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الثÓثاء  ٢٧جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣ششوال ١٤٣٨هـ

قام مولود شسريفي وا‹ الو’ية Ãشساركة اŸقيم Úبدار
اŸسسن Úو أاطفال دار اŸسسعفة فرحة العيد ،حيث وقف على
ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،و اط-ل-ع ع-ل-ى ال-تسس-ه-يÓ-ت
’طفال اليتامى ،و
اŸنوحة للعائÓت التي تريد التكفل با أ
بعد تقدÁه تهانيه لكل عمال اŸؤوسسسسة وزع هدايا رمزية,
ث -م ت -وج -ه إا‹ دار اŸسس -ن Úح -يث –دث م -ط -و’ م -ع ه-ذه
’مكانيات,لكن الدفء
الفئة التي و إان وفرت الدولة كل ا إ
العائلي ’ يعوضس باŸادة .كما اسستغل الفرصسة للوقوف على
ظروف التكفل و اŸعاملة ا◊سسن اŒاه اŸسسن Úالذين رمتها
’ق-دار ووج-دوا أان-فسس-ه-م ب-ع-ي-دي-ن ع-ن ع-ائلتهم .اŸسسنون
ا أ
اسستحسسنوا اŸبادرة حيث و جدوا نفسسهم ‘ أاجواء ا’حتفال
بعيد الفطر خاصسة و أان اŸوكب الرسسمي تضسمن عدد كبÒ
’من للو’ية’
من اŸدراء التنفيذي Úو كذا أاعضساء ÷نة ا أ
’من الوطني اŸتواجدين ‘ أاماكن عملهم ليسسهروا على امن
ليقوم بعد ذلك بزيارة عناصسر ا أ
’منية.
اŸواطن Úخاصسة با◊واجز ا أ
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أامـ ـ ـ ـ ـ ـن العاصسم ـ ـة يـزور األطف ـال
اŸرضس ـ ـ ـ ـى Ãسستشسف ـ ـى باشسـ ـ ـ ـ ـا

نظمت مصسالح أامن و’ية ا÷زائر امسس وعشسية حلول عيد
’ط-ف-ال اŸرضس-ى اŸق-ي-مÃ Úسس-تشس-ف-ى
ال -ف-ط-ر زي-ارة ل-ف-ائ-دة ا أ
’دخال
مصسطفى باشسا ا÷امعي أاين قدمت لهم هدايا رمزية إ
الفرحة والبهجة ا ¤قلوبهم وذلك ‘ اطار سسياسسة التضسامن
Óمن الوطني ‘ مثل
والتكافل التي تنتهجها اŸديرية العامة ل أ
هذه اŸناسسبات.
قال اÓŸزم ا’ول ابعزيزن مولود اŸكلف با’تصسال وا’عÓم
على مسستوى امن و’ية ا÷زائر ان هذه الزيارة تندرج ضسمن
’من من ﬂتلف اŸقاطعات ا’دارية
زيارات ‡اثلة Ÿصسالح ا أ
ع Èك -اف -ة مسس -تشس-ف-ي-ات ال-ع-اصس-م-ة ل-ف-ائ-دة ا’ط-ف-ال اŸرضس-ى
عشسية
حلول عيد الفطر وذلك ضسمن اسسÎاتيجية اŸديرية العامة
لÓمن الوطني للتواصسل والتكافل مع هذه الشسريحة ‘ مثل
هذه اŸناسسبات.
’طفال Ãصسلحة ا’سستعجا’ت ا÷راحية Ãسستشسفى
وتلقى ا أ
مصسطفى باشسا هدايا رمزية زرعت ا’بتسسامة على وجوههم
ب-ال-رغ-م م-ن ا’’م ال-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا م-ت-م-ن Úل-لجميع عيدا
سسعيدا .فيما رحبت ا’مهات بهذه اŸبادرة التي تأاتي لتخفف
ع -ن صس -غ -اره -م ول -و ب -الشس-يء ال-يسس Òشس-ي-ئ-ا م-ن م-ع-ان-ات-ه-م م-ع
اŸرضس.

يوم إاعÓمي حول «تعزيز الشسراكة لتطوير قطاع السسياحة»
ي-ع-ق-د ن-ادي اŸت-ع-ام-ل Úل-ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ب-و’ي-ة قسس-نطينة ،يوما إاعÓميا حول
’حد  2جويلية
موضسوع «تعزيز الشسراكة لتطوير قطاع السسياحة» ،وذلك يوم ا أ
الداخلÃ ،قر اŸركب الثقا‘ ﬁمد العيد آال خليفة على السساعة  9.00صسباحا.
ي -ت -م خ Ó-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ا’سس-ت-م-اع إا ¤م-داخÓ-ت ال-ت-ق-ن-ي Úب-خصس-وصس م-وضس-وع
الشس-راك-ة ،و إامضس-اء ات-ف-اق-ي-ات ل-ل-م-ع-امÓ-ت ال-ت-ح-ف-ي-زية ب Úالوكا’ت السسياحية
اŸنضسوية –ت لواء النادي و بعضس الفنادق و اŸطاعم اŸصسنفة بو’ية قسسنطينة،
حيث يسستفيد Ãوجب هذا العقد زبائن الوكا’ت السسياحية من تخفيضسات ‘
’سسعار ،كما يتم توقيع اتفاقية مع الشسركة ا÷زائرية للتأام Úو إاعادة التأام.Ú
ا أ

تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوين  4224مسسع ـ ـ ـ ـ ـ ـف بسسطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف

‘ إاط -ار اŸسس -اع -ي اŸت -واصس -ل-ة ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة لÎق-ي-ة
’ولية –ت شسعار «مسسعف «
’سسعافات ا أ
’سسعاف ا÷ماهÒي وتعميم تعلم ا إ
ا إ
لكل عائلة الذي انطلقت ‘ Œسسيده ،مع نهاية سسنة  ،2010تعكف مصسالح
ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة سس-ط-ي-ف ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا الÈن-امج بشسكل منتظم
Ãجموع  4دورات ‘ كل سسنة (دورة ‘ كل ثÓثي).
أافضست ال -دورة ال -ث -ان -ي -ة ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ة (دورة م-اي )2017إا¤
ي - - -ج - - -ري إاع - - -داد ﬂط - - -ط
ت-ك-وي-ن وب-نجاح  189مسس-ع-ف ،م-ن ب-ي-ن-هم  36ع-نصس-را نسس-وي-ا ،ع Èب-ل-دي-ات سس-ط-ي-ف ،ال-ع-ل-م-ة ،ع ÚوŸان ،ب-ن-ي
ال-ت-ه-ي-ئ-ة السس-ي-اح-ي-ة Ÿن-ط-ق-ت-ي ال-توسسع
ورثيÓن ،بني عزيز ،ع Úآارنات ،بوعنداسس و قنزات ،وبإاضسافة نتائج هذه الدورة (السسابعة والعشسرون) إا¤
السس -ي-اح-ي ب-ك-ل م-ن اŸك Ìوسس-ي-دي ب-وج-م-ع-ة
’ج-م-ا‹ ل-ل-مسس-ع-ف Úالذين ” تكوينهم
ال-ن-ت-ائ-ج السس-اب-ق-ة ،يصس-ب-ح ال-ع-دد ا إ
ال -واق -ع -ت Úب -دائ-رة ع Úالصس-ف-راء (ج-ن-وب و’ي-ة
 4224مسسعف ،بينهم  923عنصسر نسسوي.

ﬂطط للتهيئة السسياحية Ÿنطقتي مك Ìوسسيدي بوجمعة

ال -ن -ع -ام -ة) ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م م -ن اŸدي -ري -ة ال -و’ئ-ي-ة
ل-لسس-ياحة .أاط-ل-قت م-ؤوخ-را م-رح-ل-ة إاع-داد ﬂط-ط
التهيئة Ÿنطقتي مك 20(Ìهكتارا) وسسيدي بوجمعة (52
هكتارا) بعد أان انتهى إاجراء تشسخيصس شسامل و دقيق
للمؤوهÓت السسياحية التي تزخر بها اŸنطقتان من
حيث ثرائهما الثقا‘ والبيئي واŸناخي والطبيعي،
ك -م -ا أاوضس -ح ال -ق -ائ-م-ون ع-ل-ى م-ك-تب م-ت-اب-ع-ة
ا’سس-ت-ث-م-ار وال-تهيئة السسياحية بذات
اŸديرية.

اسستÓم قريبا  9هياكل تكوينية بوهران
يتدعم قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úبو’ية وهران قريبا باسستÓم 9
’‚از ،حسسبما علم لدى مدير القطاع.
هياكل جديدة تتواجد حاليا قيد ا إ
’مر بسسبعة مراكز للتكوين اŸهني ومعهدين متخصسصس ÚموزعÚ
يتعلق ا أ
على عدة بلديات بالو’ية على غرار مرسسى ا◊جاج و بوفاطيسس و سسيدي
الشسحمي و بطيوة وحي بلقايد (شسرق وهران) وغÒها بحسسب ما صسرح به
بلبكوشس عبد القادر.
تسسلم بعضس هذه الهياكل خÓل السسنة ا◊الية  2017فيما تسسلم أاخرى مع
بداية السسنة القادمة  ،2018بحسسب ذات اŸسسؤوول الذي أاشسار إا ¤أان «هذه الهياكل
’مثل
سستسساهم دون شسك ‘ –سس Úظروف التكفل باÎŸبصس ÚوتأاطÒهم بالشسكل ا أ
‘ ظل ا’رتفاع اŸسستمر لعدد اŸلتحق Úبهذه الهياكل التكوينية».

انتشسال جثة غريق بشساطئ أاوقـ ـاسس الصسخري
“ك -ن غ -ط -اسس -و ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة

توافد  1500سسائح أاجنبي على أادرار العام اŸاضسي

” تسسجيل توافد  1.500سسائح أاجنبي على و’ية أادرار ،خÓل اŸوسسم السسياحي اŸنقضسي (نوفم-Èماي) ،حسسبما
اسستفيد من مديرية السسياحة والصسناعة التقليدية .بحسسب اŸصسدر ذاته ،فإان هذا العدد يبقى دون الطموحات
مقارنة باŸواسسم السسياحية اŸنصسرمة ،نظرا لعدة عوامل متعلقة بالصسعوبات اŸادية نتيجة
’زمة اŸالية العاŸية .غ Òأان و‘ اŸقابل تعززت السسياحة الداخلية نحو الو’ية بصسفة
ا أ
ملحوظة من خÓل اŸؤوشسرات التي بينت ارتفاعها بنسسبة  10باŸائة ،حيث ” تسسجيل
أاك Ìم- -ن  25.000سس-ي-اح-ي ،خÓ-ل ن-فسس اŸوسس-م م-ن ال-ذي-ن ت-واف-دوا ع-ل-ى ال-هياكل
السسياحية باŸنطقة بحسسب اŸصسالح ذاتها.
يتدعم قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úبو’ية وهران قريبا

اسستÓم قريبا  9هياكل
تكوينية جديدة بوهران

ب -ب -ج -اي -ة ،أامسس ،م -ن ان-تشس-ال ج-ث-ة
’‚از ،حسسبما علم
باسستÓم  9هياكل جديدة تتواجد حاليا قيد ا إ
’م-ر بسس-ب-ع-ة مراكز للتكوين اŸهني
ل-دى م-دي-ر ال-قطاع .ي-ت-ع-ل-ق ا أ
شساب غريق يبلغ من العمر 18سسنة،
ومعهدين متخصسصس Úموزع Úعلى عدة بلديات بالو’ية على غرار
وال -ذي ي -ن -ح -در م -ن م-دي-ن-ة ت-ي-زي
مرسسى ا◊جاج و بوفاطيسس و سسيدي الشسحمي و بطيوة وحي بلقايد
’ح- -د
أانÈب - -ر ،ح - -يث غ - -رق ي - -وم ا أ
(شسرق وهران) وغÒها بحسسب ما صسرح به بلبكوشس عبد القادر.
الفارط على مسستوى شساطئ صسخري
تسسلم بعضس هذه الهياكل خÓل السسنة ا◊الية  2017فيما تسسلم
غﬁ Òروسس بـ «أاوقاسس» ،وقد ”
أاخرى مع بداية السسنة القادمة  ،2018بحسسب ذات اŸسسؤوول
ة
–وي-ل ج-ث-ة الضس-ح-ي-ة إا ¤مصس-لح
ال -ذي أاشس -ار إا ¤أان «ه -ذه ال -ه -ي -اك -ل سس-تسس-اه-م دون شسك ‘
ح- -ف- -ظ ا÷ثث Ãسس -تشس -ف -ى خ -ل -ي -ل
–سس Úظ- -روف ال -ت -ك -ف -ل ب -اÎŸبصس Úوت -أاطÒه -م
ع -م -ران .ت -ع -د ح -ال -ة ال -غ -رق ه-ذه
’م -ث -ل ‘ ظ-ل ا’رت-ف-اع اŸسس-ت-م-ر
ب -الشس -ك -ل ا أ
الثانية ،منذ افتتاح موسسم ا’صسطياف بشسواطئ بجاية ،بعد ا◊الة
ل -ع -دد اŸل -ت -ح -ق Úب-ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
التي سسجلت بشساطئ تيشسي.
التكوينية».
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
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التحرير
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ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بن صسالح  ،بوحجة وتبون يؤودون صسÓة العيد با÷امع الكبÒ

انتزع اŸركز الثالث بـ10
ميداليات منها  3ذهبية
الفريق الوطني للمÓكمة
يسستقبل من الوزير ولد علي

البطولة الفريقية بالكونغو
ﬁطة فاصسلة لتتويجات اخرى

ح -ظ -ي اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ل-ل-مÓ-ك-م-ة ظ-هÒة أامسس
باسستقبال اأ’بطال من طرف وزير الشسباب والرياضسة
الهادي ولد علي الذي تنقل إا ¤مطار هواري بومدين
الدو‹ منوها بتأالق اÓŸكم ÚخÓل الطبعة العاشسرة
ل-ل-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي ج-رت وق-ائ-ع-ه-ا ب-ال-كونغو
ب -رازاف -ي -ل.ج -رى ه -ذا ‘ ج -و ط-ب-ع-ت-ه اف-راح ال-ع-ي-د
وبهجته مثلما توقفت عليه «الشسعب» بع ÚاŸكان.
ه -ن -أا ول -د ع -ل-ي ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي وال-ري-اضس-ي Úع-ل-ى
تشسريفهم الراية الوطنية باحتÓلهم اŸركز الثالث
من ب Úرياضسيي  32دولة كانت حاضسرة من خÓل
النتائج اÙققة ‘ هذا اŸوعد الكب Òمنتزع10 Ú
ميداليات منها  3ذهبية تؤوهل اصسحابها لبطولة العا⁄
بأاŸانيا.
‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب» أاكد ولد علي بعد
ت -ه -ن -ئ -ة الشس-عب ا÷زائ-ري وا’م-ة ا’سسÓ-م-ي-ة ب-ع-ي-د
الفطر ان ا◊كومة ا÷زائرية بقيادة الوزير اأ’ول
ع- -ب- -د اÛي- -د ت- -ب- -ون تشس- -ج- -ع ال- -ري- -اضس -ي ‘ Úك -ل
ا’خ -تصس -اصس -ات ‘ إاط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ﬂط -ط ال -ع -م-ل
اŸسستمد من برنامج رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة والقرارات والتوجيهات اŸتعلقة
بالرياضسة والشسباب».
أاضساف الوزير ‘ ذات السسياق « نسسعى إا ¤مواصسلة
اŸرافقة والدعم لكل الرياضسي Úلهذا بلغت تهاÊ
ا◊كومة ا÷زائرية أ’بطال أافريقيا ‘ هذه الطبعة
بعدما شسرفوا ا÷زائر بتحصسلهم على  10ميداليات
منها  3ذهبيات 4 ،فضسيات ،برونزيت Úما سسمح لهم
ب -اح -ت Ó-ل اŸرك -ز ال -ث-الث خ-ل-ف ك-ل م-ن ال-ك-امÒون
ون -ام -ي -ب -ي -ا وت -أاه-ل ثÓ-ث-ة مÓ-ك-م Úب-ك-ل اسس-ت-ح-ق-اق
وجدارة لبطولة العا ⁄بأاŸانيا .
وواصس -ل ال -وزي -ر م -ط -م -ئ -ن -ا ان :ال -دول -ة وضس -عت ك -ل
اإ’مكانيات –ت تصسرف هذا الفريق الشساب من أاجل
–ضس ÒاŸوع -د ال -ع -اŸي ل -ت -ح -ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشس-رف-ة
ل -ل-ري-اضس-ة ا÷زائ-ري-ة خ-اصس-ة أان ال-ع-ن-اصس-ر ال-وط-ن-ي-ة
اسسÎجعت الثقة بقدرتها على –قيق اأ’فضسل بعد
اإ’خفاق ‘ أاوŸبياد ريودي جانÒو ونحن لن نÎاجع
عن دورنا اŸتمثل ‘ الدعم من كل ا÷وانب ورفع
معنويات اÓŸكم Úوهذا ما نهدف إاليه من خÓل
هذه الزيارة حتى يكون لدينا فريق قوي ‘ اŸواعيد
العاŸية واأ’وŸبية القادمة بحول الله».
مطار هواري بومدين  :نبيلة بوقرين

جمال أاوكيلي

عكسس صسور التضسامن والتÓحم الجتماعي

وفد وزاري يشسارك األطفال اŸقيم Úبدار الرحمة فرحة العيد
قام وفد وزاري أاول أامسس ،بزيارة
اأ’ط- -ف- -ال اŸرضس- -ى ب- -اŸسس -تشس -ف -ى
ا÷امعي «ﬁمد  ÚŸدباغ »Úبباب
ال- -واد واأ’ط- -ف -ال اŸق -ي -مÃ Úرك -ز
إاع -ادة الÎب -ي -ة ب -اأ’ب -ي-ار و ك-ذا ن-ز’ء
م- -ؤوسسسس -ة دار ال -رح -م -ة ب -ب -ئ -ر خ -ادم
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة وذلك Ãن-اسس-ب-ة
عيد الفطر اŸبارك.
تخللت زيارة هذا الوفد الذي يتشسكل
م- -ن وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية وتهيئة اإ’قليم نور الدين
ب- -دوي ووزي- -رة ال- -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
واأ’سسرة و قضسايا اŸرأاة غنية الدالية
و كذا وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي إا¤
جانب وا‹ و’ية ا÷زائر عبد القادر
زوخ ،ب- -ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع ه -داي -ا ع -ل -ى
اŸرضسى باŸسستشسفى وبعضس الفئات
‘ وضسعيات صسعبة كاŸسسن Úبدون
روابط أاسسرية اŸقيم Úبدار الرحمة
وذلك بغية إادخال عليهم الفرحة ‘
جو عائلي بهيج عكسس صسور التضسامن
والتÓحم ا’جتماعي.
وسسمحت هذه الزيارة بتقاسسم بهجة
ال -ع -ي -د م-ع ه-ؤو’ء اأ’ط-ف-ال اŸرضس-ى
وه -ذه ال -ف -ئ-ات ‘ وضس-ع-ي-ات صس-ع-ب-ة
ال-ذي-ن ي-ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه-م بسس-بب وضسعهم
ا’جتماعي أاو الصسحي قضساء مناسسبة
عيد الفطر ب Úأافراد عائÓتهم .
وبهذه اŸناسسبة أاكد بدوي ‘ تصسريح
للصسحافة أان هذه الزيارة تندرج «‘
إاطار العمل التضسامني الوطني الذي
يتجسسد و يتكرسس ‘ العمل اليومي
ل-ل-ح-ك-وم-ة ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-يمات رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وم- - -ن ج- - -ه- - -ة أاخ - -رى أاشس - -اد ب - -دوي
Ãسس -اه -م -ة و دور ﬂت -ل -ف م-ك-ون-ات
اÛت -م -ع Ãا ف -ي -ه -م اŸواط -ن‘ Ú
ال -ع-م-ل-ي-ات ال-تضس-ام-ن-ي-ة Œاه ال-ف-ئ-ات
اÙرومة واŸعوزة خاصسة ‘ شسهر
رمضسان.
كما تقدم الوزير ب»–ية خاصسة لكل
اŸؤوسسسس -ات اأ’م -ن -ي -ة وع -ل -ى رأاسس -ه-ا
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ال -ذي -ن
يسس- -ه -رون ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن
واسستقرار الوطن وضسمان الطمأانينة
للمواطن.

ومن جهتها أاكدت الدالية أان هذه
الزيارة تعد Ãثابة «رسسالة تÎجم
مدى تضسامن ا◊كومة مع ﬂتلف
شس- -رائ- -ح اÛت- -م- -ع» سس- -ي- -م- -ا Œاه
الفئات اÙرومة والذين هم ‘
وضس -ع-ي-ات صس-ع-ب-ة داع-ي-ة ‘ ال-وقت
ذاته إا ¤جعل مثل هذه اŸناسسبات
’عياد فرصسة لتعزيز التضسامن
وا أ
وال- - -ت- - -آازر وت - -رسس - -ي - -خ ال - -ت Ó- -ح - -م
ا’ج- -ت- -م- -اع -ي بﬂ Úت -ل -ف أاف -راد
اÛتمع.

بن غÈيت على حسسابها بتوي:Î

 ٪ 56.33نسسبة النجاح ‘ التعليم اŸتوسسط

بلغت نسسبة النجاح ‘ امتحان شسهادة التعليم اŸتوسسط (دورة جوان )2017
 ،٪56,33حسسب ما أاعلنت عنه وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن غÈيت ،أامسس،
على حسسابها الرسسمي Ãوقع التواصسل ا’جتماعي توي.Î
وأاضسافت السسيدة بن غÈيت أان ا’عÓن عن النتائج يكون اليوم الثÓثاء على
السس -اع -ة  11:00ع -ل -ى م -وق -ع ال -دي -وان ال -وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات واŸسس-اب-ق-ات
 . bem.onec.dzللتذك Òفقد خاضس امتحانات شسهادة التعليم اŸتوسسط
لهذا العام والتي جرت أايام  5، 4و 6جوان ا÷اري ،أازيد من  566أالف مÎشسح
موزع Úعلى  2.234مركز إاجراء.

بن حبيلسس :ا÷زائر لن تتخلى
عن مسساعدة الرعايا اإلفريقيÚ
أاكدت رئيسسة الهÓل اأ’حمر ا÷زائري ،سسعيدة بن حبيلسس ،أامسس ،أان ا÷زائر «لن تتخلى

أابدا عن مسساعدة الرعايا اإ’فريقي Úالذين ÷أاوا اليها نتيجة ا’وضساع اŸأاسساوية
والظروف ا’جتماعية الصسعبة التي تواجهها بلدانهم».
وقالت بن حبيلسس ‘ تصسريح للصسحافة عقب زيارتها لتجمع خاصس برعايا إافريقيÚ
Ãنطقة وادي الكرمة (ا÷زائر العاصسمة) أان ا÷زائر «متمسسكة بقيمها ا’نسسانية
والتضسامنية النابعة من مبادئ الدين اإ’سسÓمي ا◊نيف وأاصسالتها العريقة القائمة على
مبادئ التضسامن» ،ولذلك مثلما أاضسافت «سسنواصسل تقد Ëكل الدعم واŸسساعدات لكل
الÓجئ Úاإ’فريقي’ Úسسيما الذين يتواجدون بهذا التجمع والذي يفوق عددهم 1600
شسخصس».

لفة
جددت تضسامنها مع السسعودية ‘ ﬁاربة ا آ

ا÷زائر تدين بشسدة اıطط اإلرهابي
الذي اسستهدف ا◊رم اŸكي الشسريف

أاعرب الناطق الرسسمي لوزارة الشسؤوون اÿارجية عبد العزيز بن علي
الشسريف أامسس السسبت عن إادانة ا÷زائر الشسديدة للمخطط ا’رهابي ““الدنيئ
والبائسس““ الذي حاول اسستهداف ا◊رم اŸكي الشسريف يوم ا÷معة .قال
ال -ن -اط -ق ال -رسس -م -ي ل -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ‘ تصس -ري-ح ل-وأاج ““ن-دي-ن بشس-دة
’ره -اب -ي ال -دن -ي -ئ وال -ب-ائسس ال-ذي ح-اول اسس-ت-ه-داف ا◊رم اŸك-ي
اıط -ط ا إ
الشسريف ‘ أاواخر هذا الشسهر الفضسيل““.
واأضساف بن علي الشسريف قائ““ :Óواإذ ‚دد شسجبنا لكل عمل اجرامي Áسس
وي-ن-ت-هك ح-رم-ة ال-ب-ق-اع اŸق-دسس-ة وم-ع-ا ⁄ال-دي-ن ا◊ن-ي-ف وم-ق-دسسات ا’أمة
ا’إسسÓمية فاإننا ‚دد رفضسنا ’آفة ا’إرهاب ونوؤكد على ضسرورة العمل على
اجتثاثها وﬁاربتها ‘ شستى اأشسكالها كما نعرب عن تضسامننا مع اŸملكة
العربية السسعودية الشسقيقة ملكا وحكومة وشسعبا““ .

..وتعرب عن ارتياحها
لتعي ÚاŸمثل الأ‡ي ا÷ديد لليبيا

أاعربت ا÷زائر عن ““ارتياحها““ لتعي Úوزير الثقافة اللبنا Êالسسابق غسسان سسÓمي
Óم Úالعام اأ’‡ي من أاجل ليبيا ،مؤوكدة ““اسستعدادها التام
‡ث Óخاصسا جديدا ل أ
لدعم جهوده من اجل تنفيذ ا’تفاق السسياسسي الليبي اÈŸم ‘  17ديسسم،““2015 È
حسسبما أاكده أامسس السسبت الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية ،عبد العزيز بن
علي الشسريف.
أاوضسح بن علي الشسريف ‘ تصسريح لواأج ان ““ا÷زائر تود أان تعرب عن ارتياحها
ÓمÚ
لتعي Úوزير الثقافة اللبنا Êالسسابق غسسان سسÓمي‡ ،ث Óخاصسا جديدا ل أ
العام Ÿنظمة ا’· اŸتحدة من أاجل ليبيا““.
واضساف الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية ان ““ا÷زائر تؤوكد له ‘ ،هذا
السسياق ،اسستعدادها التام لدعم جهوده لتنفيذ ا’تفاق السسياسسي الليبي اÈŸم ‘
 17ديسسم 2015 Èمن أاجل حل سسياسسي عن طريق ا◊وار الشسامل واŸصسا◊ة
الوطنية كطريق وحيد لتسسوية ا’زمة الليبية““.

17372

حفاظا على القرار السسيادي

‘ جو سساده اÿشسوع والسسكينة وسسط جمع من اŸواطنÚ

أادى رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن صسالح ورئيسس
اÛلسس الشسعبي الوطني السسعيد بوحجة و الوزير
اأ’ول عبد اÛيد تبون صسباح أاول أامسس ،صسÓة عيد
الفطر اŸبارك با÷امع الكب Òبا÷زائر العاصسمة ‘
ج- -و سس- -اده اÿشس- -وع والسس- -ك -ي -ن -ة وسس -ط ج -م -ع م -ن
اŸواطن.Ú
وقد أادى صسÓة عيد الفطر أايضسا بنفسس ا÷امع
أاعضساء من ا◊كومة وإاطارات من الدولة و‡ثلون
عن اأ’حزاب السسياسسية واÛتمع اŸد Êإا ¤جانب
أاعضس -اء السس -لك ال -دب -ل-وم-اسس-ي ال-ع-رب-ي واإ’سسÓ-م-ي
اŸعتمد با÷زائر.
و‘ خ -ط -ب -ت -ي الصس Ó-ة أاوضس -ح اإ’م -ام ان ي-وم ال-ع-ي-د
«تزداد فيه اÙبة ب Úأافراد اÛتمع وتتطهر فيه
النفوسس من الضسغائن واأ’حقاد» داعيا إا ¤ضسرورة
«ال -ت -مسسك» بصس -ل -ة ال-رح-م وذوي ال-ق-رب-ى واإ’حسس-ان
إاليهم ’سسيما ‘ مثل هذه اŸناسسبة الكرÁة.
وأاشسار اÿطيب إا ¤أان من أاعظم نعم الله عز وجل
بعد اإ’سسÓم «–قيق اأ’من وا’سستقرار الذي أاصسبح
سسائدا بفضسل اإ’صسÓحات التي “ت على ﬂتلف
اأ’صسعدة «حاثا ا÷ميع على «الوحدة واŸواسساة «
فيما ب Úافراد ا’مة داعيا اŸو ¤عز وجل أان يدË
ع -ل -ى ال -ب Ó-د ن -ع -م -ة اأ’م -ن وال -ع -اف-ي-ة وأان ي-رد ك-ي-د
الكائدين ‘ نحورهم.
وأاك- -د اأ’م- -ام أان وح- -دة اŸسس -ل -م Úت -ت -م م -ن خ Ó-ل
«انسسجامهم والتفافهم حول أاو‹ اأ’مر وا’بتعاد عن
الفرقة وكل ما Áسس بوحدة صسفهم».
وعقب أاداء صسÓة العيد تلقى بن صسالح و بوحجة
وتبون التها Êمن قبل اŸصسل.Ú

العدد
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عدم الذهاب أاو تفادي السسقوط في أاخطبوط اإ’سستدانة ..أادرج
كالتزام صسارم في مخطط عمل الحكومة ،خÓل المرحلة القادمة..
في تسسيير شسوون البلد في شسقيه اإ’قتصسادي والمالي في آان واحد.
وللوهلة اأ’ولى يتضسح جليا من خÓل قراءة متفحصسة لمضسمون ماورد
في هذا الشسأان أان الجزائر قررت اإ’عتماد على نفسسها ،في التكفل
بتنميتها الشساملة ونقصسد هنا إاختيار طريق التحدي ..وهو أامر ليسس
بالسسهل في خضسم التراجع المسسجل في عائدات البترول.
وهذه القناعة العميقة ..ليسست وليدة اليوم بل تعود إالى اللحظة اأ’ولى
عند تهاوي أاسسعار النفط وتعالي اأ’صسوات من هنا وهناك ..الداعية
إالى التقرب من المؤوسسسسات المالية الدولية ’ ندري لماذا هذا اإ’لحاح
من قبل من ينشسط في هذا الحقل،
هذا ’ ينفي أابدا القول بأان هناك تآاكل لصسندوق الواردات إالى مسستوى
معين نظرا للطلبات المتزايدة على العملة الصسعبة فيما يتعلق بفاتورة
اإ’سستيراد ..وقد وصسف الوزير اأ’ول عبد المجيد تبون هذا الوضسع
«بالمقبول» ،وهذا يعني ضسمنيا بأان هناك هامشس مناورة واسسع اأو
باأ’حرى مفتوح أاو قائم حاليا من أاجل إاعداد أارضسية عمل ذكية تراعي
كل هذه المسستجدات الخارجية والسسعي لتكييفها مع الواقع الذي نحن
ع-ل-ي-ه ..إان-طÓ-ق-ا م-ن إاشس-ارة رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة خÓل اجتماع مجلسس الوزراء اأ’خير أان الوضسعية الراهنة
ل -ل -ب -ت -رول «ط -ال أام-ده-ا» ..وه-و تشس-خ-يصس واق-ع-ي وواضس-ح ..ن-ع-ت-ق-د
ج -ازم-ي-ن ب-أان-ه رسس-ال-ة واضس-ح-ة ال-م-ع-ال-م إال-ى ك-ل ال-ج-ه-ات ال-مسس-ؤوول-ة
والشس-رك-اء وال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ،م-ن أاج-ل ال-تشس-م-ي-ر ع-ل-ى السس-واع-د التكيف
إاقتصساديا مع هذه الحالة مهما كانت الظروف.
في هذااإ’طار فإان السسلطات العمومية أادركت أابعاد ما تعرضست له
أاسس -ع -ار ال -ن-ف-ط م-ط-ال-ب-ة ب-ت-غ-ي-ي-ر ال-وج-ه-ة اأو’ ن-ح-و إاسس-ت-ح-داث ذلك
التضسامن بين الحكومة واأ’طراف اإ’جتماعية في نطاق ما يعرف
بعقد النمو بواسسطة تنشسيط الثÓثية ومن جهة أاخرى اإ’سسراع إالى
التقليصس من النفقات العمومية والتحكم في فاتورة اإ’سستيراد بشسكل
جدي وفي هذا الشسأان فإان اإ’رادة الحالية تخفيضسها إالى  10مÓيير
دو’ر ،بد’ من الرقم المتداول حاليا والذي ’ يعقل اإ’سستمرار فيه،
مع نظرة أاكثر حيوية إالى التصسدير.
كل هذه التوجهات لترقية اإ’قتصساد الجزائري ما بعد البترول سستكون
محل تعميق وتحذير من قبل الحكومة في غضسون اأ’شسهر القادمة،
من أاجل معرفة التقدم الحاصسل على ضسوء كل اإ’جراءات المتخذة،
ليسس من باب التقشسف وإانما إاعادة تنظيم اأ’داء اإ’قتصسادي وفق
ن-ظ-رة ج-دي-دة م-رج-ع-ي-ت-ه-ا ال-ج-دي-ة اإ’نضس-ب-اط وال-ت-ن-وي-ع اإ’قتصسادي
كتدبير من التدابير المتبعة ’ ،ينجز بين عشسية وضسحاها بل هو تفكير
واسسع النطاق له صسلة وثيقة بالمعرفة الدقيقة لدواليب المؤوسسسسات
التجارية ،القادرة على طرح تلك القيمة اإ’ضسافية المرجوة والمبحوث
عنها في نفسس الوقت وهذا يتطلب إاعادة تصسنيف هذا اإ’رث على
أاسساسس رؤوية منطقية في مثل هذه الحا’ت اإ’سستثنائية التي تتطلب
حرصس ’ مثيل له في إاسستهداف المجا’ت المراد أان تكون مرافقة
ل -ه -ذا ال -مسس -ع -ى ال -وط -ن -ي الصس -ادق ال -رام -ي إال -ى إازال -ة ك-ل الشس-وائب
والسس -ل -ب -ي -ات ال -ت-ي م-ا ت-زال ت-ع-رق-ل أاو ت-ع-ت-رضس إان-طÓ-ق-ة اإ’ق-تصس-اد
الجزائري.
وفي هذا الشسأان أابدى مسسؤوول المؤوسسسسات المالية الدولية في غضسون
اأ’ي -ام السس -اب -ق -ة ت -ف -اؤول-ه-م ل-ل-م-ؤوشس-رات ال-ح-ال-ي-ة ل-ح-رك-ي-ة اإ’ق-تصس-اد
الجزائري مؤوكدين بأان هناك فرصسا متاحة أ’ن يكون في مرتبة
متقدمة جدا.
وهذه الشسهادة صسادرة عن خبراء ’ يجاملون أاحدا ،في هذه المسسائل
الحسساسسة والشسائكة كونها مبنية على حسسابات وأارقام وإاحصسائيات،
تتحدث وحدها عن نفسسها ..وكل سسنة يطل علينا وفد اأ’فامي وفقا
للمادة الرابعة من إاتفاقيته حام Óمعه تقييمه وخÓل هذه السسنة
أاع-رب م-م-ث-ل-ه ع-ن إارت-ي-اح-ه ل-لسس-ي-ر ال-حسس-ن ل-ل-ع-م-لية اإ’قتصسادية في
الجزائر واإ’سستمرار في التنسسيق بين الجزائر والصسندوق فيما يتعلق
بالملفات المطروحة للنقاشس علما أان اأ’فامي أاقرضسته الجزائر 5
مÓيير دو’ر.
وبناء على كل هذا المسسار فإان اإ’بتعاد عن اإ’سستدانة هو بمثابة
الحفاظ على القرار السسيادي الجزائري من كل الضسغوطات الخارجية
وهذا أامر ’ نتÓعب به أابدا وفي مقابل ذلك علينا أان نلقي بروح
اإ’تكالية والÓمبا’ة جانبا.

بولنوار حول لقاء الوزارة و‡ثلي التجار:

تعليمات Ãحاربة اŸضساربة وتقن Úهوامشس الربح

ع Èرئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-نية
للتجار وا◊رفي Úا÷زائريÚ
ب- -ول- -ن- -وار ح- -اج ال- -ط -اه -ر ،ع -ن
ارت- -ي- -اح- -ه ل- -ل- -ق- -ائ- -ه م- -ع وزي -ر
ال -ت -ج -ارة م -ؤوخ -را وال-ذي أاب-دى
اسس-ت-ع-داده ل-ق-بول انشسغالتهم،
التي تهم فئة التجار وأاصسحاب
اÿدمات وعلى رأاسسها ضسرورة
إاشس -راك اŸت -ع -ام -ل Úال-ت-ج-اريÚ
والق - -تصس - -ادي ‘ Úك - -ل م - -ا ل- -ه
عÓ- - -ق- - -ة بÎق - -ي - -ة نشس - -اط - -ات
ال -ت -ج -ارة ومسس-اه-م-ة ال-ت-ج-ار ‘
التنمية القتصسادية.
سسهام بوعموشسة
أاك- -د ب -ول -ن -وار ‘ تصس -ري -ح خصس ب -ه
جريدة «الشسعب» أان لقاءه مع وزير
ال -ت -ج -ارة ك -ان اي -ج -اب -ي -ا ،وط -ب -ع -ت-ه
الصسراحة ب Úالطرف ،Úبحيث ركز
الوزير على الدور ا◊يوي للتجار ‘
اÙاف- - -ظ- - -ة ع - -ل - -ى ال - -ت - -وازن بÚ
اŸن - -ت- -ج ÚواŸسس- -ت- -ه- -ل- -ك ،Úوذلك
باŸسساهمة ‘ ﬁاربة جميع أاشسكال
ا’ح- -ت- -ك- -ار واŸضس -ارب -ة وا’ل -ت -زام

ب - -ه - -وامشس ال - -رب - -ح ال - -ق - -ان - -ون - -ي - -ة
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ح-ق-وق ال-طرف،Ú
مشسÒا إا ¤أان اŸسسؤوول اأ’ول على
ال -ق -ط -اع وع -ده-م ب-ل-ق-اءات ‡اث-ل-ة
ومعمقة ومتخصسصسة أايضسا ‘ اأ’يام
القادمة.
وأاضس -اف رئ -يسس ا÷م -ع -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتجار وا◊رفي ،Úأانه ” ا’تفاق
ع -ل -ى ا‚از أاسس-واق ج-دي-دة ،ب-ح-يث
اقÎحت ا÷معية مسساعدة ا◊كومة
‘ ت -وف Òق -ط -ع -ة اأ’رضس ،وال-ت-اج-ر
يسس- - -اه- - -م ‘ ا‚از اأ’سس - -واق،وق - -د
أاعجب الوزير بالفكرة ورحب بها،

ك -ون -ه -ا ت -ف -ي -د ال -ط-رف ÚواŸواط-ن
كذلك ،أ’نه بهذه الطريقة تقلل من
اأ’عباء اŸالية للبلديات ’سسيما تلك
التي ’ “لك مصسادر دخل كبÒة،
وبالتا‹ تسستفيد من الضسرائب و’
ت- -ن- -ف- -ق أام -وا’  ،وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى
تسس-ت-ق-ر اأ’سس-ع-ار وه-ذا ي-ع-ود ب-النفع
على اŸواطن.
زي -ادة ع -ل -ى ذلك ،ف -ق-د ات-ف-ق أايضس-ا
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م إاحصس-اء ل-ل-مسس-اح-ات
ال -ت-ج-اري-ة غ ÒاŸسس-ت-غ-ل-ة Ãا ف-ي-ه-ا
Óﬁت برنامج رئيسس ا÷مهورية،
وال- -ت- -ف- -ك ‘ ÒاقÎاح- -ات ع- -م -ل -ي -ة
’سستغÓلها مسستقب.Ó
وأاوضسح بولنوار ‘ هذا السسياق ،أان
أاهم النقاط التي شسدد عليها وزير
ال- - -ت- - -ج- - -ارة ه - -و ضس - -رورة إاشس - -راك
اŸتعامل Úالتجاري Úوا’قتصساديÚ
‘ كل ما له عÓقة بÎقية نشساطات
التجارة ،ومسساهمة فئة التجار ‘
ال -ت -ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ،ق-ائ »:Ó-م-ن
مهامنا العمل على ترقية نشساطات
ال- -ت- -ج- -ارة واÿدم- -ات ،وف -ت -ح ب -اب
ا◊وار Ÿع - -ا÷ة اŸشس - -اك - -ل ال - -ت- -ي
تواجه التجار».

ألثÓثاء  27جوأن  2017م
ألموأفق لـ  03ششوأل  143٨هـ
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ليام
لمة هذه ا أ
بعد مصصادقة الغرفة السصفلىﬂ ،طط عمل ا◊كومة أامام ›لسس ا أ

رفع التجميد عن اŸشصاريع دون التخلي عن التوازنات

^ تبون :نقاشس وطني حول سصياسصة الدعم الجتماعي وتطهÒ
العقار الصصناعي أامر إاسصتعجا‹
لول عبد اÛيد تبون ‘ ،عدة قرارات ظلت ﬁل «شصد» و»جذب» بسصبب إاجراءات ترشصيد النفقات العمومية التي ترتبت
فصصل الوزير ا أ
عنها Œميد مشصاريع وتأاجيل أاخرى إا ¤إاشصعار لحق ،حيث أاعلن عن إاعادة تقييم مدونة الÈامج واŸشصاريع التنموية الوطنية خاصصة تلك
التي كانت ﬁل Œميد أاو تأاجيل ،وإاعادة ضصبط أاولويات التنفيذ ‘ كل ولية على الحتياجات الفعلية والمكانيات اŸتوفرة والعائد
لخÓل بالتوازنات اŸالية الكÈى للبÓد.
الجتماعي والقتصصادي ،غ Òأان ذلك لن يكون على حسصاب ا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزارة الÎبية تتكفل بضصبط رزنامة المتحانات

رئيسس ا÷مهورية يأامر بتنظيم بكالوريا خاصصة للمقصص Úبسصبب التأاخر
أعلن ألوزير أألول عبد أÛيد تبون ،سشهرة أول أمسس ،عن تنظيم دورة خاصشة ‘ أمتحان ششهادة
ألبكالوريا للمقصش ‘ Úدورة جوأن  2017بسشبب ألتأاخر.
فضشل تبون ،أن يزف أ Èÿللنوأب مثلما قال ،قبل ألششروع ‘ رده على تسشاؤولتهم وأنششغالتهم بعد
مناقششة ﬂطط عمل أ◊كومة ،حيث أطلع أ÷ميع أن رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أمر
أ◊كومة بتنظيم دورة خاصشة للبكالوريا للمقصش Úبسشبب ألتأاخر ‘ ألدورة أŸاضشية ،وهو ما أثلج صشدور
ألنوأب ألذين صشفقوأ مطول لهذأ ألقرأر «ألششجاع».
 ⁄يكششف ألوزير أألول عن تاريخ إأجرأء ألمتحانات وعدد أŸعني Úبالدورة أÿاصشة للبكالوريا ،وأكتفى
بالقول أنه ” منح كل ألصشÓحيات لوزيرة ألÎبية ‘ ألتنظيم أŸادي وضشبط رزنامة ألمتحانات أŸقبلة،
ألتي سشتكون بنفسس صشرأمة ألدورة ألسشابقة.
كان عدد من أولياء ألتÓميذ أŸقصشي Úبسشبب ألتأاخر ،قد أحتجوأ وطالبوأ ألوصشاية بتنظيم دورة خاصشة
للمÎششح Úخاصشة ألنجباء منهم ،ألذين تأاخروأ منهم بفارق دقيقة عن أŸوعد ألرسشمي لÓمتحان ،إأل أن
أإلجرأءأت ألصشارمة حالت دون ألسشماح لهم باللتحاق بقاعات ألمتحان رغم إأ◊احهم ألكب ،ÒوأعتÈه
ألبعضس «–طيما Ÿسشتقبل» جيل تعول عليه ألدولة ‘ بناء أقتصشاد بديل.

