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بدوي يششرف على حملة
الوقاية من حوادث اŸرور

02

يششرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
ن- -ور ال- -دي- -ن ب- -دوي ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ا◊م- -ل -ة
التوعوية الوطنية للوقاية من حوادث اŸرور
خÓ- -ل م- -وسش -م الصش -ي -ف –ت شش -ع -ار «السش -ف -ر
متعة ..ل Œعله بتهورك نقمة» ،اŸنظمة من اŸركز الوطني للوقاية
من حوادث اŸرور ،وذلك بقصشر الثقافة ابتداء من السشاعة 0٩:00
صشباحا.

بريد ا÷زائر يصشدر طابعÚ
بقيمة  25.00دج
يصش - - - - -در ب- - - - -ري- - - - -د
ا÷زائ - - -ر ،ال - - -ي - - -وم،
طابع Úاثن Úبقيمة
 ٢5.00دج- - - -– ،ت
عنوان «اŸدن» ،حيث
ي -ك -ون ال-ب-ي-ع اŸسش-ب-ق
لصش-دار يومي
ل-ه-ذا ا إ
لربعاء واÿميسس ‘ جميع القباضشات
ا أ
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-لÈيد لـ 4٨ولي- - -ة ‘ ،حÚ
ي -ك -ون ال -ب -ي -ع ال -ع -ام ي-وم السش-بت ب-ج-م-ي-ع
مكاتب الÈيد ،علما أان بيع الطابع Úيرفق
Óصش-دار
لول ل -إ
ب -ظ-رف ي-ح-م-ل خ-ت-م ال-ي-وم ا أ
قيمته  ٧.00د.
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بوضشياف يكّرم اŸتفوق Úمن دفعة
 2016لششبه الطبي

تكر Ëخاصص
للدبلوماسشي اŸرحوم بوعÓم بسشايح

يÎأاسس وزي- - -ر الصش - -ح - -ة والسش - -ك - -ان وإاصش Ó- -ح
اŸسشتششفيات ،عبد اŸالك بوضشياف ،اليوم ،حفل
تكر ËاŸتفوق Úمن دفعة  ٢016لششبه الطبي،
وذلك على مسشتوى نزل «صشÈي» بعنابة ،ابتداء من السشاعة 0٩:30
صشباحا.

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة ال-نشش-ر ل-ل-مؤوسشسشة
لششهار،
الوطنية لÓتصشال النششر وا إ
غ -دا ،ت -ك -رÁا خ -اصش -ا ل -ل -دب-ل-وم-اسش-ي
اŸرح- - -وم ب- - -وع Ó- -م بسش - -اي - -ح ،وذلك
Ãك- - -ت- - -ب - -ة «شش - -ايب دزاي - -ر» بشش - -ارع
ب- -اسش- -ت- -ور ب- -ال -ع -اصش -م -ة ،اب -ت -داء م -ن
السشاعة  16:30مسشاء.

وفد جزائري
يششارك ‘ اللقاء الكششفي
األوروبي

«ندى» تنظم ورششات
حول حقوق الطفل

يشش - -ارك وف - -د كشش - -ف - -ي ه - -ام
متكون من  45كششافا وقائدا،
خÓل الفÎة اŸمتدة ب04 Ú
إا 14 ¤أاوت ‘ ال- - -ل - -ق - -اء
تنظم الششبكة ا÷زائرية للدفاع
لوروب-ي ال-ذي سش-ت-ح-تضش-نه بولونيا،
ال-كشش-ف-ي ا أ
عن حقوق الطفل «ندى» ورششات
وسش -ي -غ -ادر ال -ف -وج غ -دا م -ن م-ق-ر ال-ق-ي-ادة
يومية حول حقوق الطفل ‘ ،الفÎة اŸمتدة ب 04 Úأاوت إا¤
العامة ،ابتداء من السشاعة 15:00
 05سش -ب -ت -م ،Èوذلك ب -اŸدرسش -ة اÿضش-راء ب-ح-دي-ق-ة ا◊ي-وان-ات
مسشاء.
والتسشلية ب Íعكنون العاصشمةÃ ،ششاركة  150طفل معوز ،وذلك
ابتداء من السشاعة  10:00صشباحا.

حملة ضشد السشباحة ‘ السشدود ببوحنيفية

ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسش-دود وال-ت-ح-ويÓ-ت ،ب-ع-د غ-د ،ح-م-ل-ة
–سش- -يسش- -ي- -ة ضش- -د السش -ب -اح -ة ‘ السش -دود ،وذلك ع -ل -ى مسش -ت -وى سش -د
بوحنيفية Ãعسشكر.

ارتف ـ ـاع درجات ا◊ ـرارة ‘ جويليـ ـة أامر عـادي

Óرصشاد ا÷وية أان الوضشعية ا÷وية اŸسشجلة
علم لدى الديوان الوطني ل أ
منذ ششهر جويلية والتي “يزت بارتفاع درجات ا◊رارة لتتجاوز ‘ بعضس
لحيان اŸعدل الفصشلي «أامر عادي».
ا أ
و‘ تصشريح لوأاج أاكدت السشيدة حورية بن رقطة ،اŸكلفة بالتصشال على
Óرصشاد ا÷وية ،أان «الوضشع ا÷وي اŸسشجل منذ
مسشتوى الديوان الوطني ل أ
ششهر جويلية اŸاضشي عادي جدا و ⁄يسشجل أاي درجة حرارة قياسشية إا¤
غاية اليوم».
كما أاوضشحت تقول أان «درجات حرارة قصشوى Œاوزت اŸعدل الفصشلي
قد سشجلت ببعضس اŸناطق الششمالية وا÷نوبية للوطن» ،مضشيفة أان درجات
حرارة عالية «سشجلت أايضشا با÷زء ا÷نوبي من الوطن خÓل ششهر جويلية
لسشيما Ãنطقتي أادرار وع Úأامناسس حيث Œاوزت  4٨درجة».
وب -خصش -وصس ا÷زء الشش -م -ا‹ م -ن ال -وط -ن ف -إان «ال -ك -ت -ل ال -ه -وائ-ي-ة “ي-زت
بالرطوبة (تسشاوي أاو تتجاوز  60باŸئة) مرفوقة بدرجات حرارة Œاوزت
 30درج- -ة ‡ا أادى إا« ¤الشش- -ع- -ور ب- -ا◊رارة والن- -زع -اج رغ -م أان درج -ات
ا◊رارة القصشوى تبقى ‘ اŸعدل الفصشلي».
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
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«حمسص» تنظم جامعتها الصشيفية الـ14

ت-ن-ظ-م ال-ي-وم ،ح-رك-ة ›ت-م-ع السش-ل-م ج-ام-ع-ت-ه-ا الصش-ي-فية الـ- – ،14ت
إاششراف الدكتور عبد الرزاق مقري– ،ت ششعار «ا◊ريات ..سشبيل
ل-ل-ري-ادة السش-ي-اسش-ي-ة» ،ب-ق-ري-ة ال-فنان Úبزرالدة ا÷زائر العاصشمة،
وذلك على السشاعة  10:00صشباحا.

اللقاء الـ÷ 79مع ششهادات اÛاهدين

ي -ن -ظ-م م-ت-ح-ف اÛاه-د ،غ-دا ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي الـ ٧٩لتسشجيل
الشش- -ه- -ادات ا◊ي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -اه -دي -ن واÛاه -دات ،ح -ول م -وضش -وع
«مششاركة أافراد الششعب ا÷زائري إا ¤جانب اÛاهدين ‘ العمل
ال -عسش -ك -ري خ Ó-ل ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة» ،وذلك Ãق-ره اب-ت-داء م-ن
السشاعة  14:00بعد الزوال.

مصشالح األمن –جز  328قرصص مهلوسص وتقبضص على مرج مششروبات
لجرام باŸصشلحة الولئية للششرطة القضشائية بأامن قسشنطينة ‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة ،وتبعا
“كنت فرقة قمع ا إ
للعمليات الششرطية لتأام ÚاŸدينة ا÷ديدة علي منجلي من توقيف ششخصس يبلغ من العمر  ٢4سشنة ،حيث ” حجز 16٨
قرصس من اŸؤوثرات العقلية بحوزته.
لششخاصس بÎويج اŸؤوثرات العقلية على مسشتوى
حسشب معلومات –صشلت عليها قوات الششرطة مفادها قيام أاحد ا أ
لمنية اÙكمة اıطط لها من طرف الششرطة
الوحدة ا÷وارية  0٩باŸدينة ا÷ديدة علي منجلي ،ووفق اÿطة ا أ
القضشائية ومداهمة اŸكان اŸششبوه ” ،توقيف اŸششتبه فيه و–ويله إا ¤مقر الفرقة.
الضشبطية القضشائية فتحت –قيقا مع اŸششتبه فيه ،والذي أافضشى عن حجز  16٨قرصس ،كان اŸتهم يخفيها داخل اŸكيف
الهوائي Ãقر إاقامته.

رسشالة ششكر وعرفان للحماية اŸدنية
على إاثر التدخل الناجح ‘ إاخماد حريق بعمارة ‘
باب الوادي بالعاصشمة ،بعث وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية نور الدين بدوري ،رسشالة ششكر وعرفان للمدير
ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،العقيد لهبÒي ،منوها بجهود
لعوان الذين سشاهموا باحÎافية عالية ‘
لطارات وا أ
ا إ
إاخماد أالسشنة النÒان اŸلتهبة وإاجÓء السشكان ‘ ظرف
وجيز.
وأاك-د ب-دوي ‘ ذات ال-رسش-ال-ة ،وق-وف ال-وزارة ال-دائ-م ومسش-ان-دت-ه-ا ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ال-ت-ي اثبت
لداء وحماية أارواح اŸواطن ÚوسشÓمتهم.
أاعوانها مهنية عالية وانضشباط ‘ ا أ

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشص
مدير التحرير
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ا’ربعاء  ٠٣أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩ششوال  ١٤٣٧هـ

’سشبق
قدم باسشم رئيسس ا÷مهورية تعاطف ا÷زائر إاثر وفاة الرئيسس ا أ

بن صشالح يوقع على سشجل
التعازي Ãقر سشفارة البنÚ

وقع رئيسض ›لسض ا’أمة عبد القادر بن صشالح ،اأمسض،
ع -ل -ى سش -ج -ل ال -ت-ع-ازي Ãق-ر سش-ف-ارة ج-م-ه-وري-ة ال-ب-نÚ
ب -ا÷زائ -ر ،م -ع -رب -ا ع-ن «تضش-ام-ن وت-ع-اط-ف م-وؤسشسش-ات
الدولة والششعب ا÷زائري مع الششعب البنيني» ،على اإثر
وفاة الرئيسض ا’أسشبق للبن Úاأميل دار’ن زينو ،كما
اأورده بيان للمجلسض.
واأوضشح ذات البيان اأن رئيسض ›لسض ا’أمة وقع على
السش-ج-ل ال-ت-ع-ازي Ãق-ر سش-ف-ارة ج-م-ه-وري-ة ال-بن Úوقدم
باسشم رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة التعازي،
معربا عن تضشامن وتعاطف موؤسشسشات الدولة والششعب
ا÷زائري مع الششعب البنيني على اإثر وفاة الرئيسض
ا’أسشبق ÷مهورية البن Úاأميل دار’ن زينو.

ولد عباسس يششارك ‘ مؤو“ر رؤوسشاء الŸÈانات اإ’فريقية بجنوب إافريقيا

’م -ة،
يشش -ارك ن -ائب رئ -يسس ›لسس ا أ
ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس ،ن -ي-اب-ة ع-ن رئ-يسس
اÛلسس ،عبد القادر بن صشالح ‘ ،مؤو“ر
’ف- -ري- -ق -ي -ة اŸزم -ع
رؤوسش- -اء الŸÈان- -ات ا إ
’ف - - -ري - - -ق- - -ي
ع - - -ق - - -ده Ãق - - -ر الŸÈان ا إ
Ãي- -دران- -د (ج- -ن- -وب إاف- -ري -ق -ي -ا) ي -وم -ي
اÿميسس وا÷معة القادم.Ú
وأاوضشح بيان للمجلسض ،أامسض ،أان فعاليات
اŸؤو“ر تنعقد لدراسشة موضشوع رئيسشي بعنوان
«م -ن اŸواف -ق -ة إا ¤اŸصش-ادق-ة ع-ل-ى م-واث-ي-ق
ا’–اد اإ’فريقي مع التأاكيد على الÈتوكول
اŸعدل للŸÈان اإ’فريقي :اŸزايا إ’فريقيا».
وأاشش - - - - -ار ذات اŸصش - - - - -در إا ¤أان الŸÈان
اإ’فريقي «قد دأاب منذ سشنة  ٢٠٠٩على عقد
مؤو“رات سشنوية لرؤوسشاء الŸÈانات اإ’فريقية
اأ’عضشاء بهدف بحث اŸسشائل ذات الصشلة
بنششاط وأاجندة الŸÈان اإ’فريقي وا’–اد
اإ’فريقي».

وفد عن ›لسس اأ’مة يششارك ‘ الدورة
العلنية للŸÈان اإ’فريقي
يششارك وفد برŸا Êعن ›لسض اأ’مة ‘
ال - -دورة ال - -ع - -ل - -ن - -ي - -ة ل - -لŸÈان اإ’ف - -ري - -ق- -ي

وا’جتماعات النظامية للجان الدائمة ،التي
سشتنعقد Ãقر الŸÈان اإ’فريقي Ãيدراند
(جنوب إافريقيا) ‘ الفÎة ما ب ١ Úو ٥أاوت
ا÷اري.
وأاوضش- -ح ب- -ي- -ان Ûلسض اأ’م- -ة ،أان ال- -وف -د
يتششكل من رئيسض اÛموعة الŸÈانية ◊زب
جبهة التحرير الوطني Ãجلسض اأ’مة عضشو
الŸÈان ا’فريقيﬁ ،مد زوبÒي ،إا ¤جانب
عضشو ›لسض اأ’مة عضشو الŸÈان اإ’فريقي،
ﬁمد الطيب العسشكري.

 ..ووفد يششارك ‘ اجتماع مكتب ششبكة
الŸÈانيات العربيات للمسشاواة
يششارك ›لسض اأ’مة ‘ اجتماع اŸكتب
ال -ت -ن -ف -ي -ذي لشش -ب -ك -ة الŸÈان -ي-ات ال-ع-رب-ي-ات
للمسشاواة «رائدات» اŸنظم من طرف الفرع
اإ’قليمي لهيئة اأ’· اŸتحدة للمرأاة ،والذي
ينعقد ‘ الفÎة ما ب ١ Úو ٣أاوت ا÷اري
ب -ال -ق -اه -رة ،حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسض ،ب -ي-ان
Ûلسض اأ’مة.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أان هذا ا’جتماع
ي -ن -ظ -م ضش -م -ن ب-رن-ام-ج إاق-ل-ي-م-ي مششÎك بÚ
اŸف -وضش-ي-ة اأ’وروب-ي-ة وه-ي-ئ-ة اأ’· اŸت-ح-دة

للمرأاة ويهدف إا« ¤تعزيز التمك Úا’قتصشادي
ل - -ل - -م - -رأاة ودع - -م مشش- -ارك- -ت- -ه- -ا ‘ اÛا’ت
السش-ي-اسش-ي-ة وصش-ن-ع ال-ق-رار ‘ م-ن-ط-ق-ة ج-ن-وب
البحر اأ’بيضض اŸتوسشط».
وأاضش -اف ال -ب -ي-ان أان ›لسض اأ’م-ة سش-ي-ك-ون
‡ث ‘ Óهذا ا’جتماع بالسشيدة حفيظة بن
ششهيدة بصشفتها عضشو اŸكتب التنفيذي لششبكة
الŸÈانيات العربيات للمسشاواة ورئيسشة ÷نة
الشش- -ؤوون السش- -ي- -اسش- -ي- -ة لشش- -ب -ك -ة الŸÈان -ي -ات
العربيات.

’من ع Èالطرق
أاطلقها مركز الوقاية وا أ

حملة –سشيسشية واسشعة حول حوادث اŸرور
’من عÈ
أاط-ل-ق م-رك-ز ال-وق-اي-ة وا أ
ال-ط-رق-ات ح-م-ل-ة –سش-يسش-ية واسشعة
ح - - -ول ح- - -وادث اŸرور خÓ- - -ل فÎة
ال- -ع -ط -ل -ة الصش -ي -ف -ي -ة– ،ت شش -ع -ار «
السش- -ف- -ر ب- -السش- -ي -ارة م -ت -ع -ة ’ ي -جب
–ويلها إا ¤مأاسشاة».
وت -ه -دف ه -ذه ا◊م-ل-ة ال-ت-ي ت-ن-درج ‘
إاطار ﬂطط العمل ،الذي أاعده اŸركز
الوطني التابع لوزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية إا« ¤تقليصض عدد حوادث اŸرور
وال -ق -ت -ل -ى وا÷رح-ى ال-ذي سش-ج-ل سش-ن-وي-ا
ارتفاعا ﬁسشوسشا خÓل فصشل الصشيف».
وسش -ت -ت -م -ي -ز ه -ذه ا◊م -ل -ة بـ»نشش-اط-ات
–سش -يسش-ي-ة م-ع-تÈة ح-ول أاه-م-ي-ة ال-وق-اي-ة
’م -ن -ي -ة ب -ال -نسش-ب-ة
’ج -راءات ا أ
وت -ع -م -ي -م ا إ
Ÿسش -ت -ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق» ،حسشب ب-ي-ان نشش-ر
’لكÎو Êلوزارة الداخلية
على اŸوقع ا إ
وا÷ماعات اÙلية.

‘ هذا الصشدد ،تقرر توزيع عدد من
دع -ائ -م ا’تصش -ال وال -ت -حسش -يسض وت -ن -ظ -ي-م
ﬂت -ل -ف ال-نشش-اط-ات ا÷واري-ة م-ن خÓ-ل
’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة
ورشش -ات ل -ل -ت-نشش-ي-ط ب-ا أ
و“ركز اŸصشطاف.Ú
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،سش -ت -ج -وب ق -واف -ل
–سشيسشية عدة و’يات من الوطن.
ك -م -ا ي-تضش-م-ن ب-رن-ام-ج ا◊م-ل-ة ع-م-ل-ي-ة
إاعÓ-ن-ي-ة واسش-ع-ة Ãخ-ت-ل-ف و’ي-ات الوطن
على غرار العاصشمة ،تيبازة ،بومرداسض،
وهران ،قسشنطينة ومسشتغا.Â
’حصشائيات التي قدمها اŸركز
حسشب ا إ
’من ع Èالطرقات فقد
الوطني للوقاية وا أ
لقي  ١٩١٩ششخصض حتفهم فيما أاصشيب
 ٢١٢٩٠ب -ج -روح ‘ ح -وادث م -رور خÓ-ل
’ول .٢٠١٦
السشداسشي ا أ
و‘ سشنة  ٢٠١٥تسشببت حوادث اŸرور
‘ وفاة  ٤٦١٠ششخصض من بينهم  ١٥٠٠تقل

أاعمارهم عن  ٣٠سشنة أاي ما يعادل ٣٤
باŸئة فيما مثلت ششريحة الششباب ٪٤١
م -ن ›م -وع ا÷رح -ى اŸسش -ج -ل Úخ Ó-ل
ن -فسض ال -فÎة ( )٥٥٩٩٤اسش -ت -ن -ادا إا ¤ذات
اŸصشدر.
وقد اعت Èرئيسض اŸركز أاحمد نايت
ا◊سش Úأان اÿسشائر البششرية الناجمة عن
حوادث اŸرور بلغت نسشبة «غ Òمقبولة»
أاي Ãعدل  ١٢قتي Óو ١٦٠جريح يوميا.
ك -م -ا ي -رى ن-فسض اŸت-ح-دث أان ال-ع-ام-ل
البششري وحالة الطرقات والسشيارات “ثل
أاهم أاسشباب هذه ا◊وادث.
وأام -ام ه -ذا ا’رت -ف -اع اŸق -ل-ق ◊وادث
’من
الطرقات ” تعزيز التششريع اŸنظم أ
حركة اŸرور من خÓل اتخاذ إاجراءات
وقائية وتششديد العقوبات ،حسشبما أاعلنه
اجتماع ›لسض الوزراء اŸنعقد يوم ٢٦
جويلية اŸاضشي.

–سشبا Ÿوجة ا◊ر والرطوبة

ششركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصشمة توصشي بÎششيد اسشتهÓك الكهرباء

دعت م- -دي- -ري -ة ت -وزي -ع
ال-ك-ه-رباء والغاز با◊راشس
و’ية ا÷زائر ‘ ،بيان لها
اأمسس ،مششÎك - - - -ي- - - -ه- - - -ا اإ¤
ت - -رشش - -ي - -د اسش - -ت- -هÓ- -ك- -ه- -م
ل -ل -ك -ه -رب -اء خ Ó-ل م -وج -ة
ا◊ر اŸسشجلة هذه الفÎة
با÷زائر.
ن- -ب- -هت م- -دي- -ري- -ة ت- -وزي- -ع
الكهرباء ‘ بيانها اإ ¤اأهمية

ا’سشتعمال العق ÊÓوالتفكÒ
‘ حاجة كافة اŸواطن Úاإ¤
ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ‘ مثل
ه- - - -ذا اŸن- - - -اخ ا◊ار ج- - - -دا
واŸرتفع الرطوبة اأيضشا.
واأوصشت اŸدي - - - - - - -ري - - - - - - -ة
باŸناسشبة اŸواطن Úبجملة
من القواعد الواجب اتباعها
م -ن اأج -ل اق -تصش -اد ال -ط -اق -ة
وع-ل-ى راأسش-ه-ا ا’ع-ت-ماد على

الضش- -وء ال -ط -ب -ي -ع -ي واإط -ف -اء
ا’أضشواء الكثÒة.
ولÓحتفاظ بحرارة معقولة
‘ البيت دعا البيان اإ ¤وضشع
اŸكيفات الهوائية على درجة
 ٢٤ب -دل  ١٨واإغÓ-ق ال-نوافذ
والسش -ت -ائ -ر وŒنب اسش -ت -ع -م-ال
ا’آ’ت ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة م-ا بÚ
السش - -اع - -ة ال- -راب- -ع- -ة زوا’ اإ¤
العاششرة لي.Ó

كما ششدت مديرية توزيع
ال -ك -ه -رب -اء ‘ ب-ي-ان-ه-ا ان-ت-ب-اه
اŸششÎك ‘ Úشش -ب -ك -ت -ه-ا اإ¤
اıاط- -ر ال- -ن- -اج- -م- -ة ع -ل -ى
ا◊م - -ل ال - -زائ - -د ل- -لشش- -ب- -ك- -ة
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة واأن ال -ت -ل -ف
اŸلحق بها يسشتلزم  ٤٨سشاعة
م -ن ا÷ه -د ’إصش Ó-ح ال-ع-طب
وحرمان اŸواطن من الطاقة
لنفسض اŸدة اأيضشا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عرضس Œربة ا÷زائر ‘ تنويع اقتصشادها خارج اÙروقات

بوششوارب يرافع من جاكرتا للنموذج ا÷ديد للنمو ا’قتصشادي

الششعب /أابرز عبد
السش Ó- -م ب - -وشش - -وارب،
وزي - - -ر الصش - - -ن - - -اع- - -ة
واŸن - -اج - -م أاه - -م - -ي - -ة
العÓقات التي تربط
ا÷زائ- - - -ر ب - - -ال - - -دول
’سش Ó-م -ي-ة ،ق-ائ‘ Ó-
ا إ
م -ن -ت -دى ا’ق-تصش-ادي
’سش Ó-م -ي ب -ج -اك-رت-ا
ا إ
ل - - -ل - - -مشش - - -ارك Úأان- - -ه
ي - -ح - -م- -ل م- -ن رئ- -يسس
ا÷م- -ه -وري -ة السش -ي -د
عبد العزيز بوتفليقة اليهم رسشالة السشلم
’خ -اء وال -ت -ع -اون وإاع Ó-ء ق -ي -م دي -ن -ن-ا
وا إ
ا◊ن -ي -ف وال -ت-بصش-ر ‘ ك-ل اŸق-وم-ات ال-ت-ي
’سشÓ- -م -ي -ة
ح- -ب- -ى ال- -ل- -ه ِب- -ه- -ا ب- -ل- -دان- -ن- -ا ا إ
’ي - -ج - -اد ال - -ت - -ك- -امÓ- -ت
واسش - -ت - -غ Ó- -ل - -ه - -ا إ
ا’قتصشادية والششراكات اÛدية Ãا يعزز
اسش - -ت - -ق - -رار ›ت - -م- -ع- -ات- -ن- -ا وال- -ث- -ق- -ة بÚ
مسشتثمرينا وثقتنا ‘ مسشتقبل مزدهر.
وعرضض بوششوارب جهود ا÷زائر ‘ ا’رتقاء
بعÓقاتها مع الدول ا’سشÓمية وا’سشتثمار فيها
إ’ح - -داث ن- -ق- -ل- -ة ك- -م- -ي- -ة ون- -وع- -ي- -ة ‘ اÛال
ا’ق -تصش -ادي وا’رت -ق -اء ب -ه -ا ن-ح-و شش-راك-ة ح-ق-ا
اسشÎاتيجية.
وذكر الوزير ‘ هذا اŸقام« :عاششت ا÷زائر
‘ بداية السشنة حدثا هاما “ثل ‘ تبني دسشتور
جديد يؤوسشسض Ÿرحلة جديدة من ا’زدهار ‘
كنف دÁقراطية هادئة ومسشتقرة.
وقد أا ⁄الدسشتور ا÷ديد بكل جوانب ا◊ياة
ومنها ا’قتصشادي ،إاذ فصشل نهائيا ‘ مسشأالة
لطاŸا كانت ﬁل ششد وجذب منذ انفتاح البÓد
ع -ل-ى ال-ت-ع-ددي-ة السش-ي-اسش-ي-ة وه-ي ت-ت-عّ-ل-ق ب-ه-ويْ-ة
ا’قتصشاد الوطني.
ف - - -اق - - -تصش- - -اد السش- - -وق ‘ إاط- - -ار اŸب- - -ادىء
ا’جتماعية يششكل اليوم اإ’طار اŸرجعي الذي
اختارته ا÷زائر لنفسشها والذي تسش Òوفقه».
وواصش -ل أان ل -ل -ب Ó-د رؤوي-ة م-ت-ج-ددة ي-راف-ق-ه-ا
طبيعيا جيل جدي من اإ’صشÓحات ا’قتصشادية
ال -ع -م -ي -ق -ة ال -ت -ي شش -رع -ن -ا ف -ي-ه-ا ل-بسش-ط ‰وذج
اقتصشادي جديد صشادقنا عليه منذ أايام قليلة
ي -ح -رر ا’ق -تصش-اد م-ن ال-ري-ع وت-ق-ل-ب-ات اأ’سش-واق
ال -ن -ف -ط -ي -ة ‘ إاط -ار سش -ي -اسش -ة ت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-اد
اŸنتهجة.
وي-ه-دف ال-ن-م-وذج ا÷دي-د ل-ل-ن-مو ا’قتصشادي
إا ¤إارششاد ا’سشتثمارات العمومية إا ¤اŸنششآات
ال -ق -اع-دي-ة ال-ت-ي ل-ه-ا أاث-ر ﬁف-ز ع-ل-ى ال-ق-درات
اإ’نتاجية للبÓد.
كما يتمثل ‘ ا’سشتثمار ‘ قطاعات ذات
ق-ي-م-ة مضش-اف-ة ع-ال-ي-ة م-ث-ل ال-ط-اق-ات اŸتجددة
والصش -ن -اع -ات ال -غ-ذائ-ي-ة واÿدم-ات وا’ق-تصش-اد
الرقمي واقتصشاد اŸعرفة والصشناعات البعدية
ل -ل -م -ح -روق -ات واŸن-اج-م وإاع-ادة ب-عث ال-نسش-ي-ج
الصش-ن-اع-ي ال-وط-ن-ي ‘  ١٣شش-ع-ب-ة ذات اأ’ول-وية
والصشناعات الناششئة.
ع -ن ا’ن -ه -ي -ار ال -ع -اŸي اŸت -واصش -ل لسش -ن-تÚ
أ’سش- -ع -ار اÙروق -ات ق -ال ال -وزي -ر أان ا÷زائ -ر
اختارت نهج ا◊فاظ على حركية النمو التي
سشجلتها طيلة السشنوات اأ’خÒة ومن نتائج هذه
ا◊رك-ي-ة سش-ن ق-ان-ون ج-دي-د ل-ت-ط-وي-ر ا’سشتثمار
ÓطÓع
يدخل حيز التنفيذ هذه السشنة داعيا ل إ
عليه أ’نه يضشفي بحق مرونة وششفافية كبÒتÚ
على مناخ ا’سشتثمار ،ويقوي ا’سشتثمار بتوجيه
اŸزايا وا’عفاءات نحو اŸششاريع التي تدخل

ضش -م -ن أاول -وي -ات السش -ي -اسش -ة ا’ق-تصش-ادي-ة ل-ل-ب-ل-د
’سشيما تلك اŸوجهة للقطاعات اÓÿقة للÌوة
ومناصشب الششغل.
ك -م -ا أان ال -ق -ان -ون صش -ي -غ ع -ل -ى ن -ح-و يضش-م-ن
اسش -ت-ق-راره ع-ل-ى اŸدى اŸت-وسش-ط وال-ب-ع-ي-د Ãا
يرسشي ثقة اŸسشتثمرين ‘ وجهة ا÷زائر.
وبشش- -ه- -ادة اıتصش Úوم -ك -اتب ا’سش -تشش -ارة
ال -دول -ي -ة واŸسش -ت -ث -م -ري-ن وشش-رك-ائ-ن-ا ي-ع-د ه-ذا
القانون من ب Úاأ’طر اأ’ك– Ìفيزا ‘ اŸنطقة
و‘ إافريقيا.
فهو يعتمد على –رير اŸبادرات ،وتبسشيط
إانشش - -اء اŸؤوسشسش - -ات ،وم - -راج - -ع- -ة م- -ن- -ظ- -وم- -ة
ال -ت -ح -ف-ي-زات Ãا يسش-م-ح ب-ف-ت-ح اق-تصش-ادن-ا أام-ام
ا’سشتثمار والششراكة.
‘ إاطار اإ’صشÓحات القطاعية قال الوزير
أان ا÷زائ- -ر أاع- -ادت ال- -ن- -ظ- -ر أايضش- -ا ‘ ق -ان -ون
ال-ت-ق-ييسض ( )standardisationب -ف -ت-ح اإ’شش-ه-اد
ب-اŸط-اب-ق-ة ع-ل-ى ا’سش-ت-ث-م-ار اÿاصض وم-ن ه-ن-ا
أاوج -ه ال-دع-وة Ÿع-اه-دك-م واŸت-ع-ام-ل Úل-دخ-ول
ه- - -ذا اŸي- - -دان خ- - -اصش- - -ة ‘ ›ال اإ’شش- - -ه - -اد
للمنتجات «حÓل».
أاما ‘ ›ال اŸالية فإان ا÷زائر تعد سشوقا
واعدة للصشÒفة اإ’سشÓمية و’ مانع ‘ اŸنظور
القريب يحول دون إاطÓق عدد من اŸنتجات
اŸالية اإ’سشÓمية Ãا يسشاهم ‘ جلب الكتلة
ال -ن -ق -دي-ة اŸدخ-رة وت-وط Úاأ’م-وال اŸت-داول-ة
خارج القطاع الرسشمي.
وذك -ر أان ا÷زائ -ر ت -ع -ول ك-ثÒا ع-ل-ى ال-ق-درة
ا’سشتثمارية للمؤوسشسشات اŸششاركة ونششدد على
ضشرورة تطوير العÓقات الصشناعية والتجارية
البينية أ’ننا نؤومن بأان اإ’مكانات اŸتاحة كبÒة
وال -ف-رصض واÛا’ت إ’ق-ام-ة مشش-اري-ع مششÎك-ة
عديدة.
وبالتا‹ يكمن دور رجال اأ’عمال ‘ إادراك
ح- -ج- -م ه -ذه اإ’م -ك -ان -ات وت -ع -ري -ف الشش -رك -ات
Ãج-ا’ت اإ’سش-ت-ث-م-ار تشش-ج-ي-ع-ا ل-لتبادل وتعزيزا
للششراكات.
إان ا÷زائ -ر ت -ب -حث ال -ي-وم ع-ل-ى زي-ادة ح-ج-م
اإ’سش-ت-ث-م-ارات ال-ت-ي تشش-ك-ل رك-ي-زة أاسش-اسش-ي-ة م-ن
ركائز ا’قتصشاد ا÷زائري ،وهي على اقتناع تام
بأان عماد الششراكة ب Úبلداننا يقوم على تو‹
رجال اŸال واأ’عمال والصشناعة بدور أاسشاسشي
‘ –ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي-ة م-ن خÓ-ل اإ’سش-ت-ث-م-ار ‘
مششاريع مششÎكة.
وأاعطى بوششوارب أامثلة عن اإ’برام موؤخرا
با÷زائر على ثÓثة عقود ششراكة ب› Úمعات
إان-دون-يسش-ي-ة وج-زائ-ري-ة ب-ق-يمة  ٥ ٧م-ل-ي-ار دو’ر
أام -ري -ك -ي إ’ن-ت-اح و–وي-ل  ١٠م Ó-ي Úط -ن م -ن
الفوسشفات ا÷زائري ‘ آافاق .٢٠١٩
هو أاك Èاسشتثمار خارج اÙروقات با÷زائر
م -ن -ذ ا’سش -ت -ق Ó-ل وق-د “ك-ن-ا م-ن ال-وصش-ول إا¤
ا’تفاق ‘ أاقل من  ٦أاششهر.

ء من اليوم
تقوم بها و’ية ا÷زائر بد ً

ترحيل  20عائلة تقطن  10مؤوسشسشات تربوية

تشش-رع مصش-ال-ح و’ي-ة ا÷زائ-ر اب-ت-داء
من اليوم ‘ إاعادة إاسشكان  20عائلة كانت
–تل  10مؤوسشسشات تربوية موزعة على
 4ب-ل-دي-ات (روي-ب-ة ،رغ-اي-ة،ال-كاليتوسس
وسش -ي -دي م -وسش -ى) ،حسشب ب-ي-ان أاصش-درت-ه
أامسس الثÓثاء و’ية ا÷زائر.
وتنطلق عملية إاخÓء اŸؤوسشسشات الÎبوية
م -ن ال-ع-ائÓ-ت ال-عشش-ري-ن ه-ذا اأ’رب-ع-اء و“ك-ن
و’ي - -ة ا÷زائ - -ر م- -ن اسشÎج- -اع  ١٠مؤوسشسشات
م- -وزع- -ة ع Èب- -ل- -دي- -ات ال- -روي- -ب- -ة وال- -رغ- -اي -ة
وال -ك -ال -ي -ت -وسض وسش-ي-دي م-وسش-ى ،حسشب ال-ب-ي-ان
الصشحفي الذي تلقت واج نسشخة منه.
كما أاورد البيان ‘ نصشه أان حجم الفضشاءات
اÙتلة ع Èالبلديات اأ’ربعة يتوزع Ãقدار ٤
م -ؤوسشسش -ات ت -رب -وي -ة ‘ ب -ل-دي-ة ال-ك-ال-ي-ت-وسض و٢
بسشيدي موسشى و ٣مؤوسشسشات أاخرى ‘ الرويبة
فيما سشجلت بلدية الرغاية احتÓل مؤوسشسشة
واحدة فقط.
كما أاششار البيان إا ¤أانه فور انتهاء اŸصشالح
ال- -و’ئ- -ي- -ة م- -ن إاخ- -راج ه- -ذه ال- -ع- -ائÓ- -ت م- -ن
ال- -فضش- -اءات ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة سش- -يصش- -ل ع -دد

اŸؤوسشسشات الÎبوية اÙررة إا ٥٧ ¤مؤوسشسشة
كان يقطن بها  ٩٩عائلة.
وتكون هذه اŸؤوسشسشات ،حسشب ذات البيان،
جاهزة ’سشتقبال التÓميذ و الطلبة ‘ الدخول
اŸدرسشي اŸقبل بتوف Òما يربو عن  ٢٧قسشما
و  ٥مطاعم و ٢٢مكتبا و ٧مراكز حراسشة
وإادارت - -ان وﬂ ٩ازن وق -اع -ت -ان ن -اه -يك ع -ن
ال -قضش -اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ب-ن-اي-ات ف-وضش-وي-ة داخ-ل
اŸدارسض.
ك -م -ا كشش -ف نصض ال -ب -ي -ان أان و’ي -ة ا÷زائ-ر
سش-ت-ع-ك-ف خÓ-ل اأ’سش-اب-ي-ع اŸق-ب-ل-ة ع-لى تكرار
العملية لصشالح  ١٠٥مؤوسشسشة ﬁتلة من قبل ١٤٤
عائلة هي م›Èة للÎحيل يتسشرجع Ãوجبها
 ٤٥قسشما و ٨مطعما و ٢٥مكتبا و ٦قاعات
عÓوة عن  ١ملحقة مدرسشية و ٤إادارات و١
مكتبة وﬂ ٥ازن فضش Óعن اŸراحيضض.
جدير بالذكر ،أان وا‹ و’ية ا÷زائر عبد
القادر زوخ كان قد أاعلن منتصشف ششهر جويلية
اŸنصشرم أان الو’ية “كنت من اسشÎجاع ٤٠٢
سش -ك -ن-ات وظ-ي-ف-ي-ة ك-انت ﬁت-ل-ة ب-ط-ري-ق-ة غÒ
ششرعية.

»æWh

ا’ربعاء  0٣أاوت  2016م
الموافق لـ  2٩ششوال  14٣7هـ
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تخرج أازيد من  9000إاطأر شسبه طبي ومسسأعد ‘ التمريضض اليوم

” –ديد تاريخ يوم اÿميسض  18أاوت  2016كآاخر أاجل ’يداع ملفات طلب التأاشصÒة لفائدة اŸواطن Úا◊ائزين على دفÎ
ا◊ج Ÿوسصم حج  2016كما أاورده ،أامسض ،بيان من وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية.

اأوضشح ذات البيان اأن وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية «تعلم باأنه ” –ديد
تاريخ يوم  1٨اأوت اآخر اأجل ’يداع ملفات
طلب التاأششÒة ويوم اÿميسض  11من نفسض
الشش -ه -ر اآخ -ر اأج -ل ل -دف -ع ت -ك -ال -ي-ف ا◊ج
واقتناء تذكرة السشفر».

ولهذا الغرضض  -يضشيف ذات البيان -
تدعو الوزارة «كافة اŸواطن Úا◊ائزين
على دف Îحج موسشم  2016اإ ¤ضشرورة
ا’إسش - -راع ‘ ال - -ت - -ق - -رب م- -ن ال- -دائ- -رة اأو
اŸق -اط -ع -ة ا’داري -ة م -ق-ر ا’إق-ام-ة قصش-د
ايداع ملف طلب التاأششÒة اأو لدى وكا’ت

السشياحة وا’أسشفار اŸعتمدة لتنظيم ا◊ج
Ÿوسشم هذه السشنة».
واأشش- -ار ال- -ب- -ي- -ان ن- -فسش- -ه اإ ¤اأن «ط -لب
ال -ت -اأششÒة م -رت -ب -ط ب -دف -ع ت-ك-ال-ي-ف ا◊ج
واق -ت -ن -اء ت -ذك -رة السش -ف -ر واأن -ه ب -ع -د ه-ذه
ا’آجال لن يتم اسشتقبال اأي ملف».

