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لحتفــــــالت الرسضميـــــة ليـــوم ال ّ
طالـــب
تيبــــازة –تضضـــن ا إ

ّ
ألرئيسص بوتفليقة يؤوّكد أّنها ّﬁطة –ّول ‘ مسسار ألثورة
^ أسستغ ـ ـ ـ ـÓل ألفـ ـ ـ ـرصص وتق ـ ـ ـديسص ألعمـ ـ ـل Ÿوأكـ ـبـ ـة ألتطـ ـ ـ ـور أل ّسسريـ ـ ـ ـع ألي ـ ـ ـ ـوم

بحضضور كعوان ،بن غÈيت وأالوية

تتويج مدرسسة أأشسبال أألمة
بسسطيف بطبعة ما ب Úألثانويات
ا
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لقبــــــال
«الشضعب» تسضتطلــــع ا إ
الكب Òعلى سضوق الزوالية بأاول مـاي

فضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء تضسامنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
Ÿوأجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أŸضسارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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أاسضعار النفط تقÎب من  ٨0دولرا وعودة اهتمام اŸسضتثمرين

منتج ـ ـو «أوبـ ـ ـ ـك» ينجح ـ ـ ـون
‘ ضسبـط ألسسوق وتوأزن أألسسعـار

رمضضانيات

^ تخّوف اŸسضتهلكÚ
من التهاب أاسضواق
لسضود
الذهب ا أ
صضـــ4ــــ1ـــ-ــــ5ــــ1

«تيمشسرط» صسـ ـ ـ ـ ـ ـورة للتكافـ ـ ـ ـ ـل
وألتضسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ببجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

^ ﬂطط ـ ـ ـات أأمنيـ ـ ـ ـ ـة لتسس ـ ـ ـي Òحركـ ـ ـ ـ ـة أألفـ ـ ـ ـ ـ ـرأد وأŸركبـ ـ ـ ـات
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طمار يشسرف على
توزيع سسكنات
ب Íدادة بسسطاوا‹
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إاعـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

يشص -رف ال-ي-وم وزي-ر السص-ك-ن
وال - -ع - -م- -ران واŸدي- -ن- -ة ع- -ب- -د
ال -وح -ي -د ط-م-ار ،ع-ل-ى م-راسص-م
تسصليم مفاتيح سصكنات صصيغة
الÎق - -وي ال - -ع- -م- -وم- -ي ،وذلك
Ãوق- - -ع ب- - -ن دادة ب- - -ب- - -ل - -دي - -ة
سص-ط-اوا‹ اب-ت-داًء م-ن السص-اع-ة
 13:00زوا’.

تبحث جريدة «الشصعب» عن موزع ‘ Úكل من و’يتي ا÷لفة
’مر ،ا’تصصال باŸصصلحة التجارية للجريدة
و بجايةŸ .ن يهمه ا أ
على الرقم Úالتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

›لسس اأ’مّة يسستأانف أاشسغاله

اÛلسس الشّسعبي
الوطني يسستأانف
أاشسغاله

الو’ية “نع حركة
سس ÒاŸركبات أايام
ا÷معة

يسص -ت-أان-ف اÛلسس الشص-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي ،ال -ي -وم ،أاشص -غ-ال-ه ‘
ج- -لسص- -ة ع- -ل- -ن- -ي- -ةŸ ،ن- -اقشص- -ة
مشص-روع ق-ان-ون ي-ع-دل ويتّمم
’م -ر  28-71اŸع-دل واŸت-مم
ا أ
اŸتضص ّ- -م - -ن ق - -ان - -ون ال- -قضص- -اء
العسصكري.
وي -واصص -ل اÛلسس أاشص -غ-ال-ه،
غداÃ ،ناقشصة مشصروع قانون
ال -ن -ظ -ام ال -داخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس
الشصعبي الوطني ،على أان تتم
م- -ن- -اقشص- -ة مشص -روع ال -ق -ان -ون
ال- -عضص- -وي اŸت- -ع- -ل -ق ب -ق -وانÚ
’رب-ع-اء  23ماي
اŸال-ي-ة ي-وم ا أ
ا÷اري.

’مّة جلسصاته العلنية يوم  27ماي ا÷اري ،وذلك لتقد Ëومناقشصة مشصروع
يسصتأانف ›لسس ا أ
صصصس جلسصة يوم ا’ثن 28 Úماي ا÷اري لÓسصتماع إا ¤رد
خ
ت
ص
س
ث
ي
ح
،
ة
ح
القانون اŸتعّلق بالصص
ّ
’مة.
صصحة وال ّسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات على تدّخÓت أاعضصاء ›لسس ا أ
وزير ال ّ
صصصس لتقد Ëومناقشصة مشصروع القانون اŸعدل ،واŸتمم
أاما جلسصة يوم الثÓثاء  29ماي فسصتخ ّ
’عياد الرسصمية ثم
للقانون رقم  278 - 63اŸؤورخ ‘  26يوليو سصنة  ،1963الذي يحّدد قائمة ا أ
ا’سصتماع إا ¤رد وزير العمل والتشصغيل والضصمان ا’جتماعي على تدّخÓت أاعضصاء اÛلسس ،فيما
’ربعاء  30ماي لعرضس ومشصاريع القوان ÚاŸشصار إاليها أاعÓه للتصصويت.
صصصس جلسصة يوم ا أ
تخ ّ

ندوة تاريخية حول اليوم الوطني للّطالب بجامعة بن عكنون ()3
ي -ن ّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-الّ-ت-ع-اون م-ع ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة
والعÓقات الدولية ب Íعكنون جامعة ا÷زائر ( )3ـ إابراهيم سصلطان شصيبوط،
اليوم ،ندوة تاريخية حول الذكرى  62ليوم الطالب ،وذلك على ال ّسصاعة
 11:00صصباحا Ãقر الكلية.

تن ّ
ظم و’ية ا÷زائر ‘ إاطار إاحياء اليوم الوطني اŸصصادف لـ
 19ماي ،برنا›ا احتفاليا ينطلق ابتداءً من السصاعة 10:00
صصباحا ،يتضصّمن وضصع إاكليل من الّزهور والÎحم على أارواح
الشّصهداء ،والتوجه إا ¤جامعة ا÷زائر  01بن يوسصف بن خدة
ببلدية ا÷زائر الوسصطى.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

‘ إاط -ار ال ّ-ت -داب ÒاّŸت -خ -ذة
خÓ-ل الّسص-ه-رات ال-رمضصانية،
وقصص - -د ت - -ه - -ي- -ئ- -ة الّ- -ظ- -روف
اÓŸئ- - - -م- - - -ة أام- - - -ام ح- - - -رك - - -ة
ال ّ- -راج- -ل ،Úأاصص- -درت و’ي- -ة
ا÷زائ - -ر ق- -رارا و’ئ- -ي- -ا Ÿن- -ع
حركة سص ÒاŸركبات وتوّقفها
أاي -ام ا÷م -ع -ة ،وذلك اب -ت-داًء
م - - -ن السص - - -اع- - -ة  20:30إا¤
السصاعة  02:00صصباحا.

تسسليم عربات من نوع
مرسسيدسس «بنز»
بالرويبة
ت-ت-م ه-ذا ال-ثÓ-ث-اء ع-م-ل-ية
تسص - -ل - -ي - -م ع - -رب- -ات م- -ن ن- -وع
مرسصيدسس «بنز» Ãقر شصركة
ال -ت-وزي-ع  ،ams -mbلفائدة
اŸدي -ري -ة اŸرك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد /
و.د.و ،وه- -ي -ئ -ات ع -م -وم -ي -ة
وخ- -اصص- -ة ،وذلك ب -ال -روي -ب -ة
على السصاعة  09:30صصباحا.

الّلقاء ا÷ماعي اŸوسّسع رقم ( )262لتسسجيل شسهادات اÛاهدين

و’ية ا÷زائر تنّظم برنا›ا احتفاليا Ãناسسبة  19ماي

التحرير

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر الشص - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضص- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب،
غدا ،بزيارة عمل تقوده إا¤
و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ،ال-ت-ي سص-ي-عاين
ب -ه-ا ع-دي-د اŸشص-اري-ع واŸنشص-آات
ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-ق-ط-اع ،وال-واق-ع-ة
ب -ب -ل -دي -ات ف -وك -ة ،ال -ق -ل-ي-ع-ة،
شص - - -رشص- - -ال ،سص- - -ي- - -دي ع- - -م- - -ار
وتيبازة.

ظم اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسصيق مع
ين ّ
م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن واŸت-احف ا÷هوية،
‘ إاطار عملية تسصجيل الشّصهادات ا◊يّة من
أاف -واه اÛاه-دي-ن ،الّ-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسّص-ع
صص- -صس Ÿوضص -وع «اÿوف م -ن
رق-م ( ،)262خ ّ
‘
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السصاعة اŸناسصب
رمضصان  ،2018التي تنطلق من  19ماي ا÷اري إا 12 ¤جوان
ى
ل
ع
،
س
ش
ي
ر
ق
قسص - -م - -ة اÛاه - -دي- -ن ب- -واد
 ،2018وذلك ع Èالفضصاءات التابعة له با÷زائر العاصصمة،
السصاعة  11:00صصباحا.
تيبازة وقسصنطينة ووهران وبومرداسس وبجاية.

سسهرات رمضسان 2018

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

إ’حد  20ماي  201٨م
إلموإفق لـ  0٤رمضسان  1٤٣9هـ
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ّ
رئيسص ا÷مهورية يؤوّكد أاّنها ﬁطّة –ّول ‘ مسصار الثورة
اسصتغÓل الفرصص وتقديسص العمل Ÿواكبة التطور ال ّسصريع اليوم
النصص الكامل لرسسالة الرئيسص بوتفليقة Ãناسسبة ذكرى يوم الطالب
بعث رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسص ،رسسالة Ãناسسبة إاحياء ذكرى يوم الطالب
صسها الكامل:
اŸصسادف لـ  19ماي من كل سسنة هذا ن ّ
«بسس -م ال -ل -ه ال ّ-رح -م-ن الّ-رح-ي-م والّصسÓ-ة
وال ّسس Ó-م ع -ل -ى أاشس -رف اŸرسس -ل Úوع-ل-ى آال-ه
وصسحبه إا ¤يوم الدين
أاّيتها السسّيدات الفضسليات
لفاضسل
أاّيها ال ّسسادة ا أ
إنه Ÿن دوإعي إلفخر وإ’عتزإز أإن نحتفي
باليوم إلوطني للطالب إلذي إتخذته إ÷زإئر سسنة
دأإب -ن -ا ع -ل -ي -ه -ا ت -خ -ل-ي-دإ ل-ذك-رى ›ي-دة ّÙط-ة
أإضسافت إضسافة حاسسمة لسسابقاتها من ﬁطات
ك -ف -اح-ن-ا م-ن أإج-ل إل-ت-خ-لصص م-ن ن Òإ’سس-ت-ع-م-ار
إلبغيضص.
’مة إ÷زإئرية
إليوم هذإ مناسسبة ترفع فيها إ أ
د’ئ -ل إل -ع -رف -ان إ ¤أإول -ئك إل -ط -ل -ب-ة إ÷ام-ع-يÚ
وإلطلبة إلثانوي Úإلذين مع تعطشسهم للعلم وإلتعلم
أإبت عليهم نخوتهم إلوطنية ،إ’ّ أإن يؤوثروإ عّزة
إ÷زإئر وحريتها ويقّدموإ ‘  19مايو من سسنة
 1956على مقاطعة إلدرإسسة ،فغادروإ مدّرجات
إ÷ام -ع -ة وأإقسس -ام إل-ث-ان-وي-ات وإن-تشس-روإ ‘ رب-وع
إل -وط -ن ›اه-دي-ن ‘ صس-ف-وف إل-ث-ورة ل-ت-خ-ل-يصص
‡ا كانت فيه من قهر إ’سستعمار.
إأ
’مة ّ
إّنهم إسستبدلوإ قاعات إلدرسص بكهوف إ÷بال
’قÓ- -م
وم - -غ - -ارإت - -ه - -ا ،وإ أ
ب- -ال- -ب -ن -ادق وإل -رشس -اشس -ات
وه -ب -وإ مسس-ت-ج-ي-ب Úل-ن-دإء
إلوإجب إلوطني وخارجÚ
ب  Ó- -رج - -ع - -ة ع - -ن ع- -ه- -د
أإقسس -م -وإ أإ’ يسس -ت -م -ر وأإ’
Áع-ن ‘ تسس-ل-ي-ط-ه إل-ق-ه-ر
وإل- - -ظ- - -ل- - -م وإل - -ت - -ع - -ذيب
وإ’سستغÓل على شسعبهم.
فكانت هبتهم ﬁطة –ول فارقة ‘ مسسار
إلثورة Ãا أإمدوها به من كفاءة علمية ومعرفية،
وما أإبلوه من كفاح وإسستبسسال ‘ سساحات إلوغى
وإل -ن -زإل ،وم -ا صس -ال -وإ وج -ال -وإ ب-ه ع-ل-ى ج-ب-ه-ات
’عÓم وإلثقافة.
إلدبلوماسسية وإلسسياسسة وإ إ
لقد كان ذلكم إلتوثب إلثوري إلذي صسدر من
إلطلبة إ÷زإئري Úب Óترّدد و’ إكÎإث لعوإقبه
ع -ل-ى مصس-ا◊ه-م إل-ف-ردي-ة خŒ Òسس-ي-د Ÿسس-ت-وى
وع-ي-ه-م إل-وط-ن-ي ونضس-ج-ه-م إلسس-ي-اسس-ي وق-ناعتهم
’ب-اء وإلشس-رف .إّن-ه-م ه-ب-وإ إ¤
إل -ع -م -ي-ق-ة ب-ق-ي-م إ إ
صس-ف-وف ج-يشص إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ،وإنضسّ-م-وإ إ¤
’ري -اف وضس ّ-ح -وإ
إل- -ك- -ف -اح إŸسس ّ-ل -ح ‘ إŸدن وإ أ
ب -درإسس -ت -ه -م وم -ن َث s-م ب -ط -م -وح -ات -ه -م وآإم -ال -ه -م
’ّنهم كانوإ مقتنع“ Úام إ’قتناع بأاّنه
إلشسخصسية أ
’ وجود ◊ياة إلعزة وإلكرإمة ‘ ظل إÿضسوع
وإلعبودية و’ للشّسعور با’نتماء لوطن من غ Òأإدإء
م -ا ي -ق -تضس -ي -ه ه -ذإ إل -وط -ن م-ن وإجب إسسÎج-اع
ح- -ري- -ت- -ه وسس- -ي- -ادت- -ه ك- -ل- -ف ذلك م- -ا ك- -ل- -ف م -ن
إلتضسحيات.
وب -ه -ذه إŸن -اسس-ب-ة ن-ق-ف وق-ف-ة ت-رّح-م ب-خشس-وع
وإجÓل على أإروإح أإبناء وبنات إ÷زإئر من طلبة
وم-ت-م-درسس ،Úإل-ذي-ن سس-ق-ط-وإ شس-ه-دإء ‘ م-ي-دإن
إلشسرف أإو –ت تعذيب إŸسستعمر إلغاشسم لكي
–يا إ÷زإئر ولكي يعيشص شسعبها ‘ كنف إ◊رية
وإ’سستقÓل.

’ل-ه-ام
إل -ف -ت -ي -ة إÿال -دي -ن ،ومصس -درإ ل -ل -ف -خ -ر وإ إ
’تية ليسساهم ‘ تعزيز حب
’جيالنا إ◊الية وإ آ
أ
إلوطن وإ◊رصص دوما على وحدته وسسيادته.
إن طÓ- -ب إل- -ي- -وم م- -ث -ل
’مسص ي - -ع- -رف- -ون
ط Ó- -ب إ أ
كيف ينهلون من تلك إلقيم
إل -ت -ي آإم -ن ب-ه-ا أإسسÓ-ف-ه-م،
’م -ال
وك- -ي- -ف ي -جّسس -دون إ آ
إŸعقودة عليهم ويصسنعون
ح- - -اضس- - -رإ ومسس - -ت - -ق - -ب Ó- -
يسس- - - -وده- - - -م- - - -ا إل - - -رف - - -اه
وإ’سستقرإر .إّنهم يعرفون
أإن إ◊فاظ على إ÷زإئر فرضص ع Úعليهم ،وأإن
’ سسبيل إليه من دون إكتسساب إŸعرفة وإلتفا‘ Ê
تفعيلها ‘ إŸيدإن حتى يكون للجزإئر نصسيبها
من منافع إلعلوم وإŸعارف إلعصسرية وإŸكانة
إلÓئقة بها ‘ ﬁفل إلدو‹ ،ومن ثم يتم –قيق
حلم إلشسهدإء وما نصص عليه بيان أإول نوفم.È

يوم الّطالب ج ّسصد التفاف
كل أاطياف اÛتمع
ا÷زائري حول قضصّيته

أاّيتها السسّيدات الفضسليات
لفاضسل
أاّيها ال ّسسادة ا أ
إنّ إ’حتفال بذكرى وثبة  19ماي كيوم وطني
’روإح أإولئك
للطالب إّتخذناه إج ’Óوتعظيما أ

أاّيتها السسّيدات الفضسليات
لفاضسل
أاّيها ال ّسسادة ا أ

رصسد مÓي Òالدينارات سسنويا
لتمويل البحث العلمي
يحق للجزإئري ‘ مثل هذإ إليوم إŸشسهود أإن
تقف ◊ظة للتمعن ‘ مسسÒتها ‘ ›ال نشسر
إلعلم وإŸعرفة منذ إسسÎجاع إلسسيادة إلوطنية.
فمن أإقل من  500طالب
‘ سسنة  1962وصسلت بÓدنا
إل- -ي -وم وإ◊م -د ل -ل -ه إ ¤م -ا
’ن م -ل -ي -و Êط-الب
ي -ق -ارب إ آ
وطالبة ع Èجامعات ومرإكز
ج- -ام- -ع- -ي -ة وم -دإرسص ُع -ل -ي -ا
منتشسرة سسائر و’يات إلبÓد.
كما أإنه بعد أإقل من 10
أإسس - -ات- -ذة ج- -ام- -ع- -ي Úغ- -دإة
إ’سستقÓل باتت إ÷زإئر “لك إليوم ما يقارب
 100أإل -ف أإسس -ت -اذ ومسس -اع -د ي-ؤوّط-رون م-رإف-ق-ن-ا
إ÷امعية بشستى أإشسكالها.
باŸوإزإة مع ذلك تسسهر إ÷زإئر على ضسمان
إÿدم -ات إ÷ام -ع -ي -ة ل-ف-ائ-دة أإغ-ل-ب-ي-ة ط-ال-ب-ات-ه-ا

وطÓبها ،كما تسسهر ‘ نفسص إلوقت على رصسد
مÓي Òإلدينارإت سسنويا لتمويل إلبحث إلعلمي
على إŸسستوى إ÷امعي.
من خÓل هذإ إلتقييم إلوجيز نحيّي ما قّدمته
أإجيال ثم أإجيال من خريجي إ÷امعة إ÷زإئرية
ع Èإلعقود إŸاضسية من مسساهمات
ن-وع-ي-ة ‘ ب-ن-اء إ’ق-تصس-اد إل-وطني،
وتأاط Òإلدولة إ÷زإئرية إŸعاصسرة
وإŸسس -اه-م-ة ‘ ب-ن-اء ج-يشص وط-ن-ي
شس-ع-ب-ي ح-ديث إŸن-اه-ج وإل-ق-درإت
وو‘ قلبا وروحا إ ¤جيشص إلتحرير
إلوطني.
نعم لئن كانت إ÷زإئر قد عرفت
ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ ب-ن-ائ-ه-ا وت-ن-م-ي-ت-ه-ا
ب-فضس-ل سس-وإع-د أإب-ن-ائ-ه-ا وب-ن-ات-ه-ا ك-اف-ة ،ي-جب أإن
نعÎف كذلك بالدور إŸتميز للطليعة إŸثّقفة
إŸتخّرجة من مدّرجات إ÷امعة إ÷زإئرية.

أإجيالنا إلصساعدة .وعلى أإبنائنا وبناتنا إلطلبة من
ﬂتلف فئات إلشسعبي أإن يحمدوإ إلله إليوم على
ما “ّكنت إ÷زإئر من توفÒه لهم ‘ ظروف
صس -ع -ب -ة ،وأإن يسس -اه -م -وإ م-ن خÓ-ل ت-ف-ان-ي-ه-م ‘
–ضس Òظ -روف أإحسس -ن ل -ل -دف-ع-ات إلÓ-ح-ق-ة م-ن
طلبة ‘ جزإئر تنجز إŸزيد من إلتقدم .ذلك هو
’ج -ي -ال ‘ خ -دم -ة إل -وط -ن م-ن أإج-ي-ال
ت -ع -اقب إ أ
إلتحرير إ ¤أإجيال إلبناء.
’بنائنا وبناتنا إلطلبة هي
أإما رسسالتي إلثانية أ
مناشسدتي إّياهم أإن يقدسسوإ إلعمل لكي يسستجيبوإ
◊اج -ي -ات ب Ó-دن -ا ‘ ج -م -ي -ع إÛا’ت ضس-م-ان-ا
للتقدم إŸسستمر.
فهناك إلعديد من إÛا’ت إ’قتصسادية من
فÓ-ح-ة وصس-ن-اع-ة ع-ل-ى سس-ب-ي-ل إŸث-ال ت-ب-حث عن
إلقدرإت وإŸعارف ‘ ،إلوقت إلذي نسسجّل فيه
’سس -ف وج -ود إل -ب-ط-ال-ة ‘ صس-ف-وف ح-ام-ل-ي
م -ع إ أ
شس- -ه- -ادإت ج -ام -ع -ات -ن -ا .ف -ل -ن -وّظ -ف ق -درإت ك -ل
م -ن-ظ-وم-ات-ن-ا إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ك-ي تسس-ت-ف-ي-د إل-ن-اشس-ئ-ة
إŸتخّرجة من إ÷امعة من فرصص إلرسسكلة كما
هو إ◊ال ‘ بقية دول إلعا.⁄
’خÒة فأاتوجّه بها إ¤
أإما رسسالتي إلثالثة وإ أ
إل ّسساهرين على منظومتنا إ÷امعية.
فبقدر ما يحق لنا أإن نفتخر Ãا بلغته إ÷امعة
إ÷زإئرية من تقدم نوعي ،ومن مسساهمة فعالة
من خّريجيها ‘ تقّدم إلبÓد بقدر ما يجب علينا
أإن نسس - -ه - -ر ع - -ل - -ى ج - -ع- -ل
ج -ام -ع -ت-ن-ا ت-وإكب إل-ت-ط-ور
إلسس -ري -ع ل -ل -ع -ل -وم ‘ ع-ا⁄
إليوم.
ف -ل-ن-ا م-ن إل-ه-ي-اك-ل وم-ن
إل- -ت- -أاط Òم- -ا ي- -ج -ع -ل م -ن
أإهدإفنا إŸشسروعة إدخال
إŸزيد من إلتكنولوجيات،
وم -ن ت -رق-ي-ة ف-روع إل-ع-ل-وم
’جنبية ومن
إلدقيقة ،ومن تفتح على إللغات إ أ
تعاون مع جامعات أإخرى من إلعاŸي لكي نضسمن
ل -ل -ج -ام -ع -ة إ÷زإئ -ري -ة م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ه-ذإ إل-ق-رن
إ÷ديد.
’صسوإت إŸتشسائمة وإلهّدإمة
صسحيح أإّن بعضص إ أ
ت -رت -ف -ع م -ن ح Úإ ¤آإخ -ر ب -ان -ت -ق -اد ل -ل -ج -ام -ع-ة
إ÷زإئرية ونتاجها إلبشسري إنتقادإ عابثا ،أإحسسن
رد عليه هي إŸكانة إلتي إكتسسبها إلعديد من
خريجي جامعاتنا ‘ دول غربية عندما إختاروإ
خيار إلهجرة.

هبة الّطلبة ّﬁطة
–ّول حاسصمة
‘ مسصار الّثورة

أاّيتها السسيّدات الفضسليات
لفاضسل
أاّيها ال ّسسادة ا أ

ء
اŸدرسسة وا÷امعة ليسستا فضسا ً
صسراعات واŸصسالح أاو
لل ّ
اليديولوجيا
إّن إل -وق -ف -ات إل ّ-ت -اري-خ-ي-ة تسس-ت-وجب ج-م-ي-ع-ه-ا
’سسÓ-ف وت-وج-ي-ه رسس-ائ-ل إ¤
إل -ت -م -ع -ن ‘ م-ث-ل إ أ
’جيال إلصساعدة .ومن ثم أإريد ‘ هذه إلوقفة
إأ
Ãناسسبة يوم إلطالب أإن
جه بعضص إلرسسائل إ¤
أإو ّ
طلبة بÓدنا.
ف -أاو ¤ه-ذه إل-رسس-ائ-ل
هي أإن يسستغلّوإ إلفرصسة
إل-ث-م-ي-ن-ة إل-ت-ي م-ن-ح-ت-ه-م
إياها بÓدهم لÓكتسساب
إل -ع -ل -م-ي ،وإلسس-ه-ر ع-ل-ى
عدم تضسييع أإي يوم كان
من مسسارهم إلطÓبي خدمة Ÿسستقبل بÓدهم.
فاŸدرسسة وإ÷امعة ليسستا فضساًء للصسرإعات
’ي -دي -ول -وج-ي-ات و’ ل-ل-م-ن-افسس-ة
أإو إŸصس -ال -ح أإو إ إ
إلسس- -ي -اسس -ي -ة .ف -ع -ل -ى إ÷م -ي -ع أإن ي -حÎم ح -رم -ة
’م -ر ي -ت -ع-ل-ق Ãسس-ت-ق-ب-ل
إ÷ام -ع -ة ،وخ -اصس -ة أإن إ أ

احÎام حرمة ا÷امعة
وإابعادها عن ال ّصصراعات
واŸنافسصة السصياسصية

أاّيتها السسّيدات الفضسليات
لفاضسل
أاّيها ال ّسسادة ا أ
إّنني على يق Úمن أإنّ أإجيال إليوم هي إمتدإد
’مسص ،وأإّن إلذين قّدموإ أإروإحهم
’جيال إ أ
طبيعي أ
فدإءً ’سستقÓل إ÷زإئر ومهرإ ◊ريتها وسسؤوددها
تارك Úمقاعد إلدرإسسة لهم إليوم أإمثال يعدون
’’ف ‘ عهد إ÷زإئر إŸسستقلّة.
’’ف وإ آ
با آ
إّن ق -ن-اع-ت-ي ه-ذه تسس-ت-ل-ه-م م-ن دل-ي-ل م-ل-م-وسص
قّدمته إلشسبيبة إ÷زإئرية وإ÷امعية منها خÓل
إŸأاسساة إلوطنية من تضسحيات جسسيمة بغية بقاء
إ÷زإئ -ر شس -اﬂة مسس -ت -قّ-ل-ة وم-وّح-دة م-ن ج-دي-د
بفضسل إŸصسا◊ة إلوطنية.
و‘ هذه إللّحظة أإهيب بطالباتنا وطّÓبنا أإن
’بطال
’›اد وإ أ
’سسÓف وإ أ
يسستلهموإ من هؤو’ء إ أ
ليتجّندوإ بدورهم من أإجل إكتسساب إلعلم ،ومن
إŸسس- -اه- -م- -ة ‘ إسس -ت -م -رإر ب -ن -اء ج -زإئ -ر إل -ع ّ-زة
وإلكرإمة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاثر –طّم طائرة رّكاب بهافانا

ألرئيسس بوتفليقة يعزي رئيسس ›لسس ألّدولة ألكوبي
جه رئيسس ا÷مهورية عبد
و ّ
العزيز بوتفليقة برقية تعزية
ل - - - -رئ - - - -يسس ›لسس ال - - - -دول- - - -ة
و›لسس ال- -وزراء ÷م- -ه- -وري- -ة
ك - -وب - -ا ،م - -ي - -غ - -ال دي- -از ك- -ان- -ال
ب- -رم- -ودي- -ز ،اإث -ر ح -ادث –ّط -م
طائرة مباشضرة بعد اإقÓعها من
اŸطار الدو‹ خوسضي  -مارتي
ب- -ه -اف -ان -ا ّﬂل -ف -ا ع ّ-د ة خسض -ائ -ر
بشضرية.
وك- -تب ال- -رئ- -يسس ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘
ب- -رق- -ي- -ت- -ه« :ت -ل ّ-ق -يت ب -ب -ال -غ ا◊زن
وا’أسصى خ Èا◊ادث اŸروع لتحطّم
طائرة ركاب من طراز بوينغ -737
 200م -ب -اشص -رة ب -ع -د اإقÓ-ع-ه-ا م-ن
اŸط- -ار ال -دو‹ خ -وسص -ي  -م -ارت -ي
بهافانا ﬂلّفا عّدة خسصائر بشصرية».

واأضص-اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-قة‘« :
ه -ذا ال ّ-ظ -رف ال -عصص -يب ’ يسص-ع-ن-ي
سصوى اأن اأعّبر لكم باسصم ا÷زائر
حكومة وشصعبا واأصصالة عن نفسصي
عن تعازي اÿالصصة لكم و◊كومتكم
ول -لّشص -عب ال -ك -وب -ي الصص -دي -ق ،وك-ذا
ب- - - -اأصص- - - -دق مشص - - -اع - - -ر اŸواسص - - -اة
والتعاطف مع عائÓت الضصحايا».
واأّك -د ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« :اأم-ام
ه- -ذه اÙن -ة ال -ت -ي اأŸت ب -الشص -عب
ال-ك-وب-ي الصص-دي-ق اأوؤّك -د ل-ك-م السص-ي-د
ال- -رئ- -يسس تضص- -ام- -ن ودع -م ا÷زائ -ر
التام» .وخلصس الرئيسس بوتفليقة اإ¤
ال - -ق - -ول« :اإذ اأج ّ- -د د ل - -ك - -م اأصص- -دق
التعازي اإثر هذه الفاجعة ا’أليمة
تقّبلوا مّني السصيد الرئيسس وصصديقي
العزيز اأسصمى عبارات التقدير».

تيبازة –تضضن ا’حتفا’ت الّرسضمية ليوم الطّالب

طلبة أليوم مطالبون بال ّسس Òعلى درب أأسسÓفهم باألمسس
غرسس  257شسجرة صسدقة جارية لشسهدأء ألطّائرة ألعسسكرية ببوفاريك

وترقية ملحقات للمتاحف إا ¤ملحقات
و’ئية ،إاضصافة إا ¤إاعادة هيكلة مصصالح
ال- -وزارة و’ ت- -زال ه- -ن -اك ع ّ-دة ق -وانÚ
سص -تصص -در ق -ري -ب -ا ع -قب ان -ت-ه-اء أاشص-غ-ال
” فتحها بهذا
الورشصات العديدة التي ّ
الشصأان ،بحيث تسصعى الوزارة من أاجل
التطبيق العملي ا÷اد Ÿواد الدسصتور
التي تشص Òصصراحة إا ¤ضصرورة العناية
بالتاريخ وا◊فاظ عليه ،كما أاّكد الوزير
زيتو Êعلى أاّن الوزارة –وز على قدر
واف- - -ر م- - -ن اŸادة اÿام ذات الصص- - -ل- - -ة
اŸباشصرة بتاريخ ا÷زائر ،إا’ أاّنها ليسصت
م-ؤوّه-ل-ة ل-ك-ت-اب-ت-ه بصص-ف-ة رسص-م-ي-ة ،بحيث
ي -ت-كّ-ف-ل ب-ه-ذه اŸهّ-م-ة ج-م-وع اŸؤوّرخÚ
اıت ّصص Úوالباحث.Ú

اح - -تضض - -ن اŸرك - -ز ا÷ام - -ع- -ي
مرسضلي عبد الله بتيبازة أامسس
ف- -ع -ال -ي -ات إاح -ي -اء ال -ذك -رى 62
ليوم الطالب –ت شضعار «بالعلم
’م - -ان - -ة»،
واŸع- - -رف - -ة نصض - -ون ا أ
بحضضور كل من وزير اÛاهدين
ال-ط-يب زي-ت-و Êووزي-ر ال-تعليم
العا‹ والبحث العلمي الطاهر
حجار ووزير الثقافة عز الدين
م- - -ي - -ه - -وب - -ي ال - -ذي ق - -رأا ع - -ل - -ى
ا◊اضض- -ري- -ن رسض- -ال- -ة ال- -رئ -يسس
بوتفليقة اŸتعلقة با◊دث.

تيبازة :عÓء ملزي
وك -ان وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
ميهوبي قد حّل بو’ية تيبازة ‡ّثÓ
لفخامة رئيسس ا÷مهورية الذي كلّفه
Óسص-رة ا÷ام-ع-ي-ة
ب -ق -راءة رسص -ال-ت-ه ل -أ
Ãناسصبة عيد الطالب ،وهي الرسصالة
التي حملت ‘ طياتها ثÓث رسصائل
ه-ام-ة اث-ن-ت-ان م-ن-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق بالطلبة،
وأاشص Òم- -ن خÓ- -ل- -ه -م -ا إا ¤أاه -م -ي -ة
اك-تسص-اب ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة وت-ق-ديسس
ال-ع-م-ل ف-ي-م-ا ك-انت ال-رسص-ال-ة ال-ث-الثة
ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى اŸن-ظومة ا÷امعية
تتعلق بتطوير كل ما من شصأانه ترقية
ظ -روف ت -ل -ق -ي ال -ط -ل -ب -ة ل-دروسص-ه-م
وتكوينهم ا÷امعي ،مع ا’شصارة إا¤
ضصرورة التفتح على اللغات اأ’جنبية،
كما أاشصار أاحد اŸقاطع الهامة ‘
ذات ال -رسص -ال -ة إا ¤ك-ون ط-ل-ب-ة ال-ي-وم
يسصÒون على درب أاسصÓفهم باأ’مسس
من حيث معرفتهم كيف ينهلون من
القيم الوطنية.
ك -م -ا شص -ه-د ب-رن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ا’ت
غ- - - - -رسس  257شص -ج -رة ب -ال -فضص-اء
اÿارجي للمركز ا÷امعي كصصدقة
ج -اري -ة لشص -ه -داء سص -ق -وط ال -ط -ائ-رة
العسصكرية Ãنطقة بوفاريك مؤوخرا،
” تنظيم معرضس للعديد من أاوجه
و ّ

ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -ت-ي سص-اه-مت ب-ه-ا
اŸؤوسصسص -ات اŸصص -غ -رة اŸن -ج-زة ‘
إاطار دعم تشصغيل الشصباب والصصندوق
الوطني Ùاربة البطالة ،إاضصافة ا¤
عّدة أاجنحة أاخرى تعنى بإابداعات
مّÎب-صص-ي ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وب-ح-وث
وح-دة ب-وسص-م-اع-ي-ل ل-ت-ط-وي-ر ال-طاقة
الشص- - -مسص- - -ي - -ة واŸرك - -ز ال - -وط - -ن - -ي
ل - -ل - -دراسص- -ات وال- -ب- -حث ‘ ا◊رك- -ة
ال -وط -ن -ي-ة وث-ورة أاول ن-وف-م ،Èال-ذي
سص -اه -م ب -ج -ن -اح ال -ك-ت-اب ال-ت-اري-خ-ي
وج -ن -اح السص -م -ع -ي ال -بصص-ري وج-ن-اح
شص -ه-داء ال-ث-ورة ،ك-م-ا اسص-ت-غّ-ل-ت إادارة
اÿدم- -ات ا÷ام- -ع- -ي- -ة ال -ت -ظ -اه -رة
لعرضس ﬂتلف اŸهام اŸنوطة بها
و›م -ل ال -ق -وان ÚواŸراسص-ي-م ال-ت-ي
تربطها بالطالب ا÷امعي .وشصهدت
ال-ت-ظ-اه-رة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وقيع الرسصمي
على عّدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون
Óجيال
وب-ت-وصص-ي-ل رسص-ال-ة الشص-هداء ل أ
ال- - -ق- - -ادم - -ة ،وشص - -م - -لت م - -دي - -ري - -ة
اÛاه- -دي- -ن ب- -ال- -و’ي- -ة وم -دي -ري -ة
الÎب-ي-ة وم-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ومديرية
الشص- -ب- -اب وال- -ري- -اضص- -ة ،إاضص -اف -ة إا¤
اتفاقية أاخرى تعنى بتسصليم مديرية
ا’تصصا’ت بالو’ية لكمية من عتاد
ا’شص- -ارة ال- -ذي ك -ان يسص -ت -ع -م -ل م -ن
طرف اÛاهدين للمتحف ا÷هوي
باŸدية.
ك- -م- -ا اح- -تضص- -ن اŸدرج ال -رئ -يسص -ي
Ÿع -ه -د ا’ق-تصص-اد ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة م-ن
ت -ن -ظ -ي -م اŸرك -ز ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسص-ات
” من
والبحث ‘ ا◊ركة الوطنيةّ ،
خÓ-ل-ه-ا ع-رضس شص-ري-ط وث-ائ-ق-ي ح-ول
دور الطالب ‘ تأاجج الثورة و›موعة
م -ن ال -ف -ق -رات ال -ث -ق -اف -ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوّرخ
’نتقال الطالب ا÷زائري من جهاد
العدو إا ¤جهاد البناء والتشصييد ،وهي
الفقرات التي شصملت مسصرحية قّدمها
طلبة اŸركز ا÷امعي بهذا اŸعنى،

إاضصافة إا ¤عّدة فقرات أاخرى تعنى
بالشصعر واŸوسصيقى ،لتختتم التظاهرة
ب- -ت- -دشص Úم- -ك- -تب اسص- -ت- -ق -ب -ال خ -اصس
ب- -اÛاه- -دي- -ن وذوي ا◊ق- -وق ع- -ل- -ى
مسص- -ت- -وى مسص- -تشص- -ف- -ى ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
تاقزايت.

زيتو:Ê

أك Ìمن مليون موأطن زأروأ
أŸتاحف ألتّابعة للوزأرة
خÓل ألعام أŸنصسرم
أاّك - -د وزي- -ر اÛاه- -دي- -ن ال- -ط- -يب
زي -ت -و Êع -ل -ى ه -امشس إاشص -راف -ه ع -ل-ى
اح -ت -ف -ا’ت ي -وم ال -ط -الب أامسس ع -ل-ى
إاق -دام أاك Ìم -ن م -ل-ي-ون م-واط-ن ع-ل-ى
زي- -ارة ﬂت- -ل- -ف اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي -ة
وا÷ه -وي -ة وال -و’ئ -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة
اÛاه- -دي -ن ،م -ع دف -ع مسص -ت -ح -ق -ات
الدخول من بينهم أاك Ìمن  500أالف
زائ -ر ل -ل -م -ت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ب- -ال- -ع -اصص -م -ة ،ويضص -اف ل -ه -ذا ال -ع -دد
›م - -وع ال - -زوار ال- -ذي- -ن ق- -دم- -وا إا¤
ﬂت -ل-ف اŸت-اح-ف خÓ-ل ال-نشص-اط-ات
ال- -رسص- -م- -ي -ة واŸن -اسص -ب -ات ال -وط -ن -ي -ة
واÿاصص -ة ،وم -ن ث ّ-م ف -ق-د أاشص-ار وزي-ر
اÛاهدين إا ¤كون اŸواطن وّرط
ال-وزارة ‘ م-وضص-وع ا’ه-ت-م-ام ب-ت-اري-خ
الثورة والعناية باÛاهدين ،وأاضصحت
اليوم مطالبة أاك Ìمن أايّ وقت مضصى
با’هتمام باŸتحف من خÓل السصعي
÷لب م -زي -د م -ن ال -زوار مسص -ت -ق -ب ،Ó-
وأاشصار الطيب زيتو Êإا ¤كون القطاع
’ تسصّيره وزارة اÛاهدين لوحدها
وإا‰ا ي -ع -ت Èق -اسص -م -ا مشصÎك-ا م-ا بÚ
جميع ا÷زائري.Ú
وأاشص- -ار ال -ط -يب زي -ت -و ‘ Êم -ع -رضس
ت - -دّخ - -ل- -ه إا ¤صص- -دور عّ- -دة م- -راسص- -ي- -م
ب- -ا÷ري- -دة ال- -رسص- -م -ي -ة ت -ع -ن -ى بÎق -ي -ة
ا÷وانب ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -ج -اه-دي-ن
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من ألتّحرير إأ ¤حروب أ÷يل أÿامسس..

