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ي -ق -وم وزي -ر الصش-ن-اع-ة واŸن-اج-م،
يوسشف يوسشفي ،اليوم ،بزيارة عمل
ت- -ق- -وده إا ¤ولي -ة ت -ي -زي وزو ،أاي -ن
سش -ي -ع -اي -ن مشش-اري-ع ال-ق-ط-اع ،وي-ق-ف
على مدى تقدم أاششغال ال‚از.

1٧661

اŸصسادقة على مشسروعي القانون ÚاŸتعلق ÚباŸالية والقضساء العسسكري

ي -ق -وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -وع-زغ-ي،
ال- - -ي - -وم ،ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل ل - -ولي - -ة
قسش -ن -ط -ي -ن -ة Ÿع -اي -ن -ة اŸسش -ت -ث-م-رات
ال-فÓ-ح-ي-ة وت-رب-ي-ة اŸواششي ،ناهيك
ع -ن ل -ق -اءات ون -ق -اشش -ات م-ع فÓ-ح-ي
وم - -رب - -ي وم - -ت- -ع- -ام- -ل- -ي الصش- -ن- -اع- -ة
الفÓحية بالولية.

ڤيتو ‘ Êزيارة عمل
وتّفقد إا ¤تيبازة

زرواطي ضسيفة
فوروم اإ’ذاعة

ي- -ق- -وم ،ال- -ي- -وم ،وزي- -ر ال- -ط -اق -ة،
مصش-ط-ف-ى ڤ-ي-ت-و ،Êب-زي-ارة عمل إا¤
ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،قصش-د ت-ف-قد مششاريع
ال-ق-ط-اع ب-اŸن-ط-قة وتدشش ÚاŸششاريع
ال - -ت - -ن- -م- -وي- -ة ل- -ل- -ت- -م- -وي- -ل ب- -ال- -غ- -از
واŸنتوجات البÎولية.

لذاعة الوطنية
يسشتضشيف فوروم ا إ
‘ ط-ب-ع-ة ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن م-ن-تصش-ف
ال- -ن- -ه- -ار ،وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت-ج-ددة ،ف-اط-م-ة ال-زهراء زرواطي،
حيث سشيتم مناقششة عدة ملفات ،كما
سش-ي-ت-م ط-رح إاشش-ك-ال-ي-ت Úج-وه-ريت،Ú
لو ¤ب-ا◊ل-ول ل-ل-قضش-اء على
ت-ت-ع-ل-ق ا أ
ال-ت-ل-وث ال-بÓ-سشتيكي ،وتخّصس الثانية
السشÎات -ي -ج -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-ق-ال
الطاقوي.

بن مسسعود ‘ الطارف

يسشتأانف اÛلسس الششعبي الوطني ،اليوم ،أاششغاله ،حيث برمج ‘ ا÷لسشة العلنية اŸصشادقة على مششروع القانون
العضشوي اŸتعلق بقوان ÚاŸالية ،وكذا مششروع القانون اŸتضشمن القضشاء العسشكري.

تنظيم اللّقاء ÷ 266مع شسهادات
اسش اÛاهدين اليوم بقسسمة باينام

اأ’م Úالعام للمجلسض اإ’سسلمي
اأ’على ضسيف «لو كوريي دا÷Òي»
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 ،ال- -ي- -وم ،ف- -وروم ي- -وم- -ي- -ة «ل- -و ك- -وري- -ي
يسش - -تضش- -ي- -ف
لع-ل-ى،
لسشÓ-م-ي ا أ
لم Úال -ع -ام ل -ل -م -ج -لسس ا إ
دا÷Òي» ،ا أ
د ب -وم -دي -ن ،وذلك Ãق -ره ال -ك -ائ -ن ب -دار
ال- -ب- -احث ب -وزي -
لقادر سشف ،Òبالقبة ،ابتداء من السشاعة
الصشحافة عبد ا
 10:30صشباحا.

ندوة حول مواقف السسÒة النبوية

اÛلسض الشسعبي الو’ئي للعاصسمة
ينظم حفل اختتان لألطفال اŸعّوزين
ي-ق-وم وزي-ر السش-ي-اح-ة والصش-ناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د القادر بن مسشعود،
ال- -ي- -وم ،ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا¤
ولية الطارف.

ينظم اÛلسس الششعبي الولئي للعاصشمة ،غدا ،حفل ختان
لفائدة أاطفال العائÓت اŸعوزة ،وذلك بقاعة ا◊فÓت دنيا
بارك على السشاعة  21:30لي ،Óكما يقام اختتان جماعي
Ãصشلحة السشتعجالت ،مسشتششفى ابن عكنون 9 ‘ ،جوان،
بداية من السشاعة  8:30صشباحا.

افتتاح معرضض  10سسنوات من جوائز ا◊رف الوطنية

لتنظيم الصشناعي سشفارة إاسشبانيا ومعهد سشÒفانتاسس بالتعاون مع وزارة الثقافة عن
أاعلنت مدرسشة ا
 1سشنوات من جوائز ا◊رف الوطنية» ،اليوم ‘ ،قصشر الثقافة «مفدي زكرياء»،
افتتاح اŸعرضس «0
هضشبة العناصشر ،القبة ـ ا÷زائر ،وذلك إا ¤غاية  30جوان.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

لعلى ،اليوم ،ندوة تفاعلية
لسشÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
وع -ي -ة ال -دف -اع ع -ن ا◊ق :م -واق -ف م-ن
ب -ع -ن -وان« :مشش -ر
» ،وذلك ،على السشاعة ا◊ادية عششرة
السشÒة النبوية
صشباحًا.

مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

تشش -رف وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت-ج-ددة ،ف-اط-م-ة ال-زهراء زرواطي،
ع -ل -ى الح -ت -ف-الت ال-رسش-م-ي-ة ب-ال-ي-وم
ال-ع-اŸي ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة،
وذلك من خÓل إاطÓق حملة لتوزيع
 10 000ق -ف -ة صش -دي -ق -ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة عÈ
ﬂتلف أاسشواق العاصشمة ،وذلك غدا
الثÓثاء  0٥جوان  2018على السشاعة
 12:30سشا على أان يكون النطÓق من
مقر ولية ا÷زائر.

 120دج زكاة الفطر لهذه السسنة

بـ  120دج ،بحسشب بيان لوزارة الششؤوون الدينية

حددت زكاة الفطر عن ششهر رمضشان لهذه السشنة
ّ
لوقاف.
وا أ
عاون مع رؤوسشاء اللجان الدينية اŸسشجدية عÈ
أاوضشحت الوزارة أانها «كلفت أائمة اŸسشاجد بالت
و
صشف ششهر رمضشان ،على أان توزع على مسشتحقيها
طن بالششروع ‘ جمع زكاة الفطر ،إابتداء من منت
الو
كاة ،إال يوما أاو يوم Úقبل عيد الفطر اŸبارك».
الذين أاحصشتهم ÷ان صشندوق الز
سشلم ومسشلمة ،صشغÒا أاو كبÒا ،غنيا أاو فقÒا ،إان
ما ذكرت الوزارة أان زكاة الفطر «Œب على كل م
ك
كلف عن نفسشه وعن كل من Œب عليه كفالته».
كان Áلك ما يزيد عن قوت يومه ،يخرجه اŸ

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض

...و توزع  10آا’ف
قفة صسديقة للبيئة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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أ’ثن 04 Úجؤأن  2018م
ألمؤأفق لـ  1٩رمضضان  14٣٩هـ

بعد تداول الفيديو اŸسشيء لرموز الدولة ا÷زائرية

وزارة الشسؤوون اÿارجية تسستدعي سسف Òال–اد األوروبي با÷زائر
” اسش -ت -دع -اء سش-ف Òال–اد
لوروب- - -ي ب- - -ا÷زائ- - -ر ،ج- - -ون
ا أ
اورورك إا ¤م - - - - - - -ق- - - - - - -ر وزارة
الشش- -ؤوون اÿارج- -ي -ة م -ن ق -ب -ل
لم Úال - -ع - -ام ل - -ل - -وزارة ،ن - -ور
ا أ
ال -دي-ن ع-ي-ادي وذلك ع-ل-ى إاث-ر
بث ششريط فيديو مسشيئ لرموز
ال - -دول - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ،حسشب
بيان لذات الوزارة.
وذك - - - - - -ر ذأت أŸصض- - - - - -در أن
أŸسض - -ؤؤول ألسض- -ام- -ي أ÷زأئ- -ري
«أشض-ار ب-اسض-ت-ن-ك-ار وشض-جب ل-ك-ؤن
تسض - -ج - -ي - -ل أŸدع - -ؤة ل- -ؤف- -اف- -ر
أŸؤل - - -ؤدة ح - - -دأد ،أل - - -رع - - -ي- - -ة
’صض- -ؤل
أل - -ب - -ل - -ج - -ي - -ك- -ي- -ة ذأت أ أ
أ÷زأئرية ،قد ” إأ‚ازه دأخل
أل- -ه- -ي- -اك -ل أل -رسض -م -ي -ة ل -لŸÈان
’وروب -ي وه -ؤ م -ا ي-ع-د أسض-ت-غ ’Ó-ت-عسض-ف-ي-ا
أأ
’وروبي من أجل أŸسضاسش
لرمؤز أ’–اد أ أ
بشض- -رف وك- -رأم- -ة م- -ؤؤسضسض -ات أ÷م -ه -ؤري -ة
أ÷زأئرية».

’م-ل ‘ أن ي-ع-ل-ن
وع -ل -ي -ه ،أع -رب ع-ن «أ أ
’وروب -ي ع -ل-ن-ي-ا ع-ن أب-ت-ع-اده ه-ذه
أ’–اد أ أ
أŸناورة ويطالب باتخاذ إأجرأءأت ملمؤسضة
ضض - -د أل - -تصض - -رف- -ات أل Ó- -مسض- -ؤؤول- -ة ل- -ه- -ذه
أıال- -ف- -ة» .وخ- -لصش ب -ي -ان وزأرة ألشض -ؤؤون

أÿارجية إأ ¤ألتذك« Òأن سضف Òأ÷زأئر
بÈوكسضل كان قد سضبق له وأن قام -تطبيقا
ل- -ت- -ؤج- -ي- -ه -ات وزأرة ألشض -ؤؤون أÿارج -ي -ة -
Ãسضاعي عاجلة لدى أŸؤؤسضسضات أŸعنية
’وروبي.
ألتابعة ل–Óاد أ أ

القمة الدولية «سشمارت سشيتيز :»2018

أاك Ìمن  4000مشسارك وطني ودو‹ منتظرون با÷زائر العاصسمة

م - -ن اŸن - -ت- -ظ- -ر أان ي- -ع- -رف الصش- -ال- -ون
ال-دو‹ ل-ل-م-دن ال-ذك-ية (سشمارت سشتيز)
مششاركة أاك 4000 Ìفاعل وطني ودو‹
ن- -اشش- -ط› ‘ Úال ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
لضشافة
ا◊ديثة واŸؤوسشسشات الناششئة با إ
إا ¤رائ - -دي- -ن ‘ ›ال اسش- -ت- -ث- -م- -ار اŸدن
ال -ذك -ي-ة ي-وم-ي  27و 28ج-وان اŸق-ب-ل
با÷زائر العاصشمة ،حسشبما علم ،أامسس،
لدى ولية ا÷زائر.
وأع- -ل- -نت أŸسض- -تشض- -ارة ب -ؤ’ي -ة أ÷زأئ -ر
ومسضؤؤولة أ’سضتثمارأت ‘ مشضاريع أ÷زأئر
أل-ع-اصض-م-ة م-دي-ن-ة ذك-ي-ة وم-ؤؤسضسض-ات ن-اشض-ئة
فتيحة سضليما Êأن أ÷زأئر سضتحتضضن يؤمي
 27و 28ي -ؤن -ي -ؤ أŸق -ب-ل ب-اŸرك-ز أل-دو‹
للمؤؤ“رأت قمة دولية للمدن ألذكية 2018
م -ك -رسض -ة ل -ت -ك -ن -ؤل-ؤج-ي-ات وأسضÎأت-ي-ج-ي-ات

أ’سض- -ت- -ث -م -ار ح -يث ت -ت -ؤق -ع مشض -ارك -ة 150
ﬁاضضر دو‹ و 4000مندوب ومسضؤؤول عن
كÈى مؤؤسضسضات أŸدن ألذكية ع Èألعا.⁄
’سضاسضي
وأوضضحت سضليما Êأن «ألهدف أ أ
م -ن ه -ذه أل -ق -م-ة ي-ك-م-ن ‘ تشض-ج-ي-ع إأرسض-اء
شضرأكات دولية وتبادل أŸعارف ‘ ›ال
تطؤير أŸدينة أŸسضتدأمة وأ’سضتثمار ‘
إأط-ار أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات أل-عالية» ،مؤضضحة أن
هذأ أللقاء سضيشضكل أيضضا «فرصضة لتقدË
آأخ -ر أŸسض -ت-ج-دأت ‘ ›ال أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا
وأسضÎأتيجيات أ’سضتثمار».
كما سضتسضمح ألقمة أيضضا بالتنسضيق بÚ
ﬂت- -ل- -ف أÈÿأء وأسض- -ت- -ق- -ط- -اب أ÷ال- -ي -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة م- -ن أج- -ل –ؤي- -ل ك- -ف- -اءأت -ه -ا
ومهارتها لفائدة ألطلبة ألشضباب.
وسضيشضارك ‘ هذه ألقمة رؤوسضاء بلديات

ششر‘ من تيبازة:

من أŸسضتؤى ألدو‹ ووزرأء وروأد ›ال
أ’سضتثمار ‘ أŸدن ألذكية وكذأ مديرون
‘ ق-ط-اع أ’تصض-ا’ت ألسض-ل-ك-ي-ة وألÓ-سض-لكية
وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات وأل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ية وأŸالية
’من وآأخرين حيث سضيشضاركؤن
وألطاقة وأ أ
خÈأتهم ‘ ›ال تصضؤر أŸدن ألذكية.
وم -ن أه -م أŸؤأضض -ي -ع أل -رئ -يسض -ي -ة أل -ت -ي
سضتتطرق أليها هذه ألقمة «دور أ◊كؤمة ‘
–فيز أ’سضتثمارأت ‘ ›ال ألتكنؤلؤجيات
أ◊ديثة» وكذأ «أŸدن ألذكية» ،من خÓل
أزي -د م -ن  50دورة يشض-رف ع-ل-ي-ه-ا م-ه-نيؤن
وخÈأء ﬁليؤن ودوليؤن.
وسض-ي-ت-م ألÎك-ي-ز خÓ-ل ه-ذه أل-ق-م-ة ع-لى
’ه- -م- -ي- -ت- -ه -م -ا
م- -ؤضض- -ؤع Úوه- -ذأ ن- -ظ- -رأ أ
أ’سضÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة ‘ ‚اح مشض- -اري -ع أŸدن
’مر
أل-ذك-ي-ة ‘ أل-ب-ل-دأن أل-ن-اشض-ئ-ة ،وي-تعلق أ أ
«بتطؤير ألنظم ألبيئية للمؤؤسضسضات ألناشضئة
ومؤؤسضسضات أ’بتكار وكذأ تثم Úأ÷الية أو
’دم-غ-ة
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة ق -لب مسض -ار ه-ج-رة أ أ
كؤسضيلة تطؤير سضريع ‘ ›ا‹ ألتكنؤلؤجيا
وأ’بتكار».
وÃناسضبة أنعقاد هذه ألقمة ألدولية ألتي
ن -ظ -مت –ت أل -رع -اي -ة ألسض -ام -ي -ة ل -رئ -يسش
أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤتفليقة ،أشضارت
ألسض -ي -دة سض -ل -ي -م-ا Êإأ ¤أن-ه سض-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م
’ول ح -ؤل أ÷ال -ي -ة
م- -ع- -رضض Úم- -ه- -ن -ي ،Úأ أ
أ÷زأئ- - -ري- - -ة ‘ أل- - -ع- - -ا ⁄وأل- - -ث - -ا Êح - -ؤل
أŸؤؤسضسضات ألناشضئة ‘ مقر أŸركز ألدو‹
ل -ل -م-ح-اضض-رأت ،ح-يث سض-ي-ت-م ت-ق-د Ëح-ل-ؤل
مبتكرة قامت بتطؤيرها مؤؤسضسضاتنا ألناشضئة
’ضض -اف -ة إأ ¤ت -ث -م Úمسض-اه-م-ة
أÙل -ي -ة ب -ا إ
أ÷الية ‘ إأطار تصضؤر أ÷زأئر ألعاصضمة
«مدينة ذكية.

نسسبة األحداث قليلة جدا والعدد ل يتجاوز  400طفل نزيل
كشش -فت اŸف -وضش -ة ال -وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
وت -رق -ي -ة ال -ط -ف -ول -ة ،م -ر Ëشش -ر‘ ،م -ن
لح- -داث ال- -ن- -زلء
ت - -ي - -ب - -ازة أان ع- -دد ا أ
ب - -اŸؤوسشسش - -ات ال - -ع - -ق - -اب - -ي- -ة ع ÈالÎاب
ال-وط-ن-ي ل ي-ت-ج-اوز  400ن-زي-ل واصشفة
العدد بـ»القليل جدا».
وأوضضحت أŸسضؤؤولة ‘ تصضريح لؤأج على
ه -امشش زي -ارت -ه-ا ج-ن-اح أ’ح-دأث ب-اŸؤؤسضسض-ة
أل-ع-ق-اب-ي-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة (ت-ي-ب-ازة) Ãن-اسض-ب-ة ألعيد
أل-ع-اŸي ل-ل-ط-ف-ؤل-ة أن-ه «ب-فضض-ل ت-دأب Òق-انؤن
ألطفؤلة  11 / 15ألذي سضمح لقضضاة أ’حدأث
ب -إاع -ط -اء أأ’ول -ؤي -ة ل -ت -دأب Òأ◊م -اي-ة وإأع-ادة
أإ’دماج ،نسضجل أرقاما قليلة جدأ ’ تتجاوز
 400نزيل».
وب- -خصض- -ؤصش م- -دى ‚اع -ة ب -رأم -ج إأع -ادة
أإ’دماج ألتي يخضضع لها أأ’حدأث خÓل فÎة
فضضاء ألعقؤبة أكدت ألسضيدة شضر‘ «فعاليتها
وأه -م -ي -ت -ه -ا وث -رأءه -ا وت -ن-ؤع-ه-ا» ،ك-م-ا ق-الت
مؤضضحة أن أأ’حدأث يخضضعؤن «لÈأمج إأعادة
تربية متخصضصضة أثبتت ‚اعتها ‘ أŸيدأن
بعد قضضائهم فÎة ألعقؤبة».
وقالت لؤأج ‘ ألسضياق قاضضية أأ’حدأث
ألسضابقة «إأنهم Áثلؤن ألÈأءة و’ تعتقدوأ أنهم
›رم -ؤن خ -طÒون ك -م-ا يصض-ؤر ل-ك-م ب-ل ل-ك-ل

منهم قصضة وحكاية وظروف أجتماعية قاسضية
دفعته ’رتكاب جرم مع.»Ú
وأضضافت أن وزأرة ألعدل تعمل من خÓل
أŸديرية ألعامة إ’دأرة ألسضجؤن على تؤفÒ
ك -ل أإ’م-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة ل-ت-جسض-ي-د
برأمج إأصضÓح ألعدألة ،مؤضضحة أن أأ’حدأث
يقيمؤن دأخل أŸؤؤسضسضات ألعقابية ‘ أجنحة
م -ن -فصض-ل-ة “ام-ا ع-ن أل-ب-ال-غ Úول-ه-م أ◊ق ‘
‡ارسضة ألرياضضة وﬂتلف أ’نشضطة ألثقافية
وألؤلؤج إأ ¤أŸكتبة وأقتناء ألكتب.
وخÓل زيارتها ÷ناح أأ’حدأث رفقة عدد
من أ÷معيات وأعضضاء أÛتمع أŸد Êدعت
ألسضيدة شضر‘ أأ’طفال أÙبؤسض ‘ Úحديثها
أ÷انبي معهم إأ ¤تصضحيح أخطاء أŸاضضي

مÈزة أن ألعيب ‘ تكرأر أÿطأا.
وباŸناسضبة نظم نز’ء أŸؤؤسضسضة ألعقابية
ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة م-ع-رضض-ا ضض-م نشض-اط ألصض-ن-اع-ات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ل-م-ح-ب-ؤسض Úع-ل-ى غ-رأر صض-ن-اع-ة
أأ’ح- -ذي- -ة وأآ’رأئك وأل- -ط -رز وأل -ن -قشش ع -ل -ى
ألنحاسش.
كما نشضط ألنز’ء سضلسضلة من ألنشضاطات
أل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ب- -حضض- -ؤر أأ’ح- -دأث أل- -ذي- -ن ”
باŸناسضبة تكرÁهم من قبل مفؤضضة حماية
ت -رق -ي -ة ح -ق -ؤق أل -ط-ف-ل ‘ ع-ي-ده-م أل-ع-اŸي
ل-ل-ط-ف-ؤل-ة ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن-ه-م (أأ’ح-دأث) ف-ئة
حسضاسضة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزراء نفط عرب يؤوكدون على ا◊اجة لسستمرار التعاون
أكد وزرأء نفط عرب على
أ◊اجة إأ ¤أسضتمرأر ألتعاون
ب Úمنتجي ألنفط أŸؤقعÚ
ع -ل -ى أت -ف -اق خ -فضش أإ’ن-ت-اج
وألذي يضضل سضاريا إأ ¤غاية
ن-ه-اي-ة  2018حسض-ب-م-ا أوردته
أمسش أأ’ح- -د وك- -ال- -ة أأ’ن- -ب -اء
أل-ك-ؤي-ت-ي-ة أل-رسض-م-ي-ة (ك-ؤن-ا).
وأتفقت منظمة أوبك وروسضيا
ودول أخ -رى م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ن-ف-ط
على خفضش أإ’نتاج بنحؤ 8ر1
م-ل-ي-ؤن ب-رم-ي-ل ي-ؤم-يا أعتبارأ
م -ن ي -ن-اي-ر  ،2017وسض- -اه -م أ’ت -ف -اق ‘ ك -ب -ح
أإ’مدأدأت وبالتا‹ تقليصش أıزونات وما
سض -اع -د ع -ل -ى أسض -ت -ع -ادة أ’سض -ع -ار ع -اف -ي -ت-ه-ا
تدريجيا .وألتقى وزرأء ألنفط من ألسضعؤدية
وأ÷زأئ -ر ودول-ة أإ’م-ارأت أل-ع-رب-ي-ة أŸت-ح-دة
وألكؤيت وسضلطنة عما - Êوأأ’خÒة ليسضت
عضضؤأ ‘ أوبك  -أمسش ألسضبت ‘ ألكؤيت ‘
أجتماع غ Òرسضمي للجنة ألؤزأرية أŸشضÎكة
أل -ت -ي ت -رأقب م -دى أ’ل -ت -زأم ب -ات-ف-اق خ-فضش
أ’نتاج.
وأكد ألؤزرأء ‘ بيان نقلته وكالة أأ’نباء

أل-ك-ؤي-ت-ي-ة ألرسضمية (كؤنا)
ع -ل -ى أ◊اج -ة ’سض-ت-م-رأر
أل-ت-ع-اون أل-ق-ائ-م ومؤأصضلة
أ÷ه- -ؤد أل- -ن- -اج- -ح- -ة م -ن
أل- -دول أŸشض -ارك -ة» .ك -م -ا
دع -ؤأ Ÿؤأصض -ل -ة ألشض-رأك-ة
أ◊ال- -ي- -ة ل- -ل- -ت- -ع -ام -ل م -ع
م - - -ت - - -غÒأت ألسض - - -ؤق Ãا
ي -ح -ق -ق مصض -ل -ح -ة أل -دول
أŸن -ت -ج -ة وأŸسض -ت -ه -ل -ك -ة
وي-ع-زز أل-ن-م-ؤ أ’ق-تصضادي
ألعاŸي على نحؤ سضليم.
وشض -دد أل -ؤزرأء ع -ل-ى ضض-رورة ت-رت-يب وضض-ب-ط
سضؤق من شضأانها أسضتقطاب أسضتثمارأت كافية
‘ قطاع ألطاقةي بهدف ضضمان إأمدأدأت
مسضتقرة من ألنفط لتلبية ألطلب أŸتنامي
وت -ع -ؤيضش أي أن -خ -ف -اضض -ات ‘ ب -عضش أرج -اء
أل -ع -ا .⁄وسض-اه-مت أ’ت-ف-اق-ي-ة ‘ دف-ع أسض-ع-ار
ألنفط للصضعؤد إأ ¤نطاق ب 75 Úو 80دو’رأ
ل-لÈم-ي-ل م-ن-ذ م-ط-ل-ع م-اي أŸاضض-ي وت-قليصش
تخمة أŸعروضش ألعاŸي من أÿام .وتعقد
أوبك أجتماعها ألتا‹ ‘  22يؤنيؤ أ÷اري
بفيينا أن لؤضضع سضياسضة أإ’نتاج.

مواصشلة الإضشراب مع عدم أاداء نششاط باŸناوبة

األطباء اŸقيمون يقررون عدم اسستئناف نشساط اŸناوبة

لط -ب-اء اŸق-ي-م-ون ،اŸضش-رب-ون
ق -رر ا أ
م -ن -ذ  7أاشش -ه -ر ،ع -دم اسش -ت-ئ-ن-اف نشش-اط
لسش-ب-وع اŸاضش-ي
اŸن -اوب -ة ال -ت -ي أاع-ل-ن-وا ا أ
بشش - -رط ال - -دخ - -ول ‘ م - -ف - -اوضش - -ات م - -ع
ال - - -وصش - - -اي - - -ة ،حسشب م- - -ا ع- - -ل- - -م ل- - -دى
لطباء
ال-ت-نسش-ي-قية الوطنية اŸسشتقلة ل أ
اŸقيم« Úكامرا».
وأوضض -ح أل -دك -ت -ؤر سض -ف-ي-ان ب-ن سض-ب-ع عضض-ؤ
Ãكتب ألتنسضيقية لـ«وأج» أنه وبعد إأعÓن هذه
أأ’خÒة يؤم  27ماي ألفارط عن «نيتها ‘
أسض- -ت- -ئ- -ن- -اف نشض -اط أŸن -اوب -ة ي -ؤم  ٣جؤأن
وم -ؤأصض -ل -ة أŸف -اوضض -ات وأ◊ؤأر م-ع أل-ؤزأرة
أل -ؤصض -ي -ة ،م-ت-ؤق-ع-ة أن-ف-رأج-ا ت-ام-ا إأذ وج-دت
أقÎأحات مرضضية ،إأ’ أن ألؤزأرة  ⁄تقم بأاية
خطؤة ‘ هذأ أ’Œاه منذ ذلك ألتاريخ ‡ا
دف-ع ب-ال-ت-نسض-ي-ق-ي-ة إأ ¤م-ؤأصض-ل-ة أإ’ضض-رأب مع
ع- -دم أدأء نشض- -اط ب -اŸن -اوب -ة» .وأوضض -ح ذأت
أŸتحدث أن أŸكتب ألؤطني للتنسضيقية عقد
أجتماعا أليؤم دون أن يقدم تفاصضي ÓأكÌ
عن ألقرأرأت ألتي سضيتخذها ‘ هذأ أÛال.
وكانت ألكامرأ قد أعلنت أأ’سضبؤع ألفارط
بعد مشضاورأت مع جميع أعضضاء مكتبها عن
أسضتئناف أŸناوبة ألتي كانت قد قاطعتها ‘
 8م -ن م -اي أل -ف -ارط ،م-ع-ل-ن-ة ع-ن «“سض-ك-ه-ا
با◊ؤأر» ألذي من شضأانه أن يفضضي إأ ¤حل
م- -رضض- -ي ل- -ل- -ج- -م -ي -ع وإأي -ج -اد «أن -ف -رأج ت -ام»
Óضضرأب ألذي دخلت فيه منذ  14نؤفم Èمن
ل إ
سضنة  .2017ويذكر أن وزأرة ألصضحة وألسضكان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات قد دعت ‘ بدأية ماي
 2018أأ’ط- -ب -اء أŸق -ي -م ÚأŸضض -رب Úم -ن -ذ
نؤفم 2017 Èإأ ¤ألتحلي بـ»أ◊كمة» متأاسضفة

لرفضضهم ضضمان أ◊د أأ’دنى من أÿدمة على
مسض -ت -ؤى مصض -ال -ح أ’سض -ت -ع -ج -ا’ت وأŸن-اوب-ة
مذكرة بأانه «” ألتكفل» Ãطالبهم.
وأك -دت أل -ؤزأرة «أل -ت -زأم -ه-ا وأسض-ت-ع-دأده-ا
Ÿؤأصض- -ل- -ة أ◊ؤأر أŸسض- -ؤؤول بشض- -أان م- -ط -الب
م-ؤضض-ؤع-ي-ة وم-ع-ق-ؤل-ة» م-تأاسضفة لـ»كؤن ‡ثلي
أأ’ط -ب -اء أŸق -ي -م Úي-ق-دم-ؤن ‘ ك-ل أج-ت-م-اع
مطالب جديدة غ Òمعقؤلة تهدف إأ ¤إأبقاء
أل -ؤضض -ع ع -ل -ى ح -ال -ه» .وذك-رت أل-ؤصض-اي-ة ب-أان
أŸقيم ‘ Úألعلؤم ألطبية «أطباء ‡ارسضؤن
ي -ت -اب-ع-ؤن ت-ك-ؤي-ن-ه-م م-ل-زم-ؤن ب-اŸشض-ارك-ة ‘
نشضاطات أŸناوبة أ’سضتعجالية وأÿدمة».
Óشضارة تتمثل مطالب ألسضلك ‘ «إألغاء
ل إ
أل -زأم -ي-ة أÿدم-ة أŸدن-ي-ة وح-ق أإ’ع-ف-اء م-ن
أÿدم -ة أل -عسض -ك-ري-ة وأإ’سض-ت-ف-ادة م-ن ت-ك-ؤي-ن
بيدأغؤجي نؤعي مع إأعادة ألنظر ‘ ألقانؤن
أأ’سضاسضي.
وك -انت أل -ؤزأرة أل -ؤصض -ي -ة ق-د ن-ظ-مت ع-دة
لقاءأت مع ‡ثلي مكتب ألتنسضيقية منذ شضهر
يناير  2018مسضتجيبة إأ ¤بعضش أŸطالب ألتي
رفعتها ألتنسضيقة سضيما ألتخفيضش من عدد
ألتخصضصضات أŸعنية باÿدمة أŸدنية وتؤفÒ
ألسض-ك-ن وت-ه-ي-ئ-ة أŸصض-ال-ح أل-ت-ق-ن-ي-ة وتزويدها
بالؤسضائل ألÓزمة بالؤ’يات ألتي يؤفد إأليها
أأ’طباء ‘ إأطار أÿدمة أŸدنية باإ’ضضافة
إأ ¤أل-ت-ج-م-ع أل-ع-ائ-ل-ي وأإ’سض-ت-ف-ادة م-ن ت-ذكرة
سض -ف -ر ب-ال-ط-ائ-رة سض-ن-ؤي-ا ن-ح-ؤ و’ي-ات أقصض-ى
أ÷ن- -ؤب م- -ع ألسض- -م- -اح Ãم- -ارسض- -ة أل- -نشض- -اط
ألتكميلي بالقطاع أÿاصش «إأ’ أن ألتنسضيقية
ظ-لت م-ت-مسض-ك-ة ب-اإ’ضض-رأب إأ ¤غ-اي-ة –ق-ي-ق
جميع أŸطالب أŸرفؤعة.

مشساركة وفد برŸا Êجزائري ‘ اŸنتدى الدو‹ حول تطوير العمل الŸÈاÃ Êوسسكو
يشض -ارك وف -د ب -رŸا Êج -زأئ-ري ب-رئ-اسض-ة
نائب رئيسش ›لسش أأ’ُمةﬁ ،مد ألسضعيد
سض -ع -دأ ‘ ،ÊأŸن -ت-دى أل-دو‹ ح-ؤل ت-ط-ؤي-ر
ألعمل ألŸÈا Êألذي سضتحتضضنه ألعاصضمة
أل -روسض -ي-ة م-ؤسض-ك-ؤ ب-دأي-ة م-ن أل-ي-ؤم أ’ث-ن،Ú
حسضب ما أفاد به أمسش ،بيان للمجلسش.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن برنامج أŸنتدى

يتضضمن «ورشضات عمل ومؤأئد مسضتديرة حؤل
ع -دد م -ن أŸؤأضض -ي -ع ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا أل-دع-م
ألتشضريعي لÓقتصضاد ألدو‹ ‘ ألقرن 21من
ح -يث أل-ت-ؤج-ه-ات وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ،أŸؤأرد
ودور ألŸÈاني ‘ Úتعزيز أأ’من ألدو‹».
ك -م -ا سض -ي -ت -ن -اول أŸشض-ارك-ؤن ‘ أŸن-ت-دى
م-ؤضض-ؤع «ت-ط-ؤي-ر أل-تشض-ري-ع-ات أل-ؤطنية وكذأ

تبادل أفضضل أŸمارسضات وألتؤأفق ألدو‹،
ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤م -ن -اقشض -ة آأف -اق أل-ت-ع-اون بÚ
روسضيا وأ’–اد أ’فريقي ‘ ›ال ألدعم
ألتشضريعي».
وأشضار أŸصضدر ذأته أن مؤضضؤع «أأ’من
وحرية ألتعب ‘ Òوسضائل أإ’عÓم» سضيكؤن
ﬁل أهتمام أŸشضارك ‘ ÚأŸنتدى.

»æWh

أ’ثن 04 Úجؤأن  2018م
ألمؤأفق لـ  19رمضضان  1439هـ

أاكد أان عملية الدفع ‘ الطريق السصيار بداية من السصنة اŸقبلة

زعÓن يراهن على بلوغ  60مليون مسصافر ع Èالسصكك ا◊ديدية
تشصديد على تدارك التأاخر ببؤمرداسس وإاقحام اÿؤاصس ‘ إا‚از ﬁطات النقل

’شص- - -غ - -ال
كشص- - -ف وزي- - -ر ا أ
العمؤمية والنقل عبد الغني
زع Ó- -ن م - -ن ب - -ؤم - -رداسس»أان
ع -م -ل -ي -ة ال -دف-ع Ÿسص-ت-خ-دم-ي
ال-ط-ري-ق السص-ي-ار شص-رق غ-رب
سص - -ت - -دخ - -ل ح - -ي - -ز اÿدم- -ة
ال- -ف -ع -ل -ي -ة ب -داي -ة م -ن سص -ن -ة
 ،»2019مشصÒا «أان ﬁ 11طة
دف -ع سص -تسص-ل-م السص-ن-ة اŸق-ب-ل-ة
ف -ي -م -ا تÎاوح نسص -ب -ة ت -ق -دم
’‚از ‘ ب - - -اق- - -ي اÙط- - -ات
ا إ
’خرى ما ب 70 Úإا،٪80 ¤
ا أ
م- - -ع ت- - -أاك- - -ي- - -ده أان الÈام- - -ج
’شصغال
اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة لقطاع ا أ
ال- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة سصÎك- -ز ع- -ل -ى
عملية صصيانة شصبكة الطرق
ل - -ل - -ح - -ف - -اظ ع - -ل- -ى اŸك- -اسصب
اÙققة.

بومرداسس :ز /كمال
رأفع وزير أأ’شضغال ألعمؤمية
وأل-ن-ق-ل خÓ-ل زي-ارت-ه أل-ت-ف-ق-دي-ة
أل- -ت -ي ق -ادت -ه أمسس إأ ¤مشض -اري -ع
وهياكل ألقطاع ببؤمردأسس على
أŸك -اسضب أÙق -ق -ة ‘ ﬂت-ل-ف
ألÈأمج ألتنمؤية وكذأ ألتحديات
أŸسضتقبلية خاصضة ‘ ›ال نقل
أŸسضافرين وألبضضائع مؤؤكدأ أثناء
ت -ؤق -ف -ه Ãح -ط -ة أل-ق-ط-ار وسض-ط
أŸدينة ألتي أسضتفادت من عملية
ت-ه-ي-ئ-ة»أن أأ’ه-دأف أŸسض-ت-ق-ب-لية
أŸسض -ط -رة ه -ي ب -ل -ؤغ  60مليؤن
مسض -اف -ر ع Èألسض -كك أ◊دي -دي -ة
و 17مليؤن طن من ألبضضائع ‘
آأفاق  2022بعد أ’نتهاء من إأ‚از
وعصض - -رن- -ة ك- -ل ألشض- -ب- -ك- -ة ع- -ل- -ى
أŸسضتؤى ألؤطني.
وشض- -دد زع Ó-ن ع -ل -ى أه -م -ي -ة

–سض Úوترقية مسضتؤى أÿدمات
ع Èأÿطؤط ودأخل أÙطات
وه- -ن -ا أل -ح أل -ؤزي -ر أل -ذي ت -ل -ق -ى
عرضضا حؤل قطاعه ببؤمردأسس
على ضضرورة أ◊فاظ على مكانة
ﬁط - -ة أل - -ق - -ط - -ار وت- -زوي- -ده- -ا
Ãخ-ت-ل-ف أÿدم-ات أل-ت-ي ي-ت-طلع
إأليها أŸسضافر.
وأضضاف ألؤزير «أن بؤمردأسس
ت- -ع -رف ع -ج -زأ ‘ ›ال أل -ن -ق -ل
وأل -ه -ي -اك-ل أل-ق-اع-دي-ة خ-اصض-ة ‘
›ال ﬁط -ات أل-ن-ق-ل أ◊ضض-ري
مقارنة مع باقي ألؤ’يات بسضبب
تأاخر تسضليم وإأ‚از ﬁ 9طات
أق -ط -اب م›Èة ع -ل -ى مسض -ت -ؤى
ألبلديات مسضجلة منذ سضنة ،2010
م- - -ع تشض- - -دي - -ده ع - -ل - -ى إأشض - -رأك
أÿؤأصس ‘ ترقية قطاع ألنقل
وم -ن -ح -ه -م ف-رصس أŸسض-اه-م-ة ‘
إأ‚از هذه أÙطات.

‘ ألنقطة ألثانية من ألزيارة
تؤقف ألؤزير على مشضروع إأ‚از
جسض- -ر ع- -ل- -ى مسض -ت -ؤى أل -ط -ري -ق
أ’ج -ت -ن -اب -ي أل -رأب -ط ب -ال -ط -ري-ق
أل -ؤط -ن-ي رق-م  ،24ح -يث أع -ط -ى
زعÓن تعليمات صضارمة لصضاحب
أŸق- -اول- -ة أŸك- -ل -ف -ة ب -اŸشض -روع
ل -تسض -ل -ي-م أŸنشض-أاة شض-ه-ر ج-ؤي-ل-ي-ة
ألقادم من أجل أŸسضاهمة ‘ فك
أÿن -اق أŸروري ع -ل -ى ع -اصض-م-ة
ألؤ’ية .كما تؤقف وزير أأ’شضغال
ألعمؤمية ‘ أÙطة ألثالثة عند
مشضروع إأ‚از ألطريق أ’جتنابي
Ÿدي -ن -ة ب -ؤم -ردأسس أل -رأب -ط بÚ
أل- - -ط - -ري - -ق أل - -ؤ’ئ - -ي رق - -م 146
وأل-ط-ري-ق أل-ؤط-ن-ي رق-م  24على
مسض -اف -ة  10ك-ل-م أل-ك-ف-ي-ل-ة أيضض-ا
Ãعا÷ة ألنقاط ألسضؤدأء Ÿدخل
أŸدينة أ÷نؤبي.
ب -ع -ده -ا ت-ؤج-ه وزي-ر أأ’شض-غ-ال

ألعمؤمية وألنقل إأ ¤بلدية برج
م- -ن- -اي- -ل ،ح- -يث أع- -ط- -ى إأشض- -ارة
أن- - -طÓ- - -ق مشض- - -روع أزدوأج - -ي - -ة
ألطريق ألؤطني رقم  68ألرأبط
ب Úبرج منايل وبلدية رأسس جنات
على مسضافة  11كلم زأئد منشضأاة
فنية ،ليختم زيارته ببلدية خميسس
خشض- - -ن- - -ة ع- - -ن - -د مشض - -روع إأ‚از
ألصضيانة ألتقنية للجزأئرية للطرق
ألسض -ري-ع-ة ومشض-روع إأ‚از ح-اج-ز
ك - -ام- -ل أŸسض- -ار ع- -ل- -ى مسض- -ت- -ؤى
ألطريق ألسضيار شضرق غرب.
ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى مشض-روع أسضتكمال
أشض -غ -ال أأ’ج -زأء أŸت -ب -ق -ي -ة م -ن
أزدوأجية ألطريق ألسضاحلي رقم
 24ب -اŒاه ب-ل-دي-ت-ي رأسس ج-ن-ات
ودلسس متؤقفا ببلدية زمؤري رغم
تسض- -ج -ي -ل -ه م -ن -ذ سض -ن -ؤأت ن -ظ -رأ
أ’ه- -م- -ي -ت -ه ‘ فك أÿن -اق ع -ل -ى
أŸنطقة ألشضرقية من ألؤ’ية.

سصؤناطراك عازمة على إاسصتثمار  ٥٦مليار دو’ر:

ا÷زائر تعزز اسصتثماراتها الطاقوية ‘ اإ’نتاج والصصناعة التحويلية
تعمل ا÷زائر على تعزيز
اسص- -ت- -ث- -م- -ارات -ه -ا ‘ ق -ط -اع -ي
ال- -ن- -ف- -ط وال- -غ- -از م- -ن خ Ó-ل
إاطÓ- -ق مشص -اري -ع ج -دي -دة ‘
إاط -ار إاسصÎات -ي -ج -ي -ة ت -ه -دف
’ن- -ت- -اج وت- -ط -ؤي -ر
ل- -زي- -ادة ا إ
الصصناعة التحؤيلية من أاجل
خ-ل-ق ال-ق-ي-مة اŸضصافة حسصب
م- -ا ذك -ره اŸك -تب الÈي -ط -اÊ
’ب - -ح - -اث
ل Ó- -سص - -تشص - -ارات وا أ
ا’ق- - -تصص- - -ادي- - -ة أاكسص- - -ف - -ؤرد
بزنسس غروب «أاو.بي.جي»
’لكÎو.Ê
على مؤقعه ا إ
و‘ هذأ أإ’طار ذكر أŸكتب
بدخؤل أ◊قل ألغازي بتيميمؤن
حيز أإ’نتاج ‘ مارسس أŸاضضي
وألذي ينتظر أن ينتج  1,8مليار
م 3من ألغاز/سضنة أنطÓقا من 37
بئرأ وذلك ‘ إأطار شضرأكة بÚ
سضؤناطرأك ( ٪51من أ◊صضصس)
وت- - -ؤت- - -ال ( )٪37,75وسض - -ي- -بسض- -ا
(.)٪11,25
وب -ع -د سض-لسض-ل-ة م-ن أل-ت-أاخ-رأت
شض-رع ح-ق-ل ت-ي-م-ي-م-ؤن ‘ أإ’ن-ت-اج
ع - -قب ت - -دشض Úأ◊ق- -ل أل- -غ- -ازي
برقان-شضمال سضنة  2017وألذي
ت -ق -ؤم ب -اسض -ت -غ Ó-ل-ه سض-ؤن-اط-رأك
وشض -رك -اؤوه-ا أأ’وروب-ي-ؤن ري-بسض-ؤل
ودوتشس-أي -ردوأل وأي-ديسض-ؤن م-ن
أج -ل ب -ل -ؤغ أن -ت -اج سض -ن -ؤي بـ 4,5
مليار م. 3
وي -ن -ت -ظ -ر أن ي -ت -م ألشض -روع ‘
مشض -روع ث -الث خ Ó-ل ألسض -دأسض -ي
ألثا Êمن  2018يتمثل ‘ تطؤير
أ◊قل ألغازي بـ»تؤأت» بالشضرأكة
ب Úسض - -ؤن - -اط- -رأك ( 35باŸئة)
وأي -ن-ج-ي ( 30ب -اŸئ -ة) و ن -ب-ت-ؤن
أيÔجي ( 35باŸئة) ألتي قامت
ب -ح -ي-ازة أي-ن-ج-ي أ.ب أل-دول-ي-ة ‘
فÈأير أŸاضضي.
وسض- -تسض- -م- -ح ه- -ذه أŸشض- -اري- -ع
أل -ث Ó-ث -ة  -أل -ت -ي سض -ي -ت -م رب-ط-ه-ا

بأانبؤب ألغاز جي.أر  765( 5كم)
أل- -ذي ي- -ن- -ق- -ل أل- -غ- -از إأ ¤م -رك -ز
أŸعا÷ة بحاسضي ألرمل  -بزيادة
أإ’ن- -ت- -اج أ’ج- -م- -ا‹ ل- -ل -غ -از بـ 9
مليارأت م/3سضنة.
وتأاتي هذه ألزيادة ‘ ألؤقت
أل -ذي أع -ل -نت ف -ي -ه سض -ؤن-اط-رأك
ع-زم-ه-ا ع-ل-ى أسض-ت-ثمار  56مليار
دو’ر إأ ¤غاية .2022

نشصاط التحويل
والطاقات اŸتجددة
تعزز القطاع
م - - -ن ج - - -ه - - -ة أخ - - -رى أشض- - -ار
«أكسضفؤرد بزنسس جروب» إأ ¤أن
«ألسض-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة ’ ت-ه-دف
ف -ق -ط إأ ¤رف -ع إأن -ت -اج أل -غ -از ب -ل
تسض- -ع- -ى ك -ذلك ل -ت -ط -ؤي -ر نشض -اط
أل -ت-ح-ؤي-ل وت-ع-زي-ز دور أل-ط-اق-ات
أŸتجددة من أجل ضضمان ‚اعة
ومردودية أك Èلقطاع ألطاقة».
وقد أنتجت أ÷زأئر حؤأ‹ 95
م-ل-يار م 3م -ن أل -غ -از سض-ن-ة 2017
منها ما يقارب  ” ٪55تصضديرها
خ- -اصض -ة ن -ح -ؤ أورب -ا يشض Òن -فسس
أŸصضدر .وكانت سضؤناطرأك قد
كشضفت  ‘ -إأطار إأعدأد خارطة
طريق للتنمية أŸسضتدأمة  -عن
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة سض-م-ت-ه-ا «آأسس.آأشس
 2030قيادة ألتغي »Òتعطي أهمية
ب -ال -غ-ة ل-لصض-ن-اع-ة أل-بÎوك-ي-م-اوي-ة
وألتحؤيلية.
و‘ تصض - -ري- -ح لـ»أو.ب- -ي.ج- -ي»
’ح- -ظ أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر أل- -ع -ام
لسض -ؤن -اط -رأك ع -ب -د أŸؤم-ن ول-د
قدور أن «ألنشضاط ألبعدي لطاŸا
أهمل ‘ أ÷زأئر وهؤ ما أصضبح
يعد مشضك ÓأسضÎأتيجيا هاما».
وأضض -اف« :ن-ح-ن نسض-ت-ؤرد أكÌ
من مليار دو’ر من ألؤقؤد سضنؤيا

وهذأ غ Òمعقؤل .نحن نرغب ‘
خ -ل -ق أل -ق -ي -م-ة أŸضض-اف-ة ل-غ-ازن-ا
وألصض-ن-اع-ة أل-بÎوكيماوية سضتكؤن
أه-م ت-ط-ؤر سض-ت-ع-رفه سضؤناطرأك
خÓل ألقرن».
وت -ع -م-ل ألشض-رك-ة ح-ال-ي-ا  -م-ن
أجل تصضحيح هذأ ألؤضضع  -على
عصض-رن-ة مصض-ن-ع أل-ت-ك-رير بسضيدي
رزي-ن (أ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة) أل-ذي
سضتنتقل قدرأت ألتحؤيل به من
 2,8مليؤن طن إأ 3,7 ¤مليؤن
طن كما سضÎتفع قدرأت تخزين
ألؤقؤد به بـ.٪73
فضض Ó- - - - -ع- - - - -ن ذلك وق - - - -عت
سض-ؤن-اط-رأك شض-ه-ر م-اي أŸاضض-ي
ع -ل-ى صض-ف-ق-ة ب-ق-ي-م-ة  1,5مليار
دو’ر م - -ع ›م - -ؤع - -ة «ت - -ؤت- -ال»
أل - -ف - -رنسض - -ي - -ة ل - -ب - -ن - -اء مصض - -ن - -ع
للبÎوكيماويات ‘ أرزيؤ ي وفقًا
Ÿك - -تب أ’سض - -تشض- -ارة أكسض- -ف- -ؤرد
بزنسس غروب سضتنتج هذه ألؤحدة
 550.000ط -ن/سض -ن -ة م -ن م -ادة
ألبؤلÈوبل Úمع جزء من أإ’نتاج
ألذي Áكن تصضديره إأ ¤أوروبا
وت -رك-ي-ا وشض-م-ال أف-ري-ق-ي-ا .ول-دى
ت- -ط- -رق -ه إأ ¤ع -م -ل -ي -ة أ’ق -ت -ن -اء
أأ’خÒة ع- -ل- -ى مصض -ف -اة أوغسض -ت -ا
(إأيطاليا) بطاقة إأنتاجية تبلغ 10
م Ó-ي Úط -ن  /سض -ن -ة أك -د م-ك-تب
أكسضفؤرد بزنسس جروب على أن
ه -ذأ ألشض -رأء أل -ذي يشض -م-ل أيضضً-ا
ثÓثة ﬁطات نفط تقع ‘ كل
م - -ن «أوغ - -ؤسض- -ت- -ا» و»ب- -الÒم- -ؤ»
و»نابؤ‹» تشضكل أول عملية أقتناء
لشض- -رك- -ة سض- -ؤن- -اط -رأك ‘ ›ال
ألبÎوكيماويات ‘ أÿارج.
م- - - -ن ج- - - -ه- - - -ة أخ - - -رى ف - - -إان
«سضؤناطرأك» تتؤجه أك ÌفأاكÌ
ن -ح -ؤ أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-ت-ي ت-ؤف-ره-ا
أل -ط -اق -ات أŸت-ج-ددة ح-يث ت-رى
ف-ي-ه-ا ط-ري-ق-ة ÿفضس أل-ت-ك-ال-ي-ف
أŸرتبطة بإانتاج ألطاقة» .وقال

ول -د ق -دور «›م -ع سض -ؤن -اط-رأك
يعتزم أسضتخدأم ألطاقة ألشضمسضية
‘ ج -م -ي-ع ح-ق-ؤل أل-ن-ف-ط وأل-غ-از
لدينا حيث تسضتهلك كل منشضأاة ما
يصض - - - - - -ل إأ ٪20 ¤م - -ن أإ’ن - -ت - -اج
وأسضتخدأم ألطاقة ألشضمسضية ‘
عمليات ألطاقة ضضروري للغاية»،
مضض -ي -ف -ا أن -ه ب -ح -ل-ؤل ع-ام 2030
سضتشضتغل جميع أ◊قؤل بالطاقة
ألشضمسضية.

