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›لسض األمّة يسصتأنف أاشصغأله

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر ألشش - - -ب - - -اب
وألّ- -ري- -اضش- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب،
أليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إأ¤
و’ي -ة ورق-ل-ة ،يّ-ط-ل-ع خÓ-ل-ه-ا
ع -ل -ى مشش -اري -ع أل -ق -ط -اع ،ك-م-ا
ي- -دّشش- -ن م- -نشش -آات ري -اضش -ي -ة ‘
ألعديد من بلديات ألو’ية.

تشش- - -رف وزي- - -رة ألÎب- - -ي - -ة
أل -وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت،
غ-دأ ،ع-ل-ى أن-طÓ-ق أم-ت-حانات
شش- -ه- -ادة أل- -ت- -ع- -ل- -ي -م أŸت -وسش -ط
’غ-وأط وأ÷ل-ف-ة،
ب -و’ي -ت-ي أ أ
كما سشتقوم بتدشش Úمؤوسّشسشات
ت -رب -وي -ة ج -دي -دة وم -ع -اي -ن -ة
أ›ÈŸة منها.

زرواطي ‘ زيأرة عمل
وتفّقد إا ¤وهران
ومسصتغأÂ

ت- - -ق- - -وم وزي- - -رة أل - -ب - -ي - -ئ - -ة
وأل ّ-ط -اق -ات أŸت-جّ-ددة ف-اط-م-ة
ألزهرأء زروأطي أليوم وغدأ،
ب - -زي - -ارة ع - -م- -ل إأ ¤و’ي- -ت- -ي
وهرأن ومسشتغا Âقصشد تفّقد
مششاريع ألقطاع.

د  .بوزيد بومدين ضصيف
منتدى «لوكوريي»
يسش - - -تضش - - -ي - - -ف م - - -ن - - -ت- - -دى
«ل- -وك- -وري- -ي» ،غ -دأ ،أل -ب -احث
’م Úأل- - -ع- - -ام ل - -ل - -م - -ج - -لسس
وأ أ
’سش Ó-م-ي د  -ب-وزي-د
’ع -ل -ى أ إ
أ أ
ب- - - - -وم - - - -دي - - - -ن ،وذلك Ãق - - - -ر
أ÷ري- - - -دة أل- - - -ك - - -ائ - - -ن ب - - -دأر
ألصش -ح -اف-ة ع-ب-د أل-ق-ادر سش-فÒ
ب- -ال- -ق- -ب- -ة ،وذلك أب- -ت -دأًء م -ن
أل ّسشاعة  10:30صشباحا.

«تأج» يعقد ندوة حول
تداعيأت الّربيع
العربي على القضصية
الفلسصطينية
’مّة جلسشاته ألعلنية أليوم ،وذلك لتقد Ëومناقششة مششروع ألقانون أŸتعلق
يسشتأانف ›لسس أ أ
ب -الصش -ح -ة ،ح -يث سش -ت -خّصش -صس ج -لسش -ة أل -غ -د ل Ó-سش -ت -م -اع إأ ¤رد وزي -ر ألّصش -ح-ة وألّسش-ك-ان وإأصشÓ-ح
’مة.
أŸسشتششفيات على تدّخÓت أعضشاء ›لسس أ أ
صشصس لتقد Ëومناقششة مششروع ألقانون أŸعدل ،وأŸتمم
أما جلسشة يوم ألثÓثاء  29مايو فسشتخ ّ
’ع-ي-اد أل-رسش-مية ثم
ل-ل-ق-انون رقم  278-63أ- -Ÿؤورخ ‘  26ي-ول-ي-و سشنة  ،1963أل-ذي ي-حّ-دد ق-ائ-م-ة أ أ
أ’سشتماع إأ ¤رد وزير ألعمل وألتششغيل وألضشمان أ’جتماعي على تدخÓت أعضشاء أÛلسس ،فيما
’ربعاء  30مايو لعرضس ومششاريع ألقوأن ÚأŸششار إأليها أعÓه للتصشويت.
صشصس جلسشة يوم أ أ
تخ ّ
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Ÿوبيليسض و % 50رصصيد مهدى
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أ،ألصش ،Úأل -ه -ن -د ،أŸغ -رب
وتركيا.
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يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
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«بيت رسصول الله ‘ رمضصأن»

’ية بومردأسس Ãقره،
لو
ن ّ ركز ألّثقا‘ أ إ
’سشÓمي ّ -ل ‘ ﬁاضش-رة دي-ن-ي-ة
ي
ظم أ Ÿا ث-ق-اف-ي-ا دي-ن-ي-ا ،ي-ت-م-ث
أل -ي -وم ،نشش -اط -
ن» ،وذلك أب -ت -دأًء م -ن
رسش -ول أل -ل -ه ‘ رمضش -ا
ب- -ع -ن -وأن «ب -يت
لسشاعة  10:30صشباحا.
أ

«رمضصأن فرصصتك لتزكية نفسصك»

ق-ره ب-ال-ع-اصش-م-ة ،غ-دأ،
Ã
ك-ز ألّ-ث-ق-ا‘ أ إ
’سشÓ-م-ي ّتك ل-ت-زك-ي-ة ن-فسشك»،
ي -نّ-ظ-م أŸر ع -ن-وأن «رمضش-ان ف-رصش-
ﬁاضش -رة –ت
وذلك على ألسشاعة  10:00صشباحا .حول معا ⁄وهدأيات
ية
ظم كذلك Ãقّره ندوة قرآأن ك ي -وم أل -ث Ó-ث -اء ع-ل-ى
وين ّ
ة أ◊ج -رأت ( ،)02وذل
م- -ن سش -ور
لسشاعة  10:00صشباحا.
أ

تذبذب ‘
حركة النّقل بأل ّسصكك ا◊ديدية

ت-ع-ل-ن ألّشش-رك-ة أل-و
أ◊ديدية عن أسش ط-ن-ي-ة ل-لّ-نقل بالّسشكك
تمر
أل -ع -ف-رون وزرأل-د أر ألتذبذب ‘ خطّي
ة إأ
¤
غ
ا
ي
ة أل-ي-وم ،ح-يث
سش- -ت- -ك- -ون ﬁدودة
ع
ل
ى مسش -ت -وى ّﬁط -ة
«آأغا» ،وذلك نتيجة أ
أÿط ألرأبط ب Úششغال تهيئة و–ديث
أÙطّة أ أ
’خÒة وﬁطة
أ÷زأئر.

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دبأشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

ي - -ع - -ق- -د أل- -ي- -وم ّŒم- -ع أم- -ل
أ÷زأئ-ر «ت-اج» ن-دوة سش-ي-اسشية
–ت ع-ن-وأن ت-دأع-ي-ات ألربيع
أل- - -ع- - -رب - -ي ع - -ل - -ى أل - -قضش - -ي - -ة
أل -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة وألّصش-ح-رأوي-ة
–ت إأشش - - -رأف رئ- - -يسس أ◊زب
ع- - -م- - -ار غ- - -ول ،أب- - -ت - -دأًء م - -ن
ألسش -اع-ة  11:30صش-باحا Ãقر
أ◊زب ب - - - - -ع Úأل- - - - -ل- - - - -ه دأ‹
أبرأهيم.

الّلقأء ا÷مأعي اŸوسّصع
رقم  ٢٦٤للمجأهدين

‘ إأط- - -ار ع- - -م - -ل - -ي - -ة تسش - -ج - -ي - -ل
لشش -ه -ادأت أ◊ي -ة م -ن أف -وأه أÛاه -دي -ن ،ي -نّ-ظ-م
أ
Ÿت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ألّ-ل-ق-اء أ÷م-اعي
أ
Ÿوسش - - -ع رق - - -م Ã ،264ق - -ر قسش - -م - -ة أÛاه - -دي- -ن
أ
ب -وّل -وغ ،Úخصش -صس Ÿوضش-وع «ك-ي-ف ي-ت-م ح-ف-ظب
ّ
وث-ائ-ق أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة وإأخ-ف-اؤوه-ا ’سشيما ‘
’وق- -ات أ◊رج- -ة Ÿن- -ع أل- -ع- -دو م -ن أ’سش -ت -ي Ó-ء
أ أ
عليها؟» ،وذلك غدأ على أل ّسشاعة  11:00صشباحا.
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Ãناسشبة إاحتفال بÓده بعيدها الوطني
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رئيسس ا÷مهورية يهّنئ نظÒه ا÷ورجي
ب - -عث رئ - -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة اإ ¤نظÒه ا÷ورجي،
ج-ورج-ي م-ارغ-ف-يÓ-شش-ف-ي-ل-يÃ ،ن-اسش-ب-ة اح-تفال
بÓده بعيدها الوطني جدد له فيها اسشتعداده
للعمل معه على تعزيز و“ت Úاأواصشر الصشداقة
والتعاون ب Úالبلدين.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ق -ول-ه:
«يطيب ‹ وجمهورية جورجيا –تفل بعيدها
ال-وط-ن-ي ،اأن اأت-وّج-ه اإل-ي-ك-م ب-اسش-م ا÷زائ-ر ششعبا

‘ زيارة عمل إا ¤النّاحية العسشكرية ال ّسشادسشة

الفريق ڤايد صشالح يفّتشس وحدات عملياتية بتمÔاسشت
«الششعب» يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيسض
أاركان ا÷يشض الوطني الشسعبي الفريق أاحمد ڤايد
صسالح ابتداًء من اليوم األحد بزيارة عمل وتفتيشض
إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة ب-ت-مÔاسست تدوم
أاربعة أايام ،حسسب ما أافاد به أامسض السسبت بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان الفريق سسيشسرف خلل هذه
الزيارة على تفتيشض وحدات عملياتية ،كما سسيعقد
لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد وحدات الناحية
العسسكرية السسادسسة.

تعزيز ا◊وار السشياسشي ب Úالبلدين

وزير الشّشؤوون اÿارجية للبوسشنة والهرسشك ‘ زيارة رسشمية إا ¤ا÷زائر اليوم
سسيجري وزير الشسؤوون اÿارجية للبوسسنة
وال -ه -رسسك اي -غ-ور تسس-ري-ن-اداك م-ن ال-ي-وم إا¤
غ -اي-ة  29م- -اي ا÷اري زي- -ارة رسس- -م- -ي -ة إا¤
ا÷زائر بدعوة من نظÒه عبد القادر مسساهل
حسسبما أافاد به ،أامسض ،بيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.
وأاوضسح البيان أانّ هذه الزيارة تندرج ‘
إاط -ار ت -ع -زي -ز ا◊وار السس -ي-اسس-ي ب Úا÷زائ-ر
والبوسسنة والهرسسك وبعث التعاون الثنائي.
وسس-يسس-ت-ع-رضض الّ-ط-رف-ان «ﬂت-ل-ف جوانب

ال -ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ،إاضس-اف-ة إا– ¤دي-د ف-رصض
التبادل ا÷ديدة» ،اسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر.
كما سستشسّكل الزيارة «فرصسة لتبادل وجهات
النظر حول اŸسسائل السسياسسية الراهنة ذات
الهتمام اŸشسÎك على اŸسستوي Úاإلقليمي
والدو‹».
وخ -لصض ال -ب -ي-ان إا ¤أان اي-غ-ور تسس-ري-ن-اداك
سس- -يسس -ت -ق -ب -ل أايضس -ا م -ن ط -رف ال -ع -دي -د م -ن
الشس - - - -خصس - - - -ي- - - -ات واŸسس- - - -ؤوول Úالسس- - - -امÚ
ا÷زائري.Ú

من أاجل تكييف عروضض العÓج والتلبية القصشوى لÓحتياجات

عرضس مششروع قانون الصشحة على ›لسس األمة للمناقششة اليوم

لحد أاششغاله ‘
لمة اليوم ا أ
يسشتأانف ›لـسض ا أ
جلسشة علنية تخصشصض لتقد Ëومناقششة مششروع
القانون اŸتعلق بالصشحة ،وكان اŸششروع اŸذكور
قد صشادق عليه نواب اÛلسض الششعبي الوطني ‘
 30أافريل الفارط.
وقد تضسمن نصض مشسروع القانون  -الذي جاء خلفا
لقانون الصسحة  ٨5 / 05لسسنة  - 19٨5أاحكاما ترمي إا¤
«تدعيم حقوق اŸواطن ‘ Úإاطار ›انية العلج وإانشساء
÷نة للوسساطة واŸصسا◊ة مع تطوير التنظيم الصسحي
ع Èإاقامة اÿريطة الصسحية وﬂطط التنظيم الصسحي»
وا◊صسول على اÿدمة العمومية للصسحة «سسهل وأاكÌ
‚اع -ة» م -ع ضس -م-ان اسس-ت-غ-لل أافضس-ل ل-ق-درات ال-ق-ط-اع
اÿاصض وع -روضض ال -ع-لج ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا قصس-د ال-ت-ك-ف-ل
باŸواطن ‘ Úأاحسسن الظروف».
كما أادرج عدد من اإلصسلحات الضسرورية لتتماشسى
مع التطورات التي عرفها اÛتمع ا÷زائري وما ترتب
عنها من أاعباء جديدة على عاتق الدولة «تفرضض البحث
عن مصسادر جديدة ‘ ›ال اŸوارد» باإلضسافة إا¤

وضس -ع خ -ري -ط-ة خصس-ي-ة ت-ه-دف إا« ¤ال-ت-ن-ب-ؤو ب-ال-ت-ط-ورات
الضس -روري -ة م -ن أاج -ل ت-ك-ي-ي-ف ع-روضض ال-ع-لج وال-ت-ل-ب-ي-ة
القصسوى لحتياجات الصسحة و–ديد تنظيم منظومة
العلج وشسروط ربط مؤوسسسسات الصسحة بالشسبكة».
يدعم اŸشسروع دور القطاع اÿاصض كقطاع «تكميلي»
ل- -ل- -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي ،ح -يث ي -خضس -ع إانشس -اء ال -ه -ي -اك -ل
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي -ة اÿاصس -ة إا« ¤اŸق -اي -يسض اÙددة ‘

اÿري -ط -ة الصس -ح -ي -ة» وإا« ¤ت -رخ -يصض ال -وزي -ر اŸك -ل-ف
ب -الصس -ح -ة» ال -ذي Áك -ن أان ي -رخصض Ÿؤوسسسس -ات خ-اصس-ة
م -ك -ل -ف -ة بضس -م -ان م -ه -م -ة خ -دم -ة ع -م -وم -ي-ة .وŸواك-ب-ة
اŸتغÒات ا÷ديدة ،ينصض مشسروع قانون الصسحة على
إادراج ترتيب يتعلق بأاخلقيات طب األحياء ،يضسبط
القواعد اŸرتبطة بزرع األعضساء واألنسسجة واÿليا
البشسرية وكذا اŸسساعدة الطبية على اإل‚اب والتÈع
ب -ال -دم وال -دراسس -ات ال-ع-ي-ادي-ة م-ع إانشس-اء «›لسض وط-ن-ي
ألخلقيات وعلوم الصسحة لدى الوزير اŸكلف بالصسحة
ال- -ذي ي -ك -ل -ف ب -ت -ق -د Ëآاراء وت -وصس -ي -ات ح -ول مسس -ائ -ل
األخلقيات واألخلق».
ك- -م- -ا ي- -نصض ع- -ل- -ى «إانشس- -اء وك -ال -ة وط -ن -ي -ة ل -ل -م -واد
الصسيدلنية» ،وهي «مؤوسسسسة عمومية ذات تسسي Òخاصض
تتمتع بالشسخصسية اŸعنوية والسستقلل اŸا‹ وتوضسع
–ت وصساية الوزير اŸكلف بالصسحة» ومن ب Úمهامها
«مراقبة ا÷ودة والقيام باÈÿة واليقظة وإاحصساء اآلثار
غ ÒاŸرغ- -وب ف -ي -ه -ا اÎŸت -ب -ة ع -ن اسس -ت -ع -م -ال اŸواد
الصسيدلنية واŸسستلزمات الطبية».

لنششاء اÙافظة السشامية من سشكيكدة
الذكرى 23إ

عصشاد :ضشرورة اإلسشراع ‘ مسشار الدماج الجتماعي للغة األمازيغية
ي -رك -ز الÈن -ام-ج الÌي ال-ذي أاع-دت-ه اÙاف-ظ-ة
لمازيغية إلحياء الذكرى الـ 23إلنشسائها
السسامية ل أ
ب -ولي -ة سس -ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى ضس-رورة اإلسس-راع ‘ مسس-ار
الدم -اج الج -ت -م -اع -ي ل -ل -غ -ة الم -ازي-غ-ي-ة وت-رسس-ي-خ
اسستعمالها .وأاوضسح لـ«وأاج» األم Úالعام للمحافظة
لمازيغية ،سسي الهاشسمي عصساد ان ندوة
السسامية ل أ
حول األمازيغية م›Èة عشسية هذه الذكرى التي
يتم الحتفال بها يوم  27ماي من كل سسنة Ãشساركة
ج -ام -ع -ي Úوم -ث -ق -ف Úو‡ث -ل Úآاخ -ري -ن ل -ل-م-ج-ت-م-ع
اŸد .»Êوأاكد انه من اŸقرر تنظيم «صسالون صسغ»Ò
وم - -ع - -رضض يسس- -رد اŸراح- -ل ال- -ت- -ي م- -ي- -زت مسس- -ار
لم-ازي-غ-ية .وبذات اŸناسسبة
اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
لمازيغية
أاعلن األم Úالعام للمحافظة السسامية ل أ
عن اطلق الرقم الخضسر ( )1066اıصسصض لكل
م -ا ل -ه ع -لق -ة ب -ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ-ي-ة م-ث-ل الÎج-م-ة
والتسسمية ا÷غرافية .وحسسب ذات اŸسسؤوول فإان
األمر يتعلق «بنشسر الثقافة األمازيغية وتعليم اللغة
األمازيغية»› ،ددا التأاكيد على ضسرورة «اضسفاء
ال -ط -اب -ع الج -ت -م -اع -ي ع -ل -ى ه -ذه ال -ل -غ -ة وت-وسس-ي-ع
اسستعمالها» .و‘ هذا الشسأان أاكد ان اختيار ولية
سس -ك-ي-ك-دة ل-ت-ن-ظ-ي-م اح-ت-ف-الت اح-ي-اء ال-ذك-رى الـ23
لمازيغية «راجع لكون
إلنشساء اÙافظة السسامية ل أ

هذه الولية تعد ضسمن الوليات الـ 10التي ل تدرسض
فيها األمازيغية ‘ اŸؤوسسسسات اŸدرسسية» ،مشسÒا
إا ¤ان األم -ر ي -ت -ع -ل -ق أايضس-ا ب-ف-رصس-ة لÎق-ي-ة ت-ع-ل-ي-م
األمازيغية ‘ هذه الولية .وبهذه اŸناسسبة جدد
لمازيغية
عصساد تأاكيد التزام اÙافظة السسامية ل أ
Ãواصس-ل-ة ع-م-ل-ه-ا ال-رام-ي إا ¤ت-وسس-ي-ع ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ة
األم -ازي -غ -ي-ة واŸسس-اه-م-ة أايضس-ا ‘ ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة
الثقافة واللغة األمازيغيت.Ú

التعاون والتششاور الÓزم Úب Úكل الهيئات
والفاعل ÚاŸعنيÚ
كما جدد عصساد التأاكيد أان اÙافظة السسامية
لمازيغية «تواصسل ،بكل جهدها و‘ إاطار مهامها،
ل أ
ع -م -ل-ه-ا ال-رشس-ي-د م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز وت-رق-ي-ة اŸك-ان-ة
الطبيعية والشسرعية للغة األمازيغية ‘ بلدنا من
خلل أابعادها اللغوية والثقافية والتاريخية» .وذكر
ن-فسض اŸسس-ؤوول أان «ال-ن-ق-ل-ة السس-ي-اسس-ي-ة وال-دسستورية
اÙرزة اخÒا ت - -ع - -ت Èب - -ل شسك م- -كسس- -ب- -ا ك- -بÒا،
ان- -ت- -ظ -رت -ه -ا وأاشس -ادت ب -ه -ا اŸك -ون -ات األسس -اسس -ي -ة
ل-ل-وط-ن».وق-ال عصس-اد أان ت-رسس-ي-م ال-ل-غ-ة الأم-ازي-غ-ية
«سسيوفر ،بالتا‹ ،ظروفا ملئمة جديدة للتكفل بها

وترقيتها من جميع نواحي اÛتمع وهذا ‘ ظل
ال- -ت- -ع- -اون وال- -تشس- -اور ال- -لزم Úب Úك- -ل ال -ه -ي -ئ -ات
والفاعل ÚاŸعني .»Úكما قال نفسض اŸسسؤوول أان
«ال- -ل- -مسس- -ات األخÒة ا÷اري- -ة ل- -لط- -ار ال- -ق- -ان -وÊ
ب -خصس -وصض ت-ط-ب-ي-ق أاح-ك-ام ال-دسس-ت-ور سس-ي-وف-ر ل-ل-غ-ة
األمازيغية الظروف اŸلئمة من أاجل ترقيتها من
ا÷انب الثقا‘ وارسساء ‘ ،ا÷انب اللغوي ،اŸناهج
واألدوات ال -ع -ل-م-ي-ة واألك-ادÁي-ة ال-لزم-ة».و‘ ه-ذا
الصسدد ،أاشسار عصساد إا ¤أان األكادÁية ا÷زائرية
ل -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة اŸنصس -وصض ع-ل-ي-ه-ا ‘ ال-ق-ان-ون
األسساسسي «و‘ ظل التشساور والتكامل ‘ ﬂتلف
مراحل انشساءها ووضسعها حيز اÿدمةÁ ،كن لهذه
األخÒة ان تعتمد على كل اÈÿة اŸكتسسبة منذ
أاك Ìم - -ن  20سس-ن-ة م-ن ط-رف اÙاف-ظ-ة السس-ام-ية
لمازيغية من أاجل السستفادة من جميع العناصسر
ل أ
التي من شسأانها ان تدعم أاشسغالها وأان
تÌي ع- -ل- -ى ال- -ل- -غ- -ة» .وق- -ال اŸسس- -ؤوول ذات -ه أان
لم-ازي-غ-ي-ة ل ت-زال «م-تفائلة
اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
وم -ل-ت-زم-ة م-ن أاج-ل ضس-م-ان مسس-ت-ق-ب-ل م-زده-ر ل-ل-غ-ة
األمازيغية» ،مؤوكدا أانه «لن يدخر أاي جهد من أاجل
اŸسس -اه-م-ة ‘ اسس-ت-ك-م-ال ه-ذا اŸشس-روع األسس-اسس-ي
لمة ا÷زائرية».
بالنسسبة ل أ

وح -ك -وم -ة واأصش -ال -ة ع -ن ن -فسش-ي ،ب-اأح-ر ال-ت-ه-اÊ
م- -ق- -رون- -ة ب- -ت- -م- -ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصش -ح -ة
والسشعادة بالرقي والزدهار للششعب ا÷ورجي
الصشديق».
واأضش-اف ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ برقيته قائ:Ó
«ه-ذا واأغ-ت-ن-م ه-ذه الّسش-ان-ح-ة الّسش-ع-يدة لأجّدد
ل-ك-م “ام اسش-ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-كم على “تÚ
اأواصش-ر الّصش-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي ت-رب-ط ب-لدينا
بغية الرتقاء بها اإ ¤مسشتوى تطلّعات ششعبينا».

رفقة وفد ثÓثي الّتششكيلة العمالية

زما‹ يششارك ‘ الّدورة Ÿ 107ؤو“ر
العمل الدو‹ بجنيف السشويسشرية
يشسارك وزير العمل والتشسغيل والضسمان
الج -ت -م -اع -ي ،م -راد زم-ا‹ ،ب-داي-ة أامسض‘ ،
أاشسغال الدورة Ÿ 107ؤو“ر العمل الدو‹ التي
سستنعقد ‘ جنيف بسسويسسرا.
ي-راف-ق ال-وزي-ر وف-د ه-ام ث-لث-ي ال-تشس-ك-ي-ل-ة
ي -ت-ك-ون م-ن ‡ث-ل-ي م-ن-ظ-م-ات أارب-اب ال-ع-م-ل،
واŸنظمات النقابية للعمال برئاسسة كل من
األم Úالعام لل–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
و‡ث -ل ع -ن ال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸسس -ت -ق -ل-ة
Ÿسس-ت-خ-دم-ي اإلدارة ال-ع-م-وم-ي-ة «السس-ناباب»،
إاضسافة إا ¤إاطارات من دائرته الوزارية.
وسس -ي -ك -ون ال-وزي-ر خ-لل ه-ذه ال-دورة ع-دة
نشس- -اط -ات ح -يث سس -ي -ع -رضض خ -لل اج -ت -م -اع
اÛم -وع-ة ال-ع-رب-ي-ة ي-وم  27م-اي ،اŸب-ادرة
ا÷زائرية الرامية لّتخاذ موقف موحّـد حول
إاصسلح مناهج عمل ÷نة تطبيق اŸعاي،Ò
وال-ت-ي ّ” اŸواف-ق-ة ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-م-ة
العمل العربية ‘ ختام اأشسغال الدورة ()45
Ÿؤو“ر العمل العربي ،اŸنعقد ‘ القاهرة
بجمهورية مصسر العربية شسهر أافريل اŸاضسي.
وسسيشسارك مراد زما‹ اليوم ‘ ،مراسسم
الفتتاح الّرسسمي Ÿؤو“ر العمل الدو‹ ،كما
سس- -يشس- -ارك ‘ أاشس -غ -ال اج -ت -م -اع اÛم -وع -ة
اإلف -ري -ق -ي -ة اŸزم -ع ان -ع -ق-اده ي-وم  29ماي.
وسس-ي-ك-ون ل-ه ل-ق-اءات ث-ن-ائ-ي-ة م-ع ن-ظ-رائ-ه م-ن
ال -ب -ل-دان ال-ع-رب-ي-ة وال-ب-ل-دان اإلف-ري-ق-ي-ة ودول
أامريكا اللتينية ،إاضسافة إا ¤مسسؤوولÃ Úكتب
العمل الدو‹ ،ل سسيما اŸدير العام للمنظمة
ورئيسسة ÷نة اŸعاي.Ò
لشس -ارة ،سس -ي -حضس -ر م -راد زم -ا‹ خ -لل
ل - -إ
الفÎة من  5إا 07 ¤جوان اŸقبل ،الجتماع
التنسسيقي Ûموعة دول عدم النحياز أاين
سسيلقي كلمة باسسم ا÷زائر .كما سسيشسارك ‘

أاشسغال ا÷لسسة العامة Ÿؤو“ر العمل الدو‹،
حيث سسيلقي باŸناسسبة كلمة تتمحور حول
ت-ق-ري-ر اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-مة لهذه الدورة،
واŸتعلق Ãوضسوع «مبادرة اŸرأاة ‘ العمل:
ال- -دف- -ع ق -دم ً-ا ن -ح -و اŸسس -اواة» ،ك -ج -زء م -ن
اŸبادرة اŸئوية Ÿنظمة العمل الدولية حول
اŸرأاة ‘ العمل.
ويجمع مؤو“ر العمل الدو‹ الذي ُيعقد
سسنويًا ‘ جنيف‡ ،ثل Úووفودا عن أاطراف
ال -ع -م -ل ال -ث-لث-ي-ة (ح-ك-وم-ات ،ع-م-ال وأارب-اب
العمل) من الدول الأعضساء ‘ منظمة العمل
ال -دول -ي -ة ،وذلك م -ن أاج-ل م-ن-اقشس-ة وم-ع-ا÷ة
›م -وع -ة واسس -ع -ة م -ن ال -قضس-اي-ا واŸواضس-ي-ع
اŸتعلقة بعا ⁄الشسغل.
وسسيتناول جدول أاعمال هذه الدورة جملة
م -ن اÙاور ال -ه -ام -ة لسس -ي -م -ا م-ن-ه-ا ت-ق-ري-ر
اŸدير العام حول تعزيز دور اŸرأاة ‘ العمل
و“ك-ي-ن-ه-ا وح-م-اي-ة ح-ق-وق-ه-ا ،وال-قضس-اء ع-لى
العنف والتحرشض ‘ عا ⁄الشسغل ،وتفعيل دور
ا◊وار الج - -ت- -م- -اع- -ي ب Úأاط- -راف اإلن- -ت- -اج
الثلثة.

عّبر عن رغبته ‘ ال ّ
طÓع على ال‚ازات اّÙققة

رئيسس البنك اإلفريقي للّتنمية مرتاح Ÿسشتوى العÓقات مع ا÷زائر
عّ-ب-ر رئ-يسض ال-ب-نك الف-ري-ق-ي للتنمية
أاكينوÁي أاديسشينا عن ارتياحه لطبيعة
ومسش -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات ا÷ي -د م -ع ا÷زائ -ر
ال -ت -ي ي -ن-وي زي-ارت-ه-ا ‘ اÿري-ف ال-ق-ادم،
حسشب ما أافاد به أامسض السشبت بيان لوزارة
اŸالية .وخÓل ﬁادثاته مع وزير اŸالية
ع - -ب- -د ال- -رح- -م- -ان راوي- -ة ،ع- -ل- -ى ه- -امشض
الج -ت-م-اع-ات السش-ن-وي-ة Ûم-وع-ة ال-ب-نك
الفريقي للتنمية اŸنعقدة ما ب 21 Úو25
م -اي ا÷اري ب-ب-وسش-ان (ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة)،
أاك -د السش -ي -د أاديسش -ي -ن -ا «اسش -ت -ع -داد ال -ب-نك
Ÿراف- -ق- -ة ا÷زائ- -ر ‘ ج- -ه- -وده -ا ال -رام -ي -ة
ل - -ت - -ح - -ق - -ي- -ق ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة الق- -تصش- -ادي- -ة
والجتماعية حسشب ما تراه مناسشبا».
ك -م -ا ع ّ-ب -ر اŸسس -ؤوول ع -ن رغ -ب -ت -ه ‘ «زي-ارة
ا÷زائ- -ر ل- -لط -لع ع -ل -ى ال‚ازات اÙق -ق -ة
وعلى اŸسستوى ا÷يد الذي وصسلت اليه البلد
على الصسعيد القتصسادي» ،حسسب البيان الذي
أاوضسح أان هذه الزيارة مرتقبة اÿريف القادم.
وخلل مشساركته ‘ أاشسغال الجتماعات السسنوية
ل -ل -ب-ن-ك-ي حضس-ر راوي-ة أاشس-غ-ال ال-دورت Úال-ث-ان-ي-ة
وال- -ث- -ال- -ث -ة لج -ت -م -اع -ات ›لسض اÙاف -ظ.Ú
وخ ّصسصست الدورة الثانية للمجلسض ◊وار رئيسض
ال- -ب -نك م -ع اÙاف -ظ Úح -ول مسس -أال -ة ال -زي -ادة
الجمالية السسابعة لرأاسسمال البنك.
وذك -ر أاديسس -ي-ن-ا ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ب-دور ال-ب-نك
خلل العشسرية القادمة ‘ التنمية القتصسادية
للقارة ل سسيما ‘ –قيق األهداف اÿمسسة ذات
األولوية ،وهي تغذية إافريقيا ،إاضساءة افريقيا،
تصسنيع افريقيا ،ادماج افريقيا و–سس Úمسستوى
م-ع-يشس-ة السس-ك-ان الف-ري-ق-ي .»Úوسس-تسس-م-ح زيادة
رأاسس -م -ال ال -ب-نك Ãراف-ق-ة ال-دول األف-ري-ق-ي-ة ‘

مسسار التنمية .وقد عبّرت الدولة األعضساء عن
موافقتها اŸبدئية على الشسروع ‘ نقاشض حول
ه- -ذه ال- -زي- -ادة ك- -م- -ا ط -ال -ب -وا ال -ب -نك Ãت -اب -ع -ة
الصسلحات التي شسرع فيها من أاجل السستجابة
أاك◊ Ìاجياتها اŸتزايدة.
وخلل تدّخله أاكد راوية على الدور الهام
الذي تلعبه هذه الهيئة اŸالية الفريقية حاليا
‘ ›ال التنمية القتصسادية والفريقية للقارة.
وتطّرق الوزير ا ¤التحديات التي تواجه القارة
‘ ›ال الشس -غ -ل ل سس -ي -م -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل-لشس-ب-اب
والنسساء ،مركزا على الدور الذي ينبغي على
البنك لعبه ‘ ›ال الندماج اŸا‹ و‘ تعبئة
اŸوارد ال -داخ -ل -ي -ة Ãا ‘ ذلك ت -وسس -ي-ع ال-وع-اء
ا÷بائي وﬁاربة التهرب الضسريبي ‘ كافة
أاشسكاله .أاما الدورة الثالثة واألخÒة للمجلسض
فقد عرفت اŸصسادقة على ﬂتلف القرارات
اŸتخذة خلل الجتماعات السسنوية التي تكفل
راوي -ة ب -ق -راءة ب-ي-ان-ه-ا اÿت-ام-ي .وع-ل-ى ه-امشض
الجتماعات شسارك راوية ‘ موائد مسستديرة
خصسصست لقضسايا التنمية وقدرة القتصساديات
على اŸواجهة واآلفاق القتصسادية ‘ افريقيا
وجهود تصسنيع القارة من أاجل تنمية مسستدامة.
ك -م -ا ك -ان ل -ل-وزي-ر ﬁادث-ات م-ع ب-عضض ن-ظ-رائ-ه
الف-ري-ق-ي Úال-ذي-ن ت-ب-ادل م-ع-ه-م وج-هات النظر
ح-ول وضس-ع-ي-ة الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وان-ع-ك-اسس-اتها
على القارة الفريقية ،وكذا على واقع العلقات
ال -ث -ن -ائ-ي-ة وسس-ب-ل ت-ع-زي-زه-ا .وشسّ-ك-لت اŸن-اسس-ب-ة
ف -رصس -ة ج -م -عت ال-وف-د ا÷زائ-ري م-ع مسس-وؤو‹
البنك الفريقي للسستÒاد والتصسدير ،حيث ”ّ
دراسسة فرصض تطوير التعاون مع هذه الهيئة ‘
›ال “ويل الصسادرات ا÷زائرية نحو الدول
الفريقية.
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وزيرا الداخلية والفÓحة يÎأاّسسان الّلقاء الوطني للحماية من حرائق الغابات

إاقحام ا÷ماعات اإ’قليمية أاك› ‘ Ìال الوقاية من الكوارث الطبيعية
تعزيز دور الّلجنة الوطنية للحفاظ على الغابات ضسرورة
لقليمية نور الدين بدوي ،بأان العمل جار من أاجل
قال وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة ا إ
لقليمية أاك› ‘ Ìال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتسسيÒها ،من خÓل توسسيع
إاقحام ا÷ماعات ا إ
لقليمية ،فيما شسّدد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
الصسÓحيات اŸوكلة لها ‘ ،القانون ا÷ديد للجماعات ا إ
عبد القادر بوعزغي على ضسرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية للحفاظ على الغابات وإاعطائها كل
جه تعليمات صسارمة للتكفل بضسحايا حرائق الصسائفة اŸاضسية،
الصسÓحيات ،مذّكرا بأا ّ
ن رئيسس ا÷مهورية و ّ
ترسسيخا للسسياسسة الجتماعية للدولة.

فريال .ب
تصشوير :فواز بوطارن
اسس- -ت- -ن -ف -رت ح -رائ -ق ال -غ -اب -ات ال -ت -ي أاتت
الصسائفة اŸاضسية على أازيد من  53أالف هكتار
ا◊كومة ،وعم Óبتعليمات رئيسس ا÷مهورية،
ت -ع -م -ل دوائ-ر وزاري-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا
للوقاية منها ،ويعد اللقاء الوطني للوقاية من
ح -رائ-ق ال-غ-اب-ات وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا اŸنّ-ظ-م أامسس
ب -قصس -ر اأ’· ن -ادي الصس -ن-وب-رّﬁ ،ط-ة ه-ام-ة
ب-اع-ت-ب-اره «ي-رسّس-خ ال-دور ال-وق-ائي وا’سستباقي
Ÿؤوسسسسات الدولة ،للحد من الظواهر السسلبية
التي تؤوثر على ثرواتنا الطبيعية» ،وفق ما أاّكده
الوزير بوعزغي.
واسستنادا إا ¤الوزير بدوي ،سسيتعّزز جهاز
م-ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق ل-ه-ذه السس-ن-ة ،ب-وضس-ع ح-ي-ز
اÿدمة أانظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من
ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وتسس-يÒه-ا ب-ي-ن-ها حرائق
الغابات ،ع Èاسستخدام تكنولوجيات اإ’عÓم
وا’تصس -ال ،ع -ل -ى أان ت-ك-ون ع-م-ل-ي-ة ال-ب-دء م-ن

السسداسسي الثا Êمن السسنة ا÷ارية.
وإا ¤ذلك سسيتم العمل وفق ما أاّكد وزير
ال-داخ-ل-ي-ة ،ع-ل-ى إاق-ح-ام ا÷م-اعات اإ’قليمية
أاك ‘ Ìه- -ذا اÛال ،م- -ن خÓ- -ل م- -ن- -ح- -ه- -ا
صس Ó-ح -ي -ات ج -دي -دة ‘ ›ال ال -وق -اي -ة م -ن
الكوارث الطبيعية وتسسيÒها ،بتكريسس ذلك ‘
القانون ا÷ديد للجماعات اإ’قليمية.
وأاشسار إا ¤أاّنه سسيتم ا’سستعمال التدريجي
للوسسائل ا÷وية للحماية اŸدنية ،ابتداء من
حملة مكافحة حرائق الغابات لسسنة ،2018
موازاة مع دعم جهاز مكافحة حرائق الغابات
التابع Ÿصسالح ا◊ماية اŸدنية بـ  15رتÓ
متنق ،Óتضساف ا 22 ¤اŸتوفرة.
ول -و ي -ف ّ-وت ب -وع -زغ -ي اŸن -اسس -ب -ة ،ل-ي-ذّك-ر
ب- -ت- -ع- -ل -ي -م -ات رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل
ب- -اŸتضس- -رري- -ن م- -ن ا◊رائ- -ق ال -ك -بÒة ال -ت -ي
شسهدتها ا÷زائر ‘ صسائفة العام  ،2017حيث
ق ّ-دم ل -ه -م ت -ع -ويضس -ا م -ال -ي -ا وإاع -ادة ال-ت-أاه-ي-ل
Óشس -ج -ار وك -ذا إاع -ادة إاسس-ك-ان-ه-م ،ت-رسس-ي-خ-ا
ل -أ
ل- -لسس- -ي- -اسس -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -دول -ة ،وحسسب
توضسيحاته سسطرت مديرية الغابات برنا›ا

على مسستوى  40و’ية يتمثل ‘ نظام التدخل
يشسمل  407موقع حراسسة ،و 473فرقة متنقلة
ل-ل-ت-دخ-ل ،و 2661ن -ق -ط -ة م -اء ع-ل-ى مسس-ت-وى
الغابات ،و 732ورشسة من أاجل سسد احتياجات
م-ك-اف-ح-ة ا◊رائ-ق ،و 3آا’ف ع- -ون ◊راسس -ة
اŸواقع ا÷بلية.
كما شسّدد على ضسرورة تعزيز دور اللجنة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-غ-اب-ات وإاع-ط-ائ-ها
الصس Ó-ح -ي -ات ل -ت -ق -وم ب -دوره -ا أاث -ن -اء نشس-وب
ح - -رائ - -ق ،مشسÒا إا ¤أان مسس- -اه- -م- -ة سس- -ك- -ان
اأ’رياف ‘ إاعطاء اإ’نذار اŸبكر ضسروري،
ك -م-ا أاّك-د أاه-م-ي-ة ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون م-ع ال-وك-ال-ة
ال -فضس -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ’سس -ت-غÓ-ل وم-ع-ا÷ة
الصسور اŸلتقطة ع Èالقمر الصسناعي ،بغرضس
التقييم اأ’حسسن للحرائق.
ول- -ع- -ل أاب- -رز ت- -وصس- -ي- -ات ال- -ل -ق -اء ،ت -ع -زي -ز
الÓمركزية وا◊كامة من خÓل إاقحام فعلي
للجماعات اÙلية ،وتخصسيصس “ويل خاصس
ل -تسس -ي Òاıاط -ر ،وت -ع -زي -ز م -ي -ك -ان -ي -زم-ات
ال -ت -أام -ي -ن -ات ،وك -ذا ت -ع -زي -ز اإ’ط-ار ال-ق-ان-وÊ
للمخطط الوطني للوقاية.

ويؤوّكدان ‘ ندوة صسحفية:

^ بدوي :الّزيادات ‘ طواب ـع الـ ـوثائق البي ـ ـ ـومÎيـ ـ ـ ـ ـة ‘ مرحلة الّنقاشش
^ بوعزغي :نسسبة اسستهÓك ا÷زائرّي Úللحوم اŸسستوردة ’ تتجاوز ٪10
أاّك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙل - -ي - -ة ن - -ور ال - -دي- -ن ب- -دوي ،ب- -أان
الزيادات التي “سس طوابع الوثائق
ال- -ب- -ي- -ومÎي- -ة ‘ م- -رح- -ل- -ة ن -ق -اشس،
اŸرت -قب إاق -راره -ا ‘ مشس -روع ق-ان-ون
اŸال- -ي- -ة ال -ت -ك -م -ي -ل -ي ال -ذي  ⁄ي -ت -م
لف -راج ع -ن -ه ب -ع -د ،لف -ت -ا إا ¤أان-ه-ا
ا إ
ك - -انت ق- -ي- -د دراسس- -ة Ãع- -ي- -ة وزارة
اŸال- - -ي- - -ة وا◊ك- - -وم- - -ة ،زي- - -ادات ⁄
يفندها تفرضسها  -حسسبه  -الرقمنة
والعصسرنة والتقدم.

فريال بوششوية
ت- -وّق- -ف اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع- -ل -ى ق -ط -اع
ال -داخ -ل -ي -ة ‘ ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة م-ق-تضس-ب-ة،
نشّس-ط-ه-ا Ãع-ي-ة وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
الريفية عبد القادر بوعزغي ،أامسس على
هامشس أاشسغال اللقاء الوطني للحماية من
ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا ،ع-ند أاهم
انشسغال طرح ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،ويتعلق
اأ’مر بإاقرار زيادات ‘ طوابع الوثائق
ال- -ب -ي -ومÎي -ة م -ن ج -واز سس -ف -ر وب -ط -اق -ة
التعريف الوطنية ،سستأاتي ضسمن مشسروع
قانون اŸالية التكميلي الذي  ⁄ير النور

ب-ع-د ،م-ؤوك-دا ب-أان ال-رق-م-ن-ة وال-عصس-رن-ة ل-ه
ثمن ،وا÷زائر ’ تشسكل اسستثناء ،إاذ أان
طالبيها يدفعون مقاب.Ó
ورغم أان الوزير بدوي بتقدÁه هذه
التوضسيحات قد أاكد الزيادات اŸرتقبة،
إا’ أانه حرصس على التوضسيح بأان الوصساية
ما تزال ‘ مرحلة تقد ËاŸقÎحات،
التي تطرقت اليها Ãعية وزارة اŸالية
وا◊كومة ،حيث أانها ﬁل دراسسة و”
ا’سستلهام ‘ ذلك من Œارب دول أاخرى.
‘ سسياق آاخر ،و‘ معرضس رده على
سس -ؤوال ي-خصس م-نصس-ب-ي ال-وا‹ الشس-اغ-ري-ن
بو’يتي بجاية وتيسسمسسيلت ،ذكر بدوي
ب -أان ت -ع -ي Úال-و’ة م-ن صسÓ-ح-ي-ات رئ-يسس
ا÷مهورية ،متوقعا أان يتم تعيينهما ‘
أاق - -رب اآ’ج- -ال ،و ⁄ي- -فّ- -وت اŸن- -اسس- -ب- -ة
للتذك Òبأان التغي Òيجري بطريقة عادية
و‘ هدوء.
ك -م -ا جّ-دد ت-أاك-ي-د أاخ-ذ ك-ل اإ’ج-راءات
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ا◊ك- -وم -ة واŸؤوسسسس -ات
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى اسس-ت-ق-رار ا÷زائ-ر وأام-ن-ها،
وذلك ردا على سسؤوال يخصس اŸهاجرين
غ Òالشسرعي Úاأ’فارقة ،وذلك من منطلق
ـ أاضس -اف ي -ق -ول ـ «دراسس -ت-ن-ا ل-ل-م-ل-ف وك-ذا

اÛموعات اإ’فريقية التي ” توقيفها
ال-ه-ادف-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-اŸت-اجرة باأ’طفال
والنسساء ،ومن منطلق معرفتنا بأان هناك
تهديدات تتغلغل ‘ ا÷زائر».
من جهة أاخرى ،أافاد بأان اللجنة التي
تعكف على دراسسة ملف مراجعة الدعم،
جلت تقّدما ‘ عملها اŸسستمر ،ومن
سس ّ
نتائجه التخلي نهائيا عن قفة رمضسان،
Óسسر عن
وتعويضسها بدعم مادي مباشسر ل أ
طريق الوسسائل التكنولوجية ا◊ديثة.
وخ Ó-ل ن -فسس ال ّ-ل -ق -اء ،ب-دوره رّد وزي-ر
ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة ع -ل -ى
ا’نشسغا’ت اŸطروحة ،ولعل أابرزها تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسس-ت-هÓك اللحوم اŸسستوردة،
م -ؤوك -دا ب -أان نسس -ب -ة اسس-ت-هÓ-ك-ه-ا م-ن ق-ب-ل
ا÷زائ- - -ري ’ Úت- - -ت - -ج - -اوز  10باŸائة،
وب -خصس -وصس زرع أاشس -ج -ار ال -زي -ت -ون ،ذك-ر
ب -ان -ت -ه -اج سس -ي-اسس-ة ال-تشس-ج Òا’ق-تصس-ادي
النافع ،وضسمن هذا السسياق ” زرع مÓيÚ
أاشس- -ج- -ار ال- -زي -ت -ون ،ال -ت -ي سس -تسس -اه -م ‘
مضساعفة اإ’نتاج إا 3 ¤أاو  4مرات حسسبه.
و–ّدث وزير الفÓحة عن حرث 3.5
م -ل -ي -ون ه -ك -ت -ار م -ن اأ’راضس -ي اŸوج-ه-ة
لزراعة ا◊بوب هذا السسنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ إاطار العملية الّتضسامنية اÿاصّسة بالشّسهر الفضسيل

الهÓل اأ’حمر ا÷زائري يدق بيوت اأها‹ البدو
الرحل وسسكان اŸناطق الّنائية با÷لفة
لح-م-ر ا÷زائ-ري ن-ه-اي-ة
ق -ام ال -ه Ó-ل ا أ
لسسبوع بتوزيع مسساعدات على مواطني
ا أ
ال- -ب- -دو ال- -رح- -ل ،وك- -ذا سس -اك -ن -ة اŸن -اط -ق
النائية بعدد من بلديات ولية ا÷لفة ‘
إاط-ار ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضس-امنية اÿاصسة بشسهر
رمضسان الكر ،Ëحسسبما لوحظ.
وأاشسرفت رئيسسة الهÓل اأ’حمر ا÷زائري،
سس- -ع- -ي- -دة ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسس ،ع- -ل- -ى ه -ذه اŸب -ادرة
ال -تضس-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي ج-ابت أارج-اء م-ن-اط-ق أاقصس-ى
ج -ن -وب ال -و’ي -ة بصس -ح -راء ب -ل -دي-ات أام ال-ع-ظ-ام
وق-ط-ارة وسس-ل-م-ان-ة وك-ذا ب-ب-ل-دي-ات شس-رق وغرب
ا÷لفة على غرار لدويسس وبن يعقوب وكذا زكار
وسسيدي بايزيد ،حيث سسارت القافلة التضسامنية
على مدار يوم Úكامل Úنطاقا جغرافيا امتد
لـقرابة  1000كيلوم Îواسستفادت منها نحو 350
عائلة.
و‘ تصسريح لـ «وأاج» أاكدت ،أامسس ،بن حبيلسس
أاّن «الهÓل اأ’حمر ا÷زائري الذي دأاب على
ه-ذا ال-ف-ع-ل ال-تضس-ام-ن-ي اÿاصس بشس-ه-ر رمضس-ان
ال- -ك- -ر Ëم- -ن- -ذ ع -ام  2014وصس- -ل ه -ذا ال -ع -ام
Ãسساعداته اŸتمثلة ‘ الطرود الغذائية التي
تصسل قيمتها  7000دج إا ¤مناطق بعيدة يسسكنها
البدو الرحل ومناطق يتأاوه فيها السسكان بصسمت
‘ ظروف معيشسية صسعبة».
وأاّكدت رئيسسة الهÓل اأ’حمر ا÷زائري التي
 ⁄ت -خ -ف ت -أاث -ره -ا Ãدى م -ع -ان -اة سس -ك -ان ه-ذه
اŸناطق ،بأان الشسيء اÓŸحظ ‘ هذه اÿرجة
اŸي-دان-ي-ة أان «السس-ك-ان ب-ه-ذه ال-رق-ع ا÷غ-راف-ية
النائية  -التي وّفرت فيها الدولة السسكن الريفي
‡ا يسساهم ‘ –سس Úاإ’طار اŸعيشسي
وغÒها ّ
‡ا يكابدونه من ظروف معيشسية صسعبة
بالرغم ّ
ووج -ود أاط -ف -ال غ Òم -ت -م-درسس Úوم-ع-اق Úم-ن
أافراد أاسسرة واحدة  -يتمتعون ‘ شسخصسيتهم
بالكرامة وترتسسم على ﬁياهم إابتسسامة عريضسة
تارك Úمعاناتهم ‘ صسمت».
وأاضس -افت ب -ن ح -ب-ي-لسس أان ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ذي
جابت به القافلة التضسامنية اŸناطق النائية
يندرج ضسمن اأ’هداف التي يركز عليها الهÓل
اأ’ح -م -ر ا÷زائ-ري ‘ اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه م-ن-ذ ع-ام
 ،2014والقاضسية بالوصسول إا ¤سسكان اŸناطق
الصسحراوية وكذا ا◊دودية منها ناهيك عن
سساكنة اŸناطق ا÷بلية و‘ عمق البÓد ،كما أان
م -ن أاه -داف -ه -ا نشس -ر ث -ق -اف-ة ال-تضس-ام-ن وإايصس-ال
مسساعدات وŒسسيدها ‘ دفء إانسسا Êينبعث
م-ن ع-ب-ق ال-ق-ي-م ال-ت-ي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا ا÷زائ-ريون،
والتي  ⁄يغرسسها فيهم أاحد لكنها متأاصّسلة ‘
أاعماقهم.
وإا ¤جانب تقد ËاŸسساعدات الغذائية على
ال -ع -ائ Ó-ت اÙت -اج-ة ،أاضس-افت ب-ن ح-ب-ي-لسس أان
الفرصسة كانت سسانحة لتعزيز سسبل التواصسل مع
الشس-رائ-ح اŸسس-ت-ه-دف-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضس-ام-نية،
حيث سسمحت هذه الهبة با’طÓع عن قرب على
انشسغا’ت هؤو’ء ﬁليا ،والعمل آانيا ‘ كث Òمن
ا◊ا’ت على إايجاد حلول لها بالتنسسيق اŸثمر
مع السسلطات اÙلية واÛالسس البلدية التي
كانت حاضسرة.
وأاشسارت ذات اŸسسؤوولة إا ¤أان الهÓل يأاتي
من خÓل دوره التضسامني مكّم÷ Óهود الدولة،
وقد رفع التحدي منذ أان بدأا ‘ هذا العمل
بالقيام Ãبادرات من خÓل نشسر ثقافة التضسامن
دون ال- -ل- -ج- -وء إا ¤اÿزي- -ن- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وإا¤
مسس -اع -دات ال -دول -ة ال -ت -ي –م-ل ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا
سسياسسة التضسامن Ãختلف آالياته اŸعروفة ،كما

وأاّكدت بن حبيلسس بأاّن هيئتها تسسعى ضسمن
أاهدافها الطموحة ÿلق فضساء على مسستوى كل
و’ي- -ة يسس- -م- -ى بـ «أاصس- -دق- -اء ال- -هÓ- -ل اأ’ح- -م- -ر
ا÷زائ -ري» ،يضس -م ك -ل ف -ع -ال -ي-ات اÛت-م-ع م-ن
خ Ó-ل ج -ع -ل اŸال واأ’ع -م -ال وك -ذا ال -ري -اضس -ة
وال- -ث- -ق- -اف- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن اŸراج -ع ال -دي -ن -ي -ة
وال -ت -اري -خ -ي -ة وال -ط -اق -ات الشس-ب-ان-ي-ة ‘ خ-دم-ة
اإ’نسسانية والعمل بذلك  -على حد قولها  -على
Œسسيد تكامل ب Úثقافة التضسامن التي هي على
عاتق أافراد اÛتمع ،وكذا تلك التي هي على
عاتق الدولة ‘ سسياسستها ا’جتماعية.
وذك -رت ذات اŸت -ح -دث-ة ب-أان ال-هÓ-ل ي-ك-اف-ح
ظ -اه-رة ت-خصس ال-تضس-ام-ن ال-ظ-ر‘ وال-ت-ج-ن-د ‘
اŸناسسبات كما هو ا◊ال لشسهر رمضسان ،داعية
إا ¤جعل هذه الهبات التضسامنية متواصسلة آاليا
طيلة السسنة ،مشسÒة إا ¤أان «هناك عمل جار من
أاجل توف Òالكسسوة للمحتاج Úقبيل حلول عيد
الفطر».
وأاب -رزت ب -ن ح -ب -ي -لسس ب -أان ال -ه Ó-ل اأ’ح -م-ر
ا÷زائري الذي «ليسس من أاهدافه جمع اأ’موال
بل –ريك ا◊سس التضسامني ،يعتمد ﬁليا على
اأ’ع -ي -ان واأ’ئ -م -ة وال -ت -نسس -ي-ق م-ع-ه-م ‘ إاع-داد
القوائم اÿاصسة باÙتاج ،»Úوهو وما يعت- È
كما قالت  -سسر ‚اح العملية حيث ” إاحصساء
‘ هذا اإ’طار نحو  350أالف عائلة.
وأاعربت ذات اŸسسؤوولة عن أاملها ‘ بلوغ
هذا العام تقد ËاŸسساعدات الغذائية لزهاء
 200أالف عائلة ،مÈزة أان ذات ا÷هود تكللت
السس -ن -ة اŸاضس-ي-ة ب-اسس-ت-ه-داف  100أال-ف ع-ائ-لة
بفضسل ما جاد به اÙسسنون وأاهل الفضسل.
كما كشسفت بن حبيلسس عن مبادرة للهÓل
اأ’حمر ا÷زائري بالتنسسيق مع اإ’ذاعة الوطنية
ال -رام -ي -ة إاŒ ¤سس -ي -د ح -م -ل -ة تضس -ام-ن-ي-ة أ’ج-ل
اأ’طفال بعنوان «لعبة  -ابتسسامة» ،داعية اإ¤
‡ا
اŸشساركة فيها من خÓل جمع أاك Èقدر ّ
ي -ج -ود ب -ه اÙسس -ن -ون ‘ ه -ذا ال-ب-اب وت-وزي-ع-ه
عشس -ي -ة ح -ل -ول ع -ي -د ال -ف -ط -ر إ’دخ -ال ال -ف-رح-ة
والبهجة ‘ نفوسس الÈاعم بكل شسفافية ،مشسÒة
إا ¤أان مكاتب الهÓل اأ’حمر بالو’يات وكذا
م -ق -رات اإ’ذاع -ات تسس -ت -ق -ب -ل م-ا Áن-ح ‘ ه-ذا
اإ’طار.