^ أم Úبلعمري
’ يختصصر اŸسصار ا÷امعي ‘ ا◊صصول على العلم واŸعرفة فقط أ’ن اأ’هم
ه -و اك -تسص-اب روح ن-ق-دي-ة “ّك-ن صص-اح-ب-ه-ا م-ن ف-ه-م م-غ-زى ج-ل-وسص-ه ‘ م-ق-اع-د
ا÷امعة ،وأان الهدف ليسس الÎف الفكري وهو أاك Èمن كونه ‡ر حتمي لكل
تلميذ – ّصصل على شصهادة البكالوريا.
لقد فهم طلبة  19ماي  1956أانّ البقاء ‘ ا÷امعة ’ يفيد وطنهم ‘ شصيء،
فÎكوا مقاعدها للقاعدين واŸتخاذل ،Úوالتحقوا با÷بال والثغور ’سصتغÓل
مادتهم الرمادية ‘ مقارعة ا’سصتعمار الذي سصلب اأ’رضس ،هذه كانت قناعة
أاولئك الشصباب من طلبة الثانويات وا÷امعات على قلتهم ،فهم أادركوا أان العلم
الذي ’ يحّرر صصاحبه من قيود العبودية والبؤوسس هو ›رد ﬂدر.
السصؤوال الذي يجب أان يطرحه على أانفسصهم طلبة اليوم هو الهدف من دخول
ا÷امعة ،هل من أاجل الÎاكم اŸعر‘ وا◊صصول على شصهادة فقط أام أان هناك
رسصالة أاخرى تؤودى ومشصعل يسصتلم؟
اأ’كيد أان حÓوة العلم وإاشصباع فضصول ا’طÓع وا’كتشصاف غاية طالب العا،⁄
ولكن على الطالب ا÷زائري أان يعي أان له دور كب ‘ Òتغي Òذهنيات اÛتمع،
وتغي Òالكث Òمن اŸعطيات واŸسصّلمات فأاسصÓفه  ⁄يكن مرورهم مرور كرام
وقلب التحاقهم بالثورة اŸوازين ،ولنا ‘ قنابل الشصهيد عبد الرحمان طالب التي
 ⁄تكن تسصاوي شصيئا مقارنة بقنابل ونابلم ا÷يشس ا’سصتعماري التي كانت –رق
قرى ومداشصر بأاكملها ،ولكنها اسصتطاعت أان –رم مرتكبي تلك ا÷رائم ‘ حق
الشصعب ا÷زائري من ضصباط وعسصاكر جيشس ا’حتÓل ،الذين كانوا يّتخذون من
مقاهي وحانات ا÷زائر العاصصمة أامكنة للÎفيه وا’سصÎجاع وقرع كوؤوسس نخب
ضصحايا اأ’رضس اÙروقة ،كّلكم معنيّون با◊رب و’ راحة و’ اطمئنان والشّصعب
ا÷زائري يباد.
ال ّ
ظروف تغيّرت وتغّيرت معها اأ’هداف ،فطالب  2018ليسس لديه ’ تطّلعات
و’ اهتمامات طالب  ،1956ولكن الرسصالة  ⁄تتغّير وهي خدمة الوطن والدفاع
عنه Ãا يتÓءم وأادوات و–ديات الراهن أ’ن الّرهان اأ’ك Èاليوم هو التحكم ‘
ناصصية التكنولوجيا سصيما وأاّن العا ⁄يشصهد حروب ا÷يل اÿامسس من أاجل
السصيطرة على تكنولوجيات ا’تصصا’ت طرفاها واشصنطن وبك.Ú

حضضرها كعوان وبن غÈيت وأالوية وعمداء

تتويج مدرسسة أأشسبال أألمة
بسسطيف بطبعة ب Úألثانويات

حجار:

ألوزأرة سستوظّف
 3آألف أأسستاذ جديد
أŸوسسم ألقادم
أاّكد وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ،أامسس ،ع -ل-ى أاّن ال-وزارة
وضصعت ﬂطّطا لتوظيف ما يناهز  3آا’ف
أاسص -ت -اذ ج -دي -د خ Ó-ل اŸوسص -م ا÷ام -ع -ي
اŸقبل لينتقل عدد اأ’سصاتذة ا÷امعيÚ
با÷زائر ا ¤حدود  63أالف أاسصتاذ ،وهو
العدد الذي  ⁄يتجاوز  17أالف أاسصتاذ سصنة
.1999
و‘ سصياق ذي صصلة ،قال وزير التعليم
ال -ع -ا‹ ب -أاّن ع -دد اŸؤوسصسص -ات ا÷ام -ع -ي-ة
انتقل من  53مؤوسصسصة سصنة  1999إا106 ¤
م -ؤوسصسص -ة ح -ال -ي -ا ،وه-ي اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ي
Œمع ب Úا÷امعات واŸراكز ا÷امعية
واŸدارسس الوطنية ومراكز البحث ،كما
ارتفع عدد الطلبة من  ٤00أالف طالب إا¤
مليون و 800أالف طالب حاليا ‘ ،حÚ
يبقى عدد اıابر والهياكل البيداغوجية
اŸسصتحدثة ’ يعد و’ يحصصى ،ومن ثّم
فقد أاشصار الطاهر حجار إا ¤الÎكيز على
النوعية مسصتقب Óبد’ من الÎكيز على
الكمية التي اعتمدت من ذي قبل “اشصيا
وم - -دل - -ول ال- -رسص- -ال- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة ل- -رئ- -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،وال- -ت -ي تشص Òصص -راح -ة إا¤
ضصرورة ترقية مسصتوى ا÷امعة ا÷زائرية،
كما كشصف الطاهر حجار أايضصا ا ¤كون
ا÷امعة ا÷زائرية تخّرج منها أاك Ìمن 3
مÓي Úطالب منذ ا’سصتقÓل وإا ¤غاية
الييوم.
وع- -ن قضص -ي -ة –ول اŸرك -ز ا÷ام -ع -ي
ل -ت-ي-ب-ازة إا ¤ج-ام-ع-ة ،أاشص-ار وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع- -ا‹ وال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي إا ¤ك -ون ك -ل
ال-ع-ن-اصص-ر اŸرت-ب-ط-ة ب-ه-ذا اŸف أاصصبحت
م -ت -وف -رة ح -ال -ي-ا م-ن ح-يث ع-دد ال-ه-ي-اك-ل
وال- -ك -ل -ي -ات وع -دد ال -ط -ل -ب -ة واŸؤوط -ري -ن
وغÒه -ا ،وي -رت -قب ب -أان يصص -در م -رسص -وم-ا
تنفيذيا بهذا الشصأان عقب دراسصة اŸلف
Óج -راءات
م- -ن ط -رف ا◊ك -وم -ة وف -ق -ا ل  -إ
اŸعمول بها ‘ هذا الشصأان.

«الشض- - - - -عب» اأّك- - - - -د وزي- - - - -ر
ا’تصض- -ال ج- -م- -ال ك- -ع- -وان ‘
كلمة األقاها Ãناسضبة اختتام
نهائي ما ب Úالثانويات الذي
اح- - -تضض- - -ن- - -ه ن - -ادي ع - -يسض - -ى
مسضعودي با’إذاعة الوطنية،
سض- - - - - - - - -ه- - - - - - - - -رة اأول اأمسس ،اأن
اسض -ت -م -راري -ة ه -ذا الÈن -ام-ج
دل-ي-ل ع-ل-ى “ي-زه ب-خاصضيات
’ ت -ك-اد ت-وج-د ‘ سض-واه ،ف-ه-و
ب - -رن- -ام- -ج ق- -وام- -ه اŸن- -افسض- -ة
ال - -ف - -ك - -ري - -ة وال - -ع - -ل - -م - -ي- -ة،
وال-ت-ح-دي اŸع-ر‘ ‘ ﬂت-ل-ف
ال-ت-خصضصض-ات ،ك-م-ا اأ ّنه فضضاء
م -ن -ت -ظ -م ل -ت -ع-ارف وت-ق-ريب
ال - -ط Ó- -ب وال- -ط- -ال- -ب- -ات م- -ن
ﬂتلف اأنحاء الوطن.
واأوضص- - -ح ك- - -ع- - -وان ب - -اأّن ه - -ذا
الÈنامج يعطي صصورة ‰وذجية
ع -ن اإسص -ه-ام ا’إعÓ-م بشص-ك-ل ع-ام
وا’إذاع - - -ة بشص - - -ك - - -ل خ - - -اصس ‘
مرافقة جهود اŸنظومة الÎبوية
م -ن ح -يث ال -ت -ك -ف -ل ال -ت -ع -ل -ي -م-ي
والÎب -وي ب -اأج -ي -ال -ن -ا ال -ن -اشص-ئ-ة.
منّوها ‘ نهاية كلمته بتثم Úمثل
ه - - -ذه اŸب - - -ادرات وتشص - - -ج- - -ي- - -ع
ال - -ق - -ائ- -م Úع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ن اأج- -ل
مواصصلتها واإشصعاع قيمها العلمية
والفكرية وا’أخÓقية السصامية.
اإنّ ب-رن-ام-ج «ب Úال-ث-ان-وي-ات»
Ãا يثÒه من حماسس ومناظرة
قوية وشصريفة من شصاأنه حشصد
ه - - - -م - - - -م اŸرّشص - - - -حÿ Úوضس
اŸسصابقات التعليمية Ãا فيها
مسصابقة شصهادة البكالوريا‘ ،
جو من التنافسس العلمي رفيع

اŸسصتوى ،شصهد الدور النهائي
ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة Ÿن-افسصة «بÚ
ال -ث -ان -وي -ات» ،ت -ت -وي -ج م -درسص -ة
اأشص -ب -ال ا’أم -ة بسص -ط -ي-ف ب-ل-قب
ه- -ذه اŸن- -افسص -ة ع -ل -ى حسص -اب
م -ن -ت -خب ث -ان -وي -ات سص -ك-ي-ك-دة،
بنتيجة  ٤2نقطة مقابل 35 , 5
نقطة.
ياأتي هذا التتويج بعد جملة
م- -ن ا’أدوار ال- -تصص- -ف -وي -ة ع -ل -ى
اŸسصتوى الوطني ،ليوؤّكد نوعية
التكوين الذي تضصمنه موؤسصسصات
ال -ت -ك -وي -ن ‘ ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشص -ع -ب -ي ’سص -ي -م -ا ‘ م-دارسس
اأشصبال ا’أمة التي تعت Èاÿزان
ال - - - -ذي ’ ي - - - -نضصب ’إط- - - -ارات
اŸسص - -ت - -ق - -ب - -ل .ويضص - -اف ه- -ذا
ال -ت -ت -وي -ج اإ ¤ج -م -ل -ة ال -ن -ت -ائ-ج
اŸمتازة التي ُتحققها مدارسس
اأشص -ب -ال ا’أم -ة ‘ ا’م -ت-ح-ان-ات
ال- -ن- -ه- -ائ -ي -ة ıت -ل -ف ا’أط -وار
ال- -ت- -ع -ل -ي -م -ي -ة ،ب -فضص -ل ال -دع -م
وا◊رصس ال- -دائ- -م Úل- -ل- -ق -ي -ادة
العليا للجيشس الوطني الشصعبي
ال -ت -ي وف -رت ج -م -ي -ع مسص-ب-ب-ات
وعوامل النجاح Ÿدارسس اأشصبال
ا’أمة.
لÓإشصارة ،عرف هذا ا◊فل
اÿت- -ام- -ي ال -ذي ” ت -ن -ظ -ي -م -ه
سصهرة اأول اأمسس Ãقر ا’إذاعة
ا÷زائ - -ري - -ة ،حضص - -ور ك- -ل م- -ن
وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة واللواء
م- -دي- -ر م -دارسس اأشص -ب -ال ا’أم -ة
واللواء مدير ا’إيصصال وا’إعÓم
وال - -ت - -وج - -ي - -ه واŸدي- -ر ال- -ع- -ام
لÓإذاعة ا÷زائرية.
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اأ’حد  20ماي  2018م
الموافق لـ  04رمضضان  1439هـ

الّذكرى  62ليوم الطّالب ببومرداسس

وقفة رمزية با÷امعة ومنظّمات غائبة ب Óأانششطة
اك - -ت - -فت ج - -ام - -ع - -ة اﬁم - -د ب - -وق- -رة
ببومرداسس التي احتضصنت ا’حتفا’ت
ال -رسص-م-ي-ة ل-ه-ذه السص-ن-ة ب-وق-ف-ة رم-زي-ة
ّﬂلدة لذكرى يوم الطالب اŸصصادف لـ
 19م -اي م -ن ك -ل سص -ن -ة ،ف -رغ -م أاه-م-ي-ة
اŸوع-د وال-ق-رار ال-ت-اري-خ-ي الذي اتخذه
ال- -ط -ل -ب -ة سص -ن -ة  1956بÎك م -ق -اع -د
ال-دراسص-ة وا’ل-ت-ح-اق ج-م-اع-يا بالثورة،
إا’ أان اŸوعد  ⁄يخرج عن تنظيم وقفة
 ⁄تتعد مربع اŸعلم التذكاري وتقدË
ق -راءات ع -ل -ى ع -ج-ال-ة م-ن ق-ب-ل ‡ث-ل-ي
الطلبة واÛاهدين.

لغرسس مبادئ الروح الوطنية ،وتلق Úفصضول التاريخ
وم-آاث-ر ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ل-ل-ط-ل-ب-ة والتÓميذ وﬂتلف
اأ’جيال اŸتÓحقة بالتنسضيق مع الهيئات اŸعنية
من جامعة ومديرية الÎبية بهدف ﬁاربة ظاهرة
النسضيان والتنكر لتضضحيات الشضهداء والرعيل اأ’ول
من اÛاهدين ،إا’ أان الكث Òمن اّ Ù
طات “ر
أاح- -ي- -ان- -ا م- -رور ال- -ك- -رام ع- -ل- -ى ه- -ذه اŸوؤسضسض -ات
والقطاعات الÎبوية والتعليمية اŸهتمة بالدرجة
اأ’و ‘ ¤متابعة Œسضيد هذا الÈنامج ‘ اŸيدان،
و–سض -يسس ال ّ-ط -ل -ب-ة وال-تÓ-م-ي-ذ ب-واجب اŸشض-ارك-ة
ال -ف -ع -ل -ي -ة ‘ ت -ن-ظ-ي-م وإا‚اح ﬂت-ل-ف ال-نشض-اط-ات
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة Ãث -ل ه -ذه اŸن -اسض-ب-ات واÙط-ات
التاريخية الهامة.
ال ّسضؤوال ا÷وهري اليوم هو ما موقع اŸن ّ
ظمات
الطÓبية داخل اŸعاهد ا÷امعية بو’ية بومرداسس
‘ ل - -عب ه- -ذا ال- -دور ،وأاخ- -ذ مشض- -غ- -ل ال- -ت- -وع- -ي- -ة
والتحسضيسس واحتضضان مثل هذه اأ’حداث الوطنية
وخاصضة منها مناسضبة  19ماي باعتبارهم معنيّÚ
بالدرجة اأ’و ¤بإاحياء مآاثر واسضتذكار تضضحيات
زمÓئهم من الطلبة ‘ مرحلة كانت فيها ثورة

أاحيت و’ية بجاية ،أامسس ،على غرار و’يات
ال- -وط- -ن ال -ذك -رى  62ل -ل-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ط-الب
اŸصض- -ادف- -ة لـ  19م -اي ،وال-ت-ي شضّ-ك-لت م-رح-ل-ة
ح-اسض-م-ة ‘ ت-اري-خ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية اÛيدة،
والتفت حولها جميع فئات اÛتمع ،من بينهم
ط -ل-ب-ة ا÷ام-ع-ات وث-ان-وي ،Úوال-ذي-ن شض-ارك-وا ‘
مسضÒة ال -ك -ف-اح اŸسض-ل-ح ،وضضّ-ح-وا Ãسض-ت-ق-ب-ل-ه-م
الدراسضي من أاجل الوقوف ‘ وجه اŸسضتعمر
الغاشضم.
النشضاطات اıلّدة لهذه اŸناسضبة تضضّمنت

عدة تظاهرات فكرية ،ثقافية ورياضضية متنّوعة،
شضارك فيها طلبة التكوين اŸهني والعا‹ ،كما
” ت -وزي -ع ج -وائ -ز وه -داي -ا ع -ل-ى اŸت-فّ-وق‘ Ú
ّ
” تنظيم
اŸسضابقات اŸنظّمة باŸناسضبة ،كما ّ
معارضس للصضور واŸقا’ت ال ّصضحفية اّıلدة
للثورة التحريرية ،حيث أابرز هذا ا◊دث الذي
حقق اأ’هداف اŸسضطرة ،بالتحاق فئة الطلبة
والثانوي ‘ Úالثورة ،وهو الدعم الذي مّكن من
إايصضال صضوت ا÷زائر إا ¤اÙافل الدولية.
وبحسضب اÛاهد جودي أاتومي لـ ““الشضعب““،

أاحيا أامسس متحف اÛاهد الذكرى 62
لعيد الطالب اŸتزامن مع  19ماي من كل
سضنة ،وذلك بحضضور وا‹ و’ية ا÷لفة حمانة
قنفاف والسضلطات العسضكرية واأ’منية و‡ثلي
اأ’سضرة الثورية واŸديرين التنفيذي Úبالو’ية
واأ’سض -رة ا÷ام -ع -ي -ة ،وذلك ب-إاق-ام-ة م-ع-ارضس
لنشضاطات الطلبة وإا‚ازاتهم.
م -دي -ر اÛاه -دي -ن ق -دور الشض-ري-ف ع-م-ر
ف- -رح- -ات- -ي ‘ ك- -ل -م -ت -ه ذك -ر ا◊ضض -ور Ãآاث -ر
الشض- -ه- -داء واÛاه- -دي- -ن ،م -ؤوّك -دا ع -ل -ى دور

الطالب باأ’مسس ‘ معركة التحرير واليوم ‘
معركة بناء واسضتقرار ا÷زائر.
من جهته اÛاهد جقبوب بن عبدي أاشضار
إا ¤أاهمية إاحياء هذه اŸناسضبة معرجا على
ال -دور ال -ب -ارز ل -ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري ‘ Úال-ث-ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ،أام-ا ال-دك-ت-ورة أام-ي-ن-ة قÓب فقد
تطّرقت ‘ كلمتها إا ¤مآاثر الطلبة باأ’مسس
وواجبهم ‘ جزائر ا’سضتقÓل.

بومرداسس :ز ــ كمال
رغ- -م ا◊ديث اŸت- -كّ- -رر م- -ن ق- -ب -ل اŸه -ت ّ-م Ú-
بالتاريخ الوطني على أاهمية تكريسس كل ا÷هود

التحرير تدخل منعرجا حاسضما هي بحاجة إا¤
شضبابها وإاطاراتها من ال ّ
طلبة لرفع –دي تسضيÒ
اŸرحلة القادمة ،وأاخذ سضفينة الثورة إا ¤بر اأ’مان
و–قيق ا’سضتقÓل اŸنشضود؟
أام أان اأ’دوار تغيّرت اليوم و ⁄يعد Ãقدور مثل
هذه اŸنظمات سضوى قراءة كلمات سضطحية ‘
وقفة رمزية ،وعجزهم ‘ تنظيم أانشضطة ثقافية
وفكرية ‘ مسضتوى ا◊دث ،واسضتضضافة شضخصضيات
وط-ن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة و‡ث-ل-ي ا–اد ال-ط-لبة اŸسضلمÚ
ا÷زائري Úالذين عايشضوا وصضنعوا إاضضراب الطلبة
التاريخي ،أام وجدوا فقط Ÿمارسضة نضضال من نوع
آاخ -ر ي -ت-ع-ل-ق ب-تسض-ي Òاإ’ضض-راب-ات ا›ÈŸة حسضب
ا◊اج-ة وال-ط-لب وغ-ل-ق م-داخ-ل ال-ك-ل-ي-ات ل-لضضغط
ع -ل -ى اإ’دارة ورئ-اسض-ة ا÷ام-ع-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أاغ-راضس
ضضيقة بعيدا عن اهتمامات الطلبة و–سض Úظروف
التمدرسس ورفع اŸسضتوى التعليمي وبالتا‹ فإان
رسضالة الطالب لهذه السضنة ضضاعت مرت ،Úمرة مع
تغييب اأ’نشضطة ومرة مع تنكر من كان مفÎضضا أاو
هو مفÎضس لتسضلم اŸشضعل.

...وبجاية –يي اليوم الوطني للطّالب بنششاطات ثرّية

..وبا÷لفة :تأاكيد على دور الطّالب باألمسس
معركة التّحرير واليوم ‘ معركة البناء

فإاّن هذا ا◊دث يÈز وعي الطلبة الذين اختاروا
التضضحية بكل شضيء ،وغادروا مقاعد الدراسضة
ب -ا÷ام -ع -ة وال -ث -ان -وي -ات ت -ل -ب -ي -ة ل-ن-داء ال-وط-ن،
وا’ل -ت-ح-اق بصض-ف-وف ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن،Ú
وصضنعوا بذلك ملحمة تاريخية صضنعها الشضعب
ا÷زائري ضضد ا’حتÓل الفرنسضي ،حيث امتدت
ا’نتفاضضة الطÓبية من ا÷امعات إا ¤مقاعد
ال -ث -ان -وي -ات ،وان-خ-رط ب-ذلك ا÷م-ي-ع ‘ ال-ث-ورة
التحريرية ،وتأاكد التحاق الطلبة بصضفوف الثوار،
وبذلك خابت آامال فرنسضا التي كانت تسضعى إا¤
كسضب النخبة ا÷زائرية ،حتى تلعب دور الداعي
لÓندماج معها ،لكن ا÷زائريون رفعوا شضعار
ال -وح -دة ال -وط -ن-ي-ة وه-دف-ه-م ي-ت-م-ث-ل ‘ –ق-ي-ق
اسضتقÓل ا÷زائر.

بجاية :بن النوي توهامي

...ومن البويرة يوم الطالب
ﬁطّة لÓقتداء برسشالة
الشّشهداء لبناء الوطن

ا÷لفة :موسشى بوغراب

...وطلبة جامعة اŸدية يعلنون وفاءهم اŸطلق
لششهداء  19ماي اÿالد

أاح -يت ج -ام -ع -ة الّشص -ه-ي-د ي-ح-ي-ى ف-ارسس
باŸدية صصبيحة أامسس تظاهرة عيد الطالب
’مانة““
–ت شصعار ““بالعلم واŸعرفة نصصون ا أ
’داب
’نسص-ان-ي-ة وا آ
وسص -ط ك -ل -ي -ت -ي ال -ع-ل-وم ا إ
وال-ل-غ-ات ب-حضص-ور السص-لطات اÙلية واللجنة
’م -ن -ي -ة ت -ق -دم -ه -م وا‹ ال -و’ي -ة ورئ -يسس
ا أ
’سص-رة ال-ث-ورية
اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي وا أ
و‡ثلي الشصعب بالغرفت.Ú
أاّك -د ‡ث -ل -و ط -ل-ب-ة ه-ذه ا÷ام-ع-ة ع-قب ت-دّخ-ل
ع -م-ي-د اأ’ئ-م-ة ب-دائ-رة اŸدي-ة ،ب-أان ن-ظ-رائ-ه-م م-ن
شضهداء الوطن كانوا شضبابا من سضÓلة شضعب قارع
ا’سضتعمار طيلة  132سضنة ،وآاثروا التضضحية بالنفسس
والنفيسس من أاجل أان –يا ا÷زائر حّرة كرÁة ،كما
ت -ط ّ-ل -عت ع -ي -ون -ه -م لصض -ع -ود سض-ل-م اÛد ب-ت-دوي-ن
أاسض -م -ائ -ه -م ‘ سض -ج -ل اÿال -دي -ن ع -وضس –صض -ي-ل
شضهادات ﬂتومة بختم اŸسضتعمر ،دّنسس أارضضهم
وهتك عرضضهم وم ّسس قيمهم وشضّوه تاريخهم.
أاّكد اŸتدخّلون رغم قّلتهم ‘ هذا اÙفل بأاّن
ال -ط -الب ا÷زائ -ري ال -ث -ائ -ر ال-ذي اسض-ت-ب-دل ال-ق-ل-م
ب -ال -ب -ن-دق-ي-ة ،ه-و ال-ط-الب ال-ذي اسض-ت-وعب ال-درسس
وحمل الرسضالة و–مل اŸسضؤوولية ،فكان ا÷سضر
اŸوصضل لتحصضيل حريته وانعتاق شضعبه ،فكان
عربونها قوافل من الشضهداء من الطلبة والطالبات
م -ن -ه -م ق -اسض -م زدور ،ع -م -ارة رشض -ي -د ،ط -الب ع-ب-د

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

الرحمان ويحيى فارسس الذي تشضرفت جامعتهم
بحمل اسضمه ،فضض Óعلى أان هذه الهبة كبدت ما
يزيد عن  60تلميذ وتلميذة من ثانوية الدكتور
اﬁمد بن شضنب فمنهم من قضضى نحبه كالشضهيد
امام الياسس ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديÓ
كاأ’سضتاذ ﬁمود اسضكندر.
واسض- -ت- -ط -رد ه -ؤو’ء ق -ول -ه -م ب -إاع Ó-ن ع -زم -ه -م
باإ’قتداء بأاسضÓفهم ““هممنا من هممهم وإارادتنا
من عزÁتهم ‘ –مل مسضؤوولية خدمة وطننا
اŸفدى والذود عنه من كل اÿطوب التي تتهّدده
أاك Ìمن أاي وقت مضضىÃ ،ا يÎبّصس ببلدنا وما
يحاك ضضده من دسضائسس ومؤوامرات““ ،مبدين أايضضا
اسض -ت -ع -داده -م ‘ ذلك م -ن خ Ó-ل ع -ظ -م -ة ت -اري -خ
ا÷زائر وتضضحيات أاسضÓفهم التي ترعى سضيادة
البÓد وبسضÓح العلم الذي بدونه ’ Áكن –قيق
السضؤودد اŸنشضود ورفاهية الشضعب““.
واختتم اŸتدّخلون بالقول““ :سضنكون أاكّ “ Ìسضكا
بوحدتنا الوطنية وصضونا ◊دودنا ،وواقف Úصضفا
واحدا إا ¤جانب قيادتنا الرشضيدة واإ’رادة الصضلبة
÷يشض -ن-ا ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي سض-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني اŸرابط على ا◊دود ،ولكل اأ’سضÓك
السضاهرة على أامن واسضتقرار ا÷زائر““.

اŸدية :علي ملياÊ

أاحيت و’ية البويرة وعلى غرار و’يات
الوطن ذكرى  68ليوم الطالب،حيث غادر فيها
الطلبة مقاعد ا÷امعة يوم  19ماي 1956
ولّبوا نداء الوطن والتحقوا بصضفوف جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وأاع-ط-وا ال-ن-فسس ا÷دي-د
ل- - -ل- - -ث - -ورة م - -ن ج - -م - -ي - -ع ا÷وانب خ - -اصض - -ة
الدبلوماسضية.
و–ت شض -ع -ار ““ب -ال -ع -ل -م واŸع -رف -ة نصض-ون
اأ’مانة““ ،سضطّر برنامج ثري تخليدا للحدث
التاريخي ،حيث اّتجه مصضطفى ليما Êوا‹
و’ي -ة ال -ب -وي -رة رف -ق -ة أاح -م -د ب -وت-ات-ة رئ-يسس
اÛلسس الشضعبي الو’ئي والسضلطات اŸدنية
وال -عسض -ك -ري -ة إا ¤اŸع -ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن
Óسض Ó- -ك اÿاصض - -ة ب - -إادارة
اŸت- - -خصضصس ل  - -أ
الشضؤوون الدينية واأ’وقاف أاين ”ّ تكر60 Ë
م -ن ث -ل -ة م -ن ال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن خ-ت-م-وا ال-ق-رآان
للموسضم الدراسضي .2018 / 2017
وذك -ر م-دي-ر الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واأ’وق-اف
ب- -دور ال- -زواي- -ا ‘ Œن- -ي- -د ا÷زائ -ري Úضض -د
اŸسضتعمر ،كما ”ّ إاعطاء انطÓقة فعاليات
مسض -اب -ق -ة ال -تصض -ف -وي -ة ب ÚطÓ-ب ال-زواي-ا ‘
ح- -ف- -ظ ال -ق -رآان ،وال -ت -ي Œرى خ Ó-ل شض -ه -ر
رمضض -ان وسض -ت -خ -ت -ت-م ‘ اأ’سض-ب-وع اأ’خ Òم-ن
شضهر رمضضان ،كما أالقيت ﬁاضضرة من طرف
اأ’سض-ت-اذ ج-م-ال شض-رف-اوي ب-ال-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غية
حول دور الزوايا ‘ ثورة التحرير.
وب -دي -وان م-ؤوسضسض-ات الشض-ب-اب أاع-ط-ى وإا¤
الو’ية إاشضارة انطÓق لقافلة فنية لتنشضيط
” توزيع
سضهرات ليا‹ رمضضان  ،2018كما ّ
الوسضائل البيداغوجية لفائدة أاكادÁية الطفل
Ãبلغ  50.000دج للحصضة الواحدة.
” تكر Ëآايت بن عمر
و‘ نفسس السضياقّ ،
سضا ⁄الذي كّرسس حياته ‘ خدمة اإ’نسضانية
أاين كان على رأاسس عدة جمعيات من بينها
التÈع بالدم
والهÓل اأ’حمر ا÷زائري ،كما زار الوفد
ال- -رسض- -م- -ي م- -ع- -رضض -ا لصض -ور أاب -ط -ال ال -ث -ورة
ا÷زائرية وقام بافتتاح قاعة رياضضة خاصضة
بالنسضاء ،حيث دعا وا ¤الو’ية الشضباب بأاخذ
العÈة من هذه اŸناسضب وا’قتداء برسضالة
الشّضهداء خدمة للوطن.

البويرة :ع ــ نايت رمضشان
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...ومن عاصشمة األهقار مداخÓت تاريخية
وأانششطة ثقافية باŸناسشبة

خّلد اŸركز ا÷امعي ا◊اج موسضى أاق أاخاموخ
بعاصضمة اأ’هقار ،على غرار باقي و’يات الوطن،
ال -ذك-رى  62ل-ل-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ط-الب واŸصضادف
ل-ت-اري-خ  19م -اي م -ن ك -ل سض -ن -ةÃ ،ج -م -وع -ة م -ن
اأ’نشضطة التاريخية والثقافية ،بحضضور السضلطات
اÙلية وعلى رأاسضهم وا‹ الو’ية (دومي جي.)‹Ó
أاّك -د أاسض-ت-اذ ال-ت-اري-خ اŸع-اصض-ر ب-اŸرك-ز ك-دي-دة
مبارك ‘ مداخلته التاريخية ،التي عرج فيها على
ا◊دث ال- -ت- -اري- -خ- -ي ،بضض- -رورة اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
اŸكتسضبات اŸتوّفرة للطّالب ‘ الوقت ا◊ا‹،
مطالبا إاّياه بحتمية مضضاعفة ا÷هد لرقي وتطوير
ال -وط -ن ،وم-واصض-ل-ة مسضÒة اآ’ب-اء واأ’ج-داد ال-ذي-ن
كافحوا ‘ مثل هذا اليوم منذ  62سضنة ،من أاجل أان

ي -ن -ه -ل ال-ط-ل-ب-ة م-ن ال-ع-ل-وم واŸع-رف-ة م-ن أاسض-ات-ذة
وطني ‘ ،Úوقت  ⁄تكن ‘ متناولهم ‘ ذلك
الوقت.
ت-خّ-ل-ل ا’ح-ت-ف-ال أانشض-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة متنوعة على
غ -رار قصض -ائ-د شض-ع-ري-ة ت-ن-اولت ال-ذك-رى ال-وط-ن-ي-ة،
والتي أابدع ‘ إالقائها شضعراء من طلبة اŸركز،
وعرضس مسضرحي باŸناسضبة ÷معية صضرخة الركح
للمسضرح والفنون الدرامية ،سضّلطوا فيه الضضوء على
مسضÒة كفاح الطالب منذ الثورة التحريرية وإا¤
غاية يومنا هذا ،ليختتم ا’حتفال بتوزيع تكرÁات
للمتفّوق ‘ Úبعضس اأ’نشضطة اŸنظمة باŸناسضبة.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

ثّمنت القرار السصيادي للجزائر بشصأان اّتفاق الشّصراكة مع
’وروبي ،حنون:
ا’–اد ا أ

ضشرورة إاعادة احتكار الدولة للّتجارة اÿارجية ولو بصشفة مؤوّقتة
’م -ي -ن-ة ال-ع-ام-ة
ج ّ-ددت ا أ
◊زب العمال لويزة حنون
تأاييدها لـ ““القرار السصيادي““
الذي اتخذته ا÷زائر بشصأان
ات -ف -اق الشص-راك-ة م-ع ا’–اد
’وروبي ،من خÓل رخصس
ا أ
ا’سص- -تÒاد ال -ت -ي ف -رضص -ت -ه -ا
وك-ذا ق-ائ-م-ة ال-واردات ال-تي
قلصصتها بشصكل كب.Ò

حياة ــ ك
ق -الت ح -ن -ون ،أامسس ‘ ،ال -ك -ل -م -ة ا’ف -ت -ت-اح-ي-ة
’جتماع اŸكتب السضياسضي للحزب ‘ دورة عادية
له ،بشضأان تقليصس قائمة اŸواد اŸسضتوردة خاصضة
اŸنتوجات واسضعة ا’سضتهÓك ،أانها خطوة إايجابية
و«سض -ي -ادي -ة““ ل -ل -ج -زائ -ر ال -ت -ي تسض -ع -ى ا ¤ح -م -اي-ة
اق -تصض -اده -ا ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي  ⁄ي-ح-ب-ذه ا’–اد
اأ’وروب -ي ،ب -ال -رغ -م م -ن أان ا’ت -ف -اق ال -ذي ي-ج-م-ع
الطرف– ⁄““ Úقق منه ا÷زائر سضوى اÿسضارة““،
على حد تعبÒها.
و‘ سض -ي -اق م -تصض -ل ،وب-ع-د أان ثّ-م-نت ال-ق-رارات
اŸتخذة بشضأان التجارة اÿارجية ،و التي –تاج –
حسض - -ب- -ه- -ا – ا ¤ق- -رارات اك Ìصض- -رام- -ة ◊م- -اي- -ة
ا’ق-تصض-اد ال-وط-ن-ي ،أارج-عت ح-ن-ون ارت-ف-اع أاسض-ع-ار
اŸواد واسضعة ا’سضتهÓك منها اÿضضر إا““ ¤عدم
–دي- -د ه- -وامشس ال- -رب- -ح““ ،ال- -ت- -ي Œع -ل ال -ت -ج -ار
يفرضضون أاسضعارا تناسضبهم ،ويحدث ذلك ‘ ظل
““غياب الرقابة ،وهو الدور الذي تضضطلع به وزارة
التجارة““.
هذا الوضضع تضضيف حنون ،يؤوكد ضضرورة عودة
““اح -ت -ك -ار ال -دول -ة ل -ل-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ول-و بصض-ف-ة
مؤوقتة‡ ،ا يسضاهم ‘ ضضبط التجارة الداخلية ،كما
جّددت مطلبها بإاعادة فتح اŸسضاحات العمومية
ال -كÈى اŸغ -ل -ق -ة م -ن -ذ زم -ن ،ع -ل -ى اع -ت -ب-ار أان-ه-ا
تسض- -ت -ق -طب اŸواط -ن Úال -ذي -ن ي -فّضض -ل -ون اق -ت -ن -اء
مسض-ت-ل-زم-ات-ه-م م-ن-ه-ا (ع-ل-ى غرار مصضانع ا◊ليب)،

باعتبارها تقّدم لهم منتوجات بأاسضعار
مقبولة ،كما أاّن إاعادة النشضاط لهذه
ال- -فضض -اءات يسض -اه -م ‘ خ -ل -ق ف -رصس
العمل.
ولفتت ‘ سضياق ا◊ديث إا ¤أاّن
““ا’ن -ك -م -اشس ال -ذي ي-ع-رف-ه ا’ق-تصض-اد
ال- -وط -ن -ي ال -ن -اج -م ع -ن اأ’زم -ة ال -ت -ي
شضهدتها اÙروقات منذ  ،2014أادى
ا ¤تراجع ‘ القدرة الشضرائية بنسضبة
 40باŸائة‡ ،ا يؤودي بالضضرورة ا ¤انخفاضس ‘
ا’سضتهÓك.
وفيما يتعلق Ãشضروع قانون اŸالية التكميلي،
تتوّقع حنون أانه لن يناقشس وأانه Áر من خÓل
““أام -ري -ة““ ،ل -ك -ن -ه -ا ت -رى أان ›لسس اÙاسض -ب -ة ق-د
أاعطيت له صضÓحيات أاك Èوهذا امر إايجابي ،غÒ
أانه ’ Áتلك – حسضب رايها – الوسضائل واإ’مكانيات
Ÿراقبة  25أالف مؤوسضسضة.
و‘ سضياق مغاير– ،دثت حنون عن ذكرى اليوم
الوطني للطالب ( 19ماي  ،)1956حيث ذكرت بهذه
اÙطة الهامة ‘ تاريخ الثورة التحريرية مقارنة
بالوضضع الراهن ،وأاكدت على اسضتمرارية ›انية
ال -ت -ع -ل -ي -م ،غ Òان -ه -ا ت -رى ان ا÷ام-ع-ات ‘ وضض-ع
وصضفته باÿط ،Òبعد ان ” منح اعتماد إ’نشضاء
جامعات خاصضة ،كما سضجلت وجود ““تقهقر على
اŸسضتوى السضياسضي أاي دور ا÷امعة كإاشضعاع فكري
وسض -ي -اسض -ي ع -ل -ى اع -ت -ب -ار ان ال -ط -ل-ب-ة ه-م ال-ن-خب
وإاطارات الغد ،اذا كانوا ‡نوع Úمن عقد ندوات
فكرية..؟““.
كما اغتنمت اأ’مينة العامة للحزب السضانحة
ل -ت -ج -دي -د م-وق-ف ا◊زب اŸؤوي-د وال-داع-م ل-ك-ف-اح
الشض-عب ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،ونّ-ددت ب-اÛزرة الوحشضية
ال -ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا ‘ حّ-ق-ه ال-ك-ي-ان الصض-ه-ي-و ،Êوال-ت-ي
أاثارت موجة كبÒة من التضضامن على اŸسضتوى
‡ا جعل اللجنة اأ’‡ية ◊قوق اإ’نسضان
الدو‹ّ ،
‘ اجتماعها اأ’خ Òتدين هذه اÛازر ،وقامت
ب -ت -أاك -ي-د ““شض-رع-ي-ة ح-ق ع-ودة الÓ-ج-ئ Úل-دي-اره-م،
وت- -ع- -ويضض -ه -م Ãن -ازل اأخ -رى إاذا ك -انت م -ن -ازل -ه -م
مشضغولة““.

بعدما اختار مقري الّتواصصل بدل اŸقاطعة

هل تنجح ““حمسس““ أاين فششل ““األفافاسس““؟
ب - -إاع Ó- -ن رئ- -يسس ح- -رك- -ة
›ت-م-ع السص-ل-م ““ح-مسس““ عبد
ال -رزاق م -ق -ري ،ال -ذي خ-ل-ف
ن - - - -فسص - - - -ه ‘ اŸنصصب خÓ- - - -ل
أاشص -غ -ال اŸؤو“ر ا’سص -ت -ث -ن-ائ-ي
السصابع ،عن إاجراء اتصصا’ت
مع القوى السصياسصية ا◊ية ‘
ال -ب Ó-د ب -ه -دف ال -وصص -ول إا¤
ت- -واف- -ق وط- -ن- -ي ،ي- -ك- -ون ق -د
انضص -م إا ¤ع -دة أاح -زاب سص -ب -ق -ت-ه ‘ ط-رح
ال- -ف- -ك- -رة ب- -ي- -ن- -ه- -ا ح- -زب ج- -ب -ه -ة ال -ق -وى
’ف -اف -اسس““ ،وك -ذا ح -رك -ة
ا’شصÎاك- -ي -ة ““ا أ
’صصÓ- -ح ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -ت -ي  ⁄ت -ن -ج -ح ‘
ا إ
تكليلها بنتيجة.

فريال بوششوية
ك -م-ا ك-ان م-ت-وّق-ع-ا ع-ب-د ال-رزاق م-ق-ري ال-ذي
ضض -م -ن ع -ه -دة ج -دي -دة ع-ل-ى رأاسس ““ح-مسس““⁄ ،
ينتظر كثÒا للكشضف عن أاهم ما يعتزم القيام به،
وع Ó- -وة ع - -ل - -ى ت- -أاك- -ي- -د مشض- -ارك- -ة ا◊رك- -ة ‘
ا’نتخابات الرئاسضية للعام  ،2019فإاّنه –دث
عن اعتزام ا◊ركة الدخول ‘ اتصضا’ت واسضعة
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ت -واف-ق وط-ن-ي ،ف-ك-رة ق-دÁة
جديدة ما دام كل اŸبادرين بها عجزوا عن
Œسضيدها ‘ أارضس الواقع.
رهان مقري على ا’تصضا’ت مع القوى ا◊ية
ل -ت -ح -ق -ي -ق ت -واف -ق وط -ن -ي ال -ت -ي سض -ب -ق -ه إال -ي-ه-ا
““اأ’فافاسس““ ،يبدو غريبا ليسس فقط لكونه خÓل
العهدة اأ’و ¤عاد للتموقع ‘ اŸعارضضة ،ليÈز
اخ-تÓ-ف-ه ع-ن سض-اب-ق-ه أاب-و ج-رة سض-ل-ط-ا ،Êال-ذي
شضارك ‘ ا◊كومة ،وكذا ‘ التحالف الرئاسضي
إا ¤جانب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع
الوطني الدÁقراطي ،مغÒا بذلك موقع ا◊زب

من خندق اŸعارضضة إا ¤اŸوا’ة.
كما أاّن مقري ’ طاŸا اعÎضس
على مشضاركة ““حمسس““ ‘ ا◊كومة،
و ⁄يسض -ان -د ““اأ’ف -اف -اسس““ رغ -م اأن-ه
رافع لطرح ‡اثل ،و’ تشضكيÓت
أاخرى ذهبت ‘ نفسس ا’Œاه ،أامر
سض-ي-عّ-ق-د م-ن م-ه-م-ت-ه ق-لي’ Óسضيما
وأان ه - -ذه اأ’ح - -زاب ق - -د ق - -وب- -لت
م - -ب - -ادرت - -ه - -ا ب- -ال- -رفضس ،أاو ع- -دم
ال- -ت- -ف- -اع- -ل ،وب- -ال -نسض -ب -ة ◊زب ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
ا’شضÎاكية فيحسضب له على اأ’قل اسضتضضافته
من قبل أاغلب التشضكيÓت السضياسضيةÃ ،ا فيها
اŸوا’ة ،هل تنجح قيادة ““حمسس““ أاين فشضلت
أاحزاب أاخرى؟
ولعل اأ’مر اأ’كيد أانّ الرهان على التوافق
ال -وط -ن -ي وال -ت -واصض -ل م -ع ال -ط -ب -ق -ة السض-ي-اسض-ي-ة
وا◊ك -وم -ة ،ي -ع-ت Èم-ن-ع-رج-ا ‘ السض-ي-اسض-ة ال-ت-ي
تعتمدها القيادة القدÁة ـ ا÷ديدة لـ ““حمسس““،
ب -ع -دم -ا اخ -ت -ارت ‘ وقت سض -اب -ق ال-ت-خ-ن-دق ‘
اŸعارضضة ›ددا ،رافضضة اŸشضاركة ‘ ا÷هاز
التنفيذي ،ورغم خيار مقري للقيام Ãشضاورات
تخصس الوفاق الوطني ،الذي يؤوكد تغي ÒاŸنهج
اŸع -ت -م -د خ Ó-ل ع -ه -دت -ه اأ’و ،¤إا’ أان م-ه-م-ة
مقري ‘ إاقناع زمÓئه من قادة التشضكيÓت
السض -ي -اسض -ي -ة اأ’خ-رى ،ق-د ي-ك-ون مصضÒه-ا ن-فسس
مصض Òالتجارب السضابقة.
وفشضل مثل هذه اŸبادرات التي تعود ‘ كل
م -رة إا ¤ال -واج -ه -ة –ت غ-ط-اء –ق-ي-ق ال-وف-اق
الوطني ،يعود بدرجة أاو ¤إا ¤اأ’نانية السضياسضية
على اأ’رجح ،كون كل تشضكيلة تريد أان –سضب
اŸبادرة لها ،وتكون القافلة ما يعت Èمكسضبا لها،
’سضيما وأاّنه ’ يفصضلنا عن ا’نتخابات الرئاسضية
سضوى أاشضهر.
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فيما اسشُتحسشن عمل ا÷معيات اÒÿية Ãعسشكر

Œاوزات عرفتها العملية التضصامنية بعد تقليصس عدد اŸسصتفيدين
^ معوزون ضشحية تصشفيات حزبية داخل اÛالسض البلدية

معسشكر :أام ا.Òÿسس

من إأحدأث ألفرق وتصصحيح موقف ألبلديات ألتي
خذلت موأطنيها خاصصة شصريحة ألفقرأء وألمعوزين
ألتي تمارسض وأجبها أ’نتخابي طمعا في كسصب
رضصى رئيسض ألبلدية وألظفر بقفة رمضصان.