تعديل قانون
اÙروقات ÷ذب
ا’سصتثمار اأ’جنبي
ويضض- -ي -ف ذأت أŸصض -در أن -ه
ح - - - -ت - - - -ى وإأن ك - - - -ان أرت - - - -ف- - - -اع
أ’سضتثمارأت وتنؤيع أŸشضاريع ‘
ق- -ط- -اع أل- -ط- -اق- -ة ت- -دع- -م زي -ادة
أ’سض-ت-ث-م-ار ف-إان ألسض-ل-طات تعتزم
أيضض- - -ا إأح- - -دأث ت - -ع - -دي Ó- -ت ‘
ألتشضريع أŸعمؤل به حاليا كجزء
من أسضÎأتيجية تهدف إأ ¤جذب
أŸزي- -د م -ن أŸسض -ت -ث -م -ري -ن إأ¤
ألسضؤق ألؤطنية.
«ل- -ق- -د أن -ت -ق -د أل -ف -اع -ل -ؤن ‘
ألقطاع منذ فÎة طؤيلة ألتشضريع
ألسض - -اري أل- -ذي ي- -ع- -ت Èم- -ن- -ف- -رأ
ل-لشض-رك-ات أل-رأغ-ب-ة ‘ أ’سضتثمار
ب- - -ال- - -بÓ- - -د ،م- - -ؤؤك - -دأ أن ب - -عضس
أإ’ج -رأءأت  ⁄ت -ع -د ت -ت -ؤأف-ق م-ع
وأق -ع أنشض -ط -ة أل-ق-ط-اع ‘ سض-ي-اق
أأ’سضعار أŸنخفضضة للطاقة.
ب - -اإ’ضض - -اف- -ة إأ ¤أل- -ت- -غ- -يÒأت
ألضض -ري -ب -ي-ة ت-تضض-م-ن أŸقÎح-ات
أÿاصض - - -ة ب - - -إاصض Ó- - -ح ق - - -ان - - -ؤن
أÙروق -ات ت-بسض-ي-ط أإ’ج-رأءأت
ألÈوقرأطية وأإ’دأرية لÓسضتثمار
ما يسضمح بتشضجع أأ’نشضطة ‘
قطاعي ألنفط وألغاز».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’رشصيف والشصهادات من الشصلف
مؤؤكدا على جمع ا أ

زيتو :ÊاسصتغÓل التكنولوجيا لتسصوية الوضصعيات ومنح للمجاهدين
أاع -ل -ن وزي -ر اÛاه -دي -ن،
ال -ط -يب زي -ت -ؤ ،Êأامسس ،ع-ن
إاحصصاء ع ÈالÎاب الؤطني
زه- -اء  1273م-قÈة شص-ه-داء
و 1449م - -رك- -ز ت- -ع- -ذيب
اسصتعماري ،وذلك بعد مسصح
شص- -ام- -ل ل- -ل- -م- -ق- -اب -ر واŸع -ا⁄
التاريخية.
وأوضض- -ح أل- -ؤزي- -ر ‘ تصض- -ري -ح
للصضحافة على هامشس زيارة عمل
وت -ف -ق -د ل-ؤ’ي-ة ألشض-ل-ف أن م-ل-ف
أل-ذأك-رة أل-ؤط-ن-ي-ة ي-ه-م مسض-ت-ق-بل
أ÷زأئر ومرتبط Ãاضضيها.
‘ أŸق- - - -اب - - -ل شض - - -دد وزي - - -ر
أÛاهدين ألطيب زيتؤ Êعلى
أسضتغÓل مرفق أإ’ذأعة أ÷هؤية
Óسض- -رأع ‘ ج- -م- -ع
ب - -الشض- -ل- -ف ل - -إ
ألشض -ه -ادأت أ◊ي -ة ل -ل-م-ج-اه-دي-ن
وأسض-ت-غÓ-ل أل-ؤسضائل ألتكنؤلؤجية
ل-تسض-ؤي-ة أل-ؤضض-ع-ي-ات أل-ع-القة لهم
ول- -ذوي- -ه- -م ومسض- -أال- -ة أŸن- -ح م- -ع أ’ه- -ت- -م- -ام
باأ’رشضيف ألؤطني.
وب- -حسضب ذأت أŸسض- -ؤؤول أ◊ك- -ؤم- -ي ف- -إان
أسضتغÓل أŸعدأت وألؤسضائل ألتكنؤلؤجية من
شض - -أان - -ه رب - -ح أل - -ؤقت ‘ م - -ع- -ا÷ة م- -ل- -ف- -ات
أÛاهدين وذوي أ◊قؤق ألعالقة مع أŸنح
ألتي تتطلب معا÷ة سضريعة خاصضة بعدما ”
–ؤي- -ل- -ه- -ا م- -ن أ÷ه -از أŸرك -زي إأ ¤أإ’دأرة
أÙل -ي -ة ب -ال -ؤ’ي-ة وه-ذأ م-ؤؤشض-ر ك-ان ي-ن-ب-غ-ي
أإ’سضرأع ‘ ألتعاطي معه .
و أع -ط -ى أل -ؤزي -ر ت-ؤج-ي-ه-ات صض-ارم-ة إأزأء
عملية جمع ألشضهادت أ◊ية ألتي تتطلب منا
حسضب قؤله ألسضرعة ‘ ألتنفيذ خاصضة مع
ألرعيل أأ’ول للمجاهدين وهذأ بالتنسضيق مع

أإ’ذأعات أ÷هؤية حتى نتمكن من جمع أكÈ
عدد من ألشضهادأت من أفؤأه أصضحابها ألذين
صضنعؤأ أŸلحمة ألثؤرية .
وÃقÈة ألشضهدأء بحي بن سضؤنة بعاصضمة
أل -ؤ’ي -ة أك -د أل -ؤزي -ر ع -ل -ى أ’ه -ت-م-ام ب-ج-م-ع
أأ’رشض -ي -ف ك-ؤن-ه ذأك-رة أل-ث-ؤرة وأأ’م-ة وأم-ان-ة
ل-لشض-ه-دأء وأأ’ج-ي-ال أل-ق-ادم-ة وألصض-اع-دة بغية
–صض-ي-ن-ه-ا وتشض-ب-ع-ه-ا ب-ال-ق-ي-م أل-ؤط-نية وتاريخ
ألبÓد أÛيد.
كما كانت لذأت أŸسضؤؤول أأ’ول عن ألقطاع
م-ع-اي-ن-ة م-رك-ز أل-ت-ع-ذيب ب-ال-ؤ’ي-ة أل-ت-اري-خ-ية
ألرأبعة.

واج ،الششلف /و.ي .أاعرايبي

مدير اŸصصالح الفÓحية Ãيلة ‘ تصصريح لـ «الشصعب»:

منح ـة خاصصة لـمخزن ـ ـي الث ـ ـوم ا÷ـ ـ ـاف Ãيلة

كشض-ف م-دي-ر أŸصض-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة ب-ال-نيابة
ل -ؤ’ي -ة م-ي-ل-ة ب-ن دري-دي مسض-ع-ؤد ،ل-لشض-عب أن
وزأرة أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصض-ي-د
ألبحري ،أسضتجابت Ÿطلب منتجي وﬂزÊ
م- -ادة أل- -ث -ؤم ب -أان وّق -ع أل -ؤزي -ر ع -ب -د أل -ق -ادر
بؤعزغي ‘  19من شضهر ماي أ÷اري على
أŸقررة رقم  585أŸعدلة وأŸتممة للمقررة
 616ألصضادر ‘  13جؤيلية  2014أÙددة
لشض -روط ت -أاه-ي-ل أ’سض-ت-ف-ادة م-ن دع-م حسض-اب
ألتخصضيصس أÿاصس رقم  302 - 139ألذي
عنؤأنه ألصضندوق ألؤطني للتنمية ألفÓحية،
أŸتعلق بضضبط أإ’نتاج ألفÓحي وكيفية دفع
أإ’ع -ان -ات وم -ب-ال-غ أل-دع-م ،ب-أان أدرجت م-ادة
أل -ث -ؤم أ÷اف م -ن أŸن -ت -ؤج أل-ؤط-ن-ي أŸؤج-ه
ل Ó-سض -ت -ه Ó-ك ضض -م -ن أŸؤأد أل -ت -ي يسض -ت -ف-ي-د
ألعاملؤن على تخزينها وتÈيدها من ألدعم
أŸا‹ ،وينالؤن بذلك منحة تقدر بـ 3دج عن
كل  1كلغ من ألثؤم ‘ ألشضهر ،طيلة فÎة
ألتخزين ألتي تصضل لسضتة أشضهر أبتدأء من
عملية ألقلع.
هذه أŸنحة ألتي يشضÎط قبل منحها ،أن

يكؤن ألثؤم ﬁليا وجافا ،بإامكانها يقؤل مدير
أŸصضالح ألفÓحية بالنيابة لؤ’ية ميلة مسضعؤد
بن دريدي أن تشضجع أŸنتج Úعلى ترك ألثؤم
–ت أأ’رضس حتى ينضضج جيدأ ويجف ثم بعد
ذلك يقؤمؤن بقلعه باآ’لة كؤن أأ’رضس غلقت
ع-ل-ي-ه ف-تصض-ب-ح م-ه-م-ة ق-ل-ع-ه ب-ال-ي-د مسضتحيلة،
مشضÒأ بأان معظم أŸنتج Úيلجؤؤون ‘ ألؤقت
أ◊اضضر لقلعه قبل نضضجه لعدة أسضباب أولها
سضهؤلة ألقيام بذلك باليد ولتخؤفهم ورفضضهم
دفع أعباء مالية إأضضافية مقابل ألقلع با’آلة
وأل-ت-خ-زي-ن وأل-تÈي-د ف-ي-فضض-ل-ؤن ب-ي-ع-ه قبل أن
ينضضج ،مضضيع Úعلى أÙصضؤل وأŸسضتهلك
ف -ؤأئ -د ج -م -ة ،ث -م أن م -ع -ظ -م أŸن -ت-ج Úم-ن
مسضتأاجري أأ’رضس يسضعؤن لتعديد أسضتغÓلها
‘ ع -دة نشض -اط -ات فÓ-ح-ي-ة ط-م-ع-ا ‘ أل-رب-ح
أك ،Ìحسضب تأاكيده ،مضضيفا أن ألتجار من
ﬂتلف ألؤ’يات يقصضدون منطقة ألتÓغمة
ويشضجعؤن ألفÓح Úعلى بيعهم ألغلة قبل أن
Œف وهي ألعملية ألتي تؤؤدي ’نهيار أأ’سضعار
وتسضبب خسضائر كÈى للمنتج.Ú

ميلةﬁ :مد بوسشبتة

مؤؤسصسصة التضصامن ا’جتماعي للجزائر العاصصمة:

توزيع قرابة  1000كسصوة للختان وا’حتفال بالعيد
تسص- -اه -م م -ؤؤسصسص -ة م -ك -تب ال -تضص -ام -ن
ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ت-اب-ع ل-ؤ’ي-ة ا÷زائ-ر ‘
تؤزيع قرابة  1000كسصؤة ختان ولباسس
Óطفال Ãناسصبة عيد الفطر اŸبارك،
ل أ
وذلك Ãب -ل -غ م -ا‹ ف -اق  20م-ل-يؤن دج،
’ح -د ع-ن ﬁم-د
حسص -ب -م -ا ع -ل -م أامسس ا أ
العيشصي مدير اŸؤؤسصسصة.
وأوضض- -ح أل- -ع- -يشض- -ي ‘ تصض- -ري -ح لـ«وأج» أن
م-ؤؤسضسض-ة م-ك-تب أل-تضض-ام-ن أ’ج-ت-ماعي ألتابع
Ÿصضالح و’ية أ÷زأئر تعمل حاليا على تؤزيع
مÓبسس أÿتان وكسضؤة ألعيد أ’بناء ألعائÓت
أŸعؤزة مع قرب حلؤل عيد ألفطر أŸبارك،
مضضيفا أن ألغÓف أŸا‹ أıصضصس للعملية
فاق  20مليؤن دج.
وق -در ع -دد أأ’ل -بسض -ة أÿاصض -ة ب -ع -م -ل -ي-ات
أÿتان بـ  500كسضؤة وألتي سضيسضتفيد منها
أبناء ألعائÓت أŸعؤزة بالعاصضمة ،كما تعمل
أŸؤؤسضسضة على تؤف 400 Òكسضؤة لعيد ألفطر
أŸبارك سضيتم تؤزيعها على عدد من ألبلديات
ع- -ل- -ى غ- -رأر ب -ؤل -ؤغ Úوب -ن -ي مسض -ؤسس وب -رج
ألبحري ،يضضيف ألسضيد ألعيشضي.
وبالتنسضيق مع ألكشضافة أإ’سضÓمية عملت
وم -ن -ذ ح-ل-ؤل شض-ه-ر رمضض-ان أل-ك-ر Ëم-ؤؤسضسض-ة

مكتب ألتضضامن أ’جتماعي بالعاصضمة على
تقد Ëمسضاعدأت لعدد من بلديات ألؤ’ية من
خ Ó-ل أŸسض -اه -م -ة ‘ م -ؤأئ -د أإ’ف-ط-ار أل-ت-ي
تنظمها هذه أأ’خÒة ،أو عن طريق ألؤجبات
أÙمؤلة ألتي تسضتفيد منها ألعائÓت أŸعؤزة
وذلك بتعدأد  2700وجبة أفطار.
وأك - -د أŸت - -ح - -دث أن ع - -دد أل - -ب - -ل- -دي- -ات
أŸسضتفيدة من هذه أŸبادرة وصضل هذه ألسضنة
إأ 22 ¤بلدية.
يشض- -ار إأ ¤أن م -ؤؤسضسض -ة م -ك -تب أل -تضض -ام -ن
أ’جتماعي تشضرف على متابعة وتسضي Òعدد
م- -ن أŸرأك- -ز أÿاصض- -ة ب -إاع -ان -ة أŸتشض -ردي -ن
وألفئات ألهشضة ألتي تتؤأجد ‘ وضضعية صضعبة
وألشضباب أŸعرضس للخطر (أŸعنف وأŸدمن
على أıدرأت) ،وتتؤزع هذه أŸرأكز عÈ
بلديات بؤلؤغ Úوألرغاية شضاطئ وباب ألؤأد
ودأ‹ أبرأهيم.
للتذك Òفإان مصضالح و’ية أ÷زأئر كانت
قد خصضصضت ‘ إأطار ألعمليات ألتضضامنية مع
أل -ع -ائ Ó-ت أل -ف -قÒة وأŸع -ؤزة خÓ-ل ألشض-ه-ر
ألفضضيل غÓفا ماليا قارب  15مليار سضنتيم
ل -ت -ؤزي-ع ق-ف-ة رمضض-ان ،م-ؤج-ه ل-ن-ح-ؤ  26ألف
عائلة ﬁتاجة.
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ألموأفق لـ  19رمضسان  1439هـ

لسشكان اللكÎو Êبداية  11جوان
عملية ا إ

إأنطÓق عملية إأقتناء تذأكر أ◊ج أأ’حد ألقادم
أاع- -ل -ن ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -ح- -ج وال -ع -م -رة ،أامسض ،أان
الن-طÓ-ق ال-رسش-م-ي ل-ع-م-ل-ي-ة
اق- -ت- -ن- -اء ت -ذاك -ر سش -ف -ر ا◊ج
سش - -ي- -ك- -ون اب- -ت- -داء م- -ن ي- -وم
لح - -د  10ج - -وان  2018م
ا أ
لحد
لتمتد إا ¤غاية يوم ا أ
 01جويلية  2018م ‘ كافة
وك - -الت اÿط - -وط ا÷وي- -ة
ا÷زائ -ري -ة اŸع-ت-م-دة ل-ذلك
واŸن - - - - - -تشش- - - - - -رة ع ÈالÎاب
الوطني.

جÓل بوطي
نشس -ر أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-ج
وألعمرة ع Èموقعه ألرسسمي على
شس -ب -ك -ة أل -ت -وأصس -ل ألج -ت -م -اع -ي
ف -يسس -ب -وك ،أمسس ،أن -ه ي-ن-ه-ي إأ¤
علم كافة أ◊جاج أŸيام Úلهذأ
أŸوسس-م ب-ال-ت-وج-ه ن-ح-و أل-وكالت
لقتناء تذأكر ألسسفر ،بدأية من
ألتاريخ أÙدد  10جوأن ألقادم.

كما أعلن ألديوأن عن أنطÓق
ع-م-ل-ي-ة أإلسس-ك-ان ألل-كÎو ÊعÈ
م-وق-ع-ه أل-رسس-م-ي ع-ل-ى ألنÎنت،
بدأية من يوم ألثن 11 Úجوأن
أ÷اري ،ح - -يث ت - -ت - -م ع - -م- -ل- -ي- -ة
أل - -تسس - -ج- -ي- -ل م- -ن خÓ- -ل إأت- -ب- -اع
أÿط -وأت ،ب -دأي -ة م -ن تسس -ج -ي -ل
ألدخول ‘ ألنظام ◊جز ألغرفة
‘ م- -ك- -ة أŸك- -رم -ة ،ث -م أل -ب -حث
وألتعرف على أ◊اج أو أ◊جاج
أŸرأد إأسس - - - - -ك- - - - -ان- - - - -ه- - - - -م ،و‘

أألخ Òأختيار إأحدى ألغرف ألتي
يقÎحها ألنظام أللكÎو Êعلى
أ◊اج ،يليها تأاكيد ألختيار بذلك
ي -ك-ون أŸع-ن-ي ق-د ح-ج-ز غ-رف-ت-ه
بشسكل رسسمي.
من أŸتوقع أن تنقل أ÷وية
أ÷زأئرية أغلب رحÓت أ◊جاج
نحو ألبقاع أŸقدسسة حيث يقدر
ت -ع -دأد أ◊ج -اج ه-ذه ألسس-ن-ة بـ36
أل- - - -ف ح- - - -اج ‘ ،ح Úتشس- - - -ارك
أÿط -وط أ÷وي -ة ألسس -ع -ودي -ة ‘

أل- -ت -ك -ف -ل ب -ع -دد م -ن أل -رح Ó-ت،
إأضس- -اف- -ة إأ ¤أŸؤوسسسس- -ة أÿاصس -ة
““فÓي ناسس““ ألتي أكدت أŸكلفة
ب- - -اإلعÓ- - -م ل- - -دى أŸؤوسسسس - -ة ‘
أتصس- - -ال بـ«ألشس- - -عب““ ب- - -أان ع - -دد
ألرحÓت –دده منظمة ألطÒأن
أŸد Êألسسعودي ‘ إأطار تنسسيق
مع ألسسلطات أ÷زأئرية.
ت- -أات -ي أإلج -رأءأت أ÷دي -دة
أل -ت -ي ÷أات إأل -ي-ه-ا وزأرة ألشس-ؤوون
ألدينية وأألوقاف منذ موسسم حج
 2016لتسسهيل عمليات ألتسسجيل
ل -ك -ل أ◊ج -اج ‘ إأط -ار ت -ط -ب -ي-ق
ألشس -ع -ار أل -ذي أط -ل -ق -ت -ه أل -وزأرة
““أ◊ج أŸيسس- - -ر أÈŸور““ وأل - -ذي
ي- -ت- -م م- -ن خÓ- -ل- -ه ت- -بسس -ي -ط ك -ل
أإلج -رأءأت أإلدأري -ة ،ب -دأي -ة م-ن
ألتسسجيل ‘ ألقرعة إأ ¤غاية أدأء
م - - -ن - - -اسسك أ◊ج ‘ أل - - -ب - - -ق - - -اع
أŸق -دسس -ة ،ح -يث ” ألسس -ت-ع-ان-ة
ب - -السس - -وأر ألل- -كÎوŸ Êت- -اب- -ع- -ة
أ◊جاج وغÒها من أإلجرأءأت
ألسسهلة.

ا÷هل بالعلم وانعدام التخ ّصشصض ‘ الفلك فتح الباب للجدل واÓÿفات

بوناطÒو :أأول أأيام عيد ألفطر أŸبارك سصيكون يوم أ÷معة  15جوأن أ÷اري
فتح مكتبة للمختصص ÚلÓسصتماع إأ ¤درأسصاتهم ضصروري إ’ثرأء ألعلم

ششّدد الباحث ا÷يوفيزيائي واÿبÒ
ال-ف-ل-ك-ي ،ل-وط ب-ون-اطÒو ،ع-لى ضشرورة
ت -وف Òم -ع -اه -د ﬂتصش -ة ‘ ع-ل-م ال-ف-لك
خ- -اصش- -ة وان ا÷زائ- -ر –ت- -وي م -رصش -دا
واح - -دا غ Òك - -اٍف Ÿن - -اقشش - -ة ﬂت - -ل - -ف
اŸواضشيع الفلكية اŸتعلقة بالختصشاصض
على غرار قضشية زيادة سشاعات الصشيام
التي أاحدثت الكث Òمن ا÷دل الراجع
 ب -حسش -ب -ه  -إا ¤ج -ه-ل ب-ال-ع-ل-م وان-ع-دامالتخصشصض ‘ اÛال.

خالدة بن تركي
قال ،لوط بوناطÒو ‘ ،تصسريح لـ«ألشسعب““
أن أل -ع -ل -م أÛه-ول وأن-ع-دأم أل-ت-خصسصس ورأء
أألخطاء ألتي تسستحق ألنقاشس وأ÷دل خاصسة
ما يتعلق بسساعات ألصسيام ألتي أحدثت ضسجة
كبÒة أرجعها إأ ¤غياب ألتخصسصس ‘ علم
ألفلك ‘ أ÷زأئر ،ماعدأ مرصسد وأحد ألذي

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

ي-ب-ق-ى غ Òك-اٍف ل-ت-ق-د Ëتصس-ح-ي-ح-ات م-ق-نعة
بشسأان هذه ألقضسايا.
أكد ألباحث أ÷يوفيزيائي ‘ علم ألفلك
““ل -وط ب -ون -اطÒو““ أن أول أي -ام ع -ي -د أل -ف -ط-ر
أŸبارك ،سسيكون يوم أ÷معة  15جوأن عÈ
ك-ل أل-بÓ-د أل-ع-رب-ي-ة وأإلسسÓ-م-ي-ة ،م-وضسحا أن
رؤوية هÓل شسوأل سستكون ‡كنة يوم أÿميسس
 14جوأن أي أن شسهر رمضسان أ÷اري سسيكون

Óبحاث فإان
فيه  29يوما ،حيث أنه ووفقا ل أ
أقÎأن ألهÓل بالشسمسس سسيكون ،يوم أألربعاء
 13جوأن أ÷اري ‘ حدود ألسساعة ألثامنة
و 43دقيقة ،وذلك بعد غروب ألشسمسس بزمن
أي أن ولدة هÓل ألشسهر أ÷ديد سستكون يوم
أألرب -ع -اء ب-ع-د غ-روب ألشس-مسس‡ ،ا سس-ي-ج-ع-ل
رؤوي- -ت- -ه ‡ك -ن -ة ي -وم أÿم -يسس ‘ ك -ل ب -ل -دأن
ألعربية وأإلسسÓمية جمعاء.
ناشسد ،لوط بوناطÒو ،ألسسلطات ألعمومية
فتح تخصسصسات ‘ علم ألفلك إلثرأء ألعلم
وم -ن -اقشس -ة ﬂت-ل-ف أل-قضس-اي-ا إأ ¤ج-انب ف-ت-ح
م-ك-ت-ب-ه ل-ل-م-خ-تصس ÚلÓ-سستماع إأ ¤درأسساتهم،
مشسÒأ ‘ ذأت ألسسياق إأ ¤فتاوى عدد من
ألعلماء ‘ دول أŸشسرق حول ألنظام أŸعتمد
‘ رصس- - -د أل- - -ه Ó- -ل أل - -ذي ي - -ح - -م - -ل ب - -عضس
ألختÓفات أحيانا غ Òأنه يبقى ‘ أألخÒ
أهل ألدين من Áلكون أحقية –ديد توأريخ
أŸناسسبات أŸهمة ألتي تتطلب أسستشسارة أهل
ألختصساصس .

حسشان منّور رئيسض جمعية ””أامان”” ◊ماية اŸسشتهلك لـ«الششعب””:

زيادة أقتناء أŸنتوجات ألغذأئية بنسصبة ٪20
خÓل ألشصهر ألفضصيل

ارت- - -ف- - -ع اق- - -ت - -ن - -اء اŸواط - -نÚ
ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ‘ ،شش-ه-ر
رمضش- - -ان ب - -نسش - -ب - -ة  ،٪20ف- -ي- -م -ا
تضش -اع -ف ح -ج-م ال-ن-ف-اي-ات م-ن 2
إا 3 ¤مرات ،بحسشب ما أاعلن عنه
حسش- -ان م -ن ّ-ور ،رئ -يسض ج -م -ع -ي -ة
””أام - -ان ””◊م - -اي - -ة اŸسش- -ت- -ه- -لك ‘
تصشريح لـ«الششعب””.

حياة  /ك
دق م- -نّ- -ور ن- -اق -وسس أÿط -ر ،وه -و
يشس Òإأ ¤بعضس أألرقام ألتي حصسلت
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ج- -م- -ع -ي -ت -ه ،ع -ن ألق -ت -ن -اء
وألسس-ت-هÓ-ك أل-عشس-وأئ-ي ل-ل-م-نتوجات
ألغذأئية ،خÓل ألشسهر ألفضسيل ،هذه
ألسس -ل -وك -ات أل -ت -ي  ⁄ت-ف-ل-ح أ◊مÓ-ت
ألتحسسيسسية وألتوعوية ألتي تقوم بها جمعيات
ح-م-اي-ة أŸسس-ت-ه-لك ‘ ت-غ-يÒه-ا ،ب-ال-رغ-م م-ن
تسس - -ج - -ي - -ل ب- -عضس أل- -ت- -حسس- -ن ‘ أل- -ث- -ق- -اف- -ة
ألسستهÓكية ،على حد قوله.

أرتفاع صصناعة أÿبز من  48مليونا إأ¤
 63مليون خبزة خÓل رمضصان
سس -ج -لت ج -م -ع -ي -ة ““أم -ان““ أرت -ف -اع ج-ن-وÊ
Óرقام ألتي أوردتها
لقتناء أÿبز ،وأسستنادأ ل أ
ف -ي -درأل -ي-ة أÿب-ازي-ن ،أن-ه صس-ن-اع-ة أÿب-ز ق-د
أرتفعت من  48مليون خبزة يوميا ‘ أأليام
ألعادية إأ 63 ¤مليون خبزة ،بزيادة  35مليون
خبزة ،ما Áثل نسسبة  ( ٪70بالتقريب) ،وهذأ
م- -ا ي- -ؤودي ب- -الضس- -رورة إأ ¤أل -ت -ب -ذي -ر ،وأل -ذي
ي Ó-ح -ظ ج -ل-ي-ا ‘ أل-ق-م-ام-ات وع-ل-ى ج-ن-ب-ات
ألطريق ‘ أألماكن أıصسصسة لوضسع هذه
““ألنعمة““ ألتي ل يعرف ألناسس قيمتها.

«شصاربات““ ›هولة أŸنتج تباع ‘ أكياسس
بÓسصتيكية ‘ ألطرقات دون رقابة
كما أرتفع أسستهÓك أŸشسروبات ألغازية
وغ Òألغازية بنسسبة  ،٪20ما Áثل خطر كبÒ
ع-ل-ى صس-ح-ة أŸسس-ت-ه-لك ،ن-ظ-رأ ل-ك-مية ألسسكر
ألكبÒة أŸوجودة فيه ،باإلضسافة إأ ¤خطر
أل- -تسس- -م -م أل -ذي ق -د ي -ن -ج -ر ع -ن أسس -ت -ه Ó-ك
أŸشس -روب -ات ›ه -ول-ة أŸن-ت-ج وأل-ت-ي ت-ب-اع ‘
أكياسس بÓسستيكية بدون معاي Òول سسÓمة

صشلب اللويحي اŸتعدد الÈوفيسشور سشعدي:
حوا‹  15أالف مصشاب Ãرضض الت ّ

ألتشصخيصس أŸبكر يقّلل من حدة أŸرضس وتفادي ألشصلل

لخصشائيون ‘ معا÷ة
لطباء ا أ
ششّدد ا أ
داء ال -تصش -لب ال -ل -وي -ح -ي ،ع -ل -ى ضش -رورة
لفضشل
لطباء العامون للتكفل ا أ
تكوين ا أ
لدوي- -ة اŸب- -ت -ك -رة
ب- -اŸرضش- -ى ،وت- -وف Òا أ
اŸتوفرة بالدول اÛاورة مع اسشتحداث
سش -ج -ل وط-ن-ي ،م-ؤوك-دي-ن أان ال-تشش-خ-يصض
اŸبكر يسشاهم ‘ العÓج الفعال ويجنب
لصشابة بالششلل ،بحيث يوجد حوا‹ 15
ا إ
أالف مصشاب بهذا الداء.

Áكن أن يصسيب فئة أألطفال من  10إأ ،٪ 15 ¤لكن
هذأ نادر ،وبحسسبه فإان ألعÓج عن طريق أ◊قن
Óسسف بعضس أŸرضسى
قدم خدمات كبÒة ،وأنه ل أ
أ÷زأئري Úيضسطرون لبيع منزلهم أو سسيارتهم من
أجل أ◊صسول على ألعÓج ‘ ألدول أÛاورة.

أسصتحدأث سصجل وطني مطلب ضصروري

سسهام بوعموشسة
أوضسح رئيسس أ÷معية ألوطنية لطب أألعصساب
وأل-ف-ي-زي-ول-وج-ي-ا أل-عصس-ب-ي-ة ألسس-ري-ري-ة ألÈوفيسسور،
سسعدي بلويز ‘ ،ندوة صسحفية بفندق أألورأسسي أن
أل -تصس -لب أل-ل-وي-ح-ي أŸت-ع-دد ك-ان ‘ أŸاضس-ي ي-ع-د
م -رضس -ا ت -ن -ك -يسس -ي-ا ،أي أن-ه  ⁄ي-ك-ن ه-ن-اك وسس-ي-ل-ة
لتخفيف أŸرضس ،أما نهاية  1990وبدأية 2000
أصس -ب-ح ه-ن-اك ت-ق-دم ‘ م-ع-ا÷ة أŸرضس وأل-ت-ك-ف-ل
أألفضسل باŸصساب ،Úفتحول إأ ¤مرضس ألتهابي،
بحكم توفر عدد كب Òمن أŸصسالح تتكفل بعÓج
أŸرضسى ،مثل مصسلحة أألمرأضس ألعصسبية بكل من
أل-ع-اصس-م-ة ،ب-ت-ي-زي وزو ،وه-رأن وقسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وكذأ
وسس -ائ -ل أل -تشس -خ-يصس ع-ن ط-ري-ق أل-تصس-وي-ر أل-ط-ب-ي
Ÿع -رف -ة م-دى ت-ط-ور ألل-ت-ه-اب ،وم-ع-رف-ة وضس-ع-ي-ة
أŸريضس إأن –سسنت أم ل.
Óط-ب-اء
ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤أل -ت -ك -وي -ن أŸسس -ت -م -ر ل  -أ
أıتصس ‘ Úأل -دأء ،مضس -ي -ف -ا أن أ÷م-ع-ي-ة ح-ال-ي-ا
بصسدد تكوين أطباء ‘ أألمرأضس ألعصسبية للتكفل
أ÷ي -د ب -ه -ذأ أŸرضس ،وب -حسس -ب -ه ف -إان ك -ل أألدوي-ة
أŸبتكرة غ Òمتوفرة با÷زأئر ،لكن توجد أدوية
تعمل على تخفيف أŸرضس وتفادي ألشسلل.
فيما يتعلق با÷زأئر ،أكد ألÈفيسسور سسعدي
أنه ،يوجد حوأ‹  15ألف مصساب Ãرضس ألتصسلب

أللويحي أŸتعدد ،مشسÒأ إأ ¤أن ألقيام بالتشسخيصس
أŸبكر Áكن أن يقلل من حدة أŸرضس ويتفادى
ألشسلل ،ألنه توجد أدوية ،لكن أألدوية ألتي ظهرت
م -ؤوخ -رأ غ Òم -ت -وف -رة ‘ أ÷زأئ -ر ،ق -ائ““ :Ó-ن-ح-ن
نسس- -ع- -ى ل- -دى أل- -وصس- -اي -ة ل -ت -وف Òه -ذه أألدوي -ة ‘
أ÷زأئر ،ل يوجد عدد كب Òمن أŸرضسى ألذين
وصسلوأ إأ ¤مرحلة ألشسلل ،بفضسل ألتكفل أ÷يد““.
ع -ل -م -ا أن أل -تصس -لب أل -ل-وي-ح-ي أŸت-ع-دد ه-و م-رضس
ألتهابيÁ ،سس أ÷هاز ألعصسبي أŸركزي ““ألدماغ،
أألعصساب ألبصسرية وألنخاع ألشسوكي““.
من جهته ،دعا ألÈوفسسور إأسسماعيل دأودي ،من
أإلدأرأت وألوزأرة أŸعنية مسساعدتهم على توفÒ
أألدوي -ة ل-عÓ-ج م-رضس أل-تصس-لب أل-ل-وي-ح-ي ،ق-ائ«:Ó-
نرغب ‘ أن تكون هذه أألدوية أŸتوفرة بالبلدأن
أÛاورة ‘ ،أ÷زأئ -ر ل -ت -ط -وي-ر أل-ت-ك-ف-ل Ãرضس-ى
ألتصسلب أللويحي ‘ أ÷زأئر ‘ ،ألعشسر سسنوأت
ق -م-ن-ا ب-ع-م-ل ج-ب-ار ف-ي-م-ا ي-خصس ه-ذأ أŸرضس-ى ‘
›ال ألتشسخيصس““ ،مضسيفا أنه توجد أدوية نافعة
لهذأ أŸرضس ‘ أ÷زأئر لكن ‘ بعضس أ◊الت
ي -جب ت-وف Òأدوي-ة ذأت ف-ع-ال-ي-ة أك Ìل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن

سسرعة تطور أŸرضس““ ،بحيث يوجد ‘ أ÷زأئر ما
ب 15 Úو 20ألف مصساب بالتصسلب أللويحي على
مسستوى  13مؤوسسسسة طبية ع Èألوطن.
‘ هذأ ألسسياق ،أوضسح ألÈوفيسسور دأودي أن
ه -ذأ أل -دأء ه -و مشس -ك -ل -ة صس-ح-ي-ة ع-ام-ة كÈى ،وأن
أل- -تشس -خ -يصس أŸب -ك -ر يسس -اه -م ‘ أل -ع Ó-ج أŸب -ك -ر
وألتكفل أألفضسل باŸرضسى ،ألن ألفرد أمام عدو
هو ألشسلل ،مشسÒأ إأ ¤أن هذأ ألدأء Áسس ›تمع
شساب ما ب 20 Úو 40سسنة ينشسطون ‘ أÛال
ألجتماعي أŸهني ،ولديهم مشساريع ‘ أ◊ياة ،كما
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ط -الب رئ -يسس أل -ف -ي-درأل-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة Ÿرضس-ى
ألتصسلب أللويحي ألدكتور كانزوة إأسسماعيل ،وزأرة
ألصسحة توف Òأألدوية أŸبتكرة أŸتوفرة بالدول
أÛاورة ،وأسستحدأث سسجل وطني للمرضس مع
إأقرأر يوم –سسيسسي لفائدة أألطباء ألعامون ،بحكم
أن أŸرضسى يعانون لسسيما على أŸسستوى ألنفسسي،
قائ““ :Óل يعقل أن ينتقل أŸريضس من أ÷نوب
وأŸناطق ألدأخلية إأ ¤ألعاصسمة من أجل تغيÒ
وصسفة طبية لدى أıتصس““ ،مشسددأ على ضسرورة
تكوين أألطباء ألعامون.
أضس -اف أل -دك -ت -ور ك -ان-زوة ‘ ه-ذأ ألصس-دد ،أن
أل -ع Ó-ج أل-ط-ب-ي ه-و عÓ-ج ل-ه ن-فسس أل-ف-ع-ال-ي-ة م-ث-ل
ألدوأء ،دأعيا إلنشساء مركز إلعادة ألتأاهيل قصسد
ألتكفل ألنفسسي باŸرضسى ألذين هم بحاجة إأ¤
أŸسس- -اع -دة وأإلصس -غ -اء ،ك -م -ا أع -ل -ن ع -ن ت -ن -ظ -ي -م
ألفيدرألية ،يوم –سسيسسي ،يوم  23جوأن أ÷اري،
Ãركز عيسسى مسسعودي بحسس Úدأي.

 30جوأن آأخر أجل لدفع أ’شصÎأكات ألسصنوية
لدى ““كاسصنوسس““

””الششعب”” /أنهى ألصسندوق ألوطني للضسمان ألجتماعي لغ Òأألجرأء ،إأ ¤علم منخرطيه،
أن آأخر أجل لدفع ألشسÎأك ألسسنوي ،يتزأمن و 30جوأن أ÷اري ،دأعيا جميع منتسسبيه إأ¤
أتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة لتجنب زيادأت ألتأاخ ،Òوألسستفادة من ﬂتلف ألمتيازأت.
ذكر ألصسندوق ‘ بيان تلقت ““ألشسعب““ نسسخة منه ،هيأا برنا›ا أسستثنائيا لفائدة مشسÎكيه،
حيث ” “ديد سساعات ألعمل إأ ¤ألسسهرة ‘ ألفÎة أŸمتدة ب 21:30 Úو  00:00ألليل.

صسحية ،وهذأ ـ بحسسب منور  -نتيجة ““ أإلنتاج
أل- -ف- -وضس -وي““ أل -ذي ي -ع -رف أن -تشس -ارأ ‘ ظ -ل
ألنقصس ألكب› ‘ Òال ألرقابة.
حتى أللّحوم  ⁄تسسلم من ألغشس ـ يقول
رئيسس جمعية ““أمان““ ،موضسحا أن أألمر يتعلق
بالغشس ‘ أألسسعار ،مفيدأ بأان جزأرين يبيعون
ﬂتلف أنوأع أللّحوم (أ◊مرأء) سسوأء كانت
◊م خروف ،أو عجل ..بنفسس ألثمن ،وهنا
يطلب منّور من وزأرة ألفÓحة أن تلزم هؤولء
أ÷زأرين بوضسع طوأبع ﬂتلفة أأللوأن على
أل -ل -ح -وم ل -ت-ح-دي-د ن-وع ك-ل وأح-د م-ن-ه-ا وك-ذأ
سس-ع-ره ،ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ل-مسس-ت-ه-لك م-ع-رف-ة م-ا
يقتنيه.

جمعيات تفتقد للفعالية أŸطلوبة ‘
أ÷انب ألتحسصيسصي

وب -ال -رغ-م م-ن أل-ت-ج-اوزأت أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا
ألتجار وألباعة ،وألتي تؤوثر على أŸسستهلك و
ألقتصساد ألوطني ،إأل أن ألقليل من أŸوأطنÚ
ي -ق -دم-ون شس-ك-اوى ل-دى أ÷م-ع-ي-ات ،ح-ت-ى ‘
حالت ألتسسممÃ ،جرد أن يشسفى أإلنسسان من
ح -ال -ت -ه ،ي-نسس-ى أألم-ر وغ-ال-ب-ا م-ا ي-رج-ع-ه أإ¤
““أŸكتوب““.
أن - -ت - -ق - -د م - -ن ّ- -ور ‘ سس - -ي- -اق م- -تصس- -ل دور
أ÷م -ع -ي -ات ،م -ف -ي -دأ أن ع -دده-ا ي-ت-ج-اوز 60
جمعية (معتمدة لدى وزأرة ألدأخلية) ‘ حÚ
ل تنشسط سسوى  6إأ 7 ¤جمعيات ‘ أŸيدأن،
حتى هذه أألخÒة تفتقد ـ بحسسبه  -للفعالية
أŸطلوبة ‘ نشساطها ألتحسسيسسي وألتوعوي،
كما ركز على أهمية دور أإلعÓم وضسرورة
إأعطائه أهمية لصسحة أŸسستهلك كموضسوع،
على غرأر ألرياضسة وغÒها.

أأمطار رعدية مصصحوبة
بحبات ألÈد تتسصبب ‘
خسصائر Ùاصصيل
زرأعية بسصعيدة

أدى تسس -اق -ط أألم-ط-ار أل-رع-دي-ة أل-غ-زي-رة
وألتي كانت مصسحوبة بحبات ألÈد ،ليلة أول
أمسس ألسس- -بت إأ ¤غ -اي -ة ف -ج -ر أمسس أألح -د،
تسسجيل خسسائر معتÈة ‘ ﬁاصسيل زرأعية
ع Èم -ن -اط -ق ﬂت -ل -ف -ة ب-ولي-ة سس-ع-ي-دة ،ك-م-ا
كشس -فت أألم -ط -ار أل -رع -دي -ة ع -ي -وب أشس -غ -ال
ألتهيئة أ◊ضسرية ع Èأحياء بلديات سسعيدة،
يتطلب ألوقوف عندها من طرف من تعينهم
متابعة أŸشساريع أŸمنوحة أشسغالها أŸتعلقة
بالتهيئة.
ووقفت «ألشسعب» على ألوضسع ،منذ ليلة
ألسس- -بت أŸاضس- -ي ‘ ،ع- -دي -د أألح -ي -اء أل -ت -ي
م ّسس-ت-ه-ا أشس-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة م-ؤوخ-رأ ،كما كشسفت
أألمطار ألغزيرة أنسسدأد ألبالوعات و›اري
صسرف أŸياه تركت أسستياء موأطني أألحياء
ألقدÁة وأ÷ديدة ،خاصسة منها أحياء ألسسÓم
وباألخصس  500سسكن و 350سسكن ،وأألزهار
وح -ي أل -نصس-ر وألصس-وم-ام ،م-ن ع-رق-ل-ة ح-رك-ة
ألسس Òجرأء أرتفاع منسسوب أŸياه بالشسوأرع
وطرقات سسعيدة.
تسسببت هذه أألمطار ‘ تسسرب مياهها
دأخل ألسسكنات ألقدÁة وأÓÙت ألتجارية،
وهو نفسس ألقلق ألذي عاشسه قاطني ألبنايات
أل-قصس-دي-ري-ة ،ح-يث ع-اشس سس-ك-ان-ه-ا ب-عد غزو
سس -ي -ول أألم -ط -ار إأ ¤ب -ي -وت-ه-م ،ل-ي-ل-ة ب-يضس-اء،
رأفع Úرأية ألنجدة.

سسعيدة :ج .علي

تطلع

اسض

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

»æWh

اإ’ثنين  04جوان  2018م
الموافق لـ  19رمضسان  1439هـ

«ألشضعب» ترصضد ألهّبة ألتضضامنية بسضوق أ÷ملة «ألكرمة»
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“وين أاك Ìمن  87جمعية ومطاعم الرحمة Ãختلف أانواع اÿضضر
^ موأصضلة دعم ألعمل أÒÿي

ت-ع-ددت م-ظ-اه-ر أل-ت-ك-اف-ل ألج-ت-م-اع-ي وأل-ع-م-ل أÒÿي ب-ع-اصضمة ألغرب أ÷زأئري،
وهرأن خلل هذأ ألشضهر ألفضضيل ،رأفعة بذلك حّدة ألتنافسس ب ÚأŸنظمات وأ÷معيات
لعمال.
لنسضانية وأÒÿية ،وكذأ أŸتعامل Úألقتصضادي Úورجال أŸال وأ أ
أ إ

وهران :براهمية مسشعودة
تصشوير :عباسس تيليوة

برزت جليا قيمة التكافل والتعاون بكافة أانواعه وأاشسكاله
ال -م -ع -روف -ة ف -ي م -خ -ت-ل-ف ال-و’ي-ات ال-ج-زائ-ري-ة بـ»ال-ق-ف-ة
ال-رمضس-ان-ي-ة» وم-وائ-د اإ’ف-ط-ار ال-ج-م-اع-ي وت-وزي-ع ال-م-واد
ال -غ -ذائ -ي -ة اأ’سس -اسس -ي -ة م -ج -ان -ا وغ -ي -ره -ا م -ن ال-ت-ب-رع-ات
والصسدقات الموجهة أاسساسسا إ’فطار الصسائم أاو مسساعدة
اأ’سسر المعوزة والفقيرة على نفقات هذا الشسهر.
«الشس -عب» رصس -دت ه -ذه الصس -ور ال -مشس-رف-ة أ’ب-ن-اء ال-وط-ن،
خÓل زيارتها اأ’خيرة ،لسسوق الجملة للخضسر والفواكه،
ال - -ك - -ائ - -ن ب - -ب - -ل - -دي - -ة ال- -ك- -رم- -ة ،ج- -ن- -وب وه- -ران ،وذلك
ف-ي إاط-ار ال-ه-ب-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ل-ه-ذه ال-م-ؤوسسسس-ة ا’ق-تصسادية
الرامية لتوفير مختلف أانواع الخضسار والفاكهة للجمعيات
المحلية المهتمة بالعمل الخيري.
ن-اه-ز ع-دد ال-ج-م-ع-ي-ات وال-ج-م-اع-ات ال-مسس-تفيدة من هذا
ال -دع -م ال -ذي ي -ق -دم ك -ل ي -وم سس -بت م-ن رمضس-ان،ن-ح-و 87
ج-م-ع-ي-ة ،ل-ت-رت-ف-ع ب-ذلك ال-ك-م-ي-ة ال-ك-ل-ية المتبرع بها خÓل
الفترة الممتدة من  19ماي إالى  1أاوت إالى ما يزيد عن 20
طن من البطاطا و 16طن من الطماطم و 4طن من البصسل
و 3أاطنان من الجزر و 25قنطار من الفلفل و 7قناطير من
الجلبان ،إاضسافة إالى  4طن من التمر وكميات معتبرة من
الثوم والكوسسة والخسض والخيار والشسمندر وبعضض أانواع
الفاكهة الموسسمية ،وذلك بهدف مسساعدتهم على تحضسير
وج-ب-ات اإ’ف-ط-ار ب-م-ط-اع-م ال-رح-م-ة ال-م-ن-تشسرة عبر إاقليم
الو’ية.
في هذا الصسدد ،أاوضسح مدير سسوق الجملة ،بوسسعادة عبد
الحق أان عملية التوزيع تخضسع لفاعلية أاداء الجمعيات
وع -دد ال -م -ط -اع-م ال-م-ف-ت-وح-ة ،مسس-ت-د’ ب-ال-هÓ-ل اأ’ح-م-ر
الجزائري ،الذي خصسصست له حصسة مضساعفة ،كغيره من

خلل أفتتاح أللّقاء ألتحسضيسضي
حول حرأئق ألغابات بتلمسضان

ا◊ماية اŸدنية تخ ّصضصص 18
فرقة ◊ماية  225أالف هكتار
افتتحت ،نهار أامسض ،بدار الثقافة عبد القادر علولة
ال-ل-ق-اء ال-ت-حسس-يسس-ي ح-ول ح-م-اي-ة ال-غ-ابات من الحرائق
ب-ال-ت-ع-اون م-ا ب-ي-ن مصس-ال-ح ال-غ-اب-ات وال-ح-م-اي-ة ال-م-دينة
الذين نظموا معارضض وشسروحات حول أاهمية الغابة
والدور الفعال الذي تلعبه في حياه ا’نسسان والطرق
المثلى لحمايتها.
عرضست مديرية الغابات حصسيلة نشساطاتها في الحفاظ
ع -ل -ى ال -غ -اب -ة م -ن خ Ó-ل ح-م-ل-ة ال-غ-رسض ،خÓ-ل السس-ن-ة
الماضسية التي شسملت  34أالف شستلة لمصسالح الغابات و15
أال -ف شس -ت -ل-ة ت-م غ-رسس-ه-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع مصس-ال-ح ال-وك-ال-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لسس -دود ،اأ’م -ر ال -ذي أادى إال -ى تشس-ج-ي-ر م-ا
مسس-اح-ت-ه  64930ه -ك -ت-ار م-ن اأ’راضس-ي ال-ت-ي أات-ل-ف-ت-ه-ا
ال-ح-رائ-ق  142ال -ت -ي شس -بت ف -ي غ -اب-ات ال-و’ي-ة السس-ن-ة
الماضسية والتي أاتلفت ما مسساحتها  482.66هكتار من
الغابات و 22.71هكتار من اأ’حراشض.
بحكم ان و’ية تلمسسان ثالث و’ية من حيث مسساحة
ال-غ-اب-ات بـ 225أال -ف ه -ك -ت -ار ف -ق -د خصسصست م-دي-ري-ة
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-و’ي-ة تلمسسان  18وح-دة ل-ل-ت-دخ-ل
للتصسدي للحرائق ،بحسسب ما أاعلن عنه مدير الحماية
المدنية العقيد بلقاسسم ابراهيمي ،وتتكون كل وحدة من
 52عونا من مختلف الرتب و 7مركبات تدخل الحرائق
ال-خ-ف-ي-ف-ة ،وم-رك-ب-ة م-ت-وسس-طة الحجم بسسعة  4000لتر،
مركبة ثقيلة من  6000لتر ،وشساحنة توريد بسسعة 12000
لتر.
كما تم اسستحداث فرق في غابات بني بوسسعيد ،هنين
وف Ó-وسس -ن وه -ي ال -دوائ -ر ال -ت -ي ت -ن -ع-دم ف-ي-ه-ا وح-دات
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن التدخل السسريع واآ’ني
Óع -وان ف -ي ح -ال -ة ان -د’ع ح -ري -ق ل -ي -تسس -ه -ل ع -م-ل-ي-ة
ل -أ
محاصسرته.
م- -ن ج -انب آاخ -ر ،خصسصست م -دي -ري -ة ال -غ -اب -ات ل -و’ي -ة
تلمسسان ،بحسسب مديرها سسعيد كازي ،ثاني  14فرقة
التي يقع على عاتقها القيام بدوريات لمراقبة الغابة
وحمايتها من الحرائق وضسمان التدخل اآ’ني لحمايتها
من الحرائق التي غالبا ما يتسسبب فيها أاصسحاب النحل،
الفحامين وعابري الطرق التي تعبر الغابات ،خصسوصسا
وان هذه السسنة عرفت تسساقطات مطرية سسمحت بنمو
الحشسائشض التي تكون وقودا للنيران وسسط الغابات.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

الجمعيات والمؤوسسسسات المعروفة بنشساطها الخيري ،حتى
تتمكن من التكفل بأاكبر عدد من المعوزين وعابري السسبيل
واأ’شسخاصض بدون مأاوى.
اعتبر بوسسعادة أاّن هذه المبادرة ،المنظمة بالتنسسيق مع
وكÓء سسوق الجملة للخضسر والفواكه ،تحولت إالى موعد
Óشسخاصض الذين هم في أاّمسض
هام يتوخى تقديم الدعم ل أ
الحاجة إاليه من خÓل الجمعيات الخيرية والمنظمات
اإ’نسس-ان-ي-ة ،ب-غ-ي-ة ت-ك-ريسض ال-ق-ي-م ال-ن-ب-ي-لة للتضسامن والتآازر
وتقديم العون والمسساعدة التي تميز المجتمع الجزائري.
من جانبه ،أاّكد بن خباز حميد ،رئيسض الفيدرالية الو’ئية
لوكÓء تجار الجملة للخضسر والفواكه سسعيهم المتواصسل من
أاجل تحقيق اأ’هداف اإ’نسسانية المتوخاة من هذه العملية
التضسامنية ،مؤوكدا أانها سستتواصسل كل يوم سسبت وإالى غاية
نهاية الشسهر الفضسيل ،رغم عدم اسستجابة أاغلب الوكÓء.
حيث أاشسار بن خباز إالى انخراط زهاء  40وكي Óفي هذه
العملية من أاصسل  220وكيل مسسجل بالسسوق ،إاضسافة إالى
عدد قليل من تجار التجزئة ،موجها نداء إالى كافة التجار
والمتعاملين ا’قتصساديين بالمسساهمة في إانجاح العملية
ال-تضس-ام-ن-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن ع-دم ال-م-ب-ال-غ-ة ف-ي رف-ع ه-امشض
الربح ،خÓل المناسسبات ،منّوها في الوقت نفسسه بفئة من
الوكÓء يقدمون مسساعدات للجمعيات طيلة أايام اأ’سسبوع.

اأ’ئمةواÛتمع اŸدÊ
يثمنون اŸبادرة ‘ طبعتها
الثانية
كما تأاتي هذه الخطوة لتعزيز مختلف المبادرات اإ’نسسانية
وك-ل أان-واع اأ’نشس-ط-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا مؤوسسسسات

ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي م-ن أاج-ل ال-ن-ه-وضض ب-ث-ق-اف-ة ال-تضس-ام-ن
وال -ت -ك -اف -ل اإ’نسس -ان -ي ،ت -م -اشس-ي-ا م-ع ق-ي-م وت-ع-ال-ي-م ال-دي-ن
اإ’سسÓمي الحنيف.
ي -ق -ول ال -دك -ت-ور سس-م-ي-ر ع-م-ر ،إام-ام مسس-ج-د ل-ق-م-ان ب-ح-ي
بوعمامة الشسعبي بوهران والذي حضسر جانبا من هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ،أان ال ّ-ت -ع -اون وال-تضس-ام-ن م-ن ال-ق-ي-م اإ’نسس-انّ-ي-ة
العظيمة ،التي دعا إاليها ديننا الحنيف وجعلها من أاهمّ
ال -واج -ب -ات وال -ف -رائضض اإ’سس Ó-م -ي -ة ،م -ع -ت -ب -را أان «ج -م-ع
المسساعدات ودعوة الناسض إاليها ،من أاهم مظاهر التكافل
ا’جتماعي الذي يتفرد به الشسهر الكريم عن غيره من
الشسهور ويتميز به المجتمع الجزائري دون غيره».
كما عبر الشسيخ عمر عن افتخاره واعتزازه لما حققته هذه
ال-ح-م-ل-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة م-ن أاه-داف وم-ب-ادئ ،م-وج-ها رسسالة
إال- -ى اأ’غ- -ن- -ي- -اء وال- -م- -ق- -ت- -دري- -ن م- -ادي- -ا ’غ- -ت- -ن- -ام ه- -ذه
ال-ف-رصس-ة وال-ف-وز ب-اأ’ج-ر ال-ك-ب-ي-ر وال-ث-واب ال-ع-ظ-ي-م ،ن-ظرا

لفضسائل وكرامات الصسدقة والتبرعات ومسساعدة اآ’خرين.
لقيت مبادرة سسوق الجملة للخضسر والفواكه بوهران في
سس-ن-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وال-ي اسس-ت-حسس-ان-ا ك-ب-ي-را م-ن ق-بل
الجمعيات الذين ثمنوا مجهودات إادارة السسوق والفيدرالية
الو’ئية لوكÓء تجار الجملة’ ،سسيما أاّنها توّفر عليهم
مشسقة البحث عن الخضسر التي تدخل كمكونات أاسساسسية
في مختلف اأ’طباق.
ي -رى آاخ -رون أان -ه -ا ف-رصس-ة سس-ان-ح-ة ل-ج-م-ي-ع ال-ج-م-ع-ي-ات
وف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ،م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز ق-درات-هم
وتنفيذ برامجهم ومشساريعهم الخيرية التضسامنية لفائدة
اأ’شس-خ-اصض ال-م-ع-وزي-ن وغ-ي-ر ال-م-ق-ت-دري-ن م-اديا ،و’سسيما
أانها زاد عابري السسبيل واأ’شسخاصض بدون مأاوى وحتى
العمال الوافدين من خارج الو’ية ودول أاخرى ،تعاني
التخلف واأ’زمات.