اقÎحت و’ي- -ة ت- -ل- -مسس- -ان ع- -ل -ى وزارة ال -ن -ق -ل
واأ’شسغال العمومية خط Úبحري Úجديدين لنقل
اŸسس -اف -ري-ن ي-رب-ط-ان م-دي-ن-ة ال-غ-زوات ب-أال-ي-ك-انت
(إاسسبانيا) وسسات (فرنسسا) ،حسسبما اسستفيد أامسس
لدى مدير النقل .وسسيسسمح هذان اÿطان اللذان
ي -وج -دان ح -ال -ي -ا ‘ ط -ور ال -دراسس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -وصس -اي -ة ب -ت -دع -ي -م اÿط ال -راب -ط ب Úال-غ-زوات
وأاÒŸيا (إاسسبانيا) ،وسسيسساهمان أايضسا ‘ اسستغÓل
أاحسسن Ÿيناء الغزوات وا’سستجابة للطلب الذي هو

‘ ارت -ف -اع م -ت -زاي-دا ،حسس-ب-م-ا أاضس-اف ن-ور ال-دي-ن
ع- -ط- -ار .وأاب -رز ذات اŸسس -ؤوول أان ه -ذي -ن اÿطÚ
سسيسسهÓن نقل نحو ا÷زائر أافراد ا÷الية الوطنية
اŸن -ح -دري -ن م -ن و’ي-ات ت-ل-مسس-ان وع“ Úوشس-نت
وسسيدي بلعباسس.
جلت و’ية تلمسسان ‘ أاول مايو
وللتذك ،Òسس ّ
ا÷اري فتح خط جوي لنقل اŸسسافرين ،يربط
ع -اصس -م -ة ال -زي -ان -يÃ Úدي-ن-ة أال-ي-ك-انت ا’سس-ب-ان-ي-ة
برحلت ‘ Úاأ’سسبوع.

ه- -و ا◊ال ‘ ضس -م -ان ح -ق الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م
و›ان -ي -ة الصس -ح -ة وم-ك-اف-ح-ة ال-ف-ق-ر وال-ف-وارق
ا’جتماعية ،وهي السسياسسة التي ’ Áكن أان
–قق هدفها اŸنشسود بدون تكامل مع ثقافة
التضسامن التي هي معاملة يومية.

نحو خلق فضساء
على مسستوى كل و’ية يسسّمى
«بأاصسدقاء الهÓل اأ’حمر ا÷زائري»

خطّان بحريان جديدان ب Úالغزوات وأاليكانت وسسات قيد الّدراسسة

ا÷وية ا÷زائرية تؤوّكد:

اسستمرار ا’ضسطراب ‘ الّرحÓت اŸتوّجهة إا ¤فرنسسا

ي----ع----رف ال---ن---ق---ل ا÷وي ب Úا÷زائ---ر
وف--رنسس--ا اضس--ط-راب-ات م-ن-ذ أامسس وال-ي-وم
ع-قب ح-رك-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة دوري-ة Ÿراقبي
اÓŸحة ا÷وية Ÿنطقة مرسسيليا ،حسسب
ما أافادت به أامسس شسركة اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية ‘ بيان لها.
وجاء ‘ بيان الشسركة« :ينتظر أان تعرف
رحÓت ا÷وية ا÷زائرية أامسس واليوم نحو

فرنسسا و خاصسة نحو مرسسيليا ونيسس وليون
اضسطرابات راجعة ◊ركة احتجاجية دورية
Ÿراقبي اÓŸحة ا÷وية Ÿنطقة مرسسيليا».
وسس -ت-ت-أاّث-ر رحÓ-ت الشس-رك-ة اّŸت-ج-ه-ة ن-ح-و
أاوروبا مرورا باÛال ا÷وي الفرنسسي بهذه
ا’ضسطرابات ،حسسب نفسس اŸصسدر الذي أاكد
أاّن الشّس-رك-ة اّت-خ-ذت ج-م-ي-ع ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة
لتقليصس التأاخرات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد  27ماي  2018م
الموافق لـ  11رمضشان  1439هـ

لفÓسس
بعد غلق  6آالف ﬂبزة خÓل رمضسان خوفا من ا إ

ال–ادية الوطنية للخبّازين تقّرر الّدخول ‘ إاضشراب عام بعد العيد
لضسراب حل إاجباري وليسس اختياريا““
@ يوسسف قلفاط““ :ا إ
@ ضسبط قائمة اÿبّازين اŸعنّي ÚباŸداومة يومي العيد

خراز ّﬁلل ما‹ لصسندوق ال ّضسمان ““سسجيسسي““ ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““:

إانششاء اŸؤوسّشسشات سشّجل ارتفاعا بـ  36باŸائة

يسس ّ-ج -ل ج -انب ““إانشس-اء
اŸؤوسسسس - -ات““ ارت - -ف- -اع- -ا ‘
مسس- -ت- -واه ال -ع -ادي ،ح -يث
لنشس- - -اء
Áث - - -ل ج - - -انب ا إ
ح - -وا‹  36ب-اŸائ-ة سس-ن-ة
 ،2017م - -ق- -ارن- -ة بسس- -ن- -ة
 2015و 28ب-اŸائ-ة سس-ن-ة
 ،2014حسسب م- -ا أاف -اد ب -ه
خ-ال-د خ-رازﬁ ،ل-ل م-ا‹
لصس-ن-دوق ضس-م-ان قروضس
السستثمارات للمؤوسسسسات
الصس - -غÒة واŸت - -وسس - -ط - -ة
““سس -ج -يسس -ي““ ‘ تصس-ري-ح لـ
““الشسعب““.

حياة ــ ك

دّق-ت ال–ادي-ة ال-وط-ن-ية للخبازين،
أامسس ،ن- -اق- -وسس اÿط- -ر ب -ع -دم -ا أاق -دم 6
آالف خباز من أاصسل  18أالف ينشسطون
على اŸسستوى الوطني على الغلق بسسبب
غ -ي -اب ه-امشس ال-رب-ح ،وان-ع-دام ال-ق-درة
الشسرائية خÓل شسهر رمضسان خاصسة ‘
اŸن- -اط- -ق ال- -ن -ائ -ي -ة ،مشسÒا إا ¤ضس -رورة
ال -ل -ج -وء إا ¤إاضس-راب ع-ام ب-ع-د ال-ع-ي-د ‘
ح-ال  ⁄تسس-ت-جب السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
Ÿطلبهم اŸتعلق أاسساسسا بهامشس الربح
بـ  20باŸائة.

خالدة بن تركي
أاّك-د رئ-يسس ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-خ-بازين،
يوسشف قلفاط ،أامسس خÓل الندوة الصشحفية
ال- -ت -ي نشش -ط -ه -ا Ãق -ر ا’–اد ال -ع -ام ل -ت -ج -ار
ا◊رف- -ي Úا÷زائ- -ري Úبشش- -ارع ال- -ع- -رب -ي ب -ن
م- -ه- -ي- -دي ب- -ا÷زائ- -ر ،أان -ه ” إاع Ó-م ج -م -ي -ع
اÿبازين اŸعني ÚباŸداومة يومي العيد من
خ Ó-ل اŸراسش -ل -ة اŸوج -ه -ة ل -ه -م م -ن ط -رف
اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة م-رف-وق-ة بقانون
ال -ع -ق -وب-ات اŸت-ع-ل-ق ب-غ-رام-ة م-ال-ي-ة –دده-ا
العدالة وغلق اÙل Ÿدة ششهر.
وأاوضشح قلفاط ‘ هذا الششأان أان القائمة
النهائية للخبازين اŸعني ÚباŸداومة يومي
العيد ” ضشبطها من طرف اŸديرية الو’ئية
للتجارة بـ  20يوما قبل العيد من أاجل إاعÓم
كافة اÿبازين اŸعني ،Úوتفادي أاي مششاكل
ق- -د ت- -ن- -ج -م ع -ن -ه -ا ن -درة اÿب -ز خ Ó-ل ه -ذه
اŸناسشبة ،مششÒا ‘ سشياق آاخر ا ¤ان قانون
العقوبات التي يتعرضس اليها اÿباز تسشتلزم
ع-ل-ى السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة ال-ن-ظ-ر ا ¤مشش-اك-له
وﬁاولة الوصشول ا ¤حلول بششأانها.
وق- - - -ال رئ- - - -يسس ا’–ادي- - - -ة أان اŸط - - -لب

اأ’سشاسشي للخبازين يتعلق بهامشس الربح بـ 20
باŸئة ،مششÒا أان ﬂ 4200بزة اغلقت ابوابها
خÓل سشنة  2017أ’سشباب عديدة ،خاصشة وان
اÿباز اليوم يرفضس غشس اŸسشتهلك مقابل
هامشس ربح ’ يضشاهي التكاليف التي تعرفها
ع -م-ل-ي-ة صش-ن-ع اÿب-ز ،وال-ت-ي تسش-ت-ل-زم ال-ب-عضس
ا’خر على التقليل ‘ اŸواد من أاجل تفادي
ا’فÓسس.
وأاضشاف قلفاط بششأان قضشية اÿبازين أانها
ع -رفت ت -أاخÒا لسش -ن -وات اسش -ت -م-رت م-ع ت-غÒ
الوزارات التي تقÎح ‘ كل مرة حلو’ سشواء
ما يتعلق بتجربة الفرينة ،حيث ششكلت آانذاك
÷ن -ة وزاري -ة تشش -رف ع -ل -ى ال -ع -م -ل -ي -ة و“ت
التجربة بنجاح على مسشتوى ﬂ 12بزة غ Òان
التجربة تتوقف مع تغ Òالوزارات ’سشيما ما
يتعلق بالفرينة الكاملة الصشحية التي ’ Áكن
–وي -ل -ه -ا أ’غ-راضس اخ-رى ورغ-م ‚اح-ه-ا إا’
أانها توقفت وبقي اŸلف قيد الدراسشة.
وأاشش- -ار ق- -ل -ف -اط إا ¤اÙاو’ت ال -ع -دي -دة
واŸتعددة مع الوزارة اŸعنية التي قاموا بها بـ
 3أايام قبل رمضشان من أاجل مناقششة مششاكل
القطاع ،خاصشة ما يتعلق بالفرينة اŸمزوجة
والكاملة ،وكذا ا◊ديث عن اإ’حصشاء الذي
قامت به الوزارة من أاجل تدعيم اÿباز حسشب
ال -ك -م -ي -ة اŸسش -ت -ه-ل-ك-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-ذي
يسشتهلك قنطارين ليسس كالذي يسشتهلك 10
قناط Òوهكذا ،غ Òأان ا’مر  ⁄يأات بنتيجة -
يقول رئيسس ا’–ادية  -وبقي اŸلف على
طاولة الوزارة.

اإلضشراب حق دسشتوري ‘ حال عدم الّنظر
‘ طالب اّÿبازين
وصشّرح بششأان القانون اأ’سشاسشي ل–Óادية

أان -ه -ا “لك ق-ان-ون-ا أاسش-اسش-ي-ا ون-ظ-ام-ا داخ-ل-ي-ا
ي-خ-ول ل-ه-ا ب-غ-ال-ب-ي-ة اعضش-اء اÛلسس ال-وطني
البحث عن ا◊لول من خÓل اإ’عÓن عن
الدخول ‘ إاضشراب عام للخبازين مع نهاية
الشش -ه -ر ال -فضش -ي -ل ،ح-يث سش-ت-ت-ق-دم ا’–ادي-ة
مباششرة بعد العيد بإاششعار باإ’ضشراب Ÿدة 15
يوم قبل الدخول ‘ اضشراب عام ،الذي أاكد
أانه ““ليسس بالسشهل كونه يتعلق Ãادة أاسشاسشية
لدى ﬂتلف الفئات بدءا من الضشعيفة ا¤
الفئة اŸسشؤوولة““ ،مششÒا إا ¤أانه حل اجباري
وليسس إاختياريا ،وهذا رغم علمهم انه حق
دسش -ت -وري ا’ ان -ه يضش -ر ب -ا’ق-تصش-اد وه-ذا م-ا
ترفضشه اإ’–ادية.

ل زيادة ‘ أاسشعار اÿبز
وأاك- -د ق- -ل- -ف- -اط ،أامسس ،أان أاسش- -ع- -ار اÿب -ز
سشتبقى على حالها ولن تكون هناك أاي زيادة،
مششÒا إا ¤إام -ك -ان -ي -ة ت -دع -ي -م اŸواد اأ’ول -ي-ة
ليحصشل اÿباز على هامشس ربح يليق به بدل
اللجوء ا ¤الغلق أاو ا’فÓسس ،مششÒا ‘ رده
ع -ل-ى سش-ؤوال ““الشش-عب““ ح-ول سش-بب اخ-ت-ي-اره-م
توقيت بعد العيد للقيام با’ضشراب قائ:Ó
«أاّن -ه ج -اء ب -ع -د مشش -اورات ط -وي -ل -ة وصشÈا
دام سشنوات ومعاناة كبÒة ترجمتها اليوم عدد
اıابز التي أاغلقت ،والتي هي ‘ طريق
Óضشراب رغم
الغلق ،مؤوكدا أان ““الوقت حان ل إ
أاّن- -ن- -ا ضش -ده ،آام  ‘ Ó-سش -ي -اق اخ -ر أان ت -ع -م -ل
ا◊كومة جاهدة للحفاظ على مهنة اÿباز
التي تتوجه اليوم نحو الزوال.
وبششأان العقوبات اŸتعلقة Ãخالفة نظام
اŸداومة ،رد قلفاط على سشؤوال ““الششعب““ ،أان
السشنة اŸاضشية تعّرضس الكث Òمن اÿبازين
إا ¤عقوبات “ثلت ‘ غلق Ÿدة ششهر كامل
وغرامة حّددتها العدالة.

انتقد قانون اŸالية الّتكميلي ،غويني يؤوّكد:

مششاركة حركة اإلصشÓح ‘ رئاسشيات 2019
لم Úال -ع -ام
جّ- -دد ف- -ي ‹Ó- -غ- -وي- -ن -ي ا أ
لصس Ó- -ح ال - -وط - -ن - -ي م - -ن ب - -رج
◊رك- - -ة ا إ
ب-وع-ري-ري-ج أامسس ،ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى مشس-اركة
ا◊ركة ‘ الرئاسسيات القادمة وذلك أامام
إاط -ارات ح -رك -ت -ه بÈج ب -وع-ري-ري-ج ع-ل-ى
ه -امشس ن -دوة ولئ -ي-ة ت-أاطÒي-ة Ÿن-اضس-ل-ي
ا◊ركة.
وأاّكد غويني أان اŸششاركة ‘ ا’سشتحقاقات
ال -رئ -اسش -ي -ة ي-ع-د ال-ف-رصش-ة اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-دارك
الوضشع العام ‘ البÓد ومواقف ا◊ركة Œاه
عديد اŸلفات اŸطروحة سشواء ‘ اŸلف
السشياسشي أاو ا’قتصشادي أاو ا’جتماعي.
و‘ كلمته عرج في ‹Óغويني على قانون
اŸالية التكميلي الذي انتقده وقال أاّنه يبقى
بعيد عن تطلعات اÛتمع إ’فتقاره لعديد
التداب Òواإ’جراءات التي كان من اŸفروضس
أان تكون متنّفسشا للمجتمع باÙافظة على
اأ’قل على صشÓبة القدرة الششرائية.

وأاضشاف اŸتحّدث أاّن التداب Òالواردة ‘
ق -ان -ون اŸال -ي -ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ت-ب-ق-ى ب-ع-ي-دة ع-ن
تكريسس العدالة ا’جتماعية ‘ البÓد ،خاصشة
Ÿا ت -ب -ق-ى الضش-رائب واإ’ت-اوات واإ’سش-ه-ام-ات
اŸفروضشة على اŸواطن البسشيط هي ا◊ل
ال - -ذي ت- -ل- -ج- -أا إال- -ي- -ه ا◊ك- -وم- -ة دون إاي- -ج- -اد
م -ي -ك -ان -ي -زم-ات ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع السش-وق

اŸوازي.
وبخصشوصس ظاهرة التهرب الضشريبي ،أاّكد
غويني أانه ’ مناصس من –صشيل الضشرائب
إ’دخال اأ’موال التي تدار ‘ السشوق اŸوازية،
والتي من ششأانها أان تسشاهم ‘ ا’قتصشادي
الوطني بششكل سشليم ،وقال إان ا◊ركة ما زالت
على موقفها.
وأاوضشح غويني أاّنه ’ مناصس من الذهاب
ا ¤مزيد من ا’جراءات والتداب Òسشواء ما
تعلق بقانون اŸالية التكميلي أاو بعده للتنفيسس
عن اÛتمع ،وا◊فاظ على قدرة اŸواطن
اŸع -يشش -ي -ة خ -اصش -ة وأان-ه ي-ع-يشس أاي-ام رمضش-ان
ثم اأ’عياد وبعدها الدخول ا’جتماعي بكل
متطلباته وتكاليفه ،داعيا ا◊كومة إا ¤اتخاذ
ت- -داب Òل- -ت- -ج- -اوز اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ه -ذه
الظروف الصشعبة التي “ر بها البÓد ‘ يسشر
وعافية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
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ÓسشÎات-ي-ج-ي-ة
Œسش -ي -دا ل  -إ
ال -ت -ي ت -ع -ت -م -ده -ا ا◊ك -وم -ة
ل -ت -ق -وي -ة نسش -ي -ج اŸؤوسشسش-ات
الصش -غÒة واŸت -وسش-ط-ة ،أاب-رز
اŸت- - -ح- - -دث أان الصش- - -ن - -دوق
ي- -غ- -ط -ي  80ب- -اŸائ- -ة م -ن
ال- -ق- -روضس ‘ ح- -ال- -ة إانشش- -اء
م -ؤوسشسش -ة ،وي -غ -ط -ي ﬂاط -ر
ع- -دم ال- -تسش -دي -د ،و‘ ح -ال -ة
ت-وسش-ي-ع ›ال ال-ع-م-ل ي-غ-طي
السشوق بـ  60باŸائة.
وأاضشاف بأان هذا ا÷هاز
يعمل مع ﬂتلف النششاطات،
ع -دا ال -ت -ج -ارة (ب-ي-ع وشش-راء)
ونشش- -اط الصش- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري
والÎق -ي -ة ال -ع -ق -اري-ة م-ق-اب-ل
عÓ- -وة ضش- -م -ان ب -نسش -ب -ة 0.5
باŸائة من قيمة القرضس أاو
م- -ا ت- -ب- -ق -ى م -ن ال -ق -رضس ‘
ق -ان -ون اŸال-ي-ة  ،2009ال- -ذي
أاع- -ط -ى ا◊ق ل -لصش -ن -دوق أان
يصشبح تابعا للدولة.
أاول صش- - -ن- - -دوق ضش- - -م- - -ان
ل -ل-فÓ-ح-ة ،ات-ف-اق-ي-ة م-ع ب-نك
““البدر““ ،مقابل عÓوة بنسشبة
 0.25ب -اŸائ -ة ت -غ -ط -ي-ة 80

باŸائة لدى إانششاء مسشتثمرة
فÓحية ،و 60باŸائة ‘ حالة
ت -ط -وي -ره -ا وت -وسش -ي-ع-ه-ا و50
ب- - -اŸائ- - -ة ضش- - -م- - -ان ق - -رضس
الرفيق.
وبالنسشبة لÓمتيازات التي
Áنحها ،قال خراز أان ا÷هاز
ي- -ق- -دم تسش- -ه- -ي Ó-ت ل -ف -ائ -دة
اŸؤوسشسشات ،حيث ’ تسشتغرق
م- - -دة ل- - -دراسش - -ة وم - -ع - -ا÷ة
اŸؤوسشسشات  30يوم كأاقصشى
حد ،وهي عملية تهدف إا¤
ال-قضش-اء ع-ل-ى ال-بÒوق-راط-ي-ة
ال - -ت - -ي ت - -ن - -ف- -ر اŸؤوسشسش- -ات
وتعرقل مششاريعهم.

 68باŸائة من ›موع
اŸششاريع تقل قيمتها 50
مليون دج
وف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -وزي -ع
ﬁفظة الضشمان حسشب مبلغ
القرضس ،أافاد خراز أان نسشبة
كبÒة من ششريحة القروضس
اأ’قل من  50مليون دج“ ،ثل
ل -وح -ده -ا  68ب -اŸائ -ة م -ن
›موع اŸششاريع اŸضشمونة
إا ¤غاية بداية  ،2017والتي
ت -ع-ادل ع-ل-ى الصش-ع-ي-د اŸا‹
 22ب -اŸائ -ة م -ن ال -ق -روضس
اŸضشمونة ،و“ثل نسشبة جد
هامة من ششريحة القروضس
اŸسش -اوي -ة أاو ال -ت-ي ت-ف-وق 50
م- -ل -ي -ون دج ع -ل -ى اŸسش -ت -وى
اŸادي نسشبة  32باŸائة من
ال -ع -دد اإ’ج -م -ا‹ ل -ل-م-ل-ف-ات
اŸضشمونة ،وهي ‘ ارتفاع
مقارنة بالنسشبة لسشنة .2015
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ف-اع-ل-ي-ة التي
ي -ه -دف إال -ي -ه -ا ه-ذا ا÷ه-از،
ف- -إان- -ه -ا ل -ن ت -ت -ح -ق -ق حسشب
تصش-ري-ح سش-اب-ق ل-ل-م-دير العام
للجهاز ،إا’ بتحرك اأ’طراف

واŸؤوسشسش -ات اŸع -ن -ي -ة ح-ول
أاه - - -داف إاع- - -ادة ت- - -أاه- - -ي- - -ل
ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار ل- -ل -م -ؤوسشسش -ات
الصشغÒة
واŸتوسشطة ،وذلك لوضشع
أاسشسس إاطار اقتصشادي يسشاعد
ع- - -ل- - -ى ظ- - -ه- - -ور مشش- - -اري - -ع
مسشتدامة ،وهادفة لها نتائج
على ارتفاع نششاط الضشمان
اŸا‹ ‘ بÓدنا.
وي - - - -ذك - - - -ر أان ج - - - -ه - - - -از
““سشيجيسشي““ مؤوسشسشة عمومية
” إانششاؤوها Ãوجب مرسشوم
رئ - -اسش - -ي صش- -ادر ‘ أاف- -ري- -ل
ÿ ،2004ل- - - -ق وت - - -ط - - -وي - - -ر
اŸؤوسشسش- - - - - - -ات الصش- - - - - - -غÒة
واŸتوسشطة من خÓل تسشهيل
حصشولها على القرضس.
وت-ك-م-ن م-ه-ام-ه ‘ تغطية
اıاط - - - -ر اŸرت- - - -ب- - - -ط- - - -ة
ب- -ال- -ق- -روضس ا’سش -ت -ث -م -اري -ة
اŸمنوحة
ل - - -ل- - -م- - -ؤوسشسش- - -ات الصش- - -غÒة
واŸت -وسش -ط -ة ،ك -م -ا ي -غ -ط -ي
ﬂاط- - -ر اإ’عسش- - -ار ،ال- - -ت- - -ي
ت- -كّ- -ب- -دت- -ه- -ا ال -ب -ن -وك ج -راء
ال - - -ق - - -روضس اŸم - - -ن - - -وح- - -ة
ل - - -ل- - -م- - -ؤوسشسش- - -ات الصش- - -غÒة
واŸت -وسش-ط-ة وي-ك-م-ل أاج-ه-زة
اŸسش-اع-دة اأ’خ-رى ل-ل-ت-مويل
البنكي للمؤوسشسشات الصشغÒة
واŸتوسشطة كصشندوق ضشمان
قروضس اŸؤوسشسشات الصشغÒة
واŸت- - -وسش- - -ط- - -ة وصش - -ن - -دوق
الضشمان اŸششÎك.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ح-د اأ’قصش-ى
ل -لضش -م -ان ف -ه -و  250مليون
دي -ن -ار ،ع -ل -ى أان ’ ت -ت -ج -اوز
ق -ي -م -ة ال -ق-رضس  350مليون
دينار ،و’ Áنح إا’ بعد –ليل
اŸششروع من قبل الصشندوق،
و’ ي-ع-ط-ى الضش-م-ان ال-ن-هائي
إا’ بعد إاخطار اŸوافقة على
“ويل اŸششروع من البنك.

ن أاك Ìمن  1.5مليون عائلة تعّول عليها
أاّكدت أا ّ

رابطة حقوق اإلنسشان تدعو لتعويضض قّفة رمضشان Ãنحة مالية
دعت ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دفاع عن
لنسسان ،أامسس ،إا ¤تعويضس قفة
حقوق ا إ
رمضسان التي تخ ّصسصسها ا◊كومة للعائÓت
اŸوعزة Ãنحة مالية ل تقل عن  20أالف
دينار ،وأاكدت أان ذلك يضسمن وصسولها إا¤
مسس-ت-حقيها ،وأاشس- - -ارت إا ¤أان أاك Ìم- - -ن
مليون ونصسف مليون عائلة تعول عليها.

جÓل بوطي
كما دعت الرابطة ،أامسس ‘ ،بيان لها تلقت
““الششعب““ نسشخة منه ا ¤اتخاذ تداب Òجديدة
ت- -خصس ا’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن ق- -ف -ة رمضش -ان ،وذلك
ب- -اسش -ت -ب -دال ال -ق -ف -ة اŸوزع -ة ع -ل -ى اŸع -وزي -ن
اŸسش-ج-ل Úب-ال-ب-ل-دي-ات وت-ع-ويضش-ه-ا Ãن-ح م-ال-ي-ة
تقدر Ãبلغ ’ يقل عن  20أالف دينار““ ،موضشحة
أان تقدÁها ‘ ششكل منحة مالية عن طريق
صشيغة ا◊وا’ت الÈيدية أاو صشك بنكي سشيجعلها
أاك Ìفعالية من توزيع قفة رمضشان.
وأابرزت رابطة الدفاع عن حقوق اإ’نسشان
ضشرورة التحلي بالششفافية ‘ توزيع قفة رمضشان
لتطه Òقائمة اŸسشتفيدين من غ Òمسشتحقيها““،
مؤوكدة بأان أازيد من مليون ونصشف عائلة تقتات
م- -ن ق- -ف- -ة رمضش- -ان وت -ع -يشس ‘ ف -ق -ر م -دق -ع و
ﬁروم -ة م -ن ح -ق -وق اإ’نسش -ان اأ’سش-اسش-ي-ة م-ث-ل
ا◊ق ‘ مسش- -ت- -وى م- -ع- -يشش -ي ’ئ -قÃ ،ا ‘ ذلك
ال -غ -ذاء ،وتشش Òاأ’رق -ام ال-رسش-م-ي-ة ال-ت-ي ذك-ره-ا
اŸصشدر إا ¤أان إاحصشاء  1.547.327عائلة معوزة
‘ سشنة .2018
وأاكدت الرابطة أان عملية توزيع قفة رمضشان
ل-ه-ذه السش-ن-ة شش-ه-دت ال-ع-دي-د م-ن ا’ح-ت-جاجات
بسشبب تطه Òقوائم العائÓت اŸعوزة ،وذكرت
أان أازيد من  400عائلة من سشكان بلدية حاسشي
ماماشس Ãسشتغا Âعلى ا’عتصشام أامام مقري
البلدية ،احتجاجا على عملية توزيع قفة رمضشان
م -ن أاج -ل ا◊صش -ول ع -ل -ي -ه -ا م-ث-ل-ه-م م-ث-ل ب-اق-ي
اŸع-وزي-ن ال-ذي-ن اسش-ت-ف-ادوا م-ن-ه-ا ،مششÒي-ن إا¤
سش -وء ت -وزي -ع-ه-ا ن-ظ-را إ’قصش-اء ع-دد ك-ب Òم-ن-ه-م
وحرمانهم من ا’سشتفادة منها هذه السشنة

وذكر ذات اŸصشدر أان قفة رمضشان صشاحبتها
ع -دم الشش -ف -اف -ي -ة ‘ ال -ت-وزي-ع م-ع إاقصش-اء ب-عضس
اŸع - -وزي - -ن  ،وك- -ذا رداءة ال- -ن- -وع- -ي- -ة ‘ اŸواد
ا’سشتهÓكية اŸقدمة ،مÈزة أان قيمة قفة ’
تسش - -اوي م - -ب - -ل- -غ ﬂصشصس ل- -ذلك ح- -يث ب- -عضس
البلديات قيمة ﬂصشصشة لقفة اقل من  3آا’ف
دج رغم السشلطات اÙلية قدرتها قيمة القفة بـ
 4آا’ف دج.
وح ّ-ذرت ال -راب -ط -ة ‘ ه -ذا اإ’ط -ار م-ن أان
ال -ف -ق -ر ان-ت-ه-اك ل-ل-ح-ق-وق اأ’سش-اسش-ي-ة وال-ك-رام-ة
اإ’نسشانية ،فعدم القدرة على بلوغ الفرد ا◊د
اأ’دنى من ا◊قوق اأ’سشاسشية اŸادية واŸعنوية
التي “كنه من أان يحيا حياة كرÁة هو مسشاسس
بكرامته اإ’نسشانية ،مششÒة إا ¤أان الطريقة التي
” من خÓلها جمع وتوزيع هذه القفة رافقتها
تلك اŸناظر اŸأاسشاوية التي تششبه بكث Òصشور
توزيع الغذاء على معوزي الصشومال من طرف
فرق اإ’غاثة ،حيث يكون توزيع قفة رمضشان على
م Ïششاحنات لرمي القمامة.
واع -تÈت ال -راب -ط -ة أان ا◊ق -ي -ق -ة ه -ي ال-ت-ي
قادتها إا ¤متابعة هذا اŸلف ““قفة رمضشان““،
خ -اصش -ة ب -ع -دم -ا شش -رعت م -ع -ظ -م ال-ب-ل-دي-ات ‘
توزيعها ،وقد أابدى الكث Òمن اŸواطن Úالذين
اعتادوا ا◊صشول على قفة رمضشان ‘ اŸواسشم
اŸاضش -ي -ة  -حسش -ب -ه -ا  -اسش -ت -ي-اءه-م ال-ك-ب Òم-ن
إاصش- -رار ا÷ه- -ات ال -وصش -ي -ة ع -ل -ى ط -لب Œدي -د
اŸلفات اÿاصشة بهذه القفة ،اأ’مر الذي بات
يسشبب لهم عناء ومعاناة كبÒين ‘ كل مرة،
وتسشاءل الكث Òمنهم عن سشبب إايداع اŸلفات
اÿاصشة بهذه القفة ‘ كل مرة.
وأاوضش -حت ال-راب-ط-ة أان ال-قضش-اء ع-ل-ى ال-ف-ق-ر
اŸدقع ‘ ا÷زائر ليسس فقط واجب أاخÓقي،
ول -ك -ن ي -ع -د أايضش -ا ال -ت -زام -ا ق-ان-ون-ي-ا م-ن خÓ-ل
القوان Úالقائمة على حقوق اإ’نسشان’ ،سشيما
وأان ا- - -Ÿادة  25م -ن اإ’ع Ó-ن ال -ع-اŸي ◊ق-وق
اإ’نسش -ان ت -نصس ““ل -ك -ل شش -خصس ح -ق ‘ مسش -ت-وى
م -ع -يشش-ة ي-ك-ف-ي لضش-م-ان الصش-ح-ة وال-رف-اه-ي-ة ل-ه
وأ’سشرته ،و’ سشيما على صشعيد اŸأاكل واŸلبسس
واŸسش-ك-ن وال-ع-ن-اي-ة ال-ط-ب-ي-ة ،وصش-عيد اÿدمات
ا’جتماعية الضشرورية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ شسهر ا Òÿيتسسابق أاهل اÒÿ

جمعيأت بأŸويلح تطلق مطأعم إلفطأر عأبري ألسسبيل بأ÷لفـ ـة
اف-ت-ت-حت ال-ع-دي-د م-ن ا÷م-عيات باŸويلح
شس -رق ولي -ة ا÷ل -ف -ة ،وم -ن ب -ي -ن -ه -ا ج -م -ع -ي-ة
لف -ط-ار ع-اب-ري
الحسس -ان اÒÿي -ة م -ط -اع -م إ
لحسس-ان
السس -ب -ي -ل ،ح -يث ي -واصس-ل أاه-ل ال Èوا إ
باŸويلح إافطار الصسائم على غرار ما يقوم به
أاهل ا Òÿعلى مسستوى مطعم عابر السسبيل
الذي يقدم وجبات يوميا على مسستوى قاعة
اŸطعم التي فتح مالكها أابوابها ‘ شسهر الصسيام.

وتعتبر هذه ألعملية ألمبادرة أأ’ولى من نوعها ألتي
ششهدتها منطقة ألمويلح ،وألتي لقيت أسشتحسشان
ألعديد من ألموأطنين خصشوصشا مسشتعملي ألطريق
ألوطني رقم  ،46حيث يتم تقديم ألوجبات أليومية
ويسش-ه-ر أل-ع-دي-د م-ن أل-م-ت-ط-وع-ي-ن ف-ي ت-حضش-ي-ره-ا
وتقديمها وقت أإ’فطار للمعوزين ،وششارك ألنائب
أل -ب -رل -م -ان -ي ل -خضش -ر ب-رأه-ي-م-ي ف-ي إأف-ط-ار ع-اب-ر
ألسشبيل.
وتعتبر هذه ألمبادرة أيضشا أحد ألوسشائل ألناجعة
في ألتقليل من حوأدث ألمرور ،وإأششعار ألسشائقين
أنهم ليسشوأ لوحدهم في هذأ ألوقت ،كما أن هناك
ع -ائ Ó-ت ف -ي أن -ت -ظ -اره -م ،وه -و م -ا وق -فت ع-ل-ي-ه
«ألششعب» بهذه ألقرية ألقريبة من عاصشمة ألو’ية.

أختنأق مروري وسسط مدينة أ÷لفة
تششهد و’ية ألجلفة حركة مرور خانقة وخاصشة
ألطريق ألرأبط بين وسشط مدينة وأحياء بوتريفيسض
وكل ألجهة ألششرقية للمدينة ،أنطÓقا من فندق
أأ’م -ي -ر غ -الب أأ’ح -ي -ان ،وه -و م -ا أدى إأل -ى ت -ذم-ر
ألموأطنين وتأاخرهم عن قضشاء حاجاتهم.

وأدى أإ’ختناق ألمروري إألى غلق كافة ألمدأخل،
وما زأدتها حدة توأجد وحدة أتصشا’ت ألجزأئر
على مسشتوأها دون توفر مسشاحات توقف سشيارأت
زب -ائ -ن أل -م-ؤوسشسش-ة ،أأ’م-ر أل-ذي ي-ج-ع-ل-ه-م ي-رك-ن-ون
سشيارأتهم على ألرصشيف وحتى على جانبي ألطريق
ألتي تعتبر ضشيقة مثل حجم حركة ألمرور ألتي
تعرفها.
دفعت هذه ألوضشعية ألموأطنين وألمختصشين لطرح
عدة حلول من بينها نقل وحدة أتصشا’ت ألجزأئر
لموقع أكثر مÓءمة ،أو خلق أزدوأجية لهذه ألطريق
أو ح -ت -ى ج -ع-ل-ه-ا ب-ثÓ-ث أروق-ة م-ع أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أل-ط-اب-ع أل-ج-م-ال-ي وأل-ب-ي-ئ-ي ل-ل-م-كان بالحفاظ على
أأ’ششجار ألتي تحفه.

ألحل حسشب هؤو’ء يتمثل في جعل صشفي أأ’ششجار
Óروق-ة ألثÓثة مع تقليصض
رصش-ي-ف-ي-ن م-ت-وسش-ط-ي-ن ل -أ
حجم أأ’رصشفة على ألطرفين ليكون في حدود متر
ونصشف لكل رصشيف ،وهي أأ’رصشفة ألتي ’ تششهد
حركة رأجلة كبيرة ،وخلق أروقة بعرضض حوألي
خمسشة أمتار ونصشف ،ليكون روأق خاصض باتصشا’ت
ألجزأئر وروأقان لسشير ألعربات في أ’تجاهين.
وف-ي أن-ت-ظ-ار ت-ح-رك ألسش-ل-ط-ات ،ي-ب-قى ألموأطنون
ومسش-ت-ع-م-ل-و أل-ط-ري-ق ي-ع-ان-ون أأ’م-ري-ن خ-اصش-ة في
أوقات ألذروة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

لذأن أŸغأربـ ـ ـي وأ◊ف ـ ـأظ علـ ـ ـى أŸرجعي ـ ـة ألوطنيـ ـة
تشسجـ ـيـع أ أ
تأاهيلية للمسشابقة ألوطنية ألتي سشتحتضشنها و’ية
تيارت مششاركة قياسشية تجاوزت ألمئة من و’يات
برج بوعريريج ،سشطيف ،مسشيلة ،بجاية ،ألبويرة،
تيزي وزو وميلة ،ويتم أختيار ألمتفوق من كل و’ية
ليمثل و’يته في ألمسشابقة ألوطنية ألتي سشتجمع 48
و’ي -ة ،ع -ل -ى أن ي -ت -حصش -ل أل -ف -ائ -ز ف-ي أل-مسش-اب-ق-ة
ألجهوية ببرج بوعريريج على جائزة إأضشافية تتمثل
في عمرة .
وم-ن ج-ه-ت-ه عضش-و ل-ج-ن-ة أل-ت-ح-ك-ي-م أل-دك-ت-ور ف-ات-ح
لعرأبة ،أّكد أنّ لجنة ألتحكيم ألمتششكلة من دكاترة
ومختصشين في فن أأ’ذأن تششّدد وتلح على تثمين

وتششجيع أأ’ذأن في ألطبوع ألمغاربية حفاظا على
ألموروث ألديني وألمرجعية ألوطنية بإاعتبار أن
أغلب ألمششاركين هم مؤوذنون بمسشاجد ألجمهورية.
وأضشاف لعرأبة أن أأ’ذأن ششعيرة عظيمة من ششعائر
أل -دي -ن وجب ت -أاط -ي -ره -ا و م -ت -اب -ع -ت -ه-ا م-ن ط-رف
ألمختصشين حتى تتم تأاديتها بالطريقة ألصشحيحة
من جانب ألصشوت وأحكام ألششريعة مع ألحفاظ
ع-ل-ى أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل تشش-ج-ي-ع أل-ط-بوع
ألجزأئرية وألمغاربية.

إاضسافة إا ¤معّدات وŒهيزات أامنية

الÈج :حبيبة بن يوسسف

تسسخ 1623 Òشسرطيأ لضسمـ ـأن أل ّسس Òأ◊سسن لÓمتحأنأت بتبسسة

كششف بن عميرة توفيق رئيسض أأ’من ألو’ئي بتبسشة،
خÓل ندوة صشحفية عقدت بمناسشبة ششهر ألصشيام،
خر ما يقارب عن  1623ششرطيا
أن أمن ألو’ية سش ّ
م -ن م -خ -ت -ل -ف أل -رتب وأل -مصش -ال -ح ل-ت-أام-ي-ن م-رأك-ز
أ’م-ت-ح-ان-ات وك-ذأ أل-م-وط-ن-ي-ن وم-م-ت-ل-كاتهم خÓل
ششهر رمضشان ،بغرضض حماية ألموأطنين وتأامين
ألطرقات وأماكن ألعبادة وأأ’سشوأق ألعامة ،وتوفير
وت -ق -دي -م أل -مسش -اع -دة أ’صش -ح -اب أل -م-رك-ب-ات ع-ب-ر
أل -م -ح -اور أل -م-روري-ة أل-ك-ب-رى ،إأضش-اف-ة إأل-ى ت-أام-ي-ن

مجريات أ’متحانات ألرسشمية ،بالسشهر على ضشمان
تأامين تلك ألنقاط ألمحورية ،وتقديم ألمسشاعدة
وإأرششاد ألسشائقين.
كما عمدت مصشالح أأ’من من خÓل مخططها إألى
ت -أام -ي -ن أل -مسش -اج -د وخصش -وصش -ا خ Ó-ل أدأء صش Ó-ة
أل -ت -رأوي -ح ،وم -وأط -ن ألسش -ه -رأت أل -رمضش-ان-ي-ة ،وأن
توأجد عناصشر أ’من سشيتم ضشمانه على مدأر أليوم
كام ،Óلتسشهيل ألتنقÓت من جهة ،خصشوصشا وأن
ألششهر ألكريم يتزأمن مع فصشل ألحرأرة ،حيث

ت -فضش -ل أل -ع -ائÓ-ت أل-ت-بسش-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-ع-ائÓ-ت
أل- -ج- -زأئ- -ري -ة قضش -اء وقت ألسش -ه -ر خ -ارج ب -ي -وت -ه -ا
ب-السش-اح-ات أل-ع-ام-ة وأل-فضش-اءأت أل-ت-ج-اري-ة ،وأيضشا
لÓسشتمتاع بالبرأمج وأأ’نششطة ألثقافية ألمنوعة،
وأل -ت -ي ف -ي أل -غ -الب ت -ك -ث -ر خÓ-ل سش-ه-رأت ألشش-ه-ر
ألكريم.

تبسسة :خ ــ العيفة

بعد تأاّخر دام  10أايام وأاحدث اسستياءً كبÒا لدى اŸسستفيدين

ألشّسروع ‘ توزيع قّفة رمضسأن لفأئدة  4442معوز ببلدية سسيدي بلعبأسض

باششرت مصشالح بلدية سشيدي بلعباسض عملية
توزيع حصشصض قفة رمضشان على ألمعوزين بعد
ت -اأخ -ر دأم ح -وأل -ي  10أي -ام م-ن-ذ ب-دأي-ة ألشش-ه-ر
ألفضشيل ،وهو ما خلف تذّمرأ وأسشتياًء كبيرين
لدى ألمسشتفيدين ألذين يفوق عددهم  4أآ’ف
مسشجل.
ت-وأصش-ل مصش-ال-ح ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ع-م-لية
توزيع قفف رمضشان ألمقدرة بـ  4442قفة منذ
أ’أربعاء ألماضشي على مسشتوى ألموأقع أ’أربعة
أل-ت-ي ت-م ت-ح-دي-ده-ا ل-تسش-ه-ي-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ك-ل م-ن
مسش -رح أل -ه -وأء أل -ط -ل-ق ،روضش-ة أ’أط-ف-ال م-ق-دم
ب-ل-ع-ب-اسض ،أل-م-ك-ت-ب-ة أل-ب-ل-دي-ة ن-ع-يمي عبد ألقادر
وملعب عدة بوجÓل.
وأن-ط-ل-قت أل-ع-م-ل-ي-ة ي-وم أ’أرب-ع-اء أل-م-نصشرم بعد

تاأخر دأم قرأبة  10أيام ،وقد وعد مدير ألششوؤون
أ’إج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ب-تسش-ل-ي-م ك-ل أل-حصش-ة مع
بدأية أ’أسشبوع ألجاري لتمسض كل ألمسشتفيدين،
حيث تحصشي ألبلدية  809مسشتفيد من فئة ذوي
أ’إحتياجات ألخاصشة بنسشبة مائة بالمائة997 ،
مسش -ت -ف-ي-د م-ن ف-ئ-ة ذوي أ’إح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصش-ة
ب -نسش -ب -ة أق -ل م -ن م-ائ-ة ب-ال-م-ائ-ة 958 ،م-ن ف-ئ-ة
ألمسشنين 175 ،من فئة ألمكفوفين أإضشافة أإلى
فئة ألمسشتفيدين من ألمنحة ألجزأفية للتضشامن
ألتي تضشم فئة أ’أرأمل وألمطلقات وألمعوزين.
وتبلغ قيمة ألمالية للقفة  5280دج ،وتضشم 14
مادة غذأئية على غرأر  10كغ فرينة 19 ،كغ
سشميد 5 ،كغ سشكر 5 ،كغ كسشكسض 5 ،لتر من
أل -زيت 3 ،ع-لب ح-ل-يب م-ج-ف-ف ،ع-لب ط-م-اط-م

معلبة 1 , 5 ،كلغ قهوة 500 ،غرأم ششاي ،زبدة
وحمصض ،برقوق و أرز.
وكان رئيسض بلدية سشيدي بلعباسض توفيق عدة
بوجÓل قد أرجع ألتاأخر في عملية توزيع قفة
رمضشان ’أسشباب تتعلق بالجهة ألممونة بالموأد
أل- -غ- -ذأئ- -ي -ة ،م -ا أسش -ت -دع -ى أسش -ت -درأك أل -وضش -ع
وأ’سشتعانة بفرع ألششركة ألوطنية ألرياضض بو’ية
غ -ل -ي-زأن أل-ذي يضش-م-ن أسش-ع-ار ت-ن-افسش-ي-ة وج-ودة
ألمنتجات مرأعاة لصشحة ألمسشتهلك.
و أّك -د ب -وج Ó-ل أّن مصش -ال -ح -ه ت -ع -م-ل ع-ل-ى ق-دم
وسش -اق ل -تسش -ري -ع ع -م -ل -ي -ة أل -ت -وزي -ع م -ع ضش -م -ان
ألششفافية للحيلولة دون حدوث أّية تجاوزأت.
وم-ن ج-ه-ت-ه-م وخÓ-ل أسش-تÓ-م-ه-م ل-ل-ق-فف أسشتاء
أل-مسش-ت-ف-ي-دون م-ن أل-ت-اأخ-ر أل-ذي ع-رف-ت-ه ع-ملية
أل- -ت- -وزي- -ع ه- -ذه ألسش- -ن -ة ،ك -م -ا فّضش -ل -وأ أسش -ت Ó-م
حصشصشهم ألتضشامنية على ششكل حوأ’ت بريدية
على غرأر ألسشنوأت ألماضشية لتفادي أ’إزدحام
ولحفظ كرأمتهم.

حوألي  200ششخصض من مسشتعملي ألدرأجة ألنارية
وت-وق-ي-ف  38درأج -ة ن -اري -ة ،ت -م أت -خ -اذ أإ’ج -رأءأت
ألقانونية حيال سشائقيها بسشبب أرتكابهم مخالفات
متعلقة أسشاسشا بعدم تقديم ألوثائق أو عدم أسشتعمال
ألخوذة أو جنح ألقيادة بدون رخصشة أو بدون رخصشة
مناسشبة للصشنف وأنعدأم ششهادة ألتأامين.
وبهذأ ألخصشوصض ناششدت مصشالح أمن سشكيكدة من
خÓ- -ل خ- -ل- -ي -ة أ’تصش -ال وأل -ع Ó-ق -ات أل -ع -ام -ة ك -اف -ة
مسشتعملي ألطريق لÓحترأم ألصشارم لقانون ألمرور
وقوأعد ألسشÓمة ألمرورية ،وألتحلي بروح ألمسشؤوولية
وألموأطنة لوضشع حد لهاته ألظاهرة ألخطيرة ألتي
ب -اتت ت -ه -دد مسش -ت -ع -م-ل-ي أل-ط-ري-ق ب-اأ’خصض ألشش-ي-وخ
وأأ’طفال».

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

توقيف  38دراجة نارية بسسكيكدة

تنظيم حمÓت توعوية وأخرى ردعية Œأه سسأئقي ألدرأجأت ألنّأرية
في إأطار ألنششاطات ألششرطية في مجال مكافحة
أإ’جرأم ألمروري وألوقاية ألمرورية ،وبغرضض تأامين
ألموأطنين وممتلكاتهم خÓل ألششهر ألكريم ’سشيما
أوقات ألذروة وألسشهرأت ألرمضشانية قامت مصشالح
ألشش-رط-ة ب-نشش-اط-ات ت-وع-وي-ة ووق-ائ-ي-ة ت-ج-اه سش-ائ-ق-ي
أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة وأل-م-خ-ال-ف-ي-ن ل-ق-ان-ون ألمرور في
شش-وأرع وم-ح-اور أل-ط-رق ب-ق-ط-اع أ’خ-تصش-اصض ،ك-ع-دم
أحترأم إأششارأت ألمرور وأإ’فرأط في ألسشرعة بين
ألسش -ي -ارأت ودأخ -ل أأ’ح-ي-اء ألسش-ك-ن-ي-ة ،ع-دم أل-م-ب-ا’ة
وألتهاون بالخطر ألذي يحدق بهم وبغيرهم مّما قد
ي -تسش ّ-ب -ب ف -ي ح -وأدث م-روري-ة خ-ط-ي-رة ،ن-اه-يك ع-ن
أل -مسش -اسض ب-السش-ك-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ،أأ’م-ر أل-ذي أسش-ت-دع-ى
جهة ضشد
تنظيم حملة تحسشيسشية وأخرى ردعية مو ّ
ألمخالفين لقوأنين ألمرور.
وأفضشت هذه ألعمليات ألميدأنية بتحسشيسض ومرأقبة

–ت شسعار «افطر معنا وسسر ‘ أامان»

شسرطة خنشسلة تنصسب خيمة لإÓفطأر أ÷مأعي Ÿسستعملي ألّطريق

تعزيزأ لمبدأ ششرطة جوأرية مثالية قوأمها ربط
عÓ-ق-ات وط-ي-دة م-ع م-خ-ت-ل-ف أط-ي-اف أل-م-ج-ت-مع،
ن ّ-ظ -مت مصش -ال -ح أم-ن و’ي-ة خ-نشش-ل-ة ي-وم-ي ن-ه-اي-ة
أأ’سش-ب-وع أل-م-اضش-ي ،م-ائ-دة إأف-ط-ار ج-م-اعي لفائدة
مسشتعملي ألطريق تحت ششعار «أفطر معنا وسشر
في أمان» ،وذلك على مسشتوى ألمخرج ألششرقي
لمدينة خنششلة بالقرب من محطة نقل ألمسشافرين.
ألمبادرة ألتي سشتدوم كل أيام نهاية أأ’سشبوع خÓل
ألششهر ألفضشيل بدأخل خيمة تم نصشبها بالمكان
ألمذكور ،تهدف إألى تجنيب ألسشائقين أإ’فرأط في
ألسش -رع -ة خ -اصش-ة خÓ-ل أل-ف-ت-رأت أل-قصش-ي-رة أل-ت-ي
تسش -ب -ق م -وع -د أإ’ف -ط -ار ،وت -حسش-يسش-ه-م ب-م-خ-اط-ر

ألطريق بتوزيع مطويات في هذأ ألششأان.
ألعملية يششرف عليها إأطارأت ورتباء من أمن و’ية
خنششلة ،إألى جانب مششاركة فوج ألرسشالة ألتابع
للكششافة أإ’سشÓمية ألجزأئرية فرع خنششلة ،لدعم
أل-ع-م-ل أل-ت-حسش-يسش-ي وأل-ت-وع-وي وت-ذك-ي-ر مسشتعملي
ألطريق ’سشيما ألسشائقين بضشرورة ألتحلي بروح
ألمسشؤوولية وألرزأنة أثناء ألقيادة.
وهذأ من أجل تفادي وقوع حوأدث ألمرور وألحد
منها بإاتباع قوأعد ألسشÓمة ألمرورية ،ألتي تكون
عادة كفيلـة بضشمان سشÓمة ألسشائقين ومرأفقيهم
وحتى مسشتعملي أل ّ
طريق أآ’خرين.

›لسض سسبل أÒÿأت يتكّفل بعملية توزيع زكأة ألفطر

لحسسن أاذان» ‘ طبعتها ال ّسسادسسة بÈج بوعريريج
«مسسابقة بÓل أ

Ãشس- -ارك- -ة  100م- -ت- -ن -افسس Áث -ل -ون 07
ولي -ات ،ان -ط -ل -قت ب-ف-ن-دق ب-ن-ي ح-م-اد بÈج
وع -ري -ري -ج اŸسس -اب -ق -ة ا÷ه-وي-ة ال-ت-أاه-ي-ل-ي-ة
لحسسن أاذان ‘ طبعتها
للمسسابقة الوطنية أ
السسادسسة ،من تنظيم جمعية جزائر اÒÿ
مكتب برج بوعريريج.
وهي ألمسشابقة ألتي دأبت ألجمعية على تنظيمها
كل سشنة تزأمنا وألششهر ألفضشيل بهدف تحسشين أدأء
ششعيرة أأ’ذأن وفق أحكام وتعاليم تضشبط أأ’ذأن
وألطبوع وأأ’حكام ألششرعية.
وعرفت هذه ألطبعة ألتي تعد مسشابقة جهوية

ألعدد
17654
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سسكيكدة :خالد العيفة

كششف رئيسض مجلسض سشبل ألخيرأت ألتابع لمديرية
ألششؤوون ألدينية وأأ’وقاف لو’ية أم ألبوأقي ،عمار
ب -ن ج -دة ،إأن أل -م-ج-لسض ي-ع-ك-ف م-وأزأة وأسش-ت-م-رأر
ع -م -ل -ي-ة ت-وزي-ع أل-ق-ف-ف أل-رمضش-ان-ي-ة ع-ب-ر ب-ل-دي-ات
ألو’ية ،على ألتحضشير لعملية جمع وتوزيع أموأل
زكاة ألفطر في ألنصشف ألثاني من ألششهر ألفضشيل.
وأوضشح ذأت ألمسشؤوول ،أن أموأل ألزكاة ألمقدمة
ل -ل-مسش-اج-د سش-ت-وزع ع-ل-ى ف-ق-رأء أأ’ح-ي-اء ألسش-ك-ن-ي-ة
خÓل  05أيام قبل عيد ألفطر بمعرفة أعضشاء
أللجنة ،وبالتنسشيق مع رؤوسشاء أأ’حياء وكل ألفاعلين

في أأ’عمال ألخيرية حتى تكون هذه أأ’موأل من
نصشيب محتاجيها من ألفقرأء وأأ’يتام وغيرهم.
وأكد ذأت ألمصشدر في سشياق متصشل ،أن مجلسض
سشبل ألخيرأت ،كذلك يح ّضشر لعملية جمع وتوزيع
كسشوة عيد ألفطر ألمبارك على مسشتوى كل بلديا ت
ألو’ية بالتنسشيق مع كل ألفاعلين في ألحمÓت
ألتضشامنية ألخيرية.