فوضشى ببلدية سشيدي قادة
واŸنتخبون يطالبون بالتحقيق
ط -الب ع -دد م -ن أل -م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ب-م-ج-لسض ب-ل-دي-ة
سصي د ي ق ادة في رسصالة أإلى و ألي معسصكر -
أسصتلمت «ألشصعب» نسصخة منها  ،-بفتح تحقيق
م -ع -م -ق ح -ول ق -ائ -م -ة أل -مسص -ت-ف-ي-د ي-ن م -ن ق-ف-ة
رمضص -ا ن ب -ب -ل -د ي -ة سص-ي-د ي ق-ادة ،و أت-ه-م أ ع ضص-اء
مجلسض ألبلدية محل ألموضصوع رئيسض ألبلدية
ب -م -ن -ح ق -ف -ة رمضص -ا ن ع -ل -ى أسص -ا سض أل -ت -م -ي -ي -ز
و ألمح ابا ة من خÓل أإعطاء أ’أ ولوية لم ناضصل ي
ألح ب ألذ ي ينتمي أإليه وهم عائÓت ’ تحتاج
أإل- -ى أ’إع- -ان -ة أل -غ -ذ أئ -ي -ة خ Ó-ف غ -ي -ر ه -ا م -ن
ألعائÓت ألتي أقصصيت من قائمة ألمسصتفيدين
رغم ظروف ألفقر وألعوز ألتي تتخبط فيها
وب -دل -ي -ل حصص -ول أرب -اب ه -ذ ه أل -ع -ائÓ-ت ع-ل-ى
أل- -م- -ن -ح -ة أل -ج -زأف -ي -ة  .و أ ضص -اف أل -م -ن -ت -خ -ب -و ن
ألمطالبين بالتحقيق في قفة رمضصان أن رئيسض
ب- -ل- -د ي- -ة سص- -ي- -د ي ق- -ادة ح- -ا ول أل- -ت- -م- -ل صض م- -ن
ألمسصوؤ ولي ة بتق د يم أسصتقالته مبررأ خلفي ة ذ ل ك
ب-ع-د ق-د رت-ه ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات كل موأط ن ي
سصيدي قادة ليترأجع عن قرأر أ’سصتقالة في

تمكنت مصصالح ألدرك ألوطني ببلدية بني وألبان من حجز أكثر من
 1200كلغ من أللحوم ،ألتي كانت موجهة لÓسصتهÓك ألمحلي ،حيث تم
ذبح  10أغنام و 04عجول بطريقة غير قانونية ،دأخل ألمذبح ألبلدي
خارج أوقات ألعمل ،في ألفترة ألليلية ،ودون مرأفقة من ألمصصالح
ألبيطرية.

أآ خ ر ل ح ظ ة .

’دارة ‘
منتخبون ينسشفون جهود ا إ
تنظيم عملية قفة رمضشان

أما في بلدية معسصكر ،تم أإ’عÓن عن قوأئم ألمعوزين
على موأقع ألتوأصصل أ’جتماعي ،أأ’مر ألذي أثار
حفيظة ألموأطنين وأعتبروه نوع من ألتشصهير وأإ’هانة
خÓف مصصالح بلدية معسصكر ألتي بررت طريقتها
ألجديدة في أإ’عÓن عن أسصماء ألمسصتفيدين من قفة
رمضصان برغبتها في إأضصفاء ألشصفافية على ألعملية
ألتضصامنية.غير أن ألعملية شصابها ألكثير من ألغموضض
بأاحياء معسصكر ومناطقها ألشصبه حضصرية حيث تجنبت
أل -م -ل -ح -ق -ات أإ’دأري -ة ت -ع -ل -ي -ق ق-وأئ-م أل-مسص-ت-ف-ي-دي-ن
وأإ’عÓن عنها ،أأ’مر ألذي منع من معرفة أسصماء
أل -مسص -ت -ف -ي -دي -ن وتسص -بب ف-ي ح-رم-ان ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
أل -ع -ائ Ó-ت أل -م -ع -وزة م -ن ق -ف -ة رمضص -ان ،ع -ل-ى غ-رأر
أل-م-ل-ح-ق-ة أإ’دأري-ة ب-ن-وأري ح-م-و أي-ن ت-م تسص-ل-ي-م قفة
رمضصان لفÓحين كبار وإأطارأت متقاعدين وحرمت
منها أأ’رأمل وألعائÓت ألمحتجة.ووصصفت هذه ألفئة
أل -م -ح -روم -ة م -ن إأع-ان-ة رمضص-ان إأقصص-ائ-ه-ا ب-ال-ع-ق-اب
ألممارسض عليها أ’نها لم تمنح صصوتها لرئيسض ألملحقة
أإ’دأرية خÓل أ’نتخابات ألمحلية ،أأ’مر ألذي أجمع
عليه عدد من ألمنتخبين وحتى إأدأريين قاموأ على
تنظيم قفة رمضصان لهذأ ألموسصم بالقول أنها عملية
تضصامنية أرأدت ألسصلطات ألو’ئية تنظيمها عن حسصن
نية لكن ألموقف كان لصصالح ألشصعبوية وألتصصفيات
ألحزبية كانت ألعائÓت ألمعوزة ضصحيتها أأ’ولى.

وق-د أخ-ط-رت أل-مصص-ال-ح أل-ب-ي-ط-ري-ة ،أل-ت-ي ت-دخ-لت ف-ي أل-ي-وم أل-م-وألي
لمعاينة هذه أللحوم ألمحجوزة وألتأاكد من صصÓحيتها ،وألتصصرف فيها
Óجرأءأت ألقانونية ألمعمول بها في هذه ألحا’ت.
طبقا ل إ

سشكيكدة :خالد العيفة

‘ ظل غياب ثقافة اŸسشتهلك

ملبنة سصيدي خالد بتيارت تكثف من إانتاجها ‘ شصهر رمضصان

تيارت:ع/عمارة
وتم وضصع برنامج خاصض بالشصهر ألفضصيل بدء
م-ن أ’ن-ت-اج أإل-ى غ-اي-ة أل-تسص-وي-ق وب-ك-م-ي-ة ك-بيرة
.حيث تم ألكشصف عن أإنتاج  180ألف لتر مبسصتر
يوميا وكان ألتسصويق في أليوم أ’أول من ألشصهر
ألفضصيل أنطلق بـ 170ألف لتر في أليوم أ’أول
وألثاني.
حسصب ألمشصرفين على تسصيير ألملبنة فانه وبعد

مÓحظة زيادة ألطلب من طرف ألموأطنين تم
تكثيف أ’نتاج وتسصخير  4فرق تعمل على مدأر
 24سصاعة يوميا بالتناوب ،و’ سصيما أن ملبنة
سص -ي-د خ-ال-د تسص-وق م-ن-ت-وج-ه-ا م-ن أل-ح-ل-يب أإل-ى
خ -ارج و’ي -ة ت -ي -ارت ك -ت -يسص -مسص -ي-لت وأ’أغ-وأط
وألبيضض وألجلفة وغيلزأن مما أدى أإلى أكتظاظ
ق -اط -رأت أل -ت-ج-ار ،ف-ي-م-ا ت-م ف-ت-ح ن-ق-اط ل-ل-ب-ي-ع
جديدة.
وحسصب تجار ألجهة ألجنوبية للو’ية فان و’ية
سصعيدة تسصاهم بقسصط معتبر في تلبية طلبات
ألموأطنين ،و رغم أن ألطلبات في نقاط ألبيع
أصصبحت مرتفعة مقارنة مع ألعرضض ’فتقاد
ألمسصتهلك ثقافة ألتزود بالكمية ألتي يريدها،
حيث أصصبح يطالب بالضصعف أو ألضصعفين في
أل -ي -وم م -ق -ارن -ة م -ع أ’ي -ام أل-ت-ي سص-ب-قت شص-ه-ر

رمضصان.ورغم أن ألمشصرفين على تسصيير ألملبنة
ط-م-اأن-وأ أل-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن ب-ت-وف-ي-ر ج-ميع طلباتهم
بسصبب ألكميات ألمنتجة يوميا أإ’ أن ألطوأبير ’
تزأل تشصهدها بعضض نقاط ألبيع ،وهو ما يرأه
ألموزعون لكن ثقافة أ’سصتهÓك بالنسصبة لمادة
ألحليب ’ تزأل لم ترق ألى متطلبات ألمنتجين،
وتفيد أ’حصصائيات أن أنتاج ألحليب تضصاعف
أإلى ثÓثة أضصعاف بالنسصبة للحليب ألمبسصتر.
غير أن بعضض ألبلديات تشصهد نقصصا في ألتوزيع
أو ب-ك-م-ي-ة ’ ت-ف-ي ب-غ-رضض أل-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن ألذين
ي -ت-ه-اف-ت-ون ع-ل-ى أل-ح-ل-يب ’ سص-ي-م-ا أل-م-وظ-ف-ي-ن
وألعاملين بسصبب ضصيق ألوقت وألذين يلتحقون
متاأخرين و يجدون مادة ألحليب قد نفذت،
وي -ب -ق -ى أل -ح -ل -يب سص -ي -د أل -م -ائ -دة ل-ك-ن ث-ق-اف-ة
أسصتهÓكه تبقى من أ’أولويات لتنظيم ألسصوق.

وسشط فرحة سشبقتها دموع العائÓت

تسصليم مفاتيح  500مسصكن عمومي إايجاري ببلدية اŸيلية
” تسش -ل -ي -م م -ف -ات -ي -ح حصش-ة  500مسشكن
عمومي إايجاري Ãنطقة «بوتياسض» ببلدية
اŸيلية ،العملية “ت بعد رفع كل العقبات
ال- -ت -ي ك -انت ت -ع -ي -ق ع -م -ل -ي -ة تسش -ل -ي -م ه -ذه
السش-ك-ن-ات خ-اصش-ة ال-ب-ن-اي-ات الفوضشوية التي
أاع -اقت أاشش -غ -ال ال -ت -ه -ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ل-ل-ح-ي
السش -ك -ن -ي ،وق-د شش-ه-دت ال-ع-م-ل-ي-ة أاج-واء م-ن
ال-ب-ه-ج-ة وال-ف-رح-ة ب-ع-د طول انتظار ،وعÈ
اŸسش -ت -ف -ي-دي-ن ع-ن سش-ع-ادت-ه-م ،خصش-وصش-ا وان
أاغلب العائÓت كانت ‘ أامسض ا◊اجة لهذه
السشكنات

ودأمت م- -ع- -ان -اة أ’ن -ت -ظ -ار ل -زي -د م -ن ث Ó-ث
سص -ن -وأت ،بسص -بب ت -ع -ط -ل أل -رب -ط ب -م -خ -ت -ل-ف
ألشص- -ب- -ك- -ات ،م- -ن ك- -ه- -رب- -اء وغ -از ،وألصص -رف

شصركة توزيع الكهرباء والغاز تواصصل عملية
التحصصيل ديونها بتمÔاسصت
ما نسصبته  ٪27مترتبة على ألقطاع أ’قتصصادي،
و٪45مترتبة على ألقطاع ألعمومي.
في سصياق أخر ،أضصافت رباعي حفيظة ،أن ألشصركة
ت -زأم -ن -ا م-ع دخ-ول م-وسص-م ألصص-ي-ف ،وسص-ع-ي-ا م-ن-ه-ا
لترشصيد إأسصتعمال ألطاقة ،باشصرت ألمصصالح بحملة
ت-حسص-يسص-ي-ة ح-ول أإ’سص-ت-ع-م-ال أل-ع-قÓ-ن-ي ل-ل-ط-اق-ة،
ترتكز بالدرجة أأ’ولى على دق أأ’بوأب ،وهذأ على
شصكل قافلة تجوب جميع ألقرى و ألمنازل بعاصصمة
ألو’ية ،مكونة من أعوأن مؤوهلين ومختصصين ،من
أج-ل ت-ق-دي-م أل-نصص-ائ-ح وأإ’رشص-ادأت ل-ل-زب-ائن ،فيما
يخصض أإ’سصتهÓك أأ’مثل للطاقة ،وألحفاظ على
سص Ó-م -ت -ه -م م-ن خÓ-ل م-رأق-ب-ة وت-ف-حصض ألشص-ب-ك-ة
ألدأخلية للكهرباء وألغاز.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

من أاجل ا÷زائر أاو’ وا÷لفة أابدا

حجز أاك Ìمن  1200كلغ من اللحوم ببني والبان بسصكيكدة

أاك -دت إادارة م -ل-ب-ن-ة سش-ي-دي خ-ال-د ب-ت-ي-ارت أان
“وين السشوق اÙلية Ãادة ا◊ليب خÓل ششهر
رمضش -ان اŸب -ارك ،ت -ت -م بشش -ك-ل ي-ل-ب-ي اح-ت-ي-اج-ات
اŸواط -ن Úوحسشب ت -ق -دي -رات ال -ع -رضض وال -ط-لب
’ن -ت -اج
ال- -ق- -ائ- -م- -ة ع -ل -ى إاحصش -ائ -ي -ات خ -اصش -ة ب -ا إ
وا’سشتهÓك.

قاربت  100مليون د.ج

ت-واصش-ل م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-كهرباء والغاز
’هڤار ‘ ،حملة –سشيسض لفائدة
بعاصشمة ا أ
زب -ائ-ن-ه-ا م-ن أاج-ل دف-ع اŸسش-ت-ح-ق-ات اÎŸت-ب-ة
عليهم ،بعد أان عرفت ارتفاع معت ÈخÓل
’خÒة‡ ،ا دف- -ع ب- -اŸدي- -ري- -ة إا¤
ال - -فÎة ا أ
ال -ع -م -ل ع -ل-ى اسشÎج-اع ال-دي-ون ال-ع-ال-ق-ة ‘
أاقرب وقت ‡كن.
ف -ي ه -ذأ ألصص-دد ،أك-دت أل-م-ك-ل-ف-ة ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى
مسص-ت-وى م-دي-ري-ة ت-وزي-ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غاز بعاصصمة
ألو’ية ،رباعي حفيظة «للشصعب» بأان ألمديرية من
خÓل هذه ألخطوة ،تعمل على ألتوأصصل مع زبائنها
وتحسصيسصهم بضصرورة أإ’سصرأع في تسصديد ألديون
ألمترتبة عليهم لتفادي عملية قطع ألتمويل بالتيار
ألكهربائي وألغاز وألتي سصتنطلق في أأ’يام ألقليلة
ألقادمة ،خاصصة وأن ألديون بلغت  90مليون دينار،

عرفت عملية توزيع قفة رمضشان بو’ية
م -عسش-ك-ر تÓ-ع-ب-ات و Œاوزات ع-دة  ⁄ت-ع-د
ت-خ-ف-ى ع-ل-ى ال-ع-ي-ان ،خ-اصش-ة بعد أان خالفت
ب-عضض ال-ب-ل-دي-ات ق-رار وا‹ م-عسش-ك-ر ت-ن-ظيم
ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ال -تضش -ام -ن -ي -ة وت -وزي -ع ال -ط -رود
ال -غ -ذائ -ي -ة ع-ل-ى ال-ع-ائÓ-ت اÙت-اج-ة اŸق-در
عددها وفق بطاقية اŸعوزين  -التي أاعدتها
ء على عدد
مصشالح النششاط ا’جتماعي بنا ً
اŸسشتفيدين من اŸنحة ا÷زافية للتضشامن و
منحة اŸعاق - Úبـ 41أالف معوز.

وكان وألي معسصكر محمد لبقى قد ألتزم خÓل
أل-ت-حضص-ي-رأت أل-مسص-ب-ق-ة ل-لشص-ه-ر أل-فضص-ي-ل بالتنظيم
ألصص- -ارم ل- -ق- -ف- -ة رمضص -ان ع -ل -ى أسص -اسض أن ت -ذهب
أإ’عانات ألغذأئية إألى مسصتحقيها مطالبا بتوحيد
محتويات ألقفة ،دون أن يعلم ألوأفد ألجديد على
رأسض و’ية معسصكر قبل أشصهر أنه ’ جدوى من
ألتنظيم وألتعليمات ألصصارمة مادأمت للناسض هنا
سصوأبق قضصائية في سصرقة قفة رمضصان من مخازن
ألبلديات وإأخفائها في مخازن ألخوأصض تحضصيرأ
إ’عادة بيعها.
يأاتي هذأ خاصصة وأن أأ’مر يتعلق بآا’ف ألقفف
على غرأر قضصية قفة رمضصان بالمحمدية وتغنيف
في موسصم رمضصان لنحو أربع سصنوأت خلت ،زيادة
على ألمتابعات ألقضصائية ضصد عدد من ألمنتخبين
ألمحليين في موضصوع قفة رمضصان وتضصخيم فوأتير
ألموأد ألغذأئية ومشصاكل أخرى عديدة ومتعددة
دف -عت ب-ه-ي-ئ-ة أل-م-ج-لسض ألشص-ع-ب-ي أل-و’ئ-ي ل-ل-ع-ه-دة
ألسص-اري-ة ب-ال-م-ط-ال-ب-ة ب-اسص-ت-ب-دأل أل-ط-رود أل-غ-ذأئية
ب -ح -وأ’ت ب-ري-دي-ة ت-ف-ادي-ا ل-ل-مشص-اك-ل وأل-م-ت-اب-ع-ات
ألقضصائية وأأ’كثر من ذلك تجنب تمّرد ألمنتخبين
Óدأرة وألتي
ألمحليين على ألقرأرأت ألتنفيذية ل إ
كان آأخرها قرأر تقليصض عدد ألمسصتفيدين من قفة
رمضصان وتحطيم شصعبوية رؤوسصاء ألبلديات ألذين ’
مجال لهم لخدمة موأطنيهم ومن منحهم أصصوأتهم
ـ أوضصح وأنسصب  -من قفة رمضصان.
و’حظ ألمسصتفيدون من قفة رمضصان هذأ ألموسصم،
ألفرق ألحاصصل في محتويات ألطرود ألغذأئية ألتي
ل -م ت -ك -ن م -وح -دة ،وأخ-تÓ-ف-ات ب-ي-ن أل-ق-ف-ف أل-ت-ي
ت-خصصصص-ه-ا ه-ي-ئ-ة أل-هÓ-ل أأ’ح-م-ر أل-ج-زأئ-ري لسصد
عجز ألبلديات وألقفف ألتي توفرها هذه أأ’خيرة
لفقرأئها ،حيث تبلغ قيمة أأ’ولى قيمة  7أ’ف
دينار جزأئري وتقل ألثانية عن مجموع ألفي دينار.
وتمكنت ألجمعيات ألخيرية تحت تسصميات مختلفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألصص -ح -ي ،ج -رأء وج -ود شص -ال -ي -ه-ات ف-وضص-وي-ة
عرقلت عملية ألربط ،وأوضصح بشصير فار وألي
أل -و’ي -ة «أن مصص -ال -ح -ه ك-انت ف-ي ت-ح-دي م-ع
أل-وقت ل-م-وأصص-ل-ة وأت-م-ام أ’شص-غ-ال ،خصص-وصصا
ألمتعلقة بالربط بمختلف ألشصبكات ،وطمئن
طالبي ألسصكن بالو’ية أن «عملية توزيع ألسصكن
ما تزأل متوأصصلة».
Óشصارة ،أسصتفادت بلدية ألميلية ،من حصصة
ل إ
سص-ك-ن-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ،ح-يث ت-م ت-خصصيصض برنامج
يضصم  2530مسصكنا ،حيث تم توزيع حصصة تقدر
بـ  2036مسصكنا ،وتبقى من ألبرنامج حصصة
تقدر بـ 494مسصكنا بمنطقة أسصرأدون.
وفي سصياق أخر ،تم مؤوخرأ ،تحديد أأ’رضصيات
ألمخصصصصة إ’نجاز  750مسصكنا ترقويا مدعما

في ألصصيغة ألجديدة عبر سصت بلديات عبر
إأقليم و’ية جيجل ،ويتعلق أأ’مر بـ  430مسصكنا
ب -ب -ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ،وت-ت-ج-زأ ع-ل-ى  310سصكنات
ب-م-ن-ط-قة مزغيطان ،و 120مسص-ك-نا بالمدخل
ألشصرقي.
أم -ا ف-ي ب-ل-دي-ة أل-ط-اه-ي-ر ،أع-ل-ن ع-ن ت-ح-دي-د
أأ’رضصية لـ  100مسصكن بمنطقة أو’د صصالح،
و 50مسصكنا ببلدية ألشصقفة 90 ،مسصكنا في
بلدية ألقنار ،و 50مسصكنا بالتجمع ألرئيسصي
ب -ال -م -ي -ل-ي-ة ،وك-ذأ إأن-ج-از  30مسص-ك-ن-ا ب-بلدية
ألسصطارة.

جيجل :خالد.ع

فعاليات اÛتمع اŸد Êوا÷معيات يثمنون
مسصاعي الوا‹ با÷لفة

ث- -م- -ن ‡ث- -ل -و اÛت -م -ع اŸد Êم -ن ﬂت -ل -ف
الششرائح و خاصشة فئة الششباب اŸنضشوية –ت
العديد من ا◊ركات الششبانية اŸسشاعي التي
’دارة اÙل -ي -ة –ت إاشش -راف وا‹
ت- -ق -وم ب -ه -ا ا إ
ال -و’ي -ة (ح -م-ان-ة ق-ن-ف-اف) وال-ع-م-ل م-ع-ه ب-ك-ل
إاخÓصض من أاجل مصشلحة و’ية ا÷لفة ،وكل
’خÒة
م- -واط- -ن- -ي -ه -ا ،خ -اصش -ة م -ع اÛه -ودات ا أ
وال -زي -ارات اŸك -وك -ي -ة ال -ت -ي ي -ب -ذل -ه -ا ‘ إاط -ار
–سش Úمسش- -ت- -وى ال- -ت- -ن- -م -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف ق -رى
وبلديات الو’ية.

ا÷لفة :موسشى بوغراب
وأسص-ت-حسص-نت م-خ-ت-ل-ف شص-رأئ-ح أل-م-ج-ت-مع ألمدني،
ج -م -ي -ع أل -مسص -اع -ي وأ’سص -ت -د’’ت أل -رأم-ي-ة ن-ح-و
أل -ن -ه -وضض ب-وأق-ع ن-ج-اح أل-ت-ن-م-ي-ة أل-م-حّ-ل-ي-ة ب-و’ي-ة

ألجلفة ،وألتي تقوم بها أإ’دأرة ألمحلية ويشصرف
على إأرسصائها وألي ألو’ية ’حتوأء ألوضصع ببلديات
أل -و’ي -ة ،وت -ف -ع-ي-ل ك-ل م-ا ي-ج-ري م-ن ح-رأك ح-ول
قضصايا ألسصاعة ألتي تهم ألموأطن عامة وألشصباب
خاصصة بالو’ية وألتي تصصب في غالب أأ’حيان حول
أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصص-ادي-ة وأ’ج-ت-ماعية وألبشصرية ألتي
تمسض قضصايا ألشصغل وألسصكن وتحسصين ألخدمات
في جميع أإ’دأرأت ألمحّلية وألتي تنعكسض إأيجابا
على ألوضصع أ’جتماعي وعلى سصكان وموأطني هذه
ألو’ية ألشصاسصعة وألمليونية.
من جهة أخرى ،أكد ألمجتمع ألمدني وألجمعيات
ألفاعلة ألتزأمهم بدعم بكل ما من شصأانه أن يخدم
أل -و’ي -ة «م -ن أج -ل أل -ج -زأئ -ر أو’ وأل-ج-ل-ف-ة أب-دأ»
وينعشض ألحركة ألتنموية ويثمن مجهودأت ألخيرين
ورفع ألفكر ألبشصري وتنميته نحو موأطن يجسصد
ألموأطنة ألحقيقية في وطن يحميه ألجميع.

Óنارة بتقنية الÓد
هدفه بلوغ التغطية الششاملة ل إ

رئيسس بلدية وادي برقشس لـ«الشصعب»:
^ خصشصشنا أاك Ìمن  34.2مليار للنهوضض بالتنمبة بالبلدية

كشش- -ف رئ- -يسض ب- -ل -دي -ة وادي ب -رقشض
›اه- -د ه- -واري ‘ تصش- -ري- -ح صش- -ح- -ف- -ي
÷ريدة الششعب أان مصشا◊ه قد باششرت
‘ اع - - -داد مشش - - -روع ه - - -ام ي- - -ه- - -دف إا¤
ال -ن -ه -وضض ب -ال -ت -ن-م-ي-ة ‘ ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة
ال -ف -قÒة ال -ت -ي ت -ق -ع اŸدخ -ل ا÷ن -وب -ي
الششرقي لو’ية ع“ Úوششنت.

ويعد تدعيم ألبلدية باإ’نارة ألعمومية بتقنية ألÓد
أهم ألمشصاريع ألتي لقيت نجاحا كبيرأ بالمنطقة،
ح -يث وصص -لت أل -ت -غ -ط-ي-ة إأل-ى  100ب-ال-م-ائة بقرية
ألحماينة على خلفية أسصتهÓكها لمبلغ مالي يقدر
بـ 03مÓيير سصنتيم و’ تزأل أأ’شصغال في حدود
ألـ ٪50بمقر ألبلدية وأدي برقشض وذلك من خÓل
رصصد غÓف مالي يقدر بـ 07مÓيير سصنتيم.

وفي مجال ألتهيئة فقد تم رصصد 07مÓيين دج من
أجل ألتهيئة ألخارجية لشصارع أإ’خوة رقيق بوأدي
برقشض كشصطر أول ،مع أعادة تهيئة مدخل ألبلدية
بـ 04مÓيين دج في حين وبغية ألنهوضض بقطاع
ألشص -ب-اب وأل-ري-اضص-ة ف-ق-د ت-م إأن-ج-از م-ل-عب م-دع-م
بالعشصب أ’صصطناعي بقرية ألماينة بمبلغ  11مليار
سصنتيم.
كما تم تزفيت حي ألبركة وحي ( )RHPبوأد
برقشض بمبلغ  2.2مليار سصنتيم ،كما تم تدعيم 32
مسص-ك-ن ري-ف-ي ب-ا’ن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة ،وت-جري أشصغال
ت -ج-دي-د ق-ن-وأت أل-م-ي-اه ألصص-ال-ح-ة ل-لشص-رب ب-ق-ري-ة
ألحماينة .وأكد ذأت ألمسصؤوول أن هدفه هو تعميم
أ’نارة ألعمومية بتقنية ألÓد ألمتطورة زيادة على
ضصمان ألتهيئة ألشصاملة للبلدية ألتي تضصم 1200
نسصمة ألذي وضصعوأ ثقتهم فيه للمرة ألثانية.

 ...وزيادة على مششاريع بـ 66.9مليار سشنتيم للنهوضض بالبلدية

منطقة صصناعية جديدة Ãنطقة شصنتوف لدعم اقتصصاد الو’ية

أط-ل-قت م-دي-ري-ة ألصص-ن-اع-ة ل-و’ي-ة ع-ي-ن ت-م-وشص-نت
درأسصة شصاملة ’سصتحدأث منطقة صصناعية جديدة
ب -ن-اح-ي-ة شص-ن-ت-وف شص-رق لضص-م-ان م-دأخ-ي-ل ج-دي-دة
ل-دع-م م-ن-ط-ق-ة أل-نشص-اط-ات أل-وأق-عة بمنطقة شصعبة
أل -ل -ح -م ،ه -ذه أل -م -ن -ط -ق-ة أل-ت-ي سص-ت-ت-رب-ع ع-ل-ى 04
ه -ك -ت -ارأت ق -اب -ل-ة ل-ل-ت-وسص-ي-ع م-ن شص-أان-ه-ا أل-ن-ه-وضض
بالمنطقة حسصب ما أكده رئيسض ألبلدية بن صصالح
سصعيد خاصصة وأن بلدية شصنتوف تعد إأحدى أهم
ألبلديات تطورأ بالو’ية.
وتم أختيار ألمنطقة نتيجة ما عرفته ألمدينة من
قفزة في أطار ألطاقة ألشصمسصية حيث تعد نمودجا
بعد تأاهيل أ’نار ألعمومية بكل ألمناطق ألريفية
بتقنية ألÓد وألطاقة ألشصمسصية بغÓف مالي قدر

بـ 18مليار سصنتيم موزعة على  03أشصهر.
وأشصار ذأت ألمسصؤوول أنه تم تخصصيصض  900مليون
سصنتيم من أجل إأقامة مسصاحات خضصرأء مدعمة
ب -ال -رشض أل -م -ح -وري ،ك -م -ا ت-م م-ب-اشص-رة أن-ج-از أول
نافورة تعمل بتقنية ألجيدو بـ 06مÓيير سصنتيم ،كما
ت -م إأن -ج -از م -ل -عب م-غ-ط-ى ب-ال-عشصب أ’صص-ط-ن-اع-ي
ب -غ Ó-ف م-ال-ي ي-ق-در بـ 26م -ل -ي-ار ،زي-ادة ع-ل-ى 03
مÓعب جوأرية بـ 26مÓيير سصنتيم ،هذه ألمنشصآات
من شصأانها أن تجعل من منطقة شصنتوف إألى قطب
أقتصصادي هام يجمع مابين ألفÓحة وألصصناعة.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

العملية ’قت اسشتحسشانا كبÒا للصشائمÚ

إافطار جماعي أ’من و’ية بسصكرة مع سصائقي اŸركبات
ب -ادرت ،م -ن -ذ أول أي -ام شص -ه -ر رمضص -ان أل -م -ع -ظ-م،
مصصالح أمن و’ية بسصكرة بتنظيم عملية إأفطار
جماعي لفائدة مسصتعملي ألطريق تفعي Óللعمل
ألجوأري ألهادف إألى تقريب ألموأطن من شصطرته،
وم -وأصص -ل -ة ل -ل -م-ب-ادرأت أإ’نسص-ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
Óمن ألوطني وخصصوصصا خÓل
ألمديرية ألعامة ل أ
ألشصهر ألفضصيل ،وذلك على مسصتوى ألحاجز أأ’مني
ألثابت ألمتوأجد بالمدخل ألشصمالي لو’ية بسصكرة
وتحت إأشصرأف ألسصيد مرأقب ألشصرطة رئيسض أمن
ألو’ية هامل يوسصف ،وبتأاطير من إأطارأت أمن
أل -و’ي -ة ك -م -ا أرف -قت ع -م -ل -ي -ة أإ’ف -ط -ار ب -ح -م -ل-ة
تحسصيسصية تمحورت حول ألوقاية ألمرورية ،وحث
سص -ائ -ق أل -م -رك -ب-ات ع-ل-ى ضص-رورة أح-ت-رأم إأشص-ارأت

أل -م -رور م-ع ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ت-ح-وي ع-ل-ى نصص-ائ-ح
وإأرشصادأت للتقليل من ألسصرعة خصصوصصا قبيل وقت
أإ’فطار.
ك-م-ا شص-م-لت م-ائ-دة أإ’ف-ط-ار أل-ج-م-اع-ي ت-وزي-ع 34
وجبة سصاخنة ومتنوعة دأخل خيمة مهيأاة لذأت
ألغرضض وقد ’قت ألعملية أسصتحسصان مسصتعملي
أل-ط-رق م-ن-وه-ي-ن ب-ال-م-ب-ادرأت ألمسصتمرة للمديرية
Óمن ألوطني ألرأمية إألى ألحفاظ على
ألعامة ل أ
أروأح وم -م -ت-ل-ك-ات أل-م-وط-ن-ي-ن خ-اصص-ة خÓ-ل ه-ذأ
ألشص -ه -ر أل -ع-ظ-ي-م إأل-ى ج-انب ت-وط-ي-د أل-عÓ-ق-ة ب-ي-ن
ألشصرطة وكافة ألفاعلين في ألمجتمع.
وألجدير بالذكر أن مصصالح أمن و’ية بسصكرة ،قد
سص-ط-رت ب-رن-ام-ج-ا أم-ن-ي-ا خ-اصض ب-الشص-ه-ر أل-فضص-يل
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لقبال الكب Òعلى سسوق الزواليـــة بأاول مـــاي
«الشسعب» تسستطلع ا إ

07

سسوق تضسامنية Ÿواجهة ا’رتفاع وكشسف اŸضساربة ‘ اأ’سسعار
لولية
^ زيادات ب 5 Úإا 10 ¤دنان Òفرضستها الّزيادة ‘ اŸادة ا أ
^ إاقبال أاصسحاب مطاعم الّرحمة أاّثت على سسلوكيات اŸسستهلك العاصسمي

يشسهد ال ّسسوق التضسامني لل–اد العام للعمال ا÷زائري Úبسساحة أاول ماي إاقبال كبÒا للمواطن Úلقتناء ﬂتلف اŸواد واŸنتوجات الغذائية ،وبأاسسعار ‘ متناول اŸسستهلك العاصسمي الذي وجد ‘ هذا الفضساء
الفرصسة اŸناسسبة لشسراء مسستلزماته ،غ Òأانّ ما أاجمع عليه التجار اليوم و‡ثلو مصسانع اŸنتوجات الغذائية أان فارق السسعر ارتفع Ãا يقارب  10إا 15 ¤دنان Òمقارنة بالسسنة اŸاضسية بالنظر إا ¤الزيادة ‘ اŸادة
لولية.
ا أ
مباشسر للسسلع من المنتج اإلى المسستهلك ،وكذا جناح
خالدة بن تركي
خاصض بالخضسر والفواكه التي حاول اأصسحابها عرضض
اأفضس -ل ال-م-ن-ت-ج-ات ال-م-وسس-م-ي-ة م-ن ه-ذه ال-م-واد ل-ج-لب
تصسوير :فوأز بوطارن
ال -زب-ائ-ن ال-ذي فضس-ل ع-دد م-ن-ه-م ال-ت-ج-وال ب-ي-ن ج-م-ي-ع
الأجنحة من اأجل الوصسول اإلى اأفضسل العروضض التي
عرفت سساحة التحاد العام للعمال الجزائرّيين توافدا
كانت تنافسسية.
كبيرا للمواطنين في اليوم الثالث من رمضسان لشسراء
وقال عدد من المواطنين الذين تحّدثت اإليهم «الشسعب»
مختلف المواد والمنتوجات الغذائية الضسرورية على
اأنّ الأسسعار معقولة وفي متناول المسستهلك مقارنة بما
غ-رار ال-ل-ح-وم ب-اخ-تÓ-ف اأن-واع-ه-ا ،الأج-ب-ان وال-ح-ل-يب،
يعرضض اليوم في الأسسواق الأخرى ،واأّنها ل تختلف
وك -ذا م -ادة ال -ب -ط -اط -ا ال -ت -ي صس -ن -عت ال-ح-دث ب-ال-ن-ظ-ر
كثيرا عن الأخرى الموجودة في السسوق فيما يخصض
للطوابير التي وصسلت اإلى مدخل السسوق بسسبب فارق
الأسسعار ،في حين توجد بعضض المنتوجات لزالت بعيدة
السسعر الذي وصسل اإلى  20دج مقارنة بالسسنة الماضسية،
عن القدرة الشسرائية للمواطن.
وهو ما وقفت عليه «الشسعب» في جولتها السستطÓعية.
من جهتها ،اسستحسسنت اإحدى السسيدات التي وجدناها
في طابور جناح بيع الأجبان الأسسعار التي قالت اإنها
في متناول المسستهلك ،غير اأن الوصسول اإلى الأحسسن
يسستلزم تفقد جميع الأجنحة للوصسول اإلى العروضض
المناسسبة.
ال -م -ت -ج ّ-و ل ب -ي -ن اأج -ن -ح -ة السس -وق ال -تضس -ام-ن-ي يÓ-ح-ظ
ال-ط-واب-ي-ر ال-ط-وي-ل-ة ع-ل-ى ب-عضض ال-م-ن-ت-ج-ات ع-لى غرار
ال -ف -ري -ن -ة السس-م-ي-د ،وك-ذا الأج-ب-ان ب-اخ-تÓ-ف اأن-واع-ه-ا
الحليب ،والعصسائر التي عرفت عروضسا كبيرة لقت
اسستحسسان الزبائن الذين تهافتوا على الجناح لشسراء
من جهته عرف جناح بيع اللحوم المجّمدة اإقبال كبيرا
حسسب تعبير بعضض ممثلي مصسانع جبن «تارتين».
مختلف الأنواع وباأثمان خيالية نالت اسستقطاب الزبون غياب الرقابة
واسستغراب البعضض الآخر بالنظر اإلى فارق  30دج في والملفت لÓنتباه بجناح المعجنات اأن سسعر الكسسكسض ن -فسض الأم -ر ب -ال -نسس -ب -ة ل -عÓ-م-ة «شس-ي-زي» ال-ت-ي ع-رفت م -ن ط -رف ال -زب -ائ -ن لشس -راء ال-دج-اج ،ال-ذي ب-ل-غ ال-ك-ل-غ
قارورة العصسير بين سسعر السسوق والأسسواق الأخرى اأو زاد بـ  10دنانير اأي بسسعر  120دينار ،غير اأن عرضض ع -روضس-ا م-خ-ت-ل-ف-ة ،وك-ذا ال-ج-ب-ن ال-م-بشس-ور ال-ذي ي-ك-ث-ر الواحد  290دج في حين الطازج وصسل على مسستوى
شسراء كيسسين مقابل كيسض بدون ثمن لقى اإقبال الزبائن الإقبال عليه في الشسهر الفضسيل بالنظر اإلى اسستعماله السس- -وق اإل- -ى  310دي -ن -ار م -ا ج -ع -ل الإق-ب-ال ي-ك-ث-ر ف-ي
محÓت بيع المواد الغذائية.
اأّكد تجار بيع الفرينة لدى زيارة «الشسعب» لجناحها وبشسكل كبير جعل المواد تنفذ بشسكل سسريع في السسوق في العديد من الأطباق ،حيث عرف هذا الأخير عرضض السساعات الأولى من الصسباح على شسراء اللحوم البيضساء
وب -اخ -ت Ó-ف اأن -واع -ه-ا ،اأّن الّسس -ع-ر زاد م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة الذي يعرف ذروة الإقبال بين السساعة  9صسباحا اإلى شس -راء  3اأك -ي-اسض وال-ث-الث م-ج-ان-ا ،خ-اصس-ة واأن ال-ك-يسض المجمدة.
الماضسية بما يقارب  5دنانير في بعضض الماركات ،في غاية  13بعد الزوال اأين تقل الحركة التجارية اإلى غاية ال- -واح- -د ي -ق ّ-د ر بـ  70دي -ن -ار ،ف -ي ح -ي -ن ع -رف ك-ذلك وما لوحظ في اليوم الثالث من رمضسان بجناح اللحوم
حين قّدر سسقف الزيادة في هذه المادة بـ  10دنانير السس -اع -ات الأخ -ي-رة ق-ب-ل الإف-ط-ار ،ح-يث تشس-ه-د ج-ن-اح تخفيضسات عند شسراء  3اأكياسض بـ  10دنانير ،وهو سسعر البيضساء ،اأن اآراء المسستهلك بشساأن اللحوم المجمدة
ال -مصس -ن-ع ي-ق-ول م-م-ث-ل ال-ج-ن-اح ،وه-و الأم-ر ذات-ه ال-ذي تغّيرت خاصسة البيضساء وهو ما يوضّسحه التوافد الكبير
مقابل عروضض مغرية شسراء  2اأكياسض فرينة مقابل اآخر التمور توافد للمواطنين ومن مختلف الأحياء.
وقفت عنده «الشسعب» فيما يخصض مادة «الياغورت» لهم على الجناح على عكسض الطازجة التي وصسلت نسسبة
بدون ثمن ،وهي العملية التي لقت اسستحسسان الزبائن
الذي عرف هو الآخر كذلك تخفيضسات وعروضض نالت مبيعاتها في اليوم  300كلغ في اليوم.
ال -ذي -ن ت -ح-دث-وا اإل-ي-ن-ا واأّك -دوا اأن ال-م-ب-ادرة م-ن شس-اأن-ه-ا
اإعجاب الزبون واسستقطاب الكثير منهم بالنظر اإلى وتجدر الإشسارة اأنّ السسوق التضسامنية التي تقام منذ
الخ- -ت Ó-ف ف -ي السس -ع -ر ب -ح -وال -ي  10دن-ان-ي-ر م-قارنة بضسع سسنوات اأصسبحت تسستقطب العائÓت ذوي الدخل
المحدود التي تجد في هذه الفضساءات ضسالتها لقتناء
بالأسسواق الأخرى.
المواد الغذائية ومختلف المنتوجات والألبسسة باأسسعار
معقولة نسسبيا.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ع -رف ج -ن -اح ال -ح -ل -يب
ومشس -ت -ق -ات -ه خ -اصس -ة الأج -ب -ان ب -اخ -تÓ-ف
اأنواعها اإقبال المواطنين الذين توافدوا
ع -ل -ى ال -م -ك -ان لق -ت -ن -اء م -خ -ت -ل -ف ال-م-واد لح -ظت «الشس -عب» خÓ-ل ال-ج-ول-ة السس-ت-طÓ-ع-ي-ة ال-ت-ي
المعروضسة لسسيما ما يتعلق بجبن شسيدار ق-امت ب-ه-ا ب-ي-ن اأج-ن-ح-ة الّسس -وق ال-تضس-ام-ن-ي-ة اأّن -ه-ا تضسم
و»باأسسعار تنافسسية» ،حسسب ممثلي مختلف ال-ع-دي-د م-ن ال-م-وؤسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة وال-م-دّع -م-ة من قبل عرفت ال ّسسوق التضسامنية توافدا كبيرا لمسسيري مطاعم
الأج-ن-ح-ة ال-م-وزع-ة ب-ال-م-كان والذين تعالت الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب ،اإضسافة اإلى جناح ال-رح-م-ة ل-ل-ت-بضس-ع وشس-راء م-خ-ت-لف المنتوجات الغذائية
اأصسواتهم لجلب المزيد من الزبائن الذين خاصض بعروضض شسهر رمضسان يتعلق بالأدوات المنزلية ،ب-اأسس-ع-ار زه-ي-دة ل-ت-وف-ي-ر الإط-ع-ام ل-ل-ع-ائÓ-ت المحتاجة
ت-واف-دوا ع-ل-ى ال-م-ك-ان بشس-ك-ل ك-ب-ير ،خاصسة الألبسسة وكذا بيع السسيارات من قبل شسركة التصسنيع وعابري السسبيل ،اأين اأكدت اإحدى مسسيرات المطاعم
اأمام التنوع الذي عرفه الجناح فيما يخصض «سس -ي-م-ا م-وت-ورز» ال-ت-ي ع-رفت اإق-ب-ال ك-ب-ي-را م-ن ط-رف اأن المواد المعروضسة جد مناسسبة بالنظر اإلى الميزانية
العÓمات ،حيث عرفت سسعر الأجبان فارق الشسباب الراغب في الطÓع على التخفيضسات الخاصسة المخ ّصسصسة لمطاعم الرحمة التي تفرضض البحث عن
مسساعدة الزبون الذي يعاني اليوم
في ظل جشسع التجار الذي يسستغلون الشسهر الفضسيل  20دي-ن-ار ب-ي-ن السس-وق ال-تضس-ام-ن-ي وف-ي ال-خ-ارج ب-ي-ن-ما بشسهر رمضسان ،غير اأنّ ما ميّز عروضض هذه السسنة السسعر الزهيد لتوفير المشستريات الضسرورية في اإعداد
لفرضض الأسسعار التي يرغبون فيها خاصسة في ظل عرفت زيادة مقارنة بالسسنة الماضسية بفارق يتراوح بين خاصسة في العصسائر والحليب ومشستقاته اأن التسسويق مائدة رمضسان التي تكون مجهزة بكامل الأطباق التي
 5اإلى  10دنانير بسسبب الزيادة في المادة الأولية على
تليق بالصسائم المحتاج.

