزبائن
لبلدانهم األصسلية فيغدقون عليهم ببعضس اŸال.

ا◊ششو:
بيضس مسسلوق حسسب عدد األشسخاصس  +بيضسة ﬂفقة
الطريقة
ـ قلي اللحم مع البصسل والتوابل ‘ الزيت والسسمن حتى يتقلى ،مرقي وأاضسيفي ا÷لبانة ،ثم اخلطي كل
مقادير الكفتة مع بعضس حتى تصسبح متماسسكة جيدا.
ـ خذي حبة بيضس مسسلوقة واغمسسيها ‘ البيضسة اıفقة ثم ضسعيها فوق كرة من الكفتة وغلفيها بها
جيدا ثم ارميها فاŸرق حتى تنضسج (مدة 15د ل أاك )Ìعلى نار هادئة.
مÓحظة:
إاذا خفتي تنحلك فاŸرق غلفيها ‘ ورق أاŸنيوم ثم ارميها فاŸرق.
ـ انزعيها من اŸرق و اتركي ا÷لبانة تكمل نضسجها.
ـ اقلي العيون فالزيت السساخنة بحذر حتى –مر.
قطعيها بواسسطة سسك Úمنشسار سساخن إا ¤نصسف Úبالعرضس لتصسبح شسبيهة بالعيون وقدميها مع اŸرق
والبطاطا اŸقلية.
مÓحظةÁ :كنك اسستعمال مرق اأحمر بالطماطم و الثوم و الزيتون بدل ا◊ميصسة و ا÷لبانة.

غراتان اللوبيا اÿضسراء
اŸقادير
 1كلغ فاصسولياء خضسراء
 250غ ◊م مرحي
 2ملعقت ÚكبÒت ÚكرÁة طازجة
 100غ ج Íأابيضس
ج Íمبشسور
فلفل أاسسود
ملح
طريقة التحضشÒ
اغسسلي وقطعي الفاصسولياء ثم اغليها مدة  10دقائق ثم قطريها واتركيها على حدى
‘ مقÓة حمصسي اللحم اŸرحي واŸلح والفلفل األسسود والزبدة.
انزعيها من النار ثم أاضسيفي الكرÁة الطازجة وا÷ Íاألبيضس ثم اخلطي الكل ‘ صسينية فرن ضسعي
اÿليط وذري ا÷ ÍاŸبشسور ثم اطهي الغراتان ‘ الفرن مدة  15دقيقة.

اÙنشسة

اŸقادير
 500غرام عجينة مورقة
للحشسوة:
 2كوب لوز مطحون
 2ملعقة كبÒة سسكر ناعم
 1ملعقة صسغÒه فانيليا
 1ملعقة كبÒة زبدة نباتية (مرغرين)
 1ملعقة كبÒة ماء الزهر
للششربات:
 3كوب عسسيلة
 1كوب ماء الورد
طريقة التحضشÒ
لتحضس Òا◊شسوة ،يوضسع اللوز ‘ وعاء
ويضساف إاليه السسكر ،الزبدة ،ماء الزهر والفانيليا وتخلط جيدا ً إا ¤أان تتماسسك جيدا ً وتصسبح قابلة
للتشسكيل.
على مسسطح واسسع توضسع العجينة اŸورقة فوق بعضسها من األطراف ويشسكل من العجينة حبل بحجم
األصسبع ثم يوضسع ‘ العجينة وتلف على ا◊شسوة ،ثم توضسع على شسكل دوامة ‘ صسينية للفرن مدورة
الشسكل.
تدخل الصسينية ا ¤الفرن وتÎك ا ¤ان يحمر لونها وتنضسج ثم تخرج من الفرن ويرشس على وجهها
الشسربات وتزين بالفسستق ا◊لبي.
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السصبت  1٧جوان  2٠1٧م الموافق لـ  22رمضصان  1438هـ
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ي -ق -ول صص -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م« :إاذا ك-ان أاول ل-ي-ل-ة م-ن رمضص-ان صص-ف-دت
الشّصياطين ومردة الجن ،وغلقت أابواب النّار فلم يفتح منها باب ،وفتحت
أابواب الجّنة فلن يغلق منها باب ،وينادي مناد يا باغي الخير أاقبل ،ويا
باغي الشصر أاقصصر ،ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة».

ΩÉMQ’CG á∏°U ô¡°T
رمضص-ان شص-ه-ر ال-ب-ر والصص-ل-ة وت-ق-وي-ة وت-ج-دي-د أاواصصر
المحبة والمودة بين اأ’قارب واأ’رحام فهو فرصصة لبر
الوالدين  ،واأ’خوة واأ’خوات  ،واأ’عمام واأ’خوال ،
والعمات والخا’ت وأاو’دهم وكل أاحد تربطك به
صصلة قرابة من جهة أامك وأابيك فهو فرصصة لصصلة
اأ’رح- -ام ال- -م- -ق -ط -وع -ة وإاصص Ó-ح ذات ال -ب -ي -ن وإازال -ة
الخÓفات ،وبدء صصفحة جديدة مع أارحامنا ،فصصلة
اأ’رحام من أافضصل الطاعات التي يتقرب بها المسصلم
لربه ،خاصصة في شصهر رمضصان شصهر التراحم والصصفاء
والتسصامح ففيه تتآالف القلوب وتزول الشصحناء ،فÓ
مجال فيه للقطيعة والخصصومات والمنازعات فقطيعة
الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وقاطع الرحم ملعون
في كتاب الله يقول الله تعالى{ :فهل عسشيتم إان
’رضس وت -ق -ط -ع -وا
ت- -ول -ي -ت -م أان ت -فسش -دوا ف -ي ا أ
أارح-ام-ك-م ،أاول-ئك ال-ذي-ن ل-ع-ن-ه-م الله فأاصشمهم
وأاعمى أابصشارهم} (محمد ،)33 - 32:فهو مطرود
من رحمة الله ممنوع من دخول الجنة ،فعن جبير بن
مطعم :أانه سصمع النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ يقول:
«’ يدخل الجنة قاطع رحم» (أاخرجه البخاري).
وفي المقابل وعد الله تعالى واصصل الرحم باأ’جر

الكبير والثواب الجزيل في الدنيا واآ’خرة ،فعن أانسض
بن مالك رضصي الله عنه قال :قال رسصول الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ «من سصره أان يبسصط له في رزقه،
وينسصأا له في أاثره فليصصل رحمه» (أاخرجه البخاري)،
وعن أابي أايوب اأ’نصصاري  -رضصي الله عنه  -أان رجÓ
قال للنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاخبرني بعمل
يدخلني الجنة ،فقال النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
«تعبد الله ،و’ تشصرك به شصيئا ،وتقيم الصصÓة ،وتؤوتي
الزكاة ،وتصصل الرحم» (أاخرجه البخاري).
والصصلة تكون بالزيارة والمجالسصة وتفقد اأ’حوال أاو
ب -م -ك -ال -م -ة واتصص-ال وسص-ؤوال وت-ك-ون ب-إاج-اب-ة دع-وت-ه-م
وع-ي-ادة م-رضص-اه-م وال-تصص-دق ع-ل-ى ف-ق-ي-ره-م ،وإاهداء
غنيهم و’ يحتج البعضض بأانه يصصل رحمه وقرابته و’
يجد منهم مثيل صصلة ،فالصصلة الحقيقية أان تصصل من
قطعك ،فعن عبدالله بن عمرو رضصي الله عنه أان
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :ليسض الواصصل
ب -ال -م -ك -اف-ئ ،ول-ك-ن ال-واصص-ل ال-ذي إاذا ق-ط-عت رح-م-ه
وصصلها» (رواه البخاري) ،و’ يعتذر أاحد بانشصغاله ،فÓ
أاقل من أان يصصل أاحدنا رحمه بمكالمة ،فما أاجمل أان
تصصل رحمك في رمضصان.

ممننككننووزز
االلسشسشنّنّةةااللنّنبّبووييةة

فـ ـ ـ ـ ـي رح ـ ـاب آاية

من ششريعة الله

الكذب بقصشد اإلصشÓح له أاثٌر طيب؟

اأ’صصل في الكذب أانه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكن وردت الرخصصة فيه بغرضض اإ’صصÓح ،كما قال
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «ليسض الكsذاُب الذي يصصِلُح بين الناسِض ،فَيْنِمي خيرا ً ،أاو يقولُ خيرا ً»،
م ِإا’َ sم ْ
صشَدَقةٍ أاَْو َمْعُروفٍ أاَْو
كما قال الله سصبحانهَ ’{ :خْيَر ِفي َكِثيٍر uمن sن ْ
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(النسصاء.)114 :
ولكن اإ’نسصان هنا قد ’ يحتاج إالى ما هو بمعنى الكذب ،وإانما هو نوع من المعاريضض أاو التعميم
خم اأ’شصياء الصصغيرة ،فتصصبح قضصية،
أاو إاشصاعة المعنى الجيد،كما أان بعضض الناسض أاحيانًا يضص u
وهي ليسصت قضصية.
واإ’نسصان اإ’يجابي يمكن أان يضصخuم بعضض اأ’شصياء اإ’يجابية ،ويصصبح لها أاثٌر
طيب ،كأان تقول :فÓن يسصلuم عليك ،لشصخصض يح tسض بالهجر أاو البعد مع
شصخصض آاخر ،خصصوصصًا إاذا كان قريًبا ،مثل اإ’خوة ،أاو اآ’باء ،أاو اأ’زواج ،أاو
اأ’صصدقاء ،وقولك :يسصuلم عليك .أانت صصادق فيه؛ أ’نه دائمًا يقول في
صصÓته:السصÓم علينا وعلى عباد الله الصصالحين .ولو قلت :إان هذا اإ’نسصان
له رغبة في أان يعيد العÓقات معك أايضًصا ،فأانت صصادق؛ أ’نه في الغالب
تأاتيه حا’ت يرغب فيها أان يعيد العÓقة ،وربما تقرأا هذا في عينيه ،أاو
ف -ي ت -أاtوه -ات -ه ،أاو ف -ي ك -ث -رة ذك -ره ل -ل-م-اضص-ي .ف-ه-ن-ا ي-وج-د م-ج-ال
حا،
للمعاريضض دون الحاجة إالى أان يكذب اإ’نسصان كذًبا صصرا ً
ِ
ي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
كما في الحديث لما سُصئل النب t
أايكوُن المؤومُن جباًنا؟ فقال« :نعم» ،فقيل له :أايكوُن
المؤومُن بخيًÓ؟ فقال« :نعم» ،فقيل له :أايكوُن المؤومُن
ك s-ذاًب -ا؟ ف -ق -ال .»’« :دل -ي-ل ع-ل-ى ح-رم-ة ال-ك-ذب
وشص -ن -اع -ت -ه ،خصص -و ًصص -ا أان ال -ك-ذب ه-ن-ا ق-د ي-ت-م-ادى
باإ’نسصان ،وفي الحديث اآ’خر« :وما يزاُل الرجُل يكذُِب،
ب عند اللِه كذابًا».
ويتحsرى الكذَب حتى ُيكتَ َ
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لم يكن من هدي السصلف هّذ القرآان هّذ الشصعر دون تدبر وفهم ،وإانما كانوا يتأاثرون بكÓم الله عز
وجل ويحركون به القلوب .ففي البخاري عن عبد الله بن مسصعود رضصي الله عنه قال :قال رسصول
الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ «اقرأا علي» ،فقلت :أاقرأا عليك وعليك أانزل؟!
فقال« :إاّني أاحب أان أاسصمعه من غيري» ،قال :فقرأات سصورة النسصاء حتى
ك
ل أامsةٍ بِشَشِهيدٍ َوِجْئَنا بِ َ
إاذا بلغتَ{ :فَكْي َ
ف ِإاَذا ِجْئَنا مِن ُك u
َعلَى َهـُؤو’ء شَشِهيد ًا} (النسصاء ،)41 :قال« :حسصبك» ،فالتفت
فإاذا عيناه تذرفان.
وأاخرج البيهقي عن أابي هريرة رضصي الله عنه قال :لما
ن ()59
جُ- -ب- -و َ
ح- -دِيِث َتْ- -عَ - -
ن- - - - -زلت{ :أاََفِ- -مْ- -ن َهَ- -ذا اْلَ - -
َوَت ْ
ن} (النجم ،)6٠ - ٥٩:فبكى
حُكو َ
ضش َ
ن َوَ’ َتْبُكو َ
أاهل الصصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم ،فلما
سصمع رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ حسصهم
بكى معهم فبكينا ببكائه .قال رسصول الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ «’ يلج النار من بكى من خشصية
الله» ،وقد قرأا ابن عمر سصورة المطففين حتى
ب اْلَعاَلِمينَ}
م َيُقو ُ
بلغَ{ :يْو َ
م الsناسسُ ِلَر u
(المطففين ،)6 :فبكى حتى خر ،وامتنع من
قراءة ما بعدها .وعن مزاحم بن زفر قال:
صصلى بنا سصفيان الثوري المغرب فقرأا حتى بلغ:
ك َنْعُبُد وِإاsياكَ َن ْسشَتِعينُ} (الفاتحة،)٥ :
{ِإاsيا َ
بكى حتى انقطعت قراءته ،ثم عاد فقرأا الحمد.

{فليسشتجيبوا لي وليؤومنوا بي لعّلهم يرششدون} ( البقرة .)168 :
يوجه الله عباده إالى ا’سصتجابة له  ،واإ’يمان به  ،لعل هذا يقودهم إالى الرشصد والهداية
والصصÓح  ،فالثمرة اأ’خيرة من ا’سصتجابة واإ’يمان هي لهم كذلك  ،وهم المسصتفيدون منها ،
وهي الرشصد والهدي والصصÓح ،
فالله غني عن العالمين ،غني عن إايمانهم وغني عن طاعتهم ،والرشصد الذي ينشصئه اإ’يمان
وتنشصئه ا’سصتجابة لله هو الرشصد ،فالمنهج اإ’لهي الذي اختاره الله للبشصر هو المنهج الوحيد
الراشصد القاصصد ،وما عداه جاهلية وسصفه ’ يرضصاه راشصد ،و’ ينتهي إالى رشصاد ،واسصتجابة
الله للعباد مرجوة حين يسصتجيبون له هم ويرشصدون ،وعليهم أان يدعوه و’ يسصتعجلوه ،فهو
يقدر ا’سصتجابة في وقتها بتقديره الحكيم
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من ششمائل الهدي

من ششمائل الهدي صشÓة ركعتين بعد الوضشوء :
«م-ا م-ن أاح-د ي-ت-وّضش-أا  ،ف-ي-حسش-ن الوضشوء
ويصش -ل -ي رك -ع -ت -ي -ن ي-ق-ب-ل ب-ق-ل-ب-ه
ووج-ه-ه ع-ل-ي-ه-ما إاّ’ وجبت
ل - -ه ال - -ج ّ- -ن - -ة» (رواه
مسشلم ).

مـن
بسشتـ ـ ـ ـ ـ ـان
ال ـ ـواعظي ـ ـ ـ ـ ـ ـن
❊ قال إابراهيم بن أادهم  -رحمه الله  -حين سصأالوه عن قوله تعالى:
{ادعوني أاسشتجب لكم} ،وإانا ندعو فلم يسصتجب لنا ،فقال :ماتت قلوبكم من عشصرة أاشصياء :أاّولها أاّنكم عرفتم الله
ولم تؤوّدوا حقه ،وقرأاتم كتاب الله ولم تعملوا به ،واّدعيتم عداوة إابليسض وواليتموه ،واّدعيتم حبّ الّرسصول وتركتم
ب الجّنة ولم تعملوا لها ،واّدعيتم خوف الّنار ولم تنتهوا عن الّذنوب،
أاثره وسصّنته ،واّدعيتم ح ّ
واّدعيتم أاّن الموت حق ولم تسصتعّدوا له ،واشصتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب
أانفسصكم ،وتأاكلون رزق الله و’ تشصكرونه ،وتدفنون موتاكم و’ تعتبرون.
❊ عن ابن عباسض  -رضصي الله عنهما  -أانه قال :قيل إ’بليسض عليه اللعنة :كم
أاحّباؤوك من أاّمتي؟ قال :عشصر نفر ،أاولهم اإ’مام الجائر ،والمتكّبر والغني الذي
’ يبالي من أاين يكتسصب المال وفي ماذا ينفق ،والعالم الذي صصّدق اأ’مير على
جوره ،والتاجر الخائن ،والمحتكر ،والزاني ،وآاكل الربا ،والبخيل الذي ’ يبالي
من أاين يجمع المال ،وشصارب الخمر مدمن عليه .فكم أاعداؤوك من أاّمتي؟ قال:
عشصرون نفرا أاولهم ،محمد ،والعالم العامل بالعلم ،وحامل القرآان إاذا عمل بما
فيه ،والمؤوّذن لله في خمسض صصلوات ،ومحب الفقراء والمسصاكين واليتامى ،وذو
قلب رحيم ،والمتواضصع للحق ،وشصاب نشصأا في طاعة الله تعالى ،وآاكل الحÓل،
والشصابان المتحابان في الله ،والحريصض على الصصÓة في الجماعة ،والذي
يصصلي بالليل والناسض نيام ،والذي يمسصك نفسصه عن الحرام ،والذي ينصصح (وفي
Óخوان) وليسض في قلبه شصيء ،والذي يكون أابدا على وضصوء،
رواية :يدعو ل إ
وسص -خ -ي ،وحسص -ن ال-خ-ل-ق ،وال-مصصّ-دق رب-ه ب-م-ا ضص-م-ن ال-ل-ه ل-ه ،وال-م-حسص-ن إال-ى
مسصتورات اأ’رامل والمسصتعد للموت.

العدد
١٧٣٦٥

السسبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٢رمضسان  ١٤٣٨هـ

طيب الكÓم

تحقيق في فتوى

أاكثروا من الصسدقات في شسهر البركات  ،تسسعدوا في اآلخرة
بعظيم الحسسنات ولقد كان الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أاجود
الناسض  ،وكان أاجود ما يكون في رمضسان .

هل لمسس الّزوجة
يفسسد ال ّصسوم؟

اعداد  :عبد الكريم ل
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كتب عمر بن عبد العزيز يوما إالى أاحد عماله محذرا
متوعدا فقال  :لقد كثر شساكوك ،وقل شساكروك ! فإاما
لذن في
عدلت وإاما اعتزلت وأاعفى المظلوم من طلب ا إ
الدخول على أامير المؤومنين فقال  :ومن ظلمه عامله ،
فليسض عليه مني إاذن فليأاتني وكان حكم عمر بن عبد
لعÓ-ء ك-رام-ة
ال -ع -زي -ز ث -ورة اج -ت -م -اع-ي-ة ك-ام-ل-ة ،ث-ورة إ
لنسسان  ،وثورة اشستراكية لكي يتشسيع الناسض
المواطن ا إ
تصسديقا لحديث النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ عن أابي
سسعيد الخدري أان النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ حدد ما
للحائز في ماله فيقول صسلى الله عليه وسسلم« :يقول ابن
آادم :مالي! مالي!! وإانما مالك :ما أاكلت فأافنيت أاو
لبسست فأابليت أاو تصسدقت فأامضسيت ومازاد عن ذلك فهو
فضس -ل ي -جب إان -ف -اق -ه ي -نصض ال-ق-رآان «:يسس-أال-ونك ماذا
ليات
ينفقون؟ قل العفو ،كذلك يبين الله لكم ا آ
ل-علكم تتفكرون» .وج-م-ه-رة ال-م-فسس-ري-ن وم-ن-ه-م ابن
عباسض أاجمعوا على أان العفو هو ما فضسل عن العيال
والمعنى :أانفقوا ما فضسل عن حوائجكم.
وب -دأا ع -م -ر ب -ن-فسس-ه ،ف-ق-د ك-ان أام-ي-را م-ن أام-راء ال-ب-يت
لموي الحاكم ،كان من أاكثر الناسض اهتماما بملبسسه،
ا أ
يشستري الحلة بأالف دينار فإاذا لبسسها اسستخشسنها ولم
يسستحسسنها ،ويهتم بعطره وعطر ثيابه حتى كان من
أاعطر قريشض حتى أان أاترابه كانوا يدفعون لمن يتولون

غسسل الثياب مال حتى يغسسلوا ثيابهم بعد ثيابه مباشسرة
لمراء أاموال
كي تنال من عطرها..وكانت له كغيره من ا أ
واقطاعات ،وجواهر للزينة والقتناء فقد كان أاميرا
م-ن-ع-م-ا ف-ي ب-يت م-ال اسس-ت-ب-اح ح-ل-ف-اؤوه وأام-راؤوه ط-ي-بات
امبراطورية امتدت حدودها من البرتغال حتى الصسين؟
فقد كان لديه متاع كثير تنازل عنه ورده إالى بيت المال
تنازل عما لديه من جواهره ومقتنياته ،تنازل عن عبيده
وثيابه وعطوره وجمعها وباعها لبيت المال لينفق على أابناء
السسبيل ،وكانت لديه جوار للخدمة والسستمتاع..فلما ولي
الخÓفة سسمع منزله بكاء عاليا ،فلما اسستفسسروا عن مصسدر
البكاء علموا أان عمر قد خير جواريه ،قائ Óلهن :قد نزل
بنا أامر قد شسغلنا عنكم ،فمن أاحب أان أاعتقه أاعتقته ،ومن
أامسسكته لم يكن مني إاليه شسيء.
كانت مزرعة فدك بالقرب من المدينة من أامÓكه ،وهي
التي كانت زمن البعثة من مخصسصسات الرسسول ،فأاعادها إالى
ما كانت عليه زمن رسسول الله ،وقال في ذلك لموله مزاحم:
إان أاهلي أاقطعوني مالم يكن لي أان آاخذه ،ول لهم أان
يعطونيه .واكتفى عمر بما يسسد احتياجاته الضسرورية ،فهو
Óمة كي تقتدي به في ثورته ،وأاصسبح ثمن
يضسرب المثل ل أ
حلته عشسرة دراهم ،ومع ذلك إاذا لبسسها اسستÓنها ،وكانت له
بغلة أارسسلها إالى الراعي بعد أان عجز عن علفها ،ثم باعها،
وق -ن -ع ب -ال -ك -ف -اف وام -ت -ن -ع ع -ن أاخ -ذ شس -يء م -ن ب -يت م -ال

التّعاون في الخيرات
قال الله عز وجل{ :وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون}
(سسورة الحج ){ ،وتعانوا على البر والتقوى} (سسورة
المائدة ) ،وروى أان سسيدنا رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم
قال « :تعين صسانعا أاو تصسنع ألخرق» ( به عاهة ) (أاخرجه
الشسيخان البخاري ومسسلم) ،على كل مسسلم صسدقة فقالوا :يا
نبي الله فمن لم يجد؟ قال« :يعين ذا الحاجة الملهوف»،
قالوا :فإان لم يجد؟ قال« :فليعمل بالمعروف وليمسسك عن
الشسر فإانه له صسدقة» (أاخرجه الشسيخان)« ،من نّفسض عن
مؤومن كربة من كرب الدنيا نّفسض الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة ،ومن يسسر عن معسسر ،يسسر الله عليه في الدنيا
واآلخرة ،ومن سستر مسسلما سستره الله في الدنيا واآلخرة،
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أاخيه ،ومن سسلك
طريقا يلتمسض فيه علما ،سسهل الله له به طريقا إالى الجنة،
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ويتدارسسونه فيم بينهم إال نزلت عليهم السسكينة وغشسيتهم
الرحمة وحفتهم المÓئكة وذكرهم الله فيمن عنده ،ومن
بطأا به عمله لم يسسرع به نسسبه» (أاخرجه مسسلم).
«أاحب ال -ن -اسض إال -ى ال -ل -ه ع -ز وج-ل أان-ف-ع-ه-م ل-ل-ن-اسض ،وأاحب
األعمال إالى الله تعالى سسرور تدخله على مسسلم أاو تكشسف
عنه كربة ،أاو تقضسي عنه دينا ،أاو تطرد عنه جوعا ،وألن
أامشسي مع أاخ في حاجة أاحب إالي من اعتكف في هذا
المسسجد شسهرا ومن كف غضسبه سستر الله عورته ،ومن كظم
 Óالله قلبه رجاء يوم القيامة
غيظه ولو شساء أان يمضسيه م أ
ومن مشسى مع أاخيه في حاجة حتى يتهيأا له ثبت الله قدمه
يوم تزول قدمه» (الطبراني).

