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«الشصعب» تسصتطلع حركة
التّجأرة بألعأصصمة قبل العيد

إاسستياء من ارتفاع أاسسعار
اÓŸبسس وتتسساءل
عن غياب مصسالح الّرقابة

تأّهل اŸنتخب الوطني لكرة القدم (سصيدات) إا ¤نهأئيأت كأسس إافريقيأ
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القوة النأعمة
اŸصصورة آامأل عمأري تفتح قلبهأ لـ ““الشصعب““..
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ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
الطيب زيتو ،Êيوم  ١9جوان
ا÷اري ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فقد
لح -ي -اء
إا ¤ولي -ة م -عسس -ك -ر ،إ
لعدام الشسهيد
الذكرى الـ  ٦٢إ
أاحمد زبانة.

بن حبيلسس تتقاسسم
أإلفطار مع ألّÓجئÚ
أل ّسسورّي ÚوألفلسسطينيّÚ

١٧٦٦9

أّتفاقية إأطار ب Úوزأرة
أل ّسسياحة وألفÓحة
‘ إاط- - -ار ال- - -ع - -م - -ل ال ّ- -ت - -نسس - -ي - -ق - -ي
والّ-ت-شس-اوري ب Úال-ق-ط-اع-ات ،يشس-رف
وزي - - -ر السس- - -ي- - -اح- - -ة والّصس- - -ن- - -اع- - -ات
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود
Ãع -ي -ة وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي-ة
الريفية والصسيد البحري عبد القادر
بوعزغي اليوم  ١٣جوان ابتداءً من
لوراسسي ،على مراسسم التوقيع على اتفاقية إاطار ب Úالقطاع ،Úوذلك
السساعة  ٢١:٣٠لي Óبفندق ا أ
لتثم ÚاŸوروث اليكولوجي والفÓحي.

ندوة تاريخية حول أحمد زبانة

«نفطال» تضسمن أÿدمة
لزبائنها يومي ألعيد

أليوم ألعاŸي للتÈع بالدم
–ي- -ي ال- -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ل- -دم ،غ- -دا ،ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي
ل- -ل- -تÈع ب- -ال- -دم –ت شس- -ع -ار:
لخرين،
«كونوا هنا من أاجل ا آ
ام- -ن- -ح- -وا دم- -ك- -م وت- -ق- -اسس -م -وا
ا◊ياة».

ين ّ
ظم اŸتحف الوطني للمجاهد يوم  ١9جوان ا÷اري ،ندوة تاريخية حول اسستشسهاد البطل
ء من السساعة  ١4:٠٠بعد الزوال.
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أتصسالت أ÷زأئر تطلق فئات تعبئة جديدة بـ  100دج و 200دج أÿاصسة بخدمة  4Gإأيدوم

لنÎنت ايدوم للجيل الرابع  4Gإايدوم Ãزايا رائعة
تطلق اتصسالت ا÷زائر فئات تعبئة جديدة أ
لنÎنت– ،ت اسسم  Pass 100دج و Pass 200دج.
تسسمح للزبائن اÿواصس بالتمتع الكامل بخدمة ا أ
فمن خÓل اسستعمال فئة التعبئة  Pass 100دج ،يسستفيد الزبون من حجم أانÎنت يقدر بـ ٠١جيغا
أاوكتيه ،صسالح ما ب Úمنتصسف الليل ( ٠٠.٠٠سسا) ومنتصسف النهار ( ١٢.٠٠سسا) .بعد اسستهÓك ا◊جم،
يسستفيد الزبون من ولوج ›ا Êلشسبكات التواصسل الجتماعي التالية :فايسسبوك ،توي ،Îسسناب شسات،
إانسستا غرام ولينكد إان (بتدفق ﬂفضس).
بالنسسبة لفئة التعبئة  Pass 200دج ،فإان الزبون يسستفيد من حجم أانÎنت يقدر بـ  ٠٢جيغا أاوكتيه،
صسالح Ÿدة  48سساعة .بعد اسستهÓك ا◊جم ،يسستفيد الزبون من ولوج ›ا Êلشسبكات التواصسل الجتماعي التالية :فايسسبوك،
توي ،Îسسناب شسات ،إانسستا غرام و لينكد إان (بتدفق ﬂفضس).
مÓحظة :تتم عملية تعبئة  Pass 100دج و Pass 200دج باسستعمال تذاكر التعبئة  ١٠٠دج و ٢٠٠دج اŸتوفرة على مسستوى
الوكالت التجارية أاو البطاقة الذهبية ع Èفضساء الزبون.
Ÿزيد من اŸعلومات ،تدعو اتصسالت ا÷زائر زبائنها الكرام إا ¤التقدم إا ¤أاقرب وكالة Œارية أاو الدخول إا ¤موقعها
اللكÎوwww.algerietelecom.com :Ê

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أحتفالية ليلة ألقدر
Ãؤوسّسسسة أإعادة ألّتربية
وألّتأاهيل با◊رأشس
ت- - - -ن ّ- - -ظ - - -م وزارة ال - - -ع - - -دل
لدارة
اŸدي- - -ري- - -ة ال- - -ع- - -ام- - -ة إ
لدم - -اج،
السس- - -ج - -ون وإاع - -ادة ا إ
ال-ي-وم ،الح-ت-ف-ال بليلة القدر
ع -ل -ى مسس-ت-وى م-ؤوسسسس-ة إاع-ادة
الÎب -ي -ة وال -ت -أاه -ي -ل ا◊راشس
ء من  ٢٢:٠٠لي.Ó
ابتدا ً

وقفة عرفان للمجاهدأت
موضسوع منتدى ألّذأكرة

ت- -ت- -ق- -اسس -م رئ -يسس -ة ال -ه Ó-ل
لحمر ا÷زائري سسعيدة بن
ا أ
لف-ط-ار م-ع
ح -ب-ي-لسس ،ال-ي-وم ،ا إ
الّÓ- - - - -ج- - - - -ئ Úالّسس- - - - -ورّيÚ- - - - -
وال-ف-لسس-طيني ،Úوذلك Ãركز
السستقبال بسسيدي فرج.

ت -ن -ه -ي م-ؤوسسسس-ة ن-ف-ط-ال إا¤
زب- -ائ -ن -ه -ا ال -ك -رام ع -ن ضس -م -ان
ت- - - -وف Òك- - - -ل اŸن- - - -ت- - - -وج - - -ات
ال-بÎول-ي-ة ي-وم-ي ع-ي-د الفطر
ع-ل-ى مسس-ت-وى شس-ب-ك-ة ﬁط-ات
اÿدمات وكل نقاط البيع ٢4
 ٢4 /سس -اع -ة اŸن-تشس-رة ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني.

ت -ق -وم اŸف ّ-وضس -ة ال -وط -ن -ي -ة
◊ماية الطفولة مر Ëشسر‘،
ال-ي-وم وغ-دا ،ب-زي-ارة ميدانية
ل -ل -مصس -ال -ح اŸك -ل -ف -ة ب -ح -م-اي-ة
واسس-ت-ق-ب-ال ال-ط-ف-ول-ة بسس-ي-دي
ب- -ل- -ع -ب -اسس ،وذلك اب -ت -داًء م -ن
ال ّسساعة  ١١:٠٠صسباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنظّم جمعية «مشسعل الشّسهيد»
وجريدة «اÛاهد» يوم  ١9جوان،
م- -ن- -ت- -دى ال- -ذاك -رة– ،ت ع -ن -وان
«وقفة عرفان للمجاهدات اÙكوم
لعدام» ،ينشسطه أاسساتذة
عليهن با إ
م-ت-ب-وع-ا بشس-ه-ادات Ûاهدات حول
نضسال اŸرأاة ‘ السسجون واŸعتقÓت
أاث -ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وذلك
ع - -ل - -ى السس- -اع- -ة  ١٠:٠٠بجريدة
«اÛاهد».

«ناسس أ »Òÿتنّظم
حفل ختان أألطفال
تن ّ
ظم اليوم مؤوسسسسة «ناسس ا»Òÿ
نشس -اط -ا إانسس -ان -ي -ا ‘ إاط -ار ب -رن -ا›ه-ا
لنسس-ا« Êرح-م-ة» ومشس-روع «اÒÿ
ا إ
ران -ا ه -ن -ا» لشس -ه -ر رمضس-ان ال-ك-ر‘ Ë
طبعته الثامنة ،والذي ينظم هذه
السسنة –ت رعاية ولية ا÷زائر،
وه-و ح-ف-ل خ-ت-ان ج-م-اع-ي Ãن-اسسبة
ليلة القدر اŸباركة ،بطابع جزائري
عاصسمي على مسستوى اŸدرسسة العليا
لط-ع-ام ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان
ل -ل -ف -ن-دق-ة وا إ
ابتداءً من السساعة الـ  ٢٢:٠٠لي Óمع
ب -رن-ام-ج ث-ري وسس-ط حضس-ور ك-وك-ب-ة
من ال ّ
ضسيوف والشّسركاء الكرام.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألموأفق لـ  28رمضصان  1٤٣9هـ

Ãناسشبة العيد الوطني لبلديهما:

رئيسس أ÷مهورية يهنئ نظÒيه ألروسسي

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،بÈقية تهنئة إا ¤نظÒه الروسشي،
ف Ó-د ÒÁب -وتÃ ،Úن -اسش -ب -ة ال -ع -ي -د ال -وط -ن-ي
لبÓده ،أاكد له فيها التزامه Ãواصشلة العمل
سشويا على دعم وتعزيز الدينامية التي طبعت
لخÒة،
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة خÓ-ل السشنوات ا أ
وذلك “اششيا مع روح ومقاصشد إاعÓن الششراكة
السشÎاتيجية الذي يربط ا÷زائر وروسشيا.

وج -اء ‘ ب -رق -ي-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ق-ول-ه« :إأن
أح-ت-ف-ال ف-درأل-ي-ة روسص-ي-ا ب-ع-ي-ده-ا أل-وطني سصانحة
طيبة أأغتنمها أ’توجه إأليكم ،باسصم أ÷زأئر شصعبا
وح -ك -وم -ة وأأصص -ال -ة ع -ن ن -فسص -ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة
م -ق-رون-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصص-ح-ة وأل-رف-اه
وبالرقي وأ’زدهار للشصعب ألروسصي ألصصديق».
وتابع ألرئيسس بوتفليقة قائ« :Óهذأ ،وأأغتنم
هذه أŸناسصبة أ’عرب لكم عن أرتياحي للمسصتوى
ألذي بلغته عÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألتي Œمع
بلدينا وأأؤوكد لكم ألتزأمي Ãوأصصلة ألعمل معكم
ع -ل -ى دع -م وت -ع -زي-ز ه-ذه أل-دي-ن-ام-ي-ة أل-ت-ي ط-ب-عت
عÓقاتنا ألثنائية خÓل ألسصنوأت أأ’خÒة ،وهذأ
“اشص - -ي - -ا م - -ع روح وم - -ق- -اصص- -د إأعÓ- -ن ألشص- -رأك- -ة
أ’سصÎأتيجية ألذي يربط أ÷زأئر وروسصيا».
«كما أأع Èلكم  -يضصيف رئيسس ألدولة  -عن
رغبتي ‘ أأن يدأأب بلدأنا على موأصصلة وتعميق
سُصsنة أ◊وأر وألتشصاو ألسصياسصيَْين ’ ،سصيما حول ما
هو ﬁل أهتمامنا أŸشصÎك من أŸسصائل ألدولية
وأإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ،وأل-ع-م-ل ع-ل-ى أن-تصص-ار م-ث-ل ألسصÓ-م
وألعدل وألتعاون ‘ ألعا.»⁄

...ويهنئ نظÒه ألفلبيني
بعث رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة،
بÈق -ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة أ ¤ن-ظÒه أل-ف-ل-ب-ي-ن-ي ،رودري-غ-و روأ
دوتÒتÃ ،ناسصبة ألعيد ألوطني لبÓده ،أأكد له فيها
أسص -ت -ع -دأده ل -ل-ع-م-ل سص-وي-ا م-ن أأج-ل ت-ع-زي-ز روأب-ط
ألصصدأقة وألتعاون ألتي Œمع ألبلدين.
وج -اء ‘ ب -رق -ي-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ق-ول-ه‘« :
ألوقت ألذي –تفل فيه جمهورية ألفلب Úبعيدها
ألوطني ،يطيب ‹ أأن أأتقدم إأليكم ،باسصم أ÷زأئر
شصعبا وحكومة وأأصصالة عن نفسصي ،بأاحر ألتهاÊ
وأأخلصس ألتمنيات لكم Ãوفور ألصصحة وألسصعادة
وÃزي -د م -ن أل -ت -ق -دم وأل -رف -اه ل -لشص -عب أل-ف-ل-ب-ي-ن-ي
ألصصديق».
«هذأ ،وأأغتنم هذه ألسصانحة ألسصعيدة يضصيف
ألرئيسس بوتفليقة أ’ع Èلكم عن “ام أسصتعدأدي
ل -ل -ع -م -ل م -ع-ك-م م-ن أأج-ل ت-ع-زي-ز روأب-ط ألصص-دأق-ة
وأل -ت -ع -اون أل -ت -ي Œم -ع ب -ل -دي-ن-ا خ-دم-ة ل-ل-مصص-ال-ح
أŸشصÎكة لشصعبينا».

أاششرف Ãعية سشيدي السشعيد على اتفاقية ب Úإا–اد العمال و›مع فيدرالية الفندقة

بن مسسعود :بعث ألسسياحة ألدأخلية –xد يجب رفعه

^  ٦0مؤوسشسشة فندقية بالوليات السشاحلية خÓل موسشم الصشطياف
^ الÎويج للمقصشد ا÷زائـــري واسشتقطاب ا÷اليـــــة أاك Èالرهانات
أاشش- -رف أامسس وزي- -ر السش- -ي- -اح- -ة والصش- -ن- -اع -ات
لمÚ
التقليدية عبد القادر بن مسشعودÃ ،عية ا أ
ال -ع -ام ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل -ع-م-ال ا÷زائ-ري Úع-ب-د
اÛيد سشيدي السشعيد ،على توقيع اتفاقيت ÚبÚ
ال–اد و›م- -ع ف- -ن- -دق- -ة سش- -ي- -اح- -ة وح- -م- -ام -ات
م -ع-دن-ي-ة ،وف-درال-ي-ة ال-ف-ن-دق-ة ،تسش-م-ح ل-ل-ع-م-ال
بالسشتفادة من اÿدمات السشياحية على مسشتوى
ال -ف -ن -ادق ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصش -ة ،وق -د اع-تÈه-ا
ال -وزي -ر خ -ط -وة ل -تشش -ج -ي -ع السش-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة
وكششف باŸناسشبة عن اسشتÓم  ٦0مؤوسشسشة فندقية
ب-ال-ولي-ات السش-اح-ل-ي-ة خÓ-ل م-وسش-م الصشطياف،
فيما جزم سشيدي السشعيد بأان مسشاهمة العمال ‘
إا‚اح رفع –دي السشياحة واجبا وطنيا.

فريال بوششوية
تصشوير :آيت قاسشي
أأكد أŸسصؤوول أأ’ول على قطاع ألسصياحة ‘ ،كلمة
أألقاها لدى إأشصرأفه على حفل توقيع أ’تفاقيت Úزوأل
أأمسس بفندق أأ’ورأسصي ،على ألعمل من أأجل إأعادة بعث
ألسص-ي-اح-ة أل-دأخ-ل-ي-ة ،وأسص-ت-ق-ط-اب أ÷الية أ÷زأئرية ‘
أŸهجر ،وذلك «بإارجاع بÓدنا إأ ¤مكانتها ألطبيعية»،
وأأ’م -ر م -رت -ب -ط ب -ت -ظ -اف -ر ج -ه -ود أ÷م-ي-ع ،ك-م-ا ت-ل-عب
ألصصناعات ألتقليدية دورأ هاما.
ودعا ألوزير بن مسصعود ‘ سصياق موصصول ،أŸوأطنÚ

خارج ألوطن أ ¤أ’نخرأط ضصمن هذأ أŸسصعى ألوطني
Ÿوأكبة ألوثبة ألنوعية ،وأŸسصاهمة ‘ إأعادة بعث هذأ
ألفرع ألهام بالنسصبة لÓقتصصاد ألوطني وللمجتمع ،كما
دعا مهنيي ألقطاع إأ ¤أيÓء أأ’همية لهذأ أŸوضصوع
ب -ا’رت -ق -اء ب -ا÷ودة وأل -ن -وع -ي-ة ،ل-ت-ح-ف-ي-ز أإ’ق-ب-ال ع-ل-ى
ألسصياحة ألدأخلية.
وأأبدى أرتياحه لـ»أ◊جم ألهائل من أ’سصتثمارأت ‘
›ال رفع قدرأت أإ’يوأء ،ومن حيث ألهياكل وألفضصاءأت
ألسص - -ي - -اح - -ي - -ة» ،وأل - -فضص - -ل ‘ ذلك ي - -ع - -ود إأ« ¤أ÷ودة
وألتنافسصية ألعالية لÓسصتثمارأت ،وكشصف باŸناسصبة عن
أسصتÓم  60مؤوسصسصة فندقية بالو’يات ألسصاحلية خÓل

م- -وسص- -م أ’صص- -ط- -ي- -اف ،دأع- -ي -ا إأ¤
ألÎك - -ي - -ز ع - -ل - -ى –سص Úن - -وع - -ي- -ة
أÿدمات ،وأ’سصتقبال ،موأزأة مع
أ◊رصس على نظافة أÙيط.
وأعت Èأ’تفاقيت ،Úفرصصة لبعث
وتشصجيع ألسصياحة ألدأخلية للبÓد،
‘ ظ- -ل أŸن -افسص -ة ألشص -رسص -ة أل -ت -ي
يعرفها ألفرع ،بعد أنخفاضس أأسصعار
أÙروق- -ات ،وف -رصص -ة ل -ب -حث دور
ألسص- - -ي- - -اح- - -ة ‘ ظ- - -ل أل- - -ن- - -م - -وذج
أ’ق- - -تصص- - -ادي أ÷دي- - -د ‘ ،إأط- - -ار
سصياسصة رئيسس أ÷مهورية ،ومن هذأ
أŸنطلق فان ألرهان يكمن ‘ بعثها
من خÓل تثم Úوترويج أŸؤوهÓت
أ÷ذأب -ة أل -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا أ÷زأئ-ر،
وأŸن -ج -زأت ‘ ألسص-ي-اح-ة أ◊م-وي-ة
وأ÷بلية وألصصحرأوية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أأ’م Úأل -ع -ام ل –Ó-اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
أ÷زأئ -ري ،Úأأف -اد ب -أان مسص -اه -م -ة أل-ع-م-ال ‘ ألسص-ي-اح-ة
ألدأخليةÃ ،ثابة وأجب وطني’ ،فتا أ ¤أأن أ’تفاقيتÚ
سصتسصاهمان بشصكل فعال ‘ تطوير ألسصياحة ألدأخلية،
وأأك Ìمن ذلك تسصاهمان ‘ خلق عدد معت Èمن مناصصب
ألشصغل أŸوسصمية تناهز  5000شصهري جويلية وأأوت ،كما
تسصمح باكتشصاف ألÌوأت ألسصياحية ألوطنية ،وتخلق جو
من ألتضصامن وأ’سصتقرأر وألسصلم ،وخلصس أ ¤ألقول بأانها
تعيد بناء أŸوأطنة.

لدارية وا◊ريات بالغرفة السشفلى
أامام ÷نة الششؤوون القانونية وا إ

لوح يعرضس مشسروع قانون كيفية تطبيق ألدفع بعدم ألدسستورية
« الشش- -عب » اج -ت -م -عت امسس ÷ن -ة الشش -ؤوون
لداري- -ة وا◊ري- -ات ب -اÛلسس
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وا إ
الششعبي الوطني  ،برئاسشة نزار الششريف رئيسس
ال -ل -ج -ن -ة ، ،ح -يث اسش -ت -م -عت إا ¤ع-رضس ق-دم-ه
لختام ،حول
الطيب لوح وزير العدل حافظ ا أ
مششروع قانون عضشوي يحدد ششروط وكيفيات
تطبيق الدفع بعدم الدسشتورية ،وحضشر اللقاء
بدة ﬁجوب وزير العÓقات مع الŸÈان.
وخÓل عرضصه ،أأشصار ألطيب لوح ،أأن مشصروع
هذأ ألقانون يأاتي تطبيقا أ’حكام أŸادة  188من
ألدسصتور وفقا لتعديله أ÷ديد سصنة  2016ألذي
أأق -ره ف -خ -ام -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،وأل -ذي ي-نصس ع-ل-ى إأم-ك-ان-ي-ة إأخ-ط-ار

أÛلسس ألدسصتوري بالدفع بعدم ألدسصتورية ،بناء
على إأحالة من أÙكمة ألعليا أأو ›لسس ألدولة
عندما يدعي أأحد أأ’طرأف ‘ أÙاكمة أأمام
جهة قضصائية ،أأن أ◊كم ألتشصريعي ألذي يتوقف
عليه مآال ألنزأع ينتهك أ◊قوق وأ◊ريات ألتي
يضصمنها ألدسصتور ،مضصيفا بأان هذأ ألتعديل ،قد
أأعطى حقا جديدأ للمتقاضص Úللدفاع عن حقوقهم
وح-ري-ات-ه-م أŸضص-م-ون-ة دسص-ت-وري-ا م-ن خÓل ألولوج
غ ÒأŸباشصر للقضصاء ألدسصتوري ‡ا يشصكل نقلة
نوعية لتحقيق ألعدألة ورقابة بعدية على ألقوأن.Ú
و‘ ألسصياق نفسصه ،فإان هذأ أŸشصروع يتضصمن
حسصب ‡ثل أ◊كومة ،ثمان وعشصرين ( )28مادة
موزعة على خمسصة ﬁاور ويتعلق أÙور أأ’ول

ب -اŸب -ادئ أل -ع -ام -ة أل -ت-ي ي-خضص-ع ل-ه-ا أل-دف-ع ب-ع-دم
أل -دسص -ت -وري -ة ،ح -يث ت -ت-م إأث-ارت-ه أأم-ام ك-ل أ÷ه-ات
أل -قضص -ائ -ي-ة أل-ع-ادي-ة وأ÷ه-ات أل-قضص-ائ-ي-ة أإ’دأري-ة
وحتى وأ’ول مرة على مسصتوى جهات أ’سصتئناف أأو
أل -ن -قضس ،أأم -ا أÙور أل -ث -ا Êف -ي -ح -دد ج -م-ل-ة م-ن
ألقوأعد وأأ’حكام ألتي من شصأانها أأن توأزن بÚ
مصص- -ل- -ح- -ة أأ’ف- -رأد ‘ إأث -ارة أل -دف -ع وب Úضص -م -ان
أسص -ت-ق-رأر ع-م-ل أ÷ه-ات أل-قضص-ائ-ي-ة ،ب-ح-يث ي-قَ-دم
ألدفع بعدم ألدسصتورية– ،ت طائلة عدم ألقبول
Ãوجب م -ذك -رة م -ك -ت -وب-ة ومسص-ت-ق-ل-ة قصص-د “كÚ
ألقاضصي من –ديد ألوجه أŸثار وألفصصل فيه،
ولتفادي تقد Ëدفوع تعسصفية ،أأكد معا‹ ألوزير،
أأنه على أ÷هة ألقضصائية أŸقَدم أأمامها.

التجربة تششمل بعضس الوليات ‘ انتظار تعميمها مسشتقبÓ

ألدألية :إأقامات تضسامنية للعطل ألصسيفية لأÓشسخاصس أŸعاق Úألول مرة ‘ أ÷زأئر
لسشرة
كششفت وزيرة التضشامن الوطني وا أ
وقضش- -اي -ا اŸرأاة ،غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ا ،مسش -اء أاول
أامسس ،ع -ن خ -وضس Œرب -ة ج -دي-دة ‘ ›ال
لق -ام -ات ال -تضش -ام -ن -ي -ة ل -ل -ع-ط-ل الصش-ي-ف-ي-ة
ا إ
لشش - - -خ - - -اصس اŸع - - -اق Úال - - -ذي
ل- - - -ف - - -ائ - - -دة ا أ
سشيسشتفيدون من ﬂيمات صشيفية ‘ اŸناطق
السش -اح -ل -ي-ة م-ن أاج-ل الÎف-ي-ه والن-دم-اج ‘
اÛت-م-ع ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة التي تتم بالتنسشيق
مع مسشؤوو‹ اŸناطق السشاحلية لضشمان عطلة
م-ري-ح-ة ل-ه-م ،إا ¤ج-انب ت-وزي-ع  1500بذلة
عيد على أاطفال اŸراكز اŸسشعفة واŸعوزين.

خالدة بن تركي
ق -الت ،غ -ن -ي -ة أل -دأل -ي -ا ،مسص-اء أأول أأمسس خÓ-ل
أ’حتفالية ألتي أأقامتها Ãناسصبة ليلة ألقدر بدأر
أŸسص -ن Úب -ب -اب أل -زوأر وب -حضص -ور م -درأء أŸرأك-ز

ألثÓث بالعاصصمة ومديرة جمعية حوأء بالرويبة م-درأء أل-نشص-اط أ’ج-ت-م-اع-ي و‘ أإ’ط-ار أل-ت-ع-ل-يمة
وأأ’من ألوطني «أأن هذه أŸبادرأت تدخل ‘ إأطار ألوزأرية ألتي تنصس على ضصرورة تنظيم كل أأ’عياد
تشص -ج -ي -ع أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضص-ام-ن-ي-ة بﬂ Úت-ل-ف ف-ئ-ات وأŸن- -اسص- -ب- -ات أل- -دي- -ن -ي -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى أŸرأك -ز
وألتحضص Òأ÷يد لها وألتكفل بأاكÈ
أÛت- -م- -ع وب ÚأÛت -م -ع أŸدÊ
وألسصلطات أÙلية وأأ’طفال على  1500بذلة عيد توزع ع- -دد ‡ك- -ن م- -ن أŸع -وزي -ن سص -وأء
مسصن Úأأو أأطفال.
غرأر حفل أÿتان أ÷ماعي ألذي
ن -ظ -م م -ن ط -رف ج -م -ع -ي -ة ح -وأء على أأطفال أŸرأكز
وأأوضص - - - - -حت ،أل - - - - -وزي - - - - -رة ،أأن
مصصا◊ها بصصدد ألتحضص Òإ’قامات
ب-ال-روي-ب-ة وأل-ذي أأح-ي-ت-ه ب-التنسصيق أŸسسعفة وأŸعوزين
تضص-ام-ن-ي-ة ل-ل-ع-ط-ل ألصص-ي-ف-ية لفائدة
م - -ع دأر أŸسص - -ن Úب - -ب- -اب أل- -زوأر
أأط -ف -ال أ÷ن -وب وأل -هضص-اب أل-ع-ل-ي-ا
إ’دخ -ال أل -ف -رح -ة ع -ل -ى أأ’ط-ف-ال
أل-ذي-ن سص-يسص-ت-ف-ي-دون ه-ذه ألسص-ن-ة م-ن ع-ط-ل-ة ع-ل-ى
وكذأ نز’ء دأر أأ’شصخاصس أŸسصن Úبباب ألزوأر».
وأأضصافت ،ألدأليا ‘ ،إأطار ألعملية ألتضصامنية شص -وأط -ئ أ÷زأئ -ر أل -زرق -اء م -ؤوك-دة ‘ رده-ا ع-ل-ى
أل -ت -ي ت -ق -ام ك -ل سص -ن -ة خ Ó-ل ألشص -ه-ر أل-فضص-ي-ل ،أأن سصؤوأل «ألشصعب» أأن أŸبادرأت ألتي تقوم بها ألوزأرة
م -ق -اط -ع -ة أل -دأر أل -ب -يضص -اء ت -ق -دم ه -دأي -ا سص-ن-وي-ة معممة على جميع أŸرأكز ع Èألقطر أ÷زأئري
Óشصخاصس أŸسصن ÚباŸرأكز باإ’ضصافة إأ ¤بد’ت و’ ت- -ق -تصص -ر ع -ل -ى أل -ع -اصص -م -ة ،وم -درأء أل -نشص -اط
ل أ
Óطفال أŸعوزين لÓحتفال Ãناسصبة ألعيد أ’ج -ت -م -اع -ي ‘ ك -اف -ة أل -و’ي -ات م -ل -زم -ون ع -ل-ى
عيد ل أ
كغÒهم من أأ’طفال ،مشصددة ‘ ذأت ألسصياق على ألتحضص Òأ÷يد لها لتصصبح تقليدأ يعمل به كل سصنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صسالح يسستقبل سسفÒة سسويسسرأ با÷زأئر
أسص -ت -ق -ب -ل رئ -يسس ›لسس أ’أم -ة ،ع -ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صص -ال -ح ،أأمسس ،سص -فÒة سص -ويسص -رأ ب -ا÷زأئ -ر ،م-وري-ال
بريسصت موهان ،ألتي أأدت له زيارة ودأع على إأثر
أن -ت -ه -اء م -ه -ام-ه-ا ب-ا÷زأئ-ر ،حسصب م-ا أأف-اد ب-ه ب-ي-ان
للمجلسس.

و” خÓل هذأ أللقاء ألتطرق للعÓقات ألتاريخية
وأسصتعرأضس جوأنب من ألتعاون خاصصة ‘ أÛال
أ’قتصصادي ،يضصيف ذأت أŸصصدر ،فضص Óعن بعضس
ألقضصايا ألرأهنة ،ك»ملف ألهجرة وما يتطلبه من
مسصاع للحد من تفاقم هذه ألظاهرة».

مواصشلة التششاور ب Úالبلدين

مسساهل يسستقبل أŸبعوث أÿاصس ألفرنسسي إأ ¤ليبيا

أاوضش- -ح اŸب- -ع- -وث اÿاصس ال- -ف- -رنسش- -ي إا¤
ليبيا ،فريديريك ديسشانيو ،أامسس ،با÷زائر
العاصشمة ،بأان زيارته إا ¤ا÷زائر تندرج ‘
إاطار مواصشلة «التششاور الوثيق القائم على
الثقة» ب Úالبلدين حول اŸلف الليبي.
وصص -رح أŸسص -ؤوول أل -ف -رنسص -ي ل -لصص-ح-اف-ة ع-قب
ﬁادثاته مع وزير ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسصاهل يقول «أأردت ألقدوم إأ ¤أ÷زأئر ‘ أأقرب
وقت من أأجل موأصصلة ألتشصاور ألوثيق ألقائم على
ألثقة ب Úأ÷زأئر وفرنسصا حول أŸلف ألليبي».
وأأضصاف أأنه تبادل مع مسصاهل «–ليل ألوضصع ‘
ليبيا غدأة ندوة باريسس ألتي عقدت ‘  29ماي
وألتي أأفضصت إأ ¤نتائج أيجابية جدأ ،أأشصادت بها
ألسصلطات أ÷زأئرية» ،مؤوكدأ على أأن ألسصلطات
أل -ف -رنسص -ي -ة «قّ-درت أأÁا ت-ق-دي-ر» مشص-ارك-ة أل-وزي-ر

أأ’ول أأحمد أأويحيى ‘ هذه ألندوة.
وأعت Èديسصانيو أأن ألنتائج ألتي أأفضصت إأليها
ندوة باريسس «يجب Œسصيدها» ،مؤوكدأ على أأن
«ه-ذأ ه-و ره-ان أل-ع-م-ل أل-دي-ب-ل-وم-اسص-ي وألسص-ياسصي
أل -ذي ي -ب -ق -ى أل-ق-ي-ام ب-ه م-ع أل-ف-اع-ل Úألسص-ي-اسص-يÚ
أل -رئ -يسص -ي Úو›م -ل ألشص -رك -اء أل-دول-ي ÚأŸع-ن-يÚ
باأ’زمة ألليبي ،Úو‘ مقدمتهم بلدأنا».
وبعد أإ’شصارة إأ ¤أأنه «أأرأد من منطلق ألتبادل
وأ◊وأر وألثقة أأن يكون أأول تنقل له إأ ¤أ÷زأئر
بعد ندوة باريسس» ،ذكر بلقائه Ãسصاهل ‘ بدأية
شصهر ماي أŸاضصي.
وأأوضصح أŸبعوث أÿاصس ألفرنسصي إأ ¤ليبيا أأن
«أأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãسص-ار سص-يسص-ت-م-ر أ’ن-ن-ا ب-ح-اجة إأ¤
ألكث Òمن ألعمل من أجل تنفيذ أ’لتزأمات ألتي
أتخذت ‘ ذأت ألندوة».

بدوي  :إأيÓء «أأهمية قصسوى» لتنمية أ÷نوب وألهضساب

أأك- -د وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وألتهيئة ألعمرأنية ،نور ألدين بدوي ،على ضصرورة
أيÓء «أأهمية قصصوى» لتسصريع وتÒة
أل -ت -ن -م -ي -ة Ãن-اط-ق أ÷ن-وب وأل-هضص-اب أل-ع-ل-ي-ا،
ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
بوتفليقة.
وأأوضص -حت وزأرة أل -دأخ -ل-ي-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا أل-ي-وم
أل- -ثÓ- -ث- -اء أأن -ه «‘ إأط -ار سص -لسص -ل -ة أ’ج -ت -م -اع -ات
ألتنسصيقية Ÿتابعة مشصاريع ألقطاع ،ترأأسس ألسصيد
بدوي لقاءأ جمعه باإ’طارأت أŸركزية خصصصس
Ÿناقشصة ملفات هامة على غرأر إأنشصاء أŸناطق
ألصصناعية وأŸناطق ألصصغÒة للنشصاطات ،برنامج
صصندوقي أ÷نوب وألهضصاب ألعليا ،تنمية أŸناطق
أ◊دودي -ة ،أ ¤ج -انب ت -ق -ري -ر أل -ل-ج-ن-ة أŸي-دأن-ي-ة
Ÿع -اي-ن-ة خسص-ائ-ر أل-ف-يضص-ان-ات أأ’خÒة وك-ذأ ع-م-ل
أللجنة ألقطاعية أŸكلفة Ãعاينة وضصعية ألشصوأطئ
أŸمنوعة للسصباحة».

وفيما يتعلق بوضصعية برنامج صصندوقي أ÷نوب
وألهضصاب ألعليا ،أأكد ألوزير على ضصرورة «إأيÓء
أأه -م -ي -ة قصص -وى ل -تسص -ري -ع أل-وتÒة أل-ت-ن-م-وي-ة ب-ه-ذه
أŸن -اط -ق’ ،سص -ي -م -ا ‘ أ÷ن -وب أل -ك -ب ،Òت -ن -ف-ي-ذأ
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ألسص-ي-د عبد ألعزيز
بوتفليقة ،ألقاضصية بتعميم ألتنمية أÙلية إأ ¤أأبعد
نقطة من ترأب ألوطن وذلك من خÓل تكثيف
ألتنسصيق على أŸسصتوي ÚأŸركزي وأÙلي قصصد
–دي -د أأ’ول -وي-ات ب-خصص-وصس أŸشص-اري-ع أ÷وأري-ة
ألتي تكتسصي أأهمية بالغة ‘ يوميات أŸوأطنÚ
وألتي سصتسصتفيد من “ويل ‘ إأطار هذأ ألÈنامج».
وفيما يخصس تنمية أŸناطق أ◊دودية يضصيف
ب -ي -ان أل -وزأرة دع -ا أل -وزي -ر إأ ¤ضص -رورة «ت -ك -ث-ي-ف
ألتعاون مع دول أ÷وأر بإاضصفاء ديناميكية على
ميكانيزمات ألتعاون ألثنائي وتطويرها’ ،سصيما ‘
›ا’ت أأ’م- -ن وأل- -ت- -ك- -وي- -ن» ،م -ذك -رأ ب»أأول -وي -ة
ألتحدي .

كعوأن يسستقبل ألسسف Òألروسسي با÷زأئر

أسصتقبل وزير أ’تصصال ،جمال كعوأن ،،أأمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م -ة ،سص-ف Òأ’–اد أل-روسص-ي ‘
أ÷زأئر ،أيغور بيÓيف ،حيث كانت أ÷لسصة فرصصة
Ÿناقشصة ألعÓقات أŸمتازة ألتي تربط ألبلدين
منذ  ،2001من خÓل ألشصرأكة أإ’سصÎأŒية ،وألتي
سص -م -حت Ãرأج -ع -ة ﬂت -ل -ف ج-وأنب أل-ت-ع-اون بÚ
ألبلدين ‘ ›ال أ’تصصال.كما ” مناقشصة طرق
وسصبل تطويرها ،خاصصة ما تعلق بنشصر أŸعلومات
وألتكوين وتبادل أÈÿأت وألتكنولوجيا.

...وُيسستقبل من طرف مباركي

«الشش -عب» اسش-ت-ق-ب-ل ﬁم-د م-ب-ارك-ي وزي-ر
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن-ي ÚأامسسÃ ،ق-ر
دائ -رت -ه ال -وزاري -ة سش -ف Òف -درال -ي -ة روسش -ي-ا
با÷زائر إايغور بيÓييف .وششملت اÙادثات
التي جرت ب Úالطرفان وضشعية العÓقات
ب Úكل من روسشيا وا÷زائر وسشبل ووسشائل
ترقيتها ‘ ›ال التكوين والتعليم اŸهني.Ú
زيادة على هذأ قدم ألوزير أÙاور ألرئيسصية
لÈنامج أصصÓح دأئرته ألوزأرية ،مع أ’شصارة إأ¤
أأه- -م- -ي- -ة ت- -أاه- -ي- -ل ت- -ك- -وي -ن أŸك -ون ÚومسصÒي

أŸؤوسصسص - - -ات ،وعصص - - -رن - - -ة ن - - -ظ - - -ام ألÈأم - - -ج
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة م-ن أأج-ل أ’سص-ت-ج-اب-ة Ÿت-ط-لبات
سصوق ألعمل.
من جهته أأشصار سصف Òفدرألية روسصية إأ¤
أأهمية ألتكوين ألتقني وأŸهنيŸ ،رأفقة برأمج
أ’سصتثمار وألدفع با’قتصصاد وأأ’همية ألنوعية
للÈأمج ألعمومية ‘ ترقية هذأ أ÷انب للنظام
ألÎبوي با÷زأئر ،كما أأشصار إأ ¤ألدور ألذي
تلعبه ألشصركات ألروسصية أŸتوأجدة ‘ أ÷زأئر
‘ نقل أÈÿأت وأŸعارف.

ت- - -رأأسس وزي- - -ر ألصص - -ح - -ة وألسص - -ك - -ان وإأصص Ó- -ح
أŸسص- -تشص- -ف -ي -ات ﬂت -ار حسص -ب Ó-وي ،أأمسسÃ ،ق -ر
دأئرته ألوزأرية با÷زأئر لقاء مع مدرأء ألصصحة
وألسصكان بالو’يات أ’سصتشصفائية أ÷امعية خصصصس
إ’ع-ادة ت-ن-ظ-ي-م أل-عÓ-ج ’سص-ي-م-ا أل-ت-ك-ف-ل ب-ا◊ا’ت
أ’سصتعجالية ألطبية وأ÷رأحية.
وتتمثل مديريات ألصصحة وألسصكان أŸعنية ‘
ك -ل م-ن أ÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة وأل-ب-ل-ي-دة ،قسص-ن-ط-ي-ن-ة،
باتنة ،عنابة ،سصطيف ،وهرأن ،تلمسصان ،تيزي وزو،

سصيدي بلعباسس ،حسصب بيان ألوزأرة مشصÒأ أ ¤أأن
عملية إأعادة ألتنظيم تأاتي بعد «عمل شصرع فيه»
با÷زأئر ألعاصصمة يعرضصه خÓل هذأ أ’جتماع
م-دي-ر ألصص-ح-ة وألسص-ك-ان ل-ل-ع-اصص-م-ة .و‘ م-دأخلته
أل -ت -م -ه -ي-دي-ة ،أأك-د حسص-بÓ-وي أأن «أأ’م-ر ’ ي-ت-ع-ل-ق
ب-ال-ف-ع-ل ب-إاع-ادة ت-ن-ظ-ي-م ب-ل ف-ق-ط ب-ع-ودة ضص-رورية
للحالة ألعادية ‘ ›ال تنظيم وتسصي ÒأŸصصالح
أ’سصتشصفائية ذأت طابع جامعي وألتي يجب أأن
يشصكل تسصيÒها ‰وذجا» ،كما قال.

حسسبÓوي يرأسس أجتماعا حول إأعادة تنظيم ألعÓج

من  1إا 1٩ ¤جويلية

ألمتحان ألسستدرأكي لشسهادة ألدرأسسات ألطبية أŸتخ ّصسصسة

الششعب  /تنهي وزأرة ألتّعليم ألعا‹ وألبحث
’ق -ام -ي أأّن
أل- -ع -ل -م -ي إأ ¤ك -اف -ة ط -ل -ب -ة أل -طب أ إ
’سصتدرأكي لشصهادة ألدرأسصات ألطبية
أ’متحان أ إ
أŸتخ ّصصصصة سصيجري ‘ ألفÎة أŸمتّدة من 01
إأ 19 ¤جويلية  ،2018وتأاتي هذه ألدورة بعد
ألدورة ألعادية ألتي جرت ‘ ألفÎة أŸمتّدة من
 18مارسس إأ 12 ¤أأفريل  2018وفقا للّنصصوصس

ألّتنظيمية أ÷اري ألعمل بها.
’ط -ار ،وبصص -ف -ة أسص -ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ف-إاّن
و‘ ه -ذأ أ إ
أÎŸشّصح Úألذين  ⁄يجتازوأ أمتحان ألدورة
ألعادية بإامكانهم ألتسصجيل ‘ ألقوأئم أŸتوأجدة
’قسصام أŸنتم Úإأليها ‘ ألفÎة
على مسصتوى أ أ
أŸمتدة من  1٧إأ 2٤ ¤جوأن  ،2018إأذأ رغبوأ ‘
ذلك.