تخفيضسات وعروضس خيالية بجناح بيع
الفرينة والسسميد

ارتفاع مبيعات اللّحوم البيضساء
اّÛمدة اإ 500 ¤كلغ يوميا

ا◊ليب ومشستّقاته ينال حصسة ا’أسسد
من مشسÎيات زبائن ال ّسسوق
الّتضسامني

الّتسسويق اŸباشسر من اŸنتج اإ ¤اŸسستهلك
شسعار ال ّسسوق الّتضسامني
منتوجات ال ّسسوق الّتضسامني تسستقطب
مسسّيري مطاعم الّرحمة

لسسعار الّتنافسسية التي يوّفرها
نظرا ل أ

«سسوق رمضسان» بÈج بوعريريج وجهة ﬁدودي الدخل واŸواطنÚ

يعرف «سسوق رمضسان» بÈج بوعريريج إاقبال منقطع النظ Òمن طرف
اŸواط -نﬁ Úدودي وضس -ع-ي-ف-ي ال-دخ-ل ،ب-ح-يث ي-ت-وف-ر ه-ذا السس-وق ال-ذي ”
ل–اد العام للعمال ا÷زائري Úبالتنسسيق مع مديرية التجارة
فتحه Ãقر ا إ
وج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة اŸسس -ت -ه -لك وإا–اد ال -ت -ج -ار ع -ل -ى ك -ل أان -واع السس -ل -ع ذات
السستهلك الواسسع خاصسة ‘ شسهر رمضسان.

وأاّكد رئيسض جمعية حماية المسستهلك لولية برج بوعريريج عبد الحميد زايدي ،أاّن
هذا السسوق يعد متنفسسا لمحدودي وضسعيفي الدخل ،حيث يوفر الخضسر والفواكه
والمواد الغذائية والحليب ومشستقاته ،باإلضسافة إالى السسميد ومختلف العجائن،

التمور ،اللحوم الحمراء والبيضساء
وبأاسسعار تنافسسية ومنخفضسة مقارنة باألسسواق والمحÓت.
وأاضساف المتحدث أان فكرة السسوق التي انطلقت منذ  03سسنوات ،والذي يفتح أابوابه
كل شسهر رمضسان لقيت اسستجابة من طرف التجار
وم -ؤوسسسس -ات اق -تصس -ادي -ة سس -اه -مت ف -ي-ه م-ن خÓ-ل ع-رضض م-ن-ت-ج-ات-ه-ا ،وب-ل-غ ع-دد
المشساركين هذه السسنة  16عارضسا في مختلف المجالت ومختلف السسلع التي لقيت
إاقبال كبيرا من طرف المواطنين.
وأاشسار رئيسض جمعية المسستهلك أان أاسسعار بعضض المواد السستهÓكية بهذا السسوق
تعد جد تنافسسية ومنخفضسة مقارنة بالمحÓت واألسسواق العادية ،فسسعر الدجاج
مث 250 Óدينار للكيلوغرام في حين سسعره في المحÓت  320دينار ،وهو نفسض
الشسيء بالنسسبة للحوم الحمراء التي يوفرها هذا السسوق وانخفضض بـ  100دينار في

الكيلوغرام.
كما يوفر سسوق رمضسان ما بين  1500و 2500كيسض حليب يوميا من طرف ملبنة
مجانة ،كما يوفر السسميد بسسعره المقنن بـ  1000دينار للكيسض  25كيلوغرام ،ويوفر
أايضسا التمور الممتازة بأاسسعار ل تتجاوز  600دينار ،في حين يبلغ سسعرها في
المحÓت بين  800و 1000دينار والتي تقوم بعرضسها شسركة مطاحن البيبان.
وت-زام-ن-ا والّشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل دع-ا رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة ال-مسس-ت-ه-لك ع-ب-د ال-ح-م-ي-د زاي-دي
ال-م-واط-ن-ي-ن إال-ى ضس-رورة ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى اسس-ت-ق-رار األسس-ع-ار م-ن خÓ-ل الق-تناء
العقÓني لÓحتياجات ،وعدم اللجوء إالى شسراء كميات كبيرة من أاجل التكديسض،
وذلك للمحافظة على ميزان العرضض والطلب ،وبالتالي المحافظة على اسستقرار
األسسعار ،كما عّبر المتحدث عن أامله في أان يكون سسوق رمضسان العام القادم في
مكان أاوسسع ،وذلك من أاجل منح فرصسة لعدد أاكبر من العارضسين للمسساهمة فيه.

أاشسرف وا‹ سسوق أاهراسس عباسس بداوي مع غرة شسهر رمضسان على
لسس-واق ال-ب-ل-دي-ة ا÷واري-ة ال-ت-ي ّ” ت-ه-ي-ئتها أامام
ف-ت-ح ال-ع-دي-د م-ن ا أ
لسسواق التي تتوّزع
لسسعار ،هذه ا أ
التجار مع ضسمان مراقبة صسارمة ل أ
على العديد من البلديات أاغلبها على مسستوى بلدية سسوق أاهراسس،
لسس-واق ﬁف-زة ج-دا م-ق-ارن-ة Ãا ع-ليه
لسس-ع-ار ع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ذه ا أ
ا أ
على مسستوى اÙلت خاصسة اسسعار اللحوم ،حيث بلغ سسعر الدجاج
 310دج للكيلو غرام ،كذلك اÿضسر والفواكه وبأاسسعار معقولة.
لكن بعيدا عن هذه األسسواق لزالت أاسسعار الخضسر والفواكه ملتهبة في العديد
من نقاط البيع ،فأاسسعار اللحوم الحمراء وصسل سسعر الكلغ الواحد منها إالى

حدود  1300دج والكلغ الواحد من الدجاج إالى  380دج بعدما كان قبل رمضسان
 250دج ،ما جعل بعضض المسستهلكين يقتنون اللحوم المجمدة.
وبيعت السسلطة بسسوق وسسط المدينة بـ  120دج والطماطم بـ  80دج والبطاطسض
بـ  50دج للكيلوغرام ،فيما وصسل سسعر التمر الممتاز إالى أازيد من  600دج.
وتشسّكلت طوابير من المواطنين أامام محÓت بيع الحليب واللبن ،وحتى محÓت
الحلويات التقليدية الموجودة في بعضض األحياء ،ورغم غÓء أاسسعار مختلف
المواد الغذائية إال أان المتجول في أاسسواق المدينة يفاجأا باإلقبال والتهافت
المنقطع النظير على شسراء مختلف المنتجات ،في ظل عودة حركية تجارية
ونشساط مكّثف صسنعه عدد من شسباب المدينة ،الذين نصسبوا طاولت لبيع

الزلبية واألعشساب الخضسراء من «دبشسة» و»كرافسض» والطوابير الكبيرة حول
محÓت بيع اللبن والحليب الطبيعي.
وفي الوقت الذي عّبر فيه بعضض المتسسّوقين عن تذّمرهم من موجة ارتفاع
األسسعار مرة أاخرى بعد تطمينات الجهات المعنية ،طالب آاخرون بضسرورة
تدخل هيئات الرقابة لتسسقيف األسسعار وفرضض الرقابة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

...وسسوقا ﬁامدية أاحمد وال ّسسوق اŸغطّى ببلدية سسوق أاهراسس الّنموذج النّاجح

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

أأ’حد  20ماي  2018م
ألموأفق لـ  04رمضشان  1439هـ

من مراسسلينا

’كل اÿفيف» تتحّول إا ¤بيع «الز’بية» و»قلب الّلوز «با÷لفة
Óﬁت «ا أ

تغي Òقياسشي لنششاط Œاري يّدر أرباحا طائلة

سسارع بعضض التجار إا ¤تغي Òنشساطهم التجاري با÷لفةÃ ،ا يتماشسى مع الشسهر الفضسيل ،حيث –ولت Óﬁت «الفاسست فود»
وأاغراضض أاخرى إا ¤صسنع ا◊لويات العصسرية والتقليدية على غرار الز’بية وقلب اللّوز ،التي انتشسرت انتشسارا رهيبا ‘ ﬂتلف
’مر الذي أادى بالعديد من أاصسحاب Óﬁت
الشسوارع مع إاقبال كب Òمن السسكان ،هناك من كان يزاول هذا النشساط من قبل ،ا أ
’كل اÿفيف واŸقاهي إا ¤تغي Òخدماتها وحصسرها ‘ إاعداد اŸرطبات.
ا أ

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ول -ل -ت -ع -رف أك Ìع -ل-ى أل-وضش-ع،
تقربت «ألششعب» من ألعديد من
أŸوأط- -ن Úوأل- -ب- -اع- -ةŸ ،ع -رف -ة
أسش -ب -اب أن -تشش -ار ه -ذه أÓÙت
وإأقبال أŸوأطن Úعليها ،وعششق
أ÷لفاوين خاصشة للز’بية وقلب
أللوز ،و‘ خضشم أ’نتششار ألوأسشع
ألذي تششهده أÓÙت أÿاصشة
ب - -ب- -ي- -ع أل- -ز’ب- -ي- -ة وغÒه- -ا م- -ن
أ◊لويات ألششرقية.
ق- -امت «ألشش- -عب» ب- -ج- -ول- -ة
أسش- -ت -ط Ó-ع -ي -ة ‘ أل -ع -دي -د م -ن
ششوأرع أ÷لفة ،من أجل معرفة
أسشباب أإ’قبال ألوأسشع على هذه
أÓÙت ،ليقول ‘ هذأ ألصشدد
«عامر درفلو» ،وجود مثل هذه
أÓÙت على مدأر ألسشنة ششيء
‡يز ورأئع ،خصشوصشا أنني من
عشّش- - -اق ق- - -لب أل - -ل - -وز ،أ◊ل - -وى
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة أŸفّضش-ل-ة ل-دّي ،و‘
ذأت ألسش- - -ي - -اق ،ي - -ق - -ول ﬁم - -د
أل - -ط - -ب - -ي ،صش - -احب ﬁل كششك
ألز’بية وقلب ألّلوز« :أبيع أششهى
أ◊ل-وي-ات أل-ت-ق-ل-يدية أ÷زأئرية،
خصشوصشا أنني أفضشل أ◊لويات
بالعسشل ،ف Óيوجد أفضشل منهما
ب Úأ◊لويات أ÷زأئرية».
من جهة أخرى ،صشاحب ﬁل
للفوأكهﬂ ،تار ربيع يقول« :بيع
أل -ز’ب-ي-ة وق-لب ألّ-ل-وز ‘ أن-تشش-ار
ك- -ب Òووج- -وده- -ا شش- -يء ج -م -ي -ل
و‡تع ،حيث كنا نششتهي ألز’بية
وقلب أللوز بششكل كب Òوننتظر

ح- -ل -ول شش -ه -ر رمضش -ان أŸب -ارك
بفارغ ألصش Èلششرأئها ،ولكن أآ’ن
ب -ال -ع -كسص “ام -ا ،ف-ه-ي م-ت-وف-رة
بفضشل هذه أÓÙت.
صشاحبة ﬁل لتعليم أ◊لويات
ألسش -ي -دة ف-ت-ي-ح-ة ‘« :أ◊ق-ي-ق-ة،
وج - - -ود ه - - -ذه أÓÙت م ّ- - -ي- - -ز
أ÷ل- -ف- -ة ،أ’ن ل- -ه -ا دور م -ه -م ‘
أل -ت-ع-ري-ف ب-اأ’ط-ب-اق وأ◊ل-وي-ات
ألشش-ه-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-م-ي-ز بها بÓدنا،
ف -م -ث -ل ه -ذه أÓÙت Áك -ن أن
نقول أن دورها  ⁄يعد منحصشرأ
ف- - -ق- - -ط ‘ إأسش- - -ع- - -اد أŸوأط - -ن
أ÷ل- -ف- -اوي وتسش- -ه -ي -ل أق -ت -ن -ائ -ه
ل -ل -ح -ل -وي -ات ،ب -ل ح -ت -ى ت-ع-ري-ف
ألسش- -ي -اح وأأ’ج -انب ب -أاه -م أن -وأع
أ◊ل-وي-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أ÷زأئرية
وأنا أملك أصشدقاء أجانب زأروأ
أ÷ل -ف -ة وأح -ب -وأ بشش-دة أل-ز’ب-ي-ة
وقلب ألّلوز ،طبعا ألفضشل يرجع

إأ ¤م - - -ه - - -ارة أصش- - -ح- - -اب ه- - -ذه
أÓÙت ‘ إأع - -دأده - -ا» ،ك- -م- -ا
ذهب م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،ع Ó-وة
ب- -ول- -رب -اح ،صش -احب ﬁل ›اور
أ’ح- -د Óﬁت ب- -ي- -ع أ◊ل- -وي- -ات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة« :أن-ا أعششق ألز’بية،
خصشوصشا بعد إأنششاء ﬁل لبيع
ألز’بية وقلب أللوز أمام ﬁلي،
فأاصشبحت ‘ كل مرة أنهي فيها
ع - -م - -ل - -ي ،أششÎي أل- -ز’ب- -ي- -ة ‘
ط -ري -ق -ي ل -ل -ع-ودة إأ ¤ب-ي-ت-ي وأن-ا
أح-ب-ه-ا وأع-ت-دت ع-ل-ي-ه-ا ،خ-اصش-ة
وأن هذأ أÙل يعدها بطريقة
ج ّ- -ي - -دة و‡ي - -زة،ف - -ا◊ل - -وي- -ات
أŸشش- -رق- -ي -ة ت -ع -رف إأق -ب -ا’ م -ن
أل -زب -ائ -ن و‘ ك -ث Òم-ن أأ’ح-ي-ان
تكون طلبات خاصشة أ’نوأع معينة
ل- - -لسش- - -ه- - -رأت أل- - -رمضش- - -ان- - -ي - -ة،
وب- -خصش- -وصص أأ’سش- -ع- -ار ،أج- -م- -ع
ألعديد من أŸوأطن Úعلى غÓء

مدير صسندوق «الكناسض» لو’ية اŸدية لـ «الشسعب»:

أل - -ز’ب - -ي - -ة ،ع - -كسص أ◊ل- -وي- -ات
أأ’خ-رى ،ل-ت-ق-ول سش-ه-ي-ل-ة ،م-اك-ث-ة
بالبيت نسشتطيع ألقول أن أسشعار
أ◊ل-وي-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ متناول
أ÷م- - -ي - -ع ،م - -ث - -ل ق - -لب أل - -ل - -وز
وأل -ڤ -ري -وشص وأÿف -اف وألسش-ق-ار
وغÒها ،إأ’ أن ألز’بية باهضشة
ألثمن.
ت -ق -رب-ن-ا م-ن ب-عضص أصش-ح-اب
Óﬁت بيع ألز’بية وقلب أللوز،
Ÿعرفة وجهة نظرهم ‘ هذأ
ألوأقع ألذي “يز بإاقبال كب Òمن
طرف أŸوأطن Úليؤوكد ‘ هذأ
ألصش -دد «ﬁم -د ج -ق -ب -وب» وه-و
ب- -ائ -ع ب -أاح -د أÓÙت أÿاصش -ة
ب - -ب - -ي - -ع أل- -ز’ب- -ي- -ة وأ◊ل- -وي- -ات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-وسشط أŸدينة« :كنا
‰لك أنا ورفيقي  Óﬁللفاسشت
ف-ود وك-ن-ا ن-ن-ت-ظ-ر شش-ه-ر رمضش-ان
ل -ن -غّ-ي-ر أل-نشش-اط ل-ب-ي-ع أ◊ل-وي-ات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ز’ب-ية وقلب ألّلوز،
وك -ن-ا ‚ن-ي أضش-ع-اف م-ا ن-حصش-ل
ع -ل -ي-ه ‘ ألسش-اب-ق ،ول-ك-ن ب-ع-دم-ا
رأينا بعضص أÓÙت أÛاورة
ت-ب-ي-ع ه-ذه أ◊ل-وي-ات ع-ل-ى م-دأر
ألسشنة ،جّربنا ألتغي Òو ⁄نندم
على ذلك و–صشلنا على أضشعاف
زبائننا ،ليضشيف ألعيد ،صشاحب
ﬁل للحلويات ألتقليدية « :هي
Œارة م- -رب- -ح -ة ول -ه -ا زب -ائ -ن -ه -ا
وتششهد إأقبا’ كبÒأ من ألزبائن،
ليسص فقط على ألز’بية وقلب
ألّلوز ،بل حتى على أنوأع أخرى
م- - -ث - -ل ألسش - -ي - -ق - -ار ،أŸق - -روط،
أل - - -ڤ - - -ري - - -وشص ،لÈأج وغÒه- - -ا،
فا÷زأئري ذوأق بطبعه .

خّفضشنا حوأدث ألعمل بنسشبة  ٪٥٠بفضشل أŸرأقبة ألصشارمة للورششات

^ ششّددنا على أرباب ألعمل أ’لتزأم بالسشÓمة أŸهنية

’دارة
الشس- -غ -ل الشس -اغ -ل إ
صس- - -ن- - -دوق ال- - -ت- - -أام- - -ي- - -ن - -ات
ا’ج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -م- -ال
’جراء لو’ية اŸدية ،منذ
ا أ
سسنوات ،هو –سس Úاÿدمة
ل -ف -ائ -دة م -رت -ف -ق -ي-ه-ا ‘ ظ-ل
ال - -ت - -ح - -دي - -ات ال - -ت- -ي ب- -اتت
ت -ف-رضض ن-فسس-ه-ا ع-ل-ى اŸرف-ق
ال -ع-ام ‘ اط-ار ت-ن-وع وسس-ائ-ط
’تصس- - - - - - -ال اŸب- - - - - - -اشس- - - - - - -رة
ا إ
’ج- - -ل
’فÎاضس - - -ي - - -ة .و أ
وا إ
م - -ع - -رف - -ة م - -دى م - -واك - -ب - -ة
’ه- -داف
ال- -ره- -ان- -ات وف- -ق ا أ
اŸسس - -ط - -رة ،أاج - -ري - -ن - -ا ه - -ذا
ا◊وار م -ع م -دي -ر ال -ك -ن -اسض،
باŸدية ،جمال زيتو.Ê

اŸدية :علي ملياÊ

^ «الشسعب» :نظمتم أابوابا
م- -ف- -ت- -وح- -ة ح- -ول ح- -م- -اي -ة
ال -ف-رد ..ه-ل ب-ل-غ-ت-م ال-ه-دف
اŸنشسود؟
^^ ج-م-ال زي-ت-و :ÊفعÓ
ن -ظ -م -ن -ا أب -وأب -ا م -ف-ت-وح-ة –ت
شش - -ع - -ارŒ« :ه- -ي- -زأت أ◊م- -اي- -ة
أل -ف -ردي -ة  ..أل-ت-زأم ل-ل-مسش-ت-خ-دم
وح -ق ل -ل -ع -ام -ل» ،وسش -ج-ل-ن-ا ب-ك-ل
أرت- - -ي- - -اح أن ح- - -وأدث أل - -ع - -م - -ل
أن -خ -فضشت ب -نسش -ب -ة  ٪50خÓ- - -ل

أل- -ث Ó-ث -ي أأ’ول م -ن سش -ن -ة 2018
م -ق -ارن-ة ب-السش-ن-ة أل-ف-ارط-ة ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى ه- -ذه أل- -و’ي- -ة ،وه- -ذه
أأ’ب -وأب أل -ت-ي ن-ظ-مت Ãشش-ارك-ة
مصش- - -ال- - -ح أ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة
وألسش -ل -ط-ات أÙل-ي-ة وع-دد م-ن
أرباب ألعمل أÿوأصص وألششركات
أأ’ج -ن -ب -ي -ة أل-ن-اشش-ط-ة ع Èت-رأب
ألو’ية ،جاءت للتأاكيد بأان هذه
ألتجهيزأت لها أهمية بالغة ودور
ﬁوري ‘ حماية صشحة ألعامل
وأ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه-ا م-ن أأ’خ-ط-ار
أŸه -ن -ي -ة .ك -انت ه -ذه أأ’ب-وأب
«أ’تصش - -ال أŸب - -اشش - -ر» ف - -رصش- -ة
Óح-ت-ك-اك بصش-ف-ة
ل -ل -مشش -ارك Úل  -إ
م-ب-اشش-رة م-ع أخصش-ائ-ي-ي أل-وق-اي-ة
م -ن ح -وأدث أل -ع -م -ل ،م-ن خÓ-ل
ألتحسشيسص وألتوعية ع ÈتقدË
شش- -روح- -ات ح- -ول أه- -م -ي -ة ه -ذه
ألتجهيزأت للعامل وأŸسشتخدم،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤إأب- -رأز أŸع -ايÒ
وأŸق- -اي- -يسص أŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -ه -ذه
أل -ت-ج-ه-ي-زأت ‘ ›ال أل-ن-ظ-اف-ة
وألسشÓ-م-ة أŸه-ن-ي-ة وطب أل-ع-مل
وأŸسشتمدة من أŸعاي Òألدولية،
إأضشافة إأ ¤إأعÓم أرباب ألعمل
ب -ال -ت-دأب ÒألÓ-زم-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن
أأ’خطار أŸهنية.
^ ك -م سس -ج -ل -ت -م م -ن ح-ادث
عمل ‘ هذه الفÎة اŸقارنة

؟
^ ^ Áك -ن أل -ق -ول ب -أان -ه م-ن
خÓل أ◊مÓت ألتحسشيسشة ألتي
قمنا بها ،نتج عن ذلك أنخفاضشا
بـنسشبة  ٪ 50من حوأدث ألعمل
ع -ل -ى مسش -ت -وى أل-و’ي-ة ،م-ق-ارن-ة
بسش -ن-ة  2016أل-ت-ي سش-ج-ل-ن-ا فيها
 827حادث عمل ،منها  21حادثا
‡ي- -ت- -ا ‘ ،ح Úسش- -ج- -ل- -ن- -ا 759
حادث عمل ‘ سشنة  ،2017منها
 11حادثا ‡يتا ،أما ‘ ألثÓثي
أأ’ول من ألسشنة أ÷ـارية فسشجلنا
 182حادث عمل ،منها حادثÚ
‡يت ،Úكما يجب ألتوضشيح بأان
مصش -ال -ح أل -وق -اي -ة م -ن أأ’خ-ط-ار
أŸه -ن -ي -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى وك-ال-ت-ن-ا
سش- - -اه- - -مت ب- - -درج - -ة ك - -بÒة ‘
أل -ت-خ-ف-يضص م-ن ح-وأدث أل-ع-م-ل،
وذلك م- - - -ن خ Ó- - -ل أÿرج - - -ات
أŸي -دأن -ي -ة أل-ف-ج-ائ-ي-ة وح-مÓ-ت
أل -ت -وع -ي -ة أل -ت -ي ت-ق-وم ب-ه-ا ع-ل-ى
مسش-ت-وى أل-ورشش-ات وأŸؤوسشسشات،
خ -اصش -ة أل-ن-اشش-ط-ة ‘ ق-ط-اع-ات
ألبناء وألري وأأ’ششغال ألعمومية،
ح - - - -يث ق - - - -امت بـ  04حمÓت
–سش -يسش -ي -ة ،م-ق-اب-ل  40عملية
مرأقبة وخرجات ميدأنية على
مسشتوى ترأب ألو’ية.
^ أاي دور م- -ن- -وط ب- -أارب- -اب
العمل ‘ هذه ا◊ماية؟
^ ^ ط -ب-ع-ا ‘ أط-ار أل-ع-م-ل
أإ’تصش-ا‹ أŸب-اشش-ر وأإ’فÎأضش-ي
كنا و’ زلنا ‘ عملية لفت أنتباه
دأئ- -م- -ة ل- -ه- -ؤو’ء ك- -أارب -اب ع -م -ل
أو عمال للتحلي بالوعي وأ◊ذر
‘ أوسش - -اط أل- -ع- -م- -ل وأإ’ل- -ت- -زأم
Ãع - -اي Òألسش Ó- -م - -ة أŸه - -ن - -ي - -ة
وأحÎأم أل- -ق- -وأع- -د أأ’سش- -اسش -ي -ة
◊ماية ألعامل ‘ أوسشاط ألعمل،
–ت م- -ب- -دأ أل- -وق- -اي- -ة خ Òم -ن
أل- -عÓ- -ج◊ ،م- -اي -ة أروأح أل -بشش -ر
وألتقليل من أÿسشائر ألتي قد
تنجر إأليها وكالتنا.
^ ل -ق -د ب -اشس-ر” خ-دم-ة
ج- -دي- -دة ل- -ف- -ائ -دة اŸؤوّم -نÚ
اج- - -ت- - -م - -اع - -ي - -ا  ..ه - -ل م - -ن
توضسيحات أاك Ì؟
^ ^ ن- -ع- -م إأن أل- -ت -ح -دي -ات

أŸف-روضش-ة ع-ل-ي-ن-ا أجÈت-ن-ا على
أط Ó-ق خ -دم -ة ج -دي -دة ل-ف-ائ-دة
أŸؤوم-ن Úأج-ت-م-اع-ي-ا ،م-ن ف-ئات
أأ’شش - - - - - -خ - - - - - -اصص أŸسش - - - - - -ن،Ú
وأأ’شش -خ -اصص ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصش- -ة ،ت- -ه- -دف إأŒ ¤سش- -ي -د
أل -ب -ع-د أإ’نسش-ا Êأ’دأء ألصش-ن-دوق
وترقية نوعية ألتكفل باŸؤومنÚ
أجتماعيا ..كما أن هذه أÿدمة
أإ’تصشالية تخصص فئة أأ’ششخاصص
أŸسش -ن Úأل-ب-ال-غ 75 Úسش-ن-ة فما
ف -وق وأل -ع -اج -زي -ن ع -ن أل -ت -ن-ق-ل
وأŸؤوم -ن Úأج -ت -م -اع-ي-ا م-ن ف-ئ-ة
أأ’شش -خ -اصص ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات
أÿاصش- - - - -ة وتشش - - - -م - - - -ل أيضش - - - -ا
أأ’شش- -خ- -اصص أل- -ذي- -ن ت- -ع- -رضش -وأ
◊وأدث ع- -م -ل تسش -ب -بت ل -ه -م ‘
إأع -اق-ات ﬂت-ل-ف-ة ’ تسش-م-ح ل-ه-م
Ãزأول-ة ع-م-ل-ه-م أوأل-ت-ن-قل،حيث
ي - -ق - -وم م - -ن خÓ- -ل- -ه- -ا أط- -ارأت
ألصش -ن -دوق ب-دور وسش-يـط ي-ت-ك-ف-ل
ب-ت-خ-ف-ي-ف أأ’ع-ب-اء وألصش-ع-وب-ات،
ألتي قد توأجه هذه ألفئات ‘
ت - - -ع - - -ام Ó- - -ت - - -ه - - -ا م - - -ع أإ’دأرة
أوم- -ؤوسشسش- -ات ألصش -ح -ة أوم -رك -ز
أأ’عضش -اء أ’صش -ط-ن-اع-ي-ة ،فضشÓ-
ع- -ل- -ى أن- -ه ي -ت -م ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار
تششكيل هيئة على مسشتوى مقر
أل -وك -ال -ة ،ت -ق -وم ب -ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه
أل - -ف- -ئ- -ات ‘ إأط- -ار أŸسش- -اع- -دة
أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وألصش-ح-ي-ة وموأزأة
مع تسشخ Òخلية إأصشغاء ومرأفقة
للتوأصشل مع هذه ألفئات سشوأء
ع -ن ط -ري -ق أ’تصش -ال أŸب -اشش-ر،
أوب- - -اسش- - -ت- - -ع- - -م - -ال أل - -وسش - -ائ - -ل
أل-ت-ك-ن-ول-وجية أ◊ديثة لÓتصشال،
قصش - - -د ألسش Òأ◊سش - - -ن ل - - -ه- - -ذه
أÿدم- -ة ،وه- -ذأ ي- -ن -درج ضش -م -ن
أÿدم- - -ات وأإ’ج - -رأءأت أل - -ت - -ي
أت- -خ- -ذه- -ا ألصش- -ن -دوق أل -وط -ن -ي
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ية للعمال
أأ’ج - - - -رأء ،لÎق - - - -ي- - - -ة أأ’دأءأت
و–سش Úن -وع -ي -ة أÿدم -ة ،أل-ت-ي
يوفرها ıتلف فئات أŸؤومنÚ
أجتماعيـا ،آأم ‘ Óهذأ ألصشدد
ب-أان ي-ك-ون شش-ه-ر ألصش-ي-ام ف-رصش-ة
ل - -ل - -ت - -ع - -اون وأل- -ت- -آاخ- -ي م- -ا بÚ
أŸوأطن.Ú
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بادرت بها جمعية «لعزيب» ببجاية
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«تيمششرط» ُتضشفي روح ألتكافل وألتضشامن بقرى «أوقاسس»
بجاية :بن النوي توهامي

شسرع العديد من سسكان القرى ،مع حلول رمضسان ‘ تنظيم
عادة «تيمشسرط» ،حيث قاموا بذبح الثÒان وأانواع أاخرى من
ال- -غ- -ن- -م ،وت- -وزي- -ع- -ه- -ا وف- -ق ن- -ظ- -ام  ⁄ي- -ت- -غّ- -ي- -ر م- -ن- -ذ ع- -ه -ود
’خر ،على
طويلة ،و“ارسض من أاجل ضسمان انتقالها من جيل آ
اع -ت -ب -ار أان -ه -ا ف-رصس-ة ل-ل-ج-م-ي-ع دون اسس-ت-ث-ن-اء ،ف-ق-راء ك-ان-وا أام
أاغنياء.
وكعينة قامت جمعية ‘لعزيب‘ ببلدية أوقاسص بتنظيم ‘تيمششرط ‘ ‘
إأطار ألنششاط ألتضشامني من أجل جمع ششمل جميع ألقرى ،حيث سشجلت
حوأ‹ ألف عائلة من قرى لعزيب ،ألهضشبة ،أمرزأڤ ،تيخروب ،Úآأنسشا،
وثيذلسش ،Úبالتسشجيل من أجل أ’سشتفادة من حصشصص أللّحم ،حيث ”
ذبح ثÒأن بهذه أŸناسشبة ،وقد تب Úبعد توزيع أ◊صشصص ألتي بلغ وزن
كل وأحدة منها ما يقارب كيلوغرأم Úوألنصشف ،أن سشعرها قد قدر
ب -أال -ف -ي دي -ن -ار ج -زأئ -ري ،م -ع أل -ع -ل -م أن ه -ذه أل -ت -ك -ل -ف -ة أل -زه-ي-دة ق-د
سشمحت بتخصشيصص عدد من أ◊صشصص للعائÓت أŸعوزة ألتي “نح لها
›انا.
‘ هذأ ألصشدد ،صشّرح لياسص توأتي ،رئيسص أ÷معية ،لـ ‘ألششعب‘‘ ،لقد
كان هذأ ألنششاط أأ’ول بالنسشبة للجمعية ،وعليه فمن أÙتمل وقوعنا
‘ أخطاء ،ولكن أأ’كيد أننا لن نرتكب نفسص أأ’خطاء ‘ أŸرأت
ألقادمة ،ويجب أن يكون هناك من يضشمن أÓÿفة وأ’سشتمرأرية ،حتى
أننا قمنا ‘ هذه أŸرة بالتماسص تأاط Òمن أللجنة ألدينية ألتابعة
Ÿسشجد ألقرية ‘ ،أنتظار تعودنا على تنظيم مثل هذه أŸناسشبات.
قام متطّوعون بعدما أن ” ششرأء ألثÒأن أÿمسشة ،بذبحها فجرأ،
ومن ثمّ قاموأ بقطعها وتقسشيمها إأ ¤حصشصص ‘ أمسشية وبحلول صشبيحة
يوم أ÷معة ،تنقل أŸسشتفيدون قصشد أ◊صشول على حصشتهم من ألّلحم‘.
من جهتهم ،عّبر بعضص أŸسشتفيدين عن تثمينهم لهذه أŸبادرة ،ألتي
جاءت بالتزأمن مع هذه ألفÎة ألتي يعّد ششهر رمضشان أŸعظم على
أبوأبها ،ومن أ÷دير أإ’ششارة إأ ¤أن نفسص أأ’جوأء عّمت أرجاء أحياء
أخ -رى ب -ال -ب -ل -دي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ‘ع-ق-ار‘ أل-ت-ي ّ” ب-ه-ا ذب-ح ث-وري-ن ك-بÒي-ن
وأ◊صشول على  330حصشة توزع على سشكان «مصشباح» ،وهي تعت Èوسشيلة
لتمك ÚألعائÓت أŸعوزة من أ◊صشول على كمية من أللحم ›انا.
كما ” ‘ أ◊ي أÛاور لتيزي ،ذبح ثور من أجل “ك Úكل ألعائÓت
من أ◊صشول على كمية من أللحم ‘ ،ششهر ألرحمة وأŸغفرة ،وأما على
مسشتوى حي «عليوأن» ،فقد كانت أ◊صشصص أŸمنوحة ذأت كمية جد
معتÈة ،حيث ” ذبح خمسشة عجول ،باإ’ضشافة إأ ¤ألكباشص وأŸاعز
ألذين تصشدق بهم أÙسشن ،Úما سشمح با◊صشول على 480حصشة ،قارب
وزن كل وأحدة منها أربع كيلوغرمات ،مع ألعلم أنه نظرأ إأ ¤ألكم ألهائل
من ألتÈعات ⁄ ،يكن على ألعائÓت دفع سشوى مبلغ ألفي دينار ‘ ،حÚ
أسشتفادت ألعائÓت أŸعوزة من حصشصص بششكل ›ا.Ê

شسرشسال

قرية «وأدي أ◊مام» تسشتفيد من ششبكة لأÓلياف ألبصشرية
أان-هت مصس-ال-ح الوحدة
ال- - -ع- - -م - -ل - -ي - -ة Ÿؤوسسسس - -ة
اتصس- - - - -ا’ت ا÷زائ- - - - -ر،
ب -ت-ي-ب-ازة ،ع-م-ل-ي-ة رب-ط
ق- -ري -ة «وادي ا◊م -ام»،
ببلدية شسرشسال ،بشسبكة
’ل- -ي- -اف ال- -بصس -ري -ة ‘
ا أ
اط -ار اŸشس -روع ال-وط-ن-ي
الرامي ا ¤تعميم هذه
ال-ت-ق-ن-ي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
مناطق الوطن.

تيبازة :عÓء ملزي
أششار مصشدرنا من أŸديرية ألو’ئية لوحدة أتصشا’ت أ÷زأئر أ ¤كون
أن ألعملية ششرع فيها من منطلق “ك ÚأŸوأطن من ألولوج أ ¤عا⁄
أأ’نÎنت ذأت أل- -ت- -دف -ق أل -ع -ا‹ وأسش -ت -ع -م -ال أل -ه -ات -ف أل -ث -ابت Œسش -ي -دأ
’سشÎأتيجية ألقطاع ،بحيث ”ّ نصشب  7كلم من كوأبل أأ’لياف ألبصشرية،
أنطÓقا من مدينة ششرششال أ ¤غاية قرية «وأدي أ◊مام» بتقنيات عالية،
” خÓلها Œنب ﬂلفات أ◊فر ألعششوأئي للطرقات ألعمومية وذلك وفقا
ّ
Ÿا ينصص عليه دف Îألششروط أŸعد خصشيصشا لهذه ألعملية.
‘ ذأت ألسشياق ،فقد سشطرت وحدة تيبازة Ÿؤوسشسشة أتصشا’ت أ÷زأئر
برنا›ا عمليا يقضشي بتعميم ششبكة أأ’لياف ألبصشرية ع› Èمل أقاليم
ألو’ية وحظيت قرية «وأدي أ◊مام» ألنائية بالسشبق ‘ هذه أŸبادرة،
” أ’نتهاء من أششغال مششروع ألتوصشيل ألذي يرتقب بأان تسشتفيد
بحيث ّ
منه  300عائلة و›موعة من أŸرأفق ألعمومية أŸنتششرة هناك كاŸلحقة
ألبلدية وأŸدرسشة أ’بتدأئية وقاعة ألعÓج ويفÎضص بأان يسشتفيد زهاء
 2000نسشمة من خدمات ألهاتف وأأ’نÎنت ‘ ظروف مريحة.
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سشوق ا÷ملة بالششلف مهّدد بالغلق

تنامي ظاهرة إلفوضسى وعدم إإللتزإم بدف Îإلشسروط
’–اد العام للعمال ا÷زائري Úمسشؤوولية
حّمل Œار سشوق ا÷ملة بالششلف خاصشة اŸنضشوين –ت قبعة ا إ
الوضشعية الفوضشوية التي يتخبط فيها التجار والتي قد تنتهي بغلق السشوق إان  ⁄يتدخل الوا‹ لدي مصشالح
’لتزام بدف Îالششروط.
البلدية والضشغط على مسش Òالسشوق التي تنصشل من ا إ

الشسلف /و.ي .أاعرايبي
ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-زداد ت-ف-اق-م-ا حسسب
وق -وف -ن-ا اŸي-دا Êع-ل-ى ح-ال-ة ال-ف-وضس-ى
التي يتخّبط فيها Œار السسوق Ãا فيه
الزبائن من Œار التجزئة والتي رفعها
Œار اÓÙت اŸنضسوين –ت التنظيم
ال - -ن - -ق - -اب - -ي إ’–اد ال - -ع - -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
ا÷زائري ،Úوالتي صسارت ’ تطاق ‘
ظّل حالة الفوضسى والتسسيب التي تعم

هذا الفرق التجاري الهام الذي Áون
ع -دة و’ي-ات ب-ذات ال-ن-اح-ي-ة م-ن-ه-ا عÚ
ال-دف-ل-ى وغ-ل-ي-زان وتسس-مسس-يلت والشسلف
وبعضص اŸناطق مسستغا.Â
وب -حسسب ال -غ -اضس -ب Úع -ل -ى ال -ظ-روف
ال-ق-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-غ-رق السس-وق ب-ال-نفايات
اÎŸاك -م-ة وال-ت-ي خّ-ل-فت روائ-ح ك-ري-ه-ة
صسارت مصسدر خطر صسحي على حياة
ال-ت-ج-ار وال-زب-ائ-ن واŸسس-ت-ه-ل-ك Úال-ذي-ن
فضسلوا التنقل إا ¤هذا اŸرفق التجاري

ال- -ه- -ام وال- -ت -ي أاخ -ل اŸك -اسص اŸك -ل -ف
بتسسي Òالسسوق من خÓل عدم إالتزامه
ببنود دف Îالشسروط ،من حيث النظافة
وتوف ÒاŸاء با◊نفيات بهدف السسماح
للتجار بتنظيف Óﬁتهم واÙافظة
على الشسروط الصسحية للمنتجات خشسية
تسس- -ج- -ي- -ل أام- -راضص .ك- -م- -ا رف- -ع ه -ؤو’ء
مطالبهم بفتح الطريق اÙيطة با÷هة
الشس -رق -ي -ة ل -ل -م -رف -ق وم -ن -ع اŸم -ارسس-ة
ال -ف -وضس -ي -ة ل -ل -نشس -اط ال-ت-ج-اري Ãرف-ق
ت-وق-ف الشس-اح-ن-ات اÿاصس-ة ب-ال-فÓ-حÚ
ال -ذي -ن يسس -وق-ون م-ن-ت-وج-ات-ه-م م-ب-اشس-رة
حفاظا على عدم ارتفاع اأ’سسعار .هذا
وسسبق لنا أان نبهنا ‘ خرجة ميدانية
سسابقة بالوضسع الكارثي والذي  ⁄يعد
يطاق ‘ حالة اإ’همال والتسسيب التي
يتخبط فيها هذا اŸرفق التجاري الهام
Ãوق- -ع اإ’سسÎات -ي -ج -ي ع -ل -ى ال -ط -ري -ق
الوطني رقم.٤
وأام -ام اإ’خ Ó-ل ب -إال -ت -زام-ات اŸك-ل-ف
بتسسي ÒاŸرفق وŒاهل شسروط النظافة
وأاصس-ح-اب ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة ،وغياب
اŸصسالح البلدية بالشسلف وعدم إالتزامها
” اإ’تفاق على تنفيذا،
بالتعهدات التي ّ
يكشسف التجار على أانهم قد يلجأاون إا¤
غلق هذا اŸرفق بعد سسلسسلة النداءات
ال -ت-ي  ⁄تسس-ت-جب ل-ه-ا ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
بسسوق ا÷ملة ◊ّد السساعة.