ينظم سضنويا ‘ أجوأء عائلية

لطفال اŸعّوزين بتمÔاسضت ‘ طبعته 20
ختان جماعي ل أ

نظم ،مسضاء أمسس ،باŸدرسضة ألبتدأئية
لهڤار ،حفل رمزي
« 5جويلية بعاصضمة أ أ
Ãناسضبة ختان جماعي لفائدة أزيد من 80
طفل تÎأوح أعمارهم ماب( Úشضهرين و 07
سضنوأت) من ألعائلت أŸعوزة منها ،وهذأ ‘
إأط -ار أل -ع -م -ل -ي -ة أل -تضض -ام -ن -ي -ة ل -ل-م-حسض-نÚ
أÿاصض-ة ب-الشض-ه-ر أل-فضض-ي-ل ،وب-ال-ت-نسض-يق مع
لسض-تشضفائية (مصضباح
أŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أ إ
بغدأدي).
صسّرح صساحب المبادرة (نواصسر محمد) في كلمته
أان هذه العادة الحسسنة التي تقام في كل شسهر

رمضس -ان وع -ل-ى م-دى  20سس-ن-ة ،إان-م-ا ه-ي خ-طوة
ل-ل-ت-ك-اف-ل وال-تضس-ام-ن ب-ي-ن أاف-راد ال-مجتمع الواحد
وبعث أاواصسر اإ’يخاء في شسهر الرحمة.
أاوضسح مدير الصسحة بالنيابة بتمنراسست (بوكار
أاحمد) أان العملية تتم في ظروف صسحية جيدة،
Óطفال المعنيين قبل
أاين يتم إاجراء التحاليل ل أ
الشسروع في عملية الختان ،وذلك اسستعداد أ’ي
طارئ ،من ثم إاشسراف جراحين عليها ،ولضسمان
سسير العملية في أاحسسن الظروف ،حيث يتم تقسسيم
اأ’ط -ف -ال إال -ى أاف -واج ،ب -ي-ن ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
اإ’سستشسفائية والعيادة المتعددة الخدمات بعاصسمة

الو’ية من أاجل تفادي الضسغط.
لقيت المبادرة اسستحسسان العائÓت والحضسور ،في
هذا الصسدد ،أاكد الشسيخ ويني محمد ،أان هذا
الحدث هو مظهر من مظاهر التكافل اإ’جتماعي
التي يتميز بها الشسعب الجزائري وقيمة يقتدى بها
لكونها إانسسانية بالدرجة اأ’ولى.
شسهد الحفل الرمزي تقديم هدايا رمزية ومبالغ
م-ال-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ،ل-ف-ائ-دة اأ’ط-ف-ال وع-ائÓ-ت-هم في
صسورة تعبر عن قيم التكافل والتضسامن التي يتميز
بها الشسعب الجزائري فيما بينه.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

لفطار أ÷ماعي
أمن جيجل يوأصضل مبادرته ل إ

–سضيسص السضائقÃ Úخاطر حوادث اŸرور

م-واصس-ل-ة ل-ل-نشس-اط-ات ال-ت-حسس-يسسية ،التوعوية
وال -ج -واري -ة ف -ي م-ج-ال السسÓ-م-ة ال-م-روري-ة،
والتوعية بمخاطر حوادث المرور والوقاية
منها ،وتحت شسعار «ا ِفطــر معنا وسسر فـي
اأمان» نظم اأمن الو’ية ،وللمرة الثالثة خÓل
ه- -ذا الشس- -ه- -ر ال- -فضس- -ي- -ل م- -ب- -ادرة ا’إف- -ط -ار
ال-ج-م-اع-ي ل-ف-ائ-دة مسس-ت-ع-ملي الطريق الذين
اأدركهم موعد ا’إفطار على مسستوى الخيمة
ال -ت -ي ت -م نصس -ب -ه-ا م-ن-ذ ب-داي-ة شس-ه-ر رمضس-ان
ال- -فضس -ي -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ح -اج -ز ا’أم -ن -ي
بالمدخل الشسرقي لمدينة جيجل.
ت -م ت -ق -دي-م ل-ه-م وج-ب-ات اإف-ط-ار سس-اخ-ن-ة م-ع
ت -حسس-يسس-ه-م ب-م-خ-اط-ر ا’سس-ت-ع-م-ال ال-م-ف-رط
للسسرعة ،خاصسة قبل اللحظات التي تسسبق
م-وع-د ا’إف-ط-ار وال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا يسس-ت-ع-م-ل-ها
السس -ائ -ق-ي-ن وت-ك-ون سس-ب-ب-ا م-ب-اشس-را ف-ي وق-وع
ح- -وادث م- -رور األ- -ي -م -ة ،ب -ال -م -وازاة م -ع ذلك
وب -اإشس -راك ب -راع-م م-ن ال-كشس-اف-ة ا’إسسÓ-م-ي-ة
الجزائرية بجيجل.
ك -م -ا ت -م ت -ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة ت-حسس-يسس-ي-ة ت-وع-وي-ة
هدفها التقليل من ظاهرة حوادث المرور من

خÓل دعوة السسائقين بضسرورة احترام قانون
ال-م-رور م-ع ت-ق-دي-م ل-ه-م ج-م-ل-ة م-ن ال-نصس-ائح
وا’إرشسادات في مجال السسÓمة المرورية.
سسيواصسل اأمن الو’ية تنظيم هذه المبادرة
الجوارية ،مع نهاية كل اأسسبوع ،بالنظر اإلى
كثرة تنقÓت المواطنين ،خÓل هذه الفترة،
ح- -يث ت- -اأت- -ي ه- -ذه ال -م -ب -ادرات وال -ح -م Ó-ت
التحسسيسسية ضسمن مسساعي وجهود المديرية
ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-ل-يل ،والحد من
ظاهرة حوادث المرور والحفاظ على سسÓمة
المواطنين في اأرواحهم وممتلكاتهم.

..أŸبادرة لقيت أسضتحسضان
أŸوأطن Úبسضكيكدة
باشسرت مصسالح أامن سسكيكدة ،وعلى غرار باقي
أامن و’يات الوطن بتوزيع وجبات إافطار على
مسستعملي الطريق عبر أاهم المسسالك الرابطة
’خرى ،وذلك
بين و’ية سسكيكدة والو’يات ا أ
ق -ب -ي -ل رف -ع آاذان ال -م -غ -رب ت -حت شس -ع -ار شس-ه-ر

رمضس -ان ب -دون ح -وادث م -رور ،اسس -ت -م -رارا ف-ي
Óمن الوطني
تنفيذ سسياسسة المديرية العامة ل أ
وإانجاحا لمبادرتها التي عكفت على إاقامتها كل
شسهر رمضسان.
واصسلت مصسالح أامن و’ية سسكيكدة ،خÓل شسهر
’فطار
رمضسان الكريم ،المبـ ـ ـادرة المتعلقة با إ
ال-ج-م-اع-ي ل-لصس-ائ-م ل-ف-ائ-دة مسس-ت-ع-ملي الطريق
الوطني عبر حواجزنا ا’منية المتواجد عبر
ق -ط -اع اق-ل-ي-م ا’خ-تصس-اصض ت-حت شس-ع-ار «شس-ه-ر
رمضس -ان ب -دون ح -وادث م -رور «ب -مشس -ارك-ة ف-وج
’سسÓمية لدائرة تمالوسض.
الكشسافة ا إ
تهدف هذه المبادرة إالى تعزيز المهام الوقائية
Óم -ن ال -وط -ن -ي م-ن خÓ-ل ت-ذك-ي-ر السس-ائ-ق-ي-ن
ل -أ
’رشس -ادات ال -وق -ائ -ي -ة ك -ال -ت -أان-ي أاث-ن-اء
ب -ب -عضض ا إ
السسياقة وا’لتزام بالسسرعة القانونية ،وا’بتعاد
عن التوتر الناتج عن القلق وعدم اللحاق بموعد
ا’ف -ط -ار وأاخ -ذ ال -راح -ة ع -ن-د ال-ت-عب وإاي-ق-اف
’يمن خارج الطريق.
المركبة على الجان ـب ا أ

جيجل  /سشكيكدة :خالد العيفة

بجاية :الناقلون اÿواصص للبضضائع ‘ إاضضراب

أقدم ،أمسس ،ألناقلون أÿوأصس للبضضائع من أصضحاب ألشضاحنات،
أمسس ‘ ،إأضض -رأب ع -ن أل -ع -م -ل ،أح -ت -ج -اج -ا ع -ل-ى م-ا وصض-ف-وه بÎدي
وضضعية ألقطاع ودخوله مرحلة ألفوضضى ،وأنسضدأد أبوأب أ◊وأر
لدأري-ة أŸع-ن-ي-ة ،ح-يث ت-ت-ل-خصس م-ط-الب أÙت-ج‘ Ú
م -ع أŸصض-ال-ح أ إ
–سض Úألظروف أŸهنية.

بحسسب رياضض بودراع ،رئيسض ا’تحاد الوطني للناقلين الخواصض،
«دخول أاصسحاب الشساحنات العاملين على مسستوى ميناء بجاية ،في
إاضسراب جاء بسسبب الظروف القاسسية التي نزاول فيها عملنا ،حيث

ي
بالرغم من الوعود لحّل المشساكل العالقة وتحسسين أاوضساعنا لم نر أا ّ
شس-يء ي-ت-جسس-د ع-ل-ى أارضض ال-واق-ع ،وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي م-راج-ع-ة اأ’سسعار
المطبقة من طرف وزارة النقل  ،والنقطة الثانية تتعلق باأ’ماكن
المخصسصسة إ’عادة التنظيم أامام الميناء».

بجاية :بن النوي توهامي

‘ أنتظار أتخاذ إأجرأءأت صضارمة ضضد
أŸتقاعسض ÚوأŸصضالح ألتقنية بالبلديات

أامطار تكشضف عيوب ا’‚از بالشضلف
وتفضضح «بريكو’ج» اŸقاو’ت

خلفت اأ’مطار الطوفانية التي سسجلت بأاكثر من 15
ب- -ل- -دي- -ة ،ب -و’ي -ة الشس -ل -ف ،خسس -ائ -ر شس -م -لت إات Ó-ف
م -م -ت -ل -ك -ات السس-ك-ان وال-فÓ-ح-ي-ن وق-ط-ع ال-ط-رق-ات
وإاقتحام السسيول الجارفة لعدة مؤوسسسسات عمومية
وصسحية.
حسسب تصس -ري-ح-ات ال-م-تضس-رري-ن وت-دخÓ-ت مصس-ال-ح
الحماية المدنية والديوان الوطني للتطهير ،فإان أاكثر
م- -ن  150م-وق-ع شس-م-ل-ت-ه اأ’ضس-رار ال-م-ت-ف-اوت-ة والتي
بعضسها تسسبب في خسسائر تم تسسجيلها ميدانيا ،كما
كان الحال ببلدية بني حواء ،حيث غمرت المياه حي
 110مسسكن ،متسسببة في إاتÓف الممتلكات المنزلية
للعائÓت بما فيها التجهيزات ،مطالبين السسلطات
الو’ئية بالتدخل لرفع الغبن عنهم كون أان الظاهرة
Óمطار في وقت سسجل
تتكرر كل موسسم تسساقط ل أ
غياب المنتخبين المحليين والمصسالح التقنية التي لم
ترفع انشسغا’تهم لتهيئة الطريق وإانجاز البلوعات.
ل-م تسس-ل-م ال-ه-ي-اك-ل وال-م-وؤسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ك-م-رك-ز
التكوين المهني والعيادة المتعددة الخدمات ومصسنع
الخزف الصسحي بسسيدي عكاشسة ومنطقة الزمول
وأاح- - -ي - -اء أاخ - -رى ب - -وادي ال - -فضس - -ة وأاو’د ع - -ب - -اسض
والشس-ط-ي-ة وح-ظ-ي-رة ال-ب-ل-دي-ة وح-ي كرميلة والمجمع
السسكاني  51ببلدية عاصسمة الو’ية التي عرفت هي
اأ’خرى انسسداد وقطع الطرقات ومحاصسرة اأ’حياء،
كما هو الحال بالمديرية الجهوية ’تصسا’ت الجزائر
وح - -ي ب - -رادع - -ي والشس - -ق- -ة ،وه- -ذا بسس- -بب انسس- -داد
ال -ب-ال-وع-ات ال-ت-ي ح-اولت م-دي-ري-ة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل-ل-ت-ط-ه-ي-ر ان-ق-اذ م-ا ي-م-ك-ن ان-ق-اذه ج-راء ال-ت-جمعات
ال -م -ائ -ي -ة ال -ت -ي ح-اصس-رت ب-عضض ال-م-راف-ق ال-ح-ي-وي-ة
ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة ،وال -ت-ي ك-ان ع-ل-ى ه-ذه اأ’خ-ي-رة
تصسليحها وصسيانتها وتنظيفها قبل الكارثة.
تكشسف هذه الوضسعية المسسجلة مرة أاخرى عن عجز
المنتخبين المحليين وعدم متابعتهم للمشساريع وواقع
اأ’حياء التي بها نقائصض والتي من الممكن القيام بها
ب -إام -ك -ان-ي-ات بسس-ي-ط-ة ج-دا ،غ-ي-ر أان ح-ال-ة اإ’ه-م-ال
وال-تسس-يب رغ-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ات الصس-ارم-ة ل-ل-وال-ي ،إا’ أان
مظاهر العجز لدى هؤو’ء ’زالت قائمة مما يتطلب
اتخاذ إاجراءات ردعية ضسد المتهاونين فوريا مع
م-ت-اب-ع-ة نشس-اط دي-وان ال-ت-ط-ه-ي-ر والقضساء بخصسوصض
ظاهرة ا’نسسداد قبل حدوثها من خÓل التنقية،
وإاعادة النظر في دور المصسالح التقنية بالبلديات
والتي صسارت سسببا في كل الكوارث والخسسائر.

الششلف /و.ي .أاعرايبي
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الموافق لـ  19رمضشان  1439هـ

بعد أان عرف أادنى مسستوى له ‘ الشسهرين اŸاضسيÚ

األمطار تعيد ا◊ياة لسصد ع Úزاده وترفع من منسصوبه إا 29.6 ¤مليون م3
^ ضسمان تزويد برج بوعريريج وسسطيف إا ¤غاية شسهر أاكتوبر

م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ت-واصس-ل ع-م-ليات تزويد
اŸواط-نÃ Úي-اه الشس-رب ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ت-ظ-مة
وعادية ،بو’يتي برج بوعريريج وسسطيف،
إا ¤غاية شسهر أاكتوبر القادم ،بعد ا’رتفاع
اÙسس - -وسس Ÿنسس - -وب ﬂزون سس- -د ع Úزادة،
’م- -ط- -ار
ال - -واق - -ع ب Úال - -و’ي - -ت ،Úبسس - -بب ا أ
’خÒة ،هذا ما كشسف عنه مدير
الرعدية ا أ
ا÷زائرية للمياه ،بو’ية برج بوعريريج.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف
بلغ منسشوب السشد حاليا  29.6مليون متر
مكعب ،بعد أان عرف في الششهرين الماضشيين
أادنى مسشتوياته بـ  16مليون متر مكعب ،وهو
ما كان يهدد السشد بالغلق في حال وصشوله إالى
 10مليون متر مكعب ،حيث يتم يوميا ضشخ
 100أال- -ف م- -ت- -ر م- -ك -عب ن -ح -و و’ي -ات ب -رج
بوعريريج وسشطيف بمعدل  03مÓيين متر
مكعب ششهريا ،وهي الحاجيات العادية لسشكان
البلديات المعنية بالتزويد.
أاضشاف مدير الجزائرية للمياه ،خÓل ندوة
صشحفية ،تم عقدها بمقر الششركة أان عمليات
التوزيع سشتتواصشل بنفسس الوتيرة بعد انتعاشس
منسشوب السشد وهو ما يضشمن توزيعا عاديا
ومسش -ت -ق -را ،إال -ى غ -اي-ة شش-ه-ر أاك-ت-وب-ر ال-ق-ادم،
مشش -ي -را إال -ى أان ع -م -ل -ي -ات تصش -ل -ي-ح م-خ-ت-ل-ف
الششبكات لتفادي التسشربات مسشتمرة ،وهو ما
يضشمن الحفاظ على هذه المادة الحيوية.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،أاك-د ال-م-ت-ح-دث أان مصش-ال-ح
الششركة تمكنت من وضشع حد لـ  65ششخصشا،
كانوا يتزّودون بالمياه بطريقة غير ششرعية،
ب -واسش-ط-ة ا’ع-ت-داءات ع-ل-ى الشش-ب-ك-ة وال-رب-ط

ال- -ف- -وضش- -وي ب -غ -رضس سش -رق -ة ال -م -ي -اه ،وب -ع -د
اك-تشش-اف-ه-م ت-مت إاح-ال-ت-ه-م ع-ل-ى ال-ع-دالة التي
فصشلت لصشالح الششركة ،التي تواصشل الرقابة
على مثل هذه الحا’ت.
كما كششف مدراء مششاريع التحويÓت الضشخمة
ل -ل -م -ي -اه ،ب -و’ي -ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ع-ن السش-ي-ر
Óششغال بالمششروعين الهامين ،ششمال
الحسشن ل أ
وغرب الو’ية ،بحيث من المنتظر ا’نتهاء من
مششروع الجهة الغربية قريبا بتزويد بلديتي
حرازة وبن داود ليبلغ مجموع البلديات ،05
وهو المششروع الذي تم من خÓله جلب المياه
م -ن سش-د ت-ي-ل-يسش-ديت ب-ال-ب-وي-رة ،ب-غÓ-ف 1000

مليار سشنتيم.
وه -و ن-فسس ال-م-ب-ل-غ ال-ذي خصشصس ل-ل-مشش-روع
الثاني الذي يتم فيه جلب مياه سشد تيششي
ح- -اف م- -ن و’ي- -ة ب- -ج -اي -ة ن -ح -و  08بلديات
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة الشش-م-ال-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،وال-ذي ينتظر
الششروع في وضشعه حيز الخدمة للتزود عبر
مراحل ،أاين تم ا’نتهاء من وضشع اأ’نابيب
وان -ج -از ال -خ -زان -ات وم-ح-ط-ات الضش-خ ،ح-يث
ع- -رف ه- -ذا ال- -مشش- -روع ب- -عضس ال- -ت -أاخ -ر ع -ن
المششروع اأ’ول ،بسشبب تسشجيل معارضشات من
أاصشحاب اأ’راضشي ،بو’ية بجاية ،وهو ما تم
التكفل به باللجوء إالى العدالة.

رغم أان مؤوسسسستهم “ّول ا÷زائر بـ  ٪5من الدجاج اّŸوجه لÓسستهÓك

 86عام Óمن شصركة تربية الدواجن لع Úيوسصف بتلمسصان دون أاجور منذ  3أاشصهر
ناششد عمال ششركة تربية الدواجن ،الواقعة بعين يوسشف ،التابعة لدائرة
الرمششي ،والبالغ عددهم  86عام ،Óالسشلطات العليا التدخل العاجل
لضشمان أاجورهم المجمدة منذ  03أاششهر ،رغم أانهم في ششهر رمضشان
ومقبلين على عيد الفطر المبارك ما صشعب من معيششتهم ،بسشبب خطأا
إاداري بسشيط لم تتم فيه نقل الملكية للقطعة اأ’رضشية ،البالغ مسشاحتها
 12.2هكتار ،منذ  2006لضشمان تسشيير القروضس إ’نجاح المؤوسشسشة.
ه -ذا ال -ف -رع ال -ذي ان -فصش-ل ع-ن شش-رك-ة «رمشش-اف-ي» ،سش-ن-ة  ،2006وف-ق-ا
لÓئحة مجلسس المحاسشبة رقم  57/09والذي يمول الجزائر بـ  ٪ 05من
اللحوم البيضشاء بـ  02مليون دجاجة سشنويا و 4.3مليون كلغ من اللحوم
البيضشاء نتيجة تربعه على مسشاحة  12.2هكتارا ،التي لم يتم تسشويتها،
مما جعل «رمششافي» تعيد المطالبة بها ،وذلك للتهرب من العقد الذي
يربطها بها والذي يضشمن تمويلها باللحوم البيضشاء من 2017/10/04
الى . 2018/10/04
أاششارت إادارة المؤوسشسشة على لسشان مديرها أان عدم تسشوية القطعة
اأ’رضش -ي -ة وم -ن-ح ال-م-ؤوسشسش-ة ع-ق-د ا’م-ت-ي-از ال-ذي ي-م-ك-ن-ه-ا م-ن تسش-ي-ي-ر
القروضس أاثر عليها ورغم ذلك فإان المسشاهمة مدفوعة منذ انفصشال
المؤوسشسشة الى اليوم .
اكد ان رمششافي تحاول السشيطرة على المؤوسشسشة من جديد للتهرب
من عقودها ودفع ما عليها من أاسشعار الدواجن التي تم التمويل بها
منذ أافريل . 2017

تخصصيصص  4.8مليون دج إلزالة الرمال من ميناء ي الغزوات ومرسصى بن مهيدي
كششف مدير المنششآات البحرية على مسشتوى مديرية ا’ششغال العمومية
لو’ية تلمسشان ،برابح أاحمد ،في تصشريح صشحفي عن رصشد غÓف مالي
يقدر بـ  4.8مليون دج إ’زالة الرمال من مينائي الغزوات ومرسشى بن
مهيدي ،اللذين أاصشبح الدخول إاليهما صشعبا بفعل الترمل الذي م ّسشهما

خاصشة ميناء مرسشى بن مهيدي ،الخاصس بالنزهة وا’صشطياف.
أاششار ذات المسشؤوول الى أان عملية فتح اأ’ظرفة الخاصشة باختيار
المقاولة التي تسشند لها عملية تطهير ميناء مرسشى بن مهيدي سشتتم،
اليوم ،مع تحديد سشقف الغÓف المالي بـ  600مليون دج ،في حين أان
عملية تهيئة ميناء الغزوات قد تم تأاخيره الى السشنة المقبلة ،2019
بعدما تم رصشد مبلغ  4.2مليون دج لتهيئته.
العملية جاءت بعدما سشبق أان دعت لجنة تهيئة اإ’قليم والنقل بالمجلسس
الششعبي الو’ئي لتلمسشان في آاخر جلسشة للمجلسس ،إابان الششهر المنصشرم
الى اإ’سشراع في حل ا’نششغا’ت المطروحة على مسشتوى قطاع النقل
البحري التي ’ تزال قائمة دون تسشوية ،منذ مدة طويلة وتتضشمن ازالة
الرمال من الميناء التي صشارت تهدد بتعطيل دخول سشفن الششحن
الكبيرة إاليه ،وهو ما سشيرفع من فاتورة الششحن وا’نتظار التي تدفع
بالعملة الصشعبة ،زيادة على عملية توسشعة ميناء الغزوات المختلط
حسشب المخطط والدراسشة التي تم إانجازها من قبل إاحدى الششركات
اأ’جنبية ،خÓل السشنة الماضشية دون مباششرة اششغال التوسشعة التي ظلت
متوقفة .
من جهة أاخرى ،طالب أاعضشاء المجلسس بضشرورة تحسشين الوضشع داخل
الميناء على تجديد منششأاة المحطة البحرية لضشمان ا’سشتقبال الجيد
ل-ل-م-واط-ن ال-مسش-اف-ر ع-ب-ر خ-ط أال-م-ي-ري-ا-ال-غزوات حتى تناسشب الوضشع
السشياحي واإ’قتصشادي للميناء ،كما طالبت اللجنة بإاعادة إاحياء مششروع
الميناء الجاف الذي اختيرت أارضشيته ،منذ أازيد من أاربع سشنوات على
مسشتوى منطقة أاو’د زيري ،القريبة من دائرة ندرومة والذي جّمد
ملفه أ’سشباب مجهولة ،رغم أانه تم دراسشته من قبل إادارة الميناء في
وقت سشابق ،خÓل لقاء بالمجلسس الششعبي الو’ئي ،هذا وقد تم اطÓق
هذه العمليات ،بناًء على أامر من والي الو’ية الذي يكون قد اطلع على
الملف بالمجلسس الو’ئي.

اإلفراج على  476سصكن بولية تندوف

كشسف رئيسس دائرة تندوف بوزيا Êعبد ا◊ق ‘ تصسريح هاتفي
÷ريدة «الشسعب» عن توزيع حصسة مقدرة بـ  476سسكن ‘ صسيغة
’و¤
’يجاري ،أامسس ،مؤوكدا على توزيع حصست ،Úا أ
السسكن العمومي ا إ
 280وا◊صسة الثانية  196على اŸسستفيدين.

كميات التسصاقط الهامة ليسصت بظاهرة جديدة
أاك -د م -دي -ر اŸرك -ز ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ن-اخ،
’مطار
صسالح صسحابي عابد ،أامسس ،أان ا أ
’يام
ال-غ-زي-رة ال-ت-ي تسس-اق-طت ،خÓ-ل ا أ
ا’خÒة ع Èال- -وط -ن ل -يسست ب -ظ -اه -رة
’ن حا’ت ‡اثلة سسجلت من
جديدة أ
قبل.
في اتصشال لواأج صشرح صشحابي اأن «ا’أمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-ظ-اه-رة ي-م-ك-ن ح-دوث-ه-ا» ،م-ذك-را
بمثال و’ية بجاية التي «سشجلت  167ملم
م -ن ك -م -ي -ة تسش -اق-ط ا’م-ط-ار ف-ي ج-وي-ل-ي-ة
 ،2002مما ششكل اأمرا اسشتثنائيا».
عن سشوؤال حول اسشتمرار ا’جواء الممطرة
ف- -ي ح -ي -ن اأن فصش -ل ال -رب -ي -ع ي -وششك ع -ل -ى
نهايته ،اأوضشح مدير المركز الوطني للمناخ
التابع للديوان الوطني لÓأرصشاد الجوية اأن
«دراسشة تجري حاليا على مسشتوى الديوان»
ل-ت-ح-دي-د ال-ع-وام-ل ال-ت-ي اأث-رت ع-ل-ى احوال
الطقسس».
في نفسس السشياق ،اأششارت هوارية بن رقطة
ال -م-خ-تصش-ة ف-ي ا’أح-وال ال-ج-وي-ة ب-ال-دي-وان
ال- -وط- -ن -ي ل Ó-أرصش -اد ال -ج -وي -ة اأن «ال -وضش -ع
السشائد خÓل ا’أسشابيع الماضشية مصشدره
تدفق تيار جنوبي-غربي حار وجاف نحو
ششمال الوطن متسشببا في تسشاقط اأمطار
مرفوقة بعواصشف في بعضس ا’أحيان على
المناطق السشاحلية.
ت -م تسش -ج-ي-ل ن-فسس ال-وضش-ع-ي-ة ب-ال-م-ن-اط-ق
ال -داخ-ل-ي-ة ’سش-ي-م-ا ب-ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ال-ت-ي
ع -رفت تسش -اق -ط اأم -ط -ار غ -زي -رة وسش-ق-وط
برد» .كما اأضشافت اأن هذا الوضشع الجوي
«عادي» ويعكسس « الخصشوصشيات المناخية
ل-م-ن-ط-ق-ة ح-وضس ال-ب-ح-را’أب-يضس ال-متوسشط
ال- -م- -ع -روف -ة ب -ت -ذب -ذب -ات -ه -ا ،خ Ó-ل السش -ن -ة
والفصشول ،مثلما تميز به فصشل الربيع لهذه
السشنة الذي عرف فترة اأمطار طويلة على

غير العادة».
بحسشب توقعات الديوان الوطني لÓأرصشاد
الجوية فاإن تسشاقط ا’أمطار خÓل ششهر
ج- -وان «سش- -ي -ك -ون ع -ادي -ا ع -ل -ى ال -م -ن -اط -ق
السشاحلية والقريبة من السشواحل الغربية و
ال -وسش -ط -ى و م -ن ع -ادي-ة ال-ى ف-وق ال-م-ع-دل
ال -فصش -ل -ي ب -ال -م -ن -اط -ق ال-داخ-ل-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة
والوسشطى والهضشاب العليا الوسشطى ودون
ال-م-ع-دل ال-فصش-ل-ي ع-ل-ى ال-مناطق السشاحلية
والقريبة من السشواحل الداخلية والهضشاب
العليا الششرقية».
اأما بالنسشبة لدرجات الحرارة فسشتكون
«ع -ادي -ة ال -ى دون ال -م -ع -دل ال -فصش-ل-ي ع-ل-ى
المناطق السشاحلية والقريبة من السشواحل
وال-داخ-ل-ي-ة (ال-غ-رب-ية والوسشطى والششرقية)
وال- -هضش- -اب ال -ع -ل -ي -ا ال -وسش -ط -ى وال -واح -ات
(بسشكرة) ،بحسشب الديوان.
ك -م -ا سش -ت -ك -ون ا’م -ط -ار «ع -ادي -ة ال-ى ف-وق
ال -م -ع -دل ال -فصش-ل-ي ع-ل-ى م-ن-اط-ق ال-هضش-اب
ال -ع -ل-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة والشش-رق-ي-ة وف-وق ال-م-ع-دل
الفصشلي بالصشحراء».
ب-ال-نسش-ب-ة لشش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة سشتكون ا’أمطار
«ع-ادي-ة ع-ل-ى م-ج-م-وع م-ن-اط-ق ال-وطن» في
حين سشتكون درجات الحرارة « من عادية
ال -ى دون ال -م -ع -دل ال -فصش -ل -ي نسش -ب -ي -ا ع-ل-ى
المناطق السشاحلية والقريبة من السشواحل
والداخلية (الغرب و الوسشط و الششرق) و
ال -هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ال-وسش-ط-ى و ف-وق ال-م-ع-دل
الفصشلي نسشبيا على مناطق الهضشاب العليا
ال-غ-رب-ي-ة والشش-رق-ي-ة وف-وق ال-معدل الفصشلي
نسشبيا في الصشحراء الكبرى».
تجدر ا’ششارة الى اأن الوضشعية «العادية»
ت- -ع- -ن- -ي ال- -ظ- -رف ال- -ق- -ريب م- -ن ال- -م- -ع -دل
ا’حصش -ائ -ي ال -م -ت -خ-ذ ك-م-رج-ع-ي-ة م-ن-اخ-ي-ة
والمعروف بالمعدل المناخي.

نظ Òمسساهمتهن الفّعالة ‘ خدمة الطالب وتقد Ëا’أطباق التقليدية

لقامة ا÷امعية  2000سصرير
طلبة ا إ
يكرمن عامÓت اŸطبخ بخنشصلة

‘ م- -ب- -ادرة اسس- -ت- -حسس- -ن -ه -ا ا÷م -ي -ع وسس -ط
’سس -رة ا÷ام -ع -ي-ة ،ب-و’ي-ة خ-نشس-ل-ة ،ن-ظ-م
ا أ
’قامة ا÷امعية ذكور  2000سسرير
طلبة ا إ
Ãدينة خنشسلة ،أاول أامسس ،فطورا جماعيا
’قامة
وحف ÓتكرÁيا على شسرف عامÓت ا إ
ا÷ام-ع-ي-ة ،ن-ظÒا Ûه -ودات -ه -ن ‘ خ -دم-ة
ال -ط -ل -ب-ة وت-ق-د Ëل-ه-م م-ا ل-ذ وط-اب ،خÓ-ل
الشسهر الفضسيل.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
بحضشور سشلطات الجامعة والمدير الو’ئي
Óقامة الجامعية ،كرم الطلبة عامÓت مطبخ
ل إ
اإ’ق-ام-ة ب-ه-داي-ا رم-زي-ة ع-رف-ان-ا لمجهوداتهن

ومسش -اه -م -ت-ه-ن ال-ف-ع-ال-ة ف-ي خ-دم-ة ال-ط-الب،
’سشيما وأانهن يعملن جاهدات من اجل تلبية
رغ- -ب- -ات ال- -ط- -ل- -ب- -ة ف- -ي ت- -حضش -ي -ر اأ’ط -ب -اق
الرمضشانية التقليدية بكل تفاني واتقان.
ممثلو الطلبة أاكدوا بالمناسشبة ،أان عامÓت
إاقامة  2000سشرير تركن بيوتهن وأابنائهم من
اج -ل ال -ع -م -ل ف -ي خ -دم -ة شش -ري -ح -ة ال -ط -ل-ب-ة
وبمضشاعفة المجهود خÓل الششهر الفضشيل.
المبادرة أادخلت الكثير من الفرحة والسشرور
وسشط العامÓت الÓئي لم يبخلنا في تحضشير
ما لذا وطاب بمناسشبة الششهر الفضشيل لطلبة
اإ’قامة.

سستجوب القرى واŸداشسر بو’ية اŸدية

انطÓق القافلة ا÷وارية التوعوية Ÿكافحة حرائق الغابات

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

بششار :دحمان جمال

قطاع الÎبية ببجاية يتّدعم Ãناصصب جديدة للسصنة الدراسصية اŸقبلة

أاكد بدر إابراهيم ،مدير التربية لو’ية بجاية،
أانه تحسشبا لمسشابقة توظيف اأ’سشاتذة فقد تم
توفير كافة الظروف ’جتيازها ،من الناحية

Óرصساد ا÷وية
بحسسب الديوان الوطني ل أ

الملفات على مسشتوى بلدية تندوف ،حيث تم ،أامسس ،اإ’فراج على 476
والتي تم توزيعها بطريقة ششفافة ،اسشتفاد منها مسشتحقيها وتم إاعطاء
مهلة للطعون.

تندرج هذه العملية في اطار رزنامة تم وضشعها من طرف مسشؤوول
الجهاز التنفيذي ،مششيرا إالى أان لجنة السشكن قامت بدراسشة جميع

تواصسل مديرية الÎبية بو’ية بجاية،
–ضسÒات -ه -ا –سس -ب -ا Ÿسس -اب-ق-ة ت-وظ-ي-ف 137
أاسستاذ ‘ قطاع الÎبية  ،وهذا على مسستوى
ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ،ل-لسس-نة الدراسسية -2018
 ،2019وال -ت -ي سس -ت-ك-ون ع-ل-ى أاسس-اسس ام-ت-ح-ان
’ضس -اف -ة إا¤
ك- -ت- -اب- -ي ÷م -ي -ع اŸرشس -ح ،Úب -ا إ
183رتبة إادارية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -م -ادي -ة وال-بشش-ري-ة وات-خ-ذت ك-ل اإ’ج-راءات
إ’نجاح هذا ا’متحان ،الذي يششمل رتبتين،
وهي رتب بيداغوجية خاصشة باأ’سشاتذة بـ 137
منصشب أ’سشاتذة التعليم ا’بتدائي 10 ،اللغة
اأ’م -ازي-غ-ي-ة 10 ،ف -ي ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسش -ي -ة1 ،
17منصشبا في اللغة العربية.
ف -ي -م -ا ي -خصس ال -رتب اإ’داري -ة ف -ق -د ب-ل-غت
183منصشب ،وتضشم نائب مقتصشد  26منصشب،
مسش- -تشش- -ار ال- -ت- -وج -ي -ه واإ’رشش -اد ال -دراسش -ي 4
م -ن -اصشب ،مشش-رف ت-رب-ي-ة  66م-نصش-با ،ملحق

رئيسشي في المخبر 19منصشبا ،ملحق بالمخبر
 86منصشبا.
مضش- -ي- -ف- -ا أاّن- -ه ،ت ّ-م ضش -ب -ط ك -اف -ة اإ’ج -راءات
والتحضشيرات ’نجاح هذه المسشابقة ،حيث تم
تسش-خ-ي-ر ك-ل ا’م-ك-ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشش-ري-ة،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-مصش-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة ال-م-ختلفة،
ب-غ-رضس ال-م-ت-اب-ع-ة وال-ت-كفل بالمترّششحين على
مسشتوى مراكزها.

بجاية :بن النوي توهامي

ب-اشش-رت م-دي-ري-ة ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-و’ية
ال -م -دي -ة ،ظ -ه -ر أامسس ،ق -اف -ل -ت -ه -ا ال-ج-واري-ة
التوعوية والتحسشيسشية حول «حملة مكافحة
ح -رائ -ق ال -غ -اب -ات وال -م -ح-اصش-ي-ل ال-زراع-ي-ة»،
مسش- -ت -ه -دف -ة م -خ -ت -ل -ف ال -ق -رى وال -م -داشش -ر،
اسش -ت -ع -دادا ل-م-وسش-م ح-م-ل-ة م-ك-اف-ح-ة ح-رائ-ق
الغابات والمحاصشيل الزراعية لسشنة ، 2018
وتثمينا للثروة الغابية التي تزخر بها البÓد،
وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير الداخلية
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
والمدير العام للحماية المدنية.
أاك -د م -ح -م -د م -رزوق-ي ،ا’أم-ي-ن ال-ع-ام ل-و’ي-ة
المدية ،مؤوخرا على هامشس تنصشيبه للخلية
الو’ئية العملياتية الدائمة لمكافحة حرائق
الغابات لموسشم  ،2018باأنه تحسشبا لظاهرة

حرق المحاصشيل الزراعية بالنظر إالى غزارة
ال -حشش-ائشس ،خÓ-ل ه-ذا ال-ع-ام ،ي-جب ت-نسش-ي-ق
ال-ج-ه-ود ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-خسش-ائ-ر’ ،ف-ت-ا انتباه
مسش -اع -دي -ه م -ن ال-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي إال-ى أان
السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي -ة ،وف -رت وسش-خ-رت ك-ل
الوسشائل البششرية والمادية ،اسشتعدادا لتطبيق
م -خ -ط-ط م-ك-اف-ح-ة ال-ح-رائ-ق ،وذلك ت-حسش-ب-ا
لموسشم الصشيف الذي سشيتزامن ،بحسشبه وفترة
الحرائق ’سشيما أانه تم تسشجيل تضشّرر مسشاحة
قدرت بـ  2283.745هكتار بعدد حرائق قدرت
بـ  183حريق تتكون من أاحراشس يابسشة ،أادغال
ونباتات أاخرى.

اŸدية :علي ملياÊ

اإلثنين  04جوان  2018م
الموافق لـ  19رمضشان  1439هـ

من مراسسلينا

ضشمان  ٪ ٥0من نششاط النّقل و»الÎام» يضشبط أاوقاته

إرتياح كب Òلتوّفر إÿدمات بعد إإلفطار بسسيدي بلعباسس

أاّك-د اŸدي-ر ال-و’ئ-ي ل-ل-ن-ق-ل ب-وم-دي-ن ري-اضس أاّن ّﬂط-ط ال-ن-ق-ل اÿاصس بشش-ه-ر رمضش-ان ال-ذي وضش-ع-ت-ه اŸدي-ري-ة
بالتنسشيق مع الششركاء ،مّكن من –سش Úمسشتوى اÿدمات وسشاهم ‘ إانعاشس حركية اŸواطن ،Úخاصشة خÓل
’فطار.
فÎة ما بعد ا إ

بلعباسس :غ ــ شسعدو
أافاد مدير النقل أانّ اّ ı
طط ششمل
‘ م -رح-ل-ت-ه األو– ¤سش-يسض السش-ائ-قÚ
ب -أاه -م -ي -ة ت-وف Òال-ن-ق-ل إلن-ع-اشض ح-رك-ة
التنقل لي Óما ب Úالتاسشعة إا ¤الواحدة
صش -ب -اح -ا ،خ -اصش -ة م -ا ت -ع-ل-ق ب-ال-ن-اق-لÚ
اÿواصض ،كما ”ّ توف Òما نسشبته 50
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ح- -ظÒة ال- -ن- -ق -ل ت -ل -ب -ي -ة
إلحتياجات اŸواطن Úالتي تصشل إا¤
ال- -ذروة ب- -ع -د اإلف -ط -ار ،ه -ذا ووضش -عت
م- -ؤوسشسش- -ة سش- -يÎام «ت- -رام- -واي سش -ي -دي
ب-ل-ع-ب-اسض» ّﬂط-ط-ا يتماششى ومتطلبات

النقل خÓل الششهر الفضشيل ،حيث تبداأ
فÎة اسش -ت -غÓ-ل-ه م-ن السش-ادسش-ة صش-ب-اح-ا
وحتى الواحدة لي .Óومن جهتها قامت
اŸؤوسشسش -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ا◊ضش-ري
والتي تعد أاحد أاهم ركائز خارطة النقل
بالولية بتنظيم أاوقات العمل لتتماششى
وخصش -وصش -ي -ة شش -ه -ر رمضش -ان ،ح -يث ”
“ديد سشاعات العمل حتى الواحدة ليÓ
Ãا ‘ ذلك اÿطوط الششبه حضشرية
وال -ت -ي ت -ن-ق-ل اŸواط-ن Úم-ن ال-ب-ل-دي-ات
اÛاورة إا ¤ع- -اصش- -م- -ة ال- -ولي- -ة ب -ع -د
اإلف -ط -ار وح -ت -ى م-ن-تصش-ف ال-ل-ي-ل ،ه-ذا
وششّ- -ددت اŸدي- -ري- -ة ‘ ت- -ع- -ل- -ي -م -ات -ه -ا
ج -ه-ة إا ¤سش-ائ-ق-ي سش-ي-ارات الأج-رة
اŸو ّ

اسشتهÓك قياسشي للكهرباء ببجاية

بضشرورة ضشمان اÿدمات طيلة فÎات
ال-ن-ه-ار وب-ع-د اإلف-ط-ار خ-اصش-ة سش-ي-ارات
األجرة العاملة بنظام  24سشاعة.
ومن جهتهم ،اسشتحسشن سشكان اŸدينة
خدمات النقل اŸتوفرة خÓل السشهرة
خاصشة بعد دخول الÎام اÿدمة ،وهو
ما سشّهل لسشكان األحياء الششمالية التنقل
إا ¤وسش -ط اŸدي -ن -ة وإا ¤ح -ي اŸق -ط-ع
لقضشاء سشاعات من الÎفيه والتنزه قبل
العودة إا ¤مسشاكنهم ،منّوه Úبأاهمية
ه -ذه ال -وسش -ي -ل-ة ال-عصش-ري-ة ال-ت-ي خّ-ف-فت
ع -ن -ه -م ع -ن -اء ال -ت -ن-قÓ-ت وسش-اه-مت ‘
تسش -ه -ي -ل ت-ن-قÓ-ت-ه-م بشش-ك-ل ك-ب Òع-كسض
السش -ن -وات اŸاضش -ي -ة أاي -ن ك -ان ال -ت -ن -ق-ل
يصشعب خÓل الفÎات الليلية.
Óشش -ارة ف -إاّن ّﬂط -ط ال -ن-ق-ل سش-م-ح
ل -إ
بتدعيم اÿطوط النقل ا◊ضشرية ،حيث
” فتح خطوط جديدة توفر خدمات
ّ
ال -ن -ق-ل لسش-ك-ان الح-ي-اء ا÷دي-دة ك-ح-ي
ع - - -دل وا÷زي - - -رة ،و‘ ه- - -ذا الصش- - -دد
أاحصشت اŸؤوسشسش -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -ن -ق-ل
ا◊ضش- -ري أازي -د م -ن  3مÓ-ي Úمسش-افر
“ّك-ن-وا م-ن ال-ت-ن-ق-ل ب-واسش-ط-ة ح-افÓ-ت
اŸؤوسشسشة البالغ عددها  30واŸوزعة
ع 12 Èخط حضشري وششبه حضشري ،أاما
عن سشيارات األجرة الفردية ا◊ضشرية
فتضشم الششبكة ا◊ضشرية  3527سشيارة
أاج - -رة ،فضش Ó- -ع- -ن  36شش-رك-ة خ-اصشة
بسشيارات األجرة بحضشÒة مركبات تقّدر
بـ  381سشيارة.

إŸسساجد وإلبلديات ‘ إل ّصسدإرة

اإلÁان- -ي- -ة ،وأان- -ه- -ا ت- -خ -دم اŸصش -ل -ح -ة
ال -ف -ردي -ة واŸصش -ل-ح-ة ا÷م-اع-ي-ة ‘ آان
واحد.

حي مسشعودي عطية با÷لفة

إلسسكان يطالبون
باإلنارة إلعمومية
ا÷لفة :موسسى بوغراب

بجاية :بن النوي توهامي
ي-درج ت-رشش-ي-د اسش-تهÓك الّطاقة
م -ن ب Úأاول -وي -ات م -ؤوسشسش -ة ت-وزي-ع
الكهرباء والغاز ببجاية ،ففي هذا
الشش -أان ،ن ّ-ظ-مت اŸدي-ري-ة ل-ق-اء م-ع
أائ -م -ة و‡ث -ل-ي اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ب- -ه- -دف إاشش- -راك- -ه -م ‘
ا÷هود اŸبذولة قصشد بلوغ عقلنة
اسش-ت-هÓ-ك ال-ط-اق-ة ‘ م-ؤوسشسش-ات-هم،
–سش-يسس اŸواط-ن Úح-ول سش-ل-وكات
اسشتهÓكية أاك ÌمÓءمة.
‘ هذا اإلطار ،قام مسشؤوول مديرية
التوزيع ببجاية ،السشيد مسشعود مطاطلة،
بعرضض أارقام اسشتهÓك الطاقة اÿاصشة
باŸسشاجد واÛالسض الششعبية البلدية،
وقد تب Úأانه ب Úسشنتي  2015و،2017
ارت-ف-ع اسش-ت-هÓ-ك اإلن-ارة ال-ع-م-ومية من
 44.871.219إا 50.7.72 ¤كيلوواط ‘
السشاعة ،أاي زيادة قدرت بـ  13باŸئة،
ما أادى إا ¤ارتفاع الفاتورة هي األخرى
من  179،5إا 201.4 ¤مليون دينار.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ⁄ ،ت- -ك- -ف نسش- -ب- -ة
اسش -ت-هÓ-ك ال-ك-ه-رب-اء ‘ اŸسش-اج-د ع-ن
التزايد ،حيث ارتفعت من 20.977.806
إا 26.472.728 ¤كيلوواط ‘ السشاعة،
أاي زي- - -ادة ق - -درت بـ 30ب -اŸئ-ة ‘ م-دة
ثÓث سشنوات ،ما ا‚ر عنه عبئ ما‹
معت Èحيث ارتفعت الفاتورة من 83،9
إا 105،9 ¤م-ل-ي-ون دي-ن-ار خÓ-ل ال-فÎة
اŸع - -ن - -ي - -ة ،وم - -ا م- -ن ششك ‘ أان ه- -ذا
الرت-ف-اع ي-ث-ق-ل ك-اه-ل اŸؤوسشسش-ة بشش-ك-ل
كب Òويعيق السشتثمار ،الذي من ششأانه

توف ÒاŸتطلبات اÿدماتية ا÷ديدة،
‘ ح Úت -واج -ه صش -ع -وب -ات ‘ –صش -ي-ل
الديون اŸسشتحقة من بعضض زبائنها.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ق -الت السش -ي -دة ل-ع-ي-دي
غنيمة ،اŸسشؤوولة عن خلية التصشال ،أان
اŸؤوسشسشة تضشمن مرافقة زبائنها فيما
ي- -ت -ع -ل -ق ب -اإلرشش -اد وال -ت -حسش -يسض ح -ول
السش-ت-ع-م-ال ال-ع-ق ÊÓ-ل-ل-ط-اق-ة وك-ي-ف-ية
اÙافظة على هذه األخÒة ،باإلششارة
إا ¤أانه بإامكان األسشر اŸعيششية خفضض
اسشتهÓكها للطاقة عن طريق ،اسشتعمال
األج -ه -زة اŸن -زل -ي -ة ك -أاج -ه -زة ال -ت-ل-ف-از
و›ففات الششعر والغسشالت والثÓجات
وغÒها بالطريقة اÓŸئمة ،فعلى سشبيل
اŸث -ال ،يسش -ت -ه-لك م-ك-ي-ف ال-ه-واء 3024
دي - -ن - -ار ‘ ال - -فصش- -ل ال- -واح- -د ‘ ،حÚ
تسشتهلك الثÓجة  302دينار ويسشتهلك
مصشباح  75واط  226دينار واŸكواة 604
دينار ‘ نفسض اŸدة ،ما يعني أانه من
ششأان بعضض التصشرفات الواعية خفضض
قيمة فاتورة السشتهÓك بششكل معت.È
و‘ نفسض السشياق ،أاّكد أاحد األئمة بأان
ه- -ذه اŸب- -ادرة ت- -خصش- -ه- -م ،م- -ن خ Ó-ل
إاششراك كل ا÷هات الفاعلة ‘ سشياسشة
ال-ت-ح-ك-م ‘ ف-ات-ورة ال-ط-اق-ةÃ ،ا ف-ي-ه-م
األئمة ا◊اضشرين ‘ هذا اللقاء الذين
رأاوا أان لهم بالفعل ،دورا كبÒا يلعبونه
ل -ل -ح -ل -ول دون اإلسش -راف ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸسشاجد ،كما أان لهم دورا آاخر ل تقل
أاهميته عن األو ،¤ويتمثل ‘ قيامهم
ب- -ت- -وع -ي -ة اŸصش -ل ،Úال -ذي -ن ي -قصش -دون
اŸسش -اج -د ول -فت ان -ت -ب -اه -ه -م إا ¤ك -ون
ال- -تصش- -رف- -ات الق- -تصش- -ادي -ة السش -ل -ي -م -ة
وال -ع-قÓ-ن-ي-ة “ث-ل ت-ع-بÒا ع-ن ال-ع-ق-ي-دة

يشش-ت-ك-ي سش-ك-ان ح-ي مسش-ع-ودي ع-ط-ية
الواقع بوسشط مدينة ا÷لفة من انعدام
اإلنارة العمومية ،والتي أاصشبح التجول
بداخله أامرا خطÒا للغاية لي ،Óاألمر
ال -ذي يسش -اع -د حسشب ﬁدث -ي -ن -ا ب -عضض
الشش- - -ب- - -اب ‡ن Áت - -ه - -ن - -ون السش - -رق - -ة
والعتداءات ‘ الظÓم الدامسض على
بيوت الناسض ،و‘ هذا السشياق أاعرب
سشكان ا◊ي ،عن اسشتيائهم العارم جراء
الوضشعية التي أاضشحى عليها ا◊ي الذي
يقطنونه ،خاصشة فيما يتعلق با÷انب
األم -ن-ي وال-ن-ظ-اف-ة واإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة.
وقد وقف سشكان مسشعودي عطية عن
حقيقة الوضشع ‡ا اضشطر البعضض منهم
ا ¤وضش - -ع اŸصش- -اب- -ي- -ح الصش- -غÒة أام- -ام
واجهات بيوتهم كحلول مؤوقتة لنعدام
اإلنارة بالششوارع ،غ Òأانها تبقى غÒ
كافية ‘ مواجهة الظÓم ا◊الك الذي
ي -ط -ب -ع شش-وارع ا◊ي ل-ي ،Ó-مضش-ي-ف Úان
ال- -وضش -ع ب -ات ل ي -ط -اق حسشب السش -ك -ان
ال -ذي -ن ال -ت -ق -ي-ن-اه-م ب-ع ÚاŸك-ان ل-ن-ق-ل
انشش-غ-الت-ه-م ال-ت-ي أاضش-حت ت-ؤورق-ه-م كما
أاصشبح توفÒها ششغلهم الششاغل ،خاصشة
خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان ال-ذي ت-زداد ف-ي-ه
ا◊اجة ا ¤العديد من اŸطالب Ãا
ف -ي -ه -ا اإلن -ارة م-ن أاج-ل اÿروج ل-قضش-اء
سش-ه-رات ل-ي-ل-ي-ة ،وك-ذا ال-ت-وجه للمسشاجد
ألداء صش Ó- -ة الÎاوي - -ح خ- -اصش- -ة بسش- -بب
اıاوف من العتداءات والسشرقة.
أاضشاف ﬁدثنا «درفلو عثمان» أاّنهم
وج -ه -وا ال -ع-دي-د م-ن الشش-ك-اوي ب-ت-زوي-د
األحياء التي تنعدم فيها اإلنارة ،والتي
دخلت ‘ عزلة إال أان ششكاويهم بقيت
ح- -ب- -يسش- -ة األدراج ،ح- -يث اك- -ت -فت ه -ذه
األخÒة بتلقي الششكاوي دون العمل على
‡ا أاثار
التفاتة ششافية ترفع الغ Íعنهم ّ
حفيظة السشكان ،الذين يأاملون بتدّخل
السشلطات اŸعنية بسشرعة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توزيع  ٢١٤سسكن يوم  ٥جويلية إلقادم باŸدية

اŸدية :علي علياÊ
أاّكد السشيد ﬂتار حنفي رئيسس
دائرة العمارية لو’ية اŸدية أان
مصش - -ا◊ه أاشش - -رفت ع - -ل- -ى ت- -وزي- -ع
حصشة  1490طرد من قفة رمضشان
بنحو  610وحدة لصشالح اŸعوزين
و 140قفة ببلدية بعطة وحوا‹
 740لصشالح ﬁتاجي بلدية أاو’د
ابراهيم.
كما سشتقوم بتوزيع حصشة  214سشكن
صشيغة عمومي ايجاري يوم  5جويلية
القادم ،من ب Úأازيد عن  630وحدة
سش-ك-ن-ي-ة ج-اه-زة ،ت-ب-ق-ى ب-عضش-ه-ا ال-ق-ليل
منقوصشة من ﬂتلف التهيئات.
كشش -ف ح -ن -ف -ي أان مصش -ا◊ه تّÎق-ب
تسشليم حصشة  80سشكنا تسشاهميا عموميا
لفائدة أاصشحابها خÓل ششهر اأكتوبر من
السشنة ا÷ارية ،بعدما ” اإ‚از هذه
ا◊صش- - -ة م- - -ن ط - -رف اأح - -د اŸرق - -يÚ
العقاري .Úأاما بخصشوصض عملية الربط
Ãادة غاز اŸدينة التي تششغل الراأي
ال- -ع- -ام اÙل -ي ب -ه -ذه ال -دائ -رة ،صش ّ-رح
ّﬁدثنا بأانه بعدما ” ربط  420عائلة
بهذه اŸادة ا◊يوية ‘ إاطار ا◊صشة
األو ¤لسشنة  2016لفائدة سشكان قرى
التوامة ،مدالة ،حي  80مسشكنا ،قامت
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بإاششراف
مصشا◊ه وبأامر من السشيد الوا‹ ربط

 428ع -ائ -ل -ة ب -ه -ذه اŸادة ‘ ج -ان -ف-ي
الفارط مسشت سشكان كل من منطقة
ال -نشش -اط -ات ،ح-ي اŸراب-ط ،،Úال-ق-ري-ة
ال- -ف Ó-ح -ي -ة وح -ي  100سش-ك-ن صش-ي-غ-ة
الصش -ن -دوق ال -وط-ن-ي Ÿع-ادل-ة اÿدم-ات
” وضشح حيز اÿدمة
اإلجتماعية ،كما ّ
وربط  793وحدة سشكنية ÷ميع األحياء
الواقعة بوسشط اŸدينة.
طمأان رئيسض دائرة العمارية سشكان
بلدية مقر دائرته بأانه فيما تبقى بعضض
األشش -غ -ال ج -اري -ة ع-ل-ى ع-ات-ق م-ؤوسشسش-ة
بودراجي لربط باقي العائÓت باألحياء
ا◊ضشرية والريفية ،سشتصشل نسشبة الربط
بهذه البلدية حد  90باŸائة ،كما أان
مشش-ك-ل-ة م-ف-ات-ي-ح الضش-غ-ط التي طرحت
م- -ؤوخ- -را ق- -د ح- -لت م -ن ط -رف شش -رك -ة
سشونلغاز Ãا سشيسشمح من دخول هذه
اŸادة إا ¤سشكان الأحياء.
أاششاد ذات اŸسشؤوول بتدخل مديرية
ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از وال-ديوان العام
ل - -لÎق- -ي- -ة وال- -تسش- -ي Òال- -ع- -ق- -اري وروح
اŸسشؤوولية التي –لى بها اطاراتهما،
حيث ” القضشاء على اŸششكل اŸطروح
‘ األشش- -ه- -ر ال- -ف- -ارط- -ة ل- -دى ق -اط -ن -ي
ال - -ع - -م - -ارات (السش- -ك- -ن اإلج- -ت- -م- -اع- -ي
اإلي-ج-اري وال-ع-م-وم-ي التسشاهمي) فيما
ي -خصض ع -دم ت-وف Òاألع-م-دة الصش-اع-دة
Ãا ‘ ذلك ل - -دى سش - -ك- -ان ال- -ع- -م- -ارات
متعددة الربط.

