‘ سصهـــــرة فنيـــــة حضصرهــــا أاهــــل الفـــن والثقافـــــة بالعاصصمة

تكـر Ëالف ـائزين بجائزة رئي ـسس ا÷مه ـوية للمب ـدع Úالششباب

٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صصـــ

á«cÉ°ùeGE
تصصوير :م .اآيت قاسصي

ISSN 1111-0449

هـ٩ـــ٣ـــ4ـــ1ـ /

اإلفطار
اإلمسضاك

’حد  25رمضصان  14٣٩هـ اŸوافق لـ  1٠جوان 2٠1٨م
ا أ

العدد1٧٦٦٦:

الثمن  1٠دج

٨ــ1ـــ٠ـــ2ـ
مــ
2٠ 1٠
٠٣ 2٨

france prix 1

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

اللقـــــاء الوطنــــي للتحضصـــŸ Òوسصــم ا’صصطيـــاف وإا‚احـــــــــه

بدوي :التزام بنظرة الرئيسس بوتفليقة وتوف Òالظروف اÓŸئمة
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ترقب اجتماع أاوبك يومي  22و 2٣جوان

الششرك ـ ـاء أامام حتمي ـ ـ ـة حماية
مكاسشـ ـ ـب إاتف ـ ـاق خف ـ ـضس اإلنتـ ـاج

^  ﬂـ ـ ـ ـ ـاوف اŸسشتهلكـ ـ ـ ـ ـ Úم ـ ـ ـ ـن التهـ ـ ـ ـ ـاب سشعـ ـ ـ ـر الÈمي ـ ـ ـ ـ ـ ـل ‘ 2019

رمضضانيات

هضصبــــــــــة
«’لة سصتــي»

 40أال ـ ـف تاج ـ ـ ـر لضشم ـ ـ ـان
اŸداومـ ـة يوم ـ ـي العيـ ـ ـ ـد
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قبل ـ ـة الصشائمـ ـ Úنهـ ـ ـارا والسشاهريـ ـن لي ـ ـ Óبتلمسشـ ـ ـان
^ ششÓلت لقراج مقصشد سشياحي يسشتقطب ال ّصشائم ÚبالÈج

ع“ Úوشصنت
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تلمسصان

السصف Òالصصحراوي لدى ا÷زائر
عبــــد القــــادر طالـــب عمـــر:

ت ـ ـوّقع إانت ـ ـ ـاج أاكـ ـ ـ Ìتوزي ـ ـ ـ ـ ـ ـع 3561
^ تسصخ 1٨4٠ Òعون لضصمان مـ ـ ـن  2.5ملي ـ ـ ـ ـ ـون مسشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ‘ أاقـ ـ ـل على الفيفا اسشتحضشـ ـار الوج ـه
ال ّسصـــ Òا◊سصـــــن للعمليـــــة قنطار م ـن ا◊ب ـ ـوب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ششه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر البششع Ÿن يقمع الصشحراويÚ
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طمار يششرف
على تسشليم مفاتيح
سشكنات Ãختلف ال ّصشيغ

ا’حد  ١٠جوان  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٥رمضضان  ١٤٣٩هـ

زعÓن ‘ الطارف اليوم

02

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

17666

قيتو ‘ Êزيارة عمل إا ¤البليدة
يشش -رف وزي -ر الّسش -ك -ن وال -ع-م-ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
على انطÓق مراسشم تسشليم مفاتيح
سش- -ك- -ن- -ات Ãخ- -ت- -ل- -ف الصش- -ي- -غ ع -ل -ى
اŸسش - -ت - -وى ال - -وط - -ن - -ي ،وذلك ع- -ل- -ى
ال ّسش- - -اع - -ة ال  22:00ل-ي Ó-ب-ال-قاعة
اŸتعّددة الّرياضشات بالششراقة.

ي-ق-وم وزي-ر الّ-ط-اق-ة مصش-ط-ف-ى ق-ي-ت-و ،Êال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل ل-و’ي-ة ال-ب-ليدة
للوقوف على عديد اŸششاريع التي تخصش قطاعه بالتحديد.

....ويÎأاّسس أابوابا مفتوحة

’بواب اŸفتوحة حول سشلطة ضشبط اÙروقات،
ويÎأاّسش يوم  11جوان ا÷اري ا أ
بقاعة اÙاضشرات لوزارة الطاقة ابتداءً من ال ّسشاعة ال  09:00صشباحا.

زيتو ‘ Êزيارة تفّقد
إا ¤ولية بومرداسس

حطاب يسشّلم مفاتيح سشكنات بقسشنطينة

’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ي -ق -وم وزي -ر ا أ
والّ-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،اليوم،
ب -زي -ارة ع -م -ل إا ¤و’ي -ة ال -ط-ارف،
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى م -دى ت -قّ-دم أاشش-غ-ال
مشش -روع إا‚از م -ق -ط -ع م -ن الّ-ط-ري-ق
السش- -ي -ار شش -رق  -غ -رب ،ال ّ-راب -ط بÚ
ال-ذرع-ان وا◊دود الّ-ت-ونسش-ي-ة ع-ل-ى
مسشافة  84كلم.

لقاء حول المتحانات
الوطنية الّرسشمية
بوزارة الّتربية

ي-ق-وم وزي-ر الشش-ب-اب والّ-ري-اضش-ة ﬁم-د ح-ط-اب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة إا ¤قسش-ن-طينة،
” تكليفه باŸهّمة من قبل
يششرف على توزيع  1762سشكن على اŸسشتفيدين ،بعد أان ّ
’ول ،وذلك على ال ّسشاعة  22:00لي ً
Ã Óقر الو’ية.
الوزير ا أ

...ويتفّقد قطاعه بالطارف غدا
..ويقوم بزيارة عمل إا ¤الطارف ،يتفّقد من خÓلها مششاريع القطاع ،ويششرف
على إاعطاء إاششارة انطÓق البعضش منها بعدة بلديات من الو’ية.

ي- -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زي -ت -و ،Êال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل إا¤
و’ية بومرداسش قصشد تفّقد وضشعية
القطاع.

بن حبيلسس ‘ فوروم
«لو كوريي دا÷Òي»

زرواطي
‘ زيارة
إا ¤ميلة
وجيجل

الدالية ‘ زيارة
إا ¤تيبازة

ت - - -ق- - -وم وزي- - -رة
ال -ب -ي-ئ-ة والّ-ط-اق-ات
اŸتجّددة فاطمة الزهرا
ء زرواطي ،اليوم ،بزيارة
عمل إا ¤كل من و’يتي
ميلة وجيجل Ÿدة يوم.Ú

تسشليم جوائز
«هÓل تلفزيون»

ت-ق-وم وزي-رة الّ-ت-ضشامن الوطني
’سش- -رة وقضش- -اي- -ا اŸرأاة ،ال- -ي -وم،
وا أ
بزيارة تفّقدية إا ¤اŸركز الوطني
’سش- -ت- -ق -ب -ال ال ّ-ن -سش -اء وال -ف -ت -ي -ات
ضش-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف ،وم-ن هّ -ن ‘ وضشع
صشعب ،ببلدية بوسشماعيل بو’ية
تيبازة ،وذلك ابتداءً من ال ّسشاعة
 14:00بعد الّزوال.

حفل تكرÁي باŸركز الثّقا‘ اإلسشÓمي لبومرداسس

’سشÓ-م-ي ل-و’ي-ة ب-وم-رداسش Ãن-اسش-ب-ة ل-ي-لة القدر حف ÓتكرÁيا
ي-نّ-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
’سشÓم ،أاسشتاذ
متنّوعا يششمل ﬁاضشرة باŸناسشبة يقّدمها الدكتور بششاري نور ا إ
ي- - -نّ- - -ظ- - -م اŸسش- - -رح ال- - -وط- - -ن- - -ي
بجامعة باب الزوار بعنوان «ليلة القدر...نفحات إاÁانية».
ا÷زائري ،اليوم ،حفل تسشليم جوائز
«هÓل تلفزيون» ،وذلك على ال ّسشاعة 22:00
لي.ًÓ

تسش- -تضش- -ي- -ف ج -ري -دة «ل -و ك -وري
دا÷Òي» ‘ فورومها ،غدا ،رئيسشة
’حمر ا÷زائري سشعيدة بن
الهÓل ا أ
ح-ب-ي-لسش ،ل-ت-ن-اول ملف الهجرة غÒ
الشّش-رع-ي-ة والّ-ت-ضش-امن الوطني ودور
اŸن ّ
ظمة التي ترأاسشها على اŸسشتويÚ
ا÷هوي والدو‹.

عرضس فكاهي لكمال عبيدات باŸسشرح
الوطني ا÷زائري
احتفالية على ششرف أاطفال أاعوان ا◊ماية اŸدنية
ت -ن -ظ -م «م -ي -دي -ا ان -د سش-ورف-ري»،

غدا ،عرضشا فكاهيا لكمال عبيدات،
تّ -
ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة ا
÷زائ-ر احتفالية على وذلك ب -اŸسش -رح ال -وط -ن-ي ا÷زائ-ري
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ريق الو’ئي على ال ّسشاعة  22:00مسشاءً.
1
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ق
ب -راق -ي  -ا◊
راشش ،م -ق -اب-ل مسش-تشش-ف-ى سش-ل-ي-م زم ‹Òاب-ت-داًء م-ن
ال ّسشاعة ال  22:00لي.Ó

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تشش-رف وزي-رة الّ-ت-رب-ي-ة ال-وطنية
ن -وري -ة ب-ن غÈيت ع-ل-ى ل-ق-اء ح-ول
ا’م-ت-ح-ان-ات ال-وط-ن-ي-ة الّ-رسشمية‘ ،
إاطار اŸعا÷ة الوطنية لهذا ا◊دث
ال- -وط- -ن -ي ،وذلك ي -وم ال -ث Ó-ث -اء 12
ج -وان Ãق-ر ال-وزارة ب-اŸرادي-ة ع-ل-ى
ال ّسشاعة  11:30صشباحا.

جلسشة عمل خاصّشة
بالّتربية الوطنية بثانوية
الرياضشيات بالقبة
ت -نّ-ظ-م وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ال- -ي- -وم ،ج- -لسش- -ة ع- -م- -ل ،ي -حضش -ره -ا
الشّش-رك-اء ا’ج-ت-م-اعّ-ي-ونّﬂ ،صشصشة
لدراسشة مششاريع قرارات تنظيمية،
وذلك ع -ل -ى الّسش-اع-ة  10:00صشباحا
بثانوية الرياضشيات بالقبة.

أاناششيد دينية ‘
اŸسشرح ا÷هوي
ين ّ ŸسشتغاÂ
ظم اŸسشرج ا÷هوي Ÿسشتغا،Â

غ-دا ،ح-ف-ل أان-اشش-ي-د دي-ن-ي-ة– ،ي-ي-ها
جمعية «نور اŸصشطفى» ،وذلك على
ال ّسشاعة  23:30مسشاءً.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ا’حد  10جوان  2018م
الموافق لـ  2٥رمضسان  1439هـ

»æWh

اللقاء الوطني للتحضشŸ Òوسشم الصشطياف وإا‚احه

^ بدوي :اللقاء التزام بنظرة رئيسس ا÷مهورية وتوف Òالظروف اÓŸئمة
^ بن مسصعود :برامج اسصتثمارية واعدة و–سص Úاÿدمات التحدي األكÈ
^ ميهوبي :عدم حصصره ‘ الوليات السصاحلية وا÷زائر العميقة هي الرهان
^ حطاب :اسصتفادة  30أالف شصاب من ا÷نوب والهضصاب العليا وا◊رسس البلدي
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تكر Ëالفائزين بجائزة رئيسس ا÷مهوية للمبدع Úالشصباب
لج-واء
غ -م -رت ال -ف -رح-ة ا أ
وصش- - -ن- - -ع ت- - -ك- - -ر ËاŸب- - -دعÚ
وتششجيع مواهبهم البداعية
ل -ي-ل-ة أاول أامسس ت-ك-ريسش-ا آاخ-ر
Ÿسش -اع -ي رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘
ح -رصش -ه ع -ل-ى ت-ك-ر Ëال-ف-ن-ان
وأاه -ل ال -ث -ق -اف-ة وال-ف-ن ح-يث
اح - -تضش - -ن اŸسش - -رح ال- -وط- -ن- -ي
ا÷زائ- - - - -ري»ﬁي ال - - - -دي - - - -ن
بشش-ط-ارزي» ،ف-ن-ان Úوف-نانات
ﬂضش- -رم Úوالشش -ب -اب م -ن -ه -م
Ãن - -اسش - -ب - -ة إاح - -ي - -اء ال - -ي- -وم
ال - -وط - -ن - -ي ل- -ل- -ف- -ن- -ان وت- -ك- -ر Ëرئ- -يسس
ا÷مهورية لـ 3قامات جزائرية خلدت
ت - -اري - -خ ال - -ف - -ن أاسش - -م - -اءه- -م ‘ اŸسش- -رح
لغنية القبائلية وكذا من
والسشينما وا أ
خÓل تتويج الفائزين بجائزة رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل- -ل- -م -ب -دع Úالشش -ب -اب «ع -ل -ي م -ع -اشش -ي»
لطبعة .2018

حبيبة غريب
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي
صسدح ليلة أاول أامسس صسوت الفنانة القبائلية
ن -وارة ع -ال -ي -ا ف -وق خشس -ب -ة اŸسس -رح ال-وط-ن-ي
ا÷زائ -ري «ﬁي ال -دي -ن بشس -ط -ارزي» ،وه -ي
ت -ؤودي م-ق-ط-ع-ا ت-غ-نت ف-ي-ه ب-ال-وط-ن واإ’نسس-ان
والسسÓم ،وكان أاداؤوها Ãثابة
الصسدى لعيطة الفنانة الراحلة
صسونيا الذي دوى هو ا’أخر
ال -رك -ح ذات -ه ‘ زم -ن مضس -ى.
وقد جمع ب Úإايقونة اأ’غنية
القبائلية وإايقونة الفن الرابع
ا÷زائ- -ري ت- -ك- -رÁه -ا رف -ق -ة
الكاتب والناقد واıرج السسينمائي فاروق
بلوفة Ãناسسبة اليوم الوطني للفنان وإاسسدائهم
ب -أام -ر م -ن رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة وسسام الكمال الثقا‘.
ول-دى اسس-تÓ-م-ه-ا ت-ك-ر Ëوال-دت-ها الراحلة،
صسرحت سسامية أامزيان ،ابنة الفنانة صسونيا
قائلة« ،أان هذه اأ’خÒة عاشست مكرسسة جل
حياتها للمسسرح والفن وأان تكرÁها واسستذكار
أاعمالها ‘ مناسسبة كهذه يخفف علينا من آا’م
فراقها».
وق -د اسس -ت -ل -م شس -ق -ي-ق ف-اروق ب-ل-وف-ة وسس-ام
الكمال الثقا‘ الذي أاسسدي له ،كما تأالقت

الفنانة نوارة على خشسبة اŸسسرح ،معÈة عن
فرحتها العارمة بهذا التكر Ëالذي حظيت به
وهي على مقربة من عيد ميÓدها الـ.73
شس -ه -د ا◊ف -ل ت -ق -د Ëأاول ك -ل -يب «ال-ع-يشس
بسسÓم» الذي أاعدته وزارة الثقافية Ãناسسبة
إاح -ي -اء ا÷زائ-ر ل-ل-ي-وم ال-دو‹ لـ«ل-ل-ع-يشس م-ع-ا
بسسÓ- -م» ال- -ذي شس- -ارك ف- -ي- -ه ›م- -وع- -ة م -ن
الفنان Úالشسباب ،وهو عمل فني يحمل اأ’مل
ويدعو للسسÓم واÙبة ،كما ميز ا◊فل أايضسا
ع -رضس ل -ث Ó-ث -ة أاشس -رط -ة وث -ائ-ق-ي-ة م-ن أان-ت-اج
اŸسس- -رح ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري وإاخ -راج ع -ل -ي
عيسساوي ،تروي حياة واŸسسار الفني لفقيدة
اŸسسرح صسونيا ونوارة وفاروق بلوفة.
وك- -ان مسسك اخ- -ت- -ت- -ام ا◊ف- -ل ا’ح- -ت- -ف -اء
ب-اŸواهب الشس-ب-اب-ي-ة وإاب-داع-ات-ه-م و–فيزهم
Ãبادرة من رئيسس ا÷مهورية ،على تفجÒ
طاقاتهم وأافكارهم ومواهبهم واŸضسي على
درب ال - -ف - -ن - -ان Úال - -ك - -ب- -ار
Ÿواصس- -ل- -ة إاعÓ- -ء ث- -ق- -اف- -ة
ا÷زائر وفنها اأ’صسيل.
وق- - -د ت - -أال - -ق  23فنانا
وف -ن-ان-ة ‘ ج-ائ-زة ال-رئ-يسس
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة
ل -ل -م -ب -دع Úالشس -ب -اب ع-ل-ي
معاشسي ،طبعة  ،2018مقتسسم Úفيما بينهم
اŸراتب ال - -ث Ó- -ث ل - -ك - -ل م- -ن ال- -ف- -ئ- -ات الـ8
للمسسابقة .وقد –صسل ورغي عبد اŸؤومن
على اŸرتبة اأ’و ‘ ¤الرواية ،وبن شسÓل
عصسام ‘ الشسعر ،وبن ربيع ﬁمد اأ’م‘ Ú
ف -ئ -ة ال -ع -م -ل اŸسس -رح-ي اŸك-ت-وب .وأاف-ت-كت
اŸرت- -ب- -ة اأ’و ‘ ¤اأ’ع- -م- -ال اŸوسس- -ي- -ق- -ي- -ة
ا◊م- -ري م- -ون -ي -ة ،و‘ ال -ف -ن -ون اŸسس -رح -ي -ة
ب -وسس -م -اح -ة ك -ن -زة ،و‘ ال -ف -ن -ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة
ب -وخ -اري ي -اسس -م -ي-ن-ة ،وف-از زواوي مصس-ط-ف-ى
بجائزة الفنون السسينمائية والسسمعية البصسرية
وجرمان ﬁمد علي بجائزة فن الرقصس.

اسصداء وسصام الكمال
الثقا‘ لصصونيا ،نوارة
وبولوفة

ششدد وزير الداخلية وا÷ماعات
لق-ل-ي-م-ي-ة ن-ور
اÙل -ي -ة وال -ت -ه-ي-ئ-ة ا إ
ال -دي -ن ب-دوي ،ع-ل-ى ضش-رورة ت-وفÒ
كل الظروف اÓŸئمة ل‚اح موسشم
الصش -ط -ي-اف ،م-ذك-را ب-رؤوي-ة رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ال -ذي أاك-د أان «ال-ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اح-ي-ة
ب -ا÷زائ -ر أاضش -حت أاول -وي -ة وط -ن -ي-ة
وخ- - -ي - -ارا أاسش - -اسش - -ي - -ا» ،وذهب وزي - -ر
السش -ي-اح-ة والصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب -ن مسش -ع -ود ‘ ن -فسس
الŒاه ،مشش- - - -ددا ع - - -ل - - -ى ضش - - -رورة
–سش Úاÿدم - - -ات ،ون - - -ب - - -ه وزي - - -ر
ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب-ي إا¤
ضش -رورة ن -ق -ل اŸوسش -م والÎف-ي-ه إا¤
اŸناطق الداخلية ليكون لها نصشيب
م -ن -ه -ا ،ف -ي -م -ا كشش -ف وزي -ر الشش -ب -اب
وال - -ري - -اضش - -ة ﬁم - -د ح - -ط - -اب ع- -ن
اسش-تفادة  30أال -ف شش-اب م-ن ا÷ن-وب
وال- -هضش- -اب ال- -ع- -ل- -ي- -ا م- -ن ع- -ط- -ل -ة ‘
الوليات السشاحلية.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة
–سس -ب -ا ’ن -طÓ-ق م-وسس-م ا’صس-ط-ي-اف
الذي ينطلق يوم  21جوان من كل سسنة،
ترأاسس أامسس وزير الداخلية رفقة زمÓءه
وزراء السس- -ي- -اح- -ة وال- -ث- -ق- -اف- -ة والشس -ب -اب
والرياضسة ،أاشسغال اللقاء الوطني لتحضسÒ
موسسم ا’صسطياف اŸنظم بقصسر اأ’·
نادي الصسنوبر ،بحضسور ‡ثل Úعن كل
القطاعات اŸعنية ،و‘ مقدمتها ﬂتلف
اأ’سسÓ- -ك اأ’م -ن -ي -ة ،و‘ ك -ل -م -ة أال -ق -اه -ا
باŸناسسبة ،حرصس بدوي على التذك Òبأان
ال -ل -ق -اء ي -ن -درج ‘ إاط-ار ا’ل-ت-زام ب-ن-ظ-رة
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ال -ذي أاك -د ع -ل -ى أان
«ال -ت -ن -م -ي -ة السس-ي-اح-ي-ة ب-ا÷زائ-ر أاضس-حت
أاولوية وطنية وخيارا أاسساسسيا ،نأامل أان
يحتل موقع الصسدارة من حيث هو عامل
للنمو وأاداة له».
و‘ سسياق موصسول ،نوه بدوي ا ¤الدور
ا÷ديد الذي ينبغي أان تلعبه ا÷ماعات
اÙل -ي -ة ‘ ت -رق -ي -ة ا’سس -ت -ث -م-ار خ-اصس-ة
السس-ي-اح-ي ،ت-وج-ه ت-ف-رضس-ه أاه-داف ت-نويع
ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ي ت-ق-تضس-ي تفعيل
ال -ي -ات ج -دي -دة وم-ب-ت-ك-رة م-ن أاج-ل خ-ل-ق
الÌوة ،مذكرا بأان رئيسس ا÷مهورية الذي

أاكد بأان النهوضس بقطاع السسياحة ببÓدنا
يبقى مرهونا Ãدى قدرتنا على –ويل
ال -ق -درات السس -ي -اح-ي-ة م-ن م-ادة خ-ام ،ا¤
عروضس ومنتوجات ذات مواصسفات تؤوهل
بÓدنا ’حتÓل مكانة خاصسة ومتميزة.
وأاوضسح بأان اأ’هداف الكÈى تصسبو ا¤
توف Òخدمات عالية ا÷ودة للمصسطافÚ
‘ ب -ي -ئ -ة ن -ظ -ي -ف -ة وصس -ح -ي -ة ،م-ع –وي-ل
اŸناطق السساحلية ا ¤أاقطاب سسياحية
بامتياز ،مبنية على العصسرنة والتنافسسية،
وŒسس- -ي- -دا ل- -ه- -ذه اأ’ه -داف ” ت -نصس -يب
ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة بسس Òوم-تابعة
موسسم ا’صسطياف برئاسسة اأ’م Úالعام
لوزارة الداخلية ،وخلصست ا ¤أان –سسÚ
السسياحة الشساطئية ’ تتم ا’ من خÓل
احÎام اŸب- - -ادئ ال- - -ت- - -ي تشس- - -ك - -ل أاسسسس
سسياسستنا السسياحية.

تعزيز دور اللجان األمنية
للوليات واصصطياف ›اÊ
وذك -ر م -ن -ه -ا وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ضس-م-ان
ال- -دخ- -ول ا◊ر ا ¤الشس- -واط- -ئ ،وا◊ري -ة
ال - -ت - -ام- -ة ل- -ل- -مصس- -ط- -اف ‘ اسس- -ت- -خ- -دام
مسس-ت-ل-زم-ات ا’صس-ط-ي-اف اÿاصس-ة ب-ه ،أاو
اسس-ت-ئ-ج-اره-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى الشس-واط-ئ مع
اج -ب -اري -ة ع -رضس أاسس -ع -ار ك -رائ -ه -ا ،وك-ذا
ال- -ت -ن -ظ -ي -م اÙك -م Ÿواق -ف السس -ي -ارات
وأاسسعارها مع ضسرورة اŸراقبة الدائمة
ل -ل -ج -م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ودع-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة
ال -و’ة ا ¤ت -ع -زي -ز دور ال -ل -ج -ان اأ’م -ن -ي-ة
ل- -ل -و’ي -ات ل -لسس -ه -ر ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق ه -ذه
التوجيهات ‘ اŸيدان.

تفعيل اıطط« Úاألزرق»
و«الدلف »Úمع فتح الشصواطئ
اŸمنوع السصباحة بها
و ⁄يغفل ا’شسارة ا ¤تفعيل اıطط
اأ’زرق الذي تسسهر عليه اŸديرية العامة
Óمن الوطني ،وكذا ﬂطط دلف Úللدرك
لأ
الوطني الذي ” Œنيد  2000دركي ‘ إاطار
تطبيقه ،بهدف توف Òاأ’من على مسستوى
 417شس -اط-ئ مسس-م-وح ل-لسس-ب-اح-ة ،ك-م-ا دع-ا
الو’ة إا ¤التفك ‘ Òايجاد حلول تسسمح
ب-ف-ت-ح الشس-واط-ئ اŸم-ن-وع-ة السس-ب-اح-ة ف-ي-ها

وعددها يفوق  200شساطئ.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه أاشس- -ار وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة
والصسناعات التقليدية ،إا ¤أان ا’سستثمار
السس- -ي- -اح -ي أاح -د أاع -م -دة ‚اع ال -ق -ط -اع
وم -وسس -م ا’صس -ط -ي -اف ،م -ذك -را ب-ا÷ه-ود
الكبÒة التي قام بها القطاع ‘ ،مرافقة
اŸسس -ت -ث -م -ري-ن ع-م Ó-ب-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة م- -ن خ Ó-ل ت -وف Òال -ع -ق -ار
وتقد– Ëفيزات كان لها أاثر ايجابي ‘
انتعاشس الÈامج ا’سستثمارية السسياحية.
وأاشسار وزير الثقافة ،ا ¤تراكم Œربة
كبÒة ‘ تسسي Òموسسم ا’صسطياف يعتمد
ادخ -ال –سس -ي -ن -ات ع -ل -ي -ه-ا م-ن سس-ن-ة إا¤
أاخرى ،مؤوكدا بأان الرؤوية السسياحية تقوم
على التكفل بالسسائح الداخلي واأ’جنبي
معا ‘ نفسس الوقت ،مشسددا على أاهمية
وضس -ع م -ن-ظ-وم-ة سس-ي-اح-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ب-ك-ل
أابعادها Ãا ‘ ذلك البعد الثقا‘’ ،فتا
إا ¤أانه خÓل هذه الصسائفة سسيتم الÎكيز
على كل ما هو جزائري ‘ اŸهرجانات،
وسسينشسط ا◊فÓت فنانون جزائريون ‘
اŸهجر ،كما سسيتنقل فنانون جزائريون
إا ¤ا÷الية ،كما شسدد على ضسرورة نقل
السس -ي -اح-ة ا ¤اŸن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة وأان ’
ت-ب-ق-ى ﬁصس-ورة ‘ اŸن-اط-ق السس-اح-ل-ي-ة،
وكشسف عن تنظيم قوافل Œوب ا÷زائر
ال-ع-م-ي-ق-ة وق-اف-ل-ة سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة –ت شسعار
السسينما للجميع.
وكشسف وزير الشسباب والرياضسة ‘ كلمة
أالقاها باŸناسسبة ،عن اسستفادة  30أالف
شساب من ا÷نوب الكب Òوالهضساب العليا
وا◊رسس البلدي من عطل باıيمات،
م - -ث- -م- -ن- -ا تسس- -ي Òال- -ع- -م- -ل اŸشسÎك بÚ
ال - -ق- -ط- -اع- -ات ‘ ظ- -ل ح- -ك- -ام- -ة رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ،و–دث ع-ن ت-ه-ي-ئ-ة ق-واع-د
ل -ل -ح -ي -اة وت -ن -ظ -ي -م ق -واف -ل ف -ل -ك -ل -وري -ة،
وب-خصس-وصس اأ’ل-ع-اب ا’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب
ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن ا÷زائ-ر ال-ط-ب-عة الثالثة
م -ن -ه -ا ،دع -ا وزي -ر السس -ي -اح-ة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م
م-ع-ارضس ل-لصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية للتعريف
باŸنتوج والÎويج له.
لÓشسارة ،فقد ” احصساء  417شساطئ
مسس -م -وح ل -لسس -ب -اح -ة ب -زي -ادة  17شساطئا
مقارنة بالسسنة اŸنقضسية ،و” تهيئة 422
حظÒة للسسيارات ،و 1200دورة مياه ،و”
ت- - -زوي- - -د أاك Ìم - -ن  80شس-اط-ئ-ا ب-اإ’نارة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وسس-ي-ت-م خ-لق  31892منصسب
موسسمي.

أاصصداء من احتفائية الفن واإلبداع
وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي:

«مصصا◊نا ›ندة ÿدمة
الفنان ومسصاعدته»

ذك-ر وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-هوبي
بالتقليد الطيب الذي يعود كل سسنة منذ 20
ع -ام -ا ت -اري -خ اسس -ت -ح -داث ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للفنان ،بالتفاتة لتكر Ëعطاء وتضسحيات
الفنان Úا÷زائري Úمن جيل الثورة وجيل
ا’سستقÓل وكذا –فيز اŸبدع Úالشسباب
على مواصسلة اŸسسÒة وإاعÓء راية الثقافة
والفن ا÷زائري.Ú
وأاكد ميهوبي ‘ كلمة له باŸناسسبة على
أان وزارة الثقافة سساهرة دوما على مرافقة
الفنان واŸثقف واŸبدع Úوعلى اإ’صسغاء
دائما ’نشسغا’تهم ،مشسÒا إا ¤اŸكاسسب
ال -ت -ي ح -ق-قت ب-اسس-ت-ف-ادة  10آا’ف ف -ن-ان
ب -ب -ط -اق -ة ال -ف-ن-ان ،وك-ذا اه-ت-م-ام ال-دي-وان
ال- - -وط- - -ن- - -ي ◊ق- - -وق اŸؤول - -ف وا◊ق - -وق
اÛاورة ب- -دف- -ع ال- -ف- -ارق م -ن اشسÎاك -ات
الضسمان ا’جتماعي عن الفنان Úللحصسول
على تقاعد مريح يضسمن لهم كرامتهم».
ودعا ميهوبي باŸناسسبة «كل الفنانÚ
وذويهم واŸواطن Úإا ¤التقرب من الوزارة
واإ’بÓ- -غ ع- -ن ح -ال -ة أاي ف -ن -ان ‘ ح -اج -ة
Ÿسس- -اع- -دة م- -ن أاي ن- -وع خ- -اصس- -ة ال- -ذي -ن
يقطنون ‘ اŸدن الداخلية ،حتى تتسسنى
Ÿصسا◊ه تقد Ëالدعم واŸسساعدة لهم «.
وب -خصس-وصس ج-ائ-زة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ل -ل -م -ب-دع Úالشس-ب-اب ع-ل-ي م-ع-اشس-ي ،أاشس-اد
الوزير باأ’عمال التي قدمها اŸشساركون
وÃوه-ب-ت-ه-م اŸت-م-ي-زة ،مضس-ي-ف-ا أان جائزة
رئيسس ا÷مهورية للمبدع Úالشسباب علي

معاشسي مواصسلة ‘ مسساعيها لفتح اأ’بواب
أامام اŸبدع Úالشسباب وتشسجيع أاعمالهم
وموهبتهم و–فيزهم».

بوعزارة رئيسس ÷نة
التحكيم ÷ائزة
علي معاششي

«التقارب ‘ اŸسصتوى صصعب
من عملية اختيار الفائزين»
كشسف عبد القادر بوعزارة رئيسس ÷نة
ال- -ت- -ح- -ك- -ي- -م ÷ائ -زة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
للمبدع Úالشسباب علي معاشسي ‘ تصسريح
Óعمال
لـ»الشسعب» ،عن اŸسستوى الرفيع ل أ
اŸشساركة ‘ طبعة هذه السسنة ،اأ’مر الذي
صسعب نوعا ما من اختيار اأ’حسسن ،حيث
يقوم عمل ÷نة التحكيم على إارسساء قائمة
ال -ف -ائ -زي -ن ال -ن -ه -ائ -ي -ة ،م-ت-م-ن-ي-ا أان ي-ك-ون
اŸشس-ارك-ون ‘ ال-ط-ب-ع-ات ال-ق-ادم-ة ب-نفسس
اŸوهبة والذوق واإ’بداع».

بلحمري مونية الفائزة
بجائزة اŸوسصيقى:
«هذه ثا Êمشساركة ‹ ‘ جائزة رئيسس
ا÷مهورية للمبدع Úالشسباب ،وقد كرمني
الله بالفوز وهي فرصسة عززت كثÒا من
ثقتي Ãوهبتي وسساعدتني على مشساركة
أاعما‹ الفنية مع الغ Òوهي تقدير أايضسا
أ’بناء بلدتي الشسلف و–فيزا لهم إ’براز
مواهبهم الفنية والثقافية مسستقب.»Ó

حبيبة غريب

ا’حد  10جوان  2018م
الموافق لـ  25رمضشان  1439هـ
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حّمل رؤوسشاء البلديات مسشؤوولية الّتذبذب ‘ نظام اŸداومة والّتموين باŸواد

بولنوار 40 :أالف تاجر مداوم أايام العيد وغرامات ب 30 Úإا 300 ¤أالف د.ج للمخالفÚ
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منطقة سشياحية سشاحرة بشش’Óت طبيعية طوال السشنة

شس’Óت لقراج مقصسد سسياحي يسستقطب ال ّصسائم ÚبالÈج

تسشخ 1840 Òعون لضشمان ال ّسش Òا◊سشن للعملية

كشش-فت ا÷م-ع-ي-ة الوطنية للتجار
ا◊رفّ- - -ي  Ú- - -ا÷زائ- - -رّي  Ú- -اأّن ع - -دد
التجار اŸعني ÚباŸداومة اأيام العيد
 40األف تاجر على اŸسشتوى الوطني،
و 4594من اأصشل  8779تاجر بو’ية
ا÷زائ- -ر وف -ق -ا ل -ل -ق -ان -ون 06 / 13
الصشادر سشنة  2013اÿاصض باŸداومة
خ Ó-ل اŸن -اسش -ب -ات وا’أع-ي-اد ،وال-ذي
ي- - -وجب ضش- - -م- - -ان ا◊د ا’أدن - -ى م - -ن
اÿدم - -ة ،داع - -ي - -ة ك - -اف- -ة ال- -ت- -ج- -ار
ا’ل -ت -زام وع -دم تسش -ج -ي -ل اأي Œاوز
الذي قد يودي بصشاحبه اإ ¤العقوبة
اŸتمثلة ‘ غرامة مالية ب 30 Úاألف
دينار و 300األف دينار اأو الغلق Ÿدة
 30يوما.

خالدة بن تركي
حّ-م -ل رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ية للتجار
ا◊رف - - -ي Úا÷زائ - - -ري Úا◊اج ط - - -اه- - -ر
ب-ول-ن-وار،اأمسس ‘ ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة نّشش -طها
حول اŸداومة والتموين خÓل اأيام العيد
باŸقر الو’ئي للجمعية الكائن بÈاقي،
التذبذب الواقع ‘ اŸداومة يومي العيد
واŸن-اسش-ب-ات ،اإ ¤غ-ي-اب ا’إعÓ-م ال-ن-اج-م
عن تقصش ÒاŸسشوؤول ÚاÙلي ‘ Úمسشاألة
اإع Ó-م اŸواط -ن ب -ال -رغ -م م -ن اأن ال -ق-رار
ال ّصشادر عن وا‹ و’ية ا÷زائر وبتحضشÒ
م -ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ب-اع-ت-ب-اره-ا
اŸع-ن-ي ا’أول ب-ت-ح-دي-د ال-ق-ائ-م-ة ال-نهائية
للتجار اŸعني ÚباŸداومة يوجّه رسشميا
للجهات اŸعنية بـ  20يوم قبل اأيام العيد
م - -ن اأج - -ل اإب Ó- -غ ا÷م - -ي - -ع وال - -ت - -حضشÒ
ل- -ل -م -ن -اسش -ب -ة لضش -م -ان ال -ت -م -وي -ن ب -اŸواد
واÿدمات ا’أسشاسشية.
واأوضشح ا◊اج بخصشوصس اŸداومة اأن
اŸواطن اأو اŸسشتهلك  ⁄يفقه بعد هذا
اŸصشطلح ومعناه’ ،أن هذه العبارة تعني
ضشمان ا◊د ا’أدنى من اÿدمات سشواء
ب- -اŸواد ا’أسش- -اسش- -ي- -ة ال -غ -ذائ -ي -ة اÿضش -ر
وال- -ف- -واك- -ه وح- -ت -ى ال -ن -ق -ل ،ح -يث اأّك -دت
ا’جتماعات ا’أخÒة مع ا÷هات اŸعنية
ضشمان عمل اÙطات الÈية يومي العيد،
غ Òاأن هذا اŸصشطلح يقاسس وفقا لعدد
اÓÙت اŸف - -ت - -وح - -ة ب - -اŸق - -ارن - -ة م- -ع
اŸوجودة ‘ القائمة لتحدد بعدها نسشبة
ا’سشتجابة التي كانت السشنة اŸاضشية 99
باŸائة.
واأششار بششاأن اأسشعار اÿضشر والفواكه

اأّن -ه -ا ب -اŸق -ارن -ة م -ع ا’أسش -ب -وع ا’أول م-ن
رمضشان انخفضشت بحوا‹  40دج ،وهي
النسشبة التي وصشفها بالقليلة مقارنة مع
ال- - -ت- - -وق- - -ع- - -ات،غ Òاأّن - - -ه اأرج- - -ع - -ه - -ا اإ¤
ا’ضش-ط-راب-ات ا÷وي-ة وتسش-اق-ط ا’أم-ط-ار
التي منعت الفÓح Úمن جني اÙصشول،
وبالتا‹ قلة ا’إنتاج وارتفاع ا’أسشعار اإ¤
غاية ا’أيام ا’أخÒة من رمضشان.
وق -ال ا◊اج بشش -اأن اإضش -راب اÿب -ازي -ن
الذي اأعلنت عنه النقابة اŸزمع الدخول
فيه بعد العيد ،اأّنه ’ وجود لÓإضشراب ’أنّ
اŸلف على طاولة نقاشس ا◊كومة التي
ت -ع -م-ل ال-ي-وم ع-ل-ى اإي-ج-اد ن-وع ج-دي-د م-ن
الفرينة يسشتعمل اإ’ ‘ صشنع اÿبز ،و’
توجّه للحلويات من اأجل ضشمان هامشس
ربح يليق باÿباز ،و‘ انتظار رد ا◊كومة
’ Áكن القيام با’إضشراب.

من جهته ،قال ‡ثل مديرية التجارة
ل -و’ي -ة ا÷زائ -ر ،ع -د‹ ع-ز ال-دي-ن ،ع-ل-ى
هامشس الندوة التي عقدت باŸقر الو’ئي
للجمعية بÈاقي اإلزامية اŸداومة وفقا
للتعليمة الوزارية  610التي حّددت القائمة
ا’سشمية للتجار اŸعنّي Úمنذ  20يوما،
و”ّ اإبÓ- -غ ك- -اف- -ة اŸع -ن -ي Úع Èال -ق -ط -ر

الوطني لتوجّه بعدها للمجالسس اÙلية
م -ن اأج -ل ت -ع -ل-ي-ق-ه-ا ‘ م-دخ-ل ال-ب-ل-دي-ات
واإعÓم اŸواطن بها ،غ Òاأنّ العملية عادة
ما تعرف تذبذبا ‘ بعضس ا’أحيان بسشبب
عدم ا’إعÓم والتبليغ.
واأوضشح عد‹ بلغة ا’أرقام اأن عدد
التجار اŸسشجل Úبو’ية ا÷زائر ،8779
‘ ح ÚاŸسش---خ--ري--ن م--ن--ه--م  4594اأي
بنسشبة  25باŸائة واÿبازة  661مسشجل
اŸسشّ--خ-ر م-ن-ه-م  482اأي  73باŸائة،
وعدد اأصشحاب اŸواد الغذائية قّدر بـ
” تسشخ 2460 Òللمداومة اأي
 ،4275و ّ
بنسشبة  50 . 53باŸائة ‘ ح ÚاŸسشجّلون
‘ نششاطات اأخرى وصشل عددهم اإ¤
 ،3835وف---ي--م--ا ي--خصس ع--دد اŸط--اح--ن
اŸسشجلة  8مطاحن سشخرت منها  5اأي
ب-نسش-بة  55ب-اŸائ-ة واŸل-ب-ن-ات سش-ج-ل 9
منها ‘ ح ÚاŸسشخرة  8منها،مششÒا
اإ ¤اأن عدد اأعوان الرقابة اŸسشخرين
لهذه اŸناسشبة  1840مقسشمة على 92
فرقة.
واأّك -د ‡ث -ل م -دي -رة ال -ت -ج -ارة ضش -م -ان
اŸداومة خÓل هذه اŸناسشبة ،اأن واأي
Œاوز ي - -ع - -رضس ل - -ع - -ق - -وب- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق
اŸفتششيات اıتصشة اإقليميا التي تقوم
ب -ت -ح-ري-ر ﬁضش-ر ب-ال-غ-رام-ات اŸف-روضش-ة
ال- -ت- -ي تسش- -م- -ى غ- -رام -ة الصش -ل -ح اÙددة
قيمتها بـ  10مÓي Úسشنتيم قبل اللجوء اإ¤
العدالة اأو الغرامات ا’أخرى اŸفروضشة
وف -ق -ا ل -ل -ت -ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة  610وقانون
اŸداومة الصشادر ‘ .2013

ق -امت مصش-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة بسش-ع-ي-دة
بتحديد قائمة بـ  314تاجرا ملزما بضشمان
اŸداومة أاثناء عطلة عيد الفطر اŸبارك،
من بينهم  173خÓل اليوم اأ’ول وبناءً على
القرار الو’ئي رقم  677اŸؤورخ ‘  22ماي
 ،2018ح- - -يث ” ت- - -ع- - -ي 78 Úع-ون ل-ت-قسشيم

التسشخÒات على أاصشحاب اÓÙت خاصشة
اıاب -زŒ ،ار ال -ت -غ -دي -ة ،اÿضش -ر وال-ف-واك-ه
وال -ل-ح-وم ،ك-م-ا ّ” ات-خ-اذ اإ’ج-راءات لضش-م-ان
ت -وف -ر ب -عضس اŸواد اأ’سش -اسش-ي-ة ك-ا◊ل-يب م-ن
خÓل تكليف  15موزعا ،أاما بخصشوصس الوقود
سشتكون ﬁ 05طات ‘ حيز اÿدمةŒ .در

اإ’ششارة أان  22عون رقابة سشيسشهرون على
احÎام الÈنامج من خÓل القيام بتفتيششات
ودوريات للوقوف على تطبيق التعليمة ،وكل
إاخÓل يعرضس صشاحبه للعقوبات اŸنصشوصس
عليها.