زهراء .ب

لول:
لطراف التي –اول تشصويه صصورة ا÷زائر ،الوزير ا أ
انتقد ا أ

سصنقن ـن وجود األفارقة ‘ بÓدنا ولسصنا عنصصريÚ

م.شش.و :زهراء .ب
جاء رد تبون على أنششغالت نوأب أÛلسس ألششعبي
ألوطني ،ليلة أ÷معة إأ ¤ألسشبت ،بعد مناقششة ﬂطط
ع- -م- -ل أ◊ك- -وم -ة «أك Ìه -دوء» و»أت -زأن -ا» ،ف -ق -د فضش -ل
ﬂاطبة ‡ثلي ألششعب بلغة بعيدة عن ألتخويف من
وضشع أقتصشادي صشعب بسشبب أنخفاضس أسشعار ألنفط،
ف -ا÷زأئ -ر ،ب -حسشب ق -ول -ه“« :لك أل -ق -درة ع -ل -ى –م-ل
أألزمة أŸالية وعدم –ويلها إأ ¤أزمة أجتماعية» ،كما
ح -دث ‘ أل -ك -ث Òم -ن أل -دول ،وإأن رأى ‘ أل -ق -ل -ق ع -ل -ى
أŸسشتقبل «مششروعا» ،إأل أنه يرفضس –ويله إأ ¤تششاؤوم
وخ- - -وف ،ألن أ÷زأئ - -ر سش - -ج - -لت ‚اح - -ات ‘ ›الت
عديدة ،فقد أسشتطاعت ألتحرر من أŸديونية أÿارجية،
وأسش-ت-ع-ادت أألم-ن و“اسش-ك-ه-ا ألج-ت-م-اع-ي ،وأسشتطاعت
أ◊فاظ على ألقدرة ألششرأئية للموأطن وضشمان أسشتقرأر
ألسشوق أÙلي وقد برز ذلك جليا ‘ ألششهر ألفضشيل،
لكن أŸسشؤوولية أألو ‘ ¤هذأ ألعا ⁄أŸتقلب تبقى -كما
قال -هي «أ◊فاظ على سشيادة قرأرنا وضشمان مسشتقبل
أألجيال ألقادمة بتهيئة ألظروف ألÓزمة لتحول نوعي
Óقتصشاد ألوطني».
لإ
أكد تبون “سشك أ÷هاز ألتنفيذي بقرأر تغي‰ Òط
ألقتصشاد ألوطني ،وقال أن ذلك ل يأاتي Ãرسشوم أو ‘
ظرف قصش ،Òبل يتطلب وقتا «حتى نبتعد عن ألبÎول
وتأاثÒأته على ألسشياسشة ألدأخلية» ،موضشحا أن خطة
ع -م-ل أ◊ك-وم-ة أل-ت-ي ت-ن-درج ‘ إأط-ار م-وأصش-ل-ة Œسش-ي-د
برنامج رئيسس أ÷مهورية ترتكز على تصشويب وإأعادة
ت-رت-يب أألول-وي-ات وف-ق أ◊اج-ات أŸل-ح-ة وأإلم-ك-ان-ي-ات
أŸتوفرة ،ألنها ألوسشيلة ألوحيدة للحفاظ على ألتوأزنات
أŸال-ي-ة أل-كÈى ل-ل-بÓ-د وأل-وف-اء ب-ال-وأج-ب-ات ألج-تماعية
للدولة و–قيق تنويع ألقتصشاد ألوطني.
أضش -اف أن أ◊ك -وم -ة ت -ع -ت-زم ف-ور أŸصش-ادق-ة ع-ل-ى
ﬂط -ط ع -م-ل-ه-ا ت-رج-م-ة ﬂت-ل-ف ب-رأ›ه إأ ¤مشش-اري-ع
قطاعية تتضشمن تدأبﬁ Òددة مششفوعة بآاجال تنفيذ
دق -ي -ق -ة ‘ ،رد ع -ل -ى أل -ذي -ن أع-اب-وأ ع-دم رب-ط أه-دأف
وﬁاور أıطط بآاجال ﬁددة ،مذكرأ أن عدم أللجوء
إأ ¤أŸدي-ون-ي-ة ي-ب-ق-ى ﬁورأ م-فصش-ل-ي-ا ل-لسش-ي-اسش-ة أŸالية
حيث «ل نعتمد إأل على أŸوأرد ألذأتية ،ألتي يتعÚ
زيادتها وترششيد أسشتعمالها».

مراجعة قانو Êالبلدية والولية
لدعم الدÁقراطية اÙلية
ألن أ÷م-اع-ات أإلق-ل-ي-م-ي-ة وأÙل-ي-ة سش-ت-ع-لب دورأ
مهما ‘ –ريك ألتنمية وألتحول ألقتصشادي أŸنتظر ‘
ﬂط- -ط ع- -م -ل أ◊ك -وم -ة أ÷دي -د ،أسش -ت -ج -اب أ÷ه -از
ألتنفيذي Ÿطالب ألكث Òمن ألنوأب ألقاضشية بإاعطاء
Óم -ي-ار وأل-ولة ،ح-يث ق-رر ت-ق-دË
صش Ó-ح -ي -ات أوسش -ع ل  -أ
مشش -روع م -رأج -ع -ة ق -ان -و Êأل -ب -ل -دي -ة وأل -ولي-ة ت-دع-ي-م-ا
ل- -ل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة أÙل -ي -ة ع -ن ط -ري -ق –دي -د أفضش -ل
ألصشÓحيات ب Úألدولة وأ÷ماعات أإلقليمية.
أما بالنسشبة لقرأر توسشيع ألوليات أŸنتدبة ،فأاكد
تبون أن أ◊كومة سشتسشهر على ألتكفل به وفق نظرة
م-ت-ك-ام-ل-ة ت-أاخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار أل-ع-وأم-ل أل-دÁوغ-رأفية
وألق -تصش -ادي -ة ع-ل-ى أن ت-ك-ون أل-هضش-اب أل-ع-ل-ي-ا أŸرح-ل-ة
أŸقبلة ‘ هذأ أŸسشار ألذي سشتعود فيه ألكلمة أألخÒة
للŸÈان ‘ ترقية ألوليات أŸنتدبة أŸوجودة با÷نوب
إأ ¤وليات ،معربا عن أمله ‘ أن يكون ذلك قبل نهاية
ألسشنة.

ا÷باية تبقى أاسصاسس التنمية
‘ رده على سشؤوأل تكرر كثÒأ ب Úألنوأب ،ويتعلق
Ãنبع أŸوأرد أŸالية ألتي سشتعتمد عليها أ◊كومة ‘
تنفيذ أŸششاريع ،قال تبون أن مششروع قانون أŸالية

 201٨سشيعرف رفع ألغÓف أıصشصس للÈأمج ألقطاعية
وألبلدية للتنمية مع ألÎكيز على أÛالت أ◊يوية Ãا
يسشمح بانطÓق ورششات جديدة وتسشديد أŸسشتحقات
ألعالقة ‘ بعضس أŸششاريع ،مضشيفا أن ›هود ألدولة
هذأ سشيدعم بخطوأت ” وضشعها –ت عنوأن ألسشنة
أ÷ارية تسشمح بتوف 70 Òمليار دينار لفائدة ألÈأمج
ألبلدية للتنميةﬂ ‘ ،تلف أÛالت وأŸيادين ،كما
سش-ت-ت-خ-ذ أإلج-رأءأت وأل-ت-دأب ÒألÓ-زم-ة ل-ت-مويل ألÈأمج
ألتنموية أ÷وأرية وتلك ألتي تخصس أŸناطق أ◊دودية
عن طريق صشندوق ألتضشامن للجماعات أإلقليمية من
خ Ó-ل ت-ف-ع-ي-ل أل-تضش-ام-ن ب Úأل-ب-ل-دي-ات أŸسش-ت-ف-ي-دة م-ن
ع -وأئ -د ج -ب -ائ-ي-ة م-رت-ف-ع-ة وت-لك أل-ف-قÒة ،يضش-اف إأل-ي-ه-ا
صشندوق أ÷نوب وألهضشاب .أكد ألوزير أألول أن أ÷باية
تبقى أسشاسس ألتنمية ،وسشتلتزم أ◊كومة بتقد Ëأجوبة
دق -ي -ق -ة ع -ن ج -م -ي -ع أŸشش -اري -ع ع -ن ط -ري-ق م-رأسشÓ-ت
ششخصشية للقطاعات ألوزأرية أŸعنية.
قال إأن ألعمل سشينصشب على توسشيع ألعمل أ÷بائي
وزيادة ألرسشوم على أŸوأد ألكمالية ومرأجعة ألإعفاءأت
أ÷بائية للنششاطات ذأت ألقتصشاد ألضشعيف ،ألن أ÷باية
ت -ق -ت -ط -ع ح -ال -ي -ا م -ن روأتب أŸوظ-ف Úأل-ت-ي ل ت-ت-ج-اوز
أجورهم  12ألف دينار ،وحتى ألعامل Úباليوم وألسشاعة،
وهو ما ل يجب أن يسشتمر ‘ أعتقادنا.
عن ألسشياسشة أŸالية وألنقدية للبÓد ،قال تبون أنها
سش -ت -ت -ل -خصس ‘ وضش -ع ح -ل -ول م-ب-ت-ك-رة Ÿوأج-ه-ة ت-رأج-ع
ألوأردأت أŸالية بهدف أ◊فظ على ألتوأزنات أŸالية
أل-كÈى و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أح-ت-ي-اط-ي ألصش-رف وأل-ت-ح-كم ‘
نسش -ب-ة أل-ن-م-و وأل-تضش-خ-م ،ح-يث ت-ت-وأصش-ل ت-دأب Òت-رشش-ي-د
أإلنفاق ألعام وإأصشÓح أŸنظومة أ÷بائية وألبنكية وتعبئة
موأرد إأضشافية ‘ ألسشوق أÙلية وأسشتقطاب ألدخار
ألدأخلي من دون أللجوء إأ ¤ألسشتدأنة أÿارجية ،كما أن
أإلج -رأءأت أل -رأم -ي -ة ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ أل -ت -ج-ارة أÿارج-ي-ة
سشتتدعم للحصشول على نتائج ملحوظة ‘ ›ال تقليصس
ألسشتÒأد ،دون إأحدأث إأضشرأبات ‘ ألسشوق أÙلية أو
ن -درة ‘ أل -ت-م-وي-ن أدأة أإلن-ت-اج أل-وط-ن-ي ،ف-ق-د ت-رأج-عت
فاتورة ألسشتÒأد إأ 60 ¤مليار دولر ‘  ،2014إأ46 ¤
مليار ‘  ،2016كما تنوي أ◊كومة ‘ إأطار ألتحكم ‘
ت -ن -ق -ل رؤووسس أألم -وأل وت -ق -ل -يصس أسش -تÒأد أل -ك -م-ال-ي-ات
ومكافحة ألفوترة وتقليصس عجز أŸيزأنية ألتجارية إأ¤
 17مليار دولر ‘  2016إأ ¤أقل من  10مليار دولر ‘
 ،2017وهو ما سشيكون له نفسس أألثر ‘ أرتفاع سشعر
ألبÎول إأ 55 ¤مليون دولر للÈميل.

–قيق التغي Òالقتصصادي بدعم
اŸؤوسصسصات الناشصئة
ضش -م -ان ‰و مسش -ت -د Ëو–ق -ي -ق أل -ت-غ Òألق-تصش-ادي
يرتكز -حسشب تبون -على دعم أŸؤوسشسشات ألصشغÒة
وأŸتوسشطة وألناششئة ،و‘ هذأ أإلطار أعلن عن ششروع
وزأرة ألصشناعة بالتنسشيق مع ولة أ÷مهورية ‘ عملية
إأحصش -اء دق-ي-ق-ة لشش-غ-ل أل-ع-ق-ارأت أŸت-وأج-دة ب-اŸن-اط-ق
ألصش- -ن- -اع- -ي -ة أ◊ال -ي -ة ل -ت -ح -دي -د أŸن -اط -ق أŸسش -ت -غ -ل -ة
وأÙتكرة ،موضشحا أن هذأ أإلجرأء يرمي إأ ¤مكافحة
أŸضش-ارب-ة ع-ل-ى أل-ع-ق-ار ألصش-ن-اع-ي ع-ل-ى مسش-توى ألÎأب
أل -وط -ن -ي ،ق -ب -ل ألن -ط Ó-ق ‘ إأنشش -اء م-ن-اط-ق صش-ن-اع-ي-ة
جديدة.
أكد تبون أنه ليسس ضشد إأنششاء مناطق صشناعية ولكن ل
يجب «ألتبذير» ألن إأنششاء مناطق جديدة يتطلب مÓيÒ
أل -دولرأت ،وأسش -ت -ث -ن -ى ولي -ات أ÷ن-وب أل-ت-ي ق-ال أن-ه-ا
سشتسشتفيد من إأ‚از مناطق نششاطات ‘ أقرب وقت
‡كن.
ب -اŸق -اب -ل سش -ت -ع -م -ل أ◊ك -وم-ة ع-ل-ى ﬁارب-ة أل-غشس
وألح-ت-ك-ار وأŸضش-ارب-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أل-ق-درة ألشش-رأئية
وألنوعية وخلق جو من ألثقة يحفز ألناششط ‘ Úألسشوق

أŸوأزية على ألنخرأط ‘ أŸنظومة أŸالية ألرسشمية
ع Èق -ن -وأت ل -ي -ن -ة وت-دأب– Òف-ي-زي-ة تسش-م-ح Ãسش-اه-م-ة
أألموأل أŸدخرة ‘ تنمية ألبÓد وتعود بالفائدة على
أصشحابها.
أوصشى لدى رده على ألتسشاؤولت أÿاصشة بقطاع
أل -ف Ó-ح-ة ،ب-وضش-ع روأق أخضش-ر ل-تصش-دي-ر أŸوأد سش-ري-ع-ة
ألتلف مثل ألطماطم ،وألسشهر على إأ‚از أسشوأق أ÷ملة.
‘ ح Úأك -د ع -دم ج -اه -زي -ة مصش -ا◊ه ل -رف-ع سش-ق-ف
ألسشتفادة من ألسشكن ألجتماعي من  24ألفا إأ 36 ¤ألف
دينار ،لكن سشتسشتمر ‘ “ويل ألÈأمج لكل ألصشيغ.
أما ‘ قطاع ألÎبية ،فقد تقرر بششكل مسشتعجل
ألن-طÓ-ق ‘ ب-ن-اء م-ؤوسشسش-ات ت-ع-ل-ي-م-ي-ة –سش-ب-ا ل-لدخول
أŸدرسش -ي أŸق -ب -ل ،وأب -دت أسش-ت-ع-دأده-ا ل-ب-ن-اء م-دأرسس
أبتدأئية ومتوسشطات تعمل بالنظام ألدأخلي ‘ أ÷نوب،
إأذأ ما وأفق أولياء ألتÓميذ على ذلك.

مشصاريع «أاونسصاج» ليسصت
اŸبذرة للمال العام
بعد فتح نقاشس وطني وأسشع حول تصشويب أ÷هد
ألجتماعي للدولة ،لضشمان وصشول ألدعم إأ ¤مسشتحقيه
‘ إأط -ار أإلنصش -اف وأل -ع -دأل-ة ،وألشش-ف-اف-ي-ة ،وم-ن-اقشش-ات
ألنوأب ‘ هذأ أŸوضشوع ،أعلن ألوزير أألول عن توسشيع
أ◊وأر إأ ¤أŸك -ون -ات أألخ -رى ل -ل -م-ج-ت-م-ع ك-ال-فضش-اءأت
أألك-ادÁي-ة ،وأل-ن-ق-اب-ي-ة وألق-تصش-ادي-ة وألشش-ب-انية ،وعليه،
كششف عن عزم مصشا◊ه تنصشيب ÷نة وطنية أسشتششارية
م -وسش -ع-ة أل-ت-م-ث-ي-ل ‘ أألي-ام أŸق-ب-ل-ة ل-درأسش-ة أŸوضش-وع
باسشتضشافة ورفع توصشياتها إأ› ¤موعة من أıتصشÚ
وأل-ت-ق-ن-ي ÚلÎج-م-ت-ه-ا إأ ¤ج-م-ل-ة م-ن أل-ت-دأب ÒوألقوأنÚ
سشتعرضس على أÛلسس ألششعبي ألوطني للبت فيها.
فيما يخصس ألنششغالت أŸتعلقة Ãكافحة ألبطالة،
أكد تبون توأصشل جهود أ◊كومة ‘ ›ال ألتششغيل من
خÓل مقاربة أقتصشادية تعتمد أسشاسشا على أŸؤوسشسشة
أ÷زأئ -ري -ة وك -ذأ ع-ل-ى رف-ع أŸؤوهÓ-ت ل-ل-ت-وظ-ي-ف ع-ن-د
ألشش -ب -اب وق -درأت -ه -م ع -ل -ى خ -ل -ق أŸؤوسشسش -ات ألصش -غÒة
وأŸتوسشطة.
دأف -ع ت -ب -ون ع -ن م-ؤوسشسش-ات «أونسش-اج» و»أŸؤوسشسش-ات
ألصشغÒة وأŸتوسشطة» ألنها هي من تخلق ألثورة وألششغل،
طالبا ألتوقف عن توجيه ألتهام للمسشتفيدين من دعم
«أنسشاج» بتبذير أŸال ألعام ،ألن ألكث Òمنهم “كن من
تسش-دي-د ق-روضس أل-ب-ن-وك ب-نسش-ب-ة ب-ل-غت  ٨5ب-اŸائ-ة على
ع -كسس م -ا يشش -اع ،وه -ي أرق -ام ق -ال ل ‚د م -ث -ي -ل -ه-ا ‘
ألسشتثمارأت ألكÈى.
كما أعلن عن ألتكفل بدفع ديون ألذين  ⁄يتمكنوأ من
تسش -دي -ده -ا وع -ان -وأ ‘ ب -دأي -ة مشش -وأره -م م -ن ع-رأق-ي-ل
وصشعوبات حالت دون ألنطÓقة أ÷يدة للمششروع.
‘ ح Úط -م -أان ألشش -ب -اب أل-ع-ام-ل ‘ إأط-ار م-ن-ظ-وم-ة
أإلدماج أŸهني وألجتماعي بعدم ألتخلي عنهم ،حيث
” أتخاذ قرأر باتفاق ب Úوزير أŸالية وألتضشامن ألوطني
يقضشي Ãوأصشلة دفع ألعتمادأت أÿاصشة بهم إأ ¤نهاية
 2017وألتي تقدر بـ  5مÓي Òدينار ،باŸوأزأة مع توحيد
منظومة ألدماج أŸهني وخلق أ÷سشور مع سشوق ألعمل
عن طريق ألتكوين وألتأاهيل.
أكد أن ألتوظيف ‘ أŸصشالح ألعمومية لن يتوقف بل
سش -ي-خضش-ع ك-ب-اق-ي أÛالت إأ ¤ت-رشش-ي-د وأول-وي-ات وه-و
أألمر ذأته بالنسشبة آلليات إأنششاء أŸؤوسشسشات ألصشغÒة
«أنسشاج» «كناك» ألتي سشيتوأصشل دعمها مع ألÎكيز على
ت -ن -وي -ع أل -نشش -اط -ات وت -وج -ي -ه -ه -ا ن -ح-و ›الت م-ف-ي-دة
لÓقتصشاد ألوطني.
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،أع -ربت أ◊ك -وم -ة أسش -ت -ع -دأده -ا
ألتوأصشل مع فئات أ◊رسس ألبلدي ومتقاعدي أ÷يشس
ألوطني ألششعبي قصشد درأسشة سشبل ألتكفل بأاوضشاعهم
ألجتماعية.

لول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون،
ان -ت-ق-د ال-وزي-ر ا أ
لط- - -راف ال- - -ت- - -ي –اول تشص- - -وي - -ه صص - -ورة
ا أ
ا÷زائ- -ر ب- -اسص- -ت- -غÓ- -ل- -ه- -ا م- -ل- -ف الÓ- -ج- -ئÚ
لف -ارق -ة ،م -ؤوك -دا أان ا÷زائ -ر
السص -وري Úو ا أ
لخÓق
ليسصت «عنصصرية» و يفرضس واجب ا أ
لنسصانية علينا مد يد العون Ÿن هجّرته
وا إ
ويÓت الفقر وا◊روب.
ششدد تبون على ضشرورة عدم تسشويد ألصشورة
ألنه توجد أياد ع Èموأقع ألتوأصشل ألجتماعي
تريد رسشم صشورة أ÷زأئر على أنها دولة عنصشرية ،
ون -ح -ن « أف-ارق-ة ،م-غ-ارب-ة و م-ت-وسش-ط-ي-ون ،و لسش-ن-ا
عنصشري.»Ú
ق -ال ت -ب -ون و ه -و ي -رد ع -ل -ى أنشش-غ-الت ن-وأب
أÛلسس ألششعبي ألوطني ،أن « ألقارة أإلفريقية و
ألوطن ألعربي يششكÓن أمتدأدأ طبيعيا للجزأئر و
حيز ‰وها و تطورها ،كما أن ألوأجبات أألخÓقية
و أإلنسشانية تفرضس علينا مد يد ألعون و أŸسشاعدة
ل -ه-ؤولء أألشش-ق-اء أل-ذي-ن ه-ج-رت-ه-م ويÓ-ت أل-ف-ق-ر و
أ◊روب».
أعÎف أن هذأ ألوأقع ولد صشعوبات موضشوعية
خ -اصش -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ب-عضس أل-ولي-ات أ◊دودي-ة
للوطن ،لكن يتم ألتعامل معها بحرصس من طرف
Óغاثة و
أجهزة أألمن و عمل ألهيئات ألوطنية ل إ
أإلسشعاف و ألتنسشيق ألدبلوماسشي مع دول أŸنبع
لتأاط Òرعاياهم على أسشاسس ألتفاقيات ألثنائية.
رأى تبون أن أ◊ل أ÷ذري لهذه أإلششكالية
يكمن ‘ –قيق ألسشتقرأر و حل ألنزأعات ‘
أŸن -ط-ق-ة ع Èمسش-ارأت سش-ي-اسش-ي-ة سش-ل-م-ي-ة تضش-م-ن
وحدة أألوطان و سشياسشة ألششعوب ،و ذلك ما تسشعى
إأليه ألدبلوماسشية أ÷زأئرية ‘ عدد من أŸلفات
عربيا و إأفريقيا.
أكد ألوزير أألول أن وجود أألفارقة ‘ أ÷زأئر
سش -ن -ق -ن ـن ،مششÒأ إأ ¤أن وزأرة أل -دأخ -ل -ي-ة شش-رعت
رفقة مصشالح أألمن ‘ إأحصشاء ألÓجئ Úأألفارقة،
على أن يتم منح بطاقة للنازح ÚأŸقبول Úتسشمح
لهم بالوجود ألقانو Êو “كنهم من ألعمل ،أما
أآلخرين فسشيتم ألتفاهم مع ألدول أÛاورة مثلما
عملنا مع ألنيجر وما‹ إلعادتهم بطرق سشلمية.
قال ‘ ندوة صشحفية أعقبت جلسشة ألتصشويت
على ﬂطط عمل أ◊كومة« ،ل يجب أن تتغلب
ألعاطفة على أ÷انب أألمني» ‘ ألتعامل مع ملف
ألنازح Úأألفارقة ،مؤوكدأ أننا «لن نسشمح ألي أحد
أن يلطخ سشمعة أ÷زأئر على أسشاسس أن أ÷زأئر
أإلفريقية تضشطهد أألفارقة» ،و هو ما سشنحاربه
بكل ألوسشائل.

مفتشصية عامة Ÿراقبة اŸال
العام وإابرام الصصفقات العمومية

من جهة أخرى ،أعلن تبون عن تأاسشيسس مفتششية
عامة على مسشتوى ألوزأرة أألو ،¤تتو ¤مرأقبة
أŸال ألعام بدقة ‘ كل ألصشفقات أÈŸمة خاصشة
ألتي تسشتهلك أموأل طائلة .قال ‘ ندوة صشحفية
أعقبت عملية أŸصشادقة على ﬂطط أ◊كومة أن
أŸفتششية تضشم كل ألكفاءأت ألقتصشادية مالية و
قضش- -ائ- -ي- -ة ،وت- -ت- -و ¤م- -ت- -اب -ع -ة كÈي -ات أŸشش -اك -ل
أŸطروحة ‘ ألصشفقات ألعمومية ،للوصشول إأ¤
ششفافية تامة ‘ إأبرأم ألصشفقات ،فتحقيق أخلقة
أ◊ياة ألعامة ومكافحة ألفسشاد Áر ع Èتكريسس
شش-ف-اف-ي-ة ك-ام-ل-ة ل-ل-ق-وأع-د و أإلج-رأءأت أŸت-ع-ل-ق-ة
باŸعامÓت ألقتصشادية و ألتجارية ،و وضشع قوأعد
بسشيطة و عادلة يفهمها و يقبلها أ÷ميع و تطبق
على أ÷ميع.
‘ رده على سشؤوأل حول طرق “ويل أŸششاريع
أ›ÈŸة ‘ ظل نقصس عائدأت أÿزينة ألعمومية
بسشبب ترأجع أسشعار ألنفط قال إأن أ◊كومة « ⁄
تذكر يوما ألتقششف بل –دثت عن ترششيد ألنفقات
و مرأجعة أألولويات» ،مؤوكدأ أن «أŸششكل ل يكمن
‘ ع- -دم ت- -وف- -ر أل- -ع -ائ -دأت ب -ل ‘ إأع -ادة ت -رت -يب
أألولويات».
من جهة أخرى وبخصشوصس أحتياطي ألصشرف
أ◊الية قال ألوزير أألول أن قيمتها ترأوح حاليا
 114مليار دولر.
أما بخصشوصس قضشية وزير ألسشياحة مسشعود بن
ع -ق -ون أŸق -ال م -ب-اشش-رة ب-ع-د أل-ت-ع-دي-ل أ◊ك-وم-ي
أألخ ،Òفقال تبون أن أإقالته من صشÓحيات رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ،م -ع -ل-ن-ا ع-ن ت-ع-ي Úوزي-ر ل-ل-ق-ط-اع ‘
ألقريبÁ ،لك أŸؤوهÓت لتسشيÒه.

تقن Úالقنوات اÿاصصة قبل
نهاية السصنة

أع- -ت Èأل- -وزي -ر أألول ح -ري -ة أل -ت -ع -ب Òم -كسش -ب -ا
دÁقرأطيا ،و عليه سشتعمل أ◊كومة على تعزيزها
م -ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل سش-ل-ط-ات ألضش-ب-ط ودع-م-ه-ا ،ث-م
تنصشيب ›لسس أخÓقيات أŸهنة ألصشحافة وتقنÚ
أوضش-اع أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أÿاصشة ،قبل نهاية
ألسش -ن -ة أ÷اري -ة م -وأزأة م -ع إأط Ó-ق مشش -روع ق -ن-اة
تلفزيونية برŸانية.

زهراء .ب

لفافاسس
لرسصيدي وحمسس وامتناع العمال وا أ
وسصط رفضس ا أ

اŸصصادقة باألغلبية على ﬂطط عمل ا◊كومة

صص - -ادق ن - -واب اÛلسس الشص - -ع - -ب- -ي
ال - - - -وط - - - -ن- - - -ي ،سص- - - -ه- - - -رة اأول اأمسس،
ب- -الأغ- -ل- -ب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ﬂط -ط ع -م -ل
ا◊كومة ،وفق ما تنصس عليه اŸادة
 94م -ن ال -دسص -ت -ور ،وسص -ط تصص -ويت
ن -واب الأرسص -ي -دي و ح -رك -ة –ال -ف
›ت- -م- -ع السص -ل -م و ال–اد م -ن اأج -ل
النهضصة ،العدالة و البناء بـ «ل» و
امتناع حزب العمال و جبهة القوى
الشصÎاكية.
أعلن رئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطني
سش -ع -ي-د ب-وح-ج-ة ،خÓ-ل أ÷لسش-ة أل-ع-ل-ن-ي-ة
أıصشصشة للتصشويت على ﬂطط عمل
أ◊ك -وم-ة ،ع-ن مصش-ادق-ة أغ-ل-ب-ي-ة أل-ن-وأب
أ◊اضش -ري-ن وأل-ب-ال-غ ع-دده-م  420نائب،
بالإضشافة أإ 34 ¤وكالة على أıطط،
وذلك بتصشويت  402نائب ،بنعم مقابل
تصش -ويت  32ن-ائ-ب-ا ،ضش-د ﬂط-ط أل-ع-مل
وأمتناع  20نائبا عن ألتصشويت.
‘ تعليقه على نتيجة ألتصشويت ،أكد
أل - - -وزي - - -ر ألأول أن «تضش- - -ام- - -ن أÛلسس
ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي م -ع أ◊ك -وم-ة وأضش-ح
وضشوح ألششمسس ويزيد من ثقل أŸهمة»

أŸل -ق -اة ع -ل -ى ع-ات-ق أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي،
معربا عن أمله ‘ « أل تخيب أ◊كومة
أمل ألنوأب».
من جهته ،نوه سشعيد بوحجة باŸسشتوى
أل- -ذي ط- -ب- -ع م- -ن- -اقشش- -ة ﬂط- -ط ع- -م- -ل
أ◊كومة و»جدية وصشرأحة ومسشوؤولية»
أŸوأق- -ف م- -ع ت -ع -دده -ا وأخ -ت Ó-ف -ه -ا ‘
تناولها للمحاور ألرئيسشية ألتي يرتكز
عليها أıطط ،مضشيفا أن ألنوأب أبدوأ
ح- -رصش- -ا ك- -بÒأ ع- -ل- -ى ط- -رح أنشش -غ -الت
أŸوأطن Úوذلك بعد ششهر من أنتخابهم
‘ ألغرفة ألسشفلى للŸÈان.
أبرز أŸتحدث ﬂتلف أÙاور ألتي
طرحها ألنوأب خÓل أŸناقششة ،معتÈأ
أن أل -ت -دخ Ó-ت « أظ-ه-رت أل-دÁق-رأط-ي-ة
باأصشدق صشورها لرتكازها على ألنقاشس
أ◊ر من أجل –قيق ألتنمية ‘ ظل
ألحÎأم أŸت- -ب- -ادل» ،م- -وؤك- -دأ أن أط Ó-ع
أل- -ن -وأب ع -ل -ى ﬂط -ط ع -م -ل أ◊ك -وم -ة
«سش -ي -م -ك -ن -ه -م م-ن أإث-رأء م-ا سش-ت-ت-ق-دم ب-ه
أ◊ك- -وم- -ة م- -ن مشش- -اري- -ع ق- -وأن Úخ Ó-ل
ألدورة ألŸÈانية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هكــــــذأ قضســـــى أ÷زأئريـــــون يومـــــي ألعيـــــد

اقبال قياسسي على اŸسساجد ودعوات للÎاحم
و  ⁄الشسم ـ ـ ـ ـ ـ ـل و Œـ ـ ـ ـ ـ ـاوز اÓÿفـ ـ ـ ـ ـ ـات
لفارقة عكسس ألقيم ألسسمحاء لديننا أ◊نيف
^ ^ ألتضسامن مع ألÓجئ Úألسسوري Úوأ أ
لسستثناء
لدنى للخدمات وأŸقاهي تصسنع أ إ
^ ^ ضسمان أ◊د أ أ
.....شسهدت ألعاصسمة أجوأء عيد فطر ‡يزة طبع؟ها ألدعوأت لتسسامح وألتغافر وألتضسامن ب Úألعرب وأŸسسلم‘ Ú
ÓسسÓم.
لسسÓمية من ف Ïوصسرأعات وحروب وتآامر من ألقوى أŸعادية ل إ
لمة ألعربية وأ إ
ظل ما تعرفه أ أ
وتقاطعت خطب ألعيد ‘ هذأ أŸنهج دون توجيهات قبلية،وهو ما يعكسس ألنشسغالت ألكبÒة للجزأئري Úمن
لوضساع ألتي “ر بها عديد ألشسعوب.
أ أ

ربورتاج :حكيم بوغرارة .
قال خطيب مسصجد اÿلفاء الراشصدين باألبيار
أان العيد فرصصة لتذكر ما “ر به األمة العربية
واإلسصÓ-م-ي-ة ال-ت-ي تسص-ت-ح-ق أاحسص-ن داع-ي-ا ا¤
ضصرورة الÎحك للم الشصمل وŒاوز اÓÿفات
والضصغائن التي قد ترهن مسصتقبل الشصعوب
وت -زي -د م -ن سص -ي -ط-رة ال-غ-رب ع-ل-ي-ن-ا.وأاضص-اف
اÿطيب أامام جمع غف Òمن اŸصصل Úالذين
 ⁄تسص-ع-ه-م السص-اح-ات وال-ط-رق-ات،ا ¤أاه-م-ي-ة
ا◊فاظ على مكتسصبات األمة وخاصصة األمن
والسص- -ت- -ق- -رار م- -ع ضص- -رورة ﬁارب -ة ال -فسص -اد
وت-ع-زي-ز ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ال-تي تعت Èأاهم
عام Óللتطور الزدهار.
وشص -ه -د مسص -ج -د اÿل -ف -اء ال -راشص-دون حضص-ور
م-ع-ت ÈلÓ-ج-ئ Úاألف-ارق-ة والسص-وري Úوال-ذي-ن
لقيوا كل أاشصكال التضصامن من ا÷زائري‘ Ú
مشصهد اك Ìمن رائع يعكسس القيم السصمحى
ل- -ل- -دي- -ن السص Ó-م -ي وع -ادات ا÷زائ -ري‘ Ú
ال -ت -آازر م-ع ﬂت-ل-ف الشص-ع-وب ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
ا◊روب والف.Ï
ومن اŸشصاهد اŸميزة ‘ صصبيحة العيد هو
توجه الكث Òمن اŸصصل Úبعد الصصÓة لرجال
األمن وتوجيه التحية وتهنئتهم بالعيد ‘ ظل
تضصحية رجال األمن بقضصاء اجواء العيد مع
أاهاليهم خدمة للصصالح العام.

....العاصسميون دخلوا أاجواء العيد مبكرا
دخ-ل ال-ع-اصص-م-ي-ون أاج-واء ع-ي-د ال-ف-ط-ر مبكرا
ح -يث خ -اصص -ة وأان اع Ó-ن ث -ب -وت رؤوي-ة هÓ-ل
العيد قد تزامنت مع لقاء نصصف نهائي الكاسس
ب Úمولودية ا÷زائر،ووفاق سصطيف Ãلعب
ع-م-ر ح-م-ادي وشص-ه-دت اŸق-اه-ي والسص-احات
اجتماعات كÈى Ÿتابعة اللقاء ‘ مشصاهد
‡يزة بﬂ Úتلف أانصصار الفرق التي ناصصرت
الوفاق ضصد مولودية ا÷زائر،وعرفت مقاهي
باب الزوار واألبيار أاجواء كبÒة،واŸار عليها
يعتقد وكأانه ‘ اŸلعب من شصدة ردود أافعال
اŸناصصرين وهم يتابعون اللقاء على التلفاز.
وسص- -ه- -ر أانصص -ار ال -ف -ري -ق Úا ¤غ -اي -ة سص -اع -ة
متأاخرة من الصصباح ألن الوقت الضصا‘ جعل
اŸقابلة تنتهي تقريبا على الواحد صصباحا
وهو ما جعل الكثÒين ل ينامون الليل حتى ل
يضص- -ي -ع -وا صص Ó-ة ال -ع -ي -د وأاك -م -ل ال -ك -ث Òم -ن
اŸصصل Úاÿطيت ÚوالصصÓة بصصعوبة.
وشص- -ه- -دت أاح -ي -اء ال -ع -اصص -م -ة بسص -بب السص -ه -ر
اŸفرط حركية متوسصطة صصبيحة العيد ‘
ظ -ل خ -ل -ود ال -ك-ثÒي-ن ل-ل-ن-وم،وح-ت-ى األم-ه-ات
واألطفال الÓئي سصهرن ا ¤سصاعات متأاخرة
 ⁄ي -ق -اوم -ن ال-ن-ع-اسس وخ-رج-وا م-ت-أاخ-ري-ن ‘

حدود السصاعة ا◊ادية عشصر صصباحا.
وصصنع اقصصاء اŸولودية ا◊دث ‘ ﬂتلف
شص -وارع ال -ع -اصص -م -ة ح -يث ت -ع -رضس ““الشص-ن-اوة““
لÓسصتفزازات وصصنعوا أاجواء ‡يزة زادت من
ج -م -ال-ي-ة ال-ع-ي-د،رغ-م ا◊رارة الشص-دي-دة ال-ت-ي
عرفتها العاصصمة والتي قاربت  40درجة.
وع -اشس اŸن -اصص -ر ال -و‘ ل -ل -م-ول-ودي-ة اŸدع-و
““ت -ي -ت -ا““ ب -ح -ي سص-وري-ك-ال ب-ب-اب ال-زوار أاوق-ات-ا
عصصيبة حيث  ⁄يقدر على مواجهة السصخرية
من اقصصاء اŸولودية وفضصل السصكوت التام
وعدم الرد سصوى بابتسصامة عريضصة وكأانه يقول
““ .....ان ال -ع -ي -د ي -ف -رضس ت -ق -ب -ل الن-ت-ق-ادات
بابتسصامة““ بينما زميله اŸتعب رابح بلعباسس
تÔفز بشصدة ورفضس اÿروج يوم العيد تفاديا
أاي -ة مضص -اع -ف -ات م -ع أانصص-ار األن-دي-ة األخ-رى
،وهو الذي كان يأامل ‘ الوصصول ا ¤النهائي
وم -واج -ه -ة خصص -م-ه ال-ل-دود ج-ع-ف-ر ح-م-ي-داÊ
اŸن -اصص -ر ال -و‘ لشص -ب -اب ب-ل-وزداد واŸع-روف
Óحمر واألبيضس.
بتعصصبه الكب Òل أ

اŸقاهي ..عÓمة كاملة
عرفت العاصصمة نشصاطا ﬁتشصما ‘ السصاعات
األو ¤من صصبيحة العيد ،وكسصر الهدوء الكبÒ
شص -اح -ن -ات ال -ن -ظ -اف -ة ““ن-ات ك-وم““ وح-افÓ-ت““
ايتوزا““ التي شصرعت ‘ العمل منذ الصصباح
ال -ب -اك -ر لضص -م -ان اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ون -ق-ل
اŸواطن Úالذين ل Áلكون سصيارات والذين
أاكملوا عملهم صصبيحة العيد.
وثمن اŸواطنون نشصاط عمال مؤوسصسصة ““نات
كوم““ الذين نظفوا الشصوراع ‘ الصصباح الباكر
ومنذ اÿامسصة صصباحا حتى يوفرا ﬁيطا
نظيفا وشصوارع خالية من النفايات،ولقي هولء
–ية كبÒة من اŸواطن Úاألمر الذي جعلهم
سصعداء مثلما هو ا◊ال مع عمي بومدين رجل
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أرتفاع
أسسعار أ ﬁسسوسس ‘
ÿض
بأاسسوأ سر و ألفوأكه
ق ألعاصسمة

ت
ذبذب ‘ ا’لتزام
بÈنامج اŸناوبة
و
اÓÙت التجارية
الغائب اأ’كÈ

تصسر ألعائÓت ‘ أŸناسسبات ألدينية
على غرأر عيد ألفطر على أسستحضسار
ألعادأت و ألتقاليد Ÿ ،ا لها من قدسسية
عند أ÷زأئري Úخاصسة و أنها Œمع
ألفرقاء ‘ بيت و زمان وأحد وعلى
لجوأء
مائدة وأحدة ،لÓسستمتاع با أ
ألعائلية ألتي ل تكتمل إأل بإاعدأد
أŸأاكولت ألتقليدية كالشسخشسوخة
ألÎيدة و طبق ألكسسكسسي و ألرشستة .

سسعاد بوعبوشش

النظافة الناشصط بشصارع بوقرة باألبيار،والذي
ي -ن -ت -ظ -ر ال -ت -ق -اع -د ن -ه-اي-ة ه-ذه السص-ن-ة ح-يث
وب-اب-تسص-ام-ة ع-ريضص-ة أاك-د أان-ه ي-ن-وي ال-ت-ق-اع-د
ن -ه -اي -ة السص -ن -ة ا÷اري-ة،م-وضص-ح-ا ب-أان-ه ي-ع-م-ل
ب -ج -دي -ة وت -ف -ا Êم -ث -ل -م -ا دأاب ع-ل-ي-ه ق-ب-ل 32
سصنة،وهو الذي جاء من قصصر البخاري لطلب
الرزق.
وع -ن اÿدم -ات ال -ت -ي م -ا ف -ت -ئ ال -ع -اصص-م-يÚ
وسص -ك -ان ب -اق -ي ال -ولي -ات يشص -ت -ك-ون م-ن-ه-ا ‘
اŸن -اسص -ب-ات ف-ق-د شص-ه-دت اسص-ت-ق-رارا ضص-ئ-يÓ-
حيث فتحت بعضس اıابز أابوابها ولكنها ⁄
تتأاخر ‘ الغلق بالنظر لندرة العمال وذهابهم
لقضصاء أايام العيد مع أاهاليهم،وبالتا‹ فتقلصس
عدد العمال جعل من النتاج ينقصس نوعا ما
ولكن اŸواطن ع Èعن ارتياحه لشصراء هذه
اŸادة السصتهÓكية.
أاما ﬁطات الوقود ‘ العاصصمة فقد ضصمنت
اÿدمة وكانت فارغة من الطلب تقريبا وهو
م -ا ادح -ر ت -خ -وف-ات ال-ك-ثÒي-ن ال-ذي-ن شص-ك-ل-وا
ط-واب Òط-وي-ل-ة ل-ي-ل-ة ال-ع-ي-د،وأاث-روا كثÒا على
حركة اŸرور خاصصة تلك التي تتواجد على
حواف الطرقات الثانوية.
ووقفت ““الشصعب““ على ﬁطات شصارع بوقرة
ب -األب -ي -ار،وسص -اح -ة أاول م-اي واÿروب-ة ،وح-ي
اŸوز وع Úالنعجة.
أام- -ا Óﬁت اŸواد ال- -غ- -ذائ -ي -ة ف -ق -د ضص -م -ن
ال -ب -عضس م -ن -ه-ا اÿدم-ة وع-ل-ى ق-ل-ت-ه-ا ‘ ظ-ل
ا◊رارة الشصديدة ونقصس ا◊ركة،كما قامت
بعضس الشصاحنات الصصغÒة بضصمان بيع بعضس
الفواكه ‘ ع Úالنعجة وبرج الكيفان.
وصصنعت اŸقاهي السصتثناء من خÓل ضصمان
اÿدم- -ة م- -ب- -ك- -را ح- -يث حضص- -روا أاصص- -ح- -اب
اŸقاهي كل شصيء لسصتقبال اŸواطن Úالذين
وج -دوا ف -ي -ه -ا مسص -اح-ات ل-ل-تسص Îع-ل-ى اشص-ع-ة
الشصمسس ا◊ارقة.