المسسلمين ،ولما قيل له :لو أاخذت من بيت المال ما كانا
يأاخذ عمر بن الخطاب؟ قال :إان عمر لم يكن له مال وأانا
مالي يغنيني.
ولقد اشستهى التفاح يوما فعجز عن شسرائه ،فلما أاهدي إاليه
رفضسه ،فسسأاله فرات بن مسسلم :يا أامير المؤومنين ،اشستهيت
التفاح فلم يجدوه لي فأاهدي إاليه فرددته؟! قال عمر :ل
حاجة لي فيه ،ولما سسأاله البعضض :يا أامير المؤومنين إان الله
يقول في كتابه :كلوا من طيبات ما رزقناكم كان جوابه:
هيهات! ذهبت به إالى غير مذهبه ،إانما يريد طيب الكسسب،
ول يريد به طيب الطعام!
تغير كل شسيء في نفسض وشسخصض أامير المؤومنين ،أاصسبح
عيشسه خشسنا بعد أان كان لينا وثيابه غليظة بعد أان كانت
ناعمة ،وجسسمه نحي Óبعد أان كان سسمينا ،وغدا يمشسي
مشسية الرهبان بعد الخيÓء ،فحدثه البعضض قائ :Óيا أامير
المؤومنين ،غيرت كل شسيء حتى مشسيتك!..قال :والله ما
رأايتها كانت إال جنونا!!
وطلب من زوجته األميرة فاطمة ابنة الملك عبد الملك بن
مروان أان ترد ما حازت من ثروة إالي بيت مال المسسلمين
ودار بينهما هذا الحوار :من أاين صسار هذا الجوهر والمال
والحلي إاليك؟ قالت :أاعطانيه أامير المؤومنين ،أابي عبد
الملك .قال :إان أاردت صسحبتي فردي ما معك من مال
وحلي وجواهر إالى بيت مال المسسلمين ،إاما أان تأاذينني في
ف- -راقك ،ف- -إان- -ي أاك- -ره أان أاك- -ون أان- -ا وأانت وه- -و ف- -ي ب- -يت!
ق -الت ف -اط -م -ة :ب -ل اخ -ت-ارك ع-ل-ى أاضس-ع-اف-ه ل-و ك-ان ل-ي!..
وكانه قد أاقام دار طعام للفقراء والمسساكين ،فحرم على
نفسسه وعلى أاهله إادخال طعام العامة في طعامهن الخاصض،
فإانما هو للفقراء والمسساكين وابن السسبيل ،وكانت له زوجة
ح -ام -ل ت -اقت ن -فسس -ه-ا إال-ى ق-ل-ي-ل م-ن ال-ل-ب-ن ،وخ-افت وف-ق-ا
لÓعتقاد السسائد إان هي حرمت منه أان يسسقط جنينها،
ف -ج -اءت -ه -ا خ -ادم -ت-ه-ا ب-غ-رف-ة ل-ب-ن م-ن دار ط-ع-ام ال-ف-ق-راء،
فأابصسرها عمر بن عبد العزيز ،فاشستد غضسبه ومنع زوجته
من تناوله ،وقال لها غاضسبا معنفا :إان لم يمسسك ما في
ب -ط -نك إال ط -ع-ام ال-مسس-اك-ي-ن وال-ف-ق-راء ،ف Ó-أامسس-ك-ه ال-ل-ه.
وكذلك فعل عمر بأاولده ،فلقد أاصسابهم زهده وتقشسفه ،ولم
ي -ع-ن-ي-ه أان ي-ت-رك-ه-م م-ن ب-ع-ده ف-ق-راء رغ-م أان-ه-م أاب-ن-اء أام-ي-ر
المؤومنين ،وعندما حضسرته الوفاة جمعهم من حوله ،ورق
لحالهم وقال :بأابي وأامي من خلفتهم بعدي فقراء! وكان
بمجلسسه هذا مسسلمة بن عبد الملك ،فطلب إاليه أان يكتب
ألولده مال يبدلهم بالفقر غنى ،وقال :يا أامير المؤومنين،
تعقب فعلك (أاي غير ما صسنعت) وأاغنهم! فما يمنعك أاحد
في حياتك ،ول يرتجعه الوالي بعدك! فتعجب عمر من قول
مسس-ل-م-ة وق-ال ل-م-ن ح-ول-ه :أاج-لسس-ون-ي ث-م ق-ال :ي-ا مسس-ل-م-ة،
منعتهم إاياه في حياتي ،وأاشسقى به بعد وفاتي؟! ورفضض
العودة عن الحق حتى وإان عاشض أابناء أامير المؤومنين من
بعده فقراء.

إاّن المجتمع الرباني المثالي يسسود فيه اإليثار كما كان
سس -ادت -ن -ا األنصس -ار رضس -ي ال -ل -ه ع -ن-ه-م{ ،وي-ؤوث-رون على
أانفسسهم ولو كان بهم خصساصسة ومن يوق شسح نفسسه
فأاولئك هم المفلحون} (سسورة الحشسر).
إان اغاثة ذوي الحاجات من إاطعام الجائع ،وكسسوة العاري،
وعÓج المريضض وكفالة اليتامي ،بل وإاعانة الخزانة العامة
فهذا من قبيل (وفي سسبيل الله) من صسدقات مفروضسة
وغ -ي -ره-ا ح-ت-ى ل-و ع-لت ه-ذه الصس-دق-ات ك-م-ا ف-ع-ل سس-ي-دن-ا
العباسض رضسي الله عنه حينما عجل زكاة أامواله سسنتين
م -ق -دم-ا ل-ن-ف-ع ال-مسس-ل-م-ي-ن ع-ن ط-يب خ-اط-ر وسس-خ-اء ن-فسض
لسس -ي -دن -ا رسس -ول ال -ل -ه ـ صس -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ وم-ن-اقب
الموسسرين من سسادتنا الصسحابة ـ رضسي الله عنهم أاجمعين -
منهم سسيدنا أابو بكر وعثمان بن عفان ،وعبدالله بن عوف
وحكيم ابن حزام في عتق الرقاب وحماية المجتمع المسسلم
من العدوان بتقوية وإاعانة المجاهدين بما تذخر به كتب
ومصسنفات السسير والتواريخ.
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خاطرة رمضسانية
لخرة
لزمان ،وهذا دليل على قربك من ا آ
@ انظر في سسرعة الأيام ..واعتبر بمرور السساعات وا أ
وبعدك عن الدنيا .
@ نعمة أان بّلغك الله رمضسان ،فاشسكره على ذلك ،أان أاطال في عمرك لتتمتع بالصسيام والعبادة.
@ ل بد من العناية بفقه المناسسبات ،ومن ذلك :دراسسة أاحكام رمضسان والحرصض عليها وعلى تعلمها .
@ ل بأاسض من التهنئة بدخول رمضسان ،كما ثبت عن النبي ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ ذلك ومنها {أاتاكم
شسهر رمضسان . }...
ليمان.
@ ل بد من الفرح برمضسان ،وهذا من عÓمات ا إ

الصسيام جهاد للنفسض وتخليصسها مما علق بها
م -ن شس -وائب ال -دن -ي -ا وآاث -ام -ه -ا ،وكسس -ر ح -دة
الشس -ه -وة واأله-واء ،وت-ه-ذي-ب-ه-ا وضس-ب-ط-ه-ا ف-ي
طعامها وشسرابها وشسهوتها ،فهو من أاعظم
أاركان الدين وأاوثق قوانين الشسرع المتين به
قهر النفسض األsمارة بالسسوء وإانه مركب من
أاع- -م- -ال ال- -ق- -لب وم- -ن ال -م -ن -ع ع -ن ال -م -أاك -ل
والمشسارب والمناكح عامة يومه ،وهو أاجمل
ال -خصس -ال غ -ي -ر أان -ه أاشس -ق ال -ت -ك -ال -ي -ف ع -ل-ى
النفوسض ،ومنها.
وج -وب ام -ت -ن -اع اسس -ت-م-ت-اع ك-ل م-ن ال-زوج-ي-ن
باآلخر في نهار رمضسان لما في ذلك من
هتك احترام الصسوم وإافسساده.
وم -ن م-فسس-دات الصس-ي-ام ال-ت-ي ي-ت-رتب ع-ل-ي-ه-ا
القضساء مع الكفارة الجماع ،التقبيل ،اللمسض
بشس -ه -وة ل -ق -ول -ه ت-ع-ال-ى{ :أاحّ-ل ل-ك-م ل-ي-ل-ة
صس-ي-ام ال-رفث إال-ى نسس-ائ-ك-م هّ-ن ل-باسض
ال ّ
ل -ك-م وأان-ت-م ل-ب-اسض ل-ه-ن ع-ل-م ال-ل-ه أا ّن-ك-م
ك-ن-ت-م ت-خ-ت-ان-ون أان-فسس-ك-م فتاب عليكم
لن باشسروهن وابتغوا ما
وعفا عنكم فا آ
ك -تب ال -ل -ه ل -ك -م وك -ل -وا واشس -رب-وا ح-ت-ى
لبيضض من الخيط
يتبين لكم الخيط ا أ
صسيام إالى
ل
ا
ا
و
م
ت
أ
ا
ا أ
ّ
لسسود من الفجر ثم ّ
الليل ول تباشسروهن وأانتم عاكفون في
المسساجد تلك حدود الله ف Óتقربوها
ك-ذلك ي-بu-ي-ن ال-ل-ه آاي-ات-ه ل-ل-ن-اسض ل-ع-ل-هم
يتّقون} (البقرة.)١٨٧ :
وقال جمهور الفقهاء :إان من قّبل زوجه في
نهار رمضسان فأامنى فقد أافطر ،وإان أامذى
فلم يفطر ،والكsفارة واجبة على كل منهما
وه -ي م -رت -ب -ة ع -ت -ق رق-ب-ة أاو صس-ي-ام شس-ه-ري-ن
متتابعين ،فإان عجز أاطعم سستين مسسكينًا.

من روائع ال ّسسلف
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Óكتئاب النّفسسي
عÓج ل إ

أاّكدت دراسسة علمية أان صسوم رمضسان والعمرة
والحج وقراءة القرآان الكريم عÓج فعال لكل
األمراضض النفسسية التي قد تصسيب اإلنسسان.
وأاوضس -حت دراسس -ة أاج -رت-ه-ا ال-ط-ال-ب-ة شس-اه-ي-ن-از
حسس -ن م-ل-ي-ب-اري ب-ع-ن-وان (ال-وق-اي-ة وال-عÓ-ج م-ن
األم -راضض ال-ن-فسس-ي-ة ف-ي ضس-وء السس-ن-ة ال-ن-ب-وي-ة)،
وحصسلت بها على درجة الماجسستير من جامعة
أام القرى أان أابرز األمراضض النفسسية هي القلق،
الكتئاب ،الوسسواسض القهري ،الصسدع ،الخوف
من المرضض ،األرق ،أامراضض النفسض الجسسمية.
وأاكدت الدراسسة أان اإليمان بالله عز وجل هو
أاول وسسيلة لتحقيق الوقاية والعÓج من المرضض
Óنسس-ان أاع-ل-ى
ال -ن -فسس -ي :ف -أاول وسس -ي-ل-ة ت-ؤوم-ن ل -إ
مسستوى من الصسحة النفسسية هي تحقيقه الكامل
ل-ل-ت-وح-ي-د ،وم-ع-ن-ى الشس-ه-ادت-ي-ن وابتعاده عن كل
أاب -واب الشس -رك واج -ت -ن -اب -ه ال-ب-دع وال-خ-راف-ات،
فاإليمان بالله إاذا ما بث في نفسض اإلنسسان منذ
الصسغر ،فإاّنه يعّزز ثقته بنفسسه ويمنحه الثبات
وي-ح-م-ي-ه م-ن ال-ح-ي-رة وال-ت-خ-بط ويكسسبه مناعة
ووق-اي-ة م-ن اإلصس-اب-ة ب-األم-راضض ال-ن-فسس-ي-ة ق-ال
م َيْلِب ُسسوا إايَماَنُهم
تعالى{ :اَلذِينَ آاَمُنوا ولَ ْ
ِب ُ
لَْم ُ
ن وُهم مْtهَتُدونَ}.
ما أ
ظْلمٍأاُْوَلِئ َ
ك َلُه ُ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرب- -ع- -اء ح- -ف- -ل إاطÓ- -ق
شض - -ه - -دت سض - -ه- -رة ا أ
اŸؤوسضسض -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ف-ن-ون اŸط-ب-ع-ي-ة ال-ع-دد
لول م-ن اÛل-ة الشض-ه-ري-ة «ث-ق-اف-ات» .ا◊ف-ل
ا أ
الذي احتضضنه فندق الهلتون ،حضضره كل من
وزي-ر التصض-ال ج-م-ال ك-ع-وان ووزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
ع -ز ال -دي -ن م-ي-ه-وب-ي ،ال-ذي أا ّك-د ع-ل-ى ضض-رورة
دعم هذا العنوان ا÷ديد ،الذي جاء لتغطية
فراغ سضببه غياب اÓÛت الثقافية ،كما دعا
لقÓم الراغبة ‘ اŸسضاهمة
إا ¤عدم إاقصضاء ا أ
به وإاثراء ﬁتواه.

 8أإغنيات –كي عن إأ’م ،إ◊ب وإلفرح

تعود الفنانة القبائلية ماسضة بوشضافة هذا
الصض- -ي- -ف إا ¤ج- -م- -ه- -وره -ا ال -ع -ريضض داخ -ل
وخارج الوطن بأالبوم جديد يحمل عنوان «
يادج – يي» ،وهو ثمرة  3سضنوات من العمل
اŸتواصضل واŸتقن لتحصضيل  8أاغا Êرائعة،
ت-ت-ع-دد ف-ي-ه-ا اŸواضض-ي-ع وال-ط-ب-وع اŸوسض-ي-قية
ل◊ان ،و–ك- -ي م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ال- -ف- -ن -ان -ة
وا أ
اŸع-روف-ة ‘ ال-وسض-ط ال-ف-ن-ي بصض-وت-ه-ا الشض-جي
وأاناقة طّلتها ورقصضاتها القبائلية ا÷ميلة،
لم ،ا◊ب ،ال - -ع - -ادات وال - -ت - -ق - -ال - -ي - -د
ع - -ن ا أ
لصضيلة ،الشضباب وا÷مال.
ا÷زائرية ا أ

حبيبة غريب
تصصوير :عباسس تيليوة

فندق الهلتون :أاسصامة إافراح
اع -ت Èم -ي -ه -وب-ي ب-أان اŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون
اŸط -ب -ع -ي -ة كسص -بت ره -ان -ه -ا ‘ Œاوز ك -ون-ه-ا ›رد
مؤوسصسصة لنشصر الكتاب ،وا’نتقال إا ¤أامر شصّكل فراغا
ك -بÒا ‘ ح -ي -ات -ن -ا ال -ث -ق -اف -ي -ة وه -و غ-ي-اب اÛلت
الثقافية« ،وهو رهان ندعمه ونقف إا ¤جانبه» ،يقول
الوزير ،مضصيفا بأاّن كل الّناشصط ‘ Úالقطاع الثقا‘
مطالبون بدعم هذا العنوان ،الذي هو من ÈللمثقفÚ
والكتاب ومن يشصعر بالغÒة على الثقافة.
وأاضصاف ميهوبي« :يوجد ‘ اÿارج تنوع كب‘ Ò
اإ’صصدارات التي تعنى باإ’بداع فينا ’ ‚د عندنا
سص -وى ›لت تصص -در ‘ ع -دد أاو ث -لث -ة وت -ت -وق -ف»،
وكشصف أان ما يخشصاه على هذا العنوان ا÷ديد هو أان
’ ي -ك -م -ل اŸسصÒة ول -ك -ن إاذا وج -د ال -دع -م ف-ه-ذا ل-ن
يحدث .كما أاّكد الوزير رفضصه التام أ’ن يتم إاقصصاء أاي
ك- -ان م- -ن ه -ذه اÛل -ة ،ف -ا÷م -ي -ع ي -جب أان ي -ج -دوا
مسص -اح -ة ل -ل -ك -ت-اب-ة ،ودع-ا إا ¤دع-م اÛل-ة ب-نصص-وصض

تراثية والتفتح على الثقافة العاŸية ،وأاضصاف بأان على
«ثقافات» أان تكون عنوانا Îﬁفا.
ودع -ا ال -وزي -ر إا ¤وج -ود ع -ن -اوي-ن أاخ-رى ،م-ذك-را
Ãج -ل -ة «أام -ال» و›ل -ة «ال-ث-ق-اف-ة» ال-ت-ي ه-ي ج-اه-زة
للعودة إا ¤الصصدور كما قال ،إا ¤جانب اÛلة الفنية
التي سصيصصدرها الديوان الوطني للثقافة واإ’علم.
«ل -ق -د Œاوزن -ا ال -ت-ع-ام-ل السص-ط-ح-ي م-ع ال-ث-ق-اف-ة إا¤
م- -ن- -اقشص- -ة ال- -قضص -اي -ا اŸه -م -ة ،وه -و أام -ر ي -دع -و إا¤
ا’عتزاز» ،يقول ميهوبي.
من جانبه ،اعت Èحميدو مسصعودي ،اŸدير العام
ل-ل-م-ؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون اŸطبعية ومسصؤوول نشصر

‘ سضهرة تضضامنية لتنسضيقية مسضاندة برنامج رئيسض ا÷مهورية

إلهاشسمي قروإبي حاضسر ‘ ضسمائر كلّ إ÷زإئرّيÚ

نّ-ظ-مت ال-ت-نسض-يقية الوطنية
ل -ل -ج -م -ع-ي-ات اŸسض-ان-دة لÈن-ام-ج
رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق
م- -ع اÛلسض الشض- -ع- -ب- -ي ال- -ولئ -ي
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ال- -ع- -اصض -م -ة ،سض -ه -رة
اÿم-يسض ب-ف-ن-دق اŸارك-ور ب-ب-اب
الزوار ،حف Óفنيا تكرÁا لفقيد
لغ -ن -ي -ة الّشض -ع -ب -ي -ة ال -ه-اشض-م-ي
ا أ
قروابي ،بحضضور عائلته.
ا◊ف -ل ال -ذي أاح -ي -اه ال -ف-ن-ان
مصضطفى قروابي ،الذي اكتسضى
ط -اب -ع -ا خÒي -ا ب -ع -م -ل -ي -ة خ-ت-ان
لط - -ف - -ال ع- -ائÓ- -ت
ج - -م - -اع - -ي أ
م- -ع- -وزة ،اسض- -تضض -اف ج -م -ع -ا م -ن
لعÓ- - - - -م- - - - -ي،Ú
اŸسض- - - - -ؤوول Úوا إ
ي - -ت - -ق ّ- -دم - -ه - -م وزي - -ر الشض - -ب - -اب
والرياضضة الهادي ولد علي.

فندق اŸاركور :أاسصامة إافراح
‘ تصص- -ري- -ح خّصض ب -ه «الشص -عب»،
رأاى وزير الشصباب والرياضصة الهادي
ول -د ع -ل -ي ‘ ه -ذا ال -نشص -اط م-ب-ادرة
طيبة يجب تشصجيعها ،فهذا ا◊فل
لفائدة أاطفال العائلت اŸعوزة دليل
ع- -ل- -ى اŸب- -ادئ ال- -ن- -ب- -ي- -ل- -ة ل- -لشص -عب
ا÷زائ -ري .ك -م -ا أاّن ا◊ف -ل ت -خ -ل-ي-د
لذاكرة ا◊اج الهاشصمي قروابي ،ومن
خلله تخليد أايضصا لكل شصيوخ الفن
ا÷زائ-ري ال-ذي-ن ه-م م-ع-ا ⁄ن-ف-ت-خر
ونعتز بها ويجب دائما اسصتذكارها،
«من واجبنا أان نسصاند وندّعم هذه
اŸن -اسص-ب-ات ال-ت-ي ه-ي ل-ت-آازر وت-آاخ-ي
وتضص - -ام - -ن الشص - -عب ا÷زائ- -ري ،وأان
نكون ‘ مسصتوى تطلعات شصبابنا».
كما أاعطيت الكلمة خلل ا◊فل
للسصيدة أامينة دباشض مديرة جريدة
«الشص -عب» ،ال -ت -ي –ّدثت ع -ن ن -ع -م-ة
ا’سصتقرار واأ’من ،نعمة لو’ها ما
ك- -ان ب- -اإ’م- -ك- -ان ت- -ن- -ظ -ي -م ح -ف -لت

ومناسصبات من هذا القبيل ‘ ،وقت
ت -ع -يشض ف-ي-ه اŸن-ط-ق-ة أات-ون ا◊روب
وا’ضصطرابات ،وأاشصادت Ãؤوسصسصات
الدولة السصاهرة على اسصتمرار هذه
النعمة اإ’لهية.
اقÎبنا من السصيدة زبيدة قروابي
اب-ن-ة ا◊اج ال-ه-اشص-م-ي ق-رواب-ي ،ال-تي
عّبرت عن امتنانها Ÿن ّ
ظمي ا◊فل
وسص-ع-ادت-ه-ا ب-ه-ذا ال-تكر .ËباŸقابل،
اع -تÈت ّﬁدث -ت-ن-ا ب-أان-ه ح-ان ال-وقت
ل -ل -ن -ظ -ر إا ¤ع -ائ -ل -ة ال -ف-ق-ي-د« ،ب-ك-ل
صص- - -راح- - -ة ودون ›ام - -لت ،أادع - -و
ا÷م - -ي - -ع إا ¤أان ي - -ت - -ذّك - -روا أاب - -ن- -اء
ال -ف -ق -ي -د..م -ن -ذ وف -اة وال-دي نسص-ي-ن-ا
الناسض..لقد كنا نحظى با’سصتقبال
والÎح -يب ح -ي-ن-م-ا ك-ان وال-دي ح-ي-ا،
ولكن يبدو أان اأ’مور تغÒت..طبعا
أانا ’ أانفي العرفان الذي تلقاه ذكرى
والدي» ،تقول زبيدة.
و‘ ن- -فسض ا’Œاه ك- -ان تصص- -ري -ح
‚ل ا◊اج ال - -ه - -اشص - -م - -ي ،ال - -ف- -ن- -ان
مصصطفى قروابي ،الذي قال لنا إانه
ينتظر أاك Ìأ’ن والده أاعطى الكث،Ò
ووهب حياته للفن« .أا“نى أان ’ يتّم
نسص -ي-ان ع-ائ-ل-ة ق-رواب-ي ،أ’ن ق-رواب-ي
م- - -وج- - -ود ‘ م- - -ن - -ازل ك - -ل الشص - -عب
ا÷زائري».
وأاضصاف مصصطفى قروابي ،الذي

دخل عا ⁄الفن ورافق خطى والده
من الصصغر ،بأان إاكمال مسصÒة والده
عبء ثقيل ،ولكنه ضصروري ،واعÎف
بأانه ’ يسصعى إا ¤البقاء –ت عباءة
أاعمال والده الفنية ،أ’نه له مسصÒته
ال -ف -ن -ي -ة اÿاصص -ة ،و»ل -ك -ن ا÷م-ه-ور
يطلب دائما أاغا Êا◊اج الهاشصمي
وأانا أاضصطر دائما إا ¤تلبية رغبات
ا÷م -ه -ور» ،ي -ق -ول مصص -ط -ف -ى ال-ذي
كشصف لنا عن أالبوم جديد له سصيصصدر
شصهر جويلية اŸقبل.
وقد جرى ا◊فل ،الذي نشّصطته
باقتدار الزميلة بإاذاعة البهجة أامينة
زيري ‘ ،جّو حميمي عائلي .وعن
هذه السصلسصة ‘ التنظيم صصّرحت لنا
السص -ي -دة ت -ق -ي -ة ن -كشص -ت -ا‹ اŸنسص -ق-ة
ال -وط -ن -ي -ة ب -ال -ت -نسص -ي -ق -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة
للجمعيات اŸسصاندة لÈنامج رئيسض
ا÷مهورية« :كان تنظيم هذا ا◊فل
سص-ه-ل أ’ّن-ن-ا م-ع-ت-ادون ك-ل سص-ن-ة ع-لى
التكفل بختان ما يعادل مائة طفل،
وذلك بالتعاون مع جمعيات ،وهذه
اŸرة أاضص -ف -ن -ا إا ¤ب -رن -ام-ج ال-نشص-اط
ت -ك -رÁا ل -ل-م-رح-وم ا◊اج ال-ه-اشص-م-ي
ق- -رواب- -ي» ،ك- -م -ا –ّدثت ع -ن وج -ود
نشص -اط آاخ -ر ق-ي-د ال-ت-حضص ،Òوسص-ي-ت-م
اإ’علن عنه مطلع جويلية القادم.

اÛلة ،بأانّ إاطلق «ثقافات» ‘ هذا الوقت بالذات
هو «التزام بضصرورة مواصصلة رهان الثقافة بصصفتها
جدارا مانعا وعمودا ثابتا ‘ أاسصاسصات البيت اŸد،»Ê
مضصيفا بأان اختيار موضصوع الذاكرة حجر أاسصاسض لهذا
العدد هو دليل على هذا ا’لتزام Œاه إارثنا اŸادي
واŸعنوي اŸمتد آ’’ف السصن.Ú
لشصارة ،فقد رّكز العدد اأ’ول من «ثقافات» ،التي
لإ
يدير –ريرها الزميل رشصدي رضصوان ،على موضصوع
اسصÎج -اع ال -ذاك -رة ومسص -أال -ة اأ’رشص-ي-ف ا÷زائ-ري ‘
فرنسصا ،فيما رّكز الشصق الصصادر باللغة الفرنسصية على
التوجهات الكÈى للكتاب ا÷زائري.Ú

أايام اŸونولوج والفكاهة
‘ طبعتها  8بجيجل

◊ظات لل ّضسحك
وإأ’دإء إلهادف

ع -اشض ا÷م -ه -ور ل-ي-ل-ة اÿم-يسض إا ¤ا÷م-ع-ة
Ãيناء بوالديسض بجيجل ◊ظات من الضصحك
مع عرضص Úهادف Úلكل من الثنائي اÙلي
فريد مرÁشض وعبد النور زويكري باإ’ضصافة إا¤
جمعية ‘‘الرجاء‘‘ للفنون لباتنة ،وذلك ‘ حفل
افتتاح الطبعة الثامنة أ’يام اŸونولوج والفكاهة.
وق-د اسص-ت-م-ت-عت ال-ع-ائ-لت وا÷م-هور الوافد
بكÌة إا ¤سصاحة ميناء بوالديسض ‘ سصهرة افتتاح
هذه التظاهرة بالعرضض اŸسصرحي اأ’ول بعنوان
«‘ الهوا خاوة» للثنائي فريد مرÁشض وعبد
النور زويكري شصد انتباه ا◊ضصور ونال إاعجابه.
وي -ت -ن-اول ال-ع-رضض قصص-ة أاخ-وي-ن ع-اشص-ا ﬁن
ال -ف -ق -ر ق -ب -ل م -رح -ل -ة ال -عشص -ري-ة السص-وداء ال-ت-ي
فرقتهما ليلتئم شصملهما بعد سصنوات من الفراق
لبناء مسصتقبل قوامه اإ’خاء وا◊ب والتضصامن.
كما تطرق مونولوج ‘‘اليوم خ Òمن لبارح‘‘ للمثل
ال -ف -ك -اه -ي ف -رح-ات ÷م-ع-ي-ة ‘ال-رج-اء‘‘ ل-ل-ف-ن-ون
ال -ت -اب-ع-ة Ÿسص-رح ب-ات-ن-ة ب-أاسص-ل-وب ف-ك-اه-ي ‡ي-ز
ل -ظ -اه -رة ال -ن -زوح ال -ري -ف -ي ن-ح-و اŸدي-ن-ة ،وم-ا
ي -راف -ق -ه-ا م-ن ان-ع-ك-اسص-ات ومشص-اك-ل ت-تسص-بب ‘
تشصتت اأ’سصرة ،حيث يÈز العرضض الصصراع ما
ب Úثقافة الريف وثقافة اŸدينة .وقد عاشض
ا÷مهور ◊ظات من الضصحك والفكاهة الهادفة
طيلة  45دقيقة من هذا العرضض اأ’حادي الذي
أابدى فيه الفكاهي فرحات مهارة فنية.
ا÷مهور أابدى Œاوبا ملفتا مع العرضض الذي
شص- -ارك ‘ ع -دي -د اŸن -افسص -ات واŸه -رج -ان -ات
الفنية هو «رسصالة هادفة إا ¤اÛتمع ‘ قالب
هز‹» .وسصتتواصصل أايام اŸونولوج التي بادرت
إا ¤تنظيمها مديرية الثقافة بالو’ية ‘ إاطار
برنامج إاحياء ليا‹ شصهر رمضصان إا ¤غاية يوم
ا’ث- - -ن ÚاŸق - -ب - -ل Ãشص - -ارك - -ة ‡ث - -ل ‘ Úف - -ن
اŸون -ول -وج ي -ن -ت -م -ون ÷م -ع-ي-ات ف-ن-ي-ة ومسص-ارح
و’ي -ات سص-ك-ي-ك-دة وا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة واŸدي-ة
وباتنة.