مديرية الّتجارة توؤّكد
اإلزامية اŸداومة وفقا
للتّعليمة الوزارية 610

مديرية التجارة بسسعيدة تسسّخر  314تاجرا Ÿداومة العيد

سسعيدة :ج ــ علي

ّدخول الّرقمنة من غ ÒاسشتغÓل ذكي يششّكل خطرا

غول :الّرقمنة ‘ ا÷زائر حتمية وعلينا اّتخاذ كل ا’حتياطات الوقائية

ششّدد رئيسض حزب ّŒمع أامل ا÷زائر
«تاج» ،عمار غول ،على إادخال الرقمنة
‘ كل القطاعات لضشمان التسشي Òالذكي
لشش- -ؤوون- -ن- -ا ا’ق- -تصش -ادي -ة والسش -ي -اسش -ي -ة
وا’جتماعية ،بحكم التحديات الكÈى
ال-ت-ي ن-واج-ه-ه-ا ال-ي-وم وال-ت-ي تتطلب منا
مواكبة التطور السشريع للتكنولوجيات
ا◊ديثة ،مؤوكدا أان الدخول ‘ الرقمنة
م -ن غ Òاسش -ت -غ Ó-ل ذك -ي ل -ل -ت -ج -ه-ي-زات
وفضشاءات الرقمنة يششكل خطرا علينا.

سسهام بوعموشسة
قال عمار غول لدى تنششيطه أامسس لندوة
ح -ول ال -رق -م -ن -ة ودوره -ا ‘ ا◊وك -م -ة Ãق -ر
ا◊زب ،أان بعضس الدول اسشتطاعت اسشتعمال
هذه التكنولوجيات بذكاء من خÓل اسشتحداث
‰اذج خ -اصش -ة ب -ه -ا ،م -ؤوك -دا أان ال -رق -م -ن-ة ‘
ا÷زائ- -ر ح- -ت- -م- -ي- -ة ل- -ك- -ن ي- -جب ات- -خ -اذ ك -ل
ا’حتياطات الوقائية ،وحسشبه فإان اأ’ولويات

ا’ق -تصش -ادي-ة ه-ي ب-ن-اء اق-تصش-اد وط-ن-ي خ-ارج
اÙروق -ات ،وه -ذه السشت ق -ط -اع-ات ت-رت-ك-ز
أاسش -اسش -ا ‘ ت -ط-وي-ره-ا م-ن خÓ-ل ا’سش-ت-غÓ-ل
الذكي للرقمنة ،أاضشاف يقول.

‘ هذا الصشدد ،أابرز غول أاولوية اسشتغÓل
وت -ط -ب -ي -ق ال -رق-م-ن-ة ل-عصش-رن-ة اإ’دارة وق-ط-اع
اŸال -ي-ة واŸصش-رف-ي-ة وال-ب-ن-وك ،وأايضش-ا ق-ط-اع
ال -ت -ج -ارة وال -ت -ب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة ا’سش -تÒاد
وال -تصش -دي -ر’ ،سش -ي -م -ا الÎك-ي-ز ع-ل-ى عصش-رن-ة
مناهج التعليم كأابعاد وقائية ،وباحتياط وذكاء
كي نتمّكن من بناء اإ’نسشان اليقظ اŸتفطن
من غ Òأان يخسشر الفرد نفسشه ،موضّشحا أاّن
ا◊وكمة يعني التسشي Òالذكي أ’مورنا سشواء
اقتصشادية أاو سشياسشية أاو اجتماعية.
وأاضشاف رئيسس Œمع أامل ا÷زائر «تاج»،
أاّن اإ’ع Ó-م وال -ت -واصش -ل م -ن ال-فضش-اءات ال-ت-ي
يجب اسشتغÓل الرقمنة من خÓل تأاط Òهذا
اÛال ،وحسش -ب -ه ف -إان -ه ‘ أام-ري-ك-ا مسش-ؤوولÚ
متخوفون من أان يتم اخÎاق لÓسشتغÓل لهذه
اÛا’ت ،مششÒا إا ¤أان  20مليون جزائري
يسشتغلون خمسس سشاعات من وقتهم يوميا ،وأان
اإ’ششكال ‘ كل ثانية نقّدم معلومات ›انية
للدول التي تصشنعها ،قائ Óأانه ’ يوجد ‘ هذا
اÛال سشرية.

م-ع ح-ل-ول شش-ه-ر رمضش-ان م-ن ك-ل سش-ن-ة
خاصشة ‘ فصشل ا◊ر ،تتحّول شش’Óت
«ل-ق-راج» ب-ب-ل-دي-ة ال-راب-ط-ة ب-و’ية برج
ب - -وع - -ري - -ري - -ج إا ¤م - -قصش - -د سش - -ي - -اح- -ي
’سشتجمام،
للصشائم Úبغرضض التمتع وا إ
’ضشافة إا¤
وأاخذ قسشط من الراحة با إ
ا’سشتمتاع باŸناظر الطبيعية اÓÿبة.
ه-ذه الشش’Ó-ت ال-ت-ي ت-ع-د م-ع-ل-م-ا ط-ب-ي-ع-يا
وم- -قصش- -دا سش- -ي- -اح- -ي -ا ت -زخ -ر ب -ه و’ي -ة ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج ،إا ¤ج-انب ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اط-ق
ا÷ميلة التي Áكن تصشنيفها كمناطق سشياحية
أاو كمناطق توسشع سشياحي تدر أاموا’ وتنششط
ا◊ركية اإ’قتصشادية باŸناطق النائية.
شش ’Ó-ت «ل -ق -راج» اŸت -واج -دة ب -ب -ل-دي-ة
الرابطة جنوب عاصشمة الو’ية ،والتي تتدفق
بشش- -ك -ل سش -ري -ع م -ن أاع -ا‹ ج -ب -ال ال -راب -ط -ة،
وت -ن -ح-در ع-ل-ى أاح-د ال-ودي-ان ،و“ت-از ب-غ-زارة
مياهها وبششدة برودتها ،بحيث تكون متنفسشا
ل-لسش-ك-ان وال-واف-دي-ن ل-ه-ا م-ن ﬂت-ل-ف م-ناطق
ال -و’ي -ة وال -و’ي -ات اÛاورة ،خ -اصش -ة خÓ-ل
ششهر رمضشان الكر Ëوفصشل الصشيف ،كونها
تعت Èمن أاجمل الشش’Óت التي تتميز بتدفقها
اŸسش -ت -م -ر ط -وال السش -ن -ة‡ّ ،ا ج -ع-ل السش-ي-اح
ي -قصش -دون -ه -ا ب -اسش -ت-م-رار ط-وال السش-ن-ة قصش-د
الÎويح عن النفسس والتقاط صشور تذكارية،
باإ’ضشافة إا ¤أانه يحتوي الكث Òمن ال ّصشخور
اŸتناثرة على جانبه واŸغطاة بأاعششاب‡ ،ا
ج -ع -ل -ه -ا م-ل-ج-أا ل-ل-م-ئ-ات م-ن ال-زائ-ري-ن قصش-د
ال -راح -ة وا’سش -ت -ج-م-ام ،خ-اصش-ة أاّن-ه-ا ﬁاط-ة
بأاششجار كثÒة لÓسشتظÓل –تها.
ويعمد الكثÒون إا ¤القدوم إا ¤اŸنطقة
منذ الصشباح الباكر أاين يقضشي البعضس كامل
ي -وم -ه م -ت -م ّ-ت -ع-ا بسش-ح-ر الشش’Ó-ت وج-م-ال-ه-ا
وبرودة مياهها العذبة ،كما عرفت اŸنطقة
إاقبا’ حتى من و’يات ›اورة بعد اإ’طÓع
على صشور تلك اŸنطقة السشاحرة ع Èمواقع
التواصشل اإ’جتماعي.
لكن اŸؤوسشف أان هذه الشش’Óت ’ تلقى
أادن-ى اه-ت-م-ام ،ح-يث ت-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر ال-ب-ل-دية
ب -بضش -ع ك -ي -ل-ومÎات ف-ق-ط ل-ك-ن-ه-ا ت-ف-ت-ق-ر ا¤
مسش-الك ،م-ا ج-ع-ل ال-زوار ي-رك-ن-ون سش-ي-ارات-ه-م
على بعد ما يقارب  04كلم ،ويتكّفل بحراسشتها
ششباب اŸنطقة بأاسشعار يفرضشونها على الزوار
مقابل اÿدمة ،ليواصشلوا اŸسشÒة مششيا على
اأ’قدام.
ك -م -ا أان اŸن -ط -ق -ة ’ ت -ت-وف-ر ع-ل-ى أادن-ى
شش- -روط ال- -راح- -ة والسشÓ- -م- -ة ،وك- -ذا شش -روط
ال-ن-ظ-اف-ة الصش-ح-ي-ة ،ح-يث ت-ت-واج-د ال-ن-ف-اي-ات
واأ’وسشاخ بالوادي ،باإ’ضشافة إا ¤انعدام بركة
ك -بÒة ت-ت-ح-ج-ر ف-ي-ه-ا اŸي-اه قصش-د السش-ب-اح-ة،
م- -اع- -دا ب- -رك- -ة صش -غÒة ج -دا أاو ب -رك -ا ي -ق -وم
ال -زائ -رون ب -ح -ف -ره -ا أاو تشش -ك -ي -ل -ه-ا ب-ج-دران
ا◊جارة ،كما أانّ الصشخور العالية اŸتواجدة
عند مصشب الشش’Óت تششّكل خطرا حقيقيا
كونها لزجة ‡ا يزيد خطر السشقوط ،هذا إا¤
جانب عدم وجود مسشالك اأمنة للشش’Óت.
ويناششد سشكان اŸنطقة ومرتادو شش’Óت
«لقراج» ببلدية الرابطة ضشرورة إايÓء عناية
واه -ت-م-ام-ا ك-بÒي-ن ل-ه-ذا اŸن-ت-ج-ع السش-ي-اح-ي
وتهيئته مع توف Òكل الششروط الÓزمة لضشمان
أامن وسشÓمة الزوار÷ ،لب أاك Èعدد ‡كن
‡ا سشيعود ’ﬁالة بالفائدة
من السشياح لهّ ،
على البلدية وسشكان اŸنطقة ،وتعد شش’Óت
القراج جنوب الÈج واحدة من عدد كب Òمن
اŸواقع السشياحية اŸهملة.

...ونششاط تضشامني كثيف
’واخر من رمضشان
‘ العششر ا أ

عمليات ختان جماعي ،موائد
إافطار وتكرÁات ◊فظة القرآان
بأاغلب البلديات

تعيشس ﬂتلف القرى والبلديات واأ’حياء
بÈج ب- -وع -ري -رج خ Ó-ل ال -عشش -ر اأ’واخ -ر م -ن
رمضش -ان نشش -اط -ا تضش -ام -ن -ي -ا ك-ث-ي-ف-ا ك-ت-ن-ظ-ي-م
Óفطار وعمليات اÿتان
اŸوائد ا÷ماعية ل إ

ا÷م- -اع- -ي ،إا ¤ج- -انب ﬂت- -ل- -ف اأ’نشش- -ط- -ة
ال-تضش-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-زي-د ال-تضش-امن والتآازر بÚ
أابناء القرية الواحدة وا◊ي الواحد.
ن ّ-ظ -مت ب -ل -دي-ة إاŸاي-ن ‘ أاقصش-ى الشش-م-ال
احتفالية ليلة ا÷معة لصشالح ذوي اإ’حتياجات
اÿاصشة ،الذين بلغ عددهم قرابة  80و”
تكرÁهم ومنحهم هدايا ،باإ’ضشافة إا ¤تنظيم
حفل ونششاط ثقا‘ ترفيهي إ’دخال البهجة
على قلوبهم .كما عرفت بلدية اŸاين أايضشا
تنظيم مائدة إافطار جماعي ششاركت فيها كل
ق- -رى ال- -ب -ل -دي -ة ‘ واح -دة م -ن صش -ور ال -ت -آازر
والتآاخي والتماسشك اإ’جتماعي.
وببلدية تفرق أايضشا ششمال الو’ية ”ّ تنظيم
مائدة إافطار جماعي جمعت سشكان ﬂتلف
ق -رى ال -ب -ل -دي -ة ،ب -اإ’ضش-اف-ة إا ¤أاب-ن-اء ال-ق-ري-ة
ال -ق-اط-ن Úخ-ارج ال-ب-ل-دي-ة ،وك-انت ال-ت-ظ-اه-رة
Ãسشاهمة من ا÷ميع وعرفت إاقبا’ ومششاركة
قياسشية.
و ⁄ي -خ -ت-ل-ف نشش-اط ال-تضش-ام-ن ب Úال-ق-رى
وأاحياء اŸدن الكÈى أاين عرفت عدد من
أاح-ي-اء م-دي-ن-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ت-ن-ظ-يم موائد
إاف -ط -ار ع -ل-ى غ-رار ح-ي 217مسش -ك-ن ،أاي-ن ”
تنظيم مائدة إافطار جماعي جمعت سشكان
“ت دعوة معوزين
ا◊ي واأ’حياء اÛاورة ،و ّ
ومشش -ردي -ن إال -ي -ه-ا ،ك-م-ا ع-رفت أاح-ي-اء أاخ-رى
ت-ن-ظ-ي-م ن-فسس ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى غ-رار حي 1044
مسش -ك -ن ،ال -ذي ن ّ-ظ -م شش-ب-اب-ه إاف-ط-ارا لصش-ال-ح
سشكان ا◊ي وطلبة جامعة برج بوعريريج.
وعرفت العششر ا’أواخر من ششهر رمضشان
ت-ن-ظ-ي-م ع-دد م-ن ع-م-ل-ي-ات اÿت-ان ا÷م-اعي
لصشالح أاطفال العائÓت اŸعوزة والتكرÁات
◊فظة القرآان الكر Ëأاين “ت بر›ة ما ’
يقل عن  10عمليات ختان من طرف جمعيات
خÒية ﬂتلفة على غرار بلدية إاŸاين ششما’،
وبلدية بئر قاصشد علي ششرقا ،باإ’ضشافة إا¤
ب -ل -دي -ة حسش -ن -اوة ،ك -م -ا ع -رفت ال -ع -دي -د م -ن
اŸسش- -اج- -د واŸدارسس ال -ق -رآان -ي -ة ت -ك -رÁات
◊فظة كتاب الله.

تسسليم مفاتيح  1100سسكن
اجتماعي بصسيغة «عدل»
‘ ليلة القدر
وضش -عت السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب -و’ي -ة ب-رج
بوعريريج برنا›ا لتسشليم مفاتيح السشكنات
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة اŸوزع -ة ‘ اأ’شش-ه-ر اأ’خÒة،
وذلك ب- -ع- -د ا’ن- -ت- -ه -اء م -ن دراسش -ة ال -ط -ع -ون
Ãخ -ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ،وŒاوز ع-دد السش-ك-ن-ات
اŸوزعة  1500بعدد من البلديات على غرار
ع Úت -اغ -روت ،ب -ئ -ر ق-اصش-د ع-ل-ي ،ت-ي-كسش-ت-ار،
ا◊م- -ادي- -ة ،تسش- -ام -رت ،ال -ي -اشش ،Òم -نصش -ورة،
اŸه ،Òبليمور ،برج الغدير.
“ت بر›ة توزيع مفاتيح  1100سشكن
وّ
ليلة اأ’حد القادم ،وهي اŸصشادفة لليلة القدر
أاين سشيتم تسشليم  425ششقة ‘ ‰ط السشكن
ا’ج -ت-م-اع-ي ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ع Úت-اغ-روت
وب- -ئ- -ر ق- -اصش -د ع -ل -ي شش -رق ال -و’ي -ة وب -ل -دي -ة
ا◊مادية جنوبا ،وكذا تسشليم مفاتيح 400
شش- -ق -ة ‘ ‰ط ع -دل ب -ب -ل -دي -ة رأاسس ال -وادي،
ب- -اإ’ضش -اف -ة إا 300 ¤إاع-ان-ة ل-لسش-ك-ن ال-ري-في
Ãختلف البلديات اŸعنية.
ويأاتي برنامج تسشليم اŸفاتيح بعد تأاجيل
زيارة وزير السشكن إا ¤و’ية برج بوعريريج
والتي كانت م›Èة يوم الثÓثاء ،كما Œدر
اإ’ششارة أان عددا من البلديات ’ تزال تنتظر
إاج -راء ع -م -ل -ي -ات ال -ق-رع-ة ب-ع-د اإ’ن-ت-ه-اء م-ن
الطعون ليتم تسشليم اŸفاتيح أ’صشحابها.
وت- -ب- -ق- -ى ا◊صش- -ة اأ’ك Èت- -ن- -ت -ظ -ر الضش -وء
اأ’خضشر من السشلطات اÙلية ،ويتعلق اأ’مر
بحصشة  1500ششقة سشكن إاجتماعي بعاصشمة
الو’ية بلدية برج بوعريريج ،والتي تخضشع
قائمتها إا ¤الروتوششات اأ’خÒة و–قيقات
معّمقة قبل الكششف عنها بعد ششهر رمضشان،
وي -رت -قب أان ي -ت -زام -ن ذلك م -ع ب -داي -ة شش -ه -ر
جويلية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
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اأ’حد  10جوان  2018م
الموافق لـ  25رمضشان  1439هـ

‘ تصسريح للمدير ا÷هوي لبنك الفÓحة والتّنمية الّريفية لو’ية قاŸة:

غÓف مـ ـا‹ بـ  720ملي ـون دج كقـ ـرضض رفيـ ـق لفائـ ـدة  790فÓح ـا
صسصس بنك الفÓحة والتنمية الريفية لو’ية قاŸة غÓفا ماليا قّدر بـ  720مليون دينار جزائري ضسمن قرضس الرفيق ،ومن
خّ
ضسمن الفÓح ÚاŸسستفيدين يوجد  330فÓحا اسستفادوا من عملية إاعادة ا÷دولة جراء موجة ا÷فاف التي اجتاحت العديد
’خÒة.
من اŸناطق بهذه الو’ية خÓل السسنوات الثÓث ا أ

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

كما أان إاجمالي هذا المبلغ المالي يمثل زيادة بـ 180
مليون دج و 160فÓحا عن الموسشم الماضشي’ ،فتا إالى
أانه منذ اسشتحداث قرضض «ليزينغ» الخاصض بششراء
معدات وآا’ت فÓحية منذ  10سشنوات تم منح مبلغا
ماليا قدره  10مÓيير دج لفائدة  515فÓحا بو’ية
سشوق أاهراسض موجها ’قتناء جرارات وعتاد وآا’ت
حصشاد ودرسض.
كما تّم خÓل نفسض الفترة تمويل  1426مششروعا بمبلغ
مالي إاجمالي قدره  39مليار دج في إاطار أاجهزة كل
من الوكالة الوطنية لدعم تششغيل الششباب والصشندوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن ع-ن ال-ب-ط-ال-ة وك-ذا الوكالة الوطنية
للقرضض المصشغر بسشوق أاهراسض .وبخصشوصض القرضض
ا’سشتثماري «التحدي» فإان ذات البنك مّول في هذا
اإ’طار خÓل نفسض الفترة  15مششروعا بغÓف مالي
بقيمة  180مليون دج ،كما مّول  9مششاريع أاخرى بقيمة
 13مليار و 900مليون دج .ويعود ضشعف ا’سشتثمار
ال -ف Ó-ح -ي ب -و’ي -ة سش-وق أاه-راسض أاسش-اسش-ا إال-ى «ن-قصض
العقار» ،وبالتالي يتعّذر على بنك الفÓحة والتنمية
الريفية تمويل ومرافقة ا’سشتثمارات على مسشتوى
أاراضشي الششيوع.
من جهة أاخرى ،أاوضشح مسشؤوولو فرع الصشندوق الوطني
للتأامين عن البطالة بسشوق أاهراسض بأاّن إاششكالية طبيعة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ظروف اسستحسسنها ا÷ميع

توزيع  310سشكن عمومي إايجاري بدائرة بني ونيف

كشسف رئيسس دائرة بني ونيف أاكسسور
مهدي لـ «الشسعب» ،أانه سسيتم اليوم إاجراء
عملية القرعة لتوزيع أاك Ìمن  300سسكن
عمومي إايجاري مع تخصسيصس  38سسكنا لذوي
ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصس - -ة ،ح - -يث سس - -ي- -ت- -م
ت -خصس -يصس ال-ط-اب-ق السس-ف-ل-ي ل-ه-م ل-ت-خ-ف-ي-ف
عنهم عناء الصسعود والنزول.
وأاضشاف المهدي أاّن العملية تندرج في إاطار رزنامة
تّم وضشعها من طرف مسشؤوول الجهاز التنفيذي،
مششيرا إالى أان لجنة السشكن قامت بدراسشة جميع

الملفات على مسشتوى الدائرة ،حيث تم اإ’فراج
على  310سشكن العمومي إايجاري منها  38لذوي
ا’حتياجات الخاصشة وتّم توزيعها بطريقة ششّفافة.
وتّ-م إاج-راء ال-ق-رع-ة ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السش-ك-ن-ات
ب -ق -اع -ة سش -ي -ن -م -ا ال -ب -ل -دي -ة أام-ام ج-م-ع غ-ف-ي-ر م-ن
ال -م -واط-ن-ي-ن وال-م-ع-ن-ي-ي-ن ب-السش-ك-ن ،ع-ل-ى أان ت-ب-ق-ي
العملية متواصشلة لتوزيع ما تبقى من الحصشصض.

بشسار :دحمان جمال

 500وحدة تنتظر دورها

ّ توزيع  3561مسشكن ‘ أاقل من ششهر بتلمسشان

اأ’راضشي الفÓحية بالمنطقة المصشنفة في غالبيتها
ضش- -م- -ن أاراضش -ي ال -ع -رشض وإال -زام -ي -ة ال -حصش -ول ع -ل -ى
إاسش -ط -ب Ó-ت م -ه -ي -أاة وم -ع -ت-م-دة م-ن ط-رف ال-مصش-ال-ح
ال -ب -ي -ط -ري -ة «تشش ّ-ك -ل ع-ائ-ق-ا ك-ب-ي-را أام-ام ال-ع-دي-د م-ن
ال -راغ -ب -ي -ن ف -ي ال -حصش -ول ع -ل -ى ت -م-وي-ل أ’نشش-ط-ت-ه-م
الفÓحية التي يمّولها بنك الفÓحة والتنمية الريفية».
وذكر ذات المصشدر بأاّن بنك الفÓحة والتنمية الريفية

مّول في إاطار هذا الصشندوق منذ  2012إالى غاية
م -ط-ل-ع السش-ن-ة ال-ج-اري-ة  32مشش-روع-ا ل-ت-رب-ي-ة اأ’بقار
الحلوب و 35مششروعا لجمع الحليب و 39مششروعا
آاخ -ر ف -ي م -ج -ال ال -خ -دم -ات ال -ف Ó-ح -ي-ة م-ن ال-ع-ت-اد
ال -ف Ó-ح -ي ال -مسش -ت-ع-م-ل ف-ي ح-م-ل-ت-ي ال-ح-رث وال-ب-ذر
وال -حصش -اد وال-درسض وال-زراع-ات ال-ك-ب-رى وال-مسش-ق-ي-ة،
وكذا  22مششروعا لتربية الدواجن.

‘ إاطار الÈنامج الوطني التّضسامني

توزيع  200سشكن اجتماعي و 40أاخرى بصشيغة الّتسشاهمي
‘ إاطار العملية التضسامنية الوطنية لتوزيع  50أالف مسسكن من
ﬂتلف الصسيغ ع Èكامل القطر الوطني ،سستشسهد سسهرة اليوم و’ية
خ-نشس-ل-ة ت-وزي-ع  30مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا تسساهميا و 200شس-ق-ة أاخرى
’يجار لفائدة اŸسستفيدين بها.
بصسيغة البيع با إ
وحسشب بيان رسشمي ،سشيتم في إاطار هذا التوزيع الوطني ،بالقطب العمراني
الجديد بعاصشمة الو’ية توزيع  30مسشكنا تسشاهميا اجتماعيا لفائدة مسشتخدمي
اأ’من الوطني ،تليها توزيع المفاتيح على  200مسشتفيد من سشكنات عمومية
ايجارية ‘اجتماعية» ببلدية بابار جنوب و’ية خنششلة.
كما تمّ برمجة لهذه السشهرة الرمضشانية اإ’ششراف على عملية وضشع حيز الخدمة
لمششروع ربط حي  40مسشكنا تطوريا ببلدية المحمل ششرق خنششلة بششبكة

الكهرباء.
وتششهد في هذا السشياق و’ية خنششلة منذ نهاية سشنة  2017عملية تسشليم
المفاتيح لمئات المسشتفيدين من برامج سشكنية بصشيغة العمومي ا’يجاري وكذا
صشيغة البيع با’إيجار على المسشتفيدين بها عبر مختلف بلديات الو’ية.
أاورد في هذا الصشدد مصشدر رسشمي لـ «الششعب» ،أان عملية اإ’سشكان وتسشليم
المفاتيح للمسشتفيدين سشتتواصشل إالى غاية نهاية السشنة الجارية عبر عدة مواقع
سشكنية ،علما وأان برنامج إاكمال اأ’ششغال يسشير بوتير ة حسشنة تنبئ بإاتمام كل
البرامج الموزعة قبل الموعد المرتقب.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

توّعد Ãتابعة اŸتسسبّب ‘ Úأازمة اŸياه با÷لفة

الوا‹ يدعو رؤوسشاء البلديات والّدوائر –ّمل مسشؤووليّاتهم

توّعد وا‹ ا÷لفة حمانة قنفاف خÓل
اج-ت-م-اع ›لسس ال-و’ي-ة اŸوسّس-ع اŸن-ع-ق-د كل
أاسسبوع بقاعة ا’جتماعات التابعة للو’ية،
ال -ب -ل -دي -ات وال -ه -ي -ئ -ات اŸع -ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
م-دي-ري-ة اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مياه،
ب -ات -خ -اذ إاج -راءات صس -ارم -ة ‘ ،ح-ال شس-ه-دت
تذبذبا أاو انقطاعا ‘ التزود باŸياه الشسروب
خÓل اŸوسسم الصسيفي ،بعد أان أاكد له أاغلبية
رؤوسس -اء ال -ب -ل -دي -ات ،أان ’ مشس-ك-ل-ة ل-دي-ه-م ‘
’مور تسس Òبشسكل منتظم ‘
التوزيع ،وأان ا أ
بلدياتهم.
ودع -ا ق -ن -ف -اف اأ’م-ي-ار إال-ى ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-ات-ه-م،
بالتغلب عن المششاكل اإ’جتماعية العالقة التي تعّكر
صش -ف-و ال-م-واط-ن ق-ب-ل ح-دوث-ه-ا ،م-ن خÓ-ل إاع-ط-اء
المعلومة له ،مششّددا بأانه لن يتوانى في معاقبة أاو
تجريد أايا كان من منصشبه ،وأانه ’ يريد مششاكل في
فصش -ل الصش -ي -ف ب -خصش -وصض ت-وزي-ع ال-م-اء الشش-روب،
ال -ذي اع-ت-ب-ره م-ادة ضش-روري-ة ف-ي ح-ي-اة ال-م-واط-ن،

حيث خصشصض في ذلك ،خÓل كل أاسشبوع ،جلسشات
واج -ت -م -اع-ات م-وسّش-ع-ة ضشّ-م-ت رؤوسش-اء ال-دوائ-ر م-ع
مسش -ؤوول -ي ال -م -دي -ري -ات ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة رف-ق-ة رؤوسش-اء
أاقسشامها الفرعية ورؤوسشاء المجالسض البلدية ،تّم من
خ Ó-ل -ه -ا اإ’عÓ-ن ع-ن صش-ي-غ-ة ج-دي-دة ’سش-ت-هÓ-ك
ا’عتمادات المالية ،تعتمد على تسشوية اإ’جراءات
اإ’داري -ة ال -خ-اصش-ة ب-الصش-ف-ق-ة أاو ال-مشش-روع كشش-رط
أاولي للحصشول على قرار تسشجيل العملية وغÓفها
المالي ،وهو ما تّوج بإالزام اإ’دارة والمنتخبين،
بضش -رورة ال -ت -نسش -ي -ق لضش -م -ان تسش -ي-ي-ر أاحسش-ن ل-ه-ذه
ا’عتمادات.
وحسشب ال-ج-لسش-ات ال-ت-ي ي-خ-وضش-ه-ا وال-ي ال-ج-ل-فة
أاسشبوعًيا لمختلف البرامج التنموية عبر بلديات
ال -و’ي -ة ل -ك -ل ال -ق -ط-اع-ات ،ف-إان ج-م-ي-ع ال-ب-ل-دي-ات
أاصشبحت مطالبة بإاعداد تقارير خاصشة باسشتهÓك
ا’عتمادات المالية التي اسشتفادت منها ،على أان
تتضشمن هذه التقارير تششخي ًصشا عاما لوضشعية سشير
المششاريع في مختلف القطاعات التي خصشصشت لها

هذه ا’عتمادات.
وأابلغ المسشؤوول اأ’ول بالو’ية حمانة قنفاف خÓل
ال-ج-لسش-ات ال-ت-ي ي-ع-ق-ده-ا ب-م-ق-ر ال-و’ي-ة« ،اأ’م-ي-ار
ورؤوسشاء الدوائر» ،باعتماد خطة عمل ’سشتهÓك
ه-ذه ا’ع-ت-م-ادات ال-م-ال-ي-ة الضش-خ-م-ة ال-ت-ي وصشفت
ب-ال-م-ك-اسشب ال-ه-ام-ة ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-وج-ه ال-عام
لبلديات الو’ية سشيتغير إاذا ما تضشافرت الجهود،
واسش -ت-ط-اعت ه-ذه ال-ج-ه-ات ت-ن-ف-ي-ذ ال-مشش-اري-ع ف-ي
اآ’جال القانونية المحددة لها ،مع ضشمان انجاز
مششاريع بنوعية أاششغال في المسشتوى المطلوب لها،
وت -ح-دي-د سش-ل-م أاول-وي-ات ف-ي اق-ت-راح تسش-ج-ي-ل ه-ذه
المششاريع التي تهدف إالى ترقية ششروط المعيششة
للمواطنين على مسشتوى البلديات المعزولة ،وهو ما
من ششأانه دعم الو’ية بعدد قياسشي من المششاريع
اإ’ن- -م- -ائ- -ي- -ة سش- -واء ت- -لك ال -م -درج -ة ضش -م -ن إاط -ار
ال -م -خ -ط-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أاو ال-م-خ-ط-ط-ات
اإ’قطاعية التي سشيششرع في إانجازها خÓل العام
الجاري.

ي-ب-ق-ى ا’رت-ف-اع الشش-دي-د ل-ل-ح-رارة ي-مّ-ث-ل خ-وفا ورعبا
لسشكان المناطق الريفية في ظل اسشتعانتهم بالوسشائل
التقليدية ،وفي ظل هذا الجو الحار تنتششر لسشعات
العقرب في المناطق الجنوبية لبلديات قطارة ،أام
العظام ،دلدول وسشد الرحال ومسشعد ،وطالب السشكان
من السشلطات البلدية تنظيف مختلف اأ’حياء السشكنية
من ركام اأ’تربة والحجارة المنتششرة في زوايا العديد
من اأ’حياء السشكنية ،وذلك قبيل دخول فصشل الحرارة،
وهو الفصشل الذي يعرف انتششار العقارب بششكل كبير،
خ- -اصش -ة وأان  10ا’ي -ام اأ’خ -ي-رة م-ن الشش-ه-ر ال-ك-ري-م
تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ،وهو ما يحتم على
سشكان هذه البلديات السشهر إالى أاواخر الليل.
ويؤوّكد بعضض السشكان في حديثهم لجريدة «الششعب»،

أان هناك من وجد العقارب خÓل هذه الفترة مما
ي-ح-ت-م ع-ل-ى ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة وال-م-خ-تصش-ة ال-ت-حرك
ال - -مسش - -ت - -ع - -ج - -ل ،وت - -ن - -ظ - -ي- -ف الشش- -وارع واأ’ح- -ي- -اء
السشكنية،والعمل أايضشا على إاصشÓح اإ’نارة العمومية
المعطلة في الكثير من اأ’حياء السشكنية على مسشتوى
البلديات المذكورة.
السشكان تحّدثوا أايضشا على أان عدم مباششرة تنظيف
اأ’حياء السشكنية بالمبيدات ،مثلما كان معمو’ به في
العقود الماضشية ،زيادة على انتششار اأ’وسشاخ ،وهي من
بين اأ’مور التي سشتسشاهم في إانتششار العقارب في
أاغلبية اأ’حياء السشكنية ،بما فيها الحضشرية والتي
تعيشض العديد منها على وقع انتششار النفايات بششكل
كبير.

وطالب السشكان بضشرورة تدّخل مصشالح البلديات،
ورشض الششوارع بالمبيدات حتى يتم التحكم في هذا
الوضشع .مع العلم أان مصشادر «الششعب» تحّدثت على أانه
في موسشم رمضشاني سشابق وصشل ضشحايا التسشممات
العقربية إالى حدود  12ضشحية على مسشتوى الو’ية،
ف -ي ظ -ل م -ح -دودي -ة نشش -اط وع -م -ل ق -اع -ات ال-عÓ-ج
المتواجدة في العديد من البلديات النائية والمناطق
ال -ري -ف -ي -ة ،وه-و اأ’م-ر ال-ذي ج-ع-ل م-ن السش-ك-ان أايضش-ا
يؤوكدون على مديرية الصشحة والسشكان توجيه المصشل
المضشاد للتسشممات العقربية إالى هذه القاعات من
باب اإ’حتياط من اآ’ن.

...و سشكان منطقة ا÷نوب متخّوفون من لسشعات العقارب با÷لفة

ا÷لفة :موسسى بوغراب

كشس- -فت السس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة
ت -ل -مسس -ان ع -ن اسس -ت -ف -ادة ال-و’ي-ة م-ن حصس-ة
ج- -دي- -دة م- -ن السس- -ك- -ن ل -ت -ل -ب -ي -ة ح -اج -ي -ات
ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-زاي-د ط-ل-ب-ه-ا ،خ-اصس-ة تلك
’قامتها،
التي تتوفر على الوعاء العقاري إ
حيث اسستفادت الو’ية من كوطة جديدة بـ
 500سسكن ترقوي مدعم.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
هذه السشكنات التي من المنتظر أان توّزع على 11
بلدية في حاجة ماسشة للسشكن نتيجة كثرة الطلبات
وت -وف -ر ال-ع-ق-ار إ’ق-ام-ت-ه-ا ،ح-يث اسش-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة
الرمششي من  80سشكن ،كما اسشتفادت كل من بلديتي
بن سشكران والغزوات من  60سشكن لكل منهما ،كما
تم منح  50سشكن لكل بلدية من بلديات بني سشنوسض

مغنية ،منصشورة ومرسشى بن مهيدي ،في حين تم
منح  30سشكن لبلدية فÓوسشن ونفسض الكوطة لبلدية
باب العسشة ،بينما اسشتفادت كل من بلدية ششتوان
وتلمسشان من  20سشكنا لكل منهما.
هذه العملية التي تزامنت مع إاقدام السشلطات على
توزيع  1150سشكن سشهرة غد ا’ثنين بمناسشبة ليلة
ال -ق-در ف-ي ح-ف-ل ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-ج-لسض ال-و’ئ-ي
لتضشاف إالى  1947مسشكن التي تم توزيعها منتصشف
الششهر الماضشي عبر  23بلدية زيادة على توزيع
 462من صشيغة التسشاهمي المدعم ،هذا ما يؤوّكد أان
عملية توزيع السشكن تسشير في ا’تجاه الصشحيح.
من جهة أاخرى ششّدد والي و’ية تلمسشان علي بن
يعيشض على ضشرورة إاتمام السشكنات التي تجري
اأ’ششغال بها في أاجالها وربطها بكافة المنششآات
الحيوية لضشمان توزيعها قريبا ،والرفع من نسشبة
ششغل السشكن والقضشاء على اأ’زمة والسشكن الهشض.

ا’سستنجاد Ãخزن مؤوّقت بسسيق و 22آاخر Ãختلف بلديات الو’ية

توق ـ ـّع إانت ـ ـاج أاك ـ ـ Ìمـ ـن  2.5ملي ـون قنط ـار
م ـ ـن ا◊ب ـ ـوب بع ـ ـ“ Úوششنـ ـت
شسّددت وا‹ و’ية ع“ Úوشسنت ويناز
ل-ب-ي-ب-ة ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-ك-فل ا÷يد بعملية
ا◊صس -د وال -درسس وضس -م-ان ج-م-ع ا◊ب-وب ‘
وح -دات دي -وان ا◊ب -وب وال -ب -ق-ول ا÷اف-ة،
ودف -ع ح -ق -وق ال -ف Ó-ح بصس -ورة مسس -ت -ع -ج -ل -ة
وتسسهيل مهامه بغية تشسجيعه على مواصسلة
’نتاج ‘ اŸوسسم اŸقبل.
العمل وا إ
وأاششارت الوالي أاّنها تتوّقع أانتاج قياسشي هذه السشنة
بمعدل يتجاوز  22قنطارفي الهكتار  ،خاصشة أان
الو’ية سشجلت  116.600هكتار مزروعة بمختلف
أانواع الحبوب ،والتي أاطلقت عملية الحصشاد في
ظروف جد صشعبة بسشهل مÓتة والعامرية نتيجة
ال -ع -وام -ل ال -م -ن -اخ -ي-ة ال-غ-ي-ر مسش-اع-دة .ه-ذا وم-ن
المتوقع حسشب عقد النجاعة يقارب سشقف اإ’نتاج
ال  2مليون ونصشف قنطار من الحبوب من مختلف
اأ’صشناف.

وسشخّرت مصشالح الفÓحة حوالي  600حاصشدة
منها  17تابعة لديوان الحبوب والبقول الجافة التي
بدورها تسشعى إالى التكفل الجيد بعملية جمع
ال -م -حصش -ول حسشب م -دي-ر ال-فÓ-ح-ة السش-ي-د ب-رك-ان
نعيمي ،الذي أاششار إالى تخصشيصض  22موقعا لجمع
الحبوب موزعة على كافة انحاء الو’ية ،زيادة على
موقعين بتعاونيتي الحبوب والبقول الجافة لعين
تموششنت وحمام بوحجر التي تمكنها من تخزين
 400الف قنطار ،حسشب ما أاكده السشيد مهدي
محمد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين
تموششنت ،ولضشمان تجاوز المششاكل تم ا’سشتنجاد
بموقع اسشتثنائي على مسشتوى منطقة سشيق غرب
و’ية معسشكر بسشعة  300أالف قنطار ،حسشبما أاكده
نفسض المسشؤوول.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

صسيف
اسستعدادا لدخول فصسل ال ّ

إا‚از ّﬁولت كهربائية لتفادي النقطاعات بالوادي

سسّ-ط-رت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع الكهرباء والغاز
’‚از ﬁو’ت كهربائية
بالوادي برنا›ا إ
ب -اŸن -اط -ق ال -ت-ي تشس-ه-د ت-زاي-دا ‘ اسس-ت-هÓ-ك
ال -ط -اق -ة ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة ،ح-يث يشس-ت-م-ل ع-ل-ى
إا‚از عشس -رات ال -ك -ي-ل-ومÎات م-ن الشس-ب-ك-ات
ال -ك -ه -رب -ائ -ي-ة ب-ن-وع-ي-ه-ا ع-ال-ي-ة وم-ن-خ-فضس-ة
التوتر.

