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اÛلسس الشضعبي الوطني يسضتأانف أاشضغاله

ي - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه- -دي- -ن،
الطيب زيتو ،Êيوم  19جوان
ا÷اري ،بزيارة عمل و تفقد
لح -ي -اء
إا ¤ولي -ة م -عسش -ك -ر ،إ
لعدام الششهيد
الذكرى الـ  62إ
أاحمد زبانة

«أاوريدو» تتمنى عيد فطر
مباركا للشضعب ا÷زائري

ت -واصش-ل اŸف-وضش-ة ال-وط-ن-ي-ة
◊ماية الطفولة ،مر Ëششر‘،
ال- -ي- -وم ،زي- -ارت- -ه- -ا اŸي- -دان -ي -ة
ل -ل -مصش -ال -ح اŸك -ل -ف -ة ب -ح -م-اي-ة
واسش-ت-ق-ب-ال ال-ط-ف-ولة ،بسشيدي
ب- -ل- -ع -ب -اسض ،وذلك اب -ت -داًء م -ن
السشاعة  11:00صشباحا.

اليوم العاŸي للتÈع بالدم
–ي -ي ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-دم،
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -تÈع ب -ال -دم –ت
لخرين،
ششعار« :كونوا هنا من أاجل ا آ
ام -ن -ح -وا دم -ك -م وت-ق-اسش-م-وا ا◊ي-اة»،
وذلك هذا اÿميسض.

تغتنم أاوريدو ،اŸؤوسشسشة اŸواطنة،
م-ن-اسش-ب-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر لتقدم تهانيها
ب- - - -الزده- - - -ار والسش - - -ل - - -م ل - - -لشش - - -عب
ا÷زائ -ري .وت -ف-ت-خ-ر أاوري-دو ،ال-ت-ي
راف- - -قت ا÷زائ- - -ري Úط - -وال شش - -ه - -ر
رمضش-ان ال-فضش-ي-ل Ãق-اسشمتهم فرحة
هذا العيد.
‘ رسشالته التهنيئية ،صشرح نائب
اŸدي-ر ال-ع-ام لـ أاوري-دو ،السش-ي-د ع-ب-د
ال -ل -ط -ي -ف ح -م -د دف-ع ال-ل-ه« :يسش-رÊ
ب- -ت- -ق- -د Ëأاحّ- -ر وأاصش- -دق “ن- -ي- -ات -ن -ا
وتهانينا بالصشحة والهناء والزدهار
ل- -لشش -عب ا÷زائ -ري Ãن -اسش -ب -ة ع -ي -د
الفطر اŸبارك .أادعو الله أان يتقبل
صشيامكم وقيامكم وصشالح أاعمالكم.
ه- - -ذه السش- - -ن - -ة عÈت أاوري - -دو ع - -ن
تضشامنها مع ا÷زائري ،ÚخÓل ششهر
رمضش-ان و‘ ع-ي-د ال-ف-ط-رÃ ،بادراتها
اÒÿي - - -ة والنسش - - -ان - - -ي- - -ة ‘ إاط- - -ار
مسش-ؤوول-ي-ت-ه-ا الج-ت-م-اع-ية Œاه هذا
ال-ب-ل-د ا÷م-ي-ل وشش-ع-ب-ه ال-ط-يب .ك-ما
وضشعت أاوريدو الششهر الفضشيل –ت
شش- -ع- -ار ال -ت -واصش -ل ب -إاط Ó-ق ع -روضض
ُمبتكرة لصشالح زبائنها لتقريبهم من
أاسشرهم وأاقاربهم».
Ãن -اسش -ب -ة ع -ي -د ال -ف -ط -رُ ،ت -ن ّ-ظ -م
أاوري -دو ‘ ال -ي -وم ال -ث -ا Êم-ن ال-ع-ي-د،
لح- -م- -ر
ب - -الشش - -راك - -ة م - -ع ال - -هÓ- -ل ا أ
Óط- - - -ف- - - -ال
ا÷زائ- - - -ري ،زي- - - -ارة ل - - - -أ
ب -اŸسش -تشش -ف -ي-ات ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة
ووهران وقسشنطينة.
ُت-ضش-اف ه-ذه اŸب-ادرة ال-تضش-ام-ن-ي-ة
لط - -ف - -ال إا ¤ت- -لك ال- -ت- -ي
لصش - -ال - -ح ا أ
اُط -ل -قت م -ن ق-ب-ل الشش-ري-ك ،ÚخÓ-ل
شش -ه -ر رمضش-ان ،ح-يث ف-ت-حت أاوري-دو
مطاعم مقراتها با÷زائر العاصشمة،
ووهران وقسشنطينة لتقد Ëوجبات
إافطار للصشائم.Ú
ت -ب -ق -ى أاوري -دو وف -ي -ة ل ُ-ب-ع-ده-ا
اُŸواط -ن -ي وت -ؤوك -د ال-ت-زام-ه-ا ال-ف-ع-ل-ي
داخل اÛتمع ا÷زائري.

«جـازي» تشضكركم على ثقتكم
وتتمنى لكم عيد فطر سضعيدا
صشصض
يسشتأانف اÛلسض الششعبي الوطني أاششغاله ،اليوم ،على السشاعة  ‘ 10:00جلسشة علنية تخ ّ
لسشئلة الششفوية ،حيث برمج ‘ هذه ا÷لسشة  10أاسشئلة موزعة على وزير اŸالية ،ووزير
لطرح ا أ
لششغال العمومية والنقل و 03أاسشئلة لوزير الصشحة
السشكن والعمران واŸدينة ،و 03أاسشئلة لوزير ا أ
والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات.
(الششعب) :ــ تششكر جازي الششركة
ال -رائ -دة ‘ ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا التصش -الت
ال -رق -م-ي-ة زب-ائ-ن-ه-ا ع-ل-ى ث-ق-ت-ه-م ال-ت-ي
وضش-ع-وه-ا ف-ي-ه-ا وت-غتنم فرصشة ،نهاية
الششهر الفضشيل ،للتعب Òعن “نياتها
لم-ن-ك-م» ،ال-ي-وم ،اب-ت-داًء م-ن السش-اع-ة ال-راب-ع-ة م-وضش-وعا
ت-بث حصش-ة « أ
ل-ه-م ب-دوام الصش-ح-ة وال-عافية وبقضشاء
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ال-وط-ن-ي– ،سش-ب-ا ل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك»Ã ،شش-ارك-ة اطارات ﬂتصشة من
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-
÷اري ،ندوة تاريخية
باعتبارها ششركة مواطنة– ،تفل
لول حصشيلة
Óمن الوطني ،كما سشتعرضض ‘ ركنها ا أ
اŸديرية العامة ل أ
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جازي بالعيد رفقة زبائنها اıلصشÚ
يوم  19جوا ال-ب-طل «احمد زبانة»،
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ال -ذي -ن ي -واصش -ل -ون ت -ق -دي -ر ع -روضش-ه-ا
ح-ول اسش-تشش -ب - -ت - -داء م- -ن السش- -اع- -ة
وذلك Ãق - -ره ،ا
والنوعية ا÷يدة لششبكتها وتعهدهم
 14:00بعد الزوال.
ب -اŸزي -د ‘ اŸسش -ت -ق -ب-ل ال-ق-ريب ت-ل-ب-ي-ة
لتوقعاتهم اıتلفة.
ك- - -انت ج- - -ازي ق- - -د ق - -دمت خ Ó- -ل
رمضش- -ان ه- -ذا ال- -ع- -ام شش- -ك  Ó-م -ب -ت -ك ً-را
ل -ل -ت -ح-دث ب-ك-ي-ف-ي-ة غ Òم-ع-ه-ودة ع-ن
منتجاتها وخدماتها بإادراجها طريقة
ش -الت ا÷زائ -ر ‘ ،ب -ي -ان ل-ه-ا ع-ن ف-ت-ح وك-الت-ه-ا
لع Ó- -ن - -ات
ج- - -دي- - -دة ‘ تصش- - -م - -ي - -م ا إ
أاع -ل -نت م -ؤوسشسش -ة اتص
ثا Êأايام عيد الفطر ،ب Úالسشاعة العاششرة ا¤
لششهارية ‘ ا÷زائر.
ا إ
التجارية الرئيسشية ‘
ء ،ك -م -ا سش -تسش -ه -ر ف -رق -ه -ا ال-ت-ق-ن-ي-ة ع-ل-ى ضش-م-ان
ت-واصش-ل ج-ازي كشش-رك-ة ج-زائ-رية
غ -اي -ة ال -ث -ال -ث -ة مسش -ا
ة اÿدمات وصشيانة الششبكة وإاصشÓح العطاب.
ال-ع-م-ل ع-ل-ى ا“ام ب-رن-ا›ه-ا ل-ل-ت-حول
اسشتمراري
لرضشاء زبائنها بتوفÒ
أاوضشحت اŸؤوسشسشة أانها «تسشعى باسشتمرار إ
تنظم جمعية «مششعل الششهيد» وجريدة «اÛاهد» ،الرقمي بدعم من الصشندوق الوطني
أافضشل خدماتها خÓل ثا Êأايام العيد ،وهذا من خÓل Œنيد فرقها ي -وم  19ج-وان ،م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة –ت ع-ن-وان« :وق-ف-ة لÓ-سش-ت-ث-م-ار و›موعة فيون الدولية
سش-تسش-ه-ر ع-ل-ى ضش-م-ان اسش-ت-م-راري-ة اÿدم-ة وتصش-ل-ي-ح عرفان للمجاهدات اÙكوم عليهن با إ
لعدام ،ينششطه م -ن أاج -ل أان تصش -ب-ح اŸت-ع-ام-ل ال-رق-م-ي
ال -ت -ق-ن-ي-ة ال-ت-ي
أاسش -ات -ذة ج -ام -ع-ي-ون م-ت-ب-وع-ة بشش-ه-ادات Ûاه-دات
يانة الششبكة على امتداد اليوم الثا Êمن العيد».
ال- -رائ- -د ‘ ا÷زائ- -ر وتسش- -اه -م ‘ ب -ن -اء
التعطÓت وصش
 ،سشتفتح الوكالت التجارية لتصشالت ا÷زائر
ح- -ول« :نضش- -ال اŸرأاة ‘ السش- -ج -ون واŸع -ت -ق Ó-ت
اق - - -تصش - - -اد ق - - -ائ - - -م ع - - -ل- - -ى اŸع- - -رف- - -ة
بخصشوصض العاصشمة
بحري ،برج الكيفان عيسشات إايدير ،بن مهيدي،
أاث -ن -اء ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك ع-ل-ى
وال-ت-ك-ن-ول-وج-يات ا◊ديثة .باŸناسشبة
‘ كل من القبة ،برج ال
ة ،ب-اب ال-وادي وزرال-دة ،ف-ي-م-ا ي-خصض اŸدي-ري-ات
السش -اع -ة صش-ب-اح-ا  10:00بجريدة
يسش- -ع- -د ك- -ل م- -ن ف -ي -ن -تشش -ن -زو ن -يشش -ي
ب-ئ-ر م-راد رايسض ،الشش-راق-
صشمة ‘ ،ح Úسشتفتح اتصشالت ا÷زائر وكالتها
«اÛاهد».
ال -رئ-يسض ال-ت-ن-ف-ي-ذي وم-ات-ي-و غ-ال-ف-اÊ
العملية الثÓث للجزائر العا
اŸدي -ر ال -ع -ام وج -م-ي-ع م-وظ-ف-ي ج-ازي
التجارية الرئيسشية ‘ باقي الوليات.
بتقد Ëأاحر تهانيهم و يتمنون عيدا
مباركا ÷ميع ا÷زائري.Ú

الÎتيبات األمنية موضضوع «حصضة ألمنكم»

فتح الوكالت الرئيسضية لتصضالت ا÷زائر
‘ ثا Êأايام العيد ع Èالوطن

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

الÈيد ا إ
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ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
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(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة تاريخية حول
«أاحمد زبانة»

وقفة عرفان للمجاهدات
موضضوع منتدى الذاكرة
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اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
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Ãناسصبة العيد الوطني لبÓدها

رئيسس أ÷مهورية يهنئ أŸلكة إأليزأبيث ألثانية
ب - -عث رئ- -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة ،بÈق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة ا ¤اŸل-ك-ة اإل-ي-زابيث
الثانية ،وه- -ذا Ãن- -اسص- -ب- -ة اح- -ت- -ف- -ال ‡ل -ك -ة
ب-ري-ط-ان-ي-ا ال-ع-ظ-م-ى واإي-رلندا الشصمالية بعيدها
الوطني ،اأك -د ل -ه -ا م -ن خ Ó-ل -ه -ا ح -رصص -ه ع -ل -ى
تدعيم عÓقات الصصداقة والتعاون التي Œمع
ال -ب-ل-دي-ن .وج-اء ‘ ب-رق-ي-ة ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ق -ول -ه« :ي -ط-يب ‹ ،واŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة –ت-ف-ل
بعيدها الوطني ،اأن اأتوجه اإ ¤جÓلتك ،باسصم
ا÷زائ -ر شص -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة واأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي،
ب -خ -الصش “ن-ي-ات-ن-ا لِك Ãوف-ور الصص-ح-ة وال-رف-اه
وب- -الزده- -ار ل- -لشص- -عب الÈي- -ط- -ا Êالصص -دي -ق».
واأضصاف رئيسش ا÷مهورية قائ« :Óهذا ،ويطيب
‹ اأن اأغتنم هذه السصانحة الطيبة لأوؤكد لك
“ام ح -رصص -ي ع -ل-ى ت-دع-ي-م عÓ-ق-ات الصص-داق-ة
والتعاون التي Œمع بلدينا.

التكوين الفندقي ﬁور اÙادثات

بن مسسعود يسستقبل سسف ÒألÈتغال
أاك -د وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ات
التقليدية ،عبد القادر بن مسسعود،
ل - -دى اسس - -ت - -ق - -ب- -ال- -ه  ،أامسس ،سس- -فÒ
كارلوسس
الÈت - -غ- -ال ب- -ا÷زائ- -ر،
أاوليفÒا ،على أاهمية تبادل اÈÿات
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ›ال ال- -ت- -ك -وي -ن
الفندقي ،حسسب ما أافاد به بيان
للوزارة .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان بن
مسس- -ع- -ود أاع- -رب خ Ó-ل اÙادث -ات
ال - -ت - -ي ج - -رت Ãق - -ر ال - -وزارة ع- -ن
«اعتزازه» بالعÓقات التي Œمع بÚ
البلدين ،مؤوكدا على «أاهمية تكثيف

ت -ب -ادل اÈÿات ‘ ›ال ال -ت -ك -وي-ن
ال -ف -ن-دق-ي Ÿا “ت-ل-ك-ه الÈت-غ-ال م-ن
خÈة ‘ هذا اÛال ،خاصسة وأان
ا÷زائ - -ر بصس - -دد اسس - -ت Ó- -م ع- -دي- -د
اŸشساريع الفندقية ذات اŸواصسفات
الدولية».
وع Èال- -وزي- -ر ع- -ن «اسس- -ت -ع -داده»
ل -ت -ن -ظ-ي-م ل-ق-اءات ب ÚاŸسس-ت-ث-م-ري-ن
واŸت- - - - -ع- - - - -ام- - - - -ل Úا÷زائ- - - - -ريÚ
والÈتغالي› ‘ Úال السسياحة من
أاج -ل «ب -عث سس -ب -ل ج-دي-دة ل-لشس-راك-ة
وال-ت-ع-اون وت-وسس-ي-ع ف-رصس ا’سستثمار

ل -رج -ال اأ’ع -م -ال الÈت-غ-ال-ي .»Úم-ن
جانبه ،أاشس - -اد السس- -ف ÒالÈت- -غ- -ا‹
ب -ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ال-ت-ي Œم-ع
البلدين ،داعيا إا« ¤تكثيف اللقاءات
من أاجل توسسيعها» ،ووصسف التعاون
‘ ›ال السسياحة بـ»ا÷يد» .و‘
خ-ت-ام ال-لقاء ،ات-ف-ق ال-ط-رف-ان ع-ل-ى
«مواصسلة ا÷هود لرفع وتÒة التعاون
‘ ›ال السس - -ي - -اح - -ة والصس- -ن- -اع- -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ع-م-ل على بناء شسراكة
تخدم اŸصسالح اŸشسÎكة للبلدين».

رافع من وهران لتنويع مصصادر الطاقة ورفع إانتاج اÙروقات

ولد قدورŒ :نيد أإلطارأت ‘ أسسÎأتيجية موأجهة أŸنافسسة ‘ أألسسوأق ألدولية
^ التنقيب عن البÎول ‘ اŸنطقـة البحريـة والغاز الصصحري كل الرهان
^ تطوير فروع الصصناعة البيÎوكيماويــة وتكرير البÎول –د يجب رفعه
دعا الرئيسش اŸدير العام لسصوناطراك ،عبد
لرب -ع -اء خ Ó-ل ال -ي -وم
اŸوم- -ن ول- -د ق -دور أامسش ا أ
لسصÎاتيجية ا÷ديدة للشصركة
الدراسصي حول ا إ
 20٣0 / 2020ا ¤رفع التحدي وإاشصراك جميع
إاط- -ارات وع- -م- -ال الشص- -رك- -ة ‘ إا‚اح مسص -اع -ي -ه -ا
ا÷ادة و–ق -ي -ق رؤوي -ت -ه-ا لÓ-ن-ت-ق-ال إا ¤مصص-اف
أاقوى  ٥شصركات نفطية ‘ العا.⁄

وهران:براهمية مسسعودة
أاكد ولد قدور على ضسرورة Œنب اأ’خطاء السسابقة
وتغي Òالذهنيات ‘ عملية ا’نتقال من العمل الفردي
إا ¤اأ’سس -ل -وب ا÷م -اع -ي ،فضس  Ó-ع -ن –دي-د ال-وسس-ائ-ل
والتطوير التنظيمي الÓزم لتجسسيد هذه الرؤوية التي
ب- -ادرت ب -ه -ا الشس -رك -ة م -ن أاج -ل رف -ع اإ’ن -ت -اج ال -وط -ن -ي
للمحروقات و’سسيما القطاع الغازي وفرع البÎوكيمياء.
كما أاشسار ولد قدور إا ¤مسساعي الشسركة ا÷ادة
ل -ت -ط -وي -ر ف -روع إان -ت -اج -ي -ة ج -دي-دة ‘ ›ال الصس-ن-اع-ة
البÎوكيماوية و تكرير البÎول و“ييع الغاز بالداخل
واÿارج ،وكل ما Áكن من تنويع اŸصسادر الطاقوية
ورف -ع اإ’ن -ت -اج ال -وط -ن-ي وغÒه-ا م-ن اأ’ه-داف ال-واجب
–قيقها قبل سسنة Ã ،2030ا فيها ›ا’ت التنقيب عن
الغاز والبÎول ‘ اŸنطقة البحرية وكذا ›ال الغاز
الصسخري والطاقات اŸتجددة مرورا باأ’داء التسسويقي
والبيئي.
وشسدد الرئيسس اŸدير العام ‘ سسياق متصسل على أان
« سسوناطراك كانت وسستبقى شسركة وطنية ملكا للدولة
ا÷زائ -ري -ة « ،م -ؤوك -دا ‘ ال -وقت ن -فسس -ه ع -ل -ى أاه -م -ي-ة
الشسراكات اأ’جنبية ‘ نقل التكنولوجيا ومواصسلة تعزيز
ا÷هود لتحقيق اŸزيد من مشساريعها ا’سستثمارية ‘
اÿارج التي تصسب أاسساسسا ‘ صسالح البÓد.

نحو إأعادة توجيه أŸوأرد ألبشسرية وأŸادية
كما تطرق اŸشساركون ‘ هذا اŸلتقى إا ¤اÿطوط
ÓسسÎات-ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة لسس-ون-اطراك ،وعلى
ال-ع-ريضس-ة ل -إ
رأاسسها اŸلف البيئي من خÓل التقليصس نسسبة الغازات
التي يتم حرقها حاليا إا 01 ¤باŸائة وكذا ﬂلفات
نشس -اط الشس -رك -ة ،م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي
والتكوين ،من خÓل تأام ÚاŸسسار اŸهني للعمال ،و
–ديد اأ’جر حسسب الكفاءات والقدرات ،معتÈا أان
العمال واإ’طارات الناشسطة على مسستوى قواعد ا◊ياة
هم أاسساسس العصسب اأ’سساسس واÙرك القوي لشسركة
سسوناطراك وتطور نشساطاتها اŸتعددة.

م-ن ج-ه-ت-ه ع ÈاŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-م-وارد ال-بشسرية
ك -م -ال ب -روري ع -ن ت -ط -ل -ع-ات الشس-رك-ة إا ¤اسس-ت-ق-ط-اب
الكفاءات Œنيد الكفاءات اŸتقاعدة وا’سستفادة من
Œربتهم للحفاظ على حقوقهم ومكتسسباتهم التي غالبا
ما تكون عرضسة للضسياع’ ،سسيما بعد مغادرة أاك Ìمن 16
أالف عامل منذ  2001لعدة أاسسباب.
وأاشس-ار ب-روري إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ت-ن-م-ي-ة ال-ك-ف-اءات
البشسرية وتعزيز مسسÒتها اŸهنية ‘ ﬂتلف فروع
وهياكل سسوناطراك ع Èالوطن ،مؤوكدا على أاهمية
التقييم اŸتواصسل ŸؤوهÓت الشسركة وتوف Òظروف
عمل مناسسبة وتثم ÚالعÓقة ب Úالشسركة وا÷امعات،
وذلك ‘ إاطار الهدف اŸسسطر ’سستقطاب الطلبة ‘
التخصسصسات اŸطلوبة.
ك -م -ا ت-ط-رق أاح-م-د م-ازي-غ-ي مسس-تشس-ار اŸدي-ر ال-ع-ام
لشس -رك -ة سس -ون -اط-راك إا– ¤دي-ات تسس-وي-ق اÙروق-ات
السس-ائ-ل-ة وال-غ-ازي-ة وت-ن-افسس-ي-ة ال-غ-از الصس-خ-ري وال-بÎول
الصسخري وخاصسة فى الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية.
وثمن ما زيغي ‘ تصسريح لـ«الشسعب» مسساعي الشسركة
لتقليصس قيمة إايراداتها من ﬂتلف منتجات البÎول
والتي ناهزت  16مليار دينار ‘ الفÎة  2011إا ¤غاية
 ،2017وذلك م - -ن خÓ- -ل رف- -ع ق- -درات ال- -ت- -ك- -ري- -ر عÈ
ال- -وح- -دات ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ‘ ،إاشس -ارة م -ن -ه إا ¤مصس -ف -اة
«أاوغ-يسس-ت-ا» Ãدي-ن-ة ن-اب-و‹ اإ’ي-ط-ال-ي-ة ب-ط-اق-ة إان-ت-اج-ية
تناهز 10مÓي Úطن سسنويا من اÙروقات وطاقة
اسستيعاب وتخزين تفوق  925مليون برميل.
واعت ÈاŸتحدث بأان «اŸصسفاة سستقدم إاضسافة كبÒة
Óنتاج وا’سستثمار الطاقوي للجزائر خاصسة ،وأان هذه
لإ
الوحدة تعمل ‘ ›ال تكرير بÎول صسحراء بÓند،
ال -ب -ن -زي -ن واŸازوت ل -ف -ائ -دة اإ’ن -ت -اج اÙل -ي وب -اق -ي
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^ فنيدسس بن بلة

لرقام التي سصجلها بريد ا÷زائر خÓل الشصهر الفضصيل تثÒ
ا أ
ال -دهشص -ة وا◊Òة وŒع -ل ك -ل م -ت-ف-حصش ل-ه-ا ي-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا
ل-ل-ت-م-ع-ن وال-ت-ح-ل-ي-ل وم-ن-ح-ه-ا م-دل-ولها اŸسصتحق دون تركها “ر
مرور الكرام.
لرقام التي وردت ‘ بيان الÈيد عشصية عيد
وبحسصب ذات ا أ
الفطر اŸبارك وانقضصاء رمضصان فقد ” خÓل الشصهر الفضصيل
تسص-ج-يل  ٦٥م-ل-ي-ون ع-م-ل-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف الصص-ي-غ م-ن دفع و–ويل
فوري وإاطÓع على الرصصيد انتهت بسصحب أاك Ìمن  ٣١١مليار
لم -ر ال-ذي ي-ث-بت شص-ي-ئ-ا واح-د :كÌة إان-ف-اق ال-ع-ائÓ-ت
دي -ن -ار ،ا أ
ا÷زائرية ‘ هذا الشصهر وما يحمله من دللة وخطورة كما
لرق -ام ال -ت -ي إاذا أاضص-ي-فت إال-ي-ه-ا أارق-ام ال-ب-ن-وك ،ح-ال-ة
تÎج -م ا أ
ال -غ Ó-ء اŸت -فشص -ي ‘ السص -وق ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي ل زالت ت -غ -رق ‘
الفوضصى ول تخضصع لقانون العرضش والطلب مثلما يشصدد عليه
أاه - -ل الق - -تصص- -اد ودارسص- -و ت- -وج- -ه السص- -ي- -اسص- -ات الق- -تصص- -ادي- -ة
والتجارية.
رغم التصصريحات الصصادرة من أاك Ìمن مسصؤوول وتطمينهم
بأان السصوق التي تعرف أاو ¤أايام رمضصان غليانا ل يقوى عليه
لسصعار ظلت ‘ ارتفاع إا ¤أابعد
أاصصحاب الدخل البسصيط ،فإان ا أ
مسص -ت -وى ط -ارح -ة تسص -اؤولت Òﬁة إا ¤م -ت-ى ع-دم ال-ت-ح-ك-م ‘
ضص -ب -ط السص -وق بصص -ف -ة ن -ه -ائ -ي -ة ت -ب -ع-د ع-ن ال-ع-ائÓ-ت ك-واب-يسش
لسص-ع-ار؟ ث-م م-اذا ب-ع-د ه-ذا ا÷شص-ع ال-ذي
اŸضص -ارب-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا أ
ي- -ط- -غ -ى ع -ل -ى سص -ل -وك اŸت -ح -ك -م ‘ Úدوال -يب السص -وق م -ن Œار
لخر مسصؤوولية وضصع
ووسصطاء يتبادلون التهم ويحمل كل واحد ا آ
لسصعار على اŸقاسش ووفق ما “ليه اŸصصلحة وما تتطلبه الفائدة.
ا أ
وتزيد حÒتنا أاكŸ Èا ندرك أان هذا الرتفاع غ ÒاŸسصبوق
‘ السصوق الوطنية اŸتمادي ضصاربا كل أامل ‘ إامكانية اسصتقرار
لمور وعودة التهيئة خاصصة وان سصياسصة الدعم ل زالت مبدأا
ا أ
مقدسصا غ Òقابل للمسصاسش وقد شصدد عليها رئيسش ا÷مهورية ‘
أاك Ìمن مناسصبة من أاعلى اŸنابر داعيا إا ¤مزيد من ا÷هد لرفع
لنتاج إا ¤درجة تسصمح بعدم النيل من القدرة الشصرائية.
ا إ
وك-ان ت-أاك-ي-د ال-رئ-يسش م-ن-ذ ت-ول-ي-ه السص-ل-طة على أان اŸيزانية
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت -رصص -ده-ا ا÷زائ-ر ل-دع-م ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
ال -ف Ó-ح -ي -ة وغ Òال -ف Ó-ح -ي -ة لب -د أان ت -ن-ع-كسش إاي-ج-اب-ي-ا ع-ل-ى
اŸواط- -ن Úال- -ذي -ن ي -ت -ط -ل -ع -ون بشص -غ -ف إا ¤كسصب ن -ت -ائ -ج ه -ذه
السصياسصة باعتبارهم الهدف والغاية.
لطراف منتجÚ
انها مسصؤوولية واقعة على عاتق ﬂتلف ا أ
ومسصوق Úغايتها اضصفاء الشصفافية ‘ التعامل والقبول Ãبدأا
ال -ن -زاه -ة وأاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ون-ق-اء الضص-م Òب-ع-ي-دا ع-ن ال-غشش
وا÷ري وراء الربح على حسصاب القدرة الشصرائية.

على هامشش زيارة عمل قادتها إا ¤سصيدي بلعباسش:

شسر‘ :أ÷زأئر حققت مكاسسب هامة
‘ حماية وترقية حقوق ألطفل

اŸنتجات اŸصسفاة توجه نحو التصسدير».
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل أاك -د ع -ب -د ا◊م -ي-د رايسس ع-ل-ي،
مسس-ؤوول قسس-م ال-ت-ط-وي-ر ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ع-امة
تواصسل جهود الشسركة من أاجل توسسيع نشساطها ‘
اÿارج وتطوير التكرير والبيÎوكيمياء ،قصسد –قيق
ا’ك -ت -ف -اء ال -ذات -ي م -ن اŸن -ت -وج -ات ال -ه-ي-دروك-ارب-ون-ي-ة
والدخول ‘ مصساف كÈيات الشسركات العاŸية.
وأاشساد عبد ا◊ميد ‘ هذا اإ’طار Ãشساريع شسراء
وحدات تكرير باÿارج التي تبنتها سسونطراك بهدف
تطوير وتثم ÚاŸوارد النفطية للبÓد من خÓل العمل
على –ويل البÎول والغاز عوضس ا’كتفاء ببيعهما كمادة
خام ،منوها هو اآ’خر Ãصسفاة «أاوغيسستا» التي سستكون
ث -ا Êأاك Èمصس -ف -اة ل -ت-ك-ري-ر م-ن-ت-ج-ات اÙروق-ات ب-ع-د
مصس -ف -اة سس -ك -ي -ك -دة ل -ت-ح-وي-ل ب-ق-اي-ا ال-ف-ي-ول إا ¤ب-ن-زي-ن
ومازوت ‘ ،وقت انتهت فيه الدراسسة اŸتعلقة بإا‚از
معمل التكرير بحاسسي مسسعود بطاقة  5مÓي Úطن،
وذلك ‘ انتظار اختيار الشسركة اŸكلفة بإا‚از هذا
اŸشسروع ،وفق نفسس اŸصسدر.
مع العلم أان اليوم الدراسسي الذي جرت فعالياته Ãقر
›م -ع سس -ون -اط -راك ل -نشس -اط -ات ال -ت -م -ي -ي -ع وال -ت -ك -ري-ر
والبÎوكيماويات ( )LRPأاو ما يعرف بنشساطات اŸصسب
(أافال) شسهد مشساركة اإ’طارات السسابقة ذات التجربة
العريقة والعمال اŸتقاعدين وكذا فدرالية سسونطراك.

بريد ا÷زائر:

سسحب أأك Ìمن  ٣١١مليار دج خÓل شسهر رمضسان
سسجل بريد ا÷زائر خÓل شسهر رمضسان حوا‹  65مليون عملية ما ب Úالدفع و التحويل الفوري وا’طÓع على
الرصسيد نتج عنها سسحب أاك Ìمن  311مليار دج ,حسسبما جاء ‘ بيان لهذه اŸؤوسسسسة العمومية.
وأاوضسح البيان امسس ان «بريد ا÷زائر سسجل حوا‹  65مليون عملية (الدفع و التحويل و ا’طÓع على الرصسيد)
بلغت ذروتها بأاك Ìمن  4مÓي Úعملية ‘ بداية و نهاية شسهر رمضسان و Ãعدل  3مÓي Úعملية يوميا باقي الشسهر».
واسستنادا ا ¤نفسس اŸصسدر ,فان هذه العمليات «نتج عنها سسحب أاك Ìمن  311مليار دج Ãعدل يفوق  12مليار
دج يوميا “ت تغطيتها بشسكل تام بفضسل توقعات اŸؤوسسسسة التي قامت بضسمان سسيولة متواصسلة و تأاهب مصسا◊ها
من خÓل ﬂطط فتح مكاتب الÈيد الرئيسسية لي Óاضسافة ا ¤أاول مكتب بريدي متنقل ” فتحه على مسستوى
منتزه الصسابÓت بالعاصسمة» .كما أاحصسى بريد ا÷زائر «حوا‹  5مÓي Úعملية على مسستوى موزعاته اأ’لية
Ãعدل  220أالف عملية/يوميا بقيمة اجمالية قدرت ب  35مليار دج ” سسحبها عن طريق هذه اŸوزعات اي ما
يعادل  13باŸئة من ا◊جم ا’جما‹ لعمليات السسحب» .وبهذه اŸناسسبة ,يجدد بريد ا÷زائر «ارادته ‘ تلبية
حاجيات زبائنه و –سس Úنوعية خدماته ‘ اطار العصسرنة والتقرب وا’سستماع لهم».

صص- - -رحت اŸف- - -وضش ال- - -وط- - -ن - -ي
للهيئة الوطنية لÎقية وحماية
ال- - -ط- - -ف- - -ول- - -ة م- - -ر Ëشص- - -ر‘ أامسش
لرب- -ع- -اء بسص- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسش أان
ا أ
ا÷زائر حققت «مكاسصب هامة ‘
ح-م-اي-ة وت-رق-ي-ة حقوق الطفل ل
سصيما من ا÷انب التشصريعي».
وأاوضس - - -حت شس- - -ر‘ ‘ تصس- - -ري- - -ح
للصسحافة ،على هامشس زيارة العمل
التي تفقدت عديد مؤوسسسسات الرعاية
Óط-ف-ال
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة والصس -ح -ي -ة ل -أ
بالو’ية ،أانه «’بد من ا’نطÓق من
واقع الطفولة ‘ ا÷زائر التي حققت
ع- -دة م -ك -اسسب ،خ -اصس -ة م -ن ا÷انب
ال-تشس-ري-ع-ي ك-ون ال-ق-وان Úا÷زائ-ري-ة
من أافضسل القوان Úالتي تعطي حماية
واسسعة للطفولة ».
وذكرت أانه «خÓل سسنة ” 2015
إاصس-دار ق-ان-ون ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ل وع-ند
ت- -ف -حصس ه -ذا ال -ق -ان -ون ‚د أان ك -ل
م-واده مسس-ت-م-دة م-ن ات-ف-اق-ي-ة ح-ق-وق
’رب - -ع - -ة
ال- - -ط - -ف - -ل و‚د اŸب - -ادئ ا أ
’ت-ف-اق-ي-ة ح-ق-وق ال-ط-ف-ل موجودة ‘
ه - - -ذا ال- - -ق- - -ان- - -ون» .وأاضس- - -افت ذات
اŸسسؤوولة أان الهيئة التي تشسرف عليها
تعمل ‘ ›ال حماية حقوق الطفل,
حيث ” إاطÓق خÓل السسنة ا÷ارية
’خطار
’خضسر  1111لتلقي ا إ
الرقم ا أ
عن كل ما Áسس بحقوق الطفل وهو
الرقم الذي «عرف Œاوبا من طرف
’ط-ف-ال» ،مشسÒة
اŸواط -ن Úوح -ت-ى ا أ
إا ¤أانه «سسيتم اتخاذ إاجراءات أاخرى
◊ماية حقوق الطفل على غرار وضسع
ب -نك م-ع-ط-ي-ات خ-اصس ب-ال-ط-ف-ول-ة ‘
ا÷زائر حتى تصسبح الهيئة اŸرجعية
’حصس -ائ -ي -ات
’سس- -اسس- -ي -ة ‘ ›ال ا إ
اأ
اÿاصس-ة ب-ال-ط-ف-ول-ة» .و‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق
’ط-ف-ال ا÷ان-ح Úكشس-فت
ب -ح -م-اي-ة ا أ
مر Ëشسر‘ أان هناك برنامج ◊ماية

هذه الفئة من الطفولة قبل وصسولها
لسسن  18سسنة وذلك من خÓل إاعداد
’طفال
’عادة إادماج هؤو’ء ا أ
برامج إ
’ن م- -ك- -ان- -ه- -م ل- -يسس ‘
ا÷ان- -ح « Úأ
اŸراك -ز وإا‰ا ‘ وسس -ط ال -ع -ائ -ل -ة أاو
أام - -اك - -ن ال - -ع- -م- -ل» ,مشسÒة إا ¤أان «
الهدف من تواجدهم ‘ مراكز Ÿدة
صسغÒة أاو ‘ مؤوسسسسات عقابية ‘
’ح-داث ي-ك-من ‘
أاج-ن-ح-ة خ-اصس-ة ب-ا أ
إاع-ادة إادم-اج-ه-م وإاصسÓ-ح-ه-م ل-ل-عودة
ل- -ل -م -ج -ت -م -ع م -ن ج -دي -د « .وأاب -رزت
السس - -ي - -دة شس - -ر‘ أان ه - -ذه ال - -زي - -ارة
اŸي -دان -ي -ة Ÿراك-ز اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي
’طفال والتي كانت
تسستقبل هؤو’ء ا أ
ب -داي -ت -ه-ا م-ن و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
سستتواصسل لتشسمل و’يات أاخرى وذلك
ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى ك -اف -ة اŸؤوسسسس -ات
واŸصس- -ال- -ح اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -اسس- -ت -ق -ب -ال
ال- -ط- -ف- -ول- -ة ،مشسÒة «ن -ح -ن ‘ إاط -ار
التحضس Òللتقرير السسنوي الذي سسيتم
رفعه لرئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ح-ول تشس-خ-يصس
وضس -ع -ي-ة ال-ط-ف-ول-ة ‘ ا÷زائ-ر ح-يث
سس- -ي- -ت- -ن- -اول ك -ل ح -ا’ت ووضس -ع -ي -ات
ال-ط-ف-ول-ة ‘ ا÷زائ-ر وم-دى ت-ط-ب-ي-ق
اتفاقية حقوق الطفل».
Óشس -ارة تضس-م-ن ب-رن-ام-ج ال-زي-ارة
ل -إ
’حداث بحاسسي
تفقد مركز حماية ا أ
دح-و واŸؤوسسسس-ة ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة بحي
«سس-ي-دي ا÷ي »‹Ó-بسس-ي-دي ب-ل-ع-باسس
وعيادة التوليد ،وكذا اŸقر ا÷ديد
لدار الطفولة اŸسسعفة حيث أابدت
السس -ي -دة شس -ر‘ ارت -ي -اح -ه -ا Ÿسس-ت-وى
’طفال .كما
التكفل بهذه الفئة من ا أ
ينتظر أان تعقد مر Ëشسر‘ سسهرة
ال -ي -وم ل -ق -اء م -ع ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة
واÛت- -م- -ع اŸد Êل- -و’ي- -ة سس- -ي- -دي
بلعباسس.
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الموافق لـ  2٩رمضصان  14٣٩هـ