لحياء ليا‹ رمضضان
ضضمن فعاليات ال ّسضمر الثّقا‘ إ

مسسرحية «مرشّسح إإّ’ ربع» تصسنع إلفرجة

صص- -ن- -ع ال- -ع -رضض اŸسص -رح -ي «م -رشص -ح إا’ رب -ع»
ا◊دث لدى عشصاق فن اÿشصبة ‘ إاطار فعاليات
السص- -م- -ر ال- -ث -ق -ا‘ إ’ح -ي -اء ل -ي -ا‹ ‘‘رمضص -ان ‘‘2017
ب -ال -وادي ،حسص -ب -م -ا ل -وح -ظ .وق -د اسص-ت-ق-طب ه-ذا
النشصاط الثقا‘ للسصهرة اŸاضصية جموع من رواد
أابي الفنون بدار الثقافة ﬁمد اأ’م Úالعمودي،
الذين اسصتمتعوا لنحو سصاعة بأاحداث القصصة التي
امتزجت لغة نصصها ب Úالعامية والفصصحى على
شصكل مونولوج ،حيث اعتمد صصاحب النصض اŸمثل
اŸسصرحي بلقاسصم ز’سصي ‘ أادائه على التعبÒ
ا÷سص- -م- -ا« Êال- -ك -وري -غ -را‘» ف -وق خشص -ب -ة صص ّ-م -م
ديكورها اŸتناغم مع موضصوع العرضض اŸسصرحي
اıرج نبيل مسصعي أاحمد ،وهو اإ’نسصجام الذي
صصنع الفرجة للجمهور ا◊اضصر.
وتدور أاحداث هذا العرضض اŸسصرحي ÷معية
‘‘بانوراما للفنون الدرامية والسصينمائية‘‘ حول حياة
شصاب خريج ا÷امعة ا÷زائرية أارهقته الظروف

17365

للبوم ا÷ديد Ÿاسضة بوشضافة
» «YedjaYiخ »ÊÓا أ

ميهوبي خÓل حفل إاطÓق ›لة «ثقافات»

إنتقلنا من إل ّسسطحية إإ ¤إŸناقشسة إلعميقة للثّقافة

العدد
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اإ’جتماعية ومتطلبات ا◊ياة اأ’سصرية ‡ا اضصطره
إا‡ ¤ارسصة أانشصطة Œارية غ Òقارة ‘ بداية
مشصوار حياته العملية ،و‡ا زاد من حدة معاناته
أانه  ⁄يوفق ‘ هذه اأ’نشصطة ،فاهتدى إا ¤خيار
لنتخابات الŸÈانية كوسصيلة للخروج من
الÎشصح ل إ
هذا اŸأازق ،طاﬁا أان يكون صصوت فئة اŸعوزين
ومعدومي الدخل –ت قبة الŸÈان.
ورّكزت أاطوار هذه القصصة على أاهمية أان تكون
الرغبة ‘ خوضض Œربة التمثيل النيابي منبعها
خدمة الوطن واŸواطن وهو اأ’مر الذي ’ يتأاّتى
إا’ م- -ن خ- -لل تشص -ب -ع اŸع -ن -ي Ãشص -اع -ر ال -ع -ط -اء
والتضصحية التي يتوجب أان تكون نابعة عن قناعة
راسص -خ -ة ت -ع -كسض اإ’خ -لصض وال -وف -اء ل -ل -وط -ن أ’ّن
«الÎشصح» ليسض وسصيلة للتسصلق لتحقيق مآارب ضصيقة
ومصصالح شصخصصية ،كما تضصّمنتها رسصالة هذه القصصة
اŸسصرحية.
‡ا زاد م - -ن وتÒة ت - -ف - -اع - -ل ا÷م - -ه - -ور م- -ع
و ّ

اŸسصرحية ﬁاكاتها لقضصايا مرتبطة بشصكل مباشصر
بيوميات اŸواطن ،فالعرضض كان رسصالة واضصحة
إا ¤الشص-ب-اب ل-ل-ت-أاك-ي-د أان ح-ق-ي-ق-ة ال-ت-م-ث-ي-ل ال-نيابي
تكليف وليسصت تشصريف ،وأان ‚اعة اأ’داء النيابي
مرتبط Ãدى القناعة بهذا اŸبدأا .وشصهد ركح
مسص-رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ال-ت-اب-ع ل-دار ال-ث-ق-اف-ة ﬁمد
اأ’م Úالعمودي Ÿدينة الوادي ‘ إاطار فعاليات
السصمر الثقا‘ إ’حياء ليا‹ ‘‘رمضصان  ،‘‘2017الذي
أاعدته ذات اŸؤوسصسصة الثقافية تقد Ëإا ¤غاية اآ’ن
خ- -مسص- -ة ع- -روضض مسص -رح -ي -ة سص -اه -مت ب -ه -ا ف -رق
مسص -رح -ي -ة ه-اوي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ف-رق ‘‘أال-وان‘‘ Ÿسص-رح
ال -ع -رائسض و‘‘ب -ان -ورام-ا‘‘ و‘‘عشص-اق اÿشص-ب-ة‘‘ ،حسصب
اŸن- -ظ- -م .Úوخّصص -صض ح -ي -زا م -ن م -واضص -ي -ع ت -لك
اأ’نشص -ط -ة اŸسص -رح -ي-ة Ÿع-ا÷ة قضص-اي-ا ق-دمت ‘
ق-الب ف-ك-اه-ي ت-رف-ي-ه-ي م-ت-ع-لقة باÿصصوصض بعا⁄
الطفولة وحول سصلوكات اجتماعية سصيئة التي عادة
ما تنتشصر بشصكل واسصع خلل شصهر رمضصان الفضصيل.

ي -ع -ت Èه -ذا اأ’ل -ب -وم ال -ذي صص -در ي-وم  09ماي
اŸاضصي اإ’نتاج الفني الـ  ‘ 12رصصيد الفنانة ،وبه
يصصل عدد أاغانيها إا 99 ¤أاغنية أاطربت من خللها
ماسصة بوشصافة جمهورها العريضض خلل مسصÒة
فنية عمرها اليوم  30سصنة من العطاء للحفاظ على
الفن القبائلي اأ’صصيل.
اأ’لبوم يقول ﬁند بوشصافة ،زوج ومدير أاعمال
الفنانة «مسصجل ‘ ا÷زائر ،وقد اسصتدعى إاصصداره
منا الكث Òمن الوقت واŸال واÛهود ،فماسصة
بوشصافة حريصصة جدا ‘ اختيار كلمات أاغانيها،
وإايجاد نصصوصض جميلة –مل ‘ طياتها رسصائل
وم -ع -ا Êق -وي -ة ،و‘ ن -فسض ال -وقت –م -ل ج-م-ال-ي-ة
ال-ك-ل-م-ة والشص-ع-ر ال-ذي يسص-ت-ل-زم ال-ك-ث Òم-ن ا’ل-هام
واإ’حسصاسض».
أام -ا أاغ -ن -ي -ات اأ’ل -ب -وم ا÷دي -د ه -ي م-ا ع-ل-يشض
انسصتني ،xas tetsudh-iyi ،قلبي راه زاهي
 ،igdzha wul-iw- ،كنا هكذا Akka -
 inellaاذا حبيتي  atebghidh-iyi -وحدي
وح- - - - - -دي - - -Á wehdi-wehdi -ا yema
 ،yemaيا قلبي Ayul-iw.

ضسانيا

ت فنان

رم

اسصتلزم العمل على هذا اأ’لبوم  3سصنوات ،فكل
أاغنية اعتمدنا فيها على اإ’يقاع الطبيعي مائة
باŸائة ،بعيدا عن مؤوثرات السصانتي ،اأ’مر الذي
اسصتلزم ا’سصتعانة بجوق موسصيقي وآا’ت موسصيقية
أاصصيلة بعيدا عن ا’لكÎونيات الصصوتية».
وقد اعتمدت ماسصة يقول مدير أاعمالها «على
اإ’لهام وا◊سض القوي ‘ انتقاء كلمات اأ’غاÊ
وأا◊انها ،اأ’مر الذي فضصلت أان يكون به اأ’لبوم
ا÷ديد ليشصّكل باقة يتفّرد فيها طابع اأ’عراسض
وا◊ف-لت ب-أاغ-ن-ي-ات ع-ن ال-ط-اب-ع الشص-ع-ب-ي ب-أاغنية
وعن الطابع الرومنسصي ‘ الوصصلت اŸتبقية».
ك -ل -م -ات اأ’غ-ن-ي-ات م-ن ت-أال-ي-ف ﬁن-د ب-وشص-اف-ة
وم-وسص-ي-ق-ى م-اسص-ة ب-وشص-اف-ة ،واأ’ل-ب-وم ي-عرف حاليا
حملة إاشصهار وتعريف واسصعة النطاق مسصت العديد
من وسصائل اإ’علم اŸكتوبة والسصمعية البصصرية،
– ّسصبا للجولة الفنية التي تعزم الفنانة القيام بها
خلل الصصيف داخل وخارج الوطن.

الفنّانة القبائلية ماسضة بوشضافة لـ «الشضعب»:

أإحب إأ’طباق إلّتقليدية وإلّتوإجد مع عائلتي با÷زإئر

حفل بباريسس وسسهرإت فنية ‘ إ÷زإئر قريبا
نسضتضضيف ‘ عدد اليوم من ركن «رمضضانيات
فنان» الفنانة القبائلية ماسضة بوشضافة ،صضاحبة
لم -ازي -غ -ي ال -واع -د والصض -ادح ‘ سض -م -اء
الصض -وت ا أ
لداء
لغنية ا÷زائرية ذات الطبوع اıتلفة وا أ
ا أ
لكيد أان القارئ الكر Ëمازال
ا÷يد واŸميز ،وا أ
يحتفظ ‘ ذاكرته بتلك الرقصضات العفوية التي
ك-انت ت-ط-ل-ق-ه-ا ال-ف-ن-ان-ة أاث-ن-اء ت-أادي-ت-ها للوصضÓت
الغنائية.

حبيبة غريب

❊ الشضعب :كيف هي أاحوال ماسضة بوشضافة
مع الشّضهر الفضضيل؟
❊❊ الفنانة ماسصة بوشصافة :تزامن وجودي ‘
ا÷زائر مع الشصهر الكر Ëوإاصصدار أالبومي ا÷ديد،
فأانا أاقضصي أايامي ‘ ترتيب أاموري ومواعيدي
وإاجراء سصلسصلة من اللقاءات التلفزيونية والصصحفية
ل- -ت- -ق -دÁه ا ¤ا÷م -ه -ور ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤ج -و’ت
ومواعيد يومية متواصصلة ،مع قضصاء فÎة راحة

رفقة زوجي وعائلته Ãدينة تيزي وزو.
❊ اŸع- -روف ع- -ن م- -اسض- -ة “ّسض -ك -ه -ا ب -ال -زي
لمر برمضضان أايضضا؟
الّتقليدي ،هل يتعلق ا أ
❊❊ عند بقائي بالبيت أاهوى الطبخ وتقدË
اأ’ك -لت ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اÙل -ي-ة ،الشص-رب-ة ،ال-ف-ل-ف-ل
اŸشصوي «ا◊ميسض» ،الكسصكسصي بكل أانواعه وخبز
الكسصرة اÙشصوة باÿضصار واللحم ،وهي أاطباق
ك-ل-ه-ا م-فضص-ل-ة ل-دي ،ف-أاحب إاع-داده-ا وت-ن-اول-ها ‘
شصهر رمضصان الفضصيل.
❊ ما هو جديدك الفني؟
❊❊ العمل على إا‚اح ا÷ولة الفنية التي سصأاقوم
ب -ه -ا ه -ذا الصص -ي-ف خ-ارج وداخ-ل ال-وط-ن ،ل-ت-ق-دË
أالبومي ا÷ديد وخاصصة بقاعة اأ’وŸبياد بباريسض
الفرنسصية ،كما أان هناك حاليا مشصاورات بيني وبÚ
الديوان الوطني للثقافة واإ’علم من أاجل إاحياء
›موعة من ا◊فلت ‘ ا÷زائر.
❊ كلمة ÷مهورك؟
❊❊ أاهنّئ جمهوري بالشّصهر الكر Ëوأاقول لهم
إاّنه من يزرع الفرح سصيجد الفرح ينتظره واأ’مل.

ماسضة بوشضافة تفتح قلبها لـ «الشضعب»:

وإقع إلفنان إ÷زإئري ›حف...وعزإئي ‘ فرحة جمهوري بي
ق -ضض-ت  3ع -ق -ود ك -ام-ل-ة ‘ ال-غ-ن-اء ،ال-ذي
ب - -دأات - -ه وع - -م- -ره- -ا ل ي- -ت- -ج- -اوز  22سضنة،
الب-تسض-ام-ة ل ت-ف-ارق ﬁي-اه-ا ،وم-ه-م-ا كانت
ال-ظ-روف ع-زاؤوه-ا ال-وح-ي-د ج-م-هورها الو‘،
ال -ذي ل ي -ف -وت أاي م -ن -اسض -ب -ة ل -ل -ت -ع -ب Òع-ن
إاعجابه بغنائها وفنها .الفنانة ماسضة بوشضافة
التي متّعت ا÷زائري Úطيلة سضنوات بأاداء
لغنية القبائلية ،ورغم أانها اضضطرت إا¤
ا أ
التنقل إا ¤فرنسضا مطلع التسضعينيات ،إال أان
م-اسض-ة  ⁄ت-ق-ط-ع ح-ب-ل-ه-ا السض-ري مع ا÷زائر،
ول م- -ع ج- -م- -ه -وره -ا ،ول ت -ف -وت أاي ف -رصض -ة
للقدوم إاليها.

فريال ــ ب

تقضصي الفنانة ماسصة بوشصافة الشصهر الفضصيل ‘
ا÷زائر ،و ⁄تفوت فرصصة وجودها التي تتزامن مع
الÎوي -ج أ’ل -ب -وم-ه-ا ا÷دي-د ،ال-ذي اسص-ت-غ-رق  3أاعوام
كاملة ،لتحل ضصيفة على «الشصعب» مع زوجها ﬁند
بوشصافة ،القائم بأاعمالها منذ خوضصها Œربة الفن.
زيارة حرصصت من خللها على “رير عدة رسصائل،
أاهمها فرحتها بجمهورها الو‘ ،و‘ نفسض الوقت
اسصتيائها من واقع الفنان الذي ’ يحظى باهتمام ،إا¤
درجة أانه ‘ حال إاصصابته Ãرضض ،يضصطر إا ¤طلب
تكفل لعجزه عن توف Òمصصاريف علجه ،وغالبا ’
يكّرم إا’ بعد وفاته.
ورغم اسصتيائها من واقع الفنان ا÷زائري ،الذي
أافنى حياته ‘ إامتاع جمهوره“،اما كالشصمعة التي
–Îق ل- -تشص- -ع ن- -وره- -ا ،إا’ أان ›رد ت- -ذك -ر رد ف -ع -ل
ا÷مهور الذي تبناها واحتضصنها منذ انطلقها ‘
التمثيل ،يرسصم أاجمل ا’بتسصامات على وجه ماسصة

ب -وشص -اف-ة ،ال-ت-ي أاك-دت ب-اأن ع-زائ-ه-ا ‘ ج-م-ه-وره-ا ‘
أابسصط كلمة تع Èعن وفائه وإاعجابه بفنها ،رغم مرور
لغنية القبائلية.
 30سصنة كاملة عن أادائها ل أ
اŸغنية التي أابدعت ‘ الغناء وكذلك ‘ الرقصض
على أانغام اأ’غنية القبائلية ،تبلغ من العمر اليوم 52
سص -ن -ة ت -زام -نت وإاصص -دار أال -ب -وم ج -دي -د ل -ه -ا ،أام -ت-عت
ج -م -ه -وره -ا داخ -ل ال -وط -ن وخ -ارج-ه ،ح-يث غ-نت ‘
فرنسصا وعدة دول أاخرى بينها أاسصÎاليا ،إا’ أانها ترى
اليوم ‚احها يذهب سصدى ،أ’ن الفنان ‘ ا÷زائر
اليوم ’ يزال مهّمشصا حسصبها ،مسصتدلة ‘ ذلك إا¤
مثال ’ يخفى على أاحد ،ويتعلق اأ’مر باأ’جر الذي
ي -ت -ق -اضص -اه ع -ن أاي ح -ف-ل-ة ي-ح-ي-ي-ه-ا ،وأاج-ور ال-ف-ن-انÚ
اأ’جانب.
و‘ هذا السصياق ،فتح زوجها ﬁند قوسصا ،ليوؤكد
بأان ما يتقاضصاه فنان أاجنبي واحد فقط عن حفلت
ي -ح -ي -ي -ه -ا ب -ا÷زائ -ر ،ق -د ي -ع -ادل أاج-رة ك-ل ال-ف-ن-انÚ
ا÷زائري› Úموع Úلسصنة واحدة ،وإاذا كانت تكاليف
الفنان اŸدعو إا ¤بلدنا ـ حسصبه ـ متكفل بها كليا من
قبل الديوان الوطني للثقافة واإ’علم ‘ ،ح Úيفرضض
على اŸغني ا÷زائري التكفل بعازف Úفقط ،رغم أان
ال -ف -رق -ة اŸوسص-ي-ق-ي-ة ’ Áك-ن اخ-ت-زال-ه-ا ‘ ع-ازف،Ú
مشصÒا إا ¤أان الفنانة – ⁄صصل إا ¤غاية اليوم على
مسص -ت -ح -ق-ات-ه-ا م-ن ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف
وا◊قوق اÛاورة.
كل هذه اŸعطيات ،يضصاف إاليها صصعوبة الظروف
واأ’وضصاع ⁄ ،يÎك حل آاخر أامام اŸغنية إا’ إاحياء
اأ’عراسض ،التي كانت مصصدر رزقها اأ’ول ،وسصاعدتها
على تربية طفليها اللذان يبلغان اليوم  27و 26سصنة ،ما
أادى إا ¤تعب الفنانة ماسصة من واقع ›حف ‘ حق
الفنان Úعموما والفنانات على وجه التحديد ،رغم
أانهم  ⁄يّدخروا جهدا ،و ⁄يخذلوا يوما ،إا’ أاّنهم
أاصصيبوا بخيبة أامل.

السسبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢رمضسان  ١٤٣٨هـ
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تتأأّهب الّرواية
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وا آ
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نتأج سضحر ا إ
لدبي الذي مكن من
ا أ
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والتأأثÒات التي
تسضتقبلهأ.
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لدب
وراء تطور ا أ
وإاقأمة عÓقة بÚ
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روائي نفتخر بهأ تأرة
ونحزن من أاجلهأ تأرة
ن أامة بدون
أاخرى ،فإأ ّ
خيأل تشضبه اŸوقع الذي
وضضع حوله السضيأج
ا◊ديدي ل أاحد Áكنه
العبور إاليه فقط نسضمع
عنه خطأبأت مفتونة
بألوهم ،وكتأبأت
مأألوفة تتعأقب عليهأ
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«حوبـة ورحلة البحث عن اŸه ـ ـ ـدي اŸنتظـر»

يفتح الروائي عز الدين جÓوجي البوح بقول
السساردة حوبة« :بلغني أاّيها ا◊بيب الوسسيم ذو
ال - -ق- -لب السس- -ل- -ي- -م أان– .« ...ك- -ي ع- -ن ه- -روب
شسخصسية البطل العربي مع حبيبته حمامة إا¤
مدينة سسطيف من رجال القايد عباسس ،الذي
كان يود الزواج من حمامة لفظ بكارتها فقط
وا’سستمتاع باللذة فهو متزّوج بأاربع نسساء« :ليسس
‹ به طاقة ،وأاخشسى أان يلحق بنا العار ،متزّوج
من أاربع نسساء ويريد اÿامسسة ،لعنة الله عليه».
وهذه الظروف اÙيطة بشسخصسية العربي أادت
ب -ه إا ¤اخ -ت -ي -ار أاصس -عب ال-ط-رق وه-ي اŸغ-ام-رة
وا’ختفاء من أاع Úالقايد عباسس وشسياطينه،
وبذلك سسبقه البطل العربي ،فشسخصسية العربي
بد ‘ أاول اأ’مر يحاول التمسسك بقيم اÛتمع
لكونه إانسسانا ﬁافظا على أاعرافه ،إا’ أان بعد
ان -دم -اج-ه م-ع ا◊ي-اة ‘ اŸدي-ن-ة ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه
مÓمح التغي ،Òوبدأا الوعي ينمو لديه فقضسية
ال -ت -خ-ط-ي-ط ل-ل-ه-روب ﬁور أاسس-اسس-ي ‘ م-ن-ع-رج
الرواية.

كسسر النمطية واكتشساف اآلخر ‘ شسخصسية
البطل العربي وأاناه
كما تبدو قضسية أاخرى غ Òا’نتقام والثأار،
وه -ي قضس -ي -ة ال -وع -ي وال -ت -ط -ور وال -ن -م -و وكسس-ر
النمطية واكتشساف اآ’خر ،ونلمسس صسراعا خفيا
‘ شس -خصس -ي -ة ال -ب -ط -ل ال -ع-رب-ي وأان-اه ،وي-ح-رصس
ال -روائ -ي ع-ل-ى إاب-رازه ‘ م-واق-ف ك-ثÒة وم-ن-ه-ا:
«أاحسس العربي بخدر ‘ يده وهي تلمسس أ’ول
م- -رة ي- -د ي -ه -ودي ،ف -اسس -ت -ع -اذ ‘ أاع -م -اق -ه م -ن
الشس -ي -ط -ان ال -رج-ي-م» ،وم-ن ه-ن-ا ي-تضس-ح أان اأ’ن-ا
اأ’على والذي Áثل العقل والدين والعرف ،حيث
يوازي ب Úالذات والواقع اÿارجي ‘ القبول
Óدم- -اج اŸب -اغث بصس -ورة خ -اصس -ة،
وال- -رفضس ل - -إ
باعتبار انتمائه ا◊ضساري ،حيث شسكل اسستقطابا
Óن -ا ‘ شس -ت -ى ن -زوع -ه -ا ب -ع -ي -دا ع -ن
واضس -ح -ا ل  -أ
صس -راع -ات -ه -ا ،ف -ا’ن -ت -م -اء وال-ه-وي-ة ت-واج-ه اأ’ن-ا
والهوية يشسكل أازمة مع اللقاء باآ’خر هو –دي
ت-واج-ه-ه اأ’ن-ا ،ف-اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸروث ال-دي-ني
وال -ث -ق-ا‘ وا’ج-ت-م-اع-ي تشس-ك-ل ‘ ذات-ه «اأ’ن-ا»،
ويجعل اآ’خر هو اŸسستعمر الذي يهتم بالقضساء
عليه.