فتح  ٥مراكز لتخزين ا◊بوب بالششلف

إدإرة قطاع إلفÓحة تبّدد ﬂاوف إلفÓحÚ

يسش - -ت - -ع- -د ال- -فÓ- -ح- -ون ب- -و’ي- -ة
الشش-ل-ف ل-ل-دخ-ول ب-قوة ‘ عمليات
ا◊صش - -اد Ÿن - -ت - -وج ا◊ب - -وب ب- -ك- -ل
أاصش -ن -اف -ه– ،ت وق -ع ﬂاوف ق -ل -ة
م -راك -ز ال -ت -خ-زي-ن ‡ا ي-ؤوث-ر ع-ل-ى
ع- -م -ل -ي -ات ج -م -ع اÙصش -ول ،ال -ذي
ط- -م- -أان م- -دي- -ر ال- -ق- -ط- -اع بشش- -أان- -ه
’‚اح
اŸنتج Úبتوف Òالششروط إ
العملية بفتح  ٥مراكز.

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

إان- -طÓ- -ق م- -وسش- -م ا◊صش -اد وال -درسض
ب -وتÒة ب -ط -ي -ئ-ة ‘ ظ-ل ب-رودة الح-وال
ا÷وي -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ارال -دخ-ول ب-ق-وة م-ع
م -رور األي -ام واشش -ت -داد ع -ام-ل ا◊رارة
الذي من ششأانه اسشتعمال الفÓح Úلكل
امكانياتهم ‘ هذه العملية الهامة ÷ني
اÙصش- -ول ال- -زراع- -ي ،ال- -ذي ي- -ت- -وق- -ع
ا÷م- -ي- -ع ب- -أان- -ه سش- -ي- -ك -ون وفÒا حسشب
اŸعني Úبالقطاع واŸنتج Úللحبوب.
ل -ك -ن م -ا ي -ثﬂ Òاوف فÓ-ح-ي ال-ولي-ة
حسشب تصشريحاتهم هو مششكل التخزين
والتجميع الذي –دثوا عنه بالنظر إا¤

مسشاحة الراضشي اŸزروعة من القمح
الصشلب والل Úوالششع Òوا◊بوب ا÷افة
من عدسض وحمصض ،والذي كششفنا عن
اأرقامه مع بداية عمليات ا◊رث والبذر
رفقة اŸنتجÃ Úنطقة سشنجاسض.
ومن جانب آاخر ،حاول مدير القطاع
ﬁم-د ب-وع-ل-ي ت-ب-دي-د ﬂاوف م-نتجي
ا◊ب -وب وط -م -أان -ت-ه-م ب-أان اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸسشخرة كفيلة بضشمان عملية التخزين
وا÷مع ‘ ظروف جيدة حسشب قوله،
وهذا بفتح  5مراكز جديدة بكل من
ت -واق -ريت وب -وق -ادي -ر وب -ن -اي -ري -ة وح-ي
اŸوافقية بالششلف وسشنجاسض إلسشتقبال
اŸنتوج الفÓحي للحبوب ألك Ìمن 140
األ- -ف ق- -ن- -ط- -ار ،ك- -ون أان ال -ت -ع -اون -ي -ات
اıصشصش -ة ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة لتسش-ت-وعب
سش - -وى  500األ -ف ق -ن -ط -ار م -ن م-ن-ت-وج
ا◊بوب لهذه السشنة التي من اŸتوقع
–ط-ي-م ال-رق-م ال-ق-ي-اسش-ي ب-إان-تاج مليون
و 900األ- -ف ق -ن -ط -ار ﬁصش -ول السش -ن -ة
اŸنصشرمة ،والتي  ⁄تتعد مليون و100
قنطار ،وهو ما يكششف أان الزيادة قد
فاقت  800األف قنطار ،حسشب مدير
اŸصشالح الفÓحية بالولية.
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صضيغة ألÎقؤي أŸدعم بخنشضلة

بر›ة  ٦٠٠سصكن بـ  ٦بلديات وإلدعوة موجهة للمقاولÚ
‘ إأطار Œسضيد ألÈنامج ألتنمؤي أÿاصس بالسضكن ألÎقؤي أŸدعم بصضيغته أ÷ديدة على مسضتؤى و’ية
خ -نشض -ل -ة ،نشض -رت م-دي-ري-ة ألسض-ك-ن ل-ل-ؤ’ي-ة ،إأعÓ-ن أل-دع-ؤة ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ أ‚از ه-ذأ ألÈن-ام-ج م-ؤج-ه ل-ل-م-رقÚ
ألعقاري ÚأŸعتمدين من أجل ألشضروع ‘ Œسضيد  600مسضكن لفائدة سضكان سضت بلديات.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
” وفقا للقؤأن ÚأÙينة ضضمن
وقد ّ
هذأ أÿيار ،أعتماد ألشضروط ألتقنية
وأŸالية ألؤأجب أن تؤأفرها
‘ أŸؤؤسضسضة ألعقارية ألرأغبة
‘ أŸشضاركة ‘ أ‚از هذه
ألسض- - -ك- - -ن- - -ات م - -ع أألخ - -ذ ‘
أ◊سض- -ب- -ان Œاوز أل- -ع- -ق- -ب -ات
وأألخ- - -ط- - -اء أŸسض - -ج - -ل - -ة ‘
ألÈأم - -ج أل - -ق - -دÁة ‘ ه - -ذه
ألصضيغة ألسضكنية أŸدعمة.
وتضضمن إأعÓن ألدعؤى للمشضاركة،
ضض - -رورة إأرف- -اق أŸرق- -ي أل- -رأغب ‘
أŸشض- -ارك- -ة لشض- -ه- -ادأت م- -ن صض -ن -دوق
ألضضمان وألكفالة أŸتبادلة ‘ ألÎقية
أل- -ع- -ق -اري -ة ت -ب Úأل -ت -زأم -ات أŸرق -ي

ألعقاري ‘ إأطار ألبيع على ألتصضاميم.
وكذلك شضهادأت من مديرية ألسضكن
وألصض - - -ن- - -دوق أŸذك- - -ؤر ت- - -ب Úع- - -دد
ألسض -ك -ن -ات ألÎق -ؤي -ة أŸن -ج-زة خÓ-ل
ألعشضر سضنؤأت أألخÒة سضؤأء أŸدعمة
أو أ◊رة بغية ألتأاكد من
قدرة أŸؤؤسضسضة ألعقارية
ع -ل -ى Œسض-ي-د أŸشض-روع
وأل -ت -زأم -ات -ه -ا ،ه-ذأ إأ¤
ج- -انب ضض- -رورة ت -ق -دË
ألؤثائق أإلدأرية أألخرى
لسض -ي-م-ا م-ا ت-عّ-ل-ق م-ن-ه-ا
ب -ال -ت -ع -ه-دأت أŸط-ل-ؤب-ة
للمشضاركة ‘ أŸشضروع.
وع -م -لت م -دي -ري -ة ألسض -ك -ن رف -ق -ة
أŸدي-ري-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة أŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى
لج - -رأءأت ألÓ- -زم- -ة
أت - -خ - -اذ ك - -ل أ إ

 ٢٩أإلف طلب
مودع لدى
إلدإئرة

ل-ت-جسض-ي-د ألÈن-ام-ج أ÷دي-د ،خاصضة
م -ا ت -ع ّ-ل -ق م -ن -ه -ا ب -اخ-ت-ي-ار أŸؤأق-ع
لرضض-ي-ة أل-ت-ي سض-ت-ح-تضضن ألعمارأت
أأ
ع- -ل- -ى مسض -ت -ؤى  06ب-ل-دي-ات وف-ق-ا
◊صضصص حددت بـ  50و100مسضكن.
عاصضمة ألؤلية  100مسضكن ترقؤي
م -دع -م م -قسض -م-ة إأ ¤حصض-ت ،Úب-ل-دي-ة
ق - - -ايسص  100مسض- -ك- -ن م -قسض -م -ة إأ¤
حصضت ،Úبؤحمامة حصضة وأحدة من
 100مسضكن ،شضشضار جنؤبا حصضة بـ100
مسضكن وأخرى بـ 50مسضكنا ،إأ ¤جانب
أسض -ت-ف-ادة ب-ل-دي-ة ب-اب-ار ب-حصض-ة وأح-دة
بـ 100مسضكن وأ◊امة  50مسضكنا.
و‘ سض--ي--اق م--تصض--ل ،ب--ل--غت ع-دد
أŸلفات أŸؤدعة أÿاصضة بطلبات
ألسض----ك---ن أل---ع---م---ؤم---ي ألي---ج---اري
«ألجتماعي» ،على مسضتؤى دأئرة
خنشضلة  29ألف ملفÃ ،ا ‘ ذلك
أŸل--ف-ات أّÛددة وأÙي-ن-ة وه-ؤ
م--ا ي--ع--ت Èرق--م-ا ق-ي-اسض-ي-ا م-ق-ارن-ة
باŸلفات أŸؤدعة خÓل ألسضنؤأت
أŸاضضية.
وط---الب سض---ك---ان خ---نشض---ل--ة وزي--ر
ألسضكن وألعمرأن وأŸدينةÃ ،نح
حصضصص إأضض--اف-ي-ة لÈن-ام-ج ألسض-ك-ن
ألجتماعي بعاصضمة ألؤلية ،حيث
ل تزأل نسضبة طالبي هذه ألصضيغة
م---ن ألسض---ك--ن ‘ ت--زأي--د مسض--ت--م--ر،
لسض---ي---م--ا إأذأ ع--ل--م--ن--ا أن ألÈأم--ج
أŸؤج---ؤدة ح---ال---ي---ا ق--ي--د أل‚از،
ت--تضض-م-ن  3100سض---ك--ن ف--ق--ط ‘
مقابل عدد ألطلبات ألهائل وألذي
ناهز ألـ 30ألف طلب.

تؤّقع إأنتاج أك Ìمن مليؤن و 400ألف قنطار

إنطÓق جني ﬁصصول إلبطاطا إŸوسصمية بسصكيكدة

سشكيكدة :خالد العيفة
تتؤّقع أŸصضالح ألفÓحية إأنتاج أكÌ
م -ن م -ل -ي -ؤن و 400أل -ف ق -ن -ط-ار م-ن
أل- -ب- -ط- -اط- -ا أŸؤسض- -م- -ي- -ة ،أŸؤج- -ه- -ة
لÓسضتهÓك وأıصضصضة للبذور على
حّد ألسضؤأء ،وأوضضح ‘ هذأ أإلطار
مسض -ي -خ رأب -ح أŸك-ل-ف ب-اإلعÓ-م ع-ل-ى
مسضتؤى ذأت أŸديرية ،أن أŸسضاحة
أŸغروسضة تقدر بـ  5580هكتار ،حيث
مسضاحة ألبطاطا أŸؤجهة لÓسضتهÓك
ب-ل-غت  4015ه-ك-ت-ار ،ب-إان-ت-اج أك Ìم-ن
 687ألف قنطارÃ ،ردود  320قنطار
‘ ألهكتار ،أما ألبطاطا أıصضصضة
للبذور «تكثيف بذور ألبطاطا» ،يقؤل
مسضيخ أن أإلنتاج يصضل أ 700 ¤ألف
قنطار Ãردود وصضل أ 450 ¤قنطار
‘ ألهكتار ،على مسضاحة  1565هكتار،
وأإلنتاج يتؤقع أن يكؤن بنؤعية عالية

أ÷ؤدة،
وألبذور مطابقة كل أŸعاي ،Òلتؤفر
كل ألعؤأمل أŸسضاعدة ،من ألظروف
أŸناخية أÓŸئمة ،وأحÎأم أŸسضار
ألتقني وألعلمي ‘ كل مرأحل ألغرسص
وأإلنتاج.
أصضبحت ولية سضكيكدة ‘ ألسضنؤأت
أألخÒة تشضتهر بإانتاج بذور ألبطاطا،
حيث تؤجد بها  14مؤؤسضسضة متخصضصضة
إأنتاج بذور ألبطاطا ،وإأنتاج ألبطاطا
ب-ن-ؤع-ي-ه-ا أل-ب-يضضاء وأ◊مرأء أŸؤجهة
لÓسضتهÓك ،وزرأعة ألبطاطا بؤلية
سضكيكدة ‡ركزة ‘ بلديات أ◊روشص
وصض -ال -ح ب -ؤألشض -ع -ؤر ورمضض -ان ج -م-ال
و“ال - -ؤسص وك - -ذأ ب - -ن ع - -زوز ،وت- -زود
أل-ع-دي-د م-ن أل-ؤلي-ات ب-ب-ذور أل-بطاطا
م -ن ب -ي -ن-ه-ا ك-ل ولي-ات شض-رق وج-ن-ؤب
أل- -بÓ- -د وح- -ت- -ى ولي- -ات م- -ن أل -غ -رب
أ÷زأئ -ري ،حسض -ب -م -ا أك-ده لـ»ألشض-عب»
مسضيخ رأبح أطار Ãديرية أŸصضالح

ألفÓحية ،وتتؤزع هذه أألخÒة ‘ أكÈ
أŸن- -اط- -ق وأل -ق -ط -اع -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة
أŸتمركزة ‘ أ÷هة أ÷نؤبية ،وعلى
وج- - - -ه أÿصض- - - -ؤصص دأئ - - -رة أ◊روشص
و÷ؤدة شضتائل بذور ألبطاطا Ãدينة
سضكيكدة جعل أإلقبال عليها وأسضعا من
ﬂتلف مناطق ألؤطن.
وت- -تّ- -م زرأع- -ة أل- -ب- -ط- -اط -ا ‘ ولي -ة
سض - -ك- -ي- -ك- -دة ـ حسضب ذأت أŸسض- -ؤؤول ـ،
دأخ -ل مسض -اح -ات صض -غÒة أ◊ج-م و‘
رق -ع -ات ج -غ -رأف-ي-ة ﬁدودة ،وه-ؤ م-ا
ي-ع-ي-ق إأم-ك-ان-ي-ة ألن-ت-ق-ال ب-ال-ؤلية إأ¤
مرتبة كبÒة جدأ قد تؤؤدي بها إأ¤
مرتبة حقيقية من ألتصضدير أÿارجي
ل -ه -ذه أŸادة أ◊ي -ؤي-ة ،وأألم-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãشضاكل ألعقار ألفÓحي ألتابع للدولة
وأÛمؤعات ألفÓحية ،فيما ل Áلك
أŸزأرع- -ؤن أÿؤأصص أل- -ع- -ام- -ل- -ؤن ‘
ميدأن أإلنتاج أŸسضاحات ألكافية.
وحسضب ن - -فسص أŸسض- -ؤؤول« ،ه- -ن- -الك
ث Ó- -ث - -ة أ‰اط إلن - -ت - -اج أل - -ب - -ط- -اط- -ا
بسض- -ك -ي -ك -دة ،أŸؤسض -م -ي -ة وأŸت -أاخ -رة
ألصض- -ي -ف -ي -ة وأŸب -ك -رة ،إأّل أّن ألن -ت -اج
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى أŸؤسض -م-ي-ة وت-ؤج-د 14
م- -ؤؤسضسض- -ة م- -ع- -ت -م -دة ‘ إأن -ت -اج ب -ذور
أل -ب -ط -اط -ا ،وك -ل م-ؤؤسضسض-ة ل-ه-ا شض-ب-ك-ة
وألعديد من أŸنخرط ،Úحيث لعدة
سض -ن -ؤأت م -ت -ت -ال -ي -ة وولي -ة سض -ك -ي-ك-دة
تتحصضل على أحسضن منتج للبذور على
أŸسض- -ت- -ؤى أل- -ؤط -ن -ي ،وأل -ت -ي ت -ع -رف
بالبطاطا «ألنخبة» ،وألتي تنتجها 11
م -ؤؤسضسض -ة ،ح -يث ت -ع-ت Èسض-ك-ي-ك-دة م-ن
أل -ؤلي -ات أل -ق -ل -ي -ل -ة أل -ت -ي ت-ن-ت-ج ه-ذه
أل -ن -ؤع -ي -ة م -ن أل -ب-ط-اط-ا ،إأضض-اف-ة أ¤
أعتمادها على  03مرأحل إلنتاج هذه
أألخÒة ‘ أŸؤسضم ألؤأحد.

حديقة « »ôJÉ«àdGبؤسضط مدينة باتنة

مكان عتيق يحكي قصصصص زمان وّﬁج للعائÓت

’ورأسس باتنة ،على عدة مناطق عتيقة وترأثية –كي
تتؤفر عاصضمة أ أ
ت -اري-خ أل-زم-ان وأŸك-ان ،ت-ع-ت ÈمÓ-ذ أل-ع-ائÓ-ت أ’ورأسض-ي-ة ‘ سض-ه-رأت رمضض-ان
ألدأفئة ،على غرأر «حديقة ألتياتر» ،أŸتؤأجد بجانب «سضؤق ألرحبة» بقلب
مدينة باتنة ،وألتي تعت Èمتنفسس حقيقي للعائÓت ومكان ’بد لكل زأئر
يدخل باتنة ،أن Áكث بها بعضس ألؤقت يتأامل مسضرح باتنة أŸقابل لها حيث
يعد منارة ثقافية هامة تشضع بروأئع أب ألفنؤن.
وتشضهد «حديقة ألتياتر» يؤميا تؤأجد أآللف من أŸؤأطن Úبها بعضضهم رفقة أألصضدقاء
وألبعضص أآلخر من زوأر أŸدينة فيما Œد ألعائÓت ألباتنية متنفسضها بها خÓل ألفÎأت
أŸسضائية رفقة أبنائها ألذين يلعبؤن بها ،خاصضة بعد أن بادرت بلدية باتنة ‘ ألعهدة
أŸاضضية بتهيئتها من خÓل أ‚از نافؤرة مائية بها وتزينها بشضبكة إأنارة عصضرية و‡يزة.
Óجانب ألذين يزورن باتنة ،حيث يبقؤن بها
وكانت أ◊ديقة فيما مضضى مكانا أيضضا ل أ
وقتا طؤي Óيقتنؤن بعضص أألشضياء وألرمؤز ألتذكارية من بعضص أÓÙت أÙاذية لها،
كما يتحّؤل أطرأفها إأ ¤مكان لبيع أألدوأت ألÎأثية وألعصضاف ÒوغÒها من أألشضياء
ألنادرة خÓل أيام أألسضبؤع على غرأر –ؤيل ألعملة ألصضعبة مث ،Óحيث يكفي أن ترغب
‘ أقتناء شضيء عتيق أو نادر ما عليك سضؤى ألتؤجه لهذه أ◊ديقة ألرمزية بالنسضبة لسضكان
باتنة.
وخÓل شضهر رمضضان تتحؤل إأ ¤فضضاء ترفيهي بسضبب أإلقبال ألقياسضي للعائÓت عليها
رفقة ضضيؤفها وأبنائها ،حيث يقؤمؤن باحتسضاء ألشضاي وتناول أŸثلجات وقضضاء أوقات
عائلية ‡يزة زأدتها جمال دفئ ليا‹ سضهرأت رمضضان.
وت-ع-ت Èح-دي-ق-ة أل-ت-ي-ات-ر ب-ب-ات-ن-ة م-ن أل-رم-ؤز أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة ألشض-اه-دة ع-لى كل
أ◊ضضارأت ألتي تعاقبت على باتنة ،حيث تتؤأجد بؤسضط مدينة ألورأسص و‘ قلب أقدم
أحيائها ،كانت وما تزأل ﬁجا لسضكان ألورأسص وضضيؤفها لي Óونهارأ.

نائب رئيسس بلدية باتنة

باتنة :ل .حمزة

زمن إإيجار إألوعية إلعقارية بالدينار إلرمزي قد و¤

باتنةŸ :وششي حمزة
أوضض - - - - -ح ن- - - - -ائب رئ- - - - -يسس أÛلسس
ألشضعبي ألبلدي لبلدية باتنة ألسضيد
ع -م -ر أل -ع -م -رأوي أŸك -ل -ف ب-الشض-ؤؤون
أ’قتصضادية وأŸمتلكات وأ’سضتثمار
أن مصض -ال-ح ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ع-ل-ى ق-دم
وسض -اق Ÿؤأصض -ل -ة ت -ث -م‡ Úت -ل-ك-ات-ه-ا
وأسضÎج- -اع أوع- -ي- -ت- -ه- -ا أل- -ع- -ق -اري -ة
أŸتؤأجدة ع Èإأقليم ترأب أŸدينة،
ب- -غ- -ي- -ة –صض- -ي- -ل أ÷ب -اي -ة أÙل -ي -ة
’ي -رأدأت لصض -ال -ح خ -زي-ن-ة
وزي -ادة أ إ
ألبلدية وخلق مصضادر ثروة جديدة
أ ¤جانب تنؤيع أŸدأخيل.
وأضضاف ذأت أŸسضؤؤول ،أن هذه ألعملية
تهدف ‘ مضضمؤنها أألسضاسضي إأ ¤إأعادة
ألع-ت-ب-ار ل-ك-ل أل-فضض-اءأت أل-ت-اب-ع-ة ل-بلدية
باتنة ألتي كانت مهمشضة دون أن تسضتغل
م -ن ط -رف أŸسض -ت -ف -ي -دي -ن م-ن-ه-ا سض-اب-ق-ا
خصضؤصضا فيما يتعّلق باألسضؤأق أ÷ؤأرية
وك -ذأ أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة أل-ت-ي أضض-حت
تشضكل خطرأ على ألصضالح ألعام و–ؤلت

إأ ¤بؤؤر للمنحرف.Ú
وقال ألعمرأوي عمر أن جميع ‡تلكات
ألبلدية سضتؤؤجر ع ÈأŸزأيدة ألعلنية على
غ- -رأر م -ا ّ” ب -روأق أل -ف -ن ج -نب سض -اح -ة
أ◊ري -ة ،سض -ؤق أل -ف Ó-ح ،ح -م -ل-ة  ،1وح- -ي
بؤزورأن ألتي حؤلت إأ ¤فضضاءأت ذأت
طابع Œاري خدماتي ،مشضÒأ ‘ سضياق
متصضل أن زمن إأيجار أألوعية ألعقارية
بالدينار ألرمزي قد و.¤
وب-خصض-ؤصص ألشضّ-ق ألسض-ت-ث-م-اري ع-ل-ى
مسض- -ت- -ؤى أل- -ب- -ل- -دي- -ة أف- -اد ألسض -ي -د ع -م -ر
أل -ع -م -رأوي ،أن ه-ن-اك –ق-ي-ق-ات ج-اري-ة
إلحصضاء كل ألعقار ألذي –ؤز عليه بلدية
باتنة قصضد تصضنيفه سضؤأء كان فÓحيا،
صضناعيا ،أو Œاريا ،ليؤضضع –ت تصضرف
أŸسض- - -ت- - -ث- - -م - -ري - -ن أل - -رأغ - -ب ‘ Úأ‚از
أسضتثمارأتهم ‡ن  ⁄يتمكنؤأ من إأيجاد
مسضاحات لتجسضيدها.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،كشض-ف أل-ع-م-روأي أن
مديرية ألشضؤؤون ألقتصضادية وأŸمتلكات
وألسض -ت -ث -م -ار بصض -دد شض ّ-ن ح-م-ل-ة وأسض-ع-ة
ألنطاق ضضد أ◊ظائر ألعشضؤأئية أŸنتشضرة
ع Èق -ط -ر أŸدي-ن-ة وه-ي أل-ظ-اه-رة أل-ت-ي
يعا Êمنها ألكث Òمن أŸؤأطن ،Úبسضبب
ألب - -ت- -زأز أŸف- -روضص م- -ن ط- -رف ب- -عضص
أÙتال Úوألسضماسضرة ،و‘ هذأ ألشضأان
كانت أŸديرية أŸعنية قد أحصضت 193
حظÒة من بينها  4حظائر مرخصضة من
طرف مصضالح أألمن ،تقع قبالة كل من
أŸسض-تشض-ف-ى أ÷ام-ع-ي ب-ن ف-ل-يسص أل-ت-ه-امي،
وع- - -ي- - -ادة أل- - -نسض- - -اء وأل- - -ت- - -ؤل- - -ي- - -د م- - -رË
ب -ؤع -ت -ؤرة ،وأخ-رى Ãح-اذأة م-ق-ر أÛم-ع
أإلدأري ح- - -ي أل - -زم - -ال - -ة ،وأخÒأ أ◊ظÒة
أŸتؤأجدة بحي  84مسضكنا ،أما ألبقية فكلها
ت -نشض -ط ب -ط -ري -ق -ة غ Òشض -رع -ي-ة وسض-ت-ع-م-ل
أŸديرية سضالفة ألذكر رفقة مصضالح أألمن
لسض -ت -ئصض -ال ك-ل ه-ذه أ◊ظ-ائ-ر أل-عشض-ؤأئ-ي-ة
لحتؤأئها ‘ طابع قانؤ.Ê
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يواصشل التّعبئة للقضشية على اŸسشتوى القاري
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سسقوط مدني ‘ Úمعركة درنة الّليبية يث Òالقلق

ألبضصاعة» ،مؤوكدة أأن «ألمغرب لم تكن لديه أأبدأ أأي
ملكية للفوسصفات ألصصحرأوي».
وكان ألرئيسس ألصصحرأوي قد قام بزيارة إألى كل من
ناميبيا وبوتسصوأنا ،أأين أأجرى محادثات معمقة مع
ن-ظ-ي-ري-ه ،ح-اج ج-ي-ن-غ-وب ،وم-وخ-وي-تسص-ي ماسصيسصي
ح -ول أل -عÓ-ق-ات أل-مشص-ت-رك-ة وأأب-رز أل-ت-ط-ورأت ف-ي
أل -قضص -ي -ة ألصص -ح-رأوي-ة ،ك-م-ا زأر ل-يسص-وت-و ،وأل-ت-ق-ى
أل -م -لك ،ل -ي -تسص -ي أل -ث -الث ،وت-كّ-ل-لت ه-ذه أل-زي-ارأت
بتجديد ألدعم لحق ألشصعب ألصصحرأوي في ألحرية
وألسصتقÓل عبر أسصتفتاء تقرير ألمصصير.

وقفة تضسامنية حاشسدة
لم Úالعام ÷بهة البوليسشاريو ،ابراهيم غا‹ ‘ ،زيارة عمل
ششرع الرئيسس الصشحراوي ،ا أ
إا ¤جنوب افريقيا ،يلتقي خÓلها نظÒه جنوب الفريقي ،سشÒيل رامافوسشا ،وعدة أاحزاب
و‡ثل Úعن اÛتمع اŸد.Ê
ويرأفق ألرئيسس غالي في هذه ألزيارة ،حسصب ما وألتعاون ،لويلين لندرز ،قبل أأيام ،ألتزأم بÓده
أأوردت -ه وك -ال -ة ألن -ب -اء ألصص -ح-رأوي-ة (وأصس) ،وزي-ر «ألصصارم» إأزأء شصعب ألصصحرأء ألغربية في كفاحه
ألشص -ؤوون أل -خ-ارج-ي-ة ،م-ح-م-د سص-ال-م ألسص-الك ،وزي-ر ألشصرعي من أأجل ألسصتقÓل ،مؤوكدأ أأن ألقارة
أل -ت -ع -اون ،بÓ-ه-ي ألسص-ي-د ،وك-اتب أل-دول-ة ل-ل-ت-وث-ي-ق أإلفريقية «ل يمكن أأن تكون حرة مادأم ألشصعب
وأألم -ن ،إأب -رأه -ي -م أأح -م -د م -ح -م -ود ،إأضص -اف -ة إأل-ى ألصصحرأوي ألشصقيق مسصتعمرأ».
ألسص -ي -دت -ي-ن ،سص-ك-ي-ن-ة لرب-اسس أل-ج-م-ان-ي ،وم-ي-ن-ت-و وأأضصاف ألسصيد لندرز ،أأن بÓده سصتوأصصل ألضصغط
لرب- -اسس أأسص- -وي- -دأت ،أل- -مسص- -تشص- -ارت- -ي- -ن ب -رئ -اسص -ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع أأعضص-اء ألت-ح-اد ألف-ري-ق-ي وألمجتمع
أل -ج -م -ه -وري -ة ،وك -ذأ ألسص-ي-دأن ،ع-ب-دأت-ي أأب-ري-ك-ة ،أل -دول -ي م -ن أأج -ل ألسص -رأع ف -ي تسص -وي -ة أل -قضص -ي -ة
ألمسصتشصار بالرئاسصة و،ماء ألعينين لكحل ،مسصتشصار ألصصحرأوية.
وكان ألحكم ألصصادر عن ألمحكمة ألعليا بجنوب
بوزأرة ألشصؤوون ألخارجية.
وتعد جنوب إأفريقيا من بين ألدول ألتي تدعم كفاح أفريقيا ،من أأبرز ألمحطات ألتي شصهدتها ألقضصية
ألشص -عب ألصص -ح -رأوي ل -ن -ي -ل أل-ح-ري-ة وألسص-ت-قÓ-ل ،ألصصحرأوية ،وألذي أعتبرته ألحكومة ألصصحرأوية
وتؤوكد على حقه في تقرير مصصيره ،حيث لطالما أن -تصص -ارأ ل -لشص-عب ألصص-ح-رأوي ول-قضص-ي-ت-ه أل-ع-ادل-ة،
أأكد رئيسس جنوب إأفريقيا ألسصابق ،جاكوب زوما ،وذلك ب-ع-دم-ا ح-ك-مت أل-م-ح-ك-م-ة ب-اح-ت-جاز حمولة
دعم بÓده للنضصال ألسصلمي ألذي يخوضصه ألشصعب ف -وسص -ف -ات ق-ادم م-ن ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أل-م-ح-ت-ل-ة
ألصص -ح-رأوي ضص-د ألح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي وح-ق-ه غ-ي-ر بطريقة غير قانونية ،وقّررت ألمحكمة أأن «ألملكية
ألقابل للتصصرف في ألحرية وألسصتقÓل ،كما جّدد أل -ك -ام -ل -ة ل -لشص -ح -ن -ة ت -ع -ود ل -ل -ج-م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة
ن -ائب وزي -ر ج -ن -وب أف -ري -ق -ي-ا ل-ل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ألصصحرأوية ألديمقرأطية وهي صصاحبة ألحق في

مظاهرات عنيفة بباماكو

شصهدت سصاحة فوينتي دورأظا ببيادوليد عاصصمة
ك-اسص-ت-ي-ا ل-ي-ون ،وق-ف-ة سص-ل-م-ي-ة ح-اشص-دة تضص-ام-نا مع
معتقلي أأكديم إأزيك ،ألذين يتعّرضصون ألبشصع أأنوأع
ألتنكيل من طرف ألسصلطات ألمغربية.
ألوقفة ألتي دعت إأليها ألحركة ألتضصامنية وممثلية
ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسص -اري -و ب -ال-م-ق-اط-ع-ة ،رف-ع خÓ-ل-ه-ا
أل -مشص -ارك -ون م -ن أألح-زأب ألسص-ي-اسص-ي-ة وأل-ب-رل-م-ان
وألنقابات ،أأعÓم ألجمهورية ألصصحرأوية وصصورأ
تعبر عن معاناة أألسصرى ،ولفتات تطالب بحريتهم
 ،كما وزعوأ بيانات تشصرح معاناتهم.
وطالب ألمتظاهرون ألمجتمع ألدولي وألمؤوسصسصات
أل -ح -ق -وق-ي-ة ،ب-أان ت-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة أل-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن
ألصص -ح -رأوي -ي -ن ف-ي سص-ج-ون وم-ع-ت-قÓ-ت ألح-تÓ-ل
أل -م -غ-رب-ي ون-ي-ل ح-ق-وق-ه-م وح-ري-ت-ه-م ،م-ب-رزي-ن أأن
ألمملكة ألمغربية ل زألت ترتكب أنتهاكات تعسصفية
وتضصييقية ضصدهم ،منها عدم تمكين ذويهم من
زيارتهم ولعل آأخرها حالة ألسصيدة كلود مونجان
ألتي منعتها ألسصلطات ألمغربية من زيارة زوجها
ألسصيد ألنعمة أألسصفاري.
وق -د أأ ّك -د م -م-ث-ل-و أألح-زأب ألسص-ي-اسص-ي-ة وأل-ب-رل-م-ان
وألبلديات وألنقابات ألعمالية وألتحادأت ألعامة
للشصغل ،على أأهمية أأن يترجم تضصامن ألعالم مع
ألشصعب ألصصحرأوي ألفعال وأأن يتحرك ألمجتمع
أل- -دول- -ي ضص- -د ألن- -ت- -ه- -اك- -ات أل- -ي- -وم -ي -ة ل -ح -ق -وق
ألصصحرأويين.

غوتÒسس قلق من التوتر السسياسسي Ãا‹
 ·ÓاŸت - -ح- -دة،
لم Úال - -ع - -ام ل  - -أ
أاع - -رب ا أ
ان - -ط - -ون - -ي - -و غ - -وتÒيسس ع - -ن ق - -ل - -ق - -ه إازاء
الشش -ت -ب -اك-ات ال-ع-ن-ي-ف-ة ‘ ال-ع-اصش-م-ة اŸال-ي-ة
ب -ام -اك -و وال -ن -اج -م -ة ع -ن مسشÒات اح-ت-ج-اج
ق -امت ب-ه-ا أاح-زاب اŸع-ارضش-ة ،وف-ق-ا Ÿا أاع-ل-ن-ه
أامسس ،نائب اŸتحدث باسشمه.
وق- -ال أل- -م- -ت- -ح- -دث ف- -رح- -ان ح -ق ف -ي ب -ي -ان« ،إأّن
غوتيريسس دعا إألى ألهدوء وضصبط ألنفسس من قبل
ك -اف -ة أألط -رأف ،وحث أل -ف -اع -ل -ي -ن ألسص -ي -اسص -ي -ي-ن
وأل -م -ج -ت -م -ع أل -م-دن-ي ع-ل-ى دف-ع أل-ح-وأر م-ن أأج-ل
ألحفاظ على بيئة مÓئمة إلجرأء أنتخابات ذأت
مصصدأقية وشصفافة».
وج -اء ف -ي أل -ب -ي -ان أأيضص-ا أأن أألم-ي-ن أل-ع-ام «ت-أاسص-ف
للحظر ألذي فرضصته ألحكومة على مظاهرأت
أأح -زأب أل -م -ع-ارضص-ة» ،م-ؤوك-دأ أأه-م-ي-ة إأج-رأء ح-وأر
سصياسصي شصامل في مالي ،ودأعيا ألحكومة ألمالية
إأل -ى «ضص -م -ان ح -م -اي -ة ح -ق-وق أإلنسص-ان أألسص-اسص-ي-ة
وحرية ألتعبير».
وكان أألمين ألعام قد شصجع خÓل زيارته لمالي

مؤوخرأ بالتقدم ألمحقق في تطبيق أتفاق ألسصÓم
وأل -مصص -ال -ح -ة ،وت-م-ن-ى أأن ت-ت-وأصص-ل ه-ذه أل-ح-ي-وي-ة
أإليجابية مع إأجرأء ألنتخابات في مناخ سصلمي،
وفقا للبيان.
يذكر أأنّ أأكثر من عشصرة أأشصخاصس أأصصيبوأ بجروح
أأمسس أألول في أشصتباك ألشصرطة مع متظاهرين
من ألمعارضصة قاموأ بمسصيرة سصياسصية محظورة في
ألعاصصمة باماكو ،قبل ألنتخابات ألرئاسصية ألمقررة
في  29جويلية.
وأسصتخدمت ألشصرطة في مالي قنابل ألغاز ألمسصيل
ل -ل-دم-وع وأل-ه-رأوأت ،ل-ت-ف-ري-ق م-ظ-اه-رة ي-ت-ق-دم-ه-ا
زعماء وقادة ألمعارضصة كانت متوجهة إألى سصاحة
ألحرية في ألعاصصمة باماكو.
ودعا «أئتÓف ألتناوب وألتغيير» ألمشصكل من أأبرز
تشصكيÓت ألمعارضصة في مالي ،إألى ألمظاهرة من
أأج -ل ت -ع -ب -ئ -ة أل -ج -م -اه -ي -ر إلح -دأث أل -ت-غ-ي-ي-ر ف-ي
ألنتخابات ألرئاسصية ألمقبلة ،نهاية ألعام ألجاري.
وب -حسصب مصص -ادر ف -ي أل -م -ع -ارضص -ة ف-إان ع-ددأ م-ن
ألمحتجين أأصصيبوأ بجرأح متفاوتة ،بينما تعرضس

صص -ح -ف -ي ل -لضص -رب وألسص -ح -ل م -ن ط -رف ع -ن-اصص-ر
ألشصرطة.
من جانبها قالت وزأرة أألمن وألحماية ألمدنية،
ف -ي ب -ي-ان صص-ح-ف-ي ،إأن أل-م-ت-ظ-اه-ري-ن تسص-ب-ب-وأ ف-ي
إأصصابة شصرطي في ألرأأسس ،تم نقله على إأثرها إألى
ألمسصتشصفى.
وأأوضصحت ألوزأرة أأن ألمظاهرة «لم تكن مرخصصة»،
وبالتالي قامت وحدأت أألمن بفرضس ألنظام ومنع
وقوع أأي أضصطرأبات قد يقوم بها ألمحتجون.
وأن -ت -ق -د ق -ادة أل -م -ع -ارضص -ة ت-ع-ام-ل ألسص-ل-ط-ات م-ع
أل-م-ظ-اه-رة وأل-ل-ج-وء إأل-ى أل-ق-وة ل-تفريق ألمحتجين
«أل- -مسص- -ال- -م -ي -ن» ،ع -ل -ى ح -د وصص -ف أأح -د زع -م -اء
ألمعارضصة ألمالية.
وكان ألرئيسس ألمالي إأبرأهيم ببكر كيتا قد أأعلن
منذ أأيام نيته ألترشصح لÓنتخابات ألرئاسصية من
أأجل خÓفة نفسصه في ولية رئاسصية ثانية ،وهو
ألذي يحكم ألبÓد منذ عام .2013

لسشرائيلي يقصشف أاك Ìمن  15موقعا ‘ غّزة
ا÷يشس ا إ

اسستشسهاد فلسسطيني متأاّثرا بجروحه واعتقال  9آاخرين بالضسفة

أاع - -ل - -ن ا÷يشس السش - -رائ- -ي- -ل- -ي أامسس أان
طائراته قصشفت أاك Ìمن  15موقعا ◊ماسس
‘ غزة ردا على ما زعمت ،إاطÓق صشواريخ
على الكيان الصشهيو.Ê
ولم تعلن أأي جهة فلسصطينية مسصؤووليتها عن إأطÓق
هذه ألقذأئف.
من جهة إأخرى ،أأعلن ألناطق باسصم وزأرة ألصصحة
في غزة أشصرف ألقدرة أسصتشصهاد شصاب فلسصطيني
أأمسس متأاّثرأ بجروح أأصصيب بها برصصاصس ألجيشس
ألسصرأئيلي في موأجهات قرب ألحدود بين قطاع
غزة وأسصرأئيل.

وق -ال أشص -رف أل -ق -درة ف-ي ب-ي-ان أأن «م-ح-م-د ن-ع-ي-م
حمادة ( 30عاما) أسصتشصهد متاثرأ بجروح أصصيب
بها برصصاصس قوأت ألحتÓل في  14ماي ألماضصي
شصرق مدينة غزة».
وبذلك ،يرتفع ألى  129عدد ألفلسصطينيين ألذين
أسصتشصهدوأ بنيرأن ألجيشس أإلسصرأئيلي منذ بدء
ألح- -ت -ج -اج -ات ع -ل -ى أل -ح -دود ب -ي -ن ق -ط -اع غ -زة
وأسصرأئيل أوأخر مارسس ألماضصي.
وم- -ن- -ذ ن- -ه- -اي- -ة م -ارسس أل -م -اضص -ي ،يشص -ارك آألف
أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن ف-ي مسص-ي-رأت سص-ل-مية قرب ألسصياج
أل -ف -اصص -ل ب -ي -ن ق -ط-اع غ-زة وأل-ك-ي-ان أإلسص-رأئ-ي-ل-ي،

ع Èالعا⁄
إاطÓق سسراح دفعة جديدة من اŸعتقلÚ
^ كركاسس أأطلقت ألسصلطات في فنزوي Óسصرأح  40معتق Óسصياسصيا ،بقرأر
من ألرئيسس مادورو بعد إأعادة أنتخابه لولية رئاسصية جديدة .ويصصل بذلك
عدد ألمفرج عنهم إألى  80معتقل سصياسصي معارضس لمادورو في غضصون
يومين ،إأل أأنهم ما زألو يخضصعون للمرأقبة ويمنع عليهم ألتحدث أأمام
ألصصحافة.وجاءت هذه ألخطوة ،بعد إأعادة أنتخاب مادورو لولية رئاسصية
جديدة في  20ماي.

ﬁاكمة سساخنة

^ الدار البيضشاء دخل ناصصر ألزفزأفي ،قائد حرأك ألريف ،في موأجهة
حادة مع إأمام ألمسصجد ألعتيق ،ألذي توترت فيه أألوضصاع خÓل أأحدأث
صصÓة ألجمعة بالحسصيمة.
وشص-ه-دت أل-ج-لسص-ة ،أل-ج-م-ع-ة ب-م-ح-ك-م-ة ألسص-ت-ئ-ن-اف ب-ال-دأر أل-ب-يضصاء ،دخول
ألزفزأفي وإأمام ألمسصجد ألمسصمى عبد ألرحيم أأبركان في جدأل ،حين

للمطالبة بعودة ألÓجئين إألى مدنهم وقرأهم ألتي
هجروأ منها عام .1948
من جهة أأخرى ،أأعلن جيشس ألحتÓل أأن قوأته
أعتقلت أمسس ،سصبعة فلسصطينيين خÓل مدأهمات
من مناطق مختلفة في ألضصفة ألغربية.
يشص-ار إأل-ى أأن ع-دد أل-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن أل-ف-لسص-ط-ي-ن-يين في
ألسصجون أإلسصرأئيلية بلغ نحو  6400معتقل ،منهم
( )62سصيدة ،وحوألي  300طفل ،ونحو  450معتقًÓ
إأدأرًيا ،عÓوة على وجود  11نائبًا في ألمجلسس
أل- -تشص- -ري- -ع- -ي (أل- -ب -رل -م -ان) ،ب -حسصب إأحصص -ائ -ي -ات
فلسصطينية رسصمية.

شصروع أألخير في تقديم تفاصصيل ألوأقعة ألتي دفعت إألى توجيه تعليمات
لتوقيف قائد ألحرأك.

السسبع ال ّصسناعية قلقة

^ واششنطن أأعرب وزرأء مالية سصت دول من مجموعة ألدول ألسصبع ألصصناعية
ألكبرى عن قلقهم من فرضس ألرئيسس أألميركي دونالد ترأمب رسصوما جمركية على
وأردأت ألصصلب وأأللومنيوم.وجاء ذلك في بيان مشصترك للدول ألسصت وهي أليابان
وأألمانيا وفرنسصا وكندأ وبريطانيا وإأيطاليا ،تÓه وزير ألمالية ألكندي بيل مونرو ،في
ختام أجتماع وزرأء ألمالية للمجموعة ،ألذي أسصتضصافته بÓده في ولية كولومبيا
ألبريطانية على مدى  3أأيام.

كوبا تتوجّه نحو تعديل دسستورها

^ هافانا أأقّر ألبرلمان ألكوبي توجّها يقضصي بإادخال تعديÓت على دسصتور
ألبÓد ألذي مّر على أعتماده نحو أأربعين عاما .وقّررت جلسصة خاصصة
ل-ل-ب-رل-م-ان أل-ك-وب-ي ع-ق-دت ألسص-بت أأن ي-ت-ول-ى أل-رئ-يسس ألسص-اب-ق ل-ل-بÓد رأؤوول
كاسصترو ( 86عاما) رئاسصة لجنة ألتعديÓت ألمكّونة من  33عضصوأ.

أاّك - -د رئ- -يسس اÛلسس اÙل- -ي Ÿدي- -ن- -ة
درنة ششرق ليبيا ،عوضس لعÒج ،مقتل
م - -دن- -ي Úاث- -ن Úإاث- -ر ضش- -رب- -ات ج- -وي- -ة
اسش -ت -ه -دفت م-واق-ع اره-اب-ي-ة ‘ اŸدي-ن-ة
السشاحلية ششرق البÓد.

قال لعيرج في تصصريح صصحفي أأدلى به ،إأن «إأثنين
من ألمدنيين على أألقل قتلوأ جرأء أأربع ضصربات
ج-وي-ة أسص-ت-ه-دفت م-وأق-ع-ا م-خ-ت-ل-ف-ة ف-ي أل-م-دي-نة،
وت-ح-دي-دأ ع-ن-د أل-م-دخ-ل أل-غ-رب-ي ل-ل-م-دي-ن-ة ،ح-يث
يوجد عدد من ألمناطق ألمأاهولة بالسصكان».
وأأضص- -اف أأن «أل- -م- -دي- -ن- -ة م- -ح- -اصص -رة م -ن ج -م -ي -ع
ألتجاهات من خÓل وجود قوأت عسصكرية تحاول
أق -ت -ح -ام -ه-ا» ،م-ط-ال-ب-ا أل-م-ن-ظ-م-ات أل-دول-ي-ة ب-فك
ألحصصار عن درنة وتمكين دخول ألدوأء وألغذأء.
وي-ت-ب-ع أل-م-ج-لسس أل-م-ح-ل-ي ل-م-دي-نة «درنة» لحكومة
ألوفاق ألوطني في ألعاصصمة طرأبلسس.
وكان سصÓح ألجو بالجيشس ألليبي قد كشصف في
وقت سصابق ،تنفيذه غارأت جوية خلفت عددأ من
ألقتلى وألجرحى في صصفوف أإلرهابيين في مدينة
درنة ،حيث تم أسصتهدأف مخازن ذخائر وعربات
مسص-ل-ح-ة ت-اب-ع-ة ل-ه-م .وت-ع-د غ-رف-ة ع-م-ل-ي-ات «عمر
ألمختار» هي ألمكلفة من ألجيشس لتنفيذ ألمهام
ألعسصكرية لتحرير «درنة» من ألجماعات أإلرهابية.
وأأعلنت بعثة أألمم ألمتحدة للدعم في ليبيا عن
مقتل ما ل يقل عن  17مدنيا وإأصصابة  22آأخرين
ب -ج -روح ف-ي درن-ة خÓ-ل أألسص-ب-وع-ي-ن أل-م-اضص-ي-ي-ن،
مؤوكدة معاناة ما يقرب من  125أألف شصخصس من
أألهالي من نقصس في ألغذأء وأنقطاع في ألكهرباء
وألماء.
ودعت أألمم ألمتحدة جميع أألطرأف إألى ألسصماح
ب-دخ-ول أل-ع-ام-ل-ي-ن ف-ي أل-م-ج-ال أإلنسص-ان-ي وإأدخال
أل -مسص -اع -دأت أل Ó-زم-ة دون ع-وأئ-ق وبصص-ورة م-ن-ة،
مشصيرة إألى توأصصل ألبعثة للعمل مع جميع أألطرأف
في محاولة لتهدئة هذأ ألنزأع.
وأأعلن قائد ألجيشس ألليبي ألمشصير خليفة حفتر،
مطلع ماي ألجاري ،أنطÓق معركة «تحرير درنة»
بعد فشصل جهود وسصاطة لدخولها بشصكل سصلمي.

وخسصرت قوأت ألجيشس منذ أنطÓق عملية تحرير
ألمدينة أأكثر من  30قتي ً
 ،Óفيما أأصصيب أأكثر من 40
شصخصصا بجروح ،حسصب مصصادر طبية وعسصكرية.