‘ زيارة إا ¤جامع ا÷زائر رفقة ميهوبي وزوخ

طمار يؤوكد على ألطابع أÙلي ‘ تصشاميم ألديكور ألدأخلي وألزخرفة ألفنية
لجال اÙددة
لسستÓم ‘ ا آ
ل‚از وا إ
الرفع من وتÒة ا إ
أاكد وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع- -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار خ Ó-ل ال -زي -ارة
التفقدية الليلية التي قادته سسهرة أاول
أامسس إا ¤ج -ام -ع ا÷زائ -ر ع -ل -ى ضس-رورة
ايÓء العناية الÓزمة للجانب الفني ‘
ا‚از تصس- -ام- -ي- -م ال- -دي- -ك- -ور ال- -داخ- -ل -ي
والتهيئة اÿارجية للمسسجد.
أاوضصح الوزير ‘ زيارة مشصÎكة له مع وزير
ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب-ي ووا‹ و’ي-ة
ا÷زائر عبد القادر زوخ لÓطÓع على تقدم
ا’شصغال ،أان الهندسصة الفنية للديكور الداخلي
واÿارجي للمسصجد ينبغي ان تعكسص الطابع
ا÷زائري اأ’صصيل والنمط ا’سصÓمي.
وأاعطى الوزير تعليمات Ÿسصؤوو‹ اŸشصروع
بتحرير عقود مع الفنان ÚاŸكلف Úبتصصاميم
السصÒام- -يك وال- -دي- -ك- -ور ال- -ف- -ن- -ي وم -ن -ح -ه -م
تسصهيÓت “كنهم من العمل بأاريحية.
كما اسصتمع الوزيران والوفد اŸرافق لهما
ا ¤انشصغا’ت الفنان ÚاŸصصمم Úأاين اكدا
ع - -ل- -ى ضص- -رورة ت- -وف Òك- -ل ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي
تسصاعدهم على ا’بداع والتنسصيق فيما بينهم
للخروج بأاعمال ‘ اŸسصتوى.
وسصيشصارك قطاع الثقافة ‘ العملية من
خÓل تكليف فنان متخصصصص با’شصراف على
فريق العمل الفني اŸعني بهندسصة الديكور
والزخرفة الفنية.
وي-ع-مل  4ف-ن-ان-ون ع-ل-ى ه-ن-دسصة الزخرفة
الفنية ل  17لوحة فنية من السصÒاميك سصتنجز
بالقاعة الشصرفية .
ا ¤ج- -انب ذلك يسص- -ه- -ر ف- -ري- -ق م- -ن ع -دة
مهندسص Úعلى ا‚از الزخرفة على ا÷بسص
‘ ا’روقة واŸمرات وا’سصقف وا÷دران

بأاجنحة ﬂتلفة من اŸسصجد.
وحسصب ط -م -ار ف -ق -د ج -اءت ه -ذه ال -زي-ارة
ال -ل -ي -ل-ي-ة م-ن اج-ل ال-ت-ع-رف ع-ل-ى م-دى ت-ق-دم
ا’شصغال ووتÒتها ‘ فÎة الليل ا ¤جانب
تشصجيع العمال على مواصصلة ›هوداتهم من
اجل –قيق التقدم وفقا للرزنامة اŸسصطرة
من طرف القطاع.
وي -رى ال-وزي-ر ان ال-زي-ارة ال-ل-ي-ل-ي-ة سص-ت-م-ك-ن
ايضص- -ا م- -ن ا’طÓ- -ع ع- -ل- -ى ج- -انب ه- -ام م- -ن
ا’شص- -غ -ال ال -ن -ه -ائ -ي -ة واŸت -م -ث -ل ‘ ا’ضص -اءة
وا’ضصاءة الفنية ومراقبة مدى جودتها ،ا¤
ج-انب م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-ع-م-ال ت-ق-نية الليزر ‘
اŸنارة ،هذه ا’خÒة التي يتكفل با‚ازها
مكتب دراسصات وطني.
وتابع الوزير قائ »: Óهذا مشصروع ضصخم لنا
الشص - -رف ان ” تسص - -طÒه م - -ن ط- -رف رئ- -يسص
ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة ،ينبغي

ان ي -ت -واصص -ل ا’‚از ب -ال-وتÒة اÙددة ل-ي-ت-م
اسصتÓمه ‘ الوقت اÙدد».
ك -م -ا شص -دد ال-وزي-ر ع-ل-ى ضص-رورة ال-ت-نسص-ي-ق
ال - -دق - -ي - -ق والصص - -ارم ب Úمسص - -ؤوو‹ ا’قسص- -ام
بالورشصة ،م -ن اج -ل اÿروج ب -ال -ع-م-ل ا’م-ث-ل
وا◊فاظ على عامل الوقت بازالة ﬂتلف
العراقيل التي قد تعيق تقدم ا’‚از.
من جانبه اوضصح وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي ان كل ا÷وانب اŸرتبطة بالعمل
الفني سصتشصكل اثراء لهذه التحفة اŸعمارية
الدينية والثقافية والعلمية.
وحسصب الوزير فإانه توجد مسصاهمة قوية
ل - - -ل - - -ف - - -ن - - -ان Úا÷زائ- - -ري› ‘ Úال اÿط
واŸنمنمات والزخرفة.
وت - -ع- -د ا÷زائ- -ر -وف- -ق- -ه -م- -درسص- -ة م- -ن
اŸدارسص اŸرجعية ‘ هذا اÛال  ،والتي
ينبغي ا’عتماد عليها ‘ اثراء هذا العمل.
وتابع قائ «:Óالتقينا بعدة فنان Úلهم خÈة
كبÒة ‘ هذا ا÷انب وقدموا تصصورات مهمة
سصتسصاهم ‘ اضصفاء Ÿسصة خاصصة على ا‚از
ا÷امع».
من جانبه أافاد وا‹ و’ية ا÷زائر عبد
القادر زوخ أان أاشصغال الزخرفة وا÷ماليات
ينبغي أان تكون متكاملة مع اÙيط اÿارجي
ل -ل -مسص -ج -د اي -ن ” ت -ك -ل-ي-ف م-ك-تب دراسص-ات
’‚از دراسصة حول كيفية تنسصيق العمل الفني
للمسصجد مع الواجهة اÿارجية للصصابÓت
وتهيئة واد ا◊راشص.
واطلع الوزيران رفقة الوفد اŸرافق لهما
على اشصغال التهيئة اÿارجية والديكور كما ”
زي- -ارة ق- -اع- -ة الصصÓ- -ة واŸن -ارة وم -ق -ر ادارة
اŸسصجد.

رئيسسة ÷نة الشسؤوون الجتماعية باÛلسس الشسعبي الولئي للعاصسمة:

نقصص أŸورد ألبششري ألقاسشم أŸششÎك ıتلف مرأكز ألتكفل بالفئات ألهششة
ت-ت-ق-اسس-م م-ع-ظ-م دور رع-اي-ة اŸسس-نÚ
والطفولة اŸسسعفة و كذا مراكز إايواء
«الشسخاصس ‘ وضسعية صسعبة» با÷زائر
ال -ع -اصس -م-ة م-ي-زة ن-قصس اŸورد ال-بشس-ري
اŸط- -ل- -وب م- -ن اج- -ل ال- -ت- -ك -ف -ل الفضس -ل
لشس- -خ -اصس اŸق -ي -م Úب -ت -لك اŸراف -ق،
ب- -ا أ
حسس -ب -م -ا اك -دت -ه  ،أامسس ،رئ-يسس-ة ÷ن-ة
الشسؤوون الجتماعية للمجلسس الشسعبي
الولئي قادري احÓم.
وأاوضصحت قادري ‘ تصصريح لـ/واج على
هامشص الزيارة التي قادتها رفقة نائب رئيسص
اÛلسص الشص -ع -ب -ي ج -ب -ا‹ ف -ري-دة ا ¤م-رك-ز
ا’نيسص لرعاية الشصباب ‘ خطر معنوي بباب
ال -وادي و دار ا◊سص -ن -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب-ال-نسص-اء ‘
وضصعية صصعبة ،ان ﬂتلف الهياكل اıتصصة
‘ التكفل بالفئات الهشصة بالعاصصمة تتقاسصم
ميزة نقصص اŸورد البشصري اŸطلوب لرعاية
اŸقيم Úبتلك اŸراكز ،اضصافة ا ¤مشصاكل
اخرى تتعلق بالتجهيز.
وأاضصافت قاديري ان الزيارات التي قامت
بها اللجنة لهذه اŸرافق خÓل شصهر رمضصان
الكر Ëسصمحت بالوقوف على التكفل ا÷يد
Óشص-خ-اصص
م -ن ح -يث ‘‘ا’ط -ع -ام و ا’ي -واء‘‘ ل  -أ
الذين دفعتهم ظروف ا◊ياة للتواجد بتلك
اŸراك -ز  ‘ ،ان -ت -ظ -ار ان ت -ت -حسص -ن ظ-روف
التكفل بهم اك Ìمن خÓل « توظيف عدد أاكÈ
من العاملﬂ ‘ Úتلف التخصصصصات لتخفيف
العبء عن العامل Úهناك و الذين يعانون من
«ضصغط رهيب ’سصيما عند التعامل مع ذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة و ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
اعاقات بنسصبة  100باŸائة».
من جهتها قالت جبا‹ فريدة أان الزيارات
التي مسصت ﬂتلف مراكز رعاية الطفولة
اŸسصعفة او تلك اıتصصة ‘ اعادة الÎبية
او اÿاصص- -ة ب- -رع- -اي- -ة اŸسص -ن Úكشص -فت ع -ن
«التكفل ا÷يد» بتلك الفئات و اهتمام ﬂتلف
فئات اÛتمع Ãا فيهم اÙسصن Úالذين
يدعمون اŸقيم Úهناك Ãختلف الوسصائل و
ضص -م -ن ت -ن -ظ-ي-م-ات ج-م-ع-وي-ة و اخ-رى بشص-ك-ل
فردي.
ا’ ان ا÷و العائلي يبقى ا◊اضصر الغائب
بالنسصبة للمقيم ‘ Úهذه اŸراكز تضصيف
السصيدة قادري  ،مشصÒة ا ¤أان هناك من بينهم
«من ’زال يحلم مع ذلك باسصÎجاع شصيء من
انسص -ان -ي -ت -ه ب -ا◊صص -ول ع -ل -ى سص -ك -ن ‘ اط -ار
ا◊صصصص السصكنية ا’جتماعية».
ح -ا’ت اج -ت -م -اع -ي -ة و قصصصص م-ن ال-واق-ع

اختزلها مركز دار ا◊سصنة لنسصاء مطلقات و
امهات عازبات و ارامل مع او بدون اطفال ،
يأاملون اليوم با◊صصول على سصكنات ’ئقة
ب- -ال -رغ -م م -ن ان -ه -ن ’ يشص -ت -ك Úم -ن ظ -روف
ا’قامة « .لكن هذه ا’قامات ليسصت مثل ان
ي -ك -ون ل -ل -م-رء ب-ي-ت-ه اÿاصص»  ،ت-ق-ول اح-دى
ا’مهات.
وÃرك- -ز ا’ن- -يسص ب- -ب- -اب ال -وادي ل -رع -اي -ة
الشصباب اŸتواجد ‘ خطر معنوي  ،يطرح
اشصكال غياب اليد العاملة اŸؤوهلة ‘ عدة
اخ-تصص-اصص-ات «بقوة» ،ح-يث ي-ق-تصص-ر ال-ط-ق-م
ال - -ق - -ائ - -م ع - -ل - -ى اŸرك - -ز ‘ اخصص - -ائ - -ي - -تÚ
اجتماعيت Úواخصصائيت ‘ Úعلم النفسص ،مع
تسصجيل غياب طبيب عام و ﬂتصص ‘ طب
ا’عصصاب.
وحسصب القائمات على هذا اŸركز هناك
عدد هام من الشصباب يلجئون ا ¤اŸركز بغية
ا’ق Ó- - -ع ع - - -ن اıدرات او اŸشص - - -روب - - -ات

ال-ك-ح-ول-ي-ة .ف-ي-م-ا ي-فضص-ل ا’ول-ياء التقرب من
ا’خصصائي Úهناك Ÿسصاعدة ابنائهم من اجل
Œاوز مشص -اك -ل ت -خصص ال -فشص -ل و الصص -ع-وب-ات
التي يÓقونها ‘ مشصوارهم الدراسصي.
وق -الت ا’خصص -ائ -ي -ة ال -ن -فسص -ان -ي -ة ح -وري -ة
بلحسصن ،ان عديد الشصباب  ⁄يعاودوا التقرب
م - -ن اŸرك- -ز ’ن- -ه- -م ي- -فضص- -ل- -ون ا◊ديث ا¤
اخصص-ائ-ي ن-فسص-ا Êرج-ل ،ف-ي-م-ا ي-ب-قى مشصكل
ال -ت-ج-ه-ي-ز م-ط-روح-ا بشص-دة ‘ ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل،
’سصيما ما تعلق بالتدفئة والهياكل اıصصصصة
للمكتبة اŸوجهة لفئة ا’طفال.
وحسصبما علم عن جبا‹ فريدة فان كل
اÓŸحظات التي ” رفعها خÓل الزيارات
ا’خÒة ل -ه -ذه اŸراك -ز سص -ت -وضص-ع ع-ل-ى شص-ك-ل
توصصيات ترفع ع Èدورات اÛلسص الشصعبي
الو’ئي من اجل العمل على –سص Úوضصعية
اŸقيم Úهناك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ظل حلما لسسنوات ،هدى فرعون من تيزي وزوز:

فتح أو ¤ألوكا’ت ألبنكية لÈيد أ÷زأئر ‘ 2019
كشس- -فت وزي- -رة الÈي -د والتصس -الت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-كية والتكنولوجيات
وال -رق -م -ن -ة ه -دى-اÁان ف -رع-ون ،أاول
أامسس ،ب- - -ت- - -ي- - -زي وزو ع- - -ن ف- - -ت - -ح أاو¤
الوكالت البنكية لÈيد ا÷زائر خÓل
سسنة . 2019
وخÓل ندوة صصحفية نشصطتها على هامشص
زيارة العمل التي قادتها ا ¤عاصصمة جرجرة،
أاوضص- -حت ف- -رع- -ون أان مشص -روع ب -نك ب -ري -دي
«ال -ذي ك -ان ›رد ف -ك -رة م -ن -ذ سص -ن-وات ب-دأا
ي -ت -جسص-د ح-ال-ي-ا» مضص-ي-ف-ة أان «ب-ري-د ا÷زائ-ر
Œاوز مشصاكله اŸالية و حقق منذ سصنتÚ
ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة تسص-م-ح ل-ه ب-ت-م-وي-ل مشص-اري-عه
ا’سصتثمارية و التنموية».
و‘ هذا الشصأان ،أاكدت الوزيرة أانه «يجري
ح -ال -ي -ا اع -داد دراسص -ة م-ال-ي-ة و اق-تصص-ادي-ة و
دراسص -ة ف -رصص و أان ع -م -ل -ي -ة إ’ع -ادة ت -أاه -ي -ل
اŸك -اتب الÈي -دي -ة سص -م -حت ب -ت -ك-ي-ي-ف ه-ذه
الهياكل مع اŸقاييسص البنكية» مشصÒة ا ¤أانه
«Ãج -رد اسص -ت -ك -م -ال ال -دراسص -ة ا’ق -تصص -ادي -ة
سصنشصرع ‘ اطÓق هذه اÿدمة ا÷ديدة
وÁكننا بدءا من سصنة  201٩التحدث عن أاو¤
الوكا’ت البنكية» .كما أاوضصحت الوزيرة أانه
ق -ب -ل ه -ذا ال -ت -اري -خ «ق -د ت -ط -ل -ق رÃا ب-عضص
اÿدمات التي تشصبه اÿدمات البنكية على
مسصتوى بريد ا÷زائر».
من جهة أاخرى ،اشصارت فرعون التي قامت
خÓل زيارتها ا ¤هذه الو’ية بإاعادة فتح-
بعد ا’شصغال -أاربعة مكاتب بريدية بكل من
ق -ري -ة ت -ي -زرا ع -يسص -ى (ايت ي -ح -ي -ى م -وسص-ى)
وت -ي -م-ي-زارت ل-غ-ب-ار (ت-ي-زي وزو) وت-ا’ ع-م-ارة
(ت -ي -زي راشص -د) و“ع -اسص -يت (أاغ-ري-بسص) ال-ت-ي
أاغلقت خÓل العشصرية السصوداء ا ¤أان «اعادة
التشصغيل هذه Œسصد عودة ا’سصتقرار وا’من
ا ¤هذه اŸناطق اŸعزولة بهذه الو’ية».
وبغية تأام Úمكاتبها ضصد اللصصوصصية” ،
اطÓ- -ق مشص- -روع وط- -ن- -ي ل- -وك -ا’ت ك -امÒات
اŸراق -ب -ة ب -ح -يث ذك -رت ال -وزي -رة أان «ب -ري -د
ا÷زائ-ر ع-ق-د صص-ف-ق-ة م-ع م-ؤوسصسص-ة ع-م-وم-ي-ة
حيث سصيتطلب وضصع معداتها بضصع اشصهر»،
م -وضص-ح-ة أان  ٣2م-ك-تب ب-ري-د اغ-ل-ق لدواعي
أامنية.
وحسصب الشص -روح -ات اŸق -دم -ة م -ن ط-رف
‡ثلي بريد ا÷زائر «” اطÓق عملية إ’عادة
تأاهيل وفتح  2٩منشصأاة كمرحلة أاو ¤من بينها
 12مفتوحة بينما سصيوضصع  17مكتبا متبقيا
حيز اÿدمة مع نهاية السصنة ا÷ارية».
واشصارت الوزيرة إا« ¤اأن و’ية تيزي وزو
ال- -ي- -وم بصص- -دد ج- -ن -ي ث -م -ار ب -رن -ام -ج رئ -يسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ’سصÎجاع
اأ’من و ا’سصتقرار و تطوير البÓد».
وفضص  Ó-ع -ن ب -رن -ام -ج اع-ادة ف-ت-ح م-ك-اتب
الÈي-د اŸغ-ل-ق-ة ،اع -ل -نت ال -وزي -رة ع -ن ف-ت-ح
وك-ا’ت ج-دي-دة اسص-ت-ج-اب-ة ل-ل-ن-مو الدÁغرا‘
على اŸسصتوى اÙلي و بغية خفضص نسصبة
ال -ت-غ-ط-ي-ة ا◊ال-ي-ة م-ن  700م-واط-ن ل-لمكتب
الواحد إا 500 ¤مواطن للمكتب.
وطمأانت الوزيرة ان تواجد مكاتب بريد
ا÷زائر ‘ جميع قرى الو’ية و ان الكثافة

السص-ك-ان-ي-ة ل-ن تشص-ك-ل صص-ع-وب-ة ل-ه-ذا الÈنامج،
قائلة ان «صصعوبة تنقل سصكان القرى النائية
–تم علينا فتح مكتب بريد ‘ كل قرية حتى
وان كان يضصم أاقل من  1000نسصمة».
وكانت هدى فرعون قد أاطلقت مشصروع
اأ’لياف البصصرية للمنازل لفائدة  1064مسصكن
واقع بقطب ا’متياز بواد فا‹ ‘ بلدية تيزي
وزو ع - -ل - -م- -ا أان ت- -ي- -زي وزو م- -ن ب Úخ- -مسص
م -ق -اط -ع -ات ‰وذج -ي -ة م -ع وه -ران وال-ب-ل-ي-دة
وال -ع -اصص -م -ة وال -ب -وي -رة ال-ت-ي سص-ت-ت-دع-م ب-ه-ذه
اÿدمة.
ك-م-ا سص-ي-ت-م ت-ع-م-ي-م ه-ذه ال-ت-ك-نولوجيا على
م - -ن - -اط - -ق اخ- -رى ح Úدخ- -ول ه- -ذا اŸوق- -ع
النموذجي التسصويق و أانه سصتتم تغطية اقليم
الو’ية باأ’لياف البصصرية.

ﬁ ٧٨طة تغطي ششبكة أ÷يل ألرأبع
وفيما يتعلق بشصبكة ا÷يل الرابع’ ،حظت
فرعون أان الو’ية –صصي ﬁ 78طة تضصمن
تغطية بنسصبة  ‘ ٩4اŸائة.
و‘ رده - -ا ع - -ن مسص - -أال- -ة سص- -رع- -ة ت- -دف- -ق
ا’نÎنت ،ام- -ت- -عضصت اŸسص -ؤوول -ة اأ’و ¤ع -ن
القطاع من ا’حصصائيات التي نشصرتها بعضص
اŸؤوسصسص -ات وب -ائ -ع -ي اأ’ج -ه-زة ال-ذي-ن «خ-اب
ظنهم نوعا ما لعدم اختيارهم ،لكن ،تضصيف
الوزيرة ،أان تصصنيف ا÷زائر ‘ اŸرتبة ما
قبل اأ’خ Òفهذا أامر سصخيف».
أام- -ا ب- -خصص- -وصص نشص- -ر ن- -ه- -ائ -ي -ات ال -دف -ع
ا’لكÎو Êالذين تفوق نسصبة ا◊اجة الوطنية
إاليهم الثÓث مÓي )٣( Úجهاز ،ذكرت الوزيرة
ب - -أان - -ه و‘ اط - -ار تشص - -ج- -ي- -ع ودع- -م ا’ن- -ت- -اج
وا’قتصصاد الوطني ” ،عقد صصفقة ب Úبريد
ا÷زائ -ر واŸؤوسصسص -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ن -اع -ات
ا’ل -كÎون -ي -ة «إاي -ن -ي» ب -و’ي -ة ب -ل -ع-ب-اسص ال-ت-ي
التزمت باقتناء عديد حلقات ا’نتاج من أاجل
الرفع من قدراتها ا’نتاجية.
وأاوضصحت فرعون بأان «اأ’مر يتعلق بصصفقة
كبÒة ،فبدل أان نسصتوردهم فضصلنا الÎيث
أاشصهرا أاخرى اضصافية للحصصول على منتوج
وطني .وبعد اعتماد اŸنتوجات اأ’و ¤من
أاج -ل ال -ت -أاك -د م-ن ع-دم ا◊اق-ه-ا أ’ي مسص-اسص
ب-الصص-ف-ق-ات اŸالية ،سص- -نشص- -رع ‘ ت -ع -م -ي -م
ن- -ه -ائ -ي -ات ال -دف -ع ا’ل -كÎو Êه -ذه .ك -م -ا أان
اŸوع -د ال -ن-ه-ائ-ي  2018/12/٣1ل- -ن ي -ك -ون
كافيا ،وسص-ي-ك-ون ث-م-ة “دي-د اآ’ج-ال ب-طبيعة
ا◊ال.

مدير حماية النباتات و اŸراقبة التقنية بوزارة الفÓحة :

تطبيق إأجرأءأت أŸرأقبة على موأد ألصشحة ألنباتية أŸوجهة لÓسشتخدأم ألزرأعي
ت-خضس-ع م-واد الصس-ح-ة ال-ن-ب-ات-ي-ة اŸوج-ه-ة
لÓسستخدام الزراعي قبل وضسعها ‘ السسوق
الوطنية ا ¤عملية مطابقة و تصسديق من
طرف مصسالح وزارة الفÓحة بعد سسلسسلة
م-ن إاج-راءات اŸراق-ب-ة اŸط-ب-ق-ة ،حسسبما
أافاد به مدير حماية النباتات و اŸراقبة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ب -وزارة ال -فÓ-ح-ة و ال-ت-ن-م-ي-ة
الريفية والصسيد البحري ،خالد مومن،
‘ حوار مع وأاج.
ويحتوي طلب اŸطابقة على و ثيقة تثبت
م-ط-اب-ق-ة اŸن-ت-وج ‘ ب-ل-ده ا’صص-لي ،ووثيقة
ت -تضص -م -ن م -ع -ل-وم-ات ح-ول خصص-ائصص اŸادة
اأ’سصاسصية و اŸنتوج التجاري كما تقدم أايضصا
كل اŸعلومات التقنية و العلمية اŸتعلقة
باŸنتوج ،و ك-ذا م-ع-ط-ي-ات الصص-ح-ة ال-ن-باتية
للمادة ا◊يوية و اŸنتوج ،حسصب اŸسصؤوول.
كما يجب أان يشصمل الطلب أايضصا ملف
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ن -ت -ائ -ج ال-ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة
اÿاصص -ة ب -اك -تشص -اف السص -م -وم و اأ’ع-راضص
ال-وب-ائ-ي-ة ل-ل-م-ادة ا◊ي-وي-ة و اŸن-ت-وج اŸوجه
للتسصويق و كذا ملفا بيولوجيا يحتوي على
نتائج فعالية اŸنتوج.
ومن ثم يتم مراجعة طلبات اŸوافقة من

قبل اللجنة الوزارية اŸشصÎكة و اŸتكونة
م -ن وزارات الصص -ن -اع -ة وال -ت -ج -ارة وال -ب -ي -ئ -ة
والصصحة والعمل والتعليم العا‹.
وتدعم هذه اللجنة من قبل ÷نة مكونة
م-ن اŸع-اه-د ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ب-ي-ولوجية من وزارة
ال -زراع -ة و ال -ذي -ن ه -م م -ك -ل -ف -ون ب -ت -ج -رب-ة
اŸبيدات ‘ اŸيدان Ÿدة عام ،Úحسصب
اŸسصؤوول ،مشصÒا ا ¤انه وفق نتائج هذه
ال -ت-ج-ارب ت-ق-وم ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة اŸشصÎك-ة
بإاعطاء الضصوء ا’خضصر ’سصتعمال اŸبيد.
ووف -ق -ا م -وم -ن ف-إان اŸب-ي-دات ي-ن-ب-غ-ي أان
تسص -ت -خ -دم ‘ اÙاصص -ي -ل و ضص-د ا◊شص-رات
وضصد أامراضص معينة وبجرعات ﬁددة .
ك - -م - -ا أاك - -د اŸسص- -ؤوول أان اسص- -تÒاد م- -واد
الصصحة النباتية خاضصع لÎخيصص تقني مسصبق
من قبل سصلطة الصصحة النباتية الوطنية.
من جهة أاخرى ،تخضصع هذه اŸواد ا¤
عمليات مطابقة على مسصتوى ا◊دود مع
اخذ عينات للتحاليل.
و‘ حالة عدم مطابقة اŸنتوج بعد التحاليل
ي -أاخ -ذ وك -ي -ل سص -ل -ط -ة الصص -ح -ة ال -ن-ب-ات-ي-ة ت-دابÒ
ا’عÎاضص عن ا◊دود مع إاخطار اŸسصتورد.
و على سصبيل اŸثال ،من أاصصل 5ر 772طن

من مواد الصصحة النباتية مسصتوردة ” ،رد  16طنا
لعدم مطابقتها للمعاي Òوذلك منذ يناير .2018

مرأفقة ألفÓح Úمن طرف
أŸعاهد ألتقنية
ولدى تطرقه لطريقة اسصتعمال اŸبيدات
ا◊شصرية ،اوضص- -ح م- -وم- -ن ان م- -ؤوسصسص -ات و
ه -ي -ئ-ات وزارة ال-فÓ-ح-ة ،خ-اصص-ة اŸع-اه-د
التقنية –رصص وبانتظام على القيام بعمل
تأاط Òو مرافقة الفÓح ،Úوهذا لÎسصيخ
كيفية اسصتعمال هذه اŸادة وفقا للمعايÒ
التي رخصصت لها.
و‘ ه- -ذا الصص -دد ،اشص- -ار ذات اŸسص -ؤوول
خاصصة ا ¤اهمية مدة اسصتعمال اŸبيدات
ا◊شصرية قبل ا◊صصاد (هناك مدة ادنى
مسص -م -وح ب -ه -ا ب Úاخ -ر م-ع-ا÷ة وا◊صص-اد):
هناك صصيغ عÓجية ’ بد ان يتم توقيفها
اسصبوع قبل ا◊صصاد بالنسصبة لبعضص اŸواد
وثÓثة ايام بالنسصبة للبعضص ا’خر.
و أاضص -اف السص -ي -د م -وم -ن ي -ق -ول « ع-م-ل-ن-ا
التحسصسصي يكمن ‘ ضصرورة احÎام مدة
ا’سص-ت-ع-م-ال قبل ا◊صصاد ،ع-ل-م-ا ان ال-هدف

الرئيسصي هو Œنب تراكم الرواسصب».

 ⁄تسشجل أأي حالة تسشمم
بسشبب أŸبيدأت أ◊ششرية
من جهة اخرى ،و برجوعه ا ¤اŸركز
الوطني لعلوم السصموم ،اكد مومن انه ⁄
تسصجل ◊د ا’ن اية حالة تسصمم بسصبب
اŸبيدات ا◊شصرية مؤوكدا ان عملية ان
تنصصيب هيئات الرقابة جارية .
وبخصصوصص قضصية ارجاع اŸواد الفÓحية
اŸصص- -درة ا ¤ك- -ن- -دا و روسص -ي -ا ،اك -د ن-فسص
اŸسصؤوول انه ” ذلك نظرا لعدم احÎام
شصروط سصلسصلة التÈيد « :يوجد متعاملون ’
ي-حÎم-ون شص-روط سص-لسص-ل-ة ال-تÈيد» ،تأاسصف
مومن.
وحسصب نفسص اŸسصؤوول فان فريق عمل
اŸكلف بالعمل على Œسصيد التطور الدائم
للصصادرات الفÓحية ،الذي ” تعيينه ا’ثنÚ
اŸنصصرم من طرف وزير التجارة ،سصيسصمح
Ãرافقة اŸصصدرين الناشصط ‘ Úشصعبة
الفÓحة.

»æWh

اÿميسض  14جوان  2018م
الموافق لـ  29رمضشان  1439هـ

أ÷زأئر –تفل باليوم ألعاŸي للتÈع بالدم:

عمليات تضسامنية للتÈع بالدم و –ت شسعار«تقاسسم ا◊ياة»
جمع ألف كيسس خÓل ألسسدأسسي ألأول من ٢٠١٨

–ي- -ي أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى غ- -رأر ج -م -ي -ع
أل- -دول ،أل- -ي -وم أل -ع -اŸي ل -ل -تÈع ب -ال -دم
أŸصسادف لـ ١4جوأن من كل سسنة ،ألذي
حمل هذه ألسسنة ‘ طبعته ألـ ١5شسعار
لخ-ري-ن أم-ن-ح-وأ
«ك -ون -وأ ه-ن-ا م-ن أج-ل أ آ
دمكم وتقاسسموأ أ◊ياة» ،بحيث سسجلت
لول
وزأرة ألصس -ح -ة خ Ó-ل ألسس -دأسس-ي أ أ
م-ن  ،٢٠١٨ج -م -ع ح -وأ‹ أل -ف ك-يسس دم
ب -فضس -ل ك -رم وتضس -ام -ن أŸوأط -ن وب -عضس
ألهيئات مثل أ÷مارك أ÷زأئرية عÈ
لو ¤أل-وط-ن-ي-ة ÷م-ع أل-دم،
أل-ع-م-ل-ي-ة أ أ
Óم-ن أل-وط-ن-ي
وك-ذأ أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألتي سسمحت بجمع  5٨9١كيسس دم.

سشهام بوعموششة
من أاجل التحسشيسض وجذب النتباه حول
أاه -م -ي -ة ال -تÈع ب -ال -دم ط -وع-ي-ا ،ع Èتشش-ج-ي-ع
اŸواطن على التكفل باألخر وخلق العÓقات
الجتماعية اŸوحدة ،نظمت الوكالة الوطنية
للدم تظاهرات ع ÈالÎاب الوطني من أاجل
ت- -رق -ي -ة ع -م -ل -ي -ة ال -تÈع ب -ال -دم خ -اصش -ة أاي -ام
–سش-يسش-ي-ةﬁ ،اضش-رات ،وع-م-ل-ي-ة ج-مع الدم،

وذلك بالتنسشيق مع مديريات الصشحة وإاصشÓح
اŸسشتششفيات ع Èهياكل نقل الدم وبالششراكة
م -ع ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-م-تÈع Úب-ال-دم،
ا◊ركة ا÷معويةﬂ ،تلف اإلدارات العمومية
واÿاصش-ة ،م-ت-ع-ام-ل-ي ال-ه-ات-ف ال-نقال ،التلفزة
ا÷زائرية ،اإلذاعة ،الصشحافة اŸكتوبة.
ع -ل -م-ا أان إاح-ي-اء ه-ذا ال-ي-وم ال-ع-اŸي ي-أات-ي
عششية عيد الفطر اŸبارك ،بحيث أان الششراكة
مع وزارة الششؤوون الدينية واألوقاف خاصشة
ع Èخطب األئمة خÓل صشÓة الÎاويح على
مسش- -ت- -وى ك -ل مسش -اج -د ال -وط -ن خ Ó-ل شش -ه -ر
رمضشان الكر ،Ëسشمحت بتحسشيسض اŸواطنÚ
ا÷زائري Úبأاهمية هذه اللفتة ا◊يوية ،وقد
سشجل ‘ ششهر رمضشان من العام اŸاضشي جمع
أاك Ìمن  43أالف كيسض من الدم.
وحسشب بيان وزارة الصشحة الذي تسشلمت
جريدة «الششعب» نسشخة منه ،فقد جمع خÓل
السش- - -داسش- - -ي األول م - -ن  2018ب -فضش -ل تÈع
اŸواط - -ن Úوب- -عضض ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -رسش- -م- -ي- -ة
كا÷مارك ا÷زائرية أاك Ìمن أالف كيسض من
الدم ،وأاك Ìمن  5آالف كيسض من الدم ”
جمعه ‘ ا◊ملة الوطنية األو ¤ع ÈتÈعات

Óمن الوطني .موازاة
أافراد اŸديرية العامة ل أ
مع ذلك ” جمع  10.181كيسض من الدم خÓل
اليوم اŸغاربي للتÈع بالدم اŸنعقد ‘ 30
مارسض .2018
وأاضشاف ذات البيان ،أانه خÓل الحتفال
باليام اŸوجهة للتÈع بالدم ‘  2017سشمحت
بجمع  8.943كيسض من الدم ،كما أانه ع224 È
ه - -ي - -اك - -ل ن - -ق - -ل ال- -دم اŸوزع Úع ÈالÎاب
ال-وط-ن-ي 701.908 ،مÎشش -ح ت-ق-دم-وا ل-ل-تÈع
ب- -دم- -ه- -م ال- -ع- -ام اŸاضش -ي ،ب -ح -يث ” ج -م -ع
 593.613ك -يسض م -ن ال -دم م -ن -ه -ا  9977عÈ
فصش- -ادة أاي ب- -نسش- -ب- -ة ت -ط -ور ب 6.57باŸائة
مقارنة سشنة .2016
وأاششارت الوزارة ‘ بيانها إا ¤أانه ،بالرغم
من هذا الرقم اŸلموسض لكنه يبقى غ Òكاف
بالنظر إا ¤أان  34باŸائة من اŸتÈع Úهم
من الوسشط العائلي ،و 2 / 3من التÈعات التي
” جمعها ‘ موقع ثابت و 1 / 3عن طريق
ا÷مع اŸتنقل.
‘ هذا اإلطار ،عدد الرجال اŸتÈعÚ
بالدم أاك Ìمن النسشاء ،بحيث Áثلون  ٪84من
نسشبة اŸتÈع.Ú

تخفيضض األسسعار وجودة اÿدمات لسستقطاب السسياح ا÷زائريÚ

ت- -ع- -د ألسس- -ي -اح -ة أل -دأخ -ل -ي -ة –دي -ا
ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ا ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر ‘ إأع- -ط -اء دف -ع
ل- -لسس- -ي- -اح- -ة ،ع- -ل- -ى أع- -ت -ب -ار أن -ه -ا ت -در
مدأخيل هامة قياسسا إأ ¤ألعدد ألكبÒ
م-ن ألسس-ي-اح أ÷زأئ-ري Úأل-ذي-ن ي-ن-ت-ق-ل
معظمهم إأ ¤أÿارج ،وتسساهم ‘ خلق
م- - -ن- - -اصسب شس- - -غ- - -ل ،و–ريك ع- - -ج- - -ل - -ة
ألقتصساد ألوطني ،وتشسجيع ألعمال من
لسس -ع -ار
خÓ- -ل إأق- -رأر ت- -خ- -ف- -يضس -ات ‘ أ أ
تÎأوح ما ب ٢٠ Úو ٪3٠يعد ﬁفز هام.
ل- -ط -اŸا اشش -ت -ك -ى ا÷زائ -ري -ون م -ن غ Ó-ء
األسشعار ،التي –ول دون “كنهم من قضشاء
ع-ط-ل-ة صش-ي-ف-ي-ة رف-ق-ة ال-ع-ائ-ل-ة ،لسش-ي-م-ا ع-لى
مسش-ت-وى ال-ف-ن-ادق م-ا يضش-ط-ره-م إا ¤الك-ت-ف-اء
بأاخذ أابنائهم إا ¤الششواطئ لقضشاء سشويعات
فقط مع العلم أان كلفتها أايضشا باهظة نظرا
لدفع مقابل لكل اÿدمات التي تفرضض عليه،
م-ا ي-ح-رم-ه-م م-ن م-ت-ع-ة ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ولي-ات

السش -اح -ل -ي -ة والسش-ت-م-ت-اع ب-ال-ع-ط-ل-ة ‘ أام-اك-ن
ﬂتلفة ‘ كل مرة ،لسشيما وأان ا÷زائر تزخر
بÌوة سشياحية كبÒة.
وتعد التفاقيت ÚاŸوقعت Úأامسض األول بÚ
ال–اد العام للعمال ا÷زائريÃ ،Úبادرة من
أام -ي -ن -ه ال -ع-ام ع-ب-د اÛي-د سش-ي-دي السش-ع-ي-د،
خ -ط -وة م -ه -م -ة ‘ سش -ب -ي-ل تشش-ج-ي-ع السش-ي-اح-ة
الداخلية Ãختلف أانواعها ا◊موية وا÷بلية
والصش -ح -راوي-ة ،أاي ط-ي-ل-ة السش-ن-ة ول-يسض ف-ق-ط
خÓ- -ل م- -وسش- -م الصش -ط -ي -اف ،ن -ظ -را إلق -رار
تخفيضشات لصشالح فئة العمال ،سشيتم توسشيعها
على األرجح إا ¤فئات أاخرى ‘ إاطار ﬂتلف
الصشيغ.
كما أان اŸششاريع السشتثمارية الهامة لرفع
قدرة اإليواء ،إاذ يتم اسشتÓم عدد هام من
اŸؤوسشسشات الفندقية سشنويا ‘ ،إاطار الÈامج
اÿماسشية لرئيسض ا÷مهورية ،سشتسشاهم حتما
‘ خ -ل -ق م -زي-د م-ن ال-ت-ن-افسش-ي-ة ،األم-ر ال-ذي

سشينعكسض على األسشعار التي ل بد أان تسشجل
انخفاضشا لسشتقطاب السشياح ا÷زائريÃ ،Úا
‘ ذلك ا÷الية اŸقيمة ‘ اŸهجر ،لسشيما
وأان اŸنافسشة ششرسشة من قبل الدول األخرى
التي يتنقل إاليها ا÷زائريون كون أاسشعارها
معقولة ،وخدماتها جيدة وتكلفهم أاقل بكثÒ
من عطلة قصشÒة ‘ ا÷زائر.
وإاذا ما ” إاقرار تخفيضشات هامة من سشنة
إا ¤أاخ- - -رى ،م- - -وازاة م- - -ع –سش Úاÿدم - -ات
وتوف Òالنقل ،فان ا÷زائر سشتكسشب رهان
السشياحة الداخلية ،التي سشتعطي حتما دفعا
ك -بÒا ل -ل-ق-ط-اع ،ال-ذي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه ا ¤ج-انب
قطاعي الفÓحة والصشناعة ‘ إاطار النموذج
الق -تصش -ادي ال -ب-دي-ل ل-ل-ت-خ-لصض م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
ل -ل -م -ح-روق-ات وت-ق-ل-ب-ات أاسش-ع-اره-ا ‘ السش-وق
العاŸية.