شسخصسيتا سسوزان والعربي اŸوسسطاشش
ثنائية الّتوازن والّÓتوازن
وÃا أان الهوية “ثل ا’نتماء إا ¤الوطن و’
يحتفظ بها إا’ من خÓل هذه اأ’نا بأان يتمسسك
الشسعب بثقافته التي ورثها عن أاجداده ،أاي ‘
ال -ع -ق -ي -دة و‘ ال -ل -غ -ة وال -ف -ن واأ’دب وال -ع-ادات
وال- -ت -ق -ال -ي -د واأ’ع -راف ،و‘ ك -ث Òم -ن ال -ن -ظ -م
ا’جتماعية ،وكما قد ’ Áكن للفرد أان يكون
حبيسسا لها فهو يتأاثر بالبيئة الثقافية ،وهذا ما
حدث بالذات لشسخصسية العربي فاŸدينة غيّرت
م -ن ذات -ه وج -ع-ل-ت-ه ي-ك-تشس-ف م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-اŸا
جديدا خاصسة بعد أان أاصسبح عام ‘ Óأاحد
م -ن -ازل اŸع-م-ري-ن ال-ف-رنسس-ي Úأاي-ن ت-ع-رف ع-ل-ى
سس -وزان ال -ف -رنسس -ي -ة صس-اح-ب-ة اŸن-زل ،وك-م-ا ه-و
م -ع -روف ‘ ال -رواي -ة ال -ع -رب -ي -ة ع -ام-ة وال-رواي-ة
ا÷زائرية خاصسة ’ تخلو من اŸرأاة ،فسسوزان
وسسÓ-ف-ة ال-روم-ي-ة إاح-دى الشس-خصس-ي-ات اأ’ج-نبية
التي ‚دها ‘ الرواية ،و“ثل سسÓفة الرومية
اأ’رضس اŸنتهكة ورمت بها ا◊رب إا ¤الزمن
الراهن ‘ أاحضسان العنف والقمع وا’إنتهاك،
حينما أا◊ق وصسفها باآ’خر ‡ا سسماح أ’نياب
اأ’ي -ام أان ت -ن -بشس جسس -ده -ا وج -م -ال-ه-ا اŸن-ب-ه-ر،
وف -ق -دت سس -ع-ادت-ه-ا وضسّ-ي-عت دن-ي-اه-ا ب-ع-د م-وت
القايد سسعيد الزوج الÓهث وراء جمالها وحملها
إا ¤اأ’رضس الشسرعية تاركة الذات لتتفاعل مع
اآ’خ -ر ،ف -ه -ي ’ “لك إا’ اب -ن -ه -ا ي -وسس-ف ال-روج
اŸمزوج بالدم «الذات واآ’خر» ،فهو رمز البقاء
‘ اأ’رضس اŸغايرة بعد أان انتقلت من أارضسها
مع ا’سستعمار الفرنسسي والتي اعتÈت ›رد
أاجنبية مسستعمرة عاهرة ،أاما سسوزان هي زوجة
ف-ران-ك-و أاح-د اŸسس-ت-ع-م-ري-ن ال-ف-رنسسي Úالتي ⁄
ترضس بالرفاهية اŸسسلوبة من أارضس ’ ذنب لها،
إا’ أانها وقعت ب ÚنÒان ملتهبة.

ولوع الّذات بنفسسها تزيح اآلخر..ول مثالية لأÓنا
ت -كشس -ف رواي -ة «ح -وب -ة ورح-ل-ة ال-ب-حث ع-ن
اŸه- -دي اŸن- -ت- -ظ- -ر» ع- -ن سس -وزان الشس -خصس -ي -ة
الفرنسسية الفاتنة با÷مال والرقة مثل حديقتها
اŸزع- -وم- -ة ،وال -ع -رب -ي اŸسس -ت -اشس الشس -خصس -ي -ة

القراءة اŸوضسوعية Ÿواجهة النصش
بافÎاضسات معرفية منسسجمة معه

ا÷زائ- -ري- -ة واŸن- -ت- -م -ي إا ¤أاصس -ول أام -ازي -غ -ي -ة
وعربية ،الذي هرب بزوجته إا ¤اŸدينة ذلك
العا ⁄الغامضس واŸسستقبل اÛهول دفاعا عن
شسرفه ،إا’ أانه وقع أاسس Òهذا ا÷مال اأ’جنبي
الذي “تزج فيه اللذة واأ’ ⁄واÿوف والفرحة
وا◊زن ،وكما وقع ‘ حب الفرنسسية وهي اŸرأاة
Óخر ،فهذه
الغربية التي ليسست سسوى حدقة ل آ
اŸرأاة ال -ف -ات -ن -ة وال -ق-وي-ة واŸم-ث-ل-ة Ûت-م-ع-ه-ا
وحضس -ارت -ه -ا وغ -رب-ه-ا ت-ق-ع ك-ذلك أاسسÒة رج-ول-ة
وسسحر وشسرف هذا الرجل اأ’مازيغي والعربي،
وبعد هذا ا◊ب الذي وقع صسنع بينهما صسراع
وقلق وخوف ،وهنا يوحي بعدم ا’سستقرار ‘
موضسع ثابت –ت اŸمنوع ،وهذا يدل على غلبة
اأ’نا على الغرائز اŸرتبطة بالÓشسعور و“ثل
غريزة البقاء ا◊ب و“ثل غريزة اŸوت ا◊رب،
فكيف يع Èالعربي جسسرا قائما ب Úدوافع حفظ
الذات ودوافع اŸيل إا ¤اآ’خر ،إاذ أان الذات ‘
أاثناء ولوعها بنفسسها تسسعى إا ¤إازاحة اآ’خر،
وهذا ما حدث للعربي عندما اسستحضسر صسورة
زوجته حمامة ‘ اŸوقف الذي وجد نفسسه فيه،
لكن اأ’نا بشسكل أاو بآاخر تتحول ع Èفضساء ما أاو
إاحسساسس أاو إادراك ما ،فهي لن تكون مسستقلة ‘
الشس -ع -ور ب-ل ت-ت-ج-اوز ح-ده-ا ل-ل-وصس-ول إا ¤ح-ال-ة
Óنا.
’شسعورية و’ مثالية ل أ

توظيف األنثى للوصسول إا ¤السسلطة
ي -حضس -ر ال -ع -ن-ف ب-اع-ت-ب-اره ف-عÁ Ó-سس ك-ي-ان
اإ’نسسان يلحق بالغ Òضسررا ماديا أاو جسسديا أاو
نفسسيا أاو فكريا يسستخدم إ’◊اق الضسّرر بالذات
جع أاحد اأ’صسدقاء العربي
أاو باآ’خر ،ولهذا شس ّ
ب -ال -ق -ي-ام ب-ه-ذه ال-عÓ-ق-ة ان-ت-ق-ام-ا ل-ف-رنسس-ا ال-ت-ي
اغتصسبت اأ’رضس لكن العربي صسارع ذاته ويصسر
ع -ل -ى أان-ه-ا عÓ-ق-ة حب ول-يسست عÓ-ق-ة ان-ت-ق-ام،
ويسس -تشس -ه -د ب -ال -ق-رآان ال-ك-ر ‘ Ëاآ’ي-ة ال-ك-رÁة
{وانكحوا ما طاب لكم من النسساء مثنى وثÓث
ورباع} ،وهذا دافع آاخر للعربي أان يطمئن باله
م -ن خ Ó-ل ال -ع Ó-ق -ة ال -ت -ي أاق-ام-ه-ا م-ع سس-وزان،
واسس -ت -ط -اعت ت -ي -م -ة ا◊ب ه -ن-ا أان ت-ه-زم ت-ي-م-ة
ا◊رب ،ومن الطبيعي أان يدرج اأ’نا واآ’خر ‘
رواي- -ة «ح- -وب- -ة ورح- -ل- -ة ال- -ب- -حث ع- -ن اŸه- -دي
اŸنتظر» ،فاأ’دب يفصسح باسستمرار على الذات
واآ’خ-ر ع Èام-ك-ان-ي-ت-ه السس-ردي-ة وا÷م-ال-ي-ة م-ن
خÓل اللغة وما يتعلق بها من مكونات سسردية
كا’سسم والضسم Òوا◊وار.

الّدعوة لÓنفتاح واŸغامرة ‘ دخول عوا ⁄اآلخر
ي- -ب- -دو أان ا’تصس- -ال ا÷نسس- -ي ب Úال -ع -رب -ي
وسسوزان ‘ الرواية أانه ’ يعني اŸتعة بقدر ما
يحمل طابع ا’نتقام ،والكاتب يتحدث عن امرأاة
غربية جاءت مع ا’سستعمار فهي “ثل فرنسسا
وÁثل ا’نتقام رد فعل البطل العربي الذي تعد
على شسرف الفرنسسي Úالذين اغتصسبوا حبيبته
اŸتمثلة ‘ الوطن ،وهذا حسسب اŸرجعيات أاو
اÿل -ف-ي-ات أاو اŸسس-ب-ب-ات ال-ن-فسس-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة
والسسياسسية والثقافية والفكرية بحكم أان عÓقة
ال-ع-رب-ي ب-ال-ف-رنسس-ي-ة غ Òمشس-روع-ة وم-رف-وضس-ة،
ول- -ك- -ن السس- -اردة ح- -وب- -ة أاصس -رت وصس ّ-رحت ع -ن
اŸسسكوت عنه رغم اأ’سسئلة التي تطرح حول
هذه العÓقة ،وŒرأات السساردة على كشسف وخلق
‡ا يفتح اÛال
احتما’ت ‘ عمق الذاكرةّ ،
Óدوات النقدية لتحديد طبيعة سسياقه والغوصس
لأ
‡ا يعني أان النصس اأ’دبي
‘ الكشسف عن د’لتهّ ،
خاضسع ÷ملة من ا’حتما’ت وليسس شسيئا سساكنا
انطÓقا من منطلقات معرفية واعية مرهونة
باسستجابة القارئ الذي يحمل ‘ أافكاره للوصسول
إا ¤ا÷مالية الفنية اŸنشسودة ‘ أابعاد كثÒة و’
Áكن وجودها ‘ النصس باعتبار النصس يحمل
سس -ي -اق -ه واŒاه -ه ال -ع-ل-م-ي واإ’دراك-ي ال-ت-دوا‹
والثقا‘ ،و“ثل هذه ا’حتما’ت رغبة ‘ Œاوز
ال -ذات ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن اآ’خ -ر أاو ه -و ال -دع -وة
لÓنفتاح واŸغامرة ‘ دخول عوا ⁄اآ’خر.

تدور عÓقة الذات واآ’خر ‘ بادئ اأ’مر ‘
فلك اÿيانة ،لكن بعد قراءة متأانية وأاك Ìعمقا
تكتشسف رؤوية طافحة بالرمز الذي اشستغل عليه
ال -روائ -ي وج -ع -ل ال -نصس ي -نصس -ه -ر ك-ل-ي-ة ‘ ب-ؤورة
اÿيانة ،ولو جزمنا على هذه ا’حتما’ت وقلنا
إانها حقيقة فقد نكون ظلمنا شسخصسية العربي
الذي كان أاحد الفحول الذي  ⁄يرضس بالّذل
ودافع عن شسرفه ودخل اŸدينة وازداد شسهامة
ح Úال -ت -ح -ق بصس -ف-وف ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وك-ان
مسستعدا للفداء وا’سستشسهاد من أاجل وطنه ،وها
Óخر ،وبهذا قد
هو أاصسبح عدوا له اسستسسلم ل آ
نشسوه مسسÒته التاريخية والتاريخ يبقى صسامدا
من أاجل اأ’جيال الÓحقة ،ومع كسسر الطابوهات
والسس ‘ ÒاŒاه آاخر غ Òهذا ا’Œاه انطÓقا
من معرفة النصس من داخله ،وتسسعى القراءة
اŸوضس -وع -ي -ة إا ¤م -واج -ه -ة ال-نصس ب-افÎاضس-ات
معرفية منسسجمة مع النصس بهدف الوصسول إا¤
ما تشس Òإاليه اŸوضسوعات اŸركزة واŸتداولة
‘ النصس.

اŸتخّيل ›رد حكاية على لسسان السساردة
رÃا هنا يتع ّسسر علينا الفهم والتمييز ‘ هذه
ا◊ادثة هل هي حقيقة تاريخية أام أانها وهمية؟
÷أا إال-ي-ه-ا ال-روائ-ي ل-ي-ج-ع-ل-ه-ا واق-ع-ا روائ-يا ،و‘
الوقت نفسسه متخي› Óرد حكاية على لسسان
السساردة «حوبة» ليخلق الروائي ‘ ذاتنا رغبة
ج -اﬁة ل -ت -وغ -ل ‘ ال -ق -راءة ون-ط-ل-ق ت-وق-ع-ات-ن-ا
وان -ت -ظ -ارن -ا ،ف -ا÷انب ال -وه -م -ي واÿي -ا‹ م-ن
ال -رواي -ة م -ا ه -و إاّ’ وسس -ي -ل -ة ل-ت-بسس-ي-ط ا◊ق-ائ-ق
ال-ت-اري-خ-ي-ة وت-رغ-يب ال-ق-ارئ ل-ل-كشس-ف والوصسول
إال -ي -ه -ا ،وÁث -ل ال -نصس ج -م-ل-ة م-ن اأ’نسس-اق ال-ت-ي
ت-تشس-ك-ل م-ن السس-ي-اق-ات ال-ت-اري-خية وا’جتماعية
والنفسسية وهو شسبكة من الثغرات دور القارئ ‘
فكها ،والولوج إا ¤عا ⁄النصس ومشساركة القارئ
’كتمال النصس ،ويتذّوقه ويحقق شسيئا من اŸتعة
ع Èسس -ط -ور وق -عت ع -ل -ي -ه -ا ال -ك -ت -اب -ة و–دي -د
اŸواضسيع التي يتناولها .طبعا شسخصسية سسوزان
ال -ف -رنسس -ي -ة ه-ي
اŸسس- -ت -ع -م -رة ’
أاح -د ي-ن-ك-ر ذلك
رغ- -م ج -م -ال -ه -ا
وروحها الطيبة
ال -ت -ي  ⁄ت-رضس
Ãا ي- - -ف - -ع - -ل - -ه
ا’سس-ت-ع-م-ار إا’
أان- -ه- -ا ت- -ب- -ق- -ى
اآ’خر اŸلطخ
بدم اأ’برياء.

ا÷انب الوهمي واÿيا‹ من الّرواية وسسيلة
لتبسسيط ا◊قائق الّتاريخية
ل -ك-ن شس-خصس-ي-ة ح-م-ام-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ع-ف-ي-ف-ة
والطاهرة هي ا◊ب اأ’بدي التي –مل رمزية
الوطن واأ’رضس هي صسورة ا÷زائر ،أاما الطفلة
الصس-غÒة ال-ت-ي أا‚ب-ت-ه-ا سس-وزان ال-ف-رنسس-ي-ة ف-هي
حورية ا’بنة الشسرعية حسسب ما قاله سسي الرابح
للعربي «إاياك أان تبوح بالسسر أ’حد ،من تنجبه
‡ا أاّدى بالعربي أان يقصسد شسيخ
هو هو ابننا»ّ ،
اŸسسجد لقراءة الفا–ة على زواجه من سسوزان
الفرنسسية ،هي ا◊رية اŸسسلوبة والتي يتمنى أان
تولد يوما ما ويتحقق النصسر للجزائر ،جزائر
ا◊رية ويفكها من أانياب اŸسستعمر ،وهذا من
خÓل د’لة ا’سسم الذي وضسعه ’بنته عندما
ت-رك-ت-ه-ا سس-وزان ال-ف-رنسس-ي-ة ب Úي-دي-ه «سس-أات-رك-ها
أام- -ان- -ة ع- -ن- -دك...اب- -ن- -ت- -ي تÎك- -ي- -ن- -ه- -ا أام- -ان -ة
عندي؟...إاّنها ابنتي...سسأاسسميها حورية».

السستعÓء والتعصسب وسسوء الّتفاهم ثÓثية
األنا ‘ شسخصسيات النصش
أاجل حورية تنتطبق على حلم البطل العربي
اŸوسستاشس وحلم كل جزائري تقبع غÒته على
وطنه ،وكي يعّزز الروائي صسورة اآ’خر ا’يجابية
‚ده ي -نسس -ج مشس -ه -دا م -ؤوث-را ت-ب-دو ف-ي-ه سس-وزان
الفرنسسية انسسانة ‘ منتهى العاطفة والرحمة
بحيث تقدمت له اŸسساعدة للتخلصس من القايد
عباسس الذي مارسس اإ’جرام ‘ حق اأ’برياء من

خÓل إارسسالها لدعوة مزورة سساعدت العربي
ع-ل-ى ق-ت-ل ال-ق-اي-د ع-ب-اسس ،وب-ه-ذا م-ن-ح ال-روائ-ي
Óخر جانبا روحيا وسسلوكيا إانسسانيا ليمحو كل
لآ
‡ا
فكرة ا’سستعÓء والتعصسب وسسوء التفاهمّ ،
يفصسح عن تبني القيم النبيلة فسسوزان  ⁄تكن
يوما راغبة ‘ اغتصساب اأ’رضس والتعدي عليها،
فاأ’رضس –ن على اأ’رضس وتتحد معها ‘ حب
وسسÓم وو’ء فليسس ا◊ب والعÓقات اÿاصسة
سس -وى جسس -ور م -وصس-ل-ة Ÿع-رف-ة ط-ب-ي-ع-ة ال-ن-ظ-ام
وا◊ياة ،ف Óيكفي أان Œد نفسسك فيه أاينما كنت
لكن الطبيعة البشسرية سسلطت عليها الصسراعات
النفسسية والفكرية واŸادية ليقدم كل طرف ما
ل -دي -ه م -ن ق -وة وع -ت -اد وك -ي -د وج Ó-د ،ل-ي-ن-تصس-ر
اŸصسارع على مصسارع آاخر.
ورغم ا’سستيطان الفرنسسي واأ’جنبي الذي
قّ- -دم ال- -ك- -ث Òم -ن اأ’وروب -ي Úل -ي -ع -يشس -وا وسس -ط
ا÷زائري Úوعلى أارضسهم اŸغتصسبة ،و‘ وقت
أالهبت ا◊رب نÒانها اسستشسهدت سسÓفة الرومية
‘ إاحدى شسوارع سسطيف أاين كانت اŸظاهرات
السسلمية التي تنادي با◊رية ا÷زائرية ،كانت
سسÓفة جنبا إا ¤جنب مع ا÷زائري Úوكيف ’
وهي من تعلّقت بأارضسها وترابها رغم اŸعاناة
التي تلقتها من القايد عباسس ،هي أايضسا رمز
للمرأاة التي أا‚بت على هذه اأ’رضس ولدا وكان
ل- -ه شس- -أان ع -ظ -ي -م ‘ مسسÒة ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة
ول- -ط- -اŸا ك- -انت ال- -رغ -ب -ة ‘ ال -ت -خ -لصس م -ن -ه -ا
ب- -اع- -ت- -ب -اره -ا اŸرأاة ال -غ -رب -ي -ة ال -ت -ي ان -د›ت
وت -رع -رعت ب Úأاحضس -ان ه -ذا ال -وط -ن ،وأاح-ب-ت-ه
ب -إاخ Ó-صس ح -ت -ى ل -ف -ظت أان -ف -اسس -ه -ا ب-رصس-اصس-ة
اŸسستعمر الذي “ثله باسسمها فقط ،أاما الروح
فكانت مع اأ’رضس اŸسسلوبة ،هنا يتجلى موقف
اإ’نسسانية الصسادقة والنابعة من القلب.

«حوبة» الوجه اآلخر من الكتمان وا◊ب اÿالد
ح -وب -ة أافصس -حت ع -ن اŸسس -ك -وت ع-ن-ه رغ-ب-ة
وإاÁانا ووعيا على ا’نفتاح وا◊وار والتمسسك
بالقيم اإ’نسسانية ‘ ظل ا◊رية التي تبني جسسر
التواصسل ،لÎتقي النزعة ا’نسسانية بعيدا عن
ا◊روب القاتلة وا’نفتاح على العا ⁄اÿارجي
ب -فضس -ل ال -ق -ي -م اÿال -دة ،ال-ت-ي ي-جسس-ده-ا ا◊ب
وا Òÿوالصس -دق وال -ع -دال -ة وال -تسس -ام -ح ،ل -ت-زي-ل
ال- -ك -راه -ي -ة وا◊روب وا’ع -ت -داءات دون إال -غ -اء
الذات ودون امتÓك اآ’خر
بعيدا عن مÒاث
ال-ك-راهية ،وبعيدا
ع- - -ن م- - -ظ- - -اه- - -ر
ال-ت-خ-ل-ف وال-ت-بعية
واسستمرار
العÓقات ب Úاأ’نا
واآ’خر ‘ ا◊اضسر
واŸسستقبل ‘ عا⁄
يتسسم باŸثالية.
ب Úرحلة البحث
ع- -ن اÿل- -ود ج- -ع- -ل
ال -ت-ح-دي ال-ذي رف-ع-ه
البطل العربي منحصسرا ‘ حدود عاŸه الصسغ،Ò
عا ⁄الذات الذي يحاول اإ’فÓت منه وجعله
ال -روائ -ي ع -ز ال -دي-ن جÓ-وج-ي ن-ق-ط-ة أاسس-اسس-ه-ا
التطلع إا ¤غد أافضسل ،وهي النقطة التي تعظم
‘ ﬂي- -ل- -ة اإ’نسس -ان ووج -دان -ه وتشس -ك -ل ال -ذات
اإ’نسسانية اÙور اأ’سساسسي الذي تدور حوله
ال -رواي -ة ،ل -ك-ن –ق-ي-ق ه-ذه ال-ذات ت-ب-ق-ى رغ-ب-ة
دف -ي -ن -ة م -قÎن-ة ب-آا’م اإ’نسس-ان وآام-ال-ه ،ف-رح-ل-ة
البحث قد Œعل مسسار حياته شسبه خرافة« :أانا
’ أام -ن ب -اŸه -دي اŸن -ت -ظ -ر ه -و ›رد خ -راف-ة
رسس -م -ه -ا خ-ي-ال ال-ع-ام-ة ،»...وك-أاّن ال-روائ-ي ب-ن-ى
أاسسلوبا حكائيا سساخرا من هذا اŸنطلق وبدا
مسستهزئا من أاسسطورة اŸهدي اŸنتظر ،إا’ أانه
منح لها د’لة معاصسرة يتيح من خÓلها فتح
›ال التأاويÓت وصسور فيها الذات اإ’نسسانية
وأاعاد للحكاية القدÁة ا’عتبار والكشسف عن
آام-ال-ه-ا وأام-ان-ي-ه-ا ال-ت-ي ت-رج-وها وتنتظرها يوما
على أارضسها اÛيدة ،بعيدا عن ا◊رب والقتل
وسسفك الدماء ‘ ،فضساء يزرع وينمو فيه الوعي
واأ’مل عند اأ’جيال القادمة.
ويقول الروائي ‘ اأ’خ« :Òانسسحبنا عائدين
ي -ل -ف -ن -ا الصس-مت ،و–ل-ق ب-ن-ا خ-ي-ا’ت-ن-ا تسسÎج-ع
أاحداثا جليلة وقعت ذات سسنوات ‘ هذا الوطن
الغا‹ ،وحمدت الله أان حوبة قد نقلتها رواية،
وكان ‹ فضسل تدوينها حتى ’ تضسيع من الذاكرة
فيلعننا التاريخ واأ’جيال القادمة ومددت يدي
أاضس-غ-ط أاصس-اب-ع ح-وب-ة ،ف-أاشس-رقت ع-ل-ى ﬁي-اه-ا
اب-تسس-ام-ة خ-ف-ي-ف-ة ،خ-ي-ل إاّ‹ أان-ه-ا بسس-ت-ان ربيعي
يتعانق فيه الغيث وإاشسراق الشسمسس».
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بعد حصشوله على موافقة الÓعب

فينغـ ـر يطـ ـالب إادارة أارسسن ـ ـال با’إسسـ ـراع ‘ إا“ ـام صسفقـ ـة براهيم ـي
يبدو أان أايام براهيمي مع بورتو قد قاربت على نهايتها بعد أان أابلغ الÓعب إادارة فريقه برغبته
‘ اŸغادرة من أاجل خوضس –د جديد وهي نفسس الفكرة التي ششاطرته إاياها إادارة فريقه التي
ترى أان قيمة الÓعب اŸغرية قد تكون سشببا ‘ انتعاشس خزينة النادي الÈتغا‹.

»°ù«ªM QÉªY

نهائي درع ا’–اد
’‚ليزي
ا إ

مواجهة ب Úتشسلسسي
وأارسسنال يوم  ٦أاوت
أاع -ل -ن ا’–اد ا’‚ل-ي-زي
ل - -ك- -رة ال- -ق- -دم أان ن- -ه- -ائ- -ي
ب- - - - -ط- - - - -ول- - - - -ة درع ا’–اد
ا’‚ليزي التي Œمع بÚ
ب - -ط - -ل ال - -دوري (ب- -رÁيÒ
ليج) تششيلسشي،
وأارسش- -ن- -ال ال -ف -ائ -ز ب -ك -أاسس
ا‚لÎا سش-ي-ق-ام ‘ السش-ادسس
من أاوت على أارضشية ملعب
وÁبلي.
وك - -ان تشش - -ي - -لسش - -ي واج- -ه
أارسشنال على نفسس اŸلعب ‘
مايو اŸاضشي ‘ نهائي كأاسس
ا’–اد ا’‚ليزي.
وب - - - - - - - - - - - - - - - - - -حسشب ا’–اد
ا’‚ل- -ي -زي ف -إان ج -م -اهÒ
ال-ب-ل-وز سش-تشش-اه-د اŸب-اراة ‘
اŸدرج- - - -ات ال - - -غ - - -رب - - -ي - - -ة
ب- - - - - - -وÁب - - - - - -ل - - - - - -ي ‘ ،حÚ
سش - - - -ت - - - -خصشصس اŸدرج- - - -ات
الششرقية ÷ماه Òا÷انرز
وسش- -ي- -حصش -ل ك  Ó-ال -ن -اديÚ
ع - -ل - -ى  28أال- -ف ت- -ذك -رة
لتوزيعها على مششجعيهما.