اسسكندر .ل

دعما ÿدمة الّزبائن

أŸرأكز ألÈيدية بولية أم ألبوأقي تتدّعم بـ  12موّزع آأ‹ لÓأورأق ألّنقدية

كشش -ف صش -ب -اح أمسض م -دي -ر أل-ب-ري-د ل-و’ي-ة أم
ألبوأقي ،عبد ألوهاب حامدي ،عن أسشتفادة مرأكز
ب -ري -د أم أل -ب -وأق -ي بـ  12م-وزع آأل-ي ل-ل-ن-ق-ود دع-ما
لخدمات ألبريد على مسشتوى ألو’ية.
وأوضشح في هذأ ألششأان ،أن ألموزعات  12ألتي
سش-تسش-ت-ل-م-ه-ا م-دي-ري-ة أل-ب-ري-د ف-ي أل-قريب ألعاجل،
تندرج في إأطار عملية أقتناء  1000موزع ألي من
طرف ألمديرية ألعامة للبريد.

وأضش- -اف ذأت أل- -مسش- -ؤوول أن أل- -م- -وزع- -ات أآ’ل- -ي- -ة
ألجديدة جزء منها سشيخصشصض للمرأكز ألبريدية
أل-ج-دي-دة أل-م-ب-رم-ج ف-ت-ح-ه-ا مسش-ت-قب ،Óوجزء أخر
سشتتدعم به مرأكز بريدية قديمة على مسشتوى عدة
بلديات بالو’ية.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

صسعاب وتسسوية اŸلّفات
لتذليل ال ّ

إأجرأءأت عملية لتنشسيط أŸنطقت Úأل ّصسنأعيت Úببومدفع وتÈكأنÚ

جلت ألسشلطات ألو’ئية بعين ألدفلى تسشوية
عّ
وضشعية ألمسشتثمرين بالمنطقة ألصشناعية بمنطقة
ألكرمة ببلدية تبركانين بعد حالة ألغموضض ألتي
حاول ألمسشتفيدون من ألقطع أأ’رضشية بثها في
عدم إأمكانية تحقيق هذه ألمششاريع بذأت ألناحية.
لتجسشيد هذه ألمششاريع ألضشخمة ألتي بلغت 77
مشش- -روع -ا ف -ي ع -دة ق -ط -اع -ات خ -اصش -ة ب -م -ي -دأن
ألصش- -ن- -اع- -ة وأل- -خ- -دم -ات وت -ع -ب -ئ -ة ق -ارورأت غ -از
Óنعام ،كثّفت
ألبوتان وألعجائن وألموأد ألغذأئية ل أ
ألسش-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة خ-رج-ات-ه-ا ألميدأنية وألوقوف
أسشبوعيا إألى ألمسشتثمرين وبموأقع هذه ألمششاريع
من خÓل تذليل ألصشعاب وتسشوية ألملفات وتقدير
أل-تسش-ه-يÓ-ت ألÓ-زم-ة أل-ت-ي سش-م-حت ب-إانطÓق هذه
أل -مشش -اري -ع ب -نسش-ب-ة م-ع-ت-ب-رة ،ف-ي-م-ا ’ي-زأل آأخ-رون
يسشيرون بسشرعة ألسشلحفاة في أنطÓق مششاريعهم
ألتي وفرت لها كل ألمسشتلزمات بعدما أثبت هؤو’ء
جديتهم في تجسشيد مششاريعهم أإ’سشتثمارية.

ولعل رغبة هؤو’ء في تنفيذ عملياتهم أ’سشتثمارية،
جاءت بعد إأدرأكهم للموقع ألهام ألذي تقع فيه
أل-م-ن-ط-ق-ة ألصش-ن-اع-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن ألطريق ألسشيار
ششرق غرب ،وغير بعيد عن ألطريق ألوطني رقم 4
وخط ألسشكة ألحديدية.
وبنظر ألوألي بن يوسشف عزيز ،فإان وضشع خلية
م -ت -اب -ع-ة ي-رأسش-ه-ا م-دي-ر وك-ال-ة أل-تسش-ي-ي-ر أل-ع-ق-اري
ب -ال -و’ي -ة ل -ل -م -ت -اب -ع -ة أل -ي -وم -ي-ة م-ه-د م-ن ح-ل ك-ل
ألمعضشÓت ووضشع أطر تنظيمية للعمل أ’سشتثماري
ألناجح ،وهو إأجرأء مهم سشّهل مهام هؤو’ء أصشحاب
أل -مشش -اري-ع أ’سش-ت-ث-م-اري-ة.وب-ن-فسض أل-ط-ري-ق-ة تّ-م-ت
وضش -ع -ي -ة أأ’سشسض أل -ق -اع -دي -ة ’ن-طÓ-ق أل-م-ن-ط-ق-ة
ألصشناعية ببلدية بومدفع ،ومّكنت ألمنطقتان في
وضش-ع-ي-ت-ه-م-ا أل-ح-ال-ي-ة م-ن ت-وف-ي-ر عششرأت مناصشب
ألششغل أ’بناء ألمنطقتين وألجهات ألمحاذية لها
حسشب معاينتنا للمنطقتين ألصشناعيتين بكل من
تبركانين وبومدفع بذأت ألو’ية.

لخÒة
لونة ا أ
ورغم اسستهدافه Ÿئات الهكتارات ‘ ا آ

ألفÓحون يقلّلون من تأث Òمرضض « أŸديو » على مردود ألبطأطأ

خلّفت أمرأضض ألميديو ألتي أسشتهدفت هذه أأ’يام
م -ئ -ات أل -ه -ك -ت -ارأت م -ن ح -ق -ول أل-ب-ط-اط-ا ب-ال-م-زأرع
ألفÓحية بعدة بلديات بو’ية ألششلف ،مّما أثار قلق
أل-فÓ-ح-ي-ن أل-ذي-ن ت-ك-ب-دوأ خسش-ائ-ر ك-ب-ي-رة ج-رأء ه-ذه
ألظاهرة ألوبائية ألخطيرة ألتي ششرع في معالجتها
م-ي-دأن-ي-ا.وب-حسشب م-ع-اي-ن-ت-ن-ا أل-م-ي-دأن-ي-ة ل-ل-مسش-احات
ألمتضشررة ،فإاّن ظاهرة ألمديو ألمرضشية قد خلفت
خسش-ائ-ر ك-ب-ي-رة ف-ي م-ن-ت-وج أل-ب-ط-اط-ا أل-ذي أسش-تهدف
ح -ق -و’ شش -اسش -ع-ة ب-ك-ل م-ن وأد أل-فضش-ة وأو’د ع-ب-اسض
وألششلف وأو’د فارسض وبوقادير ووأد ألسشلي حرششون
وألكريمية ومنطقة سشنجاسض وغيرها من ألبلديات
أل -م -تضش -ررة .ووج -د ه -ذأ أل -م -رضض ظ -روف-ا م-ن-اخ-ي-ة
جع أنتششارها ألكبير تخلف ألفÓحين في
مÓئمة شش ّ
وضشع أأ’دوية ألÓزمة للوقاية ألنباتية.
وف ّسشر ألمنتجون ألمتضشررون بعدم توقعهم أن تتغير
أل -ظ -روف أل -م -ن -اخ-ي-ة ف-ج-أاة ،وخ-اصش-ة ف-ي م-ث-ل ه-ذأ
ألتوقيت خÓفا عن ألموأسشم ألمنصشرمة ،وألتي يعرف
ف -ي -ه -ا شش -ه -ر م -اي بشش -دة ح -رأرت -ه أل-م-ع-ه-ودة ،ي-ق-ول
ألمنتجون أمثال ألحاج ششاششو كأاكبر منتج للبطاطا
بو’ية عين ألدفلى ،وألذي أّكد لنا أن نششاط ألفÓح
ألمقتدر يعي مثل هذه ألتغيرأت ألمناخية ألمفاجئة،
لذأ على ألمنتجين أ’حتياط وأإ’سشرأع في ألمعالجة

لتفادي ألخسشائر.
وهو ما أنطلق فع ،Óيقول ألفÓح ششاششو ألعارف
لخبايا ألوقاية ألنباتية خاصشة في مثل هذه ألظروف
ألفÓحية ألتي تمر بها ألفÓحة بعين ألدفلى ،وألتي
تبششر بموسشم كبير وأسشتثنائي في ألمردود ألفÓحي،
خاصشة في ألقمح وكذأ ألبطاطا رغم ظاهرة ألميديو
أل -ت -ي مسشت ب-عضض أل-م-وأق-ع ،وب-اسش-ت-ط-اع-ة أل-ن-ب-ت-ة أن
تسشتعيد أورأقها وأغصشانها ،يقول ذأت ألفÓح من عين
أل -دف -ل -ى.وم -ن ج -انب آأخ -ر ،أك -د ل -ن -ا رئ-يسض أل-غ-رف-ة
أل-فÓ-ح-ي-ة ب-الشش-ل-ف أل-ح-اج ع-ب-د أل-ق-ادر ح-جوطي أّن
أل -م -رضض أل -ح -ق ب -عضض أأ’ضش -رأر ب -أام -اك -ن م -ت -ف -رق-ة
وم-ن-ع-زل-ة ،ول-م يسش-ت-ه-دف ك-ل أل-مسش-اح-ات أل-م-زروع-ة
وألتي تقارب  4200هكتار هذأ ألموسشم ،ألذي لم يبق
على عملية ألششروع في جني منتوجه إأ’ حوألي 15
ي -وم -ا ع -ل -ى أقصش -ى ت -ق -دي -ر ،حسشب أل -وضش -ع-ي-ة أل-ت-ي
سشجلناها ميدأنيا ،مقّل Óمن أخطار ظاهرة ألميديو
أل-ت-ي أّث-رت ف-ي ع-دة م-ن-اط-ق ،ل-ك-ن أخ-ط-اره-ا ت-ب-ق-ى
م-ح-دودة ون-ت-ائ-ج-ه-ا ’ ت-ق-ل-ل م-ن أل-م-ردود أل-فÓ-ح-ي
للهكتار ألوأحد إأ’ بالششيء ألقليل ،يقول محدثنا ألذي
طمأان ألمسشتهلكين بوفرة ألمنتوج في أأ’يام ألقادمة،
لكن أإ’سشرأع في ألمعالجة ضشروري ،يقول محدثنا.

تعت Èال ّ
ثانية من نوعها

توزيع  29أألف يرقة من سسمك ألشسبوط أŸلكي على فÓحÃ Úيلة

أشش-رف م-دي-ر أل-مصش-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة مسش-عود بن
دريدي ببلدية وأد ألنجاء بميلة على عملية توزيع  29ألف
يرقة لسشمك ألششبوط ألملكي ألمقدمة من قبل محطة
ألصشيد ألبحري وألموأرد ألصشيدية ،على عدد من فÓحي
ألمنطقتين ألجنوبية وألششمالية ’سشتزرأعها في أحوأضض
ألسشقي ألتي تتسشع لـ  100متر مكعب من ألماء.
أوضشح بن دريدي ،بأان هذه ألعملية ألتي تعتبر ألثانية من
نوعها بعد أأ’ولى ألتي تمت عام  ،2016تأاتي تنفيذأ
لتعليمات ألوزأرة ألوصشية ،ولوألي ألو’ية ألقاضشية بإادماج

ألتربية ألسشمكية على مسشتوى ألمسشتثمرأت ألفÓحية،
وت -مسض أأ’ح-وأضض أل-م-ن-ج-زة ف-ي إأط-ار أل-دع-م أل-فÓ-ح-ي
ألذي أسشتفادوأ منه ،مششيرأ في ألسشياق ،إألى أن ألو’ية
تحصشي حاليا أكثر من  200حوضض من هذأ ألنوع ،ناهيك
عن أأ’حوأضض ألكبرى ،بما يعني أن عملية أ’سشتزرأع
وبحسشب رئيسشة ألمحطة
سشتبقى متوأصشلة تباعا.
بالنيابة حمة رؤووم ،فإان هذه أليرقات ألتي بلغ عددها 30
ألفا ،تّم أسشتقدأمها من ألمفرخة أ’صشطناعية لسشد بابار
بو’ية خنششلة ،حيث تم تمكين  19فÓحا من كيسض به

 1000يرقة موجهة للحوضض ألوأحد.
فيما كان حظ ألمنطقة ألششمالية  10آأ’ف يرقة تقاسشمها
بعد غياب ثÓثة فÓحين ،سشبعة من زمÓئهم من أرأسض
ألروأششد وألقرأرم ،علما وأن ألمعنيين أسشتفادوأ كذلك
من ثÓث دورأت تكوينية ،تعّرفوأ خÓلها على تقنيات
أ’سشتزرأع وألتربية ،آأخرها تمت بفرع ألمركز أإ’سشÓمي
ششهر أفريل ألماضشي.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
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إأ’حد  27ماي  2018م
إلمؤإفق لـ  11رمضسان  1439هـ

خطّة اسستباقية لتأام Úالّتموين باŸياه ال ّصسا◊ة للشّسرب ‘ وهران

’جراءات الضسرورية لنجاح التموين باŸياه
” اّتخاذ جميع التداب Òوا إ
أاّكد مدير اŸوارد اŸائية لو’ية وهران طرشسون جلول ،أاّنه ّ
الصسا◊ة للشسرب خÓل رمضسان اŸبارك وموسسم ا’صسطياف ،معلنا ‘ ذات الوقت عن خطة اسستباقية هامة لتأام Úالتمويل باŸياه الصسا◊ة
للشسرب عن طريق ما يعرف بنظام «اŸاو».

وهران :براهمية مسشعودة

أإوضسح طرشسؤن أإّن وهرإن تعتمد حاليا على مياه
إلبحر ،لكن في حالة حدوث أإي طارئ على
مسستؤى محطات إلتحلية ،سسيتم تحؤيل إلمياه
إلسس -ط-ح-ي-ة ل-مسس-ت-غ-ان-م إل-ى وه-رإن ع-ب-ر ن-ظ-ام
«إل -م -او» ب -ك -م-ي-ة ت-ق-ارب  300أإل - -ف م ،3ف -ي-م-ا
تشس -رف شس-رك-ة إل-م-ي-اه وإل-ت-ط-ه-ي-ر «سس-ي-ؤر» ع-ل-ى
إسستغÓل محطتين لتصسفية إلمياه على مسستؤى
ترب و’ية مسستغانم ،إأ’ولى تقع بسسيدي إلعجال
وتعتمد على سسد كرإدة وإلشسلف وإلثانية بالشسلف
وتأاتي مياهها من وإدي إلشسلف عبر سسد قرقار.
كما أإعلن نفسص إلمسسؤؤول عن قرب إ’نتهاء من
ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة إل-م-ح-ط-ت-ي-ن إل-م-ت-ؤإج-دت-ين على
مسس -ت -ؤى إي -دي -ن وب -ؤسس -ف-ر ب-ب-ل-دة ع-ي-ؤن إل-ت-رك
إلسس-اح-ل-ي-ة ب-ط-اقة  10آإ’ف م  ،3ف-ي-م-ا ت-كّ-ل-فت
شسركة «سسيؤر» بتهيئة بعضص إلتجهيزإت إلخاصسة،
لتدخل حيز إ’سستغÓل إلفعلي إلصسيف إلمقبل،
ذلك يتؤإزى مع مشسروع إلربط بين خزإن بلقايد
بسسعة  300.000م 3وعين إلبيضساء إلذي يّتسسع لـ
 50.000م ،3بهدف إحدإث إلتؤإزن بين إلجهتين
إلشس -رق-ي-ة وإل-غ-رب-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ة ف-ي إط-ار إل-ت-م-ؤي-ل
بالمياه إلصسالحة للشسرب.
وعلى ضسؤء ذلك ،إعتبر مصسدرنا أإنّ وهرإن في
م-ن-أاى ع-ن إ’ح-ت-ي-اج-ات إل-م-ت-زإي-دة لهذه إلمادة
إلحيؤية ،خاصسة وأإّنها تنتج يؤميا  450أإلف متر
مكعب يؤميا ،وتأاتي إلنسسبة إأ’كبر من مياه إلبحر

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

فيما يتم ربط كل البلديات بشسبكة اŸياه قبل نهاية السسنة بالبويرة

تزويد ثÓث بلديات باŸاء الشّسروب قبل عيد الفطر

للوقوف على مدى تقّدم أاشسغال ربط كل
ب -ل -دي -ات ال-و’ي-ة ب-اŸي-اه الصس-ال-ح ل-لشس-رب ‘
إاطار برنامج التحويÓت الكÈى للمياه من
سس-د ك-ودي-ة أاسس-ردون ب-ام-ع-ال-ة وسس-د تلزذيث
بشس-ل-ول ،كّ-ث-ف مصس-ط-ف-ى ل-يما Êوا‹ و’ية
البويرة اÿرجات اŸيدانية Ÿعاينة ﬂتلف
اŸشساريع.

البويرة :ع ــ نايت رمضشان

ب -أاك-ث-ر م-ن  ،% 98وذلك إن -ط Ó-ق -ا م-ن م-ح-ط-ة
إلتحلية للمقطع بؤهرإن وإلتي تمّؤن إلمدينة إلى
ما معدله  270أإلف متر م 3يؤميا ،وإلباقي يؤجه
ل-ل-ؤ’ي-ات إل-م-ج-اورة ،وك-ذإ م-ح-ط-ة ت-ح-ل-ي-ة مياه
إل -ب -ح -ر لشس -ط إل-هÓ-ل إل-م-ت-ؤإج-دة ب-ت-رإب ع-ي-ن
تمؤشسنت وإلتي تنتج  200أإلف م 3في إليؤم،
جه منها  120أإلف م 3إلى وهرإن وإلباقي
يؤ ّ
يحجز على مسستؤى و’ية عين تمؤشسنت ،إضسافة
إلى محطة كهرماء إلمتؤإجد بجهة أإرزيؤ وتنتج
يؤميا  90أإلف م ،3يسستغل منها  50إلى  54أإلف م3
جه للشسرب وإلباقي لÓحتياج إلصسناعي.
تؤ ّ

كما تجدر إإ’شسارة إلى أإن نسسبة إلتؤزيع بؤ’ية
وهرإن فاقت  121مليؤن م 3في سسنة  ،2017فيما
كانت في حدود  119مليؤن م 3خÓل إلسسنة إلتي
تسسبقها ،حسسب إأ’رقام إلمسستقاة من مؤؤسسسسة
«سسيؤر» إلتي تنتج يؤميا مليؤن متر مكعب ،تؤّزع
عبر خمسص و’يات تابعة لها ،وهي مسستغانم
وغليزإن ومعسسكر وتمؤشسنت ،إضسافة إلى وهرإن
إلتي تنتج لؤحدها ما معدله  450أإلف متر مكعب
ي -ؤم -ي -ا ،ف -ي-م-ا ي-قّ-در إ’ح-ت-ي-اج إل-ي-ؤم-ي لسس-ك-ان
إلمدينة بـ  400أإلف م.3

إلعدد
17654

07

إلبدإية كانت من دإئرة إلبؤيرة ،حيث تفّقد
إأشسغال ربط تزوير إلمياه ببلدية عين ترك
ب -ع -د ذلك إل -ؤج -ه -ة ك -انت ب -ل-دي-ة ب-ؤدرب-ال-ة
(دإئرة إ’أخضسرية) ،حيث إأشسرف على وضسع
حيز إلتشسغيل ربط كل من بؤدربالة ودرإبلية
ب- -ال -م -اء إلشس -روب ،خ Ó-ل ن -ه -اي -ة إ’أسس -ب -ؤع
إل -ؤج -ه-ة ك-انت ل-ثÓ-ث ب-ل-دي-ات ي-ع-ان-ؤن م-ن
مشسكل نقصص إلمياه بحدة ’ سسيما بلدية
إلمعمؤرة وإلتي تفتقد للمياه إلجؤفية.
ببلدية عين بسسام وبمنطقة سسيدي يحيى
تفقد إأشسغال مشسروع إنجاز خزإن بسسعة 500
م  3وشسبكة رب بالمياه إلصسالحة للشسرب في
إط-ار ب-رن-ام-ج إل-ت-ح-ؤيÓ-ت إل-ك-ب-رى من سسد
كدية إأسسردون مناطق إأو’د عيشص ،سسيدي

ي -ح -ي -ى ،م -ؤإت -ع،شس -ه -ب -ؤب -ي-ة  ،إو’د إل-ع-ام-ر
إلجامع ،حيث إأن إلشسبكة تمتد على طؤل 15
كلم بتكلفة إجمالية  7 . 731 . 253دج
وب -ال-نسس-ب-ة ل-ق-ري-ة إأو’د ع-يشص إل-ؤإق-ع-ة ب-ي-ن
حدود بلديتى عين بسسام وسسؤق إلخميسص،
قّرر إلؤإلي منح  500مليؤن دينار لتزويد
هذه إلمنطقة بالمياه .ببلدية ريدإن تفّقد
وإل -ي إل -ؤ’ي-ة إأشس-غ-ال إن-ج-از شس-ب-ك-ة إيصس-ال
إل -م -ي -اه ل -ل-خ-زإن ع-ل-ى ط-ؤل  12ك -ل-م و200
وخ -زإن إل-م-ي-اه ب-ت-ك-ل-ف-ة إج-م-ال-ي-ة م-ق-درة بـ
 97 . 290 . 828دج ،ويسستفيد منه ما ’ يقل
عن  4000نسسمة إلتي سسؤف تؤّدع إلعطشص.
ببلدية إلحجرة إلزرقاء تفّقد إلؤإلي إأشسغال
ت -ؤسس -ي -ع زإوي -ة ب-ل-ع-م-ؤرى إأي-ن إسس-ت-ق-ب-ل م-ن
طرف شسيخ إلزإوية نذير بن يؤسسف ثم إأكمل
إل-زي-ارة ب-ال-ؤق-ؤف ع-ل-ى م-دى ت-ق-دم إأشس-غال
إنجاز خزإن بسسعة  500م  3وشسبكة تؤزيع
إل -م-ي-اه ع-ل-ى ط-ؤل  45ك-ل-م ل-ت-زوي-د ك-ل م-ن
إل-ح-ج-رة إل-زرق-اء ،ح-اك-م-ي-ة ،إلزإوية ،ديرة،
م -زرع -ة ع-ط-ؤى .خÓ-ل إل-زي-ارة شسّ-دد وإل-ي
إلؤ’ية على تزوير كل هذه إلمناطق بالماء
إلشسروب قبل عيد إلفطر.

’بقار بو’ية تيارت
تناقصص رؤووسص ا أ

الّذبح العشسوائي وغÓء األعÓف وراء ال ّ
ظاهرة

بعد إانهاء مشسروع جر اŸياه من الشسط الغربي لو’ية النعامة

 06بلديات جنوب تلمسسان توّدع العطشص وتباشسر السستثمار ‘ ال ّسسقي

كشسف مدير الري لو’ية تلمسسان مكسسي
ع -ب-د ال-ق-ادر ع-ن إاطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ت-زوي-د 06
ب -ل -دي -ات ب -ج -ن -وب ت -ل-مسس-ان م-ن م-ي-اه الشس-ط
ال -غ -رب -ي ضس -م-ن ب-رن-ام-ج  18ب-ل-دي-ة ج-نوبي
ت -ل-مسس-ان وب-ل-ع-ب-اسص وشس-م-ال و’ي-ة ال-ن-ع-ام-ة
التي كانت تعا Êأازمة العطشص Ÿدة طويلة.

يتعلق إأ’مر ببلديات إلبؤيهي ،سسيدي إلجيÓلي،
سس -ب -دو ،إل -ع -ريشس -ة ،إل-ق-ؤر وع-ي-ن ت-ال-ؤت ،وإل-ت-ي
وّدعت إلعطشص إأ’سسبؤع إلماضسي بعد إسستÓم
مشسروع جر إلمياه هذه إلسسنة من إلشسط إلغربي،

إلذي إنطلق سسنة  2011وإلذي إسستهلك مبلغ
 43.5مليار دج لجر مياه إلشسط إلغربي إلقادمة
من مكمن إلحنشص لضسمان تزويد  18بلدية بالماء
إلصس -ال -ح ل -لشس -رب ب-ك-ل م-ن ب-ل-ع-ب-اسص ل-ف-ائ-دة 09
بلديات وتلمسسان بـ  06بلديات وإلنعامة بـ 03
بلديات.
كما تجري إأ’شسغال لضسمان تحؤيل « 26مليؤن
م ،»3لسسقي  6.000هكتار من إأ’رإضسي إلفÓحية
منها  3.000هكتار بؤ’ية إلنعامة و 1.500في كل

م -ن و’ي -ت -ي ت -ل -مسس -ان وسس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسص .ه-ذإ
إل-مشس-روع ورغ-م إل-ت-أاخ-ر إل-ذي ع-رف-ت-ه إأ’شس-غال
ن-ت-ي-ج-ة إل-ع-رإق-ي-ل إل-م-ت-ك-ررة ،وبعضص إلّصسعؤبات
إل-ت-ي وإج-ه-ت-ه-ا إل-م-ك-ل-ف-ة ب-اإ’ن-جاز إ’ أإن إنتهاء
إ’شسغال من شسأانه أإن يحّؤل إلمنطقة إلجنؤبية
لؤ’ية تلمسسان إلى منطقة زرإعية خاصسة إلسسقي
إلمحؤري لبلديات إلؤ’ية إلسستة.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

ال ّسسلطات Œمع على أاّنها ﬂالفة للقانون

ورشسات تصسنيـ ـع اآلج ـر بـ ـدون ترخيـ ـصص بتلم ـ ـسسان

باشسرت مصسالح إلصسناعة وإلتجارة بالتعاون مع
مصسالح إلبيئة وإلفÓحة إلمدعمة من قبل مصسالح
إل -درك إل -ؤط -ن -ي ت -ح -ق -ي -ق-ات م-ع-م-ق-ة ف-ي إق-ام-ة
عشسرإت إلمؤؤسسسسات إلمصسغرة وورشسات صسناعة
إللبنات أإو ما يعرف با’جر إ’سسمنتي أإقليمي بني
وإرسسؤسص وإلرمشسي وفÓوسسن ،وإلتي تسسير بطريقة
فؤضسؤية وعن طريق وثائق مزّورة وأإغلبها بدون
وثائق ،وتؤ ّ
ظف إلمئات من إلعمال بدون تأامين وفي
ظروف جد خطيرة.
وأإّكدت إلتحقيقات إأ’ولية أإن  80بالمائة من هذه
إل- -م- -ؤؤسسسس- -ات دون وث- -ائ- -ق صس- -ح- -ي -ح -ة و’ رخصص
إ’سس -ت -غ Ó-ل ب -ح -ك -م ق -ي -ام إصس -ح -اب-ه-ا ب-ف-ت-ح ه-ذه
إلؤرشسات من خÓل وثائق مزورة ،حيث يقيمؤن
إلسس -ج Ó-ت وإل -ؤث -ائ -ق ف -ي إرإضس -ي غ -ي -ر صس -ال-ح-ة
للزرإعة ويقيمؤن إلؤرشسات في أإرإضسي فÓحية،
مسستغلين غياب إلرقابة وتؤإطؤؤ بعضص إأ’طرإف.

أإكثر من هذإ فإانّ  97بالمائة من هذه إلؤرشسات تتم
بؤثائق مزورة وأإغلب إلعاملين فيها ’ يخضسعؤن
ل -ل -ت -أام -ي-ن ،وإل-ذي-ن ي-ق-در ع-دده-م ب-اآ’’ف ،ورغ-م
إصس-اب-ت-ه-م ب-ال-رب-ؤ وإ’ح-دإث إل-ي-ؤم-ي-ة ل-ك-ن ’ أإحد
يبالي في ظل دوسص أإصسحابها على إلقانؤن.
وأإك -دت ل -ج -ان إل -ت -ح-ق-ي-ق أإن ب-عضص أإصس-ح-اب ه-ذه
إلؤرشسات لديهم إلعشسرإت من إلقضسايا أإمام إلعدإلة
مع مÓك إأ’رإضسي إلتي تم إغتصسابها منهم عنؤة
وإقامة مؤؤسسسساتهم عليها ،حيث وقفت إلتحقيقات
على إلعديد من إلقضسايا أإمام محكمة إلرمشسي.
وأإّكدت فرقة حماية إلبيئة بالمجمؤعة إإ’قليمية
جلت مئات إلمخالفات إلتي
للدرك إلؤطني أإّنها سس ّ
يسسجلها أإصسحاب هذه إلؤرشسات ضسد إلبيئة من جهة
وعدم حيازتهم على رخصص إ’سستغÓل من جهة
أإخ -رى ب -ح -ك -م أإن إأ’رإضس-ي إل-م-ق-ام-ة ع-ل-ي-ه-ا ه-ذه
إلؤرشسات هي من إأ’رإضسي إلفÓحية.

كما أإشسارت مفتشسية إلعمل أإن إلمئات من إلعمال
يطرحؤن ملفاتهم على لجانها لغياب إلتأامين وعدم
إحترإم ظروف إلعمل إلشساق وعدم مطابقته لكتلة
إأ’جؤر.
من جهتها ،أإشسارت فروع مديرية إلفÓحة بكل من
إل -رمشس -ي وب -ن-ي وإرسس-ؤسص وفÓ-وسس-ن إن-ه-ا رإسس-لت
إلسسلطات بحكم أإن هذه إلؤرشسات تدخل ضسمن
إل -م -ؤؤسسسس -ات إلصس -ن -اع -ي -ة ووج -ؤده-ا ف-ؤق أإرإضس-ي
فÓحية ممنؤع وهؤ يهددها بالتصسحر وإلجفاف.
وفي إنتظار إسستكمال إلتحقيقات في فحؤى هذه
إل-م-ؤؤسسسس-ات إل-ت-ي ’ ي-دف-ع أإغ-ل-ب-ه-ا م-ا ع-ل-ي-ه-م م-ن
ضسرإئب لغياب إلؤثائق ورخصص إ’سستغÓل تبقى
مصسالح إلبيئة تسسجل مئات إلتدخÓت شسهريا في
حق أإصسحابها.

من صسندوق التّضسامن وال ّضسمان للجماعات اÙلية

 03مراكز بريدية 04 ،متوسّسطات ،ملعب Úوتهيئة شساملة Ÿدينة مغنية

كشس -فت إلسس -ل -ط -ات إل -ؤ’ئ -ي -ة ل-ؤ’ي-ة ت-ل-مسس-ان ع-ن
مشس -اري -ع ه -ام -ة ل-ب-ل-دي-ة م-غ-ن-ي-ة إل-ح-دودي-ة ضس-م-ن
مخطط خاصص من أإجل تنمية إلمناطق إلحدود
إل -م -م -ؤل م -ن ق -ب -ل صس -ن-دوق إل-تضس-ام-ن وإلضس-م-ان
ل -ل -ج-م-اع-ات إل-م-ح-ل-ي-ة ب-غ-ي-ة إل-ن-ه-ؤضص ب-ال-م-ن-اط-ق
إل -ح -دودي-ة ع-ن ط-ري-ق إق-ام-ة م-ؤؤسسسس-ات ت-ؤسس-ع-ي-ة
وعمليات تهيئة للنهؤضص بالمؤإقع إلريفية من خÓل
أإشسغال تصسب في خانة تحسسين إلمسستؤى إلمعيشسي
للمؤإطن.
ففي قطاع إلبريد وإلمؤإصسÓت إسستفادت مدينة
م-غ-ن-ي-ة بصس-ف-ت-ه-ا إل-ب-ؤإب-ة إل-غ-رب-ي-ة ل-ل-جزإئر من 03
م -رإك -ز ل -ل -ب -ري -د ب -ك-ل م-ن أإح-ي-اء إل-م-ط-م-ر وع-م-ر
إلمختار ،با’ضسافة إلى قرية إلبطيم  10كلم غرب
مغنية ،حيث إنطلقت إ’شسغال بطريقة إسستعجالية
لضس-م-ان إت-م-ام-ه-ا ف-ي إآ’ج-ال إل-ق-ان-ؤن-ية ،وإلقضساء
ع -ل -ى إلضس -غ -ط إل -ذي ت -ع -رف -ه إل -م-رإك-ز إل-ب-ري-دي-ة
إلمؤجؤدة بالمنطقة.
أإما في مجال إلتربية فقد إسستفادت إلمدينة من
 04مؤؤسسسسات تربؤية مؤجهة إلى إلطؤر إ’بتدإئي
بكل من إو’د بن دإمؤ ،دوإر لهبيري ،قرية أإو’د
إلشس -ارف ،وب -ؤسس -ط إل -م-دي-ن-ة ق-رب ث-ان-ؤي-ة ب-ؤع-زة
م -ي -ل -ؤد ،ح -يث ت -ج -ري إ’شس -غ-ال ع-ل-ى ق-دم وسس-اق
إ’تمامها مع إلدخؤل إلمدرسسي إلمقبل.
م-ن ج-انب آإخ-ر ،إسس-ت-ف-ادت إل-م-ن-ط-ق-ة وف-ي م-جال
إلشس-ب-اب وإل-ري-اضس-ة م-ن ت-غ-ط-ي-ة م-ل-ع-ب-ي-ن ب-ال-عشسب

إ’صس-ط-ن-اع-ي ب-ك-ل م-ن ق-ري-ة إل-مصس-ام-دة وإل-ع-ق-يد
عباسص ،وفي مجال إلتهيئة إلحضسرية فقد تم رصسد
أإغلفة مالية هامة من أإجل تجديد شسبكات تصسريف
إلمياه إلقدرة وإلمياه إلصسالحة للشسرب بأاحياء إبن
سسينا ،إلحمري ،عمر بن إلخطاب ،إو’د بن صسابر،

با’ضسافة إلى قرى إلبخاتة ،أإو’د إلشسارف ،إلعقيد
عباسص ،كما تمّ تدعيم إلقرى إلحدودية با’نارة
إلعمؤمية لتسساهم في حماية إلمنطقة من إلتهريب
وتكؤن سسدإدة إمان.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

’بقار بو’ية تيارت،
تناقصست رؤووسص ا أ
حيث أاصسبح عددها  40أالف رأاسص بعدما كان
‘ السسنت ÚاŸاضسيت 70 Úأالفا ،أاي بفارق 30
أالف رأاسص بكامل تراب الو’ية ،وهوما أاعلن
ع - - -ن - - -ه اŸف- - -تشص ال- - -و’ئ- - -ي ل- - -ل- - -ب- - -ي- - -ط- - -رة
ق- -وادري- -ة ي- -وسس- -ف م- -ن م- -دي -ري -ة اŸصس -ال -ح
الفÓحية بو’ية تيارت.

تيارت:ع ــ عمارة
صس ّ-رح إل -م-ف-تشص إل-ؤ’ئ-ي ل-ل-ب-ي-ط-رة أإّن ج-م-ي-ع إأ’ب-ق-ار
إل -م -ت-ؤإج-دة ب-ؤ’ي-ة ت-ي-ارت ت-خضس-ع ل-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ل-ق-ي-ح
إلسسنؤي ،وترجع أإسسباب تناقصص إأ’بقار إلى إلذبح
إل -عشس -ؤإئ -ي ل -ل -ب -ق-رة إأ’ن-ث-ى ،إل-ت-ي ت-ت-ط-لب أإك-ل م-ادة
إلخرطال بكثرة كؤنها مطلؤبة بحّدة وتدر إلحليب
وت -زي-د م-ن وزن إل-ب-ق-رة ،زي-ادة ع-ل-ى غÓ-ء م-ع-يشس-ت-ه-ا
إلمتمثلة في إ’عÓف ومادة إلتبن إلذي وصسل إلى
 1200دج للكؤمة إلؤإحدة بسسبب إلجفاف إلذي عرفته
إلمنطقة في إأ’عؤإم إلماضسية ،وبسسبب عدم إجرإء
عملية تلقيح إأ’بقار لبعضسها إلبعضص.
لحم إأ’بقار إرتفع بطريقة جنؤنية ،حيث كان إلكلغ

م ّسست الّنقاط البعيدة ببشسار

إلؤإحد ’ يتعدى  200دج في إأ’عؤإم إلمنصسرمة،
وإرتفع خÓل  5سسنؤإت إلى أإكثر من  1000دج في
بعضص إلمناطق ،وبسسبب عدم تربية إأ’بقار ،فقد إرتفع
ثمن بيعها إلى  25مليؤن سسنتيم في سسؤق إلمؤإشسي،
وإرتفع سسعر دوإء وتلقيح إ’بقار إلى أإسسعار خيالية.
وبدأإ مّؤإلؤ إلبقر يدّقؤن ناقؤسص إلخطر في إمتÓك
إأ’ب -ق -ار ب-حسس-اب أإن ك-ل ب-ق-رة ع-ن-دم-ا ت-م-ؤت ي-خسس-ر
صساحبها أإكثر من  20مليؤن سسنتيم ،بينما فقدإن شساة
من إلغنم أإو إلماعز ’ تتعدى خسسارتها قيمة  2مليؤن
سس -ن -ت -ي -م إذإ ك -انت م -ن إل -ن -ؤع إل -ج -ي -د ك -ال -رإم-ب-ي أإو
إلجلفاوي.
ونشسير أإّن و’ية تيارت إلمعروفة بتربية إلمؤإشسي
كاأ’غنام وإ’بقار ،تضساءلت بها شسعبة إأ’بقار بشسكل
ملفت لÓنتباه ،وأإصسبح إلزإئر لها ’ يرى إ’بقار إلتي
كانت تنتشسر عبر إلطرق إلرئيسسية و’ سسيما إلؤطنية
وإلؤ’ئية لÓسسباب إلمذكؤرة ،ولؤ أإنّ بعضص إلؤ’ئم
كانت تقؤم على ذبح إ’بقار ،وحتى إلمسستهلكين للحؤم
إأ’بقار لكؤنها ناقصسة من إلكؤليسسترول وخالية من
إلشسحؤم وبعضص مكؤناتها تؤصسف حتى لÓسستطباب.

لليـ ـ ـاف البصسريـ ـ ـة
اŸناطـ ـ ـق الّنائيـ ـة تسستفيد من شسبكـ ـ ـة ا أ

“ّكنت اتصسا’ت ا÷زائر ببشسار من –قيق أاهدافها اŸسسطّرة بربط كامل تراب الو’ية
إا ¤غاية آاخر نقطة ،مسساهمًة بذلك من فك العزلة عن ﬂتلف اŸناطق النائية ،و“كينها
من ا’سستفادة من ﬂتلف خدمات ا’تصسا’ت ا◊ديثة.

وفي إطار إسسترإتيجية مؤؤسسسسة إتصسا’ت إلجزإئر لتعميم إلربط بشسبكة إأ’لياف إلبصسرية عبر كافة إلترإب إلؤطني
وخاصسة إلمناطق إلمعزولة ،تمّكنت إلمديرية إلعملية ببشسار من تحقيق جل إأ’هدإف إلمسسطّـرة في هذإ إلمجال
بعدما تمّ ربط  12دإئرة و 20بلدية و 35ملحقة ،وتمكينها من إ’سستفادة من كل مزإيا إ’تصسا’ت إلحديثة
كا’نترنت وخدمات إلشسباك إلمؤحد وغيرها .وكعّينة من هذه إلدوإئر تأاتي دإئرة تبلبالة وإلتي تبعد عن مقر
إلؤ’ية بأاكثر من  400كلم ،وإلتي تعتبر أإبعد نقطة حيث تّم إلتجسسيد إلفعلي لمخطّط إلعمل إلمسسطّر.
وبعدما عانى سسكان هذه إلمنطقة إلبعيدة ولعدة سسنؤإت من إلعزلة أإصسبح بمقدورهم إ’نفتاح على إلعالم
إلخارجي ،باسستغÓل وسسائل إإ’تصسال إلحديثة وإلخدمـات إلرقمية إلفعالة ،وإلتي سساهمت بنسسبة كبيرة في إلدفع
بعجلة إلتنمية إلى آإفاق جديدة ،حيث بلغت نسسبة إلربط بهذه إلدإئرة  % 93مّما حّقق تغطية شسبه شساملة لكل
إلمشستركين من جهة ،وتؤفير كل خدمات إلمرفق إلعام من جهة أإخرى.

بششار :دحمان جمال

األحد  ٢٧ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١رمضضان  ١٤٣٩هـ

من مراسسلينا

‘ جلسشات اسشتماع مع رؤوسشاء البلديات والدوائر با÷لفة

الوا‹ يحّذر اŸسصؤوول ÚاÙلي Úمن التهاون ‘ اسصتكمال إا‚از اŸشصاريع

ششّدد وا‹ ا÷لفة ،السشيد «حمانة قنفاف» خÓل جلسشات العمل اıصشصشة Ÿتابعة اŸششاريع التنموية ،والتي ضشمت رؤوسشاء
البلديات والدوائر ،ومدراء ﬂتلف القطاعات ،على أاهمية –سش Úعملية التحكم ‘ توزيع اŸياه الصشا◊ة للششرب من
خÓل تقليصص نسشبة التسشّربات وإاصشÓح قنوات ششبكة التوزيع مؤوكدا ‘ السشياق ذاته بأان هناك مششاريع هامة ‘ قطاع
اŸوارد اŸائية سشتعنى بالصشرامة وأانه ’ يريد مششاكل خÓل رمضشان واŸوسشم الصشيفي .

ا÷لفة :موسشى بوغراب
أاضض -اف أان -ه ج -اء ل -ل -ع -م -ل ‘ اŸي -دان
ول- -يسض ل- -ل- -ن -وم داخ -ل اŸك -اتب ،داع ً-ي -ا
األميار إا– ¤مل مسضؤوولياتهم ،بالتغلب
عن اŸشضاكل اإلجتماعية العالقة التي
ت -ع ّ-ك -ر صض -ف -و اŸواط -ن ق -ب -ل ح-دوث-ه-ا،
اŸسضؤوول األول بالولية خ ّصضصض جلسضات
اسض-ت-م-اع Ãق-ر ال-ولي-ة «أاسض-ب-وعً-يا» طيلة
ه -ذا الشض -ه -ر سض -تشض ّ-م -ل ك -اف -ة ب -ل -دي -ات
الولية ،يتم خÓلها التطّرق إا ¤جملة
م-ن ال-قضض-اي-ا ال-ت-ي تشض-غ-ل ب-ال واه-ت-م-ام
اŸواط- -ن ا÷ل- -ف- -اوي ،و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا
مشض -ك -ل-ة ن-درة اŸي-اه الصض-ا◊ة ل-لشض-رب،
والتضضامن ،وكذا تقييم وضضعية النظافة
واÙيط ،حيث أابرز لدى ترؤوسضه جلسضة
عمل والتي عقدت Ãقر الولية باتخاذ
جملة من التداب ÒاŸسضتعجلة ،كإاعداد
ﬂط- -ط ﬁك -م ل -ت -وزي -ع م -ي -اه الشض -رب
Ãختلف بلديات الولية ،واإلنتهاء من
اŸشضاريع اÿاصضة باŸياه على مسضتوى

ج -م-ي-ع ال-ب-ل-دي-ات ،ح-يث أاك-د ل-ه م-ع-ظ-م
رؤوسضاء البلديات بأان ل مشضكلة لهم ‘
عمليات التوزيعﬁ ،ذرا إاياهم تفادي
العطل بشضركة ا÷زائرية للمياه ومديرية
اŸوارد اŸائية خÓل رمضضان واŸوسضم
الصض-ي-ف-ي ،ح-يث م-ن-ح ،م-ه-ل-ة  ٠٣أاشضهر،
إلطÓق كافة اŸشضاريع اŸتعلقة باŸياه
ع -ل -ى مسض -ت -وى ج -م -ي -ع ال -ب -ل-دي-ات ،وإال
سضيتخذ إاجراء باسضتعادة األغلفة اŸالية
اŸوج-ه-ة ل-ه-ا ،و–وي-ل-ه-ا ل-ل-بلديات التي
تلتزم بإا‚از اŸشضاريع ‘ مواعيدها،
مطالبا بضضرورة العمل التضضامني ما بÚ
رؤوسض- -اء ال- -ب -ل -دي -ات ،خ -اصض -ة م -ا ت -ع ّ-ل -ق
ب- -ال- -ف- -يضض- -ان- -ات أاوم- -ا شض -اب -ه ذلك ،م -ع
ال - -تسض - -ري- -ع م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ‘ ،وتÒة
مشضروع دعم الطريق الوطني رقم ‘ ٠١
شضطره الرابط ب Úحاسضي بحبح وعÚ
معبد ،الذي أامر بوجوب إاسضتكماله ‘
آاخ - -ر شض - -ه - -ر م - -اي واإلسض- -راع ‘ وتÒة
ال‚از وتسضليم اŸقطع كام ÓاŸقدر بـ
 ١١كم قبل  ٠5جويلية ،كما وجّه وا‹

جمع  65أالف قنطار من ا◊بوب

ا÷ل- -ف- -ة ،ل -دى وق -وف -ه ع -ل -ى األشض -غ -ال
ا÷اري-ة ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م ‘ ٠١
شضطره الرابط ب Úحاسضي بحبح وعÚ
وسضارة ،تعليمات للقائم Úعلى اŸشضروع
بضض- -رورة إاع- -داد ﬂط- -ط إاسض- -ت- -ك- -م -ال
األشضغال دقيق (يتضضمن العتاد ،األشضغال
اŸن -ج -زة ي -وم -ي -ا) ع -ل-ى أان ي-تّ-م تسض-ل-ي-م
اŸشضروع قبل نهاية شضهر جوان ،معطيا
‘ ذلك إاشضارة فتح مقطع على مسضافة
 ٠6ك -ي -ل -وم Îم -ن ازدواج -ي -ة ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  ٠١ب Úحدود ولية اŸدية
وع Úوسض -ارة م -ع إاع -ط -ائ -ه ت -وج -ي -ه -ات
بضضرورة تسضليم اŸشضروع قبل  ٠5جويلية
 ،٢٠١٨أام- -ا ‘ ق- -ط- -اع اŸوارد اŸائ- -ي -ة
وقف السضيد الوا‹ على مشضروع إا‚از
خزان مرتفع ببلدية حاسضي بحبح سضعته
« ١٠٠٠م Îمكعب» ،وأامر ‘ هذا الصضدد
على اŸتابعة ا÷دية للمشضروع وإا‚از
تقارير يومية Ÿوافاته بها ،و‘ دائرة
ع Úوسضارة عاين السضيد الوا‹ بكل من
م -ن -ط -ق -ة وسض -يسضÒة وط-ري-ق ال-ق-رن-ي-ن-ي
مشضروعي خزان Úمائي« Úبحجم ١٠٠٠
م Îم -ك -عب» ل -ك -ل م-ن-ه-م-ا ح-يث أاسض-دى
تعليماته بوجوب تسضريع وتÒة ال‚از
وتسضليم اŸشضروع ‘ Úاآلجال.
نفسض الشضيء بالنسضبة لعملية النظافة
واÙي- -ط ،وه- -ن- -ا شضّ- -دد ال- -وا‹ ع- -ل- -ى
ضضرورة السضهر من أاجل إاكمال الÈنامج
اÿاصض ب -ال -ن -ظ-اف-ة م-ع ت-وف Òفضض-اءات
ومسض -اح -ات خضض-راء ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائÓ-ت،
شضأانها شضأان عملية التضضامن خÓل شضهر
رمضضان ،خاصضة ما تعّلق بقفة رمضضان
وإاط -ع -ام ال -ف -ق -راء واŸع ّ-وزي-ن وع-اب-ري
السضبيل ،والنطÓق ‘ التحضض Òللدخول
اŸدرسضي من اآلن ،عن طريق متابعة
األشض - -غ - -ال اŸت - -ب - -قّ- -ي- -ة ع Èع- -دد م- -ن
اŸشضاريع الÎبوية اّÈŸمجة لسضتÓمها
خÓل الدخول اŸدرسضي ا÷ديد.

تواصصل عملية ا◊صصاد ‘ اŸناطق ا÷نوبية لتبسصة
ت- - -ع- - -ط- - -لت ‘ اآلون- - -ة األخÒة بسض- - -بب
األم -ط -ار ال -غ -زي-رة ال-ت-ي ت-ه-اط-لت ع-ل-ى
اŸنطقة» ،وأاوضضح نفسض اŸسضؤوول« ،أانه
Ÿسض- - -ن- - -ا ضض- - -ع - -ف اŸردود ،بسض - -بب أان
األمطار  ⁄تأات ‘ وقتها اŸناسضب».
مناطق جنوب الولية –تل الصضدارة
‘ إان- -ت- -اج ا◊ب- -وب اŸسض- -ق- -ي- -ة ،غ Òأان
ال-فÓ-ح Úي-ط-رح-ون ‘ ب-ل-دي-ت-ي ف-ركان
ون -ق -ري-ن ب-عضض النشض-غ-الت ال-ت-ي ت-ق-ف
حجر عÌة أامام تطوير ا◊بوب با÷هة،
و‘ مقدمتها مشضكلة حفر اآلبار على
اÿصضوصض.

توزيع  66726قفة
رمضصان بباتنة

تبسشة :خالد العيفة
كشش -ف ن -ور ال -دي -ن نصش -يب م-دي-ر
ت-ع-اون-ي-ة ا◊ب-وب والبقول ا÷افة
بتبسشة ،عن جمع و–صشيل  65أالف
ق - -ن - -ط - -ار م- -ن ا◊ب- -وب ب- -اŸن- -اط- -ق
ا÷ن- -وب- -ي- -ة م- -ن ال -و’ي -ة Ãخ -ازن
ال -ت-ع-اون-ي-ة ،م-ن-ذ ان-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
ا◊صش-اد ب-ه-ذه ا÷ه-ة م-ن ال-و’ي-ة،
اŸتمثلة ‘ منطقتي ا’سشتصشÓح ‘
كل من جارشص واŸرموثية بدائرة
ن-ق-ري-ن ،ع-ل-ى مسش-اح-ة ت-زيد عن 4
آا’ف هكتار مسشقية.
واعت Èان هذه الكمية اÙصضل عليها
ق-ل-ي-ل-ة ب-ف-ع-ل ال-ع-وامل اŸناخية األخÒة
من جهة ،وعزوف الفÓح Úمن جهة
أاخ -رى ،ع -ن دف -ع اÙصض -ول ل -ت -ع-اون-ي-ة
ا◊بوب والبقول ا÷افة بغرضض تسضويقه

ب- -األسض- -واق اŸوازي -ة« ،ا ¤غ -اي -ة ال -ي -وم
–صضلنا على  65أالف قنطار ،منها 5٠٠
قنطار من القمح الل ،Úو 5٠٠قنطار من
الشضع ،Òوهذه ضضعيفة بالنسضبة للمادت،Ú
م-ق-ارن-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ا◊صض-اد ع-ل-ى مسض-توى
اŸرم -وث -ي -ة ،ب-ح-يث ت-رّدد ال-فÓ-ح‘ Ú
دفع منتوجهم ıازن التعاونية ،بغرضض
التصضرف فيه باألسضواق اŸوازية» ،وفيما
يخ ّصض حملة ا◊صضاد والدرسض باŸناطق
ا÷نوبية بالولية ،أاضضاف نفسض اŸصضدر
«انه ” توف Òكافة اإلمكانيات اŸادية
اŸتاحة إل‚اح العملية ،بحيث وصضلت
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة نسض-ب-ة ع-ال-ي-ة ،ووف-رت
ال-ت-ع-اون-ي-ة ل-وح-ده-ا  ١٧ح-اصض-دة ع-ل-ى
مسضتوى اŸزارع ،لتغطية عملية ا◊صضاد
باŸنطقة ا÷نوبية من الولية ،إاضضافة
إا ¤توف 5٠ Òشضاحنة لنقل اŸنتوج ،وفتح
نقطة Œميع لسضتقبال اŸنتوج» ،مشضÒ
‘ ه- -ذا الصض -دد» ،أان ع -م -ل -ي -ة ا◊صض -اد

باتنةŸ :وششي حمزة
قامت مصضالح ولية باتنة ،بالتنسضيق مع
ﬂتلف البلديات ،والهيئات التنفيذية إا¤
ج- -انب مسض- -اه- -م- -ة اÙسض- -ن Úوﬂت- -ل- -ف
الفاعل Úالجتماعي ‘ Úإاطار Œسضيد قيم
التكافل الجتماعي خÓل الشضهر الفضضيل،
بتوف 66٧٢6 Òقفة رمضضان ٣١٤٣٤ ،منها
وف- -رت- -ه -ا ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ١5٢٩5 ،قفة
سضاهمت بها ولية باتنة ومديرية النشضاط
الج-ت-ماعي ٨6٤٠ ،سض-اه-مت ب-ه-ا م-ديرية
الشض -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة و ١١٣5٧ق -ف -ة تÈع ب-ه-ا
اÙسضنون.
كما قدر عدد الوجبات السضاخنة اŸقدمة
منذ دخول شضهر رمضضان الكر Ëبـ 5١٣٤٨
وج-ب-ة ٢66٩٧ ،م-ن-ه-ا وف-رت ع-ل-ى مسض-توى
مطاعم اإلفطار التي يقدر عددها بـ 5٣
مطعما على مسضتوى الولية و ٢٤65١وجبة
سضاخنة ﬁمولة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديرة دار اŸقاو’تية للمركز ا÷امعي
بتيبازة نوال بن لكحل لـ«الششعب»

 ١٥٠طالب ‘ مسصتوى ماسص١ Î
اسصتفادوا من التكوين

أاّك -دت م -دي -رة دار اŸق -او’ت -ي -ة ل-ل-م-رك-ز ا÷ام-ع-ي ل-ت-ي-ب-ازة
’سش -ت -اذة ن -وال ب-ن ل-ك-ح-ل ع-ل-ى ت-ك-وي-ن ق-راب-ة  150ط-ال-با ‘
ا أ
مسشتوى ماسش 1Îهذا اŸوسشم ‘ تربصشات اŸقاو’تية و‘ أاربعة
تخصشصشات ﬂتلفة تتماششى والقطاع السشياحي للو’ية.

تيبازة :عÓء ملزي
قالت األسضتاذة نوال بن لكحل بهذا الشضأان اإنّ السضداسضي األول من
اŸوسضم ا÷امعي ا◊ا‹ شضهد تكوين فوج ‘ Úتخصضصضي الفندقة
والسضياحة والتطبيق السضياحي ،فيما شضهد السضداسضي الثا Êتكوينا مكمÓ
‘ تخصضصضي إادارة األعمال والعلوم اŸالية بحيث اسضتفاد ما يناهز ١5٠
طالبا من الدورت Úبحيث اأ ّ
طر الطلبة أاسضاتذة من اŸركز ا÷امعي
وإاط -ارات م -ن ال-وك-ال-ة ال-ولئ-ي-ة ل-دع-م تشض-غ-ي-ل الشض-ب-اب ووال-ة ال-ق-رضض
اŸصضغر ،كما أاشضارت األسضتاذة نوال بن لكحل اإ ¤كون معظم الطلبة
كانوا يعتقدون بأانّ إانشضاء مؤوسضسضات مصضغرة وفقا Ÿقتضضيات أاجهزة
الدعم يبقى مرتبطا بالفÓسض واŸتابعة القضضائية والربا ،دون علمهم
بوجود صضندوق وطني لضضمان “ويل اŸؤوسضسضات اŸصضغرة ،وسضمحت
لهم عملية التكوين اكتشضاف آاليات جديدة لدخول معÎك ا◊ياة اŸهنية
” الÎكيز
بعيدا عن الوسضاوسض التي كانت تراودهم من ذي قبل ،بحيث ّ
خÓل ﬂتلف مراحل التكوين على كون الدولة تضضمن للشضاب مرافقة
متواصضلة ‘ ﬂتلف اÿطوات اŸتعلقة بإانشضاء اŸؤوسضسضة مقابل إاقدام
الشضاب على الكشضف عن قدراته الفكرية والعلمية لÎقية مؤوسضسضته بدون
تداعيات سضلبية.
و‘ نفسض السضياق فقد أاشضارت مسضئولة دار اŸقاولتية ،ا ¤جمع
العديد من اŸشضاريع اŸقÎحة من طرف الطلبة اŸسضتفيدين من
التكوين لغرضض تقييمها من طرف ﬂتصض Úمع انتقاء األجود منها
وأاكÌها اسضتجابة للحاجيات اŸعّبر عنها ﬁليا لغرضض تكر Ëأاصضحابها
على هامشض حفل اإختتام السضنة ا÷امعية الذي دأاب اŸركز ا÷امعي
على تنظيمه مع نهاية كلّ موسضم جامعي ،مع الشضارة ا ¤كون الدفعة
األو ¤من خريجي دار اŸقاولتية بذات اŸركز تعكف حاليا على
–ضض Òمذكرات التخّرج Ãسضتوى ماسض Îومن اŸرتقب بأاّن يتم إانشضاء
عدد ل يسضتهان به من اŸؤوسضسضات الشضبانية عقب التخّرج مباشضرة
لسضيما ‘ التخصضصضات اŸرتبطة بالقطاع السضياحي.