العدد
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هذه اŸناسصبة التي اسصتقبلها ا÷زائريون ‘
ظروف جد حسصنة سصادتها أاجواء من ا◊ميمية
‘ ظل اجتماع األهل و األقارب ،حيث شصكلت
اŸناسصبة فرصصة لتبادل الزيارات ،و فيهم من
ي -فضص -ل الل -ت -ح -اق ب -األه -ل ل -قضص -اء ال -ع-ي-د ‘
ولياتهم األصصلية  ،غ Òأان اسصتحضصار العادات
و التقاليد نغصصه الرتفاع اÙسصوسس أاسصعار
اÿضصر التي تدخل ‘ –ضصÒها ،و ذلك عشصية
و يومي العيد ،على غرار اللفت فمن  20دج
وصصل سصعرها إا 100 ¤دج و القرع انتقل من40
دج ا 150 ¤دج و نفسس األمر بالنسصبة للطماطم
ال -ت -ي وصص-ل ث-م-ن-ه-ا إا 150 ¤دج ،ح-يث اغ-ت-ن-م
التجار حلول العيد لتحقيق الربح.
و ب ّ-رر ال -ك -ث Òم -ن -ه-م ذلك بسص-بب غ-ل-ق أاسص-واق
ا÷ملة التي “ون أاسصواق التجزئة  ،فيما يرى
اآلخ- - -رون ذلك بسصب ع- - -دم احÎام ال - -ت - -ج - -ار
للمناوبة التي سصجلت تذبذبا با÷زائر العاصصمة
م -ق -ارن -ة ب -ولي -ات شص -رق ال -وط-ن ،ح-يث ال-ت-زم
اÿب -ازون ب -ت -وف Òم -ادة ““اÿب -ز““ ي -وم -ي ع -ي-د
الفطر باعتبارها مادة واسصعة السصتهÓك فبعد
صصÓة العيد و تبادل اŸغافرة ،قام أاصصحاب
ال -ك -ث Òم -ن اıاب -ز ب -ف -ت -ح واج -ه -ات-ه-م أام-ام
اŸواطن ‘ ،Úح ⁄ Úتتقيد بعضس Óﬁت
اŸواد الغذائية باŸناوبة و فيهم من فتح خÓل
الفÎة اŸسصائية .
و ‘ اŸق-اب-ل سص-ج-لت الصص-ي-دل-ي-ات ال-ت-زام-ه-ا
بتطبيق برنامج اŸداومة و تزويد اŸرضصى
باألدوية التي يحتاجونها لسصيما الذين يعانون
من األمراضس اŸزمنة و دواء ا◊مى بالنسصبة
Óطفال الرضصع .
ل أ
أاما على اŸسصتوى الوطني فبلغ متوسصط نسصبة
السص -ت -ج -اب -ة ل -ل -م -داوم -ة حسصب األرق -ام ال-ت-ي
قدمتها ا÷معية الوطنية للتجار و ا◊رفيÚ
ي Î-اوح ب  % 99 Ú-و  %100م -ق-ارن-ة م-ع ع-دد
جل Úعلى القوائم التي أاعّدتها
التجار اŸسص ّ
مديريات التجارة ،بحيث سصجلت زيادة على
ع- - - -دد اŸداوم ÚاŸسصّ- - - -ج - - -ل) 35.876 ( Ú
التقديرات تشص Òإا ¤أاّن أاك Ìمن  5000تاجر
ف -ت -ح -وا Óّﬁت -ه -م Ãا ي -ج -ع -ل ع -دد ال -ت -ج -ار
العامل ÚخÓل العيد يفوق  40أالف .
و ‘ اŸقابل سصجلت أاسصعار اÿضصر و الفواكه
ارتفاع Ãعّدل  %30و هو ارتفاع مؤوّقت بررته
ا÷معية بتوّقف الفÓح Úعن جني ﬁاصصيلهم
فيما ينتظر أان تعود األسصعار إا ¤طبيعتها مع
عودة الفÓح Úإا ¤مزارعهم و “وين السصوق .
ك -م -ا ل -وح -ظ ع -م -ل أاغ -لب أاصص -ح -اب سص-ي-ارات
األجرة و حافÓت نقل اŸسصافرين عملوا يومي
العيد مع التأاكيد على أاّن ﬁطات النقل الّÈي
اسصتمّرت ‘ اÿدمة و كذلك ﬁطات خدمات
الوقود ،فيم سصجل عدد اıابز اŸداومة (
ﬂ ) 4.745بزة سصّوقت خÓل اليوم Úمن
العيد أاك Ìمن  15مليون خبزة.
و ك -انت وزارة ال -ت -ج -ارة ق -د وضص -عت ب -رن -ام -ج
مداومة التجار لغرضس ضصمان “وين منتظم

للمواطن Úمن حيث اŸنتوجات و اÿدمات
ذات السص -ت -ه Ó-ك ال -واسص-ع ،م-ن خÓ-ل تسص-خÒ
 2142عون مراقبة ع Èكامل الÎاب الوطني
Ÿتابعة مدى تنفيذ برنامج اŸداومات الذي
سصخر لتنفيذه  35876تاجرا ،من بينهم 4745
ينشصطون ‘ قطاع اıابز ،و ‘ 22833قطاع
اŸواد الغذائية العامة واÿضصر والفواكه ،و
 ‘ 8145قطاع النشصاطات اıتلفة و 453
وحدة إانتاجية ““131ملبنة 282 ،مطحنة و 40
وحدة مياه معدنية““.

اŸلء اŸسسبق ÿزانات السسيارات حال
دون ا’كتظاظ Ãحطات البنزين
و ‘ اŸق- -اب- -ل  ⁄تسص -ج -ل ﬁط -ات ال -ب -ن -زي -ن
با÷زائر العاصصمة مشصاهد الطواب Òالطويلة و
الك -ت -ظ -اظ ع-ل-ى غ-رار اŸن-اسص-ب-ات السص-اب-ق-ة،
ب -ال -رغ -م م -ن دخ -ول ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ق-ي-د إاع-ادة
التهيئة خاصصة بشصرق العاصصمة ،ويعود ذلك
إا ¤ق- -ي- -ام ال- -ع- -دي -د م -ن أاصص -ح -اب اŸرك -ب -ات
بإاجراءات احÎازية اسصتباقية  ،من خÓل م أ
Ó
خ-زان-ات-ه-م ب-ال-ك-ام-ل لضص-م-ان ت-ن-قÓ-تهم لزيارة
األه -ل و األق -ارب ب -ك -ل أاري-ح-ي-ة و ت-ف-ادي ت-ك-رار
سصيناريو السصنوات اŸاضصية و النتظار طوي ،Óإا¤
جانب الدخول ‘ مشصادات كÓمية قد تنغصس
ع -ل -ي-ه-م ف-رح-ت-ه-م ب-اسص-ت-ق-ب-ال ال-ع-ي-د و الل-ت-ح-اق
بذويهم ‘ جو تطبعه الفرحة و الرحمة.
و ‘ إاطار ا◊ديث عن التنقل أايام العيد فلم
تسص -ج -ل خ -دم-ات ال-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي أاو اÿاصس
تذبذبا  ،حيث لوحظ توفر ‘ وسصائل النقل
سصواء الÎامواي الذي كانت عرباته “ر على
ﬂتلف اÙطات بانتظام و هو ما اسصتحسصنه
الكث Òمن قاطني البلديات الجتنابية ،و نفسس
األمر بالنسصبة للنقل اÿاصس أاو Ÿوؤسصسصة النقل
ا◊ضصري و شصبه ا◊ضصري““ إايتوزا““ التي ‘ كل
مرة تسصجل حضصورها و تصصنع الفارق خاصصة
بالنسصبة لوسصط العاصصمة .
و بخصصوصس النقل ب Úالوليات كانت موؤسصسصة
اسصتغÓل ﬁطة نقل الÈي ““معطوبي حرب
التحرير““ اÿروبة ،قد بر›ة رحÓت يومية
ع -ل -ى مسص -ت -وى اÙط -ة ب -داي -ة م -ن ال -ث Ó-ث-اء
ال- - - - - -ف - - - - -ارط وصص - - - - -لت إا ¤أاك 960 Ìرحلة
يوميا،سصمحت بنقل أاك Ìمن  45أالف مسصافر
ن -ح -و ولي -ات-ه-م األصص-ل-ي-ة ل-قضص-اء ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب-ارك رف-ق-ة ع-ائÓ-ت-ه-م م-ا ام-تصس الضص-غ-ط
على هذه اÙطة.
و لتفادي مظاهر الكتظاظ ” أايضصا بر›ة
رحÓت إاضصافية و ‘ جميع الŒاهات األربعة
ل -ل -وط -ن ،ك -م -ا ” ف -ت -ح اÛال أام-ام ال-ن-اق-لÚ
اÿواصس Ÿضص- -اع- -ف- -ة نشص- -اط- -ه- -م ،و ذلك عÈ
تسص -ه -ي-ل إاج-راءات دخ-ول-ه-م إا ¤اÙط-ة –سص-ب-ا
لعيد الفطر اŸبارك ،و اعتماد برنامج للرحÓت
اŸسصائية و الليلية لتفادي ارتفاع درجات ا◊رارة
اŸسصجلة ‘ األيام األخÒة مباشصرة بعد اإلفطار
ابتداء من السصاعة التاسصعة.
و حرصصت اŸؤوسصسصة على اتخاذ كافة التدابÒ
واإلج- -راءات ع- -ل -ى مسص -ت -وى ﬁط -ة اÿروب -ة
لضصمان العودة الهادئة والسصلسصلة للمسصافرين
من جميع الوليات باŒاه العاصصمة ‘ ظروف
مريحة ،خاصصة و أانها تزامنت مع عطلة فصصل
الصصيف  ،حيث تخف حركة اŸرور بالعاصصمة
بسص -بب ت -غ -ي Òال -ك -ث Òم -ن ال -واف -دي -ن ع -ل -ي -ه-ا
لوجهتهم نحو أاماكن الراحة و السصتجمام ما
سصينعكسس على تنقÓت العاصصمي Úإا ¤غاية
الدخول الجتماعي اŸقبل.

وسســــــــــــــط أجــــــــــــــوأء أسستثنائيــــــــــــــة

سسكـ ـ ـ ـان سسطيـ ـ ـ ـف يحتفلـ ـ ـ ـون ‘ ظـ ـ ـ ـروف عاديـ ـ ـ ـة و طقـ ـ ـ ـسس حـ ـ ـ ـار

أحتفل أŸوأطنون بولية سسطيف ،بعيد ألفطر أŸبارك‘ ،
أج-وأء أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ح-ق-ا ،بسس-بب ت-أاه-ل ف-ري-ق-ه-م أŸدلل وفاق
سسطيف إأ ¤نهائي كأاسس أ÷مهورية ،ليلة ألعيد.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

توجه اŸصصلون ‘ ،أاول أايام العيد ،و بكثافة إا ¤اŸسصاجد ألداء
الصصÓة التي أاقيمت على السصاعة السصابعة صصباحا ،و قد ركز األئمة ‘
اÿط -ب -ة ع -ل -ى م -ع -ا Êال -ع -ي -د ،ب-اع-ت-ب-اره ج-ائ-زة Ÿن صص-ام-وا إاÁان-ا
واحتسصابا طيلة شصهر رمضصان اŸبارك ،داع Úإاياهم إا ¤السصتمرار ‘
الطاعات وأاداء الواجبات ،و تقوى الله عز وجل ،فيما كانت الفرحة
بادية “اما على وجوه األطفال ،و الذين خرجوا للمسصاحات اÿضصراء

و مواقع اللهو ،للعب و التعب Òعن فرحتهم باŸناسصبة السصعيدة  ،وهم
يلهون بلعبهم رغم حرارة الطقسس اŸرتفعة التي سصادت ‘ يوم العيد.
و ‘ اŸسصاء دبت ا◊ركة من جديد ‘ الشصوارع من طرف اŸواطنÚ
راجل Úوراكب ،Úمن اجل التنقل لزيارة األهل واألحباب إلحياء صصلة
الرحم ‘ مناسصبة العيد ،كما فتحت العديد من اŸقاهي أابوابها أامام
اŸواطن ÚلÓسصÎاحة ،وتناول اŸشصروبات الباردة ‘ اليوم ا◊ار ،و
 ⁄تخل أاحاديثهم عن البÓء ا◊سصن الذي أابÓه أاشصبال اŸدرب خÒ
الدين ماضصوي ‘ ،ملعب بولوغ Úبالعاصصمة ،ليلة العيد ،بعودتهم
بالتتويج إا ¤نهائي كأاسس ا÷مهورية ،حيث شصهدت اŸدينة احتفالت
صصاخبة إا ¤الصصباح ،و اسصتمرت ‘ بعضس األحياء ‘ يوم العيد ذاته،
بخروج بعضس الشصباب ‘ مسصÒات صصغÒة ،معلن Úفرحتهم وأاملهم ‘
الفوز بالكأاسس التاسصعة.

على الصصعيد اÿدماتي ،جندت كل من مديرية النقل بالولية كافة
إام-ك-ان-ات ال-ن-ق-ل الÈي ل-ل-ح-افÓ-ت ب-ت-ق-د Ëت-راخ-يصس اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،و
سص -ي -ارات األج -رة وال -ن -ق -ل ا÷وي وب -السص-كك ا◊دي-دي-ةﬂ ‘ ،ط-ط
مدروسس طبقا لتعليمات الوزارة الوصصية ،من اجل توف Òاÿدمة
ل- -ل- -م- -واط- -ن ،داخ -ل اŸدن وال -نسص -ي -ج ا◊ضص -ري ،و ‘ اÿط -وط بÚ
الوليات ،للتنقل بكل أاريحية خÓل فÎة العيد .
كما جندت مديرية التجارة حوا‹  3800تاجرا ،و العشصرات من
اıاب -ز و اŸل -ب -ن -ات ،و ال -ع -دي -د م -ن ﬁط -ات ال-وق-ود وغÒه-ا م-ن
اŸرافق ،للعمل ‘ إاطار مناوبة العيد  ،و السصهر على احÎامها –،ت
طائلة فرضس العقوبات اŸنصصوصس عليها ‘ التشصريع اŸعمول به.
ك -م -ا  ⁄تسص -ج-ل ،ع-ل-ى الصص-ع-ي-د األم-ن-ي واŸروري ،ح-وادث تسص-ت-ح-ق
الذكر،وهذا خÓفا Ÿا حدث ‘ ذات اŸناسصبة ،قبل سصنوات خلت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الزيارات العائلية أاجلت Ÿا بعد العصسر

العدد

17372

06

أأاج ـوأاء مناخي ـة ح ـارة ج ـداأ فرضشض ـت حظ ـر األتج ـوأال Ãعسضشك ـر
’جواء اŸناخية ا◊ارة التي سسادت ‘ إاقليم الو’ية و بلغت نحو  47درجة مئوية Ãحور سسيق
’عظم من سسكان معسسكر و اŸناطق التابعة لها من اÿروج يوم العيد بسسبب ا أ
امتنع السسواد ا أ
اÙمدية و بوحنيفية التي سسجلت درجات حرارة مرتفعة جدا و مدينة معسسكر التي خلت ‘ حدود السساعة 11صسباحا من ا◊ركة اŸرورية و حركة الراجلÚ

معسشكر :أام ا.Òÿسس
تسصببت درجات ا◊رارة اŸرتفعة ‘ حرمان
اأ’ط -ف -ال و ع -ائ Ó-ت -ه-م م-ن ال-ت-ج-وال و ح-ت-ى
الزيارات العائلية اŸعتاد عليها ‘ السصاعات
اأ’و ¤من صصبيحة يوم العيد تأاجلت لفÎة ما
بعد العصصر ،فاقتصصر اÿروج ‘ صصبيحة اليوم
اأ’ول م -ن ع -ي -د ال -ف -ط -ر ع-ل-ى زي-ارة اŸق-اب-ر
وتبادل التها ‘ ÊاŸسصاجد بعد صصÓة العيد،
ف- -ي- -م- -ا ع- -وضصت ال- -تÈي- -ك- -ات اŸب -اشص -رة بÚ
اأ’ح -ب -اب و ال-ع-ائÓ-ت ب-ا’تصص-ا’ت ال-ه-ات-ف-ي-ة
والرسصائل القصصÒة و حتى على مسصتوى مواقع
التواصصل ا’جتماعي .
بالنسصبة لليوم الثا Êمن العيد – ،دى عموم
سص -ك -ان اŸن -ط -ق -ة اأ’ج -واء اŸن -اخ-ي-ة ا◊ارة
وفضص- -ل- -وا ع- -دم ت- -ف- -ويت ف- -رصص -ة اŸغ -ف -رة و
ال -تسص -ام -ح ب -ي -ن -ه-م ب-ع-د ي-وم ك-ام-ل م-ن ح-ظ-ر
التجوال فرضصته ا◊رارة اŸرتفعة التي كانت
سص-ب-ب-ا ك-اف-ي-ا ل-ع-دم اسص-ت-ج-اب-ة غ-ال-ب-ي-ة ال-ت-جار
للمداومة ‘ اليوم اأ’ول من العيد الذي شصهد
أايضص -ا أازم -ة ح -ادة ‘ اŸواصص Ó-ت اسص -ت -غ -ل-ه-ا
سص- -ائ- -ق -و سص -ي -ارات اأ’ج -رة ال -ن -ظ -ام Úو غÒ
ال -ن -ظ-ام-ي”” Úال-ك-ل-ون-دسص-ت-ان”” ‘ رف-ع تسص-عÒة
النقل و ما كان للمواطن Úإا’ الرضصوخ للواقع و
Ÿثل هذه اŸمارسصات .

 1300ششرطي لتأام Úالسشاحات العمومية
و التجمعات بالوسشط ا◊ضشري
‘ إاط -ار ج -ه -وده -ا ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى اأ’م-ن و
السصÓمة العمومية ،سصخرت مصصالح الشصرطة
لو’ية معسصكر نحو  1300عنصصر أامني لتأامÚ
أاج-واء ا’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ال-ف-ط-ر ع-ل-ى مسص-ت-وى
السص -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ،اŸسص -اج -د و أام -اك-ن
ال -ت-ج-م-ع-ات إاضص-اف-ة إا ¤ال-ط-رق-ات و م-داخ-ل
اŸدن التي تشصهد حركة مرور كثيفة ‘ مثل
ه -ذه اŸن -اسص -ب -ات  ،ك -م-ا ك-ان Ÿصص-ال-ح اأ’م-ن
ال -ع -م-وم-ي Ÿعسص-ك-ر ‘ شص-ق ع-م-ل-ه-ا ا÷واري
اŸنفتح على اŸواطن ، Úزيارات للمرضصى
ب - - -اŸسص - - -تشص - - -ف- - -ي- - -ات و اŸق- - -ي- - -م Úب- - -دور
العجزة ،تعزيزا ً للتواصصل والتÓحم ب Úكافة
شصرائح اÛتمع وجهاز الشصرطة و Œسصيدا
Ÿبدأا الشصرطة ا÷وارية ،حيث تنقل إاطارات
امن و’ية معسصكر و أاعوان الشصرطة –ت
إاشصراف نائب رئيسص امن الو’ية  ،بزيارة إا¤
ك -ل م -ن مسص -تشص -ف -ى اأ’ط -ف -ال و دار اŸسص-نÚ

ب-خصص-ي-ب-ي-ة Ãعسص-ك-ر Ÿشص-ارك-ة ه-ذه الشص-رائ-ح
أاجواء عائلية –مل ‘ معناها أاسصمى معاÊ
التضصامن و التÓحم ا’جتماعي.

جرÁة قتل بششعة تفسشد فرحة العيد
اه -ت -زت م-دي-ن-ة م-عسص-ك-ر ‘ السص-اع-ات اأ’و¤
لعيد الفطر على وقع جرÁة شصنيعة اسصتنكرها
سص -ك-ان ح-ي سص-ي-دي سص-ع-ي-د و م-دي-ن-ة م-عسص-ك-ر
جمعاء ،كما تداولها اŸواطنون على صصفحات
موقع الفيسصبوك باسصتياء و اسصتنكار كب. Ò
لقيت شصابة ‘ العشصرينيات من العمر تدعى
سص -ع-اد ب-ن ت-ات-و مصص-رع-ه-ا ف-ور ت-ل-ق-ي-ه-ا ثÓ-ث
طعنات قاتلة على مسصتوى الصصدر على يد
شص-اب ثÓ-ث-ي-ن-ي مسص-ب-وق قضص-ائ-ي-ا ب-حي سصيدي
سصعيد بعد دقائق قليلة من مغادرتها مسصكنها
العائلي إا ¤اأ’بد ،حيث يتم حاليا التحقيق مع
اŸشصتبه به الرئيسصي و احد اأ’شصخاصص الذين
ي -ع -ت -ق -د ان -ه سص -اع -ده ‘ الÎصص -د ل -لضص -ح -ي -ة
والتخطيط للجرÁة .
و ‘ تفاصصيل القضصية ذكرت مصصادر موثوقة
لـ““الشسعب““ أان اŸشص -ت-ب-ه ب-ه اعÎف ب-ال-ف-ع-ل

اŸنسص- -وب إال- -ي -ه م -ؤوك -دا ان -ه ك -ان –ت ت -أاثÒ
اıدرات ،و قد تقدم ÿطبة الضصحية وأاصصر
ع -ل -ي ال -زواج ب -ه -ا ل -ي-واج-ه ب-اعÎاضص شص-دي-د
أ’وليائها كونه مسصبوق قضصائيا ،فقرر وضصع حد
◊ياة الصصبية بعد أايام قليلة من خروجه من السصجن
و انقضصاء فÎة عقوبته ‘ قضصية كانت فيها نفسص
الضص-ح-ي-ة””  24سص -ن-ة”” م-دع-ي-ة ع-ل-ى ا÷ا Êب-ت-ه-م-ة
ا’ع -ت -داء ب-الضص-رب م-ت-ب-وع ب-السص-رق-ة  ،ح-يث ت-رك
ا÷ا -Êالضصحية التي تشصغل موظفة ‘ إاطار عقود
ما قبل التشصغيل بديوان مؤوسصسصات الشصباب  -تسصبح
‘ بركة من دماء أامام ذهول سصكان حي سصيدي
سص-ع-ي-د وصص-دم-ة شص-ق-ي-ق-ت-ه-ا الصص-غ-رى ال-قاصصر التي
ك -انت ت -راف -ق -ه-ا  ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف ا÷ا Êم-ن ط-رف
شصباب ا◊ي و تسصليمه للشصرطة .
‘ ن -فسص السص -ي -اق و ‘ ح -ي سص -ي -دي سص-ع-ي-د
ارتفعت اأ’صصوات الداعية إا ¤إاعدام ا÷ا،Ê
حيث تبعت مراسصم دفن الضصحية ‘ أاول أايام
العيد Ãطالب ملحة ÷Òان الضصحية و أاهلها
تدعو لتسصليط أاقصصى العقوبات على القاتل ،
من جهتهم أاقارب الضصحية أاكدوا لـ«الشصعب””
أانهم  ⁄يكونوا على علم بخروج ا÷ا Êمن

أاجواء حميمية ميزت ا’حتفال ببجاية

“““ششرط ““ لÎسشيخ روح التعاون والتÓحم ب ÚاŸواطنÚ
م- -ازال سس- -ك- -ان ب- -ج- -اي -ة ع -ل -ى غ -رار
’خرى من الوطن ،يحافظون
الو’يات ا أ
ع-ل-ى ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د اÿاصس-ة ب-ع-ي-د
ال -ف -ط -ر اŸب -ارك رغ -م ري -اح ال -عصس -رن -ة،
حيث “يزت ا’حتفا’ت بهذه اŸناسسبة
Ãظاهر الفرح ا÷ماعي التآاخي والتآازر
ب Úأافراد اÛتمع.

بجاية :بن النوي توهامي

جه جموع اŸصصل ‘ Úاليوم اأ’ول من
قد تو ّ
عيد الفطر إا ¤اŸسصاجد لتأادية صصÓة العيد،
واسصتمعوا إا ¤اأ’ئمة الذين أاكدوا على ضصرورة
ال -ت -ح -ل -ي ب -روح ال -تسص -ام -ح وبّث اÙب-ة وت-رك
اÿصصومات والشصحناء ،مÈزين اŸكانة الكبÒة
التي –تلها صصلة الرحم ‘ اإ’سصÓم ،واغتنام
ال -ف -رصص -ة ل -لÎاح-م وال-ت-ك-اث-ف م-ع ك-اف-ة ف-ئ-ات
اÛتمع.
ومن جهتهم خرج اأ’طفال رفقة أاوليائهم وهم
يرتدون أاحلى ا◊لل حامل Úأالعابهم اıتلفة،
ح -يث ك -انت وج -ه-ت-ه-م زي-ارة اأ’ق-ارب ل-ت-وط-ي-د
ال-عÓ-ق-ات وŒسص-د صص-ل-ة ال-رح-م ،ك-م-ا اغ-ت-نموا
Óطفال
الفرصصة من خÓل أاخذ صصور تذكارية ل أ
وهم يتباهون بكسصوة العيد ،و ذلك ‘ أاجواء
حميمية ‡زوجة بنفحات العيد.
ن -فسص اأ’ج -واء ع-اشص-ت-ه-ا ال-ق-رى ال-ت-ي ي-ح-ت-ف-ظ
سصكانها خÓل اأ’عياد الدينية ،بإاحياء بعضص
العادات والتقاليد اŸورثة عن اآ’باء واأ’جداد،
وال- -ت- -ي ت- -ع- -كسص م- -ع -ا Êاأ’خ -وة والÎاح -م بÚ
اŸواطن Úو“ ÏالعÓقة اأ’خوية بينهم ،ومنها
نحر اŸاشصية وتقسصيم ◊مها على سصكان القرية

ب -ال -تسص -اوي دون “ي-ي-ز ب Úال-ف-ق-راء وا’أغ-ن-ي-اء
م -ن -ه -م ،ح-يث ي-ت-م إاحصص-اء ع-دد ال-ع-ائÓ-ت م-ن
ط- -رف أاعضص- -اء ÷ن- -ة ال- -ق- -ري -ة ’ق -ت -ن -اء ع -دد
اŸواشصي ،ويتم نحرها وتقطيع ◊مها وتوزيعه
‘ شصكل حصصصص مرقمة ،ويأاخذ كل رّب عائلة
حصصته ،وهذا ‘ جو تسصوده اÙبة والتÓحم
وتزيد من روابط اأ’خوة ،و“كن الفقراء منهم
من ا◊صصول على نصصيبهم من اللحم كباقي
السصكان.
و ‘ هذا الصصدد يقول يحياوي من عرشص ”أايت
Ãون” ،لـ”الشص- -عب”” ،م- -ا زالت أاغ- -لب ال -ع -ائ Ó-ت
البجاوية كباقي و’يات الوطن– ،افظ على
إاح-ي-اء ع-ادات-ه-ا اÿاصص-ة ب-اŸن-اسص-ب-ات الدينية،
وذلك بهدف ترسصيخها ‘ أابناء ا÷يل ا÷ديد
وخ - -اصص - -ة أام - -ام زح - -ف ﬂت - -ل- -ف ال- -ت- -ي- -ارات

اŸعاصصرة ،التي تسصعى إا ¤جرف كل ما هو
تراثي عريق عاكسص للهوية ،كعادة ””“شصرط ””
إاحياء لتقاليد سصكان اŸنطقة ،والتي ترسصخ روح
ال- -ت- -ع -اون وال -ت Ó-ح -م ب ÚاŸواط -ن ،Úويشص -ك -ل
ا’حتفال بع د الفطر اŸبارك فرصصة للسصكان
إ’ب - -راز ف- -رحت م ب- -إا“ام ال- -رك- -ن ال- -راب- -ع م- -ن
اإ’سصÓ- -م ،وت- -أاك د “سصك م ال -دائ -م ب -ال -ع -ادات
وال -ت -ق -ال د اأ’صص ل -ة ال -ت -ي ” زه -م ‘ م-ث-ل ذه
اŸناسصبات ،ومنها توج اŸصصل ن منذ الصصباح
ال -ب -اك -ر إا ¤اŸسص -اج -د ل -ت -أاد ة صص Ó-ة ال-ع د م ل-ل ن
ومك Èن ،وا’سصتماع إا ¤خطبتي الع د الت ن التي
يؤوكد ف ا اأ’ئمة على ضصرورة التÓحم ،وتطب ق
تعال م الد ن اإ’سصÓمي السصمحاء الداع ة للمحبة
والتسصامح والتكافل ،باإ’ضصافة إا ¤تبادل الز ارات
ب Úاأ’ هل واأ’قارب واأ’صصدقاء.

السصجن و إا’ Ÿا تركوا ابنتهم تغادر البيت
خاصصة و أانها كانت تشصعر بالتهديد من طرفه .
يذكر أان شصهر رمضصان بأاكمله مضصى ‘ ظروف
أامنية جيدة و  ⁄يشصهد أاي نوع من جرائم
ا’ع -ت-داء ال-ع-ن-ي-ف-ة أاو مشص-اك-ل م-ن ه-ذا ال-ن-وع
خÓف السصنوات اŸاضصية  ،إا’ ما خصص ذكره
جرÁة القتل اŸسصجلة ‘ آاخر يوم من شصهر

شص -ع-ب-ان راح ضص-ح-ي-ت-ه-ا ط-ف-ل ق-اصص-ر ع-ل-ى ي-د
شصقيقته القاصصر و جرÁة ثانية سصجلت
باأول اأيام رمضصان راح ضصحيتها رضصيع ‘
الشص -ه -ر ال -ث -ام-ن ع-ل-ى ي-د ق-ري-ب-ت-ه ب-ب-ل-دي-ة
مطمور ،اإضصافة اإ ¤ا÷رÁة الثالثة التي
 ⁄يكن متوقع حدوثها خاصصة ‘ مناسصبة
للتسصامح و الÎاحم .

أاجواء من التÓحم و التغافر ‘ عاصشمة السشاورة

احتفل سســكان ا÷نوب الغربي بعيد
الفطر وسسط أاجواء من التÓحم
والتغافر ببلدية بشسار ،حيث شسكل
ا’حتفال فرصسة للسسكان للتÓحم و
الفرحة بإا“ام الركن الرابع من
’سسÓم الذي يحث على التسسامح و
ا إ
التضسامن و اŸسساعدة اŸتبادلة و تأاكيد
“سسكهم الدائم بالعادات والتقاليد
’صسيلة التي “يز ربوع الوطن
ا أ
ا◊بيب.

بششــار :دحمان جمــال

توجه جموع اŸصصل Úمع بزوغ الصصباح إا¤
اŸسصاجد لتأادية صصÓة عيد الفطر مكÈين
ومهلل Úمع ا’سصتماع إا ¤خطبتي العيد،
حيث أاكد فيها اأ’ئمة على ضصرورة التÓحم
و التقارب و تطبيق تعاليم الدين اإ’سصÓمي
السصمحاء.
و “ي- -زت م -ظ -اه -ر ع -ي -د ال -ف -ط -ر ب -ت -ب -ادل
اŸصصلون ‘ بيوت الرحمان التها Êبحلول
عيد الفطر اŸبارك وكلهم أامل ‘ أان يعيد
الله هذه اŸناسصبة على الشصعب ا÷زائري
واأ’م -ة اإ’سص Ó-م-ي-ة ق-اط-ب-ة ب-ا Òÿوال-رخ-اء
واإ’زهار.
و بعدها انطلقت ب ÚاŸصصل Úعملية التغافر
و التسصامح و الزيارات ب Úاأ’قارب و اأ’هلي
و اأ’صص- -دق- -اء رغ -م ارت -ف -اع درج -ة ا◊رارة،
حيث خصصصص العديد من البشصاري Úبرنامج
زي- - -ارت- - -ه - -م ب - -ال - -ت - -وج - -ه إا ¤اŸؤوسصسص - -ات

ا’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ل -زي-ارة اŸرضص-ى و ال-دع-اء
ب-الشص-ف-اء ال-ع-اج-ل إال-ي-ه-م ،و ك-ذا ال-ت-وج-ه إا¤
اŸقابر للÎحم على أارواح ذويهم ،كما
Óت اأ’زقة والشصوارع و السصاحات العامة
امت أ
بجموع اŸواطن Úالذين راحوا يصصافحون
بعضصهم البعضص و يتبادلون التهاÃ Êناسصبة
عيد الفطر اŸبارك .
و أاضصفى اأ’طفال نكهة ‡يزة على اأ’جواء
ا’ح -ت -ف -ال-ي-ة ب-أال-بسص-ت-ه-م ا÷دي-دة و اأ’ن-ي-ق-ة
ولعبهم متعددة اأ’شصكال و اأ’نواع جامعÚ
كالعادة قطعا نقدية و أاخرى ورقية جاد بها
عليهم الكبار و اأ’مهات ،و نسصيت العائÓت
ال-بشص-اري-ة Ãن-اسص-ب-ة ال-ع-ي-د الصص-ع-وب-ات ال-ت-ي
عانت منها خÓل شصهر الصصيام و الناجمة عن
ارت- -ف- -اع درج- -ة ا◊رارة و ارت- -ف -اع أاسص -ع -ار
اŸواد الغذائية واأ’لبسصة ،و أاخرجوا صصينيات
الشصاي و ا◊لويات إا ¤اأ’حياء وتناولوا ما
ط -اب م -ن -ه -ا رف -ق -ة ا÷Òان ح -يث اج -ت -م -ع
ال -ع -دي -د م -ن ا÷Òان ب-الشص-وارع والسص-اح-ات
العامة وحتى على مقربة من البيوت حلقات
اŸواطن Úالذين يتبادلون و ‘ أاجواء حميمة
أاط- -راف ا◊ديث وه- -م ي- -رتشص- -ف- -ون ك -ؤووسص
الشصاي مع تناول قطع ا◊لويات التقليدية
و« خ- -ب- -ز اŸسص- -م -ن”” ،اغ -ت -ن -م ف -ي -ه -ا ب -عضص
اŸواط-ن-ون ال-ف-رصص-ة ل-ل-ت-واصص-ل وال-غ-اف-ر مع
وح- -داة ال- -درك و الشص- -رط- -ة ال- -ذي- -ن ك- -ان -وا
ي -ت-ج-ول-ون ‘ ال-ع-دي-د م-ن اأ’ح-ي-اء ‘ ت-أادي-ة
واجبهم اأ’مني ‘ حفظ أامن اأ’شصخاصص
واŸمتلكات.

ششرطة خ
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شصوارع خالية وÓﬁت مغلقة صصبيحة أاو ¤أايام العيد
áØ«©dG ódÉN /´Ó£à°SG
وج-دت ال-ع-ائÓ-ت السش-ك-ي-ك-دي-ة صشعوبة
شسهدت
كبÒة خÓل اليوم األول من عيد
اغلب شسوارع مدينة
ال -ف -ط -ر ‘ اق -ت -ن -اء ح -اج-ي-ات-ه-ا
سسكيكدة ،صسبيحة أاو ¤أايام عيد
الضشرورية خصشوصشا ‘ مادة
الفطر ،ركودا تاما ‘ وجه اŸواطنÚ
ا◊ليب التي افتقدت بفعل
الذين أاج Èالبعضش منهم على التنقل من
ان اغ - - - - -لب Óﬁت اŸواد
لخر بحثا عن احتياجاتهم من اŸواد
ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة م- -غ- -ل- -ق- -ة ‘
حي آ
الصش -ب -ي -ح -ة ا ¤غ-اي-ة ب-ع-د الغذائية ،حيث ان معظم شسوارع اŸدينة كانت
ال -عصش -ر و ⁄تسش-ت-جب ه-ذه
شسبه خالية ‘ غياب النشساط التجاري ،حيث
ة
الخ -رة لÈن -ام -ج م -دي-ري-
 ⁄تفتح سسوى بعضش اÓÙت التجارية ،كما
ال- -ت -ج -اري -ة اŸع -د سش -اب -ق -ا
لخر ،حركة
عرف النقل باŸدينة هو ا آ
ل -ت -غ -ط -ي -ة اŸدي -ن -ة وت -ل -ب -ي-ة
ﬁتشسمة ‘ صسورة تعكسش مثل
حاجيات السشكان  ،من اŸواد
ال-واسش-ع-ة السش-ت-هÓ-ك ،ال ال-قليل
هذه اŸمارسسات ‘ كل
ل
م
ع
من اÓÙت التي التزمت بال
مناسسبة.
بهذا اليوم اŸبارك ‘ بعضض الحياء ،اما
وسشط اŸدينة فاألمر يكاد ان يكون منعدم من
هذه اÓÙت فهي مغلقة ،حتى ان اıابز
القليلة التي فتحت أابوابها امام اŸواطن⁄ Ú
ت -ت -م-ك-ن م-ن ت-ل-ب-ي-ة ك-ل ال-ط-ل-ب-ات ،ع-ل-ى غ-رار
ﬂب -زة ب -ن -ي م-الك““ ال-ب-اط-وار““ ال-ت-ي ال-ت-زمت
بالعمل ال ان القبال اŸتزايد من اŸواطنÚ
من ﬂتلف الحياء جعلها غ Òقادرة على
تلبية الطلبات.
ن -فسض الم -ر ب -خصش -وصض Óﬁت ب-ي-ع اÿضش-ر
والفواكه ففي اليوم األول كان من اŸسشتحيل
ال- -ع -و ع -ل -ى ﬁل ل -ل -خضش -ر وال -ف -واك -ه ،وج -ل
القصشابات كانت أابوابها موصشدة ،وباŸقابل
Óﬁت الكل السشريع كانت السشتثناء والتي
اخ -تصشت ‘ ب -ي -ع الشش -واء ال -ذي ع -رف اق -ب-ال
منقطع النظ Òخصشوصشا من قبل األطفال،
ونفسض أاقول يتعلق باŸقاهي اŸنتششرة بكÌة
‘ كل احياء اŸدينة.
وك- -انت ﬁط- -ات ن- -ق- -ل اŸسش- -اف- -ري- -ن ،م -ن -ذ
السشاعات األول للعيد ،خاوية على عروششها،
ب- -اع- -ت- -ب- -ار أان أاصش -ح -اب سش -ي -ارات األج -رة أاو
ح-افÓ-ت ال-ن-ق-ل ا÷م-اع-ي فضش-ل-وا ال-ب-ق-اء مع
أاسشرهم ،رغم ما ” تناقله عن مديرية النقل
بأانها أاخذت احتياطاتها ‘ تفعيل نظام خاصض
ب- -اŸداوم- -ة ،وه- -و م- -ا فسش -ح اÛال ل -ب -عضض
سشيارات ““الفورد““ لسشتغÓل الفرصشة وفرضض
أاسش -ع -اره -م ع -ل -ى اŸواط -ن ،Úك -م -ا ان ا÷ه-ة
الغربية للولية ما تزال تعا Êمن غياب النقل
وباألخصض ‘ اÿط الرابط ب Úسشكيكدة و
ال -ق -ل  ،ف -ق-د دخ-ل اصش-ح-اب ح-افÓ-ت ال-ن-ق-ل
ا÷ماعي ‘ اضشراب مند فÎة طويلة فاقت
الشش -ه -ر ا ¤ي -وم -ن -ا ه -دا واŸواط -ن ي-ع-ا‘ Ê
صشمت اين يتكبدون معاناة التنقل ا ¤مدينة
“الوسض ومن ثم ا ¤سشكيكدة وهدا ما جعل
ح -رك -ي -ة ال -ت -ن-ق-ل ت-ع-رف ت-ذب-ذب-ا وت-ع-ط‘ Ó-
مصشالح اŸواطن Úاıتلفة.
والششيء اÓŸحظ ان ﬁطات““ نفطال““ ⁄
تعرف تذبذبا ‘ تزويد اŸركبات Ãختلف
أانواع البنزين ،خÓل أايام العيد ،و ⁄تعرف

الطواب Òالتي تعرقل حركة اŸرور ‘ الغالب،
وكانت ““نفطال““ عند قرارها الذي اتخذته
قبل العيد بتأاكيد على وفرة الوقود خÓل أايام
العيد ‘ ،كل ﬁطاتها اŸنتششرة عب ÓالÎاب
الوطني ،حيث كنت اıازن التابعة للمؤوسشسشة
تششتغل  24سشاعة على ‡ ،24ا جعل التزود
بالوقود ‘ متناول مسشتعملي الطريق.
ام- -ا ال- -ي- -وم ال -ث -ا Êف -ق -د ان -ت -عششت ا◊رك -ي -ة
التجارية قلي Óوعرفت الكث Òمن اÓÙت
فتح أابوابها اما اŸواطن Úرغم ان المر ⁄
ي-ك-ن ك-م-ا سش-ط-رت-ه م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة واع-دت
ﬂططا على ما يبدو انه  ⁄يحÎم واŸتضشرر
ال -وح -ي -د م -ن-ه اŸواط-ن ال-ذي  ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن
التسشوق وتوف Òحاجياته خÓل يومي العيد
الفطر اŸبارك.

إانزال قياسصي للمصصطاف Úبالشصواطئ
وق -د ع -رفت شش-واط-ئ سش-ك-ي-ك-دة ي-وم-ي ال-ع-ي-د
إانزال وتوافدا كبÒين من طرف اŸصشطاف،Ú
هروبا من درجة ا◊رارة اŸرتفعة التي دفعت
بالعائÓت وخاصشة الششباب إا ¤التوافد بكÌة
على الششواطئ ،فعلى غرار ششاطئ العربي بن
م-ه-ي-دي ،ف-ل-ف-ل-ة وشش-واط-ئ ك-ورن-يشض ع-اصش-م-ة
الولية ،إا ¤غاية سشطورة ومÒامار ،إاضشافة

إا ¤الشش -اط -ئ ال -ك-ب Òوشش-واط-ئ ال-ق-ل ،ع-رفت
إان -زال ق -ي-اسش-ي-ا ل-ل-مصش-ط-اف Úال-ذي-ن ت-واف-دوا
عليها بأاعداد هائلة ،حتى من بعضض الوليات
اÛاورة كقسشنطينة ،أام البواقي ،رغبة منهم
‘ السشتجمام والتمتع بالبحر ،وانتهاز فرصشة
عطلة ايام العيد.
اإلنزال الكب Òمن قبل العائÓت والششباب على
ششواطئ سشكيكدة يرجع حسشب الوافدين ،إا¤
ارتفاع درجات ا◊رارة خÓل هذه األيام من
جهة ،وكذا انتهاء الششهر الفضشيل من ناحية
أاخرى ،ويعد ششاطئ العربي بن مهيدي ششرق
مدينة سشكيكدة الوجهة اŸفضشلة للمصشطافÚ
م -ن خ -ارج ال -ولي -ة ،ول -ع -ل أاه -م سش -بب ي -دف -ع
ب -اŸصش -ط-اف Úإا ¤ال-ت-وج-ه إا ¤ه-ذا الشش-اط-ئ
طوله الكب ،Òورماله الذهبية الناعمة ،إاضشافة
ا ¤ششواطئ وسشط اŸدينة من ششاطئ القصشر
األخضشر ا ¤ششواطئ سشطورة مرورا بششاطئ
ا÷نة.