ورقلة :إاÁان كا‘
وحسشب م- -ع- -ل- -وم- -ات م- -ن ذات ال -م -دي -ري -ة ،ف -إان -ه
وت -حضش -ي -را ل-ه-ذه الصش-ائ-ف-ة ت-م إان-ج-از  5محو’ت
ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب -أاح-ي-اء م-ت-ف-رق-ة ع-ب-ر ت-راب ال-و’ي-ة،
باإ’ضشافة إالى ششبكات كهربائية بطول  8كلم بتكلفة
مالية بلغت  4.9مليار سشنتيم ،مع العلم أان ما تم
إانجازه في الخمسض سشنوات اأ’خيرة من خÓل هذه
ال -ب -رام -ج ت -م -ث-ل ف-ي ان-ج-از اأك-ث-ر م-ن  515محول
كهربائي مصشحوبة بششبكات كهربائية تجاوز طولها
 830كلم ،ورصشد إ’نجازها غÓفا ماليا تجاوز 516
مليار سشنتيم.
وتجدر اإ’ششارة إالى أان ذات المصشادر كششفت أان
جلت تحسشنا ملموسشا فيما يخصض
هذه اإ’نجازات سش ّ
الخدمة المقدمة للزبائن ،توضشحت في تناقصض
مسشتمر لعدد الششكاوى المسشجلة والمتعلقة بضشعف

ال -ت -ي -ار م -ن ط -رف ال -م -واط -ن -ي -ن ،ب -اإ’ضش -اف-ة إال-ى
انخفاضض اأ’عطاب المسشجلة بالششبكات ،إاذ رافق
تحسشن الخدمة المقدمة للزبائن نموا ملحوظا في
م-ت-وسش-ط اسش-ت-هÓ-ك ال-زب-ائ-ن ب-م-خ-ت-ل-ف أان-واع-هم،
باإ’ضشافة إالى نمو في حجم المبيعات من الكهرباء
بـنسشبة  5.52في المائة سشنة  2017مقارنة بـ .2016
وسش-ع-ي-ا م-ن-ه-ا ل-ت-ك-ريسض ث-ق-اف-ة ت-رشش-ي-د اسش-ت-هÓ-ك
ال -ك -ه -رب-اء ل-دى ال-م-واط-ن ،ع-م-لت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع
ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ب-ال-وادي ع-ل-ى إاطÓ-ق ح-مÓ-ت
إاع Ó-م -ي -ة واسش -ع -ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة الشش-وؤون
ال -دي -ن -ي -ة ل -ت -حسش -يسض وت -وع -ي-ة ال-م-واط-ن ب-أاه-م-ي-ة
ال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ط-اق-ة وت-ج-نب ال-ت-ب-ذي-ر ف-ي
اسشتعمالها .وفي سشياق مّتصشل انطلقت عملية زيارة
فرق الطاقة للزبائن في منازلهم ،حيث تعنى هذه
الفرق التي سشتجوب كل مناطق الو’ية با’سشتماع
’نششغا’ت الزبائن وتقديم نصشائح وتوجيهات فيما
يتعلق بكيفية ترششيد اسشتهÓك الطاقة.
وسش -ت -ع -رف ه -ذه ال -زي -ارة ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ح-ول
ال -م-وضش-وع ،ك-م-ا ي-ت-م م-ع-اي-ن-ة الشش-ب-ك-ات ال-داخ-ل-ي-ة
للزبائن ،باإ’ضشافة إالى التجهيزات الكهرومنزلية
المسشتعملة .هذا وتجدر اإ’ششارة إالى أان سشونلغاز
ب -ال -وادي ق -امت ب-وضش-ع م-ك-اتب خ-اصش-ة ب-ال-ت-وج-ي-ه
وا’سشتششارة ،وتقديم النصشائح على مسشتوى كافة
الوكا’ت التجارية التابعة لها.

وا‹ تبسسة ينزل إا ¤بلديتي نقرين وفركان

لجال
التششديد على ضشرورة إا“ام اŸششاريع العالقة ‘ أاقرب ا آ
أاعطى والي تبسشة إاششارة ا’نطÓق لمششروع إانجاز تحاصشيصض اجتماعية لفائدة
مواطني بلدية نقرين ،تضشم  90مسشكنا و 14مح Óتجاريا ،وعاين مششروع  60سشكن
اجتماعي بذات البلدية ،مع تفقد مششروع إانجاز مقر الفرقة المتنقلة للششرطة القضشائية
بها ،وتدعيم المدارسض ا’بتدائية ببلديتي نقرين وفركان بأاقسشام جديدة ومطعم مدرسشي
بمائة وجبة وربط التدفئة المركزية للمدارسض بالغاز الطبيعي وإاعادة أاششغال الكتامة
وا’مسشاكية لعدد منهم .خ ّصشصض والي تبسشة  40مليار سشنتيم إ’عادة تأاهيل ششبكة التطهير
والمصشب الرئيسشي لبلدية نقرين ،مع السشعي إالى تصشنيف قصشور نقرين القديمة كمعلم
وطني ،إاضشافة الى تخصشيصض  13مليار سشنتيم إ’نجاز حديقة تسشلية ومسشبح ببلدية نقرين،
جاء ذلك إاثر الزيارة التي قادت الوفد الو’ئي الى بلديتي نقرين وفركان ،بغرضض تفقد

المششاريع الجاري إانجازها ،وتفعيل التنمية المحلية على مسشتوى البلديتين.
كما تقّرر خÓل هذه الزيارة الميدانية إاعادة التهيئة الحضشرية لبلديتي نقرين وفركان،
وتخصشيصض حصشة بناء ريفي جديدة لبلدية فركان ،ومعاينة مششروع انجاز  50سشكن
اجتماعي بنفسض البلدية ،ومبلغ نصشف مليار سشنتيم ’تمام مششروع ثانوية جاري اأ’ششغال
بها لتفتتح مع بداية الدخول المدرسشي القادم.
ششّدد عطا الله مو’تي على ضشرورة إاتمام المششاريع العالقة في أاقرب اآ’جال ،موجّها
إانذارات ششديدة اللهجة للمقاولين الذين تششهد مششاريعهم تأاخرا في اإ’نجاز» ،ووعد
على هامشض هذه الزيارة
«بتسشوية الوضشعية المالية لبعضض المقاولين ،ششرط اإ’سشراع في اتمام المطلوب» ،موصشيا
«السشلطات المحلية والمنتخبين بك Óالبلديتين بالتنسشيق التام ومتابعة المششاريع ميدانيا

والتقرب أاكثر من المواطن ورصشد انششغا’ته والتكفل بها»’ ،فتا «إالى أاّنه سشيكثّف من
زياراته الميدانية للبلديتين لمتابعة المششاريع قيد اإ’نجاز».
من جانبهم ،مواطنو البلديتين اششتكوا للوالي راهنهم التنموي مقدمين انششغا’تهم
مسشموعة ومكتوبة بخصشوصض السشكن والتهيئة الحضشرية الفÓحة الكهرباء والصشحة ،أاين
وعد الوالي بالنظر فيها والسشعي إالى تسشجيل برامج تنموية لصشالحهم ،قبل أان يتجه إالى
بلدية بئر العاتر للوقوف على آاخر ا’سشتعدادات لتسشليم مفاتيح أازيد من أالف سشكن
اجتماعي بحر اأ’سشبوع المقبل.

تبسسة :خ العيفة
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مديرة الÎبية لو’ية سضعيدة

بطاقة تقنية –دد كل النقائصص ‘ اŸؤوسشسشات الÎبوية
^ عدد مÎششيحي البكالوريا  ،8341بينهم  3897أاحرار

ي-ع-د ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-و’ي-ة سض-ع-ي-دة ﬁورا ﬁرك-ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشض-ري-ة ب-اع-تباره القاعدة التي تؤوسضسس
’سضاسضية التي Áكن التحدث فيه ،السضيد سضومية حمانة تيكامرة مديرة الÎبية
’جيال ومن أاهم الركائز ا أ
ا أ
لو’ية سضعيدة ‘ حوار جمعها بجريدة «الشضعب».

حاورها :جلطي علي
«الشضعب» :ماذا عن التحضضÒات
بالنسضبة للدخول اŸدرسضي 2018
 2019؟اŸديرة :ب- -خصش- -وصص ال -ت -حضشÒ
ال - -دخ- -ول اŸدرسش- -ي –ت ال- -رع- -اي- -ة
السش -ام -ي -ة ل -لسش-ي-د وا‹ ال-و’ي-ة السش-ي-د
سش -ي -ف اإ’سش Ó-م ل -وح ق -م -ن -ا ب -ت -حضشÒ
ب -رن -ام -ج ي -ت -ع -ل -ق ب -زي -ارة اŸؤوسشسش-ات
الÎب -وي -ة و–دي-د ال-ن-ق-ائصص وﬁاول-ة
اسشتدراكها قبل ششهر سشبتم ،Èمن بÚ
العمليات التي “ت إا ¤حد السشاعة
هي بناء بطاقة تقنية –دد كل النقاط
السشلبية على اŸؤوسشسشات الÎبوية سشواء
ك -انت إاب -ت -دائ -ي -ات أاو م -ت -وسش -ط -ات أاو
ثانويات ،كما تعنى هذه اأ’طوار الثÓثة
بغÓف ما‹ معت Èمن طرف وزارة
الÎبية ويتعلّق اأ’مر بالتهيئة الداخلية
والتدفئة وتنطلق أاششغال الÎميم بعد
نهاية ا’متحانات الوطنية وباŸقابل،
ف- -إان مصش- -ل -ح -ة دراسش -ة ا’م -ت -ح -ان -ات
وال›Èة تسشعى إا– ¤ضش Òاÿريطة
ال- -و’ئ- -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸؤوسشسش -ات
الÎبوية تبعا للتوصشيات التي قدمت لنا
‘ اللقاء الذي ”ّ على مسشتوى و’ية
تيسشمسشيلت ‘ إاطار التحضش Òالدخول
اŸدرسشي.
^ وبالنسضبة للتحضض’ Òمتحان
شضهادة الباكالوريا؟
^^ نحن اآ’ن مقبلون على امتحان
ششهادة البكالوريا بالنسشبة لو’ية سشعيدة
يخصص  ٨3٤1مÎششح من بينهم 3٨٩7
أاحرار ،نÓحظ تعداد اأ’حرار تقريبا
 5٠ب -اŸئ -ة م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ اŸسش-ج-لÚ

ب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-ب-ك-ال-وري-ا وه-ذا راج-ع إا¤
العادة التي يقتدى بها التلميذ كل مرة
يعيد إاجتياز ششهادة الباكالوريا لتحسشÚ
اŸع-دل ،أام-ا اŸع-ن-ي-ون ب-ال-ن-ق-ل فيقدر
ع - - -دده- - -م  17٦ت- -ل -م -ي -ذ و›م -وع
اÎŸشش -ح Úم -وزع Úع -ل-ى  3٦مركزا
م -ن ب -ي -ن -ه-ا م-رك-ز إاع-ادة الÎب-ي-ة ب-عÚ
ا◊جر وكل مركز خصشصص له تأاطÒ
إاداري ب -ا’سش -ت -ع -ان -ة Ãصش -ال -ح ال-و’ي-ة
وال-ل-ج-ن-ة اأ’م-ن-ي-ة ،ق-م-نا بزيارة ÷ميع
اŸؤوسشسشات الÎبوية ا›ÈŸة كمراكز
’جتياز ا’متحانات الوطنية ومن بينها
امتحان ششهادة البكالوريا ،تطرقنا إا¤
ا÷انب اأ’م -ن -ي ووضش-ع-ي-ة اŸؤوسشسش-ات
من حيث النظافة والتهيئة ثم وضشعنا
ﬂط - -ط داخ - -ل - -ي ال- -ت- -حضش Òا÷ي- -د
ل -ل -م -راك -ز وك -ي -ف -ي -ة ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا خÓ-ل
ا’متحان.
’ج- -راءات ال- -ت- -ي
^ م - -ا ه- -ي ا إ
’متحان؟
اتخذ“وها يوم ا إ
^^ ه-ن-اك إاج-راءات ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وهو
اسش -ت -ع-م-ال آا’ت ال-كشش-ف ع-ن اŸع-ادن
ق- -ب- -ل دخ- -ول اÎŸشش -ح ل -ل -كشش -ف ع -ن
الهاتف النقال وكما تعلمون أان هذه
ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى مسش-ت-وى و’ي-ة سش-ع-ي-دة
ضشئيلة قد تكون منعدمة سشبق وأان ⁄
تسش - - -ج - - -ل أاي ﬁاول - - -ة Ãث - - -ل ه - - -ذه
اÙاو’ت وه -ذا تشش -ج -ي -ع -ا ل -ل -و’ي-ة،
وت- -ع- -بÒا ع- -ن م -دى ال -ت -ق ّ-ي -د Ãب -ادئ
اأ’خ Ó-ق ع -ل -ى مسش -ت -وى و’ي-ت-ن-ا .ك-م-ا
Œهز كل اŸراكز Ãولدات كهربائية
‘ ح- -ال -ة م -ا ي -ك -ون ع -ط -ل ب -ال -نسش -ب -ة
للكهرباء و’ ننسص التغطية التي تقوم
بها الششرطة وا◊ماية اŸدنية.
^ ك -ي-ف –ف-ظ اŸواضض-ي-ع ع-ل-ى

الوكالة اÙلية للتقاعد بالشضلف

مسضتوى اŸديرية؟
^^ بالنسشبة ◊فظ اŸواضشيع ،فإانها
–ف- -ظ ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى اŸدي -ري -ة ‘
ال -ط -اب -ق ال -ع -ل -وي اأ’خ Òوه -و ›ه -ز
بغرفة ﬁصشنة ذات باب فو’ذي مع
وضشع كامÒات وأايضشا أاماكن ’سشتقبال
أافراد ا÷يشص والدرك والششرطة.
وم- - -اذا ع - -ن ال - -ق - -ائ - -م - -ة
^
’سض-ات-ذة اŸت-وسض-ط
ا’ح -ت-ي-اط-ي-ة أ
والثانوي؟
^^ ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-ائ-م-ة ا’ح-ت-ي-اطية،
ه -ن -اك ق-ائ-م-ت-ان اح-ت-ي-اط-ي-ت-ان ’زالت
سشارية اŸفعول ويتعلق اأ’مر بالطور
اŸت - -وسش - -ط وال - -ث - -ان - -وي Ãخ - -ت - -ل - -ف
ال -ت -خصشصش -ات ،ول -ل -ع -ل-م أان-ه ‘ السش-ن-ة
Óسش-اتذة
اŸاضش-ي-ة ك-ان خ-روج ك-ث-ي-ف ل -أ
وعمال قطاع الÎبية للتقاعد تقريبا
 1٠باŸئة على مسشتوى الو’ية “ت
” تعويضشهم
إاحالتهم على التقاعد و ّ
بأاسشاتذة آاخرين لكن بقيت لدينا هذه
ال- -ق- -وائ- -م ا’ح -ت -ي -اط -ي -ة ال -ت -ي Áك -ن
اسشتغÓلها ‘ حالة ما يكون ششغور ‘
اŸناصشب ،حاليا كل اŸناصشب مغطاة
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ف-ال-ق-ائ-مة
ا’ح -ت -ي-اط-ي-ة سش-ق-طت ‘  31ديسشمÈ
 ،٢٠17وب -ال -ت -ا‹ ن -ح -ن م -ق -ب -ل Úع-ل-ى
مسش-اب-ق-ة ج-دي-دة ل-ل-ت-وظ-ي-ف ‘ الطور
ا’بتدائي ويتعلق اأ’مر بسشبع مناصشب
‘ بعضص التخصشصشات فتحنا Ãنصشب
واح - -د ل - -ل- -حصش- -ول ع- -ل- -ى ال- -ق- -ائ- -م- -ة
ا’ح -ت -ي -اط-ي-ة ف-ق-ط ،ل-ك-ن ت-ق-ري-ب-ا ك-ل
اŸناصشب مغطاة.
^ ه-ل ه-ن-اك ت-ع-اق-د م-ع ال-ذين
أاحيلوا على التقاعد؟
^^ كما تعلمون أان اŸوظف حينما
يخرج للتقاعد ثم ا’نقطاع مع الهيئة
اŸوظ -ف-ة ب-اع-ت-ب-ار أان ال-ع-م-ل-ي-ة ل-يسشت
ك -ال -ق -ط -اع-ات اأ’خ-رى وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
بالتعاقد بالنسشبة لقطاع الÎبية إا ¤حّد
السشاعة  ⁄يطرح هذا ا◊ل كاللجوء
إا ¤ال- -ت- -ع -اق -د م -ع ه -ؤو’ء ال -زم Ó-ء إا’
ب -رخصش -ة أاو ت -وصش-ي-ات ت-أات-ي م-ن وزارة
الÎبية.
^ كلمة أاخÒة؟
^^ ب -اسش -م -ي وب -اسش -م ج -م-ي-ع ع-م-ال
قطاع الÎبية نهنئ الششعب ا÷زائري
بهذه اŸناسشبة الششعÒة لششهر رمضشان
اŸبارك ومزيدا من التقدم وا’زدهار
والرفع من اŸسشتوى العلمي والثقا‘
أ’بنائنا التÓميذ.

إارتياح كب Òمن طرف اŸتقاعدين للخدمات اŸقدمة

’ج - -راءات واÿدم- -ات
ل - -ق - -يت ا إ
اŸقدمة من طرف الوكالة اÙلية
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -لصض- -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -ت-ق-اع-د ب-و’ي-ة الشض-ل-ف إارت-ي-اح
اŸت -ق -اع -دي -ن ع-ل-ى مسض-ت-وى ت-عّ-دد
ط - -رق ال - -دف - -ع وت- -خ- -ف- -ي- -ف عبء
التنقل للوكالة الو’ئية من خÓل
ف - -ت- -ح اŸراك- -ز وم- -ع- -ا÷ة اŸل- -ف- -ات
واسضتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية.

الشسلف /و.ي.أاعرايبي
وب -حسشب اŸت -ق-اع-دي-ن م-ن ا÷نسش،Ú
ف -إان آال -ي-ات ال-ت-ك-ف-ل م-ن ط-رف ال-وك-ال-ة
اÙل -ي -ة ب -ع -اصش-م-ة ال-و’ي-ة وم-راك-زه-ا
اŸت -واج -دة ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ب-وق-ادي-ر
وت -نسص ووادي ال -فضش -ل -ة ت -ل-ق-ى اإ’رت-ي-اح
والقبول لديهم Ÿا يقدمه من –سشÚ
اÿدمات الكبÒة ‘ التعامل مع فئة من

خÓل طرق اإ’سشتقبال وتوفÒفضشاءات
م -ري -ح -ة بشش -ك -ل ت -ن -ظ -ي -م-ي ،حسشب م-ا
عايناها بالهيكل اŸركز ببلدية الششلف
واŸراكز  3اŸوزعة بطريقة ذكية على
مسش - -ت- -وى اŸدن ال- -كÈى وال- -ب- -ل- -دي- -ات
اÙيطة بها والتي من ششأانها التخفيف
من متاعب التنقل لهذه الفئات العمرية
التي يحرصص الصشندوق الوطني للتقاعد
تقدÁها لتوف Òالراحة واإ’رتياح ضشمن
اإ’جراءات العملية التي اتخذتها وزارة
ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-يل والضشمان اإ’جتماعي
تطبيقا لقرارات ا◊كومة يشش Òمدير
الوكالة اÙلية بالو’ية صص .بن حالة.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ع -ل -م -ن -ا م-ن خÓ-ل
صش -ري -ح -ات اŸت -ق-اع-دي-ن ،أان ال-ت-وج-ي-ه
اإ’عÓمي الذي تتبناه الوكالة اÙلية
خلف انطباعا مششجعا خاصشة ‘ يتعّلق
ب -ت -ج -دي -د وث -ائ -ق ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة م-ث-ل
شش- -ه- -ادة ا◊ي- -اة وال- -ذي ي- -ت- -م سش -ن -وي -ا،
معتÈين اسشتخراج ششهادة اŸيÓد من

الوكالة باإ’جراء اŸششجع الذي يجسشد
ع- -م -ل -ي -ات ال -رب -ط اÿاصش -ة ب -ال -تسش -يÒ
اإ’داري اإ’ل -كÎو Êال -ذي شش -رعت ف -ي-ه
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
خ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن ي-ق-ول ﬁدث-ون-ا ب-عÚ
اŸك- -ان وال- -ذي- -ن ث -م -ن -وا ط -رق ال -دف -ع
اŸتعّددة عن طريق ا◊سشاب الÈيدي
ا÷اري وا◊سشاب البنكي وهذا إاجراء
يقول عنه اŸديرالنششيط بن حالة يأاتي
ت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ت-وزي-ع ط-رق دف-ع اŸع-اشش-ات
وتسش-ه-ي-ل-ه-ا ب-ن-اء ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-مات الوزارة
وتوجيهات إادارة الصشندوق الرامية إا¤
–سش Úوت - - -وط - - -ي - - -د ال - - -ع Ó- - -ق - - -ة بÚ
اŸتقاعدين والصشندوق الوطني للتقاعد
ال -ت -ي صش -ارت م -ن اŸك -اسشب اÙق -ق-ة
حسشب ﬁدث -ي -ن -ا م -ن اÎŸددي -ن ع -ل -ى
الوكالة اÙلية بعاصشمة الو’ية والذين
ثمنوا اÛهودات اŸبذولة من طرف
الوكالة.

بحÒة سضيد اﬁمد بن علي

قبلة للعائÓت العباسشية لÓسشتمتاع بسشهرات رمضشان
سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

ت- -ع -د ب -حÒة سض -ي -دي
ﬁم -د ب -ن ع -ل -ي ال -ت -ي
ت- -ب- -ع- -د ب -ن -ح -و ث Ó-ث -ة
كيلومÎات عن مدينة
سض-ي-دي ب-ل-ع-باسس القبلة
اŸفضض -ل -ة ل -ل -ع -دي -د م-ن
العائÓت
والشض - - -ب - - -اب ل - - -قضض - - -اء
سض - -ه - -رات رمضض - -ان - -ي - -ة
ب - -ام - -ت - -ي - -از ‘ أاحضض- -ان
الطبيعة.
Áت -ل -ئ ﬁي -ط ال -ب-حÒة
ع - -ن آاخ - -ره ب- -ال- -ع- -ائÓ- -ت
وج- -م- -وع الشش -ب -اب ال -ذي -ن
ي- -ج- -دون ‘ ه- -ذا اŸك -ان
Óسش -ت -م -ت -اع بسش -ه -رات رمضش -ان -ي -ة ه -ادئ -ة ب -ع -ي-دة ع-ن صش-خب اŸدي-ن-ة
ضش -ال -ت -ه -م ل  -إ
واإ’كتظاظ،ويبدأا اإ’قبال على البحÒة قبيل اإ’فطار بسشاعات أاين يفضشل بعضص
مرتادي اŸكان من الششباب تناول وجبة الفطور ‘ أاحضشان الطبيعة الهادئة ،قبل أان
تتوافد العائÓت بعد اإ’فطار ،حيث يجلسص هؤو’ء ‘ حلقات دائرية على ششاطئ
البحÒة و–ت اأ’ششجار اÙيطة بها وسشط الطبيعة السشاحرة للمكان و–ت ضشوء
Óأ’ ششعاعه ‘ مياه البحÒة صشانعا منظرا يششبه لوحة فنية تأاسشر
القمر الذي يت أ
الناظر إاليها ،وطيلة سشاعات السشهر Œتمع العائÓت حول سشينية الششاي والقهوة
اŸرفوقة Ãختلف أانوع ا◊لويات الرمضشانية والتي Œلبها معها ،متبادلة أاطراف
ا◊ديث والسشمر ‘ ،ح Úيلتف الششباب حول طاو’ت الششيششة وأالعاب التسشلية ،وما
زاد من إاقبال اŸواطن Úعلى اŸكان توفر اأ’من ،حيث ’ترّدد مصشالح الدرك عن
القيام بدوريات إاسشتطÓعية طيلة سشاعات السشهرة ،فضش Óاÿدمات اŸقدمة من قبل
بعضص التجار من أاصشحاب الطاو’ت واأ’كششاك الذين يقومون طيلة ششهر رمضشان
بتحضشﬂ Òتلف أانواع اŸششاوي ،ا◊لويات ،الششاي اÙضشر على ا÷مر ،اŸكسشرات
Óطفال .هذا وتسشتمر ا◊ركة وا◊يوية بالبحÒة
وكذا طاو’ت اأ’لعاب اıصشصشة ل أ
حتى سشاعات السشحور أاين تخف ا◊ركة تدريجيا ‘ ح Úيفضشل بعضص الششباب تناول
وجبة السشحور باŸكان ،خاصشة مع توفر طاو’ت الششواء على ا÷مر التي Œلب إاليها
الكث Òمن الزبائن.

قرى جنوب الوادي ÿضضر بتلمسضان

السشكان يعانون نقصشا فادحا ‘ التنمية

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ط- -الب سض- -ك- -ان م- -داشض -ر ج -ن -وب
ال- - -وادي ÿضض- - -ر  25ك -ل -م شض-رق
ت-ل-مسض-ان م-ن السض-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة
ال -ت -دخ -ل ال-ع-اج-ل ،وت-دع-ي-م-ه-م
ب -اŸشض -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة ال-ت-ي ل-ه-ا
ع Ó- -ق - -ة ب - -ت - -حسض Úح - -ي - -ات - -ه- -م
اŸع -يشض -ي -ة ب -ك -ل م -ن ق-رى ي-ب-در،
أاو’د سض -ي -دي ا◊اج ،ب-ن-ي ح-م-اد،
بني يعقوب وبني غز‹.
ه -ذه اŸن -اط -ق ال-ت-ي شش-ه-دت خÓ-ل
ال- -عشش- -ري- -ة السش -وداء ه -ج -رة السش -ك -ان
◊قولهم من الكرز التي تعت Èمصشدر
ع -يشش -ه-م ،ح-يث قضش-وا سش-ن Úعصش-ي-ب-ة
فارين ‘ اŸدن اÛاورة على غرار
تلمسشان وأاو’د ميمون ،واليوم أاصشبحوا
يعانون من نقصص التنمية ،فالغاز ⁄
يزر بيوتهم ،وقنوات الصشرف الصشحي
 ⁄تتم أاششغالها بعدما تخلى اŸقاول
’ن- -اب- -يب
ع- -ل- -ى الشش- -وارع ﬁف- -ورة وا أ
مرمية منذ أاك Ìمن سشنة دون العودة
بحجة أان الغÓف اŸا‹ للمششروع غÒ
كاف ما جعل القرية تعيشص مششكÓ
عويصشا ‘ ›ال التهيئة ،حيث يصشعب
السش ‘ Òالششوارع بفعل ركام الÎاب
والتي تتحّول ا ¤ط Úمع أاو ¤قطرات
اإ’مطار ‘ ،ح Úالغاز الطبيعي ابى
ال -وصش -ول ا ¤سش-ك-ن-ات-ه-م رغ-م ال-وع-ود
اŸت -ك -ررة ل -ل -مسش-ؤوول ،Úت-ب-ق-ى ج-م-ي-ع
القرى مرتبطة Ãسشتوصشف واحد ببني
غ -ز‹  17ك-ل-م اقصش-ى ج-ن-وب ال-بلدية
والذي يحوي ‡رضشا واحدا فقط و’
يزوره الطبيب ا’ مرة كل  15يوما أاو
مرة ‘ الششهر ما يجعل التنقل ا¤
الواد ÿضشر واو’د ميمون للعÓج أامرا

ضشروريا خصشوصشا ‘ ظلّ غياب سشيارة
اسش -ع-اف ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ط-ل-ب-ا أاسش-اسش-ي-ا
لسشكان هذه اŸداششر الفقÒة لتقليصص
مصشاريف النقل ،خاصشة لي ‘ Óالوقت
ال-ذي ت-ن-ع-دم أاي-ة وسش-ي-ل-ة ل-ل-ن-ق-ل نهارا
باسشتثناء سشيارات الكلوندسشتان.
ه -ذه ال-ق-رى ا÷ب-ل-ي-ة ت-ع-رف تسش-رب-ا
م-درسش-ي-ا ك-بÒا ب-ف-ع-ل غ-ي-اب اŸراف-ق
وقلتها ونقصص النقل اŸرسشي فهناك
مدرسشتان ابتدائيتان بهذه القرى التي
تبعد عن بعضشها بـ 15كلم بكل من او’د
سش -ي -دي ا◊اج وب -ن -ي غ -ز‹ م -ا ي -ل -زم
التÓميد بقرى بن حماد ،يبدر وبني
يعقوب التنقل يوميا ‘ ،ح Úتوجد
متوسشطة واحدة بأاو’د سشيدي ا◊اج
وأام-ام صش-ع-وب-ة ال-ن-ق-ل ت-ل-ج-أا ال-عائÓت
ع -ل -ى ت -وق -ي -ف أاب-ن-ائ-ه-ا ع-ن ال-دراسش-ة
خاصشة البنات خوفا عليهن من جهة
وعدم “كنهم من تغطية التكاليف من
ج - -ه - -ة اخ - -رى ،اأم- -ا ع- -ن اŸشش- -اري- -ع
الشش -ب -ان -ي -ة ف -ه -ي م -ن -ع -دم -ة ف  Ó-دور
للششباب أاو الثقافة و’ مÓعب جوارية
وع-ن ال-ع-م-ل ف-اغ-ل-ب-ه-م ي-ت-ن-قلون Ÿقر
الو’ية للعمل ‘ الورششات أاو يعتمدون
عن اÙصشول السشنوي من الكرز الذي
يبقى يحتاج ا ¤اŸياه ،حيث ’يزال
التماطل ‘ حفر ا’نقاب ،هذا وعن
البناء الريفي و‘ ظل غياب أاي ›مع
للقرى فان القرى ’تزال بحاجة ا¤
عدد هام من السشكنات خاصشة للششباب
الذي يعرف ارتفاعا كبÒا ‘ نسشبة
العزوبية نتيجة غياب الششغل والسشكن
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ألسسف Òألصسحرأوي لدى أ÷زأئر عبد ألقادر طالب عمر:

اŸغـ ـرب يحمـ ـل عيـ ـب السستعم ـار ول يسستح ـق اسستضساف ـة كأاسض الع ـ ـا⁄

أكد سسف Òأ÷مهورية ألعربية ألدÁقرأطية ألصسحرأوية لدى أ÷زأئر ،عبد ألقادر طالب ،أمسض ،أن أŸغرب ’ يسستحق ألÎشسح ’سستضسافة منافسسة رياضسية بحجم كأاسض ألعا،⁄
’نه يحمل عيب أحتÓل شسعب وأضسطهاده» ،ودعا أصسدقاء ألصسحرأء ألغربية إأ ¤مقاطعته وإأسسقاط ملفه.
« أ

حمزة ﬁصصول
تصصوير :فواز بوطارن

ل سسيادة له على بÓدنا» ،مضسيفا «أان المينورسسو
م -وج -ودة ع-ل-ى األرضض ول-ه-ا م-راك-ز م-راق-ب-ة وق-ف
إاط Ó-ق ال-ن-ار وه-ذا دل-ي-ل ع-ل-ى أان قضس-ي-ت-ن-ا قضس-ي-ة
تصسفية اسستعمار».
وبالنسسبة للدولة الصسحراوية ،يمثل تقدم المغرب
ب-م-ل-ف ط-لب اسس-تضس-اف-ة ال-ح-دث ال-ك-روي ال-ع-ال-مي
«محاولة لتلميع صسورته ،وهو الذي يق ّسسم األراضسي
الصس -ح-راوي-ة ب-ج-دار دف-اع ب-ط-ول  2500ك-ل-م ،وبـ7
مÓيين لغم و 100أالف عسسكري ،وقمع وقتل وسسجن
يومي للصسحراويين».

تدرك الدولة الصسحراوية جيدا ،أاهمية الرياضسة
في العمل النضسالي التحرري ،وترى أانها وسسيلة
ناجحة للتعريف بقضسيتها العادلة وإايصسال معاناة
الشسعب الصسحراوي الذي يتعرضض يوميا لكل أانواع
البطشض من قبل السستعمار المغربي ،للرأاي العام
ال -ع -ال -م -ي ،وف -ق م -ا أاف -اد ب-ه السس-ف-ي-ر الصس-ح-راوي
بالجزائر عبد القادر طالب عمر.
ال-دب-ل-وم-اسس-ي الصس-ح-راوي ،وخÓ-ل ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
نظمتها المنظمة الوطنية للصسحفيين الرياضسيين
الجزائريين ،بقاعة المحاضسرات لملعب  05جويلية
األول-م-ب-ي ،أاك-د أان «ت-ج-رب-ة ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير ودع- -ا السس- -ف -ي -ر الصس -ح -راوي ،أاعضس -اء الت -ح -ادي -ة
الوطني وما قدمه للثورة الجزائرية ،تظل رائدة ،الدولية لكرة القدم «فيفا» ،الذين سسيجتمعون في
ونموذجا نسستلهم منه ونسسير على خطاه لخدمة  13ج -وان ال -ج -اري ،ل -ل -فصس -ل ف -ي م -ل-ف-ات ال-دول
قضسيتنا».
ال-م-رشس-ح-ة لسس-تضس-اف-ة ال-م-ن-افسس-ة ال-ك-روي-ة األك-ثر
وأافاد طالب عمر ،بأان الرياضسة يمكن أان تقدم أاهمية في العالم ،إالى اسستحضسار حقيقة النظام
خ -دم -ة ج -ل -ي -ل -ة ل-ك-ف-اح الشس-عب
المغربي وقطع الطريق أامامه.
الصس -ح-راوي ،ول-ك-ن-ه-ا ف-ي ن-فسض
وق -ال ط -الب ع -م -ر« ،ك -ي-ف ل-ه أان
على ألفيفا
ال- -وقت ي- -م- -ك- -ن أان تسس- -ت- -خ- -دم
ي-ت-ج-رأا و ي-ط-لب اسس-تضس-اف-ة ك-أاسض
ل
العالم؟ ل يجب أابدا إاخفاء هذه
اكلومسغسيرلبةيإلوتخبفيايءضبضشساصعسةو ارتلهحتدولÓيا أسستحضسار ألوجه
الصس-ورة ال-بشس-ع-ة ،وال-م-ط-ل-وب ه-و
ألبشسع Ÿن يقمع
وهو «ما ل يجب أان يحدث».
م- -ق- -اط- -ع- -ة ال -م -غ -رب والل -ت -زام
وق -ال السس -ف -ي-ر الصس-ح-راوي ،أان
بالشسرعية الدولية».
ألصسحرأويÚ
«ال- -ن- -ظ- -ام ال- -م- -غ- -رب- -ي ت -رشس -ح
وب -ح -رم-ان ال-م-غ-رب م-ن ت-ح-ق-ي-ق
لسس-تضس-اف-ة ك-أاسض ال-ع-الم ،2026
ه -دف -ه« ،سس -ي -رب -ح ال -ع -ال-م ال-ق-ي-م
ون- -رى أان- -ه ل ي -ت -وف -ر ع -ل -ى الشس -روط األخ Ó-ق -ي -ة اإلنسسانية على األقل ،ألن اسستعمار أاراضسي الغير
والقانونية حتى يحظى بهذه السستضسافة» ،موضسحا وانتهاك حقوق اإلنسسان أاولى بالمحاربة» ،يقول
أانه «يحتل الصسحراء الغربية منذ أازيد من  4عقود ،المتحدث الذي ل يرى حظا للمغرب في الفوز
وهي عضسو مؤوسسسض لÓتحاد اإلفريقي الذي ينصض بشس -رف ت -ن-ظ-ي-م ك-أاسض ال-ع-ال-م ن-ظ-را ل-ح-ج-م ال-دول
ميثاقه التأاسسيسسي على احترام الحدود الموروثة المنافسسة ولكونه يحمل «عيب السستعمار».
عن السستعمار وحق الشسعوب في تقرير مصسيرها وتراهن الدولة الصسحراوية ،على أاصسدقاء القضسية
وتصسفية السستعمار ،وهو ما ل يطبقه المغرب رغم والمؤومنين بكل القضسايا العادلة لمقاطعة النظام
توقيعه عليه».
ال -م-غ-رب-ي وإاظ-ه-اره بصس-ورت-ه ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ك-م-ح-ت-ل
وتابع المتحدث ،أان احتÓل المغرب للصسحراء يمارسض أابشسع الجرائم بحق المدنيين والحقوقيين
الغربية «تؤوكده كل المحاكم الدولية التي أاكدت أان العزل.

قطع الطريق

÷نة تقنية ل–Óاد اإلفريقي
في المقابل ،لفت السسفير الصسحراوي ،إالى وجود
ج-ه-ود م-ك-ث-ف-ة ل-ل-رق-ي ب-ال-ري-اضس-ة الصس-ح-راوي-ة في
مختلف التخصسصسات( ،كرة القدم ،الكرة الطائرة،
الشس-ط-رن-ج ،ال-ت-اي-ك-وان-دو وأال-ع-اب ال-قوى) ،وقال أان
هناك بطولت محلية يتم العمل على الرتقاء بها
ل- -ن- -ي- -ل اع -ت -م -اد ك -ل الت -ح -ادي -ات ع -ل -ى مسس -ت -وى
المنظمات القارية.
وفي السسياق ،كشسف عن زيارة مرتقبة للجنة تقنية
تابعة لÓتحاد اإلفريقي ،من أاجل معاينة عن قرب
لواقع الرياضسة الصسحراوية ،والنظر في وضسعية كل
اتحادية ،حتى يتسسنى للفرق الصسحراوية المشساركة
في المنافسسات القارية.

العودة للمفاوضسات
على صسعيد آاخر ،كشسف سسفير الدولة الصسحراوية
لدى الجزائر ،أان الحل الوحيد أامام المغرب «هو
ال -ع -ودة إال -ى ط -اول-ة ال-م-ف-اوضس-ات» ،ألن-ه فشس-ل ف-ي
ت -ح -ق-ي-ق ك-ل اه-داف-ه سس-واء ب-ال-ح-رب أاو ب-ال-ت-واط-ؤو
الدولي.
وقال طالب عمر «المغرب سسيكون الخاسسر ،هو
يدرك أانه لن يربح السستفتاء ولن يربح الشسرعية
الدولية ،وبعد  40سسنة تؤوكد المحاكم الدولية أان ل
سسيادة له على الصسحراء الغربية ،وكذلك الحرب
جربها ولم يربح وتضسرر كثيرا ،لذلك عليه الدخول
في المفاوضسات».
ودع -ا ال -ق -وى ال -ك -ب -رى وب -األخصض ف -رنسس-ا ،ل-وق-ف
مسساندته وتشسجيعه على السستمرار في سسلوكاته
الخرقاء التي لن تؤودي إال لمزيد من التصسعيد.

أمام أسستمرأر أ÷رأئم أ’سسرأئيلية

جلسسة أا‡ية طارئة ومشسروع قرار ◊ماية الفلسسطينيÚ

 ·ÓأŸت-ح-دة أج-ت-م-اع-ا
ت -ع -ق -د أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
’رب -ع -اء أل -ق-ادم ،ب-ن-اء ع-ل-ى ط-لب
ط -ارئ -ا ح -ول غ -زة أ أ
أل- -دول أل -ع -رب -ي -ة ،وف -ق م -ا أع -ل -ن -ه رئ -يسض أ÷م -ع -ي -ة
’عضس- -اء
مÒوسسÓ- -ف ’ج- -اك ‘ رسس- -ال- -ة إأ ¤أل- -دول أ أ
ألـ.193

وقال مراقب فلسسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياضض منصسور إان
الجلسسة تهدف إالى توفير الحماية الدولية للفلسسطينيين في األراضسي
المحتلة.
وأاكد السسفير الفلسسطيني أانه سسيتم خÓل تلك الجلسسة السستثنائية
ط -رح مشس -روع ق -رار ج-دي-د ،مشس-اب-ه ل-مشس-روع ال-ق-رار ال-ك-وي-ت-ي ال-ذي

عرقلت واشسنطن صسدوره من قبل مجلسض األمن الدولي أاوائل جوان
الجاري.
وأاضساف أان مشسروع القرار سسيطلب تشسكيل لجنة دولية للتحقيق في
إاطÓق القوات اإلسسرائيلية النار وقتل عشسرات الفلسسطينيين وإاصسابة
آالف آاخرين خÓل مسسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بقطاع غزة
منذ مارسض الماضسي.
وفي السسياق ذاته ،كشسف السسفير الفلسسطيني أانه سسيتم تقديم رسسائل
عاجلة لكل من أامين عام األمم المتحدة أانطونيو غوتيريسض ،ورئيسض
مجلسض األمن ،ورئيسض الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشسأان توثيق
اسس -تشس -ه -اد أارب -ع -ة ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ي -ن ب -غ-زة ال-ج-م-ع-ة ،ع-ل-ى ي-د ال-ق-وات

اإلسسرائيلية ،فضس Óعن إاصسابة عشسرات آاخرين.
وأاوضسح السسفير منصسور في تصسريحاته أانه وسسفراء كل من تركيا
والجزائر وماليزيا وبنغÓديشض وممثل الجامعة العربية التقوا الجمعة
Óمم المتحدة ميروسسÓف لجاك.
رئيسض الجمعية العامة ل أ
وعلى صسعيد متصسل ،أاكدت وزيرة العÓقات الدولية والتعاون بجنوب
أافريقيا لنديوي سسيسسولو دعمها للقضسية الفلسسطينية ،وقالت إانه يمكن
للشسعب الفلسسطيني العتماد على بÓدها في ذلك.
وقالت سسيسسولو  -بعد انتخاب بÓدها لعضسوية مجلسض األمن -إانها
تتطلع إالى إايجاد سسÓم بين فلسسطين وإاسسرائيل.