»æWh

إ’ربعاء  13جوإن  2018م
إلموإفق لـ  28رمضشان  1439هـ

’طفال ،زما‹:
ا÷زائر ‘ صشدارة الدول اŸكافحة لعمالة ا أ

أسشتغÓل هيئات دولية لضشرب أسشتقرأر أ÷زأئر
تطه ÒاŸششهد النقابي ليسض تضشييقا ◊رية النقابات

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

جÓب من سشيدي بلعباسض:

إلعدد
17669
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ألصشناعات ألتحويلية أولوية أسشÎأتيجية

عمليات التصشدير يجب أان تراعي اŸقاييسض الدولية
أاكد وزير التجارة سشعيد جÓب على
ه-امشض زي-ارت-ه ل-و’ي-ة سش-ي-دي ب-لعباسض
’سشÎات -ي -ج-ي-ة ا◊ال-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة
أان ا إ
خÓل السشنوات الثÓث القادمة تسشعى
إا ¤خ - - -وضض م - - -رح- - -ل- - -ة الصش- - -ن- - -اع- - -ات
ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة والتصشدير نحو
اÿارج  ،مؤوكدا أاهمية تنسشيق ا÷هود
Ÿراف- - -ق- - -ة اŸسش- - -ت- - -ث- - -م- - -ري- - -ن اÙل- - -يÚ
واŸصش-دري-ن وإاطÓ-ع-ه-م ع-ل-ى م-تطلبات
السشوق العاŸية وضشوابطها.
حل أإمسس وزير إلتجارة سشعيد جÓب ‘
زي -ارة ع-م-ل ب-و’ي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ق-ام م-ن
خÓلها بتفقد عدد من إŸؤوسشسشات إلصشناعية
وإإ’ن-ت-اج-ي-ة إŸت-وإج-دة ب-اŸن-ط-ق-ة إلصشناعية
ل -و’ي -ة سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس فضش  Ó-ع-ن نشش-اط
مسش -ت -ث -م -رت ÚفÓ-ح-ي-ت Úرإئ-دت ‘ Úإإ’ن-ت-اج
إل- -فÓ- -ح- -ي ،وت- -أات- -ي زي- -ارة إل- -وزي- -ر ل- -ب- -عضس
إŸؤوسشسشات إإ’نتاجية وإلفÓحية إإ’سشتثمارية
تنفيذإ إ’سشÎإتيجية إ◊كومة ‘ بلوغ هدف
إل -تصش -دي -ر خ -ارج إÙروق-ات وك-ذإ ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل-ع-دي-د إل-ت-وصش-ي-ات م-ن-ه-ا إل-ت-وصش-يات إأ’خÒة
للجلسشات إلوطنية لÎقية إلفÓحة من أإجل
تثم Úإإ’سشتثمارإت إلفÓحية ،وإإعطاء أإهمية
بالغة للقطاع إلفÓحي وفق توصشيات رئيسس
إ÷مهورية.،
وأإوضشح جÓب ‘ هذإ إلصشدد أإن عمل
إلوزإرة يركز حاليا على مرإفقة إŸصشدرين
‘ إلششعب إلفÓحية وتذليل ﬂتلف إلعقبات
أإمامهم  ،وأإضشاف أإن إلوزإرة تعمل على تأاطÒ
ع -م -ل -ي -ات إل -تصش -دي -ر وم-رإق-ب-ة ت-وإف-ق-ه-ا م-ع
إŸقاييسس إŸعمول بها دوليا وإلتي تتماششى
أإيضشا و معاي Òإلدول إŸسشتوردة  ،وإسشتيفائها
÷ملة معاي Òإلصشحة إلنباتية .
و‘ ذإت إلسشياق أإكد إأ’م Úإلعام لوزإرة
إلتجارة عماري ششريف أإن إلزيارة تندرج ‘
إإطار ترقية صشادرإت إŸنتوج إلوطني وبحث
سشبل تنويع إ’قتصشاد ،وفق ما حملته توصشيات
إ÷لسش -ات إل -وط -ن -ي-ة إŸق-ام-ة م-ن ق-ب-ل وزإرة
إل-فÓ-ح-ة شش-ه-ر أإف-ري-ل إل-ف-ارط وأإسش-ف-رت عن
تأاسشيسس أإفوإج عمل منها خمسشة أإفوإج تعمل
أ’جل دعم إلقطاع إلفÓحي وترقيته وتثمينه
وفوج آإخر أإوكلت له مهمة إلسشهر على ترقية

أاكد وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،أان انسشحاب الوفد ا÷زائري من ÷نة اŸعاي ÒخÓل أاششغال
الدورة الŸ 107ؤو“ر العمل الدو‹ بسشويسشرا من  28ماي إا 8 ¤جوان ا÷اري ،سشببه عمل هذه اللجنة الذي يفتقد للمصشداقية
‘ التعامل ب Úالدول ،مششÒا إا ¤أان هناك بعضض اŸنظمات الدولية أاصشبحت أاداة للضشغط على الدول التي ’ تتماششى مع
’طفال.
سشياسشتها ،مضشيفا أان ا÷زائر ‘ صشدارة الدول اŸكافحة لعمالة ا أ
تطبيق إلقانون ‘ هذإ إÛال».
وبنفسس إŸناسشبة ،ذكر إلوزير أإن «“درسس
أإوضشح زما‹ لدى نزوله ضشيفا على فوروم
إأ’طفال ‘ إ÷زإئر يتم من  6إ 16 ¤سشنة
إإ’ذإعة إلوطنية أإمسس ،أإن إÿلل يكمن ‘
بصشفة ›انية وإجبارية وأإن نسشبة “درسس هذه
عمل آإلية ÷نة تطبيق إŸعاي Òوطريقة تقييم
إلشش -ري -ح-ة ت-ق-در ب 98ب- -اŸائ- -ة م- -ن ›م -وع
ت -ن -ف -ي -ذ إ’ت -ف-اق-ي-ات ،وه-و م-ا ي-ؤوك-د إ◊اج-ة
إ’طفال» ،معتÈإ أإن هذه إلنسشبة «عالية مقارنة
صشادرإت إŸنتوجات إلفÓحية –ت إإششرإف
إŸلحة إ’صشÓح سش ÒعملهاÃ ،ا يتيح –ديد
مع إلعديد من دول إلعا ،⁄وأإن إلسشن إلقانونية
وزإرة إلتجارة.
قائمة إلدول إıالفة بطريقة ششفافة وإتخاذ
ل- -ل -ع -م -ل ‘ ب Ó-دن -ا ﬁددة ب 16سشنة ،بحيث
وأإضشاف أإن وزير إلقطاع قام بتنصشيب فريق
إلقرإرإت بناء على مبدأإ إلثÓثية  ،قائ Óأإن
تتجاوز إŸعاي Òإلدولية إلتي –ددها ب 14أإو
عمل مكون من ‡ثلي إلوزإرة بالتنسشيق مع
إ÷زإئر طرحت منذ سشنة فكرة إ’صشÓح هذه
 15سشنة».
ﬂت-ل-ف إل-ق-ط-اع-ات ك-ق-ط-اع إل-ن-ق-ل وإŸال-ية
إللجنة كونها مبنية على إلثنائية ،وهي “ثيل
وأإششار إلوزير إ ¤أإن إلدسشتور كرسس إ◊ق ‘
ب - -اع - -ت - -ب - -اره - -م - -ا شش - -ري - -ك Úأإسش- -اسش- -ي‘ Ú
أ’رباب إلعمل و ‡ثل عن إلكنفدرإلية إلدولية
إل-ت-ع-ل-ي-م وإل-تكوين إŸهني ،مÈزإ أإن تشش- -غ- -ي- -ل
إإ’سشÎإت -ي -ج -ي -ة إŸسش -ط -رة وي -ت -م-ث-ل دوره ‘
ل- -ل- -ع- -م -ل مسش -ت -ث -ن -ي -ة إ◊ك -وم -ات ،وب -ال -ت -ا‹
إ’طفال دون سشن  16يعاقب عليه إلقانون.
درإسشة جميع إآ’ليات وإإ’ششكا’ت و إلتي تعيق
و‘ سش -ي-اق م-تصش-ل ،أإب -رز زم -ا‹ أإن -ه ت-ق-رر،
إسشتعمالهما ‘ إلضشغط على إلدول إلتي ’ إ’‚از بالششرإكة مع إŸتعامل Úإ’قتصشادي،Ú
عمليات إلتصشدير وتذليلها لتمك ÚإŸصشدرين
ت - -ت - -م - -اشش - -ى م - -ع ب- -عضس إأ’ط- -رإف ،وج- -ع- -ل مضش -ي -ف -ا أإن إŸؤوسشسش -ة إ’ق -تصش -ادي -ة ه -ي إل -ت-ي وبتوجيهات من رئيسس إ÷مهورية ،عبد إلعزيز
من إلعمل ‘ أإريحية تامة .
إ◊كومات ‘ خانة إŸتهم ،ÚمششÒإ إإ ¤أإن –ارب إلبطالة من خÓل خلق مناصشب عمل ،بوتفليقة ،م -ن -ح ح -م -اي -ة أإك Èلصش-ح-ة وسشÓ-م-ة
وبو’ية سشيدي بلعباسس إطلع إلوفد إلوزإري
إسشتقرإر إ÷زإئر يزعجهم.
منوها Ãجهود وزإرتي إلÎبية وإلتكوين إŸهني إ’طفال من خÓل إدخال تعديÓت جديدة ‘
على عديد إلعينات إلصشناعية إلهامة وإلتي لها
قانون إŸالية  2018وإلتي تششدد إلعقوبات ضشد
وأإضشاف وزير إلعمل أإ هذه إللجنة إسشتغلت ‘ تكوين إلششباب حسشب متطلبات إلسشوق.
بيع ‘ ›ال إلتصشدير كاŸؤوسشسشة إÿاصشة
أإط -رإف دإخ -ل -ي -ة م -ث -ل ب-عضس إأ’شش-خ-اصس ‘
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -إاسشÎإت -ي -ج -ي -ة إل -ب -ل -دي-ات إıال - -ف Úل - -ق - -وإع - -د وأإح- -ك- -ام ذإت إلصش- -ل- -ة
إ’نتاج إأ’نابيب ومعدإت إلري وإلتي تصشدر
نقابات إلذين خرجوإ عن إÿط إلوطني ،و إ◊دودية ،قال إلوزير أإن  400أإلف ششاب إسشتفاد بالسشÓمة وإلصشحة ‘ إلعمل ،خاصشة فيما يتعلق
م -ن -ت-وج-ات-ه-ا ◊وإ‹ سش-ب-ع-ة دول  ،فضش Ó-ع-ن
أإودع -وإ شش -ك -اوى ضش -د ب -ل -ده-م ع-ل-ى مسش-ت-وى من هذإ إ÷هاز إلذي ” توجيهه نحو إ’قتصشاد بحماية فئة إلششباب ‘ سشن إلعمل.
مؤوسشسشة أإخرى إ’نتاج قطع إلغيار وإلتي تصشدر
وعلى هامشس هذإ إللقاء ،و‘ رده على سشؤوإل
إÙاك -م إل -دول -ي-ة وإل-ت-وإط-ؤو م-ع-ه-م ل-تشش-وي-ه كون إإ’دإرة تششبعت وأإصشبح من إلصشعب إلتوظيف
ما نسشبته  5فقط من منتجاتها  ،حيث إإسشتمع
ح- -ول رفضس إل- -وف- -د إ÷زإئ -ري ،إل -ذي شش-ارك
صشورة إ÷زإئر إلتي  ⁄تسش ‘ Òفلك ما يسشمى فيها.
إلوفد لششروحات حول إŸششاكل ‘ إلتسشويق
إلربيع إلعربي ،قائ »:Óهؤو’ء ليسشوإ نقابيÚ
وباŸقابل ،أإكد أإن هناك  38مليون جزإئري مؤوخرإ ‘ أإششغال مؤو“ر إلعمل إلدو‹ بجنيف،
إÙلي وإلتصشدير.
و’ Áثلون إإ’ أإنفسشهم».
يسشتفيدون من إلتغطية إ’جتماعية و 200مليار قرإر ÷نة تطبيق إŸعاي ‘ Òمنظمة إلعمل
كما زإر إلوفد أإيضشا مسشتثمرت ÚفÓحيتÚ
وق -ال أإيضش -ا أإن -ه ” تسش -ل -ي -م ك -ل إŸل-ف-ات دج قيمة تعويضس إأ’دوية ،وحسشبه يجب إإ’كثار إلدولية إلقاضشي بإارسشال بعثة رفيعة إŸسشتوى
رإئ -دت ‘ Úإإن -ت-اج إÙاصش-ي-ل إأ’و ¤ب-إاق-ل-ي-م
وإŸعلومات ،غ Òأإنّ إلوفد إ÷زإئري تفاجأا من إلتوظيف وإ’ششÎإكات وإإيجاد مصشدر “ويل إ ¤إ÷زإئر ،أإكد زما‹ أإن إ÷زإئر «ليسس لها
ب -ل -دي -ة سش -ي -دي ◊سش -ن وإل -ت-ي ت-ع-د رإئ-دة ‘
بأان ÷نة تطبيق إŸعاي ⁄ Òتأاخذ ‘ إ’عتبار آإخ-ر ل-ل-ت-ق-اع-د ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى إلتوإزنات إŸالية أإي مششكل مع منظمة إلعمل إلدولية إلتي هي
ت -ط -وي -ر أإن -ظ -م -ة إإ’ن-ت-اج وضش-م-ان إ÷ودة ‘
عضشو فيها منذ إ’سشتقÓل» ،معتÈإ إن إأ’مر
إÿطوإت وإ◊جج وإلوثائق إŸقدمة ،و ’ لصشندوق إلضشمان إ’جتماعي.
إŸن -ت -وج وإل -ث -ان -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة إل -ط -اب-ي-ة  ،ه-ي
إل -ت -ق -دم إل -ذي أإح -رزت -ه إ÷زإئ-ر ‘ إÛال،
يتعلق ب»–فظ» على طريقة عمل ومنهجية
إŸسشتثمرإت إلتي أإكد إلوزير أإهميتها ‘ خلق
وإت-خ-ذت ق-رإرإ ً ي-وصش-ي ب-إارسش-ال ب-ع-ث-ة رف-ي-عة
سش Òهذه إللجنة.
إق -تصش-اد ب-دي-ل م-ب-ن-ي ع-ل-ى ت-ن-وي-ع إلصش-ادرإت
إŸسش -ت-وى Ÿق-اب-ل-ة إل-ن-ق-اب-ي ،Úم-ا ي-وح-ي ب-أان
و‘ هذإ إلششأان ،أإششار إلوزير إ ¤أإن إ÷زإئر
خ - -ارج إÙروق - -ات فضش  Ó- -ع - -ن دوره - -ا ‘
إلقرإر ” إتخاذه بششكل مسشبق أ’عمال إللجنة،
صشدقت على  60إتفاقية دولية ولديها «تعاون
ت- -رشش- -ي- -د إل- -وإردإت ودع- -م إأ’م- -ن إل -غ -ذإئ -ي
وهذإ ما رفضشته بÓدنا أ’نه خط أإحمر و’
مثا‹» مع منظمة إلعمل إلدولية ،حيث بذلت
إلوطني.
يسش -م -ح أ’ي م -ن -ظ -م -ة ب-ال-ت-ع-دي ع-ل-ى سش-ي-ادة
أإك -د زم-ا‹ ،أإن نسش -ب -ة ع -م -ال -ة إ’ط -ف-ال ‘ ك -م -ا ق -ال «ج -ه-ودإ ك-بÒة» ل-ت-جسش-ي-د إأ’ه-دإف
إ÷زإئ- -ر ،ب -ح -يث ط -لب م -ن إل -وف -د إ÷زإئ -ر إ÷زإئر «موجودة Ãعد’ت منخفضشة للغاية» ،إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تشش-غ-ي-ل وإل-ع-م-ل إلÓ-ئ-ق وإ◊م-اي-ة
إ’نسش- -ح- -اب ،مششÒإ إإ ¤أإن أإغ -ل -ب -ي -ة إل -وف -ود معتÈإ أإن أإهمية تضشافر جهود إÛتمع ككل إ’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة وإ◊ري -ات إل -ن -ق -اب -ي -ة وإ◊وإر
إŸتدخلة دعمت إŸوقف إ÷زإئري وأإكدت Ãا فيها إ÷معيات وإŸوإطن Úسشيما بالتبليغ إ’جتماعي.
مدير التكوين بوزارة الÎبية :
م-ن ج-هتها ،أإك -دت إل -دإل -ي-ة أإن إل-وق-اي-ة م-ن
ششرعيته ،كونهم يعانون من تصشرفات هذه وإإ’خطار.
إل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ي ت-ب-ق-ى صش-ام-ت-ة إإزإء م-ا ي-ق-وم به
وأإوضش -ح إل -وزي -ر خÓ-ل إشش-رإف-ه رف-ق-ة وزي-رة ظ- -اه -رة ع -م -ال -ة إأ’ط -ف -ال وإ◊د م -ن -ه -ا ت -ع -د
إل-ك-ي-ان إلصش-ه-ي-و Êم-ن خ-روق-ات ضش-د أإط-فال إلتضشامن إلوطني وإ’سشرة وقضشايا إŸرأإة ،غنية «مسشؤوولية جماعية تقع على عاتق إŸؤوسشسشات
«إإجتاز  ،إأمسس 740 ،إألف مÎششح إŸسشابقة مقتصشد و  694منصشب لرتبة نائب مقتصشد و
فلسشط Úو ⁄تقرر إإيفاد ÷نة –قيق.
إلدإلية ،ع-ل-ى ل-ق-اء ن-ظ-م Ãن-اسش-ب-ة إح-ي-اء إل-يوم إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وإÛت -م -ع إŸد Êوإ÷م -ع -ي -ات
إل-وط-ن-ي-ة إÿارج-ي-ة ل-ت-وظ-ي-ف إأسش-ات-ذة إل-ت-عليم  2.265م -نصشب ل -رت -ب -ة مشش -رف ت -رب-ي-ة و 300
وج -دد زم -ا‹ ق -ول -ه أإن -ه م -وق -ف إ÷زإئ -ر إلعاŸي ضشد عمالة إ’طفال ،وبحضشور إ’م Úوإ’ف -رإد ع -ل-ى ح-د سش-وإء» ،م-ذك-رة بالنصشوصس
إ’بتدإئي و رتب إإدإرية» هذإ ما صشرح به منصشب Ÿلحق رئيسشي با Èıو  1 . 407منصشب
م -وق-ف سش-ي-ادة وط-ن-ي-ة ،وع-ل-ى إإ’عÓ-م إلسش Òإل-ع-ام ل–Ó-اد إل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال إ÷زإئ-ري ،Úعبد إلتششريعية وإلقوإن Úإلتي تكرسس حماية إلطفل
إŸدي -ر إŸرك -زي إŸك -ل -ف ب -ال -ت -ك -وي-ن ب-وزإرة بالنسشبة Ÿلحق باıابر.
ت
على هذإ إلنهج ،مؤوكدإ أإن إ÷زإئر تبذل إÛيد سشيدي إلسشعيد ،أإن «نتائج إلتحقيقات من إ’سشتغÓل ‘ إلعمالة إ ¤جانب إ’صشÓحا
وذك -ر ح -م -ادو ب -اأن إل -وزإرة ’ ت -وظ -ف م-ن-ذ
إلÎب- -ي- -ة ك- -م- -ال ح -م -ادو  ،إأمسس ،ع -ل -ى إأم -وإج
جهودإ كبÒة من أإجل ترقية إ◊ّق ‘ إلعمل إŸنجزة من قبل مصشالح مفتششية إلعمل على وإل -ت-دإب ÒإŸت-خ-ذة وإŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق-وق إŸرأإة
إ’إذإعة إلوطنية قائ Óإن  % 80من إ’أسشاتذة  2014إإ’ حاملي ششهادة ليسشانسس مششÒإ إإ ¤إأن
وإ◊ماية إ’جتماعية ،وإ◊ق إلنقابي وإ◊ق مسشتوى إلهيئات إŸسشتخدمة أإثبتت ‘ كل مرة وإلطفل ،ع Ó-وة ع -ل -ى إ’ج -رإءإت إل-رإم-ي-ة إ¤
إ÷دد إلذين ينجحون ‘ إŸسشابقة سشيششرعون إلتكوين إلذي تÎإوح مدته من إأسشبوع Úإإ¤
‘ إإ’ضشرإب ،إلتي ” تكريسشها ‘ دسشتور أإن ع - -م - -ال - -ة إ’ط - -ف - -ال ‘ إ÷زإئ- -ر م- -وج- -ودة ضش -م -ان إل -ع -يشس إل -ك -ر Ëل -ه -ذه إلشش -ري -ح-ة م-ن
إب -ت -دإء م -ن شش -ه -ر ج -وي -ل -ي-ة ‘ ت-ك-وي-ن حسشب ثÓثة إأسشابع قبل ششهر سشبتم Èموجه خصشيصشا
إ’خ-تصش-اصس ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ع-اه-د إل-ت-ك-وي-ن ،للتكفل بالقسشم و إ÷وإنب إلبيدإغوجية.
إلبÓد.
Ãع -د’ت م -ن-خ-فضش-ة ل-ل-غ-اي-ة» ،مÈزإ أإه -م -ي-ة إÛتمع.
وإأوضشح إأن إÎŸششح Úلهذإ إلتكوين إلذي
مششÒإ إإ ¤إأن إŸوظ- - -ف Úإ÷دد سش- - -ي- - -ج - -رون
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و‘ نفسس إلسشياق ،أإششارت إلوزيرة إ ¤برإمج
مسش -اه -م -ة إÛت-م-ع ك-ك-ل Ãا ف-ي-ه-ا إ÷م-ع-ي-ات
إل-ت-ك-وي-ن خÓ-ل شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة و إأوت وإل-ع-ط-ل سش-ي-م-ت-د ع-ل-ى ط-ول إلسش-ن-ة سش-ي-ت-ع-ل-م-ون ك-ي-ف-ي-ة
ششكوى ،كما إسشتنكر تدخل مندوب إŸغرب وإŸوإطن ‘ Úهذإ إÛال ،سشيما عن طريق وزإرة إلتضشامن إلوطني إلرإمية إ ¤مرإفقة
مضشيفا إأن إلتكوين إÿاصس باأسشاتذة إ’بتدإئي إلتكفل بالطلبة .وŒدر إ’إششارة ‘ هذإ إلسشياق
إ’سشر إŸعوزة ،خاصشة ‘ إŸناطق إŸعزولة،
خ Ó-ل أإشش -غ -ال إل-ل-ج-ن-ة ،ب-ت-ق-د ËمÓ-ح-ظ-ات إ’خطار وإلتبليغ.
إإ ¤إأن إلوزإرة إسشÎجعت  28معهدإ للتكوين من
سشيتوج Ãذكرة.
ل-ل-ج-زإئ-ر ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا’ت-ف-اق-ي-ة  87حول
و‘ ن -فسس إلسش -ي-اق ،أإك -د زم -ا‹ أإن إل -ق-ط-اع من خÓل Œنيد إÓÿيا إ÷وإرية إلتضشامنية
وك -انت وزي -رة إلÎب -ي -ة إل -وط -ن -ي-ة ن-وري-ة ب-ن ›موع  60معهدإ ” تخصشيصشه لوزإرة إلتعليم
ي
إ◊رية إلنقابية وحماية إ◊ق إلنقابي ،وإلت
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ي- -وإصش- -ل ج- -ه- -وده Ùارب- -ة ع -م -ال -ة إ’ط -ف -ال
غÈيت ق- -د إأع- -ل -نت ‘ وقت سش -اب -ق ع -ن ف -ت -ح إلعا‹ وإلبحث إلعلمي .و يتمثل إلهدف ‘
صشّدقت عليها إ÷زإئر سشنة  ‘ ،1962ح ⁄ Úب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف إل-ق-ط-اع-ات إŸع-نية من بالفئات إلهششة.
 8 . 586منصشب لفائدة إأسشاتذة إلتعليم إ’بتدإئي تخصشيصس معهد على مسشتوى كل و’ية.
تصشادق عليها إŸغرب.
بدوره ،أإشش -ار ‡ث -ل م -ك-تب م-ن-ظ-م-ة إل-ع-م-ل
وللتذك Òإأعلنت وزإرة إلÎبية إلوطنية عن
ورتب إدإرية ،وإأششارت إلوزيرة إإ ¤إأن 3 . 378
خÓل ÷نة إلوقاية من هذه إŸسشالة ،مضشيفا أإن
وح -ول –ي Úم-ل-ف-ات إل-ن-ق-اب-ات إل-ع-م-ال-ي-ة مصش -ال -ح م -ف -تشش-ي-ة إل-ع-م-ل «ت-رصش-د بشش-ك-ل دإئ-م إلدولية با÷زإئر ،علي دياحي ‘ ،مدإخلة له،
م-نصشب ي-خصس إأسش-ات-ذة إل-ت-ع-ل-ي-م إ’ب-ت-دإئي من تطبيق ﬂطط ثÓثي لتكوين  700إألف موظف
وإسش-ت-ف-اءه-ا شش-روط ‡ارسش-ة إ◊ق إل-ن-ق-اب-ي ،مرإقبة سشن إلعمل إلقانو Êوهذإ من خÓل إ ¤أإن إ’حصشائيات إŸتعلقة بعمالة إأ’طفال ‘
›موع  8.500مÎششحا معنيا باŸسشابقة و ت -اب -ع ل -ل -ق -ط -اع ي -خصس إ’إدإرة وإل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ا
 329ل- -رت -ب -ة مسش -تشش -ار إل -ت -وج -ي -ه و إ’رشش -اد وإلتعليم .ويرتكز إıطط على إŸقاربات
أإوضشح إلوزير أإن تطه ÒإŸششهد إلنقابي من عمليات إŸرإقبة إليومية وإلتحقيقات إلسشنوية إلعا ⁄سشجلت  152مليون طفل يÎإوح سشنهم ما
إŸدرسش- - -ي وإŸه- - -ن- - -ي و  213م-نصشب ل-رت-بة إ÷ديدة من خÓل إلقدرإت وإ◊وكمة.
إل -ف -وضش -ى ل -يسس إŸرإد م -ن -ه إل -تضش-ي-ي-ق ع-ل-ى إلتي تنجزها بانتظام للسشهر على إحÎإم مدى ب 5 Úو  17سشنة.
إل- -ن- -ق -اب -ات إل -ت -ي ت -ع -د شش -ري -ك -ا م -ه -م -ا ،ب -ل
مسشاعدتهم لتنظيم أإنفسشهم ،مششÒإ إإ ¤أإنه
عاششق :نهاية جوان آاخر آاجل لدفع ا’ششÎاكات لـ«كاسشنوسض»
◊ - -د إآ’ن  21ن -ق-اب-ة إسش-ت-وفت إلشش-روط وأإن
إلباب مفتوح للنقابات إأ’خرى إ’يدإع ملفاتها
ح-ول إل-ت-م-ث-ي-ل إل-ن-ق-اب-ي ،دإع-ي-ا بعضس نقابات
إلÎب-ي-ة وإلصش-ح-ة Ÿرإع-اة مصش-ل-ح-ة إŸوإط-ن
ل -ه -ذه إل -ه -ي -ئ -ة  ،إإ’ أإن إل -ه -ي -ئ -ة  ⁄تصش-ل ب-ع-د إإ¤
وي -ت -وق -ع شش -وق -ي أإن ي -ت -ج -اوز ع-دد إŸن-تسش-بÚ
ح -دد ن -ه -اي -ة شش -ه -ر ج -وان ا÷اري أاخ -ر أاج -ل ل -دف-ع
إلذي أإصشبح يتخوف من هاجسس إإ’ضشرإب،
إسش -ت -ق -ط -اب إل -ع -م -ال غ Òإأ’ج -رإء ،م -وضش-ح-ا أإن
’ج -راء 1مليون منتسشب سشنة  ،2018و–صشيل أإك Ìمن 82
اششÎاك- -ات ل- -دى الصش- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي ل -غ Òا أ
وإعتماد إ◊وإر.
إلصشعوبات ‘ دفع إ’ششÎإكات تكمن ‘ أإن إŸعني
«كاسشنوسض» ،حسشب ما أاعلن عنه عاششق يوسشف ششوقي  ،مليار دج مششÒإ إإ ¤إنه ” إسشتقطاب  900أإلف
هو إلذي ينتقل إإ ¤مصشالح إلصشندوق  ،عكسس
مششددا على أان اŸتخلف Úعن هذا اŸوعد سشيدفعون مششÎك إلعام إŸاضشي ،مششÒإ إإ ¤إنه يوجد حاليا
إلعمال إأ’جرإء إلذين تقتطع نسشبة إ’ششÎإك من
 1مليون من إلعمال غ Òإأ’جرإء غ ÒمششÎك و 2
غرامات مالية عن التأاخر .
إلرإتب مباششرة (من إŸصشدر).
مليون غ Òمنتسشب لدى إلصشندوق حسشب ما صشرح
 3م Ó- - -ي Úشش- - -خصس ذوي دخ- - -ل ف- - -ردي غÒ
به ،أإمسس ،من خÓل إلقناة إإ’ذإعية إلثالثة.
منتسشب Úإإ ¤إلصشندوق
وإرجع إŸتحدث سشبب عدم دفع إإ’ششÎإكات و
أإكد يوسشف ششوقي إنه ” وضشع كل إلتسشهيÓت لتمك Úعمال
م- -ن ج- -ه- -ة إخ- -رى كشش- -ف زم- -ا‹ كشش -ف إن
كما كثفت مصشالح «كاسشنوسس» إ÷انب إلرقابي ،
إ’نتسشاب لدى «كاسشنوسس» إإ ¤قلة إلوعي لدى هذه
إŸع -ه -د إل-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ل سش-ي-ف-ت-ح أإب-وإب-ه خÓ-ل غ Òإأ’ج- -رإء أ’صش -ح -اب إل -دخ -ل إل -ف -ردي م -ن Œار وغÒه -م
إلششريحة من إلعمال بأاهمية إلعملية إلتي تضشمن لهم إ◊ماية بالتعاون مع مصشالح صشندوق إلضشمان إ’جتماعي «كناسس» ،
إل -دخ -ول إ’ج -ت -م -اع -ي إل -ق -ادم ل-ك-ل إŸسشÒي-ن وإŸسشتفيدين من «لونسشاج» و «إلكناك» ،عدإ إلفÓح Úإلذي
إ’جتماعية لهم و لذوي إ◊قوق ،باإ’ضشافة إإ ¤إلتقاعد’ ،فتا ’سشتقطاب  3مÓي Úششخصس ذوي دخل فردي و  ⁄ينتسشبوإ إإ¤
لتكوينهم و أإخلقة إلعمل إلنقابي ،بحكم أإن بعضس Áتد آإجال دفع إششÎإكاتهم إإ ¤غاية  30سشبتم ،Èمن دفع
إإ ¤إنه كلما كان مبلغ إ’ششÎإك إك Èكلما إرتفعت قيمة منحة إلصشندوق إلوطني للعمال غ Òإأ’جرإء  ،وأإفاد ششوقي ‘ هذإ
إششÎإكاتهم لدى مصشالح «كاسشنوسس» ،إلتي تعمل خÓل إلششهر
إإ’ضشرإبات كانت نتيجة جهل إلقوإن.Ú
إإ’طار أإن  80باŸائة من إŸششÎك Úيدفعون مبلغ ضشعف أإو
إلتقاعد.
وب -ال -نسش -ب -ة ل -ت -ن -ظ-ي-م سش-وق إل-ع-م-ل وﬁارب-ة إلفضشيل من بعد إإ’فطار إإ ¤غاية منتصشف إلليل ،و ‘ ذإت
وقال إنه بالرغم من أإن مصشالح إلصشندوق قد إسشتعملت كل يسشاوي إأ’جر إلقاعدي إأ’دنى إŸضشمون ويعد هذإ غÒ
إل -ب -ط-ال-ة ،أإوضش-ح زم-ا‹ أإن إل-ت-حضش Òل-ب-ط-اق-ي-ة إلوقت هناك إإجرإءإت عقابية سشتطال إأ’ششخاصس إŸنتسشبÚ
إل -وسش -ائ -ل م-ن إج-ل إل-ت-حسش-يسس م-ن-ه-ا ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إ’تصش-ال مقبول -حسشب رأإيه  -لكنه يؤوكد قائ« Óلقد ضشاعفنا عدد
وطنية خاصشة Ãتطلبات سشوق إلعمل ‘ طور إلذين  ⁄يدفعوإ إششÎإكاتهم.
كالرسشائل إلقصشÒة ع Èإلهوإتف إلنقالة ÷لبهم إإ ¤إ’نتماء إŸنتسشب Úبفضشل عمليات إلتحسشيسس ،لكنه ’ يزإل غ Òكاف.

سسهام بوعموشسة

عمالة أألطفال با÷زأئر
Ãعدلت «منخفضشة»
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«الششعب» تسشتطلع حركة التّجارة بالعاصشمة قبل العيد

إاسستياء من ارتفاع أاسسعار اÓŸبسس وتتسساءل عن غياب مصسالح الّرقابة

’طفال وهدايا العروسس كما هو معروف عليه ‘ تقاليدنا .ا◊ركية رفعت من عدد الطلب خÓل
حركية Œارية كثيفة تعيششها العاصشمة عششية عيد الفطر ،حيث تسشارع العائÓت ا÷زائرية ’قتناء أالبسشة ا أ
’سشعار بششكل جنو Êأاثار اسشتياء العديد من اŸواطن ،Úهو ما Ÿسشته «الششعب» خÓل جولة اسشتطÓعية ع Èعديد البلديات.
’يام اŸباركة ما تسشبب ‘ التهاب ا أ
هذه ا أ
ا’أسضعار في جولة عادية ،اأعجبني فسضتانا يليق بابنتي
التي تبلغ من العمر  11سضنة وقررت شضراءه لها مع
البداية كانت من بلدية الشضراقة اأكبر نقطة تجارية غرب اقتراب العيد وها اأنا اليوم اأعود ’قتنائه ’أجد سضعره قد
العاصضمة تعرف عددا كبيرا من المحÓت وسضوقا كبيرا زاد  2000دج ،ما اأثار اسضتغرابي وانزعاجي في نفسس
يناسضب كل المداخيل ،حيث نجد المحÓت التي تبيع ال -وقت ل -م -ث -ل ه -ذه ال -تصض -رف -ات غ -ي -ر ال -م -ب -ررة وغ -ي -ر
المÓبسس ذات العÓمة التجارية العالمية المعروفة وكذا المراقبة».
محÓت تقتصضر على عرضس منتوجات وطنية اأو اأخرى هكذا كانت فاطمة نموذجا حيا لعدة تصضريحات مشضابهة
باأسضعار متوسضطة ،ما يجعلها تسضتقطب عددا
اأدلى بها مواطنون اآخرون في تصضريح
كبيرا من الزبائن بشضكل يومي ،زادت حدته
لـ «الشضعب» ،ليتقاطع كلهم في مطلب
خÓل هذه ا’أيام.
م-ف-اده ضض-رورة ت-ح-ريك ل-ج-ن-ة ل-متابعة
غير اأن المفاجاأة صضنعت الفارق في ا’أسضعار
مثل هذه التجاوزات التي باتت تزيد
التي باتت نوعا ما خيالية اأو غير معقولة ،كما
م- -ن اأع- -ب- -اء ال- -ع- -ائÓ- -ت ،خ- -اصض -ة وان
وصضفها عدد من المواطنين في تصضريحاتهم
ال- -م- -واط -ن ال -ج -زائ -ري ’ ي -م -ك -ن -ه اأن
وانطباعاتهم لـ «الشضعب».
يسض-ت-غ-ن-ي ع-ن ب-عضس ال-ت-ق-ال-ي-د ك-اق-تناء
«فاطمة» ،ربة عائلة واأم لـ  3اأطفال تحدثت عن انتهازية مÓبسس جديدة تتناسضب وا’حتفال بعيد الفطر المبارك،
بعضس التجار ممن يسضتغلون هذه المناسضبات لرفع اأسضعار حيث يتباهى ا’أطفال صضبيحة العيد بمÓبسضهم ما يصضنع
ال -م Ó-بسس بشض -ك-ل ج-ن-ون-ي م-ا ي-زي-د م-ن اأث-ق-ال ك-اه-ل-ه-م بهجة العائÓت الجزائرية ويزيد من متعة اليوم.
خ -اصض -ة ،ق -الت ل -ن -ا ف -اط-م-ة اأن الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل ي-ع-رف وجهتنا الثانية كانت بشضرق العاصضمة ،حيث قمنا بجولة «زكية» التي كانت في رحلة بحث عن مÓبسس تقليدية «الشض -عب» اق -ت-ربت م-ن ال-ت-ج-ار ل-ت-ع-رف اأسض-ب-اب ال-ت-ه-اب
مصضاريف كبيرة من اجل تحضضير طاولة ا’إفطار حيث عبر عدد من المراكز التجارية التي تشضتهر بها المنطقة تليق كهدية لخطيبة ابنها ،كما هو معروف في تقاليدنا اأسضعار المÓبسس،
تشض -ه -د ب -دوره -ا اأسض -ع -ار ال -خضض -ر ارت-ف-اع-ا خÓ-ل شض-ه-ر على غرار المركز التجاري باب الزوار ومركز حمزة الجزائرية زيارة العروسس في بيت اأهلها وتقديم لها خ -اصض -ة واأن اأصض -اب -ع ا’ت -ه -ام ت -وج-ه ف-ي ك-ل م-رة اإل-ي-ه-م
رمضضان.
باشس جراح ،اأرديسس ،سضوق دبي حيث تشضهد هي ا’أخرى هدية العيد اأو كما تلقب باللهجة الجزائرية «المهيبة» ،ب-ات-ه-ام-ه-م ب-ال-جشض-ع واسض-ت-غÓ-ل ال-م-ن-اسض-ب-ات وال-م-واسض-م
عن ا’أسضعار اأوضضحت فاطمة اأنها مبالغ فيها« :لقد ح -رك -ي -ة م -ن -ق -ط -ة ال -ن -ظ -ي -ر ح-يث ي-تسض-ارع ال-م-واط-ن-ون اأك -دت ل -ن -ا اأن -ه -ا وج -دت صض-ع-وب-ة ف-ي اق-ت-ن-اء ذلك بسضب لتحقيق الربح ب Óوجه حق ،حيث برروا ذلك بارتفاع
قصضدت اإحدى المحÓت التجارية هنا ببلدية الشضراقة ’سض -ت -ك-م-ال مسض-ت-ل-زم-ات ومÓ-بسس ال-ع-ي-د ،ح-يث وج-دن-ا ا’رتفاع الجنوني ’أسضعارها هذه ا’أيام على عكسس ا’أيام تكاليف ا’سضتيراد ما انعكسس على ا’أسضعار ،على حد
ال-م-ع-روف-ة ب-ح-رك-ي-ت-ه-ا ال-تجارية ،وكنت اسضتطلعت بعضس اأسضعارها في اعلى المسضتويات.
العادية.
قولهم.

آأسسيا مني

Œار اŸناسشبات
يفسشدون نكهة
العيد

البجاويون يتسشاءلون ‘ غضشب

إا ¤متى اŸواطن ضسحّية التّÓعب باألسسعار؟

تششهد ﬂتلف Óﬁت بيع اÓŸبسس ببجاية إاقبا’ كبÒا من طرف العائÓت قصشد اقتناء كسشوة العيد،
’سشعار جد ملتهبة أامام “سشك التجار بالربح السشريع ،وهو ما جعل أارباب العائÓت Œد
غ Òأان ا أ
صشعوبة كبÒة ‘ التوفيق ب Úمصشاريف الششهر الفضشيل وعيد الفطر ‘ ،ح Úيرى التجار غÓء السشلع
على مسشتوى أاسشواق ا÷ملة ،فضش Óعن دفع رسشوم ا’سشتÒاد والنقل والكراء.

بجاية :بن ألنوي توهامي
‘الشضعب» تنقلت إالى بعضس المحÓت واسضتقت
آاراء مواطنين ،حيث أاكد بعضس الزبائن التهاب
أاسضعار المÓبسس سضيما مÓبسس اأ’طفال التي يتم
اسض -ت -ي -راده -ا .ق -ال ال -زب -ائ -ن ب -ن -ب-رة غضضب «إان
اأ’سض -ع -ار ع -رفت ارت -ف -اع-ا م-ذه Ó-م-ق-ارن-ة م-ع
سض -ع-ره-ا ق-ب-ل شض-ه-ر رمضض-ان ،اأ’م-ر ال-ذي ج-ع-ل
أارباب العائÓت يعبرون عن اسضتيائهم ،وجعلهم
غير قادرين على اقتناء كسضوة العيد».
السضيدة «عÓم» ،ربّة بيت قالت في هذا الصضدد:
«اأ’سضعار تفوق القدرة الشضرائية وهي باهظة
الثمن ،وعليه فقد لجأات إالى اقتناء المÓبسس
ال-م-ح-ل-ي-ة ال-م-ق-ل-دة ،سض-ع-ي-ا مني إ’دخال الفرحة
الفرح والسضرور على أابنائي ،وككل سضنة نجد
جشضع التجار يتكرر بالرغم من أاننا في شضهر
الرحمة ،وهو ما يحث عليه ديننا الحنيف غير
أان ’ حياة لمن تنادي ،وفي الحقيقة التاجر
مهما يكن ’ يخسضر فهو الرابح اأ’كبر ،لكن ’
يكون ذلك من خÓل سضلب أاموال المواطنين بغير
وجه حق».
«حميد» ،موظّف يقول بدوره« :أامام ما تشضهده
محÓت بيع المÓبسس من غÓء لجأات إالى اقتناء
اأ’لبسضة المسضتعملة ،خاصضة أامام ضضعف القدرة
الشض -رائ -ي -ة ،وال-ت-ي ’ تسض-م-ح ح-ت-ى بشض-راء كسض-وة
واحدة لفرد واحد من العائلة ،ووجدت رحمة

ل -دى ت -ج -ار م -حÓ-ت ‘الشض-ي-ف-ون‘ ،ح-يث ت-ع-رضس
مÓبسس مقبولة توفي الغرضس و’ يغضضب مني
أاب-ن-ائ-ي وب-ن-ات-ي وح-ت-ى زوج-ت-ي ،خ-اصض-ة أان-ني ’
أاسضتطيع أان أاصضمد أامام إالحاحهم».
«نسضيمة» من جمعية الرحمة ،صضرحت لنا قائلة
أان «لجوء التجار إالى رفع اأ’سضعار كلما حلت
م -ن -اسض -ب -ة دي -ن -ي -ة ’ ي -رضض -ي أاح-دا ،ح-يث ت-ج-د
ال -ع -ائ Ó-ت صض -ع -وب -ة ف -ي اق -ت -ن -اء كسض -وة ال -ع-ي-د
أ’ط -ف-ال-ه-م ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة،
وهذا ا’رتفاع الكبير خÓل اأ’سضبوع اأ’خير من
الشضهر الفضضيل ،حيث ارتفعت اأ’سضعار بنسضب
كبيرة تصضل إالى  100بالمئة ،كون تجار المÓبسس
اسضتغلوا مثل الفرصضة لمضضاعفة اأ’سضعار ،وذلك
إايمانا منهم بأانهم سضيبيعونها بأاية طريقة مادام
أان أاغ -لب اآ’ب -اء واأ’م -ه -ات ،يضض -ط-رون إ’رضض-اء
أابنائهم يوم العيد ،وإان كان ذلك على حسضاب
ميزانية البيوت أاو اللجوء إالى ا’قتراضس».
وف -ي ن -فسس السض -ي -اق ،ذك -ر أاح-د ت-ج-ار ال-م-دي-ن-ة
ال -ق -دي-م-ة ،أان غÓ-ء كسض-وة ال-ع-ي-د م-رده أ’سض-واق
الجملة ،وليسس لتجار التجزئة يد في ذلك ،حيث
’ يأاخذون سضوى حقهم من هامشس الربح ،وعليه
يجب على الجهات المعنية بالرقابة التكفل بهذه
ال-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي تشض-ه-ده-ا ال-م-ن-اسض-ب-ات ال-دي-ن-ية
ببÓدنا عوضس التهم الموجهة من هنا وهناك.

موازاة مع توف 200 Òبدلة للعيد وختان  25طف Óبتلمسشان

الهÓل األحمر يوّزع  5000قفة للمحتاج Úو 10آالف وجبة

كششف رئيسس اŸكتب الو’ئي للهÓل ا’حمر
’ل -ه ب -ن اشش -ن -ه -و خ Ó-ل ن -دوة
ا÷زائ- -ري ع -ب -د ا إ
تقييمية ’داء مؤوسشسشة للعمل التضشامني خÓل
’ه -داف
رمضش- -ان ،ع- -ن ‚اح م- -ك- -ت -ب -ه ‘ ب -ل -وغ ا أ
اŸسشطرة للششهر اŸعظم ،وذلك من خÓل اسشتفادة
أاك Ìم - - -ن  5000ع -ائ -ل -ة م -ن ق-ف-ة رمضش-ان وك-ذا
توزيع  10ا’ف وجبة لعابري السشبيل من خÓل
مطاعم الرحمة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترأر
وأاشضار بن أاشضنهو إالى أان مكاتب الهÓل على

مسضتوى بلديات الو’ية ال  53نجحت في احصضاء
ال-م-ع-وزي-ن ،ودع-م-ه-م ب-ق-ف-ف غ-ذائ-ي-ة ب-لغت في
مجملها  5000قفة ،كما تم اقامة  04مطاعم
’فطار عابري السضبيل بكل من العريشضة ومغنية
والغزوات والرمشضي سضهر عليها شضباب متطوع
والتي تمكنت من توزيع  10ا’ف وجبة.
وف -ي اأ’ي -ام ا’خ -ي -رة ت-م إاطÓ-ق ح-م-ل-ة ل-ت-وزي-ع
مÓبسس العيد ،حيث تم توزيع  200لباسس خاصس
باأ’طفال للفقراء والمعوزين تشضمل البدلة من
ق- -م- -يصس وسض- -روال،ودائ -م -ا ف -ي م -ج -ال ادخ -ال
الفرحة الى العائÓت الفقيرة تم تنظيم حملة
ختان لـ  25طف ÓخÓل ليلة القدر المباركة.

بدعم من وزارة التضشامن الوطني قبيل العيد

توزيـع  300كسسوة للمعوّزين والفق ـراء بعـ ـ ـ“ Úوشسنت

اأدخلت مديرية النشضاط ا’جتماعي لو’ية
عين تموشضنت البهجة في نفوسس  300طفل
من العائÓت المعوزة بمختلف البلديات من
خÓل توفير لهم األبسضة عيد الفطر.وبحسضب
رئ -يسس م -ك -تب ال -تضض-ام-ن ب-م-دي-ري-ة ال-نشض-اط
ا’جتماعي بن زقير سضعيد خصضصس للعملية
غÓفا ماليا من ميزانية الو’ية ،وجزءاً اأخر
من ميزانية وزارة التضضامن الوطني لشضراء

 300لباسس لÓطفال منها  150خاصضة بالذكور
والنصضف ا’خر خاصس با’ناث.
مسضت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ا’ط -ف -ال ال-مسض-ع-ف-ي-ن
وال-ي-ت-ام-ى وال-م-ع-وزي-ن ،ه-ذا وق-د ل-ق-يت هذه
المبادرة اسضتحسضان المواطنين.

ع“ Úوشسنت :م ــ بن ترأر

خÓل أايام الشّشهر الفضشيل

توزيع  122.224قفة 925.376 ،وجبة و ختان  2.500طفل

“ّك -نت ع -اصش -م -ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري م-ن-ذ دخ-ول
رمضش -ان وإا ¤غ -اي-ة  11ج -وان م-ن ت-وزي-ع 122.224
ق-ف-ة ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائÓ-تÃ ،سش-اه-م-ة ك-ل م-ن ال-و’ي-ة
’حمر ا÷زائري،
’ضشافة إا ¤الهÓل ا أ
والبلديات ،با إ
ا÷م- -ع- -ي- -ات واÙسش- -ن ،Úحسش -ب -م -ا م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان
’عÓم وا’تصشال لو’ية
إاعÓمي صشادر عن خلية ا إ
وهران.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
أاما فيما يخصس مطاعم الرحمة والتكفل بعابري
السض -ب -ي -ل ،ف -ق -د أاشض -ار ال -ب -ي-ان اإ’عÓ-م-ي ال-خ-اصس
بالعمليات التضضامنية لشضهر رمضضان الفضضيل إالى
ت -ج -ن-ي-د  2.140م -ت -ط -وع خ Ó-ل ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة
التضضامنية ،وافتتاح  96مطعما بمختلف بلديات
ال -و’ي -ة ،م -ك -نت م -ن ت -وزي-ع  925.376وجبة،منها
 552.158م- -ق- -دم- -ة ك -وج -ب -ات م -ب -اشض -رة داخ -ل
المطاعم و 373.218وجبة سضاخنة تم منحها لفائدة
العائÓت ببيوتها.
كما قامت مديرية النشضاط ا’جتماعي بالباهية
بتوزيع  500بذلة لفائدة أاطفال العائÓت المعوزة
ب-م-ق-ر سض-ك-ن-اه-م ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-خÓيا
الجوارية للتضضامن ،إاضضافة إالى توزيع  6.500بذلة
من طرف الجمعيات والمحسضنين على غرار جمعية
جزائر الخير ،جمعية الزهور ،جمعية نور الهدى،
ك -اف -ل ال-ي-ت-ي-م ،ج-م-ع-ي-ة صض-ب-اح الصض-غ-ي-رة ل-ل-ي-ت-ام-ى
وال-مسض-اك-ي-ن ،وغ-ي-ره-ا م-ن ال-ج-م-عيات ذات الطابع
ا’جتماعي ،إاضضافة إالى عملية اختتان  2.500طفل
من العائÓت المعوزة بحر اأ’سضبوع الماضضي.
وفي إاطار العملية التضضامنية الكبرى التي بادر بها
والي الو’ية ،نّوه نفسس البيان إالى منح  300عمرة

موزعة بين أاعوان النظافة وحفظة القرآان الكريم،
بمسضاهمة مجمعة من المحسضنين بالو’ية ،حيث تمّ
اأ’سض -ب -وع ال -م -اضض -ي ت-ن-ظ-ي-م ق-رع-ة ل-ف-ائ-دة أاع-وان
النظافة بالبلديات والمؤوسضسضات العمومية ،أاسضفرت
عن فوز  100شضخصضا ،باإ’ضضافة إالى الفائزين في
مسضابقة حفظ القرآان الكريم التي ن ّ
ظمتها مديرية
الشضؤوون الدينية واأ’وقاف.