يقارب  351مليون دو’ر عام 2015

عجز Œأري للجزائر مع اŸنطقة العربية للتبأدل ا◊ر
سصجل اŸيزان التجاري للجزائر مع
اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل ا◊ر
عجزا بحوا‹  351مليون دو’ر ‘
 2015مقابل فائضض يتجاوز  1مليار
دو’ر ‘  ،2014حسصبما علم لدى
الوكالة الوطنية لÎقية التجارة
اÿارجية (أا÷كسض).
تراجعت صشادرات ا÷زائر Œاه بلدان هذه
اŸن -ط-ق-ة ب-ازي-د م-ن ٪40سش-ن-ة  2015مقارنة
بالسشنة التي قبلها.
وب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ت -ف -اصش -ي -ل ان -خ-فضشت ب-ق-وة
صشادرات ا÷زائر من اÙروقات Œاه هذه
اŸنطقة ا ¤حوا‹  2،1مليار دو’ر ‘ 2015
مقابل  ٣،5مليار دو’ر ‘  )٪40-( 2014على
الرغم من ا’رتفاع الهام من حيث ا◊جم
اŸباع (.)٪40+
الصش -ادرات خ -ارج اÙروق -ات ان -خ -فضشت
أايضش- -ا بـ ٪52إا 121 ¤م -ل -ي-ون دو’ر بسش-بب
انخفاضض مبيعات السشكر بحوا‹  ٪70إا ¤ما
يعادل  4٨مليون دو’ر.
ك- -م- -ا ت- -راج- -عت اŸن- -ت- -ج- -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة
والصشناعية الغذائية  -التي “ثل قرابة الـ٪60
من الصشادرات خارج اÙروقات  -إا71,5 ¤
مليون دو’ر ( )٪60-علما ان السشكر Áثل 67
ف -ي-م-ا ت-ت-م-ث-ل ب-اق-ي اŸن-ت-ج-ات ‘ ال-ت-م-ور (5
مليون دو’ر) والكمأا (الÎفاسض بحوا‹ 4،2
مليون دو’ر) واŸياه اŸعدنية والغازية (٣،5
مليون دو’ر) والعجائن الغذائية  2،1مليون
دو’ر) والياغورت ( 2,1ميلون دو’ر).
ومثلت اŸنتجات الصشناعية بدورها ٪40
من الصشادرات ا÷زائرية خارج اÙروقات
نحو هذه اŸنطقة بقيمة  4٩،4ملون دو’ر (-

 )٪٣5منها  1٨،٨مليون دو’ر من صشادرات
مادة اأ’مونياك.
وبالنسشبة للزبائن  ٪71 ،7من الصشادرات
خارج اÙروقات نحو هذه اŸنطقة موجهة
نحو تونسض واŸغرب ونحو لبنان وسشوريا.
وتعد تونسض الزبون اأ’ول للجزائر حيث
ام -تصشت  ٪٣2م -ن صش -ادرات ا÷زائ -ر ال-ع-ام-ة
خارج اÙروقات نحو اŸنطقة بقيمة ٣٩
مليون دو’ر منها  ٪27من السشكر و ٪20من
الزجاج اŸسشطح و ٪٨بالنسشبة للمياه اŸعدنية
والغازية و ٪٨من اŸششتقات اŸسشلفنة و٪5
لعصش Òالفواكه.
ويعد اŸغرب السشوق الثا Êبحوا‹ ٪1٨ ،٣
م - -ن الصش - -ادرات خ - -ارج اÙروق - -ات ن - -ح - -و
اŸنطقة والتي تضشم ا’مونياك بـ ٪٨1والتمور
بنسشبة  ٪٩والزجاج اŸسشطح بنسشبة  ٪ ٣وزجاج
اأ’مان بـ.٪٣
واسش -ت -ق -ب -لت ل-ب-ن-ان  ‘ 11اŸائ - - -ة م- - -ن
الصش - -ادرات ا÷زائ - -ري- -ة خ- -ارج اÙروق- -ات
وسشوريا ( )٪10والعربية السشعودية (.)٪5 ،6

انخفأضض طفيف ‘ واردات ا÷زائر
ان- - -خ- - -فضشت واردات ا÷زائ- - -ر م - -ن ه - -ذه
اŸنطقة بششكل طفيف سشنة  2015لتصشل ا¤
 2 ،5مليار دو’ر مقابل  2 ،6مليار دو’ر سشنة
 2014بانخفاضض يقدر بـ.٪4 ،2
و ت -راج -عت واردات السش-ل-ع الصش-ن-اع-ي-ة م-ن
اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل ا◊ر اŸقدرة
بـ٣ر 2مليار دو’ر بنسشبة  ٪4مثل اÙو’ت
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ا’سشÓ-ك ول-ك-ابÓ-ت ال-ك-هربائية

ا’سشÓ- - -ك ال- - -ن- - -ح- - -اسش - -ي - -ة اأ’دوي - -ة واŸواد
البÓسشتيكية.
وان - -خ - -فضشت واردات اŸواد ال - -فÓ- -ح- -ي- -ة
وال -غ-ذائ-ي-ة إا 274 ¤م-ل-ي-ون دو’رم-ق-ابل 2٩1
مليون دو’ر(.)٪6-
ويتعلق اإ’مر أاسشاسشا باÿضشر ا÷افة التبغ
عصش Òالفواكه حبوب التوبل حلويات خضشر
معلبة و فواكه جافة  ،بينما ارتفعت واردات
الصش -ي -د ال -ب-ح-ري بـ ٪2وب -ق -ي -م -ة ٨ر ٩مليون
دو’رمقابل 6ر ٩مليون دو’ر‘ .2014
أاهم الدول اŸصشدرة للجزائر ‘ اŸنطقة
سش-ن-ة  2015ك-انت ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة ()٪24
مصشر( )٪1٩تونسض ( )٪17ا’مارات العربية
اŸتحدة ( )٪1٣اŸغرب (٣ر.)٪٨
للتذك Òفقد كان قرار تأاسشيسض اŸنطقة
ال -ع -رب-ي-ة ال-كÈى ل-ل-ت-ب-ادل ا◊ر خÓ-ل ال-ق-م-ة
العربية بعمان سشنة .2001
و ترمي اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل
ا◊ر ا ¤الغاء تام ◊قوق ا÷مارك ب Úالدول
العضشوة بهدف تطوير التباد’ت التجارية بÚ
الدول العربية.
وتضش - -م اŸن - -ط - -ق - -ة ح - -ال - -ي- -ا  1٩دولة:
ا÷زائ - -ر(عضش - -وة م - -ن - -ذ  )200٩السش- -ع- -ودي -ة،
البحرين ،مصشر ،ا’مارات العربية اŸتحدة،
العراق ،اأ’ردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،اŸغرب،
موريتانيا ،عمان ،فلسشط ،Úالسشودان ،تونسض،
سشوريا ،قطر واليمن.
وب- -ل- -غ ›م -وع ال -ت -ب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة بÚ
ا÷زائر ودول اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل
ا◊ر ٨ر 4مليار دو’ر سشنة  2015ما Áثل ٪4 2
م-ن ال-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ب Úا÷زائ-ر وب-اق-ي
دول العا.⁄

يسصاهم ‘ تسصهيل حركة اŸرور وسصÓمة أامن مسصتخدمي الطريق

اسستÓم مشسروع إا‚أز نفق Ãنطقة حمأم ملوان بداية سسنة 2017
سص-ي-ت-م اسص-تÓ-م مشص-روع ا‚از نفق
ع- -ل -ى مسص -ت -وى م -ن -ط -ق -ة اŸق -رون -ات
ب -ح -م -ام م -ل-وان (ال-ب-ل-ي-دة) م-ع ب-داي-ة
سص-ن-ة  ،2017حسص -ب -م -ا ج -اء ،اأمسض‘ ،
ب -ي -ان ل -وزارة ا’أشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة
والنقل.
واأوضشح ذات اŸصشدر ،اأن ا’أم Úالعام
ل-وزارة ا’أشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل رفقة
ا’أم Úالعام لو’ية البليدة واŸدير العام
Ûم- -ع ك- -وسش -ي -دار اŸشش -رف ع -ل -ى ه -ذا
اŸششروع قد حضشروا اأمسض ا’إثن Úنقطة
ال- -ت -ق -اء شش -ط -ري ه -ذا ال -ن -ف -ق اŸن -ت -ظ -ر

اسشتÓمه بداية السشنة اŸنصشرمة.
وي -ب -ل -غ ط -ول ه -ذا اŸشش-روع ال-ذي ي-ت-م
ا‚ازه على مسشتوى الطريق الو’ئي رقم
 6٩الرابط ب Úبوڤرة وحمام ملوان ٣55
م Îيضشيف ذات اŸصشدر الذي اأششار اإ¤
اأن هذا النفق سشيششكل متنفسشا حقيقيا
لسش- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق -ة وك -ذا السش -ي -اح ال -ذي
يقصشدون منطقة حمام ملوان.
ومن ششاأن هذا اŸششروع الذي ينتظره
سشكان منطقة حمام ملوان خاصشة وضشح
ح -ل ن -ه -ائ -ي ل -لصش -ع -وب-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
اأصش -ح -اب م -رك -ب-ات ال-ذي-ن يضش-ط-رون اإ¤

اŸرور ع Èان - - -ح- - -راف م- - -وؤقت اأ‚زت- - -ه
مصش- -ال- -ح ال- -ب -ل -دي -ة وذلك بسش -بب ازدح -ام
الطريق اŸوؤدية اإ ¤منطقة حمام ملوان
نتيجة الظروف اŸناخية التي تتسشبب ‘
انز’ق الÎبة وسشقوط ا◊جارة اإ ¤جانب
الفياضشات.
كما سشتسشاهم هذه اŸنششاأة الفنية ‘
تسشهيل حركة اŸرور على مسشتوى الطريق
الرابط ب Úمنطقة حمام ملوان وبوڤرة
وضش -م -ان اأم -ن وسش Ó-م-ة مسش-ت-خ-دم-ي-ه اإ¤
جانب تسشهيل الوصشول اإ ¤مدينة حمام
ملوان السشياحية.

كشص- -فت م- -دي- -رة ال- -ت- -ك- -وي- -ن ب -وزارة
الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات،
ف -اط -م-ة ال-زه-راء إاسص-م-اع-ي-ل ع-ل-ي ،ع-ن
ت- -خ -رج  9113ب Úإاط - -ار شص- -ب- -ه ط- -ب- -ي
’رب-ع-اء
ومسص -اع-د ‘ ال-ت-م-ريضض ال-ي-وم ا أ
Ãعاهد ومدارسض التكوين ع Èالوطن.
أاك- -دت إاسش- -م- -اع- -ي- -ل ع- -ل- -ي أان ال- -دف -ع -ات
اŸت -خ -رج -ة زاولت دراسش -ت -ه -ا ع -ل -ى مسش-ت-وى
معاهد عليا ومعاهد ومدارسض تكوين ‘ عدة
تخصشصشات من بينها ششبه الطبي ومسشاعد ‘
ال- -ت- -م- -ريضض ،ح- -يث ن- -الت حصش -ة اأ’سش -د م -ن
ال- -دف- -ع- -ات اŸت- -خ- -رج- -ة لسش- -ن -ة  2016إا¤
اŸسشاعدين ‘ التمريضض الذين بلغ عددهم
 6٣10ثم ‡رضشي الصشحة العمومية بـ1774
واÈıي ‘ Úالصش- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ()467
وتقنيي اŸصشورة الطبية ( )٣٩4واıتصشÚ
‘ التأاهيل ا◊ركي والتدليك ( )11٨والعÓج
ب - -ال- -ع- -م- -ل وت- -رك- -يب اأ’عضش- -اء بـ 27إاطارا
Óختصشاصض اأ’ول و 25للثا.Ê
ل إ
وأاششارت ذات اŸسشؤوولة إا ¤أان اإ’طارات
اŸتخرجة التي اسشتفادت من تكوين متطور
«سشتسشاهم ‘ اإ’سشتجابة Ÿتطلبات العمل ‘
اÛال الصشحي واÙافظة على اŸكتسشبات
اÙققة ‘ هذا القطاع مع ترششيد النفقات
اŸوجهة له ‘ ظل ششح اŸوارد اŸالية».
وأاوضشحت أان إاعطاء أاهمية كبÒة للتكوين
‘ اÛال الصشحي سشيما بالنسشبة للسشلك ششبه
الطبي الذي أاصشبح تكوينا جامعيا ‘ العديد
م -ن اإ’خ -تصش -اصش -ات ،ي -دخ -ل ‘ إاط -ار إاع-ادة

ت-ن-ظ-ي-م وعصش-رن-ة ال-ق-ط-اع ت-ل-ب-ي-ة إ’ح-تياجات
السشكان اŸتزايدة ومÓءمة هذا التكوين مع
التحو’ت التي Áر بها اÛتمع.
وت -ه -دف ال-وزارة م-ن خÓ-ل وضش-ع ب-رن-ام-ج
تكوين واسشع ومتطور Áتد إا ¤غاية  2020اإ¤
تدارك العجز الذي عا Êمنه القطاع Ÿدة
سشنوات وتزويد ﬂتلف اŸؤوسشسشات التي هي
‘ حاجة ماسشة إا ¤السشلك ششبه الطبي الذي
ي -ع -د ا◊ل -ق -ة اأ’سش -اسش -ي -ة ‘ –سش Úال -عÓ-ج
والتكفل باŸرضشى.
كما تسشعى أايضشا من خÓل هذه العملية إا¤
التكفل باŸرضشى داخل وخارج اŸسشتششفيات
(اإ’سش - - -تشش- - -ف- - -اء اŸن- - -ز‹) و–سش Úتسش- - -يÒ
اŸؤوسشسشات الصشحية ومسشار اŸريضض وضشمان
عدالة ‘ العÓج بﬂ Úتلف اŸناطق سشيما
اŸتخصشصض منه.
وأاشش -ارت إاسش -م -اع -ي-ل ‘ ه-ذا اإ’ط-ار اإ¤
عوامل أاخرى دفعت بالسشلطات العمومية اإ¤
Œدي -د اŸوارد ال-بشش-ري-ة ل-لصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
وتكوين موارد مؤوهلة على غرار سشد الثغرات
الناجمة عن اإ’حالة ا÷ماعية على التقاعد.
ورك - -زت ذات اŸسش - -ؤوول- -ة ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة
اإ’سشتثمار ‘ هذا ا÷انب وهذا “اششيا مع
ﬂت-ل-ف الÈام-ج الصش-ح-ي-ة اŸسش-ط-رة ,سش-يما
م -ن -ه -ا ال -ت-ك-ف-ل Ãرضش-ى السش-رط-ان Ãخ-ت-ل-ف
مناطق الوطن وصشحة اأ’م والطفل واأ’مراضض
العقلية مع تعزيز الوقاية من اأ’مراضض غÒ
اŸت -ن -ق -ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ع-ي-ادات اŸت-ع-ددة
اÿدمات القريبة من اŸواطن.

متاعب مركب ا◊ديد والصصلب بعنابة تتواصصل

تأجيل تسسليم الفرن العأ‹ إا ¤نوفم ÈاŸقبل

م - -ا ت - -زال م - -ت - -اعب م- -ركب ا◊دي- -د
والصص - -لب ب - -ا◊ج - -ار ب - -و’ي - -ة ع- -ن- -اب- -ة
م -ت -واصص -ل -ة ،ب -ع -د ع -ج-ز اŸسص-ؤوول Úع-ن
إاعادة تشصغيل الفرن العا‹ ،الذي يعد
’سص-اسص-ي-ة ب-اŸركب ،وق-د ك-ان
ال-رك-ي-زة ا أ
م- -ن اŸف- -روضض تسص- -ل- -ي- -م- -ه شص- -ه -ر ج -وان
ال -ف -ارط ،ب -ع -د أان أاوك -لت م -ه -م-ة إاع-ادة
ت -ه -ي -ئ -ت -ه لشص -رك -ة ع -اŸي -ة أاك -دت ع-ل-ى
تأاجيل تسصليم الفرن إا ¤نوفم ÈاŸقبل
بسص- -بب وج- -ود تصص- -دع- -ات وتشص- -ق- -ق- -ات
عميقة با÷دار الداخلي.

í«£YƒH ióg :áHÉæY
يعرف الفرن العا‹ Ãركب ا◊جار تأاخرا
كبÒا ‘ إاعادة تهيئته وتششغيله ،وهو ما أادى
إا ¤ت- -راج -ع ك -ب ‘ Òإان -ت -اج ال -ف -و’ذ السش -ائ -ل
وتوقف ﬂتلف وحدات ا’إنتاج ،وأاكد مصشدر
مسشؤوول لـ»الششعب» أان مركب ا◊ديد والصشلب
Áر بأازمة خطÒة نتيجة عدم إاعادة تششغيل
الفرن العا‹ وتأاجيل تسشليم اŸششروع إا ¤غاية
نهاية السشنة ا÷ارية ،مششÒا إا ¤أان متاعب
اŸركب متواصشلة ،حيث كان من اŸفروضض
انتهاء اأ’ششغال به نهاية ششهر ماي الفارط،
وهو ما ” تأاكيده للوزير اأ’ول عبد اŸالك
سش Ó-ل خ Ó-ل زي -ارت -ه اأ’خÒة ل-و’ي-ة ع-ن-اب-ة،
وت-خصش-يصض اسش-ت-ث-م-ار ب-قيمة  01م-ل-يار دو’ر
لتمويل العمليات اŸتعلقة باسشتغÓل وتطهÒ
ا-Ÿرك-ب ،و 720م -ل-ي-ون دو’ر إ’ع-ادة ت-أاه-ي-ل

سش -لسش -ل-ة اإ’ن-ت-اج م-ن خÓ-ل اق-ت-ن-اء Œه-ي-زات
حديثة تسشتجيب لتكنولوجيا صشناعة ا◊ديد
والصشلب.
وكشش- -ف مصش- -درن- -ا أان شش- -رك- -ة «بÒصش -ون»
متعددة ا÷نسشيات تعمل على Œاوز العوائق
التي خلفتها ششركة «فريتي» التي أاسشندت لها
مهمة تأاهيل اŸركب ،حيث أاخلت Ãا جاء ‘
دف Îالششروط لتسشليم الفرن العا‹ رقم 2
ششهر فيفري اŸنصشرم ،ليتم فسشخ العقد مع
الشش-رك-ة ا’ي-ط-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-وق-فت أاشش-غ-الها ‘
حدود  ‘ 40اŸائة ،مؤوكدا أانه ” ا’تفاق
ع -ل -ى Œدي -د ال -ف -رن ال -ع -ا‹ م -ع «بÒصش -ون»
بغÓف ما‹ قدره  12مليون دج ‘ ،ح Úاسشند
تلحيم وŒديد اأ’نابيب لششركة «ميتال ميند»
بكلفة  14مليون دج.
كما أاششار إا ¤وجود صشعوبات ‘ تنفيذ
اأ’ششغال وتركيب اŸعدات ا÷ديدة ،بعد إازالة
النظام الكهربائي القد ،Ëوهو ما عقد من
وضشعية عمÓق ا◊ديد والصشلب وتع Ìبرنامج
ا’سش -ت -ث -م -ار ،فضش  Ó-ع-ن شش-راء اŸواد نصش-ف
اŸصشنعة من أاوروبا وآاسشيا بأاسشعار مرتفعة،
واسشتÒاد الفحم مع العلم أان مركب ا◊ديد
والصشلب يسشتهلك سشنويا  600أالف طن من هذه
اŸادة.
Óششارة فأان مركب ا◊جار يعا Êمششاكل
ل إ
أاخ- -رى ع- -ل -ى غ -رار الصش -راع -ات ال -ن -ق -اب -ي -ة،
ومطالبة العمال برفع أاجورهم ،بالرغم من
اأ’زمة اŸالية التي يتخبط فيها نتيجة توقف
اإ’نتاج ،وتراكم ديون الكهرباء والغاز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الربعاء  03أاوت  2016م
المؤافق لـ  2٩شصؤال  143٧هـ

أازيد من  ٣آا’ف طالب أاكدوا اختياراتهم

ما يقارب  ٧آالف طعن قبل التسسجيÓت ا÷امعية النهائية غدا
’علم ،نور الدين زايد ‘ ،تصسريح لـ»الشسعب» ،أان عدد
كشسف اŸسستشسار لدى وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي اŸكلف با إ
’ولية ناهز  ٣2٣822أالف طالب ،أاي بنسسبة  98.09باŸائة ،فيما بلغ عدد الطلبة الذين أاكدوا خيار التوجيه
التسسجيلت ا أ
’جما‹ ،ومن ب 927٣ Úطالب وجهوا خارج بطاقة الرغبات 6874 ،أاودعوا
 ٣10544أالف طالب أاي  95.90باŸائة من العدد ا إ
طعون أاي  74.1٣باŸائة ،بينهم  24٣0قبلوا اÿيار اŸقÎح ،وقدر عدد الطلبة اŸعني Úبإاجراء مقابلة أاو امتحان للقبول .154٣9

مديرية الÎبية بأادرار

العدد

1٧0٩8
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مسسابقة لتوظيف أازيد من  ٦٠إاطارا Ãختلف األسسÓك
كشس-فت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة باأدرار،
ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسس -اب -ق-ة ع-ل-ى اأسس-اسص
ا’خ -ت -ب -ار ل-لل-ت-ح-اق بـ  65منصسبا،
Ãخ- - -ت- - -ل - -ف ا’أسس - -لك الÎب - -وي - -ة،
وي- -ت- -ع -ل -ق ا’أم -ر Ãنصسب م -ق -تصس -د،
ونائب مقتصسد ،ومسستشسار التوجيه
وا’إرشساد اŸدرسسي واŸهني ،ومنصسب
مشسرف الÎبية.

اأدرار :عقيدي فا—
ح - - -ددت مصص - - -ال - - -ح الÎب- - -ي- - -ة اآج- - -ال
التسصجيلت للمسصابقة ودفع اŸلفات ،من
 31جؤيلية اإ ¤غاية  18اأوت ا÷اري،
وال- -تسص- -ج- -ي- -ل الأو‹ ي- -ك- -ؤن ع ÈاŸؤق -ع
اللكÎو Êللديؤان الؤطني للمتحانات
واŸسصابقات ،فيما ” –ديد متؤسصطة
ه -ي -ب -اوي م -ؤلي ع -ب -د ال-رح-م-ان ب-اأدرار
لإيداع اŸلفات.
بلغ عدد اŸناصصب اŸفتؤحة لسصلك
اŸقتصصدين منصصب ،)02( ÚويÎشصح لهذا
اŸنصصب ا◊ائ- - - -زون ع- - - -ل- - - -ى شص - - -ه - - -ادة
ال-ل-يسص-انسص ت-خصصصص-ات ال-ع-ل-ؤم ال-ت-ج-ارية

ال -تسص -ي Òوال -ع -ل -ؤم الق -تصص -ادي-ة ،ال-ع-ل-ؤم
القانؤنية والإدارية وا◊قؤق.
وف -ي -م -ا ي-خصص م-نصصب ن-ائب م-ق-تصص-د
فقد بلغ عدد اŸناصصب اŸفتؤحة لهذا
السصلك  25منصصبا ،ويتنافسص على هذا
السص - -لك اÎŸحشص - -ؤن ال - -ذي- -ن ي- -ث- -ب- -ت- -ؤن
دراسص -ت -ه -م اأرب -ع سص -داسص -ي -ات ك -ام-ل-ة م-ن
ال - -ت - -ع - -ل- -ي- -م ال- -ع- -ا‹› ‘ ،ال ال- -ع- -ل- -ؤم
الق- - -تصص- - -ادي- - -ة وال- - -تسص- - -ي Òوال- - -ع- - -ل - -ؤم
الق-تصص-ادي-ة ،ال-ع-ل-ؤم ال-ق-انؤنية والإدارية
وا◊قؤق.
اأم- - -ا اŸن- - -اصصب اŸف - -ت - -ؤح - -ة لسص - -لك
مسص -تشص -ار ال -ت -ؤج-ي-ه والإرشص-اد اŸدرسص-ي
واŸه-ن-ي ف-ق-د ب-ل-غ  03م-ن-اصصب ويÎشصح
لهذا اŸنصصب ،ا◊اصصلؤن على ليسصانسص
‘ ع -ل-م الج-ت-م-اع ،ع-ل-م ال-ن-فسص ،وع-ل-ؤم
الÎبية Ãختلف تخصصصصاتهم .
وب -خصص -ؤصص م -نصصب مشص -رف الÎب-ي-ة،
ف- -ق- -در ع- -دد اŸن -اصصب اŸف -ت -ؤح -ة بـ 35
م- - -نصص- - -ب- - -ا ويÎشص- - -ح ل- - -ه - -ذا اŸن - -اصصب
ا◊اصص- -ل- -ؤن ع- -ل- -ى شص- -ه- -ادة ال- -دراسص- -ات
ا÷ام-ع-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اأو م-ا ي-ع-ادل-ها ‘
ﬂتلف التخصصصصات.

–سسبا للدخول اŸدرسسي

 ٣٧٠مليون دينار ميزانية اإلطعام اŸدرسسي
فريال بوشسوية
ت -ن -ط -ل -ق ال -تسص-ج-ي-لت ال-ن-ه-ائ-ي-ة ع-ل-ى
مسص-ت-ؤى ا÷ام-ع-ات ه-ذا اÿم-يسص ،ف-ي-م-ا
اختتمت أامسص ،اآلجال اÙددة للطلبة
ا÷دد الفائزين بشصهادة البكالؤريا ،للطعن
‘ التخصصصصات التي ” تؤجيههم إاليها،
خ- -ارج السص- -ت- -ة ال -ت -ي اح -ت -ؤت -ه -ا ب -ط -اق -ة
ال -رغ-ب-ات ،ونسص-ب-ت-ه-م ت-ق-ل ع-ن  3باŸائة
بعدما ” تؤجيه أاك Ìمن  ٩٧باŸائة إا¤
أاح-د ال-ت-خصصصص-ات ال-ت-ي اخ-ت-اروه-ا ،فيما
ق - -ررت ال - -ؤزارة ال - -ن - -ظ - -ر ‘ ط - -ل - -ب - -ات
التحؤيلت من  14إا 1٧ ¤سصبتم.È
تتؤاصصل التحضصÒات اÿاصصة بالدخؤل
ا÷ام -ع -ي ل -لسص -ن-ة ا÷دي-دة ،201٧/2016
ف- -ب- -ع- -د ان- -ت- -ه -اء ال -تسص -ج -ي -لت األول -ي -ة،
واسص-ت-ك-م-ال م-رح-ل-ة ت-ؤج-يه الطلبة ،سصيتم
ا◊سصم ‘ الطعؤن التي خصصصص لها  3أايام
ك - -ام - -ل- -ة ،ع- -ل- -ى أان ت- -ن- -ط- -ل- -ق اÿم- -يسص

ال -تسص -ج -ي -لت ال -ن -ه -ائ -ي -ة ،إل‚اح السص-ن-ة
ا÷امعية ا÷ديدة ،لسصيما وأان القطاع
ي -ع -يشص اسص -ت -ق -رارا ‘ السص-ن-ؤات الأخÒة،
بعدما أاثمر ا◊ؤار اŸسصتمر مع الشصريك
الجتماعي.
وألن اÿدم -ات الج -ت -م-اع-ي-ة ت-ك-تسص-ي
أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ،ف-إان وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-عا‹
والبحث العلمي قررت عقد ندوة خاصصة
يتم خللها إاشصراك كل األطراف اŸعنيÚ
ب- -ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ،ب -ه -دف –سص Úاÿدم -ات
اŸق-دم-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ،ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا خ-لل
ال- -دخ- -ؤل الج -ت -م -اع -يﬁ ‘ ،اول -ة م -ن
الؤصصاية لتصصفية كل اŸشصاكل العالقة.
واع -ت Èوزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي الطاهر حجار ،أان عملية إايداع
الرغبات والتؤجيه ناجحة إا ¤حد بعيد،
ومرد ذلك تقليصص قائمة الرغبات إا6 ¤
فقط ،ما جعل الطالب يدرسص خياراته
ب -ط -ري-ق-ة ج-ي-دة ،و‘ ن-فسص ال-ؤقت سص-ه-ل
عملية التؤجيه ،التي راعت اŸعدل األدنى

ال- -ذي ي- -ت- -ح- -دد ع- -ل -ى أاسص -اسص اŸق -اع -د
ال -ب -ي-داغ-ؤج-ي-ة ،ف-ي-م-ا “ن-ح األول-ؤي-ة إا¤
الشصعب اÙددة.
و‘ الؤقت الذي ك Ìفيه ا◊ديث عن
تراجع اŸسصتؤى للطلبة اŸتخرج Úمن
ا÷ام -ع-ات ،ح-رصص ال-ؤزي-ر ال-ؤصص-ي ع-ل-ى
ل- -فت الن- -ت- -ب- -اه إا ¤أان األم- -ر ل ي- -ت -ع -ل -ق
ب -اŸسص -ت -ؤى ،ل-ك-ن ل ب-د م-ن ال-ت-م-ي-ي-ز بÚ
اŸسصتؤى والتكؤين النظري على حسصاب
التطبيقي ،ما يعطي انطباعا بأان مسصتؤى
الطالب متد ،Êرغم أانه كما هائل من
اŸعارف.
ول -ع -ل األم -ر األك -ي -د ،أان م -ا –ق-ق ‘
ا÷امعة من اسصتقرار ،يعؤد أاسصاسصا إا¤
اإلصص- -لح- -ات ال- -ت- -ي ” اع- -ت- -م- -اده -ا ‘
السصنؤات األخÒة ،والتي رافقها اسصتقبال
عدد معت Èمن اŸنشصآات ا÷امعية من
ج -ام -ع -ات وم -ع -اه -د وم -راك -ز ،وإاق-ام-ات
جامعية ،إا ¤جانب ا◊رصص على ا◊ؤار
مع الشصريك الجتماعي.

اسستقبلت جامعة ﬁمد بوضسياف
ب -اŸسس -ي -ل -ة ،خ -لل اŸوسس -م ا÷ام -ع-ي
ا÷دي - -د م - -ا ي - -ق- -ارب  7716طالب
ج -دي -د ” ،تسس -ج -ي -ل -ه -م ‘ ﬂت -ل-ف
ال -ت -خصسصس -ات ا÷ام -ع -ي -ة ‘ ظ-روف
ج- -د حسس- -ن- -ة ،م- -ن خ- -لل م- -ا وف- -ره
ال - -ق - -ائ - -م - -ون ع- -ل- -ى ال- -تسس- -ج- -ي- -لت
ا÷امعية من تسسهيلت مع مرافقة
ال- -ط- -ل- -ب- -ة ا÷دد ،وتسس- -خ Òط- -اق -م
’جراءات.
إاداري لتخفيف جميع ا إ
‘ هذا الشصأان أاكد الÈوفيسصؤر رابح
ب- - -ؤق- - -رة ،ن- - -ائب م - -دي - -ر ا÷ام - -ع - -ة ،أان
التسصجيلت جرت ‘ ظروف جد حسصنة

من خلل تسصخ Òمصصالح ا÷امعة لطاقم
إاداري وب - -ي - -داغ - -ؤج - -ي ل - -لسص - -ه- -ر ع- -ل- -ى
التسصجيلت ا÷امعية.
وعن هذه األخÒة ،كشصف بؤقرة أانه ”
ت -ؤج-ي-ه  1088ط -الب إا ¤ك -ل -ي -ة ال -ع -ل-ؤم
الق -تصص -ادي-ة وال-تسص-ي Òوال-ت-ج-اري-ة ،ال-ت-ي
ت - -ع - -ت Èـ حسص - -ب - -ه ـ م- -ن أاك Èال- -ك- -ل- -ي- -ات
اŸسص-ت-ق-ط-ب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷دد وكذا تؤجيه
 ٧٩٧طالب ‘ كلية العلؤم اإلنسصانية و806
طالب ا ¤كلية العلؤم التكنؤلؤجية و856
إا ¤كلية العلؤم وا◊ياة.
وعن الدخؤل ا÷امعي اŸقبل ،أاكد
األم Úالعام للجامعة حسص Úبن سصلهؤب،

أان كل الÎتيبات اللزمة اتخذت لضصمان
دخ -ؤل ج-ام-ع-ي ج-ي-د وحسص-ن م-ع تسص-ه-ي-ل
جميع اإلجراءات لسصتقبال الطلبة ا÷دد
Ãختلف األطؤار.

جامعة ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة مسستعدة لبداية اŸوسسم ا÷امعي اŸقبل

موسسى زيرق رئيسسا ÷امعة البويرة
قام صصديقي ﬁمد صصلح الدين ،األمÚ
العام لؤزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي،
أامسص ،بتنصصيب األسصتاذ مؤسصى زيرق رئيسصا
÷امعة اكلي ﬁند او◊اج ،خلفا للÈفيسصؤر
كمال بداري ،الذي قضصى أاربع سصنؤات على
رأاسص ا÷ام -ع -ة ،ب -ع -د أان ق -ام Ãج-ه-ؤد ج-ب-ار
خلل هذه الفÎة سصؤاء من ناحية Œسصيد
اŸشص -اري -ع اŸسص -ج -ل -ة ل-ل-ق-ط-اع م-ث-ل ال-ق-طب
ا÷امعي ا÷ديد أاو من الناحية البيداغؤجية.
ووصصل عدد الطلبة إا ¤أاك Ìمن  23أالف
طالب وفتح ﬂابر وكليات جديدة وآاخرها
اŸعهد التكنؤلؤجي ا÷ديد وهذا ما جعل

ا÷امعة تظفر باŸرتبة الرابعة على اŸسصتؤى
الؤطني ‘ ترتيب وزارة التعليم العا‹ والبحث
العلمي.
وعرف الÈفيسصؤر كمال بداري Ãسصاهماته
وأابحاثه التي نشصرت ‘ ›لت عاŸية باللغة
ال‚ليزية .وحسصب األم Úالعام للؤزارة ،فإان
الرئيسص السصابق للجامعة قد اسصتدعي Ÿهام
أاخ-رى ع-ل-ى مسص-ت-ؤى ال-ؤزارة ،ن-ظ-را ل-ك-ف-اءت-ه
وذلك بعد أان اسصتفادت جامعة البؤيرة من
خÈته ،وحان الؤقت لتسصتفيد كل ا÷زائر من
قدراته.

البويرة :ع.نايت رمضسان

اŸسسيلة :عامر ناجح

ح- -ددت م- -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -و’ي -ة
ال- -ب- -ل -ي -دة ،م -ي -زان -ي -ة م -ه -م -ة م -وج -ه -ة
لطعام اŸدرسسي ،تصسرف خلل اŸوسسم
ل إ
الدراسسي ا÷ديد  ،2017 - 2016حيث
” ت- -خصس- -يصص ن -ح -و  ٣70م-ل-ي-ون دينار
للمطاعم اŸدرسسية.
–رصص م - -دي - -ري - -ة الÎب- -ي- -ة ومصص- -ا◊ه- -ا
اŸسصؤؤولة ،على ضصمان تقد Ëوجبات سصاخنة
لطفال اŸسصتفيدين من اإلطعام اŸدرسصي،
ل أ
خ - -اصص - -ة ‘ م- -ؤسص- -م الÈد ب- -فصص- -ل الشص- -ت- -اء،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ال -ذي -ن ي -ق -ي -م -ؤن ب -ع-ي-دا ع-ن
م -ؤؤسصسص -ات-ه-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وق-درات-ه-م اŸال-ي-ة
ضصعيفة.
وخططت اإلدارة اŸسصؤؤولة إا ¤اقتطاع 30
لطعام ،ألجل
باŸائة من اŸيزانية اŸؤجهة ل إ
Œه -ي -ز اŸط-اع-م اŸدرسص-ي-ة ،اŸن-تشص-رة عÈ
بلديات الؤلية الـ ،25واŸقدر عددها مرحليا
بـ 160م -ط-ع-م ،وسص-ت-ع-م-ل اإلدارة ع-ل-ى ت-ؤفÒ
ال-ت-ج-ه-ي-زات الضص-روري-ة ال-لزم-ة ،وال-ت-ي يجد
فيها التلميذ راحته مثل مكيفات الهؤاء ‘

فصصل ا◊رارة ،وأاجهزة التدفئة لسصتعمالها
‘ فÎة الÈد الشصديد خلل فصصل الشصتاء،
خصصؤصصا باŸنطقة الشصرقية من ولية البليدة،
فضصل عن القيام بصصيانة بعضص التجهيزات
اŸصصابة بأاعطاب وأاعطال.
و–رصص م- -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ع -ل -ى ت -دارك
العجز اŸسصجل Ãختلف اŸؤؤسصسصات الÎبؤية
الب -ت-دائ-ي-ة ،واÙسص-ؤب بـ 20ب-اŸائ-ة ،ح-تى
تضص -م -ن ج -ؤا م-ري-ح-ا ل-ل-ت-لم-ي-ذ ،وت-ؤف-ر ل-ه-م
ال -ؤج -ب -ات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ت-زوده-م ب-ال-ط-اق-ة
ال -ك -اف -ي -ة ،ع -ل-م-ا أان ب-عضص اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة وا÷ب -ل -ي -ة ،تشص -ه -د ت -خ -ل-ف-ا وف-ق-را
ظاهرين ،خاصصة وأان اإلدارة الؤصصية تسصعى
ألج-ل ت-غ-ط-ي-ة ك-ام-ل الح-ت-ي-اج-ات ل-ل-ت-لم-ي-ذ
لسصرة الÎبؤية واŸؤؤطرين ،بغرضص
وحتى ل أ
الرفع من اŸسصتؤى التحصصيلي ،و–قيق نتائج
‘ ﬂت -ل -ف الم -ت -ح-ان-ات والشص-ه-ادات ،ال-ت-ي
تكؤن ‘ الغالب شصهادة نهاية طؤر تعليمي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

 5ملي Úحالة سسنويا ع Èالعا⁄

اإلسسهال السسبب األول ‘ وفيات األطفال
ي - -ع - -ت Èا’إسس - -ه- -ال السس- -بب ا’أول ‘
وف- -ي- -ات ا’أط- -ف- -ال ب- -ع- -د ا’ل -ت -ه -اب -ات
ال-ت-ن-فسس-ي-ة ا◊ادة ،ل-ك-ن م-ن-ذ ت-ط-ب-يق
الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي Ÿك -اف -ح -ة اأم-راضص
ا’أط-ف-ال ،ان-ت-ق-ل ا’إسس-ه-ال اإ ¤اŸرتبة
ال- -ث- -ان- -ي- -ة م -ن ح -يث اŸرضص ،وال -وف -اة
بالنسسبة للأطفال ا’أقل من  5سسنوات،
وت-ق-در نسس-ب-ة ا’إصس-اب-ة السسنوية لدى
الطفل بـ  2 . 5وهو ما يعكسص حوا‹ 10
م -لي Úح -ال -ة سس-ن-وي-ا ،حسسب م-ا اأك-ده
الÈوف- -يسس- -ور ل- -ع- -راب- -ة ع- -ب- -د ال -ن -ور،
ﬂتصص ‘ طب ا’أط- -ف- -ال Ãسس- -تشس -ف -ى
باب الوادي بالعاصسمة.

سسهام.ب
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،اأوضص- -ح الÈوف -يسص -ؤر
لعرابة اأن نسصبة الؤفيات ‘ ا÷زائر كانت
تقدر بـ 25باŸائة وهي الآن اأقل من 10
باŸائة ،وقد يسصتمر السصهال اأياما عديدة
Ãا يتسصبب ‘ جفاف للجسصم وحرمانه

من الأملح اŸعدنية الضصرورية للنمؤ و‘
اأغ- -لب ا◊الت ي -ت -ؤف -ى الأط -ف -ال بسص -بب
ج-ف-اف ح-اد ل-ل-جسص-م ،وي-ت-ع-رضص الأط-فال
ق -ل -ي-ل-ؤ اŸن-اع-ة اإ ¤خ-ط-ر
الإصص-اب-ة ب-السص-ه-ال بشص-كل
اأك Èوه -ؤ م -ا ي -ه -دد ح -ي-اة
الأشصخاصص.
وي - - -ح ّ- - -د د اıتصص- - -ؤن
السص -ه-ال ب-ن-اء ع-ل-ى ث-لث-ة
م - -ؤؤشص - -رات ل- -لÈوز خ- -لل
ال - -ي - -ؤم ،وه - -ي ‘ ال- -ع- -ادة
اأع -راضص ل -ع -دوى م -ع -ؤي -ة Áك-ن اأن ت-ك-ؤن
ن -اŒة ع -ن ﬂت -ل -ف اأن -ؤاع ال -ب -ك -تÒي -ا اأو
ال- -ط- -ف- -ي -ل -ي -ات اأو ال -فÒوسص -ات ،وت -ه -دف
ا◊م-لت ال-ت-ؤع-ؤي-ة وال-ت-حسص-يسص-ي-ة وحتى
الطبية اإŒ ¤نب السصهال ،لسصيما عن
طريق التمك Úمن اŸياه الصصا◊ة وكذا
اإدراج الصصرف الصصحي ،ناهيك عن غسصل
الأيادي بالصصابؤن ما من شصاأنه التقليل من
ﬂاطر الإصصابة باŸرضص.