قصسف مكثف

في ألمقابل أأعلنت ألقيادة ألعامة لقوأت ألجيشس
Óسص-ل-حة
أل-ل-ي-ب-ي ،أأن سصÓ-ح أل-ج-و قصص-ف م-خ-ازن ل -أ
ت -اب -ع-ة لـ «م-ج-لسس شص-ورى م-ج-اه-دي درن-ة» شص-م-ال
شصرقي ألبÓد.
ون -ق -لت وك -ال -ة «سص -ب -وت -ن -يك» ع -ن م -دي -ر أل-م-ك-تب
أإلعÓمي لقيادة ألجيشس ألليبي ،خليفة ألعبيدي،
أأن م-خ-ازن أألسص-ل-ح-ة وأل-ذخ-ي-رة ق-د ت-م ت-دم-ي-ره-ا
ب-ال-ك-ام-ل ،ب-ع-د شص-ن غ-ارأت ع-ل-ى م-وأق-ع ب-م-ح-ي-ط
شصركة ألجبل بالمدخل ألغربي لمدينة درنة.
وتشصهد مدينة درنة أشصتباكات متوأصصلة بين قوأت
ألجيشس ألليبي وألجماعات ألمتطرفة ألمتحصصنة
دأخلها ،منذ إأعÓن ألقائد ألعام للجيشس ألليبي
أللوأء خليفة حفتر ،أنطÓق حملة عسصكرية لتحرير
ألمدينة.

حكومة جديدة
ب -دأأ رئ -يسس أل -م -ج-لسس أل-رئ-اسص-ي ل-ح-ك-وم-ة أل-وف-اق
أل -وط -ن -ي ف-ي ل-ي-ب-ي-ا ،ف-ائ-ز ألسص-رأج ،ب-حث تشص-ك-ي-ل
حكومة وحدة وطنية جديدة مع عدد من أأعضصاء
م -ج -لسس أل -ن -وأب أل -ل -ي -ب -ي ،وف -ق م -ا ذك -ره مصص -در
دبلوماسصي ليبي رفيع ألمسصتوى.
ونقلت وسصائل إأعÓمية ليبية أأمسس ،عن ألمصصدر
قوله ،إأنه يتوقع أأن تتم ألمصصادقة على ألحكومة
ألمرتقبة ،من قبل مجلسس ألنوأب ألليبي ،وأأوضصح
ألمصصدر أأن ألتعديل ألمقترح سصيشصمل حوألي 30
ح-ق-ي-ب-ة وزأري-ة ،و 68وك-ي ،Ó-و 3ه-ي-ئات حكومية
ليبية.
وتوّقعت ألمصصادر ،أإلعÓن عن ألحكومة ألجديدة،
قبل عيد ألفطر ،مشصيرة إألى أأن رموًزأ من ألنظام
ألليبي ألسصابق سصيكونون ممثلين في هذه ألحكومة.

لردن
الحتجاجات تتواصشل با أ

النّقابات مصسّرة على إاسسقاط مشسروع رفع ضسريبة الّدخل

ل-ل-ي-وم اÿامسس ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،يشش-هد
لردن احتجاجات واسشعة ‘ عدد كبÒ
ا أ
من ﬁافظاته ومدنه وقراه ،بعد قيام
ح -ك -وم -ة اŸل -ق-ي ب-إاق-رار مشش-روع ق-ان-ون
ضش- -ري- -ب- -ة ال- -دخ- -ل اŸع- -دل 21 ‘ ،ماي
لقراره.
اŸاضشي ،وإاحالته إا ¤الŸÈان إ

وف-ي ألسص-ي-اق جّ-ددت أل-ن-ق-اب-ات ت-م ّسص-ك-ه-ا بضصرورة
سصحب مشصروع ألقانون من أأجندة ألبرلمان ،مؤوّكدة
موأصصلة ألحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
بينما قال ألعاهل أألردني ألملك عبدألله ألثاني،
أل-ذي ي-ت-م-ت-ع بصصÓ-ح-ي-ة رد أل-ق-وأن-ي-ن أل-ت-ي ي-قرها
ألبرلمان أأو تقترحها ألحكومة ،إأنه «ليسس من ألعدل
أأن يتحمل ألموأطن وحده تدأعيات أإلصصÓحات
ألمالية».
وطالب في بيان ،عقب ترؤوسس أجتماع لـ «مجلسس
ألسصياسصات ألوطني» ،ألحكومة وألبرلمان بالتوصصل
لـ «صصيغة توأفقية» لمشصروع قانون ضصريبة ألدخل
ألمعدل ألذي أأثار أحتجاجات شصعبية ،بحيث «ل
ترهق ألناسس».
و»م -ج -لسس ألسص -ي-اسص-ات أل-وط-ن-ي» ي-ت-رأأسص-ه أل-م-لك،
ويضصم في عضصويته كبار مسصؤوولي ألدولة وأألجهزة
أألم -ن -ي-ة ،وه-و م-ع-ن-ي ب-م-ت-اب-ع-ة ورسص-م ألسص-ي-اسص-ات
ألسصترأتيجية وألقضصايا ألتي تهم أألمن ألوطني.

قد رفضس رئيسس ألحكومة أألردنية هاني ألملقي
خÓل لقائه بممثلي نقابات ألعمال ألسصبت ،سصحب
مشصروع ألقانون ألمعدل لرفع ألضصريبة على ألدخل
بحجة «أأن ألبرلمان هو ألذي يملك ألرأأي أألخير»،
ما أأدى إألى أرتفاع وتيرة ألحتجاجات ألشصعبية
ألتي تطالب باسصتقالة ألحكومة وتشصكيل حكومة
إأنقاذ وطني ،من جهتها دعت ألنقابات إألى تنظيم
أعتصصام شصعبي يوم أألربعاء ألمقبل ،وقال رئيسس
م-ج-لسس أل-ن-ق-ب-اء ن-ق-يب أألط-ب-اء ع-ل-ي أل-ع-بوسس ،إأن
«ألع -تصص -ام ي -ه-دف إأل-ى ت-ع-زي-ز م-وق-ف أل-ن-ق-اب-ات
بضصرورة سصحب ألمشصروع ألذي لم يتم ألتوصصل إألى
أت-ف-اق م-ع أل-ح-ك-وم-ة ح-ول-ه» ،م-وضص-ح-ا ف-ي أل-وقت
نفسصه أأن «ألنقابات مع ألحوأر ألبناء مع ألحكومة
ل-ك-ن-ه-ا م-ت-مسص-ك-ة ب-م-ط-ل-ب-ه-ا أألسص-اسص-ي وهو سصحب
ألقانون ألمعدل لفرضس ضصريبة على ألدخل».
وُتقدر ألحكومة أأن توفر ألتعديÓت على مشصروع
ألقانون لخزينة ألدولة قرأبة  100مليون دينار (141
مليون دولر).
وأت -خ -ذت أل -ح -ك -وم -ة أإج -رأءأت ،خ Ó-ل ألسص -ن-وأت
أل-ثÓ-ث أل-م-اضص-ي-ة ،أسص-ت-ج-اب-ة ل-ت-وج-ي-ه-ات صصندوق
ألنقد ألدولي ألذي يطالب بإاصصÓحات أقتصصادية،
تمكنها من ألحصصول على قروضس جديدة ،في ظل
أأزمة أقتصصادية متفاقمة ،وتجاوز ألدين ألعام 35
مليار دولر.

قبل تخفيف العقوبات عنها

ماتيسس يريد من بيونغ يانغ خطوات جاّدة لنزع األسسلحة الّنووية

قال وزير ألدفاع أألميركي جيم ماتيسس أأمسس
أألح -د إأن ك -وري -ا ألشص -م -ال -ي -ة ل -ن ت-حصص-ل ع-ل-ى أأي
تخفيف للعقوبات ،حتى تتخذ خطوأت «ل رجعة
فيها» لنزع أألسصلحة ألنووية.
وخÓل حديثه في مؤوتمر أأمني في سصنغافورة قبل
أنعقاد قمة مقررة بين ألرئيسس أألميركي دونالد
ترأمب وألزعيم ألكوري ألشصمالي كيم جونغ أأون،
شصدد ماتيسس على ضصرورة أأن يبقي ألمجتمع ألدولي
ف -ي أل-وقت أل-ح-ال-ي ع-ق-وب-ات م-ج-لسس أألم-ن ع-ل-ى
بيونغ يانغ.
وأأضص -اف م -ات -يسس خÓ-ل أج-ت-م-اع م-ع وزي-ري دف-اع
كوريا ألجنوبية وأليابان «لن تحصصل كوريا ألشصمالية
ع -ل -ى ألع-ف-اء (م-ن أل-ع-ق-وب-ات) إأل ع-ن-دم-ا ت-ظ-ه-ر
خطوأت يمكن ألتحقق منها ول رجعة فيها لنزع

ألسصلحة ألنووية».
وقال وزير ألدفاع ألكوري ألجنوبي سصونغ يونغ-مو
إأنه نظرأ للتطورأت أألخيرة في كوريا ألشصمالية
«ي-م-ك-ن أأن ن-ك-ون م-ت-ف-ائ-ل-ي-ن ب-ح-ذر ب-ي-ن-م-ا ن-مضص-ي
قدما».
وأأّك -د ت -رأمب أل-ج-م-ع-ة إأن أل-قّ-م-ة م-ع زع-ي-م ك-وري-ا
ألشصمالية سصتعقد كما كانت مقررة في  12جوأن في
سصنغافورة.
وت-ط-الب وأشص-ن-ط-ن «ب-ن-زع ك-ام-ل لÓ-سص-ل-حة ألنووية
ق -اب -ل ل -ل-ت-ح-ق-ق ول ي-م-ك-ن أل-رج-وع ع-ن-ه» .وت-ق-ول
أل -ولي-ات أل-م-ت-ح-دة أن-ه-ا مسص-ت-ع-دة لضص-م-ان «أأم-ن»
ألنظام ألكوري ألشصمالي ألذي يعتبر أأن ترسصانته
ألنووية تشصكل ضصمانة لبقائه.
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إاعداد :القسضم ا’قتصضادي

النّظافة والّتنظيم..الغائبان اأ’كÈان

لسصعار
اŸك ّسصرات ب Úتنّوع العرضس ولهيب ا أ

ا÷وز بـ  4000دينار واللوز بأاك Ìمن  1500دينار

بجاية :بن النوي توهامي

اŸسضتهلك › Èعلى –ضض Òحلويات اقتصضادية

م-ع ب-داي-ة ال-ع-د ال-ت-ناز‹ لشصهر
رمضص -ان ال -فضص -ي -ل والقÎاب م -ن
ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب-ارك ،ب-دأا إاق-ب-ال
اŸسصتهلك Úعلى اقتناء اŸكسصرات
وج - -م - -ي- -ع اŸواد ال- -ت- -ي ت- -دخ- -ل ‘
–ضص Òحلويات العيد ،وعادة ما
ت-رت-ف-ع أاسص-ع-اره-ا خ-اصص-ة م-ا ت-ع-لق
ب - -ال - -ل - -وز وا÷وز وح- -ت- -ى ال- -ف- -ول
السص -ودا Êب -ات يشص -ه -د ارت -ف-اع-ا ‘
أاسص-ع-اره ومضص-ارب-ة م-ق-ارن-ة ب-باقي
لي- -ام ،وم -ازالت سص -وق اŸكسص -رات
ا أ
ملتهبة بالرغم من أان سصعر اللوز
انخفضس نوعا ما إا ¤حدود 1500
لكن سصعر ا÷وز اسصتقر عند سصقف
ع - -ال ل ي - -ق - -ل ع - -ن ح- -دود 4000
دينار.

فضسيلة بودريشس
م - -ازال سش - -وق ““سش - -اح- -ة الشش- -ه- -داء““
يسش -ت -ق -طب ال -ع -اصش -م -ي Úم -ن م -ع -ظ -م
البلديات’ ،قتناء لوازم ا◊لويات وحتى
اÓŸبسس التقليدية العريقة على حد
سشواء ،حيث يعرف بأانه يعرضس سشلعا
متنوعة وجديدة وبأاسشعار معقولة ،لكن
‘ السش- -ن- -وات اأ’خÒة اŸاضش- -ي -ة وح -د
العديد من التجار أاسشعار اŸكسشرات،
وإاذا سشجل أاي فارق فإانه يكون بششكل
طفيف ما ب Úتاجر وآاخر ،والÓفت أانه

موازاة مع حجز  760كلغ
مواد غذائية غ Òصصا◊ة

غلق Óﬁ 06ت واحالة 223
تاجر على القضضاء بتلمسضان
كشش -ف م -دي -ر ال -ت-ج-ارة ل-و’ي-ة ت-ل-مسش-ان
السشيد هÓيلي عمر أان مصشا◊ه قد “كنت
من حجز  7.6قنطار من اŸواد الغذائية
الغ Òصشا◊ة لÓسشتهÓك بقيمة مالية تزيد
عن  49مليون سشنتيم خÓل النصشف اأ’ول
من ششهر رمضشان ،من بينها  276كلغ من
اللحوم ا◊مراء ذبحت Ãذبح سشري لنعاج
‡نوعة من الدبح وصشلت قيمتها  31مليون
سشنتيم ،كما ” اقÎاح غلق Óﬁ 06ت
Œاري -ة ıال -ف-ة أاصش-ح-اب-ه-ا شش-روط ال-ب-ي-ع
والشش- -راء ‘ ح ” Úتسش- -ج -ي -ل إاح -ال -ة 223
ت -اج -ر ع-ل-ى ال-قضش-اء ’رت-ك-اب-ه-م ﬂال-ف-ات
تضشر بالتجارة ،كما ” تسشجيل  1858تدخل
‘ ﬂتلف النششاطات.
هذا وقد خصشصشت مديرية التجارة ما
ي- -زي -د ع -ن  100ف -رق -ة Ÿراق-ب-ة اأ’سش-واق
واÓÙت ◊ماية سشكان و’ية تلمسشان من
ال -تسشّ-م-م-ات ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا  44ف-رق-ة Ãدي-نة
تلمسشان لوحدها.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

توجد العديد من أانواع اللوز اŸسشتورد
واÙل- -ي واŸقشش -ر ،إا ¤ج -انب ال -ل -وز
اŸقطع إا ¤ششرائح رقيقة جدا ،حيث
يسشتعمل على وجه اÿصشوصس ‘ عملية
تزي Úا◊لويات ،نذكر من بينها ““حلوى
اŸشش- -وك““ ،ووق- -ف اŸسش- -ت -ه -لك ع -ل -ى
أاسشعار وصشفها بأانها ليسشت ‘ متناول
ال - -ط - -ب- -ق- -ة اŸت- -وسش- -ط- -ة ،واÿي- -ارات
اŸت-وف-رة ل-دى ال-ب-عضس اسش-ت-ب-دال ال-لوز
وا÷وز بالفول السشودا ،Êبالرغم من أان
ب -عضس ح -ل -وي -ات ال -ل-وز ت-ف-ق-د م-ذاق-ه-ا
ع- -ن- -دم- -ا –ضش- -ر ع- -ن ط- -ري -ق ال -ف -ول
السشودا ،Êعلى خلفية أان سشعر البندق
قدر ب  3500دينار وسشعر ““نواد كاجو““
بلغ سشعره  2000دينار والفسشتق سشوق ب
 3500دينار ‘ ،ح Úسشعر الكيلوغرام
الواحد للفول السشودا ÊيÎاوح ما بÚ

 320و 350دي-ن-ار ل-ل-ك-ي-لوغرام الواحد
حسشب ا÷ودة ،وسش- -ع -ر ال -ل -وز سش -وق ‘
حدود  15020دينار ،علما أانه أاول مرة
ارت -ف -ع ف -ي-ه-ا سش-ع-ر ال-ل-وز ،ك-ان ع-ن-دم-ا
خصشصشت رخصس ا’سشتÒاد ،أ’نه كان ‘
السشابق يÎاوح سشعره ما ب 800 Úو850
دينار ،وسشرعان ما تضشاعفت اأ’سشعار
بشش- -ك- -ل ج -ن -و ،Êأ’ن ال -ل -وز ي -دخ -ل ‘
–ضش Òال - - -ع- - -دي- - -د م- - -ن ا◊ل- - -وي- - -ات
ا÷زائرية اللذيذة.
وعّبرت بعضس النسشاء الÓئي التقت
بهن ““الششعب““ ‘ سشوق سشاحة الششهداء،
ع -ن اسش -ت-ي-ائ-ه-ن م-ن ال-غÓ-ء ال-ذي مسس
اŸكسش - -رات ع - -ل - -ى وج- -ه اÿصش- -وصس،
ويعتقدن حتى الفول السشودا Êارتفع
سشعره قلي Óعندما اقÎب عيد الفطر
اŸبارك ،الذي ’ يفصشلنا عنه سشوى 10

بعد حجز قرابة  10أاطنان من اŸواد السصتهÓكية

مصضالح التّجارة –جز  1100كلغ ◊وم فاسضدة بالبليدة

“ّكنت مصصالح التجارة
و ق - - -م - - -ع ال- - -غشس ب- - -ولي- - -ة
البليدة ،اÿميسس اŸاضصي ،
‘ ه- - - - - - - - - - - - -ذه الي- - - - - - - - - - - - -ام
ال -رمضص -ان -ي-ة ،م-ن اك-تشص-اف
م -ذب -ح Úغ Òم -رخصص‘ Ú
ذب - -ح ال - -ل - -ح - -وم ال- -ب- -يضص- -اء
وا◊مراء ،بأاحياء ‘ بلدية
بني تامو  ،يروجان للحوم
ا◊م - - - -راء و ال- - - -ب- - - -يضص- - - -اء
ال- -ف- -اسص- -دة والصص- -ا◊ة ،م -ع
ح -ج -ز م-ا ل ي-ق-ل ع-ن 1100
ك- -ي- -ل- -وغ- -رام م- -ن ال- -ل- -ح -وم
لحشصاء ،ودمغات مزورة
وا أ
وعتاد.
ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة Ÿصش-ال-ح
التجارة ،والتي جاءت ‘ عمل
م-نسش-ق م-ع اÛم-وع-ة ال-و’ئ-ية
ل- -ل -درك ال -وط -ن -ي ،وم -ف -تشش -ي -ة
ال- - -ب - -ي - -ط - -رة ل - -دى اŸصش - -ال - -ح

الفÓحية ،جاءت ‘ إاطار قمع
ال- -غشس وﬁارب -ة ال -ت -ج -ارة غÒ
ال -ق -ان -ون -ي -ة ،واŸضش -رة بصش-ح-ة
اŸسش -ت-ه-لك ،ح-يث وق-ف أاع-وان
الرقابة والتفتيشس على اكتششاف
م - -ذب - -ح Úب - -ح - -ي- -ي ب- -ورق- -ع- -ة

والÎق -وي ‘ ق -لب ب -ن -ي ت -ام-و،
ي- - - -ق - - -وم - - -ان ب - - -ال - - -ذب - - -ح غÒ
اŸرخصس و‘ ظ - - - - - - - -روف غÒ
صش- -ح -ي -ة ،ح -يث ” ح -ج -ز 800
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ل-حوم ا◊مراء
م -ط -ب -وع -ة ب -دم -غ-ات او أاخ-ت-ام

يحدث بسصكيكدة

Œار يف ّضضلون رمي سضلع متلفة بدل تخفيضس أاسضعارها
ّ

م -ظ -اه -ر غ -ري -ب -ة ب -أاسش -واق سش -ك -ي -ك -دة،
وت -ع -ام Ó-ت سش -ل-ب-ي-ة ،ت-فششت وسش-ط ال-ت-ج-ار
خ Ó-ل السش -ن-وات اأ’خÒة ،وت-ك-رسشت بشش-ه-ر
الصشيام ،خصشوصشا بائعي اÿضشر والفواكه،
وبائعي ﬂتلف اأ’سشماك ،واللحوم البيضشاء،
حيث Œد التجار عندما يعرضس اŸنتوجا
‘ بداية ا’مر ،يضشع لها أاسشعارا ليسشت ‘
متناول اŸواطن البسشيط ،ومع مرور الزمن
ت -ف -ق -د ه -ذه السش -ل -ع -ة ن-ظ-ارت-ه-ا وج-ودت-ه-ا،
ل -ع -وام-ل ﬂت-ل-ف-ة ،وم-ع ه-ذا اأ’سش-ع-ار ه-ي
ن- -فسش -ه -ا ‘ السش -ق -ف ’ ،ت -ت -غ ،Òو’ ي -ب -ادر
ال -ت -ج-ار ب-خ-فضس اأ’سش-ع-ار ،ت-ن-اسش-ب-ا ل-ق-ي-م-ة
اŸعروضشات من السشلع ،وحتى Œد طريقا
ل -ل -م -تسش-وق ،Úو“ك Úال-ت-اج-ر م-ن –صش-ي-ل
راسس م- - -ال- - -ه وا’رب - -اح اŸفÎضش - -ة ،ا’ ان
اŸعمول به يختلف عن اŸنطق ،حيث Œد
السش- -ل- -ع اŸع- -روضش -ة ط -ري -ق -ا ا ¤اŸزاب -ل،
وبعيدا عن اأ’نظار ‘ كث Òمن اأ’حيان،
بعد تعرضشها للتلف.
وقفنا ‘ جولة ا ¤وسشط اŸدينة ،أاين
تك Ìالتجارة اŸنظمة والفوضشوية على حد

أايام فقط ،فمث Óالسشيدة ““حكيمة.ط““
اعتÈت أان –ضش Òحلوى من ا÷وز
Óسشر
يعد أاحد اŸسشتحيÓت بالنسشبة ل أ
اŸتوسشطة الدخل ،متسشائلة عن سشبب
غ Ó-ء ال -ل -وز رغ-م أان-ه م-ن ال-ث-م-ار ال-ت-ي
Áك -ن أان ت -ن-ت-ج ﬁل-ي-ا ،ب-ي-ن-م-ا السش-ي-دة
““سشو’ف““ ترى بأان –ضش Òحلويات من
ال- -ل -وز أاو ا÷وز أاو ال -فسش -ت -ق وال -ب -ن -دق
صشارت من الكماليات ،بل –مد الله
على وجود الفول السشودا Êالذي –اول
ب-ع-د ت-قششÒه وط-ح-ن-ه إاضش-اف-ة ل-ه ط-ع-م
ال -ل -وز ا’صش -ط -ن -اع -ي ،رغ-م أان ال-ف-ارق
سش-ي-ك-ون واضش-ح-ا وب-ه-دف ال-ت-ق-ل-ي-ل من
رائ -ح -ة ال -ف-ول السش-ودا Êال-ت-ي ’ ي-حب
طعمها البعضس ،أاما تاجر اŸكسشرات
إابراهيم سشعدي ،أارجع لهيب اأ’سشعار
إا ¤ك -ون ﬂت -ل -ف اŸكسش-رات مسش-ت-ورة
بينما اŸنتوج اÙلي على قلته يتبع
أاسش -ع -ار اŸسش -ت -ورد..وي-رى ب-أان-ه ’ ح-ل
لتخفيضس اأ’سشعار سشوى توسشيع إانتاج
اŸكسشرات ‘ ا÷زائر.
صشحيح أان اŸنتجات جد متوفرة ‘
السش -وق وي -وج -د ت -ن -وع م -ا ب ÚاŸن-ت-وج
اÙلي واŸسشتورد ،لكن ’ ينبغي أان
ي -ن -ج -رف اŸسش -ت -ه -لك ،وي -ن -دف -ع ن-ح-و
ا’قتناء دون التفك ،Òبل عليه ا◊ذر
والتأاكد من أان النوعية جيدة وليسشت
قدÁة ،على اعتبار أان بعضس الباعة
ي -خ -زن-ون اŸن-ت-وج م-ن أاج-ل اŸضش-ارب-ة
ورف- -ع اأ’سش -ع -ار ،وÁك -ن ل -ل -مسش -ت -ه -لك
ال -ت -وج -ه إا ¤إاع -داد أاط-ب-اق اق-تصش-ادي-ة
حتى يبتعد عن التهاب اأ’سشعار.

السش -واء ،ب -ائ -ع ل -لسش -مك وضش -ع اسش -ع -ارا ج-د
م -رت-ف-ع-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اأ’ن-واع اŸع-روضش-ة
وال -ت -ي ي -ك Ìال -ط -لب ع -ل -ي -ه -ا خ Ó-ل شش -ه-ر
الصشيام ،ا’ ان هذه اأ’سشعار مبالغ فيها ’ن
اغلب اأ’سشماك ليسشت بجديدة وعÓمات
بداية التلف بادية عليها ،وكان لنا حديث مع
هذا التجار الذي  ⁄يجد حرجا ‘ بيع
اأ’سشماك على انها طازجة وبأاسشعار ’ تتغÒ
وان  ⁄يباع منتوجه ،وبطبيعة ا◊ال كما
قال ’ يفكر ‘ خفضس اأ’سشعار ’ن الطلب
متزايد على السشمك.
اما بالسشوق اŸغطاة بعضس التجار امر
تخفيضس اأ’سشعار ’ ،يوجد ضشمن اجندتهم

مطلقا ،فاÿضشر تعرف أاسشعار جد مرتفعة
باŸقارنة على باقي نقاط البيع اıتلفة،
وي -ب -ق -ى السش -ع -ر ث -اب-ت-ا ا ¤غ-اي-ة رم-ي ه-ذه
اÿضش -ر ،ب -ع-د ان ت-ع-رف ال-ت-ل-ف ،ك-م-ا أاك-ده
““صش -ال-ح.ب““ ب-ائ-ع ب-السش-وق اŸغ-ط-اة ب-وسش-ط
اŸدي- -ن- -ة““ ،ت- -ت- -ع -رضس اÿضش -ر ا ¤ال -ت -ل -ف
أ’سش-ع-اره-ا اŸرت-ف-ع-ة ،وم-ع ه-ذا ي-ت-م ت-ن-قية
التالف منها ،وبيعها بنفسس السشعر ا’و‹،
وتفقد بالتا‹ من وزنها الكث ،Òولهذا ’
نخفضس من السشعر حتى نتمكن من –صشيل
راسس مالنا وا’رباح اÙتملة““ ،وارجع احد
اŸتسشوق Úالتمادي ‘ رفع اأ’سشعار وعدم
اŸبادرة بخفضشها من قبل بعضس التجار،
رغم تراجع قيمة اŸنتوج اŸعروضس ا¤
اللهفة التي يبديها اŸتسشوق Úخصشوصشا ‘
شش -ه -ر رمضش -ان و’ ي-ه-ت-م ب-اأ’سش-ع-ار ،ول-ه-ذه
ال Ó-م -ب -ا’ة ك -رسس “ادي ال -ت -ج -ار ‘ ع-دم
خفضس اأ’سشعار ،حتى وان أادى ا ¤التخلصس
من السشلع ورميها.

سسكيكدة :خالد العيفة

مزورة ،و 3قناط Òمن اأ’حششاء
و الرؤووسس واأ’رجل للبقر ،كلها
ف -اسش -دة  ” ،إات Ó-ف -ه -ا Ãوجب
ت - -راخ - -يصس ق- -ان- -ون- -ي- -ة Ÿ ،ن- -ع
تسشويقها ا ¤اŸسشتهلك .Úكما
أاسش-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-وعية على
ضش - -ب - -ط و ح- -ج- -ز م- -ا ’ ي- -ق- -ل
ع- -ن أاحشش- -اء Ãق -دار  300ل،Î
ﬁف - - -وظ- - -ة ÈÃد ل- - -ت- - -حضشÒ
““ال -ن-ق-ان-ق““ ،وح-ج-ز أايضش-ا م-ا ’
يقل عن  100رأاسس غنم ›هزة
وﬁضشرة للذبح ،وحجز أايضشا 3
قناط Òمن ◊وم الغنم والبقر
ل -ك -ن -ه -ا صش -ا◊ة ل Ó-سش -ت-هÓ-ك،
حيث ” –ويلها على الهÓل
اأ’حمر ا÷زائر ’سشتهÓكها ‘
رمضش- - - -ان ا÷اري Ãط- - - -اع - - -م
الرحمة اŸنظمة من قبل الهيئة
اإ’نسشانية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

من مّنا ’ يسشتبششر بحلول هذا الضشيف العزيز علينا ،يأاتينا سشنوّيا
لنششهد فيه Œسشيدا للتضشامن وتعبÒا عن التقوى ،ضشيف Œمع سشهراته
ا’أحبة و اأ’قارب ليفرح بها الكبار و الصشغار ،فهل من سشهرات أاحلى
من سشهرات ششهر رمضشان؟ أاكيد ’ ،لكن اŸؤوسشف إاذا ما اطلعنا على
الوجه اآ’خر لهذه اŸناسشبة‚ ،د أان البعضس يحّول ششهر رمضشان إا¤
ششهر للتّجاوزات ،خاصشة فيما يتعلق باŸمارسشات التجارية.
اأ’كيد أان اأ’سشواق وباقي اŸسشاحات التجارية فيها نقائصس بسشبب
ع -دم اسش -ت -ي -ف -اء الشش -روط الصش -ح -ي -ة اÓŸئ-م-ة وع-دم احÎام م-ع-ايÒ
السشÓمة ،فقد أاصشبح هذا السشيناريو رفيق ششهر رمضشان ،و‘ هذا
الصشدد تقول إاحدى السشيدات “،كلّما حلّ هذا اأ’خ Òحلّ معه عدم
اÿضشوع للششروط القانونية ،ففضش Óعن ا’رتفاع غ ÒاÈŸر ‘ أاسشعار
ب -عضس اŸن -ت -ج -ات ا’سش-ت-هÓ-ك-ي-ة‚ ،د ب-عضس ال-ت-ج-ار يسش-ت-ول-ون ع-ل-ى
الششوارع عارضش Úكّما هائ Óمن ﬂتلف اŸواد الغذائية ،من مواد
طازجة ومواد ّﬁولة واخرى جاهزة.
لكن أاسشوأا ما ‘ اأ’مر أان كث Òمن اŸسشتهلك ’ ،ÚيّÎددون ولو
◊ظة ‘ اقتناء حاجياتهم من عند التجار اŸوسشميّ Úالذين غالبا ما
يتجاهلون أابسشط اŸعاي Òالصشحية وقواعد اأ’من الغذائي ،والذين
يبذلون قصشارى جهدهم من أاجل –قيق نسشبة كبÒة من اأ’رباح،
معتمدين ‘ ذلك على تششجيع ا’سشتهÓك العششوائي الذي يظهره
الصشائمون ،الذين حقيقة ’ يجهلون كون هؤو’ء التجار يتهّربون من
اإ’جراءات اÿاصشة باŸراقبة.
وسشط مثل هذه الظروف‚ ،د صشحة اŸواطن Úمرهونة بفعل
سشلبية القائم Úعلى التجارة على اŸسشتوى اÙلي وطمع التجار،
الذين يحتلون اأ’رصشفة خارج اÓّÙت ،لعرضس ﬂتلف ال ّسشلع على
الّزبائن ،دون مراعاة اآ’ثار السشلبية للششمسس وللغبار اŸتطاير ،ما يعني
أانه كاŸعتاد ،نفسس اŸمارسشات العششوائية التي لطاŸا ميّزت أاسشواق
اŸواد الغذائية واÿضشر والفواكه خÓل ششهر رمضشان ،تعود كل سشنة
دون ان Œد من يردعها“.
ومن ب Úهذه اŸمارسشات ،عادة تغي Òالنششاط التجاري من قبل
بعضس التجار خÓل الششهر الفضشيل ،فمجرد حلولهُ ،تفتح عششرات اإن
 ⁄تكن مئات اŸطاعم واÓÙت اأ’خرى التي توفر اأ’كل ،ليسس
ب -ه -دف ت -وف Òال -ط -ع -ام ل -لصش -ائ -م Úب-ل Ÿم-ارسش-ة نشش-اط آاخ-ر ،ك-ب-ي-ع
جنات والعصشائر و اŸششروبات الغازية ،وإاذا
ا◊لويات التقليدية واŸع ّ
كان البعضس قد – ّصشل على ترخيصس من السشلطات اıتصشة ،فان
كث Òمنهم من يف ّضشلون النششاط ‘ اإ’طار اŸوازي ،حيث يتم عرضس
على اأ’رصشفة طيلة اليوم ،و–ت الششمسس ووسشط الذباب والبعوضس،
م -واد حسش -اسش -ة م-ث-ل ال-ل-ح-وم ب-أان-واع-ه-ا ،ال-ز’ب-ي-ة ،ق-لب ال-ل-وز وخ-ب-ز
الÈيوشس وغÒها ،دون تقدير ما ينجر عليه من اخطار على صشحة
الزبون.

لنعدام شصروط ا◊فظ بتنسس

حجز  69كيلوغراما من ◊وم ،أالبان
وفواكه غ Òصضا◊ة لÓسضتهÓك بالـشضلف

Óم-ن
ك -ث -فت مصش-ال-ح الشش-رط-ة ل -أ
ا◊ضش -ري ب -ب -ل -دي -ة ت -نسس السش -اح-ل-ي-ة
نشش-اط م-راق-ب-ت-ه-ا ل-لمحÓت التجارية
وم -دى ت -ط -ب -ي -ه -ا ل -ل -ق-وان Úاÿاصش-ة
بحفظ السشلع خاصشة تلك التي يكÌ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ط- -لب .وحسشب اŸك -ل -ف
ب -ا’إع Ó-م ،ف -إان ال -ع-م-ل-ي-ة مسشت ع-دة
Óﬁت Œارية منها القصشبات حيث
“كنت من حجز ما يفوق  69كلغ من
ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ال-ف-اسش-دة ،وال-تي ⁄
ت- -ع- -د صش- -ا◊ة لÓ- -سش- -ت -ه Ó-ك حسشب
ال-ف-رق-ة ال-ط-ب-ي-ة وال-ب-ي-طرية ومصشالح

ال- -ن- -ظ- -اف -ة Ãدي -ري -ة الصش -ح -ة ،ك -ون
ششروط تخزينها غ Òمتوفرة “اما
حسشب اŸسشؤوول اأ’مني.
” العثور على
ومن جانب آاخرّ ،
كميات من ا◊ليب والفاسشد وفاكهة
‡ا اسشتلزم حجزها على الفور
الد’ع ّ
م- -ع –ري -ر ﬁاضش -ر ح -ول ال -ت -ج -ارة
ال- -ف- -وضش- -وي- -ة واıال- -ف Úل- -ق -واع -د
ال -ت -ج -ارة ،وح -ف -ظ السش-ل-ع ‘ ه-ي-اك-ل
التÈيد اÿاصشة بها.

الشسلف :و  .ي  .أاعرايبي

بعد أان فاق سصعرها  400دج

أاسضعار اللّحوم البيضضاء تلتهب بسضيدي بلعباسس

ع- - - -رفت أاسص- - - -ع - - -ار ال - - -ل - - -ح - - -وم
البيضصاء ‘ أاسصواق مدينة سصيدي
ب -ل -ع -ب -اسس ارت -ف-اع-ا إا ¤مسص-ت-وي-ات
ق-ي-اسص-ي-ة ،ب-ع-د أان ف-اق ث-م-ن-ها 400
دينار للكيلوغرام ،وهو ما أارجعه
عديد التجار إا ¤إاختÓل معادلة
ال - -ع - -رضس وال - -ط- -لب بسص- -بب كÌة
ال-ط-لب خÓ-ل الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل م-ع
ت-ق-ل-يصس اŸرب Úل-نشص-اط-ه-م بسص-بب
لعÓف وﬂتلف اŸشصاكل
غÓء ا أ
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãزاول-ة نشص-اط ت-رب-ي-ة
الدواجن.
ارت -ف -عت أاسش -ع -ار ال -ل -ح -وم ال-ب-يضش-اء
بشش -ك -ل م -ل-ح-وظ م-ن-ذ ب-داي-ة اأ’سش-ب-وع
ال -ث -الث م -ن شش -ه -ر رمضش-ان ،ح-يث ف-اق
سشعر الكيلوغرام الواحد  380دج على
مسش -ت -وى اأ’سش -واق ال -رئ -يسش -ي -ة Ÿدي -ن-ة
سشيدي بلعباسس ‘ ح Úتعدى عتبة 400
دج ب-ب-اق-ي ال-ب-ل-دي-ات ك-م-ا وصش-ل سش-ع-ره
عتبة  440دج باŸناطق ا÷نوبية للو’ية
كبلديات رأاسس اŸاء ،مرين واŸرحوم،

اأ’م- -ر ال- -ذي أاضش- -ح -ى ي -ه -دد ال -ق -درة
الششرائية للمواطن ‘ ،Úظل ا’رتفاع
اŸسش - -ج - -ل أايضش- -ا ‘ أاسش- -ع- -ار اÿضش- -ر
والفواكه ،حيث ذكر أاحد التجار بسشوق
اÿضش- -ر ب- -وسش- -ط اŸدي- -ن -ة أان ارت -ف -اع
أاسش- -ع -ار ال -ل -ح -وم ال -ب -يضش -اء م -رده ق -ل -ة
اŸن- -ت- -وج وال- -ن- -درة ،ح- -يث ب- -ل- -غ ث- -م -ن
ال-ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-دج-اج ب-ا÷م-ل-ة م-ن
 300إا 320 ¤دينارا ،ناهيك عن مششاكل
‘ التموين بهذه اŸادة اأ’سشاسشية من
الو’يات اÛاورة كسشعيدة وتلمسشان.
وأاضشاف أان العديد من اŸرب Úبالو’ية
ت -خ -ل -وا ع -ن ه -ذا ال -ن -وع م-ن اأ’نشش-ط-ة
الفÓحية بسشبب ا’رتفاع غ ÒاŸسشبوق
‘ أاسش - -ع - -ار أاع Ó- -ف ال - -دواج - -ن ل- -دى
اŸسشتوردين الذين يتحكمون بحسشبه ‘
اأ’سشعار دون أاية رقابة.
هذا وع ÈاŸواطنون ‡ن إالتقتهم
الششعب بسشوق اÿضشر بوسشط اŸدينة
أان اإ’رت -ف -اع ال -ك-ب ‘ Òأاسش-ع-ار ال-ل-ح-وم
ال -ب -يضش-اء ج-ع-ل السش-واد اأ’ع-ظ-م م-ن-ه-م

Áتنع عن إاقتناء هذه اŸادة أاو اإ’كتفاء
ب -ك -م -ي -ات صش -غÒة م-ن-ه-ا ب-ع-د أان ك-انت
ال -دواج -ن سش -ب -ي-ل-ه-م ال-وح-ي-د ل-ت-ع-ويضس
اللحوم ا◊مراء خÓل ششهر رمضشان،
مطالب Úذات الوقت بضشرورة التدخل
الفعلي Ÿصشالح الرقابة للحد من هذه
التجاوزات التي أاضشرت كثÒا بجيوب
اŸواط- - -ن Úخ- - -اصش- - -ة م - -ن ال - -ف - -ئ - -ات
اŸتوسشطة والضشعيفة.
يذكر أان إانتاج اللحوم البيضشاء بو’ية
سشيدي بلعباسس ’ يتعدى  50أالف قنطار
سشنويا حيث سشجلت سشنة  2017إانتاج 41
أالف قنطار فقط اأ’مر الذي يضشطر
ب-ال-ت-ج-ار إا ¤اإ’سش-ت-ع-ان-ة ب-ال-ت-م-وي-ن من
خ-ارج ال-و’ي-ة .ك-م-ا ف-اقت ك-م-ي-ة إان-ت-اج
ال -ب-يضس  14م -ل -ي -ون ب-يضش-ة ،أام-ا إان-ت-اج
ال -ل -ح -وم ا◊م -راء ف -ق-د ب-ل-غ  105أالف
قنطار ،ناهيك  44أالف قنطار من ◊وم
اأ’ب- -ق -ار ،و 3900ق- -ن- -ط- -ار م -ن ◊وم
اŸاعز.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
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«الشصعب» تقف على العملية

عادأت رمضصانية ترسّصخ قيم ألÎأبط
أإلجتماعي ‘ «وأدي مية» بورقلة

يشصهد مفÎق الطرق ببلدية «مدريسصة» و’ية تيارت على
الطريق الوطني رقم  ،90يوميا حاجزا من طرف شصباب متطوعÚ
من ﬂتلف ا’عمار واŸسصتويات الدراسصية ،حيث يقف الشصباب
على مفÎق الطرق ابتداء من السصاعة السصابعة والنصصف مسصاء
لتوقيف اصصحاب العربات’ ،سصيما سصائقي الشصاحنات اŸتجهة
جنوبا ،فيما تسصخر سصيارة ترشصد اŸسصافرين اŸدعوين ب ÚمفÎق
الطرق نحو مطعم تطوع صصاحبه بوضصعه طيلة شصهر رمضصان –ت
لفطار لفائدة عابري
تصصرف الشصباب لتحضص Òوجبات كاملة ل إ
السصبيل.
تيارت :ع-عمارة
أاول الذين –ّدثت «الشسعب» معهم ،ا◊اج
ب -ن ح -وصص وه -و اŸشس -رف ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة
الطهي رفقة الشساب صسو‘ ﬁمد امÚ
صساحب الشسهادة ا÷امعية الذي يتكفل
بغسسل ا’وا Êوتنظيم ا’طباق ،قال« :بأان
قبول فكرة تنظيم موائد رمضسان جاءت
كنتيجة حتمية Ÿا يتميز به سسكان بلدية
م -دريسس-ة م-ن حسس-ن ضس-ي-اف-ة وك-رم وق-ب-ل
ذلك ك -ن -ا ن -ق -دم ا’ف -ط -ار ل -ل -مسس -اف-ري-ن
ك -أاف -راد ب -ب -ي -وت-ن-ا ،وال-ع-م-ل-ي-ة  ⁄ت-ت-ط-لب
›هودا كبÒا بل كلفنا كل شساب بعمل،
فمنهم من يسساعد ‘ الطبخ وآاخر ‘
جمع التÈعات من خضسر وفواكه و–لية
و◊وم وغÒه -ا ،وال -ب -عضص اآ’خ -ر ي -غسس-ل
اأ’وا Êوف -ري-ق م-ه-م-ت-ه ت-ق-د Ëال-دع-اوى
للمسسافرين.
الشساب ﬁمد أام Úصسو‘ قال ،بأانه من
ا’مور التي تأاثر بها ان احد اŸسسافرين
كان ينقل مريضسا اصسيب بحروق من و’ية
بعيدة وتزامن ذلك مع موعد اآ’ذان فلبى
ال -دع -وة ودع -ا ل-لشس-ب-ان ب-ا ،Òÿوم-ن بÚ
الطرائف التي –دث عنها انهم تشسرفوا
بتقد Ëإافطار لسسيدة معتمرة رفقة ابنها
ك- -انت ق- -ادم- -ة م- -ن ال- -ب- -ق- -اع اŸق- -دسس -ة
واف -ط-رت ب-ه-ذا اŸط-ع-م ال-ذي ب-ه ج-ن-اح
Óسسر والنسساء ومصسلى ومكان للوضسوء
ل أ
وقاعة لÓسسÎاحة للسسائق Úالقادم Úمن
بعيد حيث يأاخذون قسسطا من الراحة.

«راف- -قت ج- -ري- -دة الشس -عب» ،الشس -ب -اب
وحضسرت العملية قبيل انطÓقتها ا ¤ما
بعد ا’فطار ،حيث وقفت على توجيه
ال -دع -وة ا ¤السس -ائ-ق Úب-ط-ري-ق-ة ع-ف-وي-ة
ب-ق-ول-ه-م «ت-فضس-ل ل-ت-ف-ط-ر معنا» و»اكسسبنا
ث -واب-ا» ك-م-ا ي-ف-ع-ل ﬁم-د صس-غ Òوم-داÊ
ط -و‹ وغÒه -م ،ف -م -ن اŸسس -اف -ري -ن م-ن
يرحب بالفكرة ومنهم من يعتذر ومنهم
من ’ يتوقف أاصس Óو’ يرد.

من ﬂتلف ألوليات
يجمعهم إأفطار وأحد
ع -ن -دم -ا ق -اربت السس -اع -ة السس -اب -ع -ة و50
دقيقة من مسساء يوم امسص اŒهنا ا¤
مطعم بكري نور الدين الذي قال لنا ،بأان
ال- -ف- -ك -رة ج -اءت م -ن ط -رف شس -ب -اب م -ن
ﬂتلف ا’عمار والذين اقÎحوا على نور
ال-دي-ن ب-أان ي-ن-ظ-م-وا ع-م-ل-ي-ة اف-ط-ار على
مسس -ت -وى ب -ل -دي -ة م -دريسس -ة ال-ت-ي ي-عÈه-ا
الطريق الوطني رقم  90والطريق الو’ئي
رقم  .02واغتنمنا فرصسة ركن اŸسسافرين
لسسياراتهم وشساحناتهم ،قمنا بدردشسة مع
اŸسسافرين وأاولهم كان ﬁمد من تقرت
بو’ية ورقلة الذي قال لنا انه قادم من
هذه اŸدينة متوجها ا ¤و’ية البيضص
ل -ل-ت-ج-ارة ،أام-ا اب-راه-ي-م ق-ادم م-ن ب-ري-ك-ة
ب -الشس -رق ا÷زائ -ري ق-ب-ل دع-وة ا’ف-ط-ار
وفرح بطريقة العزومة وجودة اأ’طباق

التي تقدم خاصسة طبق ا◊ريرة الذي له
Áتاز Ãذاق خاصص.
أام -ا اح -م -د رف -ق-ة صس-دي-ق-ه ق-ادم-ان م-ن
و’ية مسستغا Âجاءا للسسوق اأ’سسبوعية
Ãدريسسة وتزامن إافطارهما Ãدريسسة،
حيث قصسدا اŸطعم مباشسرة دون دعوة
وهو ما ادخل الفرحة على القائم Úعلى
ال -ع -م -ل -ي -ة ،ام -ا صس -ال-ح ال-ق-ادم م-ن و’ي-ة
ال -وادي ف -ق -دم تشس -ك-رات-ه ودع-اوي اÒÿ
ك -م -ا ق -ال ل -ل-مشس-رف Úع-ل-ى ا’ف-ط-ار Ÿا
ت -ل-ق-اه م-ن ح-ف-اوة ا’سس-ت-ق-ب-ال ،ونشس Òان
اŸدعوين فاق عددهم الـ 60فردا وهو
ع-دد م-ت-واضس-ع م-ق-ارن-ة ب-اأ’ي-ام اŸاضس-ية
التي فاق فيها العدد الـ 100صسائم عابر
طريق ،طبعا اأ’طباق تعددت من حريرة
وط-ب-ق رئ-يسص وان-واع سس-ل-ط-ة وط-ب-ق ح-ل-و
و–لية ومنهم من اخذ معه طبقا للسسحور

من مأاكو’ت متعددة وقد صسادف ان عدد
اŸدع- -وي -ن ت -زاي -د ع -ن م -ا ّ” –ضسÒه ـ
يقول صسو‘ ﬁمد ام Úـ فتم ا’سستعانة
ب -جÒان اŸط -ع -م ال -ذي -ن ق -دم -وا ك-ل م-ا
Áلكون للمسسافرين ،بعضص الذين يفطروا
ب -اŸط -ع -م اŸذك -ور اشس-خ-اصص م-ن و’ي-ة
معسسكر جاءوا منذ مدة للعمل ‘ حقول
اÿضس - -ر ول - -يسص ل - -ه - -م م - -أاوى وه- -ن- -اك
اشسخاصص من خارج البلدية يعملون ‘
اıابز ومهام أاخرى يقدم لهم مطعم
ال-رح-م-ة وج-ب-ة إاف-ط-ار ك-ام-ل-ة ب-ع-ي-دا عن
اأ’هل والعائلة.
وع -ن ن -ظ -اف-ة اŸك-ان واŸأاك-و’ت ق-ال
ا◊اج ب- -ن ح- -وصص ان ال -ل -ج -ان ال -ب -ل -دي -ة
ت -ف -ق -دت اŸك -ان ع -دة م-رات وسس-اع-دت
طبيعة اŸكان كونه مطعم مشسهور وبه
مغسسل للمسسافرين ا◊فاظ على النظافة،

خ - -اصس - -ة وأان م- -ت- -خصسصس ‘ Úال- -ب- -ي- -ئ- -ة
والنظافة من اŸتطوع Úيشسرفون عليها.
ﬁمد بن ديدة شساب طموح ذو هندام
ج -ي -د وج -دن -اه ي -غسس -ل اأ’وا Êرحب ب -ن -ا
وطرحنا عليه سسؤوال عن دوره ‘ غسسل
ا’وا ،Êفقال انه يعمل كل شسيء ما دام
‘ سسبيل الله ويكسسب منه ثوابا والعمل
من شسيم اŸنطقة ⁄ ،نتمكن من سسؤوال
ا÷ميع لكون اŸتطوع Úيفوق عددهم
 15شس-اب-ا ول-ك-ن نشس-ك-ره-م رف-ق-ة صساحب
اŸطعم الذي  ⁄يبخل عليهم بشسيء اين
تشسارك نسساء تعملن من الصسباح الباكر
ا ¤غ - -اي - -ة ال - -راب - -ع- -ة مسس- -اء ‘ –ضسÒ
الوجبات ليتكفل الشسباب بالباقي ،طبعا
اŸطعم يقدم كذلك وجبات للمحتاجÚ
Ãدريسسة .

مبارزة العصصا« ،الدامة» و«الدومينو»

ت -ع -ت‘‘ Èال -داي -ر» ع -ادة رمضس -ان -ي -ة ق -دÁة
متجّذرة ‘ اŸوروث الشسعبي لسسكان «وادي
مية» بورقلة إاذ ’ زالت عديد العائÓت
متشسبثة بها Ÿا تعكسسه من قيم الÎابط
والتماسسك اإ’جتماعي.
ويتمثل مشسهد هذه العادة اإ’جتماعية ‘
لقاء يجمع ب Úسسكان منطقة معينة كل ليلة
ب- -ع- -د ان- -ت -ه -اء وقت اإ’ف -ط -ار وأاداء صس Ó-ة
الÎاويح ‘ بيت أاحدهم ،حيث يقوم أاهل
البيت بتحضس Òأاصسناف متنوعة من اأ’طباق
وا◊لويات كل حسسب اسستطاعته على غرار
مشس - -روب الشس - -اي وأاط - -ب - -اق اŸع- -ك- -رون- -ة
وال - -تشس - -يشس - -ي - -ة واıت- -وم- -ة واÙمصس- -ة
واŸرسسوم وهي أاطباق تقليدية تبدع اŸرأاة
الورقلية ‘ طبخها ‘ صسورة متكاملة تشسبه
إا ¤حد بعيد وليمة جماعية.
وت -ت-وا ¤السس-ه-رات ط-ي-ل-ة الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل

من هنا
وهناك

بشسكل دائري عند كل بيت لتقاسسم السسهر
وا◊ك -اي -ات والسس -م -ر وك -ذا ت Ó-وة ال -ق-رآان
ال - - -ك- - -ر Ëوت- - -دب- - -ره وت- - -ب- - -ادل ال- - -قصسصص
واŸعلومات الدينية ومدح الرسسول ﬁمد ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ،إا ¤غاية اقÎاب
موعد السسحور ،حيث يتفّرق اÛتمعون ‘
انتظار موعد جديد ‘ اليوم اŸوا‹ ‘
بيت شسخصص آاخر لتتواصسل تلك السسهرات
ا÷م-اع-ي-ة إا ¤غ-اي-ة ان-ت-ه-اء شس-ه-ر رمضس-ان
اŸبارك.
وبالرغم من تعاقب عدة أاجيال وتداعيات
ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي إا’ أان ع-دي-د سس-ك-ان
أاح- -ي -اء م -دي -ن -ة ورق -ل -ة م -ث -ل «اıادم -ة»
و»سسعيد عتبة» و»بني ثور» و»بني عمران»
و»ب- -ن- -ي ع -ام -ر» وك -ذا سس -ك -ان م -ن -ط -ق -ت -ي
ال - -رويسس - -ات وع Úال - -ب - -يضس - -اء ’ ي- -زال- -ون
ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-ادة ال-رمضس-ان-ي-ة

ملياردير أسصÎأ‹ مسصلم
يتÈع بكل ثروته قبل
وفاته

أألعاب تقليدية تصصنع ألفرجة ‘ ألسصهرأت ألرمضصانية بسصيدي بلعباسس
تشصهد السصهرات الرمضصانية بو’ية
سص- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ع- -ودة م -ل -ف -ت -ة
لل-ع-اب ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي أاضص-حت
ل -أ
’شص-خاصس
Œذب إال-ي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن ا أ
Ãا ‘ ذلك ف - -ئ - -ة الشص- -ب- -اب وح- -ت- -ى
’طفال الذين يتسصابقون كل ليلة
ا أ
÷لسص- -ات «ال -دوم -ي -ن -و»« ،ال -دام -ة»،
ولعبة العصصا وغÒها.