 1200شصرط ـي لت جسص ي ــ د
اıط ـــــــــ ط ا’من ـــــــــــ ي
وضشعت مصشالح امن سشكيكدة ،بحلول عيد
الفطر اŸبارك لهذه السشنة ،تششكيل اأمني

متكامل –ت الإششراف الششخصشي Ùمد
خ - -زم- -اط رئ- -يسض اأم- -ن ال- -ولي- -ة ،ح- -يث ”
تسش- - -خ 1200 Òم -وظ -ف شش-رط-ة ل-ت-جسش-ي-د
اıط -ط الم -ن -ي اŸسش-ط-ر ،ح-ت-ى ي-قضش-ي
م- -واط- -ن- -ي ال- -ولي- -ة اأي- -ام ال -ع -ي -د ‘ ك -ن -ف
الطماأنينة والأمن ،خصشوصشا ما تتميز به
هذه الفÎة من تدفق مروري كثيف جراء
ازدياد حركة اŸواطن Úمن ﬂتلف الأحياء
والوليات بغرضض تبادل الزيارات واŸعايدة
 ،وم -ا تشش -ه -ده ه -ذه ال -فÎة م -ن ت-ردد ع-ل-ى
السش -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وح -دائ -ق ال -تسش-ل-ي-ة
اŸق- -اب -ر واŸسش -اج -د وك -ذا ﬁط -ات ن -ق -ل
اŸسشافرين  ،واأماكن الÎفيه ،و ” Œنيد
كافة الإمكانيات اŸادية و البششرية لإ‚اح
ه -ذا اıط -ط ال -ع -م -ل -ي -ات -ي  ،م -ع ضش -م-ان
التواجد اŸسشتمر والدائم لقوات الششرطة
ودورياتها اإ ¤سشاعات متاأخرة من الليل .
وب -ن -فسض اŸن -اسش -ب -ة ب -ر›ت مصش -ال -ح ام-ن
ال -ولي -ة زي -ارات م -ع-اي-دة و ت-ق-د Ëال-ت-ه-اÊ
ل- -ل- -م -واط -ن ÚاŸت -واج -دي -ن ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات و ك -ذا م -راك -ز ال -ط -ف -ول -ة
اŸسش -ع -ف-ة ودور ال-ع-ج-زة واŸسش-ن Úب-ولي-ة
سشكيكدة ،وتدخل اŸبادرة ‘ اإطار Œسشيد
م -ب -ادئ الشش -رط -ة ا÷واري -ة ب -غ-رضض ت-اأك-ي-د

تواصشل اأفراد الششرطة مع ﬂتلف الفئات
الج -ت -م -اع-ي-ة وت-رسش-خ م-ن م-ع-ا Êال-ت-ك-اف-ل
وال -تضش -ام -ن الج -ت-م-اع-ي  ،حسش-ب-م-ا اأف-ادت
خلية التصشال والعÓم لأمن الولية ،حيث
قامت ›موعة من اإطارات و اأعوان اأمن
ال - - -ولي- - -ة ب- - -زي- - -ارة الأط- - -ف- - -ال اŸرضش- - -ى
اŸت -واج -دي -ن ع -ل -ى مسش -ت-وى مصش-ل-ح-ة طب
الأط -ف-ال ب-اŸسش-تشش-ف-ى ال-ق-د Ëسش-ك-ي-ك-دة ،
وكذا مركز الطفولة اŸسشعفة بنهج بششÒ
ب-وق-ادوم سش-ك-ي-ك-دة ودار ال-ع-ج-زة واŸسش-نÚ
بوسشط اŸدينة .
وبحضشور رئيسض اŸصشلحة ا÷هوية للصشحة
النششاط الجتماعي والرياضشات بقسشنطينة،
اختتمت الدورة الرمضشانية الكÈى داخل
ال -ق -اع -ة ل -ي -ل -ة ال -ع -ي -د ‘ اأج -واء ري -اضش -ي -ة
تنافسشية ،عرفت اقبال كبÒا من ﬁبي كرة
القدم داخل القاعة حيث كللت هذه الأخÒة
ب -ال -ن -ج -اح م -ن ح -يث ال -ت -ن -ظ -ي -م وا◊ضش-ور
ا÷ماه Òي ،وهدا من اجل تكريسض مبداأ
الشش -رط -ة ا÷واري -ة ك -م -ا ك -ان ت-ن-ظ-ي-م ه-ده
الدورة تخليدا لروح الفقيد حافظ الششرطة
›ن- -ون ﬁم- -د وت- -واصش- -ل ا◊ف -ل ب -ت -وزي -ع
ا÷وائ- -ز ع- -ل- -ى ال -ف -ائ -زي -ن وت -ك -ر Ëوج -وه
سشاهمت ‘ ا‚اح هذه الدورة.

باتنـــــــــــــة تعيــــــــــــشش ا◊ــــــــــــدث

 500متعامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اقتصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي و  300ناقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل لضصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اŸداومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لقتصساديÚ
اسستجاب اغلب التجار واŸتعامل Úا إ
بعاصسمة الوراسش باتنة ،لÈنامج مداومة عيد
الفطر اŸبارك الذي سسطرته مصسالح مديرية
التجارة التي جندت  ،كل إامكانياتها اŸادية
والبشسرية لضسمان تزود اŸواطنÃ Úختلف السسلع
و اÿدمات خاصسة الواسسعة السستهÓك أايام العيد
اŸبارك حيث أاحصست  520متعام Óاقتصساديا
وتاجرا لضسمان اŸداومة  ،وقد خصسصست بدورها
مديرية التجارة  37فرقة مراقبة Ãجموع 79
عون دورهم مراقبة مدى احÎام برنامج
اŸداومة ضسمانا لتقد Ëخدمة عمومية .

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

ق -د ك -انت ÷ري -دة ““الشش -عب““ زي -ارة اسش-ت-طÓ-ع-ي-ة ل-ب-عضض
األماكن بالولية حيث توقفت على مدى التزام اغلب
اŸعني ÚباŸداومة ،و ما ظهر للعيان أان سشكان عاصشمة
الولية باتنة  ⁄يششتكوا من غلق اÓÙت ،كما حدث ‘
السش- -ن- -وات األخÒة ب- -فضش- -ل اإلج- -راءات الصش -ارم -ة ال -ت -ي
ات-خ-ذت-ه-ا اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة وت-أات-ي ال-ع-م-لية حسشب مدير
ال-ت-ج-ارة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ك-ل ال-وح-دات اإلن-ت-اج-ي-ة بالولية

واإل–اد ال- -ولئ- -ي ل- -ل -ت -ج -ار وا◊رف -ي ،Úوق -د ” إاع -داد
ﬂط-ط اŸداوم-ة ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا إابÓ-غ ج-م-ي-ع اŸت-عاملÚ
اإلقتصشادين بÈنامج اŸداومة الذي  ⁄يتم العÎاضض
عليه من طرف احد.
وبدورها مديرية النقل بالولية ،سشخرت  320متعامÓ
Ãختلف خطوط النقل لضشمان تنقل اŸواطن ‘ Úأاريحية
خاصشة وان فÎة العيد تششهد حركة تنقل كبÒة للمواطنÚ
‘ ﬂتلف إاقليم الولية ،وأاششار مدير النقل إا ¤إاصشدار
قرار يتضشمن قائمة اŸتعامل ÚاŸعني ÚباŸداومة خÓل
أايام العيد.

إاجراءات أامنية مشصددة
‚ح الÈنامج األمني الذي سشطرته مصشالح امن ولية
باتنة خÓل يومي عيد الفطر اŸبارك ‘ اسشتتباب األمن
وا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن اŸواط -ن و‡ت -ل-ك-ات-ه ح-يث  ⁄ي-ت-م
تسشجيل حوادث مرور وجرائم بفضشل التواجد اŸيداÊ
ل-رج-ال األم-ن خ-اصش-ة ‘ ال-ط-رق-ات واألم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة
إاضش - -اف- -ة إا ¤اإلج- -راءات وال- -ت- -داب Òاألم- -ن- -ي- -ة اÿاصش- -ة
والسش -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي م-ن ال-ولي-ة ‘ م-واج-ه-ة ك-ل أاشش-ك-ال

اŸسشاسض بسشكينة وأامن اŸواطن Úكتأام Úاألماكن التي
ي- -رت- -اده -ا اŸواط -ن -ون ك -ثÒا ك -األسش -واقﬁ ،ط -ات ن -ق -ل
اŸسش - -اف- -ري- -ن اŸـسش- -اج- -د السش- -اح- -ات

ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة و اŸق -اب -ر وذلك لضش -م -ان أام -ن اŸواط -نÚ
و‡تلكاتهم من خÓل وضشع تششكيÓت أامنية وفرق تدخل
لتجسشيد التواجد الدائم واŸسشتمر ‘ اŸيدان و ضشمان
مراقبة فعالة بإاقليم الولية.

ألثلثاء  2٧جوأن  201٧م
ألموأفق لـ  03شسوأل  1438هـ

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

من مراسسلينا

إاعادة طÓء واجهة العمارات بامكانيات ﬁدودة جدا
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جمال أاوكيلي

^ –سسيسس السسكان بحماية الّتراث العمراÊ

’عادة طÓء أاجزاء من العمارات
’خوة بليلي التي يرأاسسها السسيد قورطاع حمو بحملة تطّوعية إ
بادرت ÷نة حي ا إ
اŸمتّدة على طول الشّسارع من رقم  ٨٨إا 100 ¤بشسكل جزئي وكامل خصّس الواجهة واŸدخل.
ألتحرك ألعفوي للجنة ألحي ،في
جمال أاوكيلي
ك -ل م -رة تسس ّ-ج -ل م -وق-ف-ا مشس-رف-ا
وحسسب ألقائم شسخصسيا على هذأ ’إع -ط-اء ت-لك أل ّصس-ورة أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة
أ ل ع م ل  ،ف ا إ نّ م ا أ أ ن ج ز ح ت ى أ ’ آ ن م ن ع ن أ ل ح ي  ،و ه ذ أ م ن خ ل ل أ إ ع ا د ة
أإع- -ط- -اء صس- -ورة أأخ -رى ع -ن ه -ذه أل ّ-ت -شس-ج-ي-ر وأل-طّ-لء وألّ-ت-ن-ظ-ي-ف.
أل -ب -ن -اي -ات أإن-م-ا ي-ن-درج ف-ي أإط-ار ففي هذأ ألشّساأن تّم وضسع أأحوأضض
م -ب -ادرة ذأت-ي-ة ب-ح-ت-ة ه-دف-ه-ا ف-ي باطنية ’سستقبال ألنّفايات ،بفضسل
أ’أسساسض تحسسيسض ألسسكان باأهمية مسس-اع-دة مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة ألجزأئر
أإي-لء أل-ع-ن-اي-ة ألّ-لزم-ة ل-ل-م-ح-ي-ط ألوسسطى مّما خّلصض سسكان ألحي
ألذي يعيشسون فيه ،ومن وأجبهم م -ن ت -لك أ’أك-ي-اسض أل-م-ل-ي-ئ-ة أل-ت-ي
ألتحرك تلقائيا من أأجل ألمنفعة كانت تلقى هنا وهناك ،مشسّوهة
أل -ع -م -وم -ي -ة أل ّ-رأم -ي-ة أإل-ى خ-دم-ة أل -م -ن -ظ -ر أل -ع -ام ،م -ع غ-ي-اب ذلك
ألمجموعة ألقاطنة هنا.
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نحـ ـ ـو ترحيـ ـ ـل  2595عائل ـ ـة بح ـ ـي «اŸات ـ ـشش» القصسدي ـ ـري
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ه ـ ـ ـ ـل اŸـ ـدوام ـ ـ ـة مضسمون ـ ـة؟

’خوة بليلي با÷زائر الوسسطى
‘ مبادرة تطّوعية بحي ا إ

على هامشس توزيع  191وحدة سسكنية اجتماعية بفلفلة

ألعدد

:.

:.

ضسمان ألمدأومة خلل يومي ألعيد يعد ألتزأما إأدأريا إأجباريا ،وكل من يتخّلف عنه
يتعّرضض إألى متابعات عقابية من لدن ألجهات ألمسسؤوولة مباشسرة على ألتكّفل بهذأ
ألنشساط عندما يتعلّق بامتدأد ألعطلة إألى أأكثر من يوم.
وكذلك ’بد من أإ’شسارة هنا إألى أأنّ أأ’طرأف ألمعنية بدعوة ألتّجار إألى فتح
مح ّ
لتهم أأقامت ألدنيا ولم تقعدها كي يكون هؤو’ء عند موعدهم ويسستجيبوأ فورأ
لما طلب منهم ،أأي أ’حترأم ألكامل للعقد ألمعنوي ألذي يربطهم بال ّسسلطات
ألعمومية في أل ّسسير ألحسسن لهذين أليومين وخدمة ألموأطن في ألحا’ت أأو
أل ّ
ظروف ألغير ألعادية.
ومنذ ألنّصسف ألّثاني من ألشّسهر ألفضسيل بادرت وزأرة ألتّجارة باإ’علن عن عدد
ألتجار ألمعنّيين بتغطية ألمناوبة عبر وسسائل أإ’علم ألمكتوبة وأل ّسسمعية ألبصسرية،
كما دخل على ألخط كل من و’ية ألجزأئر وألجمعية ألوطنية للتجار وألحرفيين
أل-ج-زأئ-رّي-ي-ن أل-ذي-ن دّع-م-وأ ه-ذأ أل-ع-م-ل أل-م-ن-ت-ظ-ر ب-ال-كشس-ف ع-ن عدد أأ’شسخاصض
ألمطلوب منهم ضسمان يومي ألعيد.
ه-ذه أل-م-ع-اي-ن-ة أإ’ع-لم-ي-ة وق-ف ع-ل-ي-ه-ا أل-ج-م-ي-ع خ-لل أ’أسس-ب-وعين أأ’خيرين من
رمضسان ،فهل يفي هؤو’ء ألتجار بالتزأماتهم ’ نعتقد ذلك أ’ّنه منذ ألشّسروع في
هذه ألتجربة على أأ’قل  3سسنوأت لوحظ رفضض ألكثير فتح محلتهم خلل أليومين
أل ّسسالفي ألذكر أ’سسباب يرونها منطقية ،منها ذهاب ألعمال إألى عائلتهم و’
يعودون إأ’ بعد أأسسبوع أأو  10أأيام ،ونقصسد هنا ألخّبازين ومن يصسنع هذأ ألّرغيف
في هذه ألحالة ألقاهرة ،إأّما صساحب ألمحل «ألمعلم» أأو عامل يقطن بالعاصسمة مع
زيادة معتبرة في تسسعيرة ذلك أليوم ،في حين أأنّ محلت ألموأد ألغذأئية ألوأسسعة
أإ’سستهلك يحتمل أأن تكون مفتوحة ،أأما بالنسسبة للخضسارين فيقولون أأن سسوق
ألجملة ’ يعمل وينعكسض ذلك على باقي أللّحوم ألحمرأء وألبيضساء ،أأي أأن ألموأطن
يجد نفسسه وجها لوجه مع ألخبّاز فقط أأما أآ’خرون فإانّ أأبوأبهم موصسدة.
هذأ هو ألّتشسخيصض أأ’ولي ألذي ينبغي أ’طّلع عليه ،ونظرأ لهذه ألوضسعية ألمعّقدة
فإانّ ألمدأومة سستكون عقوبة على ألتاجر كونه أعتاد ألعمل بطرق فوضسوية ومن
ألصسعوبة بمكان إأرجاعه إألى ألصسف ،إأذ ’ يجد إأحرأجا في ألتوقيع على ألوثيقة
ألمتعلقة بالمدأومة لكنه ’ يفتح يبقى مغلقا طيلة أليومين بعد شسهر كامل من ألكّد،
مؤوّكدأ أأن من حّقه ألرأحة مثل باقي ألجزأئريين.
وأل-ذي-ن ت-خّ-ل-ف-وأ خ-لل ألسس-ن-ة أل-م-اضس-ي-ة ،ق-د ي-ع-اودون أل-كّ-رة ن-ظ-رأ ل-غ-ي-اب أل-درع
وأإ’حصسائيات ألمقّدمة آأنذأك عن عدد ألمتغّيبين كبيرة جّدأ ،وبالعاصسمة على
سسبيل ألمثال فإاّن سستائر ألمحّلت ذأت ألخدمات ألضسرورية كالمطاعم وغيرها لم
ترفع قرأبة أ’أسسبوعين بما فيها ألمقاهي دون إأحرأج أ’صسحابها ،وألذين سسارعوأ
إألى فتح محلتهم خاصسة أأصسحاب ألملبسض في ألشّسوأرع ألرئيسسية مفارقات
عجيبة.
أأمام هذأ ألتدأخل في عدم أ’لتزأم بالمدأومة ’بد من مرأجعة هذه أل ّصسيغة
ألمعمول بها حاليا ’ تكون في آأخر لحظة أأو بقرأر عفوي ،وإأنما نتيجة فتح حوأر
مباشسر مع هؤو’ء ألتجار سسوأء ألذين هم تابعين لبولنوأر أأو صسويلح من أأجل ألفائدة
أأو ألمنفعة ألعامة ،وهذأ لتقييم هذه ألمناوبات ولماذأ ’ تسسير أأ’مور كما يأاملها
ألجميع من إأدأرة وموأطن أ’نّ ألطريقة ألمتبعة حاليا أأبانت عن محدوديتها في
ألتوأصسل مع هؤو’ء ألتجار ،هذأ ما أأّدى بالكثير إألى رفضض ألعمل بالقرأر أإ’دأري
بد’ من ألّنقاشض ألبّناء ،ألذي يفضسي حتما إألى ألنتيجة ألمرجوة خاصسة إأذأ أهتدت
كل أأ’طرأف آألية عمل دأئمة مبنية على رؤوية صسحيحة ،وبالتالي عادلة ’ تظلم
أأحد ،وإأنما تطالبه بأان يكون عند ألموعد يؤوّدي عمله بمهنية ’ كلم عليها ،وهذه
ألّذهنية يتطلّب أأ’مر أأن نصسل إأليها عاجل أأم آأجل حتى تصسبح أإ’دأرة سسوأء
ألسسجل ألتجاري أأو أل ّضسرأئب وألوثائق أأ’خرى شسريك لهذأ ألتاجر.

شسيوخ وأاطفال ا◊ي ﬁرومون من التنقل بسسبب الظّÓم

سسكان ا◊امة يطالبون باإلنارة العمومية اŸعطّلة منذ شسهر

ط -الب سس-ك-ان ح-ي  40سس-ك-ن ال-ك-ائ-ن ب-ق-لب م-دي-ن-ة ا◊ام-ة غ-رب عاصسمة الو’ية
خنشسلة على بعد  06كيلوم ،Îمن سسلطات اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية ا◊امة
’نارة العمومية بحيهم ،حيث يعانون منذ أاك Ìمن شسهر
’صسÓح إاعطاب ا إ
بالتدخل إ
’شسخاصس
من غياب تام لهذه اÿدمة الضسرورية والتي حالت دون تنقل عديد ا أ
اŸسسن Úمن وا ¤مصسلى ا◊ي لقضساء صسÓة العشساء وإاقامة صسÓة الÎاويح.
كشس-ف م-ح-م-د ح-ج-ار وأل-ي سس-ك-ي-ك-دة،
على هامشض توزيع 191وحدة سسكنية
ع-م-وم-ي-ة أي-ج-اري-ة ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-لة «أأن
مصس-ال-ح أل-و’ي-ة ق-د وضس-عت م-خ-ط-ط-ا
ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ا ،ل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة ت-رحيل
سسكان حي «ألماتشض» ألهشض ،خصسوصسا
وأن ألعملية معقدة باعتبار أأنها تتعلق
ب -اإع-ادة أسس-ك-ان ألسس-ك-ان ول-يسض ت-وزي-ع
ألسس-ك-ن-ات ’أح-د أ’ح-ي-اء أل-قصس-دي-ري-ة
ب-م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة» ،م-وؤك-دأ ف-ي نفسض
أ’طار أأنه لم يتم تعيين موعدأ محددأ
ل- -ل- -ع- -م- -ل -ي -ة ،وأأن أل -مصس -ال -ح أ’إدأري -ة
وأل-ل-ج-ان أل-م-خ-تصس-ة ت-ع-م-ل حاليا دون
ت -وق -ف م -ن أأج -ل ت-وف-ي-ر ك-ل ألشس-روط

ألمناسسبة ’إعادة أإسسكان  2595عائلة
تقطن بالحي ألقصسديري» ،في ألوقت
ألذي تبلغ فيه ألحصسة ألسسكنية ألمعنية
ب -ال-ت-وزي-ع أل-خ-اصس-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة
ح-وأل-ي  3900وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ،ألعملية
حسسب م-ح-م-د ح-ج-ار م-ت-وأصس-ل-ة ل-يسض
بعاصسمة ألو’ية فقط ،وأإنما بمدينة
ألقل ألتي سستوزع على مسستوأها حصسة
تقدر  1100وحدة سسكنية ،وعزأبة بـ
 665وح -دة سس -ك -ن -ي-ة وحصسصض أأخ-رى
بمختلف ألبلديات.
وكانت ألسسلطات ألو’ئية بسسكيكدة قد
أأشسرفت على توزيع  191سسكنا عموميا
أإي-ج-اري-ا ،م-ن م-ج-موع  3أآ’ف ط -الب

سسكن ببلدية فلفلة ،على ألمسستفيدين
منها ببلدية فلفلة ألوأقعة حوألي 18
كلم شسرقي عاصسمة ألو’ية ،وألحصسة
ألسس-ك-ن-ي-ة ه-ده ت-ع-الت ف-ي-ه-ا أل-زغاريد
معبرة عن ألفرحة ألكبيرة ألتي غمرت
قلوب ألعائلت ألمسستفيدة من ألحصسة
ألسسكنية ،سسيما وأأن ألعملية تزأمنت
وأأوأخر شسهر رمضسان وبالتالي أإحياء
ع -ي -د أل -ف -ط -ر أل -م -ب -ارك ف -ي أل-م-ن-زل
ألجديد ،وألذي كان با’أمسض ألقريب
حلما وأليوم تحقق.

سشكيكدة :خالد العيفة

خنششلة :سشكندر ◊جازي

أأكد «ع  -عمار» مفوضض
م- - -ن ط- - -رف ألسس- - -ك- - -ان لـ
«ألشس -عب» ،أأن -ه-م ي-ع-يشس-ون
لنارة ألعمومية
غياب تام ل إ
بحيهم هذأ ،حيث يسسوده
ظلم حالك خلل ألليل،
م -م -ا ي-ن-ع-كسض سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
ح -ي -ات -ه-م وت-ن-ق-لت-ه-م م-ن
وألى بيوتهم ،ففئة ألشسيوخ
’ تقوى على ألتنقل إألى
مصسلى ألحي لقضساء صسلة
ألعشساء أأو صسلة ألترأويح،
ف - -ي أل - -وقت أل - -ذي وج- -د

عديد ألسسكان في مصسابيح
ه-وأت-ف-ه-م أل-ن-ق-ال-ة وسس-ي-ل-ة
لرؤوية ألطريق وألمشسي.
وأأضساف «عمار» أأن أأطفال
ألحي كذلك محرومون من
أل- - -خ- - -روج ل - -ل - -عب ب - -ع - -د
أإ’ف - - -ط - - -ار ،ل - - -ت- - -خ- - -وف
ع-ائ-لت-ه-م م-ن أأن يصس-اب-وأ
بمكروه ،وعلى ألرغم من
ت- -ق- -دي- -م ألسس- -ك- -ان ل- -ع -دة
شس- -ك- -اوى أأم -ام أل -م -ج -لسض
أل -ب -ل -دي إ’صس -لح أأع -م-دة
أإ’نارة هذه ،إأ’ أأن وعود
أأعضس- - -اء أل- - -م - -ج - -لسض ل - -م

ت -ت -ح -ق -ق ف -ي ت -ل-ب-ي-ة ه-ذأ
أل-م-ط-لب أل-مشس-روع وألذي
’ ي- -ت- -ط- -لب ج -ه -د ك -ب -ي -ر
لتحقيقه.
«ألشس -عب» أتصس-لت ب-رئ-يسض
أل-م-ج-لسض ألشس-ع-ب-ي ألبلدي
ل -ب -ل -دي -ة أل -ح -ام -ة حسس -ان
ع - -ق - -ون ،ف - -أا ّك - -د ل - -ن- -ا أأن
أأعطاب أإ’نارة كثيرة في
مدينة ألحامة ،أأين تجري
عملية إأصسلحها يوميا من
ح- -ي إأل- -ى آأخ- -ر ،وسس- -ي- -ت -م
برمجة حي  40سسكن في
ألقريب ألعاجل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊رب تسسرق فرحة العيد

اŸلك ﬁمد السسادسش يتدخل لتطويق أازمة ا◊سسيمة

10

د .فضضيلة
’ ت -زال ا◊رب تسص -رق ف-رح-ة ال-ع-ي-د م-ن شص-ع-وب مسص-ل-م-ة وع-رب-ي-ة
كثÒة للعام السصابع على التوا‹.
فالعيد هذا العام و كا’عوام الفائتة حلّ ببلدان «الربيع الدموي» و
شصعوبها تعا Êالتصصعيد العسصكري و النزوح و اللجوء و ا’من اŸفقود،
وغ-ابت م-ظ-اه-ر ا’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ‘ سص-وري-ا وال-عراق و
اليمن و ليبيا و باكسصتان وأافغانسصتان ،وأاحجمت شصعوب هذه الدول
ال-ت-ي ت-ع-ا Êال-ويÓ-ت ،ع-ن زي-ارة ا◊دائ-ق واŸت-ن-زه-ات ،واسص-ت-ب-دل-ت-ه-ا
ب-اŸسص-تشص-ف-ي-ات ح-يث ي-رق-د ا÷رح-ى و اŸوب-وئ Úب-اŸق-اب-ر التي توسّصعت
رق-ع-ت-ه-ا و ب-اتت ع-اج-زة ع-ن اح-تضص-ان ضص-ح-اي-ا ا’زم-ات ال-دموية التي
جعلت اŸنية رغيفا يوميا ‘ كث Òمن بÓد العرب و اŸسصلم. Ú
لقد سصرق شصبح ا◊رب وأانهار الدم اŸراقة ،فرحة العيد التي طغت
’’م وا’ح -زان ،و ⁄ي-ب-ق م-ن أام-ل غ Òال-تضصّ-رع ا ¤اÿال-ق
ع -ل -ي -ه -ا ا آ
’لهام ا’بناء الضصال Úالذين حّولوا بلدانهم ا¤
لوقف هذه اŸآاسصي و إ
مسصالخ بشصرية بإايعاز من جهات خارجية ،لوقف سصياسصة جلد الذات
التي أادمت البلدان وقهرت الشصعوب ،فهل سصيكون ا’نفراج قريبا؟

ب - - - -ع - - - -د أان ت- - - -وسّص- - - -عت رق- - - -ع- - - -ة
ا’ح- -ت- -ج -اج -ات و ب -اتت ت -ه ّ-دد أام -ن
واسصتقرار اŸملكة ،وبعد أان أاصصبحت
ا’نتقادات الدولية –اصصر العرشس
ل -ت-ع-اط-ي-ه ال-ع-ن-ي-ف وال-ب-ول-يسص-ي م-ع
«ح- -راك ا◊سص- -ي- -م -ة «ّ– ،رك اŸلك
اŸغ -رب -ي أاخÒا ‘ ﬁاول -ة ل-ت-ط-وي-ق
ا’زم -ة ال -ت -ي “ّخ -ضصت ع -ن مصص -رع
ب- -ائ- -ع السص- -مك ﬁسص- -ن ف -ك -ري ق -ب -ل
سص -ب -ع -ة أاشص -ه-ر ط-ح-ن-ا داخ-ل شص-اح-ن-ة
نفايات والتي أادخلت البÓد ‘ مأازق
أام - -ن- -ي و سص- -ي- -اسص- -ي ع- -ن- -ي- -ف زادت- -ه
اŸع- -ا÷ة ال- -ب- -ول- -يسص- -ي- -ة و ح- -م Ó-ت
ا’ع- -ت- -ق- -ال وال- -ت- -ع- -ذيب تصص -ع -ي -دا
وانسصدادا.
‘ السسياق ،أاعرب العاهل اŸغربي
ﬁم- -د السس- -ادسش خ Ó-ل ت -رأاسس -ه ›لسس -ا
وزاري- -ا داخ -ل ال -قصس -ر اŸل -ك -ي ‘ ال -دار
البيضساء عن اسستيائه وقلقه لعدم تنفيذ
اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ‘ ا◊سس-ي-مة شسما‹
البÓد ‘ وقتها اÙدد.
وجاء ‘ بÓغ ملكي رسسمي تÓه الناطق
باسسم القصسر اŸلكي أامسش الول أان اŸلك
أاصسدر تعليماته لوزيري الداخلية واŸالية
من أاجل «قيام كل من اŸفتشسية العامة
Óدارة الÎاب - -ي- -ة ‘ وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
ل --إ
واŸف -تشس -ي -ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ال-ي-ة ،ب-األب-ح-اث
وال -ت -ح-ري-ات الÓ-زم-ة بشس-أان ع-دم ت-ن-ف-ي-ذ
اŸشس- - - - - - -اري - - - - - -ع ا›ÈŸة ،و–دي - - - - - -د
اŸسسؤووليات ،ورفع تقرير بهذا الشسأان‘ ،
أاقرب اآلجال».
شسدد العاهل اŸغربي بحسسب البÓغ،
ع -ل -ى «ضس-رورة Œنب تسس-ي-يسش اŸشس-اري-ع
الجتماعية والتنموية التي يتم إا‚ازها،
أاو اسستغÓلها ألغراضش ضسيقة».
تابع البÓغ أاّن اŸلك قّرر أايضسا «عدم
الÎخيصش للوزراء اŸعني Úبالسستفادة من
ال -ع -ط -ل -ة السس-ن-وي-ة» م-ن أاج-ل دف-ع-ه-م إا¤
«السسرعة والهتمام Ãتابعة سس Òأاعمال
اŸشساريع اŸذكورة».
هذا ويشسهد إاقليم ا◊سسيمة ‘ منطقة
ال -ري -ف شس -م -ا‹ اŸغ -رب اح -ت-ج-اج-ات و
مظاهرات منذ مصسرع بائع سسمك سسحقا
‘  28أاكتوبر  ،2016واتخذت التظاهرات

ع

عا⁄
 Èال

م -ع ال -وقت ط -اب-ع-ا اج-ت-م-اع-ي-ا وسس-ي-اسس-ي-ا
للمطالبة بالتنمية ‘ اŸنطقة اŸهمشسة.
فشسلت ا◊كومة اŸغربية ‘ احتواء
السس-ت-ي-اء الشس-ع-ب-ي اŸت-واصس-ل رغ-م بعضش
الج -راءات الÎق -ي -ع -ي-ة ال-ت-ي ات-خ-دت-ه-ا و
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ن -م -ي -ة اق-تصس-اد اŸن-ط-ق-ة،
وضساعفت الوفود الوزارية التي ارسسلتها
لتهدئة الجواء من حدة الغضسب ،خاصسة
ب -ع -د ان واج -ه ا◊راك ب -ح -م Ó-ت ق -م-ع
واع-ت-ق-الت ط-الت ال-ع-دي-د م-ن ال-نشس-ط-اء
ال -ذي -ن سس ّ-ل -طت ع -ل -ي -ه -م أاح -ك -ام ج-ائ-رة
ب -السس -ج-ن ،رغ-م أان ح-رك-ت-ه-م مشس-روع-ة و
سس -ل-م-ي-ة و ب-ع-ي-دة كّ-ل ال-ب-ع-د ع-م-ا ت-روج-ه
السس -ل -ط -ات م -ن أان -ه -ا م -رب -وط -ة ب -دواف-ع
انفصسالية و بجهات خارجية.

اŸغرب يسستدعي سسفÒه بهولندا
اسس -ت -دع -ى اŸغ -رب سس -فÒه ‘ له -اي
للتشساور بعدما اتهم السسلطات الهولندية
بالتقاعسش عن اتخاذ إاجراء ضسد مغربي
م - -ق - -ي - -م ‘ ه - -ول- -ن- -دا ي- -ق- -ول إان- -ه Áول
اضسطرابات مدنية ،واعتÈت لهاي أان
اÿطوة اŸغربية غ Òمفهومة.
ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة اŸغ-رب-ي ن-اصس-ر
بوريطة إان الرجل يدعى سسعيد شسعو (50
ع - -ام - -ا) م - -ن م - -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ري- -ف ح- -يث
الح- -ت -ج -اج -ات ،وق -د أاصس -درت ﬁك -م -ة
مغربية مذكرتي اعتقال بحقه ‘ 2010
و 2015ب -ت -ه -م «ج -رائ -م ت -ك-وي-ن عصس-اب-ة
إاج-رام-ي-ة وال-رشس-وة وال-ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة ‘
اıدرات».
 ⁄يتهم بيان اÿارجية اŸغربية شسعو
بشسكل مباشسر بتنظيم الحتجاجات التي
جرت ‘ اآلونة األخÒة بشسمال البÓد،
ل - -ك - -ن - -ه أاشس - -ار إا ¤أان - -ه شس- -ارك ‘ دع- -م
الضسطرابات Ãنطقة الريف.
قال واحد ضسمن أاك Ìمن ثÓثمئة ﬁام
ي -داف -ع -ون ع -ن نشس-ط-اء ا◊راك الشس-ع-ب-ي
ال -ذي -ن اح -ت -ج -زوا أاو سس-ج-ن-وا إان شس-ع-و ل
تربطه أاي عÓقة با◊راك.
وردا ع- -ل- -ى اإلج- -راء اŸغ- -رب- -ي ق- -الت
وزارات اÿارج - - -ي- - -ة واألم- - -ن وال- - -ع- - -دل
الهولندية ‘ بيان مشسÎك على مواقعها

مسستوطن يطعن فلسسطينيا

@ بيت ◊م  :طعن مسستوطن إاسسرائيلي ،أامسش،
مواطنا فلسسطينيا قرب مسستوطنة «بيتار عيليت» ا÷اثمة
ع -ل -ى أاراضس -ي اŸواط -ن ‘ Úب -يت ◊م ب -الضس -ف -ة ال-غ-رب-ي-ة ولذ
بالفرار داخل اŸسستوطنة ‘ .بيت ◊م أايضسا اعتقلت قوات الحتÓل
ثÓثة شسبان وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشسها.

انقاذ  712مهاجر قرب ليبيا
@ دبلن  :قالت القوات اŸسسلحة اليرلندية ،امسش الثن ،Úإان
سسفينة تابعة لها أانقذت  712شسخصسا بينهم نسساء حوامل وأاطفال قبالة
سس -اح -ل ال -ع -اصس -م -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ط -راب-لسش ‘ إاط-ار ج-ه-ود دول-ي-ة إلن-ق-اذ
اŸهاجرين.

اإلل -كÎون -ي -ة إان اسس -ت -دع -اء السس-ف« ÒغÒ
مفهوم وغ Òضسروري».
قبل يوم من اسستدعاء اŸغرب سسفÒه
‘ هولندا بث شسعو على صسفحته Ãوقع
ف -يسس-ب-وك ف-ي-دي-و م-ب-اشس-را Ÿدة سس-اع-تÚ
تقريبا حصسد أاك Ìمن  120أالف مشساهدة
ان -ت -ق -د ف -ي -ه ط -ري -ق -ة ت-ع-ام-ل السس-ل-ط-ات
اŸغربية مع الحتجاجات التي تشسهدها
منطقة الريف.

لعجزه عن “ويل ا◊رب
’رهاب
ضصد ا إ

رئيسش التشساد يطالب
Ãسساعدات مالية

طالب الرئيسش التشسادي إادريسش ديبي
بضس -رورة م -ن -ح ب Ó-ده مسس -اع -دات م-ال-ي-ة
ل-ت-م-وي-ل ا◊رب ال-ت-ي تشس-ارك ف-ي-ه-ا ضس-د
اإلرهاب .ذكرت مصسادر اعÓمية أان
الرئيسش التشسادي حذر من أان بÓده قد
تضس -ط -ر ا ¤سس -حب ب -عضش ق-وات-ه-ا ال-ت-ي
تشسارك ‘ ا◊رب ضسد اإلرهاب ‘ حالة
ع -دم ا◊صس -ول ع -ل -ى ه -ذه اŸسس -اع-دات
اŸالية ،مضسيفا «ان تشساد دولة صسغÒة ل
“لك اإلمكانيات اŸالية ،ومن ثم
ف -إان -ه م -ن ال -واجب ع -ل -ى ال -دول ال-ت-ي
“لك ق - -درا أاك Èم- -ن اŸوارد أان ت- -ق- -دم
الدعم إاليها».
أاشسار ا ¤أان بÓده تدخلت ‘ ا◊رب
ضس- - -د اإلره - -اب ‘ م - -ا‹ وال - -ك - -امÒون
ونيجÒيا والنيجر حيث أانفقت نحو 512
مليون دولر دون أان –صسل ‘ اŸقابل
على أاية مسساعدات مالية.
ي -ذك-ر أان اق-تصس-اد تشس-اد ال-ذي ي-ع-ت-م-د
ع -ل -ى ال-ن-ف-ط ت-أاث-ر بشس-دة بسس-بب ه-ب-وط
أاسسعاره ،حيث تسساهم تشساد بدور رئيسسي
·Ó
‘ ق -وات ح -ف -ظ السس Ó-م ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
اŸت- -ح- -دة ‘ م- -ا‹ ،ع Ó-وة ع -ل -ى دع -م
ال-ق-وى اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ي –ارب مسس-ل-حي
ج- -م- -اع- -ة (ب- -وك- -و ح -رام) الره -اب -ي -ة ‘
ن -ي -جÒي-ا ،ك-م-ا ي-ق-وم ا÷ن-ود ال-تشس-ادي-ون
بدوريات مراقبة ا◊دود اŸضسطربة.

’زمة اÿليجية با◊وار
دعوات ◊ل ا أ

أاسسبوع أامام قطر للّرد على مطالب الدول اŸقاطعة

تتوا ¤الدعوات لتغليب لغة ا◊وار
’زمة اÿليجية ،وعÈ
من أاجل Œاوز ا أ
رؤوسصاء كل من السصودان وتونسس وتركيا
ع- -ن دع- -م- -ه- -م ج -ه -ود ال -وسص -اط -ة ال -ت -ي
ت -ق -وده-ا ال-ك-ويت م-ن أاج-ل رأاب الصص-دع
ب Úقطر والدول اŸقاطعة.
جدد الرئيسش السسودا Êعمر البشس Òموقف
بÓده من السسعي إلصسÓح ذات الب Úب Úدول
اÿليج العربي ،ودعم ما وصسفها باŸسساعي
اÒÿة لرأاب الصسدع ،واصسفا ما “ر به األمة
العربية هذه األيام بـ»الفتنة».
من جهته ،أاعرب الرئيسش التونسسي الباجي
قائد السسبسسي عن ثقته ‘ قدرة قادة الدول
اÿليجية على Œاوز األزمة التي ‚مت عن
قطع السسعودية والبحرين واإلمارات عÓقاتها
مع قطر.
قال السسبسسي« :مهما كانت اŸآاخذ فإان
األم -ر ي -ت -ع -ل-ق ب-خÓ-ف داخ-ل األم-ة ال-ع-رب-ي-ة
واإلسس Ó-م -ي-ة ،وÁك-ن ال-وصس-ول إا ¤ح-ل ل-ه-ذه
األزمة ع Èا◊وار».
من جهة أاخرى ،شسدد الرئيسش الÎكي رجب
طيب أاردوغان على أان هذه األزمة يجب أان
تنتهي فورا ،وقال إان بÓده سستسستمر ‘ دعم
الوسساطة الكويتية ،وع Èعن أامله ‘ أان تقوم
السسعودية بحل هذه األزمة «Ãا يليق بحجمها
الكب.»Ò
نقلت النباء عن مسسوؤول ‘ إاحدى دول
ا◊صسار أان قائمة اŸطالب التي قدمتها كل

من السسعودية واإلمارات والبحرين ومصسر إا¤
قطر تتضسمن  13بندا ،بينها خفضش العÓقات
ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ة م-ع إاي-ران ،وإاغÓ-ق ال-ق-اع-دة
الÎكية بقطر ،وقطع العÓقات مع التنظيمات
اإلره -اب -ي -ة وال -ط -ائ -ف -ي -ة ،وتسس-ل-ي-م ال-ع-ن-اصس-ر
اإلرهابية اŸطلوبة لدى دول اŸقاطعة أاو
اŸدرج -ة ‘ ال -ق -وائ -م األم-ري-ك-ي-ة وال-دول-ي-ة،
إاضسافة إا ¤إاغÓق قنوات ا÷زيرة وكل وسسائل
اإلعÓم التي تدعمها قطر.
أاوضسحت دول ا◊صسار أان هذه الطلبات
يجب اŸوافقة عليها ‘ غضسون عشسرة أايام
من تاريخ تقدÁها وإال اعتÈت ملغاة ،ومعلوم
أانه مازال ا ¤غاية الأن أاسسبوع فقط من هذه
اŸهلة ،وتعتقد بعضش ا÷هات انه سسيكون من
الصسعب على الدوحة قبول اŸطالب اŸقّدم
إاليها.

ا◊وار ا◊ل الوحيد

ب- -دوره ،ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة األم -ري -ك -ي
ريكسش تيلرسسون إان قطر وأاربع دول عربية
فرضست عقوبات عليها ينبغي أان Œلسش معا
من أاجل التوصسل ◊ل Óÿفهم.
قال تيلرسسون ‘ بيان «سستكون اÿطوة
اŸق- -ب- -ل -ة ب -ن -اءة إاذا ج -لسست ك -ل ال -دول م -ع -ا
وواصس- -لت ا◊وار ...ن- -ع- -ت- -ق- -د أان ح- -ل- -ف- -اءن -ا
وشسركاءنا أاقوى عندما يعملون معا نحو هدف
واحد نتفق عليه جميعا وهو وقف اإلرهاب
والتصسدي للتطرف».