وبراأي اıتصص Úفاإن فÒوسص الروتا
والقؤلؤنية هما السصببان الأك Ìانتشصارا ‘
الإصصابة بالإسصهال ‘ الدول السصائرة ‘
طريق النمؤ ،لذا فاإن اإعادة
ال- -ت- -م- -ي- -ي- -ه ه -ي ال -ع -نصص -ر
الأسص -اسص-ي ل-ع-لج الإسص-ه-ال
ا◊اد لدى الرضصع اŸؤصصى
به من قبل منظمة الصصحة
العاŸية.
علما اأن نسصبة الؤفيات
ع Èال -ع -ا ⁄ال -ن -اج -م-ة ع-ن
م- -رضص السص- -ه- -ال ان -خ -فضصت ب -نسص -ب -ة 50
باŸائة ،مقارنة بالسصنؤات السصابقة ،لكن
اŸرضص ل يزال يحتل اŸرتبة اÿامسصة
‘ وفيات الأطفال الأقل من  5سصنؤات
ع Èالعا ،⁄واŸرتبة الثانية  18باŸائة
م-ن ال-ؤف-ي-ات ب-ع-د الل-ت-ه-اب-ات ال-ت-ن-فسص-ي-ة
ا◊ادة ‘ ال - - - - -دول ال - - - - -ف - - - - -قÒة ،حسصب
اإحصص -ائ -ي -ات م -ن -ظ -م -ة الصص -ح-ة ال-ع-اŸي-ة
الصصادرة عام .2014

الÈوفيسسور لعرابة
يدعو ◊مÓت صسحية
وقائية

»æWh

الربعاء  ٠٣أاوت  ٢٠1٦م
الموافق لـ  ٢٩شضوال  14٣٧هـ

مهددأ بتسصخ Òألقوة ألعمومية

وا‹ بجاية يتوعد معارضسي مشسروع السسيار شسرق ـ غرب
توعد أولد صصالح زيتو Êوأ‹ بجاية ،أمسص ،بتسصخ Òألقوة ألعمومية Ÿوأجهة معارضصي إأ‚از ألطريق ألسصيار ألرأبط بجاية
بالطريق ألسصريع شصرق -غرب ،وألذين أسصتفادوأ من ألتعويضصات أŸالية وفق ألقانون ،إأل أنهم ما زألوأ يعارضصون أŸشصروع.

بجاية :بن النوي توهامي
جاء هذا التصضريح خÓل الزيارة التفقدية
التي قادت الوا‹ إا ¤ورشضات الطريق السضيار
شضرق – غرب ،للوقوف على مدى تقدم أاشضغال
اإل‚از ،ح - -يث ” تسض - -ج- -ي- -ل ب- -عضض ح- -الت
اŸعارضضة على مسضتوى قرية «أافتيسض» ببلدية
بوجليل ،وهي العÎاضضات التي سضاهمت ‘
ت- -أاخ- -ر ه -ذا اŸشض -روع ا◊ي -وي ال -ذي ط -اŸا
انتظرته ولية بجاية منذ سضنوات.
وبقرية أافتيسض طمأان أاولد صضالح زيتو،Ê
بعدم وجود نية إل‚از ﬁول بذات القرية،
وه-ذا اسض-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب سض-ك-ان ال-ق-ري-ة ال-ذين
أاك- -دوا ع- -دم إا‚از اŸشض -روع ،ن -ظ -را Ÿا ق -د
ينجر عنه من خسضائر ‘ األراضضي الفÓحية.
ك -م -ا ط -الب اŸسض -ؤوول األول ع -ل -ى ا÷ه-از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ولي-ة ،مسض-ؤوو‹ الشضركة الصضينية
بضضرورة ترميم الطريق البلدي اŸؤودي إا¤

قرية أاخناق ببلدية صضدوق الذي تضضرر بفعل
أاشضغال الطريق السضيار.
Óشض-غ-ال ا÷اري-ة
وأاب -دى ال -وا‹ ارت -ي-اح-ا ل -أ

حاليا على مسضتوى نفقي سضيدي عيشض ،والتي
بلغت ‘ األول  ٦8٠م ،Îو‘ الثا 1٧٠ ÊمÎ
وتسض Òاألشضغال بوتÒة سضريعة ،داعيا اŸكلفÚ
بإا‚از مشضروع الطريق ،إا ¤ضضرورة تكثيف
ا÷ه- -ود لسض- -ت- -دراك ال- -ت -أاخ -ر اŸسض -ج -ل بÚ
منطقتي أاحنيف وأاخناق والتي بلغت ◊د اآلن
حدود  8٠باŸئة.
وبقرية «أاخناق» ببلدية صضدوق التقى الوا‹
مع ‡ثلي السضكان ،الذين أاقدموا على غلق
ورشضة عمل الشضركة الصضينية اŸكلفة بإا‚از
الطريق السضيار ،للمطالبة بحلول لنشضغالتهم
اÿاصضة بالتنمية اÙلية ،و“كن من إاقناع
السض- -ك- -ان ع- -ل- -ى ال- -ع- -دول ع- -ل- -ى م- -ث- -ل ه- -ذه
التصضرفات ،ووعدهم بالتكفل Ãشضاكلهم ‘
القريب العاجل ،واŸتمثلة ‘ تعبيد الطريق
البلدي الذي يربط قريتهم بالبلدية ،وانطÓق
إا‚از اŸلحق البلدي ،فضض Óعن حل مشضكل
اŸياه الصضا◊ة للشضرب من خÓل إا‚از خزان
مائي على مسضتوى القرية.

بعد  58سصنة من أŸعاناة

ترحيل  1٧6عائلة إا ¤سسكنات لئقة بالبويرة
ب -ع -د  58سص -ن -ة م -ن م -ع -ان -اة وع -يشص
عائÓت يصصل أفرأدها أحيانا إأ ¤أكÌ
م - -ن  15ف- -ردأ ‘ سص- -ك- -ن- -ات ل ت- -ت -ع -دى
مسص-اح-تها 33م  ،ق -امت أمسص ،ألسص -ل-ط-ات
بÎحيل  176عائلة كانت تعيشص ‘ حي
ع -ي -ن -وشص ح -ج -ي -ل -ة أل-ذي شص-ي-د ‘ ع-ه-د
ألسص-ت-ع-م-ار ‘ إأط-ار ب-رن-ام-ج قسصنطينة.
فرحة ألعائÓت رصصدتها «ألشصعب» بعÚ
أŸكان.
العائÓت عاشضت هذه الفÎة الطويلة ‘
ظروف صضعبة جدا ،نتج عنها عدة أامراضض
نتيجة تدهور اÙيط اŸعيشضي ،وللحد من
ه -ذه اŸع -ان -اة ارت -أات السض-ل-ط-ات م-ن-ح فضض-اء
م Ó-ئ -م -ا ل -ل -ع -ائÓ-ت ،ح-يث ان-ط-ل-قت ع-م-ل-ي-ة
الÎح-ي-ل ع-ل-ى السض-اع-ة ال-راب-ع-ة صض-ب-احا ،و”
Œن -ي -د ك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال-بشض-ري-ة
إل‚اح العملية ،حيث سضخر ما ل يقل عن ٧5
شضاحنة و ٢٠٠موظف وعون بلدي Ÿسضاعدة
العائÓت.
ول-ق-يت ال-ع-م-ل-ي-ة اسض-ت-حسضان العائÓت التي
عÈت ع -ن ف -رح -ت-ه-ا ب-ال-زغ-اري-د ،وم-ن-ه-ا م-ن
اع -تÈت -ه ي -وم-ا ت-اري-خ-ي-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-ا ،ح-يث
غ -ادرت ﬁتشض -د السض -ت -ع -م -ار إا ¤السض -ك-ن-ات
ا÷دي -دة ل -ل -ج -زائ -ر اŸسض -ت -ق-ل-ة ،خ-اصض-ة وأان
عملية الÎحيل قد أاجلت عدة مرات لرفضض
بعضض السضكان عملية الÎحيل مطالبة بعدد
أاك Èمن الشضقق .وحسضب ناصضر معسضكري ‘
تصضريح حصضري لـ»لشضعب» هناك  1٢5عائلة
كانت تسضكن با◊ي وعند بداية اإلحصضائيات
حاول العديد من الغرباء اسضتغÓل الفرصضة
ل -ل -حصض-ول ع-ل-ى شض-ق-ة ‘ إاط-ار الÎح-ي-ل ل-ك-ن
اللجنة قامت بتحريات وبر›ت حتى لقاءات
مع ÷ان ا◊ي و” رفع العدد إا 1٧٦ ¤عائلة،
Óخرين فإان ملفاتهم سضوف تدرسض
وبالنسضبة ل أ

قصصد ألتكفل بهم ومرأفقتهم ‘ نشصاطات ألدعم

توزيع  20قرضسا بدون فائدة ألعوان ا◊رسص البلدي
أشص -اد أم-وم-ن م-رم-وري ،وأ‹ ت-ن-دوف
ب-اÛه-ودأت أل-ت-ي ب-ذل-ه-ا أع-وأن أ◊رسص
أل-ب-ل-دي خÓ-ل «أل-فÎة أل-عصص-يبة» ألتي
ع -اشص-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر ،وÃا ق-دم-ه ه-ؤولء ‘
سص -ب -ي -ل أم -ن وأسص -ت -ق -رأر أل -وط -ن ،ف-ك-ان
أل -ث -م -ن تضص -ح -ي -ات ك -بÒة وق -وأف -ل م-ن
ألشص- -ه- -دأء وأ÷رح- -ى ،ج- -اء ه -ذأ ع -ل -ى
ه -امشص إأشص -رأف -ه ع -ل -ى ت -وزي -ع م-ق-ررأت
ألسص - - -ت - - -ف - - -ادة م - - -ن ق- - -روضص «أو‚ام»
لع - -وأن أ◊رسص أل - -ب- -ل- -دي
وأŸوج - -ه - -ة أ
بتندوف.
أاكد مرموري أان الدولة عازمة على التكفل
بانشضغالتهم وبرد ا÷ميل من خÓل تخصضيصض
حصضصض من السضكنات Ãختلف الصضيغ وإاقرار
جملة من المتيازات والتي من شضأانها –سضÚ
اŸسض- -ت- -وى اŸع- -يشض- -ي ألع -وان وم -ت -ق -اع -دي
ا◊رسض البلدي وذوي ا◊قوق منهم.
وأاضض -اف ال -وا‹ أان ه -ذا اله -ت-م-ام Œسض-د
على أارضض الواقع من خÓل اŸنشضور الوزاري
ا- - -Ÿؤورخ ‘  ٢٠ديسض -م ٢٠15 Èي-ح-دد مهام
وك -ي -ف -ي -ات سض Òال -ل -ج -ن -ة اŸك -ل -ف -ة Ãت-اب-ع-ة
وم -راف -ق -ة أاع -وان ا◊رسض ال -ب-ل-دي Ãن-اسض-ب-ة
إانشضاء نشضاطاتهم عن طريق الوكالة الوطنية
ل -تسض -ي Òال -ق -رضض اŸصض -غ -ر ،ك-م-ا ت-وع-د وا‹
الولية ‘ كلمته أامام ا◊ضضور Ãنح امتيازات
إاضضافية لسضلك ا◊رسض البلدي تتمثل ‘ توزيع
Óﬁت Œارية مسضتقبŸ ًÓزاولة نشضاطاتهم.
وشض - -ه- -د ا◊ف- -ل ال- -ذي حضض- -ره ع- -دد م- -ن
السضلطات اÙلية بالولية توزيع  ٢٠قرضضا
دون ف -ائ -دة ب-ق-ي-م-ة  ٢5٠األ-ف دي-ن-ار م-وج-هة
ل -ف -ائ -دة أاع-وان وم-ت-ق-اع-دي ا◊رسض ال-ب-ل-دي
وذوي ا◊قوق منهم ،وهي اÿطوة التي لقت
اسض -ت-حسض-ان اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن ،ح-يث أاع-رب-وا ع-ن
ام-ت-ن-ان-ه-م ل-ل-خ-ط-وة اإلي-ج-اب-ي-ة التي اتخذتها
السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-ولي-ة وال-ت-ي سض-اه-مت
وبشضكل كب ‘ Òتسضريع عملية السضتفادة من
القروضض اŸمنوحة من طرف الوكالة الوطنية
لتسضي Òالقرضض اŸصضغر ‘ ،ح Úثّمَن البعضض
هذه اŸبادرة باعتبارها بادرة هامة للتكفل

بباقي اŸطالب.
وشض- -دد ال -وا‹ ع -ل -ى ضض -رورة خ -ل -ق م -ن -اخ
اسضتثماري مؤوسضسضاتي ‘ اŸنطقة ،مبني على
اŸراف -ق -ة ال -ن -وع -ي -ة واŸسض -ت -م-رة م-ن ط-رف
صض- -ن- -ادي- -ق ال- -دع- -م ◊ام -ل -ي اŸشض -اري -ع م -ن
الشضباب ،من خÓل تاأكيده على دور اŸؤوسضسضة
الصض -غÒة واŸت -وسض -ط -ة ‘ ت -ن -وي -ع الق -تصض-اد
الوطني وخلق فرصض عمل والبتعاد بذلك عن
الصضورة النمطية السضائدة ‘ التوظيف والتي
«لطاŸا أاثقلت كاهل الدولة».
من جهته ،أاوضضح بابراهيم عبد الرحمن،
مدير الوكالة الوطنية لتسضي Òالقرضض اŸصضغر
لـ»الشض -عب» أان ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع ال-ق-روضض ع-ل-ى
أاع- -وان وم -ت -ق -اع -دي ا◊رسض ال -ب -ل -دي وذوي
ا◊ق -وق م -ن -ه -م مسضت ‘ ب -داي -ت -ه -ا عشض -رون
مسضتفيد كمرحلة أاو ،¤على أان تليها قوائم
أاخ -رى ‘ األسض -اب -ي -ع ال -ق -ل -ي -ل-ة ال-ق-ادم-ة ب-ع-د
النتهاء من عملية –ضض Òو“ويل اŸلفات،
وأاضض- -اف اŸت- -ح -دث أان ك -ل ال -تسض -ه -ي Ó-ت ”
م -ن -ح -ه -ا ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-ه-ذه الشض-ري-ح-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل -ل -ت -ع -ل-ي-م-ات الصض-ارم-ة ل-وا‹ ال-ولي-ة وع-مÓً-
بالنصضوصض التشضريعية اŸتعلقة بهذا اŸلف.

تندوف :عويشس علي

ضضمن السضكنات الجتماعية.
و‘ اŸقابل هناك أاك Ìمن عشضر عائÓت
رفضضت الÎح -ي-ل وط-ال-بت بسض-ك-ن-ات إاضض-اف-ي-ة
م -ع -تÈة أان-ه اج-ح-اف ‘ ح-ق-ه-ا ،ك-م-ا ط-ال-بت
بإايفاد ÷نة –قيق إلنصضافها.

 ..واŸقدم ﬁجوب عرايبي كمال
قائدا للدرك الوطني بالبويرة
أاشضرف العميد بلقصض Òغا‹ ،قائد القيادة
ا÷ه - -وي - -ة األو ¤ل- -ل- -درك ال- -وط- -ن- -ي ،أامسض،
ب -ت -نصض -يب اŸق -دم ﬁج -وب ع -راي -ب-ي ق-ائ-دا
للمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالبويرة،
بحضضور ناصضر معسضكري وا‹ الولية وكذا

السضلطات األمنية والعسضكرية للولية والنائب
العام Ûلسض قضضاء البويرة و‡ثلي اÛتمع
اŸد.Ê
‘ كلمته ،أاكد بلقصض Òعلى ضضرورة تقدË
ال -دع -م ل-ت-م-ك Úق-ائ-د اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة
ا÷دي -د ل-ت-أادي-ة م-ه-ام-ه اŸسض-ن-دة إال-ي-ه وع-ل-ى
رأاسضها القضضاء على ا÷رÁة وتثبيت األمن
العمومي لبث الطمأانينة ‘ اإلقليم.
من جهته ،أاكد اŸقدم ﬁجوب عرايبي،
ق -ائ -د اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-درك ال-وط-ن-ي
ب -ال -ب -وي -رة ،ع -زم -ه ع -ل -ى ﬁارب-ة ك-ل اآلف-ات
الجتماعية وا÷رÁة اŸنظمة وكل من يريد
بث الرعب ‘ أاوسضاط اÛتمع.

البويرة :ع.نايت رمضسان

حادث مرور مروع Ãعسصكر

والثانية بÎقيم ولية النعامة ،حيث لقي 4
نسض- -اء و ٣أاط -ف -ال ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïالسض-ي-ارة
السض -ي -اح-ي-ة مصض-رع-ه-م ‘ ع ÚاŸك-ان ،ف-ي-م-ا
تعرضض سضائق مركبة إا ¤إاصضابة خفيفة.
وق -د ت -دخ -لت ع -ن -اصض -ر اŸرك -ز اŸت -ق -دم
ل -ل -ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة حسض ،Úم-دع-وم-ة
ب-ع-ن-اصض-ر ال-وح-دة ال-رئ-يسض-ي-ة Ãعسض-ك-ر للتكفل
بإاجÓء جثث الضضحايا من ركام السضيارة ‘
ال- -وقت ال -ذي ف -ت -حت ف -ي -ه ع -ن -اصض -ر ال -درك

الوطني –قيقا Ÿعرفة أاسضباب ا◊ادث.
وأاوضض - -ح اŸق - -دم غ - -ريب ،ب - -اÛم - -وع- -ة
اإلقليمية للدرك الوطني Ãعسضكر ،لـ»الشضعب»
أان ا◊ادث وقع بعد أان فقدت سضائقة السضيارة
النفعية السضيطرة على مركبتها والتحكم ‘
سضرعتها ‘ اŸنعرج اÿط‡ ،Òا أادى إا¤
انحرافها ‘ الŒاه اŸعاكسض واصضطدامها
بسضائق مركبة أاخرى.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

يوم –سسيسسي حول السسÓمة اŸرورية بتمÔاسست
ن -ظ -مت مصض -ال -ح الأم -ن ب-اŸشض-ارك-ة م-ع
اأعضضاء اÙافظة الولئية لقدماء الكشضافة
الإسضÓ- -م- -ي- -ة واŸك -تب ال -ولئ -ي ÷م -ع -ي -ة
السضÓ- -م- -ة اŸروري- -ة ب- -ع- -اصض -م -ة الأه -ق -ار
“Ôاسضت ،اأمسض ،ي -وم-ا –سض-يسض-ي-ا ت-وع-وي-ا
حول الوقاية من حوادث اŸرور ،لفائدة
مسضتعملي الطريق خاصضة سضواق ا◊افÓت
واŸركبات ذات الوزن الثقيل ،على مسضتوى
ح -اج -ز الشض -رط -ة ال-ث-ابت Ãدخ-ل اŸدي-ن-ة

1٧٠٩8

أامن سسكيكدة يفك لغز جرÁة كيدية بخلفية
تنافسص على شسراء قطعة أارضص

وفاة  ٧أاشسخاصص من عائلة واحدة

أسصفر حادث مرور مروع وقع صصبيحة
أمسص ،بالطريق ألوطني رقم  6ألرأبط
ب Úحسص Úوم- -عسص- -ك -ر إأ ¤وه -رأن ،ع -ن
مصص- -رع  7أشص -خ -اصص م-ن ع-ائ-ل-ة وأح-دة
تنحدر من ولية تيارت.
ووقع ا◊ادث على مسضتوى منعرج خطÒ
بالطريق الوطني اŸار بدوار أاولد حمو‚ ،م
عن اصضطدام عنيف ب Úسضيارت ÚسضياحيتÚ
األو ¤بÎق -ي -م ولي -ة ت -ي -ارت ت -ق -وده -ا ام-رأاة
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على الطريق الوطني رقم  ،٠1الذي اأصضبح
يعرف ‘ الآونة الأخÒة حوادث مرورية
خطÒة.
ك- -م- -ا شض- -م- -لت ال- -ع- -م -ل -ي -ة ﬁط -ة ن -ق -ل
اŸسض -اف -ري -ن ،وم -فÎق -ات ال -ط-رق ب-وسض-ط
اŸدي - -ن - -ة ،م - -ن خ Ó- -ل ت - -ق - -د Ëنصض- -ائ- -ح
واإرشضادات مرورية للسضواق ومرافقتم من
ق- -ب -ل اإط -ارات واأع -وان الشض -رط -ة بضض -رورة
احÎام ق -ان -ون اŸرور وال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة

وا◊ذر اأث -ن -اء السض -ي -اق -ة م -ع احÎام اŸدة
الزمنية للسضياقة ،حيث ” توزيع مطويات
ت -تضض -م-ن اأه-م ال-ق-واع-د الÓ-زم-ة ل-لسض-ي-اق-ة
الآمنة.
اŸب-ادرة ال-ت-حسض-يسض-ي-ة ل-ق-يت اسضتحسضانا
كبÒا لدى مسضتعملي الطريق ،مثمن Úالدور
الذي تقوم به مصضالح الشضرطة من اأجل
ا◊د من حوادث اŸرور.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

“ك-نت مصص-ال-ح أم-ن سص-ك-ي-ك-دة ،من فك
لغز جرÁة كيدية أرتكبها شصخصص يبلغ
من ألعمر  34سصنة Ãسصاعدة شصخصص آأخر
ي -ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  ،46م- -ن خÓ- -ل ﬁاول -ة
لح-د أŸوأط-نÚ
ت -ل -ف-ي-ق ج-رÁة وه-م-ي-ة أ
لم-ن م-ع
وأل -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن -ه -ا ل-دى مصص-ال-ح أ أ
ألوشصاية ألكاذبة.
حيث تعود حيثيات القضضية ،عندما تقرب من
مصض -ال -ح األم -ن أاح -د اŸواط -ن ،Úوج -لب ك -يسض-ا
بÓسضتيكيا كب Òا◊جم به كمية من اıدرات،
وك -ذا أاغ -راضض ﬁظ -ورةُ ،م -ب -ل-غ-ا أان-ه ع Ìع-ل-ى
ال -ك -يسض ‘ ن -فسض األمسض-ي-ة ب-الصض-ن-دوق اÿل-ف-ي
Ÿرك-ب-ت-ه ب-ح-ي اإلخ-وة ع-ي-اشض-ي سض-ك-ي-كدة وذلك
عقب ركنها والتوجه لقضضاء بعضض ا◊اجيات،
ليتفاجأا عند عودته وفتح الصضندوق بوجود هذا
الكيسض.
ت- -ب Úم- -ن خÓ- -ل م- -ع- -اي- -ن -ة ت -لك األغ -راضض
اŸشض -ب -وه -ة ،أان -ه -ا ذات صض -ل -ة Ãع -ل-وم-ات ﬁل
اسضتغÓل من قبل مصضالح األمن والتي تلقتها عÈ
اتصضال هاتفي ألحد الشضخاصض الذي  ⁄يدل
بهويته على الرقم األخضضر قبل أايام قليلة والذي
بلغ من خÓله عن أانشضطة مشضبوهة يقوم بها ذلك
الشضخصض توحي بأانه ›رم خط.Ò
اع -ت -م -ادا ع -ل -ى ال -ت -ح -ري -ات م-ن ج-ه-ة وك-ذا
التحقيق التقني من جهة“ ،كنت مصضالح األمن
من تشضخيصض هوية اŸبلغ على الرقم األخضضر
 15 48وب -ع -د ع -م -ل -ي -ات ال-ب-حث والÎصض-د ”

توقيفه ،أاين ضضبط بحوزته على الهاتف النقال
ال -ذي اسض -ت -ع -م -ل ‘ ال -ت-ب-ل-ي-غ ،ك-م-ا “ك-نت ذات
اŸصضالح بعد تفتيشض مسضكنه وﬁله التجاري
من العثور على أاغراضض ‡نوعة مطابقة لتلك
اŸوجودة ‘ سضيارة الضضحية‡ ،ا عزز شضكوك
اÙقق ‘ Úتورطه ‘ قضضية تلفيق جرÁة
وهمية للضضحية.
ك -م-ا ب-ي-نت ›ري-ات ال-ت-ح-ق-ي-ق ،أان-ه م-ن ق-ام
بالتصضال بالشضرطة ع Èالرقم األخضضر ،واأنه
ق -ام ب -وضض -ع ت -لك األغ -راضض ب-اŸرك-ب-ة ،ب-غ-رضض
النتقام من الضضحية Ãحاولة تلفيق جرÁة ذات
أابعاد خطÒة له على خلفية تنافسضه معه على
شضراء قطعة أارضضية Ãدينة سضكيكدة ،كما بينت
ال -ت -ح-ق-ي-ق-ات أان اŸشض-ت-ب-ه ب-ه ق-ام ب-اق-ت-ن-اء ت-لك
اŸمنوعات من عند شضخصض آاخر مقابل مبلغ
ما‹ معت Èوالذي ” تشضخيصضه وتوقيفه كما
تب Úأايضضا أان هذا الشضريك الذي يعمل كبناء قام
بالسضتيÓء على بطاقة الهوية لصضاحب منزل
ي -ق -وم ب -ب -عضض أاشض -غ -ال ال -ب -ن -اء ل-دي-ه وال-ت-ي ق-ام
باسضتغÓلها لشضراء شضريحة هاتف نقال مسضتعملة
‘ البÓغ الهاتفي للرقم بغرضض تضضليل مصضالح
األمن ،غ Òأان حنكة واحÎافية عناصضر قوات
الشضرطة “كنت من فك خيوط هذه ا÷رÁة
الكيدية ،الشضيء الذي ترك ارتياحا لدى عائلة
الضض-ح-ي-ة ال-ذي-ن ث-م-ن-وا ›ه-ودات-ه-ا ‘ ال-ت-وصضل
للمشضتبه بهم ‘ ظرف وجيز وباحÎافية عالية.

سسكيكدة :خالد العيفة

ا’ربعاء  ٠٣أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩ششوال  ١٤٣٧هـ

»æWh

أاك Ìمن مليون قنطار بتعاونية ا◊بوب ڤاŸة

–ويل فائضص اÙاصشيل إا ¤وحدات تخزين
بالو’يات اÛاورة للتقليل من الضشغط
التخزين ،كلفة النقل ،الوقود وا◊رائق أاك Èمشساكل يثÒها الفÓحون لـ«الشسعب»
يتوقع أان يحقق إانتاج ا◊بوب هذا اŸوسسم بڤاŸة نفسص النتائج اŸسسجلة السسنة اŸنصسرمة ،حسسب ما كشسف عنه مسسؤوول
’نتاج والدعم التقني Ãديرية الفÓحة ،غجاتي السسبتي لـ»الشسعب» ،قائ Óأانه من اŸنتظر أان Œمع تعاونية ا◊بوب
تنظيم ا إ
والبقول ا÷افة ﬁاصسيل تقدر بـ 1.320.000قنطار.
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 252هكتار من الغابات –ت أالسشنة النÒان خÓل ششهرين

سسّ-ج-لت ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ت-ي-ب-ازة
خ Ó- -ل شس - -ه - -ري ج - -وان وج - -وي - -ل - -ي- -ة
ال -ف -ارط 56 Úح -ري -ق -ا ﬂت-ل-ف-ا‡ ،ا
أاسس- -ف -ر ع -ن إات Ó-ف  252،1ه-ك-ت-ار من
ال-غ-اب-ات Ãخ-ت-ل-ف أا‰اط-ه-ا ،م-ن ب-ينها
 93،75ه -ك -ت -ار م -ن ال -غ -ط-اء ال-غ-اب-ي
’دغ-ال و1،52
و 151،03ه -ك-ت-ار م-ن ا أ
’حراشص ،اضسافة إا5،8 ¤
هكتار من ا أ
’شس- - -ج- - -ار اŸث- - -م- - -رة
ه- - -ك- - -ت- - -ار م- - -ن ا أ
وا◊صسيدة.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسشب مصشادرنا من ﬁافظة الغابات
ب- -ال- -و’ي- -ة ف -إاّن ال -ع -نصش -ر ال -بشش -ري ي -ب -ق -ى
’ول ‘ اند’ع ﬂتلف ا◊رائق
اŸتسشبب ا أ
التي زادتها انتششارا وهو’ قوة ارتفاع درجة
ا◊رارة ف -وق م -ع -دل -ه -ا ال -فصش -ل -ي أاح-ي-ان-ا،
إاضشافة إا ¤هبوب رياح قوية سشاهمت إا¤
حّد كب ‘ Òانتششار لهب النÒان.
وي-ب-ق-ى ح-ري-ق غ-اب-ة ذراع لٌ-ق-ن Úب-ب-ل-دية
’ك Èم -ن ح -يث ك-م-ي-ة اÿسش-ائ-ر
شش -رشش -ال ا أ
’طفائه،
’مكانيات اŸسشخّرة إ
اŸسشجلة وا إ

’مر تدّخل ›موعة الرتل
بحيث تطّلب ا أ
اŸتنقل للو’ية Ãعية عّدة ششاحنات إاطفاء
” اسشتقدامها خصشيصشا
من ا◊جم الكبّ Ò
لهذا الغرضش من مركز التدريب للحماية
اŸدنية با◊ميز ،وأاسشفر ذات ا◊ريق عن
إاتÓ- -ف  ٣٢ه-ك-ت-ارا م-ن ال-غ-اب-ات ،وت-زام-ن
اند’عه مع تواجد اŸدير العام للحماية
اŸدنية باŸنطقة ضشمن زيارة تفقد كانت
م›Èة من ذي قبل.
وأاششارت مصشادرنا من ا◊ماية اŸدنية
إا ¤ك -ون ح -رائ -ق غ -اب -ة ب -ق -ديشش Ãن-ط-ق-ة
سشيدي عمر وغابة الششرفة بالناظور وغابة
واد قÓل بقوراية وغابة حي ا’خوة صشالح
بالقليعة وغابة ذراع لٌقن Úبششرششال تبقى
’ك ÌإاتÓفا للغطاء
’ك Èوا أ
إا ¤حّد السشاعة ا أ
ال- -ن- -ب -ات -ي ب -ال -و’ي -ة ،ب -ح -يث سش ّ-ج -لت ذات
اŸصش- -ال- -ح  ٤٤ت -دخ  Ó-خ Ó-ل الشش -ه -ري -ن
’خ -م-اد ال-نÒان ال-ت-ي أاتت ع-ل-ى
ال -ف -ارط Úإ
 ٩١،٨هكتار من الغابات و ٣،١١هكتار من
’دغال و  ٢٢،5هكتار من القمح الصشلب
اأ
’عششاب اليابسشة ،إاضشافة
و ٢،٠٧هكتار من ا أ
ا ¤إاتÓف  ١5٠قنطار من القمح و١٢٨5
حزمة ت Íو ٢،٠5هكتار من ا◊صشيدة و5٧١
ششجرة مثمرة.

 9حرائق غابات Ãعسسكر

اŸورد البششري ‘ قفصص ا’تهام
ڤاŸة :أمال مرأبطي
‘ هذا اإ’طار ،أاكد غجاتي أان اŸسشاحة
اإ’ج -م -ال-ي-ة اıصشصش-ة ل-ل-حصش-اد ‘ ﬂت-ل-ف
اأ’نواع اŸنتوجات من قمح صشلب ،قمح ل،Ú
ششع Òوخرطال قدرت بـ ٨٤.5١5هكتار ،منها
اŸسشاحة اıصشصشة للبذور Ãجموع 5.٧٩٤
هكتار ،ومن اŸتوقع إانتاج ما يقدر ١٤5.٠٠٠
قنطار من البذور.
وحسشب غ -ج -ات -ي ،ف -إان اŸوسش-م ال-فÓ-ح-ي
 ،٢٠١٦عرف ظروفا مناخية مÓئمة كانت
م -ت -ذب -ذة ‘ ب -داي -ت -ه-ا ،ح-يث ⁄
تسش -ج -ل أاي ك-م-ي-ة ‘
شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
ب -ع -ده -ا ع-رف
–سشنا فسشجلت
كمية من اأ’مطار
 ٤٤٧ملم إا ¤غاية
 ١٦أاف -ري -ل ،وه -ي
كمية تفوق ما سشجلته
ن-فسش ال-فÎة السش-اب-ق-ة
اŸق- - - - -درة بـ ٤٠ملم
مقارنة مع نفسش الفÎة
من العام اŸاضشي.
وع- - -ن م- - -راك - -ز ا÷م - -ع
اŸت- - - -وف- - - -رة ،أاوضش- - - -ح ذات
اŸسش -ؤوول ب -أان ع -دده-ا ي-ق-در
بـ ١٣م- -رك- -زا بسش- -ع- -ة ت -ق -در
بـ ٧٧٩.٠٠٠قنطار ،كما ” تعيÚ
نقاط جمع ﬁل كراء بسشعة تقدر بـ٢٨٩.٠٠٠
قنطار بالركنية ،ڤاŸة ،سشيدي عيسشى ،عÚ
بن بيضشاء وبن عمر ،مششÒا إا ¤أان فتح هذه
اŸراكز كان مباششرة مع بداية ششهر جوان
ويتم عملها كل يوم وكذا أايام العطلة حتى
تسش -ه -ل ع -م -ل -ي-ة تسش-ل-ي-م اÙاصش-ي-ل ت-ط-ب-ي-ق-ا
للتوجيهات.
‘ حديثه عن النقل ،أاوضشح أان سشعة النقل
لتعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة تقدر بـ٢٢٠
ط- -ن ك- -ل ي- -وم وب- -دورت ،Úإاضش- -اف- -ة ل -وسش -ائ -ل
اŸنتج Úالتي قدرت بـ ١٠٠٠طن كل يوم وهذه
الوسشائل تعت Èكافية .حيث ” إادماج ششركة
«أاغ -رو -روت» ‘ ع -م -ل -ي -ة ا◊صش-اد وال-درسش
لتخفيضش الضشغط النا œأاثناء جمع اÙصشول
م- -ن خÓ- -ل مسش- -اه- -م- -ت- -ه -ا ب -وسش -ائ -ل ال -ن -ق -ل
(ششاحنات).
ومن ناحية تأاط Òا◊ملة ،عمدت «نفطال»
إا ¤ت- -زوي- -د ال -ف Ó-ح Úب -ال -ب -ن -زي -ن وال -زي -وت
اŸتوفرةÃ ،ن فيهم الذين يسشتهلكون أاك Èمن
 ٣٠٠ل ‘ Îاليوم بكمية تقدر بـ ٤٠٠ل ،Îكما
وفرت تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة حوا‹
 ١5١.٧5٤ك- -يسش ج -دي -د و 5٩٢.5٩٦ك -غ م-ن
اÿيط.
ومن جهة ،مؤوسشسشة توزيع العتاد الفÓحي
ج -ن -دت أاع -وان -ه -ا ’‚اح اŸوسش -م ال -فÓ-ح-ي

واعتمدت نظام اŸناوبة خÓل أايام العطلة
وكذلك أايام اأ’سشبوع ،وجندت فرقة متنقلة
ل-لصش-ي-ان-ة وت-وف Òق-ط-اع ال-غ-ي-ار ،وف-ي-م-ا ت-ع-لق
با◊ظÒة ،أاكد بأانها متوفرة على ا◊اصشدات
وج-اه-زة واسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ال-ع-ق ÊÓ-يسشهل إا“ام
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ‘ ظ -روف ع -ادي -ة و‘ أاوق -ات -ه -ا
اŸناسشبة و–ويلها إا ¤مناطق إانتاج أاخرى،
حسشب ظروف تقدم العملية ،وبلغ عدد
ا◊اصش- - - -دات ا÷اه- - - -زة ٤٣٤
م -ن -ه -ا  ٤٢تابعة

ل-ت-ع-اون-ي-ة ا◊بوب
والبقول ا÷افة ٠٢ ،حاصشدات
” اقتناؤوها ‘ إاطار الدعم الفÓحي هذا
اŸوسشم ١١٣ ،حاصشدة ” Œديدها.
و‘ إاط-ار اإ’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ل-ل-م-كافحة
ضشد حرائق اÙاصشيل والغابات ،أاكد غجاتي
أان ت-ع-ل-ي-م-ات أاع-ط-يت إا ¤ال-ه-ي-ئ-ات ال-فÓحية
ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-دوائ-ر وال-ب-ل-دي-ات ل-ت-حسش-يسش
م-ن-ت-ج-ي ا◊ب-وب وذلك ل-ت-ط-ب-ي-ق ق-رار ال-وا‹
اÿاصش ب -ت -ج -ه -ي -ز ا◊اصش-دات ب-آا’ت إاط-ف-اء
النار ،وبتنصشيب ورششة ضشد ا◊رائق والقيام
بتأامينات ضشد اأ’خطار.
يضش- - -اف إا ¤ذلك وضش - -ع ج - -ه - -از وق - -ائ - -ي
Ÿكافحة حرائق اÙصشول عن طريق ا◊رث
اŸضشاد للنÒان على طول حدود مسشاحات
ا◊بوب ،باإ’ضشافة إا ¤القيام بأاولوية حصشاد
مسشاحات ا◊بوب القريبة من السشكان والطرق
والسشكة ا◊ديدية ،ومن ناحية أاخرى ” وضشع
برنامج –سشيسشي ع Èدوائر الو’ية من طرف
اللجنة ،كما ” اقÎاح  ٩مراكز متقدمة.