فريال بوششوية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسسجل› ‘ Úا‹ ألتعليم ألعام وألتكوين أŸهني

فليون :أازيد من  82أالف نزيل باŸؤوسسسسات العقابية

ب- -ل- -غ ع- -دد ن- -زلء م -ؤوسسسس -ات
إأع - -ادة أل - -ت - -أاه - -ي - -ل وألÎب - -ي- -ة
أŸسسجل Úعلى أŸسستوى ألوطني
خ Ó-ل أŸوسس-م ‘ ٢٠١٨ / ٢٠١٧
›ال أل- -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ام وف -روع
ألتكوين أŸهني وأ◊ر‘ ما يفوق
 ٨٢أل -ف مسس -ج -ل وذلك ‘ إأط-ار
ت -ن -م -ي -ة وت-رق-ي-ة ب-رأم-ج إأع-ادة
ألÎبية وألدماج على مسستوى
ه- -ذه أŸؤوسسسس -ات حسس -ب -م -ا أك -ده
أمسس ألثÓثاء با÷زأئر ألعاصسمة أŸدير
لدأرة ألسس-ج-ون وإأع-ادة ألدم-اج
أل -ع -ام إ
ﬂتار فليون.
وقال فليون Ãناسشبة إاحياء ليلة القدر على
مسش -ت -وى م -ؤوسشسش -ة إاع -ادة الÎب -ي -ة وال -ت-أاه-ي-ل
با◊راشض أاين ” إاجراء نهائيات اŸسشابقة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ◊ف -ظ وŒوي -د ال -ق -رآان ال -ك -رË
واألح -اديث ال -ن -ب -وي -ة وك -ذا الشش -ع -ر وال -قصش -ة
القصشÒة ومطالعة أاك Èعدد من الكتب التي
ششارك فيها عدد من اÙبوسش ÚاŸنحدرين
من ﬂتلف اŸؤوسشسشات العقابية أانه قد بلغ
عدد النزلء اŸسشجل› ‘ Úال التعليم العام
خÓل موسشم  2018 / 2017ما يعادل 42937
مسشجل فيما بلغ عدد اŸسشجل ‘ Úفروع
التكوين اŸهني وا◊ر‘ خÓل ذات اŸوسشم
 39992مسشجل ‡ا يجعل العدد الجما‹
لهؤولء النزلء  82929مسشجل.
و أاضش- - - - -اف ‘ ذات الط- - - - -ار أان «ع - - - -دد
اŸسشجل Úلجتياز امتحان ششهادة الباكالوريا
خÓل اŸوسشم  2018 / 2017قد بلغ ما يعادل
 4391مسش -ج -ل ‘ ح Úب -ل -غ ع-دد اŸسش-ج-لÚ
لج -ت -ي -از شش -ه -ادة ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسش-ط ل-ذات
اŸوسشم ما يعادل  4698مسشجل« .كما بلغ عدد
اÙبوسش ‘ Úأاقسشام حفظ القرآان الكرË
ل -غ -اي -ة شش -ه -ر أاف -ري -ل  8281مسش-ج-ل» ي-ق-ول
اŸسشؤوول.
و ق -ال ف -ل -ي -ون أان م -ث -ل ه -ذه اŸسش -اب-ق-ات
الفكرية والدينية والثقافية التي يتم تنظيمها
ع -ل -ى مسش -ت-وى اŸؤوسشسش-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اÙبوسش› ‘ Úالت التعليم العام والتكوين
اŸه-ن-ي وا◊ر‘ وك-ذا ال-نشش-اط-ات ال-ري-اضشية
وال -ث -ق -اف -ي-ة والÎب-وي-ة ومسش-اب-ق-ات ‘ ح-ف-ظ
وترتيل القرآان الكر Ëسشتمكن اÙبوسش Úمن

ا◊صشول على ششهادات و مهارات تسشاعدهم
على الندماج ‘ اÛتمع بعد الفراج عنهم.
ولفت ان مثل هذه اŸسشابقات التي لقت
إاق- -ب- -ال ك- -بÒا م- -ن ط -رف ن -زلء اŸؤوسشسش -ات
العقابية هي أاحسشن دليل على ما تقوم به هذه
اŸؤوسشسشات من جهود لرفع اŸسشتوى الفكري
والتعليمي للنزلء وهي كذلك أاحسشن وسشيلة
إلبعادهم عن النحراف من خÓل ادماجهم
‘ أانششطة دينية والثقافية.
وب -خصش -وصض ن -ت -ائ -ج ن -ه -ائ -ي-ات اŸسش-اب-ق-ة
الوطنية ◊فظ وŒويد القرآان الكر Ëالتي
ششارك فيها سشبعة نزلء فقد فاز باŸرتبة
األو ¤ن- -زي- -ل م- -ن م- -ؤوسشسش- -ة إاع- -ادة الÎب- -ي -ة
والتأاهيل لتيزي وزو فيما نالت اŸرتبة األو¤
‘ ›ال الشش -ع -ر ن -زي -ل -ة م -ن م-ؤوسشسش-ة إاع-ادة
الÎبية والتأاهيل لتيزي وزو كذلك.
أاما فيما يخصض القصشة القصشÒة فقد نال
اŸرتبة األو ¤نزيل من مؤوسشسشة إاعادة الÎبية
وال-ت-أاه-ي-ل ل-ل-ب-ل-ي-دة ف-ي-م-ا ” ت-ك-ر Ëن-زيل من
مؤوسشسشة إاعادة الÎبية والتأاهيل للقليعة “كن
من مطالعة وتلخيصض ثÓثة ›لدات من كتاب
Óمام ابن
زاد اŸيعاد ‘ هدي خ Òالعباد ل إ
ا÷وزي وكذا تكر Ëنزيلة من مؤوسشسشة اعادة
الÎب- -ي- -ة وال- -ت- -أاه- -ي- -ل ب -ا◊راشض “ك -نت م -ن
ت -ل -خ -يصض ك -ت -اب الع -ج -از األدب -ي وال -ع-ددي
للقرآان الكر Ëللكاتب عبد الفتاح زداح.
كما ” عرضض باŸناسشبة Œربة لنزيلÚ
“كنا من –قيق ‚اح كب› ‘ Òا‹ التعليم
والتكوين اŸهني فقد اسشتطاع األول أان يحقق
امنيته باللتحاق بجامعة التعليم اŸتواصشل
حيث درسض قانون األعمال والثا Êتعلم حرفة
الزخرفة باŸؤوسشسشة العقابية با◊راشض وهو
ينوي بعد خروجه من السشجن إانششاء مؤوسشسشة
مصشغرة.

لسسÓمية
أشسرف على ألعملية ألقائد ألعام للكشسافة أ إ

حاويات جمع األلبسسة Ãناسسبة العيد
توضسع بعدة نقاط بالعاصسمة

أاع-ط-ى ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-كشش-افة اإلسشÓمية
ا÷زائ- -ري- -ة ﬁم- -د ب -وع Ó-ق أامسض األرب -ع -اء
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصش -م -ة إاشش -ارة إان -ط Ó-ق أاو¤
عمليات وضشع حاويات على مسشتوى نقاط بيع
Óلبسشة الرياضشية بالششراڤة
مؤوسشسشة خاصشة ل أ
بغرضض جمع األلبسشة اŸسشتعملة وذلك ‘
إاط -ار ت -ع -زي -ز ال -ع -م -ل ال -تضش -ام-ن-ي واÒÿي.
وخ Ó-ل اشش -راف-ه رف-ق-ة ﬁم-د ب-وعÓ-ق ع-ل-ى
إانطÓق أاول عملية جمع اÓŸبسض اŸسشتعملة
بوضشع حاويات على مسشتوى هذه اŸؤوسشسشة
اÿاصش -ة ،أاوضش -ح ﬁاف -ظ ال -كشش -اف -ة ل -ولي -ة
ا÷زائر رششيد بودينة ‘ تصشريح لـ«واج» أان
اŸب -ادرة ت -ن -درج ضش -م -ن ال -ع -م -ل ال -تضش-ام-ن-ي
والنسشا Êاÿاصض بهذه اŸناسشبات ،مÈزا أان
ال -ع-م-ل-ي-ة ت-ه-دف إا ¤ج-م-ع ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن
اÓŸبسض ح -يث سش -ي -ت -م ت -رت-ي-ب-ه-ا وتصش-ن-ي-ف-ه-ا
وت -وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى اÙت-اج Úوال-ف-ئ-ات ال-هشش-ة
واألششخاصض بدون مأاوى عﬂ Èتلف مراكز
اإليواء والطفولة اŸسشعفة.
وأابرز اŸسشؤوول الكششفي أان عملية تنصشيب
هذه ا◊اويات سشتكون على مسشتوى  5نقاط
بيع اللبسشة للمؤوسشسشة اıتصشة ‘ تسشويق
اŸارك- -ات ال- -ع -اŸي -ة اŸوزع -ة ع Èب -ل -دي -ات
ال -ع -اصش -م -ة ع -ل -ى غ-رار ب-اب ال-وادي ،ح-ي-درة
وسش -اح -ة أاودان ب -الÈي -د ب -ا÷زائ -ر ال-وسش-ط-ى
وينتظر أان تعرف العملية التضشامنية «اقبال
ك -بÒا م -ن اŸواط -ن Úال-ذي-ن ي-ت-وق-ون ل-ل-ع-م-ل
اÒÿي خ- -اصش- -ة ‘ م- -ث- -ل ه -ذه اŸن -اسش -ب -ات
الدينية التي تعكسض قيم التآازر والتضشامن».
من جهة أاخرى أاششار ا ¤أان عملية جمع
األل-بسش-ة اŸسش-ت-ع-م-ل-ة سش-ت-وسش-ع مسش-ت-ق-ب ÓعÈ
وضشع حاويات خاصشة ÷مع األلبسشة Ãقرات
أافواج الكششافة اإلسشÓمية با÷زائر العاصشمة
ويصش -ل ع-دده-ا  91ف-وج-ا كشش-ف-ي-ا ب-غ-ية جمع
كميات أاك ،ÈمÈزا أانه ل تقتصشر عملية توزيع
األلبسشة على ولية ا÷زائر العاصشمة بل تششمل
كل الوليات الداخلية والبلديات النائية .وذكر
رشش -ي -د ب -ودي -ن -ة أان -ه ” خ Ó-ل شش-ه-ر رمضش-ان

ت -خصش -يصض  31م -ط-ع-م-ا إلف-ط-ار الصش-ائ-مÚ
بالعاصشمة ما سشمح بتقد Ëأازيد من 4.000
وجبة يوميا ،وما يفوق  30.000وجبة أاسشبوعيا
بدعم من مصشالح ولية ا÷زائر واÙسشنÚ
وبإاششراف  650عضشو كششفي و متطوع مضشيفا
من جهة أاخرى أان مطاعم الفطار مفتوحة
أايضشا للرعايا السشوري Úواألفارقة فيما Œاوز
ع- -دد ال- -ق -ف -ف ال -رمضش -ان -ي -ة اŸوزع -ة ع -ل -ى
العائÓت اŸعوزة  2.000قفة .وأاششارإا ¤أانه
” تنظيم مسشابقات ‘ حفظ القرآان الكرË
وا◊ديث ال -ن -ب -وي الشش -ري -ف ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸسش -ج -د ال -ك -ب Òب -ال-ع-اصش-م-ة Ãشش-ارك-ة 400
مÎشش -ح م -ن ال -ب -ن Úب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
الششؤوون الدينية لولية ا÷زائر فضش Óعلى
توزيع  500لباسض لÓأطفال اليتامى Ãناسشبة
ح -ل -ول ع-ي-د ال-ف-ط-ر –ت شش-ع-ار «اإلب-تسش-ام-ة
للجميع» وكذا عملية ختان لفائدة  250طفل
يÎاوح سشنهم ما ب 6 - 2 Úسشنوات بالتنسشيق
مع اŸصشالح الصشحية الولئية.
وذكر بودينة أان أافواج الكششافة بالعاصشمة
سشتقوم ‘ اليوم األول والثا Êمن عيد الفطر
بزيارة دور اŸسشن Úوالطفولة اŸسشعفة بكل
من باب الزوار وسشيدي موسشى مع تخصشيصض
زيارات Ÿصشالح طب األطفال Ãسشتششفيات
مصشطفى باششا ا÷امعي ،نفيسشة حمود (بارÊ
سشابقا) ،ع Úطاية وكذا الرويبة وبÒطرارية
باألبيار.
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اÿميسس  14جوان  2018م
الموافق لـ  30رمضسان  1439هـ

متابعة لتطبيق برنامج الطاقات اŸتجددة

دورة تكوينية حول ألطاقة ألششمسشية بجامعة أŸسشيلة

دخل طلبة كلية العلوم ،بجامعة ﬁمد
ب -وضس -ي -اف ،ب -اŸسس -ي -ل-ة ‘ ت-ربصس ت-ك-وي-ن-ي ‘
›ال ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ت-خصسصس الطاقة
الشس -مسس -ي -ة ..ال -دورة ت -خّصس ط-ل-ب-ة م-اسسÎ
فيزياء يؤوطرها طاقم بيداغوجي مكون من
أاسساتذة ﬂتصس.Ú

لفائدة مواطني بلديتي بح Òالشسرقي والبÓلة بأام البواقي

تسشلي ـ ـم عق ـ ـود ملكيـ ـة لـ 162
لتششيي ـ ـ ـد سشكن ـ ـ ـات فردي ـ ـ ـة

يشس -رف ،صس -ب -اح ال -ي -وم ،وا‹ أام ال-ب-واق-ي
جمال الدين برÁي ،رفقة السسلطات اÙلية
التنفيذية واŸنتخبة ،بديوان الو’ية على
ت-وزي-ع ال-ع-ق-ود ال-ف-ردي-ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن من
’رضسية بالتحصسيصسات ا’جتماعية
القطع ا أ
لبلديتي بح Òالشسرقي والبÓلة.

اŸسضيلة :عامر ناجح
أاكد نائب مدير الجامعة للعÓقات الخارجية
الدكتور بن واضسح الهاشسمي لـ «الشسعب» ،ان
اعتماد جامعة المسسيلة تكوين ماسستر في
الطاقة الشسمسسية يعتبر من التكوينات الحديثة
على مسستوى الوطن ،وتم فيه الوصسول إالى
نتائج علمية مهمة ،من بينها إامكانية تنصسيب
األل -واح الشس -مسس -ي -ة ع -ل-ى شس-ك-ل شس-ج-رة أال-واح
شسمسسية ،وليسس كما هو معمول به في الوقت
السسابق ،مشسيرا إالى أان فريق البحث الذي
يترأاسسه الدكتور سسالمي محمد ،يسسعى في
Óلواح
الوقت الحالي إالى تنصسيب شسجرة ل أ
الشسمسسية على مسستوى الجامعة لسستعمالها
كمورد للطاقة الكهربائية.
في ذات الصسدد ،أاشسار الدكتور سسالمي محمد
مسس-ؤوول ال-ت-خ ّصس-صس ب-ال-ج-ام-ع-ة ورئ-يسس فريق
ال -ب-حث إال-ى أان ال-ج-زائ-ر وضس-عت م-خ-ط-ط-ات
قصس -ي -رة وط -وي -ل -ة ال-م-دى ل-ت-ط-وي-ر اسس-ت-غÓ-ل
الطاقة الشسمسسية ،ومن بينها إاشسراك قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الجهد.
اع- -ت- -ب- -ر ال- -دك -ت -ور ان إاشس -راك ال -م -ح -ي -ط
الق -تصس -ادي ال -خ -ارج -ي م -ع دي -وان األرصس -اد
الجوية بالمسسيلة ،ووحدة إانتاج
ال- -ج- -ن- -وب الشس- -رق- -ي لشس -رك -ة
الكهرباء والطاقات المتجددة
بعين الملح ،سساهم بشسكل كبير
ف-ي ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة والن-ف-تاح
على مشساريع أاخرى من بينها
السسعي إلبرام اتفاقيات شسراكة
م- - -ع م - -ؤوسسسس - -ات ذات صس - -ل - -ة
م-ب-اشس-رة ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ية،
مثل مؤوسسسسة «كندور» ببرج بوعريرج ،هو ما
سس -وف ي -ن-ع-كسس إاي-ج-اب-ا ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ال-ب-حث
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أام البواقي :سضكندر ◊جازي
يتم في هذا الإطار تسسليم العقود لـ  101مسستفيد
من هذه التحصسيصسات الجتماعية ببلدية بحير
الشس- -رق- -ي ،اإل- -ى ج- -انب تسس -ل -ي -م  61ع -ق-دا اآخ-ر

لمواطنين مسستفيدين من هذا البرنامج من بلدية
ال - -بÓ- -ل- -ة .ت- -ن- -درج ع- -م- -ل- -ي- -ة اسس- -ت- -ح- -داث ه- -ذه
التحصسيصسات الجتماعية المعلنة سسنة  ،2014في
اإط -ار ال -ب -رن -ام-ج ال-ح-ك-وم-ي ال-م-خصسصس ل-ولي-ات
ال -هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا ال-ه-ادف اإل-ى ال-قضس-اء ع-ل-ى اأزم-ة
السسكن بتنويع الصسيغ واأشسكال الدعم من اجل
التكفل بطالبي السسكن.
تمنح القطع الأرضسية بعد تهيئتها كتجزئة عقارية
على عاتق الدولة للمواطن بما يمكنه من تشسييد
سس -ك-ن ف-ردي اأرضس-ي ب-دع-م م-ن ال-دول-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف
ال -عبء ع -ل -ى ب -رام -ج الصس -ي -غ السس -ك -ن -ي -ة الأخ -رى
والمسساهمة بهذا الشسكل في القضساء على الأزمة.

..توزيع  30سشكنا تسشاهميا Ÿنتسشبي أألمن ألوطني بخنششلة

العلمي ،الذي يشسهد أافاقا واعدة من خÓل
بحوث نهاية التخرج لطلبة ماسستر فيزياء في
الطاقة والطاقات المتجددة بمرافقة بحوث
األسساتذة و طلبة الدكتوراه ،من خÓل مشساريع
ال-ب-حث ف-ي م-ج-ال ال-ط-اق-ات ال-م-ت-جددة التي
تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ب-ه-دف ال-مسس-اه-م-ة ف-ي ب-رامج
ت- -ط- -وي -ر ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة
بالقطر الجزائري.
وم -ا ع -زز ف -ت -ح ال -ت -ك -وي -ن ف-ي
مجال الطاقة الشسمسسية وفتح
ال-ب-اب ع-ل-ى مصس-راع-ي-ه ل-ط-ل-بة
الفيزياء،يقول الدكتور بلواضسح
ال - -ه- -اشس- -م- -ي ه- -و ال- -مسس- -اح- -ة
الشساسسعة التي تمتلكها الجزائر
وال-ع-وام-ل ال-م-ن-اخية المشسجعة
لسستغÓل الطاقة الشسمسسية ،خاصسة وان معدل
ك-م-ي-ة ال-ط-اق-ة السس-اق-ط-ة ي-وم-ي-ا على مسساحة

قدرها واحد متر مربع في حدود  5كيلو واط
سساعي ،مضسيفا في حديثه لـ «الشسعب» أان مدة
التشسميسس سسنويا في مناطق الهضساب العليا
تفوق  2000سساعة وتصسل إالى  3900سساعة في
المناطق الصسحراوية.
ف- -م- -ن خÓ- -ل دراسس -ات ال -وك -ال -ة ال -فضس -ائ -ي -ة
األلمانية ،بحسسب المتحدث ،فإانها بينت أان
الجزائر تحوز ما يقارب  713.9تيرا وات في
السسنة وتخصس التطبيقات الكهرو ضسوئية (أاي
ت -ح -وي -ل ضس -وء الشس -مسس إال -ى ك -ه-رب-اء) .خ-ت-م
بلواضسح كÓمه مشسيدا بجملة من التطورات
في المجال العلمي التي شسهدتها الجامعة،
ب -م -ج -م -وع -ة م -ن الخ -ت-راع-ات ال-ع-ل-م-ي-ة ف-ي
م -ج-الت ع-دي-دة واف-ق ع-ل-ي-ه-ا وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ،خÓل
زيارته ،بحر األسسبوع الماضسي للجامعة ،والتي
ه- -ي اآلن ف- -ي ط- -ور ال- -حصس- -ول ع- -ل- -ى ب- -راءة
الختراع من الهيئات المعنية.

اتخذت مصسالح أامن ولية الوادي ،بمناسسبة عيد
الفطر ،جملة من التدابير ،و اإلجراءات األمنية
التي تهدف لتأامين المواطنين و الممتلكات .حيث
تم وضسع اسستراتيجية أامنية خاصسة ،و تسسخير جميع
ال -وسس-ائ-ل ال-بشس-ري-ة ،وال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة ب-ه-دف ضس-م-ان
تغطية أامنية شساملة.
تكمن هذه الخطة في اتخاذ وضسعيات ثابتة ،و
دوري- -ات راك- -ب -ة ،و راج -ل -ة لسس -ي -م -ا ب -األسس -واق ،و
ال-م-راك-ز ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي تشس-ه-د ح-رك-ي-ة ك-بيرة من

طرف المواطنين خÓل هذه الفترة ،مع إاقامة
نقاط مراقبة ،و حواجز ثابتة ،و أاخرى متحركة
ب- - - - -م- - - - -خ- - - - -ت- - - - -ل - - - -ف األح - - - -ي - - - -اء و الشس - - - -وارع.
ك -م -ا ت -م ب-رم-ج-ة ع-م-ل-ي-ات شس-رط-ي-ة ،و م-داه-م-ات
للنقاط السسوداء بالمدينة  ،و عبر مختلف أامن
ال -دوائ -ر ،وال -قضس -اء ع-ل-ى ال-ت-ج-ارة غ-ي-ر الشس-رع-ي-ة
ل -ب-عضس السس-ل-ع ال-ت-ي تشس-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى األط-ف-ال،
كاأللعاب النارية ،والمفرقعات ،إالى جانب تكثيف
الدوريات الراكبة ،و الراجلة بمختلف األحياء ،مع

تعيين فرق مختصسة ألي طارئ على مدار السساعة
لÓ-سس-ت-ج-اب-ة ل-ن-داءات ال-م-واط-ن-ي-ن ع-ب-ر ال-خ-طوط
ال-خضس-راء ( ،)1548،104و رق- -م ال -ن -ج -دة  ،17ب-غ-ية
تقديم المسساعدة خصسوصسا في حالة الطوارئ التي
تسستدعي التدخل السسريع.

وضس -عت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة ب -ج -اي -ة ج -م-ل-ة م-ن
’جراءات ضسمن ﬂطط أامني ووقائي،
التداب Òوا إ
’ق-ال-ي-م ا◊ضس-ري-ة ب-ال-و’ي-ة،
ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة ا أ
وه -ذا –سس -ب -ا ◊ل -ول ع -ي -د ال -ف -ط-ر اŸب-ارك ،وذلك
’م -ن وال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-وادث اŸرور
ب -ه -دف ضس -م -ان ا أ
وضس- -م- -ان ا’نسس- -ي- -اب- -ي- -ة اŸروري -ة ،م -ن خ Ó-ل نشس -ر
ال -دوري-ات ال-راك-ب-ة وال-راج-ل-ة داخ-ل اŸن-اط-ق ال-ت-ي
تشسهد كثافة ‘ ا◊ركة اŸرورية.
لم -ن م-ن وراء ه-ذه ال-خ-ط-وة،
تسس -ع -ى مصس -ال -ح ا أ
حسسب مصس -در مسس -ؤوول ،إال -ى م -واصس -ل -ة ح -م -اي -ة
لشسخاصس والممتلكات وتأامين المحيط الذي
ا أ
يتواجد فيه المواطنون من أاماكن عمومية ،وكذا
توفير جو من الطمأانينة والسسكينة العمومية ،كما
تدعو كافة المواطنين إالى ضسرورة احترام قواعد

لتمام فرحة العيد ،ومن أابرز
السسÓمة المرورية إ
لماكن محطات نقل المسسافرين البرية،
هذه ا أ
لج-رة،
السس -كك ال-ح-دي-دي-ة ،وم-واق-ف سس-ي-ارات ا أ
ال -ت -ي ت -ع -رف ت -واف -دا م -ن ط -رف ال -م -واط-ن-ي-ن،
لÓلتحاق بأاهاليهم في شستى ربوع الوطن.
كما تم تجنيد أافراد الشسرطة لتأامين مراكز
البريد وكذا المؤوسسسسات العمومية ،التي تعرف
إاقبال كبيرا في هذه الفترة ،وكذا نشسر أافراد
لمن حول المقابر والمسساجد أايام العيد مع
ا أ
تكثيف الدوريات المتنقلة ،وفي نفسس السسياق تم
ت-ع-ي-ي-ن ف-رق أام-ن-ي-ة ت-ع-م-ل ب-ال-ت-نسس-ي-ق وال-ج-ه-ات
لل-عاب
ال-م-خ-تصس-ة ،ل-ق-م-ع ظ-اه-رة ب-ي-ع واق-ت-ن-اء ا أ
النارية والمفرقعات على الطرقات والسساحات،
وفي المحÓت واتخاذ التدابير القانونية الÓزمة

خصسصست مصسالح الشسرطة بولية الشسلف تشسكيÓ
أام -ن -ي-ا م-ت-ك-ام Ó-لضس-م-ان سس-ي-ول-ة وسس-ه-ول-ة ت-ح-رك
المواطنين خÓل يومي عيد الفطر المبارك عبر
كافة تراب الولية خاصسة األماكن الحسساسسة التي
تعرفا إاقبال كبيرا في مثل هذه المناسسبة.
وبنظر محافظ الشسرطة شسريف عنقود المكلف
بخلية اإلعÓم على مسستوى مديرية األمن الولئي
إال -ى ت-خصس-يصس ه-ذا ال-تشس-ك-ي-ل األم-ن-ي ال-ذي أاع-ده
المدير الولئي لجهاز الشسرطة بالشسلف يهدف إالى
ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-ل-م-ناطق والمحاور التي تعرف
إاقبال كبيرا خÓل أايام العيد كالمسساحات العمومية
وال -ح -دائ -ق وأام -اك -ن ال -ع-ب-ادة والشس-وارع وال-م-ق-اب-ر
ووسس -ط ال -م -دن ال -ت -ي ت-ع-رف ج-م-وع-ا غ-ف-ي-رة م-ن
المواطنين والعائÓت.
من جانب آاخر ،ثبتت عدة فرق أامنية على مسستوى
محاور الطرقات مداخل المدن ومخارجها وهذا
تسسهي Óللحركة المرورية وضسمان أايام عيد بدون
حوادث مرور تذكر .وبهذه المناسسبة جندت كل

الوسسائل المادية من مركبات وتجهيزات لتحسسين
ال- -خ- -دم- -ات ف- -ي أاداء ه- -ذا ال- -واجب ،ي- -ق- -ول ذات
المحافظ.

Œنيد الطلبة
‘ البحث
العلمي لكسسب
الرهان

تدأب Òأأمنية لتأام Úيومي عيد ألفطر بالوأدي

الوادي :قديري مصضباح

ﬂطط أأمني لتوف Òأألمن وألسشكينة Ÿوأطني بجاية
بحقهم.
يضس ّ-م ال-م-خ-ط-ط ت-ك-ي-ي-ف وت-دع-ي-م ال-تشس-ك-يÓ-ت
الموضسوعة في الخدمة وتعزيزها ،إالى جانب
تدعيم التدابير الوقائية والردعية لي Óونهارا،
خÓ-ل ي-وم-ي ال-ع-ي-د ،وذلك ح-رصس-ا ع-ل-ى ت-ق-دي-م
خ -دم -ة ع -م -وم -ي -ة ذات ن -وع -ي -ة لصس -ال -ح ج-م-ي-ع
المواطنين ،حيث توضسع تشسكيÓت وقائية من
دوريات راجلة ومتنقلة ،في المناطق التي تعرف
ت -واف -دا ك -ب -ي -را ،خ Ó-ل ي -وم-ي ال-ع-ي-د ،وال-ت-ك-ف-ل
ال-م-ب-اشس-ر ب-انشس-غ-الت ال-م-واط-ن-ي-ن ،ذات ال-طابع
الوقائي ،وتوجيههم وتقديم يد المسساعدة لهم.

بجاية :بن النوي توهامي

..وتششكيل أمني لضشمان سشهولة –رك أŸوأطن Úبالششلف
...و ﬂطط صسحي
للمناوبة الطبية باŸؤوسسسسات
الصسحية

كشسفت مصسالح المديرية الصسحية بولية الشسلف عن
م -خ -ط-ط خ-اصس ب-ال-م-ن-اوب-ة ال-ط-ب-ي-ة خÓ-ل ع-ي-د
الفطر المبارك للتكفل بالحالت المرضسية العادية
واإلسستعجالية عبر المؤوسسسسات اإلسستشسفائية ذات
التغطية الواسسعة.
بحسسب تصسريح المدير الولئي مسسعود قلفن لـ
«الشسعب» ،فإان المخطط وضسع في حالة إاسستباقية
ألي طارئ بكل المؤوسسسسات اإلسستشسفائية خاصسة
تلك التي وضسعت لتنفيذ المناوبة بشسكل مسستمر
ودائم لضسمان التكفل الطبي خاصسة في الوضسعيات

المسستعجلة التي تتطلب تدخ Óفوريا ،يقول ذات
المسسؤوول الولئي عن قطاع الصسحة.
علمنا من ذات المدير أان ضسبط رزنامة المناوبة
ال -ط -ب -ي -ة مسس ال -ج -راح -ة ال -ع -ام -ة وطب األط-ف-ال
وال -نسس -اء وج -راح -ة ال-ع-ظ-ام واألم-راضس ال-ج-ل-دي-ة
وبعضس التخصسصسات التي وضسعناها تحت الخدمة
تصسرف المرضسى رغم قلة عدد المختصسين بالقطاع
الصس-ح-ي ال-م-وج-ود ب-ح-وزة ال-مصس-ال-ح اإلسس-تشسفائية
ب -ال -ولي -ة ك -مسس -تشس-ف-ى األخ-وات ب-اج ومسس-تشس-ف-ى
الشسرفة وتنسس والصسبحة ،معتبرا التنسسيق بين هذه
المؤوسسسسات سسيكفل بتغطية جيدة ،معتبرا تطبيق
اإلج-راءات ال-خ-اصس-ة ب-ال-ه-ي-اك-ل الصس-ح-ي-ة األخ-رى
كالعيادات والمسستشسفيات الصسغيرة كعين مران وواد
الفضسة من شسأانها ضسمان المناوبة نهارا ولي.Ó
يقول ذات المتحدث.

الشضلف :و.ي  .أاعرايبي

اسس-ت-ك-م-ال ل-ع-م-لية تسسليم  50أال-ف مسس-ك-ن-ا م-ن
م -خ -ت-ل-ف الصس-ي-غ ع-ب-ر ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي ،ح-ل ل-ي-ل-ة
ال-ثÓ-ث-اء إال-ى األرب-ع-اء ال-م-ف-تشس ال-ج-ه-وي ل-لشسرطة
مراقب الشسرطة مصسطفى بن عيني ،بولية خنشسلة،
Óمن الوطني ،حيث اشسرف
ممث Óللمدير العام ل أ
رف-ق-ة السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ع-ل-ى توزيع  30مسسكنا
اجتماعيا تسساهميا لمنتسسبي الشسرطة.
تمت عملية تسسليم المفاتيح ومقررات السستفادة
بموقع المشسروع المنتهية األشسغال به بنسسبة ٪ 100
بالقطب العمراني الجديد «الشسهيد مصسطفى بن
بولعيد» بعاصسمة الولية ،وذلك بحضسور والي ولية
ال -ولي -ة وم -م -ث -ل -ي م -خ -ت-ل-ف السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وال-م-ج-تمع المدني والمسستفيدين رفقة
عائÓتهم .تندرج السسكنات الموزعة ضسمن إاطار
Óمن الوطني ،الرامي إالى
برنامج المديرية العامة ل أ
التكفل بالجانب الجتماعي لمسستخدمي األمن

ال-وط-ن-ي ،ال-م-ت-ق-اع-دي-ن م-ن-ه-م وذوي ال-ح-ق-وق ف-ي
مجال السسكن.
ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ت-ك-ري-م م-دراء السس-ك-ن ،دي-وان
ال-ت-رق-ي-ة وال-تسس-ي-ي-ر ال-ع-ق-اري ل-ولي-ة خنشسلة شسركة
توزيع الكهرباء والغاز من طرف الشسرطة عرفانا
ل -ه -م ب -ال -م -ج -ه -ودات ال -م -ب -ذول-ة ف-ي إاط-ار إان-ج-اح
ال-مشس-روع ال-م-وزع والسس-ه-ر ع-ل-ى إات-م-ام-ه وتسس-ل-ي-مه
للمسستفيدين منه.
من جهتهم ،عبر المسستفيدون من هذه السسكنات
الجتماعية التسساهمية بالقطب العمراني الجديد،
عن فرحتهم و اعتزازهم بانتمائهم إالى جهاز األمن
الوطني ،مثمنين كل ما تقوم به وصسايتهم على تلبية
احتياجات منتسسبي السسلك الشسرطي.

خنشضلة  :سضكندر ◊جازي

مبادرة إانسسانية لقيت ا’سستحسسان

بششار تتضشامن مع عائÓت ششهدأء ألطائرة ألعسشكرية
سسعيا منه ’دخال الفرحة والسسرور إا¤
ع -ائ -ل -ة الشس -ه -ي -د ب -ن ي -ع -يشس ال -ط -يب ،أاح-د
ضس -ح -اي-ا ال-ط-ائ-رة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي سس-ق-طت
ب- -ب- -وف- -اريك ،ق -ام وا‹ بشس -ار رف -ق -ة رئ -يسس
اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ب-زي-ارة تضس-ام-ن-ية
’بناء الشسهيد ببشسار ا÷ديد.
أ
قدم الوالي مبلغا ماليا وهدايا ألبناء الشسهيد الذين
غ- -م- -رت- -ه- -م ال -ف -رح -ة والسس -رور ب -ه -ذه الل -ت -ف -ات -ة
التضسامنية ،خاصسة وأانها جاءت مناسسبة لليلة القدر

المباركة وعيد الفطر.
نشسير الى أان السسلطات المحلية للولية لم تدخر
أاي جهد في مواسساة ومسساعدة جميع العائÓت
التي فقدت احد أابنائها في الفاجعة التي أاصسابت
األم-ة ال-ج-زائ-ري-ة اث-ر سس-ق-وط ال-ط-ائ-رة ال-عسسكرية
ببوفاريك يوم  11افريل .2018

بشضـار :دحمان جمال

اقتنتها مديرية النشساط ا’جتماعي Ãعية ﬁسسنÚ

لطفال تيبازة
أأك Ìمن  1000كسشوة عيد أ

اسس -ت -ف -اد أاك Ìم -ن  1000ط-ف-ل م-ن أاب-ن-اء
ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة ب-ت-ي-ب-ازة م-ن أال-بسسة العيد
ال - -ت - -ي وف - -رت - -ه - -ا ل - -ه - -م مصس - -ال- -ح ال- -نشس- -اط
ا’ج- -ت- -م -اع -ي ،ب -ال -و’ي -ة ،ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ﬁسس -ن Úب -ح -يث أاق -دمت اÓÿي-ا ا÷واري-ة
’رب- -ع ال- -ت- -اب- -ع -ة ل -ل -م -دي -ري -ة ،ي -وم أامسس،
ا أ
توزيعها على ﬁتاجيها.
بحسسب مصسدر من مديرية النشساط الجتماعي لـ
«الشسعب» ،فإانّ األلبسسة الموزعة تشسمل حصسة 817
كسسوة إاقتنتها ذات المصسالح بمعية  300كسسوة أاخرى
اقتناها محسسنون من مختلف جهات الولية .وقد
أاق -دمت ال -خ Ó-ي -ا ال-ج-واري-ة األرب-ع ب-ال-ولي-ة ع-ل-ى
توزيعها ،منذ أاول أامسس ،على محتاجيها والذين
ي -ن -درج ضس -م -ن -ه -م أاب-ن-اء ع-ائÓ-ت ضس-ح-اي-ا سس-ق-وط
الطائرة العسسكرية ببوفارك مؤوخرا  .بلغت قيمة
األل -بسس -ة ال -م -ق -ت -ن -اة م -ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-نشس-اط
الج-ت-ماعي  3م Ó-ي -ي-ن و نصس-ف م-ل-ي-ون دي-ن-ار تّ-م
اقتطاعها من الصسندوق الخاصس بالتضسامن الوطني
و من ميزانية التسسيير الخاصسة بالمديرية .
مع الشسارة الى كون توزيع كسسوة العيد على أابناء
العائÓت المعوزة أاصسبح يشسكل عادة يتم تقليدها
كلّ سسنة لدى مصسالح النشساط النشساط الجتماعي،
بحيث تندرج هذه العملية ضسمن البرنامج العام
للتضسامن والذي يضسم القفة الرمضسانية.