حّرر  %70من اŸوصصل القدÁة

ا÷يشش العراقي يسسيطر على حي الفاروق
أاع -ل -نت ال -ق -وات ال -ع-راق-ي-ة ،أامسس
ا’ثن ،Úانتزاع السصيطرة على حي
الفاروق ‘ ا÷انب الشصما‹ الغربي
م- -ن م- -دي -ن -ة اŸوصص -ل ال -ق -دÁة م -ن
قبضصة تنظيم داعشس ا’رهابي.
يقع حي الفاروق قبالة جامع النوري
التاريخي الذي دمره الدمويون ،األسسبوع
اŸاضسي .ومازال تنظيم داعشش يسسيطر
ع- -ل- -ى م- -وق- -ع ا÷ام- -ع .ك- -انت ال- -ق- -وات
العراقية قد صسّدت ،األحد ،هجوماً كبÒا ً
ل Ó- -ره - -اب- -ي Úخ- -ارج م- -دي- -ن- -ة اŸوصس- -ل

قادت السسفينة لو إايت Úعملية إانقاذ شسملت عدة زوارق على بعد 40
كيلومÎا ،شسمال غربي طرابلسش ،طول يوم األحد .وجرى عÓج سستة
مهاجرين بينهم طفل من حالت فقدان وعي.

حرائق بإاسسبانيا
@ مدريد  :أاعلنت السسلطات اإلسسبانية إاجÓء أاك Ìمن 1800
شسخصش من منازلهم وﬂيماتهم وفنادقهم بسسبب تهديدات من اندلع
حرائق غابات جنوب البÓد.
وتشسهد إاسسبانيا موجة من ا÷فاف ،فيما قتل  64شسخصسا ‘ الÈتغال
اÛاورة جراء حرائق غابات “ت السسيطرة عليها اÿميسش اŸاضسي.

اشستباكات بعد وفاة شساب أاسسود
@ لندن  :اندلعت اشستباكات ب Úالشسرطة و ﬁتج Úعلى خلفية

القدÁة.
اسستعادت القوات العراقية السسيطرة
ع -ل -ى ث -ل -ث -ي اŸدي -ن -ة ال-ق-دÁة ‘ غ-رب
اŸوصسل ،بعد أاسسبوع من بدء هجوم ضسد
مواقع تنظيم داعشش الدموي ‘ اŸدينة.
قال القائد ‘ قوات مكافحة اإلرهاب
العراقية ،اإنه «” –رير  65إا‘ 70 ¤
اŸئة من اŸدينة القدÁة ،ما زال هناك
أاقل من كيلوم Îمربع للتحرير».
قدر تواجد «مئات الدواعشش» فقط
‘ اŸدينة القدÁة حاليا.

وفاة شساب أاسسود ‘ لندن بعد ان اأوقفته شسرطة اŸرور.
يدعي نشسطاء أان إادير فريديركو دا كوسستا اŸعروف باسسم إاديسسون»
ضسرب بوحشسية» بعد توقيفه ‘ سسيارة من قبل شسرطة العاصسمة ‘
نيوهام شسرقي لندن يوم 15جوان.

السسراج يقبل لقاء حف Îوعقيلة صسالح
@ دبي  :اأعلن رئيسش حكومة الوفاق الوطني الليبية ،فايز السسراج،
قبوله لقاء رئيسش الŸÈان عقيلة صسالح ،وقائد ا÷يشش الليبي خليفة
حف ‘ ،Îمدينة الزنتان غربي البÓد ،وذلك بعد مبادرة ﬁلية لتقريب
األطراف.
تهدف الوسساطة  -التي يقودها عضسوا ›لسش النواب عن مدينة
الزنتان ،عبد السسÓم نصسية ،وعمر قرميل  -إلنهاء النقسسام الذي تعاÊ
منه البÓد.
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 ٩آإ’ف دينار من أإجل شسعر ذهبي ’مع و ١3أإلف لـ «إلكرإت»Ú

∑QÉÑŸG ô£ØdG
⁄É©dG ÈY

ó«©dG ΩÉjCG π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U ≈∏Y ÏaÉ¡àJ AÉ°ùf
نهضسن باكرإ لتتمكن من إلوصسول أإو’ إليها،
ترإه ّ
ن منهكات متعبات ،لكنهن ’ يفرطن ‘
’خÒة
إل -ذه -اب إل-ي-ه-ا ،أإصس-ب-ح ‘ إلسس-ن-وإت إ أ
ح -ق -ا ’ Áك -ن إل -ت-ف-ري-ط ف-ي-هŒ ،د ط-اب-ورإ
ط -وي  Ó-إل-وإق-ف-ات ف-ي-ه أإك Ìم-ن إ÷السس-ات،
ف-ق-ط م-ن أإج-ل تسس-ري-ح-ة شس-ع-ر ت-ت-ب-اه-ى ب-ه-ا
يومي إل -ع-ي-د..ه-ذإ إل-ت-ح-ول ج-ع-ل ق-اع-ات
إ◊Óق -ة ت -ع -م-ل دون ت-وق-ف صس-ب-اح-ا ول-يÓ-
ح-ت-ى ت-لّ-ب-ي رغ-ب-ات إل-زبونات إلباحثات عن
’حلى.
Ÿسسات جمالية Œعل منها إ أ
«إلشس -عب» سس -أالت ب -عضض إŸع -ن -ي -ات ب-اŸوضس-وع
’رإء وإلشس-ه-ادإت إ◊ي-ة
ل -ت-ن-ق-ل ل-ك-م ه-ذه إ آ
إ÷ديرة بالتوقف عندها.

واألدهى أان المر تعدى إا ¤أاخذ موعد وإال سسÎفضص
السسيدة ا◊Óقة مشسط شسعرك».
وأاضسأفت قأئلة« :ل أادري مأ أاصسأب اŸرأاة أاصسبحت ل
تهتم إال بنفسسهأ ،فمأ ذنب الصسغأر الذين يبقون لسسأعأت
طويلة ‘ قأعة ضسيقة تزيد حرارتهأ بسسبب ›فف
الشسعر واŸواد الكيميأئية اŸسستعملة ‘ تسسريح الشسعر،
كنأ ‘ اŸأضسي فتأيأت مقبÓت على ا◊يأة ولكن ليسص
على حسسأب العأئلة والبنأء ،ألننأ كنأ نعتني بجمألنأ
ط-ول أاي-أم السس-ن-ة ف-ح-ت-ى الق-ن-ع-ة ال-ت-ي ك-ن-أ نسس-ت-ع-م-ل-ه-أ
ط -ب-ي-ع-ي-ة وم-ف-ي-دة ل-ل-بشس-رة ،أام-أ الشس-ع-ر ف-ك-أنت ال-زي-وت
الطبيعية وقنأع البيضص وزيت الزيتون سسÓحنأ ليكون
لمعأ وجمي ،Óكنأ نقوم بأأعمأل اŸنزل والقنأع على
وج -هك ،ك -ذلك ك -أنت ه -ن -أك ع Ó-ق -ة ط-ي-ب-ة ت-رب-ط بÚ
زوجأت األبنأء أاو ا÷Òان ،فÎاهن يسسأعدن بعضسهن
البعضص لفعل ذلك ،ألن جمأل الواحدة منهن ل يعني قبح
األخرى».

@ «سسعيدة» ربّة بيت ل تفرط ‘ الذهأب إا¤
ا◊Óق- -ة ل- -ي- -ل- -ة ال -ع -ي -د ،ق -ألت ع -ن اŸوضس -وع لـ»
الشسعب»« :أاصسبح تسسريح الشسعر وتنظيف البشسرة
أامرا ضسروريأ لتطل السسيدة يوم العيد بأأجمل وجه
وتسسريحة شسعر –ولهأ إا ¤عروسص .بعد شسهر من
العمل اŸتواصسل ‘ اŸطبخ ،يكون الذهأب إا¤
ا◊ّÓقة كرد للجميل Ÿأ قأمت به ،وحتى تهيأأ
نفسسهأ ليوم عيد سسعيد على جميع األصسعدة ،وأانأ
واحدة منهّن غ Òأا Êهذه السسنة بدأات ‘ األسسبوع
األخ Òحتى ل أاصسطدم بألكتظأظ الكب Òالذي
تشسهده صسألونأت ا◊Óقة ليلة الشسك».
أاضسأفت سسعيدة قأئلة« :ذهبت يوم الثن ÚاŸأضسي
ل -ت -ن-ظ-ي-ف ال-بشس-رة وت-ط-ب-ي-ق ب-عضص األق-ن-ع-ة ل-ط-رد
الهألت السسوداء وإاعطأء الوجه نظأرة وحيوية ،ثم
ذه -بت ي -وم اÿم -يسص اŸأضس -ي م -ن أاج -ل ت -ق -ط-ي-ع
الشسعر وتسسريحه .اليوم جئت حتى أاسسرح شسعري
للمرة الخÒة حتى يكون جمي ‘ Óالغد ألّني ل
أام- -لك ال -وقت ل -ف -ع -ل ذلك ‘ ال -ب -يت ،خ -أصس -ة م -ع
التزامأت األسسرة واألطفأل».
@«فلة» إاطأر دولة ‘ مؤوسسسسة عمومية أاجأبت
«الشس -عب» ع -ن سس -ؤوال ح -ول الق -ب -أل ال-ذي ت-ع-رف-ه
قأعأت ا◊Óقة فقألت« :أاصسبح اليوم الذهأب إا¤
ا◊Óقة ‘ األيأم األخÒة من الشسهر الفضسيل أاكÌ
من ضسرورة ،اŸرأاة اليوم تهتم بجمألهأ وترفضص أان
تتخلى عن حقهأ ‘ إابرازه أاو العنأية به ،لذلك
تراهأ تقبل على ا◊Óقة وصسألونأت التجميل من
أاجل إاعطأء جمألهأ جرعة انتعأشص بعد شسهر كأمل
من عمل مضسني ‘ اŸطبخ ،فمن مأئدة الفطأر

@ «نوإل» صسأحبة صسألون حÓقة أاجأبت عن إاقبأل
السسيدات على قأعأت ا◊Óقة أايأم فقط قبل العيد
فقألت« :يعرف الصسألون ازدحأمأ واكتظأظأ كبÒا
لمر الذي جعلني
لخÒة من رمضسأن ،ا أ
ليأم ا أ
‘ا أ
أاسستنجد بيد عأملة إاضسأفية اسستدعيهأ ‘ مثل هذه
لخÒة أاصسبحت اŸراة
اŸنأسسبأت ،ففي السسنوات ا أ
تصسر على الذهأب إا ¤ا◊Óقة للعنأية ببشسرتهأ
وشسعرهأ حتى تكون جميلة يوم العيد ،أاو لنقل حتى
لجمل ‘ العأئلة ،لذلك تطلب ‘ كث Òمن
تكون ا أ
لحيأن أاقنعة تعطي البشسرة نظأرة وحيوية وكذا
ا أ
تسسريح الشسعر و صسبغه أاو تطبيق «‹ مأشص» عليه،
فألنسسأء عندنأ يرغ Íدائمأ ‘ ذلك اللون الذهبي
‘ شسعرهن».
لموال التي تدفعهأ النسسأء لفعل ذلك أاجأبت
وعن ا أ
«نوال» قأئلة« :لن تتوانى اŸرأاة عن دفع  ٨٠٠٠دج
أاو  9٠٠٠دج من أاجل شسعر ذهبي لمع أاو  13٠٠٠دج
من أاجل «لكÒات »Úحتى يبقى شسعرهأ مسسرحأ
طوال ايأم العيد ،اŸرأاة اليوم تبحث عن ا÷مأل
ول يهمهأ الثمن ،فعملهأ واسستقÓلهأ اŸأدي عن
الزوج جعلهأ أاك Ìحرية ‘ اتخأذ القرارات التي
تنأسسبهأ ولن يختلف اثنأن ‘ حقيقة أان العيد اليوم
بألضسأفة إا ¤مصسأريف مÓبسص العيد وا◊لويأت
هنأك أايضسأ أاجرة ا◊Óقة التي أاصسبحت مطلوبة
جدا ‘ هذه اليأم ،لذلك أاصسبحت أاخصسصص اأيأمأ
للصسبغ بكل أانواعه وكذا العنأية بألبشسرة ،أامأ ليلة
ال--ع--ي-د ف-أأسس-رح ف-ي-ه-أ الشس-ع-ر ف-ق-ط ح-ت-ى ل ت-ب-ق-ى
النسسوة وقتأ طوي ‘ Óالصسألون ،فتطبيق «ليمأشص»
يسستغرق سسأعأت لينجح لذلك أاطلب من زبونأتي
اÛيء قبل أايأم لفعل ذلك».

إسستطÓع :فتيحة كلوإز

إاقبال إا ¤سساعات متأاّخرة من اللّيل

إلبحث عن جمال
تسسريحة شسعـــر
بــــــــــأاي ثـــــمن!

إا ¤ح - -ل - -وي - -أت ال- -ع- -ي- -د إا¤
ال- -ت -ن -ظ -ي -ف ب -أإلضس -أف -ة إا¤
العمل خأرج اŸنزل ،فأŸرأاة
–ت -أج ا ¤سس -أع -أت ق -ل -ي -ل -ة
ل -ن -فسس -ه-أ ل ي-زاح-م-ه-أ ف-ي-ه-أ
أاحد».
اسستتطردت فلة قأئلة« :بصسفتي عأملة وأاخضسع إا¤
دوام صسأرم ‘ اŸؤوسسسسة التي اأعمل فيهأ كأن من
الذهأب إا ¤صسألون التجميل مهمة صسعبة جدا،
لذلك اسستعملت ذكأئي حتى ل أا“كن من الوصسول
ا ¤غأيتي ،فقد ربطت عÓقة صسداقة قوية مع

ا◊Óقة
وأاغ-دقت ع-ل-ي-هأ
ب- -أل- -ه- -داي -أ ،م -أ
جعلهأ ل ترفضص
‹ ط -ل -ب -أ ،ف-ف-ي
ال- -ع -أم اŸأضس -ي
خ-رجت م-ن اŸن-زل صس-ب-ي-ح-ة ال-ع-ي-د ع-ل-ى السس-أع-ة
اÿأمسس -ة صس -ب -أح -أ ،ظ-ن ا÷Òان أاّن-ن-ي ذاه-ب-ة إا¤
اŸسس-ج-د ألداء صسÓ-ة ال-ع-ي-د ول-ك-ن-ن-ي ‘ ا◊ق-ي-ق-ة
ذهبت إا ¤ا◊Óقة لتسسريح شسعري ،و ⁄يسستغرق
األمر أاك Ìمن سسأعة ونصسف عدت فيهأ ا ¤اŸنزل

وأاطفأ‹ وزوجي نيأم ،وعندمأ اسستيقظ ا÷ميع
وجدو Êجميلة ومبهرة ،سسأألني زوجي كيف فعلت
ذلك ألنه  ⁄يسسمع ›ّفف الشسعر ،أاجبته بأأّنني
ذهبت إا ¤صسÓة العيد حتى ل يخ Èأاطفأ‹ العأئلة
بأألمر ،فمأ كأن منه سسوى الضسحك وإاخبأر ا÷ميع
بأأنني ذهبت إا ¤اŸسسجد ألداء صسÓة العيد».

األقنعة اŸنزلية كانت كافية

@«إلعكري» سس -ي -دة ‘ ع -ق -ده -أ السس-أب-ع م-ن ال-ع-م-ر
سسأألتهأ «الشسعب» عن اŸوضسوع فأأجأبت« :ل أادري مأذا
حدث للنسسأء أاصسبحن ل عقل تراهن ليلة العيد يتسسأبقن
ا ¤صسألون ا◊Óقة والتجميل من أاجل تسسريحة شسعر
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السسباحة  ..لكن ليسس ‘ أاي شساطئ

الغ ـرق ..أاكÈأاخط ـ ـار الصسيف
ّÁث-ل ال-غ-رق ث-ألث أاهّ-م أاسس-ب-أب ال-وف-ي-أت ال-ن-أج-م-ة ع-ن
اإلصسأبأت غ ÒاŸتعّمدة ‘ جميع أانحأء العأ ،⁄حيث
يقف وراء حدوث  %٧من ›موع تلك الوفيأت .تشسÒ
التقديرات إا ¤وقوع مأ ل يقل عن  3٨٨٠٠٠حألة وفأة
ج ّ-راء ال -غ -رق ك -ل ع -أم ‘ شس -ت -ى أان -ح-أء ال-ع-أ .⁄ي-ع-تÈ
األطفأل والذكور واألفراد الذين ُتتأح لهم ،أاك Ìمن
غÒه -م ،ف -رصص ال -وصس -ول إا ¤اŸي -أه ه -م أاك Ìال -ف -ئ -أت
عرضسة ıأطر الغرق.
‘ جميع أانحأء العأu“ ⁄ثل حوادث الغرق السسبب األول
Óط-ف-أل دون سس-ن اÿأمسس-ة ،ورغ-م
ل -ل -وف -أة ب -أل -نسس -ب-ة ل -أ
الرشسأدات والتحذيرات بعدم السسبأحة ‘ أاوقأت معينة
بسسبب األمواج وغÒهأ من العوامل ،إال أان البعضص يهمل
هذه التعليمأت ويسسبح عكسص التيأر ،مأ يؤودي لنتأئج
وخيمة ل ينفع الندم عليهأ.
غألبأً مأ يدفع األطفأل الضسريبة بسسبب السسبأحة ‘
أامأكن غﬂ Òصسصسة لهم ،وغيأب ع Úاألهل الواعية
والصسأحية طوال الوقت ،متجأهل Úمقولة «الطفل قد
يغرق ‘ شس Èمن اŸأء « .
إاضسأفة إا ¤مأ سسبق قد يدفع البعضص الضسريبة بسسبب
التبأري والتبأهي والسسبأحة Ÿسسأفأت طويلة ‘ عمق
البحر ،مأ قد يؤودي ÷هد عضسلي ل Áكنه من العودة إا¤
الشسأطئ .بغضص النظر عن أاسسبأب الغرق ،فإأن العنصسر
األه-م ي-ت-ج-ل-ى ‘ ال-وق-أي-ة و‘ ج-ع-ل السس-ب-أح-ة ل-ل-م-ت-ع-ة
والريأضسة وليسست للذكرى اŸؤوŸة.

نصسائح أاسساسسية

فيمأ يلي بعضص النصسأئح التي ينبغي اللتزام بهأ أاثنأء

السسبأحة:
ات-ب-أع ت-ع-ل-ي-م-أت السسÓ-م-ة أاث-ن-أء السس-ب-أح-ة ع-ن-د ارت-يأد
الشسواطئ أاواŸسسأبح.
السسبأحة ‘ األمأكن اآلمنة التي يتوفر فيهأ اŸنقذ.
عدم السسبأحة بعد تنأول الطعأم مبأشسرة.
عدم التدخ Úقبل السسبأحة.
عدم ترك الطفل يسسبح أاويلعب بأŸأء لوحده .
ارتداء السسÎة اÿأصسة بألسسبأحة أاوالوسسأئل األخرى
اŸسسأعدة واآلمنة.
عدم السسبأحة لوحدك.
ارتداء اللبأسص اÿأصص بألسسبأحة وعدم السسبأحة
بأللبأسص الكأمل.

واإلنعأشص القلبي الرئوي.

قبلة ا◊ياة

ارشسادات اسسعافية

تلعب الدقأئق األو ¤دورا ً هأمًأ وحيويًأ ‘ إانقأذ أاي
مصس -أب ،ول -ه -ذا ي -ن -ب -غ -ي ال-تصس-رف ب-ح-ك-م-ة ب-ع-ي-دا ً ع-ن
النفعأل ،والتصسأل بحراسص الشسواطئ من أاجل كسسب
الوقت ،وفيمأ يلي اÿطوات التي Áكن القيأم بهأ إلنقأذ
غريق :
@ إاذا كأن اŸصسأب ‘ وضسع واع ويطلب اŸسسأعدة  ،وإان
كنت ل Œيد السسبأحة ل –أول القفز ‘ اŸأء  ،بل
اط -لب اŸسس -أع -دة م -ب -أشس -رة وح -أول مسس -أع-دة ال-غ-ري-ق
بألطرق اŸتأحة «ارم له كرة أاوحبل أاوعصسأ لكي تسسحبه
للخأرج .
@ أامأ إاذا كنت Œيد السسبأحة وكأن الغريق واعيأ ،فÓ
تتأأخر ول تÎدد ‘ القفز ‘ اŸأء للوصسول إا ¤الغريق،
ثم قم برفعه على سسطح اŸأء ،وأامسسك به من اÿلف

قد تخربهأ قطرات مأء أاو عرق ‘ ◊ظأت قليلة ،فحتى
تلك التي ل تنهضص إال زوال تراهأ ليلة العيد أامأم صسألون
ا◊Óقة ‘ الثأمنة صسبأحأ رغم أانهأ تعلم أانه يفتح
أابوابه ‘ التأسسعة أاو التأسسعة والنصسف ،ترى طأبورا
طوي Óوالنسسأء داخله جألسسأت وواقفأت ينتظرن دورهن
لتسسريح شسعرهن ،والغريب أان بعضسهن يحضسرن معهن
صس -غ -أره -ن ،ف -ت -ج -ده-ن ح-أمÓ-ت ◊ق-ي-ب-ة ف-ي-ه-أ ط-ع-أم
الط-ف-أل ورضس-أع-ة وك-ذا ح-ف-أظ-أت ألن-ه-ن ي-ع-ل-م-ن أانهن
سسيبق Úلسسأعأت طويلة قبل وصسول دورهّن ،و‘ السسهرة
سس -ن -ج-د ن-فسص السس-ي-ن-أري-و ول-ك-ن ب-أأك Èح-دة ،ف Ó-ت-غ-ل-ق
ا◊Óقة صسألونهأ إال عند الواحدة صسبأحأ أاو الثأنية،

حتى ل Áسسك بك ويعيق عملية إانقأذه ،ورÃأ أادى إا¤
غرقك معه ،واسسحب الغريق بهدوء ÿأرج اŸأء أاوقرب
الشسأطئ ،ول –أول ثني رقبته أاوجسسده ،فرÃأ يكون
لديه كسسر ‘ فقرات الرقبة أاوالعمود الفقري.
@ غ-ط ال-غ-ري-ق ب-ب-ط-أن-ي-ة ل-ت-دف-ئ-ت-ه وح-مأيته من الÈد،
وتأأكد من أان الغريق ‘ كأمل وعيه وأان ›رى الهواء
مفتوح وقلبه ينبضص.
@ أامأ إاذا كأن الغريق غ Òواٍع  ،وأانت Œيد السسبأحة،
ف ÓتÎدد ‘ إانقأذه بألسسبأحة مبأشسرة نحوه ،واجعله ‘
وضسع أافقي على اŸأء بوضسع إاحدى ذراعيك خلف ظهر

الغريق ووضسع يدك األخرى خلف عنقه لفتح ›رى
الهواء ،ومن ثم أاخرجه للشسأطئ .

–ديد وعي اŸصساب

اخت Èدرجة وعي اŸصسأب لتحديد مأ إاذا كأن الغريق
واعيأ أام غ Òواع ،هل يتجأوب لسسؤوالك ،وهل يتكلم ،هل
يتأأ ،⁄هل يتنفسص ؟ اسسأأله مأذا بك بصسوت مرتفع عدة
مرات ،إاذا  ⁄يجب على سسؤوالك ،قم بألضسغط على
عظمة القصص Ÿعرفة هل يتأأ ⁄أام ل؟
م - -ن ث - -م ل تÎدد ‘ ط - -لب اŸسس - -أع- -دة و‘ التصس- -أل
ب -أل-ط-وارئ م-ب-أشس-رة ،واب-دأا ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-فسص الصس-ن-أع-ي

Ÿنقذ الوحيد
قبلة ا◊يأه أاوالتنفسص الصسنأعي هي ا ُ
إلعأدة التنُفسص مرة أاخرى وإالّ سسيموت اŸصسأب إاذا
اسس -ت -م -ر ت -وق -ف ال -ت -ن -فسص إا ¤أارب -ع دق -أئ -ق ،ل-ذا ي-جب
التصسرف بسسرعة فأئقة ‘ مثل هذه ا◊ألة.
@ يوضسع اŸصسأب على ظهره مع ثني الرأاسص إا ¤الوراء
بحيث تتجه فتحتي األنف إا ¤أاعلى.
Èز الذقن ألن
@ ندفع الفك السسفلي إا ¤أاعلى بحيث ت ُ
هذا Áنع اللسسأن من إاغÓق القسسم اÿلفي من ا◊لق.
@ ي -ت -م ت -ف -ري -غ ال -ف-م م-ن ك-ل شس-يء ف-ي-ه ح-ت-ى األسس-ن-أن
الصسنأعية.
@ بأليد اليسسرى نضسم فتحتي األنف وجذب الرأاسص إا¤
الوراء وبأليد اليمنى نبقي الذقن متجهًأ إا ¤أاعلى.
@ خذ نفسسًأ عميقًأ وأاطبق شسفتيك بإأحكأم حول فم
اŸصسأب.
@ أانفخ بلطف وثبأت إا ¤داخل الفم والرئت Úثم أادر
رأاسسك لسستنشسأق هواء جديد والتحقق من أان صسدر
اŸصسأب يرتفع ثم ينخفضص مع خروج الهواء من رئتيه
فإأذا  ⁄يكن كذلك افحصص مسسألك الهواء مرة أاخرى.
@ نسستمر ‘ النفخ  ٤مرات حتى يتم تزويده بأألكسسجÚ
بأأسسرع مأ Áكن ،تأبع النفخ مرة كل  5ثوان.
ح -أŸأ يسس -ت -ع -ي -د اŸصس -أب ت -ن -فسس -ه أاق-لب اŸصس-أب ‘
اŒأهك لوضسع اŸصسأب ‘ وضسع اإلفأقة .ول نÎكه
وحده بأأي حأل من األحوال ،إاذ قد يتوقف التنفسص مرة

أاخرى.
 -تأأكد من اسستدعأء الطبيب أاوسسيأرة اإلسسعأف.

وضسع اإلفاقة

 إاذا كأن اŸصسأب مسستلقيًأ على ظهره نضسع ذراعهال -ق -ريب م -نك م Ó-صس -ق-ة ÷سس-م-ه ،أام-أ ال-ذراع األخ-رى
فيجب ثنيهأ فوق الصسدر.
 أاث -ن السس -أق ال-ب-ع-ي-دة وأاب-ع-ده-أ ع-ن ا÷سس-م واج-ع-ل-ه-أت -تصس -ألب م -ع السس -أق األخ -رى ،أامسسك ب -أŸصس -أب ع -ن-د
الوسسط إامسسأكأً قويأً ثم اجذب اŸصسأب نحوك بحيث
يصسبح مضسجعًأ على جنبه وحأول أان تسسند رأاسسه وأانت
تدير جسسمه.
@ متى قلبت اŸصسأب على وضسع اإلفأقة اسسحب الذراع
الذي –ته برفق حتى تصسبح ‡دودة Ãحأذاة الظهر
وتأأكد من أان الرأاسص أادير إا ¤أاحد ا÷أنب Úوإا ¤األعلى
قلي ً
.Ó
 كل هذا بأفÎاضص أان النبضص مسستمر وكأŸعتأد ولكنالتنفسص فقط هواŸتوقف أامأ إاذا تب Úأان النبضص غÒ
ﬁسسوسص فأألمر يتطلب التنفسص الصسنأعي مع تدليك
القلب ‘ نفسص الوقت Ãعدل  15مرة تدليك ثم تنفسص
للبألغ ومعدل  5مرات تدليك مع تنفسص للطفل.

تدليك القلب

يتم بوضسع اليد اليسسرى إا ¤اليسسأر قلي ًÓمن منتصسف
القفصص الصسدري ثم راحة اليد اليمنى على اليسسرى
وشسد الذراع Úليصسبحأ متعأمدين على صسدر اŸريضص
والضسغط بقوة على الصسدر.
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@ بالصسÚ
يحرصص اŸسسلمون ‘ الصس Úعلى زيأرة مقأبر
أاقأربهم ‘ عيد الفطر ،ويتلون آايأت من القرآان
الكر Ëبألقرب من الق ،ÈوينÌون حبوب األرز
والقمح عليه ،و‘ منأطق أاخرى ‘ الصس Úيخرج
اŸسس -ل -م -ون إا ¤الشس -وارع واألم-أك-ن ال-ع-أم-ة وه-م
يرتدون مÓبسص ملّونة ضسمن مهرجأنأت شسعبية
ُتقأم احتفألً بألعيد.
@ إلسسودإن
تبدأا التحضسÒات للعيد ‘ السسودان من منتصسف
شسهر رمضسأن الكر ،Ëفتبدأا نسسأء العأئلة بصسنع
شس - -ت - -ى أان - -واع ا◊ل - -وى وال - -ك - -عك وﬂت - -ل- -ف
اıبوزات ،كمأ يجتمع رجأل كلّ حأرة أاو
منطقة ‘ منزل كب Òالعأئلة ،أاو ‘ أاي مكأن
آاخر يجتمعون على اللقأء فيه ،ويحمل كّل
م- -ن -ه -م اإلف -ط -أر ،وي -زور ا÷م -ي -ع األه -ل
واألقأرب لتهنئتهم بألعيد سسواء الرجأل أام
النسسأء أام حتى األطفأل.
@ إندونيسسيا
ُت -ع -ل -ن ا◊ك -وم -ة ‘ إان -دون -يسس-ي-أ ع-ي-د
الفطر عطلة رسسمية للمسسلم ÚوغÒ
اŸسس -ل-م ‘ Úع-م-وم ال-بÓ-د ،وي-ت-زاور
النأسص ‘ بعد أاداء صسÓة العيد ،كمأ
ي-ت-ب-أدل-ون ال-ه-داي-أ ،وي-حصسل الصسغأر
على العيدية ‘ ظرف ملّون ،وهي
عبأرة عن مبلغ من اŸأل ُيعطيه
Óطفأل ،بأإلضسأفة إا¤
Ÿقتدر ل أ
ا ُ
ت-ن-ظ-ي-م اŸه-رج-أن-أت وال-فعأليأت
‘ م- - -ع- - -ظ- - -م م - -ن - -أط - -ق ا÷زر
اإلندونيسسية ،كمأ توزع السسلطأت
‘ ال -ع -أصس -م -ة ج -أك -رت-أ
األغ- -ذي- -ة ع -ل -ى سس -ك -أن
ال -ق -رى م -ع ق -دوم ع -ي-د
الفطر.
@ إلهند
ترسسم الفتيأت ‘ الهند
ا◊ن- -ة ع- -ل- -ى أاي- -دي- -ه -ن
وأارج -ل -ه -ن ق -ب -ل ح -ل -ول
ال-ع-ي-د ب-ل-ي-ل-ة ،ك-مأ تعمد
ال- -نسس- -أء إا ¤ت- -ن- -ظ- -ي- -ف
اŸن -أزل وت-زي-ي-ن-ه-أ ق-ب-ل
ق-دوم ال-ع-ي-د ب-أأي-أم ،ك-مأ
ُت -صس-ن-ع ح-ل-وى ال-ع-ي-د ‘
ال-ه-ن-د وأاشس-ه-ر أاصس-ن-أفهأ
الشسعÒية.
@ إلعرإق
إاّن أاشسهر حلوى العيد
‘ العراق هي الكليجة
اÙشس-وة ب-أل-ع-دي-د من
األصسنأف سسواء بأ÷وز
اŸبشسور أام بألتمر ،إا¤
جأنب أاصسنأف أاُخرى من
ا◊لويأت وا◊لقوم ،وبعد
أاداء صسÓ- - -ة ال- - -ع- - -ي- - -د ‘
اŸسس-أج-د وت-ن-أول ال-فطور
ي -ب -دأا ال -ع -راق -ي -ون ب -زي -أرة
األق - - -أرب وذوي األرح- - -أم،
ح- -يُث ي -ج -ت -م -ع األف -راد ‘
منزل كب Òالعأئلة أاو منزل
الوالدين ،ويلهو األطفأل ‘
السسأحأت العأمة بأللعب على
اŸراجيح والدواليب فرحÃ Úأ حصسلوا عليه من
عيدية.
@ نيجÒيا
ُيطلق اŸسسلمون ‘ نيجÒيأ على عيد الفطر
(صسÓ- -ح الصس- -غ ،)ÒوخÓ- -ل ه- -ذا ال- -ع- -ي- -د ي -ع -ود
اŸسسلمون إا ¤قراهم وأامأكن سسكنأهم األصسلية
Ÿشسأركة العأئلة واألهل مظأهر الحتفأل ،ورغم
أاّن نيجÒيأ بلد علمأ Êلكن ا◊كومة ُتعلن فيه
العطلة الرسسمية ‘ البÓد ،ومن مظأهر التسسأمح
أاّن غ ÒاŸسسلم Úيزورون اŸسسلم ‘ ÚنيجÒيأ
مهنئ Úبقدوم عيد الفطر.
@ جنوب إفريقيا
يتحرى اŸسسلمون ‘ جنوب إافريقيأ هÓل العيد
ث إاّن
من خÓل التواجد ‘ األمأكن العأمة ،حي ُ
م- -أئ- -دة اإلف- -ط -أر األخÒة ُت -ق -أم خ -أرج اŸن -زل،
وŒلسص العأئÓت على شسكل ›موعأت بعد ذلك
يتبينون الهÓل ،و‘ يوم العيد يتجه الرجأل إا¤
اŸسسأجد ألداء صسÓة العيد ،مرتدين اÓŸبسص
ا÷دي -دة ب-أأل-وان ج-م-ي-ل-ة وُم-ف-رح-ة ،ك-م-أ Œت-م-ع
العأئÓت لتنأول طعأم الغداء ‘ أاول أايأم عيد
الفطر.
@ أإسسÎإليا
ل يتم إاعÓن العطلة الرسسمية ‘ أاسسÎاليأ بحلول
ع -ي -د ال -ف -ط -ر ل-ك-ن ا◊ك-وم-ة والشس-رك-أت تسس-م-ح
للموظف Úمن اŸسسلم Úبأأخذ عطلة رسسميٍة ‘

أاول
أايأم عيد الفطر ،وُيقيم اŸسسلمون
‘ أاسسÎال- -ي- -أ الصسÓ- -ة ‘ اŸسس- -أج- -د واألم- -أك -ن
اŸف -ت-وح-ة ،وم-أ ُي-مّ-ي-ز ع-ي-د ال-ف-ط-ر ‘ أاسسÎال-ي-أ
اŸعرضص السسنوي الذي ُيقأم ‘ العديد من اŸدن
األسسÎالية ،و‘ اŸعرضص مدينة مÓهي وعروضص
فنية مُمتعة وفعأليأت ثقأفية أايضسأً.
@ إلفليبÚ
ُتعّد الفلب Úأاول دولة مسسيحية تصسدر قأنونأً
ُيعتÃ Èوجبه عيد الفطر عطلة رسسمية ‘ سسأئر
أانحأء الفلب Úوذلك عأم  ٢٠٠٢م ،وهذا مأ عّزز
التسسأمح ب Úالديأنأت اıتلفة ‘ الفلب ،Úأامأ
عن مظأهر الحتفأل بعيد الفطر ‘ هذا البلد

اآلسسيوي ،فهي إاقأمة صسÓة العيد ،والتزاور بÚ
األه- -ل واألصس- -دق- -أء ،ك- -م -أ ت -نشس -ط
السس - -ي - -أح- -ة ‘
الفلبÚ
أايأم
عيد
الفطر،
سسواء
بألقأدمÚ
من
اŸنأطق
ال-ف-ل-ب-ينية أام
من خأرجهأ،
ل سس - - -ي - - -م - - -أ
السسيأح
العرب.
@ روسسيا
يصس-------ل ع-------دد
اŸسس-----ل----م‘ Ú
روسس----ي---أ إا ¤م---أ
ُيقأرب أاربعة عشسر
م--ل--ي--ون--أً ت--ق--ري--بً--أ،
وي----ح----ت---ف---ل ه---ؤولء
بألعيد بإأقأمة صسÓة
ال----ع----ي---د ثّ---م ت---ب---أدل
التهأ ،Êكمأ يتم أاداء
صسÓة العيد ‘ روسسيأ
لج-ه-زة
ب-ح-راسس-ة م-ن ا أ
الشسرطية ،كمأ ُتخصسصص
السس-----ل-----ط-----أت أام-----أك----ن
احتفألية بعينهأ ،وُتحدد
أام-----أك----ن الصسÓ----ة خ----أرج
اŸسسأجد ،تفأديًأ Ÿشسكلة
الخ---ت--ن--أق--أت اŸروي--ة ‘
لم-------أك------ن ا‹ ت------زدح------م
ا أ
بأŸسسلم.Ú
@ تركيا
إاّن أابرز التقأليد السسأئدة ‘ تركيأ
خÓل عيد الفطر هي زيأرة الصسغأر
Ÿنأزل ا◊ي ،وتهنئة السسكأن بألعيد
م - -ق - -أب - -ل ا◊صس - -ول ع- -ل- -ى ا◊ل- -وى
والعيدية ،وُيطلق األتراك على عيد
ال -ف -ط -ر اسس -م ع -ي -د رمضس-أن أاو ع-ي-د
السسكر ،وخÓل العيد تنشسط ا◊ركة
ال -ت-ج-أري-ة ‘ األسس-واق الÎك-ي-ة ،ك-م-أ
ت - -نشس - -ط السس - -ي - -أح - -ة ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
واÿأرجية.
@ فلسسطÚ
ُتعد النسسأء ا◊لوى أاو اŸعمول ليلة
عيد الفطر ،مع أاّن معظم العأئÓت
لفران
ُتفضسل شسراءه جأهزا ً من ا أ
‘ ع--ي--د ال--ف--ط--ر ،وصس--ن--أع--ت-ه ‘
لضسحى ،ويصسلي
اŸنزل ‘ عيد ا أ
اŸسس---ل--م--ون ‘ ف--لسس--ط ÚصسÓ--ة
ال---ع---ي---د ‘ اŸسس---أج---د ال--كÈى،
لقصس---ى
وي----زدح----م اŸسس----ج---د ا أ
اŸب---أرك ‘ ال--ق--دسص اÙت--ل--ة
بأŸصسل ،Úفيمأ ُتشسدد سسلطأت
الحتÓل إاجراءاتهأ على اŸصسل ،Úوُتغلق
عمدا ً بعضص أابوابه الشسهÒة فيمأ تزدان رغم
ذلك أاسسواق القدسص العتيقة Ãظأهر الفرح
وا◊يأة ،رغم وجود الحتÓل ومنغصسأته ‘
عموم البÓد اÙتلة.
’مريكية
@ إلو’يات إŸتحدة إ أ
يؤودي اŸسسلمون ‘ الوليأت اŸتحدة األمريكية
صسÓة العيد ‘ اŸسسأجد عأدةً ،لكن عند عدم
ك -ف -أي -ة مسس -أح -ت -ه -أ ي-ل-ج-أأون إا ¤أاداء الصسÓ-ة ‘
اŸراك- -ز اإلسسÓ- -م- -ي -ة اŸع -روف -ة ،و‘ ا◊دائ -ق
اŸفتوحة أايضسأً ،أاو قأعأت اŸؤو“رات ،وكألعأدة
السسأئدة عند ا÷ميع يتبأدل اŸسسلمون التهأÊ
والزيأرات الجتمأعية.