–ويل اŸنتوج إا ¤الو’يات اÛاورة
توجهت «الششعب» لتعاونية البقول وا◊بوب
ا÷افة بطريق بلخ Òللوقوف مباششرة على
ع -م -ل -ه -ا ،ف -ل -م ‚د ع-ن-د م-دخ-ل-ه-ا ال-ط-وابÒ
التي كانت تششهدها ‘ مواسشم فÓحية سشابقة
–ديدا على طول الطريق اŸؤودي للتعاونية

(من بداية جوان لغاية ششهر أاوت).
حسشب ن -زار ع -ب -د ال -ع -زي -ز ،م-دي-ر اŸوارد
البششرية بذات التعاونية ،فإان عملية اسشتقبال
اÙصش-ول ال-فÓ-ح-ي شش-ه-دت –سش-ن-ا م-قارنة
ب -السش -ن -وات السش -اب -ق-ة ،ح-يث ” ال-ع-م-ل وب-ذل
›ه-ودات ك-بÒة ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن اŸشش-اك-ل التي
يواجهها اŸزارع بالتخزين.
‘ ه - -ذا السش - -ي- -اق ،أاك- -د ن- -زار ب- -أان ق- -درة
اسشتيعاب اıازن للكميات اŸتحصشل عليها
من طرف الفÓح ÚبڤاŸة غ Òكافية ،و”
اأ’خ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار ج-م-ي-ع ا’نشش-غا’ت
بتحويل كميات كبÒة دخلت للتعاونية إا¤
و’يات ›اورة كسشوق أاهراسش وتبسشة،
وهذا ما سشهل على اŸزارع عمله بدل
ا’ن- - - - - - -ت- - - - - - -ظ - - - - - -ار ط - - - - - -وي ،Ó- - - - - -
مضش -ي -ف-ا ب-أان ال-ت-ع-اون-ي-ة ج-م-عت م-ا
يقدر بـ  ٨١١.٧٩٣قنطار حتى اآ’ن.
ع- - - - -ن ا◊ل- - - - -ول اŸقÎح - - - -ة
’سش -ت -ي-ع-اب اŸن-ت-وج اŸت-حصش-ل
عليه ‘ السشنوات القادمة ،قال
نزار بأانه ” اتخاذ مبادرات
على مسشتوى بلديتي بلخÒ
وت-ام-ل-وك-ة ب-خ-ل-ق مسش-احات
تخزين ،سشعة كل وحدة  ٢٠٠أالف
قنطار ونسشبة ا’‚از تقدمت بـÃ ٪ ٣٠ركب
بلخ ‘ ،Òح Úبتاملوكة “ت اŸوافقة على
اŸششروع مؤوخرا بعد تسشوية مششاكل إادارية
كانت عالقة ،وانطلقت اأ’ششغال.
و‘ السشياق ذاته ،اعت Èنزار ما ” –قيقه
م -ن ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي-ة ي-ع-ود إا ¤م-ا ق-امت ب-ه
تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة بالتنسشيق مع
ال-ل-ج-ان ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل تسش-ط Òع-م-ل-يات
–سش-يسش-ي-ة ،ح-يث ق-ام ال-فÓ-ح ب-دف-ع م-ن-توجه
م -ب -ك -را و–صش -ل ع -ل -ى مسش -ت-ح-ق-ات-ه و ⁄ي-ت-م
تسش- -ج- -ي- -ل أاي ن -زاع ي -ذك -ر ‘ ه -ذا الصش -دد -
وحسشبه  -اأ’مور تسش Òعلى أاحسشن ما يرام.
و‘ مقارنة بالسشنوات السشابقة ،أاششاد نزار
باإ’نتاج اÙقق ،مؤوكدا بأان اأ’رقام متقاربة
والفÓح بڤاŸة بذل ›هودا كبÒا من أاجل
ا◊صش -ول ع -ل -ى م -ردود ج -ي-د ،ك-م-ا أاوضش-ح أان
اŸوسشم عرف ‚احا قويا ‘ اŸناطق العليا
بكل من تاملوكة ووادي الزناتي.
وح -ول ا’نشش-غ-ا’ت واŸشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-اÊ
منها الفÓح ،أاكد اŸزارع عبد الله ابراهيم
لـ»الششعب» ،أان أاك Èمششكل يواجهه اŸزارعون
هو التخزين باإ’ضشافة إا ¤معاناتهم مع النقل
وارتفاع أاسشعار الوقود ،يليه مششكل ا◊رائق
الذي سشبب للفÓح Úخسشائر كبÒة Ãسشاحة
تقدر  ١٧٤هكتار أاي خسشائر ما ›موع ٤٨٤٩
قنطار من ا◊بوب.
كما أاوضشح ذات اŸتحدث أان الرياح ا÷افة
التي ضشربت أاواخر ششهر ماي سشاهمت ‘
ضش- -ع- -ف اإ’ن- -ت- -اج وظ -ه -ور أام -راضش ‘ ب -عضش
اŸناطق بڤاŸة.

دعا اŸدير الو’ئي Ÿصسالح ا◊ماية
اŸدن -ي-ة Ãعسس-ك-ر ،اŸق-دم شس-هب ال-عÚ
ﬁمد ،اŸواطن ،Úإا ¤التحلي بثقافة
ال- -ت- -دخ- -ل Ÿن- -ع ان -تشس -ار ا◊رائ -ق م -ن
ح -واف ال -ط -رق م -ه-م-ا ق-لت أاه-م-ي-ت-ه-ا،
ت- -ف- -ادي- -ا ’ن- -تشس- -اره- -ا إا ¤مسس- -اح- -ات
ك -بÒة ،وم -ن -ه ال -ت -ق -ل -يصص م -ن ح -ج-م
اÿسسائر اŸتوقعة التي تؤودي إا ¤تلف
ال- -عشس- -رات ال -ه -ك -ت -ارات م -ن ال -غ -اب -ات
سسنويا ،وذلك بسسلوكات بسسيطة وذات
أاهمية من خÓل التبليغ الفوري عن
وجود ا◊رائق والتدخل Ÿنع انتشسار
’و ،¤أاو
ا◊ري -ق ب -إاط-ف-اء شس-رارات-ه ا أ
’ق-ل ال-ت-ح-ل-ي ب-روح اŸسس-ؤوولية
ع-ل-ى ا أ
م -ن ط -رف اŸدخ -ن Úم -ن مسس -ت -ع -م-ل-ي
الطريق بعدم إالقاء بقايا السسجائر من
نوافذ سسياراتهم.
سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية Ãعسشكر
خÓل ششهر جويلية  ٩حرائق غابات أادت
إا ¤إاتÓف  ١٧هكتار غابة و ٣٩هكتار أادغال
و ٩.٦هكتار أاحراشش ،كان أاخرها ا◊ريق
الذي نششب بغابة الششموخ ‘ بلدية نسشمط
دائرة هاششم ،وخلف تلف  ١٠هكتارات من
أاششجار الصشنوبر ا◊لبي والضشرو.
وسشاعدت الرياح وا◊ششائشش اليابسشة ‘
ان -تشش -ار ا◊ري -ق ع-ل-ى مسش-اح-ة واسش-ع-ة م-ن
ال -غ -اب -ة ال -ت -ي ي -رت-اده-ا ال-ك-ث Òم-ن ال-زوار،
فضش  Ó-ع -ن اŸسش -الك غ ÒاŸف-ت-وح-ة ال-ت-ي
صش-ع-بت ع-م-ل-ي-ة السش-ي-ط-رة ع-ل-ى ا◊ري-ق ‘
غابة نسشمط ،الذي يحتمل أان يكون مفتعÓ
من طرف هواة جني العسشل ،وقد سشخر
’ط -ف -اء ا◊ري -ق  5٠ع -ون-ا و ٠5ششاحنات
إ
إاطفاء وششاحنة لنقل اŸسشتخدم Úبكل من
وح -دة ت -ي -غ -ن -ي-ف وال-رت-ل اŸت-ن-ق-ل ◊رائ-ق
الغابات واÙاصشيل الزراعية.
وتعود أاسشباب حرائق الغابات Ãعسشكر

إا ¤العامل البششري ،الذي توجه له أاصشابع
’همال
ا’تهام ‘ كل موسشم حرارة ،بسشبب ا إ
وعدم ا’هتمام الكفيل بالÌوات الطبيعة
ال- -ت- -ي Áك- -ن اسش- -ت -غ Ó-ل -ه -ا ع -ق Ó-ن -ي -ا م -ن
الفضشاءات الغابية ‘ ،الوقت الذي تغّيب
فيه ا÷هات اÙلية الوصشية عن مهامها
’سش-ت-ب-اق-ي-ة واŸب-ك-رة ل-ل-ح-د م-ن اÿسش-ائر
اإ
اŸعتÈة التي تنجم عن ا◊رائق وتؤوثر سشلبا
ع -ل-ى ال-ط-قسش فÎف-ع ت-ل-ق-ائ-ي-ا م-ن درج-ات
ا◊رارة ،لتتواجد مصشالح ا◊ماية اŸدنية
’طفاء وحدها ‘ اŸيدان تتحمل
ورجال ا إ
مسشؤوولية عبث اŸواطن Úوباقي اŸسشؤوولÚ
ع-ل-ى ق-ط-اع ال-غ-اب-ات وا÷م-اع-ات اÙل-ية
التي تتوفر على فضشاءات غابية.
و’ ششك أان عملية إاطفاء حرائق الغابات
مهمة صشعبة على عناصشر ا◊ماية اŸدنية،
يزيد غياب اŸسشالك الغابية من صشعوبتها
وي -ح -ول دون ال -ت-ح-ك-م اŸب-ك-ر والسش-ري-ع ‘
ا◊ريق ،فضش Óعن غياب الوعي ا÷ماعي
والفردي بحجم اÿسشائر اŸادية والبيئية،
التي تخلفها حرائق الغابات ،ومنه غياب
ا◊سش اŸد Êلدى هواة جني عسشل النحل
ا÷ب -ل-ي ،ال-ذي-ن ي-ت-ع-م-دون اف-ت-ع-ال ا◊ري-ق
لطرد أاسشراب النحل ومن ثمة جني العسشل.
يضشاف إا ¤ذلك ظاهرة الرعي العششوائي
‘ ال- - -غ - -اب - -ات وﬂل - -ف - -ات زوار ال - -غ - -اب - -ة
لÓ-سش-ت-ج-م-ام ’سش-ي-م-ا ال-زج-اج-ي-ة منها ،مع
إاهمال عنصشر التبليغ عن نششوب ا◊رائق
ال -ت -ي ت -ن -دل -ع ع -ل -ى ح-واف ال-ط-رق وت-ك-ون
السش -بب ‘ ح -رائ -ق ره -ي -ب-ة ،وغ-ي-اب آال-ي-ات
الوقاية من حرائق الغابات من خÓل ششق
اŸسش- -الك ون- -زع ا◊شش- -ائشش ال- -ي -ابسش -ة م -ن
’راضشي الفÓحية
حواف الطرق وإاحاطة ا أ
اŸت-اخ-م-ة ل-ل-غ-اب-ات ب-إاق-ام-ة ‡رات ت-رابية
لعزل أاي حريق متوقع.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

أ’ربعاء  ٠٣أوت  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٢٩شسوأل  ١4٣٧هـ

»æWh

فضضاء «دإر إلدزإير»

مقتنيات الشسهيد عبد الله معصسمي بجناح باتنة تسستقطب فضسول العائÓت
تسضتقطب بقايا إلقطع إ◊ربية وبعضض متعلقات إلشضهيد عبد إلله معصضمي ،إلتي جمعها شضباب ﬂتلف
دور إلشضباب بو’ية باتنة ،فضضول إلزوإر وشضغفهم بفضضاء «دإر إلدزإير» وقرية إلتسضلية باŸركب إ’أوŸبي
ﬁمد بوضضيافŸ ،ا “نحه من فسضحة ‘ تاريخ إلثورة للجيل إ÷ديد.

أ‚ذب أل- - -زوأر م- - -ن أل- - -ع- - -ائÓ- - -ت
وألشسباب وحتى أ’أطفال Ÿا يحتويه
أ÷ناح ‘ زأوية زجاجية مغلقة لبقايا
م -ت -ع -ل -ق -ات ألشس -ه -ي-د أل-ذي ع Ìع-ل-ى
جسس -ده أل -ط -اه -ر سس -ن -ة  ١٩٩٦بكامل
ل -ب -اسس -ه أل -عسس -ك -ري وب -ن-دق-ي-ة وح-ذأء
و أدوأت ميدأنية حربية وهو ما زأد من
أإ‚ذأب أل -زوأر وشس -غ -ف -ه -م ب -ال -ت-اري-خ
ألثوري.
و أشسار رئيسس وفد و’ية باتنة بن
ف- - -ا— ب- - -وضس - -رسس - -ة أإ ¤أن ألشس - -ب - -اب
وأ’أط -ف -ال وأل -ع -ائ Ó-ت أل-ت-ي “ر عÈ
جناح و’ية باتنة يشسدها ما يعرضس
م -ن شس -وأه -د خ -اصس -ة ب -ت -اري -خ أل-ث-ورة
خاصسة ما تعلق بالشسهيد معصسمي عبد
ألله ألذي ع Ìعلى جثمانه ألطاهر
وه- -و ‘ ك- -ام- -ل ل- -ب- -اسس- -ه أل- -عسس- -ك -ري
وسسÓحه سسنة Ã ١٩٩٦نطقة ألشسمرة
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ت -ي -خ -ي -ار ب -ط -ري -ق أم
ألبوأقي  -باتنة و” أإعادة دفن رفاته.
وعادة ما يطرح ألزوأر ألكث Òمن
أ’أسسئلة حول أصسالة مقتنيات ألشسهيد
خاصسة لباسسه وبقايا حذأوؤه أŸتاآكل
وسسÓحه وكل أغرأضسه ألتي بقيت على
حالها رغم مرور ألزمن يضسيف ذأت
أŸتحدث.
و أشسار ‘ ذأت ألسسياق أ ¤أن ما
ي -ع -رضس أيضس -ا ب -اÿي-م-ة م-ن أغ-رأضس
ترجع للحرب ألعاŸية أ’أو ¤وضسمنها
خوذة عسسكرية عليها أآثار،فضس Óعلى
بقايا قنابل متفجرة وبقايا رشساشس و
أسس -ل -ح -ة م -ن-ه-ا أج-ن-ح-ة طÒأن ت-رج-ع
ل- -ل -ج -يشس أل -ف -رنسس -ي أإسس -ت -خ -دمت ‘
ﬂت- -ل- -ف أŸع- -ارك أل- -ت- -ي شس -ه -دت -ه -ا
ألو’ية.
و أك- -د أن ألشس -ب -اب ي -ج -م -ع -ون ه -ذه
أل- -ق- -ط- -ع Ãب- -ادرأت ف- -ردي -ة ك -ه -وأي -ة
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -ذأك-رة أل-ت-اري-خ-ي-ة
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ي ع-رفت ب-اإن-طÓق أول
رصساصسة من ربوعها بدأية ألثورة ‘
ألفا— نوفم.١٩54 È
و أوضس -ح أن ه -وؤ’ء ألشس -ب -اب أل -ذي -ن
تسس- -ت -ه -وي -ه -م م -غ -ام -رة ج -م -ع ب -ق -اي -ا
أ’أسسلحة ع Èجبال و’ية باتنة ينتمون
لدور ألشسباب ألتابعة Ÿديرية ألشسباب
وأل -ري -اضس -ة ل -ل -و’ي -ة وي -ت -م ت -اأطÒه-م
و–سسيسسيهم بخطورة هوأيتهم خاصسة
أن بعضس ألذخائر وألقنابل قد تكون
‡ل -وءة و ⁄ت -ن -ف-ج-ر ب-ع-د وق-د أق-م-ن-ا
م-ع-ارضس ت-وع-وي-ة ل-لشس-ب-اب ب-خصس-وصس
هده أ’أسسلحة وخطورتها.
و أضس - -اف ألسس - -ي- -د ب- -ن ضس- -رسس- -ة أن
ﬂتلف دور ألشسباب “تلك أزيد من
 ٢٠٠قطعة ﬂتلفة من بقايا أ’أسسلحة

كالرصساصس وألقنابل وألدبابات جمعها
شس -ب -اب ن -وأدي م -رأك-ز ألشس-ب-اب ب-ذأت
ألو’ية من ﬂتلف سساحات أŸعارك
ألتي شسهدتها أŸنطقة خÓل ألثورة.
و أشس- - - - - - -ار ذأت أŸصس- - - - - - -در أ ¤أن
«شس -وأه -د ت -اري -خ -ي -ة خ -اصس -ة ب-ال-ث-ورة
أÛي -دة ضس -م -ن -ه -ا ط -ائ -رأت ك -ام -ل-ة
أل-ه-ي-ك-ل وق-ن-اب-ل ف-ارغ-ة م-نشس-ط-رة م-ا
ت- -زأل ت- -فÎشس أل- -ع- -رأء عﬂ Èت- -ل- -ف
مدأشسر وبلديات باتنة ضسمنها طائرة
كاملة بجبل أحمر خدوأ».
وسسجل بن ضسرسسة غياب ألتنسسيق
م -ا ب Úم-دي-ري-ة أÛاه-دي-ن وم-رأك-ز
ألشس -ب -اب أل -ت -ي ت -ك -ت -ن -ز ه -ذه أل -ق -ط-ع
أ◊رب -ي -ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة ألشس-اه-دة ع-ل-ى
نضس - -ال أŸن - -ط - -ق - -ة .ودع- -ا ﬂت- -ل- -ف
مسس -وؤو‹ م -وؤسسسس -ات ح -م-اي-ة أل-ذأك-رة
أل- -ت- -اري -خ -ي -ة ب -ج -رده -ا وتصس -ن -ي -ف -ه -ا
وت-خصس-يصس م-ت-ح-ف ج-ه-وي ل-ل-م شس-مل
أل -ذأك -رة وت -ق -دÁه -ا ل -ل -ج-ي-ل أ÷دي-د
ك-ع-ن-اصس-ر ’إذك-اء أل-وط-نية وأŸسسوؤولية
أإŒاه ألوطن.
ك - -م- -ا ت- -ت- -وزع ع Èفضس- -اء أÿي- -م- -ة
أل-ب-ات-ن-ي-ة أ’أصس-ي-ل-ة أل-ع-دي-د من ألقطع
أ◊رب-ي-ة ذأت أل-ق-ي-م-ة أل-ت-اريخية على
غ - - -رأر أسس- - -ل- - -ح- - -ة وب- - -ق- - -اي- - -ا ذخÒة
وق- -ن -اب -ل،و أدوأت أل -زرأع -ة وأل -نسس -ي -ج
وألنحاسس ألعتيقة.
وق-د “ي-ز ح-ف-ل أل-ع-رسس أل-ت-ق-ل-يدي
لو’ية باتنة ‘ أإطار برنامج خيمة «
دأر أل- -دزأي- -ر» ب- -ت -ق -د Ëشس -ذرأت م -ن
أصس -ال -ة أل-و’ي-ة أŸع-روف-ة Ãخ-زون-ه-ا
ألÎأثي وتقاليدها أ’أصسيلة ‘ ›ال
أل-ل-ب-اسس أل-ت-ق-ل-ي-دي وأ’أغ-ن-ي-ة وت-قاليد
حفÓت أ’أعرأسس.
وق - -د شس - -دت ﬂت - -ل - -ف أ’أنشس - -ط- -ة
أل - -ث - -ق - -اف- -ي- -ة وأل- -ف- -ن- -ي- -ة وأل- -ع- -روضس
أل -ف -ول -ك -ل-وري-ة أل-ت-ي شس-ه-ده-ا أل-ع-رسس
أل -ت-ق-ل-ي-دي ألشس-اوي أŸف-ع-م ب-ال-ت-اري-خ
وأل -ت -ق -ال -ي -د ورأئ -ح -ة ألÎأث أل -ع -ري-ق
أ÷م -ه -ور أل -ع -اصس-م-ي .وم-ن-ح أل-ع-رسس
أل-ت-ق-ل-ي-دي صس-ورة شس-ام-ل-ة عن طقوسس
تنظيم ألعرسس بباتنة بكل تفاصسيله.
ك -م -ا زأدت زغ -اري -د أل -نسس -اء ن-ك-ه-ة
خاصسة لتلك أللحظات ألتي –ن لها
كل ألعائÓت وتعيد من خÓلها ربط
أ÷ي -ل أ÷دي -د م -ع ع-ن-اصس-ر ت-ق-ال-ي-ده
وترأثه وموسسيقاه ألنابعة من ألذأكرة
ألفنية أ÷زأئرية ألعريقة باإيقاعاتها.
و أطربت ألفرق أÙلية ألقادمة من
ع -اصس -م -ة أ’أورأسس ب -ات-ن-ة أ◊اضس-ري-ن
باأنوأع ﬂتلفة من ألفنون أÙلية من
أغ-ا Êأل-رح-اب-ة وأل-رقصس-ات وأ’أكÓ-ت
ألشس -ع -ب -ي -ة وأ◊ل -وي -ات أل-ت-ي ت-ت-ق-اط-ر

تاريخا و أصسلة وعذوبة.
وقد منح وفد و’ية أŸتكون من 5٠
عضس -وأ Ãشس -ارك -ة ج -م -ع -ي-ات ث-ق-اف-ي-ة
وأجتماعية وألذي ينشسط عﬂ Èتلف
دور ألشسباب ألتابعة Ÿديرية ألشسباب
وألرياضسة للو’ية أ÷مهور فسسيفسساء
م - -ن ع - -ن- -اصس- -ر أل- -ث- -ق- -اف- -ة أÙل- -ي- -ة
ب - -ع - -ن - -اصس - -ره- -ا أ÷م- -ال- -ي- -ة ول- -ب- -اسس
«أل -ت -ام Ó-كت وألÈن -وسس» ب -اع-ت-ب-اره-ا
ترأثا ماديا و’ ماديا مشسÎكا يجب
أ◊فاظ عليه.
وت- - - -ذوق أ◊ضس - - -ور أيضس - - -ا ب - - -عضس
أ’أطباق وأ◊لويات ألتي تشستهر بها
أع- -رأسس أŸن -ط -ق -ة م -ن -ه -ا ألÈب -وشس -ة
وألزيرأوي وألرقاق وألرفيسس و ألزرير
وأ÷اري و ألشسخشسوخة غÒها.

 ..وقفة احتجاجية ألطباء
وعمال مسستشسفى «ﬁمد
الشسبوكي» بالشسريعة

ن- - -ظ- - -م أمسس ،أط - -ب - -اء وع - -م - -ال
مسس - -تشس - -ف - -ى «ﬁم - -د ألشس- -ب- -وك- -ي»
ب-الشس-ري-ع-ة ( 45ك -ل -م غ-رب م-دي-ن-ة
ت-بسس-ة) ،وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة م-ن-ددين
بـ»أ’ع - -ت - -دأءأت أŸت- -ك- -ررة» أل- -ت- -ي
يتعرضس لها ألطاقم ألطبي وعمال
أŸسس- -تشس -ف -ى ،وذلك ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
أ’عتدأء على أحد أ’أطباء Ãصسلحة
أ’سس - -ت- -ع- -ج- -ا’ت ب- -ذأت أŸوؤسسسس- -ة
أ’سستشسفائية حسسبما لوحظ.
وق- -د ط- -الب أÙت -ج -ون ب -ت -وفÒ
أ’أمن للطاقم ألطبي من أجل أدأء
مهامه ‘ أحسسن ألظروف.
ولدى أتصسال و أج Ãديرية ألصسحة
وألسس -ك -ان وأإصس Ó-ح أŸسس -تشس -ف -ي -ات
ل- -و’ي- -ة ت- -بسس- -ة ،أف- -اد ن -ائب م -دي -ر
ألصس -ح -ة ي -زي-د ع-ري-ف ب-اأن «أ’إدأرة
أت-خ-ذت ك-اف-ة أ’إج-رأءأت أل-قانونية
ض س -د أ  Ÿو أ ط -ن أ ل -ذ ي أ ع -ت -د ى ع -ل -ى
ألطبيب ورفعت أنشسغال أÙتجÚ
كاأولوية لتدأرسسه وتوف Òحلول ‘
أسسرع وقت».
ل - -ل - -ت - -ذك ،Òف- -اإن أح- -د أ’أط- -ب- -اء
Ãصس- -ل- -ح- -ة أ’سس- -ت- -ع- -ج -ا’ت ب -ذأت
أŸسس -تشس -ف -ى ت -ع-رضس مسس-اء أ’ث-نÚ
’ع- -ت- -دأء ع- -ن -ي -ف م -ن ط -رف أح -د
أŸوأطن‡ Úا خلف لديه جروحا
وكدمات متفاوتة أÿطورة.
يذكر كذلك أن مسستشسفى «ﬁمد
ألشسبوكي» بالشسريعة يضسمن تقدË
خ-دم-ات-ه أل-ط-ب-ي-ة لسسكان  8بلديات
بو’ية تبسسة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فرقة قمع الغشس تعاين أازيد من  200بائع مثلجات
كشضفت مديرية إلتجارة لو’ية
إ÷زإئر ،إأنها رإقبت ‘ إلسضدإسضي
إ’أول من  2016إأزيد من  200بائعا
ل - -ل - -م - -ث- -ل- -ج- -ات ل- -ل- -ن- -ظ- -ر ‘ م- -دى
إحÎإمهم لشضروط إÙافظة على
هذه إŸادة إلسضريعة إلتلف.
أك -د رئ -يسس م -ك-تب أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
Ãديرية ألتجارة لو’ية أ÷زأئر قط
ب -ل -ق -اسس-م ،أن-ه “ت م-رأق-ب-ة  ٢٣٢بائع
مثلجات من بينهم  ٢١٧شسخصس طبيعي
و ١5شسخصسا معنويا ومعاينة أŸثلجات
أŸعروضسة للزبائن وفق شسروط أ◊فظ
أŸطلوبة.
و أشسار رئيسس أŸكتب أإ ¤أن نتيجة
هذه ألعملية تخصس ألفÎة أŸمتدة بÚ
أل- -ف- -ا— ف -ي -ف -ري أإ ١5 ¤ج-وي-ل-ي-ة” ،
Ãوج -ب -ه –ري-ر ﬁ ٦4ضس-رأ ل-لمتابعة
أل -قضس -ائ-ي-ة و ت-وج-ي-ه  8٩أإع-ذأر ل-ع-دم
أحÎأم- -ه- -م سس- -لسس- -ل- -ة أل- -تÈي- -د ح -م -ل
أل- -ب- -ي -ان -ات ألضس -روري -ة أل -وسس -م ت -اري -خ
ألصسÓحية.
وقال قط أن و’ية أ÷زأئر –صسي
ما يزيد عن ﬁ ٦٠٠ل Œاري ﬂتصس
‘ ب -ي -ع أŸث-ل-ج-ات  5٧٩م-ن-هم مسسجل
شسخصس طبيعي و ١٠٧مسسجل شسخصس
معنوي.
وقد أنطلقت عملية ألرقابة «باكرأ»
 حسسب أŸصسدر ذأته  -وسستمتد أإ¤غاية سسبتم ÈأŸقبل وفقا لتعليمة وأ‹
و’ية أ÷زأئر ألتي –ث على مرأقبة
م -دى أم -ت-ث-ال أل-ت-ج-ار لشس-روط –سسÚ
أÿدمات ‘ ألعاصسمة.
و أشسار أإ ¤أن ألتعليمة ركزت على
م -ت -اب -ع-ة أŸوأد ألسس-ري-ع-ة أل-ت-ل-ف أل-ت-ي
تشسكل خطورة على أŸسستهلك Ãا فيها
أŸثلجات ومشستقات أللحوم ومشستقات
أ◊ليب.
وتتصسدر أŸثلجات قائمة مسستهلكات
أ÷زأئري ÚخÓل فصسل ألصسيف وعلى
مدأر سساعات أليوم تتضساعف كميات
أ’سس -ت -ه Ó-ك «م -ا ي -ع -رضس أŸسس -ت-ه-لك
ıاطر ألتسسمم» ،حسسب رئيسس فرقة
قمع ألغشس وألرقابة دهار ألعياشسي.
وقال دهار أنه ’ فرق ب ÚأŸثلجات
أŸصسنعة عن طريق أ’آ’ت ألتي تتصسدر
م- -دأخ -ل أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة أو ت -لك
أŸن - -ت - -ج - -ة ‘ مصس - -ان - -ع ﬂتصس- -ة ’أن
أıاطر مشسÎكة ‘ حال عدم أحÎأم
شسروط أ◊فظ و ألنظافة.
ول Ó- - -إط Ó- - -ع ع - - -ل- - -ى م- - -دى أحÎأم
أŸصس -ن -ع Úلشس -روط أإن -ت -اج أŸث -ل-ج-ات
ب -اأن -وأع -ه -ا أل -ك-ثÒة رأف-قت وأج رئ-يسس
فرقة قمع ألغشس وألرقابة أإ ¤مصسنع
«كازأغÓسس» بزرألدة ،حيث أخضسعت
مرأفقه Ÿرأقبة ومعاينة دقيقة.
وركز رئيسس ألفرقة على أبجديات
أل-ن-ظ-اف-ة ع-ن-د م-دخ-ل أŸصس-ن-ع وصسو’
Ÿرك -ز ع-م-ل-ي-ة أل-تصس-ن-ي-ع ،ح-يث أŸوأد
أ’أولية من حليب وماء وكاكاو وسسكر
ط- -ب- -ي- -ع -ي وم -وأد ح -اف -ظ -ة وم -ل -م -ون -ة
ومضسافات غذأئية.
و أكد مسس ÒأŸصسنع أحمد رمضسا،Ê
أن- -ه ي- -ح- -اف- -ظ ع- -ل -ى درج -ات أ◊رأرة
أŸط -ل -وب -ة خ Ó-ل م -رأح-ل أل-بسسÎة ٩٠
درج-ة م-ئ-وي-ة وأل-ط-ه-ي ’أرب-ع-ة سساعات

كاملة وكذأ خلط أŸوأد جيدأ.
ودقق دهار ‘ مدى أحÎأم أŸصسنع
Ÿادة غÈة أ◊ليب وألتي كانت مطابقة
للمطلوب أي بنسسبة  ٠باŸائة موجهة
للتحويل و ليسس  ٢٦باŸائة أŸوجهة
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك و أل -ت -ي ي -ت -ح -اي-ل ب-عضس
أŸصس - -ن - -ع Úأ’آخ- -ري- -ن ‘ أÿل- -ط بÚ
أل- -ن- -وع Úم- -ع -ارضس Úم -ا ي -نصس ع -ل -ي -ه
ألقانون.
وع -ن أإشس -ك-ال-ي-ة فسس-اد أŸن-ت-وج ع-ن-د
وصس- -ول- -ه أإ ¤أŸسس- -ت -ه -لك ،أك -د رئ -يسس
فرقة ألرقابة أن ألسسبب ‘ أŸلونات
وأŸاء أŸسستعمل وكذأ ألتÈيد أŸكرر.
من جهتها ،ترى ألسسيدة جاما أحÓم
صساحبة  Èﬂللتحاليل «وسسام بيو» أن
بعضس ألصسناعي ’ ÚيحÎمون شسروط
حفظ مادة غÈة أ◊ليب فيضسعونها ‘
ﬂازن ت - -ف- -ت- -ق- -ر ل- -ل- -ظ- -روف أŸث- -ل- -ى
◊مايتها من ألتلف.
بينما أفصسح رمضسا Êأن أÿلل يقع
عندما ’ يحÎم ألبائع بالتجزئة درجة
أ◊رأرة أŸطلوبة Ÿنع تكاثر ألبكتÒيا،
م -وؤك -دأ أن وح -دت-ه أ’إن-ت-اج-ي-ة –اف-ظ
ع - -ل- -ى درج- -ة ح- -رأرة دون  ٢٠-درجة
م -ئ -وي -ة ◊ف -ظ أŸن -ت-وج ق-ب-ل تسس-ل-ي-م-ه
للبائع.Ú
وتكافح فرقة ألرقابة Ÿديرية و’ية
أ÷زأئر حسسب رئيسسها من أجل حث
أŸنتج Úللمثلجات على عدم أسستعمال
أ’أوأ ÊألبÓسستيكية وتعويضسها باأخرى
مصسنعة من أ’إينوكسس ’أنها أك Ìأمانا
ونظافة.
ك- - -م- - -ا ت - -وج - -ه أŸسس - -وؤول أإÈﬂ ¤
أŸصسنع حيث رأقب تفاصسيل ألتحاليل
أليومية أŸطبقة على ألكميات أŸنتجة
مسسج« Óرضساه» على أحÎأم أŸسسÒ
للنصس ألقانو ٠٩/٠٣ Êألصسادر ‘ ٢5
ف -ي-ف-ري  ٢٠٠٩وأل -ذي ي -ل -زم أŸصس-ن-ع
ب-ال-ق-ي-ام ب-ال-رق-اب-ة أل-ذأت-ية للمنتوج أإما
دأخل أŸصسنع أو لدى  Èﬂخارجي
للتاأكد من صسÓحية أŸنتوج.
ولوحظ لدى توأجد وأج ‘ مصسنع
«ك -ازأغ Ó-سس» أع -ت -م-اد أصس-ح-اب-ه ع-ل-ى
م- -وأد أول- -ي- -ة مسس- -ت- -وردة م- -ن ف- -رنسس- -ا
وه - - - -و’ن- - - -دأ ن- - - -اه- - - -يك ع- - - -ن أ’آ’ت
أŸسستقدمة من أŸانيا و غÒها من
أعباء أ’إنتاج ألتي قد توؤثر على سسعر
أŸنتوج.
وقد أكد رمضسا Êأن سسعر ألوحدة ’
ي -ت-ج-اوز  ٢٠دج ف -ي -م -ا ي -خصس ع -ل -ب -ة
م -ث -ل -ج -ات م -ن  ١٢٠م -ل -م أو ق -ط -ع -ة
أإيسس -ك -ي-م-و  -ع-ل-ى سس-ب-ي-ل أŸث-ال -و أن
أل- -ف- -ارق يضس- -ع- -ه ب -ائ -ع أل -ت -ج -زئ -ة دون
أ’عتبار لقدرة أŸسستهلك ألشسرأئية.
وأعÎف ذأت أŸتحدث أنه ’ بد من
أل- -ت- -ف- -ك ‘ Òوضس- -ع تسس- -عÒة وأضس- -ح -ة
للمنتوج و وضسعه على ألعلب Ÿنع Œار
ألتجزئة من ألتÓعب با’أسسعار ورفعه
ب- -الشس -ك -ل أل -ذي ه -و ع -ل -ي -ه أ’آن ح -يث
“ركز أÓÙت وألسساحات.
من جهته ،شسدد ألسسيد دهار على
ضسرورة تطبيق قانون  ٠٣/٠١أÿاصس
باŸنافسسة وألذي يسسمح للمنتج –ديد
ألسسعر كما يخضسعه Ÿرأقبة ألفوأت‘ Ò
حال وجود Œاوز أو تصسريح كاذب.

بتهمة إ’ختÓسض

حبسس موظف Úمن مكتب بريد بوخضسرة بتبسسة
” وضضع قابضض مكتب بريد بلدية
ب-وخضض-رة ب-ت-بسض-ة إ ¤ج-انب موظف
إآخ - -ر ب - -ن - -فسض إŸك - -تب ره- -ن إ◊بسض
إ’ح - -ت - -ي- -اط- -ي ب- -ت- -ه- -م- -ة إل- -تÓ- -عب
ب -حسض -اب -ات م -دخ -ري -ن حسض -ب-م-ا ع-ل-م
إمسض ل -دى إŸك -ل -ف ب -خ -ل -ي-ة إ’إعÓ-م
وإ’تصضال باأمن إلو’ية.
وك- -انت ف- -رق- -ة أل -ب -حث وأل -ت -ح -ري
أل-ت-اب-ع-ة Ÿصس-ل-ح-ة ألشس-رط-ة ألقضسائية
باأمن ألو’ية قد فتحت –قيقا معمقا
ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه-ا م-ع-ل-وم-ات بشساأن تعرضس
عدد من زبائن مكتب بريد بوخضسرة

’خ -ت Ó-سس -ات م -ال -ي -ة م-ن حسس-اب-ات-ه-م
ومكنت ألتحريات من –ديد هوية 4٠
ضسحية لهذه أ’ختÓسسات لدى مكتب
ب- - -ري - -د ب - -وخضس - -رة ك - -م - -ا أف - -اد ذأت
أŸصسدر.
و أضساف ذأت أŸصسدر باأن ألتحقيق
قدر مبلغ أŸال أÙول من حسسابات
ألضسحايا بـ ٦ ، ٣مليون دج ،مشسÒأ أإ¤
أن أŸشس -ت -ب -ه ب -ه -م -ا م-ت-اب-ع-ان ب-ت-ه-م-ة
«ت- -ك- -وي- -ن ج- -م -ع -ي -ة أشس -رأر أل -ت -زوي -ر
وأسس -ت -ع -م-ال أŸزور ‘ وث-ائ-ق Œاري-ة
وألتحايل».

األربعاء  03أاوات  201٦م
الموافق لـ  29شصوال  1437هـ

من مراسسيلنا

وا‹ باتنة يتعهد Ãرافقة اŸسصتثمرين اÙلي Úويشصّدد:

سسنسسحبإŸشساريعوإلعّقارمنإŸتعاملÚإلوهميÚ

تعهد وا‹ باتنة ،السصيد ﬁمد سصلماÃ ،Êرافقة ومسصاعدة كل اŸسصتثمرين اÿواصص الراغب ‘ Úالسصتثمار
الصصناعي والفÓحي والطاقوي من خÓل تقد Ëكل الدعم لضصمان ‚اح مشصاريعهم السصتثمارية ،وتطبيق سصياسصة
ا◊كومة ا÷ديدة القاضصية بخلق بدائل ثروة جديدة.

Ÿوششي حمزة

اأشص -ار اŸسص -وؤول الأول ع-ن ال-ه-ي-ئ-ة
ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة خÓ-ل ل-ق-ائ-ه
ال-ت-ق-ي-ي-م-ي الأخ Òب-اŸسصتثمرين ورجال
الأعمال بحضصور مدراء الهيئة التنفيذية
ع -قب سص -لسص -ة م-ن اÿرج-ات اŸي-دان-ي-ة
ıت-ل-ف اŸن-اط-ق الصص-ن-اع-ي-ة وم-ن-اطق
النشصاطات الكÈى بع Úياقوت ،بريكة،
اأريسص ،اŸع -ذر وغÒه -ا ،اأن ال -وضص -ع -ي -ة
ال -ت -ن -م -وي-ة ب-ال-ولي-ة م-ا ت-زال ‘ ح-اج-ة
لÓسصتثمار اÿاصص ،موؤكدا باأن الوزير
الأول عبد اŸالك سصÓل قد وجه خÓل
زيارته الأخÒة لباتنة تعليمات صصارمة
ب -وج -وب الإسص -راع ‘ ت -ط -ب -ي -ق ﬂط-ط
ا◊كومة اŸتعلق بضصرورة دعم وتسصهيل
اأك Èل Ó-سص -ت -ث -م -ار وه -و اŸسص -ع-ى ال-ذي
باشصرته السصلطات الولئية ،منذ اأك Ìمن
سص- -ن- -ة ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع ك -ل اŸوؤسصسص -ات
واŸن - -ت - -ج Úال - -وط - -ن - -يÿ Úل - -ق الÌوة
ومناصصب الشصغل ،وهو ما لن يتحقق،
حسصب سص- -ل- -م- -ا ،Êاإل ب- -ب -ل -وغ الأه -داف
اŸع- -ل- -ن -ة م -ن خ Ó-ل عصص -رن -ة اÿدم -ة
العمومية.
اأضص -اف ال -وا‹ ب -ع-د ع-رضص م-فّصص-ل
قّدمه مدراء قطاعات التعم Òوا◊ماية
اŸدن- -ي- -ة وال- -ب- -ي- -ئ- -ة اأن ع Ó-ق -ة الإدارة
اÙل -ي -ة م -ع اŸسص -ت-ث-م-ري-ن ل ي-جب اأن
ت -ق -تصص -ر ع -ل -ى م -ن -ح وتسص -ي -ل-م ال-رخصص
والعتمادات ،بل يجب اأن ترتكز على
وضص- -ع الÎت- -ي- -ب -ات الضص -روري -ة لضص -م -ان
م -راف -ق -ة م -ت -واصص -ل-ة ق-ب-ل واأث-ن-اء وب-ع-د
عملية السصتثمار ،موؤكدا على ضصرورة
وضص - -ع ح - -د ن - -ه - -ائ - -ي Ÿع - -ان - -اة ب- -عضص
اŸسص - - -ت - - -ث - - -م - - -ري - - -ن م- - -ع الإج- - -راءات
ال -بÒوق -راط -ي -ة ال -ت-ي تصص-در ع-ن ب-عضص
موظفي الهيئات التنفيذية ،وكل ما له
ع Ó- -ق - -ة ب - -الإج- -راءات وال- -ت- -داخ- -ل ‘
الصصÓحيات واŸهام ،وكذا السصلوكيات
ال- -بÒوق -راط -ي -ة ال -ت -ي تشص ّ-ل اŸب -ادرات
وتلحق الضصرر Ãصصداقية الإدارة.