جمعية «سسنابل الّرحمة» تواصسل
تنفيذ مشسروعها اÒÿي
تواصضل جمعية «سضنابل الرحمة» بوهران عمليات
Óطفال،
توزيع أاكثر من  350طقم مÓبسس كامل ل أ
ت-زام-ن-ا م-ع اق-ت-راب ع-ي-د ال-ف-ط-ر ال-م-ب-ارك ،بهدف
التخفيف من اأ’عباء المالية على العائÓت المعوزة
وغير المقتدرة ماديا ،حسضبما علم أامسس لدى نائب
رئيسس الجمعية ،صضايم عبد الغني.
وقال صضايم في تصضريح لـ «الشضعب» إان كسضوة العيد
ت -ع -د م -ن ا’ع -م-ال ال-خ-ي-ري-ة واإ’نسض-ان-ي-ة ال-رئ-يسض-ة
للجمعية ،وهي «عادة سضنوية دأابت عليها خÓل هذه
اأ’ي-ام ال-م-ب-ارك-ة لشض-ه-ر رمضض-ان ال-فضض-ي-ل» ،يضض-ي-ف
م-ح-دث-ن-ا ،مشض-ي-دا ب-أاه-ل ال-خ-ي-ر وال-م-حسضنين الذين
يقدمون زكاتهم وصضدقاتهم للجمعية.
وذكر صضايم أان شضهر رمضضان  2018شضهد الكثير من
مسضاهمات المحسضنين والمؤوسضسضات ،والتعاون مع
الجمعيات الخيرية من أاجل دعم ومسضاعدة اأ’سضر
مشض-روع-ات-ه-ا ال-خ-ي-ري-ة واإ’نسض-ان-ي-ة ال-م-تنوعة ،التي
تسضعى سضنابل الرحمة إالى تحقيقها ،مع التركيز على
ال - -ج - -انب الصض - -ح- -ي ال- -ط- -ب- -ي ك- -ت- -وف- -ي- -ر اأ’دوي- -ة

وال -مسض -ت -ل -زم -ات ال -ط-ب-ي-ة ،وك-ذا ال-ت-ح-ل-ي-ل والصض-ور
اإ’شض -ع-اع-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ال-م-ؤوسضسض-ات ال-عÓ-ج-ي-ة
الحكومية أاو الخاصضة.
ك -م-ا حضض-رت «الشض-عب» ج-ان-ب-ا م-ن ع-م-ل-ي-ة خ-ت-ان
جماعية ،أاطلقتها نفسس الجمعية لـ  80طف Óمن
أاب-ن-اء اأ’سض-ر ال-ف-ق-ي-رة وال-م-ع-وزة ،ورصض-دت ال-ب-ه-جة
والسض- -رور ال- -ت- -ي رسض- -مت ع- -ل- -ى وج- -وه أاول- -ي- -ائ -ه -م
وعائÓتهم ،ولن ننسضى دموع اأ’طفال البريئة في
ال -وقت ال-ذي ك-ان ف-ي-ه ال-مشض-ارك-ون ي-ح-اول-ون رسض-م
ال -بسض-م-ة ع-ل-ى م-ح-ي-اه-م ب-ه-داي-ا وأال-ع-اب م-ت-ن-وع-ة،
وتسضليمهم شضهادات للذكرى ،وقبل ذلك تم إالباسضهم
الزي التقليدي الخاصس بالطهارة ،بدءا بالمÓبسس
الداخلية حتى اأ’حذية.
أاشض-رف ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة اعضض-اء ج-م-ع-ي-ة سضنابل
ال -رح-م-ة وع-ل-ى رأاسض-ه-م ن-ائب ال-رئ-يسس صض-اي-م ع-ب-د
الغني اأ’مينة العامة لهذه الجمعية الخيرية الطبية
السضيدة ومو’ي نصضيرة وغيرهما ،إاضضافة إالى عشضرة
متطوعين سضاهموا في اإنجاح وتسضهيل مهمة الفريق
الطبي المكلف على مسضتوى المسضتشضفى الجامعي،
الدكتور بن زرجب بالبÓطو.
وأاشضارت مو’ي إالى أان «سضنابل الرحمة» سضتواصضل
م -ا اع -ت -ادت ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م -ه ك-ل ع-ام م-ن ت-ق-دي-م
مسضاعدات غذائية وختان أاطفال العائÓت المعوزة
وغيرها من اأ’نشضطة الخيرية والتضضامنية اأ’خرى،
’فتا إالى أان الجمعية تمكنت خÓل رمضضان 2018
من إاعداد أاكثر من  400قفة معوزة ،إاضضافة إالى
ت -وزي -ع م -ن  250إال- -ى  300وج-ب-ات إاف-ط-ار ك-ام-لة
ل -ل -م -رضض -ى وم -راف -ق-ه-م ب-مسض-تشض-ف-ى طب اأ’ط-ف-ال
ك -انسض -ت -ال وال -مسض -تشض -ف -ى ال -ج -ام -ع-ي أاول ن-وف-م-ب-ر
بإايسضطو.

احتفا’ بليلة القدر اŸباركة

الوادي تكّرم حفظة القرآان الكر Ëواألئّمة

عاشضت و’ية الوادي ليلة اأمسس ا’أول اأجواء
روحانية عبر مسضاجدها التي اأحيت ليلة القدر
ال-م-ب-ارك-ة ،وت-خ-ل-لت ال-م-ن-اسض-ب-ة اح-ت-ف-ا’ت دينية
وت -ك -ري -م -ات ل -ح -ف -ظ-ة ال-ق-راآن ال-ع-ظ-ي-م والسض-ن-ة
ال -م -ط-ه-رة ،ك-ان م-ن اأب-رزه-ا ال-ح-ف-ل ال-ذي اأق-ي-م
بمسضجد بÓل بن رباح بعاصضمة الو’ية والذي
اأشضرف عليه والي الو’ية عبد القادر بن سضعيد،
رف-ق-ة السض-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة وال-عسض-ك-ري-ة ،مشض-اي-خ
الزوايا ،اأئمة وجموع المصضلين.
وتّم تكريم العشضرات من حفظة كتاب الله تعالى
ب-ج-وائ-ز قّ-ي -م-ة تشض-ج-ي-ع-ا ل-ه-م ول-لفتيات المقبلين
على حفظ الكتاب الحكيم ،وكان حفظة الحديث

الشض-ري-ف ب-دوره-م ضض-م-ن ال-م-دع-وي-ن ل-ت-ك-ري-مهم
بجوائز قيمة خÓل الحفل الذي كرم من خÓله
ك -ذلك ج -م -ع م -ن ا’أئ -م -ة وال -م -ق-رئ-ي-ن ،ت-ق-دي-را
ل-ج-ه-وده-م ال-جّ-ب -ارة ل-ه-م خÓ-ل الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل
ال -ذي سض-ه-روا ع-ل-ى اإم-ام-ة ال-ن-اسس ب-ه ب-ا’إضض-اف-ة
ل -ت -ح -ف-ي-ظ ال-ق-راآن ال-ك-ري-م ل-ل-نشسء م-ن ا’أط-ف-ال
والفتيات والفتيان.
مدير الشضوؤون الدينية وا’أوقاف ،اأثنى بالمناسضبة
على المجهودات المبذولة لرعاية حفظة القران
وت -ج -وي -ده وت -فسض -ي -ره ،مشض -ي -دا ب -دور ال-م-دارسس
القراآنية والزوايا التي تعد بمثابة منارات علمية
تضضيء درب ا’أجيال خاصضة واأنها نجحت في لم

شضمل شضبابنا على حفظ كتاب الله حيث تدرسس
حاليا المئات بل ا’آ’ف من اأبنائنا.
ك -م -ا دع -ا ال-م-دي-ر خ-ط-ب-اء ال-مسض-اج-د اإل-ى ج-م-ع
المصضلين والحث على التمسضك بدين الله منوها
ب -دور ال -ع -ب-ادة ف-ي غ-رسس م-ب-ادئ ال-دي-ن ال-ك-ري-م
وال -ت-مسضك ب-م-ف-اضض-ل ا’أخÓ-ق و ال-تسض-ام-ح ف-ي-م-ا
بينهم ونبذ الخÓفات والدعوة اإلى اإصضÓح شضوؤون
البÓد والعباد ولم الشضمل.

ألوأدي :قديري مصسباح

معسشكر تّتخذ الّتداب ÒاŸناسشبة

مديري ـ ـ ـة التجـ ـارة تل ـ ـزم  658تاج ـ ـر باŸناوب ـ ـة يوم ـ ـي العيـ ـد
ضضبطت مصضالح مديرية التجارة لو’ية معسضكر قائمة التجار المداومين يومي
العيد على مسضتوى تراب الو’ية قصضد تمكين المواطن من مختلف الخدمات
التجارية ذات الطلب اليومي على غرار خدمات المخابز والملبنات ومحÓت
المواد الغذائية.ويتعلق اأ’مر بإالزام  658تاجر بخدمات المناوبة يومي عيد
الفطر المبارك بما فيهم  6متعاملين في مجال إانتاج و توزيع الحليب اأ’لبان،
 37محطة وقود 100 ،مخبزة  45 ،مطعما و 266محل للمواد الغذائية حسضب ما
أافاد به لشضخب سضيف الدين مدير التجارة بمعسضكر لـ «الشضعب».
وقال لشضخب في تصضريح لنا أانه يتوقع أان ينّفذ التجار المناوبين برنامج
ال-م-ن-اوب-ة حسضب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات وال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بتنظيم وغلق المحÓت

التجارية بمناسضبة العطل اأ’سضبوعية ،السضنوية واأ’عياد الدينية والوطنية.
ومن أاجل متابعة التدابير التي اتخذتها مديرية التجارة لضضمان المناوبة ،تمّ
تجنيد  35فرقة أ’عوان المراقبة محذرة المخالفين بعقوبات صضارمة.
وأاوضضح لشضخب سضيف الدين أاّنه تّم إابÓغ رؤوسضاء الدوائر والبلديات بقائمة
التجار المناوبين ،زيادة على خدمة الرقم اأ’خضضر  1020الموضضوعة في خدمة
المسضتهلكين للتبليغ واإ’خطار عن أاي تجاوزات أاو إاخÓل بنظام المناوبة.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس
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‘ انتظار النتهاء من أاششغال التّهيئة اÿارجية

بومردأسض تتهّيأا ألك Èعملية إأعادة إأسشكان يوم  5جويلية

ت-ت-هّ-ي-أا ولي-ة ب-ؤم-رداسس ل-ل-ق-ي-ام ب-أاك Èع-ملية
إاع -ادة إاسش -ك -ان ل -ق -اط -ن -ي الشش -ال-ي-ه-ات والّسش-ك-ن-ات
الهشّشة Ãناسشبة الحتفال بعيد السشتقÓل يؤم 5
جؤيلية القادم ،تششمل بلدية بؤدواو وعددا من
لخ -رى ا›ÈŸة ب -ع-د الن-ت-ه-اء م-ن
ال -ب -ل -دي -ات ا أ
إا‚از أاشش- -غ- -ال ال- -ت- -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة ل -ع -دد م -ن
اŸشش -اري -ع السش -ك -ن -ي -ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ع-رفت ت-أاّخ-را
وتسش ّ-ب -بت ‘ “دي -د آاج -ال ال -غ -ل -ق ال -ن-ه-ائ-ي Ÿل-ف
الششاليهات الذي كان مقررا نهاية سشنة .2017

بومرداسس :ز ــ كمال
عملية إأعادة أإلسشكان أألهم ألمنتظرة يوم  5جويلية
ألقادم تششمل بلدية بودوأو بترحيل أزيد من 1056
ع -ائ -ل -ة ق -اط -ن -ة ب -الشش -ال -ي -ه-ات وألسش-ك-ن-ات أل-هشش-ة
ألمنتششرة بعدة أحياء إألى سشكنات جديدة لئقة بعد
سشنوأت من ألمعاناة وألنتظار ،تليها بلدية زموري
بإاعادة إأسشكان  700عائلة ،ونفسس ألعملية منتظرة
أيضشا ببلدية دلسس بتوزيع مفاتيح  500مسشكن على
قاطني ألششالهيات و 200عائلة سشتسشتفيد من إأعادة
أإلسش -ك -ان ب -زم -وري ،ف-ي أن-ت-ظ-ار ب-اق-ي أل-مشش-اري-ع
أألخرى ألمبرمجة لباقي ألبلديات على غرأر بلدية
سشيدي دأود بدأئرة بغلية ألتي ل تزأل بها ألكثير
من ألموأقع ألمنصشبة منذ زلزأل .2003
وقد سشاهمت هذه ألعمليات ألمتوأصشلة منذ نهاية
سشنة  2016ألتي تجاوزت  25عملية إأعادة إأسشكان
في ألقضشاء ألتدريجي على موأقع ألششاليهات ألتي
ششّوهت صشورة مدن ألولية وألتخفيف من حدة

أزم-ة ألسش-ك-ن أل-م-ت-رأك-م-ة م-ن-ذ ع-ق-ود ،ق-ب-ل ت-وجيه
أل -ج -ه -ود ن -ح -و م -ع -ال -ج -ة م -ل-ف-ات ط-ال-ب-ي ألسش-ك-ن
ألجتماعي ألمقدرة بآالف ألطلبات ألتي تكّدسشت
بسش -بب أزم -ة ألشش -ال -ي -ه -ات أل -ت -ي أسش-ت-ه-ل-كت أغ-لب
ألمششاريع ألسشكنية ألمنجزة.
ويششهد ملف ألسشكن ألريفي ديناميكية أيضشا كصشيغة
ه -ام-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة ألضش-غ-ط ع-ل-ى ألسش-ك-ن
ألج-ت-م-اع-ي وأل-تسش-اه-م-ي أل-م-دعم خاصشة بالنسشبة
للبلديات ألريفية وششبه ألريفية ألتي عرفت تقّدما
ملحوظا في عدد أإلعانات ألريفية ألمسشلّمة ،كان

آأخرها سشهرة أألحد بتسشليم مقررأت وإأعانات
جل في هذه ألصشيغة موّزعة
لـ  200مسشتفيد مسش ّ
على عدد من ألبلديات ألششرقية ألنائية في إأطار
ألبرنامج ألوطني لرئيسس ألجمهورية ،في أنتظار
إأيجاد صشيغة قانونية تعالج إأششكالية ألملكية ومسشأالة
مسش -ح أألرأضش -ي ف -ي ب -ل -دي-ات أخ-رى ع-رفت ف-ي-ه-ا
صش -ي -غ -ة ألسش -ك -ن أل -ري -ف -ي رك -ودأ شش-ب-ه ت-ام ،وأيضش-ا
م-ح-اول-ة ت-جسش-ي-د ق-رأر إأنشش-اء ت-ج-م-ع-ات ل-لسشكنات
ألريفية في عدد من ألبلديات ألتي عرفت أنسشدأدأ
في عملية ألتجسشيد.

التّششجيع على السشتثمار

إأهتمام كب Òللّنهوضض باإلنتاج ألفÓحي بتلمسشان

ب -اشش -رت م -دي -ري -ة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصشيد البحري بؤلية تلمسشان ‘ الهتمام بالقطاع
ودع -م ال -ف Ó-ح Úحسشب ب -ي -ان ل -ه -ا ،وذلك ع -ن ط-ري-ق
تشش- -ج- -ي- -ع السش -ت -ث -م -ار واسش -تصش Ó-ح الراضش -ي وزراع -ة
الشش-ج-ار اŸث-م-رة ،ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ؤزارة الؤصشية
ال -ت-ي أاع-طت اه-ت-م-ام-ا ك-بÒا ل-ؤلي-ة ت-ل-مسش-ان ‘ ›ال
ال -ف Ó-ح-ة Ÿا –ت-ؤي-ه م-ن ام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة ع-ل-ى رأاسش-ه-ا
اŸسشاحة الصشا◊ة للفÓحة اŸقدرة بـ  537.301هكتار،
والتي تسشتغل منها  350.312هكتار.

تلمسشان :بن ترار ﬁمد
تحتوي ألولية على  35.72مسشتثمرة فلحية بها
 46.791مسشتثمر و 8مسشتثمرأت فلحية نموذجية
ألتي تسشتغل  6.320.500هكتار ،أألمر ألذي جعلها
ت-م-ت-لك أم-ك-ان-ي-ات ف-لح-ي-ه ك-ب-ي-رة ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-حتل
ألمرتبة  11وطنيا بنسشبة ،٪2.78وبقيمة إأنتاج تقّدر
جلت ألولية نسشبة نمو
بـ  76.7مليار دج ،كما سش ّ
قدرت بـ  ٪ 1.44ما جعلها تحتل ألمرتبة 25
وطنيا.
أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ولي-ة ت-ل-مسش-ان ف-ي م-ج-ال
أل- -ف -لح -ة أع -ت -ب -رت -ه -ا وزأرة أل -ف -لح -ة مشش ّ-ج -ع -ة

لنتاج ألعديد من ألمنتجات على رأسشها أحتلل
ألمرتبة أألولى في إأنتاج ألبقول ،من خلل إأنتاج ما
كميته  124.050قنطار خلل ألسشنة ألماضشية ،كما
تحتل ألمرتبة ألرأبعة في إأنتاج ألزيتون ومن خلل
إأنتاج  550ألف قنطار من ألزيتون بما في ذلك 250
ألف قنطار من ألزيتون ألمنتج للزيت.
كما أنتجت ألولية  64280لتر من ألحليب وتحتل
أل-م-رت-ب-ة أل-خ-امسش-ة ف-ي إأن-ت-اج أل-ل-ح-وم ألبيضشاء من
خلل إأنتاج  213000قنطار من أللحوم ألبيضشاء
خلل هذه ألسشنة ،في حين كانت حملة ألحصشاد
وألدرسس ناجحة خلل ألموسشم ألفلحي ألماضشي
م- - -ن خ - -لل حصش - -د  172.364ه -ك -ت -ار م-ن أصش-ل
 172.500هكتار من ألمسشاحة ألتي تم زرعها ،ما
ن- -ت- -ج ع- -ن -ه -ا ت -حصش -ي -ل  2.355.000ق -ن -ط-ار م-ن
ألحبوب سشلمت منها  933.500قنطار في ألوقت
ألذي تعرف هذه ألسشنة أرتفاعا محسشوسشا.
وع -رفت أإلن -ت -اج -ي -ة ف-ي م-ج-ال أل-ح-ب-وب مسش-ت-وى
مقبول ،حيث أنتج ألهكتار ألوأحد  50قنطار في
ألهكتار من ألقمح ألصشلب و 22قنطارأ في ألهكتار
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-م-ح أل-لين ،و 48ق-ن-ط-ارأ ف-ي أل-ه-كتار
ب-ال-نسش-ب-ة ل-لشش-ع-ي-ر .م-ن ج-انب آأخ-ر ت-ح-وي أل-ولي-ة
حظيرة كبيرة من ألثروة ألحيوأنية تتمثل في 4.553

رأسس من أألبقار ألمنتجة للحوم و 26.813بقرة
منتجة للحليب و 700.856رأسس من أألغنام منها
 560.684رأسس م- -ن أل- -ن- -ع -اج و 43127رأسس م- -ن
أل -م -اع -ز ،ك -م-ا ت-ح-وي أل-ولي-ة  10.420رأسس م- -ن
أل -خ -ي-ول ،أألم-ر أل-ذي ج-ع-ل أل-ق-ط-اع ي-وف-ر 81674
م -نصشب شش -غ-ل م-ن-ه-ا  73127م- -نصشب دأئ -م و8547
منصشب مؤوقت.
ه -ذه أل -م -ع -ط-ي-ات وحسشب ب-ي-ان مصش-ال-ح أل-ف-لح-ة
جعلت ألدولة وعلى رأسشها وزأرة ألفلحة تعّول
ع- -ل -ى ت -ل -مسش -ان ف -ي دف -ع ألن -ت -اج أل -ف -لح -ي م -ن
خلل توسشيع ألمسشاحات ألمسشقية لكل من مناطق
م-غ-ن-ي-ة وأل-ح-ن-اي-ة وأل-رم-اشش-ة وم-رسش-ى ب-ن مهيدي،
وتدعم إأنتاج ألزيتون بالمناطق ألجبلية ،وكذأ إأعادة
إأحياء إأنتاج ألكرز بكل من ألمناطق ألششرقية على
غرأرأ بني صشميل وألوأد لخضشر ومنطقة أعالي
تلمسشان ،وذلك بالتعاون مع مصشالح ألغابات لقامة
 400هكتار من ألكرز بمناطق أولد سشيدي ألحاج
وع- -ي -ن يسش -ر وأسش -تصش -لح أل -م -وأق -ع أل -ت -ي ي -م -ك -ن
أسش-ت-غ-لل-ه-ا ف-ي دع-م أألشش-ج-ار أل-م-ث-م-رة وتشش-ج-يع
أل-ف-لح-ي-ن أل-ن-اج-ح-ي-ن م-ن خ-لل ت-وف-ي-ر ألقروضس
وأللوأزم ألتي تسشاهم في رفع نسشبة ألنتاج وتطوير
ألقطاع.

عمليات واسشعة لتهيئة اÙيط العام

فرق تنظيف خاصشة على مسشتوى ألبلديات ألشّشاطئية بوهرأن

أاع -ل -ن وا‹ وه -ران م -ؤل -ؤد شش -ري -ف -ي ع -ن
ت-دع-ي-م ج-ه-از ال-ن-ظ-اف-ة ال-ع-ادي ب-ال-ب-لديات
لقليم الؤلية ،وذلك من
الششاطئية التابعة إ
خÓ-ل ت-ؤظ-يف  320ع -ؤن-ا ج-دي-دا ‘ ›ال
النظافة على مسشتؤى الششؤاطئ ،مع ضشمان
لكل لهم بصشفة كلية.
ليؤاء وا أ
ا إ

وهرأن يوميا ،وألمقدرة بـ  1500طن في أأليام
ألعادية و 1800طن خلل موسشم ألصشطياف أي
بزيادة قدرها  300طن ،فيما تنتج بلدية عين ألترك
ل-وح-دها  180ط-ن ف-ي م-وسش-م ألصش-ط-ي-اف ب-ف-ع-ل
ألتوأفد ألهائل على ششوأطئها.
ويأاتي ألمششروع ضشمن مخطط عمل ولية وهرأن
ت -حضش-ي-رأ ل-م-وسش-م ألصش-ط-ي-اف  ،2018ب -ن -اءأ ع-ل-ى
تعليمات معالي وزير ألدأخلية وألجماعات ألمحلية
وألتهيئة ألعمرأنية ،وأنطلقا من أألهمية ألخاصشة
وأل-م-ك-ان-ة أل-ك-ب-ي-رة أل-ت-ي ت-ح-ت-ل-ه-ا ع-اصش-م-ة أل-غ-رب
ألجزأئري في هذأ ألمجال.
يحدث هذأ في وقت تتوأصشل فيه حملة وأسشعة
لتنظيف ألششوأطئ ،منذ ألفاتح أفريل ألماضشي ،من
خلل تجنيد أكثر من  2300عامل ،منهم 1184
عامل بلدي و 607متطوعين من ألجمعيات و42
ت-اب-ع-ي-ن ل-م-ؤوسشسش-ات أل-ولي-ة و 20م-ن أل-م-ؤوسشسشات
ألخاصشة ،مدّعمين بـ  160ششاحنة من سشعة 2.5
طن 12 ،جرأفة 09 ،جرأفات 29 ،جرأر 14 ،ششاحنة
لرفع ألقمامة و  03آألت لتسشوية أألرضس.

ومّكنت هذه ألعملية ألمهمة ألتي سشتتوأصشل على
م -دأر ه -ذأ أل -م -وسش -م م -ن ت -ج -م-ي-ع  11.572كيسس
ل-ل-ن-ف-اي-ات أل-ب-لسش-ت-يكية و 65ط -ن م -ن أل -ن-ف-اي-ات
أل-م-ن-زل-ي-ة وت-ب-ي-يضس  08ك -ل -م م -ن ح -وأف أل -ط -رق
وأألرصشفة ،وذلك إألى غاية  09جوأن ألمنصشرم،
وفقما أششير إأليه.
كما تّم ألششروع في علمية وأسشعة إلزألة ألهوأئيات
أل-م-ق-ع-رة وت-زي-ي-ن وأج-ه-ات ألشش-وأرع وأل-م-ؤوسشسش-ات
ألعمومية بالموأزأة مع ذلك ،حيث تم تطهير 100
عمارة من هذه ألهوئيات ،كما تم تزيين وأجهات 19
عمارة تقع غالبيتها بالششوأرع وقبالة ألسشاحات
ألكبرى.
في نفسس ألسشياق ،تم إأنششاء مسشاحات خضشرأء
وذلك م- -ن خ- -لل غ- -رسس ق -رأب -ة  100.000ششجرة
وت-ه-ي-ئة  5.6ك -ل -م ط -ول -ي ع-ل-ى مسش-ت-وى أل-م-ح-اور
ألرئيسشية بالولية ،خاصشة طريق ألمطار ألذي يعد
وأجهة ألمدينة ومدخلها ألرئيسشي ،كما تم تهيئة 65
ألف متر مربع من ألمسشاحات ألخضشرأء في موأقع
متفرقة ،حسشبما علم لدى نفسس ألمسشؤوول.

تقّدم يؤم أامسس أازيد من  8آالف مÎششح
لج-ت-ي-از مسش-اب-ق-ة ال-ت-ؤظ-ي-ف ال-ت-ي أاطلقتها
إ
م -دي -ري -ة الÎب -ي-ة ل-ؤلي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
لبتدائي
Óل-ت-ح-اق ب-رت-ب-ة أاسش-ت-اذ ال-ت-عليم ا إ
ل -إ
لدارية ،حيث بلغ عدد
وﬂتلف اŸناصشب ا إ
لبتدائي
اÎŸششح Úلؤظيفة أاسشتاذ التعليم ا إ
 7آالف مÎششح مقابل  14منصشب فقط.

ألعدد ألضشئيل للمناصشب ألمفتوحة ألتي لم تتعدى
 14منصشبا موزعة على  9مناصشب ألسشتاذ ألتعليم
أإلب- -ت- -دأئ -ي ت -خصشصس ل -غ -ة ع -رب -ي -ة 4 ،مناصشب
ل -ت-خصشصس أل-ل-غ-ة أل-ف-رنسش-ي-ة وم-نصشب وأح-د ل-ل-غ-ة
أألمازيغية.
وتقّدم لمسشابقة ألسشلك أإلدأري  1500مترششح بعد
ف- -ت- -ح أل -م -دي -ري -ة لـ  144م -نصشب ف -ي م -خ-ت-ل-ف
لل-ت-ح-اق برتبة
أل-ت-خصشصش-ات م-ن-ه-ا  4م-ن-اصشب ل -إ
مسشتششار ألتوجيه وأإلرششاد ألمدرسشي وألمهني15 ،
منصشب لنائب مقتصشد 8 ،مناصشب لرتبة مقتصشد،
 50منصشب لرتبة مششرف تربية و 40منصشب لملحق
ألمخابر و 13منصشب لملحق رئيسشي للمخابر.
لنجاح
وأضشاف أن كافة أإلمكانيات قد سشخرت ل إ
ألمسشابقة ،حيث تم توزيع ألمترششحين عبر 20

م -رك -ز إأج -رأء ت -ق-ع ك-ل-ه-ا ب-ع-اصش-م-ة أل-ولي-ة ،وم-ن
ج-ه-ت-ه-م ع-ب-ر ب-عصس أل-م-ت-رشش-ح-ي-ن ع-ن أرت-ي-احهم
لظروف إأجتياز ألمسشابقة خلل ألفترة ألصشباحية.

وهران :براهمية مسشعودة
كما حّدد ششريفي  10موأقع إلقامة هؤولء ألعمال
بصشفة دأئمة طيلة فترة ألصشطياف ،مع تجهيز
هذه ألفرق بـ  06سشيارأت نفعية 12 ،ششاحنة تجميع
و 08شش- -اح- -ن- -ات م -زودة بصش -ه -اري -ج م -ي -اه ،وذلك
ب-ه-دف ت-ع-زي-ز أل-ن-ظ-اف-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى  33ششاطئا
سشتكون مفتوحة للسشباحة هذه ألسشنة على مسشتوى
 16ب - -ل - -دي- -ة سش- -اح- -ل- -ي- -ة م- -ن أصش- -ل  26بلدية
تضشمها ألولية.
هذه ألتدأبير أتخذتها ألسشلطات ألولئية لموأجهة
ظاهرة أرتفاع حجم ألنفايات ألمنزلية ألتي تفرزها

أأزيد من  7آألف مÎشّشح مقابل  14منصشبا بسشيدي بلعباسض

سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو
أفاد بوعزقي ميلود مدير ألتربية أن مصشالحه
أسشتقبلت ملفات أزيد من  7آألف مترششح إلجتياز
مسشابقة أسشتاذ ألتعليم أإلبتدأئي ،وهو ألعدد ألذي
يعد كبيرأ جدأ مقابل إأحتياجات ألطور وألعدد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تؤقع اسشتقبال مليؤن مسشافر خÓل مؤسشم الصشطياف ببجاية

أّÙطة ألبحرية أ÷ديدة عملية أبتدأءً من  21جوأن

ي -ت -زام -ن ال -ت -دشش Úال ّ-رسش -م -ي ل -ل -م-ح-ط-ة
البحرية ا÷ديدة لؤلية بجاية ،اŸقّرر ‘
 21ج -ؤان ال -ق -ادم ،م -ع وصش -ؤل أاّول سش-ف-ي-ن-ة
–مل على متنها مسشافرين قادم Úمن ميناء
مارسشيليا ،حيث سشيكؤن ذلك وفقا Ÿا صشّرح
ب- -ه الّ- -رئ- -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ÿؤؤسشسش -ة م -ي -ن -اء
بجاية ،ال ّسشيد عاششؤر جلؤل ،بعنؤان مؤسشم
الصشطياف لسشنة .2018
أكد ألّرئيسس ألمدير ألعام لموؤسشسشة ميناء بجاية لـ
«ألششعب» ،إألى أن دخول هذه ألمحطة حّيز ألخدمة
سشيسشمح باسشتقبال ما ل يقل عن مليون مسشافر
و 100 000مركبة في ظروف جيدة ،وهذه ألمنششأاة
أل -ج -دي -دة سش -تسش -م -ح م -ن دون أي ششك ،ب -ت-حسش-ي-ن
ظروف مرور وأسشتقبال ألمسشافرين بميناء بجاية،
فضشل عن ظروف نقل مركباتهم.
وعلى سشبيل ألتذكير ،تجدر أإلششارة إألى أنه قد تم
إأطلق ألمششروع سشنة  ،2013مع ألعلم أّن مؤوسّشسشة
م -ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ب-ن-فسش-ه-ا م-ن مّ-ولت أل-مشش-روع أل-ذي
أسشتدعى رصشد مبلغ مالي قدر بـ  5.4مليار دينار،
وبلغت نسشبة تقدم أألششغال قد بلغت  ،٪95حيث تّم
ألنتهاء من إأنجاز ألهياكل أألسشاسشيّة ألكبرى ولم
تتبقى سشوى أألششغال ألنهائية وأللمسشات أألخيرة.
وكان من ألمقّرر تدششين هذه ألمحطة ألبحرية
أل-ج-دي-دة ألسش-ن-ة أل-م-اضش-ي-ة ،إأّل أن-ه ق-د تّ-م ت-أاج-ي-ل
تاريخ تدششينها بسشبب تسشجيل نقائصس على مسشتوى
ألموأرد ألبششرية وكذلك أإلمكانيات ألمادّية ،ما
تسشبّب في ترأجع في وتيرة إأنجاز أألششغال ألتي
ُكلuفت بها ألمؤوسشسشة ألعمومية «باتيميتال».
مضشيفا ،أنّ مؤوسّشسشة ميناء بجاية عقدت ألعزم على
دخول هذه ألمحطّة ألبحرية حيز ألخدمة بمناسشبة

إأط-لق م-وسش-م ألصش-ط-ي-اف ل-لسش-ن-ة أل-ج-ارية ،حيث
كّلفت ما يقارب أثني عششر متعهدأ وطنيا من أجل
إأن -ج -از أشش -غ -ال ت -ل -ب -يسس أألرضش ّ-ي -ات وأل -وأج -ه -ات
وم-وأق-ف أل-م-رك-ب-ات ،وك-ذأ إأن-ج-از أشش-غ-ال أل-ت-ه-يئة
ألخارجية وأششغال أإلنارة.
وعليه سشتسشتقبل ألمحطة ألبحرية ألجديدة ذأت
ألمعايير ألدولّية ،ألمسشافرين في ظروف موأتية
للغاية ،تسشمح بتأامين نقل جّيد في جّو من ألهدوء،
ك- -م- -ا سش- -تسش- -م- -ح ب- -خ- -فضس آأج- -ال صش- -ع -ود ون -زول
ألمسشافرين ،مع ألعلم أنّ ألهدف ألمسشطّر من قبل
مؤوسشسشة ميناء بجاية من خلل فتح هذه ألمنششأاة
ألمينائية ألجديدة ،يتمثل في تأامين عملية مرور
عّبارة في أقل من سشاعة.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أشش -ار أل ّ-رئ -يسس أل -م -دي -ر أل -ع-ام
ل -م -ؤوسشسش -ة م-ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ،إأل-ى أن أل-خّ-ط أل-ب-ح-ري
ألّرأبط بين ألجزأئر ألعاصشمة وبجاية وألذي تّم
تدششينه في  14أكتوبر  ،2015لن يكون متوّفرأ هذه
ألسش -ن -ة ،وذلك رأج -ع حسشب ت -فسش -ي-رأت-ه ،إأل-ى ع-دم
مردودية هذه ألرحلة.
وللتذكير ،فقد كانت هذه ألرحلة مؤومّنة على متن
سشفينة من نوع ألسشفن ألعالية ألسشرعة ،وألتي أطلق
عليها أسشم «سشرأيدي» وألتّابعة للمؤوسّشسشة ألوطنية
ل -ل -ن -ق -ل أل -ب -ح-ري ل-ل-مسش-اف-ري-ن ،ط-ول-ه-ا  38مترأ
وعرضشها  07أمتار ،وقد كانت ذأت سشعة أسشتقبال
مقدرة بـ  206مسشافر ،مع ألعلم أن ألرحلة بين
أل -ج -زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة وب-ج-اي-ة تسش-ت-غ-رق ح-وأل-ي 4
سشاعات ،مع تسشجيل توقف بميناء أزفون بولية
تيزي وزو لمدة  15دقيقة.

بجاية :بن النوي توهامي

لسشتحداث مؤؤسّشسشات مصشّغرة بسشؤق أاهراسس

ألشّشروع ‘ إأعدأد بطاقية لتحديد مؤوّهÓت بلديات ألولية

” بؤلية سشؤق أاهراسس الششروع ‘ إاعداد
ّ
بطاقية من أاجل –ديد اŸؤؤهÓت والطاقات
التي تزخر بها البلديات الـ  26التي تعدها
ه- - -ذه ال- - -ؤلي- - -ة ا◊دودي- - -ة ،وذلك قصش - -د
اسش-ت-ح-داث م-ؤؤسشسش-ات مصش-غ-رة ،حسش-ب-م-ا علم
من اŸكلف بالتصشال بفرع الؤكالة الؤطنية
لدعم تششغيل الششباب.

سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة
وأسشتنادأ لـمحمد أمين ألسشاسشي ،فإان هذه ألبطاقية
ألتي ششرع في ضشبطها بالتنسشيق مع فرع منتدى
رؤوسش -اء أل -م -ؤوسشسش -ات  ،-ت ّ-م إأرسش -ال -ه -ا إأل -ى رؤوسش-اء
ألمجالسس ألششعبية لبلديات ألولية وذلك للتعرف
على طبيعة وخصشائصس وأإلمكانيات ألمتاحة بكل
بلدية من أجل إأنششاء مؤوسشسشات صشغيرة ومتوسشطة
خالقة للثروة ومسشتحدثة لمناصشب ششغل من ششأانها
ألتقليصس بصشورة كبيرة من حدة ألبطالة وألنهوضس
بالتنمية محليا.
وترّكزت أنششغالت بعضس رؤوسشاء ألمجالسس ألششعبية
ألبلدية ألذين عبروأ عنها في ألمدونة أسشاسشا ،على
ألقطاع ألفلحي من تربية أألبقار ألحلوب وتربية
ألنحل وألبيوت ألبلسشتيكية وألصشناعات ألفلحية
أل -غ -ذأئ -ي-ة أل-ت-ح-وي-ل-ي-ة وإأن-ت-اج أع-لف أل-ح-ي-وأن-ات
وأألسش-م-دة أل-عضش-وي-ة وألصش-ل-ب-ة وأألشش-جار ألمثمرة،
ب -اإلضش -اف -ة إأل-ى أل-م-ج-ال ألسش-ي-اح-ي ل سش-ي-م-ا ع-ب-ر
بلديات كل من خميسشة ومدأوروشس وتيفاشس ألتي
تسشتحوذ على عدد من ألموأقع أألثرية.
كما أسشتحوذ مجال ألحرف من زرأبي وصشناعة

أل -ف -خ -ار وصش -ن -اع -ة أل -ح -ل -وي -ات أل -ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى
أهتمامات عدد من ألبلديات ألتي يطمح منتخبوها
إأل -ى أسش-ت-ح-دأث م-ؤوسشسش-ات صش-غ-ي-رة وم-ت-وسش-ط-ة ل
سشيما بعدما وّفرت سشلطات ألولية عديد مناطق
أل -نشش -اط -ات أل -ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا أح-تضش-ان م-ث-ل ه-ذه
ألمؤوسشسشات.
وتّمت أإلششارة إألى أّن  16بلدية بالولية تضشم موأقع
أثرية تعود إألى ألحقب ألرومانية على غرأر موأقع
ك -ل م -ن م -ادور وخ -م-يسش-ة وت-ي-ف-اشس ،ف-ي-م-ا ت-ت-م-ي-ز
ألمنطقة ألششمالية للولية بتربية أألبقار ألحلوب
وغرأسشة أألششجار ألمثمرة على مسشاحة تقدر بـ
 4400هكتار ومنطقة جنوبية تتميز بتربية أألغنام
وإأنتاج ألحبوب ،حيث تقّدر ألمسشاحة ألزرأعية بـ
 253606ه -ك -ت -ار ،ف-ي-م-ا ي-قّ-در إأن-ت-اج أل-ولي-ة م-ن
أللحوم ألحمرأء سشنويا بـ  62183قنطار وأللحوم
ألبيضشاء بـ  21727قنطار سشنويا وألعسشل بـ 28149
قنطار وألحليب  65مليون لتر سشنويا.
وأوضش- -ح ذأت أل- -مصش- -در ب -أاّن ولي -ة سش -وق أه -رأسس
ألفلحية وألسشياحية بامتياز ،وألتي تضشم 95500
رأسس من أألبقار و 136106رأسس من ألماعز وأغنام
بـ  366000رأسس من ششأانها أن تكون حافزأ لششباب
ألبلديات ألحدودية لسشتحدأث مؤوسشسشات صشغيرة
ومتوسشطة في ألقطاع ألفلحي.
ي -ذك-ر أّن-ه تّ-م ب-ه-ذه أل-ولي-ة أل-ح-دودي-ة أسش-ت-ح-دأث
وحدأت لرسشكلة ألورق ألمسشتعمل في إأنتاج أطباق
ألبيضس في إأطار فرع ألوكالة ألوطنية لدعم تششغيل
ألششباب وخلق وحدأت أخرى لتحضشير ألنفايات
أل-م-وج-ه-ة ل-ل-رسش-ك-ل-ة ع-ل-ى غ-رأر ألضش-غط وألسشحق
وألتقطيع في إأطار نفسس ألجهاز.

جمع  252كيسس من الدم خÓل ششهر رمضشان بالبؤيرة

لنسشانية
إأقبال كب Òللموأطن Úعلى ألعملية أ إ

اخ -ت -ت -مت أامسس ا◊م -ل -ة ال -ؤلئ -ي -ة ل-ل-تÈع ب-ال-دم،
والتي نظمت من طرف اللجنة الؤلئية للتÈع بالدم
ع Èال- -ع -دي -د م -ن اŸدن ال -كÈى ع -ل -ى غ -رار ع -اصش -م -ة
لخضشرية ومششد
الؤلية وسشؤر الغزلن ،ع Úبسشام ،ا أ
الله .العملية كانت بالتنسشيق مع مديرية الصشحة التي
وضشعت كل إامكانيات اŸركز التقني للدم.
وأنطلقت حملة ألتبرع بالدم في أأليام أألولى من
ششهر رمضشان أين تم تسشخير ششاحنة وطاقم طبي
وشش -ب -ه ط -ب -ي ك -ل ي -وم ب-ع-د ألف-ط-ار ،ح-يث ج-ابت
ألششاحنة كل أألحياء ألسشكنية وألتجمعات ألسشكنية
ألكبرى وكذأ أمام ألمسشاجد.
ولقيت ألعملية إأقبال كبيرأ ،حيث تمّ جمع 252
كيسس من ألدم وهو ألعدد ألذي أعتبره ألدكتور
سشايح عبد ألمالك رئيسس أللجنة ألولئية للمتبرعين
بالدم وأألمين ألعام للفدرألية ألعالمية للتبرع بالدم
باألمر ألمششجع ،حيث أن ألعملية تدخل في ألعمل
أإلنسشاني ،ذلك أن أي إأنسشان يمكن أن يجد نفسشه
محتاجا إألى قطرة دم إلنقاذ حياته ،وبالتالي على
كل ششخصس أن يتبرع بالدم.

وبالمناسشبة تمّ أمسس تنظيم حفل تكريمي لفائدة
ألمتبرعين بالدم ،حضشرها ألعديد من ألنششطاء فى
عملية ألتبرع بالدم ،وألذين سشاهموأ في ألحملة
ألتوعوية لهذه ألمبادرة أإلنسشانية على غرأر بعضس
ألنششطاء في موأقع ألتوأصشل ألجتماعي ،ألذين
نشش -روأ صش -ورأ ل -ط -وأب -ي -ر أل-م-ت-ب-رع-ي-ن ب-ال-دم أم-ام
ألشش -اح -ن -ة أل -خ -اصش -ة ب -ال -ع -م-ل-ي-ة .وأب-ه-رت ألصش-ور
لمين
ألمتتبعين عبر ألعالم ،وأرسشلوأ تسشاؤولتهم ل أ
ألعام للفدرألية ألعالمية للتبرع بالدم حول ألمبلغ
ألمقدم لهؤولء ألناسس ،ألذين ينتظرون في طوأبير
إلعطاء ألدم ،وكم كانت دهششتهم أكثر حين علموأ
أن -ه -م ي -ت -ب ّ-رع-ون م-ج-ان-ا ،ع-ل-م-ا أن-ه ف-ي ع-دة دول
ألمتبرع بالدم يتلقى ثمنا بالمقابل يصشل إألى 50
يورو بأالمانيا وكذأ ألوليات ألمتحدة.