ويرفضسون التخلي عنها Ÿا لها من دور ‘
ت- -ع- -زي- -ز أاواصس -ر اÙب -ة واأ’خ -وة وصس -ل -ة
الرحمي وهي من الفضسائل الروحية للشسهر
الفضسيل.
فسسهرات شسهر رمضسان اŸبارك ’ –لو
للعائÓت الورقلية دون عادة «الداير» لكنها
فقدت طابع «اإ’لزامية» كما كان اأ’مر ‘
اŸاضسي القريب .و–ضسر النسسوة إ’قامة
«الداير» قبل دخول شسهر الرحمة ،حيث
ي -ق -م -ن ب -ت -ن -ظ -ي-ف ال-ب-ي-وت وت-غ-ي Òاأ’واÊ
و–ضس Òاأ’ف -رشس -ة وغÒه -ا ،ك -م -ا أان ه-ذه
ال- -ع- -ادة اŸت- -وارث- -ة ع -ن اأ’ج -داد ت -ع -ط -ي
الفرصسة للنسساء ’سسيما الفتيات ‘ التف ‘
–ضس Òشس -ت -ى أان -واع اأ’ط -ب -اق ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة
والشس -ع -ب -ي -ة م -ن -ه -ا أاو ال -عصس -ري -ة وت -ق-اسس-م
الوصسفات والتلذذ بتذوقها.
ب -اإ’ضس -اف -ة ا« ¤ال -داي -ر» ت -ع -رف م-ن-ط-ق-ة
«وادي مية» عادة أاخرى هي «اŸعروف»
حيث يتم التÈع بالطعام والشسراب لفائدة
اŸصس -ل Úب-اŸسس-اج-د ال-ذي-ن ي-ل-ت-ف-ون ح-ول
مائدته بعد أاداء صسÓة الÎاويح ‘ حلقات
تغمرها أاجواء اÙبة واأ’خوة وكذا عادة
«الذواقة» التي يتم خÓلها تبادل اأ’طباق
ب Úال -ع -ائ Ó-ت ق -ب-ل م-وع-د اإ’ف-ط-ار وك-ذا
صسيام العروسسة ا÷ديدة لرمضسانها اأ’ول
ببيت والديها.
وي - -رى السس - -ي - -د ي - -اسس Úب- -ن راسص (ب- -احث
وﬂتصص ‘ اŸوروث الشس - -ع- -ب- -ي) أان ه- -ذه
العادات القدÁة اŸتوارثة بدأات تختفي
نوعا ما باŸناطق ا◊ضسرية ‘ ح Úأان
عادة «الداير» ’ تزال صسامدة و“يز أاكÌ
اأ’جواء الرمضسانية لسسكان اŸناطق النائية
وال -ري-ف-ي-ة (أان-ق-وسس-ة وف-ران وال-ب-ور وال-ن-ق-ر
وغÒها) ،حيث –تفظ بها و–رسص على
طقوسسها اأ’صسلية.

هذا ا÷دل اŸسستمر إازاء مواقيت الصسيام فّرق ب Úمسسلمي الدول
اإ’سس -ك -ن -دن -اف -ي -ة ،ورÃا ح -رم -ه-م ال-تشس-ار َك ‘ ع-ادات وط-ق-وسص
رمضسان التي ورثوها من ثقافاتهم اأ’صسلية.
اÙاو’ت كثÒة للوقوف على فتوى توحد مواعيد الصسيام ÷ميع
اŸسسلم Úهنا ،لكن يبقى ا’ختÓف قائما ب Óأافق لوفاق فقهي
بشسأان اŸسسأالة.
‘ أاوسسلو تكاد شسمسص الصسيف ’ تغيب ويبقى قرصسها سساطعا أ’كÌ
من  21سساعة ،ومعه تبقى أاسسئلة اŸسسلم Úمعلقة بشسأان مواقيت
الصسيام ،وكذا ا◊ال ‘ العواصسم والبلدان اإ’سسكندنافية اأ’خرى
التي قد “ر فيها اأ’يام
واأ’شس- - -ه- - -ر و’ ت - -غ - -ادر
الشسمسص أابصسارهم.
دورة رياضسية «ﬂتلطة»

تث ـ ـ ـ Òحفيظـ ـ ـة
أŸصصري ـ ـ ـÚ

«أاصسبحت بسسمة طفل إافريقي أافضسل كثÒا من امتÓك وقيادة
سس - -ب- -اي- -در فÒاري بـ  600أال- -ف دو’ر» .ه -ك -ذا ع ÈاŸل -ي -اردي -ر
اأ’سسÎا‹ ورجل اأ’عمال اأ’سسبق ،علي بنات ،عن قناعاته ‘
السسنوات الثÓث اأ’خÒة عقب تشسخيصسه Ãرضص السسرطان .كان
Óفضسل ،فشسعر
بنات يصسف اŸرضص «بالهدية» التي منحته التغي Òل أ
برغبة شسديدة ‘ التخلصص من كل ما Áلك وأاصسبح أاك Ìالتزاما
ب -ال -دي -ن اإ’سس Ó-م -ي ،وأامضس -ى سس-ن-وات-ه اأ’خÒة ‘ ج-م-ع اأ’م-وال
لفقراء اŸسسلم ‘ Úجميع أانحاء العا.⁄
باع بنات جميع شسركاته وسسافر إا ¤منطقة توغو‘ إافريقيا التي
يعا %55 Êمن شسعبها الفقر ،وجمع ‘ السسنوات اأ’خÒة ما يقرب
من  800مليون دو’ر كتÈعات للفقراء.

سصيدي بلعباسس :غ  -شصعدو
’ ت-خ-ل-و السس-اح-ات ال-ع-م-وم-ية واŸقاهي
Ãخ -ت -ل -ف أاح -ي -اء ال -و’ي -ة م -ن ج -لسس -ات
اأ’ل -ع -اب ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ،وه-ي اŸي-زة ال-ت-ي
ع -ادت ل-ل-ظ-ه-ور خÓ-ل السس-ن-وات اأ’خÒة
بعد أان كادت “حى بفعل التكنولوجيا،
ح- -يث ت- -ل- -ح- -ظ ‘ ك- -ل زاوي -ة م -ن زواي -ا
اأ’حياء وبالسساحات العمومية ›موعة
من اأ’شسخاصص وقد التفوا حول طاولة
«الدومينو» وقد أاطلقوا العنان لعفويتهم
‘ ج- -و يسس- -وده اŸرح ح- -ت- -ى السس- -اع- -ات
اأ’و ¤م - -ن الصس- -ب- -اح ق- -ب- -ل أان ي- -فÎق- -وا
ضسارب Úموعدا ‘ اليوم اŸوا‹ ‘ ،حÚ
يفضسل آاخرون أالعاب تقليدية أاخرى على
غرار ما يعرف بـ»الدامة» التي تشسبه نوعا
م-ا ل-ع-ب-ة الشس-ط-ر„ ل-ك-ن ب-ق-واع-د أاسس-هل،
ح-يث تسس-ت-ع-م-ل ف-ي-ه-ا ل-وح-ة ب-ها مربعات
بلون Úوأاغلقة اŸشسروبات الغازية وهي
لعبة ﬁببة جدا لدى فئة كبار السسن ،أاين
يجتمعون حولها لسساعات طويلة ‘ رحلة
بحث عن اللهو بعيدا عن هموم ومشساغل
ا◊ياة.
ك -م -ا –ب -ذ ف -ئ-ة أاخ-رى ‡ارسس-ة م-ب-ارزة

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

«الداير»« ،اŸعروف»و«الذواقة»

بلدية «مدريسصة» بتيارت تفتح مطعما إلفطار أŸسصافرين وعابري ألسصبيل

يصصومون  21سصاعة ..ويربكهم تضصارب ألفتاوى

العصسا وهي اللعبة الشسعبية اأ’ك Ìشسهرة
ل - -دى سس- -ك- -ان اŸدي- -ن- -ة خ- -اصس- -ة ب- -ح- -ي
«قمبيطة» و»سسيدي ا÷ي »‹Óأاين يجتمع
ﬁبو هذه الرياضسة مباشسرة بعد اإ’فطار
‘ أاماكن ﬂصسصسة لذلك ،لتبدأا اŸبارزة
ب Úشس- - -خصس Úي- - -ق- - -وم- - -ان ب- - -ح - -رك - -ات
اسس-ت-ع-راضس-ي-ة خ-ف-ي-فة باسستعمال العصسي،
يسستمتع بها ا◊ضسور ،وهي اللعبة التي

يطمح ﬁبوها إا ¤ترقيتها إا ¤رياضسة
قائمة بذاتها ،خاصسة وأانها أاضسحت Œلب
إاليها الكث Òمن اأ’طفال والشسباب الذين
يجدون ‘ رمضسان فرصسة لتعلم قوانينها
والتدرب على ‡ارسستها.
هذا وتسستحوذ الكرة ا◊ديدية أايضسا على
ح -ي -ز ك -ب Òم -ن السس -ه -رات ال -رمضس -ان -ي -ة
لسس- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق- -ة ،ح- -يث Œم -ع ه -ذه

الرياضسة بﬂ Úتلف الفئات العمرية من
شس- -ب- -اب وشس- -ي -وخ ب -اأ’م -اك -ن اıصسصس -ة
Ÿمارسستها على غرار اŸكان اÙاذي
- Ÿرك-ب  24ف-ي-ف-ري ،السس-اح-ة ال-عمومية
◊ي السساقية ا◊مراء وÃختلف اأ’حياء
واÛم -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ،سس-اع-ات ق-ب-ي-ل
اإ’فطار وبعده ،ومع انتشسار هذه الرياضسة
 ⁄تعد “ارسص بشسكل عادي بل أاصسبحت

تنظم على شسكل دورات ب Úاأ’حياء خÓل
شسهر رمضسان وهو ما خلق روح اŸنافسسة
اŸم -زوج -ة ب -روح اأ’خ -وة واÙب -ة ،أاي-ن
يقوم الفريق اÿاسسر بالتحضس Òللسسهرة
اŸق - -ب - -ل- -ة وج- -لب ﬂت- -ل- -ف ا◊ل- -وي- -ات
التقليدية ،الشساي والقهوة للمشسارك‘ ،Ú
ج- -و يضس- -اع- -ف روح اÙب -ة ،ال -تضس -ام -ن
واأ’خوة ب ÚاŸشسارك.Ú

مع كل رمضسان يحل على اŸسسلم ‘ Úالدول اإ’سسكندنافية يثور
ا÷دل وتك Ìالفتاوى بشسأان مواقيت اإ’مسساك واإ’فطار ‘ بلدان
ترى من النهار أاضسعاف ما ترى من الليل طيلة الشسهر الكر.Ë
وتصسل سساعات الصسيام ‘ بعضص مدن الدول اإ’سسكندنافية أ’كÌ
من  21سساعة ،ويعد نهار شسهر رمضسان لهذا العام و‘ كل صسيف
اأ’طول ‘ هذه اŸنطقة.
وم -ع وف -ود اŸسس -ل-م ÚاŸه-اج-ري-ن ل-ه-ذه ال-دول وازدي-اد ال-ف-ت-اوى
حة
اÿاصسة Ãواقيت الصسيام فيها ،أاصسبحت حاجة اŸسسلمُ Úمل ّ
لفتوى توحدهم ‘ مواعيد اإ’مسساك واإ’فطار.
ﬁمد وكيÓن يشسÎكان ‘ إادارة ﬁل بقلب العاصسمة الÔويجية
أاوسسلو ويتفقان على طرق إادارية تنظم عملهما اليومي ،ولكنهما
يختلفان بشسأان مواقيت اإ’مسساك واإ’فطار ،حالهما حال كث Òمن
اŸسسلم ‘ ÚالÔويج.
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ما زالت أاصسداء موجة
ال- -غضسب ال -ت -ي أاث -ارت -ه -ا
دورة رمضس- -ان- -ي- -ة ل- -ك -رة
القدم داخل القاعة تÎدد ‘ أاوسساط مصسرية ،وذلك على خلفية
السسماح فيها  -للمرة اأ’وÃ - ¤شساركة ’عب Úمن ا÷نسس‘ Ú
اŸباراة الواحدة ،وهو ما رأاى فيه كثÒون «اسستفزازا» Ÿشساعر
اŸصسري ÚخÓل شسهر رمضسان و»Œاه »Óللتقاليد واأ’عراف.
وجاء ذلك عقب اختتام فاعليات النسسخة السسادسسة من دورة «ند
الشس-ب-ا» ال-ري-اضس-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم داخ-ل ال-ق-اع-ة ،ال-ت-ي اسس-تضس-اف-تها
القاهرة للمرة اأ’و ¤برعاية إاماراتية ضسمن فعاليات «دورة ند
الشسبا» الرياضسية لعام  ‘ ،2018إاطار التعاون ب Úاللجنة اأ’وŸبية
اŸصسرية و›لسص دبي الرياضسي.
و‘ سسابقة هي اأ’و ¤من نوعها ،اشسÎط منظمو الدورة وجود
فتاة على اأ’قل كÓعبة أاسساسسية ‘ كل فريق من الفرق اŸشساركة
‘ مبارياتها ،وهو اأ’مر الذي أاثار غضسب متابعÚ
ونشسطاء باعتباره أامرا ’ يليق بحرمة
شس - -ه- -ر رمضس- -ان Ÿا
تتطلبه لعبة كرة
ج -ري -دة
م
القدم من تÓح
ة ت- -عّ- -ودت ء خاصسق
ي
واحتكاك ’ يل
ن-
ك- -ك- -ل سص - -خصصيصس فضصا  ،ف- -ي -ه
بفرق ﬂتلطة.
Ë
ت

ح فطوركم
صص ّ

““الشصعب““ ضص- -ان ال- -ك- -ر نحاول
ة
م
لشص- -ه- -ر ر ن-وع-ة وغ-ن-يŸ -واط -ن
ري -ف ا
ت
ك-ان م-
ي “يز
أار ن خ- -لل -ه -ا ت -ع ل-ي-د الت
والعا⁄
ام -ل-ع-ادات وال-ت-ق الوطن
م-ن-اطق
ب-ا
ﬂت-ل-ف قاطبة.
سصلمي
ا إ
’

مائدة
الفطور
اŸكّونات

مقلوبة ألباذ‚ان
ا÷بنة مع الكرÁة ونضسيفها إا ¤صسينّية الّدجاج،
ونقّدمها سساخنًة إا ¤جانب اأ’رّز.

قلب أللوز

كيلوغرام من الباذ‚ان.
كوب ونصسف من اأ’رز اŸغسسول واŸصسّفى.
حّبة كبÒة من البصسل ،مفرومة بشسكل ناعم.
خمسسة وعشسرون غراماً من الزبدة.
كوب من الزيت للقلي.
أاربع مÓعق صسغÒة من اŸلح.
ملعقة صسغÒة من بهار الفلفل ا’أسسود.
أاربعمائة غرام من ◊م العجل اŸفروم بشسكلٍ
خشسن
ثÓث مÓعق كبÒة من الطماطم اŸصسÈة.
رشّسة من مسسحوق القرفة.
مكّونات التزي:Ú
نصسف كوب من اŸك ّسسرات اّÙمصسة.
طريقة التحضصÒ
ق ّ
طعي حبات الباذ‚ان إا ¤شسرائح ،بحيث يكون
سُسمك الواحدة منها يسساوي سسنتيمÎا ً واحدا ً ،ثّم
رشّسي ملحاً عليها ’سستخراج اŸاء منها ،ودعيها
ل -ب -عضص ال -وقت .صس ّ -ف -ي شس -رائ -ح ال-ب-اذ‚ان م-ن
اŸاء.
أاذيبي الزبدة ‘ إاناء على النار ،وشسّوحي فيها
البصسل إا ¤أان يكسسب اللون الذهبي .أاضسيفي
اللحم اŸفروم ،وقّلبيها حّتى يتغّير لونها ،ثم
ودعي اللحمة على نار متوسسطة ريثما تنضسج
بشس -ك ٍ -ل ت-اٍم .أاب-ع-دي اإ’ن-اء ع-ن ال-ن-ار ،وأاضس-ي-ف-ي
اأ’رز على اللحم .أاضسيفى الطماطم ،والفلفل
اأ’سسود ،والقرفة ،واŸلح ،ثّم قلّبي اŸكّونات
جّيدا ً.
ضسعي طبقة من شسرائح الباذ‚ان ‘ إاناء عميق،
وضسعي فوقها طبقة من خليط اللحمة واأ’رز.
أاعيدي الكّرة بتكرار الطبقات إا ¤أان تنتهي كّل
الكمّية على أان تكون الطبقة العلوّية من شسرائح
الباذ‚ان .اسسكبي اŸاء وغ ّ
طي الوعاء ،وضسعيه
على نار هادئة لنصسف سساعة ،أاوإا ¤أان ينضسج
اأ’رز بشسكلٍ تاٍم .اقلبي اإ’ناء ‘ طبق التقد،Ë
ثّم انÌي على الوجه اŸك ّسسرات اّÙمصسة.

صصدور ألّدجاج بالبقسصماط

اŸقادير
لكيلومن السسميد اÿشسن
كيلو سسكر
 300غ الزبدة
ماء زهر
 2ليمون
كمية من اللوز مطحون خشسن
حبات من اللوز للتزي ÚوÁكن تعويضص اللوز
بالكاوكاو أاوالفول السسودا.Ê
طريقة التحضصÒ
ن -ب -دأا ب -وضس-ع السس-م-ي-د ‘ إان-اء ك-ب ،Òنضس-ي-ف ل-ه
نصسف كمية السسكر ،والسسمن ونحكه باليد جيدا
حتى يتداخل الزبدة مع السسميد ،نبدأا برشص ماء
الزهر على اÿليط ولكن من دون إاغراقه أاو
عجنه أ’ن اŸراد أانه Ÿا نضسعه ‘ اŸول يتثبت
عليه من دون أاي يكون عجينة.
ت -قسس -م ال -ك -م-ي-ة ل-نصس-ف Úوت-أاخ-ذي م-ول ال-ف-رن
دائري أاو مسستطيل – ،طي عليه نصسف الكمية
وبسسمك  7ملم أاو أاقل يوزع فوقه اللوز اŸطحون
واللى يكون مبلل قلي ‘ Óماء الزهر ويعاد وضسع
ال -نصس -ف اŸت -ب-ق-ي م-ن خ-ل-ي-ط السس-م-ي-د ،يسس-وى
السس - -ط- -ح ج- -ي- -دا ب- -ال- -ي- -د وي- -ق- -ط- -ع ب- -السس- -كÚ
Ÿسس -ت -ط -يÓ-ت وي-زي-ن ك-ل مسس-ت-ط-ي-ل ب-ح-ب-ة ل-وز
ويدخل إا ¤الفرن لينضسج من –ت وŸا –مر
ا÷وانب طفي الفرن من –ت واشسعلي من فوق
حتى يحمر.
من جهة أاخرى يتم –ضس Òالشسربات بالسسكر
اŸتبقى بحيث يكون اŸكيال كالتا‹ :لكأاسص من
السسكر يوضسع  4كؤووسص من اŸاء ونضسيف شسرائح
من الليمون ويÎك فوق النار ليغلي بحيث يذوب
السسكر وتنقسص الكمية إا 3 ¤كؤووسص يعني ’ يجب
أان تكون الشسربات سسميكة ،وبالتحديد يÎك 15
دق- -ي- -ق -ة م -ن ب -دأا ال -غ -ل -ي -ان ويÎك ل -يÈد .وŸا
تخرجي ا◊لوى من الفرن ضسعي  2مÓعق من
ماء الزهر فوق الشسربات الفاترة وضسعيها على
ق -لب ال -ل -وز السس -اخ -ن ح -ت-ى ي-تشس-رب-ه-ا وات-رك-ي-ه
يتشسربها وقدميه قطع ‘ صسحن التقد Ëمع
الشساي.

اŸكّونات
بيضستان كبÒتا ا◊جم.
ملعقتان من ا◊ليب ال ّسسائل.
كيلو من صسدور الّدجاج.
كوب بقسسماط.
كوب جبنة تشسيدر.
نصسف كوب من الكرÁة ا◊امضسة.
طريقة التّحضسÒ
نسسّ - - -خ- - -ن ال- - -ف - -رن
بحرارة  200درجة،
ون -ده -ن ال ّصس -ي -ن ّ-ي-ة
ب-ق-ل-يٍ -ل م-ن الّ-زيت.
ن-خ-ف-ق ال-ب-يضص مع
بسص
ان -م ال -ل -ه
ا
ب
إاضس- - -اف- - -ة اŸل- - -ح
د
ي
وي
تو
ق-د ت يا الغنجة يا ع -ل -ى ال-
ن
ب
والبهارات .نضسع
ي
ص
ص
ل-Á
بن
ع -ل -ي ة ....رح-ت-ي ب ت العاصصمة ..يت اول-ي
الّ- - - -دج - - -اج ‘
ك
ه
ا
د
.
ا
ا ب -ال -
ل م-ا
ل-ف-ال
و
.قصصت
ق
ل
ص
ي
ص
ت
ا
م
ال -ب -يضص ث-م ‘
ي
ع
ل
ت
ل
ا
..
ي
صص
وت -ف -ي ذاك ال -ق -ل .ان-ا م-ن ح-بك حتي كليمة ..ك شصحال
البقسسماط،
.
ك
و Êحل‹ .ب‚...يب Ÿي  -ط-ال سص-ق-ام-ي. ..جودي
ع
ط
ون- -ر ّصص ق-
.
م
ب
ة
...ن-ك-ت-ب-و ل -غ-ي-تك
ن
ر
ف
ل
ا
ة
ي
ن
ي
س
ص
‘
الّدجاج
ك
ت
ّ
ا
ب...
ونشسوي الّدجاج فيه مّدة
نصسف سساعة حّتى يتغّير لون
ي .نخلط
الّدجاج إا ¤اّللون الذهب ّ
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‘ اليوم الوطني للفنان

الثق ـ ـ ـا‘

وقفة على أإحؤإل أإهل إلثقافة وإلفن
‘ ظل قؤإن– Úمي حقؤقهم  ...دإر لقمان على حالها
أإيّ تعريف للفّنان؟
أاسشامة إافراح
لطاŸا كان تعريف اŸصشطلحات واŸفاهيم نقطة
ضش -ع -ف مشش -ه -دن -ا ال-ث-ق-ا‘..مشش-ه-د ي-ع-رف إاطÓ-ق
ال ّصشفات واألحكام بّ– Óكم ول دّقةُ ‘ .عجالة،
ارتأاينا أان نبحث عن مÓمح تعريف للفنان..ا÷واب
األك Ìششيوعا« :هو ذاك الذي يقّدم فّنا» ،ما يحيلنا
ع -ل -ى سش -ؤوال آاخ -ر :وم -ا ه -و ال -ف-ن؟ وه-ن-ا نصش-ط-دم
Ãط-اط-ي-ة وضش-ب-اب-ي-ة ك-بÒت ‘ Úال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ف-ن،
وبالتا‹ بالفنان ،فكيف نسشتطيع التفريق ب Úالفنان
وغÒه؟
أاحيانا ،يكون اŸسشار معكوسشا« :الفن هو ما ينتجه
الفنان» ،هو ما نسشمعه عادة حينما يتعلق األمر
بأاششخاصض ُيّتفق على كونهم فنان ،Úولكن ،هل ما
يقّدمه الفنان من إانتاج أاو «إابداع» هو بالضشرورة
فن؟؟؟ وهكذا ‚د أانفسشنا مرة أاخرى ‘ نفسض
ا◊لقة اŸفرغة.
ك -ثÒة ه -ي األسش -ئ -ل -ة ال -ت -ي Áك-ن ط-رح-ه-ا ‘ ه-ذا
الصشدد ،وبنفسض طريقة التفك :Òإاذا كانت العÈة
بالعمل الفني ،كيف نسشمي من يششارك ‘ إا‚از
عمل فني وهو ليسض فنانا؟ مث ،Óيتطلب إا‚از
األع -م -ال السش -ي -ن -م-ائ-ي-ة ال-كÈى ع-ددا ضش-خ-م-ا م-ن
األششخاصض باختÓف وظائفهم وموقعهم من سشلسشلة
اإلنتاج ،فهل Áكن القول إاّنهم جميعا فنانون؟ وإان
 ⁄يكن األمر كذلك ،فكيف “كّنا من التفريق بÚ
الفنان وغ Òالفنان؟
‘ غياب تعريف يلقى إاجماعاÁ ،كننا تلّمسض عدد
من الصشفات Œتمع ‘ الفن ،منها:
صش -ف -ة ال -بشش -ري-ة :ال-ف-ن ه-و نشش-اط إانسش-ا ،Êب-ع-ب-ارة
أاخرى هو مرتبط باإلنسشان دون غÒه.
صشفة ا◊ ّسشية :الفن ح ّسشي وجدا ،Êأاي أانه يخاطب
ا◊واسضّ وال -وج -دان وال -ع -اط -ف -ة .و‚د ‘ م-ع-ج-م
اŸعا Êا÷امع أان الفن هو« :جملُة الوسشائل التي
يسش -ت -ع -م -ل-ه-ا اإلِنسش-ان إلِث-ارة اŸشش-اع-ر وال-ع-واط-ف
وب-خ-اصش-ة ع-اط-ف-ة ا÷م-ال ،ك-ال-تصش-وير واŸوسشيقى
والشش -ع -ر» ،وه -و أايضش -ا« :م -ه -ارة ٌ َي -ح ُ-ك ُ-م -ه -ا ال-ذوُق
واŸواهب».
صش -ف -ة ا◊رف -ي -ة واŸه -ارة :ل -ط -اŸا ارت -ب -ط ال -ف -ن
ب -ا◊رف -ي -ة واإلت -ق -ان ،ح-ت-ى أان اŸرادف األج-ن-ب-ي
للكلمة مششتق من الÓتينية  Arsالتي تعني التحكم
ال-ت-ق-ن-ي واŸه-ارة وأاح-ي-ان-ا اŸوه-ب-ة .ك-م-ا ن-قول ‘
اللغة العربية إان فÓنا تف ‘ األمر أاي مهر فيه.
ولنتوّقف قلي Óعند هذه النقطة :إاذا كان ا◊ر ّ
‘
هو أاصشل الفنان ،فلماذا ل نعت Èأاصشحاب ا◊رف
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ف-ن-انÚ؟ وŸاذا ‚ده-م ي-ت-ب-ع-ون وزارة
السشياحة وليسض وزارة الثقافة؟
أاما صشفة اإلبداع فعليها اختÓف :يجب التفريق بÚ
م- - -ف - -ه - -وم - -ي اإلب - -داع  Créativitéواÿلق
 ،Créationفالفنان ل يخلق ششيئا جديدا من
عدم ،وإا‰ا يششكل صشورا وأاعمال غ Òمأالوفة ‘
توليفات من مواد أاو صشور مأالوفة ،وذلك باعتماد
اÿيال ،ولعلنا ‚د هذه الفكرة ‘ مقولة أارسشطو:
«الفن يقّلد ال ّ
طبيعة».
كل هذا يقودنا إا ¤مفهوم آاخر هو «دمقرطة الفن»،
فبعد خروج «الفن» من دائرة التقنية (أاو «تكني
 »Tekhneب- -اإلغ- -ري- -ق- -ي- -ة) ،واŸه- -ارة ا◊رف- -ي -ة
واإلتقان ،وهو ما ّŒلى ‘ الفن اŸعاصشر وما جاء
به من Œريدية ،توسّشعت الدائرة لتششمل عددا أاكÈ
م- -ن أاشش- -ك- -ال ال- -ت- -ع- -ب ،Òوب -ال -ت -ا‹ ع -ددا أاك Èم -ن
«اŸبدع »Úالذي اعُتÈوا بذلك «فنان..»Úولكن أا⁄
تعّمق «دمقرطة الفن» من التخّبط الذي يغرق فيه
إادراكنا لهذا اŸفهوم؟
‘ األخ ،Òوحتى ُنبقي على بصشيصض نور يرششدنا ‘
هذا التيه ،نسشتششهد بقول ليو تولسشتوي ‘ ،كتابه
الشّش -ه« Òم -ا ه -و ال -ف -ن؟»« :ق -ي -م -ة ال -ف-ن ل ت-ق-اسض
Ãقياسض ›رد كنظريات علم ا÷مال مث ً
 ،Óبل
بصشلته بالناسض واŸبادئ السشامية التي ل بد منها
◊ياتهم ،ل Áكن Œريد الفن من مفهوم الفضشيلة».
حينذاك ،ق ّسشم تولسشتوي الفن إا« ¤طيب ،خبيث،
وزائ- -ف»..وم -ا دم -ن -ا  ⁄نصش -ل إا ¤ت -ع -ري -ف ل -ل -ف -ن
والفنان ،فلنتمّن على األقل أان ل يكونا من النوعÚ
الثا Êوالثالث.

أايام قبل اليوم الوطني للفنان ،نحاول ‘ هذا العدد من ملف «الششعب الثقا‘» التعريج على وضشع الفنان ا÷زائريÃ ،ا يحمله
’بداعية والتمكينية ،اŸكتسشبات ا’جتماعية ،ا÷انب النقابي
من إايجابيات وسشلبيات ،كما طرحنا أاسشئلة تتعلق بالبيئة ا إ
والتنظيمي ،وطبعا «قانون الفنان» ،هذا ا◊اضشر ‘ أاما Êوخطابات الفنان ،Úالغائب على أارضض الواقع.

الفنانة التششكيلية «ششفيقة بن دا‹ حسش:»Ú

إلؤظيفة ضسمانة أإسساسسية ’سستمرإر إلفنان ‘ إلعطاء وإإ’بدإع
Ãناسشبة إاحياء اليوم الوطني للفنان
‘  8ج- -وان م- -ن ك- -ل سش- -ن -ة ،ت -ب -ق -ى
’سش-ئ-ل-ة ت-ط-رح ن-فسشها
›م-وع-ة م-ن ا أ
ب - -إا◊اح وت - -ت - -ك ّ- -رر م - -ع ق - -دوم ه- -ذه
ال-ذك-رى،ه-ل ح-ق-ق ال-ف-نان ا÷زائري
ك -ل اŸط -الب ال -ت -ي ك -ان ي -ط-م-ح إال-ي-ه-ا
وط -الب ب-ه-ا م-ن-ذ زم-ن ب-ع-ي-د ،وه-ل م-ا
’ن من مكاسشب كفيل
قدم له حتى ا آ
بحمايته اجتماعيا ودافع على اŸزيد
من العطاء؟
قسشنطينة  /أاحمد دبيلي
ه -ذه اإلشش -ك -ال -ي-ة ،أاع-دن-ا ط-رح-ه-ا ‘ ه-ذه
اŸن-اسش-ب-ة م-ن ج-دي-د ع-ل-ى ب-عضض ال-ف-ن-انÚ
ال -تشش -ك -ي -ل -ي Úب -اع -ت -ب -اره -ا ف -ئ-ة م-ه-م-ة ‘
اÛتمع من خÓل ما قدمته ‘ ›ال الفن
التششكيلي من أاعمال ‡يزة أابرزت جانبا
من العطاء الفني ا÷زائري ونششره خارج
حدود الوطن ،فكان العتذار والتحفظ عن
اإلجابة ألسشباب أاو ألخرى؟ وهو ما يبقي
مرة أاخرى عÓمات السشتفهام معلقة إا¤
إاششعار أاخر؟
الفضشول اŸهني جمعنا بالفنانة التششكيلية «
ششفيقة بن دا‹ حسش »Úعلى هامشض السشهرة
التي نظمها متحف سشÒتا نهاية األسشبوع
اŸنصشرمÃ ،ناسشبة الحتفال باليوم العاŸي
للطفولة أاعدنا طرح نفسض السشؤوال لكن هذه

اŸرة كانت اإلجابة.
‘ بداية حديثها ،قالت بأان قضشية الفنان
بصش- -ف- -ة ع- -ام- -ة وال- -تشش- -ك- -ي -ل -ي ع -ل -ى وج -ه
اÿصش -وصض ه -ي قضش -ي -ة ›ت -م -ع ب-ال-درج-ة
األو ¤ويجب أان –ظى بالعناية الكافية
حتى Áكن عÓج اŸوضشوع من جذوره..
وأاضشافت« ،بن دا‹ حسش »Úبأان الفنان وهو
‘ أاوّج عطائه ل Áثل ‘ حد ذاته عائقا
ب- -األسش- -اسض ،غ Òأان ت- -ق -دم ه -ذا األخ‘ Ò
العمر هو اŸششكلة التي –تاج إا ¤عÓج،
ألن الفنان ‘ هذه اŸرحلة من حياته يفقد
الثقة ويÎاجع عن العطاء إاذا  ⁄يجد ما

يعينه على مششاكل ا◊ياة؟.
وأاعطت ﬁدثتنا أامثلة حية عن مثل هذه
ا◊الت اŸؤوسشفة ‘ ›تمعنا وهي “ثل
م-رارة ي-ع-يشش-ه-ا ال-ف-ن-ان و ي-ت-ح-م-ل ت-ب-ع-ات-ه-ا
Ãفرده ،فالعمل أاو الوظيفة القارة والثابتة
وم-ا ي-ت-ب-ع-ه-ا م-ن ح-ق-وق ك-ال-راتب والتغطية
الجتماعية وا◊ق ‘ تقاعد Îﬁم هو ما
يضشمن العيشض الكر Ëللفنان الذي ل يتوقف
عن العطاء ‘ اÛال الفني ول يحول دونه
حائل.
وتضش -ي -ف ب -أان ان -ت-م-اء ال-ف-ن-ان إا ¤م-ؤوسشسش-ة
خÓل حياته اŸهنية هو ضشمان السشتمرار

الفنانة القديرة بهية راششدي لـ«الششعب» :

‘ ا◊ياة بكل أاريحية ،و‘ نفسض الوقت هو
دعم ‘ مسشعاه ‘ ‡ارسشة فنه بكل روح ثقة
Óب- -داع،
ب - -ل واألك Ìم- -ن ذلك ه- -و داف- -ع ل - -إ
فالفنان العامل أاو اŸوظف يلعب دوره على
أاحسشن وجه وهو Áارسض نششاطه اليومي بل
يكون له الدور الكامل ‘ اÛتمع الذي
ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ه ف-ي-ب-ق-ى ع-ل-ى اتصش-ال دائ-م م-ع
ﬁي -ط -ه وه -ذا م -ن خÓ-ل ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ي
يربطها مع الغ‡ Òا يجعله متقد الضشمÒ
ول ي- -ج- -ه -ل م -ا ي -دور ح -ول -ه م -ن إاح -داث؟
واعتÈت هذه الفنانة أان عدم انتماء الفنان
ا ¤مؤوسشسشة او وظيفة ما هو من األسشباب
الرئيسشية التي تؤودي بالفنان إا ¤النطواء
على نفسشه ‘ أاغلب األحيان فيفقد الثقة
‘ اÙيط يتوقف عن اإلبداع معللة ‘
ذات السش -ي -اق ،م-ك-ام-ن ه-ذا اŸشش-ك-ل ال-ذي
Áيز الفنان عن باقي أافراد اÛتمع كونه
ي -ت -م -ت -ع ب -ره -اف -ة ا◊سض وإاÁان -ه ب -ال -ق -در
فالفنان ـ كما أاضشافت ـ Á ⁄تهن هذه اŸهنة
ب وصشدق الهام باعتبارها منحة
إال عن ح ّ
ربانية ،ل دخل إلرادة البششر فيها  ،مششÒة
‘ األخ Òأان العمل يبقى وحده الضشامن
ل -ل-ف-ن-ان ‘ السش-ت-م-رار ‘ ال-ع-ط-اء وت-ق-دË
األفضشل ‘ اÛال الفني بعيدا عن ا◊اجة
وال -ف -اق -ة ال -ت -ي ق -د ت -عÎضض سش -ب-ي-ل-ه ل-و ⁄
ي -ح -ت -اط اÛت-م-ع ل-ت-حسش Úوضش-ع-ه وق-ط-ع
السشبيل أامام كل األسشباب التي تقف أامام
عطاءه وإابداعه.

يجب إإسسناد إŸسسؤؤوليات إإ ¤أإهلها

’ بد من تضشافر ا÷هود من أاجل النهوضض بالفن ا÷زائري

ت-رى ال-ف-ن-ان-ة ال-ق-ديرة بهية راششدي
’مرين ‘ ا÷زائر،
بأان الفنان يعا Êا أ
بسش -بب Œاه -ل اŸسش-ؤوول Úل-ه ،م-ؤوك-دة
أان ه -ذه ال -ف -ئ -ة – ⁄صش -ل إا ¤ي -وم-ن-ا
ه-ذا ع-ل-ى ج-م-ي-ع ح-ق-وق-ه-ا ،و ⁄تصشل
إا ¤اŸك -ان -ة ال -ت -ي تسش -ت -ح -ق -ه -ا ،ح -يث
أاصش -ب -ح ال -ف -ن -ان ي -ع -م -ل ب -دون م-ق-اب-ل
’جل جمهوره ،وطالبت بهية راششدي
أ
بضش-رورة إاسش-ن-اد اŸسش-ؤوول-ي-ات إا ¤أاه-لها
وتضش -اف -ر ا÷ه -ود م -ن أاج -ل ال -ن -ه-وضض
بالفن ا÷زائري..
عنابة :هدى بوعطيح

أاكدت الفنانة بهية راششدي ‘ حديث مع
«الششعب»على أاهمية أان يضشع الفنان يده ‘
ي- -د اŸسش- -ؤوول م- -ن أاج- -ل ال -ث -ق -اف -ة وال -ف -ن
ا÷زائري ،Úوتقد Ëعمل يرضشي ا÷مهور،
والذي ح Úيقابل ششاششة التلفاز يكون على
ي-ق Úب-أان-ه سش-يشش-اه-د ع-م Ó-ف-ن-ي-ا ج-زائ-ري-ا
ناجحا ،هنا ـ تضشيف راششدي ـ بأان اŸسشؤوول
على قطاع الثقافة Áكنه القول بأانه قام
بدوره على أاكمل وجه ،وقدم رسشالته إا¤
جانب الفنان ،واللذان هما ›Èان على
خدمة الفن ا÷زائري خدمة لهذا الوطن
أايضشا.

«برإمج تلفزيؤنية بعيدة عن إ÷ؤدة»

الفنانة بهية راششدي قالت بأانه علينا أان
نتسشاءل اليوم عن مكانتنا وسشط هذا الزخم
الفني الهائل ع Èالعا ⁄الذي يقدم –فا
ف -ن -ي -ة يسش -ت -م -ت -ع ب -ه -ا ا÷م -ه -ور ،سش -واء ‘
ال -ت -ل -ف-زي-ون أاو ‘ اŸه-رج-ان-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة،
بحيث يكون على يق Úبأانه سشيمتع جمهوره

بأاعمال –مل Ÿسشات فنية رائعة ،و‘ هذا
الصشدد أاعابت الفنانة راششدي على ما يقدم
من برامج تلفزيونية ،قائلة بأاننا بعيدين كل
البعد عن ا÷ودة ،وبأان الكم موجود إال أان
ا÷ودة غائبة ‘ أاغلب األعمال ،وتسشاءلت
عن قيمنا وثقافتنا وهويتنا ،بحيث أانه على
العائÓت ا÷زائرية حŒ Úلسض أامام ششاششة
التلفزيون تتمتع Ãا يقدم لها من برامج.
وأاكدت على أان الفنان ‘ ا÷زائر يجب أان
يكون ششخصشية اسشتثنائية ،وقدوة للجميع ‘
كÓمه وثقافته ،حيث يجب أان تسشلط عليه
األضشواء بكل احÎام وإاعجاب ،أاما إان مر
مرور الكرام فهول يعت Èفنانا ،مششÒة إا¤
أان ه - -ذا األخ Òي- -جب اسش- -ت- -ذك- -اره ‘ ك- -ل
مناسشبة ،وتكرÁه ولو بكلمة طيبة ،وهو ما
يكاد يغيب ‘ ا÷زائر ـ حسشب اŸتحدثة ـ
ح -يث إان ك -ي-ان ال-ف-ن-ان ي-ن-ه-ار وÁوت م-وت-ا
بطيئا يوميا.
ودعت ال -ف-ن-ان-ة ال-ق-دي-رة ب-ه-ي-ة راشش-دي إا¤
ضشرورة إاسشناد اŸسشؤووليات إا ¤أاهلها ،على

اعتبار أانه ل يششعر بالفنان إال الفنان «وما
يحسض با÷مرة غ ‹ Òعفسض عليها» كما
قالت ،ومن ُتسشند له الأمور عليه أان يتحّمل
اŸسش - -ؤوول- -ي- -ة ك- -ام- -ل- -ة دون خ- -وف أاوت- -ردد
أاوبروتوكولت أاثناء اتخاذ القرارات ،مؤوكدة
‘ ذات السش -ي -اق أان -ه ع -ل -ى ا÷م -ي -ع –م -ل
اŸسشؤوولية ،حتى نصشل على األقل إا‘ 30 ¤
اŸائة ◊مل تسشمية فنان.
كما أاششارت إا ¤دور الإعÓم ‘ نقل هموم
ومششاكل الفنان ا÷زائري بكل مصشداقية،
إا ¤الرأاي العام ،على اعتبار أان الفنان ل
Áكنه أان ينقل مششاكله بطريقة فوضشوية،
ول -يسض ل -ه ا◊ق ‘ رف -ع لف -ت -ة ل -ل -م-ط-ال-ب-ة
بحقوقه ألنه ليسض لديه قانون يحميه ،حيث
أاصشبح يعمل بدون مقابل ألجل جمهوره.

«إليؤم إلؤطني للفنان فرصسة إ’برإز
أإهدإفنا إŸسستقبلية»

وب -خصش -وصض ال -ي -وم ال -وط -ن-ي ل-ل-ف-ن-ان ق-الت
الفنانة بهية راششدي إانه بالنسشبة لها يوم

كباقي سشائر األيام ،على اعتبار أان الفنان ⁄
يتحصشل بعد على جميع حقوقه و ⁄يصشل
إا ¤اŸكانة التي يسشتحقها ،مششÒة إا ¤أان
ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -ف-ن-ان ه-وع-ي-د ب-ال-نسش-ب-ة
Óششخاصض الذين –ّقق حلهم ،وللششريحة
ل أ
الذين لهم باع ‘ هذا اŸيدان ،كما أانه عيد
ل-ل-ف-ن-ان Úال-ك-ب-ار ال-ذي-ن ي-ح-ت-ف-ل-ون ب-هم لرد
الع -ت -ب -ار ل -ه -م وت -ك-رÁه-م ت-ك-رÁا Ãع-ن-ى
الكلمة.
واعتÈت الفنانة القديرة بهية راششدي هذا
ال-ي-وم ف-رصش-ة ل-ت-ق-د Ëحصش-ي-ل-ة سش-نة كاملة،
وإابراز األهداف اŸسشتقبلية واألعمال التي
تلم ششمل الفنان ا÷زائري ،ل سشيما بÚ
ا÷يل القد Ëوا÷ديد ،كما أانه يوم يجتمع
ف -ي -ه ال -ف -ن-ان-ون ‘ أام-اك-ن خ-اصش-ة وت-دششÚ
مسش -اح -ات أاو فضش -اءات خ -اصش-ة ب-ه-م ،ح-ت-ى
نكون ‘ الصشورة Ãعنى الكلمة ـ تقول بهية
راششدي ـ فالفنان ‘ ذلك اليوم هو من يصشنع
ا◊دث ،ب- -أاه -داف -ه اÙق -ق -ة ومشش -اري -ع -ه
اŸسشتقبلية واحتكاكه مع الششباب الواعد،
وتقد Ëكتب عن سشÒته الذاتية ،مششÒة اإ¤
أانه بهذه الصشورة يجب الحتفاء بالفنان،
وليسض من خÓل دعوته إا ¤قاعة والحتفال
به ع Èفرقة موسشيقية وفقط.
ب -ه -ي-ة راشش-دي أاك-دت أان ال-ف-ن-ان ا÷زائ-ري
ليسشت له ثقافة الدفاع عن بعضشه البعضض ،أاو
ال -دف -اع ع -ن ال -ق-ان-ون ال-ذي ي-ح-م-ي شش-ب-اب
اŸسشتقبل على وجه اÿصشوصض ،قائلة بأان
ا÷ي-ل ال-ق-د Ëم-ن ال-ف-ن-ان Úن-اضش-ل-وا ألج-ل
ف-ن-ه-م م-واك-بﬂ Úت-ل-ف ال-ظ-روف ب-ح-ل-وها
ومرها ،وبالرغم من أانهم حققوا ‚احات
كبÒة ،إال أانهم  ⁄يصشلوا إا ¤بعد إا ¤قمة
العطاء, .

الثق ـ ـ ـا‘
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الفنان التششكيلي عبد الرحمان بختي

’نتاج الفني
اŸؤوسشسشات الثقافية سشبب ركود ا إ

واقع كارثي ومكتسسبات بعيدة كل البعد
عن طموح الفنان ا÷زائري
أاكد «الطيب ﬁمد دهيمي» اıرج السشينمائي ÷ريدة «الششعب» ،أان الوضشع ا◊ا‹ هو
أاقرب من الكارثة إان  ⁄تكن كذاك ،فا÷ميع يقول «يتكلم عن الفنان و ⁄يتمّ التطرق
يوما إا ¤حياة إانتاجه ،فالفنان كباقي الناسس الذين يقدمون للحياة ابتكارات وإانتاجا
’ن يقدم عمله
’خر أ
مبنيا على أافكار مفيد للفرد واÛتمع ،مؤوكدا أان الفنان يحتاج هو ا آ
يوميا للجمهور» .ولكن يضشيف « ⁄نر هذا قط ،نظرا لبÒوقراطية اŸؤوسشسشات الثقافية
وكيفية تسشيÒها ،فالتأامل الفني مربوط بعÓقات واضشحة ب Úالفنان واŸؤوسشسشة اŸنتجة،
ولليوم هذه العÓقة تعيشس ضشبابا وتذبدبا وسشط فراغ قانو Êيعطي لكل واحد منهما
حقه».

قسشنطينة :مفيدة طريفي

فالكث Òمن اŸبدع ،Úهجروا اŸؤوسصسصات
نتيجة لهذه ا◊الة ،فالركود سصببه اŸسصÒ
ل -ل -م -ؤوسصسص-ة ول-يسس ال-ف-ن-ان ،مسص-ؤوول Úب-دون
مشصروع فني للمؤوسصسصة والذي
ي- -ع- -ت Èدل- -ي- -ل ع- -ل -ى سص -ي -اسص -ة
الÈيكو’ج اÈŸمج مند زمن،
فالفنان اليوم يسصبح ب Úحلمه
وواق- -ع- -ه و’ أاح- -د ق -ادر ع -ل -ى
ق- -رارات اسص -ت -ع -ج -ال -ي -ه ‘ م -ا
يخ ّصس النهوضس بالقطاع ،حيث
أاك- -د ﬁم -د ال -ط -يب ده -ي -م -ي
«ع-ل-ى أان ال-ن-هضص-ة ال-ث-ق-اف-ية ’
تهم أاحد بل بالعكسس ا÷مود
و’ حراك تربط ا÷ميع».
ف - -ال - -واق - -ع ا◊ا‹ ل - -ل - -ف - -ن- -ان
ا÷زائري  ⁄ولن يتغ Òمسصاره الفني ما
دامت اŸؤوسصسصة الفنية تسص Òبطريقة إادارية
ف Óمسصتقبل للفن والفنان ،فجل الفظاءات
الثقافية تغلق نشصاطها على السصاعة الرابعة،
أاليسس هذا بعجيب ؟ تتصصرف وكأانها مؤوسصسصة
إاداري -ة ح -ت -ى اآ’ن اŸؤوسصسص -ات تسص -ي Òف-وق
صصÓ- -ح- -ي- -ات اŸؤوسصسص- -ات اأ’خ -رىŸ .اذا؟
اآ’ن؟ أ’ن سصياسصة الÈيكو’ج هي الصصح’ ..
رؤوي -ة و’ مشص -روع ث -ق -ا‘ واضص -ح ،ف -ال -وزارة
تتعامل مع الفعل الثقا‘ من باب اإ’دارة
فقط ،فالفن ـ حسصبه ـ تقابله ا◊رية بدون
حرية –رك اŸنتوج الفني ’..ثقافة و’
ف- -ن..ه- -ذا وق- -د رأاى اŸت- -ح -دث «أان وضص -ع
السصينما ‘ ا÷زائر كارثي للغاية فكم من
صص -ال -ة م -غ -ل-ق-ة؟ أال-يسس ه-ذا ج-رÁة ‘ ح-ق
اإ’بداع ؟ أاليسس هذا اغتيال للحلم؟ على أاي
مكتسصبات يتحدثون؟ وأاين هي؟ ’ مدارسس
لتكوين الفني ..و’ معاهد متخصصصصة لكل
أانواع التكوين الفني إا ¤اŸوسصيقى ومدرسصة
الفنون التشصكيلية القريبة من ا’نهيار هي
أايضصا ،مادامت اŸؤوسصسصة الثقافية يسصاء لها
ب-ه-ذا ال-ن-م-ط ف Ó-مسص-ت-ق-ب-ل ل-لفنان اŸبدع،

م- -ؤوك- -دا م- -وق -ف -ه Ãث -ال أان -ه ◊د اآ’ن نصس
تنظيم التعاونيات اŸسصرحية ›مد إان ⁄
أاق - - -ول غ Òم - - -وج- - -ود ،فضص Ó- - -إا ¤مسص- - -ار
اÙارب الذي يقوم به اŸؤويدون لتعاونية..
ال- -ك- -واغ- -ط..ال- -ك- -واغ- -ط ،وال- -رق- -اب- -ة غÒ
اŸباشصرة هذه التي أانهكت
ك - -ل ط - -ام - -ح ‘ ت- -أاسص- -يسس
التعاونية ،فلماذا كل هذه
ال- -ع- -راق -ي -ل؟ مضص -ي -ف -ا إا¤
ا’ح- -ت- -ك -ار اŸم -ارسس م -ن
طرف الوزارة سصيما فيما
ي- -خ ّصس ال- -ت- -م- -وي -ل ،وه -ذه
نقطة مهمة ومهمة جدا ‘
م -ا ي -خصس اإ’ن-ت-اج ال-ف-ن-ي،
ح -يث ه -ن -اك ع -دة ه -ي -آات
ت-ت-دخ-ل ‘ اإ’ن-ت-اج ال-ف-ني،
حيث نّوه قائ« Óأاليسس هذا
ع -بث»؟ وصص -ورة ال -ه -ي -م -ن -ة ال -ك -ام -ل -ة ع-ل-ى
القطاع؟ Ÿاذا كل هده العواقب؟ و’ ندري
م - -ن ي - -ق - -رر ‘ إاع - -ط - -اء الضص- -وء اأ’خضص- -ر
للمشصروع؟ هل هو إانسصان مثقف أاو شصخصس
م -ا ي -ع-وم ه-و وه-اوي-ت-ه ع-ل-ى حسصب م-زاج-ه
فالثقافة اليوم بحاجة إا ¤إاصصÓح جذري،
إاصصÓح يشصارك فيه كل اŸبدع ،Úواإ’دارة
وظيفتها هي أان تواكب اŸشصروع وتسصÒه،
مشصددا على أانه يوم ننتهي من هيمنة اإ’دارة
على كل شصيء يومها نقول أانا باخرة ا÷زائر
Áكنها أان تأاخذ البحار.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ‚د ،يضص -ي-ف ق-ائ« :Ó-أان
مديرو اŸسصارح ’ يعينون بشصرط مسصبق،
على غرار إالزامية النتائج و–قيق اأ’هداف
اŸسص -ط-رة ب-ح-يث إان-ه-م ’ ي-خضص-ع-ون ل-ع-ق-د
يلزمهم بذلك ،معتÈا أان اŸدراء ’ يÈحون
م -ق -اع -ده -م ب -السص -ن -وات دون أان ي -ح -ق -ق -وا
أاهدافا ،كيف ’ وهم بدون مشصروع فهذا هو
ح -ال اŸسص -رح ال -ي -وم وم-ن ق-ب-ل وسص-يسص-ت-م-ر
ب- -دون شصك .ال- -عÓ- -ق- -ات ا÷ه- -وي -ة وال -و’ء
وخدمة اأ’شصخاصس هم مقياسس ا’ختيار..
’ب- -د أان ي- -ع- -ود اŸسص- -رح وك- -ل ال- -فضص- -اءات
الثقافية ‹ أاهلها».