حّ- - -ذر ال- - -وا‹ ع- - -قب اسص- - -ت - -م - -اع - -ه
لنشصغالت اŸسصتثمرين التي “حورت
اأسص- -اسص -ا ح -ول ع -راق -ي -ل رخصص ال -ب -ن -اء
والسص -ت -غ Ó-ل وت -اأخ -ر ت -وصص -ي -ل مصص-ادر
الطاقة من كهرباء وغاز بالإضصافة اإ¤
اŸاء ،وت -ه -ي -ئ -ة الأرضص -ي -ة وف -ت -ح ب -عضص
الطرق واŸعابر وغÒها ،باأنه لن يّÎدد
‘ سصحب اŸشصاريع والأوعية العقارية
من اŸسصتثمرين الوهمي Úالذين تاأخروا
‘ النطÓق ‘ مشصاريعهم السصتثمارية،
ّﬂي - -را اإي -اه -م ب Úالن -ط Ó-ق ‘ ا‚از
اŸشص- - - -روع اأو سص- - - -حب ك- - - -ل ال- - - -دع - - -م
والإمكانيات اŸقدمة عن طريق العدالة
وم -ن -ح -ه-ا Ÿسص-ت-ث-م-ر اآخ-ر ،ح-يث سص-ج-ل
الوا‹ اإحصصاء  95مشصروعا اسصتثماريا،
” م -ن -ح-ه-ا ال-ع-ام اŸاضص-ي 85 ،باŸائة
منها انطلقت الأشصغال بها فعليا.
اأشص - -ار ال - -وا‹ اإ ¤تسص - -خÒه ل - -ل- -ق- -وة
العمومية  25مرة لتمك ÚاŸسصتثمرين
Ãنطقة بريكة من النطÓق ‘ اإ‚از

مشصاريعهم.
اأضصاف الوا‹ اأنه عازم على مواصصلة
عملية تطه Òالعقار الفÓحي وتشصجيع
السصتثمار وا◊ث على اŸبادرة من اأجل
اسص -ت -غ Ó-ل ك -اف -ة اŸم -ت-ل-ك-ات اŸن-ت-ج-ة
ل- -ل- -م- -داخ- -ي -ل و–سص Úاأداء اŸسص -وؤولÚ
اÙلي.Ú
جاء اللقاء لضصبط ‰ط سص Òمّوحد،
واحÎام رزنامة عمل لتجاوز العقبات،
‘ هذا الشصاأن دعا السصيد سصلما Êاإ¤
فتح اÛال واسصعا لÓسصتثمار الفÓحي
واسص-ت-غÓ-ل الأدوات ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-احة
لسص- -ي- -م- -ا ‘ ›ال ال- -ول -وج ل -ل -م -ل -ك -ي -ة
العقارية والشصراكة.
بدورهم اŸسصتثمرون ،اعتÈوا اللقاء
فرصصة حقيقية للحديث بصصراحة عن
اŸشصاكل التي –ول دون الإسصراع ‘
ا‚از مشص -اري -ع -ه -م ،م -ث -م -ن Úاإج-راءات
ال- -وا‹ ‘ م- -راف- -ق- -ة ودع- -م وتشص- -ج- -ي -ع
السصتثمار بالولية.

مسس ـاحـ ـةبـ ١٠٠هك ـت ـارمفتوحةŸشس ـاريعإإسستثمارية
ان-ط-ل-قت ،أاشص-غ-ال ت-ه-يئة اŸنطقة
الصص -ن -اع -ي -ة ب -ب-ل-دي-ة صص-دوق– ،ت
لشصراف اŸباشصر Ÿديرية الصصناعات
ا إ
اÿف -ي -ف -ة واŸت -وسص-ط-ة ،ال-ت-ي ق-امت
مصصا◊ها التقنية بتنصصيب اŸؤوسصسصة
اŸك -ل -ف -ة ب -ال -ت -ه -ي -ئ -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى
أارضص -ي -ة ه -ذه اŸن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة،
ال -ت -ي تÎب-ع ع-ل-ى مسص-اح-ة ت-ف-وق الـ
100هكتار.
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التغطية الصصحية باŸناطق النائية بع Úالدفلى

مسستشسفى ٢٤٠سسرير يدخلإÿدمةقريًبا

ان- -ط- -ل- -قت ،أاشص- -غ -ال
ت - -ه - -ي - -ئ - -ة اŸن - -ط - -ق- -ة
الصص -ن -اع -ي -ة ب -ب -ل -دي-ة
صص - - - - - - - - - - - - - - -دوق– ،ت
لشص- - - -راف اŸب- - - -اشص - - -ر
ا إ
Ÿدي- -ري -ة الصص -ن -اع -ات
اÿف-ي-ف-ة واŸتوسصطة،
ال -ت -ي ق-امت مصص-ا◊ه-ا
ال- -ت- -ق -ن -ي -ة ب -ت -نصص -يب
اŸؤوسصسص - - -ة اŸك - - -ل- - -ف- - -ة
بالتهيئة على مسصتوى
أارضص-ي-ة ه-ذه اŸن-ط-قة
الصص - -ن - -اع - -ي- -ة ،ال- -ت- -ي
تÎب -ع ع -ل -ى مسص -اح -ة
تفوق الـ 100هكتار.

ع Úالدفلى /و .ي .أاعرايبي

تهيئة اŸنطقة الصصناعية ببلدية صصدوق

متاعب التغطية الصصحية اŸتذبذبة
صص- -ارت ﬁل ق- -ل- -ق م- -ن ط -رف السص -ك -ان
خ-اصص-ة ب-اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ع-ل-ى مسصتوى
ال -ت -أاط Òوال -ه -ي -اك -ل ال-كÈى ال-ت-ي ت-آاك-لت
باÿصصوصص باŸسصتشصفيات التي Œاوزت
مدة صصÓحيتها ،كونها من البناء ا÷اهز.
األم- -ر ال- -ذي أاث -ر ع -ل -ى مسص -ت -وى اآدائ -ه -ا
وخ-دم-ات-ه-ا اŸق-دم-ة ل-لسص-ك-ان واŸرضص-ى
على العموم.
أامام هذه الوضصعية اسصتعجلت ا÷هات
اŸرك -زي-ة اŸسص-ؤوول-ة ع-ل-ى ال-ق-ط-اع Ãن-ح
ع- -دة مشص- -اري- -ع ل -ت -غ -ط -ي -ة ه -ذا ال -ن -قصص
اŸسص - -ج - -ل ال - -ذي ظ - -ل م - -ط - -لب ه- -ؤولء
اŸرتبطÃ Úجال الصصحة العمومية ،من
خÓل اŸسصتشصفيات والعيادات اŸتعددة
اÿدمات وقاعات العÓج.
‘ هذا الشصأان ينتظر اأبناء اŸنطقة
انتهاء أاشصغال إا‚از اŸسصتشصفى من 240
سص- -ري- -ر ال- -ذي Œرى األشص -غ -ال ب -ه ع -ل -ى
مسص -ت -وى م-دخ-ل ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة وال-ذي
وصصل ا ¤نسصبة إا‚از حوا‹  20باŸائة
من األشصغال و ⁄يبق منها سصوى عمليات
الÎصصيصص والكهرباء واأجهزة التÈيد ،و
ما أاّخر سص Òاألشصغال هو اŸبلغ اŸا‹
ال -ذي ت -ك -ف -لت ب -ه ال -وزارة ،م -ؤوخ -را ب-ع-د
اŸع -اي -ن-ة اŸي-دان-ي-ة ل-ل-مشص-روع ال-ذي ق-د
يتسصع ا 500 ¤سصرير ،بحسصب التقديرات
◊جم هذا اإل‚از الضصخم الذي أاسصند
إا ¤م-ؤوسصسص-ة أاج-ن-ب-ي-ة وال-ت-ي سص-وف تسص-ل-م
اŸشصروع خÓل سصنة .2017
هذا وسصتعرف عدة بلديات انفراجا،
ك - -م - -ا ه - -و الشص - -أان ب - -ب- -ل- -ع- -اصص واŸاي- -ن
وا◊سص - -ان - -ي - -ة وا÷م- -ع- -ة واأولد الشص- -ي- -خ
وتÈكان Úووادي الشصرفة وبربوشص والتي
ب- -ه- -ا ن- -ق- -ائصص ‘ اÿدم- -ات الصص -ح -ي -ة.

باإلضصافة إا ¤ذلك ،فإان انطÓق مشصروع
ال -ع -ي -ادة اŸت -ع -ددة اÿدم -ات ب -ت -اشص -ت-ة،
ب -حسصب تصص -ري -ح رئ -يسص ال -ب-ل-دي-ة ÿضص-ر
مكاوي لـ «الشصعب» من شصأانه أان يغطي
اŸت -اعب الصص-ح-ي-ة لسص-ك-ان ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة
ا÷ب-ل-ي-ة ال-غ-اب-ي-ة ،ب-اإلضص-اف-ة ا ¤م-ن-اط-ق
اأخ-رى م-ن خ-ارج ﬁي-ط-ه-ا ت-اب-ع-ة إلق-ل-يم
ولية الشصلف ،بحسصب ذات اŸنتخب الذي
عانى سصكانه ومرضصاه من وضصعية العيادة
اŸشصّيدة بالبناء ا÷اهز الذي تآاكل بعد
Œاوز مدة صصÓحيته ،بحسصب أاقوال أابناء
اŸنطقة الذين يعّولون على ‚اعة هذا
الهيكل ،بعدما ” ا‚از عيادة Ãقر دائرة
ال -ع-ب-ادي-ة ،تضص-اف إا ¤ال-ع-ي-ادات ال-ثÓ-ث،
‡ا سصيضصمن اÿدمات الصصحية بشصكل
مباشصر ،يقول ﬁدثنا.
هذا ومن اŸنتظر أان يعرف التأاطÒ
الطبي –سصنا كبÒا بعد تخرج دفعة 198
‡رضص خÓل سصنة  ،2017بعدما ” منح
شصهادات النجاح من طرف إادارة معهد
ال-ت-ك-وي-ن شص-ب-ه ال-ط-ب-ي بسص-ي-دي ب-وع-ب-ي-دة
بالعطاف ،بحسصب ما أاكده لنا اŸسصؤوول
األول ،باŸعهد نصصر الدين شصطيطح الذي
عايناه.
كما سصيعرف القطاع قفزة نوعية على
مسص- -ت- -وى ال -ت -زود ب -األدوي -ة م -ع Œسص -ي -د
مشص-روع صص-ن-اع-ة الأدوي-ة ن-ه-ائ-ي-ا بشص-راك-ة
جزائرية أامريكية Ãنطقة خميسص مليانة،
خاصصة تلك اŸتعلقة بأامراضص اŸعدة.
ه -ذه اŸن -ج -زات وغÒه -ا م -ن شص -أان-ه-ا
ال- -رف -ع ‘ مسص -ت -وى اÿدم -ات الصص -ح -ي -ة
وب -ال -ت -ا‹ اإزال -ة اŸت -اعب ال -ع -ال -ق-ة رغ-م
اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا اŸسص-ؤوول-ون ع-ن
القطاع والسصلطات الولئية التي خ ّصصصصت
عمليات على مسصتواها اÙلي لتحسصÚ
الوضصعية التي سصوف تعرف انفراجا ‘
األيام القدمة.

الشصروع ‘ التهيئة اÿارجية Ÿشصروع  800مسصكن بالقليعة

إ’سسـ ـ ـتÓم‘نهـ ـ ـاي ـ ـةشس ـ ـ ـهرسسـ ـبتم ـ ـ ـ ـÈ

بجاية :بن النوي توهامي

سص -ي-م-ك-ن مشص-روع ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-ط-ق-ة
الصص- -ن- -اع- -ي- -ة بصص -دوق ،ب -حسصب مصص -در
مسصوؤول من خلق العديد من مناصصب
الشصغل لفائدة شصباب باŸنطقة ،حيث
سص -ي -ف -ت -ح اآف-اق السص-ت-ث-م-ار ل-ل-ع-دي-د م-ن
اŸت- -ع- -ام- -ل Úالق- -تصص- -ادي ،Úم- -ن اأج -ل
Œسصيد مشصاريعهم الإنتاجية ‘ ›الت
ح -ي -وي -ة ،وال -ت -ي م -ن شص -اأن-ه-ا اأن ت-ع-ط-ي
اإضصافة مهمة ‘ ›ال التنوع العملي،
ان- -طÓ- -ق- -ا م -ن السص -ت -ث -م -ار ‘ اÛال
ال -ف Ó-ح -ي ،اإ ¤الصص -ن -اع -ي ف -ال -ت-ج-اري
وغÒها من النشصاطات الأخرى.
وه-ي اŸشص-اري-ع ال-ت-ي ت-خ-ل-ق ح-يوية
جديدة ،الأمر الذي من شصاأنه ،اأن يخرج
الشصباب البطال اإ› ¤ال الإنتاج الذي
يخلق الÌوة ويعطي صصورة اإيجابية عن
اŸن- -ط- -ق- -ة ،فضص Ó- -ع- -ن ال -ت -ن -وع ال -ذي
ت- -ف- -رضص- -ه ه -ذه اŸن -ط -ق -ة الصص -ن -اع -ي -ة
ا÷دي -دة ،ال -ت -ي ي -ع ّ-ول ع-ل-ي-ه-ا لإح-داث
ال - -ت - -وازن م - -ا بﬂ Úت - -ل - -ف اŸن- -اط- -ق
الصصناعية الأخرى اŸتواجدة بالولية.
من اأجل Œسصيد هذه الأشصغال ”

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

العدد
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ت -نصص -يب ÷ان ل -ل-م-ت-اب-ع-ة ،تضص-م ‡ث-ل-ي
ال -ب -ل -دي -ات اŸع -ن -ي -ة ب -ع-م-ل-ي-ات ت-اأه-ي-ل
م-ن-اط-ق-ه-ا الصص-ن-اع-ي-ة ،وكذا ‡ثل Úعن
مديريات الأشصغال العمومية والري وكل
الهيئات اŸعنية مباشصرة بالعملية ،وهذا
بهدف –سص Úظروف عمل اŸوؤسصسصات
الإنتاجية والعمال على حد سصواء ،سصيما
واأن السصلطات العمومية تسصعى ‘ الوقت
ال -راه -ن اإ ¤كسصب م -ع -رك -ة السص -ت-ث-م-ار
اÙلي ،بتوف Òكافة الشصروط اŸمكنة
من هياكل قاعدية متينة توفر التماسصك
الج-ت-م-اع-ي وت-خ-ل-ق ›الت اŸن-افسصة
وتوفر منتوجا نوعيا.
تسص -ع-ى م-دي-ري-ة ال-ط-اق-ة واŸن-اج-م
ل -ل -ولي -ة اإ ¤ال -ن-ه-وضص ب-ال-ق-ط-اع ،ح-يث
ق-امت ب-ت-ح-دي-د م-واق-ع ج-دي-دة م-وؤه-ل-ة
لإنشصاء مناطق صصناعية ،ومناطق نشصاط
Œاري ب -ال -ولي -ة ،وال -ت -ي سص -تسص -اه-م ‘
جذب مسصتثمرين لإ‚از مشصاريع هامة،

م -ن شص-اأن-ه-ا ت-ط-وي-ر ال-نشص-اط الصص-ن-اع-ي
وال- -ت- -ج -اري ﬁل -ي -ا ،وام -تصص -اصص ال -ي -د
العاملة الكبÒة ‘ ،حال ما اسصتفادت
هذه الأخÒة من عمليات –سص Úوتهيئة
تتÓءم مع طبيعة هذه اŸشصاريع.
فيما يتعلق مناطق النشصاط التجاري
اŸقدرة ‘ الولية بـ  15منطقة موزعة
على  747قطعة اأرضصية ،سصتتدعم الولية
ب -خ -مسص م -ن -اط -ق ج -دي -دة تÎب -ع ع -ل -ى
مسصاحة اإجمالية تصصل اإ279 ¤هكتار،
وتقدم حوا‹ 180قطعة اأرضصية جديدة
ل -تشص -ي -ي -د اŸشص -اري -ع ،وم -ن -ه -ا م -ن -ط-ق-ة
النشصاط التجاري ببلدية تازمالت ،فهي
متعلقة بتحويل قطعة اأرضصية فÓحية
اإ ¤منطقة للنشصاط التجاري ‘ ،حÚ
يصصل عدد اŸناطق التي تعتزم اŸديرية
اسصتحداثها بالولية ،اإ ¤منطقت Úتصصل
مسص-اح-ت-ه-م-ا الإج-م-ال-ي-ة اإ ¤حوا‹ 320
هكتار ،مق ّسصمة اإ 190 ¤قطعة اأرضصية.

شصرعت مؤوسصسصة خاصصة
‘ أاشص- - -غ- - -ال ال- - -ت- - -ه- - -ي - -ئ - -ة
اÿارج - -ي - -ة Ÿشص- -روع 800
مسص- -ك -ن ،اÙاذي ل -ل -ق -طب
ا÷ام-ع-ي ب-ال-قليعة والذي
انتهت به أاشصغال ال‚از،
م-ن-ذ فÎة ط-وي-ل-ة نسص-ب-يا،
ن ان- -ع- -دام ال- -ت- -ه -ي -ئ -ة
إال أا ّ
اÿارج- - - -ي- - - -ة ح - - -ال دون
“كن السصلطات اÙلية من
اسص- -تÓ- -م- -ه وت- -وزي- -ع السص- -ك- -ن ع- -ل- -ى للمجلسص الشصعبي الولئي ،بداية جوان الفارط،
من حيث تسصبب تأاخر أاشصغال التهيئة اÿارجية
مسصتحقيه.

تيبازة :عÓء ملزي

أاشصار رئيسص بلدية القليعة «جي ‹Óحمايدي
زورقي» بخصصوصص هذا اŸشصروع بأاّنه يرتقب
النتهاء من األشصغال ‘ حدود شصهر من اآلن و
ذلك بإا◊اح وأاوامر صصارمة من وا‹ الولية
على أان تتمكن العائÓت اŸعنية بالسصتفادة
م- -ن اسص- -تÓ- -م اŸف -ات -ي -ح ودخ -ول سص -ك -ن -ات -ه -ا
ا÷ديدة ،مع نهاية شصهر سصبتم Èالقادم ،ليتم
بذلك وضصع حد Ÿعاناة دامت طوي Óلسصيما
وأاّن األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-السص-ك-ن الج-ت-م-اع-ي ال-ذي
يوجه عادة للفئات الهشصة من اÛتمع ،مع
الشصارة أايضصا ا ¤أاّن أاشصغال ا‚از اŸسصاكن
كانت قد انتهت منذ فÎة ،ومن ثمّ فقد ”ّ
ط- -رح الشص -ك -ال ب -ق -وة خ Ó-ل ال -دورة األخÒة

‘ تأاخر اسصتÓم مشصاريع السصكن و أالحّ وا‹
الولية حينها على إاعادة النظر بجدية ‘ هذه
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة م- -ع ا◊رصص ع- -ل- -ى ا“ام ›م -ل
ال-ع-م-ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذا اŸوضص-وع ‘ آاجال
قريبة بحيث يندرج ضصمن هذه القضصية مشصروع
 800مسصكن بالقليعة الذي بقي يراوح مكانه
منذ فÎة طويلة نسصبيا.
على صصعيد آاخر ،إانتهت مؤوخرا أاشصغال
إا‚از  35سصكنا إاجتماعيا ›اورا Ÿشصروع 800
مسصكن فيما تبقى حصصة  35سصكنا آاخر ﬁل
ن- -زاع ب Úعّ- -دة أاط- -راف وم- -ن اŸرت- -قب ب- -أان
تسصاهم هذه ا◊صصة ‘ تخفيف العبء على
بلدية القليعة ،من حيث تلبية رغبات طالبي
السصكن مع ا“ام عملية القضصاء على السصكن
الهشص.

 info@ech-chaab..comالعدد
17098 www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  03أاوت  2016م
الموافق لـ 29شضوال  1435هـ

ارتفـــــــــاع الكلفـــــــــة القتصصاديـــــــــة ◊ـــــــــوادث اŸـــــــــرور

مـ ـ ـوارد مالي ـ ـة هام ـ ـة Áكـ ـ ـن اقتصضاده ـ ـا لتمويـ ـل مشضاريـ ـع ﬁليـ ـة
نفقات Áكن تفاديها بقليل من ا◊يطة واŸواطنة والشصعور باŸسصؤوولية
لرقام اŸسصجلة مؤوخرا تؤوكد فداحة اÿسصائر البشصرية واŸادية) تكلفة مالية ترهق اÿزينة
“ثل حوادث اŸرور التي ل يبدو أانها تتجه نحو الÎاجع (ا أ
لضصرار ا÷سصيمة) قوة بشصرية إانتاجية –تاج إاليها اŸنظومة
لخصس فقدان (‘ حالة الوفاة وا أ
العمومية من حيث التعويضصات التي تتكبدها شصركات التأام Úوبا أ
لمÓك الوطنية.
لنواع التي تصصنف ضصمن ا أ
القتصصادية إا ¤جانب تضصرر اŸركبات Ãختلف ا أ
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يتطلب هذا اŸلف تشضخيصضا من حيث التبعات ا’قتصضادية من أاجل
التوصضل إا ¤ضضبط اÿيارات الوقائية التي توفر للخزينة العامة موارد
توجه لتمويل اسضتثمارات ﬂتلفة خاصضة على الصضعيد اÙلي حيث
ينبغي ان –افظ وتÒة التنمية عل وتÒتها حتى ولو تÎاجع قليÓ
بحكم اŸسضتجدات الناجمة عن الصضدمة اŸالية اÿارجية.
‘ هذا اإ’طار ،تسضعى السضلطات العمومية Ãختلف مسضتوياتها إا¤
مضضاعفة العمل من أاجل كسضب معركة اقتصضاد النفقات التي تكلفها
ح -وادث اŸرور ب -ات -خ -اذ ﬂت -ل -ف ال -ت -داب Òال-وق-ائ-ي-ة وال-ت-حسض-يسض-ي-ة
والردعية ‘ ،انتظار أان تتشضكل اŸندوبية التي سضبق اإ’عÓن عن
تأاسضيسضها.
يجدر التذك Òبأارقام مذهلة سضبق أان كشضف عنها وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية ،بحيث سضجلت سضنة  2015وقوع أاك Ìمن  35أالف
حادث مرور ‚م عنها  4610قتيل و 55994جريح .ويتمخضس عن
أارقام مثل هذه خسضائر مالية تتكبدها اÿزينة العمومية Ãا يعادل،
حسضب ما توصضل إاليه باحث ‘ ا÷امعة حلل أارقام سضنة  2014أازيد من
 108مÓي Òدينار ،فيما بلغت كلفة تعويضضات شضركات التأام Úعن
اأ’ضضرار اŸتعلقة باŸركبات حوا‹  45مليار دينار.
قدم –ليل الوزير بهذا اÿصضوصس مؤوشضرات Áكن ا’رتكاز عليها ‘
ضضبط كلفة حوادث اŸرور ،مسضتندا على اŸعاي Òالدولية ‘ تقييم
اأ’ضضرار اŸالية والتي تÎاوح معد’تها ب 1 Úإا 3 ¤باŸائة من الناœ
الداخلي اÿام لكل بلد ،ومنه فإان قيمة الكلفة اŸالية ‘ ا÷زائر
Áكن أان تقدر بحوا‹  200مليار دينار (ما يعادل  2مليار دو’ر) ،وهي
قيمة Áكن أان توجه ÷وانب ﬂتلفة تخصس التنمية لو يتم التحكم ‘
معادلة حوادث اŸرور بالتقليل منها عن طريق إاتباع مناهج ناجعة
ومتكاملة –ت عنوان الوقاية كثقافة تسضمح للمواطن صضاحب اŸركبة
أاو الراجل بإادراك التداعيات ا’قتصضادية اŸرهقة للخزينة العمومية
‘ وقت توجد فيه هذه اأ’خÒة –ت ›هر الÎشضيد.
انطÓقا من هذا ا’نشضغال ،إان اŸندوبية الوطنية للسضÓمة اŸرورية
اŸرتقبة ينبغي أان تكون لها أايضضا هوية اقتصضادية بحيث تضضع هذا
اŸلف ‘ الصضدارة بنفسس القوة التي تكتسضيها ملفات أاخرى بحيث أان
ال -ظ-رف ال-راه-ن ي-ف-رضس إاع-ط-اء ال-ب-ع-د ا’ق-تصض-ادي ل-ك-اف-ة اŸل-ف-ات
باعتبار أان ربح أاي مبلغ ما‹ Áثل مكسضبا Ÿشضاريع اسضتثمارية تنموية
ذات طابع اجتماعي باÿصضوصس.

لذلك فإان العنصضر البشضري بحد ذاته ،خاصضة صضاحب اŸركبة أاو
القائم على مشضاريع الطرق وصضيانتها أاو السضاهر على تأام ÚالسضÒ
وتفعيل اإ’شضارات وكذا أاصضحاب مدارسس السضياقة مطالب بأان يدرك
قيمة الوقاية اŸرورية ،بكونها أاك Èمن أانها ›رد عمليات بسضيطة أاو
ظرفية ،إا‰ا تÎتب عن ‚اعتها مكاسضب اقتصضادية لها أاثرها على
النمو.
يكفي التوقف عن الكلفة اŸالية لكل ضضحية ،طالها خطر مروري
بحيث يقدر اŸعدل خÓل الفÎة من  2007إا ، 2010 ¤اسضتنادا Ÿا
توصضل إاليها بحث قام به اŸركز الوطني للوقاية اŸرورية بحوا‹
 132333دينار بينما تقدر اÿسضارة اŸالية للقدرة اإ’نتاجية للضضحية
اŸتوفاة بحوا‹  3559385دينار بالرجوع لتقديرات نفسس الفÎة دون
حسضاب اأ’عباء اإ’دارية اإ’ضضافية.
لذلك ينبغي التعامل مع ظاهرة ارهاب الطرق باإ’ضضافة إا ¤جانبها
اأ’م -ن -ي وال-تشض-ري-ع-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا مصض-در اسض-ت-ن-زاف ل-ل-م-وارد اŸال-ي-ة
وبالتا‹ فهي مشضكلة اقتصضادية واجتماعية.

حصصيلة نشصاطات ا÷مارك

 224قضضية ﬂالفات الصضرف اأمام القضضاء
ح-ولت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك ن-ح-و ال-قضضاء  224قضض-ي-ة م-رت-بطة Ãخالفات
الصضرف وبغرامات قدرت بـ  19 ، 512مليار دج خÓل السضداسضي ا’ول من . 2016
وأاوضضح نائب مدير منازعات التحصضيل باŸديرية العامة للجمارك ابراهيم سضعدة
خÓل لقاء صضحفي أان أاغلب اıالفات تتعلق ““بتضضخيم الفوات Òوعدم اعادة العملة
للوطن““ .و‘  2015كانت اŸديرية العامة للجمارك قد حولت للقضضاء  550ملفا
مرتبطا Ãخالفات الصضرف كانت وراء تهريب  14مليار دج نحو اÿارج (حوا‹ 140
مليون يورو) بغرامات قدرت بـ  68مليار دج .وارتفع عدد ملفات اıالفات
اŸكتشضفة عن طريق الرقابة البعدية للجمارك بـ  134باŸائة مقارنة بـ .2014
فيما يتعلق بالرقابة القبلية  -خÓل ا÷مركة -سضمحت هذه اإ’جراءات بالكشضف عن
ﬂ 26.000الفة ‘  2015أاسضفرت عن غرامات بـ  184مليار دج .تعلقت أازيد من
ﬂ 19.000الفة (من ›مل اıالفات اŸسضجلة ‘  )2015باıالفات التجارية
و 6.000منها بالتهريب (بزيادة  17باŸائة مقارنة بـ  ،)2014فيما تعلق الباقي
Ãخالفات الصضرف.

مراقبة أازيد من  200بائع مثلجات بو’ية ا÷زائر
كشضفت مديرية التجارة لو’ية ا÷زائر ،أانها راقبت ‘ السضداسضي اأ’ول من 2016
أازيد من  200بائعا للمثلجات للنظر ‘ مدى احÎامهم لشضروط اÙافظة على هذه
اŸادة السضريعة التلف .أاكد رئيسس مكتب اŸواد الغذائية Ãديرية التجارة لو’ية
ا÷زائر ،أانه “ت مراقبة  232بائع مثلجات من بينهم  217شضخصس طبيعي و15
شضخصس معنوي ومعاينة اŸثلجات اŸعروضضة للزبائن وفق شضروط ا◊فظ اŸطلوبة.
وأاشضار ا ¤أان نتيجة هذه العملية تخصس الفÎة اŸمتدة ب 1 Úفيفري إا 15 ¤جويلية،
” Ãوجبه –رير ﬁ 64ضضرا للمتابعة القضضائية وتوجيه  89إاعذارا لعدم احÎامهم
سضلسضلة التÈيد وحمل البيانات الضضرورية ،الوسضم ،تاريخ الصضÓحية.
–صضي ما يزيد عن ﬁ 600ل Œاري ﬂتصس ‘ بيع اŸثلجات  579منهم مسضجل
شضخصس طبيعي و 107مسضجل شضخصس معنوي.
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‘ ذات الصضدد ،فإان اŸسضأالة تعني أايضضا اŸؤوسضسضات ا’قتصضادية
والهيئات التي تتعامل مع الطريق بشضكل مكثف من شضركات النقل
وشضحن البضضائع وسضيارات اأ’جرة ،وذلك بضضرورة وقوف كل واحد عند
اأ’ثر ا’قتصضادي ◊ادث اŸرور الذي يصضيب عما’ أاو يلحق أاضضرارا
مادية بالعتاد الذي Áثل وسضيلة ا’نتاج ‘ وقت تشضتد فيه اŸنافسضة ‘
السضوق وكل خسضارة تلحق Ãتعامل يكلفه ذلك فقدان حصضة من تلك
السضوق.
هنا تÈز إا ¤جانب التحسضيسس اŸكثف ،أاهمية التكوين والصضيانة
ال-دوري-ة ل-ل-م-رك-ب-ات Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-جم ا◊وادث
وبالتا‹ اقتصضاد موارد مالية ضضرورية لتمويل اŸشضاريع ا’قتصضادية
وا’جتماعية ،خاصضة على اŸسضتوى اÙلي حيث يجب ا◊فاظ على
حركية ا’سضتثمار ولو با◊د اأ’دنى للحفاظ على ديناميكية النمو،
بحيث أاصضبح لزاما البحث عن كافة اŸصضادر التي توفر اŸوارد
اŸالية وعدم تضضييعها ‘ نفقات Áكن تفاديها بقليل من ا◊يطة
واŸواطنة والشضعور باŸسضؤوولية.

كلمة
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ل ت- -ق- -تصص- -ر اŸؤوشص- -رات ع -ل -ى ›رد نشص -ر
أارقام إاحصصائية ومعطيات حسصابية ذات
الطابع القتصصادي ا÷اف ،والتي غالبا ما
توضصع على الهامشس وﬁدودة الطÓع،
إا‰ا تشص - -م- -ل ك- -ل م- -ا ل- -ه صص- -ل- -ة ب- -ا◊ي- -اة
الق -تصص -ادي -ة والج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-م-واط-ن
واŸؤوسصسصة واŸتعامل واŸسصتثمر .انطÓقا
م -ن م -ع -رف -ة م -ؤوشص -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -السص -ع -ر أاو
لن - -ت- -اج أاو ال- -تسص- -وي- -ق أاو السص- -ت- -هÓ- -ك
ا إ
وم-ع-ي-ار ا÷ودةÁ ،ك-ن ضص-ب-ط ا◊سص-ابات
وت -دق-ي-ق اŸصص-اري-ف وال-ن-ف-ق-ات ب-دءا م-ن
لسص- -رة ،ال- -ت- -ي ه- -ي أاح -وج
اŸؤوسصسص- -ة إا ¤ا أ
ا◊اج -ة ال -ي -وم إا ¤اله -ت -م-ام Ãؤوشص-رات
السصوق بكافة جوانبه للتحكم ‘ مواردها
وم -واك -ب-ة ال-ت-غّ-ي-رات ،وم-ن ث-م-ة ح-م-اي-ة
قدرتها ‘ مواجهة متطلبات واحتياجات
ت- -ن -م -و ول ت -ت -وق -ف ب -ح -ك -م ت -ط -ور ‰ط
اŸع -يشص -ة .ضص -م -ن ه -ذا ال -ت -وج -ه ت -ت-ن-اول
صص- -ف -ح -ة «م -ؤوشص -رات» ك -اف -ة اŸسص -ائ -ل م -ن
لرقام
خÓل تبسصيط اŸفاهيم وتشصريح ا أ
وت - -دق - -ي- -ق اŸواق- -ف ‘ ع- -ا ⁄الق- -تصص- -اد
لعمال ،للمسصاهمة ‘
لسصواق واŸال وا أ
وا أ
ت - -وضص - -ي - -ح ال - -رؤوى اŒاه ال - -ت - -ح- -دي- -ات
واŸسصائل الراهنة واŸسصتقبلية ،التي
ت -ت -ط -لب اŸب -ادرة Ãت -اب -ع-ة ك-اف-ة
اŸؤوشص- -رات وحسص- -ن م -ع -ا÷ت -ه -ا
وتشص -ري -ح-ه-ا ب-إاشص-راك اÈÿاء
وأاهل الختصصاصس.

دعا إا ¤تعميق الثقة ‘ اŸتعامل الوطني

مبتول يؤوكد““ :الشضراكة –كمها اŸصضالح““

دع - -ا اÿب Òع - -ب - -د ال - -رح - -م- -ان
م- -ب- -ت- -ول إا ¤ت- -ع -زي -ز ال -ث -ق -ة ‘
اŸت- -ع -ام -ل Úال -وط -ن -ي Úل -ت -ك -ون
لج -انب
رسص- -ال- -ة ل- -ن- -ظ- -رائ- -ه -م ا أ
واعتماد الواقعية ‘ التعامل مع
لجنبية ،مشصÒا
خيار الشصراكة ا أ
إا ¤اŸعامÓت القتصصادية التي
ل ت-ع-ط-ي ›ال ل-ل-ع-واط-ف أامام
قوة اŸصصالح.
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ب -ع-د أان أاث-ن-ى ع-ل-ى م-ب-ادرة م-ن-ت-دى
رؤوسضاء اŸؤوسضسضات بالتوجه إا ¤دعامة إاعÓمية بحجم
““واشضنطن بوسضت““ التي تسضحب  500أالف نسضخة ‘ اليوم
أامام منافسضة الوسضيلة ا’لكÎونية ،أاشضار مبتول إا ¤انه
يجب ا◊رصس على ان تكون مثمرة كون كل تعامل ‘
أامريكا يكون Ãقابل ما‹ ومن ثمة من اŸفيد التحكم ‘
اŸصضاريف مقابل النتائج اŸرتقبة وأابرزها الوصضول إا¤
ا‚از تأاث ‘ ÒاŸشضهد ا’قتصضادي اأ’مريكي.

تسضاءل اÿب Òعن اŸضضمون الذي
سضوف يتم نشضره واŸتعامل Úالذين
Áك -ن ان ي -رت -ك -ز ع-ل-ي-ه-م ‘ إاظ-ه-ار
اŸؤوشضرات ا’قتصضادية ذات النجاعة
حتى ’ تذهب موارد مالية سضدى،
كما تسضاءل عما إاذا كان هناك تقييم
لسض - -لسض - -ل - -ة ال- -ل- -ق- -اءات ا÷زائ- -ري- -ة
اأ’م-ري-ك-ي-ة ذات ال-ط-اب-ع ا’قتصضادي
’سض- -ت- -خÓ- -صس ال- -ن- -ت- -ائ -ج وت -دق -ي -ق
اÿيارات.
أابرز الدور الكب Òالذي يجب أان
تلعبه اŸمثليات الدبلوماسضية (أاولها
الكائنة بواشضنطن) ‘ مسضأالة اقتحام
اأ’سضواق اÿارجية وجذب اهتمام اŸسضتثمرين ‘ وقت
ينبغي أان –قق فيه تلك اŸمثليات نتائج اقتصضادية من
خÓل –سض Úتسضويق الوجهة ا÷زائرية التي –تاج إا¤
ت -رق -ي -ة ت -رت -ك -ز ع -ل -ى إاب -راز اŸؤوشض -رات ال -داخ-ل-ي-ة دون
السضقوط ‘ إافراط إاقناع الذات بقدر ما ينبغي رصضد
انشض- -غ -ا’ت اŸت -اب -ع Úل -لسض -وق ا÷زائ -ري -ة وم -ع -ا÷ت -ه -ا
باسضتمرار.

لفريقي
لعمال ا÷زائري ا إ
منتدى السصتثمار وا أ

اŸؤوسضسضة ا÷زائرية أامام امتحان هو الفرصضة اأ’خÒة
ي -ل ّ-وح ‘ اأ’ف -ق م -وع -د ت -ن -ظ -ي-م
م- -ن- -ت- -دى ا’سض- -ت- -ث- -م- -ار واأ’ع- -م- -ال
اإ’فريقي ا÷زائري اŸرتقب ‘ 3

الشصركة الوطنية للتأامينات

ارتفاع ملحوظ لألرباح ‘ 2015
ح-ق-قت الشص-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-أام-ي-نات أارباحا قدرت بـ  2مليار
دينار خÓل  2015مقابل  1، 5مليار دينار سصنة  2014أاي بارتفاع قدر بـ
لعمال بأاك Ìمن
 31باŸائة ،حسصب ما أاعلنت عنه الشصركة ‘ بيان لها .وقدر رقم ا أ
 21م -ل-ي-ار دي-ن-ار ‘  2015ل-يسص-ج-ل ارت-ف-اع-ا بنسصبة  5ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة ب-السصنة التي
سصبقتها ،حسصب ذات اŸصصدر.
Œاوزت قيمة التعويضصات  12 ، 7مليار دينار خÓل  2015أاي بارتفاع  33باŸائة
مقارنة بسصنة  ،2014حيث “ثل هذه التعويضصات أاك Ìمن  177.000ملفا للمتضصررين.
أاشصار البيان ا ¤ان هذه اÿدمات اŸقدمة جاءت ““لتؤوكد كل الهتمام الذي توليه اŸؤوسصسصة
ÿدم -ة ال -زب -ون““ .أاضص -اف ن -فسس اŸصص -در ،أان -ه م -ع ه-ذه ال‚ازات وت-ن-وع خ-دم-ات-ه-ا ت-ب-ق-ى ه-ذه
اŸؤوسصسصة ““رائدا ‘ تغطية أاخطار اŸؤوسصسصات ،حيث –تل اŸرتبة الثانية ‘ السصوق““.
على صصعيد تعزيز الكفاءات التقنية والتسصي ،Òتؤوكد اŸؤوسصسصة أان  344عام Óقد اسصتفادوا من
تكوين على مسصتوى مراكز التكوين التابعة لها والبالغ عددها ثÓث مراكز .للتذك Òفقد
عمدت اŸؤوسصسصة ا ¤رفع رأاسس مالها ا 16 ¤مليار دينار سصنة  2015مقابل  11 ، 49مليار دج ‘
السصابق.