’‚اح حملة ا◊صشاد والدرسس بسشيدي بلعباسس
إ

يوم –سسيسسي لفائدة إلفÓح Úحول إŸكننة لتفادي ضسياع إ◊بوب

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
إاسش- -ت- -ف -اد ع -دد ه -ام م -ن ف Ó-ح -ي
و’ي- -ة سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس م -ن ي -وم
–سش - -يسش - -ي ح - -ول ت - -ع - -دي - -ل آال - -ة
ا◊صش- - -اد وال- - -درسس ،م- - -ك - -اف - -ح - -ة
ا◊رائق والتأامينات على مسشتوى
م -ركب ال -ع -ت -اد ال -فÓ-ح-ي ب-حضش-ور
ﬂتصش ‘ ÚاŸك- -ن- -ن -ة وم -ه -ن -دسشÚ
زراعي.Ú
ا◊م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة قامت بتنظيمها
الغرفة الفÓحية بالتعاون مع مديرية
اŸصس -ال -ح ال-فÓ-ح-ي-ة وع-دي-د الشس-رك-اء،
حيث كانت الفرصسة سساﬁة للفÓحÚ
من أاجل التعرف على تقنيات تشسغيل
وضس- -ب -ط آال -ة ا◊صس -اد «سس -ام -ب -و» ال -ت -ي
تنتجها الشسركة اıتلطة ا÷زائرية-
ال- -ف -ن -ل -ن -دي -ة ‘ ،ه -ذا الصس -دد ،كشس -ف
خ- -ي- -اري ﬁم -د اأ’م ،ÚاŸدي -ر ال -ع -ام
للشسركة اıتلطة ،عن إانتاج  3500آالة
حصساد ،منذ تأاسسيسص الشسركة اıتلطة،
منها  80آالة ،حصسة الو’ية ،وهوما سسهل
على الفÓح Úعملية ا◊صسد والدرسص
بالنظر إا ¤التقنيات العالية التي تتمتع
ب-ه-ا اآ’ل-ة ك-السس-رع-ة وال-دق-ة ‘ ال-ع-م-ل،
اأ’م- -ر ال -ذي ي -ج -نب ال -ف Ó-ح Úضس -ي -اع

كميات كبÒة من ا◊بوب .هذا وقدم
ع -دي -د اŸت -دخ -ل Úم-ن خÈاء زراع-يÚ
وﬂتصس ‘ ÚاŸكننة شسروحات حول
عملية ا◊صساد الناجحة ،تلتها مداخلة
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ح -ول ك -ي -ف-ي-ة Œنب
ا◊رائ- -ق وم- -داخ- -ل -ة ‡ث -ل الصس -ن -دوق
ا÷ه- -وي ل- -ل- -ت- -ع- -اون ال- -فÓ- -ح- -ي ح- -ول
التأامينات ومداخلة لبنك الفÓحة حول
القروضص.
‘ ذات السسياق ،تتواصسل التحضسÒات
إ’طÓق حملة ا◊صساد والدرسص ،حيث
” تنصسيب ÷نة Ÿتابعة وتقييم ا◊ملة،
تضسم كل الفاعل ‘ Úالقطاع من مدراء
ال-ت-ع-اون-ي-ات ،م-دي-ر ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ية،
ﬁافظة الغابات ،على أان تقوم Ãتابعة
سس Òا◊م- -ل- -ة ،إان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ن- -ق- -اط
التجميع ومعا÷ة كل العراقيل اÙتمل
ح -دوث -ه -ا ،خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق Ãشس-اك-ل
التخزين ،وŒدر اإ’شسارة إا ¤أان قدرة
التخزين بالو’ية تصسل إا 1,8 ¤مليون
ق- -ن- -ط- -ار م- -ن ا◊ب- -وب ع- -ل -ى مسس -ت -وى
ال-ت-ع-اون-ي-ات اأ’رب-ع اŸت-واج-دة ب-كل من
Ÿط -ار ،ت Ó-غ ،مصس -ط -ف -ى ب -ن ب -راه -ي-م
وسس- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص .ب -حسسب م -دي -ري -ة
اŸصس -ال -ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،ف-إان ال-ت-ع-اون-ي-ات
اŸذك -ورة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
الضس-روري-ة ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ليات اإ’سستÓم،

على أان تنظم إاجتماعات ﬁلية لتحديد
الهياكل التي Áكن أان –ول إا ¤أاماكن
إاضس -اف -ي -ة ل -ل -ت -خ -زي -ن .وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق
باŸعدات اŸتاحة فتتوفر الو’ية على
ما ›موعه  352آالة حصساد Ãا ‘ ذلك
 80ح -اصس -دة ج-دي-دة م-ن ن-وع سس-ام-ب-و،
باإ’ضسافة إا 1716 ¤جرار .
يذكر أان مديرية اŸصسالح الفÓحية
لو’ية سسيدي بلعباسص تتوقع جني 2,5
م -ل -ي -ون ق -ن -ط-ار م-ن ا◊ب-وب Ãخ-ت-ل-ف
أان -واع-ه-ا اŸوسس-م ا÷اري ،ب-ع-د –ق-ي-ق
مسس -اح -ة إاج -م -ال -ي -ة م-زروع-ة تصس-ل إا¤
192.798ه -ك -ت-ار ،وتشس Òال-ت-وق-ع-ات إا¤
جمع  500.000قنطار من القمح الصسلب
Ãسساحة إاجمالية تقدر بـ  38770هكتار.
فضس Óعن  660.000قنطار من القمح
اللّÃ Úسساحة مزروعة تزيد عن  55أالف
هكتار ،أاما عن الشسع Òفتتوقع اŸديرية
جمع  1,8مليون قنطار على مسساحة
مزروعة تقدر بـ  91661هكتار ،ناهيك
عن كمية تقارب  73أالف قنطار من مادة
اÿرطال.

لها تاريخ

AÉ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «` MGC
مقهى « ...»áfÉeôdGبتلمسسان
شسيوخ وشسباب يتسسابقون على إŸوإقع
للظفر برشسفات قهوة

يرتبط ششهر رمضشان Ãدينة
ت-ل-مسش-ان Ãق-اه-ي-ه-ا ال-ت-اريخية
ال- -ت- -ي غ- -ال -ب -ا م -ا ت -ك -ون فضش -اًء
ل - -تسش - -اب - -ق اŸواط - -ن Úشش - -ب - -اب - -ا
وشش- -ي- -وخ- -ا ’رتشش -اف ف -ن -اجÚ
ال -ق -ه -وة ،ب -ع-د ا’ف-ط-ار ،وق-ب-ل
دخول اŸسشاجد للÎاويح ،التي
ارت-ب-ط اسش-م-ه-ا بتاريخ تلمسشان،
ب - -عضش - -ه - -ا زال وأاخ - -رى “ث - -ل
ال-رم-ز وتسش-ت-ق-طب ال-زب-ائ-ن من
عششرات الكيلومÎات Ÿا لها من
‡يزات.
ف -ب -درب «سس -ي -دي ح -ام-د» ارت-ب-ط
ت-اري-خ اŸق-اه-ي Ãق-ه-ى «ال-رم-ان-ة»
التي كانت مركزا ’جتماع الشسباب
والشس- - -ي- - -وخ ‘ سس- - -ه - -رات رمضس - -ان
’رتشس -اف ف -ن-اج Úال-ق-ه-وة وك-ؤووسص
الشساي وتناول ا◊لويات ،كما جعلها
ب -عضص ه-واة ل-عب ال-ورق وال-دوم-ي-ن-و
مركزا لهم ا ¤غاية السسحور ،هذه
اŸق -ه -ى ال-ت-ي ات-خ-ذت اسس-م-ه-ا م-ن
شس -ج -رة ال -رم -ان ت -ت -وسس -ط ف -ن -ائ-ه-ا
أاغ-ل-قت أاب-واب-ه-ا م-ن-ذ بضس-ع-ة سس-ن،Ú
لكنها ’تزال ‘ ذاكرة التلمسساني،Ú
ح -يث رّ‡ت ‘ ت -ظ -اه -رة ت-ل-مسس-ان
ع- -اصس- -م- -ة ال- -ث- -ق -اف -ة ا’سس Ó-م -ي -ة،
وعرضست عدة أاعمال فنية حملت
اسسمها .
اŸقهى –تاج ا ¤الÎميم حيث
غ Òصساحبها اŸكان ا ¤زاوية من
ن- -فسص الشس- -ارع ‘ م- -ق -ه -ى ج -دي -دة
ح- -م -لت ن -فسص ا’سس -م رغ -م غ -ي -اب

شس-ج-رة ال-رم-ان ال-ت-ي ت-رم-ز ل-ل-م-وقع
والتي كانت Œتمع –تها الكراسسي،
وهي اليوم تسستقطب العشسرات من
الشس - -ب - -اب والشس - -ي - -وخ ‘ سس - -ه- -رات
رمضس - -ان ،ك- -م- -ا ان- -ه- -ا تسس- -ت- -ق- -طب
مواطن Úمن احياء بعيدة ،وذلك Ÿا
لها من نكهة خاصسة بشسهر رمضسان
تغيب ‘ اŸقاهي الكÈى والراقية.
غ Òبعيد عن درب «سسيدي حامد»
و‘ سس - -اح - -ة ال- -بشس Òا’ب- -راه- -م- -ي
(ب Ó-سص اÿادم سس -اب -ق-ا) ‚د ق-ه-وة
«اŸسس -ن »Úالشس -هÒة ال -ت -ي ي -ج-ت-م-ع
ف -ي -ه -ا الشس -ي -وخ م -ن ﬂت-ل-ف ان-ح-اء
ال- -و’ي -ة ،ه -ذا ال -فضس -اء ال -ذي أاخ -د
اسسمه من جمعية اŸسسن ÚاÛاورة
ل- -ه– ،ول ا ¤م- -وق- -ع اسس- -ت -ق -ط -اب
ıت- -ل -ف ف -ئ -ات اÛت -م -ع ال -ذي -ن
ي -فضس-ل-ون السس-ه-ر وا’سس-ت-م-اع ل-ن-كت
الشس-ي-وخ وح-ك-م-ه-م ،ك-م-ا ت-ع-د م-ركز
اج -ت -م-اع Ÿث-ق-ف-ي اŸن-ط-ق-ة ،ن-ظ-را
’نها Œاور مكتب جمعية العلماء
اŸسس-ل-م Úم-ا ج-ع-ل-ه-ا ق-ط-ب-ا ثقافيا
هاما ،حيث وÃجرد اأ’ذان فإانك لن
Œد لك م- -ك- -ان- -ا ‘ ه- -ذا ال- -فضس -اء
الثقا‘ الذي يضسرب ‘ جذوره ‘
عمق تاريخ تلمسسان وتراثها اŸادي
ال -ذي ’ي -زال يشس -ه -د ع -ل -ى ت -ع-اقب
ا◊ضسارات وا’جيال التي مرت على
هذه اŸقاهي ،والتي ’تزال تنافسص
م -ق -اه -ي ا’نÎن -يت وج -ي -ل ال -ق -رن
العشسرين.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

بعد الكششف عن قائمة  ٢٢٤٥مسشتفيد من السشكن ا’جتماعي بتيارت

إإيدإع  ٢٠٠٠طعن وإإعادة إإدرإج أإسسماء سسقطت سسهوإ
تقّدم أاك Ìمن  ٢000مواطن بطعونهم بعد ا’فراج عن قائمة  ٢٢٤٥سشكن اجتماعي ايجاري بعاصشمة الو’ية
’سشبوع اŸنصشرم ،وا‹ و’ية تيارت السشيد بن تواتي عبد السشÓم الذي تدخل مباششرة ع Èاذاعة
تيارت خÓل ا أ
’صشحاب ملفات السشكن والذين تتوفر فيهم الششروط
تيارت اÙلية طالب اŸواطن Úبتقد Ëالطعون بالنسشبة إ
’جال اّÙددة،
تودع لدى اللجنة الو’ئية مباششرة ،أاو عن طريق الÈيد اŸضشمون ‘ ا آ
وكان للوا‹ قد اسستقبل العديد من اŸواطن ÚلÓسستماع ا ¤انشسغا’تهم اÿاصسة بالسسكن ،حيث ذكر اثر تدخله ان القائمة التي
اعتمدت تخ ّصص اŸواطن Úالذين اودعوا ملفاتهم ا ¤غاية ديسسم ،2010 Èزيادة على ان هناك قائمة اخرى جاهزة والتي ينتمي
اليها اŸودعون Ÿلفاتهم ا ¤نهاية  ،2015وقد أاسسفرت جدية الطعون ◊ّد السساعة على مواطن مهاجر ،فيما أانصسفت امراة ميسسورة
ا◊ال أاسسقطت سسهوا .
اللجنة الو’ئية للطعون اشستغلت على أاك Ìمن 10بطاقيات وطنية كبطاقية السسكن وبطاقية مديرية النشساط ا’جتماعي والبطاقة
الرمادية والعمل والتشسغيل والفÓحة والنشساطات الصسناعية وسسائقي سسيارات اأ’جرة ،وغÒها من اآ’ليات التي اثبتت طلبات غÒ
مؤوسسسسة وطلبات يسستحق اصسحابها ا’سستفادة من السسكن ،السسيد بن تواتي عبد السسÓم شسكر اŸشسرف Úعلى اللجنة الو’ئية ورؤوسساء
الدوائر والبلديات الذين أاسسهموا ‘ إاثراء عمل اللجنة الو’ئية صساحبة القرار اأ’خ .Òبعضص اŸواطن Úالذين اسسقطوا بطريقة
شسرعية وقانونية حاولوا التشسويشص التأاث Òعلى عمل اللجنة من خÓل اإقامة Œمعات غ Òان اللجوء ا ¤الطعون الرسسمية افشسلت
اÙاولة .نشس Òإا ¤انه وحسسب وا‹ الو’ية السسيد بن تواتي عبد السسÓم ،فإان فئة معتÈة من اأ’رامل واŸطلقات وا◊رسص البلدي
اسستفادوا من سسكنات ‘ هذه ا◊صسة .على أان يتمّكن اŸسستفيدون من ا’لتحاق Ãسساكنهم خÓل شسهر رمضسان ا◊ا‹ ،وقد بّرر
وا‹ الو’ية سسبب حذف اÙتج Úبأان بعضسهم من اŸغÎب Úوالبعضص اآ’خر قدم ملفا ناقصسا والبعضص اآ’خر ’ يسسكن بÎاب
الو’ية أاو حتى بلدية تيارت.

تيارت:ع -عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسضتعراضضإت ضضخمة بتفإريتي

ا÷يشض الصسحراوي يجري مناورات عسسكرية باألراضسي اّÙررة

’راضضي اÙررة بإلذكرى الـ’ 45ند’ع الكفإح اŸسضلح للجبهة الشضعبية للسضإقية
يحتفل الشضعب الصضحراوي اليوم ببلدة التفإريتي بإ أ
’خÒة وحديثه عن اŸنإطق اÙررة.
ا◊مراء ووادي الذهب البوليسضإريو ،تزامنإ مع ا’سضتفزازات اŸغربية ا أ

ﬂيمات الÓجئ Úالصصحراوي ،Úمبعوث «الشصعب» :جÓل بوطي

يشس -رف رئ -يسض ال -ج-م-ه-ؤري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة واألم-ي-ن ال-ع-ام ل-ج-ب-ه-ة
ال-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ إاب-راه-ي-م غ-ال-ي ،ع-ل-ى ال-ف-ع-ال-ي-ات الرسسمية لÓحتفالت التي
سس-ت-أاخ-ذ ط-اب-ع-ا عسس-ك-ري-ا ب-ال-درج-ة األول-ى حسس-ب-م-ا ذك-رت-ه وسس-ائ-ل إاعÓ-م
محلية.
ويأاتي ذلك ،تزامنا مع السستفزازات المغربية األخيرة بعد قرار مجلسض
األمن األخير  ،2414الذي أادخل نظام المخزن في دوامة تؤّتر جعلته
يطالب الصسحراء الغربية بعدم التؤّغل في المناطق المحررة ،وهؤ ما
اعتبرته جبهة البؤليسساريؤ الممثل الشسرعي والؤحيد للشسعب الصسحراوي

كÓما خطيرا ،يؤؤكد رفضض المحتل النصسياع للشسرعية الدولية.
الحتفالت المخلدة للذكرى الخامسسة واألربعين لندلع الكفاح المسسلّح
سستعرف مشساركة دولية واسسعة ممثلة في السسلك الدبلؤماسسي المعتمد
بالجزائر والصسحراء الغربية على غرار سسفراء دول جنؤب أافريقيا وفيتنام
وكؤبا والورغؤاي وناميبيا وهي الدول التي تدّعم الصسحراء الغربية بقؤة
لنيل اسستقÓلها كما تمثل رسسالة قؤية للمجتمع الدولي لمؤاقف القارة
اإلفريقية وأامريكا الÓتينية ،كما تشسارك وفؤد من اسسبانيا تمثل المجتمع
المدني والسسياسسي ،ووفد من الجزائر.
وذكرت وسسائل إاعÓم صسحراوية ،أان برنامج الحتفالت الرسسمية لتخليد
ذكرى الكفاح المسسّلح سسيكؤن مزدحما باألنشسطة ذات الطابع العسسكري
ث على
تجسسيدا لمخطط وزارة الدفاع الصسحراوية السسنؤي ،والذي ح ّ
ضس -رورة ضس -م -ان ج -اه -زي -ة ال -ج -يشض الصس-ح-راوي واسس-ت-ع-داده ال-دائ-م ل-ك-ل
الحتمالت.
وسستشسهد المناطق المحّررة اسستعراضسا عسسكريا ضسخما وتنظيم مناورة
عسسكرية ،كما سسيتّم نقل بعضض أاشسغال دورة البرلمان الحالية إالى بلدة
التفاريتي تجسسيدا للسسيادة الصسحراوية على األراضسي المحّررة ،وهؤ ما
يعتبر ردا قؤيا على السستفزازات المغربية األخيرة.
وفي إاطار احترام التفاقيات الدولية في مجال التخلصض من األلغام،
سسيقؤم الجيشض الصسحراوي بتدمير أازيد من خمسسة آالف لغم من مخزونه،
وهي في ثالث عملية تخلصض من األلغام تقؤم بها الدولة الصسحراوية
بالتعاون مع منظمة نداء جنيف المختصسة في تشسجيع الدول للتخلصض من
مخزونها من األلغام وبحضسؤر بعثة األمم المتحدة في المنطقة المينؤرسسؤ.
ويتطلّع الشسعب الصسحراوي تزامنا مع ذكرى اندلع الكفاح المسسلح إالى
تقرير مصسيره في القريب العاجل وتطبيق الشسرعية الدولية التي أاكدت
مرار وتكرارا على أاحقية الشسعب الصسحراوي في تقرير مصسيره في ظلّ
تراجع رهيب للؤضسع اإلنسساني بمخيمات الÓجئين أاو المناطق المحتلة
وجنؤب المغرب التي تعرف تدهؤرا خطيرا لؤضسعية حقؤق اإلنسسان.

إاثر هÓك  107أاشضخإصس ‘ –طم الطإئرة

كوبا تعلن حدادا وطنيا Ÿدة يومÚ
أاعلنت السضلطإت الكوبية ،عن –طم طإئرة ركإب على متنهإ  110أاشضخإصس خÓل إاقÓعهإ
من مطإر خوسضيه مإرتي ‘ العإصضمة هإفإنإ ،مشضÒة إا ¤أان الطإئرة من طراز «بوينغ .»737

وك-إنت ال-ط-إئ-رة م-ت-ج-ه-ة إا ¤م-دي-ن-ة
هولغوين التي تقع على بعد  500ميل
شض- -رق ه- -إف- -إن- -إ وإان -ه ه -ن -إك ضض -ح -إي -إ ‘
ا◊إدث دون أان Áك - -ن - -ه –دي - -د ع- -دد
القتلى.

وأافادت وسسائل إاعÓم كؤبية رسسمية ،بهÓك 107
أاشس-خ-اصض ون-ج-اة  3أاشس-خ-اصض ل-ك-ن-ه-م ف-ي حالة
صسحية حرجة ،إال أانها لم تؤضسح مصسير بقية
ال -رك -اب أاو إاذا م -ا ك -ان ذلك ي -ع -ن -ي ع -دم ن-ج-اة
أاشسخاصض آاخرين من الحادث.
وحسسب ال -ت -ل -ف -زي -ؤن ال -رسس -م -ي ،ف -إان ال -ط -ائ-رة
ت-حّ-ط-مت مسس-اء ال-ج-م-ع-ة ب-ي-ن م-ن-طقة بؤيروسض
وقرية سسانتياغؤ دي ل فيغاسض ،وهي منطقة
تبعد قرابة  20كلم إالى الجنؤب من هافانا.

ونقلت وسسائل إاعÓمية عن قؤل شساهد عيان
قؤله «رأايت الطائرة تحاول الهبؤط لكنها لم
ت- -ن -ج -ح ف -ي ذلك» ،مشس -ي -را إال -ى أان -ه -ا «أاح -دثت
انفجارا هز كل شسيء» ،على حد تعبيره.
وكان على متن الطائرة  104مسسافرين معظمهم
م -ن ال -ك -ؤب-ي-ي-ن حسسب وسس-ائ-ل اعÓ-م ح-ك-ؤم-ي-ة،
وطاقما من سستة افراد مكسسيكيين كما ذكرت
شسركة الطيران المكسسيكية «غلؤبال ايرولينياسض
دامؤخ» المالكة للطائرة.
وبعد الصسدمة األولى ،تدفق حشسد من الطباء
والسسكان لتقديم المسساعدة ،وقالت أاحد أاعؤان
اإلغاثة «انا طبيبة اعمل  24سساعة وتأاثرت كثيرا
برؤوية ذلك .رأايت اطباءنا في المسستشسفى يصسلؤن
بسسرعة الى مكان الحادث .من جهتي نجحت
في اسسعاف ناجية لكننا لم نتمكن من معرفة

طإŸإ أانه بطلب قيإدتهإ الشضرعية

لفروف :التواجد العسسكري الروسسي ‘ سسوريا سسيسستمر

أاك- -د وزي- -ر اÿإرج- -ي- -ة ال- -روسض- -ي،
سضÒج- -ي ’ف -روف ،أان م -ه -م -ة ب Ó-ده ‘
سضوريإ  ⁄تنته بعد ،مضضيفإ ان تواجدهإ
ال -عسض -ك -ري ‘ أاراضض -ي سض-وري-إ سض-يسض-ت-م-ر
طإŸإ –تإج إاليه القيإدة الشضرعية.
وقال لفروف ،ردا على سسؤؤال حؤل الفترة
ال -ت -ي ت -خ -ط -ط روسس -ي -ا ل-ل-ب-ق-اء خÓ-ل-ه-ا ف-ي
سسؤريا ،اإن العسسكريين الروسض منتشسرون في
ه -ذه ال -بÓ-د م-ن-ذ ال-ع-ام « ،2015ب -دع-ؤة م-ن
ال -ح -ك -ؤم -ة الشس-رع-ي-ة ل-ل-ج-م-ه-ؤري-ة ال-ع-رب-ي-ة
السس -ؤري -ة ،ال -ت-ي ت-ؤج-هت اإل-ى روسس-ي-ا ب-ط-لب

ع ـ ـ ـ Èالعـ ـ ـا⁄

مسساعدة في شساأن محاربة الإرهاب واإحÓل
السستقرار للؤضسع في البÓد وخلق ظروف
مÓ-ئ-م-ة ل-ل-تسس-ؤي-ة السس-ي-اسس-ية لÓأزمة الحادة
المسستمرة» .واأضساف لفروف مؤضسحا« ،اإن
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-ه-م-ات ال-ت-ي ج-رى تحديدها
نفذت بشسكل ناجح ،وتّم تحقيق الأهداف،
وبÓدنا سساهمت بصسؤرة حاسسمة في دحر
البؤؤرة السسياسسية العسسكرية لÓإرهاب الذي
جسس -ده ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة السسÓ-م-ي-ة (داعشض)
الرهابي ،وبعد ذلك تّم في ديسسمبر ،2017
سس- -حب ال- -ج- -زء ال- -ك -ب -ي -ر م -ن ال -م -ج -م -ؤع -ة
العسسكرية الروسسية من اأراضسي الجمهؤرية
العربية السسؤرية».
وشسّدد لفروف على اأن «مهمة روسسيا في

الرد على التعريفات ا÷مركية
^طوكيو :أاخطرت الحكؤمة اليابانية منظمة التجارة العالمية أامسض ،بأانها على
اسس-ت-ع-داد لت-خ-اذ إاج-راءات مضس-ادة ردا ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف-ات ال-ج-م-رك-ي-ة ال-ت-ي ف-رضستها
الؤليات المتحدة على واردات الصسلب واأللؤمنيؤم.

توقيف  7اشسخاصض

^الريإضس :أاعلنت السسعؤدية عن تؤقيف سسبعة أاشسخاصض لÓشستباه في تؤاصسلهم مع
جهات خارجية لسستهداف أامن واسستقرار المملكة.

قران ملكي
^ لندن :عقد األمير هاري رسسميا قرانه على ميغن ماركل أامسض ،خÓل مراسسم جرت في
كنيسسة القديسض جاورجيؤسض في قصسر ويندسسؤر الذي يحمل رمزية تاريخية كبيرة للعائلة
الملكية البريطانية ،وأاعلن كبير أاسساقفة كانتربري جاسستن ويلبي رئيسض الكنيسسة األنغليكانية
اقتران العروسسين أامام  600مدعؤ ،من بينهم الملكة إاليزابيث الثانية وكؤكبة من المشساهير.

هّددت بإجراءات ضضد الدول التي تنقل سضفإراتهإ إا ¤القدسس

القمة اإلسسÓمية تدعو لتوف Òا◊ماية الدولية للفلسسطينيÚ

دعت القمة ا’سضتثنإئية
’سضÓ-مي
Ÿن-ظ-م-ة ال-ت-ع-إون ا إ
ح- - -ول ف - -لسض - -ط’ Úت - -خ - -إذ
إاج- - - -راءات اق- - - -تصض- - - -إدي- - - -ة
وسض-ي-إسض-ي-ة ضض-د ال-دول التي
سض - -ت - -ن - -ق- -ل سض- -ف- -إرات- -ه- -إ إا¤
’رسض- -إل ق- -وات
ال - -ق - -دسس ،و إ
خإصضة ◊مإية سضكإن غزة.
وت- -ب- -نت ال -دول ال -مشس -ارك -ة ف -ي
ال-ق-م-ة ،ال-ت-ي ان-ع-ق-دت ال-جمعة،
ف-ي م-دي-ن-ة إاسس-ط-ن-ب-ؤل ال-ت-ركية،
بدعؤة من تركيا ،رئيسسة الدورة
ال- -ح -ال -ي -ة ل -م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون
اإلسسÓ-م-ي ،ب-ي-ن-ا خ-تاميا تضسّمن
 30بندا.
وأادان ال -ب -ي -ان ب -أاشس -د ال -ع-ب-ارات
األع -م -ال اإلج -رام -ي -ة ل -ل -ق -ؤات
اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي- -ة ب- -حّ- -ق الشس -عب
ال - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي ف- -ي األرضض
الفلسسطينية المحتلة ،ول سسيما
ف -ي ق -ط -اع غ -زة ح -يث ي-م-ارسض
ال-م-دن-ي-ؤن ال-ف-لسس-ط-ينيؤن العّزل
ح-ق-ه-م ال-مشس-روع ف-ي الح-تجاج
ع - -ل - -ى ه - -ذا الح - -ت Ó- -ل غ- -ي- -ر
اإلنسس-ان-ي وغ-ي-ر ال-ق-ان-ؤن-ي ع-لى
اإلطÓ- -ق ،وحّ- -م- -ل إاسس- -رائ- -ي- -ل،
السس -ل -ط -ة ال -ق-ائ-م-ة ب-الح-تÓ-ل،
ال - -مسس - -ؤؤول - -ي- -ة ال- -ك- -ام- -ل- -ة ع- -ن
ال -ف-ظ-اع-ات ال-ت-ي ت-رت-ك-ب-ه-ا ف-ي
األرضض ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ال-م-ح-تلة،
ولسس -ي -م -ا آاخ -ر فصس -ؤل -ه -ا ال -ت-ي
وق -عت ي -ؤم  14م-اي ،وال-متمثل
في القتل المتعمد لما ل يقل
عن  60مدنيا وإاصسابة ما يقرب
من  2700آاخرين».

دعوة لتوفÒ
ا◊ماية الدولية

هؤيتها».
وإاثر الحادث األليم ،اعلنت كؤبا الحداد الؤطني
ل-ي-ؤم-ي-ن اع-ت-ب-ارا م-ن أامسض ،وب-ع-د ت-ف-ق-ده مكان
سسقؤط الطائرة ،قال الرئيسض الكؤبي ميغيل دياز
كانيل الذي تؤلى السسلطة خلفا لراوول كاسسترو
ق-ب-ل شس-ه-ر «سس-ن-ج-ري ك-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات الÓ-زم-ة
ون-ن-ق-ل ال-م-ع-ل-ؤم-ات ال-ى السس-ك-ان عندما نحصسل
عليها»

سسؤريا لم تنته» ،وبين «على وجه الخصسؤصض
اأن ال -م -رك -ز ال -روسس -ي ل -مصس -ال-ح-ة الأط-راف
ال -م -ت -ن -اح -رة ،ي -نشس -ط ب-تشس-ك-ي-ل-ت-ه ال-ك-ام-ل-ة،
وت- -ؤاصس- -ل خ- -دم- -ت- -ه -ا ال -ق -ؤات ال -عسس -ك -ري -ة
ال -مسس -اع -دة ،ك -م-ا ت-ع-م-ل ق-اع-دت-ان ل-ل-ق-ؤات
المسسلحة الروسسية.
وهما مطار حميميم ومركز الدعم المادي
ال -ت -ق -ن -ي ل Ó-أسس -ط -ؤل ال-ح-رب-ي ال-روسس-ي ف-ي
طرطؤسض».
هذا ونفى الجيشض السسؤري صسحة الأنباء عن
التؤصسل اإلى اتفاق لؤقف اإطÓق نار بينه
وتنظيم «داعشض» الإرهابي في حي الحجر
الأسس-ؤد وم-خ-ي-م ال-ي-رم-ؤك ج-ن-ؤب ال-ع-اصسمة
دمشسق.

دعت ال - -دول ال - -مشس - -ارك - -ة ف- -ي
الج-ت-م-اع إال-ى «ت-ؤف-ي-ر ال-ح-ماية
الدولية للمؤاطنين الفلسسطينيين
من خÓل إاجراءات منها إايفاد
قؤة دولية للحماية».
وطالبت «مجلسض األمن الدولي
والجمعية العامة واألمين العام
Óمم المتحدة ومجلسض حقؤق
ل أ
اإلنسس-ان وال-م-ق-رري-ن ال-خ-اصس-ين
وال- -م- -ف -ؤضض السس -ام -ي ل -ح -ق -ؤق
اإلنسسان باتخاذ التدابير الÓزمة
لتشسكيل لجنة دولية للتحقيق في
ال -ف -ظ -اع -ات ال -ت-ي ارت-ك-بت ف-ي
قطاع غزة في اآلونة األخيرة،
وتمكين هذه اللجنة من الشسروع
في إاجراء تحقيق ميداني وفق
إاط- -ار زم -ن -ي م -ح ّ-دد ،وضس -م -ان
وضسع آالية واضسحة لتحديد مدى
ت-ؤرط ال-مسس-ؤؤول-ين اإلسسرائيليين
وت -ح -ق -ي -ق ال -ع -دال -ة ل -لضس-ح-اي-ا،
ووضس- -ع ح ّ-د إلف Ó-ت م -رت -ك -ب -ي
الجرائم من العقاب».
وطالبت «مجلسض األمن الدولي
والجمعية العامة ومجلسض حقؤق
اإلنسسان بتحمل مسسؤؤولياتهم في
ه -ذا الصس -دد» ،داع -ي -ة «ج -م -ي -ع
ال -دول إال -ى حشس-د ج-ه-ؤده-ا م-ن
أاج -ل إادراج ه -ذه ال-مسس-أال-ة ع-ل-ى
ج-دول أاع-م-ال ال-ج-م-ع-ي-ة العامة
Óمم المتحدة ومجلسض األمن
ل أ
الدولي ومجلسض حقؤق اإلنسسان

على نحؤ عاجل».

رفضض قرار ترامب
وأاكدت في هذا السسياق رفضسها
«ل -ل -ق -رار غ -ي -ر ال -ق-ان-ؤن-ي ال-ذي
اتخذه رئيسض الؤليات المتحدة
(دون- -ال- -د ت- -رامب) ب -الع -ت -راف
ب- -ال -ق -دسض ع -اصس -م -ة م -زع -ؤم -ة
إلسس -رائ -ي -ل ،السس -ل -ط -ة ال-ق-ائ-م-ة
ب -الح -تÓ-ل» ،واع-ت-ب-رت-ه «ق-رارا
باط Óولغيا وانتهاكا لقرارات
الشس -رع -ي -ة ال -دول-ي-ة ...واع-ت-داء
ع- -ل- -ى ال- -ح- -ق- -ؤق ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة
وال-ق-ان-ؤن-ي-ة وال-طبيعية والؤطنية
ل-لشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،وم-حاولة
م-ت-ع-م-دة ل-ت-ق-ؤيضض جميع فرصض
السسÓ-م وت-ه-دي-دا ل-لسس-ل-م واألمن
الدوليين».
وشس ّ-ددت ال -دول ال -مشس -ارك-ة ف-ي
ال- -ق- -م- -ة ع- -ل- -ى ات- -خ -اذ ج -م -ي -ع
ال-خ-ط-ؤات الÓ-زم-ة ل-م-نع الدول
األخ-رى م-ن الق-ت-داء ب-ال-خ-طؤة
األم-ري-ك-ي-ة غ-ي-ر ال-ق-انؤنية بنقل
سس-ف-ارات-ه-ا إال-ى ال-ق-دسض ،ون-دي-ن
في هذا الصسدد نقل غؤاتيمال
سس-ف-ارت-ه-ا إال-ى ال-ق-دسض ،ون-ع-تزم
ات -خ -اذ اإلج -راءات السس -ي -اسس -ي -ة
والق - -تصس- -ادي- -ة وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن
اإلج -راءات ال -م -ن-اسس-ب-ة ف-ي حّ-ق
ال-ب-ل-دان ال-ت-ي ت-ع-ت-رف ب-ال-قدسض
ع- -اصس -م -ة إلسس -رائ -ي -ل أاو ت -ن -ق -ل
سسفاراتها إاليها».

ترحيب فلسسطيني بقرار ›لسض
حقوق اإلنسسان
رحّبت عضسؤ اللجنة التنفيذية
ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ت-حرير الفلسسطينية،
حنان عشسراوي ،امسض ،بتصسؤيت
م-ج-لسض ح-ق-ؤق اإلنسس-ان ،ال-ت-ابع
Óم -م ال -م -ت -ح -دة ف -ي ج-لسس-ت-ه
ل -أ
ال-ط-ارئ-ة ال-ت-ي ع-ق-دت ال-جمعة،
على مشسروع قرار يدين الجرائم
اإلسسرائيلية ويدعؤ إليفاد لجنة
دول -ي -ة مسس -ت -ق-ل-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي
ج- -م- -ي- -ع ان- -ت- -ه- -اك -ات ال -ق -ان -ؤن
اإلنسس- -ان- -ي ال- -دول- -ي وال- -ق -ان -ؤن
ال- -دول -ي ل -ح -ق -ؤق اإلنسس -ان ف -ي
األرضض ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ال-م-ح-تلة،
ب -م -ا ف -ي -ه -ا ال -ق -دسض الشس -رق -ي -ة
وقطاع غزة.
واسس-ت-ه-ج-نت عشسراوي ،مؤقف
ال- -دول ال -ت -ي صس -ؤتت ضس -د ه -ذا
ال -ق -رار وع -ل-ى وج-ه ال-خصس-ؤصض
ال -ؤلي -ات ال-م-ت-ح-دة الم-ري-ك-ي-ة
واسستراليا.

^ موسضكو :كشسفت روسسيا أامسض ،النقاب عن أاول محطة نؤوية عائمة في العالم في
احتفال جرى في مرفأا مدينة مؤرمانسسك النائية في شسمال البÓد ،حيث سسيتم تزويد
مفاعÓتها بالؤقؤد النؤوي قبل التؤجه الى سسيبيريا.

لسسوأا
العام ا أ

^ دمشضق :كشسف مسسؤؤول باألمم المتحدة إان األزمة اإلنسسانية في سسؤريا هذا العام
أاسسؤأا منها في أاي وقت سسابق منذ بدء النزاع المسسلح قبل نحؤ سسبع سسنؤات ،وقال
منسسق األمم المتحدة للشسؤؤون اإلنسسانية في أازمة سسؤريا في بيروت «نÓحظ في 2018
أان الؤضسع اإلنسساني داخل سسؤريا هؤ األسسؤأا منذ بدء الحرب».

تؤفيت أامسض ،األمينة العامة السسابقة للحزب الجمهؤري التؤنسسي ،والقيادية في
الحزب الديمقراطي التقدمي ،مية الجريبي ،في منزلها برادسض بعد صسراع مع
المرضض.

ارتفاع عدد شسهداء
«›زرة غزة» إا64 ¤
اسس- - - -تشس- - - -ه - - -د ،امسض السس - - -بت،
فلسسطينيان متأاثرين بجراحهما
التي أاصسيبا بها نتيجة الرصساصض
اإلسس-رائ-ي-ل-ي ،أاث-ن-اء مشس-ارك-ت-هما
ب- -مسس- -ي- -رة «ال- -ع -ؤدة» ،األسس -ب -ؤع
الماضسي.
وق - - - - - -الت وزارة الصس - - - - - -ح - - - - - -ة
الفلسسطينية بغزة ،امسض «ارتقى
صسباح اليؤم الشسهيد معين عبد
ال -ح -م -ي -د السس -اع-ي 58 ،عامًا،
والشسهيد محمد مازن عليان20 ،
عامًا ،متأاثرين بجراحهما التي
أاُصس- - -ي - -ب - -ا ب - -ه - -ا ب - -ال - -رصس - -اصض
اإلسسرائيلي».
وب- -ذلك ي- -رت- -ف- -ع ع- -دد شس -ه -داء
م- -ج- -زرة غ -زة ،ال -ت -ي ارت -ك -ب -ه -ا
ال- -ج- -يشض اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ب- -ح -ق
متظاهرين سسلميين قرب حدود
غزة ،الثنين الماضسي ،إالى 64
شسهيًدا.
هذا وأاصسيب  58فلسسطينيا إاثر
إاط Ó-ق ال -ج -ن -ؤد اإلسس -رائ -ي -ل-ي-ن
ال -رصس -اصض وق -ن -اب -ل ال-غ-از ع-ل-ى
ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن خÓ-ل مشساركتهم
ف -ي ال -ج -م -ع -ة األول-ى م-ن شس-ه-ر
رمضس- -ان ف -ي مسس -ي -رات ال -ع -ؤدة
ع -ل -ى ط -ؤل ال -ح -دود الشس -رق -ي-ة
لقطاع غزة.
ك - -م - -ا أاصس - -يب ال - -عشس - -رات م - -ن
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يين بالختناق نتيجة
إاط Ó- -ق ق- -ن- -اب- -ل ال- -غ- -از صس- -ؤب
المتظاهرين.

بريطانيا تدعو لتحسسÚ
الوضسع اإلنسسا Êبالقطاع
دعت بريطانيا ،أامسض السسبت،
إالى تحسسين الؤضسع اإلنسساني في
قطاع غزة ،مرحبة بفتح معبر
رف- -ح ال- -ح- -دودي م -ع ال -ق -ط -اع،
طؤال شسهر رمضسان.
وفي سسياق متصسل ،أاعلنت مصسر،
«إادخ - -ال ق - -اف- -ل- -ة ك- -ب- -ي- -رة م- -ن
ال-مسس-اع-دات ال-ط-ب-ي-ة وال-غذائية
إالى قطاع غزة» ،وفق ما نقلته
وكالة األنباء الرسسمية المصسرية.
وال- -ج- -م- -ع -ة ،أاع -ل -نت ال -رئ -اسس -ة
ال-مصس-ري-ة اسس-ت-م-رار ف-ت-ح م-ع-ب-ر
رف - -ح ال- -ح- -دودي ،ال- -م- -ت- -ن- -فسض
الؤحيد ألكثر من مليؤني نسسمة
ب - -ق - -ط - -اع غ - -زة ،ط- -ؤال شس- -ه- -ر
رمضس - -ان ،ل - -ت- -خ- -ف- -ي- -ف أاع- -ب- -اء
الفلسسطينيين بالقطاع.