 ...ألفا ششرطي لتأام Úيومي ألعيد
جّندت مصسالح األمن الولئي بتيبازة  2000شسرطي
من مختلف الرتب و في مجمل المناطق الحضسرية
لغرضس تأامين األشسخاصس و الممتلكات ،خÓل يومي
العيد ،مع المسساهمة الميدانية في تسسهيل حركة
المرور لسسيما بالمناطق الحسساسسة.
بحسسب مصسادر من األمن الولئي لـ «الشسعب» ،فإاّن
مصس-ال-ح الشس-رط-ة سس-ط-رت م-خ-ط-ط-ا م-حكما بهذه
ال-م-ن-اسس-ب-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-واج-د ال-م-ي-دان-ي المكثف
لعناصسر األمن بالزيين الرسسمي و المدني مع وضسع
تشسكيÓت أانية بالمحاور واألماكن الواقعة باقليم
الختصساصس و مضساعفة نقاط المراقبة والتفتيشس،
ك-م-ا ي-تضس-م-ن ال-م-خ-ط-ط أايضس-ا ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات
ال -راج-ل-ة وال-راك-ب-ة وت-دع-ي-م ال-دوري-ات وال-ح-واج-ز
ب -ق -وات اضس -اف -ي -ة ل-غ-رضس ضس-م-ان سس-ي-ول-ة م-روري-ة
مريحة مع التدخل الفوري لفك الختناقات عند
القتضساء ،اضسافة الى تسسخير قوة أامنية لضسمان
ت -غ -ط -ي -ة أام -ن -ي -ة ف -ع -ال -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-مسس-اج-د
واألسسواق و المقابر والسساحات العمومية.

تيبازة :عÓء ملزي

تسسخ 1805 Òتاجر ومتعامل اقتصسادي للمناوبة يومي العيد

مديرية ألتجارة بالبويرة تتّوعد أıالف Úباإجرأءأت ردعية

تحسسبا لعيد الفطر ولتمكين المواطنين من
اق- -ت -ن -اء ال -ح -اج -ي -ات الضس -روري -ة ،ات -خ -ذت
مديرية التجارة كل الإجراءات الÓزمة و
ذلك ب- -تسس- -خ- -ي -ر  1805ت -اج -ر و م -ت -ع -ام-ل
اق -تصس -ادي ل -ه نشس-اط ذو صس-ل-ة م-ب-اشس-رة م-ع
ال- -مسس- -ت -ه -لك م -ث -ل وح -دات اإن -ت -اج ال -م -ي -اه
والمطاحن لضسمان المداومة..
ولإنجاح العملية وضسعت المديرية رزنامة
م -ح -ك -م -ة ح -يث وزع ف-ي-ه-ا ال-ت-ج-ار لضس-م-ان
المناوبة على مدار ثÓثة اأيام بالنسسبة لليوم
الأول سسخر  749تاجر ومتعامل اقتصسادي،
اليوم الثاني  720في اليوم الثاني و 800
خÓل اليوم الثالث ونجد  193مخبزة و 394
تاجر للمواد الغذائية موزعين عبر مختلف

بلديات الولية .وللوقوف على مدى تنفيذ
التسسخيرات التي تم تسسليمها للمعنيين ،تم
تجنيد  38فرقة مكونة من  76عونا للسسهر
على مدى احترام الرزنامة في الميدان.
شس- -ددت م- -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ع -ل -ى اح -ت -رام
الإجراءات التي اتخذت للسسهر على تمكين
ال -م -واط -ن م -ن قضس -اء اي -ام ال -ع -ي -د ف -ي ك -ل
اأرياحية وتوفير له كل حاجياته.
في نفسس السسياق ،هددت المخالفين باتخاذ
اإج -راءات ردع -ي -ة ضس -ده -م وذلك ب -تسس -ل-ي-ط
غرامة مالية تصسل اإلى  200األف دج مع غلق
المحل مدة شسهر.

البويرة :ع .نايت رمضضان
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« الشصعب» ترصصد واقع دار اŸسصن Úبباب الزوار

إاكتظـ ـ ـ ـ ـاظ يعك ـ ـ ـ ـسض صسـ ـ ـ ـور اŸأاسس ـ ـ ـ ـاة وجحـ ـ ـ ـود األبنـ ـ ـ ـ ـاء

حكايات تختصصر العمر والتسصامح صصفة ’ تنتهي بالتقادم
نشصاطات لكسصر الوحدة والشصوق ‘ منحى تصصاعدي
 ⁄يجدوا أامامهم بعد نكران فلذات أاكبادهم سصوى الّلجوء إا ¤دار اŸسصن Úأاو «قصصر العجزة» ل“Òوا ب Úأاحضصان جدرانه التي آاوتهم
سصنوات عاشصوا فيها على أامل رؤوية أابنائهم الناكرين لكل التضصحيات لينتهي بهم اŸطاف ب Úجدرانه ،وذلك إاما إارضصاء أاو رضصوخا Ÿطالب
’يام التي طاوعتهم وشصجعتهم على زّج
زوجة أاوغريزة عابرة والعجب أان أاغلب ا◊ا’ت اŸوجودة كانت بسصبب جÈوت الزوجة أاو عبء ا أ
’يام ،وهي حا’ت لنكران ا÷ميل رصصدتها «الشصعب» بأا.⁄
بأاوليائهم ‘ دار اŸسصن Úدون رحمة أاو رأافة بتعب ا أ

»côJ øH IódÉN: ´Ó£à°SG

سسمحت مأأدبة الإفطأر التي تقأسسمنأهأ مع الأشسخأصص المسسنين ببلدية بأب
الزوار التي تأأوي اأزيد من  180م ّسسن اأن نتقأسسم معهم حكأيأتهم ومأ زادنأ
فضسول دموعأ اأذرفهأ الكثير من المسسنين في اأول سسوؤال« :هل لديك اأولد» هي
سسأعأت قليلة قضسينأهأ بألدار ،اإل اأن حكأيأتهم جعلتنأ نجوب اأمأكن عديدة
من العأصسمة ،هي حكأيأت تختلف بين ظلم البن اإلى قسسأوة الحيأة فغيأب
الدفء العأئلي ،هي اأسسبأب عديدة ومتعددة غير اأن النتيجة في النهأية الإيواء
في دار المسسنين بعيدا عن دفء العأئلة.
كأنت عقأرب السسأعة تشسير اإلى السسأبعة مسسأًء ،عندمأ توجهنأ اإلى دار المسسنين
ببأب الزوار ،لنعيشص سسأعأت قليلة رفقة الآبأء الذين اأفنوا حيأتهم في سسبيل
عيشص اأبنأئهم ،دخلنأ المركز كأنت موائد الإفطأر موجودة كل جألسص في
طأولته بمÓمح حزينة وشسرود ل يفهمه اإل من عأيشسهم المعأنأة،معأنأة البعد
ع -ن ال -دفء ال -ع -أئ -ل-ي وال-ح-رم-أن م-ن اأب-ن-أئ-ه-م لسس-ن-وات ،ه-ي ت-ع-أب-ي-ر ح-زي-ن-ة
اسستطأعت اأن تكشسف مرارة البعد في دموع تنزل لمجرد النظر اأو الحديث عن
الظلم والوحدة القأتلة التي يعيشسونهأ ،هي اأسسئلة كثيرة راودتنأ لمجرد دخول
الدار غير اأن السسوؤال الذي يطرح في كل مرة كيف وصسلتم اإلى الدار واأين
ذويكم لنقف عند اإجأبأت محيرة ل تعكسص تمأمأ بر الوالدين الذي قأل عليه
ح َسسأًنأ».
الله تعألىَ« :وَق َضسى َرtب َ
ك َاأsل َتْعُبُدوا اإِsل اإِsيأهُ َوِبأْلَوالَِدْيِن اإِ ْ
عأشست «الشسعب» رفقة نزلء دار المسسنين حكأيأتهم بأختÓف تفأصسيلهأ،
تقأسسمت اأسسبأبهأ التي تقف غألبأ بين جفأء الأبنأء وتسسلط زوجة البن،
حكأيأت اأثرت فينأ دموعهم التي تذيب الحجر وفي المقأبل الأبنأء غأئبين،
رغم كل الأسسبأب لزال اأغلبهم ينتظر زيأرة من الإبن ،قتلهم الشسوق والحنين
اإل اأن البن القأسسي النأكر لحيأة كأملة من التعب والشسقأء ليزال غأئبأ عن
اأحضسأن الأبوين ورغم مرارة العيشص بعيدا عن العأئلة ،اإل اأن التسسأمح شسعأرهم
واأمل اللقأء حلمهم.

ترفضض اأخته اإسستقباله ‘ منزلها فيلجاأ اإ ¤دار العجزة

تجربة مليئة بألمعأنأة هي لعمي مجيد ،ابن اأول مأي بألعأصسمة ،وجدنأه بين
جنأح المسسنين رجأل وهو واقف والحسسرة والحزن يمÓأ قلبه ينظر اإلى المأرة
القأدمين لأجل اإقأمة حفل الختأن الذي نظمته الوزيرة بتعأبير غريبة جعلتنأ
نتقدم منه للحديث معه ،اأين وجدنأ عمي مجيد يخفي مرارة وحسسرة كبيرة
في قلبه سسببهأ غيأب الأولد وعدم الزواج المبكر ورفضص الأخت الوحيدة
احتضسأنه في بيتهأ رغم تبريراته الغريبة كي يقنع نفسسه اأن هذا هو المكأن
كيف ل وعيون عمي مجيد تغمرهأ الدموع دون توجيه السسوؤال كيف ل وهو
واقف يحأدث نفسسه اإلى اأن سسأألنأه فبداأ يفضسفضص ،عمأ بداخله من اأسسى بعد

مأ حرم من الدفء العأئلي ،بسسبب
عدم الزواج وموت الوالدين ورفضص
الأخت ال -وح -ي -دة اح -تضس-أن-ه ت-حت
سسقف منزلهأ الذي يبدو انه ل يسسع
لعمي مجيد  ...هي حكأية شسيقة
وحزينة ت ّضسم اإلى سسلسسلة القصسصص
ال- -م- -وؤث- -رة ال- -ت- -ي ي- -ع- -يشس- -ه -أ ال -ي -وم
الأشس - -خ - -أصص ب - -دون م - -أأوى وم- -ن ل
يملكون عأئلة في دار المسسنين ببأب
الزوار التي تضسم اأكثر من  188نزيل
تتراوح اأعمأرهم بين الـ  40و 85سسنة من
م -خ -ت -ل -ف ال -ف -ئ -أت :م -ك -ف -وف -ي -ن م-ع-أق-ي-ن
واأصس-ح-أب اأم-راضص ع-ق-ل-ي-ة واآخ-ري-ن ي-ت-م-تعون
بصسحة كأملة.

قسست عليه ا◊ياة فبحث عن ا◊ماية ‘ دار اŸسسنÚ
اإقتربنأ من اأحد المسسنين وجدنأه جألسسأ بمفرده في سسأحة الدار ،وبمجرد اأن
جلسسنأ بجأنبه انتأبه الفرح الممزوج بألشستيأق لمن يزوره ويوؤنسص وحدته
القأتلة حتى ولو لم يكن من عأئلته هو عمي «محمد» الذي فرح برفقتنأ رغبة
منه في اأن يفضسفضص لنأ عمأ بداخله من اأسسرار خفية مليئة بألذكريأت
الحزينة ،تبداأ قصسة عمي محمد اإبن منطقة الحراشص عندمأ توفي اأبواه في
عمر كبير وبعد وفأة زوجته التي تزوجهأ في سسن متأأخرة دخل هذا المسسن في
دوامة من الحزن جعلته يجوب الشسوارع دون علم بمأ يجري حوله لينتهي به
المطأف في دار المسسنين ببأب الزوار ،رغم محأولته العديدة الوقوف ،اإل اأن
عثرات الحيأة وصسعوبأتهأ جعلته يسستنجد بألدار ،بدل التجّول في الشسأرع ،هي
كلمأت كأن يقولهأ عمي محمد صسأحب الوجه البشسوشص والمÓمح الحزينة
«حتى الزوجة توفيت لم يبق لي اأحد سسوى الدار ومن يزور الدار» الزيأرة
بألنسسبة له كألفرحة التي لم يعشسهأ عمي محمد منذ فقدان عأئلته».

عازبات يحتم Úبدار العجزة بسسبب غياب ماأوى
تعتبر دار المسسنين قبلة للعأزبأت كبيرات السسن والمطلقأت والأرامل في ظل
غيأب مأأوى لهن خأصسة وان الكثير منهن لم يسسعفهن الحظ في الزواج ليجدن
اأنفسسهن بعد فقدان الأبوين تحت اأسسقف الدار يحتمين فيهأ ويعشسن اأحزانهن

بين جدرانهأ ،هي حألة السسيدة «نأدية» صسأحبة  73عأمأ التي
لم يسسعفهأ الحظ في تكوين اأسسرة ،اأين وجدت نفسسهأ في ظل
غيأب الدفء الأسسري والعأئلة في دار المسسنين لتحتمي بهأ
بدل الشسأرع ،هي حأل الكثير من النسسوة العأزبأت ،الأرامل،
والمطلقأت التي رمى بهن اأزواجن في دار المسسنين بعد مرضسهن
وتحويل الملكية بأسسمه لينتهي بهن الحأل في دار العجزة دون
زي-أرة ل-ي-ح-أول-ن كسس-ر ال-م-ل-ل وال-روت-ي-ن ب-أل-خ-ي-أطة وممأرسسة مختلف
النشسأطأت عّلهأ تنسسيهن مرارة الفراق.
هي معأنأة الأشسخأصص الذين غدرت بهم الحيأة بعد اأن اأهملهم اأبنأوؤهم اأو
اأقأربهم بسسبب مرضسهم اأو كبر سسنهم ،وهم مسسنون تختلف حكأيأتهم ،ولكنهم
يحملون معأنأة واحدة تخفي الحزن والشستيأق اإلى زيأرة اأحد الأقأرب الذين
تخلوا عنهم دون مبرر سسوى اأنهم لم يعودوا قأدرين على تلبية حأجيأتهم ،ليجد
هوؤلء في دار المسسنين الحل لإزالة العبء الثقيل عليهم ،خأصسة المصسأبين
بألأمراضص المزمنة والمسستعصسية الذين عأدة مأ يوضسعون في الدار لعدم
التكفل بهم سسواء بحجة العمل اأو رعأية الأطفأل.

نشساطات يدوية وخرجات ميدانية لكسسر الروت Úاليومي
تقوم دور المسسنين اليوم في اإطأر توجيهأت وزارة التضسأمن الوطني الأسسرة
وقضس-أي-أ ال-م-راأة ب-ت-ن-ظ-ي-م نشس-أط-أت واح-ت-ف-ألت داخ-ل دور ال-مسس-ن-ي-ن لإدخ-أل
الفرحة عليهم وقتل الوحدة التي يعيشسونهأ بسسبب غيأب الأبنأء ،حيث اأكدت
ال-وزارة ضس-رورة اإح-ي-أء ج-م-ي-ع ال-م-ن-أسس-ب-أت والأع-ي-أد ال-دي-ن-ي-ة ،ب-ألإضس-أف-ة اإلى
خ-رج-أت م-ي-دان-ي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف ع-ن-ه-م ،ن-أهيك عن تنظيم نشسأطأت
مختلفة على غرار الخيأطة ،اأين تتفنن الكثير من الم ّسسنأت والنسسوة في
خيأطة الكثير من المÓبسص سسواء التقليدية اأوالعصسرية بألإضسأفة اإلى صسنأعأت
اأخرى من اأنأمل المسسنأت الراغبأت في نسسيأن الألم بألنشسغأل بألأشسغأل
اليدوية والحتفألت التي تنظم في كل مرة خأصسة الأعيأد الدينية ،اأين يحظى
هوؤلء بزيأرة رسسمية من طرف المسسوؤولين ،بألإضسأفة اإلى القيأم بألأضسحية
والتمتع بألجو العأئلي داخل الدار ،وهو مأ اأكدته وزيرة التضسأمن الوطني
والأسسرة ،غنية الدالية ،في تصسريحهأ الأخير « ،اإن الحكومة تسسهر على التكفل
الشسأمل بهذه الشسريحة سسواء من النأحية الصسحية اأو النفسسية».

يرضسـ ـخ ÷ـ ـÈوت زوجت ـ ـه ويضس ـ ـع أام ـ ـه بدار اŸسسنـ ـÚ
خالتي لويزة قصصتها معروفة لدى العام والخاصص،
م-ع-ان-ات-ه-ا أاكسص-ب-ت-ه-ا ن-ج-وم-ي-ة إاعÓمية كبيرة ،صصيتها
وصص-ل ك-ل و’ي-ات ال-وط-ن قّصص-ت-ه-ا ال-ح-زي-ن-ة م-ع اب-ن-ها
«شص» أاث -رت ف -ي ك -ب -ار ال -مسص -ؤوول -ي -ن ل -تصص-ب-ح خ-ال-ت-ي
«ل-وي-زة » رف-ي-ق-ة ال-ج-م-ي-ع ب-دءا م-ن الوزارة الوصصية،
ال-ك-ل تضص-ام-ن م-ع-ه-ا وك-ان ضص-د قسص-اوة ا’ب-ن وم-وق-ف
’م البالغة من العمر أازيد
الزوجة المتسصلطة وهي ا أ
من  65سصنة ،لم تكن تعرف أان من حملته  9أاشصهر رمى
ب- -ه- -ا ف- -ي دار ال- -مسص- -ن -ي -ن دون أاي رح -م -ة ،ه -ي قصص -ة
مأاسصاوية ممزوجة بالشصرود والحزن والدموع التي
ل-م ت-ف-ارق خ-ال-ت-ي ل-وي-زة ط-ي-ل-ة ح-دي-ث-ها عن قصصتها

’م ’زالت ع -ل -ى أام -ل
ف -رغ -م غ -ي -اب ضص -م -ي -ر ا’ب -ن ا أ
اللقاء.
وما اسصتقيناه من حديث خالتي لويزة أان ا’بن» شص»
’م ع -ب -ر م -خ -ت -ل -ف وسص-ائ-ل
ل -م ي -ؤوث -ر ف -ي -ه ن -داءات ا أ
’جل إاعادتها لبيتها من اجل
’عÓم تسصتنجد به أ
ا إ
العيشص ،لكن تسصلط الزوجة يقف في كل مرة أامام
ح-ل-م خ-ال-ت-ي ل-وي-زة ال-ت-ي ل-م ت-هضص-م ب-ع-د أان ن-ه-اي-ت-ها
ان -ت -هت ف -ي دار ال -ع -ج-زة ،ك-م-ا سصّ-م-ت-ه-ا ،خ-اصص-ة وأان-ه-ا
’جل تربية ابنها الذي أالقى بها في
كافحت لوحدها أ
دار المسصنين دون رحمة بقولها « :لم أاتوقع يوما أان
يتخلى عني ابني الوحيد الذي منحته كل ما أاملك من

أاجل تربيته وضصمان مسصتقبله ليطردني في النهاية
من المنزل ويضصعني في دار المسصنين «هي تفاصصيل
ت-ت-ذك-ره-ا ب-ت-ف-اصص-ي-ل-ه-ا الكاملة رغم مرور  20سصنة
عليها ،إا’ أان المعاناة والوحدة أانهكتها وقتلت فيها
حب الحياة الذي ’ يكون إا’ برؤوية ابنها «شص» حيث
ورغم كل شصيء تقول« :أاريد رؤويته لكنه يرفضص
اللقاء»  ...لتوجه رسصالة إاليه تقول فيها« :يا إابني
أان- -ا ي- -م- -اك ال- -ل -ي ول -دتك ورب -اتك وع -ي -ات ع -ل -يك
واعرف بلي منسصمحلكشص ’ دنيا و’ آاخرة وعرفت
بلي ما عنديشص ابن».

ألخميسس  14جوأن  201٨م
ألموأفق لـ  29رمضسان  1439هـ
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’وروبي تقود العملية
أاطراف داخل ا’–اد ا أ

البوليسساريو تدين ﬁاولة اللتفاف على قرار ﬁكمة العدل األوروبية
ع-ل-ى رف-ع أل-حصس-ار أل-م-غ-رب-ي أل-م-ف-روضس ع-ل-ى أل-م-ناطق ألصسحرأوية
أل-م-ح-ت-ل-ة وأل-ت-ع-ج-ي-ل ب-إاطÓ-ق سس-رأح م-ع-ت-ق-ل-ي أك-دي-م إأيزيك وألصسف
أل-طÓ-ب-ي وج-م-ي-ع أل-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ألسس-ياسسيين ألصسحرأويين في ألسسجون
ألمغربية.
وفي تناوله للعمل ألخارجي سسجّل ألمكتب إأصسرأر ألمجتمع ألدولي
على ألتشسبث بتمكين ألشسعب ألصسحرأوي من حقوقه ألمشسروعة ،مّما
ينعكسس بوضسوح في مختلف ألقرأرأت وألتوصسيات ألصسادرة عن كل
ألهيئات ألدولية وألقارية ،كما قال.
Óمانة ألوطنية للبوليسساريو طالب بالمناسسبة بالتعجيل
ألمكتب ألدأئم ل أ
ب -ت -ن -ف -ي -ذ ق -رأر م-ج-لسس أألم-ن أل-دول-ي أألخ-ي-ر ،وق-رأر ق-م-ة ألت-ح-اد
أإلفريقي ألثÓثين بالشسروع فورأ في مفاوضسات مباشسرة بين ألطرفين
ألصسحرأوي وألمغربي بحسسن نية وبدون شسروط مسسبقة لسستكمال
تصسفية ألسستعمار من آأخر مسستعمرة في إأفريقيا ،وتمكين ألشسعب
ألصسحرأوي من ممارسسة حقه غير ألقابل للتصسرف في تقرير ألمصسير
وألسستقÓل.

جولة ناجحة

’وروبي من أاجل ا’لتفاف حول قرار
’طراف داخل ا’–اد ا أ
أادانت جبهة البوليسساريو اÙاو’ت التي تقودها بعضض ا أ
’راضسي أاو
’وروبية ،مشسّددة على أان التوقيع على أاي اتفاق ب Úا’–اد ودولة ا’حتÓل اŸغربي يشسمل ا أ
ﬁكمة العدل ا أ
’نسس-اÊ
’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة ’غ-ي-ا وب-اط Ó-وان-ت-ه-اك-ا صس-ارخ-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ وال-ق-ان-ون ال-دو‹ ا إ
اŸي -اه ا إ
’وروبي.
وا أ
وذكر بيان تّوج أجتماع مكتب أألمانة ألوطنية لجبهة ألبوليسساريو أمسس
أألول ،برئاسسة ألرئيسس ألصسحرأوي أألمين ألعام للجبهة إأبرأهيم غالي،
بأان محكمة ألعدل ألوروبية حسسمت بأان ألصسحرأء ألغربية وألمملكة
ألمغربية بلدأن منفصسÓن ومتمايزأن مّما يجعل توقيع أي أتفاق بين
ألتحاد ألوروبي ودولة ألحتÓل ألمغربي يشسمل أألرأضسي أو ألمياه
أإلقليمية للصسحرأء ألغربية ألمحتلة لغيا وباط Óوأنتهاكا صسارخا
للقانون ألدولي وألقانون ألدولي أإلنسساني وألقانون أألوروبي.

وقد تناول ألجتماع تطورأت ألقضسية ألصسحرأوية دأخليا وخارجيا،
حيث سسجلت ألبوليسساريو أرتياحها إأزأء «إأنجاح مختلف ألبرأمج
وأل-م-ح-ط-ات وألسس-ت-ح-ق-اق-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة وأل-تنظيمية وألجتماعية»،
وحّيت أسستعدأد جماهير ألشسعب ألصسحرأوي في كل موأقع ألفعل
وألنضسال لمزيد ألبذل وألعطاء على درب ألكفاح من أجل ألحرية
وألسستقÓل.
وطالب بيان ألجتماع ألمجتمع ألدولي وألمنظمات ألحقوقية ألعمل

أازمة دبلوماسسية ب Úالبلدين بسسبب باخرة اŸهاجرين

وذكرت وكالة أألنباء ألصسحرأوية أّن ألجتماع كان مناسسبة لسستعرأضس
تقرير عن ألزيارة ألتي قام بها ألرئيسس أبرأهيم غالي إألى عدد من
دول جنوب ألقارة أإلفريقية ،وألتي شسكلت «مناسسبة لتجديد موأقف
ألدعم ألرأسسخة لكفاح ألشسعب ألصسحرأوي ،وتّوجت ببيانات مشستركة
ع -كسست ق -وة أل -ت -أاي -ي-د وآأف-اق أل-عÓ-ق-ات أل-م-ت-م-ي-زة ب-ي-ن أل-ج-م-ه-وري-ة
ألصسحرأوية وبلدأن هذه ألمنطقة».
كما كانت هذه ألزيارة مناسسبة للتأاكيد مجددأ على ضسرورة تقيد
أل-م-م-ل-ك-ة أل-م-غ-رب-ي-ة ب-اح-ت-رأم أل-ق-انون ألتأاسسيسسي لÓتحاد أإلفريقي،
وخ -اصس -ة أح -ت -رأم أل -ح -دود أل -م -وروث -ة غ -دأة ألسس -ت -قÓ-ل ،وب-ال-ت-ال-ي
ألنسسحاب من أألجزأء ألتي تحتلها من ألجمهورية ألصسحرأوية.
وبعد أن حيّت جبهة ألبوليسساريو جيشس ألتحرير ألشسعبي ألصسحرأوي
وأسستعدأده ألدأئم لسستكمال مهمة ألتحرير ،حّذرت بالمقابل من
مخاطر ألتسسريب «ألممنهج وألمتزأيد لمخدرأت ألمملكة ألمغربية
ومسساهمتها ألحاسسمة في دعم وتشسجيع عصسابات ألجريمة ألمنظمة
وألجماعات أإلرهابية».

وافق على رفع العقوبات اŸفروضسة على بيونغ يانغ

إايطاليا تسستدعي ال ّسسف Òالفرنسسي وترفضض النتقادات ترامب :قّمة سسنغافورة جنّبت العا ⁄كارثة نووية

أع -ل -نت وزأرة أل -خ -ارج -ي -ة ألي -ط -ال-ي-ة أمسس ،أن-ه-ا
أسستدعت ألسسفير ألفرنسسي لدى روما ،كريسستيان
م -اسس -ي -ه ،وذلك ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة تصس-ري-ح-ات رسس-م-ي-ة
صسدرت من باريسس بشسأان تعامل إأيطاليا مع قضسية
سسفينة إأنقاذ ألمهاجرين (أكوأريوسس).
وأفاد بيان صسادر عن رئاسسة ألحكومة أإليطالية،
ب- -أان أل- -تصس- -ري -ح -ات بشس -أان ألسس -ف -ي -ن -ة أإلنسس -ان -ي -ة
أكوأريوسس «ألتي تصسدر من فرنسسا تثير ألدهشسة
وإأيطاليا ل يمكنها أن تقبل بتلقي دروسس منافقة
من بلد فضسل إأشساحة ألنظر عن مشسكلة ألهجرة».
وكان رئيسس ألوزرأء ألفرنسسي إأدوأرد فيليب قد
أتهم إأيطاليا بعدم ألوفاء بالتزأماتها ألدولية بعد
أن رفضست أسستقبال أكثر من  600لجئ غير قانوني
كانوأ عالقين في ألبحر على متن سسفينة أإلغاثة
أكوأريوسس.
كما نّدد ألرئيسس ألفرنسسي إأيمانويل ماكرون قبل
ذلك بالموقف «ألمعيب وغير ألمسسؤوول للحكومة
أإلي -ط -ال -ي -ة» ب -ع -د رفضس -ه -ا أسس -ت -ق -ب -ال ألسس -ف -ي -ن-ة
أكوأريوسس.
وظّلت ألسسفينة عالقة أليام على بعد أميال من
ميناء صسقلية أإليطالي ،وقّررت إأسسبانيا في نهاية
ألمطاف أسستقبالها بعد أن رفضست إأيطاليا ومالطا
ألقيام بذلك.
ول-م تسس-ت-ب-ع-د أل-رئ-اسس-ة ألي-ط-ال-ي-ة ،إأل-غ-اء أول ق-م-ة
ث-ن-ائ-ي-ة ب-ع-د ت-ول-ي أل-ح-ك-وم-ة أإلي-ط-ال-ي-ة أل-ج-دي-دة
مقاليد ألحكم ،وألتي من ألمزمع أن تسستضسيفها
ب-اريسس ،أل-ج-م-ع-ة أل-م-ق-ب-ل ،ب-ي-ن أل-رئ-يسس ألفرنسسي
إأيمانويل ماكرون ورئيسس ألوزرأء أإليطالي جوزيبي
كونتي.
يذكر أن ألسسفينة (أكوأريوسس) أنقذت  629مهاجرأ

ع Èالعا⁄
اإلرهابّيون يفّرون من درنة
أقتحمت وحدأت تابعة للجيشس ألليبي أحد
أه-م أح-ي-اء م-دي-ن-ة درن-ة ،ورصس-دت م-ن-اظ-ي-ره
لحظة فرأر ألرهابيين وتوأريهم بعيدأ عن
أعين ألجيشس.
ÓعÓ-م أل-ح-رب-ي،
وأظ -ه -ر تسس -ج -ي -ل مصس -ور ل -إ
خيالت ألرهابيين ألذين بدوأ مثل أألشسباح
أث-ن-اء ه-روب-ه-م وت-وأري-ه-م أم-ام ت-ق-دم وحدأت
ألجيشس في أحياء درنة.

عملية لتحرير ميناء ا◊ديدة

ال-خ-وخة  :ت-مضس-ي أل-ق-وأت أل-م-وأل-ي-ة ل-ل-ح-كومة
أليمنية ألمعترف بها منذ أمسس نحو خوضس معركة
أسستعادة مدينة ألحديدة ألسسترأتيجية في غرب
ألبÓد ،على ألرغم من ألتحذيرأت من أحتمال أن
تعّرضس عملية مماثلة حياة مÓيين ألسسكان ألى
ألخطر.
وب -حسسب مصس -ادر إأع Ó-م -ي -ة ،ف -ق -د رف -عت «ق-وأت
ألمقاومة أليمنية» ألمشستركة «جاهزيتها ألقتالية
إأل-ى أل-درج-ة أل-قصس-وى أسس-ت-ع-دأدأ وت-أاه-ب-ا ل-م-ع-رك-ة

وسسط ألبحر ألمتوسسط ،وبقوأ عالقين لعدة أيام ،إأل
أن ألحكومة أإلسسبانية قررت أسستقبال ألسسفينة بعد
أن رفضست ك Óمن إأيطاليا ومالطا.
وكان ماتيو سسالفيني ،وزير ألدأخلية نائب رئيسس
ألوزرأء أليطالي ،قد قّرر إأغÓق موأنئ بÓده أمام
ألسسفينة ألمذكورة.

رفع اŸيزانية اّ ıصسصسة
أق -ت -رحت أل -م -ف -وضس -ي-ة ألوروب-ي-ة رف-ع أل-م-ي-زأن-ي-ة
أألوروبية ألمخصسصسة ألزمة ألمهاجرين نحو ثÓثة
أضسعاف.
وق-ال دي-م-ت-ريسس أف-رأم-وب-ول-وسس ،م-ف-وضس ألتحاد
أألوروبي لشسؤوون ألهجرة في بيان ،إأّن «ألتحديات
أألكبر تتطلب ألمزيد من ألموأرد ،وهذأ هو ألسسبب
ورأء أق -ت -رأح -ن -ا زي -ادة ح -ج -م أل -م -ي -زأن -ي-ة ثÓ-ث-ة
أضسعاف».
وأوضسح ألمسسؤوول أألوروبي أن ألمفوضسية تهدف
لرصسد  34,9مليار أورو في أإلطار ألمالي ألمقبل
ألذي يغطي ألفترة من  2021ألى  ،2027وذلك
ل -م -وأج -ه -ة ت -ح -دي -ات م -وج -ات أل -ه -ج-رة« ،بسس-بب
ألتحديات ألمتزأيدة في مجال ألهجرة وأألمن»،
Óطار ألسسابق بين  2014و،2020
مقابل  13مليارأ ل إ
مشسيرأ إألى أن أكثر من  60في ألمائة من هذه
أل-م-يزأنية ( 21,3م-ل-ي-ار أورو) سس-ي-ت-م ت-خصس-يصسها
لحماية ألحدود.
وي- -ن- -ب -غ -ي أن ت -وأف -ق دول ألت -ح -اد أألوروب -ي 27
باإلجماع على هذه ألقترأحات في سسياق ألموأزنة
أألوروبية ألمقبلة للفترة بين  2021و.2027
تحرير مدينة ألحديدة من قبضسة ألحوثيين أليمن».

–الف لتسسريع تشسكيل ا◊كومة

^ بغداد :أعلن زعيم ألتيار ألصسدري مقتدى
ألصسدر وألقيادي ألسسابق في ألحشسد ألشسعبي
هادي ألعامري تشسكيل أكبر كتلة في ألبرلمان
ألعرأقي بين تحالفي «سسائرون» و»ألفتح» ،في
ح -ي -ن أدل -ى رئ -يسس أل -وزرأء ح -ي -در أل -ع -ب -ادي
ب -تصس -ري -ح -ات بشس -أان ح -ادث -ة ح -رق صس-ن-ادي-ق
ألقترأع وقال إأنه يعارضس إأعادة ألنتخابات.

’م -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب
ع -اد ال -رئ -يسض ا أ
للحديث عن القمة التاريخية التي جمعته
‘ سسنغافورة بالزعيم الكوري الشسما‹ كيم
جونغ أاون ،وتوصّس ÓخÓلها إا ¤اتفاق تعهد
فيه بنزع السسÓح النووي من شسبه ا÷زيرة
ال- -ك -وري -ة ،ق -ائ  Ó-أان -ه -ا «سس -اه -مت ‘ Œن -يب
العا ⁄كارثة نووية».
وكتب ترأمب في تغريدة على تويتر إأن «ألعالم
خطا خطوة كبيرة إألى ألورأء (مبتعدأ) عن كارثة
نووية محتملة» ،وتابع «ل مزيد من عمليات إأطÓق
ألصسوأريخ أو ألتجارب ألنووية أو أألبحاث! ألرهائن
عادوأ إألى ألوطن وهم مع عائÓتهم .شسكرأ أيها
ألقائد كيم ،يومنا سسويا كان تاريخيا!».
وك -ان ت -رأمب وك -ي-م ق-د ت-وصس Ó-خÓ-ل أل-ل-ق-اء إأل-ى
أتفاق تعهدأ فيه بنزع ألسسÓح ألنووي بالكامل من
شس -ب-ه أل-ج-زي-رة أل-ك-وري-ة وت-ق-دي-م ضس-م-ان-ات أم-ن-ي-ة
أمريكية.
وه -اج -م أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي ف -ي ت -غ -ري-دة ث-ان-ي-ة
م-ن-ت-ق-دي-ه «أل-ح-اق-دي-ن» أل-ذي-ن «كانوأ يتوسسلون من
أجل ألمصسالحة وألسسÓم ويقولون رجاء ألتقيا ،ل
تذهبا إألى ألحرب .وأليوم بعد أن ألتقينا وأصسبحت
عÓقتنا عظمية بكيم جونغ أون ،فإان ألحاقدين
أنفسسهم يقولون ل يجب أن تلتقيا ،ل تلتقيا».
م-ن ج-ان-ب-ه ،سس-ارع أل-ب-ن-ت-اغ-ون ،إأل-ى ط-م-أان-ة ح-لفاء
وأشس -ن -ط-ن (خ-اصس-ة ط-وك-ي-و) ،ع-قب إأعÓ-ن ت-رأمب
وق-ف أل-ت-دري-ب-ات أل-عسس-ك-ري-ة أل-مشس-ت-رك-ة ،وأك-د أن
مسساعي ترأمب في شسبه ألجزيرة ألكورية تهدف
لبسسط أألمن وألسستقرأر.

وافق على رفع العقوبات
ذك -رت وسس -ائ -ل إأعÓ-م رسس-م-ي-ة ب-ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة،
أمسس ،إأن ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب وأفق
على رفع ألعقوبات ألمفروضسة على بيونغ يانغ،
وت-ق-دي-م ضس-م-ان-ات أم-ن-ي-ة ف-ي أل-ق-م-ة أل-ت-ي جمعته
بزعيم كوريا ألشسمالية كيم جونج أون بسسنغافورة.
وأوضسحت وكالة أألنباء ألمركزية ألكورية أن ترأمب
وعد برفع ألعقوبات على كوريا ألشسمالية بعدما
ت-ع-ه-د ب-إان-ه-اء أل-ت-دري-ب-ات أل-عسس-كرية ألمشستركة مع
كوريا ألجنوبية.

شسرح نتائج القّمة

زأر وزير ألخارجية أألمريكي ،مايك بومبيو ،كوريا
ألجنوبية في وقت متأاخر أمسس ،بعد يوم من عقد
قمة تاريخية بين ألزعيم أألعلى لكوريا ألشسمالية،
ك -ي -م ج -ون -غ أون ،وأل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي ،دون -ال -د
ترأمب.
وبعد قمته ألتاريخية مع كيم في سسنغافورة ،قال
ت-رأمب إأن-ه سس-ي-رسس-ل ب-وم-ب-ي-و إأل-ى ك-وري-ا أل-ج-ن-وبية
لشسرح نتائج ألقمة للجانب ألكوري ألجنوبي.
وسسيعقد بومبيو وكانغ أجتماعا ثنائيا وأجتماعا
ثÓ-ث-ي-ا ب-ع-د أنضس-م-ام ن-ظ-ي-ري-ه-ما ألياباني ،لطمأانة
ألحلفاء ،بعد بروز أصسوأت محذرة من ألغموضس
ألذي يكتنف نتائج ألقمة خاصسة ،ما تعلق بالنتائج
بالمناورأت ألعسسكرية.