ذكرى وترحم

‘ مثل هذا اليوم و‘ كل سسنة منذ  1993نسستحضسر ذكراك التي
تأأبى أان تطوى أاو تنسسى ألّنك الشّسهيد الذي أاقسسم الّلـه تعأ ¤بأأّنه
ا◊ي الذي ل Áوت« ،رضسوان» أاّيهأ األخ الذي  ⁄أالتقيه يومأ
ولكّني أاظننّي أاعرفه ألّنك وإان دفنت –ت التّراب عملك ال ّصسألح
 ⁄ينقطع يومأ ،ومأ زالت بيننأ وكأأّنك  ⁄تفأرقنأ يومأ.
و‘ هذه الّذكرى ترجو عأئلة «بوحÓسسة» كل من عرف األخ
والب -ن والصس -دي -ق «رضس -وان ب -وح Ó-سس -ة» ب -أل-دع-أء ل-ه ب-ألّ-رح-م-ة
واŸغفرة ،وأان تكون ا÷نّة مثواه األخ Òوأان يكون مع الصسدقÚ
والشّسهداء.
{إّنا لّلـه وإّنا إليه رإجعون}

ألثÓثاء  27جوأن  2017م
ألموأفق لـ  03شضوأل  1438هـ
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’سصوأق أÙليّة
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ارتفاع أاسسعار السسيارات القدÁة بوهران تزامنا وموسسم اإلصسطياف
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أاي تراث سسنسستفيد منه ؟ا
ي- - - - - - - - - - -رأوح ألÎأث
ألعربي نفسصه ‘ ..
أغ - -لب ﬁط - -ات- -ه..
ب ÚأŸع - -ق - -ول ت - -ارة
وب Úأıب- -ول ت- -ارة
أخرى ؟ فكل ترأثنا
أل -ع-رب-ي م-وزع ع-ل-ى
أي-دي-ولوجيات عدة
م -تضص -ارب -ة تضص -ارب
أŸذأهب وأŸل - - - - - - - - - -ل
وألفرق...لذلك
فغالبا ،ما Œد هذأ
ألÎأث ‡ث ‘ Ó- - - - - - -
أŸؤولفات .وكل ما هو
م- - - - - - - - - - - - -دّون ..غÒ
م - - -ت- - -ن- - -اسص Úأوق- - -ل
وأضص -ع Úحسص -اب م -ا أت-ل-ف وم-ا ُه-در وم-ا أح-رق .إأم-ا
ع -م -دأ أو ب -ف -ع -ل ظ -روف وأح-دأث وح-روبŒ ...د
ت -ن-اقضص-ات صص-ارخ-ة ح-ول ن-فسس أŸوضص-وع وم-ف-اه-ي-م
م- -ع- -ك- -وسص- -ة تسص- -رد وت -ع -ل -ق ع -ل -ى ن -فسس أ◊وأدث ؟
ل -ت -تسص -اءل ‘ ق -رأرة ن -فسصك وسص-ط حÒة ت-ام-ة ه-ل
’ق- -رب
’و ¤أم أل - -ث - -ان - -ي - -ة ..وم- -ن ه- -ي أ أ
آأخ - -ذ ب - -ا أ
ل -ل -ح -ق -ي -ق -ة..ل -ه -ذأ وجب ت-دخ-ل أل-ق-ي-اسس أل-ع-ق-ل-ي
وأل -ت -ح -ق-ي-ق  .شص-اع-رأ ‘ ق-رأرة ن-فسصك ب-أانك ﬁق-ق-ا
سصريا –اول ألوصصول ◊قيقة ألوأقعة وأ◊دث..
ثم تتوجه لسصماع ورؤوية من سصبقوك لهذه ألقضصية
ومدى حكمهم عليها ..بعدها تشصعر بأانك خرجت
عن سصياق ألباحث أŸتابع .ألذي غالبا ما يكتفي بنقل
’رأء ب-ح-ل-وه-ا وم-ره-ا .وت-ت-ح-ول ه-ن-ا من
’ف-ك-ار وأ أ
أ أ
ب -احث إأ ¤م -ه -م -ة أصص -عب م-ن ق-درأتك....ج-م-ه-ور
ك -ب Òم -ن أل-ع-ل-م-اء أل-ع-قÓ-ء ق-ال-وأ ب-أان ألÎأث أل-ذي
صصُلح للماضصي ’ Áكنه بأاي مÈر أن يصصلح للحاضصر
أو أŸسص- -ت- -ق- -ب -ل .وإأ‰ا ه -و أب -ن زم -ان -ه .ل -ذلك وجب
أل- -ب- -حث ع- -ن ن- -وع م- -ن ألÎأث ألصص -ال -ح ل -ك -ل زم -ان
وم -ك -ان ..وآأخ -ر ي -ت -وأف -ق م -ع ألضص -رورأت ف-ق-ط و’
يفعل ذلك ويؤوثر ‘ أ◊ياة ألعامة .وأخÒأ هناك
ترأث ’ يصصلح ‘ زمانه و’ ‘ حاضصرنا أو مسصتقبلنا
...إأن-ه ت-رأث ألÓ-م-ن-ط-ق وألÓ-ع-ق-ل ..وأل-ذي ي-ل-زم
ف -ئ-ة م-ع-ي-ن-ة أو شص-خصس م-ع ’ Úغ.. Òت-ب-ق-ى ف-ق-ط
مسص-أال-ة أل-ت-م-ي-ي-ز وأل-ف-رز أل-دق-ي-ق ل-ت-قصص-ي أ◊قائق
...نعود لنذكر بأانه ألقصصد من ألÎأث هو ألنصصوصس
وأŸرأجع ألتي تركها لنا ألقدماء ..ـ منذ وفاة ألنبي
أل -ك -ر Ëأ ¤ي -وم-ن-ا ه-ذأ ـ دون ت-ن-اسص-ي ط-ب-ع-ا ألÎأث
’سصÓم..وقد سصبق وأن
’دبي ألشصعري قبل بزوغ أ إ
أ أ
’مر شصوقي ضصيف وطه حسص Úهذأ
–دث ‘ هذأ أ أ
’خ ÒأŸشص- - - -كك ‘ وج- - - -ود ألشص- - - -ع- - - -ر أ÷اه- - - -ل - - -ي
أ أ
أصص...Ó- -ب- -ح- -ج- -ة أن- -ه ي- -خ- -ل- -و م- -ن ن -وع -ي -ة دي -ان -ة
ومعتقدأت ألشصعرأء .وهذأ بحسصبه يدل بأان ألشصعر
أل -ذي ب Úأي -دي -ن -ا أل -ي -وم م -فÈك وم-ن-ح-ول وÁك-ن
’قÓم بعد مضصي قرون قد
Ãكان أن تكون بعضس أ أ
ك-ت-ب-ت-ه بشص-ك-ل ي-ن-اسصب ع-ق-ائ-دها وأخÓقها و ⁄يتم
’ن -ه ي -ح -وي ب-عضس أل-ع-ب-ارأت أل-ت-ي
ن -ق -ل -ه ب -أام -ان -ة .أ
’مة ...فريق آأخر
تخدشس أ◊ياء أو “سس بعقيدة أ أ
يعلق ألÎأث ويربطه بالسصنة وهذأ ردأ على بعضس
أل -ن -خ -ب -وي Úأل -ذي رأف -ع -وأ م -ن أج -ل ت -رك -ه ج -م-ل-ة
وتفصصي ..Óوألبحث عن مرأجع بديلة تتوأفق مع
أل- -عصص- -ر وأل- -ت- -ط- -ورأت ..ل -ت -أات -ي ب -ع -ده -ا ج -م -اع -ة
ألتوفيقي‡ Úن طالبوأ بعملية ألتمحيصس وإأحدأث
’خذ Ãا هو صصالح ومتوأفق
توأزنات على خلفية أ أ
’سص- -ت- -د’ء ب- -ه ‘ ج- -م- -ي- -ع
م - -ع ح- -اضص- -رن- -ا وÁك- -ن أ إ
’خÒة
أŸرأح- -ل..وصص -ح -ي -ح ك -انت ل -ه -م أل -ك -ل -م -ة أ أ
’بقاء
...عكسس بعضس أŸتشصددين ألذين طالبوأ با إ
ع -ل -ى ك-ل م-اج-اء ‘ ك-تب ألÎأث أل-ف-ك-ري وأل-ف-ق-ه-ي
أŸك - -ت - -وب دون أل - -ت - -ن - -ازل ع - -ن أشص - -ي - -اء وأل - -ع - -م - -ل
بأاشصياء...وهنا حدث أ’صصطدأم..وأختلفت ألفرق
’رجح كما ذكرنا لكفة
وأ÷ماعات..وكان ألرأي أ أ
أل -ت-وف-ي-ق-ي...Úأل-ذي-ن أسص-ت-ع-م-ل-وأ ع-م-ل-ي-ات أل-غسص-ل
’· وألشصعوب ألتي
وأ◊ذف وألصصقل .بحجة أن أ أ
’ ماضصي لها ’ حاضصر و’ مسصتقبل لها...وإأ’ كيف
’سصÓ-ف و‡ن ك-انوأ
Áك-ن أل-تضص-ح-ي-ة ب-ك-ل ج-ه-ود أ أ
ج -ه -اب -ذة ورم -وزأ ب -ل ق -دوة ل -ن -ا ج-م-ي-ع-ا ‘ .ج-م-ي-ع
مناحي أ◊ياة.
إأن مسص- - - - -أال- - - - -ة أل- - - - -ت - - - -ع - - - -ام - - - -ل م - - - -ع ألÎأث ج - - - -د
’يا
حسص-اسص-ة...وت-ت-ط-لب ج-ه-ودأ م-عتÈة....ليسس أ
ك - - -ان Ãق - - -دوره أن ي - - -ن - - -خ - - -رط ‘ ه- - -ذأ أŸشص- - -روع
ألضصخم...بل هو يتطلب عقو’ نÒة تعمل Ãرأحل
تسصودها أ÷دية وألدقة وفق خصصوصصيات ما يتÓئم
م -ع أل -ع -ق Ó-ن -ي-ة وأŸوضص-وع-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن ألشص-ع-وذة
وأ’بتذأل ألذي يلزم فئة دون أخرى...لهذأ وذأك
’نسصب ه - -و أŸط- -اب- -ق ل- -روح أل- -عصص- -ر م- -ع
ف - -الÎأث أ أ
ألتسصليم بجزء منه يلزم ألسصياقات ألتاريخية ألتي
جاءت فيه وألغلق عليها ‘ أŸتحف؟ حتى ’ تصصبح
وتصص Òعقبة وحجر عÌة ‘ تقدمنا وتطورنا...
وإأ ¤هنا وجب إأعمال ألعقل ،كما وردنا وإأ’ بقيت
’ق-ط-ار أل-ع-رب-ي-ة وأŸسص-ل-م-ة ت-رأوح مكانها ‘ دوأمة
أ أ
من أŸشصاكل ’ لشصيء سصوى عدم ألضصبطية .ترك
’مور على حالها تتحكم ‘ ألقلوب وألعقول.
أ أ

بقلم :جمال نصصر الله

وهران :براهمية مسصعودة

أرتفعت أأسضعار ألسضيارأت ألقدÁة بعاصضمة ألغرب أ÷زأئري،
وهرأن بنسضبة تعّدت ألـ  50باŸائة باŸقارنة مع أألشضهر
ألقليلة أŸاضضية ،بسضبب أŸضضاربات ألقوّية ألتي تشضهدها
ألسضوق ألسضودأء ،تزأمنا مع موسضم ألصضطياف.
أأوضض -ح سض -م-اسض-رة ،ي-نشض-ط-ون ب-السض-وق أل-ف-وضض-وي ‘ شض-ارع
ألشضهدأء أأّن ألسضبب أألسضاسضي للزيادة ،رأجع إأ ¤ألرتفاع
أŸف -اج -ئ ألسض-ع-ار ج-م-ي-ع أŸارك-ات أل-ع-اŸي-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن
أŸصضانع وأŸؤوسضسضات أŸنتجة لها ،ما جعل ألتجار وبائعي
ألسضيارأت أŸسضتعملة يضضاعفون أأثمانها ،مسضتغل Úفرصضة
أرتفاع ألطلب عليها.
يرى ألعديد من أŸهني ،Úأأنّ سضوق هذه ألسضيارأت يعرف

ف -وضض -ى ك-بÒة ‘ ،ظ-ل غ-ي-اب أل-تشض-ري-ع-ات ألÓ-زم-ة ل-ت-ق-نÚ
أأوضضاعه و–ديد حقوق ووأجبات أألطرأف ألتي تتدأخل
فيها ل سضيما من طرف ألتجار وأŸشضÎين ،ألذين غالبا ما
يتعرضضون ◊الت غشش Œاري.
أأّكدت مصضادرنا ألتي صضادفناها بنفسش أŸكان أأن ألتطور
ألذي تعرفه سضوق ألسضيارأت أŸسضتعملة من حيث أŸبيعات،
يسض -ت -ل-زم ت-ق-ن-ي-ن-ه وت-ن-ظ-ي-م-ه ،وذه-ب-وأ إأ ¤أأن-ه ‘ أل-ك-ث Òم-ن
أ◊الت ،يتم ألتدليسش على أŸشضÎين من قبل من يعرفون بـ
““سضماسضرة ألسضيارأت““ ،ألذين يخفون ألكث Òمن ألعيوب ‘
ألسضيارأت ،ألتي ل تكتشضفها سضوى ألعيون أÿبÒة.
هو ما أأّكده لنا موأطن حاول أقتناء سضيارة قدÁة ،ألذي
أندهشش من ألزيادأت أŸفاجئة ألتي حددها أŸضضاربون و
سضماسضرة ألسضيارأت ما ب Úليلة و ضضحاها ،قائ““ :Óسضئمنا من

أŸضضاربة وألفوضضى وآأفات أأخرى تنخر ألقتصضاد ألوطني
وت- -زي- -د م -ن ق ّ-وة ألسض -وق ألسض -ودأء ،وك -ل ذلك ع -ل -ى حسض -اب
أŸسضتهلك ألذي يعت Èمن أأوأئل أŸتضضررين““.
كما أأشضار أإ ¤عدد من ألعتاد وألسضلع ألتي ترّوج Ãختلف
ألأسض -وأق كسض -وق أل-غ-ي-ار أل-ت-ي أرت-ف-عت أأسض-ع-اره-ا بشض-ك-ل
م -ل -فت ل Ó-ن -ت -ب -اه ،و–ّو لت أإ ¤ه -اجسش ÷م -ي -ع م-ال-ك-ي
أŸركبات ،يضضيف أŸصضدر ّﬁذرأ من ألنتشضار ألوأسضع
لظاهرة ألغشش وألتقليد ‘ ›ال قطع ألغيار رغم أأن
أأسض -ع -اره -ا ج -د م -رت -ف -ع -ه ول ي -ن -ت -ب -ه لأم -ره -ا أإل ب -ع -د
أسضتعمالها ،مطالبا ‘ ألوقت نفسضه بردع أŸسضتوردين أأو
ألتجار أıالف Úللقانون ،وتكثيف أŸرأقبة Ãختلف
ن -ق -اط أل -ب -ي -ع ،بسض -بب خ -ط -ورت -ه -ا ع -ل -ى سض Ó-م -ة وأأم-ن
مسضتعملي ألطرق.

نا’ شصهادة أŸاسص Îبامتياز بجامعة مسصتغاÂ

ميـ ـ ـ ـ ـ ـÓد تـ ـ ـ ـ ـ ـوأام علمـ ـ ـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـ ـ ـي التكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـا الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ـة
كان أ◊دث بكلية علوم ألطبيعة
وأ◊ياة بقسصم ألعلوم ألفÓحية ‘
تخصصصس :علوم وتكنولوجيا غذأئية
بجامعة أŸرحوم ألشصيخ عبد أ◊ميد
بن باديسس Ãسصتغا Âمؤوخرأ علميا
بامتياز حيث صصنع طالبان من خÒة
أبناء غردأية ألفارق ونا’ أ’متياز مع
درجة عالية ،إأذ –صص Óعلى أعلى
نقطة وأبليا بÓء حسصنا ‘ مناقشصتهما
لبحثهما ألذي تقدما به لنيل شصهادة
أŸاسص.Î

سس /.أابو ربيع

ج- -رت ع- -م- -ل- -ي- -ة أŸن- -اقشض- -ة –ت إأشض -رأف
أل -دك -ت -ور““أيت سض -ع -ادة ج -م -ال““ وأأم-ام ÷ن-ة
أŸن -اقشض -ة أل -ت -ي ت -ك -ونت م -ن  4أأعضض- -اء :
ب -روف -يسض -ورأن ودك -ت -ورأن...ول -ع -ل م -ا Áي-ز
ألتوأأم Úوهما ألطالبان  :مصضباح زه Òبن
مسضعود وقاسضم بن بك Òقزريط أأنهما قررأ
منذ بدأيتهما ‘ ألدرأسضة أ÷امعية على أأن
ي-ك-ون-ا سض-ن-دأ ل-ب-عضض-ه-م-ا أل-ب-عضش ف-انسض-ج-م-ا
وت-ك-ام Ó-وك-ان-ا ‰وذج-ا ن-اج-ح-ا ل-ل-ت-حصض-ي-ل
ألعلمي وسضÒة حسضنة على أألسضن أألسضاتذة

وأإلدأري Úبالكلية  ..كيف ل وقد تخرجا من
أŸدأرسش أ◊رة ألتي –مل ‘ طياتها بذور
أل -ع -ط -اء وألنضض -ب -اط وأإلج -اب -ي -ة أ ¤أأب-ع-د
أ◊دود ،وŸا ح -ان م -وع -د شض -ه-ادة أل-ت-خ-رج
ألليسضانسش أأثبتا تفوقهما بجدأرة ....
هكذأ رأهنا على موأصضلة ألطريق معا ‘
نفسش ألدرب ..أ ¤أن جاء موضضوع أŸاسضÎ

أŸناقشض Úمنحت لهما أللجنة درجة 20/18
مع مÓحظة إأمتياز.
هكذأ أأثبت حفيد سضبويه أ÷زأئر ألشضيخ
أأح -م -د ق -زري -ط وح -ف-ي-د ق-اضض-ي ألب-اضض-ي-ة
ألشضيخ أأحمد مصضباح بقسضنطينة أأنها على
ألعهد وأأوفياء لرسضالة أألباء ألعلماء وألتاريخ
يعيد نفسضه وقد حدث وأأن أجتمع ألتوأأم
أ÷د قزريط ومصضباح خÓل ألعشضرية أألو¤
م-ن أل-ق-رن أŸاضض-ي ب-ح-رم ج-ام-ع أل-زي-ت-ون-ة
وكانا نعم ألتوأأم ‘ ألتحصضيل و ‘ ألتوظيف
ب -ادأرة أÙك -م -ة أإلب -اضض-ي-ة ب-قسض-ن-ط-ي-ة ث-م
غردأية بكفاءة وأقتدأر ‘ منصضب ( قاضش
وب- -اشش ع- -ادل) و ⁄ي- -ب- -خ  ‘ Ó-أن -ارة دروب
مزأب أŸظلمة مع ألنهضضة ألعلمية ألتي
أليوم –ت –ت عنوأن ““ :درأسضة خصضائصش بدأت ترسضل أأشضعتها على مزأب وأ÷زأئر
وج -ودة ح -ل -يب ﬁول ط -ب -ي-ع-يً-ا إأ ¤ي-اوورت ع -ل -ى ي -د أل -روأد أألوأئ -ل ألشض-ي-خ أأب-وزك-ري-اء
م-دع-وم-ا Ãسض-ت-خ-لصش ن-ب-ت-ة ط-ب-ي-ة (ألزع )Îأألفضضلي وألشضيخ ألثميني وألشضيخ أطفيشش
' Contribution à l’étude de la qualité etأل -ق -طب وه -ون -فسش أل-دور أل-ذي سض-ي-ق-وم ب-ه
 la stabilité d’un lait fermenté alicamentأ◊ف -ي -دأن إلم -اط -ة أل -ل -ث -ام ع-ن أل-ك-ث Òم-ن
”thym
 additionné d’extrait deأÿب -اي -ا وأألسض-رأر ‘ ع-ل-وم أل-ت-غ-دي-ة وأل-ت-ي
بع -د سض -اع -ة م-ن زم-ن أل-ن-ق-اشش م-ن ط-رف يجهلها ألكث Òمنا.

أعلى عÓمة ÷ودة ألصصورة وصصفائها

جهازا التلفاز ““أال جي أاولد““ و ““أال جي سسوبر يو أاشش دي““ ‘ الريادة
ألشصعب ’ /تزأل إأل جي
إألكÎونيكسس –تل ألطليعة من حيث
ألقيادة وأ’بتكار ‘ ›ال ألÎفيه
أŸنز‹ ،من خÓل تلفازها أل جي
سصينياتور أوليد دبل يو
(،)LG SIGNATURE OLED TV W

ألذي نال جوأئز بعد تعيينه أحسصن
تلفاز تصصنيفا من قبل أÛلة
’مريكية ألرأئدة Ÿنتجات
أ أ
أŸسصتهلك .Úهذأ ما جاء ‘ تقرير
تلقت ““ألشصعب““ نسصخة منه.
تعد أأل جي ،ألتي عرضضت تلفاز أأوليد ألول
مرة على أŸسضتهلك Úسضنة  ،2013ألشضركة
أŸصضنعة ألوحيدة ألتي قدمت سضلسضلة من
طرأزأت تلفاز أأوليدÃ ،ا ‘ ذلك تصضميم
ألشض-ف-رة أل-دق-ي-ق-ة أŸدهشش لسض-لسض-ل-ة ت-ل-ف-از
أأوليد أأل جي  B7و ،G7تصضميم ألصضورة على
ألزجاج لـسضلسضلة تلفاز أأوليد أأل جي E7و،G7
وتصض -م -ي -م ألصض -ورة أل -وح -ي -دة ع -ل -ى أ÷دأر
لسضلسضلة أأل جي سضينياتور أأوليد دبل يو.
‘ هذأ ألشضأان ،صضرح بريان كوون ،رئيسش

شضركة إأل جي إألكÎونيكسش للÎفيه أŸنز‹
قائ““ :Óلقد كانت شضركة إأل جي رأئدة ‘
›ال ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا ت-ل-ف-از أأول-ي-د وم-ن-ذ ذلك
أ◊ ،Úأسضتمر ظهورها فضض Óعن تكريسش
موأرد هائلة سضمحت بتطوره لفائدة جميع
أŸسض -ت -ه -ل -ك .Úيصض-ن-ف أأفضض-ل أŸع-ل-ق‘ Ú
›ال أأج -ه-زة أل-ت-ل-ف-زي-ون ب-اسض-ت-م-رأر أأول-ي-د
كأافضضل تكنولوجيا تلفاز متاحة ونحن نعد

ألشض -رك -ة أŸصض -ن -ع -ة أل -وح -ي -دة أل -ت -ي ت -ق-دم
›موعة متنوعة من تلفاز أأوليد بأاحجام
شضاشضته وطرأزأته  -ليسش هناك وقت أأفضضل
من هذأ لقتناء أأفضضل تكنولوجيا تلفزيونية
‘ ألسضوق““.
ووف- -ق- -ا Ûل- -ة أŸسض- -ت- -ه -ل -ك Úأل -رأئ -دة ‘
ألوليات أŸتحدة ،حصضلت أأجهزة تلفزيون
إأل جي أأوليد على أأعلى ألدرجات من حيث

جودة ألصضورة ،زأوية ألرؤوية وأŸرونة ،ما
Óدأء ألعام.
أأدى إأ ¤تقلدها أأعلى مرتبة ل أ
ولقد كانت أأل جي ألسضباقة لعرضش وحدأت
أل -ب -ي -كسض -ل أل -ت -ح -ول -ي -ة ‘ أأول -ي -د لشض-اشض-ات
أل- -ت- -ل -ف -زي -ون ول ت -زأل ألشض -رك -ة أŸصض -ن -ع -ة
ألوحيدة ألجهزة ألتلفزيون ألتي تقدم أأوسضع
تشضكيلة من سضلسضلة تلفزيونات أأوليد  -تتأالف
من  W7بـ  77و  65بوصضة  G7 ،بـ  77و 65
بوصضة E7 ،بـ  65و 55بوصضة  C7 ،بـ  65و55
بوصضة و  B7بـ  65و  55بوصضة .
ع- - -ل- - -ى ع - -كسش شض - -اشض - -ات  ،LCDتخلق
تكنولوجيا أأوليد ألضضوء أÿاصش بها وذلك
ي -ع-ن-ي أأن-ه Áك-ن أل-ت-ح-ك-م ‘ ك-ل ب-ي-كسض-ل
ف -ي -ه -ا ،تشض-غ-ي-ل-ه أأو أإي-ق-اف-ه “ام-ا بشض-ك-ل
فردي‡ ،ا يوؤدي أإ ¤مسضتويات مثالية
من ألسضوأد  ،تفاصضيل أأدق ‘ أŸناطق
ألدأكنة وأنعدأم شضبه كلي لندثار ألضضوء
وهذأ رفقة لوحة أألوأن تضضم أأك Ìمن
مليار لون غني وهو ما يسضمح لتلفاز أأل
جي أأوليد بتقد Ëصضور حية ،أألوأن أأكÌ
جرأأة وجودة أسضتثنائية للصضورة.

شصاعر وصصحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com
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إلثÓثاء  ٢٧جوإن  ٢٠١٧م
إŸوإفق لـ  ٠٣ششوإل  ١٤٣٨هـ

صص

ن

الشصموْع

رمزي عقراوي
هناكَ ‘ صشحارى
إ÷نوب إ◊زين
–ت كثباِن
إلuرماِل وإ◊زون
بعيدإ عن بÓد إلسشنديان وإلزيتون
بعيدإ عن موطن إل sسشْرِو
◊نون
إ
ج
ِ
وإلثلِج وإلuنرجسسِ وإلَقَب َ
ج -م -وٌع غ -فÒةٌ م-ن إل-نسش-اِء وإلشش-ي-وِخ
وإأ’طفال
مغمورون
–ت أإطباقِ إلuرمال
وقد ُدِفنوإ هناك أإحياء
دون ذن ٍ
ب أإو مآال
فقط كونُهم
من ُنطفٍة غُ ِÒنطفِة إأ’ششقياء
فما أإششقى إ◊ياة ُتسشيُuرها
ذئاُب إأ’نفال
وكُÓب إل sسشÓط ِÚإأ’نذإل
ي أإثمٍ
أإ t
بل أإي tذن ٍ
ب عظيمٍ
آإرتكبهُإلطغاة
بحق إآ’برياء
بحuق إلشsشباِب إŸونق إلsرزين
ت أإطيافُهم
فبَد ْ
ٍ
ب
ه
ت
ت
ا
م
كُنسشي
ُ t
على ِقمم إ÷بال
و“tر إأ’يام
ويكُبرإ◊زُن
‘ عيون إأ’مّهات
ت
كل َزهٍر نب َ
‘ تلك إلقفاِر وإلَفَلوإت
على ُرفاِتهم يضشوعُ منه أإريٌج
من بخوٍر إلقهرِ
وإلغدرِ وإلتضشحيات
ت ‚ومها
حتى إل ّسشماُء أإوقد ْ
كششموعٍ
فوق ها’ت أإروإِحهم
‘ ُعمق ذإك إل sصشم ِ
ت
وإل ّسشكون إلsرهيب
ت ريح إŸوِت
وطغ ْ
على لهي ِ
ب إ◊ياة!
وأإنفاسُس إلtرضsشع
ت
ع
إŸسشاك Úتضشsر ْ
إ ¤خاِلقها ‘ تلك إلظلمات
آإهٍ ما أإقسشى
ك وحُيهما
إلظلم وإلظÓم وأإحَْل َ
‘ تلك إل sصشحارى
وما أإوجََع َرsنة لثْم إأ’م uإلشsشهيدة
لرضِشيعها
uŸر وإل tسشكون
إ
⁄
أ
’
إ
ع
‘ خششو
ِ
ِ
ُ
وقد توإَروإ عن إلوجود؟؟
وتÓشَشوإ جميعا ‘ إÛهول
حيث غابوإ
‘ عاَلمٍ آإخَر ›نون
ون َسشوإ ما ‘ إ◊ياة
َŸبشuشُر إإ’نسشان
فأاين أإنتَ أإّيها إ ُ
إ ¤متى سشتظُل
تنتِظُر إلطوفان

تفتح «الششعب» «فوإنيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها إلثقافية كل يوم أإحد لنششر
إبدإعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف إأ’جناسس إلثقافية ششعر ،قصشة وروإية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أإن تكون إإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح إلفرصشة للجميع.
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قادة بن سشلطان صشفية

قصش

^ العمري مراد
سشأاقصس عليكم قصشته وتبدأإ عندما كان
ششاب ..كان قد تعرف عليها وكانت ‘ غاية
إ÷مال  ⁄يَر لها مثيل كانت إ◊سشن بعينه
ل -ق -د ك -انت ت -ع -ن -ي ل-ه إل-ك-ث Òف-اط-م-ة إل-ت-ي
إلتقاها ﬁسشن ‘ أإحد نوإدي إ÷امعة وكان
ذلك ق -ب -ل خ -مسش -ة أإع -وإم ك -انت ف-ت-اة ذك-ي-ة
وﬁتشش -م -ة ك -ان ي -ري -د م -ن -ه -ا أإن –ك-ي ل-ه
قصشتها إلتي  ⁄يعرف عنها سشوى إلقليل.
ك- -ان ﬁسش- -ن يّÎدد ع -ل -ى إل -ن -ادي إل -ذي
يجلسس فيه مع أإصشدقائه وكان يتبادل فيه
أإطرإف إ◊ديث حول أإمور متنوعة وحول
أإفكارهم إıتلفة كيف له أإن ينسشى أإجمل
◊ظات كانت ‘ حياة إأ’مسس ،وكان إلششباب
يكسشوها بصشبغة إ÷مال إلذي تÓششى إآ’ن.
ف-اط-م-ة ك-انت دإئ-م-ا م-ب-تسشمة وسشعيدة..
ﬁسشن كان أإحد إأ’صشدقاء إŸقرب Úلها
وإلذي تثق بهم كانت يتيمة إأ’ب تفتقد إ¤
 Óفرإغها عندما جلسس
حنان إأ’بوة إلذي  Áأ
ﬁسشن يحادثها أ’ول مرة كان ذلك ‘ فصشل
إل-رب-ي-ع إل-ذي إل-ت-ق-اه-ا ف-ي-ه وج-لسس ي-تحدث
معها حول أإمور ﬂتلفة  .فاطمة فتاة يائسشة
تبحث عن من ينقضشها من ششبح إلوحدة

خا

إآ’خر ،وهل سشتجمعهما إأ’قدإر يوما؟ !‘
إلصش -ب -اح إقÎبت ب -ل -ق -يسس م-ن إل-ب-ئ-ر إ÷اف
تنتظر وإذإ بها تلمحه قادما من بعيد ،روى
لها عن حياته عن أإمه إŸريضشة ،كانت دقات
بلقيسس تÎإقصس كالعادة تنظر إليه بششوق
وتتمنى إحتضشان كلماته تدعوه للصشمت ،ثم
قال :أإحبك..
خجلت بلقيسس وقالت› :نون..مرت أإيام
و’ ت-زإل ب-ل-ق-يسس ت-ت-ذك-ر ك-ل-م-ات-ه إل-رإقصش-ة،
وت -ك -رر ل -ق -اؤوه -م-ا ع-ن-د إل-ب-ئ-ر إ÷اف ح-ت-ى
إسشتوطن إلعششق قلبيهما ذإت يوم رأإت أإم
بلقيسس إبنتها وعلمت عن عÓقتها بسشليمان
نادت بلقيسس حتى تÈر .خافت بلقيسس و⁄
Œد ما تقول،أإدركت أإن أإحÓمها قد تنكسشر
‘ سش -ل -ط -ة أإم -ه-ا ن-ظ-رت إل-ي-ه-ا وق-الت ب-ك-ل
شش- -ج- -اع- -ة ،ك -انت أإول م -رة ت -رف -ع صش -وت -ه -ا
وتتحدى نفسشها أإحبه
فكر سشليمان ‘ مسشتقبله بجدية ،أإصشبح

إلذي كان يÓزمها  ⁄يسشتطع ﬁسشن نسشيان
تلك إلفÎة إلتي كانت من أإروع فÎإت إ◊ياة
ولكن كيف له أإن يصشارحها عن مدى صشحة
Óبد أ’نه يريد منها أإن
نيته ‘ إلبقاء معها ل أ
يششاركها كل أإحزإنها هاهي إآ’ن بعيدة عنه
Óبد إنها ‘ مكان ما ....؟
ول أ
’ يسش -ت -ط-ي-ع أإن ي-نسش-ى ت-لك إإ’ب-تسش-ام-ة
إلعريضشة كانت بالنسشبة له كل ششيء ‘ هذه
إ◊ياة إنها ملهمته هي من جعلت منه أإقوى
إنسشان ....كانت رسشائلها بالنسشبة له أإجمل
وأإحلى ذكرى ‘ إلوجود أ’نها تعت– Èفة ’
تقّدر بثمن.
كيف له أإن ينسشى إŸاضشي إلذي كانت له

فصصول ا◊ياة

إاÁان عبد ا◊كيم
إ◊ي - - - - -اُة فصش- - - - -وٌل
وأإششهٌر وأإياٌم وحا’ت،
وإْن  ⁄يكنْ لنا إختيار
ب- -عضس ل -وح -اِت فصش -ول -ه -ا،
فإاّنه َيَتسشّنى إّتخاذ مÓمِح
إل-فصشِ-ل إّل-ذي ن-ع-يُشش-ه ع-لى
وج- - -وِه - -ن - -ا وشِش - -ف - -اِه - -ن - -ا
وتصش t- -رف - -ات - -ن - -ا .وإّ’ ف- -إاّن
مظاهَر إ◊ياة تنعدُم فينا،
أإَولَيسس إإ’نسشاُن مظهرإً من
م -ظ -اه ِ-ر إل -طّ -ب -ي-ع-ة إّل-ذي

قصش
له هدف Áضشي إليه حتى سشمع خاله يناديه،
وهناك كانت إلصشدمة خاله يصشارحه بحبه
لبلقيسس ورغبته ‘ إلزوإج منها ،كانت كلماته
ت -ق -ط -ع شش -رإي Úسش-ل-ي-م-ان ⁄ ،ي-ت-ك-ل-م..ب-ق-ي
صشامتا ’ يعلم كيف يجيب..ششعر بفقدإن
بلقيسس ثم تششجع وأإفصشح ÿاله بأانه يحبها
وهي أإيضشا –به وقد إلتقيا مرإرإ وإتفقا
ع -ل-ى إŸضش-ي ق-دم-ا..ح-اول سش-ل-ي-م-ان إق-ن-اع
خاله دون جدوى ،وعند لقائهما إلتا‹ روى
Óخر..ششعر إلعششيقان بالتحطم
كل وإحد ل آ
ثم أإمسشك بيدها وقال :أإترضش Úبي حبيبا؟
أإجابت :أإنت روحي ،أإمسشك يدها وسشارإ إ¤
إŸدينة ،أإوقف سشيارة إأ’جرة وإنطلقا إ¤
م -ك -ان ب-ع-ي-د ح-يث إ◊ري-ة..ط-وإل إل-ط-ري-ق
سشليمان يفكر ‘ أإمه إŸريضشة وبلقيسس تفكر
‘ أإمها قالت له بلقيسس :دعنا نعود ،ما نفع
إلهروب.
كان سشليمان عنيدإ ،لكن بلقيسس أإقنعته
ع -ن -د ع -ودت-ه-م-ا ك-ان إل-ظÓ-م وك-انت زخ-ات
إŸط- -ر شش- -دي- -دة ،دروب- -ه- -م- -ا ك- -انت وع -رة،
إنحرف سشائق إأ’جرة وإنقلبت إلسشيارة رأإسشا
على عقب ،حاولت بلقيسس إأن تخرج سشليمان
م -ن إلسش -ي -ارة وإل -دم -اء ت-غ-ط-ي جسش-ده-ا⁄ ،
تسشتطع ،دموعها إختلطت بالدماء◊ ،ظات
وت-ن-ف-ج-ر إلسش-ي-ارة ،سش-ل-ي-م-ان ب-دإخلها ،كانت
ت - -ب - -ك - -ي ب - -ح- -رق- -ة ،ت- -رج- -وه أإن ’ ي- -ذهب:
سشليمان..سشليمان ’...تÎكني وحيدة ،كانت
ه -ذه آإخ -ر ك -ل -م -ات ق -ال -ت -ه -ا ق-ب-ل شش-ه-ر م-ن
إ◊ادث ،فتحت عينيها ‘ إŸسشتششفى⁄ ،
Óبد ،فقد كانت
تتكلم ،قررت أإن تصشمت ل أ
سشعادتها مؤوقتة ،ذكرى أإليمة.
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يدة

ذكرى أاليمة

أإم- - -ي..أإن- - -ا أإسش- - -ت- - -ط- - -ي- - -ع إŸشش- - -ي إآ’ن
أإحاول..أإمي أإرجوك ’ تكو Êقاسشية معي
ل -ن -نسش -ى م -ا ح -دث...ه -ي ك -ل -م -ات م -ا ب-ع-د
إ◊ادثة!! هي فتاة  ⁄تبلغ إلعششرين إسشمها
بلقيسس  ⁄تكن ملكة كانت فتاة ذكية جدإ
أإرإدت إل- -ب- -حث ع- -ن ق- -دره -ا إıف -ي ورإء
إل - -رك - -ام وسش - -ط إأ’ح Ó- -م إلÈي- -ئ- -ة ‘ ي- -وم
‡طر..كانت بلقيسس “لئ من إلبئر إ÷اف
وإذإ به Áر بجانبها كالعادة رأإته منذ أإيام
يحمل عصشاه إلكبÒة متجها إ ¤إ÷بل يرعى
غنمه نظرت إليه بششغف ترجو أإن ينتششلها
من أإسشرها إلظا ⁄إقÎب منها..
كان أإول لقاء بينهما فقد إعتادإ تبادل
إل - - - -ن- - - -ظ- - - -رإت إ÷اف- - - -ة وإل- - - -ه- - - -مسش- - - -ات
إŸمطرة..إقÎب منها وسشأالها ،بلقيسس ⁄
تسش -م -ع شش -ي -ئ -ا أإسش-رعت إ ¤إل-دإخ-ل ودق-ات
قلبها تكاد ترقصس ◊نا زهريا..هي أإول مرة
تششعر فيها بهذإ إلششعور ثم..سشأالت نفسشها
ماذإ قال؟
ي -ك -ف -ي أإن-ه ق-ال وك-ف-ى ومضشت ت-ت-اب-ع م-ا
كانت تفعل..هي ’ تفهم ما يحدث..هي أإول
مرة تششعر بهذإ إ÷نون ،كانت بلقيسس تهاب
أإمها فقد كانت قاسشية معها و‘ إ÷انب
إآ’خ -ر ك-ان سش-ل-ي-م-ان ي-ع-يشس صش-دم-ة إل-ف-رإق
إلذي تعيششه أإمه مع معاناتها من إلسشرطان،
ي-ع-يشس سش-ل-ي-م-ان رف-ق-ة خ-ال-ه..ك-ل-م-ا فكر ‘
بلقيسس إصشطدم بجدإر إلوإقع إŸرير فكر
سش -ل -ي -م-ان ..وف-ك-رت ب-ل-ق-يسس..ك-ل ي-ف-ك-ر ‘

صشة
ق
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تs-دِخ-ر ف-ي-ه ب-اق-ي ُج-زْيئات
م- -ظ- -اِه- -رِه -ا؟! ل -ك ٍ-ل م ّ-ن -ا
ُف -صش -وَل -ه إّل -ت -ي ت-رَت-سِشُ-م ‘
أإعماقِه ،وريششًة َيرسُشُم بها
ت بها مÓمَِح
حياَتُه ويْنح ُ
وجوِدهِ ،بها يتأاّتى له ،فهو
وإن ق ّ- -ي- -دْت- -ه إلّ- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة
ب- -نـام -وسِش -ه -ا إŸاّدي ف -إاّن -ه

يْ- - -نَ- - -ف- - -لت م- - -نُ- - -ه
بِـناموسِشه إلّروحي،
ف
كأاْن يعيشَس إل ّصشي َ
شش- - -ت - -اًء وإلّشش - -ت - -اء
صشْ- -يً- -ف- -ا ،إل- -رب- -ي -ع
ف
َخ -ري -ف ً-ا وإÿريَ -
ربيعاً ،أإْن ُيمِطَر ‘ جفافِ
إل ّصشيفِ ويجف ‘ رطوبةِ
s
إلشuش -ت -اءَ ،ي -شش -يَ-خ وَيْ-ه-رَم ‘
ي وُيولَد وَيْنبَع ‘
فصشلٍ فت x
فصش ٍ-ل َه ِ-رْم .إّن -ه -ا ط-ب-ي-عُ-ة
ف لَها إ’s
إ◊ياة إلّتي ’ وصْش َ
فيما َيْرَتسِشُم ‘ َدوإِخِلنا.

فيه
قصشة ذكريات أإحلى إنسشانة كانت تعني له
إ◊ياة وعند كتابة هذه إلكلمات يتذكر كل
خ- -ط- -وة ب- -ل ك- -ل ◊ظ- -ة م -ن ذلك إŸاضش -ي
إ◊زين إلذي ضشاعت ◊ظاته إ÷ميلة ...؟
كيف له أإن ينسشى إŸاضشي إلذي هو بدإية
إŸسشتقبل وإ◊اضشر...؟
لقد سشافرت إ ¤حيث تقيم ولكنه مايزإل
‘ مكانه ينتظر عودة إŸاضشي......؟ كيف
له أإن ينسشى أإجمل ذكرإيات إŸاضشي وإلتي
بالنسشبة له هو أإنت أ’نك مازلت ‘ سشطور
إلكلمات ..
يا أإحلى ﬂلوق كان قد عرفه ‘ هذه
إ◊ياة ،بل ‘ إلكون .وعندما رجعت فاطمة
إ ¤مكانها إأ’صشلي وجلسشت تتذكر إŸاضشي
كان ﬁسشن يحمل رسشالتها إأ’خÒة أ’نه قّرر
إلرحيل بعيدإ ..بعيدإ جدإ ’ يعرف مكانه
أإي إنسشان إنها إلكلمات إلتي تصشنع إÛد..
و›ده صش -ن -ع -ه ب -ه -ذإ إل -ق -ل -م إل -ذي ي -ك -تب
إ◊قيقة ويكتب إÿيال ولكن إ◊قيقة دإئما
أإغ -رب م -ن إÿي -ال وت -ن -ت -ه -ي ح -ك -اي -ت-ه م-ع
إحÎإق ك -ل إلشش -م -وع إ◊زي -ن -ة أ’ن إل -ل -ي-ا‹
كانت مظلمة ظلمة إلقلوب إلتي تبحث عن
إلنور ومع نور إلكلمات ‚د أإنفسشنا ‘ ضشياع
إŸاضشي إ÷ميل.