احتضشنه مسشتششفى أاكلول علي بأاقبو

ا÷معية اÙلية «آالفا» ‘ خدمة الصصحة
بجاية :بن النوي توهامي

قامت ا÷معية اÙلية اŸرأاة الفنانة «آالفا» بصشدوق ،بإاعداد
برنامج ثري من النششاطات على مسشتوى مسشتششفى أاكلول علي
بأاقبو– ،ت عنوان «الفن من أاجل النهوضص بالصشحة» ،حيث
“ت اŸباششرة ‘ ا’حتفا’ت من خÓل معرضص للوحات الفنية
ّ
’غراضص تقليدية ﬂتلفة.
واŸنحوتات وا أ
وبحسضب السضيدة نورية ،لـ»الشضعب»“« ،يزت هذه اŸبادرة التي يندرج
‘ إاطار اŸشضروع الذي يحمل عنوان «الفن ‘ اŸسضتشضفى» ،بتدشضÚ
” تسضخÒه لفائدة
ا◊ديقة التي تعت Èمكانا للÎفيه والسضÎخاء والذي ّ
اŸرضضى ،وا÷دير بالذكر إا ¤أان هذا اŸشضروع جاء تتويجا لثمانية
أاشضهر من النشضاطات واإلبداعات الفنية على مسضتوى مسضتشضفى أاقبو.
وبعد قيام ﬂتلف األطراف ا◊اضضرة ‘ هذا اŸوعد بإالقاء كلمتها،
باشضر أاعضضاء جمعية «آالفا» ‘ تسضليم وتعليق األعمال الفنية اŸنجزة ‘
القاعة ،وذلك بحضضور اأعضضاء من ا÷هاز التنفيذي لبلدية أاقبو ومديرية
الشضباب والرياضضة لولية بجاية والذين تلقوا التها Êمن قبل مسضؤوول
جمعية «آالفا» ،واغتنمت الفرصضة لتوجيه الشضكر والعرفان لهم على الوقت
الذي  ⁄يدخروا فيه به وكذا مسضاهمتهم ‘ إا‚اح هذا اŸشضروع».
” تنظيم مسضابقة رسضم ألطفال جمعية «آالفا»
وباŸوازاة مع ذلكّ ،
الصضغار وكذا بعضض اŸبتدئ Úمن اŸسضتشضفى ،اأما من جانب التنشضيط،
ف- -ق- -د اسض -ت -م -ت -ع ا◊ضض -ور واŸرضض -ى ب -أاداء اŸه -رج ،Úوك -ذا ال -ع -رضض
اŸسضرحي الذي قدمته ا÷وقة التابعة لـ»آالفا» ،ومن ثّم ” توزيع هدايا
رمزية على األطفال اŸاكث Úبهذه اŸؤوسضسضة السضتشضفائية.
وسض-م-حت ه-ذه اŸب-ادرة ال-تضض-ام-ن-ي-ة ل-ه-ذه الشض-ري-ح-ة الÈي-ئ-ة ب-نسض-ي-ان
“ت دعوة ا÷ميع إا ¤السضتمتاع
معاناتها ولو ليوم واحد ،و‘ اÿتام ّ
بتناول وجبة خفيفة ،مع اإلشضارة إا ¤أان هذه اŸناسضبة ليسضت األو ¤من
نوعها بالنسضبة لهذه ا÷معية اŸفعمة با◊يوية ،حيث لطاŸا كانت
حاضضرة وفعالة أاثناء التظاهرات الحتفالية ع Èتراب الولية.
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مششروع ﬁ ١00ل ‘ كل بلدية Ãعسشكر

إاعادة تنظيم عملية السستغÓل بتوزيع ﬁ ٩٣٣ل على الشسباب
’جراءات سشتتخذها مصشا◊ه للحد من ظاهرة إاهمال اسشتغÓل
كششف وا‹ معسشكر السشيد ﬁمد لبقى عن جملة من ا إ
’مر بـ ١8سشوقا جواريا خارج
بعضس اŸرافق والهياكل التجارية اŸنجزة بÎاب الو’ية تعود إا ¤سشنوات  ،20١2/ 20١١ويتعلق ا أ
اÿدمة والنششاط الفعلي لعدة أاسشباب منها اŸوقع غ ÒاÓŸئم وعÓقته بضشعف ا◊ركة التجارية إا ¤جانب أاسشباب أاخرى .

معسسكر  :أام ا.Òÿسس
ودعا ﬁمد لبقى إأ ¤مبادرة كان قد
أع-ت-م-ده-ا سش-اب-ق-ا ب-و’ي-ة أل-طارف ‘
–ويل ملكية أأ’سشوأق
 BATIMETALإأ ¤م-ل-ك-ي-ة أل-بلديات
ب -اسش -ت -غ Ó-ل ك -اف -ة أأ’ط -ر أل -ق -ان-ون-ي-ة
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸت-اح-ة ’سش-يما تعليمة
سش -اب -ق -ة ل -وزأرة أل -دأخ -ل-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بتحديد آأفاق أ’سشتفادة من أأ’سشوأق
أŸغطاة و–ويل نششاطها حيث –رر

هذه ألتعليمة ألو’ة من إأششكالية غياب
أإ’ط -ار أل -ق -ان -و Êل-تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ت-ه-ا
خÓفا للمحÓت أŸهنية ،وقال ألسشيد
لبقى أنه ’ بد من ألتكفل بهذأ أŸلف
وألذي –ول بعضشها إأ ¤أوكار موضشحا
أنه يتع Úعلى رؤوسشاء ألبلديات ألعمل
ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ة وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة
وأع -ت -م-اد تسش-ي Òج-ي-د ل-ه-ذه أل-ه-ي-اك-ل
Áك -ن أل -ب -ل-دي-ة م-ن م-دأخ-ي-ل ج-دي-دة
عوضس بقائها على ما هي عليه ،كل
ذلك ب- -ع- -د أŸب- -ادرة إأ– ¤وي -ل ه -ذه

سشاحة الششهداء «كارنو»سشابقا بتيارت

«»¿ÉÑJ ó©ÑdG øe ¿Éæ÷G ÚY

أأ’سش- -وأق ضش- -م- -ن سش- -ج- -ل ‡ت- -ل -ك -ات
أل-ب-ل-دي-ات وأل-ت-ف-ك ‘ Òت-غ-ي Òوجهتها
م -ن أسش -وأق إأ ¤م -رأف-ق خ-دم-ات-ي-ة ‘
›ال أل- - -ت- - -خ - -زي - -ن أوأل - -ري - -اضش - -ي - -ة
وألÎف -ي -ه -ة،ك -م -ا ح -دد وأ‹ م -عسش-ك-ر
ن-ه-اي-ة ألشش-ه-ر أل-دأخ-ل ك-آاخ-رل-ت-ح-ديد
مصشÒها .
وقّدم مدير ألتششغيل لو’ية معسشكر
أحمد ألبوأعلي تقريرأ مفصش Óحول
وضش- -ع- -ي -ة أÓÙت أŸه -ن -ي -ة أل -ب -ال -غ
عددها ﬁ 3310ل مهني منها 23٧٧
مسشتغلة وﬁ 10٨ل منح للمؤوسشسشات
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وق -در أŸسش -ؤوول نسش -ب -ة
أسش- -ت -غ Ó-ل أÓÙت أŸه -ن -ي -ة بÎأب
معسشكر Ãا يعادل  ‘ %٧1.٨1ظل
م -ط -الب وأسش -ع-ة ل-ت-وزي-ع ﬁ ٩33ل
م -ه -ن -ي غ Òمسش -ت -غ -ل ع -ل -ى ألشش -ب -اب
وأ◊رف -ي ،Úوذك-ر م-دي-ر أل-تشش-غ-ي-ل أن
أرت- - -ف - -اع ع - -دد أÓÙت أŸه - -ن - -ي - -ة
أŸسش- -ت -غ -ل -ة –ق -ق ب -فضش -ل إأج -رأءأت
ت-ط-ه Òق-وأئ-م أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن هذه
أÓÙت دون أن يتم أسشتغÓلها ‘ أي
نشش -اط م -ه -ن -ي م-وضش-ح-ا أن إأج-رأءأت
ت -ط-ه ÒوأسشÎج-اع أÓÙت أŸه-ن-ي-ة
سشتتوأصشل لدفع أŸسشتفيدين من ٩36
ﬁل مهني غ Òمسشتغل ’سشتغÓلها
“اششيا مع أأ’هدأف ألتي سشطر لها
برنامج إأ‚از ﬁ 100ل بكل بلدية .

لو’ية تيارت الكث Òمن اŸعا ⁄التي
’ تزال –تفظ بها منذ زمن بعيد ،ومن
يتحدث عن مدينة تيارت اوتيهرت ’
يسشتثني سشاحة او»بÓصس كارنو» كانت
نقطة لتجميع أاها‹ تيارت وترويعهم
وت -ه -وي -ل -ه -م Ãم -اراسش -ات ال -ك -ل -ون ك -م -ا
شش-ه-دت صش-دام-ات م-ع اŸسش-ت-ع-م-ر ب-الرغم
م-ن ذلك ب-ق-يت م-ع-ل-م-ا ت-اري-خ-ي-ا شش-اه-دا
ع -ل -ى وحشش -ي -ة ا’سش -ت -ع-م-ار وك-ان ع-ل-ي
معاششي أاول ششهيد يعّلق بششجرة ما تزال
ششاهدة.
طرد كارنوإأ ¤أأ’بد وعاد أبناء ألبلد إأ¤
ألسش -اح -ة أل -ت -ي ح -م -لت تسش -م -ي -ة سش -اح -ة
ألشش- -ه -دأء بÎم -ي -م -ات ع -دي -دة ح -يث ”
غرسس أأ’ششجار وأعادة توزيع ألكرأسشي
كما ” تقليصس مسشاحة ألسشاحة ووضشعت
نافورة ماء كبÒة أنه ماء ع Úأ÷Óن
ألطيب أŸذأق كطيبة وحÓوة أحفاد أبن
رسش-ت-م أخ-ر ت-رم-ي-م ل-لسش-اح-ة ي-ع-ود ل-ع-دة
سش -ن -وأت ح -يث ح -اف-ظت ع-ل-ى دي-ك-وره-ا
ون-اف-ورت-ه-ا وج-م-ال-ي-ة أرضش-ي-ت-ه-ا أŸب-لطة
بالرخام وأضشوأئها ألزأهية .
وت- -ع- -رف ألسش- -اح- -ة م- -ن -ذ أم -ن ت -وأف -د
بانتظام من مدينة تيارت وخارجها .ففي
ألصش- -ب- -اح أل -ب -اك -ر ت -تشش -رف ب -اسش -ت -ق -ب -ال
أŸت-ق-اع-دي-ن م-ن-ه-م-ك ‘ Úتصشفح أخبار
ألصش -ح -ف وزي -ارة ألÈي-د أŸرك-زي أل-ذي

مدير مؤوسشسشة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بسشيدي بلعباسس

اإلسستهÓك غ Òالعق ÊÓوراء إارتفاع الفوات Òوتراكم الديون

بلعباسس  :غ شسعدو
كششف جلول ربوج مدير مؤوسشسشة
ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ-از ل-ل-غ-رب
بسشيدي بلعباسس عن مبلغ  77مليار
سش -ن-ت-ي-م ق-ي-م-ة ال-دي-ون اÎŸاك-م-ة
ع -ل -ى ع -ات -ق اŸؤوسشسش -ات وال -زب -ائ -ن
ال - -ع - -ادي ،Úوه- -ي ال- -دي- -ون ال- -ت- -ي
’سشÎج-اع-ه-ا م-ن
تسش-ع-ى اŸؤوسشسش-ة إ
خÓ- - -ل ت- - -ط - -ب - -ي - -ق ج - -م - -ل - -ة م - -ن
’ج - -راءات م - -ع الÎك - -ي - -ز ع - -ل- -ى
ا إ
ا÷انب والتحسشيسشي .
وأف - -اد ذأت أŸسش - -ؤوول ب - -أان أل - -دي- -ون
أÎŸتبة على عاتق أŸؤوسشسشات بلغت 51
مليار سشنتيم ‘ ح Úجاوزت قيمة ديون
أŸوأطن 26 Úمليار سشنتيم ،مؤوكدأ أن
أŸؤوسشسشة ضشبطت جملة من أإ’جرأءأت
م -ن أج-ل ع-م-ل-ي-ة –صش-ي-ل أل-دي-ون وم-ن
ذلك وضشعها ÷ملة من ألتسشهيÓت من
خ Ó- -ل “ك Úأل - -زب - -ائ- -ن أŸدأن Úم- -ن
تسشديد مسشتحقاتهم على مرأحل ،كما
ب- -ادرت أŸؤوسشسش- -ة إأ ¤ف- -ت- -ح شش -ب -اب -يك
ألوكا’ت ألتجارية ألثمانية بعد أإ’فطار
ط-ي-ل-ة شش-ه-ر رمضش-ان م-ن أج-ل ت-خ-ف-ي-ف
ألضشغط على ألزبائن وخلق عدة نقاط

للتخليصس ،هذأ وأضشاف ذأت أŸسشؤوول
أن أŸؤوسشسش -ة ت -رك -ز وبشش-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى
أ÷انب ألتحسشيسشي باعتبار أإ’سشتهÓك
غ Òأل -ع -ق  ÊÓ-ل -ل -ط -اق -ة أل -ك -ه -رب-ائ-ي-ة
وألغازية كان ورأء أإ’رتفاع أŸسشجل ‘
ألفوأت Òوعجز ألزبائن عن تسشديها .
و‘ ذأت ألسش- -ي- -اق ن -ظ -مت أŸؤوسشسش -ة
ل -ق -اءأ ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ألشش-ؤوون
ألدينية لفائدة أئمة أŸسشاجد من أجل
ت-وع-ي-ت-ه-م بضش-رورة –سش-يسس أŸوأطنÚ
بأاهمية ترششيد إأسشتهÓك ألطاقة خÓل
شش -ه -ر رمضش -ان وفصش -ل ألصش -ي -ف وه -م -ا
أل- -فÎت Úأل -ل -ت -ان تسش -ج Ó-ن أك Èنسشب
أإ’سشتهÓك ،كما دعت أأ’ئمة وألقائمÚ
ع -ل -ى أŸسش -اج -د ب -ع -ق -ل -ن -ة إأسش -ت -ه Ó-ك
ألكهرباء دأخل أŸؤوسشسشات أŸسشجدية
م -ن خ Ó-ل ت -رشش -ي -د إأسش -ت -ع -م-ال أإ’ن-ارة
وألتكييف.
ه - - -ذأ وت - - -وأصش- - -ل أŸؤوسشسش- - -ة أيضش- - -ا
حملة دق أأ’بوأب ،ألتي أطلقتها خÓل
أأ’سشابيع أŸاضشية ،حيث Œوب فرقة
أل -ط -اق -ة أŸسش -ت -ح -دث-ة ﬂت-ل-ف أح-ي-اء
وبلديات ألو’ية للمرأقبة وألتوعية ‘
آأن وأح- -د ،وت -ت -ك -ون ه -ذه أل -ف -رق -ة م -ن
خ- -مسش- -ة ع- -ن- -اصش- -ر ،م- -ه -ن -دسس أأ’م -ن،

ك- -ه -رب -ائ -ي أل -ت -وزي -ع ،غ -ازي أل -ت -وزي -ع،
ب - -اإ’ضش - -اف- -ة إأ ¤أعضش- -اء آأخ- -ري- -ن م- -ن
أل -وك -ا’ت أل -ت -ج -اري-ة أوك-لت ل-ه-م م-ه-ام
رئ -يسش -ي -ة ت -ت -م -ث -ل ‘ ت -وج -ي -ه وت -ق -دË
أŸششورة للزبائن فيما يتعلق بالتدأبÒ
أÿاصش-ة ب-اإ’سش-ت-خ-دأم ألسش-ل-ي-م ل-ل-ط-اق-ة
ألكهربائية وألغاز ألطبيعي ،وألتحسشيسس
ب- -ج- -م- -ل- -ة أıاط -ر أل -ن -اج -م -ة ع -ن -ه -ا
ب -اإ’ضش -اف-ة إأ ¤ت-وع-ي-ة أل-زب-ون بضش-رورة
ت-رشش-ي-د أإ’سش-ت-هÓ-ك وع-ق-لنته .سشطرت
أل-ف-رق-ة ب-رن-ا›ا ÿرج-ات-ها أŸيدأنية،
ح- -يث أسش- -ت- -ه -دفت ‘ أŸرح -ل -ة أأ’و¤
أل -زب -ائ -ن م -ن ذوي أل -ف -وأت ÒأŸرت-ف-ع-ة
وأإ’سشتهÓك ألكب Òللطاقة ،أين “ت
م- - -رأق - -ب - -ة ألشش - -ب - -ك - -ات أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة
وأÿارج- -ي- -ة،ت- -ق- -د Ëب -عضس أل -نصش -ائ -ح
خاصشة فيما يتعلق بإاسشتبدأل أŸصشابيح
ألعادية باŸصشابيح من نوع ’د ،فضشÓ
ع -ن م-رأق-ب-ة ألشش-ب-ك-ة ت-وزي-ع أل-غ-از ،و”
أيضشا تقد› Ëموعة من أإ’رششادأت
ل -ل -ع-ائÓ-ت أŸسش-ت-ه-دف-ة ب-غ-رضس غ-رسس
ث -ق -اف-ة أإ’سش-ت-هÓ-ك أل-ع-ق ÊÓ-ل-ل-ط-اق-ة
وإأسشتعمال أأ’جهزة أŸقتصشدة للطاقة
م- -ع م- -رأق- -ب- -ة ح- -ا’ت أل- -ت- -ع -دي ع -ل -ى
ألششبكات وسشرقة ألكهرباء .

ي -ق -اب-ل-ه-ا وه-ك-ذأ ب-اتت مصش-درأ ÷م-ي-ع
أخبار ألو’ية من أفرأح وأقرأح ن ومن
أرأد أن يسشال عن أ÷ديد فعليه زيارتها.
ع -ن-دم-ا ي-نسش-حب أŸت-ق-اع-دون يÎك-ون
أل -فسش -ح-ة ل-لشش-ب-اب وأ÷م-ه-ور أل-ري-اضش-ي
وهوأة أŸطالعة وأصشحاب أŸوأعيد فإاذأ
أردت موأعدة ششخصس فاضشرب له موعدأ
هناك أ’نها أششهر من نار على علم فإاذأ
حل أŸسشاء فا◊ركة ﬂتنقة وألسشاحة
‡ت -ل -ئ -ة ع -ن آأخ -ره -ا ف -تشش -غ -ل أأ’م-اك-ن
وأل -ك -رأسش -ي م -ن ط -رف ج -م -ي -ع شش -رأئ-ح
أÛتمع فقدÁا كان مقهى أŸسشافرين
ÓأŸكان
قريبا من ألسشاحة ألذي كان  Áأ
ضشجيجا أما أليوم فإان فندق تاقدمت زأد
أŸنطقة جما’.
مقابل سشاحة كارنوتوجد ع Úأ÷نان
«ياحسشرأه على أيام ألزمان وع Úأ÷نان
ماها كي كان يروي كل ضشمأان»لقد كانت
هذه ألع Úعلى مدأر أأ’زمنة قبلة لسشكان
ألو’ية وللسشياح للنهل من مياهها ألعذبة
أل- -ب- -اردة ،وق- -د ” ت- -رم- -ي- -م- -ه -ا م -ؤوخ -رأ
وأصش -ب -حت –ف -ة وم -ن-ارة ÷م-ي-ع سش-ك-ان
تيارت ‘ ألششهر ألفضشيل أصشبحت عÚ
أ÷ن -ان ق -ب -ل -ة ÷م-ي-ع أل-ت-ي-ارت-ي Úوح-ت-ى
م-رأسش-ي-م أ’ح-ت-ف-ال بصش-ع-ود فريق ششبيبة
ت - -ي- -ارت ه- -ذه ألسش- -ن- -ة تشش- -رفت سش- -اح- -ة
كارنووع Úجنان باحتضشانها

بلدية وادي الصشباح بع“ Úوششنت

السسكان ينتظرون بتجديد قنوات اŸياه واإلنارة
كششف رئيسس بلدية وأدي ألصشباح حمايدة بارودي عن رصشد  2.5مليار سشنتيم من أجل
إأعادة أ’عتبار لوجه هذه ألبلدية ألنائية ألتي تقع أقصشى ششرق و’ية ع“ Úوششنت
ودعمها Ãششاريع من ششأانها فك ألعزلة عن مقر ألبلدية وقرى ألسشعايدة وأهل بلحضشري
زيادة على دوأويرها ألذي يناهز  30دوأرأ بتعدأد سشكا Êفاق أل 11ألف نسشمة.
هذأ وأكد ذأت أŸسشؤوول أن أŸبلغ أŸرصشود خصشصس من أجل إأعادة تزفيت  03كلم من
مقر ألبلدية وأدي ألصشباح أŸعروفة ﬁليا ب» صشامول» بعدما سشبق أن أسشتفادت من
Œديد قنوأت أŸاء ألصشالح للششرب وقنوأت صشرف أŸياه سشنة 2013و” ربط بيتها بالغاز
ألطبيعي سشنة  ،2014كما ” دعم ألبلدية Ãلعب Úجوأرين أحدأهما معششوششب أصشطناعيا
Ãقر ألبلدية وأخر بقرية سشعايدة ،من جانب أخر ” أطÓق مششروع ألربط ألصشحي
لفائدة قرية أهل بلحضشري –ضشÒأ لربطها بالغاز .
من جاب أخر أكد رئيسس ألبلدية أن منطقته أسشتفادت من مششاريع ‘ أطار ألدعم
ألو’ئي على غرأر ربط دوأري حميان وألفرأيجة بقنوأت ألصشرف ألصشحي ،وإأقامة
›مع Úمدرسشي Úو 03مطاعم مدرسشية زيادة على مششروع ثانوية جديدة ’سشتقطاب
تÓميذ أŸتوسشطت ÚأŸوجدة على مسشتوى ترأب ألبلدية،

الوا‹ وعدهم التكفل بانششغا’تهم

ع“ Úوشسنت ﬁمد بن ترار

قاطنو بلدية العزايل بتلمسسان يطالبون الربط بالغاز وتهيئة الطرقات

تلمسسان ﬁمد بن ترار

ط-الب عشش-رات ال-ع-ائÓ-ت اŸق-ي-م-ة
ب -ب-ل-دي-ةال-ع-زاي-ل ال-ت-اب-ع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا
ل-دائ-رة ب-ن-ي سش-نوسس  40ك-لم جنوب
ت -ل -مسش -ان م -ن السش -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة
ال -ت -دخ -ل ل -رب-ط مسش-اك-ن-ه-م ب-ال-غ-از
الطبيعي قبل حلول الششتاء اŸقبل.
ح - -يث أشش - -ار ألسش- -ك- -ان إأ ¤أن- -ه ورغ- -م
ألندأءأت أŸتكررة وألششكاوى ألعديدة
لكن دون جدوى ،حيث أن ما يزيد عن
 1000ع-ائ-ل-ة ’ت-زأل ت-ك-اب-د أŸع-ان-اة مع
قارورأت غاز ألبوتان ألتي تعرف ندرة

كبÒة خÓل فصشل ألششتاء بفعل موجة
ألÈد وألصشقيع وألثلوج ألتي Œتاح هذه
أŸن- -ط- -ق- -ة أ÷ب -ل -ي -ة أŸصش -ن -ف -ة ضش -م -ن
ألهضشاب ألعليا ،لكنها حسشب قاطنيها ⁄
تسشتفذ من مششاريع ألتنمية.
ه- -ذأ وأك- -د ألسش- -ك- -ان أن أل- -ع -دي -د م -ن
أل -ع -ائ Ó-ت ’ت -زأل ت-ل-ج-أا أ ¤أ’ح-ت-ط-اب
’سشتعماله ‘ ألتدفئة وألطبخ هربا من
ندرة غاز ألبوتان وغÓء ثمن ألقارورة
أل- -ت- -ي تصش- -ل أ500 ¤دج خ Ó-ل تسش -اق -ط
أل-ث-ل-وج ،ك-م-ا ت-ع-رف أل-ع-دي-د م-ن مسش-اكن
ألبلدية مششاكل عدم ربطها بالكهرباء
زي -ادة ع -ل -ى ق -ل -ة أ’ن -ارة أل -ع -م -وم-ي-ة ‘
أ’ح -ي -اء رغ -م ﬁاول -ة أÛلسس أل-ب-ل-دي

أل -ن -ه -وضس ب-ال-ب-ل-دي-ة ل-ك-ن ن-قصس أأ’م-وأل
ع-ط-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ،م-ن ج-انب أك-د ألسش-ك-ان
ألبلدية –تاج أيضشا أ ¤مششروع لتزفت
ألشش -وأرع وأح -ي -ائ -ه -ا ع -ل -ى غ -رأر أح -ي-اء
ألبلديات أÛاورة ،كما –تاج أŸنطقة
أ ¤ك-وط-ات سش-ك-ن-ي-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى أزم-ة
ألسش -ك -ن ب -ح -ك -م أن أŸوج -ودة ’ ت-ك-ف-ي،
زي-ادة ع-ل-ى دع-م أŸن-ط-ق-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن
أإ’ع -ان -ات أل -ري -ف -ي -ة لسش-د أل-ع-ج-ز ،ه-ذأ
وكانت لزيارة وأ‹ ألو’ية علي بن يعيشس
أث - -رأ ع- -ل- -ى ن- -ف- -وسس ألسش- -ك- -ان وأعضش- -اء
أÛلسس أل -ب -ل -دي خ -اصش -ة ب -ع-د وع-ده-م
بالتكفل بانششغا’تهم ‘ ألقريب ألعاجل .

‹hO
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ألموأفق لـ  11رمضسان  1439هـ

صشحراء الغربية
إاذا تضشّمن اسشتغلل ثروات ال ّ

إلŸÈان إألوروبي لن يوإفق على إّتفاق إلشّسرإكة مع إŸغرب
لوروب -ي
أاّك- -د ن- -ائب رئ -يسس الŸÈان ا أ
السشيد فابيو ماسشيمو كاسشتالدو ،على أانه
ل - -ن Áر أاي ق - -رار لسش - -ت- -غ- -لل ث- -روات
الصش - - -ح - - -راء ال- - -غ- - -رب- - -ي- - -ة ع ÈالŸÈان
لوروب - - - - -ي ،وط - - - - -الب ا◊ك- - - - -وم- - - - -ات
ا أ
لوروب - -ي - -ة ب - -احÎام ق - -رار اÙك - -م- -ة
ا أ
لوروبية.
ا أ
وشسدد كاسستالدو خÓل ،مشساركته ‘ ندوة
عقدت أمسس أألول Ãدينة ميÓنو أليطالية
ل-ل-تضس-ام-ن م-ع ألشس-عب ألصس-ح-رأوي ،ول-لوقوف
على وأقع ألسستغÓل غ Òألشسرعي لÌوأت
ألشسعب ألصسحرأوي بعنوأن ““ ألصسحرأء ألغربية
م -ن ألح -تÓ-ل أ ¤ن-هب ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة““،
على ضسرورة أحÎأم ألشسرعية ألدولية.
وحضسر ألندوة ألتي عقدت بقاعة ““بÓسسيو
م-اري-ن-و““ ألشس-هÒة Ãدي-ن-ة م-يÓ-ن-و ألي-ط-ال-ي-ة
شس -خصس -ي-ات ب-ارزة م-ن أورب-ا م-ن ب-ي-ن-ه-ا ن-ائب
رئ- -يسس ألŸÈان أألوروب- -ي ف -اب -ي -و م -اسس -ي -م -و
ك -اسس -ت -ال -دو ،ن -اشس-ط-ة ‘ ح-رك-ة خ-مسس ‚وم
أليطالية ومهتمة Ãرأقبة ألÌوأت ألطبيعية
‘ أل -ع-ا ⁄ألسس-ي-دة سس-ارة ج-ان-ب-ي-يÎو ،أŸم-ث-ل
 ·ÓأŸتحدة
أÿاصس ألسسابق لÓم Úألعام ل أ
فرأنسسيسسكو باسستايي أ ¤جانب منسسق جمعية
حماية ألÌوأت بالصسحرأء ألغربية ألسسيد أريك
هاغن.
وأّكد نائب رئيسس ألŸÈان أألوروبي فابيو
ماسسيمو كاسستالدو ‘ ،مدأخلة خÓل ألندوة
ألتي نشسطها ألصسحفي أليطا‹ دأ‘ ديبورو،
ع -ل -ى أن -ه ي -ع -م -ل ع -ل-ى ع-دم خ-رق ألشس-رع-ي-ة
ألدولية ‘ ما يخصس ألسستغÓل غ Òألشسرعي
لÌوأت ألشس- - -عب ألصس- - -ح- - -رأوي ،م - -ط - -ال - -ب - -ا
أ◊كومات أألوروبية باحÎأم قرأر أÙكمة
أألوروبية.
كما أكد على أنه ل يجب أبدأ أسستغÓل أيا
من ثروأت ألشسعب ألصسحرأوي ،سسوأء كانت
معدنية أو ألÌوة ألسسمكية لن إأقليم ألصسحرأء
أل -غ -رب -ي -ة  ⁄ي -خضس -ع ب -ع -د ل -ع -م -ل -ي-ة تصس-ف-ي-ة
ألسستعمار.

وأضساف أن ألŸÈان أألوروبي سسيعمل على
أ◊ي - -ل - -ول - -ة دون إأصس - -دأر أي ق- -رأر ي- -ن- -اقضس
ألشس-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة م-ن شس-أان-ه ألسس-م-اح لبلدأنه
باسستغÓل ثروأت إأقليم ل زأل –ت ألحتÓل،
وأّنه على أÛموعات ألتي تقودها أسسبانيا
وفرنسسا خاصسة أŸسستغلة بطرق غ Òشسرعية
لÌوأت ألشسعب ألصسحرأوي معرفة ذلك ،وأن
أي قرأر من شسأانه تشسريع قانون ظا ⁄لن Áر
ع ÈألŸÈان أألوروبي ،مضسيفا““ :إأذأ حدث
ذلك فسستكون سسابقة خطÒة تسسيء أ ¤ألقيم
أألوروبية وللدÁقرأطية وألعدألة وأ◊رية ‘
ألعا.““⁄
ÓمÚ
وح -م -ل أŸب -ع -وث أÿاصس ألسس-اب-ق ل -أ
 ·ÓأŸتحدة أ ¤ألصسحرأء ألغربية
ألعام ل أ
ف -رأن -يسس -ك -و ب -اسس -ت -اي -ي ‘ ،ت -دخ-ل-ه أŸغ-رب
مسسؤوولية كل ألعرأقيل ألتي شسكلت عقبة أمام
تطبيق ألشسرعية ألدولية ‘ ألصسحرأء ألغربية
منذ وقف إأطÓق ألنار وحتى أليوم.
وقال““ :كانت ‹ فرصسة Ÿعرفة ملف قضسية
ألصسحرأء ألغربية أثناء قيامي Ãهامي كممثل

مقّررة بسشنغفورة ‘  12جوان

ترإمب ينعشس إآلمال بشسأان إنعقاد إلقمة مع كيم جونغ أإون

زادت ت -وق -ع -ات ع -ق -د اج -ت -م-اع ق-م-ة بÚ
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة وك-وري-ا الشش-م-ال-ية بعدما
لم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب إان
ق -ال ال -رئ -يسس ا أ
واششنطن Œري ““ﬁادثات بناءة““ مع بيونغ
ي -ان -غ بشش-أان ع-ق-د ال-ق-م-ة م-ن ج-دي-د ي-وم 12
جوان ‘ سشنغافورة.
وقالت ›لة بوليتيكو إأن فريًقا يضسم  30من
أŸسس- -ؤوول ‘ Úأل- -ب -يت أألب -يضس ووزأرة أÿارج -ي -ة
يسستعد للسسفر إأ ¤سسنغافورة أألسسبوع أ÷اري.
وك -ان م -ن أŸق -رر أن ي -ن -اقشس أل -ف -ري -ق ج-دول
أع- -م- -ال وŒه- -ي -زأت أل -ق -م -ة م -ع مسس -ؤوو‹ ك -وري -ا
ألشسمالية.
وكان ترأمب قال ‘ تغريدة على موقع توي‘ Î
وقت متأاخر أ÷معة ““‚ري ﬁادثات بناءة للغاية
مع كوريا ألشسمالية بشسأان عقد أجتماع ألقمة من
جديد وألذي إأذأ حدث من أŸرجح أن يبقى ‘
سسنغافورة ‘ أŸوعد نفسسه وهو ألثا Êعشسر من
جوأن .وإأذأ كان ضسرورًيا سسيتم “ديده إأ ¤ما بعد
هذأ أŸوعد““.
وأŸح ترأمب ‘ وقت سسابق إأ ¤أنه من أŸمكن
إأنقاذ ألقمة بعدما رحب ببيان تصسا◊ي من كوريا
ألشسمالية.

بيونغ يانغ تبدي حسسن نوإياها

من ناحية ثانية ،أعلنت سسفارة كوريا ألشسمالية
‘ م- -وسس- -ك- -و ،أن ب- -ي -ون -غ ي -ان -غ أب -ل -غت أل -ب -ع -ث -ات
ألدبلوماسسية على أرأضسيها بتفكيك موقع ““بونغيي

ري““ للتجارب ألنووية ألوأقع ‘ مقاطعة كيلغو.
وق -الت ألسس -ف -ارة ‘ ب-ي-ان““ :أج-ت-م-ع ن-ائب وزي-ر
أÿارج - -ي - -ة م- -ع أŸوظ- -ف Úذوي ألصس- -ل- -ة بشس- -ك- -ل
ج -م -اع -ي ،وم -ن -فصس-ل م-ع سس-ف Òج-م-ه-وري-ة ألصسÚ
وسسف Òروسسيا وألسسفرأء وألقائم Úباألعمال لبلدأن
آأسس -ي -ا وأف -ري -ق -ي -ا وأل -دول أل -ع -رب-ي-ة ودول أم-ري-ك-ا
ألÓتينية لدى كوريا ألشسمالية ،باإلضسافة إأ‡ ¤ثلÚ
دبلوماسسي Úللبلدأن أألوروبية وأŸنظمات ألدولية
‘ بيونغ يانغ““.
وفجرت كوريا ألشسمالية يوم أÿميسس أŸاضسي،
 3بوأبات ومرأفق –ت أألرضس ‘ موقع بونغيي
ري للتجارب ألنووية ،بحضسور صسحفي Úدولي Úمن
 5دول ه -ي :ك -وري -ا أ÷ن -وب -ي-ة ،وألصس ،Úوروسس-ي-ا،
وبريطانيا ،وألوليات أŸتحدة ،باعتبارهم مرأقبÚ
لهذأ أ◊دث ألهام.

رئيسس كوريا إ÷نوبية يلتقي كيم جونغ إون
أعلنت كوريا أ÷نوبية أن رئيسسها مون جاي أن
ألتقى زعيم ألشسطر ألشسما‹ كيم جونغ أون أمسس
‘ أŸنطقة منزوعة ألسسÓح ألفاصسلة ب Úألبلدين.
وأعلنت ألرئاسسة ألكورية أ÷نوبية أن ألزعيمÚ
أج- -ري -ا ﬁادث -ات أسس -ت -م -رت لسس -اع -ت ‘ Úق -ري -ة
با‰ونغوم أ◊دودية حيث ““تبادل وجهات ألنظر
ون -اقشس -ا سس -ب -ل ت -ط -ب -ي-ق إأعÓ-ن ب-ا‰ون-غ-وم (أل-ذي
توصس Óإأليه ألشسهر أŸاضسي) وضسمان أنعقاد قمة
ناجحة ب Úألوليات أŸتحدة وكوريا ألشسمالية““.

مفاوضشات Ÿواجهة تداعيات انسشحاب واششنطن

طهرإن تشسÎط ضسمانات أإوروبية إلنقاذ إلّتفاق إلّنووي

وضشعت إايران خلل اجتماع انعقد ‘
ف -ي -ي -ن -ا م -ع ال -ق -وى ال -كÈى اŸت-ب-ق-ي-ة ‘
الت -ف -اق ال -ن -ووي اŸوق-ع ‘  ،2015سش-ق-فا
لوروبية لتقد Ëما
زمنيا أامام الدول ا أ
‘ ج -ع -ب -ت -ه -ا م -ن إاج -راءات ت-خ-ف-ف أاث-ر
انسش -ح -اب واشش -ن -ط -ن م -ن الت -ف-اق وم-ن-ع
ان -ه -ي -اره ،ف-ي-م-ا اع-ت Èدب-ل-وم-اسش-ي-ون أان
احتمالت إانقاذ التفاق تبدو ضشعيفة.
وأجتمعت إأيرأن وألقوى ألكÈى أŸتبقية
‘ ألتفاق ألنووي أŸوقع ‘  ،2015أمسس
أألول ‘ ،ف- -ي- -ي- -ن -ا ،ح -يث ّ” أل -ت -وأف -ق ع -ل -ى
أل -ت -ح -رك بسس -رع -ة Ÿع -ا÷ة آأث-ار وت-دأع-ي-ات
أنسس- -ح- -اب أل -ولي -ات أŸت -ح -دة م -ن -ه وإأع -ادة
ترأمب فرضس ألعقوبات على طهرأن ،ألتي

تضس-غ-ط ع-ل-ى أوروب-ا ل-ت-ق-دم ح-زم-ة إأج-رأءأت
أقتصسادية بحلول 31ماي أ÷اري.
ورف -ع ألت -ف -اق أŸوق -ع ب Úإأي -رأن وأل-ق-وى
ألعاŸية ألعقوبات ألدولية عليها ‘ مقابل
تقييد أنشسطتها ألنووية Ãا يكبح أي مسساع
إلنتاج قنبلة نووية إأذأ قررت ذلك.
وم -ن -ذ إأع Ó-ن ت-رأمب أنسس-ح-اب بÓ-ده م-ن
ألتفاق ألذي وصسفه بـ ““أŸعيب““ ،تبحث ألدول
أألوروبية عن وسسائل تضسمن أسستمرأر حصسول
إأيرأن على أŸزأيا ألقتصسادية إلقناعها بعدم
ألتخلي عنه.
وم -ن أŸق -رر أن ي-ج-ت-م-ع وزرأء خ-ارج-ي-ة
أل -دول أŸل-ت-زم-ة ب-الت-ف-اق أل-ن-ووي م-ع إأي-رأن
خÓل أألسسابيع أŸقبلة.

 ·ÓأŸت- -ح- -دة أ¤
خ- -اصس لÓ- -م Úأل- -ع- -ام ل - -أ
ألصسحرأء ألغربية““.
وأضساف بأانه على أألوروبي Úألضسغط على
أ◊كومة أŸغربية ،مÈزأ أن قضسية ألصسحرأء
ألغربية هي قضسية تصسفية أسستعمار مدرجة ‘
ل -وأئ -ح أأل· أŸت -ح -دة وأن -ه ع -ل -ى أسس -ب -ان -ي -ا
وفرنسسا ،خاصسة ألضسغط أك Ìوعدم ألتورط
م -ع أŸغ -رب ‘ أح -تÓ-ل-ه ل-لصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
وعدم تشسجيعه على ألتمادي ‘ ألهروب من
ت-ط-ب-ي-ق ألسس-ت-ف-ت-اء أل-ذي ت-نصس-ل م-ن أل-ت-زأمه
بتنظيمه بعد تأاكده من نتيجته أ◊تمية ‘
حالة نظم وفق ألشسرعية وأŸوأثيق ألدولية.

آإخر مسستعمرة
صسادق أŸشساركون ‘ فعاليات أ÷مع ألعام
ل–Ó- -اد أل- -ع- -اŸي ل- -لشس- -ب -اب أل -دÁق -رأط -ي
““ألويفدي““ ،ألذي أحتضسنته ألعاصسمة ألنيبالية
كا“ندو ،على توصسية حول ألصسحرأء ألغربية
كآاخر مسستعمرة ‘ إأفريقيا.
وأكد أل–اد على ضسرورة إأنهاء ألسستعمار
م - -ن ألصس - -ح - -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة و“ك Úألشس- -عب
ألصس- -ح- -رأوي م- -ن ح- -ق- -ه ‘ ت -ق -ري -ر أŸصسÒ
وألسستقÓل ،كما طالب بوقف نهب ألÌوأت
ألطبيعية ‘ ألصسحرأء ألغربية.

ماك ÚيعÎف أاخÒا

إ◊رب على إلعرإق
كانت خطأا
أعÎف ألسسيناتور أألمريكي جون ماكÚ
‘ كتاب مذكرأته أ÷ديد ،بأان حرب ألعرأق
ك -انت خ -ط -أا وأن-ه ي-ت-ح-م-ل ج-زءأ م-ن أل-ل-وم
بسسبب أرتكابها.
ونقلت صسحيفة ““بولتيكو““ عن ماك Úقوله
‘ كتابه أ÷ديد ،إأن ““أ◊رب ‘ ألعرأق
أل -ت -ي ن -اديت م -ن أج -ل إأط Ó-ق -ه -ا ل Áك-ن
أ◊كم عليها على أنها أي شسيء آأخر سسوى
أنها كانت خطأا ،وخطأا خطÒأ جدأ ،ويجب
أن أ–مل نصسيبي من أللوم عليها““.
وت- -اب- -ع م- -اك ‘ Úك -ت -اب -ه أن -ه ي -درك أن
ألسسبب ألرئيسس لغزو ألعرأق عام  2003وهو
أسسلحة ألدمار ألشسامل لدى صسدأم حسسÚ
““كان خطأا““ ،مشسÒأ إأ ¤أنه  ⁄يكن هناك
من دأع لـ ““إأزهاق أألروأح وأإلخÓل باألمن““.
وأشسارت ألصسحيفة إأ ¤أن ماك Úكان من
أشس -د أŸت -ح-مسس Úل-غ-زو أل-ع-رأق ح-ت-ى ب-ات
وأضس -ح -ا ل -دي -ه أن ن -ي -ة أل -ولي-ات أŸت-ح-دة
أŸعلنة بإاحÓل ألدÁقرأطية ““أŸزعومة““
‘ ألعرأق  ⁄تكن غ Òوأقعية فحسسب ،بل
كانت سستودي Ãئات أآللف من أألروأح.
وقال ماك Úألذي يعا Êمن مرضس خطÒ
(سسرطان ألدماغ)““ :لقد خرجنا من حرب
فيتنام وأقتنعت بصسرأحة أننا قادرون على
أل- -نصس- -ر ‘ ح- -رب أل- -ع- -رأق وف -ع -ل -ن -ا ذلك،
أن- -تصس- -رن- -ا ‘ ح- -رب أل- -ع- -رأق ب -ع -د أت -ب -اع
أسسÎأتيجية زيادة عدد ألقوأت ،وضسحيت
من أجلها بكل شسيء Ãا ‘ ذلك طموحاتي
ألرئاسسية““.
وأشسار ماك ‘ Úمذكرأته إأ ¤معارضسته
ل -ل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي ‘ ك-ث Òم-ن ق-رأرأت-ه
وم-ن-ه-ا ت-ع-ي Úج-ي-ن-ا ه-اسس-ب-ل ل-رئ-اسس-ة وكالة
ألسستخبارأت أŸركزية أألمريكية ،إأذ حث
ماك ÚزمÓءه أعضساء ›لسس ألشسيوخ على
رفضس ترشسيح هاسسبل Ÿنصسب مدير وكالة
ألسس -ت -خ -ب-ارأت أŸرك-زي-ة بسس-بب ت-اري-خ-ه-ا
وضس -ل -وع -ه -ا ‘ ع-م-ل-ي-ات ت-ع-ذيب ألسس-ج-ن-اء
وأŸعتقل.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عرإقيل تهّدد إسستمرإر إلبعثة إأل‡ية ‘ جمهورية إفريقيا إلوسسطى
ل· اŸت -ح -دة صش -ع -وب -ة ‘ إاي-ج-اد
Œد ا أ
لرسشالهم إا ¤جمهورية افريقيا
عناصشر إ
الوسشطى التي تششهد نزاعا وأاعمال عنف
ششبه يومية واضشطر أاك Ìمن ربع سشكانها
إا ¤الهرب من منازلهم منذ .2013
وت -ع -م -ل ب -ع -ث -ة أأل· أŸت -ح -دة ‘ إأف -ري-ق-ي-ا
أل -وسس-ط-ى (م-ي-ن-وسس-ك-ا) ع-ل-ى أألرضس م-ن-ذ 2014
Ÿنع حدوث أعمال عنف ‘ أقاليم تسسيطر على
ألقسسم أألك Èمنها أÛموعات أŸسسلحة ألتي
تتقاتل للسسيطرة على أŸوأرد وترسسيخ نفوذها.
·Ó
و‘ أكتوبر  ،2017طلب أألم Úألعام ل أ
أŸت -ح -دة أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيشس ت-ع-زي-زأ ل-ل-ب-ع-ث-ة،
م -ؤوّك -دأ أّن -ه ““ي-درك ألصس-ع-وب-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا
عملية ◊فظ ألسسÓم ﬁدودة أŸوأرد““.
و‘ م -ن -تصس -ف ن -وف-م ،Èوأف-ق ›لسس أألم-ن
على أرسسال  900عنصسر إأضسا‘ لتعزيز بعثة يبلغ
عددها عشسرة آألف شسخصس أصس.Ó
لكن  400فقط من ألعناصسر  900أŸوعودين
وصسلوأ بعد سستة أشسهر ،وقالت إأدأرة عمليات
حفظ ألسسÓم ‘ أل· أŸتحدة أن ““ألعسساكر
 900ألذين سسمح ألقرأر  2387بإارسسالهم بدأوأ
ينتشسرون““.
وسسينهي وصسولهم سستة أشسهر من أÙادثات

أل- -ك -ث -ي -ف -ة إلق -ن -اع أل -ب -ل -دأن ألعضس -اء ‘ أل·
أŸتحدة بإارسسال قوأت أ ¤جمهورية أفريقيا
أل -وسس -ط -ى ،ف -ق -د ّ” ألتصس -ال ت -ب -اع -ا ب-ك-ل م-ن
ألÈأزي- -ل وك- -ن- -دأ وك- -ول- -وم- -ب -ي -ا وك -وت دي -ف -وأر
وألورغ -وأي ،ل -ك -ن أي -ا م -ن ه -ذه ألتصس-الت ⁄
يسسفر عن نتيجة.

نقاط ضسعف كÈى
وأّك - -د ت- -ي- -اري فÒك- -ول- -ون أÿب ‘ Òشس- -وؤون
جمهورية أفريقيا ألوسسطى ‘ ““أŸعهد ألفرنسسي
للعÓقات ألدولية““ أن ““هذأ ل يعني أن ل أحد
ي-ري-د أل-ذه-اب أ ¤مسس-ت-ن-ق-ع ج-م-ه-وري-ة أفريقيا
ألوسسطى ،بل يعني أن هذأ أŸسستنقع ل يفيد ‘
شسيء ،هناك مسستنقعات أخرى يندفعون أليها““.
و‘ ت- -ق- -ري- -ره- -ا ألخ Òأل -ذي صس -در أوأخ -ر
 ،2017أع - -ل- -نت ›م- -وع- -ة ألزم- -ات أل- -دول- -ي- -ة
(أنÎناشسونال كرأيزيسس غروب) أنه ““مثل كثÒ
م- -ن م- -ه- -م- -ات أل· أŸت- -ح- -دة ،ظ -ه -ر ‘ ق -وة
مينوسسكا عدد من نقاط ألضسعف ألكبÒة ،فهي
أول صس -غÒة أ◊ج -م وسس -ي -ئ-ة أل-ت-ج-ه-ي-ز ،وح-ي-ال
تكاثر ““ألنقاط ألسساخنة““ ،أصسبحت أŸهمة تفوق
قدرة ألبعثة بشسكل كب.““Ò

حبا بإانششاء منطقة التجارة ا◊ّرة القارية
مر ّ

غوتÒيسس يدعو إ ¤دعم جهود إحÓل إل ّسسÓم ‘ أإفريقيا

لم Úال-ع-ام
دع -ا أان -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسس ا أ
ل· اŸتحدة دول العا ⁄إا ¤دعم اŸسشاعي
ل أ
اŸبذولة من أاجل إاحلل السشلم والرخاء ‘
لفريقية.
القارة ا أ
وق- -ال غ- -وتÒيسس ‘ ،رسس- -ال- -ة Ãن- -اسس- -ب- -ة ي- -وم
أفريقيا ،إأن إأنشساء منطقة ألتجارة أ◊رة ألقارية
أألف -ري -ق -ي -ة Áك -ن أن تشس -ج-ع أل-ت-ك-ام-ل أإلق-ل-ي-م-ي
و–رك أل -ن -م -و ألق -تصس -ادي وت -ول-د ف-رصس أل-ع-م-ل
ل -لشس-ب-اب أألف-ارق-ة ،ك-م-ا أن-ه-ا سس-ت-خّ-ف-ف م-ن وط-أاة
ألفقر وتفضسي إأ ¤قيام ›تمعات أك Ìأسستقرأرأ

وسسلما.
وأضساف““ :لقد أصسبحت أفريقيا بصسورة متزأيدة
تتو ¤بنفسسها شسق طريقها نحو أŸسستقبل ،وتشسكل
خ - -ط - -ة أل–اد أألف- -ري- -ق- -ي ل- -ع- -ام  2063ألروؤية
ألتوجيهية لتنمية أفريقيا ،وهي تتكامل تكامÓ
تاما مع خطة أأل· أŸتحدة للتنمية أŸسستدأمة
لعام  ،2030وتتيح للقارة جمعاء أسساسسا لبناء ألقدرة
ع -ل -ى أل -ت -ك -ي -ف ،و–ق -ي -ق أل -ت -ق -دم ألج -ت-م-اع-ي
وألقتصسادي..وتلتزم أأل· أŸتحدة ألتزأما كامÓ
بإاسسدأء ألدعم ألفريقيا فيما تبذله من جهود““.

لضشراب
رفاق الزفزا‘ يلتحقون با إ

ألرئيسس دأنيال أورتيغا.
وك- -انت ألشس- -رأرة أل- -ت- -ي ف -ج -رت أل -غضسب
ألشسعبي إأصسÓح Ÿعاشسات ألتقاعد من خÓل
زي - -ادة أŸسس - -اه - -م - -ات .وم- -ع أن أ◊ك- -وم- -ة
ترأجعت عنه بسسرعة ،أصسبح ذريعة ◊ركة
سس -خ -ط أوسس -ع ،ل -ل -ت -ن -دي -د ب-ن-قصس أ◊ري-ات
وأŸطالبة باسستقالة رئيسس ألدولة.

ع Èإلعا⁄

الرباط :أف -اد أح -د أعضس-اء ه-ي-ئ-ة دف-اع
م-ع-ت-ق-ل-ي أل-ري-ف ب-ال-دأر أل-ب-يضس-اء ،أن ن-اصس-ر
ألزفزأ‘ ،ما يزأل قيد إأضسرأبه عن ألطعام،
رأفضس- -ا أن ي- -وق -ف -ه ،أح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى سسÒ
ﬁاكمته.
أ Èÿنشسرته أÙامية ،بشسرى ألرويسسي،
أل- -ت- -ي أضس- -افت أن  11م-ع-ت-ق Ó-آأخر أعلنوأ
إأضس -رأب -ه -م أيضس -ا ع -ن أل-ط-ع-ام وه-مﬁ :م-د
أ◊اك -يﬁ ،م-د أÛاوي ،ن-ب-ي-ل أح-م-ج-ي-ق،
أشسرف أليخلو‘ ،عبد ألعا‹ حود ،جمال
مونا ،جوأد بنعلي ،زكرياء أدهشسور ،جوأد
بنزيان ،عمر بوحرأسس ،وأحمد حاكمي.

اŸرشّشحون لرئاسشة ا◊كومة العراقية
بغداد :كشس -ف مصس-در سس-ي-اسس-ي ع-رأق-ي
م -ط -ل -ع ع-ن أب-رز أألسس-م-اء أŸرشس-ح-ة لشس-غ-ل
م-نصسب رئ-يسس أ◊ك-وم-ة أل-ع-رأق-ي-ة أŸق-ب-ل-ة،
م - -ؤوك - -دأ أن رئ - -يسس أل - -وزرأء أ◊ا‹ ح- -ي- -در
ألعبادي أوفر أŸرشسح Úحظا لشسغل هذأ
أŸنصسب.
وقال أŸصسدر““ :ألشسخصسيات أألوفر حظا
وأألقرب لنيل منصسب رئيسس ألوزرأء وبحسسب
أألول -وي -ة ه -وح -ي -در أل -ع -ب -ادي ،وب-ع-ده ف-ال-ح
أل -ف -ي -اضس ،وب -ن -فسس أل-درج-ة قصس-ي ألسس-ه-ي-ل
وﬁمد شسياع ألسسودأ.““Ê

إاعصشار ““مكونو““ يصشل السشعودية
Óرصساد
‚ران :أعلنت ألهيئة ألعامة ل أ
وحماية ألبيئة ‘ ألسسعودية ،أمسس ألسسبت ،أن
أجوأء ﬁافظة أÿرخÃ( Òنطقة ‚رأن
جنوب أŸملكة) تشسهد نشساطًا ملحو ً
ظا ‘
ح- -رك- -ة أل- -ري- -اح وتشس- -ك- -يÓ- -ت م -ن ألسس -حب
أŸن -خ-فضس-ة م-ع أقÎأب أل-ع-اصس-ف-ة أŸدأري-ة
““مكونو““ من أŸنطقة.
وضسرب إأعصسار ““مكونو““ سسوأحل ﬁافظة
ظ -ف -ار ج -ن -وب سس -ل-ط-ن-ة ُع-م-ان ،مسس-اء أمسس
أ÷م -ع -ة ،مصس -ح -وًب -ا ب -ري -اح ق -وي -ة وأم -ط-ار
غ -زي -رة ،وتسس -بب ‘ مصس -رع شس -خصس Úح-ت-ى
أآلن.