البويرة :ع نايت رمضشان

لدارة
تششمل سشلكي الّتدريسس وا إ

أأك Ìمن  6600مÎشّشح يتنافسشون على  91منصشبا ماليا بقطاع ألّتربية
تقّدم أمسس أزيد من  6600مترششح إلجرأء ألختبارأت ألكتابية لمسشابقة ألتوظيف في
قطاع ألتربية ألوطنية على مسشتوى ولية خنششلة ،تنافسشوأ على  91منصشبا مفتوحا
ب-ع-ن-وأن م-ي-زأن-ي-ة سش-نة  ،2018ف -ي سش -ل -ك -ي أل -ت -دريسس وأإلدأرة ع -ل -ى غ -رأر ك -ل ولي-ات
ألوطن.وقد تمّ إأجرأء هذه ألمسشابقة في ششقها ألكتابي أألول في ظروف حسشنة بعدما تمّ
تخصشيصس  20مركز إأجرأء للمترششحين على مسشتوى عاصشمة ألولية وتسشخير 1579
موظفا لتأاطير ألعملية.وأسشتفادت ولية خنششلة في إأطار هذأ ألتوظيف من  91منصشبا،

مق ّسشمة إألى سشلكي ألتدريسس وأإلدأرة 04 ،مناصشب في رتبة أسشتاذ ألمدرسشة ألبتدأئية
لغة عربية ومنصشب وأحد لنفسس ألرتبة لغة فرنسشية و 04مناصشب لنفسس ألرتبة تخصشصس
لغة أمازيغية.أما رتبة مششرف ألتربية فقد تنافسس ألمترششحون لهذه ألرتبة على 55
منصشبا إألى جانب  57منصشبا في وظيفة ملحق رئيسشي بالمخبر و 05مناصشب لرتبة ملحق
بالمخبر.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
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وحدة ا÷زائرية للمياه بباتنة

مشسروع لتأام ÚأŸدينة Ãياه ألشسرب على طول  ١٢٠كلم
’وراسس باتنة ،نقلة نوعية ‘ تزويد السصاكنة باŸياه الشصروب ،وقد
يشصهد قطاع اŸوارد اŸائية بعاصصمة ا أ
أاكدت مصصالح ا÷زائرية للمياه وحدة باتنة ،عن بر›تها لعدد كب Òمن اŸشصاريع الهامة ‘ هذا اÛال على غرار
مشصروع تأام Úمدينة باتنة Ãياه الشصرب ‘ شصطره الثا ÊاŸمتد على طول  120كلم ،حسصب ما أافاد به رئيسس دائرة
ا’سصتغÓل والصصيانة باŸؤوسصسصة ،السصيد ياسص Úغضصبان.
ب -دوره م -دي -ر ال-وح-دة اŸنصشب ح-دي-ث-ا
السش- -ي- -د نصش- -ر ال- -دي- -ن ب- -ودب- -وزة أاك- -د أان
اŸششروع ‘ ششطره الثا Êيندرج ضشمن
ع-م-ل-ي-ة اسش-ت-ث-م-ار ع-م-وم-ي-ة تخصش أاششغال
إاعادة تأاهيل ششبكات اŸاء الششروب بعدة
مدن بالوطن بينها باتنة ،سشتتكفل بها 3
م -ق -او’ت ع 6 Èق-ط-اع-ات ب-اŸدينة مع
إا‚از  12أالف توصشيلة وإاعادة تأاهيل 6
خزانات وكذا إا‚از نظام التحكم عن بعد
‘ تسش - -ي Òك - -ل شش - -ب - -ك - -ة اŸاء الشش - -روب
اŸوج- -ودة ب- -اŸدي- -ن- -ة ،ح- -يث سش- -يسش -م -ح
Œسش -ي-د اŸشش-روع ب-ت-حسش Úال-ت-زود ب-ه-ذه
اŸادة ا◊ي-وي-ة ح-ت-ى ‘ ال-ط-واب-ق ال-ع-ل-ي-ا
للعمارات والقضشاء على أاخطار تششكل بؤور
التلوث.
من جهته ،أاوضشح مسشؤوول خلية ا’تصشال
وب - -خصش - -وصش ﬂاوف اŸواط - -ن Úم- -ن
باتنةŸ :وشسي حمزة
ى
بالوحدة السشيد عبد الكر Ëزعيم ،عل
ن -وع -ي -ة اŸي -اه ال -ت -ي يشش -رب-ون-ه-ا ف-أاك-دت
ه -امشش ل -ق -اء ن -ظ -م -ت-ه وح-دة ا÷زائ-ري-ة
مسشؤوولة  Èﬂالنوعية بوحدة ا÷زائرية
أاشش - -ار غضش - -ب- -ان إا ¤أان وح- -دة ب- -ات- -ن- -ة
ل - -ل - -م- -ي- -اه –ت شش- -ع- -ار «اŸاء الشش- -روب:
ل -ل -م -ي -اه ﬁل -ي-ا السش-ي-دة سش-ل-ي-م-ة ي-زة ب-أان
للجزائرية للمياه تبذل ›هودات كبÒة
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أاخ -ذ ع -ي -ن -ات م -ن م -ن-اط-ق م-ت-ف-رق-ة م-ن
اıصشصشة Ÿدينة باتنة واŸقدرة حاليا
اÛت -م -ع اŸد Êب -أان ان -طÓ-ق اŸشش-روع
اŸدي- -ن- -ة وب- -اق- -ي ال- -ب- -ل- -دي- -ات اأ’خ -رى،
بـ 68500م Îمكعب ،إا 116 ¤أالف مÎ
الضشخم اŸتمثل ‘ Œديد الششطر الثاÊ
و–ل-ي-ل-ه-ا ل-ل-ت-أاك-د م-ن م-طابقتها للمعايÒ
م-ك-عب ي-وم-ي-ا ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن اأ’شش-غال
من تأام Úمدينة باتنة ،سشينطلق قريبا بعد
الصشحية وذلك ‘  Èﬂباتنة الذي يعتÈ
ا÷ارية حاليا لتدعيم التزويد بهذه اŸادة
تعي ÚاŸقاو’ت ،وأاششار إا ¤أان الهدف
م -ن ب Úأافضش -ل اıاب -ر ال-وط-ن-ي-ة ،ح-يث
ا◊يوية ،حيث وصشل عدد اآ’بار بالو’ية
الرئيسش هو عقلنة تسشي ÒاŸياه من خÓل
يصش- -ن -ف ال -ث -الث م -ن بﬂ 6 Úاب-ر ع-لى
إا 17 ¤منقبا ،تعمل على إانتاج  17أالف مÎ
التغي ‘ Òبرنامج التوزيع ،اÿاصش بكل
اŸسشتوى الوطني وأاصشبح بفضشل Œهيزاته
مكعب يوميا من اŸياه.
بلدية داعيا الزبائن إا ¤ترششيد اسشتعمال
وك-ف-اءة إاط-ارات-ه وع-م-ال-ه رائ-دا وم-رجعيا
كما توّقع اŸتحدث مع نهاية  ،2020أان
اŸاء Ÿواج - -ه - -ة اح - -ت - -م - -ا’ت ا÷ف- -اف
على اŸسشتوى الوطني ‘ هذا اÛال.
يتم تسشي Òجميع بلديات الو’ية الـ 61من
و–سش Úت -زوي -د السش -ك -ان خ -اصش -ة خ Ó-ل
وك -ان ال -ل -ق -اء ف -رصش -ة ل-ع-رضش إا‚ازات
طرف ا÷زائرية للمياه ،إاذ من اŸنتظر
فصشل الصشيف.
وحدة ا÷زائرية للمياه بباتنة ،و–دياتها
“ديد تسشي ÒاŸياه إا 09 ¤بلديات أاخرى
وب -خصش -وصش قضش -ي -ة ال -ت -ذب -ذب ‘ ال -ت -وزي-ع
‘ –سش Úاÿدمة العمومية من خÓل
م -ع ن -ه -اي -ة السش -ن -ة ا÷اري -ة ،وه-ي ع-ي-ون
فأارجعها زعيم لعدة أاسشباب أابرزها التسشربات
ت -زوي -د السش -ك -ان ب-اŸاء الشش-روب ت-ن-ف-ي-ذا
ال- -عصش- -اف ،Òع Úي- -اق- -وت ،ب- -وم -ق -ر ،ف -م
التي وصشلت إا 3780 ¤تسشربا سشنة ” ،2017
ل- -ت- -ع -ل -ي -م -ات اŸدي -ر ال -ع -ام إاسش -م -اع -ي -ل
ال-ط-وب ،ت-يÓ-ط-و ،م-ن-ع-ة ،ت-يغرغار ،وادي
إاصشÓ- -ح- -ه- -ا ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ح -ا’ت اع -ت -داء
اŸاء ومعافة.
اŸواطن Úعلى ششبكات الربط.
عمÒوشش.

بلدية كنديرة ببجاية

فرصص إأسستثمار نادرة متاحة أأمام أŸتعاملÚ

‘ انتظار قرى اŸيلية
وزيامة منصصورية

أك Ìمن  ١٢٠٠عائلة
تسستفيد من ألغاز ببني مÎأن
جيجل :خالد العيفة

بجاية :بن النوي توهامي
تعّد بلدية كنديرة الواقعة على بعد
’داري لو’ية بجاية،
 55كلم من اŸقر ا إ
م-رورا ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،75ذات
طابع زراعي رعوي ،فهي معروفة بجودة
م -ن -ت -ج -ات -ه -ا ال -ف Ó-ح -ي -ة ،خ -اصص -ة ال -تÚ
اÛف- -ف ،فضص Ó- -ع -ن ه -ذا ،ت -ع -رف ه -ذه
ال -ب -ل -دي -ة بسص-لسص-ل-ت-ه-ا ا÷ب-ل-ي-ة اŸع-روف-ة
ب -اسص -م «ت -اق -ن -ت-وشصث» ،ال-ت-اب-ع-ة لسص-لسص-ل-ة
ج -ب -ال «ال -ب -اب-ور» وال-ت-ي ي-ب-ل-غ ارت-ف-اع-ه-ا
 6741مÎا ،م -ا ي -ج -ع -ل م -ن -ه -ا أاح-د أاكÌ
ا÷بال علّوا بسصلسصلة جبال «البابور».
ولكن ،بالرغم من كل هذه اŸيزاتŒ ،د
بلدية كنديرة التي يبلغ عدد سشكانها 10
آا’ف نسش - -م - -ة ،صش - -ع - -وب - -ة ‘ ال - -ن- -ه- -وضش
باقتصشادها ،رغم رغبة سشكانها ا÷اﬁة
‘ ب-ل-وغ ح-ي-وي-ة اق-تصش-ادي-ة ُت-نسش-ي-ه-م خيبة
أاملهم وإاحباطهم.
وعليه ،أاكد ‡ثلو السشكان أانهم يعيششون
‘ ب -ي -ئ -ة م-ع-يشش-ي-ة ،ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن
اŸسشتوى الذي قد يرضشيهم ،حيث تعرف
عديد من النقائصش ،خاصشة فيما يتعّلق
بتهيئة الطرق واإ’مداد باŸياه الصشا◊ة
ل- -لشش- -رب والصش -رف الصش -ح -ي ،فضش  Ó-ع -ن

افتقارها إا ¤الهياكل الصشحية واÿاصشة
منها بالششباب والÎفيه ،إا ¤جانب غÒها
م -ن ال -ن -ق -ائصش ال -ف -ادح-ة اŸسش-ج-ل-ة ع-ل-ى
مسشتوى عديد ا÷وانب.
وأامام هذه اأ’وضشاع ،تعيشش بلدية كنديرة
معتمدة على إاعانات الدولة ودعمها ،رغم
اإ’مكانيات الهائلة التي تتمتع بها ،سشواء
الفÓحية منها ،اŸتمثلة ‘ زراعة الزيتون
وتربية اŸواششي وتربية النحل وغÒها ،أاو
السشياحة ا÷بلية والصشناعة ا◊رفية ،على
سشبيل صشناعة السشÓل وﬂتلف ا’أششغال
اÿششبية.
من جهة أاخرى ،ميزة إاضشافية تششتهر بها
كنديرة ،تتمثل ‘ زراعة أاششجار ‘ا÷وز‘،
حيث تتواجد بها مسشاحة معتÈة ﬂصشصشة
لزراعتها ،ومن اŸعروف أانها تنظم حفÓ
دوريا ﬂصشصشا لهذه الششجرة التي تعرف
فاكهتها ششعبية كبÒة.
ت-عّ-د ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة م-ا ي-ق-ارب ال-عشش-ري-ن
ق -ري -ة ،ل -ط -اŸا رف -عت م -ط-الب ﬂت-ل-ف-ة،
تتعّلق أاسشاسشا بالتهيئة ا◊ضشرية ،إا’ أانه
ووف -ق ‡ث -ل -ي السش-ك-ان ،ف-اŸي-زان-ي-ة ال-ت-ي
ت -خّصش -صش ل -ل -ب-ل-دي-ة ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن
اŸي -زان -ي -ة ال Ó-زم -ة ل Ó-سش -ت -ج -اب -ة ل -ه -ذه
اŸطالب.

شص -غ -لت شص -ب -ك-ة ت-زوي-د  905مسصكن
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي Ãنطقة بني مÎان
ب -ب-ل-دي-ة ال-ط-اه Òأاي م-ا ي-ع-ادل 6300
نسص- - -م - -ة ،إاث - -ر زي - -ارة وا‹ ال - -و’ي - -ة
للمنطقة ،بغÓف ما‹ بأاك Ìمن 101
مليون دينار جزائري ،وتطلبت وضصع
 22.76كلم من قنوات النقل ،وبنفسس
اŸنطقة ” أايضصا إاعطاء إاشصارة انطÓق
أاشصغال ربط  325مسصكن بشصبكة الغاز
الطبيعي ،بآاجال إا‚از بـ  25يوما ،بعد
أان كانت ‘ حدود  40يوما.
العمليتان اللتان أاششرف عليهما بشش Òفار
وا‹ و’ي -ة ،والسش -ل -ط -ات اÙل-ي-ة اŸدن-ي-ة
والعسشكرية جرت وسشط فرحة كبÒة من
طرف سشكان اŸنطقة ،خصشوصشا وأان تزويد
مسشاكنهم بالغاز الطبيعي جاء ‘ فÎة ششهر
رمضشان الكر ،Ëوبذلك طلق سشكان هذه
اŸنطقة قارورات الغاز.
Œدر اإ’ششارة أان نسشبة الربط بششبكة
الغاز الطبيعي بو’ية جيجل حاليا تقدر بـ
 64باŸئة ومن اŸنتظر ان تبلغ قرابة
نسشبة  90باŸئة سشنة  ،2020بعد Œسشيد
الÈن - -ام - -ج ا÷اري إا‚ازه - -ا ،و‘ ه - -ذا
الشش - -أان ،ق- -ال بشش Òف- -ار «ب- -أان مصش- -ا◊ه
تسشعى إا ¤تسشط Òبرنامج تزويد ﬂتلف
اŸسشاكن واŸناطق بالغاز الطبيعي ،ومن
اŸرتقب نهاية السشنة الوصشول إا ¤نسشبة
 70باŸائة من التغطية بالغاز الطبيعي
عﬂ Èتلف قرى بلديات الو’ية» ،كما
كشش -ف وا‹ ال -و’ي -ة ع -ن ب-رن-ام-ج ضش-خ-م
ل -رب -ط ق -رى ومشش -ات -ي ﬂت -ل-ف ب-ل-دي-ات
ال-و’ي-ة ،ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ’ سش-ي-م-ا قرى
ب -ل -دي -ة اŸي -ل -ي -ة ب -أاقصش -ى شش-رق ال-و’ي-ة،
وزيامة منصشورية بغرب الو’ية.

ما يزال يحافظ على عادته

كورنيشص ““أŸارينا““ بسسطورة
جاذبية خاصسة ألبناء““روسسيكادأ““

سسكيكدة :خالد العيفة
كما جرت العادة ،ورغم أان ليا‹ رمضصان هذه السصنة باردة نوعا ما ،إا’ أان
كورنيشس و «اŸارينا» بسصطورة حافظت على عادتها ،بإاقبال الصصائم Úعليها
ل-ل-ت-ن-زه والÎوي-ح ع-ن ال-ن-فسس ،ل-ل-ه-واء ال-ع-ل-ي-ل ،ونسص-م-ات البحر ،فالكث Òمن
العائÓت تقصصد «ميناء سصطورة» رغم أانه ’ يتوفر على كل متطلبات هذه
’خÒة ،خصصوصصا ‘ سصهرات رمضصان،
ا أ
فاÿدمات بعيدة عن اŸأامول ،ا’ أان اŸكان له جاذبية خاصشة ،أ’بناء روسشيكادا،
وحتى من الو’يات اÛاورة تعرف اŸارينا توافدا كبÒا خصشوصشا بنهاية اأ’سشبوع،
Óطفال للتنزه
لتتحول ا ¤فضشاء يتنفسش من خÓله الصشائمون ،وفرصشة سشانحة ل أ
واللعب ،فمجرد التجوال باŸارينا وعلى طول الكورنيشش على مسشافة تصشل ا 4 ¤كلم،
تتجّدد طاقات الصشائم ،Úفإاذا كانت ا◊ركة بطيئة طوال النهار بششوارع اŸدينة
لظروف الصشوم ،فإانها تصشبح نششطة بعد صشÓة العششاء وتبلغ الذروة بعد صشÓة
الÎاويح ،حيث يعّج الكورنيشش باŸواطن Úالقادم Úمن ﬂتلف اأ’حياء ،فعلى امتداد
كورنيشش سشطورة وبسشبب هذا التوافد اŸتزايد ،خصشوصشا اأ’يام اأ’خÒة من الششهر
الفضشيل ،خلق حركية كبÒة ،انطÓقا من قصشر ا÷نة إا ¤غاية وسشط سشطورة ،ويصشل
الطريق اŸؤودي إا ¤وسشط سشطورة إا ¤حّد التششبع وصشعوبة –رك اŸركبات‡ ،ا
يجعل ا’نتقال إاليها بواسشطة السشيارة أامرا صشعبا ،ولعّل فوضشوية ركن اŸركبات أامام
اÓÙت التجارية اŸتخصشصشة ‘ بيع اأ’كÓت اÿفيفة واŸثلجات ،وكذا على
امتداد الششاطئ ،سشاهمت هي اأ’خرى ‘ خنق حركة السش Òمن وإا ¤سشطورة‡ ،ا
جعل العديد من أاصشحاب السشيارات الصشفراء يرفضشون نقل اŸواطن Úإا ¤هذه
اŸنطقة التي تششهد توافدا قياسشيا للعائÓت ،فيما يضشطر العديد من اŸواطن Úإا¤
ركن مركباتهم وسشط اŸدينة ،وا’نتقال إا ¤سشطورة مششيا على اأ’قدام مسشتمتعÚ
بنسشمات البحر.
ت -ل -ج -أا ب -عضش ال -ع-ائÓ-ت ل-ت-ن-اول اŸث-ل-ج-ات واŸرط-ب-ات أاو الشش-اي واŸكسش-رات ‘
اŸقاهي واŸطاعم اŸوجودة باŸيناء ،ورغم ما سشبق اإ’ أان بعضش النقائصش ’ تزال
تؤورق الوافدين على اŸيناء ويؤوكدون أان هذا الصشرح Áكن له أان يتحّول إا ¤قبلة
سشياحية وعائلية أاو ‘ ¤الو’ية ،سشيما اأنها تفتقد ا ¤امكان مهيأاة للنزهة والÎفيه،
كما أان توفر اأ’من خÓل هذا الششهر زاد من اإقبال السشكان على كورنيشش سشطورة،
حيث أانك Œد رجال اأ’من بالزي الرسشمي واŸد Êمنتششرين بكÌة على طول هذا
الكورنيشش لضشمان راحة وسشÓمة اŸواطن ،Úوتبقى سشطورة بسشكيكدة اŸكان الوحيد
الذي تظلّ فيه ا◊ركة دائمة اإ ¤غاية سشاعة جد متأاخرة من الليل.

كانت مهملة منذ  10سصنوات

إأعادة تهيئة سساحة كركر وسسط قسسنطينة

قسسنطينة :مفيدة طريفي

تعرف سصاحة كركر وسصط مدينة
قسص-ن-ط-ي-ن-ة ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة وإاع-ادة
اع -ت-ب-ار كÈى شص-م-لت ح-ف-را وه-دم-ا
ك- -ل- -ي ل- -لسص- -اح- -ة وك- -ذا ل- -ل -م -ح Ó-ت
ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي شص-يدت منذ سصنوات
قليلة مضصت ،حيث شصرعت شصركات
اŸق-اول-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ال-تهيئة ‘ تهدË
ك-ل-ي ل-لسص-اح-ة ال-ت-ي  ⁄تسص-تغل منذ
إاعادة تأاهيلها قبل  10سصنوات،
وهي السشاحة التي كانت ‘ اŸاضشي
ﬁط-ة ل-ل-حافÓت ،اأي- -ن ك -انت تشش ّ-وه
اŸن -ظ-ر ال-ع-ام ل-ل-م-دي-ن-ة و–ولت Ÿرت-ع
آام-ن ل-ل-م-ن-ح-رف ،Úوال-ت-ي أاث-ارت ح-ف-يظة
السش -ك -ان وك -ذا أاث-رت سش-ل-ب-ا ع-ل-ى أاشش-غ-ال
ت -ه-ي-ئ-ة ف-ن-دق سشÒت-ا ال-ت-ي  ⁄ت-ن-ت-ه ب-ع-د،
ل -ي -ت -ق ّ-رر ب -ع -د ذلك –وي -ل-ه-ا إا ¤سش-اح-ة
ع -م-وم-ي-ة وت-أاه-ي-ل-ه-ا وف-ق م-ع-اي Òتسش-م-ح
ل-ت-ك-ون سش-اح-ة مسش-ت-غ-ل-ة ومكانا ﬂصشصشا
لراحة سشكان اŸنطقة ،حيث كلفت ‘
وقت سشابق اÿزينة العمومية  27مليار

سشنتيم ،إا’ أان السشاحة العمومية  ⁄ترق
للهدف اŸنششود هذا بسشبب غياب إارادة
ق -وي -ة ‘ ا’سش -ت -غ Ó-ل اأ’م -ث -ل ل-ل-م-راف-ق
اŸوج-ودة وت-ع-رضش-ه-ا إ’ه-م-ال-ه-ا ،ل-ت-عرف
أارضشية السشاحة حالة من ا’هÎاء بعد
سشنوات قليلة بسشبب التÓعب ‘ نوعية
ال-ت-جسش-ي-د ل-ت-ت-حّ-ول ب-ع-د فÎة زم-ن-ي-ة إا¤
›رد خرابة أانفقت عليها الو’ية غÓفا
م-ال-ي-ا م-ع-تÈا ،ل-ي-أام-ر وا‹ ال-و’ي-ة «ع-ب-د
السشميع سشعيدون» ‘ ،إاطار إاششرافه على
÷ن- -ة تسش- -ي Òم -دي -ن -ت -ي ع -ل -ي م -ن -ج -ل -ي
وقسشنطينة طالب بتقد Ëدراسشة جديدة
إ’ع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -لسش -اح -ة ال -ت -ي تشش ّ-وه
اŸنظر العام والششروع ‘ أاقرب اآ’جال
‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة إاع- -ادة ا’ع -ت -ب -ار وتسش -ري -ع
إاجراءات منح الصشفقة ،وحاليا فقد ششرع
‘ أاششغال هدم كل السشاحة لتنطلق بعدها
الشش -رك -ة اŸك -ل -ف-ة ب-اإ’‚از ب-إاع-ادة ب-ن-اء
وإانشش- -اء سش -اح -ة ج -دي -دة ت -ل -ي -ق Ãدي -ن -ة
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ل-ت-ك-ون م-رف-ق-ا ت-رف-ي-هيا يليق
Ãقام اŸدينة العتيقة وبسشكان اŸدينة
التي تفتقر نهائيا ولتحسش ÚاŸنظر العام
لوسشط اŸدينة.
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إأعدأد :ألقسسم أ’قتصسادي

ظاهرة رمي أÿبز ‘ أŸزأبل !

لو ¤من رمضسان
أŸرأقبة ألتجارية خÓل  20يوما أ أ

حجز قنطارين و 370ل Îمن أŸوأد وغلق  Óﬁ 19بتيبازة

بجاية :بن النوي توهامي

لو ¤من شسهر رمضسان عن تسسجيل  851تدخ Óمع –رير ﬂ 291الفة و224
أسسفرت حصسيلة نشساطات فرق أŸرأقبة ألتجارية بتيبازة خÓل ألعشسرين يوما أ أ
ﬁضسر متابعة وأقÎأح غلق  ،Óﬁ 19إأضسافة إأ ¤حجز ما يقارب قنطارين وأك Ìمن  370ل Îمن أŸوأد أŸعروضسة للبيع.
البسصكويت و 8,25كلغ من القهوة و 6,78كلغ
م-ن ال-ت-واب-ل وغÒه-ا م-ن اŸن-ت-وج-ات ال-ت-ي
تسص -ت-ه-لك ب-كÌة خÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان ،ك-م-ا
ب -حسصب مصص -در م -ن م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة
سصجلت فرق مراقبة اŸمارسصات التجارية
ب -ال -و’ي -ة ف-إاّن ق-ي-م-ة اÙج-وزات ال-ت-ي ّ”
ﬁ 179ضصر متابعة وﬂ 191الفة ‘ 543
إاتÓفها لعدم مطابقتها للمعاي Òالقانونية
تدخل ومن أاهم اıالفات اŸسصجلة ‚د
تقدر بأاك Ìمن  100أالف دج فيما بلغت قيمة
 100حالة تتعلق بعدم نشصر اأ’سصعار و55
ع -دم ال -ف -وت -رة أاك Ìم-ن م-ل-ي-ون ونصص-ف دج
حالة تتعلق بعد الفوترة و 17حالة تتعلق
وحدد مبلغ الربح غ Òالشصرعي بـ 480دج مع
بعدم القيد ‘ السصجل التجاري و 3حا’ت
اقتطاع عينة واحدة لعرضصها على اÈı
تتعلق Ãمارسصة أاسصعار غ Òشصرعية إاضصافة
ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-ودة ل-ل-ت-أاك-د م-ن مدى مطابقة
إا ¤عّدة حا’ت أاخرى ﬂتلفة.
اŸنتوج للمعاي ÒاŸعمول بها.
Œدر اإ’شصارة إا ¤أان مصصالح التجارة
ك -انت ف -رق ق -م -ع ال -غشض ل-وح-ده-ا ق-د
اÙلية كانت قد جنّدت  53فرقة مراقبة
ح - -ررت ﬁ 45ضص -ر م -ت -اب -ع -ة Ãع-ي-ة 110
خصص -يصص -ا Ÿب -اشص -رة ال -ت -ف -ت -يشض واŸراق-ب-ة
ﬂالفة ‘  348تدخ Óوسصجلت ﬂ 14الفة
الروتينية خÓل شصهر رمضصان Ãعية عّدة
تتعلق بعدم احÎام إالزامية النظافة و56
ف -رق ﬂت-ل-ط-ة م-ع ق-ط-اع-ات أاخ-رى ،وه-ي
حالة غشض مفضصوح و 4حا’ت تتعلق بعد
ال -ف -رق ال -ت -ي سص -ط -رت ب -رن -ام -ج ت-دخÓ-ت
احÎام إالزامية السصÓمة ،إاضصافة إا ¤عدة
ميدانية بالنهار كما بالليل ‘ بادرة تهدف
ﬂالفات أاخرى ،ومن ب Úأاهم اÙجوزات
إا ¤ضص -م -ان ت -غ -ط -ي -ة شص-ام-ل-ة ل-ل-م-م-ارسص-ات
التي ّ
” إاتÓفها من طرف فرق قمع الغشض ا◊مراء بـ 9,5كلغ ووخليط اللحم بالشصحم ا◊لويات بـ 7,89كلغ اضصافة ا109,56 ¤
التجارية ع Èإاقليم الو’ية.
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بـ 77,1كلغ واأ’حشصاء بـ 7,87كلغ ومنتوجات ل Îم- - -ن اŸشص- - -روب - -ات و 18,41ك -ل-غ م-ن

تيبازة :عÓء ملزي

أأك Ìمن  9آأ’ف
تّدخل وغلق  124حجز أزيد من  8قناط Òمن أŸوأد ألغذأئية ألفاسسدة مّوجهة لÓسستهÓك
ﬁل بسسطيف
سسيدي بلعباسس

أسس- -ف- -ر نشس- -اط مصس -ل -ح -ة
أل -رق-اب-ة وأل-ت-ف-ت-يشس وق-م-ع
أل- -غشس أل- -ت- -اب -ع -ة Ÿدي -ري -ة
أل -ت -ج-ارة بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
ع - - -ن ح- - -ج- - -ز أزي- - -د م- - -ن 8
ق-ن-اط Òم-ن أŸوأد أل-غ-ذأئية
ألفاسسدة بعد تسسجيل 2400
ت- - - -دخ- - - -ل عﬂ Èت- - - -ل - - -ف
لسس- - - - - - - - - - - - - - - - -وأق وأÓÙت
أ أ
ألتجارية ،منذ بدأية شسهر
رمضسان.

بلعباسس:غ .شسعدو

كثفت مصصالح الرقابة التابعة للمديرية
ا÷ه-وي-ة ل-ل-ت-ج-ارة بسص-ط-ي-ف ،وال-ت-ي تشص-مل
و’يات سصطيف وبرج بوعريريج واŸسصيلة
وبجاية ،من نشصاطاتها وتدخÓتها اŸيدانية
Ÿراق- -ب -ة اأ’سص -واق واÓÙت ال -ت -ج -اري -ة،
خÓل شصهر رمضصان اŸبارك ،وهذا بغرضض
ح -م -اي -ة اŸسص -ت -ه -لك ،وك -ذا ف-رضض احÎام
قواعد اŸمارسصات التجارية القانونية .وقد
جندت اŸديرية للعملية الرقابية اŸيدانية
م- -ئ -ات اأ’ع -وان ،ح -يث ج -ن -دت  388عون
Ÿراقبة النوعية وحماية اŸسصتهلك من كل
م- -ا يضص- -ر بصص -ح -ت -ه ،و 437ع -ون Ÿراق-ب-ة
ومعاينة اŸمارسصات التجارية ،وقد أاسصفرت
ال- -ت -دخ Ó-ت ال -ت -ي ق -درت بـ  9017تدخل،
خ Ó- -ل ال- -نصص- -ف اأ’ول م- -ن رمضص- -ان ،ع- -ن
–رير ﬁ 2020ضصر ﬂالفة ،وأارسصلت ا¤
ا÷هات القضصائية اıتصصة اقليميا للبث
فيها طبقا أ’حكام القوان Úالسصارية .
كما أاسصفرت عمليات التدخل عن غلق
ﬁ 124ل ،لعدم احÎام القوان ،Úمع حجز
 14ط- - - -ن- - - -ا م- - - -ن اŸواد غ Òالصص - - -ا◊ة
ل Ó-سص -ت -هÓ-ك ،ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة Œاوزت 443
مليون سصنتيم ،فيما بلغت قيمة السصلع غÒ
اŸفوترة أاك Ìمن  17مليار سصنتيم ،وكانت
اغلب اıالفات التي وقفت عليها مصصالح
الرقابة هي :عدم احÎام شصروط ا◊فظ
الصص -ح -ي -ة ،وع -دم صص Ó-ح -ي -ة ب -عضض اŸواد
اŸع -روضص -ة‡ ،ا ي -ع -رضض صص -ح-ة اŸواط-ن
للخط ،وعدم التوفر على السصجل التجاري
ال- -ذي يسص -م -ح Ãم -ارسص -ة ال -نشص -اط ،وع -دم
إاشصهار اأ’سصعار للزبون.
نشص Òإا ¤ان ا◊ركة التجارية الكبÒة
ب- -أاسص- -واق و’ي- -ة سص- -ط- -ي -ف ،خ Ó-ل الشص -ه -ر
الكر ،Ëأادت ببعضض التجار ا ¤عرضض سصلع
غ Òصصا◊ة أاومغشصوشصة ،خاصصة ‘ ›ال
اللحوم ا◊مراء والبيضصاء ،بحسصب شصكاوى
ب-عضض اŸواط-ن ،Úوه-وم-ا ي-ت-ط-لب ال-ت-دخل
باسصتمرار أ’عوان الرقابة لفرضض القانون،
وق-م-ع ه-ذه اŸم-ارسص-ات اŸن-اف-ي-ة ل-لتشصريع
واأ’خÓ-ق ،ون-ح-ن ‘ شص-ه-ر ال-ت-وب-ة وال-ع-م-ل
الصصالح.

سسطيف :نور الدين .ب

سص- -ج- -لت مصص- -ال -ح ال -رق -اب -ة
 4278ت-دخ-ل م-ن-ذ ب-داي-ة شص-هر
رمضصان أاسصفر عن –رير 190
ﬁضصر متابعة قضصائية ” على
إاثرها القيام بـ  56عملية حجز
حيث مكنت هذه العمليات من
ح- -ج -ز  830ك - -ل- -غ م- -ن اŸواد
ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة ال - -ف- -اسص- -دة وغÒ
اŸط -اب-ق-ة ال-ت-ي ك-انت م-وج-ه-ة
ل Ó-سص -ت -ه Ó-ك ب -ق -ي -م -ة م -ال -ي -ة

 340225دج .
كما ” تسصجيل ﬂ 60الفة
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم احÎام إال-زام-ي-ة
النظافة والنظافة الصصحية74 ،
ﬂال -ف -ة م-ت-ع-ل-ق-ة بسص-وء ح-ف-ظ
اŸنتجات السصريعة التلف والتي
–ت -اج لشص -روط م-ع-ي-ن-ة خ-اصص-ة
ب- -ا◊ف- -ظ وال -تÈي -د ،وح -م -اي -ة
لصص-ح-ة اŸسص-ت-ه-لك ول-ل-تأاكد من

مطابقة اŸنتوجات اŸعروضصة
لÓسصتهÓك ” اقتطاع  15عينة
قصص -د إاخضص -اع -ه -ا ل -ل -ت -ح -ال -ي-ل
بهدف التأاكد من نوعيتها حيث
” إارسصالها إا ¤ا Èıا÷هوي
Ÿراق - -ب - -ة ال - -ن - -وع - -ي - -ة .وع - -ن
اŸمارسصات التجارية فقد قام
اأ’ع - - -وان بـ  4850ت -دخ-ل عÈ
اÓÙت ال - -ت - -ج - -اري - -ة ال - -ت - -ي

أاسصفرت عن –رير ﬁ 252ضصر
م-ت-اب-ع-ة قضص-ائ-ي-ة وال-ت-ي ” م-ن
خÓلها رفع ﬂ 384الفة.
Óشص- -ارة ف -إان م -دي -ري -ة
ل - -إ
ال- -ت- -ج- -ارة ك -انت ق -د رك -زت ‘
ع -م -ل -ه -ا لشص -ه -ر رمضص -ان ع -ل -ى
ا÷انب الرقابي والردعي حيث
ج -ن -دت ع -دي -د ال-ف-رق لضص-م-ان
اŸراق-ب-ة ال-ن-ه-اري-ة وال-ل-يلية من
أاجل التصصدي لكل اŸمارسصات
غÒالشص - -رع - -ي - -ة وك- -ل أاشص- -ك- -ال
اŸضص- -ارب- -ة وا’ح -ت -ك -ار ،ح -يث
شصملت اŸراقبة غرف التÈيد
ال -ن -اشص -ط -ة ع Èإاق -ل -ي-م ال-و’ي-ة
ل - -ل - -ح- -ي- -ل- -ول- -ة دون ح- -دوث أاي
‡ارسص -ات اح -ت-ك-اري-ة م-ن ق-ب-ل
التجار أاوتخزين سصلع بغية رفع
أاسصعارها باإ’ضصافة إا ¤تسصطÒ
ب -رن -ام -ج رق-اب-ي ” م-ن خÓ-ل-ه
تسص- -خ Òك- -ل اأ’ع -وان Ÿراق -ب -ة
السص- - -وق ح- - -يث ” تسص- - -خ27 Ò
فرقة Ÿراقبة ا÷ودة و 37فرقة
Ÿراقبة اŸمارسصات التجارية.

أمام غÓء أŸكسسرأت وباقي أŸسستلزمات

أ◊لويات ألتقليدية ألبسسيطة مÓذ ألعائÓت بسسيدي بلعابسس

ب-اشص-رت ال-ع-ائÓ-ت ال-ع-ب-اسص-ي-ة التحضصÒ
’سصتقبال عيد الفطر وهو ما بدا واضصحا
م- -ع ب- -داي- -ة اأ’سص- -ب- -وع اأ’خ Òم- -ن الشص -ه -ر
ال- -فضص- -ي- -ل أاي- -ن تضص- -اع- -فت وتÒة ا◊رك- -ة
ال -ت -ج -اري-ة ع Èأاغ-لب اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة
وك- -ذا اأ’سص- -واق ال- -ت- -ي ي- -ت- -ه- -افت ع- -ل -ي -ه -ا
اŸواطنون من أاجل اقتناء ما هو ضصروري
م -ن ل-وازم وح-اج-ي-ات ضص-روري-ة ’سص-ت-ق-ب-ال
عيد الفطر اŸبارك .وتعرف Óﬁت بيع
ل -وازم ا◊ل -وي -ات خ -اصص -ة ت -لك اŸت-واج-دة
ب-وسص-ط اŸدي-ن-ة إاك-ت-ظ-اظ-ا م-نقطع النظÒ
ح -ت -ى وصص -ل ب -أاح -د ال -ب -اع-ة إا ¤إاسص-ت-ق-ب-ال
وإادخال الزبائن إاﬁ ¤له باأ’فواج  ،اأ’مر
الذي يعكسض اإ’قبال الكب Òلربات البيوت

إ’ق- -ت- -ن- -اء ال- -ل- -وازم الضص- -روري -ة ‘ –ضصÒ
ا◊لويات على الرغم من اإ’رتفاع الكب‘ Ò
أاسصعارها وهو اأ’مر الذي بررته الكث Òمن
اŸتسص -وق -ات ب -ح -ت -م -ي-ة –ضص Òا◊ل-وي-ات
حفاظا على التقاليد والعادات ا÷زائرية
وتطبيقا Ÿبادئ ديننا ‘ إاسصعاد العائلة ‘
ه -ذا ال -ي -وم اŸب-ارك .ه-ذا وإارت-ف-ع م-ؤوشص-ر
أاسص -ع -ار ال-ع-دي-د م-ن اŸواد و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
اŸكسصرات التي بلغت أاسصعارا قياسصية حيث
فاق سصعر الكيوغرام الواحد من اللوز 2500
دج  ‘ ،ح Úتعدى سصعر الفول السصوداÊ
 380دج  ،كما إارتفعت أاسصعار العديد من
اŸواد ال- -ت- -ي ت -دخ -ل ‘ ت -زي Úا◊ل -وي -ات
كاŸعطرات  ،شصكو’طة التزي، ÚوغÒها .

و‘ اŸق -اب -ل أاج -م -عت ال -ع -دي -د م-ن رب-ات
ال -ب -ي -وت ع -ل -ى اإ’ك -ت -ف-اء ب-ت-حضص Òاأ’ن-واع
التقليدية من ا◊لويات والتي تكون تكلفتها
م -ن -خ -فضص -ة وم -ك -ون-ات-ه-ا بسص-ي-ط-ة م-ق-ارن-ة
ب -ا◊ل -وي -ات ال -عصص-ري-ة ،ع-ل-ى غ-رار ح-ل-وى
““ال -ط-ورن-و““ أاو ك-م-ا تسص-م-ى Ãن-اط-ق أاخ-رى
ح- -ل- -وى ال- -ط- -اب- -ع ““ ،ال -زواق -ة““ ““ ،ال -ك -عك““
«،القريوشض““ وكذا ““الغريبية ““ و« اŸقروط““
وه -ي ك -ل -ه -ا ح -ل -وي-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ن ت-راث
اŸنطقة غابت عن مائدة العيد لسصنوات ،
لكن الغÓء أاج ÈالعائÓت على إاحيائها من
جديد نظرا Ÿكوناتها البسصيطة .

غ .شسعدو

Óسصف ،هي العادات السصلبية التي تطبع شصهر رمضصان من كل سصنة ،وشصهر
عديدة ل أ
هذا العام  ⁄يختلف عن غÒه من أاشصهر رمضصان ،ففي اŸدن يكفي التجول ‘ الشصوارع
لتقشصعر اأ’بدان من الكّم الهائل من اأ’كياسض البÓسصتيكية اŸملوءة ببقايا اÿبز ،والتي
تزّين بها اأ’رصصفة ،مانحة منظرا من أافظع اŸناظر من دون أاي شصك.
ومهما قلنا ،لن نغا‹ ‘ الّتشصديد على كون اأ’سصر تبّذر الكث Òمن اŸواد الغذائية،
خاصصة اÿبز ،حيث ليسض من النادر رؤوية أارغفة كاملة تنتهي ‘ اŸزابل ،بسصبب
ا’سصتهÓك اŸفرط خÓل الشصهر الفضصيل ،ومن أاجل التيقن من ذلك ،يكفي إالقاء نظرة
إا ¤اŸزابل التي تفيضض كل يوم Ãختلف اŸواد الغذائية ،وهوأامر غريب خاصصة أان
عديد اŸواطن Úالذين ” اسصتجوابهم أاكّدوا أانهم يعتÈون اÿبز من ب Úاأ’غذية
ا’أسصاسصية ،ولكن هذا Á ⁄نعهم من إاسصراف كميات هائلة من اÿبز بكل أانواعه.
السصيدة عÓل من جمعية تقول ‘ هذا الصصدد ‘“ ،كث Òمن اأ’حياء الشصعبية ،نفسض
اŸناظر تضصايق العيون ،حيث تÓحظ هنا وهناك أاكياسض بÓسصتيكية ‡لوءة ببقايا
خبز وحتى بأارغفة كاملة ‘ بعضض اأ’حيان ،تنتظر من عسصاه يلتقطها.
مواطنون آاخرون ” اسصتجوابهم ،صصّرحوا أان الناسض خÓل شصهر رمضصان ،يحاولون
إاشصباع رغباتهم ،وبذلك تتضصاعف كمية اÿبز ثÓث مرات مقارنة بباقي أايام السصنة
اŸاضصية ،بالرغم من أان هذا الشصهر ّÁيزه حقيقة ،انخفاضض ‘ اسصتهÓك جميع اŸواد
Óسصف ،ينتهي ثلثي كمية اÿبز اŸنتج ‘ اŸزابل“.
الغذائية ،ولكن ل أ
وك -رّدة ف -ع -ل ع -ل -ى ه -ذا ال -وضص-ع ،أاط-ل-قت ا÷م-ع-ي-ات ح-مÓ-ت –سص-يسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اŸواطن Úحول أاخطار هذه الظاهرة التي تؤوثر سصلبا على اÛتمع ،ومن جهتهم ،قال
آاخرون ،أاك Ìالناسض وعيا بالقضصية أاّن ا◊ّل اأ’نسصب ‘ نظرهم ،للحّد من تبذير هذه
اŸادة الغذائية اŸدّعمة من قبل الدولة ،يتمثل ‘ رفع سصعر اÿبز ،حيث أان اŸسصتهلك
لن يتيّقن بهذه الظاهرة التي تشصتد حّدتها أاثناء شصهر رمضصان ،إا’ إاذا شصعر بغÓء
ا’أسصعار ،سصؤوال واحد ،يطرح نفسصهŸ ،ا هذا الهدر وكيف Áكن تفادي هذا التبذير
الغذائي؟.
ينبغي اإ’شصارة إا ¤أان اŸسصتفيدين الوحيدين من هذه الظاهرة ا◊ديثة ،هم من
جهة مربواŸاشصية ،حيث توفر لهم هذه الظاهرة غذاء بأارخصض اأ’سصعار ◊يواناتهم،
مقارنة بغÓء أاسصعار أاغذية اŸاشصية ا’عتيادية من أاعÓف وغÒها ،وجامعواÿبز
القد Ëمن جهة أاخرى ،إاذ تعت Èهذه ا◊رفة ا÷ديدة مربحة ،وغالبا ما Áارسصها
أاطفال ‘ هذه الفÎة التي تتزامن مع نهاية السصنة الدراسصية.
اسصتنادا إا ¤كل ما سصبقت اإ’شصارة إاليه ،من اŸسصتحسصن أا’ نشصÎي إا’ الكمية التي
نسصتهلكها خÓل يوم واحد ،ويبقى اأ’سصوأا ما نشصهده خÓل شصهر رمضصان الكر ،ËحÚ
تغري رائحة اÿبز السصاخن البطون ا÷ائعة ،ما يسصبب ‘ مضصاعفة كميات اÿبز التي
Óسصف فÎة يأاكل
يتم شصراؤوها والتي لن يتم تناول سصوى كمية قليلة منها ،فشصهر رمضصان ل أ
فيها الناسض بأاعينهم قبل بطونهم.

لسستباق أرتفاع أسسعارها قبيل ألعيد

إأقبال كب Òعلى Óﬁت أÓŸبسس با÷لفة
تشس-ه-د أسس-وأق م-دي-ن-ة أ÷ل-فة،
لي -ام إأق -ب -ال ك -بÒأ م -ن ق -ب-ل
ه -ذه أ أ
أŸوأط- -ن Úم- -ع أقÎأب ح- -ل -ول ع -ي -د
أل - -ف - -ط - -ر أŸب - -ارك ،ح- -يث ت- -ن- -ت- -ه- -ز
لي -ام
أل- -ع -ائ Ó-ت أ÷ل -ف -اوي -ة ه -ذه أ أ
لقتناء مÓبسس ألعيد ،ومسستلزمات
ح- - -ل - -وي - -ات ع - -ي - -د أل - -ف - -ط - -ر ،إأّل أّن
أل- -وأف- -دي- -ن ع- -ل- -ى ه -ذه أل -فضس -اءأت
لسس- -وأق ألشس- -ع- -ب- -ي- -ة
أŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘ أ أ
وأŸسس -اح -ات أل-ت-ج-اري-ة ،أشس-ت-ك-وأ م-ن
Óسس-ع-ار خاصسة
ألرت-ف-اع أل-ف-احشس ل -أ
لطفال.
بالنسسبة ÓŸبسس أ أ

موسسى بوغراب
تعيشض أاسصواق و’ية ا÷لفة ‘ اآ’ونة
اأ’خÒة اكتظاظ كبÒاً باŸواطن ،Úالذين
اختاروا التبضصع قبل أايام من حلول عيد
ال -ف -ط-ر اŸب-ارك ،أاي-ن ُت-ق-ب-ل ال-ع-دي-د م-ن
العائÓت ا÷لفة ،على اÓÙت التجارية
’قتناء مÓبسض العيد أ’بنائها ،اأ’مر الذي
خ - -ل - -ق ح - -رك - -ة غ Òع - -ادي- -ة ب- -اÓÙت
التجارية ،التي تعيشض هذه اأ’يام على وقع
ازدحام ملحوظ ،إا’ أان هذا اإ’قبال وعلى
غ Òال- -ع- -ادة ق -اب -ل -ه ا’رت -ف -اع ال -ك -ب‘ Ò
اأ’سص - -ع- -ار ،ح- -يث أارج- -ع ال- -ك- -ثÒون ‡ن
التقيناهم هذا ا’رتفاع إا ¤انتهاز التجار
ه -ذه اŸن -اسص -ب -ات ل -ل -م -غ-ا’ة ‘ اأ’سص-ع-ار
و–ق - -ي - -ق رب - -ح ع - -ل - -ى حسص- -اب ج- -ي- -وب
اŸواطن Úالبسصطاء.

أنهكتهم أسسعار أÿضسر وألفوأكه

ألعائÓت ألبومردأسسية تصسطدم بأاسسعار خيالية ÓŸبسس ألعيد
لخÒة م -ن شس -ه -ر ألصس -ي -ام ح -رك -ي -ة ك -بÒة بÚ
لي -ام أ أ
تشس- -ه- -د أ أ
أŸوأطن ÚوألعائÓت ألبومردأسسية ألتي دخلت ‘ سسباق ضسد ألسساعة
لط-ف-ال-ه-م وأق-ت-ن-اء م-ا ي-ل-زم أيضس-ا م-ن م-وأد
لق -ت -ن -اء م Ó-بسس أل-ع-ي-د أ
ومسس-ت-ل-زم-ات ل-ت-حضس Òح-ل-وي-ات أل-ع-ي-د ،وه-ي م-ت-طلبات ضسرورية ل
Áكن ألتأاخر عنها ‘ مثل هذه أŸناسسبة ألدينية ألهامة ،لكن كل ذلك
وسسط تدأعيات وتكاليف مضساعفة على جيوبهم تضساف إأ ¤ما أبتزته
أسسوأق أÿضسر وألفوأكه طيلة رمضسان..