إا 5 ¤ديسضم ÈاŸقبل ،و” الشضروع
‘ التحضض Òلتلك اÙطة ا◊اسضمة
م -ب -ك -را م -ن ط -رف م -ن -ت -دى رؤوسض-اء
اŸؤوسضسض-ات والشض-رك-اء اŸع-ن-ي Úم-ن
أاج- -ل –ق -ي -ق اأ’ه -داف اŸسض -ط -رة
بإاطÓق جسضر للتصضدير إا ¤إافريقيا
التي “ثل هدفا مركزيا لكبار العا⁄
‘ ا◊قل ا’قتصضادي بالنظر ◊جم
السضوق من جانب وتنافسضية اŸوارد
اıتلفة.
‘ هذا اإ’طار بادر اŸنتدى بتوقيع
اتفاقية تعاون مع صضحيفة ““واشضنطن
ب-وسضت““ اأ’م-ري-ك-ي-ة م-ن اج-ل ت-رق-ي-ة
وج -ه -ة السض -وق ا÷زائ -ري -ة و–ف -ي -ز
اŸسض- -ت- -ث- -م -ري -ن اأ’م -ري -ك -ي Úع -ل -ى
اك-تشض-اف-ه-ا ،وت-ع-م-ل Ãوجب ا’ت-فاق
كشض -ريك ع -ل -ى –ضض Òت-ق-ري-ر ح-ول
ا’سض -ت -ث -م -ار ‘ ا÷زائ -ر ي -ع -ل-ن ع-ن
مضض -م -ون -ه ب -ال -ت -زام -ن م -ع اج -ت-م-اع
صض- -ن- -دوق ال- -ن- -ق- -د ال- -دو‹ وال- -ب -نك
العاŸي ‘ الفÎة من  7إا 9 ¤أاكتوبر
اŸقبل بواشضنطن.
‘ الوقت الذي يعكسس فيه ا◊دث
م -ؤوشض-را ق-وي-ا ب-اŒاه اخ-ت-ت-ام السض-ن-ة
ا÷اري-ة ب-وتÒة اق-تصض-ادي-ة م-لحوظة

Œسض -د ال -ت -ط -ل -ع إا ¤ا’ن-ت-ق-ال ن-ح-و
ال -تصض -دي -ر والشض -راك -ة اإ’ن-ت-اج-ي-ة ‘
قطاعات خارج اÙروقات ،ينتظر
أان ي -ح -ق -ق اŸت -ع -ام -ل-ون ال-وط-ن-ي-ون
النقلة اŸطلوبة Ãضضاعفة العمل من
أاج-ل ط-رح سض-ل-ع وبضض-ائ-ع وم-ن-ت-جات
ﬂتلفة تكون قابلة للتصضدير وتثÒ
اهتمام اأ’سضواق اإ’فريقية.
تصضبح مسضؤوولية اŸؤوسضسضة ا÷زائرية
ك -بÒة أام -ام ه -ذا ا’م-ت-ح-ان ل-ت-أاك-ي-د
ال -ت -واج-د ‘ السض-اح-ة ب-وضض-ع السض-وق
اإ’فريقية ‘ قائمة أاولوياتها خاصضة
وان أام -ث -ل -ة ع -دي-دة أاث-ب-تت إام-ك-ان-ي-ة
Œسض- -ي- -د ال -ه -دف ب -ال -ت -زام ق -واع -د
ال -تسض -وي -ق ال -ن -اج-ع-ة وت-وسض-ي-ع دائ-رة
التنسضيق ب ÚاŸتعامل Úوالقطاعات،
ذلك أان ه -ذا اŸن -ت -دى ي -ع -د Ãث-اب-ة
امتحان أاو الفرصضة اأ’خÒة لتأاكيد
الذات ،كونه ‘ حالة تضضييعها سضوف
ت -زداد الصض -ع -وب -ات أام -ام اŸت -ع -ام-ل
ا÷زائ -ري ال -ذي إان  ⁄ي -ت -م-ك-ن م-ن
ول -وج اأ’سض -واق اإ’ف -ري -ق-ي-ة ب-ا◊ج-م
وال -ق -وة اŸال -ي-ة الÓ-زم-ت Úف-إان-ه ل-ن
يتمكن من –قيق ذلك ‘ أاسضواق
أاوروبا وأامريكا.
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ي-وم-ي-ا يّ-وج-ه اŸسض-ت-ه-ل-ك-ون مÓ-ح-ظ-ات شض-دي-دة
اللّهجة اŒ ¤ار اÿضضر والفواكه وبائعي اŸواد
ال -غ -ذائ -ي -ة ب -ال -ت-ج-زئ-ة Œاه ع-دم ال-تÓ-عب ‘ ““
اŸيزان““ ووضضع حد للتحايل اŸسضجل من أاجل
ا’سضتحواذ على دنانÒإاضضافية دون وجه حق.
‘ اÓÙت أاواأ’سضواق تظهر تلك السضلوكات
السض -ال-ف-ة ال-ذك-ر ج-ل-ي-ا وأاول م-ا ي-ج-لب ان-ت-ب-اهك
Óحتجاج العلني والصضريح هو
ويحرك أانفتك ل إ
اق- -دام ه- -ؤو’ء أاو ال- -ب- -عضس م- -ن- -ه -م ع -ل -ى إاب -ع -اد
““اŸيزان““ عن أاع ÚاŸواطن بوضضعه ‘ زاوية
بعيدة ’ تسضمح أ’ي كان أان يطلع على ما يسضجل
خاصضة اإ’لكÎو Êمنه ،أاما ما يعرف باليدوي
““العبّار““ فحّدث و’حرج عندما ’تنزل ““الكفة““
يقوم باحباطها بيده ،بد’ من إاضضافة حبّة من
ا◊بات.
هكذا يعبث هؤو’ء مع كل من يقصضدهم ونحن
هنا ’ نتحدث على نوعية ما يقدم لهذا اŸواطن
م- -ن م -واد ف -اسض -دة Ãج -رد وصض -ول -ه ا ¤اŸن -زل
يضض -ع -ه -ا ‘ ك -يسس ال -ن -ف-اي-ات ب-د’ م-ن ال-ثÓ-ج-ة
Óسضف ،ويحدث هذا مع الفواكه خاصضة.
ل أ
‘ كث Òمن اأ’حيان يتضضح بأان تلك ““اأ’جهزة““ ’
تصضلح للعمل بها ’ لشضيء سضوى ،أ’ن أاصضحابها
ي -ق -ول -ون لك ب-ك-ل وق-اح-ة ب-أان-ه-م ت-خ-ل-وا لك ع-ن
البعضس من الدنانÃ Òعنى أانك مدين لهم وهذا
دليل على أان تلك ““اŸوازين““ ’تعمل بالطرق
القانونية و’تخضضع للمراقبة أاوالÎصضيصس..كما
كان عليه ا◊ال ‘ السضابق.
هذا الفراغ مازال قائما و ⁄نسضتطع التكفل به
نظرا لÓنتشضار الواسضع وغ ÒاŸسضبوق Ÿوازين
غائبة عنها الشضروط واŸقاييسس اŸعمول بها ‘
مثل هذه اŸواقع ،قدÁة ’ تشضحن ،أارقامها غÒ
ظاهرة ،بالرغم من ذلك فالكث Òيعمل بها دون
أان يحرج نفسضه ،فمتى نعود ا ¤جادة الصضواب
وتكون الكلمة الفاصضلة للميزان؟!
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شصاليهـــــــات خشصبيـــــــــــة ›ــــــــّهزة ومقامــــــــة بتصصاميـــــــم منسصجمـــــــة مــــــع الفضصـــــــاء الغابــــــــي

““أافريكانـ ـ ـ ـا““ وجهـ ـ ـة لقضسـ ـاء موسس ـ ـم اصسطي ـاف ‡ـ ّيز بالط ـارف

غياب اŸسصابح وانعدام الّتوعية بخطر اŸسصطّحات اŸائية ببلعباسس

أاطف ـ ـ ـال يغام ـ ـ ـ ـرون بحياتهـ ـ ـ ـ ـم بحثـ ـ ـ ـ ـ ـا
عن اسستجم ـ ـام ‡زوج برائحة ا Ÿـ ـ ـ ـوت

^ خدمـــــــات سصياحيـــــــة فـــــــي ﬁيـــــــط طبيعـــــــي خالـــــــصس

كثÒون هم من وصصفوا القرية السصياحية لشصاطئ البطاح بولية الطارف وهم يحطّون رحالهم لقضصاء أايام للراحة والصصطياف
لنعاشس السصياحة الداخلية.
بـ ““اŸفاجأاة السصارة““ ،وباŸثل الذي يجب القتداء به إ
ع -قب مصش -ط-اف-ون آاخ-رون ق-دم-وا م-ن ولي-ة إال-ي-زي
ب -أاقصش -ى ج-ن-وب ا÷زائ-ر وي-ق-ي-م-ون م-ن-ذ أاي-ام ب-ه-ذه
اÙط -ة السش-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا أايضش-ا اسش-م
““أافريكانا““ ،وكل ششروط الراحة والسشتجمام متوفرة
ك -م -ا ق -ال -وا ‘ شش -ال-ي-ه-ات خشش-ب-ي-ة ›ه-زة وم-ق-ام-ة
بتصشاميم متجانسشة ومتناغمة ومنسشجمة مع الفضشاء
الغابي الذي احتضشنها.
و‘ رّده ع- -ن سش- -ؤوال ““وأاج““ ح- -ول ظ- -روف اإلق -ام -ة
والصش-ط-ي-اف ب-ال-ق-ري-ة السش-ي-اح-ية ““أافريكانا““ ،اعتÈ
““رضش -وان““ ه -ذا اŸركب السش -ي -اح-ي ال-ع-ائ-ل-ي خ-ط-وة
ملموسشة لربح رهان السشياحة الداخلية وتأاكيد مقولة
““عندما نريد نسشتطيع““.
وأاضشاف نفسس اŸصشطاف وهو مّتجه صشحبة أاطفاله
ال -ث -لث -ة إا ¤الشش -اط -ئ ق -ائ -ل““ :ي -ك -ف -ي أان ال -ق -ري-ة
السشياحية ثمار اسشتثمار أاحد أابناء اŸنطقة ،الذي
صشّمم وأا‚ز الششاليهات بوحدته اÿاصشة لصشناعة
األثاث اÿششبي ليوّفر Ÿن يبحث عن وجهة للراحة
‘ وسشط عائلي وهادئ خدمات سشياحية ‘ ﬁيط
طبيعي خالصس““.
وهو ما أاّكده صشاحب هذا السشتثمار السشياحي رفيق
رح- -ال ،ال- -ذي أاع ّ-د اŸشش -روع وصش ّ-م -م الشش -ال -ي -ه -ات
ل-ي-ن-ت-ج-ه-ا ب-أاي-ادي ج-زائ-ري-ة ب-وح-دت-ه إلن-ت-اج األث-اث
اÿششبي اŸتواجدة ببحÒة الطيور بولية الطارف.

أاخطر تهديد لل ّصصحة

ال ّسسمنة يقلّ ـ ـ ـصص عمـر
اإلنسسـان بحـوا‹  3سسنـ ـوات
لصص-اب-ة Ãشص-ك-ل
كشص -فت دراسص -ة ط -ب -ي -ة ج -دي-دة أاّن ا إ
لنسصان،
لمور تهديدا لصصحة ا إ
السصمنة يعّد من أاخطر ا أ
كونه يقلصس العمر بحوا‹ ثÓث سصنوات.
وتوصّصل الباحثون القائمون على الدراسصة إا ¤أان الوزن
لنسصان بحوا‹ سصنة
الزائد عن اللزوم يقلل من عمر ا إ
لصص -اب -ة ب -السص -م-ن-ة ت-ق-ل-ل م-ن ع-م-ر
واح -دة ‘ ،ح Úأان ا إ
لشص-خ-اصس
اŸصص -اب ب -ث Ó-ث سص -ن -وات ،م -ق-ارن-ة م-ع أاول-ئك ا أ
الذين يتمتعون بالوزن الطبيعي.
لصص-اب-ة ب-ال-وزن ال-زائ-د تصص-ح-ب-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن اŸشصاكل
ف-ا إ
الصص- -ح- -ي -ة م -ث -ل أام -راضس ال -ق -لب والسص -ك -ت -ة ال -دم -اغ -ي -ة
والسصرطان.
واشصتملت عينة البحث ‘ هذه الدراسصة حوا‹  4مÓيÚ
شص -خصس م-ن  32دول-ة ﬂت-ل-ف-ة“ ،ت اŸق-ارن-ة ب Úم-ع-دل
أاعمارهم ومؤوشصر الكتلة اÿاصس بهم.
وبناء على هذه الدراسصة ،أاّكد الباحثون على أان السصمنة
وال -وزن ال -زائ-د ي-عّ -دان م-ن اŸسص-ب-ب-ات ال-رئ-يسص-ي-ة ل-ل-وف-اة
اŸبكرة بعد التدخ ‘ Úكل من أاوروبا وأامريكا.

وعلى مسشاحة  2 ، 5هكتارات تطل على ششاطئ
ال-ب-ط-اح اŸم-ت-د ع-ل-ى ط-ول ك-ي-ل-ومÎي-ن ،اسش-تحدثت
ال-ق-ري-ة السش-ي-اح-ي-ة ““أاف-ري-كانا““ لتجمع  40إاق-ام-ة ‘
ششكل ششاليهات خششبية من غرفت Úوثلثة غرف،
›ّهزة بوسشائل اإلقامة العصشرية اŸريحة.
وعلى الرغم من أاّن اŸششروع ل يزال قيد
اإل‚از،
” الششروع ‘ اسشتغلله بششكل جزئي
و ّ
خ -لل م-وسش-م الصش-ط-ي-اف اŸاضش-ي
ليوّفر اليوم ما ›موعه  18إاقامة
من بينها  14إاقامة من ثلثة غرف
و أارب- -ع- -ة م -ن غ -رف -ت ،Úف -إاّن إا‚از
اŸرافق اÿدماتية اŸرافقة
وط-ري-ق-ة ت-ن-ظ-ي-م ال-ورشش-ات اŸت-ب-قية
ب - -اŸوق - -ع مّ- -ك- -ن م- -ن إاضش- -ف- -اء أاج- -واء
الصشطياف والراحة للوافدين.
ف -إا ¤ج -انب م -ط-ع-م ي-قÎح أاط-ب-اق-ا ﬁل-ي-ة
وأاخرى بنكهات تونسشية كطبق ““العجة““ ،باإلضشافة
إا ¤وج -ب-ات خ-ف-ي-ف-ة ““سش-ن-دوي-تشش-ات وب-ي-ت-زا““ ووف-رة
اŸشش -روب -ات واŸث -ل -ج -ات ،ف -إان ال-ق-ري-ة السش-ي-اح-ي-ة
““أافريكانا““ أاقامت خيمة صشحراوية للمصشطافÚ
وزّوار اŸوقع قصشد السشÎخاء وتناول الششاي وسشط
ديكور تصشنعه الزرابي واألفرششة الصشحراوية.

ولكي ل يبتعد هذا اŸوقع عن إاطاره الطبيعي
اÿالصس ،اسشتحدثت بالقرية السشياحية حظÒة

وغ -زال ،وذلك وسش -ط فضش -اء ط -ب-ي-ع-ي ه-ي-ئ ل-ل-راح-ة
والسشÎخاء العائلي.
ويتواصشل تركيب باقي إاقامات هذه القرية وإا‚از
اŸرافق اŸتبقية ،واŸتمثلة ‘ مسشبح ومسشرح ‘
الهواء وأاجنحة للعب خاصشة بالصشغار ،على أان تسشلم
القرية السشياحية لششاطئ البطاح بششكل نهائي
ب -ح -ل-ول م-وسش-م الصش-ط-ي-اف اŸق-ب-ل ،2017
حسشبما ذكره اŸسشتثمر صشاحب اŸششروع
السشيد رفيق رحال.

طبيعة سسخّية وشسواطئ خّÓبة

صشغÒة للحيوانات “كن أاطفال العائلت التي تزور
ال -ق-ري-ة م-ن اك-تشش-اف أان-واع م-ن ال-ط-ي-ور م-ن ب-ي-ن-ه-م
النعامة ،باإلضشافة إا ¤قردة وأاحصشنة صشغÒة

ت -ت -وّف -ر ال -ط-ارف ال-ت-ي ت-ق-ع ب-اأقصش-ى
ششمال ششرق البلد ،واÛاورة لعنابة
ع -ل -ى ق -درات ط -ب-ي-ع-ي-ة ه-ائ-ل-ة “زج بÚ
الطبيعة السشخية والششواطئ اÿلّبة ،فهي
تتميز Ãناظر متنوعة وبحÒات وغابات رائعة
ت -ط -غ -ى ع -ل -ي -ه-ا اأشش-ج-ار ب-ل-وط ال-ف-ل Úوالصش-ن-وب-ر
البحري.
وتضشم هذه الولية سشاحل بطول  90كلم يحتضشن
 25شش -اط-ئ-ا ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ﬁ 15روسش-ة ومسش-م-وحة
السشباحة بها وخلجان صشغÒة رائعة.
ب-دوره-ا ت-ت-م-ي-ز ا◊ظÒة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-ال-ة Ãناظر
طبيعية خلبة تصشنع ديكورها جبال ومناطق رطبة.

تعانــــــــــــــق زرقـــــــــــــة البحـــــــــــــر بشصمـــــــــــــوخ ا÷بـــــــــــــل

””رأسس أ◊مرأء”” بعنابة قطب سسياحي يسستقطب آأ’ف ألزّوأر
الغابر ،كما يقف الزوار عند رأاسس ا◊مراء على تاريخها خلل
ا◊ق-ب-ة السش-ت-ع-م-اري-ة ،ح-يث ك-انت مسش-رح-ا ل-بشش-اع-ة السش-تعمار
الفرنسشي ،وبقيت بالنسشبة لكبار السشن كمنطقة تاريخية ‘ ،حÚ
أاصش-ب-حت ب-ال-نسش-ب-ة ل-لشش-ب-اب م-لذا ل-لسش-ت-ج-م-ام وال-راح-ة ل-روعة
وجمال اŸنطقة ،على اعتبار أان الزائر سشيأاخذ ‘ بداية األمر
طريقا عادية وسشط السشنديان وأاششجار الدفلة ،وخلل مسشÒه
سش -ي -ج-د ن-فسش-ه ‘ م-رت-ف-ع ج-ب-ل-ي أاسش-ف-ل-ه ج-م-ال ب-ح-ر ““ع Úب-نت
السشلطان““.

ليام القريبة السصلطات اÙلية لولية
سصتشصرع ‘ ا أ
عنابة ‘ إاعادة تهيئة واحدة من أاك ÈاŸناطق السصياحية
واŸعروفة بـ ““رأاسس ا◊مراء““ ،والتي تعد وجهة هامة
للسصياح والعائÓت القادمة من ﬂتلف جهات الوطنŸ ،ا
لن تكون
تتوفر عليه من مناظر طبيعية يؤوّهلها أ
واجهة سصياحية بامتياز بجوهرة الشصرق ““بونة““،
لجل إاعادة العتبار لها.
وتتطلب التفاتة فعلية أ

عنابة :هدى بوعطيح

””’لة رحيلة”” و””ألسسبع رقود””..وجهتان سسياحيتان

من اŸنتظر أان يعمل القائمون على مديرية قطاع السشياحة
بعنابة على تهيئة الطرقات واŸسشاحات اÿضشراء ،فضشل عن
اسشتحداث مرافق للراحة ،وفضشاءات خدماتية من ششأانها تلبية
اح-ت-ي-اج-ات ال-واف-دي-ن إا ¤م-ن-ط-ق-ة ““رأاسس ا◊م-راء““ ل-لسش-ت-م-ت-اع
بزرقة بحرها من جهة وÃنارتها من جهة أاخرى ،والتي تعود إا¤
حقبة السشتعمار الفرنسشي وبالضشبط لسشنة .1850

منارة رأسس أ◊مرأء..جمال و“ّيز

على بعد كيلومÎات غرب مدينة عنابة وبأاعا‹ منحدر
صش -خ -ري ،ي-ت-واج-د ““ب-رج اŸراق-ب-ة““ وال-ذي ي-ح-م-ل اسش-م
““م - -ن - -ارة رأاسس ا◊م- -راء““ ،زادت م- -ن ج- -م- -ال و“ي- -ز
اŸنطقة ،التي تعانقت فيها زرقة البحر بششموخ
ا÷بل ذو اللون األحمر ،الذي اسشتمد منه اسشم
““رأاسس ا◊مراء““ ،حيث أاطلقه عليه أاهل اŸدينة
آانذاك ،حسشب بعضس الروايات ‘ ،ح Úأان رواية
أاخرى تقول إان التسشمية اسشتمدت من خلل هجرة
بني األحمر من السشاقية ا◊مراء ووادي الذهب
إا ¤عنابة.
تعّد منارة ““رأاسس ا◊مراء““ اŸبنية با◊جر األحمر
وال -غ -ران -يت وا◊ج -ارة اŸن -ح -وت -ة وسش -ي -ل-ة إارشش-اد ألم-ن
اŸلحة البحرية ،ومن أاعا‹ برجها اŸربع الششكل تطلق
اŸنارة إاششاراتها الضشوئية السشتدللية التي “تد على مسشافة 31
ميل بحريا ،وهي ›هزة بآالت تعمل بالطاقة الكهربائية وأاجهزة
راديو واتصشال.
كما أاّنها تتوّفر على مبا Êمرافقة للحراسشة والصشيانة خاصشة
بعمال اŸنارة ،كما أاعيد Œهيزها ‘ Ã 1947صشباح ضشوئي
كاششف ين ÒبÎددات متتالية طوال الليل وحتى طلوع الششمسس،

منبـع ““ع Úبنت السسلط ـ ـان““
رمـ ـ ـز للتـ ـ ـّÈك والـّزواج
وتعطي
إاششارات ضشوئية ُترى
من ﬂتلف ششواطئ عنابة كدليل للبواخر التي ترسشو Ãيناء
اŸدينة أاو العابرة باŒاه آاخر ،مقدمة منظرا جميل بضشوئها
األخضشر ،حيث تطلق اŸنارة إاما إاششارات ضشوئية أاو صشوتية.

–ّولت منارة رأاسس ا◊مراء مع مرور الزمن إا ¤قطب سشياحي
يسشتقطب آالف الزوار من داخل الوطن وخارجه لتميزها ،حيث
Œري من –ت أاقدامها مياه منبع ع““ Úبنت السشلطان““ ،والتي
أاصشبحت رمزا للتÈك ،وكانت تك Ìاألحاديث واŸعتقدات البالية
بأاّن الفتاة التي تششرب من مياهها سشيكون نصشيبها الزواج ‘
القريب العاجل ،كما يقصشدها آاخرون للسشتمتاع بنسشيم البحر
وزرقة وهدوء مياهه.
وبالرغم من األماكن السشياحية األخرى التي تتمتّع بها ولية
عنابة ،إال أان منارة رأاسس ا◊مراء تسشتقطب ل سشيما بحلول فصشل
الصش -ي -ف ال -ع -دي -د م -ن ال -زوار ال -راغ -ب ‘ Úاك -تشش -اف م -ي -زات -ه-ا
وهندسشتها ،خاصشة وأاّنها تأاخذ ملمح قصشر ششامخ يعود للزمن

عادات وتقاليد ل تزال راسشخة بـ ““رأاسس ا◊مراء““ ،التي ل Áكن
ألي سشائح أان يح ّ
ط رحاله بعنابة دون أان يزور هذه اŸنطقة
السشياحية بامتياز ،فالكث Òمن سشكان الولية على وجه اÿصشوصس
يرتادونها ألجل التÈك وزيارة األولياء رغبة ‘ –قيق حلم ما أاو
الششفاء من مرضس أاصشابهم ،على غرار ““صشخرة للة رحيلة““ التي
يتوافد عليها السشياح إلششعال الششموع والبخور ،إاضشافة إا ¤الذبائح
على اعتبار أان من يذبح ديكا هناك سشيكون له حظ العودة إا¤
هناك مرة أاخرى .وتبقى الروايات اŸتداولة أان العديد ‡ن
يزورها يرغبون ‘ الهجرة إا ¤بلد آاخر ،خاصشة منهم الششباب،
الذين يلجأاون بدورهم إلضشاءة الششموع ،تيّمنا بهذه اŸرأاة.
مقام آاخر يرتاده السشياح وزّوار اŸدينة ،أال وهو مقام
““سش -ب -ع رق -ود““ ،وت-ت-داول ال-ع-ج-ائ-ز وشش-ي-وخ اŸن-ط-ق-ة
قصشصش -ا غ -ري -ب -ة ع -ن -ه ،ح -يث أان -ه -م سش -ب-ع-ة إاخ-وة
” دفنهم
وجدتهم أاّمهم ‘ يوم ما موتى ،حيث ّ
Ãن -ط -ق -ة رأاسس ا◊م -راء ،وح-وط ك-ل واح-د
منهم بقبّة أاصشبحت مع مرور الوقت مثل
اŸن -ارات ال -ت -ي تضش-يء أاع-ا‹ ا÷ب-ل.
وب - - -ال - - -رغ - - -م م - - -ن أاّن ّﬂط- - -ط
السشتدمار الفرنسشي قضشى على
اŸق -ام -ات ،إال أان م -ك -ان -ه-م
بقي إا ¤يومنا هذا مزارا
ıت - - -ل - - -ف ال - - -زوار،
ولسش- -ك- -ان ب- -ون -ة
أايضش-ا م-ن-هم
م- - -ن ي- - -ري - -د
التÈك بهم وآاخرون Ûرد

السشتكششاف.

وللزّوأر آأرأء متباينة..

«الششعب““ وخلل تواجدها Ãنطقة ““رأاسس ا◊مراء““ التقت ببعضس
العائلت التي اختلفت آاراءهم حول هذه اŸعتقدات والعادات،
منهم من أانكرها ومنهم من أاصشّر عليها ،على غرار ““ا◊اجة
Áينة““ 78 ،سشنة ،والتي أاّكدت لنا أاّن تاريخ بونة مرتبط بهذه
اŸقامات ول Áكن ألحد إانكارها ،مششÒة إا ¤أانها –ب زياراتها
وإاششعال الششموع من باب التÈك وليسس لششيء آاخر ،وأاضشافت أانها
عادة ترّبت عليها ول Áكن أان تتناسشها ،وسشÎسشخها ‘ ذهن
أاحفادها أايضشا حتى ل ينسشوا تاريخ مدينتهم العريق.
أاما ““ﬁمد معلم““ وهو أاسشتاذ ‘ الثانوي ،أاكد أان هذه العادات أاكل
عليها الدهر وششرب ،وهي ›رد أاحاديث ،مششÒا إا ¤أان ““رأاسس
ا◊مراء““ وما يوجد بها من مقامات هو Ûرد الزيارة والوقوف
على تاريخ بونة العريق بعيدا عن العادات البالية ‘ ،ح ÚاعتÈ
ب -عضس الشش -ب -اب أان م -ن-ط-ق-ة رأاسس ا◊م-راء
للسشياحة والسشتجمام وفقط ،والسشتمتاع
ب - -ع - -ذوب - -ة ب- -ح- -ر ““ع Úب- -نت
السشلطان““.

مع دخول فصصل الصصيف وتزايد درجات ا◊رارة بسصيدي بلعباسس ،يتّجه أاطفال
وشصباب العائÓت الفقÒة واÙدودة الدخل إا ¤البحث عن طرق بديلة للÎفيه
لحواضس القريبة من
لنتعاشس أاين يتخذون من الÈك واŸسصطحات اŸائية وا أ
وا إ
مقرات سصكنهم مÓذا لهم من ا◊رارة اŸرتفعةﬂ ،اطرين بحياتهم وبصصحتهم ‘
لسص-ت-ج-م-ام اŸم-زوج ب-رائ-ح-ة اŸوت““ .الشص-عب““ ترصصد هذه
سص-ب-ي-ل ن-ي-ل سص-اع-ات م-ن ا إ
الوضصعية ‘ هذا السصتطÓع.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
تششهد سشيدي بلعباسس تفاقما مسشتمرا للظاهرة،حيث
ي -ل -ج -أا ال -ك -ث Òم -ن األط-ف-ال والشش-ب-اب اŸغ-ام-ري-ن إا¤
ال-ب-حث ع-ن اإلن-ت-ع-اشس ب-السش-ب-اح-ة داخ-ل اŸسش-ط-ح-ات
اŸائية Ãختلف أانواعها ‘ ظل النقصس الكب Òالذي
تششهده الولية ‘ اŸرافق الÎفيهية بإاسشتثناء العدد
القليل من اŸسشابح اŸتواجدة بعاصشمة الولية ،والتي
تبقى بعيدة اŸنال نظرا ألثمانها التي تفوق قدرتهم
اŸال -ي -ة ،وه -و م -ا ي -دف -ع-ه-م ل-ل-ب-حث ع-ن ال-ب-دائ-ل دون
مراعاة خطرها على الصشحة وعلى ا◊ياة عموما.
وأارجع سشكان الولية سشبب انتششار الظاهرة إا ¤نقصس
اه -ت -م -ام ا÷ه -ات ال-وصش-ي-ة ‘ ت-وف Òأام-اك-ن ﬂصشصش-ة
لسشتجمام وتعميمها على كافة بلديات الولية ،بدليل
ل إ
ال-ع-دد الضش-ئ-ي-ل ج-دا ل-ل-مسش-اب-ح اŸسش-ت-غ-ل-ة ح-يث تتوفر
عاصشمة الولية مثل على مسشبح Úفقط على الرغم
من كثافتها السشكانية التي تفوق  600األف نسشمة .األول
باŸركب الرياضشي  24فيفري ،والذي ” افتتاحه ششهر
ج -وان اŸاضش-ي ب-ع-د إاخضش-اع-ه ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة واسش-ع-ة
تطلبت سشنوات من الغلق ،والثاÃ Êسشرح الهواء الطلق
الصشاÿ Ëضشر.
أام -ا ب -ال -ب -ل-دي-ات ا÷ن-وب-ي-ة واŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ف-ت-ب-ق-ى
اŸسش-اب-ح م-ن اŸط-الب ال-ت-ي ط-ال ان-ت-ظ-اره-ا ب-ال-نسشبة
للششباب ،فعلى الرغم من تششييد البعضس منها خلل
سشنوات مضشت إال أان اإلهمال نال منها قبل أان تدخل
اÿدمة ،وهو حال اŸسشبح اŸتواجد ببلدية بلعربي
على سشبيل اŸثال.
ويعد نقصس حملت التحسشيسس والتوعية Ãخاطر هذه
الظاهرة سشببا آاخر ‘ إاسشتفحالهاŸ ،ا له من أاهمية ‘
تنوير الششباب واألطفال بخطر السشباحة داخلها ،وما
ينجر عنه من كوارث صشحية قد تصشل حد الوفاة.
Œدر اإلششارة أايضشا ،إا ¤ضشرورة –سشيسس الفلحÚ
Ãخ-اط-ر اآلب-ار اŸكشش-وف-ة وإال-زام-ي-ة ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ،وبناء
ا◊واج -ز ب -األح -واضس اŸائ -ي -ة Ÿن-ع األط-ف-ال ال-ت-وج-ه
ن-ح-وه-ا والسش-ب-اح-ة داخ-ل-ه-ا ،م-ع ت-وف Òرق-اب-ة مسشتمرة
ب -السش-دود وال-ب-حÒات ال-ت-ي Œذب السش-ي-اح إال-ي-ه-ا كسش-د
““صشارنو““ وبحÒة ““سشيدي ﬁمد بن علي““.

اŸسسّطحات اŸائية تبتلع خمسسة أاطفال وسستة بالغÚ

تشش Òآاخ- -ر اإلحصش- -ائ- -ي- -ات اŸسش -ت -ق -اة م -ن ج -ه -ات
ﬂت -ل -ف-ة ،إا ¤وف-اة  5أاط-ف-ال غ-رق-ا باŸسشطحات
اŸائية بسشيدي بلعباسس منذ بداية السشنة وحتى
نهاية ششهر جويلية ،آاخر هذه ا◊وادث انتششال

جثة مراهق يبلغ من العمر  15سشنة يدعى ““ف ـ أا« ،لقي
حتفه غرقا بسشد ““صشارنو““ بقرية الدلهيم يوم  30من
ششهر جويلية اŸنصشرم.
وششهد ششهر ماي حادثتي غرق متتالي ،Úاألو ¤وقعت
ي -وم  20م -اي ب-ع-د ت-دخ-ل ف-رق-ة ال-غ-ط-اسشŸ Úدي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية من أاجل انتششال جثة اŸدعو ““ب ـ ع«
 12سشنة ،والذي غرق بوادي ““مكرة““ Ãنطقة كائنة بÚ
ب-ل-دي-ة ““ب-وخ-ان-ف-يسس““ وب-ل-دي-ة ““سش-ي-دي خ-ال-د““ ،والثانية
كانت يوم  21ماي إاثر انتششال جثة غريق من حوضس
مائي باŸكان اŸسشمى مزرعة ““زعدلو عبد النبي““ بحي
بلحسشن ببلدية Ÿطار تعود Ÿراهق يدعى ““ف ـ صس«،
يبلغ من العمر 16سشنة.
ك- -م- -ا سش ّ-ج -ل ‘ شش -ه -ر أاف -ري -ل وف -اة شش -ق -ي -ق ÚتÎاوح
أاعمارهما ب 16 Úو 11سشنة ،لقيا حتفهما غرقا بأاحد
اآلبار اŸتواجدة Ãزرعة سشي صشالح الواقعة بالطريق
اŸؤودي نحو بلدية ع Úثريد ،كما سشجلت أايضشا وفاة
طفل يبلغ من العمر  14سشنة غرقا داخل مسشبح بأاحد
الفنادق اÿاصشة بسشبب انعدام ا◊راسشة.
و“ّك -نت مصش -ال -ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة م-ن إان-ق-اذ ط-ف-لÚ
آاخرين كانا يسشبحان Ãسشطحات مائية ببلدية سشيدي
بلعباسس وزروالة ،وتضشيف ذات اإلحصشائيات وفاة 6
أاششخاصس بالغ Úخلل نفسس الفÎة بعد تعرضشهم للغرق
داخل مسشطحات مائية منتششرة ع Èالولية.

ال ّسسباحة ‘ نافورات موصسولة بالكهرباء

–ّولت النّافورات اŸائية بعاصشمة الولية إا ¤أاماكن
للسشباحة ،حيث يقصشدها العششرات من أاطفال األحياء
الششعبية للسشتجمام .اŸتجول وسشط اŸدينة يلحظ
›موعات من األطفال أامام النافورات التي وضشعت
أاسشاسشا لتزي ÚاÙاور الدائرية وا◊دائق ،يسشتمتعون
بأاوقاتهم غ Òآابه Úبأاخطار هذه النافورات ومياهها
التي تششكل بؤورة حقيقية إلنتششار األمراضس واألوبئة،
فضشل عن أاخطار السشقوط بسشبب أارضشياتها اللزجة
وأاخ-ط-ار ال-ت-ك-ه-رب ب-اع-ت-ب-ار أان ج-ل-ه-ا م-وصش-ول بالتيار
الكهربائي.
ح -دث ه -ذا ب -ال -ن-اف-ورة اŸت-واج-دة ب-ا◊دي-ق-ة اŸائ-ي-ة
بشش- -ارع اŸق- -ط -ع ،ال -ت -ي –ولت إا ¤مسش -ب -ح ح -ق -ي -ق -ي
لطفال على الرغم من توف Òالبلدية ألعوان أامن
ل أ
مهمتهم حراسشة اŸكان ،وكذا النافورة باÙور الدائري
اŸؤودي ◊ي السشاقية ا◊مراء .أاما النافورات اŸتواجدة
“ت إازالتها ‘
بكل من حي دبي وفيششي الصشغ ،Òفقد ّ
إاط -ار مشش -روع ت -رام-واي سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ب-ع-د أان ششّ-ك-لت
وطيلة سشنوات خطرا حقيقيا على صشحة األطفال.

ثقافة

األربعاء  0٣أاوت  2016م
الموافق لـ  29ششوال  1٤٣7هـ

الشساعر الغنائي عبد القادر سسنوسسي لـ «الشسعب»:

األغنية اŸلتزمة النظيفة  ⁄يعد لها الرواج ‘ اÛتمع
لغنية الوهرانية وأاحاول ا◊فاظ على أاصسالة الكلمة
أاميل إا ¤ا أ

لغنية
لخ Òكلمات كليب تكرÁي Ãناسسبة عشسرية رحيل قامة ا أ
من إانتاجه ا أ
الشسعبية ،ا◊اج هاشسمي قروابيÁ ،يل إا ¤الطابع العروبي والبدوي.
يكتب للوطن والغزل واÛتمع ،انه الشساعر الغنائي عبد القادر سسنوسسي الذي يدافع
لصسيلة .التفاصسيل
Óغنية ا÷زائرية ا أ
من خÓل أاعماله على أاصسالة الكلمة واŸعنى ل أ
‘ هذا ا◊وار الذي أاجرته معه «الشسعب».

حاورته :حبيبة غريب

ريان وفنان Úآاخرين.

@ الشسعب :من هو عبد القادر سسنوسسي
وما حكايته مع كتابة الشسعر الغنائي؟

لغنية ا÷زائرية،
@ ما رأايك ‘ واقع ا أ
ال-ي-وم ،م-ن ن-اح-ي-ة ك-ت-اب-ة ال-ك-ل-م-ات ‘
ظ- -ل م -ا نشس -ه -ده م -ن م -وج -ة ت -ع -دد
الّلهجات و اŸزج ب Úالّلغات العربية
لغ-ن-ي-ة الشس-بابية
لج-ن-ب-ي-ة ‘ ا أ
وا أ
خاصسة ،كيف تف ّسسر ذلك؟

@@ عبد القادر سسنوسسي :أانا من مواليد
 1969 /08/17ب- -ب -ل -دي -ة اسش -ت -دي -ا ولي -ة
مسشتغا ،Âمنذ نعومة أاظافري وجدت أان لدي
قدرة التعب Òعن مششاعري .كنت أاكتب كل ما
Óسشف ⁄
Œيد به قريحتي ‘ طابع ششعري .ل أ
أاكن أاحتفظ Ãا أاكتب .وÃرور الزمن فكرت
‘ أان أاصش -ق -ل م -وه -ب -ت -ي ،ال -ت-ح-قت ب-ال-ن-ادي
لدب -ي ‘ دار ال -ث -ق -اف -ة ول-د ع-ب-د ال-رح-م-ان
اأ
ك -اك -ي .ه -ن -اك ت -ع -رفت ع -ل -ى شش -ع -راء ك -ب -ار
فاحتكت بهم وتعلمت منهم الكث .Òمن خÓل
القصشائد التي نظمتها ،لحظت أان قصشائدي
“ي-ل ل-لشش-ع-ر ال-غ-ن-ائ-ي .اق-ت-ن-عت ع-ن-ده-ا ب-أان
القصشيدة اŸسشموعة يكون لها صشدى أاك.Ì
@ م -ا ه -و ال -ط-ب-ع ال-ذي “ي-ل إال-ي-ه ع-ن-د
الكتابة وŸاذا ؟
@@ ال -ط-ب-ع ال-وه-را Êأاو ك-م-ا نسش-م-ي-ه ال-ط-ب-ع
لنني من منطقة الغرب ا÷زائري
العروبي ،أ
لنني أايضشا متأاثر بفحول الششعر اŸلحون
وأ
أامثال سشيدي ÿضشر بن خلوف عبد القادر
اÿالدي ،مصشطفى بن براهيم ،ابن مسشايب
وأاخرين.
@ م -ن ه -م اŸط-رب-ون وال-ف-ن-ان-ون ال-ذي-ن
تتعامل معهم وكيف؟
@@ ‘ ا◊قيقة يواجه الششاعر صشعوبات
لي--ج--اد م--ط--رب Úي--ت--ع-ام-ل م-ع-ه-م وذلك
إ
لغنية النظيفة
لن ا أ
لسشباب مادية بحتة .أ
أ
اŸلتزمة  ⁄يعد لها رواجا ‘ ›تمعنا.
رغم كل هذا كانت ‹ أاول أاغنية وطنية
ب--ع--ن--وان« :ا÷زائ--ر ح--ب--ي» م-ع اŸط-رب
الطاهر حدو اŸلقب «طهÒو» وكان لها
لذاع----ة .و‹ أاغ----ا Êأاخ----رى
رواج-----ا ‘ ا إ
عاطفية واجتماعية مع نفسس الفنان.
كانت ‹ تعامÓت مع الفنانة ‘ الطابع
ا◊وزي ،أامينة قراجة ،كما عندي أايضشا
مششروع مع الفنانة الكبÒة أامينة زهÒ
وف--ن--ان--ة أاخ-رى م-ق-ي-م-ة ‘ اÿارج ن-ادي-ة

Óسش -ف الشش -دي-د ،إان ال-ك-ل-م-ات
@@ ل  -أ
لغا Êالتي تلقى رواجا
اŸتداولة ‘ ا أ
ع- -ن- -د الشش -ب -اب م -ن -ح -ط -ة ج -دا وه -ي
–رضس على النحراف اÿلقي ،فأاين
ه- -ي اŸراق -ب -ة ي -ا ت -رى؟؟؟ أام -ا ‘ م -ا
خصس إادخال كلمات أاجنبية ‘ الششعر،
يّ
فهذا ل يسشمح به ل ضشمÒي ول أاخÓقي.
لغ -اÊ
@ ه- -ل ي- -ل- -ق- -ى ك- -اتب ك- -ل -م -ات ا أ
مكانته ‘ اŸشسهد الثقا‘؟
لخÒة نششهد
لونة ا أ
@@ بالفعل أاصشبحنا ‘ ا آ
بعضس الهتمام بكاتب الكلمات ،نتمنى أان
تكون له مكانة أافضشل مسشتقب ‘ ÓاŸششهد
لغنية.
الفني والثقا‘ ،فهو أاسشاسس ا أ
@ رأايناك ‘ الفيديو التكرÁي للراحل
ا◊اج ال -ه -اشس -م -ي ق -رواب -ي ،ك -ي -ف ك -ان
تعاونك ‘ هذا اŸشسروع؟
@@ ا◊اج الهاششمي قروابي رحمه الله هو
لغنية الششعبية وما قدمناه
قامة من قامات ا أ
Óغنية
له ل يسشتو‘ مكانته .هو قدم الكث Òل أ
ا÷زائ -ري -ة ول -لÎاث الشش-ع-ب-ي ا÷زائ-ري .أان-ا
مغرم بأاغانيه لهذا فكرت أان أانظم قصشيدة
لÁان .اتصشلت
أاكرمه فيها وهذا أاضشعف ا إ
ب-ج-م-ع-ي-ت-ه وأاع-ط-ي-تهم القصشيدة فجعلوا منها
كليب وهم مششكورين على ذلك وخاصشة رئيسشة
ا÷معية حرمه السشيدة ششهرة قروابي.
@ كلمة أاخÒة ؟
@@ أاششكرك وأاششكر جريدة «الششعب» اŸوقرة
له -ت -م -ام-ه-ا ب-ه-ذا ا÷انب ال-ث-ق-ا‘ ،األ وه-و
الشش -ع -ر ال -غ -ن -ائ -ي ال-ذي يسش-اه-م ‘ ت-ن-ظ-ي-ف
لغ-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وي-رج-ع ل-ه-ا سش-م-ع-ت-ها ‘
اأ

بÓدنا
وعاŸنا
ال - -ع - -رب - -ي ،وه- -و
Ãث -اب-ة رسش-ال-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
◊ب ال - - -وط- - -ن وحب اÒÿ
ونبذ الششر والعنف والتطّرف.