عر

شش

عطر الصصباح
رششيد حماÊ

قالت لها مذعورة......إsيا ِ
ك
أإن تعششقى هذإ إلّفَتى إsيا ِ
ك
’ تأاَمني ‘ ششربة من مَائِه
وتعوّذي بالله إن حيّاكِ
 Òليسس يْرحُم شِشعرُه
رجل خط ُ
فلتتقي يا هذه مو’كِ
’ تفتحا أإبدإ حديثا ‘ إلهوى
فحديثه إلورديُ ﬁ tضس ششبا ِ
ك
يسشقيك من عذب إلكÓم حÓوة
لُيِحيَل َقلبك حالة إإ’رباكِ
قو‹...وهذإ إل uسشر يبقى بيننا
’ تنكري...هل قال ما أإحÓكِ؟

خريف العمر

حورية ايت ايزم
ما‹ وقد بعÌ
إÿريف أإورإقي
وسشكب على
إأ’رصشفة أإيامي
أإجف قلمي أإو
ششاخت أإناملي
أإم خانتني أإقدإري
أإهي عفوية
إلزمن أإترإها سشخرية
إلعمر بعد إلعششرين
أإم ترإ Êما
عدت أإحسشن سشكب
حرو‘ على
أإورإق إلسشنÚ
يبدو أإّنني كذلك
إلنبضس إلسشاكن
خلف إأ’قبية
ومد إ’قدإر وجزرها
يا فرط مدإمعي
وإلسشيل جارف
وخريف إلعمر
سشارع ليمد Êششيخوخة
إ’يام يقطف
إÿريف زهور مدإئني
ليهديها وليده
إŸتيم يا ويل نفسشي
وششوك إلورد
مندسس ب Úإورإقه
وإريج إلعطر
’مسس ششغافه
أإهي إلنهاية
أإم بدإية إعمار آإخر

يدة

قصش

äÉªLGôqdG

رياضص منصشور

سش- - - - -أال- - - - -وه ذإت
مطر ’ ⁄ :تكتب؟
فكتب:
ك -ت-بت إل-قصش-ي-دة
وإلّرإجمـ ـ ـات
ك إ◊صشون لتحمي إلغزإة
تد ّ
وحرف إلعروبة خلف إ◊ديد
ي :إلثّبات إلثّبات
ينادي عل ّ
وكان إلّرصشاصس كوزن إÿليل
حن ‹ :ف ـاعلٌ فـ ـاعÓت
ي ـل ـ ّ
ي حÈي إأ’خَÒ
ئ
ا
م
د
ت
وكان
َ
فنعم إŸدإد ونعم إلدوإة
ب جرحي
ضشغطت بسشبابتي َثْع َ
كتبت على سشÎتي كلمات:
ومن له ٍ
ب قّد حر‘ إ÷ديُد
ومن وهجه تسشتن Òإ◊ي ـ ـ ـ ـاة
يضشيء إلّدروب ويطفي إ◊روَب
ويحرق ظلم إلبغ ـاة إل ّ
طغـ ـ ـ ـ ـاة
 Íلششعري إ◊ديث
ف Óتعج ّ
وإن كان بحري من إÙدثات
فتفعي ـلتي ليسس فيه ـا سشكون
وهل تهدأإ إلّروح ب Úإلشّشتات؟
إّني كششفتكما ،رأإيتكما معا
ح Úإلتقت ‘ عينه عيناكِ
Ÿا تبَسشم ثم جاء مُصشافحا
ّ
وتششابكت Áناه ‘ ُيمناكِ
أإنا منذ عام أإو يزيد أإحبُّه
وأإبيت ‘ حضشن من إأ’ششوإكِ
كم قال ششعرإ رآإئعا ‘ حضشرتي
كم قال...كم قد قال مِن أإهوإكِ
سشيذيبك إÛنون أإعرفه نارهُ
مع أإنه ‘ إأ’صشل كالنs tسشا ِ
ك
بل طاهر مثل إلسشنابل وإلندى
طيبِ ‘ غصشن من إآ’رإكِ
كال u
لكنُّه وإذإ تَذsكر حُّبها
تلك إلتي...تبّا لها...ينسشاكِ

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة
ألثÓثاء  27جوأن  2017م ألموأفق لـ  03ششوأل  1438هـ

اŸوقع اإ’لكÎوÊ
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ألعـ ـدد
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لولى وحصسن منيع للهوية الجزائرية
مدرسسة الوطنية ا أ

الّزوايا  ...دور أاسضاسضي في مقاومة ا’سضتعمار الفرنسضي

الباحثة سسعاد الحداد :حافظت على الشسخصسية الوطنية عبر العصسور
لسستاذة سسعاد الحداد باحثة بمركز الدراسسات والبحث في الحركة الوطنية
سسّلطت ا أ
وث-ورة أاول ن-وف-م-ب-ر  ،1954الضس -وء ع-ل-ى دور ال-زواي-ا ف-ي ال-م-ق-اوم-ة إاب-ان الح-تÓ-ل
الفرنسسي ،مركزة على الجانب التعليمي والديني والسسياسسي والعسسكري.
لسستاذة أان الزوايا تعتبر الركائز المتينة في مقاومة المسستعمر ،الذي
وذكرت ا أ
لسساسسية للشسخصسية الجزائرية.
سسعى لطمسس المقومات ا أ
قراءة :سسهام بوعموشسة
أو صشغيرة ل تخلو من زأوية.
أّكدت ألباحثة ألحدأد في مقال لها بعدد 26
ل -م -ج -ل -ة «أل -مصش -ادر» ،أّن أل -زأوي -ة ك -انت أه -م
م-حصش-ن ت-ع-ل-ي-م-ي ف-ي أل-ج-زأئ-ر وف-ي أل-م-غ-رب
أل -ع-رب-ي ع-م-وم-ا ،ن-ظ-رأ ل-دوره-ا أل-ف-ع-ال ع-ل-ى
مسشتويات عدة .وعلى ألرغم من ألششهرة ألتي
أتسشمت بها وتعّدت حدود نطاقها ألجغرأفي
إأل أنها لم تحظ بالنصشيب ألوأفر من ألهتمام،
من أجل إأماطة أللثام عنها وتسشليط ألضشوء
على ألجانب ألمظلم ألذي يششوبها ،وألذي ربما
قد يقّلل من ششأانها في ألدور ألذي لعبته قديما
وألتي يجب أن تلعبه حديثا ،من أجل ترسشيخ
ألثوأبت ألوطنية وألدينية في ألمجتمع.
وأضشافت أنّ ألزوأيا أّدت رسشالتها في تعليم
أب -ن -اء أل-وط-ن ،وم-وأزأة م-ع ذلك ك-انت ب-م-ث-اب-ة
أل-ج-م-ع-ي-ة أل-خ-ي-ري-ة ب-ال-م-ف-ه-وم أل-م-عاصشر ،من
خÓ-ل أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ف-ق-رأء وأل-غ-رب-اء وألمسشاكين
وإأطعامهم ،كما قامت بدور ألمحاكم تتم فيها
ع -ق -ود أل-زوأج وأل-طÓ-ق ،وك-ان ح-رصض أل-ن-اسض
شش -دي -دأ ع -ل -ى ع -دم أل -ل -ج -وء إأل -ى ألسش -ل -ط-ات
أل -ح -اك -م -ة إأل ف -ي أل -ظ -روف أل -ق -اه -رة ل-فضض
ألمششاكل وألنزأعات ،كما كانت مركزأ لدفع
ألموأطنين لÓرتماء في أحضشان ألثورة وحمل
ألسشÓح دفاعا عن أألرضض ،ألششرف وأإلسشÓم.
لكن بعد إأخماد ثورة ألمقرأني وألحدأد 1871
وبسشط ألمسشتعمر نفوذه على أرضض ألوطن ،لم
تعد مسشتقرة على حال معينة نظرأ لضشرب
أل -حصش -ار ع -ل -ي -ه -ا ،ب-ه-دف إأضش-ع-اف م-ردوده-ا
ألثقافي وألديني لقتناع ألمسشتعمر ألفرنسشي
ب-أان ت-رك-ه-ا ب-دون م-رأق-ب-ة يشش-ك-ل خ-ط-رأ ع-ل-ى
سشياسشته ألسشتعمارية ،وأسشتطاعت ألزوأيا رغم
ك -ل وسش -ائ -ل أل-ق-م-ع أن ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى أإلسشÓ-م
وأل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،وألشش-خصش-ي-ة أل-ج-زأئ-رية بكل
خصشائصشها وتتصشدى للمسشتعمر.
وقد قّدمت أألسشتاذة في مقالها تعريفا دقيقا
للزأوية ،مششيرة إألى أّن ألجزأئر قبل ألحتÓل
أل -ف -رنسش -ي ك -انت ت -ع -ج ب -ال -زوأي -ا ،ف -ي أل-م-دن
وأألرياف وفي ألجبال وألصشحاري عاشض معظم
أل-م-تصش-وف-ة ي-ب-ث-ون أل-ع-ق-ي-دة وي-ل-ق-نون أتباعهم
أألذكار ،ومبادئ ألدين مبتعدين عن صشخب
ألحياة ألدنيا مؤوثرين ألعزلة وألعبادة ،بحيث
أسشسض لهم مركز يسشتقبل فيه ألزوأر وألغرباء
وأألتباع ويعلم فيه ألطلبة.
وي -ت -ب ّ-رع أل -ن-اسض ل-ه-ذأ أل-م-رك-ز ويصش-ب-ح أسش-م
أل -م-تصش-وف «أل-م-رأب-ط» ،ف-إاذأ م-ات ي-دف-ن ف-ي
ألزأوية ويصشير ألضشريح عÓمة على ألزأوية
ويرث أألبناء وأألحفاد مكانته ،وقد كان أنتششار
ألزوأيا وأسشعا لدرجة أن كل مدينة كبيرة كانت

تعرضضت الّزوايا للهدم
والّتحويل عن مهّمتها إابان ا’حتÓل

أب -رزت ف -ي ه -ذأ ألصش -دد وج -ود أل -ع -دي -د م -ن
ألزوأيا بمدينة ألجزأئر ،فباإلضشافة إألى زأوية
وضشريح عبد ألرحمان ألثعالبي ،هنالك زأوية
ألولي دأده وزأوية عبد ألقادر ألجيÓني ،زأوية
سشيدي محمد ألششريف ،زأوية سشيدي أحمد بن
ع -ب -د أل -ل -ه أل -ج -زأئ -ري صش -احب أل -م -ن -ظ -وم -ة
أل-ج-زأئ-ري-ة ،سش-ي-دي أل-ج-ودي ،سش-ي-دي ج-م-عة،
سش -ي -دي أل -ك -ت -ان-ي ،سش-ي-دي ألسش-ع-دي ،وسش-ي-دي
ألفاسشي...إألخ .كما يوجد في مدينة قسشنطينة
ونوأحيها عدد كبير من ألزوأيا ،كزوأيا سشيدي
أل -ك -ت -ان -ي ،سش -ي -دي أل -م-ن-اط-ق-ي ،سش-ي-دي ع-ب-د
ألمؤومن ،سشيدي مسشيد ،سشيدي مخلوف ،سشيدي
رأششد وغيرهم.
ونفسض أألمر بالنسشبة لمدينة تلمسشان ،أين
نجد زأوية سشيدي بومدين ،محمد ألسشنوسشي،
أح- -م -د أل -غ -م -اري ،ضش -ري -ح سش -ي -دي أل -ح -ل -وي
أألن- -دلسش- -ي ،ع- -ي- -ن أل- -ح- -وت ،سش- -ي -دي أل -ذيب
وغ -ي -ره -ا ،وت -ع -د م-ن-ط-ق-ة أل-ق-ب-ائ-ل م-ن أغ-ن-ى
م -ن -اط -ق أل -ج -زأئ -ر ب -ال -زوأي -ا وق -د تصش -ل إأل -ى
خمسشين زأوية ،أهمها في ميدأن ألتعليم ونششر
ألوعي ألديني بين ألسشكان منها زأوية تيزي
رأشش -د أل-ذأئ-ع-ة ألصش-يت ،زأوي-ة ألشش-ي-خ م-ح-م-د
أل- -ت- -وأت- -ي ب- -ب- -ج- -اي- -ة ،زأوي- -ة أألزه- -ري ب- -أايت
إأسش -م -اع -ي -ل ،زأوي -ة ب -ن ع -ل -ي ألشش-ري-ف ب-أاق-ب-و
وغيرها.
وفي هذأ ألششأان ،قالت ألباحثة أّن أإلحصشائيات
أثبتت أن عدد ألزوأيا وأألضشرحة كان يفوق
عدد ألمسشاجد وألمدأرسض ،فقد كان بتلمسشان
وضشوأحيها أكثر من ثÓثين زأوية في أوأخر
ألعهد ألعثماني وفي عهد صشالح باي بـ 13
زأوية بقسشنطينة ،وبÓد ألقبائل أعدأدأ ل باسض
بها من ألزوأيا وبمدينة ألجزأئر وجدت  32قبة
أو ضشريح و 12زأوية ،وذكر مصشدر آأخر أن بها
 19زأوية.
وحسشب أألسشتاذة ألحدأد ،فإان ألزوأيا أعتمدت
ف -ي أل -ت -م-وي-ن ع-ل-ى أل-ت-ب-رع-ات أل-ت-ي ي-قّ-دم-ه-ا
ألمحسشنون من أألغنياء في ششكل نقود وبضشائع
وموأد غذأئية ،أألوقاف ألمتمثلة في أألرأضشي
أل-زرأع-ي-ة ،ح-ق-ول أألشش-ج-ار أل-م-ث-م-رة وأل-غÓل
وألحيوأنات وألمحÓت ألتجارية وألحمامات
أل -م -ع -دن -ي -ة ف -ي أألري -اف ،وأل -ت-ي ت-در ع-ل-ي-ه-ا
ب -األم -وأل ألÓ-زم-ة لح-ت-ي-اج-ات-ه-ا أل-م-خ-ت-ل-ف-ة،
ك -ال -ت -غ -ذي -ة وأإلن -ارة وأل -ت -ن -ظ -ي-ف وأل-ت-ب-ي-يضض
وأل -ت -أاث -يث وألصش -ي-ان-ة وأإلن-ف-اق ع-ل-ى أل-ط-ل-ب-ة،
وتغطية أجور ألمششايخ ألعاملين بها .ومصشدر
آأخ -ر وه -و أم -وأل أل -زي -ارأت وأل -وع -دأت أل -ت-ي

يقدمها ألزوأر ،على ششكل نقود وبضشائع وموأد
غذأئية متنوعة وألبسشة.
وب -ع -د ألح -ت Ó-ل ت-عّ-رضشت أل-زوأي-ا إأل-ى أل-ه-دم
وأإله-م-ال وأل-ت-ح-وي-ل ع-ن م-ه-م-تها ،وأغتصشبت
ألسشلطات ألفرنسشية أوقافها ،وبذلك حرمت
أل-م-وظ-ف-ي-ن وأل-ع-ل-م-اء وأل-ف-ق-رأء م-ن ح-ق-وق-هم
ألمششروعة ألتي نصشت عليها أألوقاف ،بحيث
تف ّ
طنت أإلدأرة ألسشتعمارية إألى مدى أهمية
ألدور ألذي تلعبه ألزوأيا في ألتأاثير على عقلية
أت-ب-اع-ه-ا ،وت-ح-ق-قت م-ن ك-ون م-ع-ظ-م أل-ث-ورأت
ي -ق -وده -ا م -رأب -ط -ون وأن وج -ود ه -ذه أل -زوأي-ا
سش -ي -ظ -ل م -ه -ددأ م -ا ل -م ت -ت -خ ّ-ل -صض م-ن خ-ط-ر
ألمؤوسشسشات ألدينية ،وضشيقت مجال نششاطها
وأنشش -أات م -دأرسض ف -رنسش-ي-ة لسش-حب أل-تÓ-م-ي-ذ
منها.
ع-ن-دئ-ذ أب-دت أل-ح-ك-وم-ة أل-ف-رنسش-ية أهتماما
ب - -ال - -ط - -رق ألصش - -وف - -ي- -ة ،وكّ- -ل- -فت ع- -ددأ م- -ن
أألخصشائيين ألفرنسشيين بدرأسشة كل ما يتعلق
ب-ال-ج-م-ع-ي-ات أل-دي-ن-ي-ة م-ن أل-ن-اح-ي-ة ألسش-ياسشية
وألقتصشادية وألجتماعية وألثقافية ،بغرضض
معرفة كيفية ألقضشاء على هذه ألجمعيات .
وفي هذأ أإلطار ،أعطت ألسشلطات ألفرنسشية
أألم-ر ب-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-جسشسض ع-ل-ى ك-ل نشش-اطات
ألزوأيا وكل حركات ألجهاد ألتي يمكن أن تقوم
بها طريقة من ألطرق ألصشوفية ،وحتى يتسشنى
لها تحقيق ذلك لجأات أإلدأرة ألسشتعمارية إألى
توظيف بعضض ألششيوخ ألذين رضشوأ بالتعامل
م -ع-ه-ا ،ف-ج-ع-ل-ت-ه-م يسش-ت-ف-ي-دون م-ن أل-خ-دم-ات
ألج -ت -م -اع -ي -ة وأألل -ق-اب وأألوسش-م-ة ألشش-رف-ي-ة

ومّكنتهم من ألمششاركة في ألحياة ألسشياسشية،
وأمضشت معهم أتفاقات مششتركة أعترفت لهم
بموجبها بالسشلطة ألروحية وألمعنوية وأمدتهم
بالمال وأألرأضشي مقابل أللتزأم وألمحافظة
ع- -ل- -ى أل- -ن -ظ -ام وأألم -ن ،وشش -ج -عت أل -دروشش -ة
وألدجل بدل ألتعليم.
وقد تمّكنت فرنسشا من خÓل هذه أإلجرأءأت
من إأضشعاف ألعديد من ألزوأيا ،إأل أن أألمر لم
ينطل على زوأيا أخرى ظلت مثال للمقاومة
وألجهاد بالرغم من ألضشغوط ألتي مورسشت
ع -ل -ي -ه-ا ،وب-ال-رغ-م م-ن أل-خÓ-ف-ات أل-ت-ي ك-انت
قائمة بين بعضض فروعها ،بسشبب تعامل بعضض
ألششيوخ مع سشلطات ألحتÓل أو بسشبب رغبة
ألبعضض منهم في توسشيع مناطق نفوذهم إألى
جهات بعيدة أخرى ،وفي كلتا ألحالتين كانت
ألحكومة ألفرنسشية ترأقب ألوضشع ،وكثيرأ ما
كانت تقدم ألعون للفريق ألذي كانت ترى أنه
يخدم مصشلحتها في ألمنطقة.
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ق-الت أل-ب-اح-ث-ة إأّن أل-خÓ-ف-ات أل-ت-ي ك-انت ب-ي-ن
بعضض ألششيوخ لم تقلل من ألدور ألذي لعبته
م-خ-ت-ل-ف أل-زوأي-ا أل-ت-ي أع-ل-نت أل-ج-ه-اد وأذكت
شش -ع -ل -ة أل-م-ق-اوم-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ،وب-ذلت أقصش-ى
جهودها في مقاومة ألجهل وأألمية ،مبرزة
أل -دور أل -ت -ع -ل -ي-م-ي وأل-دي-ن-ي ل-ه-ذه أل-زوأي-ا ف-ي
تحصشين أألجيال من ألتغريب ،بحيث أنها كانت
ملتقى لنششر تعاليم ألدين أإلسشÓمي ألحنيف

من جهة ،ومعاهد لتعليم ألششباب وتنوير ألعامة
من جهة أخرى ،بحيث فتحت أبوأبها للصشغار
ليتلقوأ دروسشا حول موأد دينية وغيرها في
ألمدن وأألرياف ،وسشاهمت في تكوين أألجيال
ألصش- -اع -دة وت -حضش -ي -ر ألشش -ب -اب قصش -د إأرسش -ال
أحسشنهم إلتمام ألدرأسشة في تونسض أو ألمغرب
أألقصشى.
أصشدرت أإلدأرة ألسشتعمارية قرأرأت قضشائية
لضش -رب أل -م -ج-ال أل-ت-ع-ل-ي-م-ي ،ك-ق-رأر أل-ج-ن-رأل
«دوبرمون» في  8سشبتمبر  1830ألرأمي أإلى
وضشع ألسشتعمار يده على أألوقاف أإلسشÓمية،
Óول من طرف قادة
ثم صشدر قرأر مكمل ل أ
ألحتÓل في  7ديسشمبر  1830ينصض على حق
أل -تصش -رف ف -ي أألم Ó-ك أل -دي -ن -ي -ة ب -ال -ت-أاج-ي-ر
وأل-ك-رأء ،وت-ج-لت أل-روح ألصش-ل-ي-ب-ي-ة ف-ي-م-ا ق-اله
ششارل ألعاششر في  2مارسض  ،1830حين كان
يتأاّهب لضشرب ألجزأئر« :إأنّ ألعمل ألذي يقوم
ب -ه ل -ت -رضش -ي-ة شش-رف ف-رنسش-ا سش-ي-ك-ون..ل-ف-ائ-دة
أل -مسش -ي -ح -ي -ة» ،ك -م -ا ت-جّ-ل-ت ف-ي م-وأق-ف ع-دة
لمسشؤوولين سشياسشيين وعسشكريين آأخرين.
قدر عدد ألكتاتيب وألزوأيا سشنة  1871بـ 2000
موزعة على كامل ألقطر ألجزأئري ،وقامت
ب-ت-عليم  28أل-ف ت-ل-م-ي-ذ ت-ق-ري-ب-ا ،ب-ح-يث كانت
أل -ع-دي-د م-ن أل-زوأي-ا ب-م-ث-اب-ة م-خ-ازن ودوأوي-ن
ل -ل-ك-تب وأل-م-خ-ط-وط-ات ف-ي م-خ-ت-ل-ف أل-ف-ن-ون
وألعلوم ،علما أن معظم هذه ألمكتبات من
ترأث قد تسشرب إألى ألبلدأن أألوروبية وتعرضض
جزء هام مما تبقى إألى ألضشياع خÓل مرحلة
ألمقاومة.
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مليكة قايد..الّثائرة في وجه العدو الفرنسضي
ن -ق -ف م-رة أخ-رى ع-ل-ى ذك-رى لإح-دى ألشش-ه-ي-دأت
أل -ب -ط Ó-ت ،أل  Óّ-ئ-ي ج-م-ع-ن ب-ي-ن م-ه-ن-ة أل-ت-م-ريضض
وألكفاح ألمسشلح ،وأقفة أإلى جانب ششقيقها ألرجل
غير مكترثة باأنوثتها ألتي جردها منها ألسشتعمار
ألفرنسشي ألذي أغتصشب ألأرضض وقتل وعذب وقام
ب-ت-ه-ج-ي-ر أب-ن-اء ج-ل-دت-ه-ا ،ف-ل-م تسش-تسش-لم لتهديدأت
أل-ع-دو وج-ب-روت-ه ح-ام-ل-ة أل-قضش-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ف-ي
قلبها.
ول -دت ألشش -ه -ي -دة م -ل -ي -ك -ة ق -اي -د ف -ي أح -د أح-ي-اء
أل-ع-اصش-م-ة ،وب-الضش-ب-ط ف-ي ح-ي ب-ل-ك-ور ع-ام ،1933
زأولت درأسشتها بالمدرسشة ألبتدأئية سشنة ،1939
ثم أنتقلت أإلى برج بوعريريح سشنة  1942أين نالت
ششهادة ألتعليم ألبتدأئي سشنة  ،1947كما تحصشلت
على ششهادة في ألتمريضض سشنة .1953
وم -ن ه -ن -ا ك -انت أل-ب-دأي-ة ل-ل-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ألل-ت-ح-اق
بصشفوف جيشض ألتحرير ألوطني ،بحيث كان هذأ

أل -ط -م -وح ي Ó-زم -ه -ا م -ن -ذ ك-انت صش-غ-ي-رة ،وشش-اءت
ألأق -دأر أن ت -ج -ع -ل م-ن-ه-ا م-م-رضش-ة وه-و م-ا ك-انت
تحتاج أليه ألثورة في أعوأمها ألأولى ،كانت تنتظر
ألدعوة لÓنضشمام أإلى صشفوف جيشض ألتحرير .في
 13جوأن 1955م تلقت أتصشال من طرف ألعقيد
ع -م -ي -روشض وط-لب م-ن-ه-ا ألل-ت-ح-اق ب-ج-ن-ود ج-ب-ه-ة
أل-ت-ح-ري-ر ف-ل-بت أل-ن-دأء ج-ن-دي-ة ث-ائ-رة
وممرضشة سشاهرة مضشرب ألممثل في
ألتضشحية ألوطنية.
كما حضشرت موؤتمر ألصشومام في 20
أوت سشنة  ،1956أسشتعانت بها ألثورة
أل -ج -زأئ -ري -ة ل -عÓ-ج أل-ج-رح-ى أل-ث-وأر،
وكانت تمثل ألمر أة ألثائرة نهارأ رفقة
ألمجاهدين ،وألممرضشة ألسشاهرة ليÓ
أإل- -ى ج- -نب أإخ- -وأن- -ه- -ا أل -م -ج -اه -دي -ن
ألمجروحين في سشاحات ألمعارك.

ك -انت ألشش -ه -ي -دة م -ن أه-م ع-ن-اصش-ر
أل -ث -ورة أل -ج -زأئ-ري-ة ،وك-ان ل-ه-ا دور
كبير في تنظيم ألمظاهرأت وتعليم
أل -م -ج-اه-دي-ن وع-م-لت ف-ي أل-ح-رب
كطبيبة ،كانت من أهم ألنسشاء في
تسشيير ألخطط ورسشمها وتنفيدها
ون -ق -ل ألأخ -ب -ار وق-د ك-انت م-ك-ل-ف-ة
بصشناعة ألقنابل ،برفقة ياسشف سشعدي وألعربي بن

ممّرضضة سضهرت
عل ـ ـ ـى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـÓج
المجـ ـ ـ ـاهدي ـ ـن

م -ه -ي -دي وب -رف -ق -ة حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي وغ-ي-ره-م،
و أصشبحت ألمطاردة رقم  1من طرف قوأت ألعدو،
وأششتهرت في تفجيرأت  5ديسشمبر بحي ألقصشبة
ألعتيقة ،أإلى أن أكتششف أمرها سشنة .1957
في  20جوأن  1958بمششدأل ولية ألبويرة ،حين
ك -انت ت -ع-ال-ج ب-عضض أل-م-رضش-ى أك-تشش-ف أم-ر ب-عضض
ألمجاهدين ،حيث قام جيشض ألعدو برمي قنبلة
ف- -ي أل- -م- -ن- -زل أل- -ذي ك- -انت ف- -ي- -ه م- -ل -ي -ك -ة ق -اي -د
فاسشتششهدت هي وألمجاهدون ألذين كانوأ معها
حاملة ألعلم ألجزأئري وألسشÓح في يدها ،وهذأ
بعد معركة دأمية ششارك فيها ألجنرأل ألسشفاح
«ب -ي -ج -ار» رف -ق -ة م -ا ي -ق -ارب ث Ó-ث -ة أآلف ج -ن-دي
فرنسشي ،لكنها لم تسشتسشلم أإلى أآخر نفسض لتسشقط
ف -ي سش-اح-ة ألشش-رف ب-ال-ج-ب-ال ب-ع-دم-ا أف-رغ أل-ع-دو
ألرصشاصشات في صشدرها ،وهي لم تتجاوز ألـ 23
سشنة.
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ماضسوي مدرب إلوفاق لـ «إلشسعب» :

خطف أللقب  9لنصشبح أأك Ìألفرق تتويجا بالكأاسس هدفنا
ب -ع -دم-ا “ك-ن ف-ري-ق وف-اق سس-ط-ي-ف م-ن
ت -خ-ط-ي ع-ق-ب-ة م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر ب-ال-ف-وز
ع -ل -ي -ه -ا وإل -ع -ب -ور إ ¤إل -دور إل -ن -ه-ائ-ي م-ن
منافسسة كأاسس إ÷مهورية بثÓثة أإهدإف
ل -ه -دف ،ÚإقÎب -ن -ا م -ن صس -ان -ع ه -ذإ إل -ف -وز
إŸدرب «خ Òإلدين ماضسوي» إلذي –دث
ع -ن إل -ف -وز ع -ل -ى إŸول -ودي -ة وع -ن إل -ل -ق-اء
إلنهائي ‘ ،هذإ إ◊وإر :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

@ إلشسعب  :فوز بصسعوبة وتأاهل إ ¤نهائي
كأاسس إ÷مهورية ؟
@@ خ Òإلدين ماضسوي  :أ◊مد لله ،أعتقد
أننا ششاهدنا مبارأة رأئعة من كل ألنوأحي وأسشتمتع
بها أ÷مهور أ’نها كانت مليئة باإ’ثارة وأأ’هدأف،
وهو ما  ⁄يششاهده أ÷مهور وعششاق كرة ألقدم
أ÷زأئرية منذ سشن Úعديدة ،كما أنه لقاء وفى بكل
وع- -وده وأرت- -ق- -ى إأ ¤مسش- -ت- -وى ت- -ط- -ل -ع -ات أنصش -ار
ألفريق ،Úألربع سشاعة أأ’و ¤من أŸبارأة كانت
لصشالح أŸولودية حيث دخلوأ بقوة وضشيعوأ على
أأ’قل فرصشت Úسشانحت Úللتهديف ،لكن بعد مرور
 15دقيقة عرفنا كيف نعود ‘ أŸبارأة وسشيطرنا
ع -ل -ى وسش -ط أŸي -دأن م -ا ج-ع-ل-ن-ا نصش-ل إأ ¤م-رم-ى
«ششاوششي» ‘ ألعديد من أŸناسشبات إأ ¤أن أفتتحنا
Óسشف أŸولودية عادت سشريعا ‘
باب ألتسشجيل ،ل أ
ألنتيجة و ⁄تÎكنا نفرح بالهدف ،وبعدها دخل
ألÓعبون ‘ أخذ ورد إأ ¤غاية نهاية أŸرحلة
أأ’و ‘ ،¤ألششوط ألثا Êقدمنا تعليمات لÓعبÚ
وقمنا ببعضس ألتغيÒأت لكن رغم ذلك  ⁄نفلح ‘
هز ألششباك من جديد وتوأصشلت أŸبارأة إأ ¤ألوقت
أإ’ضشا‘ ،وهو أأ’مر ألذي  ⁄أكن أبر›ه أ’Ê
أعرف بأان أŸولودية أفضشل منا ‘ نسشق أŸباريات
أ’نه فريق  ⁄يتوقف عن أŸنافسشة ألرسشمية منذ
ششهر جانفي ويلعب بانتظام مباريات كبÒة ﬁليا
وق- -اري- -ا رغ- -م أن -ه م -ن -هك ب -عضس ألشش -يء م -ن كÌة
أŸوأج -ه -ات ،ب-دل-ي-ل أن-ه ه-ذأ أŸوسش-م ج-اب-ه ع-ل-ى
أللقب معنا إأ ¤آأخر دقيقة من ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و ¤وأنهاها ‘ مركز ألوصشافة وتأاهل إأ ¤نصشف
نهائي كأاسس أ÷مهورية ويسش Òبخطى ثابتة نحو
ألتأاهل إأ ¤ألدور ربع ألنهائي من منافسشة كأاسس
ألكونفدرألية أإ’فريقية لكرة ألقدم ،عكسشنا “اما
نحن ألذين عانينا كثÒأ من أل›Èة هذأ أŸوسشم،
فتوقفنا تارة قرأبة ألششهرين وتارة أخرى قرأبة
ألششهر و 15يوما ،وهو ما جعلنا دأئما نفتقد إأ¤
أجوأء أŸنافسشة ألرسشمية ،ورغم ذلك عرفنا كيف
ن -ن -ه -ي أŸوسش-م لصش-ا◊ن-ا وت-وج-ن-ا ب-ل-قب أل-ب-ط-ول-ة
وتأاهلنا ‘ مبارأة أليوم إأ ¤ألنهائي ،كما أننا تنقلنا
إأ ¤أل -ع -اصش -م -ة ﬁروم Úم -ن  4ت-دري-بات رسشمية
بعدما قرر ألÓعبون ألدخول ‘ إأضشرأب بسشبب
سشوء تفاهم بينهم وب Úإأدأرة ألفريق بقيادة ألرئيسس
«حسشان حمار» ،ولعبنا ﬁروم Úمن ألعديد من
أأ’سش -اسش -ي Úأ’سش -ب -اب ﬂت-ل-ف-ة ،ل-ذأ خ-ط-ت-ي ك-انت
تلزمني بوضشع كل ما لدي من أجل إأنهاء أللقاء ‘

إثر تأاهل إلوفاق إ ¤إلدور
إلنهائي لكأاسس إ÷مهورية

أألنصشار يحتفلون ويطالبون
بالكأاسس ألتاسشعة
شش-ه-دت م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف ،ل-ي-ل-ة ع-ي-د أل-ف-طر
أŸب- -ارك ،أج -وأء ت -رقب ك -بÒة Ã،ت -اب -ع -ة ل -ق -اء
أل- -وف -اق وم -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر Ã،ل -عب ب -ول -وغÚ
بالعاصشمة ‘ ،إأطار ألدور نصشف ألنهائي من
كأاسس أ÷مهورية ،تلتها أجوأء فرحة عارمة ،فور
إأعÓن أ◊كم أنتهاء أŸبارأة بفوز ألوفاق ‘
ألوقت أإ’ضشا‘ للمقابلة ب، 2/3وبالتا‹ ألتأاهل
أ ¤ألدور ألنهائي أمام ششباب بلوزدأد  ‘ ،ملعب
 5جويلية قريبا.
وقد خرج أأ’نصشار  ‘ ،أخر سشهرة رمضشانية
أ ¤ألششوأرع  ،وهم يهتفون ويرقصشون  ،معÈين
ع -ن ف -رح -ت -ه -م ب -ال-ت-أاه-ل  ،ك-م-ا أط-ل-ق-وأ أل-ع-ن-ان
Ÿنبهات سشيارأتهم ،أ ¤غاية ألفجر من صشباح
ألعيد .
وكانت أجوأء ألفرحة أسشتثنائية Ÿصشادفتها
أ’ول أيام عيد ألفطر أŸبارك  ،وهي أ’حتفا’ت
ألتي توأصشلت ،بعد زوأل يوم ألعيد بالعديد من
من خÓل مسشÒأت
أأ’حياء باŸدينة
صش -غÒة ل -لشش -ب -اب ،م -عÈي-ن ع-ن ف-رح-ت-ه-م ب-ه-ذأ
أ’‚از ألذي يطمحون ،من خÓله ،أ– ¤قيق
ألتتويج أŸزدوج بالبطولة وألكأاسس ،وهو ألتتويج
أŸسشمى لديهم ب/ألدوبلي، /وهذأ على غرأر
ما حدث ‘ سشنة .2012
وأع-ت Èأأ’نصش-ار أن أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-أاسس أصش-ب-ح
ق -اب ق -وسش Úأو أد Êم -ن -ه ل -رف -اق أب -ن م -غ -ن -ي-ة
،حدوشس زكريا ،للفوز بالطبعة ألتاسشعة ،وطالبوأ
به ،بعد أن حققوأ أللقب ألثامن ،منذ أيام قليلة
،وأك-دوأ أن-ه-م سش-ي-ل-ت-ح-ق-ون ب-ال-ع-اصشمة Ÿناصشرة
أل -نسش -ر أأ’سش -ود ب -أاع -دأد ك -بÒة ،ل -ت -ق-ام أأ’ف-رأح
ألكÈى بالتتويج أŸزدوج بع Úألفوأرة وكل أرجاء
أŸدينة ،ومدن ألو’ية.

سصطيف :نورآلدين بوطغان

أل -تسش -ع Úدق -ي -ق -ة ،وط -ل -بت م -ن ألÓ-ع-ب Úتشش-دي-د
أÿناق على «درأرجة» ألذي  ⁄نره ‘ أللقاء أ’نه
هو ﬁرك ألعميد منذ بدأية مرحلة ألعودة لهذأ
أŸوسشم ،كما ششددنا أŸرأقبة على «حششود» أ’ننا
نعي جيدأ بأان أÿطورة تأاتي من جانبه على أ÷هة
أليمنى ،لكن فوجئنا بأان أÿطورة أتتنا ‘ هذأ
أللقاء من أ÷هة أليسشرى من «بدبودة» ألذي أدى
مبارأة كبÒة ،كما يجب أن نعÎف بأان أŸولودية
كانت أفضشل منا ‘ أغلب فÎأت أللقاء وأسشتحوذت
ع -ل -ى خ -ط أل -وسش -ط ول-و’ خ-روج «ق-رأوي» وب-ع-ده
«حشش -ود» ل -ك -انت أل -ن -ت -ي -ج -ة ق-د ت-ك-ون م-غ-اي-رة ‘
أل -ن -ه -اي -ة ،أ’ Êأدرك ب -أان أŸول -ودي-ة ك-انت ل-ت-ك-ون
أفضشل منا دون ألنقصس ألعددي ،وأ◊مد لله ‘
ألوقت أإ’ضشا‘ “كنا من إأضشافة ألهدف ألثاÊ
وبعده ألثالث وألسشوسشبانسس بقي إأ ¤أن أعلن أ◊كم
عن نهاية أللقاء خصشوصشا بعد تقليصس «بدبدوة»
ل -ل -ن -ت -ي -ج -ة ،أشش -ك-ر ألÓ-ع-ب Úع-ل-ى أأ’دأء أŸق-دم،
وأششكر ’عبي أŸولودية ألذين أدوأ مبارأة كبÒة
للغاية رغم ألنقصس ألعددي ،كما أششكر أنصشارها
أل -ذي -ن ك -ان -وأ ري -اضش -ي Úل -ل -ن -خ -اع وخ -رج-ن-ا –ت
أل-تصش-ف-ي-ق-ات م-ن ج-م-ه-ور ك-ب Òي-ع-رف ك-رة ألقدم،
أŸهم أننا حققنا ألفوز ‘ هذأ أللقاء رغم أن
أŸول- -ودي- -ة ك- -انت أق- -وى وع- -اد أنصش- -ارن -ا إأ ¤عÚ
ألفوأرة مرفوعي ألرأسس.
@ توإجهون شسباب بلوزدإد ‘ إلنهائي ؟
@@ سشيكون نهائيا كبÒأ ب Úفريق Úمتعودين
على مثل هذه أŸباريات وÁلكان تقاليد كبÒة ‘
م-ن-افسش-ة ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة ،ف-ري-ق شش-ب-اب ب-ل-وزدأد
Áكن ألقول بأانه كان مفاجأاة هذأ ألنهائي هو ألذي
كان يعا Êمنذ بدأية أŸوسشم ،وعرف كيف يعود
لسشبب وأحد ووحيد هو أنتدأب مدرب كب Òأسشمه
«بادو زأكي» ألذي أعاد ألروح لÓعب Úوبصشم على
أسشلوب لعب جميل ورأقي يظهر به ألششباب ‘
أŸب -اري -ات أأ’خÒة ،وي -ح -اول م -ن خÓ-ل أل-ن-ه-ائ-ي

إأنقاذ موسشمه وألتتويج باللقب ألسشابع ‘ خزأئه،
هي مبارأة سشتكون متكافئة نظرأ لعرأقة ألفريق،Ú
وحظوظ ألتتويج بها للطرف Úسشتكون بنسشبة 50
باŸائة ،لكن نحن نطمح للتتويج بهذأ ألنهائي أ’ن
أل -ن -ه -ائ -ي -ات ي -جب أل -ف-وز ب-ه-ا ع-ل-ى حسش-اب أأ’دأء
وأŸسشتوى ،سشنحاول أن نقدم مبارأة كبÒة وألتتويج
بالكأاسس ألتاسشعة ‘ تاريخ ألفريق لنصشبح بذلك
ألفريق أأ’ك Ìتتويجا Ãنافسشة كأاسس أ÷مهورية بÚ
كل أأ’ندية أ÷زأئرية.
@ ‘ حالة إلفوز سستحصسد ثنائيتك إلثانية
كمدرب مع إلوفاق ؟
@@ ألثنائية أأ’و ¤كنت أعمل كمدرب مسشاعد
‘ ألفريق ،وإأذأ “كنت من ألفوز بثنائية هذه أŸرة
مع ألوفاق سشتكون ثنائيتي أأ’و ¤كمدرب رئيسشي،
وسش -ي-ك-ون ل-ق-ب-ي أل-ث-ا Êعشش-ر ك-م-درب م-ع أل-وف-اق،
ب-ع-دم-ا ت-وجت م-ع أل-وف-اق ب-أارب-ع ب-ط-و’ت وك-أاسش-ي
ج-م-ه-وري-ة وك-أاسس ألسش-وب-ر ،وك-أاسس رأب-ط-ة أأ’ب-طال
أإ’فريقية وكأاسس ألسشوبر أإ’فريقي وكأاسشي أندية
Óن -دي -ة أل -ف -ائ -زة ب -ال -ك -ؤووسس
شش- -م- -ال إأف -ري -ق -ي -ا ل  -أ
وألبطو’ت ،أ“ناها أن تكون ألكأاسس ألتاسشعة ‘
خزأئن ألفريق وألثانية ‹ ضشد فريق ششباب بلوزدأد
ألذي وأجهته وفزت عليه كمدرب مسشاعد سشنة
 ،2012سشتكون مبارأة ثأارية لششباب بلوزدأد ألذي
أنهزم معنا وقتها وقد تكون صشعبة أك Ìعلينا لهذأ
ألعامل أ’ن أأ’نصشار سشيطالبون حتما من ’عبيهم
ألفوز علينا مهما كلف ألÓعب Úمن أمر إأضشافة إأ¤
ألتحفيز ألتلقائي ألذي سشيكونون فيه ،لكن سشنقوم
ب-اŸسش-ت-ح-ي-ل ل-ل-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب وإأسشعاد كل أنصشارنا،
أآ’ن سشنخلد للرأحة ونقضشي يوم ألعيد مع أهالينا
ق- -ب- -ل أن ن- -ع- -ود إأ ¤أأ’م -ور أ÷دي -ة وأل -ت -دري -ب -ات
–ضشÒأ للموعد أŸنتظر.
@ سسيكون نهائيا خاصسا بالنسسبة لك ضسد
إل -ف-ري-ق إل-ذي ت-وجت م-ع-ه ب-ل-ق-بك إل-وح-ي-د
كÓعب ؟
@@ ششباب بلوزدأد قضشيت فيه فÎة رأئعة من
مسشÒت -ي أل -ك -روي -ة ورغ-م أ Êل-ع-بت ل-لشش-ب-اب Ÿدة
موسشم Úفقط من  2000إأ ¤غاية  2002إأ’ أÊ
توجت معه بلقب ألبطولة ألوطنية ‘  2001عندما
كان ألششباب Áلك أسشماء كبÒة وتششكيلة ’ تقهر مع
’عب Úتوجوأ ‘ أŸوسشم ألذي سشبق ذلك بالثنائية،
ل -ذأ –دثت ع -ن ألشش -ب -اب أل -ف -ري-ق أل-ذي رغ-م أن-ه
Áرضس وي -ك -ون ع -ل -ى شش -ف -ى ألسش -ق-وط إأ ¤أل-قسش-م
أأ’دنى لكنه ينجوأ ويعود بقوة ‘ أŸوسشم مثلما
ح -دث ل -ه ه -ذأ أŸوسش -م وه -ذه ه -ي سش -م -ة أل -ف -رق
أل -كÈى ،أآ’ن ل -ع -بت وت -وجت م -ع ألشش -ب -اب ب-ل-ق-ب-ي
ألوحيد ،لكن ’ يجب أن ننسشى بأا Êأبن مدينة
سش -ط -ي -ف وخ -ري -ج م -درسش-ة أل-وف-اق ول-ع-بت أ’ك-اب-ر
ألفريق Ÿدة  6موأسشم كاملة ،قبل أن أ–ول إأ¤
عا ⁄ألتدريب ‘ فريق ألقلب ألذي فتح ‹ أÛال
ل -ت -ع -ل -م أŸه -م -ة وب -ع -ده -ا أ’ك -ون م -درب -ا رئ -يسش-ي-ا
وألتتويجات ألتي ضشاعت مني كÓعب أسشÎجعتها
وفرحت بها كمدرب ،ويوم أÿامسس جويلية أ“نى
أن نضشيف لقب ألكأاسس ‘ خزأئننا ألذي سشيكون
عنوأنا لتتويجنا بكأاسس ألسشوبر.