موقف ثابت
أكد ألمتحدث باسسم أألمم ألمتحدة إأن موقف
أمين عام أألمم ألمتحدة أنطونيو غوتيريسس إأزأء
نزع أألسسلحة ألنووية في شسبه ألجزيرة ألكورية لم
يتغير.
وشس ّ-دد أل -م -ت -ح -دث ب -اسس -م غ -وت -ي -ريسس ،سس -ت -ي-ف-ان
دوجاريك ،مجددأ على أن موقف أمين عام أألمم
ألمتحدة حول نزع أألسسلحة ألنووية هو ضسرورة أن
يكون «كام Óويمكن ألتحقق منه ول رجعة فيه».
وقال ألمتحدث إأنه يمكن لكل من ألوكالة ألدولية
للطاقة ألذرية ومنظمة معاهدة ألحظر ألشسامل
ل -ل -ت -ج -ارب أل -ن -ووي -ة وم -ن -ظ-م-ات أألم-م أل-م-ت-ح-دة
أألخرى ،أن تسساعد في هذه ألعملية.

الصس Úترّحب
ح -بت ألصس -ي-ن أمسس ،ب-إاعÓ-ن أل-رئ-يسس أألم-ري-ك-ي
رّ
دون- -ال- -د ت- -رأمب ،وق- -ف أل- -م -ن -اورأت أل -عسس -ك -ري -ة
أألم -ري -ك -ي -ة م -ع ك -وري -ا أل -ج -ن -وب -ي -ة ع -قب ق -م -ت-ه
«ألتاريخية» مع زعيم كوريا ألشسمالية كيم جونغ
أون ،معتبرة أن هذأ يظهر أن أقترأح «ألتعليق
ألمزدوج» ألذي طرحته بكين «كان عمليا».

بعد نحو  80جلسسة

معتقلو «حراك الريف» يقاطعون ﬁاكمتهم ألّنها غ Òعادلة

أعلن معتقلو «حرأك ألريف» بسسجن «عكاشسة» في ألدأر ألبيضساء ،من دأخل
قفصسهم ألزجاجي أثناء أنعقاد إأحدى جلسسات محاكمتم ،مقاطعة جلسسات
محاكمتهم ألمسستمرة منذ أكثر من سسنة.
وطلب ألمعتقلون من دفاعهم أن يلتزم ألصسمت أثناء حضسور قاعة ألمحكمة،
أحتجاجا على كون محاكمتهم سسياسسية و»تفتقد ألبسسط شسروط ألعدألة».
وجاء في بÓغ صسادر عن هيئة دفاع معتقلي «حرأك ألريف» ،أن ألمعتقلين
أبلغوأ قرأرهم إألى ألمحكمة من خÓل مذكرة كتابية أعلنوأ فيها «مقاطعة
أل -م-ح-اك-م-ة ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى م-ن-ه-ا م-ن ج-لسس-ات».وحسسب ن-فسس أل-بÓ-غ ،ف-إان ق-رأر
ألمقاطعة جاء «تعبيرأ منهم عن أحتجاجهم عن مسسارها وما شسابها من

إأخÓلت أفرغتها من قيم ألمحاكمة ألعادلة ،وألتي وقف ألدفاع عنها وسسجلها
في حينه».
وأع-ل-ن أل-م-ع-ت-ق-ل-ون ع-ن تشسّ-ب-ث-ه-م ب-ب-رأءت-ه-م ،وط-ال-ب-وأ ب-الفرأج ألفوري عنهم،
جهوأ ألندأء ألى هيئة دفاعهم من أجل عدم ألمرأفعة ،ومشسيدين بتفانيهم
وو ّ
في ألدفاع عنهم ،وفيما بذلوه من مجهودأت جبارة.
من جهتها قررت هيئة دفاع ألمعتقلين ألقضسائية ألسستمرأر في مؤوأزرة جميع
ألمتهمين ،وموأصسلة ألحضسور لباقي أطوأر ألمحاكمة في صسمت.
ويتابع معتقلو «حرأك ألريف» ألبالغ عددهم  49متهما في حالة أعتقال منذ
أكثر من سسنة ،شسهدت محاكمتهم أطوأر عديدة وتعدى عدد ألجلسسات ألطويلة
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كانت و ل تزأل أهدأف أإلدأرأت أألمريكية
ألمتعاقبة في منطقة آأسسيا أحتوأء ألعمÓق
ألنائم ،حيث أنه و منذ نهاية ألحرب ألعالمية
أل- -ث- -ان -ي -ة و ب -دأي -ة أل -ح -رب أل -ب -اردة ع -م -لت
وأشس-ن-ط-ن ع-ل-ى نسس-ج ت-ح-ال-ف-ات إأسس-ت-رأتيجية
ثنائية مع دول آأسسيوية عدة من أهمها أليابان،
تايÓند  ...و غيرهما بينما أفلتت دول أخرى
م- -ن أل- -ق- -بضس- -ة أألم- -ري- -ك -ي -ة و أنضس -مت إأل -ى
ألمعسسكر ألسسوفياتي على غرأر بورما و كوريا
ألشس-م-ال-ي-ة أل-ل-ت-ي-ن ت-ح-ول-ت-ا لح-ق-ا إأل-ى أولوية
إأسس -ت -رأت -ي -ج -ي -ة ف -ي سس -ي -اسس -ة وأشس -ن-ط-ن ف-ي
أل -م -ن -ط -ق -ة لسس-ت-ك-م-ال مسس-ار أح-ت-وأء ب-ك-ي-ن
فالرئيسس أألمريكي ألسسابق بارأك أوباما لم
يتوأن بعد أنتخابه مباشسرة لعهدة رئاسسية
ثانية عن تخصسيصس أول تنقل له ألى ألخارج
ل -زي -ارة ب-ورم-ا ،زي-ارة أح-دثت ح-ي-ن-ه-ا ج-دل
ك -ب-ي-رأ و عÓ-م-ات أسس-ت-ف-ه-ام ل ت-ن-ت-ه-ي ح-يث
فاجأات ألجميع فمن كان يتوقع أن وأشسنطن
ك -انت ت -ع -ت -ب-ر م-ي-ان-م-ار ب-ؤورة ل-ل-دك-ت-ات-وري-ة و
أن -ت -ه -اك -ات ح -ق -وق أإلنسس -ان و ت-خصسصس ل-ه-ا
ت -ق -اري -ر ي -وم -ي -ة وأن -ت -ق-ادأت لذع-ة ي-زوره-ا
أل -رئ -يسس أألم-ري-ك-ي ن-فسس-ه ؟ أن-ه-ا حسس-اب-ات
ألمصسالح أألمريكية و ترتيبات ألتموقع على
رق-ع-ة أل-ج-غ-رأف-ي-ا ألسس-ي-اسس-ي-ة ف-ي آأسس-ي-ا أل-تي
حولت عدو أألمسس إألى ولي حميم ؟.
ألقمة ألتاريخية و أألولى من نوعها  -منذ
خمسسينيات ألقرن ألماضسي  -ألتي جمعت
ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب و ألزعيم
أل -ك -وري ألشس -م -ال-ي ك-ي-م ج-ون-غ أون ل ي-م-ك-ن
فصسلها عن هذأ ألسسياق ،فاإلدأرة أألمريكية
ألسسابقة غازلت بدورها بيونغ يانغ إأل أنها
فشس -لت ف -ي أن-ج-از م-ا ح-ق-ق-ه ت-رأمب ،ت-وج-ه
أزدأدت أهميته لدى وأشسنطن بعد شسعورها
بفقدأن تايÓندأ ،أهم حلفائها في آأسسيا منذ
أإلط-اح-ة ب-ح-ك-وم-ة شس-ي-ن-اوأت-رأ سسنة  2014و
بدأية ألتقارب بين بانكوك و بكين مما أحدث
ثغرة غير متوقعة في ألطوق ألذي تريد أن
تضسربه وأشسنطن حول ألصسين و هذه أألخيرة
تدرك جيدأ أنها ألمسستهدف أألول من كل
ألمناورأت أألمريكية و هذأ ما يفسسر ردة
أفعالها ألمتعددة مثل وضسع يدها على بحر
ألصسين ألشسرقي و إأعÓنه منطقة دفاع جوي
يحظر ألمرور عبره دون موأفقتها ،و لول
هذه ألموأفقة ما كانت قمة (ترأمب  -كيم)
لتعقد حيث أنها هي من أقنع كيم جونغ أون
و قدمت له ألضسمانات ألمقنعة للجلوسس إألى
ألطاولة منها تنقله على متن طائرة رسسمية
صس -ي -ن -ي-ة و ت-حت ح-رأسس-ة ب-ك-ي-ن و ه-ذه ك-ل-ه-ا
رسسائل قوية لوأشسنطن مفادها أن بكين في
حاجة ملحة إألى ألسستقرأر في شسبه ألجزيرة
ألكورية لسسد ذرأئع وأشسنطن لتعزيز توأجدها
ألعسسكري على حدودها.

‘ عملية مشسÎكة مع
القّوات الكامÒونية

ا÷يشض النيجÒي يقتل 23
إارهابيا من «بوكو حرام»
أاع -ل -ن ا÷يشض ال -ن -ي-جÒي ع-ن
’قل من
مقتل  23إارهابيا على ا أ
عناصسر جماعة «بوكو حرام» ‘
منطقة بحÒة تشساد.

جاء ذلك بحسسب بيان صسادر عن ألمتحدث
باسسم ألجيشس ،ألعميد ،تيكاسس تشسوكوأ.
وأوضس -ح أل -مصس -در أن أل -ج -يشس شس -ن ع -م -ل -ي -ة
عسسكرية مشستركه مع نظيره ألكاميروني ،قبل
يومين في منطقة بحيرة تشساد ،ضسد دمويي
«بوكو حرأم».
وذكر أن ألعملية أسسفرت عن مقتل  23من
أرهابيا «بوكو حرأم» ،ومصسادرة عدد كبير من
أألسس -ل -ح -ة وأل -ذخ -ي -رة أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -ج -م -اع-ة
بالمنطقة.
وت -م -ت -د م-ن-ط-ق-ة ح-وضس ب-ح-ي-رة «تشس-اد» إأل-ى
أقصس -ى شس -م -ال ن -ي -ج -ي -ري -ا وأل -ن -ي -ج-ر وتشس-اد
وألكاميرون.
ورغم ألحمÓت ألعسسكرية ألتي تقودها «ألقوة
أألف-ري-ق-ي-ة أل-مشس-ت-رك-ة» ،ل-ل-قضس-اء ع-لى «بوكو
حرأم» ألرهابية ،في حوضس بحيرة تشساد ،إأل
أن هجمات ألجماعة ل تزأل تثقل ألمنطقة
بحوأدث ألقتل وألختطاف.
و»أل -ق -وة أألف -ري -ق -ي -ة أل -مشس -ت -رك -ة»؛ ت-ح-ال-ف
عسسكري ،تشسّكل في ماي  ،2015ويضسم قوأت
م -ن أل -ك-ام-ي-رون وتشس-اد ون-ي-ج-ي-ري-ا وأل-ن-ي-ج-ر
وبنين ،للقضساء على ألجماعة ألرهابية في
حوضس بحيرة تشساد ألتي تطلّ عليها  4من
ألبلدأن ألخمسسة (باسستثناء بنين).
و»ب-وك-و ح-رأم»؛ ج-م-اع-ة ن-ي-ج-ي-ري-ة أره-ابية ،
تأاسسسست في جانفي .2002
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فارسس القرآان ركب جوادا
ولبسس برنوسس ا◊فظة ‘ البليدة
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عادة راسسخة أاثقلها
التكلف واŸباهاة
بقيمتــــهـــــــــا

لوائل من ا◊فظة من ك Óا÷نسس Úومن ﬂتلف
أاسسدل سستار الطبعة  22لفارسس القرآان ‘ بوفاريك ،بتكر Ëالفائزين ا أ
الفئات العمرية ،و›ازاتهم بجوازات سسفر إا ¤البقاع اŸقدسسة ‘ ،سسهرة رمضسانية ‡يزة ،شسدت أانظار واهتمام العائÓت
وحّولت سساحة اŸدينة إا ¤عنوان روحا ،Êسسما بقلوب ا◊اضسرين وارتفع.
البليدة :لينة ياسسمÚ

وألتي ششارك ‘ جمعها وألتكفل بالفائزين،
ﬁسش- -ن- -ون م- -ن أأصش- -ح- -اب أ Òÿوأل- -فضش- -ل
ألطيب.
وكششف مدير مؤوسشسشة «أأمل» وجمعية ألنور
ألثقافية بÓل أسشماعيلي ،لـ «ألششعب» ،أأن
ألطبعة Ÿ 22سشابقة حفظ ألقرآأن ألكر‘ Ë
رمضشان أ÷اري“ ،يزت وتلونت وأسشتحدثوأ
فيها Ÿسشة جيدةÃ ،بارأة ب Úششباب وأأطفال
ونسشاء سشيدأت وعجائز ،منهن من أقÎبت
من ألـ  80عاما ،لكن ذلك ُ ⁄يعجزها أأو
Áنعها من خوضض Œربة وفرصشة أ◊فظ،
وأأن ألطبعة أأيضشا أنفردت بتكر Ëأك Èإأمام،
ل يزأل وهو على أبوأب ألـ  100عام أأوألقرن،
من إأمامة ألناسض ‘ سشنة ألÎأويح ويرفضض
ألصشÓة جالسشا أأو مسشتندأ لدعامة ،بل وهو‘
سش -ن -ه ه -ذه ف -إان أإلم-ام ألشش-ي-خ «ضش-ي-ف أل-ل-ه
ﬁم- -د» ل يصش- -ل- -ي أل وأق- -ف- -ا ك- -ل رك -ع -ات

أ◊ف-ل أل-ذي حضش-ره مسش-ؤوول-ون وم-ن-ت-خ-ب-ون
وعائÓت أÎŸششح Úومن سشكان أŸدينة،
نال فيه ألفائزون باŸرأتب أألو ،¤ششهادأت
تكر Ëوعرفان ◊فظ كتاب ألله ،حيث تّوج
أألول من ألفائزين ،وألذي تبارز على نيل
ل- -قب أل- -ف- -ارسض وت -ن -افسض م -ع أأك Ìم -ن 100
مÎششح ،قدموأ من ﬂتلف مسشاجد ألولية،
بÈنوسض ألفارسض ،وتقدم إأ ¤منصشة ألوأئل
وهو Áتطي جوأدأ ‘ أيحاء للفارسض ألبطل
وأŸنتصشر ألذي نال جائزة ،وسشط زغاريد
وأ◊ان أنششادية جميلة ،زأدتها ‘ تدقيق
وع -ن -اي-ة آأي-ات ب-ي-ن-ات م-رت-ل-ة ،أرت-ف-عت ف-وق
رؤووسض أ◊ضشور ولمسض ألفضشاء ألرحب ‘
ت -لك أل -ل -ي -ل -ة أل -ق-دسش-ي-ة ،وك-ان نصش-يب ب-ق-ي-ة
ألفائزين أأيضشا جوأئز لزيارة ألبيت ألعتيق،
نقوششا خاصشة تختلف عن تلك
أل-ت-ي تسش-ت-خ-دم ل-تزي Úألعرأئسض
أأو ألتي تسشتخدمها ألفتيات ‘
م -ن -اسش -ب -ات -ه-ن أÿاصش-ة ك-أاع-ي-اد
أŸي Ó-د أأو ح -ف Ó-ت أل -ن -ج-اح أأو
ألتخرج ‘ أ÷امعة.
وهو تقليد يعب Òعن ألفرح وهو
ما تبقى من تقاليد أأخرى كثÒة
‘ شش -ب-ه أل-ق-ارة أل-ه-ن-دي-ة ،م-ن-ه-ا
أسشتخدأم أÓÿخيل على سشيقان
ألفتيات وألعقود وأإلكسشسشوأرأت
ألضش-خ-م-ة وأŸت-عّ-ددة أل-ط-ب-ق-ات
إأ ¤ج- - -انب أÓŸبسض أŸط- - -رزة
ي -ت -م -ي -ز ألح -ت -ف -ال ب -ال -ع-ي-د ‘
ب-األح-ج-ار أل-ك-رÁة وأل-تي كانت
ب -اكسش-ت-ان ب-ت-ق-ال-ي-د خ-اصش-ة ،م-ن
تسشتخدم ‘ أألعياد سشابقا ،لكن
أأه-م-ه-ا أأسش-وأق أألسش-اور أŸل-ون-ة
أسش -ت-خ-دأم-ه-ا أآلن ب-ات ي-ق-تصش-ر
وأ◊ناء ألتي تتزين بها ألنسشاء
على أحتفالت ألزوأج.
وأل -ف-ت-ي-ات خÓ-ل أل-ع-ي-د ،وي-ع-ود
وت -ف -ت -ق -ر إأسش Ó-م آأب -اد وأأغ-ل-ب-ي-ة
ت - -اري- -خ ه- -ذه أل- -ع- -ادأت Ÿئ- -ات
أŸدن ألكÈى ‘ باكسشتان إأ¤
ألسشن Úحيث تششارك أŸسشلمون
م - - - -دن أÓŸه - - - -ي وأŸرأف - - - -ق
وأل- -ه- -ن- -دوسض ‘ شش- -ب- -ه أل- -ق- -ارة
Óط-ف-ال وأل-ك-ب-ار
وألÎف -ي -ه -ي -ة ل -أ
أل- -ه- -ن -دي -ة ب -اسش -ت -ع -م -ال أ◊ن -اء
خÓ- -ل أل- -ع- -ي- -د ،ل -ذلك ت -ت -ح ّ-ول
وأألسشاور أŸلونة ‘ أŸناسشبات
أ◊دأئ- -ق أل- -ع -ام -ة إأ ¤مسش -اح -ة
أل -دي -ن -ي -ة .وت -ف -ت-ح خÓ-ل أألي-ام
م - -ف - -ت- -وح- -ة لح- -ت- -ف- -ال أألسش- -ر
أألخÒة قبل ألعيد أأسشوأق خاصشة
ألباكسشتانية بالعيد ،حيث تتوأفد
با◊ناء وأألسشاور أŸلونة ،حيث
آألف أألسشر إأ ¤أ◊دأئق ألتي
ت- - -زور ﬂت- - -ل- - -ف أألسش - -ر ه - -ذه
–ت- -وي ع- -ل- -ى ب- -عضض أألل- -ع- -اب
أألسشوأق وتختار ألنسشاء وألفتيات
وألسش -اح -ات أÿاصش -ة ب-األط-ف-ال
نقوششا وأألوأنا “يز أ◊ناء ألذي
لقضشاء وقت عائلي ‘ أأحضشان
يسش- -ت- -ع -م -ل ع -ل -ى أل -ك -فÚ
ألطبيعة أÿضشرأء.
ب- -ل أأصش- -ب- -حت زي- -ارة أŸن -اط -ق
أŸف -ت -وح -ة أÿضش-رأء ج-زءأ م-ن
أأجوأء ألحتفال ‘ ألبÓد ،حيث
إأن ب-اكسش-ت-ان ت-ع-ت Èب-ل-دأ زرأع-يا
غنيا باŸياه وقد دأأب ألقرويون
وألذرأع،Ú
ع-ل-ى أصش-ط-ح-اب ع-ائÓ-ت-ه-م إأ¤
كما أأن للعيد

عيد الفطر
‘ بÓدهم

ألÎأوي -ح ويسش -ع -د ب -ذلك ،وأأيضش -ا ّ” ت -ك-رË
«أأك Èمؤوذن» ‘  97عاما ،بعمرة أ ¤ألبيت
ألعتيق.
وأأضشاف بأان أŸسشابقة ألدينية ب Úحفظة
كتاب ألله ألكر ،Ëأنها أأصشبحت أ‰وذجا ‘
أل-ت-ح-دي وأل-ت-ن-ظ-ي-م أÙك-م وألسش-ت-ق-ط-اب
ألهام للطلبة وألطالبات أŸريدأت أ◊فظ
من سشيدأت ،باتت تنافسشن ألششباب ول تعرن
م -ع -ن -ى ل -لسش -ن وأل -ت-ق-دم ف-ي-ه ،وأأضش-اف ب-أان-ه
وألهمية أŸنافسشة هذه ألسشنة ‘ طبعتها ألـ
 ،22فإان وزأرة ألششؤوون ألدينية رعتها ،وأأن
وأ‹ أل -ب -ل-ي-دة بشش-ره-م ع-ل-ى ه-امشض أ◊ف-ل،
ببششرى ألرعاية ألسشامية لرئيسض أ÷مهورية
‘ ألطبعة ألقادمة لرمضشان  ،2019وهو ليسض
ب- -األم- -ر أ÷دي- -د أأن ي- -ت- -م رع -اي -ة أل -رئ -يسض
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ÿسش-اب-ق-ة م-ث-ل ه-ذه ،م-ت-ع-هدأ أن
ألطبعة ألقادمة سشتكون أك“ Ìيزأ وŸعانا.

ا◊ناء
واألسساور..
تقليد راسسخ
‘ باكسستان

أŸن - - -اط - - -ق أÿضش- - -رأء ألÈي- - -ة
ل Ó-سش -ت -م-ت-اع ب-األج-وأء ،وه-و م-ا
ي- -ح- -اول أل- -ن -اسض ﬁاك -ات -ه م -ن

خ Ó- - - - - -ل زي - - - - - -ارة أ◊دأئ- - - - - -ق
وأŸسشاحات أÿضشرأء ‘ أŸدن
ألكÈى.

لهل
تنتشسر «اŸعايدة»Ã ،عنى زيارة ا أ
لق- -ارب ،ي- -وم- -ي ال- -ع- -ي- -د ‘ اÛت- -م -ع
وا أ
ا÷زائ-ري بشس-ك-ل ك-ب ،Òوت-ع-ت Èإاح-دى
ال- -ع- -ادات ال- -ع- -ري- -ق- -ة وم- -ن اÿصس -ائصس
اŸشسÎك -ة بﬂ Úت -ل -ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن
اŸم -ت -دة م -ن الشس-رق إا ¤ال-غ-رب وصس-ول
إا ¤الصسحراء.
وإأذأ ك- -ان ألشش- -ب- -اب أ÷زأئ- -ري م -ن أ÷نسشÚ
ي-ت-ف-ق ع-ل-ى ضش-رورة أل-ت-مسشك ب-ه-ذه أل-زي-ارأت
ألتي “يز أحتفاله بالعيد ،فإانه باŸقابل يثÒ
جدل وأسشعا حول ظهور ما يعرف بـ «معايدة
ألعروسض» ،أأي تلك ألزيارة ألتي تقوم بها عائلة
ألعريسض يوم ألعيد لعائلة ألعروسض خÓل فÎة
أÿط- -وب -ة ،وم -ا يصش -اح -ب -ه -ا م -ن ت -رت -ي -ب -ات،
تعقيدأت وتكاليف ،ل سشيما وأأن عيد ألفطر
تزأمن هذه ألسشنة مع موسشم أألعرأسض.
ألعادة تفرضض على كل ششاب وفتاة ﬂطوبÚ
ألتحضش Òمبكرأ لـ «أŸعايدة» وألتفاق على
أأدق ألتفاصشيل ،بدأية من –ديد يوم ألزيارة،
بأاول أأوثا Êأأيام ألعيد ،ثم قائمة أألششخاصض
ألذين سشيششاركون ‘ هذه ألزيارة من أأهل
ألعريسض ألتي –تاجها ألفتاة ألنها مطالبة
بتقد Ëهدأيا للضشيوف ،بينما يحتاج هو إأ¤
قائمة من نوع آأخر تتضشمن ﬂتلف أألششياء
ألتي يجب أأن يوفرها لتقدمها أأسشرته كهدية
◊ماته وخطيبته.
ه - -ذه أل - -ط - -ق - -وسض وأل - -ت- -حضشÒأت ل Áك- -ن
ألسشتغناء عنها بأاي ششكل من أألششكال ،ألنها
ت -ع Èع -ن مسش -ت -وى ت -ع -ام -ل أل-ع-ائ-ل-ت Úوم-دى
Óصشول وألوأجبات ألتي تقضشي
أحÎأمهما ل أ

أأطول مائدة إأفطار ‘ ألعا!⁄

نظمت ششرطة دبي أأطول مائدة إأفطار ‘ ألعا ⁄بطول بلغ  6كليومÎأت لعدد  12أألفاً و830
عام ً
 ‘ Óمدينة دبي ألصشناعية ‘ جبل علي وذلك ضشمن مبادرة «إأفطار عام زأيد» ،وقال إأن
ششرطة دبي لتفتخر باإلرث ألعظيم ألذي تركه أŸغفور له ألششيخ زأيد ،طيب ألله ثرأه ،وتطّلبت
هذه أŸبادرة أإلنسشانية عم Óجبارأ وجهودأ مكثفة خÓل وقت قياسشي فقد ولدت فكرة عمل
أأطول مائدة إأفطار ‘ ألعا ⁄قبل يوم وأحد من ششهر رمضشان أŸبارك وأسشتغرق ألتحضش Òلها
 200سشاعة عمل تقريبا وششارك ‘ تنفيذها  250موظفا من ششرطة دبي من ﬂتلف ألرتب
وأŸناصشب.
ووقع ألختيار على إأقامتها بجانب أأك Èمناطق ألعمال ‘ دبي ‘ جبل علي وذلك تيسشÒأ ً عليهم
” ذلك ‘ ششارع رئيسشي Ãا ل يعرقل حركة ألسشÒ
وÃا يحقق أسشتيعاباً ألك Èعدد منهم ،حيث ّ
بطول بلغ  1.5كيلوم ،Îوبسشط أŸائدة على أألرضض ذهابا وإأيابا للوصشول إأ ¤طول  6كيلومÎأت،
إأ ¤جانب ششارع آأخر ‘ أ÷هة أŸقابلة ” تخصشيصشه للخدمات ويتسشع إأ ¤عدد  300سشيار

بأان يششهد بيت كل فتاة ﬂطوبة زيارة عيد
تليق بالعروسش .Úوعليه فإانه يكون على ألششاب
غالبا ،ششرأء هدية قيمة لزوجته أŸسشتقبلية،
تتمثل عادة ‘ قطعة حلي من ألذهب مثل
أأقرأط ،أأسشاور ،سشلسشلة ذهبية أأو خا” وذلك
حسشب رغبتها ،باإلضشافة إأ› ¤موعة من
أÓŸبسض وألعطور ألفاخرة ،ألتي يحضشرها
أأه- -ل -ه م -ع أأشش -ك -ال م -ت -ن -وع -ة م -ن أ◊ل -وي -ات
أŸششهورة.
و‘ أŸق -اب-ل ي-ت-وّج-ب ع-ل-ى ع-ائ-ل-ة أل-ف-ت-اة أأن
–ضشر أأصشنافا متعّددة من أ◊لويات أ÷يدة
ل -ل -زوأر ،وشش -رأء ه -دأي-ا ل-ك-ل ضش-ي-ف ل سش-ي-م-ا
وألدي ألعريسض ،كما يجب على ألعروسض أأن
تتزين وترتدي ثوبا جديدأ يكون على أألغلب
تقليديا من أأجل أسشتقبال أأهل خطيبها يوم
ألعيد .و‘ وقت –ولت فيه هذه ألتدأب Òأإ¤
إأج -رأءأت روت -ي -ن -ي -ة ل -ت -ق -د Ëه -دي -ة ل -ل -ف-ت-اة
أıطوبة كل عيد إأ ¤غاية زوأجها ،حاولت
ب -عضض أل-ع-ائÓ-ت أ÷زأئ-ري-ة حصش-ر م-ث-ل ه-ذأ
أ◊دث ‘ أأول عيد بعد أÿطوبة أأو أألول
وأل -ث -ا Êع -ل-ى أأك Ìت-ق-دي-ر .وأأصش-ب-حت Ãرور
أل -وقت ،ه -دأي -ا «أŸع-اي-دة» ف-رصش-ة ل-ل-ف-ت-ي-ات
أıط- -وب- -ات ل- -ل- -ت- -ب- -اه -ي ‘ أألع -ي -اد أأم -ام
صش-دي-ق-ات-ه-ن وق-ري-ب-ات-ه-ن ب-ق-ي-م-ة ألهدية ألتي
حصشلت عليها من خطيبها ،بل وصشل أألمر أإ¤
أع -ت -ب -ار ع -دم ذه -اب أأه-ل أأي شش-اب Ÿع-اي-دة
خطيبته ،إأنقاصشا من قيمتها مقارنة بباقي
ألبنات أıطوبات ،وجعلها موضشع سشخرية
وت -ه -ك -م وسش -ط-ه-ن .وه-و م-ا ي-دف-ع أل-ف-ت-اة أإ¤
مطالبة خطيبها بتنظيم زيارة «أŸعايدة»- .

الخميسس  14جوان  2018م
الموافق لـ  29رمضسان 1439هـ
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روسسيا والسسعودية يق ّصسان شسريط اإلفتتاح

^ مونديال  2018ينطلق اليوم وصصراع كب Òعلى الّتتويج باللّقب العاŸي
تّتجه اأنظار عشّصاق الكرة اإ ¤روسصيا
التي سصتحتضصن نهائيات كاأسس العا⁄
التي سصتنطلق اليوم ،حيث ينطلق
الصصراع على منافسصة حامل اللقب
اأŸانيا للتتويج باللقب العاŸي ،فيما
يطمح صصاحب ا’أرضس لتحقيق مشصوار مشصرف رغم صصعوبة
اŸاأمورية.

»°ù«ªM QÉªY

سسيكون العا ⁄على موعد مع انطÓق اهم منافسسة كروية على وجه اŸعمورة ،والتي تضسم
افضسل  32منتخبا اسستطاع اقتطاع تأاشسÒة التأاهل بجدارة واسستحقاق ،اضسافة ا ¤البلد
اŸضسيف روسسيا.
وقامت روسسيا باتخاذ كافة اإ’جراءات الÓزمة من اجل ا‚اح اŸونديال ،خاصسة من
الناحية التنظيمية ‘ ظل توافد اعداد غفÒة من جماه Òالبلدان اŸشساركة من اجل
تشسجيع منتخباتها خÓل هذا اŸوعد العاŸي.
ومن اŸنتظر توافد أاعداد كبÒة من ا÷ماه Òا ¤روسسيا ‘ ظل التسسهيÓت الكبÒة التي
وفرتها السسلطات اŸعنية من خÓل ضسمان الفنادق ووسسائل النقل التي سستكون ‘
اŸوعد لتسسهيل تنقل اأ’نصسار.
يقصس منتخبا روسسيا والعربية السسعودية شسريط انطÓق اŸونديال عندما يلتقيان اليوم
على ارضسية ملعب لوجينيكي Ãوسسكو ،حيث يطمح كل طرف إا– ¤قيق انطÓقة مثالية
من خÓل –قيق ا’نتصسار.
ورغم أاّن عاملي اأ’رضس وا÷مهور يصسبان ‘ مصسلحة اŸنتخب الروسسي لكن النتائج التي
حققها هذا ا’خ ‘ ÒاŸواجهات الودية التي أاجراها مؤوخرا عكسست تراجعا كبÒا ‘
مسستوى اŸنتخب مقارنة بالذي قّدمه ‘ مونديال الÈازيل.
ويبقى تواجد اŸنتخب الروسسي ‘ السسباق امرا مهما بالنسسبة للمنظم ،Úخاصسة انه
سسيضسمن متابعة جماهÒية كبÒة بالنظر ا ¤انه صساحب اأ’رضس ويسستطيع اسستقطاب
أاك Èعدد من اأ’نصسار مقارنة باŸنتخبات اأ’خرى.
من جهته أابان اŸنتخب السسعودي على امكانيات جيدة خÓل اŸواجهات الودية التي
لعبها ،وهو ما يؤوكد عزم اشسبال التقني اأ’رجنتيني بيتزي على –قيق مشسوار مشسرف
ومباغتة أاصسحاب اأ’رضس.
وت -ط ّ-ور مسس -ت -وى اŸن -ت -خب السس -ع -ودي ك -ثÒا خ Ó-ل ال-فÎة اŸاضس-ي-ة ب-فضس-ل اح-ت-ك-اك-ه
Ãنتخبات عاŸية على غرار إايطاليا ،بلجيكا وأاŸانيا وهو ما حّرر الÓعب Úمن الناحية

مونديال 202٦

إاقام ـ ـ ـة الـ ـ ـّدورة
بالوليات اŸتحـ ـدة،
كنـ ـدا واŸكسسي ـ ـ ـ ـك

ف- -از اŸل- -ف اŸشصÎك ب Úال -و’ي -ات
’مريكية وكندا واŸكسصيك
اŸتحدة ا أ
بشص-رف ت-ن-ظ-ي-م ن-ه-ائيات كأاسس العا⁄
 ،202٦وذلك خ Ó- - - - - - - - - - - -ل اŸؤو“ر ٦8
ل–Óاد الدو‹ لكرة القدم (الفيفا)
الذي أاقيم أامسس.
وج - - -اء اخ - - -ت- - -ي- - -ار اŸل- - -ف اŸشصÎك
’ول
Ÿون-ديال  202٦ال-ذي سص-ي-عرف أ
مرة مشصاركة  ٤8فريقا بد’ من 32
حاليا ،بعد حصصوله على  13٤صصوت
م- - -ن أاصص - -ل  203م -ق-اب-ل  ٦5للملف
اŸغربي.

برنامج الّدور األول
@ اÿميسس  14جوان:
@ روسس -ي -ا  /السس -ع -ودي-ة (ال-ث-ال-ث-ة زوا’)
بالتوقيت العاŸي.
@ ا÷معة  15جوان:
 مصس -ر/اأ’وروغ -واي (ال -ث -ان -ي-ة عشس-رةصسباحا).
 اŸغرب /إايران (الثالثة زوا’). الÈتغال  /إاسسبانيا (السسادسسة مسساء).@ السسبت  16جوان:
 كرواتيا  /نيجÒيا (السسابعة مسساء). فرنسسا  /أاسسÎاليا (العاشسرة صسباحا). اأ’رجنت / Úإايسسلندا (الواحدة بعدالظهر).
 البÒو  /الد‰ارك (الرابعة عصسرا).@ اأ’حد  17جوان:
 كوسستاريكا  /صسربيا (الثانية عشسرةظهرا).
 أاŸانيا  /اŸكسسيك (الثالثة زوا’). الÈازي- - -ل  /سس- - -ويسس - -را (السس - -ادسس - -ةمسساء).
@ اإ’ثن 18 Úجوان:
 السس -وي -د  /ك -وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة (ال-ث-ان-ي-ةعشسرة ظهرا).
 بلجيكا  /بنما (الثالثة زوا’). -تونسس  /ا‚لÎا (السسادسسة مسساء).

النفسسية وسسيجعلهم يدخلون اŸنافسسة بدون مركب نقصس.

عّدة منتخبات تنافسس حامل اللقب

لن تكون مأامورية منتخب أاŸانيا سسهلة من أاجل ا◊فاظ على لقبه العاŸي الذي حققه
خÓل مشساركته ‘ مونديال الÈازيل ‘ ظل تواجد عدة منتخبات جاهزة للمنافسسة بقوة
على اللقب العاŸي.
و ⁄يكن من السسهل على مدرب أاŸانيا منح الفرصسة لÓعب Úشسبان جدد ‘ اŸنتخب
رغم وفرة اŸواهب ،وهو ما جعله يقصسي بعضس العناصسر اŸهمة بسسبب اŸنافسسة الكبÒة
على اŸناصسب.
وتتواجد منتخبات الÈازيل وا’رجنت Úاضسافة ا ¤كبار اوروبا ‘ واجهة اŸنتخبات التي

اŸشصاركة العربية ع Èدورات اŸونديال

سستنافسس بقوة حامل اللقب منتخب أاŸانيا رغم أان الÎشسيحات ا’ولية تصسب ‘ مصسلحة
منتخب الÈازيل الذي ظهر ا’ك Ìجاهزية مقارنة باŸنتخبات ا’خرى.

ملعب لوجينكي..ا’أصصالة واŸعاصصرة

يعد ملعب لوجينيكي من أاقدم اÓŸعب ‘ روسسيا حيث أانشسئ سسنة  ،1956وكان يسسمى
ملعب لين ÚاŸركزي ،ويحظى بأاهمية كبÒة Ãا أانه قلب الرياضسة الروسسية و” إاعادة
تهيئته خÓل الفÎة اŸاضسية – ّسسبا للمونديال.
واحتضسن اŸلعب عدة أاحداث رياضسية مهمة على غرا نهائي كأاسس العا ⁄للشسباب سسنة
 ،2005إاضسافة إا ¤نهائي رابطة إابطال اوروبا ب Úتشسلسسي ومانشسسس Îيونايتد ،الذي
عرف تتويج زمÓء كريسستيانو رونالدو باللقب.