 40سسنة على تأاسسيسسها بشسرشسال

« الراششديـ ـ ـ ـ ـة» تنظ ـ ـ ـم األي ـ ـ ـ ـام اŸوسشيقي ـ ـ ـة
األندلسشية وتكّرم ‚مة ا◊ـ ـوزي «نرجسس»
سسهرة ‡تعة نظمتها جمعية «الراشسدية» Ãتوسسطة Áينة أاوداي
لندلسسية .زادت قيمتها
ليام اŸوسسيقى ا أ
بشسرشسال ضسمن الطبعة الـ  9أ
وحملت دللة ل تنسسى ‘ نفوسس ا◊ضسور من عائÓت اسستمتعت بهذا
النغم ‘ ليلة صسيفية تزامنها والذكرى الـ  40لتأاسسيسس ا÷معية ومن
اŸرتقب بأان تشسهد السسهرة اÿتامية للتظاهرة تكر Ëالفنانة
اŸتأالقة «نرجسس» إابنة مدينة شسرشسال« .الشسعب» عاشست هذه
الجواء وتنقل تفاصسيلها من ع ÚاŸكان.

تيبازة :عÓء ملزي
ق ا ل ر ئ ي س س ا ÷ م ع ي ة « اأ  ﬁم د ل ع ر ي ن و ن ة »
ل ـ « ا ل ش ش ع ب » اأ ّن ط ب ع ة ه ذ ه ا ل س ش ن ة ج ا ء ت ‘
ظ -ر و ف ا س ش -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة ب -ا ل -ن -ظ -ر ا  ¤ا ن -ع -د ا م
ا  Ÿس ش ا ع د ا ت ا  Ÿا ل ي ة ل ت ك ر  Ëاإ ب ن ة م د ي ن ة
ش ش -ر ش ش -ا ل « ن -و ر ة ب -و ش ش -م -ع » ا  Ÿع -ر و ف -ة ‘
ا ل س ش ا ح ة ا ل ف ن ي ة ب اإ س ش م « ن ر ج س س » .

اأ ض ش -ا ف ل -ع -ر ي -ن -و ن -ة ا ن
‚مة ششرششال وا÷زائر
« ا ل ض ش -و ا ي -ة » ي -ر ت -ق ب ب -اأ ن
ت ق د م ج م ل ة م ن اأ غ ا ن ي ه ا
ا  Ÿم - -ي - -ز ة ‘ ا ل - -ط - -ا ب -ع
ا◊وزي خÓل السشهرة
ا  ÿت -ا م -ي ة ل ل ت ظ ا ه ر ة ،
ي -و م ا ÷ م -ع -ة  Ã ،ع -ي ة
ا ل - - -ق س ش - - -م ا ل - - -ع - - -ا ‹
÷معية الراششدية.
ل - - - - -ه - - - - -ذ ا وّج - - - - -ه
ا  Ÿن -ظ -م -و ن ل -ل -ت -ظ -ا ه -ر ة د ع -و ا ت ا  ¤ع -د د
م ن ك ب ا ر ا  Ÿط ر ب  Úل ت ن ش ش ي ط اأ ج ز ا ء م ن
ا ل س ش ه ر ا ت ا  › È Ÿة  Ãع ي ة ع د د اآ خ ر م ن
ا ÷ م -ع -ي -ا ت ا  Ÿو س ش -ي -ق -ي -ة ا  Ÿت -خّص ش -ص ش -ة ‘
ا ل -ن -م -ط ا لأ ن -د ل س ش -ي  ،و ب  Úه -وؤ ل ء ا ل -ف -ن -ا ن
« ع ب د ا ل ق ا د ر ش ش ا ع و » ا ل ذ ي ت ش ش ّر ف ب اإ ح ي ا ء
ا ل س ش ه ر ة ا لأ و  ¤م ن ا ل ت ظ ا ه ر ة  ،ل ي ل ة اأ و ل
اأ م س س  Ã ،ع - -ي - -ة ا ل -ق س ش -م ا ل -ث -ا  ÷ Êم -ع -ي -ة

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

الراششدية وجمعية دار الغرناطية Ÿدينة
القليعة.
ك -م -ا د ع ت ا ÷ م -ع -ي -ة اأ ي ض ش -ا ج -م -ع -ي -ا ت :
« اأ ح ب ا ب ا ل ف ن ا ن » ب ن ع ا ش ش و ر م ن ا ل ب ل ي د ة
والششيخ رضشوان بن صشاري من بلعباسس
و ا ل س ش -ل -ي -م -ا ن -ي -ة م -ن ح -ج -و ط و ‚ م ق ر ط ب ة
م -ن ق س ش -ن -ط -ي -ن -ة  ،اإ ض ش -ا ف -ة اإ  ¤ج -م -ع -ي -ا ت
اŸنارة ونسشيم الصشباح والقيصشرية من
مدينة ششرششال.
ك -م -ا ح -ظ -ي ت ا ل -ف -ن -ا ن -ا ت « د ا ل -ي -ا ش ش -ي -ح »
و » ل م -ي -ة اأ ي ت ع -م -ا ر ة » ب -د ع -و ا ت خ -ا ص ش -ة
ل -ت -ن ش ش -ي -ط ب -ع ض س م -ق -ا ط -ع ه -ذ ه ا ل -ت ظ ا ه ر ة
بالنظر ا ¤كونهن من تÓمذة ا÷معية
و “ ّك ن ب ف ع ل ج ه د ه نّ م ن ا ل ت اأ ل ق و ا ل ت م يّ ز
‘ السشاحة الفنية ولسشيما حينما يتعلق
ا لأ م ر ب ا ل ف ن ا ن ة د ا ل ي ا ش ش ي ح ا ل ت ي اأ ض ش ح ت
ت ت ح ّك م ج ي د ا ‘ ف ن ا لأ ن د ل س ش ي  ،ن ا ه ي ك
ع ن غ ن ا ئ ه ا و ف ق ا  Ÿق ت ض ش ي ا ت ع ّد ة اأ  ‰ا ط
ف ن ي ة اأ خ ر ى و ب ـ  5ل غ ا ت ع ا  Ÿي ة .

العدد

17098

إاصسدارات
غربة ،حن ،Úموشسحات وأازجال ‘ قصسائد خالدة
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«الثابـ ـ ـ ـت واŸتغ ـ ـ ـ ‘ Òالن ـ ـ ـصس الششع ـ ـ ـري
األندلسشي» كتاب جديد للدكتور بوفÓقـ ـة
عن منشسورات مؤوسسسسة اŸكتب العربي للمعارف
بالقاهرة ‘ مصسر ،صسدر كتاب جديد للباحث
لسسÓم
لكادÁي ،الدكتور ﬁمد سسيف ا إ
وا أ
لدب
بوفÓقـة ،أاسستاذ النقد و–ليل اÿطاب ،وا أ
العربي القد ،Ëوالدراسسات اللسسانية ا◊ديثة ‘
ا÷امعات ا÷زائرية .الكتاب يحمل عنوان« :الثابت
لندلسسي» ،ويتناول
واŸتغ ‘ Òالنصس الشسعري ا أ
لسسÓم
موضسوعًا مهماً ،ناقشسه الدكتور سسيف ا إ
بوفÓقة باسستفاضسة ،حيث تزيد صسفحات الكتاب
عن سسبعمائة صسفحة من ا◊جم اŸتوسسط .جاء ‘
طبعة أانيقة وفاخرة.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-دك-تور بوفÓقة،
ف - -اإن «اŸقصش- -ود ب- -ال- -ث- -ابت
واŸت-غ،ÒاŸوضش-وع-ات ال-تي
ظلت ثابتة ،و ⁄تتاأثر بالبيئة
الأن -دلسش -ي -ة ،وه -ي ت -ت -ج -ل-ى
بشش- - -ك- - -ل رئ - -يسس ‘ الŒاه
ال- - - - -ب- - - - -دوي ‘ الشش - - - -ع - - - -ر
الأندلسشي،كالوصشف
التقليدي ،الذي يششتمل على
وصش- - -ف الأط Ó- -ل ،ووصش - -ف
الصشحراء ،ووصشف ا◊يوان،
ال -ذي ي -ع -يشس ‘ الصش-ح-راء،
واŸدح ال -ت -ق -ل-ي-دي اŸت-اأث-ر
ب -الشش -ع -ر اŸشش -رق-ي ،فضشÓً-
ع-ن ال-رث-اء ،وال-ه-ج-اء ،ح-يث
ي -غ -لب ع-ل-ى ه-ذه الأغ-راضس
تقليد اŸششارقة ‘ صشورهم
واألفاظهم.
اأم- -ا اŸت- -غ ،Òف -ه -و Áث -ل
ج -انب ال -ت -ج -دي -د ‘ ال-نصس
الشش -ع -ري الأن -دلسش -ي ،ح-يث
ي -ت -ج -ل -ى ال -ت -ج -دي -د بشش -ك-ل
واضشح ‘ ،فن ÚمسشتحدثÚ
ه - - - -م - - - -ا :اŸوشش - - - -ح - - - -ات،
والأزجال ،فقد Œلت فيهما
البيئة الأندلسشية.
ب Úال- - -ث- - -ابت واŸت - -غ،Ò
«ت -ظ -ه-ر م-وضش-وع-ات تÎاوح
ب Úالتقليد والتجديد ،مثل:
ششعر الطبيعة ،وششعر الغربة
وا◊ن ،Úوبكاء اŸدن ،فهذه
الأغ - - - - - -راضسُ ،ت- - - - - -ع- - - - - -رف
ب - -الأغ - -راضس اّŸوسش - -ع- -ة ‘
الششعر الأندلسشي ،ف Óريب
‘ اأن ال -ظ-روف ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة،
والسش -ي -اسش -ي -ة ،ك -انت سش -ب -ب ً-ا
رئيسشًا ‘ توسشع الأندلسشيÚ
‘ ه- -ذه الأغ -راضس ،ف -ع -ل -ى
سش- -ب- -ي- -ل اŸث -ال اأن سش -ق -وط
اŸدن الأندلسشية تباعًا ،يعد
سش-ب-بً-ا رئ-يسشً-ا لإك-ث-ار شش-ع-راء
الأن- -دلسس م -ن ب -ك -اء اŸدن،
وت ّ-وسش-ع-ه-م ‘ ه-ذا ال-غ-رضس
الششعري».
نّبه الباحث اإ ¤اأن كتابه
ه -ذا ي -خ -ت-ل-ف ع-ن دراسش-ات
سش- - -اب- - -ق- - -ة ن - -اقششت ب - -عضس
ال-قضش-اي-ا ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-ه-ذا
اŸوضش- -وع ،ف- -ه -و ي -درسس ‘
ك- -ت -اب -ه ه -ذا ›م -وع -ة م -ن
ال - -نصش - -وصس الشش- -ع- -ري- -ة (‘
عصش - -ور ﬂت - -ل- -ف- -ة) ،ال- -ت- -ي
ت- -نضش- -وي –ت ل- -واء ف- -ن- -ون
الشش-ع-ر الأن-دلسشّ-ي ال-تقليدية
(ال- -وصش -ف واŸدح) ،وف -ن -ون
الشش -ع-ر الأن-دلسشّ-ي اُŸوسش-ع-ة
(ششعر الطبيعة ،وششعر الغربة
وا◊ن ،)Úوف - -ن - -ون الشش- -ع- -ر
الأن - -دلسشّ- -ي اُŸسش- -ت- -ح- -دث- -ة
(اŸوششحات ،والأزجال).
ي - -ق - -ول ‘ ه - -ذا الط - -ار
موضشحًا دوافع تاأليفه لهذا
ال -ك -ت -اب الضش -خ -م ،وخ-ط-ت-ه
اŸتبعة فيه «:وقد كان من
ب - -واعث دراسش - -ت - -ن - -ا ل - -ه- -ذا
اŸوضش - -وع اأيضش ً- -ا ،اإÁان - -ن- -ا
بضش -رورة اله -ت-م-ام ب-الÎاث
الأن -دلسش -ي واŸغ -رب-ي ال-ذي
 ⁄يحظ باهتمام الدارسش،Ú
ك - -م - -ا ح - -ظ - -ي ‘ اŸشش- -رق
ال -ع -رب -ي ،و ⁄ي -ل -ق ال -ع-ن-اي-ة
الكافية حتى الآن ،وخاصشة
م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -رصش -د ال -ث-ابت
واŸتغ ‘ Òالنصس الششعري
الأندلسشي».

قسشم الدكتور سشيف الإسشÓم
ب -وف Ó-ق -ة دراسش-ت-ه ه-ذه اإ¤
و“هيد ،وثÓثة
مدخل،
اأب - - -واب ،وسش - - -ت- - -ة فصش- - -ول،
وخا“ة.
‘ اŸدخل –دث عن بيئة
الأدب الأن- -دلسش -ي ،ف -ت -ن -اول
اÓŸم - -ح ال - -ع - -ام - -ة لشش- -ب- -ه
ا÷زيرة الإيبÒية قبل الفتح
الإسش Ó-م -ي ،وسش -ل -ط الضش-وء
على اŸتغÒات التي وقعت
ب - -ع - -د ال - -ف- -ت- -ح الإسشÓ- -م- -ي
لÓأندلسس .وخصشصس التمهيد
لتسشليط الضشوء على ظاهرة
التقليد والتجديد ‘ الششعر
الأن- - -دلسش - -ي ،وع - -رضس م - -ن
خÓ-ل-ه ﬂت-ل-ف ال-روؤى ال-ت-ي
ع -ا÷ت ه -ذه ال -ظ-اه-رة بÚ
الإنصشاف ،والإجحاف.
–دث ال -دك -ت-ور ‘ ال-ب-اب
الأول ع - -ن «ف- -ن- -ون الشش- -ع- -ر
الأن- -دلسشّ- -ي ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة»،
وت-ن-اول ب-ال-ت-فصش-ي-ل غ-رضشÚ
ت - - - -ق- - - -ل- - - -ي- - - -دي Úه- - - -م- - - -ا:
ال-وصش-ف،واŸدح ،اأم-ا ال-باب
الثا ،Êفجعله للحديث عن
ف- -ن- -ون الشش- -ع- -ر الأن- -دلسش- -ي
Ÿوسش -ع -ة ،ح-يث ت-وزع ع-ل-ى
اُ
فصشل Úرئيسش Úهما :ششعر
ال -ط -ب -ي -ع -ة ،وشش -ع -ر ال -غ-رب-ة
وا◊ن.Ú
ب ّ-ي -ن ال -ب -احث م -ن خ Ó-ل
ال- -ن- -م- -اذج الشش- -ع- -ري -ة ال -ت -ي
درسش - -ه - -ا ،ك - -ي- -ف اأن ال- -نصس
الشش -ع -ري الأن -دلسش -ي ت -راوح
ب Úال - -ث - -ابت واŸت - -غ ،ÒبÚ
ال-ت-اأث-ر ب-ال-ن-موذج اŸششرقي،
وب Úاإب- -راز ب -عضس ع -ن -اصش -ر
البيئة الأندلسشية.
‘ ال- -ب- -اب الأخ«Òف- -ن -ون
الشش- - - - -ع- - - - -ر الأن- - - - -دلسشّ- - - - -ي
اŸسش- - -ت - -ح - -دث - -ة» ،ت - -ط - -رق
الدكتور ا ¤فني ÚششعريÚ
مسش-ت-حدث Úبالأندلسس،هما:
اŸوشش - - -ح- - -ات ،والأزج- - -ال،
درسس م-ن خÓ-ل-ه-م-ا ج-وانب
التجديد ‘ الن ّصس الششعري
الأن - -دلسش- -ي ،اأب- -رز مÓ- -م- -ح
ال- -ت- -ج- -دي- -د ،وب Úك -ي -ف اأن
اŸوشش - - -ح- - -ات ،والأزج- - -ال،
ششك Óموضشوعاً مُسشتق ً
‘Ó
ه - -ي - -ك - -ل- -ه ع- -ن ال- -قصش- -ي- -دة

التقليدية العمودية.
اأ” الدكتور بحثه بخا“ة،
سشجل فيها اأهم النتائج التي
ت -وصش -ل اإل -ي -ه-ا ‘ دراسش-ت-ه،
التي كلفته عدة سشنوات من
البحث والتنقيب وا÷هد.
Œدر الإشش - - - - - - -ارة اإ ¤اأن
ال - -دك - -ت - -ور ﬁم - -د سش - -ي- -ف
الإسشÓم بوفÓقة قد حصشل
هذه السشنة  2016على جائزة
«ناجي نعمان العاŸية» ‘
ل -ب -ن -ان ،وق -د اأث-رى اŸك-ت-ب-ة
Ãوؤلفات عديدة ‘ النقد،
والإب - - - -داع وال- - - -دراسش- - - -ات
ال-لسش-ان-ي-ة و–ل-يل النصشوصس
الشش-ع-ري-ة وال-روائ-ي-ة،اإضش-افة
اإ ¤عدة دراسشات ‘ ميدان
ح - - - - - - - - -وار ا◊ضش- - - - - - - - -ارات
والثقافات.
فله عدد كب Òمن اŸوؤلفات
ال- - -ع - -ل - -م - -ي - -ة ،والأنشش - -ط - -ة
الأكادÁية،والثقافية
اŸت - - -ن - - -وع- - -ة ،ح- - -يث اأ‚ز
ال - -ع - -دي- -د م- -ن ال- -دراسش- -ات
الأك - -ادÁي - -ة ذات ال- -ط- -اب- -ع
ال -ع -اŸي ،وال -ت -ي نشش -رت ‘
م -وؤسشسش-ات ،ودوري-ات دول-ي-ة
ﬂت -ل -ف -ة ،وق-د حصش-ل ع-ل-ى
الكث Òمن ششهادات التقدير
م- -ن م- -وؤسشسش -ات اإع Ó-م -ي -ة،
واأكادÁية ،وثقافية رسشمية.
ط-ب-عت اأع-م-ال-ه ال-ع-ل-م-ي-ة ‘
ﬂت-ل-ف ال-ع-واصش-م ال-ع-رب-ية،
م-ث-ل:عّ-م-ان ب-الردن ،بÒوت
‘ لبنان ،الرباط باŸغرب
الأقصش- - -ى ،وال- - -ق- - -اه - -رة ‘
مصشر.
م- -ن م -وؤل -ف -ات -ه اŸط -ب -وع -ة
«ب -ح-وث وق-راءات ‘ ت-اري-خ
ا÷زائ - - - - - - - - - - - - -ر ا◊ديث»»،
دراسش- -ات ‘ الÎاث الأدب- -ي
والفكر اŸعاصشر» »،مباحث
ومسش - - - - - - - - - - - -اءلت ‘ الأدب
اŸع - - -اصش - - -ر» ،و»اأب - - -ح - - -اث
ودراسش - -ات ‘ اأدب اÿل- -ي- -ج
ال- -ع -رب -ي»« ،الأدب اŸق -ارن
وال-ع-وŸة–-دي-ات واآف-اق»،
«قضش -اي-ا ن-ق-دي-ة م-ع-اصش-رة»،
«ج -ه-ود ع-ل-م-اء الأن-دلسس ‘
خ -دم -ة ال-ت-اري-خ والÎاج-م»،
و»قيم ا◊وار ا◊ضشاري مع
الآخر».

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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لوŸبي لـ ““الششعب““:
عبد الÓوي مدافع اŸنتخب ا أ

« عازمون على رفع التحدي وتشسريف كرة القدم ا÷زائرية””

إلعدد

17098

19

فيما يواجه ريال مدريد بايرن ميونيخ

ﬁرز يتحدى ‚وم برشسلونة اليوم ‘ كأاسس ا’أبطال الودية

«ح ّ
لوŸبياد ريو والتأاهل إا ¤الدور الثا Êهدفنا““
ضشرنا جيدا أ
عّبر مدافع اŸنتخب الوطني
لوŸبي ،أايوب عبد الÓوي‘ ،
ا أ
حوار لـ ““الششعب““ عن تفاؤوله
الكب Òمن أاجل اŸرور إا ¤الدور
لوŸبية
للعاب ا أ
الثا Êمن ا أ
التي سشتجري وقائعها بالعاصشمة
الÈازيلية ريو دي جانÒو،
لنهم حضشروا جيدا
أ
وسشيدخلون اŸنافسشة بقوة،
بداية من اŸواجهة التي
سشتجمعهم مع الهندوراسس هذا
اÿميسس ،على السشاعة الـ
 19:00بتوقيت ا÷زائر.

للمشساركة ‘ إأللعاب إألوŸبية ،لكن
ل أإعتقد أإنه سسيكون تغي Òكب Òمن
ناحية طريقة إللعب ،ولهذإ سسنقدم
كل ما لدينا أإثناء إŸنافسسة من خÓل
تسس- -ي ÒإŸب- -اري- -ات إل- -وإح -دة ت -ل -وى
إألخرى كل وإحد بحسسب إŸعطيات
إل-ت-ي “ي-زه-ا وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-فادي
إألخطاء إلدفاعية وإسستغÓل إلفرصس
إلتي تتاح أإمامنا للوصسول إإ ¤مرمى
إŸن -افسس ،Úألن -ن -ا سس -ن -ل-عب م-ن دون
ضسغط وهذه نقطة إإيجابية –سسب
لصسا◊نا.
^ ن- -ف- -ه- -م م- -ن كÓ- -مك أان- -ك- -م ل
تششعرون بالضشغط؟

حاورته :نبيلة بوقرين

^^ إلضسغط موجود لكن بنسسبة قليلة
ب-اŸق-ارن-ة م-ع م-ن-افسس-ي-ن-ا خ-اصسة أإن
إŸسستوى متقارب ولهذإ سسنقدم كل
م -ا ل -دي -ن-ا م-ن أإج-ل ت-أاك-ي-د ج-دإرت-ن-ا
ب-ال-ت-أاه-ل ب-ع-د إŸشس-وإر إل-رإئ-ع خÓل
إŸنافسسة إإلفريقية ،وهذإ دليل على
أإن-ن-ا ف-ري-ق ق-وي ول-دي-ن-ا إإلم-ك-ان-يات
إلتي تسسمح لنا بالذهاب بعيدإ خÓل
إألوŸبياد وكل شسيء ‡كن ‘ كرة
إل- -ق- -دم وإل- -ذي ي- -ع- -رف ك -ي -ف يسسÒ
إألم- - -ور ف- - -وق إŸي- - -دإن ه - -و إل - -ذي
سسيتأاهل.

^«الششعب““ :هل أانتم مسشتعدون
لو ¤ضش - - -د
ل - - -ل - - -م - - -واج - - -ه - - -ة ا أ
الهندوراسس؟
^^ ““ع- -ب -د ال Ó-وي““ :إأك -ي-د ن-ح-ن
جاهزون من أإجل إلدخول بقوة ‘
أإجوإء إŸنافسسة إألوŸبية بريو دي
ج-انÒو وه-دف-ن-ا –ق-ي-ق إل-ف-وز أإم-ام
إلهندورإسس ألنها تعت Èدإفعا معنويا
ه -ام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ح-ت-ى ن-وإصس-ل ‘
حصس -د إل -ن -ت -ائ -ج إإلي -ج-اب-ي-ة لضس-م-ان
إلتأاهل إإ ¤إلدور إلثا.Ê

^ م -اذا ت -ق -ول ل -ل -ري-اضش-ي‘ Ú
لخرى؟
الختصشاصشات ا أ

^ ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مسش-ت-وى ال-ف-ري-ق
بعد جملة الÎبصشات التي قمتم
لوŸبياد؟
بها قبل بداية ا أ
^^ مسس -ت -وى إÛم-وع-ة ‘ م-ن-ح-ى
تصس-اع-دي ون-ح-ن ج-اه-زون ل-ل-م-وع-د
إلأوŸب - -ي وه- -ذإ دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى ‚اح
إلÎبصس إل -ذي ق -م-ن-ا ب-ه ،ق-ب-ل ب-دإي-ة
إŸنافسسة إلرسسمية ،خاصسة أإننا لعبنا
بعضس إللقاءإت إلودية إلتي سسمحت
ل- -ن- -ا ب- -ال- -وق -وف ع -ل -ى ك -ل إل -ن -ق -اط
إلضسرورية من أإجل تفادي إألخطاء
فوق إŸيدإن حتى ل نكررها أإثناء
إألوŸبياد ،إإضسافة إإ ¤إإتباع نصسائح
إŸدرب وإلتوجيهات إلتي يقدمها لنا
قبل وأإثناء إŸوإجهات.
لمور التي ركز عليها
^ ما هي ا أ
اŸدرب شش - -ورم - -ان ،خÓ- -ل فÎة

التحضشÒات؟
^^ رك -زن -ا رف-ق-ة إŸدرب شس-ورم-ان
على إلعمل إ÷ماعي أإثناء إلÎبصسات
إلتي قمنا بها لفÎة طويلة حتى ل
تكون هناك ثغرإت أإو هفوإت وسسط
إلتشسكيلة ،إإضسافة إإ ¤إ÷انب ÚإلبدÊ
وإلبسسيكولوجي حتى نكون جاهزين
من كل إلنوإحي لتحقيق نتائج تسسمح
ل -ن-ا ب-ال-وصس-ول إإ ¤ه-دف-ن-ا إألسس-اسس-ي

خ Ó-ل ه -ذه إŸشس-ارك-ة وإŸت-م-ث-ل ‘
ب - -ل- -وغ إل- -دور إل- -ث- -ا Êم- -ن إألل- -ع- -اب
إألوŸبية من أإجل تأاكيد عودتنا لهذإ
إ◊دث إلكب.Ò
^ ه-ل أان-ت-م واث-ق-ون م-ن ال-ت-أاهل
للدور الثاÊ؟
^^ صس- - -ح- - -ي- - -ح ل ‰لك إÈÿة ‘
إلأوŸبياد ألننا عدنا بعد طول غياب

^^ أإقول لهم قدموإ كل ما لديكم
ل -تشس -ري-ف إ÷زإئ-ر وإأ“ن-ى أإن ن-ك-ون
جميعا ‘ إŸوعد حتى نحصسد أإكÈ
عدد من إŸيدإليات إلعÓء إأللوإن
إلوطنية عاليا ‘ أإكﬁ Èفل رياضسي
‘ إلعا ،⁄خاصسة أإنه يأاتي كل أإربع
سس -ن -وإت وي-ع-د ح-ل-م ك-ل ري-اضس-ي م-ن
أإجل إŸشساركة ‘ إأللعاب إألوŸبية،
ألنها قد ل تتكرر عند إلبعضس ،ألن
إل- -ت- -أاه- -ل ل- -يسس سس -ه -ل ب -ال -ن -ظ -ر إإ¤
إŸن- -افسس- -ة إل- -ق- -وي -ة م -ن ط -رف ك -ل
إلرياضسي Úسسوإء ‘ إلقارة إإلفريقية
أإو ﬂت- -ل- -ف ب- -ل- -دإن إل -ع -ا ،⁄ول -ه -ذإ
سسنعمل على إسستغÓل إلفرصسة ،كما
ي- -جب ح- -ت- -ى نسس- -ع -د ك -ل إ÷م -اهÒ
إ÷زإئرية.

لوŸبية الدولية يحّذر من تعاطي اŸنشّشطات
رئيسس الّلجنة ا أ

‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح دورة ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو التحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي الكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒ

اعت Èرئيسس اللجنة الوŸبية
الدولية توماسس باخ ،قبل أايام
من افتتاح اللعاب الوŸبية،
““ريو  ““ 2016تنظيم هذه
التظاهرة يعد –ديا كبÒا
وجب ا‚احه بكل الطرق.
صسّ- -رح ب- -اخ أإم- -ام أإعضس- -اء إل- -ل- -ج- -ن -ة
إÛتمع ،Úعشسية بدء دورة أإعمال
إل -ل -ج -ن -ة ““ل -ق-د ك-انت رح-ل-ة مضس-ن-ي-ة
وطويلة حتى وصسلنا إإ ¤حيث نحن
إآلن““ ،وأإضساف ““ل مبالغة ‘ أإن نقول
إإن إلÈإزي - - - -ل- - - -ي Úم- - - -روإ ‘ فÎإت
إسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،ف -األزم -ة إلسس -ي -اسس -ي -ة
وإلقتصسادية ‘ إلبÓد ل سسابق لها““،
معتÈإ ً أإن ““كل هذإ يثبت أإن إلوضسع
إل -ق -ائ -م شس ّ -ك -ل –دي ً-ا ‘ إل -ت -حضسÒ
Óلعاب ““.
إلنهائي ل أ
ذكر باخ مرة جديدة أإنه كان على

إل -ل -ج -ن -ة إألوŸب -ي -ة إل-دول-ي-ة ““إت-خ-اذ
ق- - -رإرإت ضس- - -روري- - -ة““ ‘ م - -وضس - -وع
مشس -ارك -ة إل -ري-اضس-ي Úإل-روسس بسس-بب
برنامج إلتنشسط إŸمنهج ‘ روسسيا
إل- -ذي سس -ل -ط إلضس -وء ع -ل -ي -ه ت -ق -ري -ر

ماكÓرين إلذي نشسر ‘  18جويلية
إŸاضسي.
شسّدد على أإن ““إلنتائج إلتي توصسل
إإليها تقرير ماكÓرين خطÒة جدإ ً
خصس -وصس ً-ا ب -رن -ام -ج إل -ت -نشس -ط إل-ذي

خ -ط -طت ل -ه وأإشس -رفت ع-ل-ي-ه-ا وزإرة
إل -ري -اضس-ة إل-روسس-ي-ة““ ،مشسÒإ ً إإ ¤أإن-ه
““إإذإ ثبت ذلك بالدليل إلقاطع فإان
ب- -رن- -ا›ًا م -ن ه -ذإ إل -ن -وع سس -ي -ك -ون
ه -ج -وم ً-ا غ Òمسس -ب -وق ع -ل -ى ن-زإه-ة
إلرياضسة وإأللعاب إألوŸبية ““.
إع -ت Èرئ -يسس إل -ل -ج -ن -ة إألوŸب -ي -ة
إل -دول -ي -ة أإن ““ع-ل-ى إل-قضس-اء أإن ي-ك-ون
مسستق ًÓعن إلسسياسسة .من يرد على
ﬂال -ف -ة إل -ق -ان -ون Ãح -ال -ف-ة أإخ-رى
للقانون يهدم إلقضساء ““.
ختم بالتذك Òأإن إللجنة إألوŸبية
إل -دول -ي -ة  ⁄تسس -ت-ب-ع-د روسس-ي-ا بشس-ك-ل
ج - -م- -اع- -ي وط- -ل- -بت م- -ن إل–ادإت
إلدولية إıتلفة ،ثم كلفت ›موعة
تضسم  3من أإعضسائها إلعدإد قائمة
إل - - -ري - - -اضس- - -ي Úإل- - -روسس إŸؤوه- - -لÚ
للمشساركة ‘ إأللعاب .

بعد إانصشافهم من طرف ﬁكمة التحكيم الرياضشي

السسمـ ـ ـ ـ ـاح لسسباح ـ ـ ـ ـ ـ Úروسس باŸشسارك ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اأ’وŸبي ـ ـ ـ ـ ـ ـاد

يششارك السشباحان الروسشيان فÓدÒÁ
موروزوف صشاحب برونزية أاوŸبياد لندن
 2012و نيكيتا لوبينتسشيف ‘ أاوŸبياد ريو
 ،2016حسشبما أاكده ‡ثلهما.
م -ن إŸت -وق -ع أإن يصس -در ق-رإر ﬁك-م-ة إل-ت-ح-ك-ي-م
إل -ري -اضس-ي بشس-أان مشس-ارك-ت-ه-م-ا م-ع ري-اضس-ي Úروسس
آإخرين ‘ وقت لحق.
ق-ال آإن-دري م-ي-ت-ك-وف وك-ي-ل ل-وب-ي-ن-تسس-ي-ف ل-وكالة
Óنباء ،أإمسسÁ““ ،كنني إلتأاكيد
إنÎفاكسس إلروسسية ل أ
أإنه سسمح للوبينتسسيف وموروزوف باŸشساركة ‘
إأللعاب““.
تابع قائ““ :Óسسنجتمع مع ‡ثلي إللجنة إألوŸبية
إلدولية لبحث إلوضسع““.
أإبلغ إÙامي إرتيوم باتسسيف‡ ،ثل إلسسباح،Ú
Óن-ب-اء أإيضسً-ا أإن-ه ت-ل-ق-ى إلضس-وء
وك -ال -ة إنÎف -اكسس ل  -أ
إألخضس -ر م -ن إل–اد إل -دو‹ ل -لسس -ب -اح-ة م-ن أإج-ل
مشس- -ارك- -ت -ه -م -ا ‘ ري -و  ⁄ .ي -ؤوك -د إل–اد إل -دو‹
ل -لسس -ب -اح -ة ول ك -اسس رسس -م -ي ً-ا مشس-ارك-ة إلسس-ب-احÚ
إلروسسي.Ú
كان موروزوف ولوبينتسسيف وإلسسباحة إلروسسية
إألخرى يوليا إفيموفا صساحبة برونزية سسباق  200م

صسدرإ ً ‘ أإوŸبياد لندن تقدموإ بطلبات إسستئناف
إسستبعادها من إŸشساركة ‘ دورة إأللعاب إألوŸبية
أإمام ﬁكمة إلتحكيم إلرياضسي.
منع إل–اد إلدو‹ للسسباحة ‘ إلبدإية سسبعة
سسباح Úروسس من إŸشساركة ‘ أإلعاب ريو ،عقب
قرإر إللجنة إلوŸبية إلدولية إلشسه ÒبÎك قرإر
مشس- - -ارك- - -ة إل- - -ري - -اضس - -ي Úإل - -روسس إ ¤إل–ادإت

إل -ري -اضس -ي -ة إل -دول -ي -ة وف -ق م-ع-ايﬁ Òددة ت-ت-ع-ل-ق
Ãكافحة إŸنشسطات.
ج -اء ق -رإر إل -ل -ج -ن-ة إألوŸب-ي-ة ب-ع-د ت-ق-ري-ر أإع-ده
إÙقق إلكندي ريتشسارد ماكÓرين بناء على طلب
إلوكالة إلدولية Ÿكافحة إŸنشسطات (وإدإ) إتهم
ف-ي-ه إ◊ك-وم-ة إل-روسس-ي-ة م-ب-اشس-رة ب-اإلشس-رإف ع-ل-ى
نظام ‡نهج لتعاطي رياضسييها إŸنشسطات.

يتطلع ليسش Îسشيتي لتحقيق النتصشار أامام
ال-ع-مÓ-ق السش-ب-ا Êب-رشش-لونة ،خÓل مواجهته
وديا ،اليوم ‘ ،كأاسس البطال الودية Ãدينة
سش-ت-وك-ه-و ⁄ح-يث ت-ت-ج-ه الن-ظ-ار ا ¤ال-دو‹
ا÷زائ- -ري ري- -اضس ﬁرز ،اŸط- -الب ب- -ت- -ق- -دË
مسش- -ت- -وى أافضش- -ل م- -ن ال- -ذي ظ- -ه -ر ب -ه ،خ Ó-ل
مواجهة باريسس سشان جÒمان.

عمار حميسسي

ظهر ﬁرز مشستت إلذهن وفاقدإ للÎكيز ،خÓل
مبارإة باريسس سسان جÒمان إلخÒة ،وهو ما فتح
إلباب أإمام إلتأاويÓت بخصسوصس مسستقبله بعدما
ك Ìإ◊ديث عن إإمكانية إنتقاله لفريق أإرسسنال .
كما إرتبط إسسم ﬁرز بفريق برشسلونة ‘ أإك Ìمن
مناسسبة وسستكون موإجهة إليوم فرصسة له للتأاكيد
على علو كعبه وهو يوإجه ‚وما كبارإ على غرإر
ميسسي و سسوإريز ،إإضسافة إ ¤إنييسستا.
قرر مدرب برشسلونة لويسس إإنريكي إسستدعاء كل
من سسرجيو بوسسكيتسس وخافي ÒماسسكÒإنو لقائمة
إلفريق إلتي سستوإجه إليوم ليسس Îسسيتي إإل‚ليزي
ودي- -ا ‘ سس- -ت- -وك- -ه- -و ⁄وج- -اء ق -رإر إŸدرب رغ -م
إنضسمام بوسسكيتسس وماسسكÒإنو Ÿرإن إلفريق قبل
ي - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وم Úف - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ط.
إŸبارإة أإمام ليسس Îسستكون إلودية إلثانية للنادي
إلكتالو ،Êبعد فوزه إلسسبت إŸاضسي ،على سسيلتك
غÓسسغو  ‘ 1-3دبلن.
ضسمن إلقائمة إلتي سسيوإجه بها برشسلونة ليسسÎ
سسيتي بطل إلدوري إإل‚ليزي ك Óمن ماسسيب،
ب- -وسس- -ك- -ي- -تسس ،ت- -ورإن ،ل- -ويسس سس -وإري -ز ،م -يسس -ي،
م- -اسس- -كÒإن- -و ،م -ن Òإ◊دإدي ،سسÒج -ي روب -رت -و،
أإل-ي-كسس ف-ي-دإل ،م-ات-ي-و ،دي-ن-يسس سس-وإري-ز ،سس-ام،È

خ-وسس-ي-ه سس-وإري-ز ،م-ارل-ون ،م-ارت-ي-ن-ي-ز ،ك-ارب-ون-يل،
أإلينيا ،نيلي ،أإلفارو ،كامارإ وموخيكا.
م -ن ج-ه-ت-ه ،إسس-ت-ع-د ري-ال م-دري-د إإلسس-ب-ا Êج-ي-دإ
Ÿب -ارإت -ه إل -ت -حضسÒي -ة إألخÒة ل -ل-م-وسس-م إ÷دي-د
( )2017 -2016أإمام بايرن ميونيخ إألŸا Êوذلك
ع -قب وصس -ول -ه إإ ¤م-دي-ن-ة ن-ي-وي-ورك إألم-ري-ك-ي-ة .
وخ -اضس إلسس -دإسس -ي سسÒخ -ي-و رإم-وسس وإل-ف-رنسس-ي
كر ËبنزÁة وإلكروإتي لوكا مودريتشس وإإيسسكو
أإلركون وإلكولومبي خاميسس رودريغيز وماركوسس
ي-ورن-ت-ي ت-دري-ب-ات ت-ق-وي-ة ل-ل-عضسÓ-ت دإخ-ل صسالة
إأللعاب إلرياضسية ‘ مقر بعثة إلفريق بأاحد فنادق
نيويورك .
أإكد إŸدير إلفني للريال إلفرنسسي زين إلدين
زيدإن أإن مشساركة رإموسس ومودريتشس وخاميسس ‘
م -ب -ارإة ،إل -ي-وم ،أإم-ام إل-ب-اي-رن ت-ع-ت Èأإم-رإ ““ه-ام-ا““
بالنسسبة له.
 ⁄يشسارك بنزÁة أإمام إلبلوز أإيضسا بعدما شسعر
بآالم ‘ عضسلة إلفخذ إليمنى ‘ إلوقت إلذي أإقر
فيه زيدإن بشسعوره بالقلق حول حالة موإطنه حيث
أإنه يرغب ‘ منحه بعضس إلدقائق خÓل هذه
إŸب-اري-ات ل-ك-ي ي-ك-ون مسس-ت-ع-دإ ‘ ل-ق-اء إإشس-ب-ي-ل-ية
إŸت- -ج- -دد –ت ق- -ي- -ادة إألرج- -ن- -ت -ي -ن -ي خ -ورخ -ي
سسامباو‹.
ووإصسل بنزÁة تدريباته إلتأاهيلية ‘ إإطار مرحلة
إل -ت -ع -ا‘ وي -أام -ل إ÷م-ي-ع دإخ-ل إل-ف-ري-ق أإن ي-ك-ون
جاهًزإ أإمام إلفريق إلبافاري إلذي يدربه إŸدرب
إألسسبق ““للمÒينغي““ كارلو أإنشسيلوتي إلذي يسسعى
لسستغÓل موإجهة فريقه إلسسابق ريال مدريد إ¤
م -ع-رف-ة إل-ق-درإت إ◊ق-ي-ق-ي-ة لÓ-ع-ب-ي-ه أإم-ام ب-ط-ل
أإوروبا كما سستكون إلفرصسة موإتية ÷ميع إلÓعبÚ
من أإجل إإثبات قدرإتهم إلفنية وإلتقنية.