ترقبا لقمة ترأمب وكيم ألثÓثاء

سسنغافورة تفرضض إاجراءات أامنية مشسّددة

شس-ه-رة سس-ن-غ-اف-ورة ك-دول-ة ت-ف-رضض ت-ط-ب-ي-ق-ا صس-ارم-ا ل-ل-ق-ان-ون وألنظام كانت سسببا
’مريكية ألكورية ألشسمالية ألثÓثاء ،وهذه
رئيسسيا ’ختيارها مكانا لعقد ألقمة أ أ
أŸدينة ألصسغÒة ألبالغ عدد سسكانها 5,6مليون موأطن مصسممة على تأاكيد هذه
ألفكرة.

وسسيجتاح عناصسر الشسرطة ومنهم وحدات من نخبة قوات الغوركا النيباليين المعروفين بشسدتهم ،الشسوارع
لفرضض اغÓق فعلي ألجزاء رئيسسية من المدينة وقطع الطرق لتسسهيل انعقاد عقد القمة التاريخية بين
الرئيسض الميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشسمالي كيم جونغ اون.
ومن اجل منع أاي تظاهرات احتجاجية تعرقل اعمال القمةُ ،فرضض حظر تام على احضسار المشساعل
والÓفتات أاو مكبرات الصسوت قرب األماكن الرئيسسية المخصسصسة للقمة.
وسستوضسع حواجز اسسمنتية في مواقع رئيسسية فيما قد تظهر حواجز معدنية ميكانيكية ترتفع من األرضض
بلمسسة زر في بعضض الطرق.

عـ ـ ـ Èالعـ ـ ـا:⁄

البحث عن حل لطائرات غزة الورقية

^ ألقدسض أÙتلة  :ناشسدت قيادة الجيشض اإلسسرائيلي هواة
تطيير الطائرات الورقية والطائرات الصسغيرة بدون طيار «الدرون»
وشس-رك-ات الصس-ن-اع-ات ال-ج-وي-ة ال-عسس-ك-ري-ة اإلسس-رائيلية ،مسساعدتها
إليجاد حل يمكن من خÓله التغلب على ظاهرة األطباق الورقية
الحارقة التي يطلقها المتظاهرون في غزة باتجاه المسستوطنات
ال-ق-ري-ب-ة.وك-انت ال-ط-ائ-رات ال-ورق-ي-ة أادت إال-ى أاضس-رار جسس-ي-م-ة في
الحقول والغابات بالمسستوطنات المحيطة بغزة ،إاذ وصسلت لمÓيين
ال- -دولرات ،وك- -ان آاخ- -ره- -ا ال- -ج -م -ع -ة إاذ ان -دل -ع  45ح-ريً-ق-ا في
مسستوطنات غÓف غزة ،بفعل تلك الطائرات.

حصسر السسÓح بيد الدولة

^ بغدأد  :دعا زعيم التيار الصسدري مقتدى الصسدر ،الداخلية العراقية
لبدء حملة لـ»نزع السسÓح» وتسسليمه للدوله بعد عيد الفطر ،ابتداء من
مدينة الصسدر ومن ثم بقية المناطق العراقية.
من جانبه ،عبر وزير الداخلية العراقي عن شسكره لدعوة زعيم التيار
الصسدري على بيانه الذي اعتبره «داعما للدولة عامة ووزارة الداخلية
خاصسة».

ومن المتوقع أان يكون أاعداد الشسرطة الذي سسينشسرون لهذا اللقاء الذي يثير اهتماما كبيرا ،األكبر على
الطÓق منذ  2006عندما تم نشسر  23أالف عنصسر لجتماع البنك الدولي وصسندوق النقد الدولي في الدولة
المدينة.
والسسنغافوريون معتادون على ذلك ويتقبلون عموما التدابير األمنية الصسارمة ورؤوية عناصسر الشسرطة
يجوبون محطات المترو ،فيما يشسكل انتشسار عسساكر مسسلحين في المطارات مشسهدا عاديا.
وتكّرر الحكومة القول للمواطنين ان تشسديد المن ضسروري طالما بقي هذا المركز المالي الثري هدفا
رئيسسيا لهجوم ارهابي.
وفرضست السسلطات ايضسا قيودا على اسستخدام الجواء للسسماح لكيم وترامب ومرافقيهما بدخول المدينة
والخروج منها بشسكل سسلسض.
قد تكون الجراءات المنية مفرطة،لكن المحللين يعتقدون بأانها ضسرورية نظرا للطبيعة غير المسسبوقة
للقمة.

بوتÁ Úتدح ترامب
اعتبر الرئيسض الروسسي فÓديمير بوتين ،أان العديد من قرارات الوليات
المتحدة ورئيسسها دونالد ترامب تواجه انتقادات ،إال أان ترامب يفي
بوعوده النتخابية.
وأاع -رب ال -رئ -يسض ال-روسس-ي ع-ن أام-ل-ه ب-أان ي-ف-ي ت-رامب ب-وع-ده الن-ت-خ-اب-ي
الخاصض بتحسسين عÓقات بÓده مع موسسكو.

خمسض دول لعضسوية ›لسض األمن

Óم-م ال-م-ت-حدة ،ك Óمن أالمانيا
نيويورك:ان-ت-خ-بت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
وب-ل-ج-ي-ك-ا وج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا وج-م-ه-وري-ة ال-دوم-ن-ي-كان وإاندونيسسيا لعضسوية
مجلسض األمن لفترة من عامين تبدأا في األول من جانفي .2019
ويضسم مجلسض األمن  15عضسوا بينها خمسض دائمة العضسوية (التحاد
الروسسي والوليات المتحدة والصسين وبريطانيا وفرنسسا) وعشسر دول غير
دائمة العضسوية يجّدد نصسفها كل سسنة لتتولى مهامها بعد سستة أاشسهر من
التصسويت.
والدول الخمسض التي سستترك مقاعدها بنهاية العام الحالي هي هولندا
والسسويد وإاثيوبيا وبوليفيا وكازاخسستان ،فيما تشسغل المقاعد الخمسسة التي
لم تكن مطروحة هذا العام ،كوت ديفوار وغينيا السستوائية والكويت وبيرو
وبولندا.

الهجوم وسسيلة للدفاع

كيبك  :اختار دونالد ترامب في قمة مجموعة السسبع أان يمضسي اقصسر
وقت ممكن وأان يفتح اكبر عدد ممكن من الجبهات بعيدا عن اي موقع
دفاعي ،ليفرضض وتيرة عمله على شسركاء يكاد صسبرهم ينفد.
وكان الرئيسض الميركي آاخر الواصسلين الجمعة الى مدينة مالبي الكندية
الصسغيرة وكان أاول مغادريها امسض قبل نهاية النقاشسات .ولم يخف انه يهتم
اكثر بكثير بقمة الثÓثاء مع رئيسض كوريا الشسمالية كيم جونغ اون ،منه
ب-اج-ت-م-اع اسس-ري م-ع ك-ن-دا وف-رنسس-ا وال-م-ان-ي-ا واي-ط-ال-ي-ا وال-يابان والمملكة
المتحدة.

اجتماع عربي لدعم األردن

ألرياضض :ب-دع-وة م-ن ال-ع-اه-ل السس-ع-ودي ،ت-ع-ق-د السس-ع-ودية واألردن
واإلم -ارات وال -ك -ويت غ -دا اج-ت-م-اع-ا ف-ي م-ك-ة ل-دراسس-ة سس-ب-ل دع-م األردن
للخروج من األزمة القتصسادية التي يمر بها.
وشسهد األردن احتجاجات شسعبية لم تشسهدها المملكة منذ سسنوات في
العاصسمة عمان ومحافظات أاخرى ضسد مشسروع قانون ضسريبة الدخل الذي
ينصض على زيادة القتطاعات الضسريبية من مداخيل المواطنين.
وأادت هذه الحتجاجات إالى اسستقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر
الرزاز تشسكيل حكومة جديدة.

العدد
17662
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‘ أليوم ألوطني للشسهيد

الصسحراويون يلتزمون
Ãواصسلة اŸقاومة
وانتزاع النصسر
خلد ألشسعب ألصسحرأوي أمسض ألسسبت في
ك- -اف- -ة ت -وأج -دأت -ه أل -ذك -رى ألـ  42ليوم
ألشس- -ه -دأء أل -مصس -ادف ل -ت -اري -خ أسس -تشس -ه -اد
م -ف -ج -ر أل -ث -ورة ألشس -ه-ي-د أل-ول-ي مصس-ط-ف-ى
ألسس-ي-د ورف-اق-ه ف-ي سس-اح-ة أل-م-عركة سسنة
.1976
وب- -ال- -م- -ن- -اسس -ب -ة ،ت -وّق -ف الصس -ح -راوي -ون ع -ن -د
التضسحيات الجسسام التي قّدموها عبر مسسيرتهم
النضسالية بكافة أاشسكالها وجّددوا العهد والثبات
على رفع وتيرة المقاومة واإلصسرار على انتزاع
النصسر.
في نفسض الموعد من كّل سسنة يسستحضسر الشسعب
الصسحراوي ذكرى الشسهداء وعلى رأاسسهم الرجل
القائد والزعيم الذي اسستشسهد وهو في ريعان
شسبابه بعد أان وضسع أاسسسض الدولة الصسحراوية في
ظرف زمني قصسير ،وتميزت شسخصسيته القيادية
بصسفات قلما اجتمعت في زعيم تاريخي في
مجالت مختلفة عسسكرية ،دبلوماسسية ،سسياسسية،
ث- -ق- -اف -ي -ة ،إاع Ó-م -ي -ة وق -درة ع -ل -ى اسس -تشس -راف
المسستقبل بأادق تفاصسيله ،وهذه الصسفات كلها
يطل من ورائها الرجل البسسيط والمتواضسع الذي
سس-خ-ر ح-ي-ات-ه ل-خ-دم-ة ال-ج-م-اه-ي-ر وه-و الشس-هيد
الولي مصسطفى السسيد.
و الى جانب الشسهيد الولي الرمز ،شسهداء كثر،
ارت- -ق- -وا إال -ى ال -ع  Ó-ف -ي ك -اف -ة م -راح -ل ال -ث -ورة
ال -م -ظ -ف -رة ف -ي م -ي-دان ال-م-ع-ارك وف-ي سس-ج-ون
الحتÓل وأاماكن مختلفة.
إان الشس -عب الصس -ح -راوي ال -ذي ق -دم ق -واف-ل م-ن
الشسهداء ،بينهم الراحل محمد عبد العزيز
رئيسض الدولة األمين العام لجبهة البوليسساريو،
ي -ت -طّ-ل-ع ب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة إال-ى م-زي-د م-ن ت-ع-زي-ز
ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة وال -تشس-بث ب-ث-وابت اإلج-م-اع
الوطني حول القضسية المصسيرية واللتفاف حول
قيادته الوطنية ،فالسسير على النهج الذي رسسمه
الشسهداء يمثل قمة الوفاء لدماء هؤولء األبطال،
وهذه الدماء الطاهرة تدفع في كل وقت للبقاء
على العهد والتصسدي لكل محاولت العدو التي
تسستهدف النيل من وحدة الصسحراويين وأارضسهم.
مّرت أامسض اثنان وأاربعون سسنة على اسستشسهاد
الولي وقائمة الشسهداء سستظل مفتوحة ،وفي كل
م -رة ي-ب-ت-ل-ى الشس-عب الصس-ح-راوي ف-ي-ه-ا ب-م-ح-ن-ة،
ي -خ -رج م -ن -ه -ا أاك -ث -ر ق -وة وحصس -ان -ة ب -م -واج -ه-ة
المؤوامرات ورفع التحدي حتى تحقيق الحرية
السستقÓل.
إان سسيرة الشسهداء  -كما يوؤكد الصسحراويون -
سس-ت-ظ-ل ن-ب-راسس-ا يضس-يء ط-ري-ق ال-ج-م-اه-ي-ر نحو
تحقيق النعتاق ،وهي ما فتئت تسسير على هذا
ال -ن -ه -ج وت -رسس -م ط -ري -ق ال -نصس -ر ب -ال -تضس -ح -ي-ات
والصس-م-ود ف-ي م-خ-ي-م-ات ال-ل-ج-وء وف-ي ال-مناطق
المحتلة وفي كل تواجدات الصسحراويين.
بفضسل تضسحيات الشسهداء اسستطاع الصسحراويون
إاقامة دولتهم التي تعترف بها أاكثر من ثمانين
دولة ،وهي عضسو مؤوسسسض لÓتحاد اإلفريقي،
وأالحقت الهزائم تلو الخرى بالحتÓل المغربي
وأافشس -لت ره -ان-ات-ه وحسس-اب-ات-ه وج-ع-ل-ت-ه م-ع-زول
وع -اج -زا ع -ن م -واج-ه-ة م-ب-اشس-رة م-ع ال-م-ج-ت-م-ع
ال -دول -ي بسس-بب اح-تÓ-ل-ه الÓ-شس-رع-ي ل-لصس-ح-راء
الغربية وعدم احترامه لحق الصسحراويين في
الحرية وتقرير المصسير.
وتبقى ذكرى يوم الشسهداء  ،حافزا للمضسي قدما
في طريق النضسال والثورة حتى يتحقق الهدف
الذي سسقطوا من أاجله ،وهو تحقيق الحرية لكل
الصسحراويين وإاقامة دولتهم المسستقلة على كامل
التراب الوطني.

أقÎأحات –ظى بالÎحيب
من ناحية ثانية ،يشسارك وفد من الجمهورية
الصسحراوية في الدورة السستثنائية للجنة الفنية
المتخصسصسة التابعة لÓتحاد الفريقي والمعنية
ب -ال -ع -دل والشس -ؤوون ال -ق -ان -ون -ي -ة ،ال-ت-ي ان-ط-ل-قت
اشسغالها الجمعة بالعاصسمة السسنغالية دكار ،حيث
ت -ق -دم ب -اق -ت-راح-ات ق-ان-ون-ي-ة ح-ظ-يت ب-ت-رح-يب
المشساركين.
وتعقد الدورة السستثنائية على مسستوى خبراء و
وزراء الدول العضساء المعنيين بالعدل والشسؤوون
ال-ق-ان-ون-ي-ة ب-ه-دف ضس-م-ان ال-م-راج-ع-ة ال-ق-انونية
ل-ل-م-راف-ق ال-م-ل-ح-ق-ة ب-اإلت-ف-اق ال-م-ؤوسسسض إلنشساء
منطقة التجارة الحرة القارية وهي  9مÓحق
متعلقة بالتجارة في السسلع و 3مÓحق متعلقة
بالتجارة في الخدمات.
و من المقرر ،أان تعتمد الدورة الجارية مشسروع
مقرر سسيقدم الى قمة رؤوسساء دول وحكومات
الت-ح-اد الف-ري-ق-ي ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن-ها العاصسمة
الموريتانية نواكشسوط مطلع الشسهر المقبل بشسأان
التعديÓت المقترحة على المÓحق و المرافق
المتعلقة بالتفاق المؤوسسسض لمنطقة التجارة
الحرة القارية.
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هضسبة «’لة سستي»

قبلة للصسائم Úنهارا والسساهرين لي Óبتلمسسان

رغم منافسسة الصسناعية

«اÿطفة» تÎبع على عرشش
«الÈيك» ‘ قسسنطينة

äÉ«fÉ°†eQ
من هنا
وهناك

«الرحمتات»
‘ آاخر خميسش
من رمضسان

أ’أحد  10جوأن  2018م ألموأفق لـ  25رمضصان  1439هـ ألعدد 17666
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

حيث توفر لهم أأجوأء روحانية قلما ُترى ‘ شصتى مسصاجد تركيا.
فكرتها جاءت من ‰اذج مشصابهة ’حظها مصصلون أأترأك خÓل
زيارتهم أ’حد مسصاجد أŸدينة أŸنورة ،بحسصب يعقوب كوسصه،
رئيسض جمعية تشصييد ورعاية مسصجد ألصصفا.وأأضصاف أأن «فكرة
ألقبة أإ’لكÎونية أأثارت إأعجابنا ،وقررنا ’حقا ألبدء ‘ تشصييد
أŸسصجد ‘ بورصصة ،عام  ،2011وأسصتغرقت عمليات أإ’نشصاء ثÓث

تفصصلنا أأيام قليلة عن
ع -ي -د أل-ف-ط-ر أŸب-ارك
ل -ذلك فضص -ل -ن -ا ت-ق-دË
ب - - -عضض أل - - -وصص- - -ف- - -ات
ل -ل -ح -ل-وي-ات أل-ت-ي “ي-ز
ه -ذه أŸن-اسص-ب-ة ،أخÎن-ا
ل -ك -م وصص -ف -ات ت -ق-ل-ي-دي-ة
ب- -ح- -ل- -ة عصص- -ري- -ة وأأخ -رى
سص- -ه- -ل- -ة وأق -تصص -ادي -ة ح -ت -ى
نتمكن من تلبية طلبات ألقرأء.

حلويات
العيد

التشساراك العريان

ت-ع-رف هضس-ب-ة ’ل-ة سس-ت-ي (ت-ل-مسس-ان) ‘ شس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ر Ëح-رك-ة غ Òع-ادي-ة أاي-ن أاصس-ب-حت ق-ب-ل-ة ال-عائÓت التلمسسانية
لÓسستمتاع بالسسهرات الرمضسانية ،خاصسة وأانها موقع سسياحي يطل على مدينة تلمسسان له من جاذبية منقطعة النظ.Ò
هذأ أŸوقع ألذي يرتفع بعلو قدره  800مÎ
يسص -ت -ق -ب-ل أل-ك-ث Òم-ن أل-زوأر خÓ-ل ﬂت-ل-ف
فÎأت أل -ي -وم ل -قضص -اء أأوق -ات ‡ت -ع-ة خÓ-ل
ألصص-وم وسص-ط م-ن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة خÓ-بة “تد
على سصفح جبلي يعلو مدينة تلمسصان .كما أأنه
فضصاء Áيزه ألهدوء وألهوأء ألنقي ويسصتميل
أل -زوأر Ÿا Áن -ح -ه م -ن أأوق -ات ل Ó-سصÎخ-اء
ورأح -ة خ -اصص -ة ب -ع -د أأن ح -ظ -ي خÓ-ل ه-ذه
ألسصنة بظروف مناخية ميزها تسصجيل نزول
Óمطار وألثلوج ،ما أأضصفى على ألغابة
كثيف ل أ
أÛاورة (زأريفت) مع بدأية فصصل ألربيع
رونقا وجما’ “تزج فيه أأ’لوأن ألبهية مع
حمرة فاكهة ألكرز ألتي تشصتهر بها أŸنطقة.
وبع ÚأŸكان أأبرز ألعديد من ألزوأر أأهمية
ه -ذه أل -هضص -ب-ة ل-ت-م-ي-زه-ا ب-ط-ب-ي-ع-ي-ة سص-اح-رة
وكونها جزء من أ◊ظÒة ألوطنية لتلمسصان
أل -ت -ي أسص -ت -ف -ادت م -ن أأشص -غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة خÓ-ل
ألسصنوأت أŸاضصية من قبل مصصالح ألو’ية،
وألتي أأضصفت على فضصاءأته جاذبية أأك.È
وعلى ألرغم من ألتوقف أŸؤوقت من أأجل
إأع -ادة ت-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ي-ل-ي-فÒيك أل-رأب-ط م-ا بÚ
أŸدينة وهضصبة «’لة سصتي» ،فإان أŸئات من
أأ’شصخاصض  ⁄يتوأنوأ ‘ بلوغ هذأ أŸوقع
لشصرأء «أŸطلوع» وهو خبز تقليدي يجهز ‘
ألبيت.

مطلوع وكرز

رمضسان
‘ بÓدهم

أŸاضصي ،عند تنبيه ألصصائم Úفحسصب ،بل
–ول إأ ¤م- -قصص- -د Œت- -م- -ع ح -ول -ه عشص -رأت
أل -ع -ائÓ-ت ك-ل مسص-اء ،أح-ت-ف-اًء ب-ه .وي-ت-وأج-د
م -دف -ع رمضص -ان أل-ق-ط-ري ‘ ثÓ-ث سص-اح-ات
تابعة لسصوق وأقف وأ◊ي ألثقا‘ «كتارأ»،
ومسصجد ﬁمد عبد ألوهاب بالدوحة.
وُي- -شص- -رف ع- -ل- -ى ت- -أام Úإأط Ó-ق -ه -ا أل -ق -وأت
أŸسصلحة ألقطرية ،ولهم دور كب ‘ ÒتأامÚ
أŸكان ،فضص Óعن خدمات توزيع وجبات
أإ’ف -ط -ار ع -ل -ى ألصص -ائ-م .Úوي-ح-رصض أأف-رأد
Ÿلتف Úحول أŸدفع ،على
ألقوأت أŸسصلحة أ ُ
ت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-ات أأ’ط-ف-ال أأيضص-ا ،وأŸت-مثلة ‘
ألتقاط ألصصور ألتذكارية معهم.
وتبدأأ رحلة مدفع رمضصان ،ألذي تتم صصيانته
بشصكل دوري للحفاظ على شصكلها ألتقليدي،
منذ –ري رؤوية ألهÓل ،ع Èسصيارأت خاصصة
ت -ق-ل-ه-ا إأ ¤م-وأق-ع-ه-ا أÙددة .ف-ف-ي سص-اح-ة
سصوق «مسصجد أإ’مام ﬁمد بن عبد ألوهاب»
أأك Èمسص -ج -د أل -دوح-ة ،ي-وج-د أأح-د أŸدأف-ع
أل -ثÓ-ث-ة ،ي-تسص-اب-ق أأ’ط-ف-ال وأآ’ب-اء ’ل-ت-ق-اط
ألصصور عنده قبيل أŸغرب؛ قبل أأن يشصهدوأ
إأطÓقه ،ويتناولون حبات من ألتمر بجانبه.
وأعتادت ألعائÓت زيارة أŸدفع ‘ أأول أأيام
ألشص- -ه -ر أل -فضص -ي -ل ب -ه -دف إأدخ -ال أل -ب -ه -ج -ة
وألسص - -رور ع - -ل- -ى ق- -ل- -وب أأ’ط- -ف- -ال أل- -ذي- -ن

مدفع رمضسان تقليد موروث
Áأ Óالقلوب فرحا ‘ قطر..
‘ ع -دد م -ن أŸوأق-ع أŸع-روف-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة
أل- -ق- -ط -ري -ة أل -دوح -ة ،ي -ت -ج -م -ع أŸوأط -ن -ون
أل-ق-ط-ري-ون وأŸق-ي-مون أأ’جانب؛ لÓسصتمتاع
Ãشصهد دوي صصوت أŸدفع ‘ شصهر رمضصان
أŸبارك.
فمنذ عقود ⁄ ،ينقطع دوي مدفع رمضصان
‘ ألدوحة وﬁيطها ،إأيذأناً باإ’فطار كما
جرت ألعادة ،كونه من ألتقاليد ألرأسصخة ألتي
تشص Òإأ ¤غروب ألشصمسض ونهاية
يوم من ألصصيام.
و’ ت -ق -تصص -ر م -ه -م-ة
م -دف-ع رمضص-ان ،أل-ذي
دخ - - - -ل أÿدم - - - -ة ‘
سص - -ت - -ي - -ن- -ي- -ات أل- -ق- -رن

يÓحظ ألقادم إأ ¤هذه ألهضصبة طوأب’ Ò
م-ت-ن-اه-ي-ة م-ن ألسص-ي-ارأت ي-ت-ه-افت سص-ائ-ق-ي-ها
وأل -رأج -ل Úأأيضص -ا ع -ل -ى شص -رأء ألـ»م -ط-ل-وع»
أÙبب Ÿرأفقة أحتسصاء «أ◊ريرة» أأو أأي
حسص -اء آأخ -ر ي -ت -ن -اول ‘ م-ق-دم-ة أإ’ف-ط-ار.
وجعلت منه كÌة ألطلب على هذأ أÿبز
ألتقليدي مصصدر أسصÎزأق لسصكان أŸناطق
أÙاذية للهضصبة أأين تقام أأمام كل منزل
ب -اŸن -ط -ق -ة ط -اول-ة ت-ق-دم ﬂت-ل-ف أأشص-ك-ال-ه
وأأن- -وأع- -ه .وشصّ - -ك- -ل ه- -ذأ أل- -نشص- -اط ف -رصص -ة
لعائÓت أŸنطقة ألتي تتشصكل ‘ معظمها
من ألفÓح Úلتحسص Úمدأخليهم على غرأر
ب -ل -دة ع -ط-ار أأي-ن ‚د أل-ك-ث Òم-ن أل-ب-ن-اي-ات
خصصصصت دأخ- -ل- -ه- -ا فضص- -اء ل- -ط- -ه- -ي أÿب- -ز
ألتقليدي.
وتعّد هذه ألفÎة أŸتزأمنة مع نهاية مايو
وبدأية جوأن مناسصبة لظهور أأوﬁ ¤اصصيل
ف- -اك- -ه- -ة أل -ك -رز ،ح -يث ب -ال -رغ -م م -ن غ Ó-ء
أأسص -ع -اره -ا ،إأ’ أأن ألصص -ائ -م-ون ’ ي-ت-وأن-وأ ‘
شصرأء كميات منها لضصمها Ÿوأئد أإ’فطار.
وقد سصجل سصعر هذه ألفاكهة خÓل هذه
ألسص -ن-ة  1.000دج ل -ل -ك -ل -غ أل -وأح -د ق-ب-ل أأن
ي -ن -خ -فضض ل-يÎأوح م-ا ب 600 Úو  700دج.
وي-ع-ت ÈأŸرت-ف-ع أل-ع-ا‹ ل-ب-ل-دة ع-ط-ار م-كانا

مناسصبا لنضصج فاكهة ألكرز ،وفقا Ÿا أأكده
أأح -د فÓ-ح-ي أŸن-ط-ق-ة ،ح-يث “ت-د ح-ق-ول
ألكرز بصصفة مسصتمرة نحو سصد أŸفروشض
ألوأقع على مرتفع يقدر بنحو  1.200م،Î
مشصÒأ إأ ¤أأن أÙاصص - - -ي - - -ل تÈز ’ح - - -ق- - -ا
وألفاكهة تنضصج بصصفة متأانية.
وم -ع ن -ه -اي -ة فÎة أل -ظ -هÒة وق -ب -ي -ل م -وع-د
أإ’فطار ،فإان ألكث Òمن ‡ارسصي ألرياضصة
من شصتى أأ’عمار يتوجهون لغابة زأريفت من
أأج -ل أل-ق-ي-ام ب-ب-عضض أل-نشص-اط-ات ع-ل-ى غ-رأر
رياضصات ألركضض وأŸشصي مسصتنشصق Úهوأء
أŸنطقة ألنقي وأŸنعشض وكذأ أŸضصام،Ò
أŸهيأاة لذلك من قبل مصصالح ألغابات لو’ية
تلمسصان .و‘ ألفÎة ألليلية سصيما بعد صصÓة
ألÎأويح تتوأفد ألعائÓت نحو ذأت ألهضصبة
مفضصل Úأرتشصاف ألقهوة أأو ألشصاي مصصحوبة
بالز’بية وألشصامية أأو أ◊لويات ألتقليدية.
كما أأن هناك بعضض ألعائÓت ألتي تفضصل
ت -ن -اول وج -ب -ة أل -ف -ط-ور وسص-ط ه-ذأ أل-فضص-اء
ألطبيعي بعد –ضصÒه ‘ أŸنزل .ويرتقب
ب-ع-د إأع-ادة تشص-غ-ي-ل أل-ت-ي-ل-ي-فÒيك شص-ه-ر أأوت
أل -ق -ادم أأن تشص -ه -د هضص-ب-ة ’ل-ة سص-ت-ي إأق-ب-ا’
معتÈأ من قبل ألسصياح وألزوأر ألذين Áكنهم
بلوغها ‘ وقت وجيز ’ يتجاوز  10دقائق
أنطÓقا من ﬁطة أ◊وضض ألكب( Òصصهريج
مدبة).

يسصتمتعون باأ’جوأء ألرمضصانية.
ويعد مدفع رمضصان عادة مشصÎكة ب Úكل
ألشصعوب ألعربية وأإ’سصÓمية؛ وتقليدأ تتوأرثه
أÛتمعات منذ مئات ألسصن.Ú
وي -ذك -ر أŸؤوّرخ -ون أأّن أل -ق -اه-رة أأّول م-دي-ن-ة
أأطلق فيها مدفع رمضصان ،وهناك عدد من
ألروأيات حول قصصة فكرته.
وتقول إأحدى ألروأيات إأن جنودأ ‘ عهد
م - - -لك مصص - - -ر ،أÿدي - - -وي إأسص - - -م - - -اع - - -ي- - -ل
( ،)1879-1863كانوأ يعملون ‘ تنظيف أأحد
أŸدأفع ،فانطلقت منه قذيفة دوت ‘ سصماء
ألقاهرة.
وتصصادف ذلك مع وقت أأذأن أŸغرب ‘ أأحد

ت - -ظ ّ- -ل اÿط - -ف - -ة اÙضس - -رة ‘ اŸن - -ازل
(أاوراق الÈيك ال - - -ت- - -ي ت- - -ع- - -رف أايضس- - -ا
بالديول) التي تعد مقب ’ Óتخلو منه
’ف -ط -ار ط -ي -ل -ة شس -ه -ر رمضس -ان
م- -وائ- -د ا إ
ال-ك-ر Ëت-ق-اوم أام-ام م-ن-افسس-ة ال-وح-دات
الصس-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-قوم بإاعدادها والتي
تتزايد أاعدادها يوما بعد يوم.
ه- -ذأ أل- -وأق- -ع وق- -ف ع- -ل- -ي- -ه ﬁم- -د ألشص -اب
أل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي أل-ب-ائ-ع «أل-دأئم» للخطفة بسصوق
أإ’خوة بطو «فÒأندو سصابقا» وسصط أŸربعات
ألتي تعرضض بها ألديول ألتقليدية و»ألكسصرة»
و»أÿبز أÙضصر ‘ أŸنزل» (خبز ألدأر).
و‘ كل صصباح يتخذ ﬁمد ألقاطن باŸدينة
أل-ع-ت-ي-ق-ة ل-ه م-ك-ان-ا م-ث-ل-م-ا ت-ق-تضصيه ألطقوسض
أŸتدأولة بهذأ ألسصوق أŸغطى لبيع ألـ3000
ورقة ديول ( 3أأكوأم ‘ كل وأحدة منها 1000
ورقة خطفة) ألتي تقوم بإاعدأدها له يوميا
نسصاء من أأ’سصرة.
وأسص- -ت -ن -ادأ ل -ه -ذأ أل -ب -ائ -ع ’ ت -زأل «أÿط -ف -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة» –ج-ز م-ك-ان-ه-ا ل-دى مسص-ت-هلكيها
أأ’وفياء منذ عدة سصنوأت وهو كما قال «ما
ي -ف -رضض ع -ل -ي -ن -ا م-وأج-ه-ة م-ن-افسص-ة أÿط-ف-ة
ألصصناعية من خÓل تقد Ëمنتج جيد يكون
‘ مسصتوى تطلعات أŸوأطن.»Ú
ويعÎف ‘ ذأت ألسصياق ،بأانه «كلما حل شصهر
رمضص -ان “ت -ل -ئ أأ’سص-وأق Ãخ-ت-ل-ف عÓ-م-ات
أÿطفة ألصصناعية ما يجعل أŸنافسصة حتما
صص -ع -ب -ة» ،م -ع -تÈأ أأن -ه ح -ت-ى وإأن أسص-ت-ق-ط-بت
ألديول ألصصناعية عديد أŸسصتهلك« Úيسصتمر
أŸنتج أ◊ر‘ ألتقليدي ‘ أŸقاومة بفضصل
سصعره أ÷ذأب أŸقدر بـ 70دج ل ـ 12ورقة
خطفة».

حضسور قوي بالسسويقة
وت -ظ ّ-ل ألسص -وي-ق-ة ذلك أ◊ي أل-ع-ري-ق Ãدي-ن-ة
قسص -ن -ط -ي-ن-ة أل-ع-ت-ي-ق-ة وم-ل-ت-ق-ى Œار ﬂت-ل-ف
أأ’طباق ألتقليدية أŸتنوعة دون شصك أŸمر
ألذي ’ مفر منه بالنسصبة لعديد أŸوأطنÚ

أأيام رمضصان ،فظّن ألناسض أأنّ أ◊كومة أتبعت
ÓعÓن عن موعد أإ’فطار،
تقليدأ ً جديدأ ً ل إ
وصصاروأ يتناقلون ذلك.
وعلمت بذلك أ◊اجة فاطمة أبنة أÿديوي
إأسص -م -اع -ي -ل ،ب -حسصب أŸؤورخ ،Úوأأع-ج-ب-ت-ه-ا
ألفكرة ،وأأصصدرت فرمانا ’سصتخدأم أŸدفع
ع - -ن - -د أإ’ف - -ط - -ار وأإ’مسص- -اك و‘ أأ’ع- -ي- -اد
ألرسصمية.
وأن -تشص -ر أل -ت -ق-ل-ي-د ‘ بÓ-د ألشص-ام ،ث-م وصص-ل
بغدأد ‘ أأوأخر ألقرن ألتاسصع عشصر ،ومنها
إأ ¤مدينة ألكويت عام  ،1907وإأ ¤كل أأقطار
أÿليج وأليمن وألسصودأن ودول غرب أأفريقيا
وآأسصيا وألبلقان.

أل-ب-اح-ث Úع-ن أل-روأئ-ح أأ’صص-ي-ل-ة ،ول-ك-ن أأيضص-ا
أأ’سصعار أŸغرية ألتي تتحدى أأي منافسصة.
ويزخر هذأ أŸكان أŸميز باŸدينة ألعتيقة
ب -ج -م -ي -ع أأن-وأع أأ’ط-ب-اق أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ل-ذي-ذة
أŸع -روضص -ة ب -أاسص -ع -ار ‘ م -ت-ن-اول أأ’سص-ر ذأت
أل-دخ-ل أŸت-وأضص-ع وأل-ت-ي م-ن ب-ي-ن-ه-ا أÿط-فة
أÙضصرة ‘ أŸنزل وأ◊اضصرة بقوة بفضصل
توأجد عديد ألباعة ألذين يعرضصونها Ãبلغ
 60دج على عكسض بعضض أأ’حياء أÛاورة،
حيت تباع نفسض ألكمية Ãبلغ  80دج.
وت -ع ّ-د أ◊اج -ة م -ر Ëوأح -دة م-ن أŸوأط-نÚ
ألذين يقصصدون أأزقة ألسصويقة يوميا من أأجل
أق -ت -ن -اء مسص -ت -ل-زم-ات-ه-ا ،ح-يث أعÎفت ب-أان-ه-ا
تشصÎي أÿطفة أÙضصرة ‘ أŸنزل حتى إأن
كان بعضض أأبنائها يفضصلون ألبورأك أÙضصر
باÿطفة ألصصناعية» .وأأضصافت «منذ سصنوأت
عديدة و أأنا أشصÎي أÿطفة أŸنزلية خÓل أأو
خارج شصهر رمضصان ليسض فقط بسصبب مذأقها
وسصعرها ( 60دج) ولكن أأيضصا أ’نني أأعرف أأن
أأورأق ألÈيك تشص - -ك - -ل مصص - -در رزق ل- -ع- -دي- -د
أل- -ع- -ائÓ- -ت أل- -ت- -ي ت- -ق- -وم أل- -نسص- -اء وأل -ب -ن -ات
بتحضصÒها لسصاعات طويلة».
وحسصب رأأي عديد أŸوأطن ،Úفإانه «من أأجل
أ◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ذأ أل-نشص-اط أل-ت-ق-ل-ي-دي ت-ظّ-ل
أل- -ن- -وع- -ي -ة وألسص -ع -ر أŸقÎح Úأل -ع -نصص -ري -ن
أŸه- -م Úلضص- -م -ان وف -اء زب -ائ -ن ول -ك -ن أأيضص -ا
م-وأج-ه-ة م-ن-ت-ج-ي أÿط-ف-ة ألصص-ن-اع-ي-ة ألذين
يزدأد حجم أسصتثمارهم ‘ هذأ أÛال يوما
بعد يوم».

«ألرحمتات» شصكل من أأشصكال أحتفاء ألسصودأني Úبرمضصان ،بل
وب -ق -رب إأك-م-ال صص-وم-ه-م ل-لشص-ه-ر .وت-ق-وم ف-ك-رت-ه-ا ع-ل-ى أل-تصص-دق
بالطعام على ألفقرأء وأأ’طفال على وجه أÿصصوصض ،بنية ذهاب
ثوأبه للرأحل Úمن أأفرأد أأ’سصرة أÙددة جميعاً أأو أأحدهم،
ويقدم فيها طعام خاصض يتكّون من أللحم وأÿبز وأأ’رز وشصرأب
منقوع ألتمر ‘ ،يوم أÿميسض أأ’خ Òمن كل رمضصان ،ألذي تعقبه
«أ÷معة أليتيمة» ،ويطلق عليه «ألرحمتات».
وك-ان ألسص-ودأن-ي-ون ي-ذب-ح-ون أل-ذب-ائ-ح ‘ ي-وم «أل-رح-م-ت-ات» ،ل-ت-عّد
أل -نسص -اء م -ن -ه -ا «أل -ف -ت-ة» وأل-ل-ح-م وأÿب-ز وأأ’رز ،ومشص-روب أل-ت-م-ر
أŸعجون ‘ أŸاء ،لكّن أأ’زمة أ’قتصصادية  ⁄تعد “كن ألكثÒين
من ذبيح «ألرحمتات» ،فيضصطرون لشصرأء بعضض أللحم لتقدÁه
صصدقة Ÿوتاهم ‘ هذأ أليوم.
وتقام أأحيانًا ‘ أأشصكال جماعية ،خصصوصصًا ‘ ألقرى ،ويطلقون
عليها «ألرحمتات عشصا أŸيت ،»ÚتشصÎك فيها عوأئل عديدة أأو
عائلة Ãفردها ،وألغرضض منها ألتقرب إأ ¤ألله ،متمن Úبلوغ
ثوأبها للموتى من أأفرأد ألعائلة.
Óطفال ،يغنّون فيه ويلعبون ويأاكلون
و«ألرحمتات» Ãثابة عيد ل أ
أللحوم وألفتة متجول Úمن بيت آ’خر ،يغنون أأغنيات تسصتحث
«سصت ألبيت» على تقد Ëألطعام لهم بسصرعة ،ما يجعل منه يوماً
إ’ث -رأء أ◊ي -اة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ب Úأل -ن-اسض ،وإأشص-اع-ة روح أل-ت-ك-اف-ل
وألتوأصصل ،وأ◊فاظ على تقاليد تقاسصم ألطعام ،وإأفشصاء ألود
وألÎأح -م ،ي-ف-رح ب-ه أأ’ط-ف-ال وأل-ف-ق-رأء إأذ ي-أاك-ل-ون خÓ-ل-ه أل-ل-ح-م
ويشصربون منقوع ألتمر.
و«ألرحمتات» مشصتقة من «ألرحمة آأتية» ،لكن لها معا Êأأخرى،
ومن ب Úما تعنيه من إأتاحة «ألطعام ألكث ÒوأŸتاح» ،وعادة ما
تذبح أأ’سصر ألّثرية ذبيحة لتعد منها «ألفتة» إ’فطار «ألرحمتات»
ألذي يتكّون من أللحم وأأ’رز وأÿبز وشصرأب ألتمر ،وألسصلطات،
أأّما أأ’سصر ألفقÒة فتشصÎي ما تي ّسصر لها من ◊م لتطبخه وتوزعه
على ألناسض ،وأأ’طفال خصصوصصًا.هي أليوم مهّددة بالتÓشصي أ’ّن
ألكث Òمن أأ’جيال أ÷ديدة ‘ أŸدن على وجه أÿصصوصض ،قد ’
يعرفونها ،وأ’ن أأ’وضصاع أ’قتصصادية ألتي تعيشصها ألبÓد أأّثرت
كثÒأ ً على قدرأت ألناسض ‘ أإ’نفاق ،لكنّ أأ’رياف وألقرى ’ تزأل
تÎأحم وتقيم «ألرحمتات» رغم فقرها ،أ’نّ تكافلها سصبب بقائها.