رئيسس مكتب ا–اد الكّتاب ا÷زائريÚ
ببومرداسس ﬁمد بن عجال لـ«الششعب»:

بطاقة الفنان ’ تعكسس قيمة اŸبدع

انتقد رئيسس مكتب ا–اد
الكتاب ا÷زائري Úلو’ية
بومرداسس ﬁمد بن عجال
” من خÓلها
اŸعاي Òالتي ّ
م - -ن - -ح ب - -ط - -اق - -ة ال - -ف- -ن- -ان
ل-ل-ن-اشش-ط ‘ ÚاŸي-دان ال-تي
قال عنها «أانها بعيدة “اما
’ب- -داع- -ي- -ة
ع- -ن اŸع- -اي Òا إ
وال-ق-ي-م-ة ال-ف-ن-ي-ة للمبدع،
بل هي خاضشعة لتوجهات
وأاه - - -داف رئ- - -يسس اÛلسس
’داب
ال -وط -ن-ي ل-ل-ف-ن-ون وا آ
والسش- - -ائ - -ري - -ن ‘ ف - -ل - -ك - -ه،
وال-دل-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-ييع
ال -ت -ي ع -ول -ج ب -ه -ا اŸل -ف ب -رف -ع أاقÓ-م م-غ-م-ورة
وﬁاولة تقدÁها إا ¤مصشاف الفنان Úالكبار
عن طريق بطاقة ’ يخرج دورها عن السشماح
بحضشور العروضس الفنية كما قال..
بومرداسس..ز /كمال
ق -ب -ل ه-ذا ال-ن-ق-د اŸوج-ه ل-ع-م-ل اÛلسس وط-ري-ق-ة
تصص -ن -ي-ف وتسص-ل-ي-م ب-ط-اق-ة ال-ف-ن-ان ،ثّ-م-ن ‡ث-ل ا–اد
الكتاب اŸكاسصب التي حّققها الفنان ا÷زائري ‘
ﬂتلف اÛا’ت واأ’نشصطة وكذا طريقة التكفل
اŸهني وا’جتماعي من ﬂتلف اŸؤوسصسصات ،معتÈا
أان «ا’هتمام بفئة الفنان Úأاصصبح أاحسصن حاليا مقارنة
مع السصابق ،حيث كان هذا اأ’خÁ Òوت ‘ صصمت
بعد سصنوات من اإ’بداع وإادخال الفرحة إا ¤بيوت
ا÷زائ- -ري ،Úن- -اه -يك ع -ن ال -ظ -روف ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
واŸهنية الصصعبة بسصبب غياب الدعم والراتب القار
وحتى التقاعد وا◊ماية الصصحية ،أ’ن ا◊ياة بدون
فنان ـ يقول بن عجال ـ ليسصت حياة كما أان اÛتمع
يرتقي ويتأانسصن بواسصطة الفن والفنان.Ú
وبالتا‹ فإان –سصن الظروف اŸهنية وا’جتماعية

ا’متيازات التي حصسل عليها
الفنان ’ –فظ كرامته

أاّكد رئيسس اŸكتب الو’ئي بتيبازة
ل–Ó- - -اد ال- - -وط- - -ن- - -ي ل- - -ل- - -ف- - -ن - -ون
ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ع-ب-د ال-رح-مان بختي
ع -ل -ى ال -ت -ف -اوت ال-ك-ب ÒاŸسش-ج-ل ‘
وضش -ع -ي -ات ال -ف-ن-ان Úب-ا÷زائ-ر م-ن
ح -يث ال -ع -ط-اء واŸسش-ت-وى اŸع-يشش-ي
وخدمة الثقافة الوطنية ،مششÒا
إا ¤كون النمط الفني اŸتبع يسشاهم
مسش -اه -م -ة ف -ع -ال -ة ‘ –دي -د ه-ذه
الوضشعية.
تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السص- - -ي- - -اق ،ق - -ال
ال -ف -ن-ان ال-تشص-ك-ي-ل-ي ع-ب-د
الرحمان بختي بأاّن بعضصا
’‰اط الفنية توفر
من ا أ
ل-ل-م-ن-تسص-ب Úإال-يها هامشصا
ك - - -بÒا م - - -ن ال - - -نشص- - -اط
وال -ق -درة ع -ل -ى ال -ع -ط -اء
لربح معركة الكرامة كما
هوالشصأان بالنسصبة للطرب
والغناء مث ،Óفيما تعتÈ
أا‰اط أاخ - - - -رى م - - - -قÈة
للفنان Úالذين ’ يكادون
ي - -ت - -ح- -ول- -ون إا ¤أاشص- -ب- -اه
ف -ن -ان ’ Úغ Òب -ال -ن -ظ -ر إاﬁ ¤دودي -ة
ع -ط -ائ -ه -م وت-وفÒه-م ل-ل-خ-دم-ة لصص-ال-ح
اŸتلقي كما هوالشصأان بالنسصبة للمسصرح
وال- -ف- -ن وال- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ي ،ب- -ح- -يث ي -ج -د
اŸنتسصبون لهذين النمطÃ Úعية أا‰اط
ف -ن -ي -ة أاخ-رى صص-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ الÎوي-ج
وال -تسص -وي -ق Ÿن -ت -ج -ات-ه-م ‡ا ي-عّ-رضص-ه-ا
للكسصاء ويج Èالفنان على تقبّل واقع
ال -ب -ط -ال-ة اŸق-ن-ع-ة ،وي-ف-رز ه-ذا ال-واق-ع
–ول ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -ن -انŸ Úرح -ل -ة
ال-نسص-ي-ان وال-ت-ه-م-يشس ب-ال-رغم من كونهم
شصخصصيات مؤوثرة ‘ اÛتمع وبوسصعها
ت- -غ- -ي Òال -ع -دي -د م -ن الصص -ور السص -ل -ب -ي -ة
والعادات غ Òا◊ضصارية.
’ج -راءات اŸت -خ -ذة م -ن ط -رف
وع- -ن ا إ
’داب ،قال
اÛلسس الوطني للفنون وا آ
ب -خ -ت -ي ع -ب-د ال-رح-م-ان ب-أاّن ذلك ي-ع-تÈ
مكسصبا– ،قق بعد نضصال طويل ،ويجب
تثمينه .إا’ أاّن هذه الهدية  ⁄ترق إا¤
اŸسصتوى الذي يتطلع إاليه الفنان بالنظر
إا ¤كون العديد من الفنان ’ Úيحوزون
ع- -ل- -ى م- -داخ- -ي- -ل م- -ال -ي -ة –ف -ظ ل -ه -م

م - - - -ن خÓ- - - -ل اإ’ج- - - -راءات
اŸت -خ -ذة م -ن ق -ب -ل ال-وزارة
ال -وصص-ي-ة ق-د يشصّ-ج-ع ال-ف-ن-ان
على اإ’بداع وتقد Ëمزيدا
م- -ن اإ’سص- -ه- -ام- -ات لÎق- -ي- -ة
اŸشصهد الثقا‘ الوطني..
ب - -ال - -ع - -ودة إا ¤دور ن- -ق- -اب- -ة
ال - -ف - -ن - -ان Úا÷زائ - -ري‘ Ú
الدفاع عن مطالب اأ’سصرة
ال-ف-ن-ي-ة وإايصص-ال انشص-غا’تهم
ال- - - -ي - - -وم - - -ي - - -ة وب - - -اأ’خصس
ف-ن-ان-وو’ي-ة ب-وم-رداسس ،أاك-د
رئيسس مكتب ا–اد الكتاب
«أان النقابة  ⁄تعد فاعلة ‘
اŸيدان و ⁄تقدم بدور يذكر ،وحتى ملف بطاقة
الفنان فهي تبقى مبادرات شصخصصية للمعني Úرغم
ا◊ديث اŸتكرر من قبل ‡ثلي النقابة ومنهم عبد
القادر حدوشس عن فتح مكاتب “ثيلية للنقابة ‘ كل
الو’يات لتسصهيل عملية التواصصل مع اŸمارسص Úورفع
انشص -غ-ا’ت-ه-م اıت-ل-ف-ة ل-ل-ج-ه-ات ال-وصص-ي-ة ،ك-م-ا دع-ا
Ãناسصبة إاحياء اليوم الوطني للفنان اŸصصادف لـ8
جوان من كل سصنة «إا ¤ضصرورة مواصصلة ا’هتمام
باأ’سصرة الفنية والناشصط ‘ Úكل ا◊قول اإ’بداعية
بتشصجيع اإ’نتاج وفتح الفضصاءات الفنية أامامهم وإالزام
اŸؤوسصسص-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-رسص-م-ي-ة والقنوات اإ’عÓمية
خاصصة التلفزيون بالتعاون مع الفنان Úمن موسصيقي،Ú
مسص- -رح- -ي ÚوغÒه- -م وشص- -راء إان- -ت- -اج- -ه- -م ب- -د’ م -ن
ا’سص-ت-ع-ان-ة ب-اأ’ع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة اأ’جنبية وحتى بفنانÚ
أاج -انب م -ث  Ó-إ’ح-ي-اء ال-ت-ظ-اه-رات ال-وط-ن-ي-ة ال-كÈى
واŸهرجانات التي –ط من قيمة اŸبدع ا÷زائري
وŒعله دائما يحسس بالتهميشس ونقصس ا’هتمام وكلها
عوامل تؤوثر سصلبيا على اŸسصÒة اإ’بداعية للفنان
على حد قوله.

كرامتهم .وأاشصار بختي إا ¤كون بطاقة
’ن ي-ت-حصص-ل ع-ل-ى
ال -ف-ن-ان ال-ت-ي ت-ؤوه-ل-ه أ
الضص- -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ل -يسصت ت -أاشصÒة
’قصصاء
لÓنتقال من مرحلة التهميشس وا إ
’ّن اŸداخ-ل
إا ¤م -رح -ل -ة رّد ا’ع -ت-ب-ار أ
اŸال -ي -ة Ÿع -ظ-م ال-ف-ن-ان ’ Úت-ت-ي-ح ل-ه-م
إام- -ك- -ان- -ي- -ة دف- -ع ا’شصÎاك -ات اÿاصص -ة
ب -الضص -م -ان ’ج -ت -م -اع -ي ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إاّن
وضصعية الفنان تبقى مصصنفة ‘ درجة
غ Òال - -ع- -ادي- -ة ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤اÿدم- -ة
اŸعنوية الكبÒة التي يقدمها للمجتمع،
‘ ح ’ Úيزال اÛتمع ’ يقّدر القيمة
’خطر من ذلك كله
ا◊قيقية للفن ،وا أ
كون اÙسصوبية القائمة
وع - -دم الÎك - -ي - -ز ع- -ل- -ى
م-ع-اي Òواضص-ح-ة اŸعا⁄
’ن- -ت- -ق- -اء ال- -ف- -ن- -ان‘ Ú
ﬂت -ل -ف ال -ط-ب-وع خÓ-ل
ال -ت-ظ-اه-رات ال-ع-م-وم-ي-ة
ك -م-ا ه-والشص-أان ب-ال-نسص-ب-ة
لسص - - -وق ال - - -ف - - -ن ال - - -ذي
اح -تضص -ن -ت-ه دار ال-ث-ق-اف-ة
ب- -ال -ع -اصص -م -ة م -ؤوخ -را ’
تزال تنخر جيد العائلة
الفنية با÷زائر و’ تزال
تفوح منها رائحة نتنة ’
تشصّرف عائلة الفنان Úو’ تضصمن للفن
وظيفته الرئيسصية كناطق رسصمي باسصم
ثقافة اÛتمع ليبقى الفنان بذلك يعاÊ
من كوابيسس متعددة ومتشصعبة.
وعن معاي Òالنجاح والÎقية والنظر ا¤
اآ’ف -اق ب -ن -ظ -رة اي -ج -اب -ي -ة ـ ي -ق -ول ع -ب -د
ال -رح -م -ان ب -خ-ت-ي ـ «أاّن احÎام ا÷م-ه-ور
وإاتقان العمل واŸثابرة و–دي الصصعاب
ت -ع-ت Èع-وام-ل رئ-يسص-ي-ة ل-لÎق-ي-ة و–ق-ي-ق
ت -ط -ور م -ل -ح -وظ’ ،سص -ي-م-ا وأاّن ال-ف-ن ه-و
وظيفة شصريفة تهدف إا ¤تنوير اÛتمع
م-ن ح-يث الÎق-ي-ة ا◊ضص-اري-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
اأ’م -ر ال -ذي ي -ج Èال -ف -ن -ان ع-ل-ى ت-ق-دË
اŸزيد من العطاء والصص Èعلى الصصعاب
اÙتملة دون ا’كÎاث بقيمة ا’متيازات
اŸك -تسص -ب -ة وال -ت-ي ت-ب-ق-ى دون ت-ط-ل-ع-ات-ه،
وي -ب -ق-ى ا÷د وال-نشص-اط اŸت-واصص-ل سص-م-ة
ب-ارزة وك-ف-ي-ل-ة ب-ت-غ-ي Òوضص-ع-ي-ة الفنان من
حالة البؤوسس وا◊رمان إا ¤حالة النفاذ ‘
اÛتمع من خÓل توف Òخدمات ثقافية
وت -رف -ي -ه -ي -ة راق -ي -ة ت-ت-م-اشص-ى وال-ت-ق-ال-ي-د
اŸوروثة».
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وما خفي أاعظم..
الثامن من جوان أاواليوم
ال-وط-ن-ي ل-ل-فنان ،مناسصبة
ت -ع -ود ك -ل سص -ن -ة وم -ع -ه-ا
ا’لتفاتة الرسصمية وغÒ
الرسصمية للفنان واأ’ديب
والشص- -اع- -ر وأ’ح- -وال- -ه- -م
وانشصغا’تهم ،وتطلعاتهم
لوضصع أافضصل وإانتاج أاوفر
وج-م-ه-ور وشص-ع-ب-ي-ة أاك.È
وال -ث -ام -ن م -ن ج-وان ه-و
أايضص-ا م-ن-اسص-بة ’سصتذكار
بقلم :حبيبة غريب
البعضس من الذين رحلوا
ولتكر Ëالبعضس اآ’خر أاو ا◊ديث عن من يصصارعون
اŸرضس وا◊اجة ‘ صصمت بعيدا عن اأ’ضصواء .وكذلك
هو موعد للوقوف على واقع الكث Òمن الذين يحاولون
بحكم موهبتهم وشصغفهم ا’سصتمرار ‘ اÛال الفني
واأ’دبي والتواصصل مع جمهورهم ،ولو من خÓل سصهرات
أاو لقاءات وملتقيات أاو مهرجانات ،تقام من ح Úآ’خر أاو
‡ن يسص -ع -ف -ه -م ا◊ظ ويسص -ل -ط ع-ل-ي-ه-م اإ’عÓ-م خ-اصص-ة
السصمعي البصصري أاضصواءه.
ق -د شص -ه -دت السص -ن -وات اأ’خÒة تسص -ج -ي -ل ال -ع -دي-د م-ن
اŸكاسصب التي حققت والتي أاعادت نوعا ما البعضس من
ا’ع -ت -ب -ار ل-ل-ف-ن-ان ا÷زائ-ري وال-ت-ي ك-ان أاه-م-ه-ا سص-لسص-ل-ة
ال -ت-ك-رÁات ب-وسص-ام ا’سص-ت-ح-ق-اق ال-وط-ن-ي ال-ت-ي أاسص-داه-ا
رئيسس ا÷مهورية للعديد من الفنان ÚواŸثقف Úدون أان
ن- -نسص- -ى ب -ط -اق -ة ال -ف -ن -ان وإادراج -ه ‘ سص -ج -ل الضص -م -ان
ا’جتماعي وسصجÓت الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف
وا◊قوق اÛاورة التي تسصعى Ÿسصاعدة البعضس على
–صصيل عائدات انتاجاتهم اإ’بداعية والفنية...
لكن ،و‘ غياب قانون الفنان وركود نشصاط النقابات
واŸؤوسصسص -ات ال -ت -ي “ث -ل -ه ،وان -ع -دام ال -ت-ك-ف-ل اŸسص-ت-م-ر
بانشصغا’ته ومسصاعدته على اإ’نتاج الفني والفكري على
الظهور والتواصصل مع ا÷مهور ودعم أافكاره ومواهبه،
تبقى هذه اŸكاسصب اŸسصجلة عبارة عن ا÷هة البارزة
÷بل ا÷ليد ،تظهر للعيان جمالية ا’هتمام اŸناسصباتي،
اŸنحاز لطبع أاو آاخر من الفنون ،أاو لفنان أاو آاخر لغاية
‘ نفسس القائم Úعلى تنظيم اŸناسصبات والتظاهرات
الفنية ’ غ ‘ ،Òح Úما خفي من جبل ا÷ليد هذا
أاعظم ،إاذ هو يغطي واقع مرير ◊ياة صصراع مسصتمر من
اأ’جل البقاء ،مصص Òاإ’بداع واŸوهبة فيه غالبا اإ’همال
والتهميشس والّÓمبا’ة .ويخفي مصص Òالفنّان نفسصه ،حÚ
يغدر به الّزمن وينهشصه اŸرضس وتهلكه ا◊اجة ف Óيناله
حينها سصوى زيارة اŸسصؤوول– Úت أاضصواء الكامÒات أاو
ب -ي -ان ت -ع -زي -ة ب -ع -د اŸم -ات يسص -ت -ذك -ر خصص -ال-ه وعصص-ره
الّذهبي..
ويبقى ينطبق على العديد من الفنّان ‘ Úا÷زائر اŸثل
الشّص- -ع- -ب- -ي «ع- -اشس مشص- -ت -اق “رة وم Úم -ات ع -ل -ق -وا ل -ه
عرجون».

اŸلحن والعازف عمر رفاسس لـ«الششعب»:

فراغ بالسساحة الثقافية ‘ ظّل سسياسسة «الصسوصسيال»

عن وضشعية اŸلحن ÚواŸؤولف Úبوهران ‘
ظّ-ل ال-واق-ع ال-ذي ي-عÎي اŸشش-ه-د ال-ثقا‘
وال-ف-ن-ي ،ي-ق-ول ع-م-ر رف-اسس« :ن-حن ششبه
منسشي ‘ ÚاŸششهد ا÷زائري ،مثلنا مثل
ب -اق -ي ال -ف -ن -ان ÚواŸشش -اه ÒاÎÙف‘ Ú
›ا’ت- - -ه - -م ،م - -ن ّ- -وه - -ا إا ¤أاّن اŸط - -ربÚ
اŸبدع ÚاÙلي Úيعانون من ضشغوطات
’حباط ونهب
مزمنة ،يأاتي ‘ مقدمتها ا إ
ا◊قوق.
وهران :براهمية مسشعودة

ع- -ل- -ى ضص- -وء ذلك صصّ- -ن- -ف رف- -اسس «ال -ت -ك -وي -ن
اŸوسص -ي -ق-ي وال-ف-ن-ي بصص-ف-ة ع-ام-ة ضص-م-ن أاه-م
ال -ق -ط -اع-ات ال-ت-ي ت-ع-ا Êالسص-ل-ب-ي-ة وال-ت-ج-اه-ل
والÓمبا’ة التي طالت جميع اÛا’ت وأادت
إا ¤انخفاضس اŸسصتوى» ،مشصّددا على القول
«ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ت -دارك اأ’م -ر ونسص -ع -ى إا ¤ح -ل
اŸشصكÓت قبل فوات اأ’وان».
كما اعت Èأايضصا أانّ «الفنان ا÷زائري حاليا هو
ذاك ا◊اضصر الغائب العالق ‘ عا ⁄اÛهول،
ال -ذي  ⁄ي -ج -د ل -ن -فسص -ه م -ك -ان -ا ،رغ -م ال-ف-راغ
اŸوجود ‘ السصاحة الفنية» ،و’ عجب يؤوّكد
ّﬁدث -ن-ا« ،إان وج-دن-اه صص-اب-را م-ت-مسص-ك-ا ب-ق-وة
العزÁة ،يحاول أان يثبت وجوده بكل الوسصائل
اŸتاحة ،وإان كانت شصبه منعدمة».
وفيما يتعلق باŸكتسصبات اÙققة ‘ القطاع،
ق - -ال رف - -اسس لـ»الشص- -عب» :أان- -ا ’ أارى ‘ ه- -ذه
اŸنجزات التي –ققت خÓل الفÎة السصابقة
أاية مزايا قد تكون ‘ صصالح الفنان أاو تطوير
القطاع وتعزيز الرسصالة الثقافية والفنية وإابراز
اŸواهب اإ’بداعية التي تنعم بها ا÷زائر.

وعدنا مّرة أاخرى نتسصاءل عن غياب الفن
ا÷زائ -ري ع -ن السص -اح -ة ال -ع -رب -ي -ة خ-اصص-ة ‘
وسص- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م وال- -فضص- -ائ -ي -ات ال -ت -ي ت -ع -د
ب -ال -عشص -رات ،ح -يث أاوضص-ح ن-فسس اŸصص-در ب-أاّن
ال - -قضص - -ي - -ة ه- -ي أاو’ قضص- -ي- -ة ن- -قصس الÈام- -ج
واŸه -رج -ان -ات وال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ع-ل-ى
عكسس الدول اÛاورة ،خصصوصصا ‘ ظل غياب
وا’رتقاء به.
الدعم اŸادي واŸعنوي

على النخبة اŸثقفة أان تخلق التغيÒ

ا◊راك الذي يعلن عنه ب Úالفينة
واأ’خرى› ،رد ﬁاولة «لتغطية
الشسمسس بالغربال»

ونّوه ‘ سصياق متصصل إا ¤أانّ ا◊راك الذي تعلن
عنه بعضس ا÷هات اıتصصة أاو اŸعنية بأامور
الفن والفنان ب Úالفينة واأ’خرى ،هو ›رد
ﬁاول-ة «ل-ت-غ-ط-ي-ة الشص-مسس ب-ال-غ-رب-ال» ،وشصّدد
على أاّن هذه اŸؤوسصسصات ’ تخدم سصوى مصصالح
بعضس اŸسصؤوول Úوتسصي Òما Áكن تسصي Òمن
 Óا÷ي-وب و–ق-يق
ف-ع-ال-ي-ات ،ال-غ-اي-ة م-ن-ه-ا م -أ
مآارب ومصصالح شصخصصية ضصيقة.
 ...وعن السصبب الرئيسصي Ÿعاناة الفنان حاليا،
أاجاب« ،جزءا كبÒا من اŸسصؤوولية يتحملها هو
نفسصه ،فأاحيانا كثÒة ‚د أاّن الفنان بحد ذاته
ي -ت -خ -ل -ى ع -ن م -ب-ادئ-ه وق-ي-م-ه ف-ق-ط م-ن أاج-ل
ا◊صصول على لقمة عيشس يقتات منها» ،وتابع
بالقول :رسصالتي اليوم هي كفانا من الصصوصصيال
‘ اÛال ال -ف -ن -ي وي -جب ع -ل -ي -ن-ا أان ن-ح-ارب
ال- -فسص- -اد ال- -ذي ي- -ط- -ول ›ال- -ن- -ا وأان ’ تÎك
السصاحة مفتوحة لكل من هبّ ودّب».

وأاّكد اŸلحن والعازف ،عمر رفاسس ›ددا أاّن
اŸب -ادرة ي-جب أان ت-أات-ي م-ن ال-ن-خ-ب-ة اŸثّ -ق-ف-ة
وال- -ف- -ن- -ان Úأان- -فسص- -ه- -م ل- -كسص- -ر ه -ذا ا◊اج -ز
واŸشصاركة ‘ صصناعة الفّن ،إاضصافة إا ¤دور
ال- -دول- -ة ‘ خ- -ل- -ق م- -ع- -اه- -د ل- -ت- -دريسس ال -ف ّ-ن
واŸوسصيقى والتمثيل وغÒها من أانواع الفنون
وعلومها.
ودعا ‘ اÿتام إا ¤تعزيز النشصاطات الثقافية
وتصص -ن-ي-ف ال-ف-ن-ان Úحسصب اÛا’ت وإاع-ط-اء
الفرصس للشصباب اŸبدعﬂ ‘ Úتلف الفروع
ال -ف -ن-ي-ة ،ن-ح-وخ-ل-ق م-ي-زة ت-ن-افسص-ي-ة مسص-ت-دÁة
ل-ل-ن-ه-وضس Ãك-ان-ة ال-ث-قافة ا÷زائرية وتصصدير
اŸنتج الثقا‘ إا ¤أابعد من حدوده‡ ،ا قد
يخلق سصياحة ثقافية وفكرية متمّيزة.
Óشص- -ارة ،ي- -ع- -د ع- -م- -ر رف- -اسس أاح- -د أاه -م
ل - -إ
اŸوسص -ي -ق -ي ÚاŸع -اصص -ري -ن ،م -ل -ح -ن وع -ازف
جزائري ،عشصق آالة العود وتأالق فيها ،اأ’مر
ال- -ذي ف- -ت- -ح أام- -ام- -ه آاف -اق -ا واسص -ع -ة ‘ ›ال
ال-ت-ل-ح ،Úوه-و ال-ذي ت-ت-ل-م-ذ ع-ل-ى ي-د ع-م-القة
اŸوسصيقى الوهرانية ،أابرزهم الراحل بÓوي
الهواري واŸوسصيقار هÓل ﬁمد ،إا ¤جانب
أاسصاتذة آاخرين من أامثال الباي بكاي وقويدر
بركان.
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الÈوفيسسور شسا‘ بلقاسسم يحّذر من تاأث Òالتبغ على اÿصسوبة ويكشسف:

 30باŸائة مناإصصابةاإألزواإج بالعقم ‘اإ÷زاإئر سصببهاإلتدخÚ
^ سصحبة واحدة من الشصيشصة تعادل تدخ 80 Úسصجارة ‘ اليوم

ألعدد
١٧٦٦١

معلومـــــات هاّمة

فوائد البطيخ األحمر للمرأاة ا◊امل

^ تنشصيط ا÷هاز اŸناعي:
حّذر الÈوفيسصور شصا‘ بلقاسصم ﬂتصض ‘ طب النسصاء والتوليد بوهران من تأاث Òالتدخ Úعلى اÿصصوبة لدى الرجل ي-ع-ت Èأل-ب-ط-ي-خ أألح-م-ر غ-نيًا
Ãادة أل - -ب - -ي - -ت - -ا ك - -اروتÚ
’زواج بالعقم ‘ ا÷زائر سصببه التدخ.Ú
واŸرأاة ،مؤوكدا أان  30باŸائة من إاصصابة ا أ
أŸضصادة للتأاكسصد ،وألتي
يتوفى أ÷ن ‘ Úبطن أمه.
ألتبغ يقلل من جودة أ◊يوأنات أŸنوية ت -ت -ح ّ-ول ع-ن-د دخ-ول-ه-ا
وقّدم ألÈوفيسصور شصا‘ نصصائح
لدى ألرجل ،معتÈأ ألتدخ Úعامل من أ÷سص- -م أإ ¤ف- -ي -ت -امÚ
ل‚اب وقد «أ» ،و–سص -ن وت -نشص -ط
ألعوأمل أŸؤوثرة ‘ تأاخ Òأ إ
للموأطن Úبضصرورة أإلقÓع عن
يكون سصببا ‘ ألعقم بسصبب ما يحتويه أ÷هاز أŸناعي ألذي
أل - -ت - -دخ Úوت - -وع - -ي - -ة ألشص- -ب- -اب
من موأد سصامة تؤوثر سصلبا على أÿصصوبة .ي- - -ت- - -أاث - -ر خ Ó- -ل فÎة
وأŸرأه -قÃ Úخ -اط -ر ألسص-ج-ائ-ر
لج-ه-اضض أ◊م - - - -ل ،و–ارب ‰و
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وأوضصح ألÈوفيسصور شصا‘ لـ»ألشصعب» أن
تدخ Úأحد ألزوج Úقد يكون عام Óمن
عوأمل عدم قدرتهما على أإل‚اب كون
أل -ت -دخ Úي -ؤوث -ر سص -ل -ب -ا ع -ل-ى أ◊ي-وأن-ات
أŸنوية ويسصبب لها ألكث Òمن أألضصرأر،
كما يجعل نوعيتها ضصعيفة ول تسصتطيع
أل- -وصص -ول إأ ¤أل -ب -ويضص -ة أوأل -ب -ق -اء ح -ي -ة
للتخصصيب ،حيث إأن ألكث Òمن ألرجال
ألذين يدخنون كمية كبÒة من ألسصجائر
يوميا ل يعلمون تأاثÒها على أÿصصوبة.
وت - - -طّ- - -رق أıتصض ‘ طب أل- - -نسص- - -اء
وألتوليد إأ ¤خطورة ألتدخ Úعلى أ÷نÚ
م- -ؤوك -دأ أن أ◊م -ل ل ي -ك -ون ع -ادي ل -دى
أل -نسص -اء أŸدخ -ن -ات و‘ ب -عضض أألح -ي-ان
تتعرضض أŸرأة إأ ¤ألولدة أŸبكرة ألتي
Œعل طفلها ‘ خطر ،حيث Áكن أن
يصصاب أ÷ن Úبتشصوهات خلقية أو يزدأد
بوزن قليل غ Òعادي وÁكن حتى أن

بالنسصبة
للشصباب،
إأل أن
سصحبة
وأحدة
تعادل  ٤علب
سص- -ج- -ائ- -ر أي ٨٠
سص - -ج - -ارة ‘ أل- -ي- -وم،
مضصيفا أن ألتدخ Úل يتسصبب
‘ أإلصص -اب -ة بسص -رط -ان -ات خ-طÒة ف-ق-ط
كسصرطان ألرئة وأ◊نجرة وألدم ،وإأ‰ا
ي- -ؤودي إأ ¤مضص- -اع- -ف -ات ك -ثÒة Áك -ن أن
“سض ﬂتلف أعضصاء أ÷سصم.
و‘ ذأت ألسصياق ،أضصاف ألÈوفيسصور أن

أن يتعرضض إأ ¤أŸوت أŸفاجئ
ب- - -دون أسص- - -ب - -اب و‘ م - -رح - -ل - -ة
أل -رضص -اع-ة أŸرأة أŸدخ-ن-ة ‚د
لديها موأد ملوثة للتبغ ‘ أ◊ليب.
ك-م-ا أظ-ه-رت أل-ب-ح-وث أل-ط-بية على
حّ- -د ت -ع -ب ÒألÈوف -يسص -ور شص -ا‘ ،أن -ه
عندما يكون ألوألدأن يدخنان ألطفل
ل ينمو ‰وأ عاديا وحتى ‘ تصصرفاته،
ح- -يث ي -ع -ا Êم -ن صص -ع -وب -ة ‘ ألÎك -ي -ز
وأل -ق -رأءة ت -ك -ون ضص -ع-ي-ف-ة وأل-ن-ظ-ر غÒ
ألوأضصح لديه ،باإلضصافة إأ ¤عدم قدرة
ألطفل على ألنوم ‘ أألوقات أŸناسصبة
وف -ق -دأن شص -ه-ي-ة أألك-ل ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه
ﬂتلفا عن أألطفال ألعادي.Ú
ويجهل ألكثÒون ـ حسصب أıتصض ـ أن
أسص- -ت- -نشص- -اق أŸرأة ل- -رأئ -ح -ة أل -دخ -ان
أŸن-ب-ع-ث-ة م-ن سص-ج-ائ-ر أŸق-رب Úإأليها
ع- -ائ- -ل- -ت- -ه -ا أو زوج -ه -ا Ÿدة ط -وي -ل -ة
ي- -ع- -رضص- -ه- -ا إأ ¤مشص -اك -ل ‘ أإل‚اب
ومضصاعفات صصحية أخرى،
و‘ ح- - - - - - - - - - - - - -ال

أسصتطاعت أإل‚اب يصصبح طفلها معرضض
أيضصا لسصرطانات خطÒة كسصرطان ألدم
وأ◊نجرة وألثدي ،كما أن ألتدخ Úأمام
أألط - -ف- -ال أم- -ر خ- -ط Òق- -د ي- -تسص- -بب ‘
موتهم.

^ الوقاية من ا’رŒاع:
ي-ح-ت-وي أل-ب-ط-ي-خ ع-ل-ى ك-م-ي-ة ك-بÒة م-ن
أل -ل -ي -ك -وب ÚأŸضص -اد ل -ل -ت -أاكسص -د ب-اŸق-ارن-ة م-ع غÒه م-ن أل-ف-وأك-ه
وأÿضصار ،وتعت Èهذه أŸادة هي أŸسصؤوولة عن إأعطاء ألبطيخ
لونه أألحمر ،وقد أشصارت بعضض ألدرأسصات أŸوثوقة أّن تناول
أ◊امل Ÿادة ألليكوب Úيومياً يقلل أحتمالية إأصصابتها Ãقدمات
ألرŒاع أو ما يعرف علمياً Ãصصطلح  Preeclampsiaبنسصبة
تصصل Ÿا يقارب .%5٠
^ مّد ا÷سصم بالفيتامينات:
يتوفر ‘ ألبطيخ أألحمر كميات عالية جدأً من فيتام« Úج» ألذي
يسصاعد تناوله على زيادة إأنتاج فيتام« Úهـ» أŸضصاد للتأاكسصد،
باإلضصافة إأ ¤أحتوأء ألبطيخ على فيتام« Úب ،»٦ومعادن مثل
ألبوتاسصيوم وأŸغنيسصيوم ألتي ظهر من خÓل ألبحث وألختبارأت
أنّ لها فوأئد كبÒة على صصحة أ÷ن ،Úحيث تقوي نظره وتطور
دماغه ،وتؤودي أإ‰ ¤و جهازه ألعصصبي وجهازه أŸناعي بطريقة
سصليمة ،أما فوأئدها للحمل فتعمل على أ◊فاظ على توأزن معدل
أŸياه ‘ دم وأنسصجة ألسصيدة أ◊امل.
^ الوقاية من ا÷فاف:
تسصاعد كميات أŸياه ألكبÒة أŸوجودة ‘ ألبطيخ أألحمر على
أÙافظة على جوف أ◊امل رطبًا ويحميه من أ÷فاف وتأاثÒأته
ألضصارة ،كما يزيد نسصبة ألسصكر ألطبيعي فيه ،وبالتا‹ يقضصي على
ألغثيان ألصصباحي.
^ فوائد عامة:
يقلل ألبطيخ أألحمر من حدوث ألتشصنجات ألعضصلية أŸصصاحبة
للحمل ،باإلضصافة أإ ¤منع تصصبغ أ÷لد ويقلل ألنتفاخ وألتورم
ألذي يصصيب ألرجل Úوألقدم ÚخÓل أ◊مل .مÓحظة ،إأل أنه
يجب تناوله باعتدأل ،حيث أإن أإلفرأط ‘ تناوله للحامل يؤودي
إأ ¤زيادة نسصبة ألسصكر ‘ ألدم بكمية كبÒة ألذي يزيد أحتمالية
إأصصابتها بسصكري أ◊مل.
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ينصصح اıتصصون مرضصى القولون العصصبي
‘ شص -ه -ر رمضص -ان ب -ا’ب -ت -ع -اد ع -ن اŸشص -روب-ات
الغازية ،القهوة والتدرج ‘ كميات الطعام
’فطار من خÓل تناول الوجبات وفقا
عند ا إ
’فطار كونه
Ÿواعيد ّﬁددة خÓل سصاعات ا إ
يسصاعد على انتظام عملية الهضصم ويقلل من
’معاء وكذا التقليل من الدهون،
تقلصصات ا أ
’ط -ع -م -ة اŸق -ل -ي -ة ع-ل-ى
ح -يث ت -ك Ìأان -واع ا أ
’ضصافة إا ¤أاهمية ‡ارسصة
مائدة رمضصان ،با إ
الرياضصة وا’متناع عن التدخ.Ú
وأكد أألطباء أن ألعÓج ألدوأئي ‘ حالة ألقولون
أل -عصص -ب -ي ›رد ع -ام -ل مسص -اع -د ،ب -ي -ن -م -ا أل -عÓ-ج
أ◊ق-ي-ق-ي ي-ك-م-ن ‘ إأت-ب-اع أن-ظ-م-ة غ-ذأئ-ية صصحية،
وعن أهم ألعوأمل وأŸنتجات ألغذأئية ألتي تثÒ
أع -رأضض أل -ق -ول -ون أوضص -ح أıتصص-ون أن-ه-ا تشص-م-ل
ألبهارأت ،وأألطعمة عالية ألدهون ،وعدم ألختيار
ألصصحيح أثناء تكوين ألوجبة ،وأألطعمة أŸقلية،
وألبقوليات ،وأŸشصروبات ألغازية ،وحمية ألطعام
كالفلفل أ◊ار وأıلÓت.
وه -ن -اك ب -عضض أل -ت -وج -ي -ه -ات أل-ت-ي ي-رأه-ا ه-ؤولء
أألطباء قد تسصاعد ‘ أ◊د من أعرأضض ألقولون
أل- -عصص- -ب- -ي وخصص- -وصص- -ا م -ع ح -ل -ول شص -ه -ر رمضص -ان
أŸب- -ارك ،ح- -يث ن Ó-ح -ظ ت -غÒأت ج -ذري -ة –دث
ل-ن-م-ط أ◊ي-اة ون-وع-ي-ة وم-وع-د أل-وج-ب-ات أل-غ-ذأئية
ألرئيسصية ،وأوقات ألنوم وألعمل Ãا يؤوثر سصلبا ‘
ألشص- -خصض أل- -ع- -ادي ،ف -م -ا ب -الك Ãريضض أل -ق -ول -ون
ألعصصبي .وكل هذه ألتغÒأت يكون لها تأاث Òمباشصر
على ألقولون:
❊ أإلكثار من شصرب ألسصوأئل ‘ فÎة أإلفطار Ÿن

يشصتكي من حالت أإلمسصاك أŸزمن للتعويضض عن
فÎة ألصصيام.
❊ ألتدّرج ‘ كميات ألطعام عند أإلفطار.
❊ زيادة نسصبة أألطعمة ألنباتية وأأللياف بشصكل
تدريجي (إأل أنه ‘ بعضض أ◊الت قد تزيد أأللياف
من أعرأضض أŸرضض بسصبب ألغازأت ألناŒة عن
تخمرها).
❊ أل - -ت - -ق - -ل - -ي - -ل م- -ن
أل - -نشص- -وي- -ات (م- -ث- -ل
أألرز وأÿبز وكل
أن-وأع أŸع-ج-ن-ات
وأل-ب-ط-اطا) ألنها
ت- -ن- -ت- -ج ك- -م -ي -ات
ك -بÒة م -ن أل -غ-ازأت
‘ أألم - - -ع - - -اء أث - - -ن - - -اء
عمليات ألهضصم.
❊ ألتقليل من ألدهون ،حيث تكÌ
أنوأع أألطعمة أŸقلية على مائدة
رمضصان.
❊ عدم أإلكثار من أŸشصروبات
ألغازية وألكافي Úألنها تزيد من
هيجان ألقولون.
❊ تناول ألوجبات وفقا Ÿوأعيد ﬁددة خÓل
سصاعات أإلفطار يسصاعد على أنتظام عملية ألهضصم
ويقلل من تقلصصات أألمعاء.
❊ ‡ارسصة ألرياضصة Ãعدل نصصف سصاعة ثÓث إأ¤
أربع مرأت ‘ أألسصبوع يسصاعد على –فيز تقلصض
أألمعاء ويقلل من أألعرأضض أŸصصاحبة .كما يحد
من ألشصعور بالتوتر وألكتئاب.

وهناك بعضض أألدوية ألتي Áكن أسصتعمالها بدون
وصصفة طبية ،إأل أنه يجب عدم أإلكثار منها أو
ألع -ت -م -اد ع -ل -ي-ه-ا Ÿا ق-د تسص-ب-ب-ه م-ن مضص-اع-ف-ات
جانبية .وهذه أألدوية منها مضصادأت أإلسصهال أما
أأللياف ألطبيعية فتسصتعمل للتخلصض من أإلمسصاك،
ولكن يجب أن يصصاحب ذلك أخذ كميات كبÒة من
أŸاء ح - -ت - -ى ل ت- -ؤودي إأ ¤أإلمسص- -اك ،وذلك ل- -ق- -وة
أمتصصاصصها
للسصوأئل.
وينصصح
أıتصصون
بضصرورة
أسصتشصارة
ألطبيب
أıتصض ح -ت -ى
ي-تّ-م أل-ت-أاك-د م-ن
أل- -تشص- -خ -يصض أول،
وي -ق -دم ل -ل -م -رضص -ى أ◊م-ي-ة
ألغذأئية ألتي يجب إأتباعها زيادة
ع -ل -ى أألدوي -ة أل -ع Ó-ج -ي -ة أل-ت-ي
ت- - -وصص- - -ف حسصب ح- - -ال- - -ة ك- - -ل
شصخصض.
م -ا ه -و ال -ق -ول -ون ال -عصص -ب -ي وف -ي -م -ا ت -ك -م-ن
أاعراضصه؟
ألقولون ألعصصبي هو عبارة عن أضصطرأب وظيفي
يصصيب ألقولون .حيث –دث تقلصصات ‘ عضصÓت
جدأر ألقولون ألرقيقة ،ألتي تتحكم بها أألعصصاب،
وألهرمونات ،ألتي ‘ بعضض أألحيان تكون سصريعة،
مسصببة ألسصهال وتارة أخرى تكون بطيئة مسصببة

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ان

أإلمسصاك ،وّ Áسض ألقولون ألعصصبي عدد كب Òمن
ألناسض لكنه يصصيب ألنسصاء أك Ìمن ألرجال خاصصة
‘ فÎأت أ◊يضض‡ ،ا ي- -وح- -ي ب- -أان أل -ه -رم -ون -ات
أل -ت -ن -اسص -ل -ي-ة Áك-ن أن ت-زي-د م-ن أع-رأضض أل-ق-ول-ون
ألعصصبي.
ولتزأل أسصباب أإلصصابة Ãرضض ألقولون ألعصصبي
غ Òمعروفة ◊د أآلن ولكن ُيعتقد أنه خلل وظيفي
نا œعن زيادة ‘ –سصسض أألعصصاب أŸسصؤوولة عن
أل -ت -ح -ك -م ‘ ح -رك -ة أألم -ع -اء ت -ؤودي إأ ¤أسص-ت-ج-اب-ة
جسصدية قوية Œاه ﬁتويات أألمعاء من أطعمة أو
إأفرأزأت غازية ،وقد يؤوثر ألتوتر وأإلجهاد سصلباً ‘
أ◊الة بشصكل عام.
أاعراضض القولون العصصبي
ومن أألعرأضض أŸعروفة Ÿرضض ألقولون ألعصصبي
ألتي شصخصصها أطباء ألختصصاصض:
❊ أ ⁄ألبطن أو عدم ألرتياح ‘ ألبطن ،وعادة ما
يكون ذلك Ÿدة شصهور أو سصنوأت.
❊ نوبات من أإلمسصاك أو أإلسصهال .وقد يكون
ألثنان بشصكل متبادل وأنتفاخ ألبطن.
❊ أŸشصاكل ألنفسصية مثل ألتوتر وألقلق وألكتئاب.
أاع -راضض خ -طÒة تصص -يب م-رضص-ى ال-ق-ول-ون
العصصبي:
وهناك أعرأضض يجب ألتأاكد من خلو أŸريضض
منها ،ألنها عادة ل تكون مصصاحبة Ÿرضض تهيج
أألمعاء مثل:
❊ نقصض ألوزن.
❊ فقدأن ألشصهية.
❊ ألدوأر أŸصصاحب لفقر ألدم.
❊ خروج ألدم عند ألتÈز.

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

á°VÉjQ

اإلثنين  ٠٤جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٩رمضشان 1٤3٩هـ

بغــــدإد بو‚ــــــــاح لـ «إلشصعب»:
تـــأاثّرنا Ÿا قــام بـــه إ÷مهـــور ..وعليه مسصاندتنا

لو جـرت اŸقابلـة ‘ ظروف عادية لفزنا بنتيجة ثقيلة

لخضصر بثÓثة أإهدإف لهدف ،ÚإقÎبنا من هدإف إŸنتخب إلوطني بغدإد
بعد إلهزÁة غ ÒإŸنطقية أإمام منتخب جزر إلرأإسس إ أ
بو‚اح إلذي أإمضصى إلهدف إلثا ‘ Êإللقاء ،و–دث عن تصصرف إ÷مهور حتى عندما كانت إلنتيجة لصصالح أإشصبال ماجر ،موضصحا ‘
هذإ إ◊وإر بأان إŸوإجهة Œ ⁄ر ‘ ظروف عادية وأإن على إ÷مهور تشصجيع ومسصاندة إŸنتخب.

العدد
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لوŸبية إ÷زإئرية
إ÷معية إلعامة للجنة إ أ

اŸصصادقة باإلجماع على التقريرين األدبي و اŸا‹
لحد Ãقر مؤوسصسصة
لوŸبية إ÷زإئرية جمعيتها إلعامة إلعادية ليلة إلسصبت إ ¤إ أ
عقدت إللجنة إ أ
لشصغال
موبيليسس بباب إلزوإر وإلتي عرفت حضصور وزير إلشصباب وإلرياضصة ﬁمد حطاب ووزير إ أ
لدبي وإŸا‹ لسصنة 2017
إلعمومية وإلنقل عبد إلغني زعÓن ،حيث ” إŸصصادقة على إلتقريرين إ أ
وكذإ برنامج  2018من طرف أإعضصاء إ÷معية إلعامة.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
❊ إلشص -عب :ه -زÁة م -ف -اج -ئ-ة وغÒ
م-ن-ت-ظ-رة أإم-ام م-ن-ت-خب ج-زر إلرأإسس
لخضصر؟
إ أ
❊❊ ب -غ -دإد ب-و‚اح :أاق -ول-ه-ا لك ب-ك-ل
صشراحة انهزمنا ألن البعضش مّنا خرج من
اŸباراة وتششّتت تركيزه بسشبب ما حدث لنا
طيلة اللقاء ⁄ ،نلعب بارتياح ألن األنصشار
كانوا ضشدنا منذ البداية ،فعوضش مسشاندتنا
والضش -غ -ط ع -ل -ى اŸن -افسش ل -ن -ت-م-ك-ن م-ن
تسشجيل الهدف األول وثا Êوثالث ونقتل
اللقاء ،هم وبعد تسشجيلنا للهدف األول و‘
جعون ‘
(د  )٩انقلبوا علينا وبدؤووا يشش ّ
اÿصشم الذي منحوه أاك Ìقوة و“كن من
ت -ع -دي -ل ال -ك-ف-ة ،وح-ت-ى ب-ع-دم-ا ضش-اع-ف-ن-ا
النتيجة واصشلوا تششجيعهم Ÿنتخب جزر
الرأاسش األخضشر ،ششخصشيا أافتقد للخÈة
مع اŸنتخب الوطني و ⁄أاسشتطع اللعب
بÎكيز مطلق ،ل أاخفي عليك بأا Êتأاثرت
‡ا حدث.
كثÒا وتع ّ
جبت ّ
❊ إذن ت -ؤوّك -د ب -أاّن -ك -م ت-أاّث-ر” خÓ-ل
إللّقاء؟
❊❊ هناك الكث Òمن الÓعب Úالذين كانوا
أاسشاسشي Úل Áلكون اÈÿة ‘ اŸنتخب
الوطني ،صشحيح أاننا ‘ اŸنتخب ألننا
أافضش- -ل الÓ- -ع -ب Úا÷زائ -ري ‘ Úال -فÎة
ا◊ال-ي-ة حسشب ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ،ل-ك-ن ك-ان
ع -ل -ى األنصش -ار أان Áن -ح -ون -ا ع -ل-ى األق-ل
ششوطا واحدا على األقل لنظهر ما لدينا
ويحكموا علينا بعد ذلك ،خÓل اŸرحلة
األو ¤سشيطرنا على الكرة وسشجلنا هدفÚ
وضشيعنا خمسش فرصش حقيقية للتهديف،
بعدما ارتطمت كرات سشودا ‘ Êالعارضشة
وضش- -ي- -عت ف- -رصش -ت Úأام -ام اŸرم -ى ،ك -ن -ا
األفضشل فوق اŸيدان لكن ذلك Á ⁄نع
األنصش -ار م -ن مسش-ان-دة الضش-ي-وف وان-ه-ال-وا
ب -السشب ع -ل-ى اŸدرب ال-وط-ن-ي ،وع-ن-دم-ا
أاقول بأاننا تأاّثرنا ل أا–دث عن نفسشي
فقط بل عن كامل اÛموعة ⁄ ،يكن
بإامكاننا اللعب بطريقة عادية ‘ مثل تلك

حامد حمور

األج -واء ،خصش-وصش-ا ب-ع-دم-ا عّ-دل-وا ع-ل-ي-ن-ا
النتيجة ‘ اŸرحلة األو.¤
❊ ت - -أاّث- -رك- -م تضص- -اع- -ف ‘ إŸرح- -ل- -ة
إلثانية؟
❊❊ ‘ بداية الششوط الثا Êوإا ¤غاية (د
 )٦٦ك ّ-ن -ا األفضش -ل ف -وق أارضش -ي -ة اŸي-دان،
وخ- -ل -ق -ن -ا ف -رصش -ت Úسش -ان -ح -ت Úأاخ -ريÚ
للتهديف لكن العارضشة كان لها رأاي آاخر
وحرمتني من تسشجيل الهدف الثالث أانا
وزميلي بن طالب ،ليأاتي هدف التعادل
بعد خطأا فردي ‘ الدفاع بسشبب نقصش
الÎك -ي-ز ،وب-ع-ده-ا م-ب-اشش-رة سش-ج-ل ع-ل-ي-ن-ا
هدف الفوز من خطأا آاخر ،لكن مثل هذه
اŸواج- -ه- -ات ن- -ه- -دف م- -ن خÓ- -ل -ه -ا إا¤
ال-ت-حضش ÒلÓ-سش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ،وأان-ا
متأاكد من أاننا لو “كنا من Œسشيد كل
الفرصش التي ارتطمت بالعارضشة و ⁄نتلق
ت - -لك األه - -داف ك - -انت سش - -ت - -وج - -ه ل - -ن- -ا
الن -ت -ق -ادات ،وي -ق -ال ب -أان م -ن-ت-خب ج-زر
الرأاسش األخضشر منتخب ضشعيف ،لكنهم
نسشوا بأان هذا اŸنتخب أافضشل منا ‘

ترتيب الفيفا ،بصشراحة ل أافهم الغرضش
م -ن ال -ت -ه -ج -م ع -ل -ى اŸن -ت -خب ولع-ب-ي-ه
وطاقمه ودوافع ذلك.
❊ أإل ت -ع -ت -ق-د ب-أاّن-ك-م ح-ال-ي-ا ضص-ح-ي-ة
إلنتقادإت إŸوجّهة للمدرب؟
❊❊ أاطلب من ا÷مهور أان Áنح فرصشة
كاملة Ÿدرب اŸنتخب للعمل ألنه على
رأاسش اŸنتخب منذ  ٧أاششهر ،وهو بصشدد
بناء الصشفوف من جديد ليكون منتخبا
قويا قادرا على التنافسش ‘ السشتحقاقات
ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-اÁ ،ك-ن ال-ق-ول ب-أان-ن-ا ن-ح-ن
ال Ó-ع -ب Úضش -ح-ي-ة الن-ت-ق-ادات اŸوج-ه-ة
للناخب الوطني ،لكن إان كانت للجمهور أاو
أاطراف أاخرى مششكلة مع الناخب الوطني
ي -جب أان ل ت -ن -ع -كسش سش -ل -ب-ا ع-ل-ي-ن-ا ن-ح-ن
ال Ó-ع -ب ،Úع -ل -ى األنصش -ار أان ي -دع -م -ون -ا
ويقوموا بعملهم فوق أارضشية اŸيدان⁄ ،
أافهم ما يريدونه.
❊ ه -ل إ◊ل سص -ي -ك -ون ب -ال-ذه-اب إ¤
ملعب تشصاكر؟
❊❊  ⁄أاقل ذلك و ⁄أاحدد أاي ملعب ‘
حديثي سشواء ملعب  5جويلية أاو مصشطفى

تششاكر أاو ملعب آاخر ،فنحن دائما نتواجد
‘ بلدنا ا÷زائر ،فقط أاطلب من األنصشار
أان يسشاندونا وÁنحونا على األقل ششوطا
لنب Úبأاننا قادرين على تششريف األلوان
الوطنية ،وأان يحاسشبوننا بعد ذلك ألن هذه
الوضشعية ل Áكنها أان تتواصشل.
❊ كيف Áكنكم إلّتحضصŸ Òوإجهة
إلÈتغال بعد هذه إلهزÁة؟
❊❊ من اŸمكن أان نتأاّثر Ãا حدث لنا
اليوم ‘ هذا اللقاء أامام منتخب جزر
ال- - -رأاسش األخضش- - -ر ،ألّن - -ي صش - -راح - -ة
مصش- -دوم ‡ا ح- -دث م- -ع- -ن- -ا ‘ ه -ذا
اللقاء ،مباراة مثل هذه لو جرت ‘
ظ -روف ع -ادي -ة ك-ان ب-إام-ك-ان-ن-ا ال-ف-وز
بنتيجة عريضشة تتجاوز أاربعة أاهداف،
ونح ّضشر Ÿواجهة الÈتغال Ãعنويات
جد مرتفعة ونتنقل إا ¤لششبونة من
أاجل لعب مباراة كبÒة مثلما فعلته
دائ - -م - -ا ا÷زائ- -ر م- -ع اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات
ال -ع-اŸي-ة ،اآلن سش-ن-ع-م-ل خÓ-ل األي-ام
اŸتبقية على رفع التحدي لكي نظهر
بوجه آاخر أامام الÈتغال.