ا◊وار متوّقف ‘ نيكاراغوا
ماناغوا :ب- -ع- -د خ- -مسس -ة أسس -اب -ي -ع م -ن
ألتظاهرأت و 78قتي Óو 900جريح ،توقف
أ◊وأر ألوطني ‘ نيكارأغوأ ،و ⁄يÎأجع
غضسب قسسم من ألناسس يطالبون باسستقالة

عفو عام عن  756سشجيًنا
أاديسس أاب- -اب -ا :أع - -ل - -نت وزأرة أل- -ع- -دل
أإلثيوبية ،عن إأسسقاط ألتهم عن  756شسخ ًصسا
من ألسسجناء ألسسياسسي Úبينهم معارضس بارز،
ما Áهد إلطÓق سسرأحهم ،وفًقا Ÿا نقلته
إأذأعة ““فانا““ أÙلّية ،أŸقّربة من أ◊كومة،
أمسس ألسس -بت ،ع -ن أل -ن -ائب أل -ع -ام أإلث -ي -وب-ي
برهانو زقاي.
وق -ال أل -ن -ائب أل -ع-ام ،إأن-ه ” أت-خ-اذ ق-رأر
أل -ع -ف -و ع -ن  756شس-خًصس-ا أت-ه-م-وأ ب-ج-رأئ-م
أرتكبت ‘ أوقات ﬂتلفة ،وإأسسقاط جميع
أل -ت -ه -م ع -ن-ه-م ،وم-ن ب Úه-ؤولء ““أن-در ق-اشس-و
ظ - -ق - -اي““ ن - -ائب رئ - -يسس ““ح - -رك- -ة  7مايو““
أŸعارضسة.

الصش Úتقيم علقات
دبلوماسشية مع بوركينا فاسشو
بك :Úأق -امت ألصس Úوب -ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و
أمسس عÓقات دبلوماسسية بعد ثÓثة أيام على
قطع ألبلد ألوأقع ‘ غرب أفريقيا عÓقاته
مع تايوأن.
وك -ان إأع Ó-ن إأق -ام -ة أل -عÓ-ق-ات م-ع ب-كÚ
م -ت -وق -ع -ا م -ن -ذ أن أع -ل -نت وأغ -ادوغ-و ق-ط-ع
ع Ó-ق -ات-ه-ا م-ع ت-اي-ب-ي-ه أل-ت-ي ت-وأج-ه ت-رأج-ع-ا
متوأصس Óمنذ سسنوأت Ÿصسلحة ألصس‘ Ú
ألدول ألنامية.

إاضشراب يششل الÈازيل
برازيليا :وأصس -ل سس -ائ-ق-و ألشس-اح-ن-ات ‘
ألÈأزيل أحتجاجهم ألذي أدى إأ ¤إأصسابة
قطاعات رئيسسة ‘ أك Èأقتصساديات أمريكا
ألشس -م-ال-ي-ة ب-الشس-ل-ل ،وإأ ¤وضس-ع ألسس-ائ-ق‘ Ú
موأجهة مع ألرئيسس ألÈأزيلي ميشسيل تامر،
ألذي أجاز أسستخدأم ألقوة ألعسسكرية لفتح
ألطرق ألرئيسسة.
ودخ -ل ألح -ت -ج -اج ي -وم -ه ألسس -ادسس أمسس
وأصس - -درت سس- -او ب- -اول- -و أك Èم- -دن وم- -رك- -ز
أقتصسادي ‘ أمريكا أ÷نوبية حالة ألطوأرئ
مثلما فعلت ريو دي جانÒو.
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«اŸسضفوف» طبق األجداد العريق الذي أادخل
الطبخ ا÷زائري العاŸية
لعياد هو سسيد اŸوائد بدون منازع ،الطبق
لقراح ‘ ولئم الزواج واÿتان و‘ مناسسبات ا أ
لفراح وا أ
هو ا◊اضسر الدائم ‘ ا أ
لز‹ ال -ذي ح -ق -ق ال-ع-اŸي-ة Ãواصس-ف-ات-ه وط-ق-وسس-ه اÙل-ي-ة ه-و ب-اخ-تصس-ار ط-ب-ق «اŸسس-ف-وف» ..وه-و وح-ده ي-خ-تصس-ر وح-دة
ا أ
ا÷زائ-ري Úرغ-م ت-ن-وع ث-ق-اف-ت-ه-م وت-ع-دد ت-ق-ال-ي-ده-م وأان-ظ-م-ت-ه-م الغذائية ،ويعكسص بسساطة ›تمعنا وروح تضسامن أافراده
وعبقرية نسسائه ‘ إاعداد هذا الطبق الذي يصسنع التميز والتفرد للطبخ ا÷زائري واŸغاربي عموما.
ميلةﬁ :مد بوسسبتة

äÉ«fÉ°†eQ
الفرن ا◊جري سسّر الذوق اŸتميّز الذي يأاسسر الزبائن طوال السسنة

ﬂب ـ ـ ـزة «الشضيـ ـ ـخ بوبك ـ ـ ـر» بال ـ ـبـ ـ ـرج...
 80سضن ـة ‘ خ ـدمـ ـة الزبائـ ـ ـن

سضيد مائدة السضحور ‘ شضهر الصضيام

«ّﬁور» ميلة لّذة فوق العادة

تشس-ت-ه-ر ولي-ة م-ي-ل-ة ب-ط-ب-ق ي-دعى «أّÙور»
وهوطبق ينفرد عن غÒه من أأنوأع ألكسسكسسي
من حيث طريقة إأعدأده فهوناعم وحباته
دق -ي -ق -ة يسس -ق-ى Ãرق أأب-يضض ي-زي-ن ب-ال-ب-يضض
أŸسس- -ل -وق و◊م أÿروف وأل -دج -اج أأوأيضس -ا
بكريات ألكفتة .وهوما جلعه طبقا مطلوبا
بكÌة وكثÒأ ما حصسد جوأئز ‘ ﬂتلف
أŸسسابقات.
ت-ت-ع-دد أأن-وأع أل-كسس-كسس-ي وت-خ-ت-ل-ف أأشسكال
–ضس« Òأل - -كسس - -كسس - -ي» وط- -ه- -ي- -ه ب Úه- -ذه
أŸنطقة وتلك من ربوع أ÷زأئر ألشساسسعة،
لكن ألتقاطع يكمن ‘ ألتغليب ألدأئم لطبق
أل-كسس-كسس-ي وه-وج-م-ل-ة م-ن ح-ب-ي-ب-ات أل-دقيق
أŸسس -ت -دي -رة ،ي -فضس -ل ك-ثÒأ م-ن أ÷زأئ-ريÚ
تناوله أأيام أ÷معة ،ونادرأ ما يخلو غدأء
أل-ع-ائ-ل-ة ج-زأئ-ري-ة م-ن-ه ،وي-ت-ن-اول ب-ع-د صسÓة
أ÷م -ع -ة م -ن ه -ذأ أل -ط -ب -ق أŸت -وأرث أل -ذي
ي -ط -ه -ى ‘ أل -غ-الب Ãرق ألّ-ل-ح-م أأوأل-دج-اج،
مصسحوبا بالبطاطا وسسائر أÿضسروأت.

من هنا
وهناك

بعد الد‰ارك..
دعوة Ÿنع الصضائمÚ
عن العمل ‘ أاŸانيا
دع- -ا مشس -رع م -ن ح -زب أل -ب -دي -ل م -ن أأج -ل
أأŸانيا أŸناهضض للمهاجرين إأ¤
م - - - -ن - - - -ع أألط - - - -ب - - - -اء
وأŸمرضسات
وأل -ط -ي -اري -ن وسس-ائ-ق-ي
أ◊افÓ-ت وأل-قطارأت

ت -ق -ول ألسس -ي -دة (سض.ز) م -ن م -ي -ل -ة أأن ط -ب -ق
ألكسسكسسي أأو»أّÙور» هوألطبق أألول ألذي
ي -ط-ل-ب-ه أأف-رأد أل-ع-ائ-ل-ة وه-وأل-ط-ب-ق أŸفضس-ل
ألذي يقدم للضسيوف ويجب أأن يكون متوفرأ
على مدأر ألسسنة .كما يجب أأن يكون حاضسرأ
ول- -وم- -رة وأح- -دة ع- -ل -ى أألق -ل ‘ أألسس -ب -وع.
وه -وأألك Ìط -ل -ب -ا خ-اصس-ة م-ن ط-رف أل-ك-ب-ار
وألشسيوخ ول ينافسسه أأي طبق آأخر مهما كانت
قيمته ألغذأئية .وتضسيف أ◊اجة زليخة أأنه
عندما Œتمع ألعائلة يكون طبق ألكسسكسسي
أأوألÈب -وشس -ة ح -اضس -رأ أأيضس-ا م-وشس-ح-ا ب-ق-ط-ع
ألّلحم وأÿضسروأت وأŸرق أألحمر.

«العولة» التي تخّزن ألوقات الشضّدة
وا÷ذب والطوارئ

«أل- -ع- -ول- -ة» ك- -م- -ا ت- -ع- -رف ب Úأل- -ع- -ام- -ة م -ن
أ÷زأئري ،Úهي تلك أŸوأد ألغذأئية ألتي
ت-خ-زن ب-ع-ي-دأ ول ي-ت-م ت-ن-اول-ه-ا أأوأسس-ت-هÓكها
وإأخفاؤوها لوقت أ◊اجة وألشسدة وألطوأرئ،
وهذأ أإلجرأء ل يقوم إأل على طبق وأحد
هوألكسسكسسي وذلك كون يصسنع من ألسسميد
أŸفتول ويسستطيع مقاومة ﬂتلف ألظروف
ويسسهل أدخاره Ÿدة طويلة دون أأن يتعرضض
للفسساد وألتلف .فكان ‘ بيت كل جزأئري
طعام للعولة للطوأرئ  .كما كان عليه أ◊ال
أأوقات ألثورة ألتحريرية ،حيث كانت ألنسسوة
تخبئن أأكياسسا من ألكسسكسسي وألسسميد تلجأان
إأليها ح Úتشستد بهم أليام وكن أأيضسا يزّودن
أÛاه - -دي- -ن ب- -ه- -ذه أألك- -ل- -ة ذأت أألسس- -رأر
ألعديدة.
أŸسسلم Úمن ألعمل ‘ رمضسان إأذأ كانوأ
صسائم.Ú
تضسم أأŸانيا نحو أأربعة مÓي Úمسسلم بينهم
أأترأك يعيشسون بها منذ عقود ،ومهاجرون
وطالبو ÷وء وصسلوأ خÓل ألسسنوأت ألقليلة
أŸاضسية وفر كث Òمنهم من ألصسرأعات ‘
سسوريا وألعرأق ومناطق أأخرى.
قال ألسسياسسي ألذي ينتمي ◊زب ألبديل
من أأجل أأŸانيا مارتن سسيكرت ،إأن أأصسحاب
ألعمل غ Òألقادرين على إأعطاء أŸسسلمÚ
ألصسائم Úمناوبة ليلية أأو‘ ألصسباح ألباكر،
ينبغي أأن يتاح لهم جعلهم يسستغلون بعضض
عطلهم ألسسنوية ،خÓل شسهر رمضسان.
تسس -اءل ألسس -ي -اسس -ي عضس -و ÷ن -ة ألشس -ؤوون
أل -ع -م -ال -ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ب-الŸÈان «Ÿاذأ
ينبغي Ÿريضض أأن يخضسع لعملية على أأيدي
جرأح  ⁄يشسرب أأي شسيء Ÿدة  12سساعة؟».
وأأضساف «Ÿاذأ ينبغي أأن يتم نقل أأناسض على
أأيدي آأخرين رÃا يعانون من مشسكÓت ‘

«التويزة»والتضضامن
‘ فتل الكسضكسضي ب Úالنسضوة

ك - -م ك - -انت ه- -ذه ألصسّ- -ور ت- -ت- -ك- -رر ب- -ب- -ي- -وت
أ÷زأئري Úوخاصسة باألرياف ،صسورة ألنسسوة
وهن يجتمعن ‘ بيت وأحد وقد أأت Úمن كل
ب - -يت م - -ن أ÷Òأن وأأله- -ل وأألق- -ارب وروح
 Óق -ل -وب -ه -ن ،ي -ج -ت-م-ع-ن ح-ول
أل -تضس -ام -ن “ أ
قصس-اع-ي م-ل-ئت ب-السس-م-ي-د وح-ول-ه-ن غ-رأب-يل
ﬂت -ل -ف -ة أألشس -ك -ال وك -ل -ه-ن نشس-اط وح-ي-وي-ة
ي -رددن أأغ -اﬁ Êتشس -م -ة وم -دأئ -ح ب-أاصس-وأت
خافتة توحي بحيائهن ورقة أأنفسسهن ‘ .جو
من أŸرح وأŸتعة وأŸؤوأنسسة يقضس Úأأوقاتا
طويلة دون شسعور باŸلل ول بكلل ،لينتهي
بهم أŸقام عند ألغروب وقد أأعددن أأكياسسا
من ألكسسكسسي وألسسعادة تغمر أ÷ميع .تلكم
صس -ورة م -ن صس -ور أل -ت -وي -زة ،ه -ذه أل -ظ -اه -رة
ألتضسامنية ألتي تكاد تختفي أليوم ‘ ظل
هذأ ألتطور ألرهيب وألبتعاد تدريجيا عن
تلك أ◊ياة ألبسسيطة.
غالبا ما يتم تقد Ëهذأ ألطبق أللذيذ ‘ كل
أألعمال ألتضسامنية و‘ كل أأشسكال ألتويزة
على غرأر ألتويزة ‘ أ◊صساد أأو‘ تغطية
سسقوف أŸنازل (ألضسالة) أأو‘ جنائز.
وألن هذأ ألطبق أسستطاع أأن يدخل ألعاŸية
وي -غ-زو أŸط-اع-م ح-ت-ى خ-ارج أأسس-وأر أل-وط-ن
فقد أأنشسئت مصسانع إلعدأده وحقق روأجا
كبÒأ غ Òأأن ألكسسكسسي أŸفتول باليادي
ألناعمة ل ينافسسه أأي مصسنع ،مهما تطورت
أآللت وتعددت ألتجهيزأت.

ألÎكيز وجفاف نتيجة صسومهم لسساعات؟».
ت-ري-د أŸسس-تشس-ارة أألŸان-ي-ة أأن-غ-ي Ó-مÒك-ل
أأŸانيا شساملة ومتعددة أألعرأق .ولطاŸا
أأكدت مÒكل أأن أإلسسÓم جزء من أأŸانيا
ودعت إأ ¤أل -تسس -ام -ح .ج -اءت تصس -ري -ح -ات
سس -ي -ك -رت ب -ع -دم -ا أأث -ارت وزي -رة ألن-دم-اج

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

«أافطر معنا وسسر ‘ أامان»

مائدة إافطار تنظمها الشضرطة للمسضافرين
نظمت مصسالح أامن ولية سسطيف عملية –سسيسسية إانسسانية “ثلت ‘ تنظيم مائدة إافطار جماعي لفائدة مسستعملي
لفراط ‘ السسرعة ،خاصسة خÓل
الطريق– ،ت شسعار «أافطر معنا وسسر ‘ أامان» ،التي تهدف أاسساسسا لتجنيب السسائق Úا إ
لفطار هذا من جهة ،وتعزيزا Ÿبدأا الشسرطة ا÷وارية من جهة أاخرى.
الفÎات التي تسسبق موعد ا إ
سسطيف :نورالدين بوطغان
ع -م -ل -ي -ة أإلف -ط -ار ه -ذه “ت ب -إاي -ع -از م-ن
أŸدي -ري -ة أل -ع-ام-ة أل-ت-ي أأع-طت ت-ع-ل-ي-م-ات
ت -قضس -ي بضس -رورة ت -وف Òك -اف -ة ألÎت -ي -ب-ات
أل Ó-زم -ة ل -غ -رضض إأ‚اح ه -ذه أل -ع-م-ل-ي-ة ‘
Óفطار
رمضسان ،من خÓل نصسب خيمة ل إ
أ÷م -اع -ي Ãح -اذأة م-ق-ر أألم-ن أ◊ضس-ري
ألثالث عشسر أŸقابل للمحطة ألÈية لنقل
أŸسسافرين بعاصسمة ألولية.
‘ نفسض ألسسياق ” ،وضسع نقطة مرأقبة
ع -ل -ى مسس -ت -وى أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م ،05
أأشس -رف ع -ل -ي -ه -ا إأط-ارأت م-ن مصس-ال-ح أأم-ن
أل- -ولي -ة ،ع -م -دوأ خ Ó-ل -ه -ا رف -ق -ة ب -رأع -م
ألكشسافة أإلسسÓمية على توزيع عدد هام
من أŸطويات ألتحسسيسسية على مسستعملي
أل -ط -ري -ق ،م -ع ت -ق -د Ëنصس -ائ-ح وإأرشس-ادأت
ل -ل-ت-ذك Òب-وج-وب أحÎأم ق-وأع-د ألسسÓ-م-ة
أŸرورية ،لتجنيبهم أإلفرأط ‘ ألسسرعة،
خاصسة خÓل أللحظات ألتي تسسبق موعد
أإلف -ط -ار ،ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ح-ي-ات-ه-م وح-ي-اة
غÒه -م ،ل-ت-ت-م ب-اŸن-اسس-ب-ة دع-وة أل-ع-ائÓ-ت
لتناول وجبة أإلفطار أŸنظمة على شسرفهم
حيث قدمت أأزيد من  100وجبة إأفطار
سساخنة.
لقيت هذه أŸبادرة أإلنسسانية ألكث Òمن

ل يخلو بيت ‘ أ÷زأئر من هذأ ألطبق
وÁكن أ÷زم بأانه دأخله أمرأأة تتقن إأعدأد
ألكسسكسسي ،وأأهمية هذأ ألطبق ومكانته ‘
ق -ل -وب أ÷زأئ-ري Úغ Òق-اب-ل ل-ل-ن-ق-اشض وق-د
يبالغ ألبعضض ‘ ألقول« :ألبيت ألذي ل يعد
فيه ألكسسكسسي ليسض بيتا «
أأي -ن -م -ا ح-ل-لت وأر–لت ‘ ج-ن-ب-ات أ÷زأئ-ر
ودوي -رأت -ه-ا ،ي-ح-دثك ألصس-ائ-م-ون ع-ن أأفضس-ل
ط- -ب- -ق لسس- -ح- -وره- -م ،أل- -كسس -كسس -ي أŸم -زوج
بالزبيب ‘ أأغلب مناطق ألوطن ،أأوبا◊ليب
وأل ّ-ل  Í-أأيضس -ا ،ي -ؤوك -د «ع -م-ي» أıت-ار أأح-د
ألشس -ي -وخ أل-ذي ل زأل ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ن-ظ-ام-ه
أل -غ -ذأئ -ي أل -ت-ق-ل-ي-دي وي-فضس-ل ت-لك أألط-ب-اق
ألقدÁة ألتي تعد بأايادي «ألعجوز» ل أأتناول
‘ سسحوري أأك Óآأخر عدأ ألكسسكسسي خاصسة
با◊ليب أأوألل « Íللكسسكسسي أأشسكال جذأبة
تسستهوي ألكبار وألصسغار.
تتنوع أألطباق ألتي يدخل فيها ألكسسكسسي
ك -م-ادة رئ-يسس-ي-ة وم-ن-ه-ا أل-كسس-كسس-ي أŸم-زوج
ب -ا÷ل -ب -ان-ة ،ح-يث ت-خ-ل-ط ب-ال-كسس-ك-ي ح-ب-ات
أ÷ل -ب-ان-ة ت-ع-ط-ي-ه ذوق-ا م-ت-م-ي-زأ ،م-ث-ل-ه م-ث-ل
أŸسس -ف -وف وخ -ل -ط أل -كسس -كسس-ي ب-السس-ك-ر ‘
ب -عضض أŸن -اط -ق وأل-زب-يب أأو ب-ال-عسس-ل أ◊رة
أأيضسا‡ ،ا يجعل له طعما ل Áكن ألسستغناء
عنه .يفضسل ألبعضض كسسكسسي ألشسع Òفهو من
Óمعاء شسأانه ‘ ذلك
ألناحية ألصسحية أأفضسل ل أ
شسأان ألكسسكسض أŸصسنوع من حبات ألبلوط
وألذي يعرف أنتشسارأ وأسسعا خاصسة بوليتي
جيجل وميلة نظرأ لقيمته ألغذأئية وعدم
إأضسرأره با÷هاز ألهضسمي ،ويوجد إأ ¤جانب
تلك أألنوأع وأألشسكال كسسكسسي يعد من ألذرة
خصس -يصس -ا Ÿرضس-ى أألم-ع-اء أل-دق-ي-ق-ة أل-ذي-ن
ي -ع -ان -ون حسس -اسس -ي -ة م -وأد أل -ق -م -ح وألشس -عÒ
ويعرف روأجا كبÒأ هوأآلخر.
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مائدة
الفطور

بوراك بالبيضض وا÷Í

شضطيطحة دجاج
ألسس-ت-حسس-ان وأل-ث-ن-اء وألشس-ك-ر م-ن ق-ب-ل كل
أŸوأط -ن Úأل-ذي-ن شس-ارك-وأ أأصس-ح-اب رج-ال
أألمن مائدة أإلفطار ،وهي ألعملية ألتي
سستتوأصسل طيلة هذأ ألشسهر ألفضسيل ،وذلك
ي-وم-ا ك-ل أأسس-ب-وع ،سس-ع-ي-ا ل-ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-يمات

Óمن ألوطني ألتي ل تنفك
ألقيادة ألعليا ل أ
ت -وصس -ي ب -ع -دم أدخ -ار أأي ج -ه -د ‘ سس-ب-ي-ل
غرسض ثقافة ألوعي أŸروري لدى ألسسائقÚ
خاصسة مع أرتفاع حصسيلة حوأدث أŸرور
وما تخلفه من خسسائر مادية وبشسرية.

اŸكّونات

برج بوعريريج /حبيبة بن يوسسف

أل-د‰ارك-ي-ة إأ‚رسست ويÈغ ضس-ج-ة ح-ي-ن-م-ا
دعت أŸسسلم Úألصسائم Úإأ ¤أأخذ إأجازة
‘ رمضسان لتجنب حدوث أأثر سسلبي على
أÛتمع .وقوبلت دعوتها بانتقادأت وأسسعة
Ãا ‘ ذلك م - -ن أ◊زب أل - -ل - -يÈأ‹ أل - -ذي
تنتمي إأليه.

ت - -واصس- -ل- -ون م- -ع- -ن- -ا
ت- - - -ذوق ﬂت - - -ل - - -ف
لطباق الرمضسانية
ا أ
ال- -ت- -ي “ي- -ز اŸائ- -دة
ا÷زائ-ري-ة ‘ الشس-ه-ر
لخ -ذ
ال- -فضس- -ي- -ل م -ع ا أ
ب -ع Úالع-ت-ب-ار إادخ-ال
ب -عضص ال -عصس -رن -ة ع-ل-ي-ه-ا
ح- - - -ت - - -ى ت - - -ت Ó- - -ءم وأاذواق
لي-ام اŸق-ب-ل-ة
ا÷م -ي -ع ،ك -م -ا سس-ن-ح-اول ‘ ا أ
لط- - -ب - -اق ال - -ع - -رب - -ي - -ة
ت- - -ق- - -د Ëب- - -عضص ا أ
لسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ت-زي-ن م-وائد بلدانها ‘
وا إ
هذا الشسهر ،صسح فطوركم وشسهية طيبة.

ضضبـط ‰ط اإلفطـار ُيثمـر فوائد جسضدية وروحية

ل ي - -زال خ- -ب- -ز ال- -ف- -رن ا◊ج- -ري بÈج
ب - -وع - -ري - -ري - -ج يسس - -ت - -ه- -وي الصس- -ائ- -مÚ
والزبائن ،طوال أاشسهر السسنة خاصسة ‘
شسهر رمضسان ،وبالرغم من إانقراضص تلك
اıاب -ز ال -ع -ري -ق -ة ،إال أان ب -ق -اء ﬂب-زة
لق -ب-ال
واح -دة ب -اŸدي -ن -ة أاب -ق -ى ع -ل -ى ا إ
وال - -ذوق اŸت- -م- -ي- -ز ل- -ه- -ذا اÿب- -ز ال- -ذي
توارثه الزبائن جيل عن جيل.

تعد ﬂبزة «ألشسيخ بوبكر» أıبزة ألوحيدة
أŸتبقية من أıابز أألربع ألتي تعود إأ¤
أأربعينيات ألقرن أŸاضسي وألتي ل تزأل تقدم
خبزأ  ⁄يتغ Òذوقه منذ  ٨0سسنة بأاحد أأعرق
أأحياء مدينة برج بوعريريج «حي ألزمالة»،
وهي ﬂبزة ” تشسييدها سسنة  1٩3٩من طرف
أأحد أŸعمرين وبقيت بعد أإلسستقÓل ‘ يد
ألشسيخ بوبكر بنورة ألذي بدوره أأورثها ألبنائه
وأأحفاده.
أıب- -زة ت- -ع -رف ي -وم -ي -ا إأق -ب -ال أآللف م -ن
أل -زب -ائ -ن سس -وأء ‘ شس -ه-ر رمضس-ان أأو‘ ب-اق-ي
أأشسهر ألسسنة Ÿا تقدمه من أأنوأع خبز متميز
ت-ق-ل-ي-دي ب-ن-ك-ه-ات ع-ري-ق-ة Œذب أŸسس-ت-هلك
وتأاسسره ليتحول إأ ¤زبون و‘ ل يفارقها ول
يفارق خبزها ألذي ينطوي على أأسسرأر ‘
أإلع -دأد وأل -ط -ه -ي ل ي -ع -رف -ه -ا إأل أأصس -ح -اب
أıبزة.
أأثناء توأجدنا بتلك أıبزة شسّدنا ألفضسول
Ÿع -رف -ة سس ّ-ر ك -ل ذلك أل -ت -وأف -د ل -ل -م-وأط-نÚ
بالرغم من ضسيق أŸكان وصسعوبة ركن ألسسيارة
ب -ح -يث ل ي -تسس -ع أÙل إلسس -ت -ي-ع-اب ك-ل ت-لك
أل -ط -وأب Òأل -ت -ي ت -خ -رج أ ¤غ-اي-ة أل-رصس-ي-ف،
لنكتشسف أأن كل ذلك يتمحور ‘ سسر ‚اح
يكمن ‘ ألفرن أ◊جري ألذي يختلف عن كل
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أıابز أألخرى.
شسّيد ألفرن أ◊جري أأثناء تشسييد أıبزة،
ويتكون من صسفائح حجرية ‘ قاعدة ألفرن
ألتي –مل أÿبز أأوما يطهى عليه وصسفائح
تشسكل سسقف ألفرن ول تتجاوز أŸسسافة بÚ
ألصسفائح ألسسفلى وألعلوية  50سسنتيم ،Îوأأغلق
ألفرن من أÿارج بجدأر من أآلجر أألحمر
ألقيم مع باب حديدية من ألفولذ ألثقيل،
يفتح ويغلق بوأسسطة مقبضض حديدي ضسخم.
يتم تشسغيل ألفرن بوأسسطة مدفع للنار يشستغل
ب -ال -غ-از ح-يث ي-ت-م إأح-م-اء أل-ف-رن دون –دي-د
لدرجات أ◊رأرة ويعتمد ‘ ذلك على أÈÿة
قبل أأن يتم إأدخال أأنوأع أÿبز أıتلفة إأليه،
ويتم تفقد أÿبز Ÿرأت عديدة حتى ينضسج،
وي -ع -ت-م-د أÿب-از ‘ ذلك ع-ل-ى خشس-ب-ة ط-وي-ل-ة
يدخل ويخرج بها ألصسفائح ألتي –مل أÿبز،
وهي نفسض ألصسفيحة ألتي تسستعمل إلدخال
أÿب-ز م-ب-اشس-رة ب-دون صس-ف-ائ-ح ع-ن-دم-ا ي-تعلق
أألمر باÿبز من أ◊جم ألكب.Ò
تقدم أıبزة عدة أأنوأع من أÿبز –مل
تسسميات متوأرثة حفظها ألزبائن على غرأر
خ -ب -ز «ج -اك -و» وخ -ب -ز «ف-وغ-اصض» وأأن-وأع م-ن
أÿب- -ز أıت -ل -ف -ة ك -خ -ب -ز أل -ق -م -ح ،ألشس -ع،Ò
أÿرطال ،وأأنوأع أأخرى من ألفرينة باإلضسافة
إأ ¤ت- -ق- -د Ëأأن -وأع م -ن «ألÈي -وشض» ب -أاشس -ك -ال
عديدة.
كما تقدم أıبزة خدمة ألطهي للعائÓت
وأل-ف-ن-ادق وأŸط-اع-م خ-اصس-ة ‘ أŸن-اسس-ب-ات،
أأين يتم طهي أŸشسوي بإادخال خرأف كاملة
‘ ألفرن ،وتعد مقصسدأ لعدد من أŸطاعم
وألفنادق بسسبب ألطعم أŸتميز لكل ما يطهى
دأخل ذلك ألفرن ألسسحري ألذي يرفضض أأبناء
وأأحفاد ألشسيخ بوبكر بنورة ألتخلي عنه.
ت -ب-ق-ى ﬂب-زة «ألشس-ي-خ ب-وب-ك-ر» آأخ-ر أıاب-ز
Ãدي -ن-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أل-ت-ي ل ت-زأل ت-ق-اوم
ألعصسرنة وألتكنولوجيا بفضسل إأرأدة ألشسباب
ألذين توأرثوأ أŸهنة فبعد أأن كانت Ãدينة
أل È-ج ﬂ 04اب -ز أأغ -ل-قت إأث-ن-ت Úأأب-وأب-ه-ا ‘
بدأية ألتسسعينيات ،ثم أأغلقت أıبزة ألثالثة
أأب -وأب-ه-ا أل-ع-ام أŸاضس-ي بسس-بب ن-قصض أل-ع-م-ال
وصسعوبة أإلشستغال ‘ تلك أıابز ،فهل هذه
أıبزة سستصسمد لسسنوأت أأخرى أأوتلقى نفسض
مصس Òسسابقاتها.

 3حبات بيضض مسسلوقة
كوب زيتون أأخضسر مُقطع دوأئر
فلفل حار ُمقطع دوأئر
بقدونسض
ملح  -فلفل أأسسود
جÍ
قطع ُ
ديول
زيت للقلي.

اŸكّونات:

طريقة التحضس:Ò

ت-زدأن أŸائ-دة أل-رمضس-ان-ي-ة ب-األط-ع-م-ة وأألط-ب-اق أıت-لفة ،حيث
تتفـنـن ربات ألبيوت بطبخ أأشسهى أأنوأع أألطباق ألدسسمة ،حتى
أأضسحى رمضسان ميدأناً للتسسابق ‘ صسنع ﬂتلف أألطعمة ،وما إأن
يرفع أألذأن حتى يندفع ألصسائم إأ ¤أŸائدة ويأاكل حتى تصسيبه
ألتخمة ويفقد قدرته على ألتنفسض أأوأ◊ركة.
من أأجل ذلك يقول أألخصسائيون أأن أأفضسل ألطرق إلنهاء ألصسوم
وألبدء باإلفطار بشسكل سسليم ،هوأإلفطار على ألتمر أأوألرطب
وأŸاء ،وفق ما أأوصسى به رسسولنا صسلى ألله عليه وسسلمŸ ،ا له من
فوأئد جمة؛ فالصسائم ألذي أسستنفد معظم وقود جسسده ،وهبطت
نسسبة ألسسكر ‘ دمه عن حدها أŸعتاد ،تعود إأليه قوأه سسريعًا
ويدب ألنشساط إأ ¤جسسمه ‘ أأقل من سساعة إأذأ أقتصسر إأفطاره على
أŸوأد ألسسكرية أŸوجودة بالتمر؛ فهوغني بالسسكريات أألحادية
ألتي تعطي سسعرأت حرأرية عالية ‘ فÎة زمنية قصسÒة لسسهولة
هضسمه وأمتصساصسه ،وليسض هذأ فحسسب ،بل إأن ألتمر Áد ألصسائم
أأيضس-ا ب-ال-ع-ن-اصس-ر أŸع-دن-ي-ة وأل-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات وأل-ك-رب-وهيدرأت ،كما
يسساعد ألتمر أŸعدة على ألهضسم ويطهرها وينظفها.
أأما أŸاء ،فهوضسروري إلعادة أ◊ياة إأ ¤أألنسسجة أ÷افة ،كذلك
فهو يعادل ألدم أŸركز ،كما Áنع تكون حصسى ألكلى بإاذأبة أألمÓح
ومنع ترسسبها .وأأضساف أıتصسون أأن لتقد ËصسÓة أŸغرب ،على
تناول ألوجبة ألرئيسسية ألدسسمة من ألفوأئد ألشسيء ألكثÒ؛ ألن
ألمتناع عن تناول ألطعام بعد أأكل ألتمر وشسرب أŸاء وألسسوأئل
يسسمح للمعدة وأألمعاء بامتصساصض ألسسكر وأŸاء ،كما يسسمح لهما
بالتنبه برفق وتدرج ،وترتفع نسسبة ألسسكر ‘ ألدم إأ ¤أŸسستوى
ألطبيعي فيعود أ÷سسم إأ ¤نشساطه وحيويته ويزول ألشسعور با÷وع،
كذلك عندما يكمل ألصسائم إأفطاره بعد هذأ ألنقطاع أليسسÒ
وأÛهود ألبد Êألبسسيط أŸتمثل ‘ صسÓة أŸغرب فلن يأاكل
بنهم.

ي-نصس-ح ألط-ب-اء ب-اح-تسس-اء ط-ب-ق م-ن ألشس-ورب-ة أل-دأف-ئ-ة ،ل-ت-نشس-يط
أÓÿيا وتعويضض نقصض ألسسوأئل ،فضس Óعن تناول طبق من ألسسلطة
ألطازجة ألتي –توي على فيتامينات وأأمÓح معدنية ،كما أأنها
Óمعاء ،وتسساعد ‘ حالت أإلمسساك.
مريحة ل أ
أأم-ا أل-وج-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة ف-ي-جب أأن ت-ك-ون م-ت-ن-وع-ة وشس-ام-ل-ة ÷ميع
أل-ع-ن-اصس-ر أل-غ-ذأئ-ي-ة م-ع ضس-رورة مضس-غ أل-ط-ع-ام ج-ي-دأ ،وع-دم م-لء
أŸع -دة ،ف -ي-م-ا نصس-ح ب-ت-ن-اول أ◊ل-وي-ات ب-ع-د سس-اع-ت ÚأأوثÓ-ث م-ن
أإلفطار ،ويفضسل أأن يكون بعد صسÓة ألعشساء وألÎأويح ،بهدف
Œنب بعضض أŸشساكل ألصسحية ألتي يتعرضض لها ألصسائم ،مثل
مشسكلة ألنتفاخ وسسوء ألهضسم.
ولتجنب ألشسعور بالمتÓء وألتخمة ينصسح بتقليل تناول ألسسوأئل
م-ث-ل أل-عصس-ائ-ر أأث-ن-اء ت-ن-اول أل-ط-ع-ام ،ألن-ه-ا ت-خ-ف-ف م-ن عصس-ارة
أŸعدة ،وهذأ يسسبب عسسر ألهضسم وأإلحسساسض
بالتخمة.
كما شسّددوأ على
ضس-رورة أل-ت-ق-ل-يل
ج -ري -دة
ة
م - -ن أألط - -ع - -م - -
ت
د
و
ء خاصص
 -ن- -ة ت- -عّ- -ا
‹
أل-ده-ن-ي-ة وأŸقا
س
س
س
ض
ل
ف
ص
ك
 ،ف- -ي -ه
‘ وج-ب-ة أإلف-ط-ار ،ك - -سعب““ تخصسيص -ك- -رË
ضس- -ان ال-
““الش
نحاول
وأ◊رصض على مضسغ
ة
م
ألطعام جيدأ وتناول لشس- -ه- -ر ر ن-وع-ة وغ-ن-يŸ -واط -ن
ري -ف ا
ت
م
أارك-ان
ي “يز
ه -ا ت -ع -ك - -وب م- -ن أل- -ن- -ع- -ن- -اع
ت
ل
أأوأل -ي-انسس-ون ل-ت-خ-ف-ي-ف م- -ن خ Ó- -وال-ت-ق-ال-ي-د ال والعا⁄
ت
الوطن
عوأرضض ألنتفاخ وعسسر ب-ال-ع-ادا م-ن-اطق
أل- - - -هضس- - - -م ،و‡ارسس- - - -ة ﬂت-ل-ف قاطبة.
سسÓمي
رياضسة أŸشسي بعد وجبة ا إ
ل
أإلفطار.

ح فطوركم
صض ّ

نقوم بفرم ألبيضض أŸسسلوق (فرم خشسن)
ُنضسيف ألزيتون أألخضسر وألفلفل أ◊ار
أŸقطع Úدوأئر أ ¤ألبيضض أŸفروم
ُنضسيف ألبقدونسض ،رشسة ملح وفلفل أأسسود
‘ ورقة «ديول» نضسع قطعت Úج ،Íثم نغطيها
Ÿح ّضسرة ،ثم نضسيف قطعت ÚجÍ
با◊شسوة أ ُ
فوقها ،ونّلف ورقة ألديول بشسكل أسسطوأÊ
‘ مقÓة نضسع كمية كافية من ألزيت ،ونقلي
ألبورأك.

÷Í
طاج Úا ّ
اŸكّونات
 10حبات بيضض
 200غ ج Íمبشسور
صسدر دجاج
ملح
توأبل
طريقة التحضسÒ
نقطع صسدر
ألدجاج أ¤
مكعبات ونطبخه
مع ألقليل من
ألبصسل وملح
وتوأبل

 4أأشسخاصض
 4قطع دجاج (صسدر وجوأنح) ،بحسسب أŸتّوفر
 3كؤووسض ماء
 5بيضض
 1بصسلة مفرومة
فلفل أأسسود
ملح
بقدونسض مفروم للتزيÚ
قليل من ألزيت
طريقة التحضس:Ò
‘ طنجرة ،نضسع زيت ،ألبصسل ،ألفلفل أألسسود
وألدجاج .يوضسع على ألنار مع ألتقليب.
نضسيف أŸلح و‰رق بقليل من أŸاء وتركها
تقلى برفق.
نضسيف كمية وفÒة من أŸاء .ونÎك أŸرق
يغلي حتى ينقصض حجمه ويسستوي أللّحم.
تكسسر ألبيضض ،يخلط قلي Óمع رشسة ملح
بالشسوكة وي ّصسب على أŸرق وألّلحم .نحركه
برفق ونغطي ألطنجرة .نÎكها على نار هادئة
حتى يتماسسك ويسستوي .نطفئ ونرشض من
فوقها ألبقدونسض أŸفروم .وتقدم بال ّصسحة.
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اÿب Òالقتصسادي اﬁمد حميدوشس لـ«الشسعب»

ألدينار سسيحافظ على نفسص أŸسستوى إأ ¤غاية 2019
أاك-د ال-دك-ت-ور اﬁم-د ح-م-ي-دوشس أان ال-دي-ن-ار سس-ي-ب-ق-ى ﬁاف-ظ-ا ع-ل-ى نفسس اŸسستوى
ا◊ا‹ إا ¤غاية عام  ،2019و ⁄يخف أان انتعاشس سسعر برميل البÎول سسيكون له
أاث-ر إاي-ج-اب-ي ع-ل-ى سس-ع-ر صس-رف ال-دي-ن-ار ،وداف-ع ع-ن ضس-رورة إادراج مشس-روع ال-ع-م-ل-ة
اŸشسفرة الذي من شسأانه أان يضسخّ ما ب 70 Úو 120مليار دولر ،ويرى أانه لتجنب أاي
ÓصسÓحات البنكية
عجز ‘ اŸيزانية نحتاج إا ¤سسعر بÎول بـ 72دولرا ،وتطّرق ل إ
مقÎحا إانشساء بنوك تنموية وكذا للتمويل غ Òالتقليدي.
ألضش -روري وضش-ع آأل-ي-ات ل-تشش-ج-ي-ع ق-ط-اع ع-ل-ى
حاورته :فضسيلة بودريشس
قطاع ،وبالتا‹ تطوير ألتصشدير ،وﬁور كل
«الشس- -عب»Ÿ :اذا ه- -ذا ال- -ت- -ده- -ور اŸزم -ن ذلك ألضشرأئب ،أي Ãعنى بإامكاننا تششجيع
ال-ذي يشس-ه-ده ال-دي-ن-ار ..خ-اصس-ة خÓ-ل دخ -ول أل -ع -م -ل-ة ألصش-ع-ب-ة إأذأ ّ” إأطÓ-ق ن-ظ-ام
ﬁفز لكل ما يتعّلق بالسشتثمارأت أŸالية،
لخÒة؟
السسنوات ا أ
الدكتور اﬁمد حميدوشس :إأن ألدينار إأذأ ع- -ل -ى أع -ت -ب -ار أن -ه م -ن خ Ó-ل أل -ت -ح -ف -ي -زأت
ع -رف ب -ال -ع -م-ل-ة ألصش-ع-ب-ةÃ ،ع-ن-ى إأذأ أرت-ب-ط وألسش- -ت- -ث- -م- -ارأت أŸب- -اشش- -رة ،ت -ك -ون ه -ن -اك
بالتجارة أÿارجية أي ألصشادرأت وألوأردأت –ف -ي -زأت ضش -ري -ب -ي-ة ل-لسش-وق أŸا‹ ،وألسش-وق
وألسشلع وأÿدمات ،وأيضشا ألتحويÓت أŸالية أŸا‹ ينبغي أن يفتح ،أي من يكون له مششروع
ب-ال-ع-م-ل-ة ألصش-ع-ب-ة ،وي-ت-م-ث-ل ‘ ألسش-ت-ث-م-ارأت يتوجه إأ ¤ألبنك ثم نحو ألبورصشة أي يبحث
أŸباششرة وأألرباح ألتي –ّول إأ ¤ألششركات ع -ن ألدخ -ار أل -وط -ن -ي ،وب -ه-ذأ ألصش-دد Áك-ن
من خارج أ÷زأئر ومن دأخلها ،أو تلك ألتي ألقول أنه Áكن فتح ألسشوق أŸا‹ دوليا أي
ي -ح -ول -ه -ا أŸق -ي -م -ون ‘ أÿارج م -ن أ÷ال-ي-ة لسشتقطاب أألجانب إلحضشار ألعملة ألصشعبة
أ÷زأئرية ،كلها “نح رصشيدأ أو “ثل ميزأنية وأ÷زأئ -ري ي-ت-ع-ام-ل ب-ال-دي-ن-ار وم-ن ث-م ت-ك-ون
ألبنك أŸركزي ،وهذأ ألرصشيد تقابله كتلة من للجزأئر وفرة ‘ ألعملة ألصشعبة.
أال ت - - -رون أان م - - -وسس - - -م ا◊ج وع- - -ودة
ألدينار وهي ألتي “نح قيمة للدينار ،وألكتلة
تعرف أنها تزيد ألن أ÷زأئر تششهد ‰وأ ،لكن اŸغÎب Úمن اÿارج يشسعل اŸضساربة ‘
أإلشش- -ك- -ال أل- -ق- -ائ- -م إأذأ ك- -انت زي- -ادت -ه مÈرة ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ..ه-ل هي ‘ ا◊قيقة
أقتصشاديا ،وإأذأ ل توأفقها ألتجارة أÿارجية وال- -واق- -ع أاسس -ب -اب سس -ل -ب -ي -ة أام –وي -ل -ه -م
فإان ألدينار سشوف ينهار ل ﬁالة ،سشوأء ‘ للعملة إايجابية؟
@@ ‘ أألصشل ل يخفى أنه قبل نهاية ألسشنة
أإلطار ألرسشمي أو غ Òألرسشمي.
قامت أÿزينة ألعمومية بالتعامل مع ألبنك
إأرسساء آأليات جبائية و–فيزية لتطوير
أŸركزي لتغطية ألعجز ،لكن أإلششكالية تكمن
أ’دخار
‘ كمية ألنقد ألتي تضشّخ ،أي  50باŸائة من
ل
أ
ا
و
.
.
ر
ا
ن
ي
د
ل
ا
ق
كيف Áكن وقف انزل
أل-دخ-ل أل-ق-وم-ي –ول ك-ت-ل-ت-ه أل-ن-ق-دية لقطاع
ت -ع -ت -ق -دون أان ج -ه -ات م-ا ب-ات ي-زع-ج-ه-ا أÿدمات ،و 85باŸائة –ول لتجارة أ÷ملة
ع -ودة ال -ن -م-و ‘ ا÷زائ-ر و–اول ضس-رب وأل -ت -ج -زئ -ة وألسش -وق غ Òأل -رسش -م-ي-ة ،وق-ط-اع
النقد؟
أÿدم- -ات Ÿا ت -ك -ون –ت ق -بضش -ت -ه أل -ك -ت -ل -ة
@@ لششك أن- - -ه ب- - -ال - -ع - -ودة إأ ¤أسش - -اسش - -ي - -ات ألنقدية أإلضشافية وألزأئدة ‘ غياب أرتفاع
ألقتصشاد ،فإان هذه ألكتلة عوضص أنها تششجّع دخ- -ل أŸوأط- -ن و–سش- -ن أألج- -ور ،ف -إان ه -ذه
من جهة أي وضشع آأليات جبائية و–فيزية ألزيادة ل توجه إأ ¤تلبية ألطلب ،وإأ‰ا تأاخذ
ل- -ت- -ط- -وي- -ر ألدخ- -ار ،وه- -ذأ ألدخ- -ار ي- -وج- -ه منحى آأخر حيث –ّول إأ ¤أŸضشاربة و‚دها
لÓ-سش-ت-ث-م-ار ،وع-ن-دم-ا ي-وج-ه لÓ-سش-ت-ثمار هذأ ‘ تذهب إأ ¤ألعقار وألذهب وألعملة ألصشعبة
معناه أنه طريقة مباششرة تنتج ألسشلع وتقلصص وأŸب -ا ،Êوأع -ت -ق -د أن سش -ع -ر صش -رف أل-ع-م-ل-ة
من ألسشتÒأد أو توفر سشلع قابلة للتصشدير.
ألصشعبة مع نهاية ألعام أ÷اري ،حيث يصشبح
و‘ هذأ ألباب ،ل توجد جهات ،بل هناك صشرفها ‘ ألسشوق ألسشودأء بنحو  23ألف دينار
مصش -ال -ح وف -ق -ا ل -ل -ن-ظ-ام ألق-تصش-ادي ،إأذأ م-ن

نحتاج إأ ¤أن يكون سشعر برميل ألنفط ‘
حدود ألـ 72دولر ،وألذي يفوق هذأ أŸسشتوى
سشيكون زيادة ‘ أŸدأخيل ،وحتى ‘ ظلّ ششحّ
أإليرأدأت وأألزمة ‘ أŸيزأنية خÓل أألششهر
أŸاضشية ،لكن Áكن ترقب عودة ألنتعاشص
للميزأنية بدأية من ششهر أوت أŸقبل حيث
سشيتحقق توأزن ‘ أŸيزأنية ،وباإلضشافة أإ¤
ذلك ‘ ششهر سشبتم ÈأŸقبل صشندوق ضشبط
أŸوأرد سش -وف ي -ت -ع ّ-زز ،وق -ب -ل ن -ه -اي -ة ألسش-ن-ة
أ÷ارية سشوف يتوفر هذأ ألصشندوق على ما ل
يقل عن  5مÓي Òدولر.

إأدرأج مشسروع ألعملة أŸشسفرة

ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م -ون آال -ي -ة ال-ت-م-وي-ل غÒ
لثارها
التقليدي ..وما هي توقعاتكم آ
على اŸدي Úالقريب واŸتوسسط؟
@@ أتأاسشف أنه ”ّ إألغاء مادة ‘ قانون أŸالية
وبذلك سشيمنع أسشتعمال ألعملة أŸششفرة ،لكن
‘ أ◊ق- -ي- -ق- -ة ي- -ن- -ب- -غ- -ي تشش -ج -ي -ع أإلط -ارأت
وأŸتعامل Úوأصشحاب أŸششاريع ‘ أ÷زأئر
على أسشتعمال ألعملة أŸششفرة ،وبذلك تصشبح
أ÷زأئ- -ر أول دول- -ة ع- -رب- -ي- -ة ت -درج -ه -ا ح -ي -ز
ألسش -ري -ان ،ل -ذأ أقÎح إأدرأج مشش -روع أل -ع -م -ل -ة
أŸششفرة ويكون تابع للبورصشة ،وإأذأ ‚ح هذأ
أŸششروع فإانه من ششأانه جلب ألسشيولة أŸالية
من ألعملة ألصشعبة للجزأئر أي تدفق ما بÚ
 70إأ 120 ¤مليار دولر دفعة وأحدة.

لـ 100أورو.
@ على ضسوء توقعاتك وحسسب تقديرك
ل التحديات
ما هو مسستقبل الدينار ‘ ظ ّ
الراهنة؟
@@ سش -ي -ب -ق -ى أل -دي -ن -ار ﬁاف -ظ -ا ع-ل-ى ن-فسص
أŸسشتوى إأ ¤غاية عام  ،2019لكن بعد أرتفاع
أسشعار ألبÎول سشيتغ Òأألمر ،حيث إأن حجم
ألسشتÒأد سشوف يزيد على أعتبار أن ألعملة
ألصشعبة متوفرة

نحتاج إأ ¤سسعر برميل ألنفط بـ 72دو’ر

@ ما هي انعكاسسات ارتفاع سسعر البÎول
إا ¤سس -ق -ف الـ 80دولر ع-ل-ى الق-تصس-اد

الوطني؟
@@ بالفعل أ÷زأئر ليسشت ‘ أزمة ،ألن نسشبة
ألنمو ليسشت سشلبية كونها تناهز مسشتوى ألـ 2.3
باŸائة وألدخل ألقومي ‘ حدود ألـ 200مليار
دولر ،أي أ÷زأئ -ر ت -ع -ك -ف ع -ل -ى إأن-ت-اج ث-روة
سشنوية تÎأوح ما ب 4 Úإأ 6 ¤مÓي Òدولر،
وألقتصشاد ألذي ينتج ألÌوة ليسص ‘ أزمة،
ويجب أإلششارة باŸوأزأة مع ذلك أن أ÷زأئر
ليسشت كذلك ‘ أزمة مالية ،ول تعا Êمن أزمة
نظامية على مسشتوى ألبنوك ،ف Óيوجد أي
بنك مفلسص ،وخÓصشة ألقول أنه لدينا أزمة
ميزأنية ،ولكي نصشل إأ ¤توأزن ‘ أŸيزأنية،

‘ انتظار إا“ام برنامج تهيئة ا◊ظÒة الفندقية العمومية

فرصص سسياحية أخرى قد تضسيع ‘ موسسم أ’صسطياف أŸقبل
الفعل السسياحي ليسس تصسرفا ارŒاليا وإا‰ا يخضسع لتخطيط مسسبق

يتوّقف مسشار ألنهوضص بالسشياحة ‘ جانب هام منه على مدى ألتقدم ‘
أ‚از برنامج عصشرنة أ◊ظÒة ألفندقية ألعمومية ،ألتي رصشدت لها ألدولة
قبل سشنوأت موأرد مالية معتÈة بحوأ‹  1مليار دولر ،للرفع من طاقة
أإليوأء و–سش Úأإلطار ألفندقي وباألخصص ترقية أÿدمات ألتي تششّكل
ألعنصشر أ÷وهري ‘ أŸنافسشة عن طريق ألتكوين وألتأاهيل ،خاصشة أمام
أتسشاع نطاق ألفنادق ألتابعة للقطاع أÿاصص وألتي بدأت تدخل ألنششاط.
إأذأ كانت بعضص أŸؤوسشسشات وعددها ﬁدود قد أنهت عمليات ألتحديث،
ف - -إان ع - -ددأ م - -ع - -تÈأ م- -ن أل- -ف- -ن- -ادق
وأŸركبات ل تزأل ‘ مسشتوى ألورششة
يÎأوح فيها معدل تقدم أألششغال بÚ
نسش -ب -ة م -ت -وأضش -ع -ة ل-ل-ب-عضص وم-ت-أاخ-رة
ل -ل -ب -عضص أآلخ-ر ،ف-ي-م-ا ي-دأه-م م-وسش-م
ألصشطياف سشوق ألسشياحة هذه ألسشنة
مع ألتطّلع لتسشجيل أرتفاع ‘ ألطلب
يسشتوجب مرأعاة أŸؤوششرأت ألتي تلوح
‘ سشوق ألسشياحة خاصشة ‘ أŸناطق
ألسشاحلية.
أÓŸح - - -ظ ،أن إأط Ó- - -ق أŸشش- - -اري- - -ع
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-عصش-رن-ة و–ديث أŸرأف-ق
ألفندقية ألعمومية دفعة وأحدة خاصشة
‘ أŸوأقع ذأت ألتميز ألسشياحي ‘
فÎة ألصشيف ،أحدث خل ‘ Óمعاجلة
ألعرضص وألطلب بÎأجع أألول وأرتفاع ألثا‡ ،Êا يقود حتما إأ ¤وضشعية
غ Òم -ري -ح -ة يسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ب-ال-درج-ة أألو ¤أصش-ح-اب أل-ف-ن-ادق أ÷اه-زة
للخدمة فتطبق أسشعار مرتفعة ومبالغ فيها وتضشيع وسشطها جودة أÿدمة.
وإأذأ كان وقتا قد ضشاع طوأل ﬂتلف مرأحل درأسشة وإأعدأد وإأطÓق
ألصشفقات أŸتعلقة بعمليات أ‚از أŸششاريع ،فإان ألظرف يقتضشي ألتحرك
‘ أŸيدأن للرفع من وتÒة ألنششاط على مسشتوى ألورششات دون تفريط ‘
معاي Òأل‚از ألفنية وألتقنية ،وبالتا‹ تدأرك أŸؤوششرأت ألسشياحية قصشد
إأعادة تلك أŸوأرد ألهائلة ‘ أآلجال ألقانونية.
قد تضشيع فرصشا ثمينة هذأ ألصشيف لبعضص ألوحدأت ألفندقية ،وأن كان
باإلمكان تعويضشها Ãششاريع بديلة ،لكن أألنظار تتجه للموأسشم أŸقبلة بدءأ
على أألقل من بدأية أŸوسشم ألسشياحي ألقادم ،لتعويضشها ،ششريطة أن يتّم
أ◊رصص على ألرفع من وتÒة أألششغال على مسشتوى أŸوأقع ألتي تعت Èمن

ب Úأألرقام ألثابتة ‘ ألنسشيج ألفندقي ،خاصشة تلك أŸتوأجدة على مسشتوى
ألسشاحل وسشط ألبÓد.
يشش -ك-ل ألسش-ت-ث-م-ار ألسش-ي-اح-ي وب-ال-ذأت أل-ف-ن-دق-ي ﬁورأ ‘ ب-ن-اء أل-ن-م-وذج
ألقتصشادي أ÷ديد للنمو ويكتسشي طابعا تنافسشيا ‘ أŸدي ÚأŸتوسشط
وألطويل بعد أن تدخل أŸششاريع أ÷ارية حيز ألنششاط ألتجاري ،ولذلك ل
Áكن ألبقاء على تلك ألوتÒة ألبطئية ‘ أ‚از أألششغال بينما يضشيع جانب
كب Òمن ألطلب لتسشتفيد منه أسشوأق إأقليمية تعرف كيف تقلب موأزين
ألسش-وق رغ-م ف-ق-دأن-ه-ا ل-ع-نصش-ر
ه- - -ام ف - -ي - -ه ،أل وه - -و أ÷انب
أألمني.
“ت- -از ألسش- -ي- -اح- -ة ‘ ب Ó-دن -ا،
عÓوة على أŸوأرد ألطبيعية
ألتي ل –تاج إأ ¤عمل كبÒ
لتسشويقها ،بتوفر أألمن ألذي
يشش-ك-ل أل-ق-لب أل-ن-ابضص ل-ل-م-ناخ
أÓŸئ- -م أل- -ذي ي -ع ّ-زز أل -ط -لب
وأل- -ث- -ق- -ة ‘ سش- -وق ألسش- -ي- -اح -ة
أÙلية ،غ Òأن ألقائم Úعلى
ﬂت- - - -ل - - -ف ج - - -وأنب ألسش - - -وق
أŸت -م -ي -زة ب -ال -وف -رة ب -ال-نسش-ب-ة
ل- -ل- -م- -وأد أل- -ت- -ي –ت -اج إأل -ي -ه -ا
وأل -ط -م -أان -ي -ن-ة ‘ أÙي-ط ،ل
يزألون ‘ مرحلة ألتطلع للمسشتقبل من خÓل ألبقاء ‘ مسشتوى ألتنظÒ
وألتصشورأت وإأطÓق أآلمال ،ألتي Áكن أن تتحّول إأ ¤حقائق لو يتطور
ألسشلوك من ألطابع أŸكتبي إأ ¤أŸمارسشة ‘ أŸيدأن للوقوف على كل
صشغÒة وكبÒة.
ولعّل ما يÓحظ ‘ خانة ألنقائصص ،ألتي ل تتطلب عناء كبÒأ لتحديدها،
مسشأالة ضشعف ألتصشال ‘ هذأ أÛال ،حيث ل يزأل ألقطاع منغلقا على
نفسشه ول يتعدى أ÷هد ›رد نششاطات ل تقدم ألبديل ،بينما تقع أŸهمة
‘ أألصش -ل ع -ل -ى ع -ات -ق أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أŸرك -ب-ات وأل-ف-ن-ادق وأŸت-اب-عÚ
للمششاريع ،وهو أمر يششمل كل ألقطاعات تقريبا ،إلظهار أ◊قائق من أجل
توطيد ألثقة ‘ ألسشوق وبعث رسشائل توضشح ألرؤوية ‘ أŸدى ألقصش ،Òذلك
أن ألفعل ألسشياحي ليسص تصشرفا أرŒاليا وإأ‰ا يخضشع لتخطيط مسشبق.
سسعيد .ب

لصسÓ- -ح- -ات ع- -ل- -ى
@ إا ¤أاي - -ن وصس - -لت ا إ
مسستوى البنوك؟
@@ Áكن أن تكون إأصشÓحات فعلية وعميقة
إأذأ ”ّ طرح رأسص مال ألبنوك ‘ ألبورصشة ،ثم
نسشتثمر بتلك أألموأل حيث تنششأا بنوك تنموية
أي بنوك أعمال خاصشة بالعقار وبنوك خاصشة
بالتنمية أي بنك للتنمية ألسشياحية ،وألقروضص
ألتي “نح ‘ قطاع ألسشياحة ل ينبغي أن تكون
آأجالها  5سشنوأت وإأ‰ا من ألضشروري أن تكون
طويلة “تد إأ ¤ما ل يقل عن  20عاما ،إأ¤
جانب أسشتحدأث بنك Œاري خارجي يتوأجد
‘ أÿارج ،وألبدأية من إأفريقيا ودول أÿليج،
من أجل وفرة ألعملة ألصشعبة ،وبالتا‹ تششجيع
و“ك ÚأŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة.