إاقامة أاضسخم إافطار
جماعي لأÓطفال ‘ يافا

الصسناعية لها أايضسا ﬁبوها
و–صص -ي و’ي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ح-ال-ي-ا  6وحدأت
صص -ن -اع -ي -ة لصص -ن -ع أÿط-ف-ة ألصص-ن-اع-ي-ة م-ن-ه-ا
” إأنشصاؤوهما مؤوخرأ متوأجدة بكل
وحدتان ّ
من عاصصمة ألو’ية وأÿروب وحامة بوزيان،
وتلقى ألديول ألصصناعية ألتي تباع Ãبلغ  80دج
و أŸت- -وف -رة ‘ ع -دي -د أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة
أÿاصص- -ة ب- -ب- -ي- -ع أŸوأد أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة أل -ع -ام -ة
وأل- -قصص- -اب -ات وك -ذأ م -رب -ع -ات ب -ي -ع أÿضص -ر
وألفوأكه ومنتجات أأ’لبان روأجا أأيضصا لدى
ﬁب-ي-ه-ا م-ث-ل-م-ا ه-و ألشص-أان ب-ال-نسص-ب-ة ل-لخطفة
أŸنزلية وبقية أŸنتجات ألغذأئية ألتقليدية
على غرأر ألكسصرة.
وتسص- -ت- -ق- -طب أل- -كسص -رة م -ن ج -ه -ت -ه -ا ع -دي -د
أŸسص -ت -ه-ل-ك ÚخÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان أŸب-ارك،
ح- -يث ي- -تّ- -م ع- -رضص- -ه- -ا Ãح Ó-ت ب -ي -ع أŸوأد
ألغذأئية ألعامة أأو حتى ‘ Óﬁت ﬂصصصصة
لها.
وأأضصحت ألكسصرة ألتي يÎأوح سصعر بيعها بÚ
 60و 80دج «رقيقة أأو باÿمÒة» Œذب زبائنا
ك Ìبعد «إأبرأم أتفاقيات» ب Úعديد ألتجار
وربات ألبيوت أللوأتي يزودونهم بانتظام بها
‘ ألصصباح و‘ فÎة ما بعد ألظهر.
و‘ ه -ذأ ألسص -ي -اق ،سص -ج -لت غ-رف-ة ألصص-ن-اع-ة
ألتقليدية وأ◊رف لو’ية قسصنطينة إأ ¤غاية
 31م-اي-و  2018م- -ا ’ ي -ق -ل ع -ن  209حر‘
ي -ع -م -ل-ون ‘ أŸن-زل م-ت-خصصصص-ون ‘ –ضصÒ
أأ’ط-ب-اق أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى غ-رأر ألشص-خشص-وخة
وألÎي- - - -دة وألÈأج وأل - - -كسص - - -رة وأل - - -رف - - -يسض
وأÿط -ف-ة ،ك-م-ا ي-تّ-م تسص-ج-ي-ل أن-تسص-اب ه-ؤو’ء
أ◊رفي Úإأ ¤ألغرفة بعد خضصوعهم ’ختبار
تأاهيلي بسصيط يسصمح لهم فيما بعد با◊صصول
على بطاقة حر‘ من أأجل إأنشصاء ورشصاتهم أأو
م -ؤوسصسص -ات -ه -م أÿاصص -ة وذلك ‘ إأط -ار إأع-ادة
تثم Úألنشصاط ألتقليدي وأإ’نتاج أ◊ر‘.

شصهدت عروسض ألبحر ،مدينة يافا ،أأضصخم إأفطار جماعي ،شصارك
فيه أأك Ìمن  1500طفل مع ذويهم ،فرحة أ’جتماع على مائدة
أإ’ف -ط -ار أ÷م -اع-ي.أإ’ف-ط-ار ن-ظ-م-ه م-ط-ع-م «أل-ع-ج-وز وأل-ب-ح-ر»،
بالتعاون مع ألهيئة أإ’سصÓمية ،للعام ألثا Êعلى ألتوأ‹ ،بهدف
ألÎفيه عن أأ’طفال وتقوية إأحسصاسصه بهويته ،ألتي سصعى أ’حتÓل
على مدى  70سصنة ’سصتÓبها ،وتعريفه بÎأثه ألعريق ،ألذي يسصري
‘ وجدأن أليافاوي ،سصريان ألدم ‘ ألعروق.
تنظيم إأفطار جماعي على ميناء يافا ألعروسض أÙتلة ،يرسصل
رسصالة إأ ¤ألعا ،⁄أأن يافا ما يزأل نبضصها فلسصطينيا وما تزأل
تقاوم ،رغم أ’حتÓل ألصصهيو ،Êوأأن أأ’جيال ألقادمة متجذر فيها
حب ف -لسص -ط Úوأ’ن-ت-م-اء أل-ي-ه-ا ،رغ-م ﬁاو’ت أل-ت-ه-وي-د وط-مسض
معا ⁄أŸكان وتزييف أ◊اضصر وأŸاضصي.

قبة إالكÎونية تتحدى
حرارة الصسيف ‘ رمضسان

بسصبب حلول شصهر رمضصان أŸبارك ‘ فصصل ألصصيف أ◊ار ،خÓل
ألسصنوأت أÿمسض أأ’خÒةُ ،يÓحظ ‘ أŸسصاجد أنخفاضض عدد
أŸصصل ‘ ÚصصÓة ألÎأويح بعد أنقضصاء ألليا‹ ألعشصر أأ’و.¤لكن
مسصجد ألصصفا ‘ مدينة بورصصة ألÎكية (شصمال غرب) ‚ح ‘
كسصر هذأ ألوضصع ،بفضصل تقنية طبيعية أأثارت أهتمام وإأعجاب
كثÒين دأخل وخارج تركيا.
قبة إألكÎونية ،يتم فتحها وإأغÓقها بجهاز –كم عن بعد ،جعلت
أŸصصل ‘ Úليا‹ رمضصان أ◊ارة يأاتون أأفوأجا إأ ¤مسصجد ألصصفا،
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سصنوأت».وأأوضصح أأن «أŸسصجد ” تشصييده على مسصاحة أألف و250
مÎأ مربعا ،ويضصم قاعة مؤو“رأت ،ومسصاحات خضصرأء ،وأأخرى
Ÿمارسصة ألرياضصة ،فيما يسصع حرم أŸسصجد لـ 900مصصِل».
و” أسص -ت -خ -دأم م -زي -ج م -ن أل -ط-رز أŸع-م-اري-ة أ◊دي-ث-ة وألشص-رق
أأوسص -ط -ي -ة ألÎأث -ي-ة ‘ إأنشص-اء أŸسص-ج-د ،ف-ي-م-ا ُصص-م-م قسص-م أل-ق-ب-ة
أإ’لكÎونية من هياكل فو’ذية مطلية باأ’لياف ،ويبلغ مسصاحته
 120مÎأ مربعا.
ولفت كوسصه إأ ¤أأن أŸسصجد ’ يحتوي على أأية مكيفات إألكÎونية،
وقال إأن «أŸكيفات أأصص“ ’ Óنع أ◊رأرة ‘ رمضصان ،وتضصر
بصصحة أŸصصل ..Úنعت Èقبتنا جهاز تكييف طبيعي».

اŸبادرة –ت شسعار «–دي ا◊جاب
‘ رمضسان» ‘ الو’يات اŸتحدة

لقيت مبادرة عاŸية لتشصجيع غ ÒأŸسصلمات على Œربة أ◊جاب
أسصتجابة من جانب عدد كب Òمن ألسصيدأت حول ألعا.⁄وأأطلقت
فعالية «أليوم ألعاŸي للحجاب» أŸبادرة –ت شصعار «–دي
أ◊جاب ‘ رمضصان».
و‘ تصصريح لها قالت ُمؤوسصسصة « أليوم ألعاŸي للحجاب « ،نظمت
خان« :أŸبادرة –ث غ ÒأŸسصلمات على Œربة أ◊جاب أ’كÌ
من يوم ،من أأجل فهم أأفضصل Ÿا “ر به ألنسصاء أŸسصلمات على
أأسصاسض يومي».وأأشصارت إأ ¤أأن «أŸبادرة لقيت أسصتجابة من عدد
كب Òمن غ ÒأŸسصلمات».
من جهتها ،ذكرت إأيلي لويد ،إأحدى أŸشصاركات ‘ أŸبادرة ،وهي
أمرأأة مسصيحية تعيشض ‘ قطر مع أبنتها« :أأنا مسصيحية وقبلت أأن
أأرتدي أ◊جاب Ÿدة  30يوما ‘ رمضصان».
وأأضصافت أأن مشصاركتها ‘ أŸبادرة هو «أŸسصاعدة ‘ رفع ألوعي
بضص- -رورة أحÎأم رغ- -ب- -ة أÙج -ب -ات ،فضص  Ó-ع -ن Œرب -ة شص -ع -ور
أŸسصلمات بارتدأئه».
وأأكدت أأن «ألهدف أأيضصا يتمثل ‘ مكافحة أإ’سصÓموفوبيا حول
ألعا ⁄وجعل هذأ ألعا ⁄مكانا يقبل أ÷ميع للعيشض فيه».
وتأاسصسصت فعالية «أليوم ألعاŸي للحجاب» ‘ ،فÈأير  ،2013من
طرف نظمت خان أŸقيمة ‘ ألو’يات أŸتحدة؛ بهدف نشصر
ألوعي وألفهم للحجاب وأŸرأأة أŸسصلمة.
ويقام «أليوم ألعاŸي للحجاب» سصنويا ‘  1فÈأير من كل عام،
و«–دي أ◊جاب ‘ رمضصان» هي مبادرة جديدة تهدف إأ¤
ألتعرف على ألتحديات ألتي توأجه أŸرأأة أŸسصلمة ‘ ألشصهر
ألكر.Ë
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نحضصر ألطلي حيث نأاخذ ألسصكر ونضصيف له
أŸاء وماء ألزهر ونضصعه فوق ألنار وبعد أن
يغلي نÎكه يÈد ثم نضصيف له ألليمون وبياضض
أل -ب -يضض ودون أل -ت -وق-ف ع-ن أل-ت-ح-ريك ،نضص-ي-ف
ت -دري -ج-ي-ا ألسص-ك-ر أل-ب-ودرة ح-ت-ى ن-ت-حصص-ل ع-ل-ى
خليط ثابت ثم نقوم بطلي ألكريات به ونÎكه
يجف.
مÓحظة
ي- -جب أأن Œرب- -ي ط -ل -ي ح -ب -ة وإأذأ ’ح -ظت أأن
ألطلي بدأ ينزل فاضصيفي له ألسصكر بودرة.

مشسوك بالكاوكاو

اŸقادير:
ألعجينة:
 3كميات فرينة
كمية سصمن ذأئب ﬂلط بقليل من ألزيت
قرصصة ملح
 4/3كمية سصكر رطب
 2/1كأاسض حليب دأفئ
ماء ورد
 2/1ملعقة صصغÒة خمÒة حلويات
أ◊شصو:
 3كميات لوز مرحي
كمية سصكر رطب
فانيليا
ملعقة سصمن ذأئب
ماء ورد
للتزين:
صصفار بيضض ولوز مرحي خشصن
طريقة التحضسÒ
‘ إأناء ضصعي ألفرينة وأÿمÒة وألسصكر ألرطب
وأخلطي ،ثم ضصعي ألسصمن (يجب أأن ’ يكون
سص- - -اخ- - -ن) وح- - -ك- - -ي ج- - -ي - -دأ ب - -ي - -ديك ح - -ت - -ى
تتشصرب ألفرينة ألسصمن .بعدها بللي أÿليط
بالتدريج با◊ليب وماء ألورد.أآ’ن ،لديك عجينة
م-ت-ج-انسص-ة ،غ-ط-ي-ه-ا ب-بÓ-سص-تك غ-ذأئ-ي ودع-يها
ترتاح 3سصاعات أأو أأك.Ì
حضص -ري أ◊شص -و ب-خ-ل-ط أل-ل-وز وألسص-ك-ر أل-رطب
وألفانيليا وملعقة ألسصمن وبلليه Ãاء ألورد حتى
–صصلي على عجينة لوز طرية.
ب -ع -د أأن ت-رت-اح أل-ع-ج-ي-ن-ه إأف-ردي-ه-ا ع-ل-ى ط-اول-ة
مرشصوشصة بالفرينة وقطعي مثلثات بطول  12أأو
 14سص-ن-ت-ي-م ،Îضص-ع-ي ع-ج-ي-ن-ة أل-لوز على طرف
أŸث-لث ،إأل-وي أل-ع-ج-ي-ن-ة ،شص-ك-ل-ي ه ،’Ó-أده-نيه
بصصفار ألبيضض ورشصي عليه لوز مبشصور خشصن،
ضص -ع -ي أل-ه’Ó-ت ع-ل-ى صص-ي-ن-ي-ة ف-رن م-رشص-وشص-ة
بالفرينة وأأدخليها ‘ فرن مسصخن  180درجة،
وأخريجيها عندما يصصبح لونه ذهبيا.

كرات الثلج
مقادير العجينة
500غ جوز ألهند
 300غ سصكر بودرة
 3أ‹  4بيضصات
ملعقة صصغÒة برشض ألليمون
ملعقة صصغÒة فنيليا
مقادير ألقطر
 125غ سصكر عادي
 1/2ل Îماء
مقادير ألطلية
 1بياضض بيضض
ملعقة كبÒة ماء ألزهر
ملعقة كبÒة ليمون
سصكر بودرة حسصب أ◊اجة

اŸقادير :
 4صصفار بيضض
250غ مارغرين (زبدة)
 2/1كأاسض سصكر مسصحوق
 2/1كأاسض جلجÓن ﬁمصض (سصمسصم)
 1كأاسض كاوكاو ﬁمصض (فول سصودأ)Ê
 2/1كأاسض حلوة ألÎك
فانيليا
 1كيسض خمÒة كيميائية
فرينة
ألتزي:Ú
كاوكاو مرحى خشصن
عسصل
كرز مصصÈ
بياضض بيضض
طريقة التحضسÒ
إأرحى ألكاوكاو ثم حضصرى أŸقادير أآ’خرى.
 - 2فى غناء أخلطى أŸارغرين وألسصكر حتى
أ◊صصول على خليط كالكرÁة .أأضصيفى صصفار
ألبيضض وأخلطى مرة أأخرى.
 3ـ أأضصيفى أ÷لجÓن  .ألكاوكاو  .حلوة ألÎك .
ألفانيليا وأÿمÒة ثم أأضصيفى ألفرينة تدريجيا
حتى أ◊صصول على عجينة سصهلة أإ’سصتعمال .
 - 4شصكلى كريات من ألعجينة بحجم أ÷وزة ثم
أغطسصيها فى بياضض ألبيضض.
 5ـ رمديها فى ألكاوكاو ثم ضصعيها ‘ حاويات
وزينيها بأانصصاف ألكرز .إأطهيها فى ألفرن مدة
 20دقيقة.
 - 6بعد ألطهى .أأفرغى على كل حبة حلوى
سصاخنة ملعقة كبÒة من ألعسصل.
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حرأرته  200درجة مدة  15دقيقة .ثم
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ترقب اجتماع أاوبك يومي  22و 23جوان

الشسركاء أامام حتمية حماية مكاسسب اتفاق خفضض اإلنتاج
ﬂاوف اŸسستهلك Úمن التهاب سسعر الÈميل ‘ 2019
ت-ع-رف السس-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة ت-ق-ل-ب-ات كثÒة،
’سسعار سسقفا عاد’ ،أاي
بالرغم من بلوغ ا أ
ارت- - -ف - -عت ف - -وق ع - -ت - -ب - -ة  75دو’را،
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-ج’ Úزال-وا يÎق-بون
بحذر جميع التأاثÒات اŸباشسرة وغ ÒاŸباشسرة
على توازنات السسوق ،بينما اŸسستهلكون بدأا
ال- -ت- -خ- -وف ي- -تسس- -ل -ل إا ¤اسسÎاŒي -ات -ه -م
وخ- -ط- -ط- -ه- -م ا’ق- -تصس- -ادي -ة ،ح -يث ب -ات
يصس -عب ال -ت -وق -ع Ãا سس -وف تسس -ت-ق-ر ع-ل-ي-ه
م Ó- -م - -ح السس - -وق ع - -ل - -ى اŸدي ÚاŸت - -وسس - -ط
والطويل ،وإان كانت منظمة «أاوبك» التي من
اŸقرر أان تعقد اجتماعها التشساوري شسهر جوان
ا÷اري م -اضس -ي -ة ب-خ-ط-وات ث-اب-ت-ة ‘ ام-تصس-اصص
ت-خ-م-ة اŸع-روضص ،وب-ال-ت-ا‹ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
ا’سس- -ت- -ق- -رار ال- -نسس- -ب- -ي ف- -ي- -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
Ãع -ادل -ت -ي ال -ع -رضص وال -ط-لب..
فهل تتمكن «أاوبك» وشسركائها
اقتصصاديات
‘ ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى اŸك - -اسسب،
ال-ب-ل-دان اŸصص-ن-ع-ة وال-ن-اشص-ئة،
وب- - -ال - -ت - -ا‹ ا’سس - -ت - -م - -رار ‘
وÁكن إاقرار هذا التصصور ‘
تصس-ح-ي-ح ج-م-يع ا’خت’Óت
وقت “ك - - -ن ف - - -ي - - -ه ات- - -ف- - -اق أاوبك
التي قد تعصسف بالسسوق.
لتخفيضش اإلنتاج ،نتائج مرضصية ‘ ظل
فضسيلة بودريشص
واصصل سصعر برميل النفط منحاه التصصاعدي،
ن -ه -اي -ة األسص -ب -وع ال -ف-ارط ،ب-ن-ح-و دولري-ن ‘
الÈميل الواحد ،حيث Œاوز سصعر الÈميل
77دولرا ،م -دع-وم-ا ب-ان-ت-ع-اشش ط-ف-ي-ف ب-ف-ع-ل
تراجع صصادرات النفط الفنزويلية ،التي أاثارت
ﬂاوف أاصصحاب الطلب على ثروة الذهب
األسصود.

التصسحيح والتوازن

‘ وقت تتأاهب فيه دول منظمة «أاوبك» لعقد
اج-ت-م-اع-ه-ا ال-تشص-اوري وال-ت-نسص-ي-قي ،يومي 22
و 23بفيينا ،الذي دون شصك سصوف تعكف فيه
24دول- - -ة م- - -ن اŸن- - -ت - -ج Úم - -ن داخ - -ل أاوبك
وخارجها على مواصصلة دراسصة وإارسصاء كل ما
من شصأانه –قيق التوازن للسصوق النفطية من
إاجراءات فعالة ،هذا من جهة ومن جهة أاخرى
ينظر إا ¤هذا الجتماع التشصاوري على أانه
ل -ق -اء ح -اسص -م إلم -ك -ان -ي -ة إاق -رار إان ك -ان ك-ب-ار
اŸن -ت -ج Úق -د ي -رف -ع -ون م -ن ح -ج -م اإلن -ت -اج
تتصصدرهم روسصيا ،بعد أان بدأا سصعر النفط
ي -ن -ت -عشش وي -ح -ق-ق م-ع-ادل-ة ال-ت-وازن ،وح-ت-ى ل
تلتهب األسصعار فوق  80دولرا ،وتفضصي إا¤
آاثار سصلبية بالنسصبة للمسصتهلك Úوالعديد من

تسصجيل تبعات العÓقات الدولية الراهنة،
مثل األزمات ‘ منطقة الشصرق األوسصط
وكذا أازمة إايران على وجه اÿصصوصش ،كلها
أافضصت إا ¤بروز أاصصوات تدعو أان ل يرتفع
سصعر برميل البÎول فوق  80دولرا ألنها منذ
بضصعة أاسصابيع ،بلغت مسصتوى  ⁄تسصجله منذ
عام .2014
بالنظر إا ¤األجواء التي Áكن أان تتسصم بها
معا ⁄الجتماع اŸقبل ،فإانه ل يخفى وجود
ثقة متبادلة ب Úالبلدان فيما يتعلق بتمديد
التعاون إا ¤ما بعد عام  ،2018على اعتبار أان
مسص- -اع -ي خ -فضش اإلن -ت -اج م -ن ج -انب «أاوبك»
وشص -رك -ائ -ه -ا ،ح -د م -ن ت-أاثÒات إان-ت-اج ال-ن-ف-ط
الصص -خ -ري األم-ري-ك-ي ،و‘ ظ-ل زي-ادة ال-ط-لب
العاŸي بأاك Ìمن  ‘ ٪ 1.5عام  ،2018فإان
اŸسصتهلكÈ› Úين على اللجوء إا ¤السصحب
من ﬂزوناتهم.

معا ⁄مسسار التحرك

ي -ذك -ر أان أاوبك وروسص -ي -ا وب -ق-ي-ة الشص-رك-اء م-ن
اŸن- -ت- -ج ÚاŸسص- -ت- -ق- -ل Úشص -رع -وا ‘ خ -فضش
اإلم -دادات ال -ن-ف-ط-ي-ة ،م-ن-ذ م-ط-ل-ع ع-ام2017
بهدف تصصحيح األسصعار ،و“كنوا من تغيÒ
ال -ع-دي-د م-ن اŸع-ط-ي-ات ،إاذا الشص-رك-اء صص-اروا
أام -ام ح -ت -م -ي -ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى م-ك-اسصب ات-ف-اق
خفضش اإلنتاج ،ولعل اللقاء اŸقبل سصتتضصح
م -ع -ه م -ع -ا ⁄مسص -ار ال -ت -ح-رك مسص-ت-ق-ب ،Ó-ب-ل

وسصيكون
ورق -ة ال-ط-ري-ق
ح- -ت- -ى ل ي -ك -ون أاي
تذبذب ‘ األسصعار وفائضش

‘ اإلنتاج.
وإان ك- -انت ال- -ع- -رب- -ي -ة السص -ع -ودي -ة أاح -د ك -ب -ار
اŸنتج« ‘ Úأاوبك» ،لديها نية قائمة ‘ عام
 2019لتمديد العمل باتفاق التخفيضش ،الذي
سصمح Ãوجبه خفضش إانتاج النفط بنحو 1.8
م -ل -ي -ون ب -رم -ي -ل ي-وم-ي-ا ،ه-ذا م-ا ج-ع-ل ب-عضش
اÈÿاء يتوقعون اختفاء تخمة العرضش بشصكل
ن-ه-ائ-ي ت-دري-ج-ي-ا ،وب-ق-اء األسص-ع-ار ‘ مسص-توى
مقبول أاي ل ينخفضش –ت حدود 70دولرا،
علما أان أاسصعار خام القياسش العاŸي مزيج
ب- -رنت ،ارت- -ف- -عت ب- -ح- -وا‹ دولري- -ن ب- -ف- -ع- -ل
الن -خ -ف -اضش ا◊اد ‘ صص -ادرات ال -ن -ف -ط م-ن
فنزوي Óو‘ ظل بروز ﬂاوف حول أان أاوبك
قد ترفضش زيادة اإلنتاج ‘ اجتماعها اŸقبل،
ح -يث سص -ج -لت ع -ق -ود ب -رنت ج -لسص-ة ال-ت-داول
مرتفعة بـ  1.96دولر ،أاو ما يعادل ،٪ 2.6
لتقفز عند التسصوية إا 77.32 ¤دولر للÈميل،
‘ ح Úارتفعت بدورها عقود خام القياسش
األمريكي غرب تكسصاسش بـ 1.22دولر ،أاو ما
يعادل  ،٪ 1.88أاي إا 65.95 ¤دولر للÈميل.
وا÷دير باإلشصارة ،فإان الصصادرات البÎولية
Ÿنظمة أاوبك ارتفعت بنحو ،2017 ‘ ٪28
وهذا ما عكسش عودتها إا ¤إادارة سصوق النفط
ع Èخفضش اإلمدادات ،وسصمح ذلك من دون
شصك ‘ إانعاشش وتعزيز إايرادات اŸنتج .Úو

بخصصوصش انضصمام
غ- -ي -ن -ي -ا السص -ت -وائ -ي -ة
ك- -عضص -و ج -دي -د Ÿن -ظ -م -ة
«أاوبك» ،ف -إان م -ن -ظ-م-ة ال-ب-ل-دان
اŸصصدرة للبÎول حددت رسصميا حصصة غينيا
السصتوائية ‘ اإلنتاج عند مسصتوى  178أالف
برميل يوميا ،وبهذا يرتفع الهدف الكلي إلنتاج
أاعضصاء أاوبك  12اŸشصارك ‘ Úاتفاق خفضش
إام -دادات ال -ن -ف-ط إا 29.982 ¤م-ل-يون برميل
يوميا ،علما أان أاوبك  ⁄تنشصر من قبل هدف
اإلنتاج لغينيا السصتوائية .تتوقع وكالة الطاقة
الدولية على ضصوء العديد من البيانات التي
–وز عليها ،أان يكون هدف أاوبك اإلجما‹
عند  29.932مليون برميل يوميا.

آافاق اسستثمار واعد

إاذا اŸت-ت-ب-ع ل-لسص-وق ال-بÎول-ي-ة Áك-ن-ه ال-وقوف
على عدة نقاط جوهرية ،تتمثل ‘ أان السصوق
مدعومة بطلب قوي ‘ قارة آاسصيا ،لكن هذه
الدول التي لديها اقتصصاديات ناشصئة مازالت
جد متخّوفة ،منذ أاسصابيع أاي بعد بلوغ سصعر
ب-رم-ي-ل ال-ن-فط  80دولرا ،ول شصك أان م- - - - - -ا
يضصاعف من قلقها أان خÈاء الطاقة ‘ العا⁄
ب -دؤووا ب -ع -د اŸسص -ت -ج -دات األخÒة وال -ت-وازن

قانون التجارة ا’لكÎونية يدخل حيز التطبيق

بطاقية وطنية للموردين لدى اŸركز الوطني للسسجل التجاري
صصدر القانون اŸتعلق بالتجارة اللكÎونية اÙدد
ل-ل-ق-واع-د ال-ع-ام-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ج-ارة اإلل-كÎون-ية
للسصلع واÿدمات ‘ آاخر جريدة رسصمية (رقم .)28
وÃوجب ه -ذا ال -ق -ان -ون ال -ذي وّق -ع ع -ل -ي -ه رئ -يسش
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ف-إان ال-تجارة
اللكÎونية تعني النشصاط الذي يقوم Ãوجبه مورد
الكÎو ÊباقÎاح أاو ضصمان توف Òسصلع وخدمات عن
ب -ع -د Ÿسص -ت -ه -لك ال -كÎو Êع -ن ط-ري-ق التصص-الت
اللكÎونية.
‘ إاطار هذا القانون ،فإان العقد اللكÎوÊ
هو نفسصه العقد Ãفهوم قانون  23جوان 2004
ال - -ذي ي- -ح- -دد ال- -ق- -واع- -د اŸط- -ب- -ق- -ة ع- -ل- -ى
اŸمارسصات التجارية ،ويتم إابرامه عن بعد
دون ا◊ضص -ور ال -ف -ع -ل -ي واŸت -زام-ن ألط-راف-ه
باللجوء حصصريا لتقنية التصصال اللكÎو.Ê
وب -ال -نسص-ب-ة ل-ل-مسص-ت-ه-لك الل-كÎو Êف-إان األم-ر
يتعلق بكل شصخصش طبيعي أاو معنوي يقتني أاو
ي -ع -رضش بصص-ف-ة ›ان-ي-ة سص-ل-ع-ة أاو خ-دم-ة ع-ن
ط- -ري- -ق التصص -الت الل -كÎون -ي -ة م -ن اŸورد
الل-كÎو Êب-غ-رضش السص-ت-خ-دام ال-ن-ه-ائ-ي .أاما
اŸورد اللكÎو Êفهو كل شصخصش طبيعي أاو
معنوي يقوم بتسصويق أاو اقÎاح توف Òالسصلع أاو
اÿدمات عن طريق التصصالت اللكÎونية.
وي- -ح- -دد ال- -ق- -ان- -ون ط -رق ال -دف -ع الل -كÎوÊ
ب -اع-ت-ب-اره-ا وسص-ي-ل-ة دف-ع “ك-ن صص-اح-ب-ه-ا م-ن
ال -ق -ي -ام ب -ال -دف -ع ع -ن ق -رب أاو ع -ن ب -ع-د عÈ
منظومة الكÎونية .ويطبق القانون ا÷زائري
‘ ›ال اŸعامÓت التجارية اللكÎونية ‘
حالة ما إاذا كان أاحد أاطراف العقد اللكÎوÊ

متمتعا با÷نسصية ا÷زائرية أاو مقيما إاقامة
شصرعية ‘ ا÷زائر أاو شصخصصا معنويا خاضصعا
للقانون ا÷زائري أاو كان العقد ﬁل إابرام أاو
ت - -ن - -ف - -ي - -ذ ‘ ا÷زائ - -ر .و“ارسش ال - -ت- -ج- -ارة
الل -كÎون -ي -ة ‘ إاط -ار ال -تشص -ري -ع و ال -ت -ن-ظ-ي-م
اŸعمول بهما غ Òأانه “نع كل معاملة عن
ط -ري -ق التصص-الت الل-كÎون-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ل-عب
القمار و الرهان و اليانصصيب و اŸشصروبات
الكحولية و التبغ و اŸنتجات الصصيدلنية و
اŸنتجات التي “سش بحقوق اŸلكية الفكرية
أاوالصصناعية أاو التجارية و كل سصلعة أاو خدمة
ﬁظورة Ãوجب التشصريع اŸعمول به و كل
سصلعة أاو خدمة تسصتوجب إاعداد عقد رسصمي.
إاضصافة إا ¤ذلك “نع كل معاملة عن طريق
التصصالت اللكÎونية ‘ العتاد والتجهيزات
و اŸنتجات ا◊سصاسصة اÙددة عن طريق
التنظيم اŸعمول به وكذا كل اŸنتجات و/أاو
اÿدمات األخرى التي من شصأانها اŸسصاسش
Ãصصالح الدفاع الوطني و النظام العام و األمن
العمومي .وتخضصع كل اŸعامÓت التي تتم عن
ط -ري -ق التصص -الت الل -كÎون -ي -ة إا ¤ا◊ق-وق
والرسصوم التي ينصش عليها التشصريع و التنظيم
اŸعمول بهما .وÃوجب ذات القانون Áكن
أان ت -ك -ون السص -ت -ث -م -ارات ال -داع -م-ة ألنشص-ط-ة
التجارة اللكÎونية موضصوع تداب– Òفيزية
طبقا للتشصريع اŸعمول به.
وُيعفى من اجراءات مراقبة التجارة اÿارجية
والصص - -رف ،ال- -ب- -ي- -ع ع- -ن ط- -ري- -ق التصص- -الت
اللكÎونية لسصلعة و/أاو خدمة من طرف مورد

إالكÎو Êمقيم Ÿسصتهلك إالكÎو Êموجود ‘
ب -ل -د أاج -ن -ب -ي ،ع-ن-دم-ا ل ت-ت-ج-اوز ق-ي-م-ة ه-ذه
السصلعة أاو اÿدمة ما يعادلها بالدينار ا◊د
اŸنصص -وصش ع -ل -ي -ه ‘ ال -تشص -ري -ع و ال -ت -ن -ظ-ي-م
اŸعمول
ب-ه-ما .ويجب
أان – ّ- - - - - - -ول
عائدات هذا
ال- -ب- -ي- -ع ب -ع -د
ال - - -دف- - -ع إا¤
حسصاب
اŸورد
اللكÎوÊ
َŸو ّ
ط- - - -ن ‘
اُ
ا÷زائر لدى
ب -نك م-ع-ت-م-د
من قبل بنك ا÷زائر أاو لدى بريد ا÷زائر.
ك- -م- -ا ي -خضص -ع نشص -اط ال -ت -ج -ارة اإلل -كÎون -ي -ة
ل -ل -تسص-ج-ي-ل ‘ السص-ج-ل ال-ت-ج-اري أاو ‘ سص-ج-ل
الصصناعات التقليدية و ا◊رفية بحسصب ا◊الة
و لنشصر موقع إالكÎو Êأاو صصفحة إالكÎونية
على النÎنت مسصتضصاف ‘ ا÷زائر بامتداد
« »com.dzو ي - -جب أان ي - -ت- -وف- -ر اŸوق- -ع
الل -كÎو Êل -ل -م -ورد الل -كÎو Êع -ل-ى وسص-ائ-ل
تسصمح بالتأاكد من صصحته.
ُت-نَشص-أا ب-ط-اق-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-لموردين اللكÎونيÚ
لدى اŸركز الوطني للسصجل التجاري تضصم
اŸوردين اللكÎوني ÚاŸسصجل ‘ Úالسصجل
التجاري أاو ‘ سصجل الصصناعات التقليدية و

ا◊رف -ي -ة .و ي -نصش ال -ق -ان -ون ع -ل-ى أان اŸورد
الل -كÎوُ Êم -ل -زم ب-ت-ق-د Ëال-ع-رضش ال-ت-ج-اري
الل- -كÎو Êب- -ط -ري -ق -ة «م -رئ -ي -ة و م -ق -روءة و
مفهومة» .و يجب أان يتضصمن على األقل و لكن
ل- - -يسش ع- - -ل- - -ى
سص-ب-ي-ل ا◊صص-ر
رق-م ال-ت-ع-ري-ف
ا÷بائي
والعناوين
اŸادي- - - - - - - - -ة و
اإلل -كÎون -ي-ة و
رق - -م ه - -ات - -ف
اŸوّرد
اإللكÎوÊ
ورق -م السص -ج-ل
ال - -ت - -ج- -اري أاو
رق -م ال -ب -ط -اق -ة اŸه -ن -ي -ة ل -ل -ح-ر‘ و ط-ب-ي-ع-ة
وخصص - -ائصش و أاسص - -ع - -ار السص- -ل- -ع أاو اÿدم- -ات
اŸقÎحة باحتسصاب كل الرسصوم .كما يجب
ت -وضص -ي -ح ح -ال -ة ت -وف -ر السص -ل -ع -ة أاو اÿدم-ة و
كيفيات و مصصاريف و آاجال التسصليم و الشصروط
العامة للبيع لسصيما البنود اŸتعلقة بحماية
اŸعطيات ذات الطابع الشصخصصي و شصروط
الضص -م -ان ال-ت-ج-اري و خ-دم-ة م-ا ب-ع-د ال-ب-ي-ع و
طريقة حسصاب السصعر عندما ل Áكن –ديده
مسصبقا و كيفيات و إاجراءات الدفع و شصروط
فسصخ العقد عند القتضصاء .و يجب أان يتضصمن
العقد اللكÎو Êاÿصصائصش التفصصيلية للسصلع
و اÿدم -ات و شص -روط وك -ي -ف -ي -ات ال-تسص-ل-ي-م و

الذي
–قق
ت-دري-حيا يسصتتب
م -ا ب Úال -ع -رضش وال-ط-لب،
يÎقبون أان يصصل خام برنت سصعر 90دولرا،
خÓل الربع الثا Êمن عام  ،2019فيما تبقى
التوقعات قائمة وغ Òمسصتبعد أان يصصل سصعر
الÈميل لـ  100دولر خÓل عام  .2019لذا
األنظار سصتكون متجهة بقوة لجتماع فيينا
وما سصوف يفضصي إاليه اللقاء ،اŸقرر خÓل
األسصبوع األخ Òمن شصهر جوان ا÷اري ،على
اعتبار أان ثقل أاوبك وشصركائها بدأا يؤوثر ‘
السصوق ،وإان كان هناك من يرى من خÈاء أان
اŸسصتفيد األك Èمن التهاب أاسصعار البÎول
التنقيب على الغاز الصصخري األمريكي.
ودون شصك ف- -إان ع- -ودة األسص -ع -ار إا ¤مسص -ت -وى
ع -اٍل ،سص -وف ي -ف-ت-ح شص-ه-ي-ة كÈي-ات الشص-رك-ات
النفطية العاŸية التي تسصتثمر ‘ العديد من
مناطق العا ،⁄حيث لن تكون كلفة اسصتخراج
الÈميل مقاربة لسصعره ‘ السصوق النفطية ،كما
حدث خÓل السصنت ÚاŸاضصيت ،Úحيث بداأت
ال -ع -دي -د م -ن الشص -رك -ات –ج -م ع -ل-ى خ-وضش
مغامرة السصتثمار بسصبب تد Êاألسصعار ،وذلك
ما رفع من حدة اıاوف وقتها ،على اعتبار
أان م -ع -ادل -ة وق-ف السص-ت-ث-م-ارات سص-ت-ك-ون ل-ه-ا
ع- -واقب وخ- -ي- -م- -ة ع- -ل- -ى اŸدي ÚاŸت -وسص -ط
وال- -ب -ع -ي -د ،أاي سص -ي -تسص -بب ‘ ن -قصش ف -ادح ‘
ال -ع -رضش مسص -ت -ق-ب .Ó-ل-ك-ن ع-ودة األسص-ع-ار اإ¤
مسصتوياتها اŸقبولة سصوف يفتح األبواب على
بروز اسصتثمارات واعدة ‘ اÛال النفطي.
شصروط الضصمان و خدمات ما بعد البيع و
شصروط فسصخ العقد اللكÎو Êو شصروط و
ك -ي -ف -ي -ات ال -دف -ع و شص -روط و ك-ي-ف-ي-ات إاع-ادة
اŸنتوج و كيفيات معا÷ة الشصكاوى و شصروط و
ك-ي-ف-ي-ات ال-ط-ل-ب-ي-ة اŸسص-ب-ق-ة ع-ند القتضصاء و
الشصروط و الكيفيات اÿاصصة اŸتعلقة بالبيع
بالتجريب عند القتضصاء.
يÎتب على كل بيع Ÿنتوج أاو تأادية خدمة عن
طريق التصصالت اللكÎونية إاعداد فاتورة
من قبل اŸورد اللكÎوُ Êتسصلّم للمسصتهلك
الل -كÎو .Êع -ن -دم-ا يسصّ-ل-م اŸورد الل-كÎوÊ
م -ن-ت-وج-ا أاو خ-دم-ة  ⁄ي-ت-م ط-ل-ب-ه-ا م-ن ط-رف
اŸسصتهلك اللكÎو Êل Áكنه اŸطالبة بدفع
الثمن أاو مصصاريف التسصليم ‘ .حالة عدم
Óج -ال ال -تسص -ل -ي-م
احÎام اŸورد الل -كÎو Êل  -آ
Áك -ن ل -ل -مسص -ت -ه -لك الل-كÎو Êإاع-ادة ارسص-ال
اŸنتوج على حالته ‘ أاجل أاقصصاه أاربعة ()4
أايام عمل ابتداء من تاريخ التسصليم الفعلي
ل -ل -م -ن-ت-وج دون اŸسص-اسش ب-ح-ق-ه ‘ اŸط-ال-ب-ة
ب - -ال - -ت - -ع- -ويضش ع- -ن الضص- -رر .و ُي- -لَ- -زم اŸورد
الل -كÎو Êب -ال -ق -ي -ام ب -تسص-ل-ي-م ج-دي-د م-واف-ق
للطلبية أاو إاصصÓح اŸنتوج اŸعيب أاو اسصتبدال
اŸنتوج بآاخر مَُماثِل أاو إالغاء الطلبية و إارجاع
اŸب -ال -غ اŸدف -وع -ة دون اإلخ Ó-ل ب -إام-ك-ان-ي-ة
مطالبة اŸسصتهلك اإللكÎو Êبالتعويضش ‘
حالة وقوع ضصرر .يجب على اŸورد اإللكÎوÊ
أان ي -رج -ع إا ¤اŸسص -ت -ه -لك الل -كÎو ÊاŸب-ل-غ
اŸدفوع و النفقات اŸتعلقة بإاعادة إارسصال
اŸنتوج خÓل أاجل خمسصة عشصر ( )15يوميا
ابتداء من تاريخ اسصتÓمه اŸنتوج .يتع Úعلى
األشص -خ -اصش ال -ط -ب -ي -ع-ي Úو اŸع-ن-وي Úال-ذي-ن
Áارسصون التجارة اإللكÎونية عند تاريخ نشصر
ه -ذا ال -ق -ان-ون الم-ت-ث-ال ألح-ك-ام-ه ‘ أاج-ل ل
يتجاوز سصتة ( )6أاشصهر( .وأاج)
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مبتول يدعو لتنشسيط اÛلسس الوطني القتصسادي والجتماعي