أاول ف ـ ـ ـ ـ ـوز لتـ ـ ـ ـ ـونسس وأافضسـ ـ ـ ـ ـل رصسيـ ـ ـ ـ ـد للجزائـ ـ ـ ـ ـر

تشصارك  ٤منتخبات عربية ‘ كأاسس العا ⁄روسصيا  ،2018وهي اŸرة
ا’و ‘ ¤تاريخ كرة القدم العربية تتأاهل أاربعة منتخبات عربية
لنفسس اŸونديال ،حيث سصتتابع جماه Òكرة القدم العربية فرق تونسس
واŸغرب ومصصر والسصعودية ‘ اŸونديال الروسصي الذي يفتتح اليوم
بلقاء البلد اŸنظم روسصيا مع اŸنتخب السصعودي.
فبنجوم من ا÷يل ا÷ديد وبحظوظ متفاوتة حسسب تركيبة اÛموعات ‘ الدور
ا’ول ،سسÎاهن اŸنتخبات العربية على أان تÎك أافضسل انطباع ‘ اŸونديال
الروسسي وتعزيز سسجلها.
ووضسعت القرعة اŸنتخب التونسسي ‘ ›موعة صسعبة ا ¤جانب منتخبات ا‚لÎا
وبلجيكا وبنما ،بينما سسيلعب منتخبا مصسر والسسعودية ‘ نفسس اÛموعة إا ¤جانب
البلد اŸنظم روسسيا وا’وروغواي .أاما اŸغرب فأاوقعته القرعة ‘ اÛموعة
الثانية إا ¤جانب الÈتغال وإاسسبانيا وإايران.
وشساركت ا ¤حد مونديال الÈازيل 2014ثمانية منتخبات عربية ‘ نهائيات كاسس
ال -ع -ا ،⁄وه -ي ت -ونسس وا÷زائ -ر واŸغ -رب ومصس-ر والسس-ع-ودي-ة واإ’م-ارات وال-ع-راق
والكويت .و“لك منتخبات تونسس واŸغرب والسسعودية العدد ا’ك Èمن اŸشساركات
‘ اŸونديال ،حيث سسيكون مونديال روسسيا هو اÿامسس ‘ رصسيدها بينما شسارك
اŸنتخب ا÷زائري ‘ أاربع دورات ثم يأاتي منتخب مصسر الذي سسيشسارك للمرة
الثالثة ‘ اŸونديال بينما شساركت منتخبات الكويت والعراق واإ’مارات العربية ‘
مناسسبة واحدة.
وعرفت دورتا كأاسس العا ‘ ⁄اŸكسسيك  1986مشساركة ثÓثة منتخبات عربية مرة
واحدة وهي ا÷زائر والعراق واŸغرب بينما شساركت منتخبات تونسس والسسعودية
واŸغرب ‘ مونديال فرنسسا .1998
وافتتح اŸنتخب اŸصسري قصسة اŸشساركات العربية ‘ اŸونديال يوم  27ماي
 1934عندما لعب مقابلة واحدة أامام منتخب اÛر وانهزم ( ،)4-2وكان نظام
اŸونديال يفرضس على اŸنهزم اÿروج ثم غاب اŸنتخب اŸصسري عن اŸونديال
حتى دورة  1990بإايطاليا أاي بعد  56سسنة ثم غاب ثانية ليعود بعد  28سسنة ‘
مونديال روسسيا.2018
وإاذا كان ا’فتتاح مصسريا فإان قصسة أاول ‚اح عربي يعود للمنتخب التونسسي ،الذي
حقق أاول فوز عربي وإافريقي ‘ اŸونديال ‘ «ملحمة» ا’رجنت Úعام  1978على
حسساب منتخب اŸكسسيك  1-3بفضسل أاهداف الكعبي وغميضس وذويب.
ومازالت جماه Òكرة القدم العربية تذكر قصسة اŸشساركة التونسسية اأ’و‘ ¤
نهائيات كأاسس العا ⁄لكرة القدم التي جرت ‘ اأ’رجنت Úعام  ،1978حيث ترك

@ الثÓثاء  19جوان:
 بولندا  /السسنغال (الثالثة زوا’). روسسيا  /مصسر (السسادسسة مسساء). ك -ول-وم-ب-ي-ا  /ال-ي-اب-ان (ال-ث-ان-ي-ة عشس-رةظهرا).
@اأ’ربعاء  20جوان:
 الÈتغال  /اŸغرب (الثانية عشسرةظهرا).
 اأ’وروغ- -واي  /السس -ع -ودي -ة (ال -ث -ال -ث -ةزوا’).
 إايران  /اسسبانيا (السسادسسة مسساء).@ اÿميسس  21جوان:
 الد‰ارك  /أاسسÎاليا (الثانية عشسرةظهرا).
 فرنسسا  /البÒو (الثالثة زوا’). اأ’رج- -ن- -ت / Úك- -روات- -ي- -ا (السس- -ادسس -ةمسساء).
* ا÷معة  22جوان:
 الÈازيل  /كوسستاريكا (الثانية عشسرةظهرا)
 نيجÒيا  /ايسسلندا (الثالثة زوا’). صسربيا  /سسويسسرا (السسادسسة مسساء).@ السسبت  23جوان:
 ب -ل -ج -ي -ك -ا  /ت -ونسس (ال -ث -ان -ي -ة عشس-رةظهرا).
 كوريا ا÷نوبية  /اŸكسسيك (الثالثةزوا’).
 -أاŸانيا  /السسويد (السسادسسة مسساء).

@ اأ’حد  24جوان:
 ا‚لÎا  /بنما (الثانية عشسرة ظهرا) اليابان  /السسنغال (الثالثة زوا’). بولندا  /كولومبيا (السسادسسة مسساء).@ اإ’ثن 25 Úجوان:
 السسعودية  /مصسر (الثانية زوا’). اأ’وروغواي  /روسسيا (الثانية زوا’). إاسسبانيا  /اŸغرب (السسادسسة مسساء). إايران  /الÈتغال (السسادسسة مسساء).@ الثÓثاء  26جوان:
 الد‰ارك  /فرنسسا (الثانية زوا’). أاسسÎاليا  /البÒو (الثانية زوا’). ن- -ي- -جÒي- -ا  /اأ’رج- -ن- -ت( Úالسس -ادسس -ةمسساء).
 ايسسلندا  /كرواتيا (السسادسسة مسساء).@ اأ’ربعاء  27جوان:
 ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة  /أاŸان-ي-ا (ال-ث-ان-ي-ةزوا’).
 اŸكسسيك  /السسويد (الثانية زوا’). صسربيا  /الÈازيل (السسادسسة مسساء). سس -ويسس -را  /ك -وسس -ت -اري -ك-ا (السس-ادسس-ةمسساء).
@ اÿميسس  28جوان:
 اليابان  /بولندا (الثانية زوا’). السسنغال  /كولومبيا (الثانية زوا’). إا‚لÎا  /بلجيكا (السسادسسة مسساء). -بنما  /تونسس (السسادسسة مسساء) .

«نسسور قرطاج» ذكريات راسسخة ‘ قلوب كل العرب واأ’فارقة بعد فوز على
اŸكسسيك ،وتعادل مع بطل العا ⁄لسسنة  1974اŸنتخب اأ’Ÿا ،0-0 ÊوهزÁة أامام
بولونيا رغم مردود مقنع .0-1
ومّهد الظهور اŸشسرف للمنتخب التونسسي ‘ مونديال ا’رجنت 1978 Úلتوسسيع
قاعدة “ثيل القارة ا’فريقية ‘ اŸونديال من مقعد واحد ا ¤مقعدين ‘ دورة
إاسس-ب-ان-يا  ،1982وق -د ت -أاه -ل ل -ن -ي -ل اŸق -ع -دي -ن ‘ ك -أاسس ال -ع-ا ⁄م-ن-ت-خ-ب-ا ا÷زائ-ر
والكامÒون.
وقد مّرت  40سسنة عن أاول مباراة لنسسور قرطاج ‘ مونديال ا’رجنت Úيوم  2جوان
 ،1978وهو يوم تاريخي ‘ سسجÓت كرة القدم العربية ا’فريقية –قق فيه أاول
انتصسار للعرب ‘ كأاسس العا .⁄وقد فتحت اŸشساركة اŸشسرفة الباب عريضسا أامام
اŸنتخبات العربية لتحقيق انتصسارات متتالية.
وشسارك اŸنتخب ا÷زائري ‘ كأاسس العا ⁄اسسبانيا  ،1982وفاز زمÓء ÿضسر
بلومي على أاŸانيا الغربية  1-2فيما اعت Èانتصساراً تاريخيًا نظرا لقيمة اŸنافسس
يومها .ولكن مونديال إاسسبانيا  1982شسهد فضسيحة لطخت نزاهة اللعبة وحكمت
على اŸنتخب ا÷زائري باÿروج من اŸونديال اإ’سسبا Êمرفوع الرأاسس ،حيث انه
بعد الفوز على اŸانيا  1-2خسسر مباراته الثانية امام النمسسا  2-0ثم تغلب على
الشسيلي  2/3وكان عليه أان ينتظر نتيجة مباراة أاŸانيا والنمسسا Ÿعرفة مصسÒه.
وكانت النتيجة الوحيدة التي تقصسي منتخب ا÷زائر وتؤوهل أاŸانيا والنمسسا معا
هي فوز أاŸانيا بهدف واحد ،وهو ما حصسل يوم اŸباراة ،حيث انه بعد أان سسجل
منتخب اŸانيا هدف السسبق ‘ الدقيقة ال  11سسار ›رى اللقاء كما أاراد له
اŸنتخبان لتتحقق النتيجة التي اهلت اŸنتخب Úا’Ÿا Êوالنمسساوي ا ¤الدور
الثا.Ê
وشسارك اŸنتخب اŸغربي للمرة الثانية ‘ تاريخه ‘ كأاسس العا ‘ ⁄دورة
اŸكسسيك  ،1986وتأاهل إا ¤الدور الثا Êليكون أاول منتخب عربي يتأاهل ا ¤الدور
الثا Êمن اŸونديال ‘ تاريخ النهائيات .و‘ الدور الثا Êقدم اŸنتخب اŸغربي
عروضسا متميزة أامام أاŸانيا لكن هدف ماتيوسس ‘ اواخر اŸباراة حكم على أاسسود
ا’طلسس باÿروج من النهائيات.
وشسّكل اŸنتخب السسعودي من جهته مفاجأاة سسارة ‘ مشساركته اأ’و ‘ ¤اŸونديال
سسنة  1994عندما تأاهل ا ¤الدور الثا Êلكنه خرج امام منتخب السسويد  .3-1وتأاّهل
اŸنتخب السسعودي بعد ذلك ثÓث مرات على التوا‹.
وشساءت قرعة اŸونديال ‘ اك Ìمن مناسسبة ان يلتقي اŸنتخب السسعودي اشسقاءه
العرب خÓل الدور ا’ول حيث فاز على نظÒه اŸغربي ‘ مونديال  1994بنتيجة 1
 ،0 /وتعادل ‘ مونديال اŸانيا  2006مع نظÒه التونسسي  .2-2وسسيÓقي ‘
مونديال روسسيا  2018نظÒه اŸصسري.
وشساركت أاربعة منتخبات عربية ‘ أاربع دورات وهي ا÷زائر واŸغرب والسسعودية
وتونسس ،و“ّكنت ثÓث منها من بلوغ الدور الثا Êوهي ا÷زائر واŸغرب والسسعودية
‡ا جعلها تلعب  13مقابلة ‘ اŸونديال بفارق مباراة واحدة عن اŸنتخب
ّ
التونسسي ،الذي خاضس  12مقابلة Ãعدل ثÓث مقابÓت ‘ كل دورة .وبحسساب
رصسيد النقاط يتصسدر اŸنتخب ا÷زائري ترتيب اŸنتخبات العربية بـ  12نقطة من
جل  13هدفا مقابل  19هدفا ‘ شسباكه،
 3انتصسارات و 3تعاد’ت و 7هزائم ،وسس ّ
متقّدما عن اŸغرب ( 10نقاط) من فوزين و 4تعاد’ت و 7هزائم .أاما منتخب
السسعودية فقد لعب  13مقابلة ‘ اŸونديال ،وحقق انتصسارين وتعادل Úو 9هزائم
وجمع  8نقاط ،حيث سسجل  9اهداف وقبلت شسباكه  32هدفا.
ويحتل اŸنتخب التونسسي اŸركز الرابع ب ÚاŸنتخبات العربية من حيث رصسيد
النقاط ‘ ›موع الدورات التي خاضسها ،حيث فاز ‘ مباراة واحدة وتعادل أاربع
مرات وانهزم ‘ سسبع مقابÓت ،وسسجل  8اهداف وقبل  17هدفا.
تركيبة اÛموعات
@ اÛموعة اأ’و :¤روسسيا  -العربية السسعودية  -مصسر -اأ’وروغواي.
@ اÛموعة الثانية :الÈتغال  -إاسسبانيا  -إايران  -اŸغرب.
@ اÛموعة الثالثة :فرنسسا  -أاسسÎاليا  -البÒو  -الد‰ارك.
@ اÛموعة الرابعة :ا’رجنت - Úإايسسلندا  -كرواتيا  -نيجÒيا.
@ اÛموعة اÿامسسة :الÈازيل  -سسويسسرا  -كوسستاريكا  -صسربيا.
@ اÛموعة السسادسسة :أاŸانيا  -اŸكسسيك  -السسويد  -كوريا ا÷نوبية.
@ اÛموعة السسابعة :بلجيكا  -إا‚لÎا  -تونسس  -بنما.
@ اÛموعة الثامنة  :بولونيا  -كولومبيا  -السسينغال  -اليابان.

عـ ـ ـÚ
اŸونديال
على

اّتسساع رقعة اŸرشّسح...Ú

ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم م-ن-افسص-ات ك-أاسس العا ⁄بروسصيا وكل
ع -ي -ون اŸت -ت ّ-ب -ع Úسص -تصص ّ-وب ن -ح -و اŸق -اب Ó-ت ال -ت -ي
ي -قÎح -ه -ا الÈن -ام -ج ال -ذي سص-ي-ك-ون ث-ري-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر
ل -ط -م -وح -ات ﬂت -ل-ف اŸن-ت-خ-ب-ات اŸشص-ارك-ة ،وال-ت-ي
قامت بتحضصÒات مكثفة للوصصول إا ¤مسصتوى ‡ّيز
خÓل اŸنافسصة.
وم -ن اŸن -ط-ق-ي أان ت-ك-ون م-ن-ت-خ-ب-ات م-رشص-ح-ة ب-ق-وة
للتأالق والتتويج بالنظر Ÿسصتوى تعدادها وŒربة
’ع -ب -ي -ه -ا ‘ اŸن -افسص -ات ال-كÈى ،ع-ل-ى غ-رار ح-ام-ل
’Ÿا Êال-ذي سص-ي-ك-ون ع-ل-ى م-وع-د
ال -ل -قب اŸن -ت -خب ا أ
للدفاع عن تاجه بعد أان كان قد تفوق عن جدارة
‘ اŸون- -دي- -ال الÈازي- -ل -ي ،ب -ال -رغ -م م -ن أان اÙل -لÚ
يؤوكدون أان أاشصبال اŸدرب لوف سصيجدون صصعوبة
ل -ف -رضس ق -وت -ه-م ‘ اŸون-دي-ال ا◊ا‹ ‘ ،ظ-ل وج-ود
م -ن -ت -خ -ب -ات أاث -ب -تت –سص -ن -ه -ا ال-ك-ب Òوع-ودت-ه-ا ا¤
مسصتوى كب.Ò
وك-ل ال-ت-وق-ع-ات –دد اŸن-ت-خب ا’سص-ب-ا Êكمنافسس
ق - - -وي لـ «اŸانشص- - -افت» ،ح- - -يث اأن «’روخ- - -ا» تضص- - -م
›موعة قوية سصيطرت على منافسصيها وتلعب «كرة
ج -م -ي -ل -ة» وف ّ-ع-ال-ة ‘ ن-فسس ال-وقت..ل-ك-ن اسص-ت-ب-ع-اد
اŸدرب ل-وب-ي-ت-ي-غ-ي م-ن ت-دريب اŸن-ت-خب قبل يومÚ
من انطÓق اŸونديال قد يؤوثر على اسصتقرار الفريق
وت-رك-ي-ز الÓ-ع-ب ،Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة امضص-ائ-ه لعقد مع
ري - -ال م- -دري- -د دون اسص- -تشص- -ارة مسصÒي ا’–ادي- -ة
ا’سصبانية.
‘ ح Úيبقى حلم رفع كأاسس العا ⁄يراود لونيل
’ل-ق-اب ع-ل-ى مسص-توى ناديه
م-يسص-ي ال-ذي ف-از ب-ك-ل ا أ
برشصلونة ،وما زال «يجري» وراء اللقب العاŸي مع
’رج-ن-ت Úب-ال-رغ-م م-ن مسص-ت-واه ال-ك-ب Òوف-ع-ال-ي-ته
ا أ
اŸعتÈة ،إا’ أان ميسصي يبقى «دون مسصتوى» مارادونا
’رجنت Úللفوز Ãونديال
الذي “كن من قيادة ا أ
...198٦؟
ل - -ك - -ن رغ- -م ذلك ،ف- -إان اّÙل- -ل ’ Úيسص- -ت- -ب- -ع- -دون
«ح -دوث م -ف -اج -أاة» م-دوي-ة ب-إاقصص-اء اŸرشص-ح Úق-ب-ل
وصصولهم إا ¤النهائي بوجود منتخبات تعتمد على
’ول‡ّ ،ا ق -د Áك -ن -ه -ا
«ق- -وة اÛم- -وع -ة» ‘ اŸق -ام ا أ
السص Òبخطى ثابتة نحو الوصصول إا ¤الهدف ،ومن
ضص- -م- -ن ه- -ذه اŸن- -ت- -خ -ب -ات Áك -ن ذك -ر ك -ول -وم -ب -ي -ا،
الÈت-غ-ال ،ب-ول-ون-ي-ا ،ب-ل-ج-ي-ك-ا وا‚لÎا ‡ا ي-عني أان
اŸنافسصة هذه اŸرة تعني العديد من اŸنتخبات التي
بإامكانها حجز مكان ‘ اŸربع الذهبي.
ك -م -ا أان اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ع -رب -ي -ة ت -خ-وضس اŸون-دي-ال
ب- -ط- -م -وح -ات ك -بÒة ،ح -يث أاث -ب -تت ك -ل م -ن مصص -ر،
ت -ونسس ،ال -ع -رب -ي -ة السص-ع-ودي-ة واŸغ-رب إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا
ال -ك-بÒة خÓ-ل اŸق-ابÓ-ت ال-ت-حضصÒي-ة ،وب-إام-ك-ان-ه-ا
السص Òبشصكل جيد ‘ اŸنافسصة.
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أإسصماء لمعة أإخرى على موعد مع إلتأالق وصصنع إلفرجة

ينتظر عشّساق ألسساحرة أŸسستديرة ‘ ألعا ⁄بفارغ ألصس Èمشساهدة منتخبات
بلدأنهم أو أŸنتخبات ألتي يناصسرونها وألنجوم ألتي يعشسقونها تدأعب ألكرة
خÓل ألطبعة ألـ  21من نهائيات كأاسس ألعا 2018 ⁄بروسسيا ألتي تنطلق أليوم
لرضس وأ÷مهور أمام
بإاجرأء أŸبارأة ألفتتاحية ب ÚأŸنتخب ألروسسي صساحب أ أ
أŸنتخب ألسسعودي باŸركب ألوŸبي «لوزنيكي» أوŸبيسسكسس كومبليكسس لوزنيكي
بالعاصسمة ألروسسية موسسكو.

ﬁمد فوزي بقاصس

ينتظر أان يÈز ‚وم كرة القدم ع Èالعا ⁄مع منتخباتهم ،وسسيشسد اهتمام وسسائل اإلعÓم
واŸولوع Úبكرة القدم أاخبار وا‚ازات ‚ومهم اŸفضسل ÚخÓل إاقامتهم بروسسيا ،يتقدمهم
أافضسل الÓعب ‘ Úالعا ⁄الÈتغا‹ «كريسستيانو رونالدو» واألرجنتيني «ليونيل ميسسي» ،األول
سس-ي-ح-م-ل ع-ل-ى ع-ات-ق-ه مسس-ؤوول-ي-ة ث-ق-ي-ل-ة Ãح-اول-ة ق-ي-ادة م-ن-ت-خب بÓ-ده اŸدج-ج ب-الÓ-عبÚ
اıضسرم Úذوي اÈÿة لبلوغ أاول نهائي ‘ تاريخ برازيل أاوروبا ،والعمل على حصسد أاول
لقب ‘ منافسسة كأاسس العا ⁄والتأالق خصسوصسا أان هذه اŸنافسسة سستكون األخÒة لغالبية
الÓعب Úالذين سستنتهي قصستهم مع اŸنتخب بنهاية اŸونديال ،لقب إاذا فازت به الÈتغال
سسيكون عنوانا ◊فاظ «الدون» على لقب أافضسل لعب ‘ العا ،⁄ومنها اÙافظة على هيبة
اŸنتخب الذي توج بلقب كأاسس أا· أاوروبا ‘ نسسختها األخÒة بفرنسسا.
الÓعب الثا Êالذي ينتظر ا÷ميع مشساهدته ،سسيكون الÈغوث «ليو ميسسي» صساحب أاك Èعدد
من األهداف ‘ تاريخ اŸنتخب األبيضس واألزرق برصسيد  64هدفا ،والذي يراهن عليه جميع
األرجنتيني Úلقيادة منتخب «التانغو» للتتويج باللقب الثالث ‘ تاريخ اŸنتخب ،خصسوصسا أانه
فشسل ‘ الطبعة اŸاضسية Ãونديال الÈازيل ‘ التتويج بهذا اللقب الذي ينقصسه ‘ خزائنه،
‘ النهائي الثالث الذي خسسرته األرجنت ‘ Úكأاسس العا ⁄بعد نهائي الطبعة األو‘ ¤
األوروغواي ضسد نفسس البلد ،ونهائي الطبعة الـ  14بإايطاليا ضسد اŸنتخب األŸا« ،Êميسسي»
مرشسح للتأالق مع األرجنت Úالتي عاد لها بعدما قرر العتزال بعد خسسارته ‘ النهائي وكل

الضسغوط التي لحقته بعدها ،وسسيعمل على التتويج مع «التانغو» باللقب الذي يعاكسسه منذ
بداية مسسÒته الكروية وإاسسكات أافواه كل النقاد الذين يقولون بأان «ميسسي» سسيصسبح أافضسل
لعب ‘ تاريخ كرة القدم عندما يتوج مع األرجنت ÚباŸونديال.

نيمار ‘..وضسعية مناسسبة
كما سسيكون العائد من اإلصسابة وأاغلى لعب ‘ تاريخ كرة القدم الÈازيلي «نيمار دا سسيلفا»
أامام موعد مع كتابة التاريخ ،والثأار من اŸشساركة اıيبة ‘ اŸونديال الفارط التي خرج
منه وزمÓؤوه مطأاطئي الرؤووسس بعد الهزÁة التاريخية واŸذلة أامام اŸاكنات األŸانية ‘
نصسف نهائي اŸونديال التي احتضسنته بÓدهم ،واألزمة الكبÒة التي تخبّط فيها اŸنتخب
بعد تلك الهزÁة واإلقصساء ،مونديال روسسيا سسيكون فرصسة بالنسسبة للمشساكسس للتتويج باللقب
السسادسس للسسامبا واألول له ،الذي قد يسساعده على التتويج ألول مرة ‘ مسسÒته الكروية بلقب
أافضسل لعب ‘ العا ⁄ومزاحمة الثنائي (ميسسي ورونالدو) اللذين يحتكران هذا اللقب منذ
سسنوات.
وب-ع-د اع-ت-زال ‚م-ي اŸن-ت-خب األŸا Êوق-ائ-دي-ه السس-اب-ق« Úف-ي-ل-يب لم» و»شس-ف-اي-نشس-ت-ايغر»
سسيحمل متوسسط ميدان نادي ريال مدريد «كروسس» عبء ثقي Óعلى كتفيه رفقة اŸتأالق
«مسسعود أاوزيل» وهداف اŸنتخب «مولي »Òوا◊ارسس «نوي »Òالعائد من اإلصسابة ،لقيادة
اŸاكنات األŸانية إلحراز لقبهم الثا Êعلى التوا‹ واÿامسس ‘ التاريخ ومعادلة رقم
اŸنتخب الÈازيلي ،وهو مونديال لكتشساف القائد ا÷ديد والعقل اŸدبر فوق اŸيدان
للمنانشسافت.
وسستسسلّط األضسواء كذلك ‘ هذا اŸونديال على جوهرة اŸنتخب الفرنسسي «كيليان مبابي»
‚م باريسس سسان جÒمان الذي يرتفع مسستواه من موسسم آلخر وعطاءاته ‘ –سسن مسستمر،
ويعلق ا÷مهور الفرنسسي آامال كبÒة على صساحب الـ  19ربيعا لقيادة الديوك للنهائي الثالث
‘ تاريخ اŸنتخب ،الذي قد يدخله التاريخ من بابه الواسسع رفقة ا÷يل ا÷ديد للمنتخب.
«اŸاتادور» اإلسسبا Êاıضسرم «أاندريسس انييسستا» صساحب الهدف التاريخي ‘ نهائي كأاسس

العا 2010 ⁄ببÓد العم ماندي ،Óالذي قاد به «لروخا» لنيل أاول لقب لها ‘ اŸونديال،
سسيكون ‘ مونديال روسسيا مع موعد لرسسم لوحة أاخÒة ‘ مسسÒته مع اŸنتخب ،خصسوصسا أان
هذه البطولة سستكون األخÒة مع كل ما Áثل إاسسبانيا بعدما غادر مهده الكروي برشسلونة هذه
الصسائفة وتنقل للعب ‘ البطولة اليابانية وقرر اعتزال اللعب خارج إاسسبانيا احÎاما لفريق
القلب ،منافسسة سسيعمل فيها على إاهداء منتخب بÓده لقبه الثا Êليخرج من الباب الواسسع.
الشسياط Úا◊مر سسيكونون ‘ مهمة غ Òعادية Ùو كل اŸهتم Úمن طريقهم Ùاولة
الÎبع على العرشس العاŸي ألول مرة ‘ تاريخهم ،خصسوصسا أان بلجيكا “لك جي‡ Óيزا
Óجيال اŸقبلة،
وغ Òعادي وسسيكون أامام فرصسة ل مثيل لها لبناء أاسسسس جديدة وترك إارث ل أ
فرصسة سسينسسج خيوطها اÙرك «هازارد» ،وسسيعمل على Œسسيدها الثور الهائج الهداف
«لوكاكو».
وسسيكون الأسسود الثÓثة (منتخب ا‚لÎا) مع موعد جديد Ùو خيبات اŸاضسي ‘ نهائيات
كأاسس العا ،⁄موعد سسيصسنع منه هداف نادي توتنهام هوتسسب« Òهاري كاين» ﬁف Óللتأالق
وقيادة اŸنتخب اإل‚ليزي Ùاولة خطف ‚مته الثانية ،رفقة زميله الشساب اŸتأالق
«راشسفولد» الذين سسيجلبون اهتمام عشساق الكرة ع Èالعا ،⁄وسسيعملون على رفع التحدي
وتأاكيد أان منتخب هذه الطبعة هو األقوى كونه مكون من  100باŸائة من ‚وم الÁÈرليغ
التي تعد أاقوى بطولت العا.⁄
كأاسس العا ‘ ⁄طبعتها الـ  ،21سسيتأالق فيها من دون شسك ‚وم آاخرون يصسنعون أافراح كÈى
الفرق ‘ أاوروبا يتقدمهم ‚مي اŸنتخب اليوروغوا« Êسسواريز» والهداف «كافا »Êالّلذان
سسيعمÓن على إابهار العا ⁄وقيادة منتخبهم للتتويج بلقبهم الثالث ،كما سسيكون الثنائي
الكرواتي ‚م النادي اŸلكي «مودريتشس» و‚م برشسلونة «راكيتيتشس» –ت اÛهر ‘ هذا
اŸونديال خصسوصسا أانهما سسيعمÓن على التأاهل ألول مرة ‘ تاريخهم للنهائي ،وسسيكون
هداف البندسسليغا البولو« Êليفاندوفسسكي» أامام مأامورية صسعبة لقيادة منتخب بÓده للذهاب
بعيدا ‘ هذا اŸونديال شسأانه ‘ ذلك شسأان زميله ‘ الفريق الكولومبي «خاميسس رودريغز»،
وأافضسل لعب ‘ الÁÈرليغ اŸصسري «ﬁمد صسÓح» مع الفراعنة.

بعد إأقالة أŸدّرب لوبتيغي

لبيضس أŸتوسسط 2018
ألعـــــاب ألبحــــر أ أ

هيÒو يشصرف على منتخب إإسصبانيا ‘ إŸونديال

غيـ ـ ـ ـاب إÓŸكـ ـ ـ ـ ـ ـم فليسصـ ـي ع ـ ـ ـن إل ـ ـ ـ ـ ـ ـّدورة
سس-ي-غ-يب أÓŸك-م أ÷زأئ-ري ﬁم-د ف-ل-يسسي ( 52ك-ل-غ) ع-ن أل-ع-اب أل-ب-ح-ر ألب-يضس أŸت-وسسط  2018بتارأغونا
(أسسبانيا) أŸقررة من  22جوأن أ ¤ألفا— جويلية بسسبب تلقيه أصسابة على مسستوى إأبهام أليد ،حسسب ما علم
من أŸدير ألفني ألوطني ل–Óادية أ÷زأئرية للفن ألنبيل ،مرأد مزيان.
وصسرح مرأد مزيان« :فليسسي تلقى أصسابة على مسستوى إأبهام أليد خÓل ألÎبصس أŸشسÎك مع أŸنتخب
ألتونسسي .إأنها خيبة أمل جاءت لتعقد أك Ìحسسابات ألطاقم ألفني ألذي كان يعتمد على فليسسي لنيل
ميدألية ‘ ألعاب ألبحر ألبيضس أŸتوسسط .»2018
وأفتك أبن مدينة بومردأسس ( 29سسنة) بجدأرة ميدألية ذهبية ‘ أللعاب أŸتوسسطية Ã 2013رسسÚ
(ت -رك -ي -ا) ،ح -يث ‚حت أ÷زأئ -ر ‘ –ق -ي -ق أ‚از «ت -اري -خ -ي» ب-حصس-د خ-مسس-ة أل-ق-اب م-ن أصس-ل ‡ 10كنة
وميدألية برونزية ،وهو ما يعني مرتبة أو ‘ ¤ألÎتيب ألعام حسسب ألفرق.

أاعلن ال–اد اإلسسبا Êلكرة القدم ،اأمسس ،عن تعيÚ
فرناندو هيÒو اŸدير الرياضسي ل–Óاد لقيادة اŸنتخب
الوطني السسبا ÊخÓل فÎة كأاسس العا ‘ ⁄روسسيا خلفا
ليولن لوبتيغي اŸقال .وأاوضسح ال–اد الإسسبا ‘ ،Êبيان
بهذا اÿصسوصس ،إان فرناندو هيÒو سسيتسسلم مهمة اŸنتخب
الوطني ‘ كأاسس العا ⁄بروسسيا وسسيتم ‘ وقت لحق تقدË
اŸدرب ا÷ديد الذي كان يشسغل منصسب مدير اŸنتخب.
وج-اءت إاق-ال-ة ل-وب-ت-ي-غ-ي م-ن م-نصس-ب-ه ل-ع-دم إابÓ-غ-ه ال–اد

اإلسسبا Êباتفاقه على قيادة ريال مدريد بعد البطولة.
و ⁄يكن قرار إاقالة لوبتيغي مفاجئا ،إاذ أاوردت وسسائل
اإلعÓم اإلسسبانية صسباح األربعاء أان مصس ÒاŸدرب البالغ
من العمر  51عاما بات مهددا بعد موافقته على خÓفة
زين الدين زيدان ‘ تدريب ريال مدريد ،وهو ما أاعلنه
النادي اŸلكي بشسكل مفاجئ بعد ظهر الثÓثاء .واعت Èهذا
اإلعÓن Ãثابة مفاجأاة ألن لوبتيغي كان قد مّدد ‘ شسهر
مايو اŸاضسي عقده مع ال–اد اإلسسبا Êحتى .2020

تشسا‘:

أرقام ‘ دورة روسسيا

«أإّتفق مع رئيسس
إل–اد ‘ قرإر إإقالة
لوبتيغي»

منتخب إإ‚لÎإ إألصصغر من حيث معّدل إلسصن

سسيكون اŸنتخب اإل‚ليزي لكرة القدم أاصسغر الفرق
من حيث معدل السسن مشساركة ‘ كأاسس العا‘ ⁄
روسسيا ،وهو الفريق الوحيد الذي يتكون حصسريا من
الÓعب Úالذين Áارسسون ‘ الدوري اÙلي ،فيما
سس -ي -ك -ون ا◊ارسس اŸصس -ري عصس -ام ا◊ضس -ري األكÈ
سس- - -ن - -ا ،وأاط - -ول لعب ‘ اŸون - -دي - -ال ه - -و ا◊ارسس
الكرواتي لوفر كالينيتشس.
ويعد لعبو منتخبي اŸكسسيك وكوسستاريكا األك Èسسنا
Ãعدل قريب من  30سسنة ،ويبلغ متوسسط عمر جميع
الÓعب ÚاŸشسارك ‘ ÚاŸونديال الـ  736ما يقرب
من  28عاما وهو أاعلى معدل ‘ تاريخ كأاسس العا.⁄
ويعت ÈالÓعب األسسÎا‹ دانييل أارزا Êأاصسغر لعب
‘ اŸونديال ،حيث ولد يوم  4جانفي من سسنة ،1999
فيما يبلغ حارسس اŸرمى اŸصسري عصسام ا◊ضسري
من العمر  45عاما ،وهو أاك Èلعب يلعب ‘ كأاسس
العا ⁄على اإلطÓق.
باإلضسافة إا ¤إا‚لÎا ،تعتمد بعضس اŸنتخبات على
الÓعب Úالذي ينتمون ا ¤األندية الوطنية ،وهناك
 17لعبا من الدوري اإلسسبا ‘ Êمنتخب إاسسبانيا
اŸكون من  23لعبا .و‘ اŸنتخب األŸا 15 Êلعبا
‡ث Óللدوري األŸا Êو 21لعبا ﬁليا ‘ اŸنتخب
السس -ع -ودي و‘ ف -رق ب -ل -ج -ي -ك -ا ون -ي -جÒي-ا وايسس-ل-ن-دا
وسسويسسرا ل يوجد سسوى لعب واحد من الدوري
اÙلي .و‘ اÛموع ،أاقل من  ‘ 30اŸائة من

منتخب فرنسسا:

إإصصاب ـ ـ ـ ـة مبابـ ـ ـي
ليسصت خـ ـطÒة

ال Ó-ع -ب ÚاŸت -واج-دي-ن ‘ م-ون-دي-ال روسس-ي-ا ي-ل-ع-ب-ون
بأاندية بلدانهم.
ومن مفارقات نهائيات كأاسس العا ،⁄أان  124لعب من
ﬂت -ل -ف اŸن-ت-خ-ب-ات ي-نشس-ط-ون ب-ال-دوري اإل‚ل-ي-زي
اŸم-ت-از م-ن-ه-م  ‘ 16م -انشسسس Îسس -ي -ت -ي و 81لعبا
يدافعون عن أالوان فرق الدوري السسبا Êمنهم  15من
ري -ال م -دري -د و 14م -ن ب-رشس-ل-ون-ة ،و ‘ 67ال- -دوري
األŸا( Êبوندسسليغا) Ãا ‘ ذلك  11يلعبون لبايرن
م- -ي -ون -ي -خ .ورغ -م أان م -ن -ت -خب «األزوري»  ⁄ي -ت -أاه -ل
ل- -ن- -ه- -ائ -ي -ات ك -أاسس ال -ع -ا ,⁄ف -إان ال -دوري اإلي -ط -ا‹
يسستقطب  58لعبا مشساركا ‘ كأاسس العا.⁄
و‘ اÛم- -وع ،ي- -ج- -اور الÓ- -ع- -ب- -ون اŸشس- -ارك -ون ‘
مونديال روسسيا أاندية ‘  55دولة ﬂتلفة ،وأاك Ìمن
ثÓثة أارباع الÓعب ‘ Úنوادي أاوروبية وأاقل من ثÓثة
باŸائة ‘ األندية الفريقية.
ومن أاصسل  736لعب مشسارك ‘ اŸونديال ا◊ا‹
سسبق أان فاز  15منهم باللقب العاŸي ،منهم  6إاسسبان
و 9أاŸان .وأاك ÌالÓعب Úحضسورا ‘ نهائيات كأاسس
ال-ع-ا ⁄ه-و اŸكسس-ي-ك-ي راف-ائ-ي-ل م-ارك-ي-ز ال-ذي ي-ع-تÈ
الوحيد الذي شسارك ‘ النسسخ األربعة اŸاضسية من
كأاسس العا ⁄ثم بعده األرجنتيني خافي ÒماسسكÒانو
الذي لعب  16مباراة ‘ كؤووسس العا.⁄
وÁت -لك م -ارك-ي-ز ( 39ع -ام -ا) ف -رصس-ة النضس-م-ام إا¤
األŸا Êلوثار ماتيوسس ومواطنه أانطونيو كارباخال

ال -ذي ظ -ه -ر ع -ل -ى أارضس اŸل -عب ‘ خ-مسس ب-ط-ولت
لكأاسس العا.⁄
واŸكسسيكي هو أايضسا الÓعب الوحيد ‘ التاريخ
الذي ظهر ‘ بطولت العا ⁄األربع كقائد الفريق
الوطني.
وي -ب -ق -ى ح -ارسس م -رم -ى م -ن -ت -خب ك -روات -ي -ا ل-وف-ر
كالينيتشس أاطول لعب مشسارك ‘ نهائيات كأاسس
العا ‘ ⁄روسسيا بـ  2 ، 01م Îأاي يفوق الد‰اركي
يانيك فيسستÒغارد Ãقدار سسنتيم Îواحد ،فيما
أاقصسر الÓعب Úهما السسعودي يحيى يحيى الشسهري
( 1 ، 62م) و‡ثل سسويسسرا خضسران شساكÒي (، 69

أك-د م-ه-اج-م أŸن-ت-خب أل-ف-رنسس-ي ل-ك-رة أل-ق-دم ،ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،أنه بخ Òعقب
تعرضسه أ ¤إأصسابة ‘ أ◊صسة ألتدريبية يوم ألثÓثاء ‘ إأيسسÎأ ألروسسية ،وذلك
قبل بدأية مشسوأر بÓده ‘ مونديال روسسيا .2018
وكتب مبابي ‘ تغريدة على حسسابه ألرسسمي بـ»توي« »Îأنا ‘ حالة جيدة ،إأنها
لصس -اب -ة ل -يسست خ -طÒة ،ل -ك -ن شس-ك-رأ ل-ك-م ع-ل-ى
ف -ق -ط ضس -رب -ة وب -ال -ت -ا‹ ف -إان أ إ
رسسائلكم».
كما دأفع ‚م نادي باريسس سسان جÒمان ،عن زميله عادل رأمي بقوله «أتركوأ
صس-دي-ق-ي رأم-ي ⁄ ,ي-ك-ن ي-ت-ع-م-د ذلك» .وأضس-ط-ر م-ه-اج-م م-ون-اكو ألسسابق إأ¤
مغادرة أ◊صسة ألتدريبية بسسبب إأصسابة ‘ كاحل قدمه أليسسرى إأثر أصسطدأم
لرضس لبضسعة
بزميله مدأفع أوŸبيك مارسسيليا عادل رأمي .وبقي سساقطا على أ أ

1م) .وتظهر اإلحصساءات اŸتعلقة باŸدرب Úأان
أاوسسكار تاباريز ،مدرب منتخب أاوروغواي الذي
ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  71ع -ام-ا ،ه-و األك Èسس-ن-ا ،ف-ي-م-ا
األصسغر سسنا ضسمن اŸشسرف Úالتقني Úهو اŸدرب
ا◊ا‹ للمنتخب السسينغا‹ أاليو سسيسسي البالغ من
العمر  42عاما.
كما أان أاوسسكار تاباريز هو الثا Êبعد األŸا Êأاوتو
ريهاغل الذي كان ‘ يوم من األيام أاقدم مدرب ‘
ت -اري -خ ك -أاسس ال -ع -ا .⁄ك -م -ا يشس -ارك ‘ اŸون-دي-ال
م- -درب- -ون شس- -ب- -اب م- -ن أام- -ث- -ال الصس- -رب- -ي مÓ- -دن
كرسستاجيتشس ( 44عاما).