حميدوشس يحبذ «الدوŸا»
وشسرب اŸاء من إاناء فخاري

أللهفة تطبع سسلوك أŸسستهلكÚ
وأŸيزأنية تنفد ‘  10أأيام
هل يقتني اÿب Òحميدوشس بنفسسه اÿضسر والفواكه ‘ رمضسان؟
@@ نعم أششÎي أÿضشر وألفوأكه كل أسشبوع ،بينما باقي أŸسشتلزمات ألغذأئية أقتني
ما يكفي Ÿدة ششهر.
لسسواق؟
كيف وجدت أاسسعار اÿضسر والفواكه واللحوم ‘ ا أ
@@ تعودنا أنه خÓل أألسشبوع أألول من كل رمضشان ،يكون ألسشتهÓك غ ÒعقÊÓ
للمسشتهلك ،لكن بعد ذلك يقلصص من حجم أسشتهÓكه ،ولعلّ أنه بعد أنقضشاء  10أيام
أألو ¤من رمضشان ،أŸيزأنية ألعائلية أıصشصشة لرمضشان تششارف على ألنتهاء،
و–تاج أألسشرة إأ ¤ميزأنية ألعيد ،ولذلك تنخفضص أسشعار أÿضشر وألفوأكه وأللحوم،
لكن أللهيب يعود مرة أخرى مع أأليام ألثÓثة أألخÒة من ششهر رمضشان وعششية ألعيد،
بسشبب أللهفة ألتي تطبع سشلوك ألعديد من أŸسشتهلك.Ú
هل تركز على أاطباق اللحوم أام –رصس على تناول اÿضسر والفواكه؟
Óسشف أسشعارها مرتفعة.
@@ أركز بطبيعة أ◊ال على ألفوأكه ،لكن ل أ
ما هي ميزانية أاسسرتك خÓل رمضسان؟
@@  80ألف دينار ..لكن من أŸفروضص أنه خÓل ألصشوم نقلل من حجم ألسشتهÓك،
ألنه توجد وجبة رئيسشية وأحدة ‘ أإلفطار ،وكذأ وجبة خفيفة ‘ ألسشحور ،ولو يبتعد
أŸسشتهلك أ÷زأئري عن ألتبذير ،فإان طبق وأحد رئيسشي ‘ أإلفطار يكفي ،ول دأعي
لتحضش Òعدة أطباق ثم رمي ألبعضص منها ،وإأذأ ”ّ –ضش Òألكمية ألتي نسشتطيع
أسشتهÓكها ،ينخفضص حجم ألسشتهÓك وبالتا‹ ألطلب يÎأجع وأألسشعار بدورها
تنخفضص ،ونتفرغ باŸوأزأة مع ذلك للعبادة ألن ششهر رمضشان ألفضشيل ششهر للعبادة،
ومن أŸفروضص أن ششهر رمضشان تنخفضص أألسشعار فيه ألنه ششهر ألرحمة ،وألبتعاد
عن ألتبذير وألإسشرأف.
ما هو طبقك اŸفضسل؟
@@أ◊ريرة وألدوŸة ،و‘ ألسشحور أفضشل ألكسشكسشي بالفول وألبزلء «أ÷لبانة» ،رغم
أن أطفا‹ يفضشلون ألكسشكسشي بالزبيب.
لطباق؟
هل تدخل إا ¤اŸطبخ ‘ رمضسان وتشسارك ‘ –ضس Òبعضس ا أ
@@ ل أدخل أŸطبخ وإأ‰ا أكتفي بالسشتهÓك.
ما هي اŸشسروبات اŸفضسلة لديك ‘ رمضسان؟
@@ أكتفي بششرب أŸاء فقط ،لكن أحرصص على ششربه من إأناء فخاري ،حيث أتركه
Ÿدة سش- -اع- -ة ‘ أإلن- -اء أل -ف -خ -اري ألن أŸاء Ÿا ي -ت -دف -ق ‘ أألن -ب -وب ي -ف -ق -د ق -وت -ه
أŸغناطيسشية لذأ أتركه ‘ ألفخار.
فضسيلة بودريشس
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لسشبوع
مبتول ينزل إا ¤السشوق مرة ‘ ا أ

الزوجة ماهرة والدخول للمطبخ ‡نوع

هل تقوم ششخصشيا بالتسشّوق؟
ÓطÓع على األسسعار،
@@ إاذهب إا ¤السسوق مرة ‘ األسسبوع ل إ
وبعضض اŸسسؤوول Úعندنا اŸنغلق Úداخل مكاتبهم ،يجب أان
يقوموا بذلك وبدون بروتوكولت من أاجل أان يكونوا قريب‘ ،Ú
نفسض الوقت ،من اŸواطن البسسيط ومن ا◊قيقة.
لسش-ع-ار خ-اصش-ة
م -ا ه -و رد ف-ع-ل-ك-م ب-خصش-وصض ارت-ف-اع ا أ
اللحوم؟
@@ خÓفا لبعضض التصسريحات اŸتفائلة ،فإان أاغلب األسسعار
عرفت ارتفاعا قويا ‘ األيام األو ¤من شسهر رمضسان شسملت،
الفواكه ،الطماطم ،الفلفل ،الفاصسوليا ،السسلطة وحتى البطاطا.
أاما بالنسسبة للحوم فإان سسعر الدجاج تصساعد فجأاة بأاك Ìمن 50
 60 /دينار ‘ الكلغ‡ ،ا أادى إا ¤سسعر  350 / 300دينار للكلغ،
كما أان ◊وم الغنم تÎاوح ب 1800 / 1500 Úدينار للكلغ حسسب
األسسواق ونوعية اللحم ،فيما Œاوز سسعر الكبد وبكث2000 Ò
Óسسماك الطازجة  ⁄يعد ‡كنا ا◊ديث
دينار للكلغ .بالنسسبة ل أ
عنها ،فالسسمك  ⁄يعد ‘ متناول اŸيزانيات الصسغÒة كون
أاسسعارها تتجاوز لبعضض األصسناف  1500 / 1000دينار للكلغ.
يجب العÎاف أايضسا أان الطلب اŸرتفع يقود إا ¤توترات
تضس-خ-م-ي-ة .وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-اŸواد اŸسس-ت-وردة ف-إان-ه مع انزلق
الدينار بانتقاله رسسميا من  150دينار مقابل  1أاورو إا ¤حوا‹
 140دينار لـ 1أاورو وÃعدل حوا‹  210دينار ‘ السسوق اŸوازية
Óسسعار
فإانه بخصسوصض اŸواد غ ÒاŸدعمة يسسجل ارتفاعا ل أ
ب 50 / 30 ÚباŸائة ‘ سسنة ،واŸواد اŸمنوعة من السستÒاد
فنجدها ‘ السسوق اŸوازية بارتفاع يÎاوح ب 50 Úإا100 ¤
باŸائة بفعل ضسعف اإلنتاج الداخلي ،ولذلك فإان السسعر يضسبط
على معدل  210دينار مقابل  1أاورو.
ماذا يتبادر ‘ ذهن خب Òبالنظر لواقع السشوق؟
@@ ينبغي اإلقرار بوجود –سسن ‘ اإلنتاج الفÓحي وإان كان
حقيقة يختلف وفقا Ÿعدل تسساقط األمطار من سسنة ألخرى.
يجب تفادي مقارنات غ Òسسليمة تنطلق من فكرة أان ا÷زائر

حششماوي يفضشل
ا◊ريرة ويجيد
لطباق
إاعداد بعضض ا أ

سسلوك اŸواطن وجشسع
التجار يخّل باألسسعار

خزان أاوروبا .ا÷زائر بلد شسبه جاف
واع -ت -ز ب -السس -ت -ث -م-ارات الضس-خ-م-ة ‘
›ال اŸياه التي أا‚زتها السسلطات
العمومية خاصسة ‘ الفÎة ب2000 Ú
إا ،2017 ¤ح- -ي- -ن- -م- -ا ت- -وق- -عت األ·
اŸت- -ح -دة أان ج -ف -اف -ا يضس -رب شس -م -ال
إافريقيا ‘ الفÎة ب 2020 Úإا2025 ¤
مع تداعيات على اإلنتاج الفÓحي .عÓوة على ذلك ينبغي
األخذ ‘ ا◊سسبان الضسغط الدÁغرا‘ ،فالسساكنة انتقلت من
 10مÓي Úنسسمة إا ¤أاك Ìمن  42مليون نسسمة.
لطباق اŸفضشلة عندك؟
ما هي ا أ
لسست شسرها ،وأاتفادى خÓل هذا الشسهر الفضسيل السسكريات⁄ ،
يعد عمري  20سسنة ‘ .ا÷هة الغربية توجد أاطباق غذائية
ﬁلية ولدي الثقة ‘ السسيدة حرمي التي “تاز Ãهارة عالية
‘ الطبخ بإاعدادها ‹ أاطباقا متوازنة.
لكÓت أاو ‘ أاعمال اŸطبخ؟
هل تششارك ‘ اختيار ا أ
@@ ا◊اجة ،زوجتي “نعني من دخول اŸطبخ ،وألن األطفال
ل يقطنون ‘ البيت العائلي وألننا زوجان فإانها ل تقبل أان
أادخل ‡لكتها.
لفطار فيما يفكر اÿب ‘ Òالقتصشاد بالنظر
وقت ا إ
للمواد التي تلقى ‘ النفايات؟
@@ إانها خسسارة كبÒة تتحملها اÿزينة العمومية بينما عدد
معت Èمن األسسر تعا Êمن سسوء التغذية .أافكر باألخصض ‘ مادة
اÿبز اŸدعم من الدولة وهنا تطرك كامل اإلشسكالية اŸتعلقة
بسسياسسة الدعم ،لكن ينبغي ا◊ذر لتفادي اÿطأا ‘ الهدف،
ذلك أانه مع تدهور القدرة الشسرائية ،فإان –قيقاتنا تظهر أان
عددا معتÈا من األسسر ا÷زائرية تتغذى باÿبز وا◊ليب.
من هي ا÷هة اŸدانة ‘ كل هذا ،اŸسشتهلك أام التاجر أاو
هناك طرف آاخر؟
@@ ل هذا ول ذاك ،فا÷زائر تعا Êمن ضسعف جانب الضسبط

أاصسبح يخضسع لهذه الشسهية و ليسض للحاجة.
وي -ح -م -ل ‘ ه-ذا اÛال اŸسس-ت-ه-لك ي-ت-ح-م-ل
ج- -زءا م- -ن اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ألن- -ه ي- -ف -ق -د ق -راراه
القتصسادي ويخضسع لشسهيته ‘ الشسراء و ليسض
لعقله ،كما أان التاجر يتحمل أايضسا جانبا من
اŸسسؤوولية من خÓل عرضض الكث Òمن البضسائع
دون مراعاة للنوعية ‡ا يتسسبب ‘ النهاية ‘
صسنع سسلوك رمي بعضسها.

توفيق حسشني يحّمل
اŸسشتهلك والتاجر
اŸسشؤوولية

دقة ‘ اختيار
األطباق والعÓمة
الكاملة لزوجته
ي -ت -ق -اسس -م األسس -ت -اذ ﬁم -د حشس -م -اوي م -ه-م-ة
التسسوق ‘ رمضسان مع زوجته قائ« Óنعم بعد
اÿروج م- -ن ال- -ع- -م- -ل أاŒول ‘ السس- -وق ك- -ك -ل
م - -واط - -ن قصس - -د اق - -ت - -ن- -اء ب- -عضض اŸأاك- -ولت
وباألخصض حلويات رمضسان فيما تتكفل الزوجة
بشس -راء ال -ف-واك-ه» .وع-ن رد ف-ع-ل-ه ح-ول ارت-ف-اع
األسس -ع -ار ي-وضس-ح ق-ائ« »Ó-صس-ح-ي-ح أان األسس-ع-ار
ترتفع خÓل شسهر رمضسان ،لكن هذا يرجع إا¤
ت -غ -ي Òال -ط -ق -وسض و ال -ط -ب-ائ-ع ‘ ه-ذا الشس-ه-ر
ال -فضس -ي -ل األم -ر ال -ذي ي -ؤودي إا ¤ت -غ -ي‰ Òط
السستهÓك و من الزيادة ‘ الطلب على بعضض
اŸواد من جهة و إا ¤اسستغÓل هذا الشسهر من
بعضض التجار لتحقيق اŸزيد من الربح».
ويعتﬁ Èدثنا أان السسوق ا÷زائري لزال ⁄
يخضسع بعد إا ¤قواعد قانون السسوق بل أان
بعضض العوامل غ Òالقتصسادية تؤوثر مباشسرة ‘
أاسساسسيات السسوق و التي هي العرضض و الطلب.
وم- -ن ب Úاألط- -ب -اق اŸفضس -ل -ة ل -دي -ه يشس Òإا¤
«ا◊ريرة» سسيدة اŸائدة مع التمور ،أاما األكل
الباقي فهو ثانوي بالنسسبة إاليه .غ Òانه يقر
Ãشس- -ارك- -ت- -ه م- -ن ح Úآلخ -ر ‘ إاع -داد ب -عضض
اŸأاكولت كونه يتقن إاعداد بعضض الوجبات
التي يشستهيها ويتقاسسمها مع أاهله ‘ جو عائلي
متميز تطبعه البتسسامة والنكت
ويبدي أاسسفه الشسديد لرتفاع مسستوى التبذير
‘ هذا الشسهر الفضسيل و برأايه يرجع هذا
السسلوك اŸنا‘ للقيم واقتصساد األسسرة لتغيÒ
‰ط السستهÓك وحدة شسهية اŸسستهلك التي
تدفعه لشسراء أاك‡ Ìا يأاكله أاي أان قرار الشسراء

مثل كل رب أاسسرة يتنقل توفيق حسسني اÿبÒ
‘ شس -ؤوون ال -ط -اق -ة إا ¤السس -وق لق -ت -ن-اء ل-وازم
البيت ،حيث يسسجل قراءته الدقيقة للمؤوشسرات
ف -ي -وضس -ح ان -ه «أام -ام ارت -ف -اع أاسس -ع -ار ال -ل -ح -وم
ا◊مراء Áيل بالضسرورة إا ¤اللحوم البيضساء أاو
السس -مك» م -وضس -ح-ا أان «ال-ك-ول-يسس-تÒول» ي-ع-تÈ
مشسكلة الكث Òمن ا÷زائري ،Úلذلك يعت Èأان
تقليل اللحوم ‘ الغذاء أامر جيد ،غ Òانه
يحمل القائم Úعلى الفÓحة وتربية اŸواشسي
اإلخفاق ‘ مهامهم.
وعن قراءة اÿب Òلواقع السسوق يصسرح قائ« Ó
بالنسسبة للخب Òفان حقيقة األسسواق ترتبط
بسسيادة البÓد حيث أاننا غ Òقادرين على تامÚ
أامننا الغذائي ‘ بلد كب Òكا÷زائر».
وعن أاطباقه اŸفضسلة يعت Èأانها ليسست تلك
ال -ت -ي ت -زي -ن م -ائ -دت -ن-ا ،وإا‰ا ال-غ-ذاء الصس-ح-ي
وأانظمة التغذية التي تفرضسها قواعد ا◊فاظ
على صسحتنا –تم بان ل يصسل أاي طبق مفضسل

ل ي--ت--وق--ف اÈÿاء وأاه--ل الخ--تصش--اصض ‘ الشش--ؤوون الق--تصش--ادي--ة ع-ن
عرضض قراءاتهم Ÿؤوششرات طوال السشنة فيسشاهمون بذلك ،خاصشة Ÿن
ي--ت--ع--ام--ل-ون م-ع ج-ري-دة «الشش-عب» ‘ ،إاث-راء ال-ن-ق-اشض وت-وسش-ي-ع ا أ
لف-ق Ãا
يسشاعد على التدقيق ‘ التششخيصض ورسشم توجهات اŸسشتقبلÃ.ناسشبة
حلول ششهر رمضشان  -الذي با إ
لضشافة ÷انبه الديني والتعبدي يكتسشي
طابعا اقتصشاديا بامتياز بالنظر للحركية التجارية التي تزدهر بششكل
ملفت وكذا التداعيات التي تنجر عن سشلوكات ل –مها ضشوابط سشواء
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ت-اج-ر ال-ذي ي-ف-رط ‘ ال-تÓ-عب ب-ا أ
لسش-عار أاو اŸسشتهلك الذي
” الت
ق
ر
ب
م
ن
ب
ع
ض
ض اÈÿاء
يفقد السشيطرة على قدرته الششرائية ّ -
واŸتخصشصشŸ Úعرفة كيفية تعاملهم مع السشوق كأارباب أاسشر لديهم نظرة
دقيقة وقراءة اقتصشادية لكل تصشرف.

‘ القتصساد ومن رؤوية إاسسÎاتيجية علما أاننا ‘
فجر الثورة القتصسادية العاŸية الرابعة ،األمر
الذي يحيل إا‰ ¤ط ا◊وكمة القائم على ا◊وار
الدائم ب Úجميع القوى السسياسسية والجتماعية
والقتصسادية .إان مسسار التضسخم ناجم عن عوامل
مÎابطة داخلية (سسياسسة نقدية ،ضسريبية منها
ال -رسس -وم ،مسس -ت -وى اإلن -ت -اج واإلن -ت -اج-ي-ة ،أاه-م-ي-ة
اÛال غ Òالرسسمي أاو اŸوازي الذي يراقب
شس -ب -ك -ات ال -ت -وزي -ع) ،وع -وام -ل خ -ارج -ي -ة ل-ل-م-واد
اŸسس- -ت- -وردة (نسسب الصس- -رف ،مسس- -ت- -وى األسس- -ع -ار ‘ األسس -واق
الدولية) .التحدي األك Èللجزائر يكمن ‘ ا‚از النتقال من
اقتصساد ريعي إا ¤اقتصساد خارج اÙروقات مÓئما للتحولت
ال-ع-اŸي-ة ،وي-ق-تضس-ي ه-ذا إاصسÓ-ح-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ت-ع-ط-ي
األولوية للمؤوسسسسة العمومية واÿاصسة بدون أاي “ييز ،وهو ما
يفرضض –سس Úمناخ األعمال وخاصسة التأاسسيسض للتنمية ‘
القرن  21بإارسساء اقتصساد اŸعرفة.

كل أامة ل توزع سسوى ما تنتجه

ما هي اÓÿصشة ‘ ضشوء كل هذا؟
@@ أا“نى لكل الشسعب ا÷زائري والعا ⁄اإلسسÓمي رمضسانا
كرÁا ،ويجب تفادي كل دÁاغوجية أاو تهور أاو إافراط ‘
الرضسا عن النفسض ،ذلك أان كل امة ل توزع سسوى ما أانتجته
مسس -ب -ق-ا ل-ع-دم ال-وق-وع ‘ ان-ح-راف اق-تصس-ادي واج-ت-م-اع-ي .إان
ا÷زائر التي لديها طاقات هامة خاصسة منها البشسرية ،هي
العنصسر ا◊اسسم ‘ اسستقرار اŸنطقة اŸتوسسطية واإلفريقية،
وعليه أا“نى لبÓدي تنمية منسسجمة لكافة أابنائنا بالتوافق بÚ
الفعالية القتصسادية وعدالة اجتماعية عميقة ‘ إاطار الÎابط
العاŸي بحيث يجب أان نتعلم احÎام اختÓفات بعضسنا (العيشض
م -ع -ا ‘ سس Ó-م ،ع -ل -م -ا أان ال -دي -ن اإلسس Ó-م-ي ه-و دي-ن تسس-ام-ح
وتضسامن وإاخاء وتراحم) ،بحيث ليسض لدينا وطن بدي.Ó

للمائدة مثل «بطاطا كوشسة» وكبدة مشسرملة.
وب -خصس -وصض ع Ó-ق -ت -ه ب -اŸط -ب -خ ف -ان -ه Áن -ح
العÓمة الكاملة لزوجته الفاضسلة لتميزها ‘
فنون الطبخ ورعايتها لصسحته ولذلك Áتنع عن
فرضض ما يشستهيه .ويضسيف «الزوجة ملكة ‘
تدوير األكل فاÿبز إاما يسستهلك أاو يحفظ ‘
ال -ث Ó-ج-ة ف Ó-يصس-ل أاب-دا إا ¤ال-ن-ف-اي-ات ،وه-ن-ا
ي -ح -م -ل اŸسس -ؤوول-ي-ة ع-ن ال-ت-ب-ذي-ر ل-ل-مسس-ت-ه-لك
وال -ت -اج -ر وا÷ه -ات اŸك -ل-ف-ة ب-ت-أاط Òالسس-وق،
فاŸسستهلك Úبرأايه وراء التبذير الذي يحرمه
دي -ن -ن -ن -ا ا◊ن -ي -ف ك -م -ا أان ال -ت -ج -ار يشس-ج-ع-ون
السستهÓك وبالتا‹ التبذير والدولة التي تدعم
ا÷ميع Ãن فيهم الذين لديهم أاريحية سسبب
التبذير أايضسا.

ششبايكي أاسشتاذ
بجامعة ا÷زائر

الشسوربة والبوراك
والباقي ل يهم..

هل تتنقل إا ¤السشوق يوميا ؟
بالنظر إا ¤أان عدد أافراد األسسرة ﬁدود فان
انتقا‹ إا ¤السسوق ليسض يوميا و إا‰ا يتم كلما
اقتضست ا◊اجة باإلضسافة إال أانه ‘ كل مرة
يقوم فرد من األسسرة Ãهمة الذهاب لشسراء ما
نحتاجه.
لسش-ع-ار خ-اصش-ة
رد ف -ع -لك أام -ام ارت -ف-اع ا أ
بالنسشبة للحوم؟
لفت انتباهي كثÒا ارتفاع األسسعار ‘ هذه
األي -ام ل -لشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل و ل -ك-ن-ي اع-ت-ق-د أان-ه
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ا÷شس -ع اŸع -ت -اد ل -ل-ت-ج-ار ف-إان
ال -ع -ام -ل ال -ن -فسس -ي ي-ل-عب دورا ك-بÒا و سس-ت-ن-زع
األسسعار إا ¤العتدال بدءا من الربع الثا Êمن
الشسهر الفضسيل  ،اما بخصسوصض رد فعلي فإانه
رد فعل اقتصسادي صسرف إاذ امتنع عن الشسراء
أاحيانا و أاحيانا أاخرى اشسÎي بكميات قليلة

15

سشعيد بن عياد
حتى ل تفقد ميزانية البيت توازنها.
ماذا يدور ‘ رأاسض اÿب Òبالنظر لواقع
السشوق؟
إان ا◊ديث ع- -ن السس- -وق ع- -م -وم -ا ‘ ا÷زائ -ر
يحتاج إا ¤صسفحات ألنه سسوق Áتاز بأانه سسيء
Óسس-واق
ج -دا و غ Òم -ن -ظ -م ف-ن-ح-ن ن-ف-ت-ق-د ل -أ
الكبÒة اÛمعة ‘ مكان واحد بل السسوق اآلن
هو Óﬁت منتشسرة ب Óحسسيب و ل رقيب
عليها ‘ الوقت الذي يجب أان يكون السسوق
مؤوسسسسة إا ¤جانب دورها التجاري فإانه Œب
إادارتها للتخفيف من التجاوزات
ع -ن -دم-ا أاف-ك-ر ‘ م-وضس-وع السس-وق ل-دي-ن-ا ف-إان-ه
يتبادر إا ¤ذهني كيف أان أامة القيم ا÷ميلة ل
Óسسف.
“ارسض فيها إال القيم السسيئة ل أ
لطباق اŸفضشلة ،وهل تششارك ‘
ما هي ا أ
لط- -ب- -اق اÙضش -رة أاو ت -ك -ت -ف -ي
–دي- -د ا أ
بتقد Ëالرأاي؟
أافضسل ‘ رمضسان التمر و ا◊ليب و الشسوربة و
البوراك و كسسرة الشسع Òو الباقي ل يهم نوعه
إاذ لسست من الذين Áارسسون التعجيز.
لكنني ل أاشسارك عمليا و لكني اع Èعن رأاي و
عن رغباتي و ابدي أاحيانا مÓحظات إلضسفاء
إاضسافات على طبق مع.Ú
لفطار فيما تفكر بالنظر للمواد
وقت ا إ
ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ت-رم-ى ‘ ال-ن-ف-اي-ات م-ث-ل
اÿبز واÿضشراوات؟
Óسسف يزداد حجم الفضسÓت و اŸهمÓت ‘
لأ
شسهر رمضسان و للخبز حظ أاوفر ‘ ذلك وهذا
يدل على أان ›تمعنا مضسروب ‘ الصسميم ‘
مسسأالة القيم أاي أان اŸدرسسة و اŸسسجد ما زال
بعيدين عن التوعية اŸطلوبة التي تعلم الفرد
الق- -تصس- -اد ‘ اسس -ت -ع -م -ال اŸواد اŸك -ل -ف -ة و
النادرة و اŸدعمة.و يدور ‘ خاطري أامام
ه- -ذه ال- -ظ -اه -رة أان اه -مسض ‘ أاذن ا◊ك -وم -ة
لتسسارع بإاعادة النظر ‘ الدعم لتتخلصض من
أاع- -ب -اء م -ال -ي -ة ك -بÒة و ل -تضس -ع اŸواط -ن أام -ام
التصسرف حسسب إامكانياته.
من هي ا÷هة التي يجب إادانتها ‘ مثل
هكذا وضشعية؟
ت -وج -ه الدان -ة ب -درج -ة ك -بÒة ا ¤اŸسس -ت -ه-لك
اŸفرغ من القيم الذي فقد قيم عدم التبذير و
بالتا‹ فإا Êأاعود إا ¤قضسية الدعم التي يجب
أان يسستفيد منها مسستحقوها و ليسض الكل عÈ
فتح نقاشض وطني يأاخذ الوقت الكا‘ ألن كل
Óموال و
ما يرمى من اÿبز مث Óهو تبذير ل أ
ي -جب ال -ت -أاك-ي-د ك-ثÒا ه-ن-ا ع-ل-ى مسس-أال-ة ال-ق-ي-م
اإليجابية التي فقدناها و لبد من إاعادة بعثها
‘ الفرد والبيت واÛتمع ا÷زائري.
سشعيد .ب

بعجي بروفيسشور ‘ القانون
بجامعة ا÷زائر:

التبذير آافة طوال
السسنة و‘ رمضسان
صسداع إاضسا‘

أاششارك ‘ ضشبط
لفطار ،لكن
أاطباق ا إ
بدÁقراطية عائلية
صس ّ- - -رح ل- - -ن- - -ا
ب- -ع- -ج- -ي ن- -ور
الدين
الÈوفيسسور
‘ ال - -ق- -ان- -ون
بجامعة
ا÷زائ -ر ب-أان-ه
ل يتنقل يوميا
إا ¤السسوق ‘
رمضس - -ان ،ب- -ل
«اكتفي
ب- -اق- -ت- -ن -اء م -ا
ي - -ل - -زم دوري- -ا
وذلك حسسب ا◊اجة دون إافراط ول تفريط ،وهذا
يحدث ‘ حالة إاذا كان لدي الوقت للقيام بذلك .وإال
فإان أاحد أافراد العائلة يقوم بذلك».
ويضسيف موضسحا أان «ارتفاع األسسعار خÓل شسهر
رمضسان  ⁄يسستطع التحكم فيه ل منطق ول ضسوابط،
القتصساد جراء كÌة العرضض وحرية اŸنافسسة ول
حتى منطق الوازع الديني من خوف من الله ول حتى
منطق الوازع األخÓقي من تأانيب الضسم .»Òولذلك
ب -ق -ي ف -ق -ط ال -ل-ج-وء إا ¤ت-ط-ب-ي-ق م-ب-دأا أان ال-ل-ه ي-زع
بالسسلطان ما ل يزع بالقرآان.
وبرأاي األسستاذ الذي يÓحظ تعامÓت السسوق بعÚ
رجل القانون ،فإان «واقع السسوق يبقى ‘ ا◊الة التي
ه -و ع -ل-ي-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ ل ي-ت-غّ-ي-ر إال م-ن خÓ-ل ت-غ-يÒ
اآلليات التي –كمه اŸتمثلة ‘ عدة عوامل أاهمها
طريقة التاجر العارضض للبضساعة وسسلوك اŸسستهلك
اŸشسÎي للبضساعة ،وطريقة إادارة السسوق من قبل
ا÷هة الوصسية».
وع -ن أاط -ب -اق -ه اŸفضس -ل -ة ب -ع -د ي -وم م -ت -عب ﬁم Ó-
بÎاكمات التدريسض با÷امعة ،أاجاب بعجي يقول:
«ليسض هناك طبق مفضسل بالتحديد ،ولكن أاميل اإ¤
األطباق التي تسساعد على البقاء طوال اليوم دون
تعب ول عناء ،ألن تناول األطباق الصسحية واŸتوازنة
Œع -ل الشس -خصض ي -ك -م -ل ي -وم صس-ي-ام-ه وه-و ‘ راح-ة
تامة».
غ Òأانه يشس Òبخصسوصض عÓقته باŸطبخ فيوضسح
«نعم أاشسارك ‘ –ديد الأطباق لكن دون فرضض
رأاي- -ي ،وإا‰ا ي- -خضس- -ع ذلك إا ¤م -ا ه -و م -وج -ود م -ن
اŸكونات التي تدخل ‘ –ضس Òالطبق اŸطلوب
وحسسب ج -ه -د واسس -ت -ط -اع -ة السس -اه -ر ع -ل -ى –ضسÒ
الطبق».
ويبدي رأايه حول ظاهرة التبذير التي تÓزم سسلوكات
اŸسس -ت -ه -لك ‘ رمضس -ان ق-ائ« :Ó-إان ال-ت-ب-ذي-ر أاصس-ب-ح
وأاضسحى وأامسسى سسلوكا مطبقا من شسريحة واسسعة
من ا÷زائري ،Úودون توقف طوال السسنة ،مثل تبذير
الكهرباء واŸاء .فقط أان التفك ‘ Òالتبذير ‘ شسهر
رمضس - -ان اŸع - -ظ - -م يشس - -ك - -ل حسس - -رة وصس- -داع رأاسض
إاضسافي ،»Úويضسيف بخصسوصض من اŸسسؤوول عن ذلك
أان «كل ا÷هات وكل متدخل ‘ عملية السستهÓك
مدان ومسسؤوول أامام الله لأنه حّرم التبذير ،وŒاه
الوطن واÛتمع ألنه يسستنزف ثرواته خاصسة اŸاء
والطاقة» ،مسستنكرا سسلوكات الغشض لدى بعضض Œار
اÿضسر حيث غالبا مايصسدم اŸواطن « كما حدث
له » بإاقتناء بصسل او بطاطا ﬁملة بأاتربة تؤوثر بشسكل
كب ‘ ÒاŸيزان ،وهو مالÁكن ان يحصسل لو تخضسع
اÿضسر للتنظيف قبل عرضسها ‘ السسوق  ،متمنيا
للشسعب ا÷زائري دوام الرخاء والطمأانينة.
سشعيد .ب

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

¢ù«fGƒa

األحد  ٢٧ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١رمضضان ١٤٣٩هـ
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تفتح «ألشصعب» «فوانيسس» صضرحا ضضمن صضفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشضر
إابداعاتكم ومسضاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شضعر ،قصضة ورواية ،
رأسصلونا على ألÈيد أ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسضهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصضة للجميع.

خاطرة :

طر

خا

رمضسان

ة:

Ìية

يدة ن
قصص

أخـــي

سصهام بن Ÿدق

بقلم :حمايدي فطوم من معسصكر

بقلم :صصويلح سصليمان
أَtيها ألشsصهُر ألفضصيلْ ،تأاتي مرة كل عام
 ...ف-ت-ج-يء ب-ن-ا ب-ال-ج-م-ي-ل .يعجبني كل
شص -يء ف -يك ي -ا رمضص -ان ،صص -ي -ام وق -ي -ام .
بركة ،طاعة وزكاة وفي أ خير تأاتي لنا
ب -ال -ع -ي-د ...ل-كu-ن-ي ِبt-ت أخشص-ى ذه-ابك ي-ا
رمضص -ان ،ف -الشص -م -ل ألُ-م-ل-تt-م ب-ع-د ذه-ابك
يتفرق يتشصتت وقلوب بعضش ألناسش بعد
رح- -ي- -ل تشص- -ق- -ق مسص- -اج- -دن -ا ي -ا رمضص -ان
...مسص -اج -دن -ا ف -ارغ-ة ت-ن-ادي ح-ي ع-ل-ى
ألصص Ó-ة وق -ل -ة ألصص -ف -وف ت -ج-يب ألu-ن-دأء
وأغلب من طَغى على شصعره ألشuصيب ...
وغ - -ي - -ره - -م ه - -ل م - -ن م - -ج - -يب ؟ وت - -لك
ألمصصاحف في ألرفوف قد ُهِجرت،عليها
ألُغبار وعلى جوأنبها ألعنكبوت لشِصَباِكها
قد ُنسِصجت .متى تعود يا شصهر ألبركات
وأل -ط -اع -ات ؟  ..م -ت -ى ت-رج-ع ؟ َفُ-م-ن-ادي
ألفجر قد ِأشصتاق إألى سَصَماع تلك ألوطآات
ك شَصْهُر ِعَباَدٍة  ...لَــــِك ْ
ن
ح أَsن َ
 ...صَصِحي ٌ
باِقي ألشtصُهوِر َلْي َسص ْ
ت للمعصصية...

خاطرة

أاحببنا جمالك يا جزائر
صصليحة بوخوصصة

أسص- -ت -ي -ق -ظ ل صص -ب -اح وأنت
ترأفقني في مخيلتي ،عقلي،
ق-ل-ب-ي ،روح-ي ،أف-ت-ح ع-ي-ن-اي
أت-ذك-رك ب-اشص-ت-ياق حاد يكاد
أن يمزق فؤوأدي ،أحيانا أنسش
أنك ل -م ت -ع -د م-وج-ود ،أت-ج-ه
نحومكانك بغية رؤويتك ...
وي -ا أسص -ف -اه ’ أج -د سص-و ف-رأغ
ي -ت -خ -ل -ل م-ك-انك ،ث-م أت-ذك-ر
أنك أن-ت-ق-لت إأل-ى رح-م-ة ألله
ت- -ع- -ال  ،صص- -وتك ي Ó-ح -ق -ن -ي
أي -ن -م -ا ذه -بت ،أسص -م -ع أن-ي-نك
أقول أخي ثم مجددأ أتذكر
أنك ذهبت .أخي غيابك نار
ت- -ك- -اد ت- -ح -رق -ن -ي .أخ -ي ف -ي
ح -ي -ات -ي ح -زي-ن-ة ج-ع-ل-ت-ن-ي.
أخ- - -ي ل ي- - -وم أسص - -أال ل - -م - -اذأ
تر تني؟ .فقد ترأكمت علي
أشصجاني.

مراد العمري

ل -ق -د ه -رب م-ن كÓ-م أل-ن-اسش وم-ن
ظلم ألحياة له ،وهرب كذلك من
نفسصه ولجأا إألى ألمنارة ألمهجورة
ك -ي ي-ع-يشش ف-ي صص-مت ب-ع-ي-دأ ع-ن
ك- -ل أل -ن -اسش .ه -رب م -ن سص -خ -ري -ة
ألناسش له ،لقد كان قبيح ألوجه
وك -ل م-ن ي-رى وج-ه-ه ي-رأه وك-أان-ه
سصفاح ومجرم ولكنه طيب ألقلب
ذنبه أنه منبوذ من قبل ألناسش.
ل -ق -د غ-درت ب-ه أل-ح-ي-اة أيضص-ا فÓ-
أح-دأ ي-ك-ل-م-ه أوي-ب-تسصم له أوحتى
’ل-م
ي -ع -ط -ف ع -ل -ي -ه ع -ان -ى م -ن أ أ
وه -وي -رم -ى ب -ال -ح -ج -ارة م -ن ق -ب-ل
أل -ن -اسش ،وف -ي ك -ل م-ك-ان ي-ط-رد ’
’بوأب سصدت في
أحد يرغبه كل أ أ
وج-ه-ه ’ ي-وظ-ف-ه أح-د و’ ي-ع-م-ل
ع- - -ن- - -د أي أح- - -د وح - -ت - -ى أبسص - -ط
’عمال ’ يجدها ألجميع يحمل
أ أ
له ألعدأء .توجد عجوز وحيدة
ف - -ق- -دت بصص- -ره- -ا ك- -انت ه- -ي م- -ن
’ك-ل
ت -ع -ط -ف ع-ل-ي-ه وت-ق-دم ل-ه أ أ
وت -ح-ن ع-ل-ي-ه ،ب-ل ك-ان م-ث-ل أب-ن-ه-ا
ألذي فقدته .عندما يتجول في
شصوأرع ألمدينة تجده دوما يحمل

خا

أحببنا جمالك يا رمز ألبطو’ت
و’ زلنا لم نرتو من حبنا لك
سصقاك ألثوأر بدماء غزيرة
فكان ألمنطلق من أجل تحريرك
لم نر مثيل لعظمتك في أحÓمنا
’نتماء لغيرك
ولم نفكر يوما با إ
صصبرنا وكان ألصصبر مفتاح نصصرنا
’عدأء في إأبعادنا عنك
ولم يفلح أ أ
منحتينا ثورة ألتحرير هدية
وجعلتنا أكثر قوة وتمسصكا بك
لقد أصصبح هوأء بناتك مسصتنشصقا لنا
فهن وألرجال مصصدر أسصتقÓلك
يا من زرعت بذرة ألحب بدأخلنا
كيف ’ ،ونحن بالوفاء عهدناك
’جيال قصصائد
أّلفت لك كل أ أ
كلها أشصعار وفنون تتغنى باسصمك
’بدأع عن تاريخ ماجد
كيف يتوقف أ إ
’قÓم عن وصصف جمالك
وكيف تعجز أ أ
يكفينا فخرأ رؤوية رأياتك مرفرفة
تسصتفز ألخصصوم ألجاحدين لرسصالتك
لقد كنت كعبة للثوأر مدرسصة
وها هي شصعوبا تبني نفسصها بفضصلك

أروي - -ه - -ا ل - -ق - -ريب وغ - -ريب،
لصص -دي -ق وح -ب -يب ،أصص -ب-حت
ف-ي ك-ت-اب-ت-ه-ا أديب ،ف-لحياتي
م- -عك ل- -م ي- -ك- -ن ل- -ي نصص -يب،
ف -ج -رح -ي ع -ل -ي ل -م أج -د ل-ه
طبيب.

’ك - -ي - -اسش وك - -ل شص- -يء
’ورأق وأ أ
أ أ
’رضش ي -ح -م -ل -ه ك -ان
ي -رأه ع -ل -ى أ أ
’ماكن وألطرقات كي ’
ينظف أ أ
’وسص-اخ ع-ل-ى أل-ط-ري-ق.
ت -ت-ج-م-ع أ أ
ك -ان شص-ه-م-ا وط-ي-ب-ا ي-ح-م-ل أخÓ-ق
’نسص-ان أل-ن-ب-ي-ل وه-وصص-اب-ر ل-قهر
أ إ
ألحياة وألناسش.
ع- -م- -ل ط- -ي- -ل- -ة سص- -ن- -وأت ي -ن -ظ -ف
وينظف حتى تكون ألمدينة في
أح-ل-ى وج-ه وأح-ل-ى م-ن-ظر مدينة
بأاكملها يطوفها طريقا بعد طريق
وشص - -ارع- -ا ب- -ع- -د شص- -ارع وأل- -ك- -ل ’
ي -ت -ع -رف ب-م-ا ي-ف-ع-ل-ه ه-ذأ أل-رج-ل
’وسص-اخ م-ن
أل -ط -يب أل -ذي ح-م-ل أ أ
ألطريق كي يسصيروأ بكل أحترأم،
ول - -ك - -ن ’ أح - -ت - -رأم ل - -م - -ن ف- -ق- -د
أ’ح-ت-رأم .ل-ج-أا إأل-ى أل-م-نارة هربا
من نفاق ألناسش وألمجتمع أحسش
’ن بعد
بالظلم ألذي قضصى عليه أ آ
أن أت-ه-م-وه ب-السص-رق-ة ول-كنه رجل
ط-يب وأم-ي-ن ف-ه-ول-م يحترف هذأ
أل -ع -م-ل و’ ي-ع-رف أي ط-ري-ق ل-ه،
’نه إأنسصان .نعم إأنه إأنسصان وله
أ
أخÓق.
أمضص -ى ع -دة سص -ن-وأت ف-ي أل-م-ن-ارة
وح-ي-دأ ي-ق-ت-ات ب-م-ا ي-رم-يه ألناسش

من
’كل وظل على هذأ ألحال مدة
أ أ
من ألزمن ،وفي ليلة من ألليالي
’م-طار
ك-انت أل-ع-وأصص-ف ق-وي-ة وأ أ
تتهاطل بدون توقف.
أحسّش بالجوع فخرج من ألمنارة
’كل ألذي لم يذقه
يبحث عن أ أ
لعدة أيام خرج لكي يعثر على أي
شصيء يأاكله كي ي ّسصد جوعه كان
أل- - -ظÓ- - -م دأمسش ومشص- - -ى ل- - -ع - -دة
كيلومترأت مشصى طوي Óإألى أن
أختفى وسصط ألظÓم ولم يعد
منذ تلك ألليلة.

بقلم :مشصقق لبنى

هنا تجلسش مع ذكرياتها؛ تسصمعها وتشصرب معها شصايا بالّليمون .كل شصيء مثلما هو؛ إأ’ قلبها .هي جالسصة
هنا ’ ..سصعيدة و’ حزينة..تنسصج وشصاح أحÓمها؛ وفي كل طرزة تسصحب خياله ،ثم تعلقه كعادتها في
شصجرة ألتوت ..هومن أنحنى للغياب .هي من وقفت على ذكرأه .لم تكن تبكي كانت تقول للمارين :ها
قد أكتمل ألعد للعشصرين عاما .أصصنعوأ بأانفسصكم ما تشصاءون ..إأ’ ألذكريات.

بقلمُ :لدمي ÓدÁيا بن وعراب

«وطنــــــــي»

أرسص -م ع -ل -ى أل -ج -درأن وط -ن -ي ،وط-ن،
ح- -ل- -م أرأه ،ح- -ري -ة ،أم -ل ،أسص -ت -ق Ó-ل،
شص-غ-ف ،أم-ن-ي-ة أح-م-ل-ه-ا ف-ي ق-لبي كنور
شصمعة على وشصك أ’نطفاء...
أخبروني ماذأ سصتخسصرون لوتركتمونا
نعيشش بسصÓم ؟ هيا أخبروني ...ماذأ
؟ لم تفعلوأ شصيئا ؟ حقا؟؟ هه أسصتمعوأ
إألّ- -ي ج- -ي- -دأ إأذأ ...أسص- -ت- -ول -ي -ت -م ع -ل -ى
حقوقنا وأرأضصينا ولم تكتفوأ ،حرمتم
أمهات من فلذأت كبدهن ولم تشصبعوأ
 ...وأليوم تأاخذون قلبي مني ؟ لماذأ؟
تحدثوأ  ...قولوأ لي ألسصبب ..لم كل
هذه ألوحشصية ؟!
أج-ب-رت-م-ون-ي ع-ل-ى ه-ج-ر ب-يتي ومنزل
طفولتي ’ ...زلت أتذكر دموع أبي،
أج - -ل ذلك أل - -رج - -ل ألصص - -ارم أل - -ق- -وي

أت- -ع- -رف- -ون- -ه ؟ إأن- -ه أب- -ي ،ل- -ق- -د أن- -ه- -ار
لرحيلي ’ .زلت أتذكر تفاصصيل وجه
أمي بدقة ،آأه يا أمي ،حرمتموني من
دفء يديها ،سصرقتموني من حضصنها،
قتلتم طفولتي وشصبابي وشصيخوختي،
آأث -ار دم -ي ’ ت -زأل ع -ل -ى أي-دي-ك-م وم-ا
زلتم تدعون ألبرأءة ؟؟ أخذتم مني
وط- -ن -ي ،م -اذأ ب -ق -ي ل -ت -ن -ه -ب -وه أيضص -ا ؟
روح- -ي؟ه- -ا أن- -ا أل -ي -وم مسص -ت -ل ٍ-ق ع -ل -ى
شص -اط -ئ ب Ó-د أل -غ -رب -ة ،أحسش ب -ن -ي-رأن
تجتاح صصدري ،قلبي يؤولمني ،عيناي
تبكي دما وجسصدي منهار بارد يئن ،لم
يعد يتحمل ثقل روحي ...آأه أنظروأ
لسص -خ-ري-ة أل-ق-در ،ح-ت-ى ه-ي ت-رك-ت-ن-ي
وخ -دع-ت-ن-ي ،ح-ت-ى روح-ي خ-ذل-ت-ن-ي،
ل -ق -د غ-ادرت-ن-ي  ’...ت-ن-ه-اري ي-ا أم-ي
فابنك شصهم ’ ،تبكي يا أبي فالدموع
’ ت- -ل- -ي- -ق بك ’ ،ت- -ح- -زن ي- -ا وط- -ن- -ي،

ف Ó- -ذ ب - -ف - -رأق
إأل- - -ى ل- - -ه- - -ف- - -ة
عاشصق للحياة
ف- - -ي حشص- - -م - -ة
ك- - -نت أخ - -ف - -ي
بريقا من شصدة
ألبكاء
ب-ك-اء ل-مفارقة
ألزمان
وتخطيطا
لمجرى ألحياة
’ن أحسش
أن- -ا أ آ
بوحشصة لما لم يكن
ك -السص -ف -ر ع -ب -ر أل-ن-ج-وم
أبحر في ألسصفن
ن - -ح - -وفضص - -اء خ - -ال م- -ن
روأسصب ك- - - - - -انت ول- - - - - -ن
تندثر
ت- -حت سص- -ف- -وح أل- -ج -ب -ال
أرأقب برأعم ألزهر
أرسصم ت ’Óفوق أقفاصش
من خشصب قد ضصمر
من شصدة توأتر ألعلل في

أسصاسصي وصصروحي
ت- -ج- -د ع- -ي- -ن- -ي ودم -ع -ي
مجبورة على نوحي
ف-ج-وزيت ب-قلب مجروح
يصص ّ- -د ك - -ل م - -ن ي - -ري - -د
سصفوحي
أنثر على قبري كاد أن
ي-ك-ون ل-ي ق-ب-ل أن ت-نفخ
فيه
ب -ت Ó-ت ف -ي -ه -ا ع -ب-ق م-ن
نرجسصية ألروح

اغتي ـ ـال حلـ ـ ـم

بن دادة وداد

أصصنع بنفسصك ما تشصاء ..إأ ّ
’ ألذكريات

خاطرة

أن -ا أل -ت -ي ت -رصص -دت ل -ه-ا
سصكاكين ألحياة
ل-ت-ق-ي-م ع-ليها حكم سصلخ
قلبها ألبريء
أنا من قاومت حب سصفك
ألدماء
لكنني نزفت من ضصلوع
’يام
أ أ
ح - -ب - -ا ك - -ان ي - -رشص- -دن- -ي
للسصÓم
فبايعت له بالودأع قبل
مفارقة ألحياة
أيا قلبا سصلم على أرضش
ألوطن
’ن-ق-اذ
وط -ن شص-د ح-ب-ل أ إ
من أيادي ألفناء
ب -رح -م-ة إأ’ه-ي-ة صصّ-وب
سصهاما في روضش ألبقاء
ف - - - - - -أاصص - - - - - -ابت رح - - - - - -م
ألسص -ك-اك-ي-ن ف-أاج-هضص-ت-ه-ا
بالوفاء
وف -اء ل-ن-ب-رة صص-وت ك-ان
يغرد رباه

همسصة

منارة البؤؤسساء

قصصة قصصÒة

طرة

ف- -ق- -ل ل- -ي أرج- -وك م -ا أل -ذي
يشصفيني ؟ .فاشصتياقي ل قد
ذبحني .أخي موتك قهرني.
_ أخي أنت قطعة من قلبي
ورح - -لت م - -ن - -ي ،وف- -ات ه- -ي
أصص- -عب شص- -يء وأج- -ه- -ت -ه ف -ي
ح -ي-ات-ي ،ف-ل-م ت-ع-د سص-و قصص-ة

رحم السسكاك ـ ـÚ

أل -ج -م-ي-ع ي-رأك م-ج-رد ق-ط-ع-ة ل-ع-ي-ن-ة
ولكن لوتعلم آأه لوتعلم أنك في نظري
أج -م -ل م -ا ف -ي أل -وج -ود ي -ا ق -ط-ع-ة م-ن
ت...
روحي أن َ
’ ت- -ح- -زن ي- -ا وط -ن -ي ،ف -إان -ي ف -دي -تك
ب -روح -ي ودم -ي م -ن شص ّ -دة ح -ب-ي لك ’
ت -ح -زن ،أج -ل ’ ت -ح -زن ،ف -ال -ح-زن ’
’ُسُصود.
يليق ببÓد أ أ

سص-م-ع-وأ ل-ف-ظ-ة «ح-ل-م» أسصتهزؤووأ
بقائله ،كذبوه وقالوأ ما هذأ يا
ه-ذأ؟ ه-ي ف-ق-ط أضص-غ-اث أحÓم،
ف- -أاصص- -اب أل- -ح- -ال- -م أل- -وه- -ن .ل- -م
ي-ي-أاسص-وأ ه-م ،ف-ج-اؤووأ ع-ن-د ألنوم
ل -وأد أل -ح -ل -م ف -ي رح -م أل -خ -ي -ال
حتى ’ ينهضش غدأ ويقول إأني
رأيت مناما فهل من مفسصر؟
وح- -ت -ى ’ ي -غ -ت -ال ح -ل -م -ه ه -ذه
أل-م-رة ه-مسش ب-ي-ن-ه وب-ين ذأته-،
حدثها :سصأاسصجله هذه ألمرة في
ورق - - -ة أدسص- - -ه- - -ا ب- - -ع- - -ي- - -دأ ع- - -ن
أل-دأسص-وسش ،ف-ي-ك-ون ب-ذلك هدفا
أسص -ع -ى ورأءه .م-ح-وه وق-ال-وأ أف
لك ’ .مجال عندنا للحلم ،عشش
ألوأقع وأصصمت.
 سصأالهم :كيف عرفتم بحلمي؟ف -ق -د ه -مسص -ت -ه ب -ي -ن -ي وذأت-ي ’
ثالث بيننا.

أجابوه باسصتهزأء :لقد خططته
على رمل ألبحر ،ومياه ألبحر يا
فطن ’ يبق على شصاطئها حرفا،
كذلك نحن.