إاطار يجمع كافة مكّؤنات اÛتمع
الفاعلة لبعث ا◊ؤار والتششاور
يرصسد متتبعو ا◊ياة القتصسادية والجتماعية بقاء اÛلسس القتصسادي
والج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى ه-امشس ا◊رك-ي-ة ‘ وقت –ت-اج ف-ي-ه دوال-يب اŸن-ظومة
الق -تصس -ادي -ة إا ¤مسس -اه -م -ة أاك Ìج -دي -ة و‚اع -ة م -ن ﬁي-ط-ه-ا لصس-ي-اغ-ة
لزم -ة اŸال -ي -ة ،خ -اصس-ة وان ع-وام-ل ا‚از
اÿي -ارات الضس -روري -ة ل -ت -ج -اوز ا أ
النتقال اŸطلوب دون مسساسس باŸكاسسب‡ ،كن اليوم وقد ل يكون كذلك
مسستقب.Ó
()Economic and Social Council
سسعيد بن عياد
·Ó
هو واحد من ب Úأاهم  06أاجهزة ل أ
بهذا اÿصصوصص دعا اÿب Òالقتصصادي اŸت-ح-دة تشص-رف ع-ل-ي-ه-ا ا÷م-ع-ية العامة
عبد الرحمان مبتول ‘ –ليل خاصص لـ» األ‡ية وله دور اسصتشصاري يخصص مسصائل
الشصعب» إا ¤تنشصيط اÛلسص الوطني التعاون القتصصادي والجتماعي الدولية.
الق - -تصص - -ادي والج- -ت- -م- -اع- -ي ،مÈزا أان ويتمثل دوره ‘ دراسصة قضصايا ‘ اŸيادين
ل -ل -ج -زائ -ر م -ؤوسصسص -ات Áك -ن إلع -ط -ائ-ه-ا الق -تصص -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة أان ي-ع-زز ج-انب اŸصص-داق-ي-ة والÎب-وي-ة والصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ﬁل -ي -ا ودول -ي-ا ع-ل-ى غ-رار ه-ذا اÛلسص اŸسصتدامة و‘ كل ›ال له صصلة بها.
الذي سصبق لرئيسص ا÷مهورية أان صصرح ويتشصكل اÛلسص من مكتب يقوده رئيسصا
بشصأانه « أان دسصÎة اÛلسص القتصصادي و 4نواب للرئيسص و 54عضصوا Áثلون 5
والجتماعي يجب أان يكون له انعكاسص مناطق جغرافية ﬂتلفة ،ويتم انتخابهم
ايجابي على التنمية ‘ بÓدنا ،كونه Áثل على مسصتوى ا÷معية العامة لعهدة من 03
فضصاء أاسصاسصيا لتÓقح األفكار والبحث عن سص -ن -وات وي -ج -ددون Ãع -دل ال-ث-لث ‘ 31
ديسصم Èمن كل سصنة.
ا◊لول».
يشص ÒالÈوف - -يسص- -ور ضص- -م- -ن اŸرج- -ع- -ي- -ة بالنسصبة للجنة القتصصادية والجتماعية
القانونية لهذا اÛلسص إا ¤اŸادة  204األوروبية فقد تشصكلت Ãوجب معاهدة
من الدسصتور الصصادر بقانون رقم  01-16روم- -ا لسص -ن -ة  1957وت -ك-ل-فت ‘ ال-ب-داي-ة
ا- - - -Ÿؤورخ ‘  6م- -ارسص  2016اŸتضصمن خصص-وصص-ا ب-السص-ي-اسص-ات ا÷دي-دة ا÷هوية
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -وري وال -ت-ي ت-وضص-ح أان والبيئية ،قبل أان توسصع معاهدة أامسصÎدام
اÛلسص القتصصادي والجتماعي يعت› Èالت السصتشصارة فسصمحت باسصتشصارة
إاط- -ارا ل- -ل- -ح- -وار وال- -تشص -اور والقÎاح ‘ اللجنة من طرف الŸÈان األوروبي ثم
اÛال الق -تصص -ادي والج -ت-م-اع-ي ،وه-و ح -اف-ظت م-ع-اه-دة لشص-ب-ون-ة ع-ل-ى ا÷انب
مسصتشصار ا◊كومة ،فيما اŸادة  2015من األسص-اسص-ي ل-ل-ن-ظ-ام ال-ذي أارسص-ت-ه م-ع-اهدة
الدسصتور –دد اŸهام اŸوكلة له ،والتي نيسص .ومن ثمة فإانه Ãقتضصى النصصوصص
تتمثل ‘ توف Òإاطار Ÿشصاركة اÛتمع ال -ق-ان-ون-ي-ة ف-إان ال-ل-ج-ن-ة األوروب-ي-ة ل-يسصت
اŸد Êوالتشصاور الوطني حول سصياسصات ه -ي -ئ -ة و ه -ي ج -ه -از اسص -تشص -اري ،ب -ح-يث
ال -ت -ن -م -ي-ة الق-تصص-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة - .يشص- -رك ﬂت- -ل- -ف ›م- -وع- -ت -ا اŸصص -ال -ح
ضص - -م - -ان دÁوم - -ة ا◊وار وال- -تشص- -اور ب Úالق- -تصص- -ادي- -ة والج- -ت- -م -اع -ي -ة ‘ ا‚از
الشص- -رك -اء الق -تصص -ادي Úوالج -ت -م -اع -ي Úال–اد األوروب-ي ب-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-تعبÒ
الوطني- .Úتقييم ودراسصة اŸسصائل ذات على مسصتوى اŸؤوسصسصات األوروبية رأايا
الطابع الوطني ‘ اŸيادين القتصصادية ،اسص- -تشص- -اري -ا ل -ل -م -واط -ن ÚواÛم -وع -ات
الج-ت-م-اع-ي-ة ،الÎب-ي-ة ،ال-ت-ك-وي-ن وال-تعليم الج- -ت- -م- -اع -ي -ة (مسص -ت -خ -دم -ون ،أاج -راء،
العا‹ - .تقد ËاقÎاحات وتوصصيات ونشصاطات أاخرى).
–دد معاهدة لشصبونة التي حافظت على
للحكومة.
يتضصمن اŸرسصوم الرئاسصي رقم  309-16وثيقة نيسص بـ  350عدد أاعضصاء ا÷هاز
اŸؤورخ ‘  28نوفم 2016 Èتشصكيلة وعمل اŸشصكل من جمعية عامة ،مكتب وأامانة
اÛلسص فتشص ÒاŸادة  02منه إا ¤انه ‘ ع -ام -ة واألعضص -اء ،ف -ي -م-ا ي-ك-ون ال-ت-م-ث-ي-ل
إاطار مهامه يكلف اÛلسص بوصصفه هيئة مÓئما ıتلف الفئات اŸشصكلة للحياة
اسصتشصارية وإاطار للحوار والتشصاور بتوفÒ
فضص - -اء Ÿشص - -ارك - -ة اÛت - -م- -ع اŸد‘ Ê
اŸهام اŸشصار إاليها آانفا ،وهو يتشصكل من
رئيسص يعينه رئيسص ا÷مهورية وبحسصب
اŸادة  04يضصم أاعضصاء ‡ثل Úأاو مؤوهلÚ
لعهدة من  03سصنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة .ويوجد  200عضصو يتوزعون كما
يلي  80 :بعنوان القطاعات القتصصادية
والجتماعية 50 ،بعنوان اÛتمع اŸد،Ê
 40عضصو بعنوان شصخصصيات مؤوهلة و 30
بعنوان إادارات هيئات الدولة.

كلمة العدد

اŸنعرج األخÒ
الداخلية والعاŸية ،فإان تركيبة اÛلسص
القتصصادي والجتماعي التي  ⁄تتجدد
منذ سصنوات وقد أاثار أاعضصاء كثÒون من
اÛلسص ع Èاإلع Ó-م إاشص-ك-ال-ي-ة شص-رع-ي-ة
التشصكيلة ا◊الية كما هو ا◊ال Ÿفارقة
غ -ري -ب-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-أاعضص-اء ن-ال-وا ال-عضص-وي-ة
ب-اÛلسص بصص-ف-ة “ث-ي-ل شص-رك-ات وط-ن-ي-ة
عمومية ويشصتغلون منذ فÎة ‘ القطاع
اÿاصص.
الق- -تصص -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ،وتشص -م -ل،
اÛموعة األو ¤للمسصتخدم ÚاŸشصكلة
من ‡ثلي الصصناعة اÿاصصة والعمومية،
Œارة ا÷ملة والتجزئة ،النقل ،البنوك،
ال-ت-أام-ي-ن-ات وال-فÓ-ح-ة ،اÛموعة الثانية
Óج-راء و“ث-ل ع-م-ال
ل -أ
أاوروب- - - -ا م - - -ن خ Ó- - -ل
م -ن-ظ-م-ات-ه-م ال-ن-ق-اب-ي-ة
وال -ث -ال -ث -ة ل -ل-نشص-اط-ات
اıت-ل-ف-ة ت-تشص-ك-ل م-ن
أاعضص- -اء م- -ن ﬂت- -ل -ف
ال-ق-ط-اع-ات ،م-ن-ت-ج-ون
ومسص -ت -ه -ل -ك -ون ل -لسص-ل-ع
واÿدم- -ات (فÓ- -ح- -ة،
صصناعة تقليديةŒ ،ار،
م - - -ؤوسصسص- - -ات صص- - -غÒة
ومتوسصطة ،مهن حرة‡ ،ثلو اŸسصتهلك،Ú
اÛم -وع -ة ال -ع -ل -م -ي -ة وال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة،
القتصصاد الجتماعي ،األسصر واŸنظمات
غ Òا◊كومية).
يرصصد التجربة على مسصتوى بعضص البلدان
م - -ث - -ل ف - -رنسص - -ا ح - -يث ي- -وج- -د اÛلسص
الق -تصص -ادي والج -ت-م-اع-ي ا÷ه-وي وه-و
عبارة عن جمعية اسصتشصارية “ثل «القوى
ا◊ية» للمنطقة ،من خÓل جمع ‡ثلي 4
ف-ئ-ات م-ه-ن-ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة وف-ق-ا Ÿعادلة
“ثيل تخصص اŸؤوسصسصات والنشصاطات لغÒ
األج- - - - - -راء بـ ( 35م-ق-ع-دا) ،اŸن-ظ-مات
Óجراء ( 35مقعدا) ،اŸنظمات
النقابية ل أ
ال - -ت - -ي تشص - -ارك ‘ ا◊ي - -اة ا÷م - -اع- -ي- -ة
ا÷هوية( ٪ 25م- - -ن اŸق - -اع - -د) وأاخÒا
شصخصصيات ذات كفاءة تشصارك ‘ التنمية
اإلقليمية ( ٪ 5من إاجما‹ اŸقاعد).
ب -ال -ن -ظ-ر ◊ال-ة اسص-ت-ع-ج-ال ب-ن-اء انسص-ج-ام
ضص -م -ن م -ب -ادرة ك -ل سص -ي-اسص-ة وت-ن-اغ-م بÚ
الهيئات التي يجب أان تواكب التحولت

تدقيق مسشار الصشناعة والتجارة

هناك قانون عاŸي يؤوكد أان كل مسصار
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وف -ق -ا ÷وائ -ز ن -وب -ل ل -ل -ع -ل-وم
الق-تصص-ادي-ة ي-رت-ك-ز ع-ل-ى م-ؤوسصسصات ذات
مصص-داق-ي-ة ،ول-ذلك ف-ان ت-نشص-ي-ط الهيئات
اÿمسص وهي
اÛلسص
الوطني
للطاقة،
›لسص
اÙاسصبة،
اÛلسص
الوطني
القتصصادي
والجتماعي،
بورصصة
ا÷زائر
و›لسص اŸن -افسص -ة مسص -أال -ة ه -ام-ة ل-ب-عث
التنمية Ãا يتÓءم مع العوامل الداخلية
وا◊ركية التي يشصهدها العا ⁄أاخذا ‘
العتبار ،وفقا Ÿسصار تعميق اإلصصÓحات
‘ كل اÛالت ‘ وقت سصجل فيه خÓل
شصهر جوان  2018إايرادات بأاك Ìمن ٪ 98
م- - -ن اÙروق - -ات ال - -ت - -ي ح - -ق - -ق - -ت - -ه - -ا
سص- -ون- -اط- -راك‡ ،ا يسص- -ت- -دع- -ي ت -ف -ع -ي -ل
اإلصص Ó-ح -ات ل -ت -ج -اوز م-رح-ل-ة ال-ت-داخ-ل
خ -اصص -ة وان الق -تصص -اد ل ي -زال ي -ك -تسص-ي
الطابع العمومي.
‘ هذا السصياق ،يتب Úأان الظرف الراهن
يحتاج إا ¤تدقيق الرؤوية اإلسصÎاتيجية من
اجل إاعطاء ديناميكية للهيئات التي تؤوطر
ا◊ياة القتصصادية والجتماعية .ويشصÒ
مبتول إا ¤مثال قطاع Úأاسصاسصي Úهما
الصصناعة والتجارة اللذان يبحران بحسصبه
بدون رؤوية ويشصمل فروعا أاخرى أايضصا،
مضصيفا انه ل يوجد بلد ‘ العا ⁄تطور
بالعتماد فقط على اŸواد األولية وإا‰ا
ل توجد ثروة غ Òاإلنسصان ‘ ،وقت تلوح
فيه –ولت جيواسصÎاتيجية كبÒة واŒاه
العا ‘ ⁄القرن  21إا ¤بروز الشصبكات
التي تعوضص النظام الدو‹ التقليدي مع
هيمنة اقتصصاد اŸعرفة.
يخلصص مبتول إا ¤انه ‘ حالة التÓؤوم مع
التحولت العاŸية ‘ ظل حوكمة جيدة
وت -ث -م Úل -ل -ع -ل-وم Áك-ن ل-ل-ج-زائ-ر ال-ق-وي-ة
بطاقاتها لبناء اقتصصاد متنوع ان تصصبح
ﬁورا وع- -ام- -ل اسص- -ت- -ق -رار ‘ م -ن -ط -ق -ة
اŸتوسصط وإافريقيا ،وكما ل يتوقف عن
ال- -ت -ذك Òب -ه ف -إان أاي ﬁاول -ة ل -ل -مسص -اسص
باسصتقرارها مثلما صصرح به ‘ حوارين
سص -ن -ت -ي ÷ 2017/2016ري- -دة «هÒال- -د
تريبيون» األمريكية و»ل تريب »Úالفرنسصية
سص - - -وف ت - - -ن- - -ج- - -ر ع- - -ن- - -ه ت- - -داع- - -ي- - -ات
ج -ي -واسصÎات -ي -ج-ي-ة تشص-م-ل ك-ل اŸن-ط-ق-ة،
ول- -ذلك ك- -م- -ا ي- -ؤوك -د «ل Áك -ن أان ت -ك -ون
ا÷زائ- -ر غ Òذلك ال- -ب- -ل- -د ال- -ذي ي -ري -ده
شصعبها».

أاعضشاء نالـ ـؤا العضشؤية
بصشفة “ثيل ششركـ ـ ـات
عمؤمية ويششتغلؤن حـ ـاليا
‘ القطـ ـ ـ ـ ـاع اÿاصص!

بعيدا عن أاي وصشاية بÒوقراطية

ح -ت -ى ي -ت -م ت -ف -ادي ال -غ -م -وضص ح -ول دور
اŸؤوسصسصات يعت Èاألسصتاذ مبتول ‘ قراءة
للدور اŸسصتقبلي لها انه جدير بالتذكÒ
ب- -ال- -وظ- -ائ- -ف األسص- -اسص- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -السص
الق -تصص -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي-ة ع Èال-ع-ا⁄
بعيدا عن أاي وصصاية إادارية.
ف -اÛلسص الق -تصص -ادي والج -ت-م-اع-ي
 ·ÓاŸت - -ح - -دة اŸع - -روف ب - -ال - -ل- -غ- -ة
ل --أ
ال‚ليزية «ايكوسصوك»،

لداري من أاجل التنمية
لفريقي للتكوين والبحث ا إ
اŸركز ا إ

–ليل علمي لنششاط اŸؤؤسشسشات واقÎاحات تخصّص ا◊ؤكمة

يتخصصصص اŸركز اإلفريقي للتكوين والبحث اإلداري من
اجل التنمية ‘ –ليل نشصاط اŸؤوسصسصات ‘ إافريقيا
وتقد ËاقÎاحات عملية للحوكمة وهو منظمة علمية
دولية مسصتقلة تتبع األ· اŸتحدة .ويضصم اŸركز خÈاء
م -ن اŸسص -ت -وى ال -ع -ا‹ ل -دي -ه-م إاصص-دارات دول-ي-ة م-ن بÚ
جامعي Úأاو إاطارات عليا مارسصت أاو “ارسص وظائف
سصامية ‘ إافريقيا .ويشصغل اÿب Òالقتصصادي الدو‹
ا÷زائ-ري ع-ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول م-ق-ع-دا ضص-من تشصكيلة
اÛلسص العلمي لهذا اŸركز اإلفريقي منذ سصنة ،2012
كما انه عضصو أايضصا باÛلسص العلمي للمنتدى العاŸي
ل -ل -ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة اŸت-خصصصص ‘ –ل-ي-ل ال-ت-ح-ولت
الطاقوية ومقره باريسص بفرنسصا ويتشصكل اŸنتدى من
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شص -خصص-ي-ات ع-اŸي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م رؤوسص-اء
›م - -ع - -ات بÎول - -ي - -ة وغ - -ازي- -ة وخÈاء
دوليون.
يسصاهم اŸركز ‘ تكوين وتأاهيل وظائف
ع- -ل- -ي- -ا ل -ل -دول اإلف -ري -ق -ي -ة ،ومسص -ارات
دب -ل -وم -اسص -ي -ة ك -م -ا ي -ق -ي-م شص-ب-ك-ات عÈ
ﬂتلف اŸؤوسصسصات العاŸية مثل البنك
العاŸي ،صصندوق النقد الدو‹ ،اللجنة
األوروب- -ي- -ة ،صص -ن -ادي -ق ع -رب -ي -ة ل -لشص -رق
األوسصط ومعاهد إاسصÎاتيجية بأامريكا،
روسصيا ،أاوروبا ،اليابان وكوريا ا÷نوبية .وكمثال ” ابرام
اتفاق ب Úحكومة كوريا ا÷نوبية من أاجل التعاون ‘

›ال ت - -دع- -ي- -م ال- -ق- -درات اإلداري- -ة
اŸؤوسصسص -ات-ي-ة وك-ذا ات-ف-اق ت-ع-اون م-ع
اإلدارة العامة الدولية الكائن مقرها
ب -ل -ن -دن ي -تضص -م-ن ال-وضص-ع ‘ م-ت-ن-اول
ال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة ب-رن-ام-ج ت-ك-وين ‘
اإلدارة الل -كÎون -ي-ة وت-ن-م-ي-ة ›ت-م-ع
اŸع -ل -وم -ات ‘ إاف -ري -ق -ي -ا ،وح -دي -ث-ا
ان-ع-ق-اد الت-ف-اق-ي-ة ال-ع-اŸية للصصناعة
من  24إا 26 ¤ماي  2018بالصص.Ú
يتشصكل اÛلسص الدائم للمركز من 8
أاعضصاء وÁكن طلب مسصاهمة شصخصصيات أاخرى لها صصيت
سسعيد  -ب.
عاŸي حول اŸسصائل اÿاصصة.

ّÁثل التحول القتصصادي
م-ن-ع-رج-ا صص-ع-ب-ا ي-ت-ط-لب
ال -ت -زام الشص -رك -اء ب -خ -ط
سص Òحذر من اجل ا‚از
األه - - -داف اŸسص- - -ط- - -رة
وت- - -أام Úال- - -ع - -ب - -ور م - -ن
اق - - - -تصص - - - -اد خ- - - -اضص- - - -ع
ل -ل -م -ح -روق -ات إا‰ ¤ط
اقتصصادي إانتاجي ومتنوع
م -ن خ Ó-ل إاق -ح-ام ك-اف-ة
اŸوارد واإلم - -ك- -ان- -ي- -ات
سسعيد بن عياد
اŸت -اح -ة ‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
السصتثمار اŸنتج للÌوة وبلوغ معدل مقبول من النمو،
خ -اصص -ة ‘ ق -ط -اع-ات ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ع-وام-ل ال-ن-ه-وضص م-ث-ل
السص-ي-اح-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري والصص-ن-اع-ة ال-تحويلية الغذائية
واÿدم- -ات ال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ة .م -ا ع -دا ب -عضص اŸب -ادرات
اÙتشصمة Ÿؤوسصسصات –اول Œسصيد التطلعات اŸتعلقة
ب -ال-تصص-دي-ر خ-ارج اÙروق-ات ع-ن ط-ري-ق إاع-ادة ال-ت-م-وق-ع
خارج السصوق اÙلية والنتشصار الناجع على مسصتوى أاسصواق
إاقليمية ،خاصصة ‘ إافريقيا والوطن العربي ،فإان النسصيج
اŸؤوسصسصاتي ‘ ﬂتلف القطاعات ل يزال متأاخرا عن تلك
ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي-ة اŸط-ل-وب-ة لÎج-م-ة ك-ل ال-دع-م اıصصصص
ل- -ل- -م- -ؤوسصسص- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وإاج- -راءات اŸراف- -ق- -ة اŸال- -ي -ة
وال-ت-ح-ف-ي-زي-ة بشص-ت-ى األشص-ك-ال إا ¤م-ك-اسصب ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-عود
بالفائدة على القتصصاد الوطني .حقيقة ليسص من السصهل
ال -ت -وغ -ل ‘ أاسص -واق خ -ارج-ي-ة دون ال-ت-ح-ك-م ‘ اŸؤوشص-رات
وإاتقان العمل بقواعد التصصدير والتي من أاسصاسصها احÎام
اŸعاي Òالدولية من أاجل كسصب ثقة األسصواق ،وصصناعة اسصم
لدى الزبائن الذين يراعون جانب ا÷ودة وفنيات التسصويق
أاهمية كÈى ل ›ال فيها ألي تع Ìأاو تهاون ،كما يجري ‘
السصوق اÙلية ،حيث Áكن للمتعامل أان يفرضص ‡ارسصاته
بفعل نقصص التنافسصية أاحيانا والندرة أاحيانا أاخرى ،إاضصافة
للمضصاربة ،وغÒها من الظواهر السصلبية التي ل تعطي
للمنتوج ا÷زائري فرصصة الÈوز ‘ اŸشصهد العاŸي .لذلك
يسصجل مث ‘ Óقطاع تصصدير اŸنتجات الفÓحية رفضص
زبائن من ﬂتلف وجهات العا ⁄اسصتÓم شصحنات معتÈة
بسصبب نقصص ‘ التوضصيب أاو عيوب ‘ اŸنتوج ذاته لعدم
احÎام اسصتعمال اŸدخÓت ‘ العملية اإلنتاجية أاو سصوء
عرضص اŸواد رغم سصÓمتها ،ولهذا ا÷انب كلفة مالية
ي -ت -ح -م-ل-ه-ا اŸع-ام-ل ا÷زائ-ري ألن ه-ن-اك م-ا وراء ال-ب-ح-ر
الزبون هو السصيد فع.Ó
ل Áكن أان يكون اŸنتج ‘ كل القطاعات هو اŸصصّدر
واŸرّوج ،وإا‰ا حان الوقت ألن تÈز مهن التصصدير التي
ي -ت-وله-ا أاخصص-ائ-ي-ون احÎاف-ي-ون ي-ج-ي-دون ق-راءة األسص-واق
وت-روي-ج السص-ل-ع ،ف-تÈز ال-ق-ي-م-ة اŸضص-اف-ة وت-ك-ت-م-ل ح-لقات
السص -لسص -ل -ة الق -تصص -ادي-ة ،ب-ح-يث ي-ت-ف-رغ صص-احب اŸؤوسصسص-ة
لتطوير إانتاجه خاصصة من حيث تقليصص الكلفة و–سصÚ
ا÷ودة ومواكبة التحولت التكنولوجية بل والÎكيز على
تعميق النفتاح حول اÙيط خاصصة ا÷امعات ومراكز
البحث من أاجل بلوغ قيمة البتكار واإلبداع ‘ .قطاع
اŸيكانيكا مث Óالذي يسصتفيد فيه اŸتعاملون ‘ تركيب
السصيارات من مزايا ومرافقة هائلة ل Áكن السصتمرار ‘
حالة الرضصا على النفسص والتمني بل ينبغي ضصبط اŸسصار
السصتثماري بقواعد صصارمة تخ ّصص بناء مسصارات اŸناولة
اÙل - -ي - -ة ،وف - -ق - -ا ÷دول زم - -ن- -ي واضص- -ح قصص- -د إاج- -ب- -ار
اŸؤوسصسصات ،اŸسصتفيدة من السصوق حيث الطلب يرتفع،
على اŸبادرة بالسصعي إلدماج مؤوسصسصات صصغÒة ومتوسصطة
‘ العملية اإلنتاجية ما يجÈها حتما على توخي العمل
Óسصف كلما –سصنت أاسصعار النفط
باŸعاي .Òغ Òانه ل أ
يÓحظ على مسصتوى األقطاب اŸعنية بالنموذج ا÷ديد
للنمو نوعا من الÎاخي ‘ ا◊رصص على الدفع بعجلة
التحول القتصصادي ،بينما األصّصح أان يتم اغتنام التحسصن
اŸلحوظ ‘ اآلونة األخÒة ألسصعار البÎول ‘ تعزيز وتÒة
Œسص -ي -د ال -ت -وج -ه -ات ال -كÈى إلع -ادة ه -ي -ك -ل-ة اŸن-ظ-وم-ة
القتصصادية بجميع مكوناتها لتشصكيل قوة من خÓل بناء
أاق-ط-اب ب-ج-م-ي-ع الّصص-ي-غ اŸم-ك-ن-ة ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-لى دفاتر
شصروط شصفافة وﬂططات واضصحة اŸعا ⁄توفر فرصصا
للشصراكة السصتثمارية ذات رؤوية إاسصÎاتيجية واسصعة النطاق
بحجم كب Òالتطلعات الوطنية ‘ .هذا اإلطار ،أاصصبح من
ق -ب -ي -ل ا◊ت -م -ي -ة اŸصصÒي -ة ألن ت -ع -ي -د م-ك-ون-ات اŸشص-ه-د
الق -تصص -ادي ،ت-ت-ق-دم-ه-ا اŸن-ظ-م-ات اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي “ث-ل
اŸؤوسصسصات العمومية واÿاصصة ‘ كل القطاعات إا ¤جانب
كل الشصركاء ،صصياغة ورقة طريق Ãعا ⁄واضصحة –كمها
م-ع-اي Òاق-تصص-ادي-ة ب-ح-ت-ة ضص-م-ن م-ع-ادل-ة م-تعددة األقطاب
وتكون شصفافة إا ¤أاك Èدرجة لتأام Úجانب الثقة ووضصوح
الرؤوية ،مع اعتماد ميثاق شصرف يعلن للرأاي العام ،قصصد
ام-تÓ-ك ال-ط-اق-ة اŸال-ي-ة واإلب-داع-ي-ة واŸن-اجÒي-الية التي
تسصاعد على دفع قاطرة النمو ذلك أان «ا÷داول هي التي
تصصنع األنهار» .وÁكن ترقب الندوة التي تعتزم الشصركة
الوطنية للمحروقات «سصوناطراك» تنظيمها قريبا بجمع كل
النسصيج اŸؤوسصسصاتي حول إاشصكالية ما هو اŸطلوب من كل
طرف لتحقيق الهدف اŸتوخى أال وهو بعث السصتثمار
وا‚از النمو ،لتحديد جوانب الضصعف ومراكز القوة ‘
اŸن -ظ -وم -ة الق -تصص -ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي “لك ع -وام-ل
النهوضص ›ددا لتجاوز اŸنعرج األخ Òشصريطة أان يلتزم
ا÷ميع بروح اŸواطنة القتصصادية.

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

¢ù«fGƒa

أألحد  ١٠جوأن  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٥رمضصان  ١٤٣٩هـ
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تفتح «الششعب» «فوأنيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنشصر
إأبدأعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسس ألثقافية شصعر ،قصصة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصصة للجميع.

قصشيدة

وضضوء ألروح

^ رأافت ﬁمد رششيد اŸيقاتي

ك وأترك أألغيارأ
أأقبل ُبكuل َ
و u
طن فؤوأدك يشصهدِ أألسصرأرأ
َوْلَت ْسصِر ُروحك ‘ حقيقة أأنها
ت لتُبصصر ربsها ألغّفارأ
ُخلَق ْ
وأعُرج إأ ¤علياء قدسس إألهنا
فلتْغÎف ولÎشصف أألنوأر
وأسصمع برُوحك صصوت ذكر مÓئك
Óووأ ألسصماء بلهجهم أأذكارأ
م أ
فكأان كsل ألكون حلقُة ذأكٍر
حuلق بها  ..ولتُشْصِبِع أألنظارأ
وتت sسصم ألرحمات ‘ آأفاقها
فوضصوُء روحك يكشصف أألبصصارأ
إأقرأأ فضصاء ألله حsق قرأءة
إأقرأأ ورتل أأكمل أإلبحارأ
وأسصجُد هناك على بسصاط تـذلـلٍ
وأغمسس ظÓمك كي يصص Òنهارأ
سصّبح إألهك بالعشصي وبكرةً
فالروح تشصهد عنده أإلسصفارأ
وألروُح إأن شصَمسس ألتجلي شصاهدت
فلسصوف تشصرق ‘ ألدجى إأبهارأ
ت ُق َ
طْيرةً من أأُْنسِصِه
ولئن رشصْف َ
َفَليحج sÍجبيُنك أألقمارأ
ت عن ذكر أÓÿئق سصاعة
إأن صُصْم َ
فلتدركsن بذكره أإلفطارأ
حده ل تشصرك بربك كائنًا
و u
ل Œمِع ألرحمن وأألصصفارأ
كuبرُه ل ُتقِرْن به أأحدأ فأانـت
بذكره تتضصاءل أسصتصصغارأ
َع u
ظمه ل تخشس ألتج Èبتًة
ما عvز من قد مارسس أسصتكبارأ
َنuزْهُه عن شَصَبه َأألَْم تر أأنه
َمْن أأبدع أألفÓك وأألنهارأ
قuدمه قuدم أأمره هو خالق
ل تسصمحن لنفسصك أسصتئخارأ
َفuوضصُه  ..وأفرح فاألمور جميعها
ِبَيِد أ◊كيم يقّدُر أألقدأرأ
وأذكره ذكًرأ سصرمديا باقيا
÷بارأ
فضصياُء روِح َ
ك ذكُرها أ s
أأ.د .رأأفت ﬁمد رشصيد أŸيقاتي

أأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

طرة

خا

أأناجيك ربي يناديك قلب
Ÿاذأ ترأه طريقك صصعب
يجيبني شصيخ عد Ëأ◊ياء
أأيا بنت صصمتا فصصوتك عيب!
إأذأ قيل صصمتا لسصا Êسصليط
و إأن قيل عيب Œاهلي رد
كفانا رياء كفانا كذب
فربي رحيم إألهنا حب
أأناجيك ربي يناديك قلب
أأ يعقل أأن أأنوثتي ذنب؟!
أأناجيك ربي فقدنا ألسصÓم
و فينا أÿلوق و فينا ألكرأم
فإان كان يشصقى بفعل ألوضصيع
عظيم أÓÿل شصريف أألنام
فيا رب إأ Êأأناديك شصوقا
لرجفة روح لدنيا ألسصÓم
أأناجيك ربي يناديك طفل

قص
صشة
ق مراد العمري

خاطرة
^ حمايدي الزهراء
صص - -غÒة ك - -انت ،ضص - -ع - -ي - -ف- -ة
عاشصت ‘ ،طريقها تاهت .ل
أأن- -وأع أأل ⁄ذأقت،ل- -ي- -ا‹ ب -اتت
تب ي حتى أنهارت ‘ .ل دقيقة
من يومها تأاŸت حتى أنقهرت،
ذأقت أŸر حتى تعبت ،أأيام من
عمرها.
م من أأعدأء بها ألتفت ،يوم
سص- -ق- -وط- -ه- -ا شص -م -تت ،ع -ل -ي -ه -م
دم- -وع- -ه- -ا ه- -انت،أأصص -دق -اءه -ا
أأح -ب-اب-ه-ا ه-م ظ-نت ،ل ن-ه-ا ب-ه-م
ي -وم -ا أن -خ -ذلت ،وب -ك -ل -م -ات -ه -م
ألسص -ي -ف ب -ه-م ت-أاذت ،وبسص-ب-ب-ه-م
سص -اع -ات ب ت ،ت -ل أل -ل -ح-ظ-ات
لسص-ع-ي-ه-ا وج-ه-ده-ا وتعبها ألجل

ن

أأبي...
يا معنى أألبوة
Ÿسصت ‘
عطفك حبا
و‘ حياتك
سصÒة ألنبوة
كم سصقيتنا
بعرقك حÓل
وجمعتنا على
أ◊ب وأألخوة
وكم نحت
جبينك ألجلنا
سصنينا وفصصول
أأرى ‘ عينيك

أآلتي وأ◊اضصر
وبقايا ألطفولة
وكل كÓم أأسصمعه
عنك
يزيد Êفخرأ
ورجولة
أأجل هذأ أأبي
أأقبل آأثار أأقدأمه
ولوجاب أألرضس
عرضصا وطول
أأنحني دوما
أأمامه
ولو كنت على
ألنعشس ﬁمول

يتيم جريح و مثله أأم
تناديه من خلف شصهقة نفسس
بني سصيعفو بني همام
أأيا رب هذه أأم ألشصهيد
تعادي أ◊ياة فلقياه عيد
و هذه بنت تروم ألعÓ
و تسصعى بكد  Òÿمقام
فتلقى نفورأ و حربا ضصروسس
ألنها يا رب «رجسس و عار»
أأيا بنت ثوري على جهلهم
فأانت أ÷مال و نبع أ◊ياة
أأناجيك ربي و كلي رجاء
بأان أأشصفى يوما فخلقك دأء
أألسصت ألغفور أألسصت ألسصÓم
أألسصت ألرحيم Ãن قد أأسصاء
أأيا رب إأنك أأنت ألشصفاء
جوأرك رحمة و بعدك دأء
أأنت ألسصميع فكلي ندأء
وأأنت أÛيب فهذأ دعاء
لئن كنت يوما من أÙسصنÚ

^ سشوسشي زهية

فيا رب إأن مناي جزأء
أأناجيك ربي و كلي رجاء
ب- -أان أأشص- -ف- -ى ي- -وم -ا شص -ف -ائ -ي
ألفناء!
إألهي أأجابني من أألف عام
ألدنيا شصقاء ل أأرضس مقام
ومن كان يرمي بلوغ أÿلود
فمفتاح نيل أ÷نان ألصصمود

معزوفة أ◊ان أ’شضتياق

أأحبها ألنه كتب لها وقرأأ لها
وضصحك من أأجلها..
ك -ان ع -ازف أل -ك -م-ان ‡سصك
بكمانه وهو يعزف أأ◊انه ألتي
كان يعزفها دوما ‘ كل حفلة
وك -أان -ه ي -ري-د أأن ي-رسص-ل ك-ل-م-ات
أأ◊انه ◊بيبته ألتي رحلت منذ
آأخر مرة ‘ حفلة ألعشصاء.
أل -ع -ازف ي -ن -ظ-ر وه-و ي-ع-زف
ع -ل -ى ك -م-ان-ه وج-وه أ◊اضص-ري-ن
ل -ه -ذه ألسص -ه -رة ،أل -ق -اع -ة ك -ل-ه-ا
ترقصس لعزفه ولكنه كان يتأا⁄

Ìية

^ ششويرب مسشعود

مناجاة

^ بريوة هاجر

Òة
ش

خا

وأل -دم -وع ت -ن-زل م-ن ع-ي-ن-ي-ه ول
يعرف أأحد سصبب بكاءه .توقف
أل - -ع- -ازف ع- -ن أل- -ع- -زف ◊ظ- -ة
ووضصع كمانه جانبا ثم بعد ذلك
ح- -م- -ل ك- -أاسص- -ا صص -غÒأ ،وشص -رب
ألقليل منه.
حمل كمانه مرة أأخرى وبدأأ
يعزف ويعزف دون توقف وقد
مضصى وقت طويل على عزفه
كان يتصصبب عرقا أأ◊انه كانت
ح -زي-ن-ة وأ÷م-ي-ع م-ن-دهشس م-ن
ع -دم ت -وق-ف-ه ع-ن أل-ع-زف ،ل-ق-د
كانت أأوتار ألكمان ﬂلصصة له
لسصنوأت بعد أأن تركته حبيبته.
ت -وق -ف ع -ازف أل -ب -ي -ان -و ع-ن

من ضضعيفة إأ ¤قوية
أل-ن-ج-اح ت-ذك-رت ،ول-ن-فسص-ه-ا ق-د
لمت ع- -ل ذل أل- -ت- -عب ن -دمت،
ألن - - -ه- - -ا ‘ أألخ Òخسص- - -رت أأو
باألحرى ‚حت لكنه فوز بطعم
خسصارة .
ل ن رغم ذل مضصت ،و ل
ذل Œاوزت  ،و‘ درب- - - - - -ه- - - - - -ا
وأصصلت  ،و  ⁄تسصمح للفشصل أن
يضص- -ع- -ف -ه -ا م -رة أأخ -رى ،ب -دأأت
مشص -وأر ج -دي -د ي -ت -خ-ل-ل-ه أألم-ل
وأأل ،⁄ألنها  ⁄تنسس  ،ل ما

مضس  ،من جرح وآأذي ،ل ن
أأملها و ثقتها بالله ربا ،بدأأت
صص - -ف- -ح- -ة ب- -يضص- -اء ج- -دي- -دة ،و
ل - -ت- -ح- -ق- -ي- -ق أأه- -دأف- -ه- -ا ك- -انت
مسص-ت-ع-دة ،و‘ أأي-ام-ه-ا أأصص-بحت

على هامشش أأ’يام

طرة

ábGó°Uh ÖM

ألعزف ولكن عازف ألكمان بقي
يوأصصل ‘ عزفه إأ ¤أأن سصقط
ألكمان من يده ثم سصقط بعد
كمانه على أألرضس و ⁄يتحرك
بعد ذلك.

ك جيدأ ما ُيسصعد Êو ما
ُتْدِر ُ
يحزننيَ ،تعرف ذوقي ،أألطباق
أل- -ت -ي أعشص -ق -ه -ا و ت -لك أل -ت -ي ل
أسص-ت-ط-ي-ع ح-ت-ى أأن أأت-ذوق-ه-ا ،ك-ل
ه -دي -اه -ا ‹ ت -ن -اسصب م -ي-ولت-ي،
–ف- -ظ م- -وأع- -ي -دي وأل -ت -وأري -خ
أŸهمة ‘ حياتي حتى بعد أأن
تغضصبني تدندن أأغنيتي أŸفضصلة
و تدرك جيدأ أأنني لن أأ“الك
ن- -فسص -ي و سص -أاصص -ا◊ه -ا ،تصص -غ -ي
Ÿشصاكلي و أأفكاري بكل أهتمام و
ت- -قÎح ح- -ل- -ول ل- -ه- -ا و أأف- -ك- -ارأ
ل-ت-ط-وي-ره-ا  ،ك-انت دأئ-م-ا ك-ا“ة
أأسصرأري  .تهتم بكل صصغÒة و
كبÒة ‘ حياتي ل تفوتها فائتة،
أأجدها ‘ ألشصدأئد و أألفرأح ،
هي خيا‹ ألذي ل يفارقني...
ك -انت دأئ -م -ا مصص -در أل -ع -ط -اء
كانت بارعة ‘ –ويل مشصاعري
من ألصصدأقة إأ ¤حب لكن هل
سصأا‚ح هذه أŸرة أأنا ‘ ألفوز
بقلبها ؟ أ÷وأب عندها ....

خاطرة

 َأأج- -ي- -ب- -ي- -ن -ي بصص -رأح -ة Ÿاذأتفعل Úكل هذأ من أأجلي ؟ ماهي
حقيقة مشصاعرك Œاهي أأ هي
ألصصدأقة ؟ أ◊ب؟  -إأنه أ◊ب
مغلف بالصصدأقة  -لكن Ÿاذأ
أأخفيت عني أألمر ؟  -ألنك
غ- -ب- -ي أأ ⁄ت -درك ب -ع -د ؟  ...أأن -ا
صصديقتك ألتي تعتمد عليها إأن
ك - -نت ب- -ح- -اج- -ة لصص- -دي- -ق ،وأأن- -ا
حبيبتك ألتي Áكن أأن تثق بها أأن
خانك ألعا ⁄بأاسصره.....ل تشصغل
بالك ‘ ألتفك Òعما يجمعنا أأهو
أ◊ب أأم ألصصدأقة ،بل عليك أأن
تكون بجانبي دأئما و أأن تكون ‹
أألمرين ،ألصصديق و أ◊بيب معا،
لكن ألصصدأقة غ Òأ◊ب
 ألصصدأقة هي ‘ حد ذأتهاحب و ل- - - -ول أ◊ب Ÿا ع - - -اشصت
ألصصدأقة ،هذأ ما يجمعنا- ...
إأذن ‚حت - ...أأج- -ل أم -ت -ل -كت
قلبي.