تعازي

أاول ﬁطة نووية عائمة

وفاة مية ا÷ربي

العدد
17648

11

يعرب السسيد وزير الشسؤؤون اÿارجية،
السسيد األم Úالعام وكافة اŸؤظفÚ
عن تأاثرهم البالغ على إاثر وفاة والدة
زم-ي-ل-ت-ه-م السس-ي-دة ط-إل-بي حسضينة
زوج - -ة ب-ن ط-إهر ،وي -ت -ق-دم-ؤن ل-ه-ا
ول -ك -ل أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه -ا ب -ت -ع -ازي -ه-م
اÿالصسة متضسرع Úللمؤ ¤عز وجل
أان ي -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي-دة ب-رح-م-ت-ه
الؤاسسعة ويسسكنها فسسيح جنانه وأان
يلهم ذويها جميل الصس Èوالسسلؤان.
«إانإ لله وإانإ إاليه راجعون»

ANEP 814890
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مدير الشسؤوون الدينية منادي أاحمد لـ«الشسعب»:

–سسبا للحركة غ Òالعادية ‘ رمضسان

«سصطّرنا برنا›ا ثريا يتناسصب
والنفحات الربانية للشصهر الفضصيل»

شصرطة الÈج تضصع خطة أامنية ﬁكمة

‘ ظروف حزينة وعصسيبة

رمضصان يبكي شصهداء النكبة ‘ غزة

لوقاف لولية سسعيدة برنا›ا ثريا للشسهر الفضسيل يتضسمن دروسسا وﬁاضسرات وأامسسيات
أاعدت مديرية الشسؤوون الدينية وا أ
لوقاف منادي أاحمد ،إالتقته جريدة «الشسعب» Ãكتبه وأاجرت معه هذا
قرآانية Ãسساجد الولية ،مدير الشسؤوون الدينية وا أ
ا◊وار.
أاجرى ا◊وار :جلطي علي
«الشس- - -عب» :م- - -اذا أاع- - -دد” ل- - -لشس- - -ه- - -ر
الفضسيل؟
منادي أاحمد :قمنا بإاعداد وبر›ة ندوة
ع-ام-ة Ÿوظ-ف-ي ال-ق-ط-اع ق-ب-ل شش-ه-ر رمضش-ان
ع -ل-ى ال-نصش-ائ-ح وال-ت-وج-ي-ه-ات ل-لسش Òا◊سش-ن
ل -ل -مسش-اج-د خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان ،ك-ذلك م-ن
خ Ó-ل ضش -ب -ط ق -ائ-م-ة اŸوظ-ف ÚواŸك-ل-فÚ
ب- - - -أاداء صشÓ- - - -ة الÎاوي- - - -ح وم- - - -ن - - -ح رخصص
ل -ل -م -ت -ط -وع ،Úك-ذلك إانشش-اء وتشش-ك-ي-ل ÷ن-ة
Óف -ت-اء واإلج-اب-ة ع-ن تسش-اؤولت اŸواط-نÚ
ل -إ
Ãقر اŸديرية وضشبط اŸداومة ‘ خطوط
هاتفية وهذا قبل ششهر رمضشان ،كذلك قمنا
م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -اون م -ع ال -ب-ل-دي-ات ورؤوسش-اء
اÛالسص الششعبية البلدية بتزي ÚاŸسشاجد
وت -ن -ظ -ي-ف ﬁي-ط-ات-ه-ا لÓ-سش-ت-ع-داد ا◊ث-يث
لسشتقبال تلك ا÷موع الذين يقصشدون بيوت
الله عّز وجل بقيام الليل والصشÓة والسشتماع
ل - -ل - -دروسص واÙاضش- -رات ،وك- -ذلك حصشصص
علمية على مسشتوى اإلذاعة اÙلية.
ه - -ل ه- -ن- -اك ت- -نسس- -ي- -ق ب Úم- -دي- -ري- -ة
لوق - -اف م - -ع
الشس- - -ؤوون ال- - -دي - -ن - -ي - -ة وا أ
م- -دي- -ري- -ات وج- -م- -ع -ي -ات أاخ -رى ل -ه -ذا
الÈنامج اŸسسطر؟
@@ هناك بعد ثقا‘ وعلمي لهذا الÈنامج
من خÓل التنسشيق مع اŸديريات وا÷معيات
اÛت -م -ع اŸد Êذات صش -ل -ة ،م -ن -ه-ا ب-ر›ة
ندوات فكرية وعلمية مكثفة ودعوة بعضص
اŸشش - -اي - -خ م- -ن خ- -ارج ال- -ولي- -ة ‘ ت- -ق- -دË
ﬁاضشرات ع Èمسشاجد الولية إاحياًء لليا‹
شش -ه -ر رمضش -ان وت -ن -ظ -ي -م أامسش -ي -ات ق -رآان-ي-ة
ينششطها مقرئ Úمن داخل وخارج الولية،
Óنششاد واŸديح
وت-ن-ظ-ي-م أامسش-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة ل إ
ال -دي -ن -ي ،ك -ذلك ت -ن -ظ-ي-م مسش-اب-ق-ات ◊ف-ظ

لسسÓم
رجال دخلوا ا إ

القرآان الكرı Ëتلف الفئات من تأاطÒ
األنششطة الدينية على مسشتوى دور الششباب
ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة
وت -خصش -يصص ب -رن -ام -ج خ -اصص ل -ف -ائ-دة ن-زلء
اŸؤوسشسشات العقابية وبر›ة ›موعة من
النششاطات النسشوية تؤوطرها اŸرششدات عÈ
اŸسشاجد.
م -ا ه -ي ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ت-ي ق-دم-ت-م-وه-ا
Ÿعتمدي دوائر الولية؟
@@ اج -ت -م -ع -ن -ا م -ع اŸع-ت-م-دي-ن واŸف-تششÚ
Óئ -م -ة أان اŸق -رئÚ
وك- -انت ت -وج -ي -ه -ات -ن -ا ل  -أ
ا◊افظ Úكتاب الله ،يقرأاون قراءة جيدة
وبصشوت عا‹ وجميل ،وكما تعلمون أان ولية
سشعيدة تراعي جانب اŸرضشى واŸصشابون
باألمراضص اŸزمنة للحرصص والتخفيف أاثناء
الصشÓة وهناك ‘ كل دائرة معتمد Áثل
مديرية الششؤوون الدينية لنقل النششغالت إا¤
مديرية الششؤوون الدينية.
وماذا عن قفة رمضسان وتوزيع الزكاة؟
@@ وّزع -ن -ا ق-ف-ة رمضش-ان ع-ل-ى شش-ك-ل م-ب-ال-غ

مالية تذهب للفق ÒواŸقدرة بـ 1256قفة
وهناك قفة أاخرى تتعلق ببعضص اŸسشاجد
وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ب-عضص ا÷م-ع-ي-ات ل-ت-وزي-ع-ه-ا
وتقد Ëالقائمة إا ¤مديرية الششؤوون الدينية
للولية ،أاما جمع زكاة الفطر فسشوف Œمع
ابتداء من  15رمضشان وتوزع قبل العيد بيوم
أاو يوم ،Úعلما أان عدد مسشاجد الولية تقدر
بـ 160مسشجد.
ك- -ل- -م- -ة خ- -ت- -ام- -ي- -ة Ãن- -اسس -ب -ة الشس -ه -ر
الفضسيل.
@@ ب -اسش -م -ي وب -اسش -م ع-م-ال ق-ط-اع الشش-ؤوون
ال -دي -ن -ي -ة وب -اسش-م األئ-م-ة واألع-ي-ان وال-زواي-ا
نهّنئكم جميعا بهذه اŸناسشبة الششعÒة لششهر
رمضش- -ان اŸب- -ارك ،ورمضش- -ان م -ب -ارك ل -ك -ل
الشش - -عب ا÷زائ - -ري واألسش- -رة اإلعÓ- -م- -ي- -ة،
والشش -ك -ر ا÷زي -ل ل -ه -ذه اŸب-ادرة اŸف-ت-وح-ة
Óدارة
وم -ك -ت -ب -ن-ا م-ف-ت-وح ل-ك-ل النشش-غ-الت ل -إ
والقطاع ،كما أابيت وبهذه اŸناسشبة العظيمة
أان ن -ك -رم ج -م-ي-ع أاسش-رة اŸت-اعب Ãصش-اح-ف
قرآانية Ãناسشبة ششهر رمضشان اŸعظم.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ت -ع -ت -م-د ال-ت-داب ÒاŸت-خ-ذة ع-ل-ى تسش-خ Òك-ل
اإلمكانيات البششرية واŸادية بإاششراف مباششر
من قبل رئيسص أامن الولية ،ورؤوسشاء اŸصشالح
وفق خطة أامنية عملياتية ترتكز على أاسشسص
وﬁاور حسشب رئ - - -يسص خ - - -ل - - -ي - - -ة التصش- - -ال
وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ﬁاف-ظ الشش-رط-ة ﬁم-د
مهدي ،منها ما تعّلق بششهر رمضشان على غرار
الح-تÓ-ل ا÷ي-د وال-ف-ع-ال ل-ل-م-ي-دان ب-ت-ك-ث-يف
ال- -دوري- -ات ال -راك -ب -ة وال -راج -ل -ة ع Èق -ط -اع
الختصشاصص على مدار  24/ 24سشاعة،

لتأام Úالشسهر الفضسيل بعاصسمة الهقار

ﬁمد علي ..كسصر
اسصتحالة أان يكون
األمريكي مسصلما

ا◊ديث عن ششخصشية أاسشطورة اÓŸكمة
الراحل ﬁمد علي كÓي يعني ا◊ديث
لسشÓمي ‘ الوليات
عن سشف Òالدين ا إ
اŸتحدة ،فهذا اÓŸكم خاضص نزالت ‘
ا◊لبة ونزالت خارجها دفاعاً عن دينه
عندما وقف أامام قاضشي اÙكمة العليا
لن-ه
ورفضص النضش -م -ام إا ¤ح -رب ف-ي-ت-ن-ام أ
لسشÓم يحرم عليه قتل آامن‘ Ú
مسشلم وا إ
بÓدهم‡ ،ا ‚م عنه إايقافه عن ‡ارسشة
رياضشته.
لمريكي« :Úنفخر
ويعلق أاحد اŸسشلم Úا أ
ب -ك -ون ﬁم -د ع-ل-ي ك-ان مسش-ل-مً-ا وم-ث-ل-ه ل
لن إاﬁ ¤مد علي جديد.
يتكّرر ،نحتاج ا آ
لخ -ري -ن
مسش- -ل -م صش -ادق م -ع ن -فسش -ه وم -ع ا آ
وي -ف -رضص احÎام-ه ع-ل-ى ا÷م-ي-ع ،ه-ذا م-ا
تعلمناه من ﬁمد علي».
لسشÓمي
–ّول ﬁمد علي إا ¤الدين ا إ
ع- -ام  1964وغ ّ-ي -ر اسش-م-ه م-ن «ك-اسش-ي-وسص
كÓي» إاﬁ ¤مد علي كÓي‡ ،ا أاغضشب
لمريكان حتى أان اŸؤورخÚ
الكث Òمن ا أ
راندي روبرتسص وجو Êسشميث وصشفاه ‘
لقطاب
صشحيفة واششنطن بوسشت بـ»أاك Ìا أ
الششريرة جذباً ‘ عا ⁄الرياضشة» ،لكنه رد
قائ« :Óعلى اŸسشلم Úأان يكونوا فخورين
Óخ -ري -ن
ج- -دا ً ب- -دي- -ن -ه -م وأان ي -ظ -ه -روا ل  -آ
لن -ه -ار
لدي -ان ج -ي -دة ،ا أ
ت -واضش -ع -ه -م ،ك -ل ا أ
وال - -ب - -حÒات والسش- -واق- -ي –م- -ل أاسش- -م- -اء
لديان كلها
ﬂتلفة ،لكنها كلها فيها ماء ،وا أ
الشش- -يء ن- -فسش- -ه ،ح- -يث ت- -دع- -و
ل -ع -ب -ادة ال -ل -ه ،ل -ك -ن
لسشÓ- -م ج -ع -ل -ن -ي
ا إ
أارت -ب-ط ب-ال-ل-ه ح-يث
أاك- -ون ‘ أاي م -ك -ان
بالعا.»⁄
حالت إاصشابته Ãرضص

ت -زام-ن-ا وح-ل-ول شس-ه-ر الصس-ي-ام وت-ن-ف-ي-ذا
Óم-ن الوطني
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ال -رام -ي -ة إا ¤ات -خ -اذ ك -اف -ة الج -راءات
لم-ن-ي-ة الضس-روري-ة ل-ت-أامÚ
وال -ت-داب Òا أ
اŸواط-ن ÚخÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان ،ات-خذت
مصسالح امن برج بوعريريج جملة من
لم- -ن- -ي- -ة وال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي -ة
ال- -ت- -داب Òا أ
السس - -ت - -ب - -اق- -ي- -ة لضس- -م- -ان أام- -ن وراح- -ة
اŸواط-ن ÚخÓ-ل الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ،وكذا
السس Òا◊سسن لÓمتحانات.

ومراقبة األششخاصص اŸششبوه Úوالعمل على
تسشهيل حركة اŸرور بنصشب عديد حواجز
اŸراق-ب-ة وب-ر›ة ع-م-ل-ي-ات م-داه-م-ة ألوك-ار
ا÷رÁة ،إاضش- -اف- -ة إا ¤وضش -ع ﬂط -ط أام -ن -ي
للحّد من حوادث اŸرور ،خاصشة باŸناطق
التي تعرف حركة كثيفة باŸدينة وﬁاربة كل
أان- -واع ال -ت -وق -ف -ات اŸع -رق -ل -ة ◊رك -ة اŸرور
خاصشة وقت اإلفطار.
مع تكثيف اÿرجات اŸيدانية ÷هاز الرادار
Ùارب -ة السش-رع-ة م-ع وضش-ع إاف-ط-ار ج-م-اع-ي
على مسشتوى السشدود وحواجز اŸراقبة ،هذا
باإلضشافة إا ¤اتخاذ تداب Òلتأام ÚاŸسشاجد
واألسش -واق ال -ي -وم -ي -ة واألسش -ب -وع -ي-ة واألم-اك-ن
والسش -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وح -دائ -ق ال -تسش -ل -ي-ة
وﬁاربة التجارة الفوضشوية وتأام ÚاŸنششآات
العمومية.
ك-م-ا سش-ي-ق-وم رج-ال الشش-رط-ة ب-ت-ظ-ي-م زي-ارات
ل-ع-ائÓ-ت م-ع-وزة ومسش-اع-دت-ه-ا ،وهي التدابÒ
األم-ن-ي-ة ال-ت-ي سش-خ-ر ل-ه-ا  2000شش-رط-ي وفق
خ-ط-ة أام-ن-ي-ة م-دروسش-ة وم-ع-ت-مدة ،سشيسشهرون
أايضشا من جهة أاخرى على تأام Úالمتحانات
هي من خÓل أاجراءات ﬁكمة لتأام Úمراكز
اإلجراء ومراكز التجميع والتصشحيح ومديرية
الÎبية.

تسصخ Òاأزيد من  700شصرطي
◊فظ األمن وتنظيم اŸرور

«ب- -ارك- -نسش- -ون» دون –ق -ي -ق ﬁم -د ع -ل -ي
لنسشانية
لطموحاته ،لكنه واصشل حمÓته ا إ
واÒÿي- -ة ل- -ي- -نشش- -ر ع- -ق- -ي- -دت -ه اŸسش -اŸة
واÙب -ة ل -ل-خ ،Òوق-ال م-رة« :أاؤوم-ن ب-ال-ل-ه
لسشÓم هو السشÓم وضشد القتل
وبالسشÓم ،ا إ
وا÷رÁة ،وم- -ن ي- -رت- -كب ا÷رائ -م ب -اسش -م
لسشÓ- -م ضش- -ال ول- -و ت- -ه- -ي- -أات ‹ ف- -رصش -ة
ا إ
ل - - - - - -فضش - - - - - -حت أالع- - - - - -ي- - - - - -ب- - - - - -ه- - - - - -م».
ل· اŸتحدة ﬁمد علي كÓي
عينت ا أ
سشفÒا ً للسشÓم عام  ،1998حتى أانه سشافر
إا ¤العراق عششية حرب اÿليج عام 1990
ليفاوضص رئيسص العراق حينها صشدام حسشÚ
من أاجل إاطÓق سشراح  15رهينة أامريكية،
ويعلق إامام مسشجد ششيكاغو« :أاثبت ﬁمد
ع -ل-ي ل-ل-ع-ا ⁄أان-ه Áك-ن أان ت-ك-ون أام-ري-ك-يً-ا
ومسشلماً ‘ وقت واحد ،وكان هذا ششيئًا
لمريكي».
غريبًا ‘ اÛتمع ا أ
وك - -تب ششÒم - -ان ج - -اكسش - -ون ع- -ن- -ه م- -رة:
لم -ري -ك -ي-ون ق-دم-وا ال-ك-ثÒ
«اŸسش -ل -م -ون ا أ
Ûتمعاتهم ،لكن ﬁمد علي كان أاكÌهم
لن - -ه أان - -ه - -ى ا÷دل ال - -ق - -د‘ Ë
“ي - -زا ً ،أ
اسشتحالة أان تكون مسشلماً وأامريكيًا ‘ وقت
واح- -د ،وم- -ات ا÷دل وب -ق -ي ن -ب -ل ﬁم -د
علي» ،خسشر اŸسشلمون ‘ أامريكا صشوتًا
مهماً برحيله ،وكان آاخر ما قاله« :على

اŸسشلم Úأان يقفوا بحزم أامام من يسشتغل
لسشÓم لينفذ أاجندته اÿاصشة ،أانا مسشلم
ا إ
لبرياء».
ول يوجد مÈر لقتل ا أ

سش ّ -خ -رت مصش -ال -ح أام -ن “ÔاسشتÃ ،ن -اسش -ب-ة
ح-ل-ول الشش-ه-ر اŸع-ظ-م ل-ه-ذه السش-ن-ة ،ب-رن-ام-ج
عمل مبني على إاسشÎاŒية مدروسشة لتأامÚ
األشش -خ -اصص واŸم -ت -ل -ك -ات ال-ع-ام-ة واÿاصش-ة
ومكافحة ا÷رÁة بششتى أانواعها ،وهذا من
خÓل تسشخ 777 Òششرطيا مع اتخاذ جميع
ال -ت -داب Òاألم -ن -ي -ة الضش-روري-ة ل-ت-أام Úالشش-ه-ر
الفضشيل.أاكد رئيسص أامن ولية “Ôاسشت عميد
أاول للششرطة مكيد عكاشص ،خÓل تنششيطه
لندوة صشحفية Ãقر أامن الولية ،أان اŸصشالح
تعمل على تعزيز تواجد قوات الششرطة ‘
اŸيدان من اجل تغطية أامنية فعالة ،خاصشة
ق-ب-ل م-وع-د اإلف-ط-ار وب-ع-ده ،وه-ذا ب-ال-تمركز
بكثافة ‘ اŸيدان من خÓل تقسشيم قوات
الششرطة إا ¤فرق راكبة وراجلة وتوزيعها على
ﬂت -ل -ف أاح -ي -اء اŸدي -ن -ة ،خ -اصش-ة ‘ أام-اك-ن

العبادة وكذا األسشواق واألماكن العامة ،والعمل
ع -ل -ى تسش -ه -ي-ل ح-رك-ة اŸرور وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا م-ع
الÎكيز على الفÎات التي تزداد فيها ا◊ركية
وت- -واف- -د اŸواط -ن Úع -ل -ى األم -اك -ن ال -ع -ام -ة
(األسش- -واق ،اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ،اŸسش -اج -د
والسشاحات العمومية...وغÒها).
Óجرام اŸروري ،أاضشاف
من أاجل التصشدي ل إ
رئيسص األمن أان مصشا◊ه بر›ت عدة نقاط
م -راق -ب -ة م -روري -ة ف-ج-ائ-ي-ة ،وإاق-ام-ة ح-واج-ز
ووضش -ع -ي -ات ث -اب -ت -ة ع-ل-ى اŸداخ-ل واıارج
الرئيسشية للمدينة ،وتكثيف الدوريات ‘ جميع
أاحياء اŸدينة خاصشة ‘ األماكن اŸششبوهة
واŸناطق ا◊سشاسشة‡ ،ا سشيمكن من التحكم
‘ الوضشع األمني بعاصشمة األهقار .

خطوات ّŒنب ا◊امل إارهاق الصصيام
إاذا كن ِ
ت تتمتع Úبصشحة جيدة ،وقدرة على
–مل الصشيام خÓل فÎة حملك ،فإان الصشيام
يحسشن من حالتك النفسشية واŸزاجية؛ ألنه
يششعرك بالطمأانينة والرتياح ،وهو أايضشًا يريح
ا÷هاز الهضشمي ،حيث يقلّل من عسشر الهضشم
وال -غ -ازات وا◊م -وضش -ة ،ول-ك-ن رÃا تشش-ع-ري-ن
بالتعب واإلرهاق مع طول فÎة الصشيام ،ولكي
تسشتطيعي Œنب إارهاق الصشيام خÓل ششهر
رمضشان نقدم بعضص اÿطوات علي ِ
ك اتباعها.
 يجب علي ِك أان تهتمي بالوجبات الغذائية
التي تقوم ÚبتحضشÒها على أان تششتمل على
كل العناصشر الغذائية الهامة ل ِ
ك و÷نينك.
 وج -ب -ة السش -ح -ور ت -ع ّ-د ه -ي األسش -اسص ال-ذيÁكنك من خÓله السشتمرار ‘ الصشيام طوال
اليوم ،ولذلك يجب أان –توي وجبة السشحور
على ﬂتلف أانواع الفيتامينات التي يحتاجها
ا÷سشم.
 يجب الهتمام بششكل كب Òباأللبان والبيضصوغÒها من تلك األغذية التي “د ا÷سشم

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح حود

بالكالسشيوم والطاقة.
يجب اإلكثار من ششرب اŸاء على السشحور.الهتمام بششرب مقدار لÎين من السشوائلبششكل يومي؛ حتى ل تتعرضشي للجفاف نتيجة
لنقصص السشوائل التي يحتاجها ا÷سشم.
 خ Ó-ل ا◊م -ل والصش -ي -ام ،ق -وم -ي ب -ت -ق -ل -ي-لاŸشش- -روب- -ات اŸن- -ب- -ه- -ة (ال -ق -ه -وة والشش -اي).
واŸششروبات الغازية.
 ي-جب ع-ل-يِك ت-ق-ل-ي-ل ال-ب-ه-ارات ‘ ال-ط-ع-ام؛ألنها قد تضشر بحملك.
 قسشمي وجبات اإلفطار والسشحور لوجباتصشغÒة ،ول تتناو‹ الطعام بكميات كبÒة مرة
واحدة ،لتجنب عسشر الهضشم.
 الهتمام بأاخذ قسشط من الراحة أاثناء نهارالصشيام؛ حتى Áكن ِ
ك أان تسشتكملي يوم الصشيام
دون تعب أاو إاجهاد.
 عند حدوث أاعراضص التعب واإلجهاد ،يجباسشتششارة طبيب ا◊مل.

يحل شسهر رمضسان لهذا العام على سسكان قطاع غزة ،وسسط حالة من ا◊زن على ضسحايا اÛزرة
لوضساع اŸعيشسية والقتصسادية.
لسسرائيلية ،وبالتزامن مع تردي ا أ
ا إ
واعتاد سشكان القطاع ‘ كل عام ،اسشتقبال ششهر جراء الÎاجع الكب Òللقدرة الششرائية لدى اŸواطنÚ
رمضشان وسشط حالة من الفرحة ،حيث يتجهزون له بفعل سشوء األوضشاع القتصشادية.
قبل أاسشبوع تقريبا من حلوله.
و÷أا هؤولء التجار إا ¤إاعÓن عروضص «التخفيضشات»
وسشتفتقد عششرات العائÓت الفلسشطينية أابناءها أاو ‘ أاسشعار البضشائع اŸعروضشة للبيع ÷ذب الزبائن،
م -ع -ي -ل -ي -ه -ا ،ال -ذي -ن اسش -تشش -ه -دوا م -ؤوخ -را ب -رصش-اصص لكن تلك اÙاولت  ⁄تكن ناجحة كفاية ،بسشبب
إاسشرائيلي ،على موائد اإلفطار الرمضشانية.
انعدام السشيولة لدى اŸواطن.Ú
وارتكب ا÷يشص اإلسشرائيلي الثن ÚاŸاضشي› ،زرة ورغم أان ظاهرة العروضص ليسشت با÷ديدة ،إال أانها
بحق اŸتظاهرين اŸسشلمي Úعلى حدود قطاع غزة ت -عّ-م-قت م-ن-ذ ن-ح-و شش-ه-ري-ن ،ج-راء ت-وق-ف ا◊ك-وم-ة
ضشمن مسشÒات العودة ،حيث قتل  62ششخصشا وجرح (مقرها رام الله) عن دفع رواتب موظفيها ‘ غزة
أاك Ìمن  3188آاخرين بالرصشاصص ا◊ي ،واŸطاطي ،بششكل كامل.
وقنابل الغاز اŸسشيل للدموع.
ويعت Èششهر رمضشان من الششهور اŸكلفة للمواطن،Ú
وك -ان اŸت -ظ -اه -رون ي -ح -ت-ج-ون ع-ل-ى ن-ق-ل السش-ف-ارة و‘ ظ ّ-ل ت -فشش -ي ال -ب -ط-ال-ة وال-ف-ق-ر ،وضش-ع-ف ال-ق-درة
األمريكية إا ¤مدينة القدسص ،ويحيون الذكرى الـ  70الشش-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،Úي-ت-وق-ع م-راق-ب-ون اŸزي-د م-ن
لـ «النكبة» الفلسشطينية.
تردي الوضشع القتصشادي.
Óحصش-اء ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي
وبدأات مسشÒات العودة ‘  30مارسص اŸاضشي ،حيث وب -حسشب ا÷ه -از اŸرك -زي ل  -إ
ي-ت-ج-م-ه-ر آالف ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ‘ Úع-دة م-واق-ع ق-رب (حكومي) ،فإان أاك Ìمن نصشف سشكان غزة خÓل العام
السش-ي-اج ال-ف-اصش-ل ب Úال-ق-ط-اع وإاسش-رائ-ي-ل ،ل-ل-م-ط-البة اŸاضشي  ،2017عانوا الفقر بنسشبة  53باŸائة.
بعودة الÓجئ Úالفلسشطيني Úإا ¤قراهم ومدنهم التي فيما قالت األ· اŸتحدة العام اŸاضشي ،إان 80
هجروا منها عام .1948
باŸائة من سشكان غزة يتلقون مسشاعدات إانسشانية
ومنذ ذلك اليوم ،اسشتششهد  110فلسشطيني Úوأاصشيب عاجلة ‘ ،إاششارة إا ¤سشوء األوضشاع اإلنسشانية.
نحو  12أالفا آاخرين ،برصشاصص إاسشرائيلي قرب حدود ويششهد القطاع ‘ الفÎة ا◊الية ،بحسشب الغرفة
قطاع غزة ،وفق آاخر اإلحصشاءات.
التجارية والصشناعية (غ Òحكومية)« ،كسشادا Œاريا
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،ت- -خ- -ل- -و أاسش -واق ق -ط -اع غ -زة م -ن  ⁄يسش- -ب- -ق ل -ه م -ث -ي -ل ،ح -يث تÎاك -م ال -بضش -ائ -ع ل -دى
اŸواط -ن( ÚاŸششÎي -ن) خ Ó-ف -ا Ÿا اع -ت -ادت ع -ل -ي-ه اŸسشتوردين والتجار».
خÓل السشنوات اŸاضشية بالتزامن مع حلول ششهر وخÓل الربع األول من عام  ،2018انخفضشت قيمة
رمضشان.
الواردات إا ¤قطاع غزة مقارنة بالربع األول من عام
ومنذ بداية العام ا÷اري ،يعا Êالتجار الفلسشطينيون  2017بنسشبة  ،% 15نتيجة لعدم طلب اŸسشتوردين
‘ غزة تكّدسشا للبضشائع داخل ﬂازنهم التجارية بضشائع جديدة بسشبب الوضشع.
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ن - -ق - -دم ل- -ك- -م ‘ ك- -ل ي- -وم
أاط-ب-اق رمضس-انية متنوعة
م-ن-ه-ا ال-ت-ق-ليدي والعصسري
لذواق
لرضس - -اء ج - -م- -ي- -ع ا أ
إ
لصسالة ‘
التي تبحث عن ا أ
ك-ل شس-ي-ئ ‘ الشس-ه-ر ال-فضسيل،
خ-اصس-ة اŸأاك-ولت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ال -ت -ي ت -ع ّ-د أاه -م م -ا Áي -ز م-ائ-دة
إافطار رمضسان ،و‘ اليوم الرابع من
الشسهر الفضسيل حاولنا أان نعطي كل منطقة حّقها من
ق -ائ-م-ة ال-ط-ع-ام ال-ت-ي أاع-ط-ي-ن-اه-ا Ÿسس-ة عصس-ري-ة ،صسّ-ح
فطوركم.

وملح.
ثم نضشيف ا◊مصص ونÎكها تنضشج ،ل نÎكها تتبخر (تنششف)
يجب أان يبقى معنا على األقل كوب Úمن اŸرقŸ ،ا ينضشج
اللحم نقوم بتقطيعه قطع صشغÒة نضشيفها إا ¤البطاطا اŸقلية
وا◊مصص الذي طبخناه مع اŸرق.
نأاتي بإاناء آاخر ونضشع فيه بيضص ،بصشلة مفروم ،بقدونسص،
كوب Úمن اŸرق ،ملح وفلفل أاسشود ،عصش Òليمون.
نضش -ع ه -ذا اÿل -ي -ط ع -ل -ى اÿل -ي-ط ال-ب-ط-اط-ا ون-خ-ل-ط ح-ت-ى
تتجانسص اŸكونات
نضش -ع -ه -ا ‘ ق -الب م -ده -ون ب -زب -دة ونضش-ع ع-ل-ي-ه-ا ق-ط-ع جÍ
مقطعة.
ندخلها الفرن حتى ينضشج البيضص ونخرجها وتقدم مع قليل
من اŸرق اŸتبقي.

سصلطة بطاطا

اÙلبي

مائدة
الفطور

اŸكّونات
 4بطاطا مسشلوقة
 3طماطم
 1بقدونسص
 2ثوم مدقوق Úناعم
ليمونتÚ
بصشلة عادية أاو بصشل أاخضشر
زيت زيتون
رششة نعنع يابسص
ملح
طريقة التحضسÒ
نخلط اŸكونات معا لتصشبح جاهرة للتقد Ëوبصشحة وهنا.

اŸكّونات
دقيق األرز
 1لي Îحليب سشائل
 1كوب ماء الزهر
قرفة للزينة
فسشتق حلبي للزينة
طريقة التحضسÒ
‘ قدر ،يوضشع ا◊ليب مع دقيق األرز ثم يضشاف له ماء الزهر.
يحرك اÿليط دون توقف إا ¤أان يثقل.
يوضشع اÿليط ‘ أاطباق التقد ،Ëتزين بالقرفة والفسشتق
ا◊لبي وتقدم.

عصص Òالشصمام

طاج Úالكباب

هكذا تتغلّب على العصصبية ‘ رمضصان

خÓل ششهر رمضشان ،تزداد نسشبة
ال - -عصش- -ب- -ي- -ة ل- -دى ال- -ع- -دي- -د م- -ن
األشش -خ -اصص بسش -بب اإلم-ت-ن-اع ع-ن
األكل لفÎات طويلة ،نقصص اŸياه
‘ ا÷سش- -م ،الضش- -غ -وط ال -ي -وم -ي -ة
وغÒه- -ا م- -ن األسش -ب -اب .إان ك -نت
تريد التخفيف من حدة العصشبية
‘ هذا الششهر الكر ،Ëنقّدم لك
سشلسشلة من أافضشل النصشائح لتجنب
سشرعة اإلنفعال ونوبات الغضشب:
ـ ل تسش- -تسش -ل -م ل -ل -غضشب :ع -ن -دم -ا
تششعر بالتوتر ،حاول أان تسشيطر
على األفكار السشلبية التي تراودك
والÎكيز على األمور اإليجابية ‘
ا◊ياة.
ـ ل –ّم - - - -ل ن - - - -فسشك أاك Ìم - - - -ن
طاقتك :حّدد أاولوياتك ول تسشمح
للضشغوط اليومية

أان تسشيطر عليك وعلى طاقتك.
ـ اإلسشÎخاء :إان كنت تششعر بأانك
غ Òق -ادر ع -ل -ى السش -ي -ط -رة ع-ل-ى
إان- -ف -ع -التك وغضش -بك ،ن -نصش -حك
باإلسشÎخاء ّŸدة  5دقائق على
األق- -ل واإلب- -ت- -ع -اد ع -ن ك ّ-ل م -ا
يزعجك قبل معاودة األعمال
اليومية.
دت ج -ري -دة ـ م - -ارسص نشش - -اط أاو ه - -واي- -ة
وك- -ل سس- -ن- -ة ت- -ع ّ -فضساء خاصص –ّبها :خصشصص بعضص الوقت
ص
ه
ك - -عب““ تخصسيص ر ،Ëف- -ي -
ل - -ن - -فسشك ول - -ل - -م - -م - -ارسش- -ة
““الشس
ان ال- -ك- -ة نحاول نشش- - -اط- - -اتك وه- - -واي- - -اتكلشس- -ه- -ر رمضس- -ة وغ-ن-ي
ع
Óبتعاد عن روت Úا◊ياة
اŸواط -ن ل إ
أارك-ان م-ت-ن-و -ع -ري -ف
ي “يز ال-ي-وم-ي-ة و–سش Úح-ال-تك
ت
خÓ- -ل -ه -ا
ت
م- -ن ت وال-ت-ق-ال-ي-د ال لعا ⁄اŸزاجية.
لوطن وا
ب-ال-ع-ادا م-ن-اطق ا
ـ أاك Ìم- - - - -ن ت- - - - -ن - - - -اول
ال- - -ف- - -اك - -ه - -ة :ب ÚفÎة
ﬂت-ل-ف قاطبة.
لسسÓمي
ا إ
اإلفطار والسشحور ،أاكÌ
م-ن ت-ن-اول ال-ف-اك-ه-ة ع-ل-ى أانواعها

صصحّ فطوركم

ألّن -ه -ا تسش -اه -م ‘ –سش Úا◊ال-ة
اŸزاجية وتزّود ا÷سشم بالطاقة
اإليجابية.
ـ تفاد اŸأاكولت الغنية بالدهون
واششرب الكث Òمن اŸاء :هل كنت
تعلم أان النظام الغذائي يؤوّثر على
نسش -ب -ة ال -ت -وت -ر ال -عصش -ب -ي-ة؟ ل-ذلك
ن - -نصش - -حك ب - -ت - -ن- -اول اŸأاك- -ولت
الصش-ح-ي-ة وّŒن-ب األط-ع-مة الغنية
بالدهون عند اإلفطار ،إاحذر من
اإلف- -راط ‘ ت- -ن -اول ال -ط -ع -ام ول
ت -نسش -ى شش -رب ك -م -ي-ات وفÒة م-ن
اŸي -اه لÎط -يب ا÷سش -م وب-ال-ت-ا‹
–سش Úا◊الة النفسشية.
ـ ا◊صشول على قسشط كاف من
النوم :حاول أان –صشل على قسشط
ك -اف وم -ن -ت -ظ -م م-ن ال-ن-وم خÓ-ل
رمضش-ان ل-ت-جّ-ن-ب ال-عصش-ب-ي-ة خÓ-ل
اليوم.

اŸكّونات
ششمام
فنجال قهوه سشكر
حليب حسشب الرغبه
قليل من اŸاء
طريقة التحضسÒ
نقطع لب الششمام ثم تضشعه باÓÿط مع السشكر اŸاء وا◊ليب
نخلط جيدا ثم نضشعها بكؤووسص خاصشة بالعصش.Ò

اŸكّونات
قطع ◊م أاو دجاج
كوب حمصص منقوع
حبة بصشل للمرق
حبة بصشل مفروم للتزيÚ
ملعقه صشغÒه فلفل أاسشود
بسس
م
ا
ل
ل
ن
و
ح
ط
ملعقه صشغÒه قصشÈة م
ه
ا
اول -يك ه بديت و
ع
ل
ملح
ى
ا
ل
ن
ا
جنية قا د ال -ف -ال أان -وي بي صسلي
ت
ص
ض
ي
ب
ت
ا
ب
ح
5
و
ع
ل
ل
ى
ت
،
ت
ال
ليا قلت لها ‹ وشسبيك يا ن -زلت ل-ق-اع ال -صسحابة
كوب بقدونسص مفروم
ر
ض
س
ي
ت
ل
ب-
وقل
 4حبات ج Íمثلثات
ل مهمو
ح-ر خ-ر
يا مولت
بو معاها هيا .ي هذاك حبي مة تكلمي افت جت ‹
ة
ي
ل
ق
م
و
ت
ا
ب
ع
ك
م
كيلو بطاطا مقطعه
ب
ح
ي
ي
أاداوه عليا ق قلبك
ن
و
م
عصش Òن ّصص حبة لي
ل
ب
ي
معاه
طريقة التحضسÒ
نضشع قطع ◊م ‘ قدر مع ششوية زيت وبصشل مفروم
ونحرك حتى يذبل البصشل ‰رق باŸاء ونضشيف والبهارات
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أآسسعار آلنفط تقÎب من  80دولرآ وعودة آهتمام آŸسستثمرين

منتجو «أاوبك» ينجحون ‘ ضصبط السصوق وتوازن اأ’سصعار

لسسود
تخّوف آŸسستهلك Úمن آلتهاب أآسسوآق آلذهب آ أ
توآصسل أآسسعار آلنفط آرتفاعها آلذي طمأان آŸنتج Úبعد بلوغ سسقف سسعر آلÈميل
صسب
مسستوى  80دولرآ أ
لول مرة منذ عام  ،2014ويبدو أآن جميع مؤوشسرآت آلسسوق ت ّ
‘ آŸنحى آلتصساعدي ،عكسش مسسار –قيق آلتوآزن ب Úمعادلتي آلعرضش وآلطلب،
لسسعار ‘
ل آلعديد من آلعوآمل آŸشسÎكة آلتي تقاطعت وسساهمت ‘ تعزيز آ أ
ولع ّ
صسدآرآتها ،نذكر مبادرة منتجي منظمة أآوبك وشسركائها من كبار آŸنتج ‘ Úخفضش
لن -ت -اج ،ب -ع -د رسس -م وإآرسس -اء م-ع-ا ⁄آلت-ف-اق ،إآ ¤ج-انب ت-ق-لصش ﬂزون-ات آل-ن-ف-ط
آ إ
آل-ع-اŸي-ة إآ ¤مسس-ت-وي-ات م-ت-وسس-ط-ة ،ويضس-اف إآ ¤ذلك آح-ت-م-ال ت-وق-يع عقوبات على
لنتاج آلفنزويلي.
إآيرآن وترآجع ‘ آ إ
التي تعرفها السشوق النفطية ‘ الوقت الراهن،
فضسيلة بودريشش
وع - -ل- -ى ضش- -وء ت- -راج- -ع ك- -ب ‘ Òاıزون- -ات
ت-ت-ج-ه ج-م-ي-ع اأ’ن-ظ-ار صش-وب السش-وق ال-نفطية ال -ع -اŸي -ة ع -ل -ى رأاسش-ه-ا شش-ح-وب ‘ اıزون
ال -ت -ي تشش -ه -د ان -ت -ع -اشش -ا ﬁسش -وسش -ا ب -ال-نسش-ب-ة النفطي اأ’مريكي ‘ ،ظل إاثارة مسشأالة أان
لسش -ع -ار ،ال -ت -ي أافضشت إال -ي -ه -ا ال -ع -دي -د م-ن اıزون-ات ال-ع-اŸي-ة ت-قÎب م-ن م-ت-وسش-طات
ل -أ
ال-ع-وام-ل وج-ع-ل-ت-ه-ا ت-رت-ف-ع إا ¤مسش-ت-وى Áكن اŸدى ال -ط -وي -ل‡ ،ا ي -ن -ت -ظ -ر م -ن-ه تسش-ج-ي-ل
وصشفه بالسشعر اŸتوازن والعادل الذي كانت تخفيضشات العرضس بفضشل جهود بذلتها أاوبك
تسشهر من أاجل –قيقه دول منظمة اأ’وبك وششركائها التي كانت ناجحة إا ¤حد بعيد،
وشش -رك -ائ -ه -ا م -ن ك -ب -ار اŸن -ت-ج Úت-تصش-دره-م وفضش -ل ع -ن ت -خ -ف -يضش -ات أاوبك ف -إان ال -ط-لب
روسشيا ‘ ،إاطار جهود كبح العرضس وامتصشاصس القوي على الذهب اأ’سشود ،والÎاجع ا◊اد ‘
الفائضس الذي عوم اأ’سشواق وجعل اأ’سشعار إان-ت-اج ف-ن-زوي-ل واح-ت-م-ا’ت Œدي-د العقوبات
ّ
تتهاوى ‘ وقت مضشى ،وترجمت إارادة الدول ع -ل -ى إاي -ران عضش-و أاوبك ك-ل-ه-ا ع-وام-ل دف-عت
اŸن -ت -ج -ة ل -ل-ن-ف-ط م-ن داخ-ل وخ-ارج «أاوبك»Ã ،ؤوششر ا’رتفاع إا ¤التجسشيد واŸرششح إا¤
عششية التوقيع على خفضس اإ’نتاج التاريخي ،ا’سشتمرار على اŸدي Úالقريب واŸتوسشط
الذي ” Œديد العمل به ،طيلة عام  ‘ ،2018حالة عدم حدوث أاي تغÒات طارئة ،حيث
وع -رفت ن -ه -اي -ة اأ’سش -ب -وع اŸنصش -رم ال -ع -ق-ود Áكن القول أان اأ’سشعار ارتفعت بنسشبة ،٪ 20
اآ’جلة ÿام برنت ارتفاعا عند عتبة  79.50م -ن -ذ ب -داي-ة ع-ام  .2018ول -ع -ل ت -رقب ف -رضس
دو’را للÈميل ،مسشجلة ارتفاعا بـ  20سشنتا أاي ع -ق -وب -ات أام -ري -ك -ي -ة ع -ل -ى إاي -ران وه-ي اح-د
ما يعادل نسشبة  ٪ 0.25عن إاغلقها السشابق ،اŸصش -ادر ال -رئ -يسش -ي -ة ل -ل -خ -ام ،ي -ع -د ال -ع -ام-ل
وباŸوازاة مع ذلك بلغ الÈنت مسشتوى قياسشيا ا÷يوسشياسشي الذي أافضشى إا ¤تغ Òمعادلة
ال- -وف- -رة ،ح- -يث ي- -ت -وق -ع اÈÿاء أان تسش -ل -ي -ط
بعد اخÎاقه عتبة الـ  80دو’را أ’ول مرة منذ
العقوبات على إايران من ششأانه حجب ما ’
ششهر نوفم Èعام  ،2014بينما عقود اÿام
يقل عن  1مليون برميل يوميا عن السشوق،
اأ’م -ري -ك -ي غ -رب ت -كسش-اسس ال-وسش-ي-ط ،واصش-ل
وبالتا‹ الÎاجع ا◊اد ‘ الصشادرات النفطية
انتعاششه حيث وصشل إا ¤حدود  71.61دو’ر
اإ’يرانية.
للÈميلﬁ ،ققا زيادة قدرت بـ  12سشنتا أاوما يأاتي هذا التصشحيح ‘ اأ’سشعار ‘ وقت ⁄
يعادل  ٪ 0.2عن التسشوية السشابقة.
يتوقع فيه اÈÿاء أان يتجاوز سشعر الÈميل،

طلب قوي وتغيّر سصريع للمؤوشصرات

تّرقب كب Òمن طرف اŸسشتثمرين للتغÒات

خلل عام  2018حدود الـ  75دو’را فقط،

وÁكن القول أان اأ’سشعار مرششحة إا– ¤قيق
اŸزي- -د م- -ن ا’رت -ف -اع ‘ ظ -ل ب -روز ﬂاوف
ع-دي-دة م-ن ط-رف اŸن-ت-ج’ ،Úسش-ي-م-ا ال-ه-ن-د
التي تعد ثالث مسشتهلك للنفط بعد الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية والصش ،Úولعل القفزة التي
ح -ق -ق -ت-ه-ا اأ’سش-ع-ار خ-لل اأ’سش-اب-ي-ع اأ’خÒة،
ينظر لها اŸسشتهلك Úبع Úالتخوف ‡زوجة
ب -ع -دم ا’رت -ي -اح ،ح -يث ي -رشش-ح أان ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
ا’ق -تصش -اد ال -ك -ل -ي ل -دول اأ’سش -واق ال -ن -اشش -ئ -ة
اآ’سشيوية ،وبالتا‹ تغ Òمن جميع التوقعات
السشابقة التي كانت ﬁتملة على صشعيد النمو.