الرجاء البيضشاوي

بن شسيخة يÎاجع عن
تدريب الفريق
ق - - - -رر اŸدرب ا÷زائ- - - -ري
ع - -ب - -د ا◊ق ب- -ن شش- -ي- -خ- -ة،
اŸدي - -ر ال - -ف - -ن - -ي ل- -ل- -رج- -اء
ال - -ب- -يضش- -اوي ع- -دم ق- -ي- -ادة
ال- -ف- -ري- -ق اŸغ- -رب- -ي اŸوسش- -م
اŸق- -ب- -ل أاي- -ام ق- -ل -ي -ل -ة ب -ع -د
ت- - -وق - -ي - -ع - -ه ع - -ل - -ى ع - -ق - -د
’شش- -راف ع -ل -ى ع -ارضش -ت -ه
ا إ
ال -ف -ن -ي -ة ،حسش -ب -م-ا أاوردت-ه
الصشحافة اŸغربية أامسس.
وق - - - -ال ن - - - -فسس اŸصش - - - -در:
‘‘ال -وضش -ع -ي -ة ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا
’بيضس
’خضشر وا أ
ال-ف-ري-ق ا أ
’ تسشمح ل Íششيخة القيام
بعمله على ما يرام ،بسشبب
ا’ح -ت -ج -اج -ات اŸت -واصش-ل-ة
÷م - -اه Òال - -رج - -اء ال- -ت- -ي
ط -ال -بت ب -رح -ي -ل -ه ق -ب-ل أان
يبدأا مهامه‘‘.
وت-ع-ت Èالصش-ح-اف-ة اÙلية
أان رح -ي -ل ب -ن شش -ي-خ-ة ي-ع-د
ضش - -رب- -ة م- -وج- -ع- -ة لسش- -ع- -د
حسش - -ب - -ان رئ- -يسس ال- -رج- -اء
البيضشاوي الذي بات مطالبا
بالرحيل أاك Ìمن أاي وقت
مضش-ى ع-ن رئ-اسش-ة ال-ف-ري-ق،
ب- -ن- -اء ع -ل -ى م -ط -الب أاغ -لب
ﬁبي الرجاء من جماهÒ
ومنخرط.Ú

تريد إادارة بورتو توف Òغلف ما‹ معتÈ
ل-ل-م-درب ا÷دي-د سسÒج-ي-و ك-ونسس-يسس-او م-ن
أاجل التعاقد مع  ٨لعب Úجدد وهذا من
خ- -لل ب- -ي- -ع ب -عضس ال -ع -ن -اصس -ر ال -ت -ي
تسس-ت-ط-ي-ع إان-ع-اشس خ-زي-ن-ة ال-ف-ري-ق
وك- - -انت ال- - -ب- - -داي - -ة ب - -ال - -دو‹
الÈت -غ -ا‹ ان -دري -ه سس -ي -ل -ف-ا
ال -ذي ان -ت -ق -ل إا ¤م -ي-لن
الي- -ط- -ا‹ م- -ق -اب -ل ٣٨
مليون يورو وقد يحذو
براهيمي حذوه ويغادر
هو اآلخر.
يتواجد براهيمي –ت ›هر عدة أاندية
تريد التعاقد معه لكن أارسسنال ال‚ليزي
يبدو األك Ìجدية ‘ هذا األمر بدليل ما
أاكدته أامسس صسحيفة «كوريÒو دي مانها «
الÈتغالية والتي أاكدت أان ارسس Úفينغر
م- -درب ارسس- -ن- -ال ط- -الب إادارة ف- -ري- -ق -ه
بانتهاج السسرعة ◊سسم صسفقة براهيمي
من أاجل التفرغ لصسفقات أاخرى.
ويرى التقني الفرنسسي أان الوقت قد
ح- -ان م- -ن أاج- -ل ال- -ت -ع -اق -د م -ع ال -دو‹
ا÷زائري بعد أان تطور مسستواه كثÒا
م- -ن ج- -ه- -ة واك- -تسسب خÈة ك -بÒة ع -ل -ى
مسس- -ت- -وى ال -ك -رة األوروب -ي -ة Œع -ل -ه م -ن
اللعب Úالذين قد يلعبون دورا مهما ‘
النادي اللند ÊاŸوسسم اŸقبل إاضسافة إا¤
رغبة اللعب الذي ⁄
ي-ع-ارضس ف-ك-رة
الن- -ت -ق -ال إا¤
ارسسنال.
ويبقى
ال-ت-ع-اق-د مع
براهيمي ذو

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

أاه -داف ري -اضس -ي -ة وأايضس-ا –ف-ي-زي-ة ل -أ
لنصس-ار
الذين اسستاءوا كثÒا للمسستوى الباهت الذي
قدمه الفريق هذا اŸوسسم سسواء ‘ الدوري أاو
راب -ط -ة األب -ط -ال ال -ت -ي خ -رج م -ن-ه-ا ع-ل-ى ي-د
البايرن بهزÁة تاريخية.
تخفيضس قيمة –ويل الÓعب حفز
إادارة النادي ا’‚ليزي
سساهمت اÿطوة التي قامت بها إادارة بورتو
بالتقليل من القيمة اŸالية لÈاهيمي من رغبة
ارسسنال ‘ التعاقد معه بعد أان كانت هذه
القيمة سسببا ‘ صسرف عدة أاندية كبÒة النظر
عنه ‘ اŸوسسم ÚاŸاضسي.Ú
وتأاكدت إادارة النادي الÈتغا‹ أان ا◊صسول
على قيمة مالية أاك Èمن  50مليون يورو مقابل
بيع براهيمي يعد أامرا صسعب اŸنال ‘ ظل
ت - -راج - -ع مسس - -ت- -وى ال- -لعب خ- -لل اŸوسس- -م
اŸاضس -ي خ -اصس -ة م-ق-ارن-ة ب-أاول م-واسس-م-ه م-ع
بورتو.
كما فتحت هذه اÿطوة شسهية أاندية أاخرى
تريد هي أايضسا التعاقد مع براهيمي وهو ما
جعل أارسس Úفينغر يخشسى من إامكانية ضسياع
الصسفقة وهو ما سسيفوت عليه فرصسة تدعيم
فريقه بلعب ‡يز.
الÓعب أامام أاهم خطوة ‘ مششواره
وسسيكون اللعب أامام خطوة مهمة ‘ مشسواره
الحÎا‘ ‘ ح -ال رسس -م ال -ت -ح -اق-ه ب-ال-ف-ري-ق
اللند Êخاصسة أانه سسيجعله يلعب ‘ مسستوى
أافضسل بكث Òمن الدوري الÈتغا‹ الذي يبقى
مسستواه متواضسعا مقارنة بالدوري ال‚ليزي.
وي -درك ب -راه -ي -م -ي أان -ه أام-ام أاه-م خ-ط-وة ‘
مشس -واره ال -ري -اضس -ي وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ت-مسسك
بصس -ف -ق -ة النضس -م -ام ألرسس -ن -ال ‘ ظ-ل ن-قصس
العروضس من األندية اŸعروفة ‘ أاوروبا بعد
أان كان اللعب قريبا من النتقال إا ¤ايفرتون
لكنه تراجع عن الفكرة ‘ آاخر ◊ظة.

‡يزا ‘ إا‚لÎا
رغم عدم تقدÁه موسشما ّ

فغ ـ ـو‹ يريد البقاء ‘ وسست هام

اأعرب اللعب الدو‹ ا÷زائري سسفيان فغو‹ عن رغبته ‘ مواصسلة مسسÒته الكروية
مع واسست هام ال‚ليزي اŸوسسم القادم ‘ ،وقت ك Ìا◊ديث ‘ وسسائل الإعلم عن
قرب رحيله من النادي اللند.Ê
وصسرح فغو‹ ‘ ميكروفون راديو مونتي كارلو قائل« :لزلت مرتبطا بعقد مع
واسست هام Áتد لسسنت Úوكما اأعلنت عنه ‘ مواقع التواصسل الجتماعي ،اأنا باق مع
فريقي وسساأعود للتدريبات ‘  10جويلية اŸقبل ،لكن ل نسستطيع تسسي Òكل
شسيء ‘ كرة القدم ،سساأذهب ‘ عطلة وبعدها اأسستعد بجدية لتاأدية
موسسم كب.»Ò
والتحق فغو‹ ذو  27عاما بنادي واسست هام اŸوسسم الفارط قادما
من فالنسسيا الإسسباÃ Êوجب عقد Áتد لثلث سسنوات .وعاشس
اللعب ا÷زائري موسسما صسعبا ‘ اأقوى البطولت الأوروبية،
خاصسة بسسبب الإصسابات اŸتكررة وهو ما دفع Ãحيط الفريق اإ¤
توقع مغادرة الدو‹ ا÷زائري للنادي خلل اÒŸكاتو الصسيفي.
وشسارك اللعب السسابق لنادي غرونوبل الفرنسسي ‘  2٣مقابلة
مع واسست هام اŸوسسم اŸنصسرم ( ،)2017-2016مسسجل ثلثة
اأهداف.
يذكر اأن فغو‹ لعب ‘ اŸبارات ÚالأخÒت Úللمنتخب الوطني ضسد
غينيا وديا ( )1-2وضسد الطوغو ( ‘ )0-1ملعب مصسطفى تشساكر
بالبليدة◊ ،سساب التصسفيات اŸوؤهلة لكاأسس اأ· اإفريقيا  2019بالكامÒون
وخرج سسفيان مصسابا اأمام الصسقور.

أاسشي ميÓنو

دونـ ـ ـاروم ـ ـ ـ ـ ـ ـا يـ ـ ـ ـ ـرفضس
Œدي ـ ـ ـ ـ ـد عق ـ ـ ـ ـ ـ ـده
’ي- -ط- -ا‹
رفضس ح - -ارسس م - -رم - -ى م - -ي Ó- -ن واŸن - -ت- -خب ا إ
جانلويجي دوناروما ( 18عاما) Œديد تعاقده مع النادي
والذي ينتهي ‘ جوان من
العام اŸقبل.
أاك-د ال-عضش-و اŸن-ت-دب ب-ال-ن-ادي م-ارك-و ف-اسش-و ‘ ،Êتصشريح
’سشبانية« :أان دوناروما من أافضشل
’نباء ا إ
نقلته وكالة ا أ
ا◊راسس اŸوه- -وب ‘ Úال- -ق- -ارة ال- -ع- -ج- -وز ،رفضس ع- -رضس
ال-ن-ادي ب-ت-ج-دي-د ع-قده مقابل  4م Ó-ي Úي-ورو ‘ السش-ن-ة
’ضشافة إا ¤ا◊صشول على مليون يورو كمتغÒات ولكننا
با إ
’عمدة
سشنواصشل اŸفاوضشات معه .ونأامل أان يكون أاحد ا أ
التي نبني عليها مسشتقبل نادينا».
ي -ذك -ر أان ل -وائ -ح ا’–اد ال -دو‹ ل -ل -ع-ب-ة (ف-ي-ف-ا) “ن-ح
الÓ- -ع- -ب Úا◊ق ‘ ال- -ت- -ف- -اوضس م- -ع أان- -دي- -ة أاخ- -رى
ل Ó-ن -ت-ق-ال إال-ي-ه-ا ‘ ي-ن-اي-ر م-ن ن-فسس ال-ع-ام ال-ذي
تنتهي فيه عقودهم.

العدد
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’وŸبية الدولية
اللجنة ا أ
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دع ـ ـ ـوة ا’–ادي ـ ـ ـ ـات الرياضسي ـ ـ ـ ـ ـ ـة إ’رسس ـ ـ ـ ـ ـاء
جـ ـ ـ ـو مـ ـ ـ ـن الثق ـ ـ ـ ـ ـة وا’حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎام اŸتبـ ـ ـ ـ ـادل
دعت اللجنة ا’أوŸبية
الدولية كافة الفاعلÚ
وعلى راأسشهم
ا’–اديات الرياضشية
ا÷زائرية اإ ¤اإرسشاء
جو من الثقة وا’حÎام
اŸتبادل ‘ صشالح
الرياضشي Úوفقا Ÿا
تقتضشيه مبادئ اŸيثاق
ا’أوŸبي.
وق -الت ال -ه -ي -ئ -ة ال -دول-ي-ة ‘
رسس -ال -ة« :ن -دع -و السس -ل-ط-ات
ا◊كومية اıتصسة واللجنة
الأوŸب - - -ي - - -ة ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة
وال–ادي - -ات ال - -ري - -اضس- -ي- -ة
ب- -ا÷زائ- -ر لإرسس -اء ج -و م -ن
ال- -ث -ق -ة والحÎام اŸت -ب -ادل
وال - -ع - -م- -ل ‘ ن- -فسس الŒاه
خ-دم-ة Ÿصس-ل-ح-ة الرياضسيÚ
ا÷زائري.»Ú
وك - - - - - - - -انت ال–ادي- - - - - - - -ات
ا÷زائ- - -ري- - -ة ل- - -ل - -دراج - -ات
والسس- - -ب- - -اح - -ة وال - -ري - -اضس - -ة
اŸي- -ك- -ان -ي -ك -ي -ة وال -ري -اضس -ة
والعمل قد وجهت من خلل

مراسسلة موؤرخة ‘  4يونيو
 2017طلب «مقابلة خاصسة»
مع رئيسس اللجنة الأوŸبية
الدولية توماسس باخ من اأجل
«عرضس الوقائع واÿروقات»
ال -ت -ي وق-عت حسس-ب-ه-م خ-لل
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة الن-تخابية
اŸن - -ع - -ق- -دة ي- -وم  27ماي
اŸاضس - - -ي وال- - -ت- - -ي ك- - -ل- - -لت
ب -ان -ت -خ-اب مصس-ط-ف-ى ب-راف
رئيسسا لعهدة جديدة.
وخلصست الهيئة الدولية اإ¤
اأن اإج- -راء ال- -ط- -ع- -ن اŸت -ب -ع
واÿروق- - - -ات اŸزع - - -وم - - -ة
ليسست مدعومة باأدنى اأدلة
اأو براه Úقائلة« :لقد علمنا
بنتائج النتخابات من خلل
الوثائق اŸقدمة لنا من قبل
م - -ك - -تب الن - -ت - -خ - -اب وف- -ق
القوان ÚاŸعمول بها .بعد
وصسول طعن اÙتج Úقمنا
ب -دراسس-ة ع-م-ي-ق-ة ل-ل-وضس-ع-ي-ة
ه-ذا ال-ت-ح-ل-ي-ل ي-ج-ع-لنا نوؤكد
م- -وق- -ف- -ن- -ا الأول وال- -ل -ج -ن -ة
الأوŸبية الدولية ل ترى اأي

عدة أاندية تسشعى ’سشتقدامه

مÈر ل- -ل- -ط -ع -ن ‘ ›ري -ات
الن -ت -خ -اب-ات وف-وز ال-رئ-يسس
مصسطفى بÒاف .تبعا لذلك
نحن ل نعÎف باأي شسرعية
Ûم-وع-ة ال–ادي-ات ال-ت-ي
اأنشساأت نفسسها وتنشسط خارج
الأط -ر ال -ق -ان -ون-ي-ة اŸعÎف
بها».
وذك -رت ال -ل -ج -ن -ة الأوŸب -ي-ة
الدولية باŸبداأ «الأسساسسي»
لسستقللية ا◊ركة الأوŸبية
وف - -ق - -ا ل- -ق- -واع- -د اŸي- -ث- -اق
الأوŸبي اŸذكورة ‘ البند
اÿامسس ل - -ق- -ان- -ون ا◊رك- -ة
الأوŸبية الدولية.
وتنصس اŸادة اÿامسسة التي
ج- -اءت ‘ رسس- -ال -ة ال -ل -ج -ن -ة
الأوŸب-ي-ة ال-دول-ي-ة« :ال-ل-جان
الأوŸب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ط-ال-بة
ب- - - -الصس- - - -م- - - -ود اأم- - - -ام ك - - -ل
الضس -غ -وط -ات م -ن اأي شس -ك -ل
سسياسسية اأو قانونية اأو دينية
اأو اقتصسادية قد “نعهم من
السس Òع- -ل- -ى ن- -ه -ج اŸي -ث -اق
الأوŸبي».

إادارة أانـ ـ ـدرÿـ ـ ـ ـت تشسـ ـ ـ ـ ـ ـÎط
 ٢٥مليون أاورزو لتسسريح هني
كشش -فت الصش -ح -اف -ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ،اأن اإدارة ف-ري-ق
اندرÿت ،بطل اŸوسشم ،اششÎطت مبلغ  25مليون
اأورو لتسشريح ’عبها ا÷زائري ،الدو‹ سشفيان
هني.
وبات هني هدفا لعدة اأندية اأوروبية ،سشيما من
ال-ب-ط-ول-ة ا’أŸان-ي-ة ع-ل-ى غ-رار فريق ششتوتغارت
الذي دخل اÿط من اأجل ا’سشتفادة من
خدماته.
وب -حسشب وسش-ائ-ل ا’إعÓ-م ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة،
ف- - -اإن ق - -رار ا’إدارة رف - -ع ق - -ي - -م - -ة ’عب
اÿضشر يعود اإ ¤رغبتها ‘ ا’إبقاء عليه ضشمن صشفوف
الفريق البنفسشجي وا’بيضس بالنظر اإ ¤قيمته ووزنه
ال -ك -ب ‘ Òال -تشش -ك -ي -ل-ة ،ع-ل-م-ا واأن-ه ه-و ال-ق-ائ-د ا÷دي-د
للفريق منذ اŸوسشم ا◊ا‹ الذي توج به ناديه بلقب
البطولة.
كما تاألق هني مع اŸنتخب الوطني خÓل اŸباريات
ا’خÒة ،ف -ب -ع -دم -ا اأح -رز ال-ه-دف ا’أول ‘ ال-ل-ق-اء
ال -ودي ا’خ Òاأم -ام غ-ي-ن-ي-ا (ف-وز “ ،)1-2ك -ن م-ن
توقيع هدف الفوز وبطريقة رائعة على حسشاب
طوغو (فوز  )0-1ضشمن ا÷ولة ا’أو ¤للتصشفيات
اŸوؤهلة اإ ¤نهائيات كاأسس اإفريقيا لÓأ·.2019-

حسشب يومية «أابو’»

يب ـ ـ ـ ـدة يغـ ـ ـ ـ ـادر ن ـ ـ ـ ـ ـادي بيلي ـ ـ ـ ـ ـننسس

قرر نادي بيليننسس
الناششط ‘ بطولة
الدرجة ا’أو¤
الÈتغالية لكرة القدم
التخلي عن خدمات وسشط
اŸيدان ا÷زائري حسشان
يبدة ،الذي ينتهي عقده
مع الفريق الÈتغا‹
نهاية جوان ا÷اري،
حسشبما اأعلنت عنه
اليومية الرياضشية اأبو’.
ات- - -خ- - -ذ م- - -درب ال - -ف - -ري - -ق
دوم-ي-ن-غ-وسس ب-اسس-ي-ينسسا قرار
ال-ت-خ-ل-ي ع-ن خ-دم-ات خ-ريج
مدرسسة نادي أاوكسس ،Òمؤوكدا
إلدارة ال- -ف- -ري- -ق أان ي- -ب- -دة ل
ي -دخ -ل ‘ حسس-اب-ات-ه –سس-ب-ا
للموسسم القادم ،حسسب نفسس
اŸصسدر.
ال-ت-ح-ق ي-ب-دة ب-ن-ادي بيليننسس
‘ الصس-ائ-ف-ة اŸاضس-ي-ة ،ل-ك-نه
لصس- -اب- -ات
ك - -ان ع - -رضس - -ة ل - -إ
اŸت-ك-ررة ال-ت-ي أاجÈت-ه ع-ل-ى
ال- -ب- -ق- -اء ‘ ع -ي -ادة ال -ف -ري -ق
غالبية مرحلة الذهاب ،لكنه

عاد ‘ مرحلة اإلياب ولعب
عديد اŸباريات كأاسساسسي.
ول -عب ا÷زائ -ري ب -اإلضس-اف-ة
إا ¤ناديه أاوكسس Òالفرنسسي،
‘ ال -ب -ط -ولت ال‚ل -ي -زي -ة،
الي -ط -ال -ي-ة والسس-ب-ان-ي-ة ،م-ع
ن -وادي ب -ورسس -م -وث ،ن-اب-و‹،
أاودينيزي وغرناطة وقبل أان
يحط الرحال بالÈتغال ،لعب

سس- -ت- -ة أاشس- -ه- -ر ‘ ال- -ب -ط -ول -ة
اإلم -ارات -ي -ة ل -ن -ادي ال-ف-جÒة
م-وسس-م  2014/2015وÁتلك
ي -ب -دة ‘ رصس-ي-ده  26مقابلة
دول -ي -ة وه-دف Úم-ع اÿضس-ر،
الذين شسارك معهم آلخر مرة
‘ م -ون -دي -ال الÈازي-ل 2014
–ت قيادة اŸدرب البوسسني
وحيد حاليلوزيتشس.
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#

كشسف مدير التنظيم
ل- - -دى ال–أدي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
لكرة اليد مراد آايت قأسسي ‘ تصسريح
حصسري ÷ريدة «الشسعب» عن عدة أامور
لخÒة التي قأم بهأ اÿبÒ
خأصسة بألزيأرة ا أ
الدو‹ «ميÓن» إا ¤ا÷زائر التي تندرج ضسمن
اŸت-أب-ع-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-أ ال–أدية الدولية للعبة
من أاجل إا‚أح مونديأل كرة اليد ( أاقل من 21
سسنة ) بأ÷زائر الذي سسيكون ‘ الفÎة اŸمتدة
م-ن  18إا 30 ¤ج-وي-ل-ي-ة ال-قأدم حيث وقف
ع- -ل- -ى آاخ- -ر الÎت- -ي- -ب- -أت سس- -واء ‘ ج -أنب
قأعأت اŸنأفسسة والتدريبأت إاضسأفة
إا ¤ج-وانب أاخ-رى ل-ه-أ عÓ-ق-ة
مع ا◊دث.

مونديأل كرة اليد ( أاقل من  21سسنة )

مراد آايت قاسضي  :اÿب Òالدو‹ وقف
على كل الÎتيبات ‘ ظروف جيدة

نبيلة بوقرين
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
أاك -د اŸسس -ؤوول ع -ن ÷ن -ة ال -ت -ن-ظ-ي-م أان-ه-م ان-ت-ه-وا م-ن ك-ل
الÎتيبات وبقيت بعضس الرتوشسات فقط ‘ قوله «الزيارة
التي قام بها اÿب Òالدو‹ ميÓن كانت إايجابية حيث
وقف على كل الÎتيبات التي نقوم بها إا ¤حد اآلن سسواء
فيما يتعلق بالقاعات اŸعنية باŸنافسسة ،الفنادق وكل
اŸرافق اŸعنية خÓل ا÷ولة التي قام على مدار  ٦أايام،
ت -ط -رق ÷وانب أاخ -رى ل-ه-ا ع-ل-ى غ-رار ال-ن-ق-ل ،اإلط-ع-ام،
الصسحة ألنه سسيكون هناك طبيب ‘ كل القاعات سسواء
ال -ت-ي –تضس-ن ال-ت-دري-ب-ات أاو ال-ت-ي Œرى ف-ي-ه-ا ال-ل-ق-اءات
الرسسمية ،دقق كثÒا ‘ األمور التقنية ،كذا حفل الفتتاح
والختتام وكل ما –تاجه الوفود التي سستأاتي للجزائر».

التحضسÒات بلغت  95بأŸأئة

وأاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق قائ« Óا◊مد الله األمور
سسارت ‘ الطريق الصسحيح واألشسغال تقدمت بنسسبة كبÒة
و ⁄يتبق سسوى بعضس األمور التي تنجز قبل نهاية شسهر
جوان واألمر يتعلق بإا“ام وضسع اŸكيفات وهذه العملية
Œاوزت  95باŸائة وسسنكون ‘ اŸوعد بحول الله قبل
اŸوعد الرسسمي ،ول يخفى للجميع أان وزارة الشسباب
والرياضسة لها فضسل كب Òمن أاجل انتهائنا من األشسغال وكل
التحضسÒات اÿاصسة ببطولة العا ⁄لكرة اليد ألن الوزير
ول -د ع -ل -ي ت -اب -ع ك -ل ال -ت-ف-اصس-ي-ل ع-ن ق-رب وق-دم ل-ن-ا ك-ل
التسسهيÓت واإلمكانيات الÓزمة».

حفل الفتتأح يتضسمن صسورا نأبعة من
اÛتمع

أاما عن العروضس التي سسيتضسمنها حفل الفتتاح قال آايت
قاسسي ‘ هذا الشسأان «حفل الفتتاح سسيكون بقاعة حرشسة
يسسبق اŸواجهة األو ¤بحوا‹ سساعت Úمن الزمن أاي
سسينطلق ‘ حدود  1٨:00مسساء ويتضسمن عروضسا فنية

تعطي صسورة حقيقية عن اÛتمع ا÷زائري والتاريخ
العريق للجزائر ..كل هذه األمور ركزنا عليها كثÒا لكي
تكون حاضسرة و‰تع من خÓلها ضسيوفنا من كل بلدان
ال -ع -ا ⁄وه -ذا Ãع -ي-ة وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ،وب-ع-ده-ا
سستكون أاول مواجهة للفريق الوطني ضسد نظÒه اŸغربي
‘ داربي مغاربي كب Òب Úا÷ارين بداية من السساعة
 20:00وهذا التوقيت سسيسسمح للجمهور بالتنقل لقاعة
حرشسة».
أاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق «سستكون زيارات أاخرى
للخÈاء الدولي Úقبل انطÓق البطولة وهي م›Èة على
أاربع مرات ،الفوج األول يأاتي يوم  10جويلية ،الفوج الثاÊ
يوم  ،14الثالث يوم  15والفوج األخ Òسسيأاتي يوم  1٦من
أاجل الوقوف على كل التحضسÒات والÎتيبات األخÒة
اÿاصسة بالنطÓق الرسسمي للمنافسسة إاضسافة إا ¤العتاد
وجاهزية ا◊كام وتفاصسيل أاخرى لها عÓقة مع اŸنافسسة
حتى تكون هناك أاي نقائصس بحول الله وكل هذه األمور
نسستفيد منها كثÒا مسستقب ،Óقمنا بإاجراءات تنظيمية
كبÒة من أاجل ضسمان اسستقبال جيد ورائع لضسيوفنا حتى

يكون اŸوعد Ãثابة عرسس حقيقي نعطي من خÓله
أاجمل صسورة عن ا÷زائر».