بومرداسس..ز /كمال
تنتعشض كالعادة Óﬁت وأاسصواق بيع مÓبسض اأ’طفال ‘ اأ’سصبوع اأ’خ Òمن
شصهر رمضصان وحتى قبل هذا اŸوعد بالنسصبة للكث Òمن العائÓت التي بدأات
Óيام اأ’خÒة قبل العيد Œنبا لظاهرة
تغ ‘ Òسصلوك الشصراء و’ تÎك العملية ل أ
ا’بتزاز ‘ اأ’سصعار وŒنب الندرة مع وجود خيارات وتنوعا أايضصا ‘ السصلع

اŸعروضصة حسصب الكث Òمن أارباب العائÓت الذين –دثوا للشصعب ،مع ذلك
وعلى غرار ما شصهده اŸواطن من عمليات ابتزاز واسصتغÓل فاضصع ‘ أاسصعار
اÿضصر والفواكه وبعضض اŸواد الغذائية التي ’ تزال –افظ على سصقفها العا‹

ي -ب-دو أان ال-ت-ق-ل-ي-د ال-ذي أال-ف-ت-ه اأ’سص-ر
ا÷لفاوية مع اقÎاب عيد الفطر اŸبارك
من كّل سصنة ،واŸتمثل ‘ اقتناء مÓبسض
Óطفال الصصغار بدأا يتÓشصى من
العيد ل أ
سصنة أ’خرى ،بسصبب ا’رتفاع غ ÒاŸفهوم
‘ أاسص- -ع- -ار ه- -ذه اأ’خÒة وال- -ت -ي ت -ع -رف
ارتفاعا متواصص ،Óما أاثر بشصكل مباشصر
على ميزانية العديد من العائÓت ‘ تلبية
ا◊اجيات اŸتعددة لهذه اŸناسصبة ،التي
–اول فيها اأ’سصر تلبية طلبات فلذات
أاك -ب -اده -ا ،وا◊ف -اظ ع -ل-ى ه-ذا ال-ت-ق-ل-ي-د
اŸتوارث منذ أاجيال .وخÓل جولة قادت
«الشصعب» ،ع Èبعضض اÓÙت التجارية
اŸتخصصصصة ‘ بيع مÓبسض اأ’طفال بكل
من حي جلفة ا÷ديدة وشصارع دبي بحي
بوتريفيسض وشصوارع و’ية ا÷لفة  ،وقفنا
على ارتفاع أاسصعار معظم مÓبسض اأ’طفال
بأاك Ìمن  % 50مقارنة بالسصعر الذي كانت
ع -ل -ي -ه خ Ó-ل اأ’سص -اب -ي -ع ال-ف-ارط-ة ،ح-يث
صصّرحت لنا سصيدة كانت Œوب اÓÙت
رفقة طفليها بأان ارتفاع اأ’سصعار يهون
أام -ام ف -رح -ة أاط-ف-ال-ه-ا .ه-ذا ا’رت-ف-اع ‘
اأ’سص- -ع -ار دف -ع ب -ال -ع -دي -د م -ن اأ’سص -ر إا¤
اإ’ق- - - - -ب- - - - -ال ع - - - -ل - - - -ى Óﬁت اÓŸبسض
اŸسصتعملة ،حيث يك Ìاإ’قبال عليها ‘
مثل هذه اŸناسصبات بصصفة أاك Ìعلى حد
قول أاحد اأصصحاب اÓÙت ،والذي اأّكد
ب- -أاّن ه- -ذا اإ’ق- -ب- -ال ازداد ‘ ه -ذه اأ’ي -ام
–دي- -داŸ ،ا ت- -وف -ره ه -ذه اÓÙت م -ن
مÓبسض «جيدة» وبأاسصعار معقولة.

Óيام التي تسصبق
منذ بداية الشصهر على غ Òالعادة ‘ انتظار القفزة الكÈى ل أ
العيد ،يتسصابق Œار مÓبسض اأ’طفال ’سصتكمال ما تركه Œار التجزئة بتقدË
أاسصعار أاحيانا خيالية ’ تقدر عليها حتى بعضض العائÓت اŸيسصورة ا◊ال فما
بال العائÓت اŸعوزة متوسصطة الدخل التي اسصتسصلمت لوضصع  ⁄يتغ Òمنذ
سصنوات وأاسصعار ‘ ارتفاع مسصتمر ودون مÈر على حسصاب القدرة الشصرائية
الضصعيفة.
أان ظاهرة ارتفاع أاسصعار مÓبسض اأ’طفال بالنسصبة للذكور واإ’ناث التي
تÎاوح هذه السصنة ما ب 5 Úآا’ف دينار إا 10 ¤آا’ف دينار لبعضض اأ’طقم بالنسصبة
للنوعية ا÷يدة اŸسصتوردة من تركيا والصص Úمثلما توقفت عنده الشصعب ‘ عدد
من اÓÙت واأ’سصواق اŸغطاة ‘ كل من رويبة ،برج منايل ،ذراع بن خدة
وغÒها من نقاط البيع اأ’خرى حÒت فع Óاأ’ولياء وحتى التجار أانفسصهم الذين
 ⁄يجدوا تفسصÒا للقضصية سصوى حجة ارتفاع أاسصعارها ‘ اŸصصدر وتضصاعف
Óباء
تكاليف الشصحن ورسصوم ا÷مارك لكنها تشصكل ضصريبة فعلية بالنسصبة ل آ
اŸضصطرين للشصراء إ’رضصاء أاطفالهم وإادخال الفرحة إا ¤قلوبهم Ãناسصبة عيد
الفطر ‘ ،ح Úيلجأا البعضض اآ’خر من اأ’ولياء إا ¤شصراء النوعية اŸتوسصطة
وحتى اŸنتوج اÙلي الذي ’ يرقى إا ¤مسصتوى اŸنافسصة وبنوعية متوسصطة
لكنها ح Óمفروضصا أامامهم بتحقيق رغبة أاطفالهم وبذلك تكتمل دورة اأ’عباء
بالنسصبة للعائÓت التي  ⁄تخرج من نفق حتى تدخل ‘ آاخر.
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يعرف إقبا’ كبÒإ ‘ رمضضان

الشضاطئ الصضخري Ÿيناء ا÷ميلة
بع Úالبنيان مÓذ الصضيادين قبيل اإلفطار

تلجأا عدد من ربات إلبيوت بالتجمعات إ◊ضضرية للنعامة أإيام شضهر رمضضان إ– ¤ضض Òأإنوإع من إŸوإد إلغذإئية كالرغيف
’نعاشض ميزإنية عائÓتهن.
’رصضفة ‘ سضعي إ
وإ◊لويات إلتقليدية إلتي تعرضض أإمام إلصضائم Úلتسضويقها با أ
تشضهد أسضوأق ألولية أجوأء أحتفالية لفتة
ع -ن -د ع -رضض أن -وأع أÿب -ز أل -ت -ق-ل-ي-دي ،ح-يث
ي -ح -ت -دم أل -ت-ن-افسض ب Úأل-ب-اع-ة أل-ذي-ن ت-ت-ع-دد
هويتهم ب Úأطفال ونسضاء وشضيوخ ‡ن يتيح
لهم شضهر رمضضان حصضاد دخل ما‹ إأضضا‘
كما تغ Òأك ÌأÓÙت من بضضاعتها لتعرضض
موأد غذأئية خاصضة ،بهذأ ألشضهر ألكر.Ë
ويتحّول مث Óألشضارع ألكب»Òبوعرفة» وألسضوق
أليومي «لعريشض» بع Úألصضفرأء وأحياء مثل
أل - -درب» و» ب - -ودو» و»ح - -م - -ول- -ي- -ة « وﬁط- -ة
أŸسض- -اف- -ري -ن أل -ق -دÁة Ãشض -ري -ة إأ ¤أم -اك -ن
مفضضلة للباعة ألذين يعرضضون أنوأع أŸطلوع
وأج -ت -ه -ادأت أن -ام -ل أل -نسض-اء ألن-وأع أل-رغ-ي-ف
أل- -ت- -ق- -ل- -ي -دي وب -عضض أل -ع -ج -ائ -ن وأ◊ل -وي -ات
ألتقليدية أÙضضرة بالبيوت كما يÓحظ.
وت -ن -ت -ه -ز أل -ك -ث Òم -ن ألسض -ي-دأت ه-ذأ ألشض-ه-ر
ك -ف -رصض -ة ل -كسضب نصض -يب م -ن أŸال ل -ت-حسضÚ
ميزأنية أسضرهن من خÓل صضناعة خبز ألدأر
«أŸطلوع» و»ألديول»( ،أورأق عجائن رقيقة
–ضض - - -ر ل - - -ل- - -حشض- - -و) ،وب- - -عضض أ◊ل- - -وي- - -ات
كـ»أŸقروط» و»ألبقÓوة» فهن «يسضاعدن ‘
تغطية مصضاريف ألبيت» بحسضب تصضريحاتهن.
ول ي- -ق- -تصض- -ر زب- -ائ- -ن ه- -ؤولء أل- -نسض- -وة ع- -ل -ى
أŸوظ- -ف -ات وأل -نسض -اء أل -ع -ام Ó-ت ب -ل وح -ت -ى
أŸاكثات ‘ ألبيت ‡ن يفضضلن شضرأء هذه
أŸنتوجات أÙضضرة ‘ ألبيوت ألنها تختلف
ع -ن ت -لك أل -ت -ي تصض -ن -ع-ه-ا أıاب-ز أوت-ب-اع ‘
أŸتاجر من حيث أ÷ودة وألطعم وألشضكل.
وتقول حورية وهي أرملة وأم لثÓثة أطفال
«ق- -ب- -ي- -ل ح- -ل- -ول م- -ن- -اسض -ب -ة ألصض -ي -ام أق -ت -ن -ى
أŸسض - -ت - -ل- -زم- -ات أÿاصض- -ة ب- -ت- -حضض Òأÿب- -ز
ألتقليدي وبعضض أ◊لويات ألتي يزيد ألطلب
عليها ‘ هذأ ألشضهر ألقوم بتحضضÒها وبيعها،
ولقد وجدت ‘ صضناعة وبيع هذه أŸأاكولت
أل -ت-ق-ل-ي-دي-ة دخ Ó-ل يسض-ت-ه-ان ب-ه ل-ذلك وم-ن-ذ
خمسض سضنوأت أتعامل مع بائع ‘ Úأألسضوأق
وب - -عضض أÓÙت ل - -تسض - -وي- -ق ه- -ذه أألكÓ- -ت

ألتقليدية».
هذه ألسضيدة وغÒها من ربات ألبيوت يؤوكدن
أن- - -ه- - -ن ي- - -ل- - -ج- - -أان إأ ¤إأع- - -دأد ه- - -ذه أŸوأد
ألسضتهÓكية ألنها “تلك نكهة ومذأقا خاصضا
على موأئد أإلفطار مÈرين هذه ألتجارة
أŸوأزي- -ة ب -اŸصض -اعب أŸال -ي -ة أل -ت -ي ت -وأج -ه
أسضرهن ذأت ألدخل أÙدود وأسضتغÓل هذه
أ◊صضة من أŸال للتكفل بتغطية نفقات أخرى
للبيت.
وتفسضر فاطنة ألتي تقطن بحي «ألبغاديد»
أل-ق-دÃ Ëشض-ري-ة ه-ذه أل-ظ-اه-رة ق-ائ-ل-ة «إأن-ه-ا
Œربة ناجحة مع –قيق فوأئد بيع مهمة من
تسض- - -وي - -ق ه - -ذه
أŸنتجات وككل
سض - - -ن - - -ة أق - - -وم
بتحضضÒ
أصض -ن -اف أÿب -ز
أÙل-ى أل-ل-ذي-ذ
أŸزي -ن ب-ح-ب-ات
ألبسضباسض
وأألطباق
ألتقليدية
أألخ - -رى أل- -ت- -ي
تتطلبها أŸائدة
أل-رمضض-ان-ية وأنا
أسض- - - -ت - - -م - - -ر ‘
إأع- - -دأد وب- - -ي- - -ع
ه- - -ذه أألك Ó- -ت
أل - -ت - -ي ت - -ل - -ق- -ى
روأجا كبÒأ ‘ ألشضهر ألكر.« Ë
وت- -خ- -ت- -ار نسض- -اء أخ- -ري -ات صض -ن -ع أ◊ل -وي -ات
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ‘ أŸن-ازل ،ح-يث ل-دي-ه-ن زب-ائ-ن
بالعشضرأت خصضوصضا قبيل عيد ألفطر وتقدم
ه - -ؤولء أل- -نسض- -وة ع- -دة مÈرأت ل- -ذلك ،ح- -يث
Óسضرة ل يؤومن
يجمعن أن ألدخل ألشضهري ل أ
أŸصض - -اري - -ف أŸت - -زأي- -دة وم- -ا Œن- -ي- -ه ت- -لك
ألسضيدأت من ورأء صضناعة أ◊لويات يرتفع ‘

من ألتقاليد ألتي أرتبطت بـ «ليلة ألقدر» ‘
تلمسضان تسضمى ﬁليا بـ «ألوزيعة» أو «ألقرعة»
دأبت بعضض ألقرى وألدوأوير للجهة أ÷نوبية
ل -دوأئ -ر أل -ولي -ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه م-ن-ذ أج-ي-ال
عديدة ‘ إأطار فلسضفة ألتضضامن وألتكافل بÚ
أفرأد ألدوأر ألوأحد.
هي عملية تضضامنية تتوخى تعزيز ألروأبط
ألج -ت-م-اع-ي-ة ب Úأه-ل أ÷م-اع-ة م-ن ألسض-ك-ان
وبذل ما ‘ أ÷هد من أجل أ◊فاظ عليها،
ح -يث ت -خ-ت-ل-ف ط-ق-وسض-ه-ا م-ن دوأر آلخ-ر وإأن
أجتمعت ‘ طريقة تنظيمها ما ب Úتوزيع ثمن
أل -ذب -ي -ح -ة ب Úأه -ل أل -دوأر وم -ا ب Úأري -ح-ي-ة
ﬁسضنيه.
أ◊ك -اي -ة ت -ب -دأ م -ن -ذ صض-ب-اح
ألسضادسض وألعشضرين
م- -ن رمضض- -ان م -ن
ك- -ل سض- -ن- -ة ،أل- -ك -ل
مسض -ت -ع -د ل-ل-ت-ع-اون
وألن- - - -خ- - - -رأط ‘
عملية ألذبح وألسضلخ

وألتوزيع ،أألجوأء ألحتفالية تÈز من خÓل
ج ّ-و أل -تضض -ام-ن أل-ذي ي-ط-ب-ع ألسض-ك-ان خÓ-ل-ه-ا
وألفرحة ‘ أوسضاط أألطفال ألذين ‘ ألغالب
م -ا ي -ت -اب -ع -ون ك-ل ت-ف-اصض-ي-ل-ه-ا ،وأن-ف-رد أه-ا‹
منطقة غرب تلمسضان بأاكلة تسضمى «ألكليلة»،
وهي عـبارة عن ل› Íفف يسضتعمل بدوره ‘
–ضض Òم -أاك -ولت أخ -رى م -ن أشض -ه -ره-ا أك-ل-ة
«أŸردود» ألتي تشضبه إأ ¤حّد كب Òما يعرف
‘ مناطق أخرى من أŸغرب بـ «بركوكشض»،
وهو أحد أنوأع ألكسضكسضي أيضضا ،إأل أن حباته
تكون أخشضن من حبات ألكسضكسضي ألعادي.
ومن أهم عادأت ليلة ألقدر لدى ألعائÓت
ألتلمسضانية أيضضا زيارة أŸقابر وألÎحم على
أألم - -وأت ‘ ،صض - -ب - -ي - -ح - -ة أل - -ي - -وم ألسض - -ادسض
وأل-عشض-ري-ن ،ح-يث تسض-ت-ي-ق-ظ أألسض-ر ل-لسض-حور،
وبعد صضÓة ألفجر أين تبدأ بتÓوة ألقرآأن إأما
باŸسضاجد أو باŸنازل ،وبعدها يتجه أفرأد
أألسض -رة إأ ¤أŸق -اب -ر ل -زي -ارة أه -ل-ه-م وذوي-ه-م
للÎحم عليهمﬁ ،مل Úبالتمر وألت Úأ÷اف
للتصضدق وقرأءة ألقرآأن.

«القرعة»...تكافل وتضضامن ‘ ليلة القدر

فصضل ألصضيف ،أين تك Ìألطلبات تزأمنا مع
إأقامة أألعرأسض وأ◊فÓت.
وتعزو ألعالية وهي ﬂتصضة ‘ ألطهو وتنظيم
أŸن- -اسض -ب -ات وأألف -رأح أإلق -ب -ال ع -ل -ى أÿب -ز
أل -ت -ق -ل -ي -دي وأألك Ó-ت ألشض -ع -ب -ي-ة إأ ¤أŸزأي-ا
ألصضحية وألطبيعية وقيمتها ألغذأئية ألكبÒة
«فتحضض ÒأŸطلوع مثﬂ Óتلف عن أÿبز
أل -ع -ادي أل -ذي ت -ن -ت -ج -ه أıاب -ز ألصض -ن -اع-ي-ة
ومكوناته غنية وأحيانا يضضاف إأليه أألعشضاب
أل-ع-ط-ري-ة وأل-ث-وم وأل-ن-ع-ن-اع ،ك-م-ا أن-ه خال من
أÙسضنات ألغذأئية».
أما ألسضيدة خدوج ألتي تنحدر من أ÷زأئر
ألعاصضمة
وتقطن
ب-ال-ن-ع-ام-ة منذ
سض- -ن -وأت وم -ن
أللوأتي
Áارسض -ن ه -ذه
أŸه-ن-ة تصض-رح
« ل- - - - - - - - - - - - -دي
عشضرأت
ألزبائن
ي -ق -ب-ل-ون ع-ل-ى
إأق- - -ت - -ن - -اء م - -ا
أحضض- - -ره م - -ن
مادة «ألديول»
أل -ت -ي ي -ع -ت-م-د
عليها
–ضض»Ò
أل -ب -ورأك» ف -ه -وأل -ط -ب -ق أŸفضض-ل ع-ن-د أغ-لب
أ÷زأئري Úكما ترد Êطلبات أألسضر إلقتناء
«أÙنشض - -ة» و»ألسض - -ي - -ج - -ار» و»ألصض - -امصض - -ة»
و»رزÁات ل -ع -ج -وز»وأحضض -ر أح -ي-ان-ا «خ-ب-ي-زة
أل -ق -ط -اي -ف» وب -عضض أ◊ل -وي -ات أل-ت-ي ت-رأف-ق
صضينية ألشضاي ‘ سضهرأت رمضضان».

ي-زدح-م رصض-ي-ف ألشض-اط-ئ ألصض-خ-ري ل-لجميلة
بع Úألبنيان (غرب ألعاصضمة) منذ بدأية شضهر
رمضضان بالصضيادين ألهوأة ألذين يتوأفدون من
بلدية ع Úألبنيان وألبلديات أÛاورة بعد
أل -ظ -هÒة ل -قضض -اء أوق -ات ه -ادئ -ة ‘ أن -ت-ظ-ار
أإلف -ط -ار ،ويشض -ك -ل ه -ذأ ألشض -اط-ئ ألصض-خ-ري
ب -دي -ك -وره أŸم -ي-ز وأرصض-ف-ت-ه أل-ت-ي ت-رسض-وب-ه-ا
عشض- -رأت ألسض- -ف -ن وق -وأرب ألصض -ي -د م -قصض -دأ
مفضض ÓومÓذأ يث Òأهتمام ألشضغوف Úبهوأية
صضيد ألسضمك خÓل أيام شضهر رمضضان لقضضاء
أوقات مريحة وأإلسضتمتاع بالبحر بعيدأ عن
صضخب ألشضوأرع وأألحياء.
وأشضار ألسضيد مرزأق وهو كهل Œاوز  5٠سضنة
من حي ألقصضبة ألعتيق ألذي كان منشضغÓ
بتحضض Òألطعمة (عجينة ألصضيد) أنه مولع
بعا ⁄ألصضيد منذ طفولته ،مÈزأ أنه يفضضل
أخ -ذ ع -ط -ل -ت-ه ألسض-ن-وي-ة خÓ-ل شض-ه-ر رمضض-ان
Ÿمارسضة هوأيته أŸفضضلة.
وقال ‘ هذأ ألصضدد :تكفيني قصضبة صضيد
إأقتنيتها مؤوخرأ بسضعر  ٦٠٠٠دج وألقليل من
ألطعم ووسضادة وكرسضي صضغ Òلقضضاء وقت
‡ي- -ز ‘ رمضض- -ان ب- -إاح -دى ج -وأنب صض -خ -ور
شضاطئ« ،لمادرأغ» ألذي يتوفر على أألمن
وعلى حظÒة للسضيارأت ،مضضيفا أنه بالرغم
من أن ألبعضض من أŸارة على رصضيف ألصضيد
أل- -ذي ل ت- -ق- -ل ع- -م -ق م -ي -اه -ه ع -ن  ٣٠مÎأ
يعتقدون أن هذأ ألنشضاط روتيني ورتيب غÒ
أنه يجد فيه متعة ل تضضاهى.
ولÓسضتمتاع بهدوء أŸكان قال مرزأق «أجهز
أدوأت ألصضيد Ãجرد أدأئي صضÓة ألظهر ثم
أتوجه إأ ¤نفسض ألصضخرة ،حيث أقوم بصضيد
ألسضمك بوفرة بحكم ألتجربة ألتي أكتسضبتها
طيلة ألسضن ÚأŸاضضية».
ويرى ألعم ﬁمد بدوره أن أللجوء إأ ¤ألصضيد
خÓل أيام رمضضان يسضاعد على أإلسضÎخاء
وألب -ت-ع-اد ع-ن ألضض-ج-ي-ج وأل-ه-م-وم أل-ي-وم-ي-ة»،

موضضحا أنه إأعتاد منذ سضنوأت أرتياد أŸوقع
خÓل رمضضان صضحبة أبنيه من Òوسضليم (١٢
و ١٤سض-ن-ة) ،أل-ل-ذأن  ⁄ي-خ-ف-ي-ا ول-ع-ه-م-ا ب-ه-ذه
ألهوأية .وقال «أجد ‘ ‡ارسضة هذه ألهوأية
خÓل رمضضان نكهة خاصضة وشضعورأ بالرأحة
وم -ت -ع -ة ت -رقب رج -ف -ة أل -قصض -ب -ة أل -ت -ي ت -ن-ذر
ب -اصض-ط-ي-اد سض-مك ط-ازج ن-خّصض-صض-ه ل-ت-حضضÒ
Óسضف ترأجع كمية ما
ألبورأك ألشضهي ،لكن ل أ
نصضطاده من ألسضمك بسضبب ألتلوث أدى أإ¤
إأختفاء ألكث Òمن أألصضناف».
وأوضضح من جهته أعمر ألعامل ألسضابق بشضركة
ألتبغ وألكÈيت ( ٦٧عاما) ألذي كان ﬁاطا
بالعشضرأت من ألشضباب ينتظرون أي شضارة من
ألصضنارة للفوز بسضمكة ،أنها هوأية Áارسضها
منذ بدأية أإلسضتقÓل رفقة أصضدقائه ،مؤوكدأ
أن -ه Œول ع Èك -اف -ة شض -وأط-ئ أل-ع-اصض-م-ة م-ن
«لف -ري -ق -اد» بشض -اط -ئ ب -رج أل -ب -ح -ري م -رورأ
بـ»ألصضابÓت» وأŸيناء ألرصضيف  ١١وبولوغÚ
وفرأنكو وألصضخرة ألكÈى وصضول إأ ¤سضيدي
فرج ،للبحث عن صضيد طازج يدخل به ألبهجة
لعائلته ،خاصضة مع إأرتفاع سضعر ألسضمك ‘
ألسضوق.
أم -ا ألشض -اب ن -ذي -ر وه -و م-وظ-ف ‘ م-ؤوسضسض-ة
خاصضة ،أفاد أنه  ⁄تكن قبل سضنوأت لديه أدنى
فكرة عن متعة هذه ألهوأية ،مشضÒأ أ ¤أنه
ب -اشض -ر ‘ أÿوضض ‘ ه -ذه أل -ت-ج-رب-ة ع-ن-دم-ا
دعاه صضديق يهوى ألصضيد ألبحري Ÿرأفقته
‘ خ- -رج- -ة صض- -ي- -د خÓ- -ل أألي- -ام ألو ¤م- -ن
رمضضان ليجد متعة كبÒة حوله إأ ¤وأحد من
هوأتها.
وأبرز أن أو ¤خطوأته مع هوأية ألصضيد كانت
بشض -وأط -ئ «أل -ك -اف» ب -ع Úط -اي-ة و»لبÒوز»،
ح -يث ك -ان ي -ج -ه -ز ألصض -ن-ارة وأل-ب-ك-رة وخ-ي-ط
ألصض-ي-د وأل-ط-ع-م ل-رح-ل-ت-ه أل-ت-ي “تد لسضاعات
ط-وي-ل-ة ل-ي-ك-تسضب ب-ف-ع-ل إأح-ت-كاكه مع صضيادين
ك -ب -ار ‘ ألسض -ن أسض -رأر أل -ه -وأي-ة أŸت-م-ث-ل-ة ‘
أŸهارة ومعرفة توقيت ولوج ألسضمك للبحر
وم -ا ي -ج -ذب-ه ك-درج-ة ح-رأرة أŸي-اه وع-م-ق-ه-ا
وكيفية –ضض Òألطعم أŸشضكل عادة من دود
ألشضاطئ ألذي يباع بـ ٦٠٠دج لبعضض ألغرأمات
وكذأ من أÿبز وبعضض أألسضماك كا÷مÈي
وألسضردين.
مضض -ي -ف -ا أن ك -م-ي-ة ألسض-مك ون-وع-ي-ت-ه ه-ي م-ا
يجلب ألصضيادين ألذين يحصضلون على أسضماك
وفÒة م- - - -ن- - - -ه - - -ا «أŸن - - -ك - - -وسض»« ،لدورأد»،
«ألقاجوج» »،ألصضار»،
«ألتشضاربا»»،ألنافرون».
ويعت Èرشضيد وهورفيق عمي أعمر أن هوأية
صضيد ألسضمك هوأية مربحة إأذ أن قصضبته ألتي
ك-ل-فته  5٠٠٠دي-ن-ار ت-در ع-ل-ي-ه ي-وم-ي-ا ك-ميات
«ج- -ي- -دة» م -ن ألسض -مك يسض -ت -ع -م -ل ج -زء م -ن -ه
لتحضض Òحسضاء ألسضمك و»ألبورأك» أوألقلي،
ك -م -ا أن -ه ي -تصض ّ-دق ع -ل -ى جÒأن -ه ب -ب-عضض م-ن
ألسضمكات.
وإأذأ كان ألصضيد بالقصضبة بالنسضبة للبعضض ليسض
Óون به وقتهم خÓل
سضوى ›رد أنشضغال  Áأ
شضهر رمضضان وأأليام أ◊ارة ،فإانه باŸقابل
تعّد بالنسضبة لهوأة ألصضيد أŸتحمسض“ Úضضية
سضاعات كاملة لختبار مدى مقاومة ألسضمكة
للطعم.
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واششنطن وبيونغ يانغ تفتحان صشفحة جديدة

ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون إلحÓل السشÓم ‘ ششبه ا÷زيرة الكورية
توقيع مذكرة نزع السشÓح النووي مقابل ضشمانات أامنية واقتصشادية
ت ّ-وجت ال-ق-م-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ب Úزع-ي-م ك-وري-ا الشش-م-ال-ي-ة ك-ي-م ج-ون-غ أاون ،ورئ-يسس
’مريكية ،دونالد ترامب ،أامسس ،بتوقيع مذكرة ششاملة ،نصشت
الو’يات اŸتحدة ا أ
ع-ل-ى ت-خ-ل-ي ب-ي-ون-غ ي-ان-غ ع-ن أاسش-ل-ح-ت-ه-ا ال-ن-ووي-ة م-ق-اب-ل ضش-مانات أامنية واقتصشادية
أامريكية ،على أان يتم كل ششيء بششكل تدريجي.
«ل-ق-د ب-اشش-رن-ا ال-ع-م-ل-ي-ة» ،مضش-يفا أانها «سشتبدأا
حمزة ﬁصشول
سشريعا جدا».
التقى ترامب وكيم أامسس ‘ ،فندق كابي Óو’ تأاتي الوثيقة على ذكر اŸطلب اأ’مريكي
ب-ج-زي-رة سش-ي-ن-ت-وسس ‘ ،سش-ان-غفورة ،وتصشافحا «بنزع اأ’سشلحة النووية بصشورة كاملة Áكن
مطو’ أامام عدسشات الكامÒا ،قبل أان تنطلق التحقق منها و’ عودة عنها» ،وهي الصشيغة
القمة خلف اأ’بواب اŸغلقة ‘ أاول لقاء لهما التي تعني التخلي عن اأ’سشلحة وقبول عمليات
التفتيشس ،لكنها تؤوكد التزاما بصشيغة مبهمة
وصشف بـ»التاريخي».
وب -ع -د  5سش -اع -ات ك -ام -ل -ة ،خ-رج ال-رئ-يسس بحسشب النصس.
اأ’مريكي والرئيسس الكوري الششما‹ ،ليعلنا وشش -ه -دت ق -م -ة سش -ن -غ-اف-ورة ،وه-ي اأ’و ¤بÚ
للعا ⁄ما توصش Óإاليه من نتائج قال بششأانها رئ -يسس أام -ري -ك -ي ‘ السش -ل -ط -ة وزع -ي -م ك -وري
ترامب «إانها سشتبهر ا÷ميع» ،فيما وصشفها ششما‹ مصشافحة مطولة ب ÚاŸسشؤوول‘ Ú
مششهد  ⁄يكن من اŸمكن تخيله قبل بضشعة
كيم «باŸؤوسشسشة Ÿرحلة جديدة».
خصس ‘ أاشش- -ه -ر ع -ن -دم -ا ك -ان -ا ي -ت -ب -اد’ن ا’ت -ه -ام -ات
فحوى ما اتفق عليه الطرفان ،تل ّ
وث -ي -ق -ة مششÎك -ة «شش -ام -ل -ة» ت -ت -ع -ه -د أام-ري-ك-ا والششتائم.
Ãوج -ب -ه -ا ب -ت -وف Òضش -م -ان -ات أام -ن-ي-ة ل-ك-وري-ا واعت Èكيم انه «طوى صشفحة اŸاضشي» ،بعد
الششمالية والتعاون إ’حÓل السشÓم والرخاء ‘ أان Œاوز «عقبات عدة» قبل القمة التي تششكل
ششبه ا÷زيرة الكورية ،بينما تلتزم بيونغ يانغ «مقدمة جيدة للسشÓم» ،بينما أاششاد ترامب
Óسشلحة النووية ‘ ششبه «ب-ال-عÓ-ق-ة اÿاصش-ة» ال-ت-ي ي-ب-ن-ي-ه-ا مع الزعيم
فيها «بنزع كامل ل أ
ا÷زيرة الكورية» ،على أان يتم تدم Òمواقع الكوري الششما‹.
”
التجارب النووية بششكل تدريجي.
وعلق ترامب مبتسشما بأان «اللقاء الرائع» ّ
«أافضشل ‡ا كان من اŸمكن تصشوره» ما أاتاح
تسشريع العملية
وأابدى اŸسشؤوو’ن ،رغبة ‘ تنفيذ ﬂرجات –قيق «تقدم كب.»Ò
إابقاء العقوبات ووقف اŸناورات
القمة بششكل سشريع ،حيث قال ترامب حول
الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب ،أاكد أان
نزع اأ’سشلحة النووية ،النقطة اأ’برز ‘ القمة،

حّولتهما ا◊رب الباردة إا ¤إاخوة أاعداء

انفراجة ب ÚالكوريتÚ

ا’جتماع  ⁄يحسشم كل ششيء ،حيث «سشتسشتمر
العقوبات اأ’مريكية على كوريا الششمالية ،ولن
ترفع بششكل كامل إا’ عند التحقق التام من
تخلي بيونغ يانغ عن اأ’سشلحة النووية».
وأاضشاف ترامب ،أان سشحب القوات اأ’مريكية
من كوريا ا÷نوبية« ،ليسس مطروحا» ‘ الوقت
ال -راه -ن ،م -ك -ت -ف -ي-ا ب-إاعÓ-ن وق-ف اŸن-اورات
العسشكرية مع سشيول والتي كانت دوما عامل
توتر رئيسشي مع كوريا الششمالية ،أ’نها –اكي
عملية اجتياح لها.
وقال ترامب «سشنوقف اŸناورات ما سشيوفر
علينا مبالغ طائلة» ،مضشيفا أانه يريد سشحب
قواته من ا÷نوب «‘ مرحلة ما» ،و ⁄تكن
اŸناورات مششمولة ‘ الوثيقة اŸششÎكة.

لقاءات أاخرى

بتبادل ا’بتسشام والتصشافح باأ’يدي ،التقى
زعيم كوريا الششمالية كيم جونغ أاون ورئيسس
كوريا ا÷نوبية مون جيه  -إان ‘ اŸنطقة
م- -ن- -زوع- -ة السشÓ- -ح شش- -دي- -دة ال -ت -حصش ÚبÚ
البلدين ،ا÷معة  27أافريل اŸاضشي وتعهدا
ب -السش -ع -ي ل -ت -ح -ق-ي-ق السشÓ-م ب-ع-د ع-ق-ود م-ن
النزاع.
وخÓل أاول قمة ب Úا÷انب Úمنذ أاك Ìمن
عقد ،أاعلن الزعيمان أانهما سشيعمÓن على
ال -ت -وصش -ل إا ¤ات -ف-اق ل-ت-ح-ق-ي-ق سشÓ-م «دائ-م»
و»راسش- -خ» ‘ شش- -ب -ه ا÷زي -رة ،ح -يث ’ ت -زال
ك -وري -ا الشش -م -ال -ي-ة ‘ ح-ال-ة ح-رب م-ع ك-وري-ا
ا÷نوبية ،من الناحية التقنية.
فقد انتهت ا◊رب التي دارت بينهما ،بÚ
 1950و ،1953ب-ه-دن-ة ودون ت-وق-ي-ع م-ع-اه-دة
سشÓم.

تقسشيم وحرب

ك- -انت شش- -ب- -ه ا÷زي- -رة ال- -ك -وري -ة ج -زءا م -ن
اإ’مÈاطورية اليابانية منذ عام  1920وحتى
ا◊رب العاŸية الثانية عندما أاعلن ا’–اد
السشوفيتي ،با’تفاق مع الو’يات اŸتحدة،
ا◊رب على اليابان.
” –رير ششبه ا÷زيرة الكورية– ،ولت
وŸا ّ
ا ¤منطقة ششّد وجذب ب Úالششرق والغرب،
وأاصش-ب-حت ﬁور ت-ن-افسش-ه-م-ا ،ق-ب-ل أان ي-قّ-ررا
تقسشيمها 1948 ‘ .تششكلت دولتان كوريتان
شش -م -ال -ي -ة وج-ن-وب-ي-ة ،اأ’و ¤ي-رأاسش-ه-ا ك-ي-م إال
سش -ون -غ ،وك -انت م-وال-ي-ة ل–Ó-اد السش-وف-ي-ات-ي
والثانية يرأاسشها سشينغمان ري ،وكانت موالية
أ’مريكا.
‘ جوان  1950نششب أاول عمل عسشكري ‘
حقبة ا◊رب الباردة ،عندما ع Èنحو 75أالف
جندي من كوريا الششمالية خط عرضس - 38

الذي أاصشبح Áثل حدود البلدين الششقيق- Ú
‘ ﬁاولة لتوحيد البلدين الششقيق.Ú
و‘ ظ - -ل اضش - -ط- -راب ج- -يشس سش- -ول ،وف- -رار
عسش -اك -ره م -ن اŸواج -ه -ة ،ت-دخ-لت ال-و’ي-ات
اŸت -ح -دة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ب -عضس م-ن ال-دول
اأ’عضشاء ‘ منظمة اأ’· اŸتحدة.
م- -ا دف- -ع ق- -وات الشش- -م- -ال لÓ- -نسش- -ح -اب إا¤
ح -دوده -ا ،و–ولت ا◊رب م -ن ال -دف -اع ع-ن
أاراضس كوريا ا÷نوبية ،إا ¤الهجوم على كوريا
الششمالية .وب-ال-ف-ع-ل دخ-لت ال-ق-وات الدولية
ك -وري-ا الشش-م-ال-ي-ة ح-ت-ى وصش-لت إا ¤ح-دوده-ا
الششمالية مع الصش Úالتي تدخلت ‘ ا◊رب،
إا ¤ج -انب ب -ي -ون -غ ي -ان -غ ،بسش-بب م-ا اع-تÈت-ه
«عدوانا مسشلحا على أاراضس صشينية».
وق -لب ال -ت-دخ-ل الصش-ي-ن-ي ‘ ا◊رب م-وازي-ن
ال-ق-وى ،ح-ت-ى ت-ق-ه-ق-رت ال-ق-وات ال-دول-ية إا¤
جنوب اÿط .38

هدنة دون تطبيع

خÓل ثÓت سشنوات من ا◊رب سشقط أاكÌ
م -ن  5مÓ-ي Úق-ت-ي-ل ،م-ع-ظ-م-ه-م من مدنيي
الكوريت ،Úومن بينهم نحو 40أالف عسشكري
أامÒك -ي ،ف -ي -م -ا أاصش -يب أاك Ìم -ن م -ائ-ة أال-ف
عسشكري آاخرين.
و ⁄يتم التوصشل إا ¤وقف رسشمي للحرب ،بل
وّقع اŸتحاربون على هدنة ‘ ،جويلية 1953
ون ّصشت الهدنة على –ديد «منطقة منزوعة
السشÓح» ،يبلغ عرضشها نحو ميل ’ ،Úتزال
موجودة حتى يومنا هذا.
ال -ي -وم ن -ق -ف ع -ل -ى ان -ف -راج -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن
الششقيق ،Úوهي مقّدمة تبعث على التفاؤول
بتطبيع العÓقات ،وبعث أاسشسس التعاون ،ومن
يدري فقد يأاتي يوم وتسشتعيد ششبه ا÷زيرة
الكورية وحدتها.

ووجه الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب دعوة
ا ¤زعيم كوريا الششمالية كيم جونغ أاون من
أاجل زيارة البيت اأ’بيضس ،فيما اعت Èان نتائج
اللقاء سشÎضشي الطرف.Ú
حيث أاششار ترامب ‘ حديثه ،إا ¤أانه سشيجتمع
مع الزعيم الكوري الششما‹ مرات عديدة ‘
اŸسشتقبل ،وقال «سشنلتقي أاك Ìمن مرة».
وأاضش- -اف ت- -رامب أان ال- -عÓ- -ق- -ات م- -ع ك- -وري -ا
الشش-م-ال-ي-ة سش-ت-ك-ون ﬂت-ل-ف-ة بشش-ك-ل ك-ب Òع-ما
كانت عليه ‘ السشابق.
من جانبه ،أاعرب الزعيم الكوري الششما‹ عن
شش -ك -ره لÎامب ،ق -ائ« Ó-ت-وق-ي-ع ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة
التاريخية ...يعلن عن بداية جديدة ،وتغيÒات
كبÒة» .واتفق ا÷انبان على أان تتبع القمة
مفاوضشات يقودها وزير اÿارجية اأ’مريكي
م -ايك ب -وم -ب -ي -وومسش-ؤوول ك-وري شش-م-ا‹ رف-ي-ع
اŸسشتوى.

تششول ،ووزير اÿارجية ري يونغ هو ،ونائب
رئيسس حزب العمال ا◊اكم ري سشويونغ.

روسشيا والصش Úتششيدان

اع- -ت Èوزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ال- -روسش- -ي سشÒغ- -ي
’ف -روف أان ان-ع-ق-اد ق-م-ة ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي
دونالد ترامب والزعيم الكوري الششما‹ كيم
جونغ أاون بحد ذاته أامر إايجابي.
وقال ’فروف «نحن مثلكم نششاهد التلفزيون
ونتابع التعليقات التي يطلقها الطرفان ،لكننا
 ⁄ن -ر ال -وث -ي-ق-ة ب-ع-د» .ب-ي-ن-م-ا اع-تÈت الصشÚ
حليفة بيون يانغ أان القمة هي بداية «تاريخ
ج -دي -د» ودعت إا« ¤ن -زع اأ’سش -ل -ح-ة ال-ث-وري-ة»
بششكل تام من ششبه ا÷زيرة الكورية.

الكوريون ا÷نوبيون يرحبون

حب الكوريون ا÷نوبيون أامسس ،باللقاء
فيما ر ّ
التاريخي ب Úترامب وكيم جونغ اون ‘ ما
وصش- -ف- -ت- -ه وسش- -ائ- -ل ا’عÓ- -م اÙل- -ي- -ة ب- -ان -ه
«ﬁادثات القرن».
وم- -ع ب- -دء أاول ل- -ق- -اء ت -اري -خ -ي ب Úال -رئ -يسس
ا’مÒك- -ي وال- -زع- -ي- -م ال- -ك- -وري الشش- -م -ا‹ ‘
سشنغافورة أامسس ،اششاعت اŸصشافحة بينهما
اجواء فرح ‘ سشيول مع ا’مل ببداية جديدة
مع بيونغ يانغ .وقال الرئيسس الكوري ا÷نوبي
مون جاي  -أان «نأامل ‘ أان تششكل القمة
‚احا و–مل الينا نزعا كام ÓللسشÓح النووي
والسش Ó-م وعصش -را ج -دي -دا» ‘ ال-عÓ-ق-ات بÚ
الكوريت Úوالو’يات اŸتحدة.

نصّص الوثيقة الششاملة اŸوقعة ب Úترامب وكيم

انتصشار لبيونغ يانغ

وع -ل -ق م -اي -ك -ل ك -وف-ري-غ م-ن م-ع-ه-د اأ’زم-ات
الدولية ‘ واششنطن «إانه انتصشار هائل لكيم
الذي حقق إا‚ازا فعليا بلقائه وجها لوجه مع
الرئيسس اأ’مريكي» ،مضشيفا أان والده وجّده
«كانا يحلمان بذلك» ،وأان «ذلك يششّكل نقطة
إاي -ج -اب -ي -ة ب -ال -نسش -ب -ة إا ¤ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة
واأ’سشرة الدولية على صشعيد مفاوضشات من
اŸتوقع أان تكون طويلة وششاقة».
جل التاريخ أان الزعيم الكوري الششما‹
وسشيسش ّ
الششاب ،أاول رئيسس للدولة يحاول إاخراج بÓده
من العزلة العاŸية ،ع Èجهد خاصس انتهى
بقمة اسشتثنائية مع رئيسس للو’يات اŸتحدة
اأ’مريكية.