نصص

يؤم القضساء على أارضص الشسهادة ...
كر Ëحطراف

ي- -وم أل- -قضص- -اء ع- -ل- -ى أرضش
ألشصهادة ...
ف -ي م -دي -ن -ة أل -خ-ف-اء ،ب-ي-ن
ألجموع ...
ع Ó- - - -م - - - -ات أل - - - -ح - - - -ي- - - -رة
تعلوألوجوه
ألجميع ينتظر بلهف ٍ
م
ة َتْلَث ُ
ث -غ -ر ألشص -وق ف -ت -دسص -ه ف -ي
جوفها  ....موقف رهيب
ب- - -ي- - -ن أل- - -ق - -لب وأل - -ع - -ق - -ل
ك أحدأ ٌ
حَب ُ
ث
وألشصرعُ ،ت ْ
مصص-ي-ري-ة ل-مسص-ت-ق-ب-ل ُمْبَهْم
 ...سص- - -ق- - -وٌط ي- - -دم- - -ي ...
َوَوْقّعٌة ُت ْ
ضصِني...
أح - -وأل ع- -ظ- -ي- -م- -ة وأم- -وٌر
جسص- -ي- -م- -ة  ...ع- -ل -ى أرضش
ألشصهادة في مدينة ألخفاء...
على سصاحة ألوغى ،يسصتغيث ألقلب ألًما ،ويسصتنجد سصأامًا لضصيق
حِل ِ
ه بعد ألسصعة ..
َم َ
’مُ-ر م-أام-ورًأ...
ت -ه-رُع أل-ج-ن-وُد لشصu-دِه وت-وث-يِ-قِ-ه ...ل-ق-د أضص-ح-ى أ آ
ي ألقضصاء ،يتربع ألشصرع
وأنقلب ألسصيد عبدًأ مأاسصورًأ  ...على كرسص u
للفصصل في ألقضصاء...
بين عقل يمتطي ألتريث ويلبسش ألحيطة وألحذر ،وقلب يجذبه
أل-ت-م-رد ع-ن ْم-لَ-كِ-تِ-ه إأل-ى ري-اضش أل-ت-غ-ي-ر وم-ع-اق-ل أل-ت-ج-ديد .على
مفترق طرق ألحيرة ،تتوقف عقارب ألسصاعة مرتقبًة’ ،نبÓج
ظْلَم ٍ
نوٍر من َرِحمِ ُ
ة أقترب زوألها ...

á«îjQÉJ äÉ£fi
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لسضÓمية ا÷زائرية
الكشضافة ا إ

سشهام بوعموششة
لسضÓمية ا÷زائرية،
تعد الكشضافة ا إ
م -ن ب Úال -وسض -ائ -ل ال -ت-ي اسض-ت-غ-ل-ه-ا ق-ادة
ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة لÎب -ي -ة وت -وع-ي-ة
وت- -ث- -ق- -ي- -ف ج- -ي- -ل م- -تشض- -ب- -ع ب- -ال -ف -ك -ر
السض - - -ت - - -ق  ،‹Ó- - -ووج - - -دت ال - - -ث- - -ورة
التحريرية ‘ الكشضفي Úعناصضر واعية
م- -درب- -ة ق- -ادرة ع- -ل- -ى ح- -م- -ل السضÓ- -ح
Ùارب -ة السض -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسض -ي ،ف-ق-د
سضاهمت هذه ا◊ركة ‘ إاعداد رجال
أابطال دفعوا النفسس والنفيسس من أاجل
–رير الوطن واسضÎجاع سضيادته التي
اغتصضبت سضنة .1830
ظهرت ألكشضافة ‘ أ÷زأئر بعد أ◊رب
ألعاŸية أألو ،¤على يد ألفرنسضي Úألذين
ك -ان ه-دف-ه-م ت-رب-ي-ة أب-ن-ائ-ه-م ،وك-انت صض-ورة
ل-ل-كشض-اف-ة أŸت-وأج-دة ب-ف-رنسض-ا رغ-م أنخرأط
ب- -عضس ألشضّ- -ب- -ان أ÷زأئ- -ري ‘ Úصض- -ف- -وف -ه -ا
إلع -ج -اب -ه -م ب-ال-ن-ظ-ام وألنضض-ب-اط أل-كشض-ف-ي
وألزي أّŸوحد.
ل- -ك- -ن ألح- -ت- -ف- -الت ب- -ال- -ذك- -رى أŸئ- -وي -ة
ل Ó-ح -ت Ó-ل ،وم -ا رأف-ق-ه-ا م-ن أسض-ت-ع-رأضض-ات
أسض -ت -ف -زأزي -ة شض -اركت ف -ي -ه-ا أل-كشض-اف-ة ،دف-ع
ب -ا÷زأئ -ري Úإأ ¤ألنسض -ح -اب م-ن صض-ف-وف-ه-ا
وألŒاه ن- -ح- -و ت -أاسض -يسس كشض -اف -ة إأسض Ó-م -ي -ة
جزأئرية.
تعود أصضول ألكشضافة أإلسضÓمية أ÷زأئرية
إأ ¤سضنوأت ألثÓثينيات ،ح Úتأاسّضسس فوجا
كشضفيا Ãدينة مليانة –ت أسضم :فوج أبن
خلدون على يد صضادق ألغول ،وبعدها بقليل

مدرسصة لتلق Úالشصبان األفكار الوطنية ومبادئ اإلسصÓم والّلغة

تأاسضسس فوج ثا Êبالعاصضمة من طرف ﬁمد
بورأسس –ت أسضم فوج ألفÓح سضنة ،1935
وحصض -ل ع -ل -ى ألع -ت -م-اد أل-رسض-م-ي ‘ ج-وأن
 ،1936ثم تّوسضعت أألفوأج ألكشضفية إأ ¤باقي
أŸدن أ÷زأئرية ،فظهر فوج ألرجاء وفوج
ألصض-ب-اح ب-قسض-ن-ط-ي-نة ( ،)1936وف- -وج أل -ف Ó-ح
Ãسض-ت-غ-ا ،)1936( Âوف -وج أإلق-ب-ال ب-ال-ب-ل-ي-دة
( ،)1936وف -وج أل -ق -طب ب -ال -ع -اصض-م-ة ()1937
وفوج أ◊ياة بسضطيف ( )1938وفوج ألهÓل
ب- -ت -ي -زي وزو ( ،)1938وف -وج أل -رج -اء ب-ب-ات-ن-ة
( )1938وفوج ألنجوم بقاŸة (.)1938
أمام تزأيد أألفوأج ألكشضفية ،فّكر ألشضهيد

ﬁمد بورأسس ‘ تأاسضيسس جامعة ألكشضافة
أإلسضÓمية أ÷زأئرية وألتي حظيت Ãوأفقة
ح -ك -وم -ة أ÷ب -ه -ة ألشض -ع -ب -ي -ة ،وع-ق-د م-ؤو“ر
ألتأاسضيسس با◊رأشس –ت ألرئاسضة ألشضرفية
للشضيخ عبد أ◊ميد بن باديسس وكان شضعاره
«أإلسض Ó-م دي -ن -ن -ا وأل -ع-رب-ي-ة ل-غ-ت-ن-ا وأ÷زأئ-ر
وطننا».
أتسض - -عت نشض- -اط- -ات أ◊رك- -ة أل- -كشض- -ف- -ي- -ة،
وأنتشضرت أألفوأج ‘ ربوع أŸدن أ÷زأئرية
وأك -تسضب ح -رك -ة شض -ع -ب -ي -ة ك -بÒة ‘ أوسض -اط
أŸوأط -ن ،Úخ -اصض-ة ب-ع-دم-ا ح-ظ-يت ب-رع-اي-ة
ع-ل-م-اء أإلصضÓ-ح ب-إاشض-رأف-ه-م ع-لى ألتجمعات

ألكشضفيةﬂ ‘ ،تلف أŸدن أ÷زأئرية ،أبن
ب -اديسس ‘ قسض -ن -ط -ي-ن-ة وأل-ط-يب أل-ع-ق-ب-ي ‘
ألعاصضمة ،وألبشض Òأإلبرأهيمي ‘ تلمسضان.
و–ّولت إأ ¤مدرسضة حقيقية لتلق Úألشضبان
أألف -ك -ار أل-وط-ن-ي-ة ،وم-ب-ادئ أإلسضÓ-م وألّ-ل-غ-ة
أل-ع-رب-ي-ة ،وأل-تشض-ب-ع ب-ال-ف-ك-ر ألسض-ت-ق ‹Ó-م-ن
خ Ó- -ل أıي - -م - -ات أل - -كشض - -ف- -ي- -ة ،وع- -رضس
أŸسض -رح-ي-ات أŸعّ-ب-رة ع-ن وأق-ع أ÷زأئ-ريÚ
أŸزري –ت ن ÒألحتÓل ،وترديد أألناشضيد
أل- -وط -ن -ي -ة ،وبث روح ألن -ت -م -اء أل -ق -وم -ي ‘
صض- -ف- -وف ألشض- -ب- -ان ه- -ذأ أل- -نشض -اط أŸك -ث -ف
ل -ل -كشض -اف -ة أإلسض Ó-م -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة ،ج-ع-ل-ه-ا
عرضضة Ÿضضايقات ألسضلطات ألفرنسضية ألتي
عملت كل ما ‘ وسضعها لعرقلة نشضاطاتها،
ولعل أفضضل مثال على هذأ إأعدأم ﬁمد
بورأسس بتاريخ  27ماي  1941بتهمة وأهية
«أ÷وسضسضة لصضالح ألنازية» ورغم ألعرأقيل
وأصضل ألكشضفيون مهامهم ألوطنية بـ :
لح----زأب
^ ت-----وزي-----ع م----نشض----ورأت أ أ
أل---وط--ن--ي--ة ،م--ث--ل م--نشض--ورأت «ح--زب
ألشض--عب» وم-نشض-ورأت «ح-رك-ة أح-ب-اب
ألبيان».
^ عقد ألجتماعات ألتكوينية ‘
بيوت أŸناضضل.Ú
^ أŸشض------ارك------ة ‘ أŸظ------اه-----رأت
وأب----رزه----ا مشض----ارك----ة أل---كشض---اف---ة ‘
مظاهرأت  08ماي  ،1945وأّول من
أسضتشضهد ألكشضاف بوزيد شضعال حامل
ألرأية ألوطنية.
^ إأسض---ت---خ---دأم م---ق--رأت أل--كشض--اف--ة
كمÓجئ للمناضضل ÚأŸطاردين من
طرف ألشضرطة ألفرنسضية.

‘ الذكرى  77لسضتشضهاد «ﬁمد بوراسس»

الوحدات ال ّصصحية ÷يشش
التحرير الوطني تّدعمت بخÒة
العناصصر الكشصفية
شضّ- -ك -لت أل -كشض -اف -ة أإلسض Ó-م -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة،
رصضيدأ هائ Óمن ألرجال أŸسضتعدين للقيام
بالعمل أŸسضلح ،إأّذ تسضابقت ألعناصضر ألكشضفية
إأ ¤أللتحاق باÛاهدين عند أندلع ألثورة
ألتحريرية ،وأعلنت على حل نفسضها أسضتجابة
ل-ن-دأء ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ف-ت-دع-م جيشس
ألتحرير ألوطني ،بكفاءأت شضبانية مدربة تتمتع
بروح أنضضباط عالية وإأخÓصس للوطن ،ووجدت
ألثورة ألتحريرية ‘ ألكشضفي Úعناصضر وأعية
مدربة على ألعمل وألنظام ،ومسضتعدة للتضضحية
من أجل ألوطن بقناعة تامة.
سض -اه -م ق -ادة أألف-وأج أل-كشض-ف-ي-ة ‘ ت-دريب
جنود جيشس ألتحرير ألوطني ،كما أسضتفادت
ألوحدأت ألصضحية ÷يشس ألتحرير ألوطني
بخÒة ألعناصضر ألكشضفية ‘ ›ال ألتمريضس
وأإلسض -ع -اف -ات ،وم -ن أب-رز أل-ق-ادة أل-كشض-ف-يÚ
ألذين شضغلوأ مناصضب قيادية ‘ ألثورة ،و⁄
ي -ق -تصض -ر دور أل -كشض -اف -ة أث -ن -اء أل -ث -ورة ع -ل-ى
أل -دأخ -ل ،ب -ل ت -ع ّ-دأه إأ ¤خ -ارج أل -وط-ن ،أي-ن
تشض -ك -لت ف -رق كشض -ف -ي-ة ج-زأئ-ري-ة ‘ ك-ل م-ن
تونسس وأŸغرب وشضاركت باسضم أ÷زأئر ‘
عدة نشضاطات كشضفية ‘ ألرباط ،وتونسس ،و
أŸان - -ي- -ا ،وألصض ،Úب- -ح- -يث وج- -دت أل- -ث- -ورة
أ÷زأئ -ري -ة رصض-ي-دأ م-ن أل-رج-ال ‘ صض-ف-وف
ألكشضافة كان لهم شضرف ألسضتشضهاد من أجل
حرية أ÷زأئر.

عرف بإاخÓصصه وقناعته بأان الكفاح يكون بÎبية النششء وتوعية الشصعب

الشض - -ه - -ي - -د ﬁم - -د ب- -وراسس ،أاب ا◊رك- -ة
ال -كشض -ف -ي -ة ،ول -د ‘ شض -ه -ر فÈاي -ر م -ن ع -ام
Ã ،1908دي-ن-ة م-ل-ي-ان-ة م-ن ع-ائ-ل-ة فقÒة،
لها‹ ،و‘ نفسس الوقت،
تتلمذ Ãدرسضة ا أ
Ãدرسض -ة ال -ف Ó-ح ل -ت -ل -ق-ي ع-ل-وم ال-ع-رب-ي-ة
والفقه ،التحق Ãدرسضة  -موبورجي  -عام
Ÿ 1915زاول-ة ت-ع-ل-ي-م-ه البتدائي ،وهناك
لسض-ال-يب
ب -دأا ي -ت -ع -رف وه -و صض -غ Òع -ل-ى ا أ
السض -ت -ع -م -اري -ة اŸن -ت -ه -ج -ة ‘ ح-ق الشض-عب
ا÷زائري.
لقد كانت أŸدرسضة Ãثابة ألتحّول أألول ألذي
ع -رف -ه ب -ورأسس ،ف -ق -د ع -اي -ن ع -ن ق-رب ط-ري-ق-ة
ألتهميشس ألتي كان ألتÓميذ أ÷زأئريون عرضضة
له وأإلقصضاء ألذي ذهبوأ ضضحيته ،ل لشضيء سضوى
ألنهم جزأئريون.
ل -ق -د أن -ت -ه-ج أل-ع-دو أل-ف-رنسض-ي ،م-ن-ذ أن وط-ئت
قدماه أرضس أ÷زأئر ،سضياسضة ألتجهيل حتى ل
يثور ألسضكان ويطالبون بحقهم أŸشضروع ،وهو
أسضÎجاع سضيادة هذأ ألبلد ألذي دّنسضته أقدأم
أŸسضتعمر ،كل هذه ألظروف  ⁄تسضمح للفتى
ﬁمد من موأصضلة درأسضته ،بالرغم من ذكائه
ألكب Òوسضرعة بديهته.
لكن كل هذه ألعرأقيل “ ⁄نعه من موأصضلة
ح-ل-م-ه ،ف-ال-ت-ح-ق ب-اŸدرسض-ة أ◊رة  -ألشض-ب-ي-ب-ة -
حيث تلقى تعليمه باللغة ألعربية ،كما كان كثÒ
ألÎدد على نادي ألÎقي ،مقر جمعية ألعلماء
أŸسضلم Úأ÷زأئري Úبا÷زأئر ألعاصضمة ،حيث
كان يحضضر دروسس ألشضيخ ألطيب ألعقبي‡ ،ثل
ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ل-م-اء أŸسض-ل-م Úب-ال-ع-اصض-م-ة ،وهناك
ت -ع -رف ع -ل -ى ع-دد م-ن أل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن أّدوأ دورأ
حسضاسضا ‘ ألتوعية ألوطنية فيما بعد ،فكان من
أصضدقائه أŸقرب Úألشضيخ عبد ألرحمن أ÷ي‹Ó
وألشضيخ ألبدوي ،أللذأن كانا يصضاحبانه ،كلما خرج
إأ ¤ألبحر على م Ïزورقه.
عمل ﬁمد بورأسس ‘ منجم زكار ‘ ،سضن
مبكرة قبل أن ينتقل إأ ¤ألعاصضمة مع عائلته عام
 1926بعدها عمل Ãطحنة أ◊بوب با◊رأشس
كمحاسضب ،حيث تعلم ألضضرب على أآللة ألرأقنة
وبرز فيها‡ ،ا مكنه فيما بعد من ألنجاح ‘
أŸسض -اب-ق-ة أل-ت-ي خصضصضت ل-ت-وظ-ي-ف سض-ك-رت‘ Ò
ألبحرية عام  ،1930وقد أسضتطاع ﬁمد بورأسس
أل -ت -ف -وق ع -ل -ى ع -دد م -ن أŸشض -اركÃ Úا ف -ي -ه -م
أل-ف-رنسض-ي‡ ،ا أه-ل-ه ل-ل-ع-م-ل ‘ مصض-ل-ح-ة Ãي-ناء
أ÷زأئر ،إأذ “كن ‘ ظرف قصض Òمن فرضس

وجوده ،فكان مثال ‘ أإلخÓصس لعمله وهذأ ما
أكسضبه ثقة مسضؤوولية ،وأحÎأما لشضخصضه.
عرف ﬁمد بورأسس بإاخÓصضه ألكب ÒوإأÁانه
ألرأسضخ ووطنيته ،وقناعته بأان ألكفاح من أجل
أ◊ري -ة ل ي -ك -ون إأل ع -ن ط -ري -ق ت -رب -ي -ة أل -نشسء
وتوعية ألشضعب ،وكان شضديد أ◊رصس على ألتعلم،
ألنه كان يدرك بأان أıرج ألوحيد للمحنة ألتي
ك -ان ي-ك-اب-ده-ا ألشض-عب أ÷زأئ-ري سض-ب-ي-ل-ه أل-ع-ل-م،
Óخذ عن
فكان كث ÒألÎدد على «نادي ألÎقي» ل أ
مشضايخ جمعية ألعلماء أŸسضلم Úأ÷زأئري ،Úو‘
مقدمتهم ألشضيخ ألعÓمة عبد أ◊ميد بن باديسس،
كما عرف ﬁمد بورأسس بشضدة عطفه وحنانه
وبحبه لعمل أ ‘ Òÿسضبيل إأسضعاد أآلخرين.
لقد –مل مسضؤوولية تربية أبنائه وإأخوأنه على
حد سضوأء ،خاصضة بعد وفاة وألده عام  1936وقد
ع -م -ل ع -ل -ى غ -رسس روح أل -وط -ن -ي -ة وق -ي-م أل-دي-ن
أإلسض Ó-م -ي ‘ أب -ن -ائ -ه ألسض -ت -ة ،ك -م-ا ك-ان شض-دي-د
أ◊رصس على تعليمهم وتربيتهم تربية صضحيحة
قوأمها أألخÓق وألتشضبث بعادأت وقيم وتقاليد
هذأ ألوطن.

سصاهم ‘ تأاسصيسش ا÷معية
الرياضصية «الطليعة»

كان بورأسس ﬁبا للرياضضة ،فالتحق عام 1930
بصضفوف فريق مولودية أ÷زأئر لكرة ألقدم وقد
كان لعبا ‡يزأ كجناح أيسضر ،كما سضاهم ‘
تأاسضيسس أ÷معية ألرياضضية  -ألطليعة  -وسضاهم
أيضضا ‘ أنطÓق ألكوكب ألتمثيلي ‘ قاعة -
للب - Òمع أŸرحوم ألشضاعر أ÷زأئري مفدي
زكريا وأŸناضضل حسض◊ Úول.
لقد كان إلنشضاء أألفوأج ألكشضفية وقعه أÿاصس
ع -ل -ى أإلدأرة أل -ف -رنسض-ي-ة ،أل-ت-ي ب-ادرت إأ ¤وضض-ع
ألعرأقيل أمام هؤولء ألشضباب لصضدهم عن غايتهم
ألعليا أŸتمثلة ‘ ،أإلصضÓح وتربية ألنشسء وربط
ألشضباب أ÷زأئري Ãاضضيه أإلسضÓمي أÛيد،
ومن ثم ظهرت فكرة توحيد أألفوأج ألكشضفية
–ت لوأء وأحد ،لتتعزز أك Ìويكون صضدأها أوسضع
وأعمق ،فدعا ﬁمد بورأسس قادة هذه ألفروع
إأ ¤ألل -ت -ح -ام ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا وت-وح-ي-ده-ا ‘ أŒاه
وطني وأحد ،فعمد إأ ¤إأعدأد قانون أسضاسضي وهو
مشض -روع ق -ان -ون ج -ام -ع -ة أل -كشض -اف -ة أإلسض Ó-م-ي-ة
أ÷زأئ-ري-ة ،وع-رضض-ه ع-ل-ى ألسض-ل-ط-ات أل-ف-رنسض-ية
أŸعينة.
لكنه قوبل بالرفضس ‘ أول مرة ،قبل أن يحظى
باŸوأفقة عام  ‘ 1936أŸرة ألثانية ،فتشضكلت
÷ن -ة م -دي -رة ل -ف -ي -درأل -ي-ة أل-كشض-اف-ة أإلسضÓ-م-ي-ة
أ÷زأئرية  -مؤوقتة  -كانت متكونة من ﬁمد
ب -ورأسس ،ألصض -ادق أل-ف-ول ،رأب-ح ب-وب-ري-طﬂ ،ت-ار
بوعزيزﬁ ،مد مادة ،ألطاهر Œيني ،إأبرأهيم
باي ،بوعبد ألله ،دحما،Êمزغنة ،وحسضن بلكريد
 ..وكانت ألنطÓقة ،وبدأت أŸضضايقات من قبل
أإلدأرة أل-ف-رنسض-ي-ة وأ÷م-ع-ي-ات أل-كشض-ف-ي-ة ألتابعة
ل -ه -ا ،أل -ت -ي ك -انت ت -رى ‘ أل -كشض-اف-ة أإلسضÓ-م-ي-ة
عدوها أللدود بحكم ألنهج ألذي سضلكته ،وألذي
ي -ت -م -اشض -ى م-ع خ-ط ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ل-م-اء أŸسض-ل-مÚ

أ÷زأئري.Ú
كان هدف ألشضهيد توحيد ألكشضافة أإلسضÓمية
أ÷زأئ -ري -ة ،وغ -رسس م -ب -ادئ أ÷ه -اد ‘ ن -ف -وسس
ألشض -ب -اب أل -ذي ك -ان م -ت -ع -طشض-ا ل-ل-ث-ورة م-ن أج-ل
ألسض -ت -ق Ó-ل ،ه -ذه أألف -ك -ار وأŸب -ادئ ألسض -م-ح-ة
وجدت صضدأها ‘ ألوسضط ألكشضفي ألذي لبى
ن -دأء ﬁم -د ب -ورأسس أل -دأع -ي إأ ¤ع -ق -د م -ؤو“ر
تأاسضيسضي يجمع أألفوأج ألكشضفية لتنطوي –ت
تنظيم وطني وأحد ،فكان أللقاء با◊رأشس ‘
ج -وي-ل-ي-ة ع-ام  ،1939ح- -يث ” ت- -ن -ظ -ي -م أŸؤو“ر
أل -ت -أاسض -يسض -ي أل -ذي أن -ب-ث-ق ع-ن-ه م-يÓ-د أل-كشض-اف-ة
أإلسضÓ-م-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ك-م-ن-ظ-مة وطنية وأنتخب
ﬁمد بوأرسس رئيسضا لها ،كما ” أنتخاب أŸكتب
أل–ادي.
كان عمل ﬁمد بورأسس مثÒأ لشضكوك ألعدو،
ف- -اع -تÈه رج  Ó-خ -طÒأ ،ي -جب أل -ت -خ -لصس م -ن -ه
فحيكت ضضده ألدسضائسس ،فأاصضبح عرضضة للتصضفية
من قبل أŸسضتعمر ألفرنسضي ،لقد كان لهزÁة
أ÷يشس ألفرنسضي ‘ جوأن  ،1940أمام ألقوأت
أألŸانية أثرها ألبالغ ‘ نفسضية ﬁمد بوأرسس
أل -ذي أرأد أسض -ت -غ Ó-ل ه -ذه أل -ف -رصض -ة ل -ت -ح -ري -ر
أ÷زأئرﬁ ،اول ألقيام بانتفاضضة مسضلحة.
أتصضل بجماعة من بنو مناصضر سضكان جبال
زكار ،وأتفق معهم على إأعÓن ألنتفاضضة ،فكان
لزأما عليه ألبحث على أألسضلحة وألذخÒة لذلك،
فانتقل إأ ¤مدينة فيشضي ألفرنسضية ‘  26ديسضمÈ
ع - -ام  ،1940م -غ -ت -ن -م -ا ط -لب أŸك -تب أل -كشض -ف-ي
ألفرنسضي ،بإادماج كل فوج من ألكشضافة أإلسضÓمية
أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ إأح- -دى أ÷م- -ع -ي -ات أل -ف -رنسض -ي -ة
أŸسضيحية أو ألÓئكية ،إأل أن ألشضهيد بورأسس
رفضس هذأ ألعرضس ،وطالب بالعÎأف بالكشضافة
أإلسضÓمية أ÷زأئرية كمنظمة قائمة بذأتها على
غرأر باقي أŸنظمات ألكشضفية ألتي تنشضط ‘
ﬂتلف أرجاء أŸعمورة.
أغتنم بورأسس فرصضة وجوده بفرنسضا ،فقام
بالتصضال باألŸان للحصضول على أألسضلحة ،إأل
أنه  ⁄يجن شضيئا من ذلك بل –صضل على وعود ل
غ ،Òكما ” توصضيته بالتوجه إأ ¤أللجنة أألŸانية
با÷زأئر ألعاصضمة ،ومنذ عودته إأ ¤أرضس ألوطن
ظل بورأسس –ت أŸرأقبة وأŸتابعة أŸسضتمرة
من طرف مصضالح ألسضتخبارأت ألفرنسضية ألتي
شضّكت ‘ نشضاطه ،فلم تفارقه ◊ظة وأحدة‡ ،ا
دفعه إأ ¤تقد Ëأسضتقالته من رئاسضة أŸنظمة
ألكشضفية ‘  16مارسس  1941حتى يبعد ألشضبهات
عنها وتكون Ãنأاى عن أأليادي ألسضتعمارية.
لكن ألقدر Á ⁄هل ألشضهيد إل“ام عمله ،ففي
ألثالث من ماي ” إألقاء ألقبضس عليه من طرف
أعضض- -اء أŸك- -تب أل- -ث- -ا Êأل- -ف -رنسض -ي Ÿك -اف -ح -ة
ألتجسضسس بالقرب من نزل أليتي  Alettiنزل
ألسض -ف Òح -ال -ي -ا ،ف-ت-م أسض-ت-ن-ط-اق-ه ألي-ام ،ت-ع-رضس
خÓلها ألبشضع أنوأع ألتعذيب ،ليحال بعدها إأ¤
أÙكمة ألعسضكرية  -بكافينياك  ‘ -ألرأبع
عشضر من ماي عام  ،1941ليصضدر ‘ حقه حكما
باإلعدأم هو وصضديقه ﬁمد شضويرب ‘ ،يوم 15
ماي من نفسس ألسضنة تنفيذ حكم أإلعدأم كان يوم
 27م - -اي  1941بسض -اح-ة أÿروب-ة -أل-عسض-ك-ري-ة
سضابقا.

«بدار»ضضابط متقاعد من ا◊ماية اŸدنية لـ»الشضعب»:

«علينا حفظ ذاكرة رموز الثورة ونصصب لهم “اثيل
Îﬁمة Ãتحف ا÷يشش»

تأاسضف رشضيد بدار ،ضضابط متقاعد
من ا◊ماية اŸدنية ،كمواطن غيور
على حفظ ذاكرة أامته وشضهدائها عن
أان رم - -وز ال - -ث - -ورة ال - -ذي - -ن دف - -ع- -وا
ب-ال-ن-فسس وال-ن-ف-يسس م-ن أاج-ل –ري-ر
ال- -وط- -ن ⁄ ،ي- -ت -م ت -خ -ل -ي -ده -م عÈ
“اثيل وهم ﬁمد بوضضياف ،عبان
رمضضان ،حسض Úأايت أاحمد ،ما جعله
ي -وج -ه ن -داء ع Èصض-ف-ح-ات ج-ري-دة
«الشض-عب» ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن ج-م-اع-ة م-ن
لصض- -دق -اء ق -م -ن -ا ب -زي -ارة م -ت -ح -ف
ا أ
ا÷يشس اŸسضمى الشضاذ‹ بن جديد،
وب -ع -د ال-ت-ج-وال ‘ ال-داخ-ل شض-اه-دن-ا
لبرار،
عشضرات التماثيل لشضهدائنا ا أ
ولكن لحظنا ‘ نفسس الوقت غياب أاربعة من عظماء ثورتنا».
أضض- -اف أن- -ه ك- -ج- -زأئ- -ري ف- -خ- -ور
ب- -ث- -ورت- -ه ،و ⁄يسض -ت -ط -ع أن ي -تصض -ور
أل -ت -خ -ل -ي ع -ن أع -م -دة أل-ث-ورة ب-ه-ذه
ألطريقة رغم تضضحياتهم أ÷سضام،
مشضÒأ إأ ¤أن- - -ه ب- - -ع- - -د ن- - -دأءأت ”
تنصضيب “ثال لكر Ëبلقاسضم.

سس .بوعموششة

Ãا أننا ‘ شضهر ماي ،أعت Èرشضيد
بدأر ذكرى يوم ألطالب بأانها مرحلة
من مرأحل ألثورة ،تركت بصضمتها
وأظ -ه -رت أن أل -ك -ف -اح وأل -نضض -ال ⁄
يقتصضر على فئة معينة ،بل شضاركت
فيه جميع فئات أÛتمع كالفÓحÚ
وأÙام Úوف-ري-ق ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني ،بحسضب إأمكانياته للتعريف بالقضضية أ÷زأئرية ‘ ألعديد من ألبلدأن.

كل طرف يتحّمل مسصؤوولية تلق Úالتاريخ للشصباب
بحسضب ألضضابط أŸتقاعد فإان طلبة أألمسس كانوأ حامل Úقضضية ،أما طلبة
أل -ي -وم ي-خ-ت-ل-ف-ون ع-ن أسضÓ-ف-ه-م وه-ذأ رأج-ع Ÿت-ط-ل-ب-ات أل-عصض-ر ،ب-ح-يث ط-غت
ألنÎنت ألتي قدمت لهم موأضضيع أخرى‡ ،ا جعل ألقليل منهم يهتم بالتاريخ،
مشضÒأ إأ ¤أن كل طرف له نصضيب من أŸسضؤوولية ‘ تلق Úألتاريخ للشضباب،
أنطÓقا من ألعائلة وأŸدرسضة وألدولة ،باعتبار تاريخنا هو ذأكرة أألمة ،ويرى
Óجيال.
أن أŸتاحف وأÙاضضرأت هي طريقة من طرق تلق Úألتاريخ ل أ
‘ رده عن سضؤوأل حول ألكتب ألصضادرة أليوم حول ألتاريخ ،قال إأنها جيدة
و–توي على حقائق تاريخية مهمة ،منها ألكاتب ألفرنسضي «إأيف كوريار» ألذي
كتب عن ألثورة ‘ أربع أجزأء ،مشضÒأ إأ ¤أن هذأ أŸؤورخ له مصضدأقية كبÒة ،ألن
م-ؤول-ف-ات-ه م-رت-ك-زة ع-ل-ى شض-ه-ادأت ألشض-خصض-ي-ات أ÷زأئ-ري-ة أل-ت-ي ق-امت ب-ال-ثورة
وألشضخصضيات ألفرنسضية ألفاعلة ‘ تلك ألفÎة.

á°VÉjQ

األحد  27ماي  2018م
الموافق لـ  11رمضضان 14٣9هـ

بعد ألتعاقد مع حدوشش وألتجديد لـ «ششعال» و «مبارأكو»

«العمـيد» يسشعـ ـ ـى ÷لـ ـب كـ ـل مـ ـن صشا◊ـ ـ ـي ولعم ـ ـ ـارة
لسشبوع بوتÒة جد سشريعة ‘ عملية أنتدأب وŒديد عقود ألكوأدر أŸنتهية
لمور ‘ بيت مولودية أ÷زأئر خÓل عطلة نهاية أ أ
سشارت أ أ
عقودهم مع ألفريق ،حيث دخل ألعميد سشوق ألتحويÓت ألصشيفية بقوة ،وضشمن أŸدير ألرياضشي للفريق «كمال قاسشي ألسشعيد» صشفقة
ليسشر ألسشابق لوفاق سشطيف «زكرياء حدوشش» ،فيما جّدد عقود آأخرين ‘ مقدمتهم
أنتدأب وأحدة مهمة تتعلق بالتعاقد مع ألظه Òأ أ
لفطار.
«ميبارأكو» و»ششعال» ،وسشيضشمن عقودأ أخرى سشهرة أليوم بعد موعد أ إ
سض -ط -ي-ف ب-رسض-م ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ذات
اŸن- -افسض- -ة ،وم- -ن اŸقّ- -رر أان ي -فصض -ل ‘
مسضتقبله بعد عودته مباشضرة من مدينة
سضيكون اŸوعد اليوم Ãقر نادي مولودية «دبي» اإلماراتية التي يقضضي فيها حاليا
ا÷زائر بالعاشضور بالعاصضمة للتفاوضص مع ع -ط -ل -ة ن -ه -اي -ة اŸوسض -م رف -ق -ة ع -ائ -ل -ت-ه
ّ
لع -ب Úاث -ن ،Úوي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ال-ظ-ه ÒالصضغÒة ‘ ،نفسص السضياق تأاكد اسضتغناء
األيسضر لفريق إا–اد بلعباسص «نبيل لعمارة» الفريق عن خدمات الظه Òاأليسضر للفريق
ال-ذي م-ن-ح م-واف-ق-ت-ه اŸب-دئ-ي-ة لـ «ق-اسض-ي «إاب- -راه- -ي- -م ب -دب -ودة» ال -ذي ي -ت -واج -د ‘
السضعيد» من أاجل اللعب للعميد بداية من مفاوضضات جّد متقدمة مع رئيسص مولودية
اŸوسضم اŸقبل ،كونه يريد القÎاب من وه- -ران «أاح- -م- -د ب- -ل- -ح- -اج» لÓ- -ل- -ت- -ح -اق
عائلته بالعاصضمة بعد موسضم Úخارجها ب - -ا◊م - -راوة وب- -عث اŸن- -افسض- -ة ‘ ه- -ذا
األول ب -اŸدي -ة رف -ق -ة األوŸب -ي اÙل -ي اŸنصضب بتواجد «زين الدين مكاوي».
والثاÃ Êدينة بلعباسص مع اإل–اد الذي كما ضضرب اŸدير الرياضضي للعميد «كمال
ت ّ-وج م -ع -ه ب -ال -ك-أاسص ،ه-ذا رغ-م ال-ع-روضص ق-اسض-ي السض-ع-ي-د» م-وع-دا ل-ل-ح-ارسص «ع-ب-د
ال -ك-بÒة ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا م-ن أان-دي-ة ال-ن-خ-ب-ة القادر صضا◊ي» من أاجل التفاوضص معه
ي-ت-ق-دم-ه-ا ع-رضص ال-غ-ر Ëإا–اد ال-عاصضمة ع -ل -ى إا“ام صض-ف-ق-ة ان-ت-ق-ال-ه إا ¤ال-ف-ري-ق،
ووفاق سضطيف.
خصضوصضا أان حارسص شضباب بلوزداد قام
وحسضب مصض- -ادر «الشض -عب» ،ف -إان ال Ó-عب بإايداع شضكوى لدى ÷نة اŸنازعات قبل
سضيتنقل بعد اإلفطار رفقة وكيل أاعماله ن -ه -اي -ة اŸوسض-م اŸن-قضض-ي رف-ق-ة  11من
م -ن أاج-ل ال-ت-ف-اوضص ع-ل-ى إاي-ج-اد الصض-ي-غ-ة زمÓئه للحصضول على ورقة تسضريحهم من
اŸناسضبة للتعاقد مع الÓعب اŸرتبط مع ن -ادي ل -ع -ق -ي -ب -ة ،ب-ع-دم-ا ت-خ-ل-ف ال-رئ-يسص
إا–اد بلعباسص بعقد إا ¤غاية موسضم « ،2020بوحفصص» عن تسضديد  ٦رواتب للحارسص
والذي يدين له برواتب  5أاشضهر كاملة ،وه- -و م- -ا Áن- -ح- -ه حّ- -ق ال- -رح- -ي -ل ،ل -ك -ن
وك -ان اب -ن م -دي -ن -ة ال-ق-ب-ة ي-ري-د م-واصض-ل-ة اŸأام-وري-ة ل-ن ت-ك-ون سض-ه-ل-ة ع-ل-ى «ق-اسض-ي
مشضواره مع فريقه إال أان اإلدارة “اطلت السضعيد» كون ا◊ارسص Áلك العديد من
‘ دفع مسضتحقاته وانقضضت مهلة  15يوما التصضالت من أاندية البطولة الوطنية ،و‘
التي منحها إاياهم من أاجل دفع شضكوى حالة ما إاذا “كن اŸدير الرياضضي للفريق
لدى ÷نة اŸنازعات ،وإاذا ّ
“ت الصضفقة م -ن إاق -ن-اع اب-ن م-دي-ن-ة الشض-ل-ف ب-اإلمضض-اء
ن -ه -ائ -ي -ا ،ف-إان اŸول-ودي-ة ت-ك-ون ق-د حّ-ل-ت للمولودية ،فإان إادارة الفريق تكون قد حلت ال Ó-عب م -رت -اح ‘ ال-ع-م-ي-د وي-ب-حث ع-ن مع الظه ÒاألÁن الدو‹ «إاسضÓم عروسص»
مشضكل هشضاشضة الدفاع على ا÷هة اليسضرى مشضكل حراسضة اŸرمى بتواجد ا◊ارسص السضتقرار ،رغم أانه كانت لديه عروضص بعدما  ⁄يعجب األخ Òبالعرضص اŸا‹
بتواجد «زكرياء حدوشص» اŸنتدب سضهرة ال- -ث -ا Êل -ل -م -ن -ت -خب األول «ع -ب -د ال -ق -ادر ضض -خ -م -ة م-ن ال-ب-ط-ول-ة السض-ع-ودي-ة ب-أاج-رة اŸقدم من قبل إادارة الفريق ،ومنحت له
اÿميسص اŸاضضي و»نبيل لعمارة» ،حيث صضا◊ي» وا◊ارسص «فريد شضعال» الذي شضهرية تصضل إا 900 ¤مليون سضنتيم شضهريا ،مهلة للتفك ‘ ÒاŸقÎح.
سضيكون التنافسص شضديدا بينهم على مركز ج -دد ÿمسص م-واسض-م ك-ام-ل-ة ب-ع-د ت-أادي-ت-ه إال أان -ه فّضض -ل اŸشض -روع ال -ري -اضض -ي ع -ل-ى ‘ ن- -فسص السض -ي -اق ،ت -عÌت اŸف -اوضض -ات
ّ
الÓعب األسضاسضي ،كما أان اŸدرب Áكنه Ÿوسضم ‡يز مع العميد ،باإلضضافة إا ¤األموال.
›ددا ب Úإادارة م- - -ول- - -ودي- - -ة ا÷زائ- - -ر
توظيف «حدوشص» كجناح أاÁن كونه لعب حارسص منتخب أاقل من  20سضنة «دعاسص» و◊د السض -اع -ة ي -ج -د اŸدي -ر ال -ري -اضض -ي ونظÒتها من شضبيبة السضاورة ،بشضأان صضانع
متعّدد اŸناصضب وبرز كثÒا هذا اŸوسضم الذي “ت ترقيته إا ¤األكابر بعقد مدته  ٦للعميد صضعوبة ‘ إاقناع «وليد درارجة» األلعاب «عبد الرحمن بورد ،»Ëبعدما
‘ هذا اŸنصضب الذي سضجل منه عديد سضنواتّ ،وهو ما يؤوكد بأان إادارة الفريق بتجديد عقده بعدما عرضص عليه تقليصص اقÎحت إادارة ال-ع-م-ي-د م-ق-ايضض-ة لع-ب-ه-ا
األهداف منصضبا نفسضه هدافا للوفاق.
صضرفت النظر نهائيا عن ا◊ارسص «فوزي أاج -رت -ه الشض-ه-ري-ة إا 200 ¤م-ل-يون شضهريا ب Ó-ع -ب Úم -ن م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر وم-ب-ل-غ
وبخصضوصص الÓعب «أام Òقراوي» الذي شض -اوشض -ي» ال -ذي ان -ت -ه -ى ع -ق -ده ب -ن -ه-اي-ة بعدما فرضضت «سضوناطراك» على إادارة معت ،Èإال أان إادارة «زرواطي» تصضّر على
اŸول -ودي -ة تسض -ق-ي-ف األج-ور  ،وه-و األم-ر بيع عقد الÓعب بقيمة  4مÓي Òسضنتيم.
كان ا◊ل الوحيد ‘ مرحلة العودة ‘ اŸوسضم.
م- -نصضب ال- -ظ -ه Òاأليسض -ر ،ي -ب -دو أان إادارة
الذي  ⁄يتقبله «درارجة» الذي اسضتعاد وكان اŸوعد ليلة السضبت مع التفاوضص مع
«عزي» سشيجدد عقده Ÿدة
الفريق قررت السضتغناء عن خدماتهÃ ،ا
بريقه هذا اŸوسضم وكان قطعة أاسضاسضية ‘ م- -ن- -اج ÒاŸدرب ال- -ف- -رنسض- -ي «ب- -رن -ارد
سشنتÚ
أان -ه -ا ◊ّد ك -ت-اب-ة ه-ذه األسض-ط-ر  ⁄ت-ع-اود
النهج التكتيكي للمدرب «برنارد كازو ،»Êك- -ازو »Êومسض- -اع- -ده «م- -الك» م- -ن أاج -ل
التصضال به لتجديد عقده مع الفريق ،رغم من جهة أاخرى ،سضيكون اŸوعد سضهرة رغم أانه Áنح اŸولودية األولوية ول يبا‹ ال -ت -ج -دي -د ب -ع -ق -د Ÿوسض -م Úإاضض -اف-ي،Ú
أان-ه أان-ه-ى اŸوسض-م ب-ق-وة ب-تسض-ج-ي-ل-ه هدف اليوم مع الÓعب «أايوب عزي» لتجديد بعروضص الفرق اŸهتمة بخدماته ،نفسص وسضيشضÎط اŸناج Òعلى إادارة اŸولودية
التعادل ضضد فريق ا◊سضني ا÷ديدي ‘ ع -ق -ده Ÿوسض -م Úإاضض-اف-ي Úم-ع م-ول-ودي-ة األم -ر ي -ح -دث م -ع ق -ائ -د ال -ف -ري-ق «ع-ب-د –دي- -د صضÓ- -ح- -ي- -ات ط- -اق- -م -ه ال -ف -ن -ي
ا÷ول- - -ة األو ¤م- - -ن دور اÛم- - -وع - -ات ا÷زائر ،هو الذي  ⁄تكن اŸفاوضضات الرحمن حشضود» الذي طلب مهلة للتفك Òوا◊ديث عن الشضق اŸا‹ وعن األهداف
Ÿن- -افسض -ة راب -ط -ة األب -ط -ال اإلف -ري -ق -ي -ة عسضÒة م -ع -ه ،وات -ف-ق ع-ل-ى ال-ت-ج-دي-د م-ع ‘ العرضص لكنه ◊ّد السضاعة  ⁄يجب على اŸسض- -ط- -رة ل- -ل -ف -ري -ق خ Ó-ل اŸوسض -مÚ
وتسض -ج-ي-ل ه-دف ال-ف-وز ضض-د ف-ري-ق وف-اق «ق-اسض-ي السض-ع-ي-د» Ãك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة ،ك-ون مقÎح اإلدارة ،هذا وتعÌت اŸفاوضضات اŸقبل Úإل“ام الصضفقة.

ﬁمد فوزي بقاصص

أŸنتخب ألوطني:

فغـ ـو‹ يدافـ ـع عـ ـن نفسشـ ـه ويـ ـّÈر غيابـ ـه عـ ـ ـن الـ ـ ـ ـÎبّصص

بّرر ألÓعب ألدو‹ أ÷زأئري لنادي
غÓتاسشرأي ألÎكي ،سشفيان فغو‹ ،غيابه
عن صشفوف أŸنتخب ألوطني عندما يوأجه
لخضشر يوم ألفا— جوأن
وديا ألرأسش أ أ
با÷زأئر ألعاصشمة (00ر )22وألÈتغال ‘
ألسشابع من نفسش ألششهر بلششبونة (15ر)20
لصشابة ألتي يعا Êمنها منذ فÎة.
با إ

وكتب الدو‹ ا÷زائري ‘ بيان له نشضره ع Èصضفحته
اÿاصض -ة ع -ل -ى ت -وي‘‘ :Îبسض -بب إاصض-اب-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى وت-ر
العرقوب منذ  4أاو  5أاشضهر ،قررت بعد اتفاق مع الطاقم
الطبي للنادي الÎكي أان أاواصضل اللعب رغم بعضص اآللم.
كنت أاود أان أاسضاعد فريقي لتحقيق الهدف اŸسضطر
وال-ف-وز ب-ال-ل-قب اÙل-ي .وب-ع-د ان-ت-ه-اء اŸوسض-م ،ب-اشض-رت
العÓج ‘ منطقة الصضابة‘‘.
وأاضضاف الÓعب السضابق لفالنسضيا السضبا‘‘ :Êاآلن سضأاركن

أ–اد بلعباسش:

إا ¤الراحة من أاجل العÓج و–ضض ÒاŸوسضم القادم ‘
أاحسض -ن ال -ظ -روف .ول -ه -ذا ،أان -ا › Èع -ل -ى ع-دم خ-وضص
اللقاءين الودين .لقد راسضلت رسضميا ال–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم وطبيب الفريق وأاشضعة الرن ÚاŸغناطسضي
بإاسضطنبول‘‘.
باإلضضافة إا ¤فغو‹ ،فإان ا◊ارسص الدو‹ وهاب رايسص
مبو◊ي قد أاعلن بدوره الغياب عن الوديت .Úو‘ هذا
الصضّدد نشضرت ال–ادية ا÷زائرية بيان جاء فيه:
‘‘أاب -رق م -ب -و◊ي ل -ي -ط-لب إاع-ف-اءه م-ن الÎبصص ك-ون-ه رك-ن
للراحة منذ نهاية البطولة السضعودية ‘ أابريل الفارط
وبالتا‹ يعت Èنفسضه أانه ليسص ‘ أافضضل حالته لتلبية دعوة
الفريق الوطني ‘ الوقت ا◊ا‹ وطلب تأاجيل عودته ا¤
السضتحقاقات القادمة».
اضضطر الناخب الوطني رابح ماجر اسضتدعاء ،لعبي نادي
بارادو ،فريد ا( ‹ÓŸوسضط ميدان) وتوفيق موسضاوي
(حارسص مرمى) لتعويضص سضفيان فغو‹ ورايسص مبو◊ي.

صضّرح اŸدير العام ل–Óاد ،قدور بن عياد ‘ ،هذا
الصضدد« :نوشضك على طي ملف مسضتحقات الÓعبÚ
اŸتأاخرة ،حيث سضيتم تسضليمها لهم قريبا جدا ،حتى
نتمكن من مباشضرة التحضضÒات للموسضم ا÷ديد ‘
ظروف جيدة».
وطغت اŸشضاكل اŸالية على يوميات ا–اد بلعباسص
طيلة اŸوسضم اŸنصضرم ،حيث  ⁄يتوقف الÓعبون
ع -ل -ى اŸط -ال -ب -ة ب -أاج -وره-م اŸت-أاخ-رة وال-ت-ي ق-درت
إاجمال بـ 90مليون دينار.
وسضمح تتويج تشضكيلة ‘‘اŸكرة‘‘ مؤوخرا بكأاسص ا÷زائر
با◊صضول على عوائد مالية معتÈة ،قدرها اŸدير
ال -ع -ام ل -ل -ن-ادي ب-أاك Ìم-ن  80م -ل-ي-ون دي-ن-ار ،وه-و م-ا
سض -يسض -اه -م ‘ تسض -وي -ة ال -وضض -ع -ي -ة اŸال-ي-ة لÓ-ع-ب،Ú
وبالتا‹ Œنب مشضاكل أاخرى مع غرفة حل
ال -ن -زاع -ات ،ع -ل -م-ا وأان ال–اد ف-ق-د سضت ن-ق-اط م-ن
رصضيده خÓل اŸوسضم اŸنصضرم على خلفية عدم
تسضوية مسضتحقات لعب أاجنبي تقمصص أالوانه.
من جهة أاخرى ،أاصضبحت حظوظ الحتفاظ باŸدرب
سض -ي ال -ط -اه -ر شض-ري-ف ال-وزا Êضض-ئ-ي-ل-ة ج-دا ‘ ظّ-ل
اŸوق -ف اŸتصض -لب ل -رئ -يسص ›لسص اإلدارة ،ع-ك-اشض-ة

وتعود آاخر مشضاركة لفغو‹ ومبو◊ي مع ‘‘اÿضضر‘‘ إا7 ¤
اكتوبر  2017أامام الكامÒون بياوندي (خسضارة  2ـ )0
ضضمن تصضفيات كأاسص العا .2018 ⁄الÓعبان  ⁄يشضاركا مع
اŸنتخب ا÷زائري منذ قدوم ماجر على رأاسص العارضضة
Óسضبا Êلوكاسص أالكاراز.
الفنية خلفا ل إ

حسضناوي ،الذي يرفضص دائما التمديد للمدرب الذي
أاشضرف على أاصضحاب القميصص األخضضر واألحمر طيلة
اŸوسضم ÚاŸنصضرم.Ú
وكان بن عياد قد صضّرح مؤوخرا بأانه يسضعى إلقناع
حسضناوي بالعدول عن موقفه Œاه الÓعب الدو‹
السضابق الذي يدين هو اآلخر بأاجور خمسضة أاشضهر،
ولكن مسضاعيه باءت ◊د اآلن بالفشضل.
وتسضببت هذه الوضضعية ،حسضب نفسص اŸسضؤوول‘ ،
Œميد عملية النتدابات التي كان من اŸفروضص أان
تتمّ بالتنسضيق مع شضريف الوزا ،Êعلما وأان ال–اد
سض -يشض -ارك اŸوسض -م اŸق -ب -ل ‘ ك -أاسص ال -ك -ن -ف-درال-ي-ة
اإلفريقية لكرة القدم وذلك ‘ ثا Êظهور للنادي على
السضاحة القارية.

أوŸبي ألششلف

وفاق سشطيف

توزيـ ـع اŸهـ ـام عل ـى أاعضشـ ـاء اŸك ـ ـتب اŸسشّير

عقد رئيسش وفاق سشطيف حسشان حّمار
أجتماعا مع أعضشاء أŸكتب أŸسشّير ،سشهرة
أول أمسش أ÷معة ‘ ،مقر ألنادي ،بحي
بومرششي ،وسشط مدينة سشطيف ،بحضشور كل
من سشنسشاوي ،أعرأب ،حششايششي ،جرودي
وألعرباوي ،وكذأ أŸدرب أŸؤوقت مليك
زرقان ،فيما غاب عن ألجتماع كل من
لسشباب خاصشة.
خابر وأعرأب عبد أ◊ميد أ
وج -اء ه -ذا الج-ت-م-اع م-ن أاج-ل م-ن-اقشض-ة ال-وضض-ع-ي-ة
ا◊ال -ي -ة ل -ل -ف -ري -ق ون -ت -ائ -ج -ه اّÙق -ق -ة ‘ اŸوسض -م
اŸاضضي ،والنقائصص التي سضجلت فيه ،قصضد إايجاد
ا◊لول والنطÓق بقوة من جديد ،و“حور جدول
األع- -م- -ال ‘ ت- -وزي- -ع اŸه- -ام ع -ل -ى أاعضض -اء اŸك -تب
اŸسض ،Òح- -يث ” م- -ن- -ح رئ- -اسض- -ة ف- -رع ك- -رة ال- -ق- -دم
لسضنوسضاوي حسضان الذي سضيتكفل بكل كبÒة وصضغÒة

ت -خصص ه -ذا ال-ف-رع ،وه-ذا ع-ل-ى مسض-ت-وى ك-ل ال-ف-ئ-ات
الشض -ب-ان-ي-ة واألك-اب-ر ،وّ” ت-ك-ل-ي-ف إاب-راه-ي-م ال-ع-رب-اوي
Ãه-م-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ‘ ال-ف-ري-ق ،وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ت-ن-ظيم
ت- -ن- -ق Ó-ت ال -ف -ري -ق داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن ،ت -ن -ظ -ي -م
اŸب -اري-ات وت-ربصض-ات ال-ن-ادي أايضض-ا ،و–صض-ل رشض-ي-د
جرودي األم Úالعام للفريق واŸدير اإلداري على
مهمة اإلشضراف الكامل على ا÷انب اإلداري للنادي،
كما أافرز الجتماع جملة من القرارات األخرى ،على
غ -رار ت -وسض -ي -ع خ -ل -ي -ة الإع Ó-م والتصض -ال ‘ ال-ن-ادي
لتواكب التطور ‘ هذا اÛال ،و–ويل إاقامة الشضبان
على مسضتوى األكادÁية إلقامة فريق األكابر ،عشضية
اŸباريات ‘ ،إاطار ترشضيد النفقات ،وسضيتم تزويدها
بكل اŸسضتلزمات ،كما تقرر إاعادة بعث الشضÎاكات
اÿاصضة باŸدرجات خÓل اŸوسضم اŸقبل.

سشطيف :نورالدين بوطغان

غيغر وفيلود يتنافسشان على خÓفة بن ششيخة

إادارة الوفـاق تسشـ ـّرح ’ 8عـ ـ ـب Úودراوي
يـ ـ ـوافق تقم ـصص أال ـ ـوان الفري ـ ـ ـق
مازأل ألغموضش يكتنف هوية أŸدرب ألذي
سشيششرف على ألعارضشة ألفنية للوفاق خÓل
ألفÎة أŸقبلة بعد رحيل بن ششيخة ورفضش
ماضشوي ألعودة للفريق ،مفضش Óخوضش Œربة ‘
ألدوري أŸصشري من بوأبة ألسشماعيلي.