منتخبأت طلبت تقد Ëموعد وصسولهأ
إا ¤ا÷زائر

كشسف آايت قاسسي عن وجود منتخبات تقدمت بطلب
اÛيء للجزائر قبل موعد اŸنافسسة ‘ قوله «هناك
بعضس اŸنتخبات تقدمت بطلبات رسسمية حتى تتمكن من
اÛيء للجزائر قبل موعد اŸنافسسة واألمر يتعلق بكل
م- -ن مصس- -ر ،األرج- -ن- -ت ،ÚاÛر ،ال- -دا‰ارك ،الشس- -ي- -ل -ي
Ÿواصسلة التحضسÒات با÷زائر ،لهذا يجب أان نكون ‘
اŸوعد بحول الله حتى ل تكون هناك أاي نقائصس أاو
عراقيل ،و‘ نفسس الوقت هيأانا كل الظروف بالنسسبة
ل -ل -ج -م -ه -ور خ -اصس-ة ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-رغب ‘ مشس-اه-دة
اŸنافسسة سسواء ‘ مدرجات قاعة حرشسة أاو بالقاعة
البيضساوية ..أاما عن اعتمادات الصسحفي Úسسيكون عن
طريق الدخول للموقع الرسسمي ل–Óاد وتسسجيل أانفسسهم
حتى ل تكون هناك أاي مشساكل مسستقب.»Ó

لو¤
‘ ظل تراجع حصسيلة الهداف ‘ Úالرابطة اÎÙفة ا أ

قاسضم ـ ـ ـي يخط ـ ـ ـ ـف اللقـ ـ ـ ـ ـب برصضيـ ـ ـ ـ ـد  14هـ ـ ـ ـ ـ ـدفا

لو ¤لكرة القدم
أاسسدل السستأر عن بطولة الرابطة اÎÙفة ا أ
Ÿوسسم ( )2017 - 2016وأازيح اللثأم عن هداف الدوري الذي حظي
به مهأجم نصسر حسس Úداي «أاحمد قأسسمي» بـ  1٤هدفأ خلف من
خÓلهأ هداف النصسرية مهأجم مولودية وهران السسأبق الليبي
«ﬁمد زعبية» الذي سسجل موسسم ( 13 )2016 - 2015هدفأ ،حصسيلة
تبقى ضسئيلة مقأرنة بعدد اŸبأريأت التي يخوضسهأ كل فريق والتي
تصسل ثÓث Úمبأراة خÓل اŸوسسم ،وهو مأ يوضسح بأأن بطولتنأ من
لخر تؤوكد ﬁدودية الÓعب Úالذين ينشسطون فيهأ ،وهو مأ
موسسم آ
لول الذي ل يتواجد ‘ أاحسسن
يعكسس اŸسستوى اŸتواضسع للمحÎف ا أ
أاحواله منذ سسنوات.

ﬁمد فوزي بقاصص

«قاسسمي» خطف لقب هداف البطولة من مهاجم شسباب بلوزداد «ﬁمد أام Úحامية» ‘
األنفاسس األخÒة من عمر اŸباراة التي خاضستها النصسرية أامام فريق مولودية بجاية حÚ
عدل النتيجة وتربع على عرشس أاحسسن الهداف ‘ Úالدوري ‘ الثوا ÊاألخÒة  ،وهو ما
سسمح له بخطف هذا اللقب ألول مرة ‘ مسسÒته الكروية ﬁسسنا بذلك أارقامه ومتخطيا
عتبة  12هدفا التي بلغها اŸوسسم اŸاضسي مع النصسرية التي احتل بها وصسافة الÎتيب،
ليؤوكد صساحب  32ربيعا حسسه التهديفي العا‹ وهو ما سسÒفع من أاسسهمه خÓل اÒŸكاتو
الصسيفي ا◊ا‹ ،بعدما أاعرب عن نيته ‘ تغ Òاألجواء خÓل األسسابيع األخÒة بعدما
تعكرت األخÒة داخل بيت فريق الدم والذهب.
«قاسسمي» بلغ عتبة  14هدفا من أاصسل  2٦لقاء خاضسه هذا اŸوسسم بأالوان النصسرية،
مسسج ٨ Óأاهداف كاملة من ضسربات ترجيح أاي أاك Ìمن نصسف عدد األهداف اإلجما‹
الذي سسجله خÓل اŸوسسم بأاكمله ،وهو ما يقلل من قيمة هذا اإل‚از الذي يبقى ضسيئÓ
.
وحل مهاجم شسباب بلوزداد «ﬁمد أام Úحامية» ‘ اŸركز الثا ‘ Êسسلم ترتيب الهدافÚ
برصسيد  13هدفا ٦ ،منها مع فريقه السسابق أاوŸبي اŸدية وسسبعة مع فريق شسباب بلوزداد،
لتبقى حصسيلته إايجابية بعدما غ Òاألجواء ‘ اÒŸكاتو الشستوي اŸاضسي وكان ا÷ميع
يتنبأا له بالكف عن التهديف خوفا من عدم تأاقلمه مع
فريقه ا÷ديد شسباب بلوزداد لكنه
أاب -ان ع -ن حسس ت -ه -دي-ف-ي
ك- - - -ب ،Òوه - - -و م - - -ا
رئيسس نأدي اوŸبي اŸدية:
سس -ي -ج-ع-ل-ه دون
شسك
يخطف
أاحد

سضليما Êباق على رأاسش
العارضضة الفنية

كشس -ف رئ -يسس ن -أدي اوŸب -ي اŸدي -ةﬁ ،ف -وظ ب -وق-ل-ق-أل ،أان
لو¤
م-درب ال-ف-ري-ق اŸن-ت-م-ي إا ¤ب-ط-ول-ة ال-راب-طة اÎÙفة ا أ
لكرة القدم ،سسيد احمد سسليمأ ،Êسسيبقى على رأاسس العأرضسة
الفنية خÓل اŸوسسم اŸقبل.
لخبأر التي
وأاد ¤ب-وق-ل-ق-أل ب-تصس-ري-ح-أت صس-ح-ف-ي-ة لÒد على ا أ
راجت حول مغأدرة سسليمأ Êمنصسبه.
وأاوضسح الرئيسس بعد انتهأء لقأء فريقه أامأم ا–أد ا◊راشس
لخÒة «سسليمأ Êبأق معنأ بنسسبة 95
( )0-0برسسم ا÷ولة  30وا أ
بأŸأئة .هنأك بعضس المور التي سسنتفأوضس بشسأأنهأ وسسيواصسل
اŸشسوار معنأ».
لزرق والÈتقأ‹»
لول ‘ النأدي «ا أ
كمأ تطرق الرجل ا أ
إا ¤ال-ت-حضسÒات ل-ل-م-وسس-م اŸق-ب-ل ،م-ؤوك-دا أان-هأ سستنطلق
شس-ه-ر ي-ول-ي-و ال-ق-أدم،ح-يث ق-رر م-نح الÓعب Úعطلة
بعد نهأية اŸوسسم «الشسأق واŸنهك».

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ولد علي يدعو إا ¤إابعاد الرياضضي Úعن الصضراعات
أاكد وزير الشسبأب
والريأضسة الهأدي ولد علي،
يوم اÿميسس ،عزمه على
القيأم ببعضس
لصسÓحأت» على
«ا إ
النصسوصس اŸسسÒة للريأضسة
ا÷زائرية من أاجل تفأدي
الوضسعية التي تشسهدهأ
حأليأ ال–أدية ا÷زائرية
للكأراتي -دوو اŸتسسببة ‘
وضسع الريأضسي Úوسسط
صسراعأت وﬁيط سسلبي.
قال الوزير ‘ بيان« :نعتزم إاجراء
ب -عضس اإلصس Ó-ح -ات ع -ل -ى مسس -ت-وى
ال - -نصس - -وصس اŸسسÒة ل - -ل - -ري - -اضس- -ة
ب -ا÷زائ -ر ‡ا ي -ت -ي -ح ل -ل -ف-اع-ل‘ Ú
ا◊قل الرياضسي العمل وفق مبادئ
التسسي Òالراشسد».
وأاضس -اف ول -د ع -ل -ي خ Ó-ل اج -ت-م-اع
Ãصس -ارع -ي ﬂت -ل -ف اŸن -ت -خ -ب -ات
ال-وط-ن-ي-ة« :ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشسها
ا–ادية الكاراتي وضسعت الرياضسيÚ
وسسط صسراعات وﬁيط متعفن بدل
أان يكونوا ﬁل رعاية ومتابعة من
الهيئة الفيدرالية» ،طالبا من «الهيئة
اŸؤوقتة اŸسسÒة ل–Óادية العمل
بكل شسفافية من أاجل وضسع سسياسسة

واضس- -ح- -ة وف -ق ضس -واب -ط ي -ع -ل -م -ه -ا
ا÷ميع».
وكانت ال–ادية الدولية للكاراتي دو
‘ رسسالة موجهة إا ¤وزارة الشسباب
وال -ري -اضس -ة ق -د ط -ال -بت «ب-تسس-ه-ي-ل»
تنظيم جمعية انتخابية ‘ آاجال «ل
ت- - -ت - -ع - -دى  45ي - -وم- -ا» ،ك- -ح- -ل
«ل Ó-خ -ت Ó-لت» ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ه-ذه
الفديرالية منذ عدة أاشسهر.
وع Úأابو بكر ﬂفي آاواخر شسهر
م -اي اŸنصس -رم ،ع -ل -ى رأاسس م -ك -تب

م- - -ؤوقت ل- - -تسس - -ي Òشس - -ؤوون ا–ادي - -ة
الكاراتي دو التي تعرف منذ عدة
سس -ن -وات ع -دم اسس -ت -ق -رار ‘ تسس -يÒ
إادارت-ه-ا ‘ ،ان-ت-ظ-ار ت-ن-ظ-ي-م ج-معية
عامة انتخابية.
وم -ع -ل -وم أان -ه ب -ع -د ت-أاج-ي-ل-ه-ا خ-مسس
مرات ،جرت ا÷معية العامة العادية
ل–ادية الكاراتي ‘ الفا— أافريل
اŸاضسي بحضسور  52عضسوا وانتهت
بتنصسيب «هيئة مؤوقتة» لتسسي Òشسؤوون
الفيدرالية.

بطولة كأأسس العأ ⁄للقأرات تنطلق اليوم

طموحات كبÒة للمنتخب ÚالÈتغا‹ والشضيلي
تنطلق بطولة كأأسس العأ ⁄للقأرات التي تسستضسيفهأ روسسيأ ،اليوم ،وهي
البطولة التي Œمع اأبطأل القأرات اıتلفة ،بألإضسأفة اإ ¤منتخب اأŸأنيأ
بطل العأ.⁄
أاعلن ال–اد الدو‹ لكرة القدم عن
ج-وائ-ز م-ال-ي-ة ضس-خ-م-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-بات
اŸشساركة ‘ البطولة ،وذلك ضسمن
خ-ط-ط-ه ال-تسس-وي-ق-ي-ة ل-ل-ب-طولة ،حتى
يتعامل معها ا÷ميع بجدية وتلقى
الهتمام ،ما يسساعد على تسسويقها
بشسكل أافضسل.
وتقرر أان يحصسل الفائز باللقب على
جائزة مالية قدرها  5مÓي Úدولر،
فيما سسيحصسل صساحب اŸركز الثاÊ
على  4.5مليون دولر.
ا÷ائ -زة سس-ت-ق-ل Ãب-ل-غ م-ل-ي-ون دولر
للفريق الذي سسيحقق اŸركز الثالث
واŸيدالية الÈونزية ،حيث سسيحصسل
ع- -ل- -ى  3.5م -ل -ي -ون دولر ،ب -ي -ن-م-ا
سس -ي -حصس -ل ال -راب -ع ع -ل-ى  3مÓيÚ
دولر.
أاما أاصسحاب اŸراكز من اÿامسس
إا ¤الثامن ،فسسيحصسلون على جائزة
مالية ثابتة قدرها  2مليون دولر
بصس -رف ال -ن -ظ -ر ع -ن ن -ت -ائ-ج-ه-م ‘
البطولة
ي-خ-وضس م-ن-ت-خ-ب-ا الÈت-غ-ال والشسيلي
م -ن -افسس -ات ب-ط-ول-ة ك-أاسس ال-ق-ارات ،
بالقوة الضساربة ،وبطموح كب Òللفوز

العقود الحÎافية ‘ تونسس أاو اŸغرب ،بعدما
أاعربت عديد األندية ‘ البطولت Úعن نيتها ‘
ال -ت -ع -اق -د م -ع -ه ‘ اÒŸك -ات -و الشس-ت-وي اŸن-قضس-ي،
ببطولة كÈى أاخرى ،بعد ‚احهما الروسسي أان يظهر جيً Óجديًدا يكون
وسسيكون أامام فرصسة ثمينة من أاجل إاضسافة أاهداف
‘ التتويج القاري..
قادًرا على اŸنافسسة –ت ضسغوط
أاخرى ‘ نصسف نهائي كأاسس ا÷مهورية سسهرة الثÓثاء
ويعد بط Óأاوروبا وأامريكا ا÷نوبية البطولة ،قبل اسستضسافة كأاسس العا،⁄
اŸقبل وقيادة فريقه لنهائي الكأاسس ،ما قد يسساهم بشسكل
اŸرشسحان األبرز للوصسول للمباراة العام اŸقبل.
فعال ‘ تنقله إا ¤عا ⁄الحÎاف و–قيق أاحد أاحÓم
النهائية ،التي سستُقام ‘  2جويلية ويفتتح اŸنتخب الروسسي منافسسات
صسباه.
اŸقبل ‘ ،مدينة سسان بطرسسÈغ ،البطولة ،التي يصسفها ال–اد الدو‹
ورغم أان فريق سسريع غليزان كان ثالث فريق يسسقط إا¤
خاصسًة أان اŸنتخب األŸا Êيشسارك ل-ك-رة ال-ق-دم (ف-ي-ف-ا) ب-أانها «مهرجان
الرابطة اÎÙفة الثانية لكرة القدم هذا اŸوسسم
‘ ال-ب-ط-ول-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن الÓ-ع-ب Úاألب- - - -ط- - - -ال» ،أام- - - -ام اŸن - - -ت - - -خب
رف -ق -ة ك-ل م-ن شس-ب-اب أاوراسس ب-ات-ن-ة وف-ري-ق م-ول-ودي-ة
الذين ُ ⁄يختÈوا من قبل.
ال - -ن- -ي- -وزي- -ل- -ن- -دي ،ال- -ي- -وم ‘ سس- -ان
بجاية ،إال أان مهاجمه «مراد بن عياد» تأالق ‘ بطولة
‘ ن- -فسس ال- -وقت ،ي -أام -ل اŸن -ت -خب بطرسسÈغ...
ه-ذا اŸوسس-م ب-تسس-ج-ي-ل-ه  11ه-دف-ا واح-ت-ل اŸرك-ز
ال- -ث- -الث ‘ الÎت- -يب ال -ع -ام ألفضس -ل ال -ه -داف‘ Ú
 ٤مÓي Úأاورو مشسأريع اسستثمأرية
البطولة ،ليحقق بذلك أافضسل موسسم على الصسعيد
الشس- -خصس- -ي ط- -وال مسسÒت -ه ال -ك -روي -ة ،وه -و م -ا
سس -ي -م -ك-ن-ه م-ن دون أادن-ى شسك م-ن ت-وق-ي-ع ع-ق-د
Îﬁم م- -ع أاق- -وى ف- -رق ال- -ب- -ط -ول -ة اŸوسس -م
اŸقبل ،خصسوصسا ‘ ظل النقصس الفادح ‘
اŸهاجم ‘ Úسسوق التحويÓت الصسيفية.
خطة عمل لولوج سسوق العمل بأحÎافية
م - - -ن ج- - -انب آاخ- - -ر ،وف- - -اق
أاشسرف ديوان الثقأفة والريأضسة على تنظيم جلسسة عمل جمعت ‡ثل Úعن ال–أد
سس- - -ط - -ي - -ف صس - -احب ل - -قب
لوروبي بألتنسسيق مع جمعية «‚م آاقبو» ‘ ،إاطأر التدعيم اŸعنوي واŸأدي للشسبأب من
ا أ
اŸوسسم ا◊ا‹ ل ‚د أاسسماء
ذوي الكفأءة وأاصسحأب اŸشسأريع القطأعية على مسستوى بلدية اÿروب ،بغرضس الوقوف
لع -ب -ي -ه م -ع ث Ó-ث-ي اŸق-دم-ة،
على طريقة عمل موحدة لتأأط Òالشسبأب الراغب ‘ بعث مشسأريع تنموية.
واحتل هدافا الفريق «أاكرم جحنيط»
و»رشسيد ناجي» اŸركز السسادسس برصسيد  ٨أاهداف لكÓهما ،ما يؤوكد بأان  42هدفا التي ”
قسسنطينة :مفيدة طريفي لبلدية اÿروب السسيدة «صسخراوي» م -ه -ت-م ب-ت-دع-ي-م ف-ئ-ة الشس-ب-اب ون-ق-ل
تسسجيلها هذا اŸوسسم ‘ الوفاق ،تداول عليها عدد كب Òمن لعبي الوفاق ،وهو ما يؤوكد
لـ«الشس-عب» ،ف-إان ج-لسس-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ي اÈÿات األجنبية لهم ‘ كيفية بناء
قوة النسسر األسسود هذا اŸوسسم الذي Áلك عددا هائ Óمن الهداف Úوهو ما سساهم بشسكل
وب - -حسسب رئ - -يسس- -ة ›لسس الشس- -ؤوون نظمت مؤوخرا “ت ‘ إاطار التكفل مشسروع ناجح».
كب ‘ Òتتويج الفريق بلقبه الثامن ‘ مسسÒته الكروية.
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با÷معيات .وهو اŸشسروع اŸمول من جهته «مولود سسعدي» وبصسفته
إا–اد العاصسمة صساحب اÿمسس Úهدفا ‘ بطولة هذا اŸوسسم وأاك Ìالفرق
من عدة جهات من بينها ال–اد رئيسسا ÷معية «‚م آاقبو» ومنسسقا
Óهداف ،هو اآلخر ل ‚د أاسسماء لعبيه ‘ مقدمة ترتيب
تسسجي Óل أ
األوروبي.
للمشسروع ا÷زائري األوروبي ،أاكد أان
كأسس ا÷زائر لكرة السسلة :
هدا‘ البطولة ،ويحتل اŸدافع الهداف «ربيع مفتاح» اŸركز
وأاك -دت صس -خ-راوي ،أان ال-ت-دع-ي-م اللقاء األول كان مع اŸنتخب ،Úحيث
اÿامسس ‘ الÎتيب العام برصسيد  9أاهدافﬁ ،ت Óبذلك
يأاتي ‘ عدة أاشسكال أاهمها ” التطرق خÓله ألهمية اŸشساريع
صس -دارة ت -رت -يب ال-ه-داف Úال-ن-اشس-ط ‘ Úال-دف-اع ،ي-ل-ي-ه
ال - -دورات ال - -ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ال-ت-ي سس-ي-ت-م Œسس-ي-ده-ا ،م-ع إاشسراك
«أاسسامة درفلو» و»عبد الرحمن مزيان» اللذان  ⁄يلعبا
ألصس- -ح- -اب اŸشس- -اري -ع السسلطات اÙلية لسسيما اŸشساريع
ال -ك -ث Òم -ن اŸب -اري -ات م -ع اإل–اد ه-ذا اŸوسس-م
والسس- - -ت- - -ث- - -م - -ار ‘ الشسبابية ،ليأاتي اللقاء الثا Êبهدف
ألسسباب متعددة برصسيد سسبعة أاهداف لكليهما ‘
ق- -درات الشس- -ب- -اب ،إاع -ط -اء إاشس -ارة الن -ط Ó-ق ال -ف -ع -ل-ي
اŸركز السسابع.
سسيكون فريقا اÛمع البÎو‹ وشسباب الدار البيضساء أاك ÈاŸرشسح Úلتنشسيط اŸباراة النهائية وال - -ت - -ي ت - -ه- -دف للمشسروع.
وصسيف البطل مولودية ا÷زائر ،هو اآلخر ل
وجود لÓعبيه مع ثÓثي اŸقدمة ،ويتقاسسم لكأاسس ا÷زائر ‘ كرة السسلة (رجال) Ãناسسبة لقائي الدور نصسف النهائي اŸقررين ،اليوم وغدا ،بقاعة أاسساسسا إا ¤ولوج كشسف سسعدي ‘ ذات الشسأان عن
باب الحÎافية تطبيق الÈنامج ع ÈثÓث مناطق
«ع -ب -د ال -رح -م -ن حشس -ود» و»ﬁم -د هشس -ام سسي مصسطفى (بومرداسس) ،أامام على التوا‹ ناديي سسطاوا‹ وا–اد سسطيف.
نقاشس» اŸركز السسابع برصسيد سسبعة أاهداف وسستجري اŸباراة األو ¤اليوم (سسا  ‘ )22:30القاعة الرياضسية ا÷ديدة بسسي مصسطفى ،ب Úشسباب الدار وسس- -وق ال -ع -م -ل ﬂتلفة بلدية اÿروب بقسسنطينة،
ل -ك Ó-ه -م -ا ،م-ا ي-ؤوك-د أان اŸول-ودي-ة ت-ف-ت-ق-د البيضساء وا–اد سسطيف ،والتي تبدو متكافئة ألول وهلة ،طاŸا وأان مسستوى الفريق Úمتقارب منذ بداية على حد سسواء .تيشسي ببجاية وبوزقان بتيزي وزو،
لهداف حقيقي وهو ما قد يكون وراء تراجع اŸوسسم ،لكن رغبة شسباب الدار البيضساء ‘ –قيق أاول تتويج يلهثون وراءه منذ سسنوات عديدة ،قد ترجح وبحسسب
األم - -ر ال- -ذي سس- -يسس- -اع- -د ‘ إا‚اح
السسيدة «صسورية التوأامة ب Úالبلدين.
نتائج الفريق ‘ مرحلة العودة وضسياع لقب كفته ‘ بلوغ اÙطة النهائية التي سسبق له أان خاصسها عدة مرات دون ‚اح.
أاما اÛمع البÎو‹ حامل الكأاسس منذ سسنة  2011بدون انقطاع ،فسسوف لن يجد صسعوبة تذكر ‘ بلوغ زبÒي» ،ف- - - - - -إان أاما فيما يخصس مسسأالة التمويل فقال
البطولة لصسالح وفاق سسطيف بطل الدوري.
توقف البطولة ‘ أاك Ìمن مناسسبة وامتدادها النهائي على حسساب نادي سسطاوا‹ الذي تذوق من جهته حÓوة الكأاسس ثÓث مرات ‘ مواسسم ال - -ل- -ق- -اء ب- -رم- -ج سس -ع -دي إان -ه م -ن مصس -ادر ذات -ي-ة إا¤
لتدعيم ا÷معيات جانب الدعم اŸا‹ واŸقدر بـ 4
إا ¤غاية نهاية شسهر جوان ،وخوضس اللقاءات  1999و  2000و .2007
ذات ال- - - - - -نشس - - - - -اط مÓي Úأاورو على مدى سسنت ،Úلتتم
األربعة األخÒة منها –ت تأاث Òا◊رارة الشسديدة
.
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اÿروب وقسسنطينة من مليون سسنتيم لكل جمعية من أاجل
األهداف خÓل اŸوسسم الكروي بـ  504هدف أاي
السسبت  :شسبأب الدار البيضسأء  -ا–أد سسطيف (سسأ )22:30
خ Ó-ل م -راف-ق-ة أاع-م-ال-ه-م ،اقتناء اŸسستلزمات الضسرورية والثاÊ
Ãعدل  2.1هدف مسسجل ‘ كل لقاء من أاصسل  240لقاء
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ق -ائ -ل-ة « :ه-ن-اك ‡ث-ل م-ن ف-رنسس-ا اŸشساريع.

شضراكة جزائرية أاوروبية لتجسضيد مشضاريع الشضباب

اÛمع البÎو‹ وشش .الدار
البيضضاء مرشضحان للعب النهائي

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السضبت  17جوان  ٢٠17م
الموافق لـ  ٢٢رمضضان  1٤3٨هـ
العـ ـدد17365 :

koutoufcom@gmail.com
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‘ حّبـك يا بـÓدي

يا أّمي عÓشش تبكي عليا
ولدك ›ّند على أ◊رية
حب ألوطن وأجب عليا
دمي وما‹ للوطنية
ششبان بÓدي قوموأ جميعا
حياة ألذل رأهي ششنيعة
دمي نعطيك
بروحي نفديك
دمي نعطيك يا وطني
ضشد أ◊كومة أ’سشتعمارية

حكم و
أأمثال
❊ ““سشيؤوت
فضشله““ .ينا ألله من
.ألتّ
خوأطر ع فاؤول ليسش
ابرة إأ ّ
نها عقيدة
رأسشخة.
❊ح
أ◊ تى ‘ بطن
وت
أمل ،كان ُهناك
إأ فما ُعذر
حباطك؟

❊ أّنه ‘ عام  17٠5وصشل قرد على م Ïزورق
صش- - - - -غ Òإأ ¤شش- - - - -اط- - - - -ئ وسشت ه- - - - -ارت- - - - -ب - - - -ول
ب-إا‚لÎأ..ف-قضشت ﬁك-م-ة عسش-ك-رية بإاعدأمه
ششنقًا ،بتهمة ألتجسشسش ◊سشاب فرنسشا؟
❊ ي -ق -ول ع -ل -م -اء أل -ف -لك :أن ع -دد أل -ن -ج-وم
أŸت -ن -اث -رة ‘ أرج -اء أل -ك -ون ،ي -زي -د ع -ل-ى ع-دد
’رضش.
ح - -ب- -ي- -ب- -ات أل- -رم- -ل أŸوج- -ودة ‘ ك- -وكب أ أ
(سشبحان ألله)؟!