 5سشاعات

ام -ت -د ال -ل -ق -اء ب Úت-رامب وك-ي-م ل-ن-ح-وخ-مسس
سشاعات أاو’ على حدة Ÿدة أاربع Úدقيقة ثم
اجتماع عمل تÓه غداء عمل قبل أان ينضشم إا¤
ت - - -رامب ‘ اÙادث - - -ات اŸوسش - - -ع- - -ة وزي- - -ر
اÿارج -ي -ة م -ايك ب -وم -ب -ي -وو مسش -تشش-ار اأ’م-ن
ال -ق -وم-ي ج-ون ب-ول-ت-ون وك-ب Òم-وظ-ف-ي ال-ب-يت
اأ’ب-يضس ج-ون ك-ي-ل-ي ،ب-ي-ن-م-ا شش-م-ل ف-ري-ق ك-يم
مدير اıابرات العسشكرية السشابق كيم يونغ

اقتناًعا من الرئيسس ترامب ونظÒه كيم جونغ
أاون ب - -أان إاق - -ام - -ة ال - -عÓ- -ق- -ات ا÷دي- -دة بÚ
الو’يات اŸتحدة وجمهورية كوريا الششعبية
ال -دÁق -راط -ي -ة سش -تسش -ه -م ‘ –ق-ي-ق السشÓ-م
وال -رخ -اء ‘ شش -ب -ه ا÷زي -رة ال-ك-وري-ة وال-ع-ا⁄
واعÎاًفا منهما بأان بناء الثقة اŸتبادلة Áكن
أان يدعم نزع السشÓح النووي ‘ ششبه ا÷زيرة
الكورية فإانهما يؤوكدان ما يلي:
 -1تلتزم الو’يات اŸتحدة وجمهورية كوريا
الششعبية الدÁقراطية باإقامة عÓقات جديدة
ب Úالبلدين Ãا يتفق ورغبة ششعبي البلدين ‘
السشÓم وا’زدهار.
 -2سش -تضش -م ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة وج-م-ه-وري-ة
كوريا الششعبية الدÁقراطية جهودهما إ’قامة
نظام سشÓم دائم ومسشتتب ‘ ششبه ا÷زيرة
الكورية.
 -3تاأكيدا إ’عÓن با‰ونغوم الصشادر ‘ الـ 27
من أافريل  ، 2018تلتزم جمهورية كوريا
الششعبية الدÁقراطية بالعمل من أاجل نزع

السش Ó-ح ال -ن -ووي ب-ال-ك-ام-ل م-ن شش-ب-ه ا÷زي-رة
الكورية.
 -4تلتزم الو’يات اŸتحدة وجمهورية كوريا
الشش-ع-ب-ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-إاع-ادة رف-ات أاسشرى
ا◊رب واŸفقودين ‘ العملياتÃ ،ا ‘ ذلك
إاعادة الرفات التي ” التعرف على أاصشحابها
على الفور.
 -5تلتزم الو’يات اŸتحدة وجمهورية كوريا
الشش -ع -ب -ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-اإج-راء م-ف-اوضش-ات
متابعة بقيادة وزير اÿارجية اأ’مريكي مايك
بومبيو ومسشؤوول رفيع مناسشب من جمهورية
كوريا الششعبية الدÁقراطية ‘ أاقرب موعد
‡كن وذلك لتنفيذ نتائج قمة سشنغافورة.
 -6التزم ترامب و كيم جونغ اأون بالعمل
ع -ل -ى ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات ج-دي-دة ب Úال-و’ي-ات
اŸت- -ح- -دة وج- -م- -ه- -وري- -ة ك- -وري- -ا الشش- -ع- -ب -ي -ة
الدÁقراطية وتعزيز السشÓم والرخاء واأ’من
‘ ششبه ا÷زيرة الكورية والعا.⁄
 -7ضشمانات اأمنية أامريكية ◊ماية بيونغ يانغ.
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الدكتور حوسس ÚبلخÒات لـ«الشسعب» :

كلمة العدد

إإنقاذ إإلتفاق إلنووي إليرإ Êمرهون بإارإدة أإوروبية قوّية

’مريكي من ا’تفاق النووي
ماذا بعد ا’نسسحاب ا أ
’ي-را ،Êوه-ل ب-إام-ك-ان ب-اق-ي ال-دول اّŸوق-ع-ة عليه
ا إ
ل العقوبات التي يلّوح بها
ضسمان اسستمراريته ‘ ظ ّ
ت- -رامب،أام أان رصس- -اصس- -ة ال -رح -م -ة ال -ت -ي اط -ل -ق -ه -ا
’م -ري-ك-ي أاج-ه-زت ع-ل-ى ك-لّ أام-ل ب-ح-ي-اة
ال -رئ -يسس ا أ
ا’تفاق؟
’سس -ئ -ل -ة وأاخ-رى ت-وّج-هت ب-ه-ا «الشس-عب» إا¤
ه -ذه ا أ
أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة بجامعة ا÷لفة الدكتور
’جوبة التالية؟
حوسس ÚبلخÒات ،فكانت ا أ
إاÁان كا‘
’طراف اŸوّقعة على ا’تفاق النووي
«الشسعب» :ا أ
’يرا Êجميعها أاكدت التزام طهران به ،وحتى
ا إ
ال-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة ال-ذري-ة شسهدت بذلك،
لكن ترامب وحده رأاى غ Òذلك وانسسحب منهŸ ،ا
هذا اŸوقف ؟
ح -وسس Úب -ل-خÒات :انسس- -ح- -اب ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة
اأ’مريكية من ا’تفاق النووي ا’يرا Êيقع ‘ سسياق أاعم
وه -و ن -ظ -رة اإ’دارة اأ’م -ري -ك -ي -ة ا÷دي -دة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة
اإ’سس Ó-م -ي -ة ،ه -ذه ال-ن-ظ-رة اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى ضس-رورة اح-ت-واء
السسياسسة اإ’قليمية إ’يران ،والتي ع Èعنها وزير اÿارجية
اأ’مريكي من خÓل وثيقة مرجعية تتضسمن  12شسرطا
مقدما لطهران من أاجل ا’لتزام بها وهي شسروط تتعلّق ‘
م-ع-ظ-م-ه-ا ب-السس-ي-اسس-ة اإ’ي-ران-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ول-يسس فقط
ب -اŸل-ف ال-ن-ووي اإ’ي-را ،Êف-ف-ي تصس-ور اإ’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ا÷ديدة ،ا’تفاق النووي سساهم ‘ –فيز إايران لتمدد
إاقليمي أاك Èبعد رفع العقوبات.
أاي ﬂرج ت - -تصس ّ- -ورون - -ه ل - -ل - -م- -أازق ال- -ذي أاوق- -ع- -ه
’يرا،Ê
’مريكي من ا’تفاق النووي ا إ
ا’نسسحاب ا أ

Óبقاء عليه؟
’وروبيون ل إ
وهل سسيناضسل ا أ
@@ اإ’دارة اأ’مريكية ا÷ديدة انسسحبت بشسكل فردي من
ا’ت -ف -اق ال -ن -ووي ع -كسس وج -ه -ات ن -ظ -ر ب -اق -ي اأ’ط-راف
اŸوق-ع-ة ع-ل-ي-ه ،ح-ت-ى ال-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة الذرية ⁄
تسسجل أاي اخت’Óت ‘ ا’لتزامات اإ’يرانية منذ توقيع
ا’تفاق ،لكن اإ’دارة اأ’مريكية ا◊الية مصسرة على إاعادة
ال -ت -ف -اوضس ح -ول مضس-م-ون-ه ،أ’ن-ه ’ ي-وف-ر ب-ال-نسس-ب-ة إال-ي-ه-ا
ضسمانات كافية –د من الطموحات النووية إ’يران ،إا’ أان
وج -ه -ة ال -ن -ظ -ر ه -ذه ت -تصس -ادم م -ع رؤوي -ة ومصس -ال -ح ب -ق -ي-ه
اأ’طراف ،خاصسة الطرف اأ’وروبي الذي “لك شسركاته
مصسالح مباشسرة فيه ،والسسجال ا◊اصسل اآ’ن ب Úالو’يات
اŸتحدة والدول اأ’وربية هو حول قيمه الضسمانات التي
–ّد من الطموح النووي اإ’يرا ،Êلكن باÙصسلة يجب
اإ’قرار بأان انسسحاب الو’يات اŸتحدة من ا’تفاق أاحدث
توترا واضسحا ‘ العÓقات اأ’وروبية اأ’مريكية وإان كان
ذلك مرتبط بجوانب عديدة وليسس باŸلف النووي اإ’يراÊ

بعد  70عاما من العداء

إ÷ليد يذوب ب Úوإشسنطن وبيونغ يانغ

لوحده.
جح أان تسستمر اŸسساعي اأ’وربية إ’نقاذ
ر
Ÿ
ا
ن
م
ه
ومع أان
ّ
مضسمون ا’تفاق مع ﬁاولة التنسسيق مع الطرف اأ’مريكي
حول الضسمانات الكافية ،إا’ أان مشسكلة اإ’دارة اأ’مريكية
ا◊ال -ي -ة ’ ت -ت -ع ّ-ل -ق ف -ق -ط Ãضس-م-ون ا’ت-ف-اق ،ل-ذلك ف-إان
اŸسسأالة قد تخضسع Ÿنطق اŸسساومة ب Úالطرف.Ú
’شسك أان إاسسرائيل كان لها دور كب ‘ Òا’نسسحاب
’ي-را ،Êوق-د وق-ف-ن-ا على
’م-ري-ك-ي م-ن ا’ت-ف-اق ا إ
ا أ
ا◊م -ل -ة ال -ت -ي شس -ن -ه -ا ن -ت-ن-ي-اه-و ‘ ه-ذا ا’Œاه ،م-ا
تعليقكم؟
@@ نسستطيع القول ،بأان هناك ما يشسبه التطابق ‘ موقف
اإ’دارة اأ’م -ري -ك -ي -ة ا◊ال-ي-ة واŸوق-ف اإ’سس-رائ-ي-ل-ي اŒاه
موضسوع اŸلف النووي اإ’يرا ،Êفكليهما يرى أان ا’تفاق
النووي كان خطأا اسسÎاتيجيا ،سسمح لطهران بالتحفز أاكÌ
‘ ‡ارسسة سسياسساتها اإ’قليمية ،كما أان كليهما يعت Èأان
ا’ت-ف-اق  ⁄ي-وف-ر الضس-م-ان-ات ال-ك-اف-ي-ة ل-ل-حّ-د م-ن ال-طموح
النووي اإ’يرا ،Êبل أان هناك اتهامات مباشسرة بأان إايران
ت -ط -ور ب -رن -ام -ج ن -ووي سس -ري واسس -ت -غ -لت ب-ال-نسس-ب-ة ،ل-كÓ-
اŸوقف Úثقة اÛتمع الدو‹ للتغطية على ذلك.
ي مآال لÓتفاق وهل من اŸمكن إانقاذه؟
أا ّ
@@ بالنسسبة Ÿسستقبل ا’تفاق ،فإانه من اŸسستبعد أان يتّم
إالغاؤوه أ’ن اأ’طراف اأ’خرى اŸوقعة عليه  ⁄تبد أاي
اعÎاضس على نتائجه تطبيقاته وهو ما يتوافق مع رؤوية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،باإ’ضسافة إا ¤التداعيات
اŸت-وق-ع-ة لÓ-ل-غ-اء ،ح-يث ك-انت ه-ن-اك ت-ه-دي-دات إاي-ران-ي-ة
صس -ري -ح -ة ب-ال-ع-ودة إا ¤مسس-ار ت-خصس-يب ال-ي-وران-ي-وم ب-نسسب
عالية ،هذا باإ’ضسافة إا ¤التداعيات السسلبية واŸباشسرة
على مصسالح الشسركات اأ’وربية ،كل هذه اŸعطيات تؤوكد
أان السسجال ب Úالطرف Úاأ’مريكي واأ’وربي حول هذه
اŸسسأالة سسيظل مسستمرا إا ¤غاية الوصسول إا ¤حل.

نزع إلسسÓح إلنووي إلكوري
إلشسما‹ يسستغرق وقتا
ي-ع-ت-ق-د وزي-ر اÿارج-ي-ة ال-ي-اب-ا ،Êت-ارو ك-ونو ،أان
ت -ن -ف -ي -ذ ع -م -ل -ي -ة ن -زع السس Ó-ح ال -ن -ووي ال -ك -وري
الشسما‹ ،بشسكل كامل Ãا ‘ ذلك تصسفية اŸنشسآات
النووية ،قد يسستغرق عدة عقود.
وق -ال ال -وزي -ر أامسس «ه-ن-اك ع-دة م-ك-ون-ات ل-ن-زع
السسÓح النووي ،وعملية تصسفية اŸنشسآات النووية
ب -ال -ك -ام -ل ق -د ت -ت -ط -لب ع -دة ع -ق-ود ،ل-ك-ن ت-دمÒ
السسÓ-ح ال-ن-ووي وت-ع-ط-ي-ل ع-مل اŸنشسآات اŸرتبطة
بذلك ’ يتطلب الوقت الكث.»Ò
وأاشس - -ار ال - -وزي - -ر ال - -ي- -اب- -ا Êك- -ذلك ،إا ¤أان بÓ- -ده
مسستعدة ،لتقد Ëالدعم الضسروري لتحقيق هذا
الهدف.

ال -ت -وت -ر الشس-دي-د ال-ذي ظّ-ل ق-ائ-م-ا ب Úال-و’ي-ات
اŸتحدة وكوريا الشسمالية“ ،تد جذوره إا ¤ما
قبل انتهاء ا◊رب الكورية ( ،)1953 - 1950وبلغ
ذروت -ه م-ن-ذ ام-تÓ-ك ب-ي-ون-غ ي-ان-غ ب-رن-ام-ج تسسّ-ل-ح
نووي إابان حكم كيم جونغ إال ،وهو ‚ل مؤوسسسس
البÓد كيم إال سسونغ ووالد الزعيم ا◊ا‹ كيم
جونغ أان.
’ Áكن فهم توترات اليوم ب Úواشسنطن وبيونغ يانغ دون
الرجوع لتاريخ العÓقة ب Úالبلدين ،فمع نهاية ا◊رب
ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ك-انت شس-ب-ه ا÷زي-رة ال-ك-وري-ة ضس-ح-ية
لعملية تقسسيم نفوذ تقليدية ب Úالشسرق والغرب.
وبرغم أان التقسسيم بدا حينها منطقًيا وعادً’ للطرف،Ú
على اأ’قل من حيث ا◊جم اŸتسساوي للشسطرين ،فإان
ا◊ق -ائ -ق ا÷ي -وسس-ي-اسس-ة شس-دي-دة ال-ت-ب-اي-ن ،أاسس-ف-رت ع-ن
تشسكيل دولت Úتختلفان عن بعضسهما البعضس بشسكل كب،Ò
حيث حظي الشسمال بنصسيب أاقل ‘ كل شسيء ،بداية من
القدرات البشسرية وليسس انتهاًء بالسسهول الزراعية ،ما
عنى مثً Óأان كوريا الشسمالية ظلت منذ نشسأاتها بلًدا غÒ
قادر على إانتاج كفايته من الغذاء.

حرب إلكوريتÚ

” تنصسيب كيم إال سسونغ
إاثر تأاسسيسس كوريا الشسماليةّ ،
حاكًما بعد  25عامًا قضساها ‘ اŸنفى بروسسيا ‘ ،حÚ
نصسبت الو’يات اŸتحدة حكومة منتخبة ‘ ا÷نوب.
و‘ عام  ،1950قّرر إال سسونغ ،توحيد الكوريت ،Úما
تسس -بب ب -ت -دخ -ل أام -ري -ك -ي ق -امت إاث-ره ا◊رب ال-دم-وي-ة
الشسهÒة ب Úالشسطرين التي انتهت بانسسحاب قوات بيونغ
يانغ إا ¤خط التقسسيم ،قبل أان يتم توقيع اتفاق وقف
إاط Ó-ق ل -ل -ن -ار ب -ع -د ثÓ-ث سس-ن-وات م-ن ا◊ربُ ،م-دخÓً-
البلدين ‘ هدنة طويلة مع منطقة عازلة بطول ا◊دود
حول خط عرضس  ،38ولكن الدولت ⁄ Úتوقعا أابًدا على
أاي اتفاق سسÓم نهائي إا ¤اليوم ،ما يعني انهما رسسميا
مازالتا ‘ حالة حرب.

إلتفك Òباقتناء إلنووي

بعد انهيار ا’–اد السسوفياتي مطلع التسسعينيات ،وجدت
كوريا الشسمالية نفسسها دون جدار حامي ‘ ،تلك اللحظة
بدأا كيم إال سسونغ يفكر ‘ إاقرار برنامج للتسسّلح النووي.
و‘ مارسس عام  ،1993أاعلنت بيونغ يانغ أانها سستنسسحب
من معاهدة منع انتشسار اأ’سسلحة النووية ،وهي اŸعاهدة

اŸانعة للدول غ Òالنووية من بدء برا›ها اÙلية
ل-ل-تسس-ل-ح ال-ن-ووي ،ل-تسس-ارع إادارة ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي ب-ي-ل
كلينتون ا ¤فتح قناة تفاوضسية معها أاسسفرت عن اتفاق
إاطار ” التوقيع عليه ‘ عام  ،1994وافقت فيه كوريا
الشسمالية على تفكيك مفاعÓتها النووية وقبول عمليات
ت -ف -ت -يشس واسس-ع-ة ال-ن-ط-اق ،م-ق-اب-ل ت-ن-از’ت دب-ل-وم-اسس-ي-ة
واقتصسادية من الو’يات اŸتحدة.
لكن القدر Á ⁄هل ا’تفاق طويً ،Óوشسهد العام نفسسه
وفاة إال سسونغ ،ليحل ﬁله ‚له كيم جونغ إايل ،الذي قّرر
اسس -ت-ئ-ن-اف ب-رن-ام-ج ال-تسس-ل-ح ال-ن-ووي ،ال-ذي رآاه ال-ط-ري-ق
اأ’وحد ◊ماية بÓده وردع اÿارج.

تصسعيد ‘ عهد بوشش

بحلول عام  ،1998قامت كوريا الشسمالية بتجربة صساروخ
متوسسط اŸدى من طراز «تايبودونغ  ،»1 -وقد كان ذلك
رًدا اختارته للتعب Òعن اسستيائها Œاه اŸوقف اأ’مريكي
من أازمتها ا’قتصسادية ،واعتÈته واشسنطن نقضًسا ’تفاق
اإ’طار اŸوقع ب Úالبلدين.
مع صسعود جورج بوشس للبيت اأ’بيضس ،اتخذت اأ’مور بÚ
البلدين منحى أاك Ìتوترا ،فقد قامت واشسنطن بتسسمية
كوريا الشسمالية كإاحدى دول «ﬁور الشسر» بصسحبة إايران
والعراق ،وشسّددت من حصسارها وخنقها اقتصساديا.
” توقيعه ‘
ومع بلوغ عام  ،2002كان ا’تفاق الذي ّ
عهد كلينتون قد انهار بشسكل فعلي ،بعد أان شسرعت كوريا
الشسمالية ‘ إاعادة تشسغيل مفاعÓتها النووية ورفضس
اسس -ت -ق -ب -ال م -ف -تشس -ي وك -ال-ة ال-ط-اق-ة ال-ذري-ة ،وم-واصس-ل-ة
Œاربها.

موجة إلتوتر إألخÒة

اندلعت موجة التوتر اأ’خÒة ب Úواشسنطن وبيونغ يانغ
بعد ›يئ ترامب ا ¤البيت اأ’بيضس ومواصسلة بيونغ يانغ
إاجراء Œاربها الصساروخية الباليسستية ،ودخل الصسراع ‘
اأ’شس-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة م-ن-ع-ط-ف-ا غ Òمسس-بوق حبسس
ا’نفاسس بعد أان بدت على السسطح بوادر اشستعال حرب
نووية ب Úالبلدين ،فاأ’صسابع وضسعت على اأ’زرار ،لكن
انفراجة غ Òمتوقعة حدثت ‘  8مارسس اŸاضسي ،حيث
أاع -ل -ن ال -رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي ق-ب-ول-ه ل-ق-اء ك-ي-م ج-ون-غ ،عÈ
وسساطة من كوريا ا÷نوبية التي شسهدت هي اأ’خرى
ت-ق-ارب-ا م-ع شس-ق-ي-ق-ت-ه-ا الشس-م-ال-ي-ة ،ف-ه-ل سس-تطوي أامريكا
وكوريا الشسمالية فع Óعقودا طويلة من التوتر وا÷فاء
بعد أان إالتقى أامسس ترامب بكيم أاون؟
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من أإجل عا ⁄خالٍ
من إلسسÓح إلنووي
فضسيلة دفوسس
يبدو أان سسياسسة العصسا وا÷زرة التي تتبناها الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية إ’رغام دول دون غÒها على التخلصس
م-ن ب-را›ه-ا وأاسس-ل-ح-ت-ه-ا ال-ن-ووي-ة ،أاع-طت ث-م-اره-ا ه-ذه
اŸرة.
فباأ’مسس فقط التقى الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
مع نظÒه الكوري الشسما‹ كيم جونغ أاون لبحث Œريد
بيونغ يانغ من ترسسانتها النووية ،التي ترى واشسنطن بأانها
أاصس -ب -حت تشس -ك -ل خ -ط -را ع -ل -ى اأ’م -ن ‘ شس-ب-ه ا÷زي-رة
ال -ك -وري -ة و‘ ال -ع -ا ⁄أاج -م -ع ،وب -اŸق -اب -ل ت -خ -رج ك-وري-ا
الشسمالية من عزلتها و–صسل على دعم اقتصسادي من
خÓ-ل رف-ع ال-ع-ق-وب-ات اŸف-روضس-ة ع-ل-ي-ه-ا وع-ل-ى ضس-م-انة
بحماية نظامها.
ل-ق-اء سس-ن-غ-اف-ورة ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي شسّ -ك-ل ا◊دث ال-عاŸي
أامسس ،جاء إاذن نتيجة لسسياسسة التهديد من جهة واإ’غراء
باŸسساعدات من جهة ثانية ،التي تبناها ترامب مع كيم
Óم-ر ال-واق-ع وال-ق-ب-ول
ج -ون -غ ،إ’رغ -ام -ه ع-ل-ى ال-رضس-وخ ل -أ
بالتنازل عن سسÓحه النووي طواعية.
وم-ع-ل-وم أان السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي ان-ت-ه-ج-ه-ا ال-رئ-يسس اأ’مريكي
ترامب مع نظÒه الكوري الشسما‹ ،سسبقه إاليها الرئيسس
جورج بوشس مع ليبيا ‘ ديسسم ،2003 Èالتي  ⁄تكن ‘
واقع اأ’مر “لك أاي نوع من أانواع سسÓح الدمار الشسامل،
و ⁄ت -ك -ن تشس ّ -ك -ل ت -ه -دي-دا أ’ح-د ،وم-ق-اب-ل ه-ذه اÿط-وة
اسستفادت ليبيا من إاعادة تطبيع عÓقاتها مع أامريكا
والغرب عموما بعد قطيعة اسستمرت عقدين كامل ،Úأاي
منذ حادثة لوكربي.
وإاذا ك -ن -ا ن -ث ّ-م -ن م -واف-ق-ة أاّي دول-ة ع-ل-ى ال-ت-خ-لصس م-ن
ترسسانتها اÙظورة أ’ن ذلك يصسبّ ‘ ›رى إاحÓل
السسلم واأ’من بالعا ،⁄فإاننا نتسساءل بحسسرة شسديدةŸ ،اذا
–رصس أامريكا على Œريد دول بعينها من أاسسلحتها
وتغضس الطرف عن دول أاخرى “لك كل أاشسكال سسÓح
الّدمار الشسامل ،من النووي إا ¤الÎسسانة التقليدية الفتاكة
كالقنابل العنقودية وا’نشسطارية والعمÓقة؟
Ÿاذا هذه ا’زدواجية ،وŸاذا تسستهدف كوريا الشسمالية
وإايران ‘ ح Úأان أاحدا  ⁄يشسر يوما بأاصسبعه إ’سسرائيل
التي “لك عشسرات الرؤووسس النووية؟
إان «تنظيف» العا ⁄من السسÓح النووي هو حتمية ،لكن
يجب أان يكون شسام ،Óبعيدا عن شسعار «حÓل علينا حرام
ع -ل -ي -ك -م» ال -ذي ت-رف-ع-ه أام-ري-ك-ا وإاسس-رائ-ي-ل ال-ي-وم ،ف-ح-ل
اŸسس -أال -ة ال -ن -ووي -ة ي -جب أان ي -ك -ون ب -ع -ي-دا ع-ن ال-ت-م-ي-ي-ز
وا’ن -ت -ق -ائ -ي -ة ،وق -راره ’ يصس -دره ت -رامب أاو غÒه ،وإا‰ا
اŸن -ظ -م -ات وال -ه -ي-ئ-ات اıتصس-ة ال-ت-ي ي-جب أان تسس-ع-ى
ي حروب.
وتناضسل بقّوة أ’جل عا ⁄خا‹ من أاي سسÓح وأا ّ

دفعت بقوة نحو انسسحاب ترامب من ا’تفاق ا’يراÊ

إسسرإئيل تسسعى لتبقى إلدولة إلنووية إلوحيدة ‘ إلشسرق إألوسسط
نقف ‘ الفÎة اأ’خÒة على جو’ت
مّكوكية يقوم بها رئيسس وزراء إاسسرائيل
إا ¤دول أاوروب -ي -ة ،ه -دف -ه -ا اأ’سس-اسس-ي
التعبئة ضسد إايران وبرنا›ها النووي،
حيث  ⁄يعد نتنياهو يّدخر مناسسبة أاو
فرصسة ،إا’ ويطلق فيها حملته الشسرسسة
ضس -د ا÷م-ه-وري-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة ،م-دع-ي-ا
بأانها تخدع العا ⁄وتلتف على ا’تفاق
ال -ن -ووي ال -ذي و ّق -ع -ت -ه م -ع ال -غ-رب ‘
 ،2015وتطّور قدراتها ‘ هذا اÛال
بشس -ك -ل سس-ري ،وق-د شس-ه-دن-ا اÿرائ-ط
واإ’يضس -اح -ات ال -ت -ي ع -رضس -ه -ا رئ -يسس
وزراء إاسسرائيل ع Èشساشسات العا‘ ⁄
الفÎة اأ’خÒة والتي ترّوج إا ¤فكرة أان
إايران تخدع العا ،⁄وتواصسل تسسلحها
النووي.
واŸف -ارق -ة ،أان ا◊م -ل -ة اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة
حققت جزءا كبÒا من هدفها إا ¤حد
اآ’ن ،ح -يث وج ّ-ه -ت ضس -رب -ة ق -اصس -م -ة
لÓتفاق النووي اإ’يرا Êبعد أان أاعلنت
اإ’دارة اأ’م -ري -ك -ي -ة ا’نسس -ح -اب م-ن-ه،
لتبقى أاوروبا وحدها «تناضسل» أ’جل
ا◊فاظ عليه بعد أان أاكدت بأان مزاعم
إاسسرائيل واهية وبأان طهران ملتزمة
ب-ج-م-ي-ع ب-ن-وده بشس-ه-ادة وك-ال-ة ال-ط-اق-ة
الذرية.
و‘ ان -ت -ظ -ار م -ا –م -ل -ه اأ’ي -ام ح -ول
ح -ظ -وظ ا’ت -ف -اق ال-ن-ووي اإ’ي-را‘ Ê
الصس- -م- -ود ،دع- -ن- -ا ن -ق -ول ب -أان ج -م -ي -ع
اÙل -ل Úالسس -ي -اسس -ي Úي -ج -زم-ون ب-أان
إاسسرائيل هي التي تؤوّلب أامريكا ضسد
ايران من خÓل ورقة النووي ،وذلك
ل -ت -ب -ق -ى وح -ده -ا م -ن Áت -لك السس Ó-ح

الرادع الذي تسستقوي به على العرب.
ويؤوكد هؤو’ء اÙلل Úبأان إاسسرائيل
ورغم سسياسسة الغموضس التي تنتهجها
ح- -يث  ⁄ت -ؤوك -د و ⁄ت -ن -ف ام -ت Ó-ك -ه -ا
ل -لسس Ó-ح ال -ن-ووي ،ف-ه-ي “لك ب-ال-ف-ع-ل
العديد من الرؤووسس النووية ،ويقولون
بأانها بدأات برنا›ها النووي ‘ نهاية
اÿمسس - -ي- -ن- -ي- -ات Ãسس- -اع- -دة ف- -رنسس- -ا
وبأاموال أاŸانيا ‘ إاطار التعويضس عن
اÙرقة ،حيث بنت مفاعل «دÁونة»
‘ صسحراء النقب وأابقت نشساطها طيّ
ال-ك-ت-م-ان ،ف-حّ-ررت-ه-ا سسياسسة الغموضس
والسسرية من الرضسوخ لرقابة وتفتيشس
وكالة الطاقة الذرية وواصسلت تطوير
ترسسانتها بعيدا عن أاع Úالعا.⁄
وق -د سس-اع-دت ال-دول ال-ن-ووي-ة ال-كÈى
إاسس-رائ-ي-ل ع-ل-ى إاب-ق-اء مسس-أال-ة سسÓحها
النووي سسّرا ،و– ⁄رجها يوما بطلب
عرضسها على التفتيشس أاوالرقابة كما ⁄
ت-ل-زم-ه-ا ب-ت-وق-ي-ع ات-فاقية منع ا’نتشسار

النووي التي ترفضس التوقيع عليها إا¤
اليوم.
ل -ق -د ظ ّ-ل و’ زال ال -ك -ت-م-ان والسس-ري-ة
جدارا يحول دون اكتشساف ما بلغته
إاسسرائيل ‘ ›ال التسسلح النووي ،كما
أان سسياسسة الغموضس جعلتها ‘ موقع
Óخرين
القادر على توجيه سسهامها ل آ
دون أان تتعرضس أ’ي رد ّ خاصسة واأن
الغرب كله وعلى رأاسسه أامريكا يحمي
ظهرها.
يبقى أان نشس ‘ Òاأ’خ ،Òا ¤أان إاقرار
السس Ó-م ‘ م -ن -ط -ق -ة الشس-رق اأ’وسس-ط
التي تعت Èاك Ìمناطق العا ⁄توترا،
ينبغي أان ّÁر ع Èسسياسسة عادلة لنزع
السسÓح اÙظور ،أ’ن إابقاءه عند دولة
دون أاخرى سسيدفع على العكسس ا¤
مزيد من سسباق التسسّلح ،وبالتا‹ إا¤
مزيد من التوتر واŸآاسسي.
فضسيلة دفوسس

ثقافة

أألربعاء  13ماي  ٢018م
ألموأفق لـ  ٢8رمضسان  1٤3٩هـ

زين الدين بوشضعالة ‘ حوار مع «الشضعب»:

العيسشاوة طابع تبنّاه ا÷يل ا÷ديد وقسشنطينة مدينة الفن العريق
ي-ع-ت Èال-ف-ن العيسضاوي بعاصضمة
الشض -رق ا÷زائ -ري م -ن أاع -رق ال -ط-ب-وع ال-ف-ن-ي-ة
اŸنتشضرة ع Èربوع اŸدينة العتيقة ،هذا الفن
ا÷ميل الذي ظل يصضارع مغريات الزمن ويعاند
–دي-ات اÛت-م-ع ال-عصض-ري Ãوسض-ي-ق-اه ال-روح-ي-ة
وم -وّشض -ح -ات -ه ال -دي -ن -ي -ة ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-غ-وصش
لنسض -ان-ي-ة إا ¤روح اŸوسض-ي-ق-ى ال-راق-ي-ة
ب -ال -روح ا إ
اŸعÈة عن قصضصش وروايات الزمن ا÷ميل ،هذا
الفن اıضضرم اŸرتبط بشضيوخ كبار صضنعوا تاريخ
أام-ة ع-رب-ي-ة م-غ-رب-ي-ة ،وم-اضض-ي شض-ع-وب مشضÎك-ة
ب-ث-ق-اف-ة روح-ي-ة وح-اضض-ر ي-ط-مح لصضنع موسضيقى
ع-اŸي-ة .ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ال-غ-ن-ائ-ي-ة التي تناغمت
وشض-ع-وب ع-رب-ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة عديدة ،ففي مدينة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ال-ع-ت-ي-ق-ة ه-ذه اŸدي-نة التي تتسضابق
ال-تسض-م-ي-ات ل-وصض-ف-ه-ا ف-هي مدينة الهوى والهواء،
مدينة الصضخر العتيق ،مدينة ا÷سضور اŸعلقة،
فسضÒت -ا ال -ي -وم ل ت -زال ت-رقصش ع-ل-ى وق-ع أان-غ-ام
الفن العيسضاوي العتيق ،وعندما نقول العيسضاوة
يكون لزاما علينا أان نذكر عددا من فنا Êهذا
ال-ف-ن وع-ل-ى رأاسض-ه-م ال-ف-ن-ان ال-ك-ب« Òزي-ن ال-دين
بوشضعالة» ،وعليه فقد كانت لـ «الشضعب» الفرصضة
Ùاورة ه-ذا ال-ف-ن-ان ال-رق-ي-ق ا◊ا ⁄ب-ت-حقيق ما
يليق بعراقة قسضنطينة ا÷ميلة.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

^ الشضعب :ما هي اأخبار الفنان زين الدين
بوشضعالة؟
❊❊ زين ألدين بوشسعالة :أول أل ّصسÓة وأل ّسسÓم على
رسسول ألله ،ألسسÓم عليكم ورحمة ألله وبركاته أنا
مسس-رور ج-دأ ب-ج-ري-دة «ألشس-عب» أل-ت-اري-خ-ي-ة ،هذه
أل- -ج -ري -دة أل -رم -ز أل -ت -ي أتشس ّ-رف ب -اتصس -ال -ه -ا ب -ي
ومحاورتها معي ومحاولة معرفتها لأخباري ،أإن
أخبار بوشسعالة ألفنية في أحسسن أحوألها ،حيث
أن -ن -ي أع -م-ل وم-ن-ذ ن-ع-وم-ة أظاف-ري ع-ل-ى ت-رق-ي-ة
وتطوير هذأ ألفن ألعيسساوي وألمحافظة على هذأ
أل -ط -اب -ع ألشس -ع-ب-ي أل-ف-ري-د م-ن ن-وع-ه ،ح-يث ق-مت
موؤخرأ بتسسجيل ألبومي ألجديد ألذي أنتهيت منه
م-وؤخ-رأ ،وأل-ذي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى م-ق-اط-ع وطرطقات
شسعبية ،مديح ديني وكذأ غنيت من خÓله أيضسا
على ألأولياء وألأنبياء ألصسالحين ،وألذي أترحم
م -ن ه -ذأ أل -م -ن -ب -ر ع -ل -ى أروأح -ه -م ،ف -ال -ط -ري -ق-ة
أل-ع-يسس-اوي-ة أسس-اسس-ا ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أسس-ل-وب أل-م-دي-ح
أل -دي -ن -ي ،ه -ذأ ألأدأء أل -ف -ن -ي أل -ذي ي -ع-رف ط-ل-ب-ا
متزأيدأ عبر ألعالم ألعربي.
^ ب -م -ا اأ ّن -ك ت -ع -ت -ب -ر م -ن ك -ب -ار الّ-ط-ري-ق-ة
ال- -ع- -يسض- -اوي- -ة ب- -ال- -ولي -ة ،ه -ل ي -م -ك -نك اأن
ت -ح ّ-دث -ن-ا ع-ن ب-ع-ده-ا الّ-ت-اري-خ-ي؟ وع-وام-ل
انتشضارها بالجزائر؟
^^ هناك تاريخ كبير للفن ألعيسساوي ينطلق من
أعماق ألمغرب ألعربي ألكبير ،فهو فن قديم قدم
شسيوخه ألكبار ،فاإذأ تحّدثنا عن بدأيات ألطريقة
ألعيسساوية سسنتكلم عن ألشسيخ ألكبير «محمد بن
ع -يسس -ى» رح -م -ه أل -ل -ه ،ف -ه-و م-ن م-وأل-ي-د م-ن-ط-ق-ة
م -ك -ن -اسس أل -م -غ -رب -ي -ة ،ه -ذأ ألشس-ي-خ أل-ذي وحسسب
شسهادأت بعضس رجال ألفن ألعيسساوي قام رفقة
حفيده برحÓت عبر عديد ألدول ألعربية وألتي
ك -انت م -ن ب -ي -ن -ه -ا أل -ج -زأئ -ر ،ح -يث ق-ي-ل أن-ه ق-ام
برحÓت مسست عدد من ألوليات وتحديدأ وليات
سسكيكدة (ألقل) ،قسسنطينة ،عنابة ،سسوق هرأسس
وقالمة ألأمر ألذي سساعد في نشسر هذأ ألطابع
ألفني وألمديح ألديني عبر ربوع بلدأن ألمغرب
ألعربي .ومن ألمعلوم وألمتعارف عليه أن ألأم لهذأ
ألفن ألعيسساوي هي ألطريقة ألجازولية ،وألتي كان
شسيخها شسيخ ألفنان «محمد بن عيسسى ألمغربي»،
وأل -ذي وضس -ع -ه م -ق-دم أل-ط-ري-ق-ة أل-ع-يسس-اوي-ة ه-ذأ
ألأخ -ي -ر أل -ذي ك -ان أخ -تصس -اصس -ه أل -ق -رأآن ،ألسس -ن -ة
خصست لديه ألطريقة ألعيسساوية.
وألكتاب ،وهنا تل ّ
أما عوأمل أنتشسارها فتعود أإلى أنه وفي ألسسنوأت
ألسس -اب -ق -ة ك -ان أل -ط -اب-ع أل-ع-يسس-اوي ل-م ي-خ-رج ع-ن
ألزوأيا ،أإل أنه وفي سسنوأت ألثمانينات تم أإخرأجه

من حيز ألزوأيا أإلى خشسبة ألحفÓت ألفنية ثم بعد
ذلك أل -م -ه -رج -ان -ات أل -دول -ي -ة أل-خ-اصس-ة ب-السس-م-اع
ألصسوتي ،حيث أننا شساركنا موؤخرأ في مهرجان
دولي أقيم بمصسر ،حيث شساركنا باإلقاء وصسÓت
غنائية تخّللتها أناشسيد ومدأئح دينية نالت أإعجاب
أل -ح -اضس -ري -ن أل -ع -رب وألأج -انب ،ح -يث ت-حّصس-ل-ن-ا
خÓلها على شسهادة تقدير أولي ،أين شساركت في
هذأ ألمهرجان ألدولي  17دولة عربية و أجنبية،
جه بالشسكر لوزأرة ألثقافة ألتي
وهنا أريد أن أتو ّ
دّعمتنا ودفعتنا للمشساركة بهذأ ألمهرجان ألدولي.
وب -بسس -اط -ة أإن أل -ط -ري -ق -ة أل-ع-يسس-اوي-ة ت-ع-ت-م-د ف-ي
أسستمرأرها وسسط هذأ ألزخم ألفني ألكبير على
أل -ع -م-ل أل-دأئ-م ،سس-ي-م-ا وأن م-ن ت-ت-ل-م-ذوأ ع-ل-ى ي-د
مشسايخ كبار ل يزألوأ يحافظون على أسساسسيات
ألعيسساوة ،لذأ ألسسبب نحن كحاملي ألرأية نجتهد
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ع-يسس-اوة ،وه-ن-ا أت-رّح-م ع-لى روح
ألشس- -ي- -خ ب -ل -ق -اسس -م وه -و شس -ي -خ أل -مشس -اي -خ ب -ولي -ة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ف-ه-و م-ن عّ-ل-م-ن-ي وك-ل م-ن ت-اب-ع ع-ل-ى
ألدرب وصسل ،ول نزأل أإلى أليوم نتعّلم.
^ كنت قد اأدخلت طابعك الخاصش على هذا
الطّابع الذي جمع بين الفن والمديح؟
❊❊ ربما أكون قد أدخلت بعضس أللمسسات ألجديدة
على ألفن ألعيسساوي ،فهنا يقول أللفظ ألشسهير
«تونسس تصسنع وقسسنطينة تطبع» ،فهناك مشسايخ
على غرأر ألشسيخ «شسقلب» هو ووألده «مسسلي»،
ألذي كان متزوجا باإمرأة تونسسية ،فطبوع تونسس
ف -ي أل -ط -ري -ق -ة أل-ع-يسس-اوي-ة ن-ق-لت م-ن خÓ-ل ه-ذأ
ألزوأج ألمختلط بين ألدولتين ،ألذي سسمح بنشسر
أل-ط-ب-وع أل-ع-يسس-اوي-ة أل-ت-ونسس-ي-ة أإل-ى قسسنطينة ،لأن
ألطريقة ألعيسساوية تحوي على ثÓث طرق رئيسسية
ف -ه -ن -اك أل -رح -م -ان -ي -ة ،أل -ق -ادري -ة وأل -ح -نصس -ل-ي-ة.
ف-ال-ع-يسس-اوي-ون أل-ح-ق-ي-ق-ي-ون ت-ج-دي-ن ف-ي-ه-م خليط
م- -ك- -ون م- -ن أل- -ط- -رق أل -ث Ó-ث -ة ،وه -ي م -ا تسس -م -ى
بالمجموعة ألعيسساوية ألقديمة ،هذه ألتي تحتوي
ع -ل-ى ط-ب-وع ج-اءت-ن-ا م-ن ت-ونسس ،ك-م-ا ل-دي-ن-ا أيضس-ا
شسعرأء على غرأر «بوبكر بن محمد» ألذي كتب
بعضس ألقصسائد مثل قصسيدة «صسلي على ألهادي»،
«زرتو ليلى» ،هذأ ألشساعر ألذي ينحدر من ولية
قسس -ن-ط-ي-ن-ة ي-خ-تصس ف-ي أل-م-دي-ح أل-دي-ن-ي ،ك-م-ا أن
ألطابع ألذي أسستحدثتاه هو عبارة عن مزيج بين
ألآلة وألعيسساوة ،وعند قيامي لهذأ ألمزيج كنت
أآنذأك ل أزأل «أآلجي» أين أدخلت أآلة تعرف
ب-ال-ب-ن-دي-ر ،ك-م-ا ل ن-نسس-ى رج-ال أل-م-دي-ح وأل-زأوي-ة
ألعيسساوية لفناني ألمالوف ألتي تعتبر ألمدرسسة

ألأم.
^ لماذا اخترت هذا الطابع سضيما واأن لك
خلفية عائلية مشضهورة باأداء فن المالوف؟
^^ لقد بقيت محافظا على هذأ ألطابع ألروحي
ألفني ألجميل ،ولقد تعبنا للمحافظة على ألفن
ألعيسساوي كما أن ألمدينة تحتوي على مشسايخ في
أل -ع-يسس-اوة ع-ل-ى غ-رأر «ح-م-و أل-ف-رق-ان-ي»« ،أح-م-د
بسسطانجي» ،هوؤلء ألذين تركوأ لنا ماضس حمل
معه روأئع ألطريقة ألعيسساوية ،و أنا وأحد من أشسد
أل-م-ع-ج-ب-ي-ن ب-ه-ذأ أل-ط-اب-ع أل-ذي ي-ج-م-ع بين ألدين
وأل -غ-ن-اء أل-روح-ي وأل-م-دي-ح ،ول ي-م-ك-ن أن أت-خ-ي-ل
نفسسي موؤديا لأي طابع غير ألعيسساوة.
^ هل تجد اأنّ ال ّ
طريقة العيسضاوية دخلتها
طابعها
ل- -مسض- -ات ج- -دي- -دة شضّ- -وهت م -ل
الخاصش؟
❊❊ أإنّ أل -ج -ي-ل أل-ج-دي-د م-ح-اف-ظ ع-ل-ى أل-ط-ري-ق-ة
أل -ع -يسس-اوي-ة ،ل-ك-ن م-ن ج-ه-ة أخ-رى ه-ن-اك شس-روط
أسساسسية هو أنه ليسس عليهم تشسويه هذأ ألطابع لأن
هناك مشسايخ تعبت على نشسره وتطويره ،ولعبت
دورأ كبيرأ على ألمحافظة على تاريخه ،فÓبد
علينا أحترأم هذأ ألنوع ألمصسنف كترأث محفوظ.
^ كيف تجد صضمود ال ّ
طريقة العيسضاوية
في ظل هذا الّزخم الموسضيقي والفني؟
❊❊ أإنّ أل ّصسمود رأجع أإلى أن ألطابع ألعيسساوي
لديه طابع ترفيهي روحي ،تحتوي كلماته على
أناشسيد وترأتيل دينية ،كما أن ألجيل ألجديد يقبل
على أدأء ألعيسساوة ،فاإن ألأدأء عندما يكون في
وسسط مسسرحي ثقافي ومكان محترم وهو ألأمر
ألعادي وألمقبول ،أما أن تكون ألعيسساوة وأآلياتها
تقدم في ألشسارع وترأفق موأكب ألأعرأسس ،فاأنا
ضسد هذه ألسسلوكات ألدخيلة على أسسسس ومبادئ
أل-ط-ري-ق-ة أل-ع-يسس-اوي-ة أل-ت-ي ل-ها مكانتها ألمرموقة
دأخ -ل أل -م -ج -ت -م -ع أل -ج -زأئ -ري ع -م-وم-ا وأل-ع-رب-ي
خصسوصسا.
^ ك -ي -ف ي -ق ّ-ي -م ب -وشض-ع-ال-ة ال-ح-ق-ل ال-ف-ن-ي
بالولية اإذا قارناها بال ّسضنوات الماضضية؟
^^ أإّن أل -ح -ق -ل أل -ف-ن-ي ب-ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-رف
ت -ط -ورأ م -ل -ح-وظ-ا م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وأت أل-م-اضس-ي-ة،
وألفضسل يعود أإلى أنتعاشس ألمجال ألفني بالولية،
ذلك من خÓل أإقامة مهرجانات وطنية ودولية كما
أن مديرية ألثقافة فتحت أبوأبها في وجه فناني
أل-م-دي-ن-ة ،وأع-ط-ت-ه-م أل-ف-رصس-ة ل-ل-ب-روز وألعمل من
خÓل توفير ألإمكانيات ،وهو ما كان مفقودأ في
ألسسابق.