دقائق ,لكنه حاول بعد ذلك موأصسلة ألتدرب وسسط تشسجيعات ألعشسرأت من
لنصسار ألفرنسسي Úألذين حضسروأ ألتمرين أŸفتوح ,بيد أنه قرر بسسرعة ألعودة
أ أ
لسساسسية ‘ تشسكيلة
إأ ¤غرف أÓŸبسس .ويعت Èمبابي ( 19عاما) أحد ألركائز أ أ
أŸن-ت-خب أل-ف-رنسس-ي ب-فضس-ل سس-رع-ت-ه وموهبته .وتسس-ت-ه-ل «ألزرق» ألفرنسسية،
ألسساعية إأ– ¤قيق أللقب ألعاŸي ألثا Êبعد سسنة  1998على أرضسها ،مشسوأرها ‘
هذأ أŸونديال يوم ألسسبت أŸقبل Ãوأجهة أسسÎأليا Ãدينة كازأن ضسمن أ÷ولة
ألو ¤عن أÛموعة ألثالثة ألتي تضسم أيضسا ألبÒو وألد‰ارك.
م-ن ج-ه-ة أخ-رى ⁄ ،يشس-ارك أŸدأف-ع-ان جÈي-ل سس-ي-دي-ب-ي-ه (م-ون-اك-و) وصس-ام-ويل
لسس-ب-ا ‘ )Êأل-ت-دري-ب-ات أ÷م-اع-ي-ة ،وت-درب-ا م-ن-ف-ردي-ن
أوم -ت -ي -ت -ي (ب -رشس-ل-ون-ة أ إ
وبالتا‹ مشساركتهما أمام أسسÎأليا غ Òمؤوكدة.

عsلق تشسا‘ هÒنانديز‚ ،م برشسلونة السسابق،
على قرار ال–اد اإلسسبا ،Êأامسس بإاقالة جولÚ
لوبيتيغي ،من تدريب لروخا.
وقال تشسا‘« :أاعتقد أاsن قرار لويسس روبياليسس،
رئيسس ال–اد اإلسسبا ،Êكان جيًدا للغاية؛ ألنه
وضسع مصسلحة اŸاتادور فوق ا÷ميع».
وتابع الفائز بلقب كأاسس العا 2010 ⁄مع إاسسبانيا:
«أانا اتفق مع روبياليسس ‘ قراره بإاقالة لوبيتيغي،
رغم أاsن األمر ليسس سسهً Óعلى اإلطÓق».
يذكر أاsن ال–اد اإلسسبا ،Êقّرر إاقالة لوبيتيغي،
بعد إاعÓن ريال مدريد ،اسستقدامه Óÿفة زيدان
‘ الفريق اŸلكي.
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اŸطالبة بعقÓنية ‘ اسضتعمال الطاقة الكهربائية بتمÔاسضت
لهقار ،كل مرة يتم فيها توزيع فاتورة الكهرباءﬁ ،تج Úومبدين عدم
تتجّدد حالة قلق اŸواطن Úبعاصسمة ا أ
رضساهم عن قيمة الفاتورة ،والتي ـ حسسبهم ـ باهظة الثمن ،خاصسة ‘ ظلّ تواجد الدعم اŸقدم من طرف الدولة،
واŸوجهة لوليات ا÷نوب ،فيما يخصض إاحتسساب تسسعÒة الكهرباء ،بالنظر إا ¤ما تعرفه اŸنطقة من حر وظروف
قاسسية خÓل فصسل الصسيف.
“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود
اأ’م- - - -ر ال- - - -ذي حسصب اŸواط - - -ن Úم - - -ن
اŸفÎضس أان ت- -ك -ون ف -ي -ه ال -ف -ات -ورة وم -ا
تتضصمنه من كلفة مالية معقولة.
وأاك -دت اŸك -ل-ف-ة ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى مسص-ت-وى
شصركة توزيع الكهرباء رباعي حفيظة‘ ،
إاتصصال بـ «الشصعب» أان احتسصاب الفاتورة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ب-عاصصمة اأ’هقار،
Óفراط اÙسصوسس ‘ اسصتعمال
ونظرا ل إ
الطاقة الكهربائية ،والذي أاصصبح يتميز به
الفرد عادي وطبيعي إاذا ما إاحتسصبنا ما
يسصتهلكه من اŸادة ا◊يوية ،يحدث هذا
حسصب اŸت- -ح -دث -ة ‘ ظ ّ-ل ال -دع -م ال -ذي
تقدمه الدولة للمواطن ،والذي وصصل إا¤
 ‘ 65اŸائة من إاعفاء بعد أان كان ‘ 50
اŸائة ،أاي أان اŸواطن با÷نوب يسصدد 35
‘ اŸائ -ة م -ن إاسص -ت -ه Ó-ك -ه ف -ق-ط ،وه-ذا
بشص- -رط ع -دم Œاوز إاسص -ت -ه Ó-ك  12أالف
كيلواط ‘ السصنة ،اأ’مر الذي من اŸمكن
ي -ج -ه -ل -ه ال -ك-ث Òم-ن ال-زب-ائ-ن ،وي-ج-ع-ل-ه-م
يفرطون ‘ اسصتهÓك الطاقة ،وبالتا‹
ي-ن-ع-كسس ع-ل-ي-ه-م وي-ع-رضص-ه-م للحرمان من
الدعم.
‘ سصياق متصصل ،أاضصاف حامة ناجم إاطار
ب-قسص-م ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ج-اري-ة ب-الشص-ركة ،أان
الفرد ا÷زائري بصصفة عامة أاصصبح يتميز
ب-اإ’سص-ت-هÓ-ك اŸف-رط ’سص-ت-عمال الطاقة
ما أاهله حسصب اإ’حصصائيات أ’ن يسصتهلك
 10أاضصعاف اإ’سصتهÓك العاŸي ،أاما على
مسص- -ت- -وى اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ف -اŸواط -ن
ا÷زائ- - -ري ي- - -ح- - -ت- - -ل اŸراتب اأ’و‘ ¤
اإ’سص -ت -ه Ó-ك م -ق -ارن -ة ب-ا÷Òان (ت-ونسس،
اŸغرب) ،ما يجعل القيمة التي تتضصمنها
ال- -ف- -ات- -ورة ك- -ل ثÓ- -ث أاشص- -ه- -ر ب- -ال -ع -ادي
باŸقارنة باسصتهÓك اŸواطن من الطاقة
ا◊يوية.
وأاوضصح حامة ناجم ‘ نفسس السصياق ،أان
ال -زب -ون اÙل -ي ال -ذي وصص -ل رق-م-ه ل-دى
الشصركة  53أالف زبون عادي ،بلغ متوسصط
إاسصتهÓكه خÓل ثÓث أاشصهر  4851كيلواط

للمواطن ،وهو ما يعد مرتفع ـ
” مقارنته مع
حسصبه ـ إاذا ما ّ
ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي يشص-م-لها الدعم،
حيث إانه ‘ هذه ا◊الة ،فإان
اŸواط- -ن ي -ح -رم م -ن ال -دع -م
اŸقدم من الدولة ،وعليه يتم
إاح-تسص-اب اإ’سص-ت-هÓ-ك بسص-عره
ا◊قيقي ،وعليه يجعل قيمة
ال -ف -ات -ورة م -رت -ف-ع-ة وب-اه-ظ-ة
الثمن.
كشص- -ف اŸت- -ح- -دث ‘ سص- -ي -اق
ح -دي -ث -ه ،أان م -ا أاصص -ب -ح Áي -ز
ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واطن من
إاسصتعمال مفرط للطاقة ،جعل
م - -ن اإ’سص - -ت - -ه Ó- -ك اŸن - -ز‹
للطاقة يحتل اŸرتبة اأ’و¤
ب -ق-راب-ة  ‘ 60اŸائ- - -ة م - -ن
اإ’ن - -ت - -اج ال - -وط - -ن- -ي ‘ ،حÚ
إاسصتهÓك القطاع اإ’قتصصادي
واإ’ن - -ت - -اج - -ي Ãا يضص - -م م - -ن
مصص- -ان -ع وم -ؤوسصسص -ات كÈى ’
ي -ت -ج -اوز إاسص -ت -هÓ-ك-ه ‘ 30
اŸائ - -ة ‘ ،ح ’ Úي - -ت- -ج- -اوز
إاسص-ت-هÓ-ك ق-ط-اع ال-زراع-ة 10
‘ اŸائة ،وهو ما يب Úجليا
حسصب اŸت- - -ح - -دث اإ’ف - -راط
ال -ك -ب’ Òسص -ت -ع -م -ال ال -ط -اق-ة
الكهربائية من طرف الزبون
العادي.
‘ ن- -فسس السص- -ي- -اق ،أاوضص- -حت اŸك- -ل- -ف- -ة
ب-اإ’عÓ-م ،أان الشص-رك-ة ب-ع-اصص-م-ة اأ’ه-قار،
نظرا Ÿا Ÿسصته من إافراط ‘ إاسصتعمال
الطاقة ،قامت بحمÓت –سصيسصية ،والتي
ت -ط -رقت ل -ه -ا «الشص -عب» م -ؤوخ-را ‘ أاح-د
أاع-داده-ا ،م-وج-ه-ة ل-ل-م-واط-ن إ’رشص-ادهم،
خاصصة ‘ ترشصيد اسصتعمال الطاقة ،وهذا
بدق اأ’بواب والتنقل ضصمن قافلة Œوب
جميع القرى واŸنازل بعاصصمة الو’ية،
مكونة من أاعوان مؤوهل Úوﬂتصص ،Úمن
أاجل تقد Ëالنصصائح واإ’رشصادات للزبائن،
فيما يخصس اإ’سصتهÓك اأ’مثل للطاقة،

وا◊فاظ على سصÓمتهم من خÓل مراقبة
وت -ف -حصس الشص -ب -ك -ة ال -داخ-ل-ي-ة ل-ل-ك-ه-رب-اء
والغاز.وأاكد أان العديد من الزبائن يوجد
لديهم مشصاكل ‘ تقنيات الشصبكة الداخلية
Ÿنازلهم وتوصصيÓت اأ’جهزة ،وكذا نوعية
اأ’ج -ه -زة واŸع -دات اŸسص -ت -ع -م-ل-ة وال-ت-ي
تسصتهلك بشصكل كب Òالطاقة الكهربائية،
ما ينعكسس على قيمة الفاتورة ،ويجعلها
تكون مرتفعة ،مطالبا ‘ هذا اÿصصوصس
بضص -رورة أاخ -ذ ب -ع Úاإ’ع -ت -ب -ار م-ث-ل ه-ذه
اأ’مور التي أاصصبحت تؤوثر بشصكل كب Òعلى
إاسصتهÓك الطاقة ،وعلى قيمة الفاتورة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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اسضتهÓك غ Òعق ÊÓللكهرباء بتندوف
‘ خ -رج -ة م -ي -دان -ي -ة ق -ادت -ه ◊ي ا◊ك -م -ة رف -ق -ة
السص- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،أاشص -رف «أام -وم -ن
مرموري» وا‹ تندوف على وضصع ‘ اÿدمة مركز
ا’خ Ó-ء ال -ك -ه -رب-ائ-ي Ãح-ط-ة ال-ت-ول-ي-د ت-ن-دوف 01

بقدرة  30كيلوفولط آامب ،Òوأاوضصح لـ»الشصعب» أانه
و‘ إاط- -ار ال- -ت- -حضصŸ Òوسص- -م الصص- -ي -ف ” ب -ر›ة
ال -ع -دي -د م -ن اŸشص -اري-ع ال-ط-اق-وي-ة م-ن أاج-ل ت-وفÒ
الكهرباء للمواطن Úوضصمان اسصتغÓل أامثل للطاقة
Ÿنتَجة على مسصتوى اÙطات القدرة ا’نتاجية
ا ُ
Ÿدي -ن -ة ت -ن-دوف م-ن ال-ك-ه-رب-اء ب-ل-غت 120ميغاواط
بفضصل ا’هتمام البالغ الذي أاولته الدولة للقطاع ‘
و’يات ا÷نوب ‘ ،حُ Úيتوقع اأن تسصتهلك بلدية
تندوف ما معدله  70ميغاواط خÓل هذه الصصائفة
بفارق  50ميغاواط من الكهرباء اإ’ضصافية ،غ Òأان
الهاجسس الكب Òالذي يؤورق اŸواطن Úبتندوف هو
ا’رت- -ف -اع ال -ره -يب ‘ ف -وات Òال -ك -ه -رب -اء ،خ -اصص -ة

اŸتعلقة منها باسصتهÓك فصصل الصصيف تزامنها مع
الدخول ا’جتماعي وفÎة ا’عياد ،وهو ما أاعرب
عنه بعضس اŸواطن‡ Úن تقربنا منهم مؤوكدين
ع- -ل- -ى أان ب- -عضس اŸب- -ال- -غ اŸسص- -ج- -ل -ة ‘ ال -ف -واتÒ
كمسصتحقات لشصركة توزيع الكهرباء باتت ُتثقل كاهل
اŸواط -ن Úوُت -ره -ق ج -ي -وب -ه-م Ãصص-اري-ف ال-دخ-ول
ا’جتماعي ،مؤوكدين على أان هذه ا’رتفاعات «قد
Ÿسصت اÿيال» وقد يكون «ُمبالغًا فيها».
حاولنا التقرب من إادارة مؤوسصسصة توزيع الكهرباء
وال -غ -از ب -ت-ن-دوف لÓ-سص-ت-فسص-ار أاك Ìح-ول اŸوضص-وع
والرد على أاقوال اŸواطن Úغ Òأان ﬁاو’تنا باءت
بالفشصل ،من جهة أاخرى أاوضصحت «شصيماء شصراد»
رئيسصة اŸكتب الو’ئي للمنظمة ا÷زائرية ◊ماية
وارشص -اد اŸسص -ت -ه-لك وﬁي-ط-ه أان م-ك-تب اŸن-ظ-م-ة
بو’ية تندوف  ⁄يتلق أاية شصكاوي رسصمية من طرف
اŸواط -ن Úت -ت -ع -ل -ق ب-تضص-خ-ي-م ال-ف-وات ،Òم-ع-تًÈة أان
ارت -ف -اع ق-ي-م-ة ال-ف-وات Òب-ت-ن-دوف راج-ع لسص-ل-وك-ي-ات
وذهنيات راسصخة ويعود لÓسصتهÓك غ ÒالعقÊÓ
م - -ن ط - -رف ال - -ب - -عضس ،ب - -اإ’ضص- -اف- -ة ا ¤ا’رت- -ف- -اع
اÙسصوسس ‘ درجات ا◊رارة ‘ فصصل الصصيف،
مؤوكدًة على أان ا’رتفاع Áكن تفاديه باتباع بعضس
اÿط -وات ال -بسص -ي -ط -ة م-ن أاج-ل ت-رشص-ي-د اسص-ت-هÓ-ك
ال -ك -ه -رب -اء وال -ت -ي سص -ت -ك -ون ﬁور أاي -ام –سص-يسص-ي-ة
للمنظمة بعد شصهر رمضصان.
‘ سصياق آاخر ،شصهدت مدينة تندوف انقطاعات
م-ت-كّ-ررة ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ‘ ال-ع-دي-د من اأ’حياء
ولفÎات زمنية طويلة أاثارت التسصاؤو’ت حول سصبب
هذه ا’نقطاعات ‘ ظّل ا’نتاج الوف Òمن الكهرباء
مقارنًة بالسصنوات السصابقة ،و‘ الوقت الذي التزمت
فيه مؤوسصسصة توزيع الكهرباء والغاز الصصمت وعدم
تقد Ëتوضصيحات ومÈرات للمواطن Úأاوضصح وا‹
الو’ية ‘ حوار خ ّصس به «الشصعب» أان هذه ا◊وادث
ليسصت انقطاعات مقصصودة من طرف اŸؤوسصسصة بل
هي «اعتداءات» على شصبكة الكهرباء جراء قيام
بعضس اŸواطن Úبأاشصغال غ Òمرخصصة على مسصتوى
الطرقات ‘ حي ا◊كمة ،وأاضصاف اŸتحدث أان
هذه اأ’شصغال أاضصّرت ببعضس الكوابل اأ’رضصية ،ما
اسصتدعى تدخل فرق الصصيانة التابعة للمؤوسصسصة ‘
ع ÚاŸك- -ان إ’صصÓ- -ح اأ’ع- -ط- -اب وإاع- -ادة ال- -ت- -ي -ار
الكهربائي ،مؤوكدا ً على أان شصبكة الكهرباء بالو’ية
ب-اتت ال-ي-وم ب-ح-ال-ة ج-ي-دة م-ع ت-وق-ع-ات ب-ب-ل-وغ نسصبة
ا’سص -ت -هÓ-ك م-ا م-ع-دل-ه  70م -ي-غ-اواط خÓ-ل ه-ذه
السصنة.
تندوف :عويشض علي

الإسستهÓك Œاوز اŸليون سسنتيم لدى الزبون

التخفيضضات – ⁄ل اŸشضكل حتى اآلن واŸكيفات ل تتوقف طيلة اليوم
لقصسى خÓل
يعد بلوغ فاتورة الكهرباء حّدها ا أ
فصس-ل الصس-ي-ف ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-واط-ن اÙل-ي بورقلة
والتي قد يعرضض التأاخر ‘ دفعها إا ¤قطعها عنه
من ب Úأاك ÌاŸواضسيع التي يتكّرر طرحها بدخول
فصس- -ل ال- -فصس- -ل م- -ن ك- -ل سس- -ن- -ة وارت- -ف -اع درج -ات
ا◊رارة التي تؤودي باŸواطن إا ¤اسستغÓل الطاقة
الكهربائية بصسفة مضساعفة عن بقية أايام السسنة.
ورقلة :إاÁان كا‘
ونظرا لطبيعة اŸنطقة الصصحراوية اŸعروفة بحرارتها
التي “تد لفÎة طويلة من السصنة ويضصطر اŸواطن إا¤
ا’حتماء منها ع Èمضصاعفة اسصتغÓله للطاقة الكهربائية
ب-اسص-ت-خ-دام اŸك-ي-ف-ات ال-ه-وائ-ي-ة Ÿدة سصاعات متواصصلة،
‡ا يؤودي إا ¤ارتفاع ملموسس ‘ فاتورة الكهرباء يصصل
متوسصط معدلها حسصب اسصتطÓع لبعضس اŸواطن Úإا ¤ما
يفوق اŸليون سصنتيم لدى الزبون الواحد ،لذلك لطاŸا
شصكل غÓء فاتورة الكهرباء جد’ كبÒا ب ÚاŸواطنÚ
ال -ذي -ن يضص -ط -رون إا ¤ا’ح -ت -ج -اج ‘ ك -ل م -رة م -ن أاج-ل
ا’رتفاع الكب ‘ Òفاتورة الكهرباء التي تثقل كاهلهم.
وعلى الرغم من تخفيضس التسصعÒة لسصكان ا÷نوب بنسصبة
 65باŸائة طبقا لقانون اŸالية لسصنة  2017الذي رفع من
سصقف نسصبة تخفيضس تسصعÒة الكهرباء ‘ ا÷نوب إا65 ¤
باŸائة حيز اÿدمة ،كما سصبق وأاكد اŸدير العام لشصركة
سص -ون -ل -غ -از أان سص -ك -ان ا÷ن -وب ق -د اسص -ت -ف -ادوا م -ن ه -ذه
التخفيضصات ‘ فوات Òالكهرباء منذ بداية السصنة ،2017

وفقا Ÿا جاء به قانون اŸالية  2017والذي تضصمن ـ حسصبه
ـ إاجراءات لتدعيم سصكان ا÷نوب الذي يعتÈون اأ’كÌ
اسصتهÓكا للطاقة خاصصة خÓل فصصل الصصيف ،حيث ترتفع
درج-ات ا◊رارة وي-ت-زاي-د اسص-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-ربائية
بنسصبة زيادة أاك Ìمن  % 40من أارقام الفوات ،Òلذلك فإان
مبالغ الفوات Òالتي يدفعها اŸواطن اÙلي تبقى جد
مرتفعة ‘ ظل الظروف اŸناخية الصصعبة التي تضصطره
إا ¤البقاء لسصاعات طويلة من النهار وحتى لي Óأاحيانا
داخل أاماكن مكيفة.
وعلى الرغم من هذه التخفيضصات ‘ تسصعÒة فاتورة
الكهرباء لسصكان ا÷نوب والتي جاءت نتيجة القلق بعدة
و’يات على غرار ورقلة ،الوادي ،أادرار وبشصار ،والذين
أاعربوا عن رفضصهم للزيادات التي أاعلن عنها آانذاك ‘
تكاليف الفوات Òبهذه اŸناطق التي تسصجل درجات
حرارة تصصل إا ¤مسصتويات قياسصية ،خاصصة خÓل فصصل
ا◊ر ،أاي -ن ي -ت -زاي -د اسص -ت -ع -م -ال ال -ط -اق -ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
واŸك-ي-ف-ات ال-ه-وائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى تسص-تخدم على مدار
ث Ó-ث -ة أارب -اع السص -ن -ة أايضص -ا ،ف -إان دي-ون سص-ون-ل-غ-از ل-دى
زبائنها يبقى طرحا قائما ‘ كل مرة كذلك وقد ÷أات
الشصركة السصنة اŸاضصية قبل دخول فصصل الصصيف إا¤
ق-ط-ع ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-ل-ى ال-زب-ائ-ن الذين تراكمت
ديونهم لتفادي تسصجيل هذا الرقم من الديون اÎŸتبة
عن سصونلغاز ‘ ا÷نوب التي قدرت خÓل شصهر جانفي
من سصنة  2017بـ 58مليار دينار من بينها  30مليار دينار
ديون غ Òمسصددة من اŸؤوسصسصات اÿاصصة والعمومية
و 28مليار دينار لدى زبائنها العادي.Ú

مسضاع حثيثة للقضضاء على مشضكل اإلنقطاعات

ويضصع ›مع سصونلغاز كما سصبق وأاكد الرئيسس اŸدير
العام Ûمع سصونلغاز ﬁمد عرقاب خÓل زيارته إا¤
و’ية ورقلة هدفا أاسصاسصيا يسصعى إا– ¤قيقه وهو يرتبط
بتدعيم اإ’نتاج وتوسصيع تغطية شصبكة توزيع الكهرباء عÈ
الو’ية وتدعيم التموين بالطاقة ،و‘ هذا السصياق أا‚زت
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة ‘ إاطار برا›ها
ا’سصتثمارية اıتلفة ﬁ 270ول كهربائي بغÓف ما‹
م -ع -ت Èق -در بـ 274م -ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م وال-ذي ي-ن-درج ضص-م-ن
ب-رن-ا›ه-ا اŸسص-ط-ر ل-ت-ع-زي-ز وŒدي-د ﬂت-ل-ف الشص-ب-كات
الكهربائية.
كما وصصل التعداد اإ’جما‹ للمحو’ت الكهربائية إا¤
ﬁ 4821ول كهربائي ،موزعة ع Èكافة أاحياء وبلديات
الو’ية ،وحققت نسصبة التغطية بالكهرباء ‘ الو’ية ورقلة
 ‘ 98اŸائة وباإ’ضصافة إا ¤هذا فقد عملت اŸديرية
خÓل اأ’ربع سصنوات الفارطة على إانشصاء  453كيلوم Îمن
الشص-ب-ك-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة م-ن-خفضصة ومتوسصطة التوتر ،منها
الهوائية واأ’رضصية ليكون بذلك طول الشصبكة اإ’جمالية
للكهرباء ‘ اÿدمة  8654كلم ،وتسصعى ذات الهيئة من
خÓل تعزيز وŒديد ﬂتلف الشصبكات الكهربائية إا¤
العمل على –سص Úنوعية اÿدمات اŸقدمة وا’سصتجابة
ل- -ل- -ط -لب اŸت -زاي -د ع -ل -ى ال -ك -ه -رب -اء وت -خ -ف -يضس نسص -ب -ة
ا’نقطاعات الكهربائية.
Œدر اإ’شصارة أايضصا إا ¤أان اŸصصالح اŸذكورة قد سص ّ
طرت
ﬂططا اتصصاليا يعنى بتوعية زبائنها ودعوتهم للÎشصيد
‘ اسصتهÓك الطاقة الكهربائية من أاجل Œاوز مشصكل

ا’نقطاعات من جهة وا’قتصصاد ‘ فوات Òالكهرباء من
جهة أاخرى.
إاذ بلغت ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة لدى
زبائنها خÓل الثÓثي اأ’ول من سصنة  2018حوا‹ 165
مليار سصنتيم ومن ب Úهذه اŸسصتحقات  35مليار سصنتيم
دي - -ون اإ’دارات واŸؤوسصسص - -ات سص - -واء ك - -انت خ - -اصص - -ة أاو
عمومية.
وكشصفت الشصركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ‘ وقت
سصابق أان حجم ديون الزبائن العادي Úوصصل إا 70 ¤مليار
سصنتيم ،وهو ما يؤوثر سصلبا على حجم اسصتثمارات اŸديرية
واŸشص -اري-ع ال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أان ت-خ-دم ال-زب-ون ب-ال-درج-ة
اأ’و ،¤لذا تعمل اŸديرية على –صصيل ديونها بإاتباع
ﬂتلف الطرق القانونية ،خاصصة لدى الزبائن العاديÚ
الذين ارتفع عددهم خÓل الثÓثي اأ’ول لسصنة 2018
بـ 50ٌ 17زبون جديد بالنسصبة للكهرباء ،ليصصل بذلك إاجما‹
عدد زبائن اŸديرية بالنسصبة للكهرباء  163754زبون.
وحسصب ن -فسس اŸصص -ادر ،ف -إان م -دي -ري -ة ال-ت-وزي-ع ب-ورق-ل-ة
سصخرت آاليات جديدة وسصهلة من شصأانها أان تسصهل على
اŸواطن تسصديد فوات ÒاسصتهÓكهم وبكل أاريحية على
غ -رار ال -دف -ع ع -ن ط -ري -ق اأ’نÎنت وال -دف -ع ع -ن ط -ري -ق
ال -ب -ط -اق -ة ال -ب -ن -ك -ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤اإ’طÓ-ع ع-ل-ى اآ’ل-ي-ات
ا÷دي-دة ل-ت-حسص-يسس ال-زب-ائ-ن ب-أاه-م-ي-ة ت-رشص-ي-د اسص-تهÓك
الطاقة وا’سصتعمال العق ÊÓللكهرباء للتقليل من حجم
فواتÒهم وا◊فاظ عليها لÓأجيال القادمة وع Èتنظيم
ق -واف -ل م -ك -ون -ة م -ن ف -رق تضص-م إاط-ارات ل-لشص-رك-ة Œوب
ﬂتلف أانحاء الو’ية.
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صسيغ الودية ‘ الّتسسديد ببشسار
اعتماد ال ّ

كلمة العدد

جدولة اŸسستحّقات وفق آاجال ّﬁددة

الفاتورة
اŸرعبة

صسيف والرتفاع اÙسسوسس لدرجات ا◊رارة بولية بشسار ،يزداد انشسغال العائÓت البشسارية باسستعمال اŸكيّفات الهوائية داخل البيوت والعمل،
مع بداية فصسل ال ّ
ويزداد السستهÓك اليومي للطاقة الكهربائية ،ومعها الضسغط على هياكل الشسبكة ببشسار ،والتي تسسهر عليها مؤوسسسسة سسونلغاز.

ف-ت-ب-ق-ى ف-ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء ششبحا يطارد
ال-ع-ائÓ-ت ال-بشش-اري-ة ب-ا÷ن-وب ال-غ-ربي،
Èأا
والتي تتذّمر Ûرد رؤويتها ،كما يت ّ
ال - -ك - -ث Òم - -ن اŸواط - -ن Úم - -ن ال- -رق- -م
‡ا يؤوّدي إا¤
اإ
لجما‹ اŸدون فيهاّ ،
اسش -ت -ع -م -ال ح -ي -ل ك -ثÒة ل -ل -ت -ق-ل-ي-ل م-ن
حجمها ،وكثÒا ما نسشمع ‘ نهاية كل
ثÓثي :كم هو مبلغ الفاتورة الذي أاصشبح
ي - -ؤورق ك - -اه - -ل اŸواط - -ن ‘ ا÷ن - -وب،
وت- -خصشصص ل- -ه ال- -ع- -ائÓ- -ت ال- -بشش- -اري- -ة
م -ي -زان -ي -ة خ -اصش -ة ضش -م-ن مصش-اري-ف-ه-ا،
فبالرغم من اختÓف طرق اسشتهÓكها
على حسشب احتياجات كل بيت ،يبقى
تسشديد ثمن الفاتورة ششيئا إالزاميا على
رب العائلة الذي تعطى له مهلة دفع
مدتها  15يوما ،و‘ حالة عدم دفعه
للمبلغ تقطع عنه.
ولتسشليط الضشوء أاك Ìعلى هذا اŸوضشوع،
ارت -أات «الشش -عب» ال-ق-ي-ام ب-اسش-ت-طÓ-ع آاراء
البعضص ‘ كيفية التعامل مع اسشتهÓك
الكهرباء ‘ اŸنازل .ينزعج بعضص أارباب
العائÓت من رؤوية مصشابيح إاضشاءة الغرف
مشش -ت -ع -ل -ة ،أاو ي -ت -ذم-رون م-ن رؤوي-ة ب-عضص
األج -ه -زة ال -ك -ه -روم -ن-زل-ي-ة ك-اŸسش-خ-ن-ات
واŸدفآات التي تششغل بواسشطة الكهرباء،
ح - -يث ي - -ع- -تÈون ه- -ذه األخÒة م- -ن أاكÌ
ال-وسش-ائ-ل أاو األج-ه-زة اسش-ت-هÓ-ك-ا للطاقة.
و‘ هذا اإلطار قال السشيد «◊سشن  -ب»،
عامل يومي ،إاّنه يتقاضشى أاجرا بسشيطا
يكفيه Ÿصشروف بيته ،غ Òأانه يقتصشد ‘
اسش -ت -هÓ-ك ال-ك-ه-رب-اء ‘ ب-ي-ت-ه خ-وف-ا م-ن
ال -ف -ات -ورة .وه -ن -اك م -ن األشش -خ -اصص م-ن
ي -وّج -ه -ون ب -عضص اÓŸح -ظ -ات ألب-ن-ائ-ه-م
لتجنب السشتهÓك اŸفرط ‘ الكهرباء
كإاششعال مصشابيح ‘ الغرف أاو اسشتعمال
›ف- -ف الشش- -ع- -ر وه -و م -ا Ÿسش -ن -اه ع -ن -د
«أامال» ،طالبة جامعية ،التي قالت إانها
تسشتعمل ›فف الششعر أاثناء غياب والدها
ع- -ن اŸن- -زل خ- -وف- -ا م- -ن ال- -ع -ق -اب .أام -ا
«صش -ب -اح» ،م -اك -ث -ة ب -ال -ب -يت ،ف-إان وال-ده-ا

ينزعج من سشماع صشوت ›فف الششعر أاو
رؤوية كل أاضشواء الغرف مششتعلة ،وبالتا‹
فهو يصشرخ عليهم طوال النهار فتفطنت
بعضص العائلة ا ¤حيل جهنمية لتفادي
ف -ات -ورة غ -ال-ي-ة يسش-ت-ع-م-ل ال-ب-عضص ّ‡ن ل
يطيقون دفع الفاتورة حي Óيدوية بسشيطة
ل تكلفهم سشوى قطعة مغناطيسص أاو كيسص
ملح أاو قطعة معدنية ،وقد تصشل إا ¤نزع
كابل العداد وإارجاعه قبل حضشور عون
سشونلغاز لتفقده ،من أاجل تدوين حجم
السش - -ت - -هÓ- -ك .و‘ ه- -ذا الشش- -أان أاع- -رب
ال - -ع - -دي - -د اŸواط - -ن Úلـ «الشش - -عب» ع - -ن
اسشتعمالهم لهذه ا◊يل والطرق ،من أاجل
تفادي تسشديد مبلغ كب Òقد يصشل إا3 ¤
مÓي Úسشنتيم ،ومن يششÎكون ‘ عداد
واح -د ي -ق -ت -ن -ون ال -ع-داد اÿاصص ل-ت-ف-ادي
اŸشش -اك -ل م -ع ب -عضش-ه-م م-ث-ل اŸؤوج-ر ق-د
يحدث العداد اŸششÎك بعضص اŸششاكل
وال -ن -زاع -ات ال -ت -ي تصش -ل إا ¤ح -د نشش-وب
ع -راك بسش -بب ف-ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء ،خ-اصش-ة
عندما Áتنع مؤوجر اÙل أاو اŸتجر عن
الدفع أاو يدفع ششخصص مبلغا كبÒا يتجاوز
حجم اسشتهÓكه اليومي ،و‘ هذا اإلطار
ق- -ال «سش- -اه -ل صش -دي -ق» ،م -وظ -ف بسش -لك
الصشحة ،إانه يقطن رفقة إاخوته الثÓثة ‘
بيت واحد ،فيتقاسشم معهم ثمن الفاتورة
ب- -ال- -تسش -اوي ،رغ -م أان -ه ل Áت -لك أاج -ه -زة
ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ك-ثÒة ك-ال-ت-ي Áتلكونها من
جهته . ،ويقول السشيد «بغداد» ،تاجر ،إانه
÷أا إا ¤اقتناء عداد خاصص ليضشبط حجم
اسشتهÓكه للطاقة ،وكذا لتفادي اŸششاكل
مع صشاحب البيت .وهناك من يرجع سشبب
غ Ó-ء ف -ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء إا ¤ع-دم ت-دوي-ن
ح -ج -م السش -ت-هÓ-ك ‘ ال-وقت اŸن-اسشب،
ل-ي-تصش-اع-د اŸب-ل-غ وي-ج-د اŸواط-ن ن-فسش-ه
›Èا على تسشديد قيمتها وإال تقطع عنه
الكهرباء ،وهو ما جاء على لسشان «نادية»،
ح Ó-ق -ة ،ت -ق -وم شش -خصش-ي-ا ب-ت-دوي-ن ح-ج-م
السشتهÓك ‘ ورقة ‘ كل ششهر ،وتنقلها
إا ¤مصش -ل -ح -ة تسش -دي -د ال -ف-وات Òاÿاصش-ة

بسش -ون -ل -غ -از ال-ق-ري-ب-ة م-ن مسش-ك-ن-ه-ا ب-ح-ي
ال -دب -داب-ة ،ل-ت-ح-دد ه-ذه األخÒة ال-ق-ي-م-ة
اإلجمالية للدفع ،كما ‚د أاصشحاب بعضص
الشّشركات يتهّربون من دفع الفاتورة.