موإسسة :

سشÔكز جهودنا للتتويج بكأاسس «ألكاف»

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

ألعدد

17372
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رئيسس إل–ادية إ÷زإئرية لكرة إليد لـ«إلشسعب»:

كل ششيء جاهز قبل أنطÓق بطولة ألعا ⁄ألقل من  ٢١سشنة
 3لقاءإت ودية للخضسر قبل إŸوعد إ◊اسسم

كشس -ف رئ-يسس إل–ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة
ل - -ك - -رة إل - -ي - -د ح - -ب- -يب ل- -ب- -ان ÷ري- -دة
«إلشس - - -عب» أإن إل- - -ت- - -حضسÒإت إÿاصس- - -ة
لقل من
بالطبعة إلـ  13لبطولة إلعا ⁄أ
 21سس -ن -ة تسس ‘ Òإل -ط -ري -ق إلصس -ح-ي-ح،
لشس-غ-ال إŸت-ع-ل-ق-ة بالقاعات متوإصسلة
وإ أ
وسس- -ت -ن -ت -ه -ي ‘ إل -وقت إÙدد ك -ان ذلك
ع-ل-ى ه-امشس إل-زي-ارة إل-ت-ف-ق-دي-ة لوزير
إلشسباب وإلرياضسة إلهادي ولد علي.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصصوير :آيت قاسصي

@ «إلشس- - -عب» :ك- - -ي - -ف ت - -ق - -ي - -م إل - -زي - -ارة
إلتفقدية للمنشسآات إŸعنية ببطولة إلعا⁄؟
@د «لبان» :أ◊مد لله أأ’مور تسش ‘ Òألطريق
ألصش-ح-ي-ح وسش-ن-ك-ون ج-اه-زي-ن ق-ب-ل م-وع-د أنطÓق
بطولة ألعا ،⁄وهذه ألزيارة ألتي كانت رفقة وزير
ألششباب وألرياضشة سشمحت لنا بالوقوف على مدى
ت -ق -دم أأ’شش -غ -ال ب -ال -ق -اع -ات أŸع -ن -ي -ة ب-اح-تضش-ان
أŸباريات ألرسشمية وكذأ ألتدريبات حيث سشجلنا
Óششغال باسشتثناء قاعة حرششة ألتي
سش Òعادي ل أ
سشتكون جاهزة ‘ أأ’يام ألقليلة ألقادمة.
@ ه -ل سس -ن -ك -ون ج -اه -زي -ن ق -ب -ل إل -زي-ارة
إلقادمة للخÈإء إلدوليÚ؟
@@ سشنكون جاهزين قبل موعد زيارة خÈأء
أ’–اد ألدو‹ لكرة أليد ألتي سشتكون على أربعة
›موعات أأ’و ¤يوم  10جويلية ،وألثانية يوم ،12
ألثالثة يوم  14وأخÒأ يوم  16جويلية ،ويجب أن
يعرف أ÷ميع أننا نتلقى يوميا ما ’ يقل عن 20
رسشالة ألكÎونية من طرف رئيسس أ’–اد ألدو‹
وهذأ دليل على أŸتابعة أليومية للتحضشÒأت ألتي
نقوم بها وهم على درأية بالتقدم ألكب ‘ Òهذأ
أ÷انب من أجل إأ‚اح أŸوعد ألعاŸي.
لمور إلتي بقيت تنقصسنا ◊د
@ ما هي إ أ
لن حتى نكون جاهزين بصسفة تامة؟
إ آ
@@ بعدما وضشعنا أŸكيفات ‘ كل ألقاعات
أŸع-ن-ي-ة أŸن-افسش-ة وأن-ت-ه-ي-ن-ا م-ن أأ’ع-م-ال أل-كÈى
أ’ششغال ألÎميم بقي فقط وضشع ألبسشاط ‘ أأ’يام
أل -ق -ل -ي -ل -ة أل-ق-ادم-ة ..أل-وزي-ر ت-ك-ف-ل ب-اأ’م-ر بصش-ف-ة

ششخصشية ويتابع كل صشغÒة وكبÒة عن قرب حتى
نضش-م-ن ج-اه-زي-ت-ن-ا ل-ك-ي ي-ك-ون ع-رسس ع-اŸي كبÒ
بالنسشبة للكرة ألصشغÒة ‘ أ÷زأئر ويسشتمتع به
أ÷مهور وخاصشة ألعائÓت ألتي ترغب ‘ ألتنقل
إأ ¤ألقاعات Ÿتابعة أجوأء أŸنافسشة عن قرب.
@ متى تشسرع إلوفود ‘ إÛيء للجزإئر؟
@@ هناك بعضس أŸنتخبات طلبت منا أÛيء
إأ ¤أ÷زأئر قبل موعد أŸنافسشة على غرأر كل من
ألدأ‰ارك ،أÛر ،مصشر ونحن قبلنا ذلك وسشنضشع
–ت تصش -رف -ه -م ك -ل أإ’م -ك-ان-ي-ات ون-ف-ت-ح أم-ام-ه-م
ق -اع -ات أل -ت -دري -ب-ات Ÿوأصش-ل-ة –ضشÒأت-ه-م ح-ت-ى
نعطي أجمل صشورة عن أ÷زأئر كما سشنسشتفيد من
توأجدهم أ’ن ألفريق ألوطني سشيتمكن من لعب
بعضس أللقاءأت ألودية ‘ أŸسشتوى ألعا‹.
@ ماذإ عن جاهزية إŸنتخب إلوطني لهذإ
إŸوعد إلعاŸي؟
@@ ألفريق ألوطني يوأصشل –ضشÒأته بصشفة
مكثفة بعد تربصس أ÷زأئر تنقل إأ ¤أÛر يوم 22
جوأن وسشيبقى هناك أإ ¤غاية ألـ  6جويلية برمج
خÓله ألطاقم ألفني بقيادة أŸدرب رأبح غربي 7
مباريات ودية ‘ أŸسشتوى ألعا‹ وعندما يعود إأ¤
أ÷زأئر سشتسشتفيد ألعناصشر ألوطنية من رأحة Ÿدة
يوم Úوبعدها تدخل ‘ تربصس مغلق Ãقر إأقامة
ألفريق خÓل موعد ألبطولة أي بفندق أŸاركÒ
ومن أŸقرر أن يلعب  3لقاءأت ودية على أأ’قل
ضشد فرق سشتششارك ‘ بطولة ألعا ⁄وأأ’مر يتعلق
بكل من ألدأ‰ارك ،أÛر ومصشر.

بتأاهل إلوفاق إ ¤نهائي كأاسس إ÷زإئر :

ششباب بلوزدأد يششارك ‘ كأاسس ألكاف
ب -ع -دم -ا ت -وج ف -ري-ق وف-اق سس-ط-ي-ف ب-ل-قب
إلبطولة إلوطنية للموسسم إلكروي -2016
 2017وتأاهله إ ¤نهائي كأاسس إ÷زإئر لكرة
إلقدم  ,2017سسيتمكن فريق شسباب بلوزدإد
م - - - -ن إŸشس - - - -ارك - - - -ة ‘ م - - - -ن - - - -افسس- - - -ة ك- - - -أاسس
إل -ك -ون -ف -ي -درإل-ي-ة إلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة إل-ق-دم
لخر
(إلكاف) إŸوسسم إŸقبلÃ ,ا أإنه إلطرف إ آ
‘ نهائي إلكأاسس.
وحتى ‘ حال تتويج «ألنسشر ألسشطايفي» بثنائية
ألكأاسس وألبطولة فإان ششباب بلوزدأد أقتطع أحدى
تأاششÒأت أŸششاركة ‘ ثا Êأقوى منافسشة قارية
بالنسشبة لÓندية.
وحسشب أل -ق -وأن ÚأŸع -م -ول ب -ه -ا ل -دى أل -ه -ي-ئ-ة
أ’فريقية ألكروية ,فإان ألفرق أŸتوجة بالكأاسس

أÙلية ,رفقة صشاحب أŸركز ألثا ,Êهي أŸعنية
Ãنافسشة كأاسس «ألكاف» ,وبالنظر أ ¤أن ألوفاق
سشيكون منششغ Óبرأبطة أ’بطال أ’فريقية ألسشنة
أل -ق -ادم -ة ك -ون -ه ب-ط-ل أŸوسش-م أŸن-قضش-ي (-2016
 )2017ف Óيتسشنى له أللعب على أ÷بهت.Ú
وسشتكون ألكرة أ÷زأئرية أيضشا ‡ثلة Ãولودية
أ÷زأئر ‘ رأبطة أ’بطال بعدما أنهت أŸوسشم ‘
أŸركز ألثا ,Êبينما يخوضس جاره أ–اد أ÷زأئر
ألذي أحتل ألصشف ألثالث ‘ أختتام ألبطولة.
وع Èأنصش -ار «أل -ع -ق -ي -ب -ة» ع-ن أرت-ي-اح-ه-م ل-ه-ذه
«أل -ه -دي -ة ألسش -م -اوي -ة» سش -ي-م-ا وأن م-ع-اق-ل أل-ف-ري-ق
أ’حمر وأ’بيضس باتت تفكر ‘ ألتحضش Òلبطولة
أŸوسشم أŸقبل أ ¤أن أتى أ Èÿألسشعيد.

سسباحة:

تأالق عبد ألله Ãالطا

أإك -د م -درب م -ول -ودي -ة إ÷زإئ -ر ك -م -ال
موإسسة أإن فريقه سسÒمي بكل ثقله من
أإج - -ل ب - -ل - -وغ ه - -دف إل - -ت - -ت - -وي - -ج ب - -ك- -أاسس
إل-ك-ون-ف-درإل-ي-ة إلف-ري-قية لكرة إلقدم
(إل-كاف) ب -ع -د إÿروج م-ن إل-دور نصس-ف
إل-ن-ه-ائ-ي ل-ك-اسس إ÷م-ه-ورية على يد وفاق
سسطيف ( 3-2بعد إلوقت إلضسا‘) وقال
موإسسة ‘ تصسريحات للصسحافة« :سسنسسعى
إلن للتتويج بكأاسس إلكاف إلتي “ثل أإخر
أإه- -دإف- -ن- -ا ه- -ذإ إŸوسس- -م .أإ“ن- -ى إن- -ه ب -ع -د
إل-رإح-ة إل-ت-ي يسس-ت-فيد منها إلÓ-ع-بون و
إلتدعيمات إلتي سستقوم بها إلدإرة على
مسس- -ت- -وى إل- -تشس- -ك- -ي -ل -ة سس -ن -ك -ون ق -ادري -ن
للتنافسس على إللقب إلقاري».
ويتصشدر «ألعميد» أÛموعة ألثانية من كأاسس
ألكاف برصشيد  8نقاط حيث يعت Èقريبا جدأ
من ألتأاهل أ ¤ألدور ربع ألنهائي و يكفيه ألفوز
بنقاط مبارأته أŸقررة أمام بÓتينوم أ÷نوب
أفريقي لبلوغ ذلك.
وأنهزمت أŸولودية ألتي تعت Èحاملة لقب
ك- -أاسس أ÷زأئ- -ر أم -ام م -ن -افسس سش -ط -اي -ف -ي أكÌ
وأقعية أسشتفاد كثÒأ من طرد ’عب ألوسشط أمÒ

قرأوي و أŸدأفع-ألقائد عبد ألرحمان حششود.
وحول ›ريات أللقاء أوضشح موأسشة« :أظن
أن أقصشاء قرأوي كان منعرج أŸبارأة ‘ وقت
كنا نتحكم ‘ ›ريات أللعب .بعد ذلك أصشبح
تغلبت ألÔفزة على ألÓعب’ Úنهم كانوأ Áنون
ألنفسس بلعب ألنهائي ألثا Êعلى ألتوأ‹ .لقد
خاننا أ◊ظ أيضشا بكرت’ Úمسشتا ألقائم .كنا
ق -ادري -ن ع -ل -ى –ق -ي -ق أ’فضش -ل ل -ك-ن أ’خ-ط-اء
أŸرتكبة منعتنا من ذلك .أتأاسشف على هذأ
أ’قصشاء و عدم ألتمكن من أفرأح جمهورنا
ألو‘».
وتابع مدرب أŸولودية ألعاصشمية« :لعبنا أمام
م - - -ن - - -افسس م - - -رت- - -اح م- - -ن أ÷ان- - -ب Úأل- - -ب- - -دÊ
وألبسشيكولوجي بفضشل ؟؟ويجه بلقب ألرأبطة
أ’و .¤لقد عرف ألوفاق كيف يسشتغل نقصشنا
ألعددي ليخطف ألتأاهل».
من جهة أخرى أنتقد موأسشة «عمل ألكوأليسس
و ألقرأرأت ألتحكيمية» ألتي طبعت أŸقابلة و
ألتي تسشببت حسشبه ‘ قطع ألطريق أمام فريقه
Ÿوأج-ه-ة شش-ب-اب ب-ل-وزدأد ‘ أŸب-ارأة أل-نهائية
للسشيدة ألكأاسس.

فاز إلسسباح إ÷زإئري عبد إلله عرجون
ب-اŸي-دإل-ي-ة إل-ذه-ب-ي-ة لسسباق  100م Îع-ل-ى
ظ-ه-ر مسس-ج Ó-ت-وق-ي-ت-ا ق-دره  56ث - -ا و  66ج
خÓل إلطبعة  23من كأاسس «كومن» إ÷ارية
Ãدينة لفاليت (مالطا).
ه -ذه أل-ذه-ب-ي-ة ه-ي أل-ث-ان-ي-ة ل-ع-رج-ون ب-ع-د ت-لك
أÙصشل عليها ‘ سشباق  200مÎعلى ألظهر ظهر
بتوقيت  2د  03ثا  48ج ﬁسشنا ألرقم ألقياسشي

ألوطني ألسشابق ( 2د  03ثا  68ج).
و كانت أ÷زأئر قد فازت Ãيدألية برونزية ‘
سشباق ألتتابع  4مرأت  100م Îأربع أنوأع.
وق- -ال أŸدي- -ر أل- -ف -ن -ي ل –Ó-ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة
للسشباحة رضشا بلكحل «كنا ننتظر ألصشعود فوق
م- -نصش -ة أل -ت -ت -وي -ج دون أل -ت -م -ك -ن م -ن –دي -د ل -ون
أŸيدألية ‘ ‘ ظل أŸسشتوى ألعا‹ للمنافسشة
بحضشور سشباح ÚعاŸي.»Ú

إسسبانيا :

أربيلوأ يعلن أعتزأله أللعب نهائيا
لسسبا Êأإلفارو أإربيلوإ إعتزإله إللعب
أإعلن إŸدإفع إ إ
نهائيا ‘ عمر إلرإبعة وإلثÓث ,Úوذلك خÓل مقابلة
أإجرتها معه ›لة «ماركا» إلسسبانية.
وقال أربيلوأ« :لقد حان ألوقت لكي أقول ودأعا لقد قررت
أ’عتزأل كثÒون ششجعو Êعلى أإ’سشتمرأر أ’ Êأملك ألبنية
أ÷سشدية لذلك لكن أأ’مر يتعلق بالذهنية أك Ìمن أي ششيء
آأخر».
وكان أربيلوأ قد أنضشم ‘ نهاية عقده مع ريال مدريد صشيف
 2016إأ ¤وسشتهام أإ’‚ليزي بعد أن لعب ‘ إأ‚لÎأ و–ديدأ
‘ صشفوف ليفربول من  2007أ.2009 ¤
و ⁄يكتف أربيلوأ باحرأز كأاسس ألعا ⁄مع أŸنتخب أ’سشباÊ
بل توج بط Óأ’وروبا عامي  2008و 2012باإ’ضشافة أ ¤فوزه برأبطة أبطال أوروبا ‘ صشفوف ريال
مدريد عامي  2014و.2016
وعلل أ’سشبا Êقرأره قائ« :Óبالنسشبة ‹ كانت كرة ألقدم كفاحا يوميا ألتوأجد ‘ أŸنافسشات
أو خيار أللعب ‘ ألصش Úأو ألو’يات أŸتحدة  ⁄يكن وأردأ».
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الثÓثاء  ٢٧جوان٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٣ششوال  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدينة ٦

ممثل
مسشرحي

هد
عز
خاصشتي
حرف
موسشيقي

لعبــــة الحـــروف
هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشسارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم لأحد الكتب
السسماوية

سشئم
نثني

يجمع

دولة عربية
ود
ضشروري
للطعام

عدد

يراسشل «م»
للتمني

٢

حادق
ششعب «م»

تام

دردشسة
لسسهم
اأ

خاصشتي

هÓل
أاعيشس

’ يداع

هÓل «م» سشاخن «م»

٧

اسشم علم
مذكر «م»

طليق
نصشف لرقم

فاه
أاصشلح البناء

يواكب «م»
بلدية بو’ية
بتيبازة «م»

أاحد أاعمدة المسسرح
القسسنطيني راحل

اللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمة السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

عز الدين مجوبي
هوكايد
األحوال
أاحمد راشسدي

∞≤ãJ h π°ùJ
اختبر معلوماتك
اربط بخط المؤولف بكتابه:

٨٤١

١

تلمسس
ثلثا حاد

وبخ

نهر عربي سشاهم «م»

١٧٣٧٢

كاتب
مسشرحي
ششهيد
هؤو’ء
متحرك

أاقعد
غزال

٨

العدد

رقــــــــــم

٣

الجسشور
المعلقة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤١٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

٢

١

مؤولف
Óديب عبد
ل أ
الله حمادي
٣

٥

٤

٦

عسس
٨

٧
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الكلمـــــــات:

عبد ا◊ميد عبابسسةﬁ ،مد لعراف ،زكية قارة تركي ،زكية
ﬁمد ،كمال مسسعودي ،مراد جعفري ،عبد القادر شساعو ،الشسريف
خدام ،نادية بارود ،عبده درياسسة ،بكاكشسي ا ،Òÿرباح عصسمة،
نوري كو‘ ،وهبي أاحمد.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ١٧ + ٧٠ + ٦٠ + ٥١ + ٤١ + ٣١ + ٩١
٤٤١ = ٥٠ + ٣٠
الحل  /تسسل وتثقف

المدينة الفلسسطينية
األقدم في العالم والتي
يعود تاريخها إالى ما قبل ١١
أالف سسنة هي مدينة أاريحا.
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حافظ ابراهيم ،بل ،إاله ،حل ،ينير ،مالي،
بصشل ،بدل ،ر.ر ،يم ،رعب ،بين،
ن.ن.ن.ن.ن ،ششارك ،برعت ،يصشرح ،ريم،
دف ،يدسس ،دو ،يرم ،يلبي ،وب ،عنابة ،يلي.
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عموديا:
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آافقيا :

حبيب راششدين ،النصشر ،اصشفر ،لي ،برر ،مع،
ظهر ،يحكي ،ال ،دين ،أايد ،باب ،سشلب،
مرن ،بة ،أاحمد بن عيسشى ،هÓل عنتر ،رن،
دول ،مايو ،نيروبي.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

 - ١رشسيد بورويبة فقهاء المالكية
 - ٢اسسماعيل العربي ابن تومرت
 - ٣لخضسر بولطيف دولة بني
زيري

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة
كلمة
السسر:

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

عموديا

 )١ممثل مسشرحي،
 )١بلبل مدينة عنابة
 )٢رفقة ،وطن «م» ،يسشتجيب،
 )٢مطربة وهرانية
 )٣لقب عثماني ،جمع دار ،ثلثا حار
 )٣خاصشتي «م» ،أاحطم «م»،
 )٤نظير ،للنداء ،بلدية بو’ية بومرداسس  )٤يصشرح ،فعل ماضس ناقصس،
 )٥متششابهان ،ششعب ،قط،
«م»،
 )٥وطن ،متششابهان ،جوهر،
 )٦ششعاع ،مربي ،ثلثا وبر،
 )٦ممثلة مصشرية،
 )٧اششتغل ،مدخل ،للموصشول،
،
ر
ر
ك
م
ف
ر
ح
 )٧للتخيير ،عتب،
 )٨ننجب ،غزال ،مدخل،
 )٨للنوم «م» ،نصشف مبدر ،رقم
 )٩يقنط ،وكر،
 )٩للتعريف ،و’ية من الجنوب الغربي،
 )١٠متششابهان ،نقاشس
 )١٠فاز ،عاصشمة أاوروبية ،ثلثا علة،
 ) ١١أاديب جزائري ششهير.
 )١١يقنط ،مدخل،

` 11

.
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مواقيت
الصشÓة

^  27جوان  :1٩٦1الرئيسس الفرنسشي «ششارل ديغول»
 Charles De Gaulleيصشّرح ‘« :حاجة
فشش- -ل اŸف- -اوضش- -ات ،سش -ي -ت -م ت -قسش -ي -م ا÷زائ -ر
مؤوقتا».
^  27ج -وان  :1٩٦2أاول اج-ت-م-اع ي-ع-ق-ده اÛلسس
الوطني للثورة ا÷زائرية بطرابلسس (ليبيا) ،بعد وقف
القتال.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

17372 Oó©dG

أ÷يشش يوقف مهرب Úويبطل
ﬁأو’ت هجرة غ Òشسرعيـ ـة

من جهة أاخرى ،أاحبطت وحدات ◊راسس الشضواطئ
‘ ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة ب -ك -ل م -ن ع -ن -اب -ة/ن.ع5.
ومسض - -ت- -غ- -ا Âوع“ Úـ ـوشض- -نت/ن.ع - - ﬁ ،2اولت
هجرة غ Òشضرعية ل ـ ( )90شضخصس كانوا على مÏ
قوارب تقليدية الصضنع ،فيما أاوقفت مفرزة للجيشس

لرهــابي «ج.باسشم» يسشلم نفسشه
ا إ
للسشلطات العسشكرية بسشكيكدة

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضضل جهود
قوات ا÷يشس الوطني الشضعبي ،سّضلم اإلرهابي
اŸسضمى «ج .باسضم» اŸكنى «رافع أابو خيثمة»
ن-فسض-ه ل-لسض-ل-ط-ات ال-عسض-ك-رية بسضكيكدة بإاقليم
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة اÿامسضة ،يوم  23جوان
.2017
ب -حسضب ب -ي-ان وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي تسض-ل-مت
«الشض -عب» نسض -خ -ة م-ن-ه ك-ان ب-ح-وزت-ه مسض-دسس
( )01رشضاشس من نوع كÓشضنيكوف وثÓثة ()03
ﬂازن ذخÒة ‡لوءة.
‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضضبط حراسس ا◊دود )188( ،كيلوغراما من

الثمن  10دج

 37°وهران
 33°وهران

france prix 1

33°
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31°

لششخاصس واŸمتلكات ببششار
الدرك الوطني يسشهر على تأام Úا أ

ألعقي ـ ـد بـ ـن رحم ـ ـون :أ÷أهزي ـ ـة ألدأئمـ ـة
ورأحـ ـ ـ ـ ـ ـة أŸوأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن خـ ـ ـ ـ ـط أحمـ ـ ـ ـ ـر

‘ إاطار السشياسشة ا÷وارية والردعية التي تقوم بها قيادة الدرك الوطني الرامية إا¤
تكثيف العمل ا÷واري والتحسشيسس خاصشة ما تعلق بإارهاب الطرق ونحن على مقربة من
عيد الفطر و العطلة الصشيفية تواصشل وتكثف مصشالح هذه الخÒة من نششاطها الردعية .

بشضار :جمال دحمان

الكيف اŸعالج بتلمسضان /ن.ع.2.

 ..افششال ﬁاولت تهريب

من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشضعبي وعناصضر الدرك الوطني ( )25مهاجرا
غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من
بشضار/ن.ع ،3ب - - - - - -رج ب - - - - - -اج - - - - - -ي ﬂت- - - - - -ار
و“Ôاسضت/ن.ع ،6ف- -ي- -م- -ا أاح -ب -طت وح -دات
◊راسس الشضواطئ ‘ عمليات متفرقة بكل من
ع Úت- -ي- -م- -وشض -نت /ن.ع  ،2وع -ن-اب-ة ،وال-ق-ال-ة
وال- -ط -ارف /ن.عﬁ ،5اولت ه - - - -ج- - - -رة غÒ
شض-رع-ي-ة ل ـ( )108أاشض- -خ -اصس ك -ان -وا ع -ل -ى مÏ
قوارب تقليدية الصضنع.
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس ا◊دود بكل
من سضوق أاهراسس وتبسضة والطارف /ن.ع5.
ﬁاولت تهريب ( )14840ل Îمن الوقود.

العقيـــــد ﬁجــــوب قائــــد الـــــــدرك الوطنــــــــي بالبويـــــــــرة:

قضسية قتل  4أأفرأد من عأئلة وأحدة ليسست أأخÓقية و أ÷أ Êخطط لهأ
نـــــــــزاع دون تسشويــــــــــة منــــــــــذ  38سشنـــــــــة

أاكد قائد ›موعة الدرك الوطني بالبويرة العقيد كمال ﬁجوب عريبي ‘ ،ندوة صشحفية نششطها يوم السشبت ,أان
لولية حول قضشية اŸتورط ‘ قتل  4أاششخاصس من عائلته ،بينت أان ا÷ا Êكان يخطط لقتل كل أافراد عائلة
التحقيقات ا أ
أاخيه ثم القيام إاما بتسشليم نفسشه أاو النتحار .كما أان الششيء الوحيد الذي تأاسشف له هو قتل ابنة أاخيه و الذي كان خطأا
لنه كان يظن أان الذي فتح الباب هو أاخوه ،و بصشفته صشياد ماهر فبمجرد أان فتحت البنت الباب قام بإاطÓق النار عليها من
أ
حوا‹  25كلم.
–ديد ا÷هة التي كان متواجدا فيها اإ‹
اأمامه.
حول حيثيات اإيقافه ،اأكد قائد ›موعة جانب اسضتعمال تقنيات حديثة.
عن تداعيات القضضية ذكر قائد الدرك ان ال -درك اأن -ه ” اسض -ت -ع-م-ال ك-ل ال-وسض-ائ-ل م-ع و اأك- -د اأن- -ه خÓ- -ل ﬁاصض- -رت- -ه  ⁄ي -ب -د اأي -ة
التحريات الأو ¤توصضلت اإ ¤اأن اÓÿف احÎام الإج -راءات ال -ق -ان -ون -ي-ة سض-واء ف-ي-م-ا مقاومة حيث انه كان منهك القوى و ”
العائلي الذي يرجع اإ ¤اأك Ìمن  38سضنة كان يخصس توقيف و اسضتجواب بعضس اŸشضتبه اسضÎجاع بندقية الصضيد و هي اأداة ا÷رÁة
يدور حول ‡ر عائلي و رغم اÙاولت فيهم و هم اأبناوؤه الثÓثة ،كما ” حشضد اأك Ìو ال -ت -ي اسض -ت-ع-م-ل-ه-ا ل-ق-ت-ل اأرب-ع-ة اأف-راد م-ن
العديدة و القضضايا التي رفعت اأمام العدالة من  250عنصضر من الدرك الوطني الذي قام عائلته و  30خراطيشس  .ا÷ا ” ÊتقدÁه
اإل انه  ⁄يسضو.
ب- -ت- -مشض- -ي- -ط اŸن- -ط -ق -ة و ع -ن -اصض -ر ا÷يشس ي- -وم السض -بت اأم -ام وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دي
و ب- -ال- -نسض- -ب- -ة لÓ- -إشض- -اع- -ات ح -ول ال -قضض -ي -ة وتطويق غابة معضس و الريشس و مركلة كما ﬁك -م -ة ال -ب -وي -رة و ال-ذي اأح-ال اŸل-ف اإ¤
الأخÓقية ،قال العقيد اأنها ل اأسضاسس لها اسضتعملت الكÓب و التي كان لها دور فعال عميد قضضاة التحقيق و الذي اأودع مرتكب
من الصضحة و هي القضضية التي تاأثر منها ‘ م - -راق - -ب - -ة خ- -ط- -وات و –رك- -ات ا÷ا Êا÷رÁة ا◊بسس الح- -ت- -ي- -اط لسض- -ت- -ك- -م- -ال
ا÷ا Êح- -يث اأج- -هشس ب- -ال- -ب- -ك- -اء Ÿا اأثÒت اإضضافة اإ ¤اأحد اأبنائه الذي سضاعدنا على اإجراءات التحقيق .

البويرة :ع نايت رمضضان

نفـــذت العمليـــــة ‘ وقـــــــت قيـــــــاسشي ببششــــــــار

ألشسرط ـ ـ ـ ـ ـة – ـ ـ ـ ـرر طفلـ ـ ـ ـ ـة وتـ ـ ـ ـ ـ ـوقف شسخصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ مشستبهـ ـ ـ ـ ـ ـأ في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
الششعب ‘ /وقت قياسشي وبفضشل ثقافة التبليغ التي ترسشخت لدى اŸواطن“ ،Úكنت
لمن ولية بششار ،يوم  23جوان  ،2017على مسشتوى «حي
مصشالح الششرطة التابعة أ
«الدبدابة» ،من –رير طفلة تبلغ من العمر خمسس  05سشنوات ،تعرضشت ‘ نفسس اليوم
إا ¤عملية اختطاف من قبل ششخصس مششتبه فيه ” توقيفه.
سضكان «حي الدبدابة» نوهوا با÷هود التي قامت وترويج اıدرات وحمل سضÓح أابيضس ﬁظور
بها مصضالح أامن ولية بشضار واثنوا على احÎافية دون مÈر شض- -رع -ي ب -اإلضض -اف -ة إا ¤ق -ارورة غ -از
أافراد الشضرطة وسضرعة تدخلهم ،ما سضمح و‘ مسضيلة للدموع ،مع توقيف  11شضخصس تÎاوح
وقت قياسضي من –رير الطفلة وتوقيف اŸشضتبه أاعمارهم ب 33 Úو 27سضنة.
فيه وتقدÁه أامام ا÷هات القضضائية اıتصضة.
تعود وقائع القضضية األو ¤إا ¤األسضبوع الفارط
إاثر تلقي قوات الشضرطة بقسضنطينة معلومات
توقيف مروجي اıدرات ببسشكرة
ب - -خصض - -وصس ق - -ي- -ام أاح- -د األشض- -خ- -اصس بÎوي- -ج
وقسشنطينة
اıدرات ع -ل -ى مسض-ت-وى أاح-د أاح-ي-اء اŸدي-ن-ة،
ن
م
أ
Ó
ل
ة
م
ا
ع
ل
ا
ة
ي
‘ إاط -ار ›ه -ودات اŸدي -ر
ل -ي -ت -م ع -ل -ى ال-ف-ور وضض-ع خ-ط-ة م-ه-ن-ي-ة ﬁك-م-ة
ال -وط -ن -ي ‘ ال -قضض -اء ع -ل -ى ا÷رÁة Ãخ -ت-ل-ف والقيام Ãداهمات واسضعة النطاق كللت بتوقيف
أانواعها خاصضة منها اŸتعلقة بحيازة وترويج اŸشضتبه فيه وبحوزته  04قطع متفاوتة األحجام
اıدرات“ ،كنت قوات الشضرطة بكل من ولية مهيأاة للبيع ،كذلك شضفرت Úتسضتخدمان لتقطيع
قسضنطينة وبسضكرة من معا÷ة قضضيتي حيازة

 20°ا÷زائر

عنابة

مÓحقـــــــــة لعصشابــــــــات ا÷رÁــــــــــة

الششعب ‘ /إاطار ﬁاربة التهريب
وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز
للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  24جوان
 2017ببسشكرة والوادي/ن.ع، 4.ثÓثة
( )03مهرب Úوضشبطت ششاحنت)02( Ú
و( )105,٦قنطار من مادة التبغ ‘ ،حÚ
ضشبط عناصشر الدرك الوطني بتلمسشان
/ن.ع )15( ،2.كيلوغراما من الكيف
اŸعالج.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع
الوطني تلقت «الششعب» نسشخة منه.

 23°ا÷زائر

عنابة

الثÓثاء  03ششوال  1438هـ اŸوافق لـ  27جوان  2017م

ال-وط-ن-ي الشض-ع-بي ( )06م -ه -رب Úوح-ج-زت م-ع-دات
تنقيب عن الذهب بÈج باجي ﬂتار/ن.ع.6.

الفجر03.3٩...............:
الظهر12.51...............:
العصشر1٦.43...............:
المغرب20.14..............:
العششـاء21.55................:

اıدرات ،كما ” حجز سضÓح أابيضس ﬁظور
وق-ارورة غ-از مسض-ي-ل-ة ل-ل-دم-وع ،وب-ع-د اسض-ت-ك-م-ال
ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ” ال-كشض-ف ع-ن شض-رك-ائ-ه اÿمسض-ة
والقبضس عليهم وبحوزتهم كمية من اıدرات.
العملية الثانية“ ،ت بناء على معلومات مؤوكدة
وردت ل -ع-ن-اصض-ر ام-ن دائ-رة سض-ي-دي ع-ق-ب-ة ب-أام-ن
ولي -ة بسض -ك -رة ،م -ف-اده-ا ق-ي-ام اح-د الشض-خ-اصس
اŸسض- -ب- -وق Úقضض -ائ -ي -ا ب -ب -ي -ع وت -روي -ج ا◊ب -وب
اŸهلوسضة ،على الفور ” تنقل قوات الشضرطة
ل-ل-م-ك-ان ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف اŸشض-ت-ب-ه ف-يه مع  04من
شض-رك-ائ-ه وب-ت-ف-ت-يشض-ه-م ع Ìع-ن-ده-م ع-ل-ى قطعة
صض -غÒة م-ن ك-ي-ف م-ع-ال-ج و 103ق-رصس م-هلوسس
ومبلغ ما‹ يقدر بـ  9585دج من عائدات البيع
والÎويج ،وبعضس الوصضفات الطبية.
وب -ع -د إاسض -ت -ك -م -ال الج -راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا ”
إاع -داد م -ل -ف -ات قضض -ائ -ي-ة ل-ه-م وت-ق-دÁه-م أام-ام
ا÷هات القضضائية اıتصضة.

أاك ـ ـد قائد اÛموعـة اإلقليمية
لل ـ ـ ـ ـ ـدرك الوطنـ ـ ـ ـي العقيـ ـ ـ ـد
ب- -ن رح- -م- -ون لـ«الشض -عب”” أاث -ن -اء
مرافقتنا لوحداتها وتشضكيÓتها
ال- -ث- -اب- -ت- -ة واŸت -ح -رك -ة ان ه -ذه
الخÒة تبقى ‘ اÿدمة / 24
 24سضا على مسضتوى كافة إاقليم
الولية ›ندة للتدخل والنجدة
واإلسض - -ع- -اف وذلك ع- -ن ط- -ري- -ق
ا÷اهزية الدائمة ÿدمة الرقم
األخضضر .وضضعت قيادة الدرك
ال -وط -ن -ي Ãن -اسض -ب-ة ح-ل-ول ع-ي-د
الفطر اŸبارك ﬂططا خاصضا
ل-ت-أام Úاألشض-خ-اصس واŸم-ت-لكات
ه-ذه ال-فÎة وت-ع-زي-ز تشض-ك-يÓ-تها
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة على مسضتوى بشض ـار،
تندوف ،أادرار ،حسضب ما وقفت
عليه ””الشضعب”” أاثناء مرافقتها
لرجال الدرك الوطني ببشض ـار ‘
إاطار ﬂطط خاصس يدخل حيز
التطبيق
وت- -زام- -ن- -ا م -ع ع -ط -ل -ة الصض -ي -ف
وضضعت القيادة ا÷هوية للدرك
الوطني ببشضار إاجراءات وقائية
خ -اصض -ة ب -ال-ت-غ-ط-ي-ة األم-ن-ي-ة م-ن
خÓل تكثيف وتعزيز تشضكيÓتها
العملياتية اŸوضضوعة ‘ اÿدمة

ع -ل -ى اŸسض -ت -وى إاق -ل -ي -م ال-ولي-ة
خÓ-ل فÎة ال-ع-ي-د ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
أاج-واء السض-ك-ي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة .من
بينها جملة من الÎتيبات األمنية
والوقائية والردعية ترتكز على
ان -تشض -ار وح -دات -ه -ا ع -ل -ى ن-ط-اق
واسض- - -ع ،م - -ع Œن - -ي - -د ج - -م - -ي - -ع
اإلم -ك -ان -ي-ات اŸادي-ة وال-بشض-ري-ة
ل - -ل - -ع - -م - -ل خ Ó- -ل ه- -ذه ال- -فÎة
اŸع- - -روف - -ة ب - -ت - -زاي - -د ت - -واف - -د
اŸواط- - -ن Úوت- - -ردده- - -م ع - -ل - -ى
األسض- -واق واÓÙت ال -ت -ج -اري -ة
وك -ذا ارت -ف -اع ع -دد اŸسض-اف-ري-ن
ع Èوسض - -ائ- -ل ال- -ن- -ق- -ل اÿاصض- -ة
وال-ع-ام-ة .و‘ ه- -ذا السض -ي -اق
سض - -ت - -ب - -اشض - -ر ج - -م- -ي- -ع وح- -دات
وتشض- -ك- -يÓ- -ت ال- -درك ال- -وط -ن -ي
اŸن- - -تشض - -رة ع Èك - -ام - -ل الÎاب
الوطني هذا اıطط من خÓل

مضض-اع-ف-ة ال-دوري-ات سض-واء تعلق
األم- -ر ب- -ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة أاو
دوري - - -ات سض - - -ي - - -ارات اÿدم - - -ة
العتيادية واŸموهة.
ك -م -ا سض -ي -ت -م أايضض -ا وضض -ع ن-ق-اط
اŸراقبة والتفتيشس ع Èمداخل
بلدية بشضار وأاهم الطرق اŸؤودية
ل - - - -ولي - - - -ة ا÷ن ـوب والشض- - - -م ـال
والطريق الثانوية وكل و سضائل
اŸواصض Ó-ت ع -ل -ى غ -رار شض-ب-ك-ة
خ - - - -ط السض- - - -كك ا◊دي- - - -دي- - - -ة
وﬁط- -ات ن- -ق- -ل اŸسض- -اف -ري -ن.
وسض -ت-أاخ-ذ ه-ذه اإلج-راءات ب-عÚ
العتبار التواجد األمني وتأامÚ
ﬂت -ل -ف اŸن -اط -ق ال -ت-ي تشض-ه-د
وج- - -ودا ك- - -بÒا ل- - -ل- - -م- - -واط - -نÚ
ك -اŸسض -اج -د وأام -اك -ن ال -تسض -ل -ي -ة
والÎف -ي -ه واألم -اك -ن السض -ي -اح-ي-ة
والسضاحات العمومية.

لواصشر التكافل الجتماعي
تعزيزا أ

أمن ألبليدةﬂ :طط لتأم Úحركة ألسس ÒخÓل ألعيد

–سش -ب -ا ل -ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،سش-ط-رت
مصش -ال -ح الم-ن ال-ولئ-ي ب-ال-ب-ل-ي-دةﬂ ،ط-ط-ا
لضش-م-ان ح-رك-ي-ة السش Òالشش-ام-ل ل-ل-م-ركبات،
ول-ت-ن-قÓ-ت اŸسش-اف-رين وتأام Úايضشا الماكن
والسش -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة واŸسش -اج-د ل-ت-أادي-ة
صشÓة العيد ،وايضشا مواطن أاخرى ،بغرضس
ت -وف Òال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة ل -قضش -اء ““ ع -ي-د ““
هادئ وبعيد عن الفوضشى.

البليدة :لينة ياسضمÚ

كشضف القائم اŸكلف بالعÓم على مسضتوى المن
الولئي لـ ”” الشضعب ”” ،أان وحدات ودوريات المن
اıت -ل -ف -ة ،ت -أاه -بت لج-ل الن-تشض-ار وضض-م-ان سضÒ
اıطط المني ،الغاية من ورائه قضضاء عيد بعيد
ع- -ن ال- -ف- -وضض- -ى ،خ -اصض -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى اÙاور
اŸرورية والطرقات العامة ،ومراقبتها من خÓل
ال -دوري -ات اŸت -ن -ق -ل -ة وا◊واج -ز اŸنصض -وب-ة ل-ردع
اŸت -ه -وري -ن م -ن السض -ائ -ق Úب-اÿصض-وصس ،وŒن-يب
بذلك وقوع حوادث مرورية غ Òمتوقعة ،وأايضضا
النتشضار Ãحيط اماكن العيادة وتأادية الصضÓة مثل
اŸسض -اج -د ،وع -ن -اوي -ن الÎف-ي-ه وال-تسض-ل-ي-ة ال-ع-ام-ة،

وﬁيط اŸقابر أايضضا.
و ل -لسض Ó-م -ة ال -ع-ام-ة وضض-عت مصض-ال-ح الم-ن ارق-ام
خطوط خضضراء وصضفحتها التواصضلية الجتماعية
ال -رسض -م-ي-ة– ،ت تصض-رف اŸواط-ن ،Úل-ل-ت-ع-اون م-ع
قوات ووحدات الشضرطة ‘ ،حال وقوع حوادث غÒ
ﬁسض-وب-ة ،ول-ت-ع-زي-ز اواصض-ر ال-ت-ك-اف-ل الج-ت-م-اع-ي
وم- -ب- -دأا الشض- -رط- -ة ا÷واري- -ة ” ،تسض- -ط Òزي -ارات
›املة ıتلف اŸراكز والعيادات السضتشضفائية
ودور ال- -ع- -ج- -زة ،وت- -وزي- -ع ه- -داي -ا ع -ل -ى اŸرضض -ى
باÿصضوصس الطفال ،الذين  ⁄يسضعفهم المر من
قضض -اء ال-ع-ي-د ب Úاله-ل وع-ائÓ-ت-ه-مŸ ،شض-ارك-ت-ه-م
الحتفالية الدينية ،وإادخال البهجة والسضرور ا¤
قلوبهم.
‘ سض -ي -اق الح -ت-ف-ال-ي-ة ،ب-اشض-رت م-ؤوسضسض-ة م-ت-ي-ج-ة
ل Ó-ن -ارة ‘ ع -م -ل م -نسض -ق م -ع م -ت -ي -ج-ة ل-ل-ح-دائ-ق
ومديريات معنية بالبليدة ،حملة واسضعة لتطهÒ
وتنقية  131مقÈة ،تتوزع ع Èتراب بلديات البليدة
– ،25سضبا من جهة لعيد اللفطر اŸبارك ،وأايضضا
لح -ي -اء سض -ن-ة وع-ادة ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي ب-اŸق-اب-ر،
والذي جاء هذه السضنة ‘ شضعار رفعه اŸسضؤوولون
حول ”” أاكرموا موتاكم ””.

اŸدير العام لوكالة ميديا للتسشويقﬁ ،مد عتيق:

أ÷زأئر –تضسن أك Èتظأهرة ريأضسية نسسوية
^ مششاركة أاك Ìمن  5آالف امرأاة ‘ ““ل÷Òواز““
أاعلن اŸدير العام لوكالة ميديا للتسشويق
ﬁم-د ع-ت-ي-ق ،ع-ن إاطÓ-ق ال-ط-ب-ع-ة ال-ثانية
لك Èتظاهرة رياضشية نسشوية  100باŸئة،
أ
مششÒا إا ¤أان- -ه م- -ن اŸرت- -قب أان يسش- -ت- -ق -طب
سشباق ““ا÷Òواز““ أاك Ìمن  5آالف امرأاة من
لعمار.
ﬂتلف ا أ

صضونيا طبة

أاكد عتيق خÓل ندوة صضحفية نظمت بالوراسضي
أان مبادرة ل÷Òواز –مل رسضالة نبيلة تهدف إا¤
التضضامن مع قضضية اŸرأاة وتشضجيعها على مقاومة
مصضاعب ا◊ياة والضضغوطات التي تتعرضس اليها
يوميا موضضحا أان سضباق ل÷Òواز لقي اسضتحسضانا
كبÒا من قبل صضغار وكبار السضن كونها الفرصضة
الوحيدة التي تشضعر النسضاء با◊رية وŒعلهن يعÈن
عن أانفسضهن من خÓل الركضس أاو اŸشضي.
و‘ ذات السضياق أاضضاف ذات اŸسضؤوول أان اŸبالغ
اŸالية لتي سضيتم جمعها ‘ التسضجيÓت من خÓل

دف - -ع  500دج ل- -لشض- -خصس ال- -واح- -د سض -ت -ذهب إا¤
جمعيات خÒية قصضد مسضاعدة اآلخرين ،موضضحا
أان إامكانية التسضجيل لتزال قائمة ،فعلى النسضاء
اللواتي يرغ ‘ ÍاŸشضاركة ‘ السضباق إال الطÓع
ع -ل -ى الصض-ف-ح-ة اıصضصض-ة لÓ-جÒواز ع Èم-وق-ع
الفايسضبوك.
وحسضـ ـ ـب اŸنظم ـ ـ Úف ـ ـان السضب ـ ـ ـ ـاق سضيج ـ ـرى ‘
 30جوان ا÷اري على مسضافة  5كيلومÎات بعد أان ”
تسضجيل ‚احا كبÒا ‘ الطبعة األو ¤التي أاقيمت
ع -ل-ى مسض-اف-ة  3ك-ي-ل-ومÎات ،ح-يث سض-ي-ك-ون ان-طÓق
السضباق من شضارع ديدوشس مراد بالعاصضمة إا ¤غاية
آاخر نقطة واŸتمثلة ‘ سضاحة الÈيد اŸركزي.
وسضتسضتفيد اŸشضاركات ‘ السضباق من حفل ›اÊ
ينشضطه أاشضهر الفنان ÚاŸقيم ‘ Úفرنسضا على
رأاسضهم الفنانة شضريفة لونا وزاهو وفرقة فريكÓن
وديجي جيمي وسضيليا ولد ﬁند من أاجل خلق
أاج -واء ب -ه-ي-ج-ة سض-ت-ب-ق-ى راسض-خ-ة ‘ أاده-ان ج-م-ي-ع
النسضاء اŸشضاركات ‘ التظاهرة.