لول مّرة
سضÒك عمار يحل بتيبازة أ

لطفال والعائلت بداية من  16جوان
موعد ل أ
لول مّرة منذ السضتقÓل لغرضش دعم النشضاط الÎفيهي والثقا‘ باŸنطقة مع بداية موسضم
يرتقب بأان يحلّ بتيبازة فريق سضÒك عمار أ
الصضطياف ،بحيث أاشضارت مصضادرنا إا– ¤ديد تاريخ  16جوان لبداية النشضاط الذي يتواصضل على مدار أاسضبوع.Ú

تيبازة :عÓء ملزي

وكان وألي ألولية موسسى غÓي قد كشسف
سس -اب -ق -ا ع -ن أل-خ-ب-ر لأول مّ-ر ة ع-ل-ى ه-امشس
ل -ق -ائ -ه ب -ع -ائ-ل-ة ألصس-ح-اف-ة ب-م-ن-اسس-ب-ة أل-ي-وم
أل-ع-ال-م-ي ل-ح-ري-ة أل-ت-ع-ب-ي-ر ،مشس-ي-رأ أإلى كون
ألحدث يندرج ضسمن مسسار ترقية ألنشساطات
أل -ث -ق -اف-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،ق-ب-ل أن ي-كشس-ف م-دي-ر
ألإدأرة ألمحلية عبد ألقادر بختي موؤخرأ
ع- -ن أخ -ت -ي -ار ع -اصس -م -ة أل -ولي -ة لح -تضس -ان
ألحدث ،بحيث تّم تحديد ألمدخل ألشسرقي
ل -ل -م -دي -ن-ة غ-ي-ر ب-ع-ي-د ع-ن ح-دي-ق-ة أل-ح-ري-ة
لمباشسرة ألنشساطات لفائدة سسكان ألمنطقة
وألمصسطافين ،ألذين يرتقب توأفدهم بكثرة
على ألمنطقة عقب أنتهاء فترة ألمتحانات

ألرسسمية لآخر ألسسنة وشسهر رمضسان .كما
كشسفت مصسادرنا عن كون أختيار ألموقع لم
يكن أعتباطيا ومرتبطا بعاصسمة ألولية منذ
ألوهلة ألأولى ،وأإّنما حصسل كنتيجة حتمية
لعّدة مشساورأت بين عّدة أطرأف فاعلة
ف -ي أل-مشس-ه-د أل-ث-ق-اف-ي أل-م-ح-ل-ي ،م-ن ح-يث
توفير أحسسن ألشسروط لنجاح ألسسيرك ألذي
يعتبر مروره بالولية حدثا ل يتكّرر على
مدأر عقود من ألزمن.
أما عن نشساط ألسسيرك وتاريخه ،فقد أشسار
مصس -درن -ا م -ن م -دي -ري -ة أل-ث-ق-اف-ة أإل-ى ك-ون-ه
ي-رت-ب-ط ب-عّ-د ة ج-وأنب ت-نشس-ي-ط-ي-ة وت-رف-ي-هية
وت -رب -وي -ة وم-ع-رف-ي-ة ه-ادف-ة تسس-ت-ه-دف ف-ئ-ة
ألأط -ف -ال وألشس -ب -اب ب -ال -درج -ة ألأول -ى ،م-ع
ت- -ق- -دي- -م ع- -روضس م -ب -اشس -رة ح -ول ت -رويضس

ألأسس -ود ب -م -ع-ي-ة أل-ع-اب ب-ه-ل-وأن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة،
أإضسافة أإلى تنظيم طومبول مناسسباتية ،وهي
أل- -نشس- -اط -ات وأل -ع -روضس أل -ت -ي ك -ان سس -ك -ان
ألمنطقة يكتشسفونها عبر ألشساشسة ألصسغيرة
دون م -ع -ايشس-ت-ه-ا ف-ي أل-وأق-ع ،وم-ن ثّ-م ف-م-ن
ألمرتقب باأن تسستقطب ألتظاهرة هذه
أل- -مّ- -ر ة ج -م -وع -ا غ -ف -ي -ة م -ن أل -فضس -ول -ي -ي -ن
وألمتشسوقين لكتشساف أسسرأر ألسسيرك ألتي
ظ -ه -رت ل -ل-وج-ود م-ن-ذ أل-ق-رن أل-ث-ام-ن عشس-ر
بمنطقة ألشسرق ألجزأئري قبل أن يسسافر
روأدها أإلى أإيطاليا لÓسستقرأر هناك ،في
ظّل أشستدأد ألخناق على ألمشسهد ألثقافي
أل-م-ح-ل-ي م-ن ط-رف أل-مسس-ت-ع-م-ر أل-ف-رنسس-ي،
ل -ي -ب -ق -ى نشس -اط ألسس -ي -رك ب -ذلك م -رت -ب -ط -ا
بثقافتي ضسفتي ألبحر ألمتوسّسط.
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ثÓثون فيلما تتنافسش على الوهر الّذهبي
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«العيشش معا بسسÓم» شسعار مهرجان
وهران للفيلم العربي

أن-ت-هت ل-ج-ن-ة أل-مشس-اه-دة أل-خ-اصس-ة ب-مهرجان
وه -رأن أل -دول -ي ل-ل-ف-ي-ل-م أل-ع-رب-ي ،م-ن ت-ق-ي-ي-م
أألفÓم ألتي وصسلت ألقائمين عليه ،حسسبما
أع-ل-نت ع-ن-ه م-ح-اف-ظ-ة أل-ت-ظ-اهرة .وبلغ عدد
أألفÓم ألمرسسلة  360فيلما ،وأختارت أللّجنة
ألمشسّكلة من نّقاد وصسنّاع سسينما جزأئريين
ألقوأئم بحيث تتكّون كل قائمة من  10أفÓم،
تتنافسس على ثÓث مسسابقات هي :مسسابقة
أألفÓ-م أل-روأئ-ي-ة أل-ط-وي-ل-ة ،مسس-اب-ق-ة أألفÓم
أل- -وث- -ائ- -ق- -ي -ة ،ومسس -اب -ق -ة أألف Ó-م أل -روأئ -ي -ة
ألقصسيرة.
وب - -ل - -غ م - -ج - -م- -وع أألفÓ- -م أل- -مشس- -ارك- -ة ف- -ي
ألمسسابقات ألرسسمية  30فيلما ،سسيتم أإلعÓن
ع -ن-ه-ا ف-ي أل-ن-دوة ألصس-ح-ف-ي-ة ي-وم  18جويلية
أل -ق -ادم ،حسسب أل-ب-ي-ان أل-ذي ت-ل-قت «ألشس-عب»
نسسخة منه.

وأضس-افت إأدأرة أل-م-ه-رج-ان أن-ه-ا ت-ق-وم ح-ال-ي-ا
بوضسع قوأئم ضسيوف ألشسرف ،ألتي تتضسمن
أسسماء جزأئرية وعربية وصسفت بـ «ألمهّمة»،
إأل -ى ج -انب ضس -ب -ط ق -وأئ -م ل -ج -ان أل -ت -ح -ك-ي-م
«أل-مشس-ك-ل-ة م-ن ك-ب-ار صسّ-ن-اع ألسس-ي-ن-م-ا أل-ع-ربية
وأل -ع-ال-م-ي-ة ،م-ع م-رأع-اة أل-ت-وأزن أل-ع-رب-ي ف-ي
عملية أنتقاء قوأئم أللجان» ،يضسيف ألبيان.
وكان باب ألتسسجيل للمشساركة في ألمهرجان
قد أوصسد في  15ماي ألفارط ،ومنذ ذأك ،تم
عرضس أألفÓم على لجنة ألمشساهدة لختيار
أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة أل-مشس-ارك-ة ف-ي أل-مسس-اب-ق-ة
ألرسسمية للطبعة  11من ألمهرجان ،ألتي ترفع
شسعار «ألعيشس معا بسسÓم».

أسسامة ــ إأ

رمضضانيات مثقف
اÿطّاط ﬁمد حموشش لـ« الشضعب»:

ششهر رمضشان فرصشة للمثابرة على العمل كونه عبادة

ي- -ع- -ت Èاÿط ال- -ع -رب -ي م -ن ال -ف -ن -ون
الراقية التي تتطلب من صضاحبها الدقة
الÎك- -ي- -ز ا ¤ج- -انب اŸوه- -ب- -ة ،وشض- -ه- -ر
رمضض- -ان ب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل -ل -خ ّ-ط -اط ﬁم -د
ح-م-وشش م-ن-اسض-ب-ة ل-ل-ع-م-ل الدؤووب كونه
عبادة ،وللتأامل والراحة من أاجل شضحن
ال ّ
طاقات وŒديدها اسضتعدادا للدخول
‘ مشضروع فني أادبي جديد يفصضح لنا
ع - -ن - -ه م - -ن خ Ó- -ل رك- -ن «رمضض- -ان- -ي- -ات
مثّقف».

حاورته :حبيبة غريب

^ الشضعب :كيف هو حال الفنان محمد
حموشش في رمضضان؟
^^ محمد حموشش :ليسست لي خصسوصسيات
أو طقوسس مميزة خÓل أيام ألشسهر ألفضسيل،
فأانا أؤومن وأطبق مبدأ «ألعمل عبادة» ،لذأ
أكّرسس جل يومي في ألعمل بالمكتب ،فحين
كان ألشسهر ألفضسيل يأاتي في ألصسيف وأليوم
طوي Óفأابقى في ألمكتب إألى قروب سساعة
أإلفطار.
ف -ن -ح -ن م-عشس-ر أل-خّ-ط-اط-ي-ن ل نشس-ع-ر ب-م-رور
أل -وقت ح-ي-ن ن-ب-اشس-ر م-وه-ب-ت-ن-ا ،أم-ا ف-ي غ-ي-ر
ألصسيف فأانا مرتبط بأامور ووأجبات عائلية
ك- -إاحضس- -ار أألولد م- -ن أل- -م- -درسس- -ة وأق- -ت -ن -اء
مسستلزمات ألمنزل ومائدة أإلفطار.
^ كيف هي ال ّسضهرات في رمضضان؟
^^ لسست م- -ن هّ- -وأة ألسس- -ه- -ر خ- -ارج أل- -ب -يت،
فهناك بعضس أللتزأمات ألعائلية ألتي ل بد

من ألقيام بها خاصسة في ألعشسر أألوأخر من
ألشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل ،وم-ن-ه-ا أصس-ط-ح-اب أل-ع-ائ-ل-ة
Óولد.
ألصسغيرة للتسسوق وأقتناء كسسوة ألعيد ل أ
وأل-ح-ق ي-ق-ال أل-ب-رأم-ج أل-ت-رف-ي-ه-ي-ة وأألنشس-طة
ألثقافية وألسسهرأت ألفنية لم تعد تسستهويني
كالسسابق.
لب -داع ف -ي شض -ه -ر
^ وم- -ا ه -و ح -ال ا إ
الصضيام؟
^^ ينقصس أإلبدأع قلي ÓخÓل هذأ ألشسهر،
لكنه موجود ليأاخذ ذروته بعد أإلفطار.
^ ما هو طبقك المف ّ
ضضل؟
^^ ل- -يسس ل- -ي ط- -ب -ق م -فضس -ل خ Ó-ل ألشس -ه -ر
أل-فضس-ي-ل ،أن-ا م-ن ه-وأة أل-م-أاك-ولت أل-ت-قليدية
وخاصسة أكلة «تنخÓع».
❊ ما هو جديدك الفني؟
❊❊ هناك مشساريع مع كتّاب من أجل إأعدأد
وأجهة إأصسدأرأتهم ،وعلى رأسسهم مشسروع مع
أل-ك-ات-ب-ة ح-ي-اة شس-ه-د أل-ت-ي سس-ب-ق وأن ت-ع-ام-لت
معها ،وهو كتاب جديد يضسم مقالت ورسسوم
بالخط ألعربي.
^ كلمة أاخيرة؟
^^ تعّلمت شسيئا من ألشسيخ عبد ألرحمان
أل -ج-يÓ-ل-ي إأذ ك-ان ي-ق-ول :تصس-ح م-ق-ول-ة «صس-ح
فطورك» إأذأ تقبل ألله منا صسيامنا من
ألفجر إألى ألمغرب ،فالصسحيح إأذأ قول «صسح
صسيامكم»،
وب - -دوري أق - -ول ل - -ق ّ- -رأء ج - -ري- -دة «ألشس- -عب»
وأل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ي-ه-ا وك-اف-ة ألشس-عب أل-ج-زأئري
تقبّل ألله صسيام وقيام ألجميع ورمضسان مبارك
وكل عام وألجميع بخير.
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إاعداد :فتيحة كلواز
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اŸصسورة آامال عماري تفتح قلبها لـ ““الشسعب““..

ا ل ق د ر س س ا ق ه ا م ن ع ا  ⁄ا ل ت ج ا ر ة و ا  Ÿا ل اإ  ¤ا ل ص س ح ا ف ة و ا لإ ع  Óم
عندما توؤمن اŸرأاة بقوتها وتأاثÒها على اÛتمع بورتريه :لينة

‘ مﬁÓها تبدومن بÓد السسند والهند ،بشسرتها السسمراء تعكسس بعدا جغرافيا Áتد ا ¤أادنى شسرق آاسسيا ،وهي التي تلقب وتكنى ‘ مزح و›املة بـ « الهندية» ،أاما لسسانها
فهوعربي ودمها جزائري من صسبغيات وجينات ،تغوصس ‘ شسجرة انحدرت من الوسسط.
اين اختيارت تخصسصس « تسسي ،« Òأاجادت التعلم
Úª°SÉj áæ«d :¬jôJQƒH
والدراسسة ،و‚حت وفازت ‘ شسهادة البكالوريا
وف -رح وال -ده -ا ووال -دت -ه -ا وأاث -ل -جت صس-دوره-م
أارادت ان ت- -ك- -ون وه- -ي ت- -ع -ت -ق -د ‘ ق -دره -ا
با÷ائزة ،وتوجهت نحوتخصسصس Œارة ومالية،
ومصسÒها يوما ما سسيدة مال وأاعمال ،كيف ل
بكلية القتصساد وعلوم التسسي ‘ ،Òجامعة سسعد
وقد درسست القتصساد والتجارة وعلوم اŸال
دحلب ،وظلت تراقب مشسوارها وهي تتخطى
والصسفقاتŸ ،ا ل تكون رقما ب Úالشسخصسيات
كل سسنة وتنجح ،إا ¤ان نالت شسهادة « الليسسانسس
السس -ي -اسس -ي -ة وعشس -اق ف -ن ال-كÓ-م واŸع-ا‘ ،Ê
« ،وه- -ن- -ا ان- -ق- -لب ق- -دره -ا ضس -د ك -ل مسس -اره -ا
لو ¤وه-ي اŸت-ي-ق-ن-ة
ط -م -وح ع -كسس رغ-ب-ت-ه-ا ا أ
ومشس- -واره- -ا ،ورÃا ت- -ق -ول وه -ي تسسÎسس -ل ول
واıتارة غ ÒاÙتارة ان تشستهر ‘ قرضس
تتوقف ،و–ققت أامنية كانت يوما ما ›رد «
ك -ل م -ا ه -وشس -اع -ري ،ع -ل -ى زم -ان ال -ف-ط-اح-ل-ة
نبوءة « من معلمتها «على ان أاصس Òإا ¤عا⁄
لشس -ع -ار،
اıضس- -رم ‘ Úن- -ظ- -م ال- -قصس -ي -د وا أ
الصسحافي Úومشساه ÒاإلعÓم ،وفع ⁄ Óأادر
وأاصس -ح -اب ال-ق-ل-م ‘ ك-ت-اب-ة ال-قصسصس ورواي-ات
وافقه ما الذي حصسل ،لكني كنت كلي إادراك
لبطال ،لكن القدر غ Òمن شسراع الختيار،
ا أ
وعزÁة ،وفضسل من عائلتي ،التي  ⁄تكن
ورمى بها باŒاه شساطئ حر ليسس هوبالبعيد
ول القريب ،من رغباتها وإارادتها الطفولية،
تعارضس خياراتي واي من أاخوتي وشسقيقاتي،
ف-وج-دت ن-فسس-ه-ا وع-ق-ل-ه-ا وب-اط-ن-ها ‘ حضسن،
ب- -ان ب- -داي- -ت -ي ه -ي ‘ ه -ذا ال -ع -ا ⁄اŸرئ -ي
لوضس -اع اÛت -م-ع،
أاصس -ح -اب ال -ق -ل -م ال -ن -اق -د أ
والسس -م -ع -ي واŸك -ت -وب ،وان -غ-مسست وت-ك-ونت
اوالكاشسف عن مشساكل الناسس والباحث لهم ‘
وت-ع-ل-مت ت-ق-ن-ي-ات وف-ن-ون ال-ت-حرير الصسحفي
مقÎحات عن حلول وبدائل ،بهدف أاخÓقي
....ثم وانطلقت».
سس -ام -ي ،ب -ن -اء اÛت -م -ع و–ق -ي -ق ال -رف -اه-ي-ة
للجميع ،وذلك ل يكون ولن يكون إال ‘ عا⁄
الصس -ح -اف -ة والصس -ح-اف-ي « . Úالشس-عب « ال-ت-قت
الطموح واألمل ‘ الرسسالة
بالوجه العÓمي « أامال « من عائلة عماري،
‘ ح -ي سس -ك -ن -ي ب-ال-ب-ل-ي-دة ،وخ-اضست م-ع-ه-ا ‘
تعب Òمث Òوجنو Êأاحيانا ،كشسفت أانها رغم مرور
هي ل تتوقف عن التعب Òعن خلجاتها
 .البداية  ...قلم وكتابة
ن
ح -ديث خ -ف -ي -ف وه -ادئ مسس -ا ،⁄ج -وانب م -
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الدفينة ،الشسعورية واŸكبوتة ‘ خÓياها
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العصسبية اŸدركة وغ ÒاŸدركة ،وتعÎف
‘ مÓزمة مزجت فيها ب Úالعقل اŸتحدث
واŸه -ن-ي-ة ،وع-ادت تسس-رد مصس-در
والباطن العاطفي ،تكلمت « أامال « ،وقالت بأان اŸراه -ق ،Úأام-ام زمÓ-ئ-ه-ا وزم-يÓ-ت-ه-ا ب-ال-فصس-ل ‘ إاضسافة بأانها ل تزال تبحث ‘ ان –قق
ق- -وت- -ه -ا ال -ن -اع-م-ة ،وك-ي-ف
ط-ف-ول-ت-ه-ا ‘ اŸدرسس-ة والك-م-ال-ي-ة وال-ث-ان-وية ،الدراسسي ،وكيف تفاعل ا÷ميع وابدوا اعجابهم كل رغباتها ،بل تقول ان ما وصسلت إاليه
حققت ول تزال تريد
كانت فع Óفيها ﬁظوظة،فقد عÌت على وه -ي الصس -غÒةÃ ،ن ف-ي-ه-م م-ع-ل-م-ت-ه-ا األسس-ت-اذة ،ه---و›رد ب---داي--ة مشس--وار ط--وي--ل ‘ ع--ا⁄
بغية
أان تكون رقما بÚ
ح- -ق- -ي -ق -ة رغ -بت ف -ي -ه -ا و‚حت وأاب -دعت ،والتي تنبأات لها بأان مسسارها لن يخرج ويحيد عن “نت ان تكون جزء منه ،وان طموحها ‘
ى
ل
ع
ر
ه
س
س
ل
ا
م-ع-ادلة اإلنسسان
ف -ك-انت ك-ل م-وسس-م ن-ه-اي-ة دراسس-ة ،ت-خصس فنون اإلعÓم والصسحافة .،وتسسرد ‘ اسستذكار ان تصس Òنحو‚اح اك ،Èواثبات وجودها،
الفعال والهام
ّ
الفئات الهشسة ‘
بجوائز نظ Òاجتهادها ‘ عام دراسسي تلك اللحظة السسعيدة واŸفرحة ،وتعود Ãراجعة ‘ إاسسقاط للحديث الشسريف « كل ميسسر
واŸهم
رمضسان
ط -وي -ل ،وك -انت ت -ف -رح ب -ت-لك ال-ه-داي-ا ‘ خزانة تاريخها القصس ،Òوتعيد مقطعا من Ÿا خلق له « ،وهي ترى ‘ نفسسها ،إانها ل بد
ذلك النصس ،حينما عÈت عن الظاهرة بالقول «
أان تنفع وتزيد ،لن اŸؤومن كالغيث أاينما حل
اŸع -رف -ي -ة ،وال -ت -ي ك -انت ‘ غ -الب
ال - -ع- -ط- -اء› ،م- -وع- -ة قصسصس- -ي- -ة ،رغم ان اŸراهق ل يزال ‘ فمه بقايا من حليب نفع ،وهي ل ترى بان فيه فردا أافضسل من
أامه ،لكنه حمل ‘ Áناه سسيجارة و‘ ويسسراه
آاخر ،بل تؤومن بأان فيه من يعمل أاحسسن من
تأاخذها وتضسمها بكل جوارحها،
وتظل تتفرسسها وتراجع كل كلمة ﬁفظته « ،وتتوقف وابتسسامة ارتسسمت عليها ،غÒه ،وهنا مربط الفرسس والغاية اŸنشسودة،
وهي –ن لذلك اليوم وتسسعد.
فهي تسسعى لن تضسيف شسيئا جديدا وتكون
وتعب ،Òحتى –فظ العبارات
لها بصسمة خالدة ‘ اÛتمع الذي تعيشس
واŸفردات ،و‘ فعل فيه من
فيه وبه ،أاورأايا سسديدا ،أاومشسروعا بعيدا،
ي
ال -ذك -اء ال-ب-اط-ن-ي وال-ع-اط-ف-
انقÓب القدر ...
وتكون من فئة وزمرة اليجابي ،Úوتلكم هي
وال Ó- -شس - -ع- -ور ،تÎج- -م ت- -لك
 ⁄تتوقف وهي تسسرد بعضسا من تلك األيام العزة التي سستجعلها اسسعد وأاكرم إانسسان قلبا
اŸل - -ك - -ات وال- -ك- -ل- -م- -ات ‘
حصسصس ال -ت -ع -ب Òال -ك -ت -اب-ي السس -ع -ي -دة ،وه-ي ‘ م-راح-ل “درسس-ه-ا األو ،¤وقالبا ،وفع Óوفاع ،Óفكل فرد ‘ عا⁄
واإلنشساء ،وتخرج ‘ شسكل وتواصسل حديثها عن مرحلة الثانوي ونهايتها ،اıلوقات موجود لرسسالة روحانية أاخÓقية
سسامية .

سسعيدة بن
حبيلسس ‘
تنقل دائم
لتكون بالقرب
منها ‘ أاي مكان
من ا÷زائر

ت -ع ّ-د م -ن الشس-خصس-ي-ات ا÷زائ-ري-ة
التي ارتبط اسسمها بالعمل التطوعي ‘
ا÷زائ -ر ف-ك-انت م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاظ-اف-ره-ا واح-دة م-ن ال-رائ-دات ‘
لنسسا ÊواÒÿي الذي أاصسبح البصسمة اŸميزة ŸسسÒة
العمل ا إ
حياتها ا◊افلة.
^ غ - - - - -ن - - - - -ي
لحمر ا÷زائري تعمل بجد وتفا Êمن أاجل
هي اليوم رئيسسة الهÓل ا أ
ب -اŸاء :ي -ت-ك-ون
اÿيار من اŸاء
الفئات الهشّسة من اÛتمع ،دون ان تنسسى الرعايا األجانب والÓجئÚ
‘  ٩5باŸائة
أاعياهم ا◊رب ‘ بÓدهم .هي سسعيدة بن حبيلسس التي يعرفها الكثÒ
م-ن-ه ،م-ا ي-ج-عله
م -ن -ا Ãخ -ت -ل -ف اŸن -اصسب ال -ت -ي أاسس-ن-دت ال-ي-ه-ا ،ال-ي-وم وب-ع-ي-دا ع-ن
م - - - - - -ن أان- - - - - -واع
الÈوتوكولت سسأالتها «الشسعب» عن يومياتها الرمضسانية وسسط كل
اÿضس- - -ر ال - -ت - -ي
اŸسسؤووليات التي تقوم بها ،اجابت بعفويتها اŸعهودة بأانها ل تغÒ
ت -ؤوم -ن ال -رط -وب-ة
الكث Òمن برنا›ها اليومي بل تتنقل اﬂ ¤تلف الوليات للتقرب
ل -ل -جسس-م و–م-ي-ه
من اÙتاج Úوالفئات الهشّسة من اÛتمع حتى تعيشس معهم
من ا÷فاف.
يومهم الرمضسا Êعلى بسساطته ،تنظر ا ¤طلباتهم ،ومن هنا
^ مضس- - - - - - - - - - - - -اّد
وه -ن -اك ت -نسس -ى ت -عب الصس -ي -ام ل -ت -ع -ط -ي الشس -ب -اب دروسس -ا ‘
لÓلتهابات
لخ Ó-صس واŸث -اب -رة ،ول -ن ت -قصس -ي أاح -دا م -ن اه -ت -م-ام-ه-ا
ا إ
وي -ح-ارب السس-رط-ان
فالÓجئ Úالفارقة والسسوري Úوكل من ÷أا ا ¤ا÷زائر
ي-ح-ت-وي اÿي-ار ع-ل-ى
بسسبب ا أ
لوضساع التي تعيشسها بÓدها يجدها امامه توفر
مضس - - -ادات األكسس - - -دة
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ال-ك-وك-ورب-ي-ت-اسس ÚاŸضساّدة
وأانها تربت ‘ بيت ﬁافظ متشسبع
ل Ó-ل -ت -ه -اب -ات ،وال -ت -ي ت-ق-ل-ل
لسسÓ-م ال-ذي ت-دع-و
ب--ت--ع--ال-ي-م ا إ
‰واÓÿيا السسرطانية.
ن
م
ا
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ت
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ا
ه
ت---ع---ال--ي--م--
^ رائ -ع ل -ل-رج-ي-م اÿي-ار ف-قÒ
.
ل
ف
ا
ك
ت
ل
ا
و
والتآازر
بالسسعرات ا◊رارية ،وكونه يحتوي
على  ٩5باŸائة من اŸاء ،فإانه يعتÈ

اÿـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـار

فوائد صسحية مذهلة ‘ رمضسان!

حليفًا للرشساقة.
^ ي -ق -ي م -ن ارت-ف-اع ضس-غ-ط ال-دم:
ي - -ح - -ت- -وي اÿي- -ار ع- -ل- -ى األل- -ي- -اف
واŸغ -ن -يسس -ي -وم وال-ب-وت-اسس-ي-وم ،ال-ت-ي
ت -ع -م -ل ع -ل -ى خ -فضس ضس -غ -ط ال-دم.
وقشس - -ره ي - -ح - -ت - -وي ع - -ل - -ى «أان - -زË
ال- - - - - -بÒوكسس- - - - - -ي- - - - - -داز» ،اÿافضس
للكولسسÎول والدهون الثÓثية‡ ،ا
ي-ق-ل-ل م-ن خ-ط-ر اإلصس-اب-ة ب-أام-راضس
القلب والشسراي.Ú
^ ‡تاز للصسحة ا÷لدية :يحارب
اÿيار ا◊كة والحمرار ‘ ا÷لد،
وي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ه-دئ-ة ال-بشس-رة وعÓج
الل-ت-ه-اب-ات ف-ي-ه-ا .وÁكن اسستعماله
ع- -ل- -ى ا÷ل- -د Ùارب -ة سس -واد –ت
العين Úوتنقية البشسرة.
^ ي -خ -لصس ا÷سس -م م -ن السس -م -وم:
ﬁتواه العا‹ من اŸاء ،يجعل من
اÿي -ار م -دّرا ً ط -ب -ي -ع -يً-ا ل-ل-ب-ول‡ ،ا
يسساهم ‘ تنقية ا÷سسم وتخليصسه
من السسموم.
^ يحارب القلق والضسغط النفسسي:
ي -ح -ارب اÿي -ار اإلج -ه -اد وال -ق -ل-ق،
ب - - - -فضس - - - -ل ﬁت - - - -واه م - - - -ن م- - - -ادة
ال - - -بÒي - - -دوكسس Úال- - -ت- - -ي ُت- - -ع- - -رف
بخصسائصسها اŸهدئة.
^ ي - -قضس- -ي ع- -ل- -ى رائ- -ح- -ة ال- -ف- -م

ال -ك -ري -ه-ة :دع-ي ق-ط-ع-ة م-ن اÿي-ار
م -ل -تصس -ق -ة بسس -ق -ف ا◊ل -ق Ÿدة ٣٠
ثانية ،لكي تزيل البكتÒيا اŸسسؤوولة
عن رائحة الفم اŸزعجة.

عادة «حق اŸلح» اŸميزة صسباح
عيد الفطر من أاجل تكر ËاŸرأاة

تتميز الدول اإلسسÓمية والعربية
ب -ع -ادات ك -ثÒة خ Ó-ل اŸن -اسس -ب-ات،
بعضسها خاصس وبعضسها عام .ولعلّ

من اأبرزها تقليد «حق اŸلح» ‘
ت- - -ونسس م- - -ن أاج- - -ل ت - -ك - -ر ËاŸرأاة
والعÎاف لها با÷ميل صسباح يوم
عيد الفطر.
وتتمثل عادة «حق اŸلح» بÎتيب
اŸرأاة م-ن-زل-ه-ا وت-ب-خÒه ،واسس-ت-قبال
زوجها إاثر عودته من صسÓة العيد،
م -رت -دي -ة اب -ه -ى م Ó-بسس -ه -ا وأافضس-ل
زينتها .وتÓقي اŸرأاة الزوج حاملًة
ط -ب -ق ح -ل -وي -ات وف -ن -ج -ان ال-ق-ه-وة،
فيشسربه لكنه ل يعيد لها الفنجان
فارغًا بل فيه قطعة حلي من الذهب
اأو ال -فضس -ة ب -حسسب إام-ك-ان-ات-ه وه-ذه
الهدية تسسمى «حق اŸلح».
وه -ي ت -ع -ب Òع-ن ت-ك-ر Ëلصس-اح-ب-ة
ال-ب-يت واعÎاف ل-ه-ا ب-ا÷م-ي-ل ع-ل-ى
صسÈها وتعبها خÓل شسهر رمضسان،
ف- -ه -ي م -ع ك -ون -ه -ا صس -ائ -م -ة وت -ؤودي
واج -ب-ه-ا ال-دي-ن-ي ك-غÒه-ا م-ن أاف-راد
ال -ع -ائ -ل-ة ت-ق-وم ب-إاع-داد ك-ل أاصس-ن-اف
األط -ب -اق اŸشس-ت-ه-اة م-ن ق-ب-ل أاف-راد
العائلة ،وتنظف اŸنزل ،كما تضسطر
اإ ¤تذوق األكل ودرجة ملوحته دون
اب-تÓ-ع-ه ،ول-ذلك ت-رم-ز ه-دي-ة «ح-ق
اŸلح» اإ ¤طلب العفومن ربة اŸنزل
وشسكرها على صسÈها و–ملها.
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تأاّهل اŸنتخب الوطني لكرة القدم (سسيدات) إا ¤نهائيات كأاسض إافريقيا

إأ‚ـ ـ ـاز يج ّسسـ ـ ـد ألعمـ ـ ـل أ÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي وأإلرأدة ألقوي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

سسيشسارك اŸنتخب الوطني لكرة القدم النسسوية للمرة اÿامسسة ‘ الدورة النهائية لكاأسض اإفريقيا ٢018
اŸقررة ‘ الفÎة ما ب 17 Úنوفم Èاإ ¤اأول ديسسم Èبغانا بعد تاأهله عن جدارة على حسساب اŸنتخب الثيوبي،
حيث اأن شسبÓت الناخب الوطني عز الدين شسيح قد فزن ‘ اŸقابلت( Úذهابا واإيابا).

حامد حمور
وأثبت ألفريق ألؤطني مسصتؤأه أŸميّز
وك -ذأ أ’سص -ت -م -رأري -ة ‘ أل -ع -م -ل م-ن
خ Ó-ل ألÎبصص -ات أل-دوري-ة أل-ت-ي ق-ام
بها منذ عدة أشصهر ،وألتي سصمحت
ب-تشص-ك-ي-ل ›م-ؤع-ة منسصجمة “ّكنت
من فرضس وجؤدها.
وألعزÁة ألتي لعبت بها زميÓت بن
ل- -زه- -ر سص- -م -حت ل -ه -ن أل -ؤصص -ؤل إأ¤
ألهدف ألذي كان مسصطرأ من خÓل
أل -ت -أاه-ل أو’ ع-ل-ى حسص-اب أŸن-ت-خب
ألسصينغا‹ ‘ ألدور أأ’ول ،فبالرغم
م- -ن أ’ن- -ه- -زأم ‘ م- -ب- -ارأة أل -ذه -اب
ب-دأك-ار ب-ن-ت-ي-جة  ،2-1رج -ح أل -ف-ري-ق
ألؤطني ألكفة لصصا◊ه ‘ لقاء ألعؤدة
Ãلعب  20أوت  55بتسصجيل فؤز بـ -2
.0
وك- -ان ه- -ذأ أل -ت -أاه -ل ‘ أل -دور أأ’ول
ح-اف-زأ لÓ-ع-ب-ات أŸن-ت-خب أل-ؤط-ن-ي
ألÓئي وأصصلن أŸهمة بعزÁة قؤية،
وفزن ‘ مبارأة ألذهاب من ألدور
أل-ث-ا Êأم-ام أŸن-ت-خب أإ’ث-ي-ؤب-ي ه-ن-ا
Ãل - -عب  5ج-ؤي-ل-ي-ة ب-ن-ت-ي-جة ،1 -3
ليؤؤّكدن مسصتؤأهن ‘ أديسس أبابا بعد
أيام قليلة بالعؤدة بالفؤز وألتأاهل ‘
آأن وأحد.
ه -ذأ أل -ت -أاه -ل أث-ل-ج صص-دور أ÷م-ه-ؤر
أل- -ري -اضص -ي أ÷زأئ -ري وع -ائ -ل -ة ك -رة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أامام تأاّخر انتداب مدّرب وعدم جلب أاسسماء لمعة

قلـ ـق وحـ ـÒة وسس ـ ـط أأنصسار أ–اد ألعاصسمة
لعصساب وتزيد ﬂاوفهم من يوم
لخÒة على ا أ
لونة ا أ
يعيشض أانصسار ا–اد العاصسمة ‘ ا آ
لخر بعد عجز إادارة إا–اد العاصسمة ،يتقّدمها اŸدير العام للفريق عبد ا◊كيم سسرار من
آ
اسستقدام أاسسماء لمعة مثلما عّودنا عليه الفريق ‘ السسنوات اŸنقضسية ،واقتصسرت
لقسسام الدنيا ،تخّوف زاد خصسوصسا أان الغرË
النتدابات على لعب Úمغمورين من ا أ
مولودية ا÷زائر ووفاق سسطيف ومولودية وهران وشسبيبة السساورة وشسبيبة القبائل،
لو ¤خÓل اŸوسسم اŸقبل خطفت أافضسل
الفرق التي يعّول عليها أان تلعب اŸراتب ا أ
الÓعب ‘ Úسسوق التحويÓت الصسيفية.

ﬁمد فوزي بقاصص

ألقدم ،خاصصة ‘ هذه ألظروف ألتي
تشص - -ه - -د ع - -دة إأخ - -ف- -اق- -ات ل- -ل- -ك- -رة
أ÷زأئرية ،حيث أن شصبÓت أŸدرب
ع -ز أل -دي-ن شص-ي-ح ي-ح-ت-ك-رن أل-ؤأج-ه-ة
بهذأ أ’‚از أŸميّز ،ألذي سصيعطي
دف -ع -ا ‡ّي -زأ ل -ك -رة أل -ق-دم أل-نسص-ؤي-ة
أ÷زأئرية ألتي تعرف تطؤرأ كبÒأ
‘ ألسصنؤأت أأ’خÒة بÈوز عدة أندية
‘ ألبطؤلة ألؤطنية.
وسص -ي -ب-عث ه-ذأ أل-ت-أاه-ل أل-ط-م-ؤح-ات

أل -ك -بÒة وأل -ع -م -ل أل -ذي ي -ق -ام ع -ل-ى
مسص - -ت- -ؤى ك- -ل أل- -ف- -ئ- -ات ب- -ال- -نسص- -ب- -ة
للمنتخبات ألؤطنية ،حيث هّنأا رئيسس
أ’–ادي - -ة خ Òأل - -دي - -ن زطشص - -ي ‘
رسص-ال-ة أل-ف-ري-ق أل-ؤط-ن-ي ل-ك-رة ألقدم
(سص- - -ي- - -دأت) ،مÈزأ أه - -م - -ي - -ة ب - -ذل
أÛهؤد ورفع ألتحدي.
وب - -دون شصك م - -ا ق ّ- -دم- -ت- -ه ك- -ل م- -ن
رمضصا ،Êسصيدهم ،سصكؤأن...سصيزيد
من طمؤحات أŸنتخب ألؤطني ‘

رفيق جّبور سسيكون مفاجأاة «اÒŸكاتو»

ألدورة ألنهائية أŸقررة ‘ غانا ‘
نهاية ألسصنة أ◊الية ،وهذأ بتسصطÒ
ب- -رن- -ام- -ج –ضصÒي ّÁك- -ن أل -ف -ري -ق
أل- -ؤط- -ن- -ي م- -ن –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ج -د
أيجابية.
Óشصارة ،فقد سصبق للمنتخب ألؤطني
ل إ
أن شصارك ‘ ألدورأت ألنهائية لكأاسس
إأف-ري-ق-ي-ا ‘  2004ب-ج-نؤب إأفريقيا،
 2006ب -ن -ي -جÒي-ا 2010 ،بجنؤب
أفريقيا و 2014بناميبيا.

إأدأرة «ألعميد» ّŒدد عقد كازوŸ Êوسسم وأحد وبورد Ëمنتظر أليوم لإلمضساء
حسسمت إادارة مولودية ا÷زائر اŸلفات
الثقيلة التي كانت تنتظرها من خÓل
Œديد عقد اŸدرب برنارد كازو،Ê
والتعاقد بصسفة رسسمية مع صسانع أالعاب
شسبيبة السساورة فيما سسيكون اŸهاجم
اıضسرم رفيق جبور مفاجأاة «اÒŸكاتو».

تؤصصية من أŸدرب ألذي يعرفه جيدأ.
وÁتلك جبؤر سصجل حافل خاصصة خÓل Œربته ‘
ألدوري أليؤنا Êألذي نال فيه لقب ألهدأف عندما
ت-قّ-م-صس أل-ؤأن ف-ري-ق أوŸب-ي-اك-ؤسس ،وي-ط-م-ح ل-بعث
مشصؤأره من جديد من بؤأبة «ألعميد».
وينتظر تقد ËألÓعب خÓل ألسصاعات ألقادمة
خاصصة أنه منتظر أليؤم بالعاصصمة من أجل إأنهاء
إأجرأءأت ألعقد أ÷ديد.

عمار حميسسي

سصارت وتÒة ألتعاقدأت ‘ مؤلؤدية أ÷زأئر بؤتÒة
ب -ط -ي -ئ -ة م -ق -ارن-ة ب-أان-دي-ة أخ-رى ك-ؤف-اق سص-ط-ي-ف،
مؤلؤدية وهرأن وشصبيبة ألقبائل حيث فضصلت إأدأرة
«ألعميد» أ’سصتقرأر من خÓل Œديد عقؤد أغلبية
ألÓعب.Ú
وكان أهم ملف يخصس فÎة أ’نتقا’ت هؤ أŸدرب
ك- -ازو ،Êأل -ذي صص -ن -ع أ◊دث بسص -بب ع -دم أتضص -اح
ألرؤوية بخصصؤصس مسصتقبله لكن ألسصاعات ألقليلة
أŸاضصية حملت أ÷ديد ،حيث وأفق ألفرنسصي على
Œديد عقده Ÿؤسصم وأحد.
مؤأفقة كازو Êجاءت بعد أن أسصتطاعت أ’دأرة
تلبية طلباته بخصصؤصس أعادة ترتيب أ÷هاز ألفني،
وأيضصا ألÎكيبة ألبشصرية للفريق ألتي  ⁄تتغ ÒكثÒأ
ب -ن-اًء ع-ل-ى ط-لب أل-ف-رنسص-ي أل-ذي ط-لب أ’ح-ت-ف-اظ
Ãع-ظ-م ألÓ-ع-ب ،Úوأل-ت-ع-اق-د م-ع أل-ع-ناصصر ألقادرة
على صصناعة ألفارق.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى أن -هت إأدأرة م -ؤل -ؤدي -ة أ÷زأئ -ر
إأجرأءأت ألتعاقد مع عمار بؤرد’ Ëعب شصبيبة
ألسصاورة بعد أن تسصّلمت وثائق تسصريحه أمسس ،حيث
سصيتم ألكشصف عن ألصصفقة خÓل أل ّسصاعات أŸقبلة.
وسص -ي -ك -ؤن ل-لّ-ت-ع-اق-د م-ع ب-ؤرد Ëأث-ر إأي-ج-اب-ي ع-ل-ى
أل- -ف- -ري- -ق وأ’نصص- -ار ،خ- -اصص- -ة أن ألÓ- -عب Áت -لك

أانيسض ا◊ريثي منتظر بعد العيد
سصيحل أŸدأفع أأ’يسصر لفريق تؤر ألفرنسصي أنيسس
أ◊ريثي بالعاصصمة بعد عيد ألفطر من أجل إأنهاء
إأجرأءأت ألعقد أ÷ديد ألذي سصÒبطه باŸؤلؤدية،
حيث نال ألÓعب إأعجاب أ÷هاز ألفني من أجل
حل مشصكلة أ÷هة أليسصرى.
وكان ألÓعب منتظر قبل يؤم Úلكن أمؤر عائلية
جلت حضصؤره إأ ¤غاية بعد ألعيد ،وهؤ أأ’مر ألذي
أّ
ج -ع -ل ق-اسص-ي ألسص-ع-ي-د ي-ط-ال-ب-ه بضص-رورة أ’ل-ت-ح-اق
مباشصرة بعد ألعيد.
فحوصسات طبية لÓعبÚ
أمكانيات جيدة وبرز كثÒأ خاصصة خÓل أŸؤسصم
أŸاضصي من خÓل أŸشصؤأر أŸميز ألذي قطعه مع
شصبيبة ألسصاورة.
ولن يكؤن بؤرد Ëآأخر ’عب تتعاقد معه أإ’دأرة،
حيث طفى على ألسصطح أسصم أŸهاجم أıضصرم
رف-ي-ق ج-ب-ؤر ،أل-ذي م-ن-ح م-ؤأف-ق-ت-ه أل-ن-ه-ائ-ي-ة ع-ل-ى
أ’نضصمام للفريق ،حيث ”ّ ألتعاقد معه بناًء على

ي-ق-ؤم ’ع-ب-ؤ م-ؤل-ؤدي-ة أ÷زأئ-ر ب-إاج-رأء ف-ح-ؤصصات
طبية روتينية باŸركز ألؤطني لطب ألرياضصة من
أجل Œهيز أŸلف ألطبي إ’نهاء إأجرأءأت Œهيز
أ’جازأت أ÷ديدة لÓعب Úعلى مسصتؤى ألرأبطة.
وط -ال -بت إأدأرة «أل -ع -م -ي -د» أل Ó-ع-ب Úأل-ذي-ن أن-ه-ؤأ
إأج -رأءأت أل -ت -ع -اق -د م -ع أل-ف-ري-ق بضص-رورة أل-ت-ؤج-ه
للمركز ألؤطني لطب ألرياضصة بناًء على مؤأعيد
ﬁددة إ’جرأء ألفحؤصصات ألطبية ألروتينية.

للعاب البحر اŸتوسّسط ٢018
–ضسÒا أ

أŸنتخب ألوطني لكرة أليد ينهزم أأمام نظÒه ألسسلوفيني
انهزم اŸنتخب الوطني لكرة اليد (ذكور)
مسساء الثن Úأامام نظÒه السسلوفيني
بنتيجة  ‘ ،٣٣-٢6اŸقابلة الودية
التحضسÒية التي جرت بالعاصسمة
للعاب البحر
السسلوفينية ليوبلياناّ – ،سسبا أ
لبيضض اŸتوسسط اŸقررة Ãدينة تاراغونا
ا أ
السسبانية.
وكان مدرب أŸنتخب ألؤطني سصفيان حيؤأ Êقد
جه ألدعؤة لـ ’ 20عبا من أجل أŸشصاركة ‘
وّ

ألÎبصس ألتحضصÒي بسصلؤفينيا ،وهي ألقائمة ألتي
خلت من أسصم أي ’عب ينشصط ‘ أÿارج.
Œدر أ’شصارة إأ ¤غياب أسصم أŸدرب أŸسصاعد
زي -ن أل -دي -ن ﬁم -د ألصص -غ ،Òأل -ذي فّضص-ل م-غ-ادرة
أŸنتخب ،حسصب ما علم من أ’–ادية أ÷زأئرية
لكرة أليد .وكان أŸدرب ﬁمد ألصصغ Òقد عيّن
Óشص-رأف ع-ل-ى أل-ع-ارضص-ة أل-ف-ن-ي-ة
رف -ق -ة ح -ي -ؤأ Êل  -إ
للخضصر قبل كاسس أ· إأفريقيا  2018ألتي جرت
بالغابؤن ،وأكتفى فيها أŸنتخب ألؤطني باحتÓل

أارتورو فيدال:

ميسسي يسستحق ألّتتويج بالّلقب ألعاŸي

“ّنى الشسيلي اآرتورو فيدال ،لعب
وسسط ميدان نادي بايرن ميونخ الŸا،Ê
اأن يتّوج الأرجنتيني ليونيل ميسسي
‚م نادي برشسلونة السسبا ،Êبلقب
كاأسض العا ٢018 ⁄بروسسيا ،التي
سستنطلق يوم اÿميسض.
وقال فيدأل ‘ تصصريحات نقلتها صصحيفة
«م - -ؤن - -دودي - -ب - -ؤرت- -ي- -ف- -ؤ» « :أ“ن- -ى أن –ّق - -ق
أ’أرجنت Úكاأسس ألعا ⁄من أجل ميسصي ،ألذي
يسصتحق ذلك ،وكذلك من أجل مدربنا ألسصابق
خؤرخي سصامباو‹».
و أضصاف ’عب ألنادي ألبافاري ’« :أخاف من

ميسصي ،لكن عليك أن تسصاأله أإذأ كان هؤ خائفا.
فزت عليه ‘ ألنهائيات ،وأإذأ تؤأجهنا مرة
أخرى ،فسصؤف أفؤز عليه».
وق -ال أيضص -ا «ك -انت ف -رح-ة ك-بÒة ل-ن-ا أل-ت-ت-ؤي-ج
ببطؤلتي كؤبا أمريكا ،أمام أ’أرجنت.»Ú
و أردف ب -ط -ل ك -ؤب -ا أم -ري -ك -ا « :أحب أيضص-ا أن
ي -ق ّ-د م صص-دي-ق-ي خ-ام-يسس ،م-ؤن-دي-ال ج-ي-د م-ع
كؤلؤمبيا».
وأختتم تصصريحاته قائ « :Óأ“نى أن ألعب يؤما
‘ صصفؤف فÓمينغؤ ’أّني من أحد ﬁبّيه».
يذكر أّن أŸنتخب ألشصيلي فشصل ‘ ألتاأهل أإ¤
كاأسس ألعا 2018 ⁄بروسصيا.

مركز سصادسس ’ يرقى إأ ¤سصمعة وطمؤحات كرة
أليد أ÷زأئرية.
وسصتعؤد بعثة أŸنتخب ألؤطني يؤم  18جؤأن أ¤
أ÷زأئر قبل ألتنقل ‘ تاريخ  21من نفسس ألشصهر
إأ ¤مدينة تارأغؤنا للمشصاركة ‘ دورة ألعاب ألبحر
أأ’بيضس أŸتؤسصط.
وسصيلعب أŸنتخب ألؤطني ‘ أÛمؤعة ألثانية
رفقة كروأتيا وإأيطاليا.