’ ُتبالغ ‘ تقديسش أحدهم فتصشدم،
و’ ُتبالغ ‘ ذّم آأخر فتظلمُ ،كن
Ãا ُيظهرون
ُمعتد’ مُتزنا ،عاملهم َ
لك ،وِدع ألسشرأئر لعالِم ما ِفي

للعÈة

ليسس كل ما
يتمنّاه اŸرء
ُيدركه

سشائق سشيارة كان يسش ‘ Òألششارع با÷هة
أ
ل-ي-م-ن-ى ،ف-ج-أاة أن-ح-رف ج-ه-ة أل-يسش-ار وصشعد
ع
ل
ى
أ
ل
ر
ص
ش
ي
ف وخبط رجل وخبط عمود ،مع
ذلك  ⁄يحرر له ضشابط أŸرور ﬂالفة Ÿاذأ؟

حل ألعدد ألسشابق
ألكــــــرة

أبتسسم
❊ م -ن ق -ال ب-أا ّن-ن-ا ’ ن-ف-ه-م أل-ل-غ-ة أل-ه-ن-دي-ة
سشنقول له ها هي ألÎجمة:
سش-ك-ر ب-اب م-زب-وط ب-ع-دي-ن م-ايجي هوأ (ألباب
ألّلي بجيك منو ريح سشدو وأسشÎيح).
ما يسشوي زيادة قرقر....صشغ ÒكÓم مزبوت
(خ ÒألكÓم ما قل ودل).
سشيم سشيم  ٤٠نفر (يخلق من ألششبه أربع.)Ú
نفر ينزل بحر هو ‘ معلوم م ‘ Úكزأب (أŸيه
تكدب ألغطاسش).
نفر ما يقدر Áسشك عنب هو قول ما ‘
ح -ل-و (ألّ-ل-ي م-ا ي-ط-ول أل-ع-نب ي-ق-ول ع-ن-ه
حامضش).

آاثر أاحد الشضباب طلب العلم على الزواج،
وب -ع -د مضض -ي ع-امٍ ت-ق-ريً-ب-ا ك-ان ه-ذا الشض-اب
خ Ó-ل -ه-ا ﬁافً-ظ-ا ع-ل-ى الصضÓ-ة ‘ مسض-ج-د
ي الذي يسضكن فيه ،حصضلت له حادثة
ا◊ ّ
طريفة :فبينما كان جال ًسضا ‘ اŸسضجد يذكر الله بعد صضÓة الفجر
◊ا ،فلما جاءه قال له :يا ولدي
ناداه أاحد كبار السضن وكان رج ًÓصضا ً
أاوصضلني إا ¤البيت .و‘ الطريق سضأاله الرجل عن أاحواله وهل هو
متزّوج أام ’ وبعد طول حديث بينهما عرضس الرجل ابنته الصضا◊ة
على هذا الشضاب ،فقال صضاحبنا :يا عم هذا شضرف ‹ لكن أاعطني
فرصضة للتفك Òومشضاورة اأ’هل .و‘ الغد ذهب الشضاب إا ¤الرجل
مبدًيا موافقته على الزواج و” اأ’مر بيسضٍر وسضهولة  ⁄يتوقعها،
(الشض- -ق- -ة واŸه- -ر وت- -ك- -ال- -ي- -ف ال- -زواج ك- -انت ع -ل -ى حسض -اب ال -رج -ل
الصضالح)...وبعد مرور سضنة على زواجه وبعد صضÓة الفجر –ديًدا
قال الرجل لزوج ابنته :يا فÓن أانت تعلم أان أاخي متوفى وليسس له إا’
ت واحدة ،أانا الذي رّبيتها عندي فما رأايك أان تتزوجها أايضًضا فيكون
بن ٌ
ع -ن -دك زوج -ت Úي -ج -لسض-ون م-ع ب-عضض-ه-م-ا ‘ ح-ال غ-ي-ابك وي-ؤونسض-ون
وحدتهما ،فظّن صضاحبنا أان هذا اختبار من عّمه Ÿعرفة مدى حبه
’بنته! فقال له يا عّمي جزاك الله خÒا وأانا أاعلم أان هذا شضرع الله

مثÒة

وليسس فيه شضيء لكني ’ أاريد كسضر قلب زوجتي وهي بحمد الله قائمة
على أاموري كلها ،فقال له :دع عنك أامر ابنتي وأانا كفيلٌ بإاقناعها.
وبالفعل ”ّ اأ’مر وتزّوج صضاحبنا بابنة أاخي هذا الرجل ،وكانت
الزوجتان ‘ وئاٍم تام وكأانهما ليسضتا ضضرت..Úالشضاهد أان قصضة هذا
الشضباب صضارت حديث اÛالسس وبدأاوا يتكّلمون عن كرم الله على
ع -ب -اده ،وك -ي -ف أان ه -ذا الصض -ع -ل -وك ق-د رزق-ه ال-ل-ه زوج-ت Úومسض-ك-ن
ومال...إالخ ،وصضار أاحد أاصضدقاءه يحافظ على صضÓة الفجر ويأامل أان
يناديه أاحد ““الشضيبان““ ويقول له تعال يا ولدي أازّوجك ،لكن آاماله
خابت؛ حتى جاء الفرج! فذات يوم وبعد صضÓة الفجر رأاى الشضاب
رج ًÓكبًÒا ‘ السضن يتلفت فقال ياااااارب فرجك! وبالفعل ناداه
الرجل وقال له تعال يا ولدي أاوصضلني إا ¤بيتي ،و‘ الطريق أاخذ
يشضرح للشضايب ظروفه ورغبته ‘ الزواج وخوفه من الف ،...Ïو‘
اأ’خ Òقال الشضايب يا ولدي عندي طلب .هنا خفق قلب الشضاب من
الفرح وحّدثته نفسضه أان هذا أاوان السضعد ،فإاذا بالشضايب يقول :عندك
 1٠٠ريال سضلف؟.

أخبار

ق ّصصة مسصتشصفى خلط ب Úطفلت Úقبل  26عامًا
اعُت Èمسضتشضفى ‘ غراتسس (جنوب النمسضا) مسضؤوو’ عن عملية خلط
ب Úطفلت Úعند الو’دة قبل  ٢6عامًا وحكم عليه بدفع عطل وضضرر
إا ¤عائلة اŸدعية مع أان التفتيشس عن الطفلة اأ’خرى  ⁄يعط نتيجة.
وأاكد القضضاء أانه منح تعويضضات قدرها ثÓثون أالف يورو (337٠٠
دو’ر) إا ¤ال-وال-دي-ن والشض-اب-ة اŸع-ن-ي-ة ،ال-ذي-ن ب-اشض-روا ال-ع-م-ل-ي-ة أام-ام
اÙاكم اŸدنية ‘ العام .٢٠15
واكتشضفت الشضابة دوريسس غرونفالد خÓل فحصس للدم ‘ العام ٢٠1٤
أان فئة دمها مغايرة لتلك الواردة ‘ وثائق و’دتها اأ’صضلية ،وأاّكدت

فحوصضات طبية وفحصس ““دي أان إايه““ أاّنها ليسضت ابنة اأ’م التي رّبتها.
جه اŸسضتشضفى ا÷امعي ‘ غراتسس (جنوب النمسضا) ،حيث أا‚بت
وو ّ
اأ’م طفلتها نداء إا ¤النسضاء اللواتي أا‚ Íأاطفا’ ب 15 Úتشضرين اأ’ول
 /أاكتوبر و ٢٠تشضرين الثا / Êنوفم 199٠ Èليخضضعن لفحوصس ““دي أان
إايه““ ،إاّ’ أانّ الفحوصضات التي أاجريت حتى اآ’ن  ⁄تسضمح Ãعرفة هوية
والدة الطفلة ،وÁكن اسضتئناف ا◊كم الصضادر منذ حوا‹ أاسضبوع
تقريبا.

السسبت  ١٧جوان  ٢٠١٧م اŸوافق لـ  ٢٢رمضسان  ١٤٣٨هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.
سس - -زك - -ن- -زم- -ن اغ- -ذذ
سسم يسسعد ازمن Ÿر ◊ن غر ازذث ام
ادزي-ري ي-ت-وسس-ن سس-فسس Ÿعون
انف اكن النت ثمدنن ،ثذرن مقرث
غ -ر اث -وشس-ل-ن ،ان-ف اك-ن ي-ل ث-درث
ب -ن -ن -ت -د اطسس ان -ت -ذك -ل-ون اق-ذشس-ن
ثسس -ع ث-ج-م-عث اغ-ق-ذشس-ن ذث-كشس افسس
ذŸع -ون ان -ت-وشس-ل-ن ي-ن-خصس-ن،ام-ذي
اث-وشس-ل-ن ي-ن-ح-ف-ن ن-غ ث-ك-ذ يسس-ع-ن ام-عذر،
ان -ف ث -ذك -ل -ون ث -غ -ن -ون ي -ت -وسس-ن
اذغ انف اكن ذلوقث انزك ثوشسلن يسسعن
اسس -ل -ق -ذشس غ -ف ث -غ-ز اسس-ق سس-ان-د
ام -ع -ذر ن -غ اخ -م اغ -ج -ل-ن,اذرم ن-غ ث-ج-م-عث
ادتسسكنت افسس امعذر نغ امضسن
ان-ت-درث اتسس-ك-نسس-ن-د افسس اŸع-ون ،غ-دم-ن
ارنسس -ع ث -ذرم -ت-اك-ن اذرح-ن اذون
ث- -وز اوك- -ن اذرح- -ن ذشس- -ث- -و اسس- -ن- -ك -رزن،
ذسس -ب-ط-رث ن-غ غ-ر ا› Úادي-زغ-ن
ذقنيذ اسسن مقرن اوكن اذسسعن الغل
بر انتمرث.
ام -ن -ث -ن ام -يضس ارسس -حسس -ن ار اك-ن
امكن انف ثذكلون نلخلث اديتسسكن
خصس -ن و ذتسس -رن ام -نسس -ن ذ
افسس اŸعون اثقذ قشسعن يرغزن انسسنت
طرف.
ن- - -غ ام- - -ول- - -ن ،و ن- - -ف ث - -ك - -ذ يسس - -ع - -ن ارشس
امشس- -ط- -ح،ام- -ك- -ن ان -ف ام -ذي اطسس ان -ت -ذك -ل -ون
اغقذشسن ذ ققر انرمضسن ،اذغ انف انت ثكذ اقلدهن ذسسب بتسس نلمكل
اند انف اطسس امكن بتشس اقسسنولن ثرمت يحمن ذين يتسسجن ثوشسلن
ي -ن -خصس -ن اذرح -نت ي -ل ث -م -دث ادب -نت سس -خ-م اسس-ف-ر ب-تشس ن-غ-ز زم-رنت
اذفضسرنت ذقمكن.
اسس Úانف ثكذ يسسمدن اسسفر بتشس سسخم اين اليجن ثوشسلن اذسسعدنت
اقرنرمضسن امنثت امثيضس .اسس Úيتسسلد لقذشس غف اسسخثن نغ اطهر
برشس امشسطح انتوشسلن ينحفن نغث رو اغجلن ،امكن انول اكن لقذشس
يبذ ذقجمع نلقشس نلبسس امند بسس نلعيذ ثمشسطحث ،اسسو انتذكلون
ذسسفرح Ê

لقـ ـ ـ ـذشش Ÿعـ ـ ـ ـون انتوششل ـ ـ ـن ينحفـ ـن

البويرة :ع نايت رمضضان

اتراينت زدفر نلفطور قطانت واآذسسغنت القشس ندريث

العوايل انلوراسش أامقران اتوجذنت إايي لعيذ امزيان ذقسشان انقورا انرمضشان

ب - - - -ذانت ل - - - -ع- - - -واي- - - -ل
انلوراسس امقران سسبذونت عشسر
يام ثنقورا انرمطان عدانديت اوجذ
نالصسوارد.
انسس العيذ امزيان اق Óيتواسسن سسÓباسس
ن -ل -ع -اداث وال -ت -ق -ال -ي -د ذي ث-م-ورث ان-ل-وراسس ث - -غ - -اوسس ث- -يشست ث- -اÊ
امقران ،و تراينت اغلى نالÎاويح اأتروحانت العوايل انلوراسس ’زم
ذي ث - -ح - -ون- -ا ذال- -ف- -يÎن- -اث بشس- -ام اأذسس- -غ- -نت اإي ات- -ق- -ن ذال- -ع -ي -ذ ن -ت -اث
غ-اوسس-ي-وي-ن اإه-ن-ت-خ-وسسن ما Êاإتوجاذنت اإلعيذ أاذسس-غ-ن ق-ل-ي ان-ل-وماعن
ام -زي -ان ،او و’ن اإب -ري -ذن ان -ب -اث -نت اتشس-ورن ذي إاج -دي-ذث واذرنÚ
سس- -اأوذان و سس -ل -خ -وصس -وصس اÿا’ث اأق Ó-نت صس -غ -اوسس -وي-ن ان-ت-دارث
أام -ردواث أاذل-ف-رشس-اي ذي
اأت -راي -نت اإن -ي -ذ ن -ال -دريث انسس -نت ب-اشس
ا÷دي- -ذن خ- -اط- -ر ل -ب -اسس
اأسس-نسس-غ-ن ال-قشس ن-العيذ واذرنينت
ن- -ال -غ -اشس -ي ادت -اسس -ن غ -رسس -ن
اأذسس- - -غ- - -نت ث- - -غ- - -اوسس- - -وي - -ن
ذالعذ امزيانن ما Êا“روحان
نا◊لوى.

إاح -وان -ت Úأاق-ن-ه-ن Úب-دل-ن ال-دي-ك-ور
ن- -ت- -ح- -ون- -ا انسس- -ن او و’ن أاسس -راق -ن -د
ث- - - -غ- - - -اوسس- - - -وي - - -ن انسس ب - - -را بشس - - -ام
اذت-واه-ن-انت  ،اون-ان ل-ب-اسس ن-ال-ت-جار
إا÷رن - -ال نـ»الشس- -عب» ب- -ل- -ي ال- -ع- -ي- -ذ
ذال- -ف- -رصس- -ة بشس -ام أاسس -ي -ذف -ن ل -ب -اسس
ن-الصس-وارد واذخ-ذم-ن ‘ غ-م-ان-نسس-ن،
ون- -ه- -ن Úغ- -رسس- -ن ل- -ب -اسس ات -وج -اذن
إاعشس -ري -ام إان -ق -ورا أان -رم -ط -ان  ،م-اÊ
إادوي- -ن ال- -قشس ذأاج- -دي- -د أا◊زنسس -ن
أاسس -رق -ن -ت -ي -د ،اوي-رن ق« Úالصس-ول-د»
إال-ب-اسس ن-ت-غ-اوسس-وي خاطر ازرين بلي
ال- -ع- -واي -ل أان -ب -اث -نت أاذل -واسس ك -ام -ل
ا–بان الصسولد ،اوثا Êأاذتقاوانشس
اذسس- - -غ - -ن ال - -قشس ن - -ال - -ع - -ي - -ذ إادريث
وأاذرن Úأاسس-نسس-غ-ن ال-قشس ن-ال-دخ-ول
اŸدرسسي خاطر كلشسي يغÓي ،أاو آام
ال-ع-ادث ن-ي-ور ان-رم-ط-ان غ-تت ل-باسس

كامل غنبعضساسسن.
وث - -ا Êأاب - -ذونت ال- -ع- -واي- -ل ات- -ق- -نت
اŸيناج إاذدار انسسن بشسام بغ Òادخلذ
ال-ع-ي-ذ اذت-غ-ليبنتشس اÿا’ث خاطر
دÁا الشس-غ-ل ي-ق-ورد غ-رسس-نت ع-كسس
إارق- - - -ازن أاق Ó- - - -أاذل- - - -ت - - -انشس ط - - -ول
سستغاوسسويناي.
ا÷رن- -ال نـ»الشس- -عب» ي -رق -ا أاسس -ن -اط
ن -زل -ق ق -ل -ي ذي إاب -ري -ذن م -ا Êن -وف-ا
ال-غ-اشس-ي ك-ام-ل ي-ل-ت-ا سس-وج-ذ نالعيذ ،
ام Úإاغ -ن -ت -ن -ا ا◊اج -ة «ن -ون -ة» ب-ل-ي
نتاث ثÎاق إاذانتسسليث انسس أاتاروا
ا‰م- -يسس بشس -ام أاسس -ن -تسس -غ ال -قشس ،او
ي-ع-ج-ب-اسس ا◊ال ل-ب-اسس سسÒت-و م-اÊ
إاق  Ó- -ل- -ه- -ن- -ا أام Úإاغ- -ن- -ت- -ق- -ا خ- -اط- -ر
’ب - - - -ول - - - -يسس أا’ن أاوح- - - -د أا“ق- - - -را
فوماسس.
وال -ف -اي -دة دÁا اشس -اوي -ن ط -ل Íسس-ي
رب -ي ال -ع-ا ÚŸادع-دا ال-ع-ي-ذ سس-اÒÿ
اذل-ه-ن-ا وادي-وشس رب-ي ال-رح-مث انسس

آاوال دونزروب:
@ ث- -وسس- -ي -د ي -ازي -ط ي -ت -ب -خ -ر
تعزك
@ اآل- -غ -م اأوي -ز شس -ا ت -ف -اغ -ي
نيÒي اأنسس
@ اآذن دوغ ع - - - - - - - -اديسس
تنوغن
@يÎياز
ي-ت-وات-ف سسغ
اإيلسس

إاث- - -م- - -ورث ان- - -غ وا–ف - -ظ سس - -ي ك - -ل
ثغاوسس اثحليشس.

باتنةŸ :وشضي حمزة

السس - - - -ر ا’ن ي - - - -ج
ت - -وات زذغ ا’ن اط- -ف- -ان
دال- -دي- -ن -نسس -ان ام -اسس انÎي
د’ن اŸانداد ناŸوجات اوتانت
“ي -و م -ن -اوت ت -تشس-ال ام-زروي
ادق -ل غ -ال م-ن-اوت ان-ت-ن-ف-اسس
اج- - -ي- - -نت ت- - -وات اط - -ف - -ان
دلعوايدنسسان.

لعواي ـ ـد ني ـ ـور نوزومـ ـي اغ ـ ـ ـÓن

سسلعوايد
ات-وغ-انت ادج-ورنت اغÓ-ن ك-ل
م- -ا ادي -ات -ف ي -ور ن -وزوم -ي ان -اف
ت-ول-ع-يت ان-غ تسس-لت Œدي-دت غÒ
ادي -ات-ف ي-ور ن-وزوم-ي ات-قضس-اع غ-ال
ات غ - -رسس - -ان ات- -ق- -م دسس ال دق- -دى ي- -ور
ن-رمضس-ان ت-و Êدقت ال-ع-ادة اولسس-ي-ن-غ اوسس-ان
ت Óتقمد دمناو اغرمان انغ تقضساع.
العادة تسسشسن اطوف ا‰دان الديننسسان تتسسان
الشسك ق -ران ◊سس -ب -اب ت -دج -ات ت-ي-ت-ي اك-ل ب-يÓ-
اشس- -رى ت- -و Êتشس- -ل- -ي اوصس- -ى غ -فسس اسس -ر ن -ي -وشس
ام- -ق- -ران م -ان م -دان ب -دان بشس -ان ف -ال -دي -ن -نسس -ان
اط - -ف - -ان دسس اسس - -غ - -م - -اسس- -نسس- -ان ب- -اشس اول- -قضس- -اع
ب -اÿصس -وصس ام-زان-ان ادوسس ي-تشس-رد غ-ال ال-دنت

ادرقب اجور دغنت
ابريد ننتدت.
اقضس-اع ن-تمطوت
غ- - -ال غ - -رسس - -ان
اسس - - - - -وي دي- - - - -ن
ال -ه-ى ان-ورج-از
غ Òاوع- - - -ب - - -اد
ن-ي-وشس ام-ق-ران
دوقامي انييضس
دوعمر
نتمجيدا
باشساولطوطي
اشسرى احرم ربي.
ام - -اشس - -ي ا’نت ي - -غ - -لب
ان -ل-ع-واي-د اغÓ-ن زذغ ا’ن
ادج - - -ورنت دسس - - -ن ام - - -ق- - -ران- - -ان
ات-وق-ن-انت ق-اع سس-ال-ع-ب-ادة دت-ق-دي ن-يوشس امقران
ل -ع -واي -دواج -ي -نت ات اغ -رسس -ان زذغ ا’ن اط -ف-ان
دال-دي-ن-نسس-ان ادل-ع-واي-دنسس-ان امار انوتاف نتغرم
ان - - -غ ا◊ضس - - -ارة ا’ن ت - - -ب- - -دى ات- - -اوي ام- - -زان- - -ان
اسسيبانالعوايدنسسان ادون اقنان سسالعبادة.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر
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مواقيت
الصصلة

^ ١٧ج - -وان  :١٩٦٠اعÎاف
دول- -ة ال -ط -وغ -و ب -ا◊ك -وم -ة
اŸؤوق- - -ت- - -ة ل- - -ل- - -ج- - -م- - -ه- - -وري- - -ة
ا÷زائرية.
السصبت  ٢٢رمضصان  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ١٧جوان  ٢٠١٧م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

ا÷يــشس باŸرصصـــاد Ÿــن تسصــــول لــه نفسصـــه اŸسصــاسس بالسصيـــادة الوطنـــــية

الشصعب /بعد اللقاء التوجيهي بإاطارات وأافراد الناحية العسصكرية السصادسصة ،ترأاسس الفريق أاحمد قايد صصالح
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،مرفوقا باللواء مفتاح صصواب قائد الناحية،
اجتماع عمل ،ضصم أاركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأاركاناتهم وقادة الوحدات.

ا’سصتقلل –قق بالدم
والدموع

على بعد أإيام قليلة من حلول إلذكرى
 55لسضÎجاع إلسضيادة إلوطنية ،أإبى
إل- -ف- -ري- -ق إل أإن ي -ق -ف وق -ف -ة ت -أام -ل
وإعتبار ،مذكرإ بالتضضحيات إ÷سضام
إل -ت -ي ب -ذل-ه-ا ج-ي-ل ن-وف-م Èم-ن أإج-ل
إفتكاك حريته وإسضتقÓله قائ‘ Ó
هذإ إÛال«:إنكم ترإبطون ‘ هذه
إŸن-ط-ق-ة إل-غ-ال-ي-ة م-ن ت-رإب إل-وطن،
وإ÷زإئ- - -ر تسض- - -ت- - -ع - -د ه - -ذه إألي - -ام
لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب- -ال -ذك -رى  55لعيد
إلسض -ت -ق Ó-ل إل -وط -ن -ي ،وه -ي ذك -رى
تسضتوجب منا جميعا إلوقوف وقفة
تأامل وتذكر ،حتى نتقاسضم جميعا مع
شض-ع-ب-ن-ا ب-رم-ت-ه ،ب-ه-ج-ة إح-ي-ائ-ه ل-هذإ
إلعيد إلوطني إÿالد ،وقفة تع ـبـ ـق
ب - -ال - -ت - -ق - -دي - -ر وإلحÎإم وإإلجÓ- -ل
ل-ل-رج-ال إل-ع-ظ-ام ،إل-ذي-ن وه-ب-هم إلله
سضبحانه وتعا ¤قوة إإلرإدة ورسضوخ
إل- -ع- -زÁة ،وث- -بت خ- -ط- -اه- -م إ ¤م -ا
يسضتجيب مع عظمة ثورتهم إلشضعبية
وإل -رب -ان -ي -ة وم -ك-ن-ه-م م-ن إسض-ت-ك-م-ال
مسضÒتها إŸظفرة وزحفها إŸنتصضر،
هذه إلثورة إلكبÒة وإلشضاﬂة ،كÈ
طموحاتها وشضموخ أإهدإفها ،إلنبيلة
وإلسضامية ،نبل مبادئها وسضمو قيمها،
ف-ذل-ك-م ه-و إلسض-ت-قÓ-ل إل-ذي –ق-ق
ب -ال -دم وإل -دم -وع ،إل-ذي ي-ع-ود إل-ي-ك-م
إل - -ي - -وم وإجب إÙاف - -ظ - -ة ع - -ل- -ي- -ه
ومسض- -ؤوول- -ي- -ة ت -ث -ب -يت عـرإه وت -ق -وي -ة
مقدرإته».
إثر ذلك ،قام إلفريق بزيارة مدرسضة

أإشض- -ب- -ال إألم- -ة ،ح -يث ت -اب -ع ع -رضض -ا
شض -ام  Ó-ح-ول م-ه-ام-ه-ا ،ق-دم-ه ق-ائ-د
إŸدرسض -ة ل -ي -ت -ف-ق-د ب-عضش م-رإف-ق-ه-ا
إإلدإرية وإلبيدإغوجية.
ك- -م- -ا ت- -ع- -د م- -درسض -ة أإشض -ب -ال إألم -ة
ب -ت -مÔإسضت ع -اشض -ر م -درسض -ة ُت -ن-ج-ز
خ Ó-ل إلسض -ن -وإت إل-ق-ل-ي-ل-ة إŸاضض-ي-ة،
وه -ي ﬂصضصض -ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م إŸت-وسض-ط
وسضعتها  800مقعد بيدإغوجي ،أإين
سضتشضرع ‘ تكوين إألشضبال إنطÓقا
من إŸوسضم إلدرإسضي .2018/2017
موإصضلة للزيارإت إŸيدإنية إلدورية
إﬂ ¤ت -ل -ف إل -ن -وإح -ي إل -عسض -ك-ري-ة،
وت -رسض -ي -خ-ا ÷ه-ود إل-ت-وإصض-ل إل-دإئ-م
وإŸسضتمر مع إألفرإد ،خاصضة خÓل
شضهر رمضضان إŸعظم ،يقوم إلفريق
أإحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير إلدفاع
إل- - -وط- - -ن- - -ي ،رئ - -يسش أإرك - -ان إ÷يشش
إل -وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ،إب-ت-دإء م-ن إل-ي-وم
إÿم- -يسش  15ج- -وإن  ،2017ب -زي-ارة
عمل وتفتيشش إ ¤قطاعات ووحدإت
إل- -ن- -اح- -ي- -ة إل- -عسض- -ك- -ري- -ة إلسض -ادسض -ة
بتمÔإسضت.