اسصتقرار اإ’مدادات

وإان كانت العربية السشعودية التي تعد أاحد كبار
اŸنتج Úداخل منظمة «أاوبك» قد طمأانت

لورو
مسستفيدآ من ضسعف آ أ

الدو’ر يرتفع إا ¤أاعلى مسصتوى

م -ازال ال -دو’ر اأ’م -ري-ك-ي ي-ت-خ-ذ م-ن-ح-ى
تصشاعديا أامام باقي العملت ‘ صشدارتها
اأ’ورو وال Úاليابا ،Êعلما أان هذا ا’رتفاع
بات يسشجل من طرف العملة اÿضشراء ،منذ
عام  ،2015وصشاحب هذا ا’نتعاشس قلق كبÒ
وسشط اŸسشتثمرين ،خاصشة ‘ ايطاليا ،رغم
أان ب -عضس اÈÿاء ت -وق -ع -وا أان ي -ع -اود ال-دو’ر
الÎاج-ع وا’ن-خ-ف-اضس م-ق-اب-ل سش-ل-ة ال-ع-م-لت
اأ’خ -رى .إاذا ح -ق -ق ال-دو’ر اأ’م-ري-ك-ي أاع-ل-ى
مسشتوى له خلل اÿمسشة أاششهر اأ’خÒة أامام
سشلة من العملت الرئيسشية ،مسشتغل ضشعف
ع -م-ل-ة اأ’ورو ال-ت-ي ف-ق-دت “اسش-ك-ه-ا ،و“ك-ن
الدو’ر من التموقع ا÷يد ‘ سشوق العملت،

ﬁققا مكاسشب معتÈة ’ تقل عن حدود 1.2
 ،٪وم -واصش-ل سش-ق-ف ارت-ف-اع-ه م-ن-ذ م-ن-تصش-ف
ششهر فيفري اŸاضشي إا ¤نحو  ‘ ،٪ 5ظل
توقع العديد من اŸسشتثمرين أان تسشجل حاجة
إا ¤ضش- -خ اŸزي- -د م- -ن ال- -زي- -ادات ‘ أاسش- -ع -ار
الفائدة اأ’مريكية ،بهدف كبح حدة التضشخم.
ا÷دير باإ’ششارة ،فإان مؤوششر الدو’ر الذي
يقيسس قيمة العملة اأ’مريكية مقابل سشلة من
6عملت رئيسشية ،قفز إا ¤مسشتوى ’ يقل عن
حدود  93.83وÁثل أاعلى مسشتوى لهذه العملة
‘ ظ- - -رف  5أاشش -ه-ر ف-ق-ط ،وأارج-ع ا’رت-ف-اع
اŸسشجل من طرف الدو’ر ،خاصشة أامام أاهم
ال-ع-م-لت ال-ع-اŸي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال Úال-ي-اب-ا،Ê

ب -ال -زي -ادة ال -ت -ي سش -ج -لت ‘ ع -وائ -د سش -ن-دات
اÿزانة اأ’مريكية وعكسشت اآ’فاق اإ’يجابية
أ’ك Èاقتصشاد ‘ العا.⁄
من جهة أاخرى ،اعتﬁ Èلل« ‘ Úسشيتي
بنك» بلغة –مل الكث Òمن التششاؤووم ومن
خلل مذكرة موجهة إا ¤العملء ،أان صشعود
ال -دو’ر ل -ن يسش -ت -م -ر م -دة ط-وي-ل-ة ،بسش-بب م-ا
وصشفوه بالعجز ‘ اŸيزانية اأ’مريكية الذي
يتوقع أان يقÎب من مسشتوى تريليون دو’ر ‘
عام  .2019وهذا من ششأانه أان يتسشبب ‘ نسشبة
انخفاضس تناهز حدود  ‘ ٪ 5مؤوششر الدو’ر
على مدار سشنة كاملة.
بخصشوصس وضشعية عملة اأ’ورو ‘ أاسشواق
العملت ،فإانها تراجعت كثÒا بعد تسشجيلها
ÿامسس خسشارة أاسشبوعية ،و” التأاكيد بأانها
تندرج ضشمن أاطول سشلسشلة انخفاضشات تعرضس
لها اأ’ورو ،منذ عام .2015
ي -ذك -ر أان ت-راج-ع اأ’ورو ج-اء ب-ع-د ان-خ-ف-اضش-ه
بنحو  7سشنتات ،خلل  3أاسشابيع ،فقط ‘ ظل
صش- -ع- -ود صش- -اروخ- -ي ل- -ل -دو’ر .وع -رفت آاخ -ر
التعاملت ‘ جلسشة ،يوم أامسس 1.1753 ،دو’ر
ويعد أادنى مسشتوى له منذ  5أاششهر .وÁكن
القول أانه خلل أاسشبوع واحد تراجع اأ’ورو
بنحو  ٪ 1.2أامام العملة اÿضشراء.
ف .ب.

ل· آŸتحدة
حسسب آخر تقرير ل أ

‰و ا’قتصصاد العاŸي يفوق التوقعات مقابل تزايد حّدة اıاطر ا’قتصصادية
ل· اŸت-ح-دة
كشش -ف ت -ق -ري-ر اق-تصش-ادي ج-دي-د ل -أ
صشدر قبل يوم Úأان ‰و ا’قتصشاد العاŸي يفوق
التقديرات ،بحيث من اŸتوقع أان يتوسّشع الناœ
اÙلي اإ’جما‹ العاŸي بنسشبة 2ر ‘ 3اŸئة
ع-ام-ي  2018و‡،2019ا ي- -ع- -كسس ‰وا ق- -وي -ا ‘
البلدان اŸتقدمة وظروف اسشتثمار مواتية على
نطاق واسشع .ويشش Òالتقرير ا ¤ا◊اجة Ÿعا÷ة
عاجلة لعدد من التحديات السشياسشية Ãا ‘ ذلك
ال -ت-ه-دي-دات ل-ل-ن-ظ-ام ال-ت-ج-اري م-ت-عّ-دد اأ’ط-راف
وعدم اŸسشاواة اŸرتفعة وا’رتفاع اŸتجّدد ‘
انبعاثات ثا Êأاكسشيد الكربون.

ويأاتي تفاؤول اŸسشؤوول اأ’‡ي بالنمو غ ÒاŸتوقع
‘ ا’قتصشاد العاŸي ‘ وقت تششهد فيه العلقات
التجارية ب ÚكÈى الدول ‘ العا ⁄توترا غÒ
مسش-ب-وق ،ي-هّ-دد م-ب-دأا ال-ت-ج-ارة م-ت-ع-ددة اأ’ط-راف
وميو’ إا ¤سشياسشات اقتصشادية تعتمد أاك Ìعلى
ا◊مائية التجارية على غرار ما أاعلنته الو’يات
اŸتحدة مؤوخرا من نية لرفع الرسشوم ا÷مركية
لعدة مواد رئيسشية يتّم توريدها خاصشة من دول
ا’–اد اأ’وروبي والصش Úواليابان وكوريا ا÷نوبية
وغÒها رغم إاعلنها ’حقا تأاجيل تنفيذ قرارها
لششهر إاضشا‘.

وخّلف هذا القرار ردود فعل غاضشبة ومنّددة بهي
إاذ أاكدت اŸفوضشية اأ’وروبية أان سشياسشة ا◊مائية
ا’قتصشادية التي تنتهجها اإ’دارة اأ’مريكية تششكل
خطرا حقيقيا على اقتصشاد الدول اأ’عضشاء ‘
ا’–اد اأ’وروبي ،فيما أاكدت الصش Úأانها سشتواجه
القرارات اأ’مريكية باŸثل.
وكان ا’–اد اأ’وروبي قد حّذر ‘ وقت سشابق من
أانه سشيتخذ تداب Òمضشادة ‘ حال قّرر الرئيسس
اأ’مريكي دونالد ترامب اŸضشي قدما ‘ فرضس
التعريفات ا÷مركية ‘ تطور من ششأانه أان يششعل
فتيل حرب Œارية ب Úأاوروبا والو’يات اŸتحدة.

على اÙافظة على اسشتقرار اإ’مداد ،من
خ -لل ال -ت -ع -اون وال -ت -نسش -ي -ق م-ع ب-اق-ي ال-دول
اŸن- -ت- -ج- -ة اأ’خ- -رى ،ب- -ه- -دف ضش -م -ان ت -وفÒ
إامدادات كافية لتفادي أاي نقصس ﬁتمل ‘
العرضس وا◊فاظ على أاسشعار متوازنة وعادلة
ت -خ-دم اŸن-ت-ج واŸسش-ت-ه-لك ،ع-ل-ى ح-د سش-واء.
فهذا من ششأانه أان يبعث على ا’رتياح بالنسشبة
أ’صشحاب العرضس والطلب خاصشة أان وتÒة
اإ’ن -ت-اج الصش-ي-ن-ي م-ن ال-ن-ف-ط تسش-ج-ل ب-دوره-ا
تراجعا ﬁسشوسشا ،علما أان الصش Úتعد من
منتجي النفط ،و‘ نفسس الوقت تسشتورد منه
بكميات معتÈة ،أ’نها تعد ‘ صشدارة قائمة
اŸسشتوردين للبÎول.
وعقب التغÒات التي ميزت السشوق البÎولية

أاط -ل -ق «ب -نك م-ورج-ان سش-ت-ان-ل-ي» سش-لسش-ل-ة م-ن
توقعاته التي –مل الكث Òمن التفاؤوول ،حيث
ذهب إا ¤ترقب قفز سشعر برنت إا ¤حدود
 90دو’را للÈميل ‘ آافاق عام  ،2020بفعل
الزيادة اŸطردة اŸسشجلة على الطلب.
إاذا أامام منظمة «أاوبك» مسشار واضشح اŸعا⁄
من أاجل مواصشلة نفسس اإ’سشÎاتيجية الفعالة
والناجعة ‘ تعبيد الطريق نحو كبح أاي فائضس
ت -غ -رق ب -ه اأ’سش-واق ،خ-اصش-ة أان-ه-ا ح-ريصش-ة ‘
نفسس الوقت أان تبقي اأ’سشعار ‘ مسشتويات
م -ق-ب-ول-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-مسش-ت-وردي-ن ك-ذلك ،ف-ه-ل
تسش -ت -م -ر «أاوبك» ب-ن-فسس اإ’رادة وال-ف-ع-ال-ي-ة ‘
التأاث Òعلى السشوق النفطية حتى تبقي على
التوازن اŸنششود؟.

لسسعار إآ 60/50 ¤دولر
بريتيشش بÎوليوم تتوقع عودة آ أ

بسصبب النفط الصصخري وارتفاع اإ’مدادات من أاوبك

ت -وّق -ع ال -رئ -يسس ال -ت -ن-ف-ي-ذي لشش-رك-ة ب-ري-ت-يشس
بÎول -ي -وم (ب -ي.ب -ي) ب-وب داد‹ ت-راج-ع سش-ع-ر
ال- -ن -ف -ط إا ¤م -ا ب 50 Úو 65دو’را ل-لÈم-يل
بسشبب ارتفاع إانتاج النفط الصشخري وقدرة
منظمة الدول اŸصشدرة للنفط «أاوبك» على
تعزيز اإ’نتاج ،موضشحا ‘ تصشريح مع وكالة
رويÎز أاوردت- -ه «واج» أان- -ه ي- -ت- -وق -ع أان ت -ع -م -ل
تدفقات النفط الصشخري اأ’مريكي وإاعادة
ضشّخ منظمة «أاوبك» إ’مدادات على تهدئة
سشوق النفط بعد أان ارتفع سشعر اÿام إا80 ¤
دو’را للÈميل هذا اأ’سشبوع.

وسشاعد قرار الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
اÿروج من ا’تفاق النووي العاŸي مع إايران
وإاعادة فرضس عقوبات على الدولة العضشو ‘
«أاوبك» ،فضشل عن تواصشل انخفاضس اإ’نتاج
‘ ف -ن -زوي -ل ‘ دف -ع أاسش -ع -ار ال -ن -ف-ط أ’ع-ل-ى
مسشتوياتها منذ .2014
وتشش Òتوقعات داخلية لششركة «بي  -بي» إا¤
أان صشادرات اÿام من إايران وهي ثالث أاكÈ
منتج ‘ «أاوبك» قد تنخفضس ما ب 300 Úأالف
وم -ل -ي -ون ب -رم -ي -ل ي -وم-ي-ا ،ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-ع-ق-وب-ات
اأ’مريكية.

التبادل التجاري ب Úروسصيا وا’–اد
اأ’وروبي ارتفع بـ2017 ‘ 20
ارتفع التبادل التجاري ب Úروسشيا وا’–اد اأ’وروبي خلل السشنة اŸاضشية  ،2017بحوا‹ 20
باŸائة« ،بالرغم من العوامل السشلبية» حسشب القائم بأاعمال وزير اÿارجية الروسشي سشÒغي
’فروف ‘ لقاء صشحفي نششر أامسس ،موضشحا Ûلة روسشية أانه «بالرغم من الوضشع الصشعب ‘
جل خلل العام
أاوروبا ،فإان التعاون التجاري وا’قتصشادي ب Úروسشيا وا’–اد اأ’وروبي سش ّ
اŸاضشي ارتفاعا بأاك Ìمن  20باŸائة».
وأاضشاف ‘ نفسس السشياق ،اأن وسشط اأ’عمال اأ’وروبي «يدفع ثمن العقوبات اأ’مريكية اŸفروضشة
على روسشيا» .ومضشى قائل إان واششنطن «’ تخفي أانها تطمح –ت غطاء ﬁاربة التهديد
الروسشي إا ¤تعزيز مواقف ششركاتها ‘ أاوروبا Ãا ‘ ذلك العاملة ‘ ›ا‹ الطاقة والدفاع».
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سسوناطراك على مسسار التحّول

عرضض اإلسصÎاتيجية ا÷ديدة على اŸتعامل ‘ Úجوان القادم

–ضسر سسوناطراك للقاء اقتصسادي شسامل ‘ ،شسهر جوان القادم ،يجمع حولها كافة اŸتعامل Úمن مؤوسسسسات ومسستثمرين وشسركاء سسعيا لرسسم توجهات اŸرحلة
’هداف اŸسسطرة ‘ ورقة الطريق للنمو التي ” الشسروع ‘ Œسسيدها،
القادمة ‘ ضسوء ﬂطط تنمية الشسركة الوطنية للمحروقات آافاق  2030وا‚از ا أ
وفقا لرؤوية اسستشسرافية ترتكز على إاعادة التموقع ‘ السسوق الوطنية وتعزيز ا’نتشسار ا÷يد ‘ أاسسواق خارجية من توظيف ناجع وعق ÊÓللموارد
Óمكانيات اŸتوفرة خاصسة وان لديها موارد بشسرية ذات كفاءة Áكن الرهان عليها ‘ رفع التحدي.
واسستعمال ذكي ل إ
سسعيد بن عياد
تتؤ ¤تنفيذ اإلسصÎاتيجية بقيادة الرئيسص
اŸدير العام حيث تراقب أاسصبؤعيا كل ما
يتم ‘ اŸيدان برصصد النقائصص و–ديد
الؤضصعية الراهنة ،خاصصة اثر التداعيات
الختÓلت واتخاذ التداب ÒالÓزمة بعد
القؤية للصصدمة اŸالية اÿارجية الناجمة
ت -ف -ك Òم -ل -ي وت -ؤسص -ي -ع ل -ل -تشص -اور ،وف -ق -ا
عن أازمة انهيار أاسصعار النفط التي –قق
ل- -ل- -م -ع -اي ÒاŸع -م -ؤل ب -ه -ا ‘ الشص -رك -ات
مكاسصب معتÈة ‘ الظرف ا◊ا‹ بعد أان
العاŸية.
ت -راج -عت بشص -ك-ل ع-ن-ي-ف ،م-ن-ذ م-ن-تصص-ف
سصمح هذا التشصخيصص الهادئ والعميق
جؤان  ،2014تفرضص العثؤر على مفاتيح
ب -ال -ت -ؤصص -ل إا– ¤دي -د ن -ق -ائصص ت-ت-ط-لب
ل- -ل- -خ- -روج ب- -الشص- -رك- -ة وك- -ل اŸن- -ظ- -ؤم -ة
معا÷ة سصريعة مثل غياب إادارة مشصÎيات
الق -تصص -ادي -ة م -ن دوام -ة أازم-ة تسص-ت-ن-زف
م -رك -زي -ة أاوإادارة ل-ل-ه-ن-دسص-ة وع-دم وج-ؤد
اŸؤارد وتهدد احتياطي الصصرف بالعملة
إادارة ت -ت-ك-ف-ل ب-اıاط-ر وأاخ-رى ل-تسص-يÒ
الصص -ع -ب -ة ال -ذي ت -راج-ع إا ¤أاق-ل م-ن 100
اŸؤارد ا÷ديدة ،لذلك كما أاضصاف عبد
مليار دولر.
اŸؤؤمن ولد قدور كان لزاما العمل على
صصعيد التنظيم الهيكلي ا÷ديد بإاحداث
تركيز اŸهام وإاعادة انتشصار واقعي
 5هياكل جديدة منها ما يتعلق بتسصيÒ
اŸؤاد واÿدم - - - - - - -ات وأاخ - - - - - - -رى إلدارة
لذلك أاصصبح حتما –قيق النتقال من
اŸشصÎيات وهيكل قائم بذاته للمشصاريع
طابع شصركة تقؤم بكل اŸهام إا ¤شصركة
األسص- -اسص- -ي- -ة وم- -ن ث- -م -ة ف -إان اŸرك -ز ‘
ذات ط -اب -ع اق -تصص -ادي وت -خ -ل -يصص -ه -ا م-ن
الشصركة يتكفل بتطؤير اإلسصÎاتيجية فيما
ة
مكابح وعؤائق بÒوقراطية تراكمت طيل
البحري.
ال-ت-ن-ف-ي-ذ Ÿؤاج-ه-ة مسص-ائ-ل ﬁل-ي-ة ت-تعلق تؤكل األنشصطة للهياكل اıتصصة.
سصنؤات أاوكل فيها لسصؤناطراك ﬂتلف
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–سص-ب-ا Ÿؤاج-ه-ة اŸت-ط-لبات اŸسصتقبلية
الÈامج ذات الصصلة بالتنمية الؤطنية .إانها
الرسصالة التي وجهها الرئيسص اŸدير العام حرصصا على إاضصفاء شصفافية تامة حؤل شصاملة خاصصة وان الؤسصائل التكنؤلؤجية التي يقتضصيها القتصصاد الؤطني وتأامÚ
لسصؤناطراك من مقر ›لسص األمة حيث ال -ت-ؤج-ه-ات ا÷دي-دة ،داع-ي-ا إا ¤اع-ت-م-اد وال›Èي-ات ال-ف-ن-ي-ة تسص-م-ح ب-ال-تؤازن ب Úالسصيادة اŸالية من اŸشصروع أان تطمح
أاع -اد وضص -ع الشص -رك -ة ‘ ال -ؤاج-ه-ة ،م-ثÒا تقد Ëحصصيلة سصنؤية لسصؤناطراك أامام اŸرونة والنجاعة .وتتميز هذه السصياسصة الشصركة التي ينظر إاليها ا÷ميع وتتعلق
ال -ن -ق-اشص ح-ؤل ك-ل ا÷ؤانب ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق الŸÈان ل-يصص-ب-ح ت-ق-ل-ي-دا يسص-م-ح بتؤضصيح ‘ اŸضصمؤن بالÎكيز على البسصاطة ‘ بها أاجيال بكاملها لسصتغÓل كل اŸؤارد
Ãرك-زه-ا الق-تصص-ادي اŸسص-ت-ق-بلي ومدى ال -رؤوي -ة وت -ق -د Ëشص -روح -ات واف-ي-ة ح-ؤل ال-ت-ن-ف-ي-ذ واŸب-ادرة وال-ت-ع-ؤيضص والتصصال التي منحها الله لبÓدنا من طاقة متجددة
تسصاؤولت تشصغل الرأاي العام‡ ،ا يعطي الداخلي
ل - -ت - -م- -ؤي- -ن ا◊ق- -ؤل
–ملها لكل اŸنظؤمة القتصصادية.
،
ق
للشصركة مناعة ويعزز من مصصداقيتها ‘ والتنسصي
واŸنشص-آات ب-الكهرباء
والسصؤؤال الذي يلقي بظÓله اليؤم :ما هؤ
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اŸطلؤب من هذه الشصركة ،وماذا تنتظر ‘ ضصؤء كل هذا التصصؤر بلؤغ –صصيل التؤاصصل
ملف الغاز الصصخري
ه -ي ب -دوره -ا م -ن اÙي-ط الق-تصص-ادي ،عائدات بحؤا‹  60مليار دولر إاضصافية داخ - - -ل ه - - -ذا
بعيدا عن أاي تسصرع
وبالذات من اŸؤؤسصسصات التابعة خاصصة ‘ ، 2030تؤجه منها  ٪50لتدعيم الÌوة العمÓق
أاوارŒال ،ب - -ل ك- -م- -ا
لقطاعات خارج اÙروقات؟.
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اŸالية و ٪ 50لتمؤيل السصتثمارات التي مركزيا
أاك -د ع -ل -ي -ه ال -رئ-يسص
‘ ضصؤء ما تتؤصصل إاليه الندوة اŸرتقبة
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اŸدير العام بتؤفÒ
Áكن حينها –ديد الؤسصائل واإلمكانيات
تكتسصي اŸؤارد البشصرية أاهمية قصصؤى الؤحدات اإلنتاجية بلغ ‘ الفÎة األخÒة الشص -روط ال -ف -ن -ي -ة وال -ت-ق-ن-ي-ة الÓ-زم-ة ‘
ة
والفرصص التي تسصمح لهذه الشصركة العتيد
بالنطÓق ‘ تنفيذ ﬂطط التنمية على من خÓل السصعي إلثارة اهتمام اإلطارات مسص -ت -ؤى ن -ؤع -ي -ا ب -فضص-ل اف-ت-ت-اح صص-احب اŸدي ÚاŸتؤسصط والبعيد حتى ل يتم
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تضصييع اŸنعرج والبقاء على نفسص وتÒة
مرحلت ،Úتبدأا األو ‘ ¤سصبتم Èالقادم،
ك - -م - -ا أاع- -ل- -ن ع- -ن- -ه ول- -د ق- -دور ﬁاط- -ا اإلغ - - -راءات م- - -ن اŸن- - -افسصﬁ Úل- - -ي- - -ا ما من شصأانه أان يشصكل حاجزا وهميا من ال -ت -ط -ؤر ال -ذي تشص -ه -ده ا÷زائ-ر ،وال-ذي
Ãسصاعديه ،مؤضصحا أان حؤا‹ أالف إاطار وع -اŸي -ا ،ب -ح -يث ي -راه-ن ع-ل-ى ال-ت-ك-ؤي-ن أاج- -ل Œم- -ي- -ع ك- -اف -ة ال -ق -ؤى ح -ؤل إارادة تلعب فيه سصؤناطراك دور القاطرة القؤية
وع- -ام- -ل سص- -اه- -م- -ؤا ‘ ب- -ل- -ؤرة ال- -تصص- -ؤر وتطبيق برامج جديدة للمسصار اŸه ،Úمع التحؤل Ãا يحافظ على اŸكاسصب ويؤفر التي ما أان تقل سصرعتها ‘ مرحلة إال
تخصصيصص مكافأاة عادلة ل أ
Óداء ا÷ماعي فرصصا أاخرى للنمؤ.
وتضصاعف من حركيتها كما هؤا◊ال اليؤم
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اŸسصتقبلي للشصركة التي تطمح إا ¤بلؤغ وال -ف -ردي‡ ،ا يسص -اع -د ب -ا
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بالتؤجه إا ¤التؤاجد ‘ أاسصؤاق أاجنبية من
مرتبة ضصمن أافضصل  5شصركات عاŸيا عن
طريق مضصاعفة النشصاطات النفطية ‘ حماية الÌوة البشصرية اÓÿقة واŸبدعة و–ريرها على كافة اŸسصتؤيات بحيث خÓ-ل اق-ت-ن-اء ﬁط-ة ل-ل-ت-ك-ري-ر ب-اي-ط-ال-يا
اŸدى ال -قصص Òوك -ذا مضص -اع -ف -ة اإلن -ت-اج وت-ع-ؤيضص اŸؤارد ال-ت-ي ف-ق-دت-ه-ا الشص-رك-ة كلما كان صصاحب القرار قريبا من اŸؤاقع وإا“ام م- -ل- -ف- -ات شص- -راك- -ة بÎوك -ي -م -اوي -ة
ألسصباب ﬂتلفة منها التقاعد دون شصرط اإلن-ت-اج-ي-ة أام-ك-ن-ه ال-ن-ظ-ر للمسصتقبل بثقة ب-ا÷زائ-ر م-ع م-ت-ع-ام-ل ف-رنسص-ي ومشص-روع
با◊فر مع ما يقتضصيه كل ما له صصلة
بÎشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وع-ق-لنة السصتثمارات ،السصن الذي كلفها حؤا‹  10آالف عامل كبÒة ولذلك أاثمرت اŸنهجية التصصالية ‡اثل يجري التفاوضص بشصأانه مع متعامل
من ﬂتلف اŸسصتؤيات الفنية.
التي Œسصدت ‘ اŸيدان بإاعادة تشصكيل تركي.
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بحيث يرتقب اقتصصاد حؤا‹  3مÓي Òمن اŸقرر أان ينطلق التكؤين
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‘ كل هذا اŸشصهد الذي يّؤضصح مدى
دولر سصنؤيا.
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واÙل- -ي وم- -ن ث- -م -ة إام -ك -ان -ي -ة م -ب -ادرة
اŸوارد البشصرية الورقة القوية
ﬂطط Áتد على حؤا‹ عشصر سصنؤات ،عاŸية وهذا بفضصل الدفع بالكفاءات إا ¤اŸؤؤسصسص-ة ا÷زائ-ري-ة Ÿؤاج-ه-ة ال-ظروف
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الصصعبة ،تسصعى سصؤناطراك إا ¤مرافقة
ال- -ه -ج -م -ة اسص -ت -ث -م -اري -ة ‘ ه -ذا الŒاه ل Ó-ح -ت -ي-اج-ات اŸع Èع-ن-ه-ا ‘ األسص-ؤاق التقلبات والتحديات دون تردد.
النسصيج اŸؤؤسصسصاتي للنهؤضص وشصق طريق
لتحقيق الهدف القتصصادي اŸنتج للÌوة ويتطابق مع الرؤوية القتصصادية الشصاملة،
اÿروج من دوامة األزمة لÎكز مهامها
ترمي إا ¤الرفع من إانتاج الغاز الطبيعي ولذلك يتم إاحداث قسصم للهندسصة Ÿتابعة
ّ
مناخ ايجابي يعزز الثقة
على وظيفتها األسصاسصية ،أال وهي إانتاج
وتصص -دي -ره إا 20 ¤م -ل-ي-ار م Îم-ك-عب ‘ اŸشصاريع مع ا◊رصص على –سص Úأاداء
وتسصؤيق النفط ومرافقة قطاعات أاخرى
‡ 2030ا يتطلب إاقامة منشصآات جديدة ،إادارة اŸشصÎيات من أاجل تقليصص الكلفة تشص -رف ع -ل -ى ك -ل ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ذي ي-ت-م لها ‚اعة ،ولعلها الرسصالة التي تؤجهها
إاضصافة إا ¤وضصع  500كلم من األنابيب من  800إا 500 ¤مليؤن دولر.
Ãراحل وÃشصاركة عمال الشصركة خاصصة ‘ لقاء  25/ 24جؤان القادم للمؤؤسصسصات
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فيما يرصصد للجانب الجتماعي للعمال السص -ي -اسص -ة اŸن-اجÒي-ال-ي-ة ا
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ل -دي -ه -ا ق -درة لسص -ت-ي-ع-اب اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة
شصركات ذات خÈة ‘ التنقيب عن النفط ال -ق -رارات اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة ول م -رك -زي -ة ال -ع -ال -ق -ة ب -فضص -ل ا◊ؤار السص -ائ-د ،وح-دة ا÷ديدة للتحّؤل القتصصادي.

–صصيل حوا‹  60مليار دولر
‘  ،2030نصصفها لتدعيم
الÌوة واآلخر لÓسصتثمارات

 28أالف مسصافر عÈوا من اÙطة البحرية
Ÿيناء مسصتغا ÂخÓل الثÓثي 2018

ب -ل -غ ع-دد اŸسص-اف-ري-ن
ع ÈاÙط-ة ال-ب-ح-ري-ة Ãي-ن-اء مسص-ت-غ-ا ÂخÓ-ل
الثÓثي األول من هذه
السصنة  ،2018زهاء  28أالف مسصافر ذهابا وإايابا،
حسصبما أاعلنته وأاوضص
ح
ت
.
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مسصتغا Âارتفاعا ‘ عدد
اŸسصافرين الؤافدين ب
نسصبة  ‘ 17اŸائة ( 14318مسصافر) باŸقارنة مع
نفسص الفÎة من السص
ن
ة
اŸاضصية ،كما ارتفع أايضصا عدد اŸسصافرين
اŸغادرين بأازيد من
6
1
‘
ا
Ÿ
ا
ئة ( 13592مسصافر) .وعرفت نفسص
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مرور  13 232مركبة (ذهابا
وإايابا) ع Èهذه اÙ
طة البحرية بارتفاع قدره  ‘ 17اŸائة باŸقارنة
مع األشصهر الثÓثة األ
و
” تسصجيل هذه ا◊صصيلة
 ¤من العام اŸاضصي .و ّ
«اإليجابية» من خÓ
ل
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حرية قام بها متعامل خاصص أاجنبي
يضصمن النقل البحر
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 Úميناء «مسصتغا »Âوميناء
«فالنسصيا» السصبا ،Êي
ضصيف نفسص اŸصصدر .ويرجع هذا التزايد للنشصاط
بعد فتح خط جديد
ل
ل
ن
قل البحري ب Úميناء مسصتغا Âوميناء برشصلؤنة
السصبا Êيضصاف إا¤
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ا - Âأاليكانت ومسصتغا - Âفالنسصيا
اللذان دخ Óاÿدم
ة
‘
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ف)‡ ،ا سصمح بالقيام بأاكÌ
من  200رحلة بحرية.
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كلمة العدد

بناء تكتّÓت مند›ة
ت- - -ت- - -ع- - -زز شص - -روط
انتعاشص
اŸؤؤسصسصات
ا÷زائ -ري -ة ل -ت -ك-ؤن
ا÷سصر الذي Áكن
ال - -ع- -ب- -ؤر م- -ن- -ه اإ¤
ال-ن-م-ؤ ‘ ق-ط-اعات
ح - - -ي - - -ؤي- - -ة خ- - -ارج
اÙروق-ات ت-ت-ؤف-ر
ع-ل-ى ف-رصص ث-م-ي-ن-ة
لÓ-سص-ت-ثمار اŸنتج،
سسعيد بن عياد
‘ وقت تظهر فيه
م -ؤؤشص -رات ت -ؤؤك -د م -دى ال -ط -اق-ات اŸادي-ة وال-بشص-ري-ة
اŸؤجؤدة ﬁليا لبعث مشصاريع ذات جدوى خاصصة ‘
الهضصاب العليا وا÷نؤب.
م -ن -ذ اأن حسص -م ال -دسص -ت-ؤر ا÷دل الإي-دي-ؤل-ؤج-ي ح-ؤل
التؤجهات القتصصادية ⁄ ،يعد هناك اأدنى “يز بÚ
ال - -ع - -ام واÿاصص ل - -ي - -ف- -ت- -ح اÛال اأم- -ام اŸب- -ادرات
السصتثماري ا÷ادة وفقا لÓإطار القانؤ Êالذي يضصبط
حقؤق والتزامات اŸتعامل Œاه اÛمؤعة الؤطنية
انسصجاما مع اÿيارات الكÈى التي يرسصمها النمؤذج
ا÷ديد للنمؤ.
‘ ه- - -ذا الإط - -ار ،ي - -رت - -قب اأن ت - -ت - -دارك اŸؤؤسصسص - -ة
الق-تصص-ادي-ة مسص-ار ال-ت-ح-ؤل ا÷اري ب-ال-ت-ع-امل الناجع
واليجابي مع اŸؤؤشصرات من خÓل التمؤقع باحÎافية
‘ السصؤق والرفع من وتÒة الأداء ‘ وقت –قق فيه
مؤؤسصسصات اأجنبية مكاسصب ثمينة‡ ،ا يؤؤكد جاذبية
السصؤق ا÷زائرية و–سصن اŸناخ السصتثماري ،الذي
ي-ت-ط-لب م-راف-ق-ة مسص-ت-م-رة لإث-ارة اه-ت-م-ام ال-راأسص-م-ال
اÙلي والأجنبي اأك Ìفاأك.Ì
ويعؤل بشصكل كب Òعلى الدور الذي يجب اأن تلعبه
اŸؤؤسصسصة ‘ Œسصيد مسصار التحؤل بالنخراط بشصكل
فعال ‘ الديناميكية التي يقؤدها السصتثمار العمؤمي
والتؤاجد كمنتج للÌوة وحريصص على حماية اŸؤارد
التي تخصصصص للمشصاريع والأك Ìاأهمية النفتاح على
اÙيط خاصصة العنصصر البشصري.
حقيقة تدفع ا÷امعات واŸعاهد قؤة بشصرية يحق
لها اأن تطمح ‘ العثؤر على فرصص للعمل من اأجل
اŸشص-ارك-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ل-تÈز اŸسص-ؤؤول-ي-ة الج-تماعية
للمتعامل القتصصادي كؤجه مكمل للجانب التجاري.
وÁكن بناء معادلة متؤازنة ب Úالفعالية القتصصادية
وال -ع -دال -ة الج -ت-م-اع-ي-ة وسص-ط م-ؤؤسصسص-ة ل-دي-ه-ا روؤي-ة
دقيقة –كمها ورقة طريق مناجÒيالية تتم صصياغتها
ب- -ت- -ؤسص -ي -ع ن -ط -اق اŸشص -ارك -ة ‘ ال -تشص -خ -يصص ورسص -م
التصصؤرات.
واإذا اأمكن لصصاحب مؤؤسصسصة مالكا اأو مسصÒا ،رسصم
معا ⁄اسصتشصرافية مرتكزا على بناء تكامل ب Úترشصيد
ال- -ن- -ف- -ق- -ات وا◊رصص ع- -ل -ى ت -خصص -يصص ال -ت -م -ؤي Ó-ت
الضص- -روري- -ة م- -ع –ك- -م ‘ ك- -اف- -ة ج- -ؤانب ال- -ع -م -ل -ي -ة
الق -تصص -ادي -ة ،سص -ؤاء ك-ان اسص-ت-ث-م-ارا ج-دي-دا اأو اإع-ادة
انتشصار ‘ السصؤق اأو تطؤيرا لÓإنتاج ،يضصمن بالضصرورة
الدÁؤمة ‘ السصؤق مهما كانت شصدة اŸنافسصة ،التي
تقتضصي التكيف واÓŸءمة لجتياز اŸنعرج.
لقد حانت سصاعة بناء تكتÓت مند›ة Œمع ب Úمن
ت-ت-ؤف-ر ل-دي-ه-م اÈÿة والسص-ي-ؤل-ة اŸال-ي-ة والتكنؤلؤجيا
لإرسصاء مشصاريع واسصعة النطاق تسصتؤعب اŸؤؤسصسصات
ا÷زائرية التي تتؤفر على معاي ÒالحÎافية خاصصة
القدرات ‘ ال‚از باأقل تكاليف والتحكم ‘ الآجال،
وي -ك -ف -ي ف -ق -ط اأن ي-ل-ت-ئ-م ال-نسص-ي-ج اŸؤؤسصسص-ات-ي ال-ذي
يتطابق مع اإسصÎاتيجية التحؤل بجانبيها القتصصادي
والجتماعي لشصق طريق النمؤ الصصعب واÿروج من
دوامة الصصدمة اŸالية اÿارجية.

أا‚ز ‘ إاطار ا’سستثمار اÿاصص بجيجل

مذبح عصصري ببلدية األم Òعبد القادر قيد السصتغÓل
دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة م -ؤؤخ-را ،م-ذب-ح عصص-ري
ل -ل-ح-ؤم ا◊م-راء اإلخ-ؤة ب-ؤشص-ك-ري-ن Ãن-ط-ق-ة
الؤ÷ة ببلدية األم Òعبد القادر ،اŸشصروع
ا‚ز ‘ إاط- -ار السص -ت -ث -م -ار اÿاصص ،وي -ع -تÈ
اŸرف- -ق األول م- -ن ن- -ؤع -ه ب -ال -ؤلي -ة ،وال -ذي
سص-يسص-م-ح ب-تؤف 15 Òم -نصصب ع -م-ل ،ع-ل-ى أان
ي-تضص-اع-ف ال-ع-دد ف-ي-م-ا ب-ع-د حسصب ال-ق-ائمÚ
على هذا اŸرفق ا◊يؤي ،وأاوضصح بشص Òفار
وا‹ ال- -ؤلي- -ة خÓ- -ل ت- -دشص -ي -ن -ه «أان حضص -ؤره
ل- -ت- -دشص Úه- -ذا اŸشص- -روع ال- -ه- -ام ،تشص- -ج- -ي- -ع
اŸسص-ت-ث-م-ري-ن م-ه-م-ا ك-انت ط-ب-يعة مشصاريعهم
السص- -ت- -ث- -م -اري -ة» ،مشصÒا اإ ¤أان» السص -ل -ط -ات
اÙل -ي -ة ح-اولت ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اسص-ب-ات
ت - -ق - -د Ëيّ- -د اŸسص- -اع- -دة ل- -ه- -ذا ال- -ن- -ؤع م- -ن
السصتثمارات ا÷ديدة ،والتي تسصمح بالقيام
بعمليات الذبح بطريقة ميكانيكية عصصرية»،

ودع -ا اŸسص -ت -ث -م -ري -ن إا ¤اŸب -ادرة ل-ت-جسص-ي-د
مشصاريع ‡اثلة ،خصصؤصصا وأان القطاع غÒ
مشصبع.
وتتّم عمليات الذبح بهذا اŸرفق ع Èمراحل
مؤصصؤلة بطرق وقائية ،وبطريقة ميكانيكية،
حيث يكؤن ›ال تدخل اإلنسصان قلي ،Óوتتمّ
ع Èمراحل بسصيطة ،كما يتّم اسصتعمال اŸياه
بنسصبة قليلة ،وتتميز بالسصرعة ،والفاعلية ‘
عملية الذبح ،حيث تصصل الطاقة اإلنتاجية اإ¤
معا÷ة  50رأاسصا من اŸاشصية ‘ السصاعة ،كما
يتّم من خÓله Œميع كافة األجزاء اŸتعلقة
بالذبيحة ،على غرار ا÷لد والدم الذي يتّم
اسصÎجاعه ،ويتمّ بيعه Ÿؤؤسصسصة –ؤيل ا÷لؤد
التي ”ّ إابرام عقد مؤسصع معها من أاجل القيام
بعملية السصÎجاع.
جيجل :خالد .ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد  ٢٠ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٤رمضشان  ١٤٣٩هـ
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تفتح «الششعب» «فوانيسض» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسض الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.

قصسيدة

مواقفُ النهارات

خالد جمال اŸوسسوي /العراق

ك النهارِ
ت من ذل َ
عجب ُ
الذي َف َ
طَم صشغاَر الليلِ
من صشدوِر أامهاِتهم
سشائرا ً بسشوق البقالÚ
بكم القمح؟؟
قالوا :كيلو اأ’رضض بأارطال من اأ’رواح
ت برميل نف ٍ
ط
وأانْ أارد َ
فبمزرعٍة من الرؤووسض
ت ‘ حواٍر مع السشيد هبل
كن ُ
Ÿاذا أاوصشلتهم لذلك
قال :يكفي أانهم جعلو Êإالهًا
ت أاربعٌة
اŸناخا ُ
تزوجتها كًلها
ك لن تعدَل
لعل َ
ف امرأاٌة لعوب
واÿري ُ
أايّ جبالٍ هذه
التي تقعُ بسشنارة اأ’قزام
ك اŸنجَل
 ⁄أاتصشوْر أان ذل َ
يتخيُل جسشدي حقًÓ
ورأاسشي سشنبلًة
فيقطعها
أالسشنُة السشِ ⁄Ó
ت ُتحدُثنا
صشار ْ
ف اعتلوا على أاكتافها
كي َ
وبّدلوا مصشابيَح النجومِ
ت
يا أاّيها السشيُد ا◊و ُ
ك من ابتِÓع الششمسضِ
أاما كفا َ
ت الكونَ
فابتلع َ
ورميتُه عظاماً
أايً سشماءٍ هذه
التي –تضشنُ الذئاَب وتنكُر النجوَم
 ⁄يرتضشوا بكَ كبششًا
ب
دماؤوكَ نخ ٌ
ك من نبيذ
ما أاحَ Ó
قطيُع اأ’حِÓم الذي يرعاُه
ف
خالُه يوسش َ
فأالقى به
‘ غياه ِ
ب اأ’مسِض
حِكَم البئُر باإ’عدام
َف ُ
يا أاًيها الًدفاُن
ماذا تقوُل لكَ اأ’رضُض واŸوتى
حينما تهيُل عليهم العراق.

األمنيات ل “وت
^ نسسرين زايدي

ط -وال ح -ي -ات -ن -ا ن -ت -م -ن -ى أاشش -ي -اء ك-ثÒة.
أاحÓ-م-ن-ا ت-ت-غ Òف-ع-ن-دم-ا ك-ن-ا صش-غار كانت
أاقصش -ى أاح Ó-م -ن -ا أان ن -ت -ن -اول اŸث -ل -ج-ات
الباردة ونأاكل ششوكو’ كل يوم ،كÈنا قليÓ
فصش- -ارت أاحÓ- -م -ن -ا اÿروج والسش -ف -ر م -ع
اأ’صشدقاء ،لكننا نصشل Ÿرحلة تثبت فيها
أاحÓمنا مهما كÈنا ومهما عششنا بعدها
لن نتخلى عنها ‘ .ذلك الوقت نعتÈها
ط-وق ‚ات-ن-ا ن-ع-يشش-ه-ا ب-ت-فاصشيلها نعششقها
رغم عيوبها ورغم ما نقاسشيه لتحقيقه.
بعضض منا حلمه أان يكمل دراسشته واآ’خر
أان يصشبح غني وآاخر أان يتزوج.
لكني أاقصشد اأ’حÓم العميقة .اأ’منيات
التي نتنهد عن ذكر إاسشمها ،التي نحسض
ب -أا ⁄خ -روج ال -روح ع -ن -د ت -ف -كÒن -ا ف -ق-ط
بخسشارتها ،تلك اأ’منيات بالذات يجب أان
تتحقق .يجب أان نكون ما نريد .سشنعيشض
مرة واحدة فلنعيششها بحرية رÃا لسشنا كما
ن-ب-دو ل-غÒن-ا خ-اصش-ة أ’شش-خ-اصض ﬂي-ل-ت-هم
خالية من اأ’حÓم فما أامنياتنا إا’ رداء كي
’ نكون عاري Úأامام برق ا◊ياة وقسشوتها
ما هي إا’ سشببا يدفعنا للمضشي قدما نحو
غد أاجمل .ثم أا ’ Êأاريد أان أارخي قبضشة
يدي عن حلم كÈت معه ،لن أابقى أ’ششاهد
سشقوطه بدون ردة فعل مني..