ﬁاربة الّتبذير
وأاّك -د مصش -در م -ن م -ؤوسشسش -ة سش-ون-ل-غ-از أان
اŸسش- -ت -وى اŸع -يشش -ي ل -ب -عضص ال -ع -ائ Ó-ت
ال- -بشش- -اري- -ة ي- -ح- -ول دون تسش- -دي- -د ب- -عضص
اŸصشاريف ‘ ،ح Úيتهرب البعضص من
دفع الفاتورة ،وهناك من تعطى له مهلة
للدفع على اŸدى الطويل وبالتقسشيط من
أاج- -ل Œنب دف- -ع م- -ب -ال -غ ط -ائ -ل -ة ت -ق -در
باÓŸي Úأاو إاحالتهم على العدالة ،حسشب
ﬁدث -ن -ا .وع -ن سش -بب ع -دم ت-ن-ق-ل م-دون
حجم السشتهÓك ‘ العداد الكهرباء إا¤
ب - -عضص اŸن - -ازل ،ق - -ال ذات اŸصش - -در إان
هناك جملة من األسشباب –ول دون ذلك،
من بينها أان هذا األخ Òيتنقل بحسشابه
اÿاصص إل‚از مهمته دون توف Òسشيارة
اÿدمة أاو حتى دراجة نارية كما يوجد
عند اتصشالت ا÷زائر التي تسشهل عمل
موظفيها من األعوان ،مضشيفا أان هناك
بعضص األششخاصص ل يدفعون ثمن الفاتورة
‘ وق -ت -ه -ا اÙدد ،وب -ال -ت-ا‹ ت-تضش-اع-ف
قيمتها ويجدون أانفسشهم ‘ مأازق الدفع
اÎŸاكم .وقّدم مصشدرنا بعضص النصشائح
البسشيطة لتجنب اسشتهÓك أاك Èقدر من
الطاقة ،على غرار نزع كابل الكهرباء من
األج -ه -زة ال -ك -ه-روم-ن-زل-ي-ة ‘ ح-ال-ة ع-دم
اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا .ك-م-ا نصش-ح ﬁدث-ن-ا بضشرورة
اق-تÓ-ع اŸق-ابسص ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ق-ب-ل ال-نوم
مباششرة ،حيث  8سشاعات من اسشتعمال
األجهزة لي Óتسشاوي سشاعة واحدة من
اسشتهÓك الكهرباء نهارا ،ونحن نطالب
اŸواط -ن ب-اسش-ت-غÓ-ل ال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ي م-ن
الÓ- -زم أان يسش- -ت- -غ -ل -ه -ا ‘ الح -ت -ي -اج -ات
الضشرورية فحسشب من غ Òتبذير لتجنب
زيادة فاتورة الكهرباء ،فالدولة مدعمة
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نسشبة فاتورة الكهرباء ‘ ا÷نوب حوا‹
 50باŸائة للمواطن و 65باŸائة بنسشبة
للفÓح ،Úوإاذا ” تبذير الكهرباء سشÎتفع
نسشبة الفاتورة ،ومن ا÷انب الثا Êيجب
السشتغÓل األحسشن لششبكة الكهرباء حتى
تكون هناك اسشتمرارية ‘ التموين .فعلى
اŸواطن أان يعي أان دوره اأسشاسشي عندما
يقوم بÎششيد السشتغÓل األمثل للكهرباء
ح- -ت- -ى يسش- -ه- -ل ع -ل -ي -ن -ا األم -ر ‘ ت -زوي -د
اŸواط- -ن ،ألن ال -ط -لب ي -رت -ف -ع ‘ فصش -ل
الصشيف فنحن
قد اسشتثمرنا ولنا حسشاباتنا واإ‰ا يتوجب
علينا أان نواصشل ‘ توعية اŸواطن وحثه
أاك Ìعلى السشتغÓل األمثل للكهرباء.
وÃا أاّن -ن -ا ع -ل -ى أاب -واب فصش -ل الصش -ي-ف
أا“ن -ى م -ن ك -ل م-واط-ن –صش-ي-ل دي-ون-ه
Œاه مؤوسشسشتنا حتى نسشتطيع أان ‰ول
لداء مع
ل‰ائية ،ونح ّسشن ا أ
مششاريعنا ا إ
ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ل-ل-مواطن وتصشليح
لعطاب ،كما يجب التموين بتحصشيل
اأ
أام -وال ط -ائ -ل -ة اسش -ت -ث -م -رت ف -ي-ه-ا ب-ن-اء
ششبكات عدة وآاليات التي نعمل بها ،ومع
ذلك فئة من الزبائن ل تدفع ديونها.
ف -ن -ح -ن ك-ل ي-وم ن-ق-وم ب-إاشش-ع-اره-م ق-ب-ل
إاحالتهم على العدالة ،ونقوم بحمÓت
–سش -يسش -ي -ة م -ك ّ-ث -ف -ة ل -ت -حصش -ي -ل دي-ون
لم-ر ل-ل-م-واطنÚ
ال-ك-ه-رب-اء ،ول-تسش-ه-ي-ل ا أ
ف- -ق- -ط وال- -ذي- -ن ل -دي -ه -م إاشش -ك -الت ‘
التسشديد Ãعنى أان من له فاتورة وغÒ
قادر على تسشديدها بإامكانه أان يقÎب
من فروع اŸؤوسشسشة القريبة من إاقامته
على مسشتوى إاقليم الولية ،ويتمكن من
ا◊صش- -ول ع- -ل- -ى ت- -قسش- -ي- -ط ل- -ل- -م -ب -ال -غ
اŸسش -ت -ح -ق-ة ،خ-اصش-ة أان اŸدي-ري-ة ل-ه-ا
ديون كثÒة ومنها من هي مطروحة
أامام العدالة ،وعلى اŸواطن أان يقتصشد
‘ اسش -ت -ه Ó-ك ال-ك-ه-رب-اء وواجب ع-ل-ي-ه
تسشديد فاتورته التي تعت Èدينا عليه.
بشسار :جمال دحمان

لو ¤ل-ل-حرارة
كّ-ل-م-ا ب-دت ال-ب-وادر ا أ
ب - -ولي - -ات ا÷ن - -وب إال وت - -ت - -حّ- -ول
ف- -ات -ورة اسس -ت -ه Ó-ك ال -ك -ه -رب -اء إا¤
ه-اجسس ي-ق-ل-ق بشس-ك-ل دائم السسكان،
ن -ظ-را Ÿا –م-ل-ه م-ن م-ب-ال-غ خ-ي-ال-ي-ة
أاح-ي-ان-ا جّ-راء م-ا اسس-ت-ف-اد منه خÓل
فÎة معّينة.
ويصسّ- -ن- -ف فصس -ل الّصس -ي -ف ‘ خ -ان -ة
السس-ت-ث-ن-اء ‘ ه-ذه اŸن-ط-قة– ،تاج
ف-ي-ه ال-ع-ائÓ-ت إا ¤ك-م-ي-ات ت-خ-تلف
اخ -ت Ó-ف-ا ك-ام Ó-ع-ن ب-اق-ي ال-فصس-ول
لخرى ،وهذا باسستعمال اŸزيد من
ا أ
لج- -ه -زة م -ن -ه -ا خ -اصس -ة اŸك ّ-ي -ف -ات
ا أ
الهوائية التي فع Óل ترحم أاحدا ‘
تسسجيل أارقام متفاوتة على واجهة
العداد ،ناهيك عن العتاد الكهرو ـ
لخ -ر ال -ذي يسس -ت -ع -م -ل ‘
م- -ن- -ز‹ ا آ
لشسغال بالبيوت.
ا أ
وارت -ف-اع م-وؤّشس-ر ا◊رارة ‘ م-رح-ل-ة
الّذروة ل يعفي تلك العائÓت من
الّ- -ل- -ج- -وء ا ¤ك- -ل ال- -وسس- -ائ- -ل ال- -ت -ي
ب -إام -ك -ان-ه-ا الّ-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ل-ف-ح-ات-ه-ا
وإانعاشس ا÷و بداخل اŸنازل.
وه- -ذا ي- -ع- -ن- -ي م- -ث Ó- -أاّن اŸكّ- -ي- -ف -ات
ال -ه -وائ -ي -ة اŸنّصس -ب -ة ‘ ك -ل ال -ب-ي-وت
تشستغل لي Óونهارا ل تتوّقف أابدا
إال ‘ ح- -ال- -ة اسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ك -إاع -ادة
صس - -ي - -ان- -ت- -ه- -ا ،ه- -ذا م- -ا يشس Òإا ¤أاّن
القيمة اŸالية اŸقّرر دفعها سستكون
غ Òعادية وتكّلف أاصسحابها غاليا.
وم -اي -زال اŸواط-ن ‘ ه-ذه ال-ولي-ات
غ Òراضس عّما يصسله من الّتسسعÒة
اÿاصس- - -ة ب- - -ف- - -ات - -ورة اسس - -ت - -ه Ó- -ك
ال -ك -ه-رب-اء ،واصس-ف-ا إاّي-اه-ا ب-اÛح-ف-ة
واŸت-ج-اوزة ل-ك-ل ا◊دود ت-تضساعف
ب -ح-وا‹  ٣أاو  ٤م- -رات م -ن ح -يث
ق -ي -م -ت -ه-ا ،وال-ك-ل يÓ-ح-ظ ب-أاّن ذلك
ال -ف -ارق ال-ك-ب Òم-ا ب Úم-رح-ل-ت-ي م-ا
قبل وما بعد هذا الفصسل.
وت -لك الضس -اف -ة اŸق -ح -م -ة ه -ي ال -ت-ي
Œع-ل ال-ع-ائÓ-ت ت-ن-زع-ج ّŸا ت-رى تلك
ال-ف-ات-ورة أام-ام-ه-ا ،وب-أارق-ام فع Óتؤوّثر
ت -أاثÒا م -ب -اشس -را وق -وي -ا ع -ل -ى م -ن ه-و
م -ط -ل -وب م -ن -ه أان يسس ّ-دده -ا ‘ ال -وقت
اŸن- -اسسب ل- -ت -ف -ادي ت -داع -ي -ات إاداري -ة
أاخرى .من خÓل مراسسلينا أاخذنا
ع ّ-ي -ن -ات ح ّ-ي -ة ل -ولي-ات ‘ ج-ن-وب-ن-ا
ال- -ك- -ب Òم -ع ب -داي -ة فصس -ل الصس -ي -ف
ل ّÓ-ط Ó-ع ع -ل -ى ح -ي -ث -ي -ات اŸل-ف ‘
ت -ف -اصس -ي -ل -ه اŸت-عّ-ل-ق-ة ح-ول ك-ي-ف-ي-ة
التعامل مع هذا الواقع ،الذي يعود
إا ¤مسس- -ؤوول -ي -ة اŸواط -ن ب -ال -درج -ة
لو ¤وأافعاله Œاه اÙافظة على
ا أ
ح -د أادن -ى م-ن السس-ت-هÓ-ك ب-ت-ف-ادي
ال - -ل - -ج - -وء ا ¤اŸك ّ- -ي- -ف- -اتّ› ،ف- -ف
الشس -ع-ر ،ال-ل-يسس-ور ،اŸك-واة وآال-ة ط-ي
اÓŸبسس مرة واحدة ،هذا ما يؤوّدي
إا ¤ام -تصس -اصس ك -م -ي-ة ل ي-تصسّ-وره-ا
ه-ؤولء ت-ع-ود ب-الّسس-لب ع-ل-ى ا÷م-ي-ع
لح-ق-ا ع-ن-دم-ا ي-أات-ي ع-ون ال-كهرباء
وال -غ -از ح -ام  Ó-م-ع-ه «الّ-ن-ب-أا الّسس-ار»،
وم -ث -ل ه -ذه ا◊الت اŸذك -ورة ه-ي
ال- -ت -ي دف -عت ب -ال -ب -عضس إا ¤ال ّ-رب -ط
ال-عشس-وائ-ي والّ-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى ال-عّداد،
لب-د م-ن إاي-ج-اد صس-ي-غ أاك Ìف-ع-ال-ي-ة
ت- -دع- -و اŸواط- -ن إا ¤ت- -ق -ل -يصس ذلك
السستهÓك غ Òال ّ
طبيعي للكهرباء
‘ ا÷ن- - - -وب ،وي - - -ظ - - -ه - - -ر ذلك عÈ
السس -ي -اسس -ات ال -ع -م -وم -ي -ة و‘ ب-رام-ج
ال ّسسلطات العمومية.
جمال أاوكيلي

إاعداد:

ألخميسس  14جوأن  2018م
ألموأفق لـ  29رمضشأن  1439هـ

أامينة جاب الله
نبيلة بو ڤرين
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ألعدد 1٧٦٧0
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

هل تكفي القوان Úمن أاجل حماية الطفولة؟
يعت Èالطفل من ب Úأاهم الشسرائح التي
ي -ت -ك -ون م -ن -ه-ا اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ول-ه-ذا
ي -جب أان ن -وف -ر ل -ه ال -رع-اي-ة وا’ه-ت-م-ام
حتى نضسمن له حياة متوازنة تسسمح له
ب -ن -ي -ل ك -ل ح -ق -وق -ه اŸشس -روط -ة وف -ق -ا Ÿا
يلزمه القانون الذي أاقره الدسستور ولكن
السس- -ؤوال اŸط- -روح ه- -ل ال -ق -وان Úت -ك -ف -ي
لوحدها من أاجل حماية الطفولة من كل
’خطار التي تهددها؟.
ا أ

نبيلة بوقرين
–ت شش -ع -أر «أل -ع -يشس م -ع -أ لضش -م -أن سش -ع -أدة
ورفأهية أطفألنأ» أحيت أ÷زأئر أإلحتفألت
أÿأصشة بأليوم ألعأŸي للطفولة حيث سشجلنأ
تنظيم عدة حفÓت وموأعيد خأصشة بأألطفأل
ع Èكل ربوع ألوطن ششأرك فيهأ عدة قطأعأت
وزأرية لهأ صشلة مبأششرة مع جيل ألغد على
غرأر وزأرة ألتضشأمن ألوطني وأألسشرة وقضشأيأ
أŸرأة وألدليل على ذلك ألرسشألة
ألتي
ألقتهأ
غنية
دألية
بقأعة
إأبن
زيدون
وألتي تلح
على
ضشرورة
ألعنأية
بأطفأل
أ÷زأئر
وأسشتذكرت
أهم ألقوأنÚ
وألنصشوصس
ألتطبيقية
أŸصشأدقة
ع -ل -ي -ه -أ وأل -ت -ي تضش -م-ن-ه-أ
ألدسشتور أ÷زأئري.
وÃأ أن -ن -أ ‘ عصش-ر أل-رق-م-ن-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أ
وألهوأتف ألذكية وألتطبيقأت أŸتعددة ألتي قد
تخدم ألطفل و‘ نفسس ألوقت قد تكون خطر
ع- -ل- -ي- -ه سش- -ج- -لت وزي- -رة ألÈي- -د وأŸوأصش Ó-ت
ألسش-ل-ك-ي-ة وألÓ-سش-ل-ك-ي-ة وأل-ت-كنولوجية وألرقمنة
ه -دى ف -رع -ون حضش -وره -أ ‘ أ◊ف-ل أل-رسش-م-ي
ألذي نظم بحضشور عدد كب Òمن أألطفأل ‘
ألفأ— جوأن ،وكأن ذلك إأ ¤جأنب دألية ومرË

شش-ر‘ رئ-يسش-ة أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ◊مأية وترقية
ألطفولة أŸوضشوع لدى ألوزير أألول إأضشأفة إأ¤
‡ثل Úعن
أÛتمع
أŸدÊ
وفنأن،Ú
و‡ثلÚ
عن
ألهيئأت
ألدولية
و‘
مقدمتهأ
‡ثل
أليونسشيف
ك - -ل ه - -ذأ
ي-دل ع-ل-ى
ألهتمأم
ألكبÒ
للدولة
أ÷زأئ -ري -ة أŸوج -ه ل -ل -ط -ف-ل ح-ت-ى ي-ع-يشس
بسشÓم وينأل كل حقوقه ‘ إأطأر ألقأنون.
ه -ذه أإلج-رأءأت
وأل -دع -وأت أل -ت -ي
ت- - - -ق- - - -وم ب- - - -ه - - -أ
أ◊كومة
أ÷زأئرية
وﬂتلف
ألوزأرأت
أŸع-ن-ي-ة ت-ع-تÈ
جد عأدية Ãأ
أن أ÷زأئ- - - - -ر
كأنت ألسشبأقة
‘ أŸصشأدقة
على
ألتفأقية
ألدولية ◊مأية ألطفل ألصشدأرة ‘
 20نوفم 1989 Èألتي تتكون من
 54م - - -أدة و  3ب-روت-وك-ولت تفويضشية
مكملة لهأ لÓعÎأف بألتزأمأت جديدة يجب
ع -ل -ى أ◊ك -وم -أت أحÎأم-ه-أ ألن-ه-أ ت-نصس ع-ل-ى
ﬁأرب - -ة إأشش - -رأك أألط - -ف - -أل ‘ أل - -ن - -زأع - -أت
أŸسش- -ل- -ح- -ةﬁ ،أرب- -ة ﬂت- -ل- -ف أشش- -ك- -أل ب -ي -ع
وأسش-ت-غÓ-ل أألط-ف-أل ج-نسش-ي-أ ،إأج-رأءأت ت-قدË
ألتصشأل وهي تتعلق بألطريقة ألتي يسشتعملهأ
أألطفأل أو من ينوب عنهم لتقد Ëششكوى حول
أنتهأك حقوقهم ،أمأ أبرز مأ تتضشمنه أŸوأد
‚د أ◊ق ‘ عدم ألتمييز ،ألسشم وأ÷نسشية،
حمأية ألهوية ،أ◊يأة وألنمو ،ألرفأهية ،مسشتوى
م -ع -يشش -ي لئ -ق ،ألصش -ح -ة وأÿدم -أت أل-ط-ب-ي-ة،

ألضش -م -أن ألج -ت -م -أع-ي ،أ◊ق ‘ أ◊م-أي-ة م-ن
ألسشتغÓل ألقتصشأدي إألخ.
ألتسشول
ظأهرة
طألت
أألطفأل
...
وب عد
ألسشتطÓع
ألذي قأمت
ب- -ه ج -ري -دة
«ألششعب» ‘
بعضس
ششوأرع
ألعأصشمة
أسشتنتجنأ أن
ألقوأنÚ
لوحدهأ غÒ
ك- -أف- -ي- -ة م -ن
أجل حمأية ألطفولة ألنهأ ششريحة جد
هششة ولزألت  ⁄تصشل إأ ¤مرحلة ألنمو
ألكأمل حتى تتمكن
م -ن م -ع-رف-ة ك-ل م-أ
ينفعهأ ويضشرهأ ول
تسش -ت -ط -ي -ع أل-دف-أع
ع - -ن ن - -فسش- -ه- -أ ‘
حألة خطر ،بدليل
أسش- -ت- -غÓ- -ل -ه -أ ‘
ظ -أه -رة أل-تسش-ول
وأألك Ìمن ذلك
أن-ه-م ي-ت-عرضشون
ل- -ل -ع -ن -ف ح -يث
وقفنأ على ذلك
‘ صشورة حية
ب- -أل -ق -رب م -ن
ﬁط- -ة «أودأن» إأم- -رأة م -تسش -ول -ة
كأنت تضشرب بقوة طفلة ل تكأد
تتجأوز من ألعمر ألـ  5سشنوأت رغم أننأ ‘
شش- -ه- -ر رمضش -أن ،إأضش -أف -ة إأ ¤وج -ود أط -ف -أل
آأخرين يسشتغلون ‘ ألعمل ‘ ›ألت أخرى
دون ألوصشول للسشن ألقأنو Êرغم أن ألتفأقية
ألدولية تنصس على حق أ◊مأية من ألسشتغÓل
ألقتصشأدي .ولهذأ يجب أن تتضشأفر أ÷هود
بدأية من ألعأئلة ألتي تعت ÈأŸهد أألول للطفل
ثم أŸدرسشة وكل أŸؤوسشسشأت ألÎبوية ،مرأكز
أإلي-وأء ،أل-ه-ي-ئ-أت أل-رسش-م-ي-ة‡ ،ث-ل ÚأÛت-م-ع
أŸد Êألنهم أألقرب ومتوأجدون ‘ كل أرجأء
ألوطن Ãأ فيهأ أŸنأطق ألنأئية مأ يعني أنهم
أŸرآأة ألتي بإأمكأنهأ أن تكششف عدة أمور تتعلق

بأ÷يل ألصشأعد –ت ششعأر معأ لضشمأن سشعأدة
ورف-أه-ي-ة أط-ف-أل-ن-أ ألن-ه-م ح-م-أة أل-بلد وحأملي
أŸشش -ع -ل م -أ ي -ل -زم -ن -أ بضش -رورة أإلع -ت-ن-أء ب-ه-م
وألسش-م-أح ل-ه-م ب-أل-ت-ع-ل-ي-م ح-ت-ى ي-ك-ون-وأ إأطأرأت
وفأعل ‘ Úبنأء أألمة ‘ كل أÛألت من دون
“ييز أو ظلم ول حرمأن ببسشأطة ألنهم عنوأن
ألÈأءة وأألمل.
لنتششأر ألسشÓم ‘
قمر ،نسشيم وميأر دعوأ إ
لط--ف--أل
أل- -ع- -أÃ ⁄أ أن---ن---أ ع---أيشش---ن---أ أ أ
ألح--ت--ف--ألت أÿأصش--ة ب--ي--وم--ه--م أل--ع-أŸي
أقÎبنأ من بعضشهم من أجل معرفة أرأئهم
‘ م--وضش--وع إأشش--رأك-ه-م ‘ أ◊ي-أة أل-ي-وم-ي-ة
لجأبأت مدهششة حيث قألت لنأ
فكأنت أ إ
ق---م--ر ل--ي--ل--ي--أن إأيسش--ري «أن--أ ج--د سش--ع--ي--دة
ب--ألح--ت--ف--أل أل--ذي ن--ظ--م Ãن--أسش--ب-ة أل-ي-وم
أل---ع---أŸي ل---ل---ط---ف---ول---ة وأسش---ت--م--عت ك--ثÒأ
لغأÊ
بألنششأطأت ألتي بر›ت خأصشة أ أ
ألتي أدأهأ عمو يزيد وأقول لكل أطفأل
أ÷زأئر عيد سشعيد وأ“نى أن نعيشس دومأ
‘ سشÓم وحرية وأن تتكرر مثل هذه
أŸبأدرأت».
من
جهتهمأ
لخوين
أأ
نسشيم
وميأر
سشبعون
إأسشتمتعأ
بألÈأمج
أıصشصشة
لهم
Ãنأسشبة
عيد
ألطفولة
وعأششوأ

أج------وأء رأئ------ع------ة
لط-ف-أل
وح--م-أسش-ي-ة رف--ق--ة ن--ظ-رأئ-ه-م أ أ
أل----ذي----ن حضش----روأ أ◊ف----ل أل----رسش----م---ي
لغأ Êألتي قدمهأ «عمو
وŒأوبوأ مع أ أ
ي--زي--د» وح--ك-ي-م صش-أ◊ي رف-ق-ة ف-ن-أنÚ
آأخرين بحضشور عدة ششخصشيأت ريأضشية
وأسش--م--أء ب--أرزة أرأدوأ مشش--أرك--ة ه--وؤلء
ألÈأع---م ‘ ع---ي---ده--م ،وم--ن ج--ه--ت--ه--م
لوليأء أسشتحسشنوأ ألعروضس وألفقرأت
أأ
ألتي دأمت إأ ¤غأية سشأعأت متأخرة
من ألليل لدرجة أنهم  ⁄ينتبهوأ للوقت.

ب ن ي ع ق و ب  « :ا لأ ط ف ا ل ا  Ÿو ه و ب و ن ث ر و ة ا  Ÿس س ت ق ب ل »
البليدة :لينة ياسسمينة
دعت الدكتورة نعيمة بن
ي -ع -ق -وب رئ -يسس -ة ا÷م-ع-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ل- -م- -وه- -وبÚ
واŸت-ف-وق ،Úأاصس-ح-اب القرار
اسستحداث يوم وطني للطفل
اŸوهوب بالنظر لقيمة هذه
الفئة ‘ ا◊ياة ا’جتماعية
’ن- - -ه- - -ا تسس- - -اه- - -م ‘ ب- - -ن- - -اء
أ
اŸسس -ت -ق -ب -ل ح-ت-ى ي-ك-ون ل-ه-ا
دور ‘ ت - -ن- -م- -ي- -ة وت- -ط- -وي- -ر
ال - -ب Ó- -د وك - -ان ذلك خ Ó- -ل
ال -تصس -ري -ح ال -ذي خصست ب -ه
جريدة «الشسعب».

أكدت بن يعقوب بأن هذه ألفئة
لط -ف -أل Áث -ل -ون
أل- -ه -أم -ة م -ن أ أ
م -وأرد بشش -ري -ة ن -وع -ي-ة وه-ي ‘
ح- -أج- -ة إأ ¤ت -ث -م Úوأسش -ت -ث -م -أر
لتحقيق بنأء حضشأري ﬁكم Ãأ
ل· وتطورهأ أصشبح
أن تقدم أ أ
ي -ق -أسس أل -ي -وم Ãدى ع -ن-أي-ت-ه-أ
بألعلمأء وÎﬂع Úألذين تتوفر
ع- -ل- -ي- -ه- -م م- -ن خÓ- -ل ت- -رج -م -ة
أف -ك -أره -م ‘ صش -ن -أع-ة وأب-ت-ك-أر
أŸششروعأت.
لبدأع
وأضشأفت ﬁدثتنأ «إأن أ إ
بحأجة إأ ¤رؤوى وأسشÎأتيجيأت
ومشش -روع -أت ع -ل -م -ي-ة م-دروسش-ة
لسشÎأتيجية قأئمة بهدف
وفقأ إ
ت -ن -م -ي -ت -ه -أ وت-ط-وي-ره-أ ول-ب-د أن

توفرلهأ أŸؤوسشسشأت ألتي تسشمح
ل-ه-أ ب-أل-ت-ط-ور وأل-عمل وألتجسشيد
أل -ق -درأت أل -ذه -ن-ي-ة ع-ل-ى أرضس
ألوأقع».
وأصشلت بن يعقوب قأئلة «إأن
–قيق تلك ألرؤوى وأŸششأريع ل
ي- -ك- -ون إأل ب -إأصش -دأر تشش -ري -ع -أت
وسش - - -ي - - -أسش - - -أت –م - - -ي و–دد
لدوأر
ألخ -تصش -أصش -أت وت -ن-ظ-م أ أ
لط- -رأف أŸع -ن -ي -ة،
ب Úك- -أف- -ة أ أ
ووفق مسشؤووليأت مقننة وهو مأ
يسش- -ت- -دع- -ي أله- -ت- -م- -أم ب- -ف- -ئ- -ة
لنه إأذأ
أŸوهوب Úبششكل كب ،Òأ
ك -أن أل-ط-ف-ل أل-ع-أدي ي-ح-ت-أج إأ¤
ألرعأية ولديه حقوق تدعو لهأ
أŸن-ظ-م-أت وأل-ه-ي-ئ-أت أل-عأŸية،

ف - -إأن أل - -ط - -ف - -ل أŸوه - -وب أكÌ
أحتيأجأ للرعأية».
لكأدÁية ألÈوفيسشور
و أكدت أ أ
نعمية بن يعقوب «أننأ ‘ عصشر
ألÌوأت أل-بشش-ري-ة ف-م-ن Áت-لك
ن -أصش -ي -ة أل -ع -ل -م Áت -لك ن -أصش -ي-ة
ألعأ ،⁄وألطفل أŸوهوب لديه
لسش- -ه -أم ل -ت -وج -ي -ه
أل- -ق- -درة ‘ أ إ
أÛت -م -ع وب -ن -أئ-ه ،وه-ذه أل-ف-ئ-ة
ب -ح -أج -ة إأ ¤رع-أي-ة خ-أصش-ة م-ن
لن صشأحب
لسشتفأدة منهأ أ
أجل أ إ
ألفكر يتطلب قدر أسشأسشي من
أ◊رية وبيئة أآمنة وﬁفزة –ت
وطأت قأنون يصشونهم وÁنحهم
أŸزيد من ألثقة بألنفسس.
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مواقيت
الصصÓة

^  1٤جوان  :1٩61بسصبب تعنت الوفد الفرنسصي
رئيسص الوفد ا÷زائري ،كر Ëبلقاسصم،
يوضصح أاسصباب تعليق اŸفاوضصات ‘ ندوة
صصحفية.
^1٤جوان  :1830الوحدات الأو÷ ¤يشص
الحتÓل الفرنسصي تبدأا عملية إانزال قواتها
بسصاحل سصيدي فرج غرب العاصصمة.
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25°

27°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

تسصخ Òأازيد من  2000دركي ع 24 Èشصاطئا مسصموحة للسصباحة
لبواب اŸفتوحة بدار الثقافة بجيجل
لقليمية للدرك الوطني ‘ ندوة صصحفية على هامشص ا أ
أاوضصح اŸقدم عبابسصة ميلود قائد اÛموعة ا إ
 ،انه ““” التوصصل إا ¤شصخصص Úمن جيجل يقومان بتجنيد الشصباب وتهريبهم للخارج بعد الحتيال عليهم““ ،وان مصصالح الدرك سصتواصصل
لودية كما هو ا◊ال بواد بوقرعة  ،سصعيود  ،بوحداد  ،السصبت
اŸداهمة الدورية لبؤور الفسصاد وبيع اŸشصروبات الكحولية سصيما على ضصفاف ا أ
لربعاء وغÒها ببلديات أاخرى حيث ” حجز خÓل  05أاشصهر ا أ
لعزيب ا أ
لخÒة  08آالف قارورة خمر““.
هذه اأ’خÒة تأاتي Œسصيدا لتعليمات
القيادة الرامية إا ¤تعريف اŸواطن
بخصصوصس التحضص Òللموسصم الصصيفي
Ãؤوسصسصة الدرك الوطني و خلق ثقافة
يقول نفسس اŸتحدث انه سصخر أازيد
أام -ن -ي -ة وسص -ط اÛت -م -ع ع -ن ط -ري-ق
م- - - -ن  2000درك- -ي ل- -ت- -أام Úم- -وسص -م
ا’تصص- -ال و ال- -ت- -واصص -ل ،ب -اع -ت -ب -ار أان
ا’صصطياف ع 24 Èشصاطئا مسصموحة
اŸواطن ركيزة أاسصاسصية ‘ اŸعادلة
السصباحة““ ،واعداد ““ﬂطط Ùاربة
اأ’منية للبÓد  ،كما سصتكون فرصصة
ا◊ظائر الغ Òشصرعية وفوضصى توقف
ل -ل -م -واط -ن Úم -ن أاج-ل ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
السصيارات على اأ’رصصفة ومراقبة الغشس
مؤوسصسصة الدرك الوطني و ا’طÓع عن
‘ تذاكر ا◊ظائر والتي يجب أان تكون
ق -رب ع-ل-ى م-ا ت-ق-دم-ه ل-ل-م-واط-ن م-ن
م- -ؤوشص- -ر ع- -ل- -ي- -ه -ا م -ن إادارة الضص -رائب
مهام نبيلة و كذا ﬂتلف التخصصصصات
ل- -ت- -ف -ادي زي -ادة اأ’سص -ع -ار““ ،و‘ ن -فسس
التي يوفرها هذا ا÷هاز من خÓل
ا’طار سصيتم إاحصصاء وتعريف اŸقيم Úهدا وقد أاشصرف بشص Òفار وا‹ جيجل ال- -وط- -ن -ي ث -م ح -ف -ل ت -ك -رÁي ل -ب -عضس اأ’ج-ن-ح-ة اŸن-ظ-م-ة ب-اŸن-اسصبة ،منها
باıيمات ومنع ا’سصتعمال العشصوائي رف-ق-ة خ-ل-ي-د م-ل-ي-ا ،Êق-ائ-د اÛموعة الشصخصصيات اŸسصاهم ‘ Úنشصاطات جناح التجنيد ،جناح اأ’من العمومي،
للز’قات اŸائية بالشصواطئ““ ،وأاعطى ال- -و’ئ -ي -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب -ال -و’ي -ة ال -درك ال-وط-ن-ي وك-دا حضص-ور ج-م-ه-ور الشصرطة القضصائية  ،أامن الطرقات و
نسص -ب-ة  89.28ب- -اŸائ -ة  ،وه -ي نسص -ب -ة والسصلطات اÙلية على افتتاح اأ’بواب غ -ف Òل-ت-م-اري-ن ﬂت-ل-ف-ة ح-ول ح-م-اي-ة ج- -ن- -اح اإ’شص- -ارة  ،ا’ع Ó-م وا÷رائ -م
التغطية اأ’منية بالو’ية ،مع اإ’شصارة اŸفتوحة على جهاز الدرك الوطني اأ’شص-خ-اصس وال-ت-وق-ي-ف-ات وال-دف-اع ع-ن اإ’لكÎونية و غÒها و الفرصس التي
“ن - -ح - -ه - -ا ‘ ه- -ذا اÛال خ- -اصص- -ة
ا ¤وجود  03بلديات ’ –تضصن فرق التي تسصتمر لثÓثة أايام كاملة ،انطÓقا النفسس وكيفية –رير رهينة وغÒها.
إاقليمية للدرك ‘ انتظار ا’نتهاء من م- -ن اŸع- -رضس اŸن -ظ -م ال -دي ي -ع -رف وحسصب القائم Úعلى هذه اأ’بواب ل- -لشص- -ب -اب ال -راغب ‘ ا’نضص -م -ام ا¤
إا‚از مقرات لهذه ا’خÒة ““
ال- -زائ- -ري- -ن Ãه -ام ونشص -اط -ات ال -درك اŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-درك ال-وط-ن-ي فان صصفوف الدرك الوطني .

جيجل  :خالد العيفة

ل‹ للتعرف على البصصمات ()AFIS
باسصتعمال تقنية النظام ا آ

الشصرطة تعالج أازيد من  8000قضصية اإجرامية

لمن العمومي بسصطيف
قامت بها فرقة ا أ

حجز  100قنطار من اŸواد الغذائية منتهية الصصÓحية
“كنت،مؤوخرا ،مصصالح أامن ولية سصطيف
من حجز كمية معتÈة من اŸواد الغذائية
اŸنتهية الصصÓحية ناهزت الـ 100
قنطارا التي كانت ﬂزونة بأاحد Óﬁت
البقالة الكائنة بوسصط اŸدينة ،مع توقيف
شصخصص قي العقد الثالث.

لصصابع ()AFISالتي عرفت النشصر الواسصع منذ سصنة “ ،٢013كنت مصصالح
ل‹ للتعرف على بصصمات ا أ
« الشصعب ““ باسصتعمال تقنية النظام ا آ
Óمن الوطني ،من فك لغز العديد من القضصايا ا÷نائية مع –ديد هوية مرتكبيها وذلك بفضصل اعتماد مصصا◊ها
الشصرطة القضصائية ل أ
لضصافة إا ¤التحاليل اÈıية الدقيقة التي أاصصبحت اليوم ‘
اıتصصة على آاخر التقنيات اŸتوصصل إاليها ‘ ›ال البحث والتحري ا÷نائي با إ
متناول مصصالح الشصرطة ،والتي تعتمد عليها ‘ حل القضصايا اŸطروحة.
وهذا ‘ عملية تندرج ضصمن مسصاعيها الرامية إا¤
حماية اŸسصتهلك من ﬂتلف أاشصكال ا÷شصع التي
ح ي ث “ ك ن خ  Èا ء ا  Ÿص ص ل ح ة ا  Ÿر ك ز ي ة ل ت ح ق ي ق و ع -ن ا ل -ن -ت -ا ئ -ج ا ’إ ي -ج -ا ب -ي -ة ا  Ÿس ص -ج -ل -ة ‘ ه -ذ ا اأ ي ج ه د ‘ س ص ب ي ل ا ل ت ص ص د ي و م ك ا ف ح ة ا ÷ ر ا ئ م ،
غالبا ما تعرضصه للخطر ،وقصصد Œنيبه اقتناء أاية
ا ل ش ص خ ص ص ي ة ع  Èك ا م ل  ﬁط ا ت ه ا  ،م ن م ع ا ÷ ة ا  Ûا ل ب - -ا س ص -ت -ع -م -ا ل ه -ذ ه ا ل -ت -ق -ن -ي -ا ت  Œ ،د ر م -ر ك -ز ة ع -ل -ى ا ل -د و ر ا ل -و ق -ا ئ -ي ا ل -ذ ي ت -ق -و م ب -ه
م -واد غ-ذائ-ي-ة غ Òم-ط-اب-ق-ة ق-د تشص-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى
و ح ل  8 1 2 1ق ض ص ي ة ت ت ع ل ق ب ا  Ÿس ص ا س س ب ا ’أ ش ص خ ا ص س ا ’إ ش ص ا ر ة اإ  ¤اأ ن ا ل ش ص ر ط ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ’ ت د خ ر  ﬂت ل ف ا  Ÿص ص ا ل ح ا ل ع م ل ي ا ت ي ة ‘ ا  Ÿي د ا ن .
واŸمتلكات ،مع –ديد هوية اŸشصتبه فيهم بناء عن معلومات تلقتها مصصالح
ع -ن ط -ر ي -ق ا س ص -ت -ع -م -ا ل ت -ق -ن -ي -ة ا ل -ن -ظ -ا م ا ’آ ‹
لمن ببني صصاف
ا أ
للتعرف على البصصمات اŸعروف اختصصارا بـ
‚حت ع -ن -اصص -ر ال -ب -حث وال -ت-دخ-ل ال-ع-ام-ل-ة ب-آام-ن و’ي-ة ع“ Úوشص-نت م-ن له Ãدخل مدينة بني صصاف اين ” توقيفه على م Ïمركبته التي بتفتيشصها
( ،)AFISمنها  2417قضصية تتعلق بالتزوير
اإ’طاحة ببارون للمخدرات ‘ العقد الثا Êمن العمر كان بصصدد إاغراق ” العثور على 11كلغ و 300غ من اıدرات موزعة على  22صصفيحة ﬂبأاة
و ا س ص - -ت - -ع - -م - -ا ل ا  Ÿز و ر  2 0 9 8 ،ق ض ص - -ي - -ة “ س س
مدينة بني صصاف ب 11.3كلغ من الكيف اŸعالج  ،العملية جاءت بناء عن باحكام  ،وبتقد ËاŸوقوف امام السصيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بني
ب -ا ’إ ق -ت ص ص -ا د ا ل -و ط -ن -ي  1 7 8 5 ،ق ض ص -ي -ة خ -ا ص ص -ة
معلومات تلقتها ذات اŸصصلحة حول نشصاط هذ اŸهرب ما ب Úا◊دود صصاف أامر بايداعه رهن ا◊بسس اŸؤوقت ‘ انتظار اسصتكمال التحقيقات من
ب ا ل س ص ر ق ة  1 2 4 2 ،ق ض ص -ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -ا  Ÿت ا ج ر ة غ Ò
ا÷زائرية اŸغربية ومنطقة بني صصاف  40كلم غرب ع“ Úوشصنت حيث قبل قاضصي التحقيق لذات اÙكمة.
ا ل ش ص -ر ع -ي -ة ب -ا  ıد ر ا ت  4 7 5 ،ق ض ص -ي -ة م -ت -ع ل ق ة
” –ديد هويته ويتعلق ا’مر باŸدعو ““ب م«  24سصنة والذي ” نصصب كمÚ
تلمسسان ﬁ :مد بن ترار
ب ا ’إ ع ت د ا ء و  1 0 4ق ض ص ي ة ق ت ل .

سسطيف :نورالدين بوطغان

توقيف مروج ﬂدرات وحجز  11.3كلغ من الكيف

الشصعب ٢018/06/1٤

صصحته ،خاصصة ما تعلق باŸواد منتهية الصصÓحية التي
قد تعرضس للبيع بهدف ضصمان ربح هامشس معت.È
العملية أاطرتها،حسصب بيان أ’من الو’ية › ،موعة
Óمن
النظافة والتطه Òالتابعة للمصصلحة الو’ئية ل أ
العمومي ،والتي تعد اأ’هم ،جاءت إاثر حصصولها على
معلومات تفيد باحتمال ÷وء أاحد التجار إا ¤تخزين
عرضس وبيع مواد غذائية منتهية الصصÓحية ،أاين ”
التنقل فور ذلك إاﬁ ¤ل بقالة الذي وردت بشصأانه
تلك اŸعلومات ،وذلك Ãعية عناصصر ÷نة التطهÒ
والنظافة التابعة Ÿصصالح البلدية ،حيث ” التأاكد من
أان اŸعني بصصدد تخزين وعرضس للبيع مواد غذائية
منتهية الصصÓحية تشصمل أاجبانا ،زبادي (ياغورت)،
شصكو’طا ،قهوة ،شصاي ،طماطم مصصÈة ،حلويات،
مشصروبات غازية ،عصص Òصصابون بأانواعه وأانواع كثÒة
أاخ- -رى ،ك- -م- -ي -ة اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة اÙج -وزة ب -ل -غت
الـ  100قنطارا كلها منتهية الصصÓحية ،و” إاتÓفها
ف -ورا ع -ل -ى مسص -ت -وى م -ؤوسصسص -ة ال -ردم ال -ت-ق-ن-ي وح-دة
سصطيف ،علما أان  % 90من اŸنتوجات التي كانت
معروضصة للبيع داخل اÙل هي منتوجات منتهية
الصص Ó-ح-ي-ة ،ل-ي-ت-م إاع-داد م-ل-ف ج-زائ-ي ضص-د صص-احب
البقالة أارسصل إا ¤ا÷هات القضصائية قصصد البث فيه.
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