إا‚اع اسصÎاتيجية العمل
اŸتبصصر

كان إلفريق قد أإلقى ‘ إليوم إألول
م -ن زي -ارة إل-ع-م-ل وإل-ت-ف-ت-يشش ،ك-ل-م-ة
توجيهية تابعها أإفرإد جميع وحدإت
إل-ن-اح-ي-ة ،و‡ث-ل-ي ﬂت-لف إألسضÓك
إألم -ن-ي-ة ،ع Èت-ق-ن-ي-ة إل-ت-ح-اضض-ر ع-ن
بعد ،ثّمن فيها عاليا إ÷هود إ◊ثيثة
إŸبذولة لي Óونهارإ من قبل وحدإت
إلناحية ،بكيفية تقي بÓدنا من كل
إلشض-رور وإŸضض-ار أإم-ن-ي-ا وإج-ت-م-اع-يا
وإقتصضاديا ،و–مي أإرضضها وشضعبها
من أإي مصضدر من مصضادر إلتهديد
إıتلفة إألوجه وإŸتعددة إألبعاد.
وذكر ‘ كلمته «إنني لن أإمل إطÓقا
م- -ن إل- -ت -ذك Òوإع -ادة إل -ت -ذك ،Òب -أان
ترسضيخ مقومات وتثبيت دعائم إألمن
إلقومي للجزإئر ،هو إلعمود إلفقري
إلذي ينبني عليه جهد ،بل جهود،
إ‚اح إسضÎإت-ي-ج-ي-ة إل-ع-م-ل إŸت-بصضر
وإلعق ÊÓإلذي نحن بصضدد إ“امه
بدعم وتوجيه من لدن فخامة إلسضيد
رئ -يسش إ÷م -ه -وري-ة ،إل-ق-ائ-د إألع-ل-ى
ل- -ل- -ق- -وإت إŸسض- -ل -ح -ة وزي -ر إل -دف -اع
إلوطني.
وهي مهمة بقدر ما ندرك أإهميتها
وحسض -اسض -ي -ت -ه -ا وعـلـو شض -أان-ه-ا ،وأإن-ه-ا
وإجبة إلتنفيذ مهما كانت إلظروف
وإألح- -وإل ،ف- -إان- -ن- -ا ن- -درك أإيضض -ا ‘

إا‚ازات ‘ مسصÒة القوات
اŸسصلحة

كما جدد إلفريق إلتذك Òباÿطوإت
Ÿوفقة إŸقطوعة من قبل إ÷يشش
إُ
على جميع إألصضعدة ،وهي إÿطوإت
إل- -ت- -ي م -ك -نت م -ن إل -ت -ح -ك -م إ÷ي -د
وإلفعال ‘ مقاليد إلقوة إلعسضكرية
ومتطلبات تطويرها إŸسضتمر قائÓ
‘ هذإ إلشضأان ‘« »:هذإ إلسضياق،
فإاننا نحمد إلله كثÒإ على إألشضوإط
إل-ن-اج-ح-ة وإÿط-وإت إŸوف-ق-ة إل-ت-ي
قطعها إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ‘
إلسضنوإت إلقليلة إŸاضضية .خطوإت
تشضهد عليها هذه إإل‚ازإت إŸعتÈة
ع-ل-ى ج-م-ي-ع إŸسض-ت-وي-ات إل-ت-ن-ظيمية
وإŸنشض-آات-ي-ة وإل-ت-جهيزية وإلتسضليحية
وإل -ت -ك-وي-ن-ي-ة وإإلع-دإدي-ة ،ب-ل وح-ت-ى
ع-ل-ى مسض-ت-وى إ÷وإنب إلج-ت-م-اع-ي-ة
Óفرإد ،وتلكم
وإلنفسضية وإŸعنوية ل أ
ه- -ي إŸق- -وم- -ات إألسض- -اسض- -ي -ة إل -ت -ي
تسضتوجبها جهود –قيق إŸزيد من
إل - -نضض - -ج وإل- -ت- -م- -رسش وإŸزي- -د م- -ن
إل -ت -ط -وي -ر وإل -ت -ح -ديث ،وه -ي ك -ل-ه-ا
مسض -الك م -وصض-ل-ة ح-ت-م-ا ،ب-ح-ول إل-ل-ه
وق -وت -ه ،إ ¤ت -ف -ع-ي-ل م-ق-درإت إل-ق-وة
إل-عسض-ك-ري-ة وت-رسض-ي-خ أإسضسش ‚اع-تها
إلعملياتية».
ووإصض- -ل إل -ف -ري -ق  »:إألك -ي -د أإن أإكÈ
رصض- -ي- -د أإصض- -ب- -ح إآلن ب -ح -وزة أإف -رإد
إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،رفقة كافة
أإفرإد إألسضÓك إألمنية إألخرى ،هو
ه -ذه إلشض -ح -ن -ة إŸع -ن -وي -ة إل -رف -ي-ع-ة
وإŸسض -ت -ح-ق-ة إل-ن-اج-م-ة ع-ن إلشض-ع-ور
ب -الن -تسض-اب إ ¤ج-يشش أإصض-ب-ح ب-ف-ع-ل
إألشض- - -وإط إŸدي- - -دة إŸق- - -ط - -وع - -ة
وإلنتائج إŸثمرة إÙققة على أإكÌ
من صضعيد ،يتحكم –كما كبÒإ ‘
مقاليد إلقوة إلعسضكرية ،ومسضتوعبا
إسض-ت-ي-ع-اب-ا ك-امŸ Ó-ت-ط-ل-بات تفعيلها
وتطويرها ،هذإ إلرصضيد إلذي بقدر
م-ا ن-ف-ت-خ-ر ب-ه ون-ع-ت-ز ب-ا÷ه-ود إل-ت-ي
أإث-م-رت-ه ،ف-إان-ن-ي أإدع-و إ÷م-ي-ع ،ق-ادة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،سضليل جيشش
إل - -ت- -ح- -ري- -ر إل- -وط- -ن- -ي ،ب- -أان ت- -وفÒ
م -ت -ط -ل -ب -ات -ه -ا إل -ف -اع -ل -ة وإل-ف-ع-ل-ي-ة،
يسضتوجب بصضفة مسضتمرة قدرإ كافيا
م -ن إل -ع -ن -اي -ة وإل -رع -اي -ة وإŸت -اب -ع-ة
إŸي - -دإن- -ي- -ة ،ويسض- -ت- -ل- -زم ب- -ال- -ت- -ا‹،
وب- -الضض- -رورة ،ت- -ب- -ن- -ي ه -ذإ إŸسض -لك
إلعملي إŸثابر ،إلذي دأإبناÃ ،وإظبة
شض -دي -دة ،ع -ل -ى إت -ب -اع -ه ط -ي -ل-ة أإي-ام
إلسضنة».

 26°وهران
 26°وهران

الثمن  ١٠دج

’رهاب
أابـــرز مــن “ــÔاسصت دور الوحــدات ‘ تــأام Úالبلد من ا إ

‘ بدإية إلجتماع إلذي ” خÓل
إل -ي -وم إل -ث -ا Êم -ن زي -ارت -ه ،إسض -ت -م -ع
إلفريق إ ¤عرضش شضامل حول إلوضضع
إل-ع-ام ل-ل-ن-اح-ي-ة ،قّ-دم-ه إللوإء مفتاح،
إضضافة إ ¤عروضش قادة إلقطاعات
إلعملياتية ورؤوسضاء ﬂتلف إŸصضالح
إألمنية.
بعدها أإلقى إلفريق كلمة توجيهية
أإكد فيها على إألهمية إ◊يوية إلتي
ت-ك-تسض-ي-ه-ا ه-ذه إل-ن-اح-ي-ة إل-عسض-ك-رية،
وإلدور إلفعال إلذي تقوم به وحدإتها
إŸن - -تشض - -رة ع - -ل- -ى ط- -ول إلشض- -ري- -ط
إ◊دودي ‘ ت- -أام Úإل- -ب Ó-د م -ن ك -ل
إآلف- -ات ،و‘ م- -ق- -دم- -ت -ه -ا إإلره -اب
وإ÷رÁة إŸن - -ظ - -م - -ة وإل - -ت - -ه- -ريب
Ãخ- -ت -ل -ف أإشض -ك -ال -ه ق -ائ  ‘ Ó-ه -ذإ
إŸق -ام« :إن ح -ف -ظ ه -ي -ب -ة إ÷زإئ -ر
إق -ل -ي -م -ي -ا ودول -ي -ا ه-ي م-ه-م-ة ن-ب-ي-ل-ة
م - -وضض - -وع - -ة ب Úأإي - -دي أإب - -ن - -ائ - -ه- -ا
إıلصض Úإلذين يقع على عاتقهم
دور ووإجب ومسض- -ؤوول- -ي- -ة إ“ام ه -ذه
إŸه -م -ة إل -ب -ال -غ -ة إ◊ي-وي-ة ،لسض-ي-م-ا
ون- -ح- -ن ن- -ع -يشش إل -ي -وم ‘ ع -ا ⁄غÒ
مسض - -ت- -ق- -ر وغ Òآإم- -ن وغ Òم- -أام- -ون
إ÷انب بكل ما تعنيه هذه إلعبارة من
م -ع -ن -ى ،وإألم -ث -ل -ة ع -ل -ى ذلك ك -ثÒة
وكثÒة جدإ ،أإثبتها إŸاضضي إلقريب
وإل -ب-ع-ي-د وي-ث-ب-ت-ه-ا إ◊اضض-ر ،وه-و م-ا
ج -ع -ل -ن -ا وي -ج -ع-ل-ن-ا إل-ي-وم ‘ إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي ،نعمل ،بسضند ودعم
ف -خ -ام -ة إلسض -ي-د رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة،
إلقائد إألعلى للقوإت إŸسضلحة وزير
إل-دف-اع إل-وط-ن-ي ،ع-ل-ى “ت Úدع-ائ-م
قدرتنا إلعسضكرية ،وعلى إسضتنهاضش
أإدإتها إلرإدعة ،لتكون باŸرصضاد لكل
من تسضول له نفسضه إلغادرة ،إلتفكÒ
‘ إŸسضاسش بسضيادة إ÷زإئر وبأامنها
إلوطني».

الفجر٠٣.٣٧...............:
الظهر١٢.٤٩...............:
العصصر١٦.٤١...............:
المغرب٢٠.١٢..............:
العشصـاء٢١.5٣................:

وم - -رؤووسض ،Úب - -أان ي - -ع- -م- -ل- -وإ ع- -ل- -ى
إسضتغÓله وتسضخÒه ‘ سضبيل إ“ام
إŸهام إŸوكلة».
و‘ ختام إللقاء ُفسضح إÛال أإمام
أإفرإد إلناحية للتعب Òعن إنشضغالتهم
وإهتماماتهم ،وإلذين جددوإ إلتأاكيد
ع-ل-ى أإن-ه-م سض-ي-ظ-ل-ون إل-ع Úإلسضاهرة
أإبدإ على حماية حدودنا إلوطنية من
كل إلشضرور وإآلفات.
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بفضصل جهود ا÷يشس

اإ’رهـ ـابي «ل’ .دمي ﬁمد» يسصلم نفسص ـ ـه بتمÔاسصـ ـت
«الشص -عب» ‘ إط -ار م -ك -اف-ح-ة إإلره-اب وب-فضض-ل
ج- -ه- -ود ق -وإت إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشض -ع -ب -ي ،سّض -ل -م
إإلرهابي إŸسضمى «ل .لدمي ﬁمد» إŸدعو «أإبو
صضعب» نفسضه للسضلطات إلعسضكرية بإاقليم إلناحية
إل -عسض -ك-ري-ة إلسض-ادسض-ة ب-ت-مÔإسضت ،ظ-ه-ر أإمسش 16
جوإن  ،2017وكان بحوزته مسضدسش رشضاشش من نوع
كÓشضنيكوف وكمية من إلذخÒة.
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى و‘ إط- -ار ﬁارب -ة إل -ت -ه -ريب
وإ÷رÁة إŸن- -ظ- -م- -ة“ ،ك- -نت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش
إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ق-ط-اع إل-ع-م-ل-ي-ات-ي ÷انت/
ن.ع ،4.بالتنسضيق مع أإفرإد إ÷مارك ،من ضضبط
ك- -م- -ي- -ة م- -ن إل -ك -ي -ف إŸع -ال -ج ُت -ق -در بـ ()24,17
كيلوغرإم ،كانت ّﬁملة على م Ïسضيارة رباعية
إلدفع.

إلوطني إلشضعبي على مسضدسض Úرشضاشض )02( Úمن
نوع كÓشضنكوف وكمية من إلذخÒة بأادرإر/ن.ع3.
وﬂب -أا ي -ح -ت-وي ع-ل-ى ثÓ-ث ( )03ق-ن-اب-ل ت-ق-ليدية
ومعدإت تفج Òوأإغرإضش ﬂتلفة بتيبازة/ن.ع.1.
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوقف عناصضر حرسش إ◊دود وحرسش إلشضوإطئ
بالطارف/ن.ع ،5.ثÓثة ( )03أإشضخاصش و” حجز
( )3,69كيلوغرإم من إŸرجان ومعدإت إلغطسش.
فيما أإحبطت وحدإت حرسش إ◊دود ﬁاولت
تهريب أإزيد من ( )10482ل Îمن إلوقود بكل من
سضوق أإهرإسش وتبسضة وإلطارف.
وبتمÔإسضت/ن.ع ،6.أإوقفت مفرزة للجيشش أإربعة
( )04م -ه -رب Úوح -ج -زت م -رك -ب -ة رب -اع -ي-ة إل-دف-ع
ومعدإت تنقيب عن إلذهب.

...القضصاء على إارهابي ÚواسصÎجاع
أاسصلحة

...وتوقيف Œار ﬂدرات وإابطال
ﬁاو’ت هجرة غ Òشصرعية

‘ إط -ار م -ك -اف -ح -ة إإلره -اب ،وإث -ر دوري -ة ق-رب
م-دي-نة “Ôإسضت/ن.ع ،6.قضضت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشش
إلوطني إلشضعبي ،ظهر أإمسش  15جوإن  ،2017على
إرهابي )02( Úإثن ÚوإسضÎجعت بندقيت)02( Ú
رشضاشضت Úمن نوع ( )FMPKوكمية معتÈة من
إلذخÒة ومركبة رباعية إلدفع.
هذه إلعملية إ÷ديدة ،إلتي تضضاف إ ¤سضلسضلة
إلنتائج إŸيدإنية إإليجابية إÙققة من طرف
قوإت إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،تؤوكد مدى إليقظة
وإلسض -ت -ع -دإد إل -دإئ -م ،Úع Èك -اف -ة رب-وع إل-بÓ-د،
لدحضش كل ﬁاولت إŸسضاسش بأامن وإسضتقرإر
إلبÓد.

من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلشضوإطئ وعناصضر
إلدرك إلوطني بوهرإن/ن.عﬁ ،2.اولت هجرة
غ Òشضرعية لـ ( )64شضخصضا ،فيما أإوقفت مفارز
ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي بأادرإر/ن.ع ،3.ث-م-ان-ية
( )08م- -ه- -اج- -ري- -ن غ Òشض -رع -ي Úم -ن ج -نسض -ي -ات
ﬂتلفة.
‘ إطار مكافحة إإلرهاب ،أإوقفت مفارز للجيشش
إلوطني إلشضعبي ،يوم  14جوإن  ،2017عنصضري
( )02دع-م ل-ل-ج-م-اع-ات إإلره-اب-ي-ة ب-ك-ل م-ن ت-ي-زي
وزو/ن.ع 1.وقسضنطينة/ن.ع.5.
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ع-ن-اصضر إلدرك إلوطني،
تاجري ﬂدرإت ( )02بوهرإن/ن.ع 2.وحجزت ()66
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج و( )04مركبات ومبلغ من
إŸال ُيقدر بـ( )600.000دينار جزإئري.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلشضوإطئ وعناصضر
إلدرك إلوطني بكل عنابة/ن.ع 5.ووهرإن/ن.ع،2.
ﬁاولت هجرة غ Òشضرعية لـ ( )59شضخصضا ،فيما
أإوقف حرإسش إ◊دود بتلمسضان/ن.ع ،2.سضتة ()06
مهاجرين غ Òشضرعي Úمن جنسضيات ﬂتلفة.

لرهاب
...توقيف  5عناصصر دعم ل إ
‘ إطار مكافحة إإلرهاب ،أإوقفت مفارز للجيشش
إل -وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ع-ن-اصض-ر إل-درك
إل -وط -ن -ي وإألم-ن إل-وط-ن-ي ،ي-وم  15ج -وإن ،2017
خ-مسض-ة ( )05ع-ن-اصض-ر دع-م ل-ل-ج-م-اعات إإلرهابية
ب- -ك- -ل م- -ن سض- -ك- -ي -ك -دة/ن.ع 5.وإلبليدة/ن.ع1.
ووهرإن/ن.ع .2.ف- -ي- -م- -ا عÌت م- -ف -ارز ل -ل -ج -يشش

’عـــــلميÚ
مبــــادرة لقيـــت اسصتحسصـــــان ا إ

«’فـ ـ ـارج» تتق ـ ـ ـاسصم مـ ـ ـ ـع الصصح ـ ـ ـافي Úإافطـ ـ ـار ا رمضص ـ ـاني ـ ـ ـا
حلــــول بيئيـــــة واقتصصاديــــة ‘ مشصاريـــــع اسصتثماريــــــــة

’ربعاء
’علمية ليلة ا أ
سصهرة رمضصانية ‡يزة عاشصها الصصحافيون من ﬂتلف العناوين ا إ
واÿميسس بفندق البسصتان بجوار مقام الشصهيد بادرت بها ’فارج هولسصيم ا÷زائر التي تقاسصمت
مائدة الفطور معهم.

فنيدسس بن بلة

أإشضاد إلصضحافيون Ãا قامت به
مؤوسضسضة إنتاج إألسضمنت وموإد
إلبناء بجمع إألسضرة إإلعÓمية
إل- -ت- -ي م- -ا أإح- -وج- -ه- -ا إ ¤ه- -ذه
إ÷لسض -ات ل -لÎف -ي-ه ع-ن إل-ن-فسش
وتبادل أإطرإف إ◊ديث بعيدإ
عن ضضغط إلعمل إليومي Ÿهنة
إŸت -اعب وإك-رإه-ات-ه-ا .وه-و م-ا
ذك- -ر ب- -ه أإك Ìم- -ن صض -ح -ف -ي ‘
إل -ل-ق-اء إ◊م-ي-م-ي إل-ذي أإع-ط-ى
ل- - -رمضض- - -ان ن- - -ك- - -ه- - -ة وح - -رإرة
وخصض- -وصض -ي -ة ق -ائ -ل Úإن -ه -م ‘
ح -اج -ة م -اسض -ة ل -ه -ذه إ÷لسض-ات
إلتي إلتقى بعضضهم زمÓء لهم
بعد غياب طويل.
وقال آإخرون إن هذه إ÷لسضات
ت- -ع- -وضش إل- -ف- -رإغ إŸسض- -ج -ل ‘
إŸي -دإن ن -ت -ي-ج-ة غ-ي-اب أإم-ك-ن-ة
ونوإدي يلتقي فيها إإلعÓميون
وي - -ف- -ت- -ح- -ون ن- -ق- -اشض- -ات ح- -ول
ه-م-وم-ه-م وإنشض-غالتهم وقضضايا
إألمة وإلوطن ،مثلما جرى أإيام
زم- -ان ح- -يث –ولت إŸق- -اه -ي
بوسضط إلعاصضمة إ ¤نوإد ثقافية
وف- -ك- -ري -ة وإألم -ث -ل -ة ت -ق -دم -ه -ا
«إل - -ل - -وتسش» بسض - -اح- -ة أإودإن ،أإو
«ب- - -ورإ ب- - -ورإ» ب - -ج - -وإر إلÈي - -د
إŸرك -زي دون نسض -ي-ان إل-ن-دوإت
إلسض- -اخ- -ن- -ة إل- -ت- -ي ك -انت Œري
بقاعة إلنفق وغÒها إلتي ظلت
ع -ل -ى إل -دوإم وج -ه -ة إŸث -ق-فÚ
وإلنخب بأابعد مدإها وأإوسضعه.
ذك -ر ل -وك ك-ال-ب-ا ،إŸدي-ر إل-ع-ام
لشضركة لفارج إ÷زإئر بأاهمية
إŸب-ادرة إŸوج-ه-ة ل-لصض-ح-افيÚ

إل- -ذي- -ن ق -ال إن -ه -م شض -رك -اء ‘
نشض- - - -اط لف- - - -ارج ودوره- - - -ا ‘
م -رإف -ق-ة إلسض-ل-ط-ات إل-ع-م-وم-ي-ة
لبناء إقتصضاد متنوع منتج للشضغل
وإلÌوة وإلقيمة إŸضضافة دون
إت -ك-ال-ي-ة ع-ل-ى إÙروق-ات وم-ا
ي-ح-م-ل-ه م-ن أإخ-ط-ار ك-ل-م-ا إنهار
سضعر إلÈميل ‘ ﬁيط دو‹
غ Òمسضتقر تتحكم فيه بارونات
وتفرضش مضضاربة.
وق -ال ك -ال -ب -ا ‘ رد ع-ل-ى سض-ؤوإل
«إلشض- -عب» ح- -ول إŸضض- -ارب -ة ‘
سض -ع -ر إألسض -م -نت إل-ت-ي أإدت إ¤
إرت- - -ف- - -اع إلسض - -ع - -ار ‘ إآلون - -ة
إلخÒة أإن لفارج حريصضة على
تطبيق إسضÎإتيجيتها ‘ توفÒ
م-وإرد إل-ب-ن-اء ب-السض-ع-ر إŸرسض-م،
وت -و‹ تسض -وي -ق -ه ب -ن -فسض -ه-ا عÈ
Óﬁت ب-ات-يسض-ت-ور إل-ت-ي ت-رإهن
على فتح  50منها قريبا .وهي
Óﬁت تضض -م-ن تسض-وي-ق م-ن-ت-وج

حامل إلعÓمة لفارج غ Òقابل
للغشش وإلتÓعب.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أإشض-ار سضÒج دي-ب-وإ
مدير إلعÓقات إلعامة باألهمية
إŸمنوحة من لفارج للسضÓمة
إألمنية وإلصضحية وإعÓئها فوق
ك -ل حسض-اب-ات.وق-ال إن إل-ط-اق-م
إŸشض -رف ع -ل -ى إلشض -رك -ة إل -ت -ي
دخلت إ÷زإئر ألول مرة 2008
وت-وإصض-ل ت-ط-ب-ي-ق إلتزإماتها مع
إلسض- -ل- -ط- -ات ع Èت- -وف Òإن- -ت -اج
إألسض-م-نت ومشض-ت-ق-ات-ه ،وت-وسض-يع
إلسض- -ت- -ث- -م- -ارإت ت- -ع -م -ل م -ا ‘
إŸقدرة من أإجل إلوقاية من
تسضجيل أإي حادث عمل معتÈة
إŸورد إل- - - -بشض- - - -ري رأإسش إŸال
إلثابت غ Òإلقابل للمسضاسش.
وإسضتعرضش ديبوإ حصضيلة نشضاط
لفارج وتوسضيع إنتاج إألسضمنت
خاصضة بدخول معامل إلنشضاط
م- -ن- -ه- -ا ع- -ل -ى وج -ه إل -ت -ح -دي -د

«سضيÓسش» ببسضكرة مرإهنة على
تسض- - -ج- - -ي- - -ل ف - -ائضش تشض - -رع ‘
تصضديره بدءإ من .2018
لفارج هولسضيم عرضضت حلول
Ÿرإفقة إألشضغال إلعمومية ‘
تهيئة إلطرق وإŸنشضآات إلفنية
ب- -اسض- -ت- -ع- -م- -ال إŸوإد إÙل -ي -ة
Ÿعا÷ة إلÎبة وتوظيفها بعÚ
إŸكان.هذه إ◊لول إلتي ترإها
م-ن إŸشض-اري-ع إلصض-دي-ق-ة ل-ل-بيئة
ون- -الت ح- -ق- -ه -ا م -ن إله -ت -م -ام
وإل - -روإج ،ت - -رإف - -ق ب- -خ- -ي- -ارإت
إق -تصض -ادي -ة ‡ث -ل -ة ‘ رسض -ك -ل-ة
إلنفايات وإعادة إسضتغÓلها.
ل- -ه- -ذإ إل- -غ -رضش وق -عت لف -ارج
إتفاقات شضرإكة مع وليات منها
إلبليدة من أإجل رسضكلة إلنفايات
وتوظيفها ‘ إلقتصضاد إألخضضر
مؤوكدة إلتزإمها بدف Îإلشضروط
منخرطة ‘ إلسضياسضة إلوطنية
إ ¤أإبعد إ◊دود.