ل األ

ر

سسائ

دباء

«رسضالة باريسس»
^ إاÁان مريني

ت عنق انششغالِي
عزيِزي «نون» وأاخÒا ً Œاوز ُ
أ’كُتب لكَ الرسشالة اأ’و ¤وا’رتباك يغششينِي . .
اليوم فقط قررت أان أافتح أاول برقية وصشلتنِي
م- -ن َك ب -ع -د ع -ام وتسش -ع -ة أاشش ُ-ه -ر م -ن اآ’ن ’ ..
ت
أاخفي َ
ك أا Êترددتُ كثÒا ً ‘ فتحَها ،تسشاءل ُ
عَما Áكن أان –تضشنه هذه الورقة الباهتة !..
عَما Áكن أان أاخ ّ
طُه لكَ ،هل أاكتُب لك عن
صشخب يومِي ..
ِ
أام عن الكÓم اÎŸاكم بداخلي ..
’ أاخفيك أايضشا أانني ’ أافكر بك كثًÒا كما أانك
‘ بعضض اأ’حيان ’ تغادر با‹ وأاعلم أانك
سش -تصش -اب ب -ا◊Òة ب -ع -د أان ت -ق-رأا ه-ذا السش-ط-ر
–ديدا ً وسشتسشخر من تناقضِشي الغريب هذا ..
منُذ مدة  ⁄أا Âجيدا ً  ⁄ ..أاغمر قدمِاي ‘
اŸياه ⁄ ،أاحتسضِ عصش Òالكرْز اŸفضشل لديّ⁄ ،
أاتفقد حال النجُوم ‘ السشَماء ⁄ ،أاقرأا لكاتبي
اŸفضشل «غابرييل غارسشيا ماركيز « ،كان من

^ حن Úديدون
م -ن إاب -داع اÿال -ق سش -ب-ح-ان-ه ‘
اإ’نسش- -ان ت- -لك ال- -غ- -ري -زة ا◊ي -ة
ا÷ي- -اشش- -ة ب- -ا◊رك -ة ال -ط -اﬁة
للتغي Òوالرفاهية بإابعاد ا÷هل
وال -ت -ق -رب إا ¤اŸع -رف-ة  ..إان-ه-ا
غريزة القراءة والكتابة.
‘ عباراتي هذه لن أاوجه كÓمي
أ’حد ولن أا–دث عن أاي أاحد
ب -ل سش -أات -رك ال -ع -ن -ان أ’صش-اب-ع-ي
وق -ل -م -ي ل -ي -خ -رج -وا م-ا اح-ت-واه
ف -ؤوادي ..أ’ب -دي رأاي -ي ،ك -ل-م-ت-ي
وك -ي-ا Êل-ق-د وج-دت ‘ ال-ك-ت-اب
خ Òخ- -ل- -ي- -ل و‘ ال -ك -ت -اب -ة خÒ
وأاعمق بئر ،إان أاردت أان أابكي
ك - -ت - -بت وإان ت- -أاŸت ك- -ت- -بت وإان
تعلمت كتبت أايضشا ...وإان أاردت
أان أاخ Èأاحدهم سشري ..كانت
أاوراقي وحÈي أاو ¤به...كتابك
ج -واز سش-ف-رك ...ق-ل-مك م-ف-ت-اح
ıيلتك.
أاتدري Ÿاذا أاكتب ؟ وأانا أايضشا ’
أادري أاع- -ل- -م ف- -ق- -ط ان ح- -اج- -ة
ب-داخ-ل-ي ت-دف-ع-ن-ي ل-ذلك ...فÓ
رÃا أان- -ا ‘ ال- -واق -ع أاق -ل ج -رأاة

الصشعب علي أان أاقف ‘ مواجهة هذا الششعور،
أان أاششغل نفسشي طوال النهار Ãهام لن تخطُر
ببالك ،فقط أ’منعك من أان تتسشرَب بداخلي
كليًا ..
ل -ك -ن  ⁄ي -ع ْ-د ب -وسش -ع ه-ذا ال-ق-لب اُŸهÎئ أان
يحارِب بعد يا عزيزي ،إاّن حقنة اأ’مل التي
ك - -انت تسش - -ري ب - -أاوردة ال- -روح وت- -ؤونسض وحشش- -ة
طششها لتحيى من جديد  ⁄تُعد Œدي نفعاً
ع َ
اآ’ن.
أاتسشاَءل ما الذي كان سشيحُدث لو – ْ⁄تضِشن
الكتابة ثورة وجَعي ..

همسضات ومقال

لكنني امتلك هذه اأ’خÒة بوفرة
عند كتابتي .أاكتب أ’نني كثÒا
م- - -ا أاث - -ق ب - -حÈي أاك Ìم - -ن أاي
ششخصض آاخر  ..كثÒا ما أاسشÎيح
أ’وراقي ...
فعندما تداعبني اأ’فكار ويكÌ
ضش - -ج- -ي- -ج اÿي- -ال Ãخ- -ي- -ل- -ت- -ي
◊...ظتها تنتابني موجة أافكار
أاك Ìبكث Òمن التسشونامي تلك،
فتتسشارع دقات قلبي ،أابحث عن
قلمي وأاوراقي ‘ حالة هيجان
..ك-م-دم-ن ي-ب-حث ع-ن ع-قاقÒه،
ف -أاتسش -ارع ‘ ن -ق-ل ت-لك اأ’ف-ك-ار
دون وعي مني فأارتب كلماتها
بيدي وأارى جمالها بعيني ...
أانا أاكتب أ’عيشض..
أاتدري Ÿاذا أاقر؟ –دثت يوما
ب- -ل- -ه -ف -ة ع -ن حضش -ارة ك -ل دول -ة
ث -ق -اف -ت -ه -ا ت -ق -ال -ي -ده -ا ول-غ-ت-ه-ا
فسش -أال -ت-ن-ي صش-دي-ق-ت-ي ‘ دهشش-ة
«أانت كثÒة السشفر إاذن» أاجبت:
«بل أانا قارئة» .إان كنت أاكتب
أ’عيشض  ..فأانا أاقرأا أ’عيشض أاكÌ
من مرة فأاسشافر بروحي وأاترك
جسش - -دي ...وإان - -ن - -ي أادرك “ام
اإ’دراك أانني تعلمت من الكتب
ما  ⁄أاتعلمه ‘ حياة عادية دون

أاشضتاق إاليك

خا

طرة
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^ بقلم :ريان نزار
ذات يوم ‘ :اŸسشاء واأنا اأحدق ‘
الششمسض من صشوب الغروب ،هي
تذوي بنورها و‘ سشكوت تذوب،
لتأاتي النجوم ‘ ﬁلها تنوب ها
نحن اآ’ن ب Úقدحة النور ‚وب
وه- -ا ال- -ي- -وم ت- -ق -ام ب Úأاح Ó-م -ن -ا
ح- -روب؛ وه- -ا ا◊ Úا◊ل -م ال -ذي
ط -اŸا ان -ت -ظ -رن -اه ي -ث -وب؛ ي -ث -وب
أ’لبابنا ومن ثم للقلوب ،كم كان
الطريق يا بحر يغرق ‘ الظÓم
وكم كانت ا◊ياة تبدوحمام ،وكم يا
ب -ح -ر عشش-ق-ن-ا ا◊ Èواأ’قÓ-م ،ك-م
ك-ان ال-درب ب-ع-ي-د ون-ه-اي-ت-ه ك-ف-ن-ها
الغمام مّر ا÷ميع بهوغاب وا‘
سش Ó-م ،ك-م-رف-ع وال-غ-م وضش-ج ه-ات-ه
راي -ة ا’سش -تسش Ó-م ه -ا ال -ي -وم ج-در
انهي ب Úعليها نبوءة اأ’قحوان ،كم
كانت اأ’بواب –ظى بفيضض من

خاطرة

رك -ام ب -داخ -ل أاك -واخ -ه أاشش -ب -اح ’
تنام ،قد جاء اليوم لتظل سشجينة
طول السشن ،Úتئن ‘ قيد سشج،Ú
ق - -د ج - -اء ال - -ي- -وم وف- -رشض درب- -ن- -ا
بالياسشم ،Úوعبث أافئدتنا ا◊ن،Ú
ي- -ا ب- -ح- -ر ال- -ي- -وم ،غ -ي -اهب ال -روح
اŸقّيدة كفنها النور ودجى القلوب
اıتنقة رواها السشرور.

فضضفضضة أانثى

^ حمايدي فطوم

مطالعة أان تسشتفيد من Œارب
اآ’خ - - -ري - - -ن وت - - -ت - - -ع- - -ل- - -م م- - -ن
أاخ -ط -ائ -ه -م،ت -رى وج-ه-ات ن-ظ-ر
ﬂت- -ل -ف -ة Ÿوضش -وع واح -د ه -ذا
وأاك Ìل- -ن ي- -وف- -ره إا’ ال- -ك- -ت -اب،
اŸعلم،الناصشح ،القائد ،الراششد،
لكن ...أاليسض من العار أان نتقن
الكتابة والقراءة أان ’ نكتب و’
ن-ط-ال-ع ...أال-يسض م-ن ال-ع-ار ع-ل-ى
أامة أان تسشكن دورا –توي كل
ف- -ن إا’ ال -ك -ت -اب ! م -ت -ى ي -درك
عاميتنا أان بيتا ’ تزينه مكتبة
هوبيت فق Òحتى وأان احتوى
أافخر اأ’ثاث...

رك صشار سشجنا
طرة
اŸنزل اŸعتم بعد غياب نو ى صشرت أارتعب
خا
‹ ،كل أاثاثه يذكر Êبك حت الهزاز يتحرك
ى
^ أامــينـة بن يحي
عندما أاسشمع صشوت كرسشيكن-اف-ذة م-ف-ت-وحة،
ل
ا
ت
ن
ا
ك
ع-ل ال-ه-واء إاذا م-ا
ك تقرئ Úإاحدى
ب-ف-
وأاهرع إاليه عسشى أان أاجد ة على ا◊ديقة،
ال -ي-وم أاط-ف-ئ
ل
ط
رواياتك قرب النافذة ا Ÿض أان ت -ن -بت ب-ع-د
ششمعتي
ض
ر
ت
⁄
ور ب -ع -د
كأان اأ’رضض بارت
اÿمسش،Ú
ح -ت -ى ال -زه  -كل ﬁاو’تي ،و
رحيلك رغم
وأان- -ا ب- -ع- -ي -د
بعد غيابك عن ا’عتناء بها .ض فأاششتم عطرك
عنك...
س
ب
Ó
أاكره أان أافتح دو’ب ا ‹ Ÿذك-ري-ات ت-ف-ت-ح
اليوم
ا
د
ي
ع
ب م -ن ث -ي -ابك م-
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ة هدام اللذات و
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ق -اب-ل-ة شش-ب-ح اŸو
’ششتياق Ÿن هم
أاوكوب الق
السشرية عني م -
 ،فا
ذلك الكعك الذي كتمت وصشفتهعد أاجد ريحه يختطفني ويقود Êإاليكلوب اŸششتاق.Ú
Ìى سشم يفتك بق
أا
وأاخذتها معك دون رجعة ⁄ ،ا ،هذا اŸنزل –ت ال
ن
قبل أان أاصشل إا ¤عتبة منزل اŸفضش-ل-ة ،ه-ذا
ت غ-رف-ه ب-أال-وانك
ال -ذي ط -ل -ي

عادتي أانتظر ا÷زء اŸفضشل من
أاربع وعششرون سشاعة أ’ذهب اإ¤
عاŸي اÿاصض ،و م هو هادئ ليلي
وأانا ‘ عا ⁄الكتاب والكلمات.
_ من عاششقة الّلهو إا ¤عاششقة
القافية ..
_من فم مبتسشم اإ ¤عيون دامية
..
_ من فتاة ثرثارة إا ¤ثلة صشامتة
..
_أاصش -ب -حت ع -اشش -ق -ة الÒاع ال-ذي
يجسشد إاششجا Êعل ورق تتطاير
ع- -ل- -ي- -ه ال Ÿات ،اأ– Òم -اذا اأ تب
أاهي Ÿات أام آاهات.
_اعذر Êأايها الÒاع فلم اأ تب ب
سشو أاحزا .. Êفأانت من يعلم بحال

 Óبأابششع الندِب.
قلبي  ...فقد امت أ
ف- - - -مت اأن- - - -ت- - - -ه- - - -ي م- - - -ن ه- - - -ذه
ا◊رِب...ف-ق-د ق-اط-عت خ-ط-وات-ي
‘ درب -ي ...ف -ل -م أارد سش -و ف -رح -ة
ت - -دق ب - -اب- -ي ..وأان ت- -ن- -ت- -ه- -ي ت- -ل
ا◊رِب ...وارتاح من ذل العذاِب..
ف - -ق - -د ا ت- -ف- -يت Ãق- -دار اف م- -ن
التعبِ...فما ‹ سشوا أايها الرِب....
أان تششفيني وتششفي قلبي....
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’قل من  ٢0سسنة (اياب)
تصسفيات كأاسس إافريقيا أ
غانا  -ا÷زائر (اليوم على السساعة )١5:00

إارادة كبÒة لÓعبينا من أاجل العودة بتأاشسÒة التأاهل رغم صسعوبة اŸأامورية
’قل
يواجه اŸنتخب الوطني أ
من  ٢0سسنة اليوم ،نظÒه الغاÊ
‘ اياب تصسفيات كأاسس افريقيا
وعينه على العودة بتأاشسÒة
التأاهل رغم صسعوبة اŸأامورية
علما ان مواجهة الذهاب انتهت
بالتعادل السسلبي.

عمار حميسسي

سصتكون مأامورية اشصبال اŸدرب سصبع
صصعبة للغاية من اجل العودة بتأاشصÒة
ال -ت -أاه -ل ل -ك -أاسس اف -ري -ق -ي-ا م-ن غ-ان-ا
بالنظر ا ¤ان هذا اأ’خ Òيبقى من
اŸرشص -ح Úل -يسس ل -ل -ت-أاه-ل ف-ق-ط ب-ل
للتتويج باللقب القاري .
و اظهر اŸنتخب الغا Êقدرات كبÒة
خÓل مواجهة الذهاب اكدت انه من
اŸن- -ت -خ -ب -ات ال -ق -وي -ة ول -و’ ب -راع -ة
ا◊ارسس دعاسس الذي أانقذ اŸنتخب
م -ن ع -دة اه -داف ،ل -ك -انت ال-ن-ت-ي-ج-ة
مغايرة عن التي انتهت بها اŸباراة.
وسص -ي -ح-اول اŸن-ت-خب ال-ل-عب ب-خ-ط-ة
دفاعية خاصصة ان فتح اŸلعب امام
اŸن -ت -خب ال -غ -ا Êسص -ت -ك -ون ع-واق-ب-ه
وخ-ي-م-ة ع-ل-ى اŸن-ت-خب ،ب-ال-نظر ا¤
اŸه -ارات ال-ف-ردي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
مهاجمو منتخب غانا.
الÎكيز على العامل البدÊ
ق -ام ا÷ه -از ال -ف-ن-ي ب-إاج-راء حصصصس
ت- -دري- -ب- -ي -ة خ -اصص -ة ل Ó-ع -بÃ Úا ان
اŸباراة سصتجري على السصاعة الثالثة
وهو توقيت ’ يخدم زمÓء الÓعب
زرق -ان ،ب -ال -ن -ظ-ر ا ¤ع-وام-ل اŸن-اخ
وال -رط -وب -ة ال -ت -ي سص-ت-ك-ون ‘ صص-ال-ح

الغاني.Ú
ك -م -ا سص -ي -ك -ون ال Ó-ع -ب-ون م-ط-ال-ب-ون
باقتصصاد طاقتهم البدنية وتقسصيمها
ب -ط -ري -ق -ة ذك -ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع اط-وار
اŸواجهة ،خاصصة ان اŸنافسس Áتلك
’ع- -بÁ Úت -ازون ب -خÈة ك -بÒة رغ -م
صصغر سصنهم وهو العامل الذي ركز
عليه ا÷هاز الفني أايضصا.
و ⁄ي- -ف- -وت اŸدرب Úسص- -ب- -ع وآاشص- -ي -و
عامل الÎكيز الذي سصيكون له دور
ك - -ب ‘ Òحسص - -م اŸواج - -ه - -ة ،ح - -يث
سص-ي-ك-ون الÓ-ع-ب-ون م-ط-ال-بون باللعب
بÎكيز كب Òمن أاجل تفادي تضصييع
الفرصس مثلما حدث خÓل مواجهة

الذهاب.
اللعب بدون ضسغط عامل
اإيجابي
ط-الب ا÷ه-از ال-ف-ن-ي خÓ-ل اج-ت-م-اع
ب -ال Ó-ع -ب Úبضص-رورة ل-عب اŸواج-ه-ة
بدون ضصغط أ’ن الضصغط موجود على
اŸن -افسس ،ح -يث أاك-د ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
لÓعب Úأان اإ’قصصاء على يد منتخب
غانا ’ يقلل أابدا من شصأانهم.
وسصيكون لهذا العامل دور ايجابي ‘
–ف -ي -ز ال Ó-ع-ب Úم-ن أاج-ل ال-وق-وف
الند للند امام اŸنتخب الغا Êعلى
أارضص -ه وأام -ام ج -م -ه -وره وه -و م-ا ق-د

ي -رج -ح ك-ف-ة اŸن-ت-خب رغ-م صص-ع-وب-ة
اŸأامورية.
فوز ودي لرفع اŸعنويات
اسصتغل ا÷هاز الفني فرصصة التواجد
بغانا منذ اأ’ربعاء اŸاضصي من أاجل
بر›ة مواجهة ودية تسصمح لÓعبÚ
ب- -ال- -ت- -أاق- -ل -م م -ع اأ’ج -واء اŸن -اخ -ي -ة
وا◊فاظ على اللياقة البدنية التي
تسصمح له بالظهور بشصكل جيد.
وفاز اŸنتخب الوطني أ’قل من 20
سص -ن -ة ،ع -ل -ى ف-ري-ق اك-ادÁي-ة شص-ارك
بنتيجة ثÓثة أاهداف مقابل هدف
وحيد.

سسفيان حيوا Êلـ «الشسعب»:

«اŸنتخب الوطني لكرة اليد يجري تربصسا ‘ الفÎة ما ب 7 Úو 17جوان»
كشسف اŸدرب الوطني لكرة اليد رجال سسفيان حيوا÷ Êريدة «الشسعب» عن بر›ة تربصس –ضسÒي بصسربيا ‘ الفÎة اŸمتدة من الـ 7
’لعاب البحر اŸتوسسط بتاراغونا التي  ⁄يبق يفصسلنا عنها الكث Òمن الوقت ،حيث
’سستعداد ا÷يد أ
إا ¤الـ  ١7جوان القادم ،من أاجل ا إ
سستكون من الـ  ٢٢من الشسهر الداخل إا ¤غاية  ٢جويلية.

نبيلة بوقرين

أارج -ع ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي –دي-د ه-ذا
ال -ت -اري -خ إا ¤إارت -ب -اط ال Ó-ع -ب Úم -ع
فرقهم Ãنافسصة كأاسس ا÷زائر قائ:Ó
«سص-ط-رت ب-رن-ا›ا –ضصÒي-ا خ-اصص-ا
بأالعاب البحر اŸتوسصط التي  ⁄يبق
ي -فصص -ل -ن -ا ع -ن -ه -ا ال-ك-ث Òم-ن ال-وقت،
وحّددت اŸوعد من الـ  7إا ¤الـ 17
ج - -وان ال- -ق- -ادم ال- -ت- -ي ت- -عّ- -د ال- -فÎة
اŸناسصبة من أاجل القيام باŸعسصكر
اŸقّرر أان يكون بصصربيا ،أاي بعدما
ينتهي كل الÓعب Úمن إالتزاماتهم مع
نواديهم Ãا أان نهائي منافسصة كأاسس
ا÷زائ- -ر سص- -ت -ك -ون ‘ ال -ف -ا— ج -وان
القادم».
واصص- - -ل ال - -رج - -ل اأ’ول ع - -ل - -ى رأاسس
العارضصة الفنية لـ»اÿضصر» قائ⁄« :Ó
يبق لدينا الكث Òمن الوقت من أاجل
اإ’سص -ت -ع -داد ل -ل -م -وع -د اŸت-وسص-ط-ي،
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-رزن-ام-ة اŸك-ث-ف-ة التي

ك -انت ‘ اŸوسص -م ال -ري-اضص-ي ،ول-ه-ذا
سص -ن -غ -ت -ن-م ال-ف-رصص-ة م-ن أاج-ل ل-عب 3
لقاءات ودية ‘ حال تأاكد تنقلنا إا¤
صص -رب -ي -ا ،ح -يث سص -ن -واج -ه م -ن -ت -خب
سصلوفينيا ونحن ننتظر رد سصلوفاكيا،
وأا“ن -ى أان ن -ت -م ّ-ك -ن م-ن إاج-راء ه-ذا
الÎبصس أ’ن -ه ج ّ-د م -ه -م ويسص -اع -دن-ا
كثÒا قبل التنقل إا ¤إاسصبانيا».
أا“نى أان ’ تكون إاصسابات لدى
الÓعبÚ
أاضص - -اف اŸدرب ال- -وط- -ن- -ي ق- -ائ:Ó- -
«إاج- -راء الÎبصس سص- -ي- -ت- -حّ- -دد ال -ي -وم
خÓ- -ل ا’ج -ت -م -اع م -ع اŸسصÒي‘ Ú
اإ’–ادية ،أ’نه  ⁄يبق لدينا الوقت
و’ ي -وج -د أام -ام -ن-ا خ-ي-ار آاخ-ر ح-ت-ى
نتمكن من –ديد القائمة النهائية
ال- -ت -ي سص -تشص -ارك ‘ أال -ع -اب ال -ب -ح -ر
اŸت -وسص-ط وال-ت-ي سص-ت-ع-رف ت-غ-يÒات
ك- - -ثÒة م- - -ن دون شصك Ãا أان ب - -عضس

فيما يقÎب الÓعــــب
من ا’نضسمام للبارصسا:

كشصفت إاذاعة «راديو ماركا» اإ’سصبانية عن تقدË
Óبقاء على ’عب
نادي أاتليتكو مدريد عرضًصا مغرًيا ل إ
كرة القدم الفرنسصي أانطوان غريزمان وحثه على عدم
رحيله إا ¤برشصلونة.
وأاكدت الصصحيفة ،أان مسصؤوو‹ نادي أاتليتكو مدريد
عرضصوا على غريزمان راتًبا سصنوًيا بقيمة  25مليون
يورو نظ Òاإ’بقاء عليه ‘ اŸوسصم اŸقبل.

–سسبا للبطولة ا’فريقية
للتنسس (أاقل من  ١٢سسنة):

أاجل الÎبصس ا’نتقائي الذي كان مقررا من  25ا¤
 28ماي ا÷اري بتلمسصان’،ختيار ’عبي تنسس شصبان (
ذكور واناث) ،الذين سصيمثلون ا÷زائر ‘ البطولة
ا’فريقية اŸقبلة أ’قل من  1 2سصنة ،إا ¤الفÎة من 3
ا 6 ¤ج -وان اŸق -ب -ل ،حسص -ب -م -ا اع-ل-ن-ت-ه ا’–ادي-ة
ا÷زائرية للتنسس.
واوضص -حت ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ت -نسس ‘ ب -ي-ان
مقتضصب لها« ،أان الÎبصس ا’نتقائي –سصبا للبطولة
ا’فريقية «حسصب الفرق» ،أ’قل من  12سصنة والذي
كان مقررا من  25ا 28 ¤ماي بنادي التنسس Ãنصصورة
( تلمسصان) ،أاجل ا ¤تاريخ من  3ا 6 ¤جوان ».دون ان
تتطرف الهيئة الفيديرالية ا ¤اسصباب هذا التأاجيل
واحتفظت اŸديرية الفنية الوطنية بـ’ 17عبا (8
ذكور و 9اناث) لهذا الÎبصس الذي سصيسصمح بتحديد
القائمة النهائية للدولي Úا÷زائري Úالشصباب الذين
سصيمثلون اأ’لوان الوطنية خÓل اŸنافسصة الدولية،
اŸقّررة ‘ شصهر سصبتم Èبا÷زائر.
العناصصر الـ 17التي انتقتهم اŸديرية الفنية الوطنية:
روان مباركي ،نيÓء زرهو ،ÊشصÒاز بوخلدة ،ويصصال

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

الÓ-ع-ب Úإاع-ت-زل-وا ب-ع-دم-ا ق-دموا ما
عليهم وشصرفوا اأ’لوان الوطنية ،ما
ي-ع-ن-ي أان-ن-ي سص-أاع-ت-م-د ع-ل-ى العناصصر
ا÷اهزة».
أاكد سصفيان حيوا Êأانه يأامل أان ’
تكون إاصصابات ‘ اأ’يام القادمة ‘
قوله «حاليا توجد قائمة موسصعة وأانا
أانتظر إا ¤غاية نهاية منافسصة كأاسس
ا÷زائ- -ر ح- -ت- -ى أا“ك- -ن م -ن –دي -د

التشصكيلة النهائية وأا“نى أان ’ تكون
إاصصابات ،أ’ن اŸقابÓت القادمة جد
حاسصمة ومهمة ،حيث سصتلعب هذا
اأ’سصبوع لقاءات الدور ربع النهائي
واأ’سص-ب-وع ال-ق-ادم نصص-ف ال-ن-ه-ائ-ي ثم
ال -ن -ه -ائ -ي ،ول -ه-ذا ’ أارغب أان ت-ك-ون
إاصص -اب -ات ح -ت -ى أا“ك -ن م -ن إان -ت -ق -اء
ال -ع -ن-اصص-ر ا÷اه-زة ل-ك-ي ت-ك-ون ل-دي
خيارات تكتيكية مناسصبة».

أاتليتك ـ ـو مـ ـدريد يقـ ـدم عرضس ـا مغري ـ ـا لغ ـريزم ـ ـ ـان
وترددت أانباء حول اقÎاب غريزمان من ا’نتقال إا¤
برشصلونة خاصصة بعد ‚احه ‘ تسصجيل هدف ÚخÓل
مباراة فريقه ‘ نهائي الدوري اأ’وروبي (يوروبا ليغ)
‘ مرمى مارسصيليا الفرنسصيي وتقدÁه مسصتوى كبًÒا
خÓل اŸوسصم .2018 - 2017
وحقق أاتليتكو مدريد لقب «يوروبا ليغ» للمرة الثالثة
‘ تاريخه بعد الفوز على مارسصيليا بثÓثية نظيفة.

ودخل غريزمان تاريخ كأاسس أاوروبا من أاوسصع اأ’بواب
بفضصل الهدف ،Úحيث أاصصبح ثالث ’عب فرنسصي
يسص- -ج- -ل ‘ ث -الث ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ال -دوري
اأ’وروبي.
كما أانه بات أاول ’عب فرنسصي يحرز ثنائية ‘ نهائي
بطولة أاوروبية منذ جÈيل سصيسصيه مع ليفربول ضصد
سصيسصكا موسصكو الروسصي بالسصوبر اأ’وروبي .2005

تأاجي ـ ـ ـ ـل الÎبـ ـ ـصس النتقائ ـ ـ ـ ـ ـي إا ¤شسه ـ ـ ـ ـر ج ـ ـ ـوان
ب -وج -دي -وي ،سصÒي -ن ق-اي-دة ،م-ل-يسص-ة ب-ن ع-م-ر ،اÁان
غ -ط -اسس ،صص -وف -ي -ا ايت خ-وج-ة ،ي-ارا م-ب-ارك-ي ،ع-ن-د
ا’ناث وعبد اŸالك عبد ا◊ميد ،زربوط لطفي ،داي
جمال الدين ،الياسس بكرار ،مهدي بن عصصمان ،امÒ
شص -ري-ف،ب-ن ك-رك-ورة وسص-ي-م وزك-ري-اء ب-ل-ق-اسص-م-ي ع-ن-د

الذكور.
وع Úمدير اŸواهب الرياضصية الشصابة با’–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ت -نسس ،ع -زي -ز ري -ح -ان ،مسص -ؤوو’ ل-ه-ذا
الÎبصس الذي يشصرف عليه كل من فوزي غقايتي
وﬂتار مسصاحل.

بطولة العا ⁄العسسكرية للمصسارعة:

ميداليـ ـ ـ ـ ـة برونزيـ ـ ـ ـ ـة آلدم بوجمـ ـ ـ ـ ـلÚ
افتك ا÷زائري آادم بوجمل 87( Úكلغ) ،اŸيدالية الÈونزية ‘ اŸصصارعة ا’غريقية  -رومانية لبطولة
العا ⁄العسصكرية التي جرت من  14إا 19 ¤مايو Ãوسصكو روسصيا) ،حسصب ما علم أامسس من ا’–ادية
ا÷زائرية للمصصارعة اŸشصÎكة.
ويشصارك اŸنتخب الوطني العسصكري للمصصارعة ‘ مونديال موسصكو ،بقيادة اŸدرب الوطني ﬁمد
برحمون ،بسصتة مصصارع Úواحد ‘ اŸصصارعة ا◊رة وخمسصة ‘ ا’غريقية  -الرومانية.
ويتعّلق اأ’مر Ãحمد فرج ( 97كلغ) ‘ ،اŸصصارعة ا◊رة وآاكرم بوجمل 77( Úكلغ) ،آادم بوجمل87 ( Ú
كلغ) ،عبد النور العو 60 ( Êكلغ) ،حمزة ا◊لوي ( 97كلغ) وعبد الكر Ëفرقات ( 55كلغ) ‘ اŸصصارعة
ا’غريقية  -الرومانية.

‘ أاجواء احتفالية كبÒة:

العدد

17648
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شس .قسسنطينة يسستلم درع الرابطة اÎÙفة األو¤

اسستلم البطل شسباب
قسسنطينة مسساء ا÷معة
Ãلعب الشسهيد حمÓوي،
درع بطولة الرابطة
’و ¤موبيليسس
اÎÙف ا أ
لكرة القدم ،وذلك بحضسور
رئيسس الفاف خ Òالدين
زطشسي ،وذلك وسسط أاجواء
حماسسية فياضسة.
وع-ل-ى وق-ع تصص-ف-ي-ق-ات م-دوية
لـ 60أال -ف م -ن -اصص -ر رف -ع ق -ائ-د
شص -ب -اب قسص -ن -ط-ي-ن-ة ي-اسص Úب-زاز
درع البطولة عاليا خÓل حفل
أاع-قب م-ب-اراة شص-ب-اب قسص-ن-طينة
ونادي بارادو ضصمن ا÷ولة الـ30
للرابطة اأ’و ¤اÎÙفة لكرة
ال- -ق- -دم ،وال- -ت- -ي ت- -ع- -ادل ف -ي -ه -ا
الفريقان بنتيجة بيضصاء (.)0-0
وب- -ذلك ي -ك -ون السص -ن -اف -ر ق -د
أاضصافوا إا ¤رصصيدهم ثا Êلقب
للبطولة ‘ تاريخهم بعد ذلك
الذي أاحرزوا عليه عام ،1997
ليدخلوا سصÒتا ‘ أاجواء الفرحة
العارمة.
وصصّرح للصصحافة باŸناسصبة أاحد
م -ه -ن -دسص -ي ه -ذا ال -ت -ت-وي-ج وه-و
يذرف الدموع من عينه اŸدرب
عبد القادر عمرا« :Êإان النجاح
ث-م-رة ع-م-ل ج-م-اع-ي م-ن خÓ-ل
تضص - -اف - -ر ›ه- -ودات ال- -ط- -اق- -م
ال -ت -ق -ن -ي واإ’داري وال-ط-ب-ي م-ن
أاجل نيل لقب البطولة» ،مضصيفا
ب -أان «أانصص -ار شص -ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة
ال-ع-نصص-ر الـ 12ل-ل-ف-ريق سصاهموا
ب -قسص -ط ك -ب ‘ Òه -ذا ال -ن-ج-اح.
ف- -ط- -ي- -ل- -ة مشص -واري  ⁄أار أاب -دا
مناصصرين من هذا مثلهم لقد
سص- - -ان- - -دوا ف - -ري - -ق - -ه - -م ‘ ك - -ل
الظروف».
وقال أايضصا« :هذا اŸوسصم كان
صصعبا لكنه اسصتثنائيا أ’ن ‘ فÎة
اإ’ي -اب ك -ل ال -ف -رق ك -انت ت -ري-د
اسص -ت -دراك م -ا ف-ات-ه-ا ‡ا ع-ق-د
مهمتنا وشصباب قسصنطينة وجّد

صصعوبة
‘ ا’سص - -ت - -م - -رار ع - -ل - -ى ن - -فسس
اŸن- -وال ،ل- -ك -ن -ن -ا صص -م -دن -ا وأان
ا’نضص -ب-اط والصص-رام-ة ك-ان-ا سصّ-ر
ه-ذا ال-ت-ت-وي-ج وب-ال-نسص-بة للموسصم
اŸقبل سصنعمل كل شصيء لنبقى
ع- - -ل- - -ى ن - -فسس اŸسص - -ت - -وى م - -ن
اŸردود».
م -ن ج -ه -ت -ه صص -رح ي-اسص Úب-زاز:
«أا“ن -ى ب -ع -د ه -ذا ال -ت -ت -وي -ج أان
ي -ع -اود شص -ب -اب قسص -ن -ط -ي -ن-ة م-ن
ج -دي -د م -ع ال -ن -ج -اح -ات ،إان -ن-ي
فخور على غرار رفاقي بإاهداء
ل - -قب ال - -ب - -ط- -ول- -ة أ’نصص- -ارن- -ا و
ل-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ب-ع-د سص-نوات طويلة
من ا’نتظار ونعد بأان نعمل من
أاج -ل –ق -ي -ق أاحسص -ن ال -ن -ت -ائ-ج
اŸم- -ك- -ن- -ة اŸوسص -م اŸق -ب -ل ‘
رابطة أابطال أافريقيا».
بدوره قال هداف الفريق ﬁمد
 ÚŸع -ب-ي-د ث-ا Êه-داف ب-ط-ول-ة
 16( 2018 - 2017هدفا)« :إان
ال-ت-ف-ا Êوال-تضص-ح-ي-ة واŸعنويات
ال -ق -وي -ة ك -انت ضص -روري -ة ل -ب-ل-وغ
اأ’هداف .الضصغط كان كبÒا
لكن شصباب قسصنطينة من ’عبÚ
وطاقم فني عرفوا كيف يسصÒون
اأ’مور أاشصعر بالسصعادة ‘ شصباب
قسصنطينة ما تزال أامامي سصنة
مع هذا النادي وأانا عازم على
تقد Ëاأ’فضصل معه».
وقد احتفل بزاز ورفاقه بهذا

جيدو:

ال -ت -ت -وي -ج م -ن خÓ-ل ج-ول-ة عÈ
شصوارع قسصنطينة وذلك انطÓقا
من ملعب الشصهيد حمÓوي إا¤
غ -اي -ة اŸسص -رح ا÷ه -وي ﬁم-د
ال- -ط- -اه- -ر ال- -ف- -رق- -ا Êب- -وسص- -ط
اŸدي- -ن- -ة م- -رورا ب -أاه -م شص -وارع
اŸدي -ن -ة ،ح -يث ك -ان الÓ-ع-ب-ون
على م Ïحافلة مكشصوفة وهم
يعرضصون درع البطولة أامام آا’ف
اأ’نصصار.
فإا ¤غاية السصاعات اأ’و ¤من
أامسس السص - -بت ،ظ - -لت م - -دي - -ن- -ة
«الصصخر العتيق» تعيشس على وقع
الفرحة بتتويج النادي الرياضصي
ال-قسص-ن-ط-ي-ن-ي ،ك-م-ا ي-ن-بغي له أان
يكون.
ف -م -ن وسص -ط اŸدي -ن-ة و–دي-دا
أامام مبنى قصصر الثقافة ﬁمد
العيد آال خليفة ملتقى السصنافر
ان -ط -ل-ق «ال-تسص-ون-ام-ي» اأ’خضص-ر
واأ’سص - -ود ع Èأارج- -اء اŸدي- -ن- -ة
ليشصمل أاحياء
بلوزداد والكدية وجبل الوحشس
وب -والصص -وف م -رورا ب -ال -زي -ادي -ة
وزواغي وبلدية اÿروب مدينة
علي منجلي ،حيث أاصصر آا’ف
اأ’نصص -ار ع -ل-ى ا’ح-ت-ف-ال وع-ل-ى
طريقتهم اÿاصصة بهذا التتويج
الغا‹ وذلك باأ’غا Êوالهتافات
اŸمجدة لفريقهم وذلك وسصط
دي- -ك- -ور زادت -ه ج -م -ا’ اأ’ل -ع -اب
النارية.

 ٦مصسـ ـارعـ ـ ـ ـ Úجزائري ـ ـ ـ ـ Úيتنافسسـ ـ ـون
للتأاهـ ـل إا ¤أاوŸبيـ ـاد بيون ـ ـسس إاي ـ ـ ـرسس
يتنافسس سستة مصسارع Úجزائري Úللجيدو
( 4ذكور و فتات )Úمن أاجل التأاهل إا¤
’وŸبية للشسباب  ،٢0١8اŸقررة
’لعاب ا أ
ا أ
’رجنت ،Úحسسبما أاعلنت عنه
شسهر أاكتوبر ا أ
ا’–ادية ا÷زائرية للعبة.
ويتعّلق اأ’مر بكل من أاحمد رباحي ( 81-كلغ)،
ادريسس مسصعود رضصوان ( 66-كلغ) ،اغيÓسس عماد
بن عزوق ( 73-كلغ) وﬁمد أام Úبسصعي ( 50-كلغ)
لدى الذكور ،فضص Óعن ياسصم ÚجÓب ( 57-كلغ)
ورÁاح بوحرور ( 40-كلغ) عند اإ’ناث.
«ي - -ت- -أاه- -ل أاصص- -ح- -اب اŸراك- -ز اÿمسص- -ة اأ’و‘ ¤
الÎتيب العاŸي لكل صصنف إا ¤أاوŸبياد الشصباب ‘
بوينسس آايرسس ،وهو الÎتيب الذي يتواجد فيه كل
م -ن رب -اح -ي ،رضص -وان ،ب -ن ع -زوق ،بسص-ع-ي ،جÓ-ب
وبوحرور ،حسصبما أاعلنت عنه الهيئة الفيدرالية ‘
بيان مقتضصب.

–ويÓت

وعلى الرياضصي Úا÷زائري ÚاÙافظة على هذا
الÎتيب ،من أاجل ضصمان تأاشصÒة اŸشصاركة ‘
موعد اأ’رجنت ،Úسصيما وأان اŸنافسصة تشصتد قبل
شصهرين من –ضص Òالقوائم النهائية.
” –ديد تاريخ  23جويلية كآاخر أاجل للتأاهل إا¤
« ّ
أاوŸبياد الشصباب» ،حسصبما كشصفت عن ا’–ادية،
م -وضص -ح -ة أان ال -ري -اضص-ي Úال-ذي-ن ي-ت-ن-افسص-ون ع-ل-ى
تأاشصÒة التأاهل ،سصتكون أامامهم فرصصة اŸشصاركة
‘ ث -م -ا Êدورات دول -ي -ة م›Èة م -ن أاج -ل ج -م -ع
النقاط الÓزمة أ’لعاب بوينسس آايرسس».
وسصتجري ثÓث دورات ‘ أامريكا ا÷نوبية ‘
التواريخ التالية :بينما تدور وقائع خمسس دورات
أاخرى بالقارت Úاأ’وروبية واآ’سصيوية ،حيث سصتكون
نقاط كثÒة ‘ اللعب ،من شصأانها مسصاعدة الشصبان
ا÷زائ -ري Úل -كسصب ب -ط -اق -ة ال -ع -ب-ور إا ¤أاوŸب-ي-اد
الشصباب .2018

بو‚اح ‘ مفك ـ ـ ـرة نادي
ا–اد ج ـ ـدة السسع ـ ـ ـ ـودي
كشصفت تقارير صصحفية سصعودية ان نادي ا–اد جدة برغب ‘ التعاقد مع
اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري بغداد بو‚اح هداف فريق السصد القطري خÓل
فÎة ا’نتقا’ت الصصيفية اŸقبلة.
وتفاعل انصصار فريق ا–اد جدة مع هذه ا’خبار ع Èمواقع التواصصل ا’جتماعي وضصغطوا على ادارة
النادي للمرور ا‹ اŸفاوضصات وجلب بغداد بو‚اح.
ويرتبط بو‚اح البالغ من العمر  26سصنة مع نادي السصد القطري بعقد تنقضصي مدته ‘ جوان .2021
وقّدم بغداد بو‚اح أاداء باهرا هذا اŸوسصم بتسصجيله  16هدفا ‘ البطولة رغم غيابه عن اÓŸعب لفÎة
طويلة ‘ بداية اŸوسصم بسصبب اصصابة كما وقع  9اهداف ‘ رابطة ابطال اسصيا ومسصاهما بقوة ‘ تأاهل
فريقه السصد ا‹ الدور ربع النهائي.

جوفنتوسس:

آاسسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
عن مغادرت ـ ـ ـ ـ ـه للن ـ ـ ـ ـادي

أاعلن الÓعب الدو‹ الغا Êكوادو آاسصاموا رحيله عن فريقه ا◊ا‹
جوفنتوسس ،اŸتوج بلقب البطولة ا’يطالية ( ،)2018-2017عقب نهاية
اŸوسصم ا◊ا‹.
ونشصر أاسصاموا بيانا ع Èحسصابه على موقع التواصصل ا’جتماعي «توي ،»Îكشصف فيه أانه رفضس عرضصا من
ادارة نادي «السصيدة العجوز» من اجل “ديد عقده ،بعد أان قضصى معه سصتة أاعوام ،مضصيفا أانه يفضصل
مواصصلة مشصواره مع ناد آاخر.
وأاكد آاسصاموا أانه اتخذ هذا القرار من أاجل مصصلحة عائلته .وكان الÓعب الغا Êقد انضصم إا« ¤البيانكو
نÒي» ‘ سصنة  ،2012قادما من نادي أاودينيزي.