إلفريق سصيجري ترّبصصا –ضصÒيا ‘ إلÈتغال

إادارة «ا◊مراوة» تصصرف الّنظر نهائيا عن الّتعاقد مع شصاوشصي

عمار حميسصي
وكان رئيسش الفريق بلحاج احمد قد أانهى
كل الÎتيبات مع حامي عرين اŸولودية
ل -ل -ت -ع -اق -د م -ع -ه Ÿدة م -وسش -م ،Úوفّضش-ل

صصرفت إدإرة مولودية وهرإن إلنظر عن إلتعاقد مع فوزي شصاوشصي بعد إÿطأا إلفادح إلذي إرتكبه ‘ إŸوإجهة
لخضصر عندما منح كرة إلهدف إلثالث للمنافسس.
إلودية إلتي جمعت إŸنتخب إلوطني أإمام نظÒه من إلرأإسس إ أ
النتظار ا ¤غاية نهاية تربصش اŸنتخب كاملة.
ح -يث سش -ي -ن -ت -ه-ز ال-زاك-ي ال-ف-رصش-ة خÓ-ل
من أاجل وضشع اللمسشات الخÒة للصشفقة.
وأاصشبح ا◊ارسش عسشلة ‘ أافضشل رواق زي -ارت -ه ل -لÈت -غ -ال م -ن أاج -ل رب -ط ب-عضش
وج- -اءت ال- -ري- -اح Ãا ل تشش -ت -ه -ي -ه سش -ف -ن ليكون خليفة ششاوششي ‘ مولودية وهران التصشالت ل›Èة مواجهات ودية خÓل
ا◊ارسش شش- -اوشش- -ي ،ال- -ذي ك- -ان ا◊ل- -ق -ة بعد ان جّددت هذه الخÒة التصشالت فÎة الÎبصش ،حيث يريد التقني اŸغربي
الضش -ع -ف ‘ ت -رك -ي -ب -ة اŸن -ت -خب خÓ-ل معه ‘ ،انتظار اتضشاح الرؤوية خÓل الفÎة بر›ة  5مباريات.
مواجهة الراسش الخضشر ،وزاد من تعقيد اŸق -ب -ل -ة ف -ي -م -ا ي -خصش م -نصشب ح-راسش-ة
بن عياد متحّمسس لتقّمصس أإلوإن
وضش -ع -ي -ت -ه ال -ه -دف ال -ث-الث ال-ذي سش-ج-ل-ه اŸرمى.
إلفريق
اŸنافسش بطريقة غريبة.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ي-ق-وم –ّم- -سش م -راد ب -ن ع -ي -اد م -ه -اج -م وف -اق
وصشنع الهدف الثالث ا◊دث على مسشتوى اŸدرب بادو الزاكي بزيارة الÈتغال التي سش-ط-ي-ف ك-ثÒا ل-ل-ع-رضش ال-ذي قّ-دم-ه إاي-اه
مواقع التواصشل الجتماعي و‘ معاقل اختارها لتكون مكانا لÎبصش الفريق قبل رئ -يسش م -ول -ودي -ة وه -ران ب -ل -ح -اج اح -م-د
«ا◊مراوة» الذين هّددوا بالثورة ‘ وجه انطÓق اŸوسشم لعدة اعتبارات تصشب ‘ ل -ت -ق -مصش أال -وان ال -ف -ري -ق خ Ó-ل اŸوسش-م
رئيسش الفريق إان تعاقد مع ششاوششي ،وهي مصش -ل -ح ال -ف -ري -ق ب -ع -د أان ك -انت اŸغ-رب اŸق - -ب- -ل ،ح- -يث تسش ÒاŸف- -اوضش- -ات بÚ
النقطة التي جعلت بلحاج احمد يÎاجع الوجهة الو.¤
الطرف Úبطريقة جيدة.
عن التعاقد مع ششاوششي.
ورأاى رئيسش الفريق أاّن تربصش الÈتغال وسشيكون على بن عياد إاقناع الرئيسش حمار
م -ن ج -ه -ت -ه ،ط -الب م -درب ال-ف-ري-ق ب-ادو يكلف الفريق أاقل بكث Òمن الÎبصش ‘ بتسشريحه من الوفاق Ãا إانه مزال مرتبطا
الزاكي هو اآلخر بصشرف النظر عن ضشم اŸغرب ،وهي النقطة التي قاسشمه إاياها ب-ع-ق-د م-ع ال-ف-ري-ق ل-ك-ن ع-دم ت-إاق-ل-م-ه م-ع
شش -اوشش -ي ب -ع -د أان شش -اه -د اŸب -اراة ع -ل-ى اŸدرب الزاكي الذي –ّمسش هو اآلخر األجواء ‘ سشطيف واŸششاكل التي حدثت
اŸباششر ،وتفاجأا من رد فعل ا◊ارسش ‘ كثÒا ل›Èة تربصش ‘ الÈتغال.
لÓ- -عب م- -ع األنصش- -ار ق- -د Œع- -ل رئ -يسش
ال-ه-دف ال-ث-الث ال-ذي ي-ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-ته ومن اŸنتظر أان يدوم الÎبصش  ٢٠يوما ،الفريق يوافق على رحيله.

مسصعود بركوسس لـ «إلشصعب»:

موع ـ ـ ـد تاراغونا فرصصـ ـ ـة –ضصÒيـ ـ ـة للبطولـ ـ ـ ـة األفريقي ـ ـ ـ ـ ـة
إعت Èمهاجم إŸنتخب إلوطني لكرة
إليد مسصعود بركوسس ‘ حوإر خاصس
÷ريدة «إلشصعب» أإلعاب إلبحر
إŸتوسصط إلتي سصتجري وقائعها
بتارإغونا Ãثابة ﬁطة مهمة من
أإجل إلتحضص Òللمنافسصة إلقارية
إلقادمة ،خاصصة مع توإجد بعضس
لسصماء إ÷ديدة إلتي سصتشصارك
إ أ
لول مرة مع إÛموعة من أإجل
أ
إلتأاقلم مع إلفريق حتى تكون
جاهزة للموإعيد إلقادمة.

حاورته :نبيلة بوقرين

❊ إلشص- -عب :ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي -م مسص -ت -وى
إŸنافسصة ‘ إŸوسصم إŸاضصي؟
❊❊ مسص -ع -ود ب -رك -وسس :ك- -انت ب -عضش
ال -ن -ق -ائصش خ Ó-ل اŸوسش-م اŸاضش-ي وم-ن
ج -ه -ة أاخ -رى ت -ع -ب-ن-ا ك-ثÒا ألن اŸن-افسش-ة
انتهت متأاخرة بدليل أانها اسشتمرت إا¤

غاية ششهر رمضشان ،وذلك راجع إا ¤كÌة
ال-دورات ال-ت-ي شش-ارك-ن-ا ف-ي-ه-ا ،إاضش-اف-ة إا¤
بطولة أا· أافريقيا مع اŸنتخب الوطني
كل هذه األمور أاثرت على ا÷انب البدÊ
لÓعب.Ú
❊ م-ا ه-و ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى إÿروج م-ن
إلدور نصصف إلنهائي لكأاسس إ÷زإئر؟
❊❊ خ Ó-ل اŸوسش -م اŸاضش -ي ف -زن -ا ب -ك-ل
اللقاءات وانهزمنا مرة واحدة فقط كانت
‘ الدور نصشف النهائي Ÿنافسشة كأاسش
ا÷زائ- -ر ضش- -د ف- -ري- -ق وف -اق ع Úت -وت -ة،
والسشبب اŸباششر ألننا  ⁄نعطي اŸقابلة
ح-ج-م-ه-ا Ãا أان-ن-ا ن-ع-رف م-ن-افسش-ن-ا جيدا
الذي فزنا عليه أاربعة مرات آاخرها كان ‘
نهائي السشنة اŸاضشي ،ولكن ل يخفى على
ا÷ميع أان أاغلب الÓعب Úالذين يلعبون ‘
اÛم -ع ال -بÎو‹ ي -ل -ع -ب-ون ‘ اŸن-ت-خب
الوطني ،وهذا له تأاث Òعلى ا÷انب البدÊ
ع -كسش ع -ن -اصش -ر ع Úت-وت-ة ل-دي-ه-م لعب
واحد فقط مع اŸنتخب أاما البقية كلهم

رّكزوا على مهامهم مع فريقهم.
❊ ه - -ل أإن - -ت - -م ج - -اه- -زون م- -ن أإج- -ل
إل ّ- -دخ - -ول ‘ إلÎبصس إل - -ق - -ادم م - -ع
إŸنتخب؟
❊❊ أاك- -ي- -د ج -اه -زون ل -ت -ق -د Ëاإلضش -اف -ة
للمنتخب الوطني بعدما اسشتفدنا من فÎة
راح- -ة قصشÒة ق -ب -ل ال -دخ -ول ‘ الÎبصش
ال -ق -ادم ال -ذي ب-ر›ه ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ‘
سشلوفينيا ،من أاجل التحضش Òأللعاب البحر
اŸتوسشط التي سشتكون بÎاغونا ‘ األيام
ال- -ق- -ادم- -ة ،وم -ن دون ششك سشّÔك -ز ع -ل -ى
اإلسشÎجاع لتفادي اإلصشابات Ãا أاننا ‘
نهاية اŸوسشم ،والÓعبون ششاركوا ‘ عدد
ك -ب Òم -ن اŸب -اري -ات إاضش -اف -ة إا ¤ال-ع-م-ل
ال -ت -ك -ت-ي-ك-ي وف-ق-ا Ÿا سش-ي›Èه اŸدرب
حيوا.Ê
❊ م -ا ه -و ه -دف-ك-م م-ن أإل-ع-اب إل-ب-ح-ر
إŸتوسصط؟
❊❊ أالعاب البحر اŸتوسشط تعتÃ Èثابة
ﬁط -ة ه -ام -ة م -ن أاج-ل –ضش Òال-ف-ري-ق

ل-ق-ادم اŸواع-ي-د ال-رسش-م-ي-ة ‘ م-ق-دم-ت-ها
البطولة األفريقية ،ولهذا هي جد إايجابية
ألنه ‘ السشابق  ⁄تكن هناك فرصشة من
أاجل اللعب مع بعضش ‘ مثل هذه الفÎة،
ولهذا فإاننا سشنششارك من دون ضشغط كما
ت -ع -د ف -رصش -ة ب -ال -نسش -ب -ة ل -ب-عضش األسش-م-اء
ا÷دي -دة إلك -تشش-اف أاج-واء اŸن-افسش-ة م-ع
اŸنتخب حتى تندمج معنا وتتأاقلم ،ما
يعني أان موعد تاراغونا له عدة نقاط
إاي -ج -اب -ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ،إاضش-اف-ة إا ¤خÈة
اŸدرب حيوا Êالذي قدم إاضشافة للفريق،
وم -ن دون ششك سش -يÈم -ج ط -ري -ق -ة ع -م -ل
تسش- -اع- -دن -ا ع -ل -ى ب -ن -اء ›م -وع -ة ق -وي -ة
للمسشتقبل وأاول خطوة “ثلت ‘ Œديد
الدماء ألنه الوقت اŸناسشب.

وأاوضشح براف أان  « :ا÷معية جرت ‘ جو جد أاخوي و‘
ظروف ‡تازة واŸصشادقة كانت باإلجماع  ..،اليوم كلنا
نعمل مع بعضش حيث اتفقنا على ضشم الصشفوف والنطÓق
‘ العمل لفائدة الرياضشي Úا÷زائري.»Ú
وقامت اللجنة األوŸبية بهذه اŸناسشبة بتكر Ëرئيسش
ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة نظ Òحرصشه
الدائم وجهوده اŸعتÈة لتطوير الرياضشة ا÷زائرية ..
كما وششح كل من عن Îيحي وفريال صشا◊ي بوسشام
السشتحقاق األوŸبي بعد مششوار رياضشي حافل حيث أان
عن Îيحي سشاهم بششكل كب ‘ Òتأالق اŸنتخب الوطني ‘
السشنوات اŸاضشية وسشجل هدفا تاريخيا ‘ ملحمة أام
درمان بتأاهل الفريق الوطني إا ¤مونديال جنوب إافريقيا

 ..وع Èعن ششكره للجنة األوŸبية ا÷زائرية على هذا
التكر Ëوقال  « :سشأاكون دائما ‘ خدمة وطني «
‘ ح Úأان فريال صشا◊ي ششاركت ‘ اŸنافسشات الكÈى
م -ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ب-ارزة وت-ع-د ح-ال-ي-ا عضش-وة ‘
ال–اد ال -دو‹ ل -ل -م -ب -ارزة  ..وشش -ك -رت صش -ا◊ي ال-ه-ي-ئ-ة
األوŸبية على هذا التكر Ëوكذا مدربها األول ‘ هذه
الرياضشة السشيد عروسشي .
وعرفت أاششغال ا÷معية العامة إاجراء انتخابات جزئية
لختيار  3أاعضشاء للمكتب التنفيذي ،حيث ” انتخاب كل
من رؤووف برناوي (اŸبارزة) ،زاهي سشفيان (ا÷مباز)
وبسشاعد ﬁمد (التنسش) . .إا ¤جانب دخول كل من نادية
العر‘ ( الكرة الطائرة ) ،نصشÒة جعبوب (أالعاب القوى)
ومسشعودة خليلي (أالعاب القوى) ا÷معية العامة للجنة
األوŸبية ا÷زائرية بعد مسشارهما الرياضشي الطويل .

ﬁمد حطاب :

ضصرورة إايجاد ا◊لول ليعود « اÿضصر» إا ¤مسصتوى أافضصل

–دث وزير الششباب والرياضشة ﬁمد حطاب على
ه -امشش ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة ل-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ع-ن اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ب-ع-د
اŸباراة التي انهزم فيها « اÿضشر « أامام منتخب جزر
الرأاسش األخضشر ،حيث قال  « :تأاسشفنا كثÒا على
النتيجة السشلبية للفريق الوطني ،و أا“نى أان يتم إايجاد
ا◊لول لهذا الظرف الصشعب و يعود « اÿضشر « إا¤
مسش -ت -وى أافضش -ل ح -يث أان الشش -عب ا÷زائ -ري ي -عشش -ق
الفريق الوطني  ..ففي اŸاضشي القريب صشنع هذا
اŸنتخب األفراح وأاعطى األمل لكل فئات اÛتمع «.
وواصشل الوزير قائ « : Óاألمل يبقى قائما بعزÁة كل
واحد وأاخذ العÈة من هذه التجربة ومعا÷ة األمور
بعقÓنية لنجعل الفريق الوطني مرة أاخرى قادرا على
صش -ن -ع األف -راح ،ذلك أان ك -رة ال -ق -دم ري -اضش-ة شش-ع-ب-ي-ة

وظاهرة عاŸية  ..كل الششعب ا÷زائري يريد أان نفوز
 ..والتع Ìاألن ليسش نهاية العا .. ⁄وبا◊كمة و إارسشاء
خطة ثابتة وهذا بتجنب التسشرع ‘ اتخاذ القرار ذلك
أانه بالتششاور تكون النتائج أافضشل حيث –دثت منذ
قليل عن عن Îيحي اŸعروف بالششجاعة ،إانه رجل أام
درمان بفضشل الهدف الذي سشجله وتأاهل اŸنتخب
ا÷زائري إا ¤اŸونديال بعد سشنوات من النتظار ..
فهذا الÓعب السشابق بإامكانه تقد Ëخدمات كبÒة
للمنتخب ولكرة القدم ا÷زائرية كونه يتمتع بخÈة
معتÈة وإامكانية توظيفها ‘ صشالح الرياضشة ككل».
كما أاششار حطاب إا ¤ضشرورة العمل على اŸدى البعيد
لسشتغÓل اإلمكانيات الفنية ا◊الية والÎكيز على
التكوين لتكون النتائج ‘ اŸسشتوى اŸطلوب».

ح.ح

عن Îيحي :

أانـ ـ ـا بصص ـ ـ ـدد –ضص ـ ـ ـ Òالشصه ـ ـ ـادات الضصروري ـ ـ ـ ـ ـة ...

نشصط إŸدإفع إلدو‹ إلسصابق عن Îيحي
لقاء صصحفيا مباشصرة بعد تكرÁه بوسصام
لحد
لوŸبي ليلة إلسصبت إ ¤إ أ
إلسصتحقاق إ أ
حيث أإشصار  « :أإفتخر بهذإ إلتكر Ëإلذي
جرى بحضصور وإلدي ،خاصصة وأإن إلوسصام
قدم لÓعب كرة قدم ،كما أإشصكر وزير
إلشصباب وإلرياضصة على إلكلمات إلتي قالها
عني».

حامد حمور

كما كانت اŸناسشبة للحديث عن اŸنتخب الوطني
بعد اŸباراة التي أاجراها أامام منتخب جزر الرأاسش
األخضشر ،وقال عن Îيحي  « :الفريق الوطني Áر

ب -فÎة صش -ع-ب-ة ،وب-ال-ت-ا‹ لب-د م-ن ال-ق-ي-ام ب-ت-ح-ل-ي-ل
معمق ،وأان نكون كلنا وراء اŸنتخب ،و‘ رأايي أان
الوضشعية  ⁄تكن جيدة حتى قبل ›ئ ماجر ..ل
Áكن الÎكيز على الناخب الوطني فقط و إا‰ا
إاجراء –ليل إليجاد ا◊لول  ..فقد عششنا نفسش
ال -وضش -ع -ي -ة ‘ اŸاضش -ي ل-يسشت ج-ي-دة “ام-ا ح-يث
هناك عدة أاششياء لبد من –ليلها وإارسشاء خطة
ب -إام -ك -ان -ه-ا إاع-ط-اء ن-ت-ائ-ج أافضش-ل « و‘ سش-ؤوال ع-ن
إامكانية مسشاهمته ‘ تطوير كرة القدم ا÷زائرية،
أاششار عن Îيحي  « :إانني واثق من قدرتي على فعل
ذلك ،ل -ك -ن ‘ ال -وقت ا◊ا‹ أارك -ز ع -ل-ى ال-ت-ك-وي-ن
وأاحضش- -ر ل- -ن- -ي- -ل الشش -ه -ادات الضش -روري -ة ألك -ون ‘
اŸسشتوى وقادرا على إاعطاء اإلضشافة».

وفــــاق سصطيــــــف

اŸه ـ ـاجم حسص ـ ـام الديـ ـن غشصـ ـة ي ـ ـدّعم الّتشصكيلـ ـ ـ ـة

أإمضصى صصباح أإمسس مهاجم إ–اد إلبليدة حسصام
إلدين غشصة ،على عقد سصيحمل Ãوجبه أإلوإن
فريق وفاق سصطيف إلناشصط ‘ بطولة إلرإبطة
لو ¤لكرة إلقدم (موبيليسس)
إÎÙفة إ أ
Ÿوسصم.Ú
وجرت مراسشم تقد ËالÓعب حسشام الدين غششة لوسشائل
اإلعÓم Ãقر النادي بحي بومرششي وسشط مدينة سشطيف
ب -حضش -ور رئ -يسش ال -ن -ادي حسش -ان ح -م -ار ون -ائ -ب -ه حسش -ان
سشنوسشاوي واŸدير اإلداري رششيد جرودي و اŸدرب
اŸسشاعد مليك زرقان.
و يعد اŸهاجم حسشام الدين غششة القادم من فريق إا–اد
البليدة النازل إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية موبيليسش،

سش -اب -ع مسش -ت -ق -دم -ي ف -ري -ق وف -اق سش -ط -ي -ف ‘ م -رح-ل-ة
النتقالت الصشيفية ا÷ارية بعد كل من اŸدافع Úسشعدي
رضش- -وا Êوه- -واري ف- -رح -ا Êوا◊ارسش ع -ب -د ال -رح -م -ان
بولطيف من ششبيبة القبائل و اŸهاجم سشيد علي لكروم
وم -ت -وسش -ط اŸي -دان زك -ري -ا دراوي م -ن شش -ب -اب ب -ل -وزداد
ومتوسشط اŸيدان ششعيب ذبيح من الصشاعد ا÷ديد إا¤
الرابطة اÎÙفة األو ¤موبيليسش أامل ع Úمليلة.
وعقب التحاقه رسشميا بصشفوف اصشحاب الزي األبيضش و
األسشود أاعرب اŸهاجم غششة عن سشعادته بالنضشمام إا¤
صشفوف وفاق سشطيف الذي يلعب  -حسشبه  -دائما من
أاجل حصشد األلقاب متمنيا أان يتمكن رفقة زمÓئه من
إارجاع الوفاق إا ¤مكانته ا◊قيقية.

–ويــــــÓت

الهـ ـ ـ ـ ـÓل السصعـ ـ ـ ـ ـودي مهتـ ـ ـ ـم بخدمـ ـ ـ ـات سصليم ـ ـ ـ ـ ـاÊ

أإبدى نادي إلهÓل إلسصعودي إهتمامه بخدمات
إŸهاجم إ÷زإئري لنادي ليسص Îسصيتي (إلبطولة
إل‚ليزية) ،إسصÓم سصليما ،Êوذلك بتوصصية من
إŸدرب إلÈتغا‹ خورخي جيسصوسس ،حسصب ما
نشصرته إلصصحافة إÙلية.
وحسشب نفسش اŸصشدر ،فإان نادي الهÓل يود تدعيم خط
هجومه بالتعاقد مع الدو‹ ا÷زائري الذي يربطه عقد
مع إادارة النادي ال‚ليزي لثÓثة مواسشم.
ويبدو أاّن مهمة إادارة الهÓل سشتكون معقدة ‘ ظل دخول

نادي سشبورتينغ لششبونة طرًفا ‘ السشباق على سشليما ،Êإاذ
يسشعى النادي الÈتغا‹ لسشتعادة مهاجم فريقه السشابق.
ول- -عب سش- -ل -ي -م -ا Êق -ب -ل سش -ن -وات –ت إاشش -راف اŸدرب
جيسشوسش ‘ فريق سشبورتينغ لششبونة قبل انتقاله إا ¤فريقه
ا◊ا‹ ليسش Îسشيتي .والتحق سشليما Êبصشفوف نيوكاسشل
اإل‚ليزي خÓل جانفي اŸاضشي على سشبيل العارة Ÿدة
سشتة أاششهر .يذكر أانّ الهÓل قد اّتفق بصشفة نهائية مع
اŸدرب جيسشوسش ‘ ،انتظار إانهاء هذا األخ Òلرتباطه
مع ناديه ا◊ا‹ سشبورتينغ لششبونة.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

اسضتطاعوا أان ينتصضروا على أاك Èالقوى اŸوجودة
‘ ذلك الزمان.
 - ٢التمسصك بالقرآان :وهذا ل يخفى على كل
مسضلم ما هي العÓقة ب Úالقرآان وشضهر رمضضان،
ف -ه -ي ع Ó-ق-ة إاÁان-ي-ة وث-ي-ق-ة ،فشض-ه-ر رمضض-ان ه-و
الوعاء الزمني للقرآان حيث أانزله الله فيه فقال:
{( }¿GBô≤dG ¬«a ∫õfGC …òdG ¿É°†eQ ô¡°Tالبقرة)،
ولقد اهتم السضلف الصضالح بالقرآان ‘ شضهر رمضضان
فكان هو اŸغذي لهم والصضانع لنتصضاراتهم وكانت
وصض ّ-ي -ت -ه-م ‘ اŸع-ارك «ي-ا أاصض-ح-اب ال-ب-ق-رة ب-ط-ل
السضحر اليوم».
وقال الصضحابة يوما لسضا ⁄موسضى أابي حذيفة
وهو من القراء أاتخشضى أان تؤوتى من قبلك فقال:
«ب -ئسض ح -ام -ل ال -ق -رآان أان-ا إاًذا» .وك-ان أاب-و ح-ذي-ف-ة
يقول« :يا أاهل القرآان ،زينوا القرآان باألفعال».
فكان القرآان واإلÁان به عامل أاسضاسضي من عوامل
النصضر وسضر عظيم من أاسضراره.
 - ٣خ -ل-ق الصص :Èوه -و ال -ذي يسض ّ-م-ى ب-ه ه-ذا
الشض -ه -ر ال -ك -ر Ëف -ه -و شض -ه-ر الصض ،Èوذلك أاّن م-ن-ع
النفسض عن ملّذاتها ،وكفها عن شضهواتها وحبسضها
عن مأالوفاتها ،يحتاج إا ¤الصض ،Èوأايّ صض .!Èول

خر الله سضبحانه لهذا اإلنسضان هذا الكون
لقد سض ّ
وجعله مسضتخلفا فيه ،وكلفه بأان يحفظ فيه ثÓثة
مقاصضد عظيمة وهي :اÓÿفة ،والعمارة والعبادة،
وهي مقاصضد يجب القيام بها على أاحسضن وجه
حتى يكون بحق جديرا باإلشضراف على هذا الكون،
وقد ذكر الله هذه اŸقاصضد ‘ كتابه الكر Ëعلى
سضبيل األمتنان والتكر Ëلهذااإلنسضان ،فقال تعا¤
‘ مقصضد اÓÿفة {ÊG áµFÓª∏d ∂HQ ∫Éb PGEh
( }áØ«∏N ¢VQ’CG ‘ πYÉLالبقرة).
وقال ‘ مقصضد العمارة {ºcÉC°ûfGC …òdG ƒgh
« }É¡«a ºcôª©à°SGh ¢VQ’CG øeهود» ،وقال ‘
م -قصض -د ال-ع-ب-ادة {’GE ¢ùf’EGh ø÷G â≤˘˘∏˘˘N É˘˘˘eh
.}¿hóÑ©«d
إاّن هذه اŸقاصضد الغرضض منها هو حماية هذا
ال -ك -ون ال -فسض-ي-ح ا÷ب-ل ال-ذي يسض-ت-م-د ج-م-ال-ه م-ن
ج -م -ال ال -ل -ه ت -ع -ا ¤وال-ذي ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ن-ا ال-واجب
اÙافظة عليه وعدم تعريضضه إا ¤الفسضاد وكبح
عمل اŸفسضدين عنه الذين يفسضدون ‘ األرضض ول
يصضلحون إانّ اإلسضÓم هو الذي أاكد على حماية
البيئة ورعايتها من التلوث واإلفسضاد ،ولهذا فهو
يأامر بضضرورة اسضتغÓل هذه الطبيعة وتسضخÒها
ÿدمة اإلنسضان ،فأامر أان –ول األرضض اŸوات إا¤
أارضض خضض - -راء وم - -روج وبسض- -ات ،Úوأام- -ر ب- -غ- -رسض
األشضجار وحّذر من قطعها لغ Òمصضلحة ،نعم دعا
إا ¤غرسض األشضجار حتى ولو كانت السضاعة قد بدأا
شضرطها وعÓمتها فقال صضلى الله عليه وسضلم {GPGE
¿ÉE˘a á˘∏˘«˘°ùa º˘có˘MGC …ó˘j ‘h á˘˘YÉ˘˘°ùdG âeÉ˘˘b
.}É¡°Sô¨«∏a Ωƒ≤J ¿GC πÑb É¡°Sô¨j ¿GC ´É£à°SG
وجعل أاجر غرسضها جار للعبد ‘ قÈه سضواء أاكل
منه اإلنسضان أاو الط Òفهو له بذلك صضدقة ،وأاجر
عظيم ،يقول عليه الصضÓة والسضÓم« :من غرسض
غرسضا أاو زرع زرعا فأاكل منه ط Òأاو إانسضان إال كان
له به صضدقة».

ول- -ه- -ذا ك- -م- -ا ق- -ل- -ن -ا ن -ه -ى
اإلسض Ó- -م ع - -ن ت- -ق- -ط- -ي- -ع
األشض- - -ج- - -ار وك- - -ان م- - -ن
وصض - - - - -اي - - - - -اه ‘ ا◊رب
والسضلم ل تقطعوا شضجرة،
ول -ق -د ن -ه -ى أان ي-وسّض-خ م-ك-ان
الظل فيها أاو يتبول اإلنسضان أاو يتغوط ‘ الطرقات
وظل األشضجار وأاماكن السضتجمام وأامر بالنظافة
واعت Èأان ذلك من اإلÁان بل نصضف الÁان كما
ق- -ال ع- -ل- -ي -ه الصض Ó-ة والسض Ó-م« :ال -ط -ه -ور شض -ط -ر
اإلÁان».
ولقد أامر اإلسضÓم بنظافة األبدان وأاكد على
ضض- -رورة أان ي- -ك- -ون وج- -ه اإلنسض- -ان ن ّضض- -ارا مشض -ع -ا
Óلئا ،ولهذا كان يغضضب على من رأاى شضعره
مت أ
شض-ع-ث-ا وث-ي-اب-ه وسض-خ-ة وك-ان ي-أام-ره بÎج-ي-ل شض-ع-ره
وغسضل ثيابه.
ك -م -ا ط-الب اإلسضÓ-م ب-ن-ظ-اف-ة اŸك-ان وت-ط-ي-ي-ب-ه
وŒنيبه القاذورات حتى ل يكون مرتعا للحشضرات
الضضارة القاتلة فقال ‘ الصضحيح« :إاّن الله نظيف
ي -حب ال-ن-ظ-اف-ة ج-م-ي-ل ي-حب ا÷م-ال ط-يب ي-حب
الطيب نظفوا أانفسضكم ف Óتشضتبهوا باليهود».
على العموم فإان النظافة من اإلÁان والوسضخ
من الشضيطان وهي دعوة للمحافظة على البيئة رئة
اإلنسضان وا◊يوان والنبات وحتى ا÷ماد ،واŸسضلم
ي- -جب أان ي- -ك- -ون ال- -ق -دوة م -ن خ Ó-ل ع -دم ت -رك -ه
ıلفاته ‘ األماكن التي يجلسض فيها كما يجب
ع -ل-ي-ه اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى م-ك-ون-ات-ه-ا األسض-اسض-ي-ة م-ن
األشضجار واŸياه وعليه أان يقتصضد ‘ اسضتعمال
ه- -ذه األشض- -ي- -اء ول ي- -جب ع- -ل- -ي- -ن- -ا أان نسض- -رف ‘
اسضتعمالها كما ينبغي عليه اÙافظة على نظافة
جسضمه وثوبه ومكانه وأان يظهر دائما ‘ صضورة
أان-ي-ق-ة ،ت-ع-كسض الصض-ورة ا◊ق-ي-ق-ي-ة لÓ-سضÓ-م ال-ذي
ننتمي إاليه.

حماية البيئة ورعايتها مقصصد شصرعي أاصصيل

«من أاّخر الفرصصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها»

١٦٦٧١

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

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشصكرا

حّ - -ق- -ا إاّن شض- -ه- -ر رمضض- -ان ه- -و شض- -ه -ر
ال- -ب -ط -ولت وال‚ازات والن -تصض -ارات
وهو الشضهر الذي أاثبت فيه اŸسضلمون
ج -دارت -ه -م وأاح -ق -ي -ت-ه-م ب-ق-ي-ادة ال-ع-ا⁄
والسض - -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ي- -ه ب- -ا◊ق وال- -ع- -دل
واŸسضاواة ،والذي ينصضف التاريخ يبدو
له هذا األمر جليا من خÓل النتصضار
‘ غزوة بدر الكÈى وتفريق ا◊ق عن
الباطل واعزاز كلمة الله وجعلها هي
العليا وإاذلل كلمة الكفر وجعلها هي
السض -ف -ل -ى وك -ذلك م -ا ح -دث ‘ ال -ف -ت-ح
األعظم ‘ السضنة الثامنة من الهجرة
وم -ا أاع -ق -ب -ه م -ن –ولت جسض -ي -م -ة ‘
جميع ›الت ا◊ياة ،وكذلك القادسضية
‘ السض -ن -ة ال -راب-ع-ة عشض-رة م-ن ال-ه-ج-رة
وك -ي-ف ث-ب-تت أارك-ان ال-دول-ة اإلسضÓ-م-ي-ة
وأادخ - -لت ال - -رعب ‘ ق - -ل- -وب األع- -داء
وهّزت أاركانهم ،ونفسض اŸشضهد يكاد أان يتكرر ‘
معركة الّزّلقه باألندلسض سضنة  ٤٧٩هـ حيث توسضعت
رقعة البÓد اإلسضÓمية وكذلك ع Úجالوت التي
أارج - -عت ا◊ق اŸغ - -تصضب وك - -ان ذلك ‘ ال - -عشض- -ر
األواخر من الشضهر الفضضيل سضنة  ٦٥٨هـ فكل هذه
ا◊روب والنتصضارات إا‰ا ”ّ إا‚ازها ‘ شضهر
رمضضان اŸبارك ،وأامام هذه النتصضارات العظيمة
التي تعد أاسضطورة وضضربا من اÿيال يحق لنا أان
نتسضاءل عن سضّر هذه النتصضارات فكيف اسضتطاع
اŸسض-ل-م-ون أان ي-ح-ق-ق-وا ذلك م-ع صض-ع-وب-ة ال-ط-بيعة
وضضعف المكانيات وانعدامها أاحيانا؟
إاّن األسضباب التي أاّدت إا ¤انتصضار اŸسضلم‘ Ú
هذه اŸرحلة:
 - ١العتصصام بالتقوى :حيث جعلها الله غاية
مشضرقة مشضعة تن Òللصضائم Úطريقهم وتضضيء لهم
سض-ب-ي-ل-ه-م ف-قال سضبحانهGƒæeGB øjòdG É˘¡˘jGC É˘j{ :
øe øjòdG ≈∏Y Öàc Éªc ΩÉ«°üdG ºµ«∏Y Öàc
( }¿ƒ≤àJ ºµ∏q©d ºµ∏Ñbالبقرة) ،فهي ميدان
التنافسض وهي سضر من أاسضرار النتصضار ،فحينما
–ققت ‘ قلوب الناسض ‘ القرون األو¤

العدد

اإلثنين  ٠٤جوان  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩رمضضان  ١٤٣٩هـ
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

يحصضل عليه اإلنسضان إال ‘ مدرسضة
الصض Èال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي ت- -خّ- -رج م -ن -ه -ا
الصضابرون العظام حيث كان لهم العّدة
وال -زاد ال -ق -وي ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-نصض-ر .وه-و
ال -ذي ك -ان ي -ط -ل -ب -ه اŸق -ات -ل -ون أاث -ن-اء
اŸعارك ويسضأالونه الله سضبحانه {Éªsndhn
ÉænHsQn GƒdoÉbn √pOpƒ˘æo˘Lohn änƒ˘doÉ˘én˘dp GhRoôn˘Hn
ÉænenGónbrGCn â
r ÑuKnhn GôkÑr˘°Un É˘æn˘«r˘∏n˘Yn Ærôp ˘arGCn
}ø
n jôp apÉµn ˘drG Ωpƒr˘≤n˘drG ≈˘∏n˘Yn É˘fnôr˘°üo fGhn
(البقرة).
وروى اإلمام أاحمد بسضند صضحيح عن
ابن عباسض رضضي الله عن النبي صضلى
الله عليه وسضلم قال« :وأانّ النصضر مع
ال ّصض Èوأان الفرج مع الكرب ،وأاّن مع
العسضر يسضرا» .وقال عمر رضضي الله
عنه ألشضياخ من بني عباسض Õ :قاتلتم
الناسض؟ قالوا :بالصض ⁄ Èنلق قوما إاّل
صضÈنا لهم كما صضÈوا لنا.
ف -الصض Èسض -بب م -ن أاسض -ب -اب ال-نصض-ر ب-ك-ل أان-واع-ه
اŸعروفة.
 - ٤مّنة الدعاء :والدعاء عامل أاسضاسضي من
عوامل النصضر ولذلك فإان وسضاطة عقد الصضّيام ‘
سضورة البقرة هي آاية الدعاء :قال تعاGPGEh{ :¤
Iƒ˘YO Ö«˘LGC Öjô˘b ÊÉE˘a »˘æ˘Y …OÉ˘Ñ˘Y ∂dÉC˘˘°S
 }¿ÉYO GPGE ´GódGوالدعاء ‘ رمضضان له أاهمية
ومنزلة عظيمة وهو السضّر اÿفي ‘ النصضر لهذا
كان صضلى الله عليه وسضلم ‘ غزوة بدر الكÈى يكÌ
م -ن -ه ح-ت-ى يسض-ق-ط رداءه ع-ن م-ن-ك-ب-ي-ه ح-ت-ى ج-اءه
النصضر بالبشضرى أانّ الله معه وأانّ اÓŸئكة سضتقاتل
¿ ºrµo HsQn
م - -ع - -ه ف  Ó- -ي- -ح- -زنn ƒão˘«˘¨p˘àn˘°ùr ˘Jn PrGEp{ :
m drÉCnHp ºcoótªpeo »fuGCn ºrµodn ÜnÉénàn°rSÉan
ápµnFpÓnªndrG ø
∞ n eu
( }Úeƒ°ùeاألنفال)
وبهذا الدعاء كان كثÒا ما ينتصضر صضلى الله عليه
وسضلم به.
فإاذا أاردنا النصضر القريب من الله تعا ¤فما علينا
إاّل اللتزام بشضروطه وأاسضراره التي حققها ذلك
ا÷ي- -ل األول ﬁق- -ق ال -ل -ه ال -نصض -ر ع -ل -ى أاي -دي -ه -م
واسضتطاعوا أان يحققوا ألنفسضهم العزة والكرامة
وقيادة العا.⁄

خ Òالهدى

التخي ‘ Òالصصوم والفطر ‘ السصفر

لسص-ل-م-ي
ع-ن ح-م-زة ب-ن ع-م-رو ا أ
رضصي الله عنه أاّنه قال« :يا رسصول الله
صصيام ‘ السصفر ،فهل
أاجد بي قوة على ال ّ
ع-لّ-ي ج-ن-اح؟ ف-ق-ال رسص-ول ال-ل-ه صص-ل-ى ال-له
عليه وسصلم »:هي رخصصة من الله ،فمن
أاخذ بها فحسصن ومن أاحبّ أان يصصوم
ف Ó- - -ج- - -ن- - -اح ع- - -ل- - -ي - -ه» رواه
البخاري ومسصلم.

ق -ال ت-ع-ا∫h’CG ƒ˘˘g{ :¤
،}øWÉÑ˘dGh ô˘gÉ˘¶˘dGh ô˘N’BGh
وم- - -ع - -ن - -اه ه - -و ال - -ظ - -اه - -ر
ب -ال -ق -درة ع -ل-ى ك-ل شص-يء،
ف - -ق - -د خ - -ل - -ق ال- -ك- -ائ- -ن- -ات
واŸوج -ودات ل -ت -ظ -ه-ر آاث-ار
ق - -درت - -ه ،وه - -و ال- -ظ- -اه- -ر
ب- - -ح- - -ج- - -ج- - -ه ال- - -ب - -اه - -رة،
وب -راه-ي-ن-ه ال-نÒة ،وشص-واه-د أاعÓ-م-ه ال-دال-ة ع-ل-ى
ثبوت ربوبيته وصصحة وحدانيته .وحظنا منه أان
نوحّده سصبحانه ل نشصرك به أاحدا سصواء أالوهيته
أاو ربوبيته ،فهو ل شصريك له كل الشصواهد ظاهرة
وباطنة تدل على أاّنه واحد.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
لمام مالك« :عليك Ãعا‹
قال ا إ
لمور وكرائمها ،واتق رذائلها و ما سصفه منها،
ا أ
لمور
ن الله تعا ¤يحب معا‹ ا أ
فإا ّ
ويكره سصفاسصفها».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سض :ما حكم الذين
يصص- -ل- -ون الÎاوي -ح
ف - -ي - -ج - -لسص - -ون ث - -م
ي -كÈون ل -ت -ك -بÒة
الح - - - - -رام وه - - - - -م
جالسصون علما أانهم
ليسصوا معذورين؟

لن ت -ك -بÒة
ج :صص Ó-ت -ه -م ب -ه -ذا الشص -ك -ل ب -اط -ل -ة أ
الحرام فرضض والقيام لها كذلك فرضض ف Óيجوز
Óنسصان أان يكّبر لتكبÒة الحرام وهو جالسصا إال
ل إ
إاذا كان مريضصا ،ثم إان جلوسض الناسض أاثناء القيام
وه-م ي-ت-ح-دث-ون ه-ذا م-ن اŸن-ك-رات وف-ي-ه إاث-م ق-ط-ع
الصصف وترك اÿلل فيه وهذا أامر ل يجوز.

األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

عرف
الرسضول
صض -ل -ى ال-ل-ه
عليه
وسض-ل-م من
قبل
دعوته
باألمانة
وك- -ان ي -ل -قب
باألم،Ú
فكان يحفظ األمانة ول يخونها ،حيث
ك-ان ال-ن-اسض ي-ح-ف-ظ-ون ح-اج-ات-ه-م ع-ن-ده،
وي-أا“ن-ون-ه ع-ل-ى أام-وال-ه-م وأان-فسض-ه-م وŸا
جاء اإلسضÓم زادت أامانته فلم يعرف عنه
غ Òذلك ،وأاصضبحت األمانة خلق اسضÓمي
عظيم وهي ل تتوقف على حفظ األموال
واŸتاع بل تشضمل القول والفعل والنقل
عن الغ Òوهذا ما كان عليه صضلى الله
عليه وسضلم حتى قبل البعثة كما ذكرنا
و‘ ا÷اهلية Ÿا أاعيد بناء الكعبة وبلغ

موضضع ا◊جر األسضود حيث اختصضم القوم Ãن يكون
له شضرف وضضعه وكاد اأن يقتتلوا ،حتى أاشضار أاحدهم
بأان يكون أاول من يدخل من باب اŸسضجد هو الذي
يقضضي بينهم فرضضوا بذلك ،فكان أاول داخل عليهم
رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم فلما رأاوه قالوا :هذا
األم Úرضضينا ،هذا ﬁمد ،فلما انتهى إاليهم وأاخÈوه
ا Èÿقال عليه الصضÓة والسضÓم هّلم إا‹ ثوبا فأاتي
به ،فأاخذ الركن فوضضعه فيه بيده ،ثم قال :لتأاخذ كل
قبيلة بناحية من الثوب ،ثم رفعوه جميعا :ففعلوا
حتى اإذا بلغوا به موضضعه وضضعه هو بيده ثم بني
عليه.
ومن اŸواقف الدالة على اأمانته Œارته ‘ مال
خ -دي -ج -ة وبسض -بب ح -ف -ظ -ه األم -ان -ة ك -ان ذلك سض-ب-ب-ا
لزواجها منه .ثم أاكمل هذه الأمانة بتبليغ رسضالة
التوحيد وهي أامامه عظيمة ل يقدر عليها سضواه
صضلى الله عليه وسضلم وقد –ّمل ‘ تبليغها من األذى
واŸشضقة ما  ⁄يسضتطعه بشضر .فليتنا نقتدي بهذا
اÿلق العظيم الذي اأضضعناه ‘ عصضرنا فعم لذلك
البÓء وانتشضرت الف Ïول حول ول قوة إال بالله.
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مواقيت
الصصÓة

^  04جوان  :1٨43صصدور قانون فرنسصي يقضصي باإخضصاع
Óدارة
أاوقاف وموظفي اŸسصجد الكب Òبا÷زائر ل إ
الفرنسصية.
^  04جوان  :195٨زيارة «ديغول» للجزائر اأين
ردد عبارته الشصهÒة «»je vous ai compris
فهمتكم… وأانه ’ يوجد با÷زائر سصوى فئة واحدة من
السصكان وهم فرنسصيون بنفسش ا◊قوق والواجبات…».

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’ثنين  19رمضصان  1439هـ الموافق لـ  04جوان  201٨م
ا إ

تدمﬂ 5 Òابئ لإلرهابي ،Úكششف أاسشلحة ثقيلة وذخÒة حية
““ الشصعب ““ ‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وبفضسل
أسس -ت -غ Ó-ل أŸع -ل -وم -ات ،كشس -فت م -ف -رزة ل -ل-ج-يشس
أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي إأث -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث وت -ف -ت -يشس
بسسكيكدة/ن.ع ،5.يوم  02جوأن  ،2018خمسسة ()05
Óرهابي– Úوي ( )07قذأئف هاون عيار
ﬂابئ ل إ
 ٦0ملم و( )01بندقية مضسخية و( )03قنابل تقليدية
ألصس - -ن- -ع و( )110ل Îم - -ن أŸوأد أل - -ك - -ي - -م- -ي- -ائ- -ي- -ة
(أألمونيÎأت) ألتي تدخل ‘ إأعدأد أŸتفجرأت،
باإلضسافة إأ )1131( ¤طلقة من ﬂتلف ألعيارأت
ومعدأت ألتفج Òوصسفائح لتوليد ألطاقة ألشسمسسية

...و حجز مركبت Úومولدات كهربائية
و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة،
أوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس ألوطني ألشسعبي بكل
من “Ôأسست وع Úقزأم/ن.ع )09( ،٦.منقب Úعن
أل -ذهب وح -ج-زت ( )02م-رك-ب-ت Úرب-اع-ي-ت-ي أل-دفع
و( )10م- -ط- -ارق ضس -غ -ط و( )07م-ول-دأت ك-ه-رب-ائ-ية

وج-ه-از ( )01كشس- -ف ع- -ن أŸع- -ادن وج -ه -ازي ()02
أتصس -ال ع Èأألق -م -ار ألصس -ن -اع -ي -ة ‘ ،ح Úح -ج -ز
عناصسر ألدرك ألوطني ( )33كيلوغرأما من ألكيف
أŸعالج بوهرأن/ن.ع.2.
من جهة أخرى ،أحبط حرأسس ألسسوأحل بكل
م -ن أل -غ-زوأت/ن.ع 2.وألقالة/ن.ع- - -ﬁ ،5.اولت
هجرة غ Òشسرعية لـ ( )3٦شسخصسا كانوأ على مÏ
ق -وأرب ت -ق -ل -ي -دي -ة ألصس-ن-ع ،ف-ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ()74
مهاجرأ غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من
تلمسسان وورقلة.

إاصصابة طاقم الطائرة بجروح خفيفة وتسصجيل أاضصرار مادية بها

انحراف طائرة عسشكرية عن مسشارها َْÃدرج القاعدة ا÷وية

““ الشص- - - - - - -عب ““ أثناء
هبوطها بالقاعدة أ÷وية
،4
ببسسكرة/ن.ع.
إأن -ح -رفت ،أمسس ،ط -ائ-رة
عسس- - - -ك- - - -ري- - - -ة م - - -ن نوع
« »Hercule C-130خالية
من ألركاب عن مسسارها
ْÃدرج أل -ق-اع-دة أ÷وي-ة،
َ
‡ا تسس- - -بب ‘ إأصس- - -اب- - -ة
ط -اق -م أل -ط -ائ-رة ب-ج-روح
” ألتكفل بهم
طفيفة ،و ّ
على ألفور ،باإلضسافة إأ¤
تسس- -ج -ي -ل أضس -رأر م -ادي -ة
ل -ل -ط-ائ-رة.ع-ل-ى إأث-ر ذلك،
أم- -رت أل- -ق -ي -ادة أل -ع -ل -ي -ا
ل-ل-ج-يشس أل-وط-ني ألشسعبي
ب - -ف - -ت - -ح –ق - -ي- -ق قصس- -د
أل -كشس -ف ع-ن أÓŸبسس-ات
أÙيطة بهذأ أ◊ادث.
إاشصهار

الشصعب 201٨/06/04

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 21°وهران

 24°وهران

الثمن  10دج

17٦٦1

بفضصل اسصتغÓل مفارز ا÷يشش Ÿعلومات
وكمية معتÈة من أŸوأد ألغذأئية وأألدوية وأأللبسسة
وأغرأضس أخرى.

الفجر03.41................:
الشصروق05.30..............:
الظهر12.47.................:
العصصر16.3٨................:
المغرب20.06...............:
العشصـاء21.46..................:

23°

23°

france prix 1

’هقار
قامت بها مصصالح أامن دائرة سصيلت بعاصصمة ا أ

حجز  7000ل Îبنزين معدة للتهريب خارج ا◊دود

“ك -نت مصص -ال -ح أام -ن دائ -رة سص -ي -لت ب-أام-ن
و’ي -ة “Ôاسصت ‘ ،إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رائ -م
اŸاسص -ة ب -ا’ق -تصص -اد ال -وط -ن -ي ،م -ن ت -وق -ي -ف
شصخصص ÚيÎاوح عمرهما ب 19( Úو 23سصنة)
ل -ت -ورط -ه-م-ا ‘ قضص-ي-ة ال-ت-ه-ريب ب-إاسص-ت-ع-م-ال
وسصيلة نقل.

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود
ح -ي -ث -ي -ات أل -قضس -ي -ة ت -ع -ود حسسب م -ا صس-رح ب-ه
أŸكلف باإلعÓم على مسستوى خلية أإلتصسال بأامن
ألولية ““للشسعب““ إأ ¤ورود معلومات مؤوكدة تفيد
بوجود شساحنة من نوع (بﬁ )‹Òملة بكمية من
ألوقود أŸعدة للتهريب تتجه ع Èدأئرة سسيلت/

“Ôأسست ‘ إأŒاه تيمياوين ومنها ألنفاذ إأ ¤ترأب
دولة ما‹.
عليه ” وضسع خطة ﬁكمة لÎصسد أŸركبة،
أين ” توقيف ألشساحنة ألسسالفة ألذكر Ãسسلك من
أ÷ه -ة ألشس -م -ال -ي -ة ل-دأئ-رة سس-ي-لت وت-وق-ي-ف سس-ائ-ق
ألشس -اح -ن -ة وم -رأف -ق -ه ،ح -يث ” ضس -ب -ط ع-ل-ى مÏ
ألشساحنة  35برمي Óحديديا سسعة ألÈميل ألوأحد
 200ل Îمعبأاة Ãادة ألوقود بسسعة إأجمالية قدرت
بـ 7000 :ل Îمن ألبنزين.
لم-ن-ي-ة ”
لج-رأءأت أ أ
ب--ع-د أت-خ-اذ ج-م-ي-ع أ إ
ح--ج--ز ألشس--اح-ن-ة و–وي-ل-ه-ا إأ ¤أŸق-ر ،وف-ت-ح
لنتهاء من إأجرأءأت
–قيق ‘ ألقضسية ،وبعد أ إ
أل--ت--ح--ق-ي-ق ” إأح-ال-ت-ه-م-ا ع-ل-ى إأج-رأء أŸث-ول
ألفوري ،أين صسدر ‘ حقهما أمر بالوضسع رهن
أ◊بسس أŸؤوقت.

حادث مرور يخلف إاصشابة أاربعة أاششخاصص بجروح وكسشور بع Úمليلة

“كنت وحدة أ◊ماية أŸدنية لدأئرة ع Úمليلة
بولية أم ألبوأقي ،صسباح أمسس ،من إأسسعاف أربعة
جرحى أصسيبوأ بجروح ‘ أنقÓب سسيارة سسياحية
على مسستوى ألطريق ألوطني رقم  ‘ 100جزئه
ألرأبط ب Úبلديتي ع Úمليلة وع Úكرشسة.أ◊ادث
وقع إأثر أنحرأف سسيارة سسياحية عÓمة ““هيوندأي““
باŸكان أŸذكور ما خلف إأصسابة ألركاب أألربعة

ألذين تÎأوح أعمارهم ب 35 Úو 50سسنة ،بجروح
وكسسور متفاوتة أÿطورة أسستدعت –ويلهم إأ¤
مسستشسفى ع Úمليلة.وقد ” فتح –قيق من طرف
ألسسلطات أألمنية أıتصسة حول أسسباب أنحرأف
ألسسيارة وأنقÓبها ‘ أŸكان أŸذكور.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

وجد ‘ حالة متقدمة من التحلل

العثور على جثة ششخصص مدفونة Ãنطقة ““الكدية““ ببوششطاطة

حولت أمسسية أمسس ،مصسالح أ◊ماية أŸدنية
عند حدود ألسساعة ألثالثة وألنّصسف ،جثة شسخصس
نحو مصسلحة حفظ أ÷ثث Ãسستشسفى سسكيكدة،
ه- -ذه أألخÒة ك -انت م -دف -ون -ة ب -اŸك -ان أŸسس -م -ى
““ألكدية““ ألتابعة لبلدية بوشسطاطة دأئرة أ◊دأئق،

وجدت ‘ حالة جد متقدمة من ألّتحلل ،وحسسب
مصسدر ﬁلي ،فيحتمل أن تكون أ÷ثة إلرهابي،
وقد حضسر عملية إأخرأجها كل من مصسالح ألدرك
ووحدأت من أ÷يشس ألشسعبي ألوطني.

سسكيكدة :خالد العيفة

ANEP 815891