أسص -ت -ق-دم أ–اد أل-ع-اصص-م-ة م-ن-ذ
بدأية سصؤق ألتحؤيÓت ألصصيفية
’ 5عب ،Úيتعلق أأ’مر باŸغÎب
«ب- -ن شص- -اع- -ة» وأل- -ظ -ه Òأأ’Áن
أŸغÎب ب -أاŸان -ي -ا «م -زغ-رأ،»Ê
وهّدأف شصباب باتنة «ﬁيؤسس»،
وأل -ظ -ه Òأأ’يسص -ر ل -رأئ -د أل-ق-ب-ة
«ح- - -ايسس» ،وصص - -ان - -ع أأ’ل - -ع - -اب
ألسص-اب-ق ل-ف-ري-ق م-ؤل-ؤدية وهرأن
«ﬁم -د ب -ن ت-ي-ب-ة» أل-ذي عّ-ؤضس
«ب- -ل- -ج -ي  »‹Ó-أل -ذي ت -ن ّ-ق -ل أإ¤
شصباب قسصنطينة.
ه - -ذأ وكشص - -فت مصص- -ادرن- -ا ب- -أاّن
«سصرأر» أّتفق مع رئيسس شصبيبة
ألسصاورة «ﬁمد زروأطي» على
أل-ق-ي-ام بصص-ف-ق-ة ت-ب-ادل-ية ،جعلت
أإ’–اد يسصÎج - -ع ف - -ي - -ه - -ا أب- -ن
أل- - -ف- - -ري- - -ق أŸدأف- - -ع أÙؤري
«ﬁمد أم Úمدأ »Êبعد ضصياع
صص - - -ف - - -ق - - -ة أŸدأف- - -ع «هشص- - -ام
ب-ل-ق-روي» ،أل-ذي فّضص-ل م-ؤأصص-لة
مغامرته أ’حÎأفية وهذه أŸرة
من بؤأبة ألبطؤلة ألسصعؤدية مع
ن - -ادي أل - -رأئ - -د ،ل - -ك - -ن أإ’–اد
ب -اŸق -اب -ل خسص -ر خ-دم-ات أح-د
أفضص -ل شص -ب -ان -ه ،وي -ت -ع-ل-ق أأ’م-ر
ب- -ال -دو‹ أ÷زأئ -ري «إأب -رأه -ي -م
ف - -رح - -ي» أل - -ذي أع ÒأŸؤسص- -م
أŸن - -قضص - -ي إأ ¤إأ–اد بسص - -ك- -رة
وك- - -ان أفضص- - -ل ’عب ب- - -اإ’–اد
ألذي عاد إأ ¤جحيم أÎÙف
ألثا ،Êوقد يندم أ’–اد على
تسص -ري -ح «ف -رح -ي» ويضص-ط-ر أإ¤
أسصÎجاعه بعد مؤسصم Úمثلما
كان أأ’مر مع أŸدأفع «مد»Ê
ألذي “ت إأعارته من قبل Ÿدة
مؤسصم Úلفريق إأ–اد أ◊رأشس
ق -ب -ل أن يسص ّ-رح ل -ف -ري -ق شص-ب-ي-ب-ة
ألسصاورة ألذي أّدى معه مؤسصمÚ
‡يزين ،وسصيعؤد هذأ أŸؤسصم
ل-ل-ف-ري-ق ب-ع-ق-د مّ-دته  3سصنؤأت
ي -ك -ؤن ق -د أمضص -ى ع -ل -ي -ه ل -ي -ل -ة
أل -ث Ó-ث-اء أو سص-ي-ؤّق-ع أل-ي-ؤم ع-ل-ى
أقصصى تقدير.
–Óاد
و’زأل أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل - -إ
ي-ب-حث ع-ن م-ه-اج-م م-ن أل-طرأز
ألعا‹ بعدما قّرر «سصرأر» عدم
أل -ت -ؤق -ي -ع ل Ó-عب «سص -ف -ي -ان ب-ن
Áينة» ،ألذي أعت Èبأانه  ⁄يكن
Îﬁفا مع ألفريق ،بعدما قّرر
أإ’ف-ط-ار ب-ب-يت أق-ارب-ه وأÿروج
م -ن ف -ن -دق دأر ألضص -ي -اف أل -ذي

ت-ك-ل-ف أإ’–اد ب-دف-ع مصص-اري-فه
وأل - -ذي أق - -ام ف - -ي- -ه م- -ن- -ذ ي- -ؤم
أÿم- -يسس أل -ف -ارط ،وه -ؤ أأ’م -ر
أل -ذي  ⁄ي -ع -جب أŸدي -ر أل -ع -ام
للفريق ،وجعله يسصتغني عنه ‘
ألؤقت ألذي كان أ÷ميع ينتظر
مؤعد إأجرأئه للفحؤصس ألطبية،
ك -م-ا أن أل-رئ-يسس ألسص-اب-ق ل-ؤف-اق
سص-ط-ي-ف  ⁄ي-ت-مّ-ك-ن م-ن أل-تؤقيع
ل -ل -م -ه -اج-م أأ’Ÿا Êذو أأ’صص-ؤل
أل-ك-ؤن-غ-ؤل-ي-ة أل-ق-ؤي «ك-ريسصتؤفر
م- -ان- -دي- -ؤن -غ -ؤ» ب -ع -دم -ا رفضصت
أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
م-ن-ح ت-رخ-يصس ل-ل-ف-رق أŸشصاركة
‘ أŸن - -افسص - -ات أإ’ف - -ري - -ق - -ي- -ة
بانتدأب ’عب أجنبي ثالث ،ما
أوق- - -ع إأدأرة أإ’–اد ‘ ورط- - -ة،
وب- -اتت ت -ف ّ-ك -ر ‘ ح -ل ل -قضص -ي -ة
أŸه -اج-م أŸغ-رب-ي «أل-ه-ج-ه-ؤج»
ألتي قد تعمل على إأعارته ‘
أل- -ؤقت أ◊ا‹ ،قضص- -ي- -ة ج -ع -لت
ألسص Òأل- -ذأت- -ي- -ة ل- -ل- -م -ه -اج -مÚ
أ÷زأئ -ري ÚأŸغÎب Úت -ت-ه-اط-ل
ع- -ل- -ى م -ك -تب أإ’–اد ،أل -ذي ’
ي - - -زأل مّÎددأ ‘ أ◊سص - - -م م- - -ع
’عب من ألÓعب ÚأŸعروضصÚ
عليه ،ويرفضس ألؤقؤع ‘ خطأا
ق -د ي -رف -ع ح -دة م-ؤج-ة أل-غضصب
وألضص -غ-ط أŸف-روضص Úع-ل-ي-ه ‘
أآ’ونة أأ’خÒة من قبل أأ’نصصار.
‘ ن - - -فسس ألسص - - -ي - - -اق ،كشص - - -فت
مصصادرنا من دأخل بيت أإ’–اد
ب- -أان م- -ن- -اج Òأل- -دو‹ ألسص- -اب -ق
«رف- -ي- -ق ج- -ب- -ؤر» ع- -رضس ع- -ل- -ى
«سص - -رأر» خ - -دم - -ات أŸه - -اج - -م
أıضصرم ألذي يبلغ من ألعمر
 34عاما ،وÁلك خÈة كبÒة ‘
أدغ -ال إأف -ري -ق -ي -ا م -ع أŸن-ت-خب
ألؤطني ،و’ زأل ينشصط أسصاسصيا
ب -ع-دم-ا ل-عب أŸؤسص-م أŸن-قضص-ي

شسباب قسسنطينة

‘ فريق «كؤنصصؤ’» Ãرسصيليا،
وقد يكؤن ح Óلـ «سصرأر» ألذي
ي- -ب- -حث ع- -ن م- -ه- -اج- -م ي- -ع -رف
إأف -ري -ق -ي -ا ج -ي -دأ قصص-د ﬁاول-ة
جلب أللقب ألقاري ألذي ينقصس
خزأئن ألفريق.
سسرار يفاوضض اŸدّرب
الفرنسسي فورجي
وكشص -فت مصص -ادر «ألشص -عب» ب -أاّن
«سصرأر» ألذي فشصل ‘ أنتدأب 4
مدرب Úمنذ إأشصرأفه على شصؤؤون
أ’–اد ،بعد رفضس كل من «بادو
زأك- -ي» ،وأل- -ف- -رنسص- -ي «بÒت- -رأن
م-ارشص-ال» وم-ؤأط-ن-ه «سص-ان-ت-يني»
ب- - -اإ’ضص - -اف - -ة إأ ¤أل - -ب - -ؤسص - -ن - -ي
«بازدأريفيتشس» ،قّرر ألدخؤل ‘
م -ف -اوضص -ات سص -ري-ة م-ع أŸدرب
أل- - -ف- - -رنسص - -ي «تÒي ف - -ؤرج - -ي»
ألناخب ألؤطني أأ’سصبق للطؤغؤ
وأŸدرب أأ’سص - -ب- -ق ل- -ل- -ع- -مÓ- -ق
أل -ك-ؤن-غ-ؤ‹ ت-ي .ب-ي .م-ازأم-ب-ي،
ألذي  ⁄يعمر معه طؤي Óوأقيل
بعد شصهر من ألعمل بعدما قام
ب - -ط - -رد  3أسص- -اسص- -ي Úج -اؤووأ
للتدريب.
Óشص- -ارة ،قّ- -رر أŸدي- -ر أل- -ع -ام
ل - -إ
–Óاد تأاجيل ألتدريبات إأ ¤ما
ل إ
بعد عيد ألفطر أŸبارك ،حيث
” –دي- - -د ت- - -اري - -خ  17جؤأن
ّ
مؤعدأ ’سصتئنافها ،وهي أŸرة
أل -رأب -ع -ة أل -ت-ي ّ” ف-ي-ه-ا ت-أاج-ي-ل
م -ؤع -د ألشص -روع ‘ أل-ت-دري-ب-ات،
ب - -ع- -دم- -ا ك- -انت م›Èة ي- -ؤم 5
ج- -ؤأن وأج -لت إأ ¤أل -ث -ام -ن م -ن
ذأت ألشص - -ه - -ر ق - -ب - -ل أن ي - -ق - -رر
أŸدرب أل - - - - - -ب - - - - - -ؤسص- - - - - -ن- - - - - -ي
«بازدأريفتيشس» تأاجيلها إأ11 ¤
جؤأن ،ليأاتي ألدور على «سصرأر»
ألذي ف ّضصل ألشصروع فيها يؤم ألـ
 17مع أŸدرب أ÷ديد للفريق.

 Ÿـ ـ ـ Úبلمختـ ـ ـ ـار يـ ـ ـدّعم ألتّشسكيل ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أخ-ت-ار ألÓ-عب ألسص-اب-ق ل-فريق
دفاع تاجنانت أŸهاجم ﬁمد
 ÚŸب -ل -م -خ -ت -ار أل -ت -ؤق -ي-ع ل-ي-ل-ة
أ’ث-ن Úإأ ¤أل-ثÓ-ث-اء ب-قسص-ن-طينة
على عقد مع شصباب قسصنطينة
بعدما كان قريبا من حمل ألؤأن
فريق شصبيبة ألقبائل.
وكان ﬁمد  ÚŸبلمختار ألذي
ح ّ-ق -ق م-ؤسص-م-ا ج-ي-دأ م-ع ن-ادي-ه
ألسص- -اب -ق ،وك -ان ل -ه دور ك -ب‘ Ò
أإ’ب- -ق -اء ع -ل -ى دف -اع ت -اج -ن -انت
ضص - -م- -ن ح- -ظÒة أل- -ك- -ب- -ار ﬁل
أهتمام ألعديد من أأ’ندية خÓل
فÎة أ’ن - -ت - -ق- -ا’ت ألصص- -ي- -ف- -ي- -ة
أ◊ال - -ي - -ة ،إأ’ أن إأدأرة أل - -ن- -ادي
أل-ري-اضص-ي أل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي “ّك-نت
من إأقناعه با’نضصمام إأ ¤كتيبة
«ألسص -ن -اف -ر» أ◊ائ -زة ع-ل-ى ل-قب
بطؤلة ألدوري للمؤسصم أŸاضصي.
وق -ال ب -ل-م-خ-ت-ار ب-اŸن-اسص-ب-ة:
«صصحيح أّنني كنت على أتصصال
مع مسصÒي فريق شصبيبة ألقبائل،

ل-ك-ن أŸشص-روع أل-ري-اضص-ي ل-ن-ادي
شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة أل-ذي ي-ه-دف
للعب على عدة ألقاب بدأ ‹
أك Ìط -م -ؤح -ا ،وج -ع -ل -ن -ي أق-ب-ل
ب - -ع - -رضس أإ’دأرة أل - -ذي أظ - -ن- -ه
أأ’نسصب ‹ حتى أسصتطيع إأظهار
إأمكانياتي».
وأضص- -اف« :ل- -دّي ث -ق -ة ك -بÒة ‘
إأم -ك -ان -ي -ات -ي وأل -ت -ن-افسس ضص-م-ن
أÛم-ؤع-ة سص-ؤف ت-ك-ؤن م-ف-يدة
لفريقنا’’ ،مشصÒأ إأ ¤أن هدفه

هؤ –قيق مؤسصم جيد مع شصباب
قسص -ن -ط-ي-ن-ة وأل-ظ-ف-ر Ãك-ان-ة ‘
أŸنتخب ألؤطني.
Œدر أإ’شص - - -ارة إأ ¤أن ﬁم - - -د
 ÚŸب -ل -م -خ-ت-ار أل-ذي سص-ي-ح-م-ل
ألقميصس رقم  ‘ 11فريق شصباب
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ي -ع-د خ-امسس وأف-د
ج- -دي- -د إأ ¤تشص- -ك- -ي- -ل -ة أل -ن -ادي
أل -ري -اضص -ي أل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي خÓ-ل
فÎة أ’نتقا’ت ألصصيفية ألتي ما
تزأل مفتؤحة.

دورة « فيوترز  »٢٣للتنسض

إأقصسـ ـ ـاء ﬁم ـ ـد حسسـ ـ ـان ‘ ألـ ـ ـّدور ألثـ ـ ـّاÊ

أقصصي ’عب ألتنسس أ÷زأئري ﬁمد حسصان ‘ ألدور ألثا ÊأŸؤؤهل أ ¤أ÷دول ألنهائي لدورة «فيؤتÒز
 ،»23ألتي Œري من  11إأ 17 ¤جؤأن با◊مامات ألتؤنسصية ،عقب خسصارته بشصؤط Úلصصفر أمام أأ’سصÎأ‹
نيكؤ’ هؤرتن.
وبدأ ألÓعب أ÷زأئري بصصفة جيدة أللقاء ،حيث أبان عن مقاومة أمام متصصّدر ألقائمة رقم  ،10وخسصر
بصصعؤبة ألشصؤط أ’ول ( )5-7قبل أن ينهار ‘ ألثا.)3-6( Ê
و‘ ألدور أأ’ول ،فاز ﬁمد حسصان على ألبيÓروسصي أيÓد زيسصلؤ ،بينما Œاوز هؤرتن عقبة ألنمسصاوي
نايل أوبر ليت.)4-6 ،3-6( Ô
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ا◊كومـ ـة تسستنجـد بالتكنولوجيات ا◊ديثة للقضساء على الوباء
’طفال غ ÒإŸلقح.... Úنهاية كابوسس 2018
^ إŸلف إ’لكÎوŸ Êعرفة إ أ

خ- - -ل- - -ف ع- - -ودة وب- - -اء
بوحمرون إ ¤إ÷زإئر حالة من
إل- - -رعب ل - -دى إ÷زإئ - -ري’ Úسس - -ي - -م - -ا
با÷نوب ع Èزحفه إıيف من مكان إ¤
آإخر ،لينتشسر ‘ إلعديد من أإرجاء إلوطن ‘
ظرف قياسسي ،أإخطرها سسجل بو’يتي ورقلة
وإل- -وإدي ،وه- -و إن- -تشس -ار غ Òمسس -ب -وق ،ج -ع -ل
إ◊ك-وم-ة تسس-ت-ع-م-ل ج-م-يع إلطرق إلوقائية
وتسس-ت-ن-جـد ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إ◊دي-ثة
لتفادي تكرإر نفسس إلسسيناريو ‘
’عوإم إلقادمة.
 2019وإ أ

إÿلل ،وسسيسستفيد من إلعملية حتى إلبدو إلرحل وإلسسكان
’مرإضس
إŸتنقلون من منطقة إ ¤أإخرى كونهم مهددون با أ
إŸعدية .
ويجدر إلذكر أإن إ÷زإئر كانت سسباقة لوضسع هذإ إلتطبيق ‘
سسنوإت إلثمانينات ولكن  ⁄يتم إلعمل Ãقتضساه بسسبب غياب
’مكانيات ‘ تلك إلفÎة ،ونظرإ للتطورإت إ◊اصسلة
إ إ
وعودة إلوباء بأاك Ìحدة وخطوة ”،
إل- -ع- -م -ل ع -ل -ى Œدي -د

¯ á```````````ÑW É«fƒ`````°U
أإرقام مرعبة أإندرت باتسساع بؤورة إلدإء ،حيث ”
إحصساء ›موع  2317حالة حصسبة إŸعروفة لدى
عامة إلناسس ببوحمرون ع 13 Èو’ية من إلوطن
م-ن-ه-ا  1047ح- -ال- -ة ب- -و’ي -ة إل -وإدي و  797حالة
بو’ية ورقلة ،حسسب آإخر حصسيلة أإعدتها وزإرة
إلصسحة وإلسسكان وإصسÓح إŸسستشسفيات إ ¤غاية
’م - -ر إل - -ذي  ⁄ي- -ك- -ن ‘
م -ارسس ، 2018غ Òأإن إ أ
إ◊سس-ب-ان خ-ط-ورة ن-وع إل-فÒوسس إل-ت-ي إم-ت-دت
أإثارها إ ¤إلتسسبب ‘ وفاة  11شسخصسا Ãنطقتي
وإدي سس - -وف وورق - -ل - -ة ،م- -ا خ- -ل- -ق ح- -ال- -ة م- -ن
إ’ح -ت-ق-ان وإل-ب-ل-ب-ل-ة ح-ت-ى ‘ إل-وسس-ط إل-ط-ب-ي
،ح -ول تضس -ارب ‘ مسس -ب-ب-ات-ه ب Úم-ن ي-رى أإن إن-تشس-ار
إل- -وب- -اء رإج- -ع إ ¤ع- -زوف إŸوإط -ن Úع -ن ت -ل -ق -ي -ح أإب -ن -اءه -م
،وآإخ- -رون إع- -تÈوإ أإسس -ب -اب ع -ودة إŸرضس ب -ق -وة ‘ إل -و’ي -ات
إ÷نوبية لÓنقطاع عن إ◊صسول على إللقاح خÓل إلعامÚ
إŸاضس -ي ‘، Úح Úأإك -د ب -عضس إıتصس -ون أإن سس -لسس -ل-ة إل-تÈي-د
إل -ت -ي ي -خضس -ع ل -ه -ا إل -ل-ق-اح وظ-روف ن-ق-ل-ه ف-ي-ه-ا ن-ح-و إ÷ن-وب
وإÙددة بـ  4درجات  ⁄يتم إحÎإمها أإو أإخرج من مكانه فلم
يكن ناجعا و ⁄يعط نتيجة فعالة.
وأإم -ام ه -ذإ إل -وضس -ع إل -وب -ائ -ي إÿط Òسس -ارعت إ◊ك -وم-ة أإ¤
إعÓن حالة إلطوإرئ بسسبب زحف دإء إلبوحمرون من و’ية
إ ¤أإخ -رى ،ح -يث ” ف -ت -ح –ق -ي -ق ع -اج -ل ‘ إن -تشس-ار إل-وب-اء
بالصسحرإء إ÷زإئرية،وتشسكيل مكتب أإزمة للتحقيق من قبل
’سسباب
وزإرة إلصسحة وإلسسكان وإصسÓح إŸسستشسفيات Ÿعرفة إ أ
إ◊قيقية ورإء هذه إ◊الة إلوبائية للدإء ،خاصسة أإن أإطفال
فارقوإ إ◊ياة بسسبب إصساباتهم باŸرضس ،وبالتحديد ‘ منطقة
وإدي سسوف إلتي إنتشسر فيها إلوباء بشسكل ﬂيف ،ما جعل
إلسس-ل-ط-ات ت-ب-ادر ب-إاطÓ-ق ح-مÓ-ت ت-ل-قيح إسستدرإكية وإسسعة
’ك Ìعرضسة ‘
للحد من إنتشسار إلوباء ‘ ﬂتلف إŸناطق إ أ
ﬁافظة إلوإدي ،حيث إسستفاد  100أإلف شسخصس من إلتلقيح
ضس -د إ◊صس-ب-ة ع 30 Èب-ل-دي-ة ،و” إسس-ت-ح-دإث أإزي-د م-ن 150
ن -ق -ط-ة ت-ل-ق-ي-ح ث-اب-ت-ة ،وأإزي-د م-ن  20ف-رق-ة م-ت-ن-قلة مزودة
Ãختلف إلتجهيزإت إلطبية.

^ حلول ذكية وتطبيقات
تكنولوجية....تنقد أارواح أاطفالنا

إسستنجدت إلسسلطات إلعمومية بتكنولوجيا إ◊ديثة لوسسائل
’عÓم وإ’تصسال للقضساء نهائيا على إنتشسار دإء بوحمرون
إ إ
‘ إ÷زإئر وعدم تكرإر سسيناريو  2018إلذي خلف حالة من
’و¤
إل -رعب ل -دى إŸوإط -ن-ون ،م-ن خÓ-ل إطÓ-ق إل-ت-ج-رب-ة إ أ
Ÿشسروع إŸلف إ’لكÎو Êللتلقيح إلذي يسسمح Ãعرفة عدد
’طفال إŸلقح Úوغ ÒإŸلقح Úضسد فÒوسس إ◊صسبة وحتى
إ أ
’طفال إلذين
فÒوسسات أإخرى Áكن أإن تشسكل خطرإ على إ أ
 ⁄ي- -ق- -وم- -وإ ب- -ال- -ت- -ل- -ق- -ي- -ح  ،وذلك Ãسس -اه -م -ة وزإرة إلÈي -د
وإ’تصس -ا’ت وإل -رق-م-ن-ة وك-ذإ وزإرة إل-دإخ-ل-ي-ة وإ÷م-اع-ات
إÙلية.
كشسفت إŸسسؤوولة عن برنامج إلتلقيح ليلى بن برنو ‘ تصسريح
حصسري ل «إلشسعب « أإن  80بلدية من ﬂتلف و’يات إلوطن
سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن Œرب-ة إŸل-ف إ’ل-كÎو Êل-ل-ت-ل-ق-ي-ح خ-اصسة ‘
’طفال
مناطق إ÷نوب إلتي تشسهد عزوفا فيما يخصس تلقيح إ أ
’خرى ما يجعلها عرضسة
ضسد فÒوسس بوحمرون وإمرإضس إ أ
’و ¤ل-ه-ذإ إل-ن-ظ-ام
’ن -تشس -ار إل -وب -اء م-وضس-ح-ة أإن إل-ت-ج-رب-ة إ أ
إ÷دي- - -د “سس  6ب -ل -دي -ات ك -خ -ط -وة أإو ¤وذلك ع Èت-وفÒ
ح -وإسس-يب م-زودة ب-ت-ط-ب-ي-ق خ-اصس Áك-ن-ن-ا م-ن إ’طÓ-ع ع-ل-ى
’ط-ف-ال
م -ك -ان إŸرك -ز إل -ذي ” ف -ي -ه ت -ل-ق-ي-ح إل-ط-ف-ل وع-دد إ أ
إŸل -ق-ح Úم-ق-ارن-ة ب-ع-دد إŸوإل-ي-د ،م-ا يسس-م-ح ب-ت-ح-دي-د م-ك-م-ن

وعصس - - - -رن - - - -ة إŸل- - - -ف
إ’ل-كÎو Êل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع
وزإرة إلÈي - - -د وإ’تصس- - -ا’ت وإل- - -رق- - -م- - -ن- - -ة ووزإرة
إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية ،وكذإ متعاملي إلهوإتف
إلنقالة ،كما ” تكوين مسستعملي إلتطبيق بدعم
’ن بصس-دد
م -ن م -ن -ظ -م -ة إل -ي -ون -يسس -ي -ف ،وه -م إ آ
إدخ-ال ج-م-ي-ع إŸع-ل-وم-ات وت-قييم إلعمل قصسد
ت-ع-م-ي-م إل-ع-م-ل-ي-ة ع-لى جميع و’يات إلوطن
،ومن إŸرتقب أإن يكون ذلك ‘ . 2019

^ ا÷زائر السسباقة ‘ اسستخدام
حسساب نظام الربط لسسلسسلة
التلقيحات

حسسب مسس-ؤوول-ة ب-رن-ام-ج إل-ت-ل-ق-ي-ح ‘ إ÷زإئر
’ط- -ف -ال إل -ذي -ن خضس -ع -وإ
ف- -ان إحصس- -اء ع- -دد إ أ
ل -ل -ت -ل-ق-ي-ح م-ن ع-دم-ه-م ،ي-ت-م إج-رإءه ع-ن ط-ري-ق
’ط-ف-ال
إل -رب -ط ،م -ن خ Ó-ل –دي -د ت -اري-خ إزدي-اد إ أ
وإŸك -ان إل -ذي ” ف-ي-ه إل-ت-ل-ق-ي-ح وم-ع-رف-ة م-ن ه-م ه-ؤو’ء
’ط -ف -ال وم -ا ن -وع إل -ل-ق-اح إل-ذي ق-ام-وإ ب-ه ،وي-ت-م ذلك ‘ ك-ل
إ أ
إل-ب-ل-دي-ات وج-م-ي-ع م-رإك-ز إل-ت-ل-ق-يح ‘ إ÷زإئر  ،بالرجوع إ¤
’طفال إلذين ⁄
إلورإء وجمع إŸعلومات إ◊قيقية و–ديد إ أ
يقوموإ بالتلقيح ،علما أإن وزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية
سسيكون لها دورإ ﬁوريا ‘ تقد Ëعدد إلو’دإت ‘ كل بلدية
وإقاماتهم وحسساب نظام إلرزنامة إللقاحية وإلتغطية ،وهو
ما يجعل إ÷زإئر إلسسباقة ‘ إسستخدإم حسساب نظام إلربط
لسس-لسس-ل-ة إل-ت-ل-ق-ي-ح-ات ،ح-يث م-ن إŸن-ت-ظ-ر أإن ت-عرضس Œربتها
هذه إلسسنة للمنظمة إلعاŸية للصسحة .
و‘ ذإت إلسسياق أإوضسحت مسسؤوولة إلتلقيح قائلة« :سسنتمكن
’ط-ف-ال إل-ذي-ن  ⁄ي-ق-وم-وإ ب-ال-تلقيح ضسد مرضس
م-ن م-ع-رف-ة إ أ
م-ع Úخ-اصس-ة» ب-وح-م-رون» م-ث Ó-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ﬁم-د ل-ديها
 1000و’دة ‘ إلشس-ه-ر ول-ك-ن ع-ن-دم-ا إط-ل-ع-ن-ا ع-ل-ى إŸع-ل-وم-ات
إلسس-اب-ق-ة وج-دنا أإن  700ط-ف-ل ق-ام-وإ ب-ال-تلقيح ضسد إ◊صسبة
’Ÿان -ي -ة ‘ ح Úم-ن إŸف-روضس أإن ي-ت-م
وإل -ن -ك -اف وإ◊صس -ب -ة إ أ
إ◊صسول على  1000طفل ملقح ،وهو ما يجعلنا نتعرف على
’طفال إلذين  ⁄يقوموإ بالتلقيح» .
إ أ

^ رسسائل نصسية قصسÒة إلعÓم األولياء بضسرورة تلقيح
أابنائهم

كما سسيكون Ÿتعاملي إلهوإتف إلنقالة ‘ إ÷زإئر إأيضسا دورإ
ف -ع -ا’ ‘ إ‚اح ع -م -ل -ي-ة –دي-د إ’أشس-خ-اصس إŸل-ق-ح ÚوغÒ
إŸلقح Úضسد فÒوسسات خطÒة ع Èإرسسال رسسائل نصسية
قصسÒة إ ¤إ’أول -ي -اء ’إع Ó-م -ه -م إأن -ه-م  ⁄ي-ق-وم-وإ ب-ت-ل-ق-ي-ح

إأب-ن-اءه-م ضس-د فÒوسس م-ع Úوإأن-ه-م م-ع-رضس-ون إ ¤إ’إصس-اب-ة
Ãضساعفات خطÒة ‘ حال إلتقاط إلعدوى قد تصسل إ¤
حد إلوفاة  ،ويتم ذلك بعد جمع جميع إŸعلومات حول رقم
إلو’دة وإŸركز ونوع إللقاح إلذي خضسع إليه إلطفل ،و‘
حال ” تسسجيل خلل ‘ ذلك ،يتم إ’تصسال مباشسرة با’أهل
’إعÓمهم با’أمر .
وإأوضسحت مسسوؤولة برنامج إلتلقيح ‘ إ÷زإئر إأن متعاملي
إل -ه -وإت -ف إل -ن -ق -ال -ة سس -ي -حصس-ل-ون ع-ل-ى رق-م ه-وإت-ف ج-م-ي-ع
إ’أولياء حتى يكونوإ على علم بحالة إأبناءهم  ،با’إضسافة
إ ¤إ◊صس- -ول ع- -ل- -ى إلÈي- -د إ’ل- -كÎو Êإÿاصس ب -ه -م
،ح- -يث ي -ت -م إرسس -ال إسس -ت -دع -اءإت عÈ
إ’نÎنت ل Ó-أول-ي-اء إل-ذي-ن
 ⁄يلقحوإ إأطفالهم ،و إذإ ⁄
ن-ت-ل-ق-ى ردإ م-ن ق-ب-لهم سسيتم
إ’تصس- - - -ال إŸسس - - -وؤول Úع - - -ن
إلصس- -ح -ة ‘ إل -ب -ل -دي -ات إل -ت -ي
سس- - -ج- - -لت ن - -قصس ‘ ت - -ل - -ق - -ي - -ح
إ’أط -ف -ال قصس -د إطÓ-ق ح-م-ل-ة
تلقيح إسستدرإكية .
من جهة إأخرى كشسف خÈإء ‘
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إ’إعÓ-م Ãنظمة
إلصس- -ح- -ة إل- -ع- -اŸي -ة ع -ن إح -ت Ó-ل
إ÷زإئر إلقسسم إلثا Êفيما يخصس
ت -وف -ر إل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة
لÓ-إعÓ-م وإ’تصس-ال ،م-ع-تÈين هذإ
إل-ت-قسس-ي-م إ’خ، Òإي-ج-اب-ي-ا سساهم ‘
–ق-ي-ق-ه م-وإك-ب-ة إ÷زإئر للتطورإت
إ◊اصس -ل -ة م -ن خ Ó-ل ت -وف -ر إل -ه -ات-ف
إل-ن-ق-ال وت-ع-م-ي-م ت-قنية إ÷يل إلثالث
ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -م -ي -ع و’ي-ات إل-وط-ن
وح -ت -ى إŸن -اط -ق إل -ن -ائ -ي -ة ،زي -ادة ع-ل-ى
إسس -ت-ع-م-ال ج-م-ي-ع إŸسس-تشس-ف-ي-ات وإŸرإك-ز
إلصس- -ح- -ي- -ة شس- -ب- -ك- -ة إ’أل -ي -اف إل -بصس -ري -ة
وإ’أنÎنت .
ولكن بالرغم من إÛهودإت
إŸب - - - - - - -ذول- - - - - - -ة ‘ ›ال
إل- -رق- -م- -ن -ة وإلصس -ح -ة
إ’ل -كÎون-ي-ة إ’ إن
ذلك ي - -ب - -ق - -ى غÒ
ك - - -اف ل - - -غ- - -ي- - -اب
إسسÎإتيجية
وط-ن-ي-ة ل-لصس-حة
إ’إلكÎونية من
شسانها إأن تسساهم
‘ ت -ط -وي-ر إل-طب
ع - - - - -ن ب- - - - -ع- - - - -د ‘
إ÷زإئ -ر ،وب-ال-ت-ا‹
تسسهيل عملية عÓج
إŸرضس - - - - -ى وضس- - - - -م- - - - -ان
إلسس - -رع- -ة وإل- -ن- -وع- -ي- -ة ‘
ت -ق-د Ëإÿدم-ات إل-ط-ب-ي-ة م-ن
خ Ó-ل إل -وصس-ول إ ¤م-رح-ل-ة م-ت-اب-ع-ة
حالة إŸرضسى إلصسحية ع Èتطبيقات على إلهوإتف إلنقالة
إلذكية .
وي -ب -ق -ى نصس إل -ق -ان -ون إŸت -ع -ل -ق ب -ال -طب ع-ن ب-ع-د إŸدرج ‘
مشسروع قانون إلصسحة إلذي ” إŸصسادقة عليه موؤخرإ من
ق - -ب - -ل إأعضس - -اء ›لسس إ’أم - -ة ،إأم- -ل إ÷زإئ- -ر وإ÷زإئ- -ريÚ
ل- -ل- -قضس -اء ع -ل -ى إل -ن -ق -ائصس ‘ ›ال إلصس -ح -ة إ’ل -كÎون -ي -ة
وإلنهوضس باŸنظومة إلصسحية بصسفة عامة.
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مواقيت
الصشÓة

 13جوان  :1٩56أامأم اسشتمرار حألة العنف ‘ ا÷زائر
وغيأب اأية ﬁأولة نحو تسشوية سشلمية ،ثÓثة
عششر عضشوا من إافريقيأ وآاسشيأ يدعون ›لسش
لمن إا ¤الهتمأم بألقضشية ا÷زائرية من
ا أ
غ Òتأأخ.Ò
 13جوان  :1٩61اŸفأوضشأت ا÷زائرية الفرنسشية
تؤوجل بسشبب تعنت الطرف الفرنسشي بخصشوصش مسشأألة
لوروبي Úبأ÷زائر اŸسشتقلة.
جنسشية السشكأن ا أ
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الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنأبة
عنأبة
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لربعأء  ٢٨رمضشأن  1٤3٩هـ الموافق لـ  13جوان  ٢01٨م
ا أ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

إإصصابات خطÒة لسصبعة أإشصخاصص ‘ إصصطدإم سصيارتÚ

أاعمأرهم مأب ٢5 Úو  30سشنة

تفكيك عصصابة ﬂتصصة ‘ سصرقة
إلسصيارإت بالÈج
أوق -ف ع -ن -اصص -ر أل -درك أل -وط-ن-ي
ب- -ف -رق -ة ب -ل -دي -ة أŸاي -ن شص -م -ال ب -رج
ب -وع -ري-ري-ج  03أشص- - - -خ - - -اصص و ”
أسصÎجاع سصيارت Úمسصروقت Úمن نوع
““أكسص - - -نت““ و«م- - -ي- - -غ- - -ان““ ،وت- - -ب Úأن
أŸوق -وف Úي -نشص-ط-ون ضص-م-ن عصص-اب-ة
وطنية متخصصصصة ‘ سصرقة ألسصيارأت
م -ن و’ي -ة ب -ج-اي-ة و ن-ق-ل-ه-ا إأ ¤و’ي-ة
أŸسص -ي -ل -ة ب-غ-رضص ت-ف-ك-ي-ك-ه-ا.و ت-ق-وم
ألعصصابة بالتنقل ع Èألطريق ألوطني
رق - -م  106أل -رأب-ط ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
ب -ب -ج -اي-ة ل-ت-ف-ادي أ◊وأج-ز أأ’م-ن-ي-ة،
ح- -يث “ك- -ن ع- -ن- -اصص- -ر أل- -درك م- -ن

الششعب ٢01٨/06/13

ألتفطن لنشصاط ألعصصابة و ” توقيف
أŸعني Úألذين تÎأوح أعمارهم بÚ
 25و  30سصنة وهم من أŸسصبوقÚ
قضص-ائ-ي-ا أŸب-ح-وث ع-ن-ه-م م-ن ط-رف
مصصالح أأ’من.
ه-ذأ و’ ت-زأل أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات ج-ارية
لكشصف نشصاط وأمتدأد هذه ألعصصابة
ألتي تقوم بسصرقة ألسصيارأت من و’ية
بجاية و نقلها إأ ¤أŸسصيلة ع Èبرج
بوعريريج ،و” تقد ËأŸعني Úأمام
وكيل أ÷مهورية ألذي أمر بحبسصهم
‘ أنتظار أÙاكمة.

برج بوعريريج -حبيبة بن يوسشف

خنششلة :اسشكندر ◊جأزي

تفكيك شصبكة وطنية متخصصصصة ‘ تزوير أإورإق نقدية با÷لفة

“كنت عناصصر ألفرقة أ’قتصصادية
وأŸالية باŸصصلحة ألو’ئية للشصرطة
أل -قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ي-ة أ÷ل-ف-ة ب-ح-ر
أأ’سصبوع أ÷اري ،وبعد ثÓثة عمليات
متفرقة من أإ’طاحة بشصبكة إأجرأمية
م-ت-ك-ون-ة م-ن ثÓ-ث-ة مشص-ت-ب-ه ف-ي-هم ‘
أل -ع -ق -د أل -ث -الث م -ن ع -م -ره -م ك-ان-وأ
يقومون بطرح أورأق نقدية مزورة
ذأت سصعر قانو Êللتدأول ،و تزوير
بعضص ألوثائق أإ’دأرية ،ألعملية ألتي
ج -اءت ع -ل -ى م -ع-ل-وم-ات ج-د م-ؤوك-دة
وردت إأ ¤عناصصر ذأت ألفرقة مكنت من
ضصبط  304800د ج مزورة باإ’ضصافة إأ¤
أل-ع-ت-اد أŸسص-ت-ع-م-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة أل-ت-زوي-ر ب-عد

france prix 1

إإحصصاء أإك Ìمن  204قضصية ﬂتلفة تورط
فيها  181شصخصصا

Óرهابي Úيحوي أغرأضص ﬂتلفة““.
“ :Ö©°ûdGكنت مفرزة للجيشص ألوطني ألشصعبي ،يوم أ’ثن Úببلدية ألقصصر ببجاية ،ل إ
Óرهابي ،Úحسصب ما أفادت به وزأرة ألدفاع ألوطني أمسص
من كشصف وتدمﬂ Òباأ ل إ
ومن جهة أخرى و«و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظّمةي ضصبطت مفرزة
للجيشص ألوطني ألشصعبي بع Úقزأم بالناحية ألعسصكرية ألسصادسصةي مركبة رباعية سصجلت مصصالح ألشصرطة ألقضصائية بأامن جيجل
‘ بيان لها.
’رهاب وإأثر عملية بحث و“شصيطي كشصفت ألدفع وأربع درأجات نارية ومعدأت تنقيب عن ألذهب““ي فيما ““أوقف عناصصر ألدرك م -ن خ Ó-ل نشص -اط -ات -ه -ا لشص -ه -ر م -اي م -ن ألسص-ن-ة
وأوضصح ألبيان أنه و«‘ إأطار مكافحة أ إ
ودمرت مفرزة للجيشص ألوطني ألشصعبيي يوم  11جوأن Ã 2018نطقة آأيت يوسصفي ألوطني ثÓثة Œار ﬂدرأت بحوزتهم  419قرصصا مهلوسصا بع“ Úوشصنت بالناحية أ÷ارية  204قضصية ﬂتلفة“ ،ثلت ‘  84قضصية
خ -اصص -ة ب-اŸسص-اسص ب-اŸم-ت-ل-ك-ات شص-م-لت قضص-اي-ا
ب-ل-دي-ة أل-قصص-ر أل-وأق-ع-ة ج-ن-وب-غ-رب ب-ج-اي-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-رية أÿامسصةﬂ ،بأا ألعسصكرية ألثانية““ ،يضصيف ألبيان.
ألسص- -رق- -ات أŸوصص -وف -ة ،ألسص -رق -ات أل -بسص -ي -ط -ة،
ﬁاولة ألسصرقة ،سصرقة ألدرأجات ألنارية أفعال
مسشلسشل ا◊وادث يتواصشل بأأم البواقي
ألهدم و ألتخريب 76 ،قضصية خاصصة باŸسصاسص
’شصخاصص أبرزها قضصايا ﬁاولة ألقتل ألعمدي
با أ
ألضصرب و أ÷رح ألعمدي ألعنف أللفظي عل
’صص- -ول ،ألسصب و أل- -ت -ه -دي -د  12قضص-ي-ة خ-اصصة
أأ
أصصيب سصبعة أشصخاصص بجروح وكسصور خطÒة‘ ،
أ◊ادث “ثل ‘ أصصطدأم سصيارت ،Úأ أ
’و ¤من ألضصحايا إأ ¤مسصتشصفيي أبن سصينا وحمد بوضصياف با÷رأئم أŸعلوماتية “ثلت ‘ قضصايا ألقذف،
ح -ادث م -رور وق -ع مسص -اء أول أمسص ع -ل -ى مسص -ت -وى نوع رنو سصمبول وألثانية من نوع سصيÎوأن ما خلف بعاصصم ألو’ية ‘ ألوقت ألذي باشصرت فيه فرقة ألتهديد ،ألسصب ،أŸسصاسص با◊ياة أÿاصصة عن
ألطريق ألوطني رقم  ‘ 10جزئه ألربط ب Úبلديتي إأصصابة ألركاب ألسصبعة ألبالغة أعمارهم ب 09 Úو 49أل -درك أıتصص -ة إأق -ل-ي-م-ي-ا –ري-ات-ه ح-ول أسص-ب-اب ط- -ري -ق أ’نÎنت 14 ،قضص-ي-ة خ-اصص-ة ب-اŸسصاسص
’سص-لحة
’ج-ل قضص-اي-ا ح-م-ل أ أ
ب-الشص-يء أل-ع-م-وم-ي أ
ع Úأم ألبوأقي وع Úفكرون وبالضصبط قرب حطة سص- -ن -ة.وع -ل -ى أث -ر ذلك ت -دخ -لت مصص -ال -ح أ◊م -اي -ة أ◊ادث.

ألوقود حجام.
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نششأط مصشألح الششرطة القضشأئية بأأمن جيجل

كشصف وتدمﬂ Òبأا لإلرهابي Úببجاية

أŸدن -ي -ة ل -ل -وح -دة أل -رئ -يسص -ي-ة ’م أل-ب-وأق-ي ون-ق-لت

 23وهران

الثمن  10دج

17669

اثر عملية بحث و“ششيط للجيشش

 23وهران
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ع -م -ل -ي -ة ت -ف-ت-يشص إأي-ج-اب-ي-ة إ’ح-دى مسص-اك-ن
أŸشصتبه فيهم Ãدينة أ÷لفة.

ا÷لفة  :موسشى بوغراب

ألبيضصاء و أŸشصاجرة ،و  02قضصيت ÚخاصصتÚ
’سصرة و أآ’دأب ألعامة بخصصوصص
باŸسصاسص با أ
ألفعل أıل با◊ياء على قاصصر و أإ’غرأء على
ألدعارة ،من خÓل ذلك ” تسصجيل تورط 181
شصخصصا ،من بينهم  03قصصر و  14أمرأة ،كان
ت -ورط أغ -ل -ب -ه -ن ‘ قضص -اي -ا خ -اصص -ة ب -اŸسص -اسص
’شصخاصص و أŸمتلكات ،باسصتكمال أإ’جرأءأت
با أ
ألقانونية ‘ حق أŸوقوف ” ،Úإأيدأع  12شصخصصا
أ◊بسص ،إأصص- -دأر أح- -ك- -ام ب- -ا◊بسص غ Òن -اف -ذ و
غرأمات مالية لـ 10أشصخاصص ،وضصع شصخصص –ت
ألرقابة ألقضصائية ‘ ،ح ” Úإأرسصال  71ملفا
قضصائيا إأ ¤أ÷هات ألقضصائية أıتصصة.

جيجل  :خألد العيفة

زرعت الرعب وسشط السشكأن

إإلطاحة بعصصابة ﬂتصصة ‘ سصرقة إŸنازل بسصكيكدة
“كنت مصصالح أمن سصكيكدة ‘ ،عملية نوعية
من شصل نشصاط عصصابة أشصرأر خطÒة متكونة من
 04أشصخاصص تÎأوح أعمارهم ما ب 20 Úو 56سصنة
م- -ن ب -ي -ن -ه -م شص -خصص مسص -ب -وق قضص -ائ -ي أخ -تصص
’ج -رأم -ي ‘ سص -رق -ة أŸن -ازل ع -ل -ى
نشص- -اط -ه -ا أ إ
مسصتوى مدينة ألزيتونة بسصكيكدة  ،تعود حيثيات
أل-قضص-ي-ة ع-ن-دم-ا ت-ل-قت مصص-ال-ح ألشص-رط-ة شصكوى
موأطنة بخصصوصص تعرضص مسصكنها ألعائلي لفعل
ألسصرقة من قبل ›هول ،Úحيث تفاجأات ألشصاكية
‘ ح-دود ألسص-اع-ة أل-رأب-ع-ة صص-ب-اح-ا م-ن أق-ت-ح-ام
شصخصص ÚملثمŸ Úنزلها ألعائلي بغرضص سصرقة
’موأل وأÛوهرأت ،حيث أسصتهدف ألفاعلون
أأ
’جنبية
مبالغ مالية معتÈة من ألعملة ألوطنية وأ أ
’صصفر ،بتكثيف
وكذأ ›وهرأت من أŸعدن أ أ

عمليات ألبحث وألتحري أŸيدأنية من قبل قوأت
ألشصرطة باسصتعمال ألوسصائل ألتقنية أ◊ديثة ”
–ديد هوية ألفاعل ÚأŸعروف Úلدى مصصالح
’من وتوقيفهم تباعا ‘ ظرف زمني وجيز،
أأ
وبينت ›ريات ألتحقيق أن أŸشصتبه بهم قاموأ
بÎصصد بيت ألضصحية مسصتغل ÚفÎة غياب ألزوج
عن ألسصكن ألعائلي ومن ثمة ألولوج إأ ¤ألدأخل
وأ’سصتيÓء على أŸبالغ أŸالية وأأ’شصياء ألثمينة
بعدما قاموأ بتهديد ألزوجة بوأسصطة ألسصÓح
’ب -يضص ”.ت -ق -د ËأŸشص-ت-ب-ه ب-ه-م أأ’رب-ع-ة أم-ام
أأ
وكيل أ÷مهورية ،أين صصدر ضصد ثÓثة أشصخاصص
أمر إأيدأع أ◊بسص فيما وضصع ألشصخصص ألرأبع
–ت ألرقابة ألقضصائية.

جيجل  .سشكيكدة  :خألد العيفة
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