ألقلب أÙزون

^ بن دادة وداد

سص-ع-ي-دة ،ب-ال-رغ-م م-ن أل-ع-ق-ب-ات
ألعويصصة،
و للموأجهة  ⁄ت ن مÎددة ،
فلم تعد تل ألضصعيفة ،
ف-أاصص-ب-حت ت-ل أل-ف-ت-اة ألقوية
ألتي ل ترضس بالفشصل و ألهزÁة

يدة
مل أ÷وى بأاوتاِر
قصش
ا
s
ن
أ
أ
ت
عب ِث ْ َت َُنَغماتُ أل uسصحِْر
ظمأا يُقوُد... Ê
أإللف َفَعل ْ َ
َ فارقني...
سصحر...
سَصَكنٌ ل يب أل- -ذأك- -رة ك s-ب َ-ل ‘ جوف أل sت َيْ- -ح- -ل- -و ب- -ه- -ا
ح - -ك- -اي- -ا
ب Úدرو خ-ط-اي ف-أاضص-حت
أل -ت -ج -وأل
.
.
ر
ألسصم
ل م -يÓ-د ل-ل-ق-م-ر،
.
ك
.
موؤوودة .
د
ن
ع
مسصامعنا لنعانق
وغصص - -اصص ٌ- -ة أأي - -امٍ ت- -كسص-وى تÎى على
ا ب-ه-اء ن-فس ٍس ت-ه-
ب -ح -ل -ت -ه -
ألسصهر ...رسص- - -مت ع- - -ل- - -ى
ة
.
.
ل
ا
ه-
أل -دج -ى وشص -م ً-ا،
أÿلود  .در أأل ⁄ذك-رأه-ا
ي-ث-ل-ج صص-
ت
ا
ح
ف
ص
ص
ر وأأخ- -ف- -ى أأث -ره
أأزأل- -ه أُْÿبُ - -
 ...هامشس أأليام ...
.
على
.
ر
ب
ÿ
َ
أ
َ
ْ
ألما Êتعدو...
امشس أأليام ...
ركضصت أ‘ عزÁتي ترياق
على ه أألما Êتعدو...
سصكبت
ركضصت لوأمع ‘ سصجل
÷د لدأِء ألفتور..
ر
ر
غ
م
ا
ي
أ
أ
أ u
ع- -ل -ى ه -امشص -ه
شس أأليام ..
^ كر Ëحطراف
على هامجدأ Êعلى صَصْهَوِة أل- -ع- -م- -ر ...ها ،بعد أأن تفنى
تنقشس خلود
حملق و
هامشس أأليام...
ِل يÎقب !...
على
أليد وألÒأع ...
َرَك َضصت أألما Êتعدو  .. ..ألَوجَ طت بنا ألنsوى...
ل –سصبه بَÓلْ.
شص
ف آأ
خل ب تخَاله شصرأْب !!
وسصرأ

ألقلب :صصدق أأحمد مطر ح،Ú
قال« :أأريد ألصصمت كي أأحيا،»...
فع ‘ Óكث Òمن أألحيان نحتاج
إأ ¤صصمت طرف أللسصان ،ونتمنى
أأن تنحسصر ألكلمات فŒ Óد لها
ﬂرج- -ا .ل -ك -ن Œد ي -دأك ت -رف -ع
أل -ق -ل -م ،وأأخ-رى Œلب ل-ه-ا أل-ورق،
ف -أاك -ون ب -ه-ذأ ك-م-ا أأك-م-ل م-ط-ر ‘
شص - -ع - -ره « ...ل - -ك - -ن أل- -ذي أأل- -ق- -اه
ين ّ
طقني» .ألجد Êأأحاكي ألقلم- .
ألقلب ﬁزون يا صصاح وجد منصصتا
ألوج -اع -ه ُي -سص ِ-م ُ-ع-ه ضص-ي-ق ألصص-در
ألذي يسصكنه ،إأّنه يتقّلصس يوما بعد
ي- -وم ،ح- -ت- -ى أأعضص- -اء ه -ذأ أل -ب -دن
فشصلت هي أألخرى ،و ⁄تعد تؤودي
وظ-ائ-ف-ه-ا ج-ي-دأ .أل-ق-ل-م :م-ا ألذي
أأره - - -ق ه- - -ذأ أ÷سص- - -د ،وروح- - -ه؟
ألقلب :أأحيا على أألكسصج Úلكنه

طرة
خا

 ⁄يعد يصصلني .إأّني أأكاد أأجزم لك
أأيها ألقلم أأن أ÷سصد ألذي يأاويني
‘ شص -ه -ي -ق -ه يسص -ت -نشص -ق غ -از ث -اÊ
أأكسصيد ألكربون ،فلو Êألوردي بدأأ
بالتغ ،Òوخو‘ وصصول أ◊ال إأ¤
ألسصوأد(....آأه).
كان ألقلم منصصتًا جيدأ ً ،ورأح
يعيد ألقصصصس على ألورق ،فأاعطى
ألعنان لعÈأت مدأده حتى أسصوّدت
ألورقة ألبيضصاء هي أألخرى.

? á∏«°†ØdG É¡àjGC ∑ó‚ øjGC

^ كر Ëحطراف
خِ Ó- -خْ- -دُرِك ب- -ه- -ج- -رك ل -ه،
ف-أاضص-ح-ى م-رت-ع-ا ل-ل-ه-وأم ومأاوى
لضص - - - - -وأري أل - - - - -رذي- - - - -ل- - - - -ة ...
حل بدل شصذأ ألَعر ِ
فَ ،نْتناً وَعَفْن
ْ
‘ ح- - - -ق - - -ول أŸع - - -رف - - -ة،

وبسص- -ات Úأل- -ع- -ل- -م ت- -ن -زوي
أل - -فضص- -ي- -ل- -ة إأ ¤ك- -ه- -وف أأل،⁄
يضص- -ن- -ي- -ه -ا أل -ب -ع ُ-د ،وتشص -ج -ي -ه -ا
أألح- -زأن ،وُت َ-ح ْ-ن ِ -ج ُ-رَه -ا ُم ْ-دَي ُ-ة
أألسص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ف ...
ْÃلِ-ك-ها أŸسصلوب،
دخ-ي-ل ي-ع-بث ُ
ي -ع -ت -ل -ي سص -ري-ر أل-ط-ه-ر ب-جسصٍ-د
ت-ل-ط-خُ-ه أأدرأن أل-ط-م-ع وأ÷ه-ل
أŸقنع!!
صصرخات ألفضصيلة“ ،زق كيان
ألشص-رف-اء ،وُتْ-دم-ي ُمَ -قَ-ل أل-عقÓء
..أأي -ن ‚دك أأي -ت-ه-ا أل-فضص-ي-ل-ة ؟
أأح-اب-ي-ل أل-ب-غ-ي ت-نصصب ُب-اسصمك،
ي -ت-وأرى ن-اصص-ب-وه-ا خ-ل-ف غشص-اء
أل-ت-م-ل-ق،وحسص-ن سص-بك أل-ك-ل-م-ات
أŸسصمومة...،
ما أأبعدك عنا أأيتها ألفضصيلة !!

á«îjQÉJ äÉ£fi

إأعدأد :سشهام بوعموششة

اŸوقع اإللكÎوÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرشسيف  9جوان من كل سسنة
‘ اليوم العاŸي ل أ

17666

جمال أوكيلي

ا÷زائر سضارعت للحفاظ على الÌوة األرشضيفية الباقية عقب السضتقÓل

’رشسيف مقوما أاسساسسيا من
يعت Èا أ
م -ق -وم-ات صس-ي-ان-ة ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة
ومصسدرا للبحوث والدراسسات ،ولهذا
أاع- -ل- -ن اŸؤو“ر ال- -ع -ام ل -ل -ي -ون -يسس -ك -و -
’· اŸت- -ح- -دة ل -لÎب -ي -ة
م- -ن- -ظ- -م- -ة ا أ
وال -ع-ل-وم وال-ث-ق-اف-ة ،ي-وم  27نوفمÈ
عام  ،2005يومًا عاŸيًا للÎاث اŸرئي
واŸسس-م-وع ل-نشس-ر ال-وع-ي ح-ول أاه-مية
ا◊فاظ ،على هذا الÎاث وجعله ‘
متناول ا÷مهور.

سشهام بوعموششة
معظم الوثائق العامة اŸتمثلة ‘ الكتب ،كما
ف- -ج- -روا ال- -ع -م -ارة ال -ت -ي تضس -م أارشس -ي -ف و’ي -ة
ا÷زائر ،وكانت ا÷زائر آانذاك تفتقر Ÿؤوسسسسة
ﬂتصسة لذلك ،وŸوظف Úمؤوهل ‘ ÚاŸيدان.
م- -وازاة م- -ع ذلك ،ع -رف اأ’رشس -ي -ف ا÷زائ -ري
تدهورا ومشساكل فسسارعت السسلطات اŸعنية
ل-ل-ت-ك-ف-ل ،ب-ح-يث ق-امت اإ’دارة ال-ع-ام-ة ل-لمكتبة
ال -وط -ن -ي -ة ب -ح -ف -ظ اأ’رشس-ي-ف ب-وزارة ال-ت-وج-ي-ه
وأارسس -لت ب -عضس اŸوظ -ف Úل -لÎبصس وال -ت-ك-وي-ن
باÿارج ‘ ميدان اأ’رشسيف.
أاوكلت مهمة تشسكيل وتسسي Òهذا الرصسيد،
إا ¤ك -ل م -ن وزارة ال -ت -وج -ي-ه ال-وط-ن-ي ث-م وزارة
الÎبية الوطنية فوزارة ا’عÓم والثقافة من
سسنة  1962إا ¤غاية  ،1971حيث ” إاحداث
مؤوسسسسة الوثائق الوطنية Ãوجب القرار رقم
 71/36اŸوافق لـ  3جوان  ،1971والتي وضسعت
–ت رئاسسة ›لسس الوزراء.
ت - -دع - -م ه - -ذا اŸكسسب ب - -إانشس- -اء م- -دي- -ري- -ة
اÙفوظات الوطنية ،باŸرسسوم اŸؤورخ ‘ 31
ديسسم ، 1972 Èثم تأاسسيسس ›لسس اسستشساري
للمحفوظات الوطنية باŸرسسوم رقم ،74/75

العدد

ا÷ماجم ل تسضتنسضخ

مقوم أاسضاسضي من مقومات صضيانة الذاكرة الوطنية ومصضدر للبحوث والدراسضات

إاث - -ر ه - -ذا اإ’ع Ó- -ن و‘ ضس - -وء م - -ا Áث - -ل- -ه
Óرشسيف ‘
اأ’رشسيف ،أاطلق اÛلسس العاŸي ل أ
مؤو“ره السسنوي عام  2007مبادرة Œعل التاسسع
Óرشسيف ،وهو اليوم
من جوان يومًا عاŸيًا ل أ
ن- -فسس- -ه ال- -ذي أاُنشس- -ئ ف- -ي- -ه اÛلسس ال- -ع -اŸي
Óرشسيف عام  ‘ 194٨رعاية منظمة اأ’·
ل أ
اŸتحدة للÎبية والعلم والثقافة.
بالنسسبة للجزائر كان قطاع اأ’رشسيف من
ب Úالقطاعات التي تعرضست أ’عمال التخريب
وال-ت-ل-ف والسس-رق-ة ،إاب-ان ا◊ق-ب-ة ا’سس-ت-ع-مارية،
وبعد اسسÎجاع ا÷زائر سسيادتها و نظرا Ÿا
يكتسسيه من مكانة معتÈة ،وأاهمية ‘ ا◊فاظ
ع- -ل- -ى اŸوروث ال- -ث- -ق- -ا‘ اŸادي والÓ- -م -ادي
للشسعوب .عملت ا◊كومة للحفاظ على الÌوة
اأ’رشسيفية الباقية ،ع Èتكوين رصسيد أارشسيفي
يضس -م -ن ال -ت -واصس -ل ب Úم -اضس -ي -ه -ا وح-اضس-ره-ا،
ويحافظ على ذاكرتها الرسسمية ويبقى نÈاسسا
منÒا تسستقي منه اأ’جيال القادمة وتسستفيد من
خÓله بتجارب اأ’ول.Ú
‘ بداية ا’سستقÓل عانى هذا القطاع من
تهريب كمية معتÈة ،من أارشسيفنا إا ¤فرنسسا
وح -رق ال -ك -ث Òم -ن-ه ك-اŸك-ت-ب-ة ا÷ام-ع-ي-ة ال-ت-ي
أاح - -رقت ‘  7ج -وان  ،1962م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-مة
ا÷يشس السس -ري ال -ف -رنسس-ي اإ’ره-اب-ي-ة ،وأات-ل-فت

melisasihem@live.fr
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صسدر اŸرسسوم رقم  77اŸوافق لـ  20مارسس
 1977ال -ذي ي -ن -ظ -م وي -ب Úدور وم -ه-ام ك-ل م-ن
اÛلسس ا’سس-تشس-اري ل-ل-م-ح-ف-وظ-ات ال-وط-ن-ي-ة،
اŸسس-ت-ودع اŸرك-زي ل-ل-وث-ائ-ق ال-وط-نية› ،لسس
اŸدي-ري-ة ل-ل-م-ح-ف-وظ-ات ال-وط-ن-ية .صسدر اأ’مر
رقم  71/56اŸؤورخ ‘  5أاوت  1971اŸتعلق
ب -تسس -ي Òاأ’رشس-ي-ف ال-وط-ن-ي ال-ذي ا◊ق ب-وزارة
ال-ث-ق-اف-ة سسنة  ،19٨3ح- -يث ” إال- -غ- -اء اÛلسس
ا’سستشساري للمحفوظات الوطنية وذلك Ãوجب
اŸرسس -وم رق -م  ٨3/٨9ا- - Ÿؤورخ ‘  15جانفي
.19٨3
شسكلت عدة ÷ان ‘ الفÎة من سسنة  19٨0إا¤
غاية  ،19٨7عكفت على دراسسة ﬂتلف القضسايا
اŸتعلقة باأ’رشسيف ’سسيما ا÷وانب التشسريعية
والتنظيمية ،التي أاثمرت أاشسغالها بإانشساء مركز
اأ’رشس-ي-ف ال-وط-ن-ي وصس-دور ج-م-ل-ة م-ن ال-نصس-وصس
ال -تشس -ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اأ’رشس-ي-ف،
ومؤوسسسسات اأ’رشسيف الوطني وهي القانون رقم
 ٨٨/09واŸرسس- -وم Úرق- -م  45و 46اŸتضسمنÚ
Ÿؤوسسسس -ة اأ’رشس -ي -ف ب -ه -ي -ك -ل -ه-ا م-رك-ز اأ’رشس-ي-ف
Óرشسيف الوطني.
الوطني واŸديرية العامة ل أ

اÛاهد ابن مسسعود فارسس لـ““الشسعب““:

Óرشسيف الذي يصسادف  9جوانّÁ ’ ،ر علينا نحن ‘ ا÷زائر
‘ هذا اليوم العاŸي ل أ
من أاجل دعوة كل من يحتجز جماجم مقاومينا البواسسل أان يعيدها لنا ‘ أاقرب وقت
دون اŸزيد من التعطيل الذي أاضسر كثÒا بهذا اŸلف إا ¤درجة أان هؤو’ء يريدون طيّه،
وإادراجه ‘ حقائب النسسيان.
وعليه فهذا جزء ’ يتجزأا من تاريخنا الوطني الناصسع الذي صسنع فيه ا÷زائريون
مÓحم بطولية ضسد الغزاة ،ووقفوا لهم باŸرصساد ‘ ﬁاولة منهم اإ’عتداء على اأ’رضس
والعرضس ليجدوا أاعدادا من ““جماجمهم““ ﬂزونة ‘ متحف اإ’نسسان وراء البحر.
كم من مرة ينتابنا اأ’مل ‘ أان هذه ا÷ماجم سستعود هذا اأ’سسبوع غ Òأاننا نتفاجأا ‘
◊ظات بÎاجع غ Òمفهوم من قبل تلك ا÷هات الرافضسة نقلهم إا ¤أارضسهم الطاهرة
دون معرفة ما يدبر من أاسسباب.
فلماذا كل هذا السسكوت من قبل الطرف اآ’خر ؟ أاك Èإاشسكال فيما يجري اليوم ،هو
عندما أاخلط هؤو’ء ب ÚاŸسسعى ا÷زائري النبيل القائم على نظرة واضسحة فيما يتعلق
Ãلف يهمها بالدرجة اأ’و ،¤وإاحالته على الÎسسانة القانونية الفرنسسية اŸعقدة ،التي
أاضسيفي عليه كل هذا الطابع اإ’داري اŸتداخل وجردته من بعده اإ’نسسا ،Êأاي أان كل
واحد ينتظر موافقة اآ’خر من مصسلحة أ’خرى ،إا ¤غاية صسعود القرار إا ¤مسستوى
مع ،Úوهنا أاي عندما يقع ‘ يد السسياسسي Úتبدأا القراءات التي ’ بداية و’ نهاية لها
Œاه ا÷زائر.
لذلك ،فإان ملف ا÷ماجم هو أاسس Òأ’ك Ìمن نظرة كلها ’ تسسمح ‘ نهاية اŸطاف
بتسسليمه وفق ما يرغب فيه ا÷زائريون الذين يدركون هذا جيّدا غ Òأانهم ’ يتنازلون
عنه أابدا ،أ’نه ﬁطة مضسيئة ‘ تاريخهم النضسا‹ وا’سستمرار ‘ وضسعها ‘ علب
وبأارقام مرجعية أ’بطال من هذا البلد ’ يليق أابدا Ãقامهم.
Óرشسيف أاخذنا عينة ÷ماجم اŸقاوم Úا÷زائري ،Úللقول
‘ هذا اليوم العاŸي ل أ
بأان اŸسسأالة ليسست تقنية بحتة تتعلق بالتصسنيفات وإا‰ا –مل تلك الد’’ت اإ’نسسانية
التي تفوق ذلك الطرح الضسيق فالطرف ا÷زائري يو‹ أاهمية قصسوى لهذه اŸسسأالة من
باب ا◊رصس على انسسجام اŸسسارين اŸقاومتي والثوري وتثم Úأاو باأ’حرى تكر Ëكل
من تصسدى للغزاة بدءا من  1٨30إا ¤غاية  .1962وترفضس ا÷زائر رفضسا قاطعا إاحداث
القطيعة ما ب ÚفÎات اŸقاومة الشسعبية ،والثورة التحريرية أ’نها تكمل بعضسها البعضس،
وتلتقي عند القاسسم اŸشسÎك ،أا’ وهو الدفاع عن اأ’رضس.
لذلك فإان هذا اŸطلب يبقى قائما واأ’ك Ìمن هذا شسرعيا فما على الطرف اآ’خر
إا’ التفاعل مع اإ’رادة ا÷زائرية ‘ .هذا الشسأان ،أ’ننا نعي جدا بأان التسسليم لن يكون
غدا ،أاو بعد غد انطÓقا من التجارب السسابقة ،التي تتحايل ‘ هذا اإ’طار عندما يتعلق
بأارشسيف ا÷زائر.
وكل ما يتعلق با÷زائر ‘ اŸتاحف الفرنسسية يطبق عليه قوان Úصسارمة ،بالرغم من
مرور سسنوات تفوق الـ  50أاو الـ  100سسنة ’ يسسمح أ’حد با’طÓع عليها ،وكل ما يقدم لك
من وثائق ’ تفي بالغرضس اŸطلوب زيادة على أانها نسسخ غ Òأاصسلية مصسّورة ’ –مل ما
يريده الباحثون وغÒهم ..ناهيك عن من يريد اŸطالبة بأاشسياء مادية أاصسلية كا÷ماجم
وإان  ⁄يسستطيعوا اسستنسساخ أاشسكال منها فإانهم ’ يسسلّمون تلك اأ’صسلية ،أ’ن اأ’مر ’
يتعلق بتصسوير وثائق هذا ما يحرج دوائر اأ’رشسيف ‘ فرنسسا عندما وجدوا أانفسسهم أامام
هذا اŸلف الدقيق الذي يريدون من ا÷زائر أان تنسساه.

فرنسضا حاولت إاعادة Œنيد العسضكري Úالسضابق Úللقضضاء على الثورة

رفضضت كل مغريات اإلدارة السضتعمارية من أاجل –رير ا÷زائر

يروي اÛاهد ا◊اج فارسس موالله بن
مسس- -ع -ود م -ن م -وال -ي -د  1ف -ي-ف-ري 1932
Ãرسس -ط ب -و’ي-ة ت-بسس-ة م-ع-ط-وب ح-رب
ال -ت-ح-ري-ر ‘ ،ح-ديث ÷ري-دة ““الشس-عب““
ت-ف-اصس-ي-ل ع-ن ك-ي-ف-ي-ة اتصس-اله Ãناضسلي
جبهة التحرير الوطني ،والتعاون معهم
م- -ن أاج- -ل –ري -ر ال -وط -ن ع Èت -وع -ي -ة
الشس -عب ب -ع -دال -ة ال -قضس -ي-ة ا÷زائ-ري-ة،
وضس-رورة ا’ن-ع-ت-اق م-ن ال-ظ-ل-م وال-ق-مع،
’دارة
ت- - -ارك- - -ا وراءه ك- - -ل م - -غ - -ري - -ات ا إ
ا’سستعمارية بحكم أانه كان ‘ ا÷يشس
الفرنسسي.

سس .بوعموششة
قال عمي ابن مسسعود““ :انضسممت إا¤
القوات الفرنسسية سسنة  1951عندما كنت ‘
أاŸانيا ،أاصسبت بداء ذات ا÷نب فعدت إا¤
ا÷زائر بعد سسنة أاي ‘ عام  ،1952وبقيت ‘
ثكنة ا’سسÎاحة ““سس.ر ““ 101أاين تعرفت على
ج -م -اع-ة م-ن الشس-ب-اب ال-ع-ائ-دي-ن م-ن ج-ب-ه-ات
القتال بالهند الصسينية““.
أاشس- -ار اÛاه- -د أان- -ه ،ح Úك- -ان ي- -ت- -ج- -ول
بالعاصسمة رفقة هؤو’ء الشسباب إالتقوا صسدفة
بأاعضساء حزب الشسعب ا÷زائري الذين كانوا
ي-خ-ط-ط-ون ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ث-ورة ،واقÎح-وا عليهم
دعمهم ببيع كتيبات اشسÎاك بأاوراق خضسراء
بأاربعة دورو ،بحيث كان رفقة رجل Úأاحدهما
م -ن ع -زاب -ة اسس -م -ه ه -ب -وب أاو م -ه-ي-وب ع-ل-ي،
واأ’خر من وهران اسسمه ﬁمد ،وكان قد
شسارك ‘ حرب الهند الصسينية ’ندوشس Úكما
تسسمى وآاخر من تيارت اسسمه عابد ﬁمد
ورفقاء آاخرون من ﬂتلف مناطق الوطن.
‘ سسنة  ” 1953تسسريح ابن مسسعود من
ا÷يشس الفرنسسي ،بسسبب مرضسه بنسسبة عجز
 ٪ 30وذلك مؤوقتا Ÿدة ثÓث سسنوات ،بحيث
ك -انت ب -ح -وزت -ه وث -ائ -ق –ضس Òوت -وج -ي-ه-ات

وتوصسيات كيفية التعامل مع الشسعب ،من أاجل
توعيتهم و–فيزهم وتهيئة اأ’جواء إ’ند’ع
الثورة ،هذه الوثائق سسلمها عمي مسسعود إا¤
اŸدعو عثمان صسوان وسسي يحيي بوهراوة
وسس-ي ﬁم-د م-ن-اصس-ري-ة ،ب-ح-يث ب-ق-ي ي-ناضسل
معهم Ãرسسط يقومون بتحضس Òالشسعب ونشسر
الوعي الثوري ب Úالناسس إا ¤غاية سسنة .1955
‘ ه -ذه السس -ن -ة وب -ع -د ان -د’ع ال -ث -ورة ق -ررت
فرنسسا ،أان تلعب لعبة خبيثة – قال ضسيف
الشس -عب– ع -ن ط -ري -ق ﬁاول -ة إاع -ادة Œن -ي -د
العسسكري Úالسسابق Úبواسسطة اإ’غراء بغرضس
كسسر الثوار والقضساء على الثورة ‘ مهدها.
وواصسل عمي بن مسسعود حديثه ،أانه ‘
مارسس  1955أامر حاكم تبسسة الفرنسسي نائبه
الضس -اب -ط اŸسس -م -ى خ -ل -ي-ف-ة ا◊اك-م وال-ق-اي-د
ال -ط-اه-ر  ،ب-ال-ت-ج-ول ‘ اأ’سس-واق اأ’سس-ب-وع-ي-ة
والبحث عن أاي شسخصس كان عسسكري سسابق
ع -ن -د ف -رنسس -ا وت -ق -دÁه ل -ه ،ح -يث ق-ام ب-ه-ذه

اŸهمة كل من الدايرة ﬁمود مÓح وكبÒ
الدوار علي بن ربيع غلوسسي والشسنبيط اŸكي،
وكان فارسس موالله أاحد هؤو’ء العسسكري،Ú
ح -يث اسس -ت -ق-ب-ل م-ن ط-رف ا◊اك-م اسس-ت-ق-ب-ا’
حسسنا ودار بينهما حوار ،حيث أاثنى ا◊اكم
ع -ل -ى ع-م-ي ب-ن مسس-ع-ود واصس-ف-ا إاي-اه ب-ال-رج-ل
ال -ط -يب وال -نشس -ي -ط وا◊ب -وب وسس -ط ال-ن-اسس،
ق -ائ ““ :Ó-ن -ح -ن ال-ي-وم غ Òم-رت-اح ‘ Úت-بسس-ة
بسس-بب السس-ارق(Úي-قصس-د اÛاه-دي-ن – ع-ل-ى
ح -د ق -ول -ه– ال -ذي-ن صس-ع-دوا ا÷ب-ال ون-ح-ت-اج
أامثالك Ùاربتهم ،وحماية فرنسسا““.
فرفضس اÛاهد متعل Óبحالته الصسحية،
لكنهم ظلوا يحاولون معه طيلة أاربعة أاسسابيع،
ل -ك -ن -ه رفضس رفضس -ا ق -اط -ع -ا ،ب -ع -ده -ا ت -ل-ق-ى
اسستدعاء من عند حاكم تبسسة فذهب Ÿقابلته
Ãكتبه ،حيث كان رفقة كاتبه اŸدعو سسي
عمار ،واسستقبله جيدا وصسافحه ﬂاطبا إاياه
وهم واقف Úعند باب اŸكتب  ““ :أانت فارسس
م-وال-ل-ه أاع-ط-ي-ن-ي دفÎك ال-عسس-ك-ري ف-ف-ت-حته
وقال ‹ لقد خرجت برتبة عريف““ ،فنظر ‘
وج- -ه- -ه وسس -أال -ه Ÿاذا ي -ل -بسس السسÎة السس -وداء
اŸطرزة بخيط من الصسوف اأ’بيضس ،وسسأاله
إان ك -ان Áلك ع -م  Ó-ف -رد اÛاه -د ،ق -ائ :Ó-
““ه-ذا م-ا أاع-ط-ت-ن-ي ف-رنسس-ا ،ف-م-ن أاراد ال-ع-م-ل
Ÿدة شسهر عليه دفع  1000فرنك رشسوة ،ومن
أاراد العمل أ’سسبوع Úفعليه دفع  500فرنك““.
فكان رد حاكم تبسسة““ :كيف تتكلم هكذا
والقايد يحبك وقد ذكرك بسسÒة حسسنة وهو
من اختارك من بقية الشسعب““ ،ثم ضسربه على
كتفه وقال له““ :ابني أانا ليسس عندي أاو’د
وأانت Ãثابة ولدي سسأاعطيك  300أالف فرنك
‘ الشسهر ،وفي Óوحديقة وسسيارة وأاعطيك
رتبة عريف أاول مع أامر بخط يدي حتى’ ،
ت -ذهب ل-ل-ق-ت-ال ‘ ا÷ب-ال ،وب-ع-د سس-ت-ة أاشس-ه-ر
سستصسبح نقيب““.
فطلب عمي مسسعود من ا◊اكم أان يعطيه
مدة للتفك ،Òلكن ا◊اكم حاول إاقناعه بعدم

رفضس العرضس أ’نه جيد ،وبحجة أانه يحبه
ويحÎمه وقد اختاره ‘ تنصسيب فرقة قومان،
مثلما فعلت فرنسسا ‘ ا◊رب العاŸية اأ’و،¤
و‘ ك -ل يضس -رب -ه ع -ل -ى ك -ت -ف-ه وي-ق-ول ل-ه ه-ذا
مسس-ت-ق-ب-لك ،وب-ق-ي ع-م-ي مسس-ع-ود مصس-را ع-لى
رأايه وطلب اإ’ذن با◊ديث قائ Óللحاكم ““ :لو
“ن -ح -ن -ي م -ل -ي-ون ف-رنك ‘ الشس-ه-ر ’ ،أاضس-ع
القبعة على رأاسسي““.
ب - -حسسب شس - -ه- -ادة اÛاه- -د ف- -إان ا◊اك- -م
الفرنسسي نزع القبعة من رأاسسه وضسرب بها
فخذه ثم رفع يده وقال““ :يا إا’هي إان الوزير
اأ’ول روبر ’كوسست حاكم ا÷زائر ،يتقاضسى
م- -ل- -ي -ون ف -رنك ‘ الشس -ه -ر““ ،ث -م اسس -ت -دار إا¤
ا◊ائ -ط وظ -ل ي -ف -ك -ر ◊وا‹ خ -مسس دق -ائ -ق
ووضسع القبعة على رأاسسه ،واقÎب من عمي
بن مسسعود وحياه –ية جندي لسسيده ومد يده
إاليه ليصسافحه ثم رفع يده اإ ¤السسماء وقال:
« ابني أانت جزائري حقيقي ولو كان يوجد
عشسر رجال أامثالك أاقسسم أانني لن أابقى ‘
تبسسة  24سساعةÁ ،كنك الذهاب““.
عاد اÛاهد إا ¤مسسقط رأاسسه Ãرسسط،
و أاخذ زوجته من منزل خاله صسالح ،حيث كان
يسسكن وتوجه إا ¤بوخضسرة عند أاخيه سسي
العربي اŸدعو العربي كبيسس ،هناك اختبأا
Ÿدة ثÓثة أاشسهر ،وذات يوم التقى غلوسسي
ده -م -ا ،Êه -ذا اأ’خ Òسس -أال-ه ع-ن غ-ي-اب-ه ،أ’ن
الÈجي الÈاح ‘ كل سسوق ينادي من رأاى
م -ن -ك -م م-و ال-ل-ه ف-ل-ي-خÈه اأن ح-اك-م ت-بسس-ة ق-د
أاعطاه منصسبا ‘ البلدية يأاخذ راتب دون
ع -م -ل ،ل -ك -ن Ÿا أاشس -ي-ع ان-ه صس-ع-د إا ¤ا÷ب-ال
أاعطى اŸنصسب لشسخصس يدعى غنيم ابن علي
بن عمر.
فرد بن مسسعود““ :يا سسي الدهما Êلقد
رفضست عرضس ا◊اكم اŸغري من أاجل –رير
ا÷زائر““ ،موضسحا له أان قطاع الطرق الذين
–دث ع- -ن- -ه -م ه -م إاخ -وان -ن -ا و›اه -دون ‘
ا÷ب -ال ،ي -ق -ات -ل -ون ف -رنسس -ا م -ن أاج -ل –ري -ر
ا÷زائر ،ثم دعاه لÓنضسمام إا ¤صسف الثوار،
وبالفعل ابتداء من سسنة  1955إالتحق رفقة سسي

رابح غلوسسي بالنضسال.

كنت على اتصضال سضري باÛاهدين
بعدها بقي اÛاهد ‘ بوخضسرة ،يصسنع
الفطائر واÿبز مع زوجته ‘ البيت ‘ مقهى
الربيعي ،كما كان يبيع الشسواء ‘ النهار لعمال
اŸنجم وكان على اتصسال سسري باÛاهدين،
وب-ع-د Œن-ي-د اŸدع-و ب-وط-رف-ي-ف ع-ل-ي ال-ذي
سسمي علي بوخضسرة و ع Úمسسؤوو’ عن ا÷هة
بسس -بب م-ع-رف-ت-ه ال-واسس-ع-ة بسس-ك-ان وج-غ-راف-ي-ا
اŸنطقة ،والذي صسادف أانه كان Áتلك Óﬁ
Œاريا فارغا ببوخضسرة ،واسستأاجره ليعمل فيه
وكان يعوضسه شسقيقه اŸدعو العربي كبيسس،
بحيث كان يركب الدراجة حام Óا◊بل الذي
ي -رب -ط ب -ه ال -ذب-ائ-ح وسس-ج-ل اÙل ال-ت-ج-اري
ل-ل-ت-م-وي-ه ،أ’ن-ه ك-ان ي-ذهب ل-ل-ق-اء اÛاهدين
ويدربهم على اسستعمال السسÓح.
‘ هذا الصسدد ،قال عمي بن مسسعود أانه
ع -ن -د ب-دء إاضس-راب ال-ث-م-ان-ي-ة أاي-ام وال-ذي ك-ان
الهدف منه اظهار رغبة الشسعب ‘ ا’سستقÓل
ع -ن ف -رنسس -ا ،ج -اءت-ه م-ع-ل-وم-ات أان اإ’ضس-راب
‚ح فأالقي عليه القبضس ،قائŸ «:Óا جاء سسي
إابراهيم بكاي أ’خذ اŸعلومات عن اإ’ضسراب
اسس -ت -ع-رت داب-ة ك-ان ي-رك-ب-ه-ا ،وح-م-لت ع-ل-ي-ه-ا
زوجتي و‚مة بنت العيد التي كانت مقيمة
عندي وهربت من بوخضسرة ‘ ليلة مقمرة““.
لكن العدو اكتشسف أامري –أاضساف يقول– ،
و’حقته الشساحنات والدبابات لكن بفضسل الله
“كن من النجاة وسسلكت أاحد الطرق ا÷بلية
ال -وع -رة ع Èم -ن-ط-ق-ة ال-ط-اي-ق-ة ث-م وصس-ل اإ¤
م -ن -ط -ق -ة اŸق -ط -وع-ة ،أاي-ن ي-ق-ي-م ع-م-ه و ‘
الصسباح قام العدو بكسسر باب الدكان وتخريب
ﬁل -ه وإات Ó-ف ال -بضس -ائ -ع ال -ت -ي ك -انت ت -ق -در
بحوا‹  1600.00فرنك ،وهنا يقول اÛاهد
ب- -ن مسس -ع -ود أان -ه رفضس ك -ل اإ’غ -راءات ال -ت -ي
قدمتها له اإ’دارة ا’سستعمارية التي حاولت
اسس -ت-م-ال-ت-ه إا ¤صس-ف-ه-ا Ùارب-ة اÛاه-دي-ن،
وناضسل من أاجل –رير الوطن.
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مولودية أ÷زأئر

اسستئناف التحضسÒات للموسسم ا÷ديد –ت قيادة اŸدرب كازوÊ
’طعام Ãدينة
أسستأانف فريق مولودية أ÷زأئر أمسسية أ÷معة –ضسÒأته للموسسم ألكروي ( 2018ـ Ã )2019ركز ألفندقة وأ إ
’بطال
’و ¤بدأية من شسهر جويلية ‘ رأبطة أ أ
ع Úألبنيان بالعاصسمة ،موسسم سسيلعب فيه ألعميد على أربع جبهات أ أ
’ندية ألعربية وألبطولة وألكأاسس ،أ◊صسة أجريت –ت
’فريقية ضسد نادي «تي .بي .مازمبي» ألكونغو‹ وبعدها كأاسس أ أ
أ إ
قيادة أŸدرب ألفرنسسي «برنارد كازو »Êومسساعده «مالك» وسسط تأاكيد برحيل أŸدرب أŸسساعد ألثا« Êرفيق صسايفي» ،ألذي
قّرر توقيف أŸغامرة مع ألعميد كما أنفردت «ألشسعب» به منذ أزيد من أسسبوع.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

ا◊صض - -ة الأو ¤ع - -رفت حضض - -ور 13
لعبا رفقة الطاقم الفني واŸدير
ال -ري -اضض -ي ل -ل -ف -ري -ق «ك-م-ال ق-اسض-ي
السض- - -ع- - -ي - -د» ،ال - -ذي حضض - -ر حصض - -ة
السض- -ت- -ئ -ن -اف وق -دم اŸسض -ت -ق -دمÚ
ا÷دد الثÓثة للطاقم الفني ،ويتعّلق
الأمر باŸهاجم «بن عثمان» القادم
م- -ن ال- -ن -ادي الإف -ري -ق -ي ال -ت -ونسض -ي
وال Ó- -عب السض- -اب- -ق ل- -ف- -ري- -ق وف- -اق
سضطيف اŸتعّدد اŸناصضب «زكرياء
حدوشس»،وا◊ارسس السضابق لأوŸبي
اŸدي -ة «ع -ب -د ال -ق -ادر م-رسض-ل-ي» ‘
انتظار التحاق الظه ÒالأÁن اŸعار
م - -ن ن - -ادي ب - -ارادو Ÿوسض - -م واح - -د
«اإسضÓم عروسس» العائد السضبت من
ال-ع-اصض-م-ة الÈت-غ-ال-ي-ة لشضبونة بعدما
كان معنيا بالÎبصس الأخ Òللمنتخب
الوطني.
وان - - -ط - - -ل- - -قت الأم- - -ور ا÷دي- - -ة ‘
ال - -ت - -حضضÒات ب - -داي - -ة م - -ن الأمسس
Ãعدل حصضت ‘ Úاليوم ،الأو ¤قبل
الإفطار Ãلعب «حجوط» اÙايد
للملعب الأوŸبي  5جويلية والثانية
ب - -ع - -د الإف - -ط - -ار Ãرك- -ز الإط- -ع- -ام
وال -ف-ن-دق-ة ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان اأي-ن ارت-ف-ع
ع -دد ال Ó-ع -ب Úب-ال-ت-ح-اق (درارج-ة،
دمو ،ميباراكو ،بن دبكة واآخرون).
وسض-ي-ع-م-ل الÓ-ع-ب-ون وال-طاقم الفني
ط -ي -ل -ة الأسض -ب-وع اإ ¤غ-اي-ة اÿم-يسس
الذي سضيسضّرح فيه «كازو »Êلعبيه
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-ذوي-ه-م قصض-د الح-ت-فال
معهم بعيد الفطر اŸبارك على اأن
يعودوا للعمل بنفسس اŸركز بداية

من الثن Úقبل التنقل بعدها اإ¤
مدينة «فيشضي» الفرنسضية للدخول ‘
الÎبصس الإعدادي للموسضم ا÷ديد.
وم- -ن اŸق- -رر ،اأن ي -حسض -م ال -ط -اق -م
ال -ف -ن -ي واŸدي -ر ال -ري -اضض-ي اأمسض-ي-ة
ال -ي -وم ‘ قضض -ي -ة Œدي -د ال Ó-ع -بÚ
(ب- -وه- -ن- -ة وق- -راوي) ،ول -و اأن الأخÒ
يلقى الإجماع وŒديده ‘ الفريق

ي -ب -ق -ى مسض -األ -ة وقت ل Ó-ت-ف-اق ح-ول
الأجرة الشضهرية ،اإل اأن الأول سضيعاد
النظر ‘ قضضيته بعدما كان يريد
الطاقم الفني التخلي عن خدماته
بسضبب عدم تقبل اŸدرب للطريقة
ال -ت-ي اح-ت-ج ب-ه-ا الÓ-عب ع-ل-ى ع-دم
اإشض - -راك - -ه ‘ اŸواج - -ه - -ات الأخÒة
للعميد اŸوسضم الفارط بعد عودته

من الإصضابة ،كما سضيتم الفصضل ‘
قضض -ي -ة اŸت -وسض -ط اŸي -دان «هشض-ام
شضريف الوزا ،»Êببقائه ‘ الفريق اأو
ال -ت -خ -ل-ي ع-ن خ-دم-ات-ه ب-ع-دم-ا قّ-رر
«كازو »Êتسضريحه ،وسضيتم النظر ‘
قضضية اŸهاجم «بالغ» الذي يطالب
ب -اأوراق تسض -ري -ح -ه ب -ع -دم -ا ط -ال-ب-ت-ه
الإدارة ب-ت-خ-ف-يضس اأج-رت-ه الشض-هرية،
خصضوصضا اأن لديه عرضس مغري من
م - -ول - -ودي- -ة وه- -ران ‘ ،ح Úات- -ف- -ق
«ق- -اسض- -ي السض- -ع -ي -د» م -ع «اإب -راه -ي -م
شضاوشس» مناج« Òتبي» على بقائه
دون تخفيضس اأجرته الشضهرية ،حيث
وضض - -ع «شض - -اوشس» ال - -ن - -ق - -اط ع- -ل- -ى
ا◊روف م -ع اإدارة اŸول -ودي -ة ال -ت-ي
ك- -انت ت -ري -د م -ق -ايضض -ت -ه ب -ال -ظ -هÒ
الأيسضر لفريق اإ–اد بلعباسس «نبيل
لعمارة».
ه - -ذا وفصض - -ل اŸدي - -ر ال - -ري - -اضض- -ي
للمولودية ‘ قضضية صضانع الألعاب
«ب- - -ورد »Ëع - -ل - -ى اأن يشضÎي ورق - -ة
تسضريحه من اإدارة شضبيبة السضاورة،
‘ ح Úاأن «فريد ا »‹ÓŸيقÎب
اأك Ìمن العميد بعد غياب عروضس
اأجنبية جدية لنتدابه ‘ اÒŸكاتو
ا◊ا‹ وع- -دم اق -ت -ن -اع اإدارة ب -ارادو
ب-ع-روضس ال-ف-رق ال-ب-ل-ج-ي-ك-ية ،وسضيتم
ال -ت -ع -اق -د م -ع الÓ-ع-ب Úق-ب-ل ن-ه-اي-ة
الأسضبوع ا÷اري ‘ ،ح Úاأن «قاسضي
السض -ع -ي -د»  ⁄ي -ج -د ظ-هÒا اأيسض-ر ‘
السض -وق وي -ت -ج -ه ن -ح -و الإب -ق-اء ع-ل-ى
«ب -وÿوة» والع -ت -م-اد ع-ل-ي-ه ك-ظ-هÒ
اأيسضر مثلما كان عليه الأمر ح Úكان
لع - - -ب- - -ا ‘ اإ–اد ا◊راشس ،ل- - -ك- - -ن
سضيلقى منافسضة شضديدة من «قراوي»
و»حدوشس».