عمار حميسشي

انحصضر الصضراع على تو‹ زمام العارضضة الفنية للفريق بÚ
الثنائي غيغر وفيلود اللذين يعرفان البيت السضطايفي جيدا
وهو ما رشضحهما للتواجد ‘ مفكرة اإلدارة التي سضتفصضل ‘
هوية اŸدرب خÓل الفÎة اŸقبلة.
وكان اŸدرب خ Òالدين ماضضوي قريبا من العودة ا ¤الفريق
لكن اتصضال ادارة السضماعيلي به قلب اŸوازين وجعله يفضضل
العرضص اŸصضري ووضضع اإلدارة ‘ نقطة الصضفر.
ورغم أان هناك العديد من اŸدرب Úالذين عرضضوا خدماتهم
على الرئيسص حمار ،ال ان هذا األخ Òف ّضضل اعادة التصضال
بأاحد اŸدرب Úالذين اشضرفوا على الفريق ‘ فÎة سضابقة
وهو فيلود الذي يبقى اÿيار األول ،ولكن ‘ حال فشضل
الصض -ف -ق -ة سض -ي-ت-م اع-ادة التصض-ال ب-اŸدرب السض-ويسض-ري الن
غيغر.
من جهة اخرى ،حسضمت ادارة الفريق قائمة اŸسضرح Úالتي
ضضمت ثمانية لعب Úمن ﬂتلف اÿطوط وهو القرار الذي
اتخذه الرئيسص حمار بالتشضاور مع اŸدرب اŸؤوقت زرقان
ومدرب حراسص اŸرمى عاصضيمي.
وضض ّ-م-ت ال-ق-ائ-م-ة ا◊ارسص ب-ك-ري خÒي واŸداف-ع اوب-ام-ب-و
اضضافة ا ¤عواج ،ناجي،سضيدهم ،امقران ،ايبوزيدان ونسضاخ
وهي األسضماء التي سضتكون مطالبة بالبحث عن فريق جديد
للعب فيه اŸوسضم اŸقبل.
باŸقابل اقÎبت ادارة الفريق من ضضمان خدمات الÓعب دراوي
من شضباب بلوزداد الذي وافق على العرضص اŸقدم من الرئيسص
حمار الذي اكد له انه سضيجد وسضائل النجاح والÈوز ‘ الوفاق.
وكان الÓعب قد تفاوضص مع ادارة شضبيبة القبائل لكنه ⁄
ي -ق -ت -ن -ع ب -ال -ع-رضص اŸا‹ ،ح-يث –ّج-جت ادارة «ال-ك-ن-اري»
بإاصضابة الÓعب من اجل تقد Ëهذا العرضص وهو ما جعل
دراوي يفضضل عرضص الوفاق.
إأعارة أمقرأن وأيبوزيدأن
قررت ادارة وفاق سضطيف اعارة الÓعب Úامقران وايبوزيدان
ا ¤األندية التي تريد التعاقد معهما خÓل فÎة النتقالت

الصضيفية ،حيث تلقى امقران عرضضا من اوŸبي اŸدية فيما
يتجه ايبوزيدان ÿوضص Œربة مع دفاع تاجنانت.
و ⁄يسضتطع امقران فرضص نفسضه ‘ تشضكيلة الفريق وهو ما
جعل اإلدارة تفضضل اعارته لكسضب اÈÿة والثقة وحتى يجد
مسضاحة مناسضبة للتعب Òعن امكانياته ونفسص األمر ينطبق
على الÓعب ايبوزيدان الذي امضضى على اول عقد احÎا‘
له مع الفريق.
ششريفي مرششح Óÿفة نسشاخ
ت -واصض -لت إادارة ال -وف -اق م -ع ن -ظÒت -ه -ا ‘ ا–اد ال -ع -اصض-م-ة
لÓسضتفسضار عن وضضعية الÓعب شضريفي وكانت مفاجاة إادارة
الوفاق كبÒة عندما عرفت أان الÓعب موجود على قائمة
اŸسضرح.Ú
وق -دمت ادارة ال -وف -اق ع -رضض -ا ل Ó-عب م -ن اج -ل الل-ت-ح-اق
بالفريق و هو العرضص الذي نال اعجاب الÓعب ‘ انتظار
اتضضاح الرؤوية خÓل الفÎة اŸقبلة علما ان ادارة ال–اد
تتجه للتعاقد مع مدافع ايسضر لتعويضص رحيل شضريفي.
«أŸكرة» تريد أسشتعادة سشيدهم
أابدت إادارة ا–اد بلعباسص نيتها ‘ اسضتعادة خدمات الÓعب
سضيدهم من الوفاق علما أان هذا األخ Òسضبق له تقمصص أالوان
ا–اد بلعباسص خÓل اŸوسضم اŸاضضي ولعب موسضما واحدا
فقط ‘ الوفاق.
وت -ري -د ادارة ا–اد ب -ل -ع -ب -اسص ت -ق-وي-ة ال-ف-ري-ق اŸق-ب-ل ع-ل-ى
اŸشضاركة ‘ كأاسص الكاف من خÓل التعاقد مع عدة لعبÚ
قد يكون سضيدهم واحدا منهم.

حددنا برنا›ا –ضشÒيا خاصشا بششهر رمضشان
كششف أŸدرب ألوطني لفريق ألعاب ألقوى لفئة
لحتياجات أÿاصشة رضشوأن يوسشف ‘
ذوي أ إ
تصشريح خاصش ÷ريدة «ألششعب» ،أنهم سشطروأ
برنا›ا –ضشÒيا خاصشا بششهر رمضشان لتفادي
لرهاق بالنسشبة للرياضشي Úو‘ نفسش ألوقت
أ إ
للحفاظ على مسشتوأهم ألبد Êرغم غياب
منافسشات رسشمية ‘ ألسشنة أ÷ارية.

نبيلة بوقرين

يتدرب عناصضر الفريق الوطني بداية من السضاعة الـ 17:00
ب -اŸل-ح-ق ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ركب األول-ب-ي ﬁم-د ب-وضض-ي-اف حسضب
ﬁدثنا «سضطرنا برنا›ا –ضضÒيا خاصضا بشضهر رمضضان،
حيث ندرب بداية من السضاعة الـ  17:00ألن هذه الفÎة قريبة
من وقت اإلفطار باŸلحق التابع للمركب األوŸبي ﬁمد
ب-وضض-ي-اف م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-ف-ادى اإلره-اق ب-النسضبة للرياضضي،Ú
خاصضة أاننا ‘ نهاية اŸوسضم الرياضضي».
واصضل رضضوان يوسضف قائ« :ÓالتحضضÒات متواصضلة من أاجل
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دن-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-لرياضضي Úحتى ل
يÎاجع مسضتواهم رغم غياب منافسضة رسضمية على الصضعيد
الدو‹ ‘ السضنة ا÷اري ،ولهذا قررنا أان نحدد الÈنامج من

اجل ضضمان إاسضتمرار العمل بالنسضبة لكل العناصضر الوطنية،
يأاتي ذلك بعد اإلنتهاء من ›ريات البطولة الوطنية التي
جرت ‘ الفÎة اŸمتدة من الـ  5إا ¤الـ  9ماي ا◊ا‹
ببجاية».
أاضضاف الناخب الوطني قائ« Óقمنا بانتقاء بعضص الرياضضيÚ
خÓل البطولة الوطنية من أاجل “ثيل الفريق الوطني «ب» ‘
اŸلتقى الدو‹ الذي سضيكون ‘ تونسص يوم  22جوان القادم
من أاجل ضضمان –قيق نتائج إايجابية تسضمح لهم بإاحتÓل
Óح-ت-ك-اك م-ع
م -راك -ز مشض -رف-ة ،ك-م-ا ت-عّ-د ف-رصض-ة سض-ان-ح-ة ل -إ
نظرائهم من ﬂتلف الدول للوقوف على مسضتواهم ومن جهة
أاخ -رى م -ن أاج -ل كسضب اÈÿة وال -ت -ج -رب-ة إاسض-ت-ع-دادا ل-ق-ادم
اŸواعيد الدولية».
كشضف ﬁدثنا أانه من اŸقّرر أان تكون بطولة أافريقية و
عربية ‘ أاواخر السضنة ا÷ارية ‘ قوله «من اŸمكن أان تكون
بطولة «أافريقية وعربية» ‘ تونسص و ⁄يتمّ –ديد التاريخ
الرسضمي ولكن من اŸقرر أان Œري ‘ أاواخر السضنة ا◊الية،
وهذا التوقيت ل يسضاعدنا ألننا سضنكون بصضدد التحضضÒ
للبطولة العاŸية ،ولهذا أا“نى أان ل يقع أاي خلل فيما يتعلق
بال›Èة اÿاصضة بالتحضضÒات حتى نحافظ على مسضتوى
الرياضضي Úونتفادى اإلصضابات واإلرهاق».

«البي ـ ـ ـ ـت الششلف ـ ـ ـي» علـ ـ ـ ـى صشفي ـ ـ ـ ـح سشاخـ ـ ـ ـن بع ـ ـ ـ ـد تضشيي ـ ـ ـ ـع ورق ـ ـ ـ ـة الصشع ـ ـ ـ ـ ـ ـود

ي -ع-يشش ب-يت أوŸب-ي ألشش-ل-ف ع-ل-ى صش-ف-ي-ح سش-اخ-ن
ليام حول ملفات عديدة ينبغي ألفصشل
هذه أ أ
فيها بعد «نكسشة» ضشياع ألصشعود ألذي تنبأات به
لو ¤من مرحلة ألعودة
«ألششعب» بعد أŸباريات أ أ
ومسشلسشل إأهدأر ألنقاط دأخل ألديار ألتي على
لدأري وألفني عدم تكرأرها.
أ÷هاز أ إ

الششلف /و.ي .أاعرايبي

17٦54

رضشوأن يوسشف (ألعاب ألقوى لذوي ألحتياجات أÿاصشة):

سشبـ ـ ـاق ضشـ ـ ـد السشاع ـ ـة لتسشوي ـ ـة مسشتحقـ ـ ـات الÓعـ ـ ـ ـبÚ

تخوضش إأدأرة أ–اد بلعباسش سشباقا ضشد ألسشاعة
من أجل تسشوية مسشتحقات لعبيها وبالتا‹
Œنب ÷وئهم إأ ¤غرفة تسشوية ألنزأعات
لـ «ألفاف» ،حسشب ما علم من إأدأرة هذأ ألنادي
لو ¤موبيليسش.
ألناششط ‘ ألرأبطة أ أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وضضعية «األسضود اŸكسضورة األنياب» صضارت ‘ غ Òمأامن
من التعÌات والهزات التي قد تعصضف بالفريق إاذا بقيت
أامور التسضي Òاألعرج ومراوحة اŸكان‡ ،ا تسضبب ‘
إاهدار الصضعود بكل سضذاجة بجيل من الÓعب Úالذين
ضضيعوا خÈة اŸدرب بوزيدي ضضمن مغامرة لن ينسضاها
الشضلفاوة‡ ،ا جعل اŸعارضضة تتحرك ،األمر الذي قد
يجعل مدوار يرتب أاوراقه –سضبا للموسضم القادم الذي
يجعل طموح الصضعود للرابطة األو ¤ل مناصص منه.

لكن ما يؤورق هذا األخ Òهو مشضكل الÓعب ÚاŸنتهية
عقودهم هذا اŸوسضم ويتعّلق األمر بكل من عطفان
وسضÓ-ط-ن-ي وم-ل-ي-ك-ة وب-ع-وشص وب-ودي-ن-ة وي-دروج وهم من
الركائز التي ل Áكن التفريط فيهم بسضبب التجربة
واإلنسضجام الذي شضكلوه خاصضة ‘ عهد بوزيدي الذي
ك -ان Áت -لك ورق -ة الصض -ع -ود م -ن خ Ó-ل ط -ري-ق-ة ال-ل-عب
وفلسضفة اللقاءات رغم بعد التعÌات التي وضضع لها خطة
لتفاديها.

لكن يبقى اŸشضكل الذي ينبغي تفاديه هو اإلبتعاد عن
اسضتقدام لعب Úخاصضة ‘ اÒŸكاتو الشضتوي بالرغم من
ﬁدودي -ة مسض -ت-واه-م وب-عضض-ه-م ك-ان حضض-وره ق-ل-ي‘ Ó-
م -ب -اري -ات ال -ب -ط -ول -ة ،وه -ذه م -ن األخ -ط -اء اŸت -ع -ل-ق-ة
ب -اإلن -ت-داب-ات غ ÒاŸدروسض-ة وتسض-ي Òب-ط-ري-ق-ة ي-ن-ب-غ-ي
ال -ت -ح-ق-ي-ق ف-ي-ه-ا ي-ق-ول األنصض-ار ال-ذي-ن سض-ئ-م-وا ال-وع-ود
واŸم -اط Ó-ت ال -ت -ي أاج -لت أاحÓ-م-ه-م إا ¤م-وسض-م ق-ادم
بعدما تكسضرت أانياب األسضود ا÷ريحة.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسص
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

الصضيام درجات أافضضلها صضوم اÿصضوصص

ذكر أأبو حامد ألغزأ‹ ‘ كتابه« :أألحياء» أأن
ألصصيام ثÓث درجات وهي صصوم ألعموم وصصوم
أÿصصوصص وصصوم خصصوصص أÿصصوصص أأما صصوم
ف
ألعموم فهو صصوم ألظا ⁄لنفسصه وهو ألذي يك ّ
بطنه وفرجه عن قضصاء ألشصهوة ،ولكنه ليصصوم
ب -ج -وأرح-ه ب-ق-ل-ب-ه ون-فسص-ه ف-ن-ج-ده ك-ث Òأل-ن-م-ي-م-ة
وألغيبة وألكÓم ألسصيء ألذي لينفع ،فهو ليعطي
للشصهر حرمة ولتعظيما.
وأأما صصوم أÿصصوصص فهو ألذي “ثله ألنفسص
ف سصمعه وبصصره
أللّوأمة ،وصصاحبه هو ألذي يك ّ
ولسصانه ويده ورجله وسصائر جوأرحه عن أآلثام
وه -و صص -احب درج -ة أŸق -تصص -د ف -ي -م-ا أأورث-ه م-ن
ألكتاب عن رب ألعا ÚŸوهذأ ألصصوم هو ألذي
يّبلغ صصاحبه درجة أŸتق.Ú
وأأما صصوم خصصوصص أÿصصوصص وهو صصوم ألقلب
عن ألهموم وألهمم ألدنيوية وأألفكار ألدنية وكفه
عما سصوى ألله تعا ¤وهو صصوم ألنسصان ألسصابق
ب -اÒÿأت ووج -وده ‘ دن -ي-ا أل-ن-اسص ع-زي-ز ون-ح-ن
سص -ن -ت -ك -ل-م ع-ن صص-وم أÿصص-وصص أل-ذي ت-ك-ف ف-ي-ه
أ÷وأرح ع -ن أألث -ام وه -و أل -ذي ي -ح -ق-ق ألشص-روط
ألتالية:
 - ١غضّض البصسر :ألن ألنظرة سصهم من سصهام
إأب -ل -يسص وه -ي سص -بب أŸه -الك ول-ق-د ق-ال ألشص-اع-ر
قدÁا :كل ألصصغائر مبدؤوها ألنظر
ومعظم ألنار من مسصتصصغر ألشصرر
وترك ألنظر للحرأم درجة من ألÁان ألرفيع
يرزقه ألله سصبحانه Ÿن صصان بصصره عن أ◊رأم،
يقول عليه ألصصÓة وألسصÓم« :ألنظرة سصهم مسصموم
من سصهام أبليسص فمن تركها خوفا من ألله أأتاه ألله
عّزوجل إأÁانا يجد حÓوته ‘ قلبه».
 - ٢حفظ الّلسسان من الهذيان :ألن ألكذب
وأل-غ-ي-ب-ة وأل-ن-م-ي-م-ة وأل-ف-حشص وأÿصصومة ﬁبطة

حكمة العدد

لÓعمال وأألصصل أأن يشصغل ألصصائم
لسص -ان -ه ب-ذك-ر أل-ل-ه ت-ع-ا ¤وق-رأءة
ألقرآأن فالرفث وأ÷هل ليسص
شص- -ي- -م- -ة ل- -لصص -ائ -م أŸؤوم -ن
أÙتسصب وصص- -دق رسص -ول
ألله صصلى ألله عليه وسصلم،
إأذ يقول« :إأ‰ا ألصصوم جُنة
فإاذأ كان أأحدكم صصائما فÓ
يرفث وليجهل ،وإأن أمرؤو قاتله أأو
شصا“ه فليقل إأ Êصصائم إأ Êصصائم».
 - ٣ك - -ف السس- -م- -ع ع- -ن ا’صس- -غ- -اء ا ¤ك- -ل
حّرم قوله حرم ألصصغاء إأليه
مكروه :ألن كل ما ُ
ولذلك سصّوى ألله تعا ¤ب Úأأكل ألسصحت وأŸسصتمع
للحرأم فقال سصبحانه« :سصّماعون للكذب آأكالون
للسصحت» «ألنسصاء».
وعلى هذأ فإان ›رد ألسصتماع أ ¤غيبة ،يعد
أأمرأ مشصينا حرأما لÁكن أأن يرفع صصاحبه أ¤
مقام ألصصا◊.Ú
 - ٤أان ’ يسستثكر من الطعام ا◊Óل وقت
ا’فطار ،:بل عليه أن يقتصصد ألن ألبطنة تذهب
 Óأأدمي وعاء شصرأ من بطنه».
ألفطنة وما م أ
فالقÓل من أألكل ‘ رمضصان يع Úعلى ألصصÓة
وألقيام ألن ألتُخمة مثقلة وهي تفّوت ألنسصان
أألجر ألعظيم ولقد كان عيسصى عليه ألسصÓم ،يقول
‘ بني أسصرأئيل« :لتأاكلوأ كثÒأ فتناموأ كثÒأ
 Òكث.»Ò
فيفوتكم خ ُ
 - ٥ومن شسروط تخفيف صسوم اÿصسوصض
أن يكون قلب ألصصائم بعد ألفطار معلق «بÚ
ألرجاء وأÿوف ،إأذ ل يدري أأيقبل صصومه فهو من
أŸقّرب Úأأم يّرد عليه فهو من أŸمقوت.»Ú
فما أأجمل أأن ‚تهد ‘ صصيام جوأرحنا فنغضص
أأبصص-ارن-ا ون-ح-ف-ظ ف-روج-ن-ا وأألسص-ن-ت-ن-ا وآأذأن-نا عن

إانك ’ تصسل إا ¤صسرح ا◊رية وعليك من حقيقة
عبوديته بقية.

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

زي- - -ادة أŸرضص أأو ت - -أاخ - -ر ألشص - -ف - -اء
أأوحصص - -ول م - -رضص أأو وج - -ود ج - -ه- -د
ومشصقة حاصصلة جرأء ألصصيام لقوله
ت -ع-ا≈∏YhGC É˘°†jô˘e ¿É˘c ø˘eh] :¤
« [ôNGC ΩÉjGC øe Ió©a ôØ°Sألبقرة»،
وهذأ يتعلق باŸريضص ألذي يرجى
برؤوه وكان مرضصه عارضصا كاشصتدأد
أأ ⁄ألرأأسص أأو ألبطن‡ ،ا أسصتدعى
ذلك أل -ق -يء أأو ألغ -م -اء ،ف -ف-ي ه-ذه
أ◊ال -ة ي-ج-وز ل-ه-ذأ أŸريضص أل-ف-ط-ر
على أأن يقضصي ما عليه من صصيام بعد
رمضصان.
إأن كان أŸرضص ل يرجى برؤوه أأي
م - -رضص م - -زم - -ن ف- -يسص- -ت- -حب ل- -ذلك
أŸريضص ألطعام أأو ألفدية وهي أأن
يعطى مد لكل مسصك Úعن كل يوم
ل -ق -ول-ه ت-ع-اájóa ¬fƒ≤«£˘j ø˘jò˘dG ≈˘∏˘Yh] :¤
« [ÚcÉ°ùe ΩÉ©Wألبقرة».
وألفدية هنا ليسصت وأجبة وإأ‰ا مسصتحبة فقط
وتقدر بالنقود أ÷زأئرية حوأ‹  ١٠٠دج على كل
يوم يشصÎي طعاما ويقدم للمسصك Úأأو يشصÎي له
لباسصا منه:
 - ٣ا◊مل :كذلك يجوز للحامل ألفطر ‘
رمضص -ان إأذأ خ -افت ع -ل -ى ن -فسص -ه-ا أأوول-ده-ا أأوشص-ق
عليها ألصصوم فإان ألشصرع رّخصص لها ‘ ألفطر وإأن
خشصيت ألهÓك أأو شصدة أŸرضص ،وجب عليها ‘
هذه أ◊الة أإلفطار ألن أÙافظة على ألنفسص من
أأعظم ماجاء به ألسصÓم.
 ٤ـ ال -رضس -اع-ة :وه -ي أأيضص -ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-رأأة
أŸرضصعة فإانه يجوز لها ألفطار كا◊امل بدليل
حديث أأنسص بن مالك ألكعبي ،أن رسصول ألله صصلى
ألله عليه وسصلم قال :إأن ألله عز وجل وضصع عن
أŸسص- -اف- -ر ألصص -وم وشص -ط -ر ألصص Ó-ة وع -ن أ◊ب -ل -ى
وأŸرضصع ألصصوم» «ألبخاري».
فهذه بعضص أŸبيحات للفطر وسصيكون لنا مزيد
بيان ‘ أأحكام ألصصيام أن شصاء ألله.

خ Òالهدى

فضضل ال ّسضحور واسضتحباب تأاخÒه وتعجيل الفطر
عن أانسض رضسي الله
عنه قال :قال رسسول الله صسلى
ن‘
الله عليه وسسلم»:تسسحّروا فإا ّ
ال ّسسحور بركة» رواه مسسلم والÎمذي
عن سسهل بن سسعد رضسي الله عنه ،أان
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم قال:
«’ يزال الناسض بخ Òما عجّلوا
الفطر» رواه البخاري
ومسسلم.

^ سسلوك ‘ اŸيزان

١٧٦٥٤

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا

وإأن  ⁄يجد ذلك أأمسصك فكان حسصن له ،ثم أأن هذه
ألرخصصة تبقى قائمة حتى وإأن أنعدمت أأسصبابها
وتوفر لÓنسصان أأسصباب ألرأحة وألدعة وأŸشصقة
فهي رخصصة من ألله وألله سصبحانه يحب أأن تؤوتى
رخصصة كما يجب أأن توتى عزأئمه.
وأأن يكون ألسصفر مباحا لسصفر معصصية كسصفرم -ن أل -ع Ó-ج أأوج -لب سص -ل -ع -ة ل -ل -ب-ي-ع أأوزي-ارة أأله-ل
وأألصصدقاء أأو ألسصفر من أأجل طلب ألعلم فهذأ
يرخصص له ألفطر ‘ نهار رمضصان.
أأما إأذأ كان ألسصفر من أأجل معصصية كحضصور حفل
موسصيقي ماجن أأوحضصور جلسصة شصرأب أأوسصكر أأو
أختÓط بالنسصاء فاحشص ،فهذأ ل يشصّرع له ألفطر
وإأن أأفطر أأثم مرت ،Úمرة بهتكه ◊رمة ألشصهر
ومرة لسصفره من أأجل أŸعاصصي وأŸوبقات.
ـ وك -ذلك م -ن شص -روط ألسص -ف-ر أŸب-ي-ح ل-ل-ف-ط-ر ‘
رمضصان أن يبيت أŸسصافر نية ألفطر ذلك أأن ألنية
هي مقدمة أألشصياء وألأعمال ل “يز إأل بالنية،
هل هي لله أأم لغ Òألله ولذلك جاء ‘ أ◊ديث
ألصصحيح أŸشصهور« :إأ‰ا أألعمال بالنيات وإأ‰ا
لكل أمرئ ما نوى».
 - ٢اŸرضض :ومن مبيحات ألصصيام كذلك أŸرضص
حيث يجوز للمريضص ألفطر ،أن خاف على نفسصه

ألعدد

أألحد  ٢٧ماي  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ١١رمضصان  ١٤٣٩هـ

هام جدا

قـ ـطـ ـ ـ ـوف دانـ ـيـ ـ ـ ـة مـ ـ ـن ف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـه وأاح ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـام الـ ـ ـ ّصضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـام

ث -ان-ي-ا :م -ب -ي -ح -ات ألصص -ي-ام :وه-ي
أألفعال ألتي رّخصص ألشصارع أ◊كيم
ف -ع-ل-ه-ا ف-ي-ث-يب سص-ب-ح-ان-ه ع-ب-ده ع-ل-ى
فعلها ول يعاقبه على تركها ،وهذه
أŸبيحات كثÒة منها:
 - ١السسفر :يباح ألفطر ‘ رمضصان
ل-ل-مسص-اف-ر ب-اج-م-اع أŸسص-ل-م Úل-ق-ول-ه
تعاôØ°S ≈∏YhGC É°†jôe ¿Éc øe] :¤
 ([ôNGC ΩÉjGC øe Ió©aألبقرة).
وع -ن ع -ائشص -ة رضص-ي أل-ل-ه ع-ن-ه-ا أن
حمزة بن عمرو أألسصلمي «رضصي ألله
ع -ن -ه» ،ق -ال ل-ل-ن-ب-ي صص-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسصلم :أأأأصصوم ‘ ألسصفر؟ وكان كثÒ
ألصص -ي -ام ،ف -ق -ال ل-ه صص-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسص- -ل- -م« :إأن شص- -ئت فصص- -م وإأن شص -ئت
فافطر».
ألصصوم ‘ ألسصفر أأفضصل Ÿن قدر عليه وأأطاقه
بدليل قوله تعا¿GE ºµd ÒN Gƒeƒ°üJ ¿GCh] :¤
 ([¿ƒª∏©J ºàæcألبقرة).
وإأن وجد ألعبد فيه مشصقة أأوخشصي ضصررأ فالفطر
أأفضصل Ÿاجاء عن أأبي سصعيد أÿذري -رضصي ألله
عنه ،-قال« :كنا نغزوأ مع رسصول ألله صصلى ألله
عليه وسصلم فمنا ألصصائم ومنا أŸفطر ،ف Óيجد
ألصصائم على أŸفطر ،ول أŸفطر على ألصصائم،
يرون أأن من وجد قوة فصصام فإان ذلك حسصن ويرون
أأن م- -ن وج- -د ضص- -ع- -ف -ا ف -أاف -ط -ر ف -إان ذلك حسص -ن»
«أأخرجه مسصلم».
شسروط الفطر ‘ السسفر:
هذأ وإأن ألسصفر ألذي يبيح ألفطر ‘ رمضصان ليسص
على أطÓقه ،بل هو مقيّد بشصروط شصرعية يجب
مرأعاتها وإأل وقع ألعبد ‘ أÙظور ومن هذه
ألشصروط أŸبيحة للفطر ‘ ألسصفر :أأن يكون ألسصفر
طوي‡ Óا تق ّصصر فيه ألصصÓة ولقد روى ألبخاري
عن أبن عباسص وأبن عمر« :أنهما كان يق ّصصرأن
ويفطرأن ‘ أأربعة بشصرط ،وهي سصتة عشصر فرسصخا
وهذأ مايعادل  ٨٥كلم با◊سصاب عندنا ،وأŸسصافة
هنا تقدر على حسصب مشصقة ألنسصان وتعبه فإان
وجد ألنسصان أŸشصقة فيها أأفطر فكان حسصن له
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ومن أأسصماء ألله أ◊سصنى أسصم
أل -ل -ه أŸؤوخ -ر :وم-ع-ن-اه ه-و أل-ذي
يؤوخر بعضص أألشصياء ،ويؤوخر من
شصاء من عباده ‘ ألشصرف وألرتبة،
وألقرب وأ◊ب ،وألّتقوى وألطاعة،
وألعلم وألهدأية ،يقّدم ويؤوخر ما شصاء
ومن شصاء على مقتضصى حكمته سصبحانه.
وحظنا منه أأن نعلم أأّن ألله هو ألذي يقّدم أألحياء
ويعصصمهم من ألزيغ وألزلل وأŸعصصية وألذنب ،وهو ألذي
قّدم ألنبي صصلى ألله عليه وسصلم على جميع أأنبيائه ورسصله
وقّدم أأمته على جميع أأل· ألتي سصبقته.
وعلى أŸسصلم أأن يعلم أأنّ ألله هو ألذي يؤوخر ألعذأب
Ãقتضصى حكمته ورحمته ،أبتÓء لعباده لعلهم يتوبون إأليه
قيل أأن يسصتحقوأ ألعذأب فهو ألرحيم بعباده وهو Áهل ول
يهمل.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال بشسر ا◊ا‘ :من أاراد أان يذوق
طعم ا◊رية ويسسÎيح من العبودية
فليطهر السسريرة بينه وب Úالله تعا:¤
والذي أاشساروا إاليه من ا◊رية هو أان ’
ق شسيء
يكون العبد بقلبه –ت رِ ّ
من اıلوقات.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سض :ه - - - - - - - - - - - - - -ل
ا’مسس - -اك ع - -ن
’ك-ل والشس-رب
ا أ
’ذان
ع - - - -ن- - - -د ا آ
’ول أام ع - -ن- -د
ا أ
’ذان الثاÊ؟
ا آ

ج  :ألمسصاك عن أألكل يكون عند ألآذأن ألثا Êوهو آأذأن
ألفجر ألذي يدخل فيه وقت صصÓة ألصصبح ،أأما عند أآلذأن
أألول فإانه يجوز للصصائم فيه أألكل وألشصرب وأ÷ماع ،فإاذأ
Óذأن ألثا Êفعليه أأن Áسصك عن كل فعل
أأّذن أŸؤوذن ل آ
يفعله .وألله أأعلم.

من شضمائل الرسضول صضلى الله عليه وسضلم :الصض Èعلى األذى

ل-ق-د ع-رف أل-ن-ب-ي صص-لى
أل- -ل- -ه ع- -ل -ي -ه وسص -ل -م
بحسصن خلقه فكان
أأحسص- -ن أل- -ن- -اسص
خ- -ل- -ق- -ا ،ح -يث
كان يتعامل مع
غÒه ب -أاخÓ-ق
ألقرآأن
ألكر‡ ،Ëا جعله أأخ Òألناسص وأأفضصلهم،
ولقد كان عليه ألصصÓة وألسصÓم يدعو ألله
ب -أان ي -ه -دي -ه ألحسص-ن ألأخÓ-ق وأألع-م-ال وأأن
يقيه سصيئها وسصيء أألعمال ،وقد كان ُيك Ìمن
تكرأر هذأ ألدعاء.
من شصمائله صصلى ألله عليه وسصلم ،ألصصÈ
على أألذى فكان أأصص Èألناسص وأأحلمهم فلم
يكن يغضصب لنفسصه أأبدأ ،ول يأاخذ ثأاره من
أأحد ول ينتقم لنفسصه فكان يصص Èعلى بÓء
ألكفار وأŸشصرك Úوأأذأهم ول يرد لهم ألسصيئة
ب -السص-ي-ئ-ة ،وي-ع-ف-وأ ع-ن-ه-م ،ويسص-اﬁه-م ،إأّل أأن
ينتهكوأ حرمة ألله فكان ينتقم لها ،ول يسصكت
عن ألتطاول على ألله ،وألصصحابه رضصي ألله
عنهم ،كانوأ يÓحظون ذلك حيث روى أأنسص
رضصي ألله عنهم قصصة ذلك أألعرأبي ألذي

طلب من ألنبي صصلى ألله عليه وسصلم أأن يعطيه من مال
ألله وقد جذبه من ردأئه وظهرت آأثار ألردأء على عنق
ألنبي صصلى ألله عليه وسصلم وما كان منه إأّل أأن يبتسصم
وأأمر بعطاء له.
إأنّ أÿلق ألذي “يز به ألنبي صصلى ألله عليه وسصلم
يجب أأن نتمثله ونحن ‘ شصهر رمضصان ذلك أأنّ ألنبي
صصلى ألله عليه وسصلم هو ألقدوة لنا ‘ كل ›ال حياتنا
وأأّن أإلÁان أ◊ق يتمثل ‘ أتباع طريقه وعدم ﬂالفة
هديه.
إأننا ‘ هذه ألدنيا نقع ‘ كث Òمن أّ Ÿ
طبات ألتي
تسصتفزنا ،يوجد بعضص ألناسص ل دور له ول عمل إألّ
لخوأنه أŸسصلم ،Úلكن ألذي يتبع
لذى إ
ألسصتفزأز وأ أ
لسصÓم ويعلم شصمائل ألرسصول يعلم أأّن هذه
طريق أ إ
لذى
ه- -ي أل- -ط -ري -ق وم -ا ع -ل -ي -ه إأّل أأن يصص Èع -ل -ى أ أ
ويتحمل وليكن قدوته وأأسصوته ‘ ذلك ألنبي ﬁمد
صصلى ألله عليه وسصلم ألذي كان أأك Ìألناسص صصÈأ
Óذى ،وكل ذلك  ⁄يثنه عن ألقيام برسصالته
و–م Óل أ
لسصÓم باŸوعظة وأ◊كمة
أ÷ليلة وهي ألدعوة إأ ¤أ إ
أ◊سصنة.
وإأذ نحن ‘ شصهر رمضصان علينا أأن نأاخذ من شصمائل
ألرسصول ما ينفعنا ويثبتنا على ألطريق ،وأأن نتصصف
باÿلق أ◊سصن ألذي “يز به ألرسصول ألذي كان خلقه
ألقرآأن.

YGE
: OGó`````` ê
áæ«eGC.
األحد  ٢٧ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١رمضضان  ١٤٣٩ه ـ
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العـ ـدد١٧٦٥٤ :

mimigaga783@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل

شش - -اف - -و Êأك - -ح - -ل م - -غ - -ل- -ف
يحسشبوأ ما فيا دخÒة ،وأنا كالكتاب
أŸؤولف فيه منافع كثÒة.

ألثور

نبدأ بسشم ألله نور ألقلوب أسشاسش إأÁاننا
ألصشÓة ألهادي ششفيعنا زيد أبن عدنان
ألله أك ÈسشÓح أÛاهدين سشيادنا
تنصشر (إأنتصشر) جيشش ألتحريرعلى ألعدأ من
فضشل ألرحمان
أللي (من) أسشتششهد مرحوم وألّلي عاشش يبقى
لمان
‘أ أ

أأخبار

مثÒة

كلب يقاطع مذيعا خÓل
تقدÁه ألنششرة أ÷وية

شش -ه -دت حصش -ة ت -ق -د Ëأل-ط-قسش م-ن
مدينة مانششسش◊ ،Îظة طريفة لكلب
Áششي مطمئنا أمام أÿريطة أŸوضشحة
أث- -ن- -اء شش- -رح م -ق -دم أل -نشش -رة أ÷وي -ة
بÈي - - -ط - - -ان - - -ي - - -ا ح - - -ال - - -ة أل- - -ط- - -قسش.
وب- -حسشب م- -وق- -ع «دي- -ل- -ي م -ي -ل» ،ف -ق -د
ف- - -وج- - -ئ م- - -ذي- - -ع أل- - -نشش- - -رة أ÷وي- - -ة
ألÈي-ط-ا« Êج-وشش ج-ادج» Ãق-اط-ع-ت-ه
أث -ن-اء أل-ت-ق-د ،Ëم-ن ط-رف ك-لب ل-ون-ه
أبيضش وأسشود مّر خلفه .وكان «جادج»
ي- -خ ÈأŸشش -اه -دي -ن ع -ن ح -ال -ة ط -قسش
أليوم ألتا‹ ،ويششÿ Òريطة أŸملكة
أŸت-ح-دة ،وف-ج-أاة ظ-ه-ر ألضش-ي-ف ،ف-ق-ال
م -ع -ل -ق ً-ا‘‘ :إأن أشش -ع -ة ألشش -مسش ‘ ت -زأي-د
و .....وه - -ن- -اك أيضشً- -ا ك- -لب ورأئ- -ي‘‘.
وب- -ع- -د ع- -ب- -ور أل- -ك- -لب ع- -اود «ج- -ادج»
ع-رضش ح-ال-ة أ÷و ،وب-ع-د أن-ت-ه-ائ-ه م-ن
ف- -ق- -رة ح- -ال- -ة أ÷و سش -أال ع -ن صش -احب
ألكلب ،وتب Úأنها أنثى أسشمها «بي،»Ó
وصشاحبتها زميلة له أسشمها «إأÁي».

حكـــــــم وأأمثــــــال

^ ثق بإان ألله قادر على إأصشÓح ما
لخرون بقلبك.
أفسشده أ آ
^ إأي -اك وألسش -خ -ري -ة م -ن أل -ن -اسش
أل -ب -ؤوسش-اء ف-أانت ل ت-دري م-ا –م-ل-ه
لقدأر غدأ.
لك أ أ

ألصش- - - -احب ل تÓ- - - -ع - - -ب - - -ه
وألناعر ل تفوت عليه ،أللّي
حّ- -ب- -ك ح- -ب- -ه أك Ìوألّ- -ل -ي ب -اعك ل
تششÎيه.

أ÷وزأء

ل تخّمم ل تدبر ل ترفد
ألهم ،دÁا ألفلك ما هو مسشمر
و ل ألدنيا مقيمة.

^ أن ألششجر يصشوم
لششجار ألتي تتسشاقط
أيضشًا ،فا أ
أورأقها فى فصشل ألششتاء مثل
ألكرمة وأŸششمشش وأ◊وأر تقوم
إأن ك - - - -نت م - - - -ت- - - -زوج- - - -ا أو
بالسشبات ألششتوى و“ارسش خÓله
م -ت -زوج -ة ل ت -ت-حّ-دث ع-ن
ألصشيام؟.
^ أن قنفد ألنمل ألششوكى ألذى يعيشش
م-ط-ل-ق أو م-ط-ل-قة وإأن كنت
فى أŸناطق أ÷بلية ،فلديه قدرة
وسشيما ل تتحّدث عن قبيح
على ألصشيام Ÿدة ششهر دون أن
وإأن كنت ششريفا أو ششريفة ل
يؤوثر ذلك على نششاطه
تتحدثوأ ‘ أعرأضش ألناسش فÓ
وحيوته؟
تعلموأ أيهم سشتكونون غدأ.

º°ùàHGE

^ ألكذأب
لصش -دي -ق-ه :ل-ق-د
زأر Êأمسش ك - - -ل م - - -ن
أب -ي ج-ه-ل وأب-ي ل-هب وت-ن-اول م-ع-ي ط-ع-ام
لف-ط-ار ..ف-ق-ال صش-دي-ق-ه باندهاشش :ماهذأ
أ إ
أل -ه -رأء ي -ارج -ل ...أب -ا ج-ه-ل وأب-و ل-هب زأرأك
لمسش؟ وق -د مضش -ى ع -ل -ي -ه -م -ا ق -رون -ا م-ن
ب -ا أ
وف-ات-ه-م-ا؟؟ ف-ق-ال أل-ك-ذأب ⁄ :تصش-دقني
لمر
فاسشأال جارنا ..فعندما سشأاله عن أ أ
رد ذلك أ÷ار ‘ :أ◊قيقة أنني  ⁄أر
ل أبا لهب ول أبا جهل ولكنني رأيت
ناقتن Úكانتا متوقفتان ‘ أسشفل
أل - -ع - -م- -ارة –مÓ- -ن عÓ- -م- -ة
قريشش.

IÈ©∏d
عند سشماعك كÓم جارح
من ششخصش قريب منك يؤوثر
 Óأل- -ن- -فسش
ف - -ى أل - -ق- -لب و Áأ
ط -اق -ة سش -ل -ب -ي -ة ،ف -إاذأ سش-كت
ع -ن-ه-ا وŒاوزت أصش-ب-ح ع-ف-و
وأل - - -ذي أم- - -رن- - -ا أل- - -ل- - -ه ب- - -ه
وسش-ي-ع-وضشك أل-ل-ه خÒأ طاŸا
أسش-ت-ط-اعت أن ت-ع-ف-و وأذأ ⁄
ت -ت -ق -ب -ل وف -ك-رت ‘ ك-ي-ف-ي-ه
لن -ت -ق-ام سش-م-ى ه-ذأ ت-ول-ي-د
أ أ
طاقه سشلبيه...
كيف أحافظ على ألقلب من
أذى تلك ألكلمات أ÷ارحة
ل - -ك - -ي ل يصش- -ي- -بك أم- -رأضش
م- -ث- -ل :أل- -ك- -رأه- -ي -ة ،أل -غ -ل،
أ◊سش- - -د أو م - -رضش جسش - -دي
م - -ث- -ل ألضش- -غ- -ط وألسش- -ك- -ري
وأل -ق-لب أو أم-رأضش عصش-ب-ي-ه
لرق وع-دم ألÎك-ي-ز
م -ث -ل أ أ
وألزهاÁر .ألخ
يشش Òأل- -ق- -رآأن أل- -ع- -ظ- -ي -م ‘
ث Ó- -ث - -ة م - -وأضش - -ع إأ ¤ه- -ذه
أل-وق-اي-ة أل-ت-ي ن-ب-حث ع-ن-ها:
قال ألله عز وجل ‘ نهاية
سشورة أ◊جرºo∏n©fn ó≤ndnhn« :

ششغل
عقلـك
يا صشاË

ألسشرطان

يا صشاحب كن صشّبار ،أصشÈ
ع - - - - -ل - - - - -ى م - - - - -ا ج - - - - -رى لك
أرقد على ألششوك عريان حتى يطلع
نهارك.

أألسشد

^ أعطى رجل لزوجته
“رة وقال لها أنت طالق
إأن أكلتها وطالق إأن تركتها
وط -ال -ق إأن رم -ي-ت-ه-ا وط-ال-ق إأن
أع- -ط- -ي- -ت- -ه- -ا ف- -ك- -ي- -ف ت -ن -ج -و م -ن
ألطÓق؟

حل ألعدد ألسشابق
^ ضش -رب -ن-ي وب-ك-ى..
سشبقني وأششتكى

ألكÓم أ÷ارح

ن-رق-د ع-ل-ى ألشش-وك عريان
أو نضش- - -حك ل- - -ل- - -ي ج - -ف - -ا،Ê
لي -ام ح -ت -ى ي -ات -ي
نصش Èل- -ن- -ع -وسش أ أ
زما.Ê

ألعذرأء

ألهم يسشتهل ألغم وألسشÎة
ل-ي-ه م-ل-ي-ح-ة ،رد أ÷ل-دة على
أ÷رح تÈأ وتوّلي صشحيحة.

أŸيزأن

ن -وّصش -يك ي -ا ح-ارث ألشش-ي-ح
وألشش -ي-ح ف-ي-ه أŸرورة ،أل-ل-ي
ت -ظ -ن وت -ق -ط -ع ع -ل -ي -ه ت -ات -يك م -ن-ه
ألضشرورة.

ألعقرب

ن- -وّصش -يك ي -ا ح -ارث أل -دوم
وألدوم كÌوأ أنفاعه ،ألدم
ما ينفع ألدم يا ويل من خانه درعه.

ألقوسس

ألصش - -مت ح - -ك - -م - -ة وم - -ن - -ه
تتفرق أ◊كا ،Ëلو ما نطق
ول -د أل-ي-م-ام-ة م-ا ي-ج-ي-ه ول-ي-د
أ◊نشش ها.Ë

أ÷دي

ألصش- - -مت أل- - -ذهب أŸسش- - -ج - -ر
وألكÓم يفسشد أŸسشالة ،إأذأ ششفت ل
تخ Èوإأذأ سشالوك قل ل ل.
É˘˘ª˘˘Hp ∑n Qoó˘˘°Un ≥o˘˘«˘˘°†˘˘˘jn n∂˘˘˘fsGCn
n∂HuQn ópªënHp íÑu°ùn an « »َ¿ƒdƒ≤jn
.»ø
َ jóLpÉ°ùq dG ø
n ep øcohn
سش- -ورة ط -هÉe ≈∏Yn ô˘Ñp ˘°UÉ˘an« :
∂n ˘HuQn óp˘ª˘në˘Hp í˘Ñu˘°nShn n¿ƒ˘dƒ˘≤˘jn
πn˘Ñ˘bnhn ¢pùª˘°ûs dG p´ƒ˘∏˘oW πn˘˘Ñ˘˘bn
íÑu°ùn an pπ«∏sdG pAÉfGB øephn É¡HphôZo
»≈°VôJn ∂n ∏s©ndn Qp É˘¡˘æs˘dG ±nGô˘WGCnhn
سش - - - -ورة قÉe ≈˘∏˘Yn ô˘Ñp ˘°UÉ˘an« :
∂n ˘HuQn óp˘ª˘ën˘Hp í˘uÑ˘°nShn n¿ƒ˘dƒ˘≤˘jn
πn˘Ñ˘bnhn ¢pùª˘°ûs dG p´ƒ˘∏˘oW πn˘˘Ñ˘˘bn
»Ühô¨odG

لم- - -ر
ف - - -لك أن ت Ó- - -ح - - -ظ أ أ
ب- -ال- -تسش- -ب- -ي- -ح ب- -ع- -د ك- -ل- -م- -ة
(يقولون) فورًأ أي عند سشماع
أل - - -كÓ- - -م أŸؤوذي فسشÓ- - -م- - -ة
أل- - -ق - -لب أم - -ر م - -ه - -م ،وك - -أان
ألتسشبيح يقي ألقلب من أي
أذى يسش -ب -ب-ه أل-كÓ-م أ÷ارح
ول- -يسش وق -اي -ة ف -حسشب ،ب -ل
ي- - -ورثك رضش- - -ا تشش- - -ع - -ر ب - -ه
يسشتقر ‘ قلبك فسشبح بالله
وأذكره كثÒأ ..

ألدلو

نوصّشيك يا وأكل ألرأسش ‘
أل -ب Òأرم -ي ع-ظ-ام-ه ،أضش-حك
وأل- -عب م- -ع أل- -ن- -اسش ف- -مك م- -ث- -ن ل- -ه
÷امه.

أ◊وت

يا زأرع أ Òÿحبة يا زأرع
ألشش -ر ي -اسش-ر ،م-ول أ Òÿي-ن-ب-ا وم-ول
ألششر خاسشر.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ ٢٧ماي  :١٩٤١إاعدام اŸناضشل «ﬁمد بوراسش»
’سشÓ-م-ي-ة ا÷زائرية،
م-ؤوسّش-سش ال-كشش-اف-ة ا إ
م-ع اث-ن Úم-ن رف-اق-ه ب-ت-ه-م-ة اŸسش-اسش ب-أام-ن
فرنسشا.
^  ٢٧ماي  :١٩٥٥فرنسشا –اكم القائد مصشطفى
بن بولعيد بتونسش و–كم عليه بالسشجن اŸؤوبد.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’حد ١١رمضشان  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢٧ماي  ٢٠١٨م
ا أ

ا

ششهار

الششعب ٢٠١٨/٠٥/٢٧

حجز  6.6كلغ من اıدرات و 30قنطارا من التبغ
‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أاوق -ف ع -ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
بسسيدي بلعباسس بالناحية العسسكرية الثانية أاربعة Œار
ﬂدرات بحوزتهم  6 ، 6كلغ من الكيف اŸعالج ،فيما ”ّ
حجز  30قنطارا من التبغ بالوادي بالناحية العسسكرية
الرابعة  -يضسيف نفسس البيان .ومن جهة أاخرى أاوقفت
مفارز مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي  5٧مهاجرا غÒ
شسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان وغليزان

...وكشضف ﬂبأا لأÓسضلحة ا◊ربية الّثقيلة والّذخÒة

كشسفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي صسبيحة أامسس
Óسس -ل -ح -ة وال -ذخÒة ي -ح -ت -وي ع -ل -ى 03
السس -بت ﬂب -أا ل  -أ
مسسدسسات رشساشسة من نوع كÓشسنيكوف  05بنادق نصسف
آالية من نوع سسيمونوف  08بنادق تكرارية  01بندقية من
نوع ( .)G-3كما يحتوي اıبأا على ““ 10قنابل يدوية
و 0٤قذائف صساروخية  SPG- 9و 03حشسوات خاصسة

‘  ٣حوادث مأاسشاوية

سس ّ-ج -لت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-اŸسس-ي-ل-ة خÓ-ل
اليوم ÚاألخÒين ثÓثة حوادث متفرقة ،خمسس وفيات
غرقا بالوديان واألحواضس اŸائية كان آاخرها الذي وقع
صسباح أامسس ببلدية الزرزور ‡ث ‘ Óغرق شسقيق06 Ú
و 09سسنوات ‘ حوضس مائي عمقه  02م .Îالضسحيّتان
نق Óمن طرف مصسالح ا◊ماية اŸدنية إا ¤مصسلحة
حفظ ا÷ثث على مسستوى مدينة الزرزور ،و‘ حÚ
جلت ذات اŸصسالح حادث Úمأاسساوي Úآاخرين أاوديا
سس ّ

23°

france prix 1

سضارقو اÓÙت التجارية ‘ قبضضة الشضرطة

بالقاذف الصساروخي  SPG-9وكذا ﬂ 08ازن ذخÒة
خاصسة باŸسسدسس الرشساشس من نوع كÓشسنيكوف و02
مسسدسس Úللرشساشس الثقيل عيار  12.٧ميليم Îو 01جهاز
إارسس -ال واسس -ت -ق -ب -ال ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ك -م -ي-ة م-ع-تÈة م-ن
الذخÒة تقّدر بـ  1٤32طلقة من ﬂتلف العيارات““““ .هذه
العملية النوعية  -يضسيف البيان  -تضساف إا ¤سسلسسلة
النتائج اÙققة ميدانيا ،وتؤوّكد حرصس قوات ا÷يشس
الوطني الشسعبي اŸرابطة على ا◊دود على ا◊فاظ
ع -ل -ى سس Ó-م -ة الÎاب ال -وط -ن -ي ،وإاح -ب-اط ك-ل ﬁاولت
تسسريب األسسلحة أاو اŸسساسس بأامن واسستقرار الوطن““.

وفاة  05أاطفال غرقا باŸسضيلة
بحياة ثÓثة أاطفال غرقا“ ،ثل ا◊ادث األول حسسب
ذات اŸصس -ال -ح ‘ غ -رق ط -ف -ل Úب -اŸك -ان اŸسس-م-ى واد
الرمانة الظهراوية ببلدية ا◊وامد ،الضسحيتان يبلغان من
العمر  10سسنوات ،غرقا ‘ بركة مائية بعد اأن اجتازا
امتحان شسهادة التعليم البتدائي قبل ا◊ادث بيوم واحد،
مصسالح ا◊ماية اŸدنية نقلت الضسحيت Úإا ¤مصسلحة
حفظ ا÷ثث اŸتواجدة على مسستوى مسستشسفى رزيق
البشس Òببوسسعادة بينما فتحت مصسالح الدرك –قيقا

 20°ا÷زائر

 21°وهران

23°

‘ حادثت Úمتفرقت Úبكل من الششلف وع Úالدفلى

توقيف  3مهرب Úوضضبط مواد غذائية ووقود

وغرداية،حسسب ما أاشسار إاليه ذات اŸصسدر.

 23°ا÷زائر

 21°وهران

الثمن  ١٠دج

1٧65٤

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك بعدة و’يات

““الششعب““ أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس الوطني
الشسعبي ثÓثة مهرب Úبكل من ع Úقزام وبرج باجي
ﬂت -ار ،وضس -ب -طت ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
والوقود ،حسسب ما جاء أامسس السسبت ‘ بيان لوزارة
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي .وأاوضس -ح ذات اŸصس -در أان -ه ““‘ إاط-ار
ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة أاوق -فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشسعبي أامسس األول ا÷معة بكل من عÚ
قزام وبرج باجي ﬂتار بالناحية العسسكرية السسادسسة
ثÓثة مهرب ،Úوضسبطت ثÓث مركبات رباعية الدفع
و 3.3طن من اŸواد الغذائية و 1٤600ل Îمن الوقود
و 3600وحدة من مواد التنظيف و ٤00ل Îمن مادة زيت
اŸائدة““.

الفجر٠٣.٤٦................:
الششروق٠٥.٣٣..............:
الظهر١٢.٤٥.................:
العصشر١٦.٣٦................:
المغرب٢٠.٠١...............:
العششـاء٢١.٣٨..................:

معّمقا ‘ حيثيات ا◊ادث ،وأاما ا◊ادث الثا Êالذي
أاودى بحياة فتاة تبلغ من العمر  11سسنة بعد أان سسقطت
داخل حوضس مائي عمقه  01م ،Îفوقع على مسستوى حي
العربي بن مهيدي ببلدية سسيدي عامر ” ،نقل ا÷ثة من
قبل مصسلح ا◊ماية اŸدنية إا ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث
وفتح –قيق ‘ حيثيات ا◊ادث.

اŸسسيلة :عامر ناجح

‚حت مصسالح األمن ا◊ضسري
التاسسع بعاصسمة الولية الشسلف من
السس -ي -ط-رة وإان-ه-اء نشس-اط ›م-وع-ة
أاشسرار ﬂتصسة ‘ سسرقة اÓÙت
التجارية ،خاصسة اıتصسة ‘ مواد
التجميل.
وحسسب ﬁاف - - - -ظ الشس- - - -رط- - - -ة
اŸك -ل-ف ب-اإلعÓ-م شس-ري-ف ع-ن-ق-ود،
فإان ›موعة األشسرار اŸتكونة من
 5ع-ن-اصس-ر وال-ت-ي خّ-ل-فت رع-ب-ا بÚ
أاوسساط التجار لقيت مصس Òتوقيفها
Óمن
من طرف عناصسر الشسرطة ل أ
ا◊ضسري التاسسع بعد الشسكوى التي
أاودعها الضسحايا ،حيث “ّكت من

توقيف مركبتهم التي كان بداخلها
” عرضس هؤولء
اŸواد اŸسسروقة ،و ّ
ع- -ل- -ى ا÷ه- -ات ال- -قضس- -ائ- -ي -ة ال -ت -ي
أاداعتهم ا◊بسس اŸؤوقت ‘ انتظار
ﬁاكمتهم ،يقول مصسدرنا.

...وتوقيف شضخصض Úبحوزتهما
نصضف كلغ من الكيف
وضس- - -عت مصس- - -ال- - -ح الشس- - -رط- - -ة
ال-قضس-ائ-ي-ة ب-ا◊اج-ز األم-ن-ي الثابت
Ãدخ- -ل ب -ل -دي -ة ب -رج األم Òخ -ال -د
يدها على عصسابة ﬂتصسة ‘ البيع

كاريكات /ÒعنÎ

واŸت -اج-رة ب-اıدرات وب-ح-وزت-ه-ا
نصسف كيلوغرام من هذه السسموم.
وحسسب التحريات التي كشسف عنها
اŸسسؤوول األول عن خلية اإلعÓم
Óم-ن ب-عÚ
ل -دى اŸدي -رة ال -ع -ام-ة ل -أ
الدفلى ،فإان اÛرم ÚاŸنحدرين
م -ن ولي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت وال-ل-ذي-ن ”
توقيفهما ع Èذات اŸسسلك الرابط
ب Úب- -ل- -دي- -ات ت- -يسس -مسس -ي -لت و عÚ
ال -دف -ل -ى ،ح -يث ” كشس -ف ال -ك -م-ي-ة
ب - -داخ - -ل السس- -ي- -ارة –ت ال- -غ- -ط- -اء
األم -ام -ي ،ث -م ع -رضس -وا ع -ل-ى وك-ي-ل
ا÷مهورية الذي أاودعهما ا◊بسس.

الشسلف ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