تصسفيات كأاسس أفريقيا لكرة ألقدم ألنسسوية:
أليــــــــــــــــوم :إأثيوبيــــــــــــــا ـ أ÷زأئـــــــــــــــــــر

اŸنتخب الوطني على بعد ( )٩٠دقيقة من كسسب تأاشسÒة التأاهل
يطمح اŸنتخب الوطني النسضوي
ل - -ك - -رة ال - -ق - -دم اإ– ¤ق - -ي - -ق ا‚از
واق -ت-ط-اع ت-اأشضÒة اŸرور ل-ن-ه-ائ-ي-ات
كاأسس افريقيا لÓأ·  2018 -اŸقررة
بغانا ،عندما يحل ضضيفا اليوم الأحد
ع -ل -ى ن-ظÒه الث-ي-وب-ي ب-اأديسس اب-اب-ا
(سض- -ا 00ر 16ب -ال -ت-وق-يت اÙل-ي /
00ر 14ب-ت-وق-يت ا÷زائ-ر)◊ ،سض-اب
اي- - -اب ال - -دور ال - -ث - -ا Êوالأخ Òم - -ن
التصضفيات.
وكان اŸنتخب الوطني قد فاز ‘
ل -ق -اء ال -ذه-اب ( )1-3ال - -ذي ج- -رت
وقائعه يوم الأربعاء الفارط Ãلعب 5
جويلية ،وسضتكون لعبات اŸنتخب
ا÷زائري اأمام حتمية ا◊فاظ على
ال-ن-ت-ي-ج-ة الي-ج-اب-ي-ة اŸسضجلة داخل
الديار باعتبار اأن لقاء العودة سضيكون

مولودية قسسنطينة:

ا◊ارسس السسابق عبد
السسÓم بÓم ‘ ذمة الله
تو‘ حارسس اŸرمى السضابق Ÿولودية
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ‘ السض-ت-ي-ن-ي-ات
والسض -ب -ع -ي-ن-ي-ات ،ع-ب-د السضÓ-م بÓ-م ،ي-وم
ا÷م-ع-ة ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ع-ن ع-م-ر ناهز 72
سضنة على إاثر سضكتة قلبية ،حسضب ما علم
أامسس السضبت من عائلة الفقيد.
ويعت Èعبد السضÓم بÓم من ب Úأافضضل
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن صض -ن -ع-وا أا›اد ف-ري-ق
م -ول -ودي -ة قسض -ن -ط -ي -ن -ة ‘ السض -ت -ي -ن -ي-ات
والسض -ب -ع -ي -ن -ي -ات رف -ق-ة ف-ن-دي وك-روك-رو
وخ -اي -ن وق -م -وح ال -ذي -ن سض -ج -ل -وا ت-اري-خ
ال -ن -ادي ب-أاح-رف م-ن ذهب وه-و ال-ف-ري-ق
ال- -ذي قضض- -ى ال- -راح -ل ‘ صض -ف -وف -ه ك -ل
مشض- -واره ال- -ك- -روي م -ن -ذ أان ك -ان ضض -م -ن
الفئات الصضغرى إا ¤غاية األكابر.
وقد حقق الفقيد ‘ اŸوسضم الكروي
 1974 - 1973مركز الوصضافة مع فريق
القلب وكان ضضمن الفريق الذي نشضط
ن -ه -ائ-ي ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ك-ح-ارسس ث-اÊ
وان- -ه- -زم أام- -ام م -ول -ودي -ة وه -ران وأام -ام
مولودية ا÷زائر عامي .1976 - 1975
وبعد نهاية مشضواره كÓعب اهتم عبد
السضÓم بÓم بتكوين الشضباب حبا ‘ كرة
ال -ق -دم وسض -اه -م ‘ ب -روز م-واهب شض-اب-ة
وكان يشضهد له بأاخÓقه العالية.

‘ غ- -اي -ة الصض -ع -وب -ة ن -ظ -را ل -ع -ام -ل
الصض -ي -ام وال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة ،اأم-ام
تشضكيلة اثيوبية مدعمة بجماهÒها.
وصض ّ-رح م -درب ‘‘اÿضض -ر‘‘ ع -زال-دي-ن
شض - -ي - -ح‘‘ :ل ‰ت- -لك ال- -وقت ال- -ك- -ا‘
للتحضض ،Òولهذا سضÔكز عملنا على
ا÷انب النفسضي ،مع –ضض Òخطة
ل- -عب ل- -ت -ف -ادي ت -ل -ق -ي الأه -داف ‘
اإث -ي-وب-ي-ا .سض-ن-ح-اول ت-ك-رار سض-ي-ن-اري-و
 ،2016ع -ن -دم -ا اأقصض -ي-ن-ا اإث-ي-وب-ي-ا ‘
الدور التصضفوي الأول ،لدينا لعبات
شض -ج -اع -ات ل -ت -ح -ق -ي-ق ه-ذا ال-ه-دف
وال -ع -ودة ب-ب-ط-اق-ة ال-ت-اأه-ل اإ ¤ك-اأسس
اإفريقيا».
وسض- -ي -ك -ون ل -ل -م -درب شض -ي -ح ف -رصض -ة
العتماد على لعبات Áتلكن اÈÿة
ال Ó-زم -ة ‘ م -ث -ل ه -ذه اŸواج-ه-ات
على غرار اŸهاجمة بوها Êبن زيان
نعيمة.

من جهتها ،قالت زيراي سضيÓماويت
مدربة اŸنتخب الإثيوبي‘‘ :بالرغم
م -ن خسض -ارة ل -ق -اء ال -ذه -اب اإل اأن-ن-ا
متفائلون بتحقيق نتيجة اإيجابية ‘
ملعبنا تسضمح لنا بنيل تاأشضÒة التاأهل

اإ ¤كاأسس اإفريقيا».
وسض -ي-دي-ر ه-ذا ال-ل-ق-اء ط-اق-م –ك-ي-م
ب-ق-ي-ادة ال-ت-ونسض-ي-ة درسض-اف غ-ن-واتي،
Ãسض -اع-دة م-واط-ن-ت-ه-ا ع-ف-ي-ن-ة ه-دى
واŸصضرية منى ﬁمود عطاء الله.

على خلفية إأتهامه با◊صسول على رشسوة

إاسستقال ـ ـة رئ ـ ـيسس اإل– ـ ـاد الغـ ـا Êلك ـ ـرة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـدم

أعلن رئيسس أ’–اد ألغا Êلكرة ألقدم ،كويسسي نيانتاكي ،أسستقالته من منصسبه يوم أ÷معة
وذلك على خلفية أتهامه بتلقي رشسوة وألتي تعت Èأنتهاكا Ÿيثاق أخÓقيات أŸؤوسسسسة.
ق-ال ن-ي-ان-ت-اك-ي ‘ بÓ-غ« :ع-قب اج-ت-م-اع م-ع ال-ل-ج-ن-ة
التنفيذية بعد ظهر يوم (ا÷معة) قررت السضتقالة
من رئاسضة ال–اد الغا Êلكرة القدم».
وظهر نيانتاكي ،الذي يرأاسس ال–اد الغا Êللعبة منذ
 2005وانتخب عضضوا ‘ ›لسس الفيفا ‘ سضبتمÈ

 ‘ ،2016فيلم داخل غرفة ‘ أاحد الفنادق وهو
يتلقى رشضوة قيمتها  65أالف دولر من رجل أاعمال
يفÎضس أانه يسضعى لرعاية البطولة الغانية.
وأاعلن ال–اد الدو‹ لكرة القدم (الفيفا) ،أانه يحقق
مع نيانتاكي مع إايقافه Ÿدة  90يوما بشضكل مؤوقت.

–ويÓت

الريال يسسعى مرة أاخرى إا ¤جلب ا◊ارسس دي خيا
يسض -ع -ى ري -ال م -دري -د اإلسض -ب -اÊ
ل -ل -ت -ع -اق -د م -ع داف -ي -د دي خ-ي-ا،
ح -ارسس م-رم-ى ف-ري-ق م-انشضسضÎ
يونايتد اإل‚ليزي ،خÓل فÎة
النتقالت الصضيفية.
وأاكدت شضبكة «سضكاي سضبورتسس»
أان ال -ف -ري -ق اŸل -ك -ي يسض -ت -ه-دف
ال -ت -ع -اق -د م-ع ح-ارسس اŸن-ت-خب
اإلسض- -ب -ا ،Êل -ي -ح -ل ﬁل ك -ي -ل -ور
ن - -اف- -اسس ،ح- -ارسس ال- -ف- -ري- -ق ‘
الوقت ا◊ا‹.
م- -ن ج- -ان -ب -ه -ا ق -الت صض -ح -ي -ف -ة
«موندو ديبورتيفو» ،أان هذه هي

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

اŸرة الرابعة التي يسضعى فيها
ال -ن -ادي اŸل -ك -ي لضض-م دي خ-ي-ا،
ب - -ع - -دم - -ا فشض - -ل ‘ ذلك خÓ- -ل
السضنوات اŸاضضية.
وأاوضضحت أان مانشضتسضر يونايتد
لن يفرط ‘ خدمات حارسضه،
بعد اŸسضتوى الرائع الذي ظهر
به خÓل اŸواسضم اŸاضضية مع
الشضياط Úا◊مر.
وذك- -رت أان الÈازي- -ل- -ي أال -يسض -ون
ب -اك ،Òح -ارسس روم -ا اإلي -ط-ا‹،
هو البديل ،لو فشضل النادي ‘
التعاقد مع دي خيا.

العدد
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إادارة مولودية وهران تنجح ‘ الظفر
بخدم ـ ـ ـ ـ ـات ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس عسسل ـ ـ ـ ـ ـ ـة
رسّسم مليك عسسلة أنضسمامه إأ ¤مولودية وهرأن بعد أن أتفق مع إأدأرة
ألفريق على كافة بنود ألعقد ألذي سسÒبطه مع «أ◊مرأوة» Ÿوسسم ،Úحيث
يطمح أ◊ارسس ألسسابق «للكناري» ألعودة أ ¤ألوأجهة من جديد.

عمار حميسسي
Œ ⁄د إادارة الرئيسس أاحمد بلحاج صضعوبات كبÒة
‘ إاق -ن -اع عسض -ل-ة ب-النضض-م-ام إا ¤م-ول-ودي-ة وه-ران
بالنظر ا ¤غياب العروضس اŸميزة ‘ ظلّ اكتفاء
األندية اŸعروفة Ãنافسضتها على اللقب با◊راسس
الذين “تلكهم.
كما زاد اŸشضروع الرياضضي الذي ينوي اŸدرب
اŸغ -رب -ي ب -ادو ال-زاك-ي تسض-طÒه خÓ-ل اŸوسض-مÚ
اŸقبل Úمن رغبة ا◊ارسس ‘ خوضس هذا التحدي
ا÷ديد بالنظر لرغبته ‘ بعث مسضÒته الكروية
من جديد.
ويعد عسضلة ثامن لعب ينضضم للفريق خÓل فÎة
الن -ت -ق-الت الصض-ي-ف-ي-ة ب-ع-د ك-ل م-ن م-ع-زوزي ،ايت
واعمر ،بدبودة ،خوالد ،بوعزة ،يطو وكناشس.
وكانت إادارة «ا◊مراوة» تنوي التعاقد مع ا◊ارسس
شض-اوشض-ي ل-ك-ن ت-راج-ع شض-ع-ب-ي-ت-ه ب-ع-د اÿط-أا الفادح
الذي ارتكبه مع اŸنتخب خÓل اŸواجهة الودية
أامام الرأاسس األخضضر جعل الرئيسس احمد بلحاج
يصض -رف ال -ن -ظ -ر ع -ن ال -ت-ع-اق-د م-ع-ه ب-ال-تشض-اور م-ع
اŸدرب بادو الزاكي.

بن عبد ألله مدربا ◊رأسس أŸرمى

اقÎب ا◊ارسس الدو‹ السضابق عبد السضÓم بن عبد
ال -ل -ه م -ن ت -و‹ مسض -ؤوول -ي -ة ت -دريب ح -راسس م-رم-ى
م- -ول- -ودي -ة وه -ران ب -ع -د م -غ -ادرة م -درب ا◊راسس
السضابق الياسس بن حاحة الذي شضغل هذا اŸنصضب
خÓل اŸوسضم اŸاضضي.
وف ّضض -ل ب -ن ح-اح-ة خ-وضس Œرب-ة ج-دي-دة سض-ت-ك-ون
بنسضبة كبÒة ‘ ا–اد العاصضمة التي اقÎبت من
التعاقد معه لتو‹ هذه اŸأامورية ‘ ا÷هاز الفني
–Óاد.
ا÷ديد ل إ
وج -اء ت -رشض -ي -ح ب -ن ع-ب-د ال-ل-ه ل-ت-و‹ ه-ذا اŸنصضب
بتزكية من اŸدرب بادو الزاكي الذي يعرفه جيدا
بحكم أانه لعب ‘ البطولة اŸغربية من بوابة الوداد
البيضضاوي.

’نضسمام للفريق
يطو يوأفق على أ إ

من جهته منح نسضيم يطو الÓعب السضابق لشضبيبة
القبائل موافقته النهائية لرئيسس مولودية وهران

بلحاج احمد من أاجل النضضمام للفريق خÓل فÎة
النتقالت الصضيفية بعد نهاية عقده مع «الكناري».
وكان يطو مطلوبا من عدة أاندية ،إال أان إادارة
«ا◊م- -راوة» ع- -رفت ك- -ي- -ف ت- -ق- -ن -ع -ه دون نسض -ي -ان
اŸشض -روع ال -ري -اضض -ي ل -ل-م-درب ب-ادو ال-زاك-ي ال-ذي
شض -ج -ع ال Ó-عب ع -ل -ى خ -وضس ال -ت-ج-رب-ة م-ع ف-ري-ق
عاصضمة الغرب ا÷زائري.

’نصسار متفائلون بتحقيق نتائج
أ أ
أفضسل

نزلت التعاقدات ا÷ديدة Ÿولودية وهران بردا
وسضÓما على األنصضار الذي اسضتبشضروا بالنظر ا¤
قيمة األسضماء التي التحقت بالفريق بداية
باŸدرب مرورا إا ¤الÓعب Úوهو ما جعلهم
متفائل Úبتحقيق نتائج جيدة خÓل اŸوسضم
اŸقبل.
وكان الفريق قد ضضّم عدة أاسضماء ‡يزة تركت
بصضمتها ‘ األندية التي لعبت لها كما انهم ايضضا
لعبون معروف عنهم النضضباط الكب Òوهو ما
سضيجعل الفريق يحضضر ‘ ظروف جيدة للموسضم
اŸقبل.

شسبيبة بجاية

مسساهمو الشسركة الرياضسية يؤوكدون قرار
التـ ـنازل عـ ـ ـ ـ ـ ـن أاسسهمهـ ـ ـم والسستقالـ ـة
أاع- -رب مسض -اه -م -و الشض -رك -ة
ال-ري-اضض-ي-ة لشض-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،ع-ن
ت -أاك -ي -ده -م ل -ق -رار ال -ت-ن-ازل ع-ن
أاسضهمهم لفائدة النادي الهاوي
والسضتقالة ،وهذا رّدا على قرار
ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة السض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
للنادي الهاوي ،اŸنعقدة سضهرة
األرب- -ع- -اء اŸاضض- -ي ،ب- -ال- -ق -اع -ة
الشض- - -رف- - -ي - -ة Ÿل - -عب ال - -وح - -دة
اŸغ -ارب -ي -ة ،وال -ق -اضض -ي ب-رفضس
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ازل ب-ح-ج-ة الّ-دي-ون
الكثÒة التي يعا Êمنها الفريق
البجاوي.

ق - -رار اŸسض- -اه- -م Úج- -اء ب- -ع- -د
اسض -ت -ق -ال -ة ال -رئ -يسس ط -ي-اب م-ن
م -نصض -ب-ه ،وه-و ال-ق-رار ال-ذي زاد
األم-ور ت-ع-ق-ي-دا ،وأادخ-ل ال-ف-ريق
‘ نفق مظلم ،حيث بالرغم من
ع -ق -د ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة إال أان
اŸسض -اه -م Úي -رون أان -ه -ا ج -رت
بطريقة غ Òقانونية ،كونها ⁄
تبلغ النصضاب القانو.Ê
ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ ال- -وقت ال -ذي
تسض-ع-ى ب-عضس ا÷ه-ات ال-ف-اع-ل-ة،
من أاجل إاقناع الرئيسس بوعÓم
طياب العودة من أاجل مصضلحة
الشضبيبة ،وبالتا‹ التفرغ للموسضم
الكروي القادم وضضمان انطÓقة

موفقة ،سضيما وأان ا÷ميع يطمح
إا– ¤ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة بعد
اإلخفاق الذي مني به الفريق
اŸوسضم اŸاضضي.
و‘ سض - -ي - -اق م - -تصض- -ل ،ي- -ع- -ت- -زم
اŸدرب م- -ن Òزغ- -دود م- -غ -ادرة
الفريق ،بعد عدم تلقي أايّ دعوة
م - -ن أاج - -ل Œدي- -د ع- -ق- -ده م- -ع
الشض -ب -ي -ب -ة ،و‘ اŸق -اب -ل ت -ل -ق-ى
عروضضا من طرف خمسضة فرق
ت- -نشض- -ط ‘ ال- -راب- -ط- -ت Úاألو¤
والثانية.

بجاية :بن النوي توهامي

بعد موسسم ‡يز بلوهافر

نادي نانت مهتم بخدمات زين الدين فرحات

دخل ألدو‹ أ÷زأئري لنادي لوهافر
(ألرأبطة ألثانية ألفرنسسية) ،زين ألدين
فرحات ضسمن أهتمامات نادي نانت
’و ¤ألفرنسسية)– ،سسبا
(ألرأبطة أ أ
للموسسم ألقادم ،حسسب ما نشسرته أمسس
ألسسبت ألصسحافة أÙلية.
وحسضب نفسس اŸصضدر ،فإان نادي نانت يرغب ‘
تقد Ëعرضس بقيمة  5مÓي Úأاورو ÿطف الÓعب
السضابق إل–اد ا÷زائر.
وكان ا÷ناح ا÷زائري قد أانهى اŸوسضم الفارط
‘ اŸرتبة األو ¤ألحسضن اŸمررين ‘ الرابطة
ال-ث-انية بـ“ 20ري- - -رة ‘  35ل-ق-اء خ-اضض-ه ب-أالوان
لوهافر الذي ضضيع ‘ الـ 20من شضهر مايو الفارط
فرصضة الصضعود إا ¤الدرجة األو ¤بعد انهزامه
أامام نادي أاجاكسضيو ‘ نصضف النهائي من دورة

اللقب.
وكان فرحات ( 24ربيعا) قد التحق بعميد األندية
الفرنسضية ‘  ،2016حيث أامضضى معه على عقد
Ÿدة ثÓث سضنوات قادما من ا–اد ا÷زائر.

كأاسس أ÷زأئر لكرة ألسسلة (رجال):

تتويـ ـ ـ ـج اÛم ـ ـ ـ ـ ـع البـ ـ ـ ـÎو‹ باللقـ ـ ـ ـ ـ ـب
تّوج فريق اÛمع الرياضضي البÎو‹ بكأاسس ا÷زائر لكرة السضلة (أاكابر) بعد فوزه على ا–اد سضطيف
بنتيجة ( ،)56 - 75الشضوط األول ( ‘ )22-37نهائي نسضخة « ،»2018 - 2017الذي جمع بينهما ليلة
ا÷معة إا ¤السضبت بقاعة حرشضة حسضان (ا÷زائر).
ويعت Èهذا الفوز التاسضع عشضر والثامن على التوا‹ للمجمع البÎو‹ الذي يجمع أايضضا ب Úالبطولة
والكأاسس للموسضم اÿامسس تواليا .من جهته سضجل ا–اد سضطيف هزÁته الثالثة ‘ نهائي الكأاسس أامام
اÛمع البÎو‹ بعد نسضختي  )67-63( 2016و.)62-52( 2017

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ ١0ج - - - -وان  :١٩٢٧ت -أاسش -يسس ف-ي-درال-ي-ة
اŸنتخب Úبرئاسشة الدكتور «بن التهامي».
^  ١0ج -وان  :١٩6١ال -وف -د ا÷زائ-ري ‘
لج- -راءات
إاي - -ف - -ي- -ان ي- -ع- -رضس ج- -م- -ل- -ة م- -ن ا إ
والتوضشيحات رّدا على اŸقÎحات الفرنسشية بششأان
السشيادة الوطنية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لحد ٢5رمضشان  ١٤3٩هـ الموافق لـ  ١0جوان  ٢0١8م
ا أ
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توقيف مهرب Úاثن Úوحجز حوا‹  3قناط Òمن الكيف ومواد غذائية
””الششعب”” ‘ أإط- - - -ار ﬁارب - - -ة
ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،أوقفت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس أل -وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي
وعناصصر ألدرك ألوطني أول أمسس
بتلمسصان مهرب 02 Úوحجزت سصيارة
ن -ف -ع -ي -ة ﬁم -ل-ة بـ( )240ك -ل-ي-وغ-رأم
و( )790غ -رأم م -ن أل -ك -ي-ف أŸع-ال-ج.
كما حجزت مفرزة للجيشس ألوطني
ألشصعبي شصاحنة ﬁملة ب ـ( )06طن
من أŸوأد ألغذأئية بع Úڤزأم ،من
جهة أخرى ،أوقفت مفارز للجيشس
أل -وط -ن -ي ألشص-ع-ب-ي وع-ن-اصص-ر أل-درك
أل-وط-ني ( )28م -ه -اج-رأً غ Òشص-رعً-ي
م- -ن ج -نسص -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن
تلمسصان وورڤلة.

لسشاسشي والقاعدي اŸششÎك
بعد  3سشنوات من التكوين ا أ

الدفعة  51لضصباط الدرك الوطني تؤودي اليمÃ Úجلسس قضصاء العاصصمة

””الششعب”” قامت أمسس ألدفعة ألوأحدة
وأÿمسص )51( Úلضصباط ألدرك ألوطني بأادأء
أليمÃ ،Úجلسس قضصاء أ÷زأئر ألعاصصمة ،بعد
إأ“ام فÎة تكوين دأمت ( )02سصنت ،Úمنها
سص - -ن- -ة وأح- -دة ( )01ب -اأ’ك -ادÁي -ة أل-عسص-ك-ري-ة
لشصرشصال ،أين تلقوأ تكوينا أسصاسصيا وقاعديا

Œدر أإ’شصارة أن هذه ألدفعة من ألضصباط
ألشصباب ،ألتي تتكون من ( )66ضصابطا وطالبا
ضصابطا أنهوأ تكوينهم باŸدرسصة بالنجاح ‘
أ’متحان ألنهائي ألذي أشصرفت عليه ÷نة
ﬂت-ل-ط-ة ت-ت-ك-ون م-ن ضص-ب-اط أل-درك أل-وط-ني
وقضصاة.

...وتخرج الدفعة  58للدرك الوطني بسشطيف

 1558دركيا يؤودون اليمŸ Úمارسصة الشصرطة القضصائية
أادى ،أامسس السش - - - - -بتÃ ،ق- - - - -ر ›لسس
قضش -اء سش-ط-ي-ف ،أاف-راد ال-درك ال-وط-ن-ي
اŸت-خ-رج-ون م-ن م-درسش-ة ضش-باط الصشف
خ-ب-اب-ة ع-ب-د ال-وه-اب بسش-ط-يف ‘ ،اطار
ال -دف -ع-ة  58ال -ي-م Úال-ق-ان-ون-ي-ة ،ق-ب-ل
مباششرة اŸهام كرقباء ‘ الدرك الوطني
وأاعوان للششرطة القضشائية.
وتتكون ألدفعة أŸتخرجة من  1558دركيا
رقيبا تلقوأ تكويا ميدأنيا ونظريا Ÿدة سصنت،Ú

وكانت ألسصنة أأ’وÃ 2017 / 2016 ¤درسصتي
أل -درك أل -وط -ن -ي Ãدأوروشس بسص-وق أه-رأسس،
وم -ل -ي -ان -ة ب -ع Úأل-دف-ل-ى’ ،ك-تسص-اب أŸع-ارف
أل -عسص -ك-ري-ة وأخÓ-ق-ه-ا ،وك-ذأ ت-ك-وي-ن م-ي-دأÊ
قاعدي ،أما ألسصنة ألثانية ألتي كانت بعنوأن
 ،2018 / 2017ف- -ق -د “ت Ãدرسص -ة أل -درك
أل-وط-ن-ي بسص-ط-ي-ف ،ح-يث ت-ل-ق-ى أŸت-خ-رجون
أŸع -ارف أل -ق-ان-ون-ي-ة وأإ’دأري-ة ألÓ-زم-ة أل-ت-ي
تسصمح لهم بأادأء مهامهم ‘ ألشصرطة ألقضصائية

لوضشاع مزرية با÷امعة والعميد يتدخل
أاششارت ان ا أ

منظمات طÓبية تشصل حركة  05كليات بالقطب
ا÷ديد بتلمسصان

كمحقق– ،Úت أشصرأف ضصباط ألنيابة ،طبقا
أ’ح- -ك- -ام ق -ان -ون أ’ج -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة ،وم -ا
يخوله للدرك ألوطني من مهام ‘ ألشصرطة
ألقضصائية Ùاربة أ÷رÁة وألتحقيق فيها
وتقد ËأŸتورط Úأمام ألعدألة ،إأضصافة إأ¤
م-ه-ام أخ-رى ل-ل-م-ت-خ-رج ،Úت-ت-ع-ل-ق ب-الشص-رط-ة
أإ’دأرية وأ’قتصصادية وألعسصكرية وشصرطة أمن
أŸرور.

سسطيف :نورالدين بوطغان

أاقدمت نهار أاول أامسس  05تنظيمات
طÓبية بجامعة تلمسشان مدعمة Ãئات
الطلبة والطالبات على غلق كل منافذ
ال- -ق- -طب ا÷ام- -ع- -ي ا÷دي- -د Ãنصش -ورة
وششل ا◊ركة بـ 05كليات يحتويها ذات
ال -ق -طب اح -ت -ج -اج -ا ع -ل-ى م-ا وصش-ف-وه ‘
بيانهم اŸششÎك بالوضشعية اŸزرية التي
ي -ع -يشش -ه -ا ال-ط-الب ا÷ام-ع-ي ،ك-م-ا ك-ال-وا
Óسش -ات -ذة وإادارة ال -ك-ل-ي-ات ج-م-ل-ة م-ن
ل -أ
التهم كالديكتاتورية والغطرسشة‘ ...
البيان الذي وجه لكافة السشلطات.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

هذه أŸنظمات ألتي سصبق لها أن حملت
’سصبوع أŸاضصي
تهديدأ بالتصصعيد خÓل أ أ
أح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى م-ا ع-رف-ت-ه ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم

تسصبب حريق شصب أول أمسس على مسصتوى
م -ن -ط -ق -ة ألصص -ف -ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سص-ي-ق-وسس شص-م-ال
عاصصمة و’ية أم ألبوأقي ‘ ،إأتÓف أك Ìمن
 11ه -ك -ت -ارأ م -ن أل -زرع أل -ق -ائ-م م-ن أل-ق-م-ح
وألشصع Òألتابع أ’حد أÿوأصس هناك .وعلى
أث-ر ذلك ت-دخ-لت أل-وح-دة أل-ث-ان-وي-ة ل-ل-ح-م-اية
أŸدن -ي -ة ل -دأئ -رة ي -اب -وسس وأخ-م-دت أ◊ري-ق
ألذي كاد أن يتسصبب ‘ إأتÓف أŸسصاحات
أÛاورة من ألزرع ألقائم من ألقمح وألشصعÒ
لو’ سصرعة ألتدخل ،مصصالح أأ’من أıتصصة
إأقليميا باشصرت –رياتها لتحديد أسصباب هذأ
أ◊ريق.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

france prix 1

 47قضصية وتوقيف  79شصخصصا واıدرات ‘ مقدمة القضصايا

نشصط بن ناصصر عبد ألله
رئيسس أمن و’ية بجاية ،ندوة
صص- -ح- -ف- -ي -ة Ãق -ر أŸدي -ري -ة
أل- -و’ئ- -ي -ة وب -حضص -ور رؤوسص -اء
أŸصصالح ” ،خÓلها عرضس
أ◊صص- -ي- -ل- -ة أÿاصص -ة بشص -ه -ر
رمضص-ان ،ل-نشص-اط-ات ﬂت-ل-ف
مصص -ال -ح ج-ه-از أأ’م-ن .ح-يث
” تخصصيصس 1091عون أمن
ّ
م -ن ﬂت -ل -ف أل-رتب لضص-م-ان
سص Ó- -م- -ة وأم- -ن أŸوأط- -ن،Ú
وتسصجيل  47قضصية وإأيقاف
 79متهما ‘ عديد ألقضصايا
ومنها ،أŸتاجرة باıدرأت
” حجز  3كيلوغرأم
حيث ّ
700غرأم من ألقنب ألهندي.
وأضصاف بن ناصصر أنه ”ّ
يوم أ’ثن Úألفارط ،توقيف
شص - -ب- -ك- -ة م- -ت- -ك- -ون- -ة م- -ن 18
شص -خصص -ا ‘ ،م -دي -ن -ة ب-ج-اي-ة
وإأغ- -رم ب- -ت- -ه- -م- -ة أŸت -اج -رة
ب- - - - - - - - -اıدرأت ،وّ” إأ‚از
أإ’جرأءأت ألقضصائية وأحيل
أل-ف-اع-ل-ون أم-ام أل-ع-دأل-ة وّ”
إأي - -دأع 14شص- -خصص -ا ،ك -م -ا ّ”
ح -ج -ز  1077ك-ي-ل-وغ-رأم من
أل -ل-ح-وم و 59ك-ي-ل-وغ-رأم من
أل - -ف - -وأك - -ه ،وّ” إأي- -ق- -اف 40
شص-خصص-ا ب-ت-ه-م-ة ف-ت-ح ح-انات
ألقمار.
رئيسس أمن بجاية تطرق
ك - -ذلك ،أıط - -ط أأ’م- -ن- -ي
أŸسصطر من طرف مصصا◊ه،
بهدف ضصمان ألسص Òأ◊سصن
ل Ó- -م - -ت - -ح - -ان - -ات ح - -يث ّ”
تخصصيصس  656عون أمن على
مسص-ت-وى  204م-رك-ز أمتحان
بÎأب ألو’ية ،وفيما يخصس
م- - -وسص- - -م أ’صص- - -ط - -ي - -اف ّ”
ت- -خصص- -يصس ﬂط -ط أم -ن -ي،
يتضصمن تسصخ 200 Òشصرطي
موزع Úعلى خمسصة شصوأطئ

أل -دك -ت -ور أل -ت -ي -ج-ا Êه-دأم ،ب-ع-دم-ا
أنحرفت ألشصاحنة ألتي كان يقودها
ل -ن -ق -ل أŸوأد أل -ط -اق-وي-ة Ùط-ات
خ-دم-ات ت-وزي-ع أل-وق-ود ب-اŸن-ط-ق-ة،
م -ن ج -انب آأخ -ر ف -ت -حت أŸصص -ال -ح
أأ’م-ن-ي-ة أıتصص-ة– ،ق-ي-ق Ÿعرفة
مÓبسصات هذأ أ◊ادث أŸميت.

النÒان تأاتي على أاكÌ
من  11هكتارا من الزرع

22°

تخصصيصس  656عون أامن على مسصتوى  204مركز امتحان

وفاة ثÓثيني واŸصصالح األمنية تفتح –قيقا ‘ مÓبسصات ا◊ادث

ششهدتها منطقة سشيقوسس بأام البواقي

’سصÓمية نفذت تهديدأتها صصبيحة أول
أإ
أمسس أÿميسس وخرجت ببيان ‡ضصي من
قبل ألرأبطة ألوطنية للطلبة أ÷زأئري،Ú
أŸنظمة ألوطنية للطلبة ،أŸنظمة ألوطنية
للتضصامن ألطÓبي أ◊ركة ألوطنية للطلبة
أ÷زأئ- -ري ÚوŒم- -ع أل- -ط -ل -ب -ة أ÷زأئ -ريÚ
’حرأر أكدوأ فيه مشصاكل ألطالب وسصوء
أأ
أل-ت-ن-ق-ي-ط وح-رم-ان-ه-م م-ن ح-ق أ’طÓ-ع ع-لى
أأ’ورأق زيادة على Œاوزأت كÈى ‘ أ÷انب
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة م-ا خ-لق لهم ضصغطا
كبÒأ ،هذأ وأمام هذأ ألوضصع تدخل عميد
جامعة تلمسصان جعفور رفقة كبار ألدكاترة
بالقسصم وفتح حوأرأ مع ألطلبة و‡ثليهم
من أجل حل أ’شصكال و” أ’تفاق على لقاء
فاصصل أمسس ألسصبت Ãقر ألعمادة Ÿناقشصة
أŸشصاكل وأقÎأح حلولها.

 20°ا÷زائر

 22°وهران

23°

–سشبا لمتحانات نهاية السشنة ،رئيسس أامن ولية بجاية:

انحراف ششاحنة ﬁملة باŸازوت بتبسشة

ت- - -دخ- - -لت أول أمسس ،أل- - -وح- - -دة
ألثانوية للحماية أŸدنية ببئر ألعاتر
 85كم جنوب عاصصمة ألو’ية تبسصة
على مسصتوى ألطريق ألوطني رقم
 ،16أمام مصصنع ألفوسصفاط ،بلدية
بئر ألعاتر بجبل ألعنق ،أ’جل نقل
جثة شصخصس متو‘ يبلغ من ألعمر
 31سصنة إأ ¤مصصلحة حفظ أ÷ثث
ب-اŸؤوسصسص-ة أ’سص-تشص-ف-ائ-ية ألعمومية

 23°ا÷زائر

 23°وهران

الثمن  ١0دج

قامت بها مفارز ا÷يشس بعدة وليات

مشصÎكا على غرأر أŸدأرسس ألعليا للجيشس
ألوطني ألشصعبي ،و‘ ألسصنة ألثانية أنتقلوأ إأ¤
أŸدرسصة ألعليا للدرك ألوطني بزرألدة ،حيث
ت -اب -ع -وأ ت -ك-وي-ن-ا ت-خصصصص-ي-ا Áك-ن-ه-م م-ن أدأء
أŸه- -ام أŸسص- -ن -دة ل -ه -م ‘ ﬂت -ل -ف وح -دأت
ألدرك ألوطني.
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تبسسة.ñ :العيفة

لضص- - -م- - -ان أم- - -ن وسصÓ- - -م- - -ة
أŸصصطاف.Ú

قتيÓن ‘ حادث مرور
بأاوزلڤن
سص- -ج- -لت ،أمسس ،مصص -ال -ح
أ◊م - -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة
بجاية ،حادث مرور خطÒأ
خ- -ل- -ف ق- -ت- -ي- -لÃ ،Úن- -ط -ق -ة
أوز’ڤ- - -ن ع- - -ل- - -ى مسص- - -ت - -وى
أل -ط -ري -ق أل -وط -ن -ي رق-م ،26
وذلك إأث- -ر أصص -ط -دأم درأج -ة
ن -اري -ة ك -انت ت -ق-ل شص-خصص-ان
بحافلة.وبحسصب صصو‘ فا—
م -ن أ◊م -اي-ة أŸدن-ي-ة ،ف-ق-د
تدخلت عناصصر أإ’نقاذ فور
ت -ل -ق-ي-ه-ا م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا
أصص- - -ط - -دأم درأج - -ة ن - -اري - -ة
بحافلة ،وتبّين أن ألضصحيتÚ
ي -ب -ل-غ-ان م-ن أل-ع-م-ر  31و25
” نقلهما إأ ¤مصصلحة
سصنة ،و ّ
ح- -ف- -ظ أ÷ثث Ãسص- -تشص- -ف -ى
ب -ج -اي -ة م -ن ج -ه-ت-ه-ا ف-ت-حت
مصص- -ال -ح أأ’م -ن –ق -ي -ق -ا ‘
هذه أ◊ادثة ألتي أهتزت لها
أŸنطقة ،فيما يبقي إأرهاب
ألطرقات يحصصد أأ’روأح ‘
كل مرة.

تنظم إافطار جماعي لفائدة
ال ّسصواق ومسصتعملي الطريق
Œسص -ي -دأ Ÿب -دأ ألشص -رط-ة
أ÷وأري- - - -ة ،و–ت شص - - -ع - - -ار
““أف -ط -ر م -ع -ن -ا وسص -ر ب-أام-ان““
وأ’ج -ل شص -ه -ر رمضص-ان ب-دون
ح - - -وأدث م - - -رور ،ن- - -ظ- - -مت
مصص -ال -ح أم -ن و’ي -ة ب -ج-اي-ة،
أمسس ،وك - -ال- -ع- -ادة ع- -م- -ل- -ي- -ة
أإ’ف -ط -ار أ÷م -اع -ي أل-ث-ال-ث-ة
Ÿسص-ت-ع-م-لي ألطريق وعابري

كاريكات /ÒعنÎ

ألسص- -ب- -ي -لÃ ،ح -اذأة أ◊اج -ز
أأ’م-ن-ي أŸت-وأج-د ب-ال-ط-ري-ق
أل - -وط- -ن- -ي رق- -م  09بجسصر
ألصصومام ،وذلك بإاقامة خيمة
إ’ف- -ط -ار ألصص -ائ -م› Úه -زة
ب - -ج - -م - -ي- -ع أŸسص- -ت- -ل- -زم- -ات
ألضص-روري-ة .و” م-ن خÓ-ل-ه-ا
توزيع وتقد Ëوجبات سصاخنة
ع -ل -ى مسص -ت -ع -م -ل -ي أل -ط-ري-ق
وع-اب-ري ألسص-ب-ي-ل ،م-ن أل-ذين
 ⁄يسص -ع -ف -ه -م أ◊ظ ل -ل -ح-اق
Ãوع-د أإ’ف-ط-ار م-ع أه-ل-ه-م،
وقد أشصرف على هذه ألعملية
إأطارأت وأعوأن تابع Úأ’من
أل- -و’ي- -ة ،وع- -ل- -ى إأث- -ره -ا ”
ت- -ق- -د Ëنصص -ائ -ح وإأرشص -ادأت
–سص-يسص-ي-ة ل-فائدة مسصتعملي
أل - -ط - -ري- -ق ح- -ول ألسصÓ- -م- -ة
أŸرورية ،إأضصافة إأ ¤توزيع
م - -ط - -وي - -ات ع - -ل- -ى ألسص- -وأق
ومسص -ت -ع -م -ل -ي أل -ط -ري-ق ،م-ع
ح- -ث- -ه- -م ع -ل -ى أل -ت -أا Êأث -ن -اء
ألسص -ي -اق-ة وأ’ل-ت-زأم ب-ق-وأع-د
أŸرور ،وأ’بتعاد عن ألتوتر
ألنا œعن ألقلق عدم أللحاق
Ãوعد أإ’فطار تفاديا لوقوع
حوأدث مرور ‘ هذه ألفÎة.

..وتوقيف شصبكة ﬂتصصة
‘ ترويج اıدرات
“كنت مصصالح أمن و’ية
ب -ج -اي -ة ،م -ن-ذ ب-دأي-ة ألشص-ه-ر
ألفضصيل ،من وضصع حّد لشصبكة
ﬂتصص - - - -ة ‘ أŸت - - - -اج - - - -رة
باıدرأت تتكون  18عضصوأ
ع -ل -ى مسص -ت -وى إأق -ل -ي -م و’ي-ة
” حجز أزيد من
بجاية ،كما ّ
 10ق- -ن- -اط Òم -ن أل -ل -ح -وم
أل - - -ف- - -اسص- - -دة وغ Òصص- - -ا◊ة
لÓسصتهÓك.

بجاية :بن النوي توهامي