صشحيفة ““ لريبوبليكا““

بـ ـ ـودبوز ﬁـ ـ ـل اهتمـ ـ ـام ’زيـ ـ ـو روم ـ ـا ا’يط ـ ـا‹

ليطا‹
حّولت إادارة نادي لزيو روما ا إ
أانظارها إا ¤الÓعب الدو‹ ا÷زائري
رياضس بودبوز ،على أامل ضشّمه خÓل فÎة
النتقالت الصشيفية.
كانت إإدإرة لزيو ترغب ‘ إإلسستفادة من خدمات
صسانع إأللعاب وإلدو‹ إلفرنسسي فلوريان توفان
( 23سسنة) ،ولكن هذإ إألخ Òقّرر إلعودة إإ ¤فريقه
إلسسابق أإوŸبيك مرسسيليا ،بعد Œربة قصسÒة له
ُمعارإ إإ ¤نادي نيوكاسسل إإل‚ليزي.
تسستعد إإدإرة لزيو لتقد Ëعرضس إإ ¤نظÒتها من
مونبلييه إلفرنسسي ،من أإجل ضسم متوسسط إŸيدإن
إلهجومي بودبوز ،بعد فشسل جهود جلب توفان.
حسس -ب-م-ا أإك-دت-ه ،أإمسس ،صس-ح-ي-ف-ة ““ل ري-ب-وب-ل-ي-ك-ان““
إإليطالية.
ك -ان ُم -سسّ-ي-رو إل-ن-ادي إإلي-ط-ا‹ ق-د شس-رع-وإ ،شس-ه-ر
مارسس إŸاضسي ‘ ،جمع إŸعلومات إلكافية عن
إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري بودبوز.
يرتبط رياضس بودبوز ( 26سسنة) مع نادي مونبلييه
إلفرنسسي بعقد تنقضسي مدته ‘ إلـ  30من جوإن
 ،2019بعد أإن إلتحق بالفريق صسيف  2015قادما

من نادي باسستيا إلفرنسسي.
Óشسارة“ ،وقع لزيو روما ثامنا ‘ جدول ترتيب
ل إ
بطولة إإيطاليا ،موسسم – ،2016-2015ت قيادة
إŸدرب إÙل -ي إلشس-اب سس-ي-م-و Êإإن-زإغ-ي شس-ق-ي-ق
فيليبي.

بحسشب ›لة ““فرانسس فوتبول““

تولوز الفرنسسي يريد التعاقد مع النجم ا÷زائري سسوداÊ
تدرسس إادارة نادي تولوز الفرنسشي ملف
لسشتفادة من خدمات الÓعب الدو‹
ا إ
ا÷زائري العربي هÓل سشودا Êهذه
الصشائفة.
وُتريد إإدإرة إلرئيسس أإوليفييه سسادرإن جلب سسودإÊ
لسسّد ثغرة إŸهاجم إلفرنسسي ذي إألصسول إلتونسسية
وسسام بن إإيدير ( 25سسنة) ،إلذي إنتقل ،إلسسبت
إŸاضس -ي ،إإ ¤ف -ري -ق إإشس -ب -ي -ل -ي -ة إإلسس -ب -اŸ Êدة 5
موإسسم ،بعد أإن إرتدى زي تولوز Ÿدة  6أإعوإم .
قالت ›لة ““فرإنسس فوتبال““ ‘ أإحدث تقرير لها
بهذإ إلشسأان أإن إإدإرة تولوز Ãعية إŸدرب باسسكال
دوبرإز ُمعجبان بكفاءة مهاجم ““إÿضسر““ ،ويأامÓن
‘ إلتوصّسل إإ ¤إتفاق يقضسي بِضسّمه هذه إلصسائفة.
يرتبط سسودإ 28( Êسسنة) مع نادي دينامو زغرب
إلكروإتي بعقد تنقضسي مدته ‘ إلـ  30من جوإن
 ،2017بعد أإن إلتحق به صسيف  2013قادما من
نادي فيتوريا غيماريشس إلÈتغا‹.
جل سسودإ Êلفريقه دينامو زغرب ‘ إŸوسسم
سس ّ
إ÷ديد  ، 2017-2016هدف ،Úضسمن إإطار بطولة
كروإتيا ورإبطة أإبطال أإوروبا ،ولعب مبارإة رسسمية

أإمام إŸضسيف دينامو تبيليسسي إ÷ورجي ،مسساء
أإمسس إل- -ثÓ- -ث- -اء ،ب- -رسس- -م إإي -اب إل -دور إل -ث -ا Êم -ن
تصس -ف -ي -ات مسس-اب-ق-ة رإب-ط-ة أإب-ط-ال أإوروب-ا  .بشس-أان
فريق تولوز ،فقد إحتل ‘ بطولة فرنسسا للموسسم
إŸاضسي إŸركز إلـ  ،17وأإفلت من إلسسقوط إإ¤
إلقسسم إلثا. Ê

فالك فال اÒÿ
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ا◊مل

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت ..وعلى
أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ باأ’لف هذى
ألبوقالة نويت ..نطلب ربي ألفتاح يعطيني نحل
ألبيبان ونششوف ألهناء ونرتاح .وحكمتكم :ألعلم نور وأ÷هل
ظÓم.
وحكمتكم :ألعلم نور وأ÷هل وألظÓم
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الثور

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت ..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ ألباء
هذى ألبوقالة نويت ..هبط لقاع ألبحر،
فرششت زربية ،خرجت ‹ جنية ،قالت ‹ وأشص بيك يا
بنية؟ قلت لها رأحوأ حبابي وخÓو Êوحدأنية.
وحكمتكم :بئسص ألطعام أ◊رأم

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
أاسستاذ ’ يعرف القراءة!!

ا÷وزاء

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالتاء هذى
ألبوقالة نويت ..لو كان ألسشعود تنغرسص بالعود
نغرسص ميات عود ‘ وطية ،لكن ألسشعود بيدك يا معبود .يا
سشقام ألسشعود سشقم ‹ سشعدى.
وحكمتكمŒ :نب ششؤوم ألهزل ،و نكد أŸزأح.

السسرطان

تخرج جون ““ ““John Corcoranمن أŸدرسشة
ألثانوية ثم درسص ‘ ألكلية ،وبعدها أنخرط ‘ سشلك
ألتعليم ‘ إأحدى أŸدأرسص ألثانوية لتدريسص مادتي
أللغة أإ’‚ليزية وألدرأسشات أ’جتماعية Ÿدة  19عامًا،
وكل ذلك ..دون أأن يعرف كيف يقرأأ.
جون ينتمي لعائلة مكونة من سشتة أأطفال ،ومن فرط
أنششغال وألديه  ⁄يÓحظا ألصشعوبات ألتي توأجهه ‘
ألقرأءة ،و‘ أŸدرسشة ” وضشعه مع ›موعة ألطÓب
ألبلهاء ،وكثÒأ ما نسشي أŸعلمون أأمر صشعوبات ألقرأءة
لديه ،وبعد تخرجه من أŸدرسشة ألثانوية ألتحق باثنتÚ
من ألكليات أŸتوسشطة ،و‘ نهاية أŸطاف ذهب إأ¤
جامعة تكسشاسص ‘ ألباسشو وتخرج منها.
‚ح ‘ أ◊صشول على درجة ألبكالوريوسص ‘ ألÎبية
وإأدأرة أأ’عمال بفضشل ألغشص وما يتمتع به من منح ،و‘
أأول وظيفة له كمعلم ‘ أŸدرسشة ألثانوية كان يطلب
من طÓبه كتابة أأسشمائهم وتهجئتها له كل
يوم .بعد أأ’عوأم ألطويلة من ألتدريسص ،وتليها عششر
سشنوأت كمطور للعقارأت ،قرر أأن ألوقت قد حان لتعلم
أل -ق -رأءة ،وم -ذ ذأك أ◊ Úأأصش-ب-ح أŸت-ح-دث أل-رسش-م-ي
ب -اسش -م ب -رأم -ج ﬁو أأ’م -ي-ة ،وح-ت-ى أأن-ه ب-دأأ م-ؤوسشسش-ت-ه
أÿاصشة أŸكرسشة للقرأءة ،كما وأأنه أأصشبح مؤولفًا.
بقي جون حتى بلوغه سشّن ألثامنة وأأ’ربع Úومسشتوأه
‘ ألقرأءة وألفهم يوأزي مسشتوى ألصشف ألثا ،Êو ⁄يتم
أكتششافه طوأل حياته ألتعليمية وأŸهنية.

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالثاء
هذى ألبوقالة نويت...طلعت للغابة ،صشبت
ألضشرو يابسص ،قتلوأ يا ضشرو ألقمر Áششي و’ حابسص،
قا‹ مفرشص زربية وحذأه طاوسص..
وحكمتكم :ثمرة ألعلوم ألعمل باŸعلوم.

لسسد
ا أ

ومضســــــــــة
^أأنه ‘ أليابان أÿروج من أ◊مام ألعمومي يكون ببصشمة
أأ’صشبع فإاذأ كان نظيفا سشتفتح ألباب أأما إأذأ كان يحتاج أ¤
تنظيف لن تفتح ألباب أ’ أذأ أعدت تنظيفه
^أأنه بحلول عام  2020سشيكون أإ’كتئاب أأحد أأهم مسشببات
ألوفاة وأإ’عاقة ‘ ألعا.⁄

عليك أأن تعلم أأنه إأن كنت ترغب حقًا بفعل
ششيء ما فسشتجد له طريقاً إأن ششاء ألله ،وإأن كنت ’
ترغب بفعله فسشتجد له عذرأ ً.

^ أل ّصش- -وأع- -ق ’ تضش -رُب سش َ-وى ق -م َ-م أ ِ÷ب -ال
ب إأليها إأ’ّ
Ÿنحدرأت ف Óتذه ُ
ألشّشاﬂة ،أأّما أ ُ
أŸياُه ألّرأكدة.

ـ ششيء ‘ جسشمك من ثÓثة أاحرف
األول وال - - -ث - - -ا Êط - - -ائ - - -ر ،األول
والثالث مششروب مششهور ،والثاÊ
والثالث وحدة موازين ،ما ه؟

^ ألكرم أ◊قيقي هو أأن تفعل فعﬁ Óمودأ
لششخصص لن يعرف أأبدأ Ãا فعلته.

للعبــرة
أسشتدعى
أأح -د أÿل-ف-اء شش-ع-رأء مصش-ر،
فصشادفهم ششاعر فق Òبيده
جّرة فارغة ذأهبًا إأ ¤ألبحر
Óها ماء فرأفقهم إأ ¤أأن
ليم أ
وصش- - -ل- - -وأ إأ ¤دأر أÓÿف- - -ة،
ف -ب-ال-غ أÿل-ي-ف-ة ‘ إأك-رأم-ه-م
وأإ’نعام عليهم،
وّلما رأأى ألرجل وأ÷ّرة على
كتفه ونظر إأ ¤ثيابه ألّرثة.
قال :من أأنت؟ وما حاجتك؟
فأانششد ألرجل:
ت أل- - - -ق- - - -وَم شش - - -دوأ
وŸا رأأي ُ
رحالهم
إأ ¤ب- -ح ِ -رك أل s-ط -ام -ي أأت -يُت
ِبجرّتي
فقال أÿليفة :
Óوأ له أ÷ّرة ذهبًا وف ّضشة.
أم أ
ف -حسش -ده ب -عضص أ◊اضش -ري -ن
وق-ال-وأ ل-ل-خ-ل-ي-ف-ة :ه-ذأ ف-قÒ
›نون ’ يعرف قيمة هذأ
أŸال ،وربّما أأتلفه وضشيّعه.
فقال أÿليفة :
هو ماله يفعل به ما يششاء،
فُملئت له جّرته ذهباً ،وخرج

العذراء

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ با◊اء
هذى ألبوقالة نويت ..مديت لقاع ألبÒ
وفرششت زربية ،حرقسشت حرقوسص ذهب
من رأسشى لوذنية ،فرحي يا Áا سشعدى زها..
وأسشتششفاي ‘ ألعدو إأ ¤أسشتششفى ‘.
وحكمتكم :أ◊ازم من كتم سشره

اŸيزان

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال

ققصصسسةة ووااققععييةة

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت
...وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ
با÷يم هذى ألبوقالة نويت...رششيت
عتبة ألباب بالزهر وألطيب ،وسشقيت كل
أأ’حباب بالعسشل وألزبيب ،وكى نسشيت جا Êجوأب كنت
نسشتناه من عند ألبعيد.وحكمتكم :جد بالكث ،Òوأقنع
بالقليل

حلااللسعسداد السسابق:
عة

بأسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ باÿاء
هذى ألبوقالة نويتÁ ..ا Áا ديريلي
تويقة ‘ وسشط أ◊ديقة باشص نششوف زهرى كي Œيبو
ذيك ألوريقة.
وحكمتكم :أÿرسص خ Òمن ألكذب.

العقرب

بأسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالدأل
هذى ...صشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالدأل
هذى ألبوقالة نويت ..ديديو ..ديدو ..أأنا
سشعدي مليح ،قنديلي ضشاوي ،ألبنيان إأ ¤بنيتو قع سشجا،¤
بنيا Êفوق غرفة و‹ يخصشني يكملهو‹ ألعا‹.
وحكمتكم :دل على أ÷ميل بجميل خÓلك.

القوسس

الفـقـ ـ ـ Òوا÷ـ ـ ـرة

ابـتـسسـم

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت ..وعلى
أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالرأء هذى
ألبوقالة نويت ..عسشل يا عسشل ‘ باقة
خضشرأ ،يا ششميمت ألعاششق Úيا قمرأ ،حلف
سشيد أÓŸح ما يرأأسص أأمر غ Òإأذأ جات
غزألته باشص تكمل أ◊ضشرة.
وحكمتكم :رÃا أأرأد أأ’حمق نفعك فضشرك

ا÷دي

أل- -ت -ق -ى أ÷اح -ظ ب -ام -رأأة
قبيحة ‘ أأحد حوأنيت بغدأد
ف- -ق- -ال““ :وإأذأ أل- -وح- -وشص ُح -شش -رت““.
فنظرت إأليه أŸرأأة وقالت ““ :وضشرب
 Óونسشي خلقه؛
لنا مث ً

إأ¤
أل -ب -اب ف -ف ّ-رق أŸال ÷م -ي -ع
ألفقرأء،
وبلغ أÿليفة ذلك ،فاسشتدعاه
وسشأاله على ذلك ،فقال:
يجود علينا أÿيّرون Ãالهم
ونحن Ãال أّÿيرين ‚ود.
ف -أاع -جب أÿل -ي -ف-ة ب-ج-وأب-ه،
 Óج ّ-رُت -ه عشش-ر
وأأم -ر أأن ُت -م  -أ
مّرأت،
وقال :أ◊سشنة بعششر أأمثالها.

ف-أانشش-د أل-ف-ق Òه-ذه أأ’ب-يات
ألشش -ع-ري-ة أل-ت-ي ي-ت-م ت-دأول-ه-ا
ع Èمئات ألسشن:Ú
أل-ن-اسص ل-ل-ن-اسص م-ادأم أل-وف-اء
بهم
وأل- - -عسش - -ر وأل - -يسش - -ر أأوق - -ات
وسشاعات وإأكرم ألناسص مابÚ
ألورى رجل
ت- -قضش- -ى ع- -ل -ى ي -ده ل -ل -ن -اسص
حاجات
’ت -ق-ط-ع-ن ي-د أŸع-روف ع-ن

أأحد
مادمت تقدر وأأ’يام تارأت
وأذكر فضشيلة صشنع ألله إأذأ
جعلت
إأل - -يك ’ لك ع - -ن - -د أل - -ن- -اسص
حاجات
ف- - -م- - -ات ق- - -ون وم- - -ا م - -اتت
فضشائلهم
وعاشص قوم وهم ‘ ألناسص
أأموأت

أأبو علقمه وأبن أأخيه قدم
على أأبي علقمه ألنحوي أبن أأخ له،
فقال له :ما فعل أأبوك؟ قال :مات
قال :وما علته؟ قال :ورمت قدميه
قال :قل :قدماه ..قال :فارتفع ألورم
إأ ¤ركبتاه .قال :قل :ركبتيه .فقال:
دعني يا عم ،فما موت أأبي بأاششد
علي من نحوك هذأ …!

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت ..وعلى
أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالزأي هذى
ألبوقالة نويت ...ألدألية د’ت  ..ودل
ألعنقود ،خلي ألقمر ينكششف ،وألسشحاب
يذوب ،وخلي ’’ت ألنسشا تنال أŸرغوب.
وحكمتكم :زين ألنطق ألصشدق.

الدلو

باسشم ألله بديت ..وعلى ألنبي صشليت ..وعلى أأصشحاب
أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالسش Úهذى ألبوقالة نويت ..خرجت
نهار أ÷معة ‘ ،يدى ششمعة ،قالو‹ أأمسشحى ذيك
ألدمعة ،وأنسشاي أÿلعة ،قريب يتلموأ
أحبابك وصشحابك ويفرحوأ معاك
أ÷ماعة.

وحكمتكم تقول  :إأدفع بالتي هي أأحسشن

ا◊وت

باسشم ألله بديت  ..وعلى ألنبي صشليت..
وعلى أأصشحاب أأ’سشماء أأ‹ تبدأأ بالششÚ
هذى ألبوقالة نويتﬁ ..بوبي غاب عليا
حتى دمعو عينيا ،من صشابو معايا ونكملو
أ◊كاية ،حبي ليه عمرو ما كان دعاية ،بحق أŸلح
وألطعام أللي بيناتنا
وحكمتكم تقول ’ :تعشص حياتك إ’رضشاء أآ’خرين ...
وتنسشى نفسشك.

áMGÎ°SG

اأ’ربعاء  ٠٣أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٩شسوال  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
ثا Êمطرب عاصسمة
أاوروبية
أ’غنية
السسوفية

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  372نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة..

٥

٣

ثلثا أامة
هضسبة ـ م ـ
وليمة

شسهر
ميÓدي ـ م ـ

الراية

دردشسة
لسسهم
اأ

يرشسد
علل

للنفي

للجزم
متشسابهان

حديث
عاتب
فعل ماضسي
ناقصس

خوف
قعد

٤

للجر
سسهم ـ م ـ

مادة قاتلة

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

سصليماÊ
الكفالة
طشصقندة
يا العاصصمة

كلمات سصهمية
كلمة سصر
دردشصة ا◊روف
لعبة ا◊روف
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الكلمـــــــات:

الكائنة ،الكابر ،الكابوسس،الكأاسس،الكاذب ،الكامل،
الكاسصر ،الكاسصد ،الكاسصحة ،الكاز ،الكارة ،الكاحل،
الكاسصف ،الكاسصي ،الكاظم ،الكافل ،الكاعب،
الكاتب،الكئيب ،الكاهن،الكانون ،الكبة ،الكاهل،
كايد ،كايل ،ك..È
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الحل متاهة ا أ
لرقام

58 + 48 + 46 + 104 + 16 + 32
338 = 4 4 +
الحل  /تسصل وتثقف

ج /عÈت كوريا
الشسمالية توقيتها
ıالفة”” اليابان””
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أافقيا )١:ب- -وزي- -د ح- -رز ال- -ل -ه ،أام ال -ب -واق -ي،
سسر،ل.ل ،بي ،الرعب ،سسينما ،الهادي رجب،
رد ،’،رب ،يسسلم ،يايÁ ،تحن ،يلد ،اŸر،
ﬁمد الكورد..
عموديا )١ :هب ،يسساير ،دم،سسبيل ،حليب،
زار ،م- - - -ه - - -ن ،م - - -ي - - -ل ،Ë ،ا· ،ي،ي ،دار،
ادرسس ،’،ح- -ل- -يب ،ي- -د‹ ،رب ،ع- -م -ر ،م .م،
زوار ،جل ،ترو ،ا.ا ،بدل،احمر ،القل ،نلد،
ليل ،عمان.
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9

ك

ي

سس

ا

ك

ل

ا

ر

ك

ي

ا

ك

1

`

` 4 `` 3 ` 2

` 5

`` 6

`7

` 8

9

` 10

` 11

` 10

ل

ا

ل

ك

ا

سس

ح

ة

ل

ا

ح

ل

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

` 11

ا

ل

ك

ا

ب

و

سس

ز

ا

ك

ل

ا

٥

٧

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

أا  -الربيع
ب  -الشستاء
خ  -اÿريف
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٦

٨

٩
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الكلمــات السسريــة

اخت Èمعلوماتك..
هناك فصسول من فصسول السسنة ذكرت
‘ القرآان الكر ..Ëمن تكون؟

٢

٣

٤

٩

شساعر
جزائري

كاتب النشسيد
الرسسمي
ا÷زائري

علو
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٨

ارشسد
وجع ـ م ـ

مقابل ـ م ـ

ا’سسم لÓعب دو‹ جزائري اأ’فضسل
’عب من ضسمن اÿمسسة اأ’فارقة ‘
الدورات اأ’وروبية.

وجع

اسستمر

موفد

فنان لبناÊ

سص -ر ب-اŒاه ا أ
لسص-ه-م
مبتدئا با◊رف طاء (ط)
حتى نصصل إا ¤حرف تاء
(ت) ل- - -ت - -ج - -د ال - -ك - -ل - -م - -ة
اŸفقودة.

سسيل

سساخن  -م -

٦

للنفي

بعث

نعم
باأ’جنبية
Ë

665

رفقة

قلعة ـ م ـ

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
صصاحب أاغنية اŸكناسصية..

١٧٠٩٨

مطرب
جزائري

رجاء
للجزم

العدد

رقــــــــــم
اللوم

غزال

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

 ) ١و  ) ٢رئيسس فريق ا–اد ا◊راشس
اأ’سسبق حكم دو‹ لكرة القدم
 ‘ ) ٣الدراع ،ثلثا نقل ،وجهة نظر
 ) ٤جواب ،حرف أابجدي ـ م ـ
ثلثا سسÒ
 ) ٥رمز جÈي ،متشسابهان
 ) ٦يقدفÁ ،شسي
 ) ٧أاخفي ،مقابلة
 ) ٨و’ية جزائرية ،غطاء
 ) ٩بسسط ،سسئم
 ) ١٠مهاجم ا–اد ا◊راشس
 ) ١١للجزم ،مدرب سسريع غليزان

عموديا
 ) ١ح- -رف ج- -ر’ ،عب دو‹ ج- -زائ -ري
Îﬁف ‘ أاوروبا
 ) ٢عكسس قريب ،بعث ،للجزم
 ) ٣يسسري ‘ العروق ،جواهر ـ م ـ
 ) ٤ثلثا اعم ،يع ،Èمتشسابهان
 ) ٥دولة عربية ،والد ـ م ـ ثلثا جسسر
 ) ٦رفيق ـ م ـ  ،آالة طرب ـ م ـ  ،بواسسطتي
 ) ٧اسسم اشسارة ،جمع أاسسرة ،ثلثا دموع
 ) ٨ثلثا نشسد ،قارة صسفراء ،وضسوح
 ) ٩وجهة نظر ،جرة متفرقة ،اسسم اشسارة.
 ) ١٠موفد ،اعم ـ م ـ
 ) ١١شسهر ميÓدي ،انصساف

إلفجر04.14...............:
موإقيت إلظهر12.53...............:
إلصسÓة إلعصسر16.42...............:
إلمغرب1٩.54..............:
إلعشسـاء21.27................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  03أإوت  :1٩58إف-ت-ت-حت إ÷معية
إلعاŸية للشسباب أإشسغالها ‘ (نيودلهي)
ب- -ال- -ه- -ن- -د ،وإصس- -درت لئ- -ح -ة ت -ط -الب
باسستقÓل إ÷زإئر.

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة

إلأربعاء  2٩شسوإل  1437هـ إŸوإفق لـ  03أإوت 2016م

1٧0٩٨ Oó©dG

‘ إطـــــــار حمايـــــــة إ◊ـــــــدود وﬁاربـــــــة إ÷رÁـــــة

إ÷يشض يوقف  4مهرب ÚوŒ 3ار ﬂدرإت با÷نوب

 27°وهرإن

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

 30°وهرإن

إلثمن  10دج

30°
32°

france prix 1

جثمان إلرإحل يصسل إ ¤مطار هوإري بومدين إليوم

وفـ ـ ـاة زغـ ـ ـÓمي عمـ ـ ـار عقي ـ ـد بجيشض إلتحريـ ـر إلوطني
«إلشسعب» :تو‘ زغÓمي عمار عقيد ‘ جيشس إلتحرير إلوطني ،ليلة 30
جويلية Ã ،2016سستشسفى غيسستاف روسسي ‘ باريسس ،حسسب ما أإعلنته
عائلة إلفقيد.
وأإضسافت إلعائلة أإن جثمان إلرإحل وهو من موإليد  25مارسس  1٩34يصسل
إ ¤مطار إ÷زإئر هوإري بومدين إليوم ،ويوإرى إلÌى ÃقÈة إلعالية
بالعاصسمة.
«إنا لله وإنا إليه رإحعون».

‘ عملية نوعية Ÿصسالح إلدرك

إلقاء إلقبضض على Îﬂق قاعدة إŸعطيات لوزإرة إلÈيد
لبحاث با÷زإئر من إلقبضس على إŸتورط ‘ إخÎإق قاعدة
“كنت فصسيلة إ أ
لعÓم وإلتصسال ،بعد أإن
إŸعطيات إÿاصسة بوزإرة إلÈيد وتكنولوجيات إ إ
ء على إلشسكوى إŸقدمة ضسد ›هول من طرف إŸمثل إلقانوÊ
باشسرت –رياتها بنا ً
للوزإرة من أإجل إخÎإق موقع بالوزإرة عن طريق إلغشس وإلتمويه بطريقة
للكÎوÊ
إحÎإفية ،كما كشسفت إلتحقيقات أإن إŸتورط (ت،إ) ،إخÎإق إŸوقع إ إ
ل‹ .جاء هذإ ‘
لعÓم إ آ
÷امعة هوإري بومدين ومركز إلبحث وإلدرإسسات ‘ إ إ
بيان تلقت «إلشسعب» نسسخة منه.

إلشسعب ‘ /إأط- -ار ح -م -اي -ة
أ◊دود وﬁارب - - - - - - - - - - -ة أ÷رÁة
أŸنظمة ،أوقفت مفارز للجيشس
أل -وط -ن -ي ألشض -ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن ب-رج
باجي ﬂتار وع Úڤزأم/ن.ع،6.
يوم أول أوت  ،2016أربعة ()04
م -ه -رب Úوح -ج -زت ( )0٧أج -ه -زة
كشضف عن أŸعادن و( )03مطارق
ضض-غ-ط و( )03م-ول-دأت ك-ه-رب-ائية
و( )650غ- -رأم م- -ن أل- -دي- -ن -ام -يت

وُم-ع-دأت ت-ف-ج Òو( )04درأج -ات
نارية.

 ..وتوقيف مهاجرين
غ ÒشسرعيÚ
‘ ع -م -ل -ي -ة مشضÎك -ة ب Úم-ف-رزة
للجيشس ألوطني ألشضعبي وعناصضر
أل-درك أل-وط-ن-ي ب-وهرأن/ن.ع،2.
” ت- -وق- -ي- -ف ثÓ- -ث -ة (- - Œ )03ار

ﬂدرأت وح- -ج- -ز( )03ق- -ن- -اطÒ
و( )30ك- -ي- -ل- -وغ- -رأم م -ن أل -ك -ي -ف
أŸعالج كانت ﬂبأاة بإاحكام ‘
سض -ي -ارة سض -ي -اح -ي -ة ،ف -ي-م-ا ضض-ب-ط
عناصضر حرسس ألشضوأطئ Ÿرسضى
بن مهيدي بولية تلمسضان كمية
أخرى ُتقدر بـ( )41كيلوغرأم ،كما
أحبطت وحدأت حرسس أ◊دود
وأل-درك أل-وط-ن-ي ل-ولي-ة ت-لمسضان
عدة ﬁاولت تهريب ألزيد من

( )5600ل Îمن ألوقود باإلضضافة
إأ )500( ¤وحدة من ألتبغ.
ك -م -ا أعÎضضت م -ف -رزة ل -ل -ج-يشس
أل-وط-ن-ي ألشض-عبي بالوأدي/ن.ع4.
م-ه-رب )02( Úع -ل -ى م Ïشض-اح-ن-ة
ﬁم- -ل -ة بـ( )11304وح - - -دة م- - -ن
ﬂتلف أŸشضروبات ،فيما أوقفت
مفرزة أخرى بإاليزي أربعة ()04
م- -ه- -اج- -ري- -ن غ Òشض -رع -ي Úم -ن
جنسضيات ﬂتلفة.

حمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلت ـ ـ ـ ـ ـÈع بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ‘ أإوسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط إلشصرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إلشسعب /إأعطيت إأمسسÃ ،قر إŸديرية إلعامة لÓأمن إلوطني بباب إلوإدي با÷زإئر إلعاصسمة ،إإشسارة إنطÓق
حملة إلتÈع بالدم ‘ إأوسساط إلشسرطة على إŸسستوى إلوطني .وهي حملة تنظم –ت رعاية إللوإء عبد إلغني
هامل إŸدير إلعام لÓأمن إلوطني.
Óمن أن وباألخصس أŸرضضى وأ÷رحى.
ذكرت أŸديرية ألعامة ل أ
أŸب -ادرة أإلنسض -ان -ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م وق - -الت أŸدي - -ري - -ة أن أ◊م - -ل- -ة
بالتنسضيق مع أل–ادية أ÷زأئرية Œسض-د أصض-دق م-ظ-اه-ر أل-ت-ك-اف-ل
ل - -ل - -م - -تÈع Úب - -ال - -دم ،ت - -ه - -دف ألجتماعي وهي تندرج أنطÓقا
Óمن
ب- -األسض- -اسس ل -ت -ف -ع -ي -ل دور أف -رأد من حرصس ألقيادة ألعليا ل أ
ألشض -رط -ة ‘ أÛت -م -ع وت -ع -زي -ز أل- -وط- -ن- -ي ع -ل -ى ت -ق -د Ëأل -دع -م
تضض -ام -ن -ه -م م -ع م-ن ه-م ب-ح-اج-ة أإلنسض- - -ا Êل- - -ه- - -ذأ أل- - -ن- - -وع م- - -ن
م - -اسض - -ة ل - -ه- -ذه أŸادة أ◊ي- -وي- -ة أŸبادرأت ألتي تسضاهم ‘ إأنقاذ
أŸطلوبة على مدأر ألسضنة على ح- -ي -اة أŸرضض -ى وأŸصض -اب Úإأث -ر
مسضتوى أŸؤوسضسضات أإلسضتشضفائية حوأدث أŸرور ،بشضكل خاصس.
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إإيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـون مهتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بصصف ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إ÷زإ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري رشص ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزإل
ع- -اد ن- -ادي إي- -ف- -رت- -ون (إل- -دوري
ل‚ليزي إŸمتاز لكرة إلقدم) من جديد ‘
إ إ
ﬁاولته إلسستفادة من خدمات إ÷ناح إلدو‹ لنادي
لو )¤إ÷زإئري رشسيد
أإوŸبيك ليون (إلرإبطة إلفرنسسية إ أ
غزإل ،إلذي فشسلت مفاوضسات “ديد عقده مع ليون ،حسسب ما
أإوضسحه أإمسس إلثÓثاء ،موقع «مركاتو .»365
لي-ام إل-ق-ل-ي-ل-ة إل-ق-ادم-ة
وت -ن -وي إدإرة إي -ف -رت -ون Œدي -د إتصس-الت-ه-ا ‘ إ أ
وتقد Ëعرضس لنظÒتها نادي ليون من أإجل جلب غزإل ( 24سسنة) وإلذي
ينتهي عقده عام .2017
ويعود إهتمام إيفرتون بغزإل إ ¤عدة أإسسابيع قبل أإن تقرر من جديد إعادة
بعث مفاوضستها للحصسول على خدماته بأاي ثمن.
لخ Òإنزإله للنادي
وأإمام رفضس غزإل “ديد عقده مع ليون ،قررت إدإرة هذإ إ أ
لحد إŸاضسي
إلرديف ،كما  ⁄يتم إسستدعاؤوه للمبارإة إلودية إلتي جمعته يوم إ أ
بنادي بنفيكا إلÈتغا‹ (فوز.)2-3 :
و ⁄تثمر إŸفاوضسات إلتي إنطلقت منذ عدة أإشسهر ب Úليون وغزإل من أإجل
“ديد عقده.
وأإكد رئيسس أإوŸبيك ليون ‘ مناسسبات عديدة بأانه  ⁄يتلق أإي عرضس
لوŸبيك ليون يوجد ‘
بخصسوصس غزإل ،مضسيفا بأان «إلعرضس إ÷ديد أ
مسستوى إŸكانة إ◊الية لÓعب».
وكان غزإل إكتشساف إŸوسسم إŸاضسي ،قد تأالق بشسكل لفت
لي -اب ل -ل -م -وسس-م إŸاضس-ي ب-تسس-ج-ي-ل-ه 8
خ Ó-ل م -رح -ل -ة إ إ
أإهدإف وتوزيعه “ 7ريرإت حاسسمة.
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أفادت ألتحقيقات حسضب
م -ا أوضض -ح -ه ب -ي -ان خ -ل-ي-ة
ألإيصض- - -ال وأل- - -عÓ- - -ق- - -ات
أل- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -م- -ج- -م- -وع -ة
ألإقليمية للدرك ألوطني،
أن -ه وب -ع -د أإخ -ط -ار وك -ي-ل
أ÷م -ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
سض -ي -دي أﬁم -د أıتصس
أإق -ل -ي -م -ي -ا ،شض -رع ﬁق-ق-و
فصض- - -ي- - -ل - -ة ألأب - -ح - -اث ‘
–ري - - - -ات - - - -ه - - - -م ،وه- - - -ذأ
ب- -ال- -ت- -نسض- -ي- -ق م- -ع م- -رك -ز
أل- - -وق - -اي - -ة م - -ن ج - -رأئ - -م
ألإعÓ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م ألآ¤
وأŸع-ل-وم-اتية ومكافحتها
للدرك ألوطني ببئر مرأد
رأيسس وك - - - -ذأ أŸع- - - -ه- - - -د
أل-وط-ن-ي لÓ-أدل-ة أ÷ن-ائ-ي-ة
وع- -ل- -م ألإج- -رأم ل- -ل- -درك
ألوطني ببوشضاوي.
وع-ل-ى أث-ر أل-ت-ح-ق-ي-قات
أŸعمقة مع ألعتماد على
أل -وسض -ائ -ل أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ة
وأل -ت -ق -ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة” ،

ألتعرف على أŸشضتبه فيه
و–دي -د ه -وي -ت -ه وي-ت-ع-ل-ق
ألأم- -ر ب- -اŸسض- -م- -ى (ت ،أ)
ألبالغ من ألعمر  2٨سضنة
حائز على شضهادة ماسضÎ
 ‘ 2ألإع Ó- - - - - -م أألآ‹،
وأل- -ذي أسض- -ت -غ -ل م -ع -رف -ة
م- -وؤهÓ- -ت- -ه أل- -ع -ل -م -ي -ة ‘
ت -ط -وي-ر فÒوسس وأإدخ-ال-ه
ب -ط -ري -ق أل -غشس ‘ ن -ظ-ام
أŸعا÷ة ألآلية للمعطيات
أÿاصضة بوزأرة ألÈيد و
ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات ألإع Ó-م

إختفاء نهال

وألتصضال.
وبعد أسضتكمال أإجرأءأت
أل - -ت - -ح - -ق- -ي- -ق ” ت- -ق- -دË
أŸتورط ‘ هذه ألقضضية
أم- -ام وك- -ي -ل أ÷م -ه -وري -ة
ل- - -دى ﬁك - -م - -ة سض - -ي - -دي
أﬁمد ،ألذي أحال ملف
أل- - -قضض- - -ي- - -ة أإ ¤ق - -اضض - -ي
أل - -ت - -ح- -ق- -ي- -ق ب- -ال- -غ- -رف- -ة
أÿامسضة ،حيث أودع هذأ
ألأخ ÒأŸشض - -ت - -ب - -ه ف - -ي - -ه
أ◊بسس ب - - - - - -اŸوؤسضسض- - - - - -ة
ألعقابية.

مؤوشصرإت إلتحاليل  ⁄تؤوكد عÓقتها بالطفلة إıتفية

تخضسع موؤشسرإت ”
إلعثور عليها بقرية إآث
علي (بلدية إأيت
تودرت  50كلم تيزي
وزو) ‘ ،إطار قضسية
إختفاء إلطفلة نهال
سسي ﬁند ذإت  4سسنوإت
إ– ¤اليل ،للتاأكد ما
إذإ كانت لها عÓقة
بالطفلة إأم ل ،حسسبما
إأفادت به إأمسس مصسالح
إلدرك إلوطني لوإأج.

و أوضض - -ح رئ - -يسس خ - -ل - -ي - -ة
ألإتصضال بالقيادة ألوطنية
ل -ل -درك أل -وط -ن-ي أل-ع-ق-ي-د
ﬁم -د ت -رغ -ي -ن -ي أن ه-ذه
أŸوؤشض- -رأت أŸت -م -ث -ل -ة ‘
ج -م -ج -م -ة وشض -ع-ر ت-خضض-ع
للتحاليل ألعلمية غ Òأنه
« ⁄ي -ت -م أل-ت-اأك-د أ ¤غ-اي-ة
ألآن ما ذأ كانت لها عÓقة
م -ع أل-ط-ف-ل-ة أıت-ف-ي-ة أم
ل».
و أضض - -اف ذأت أŸسض- -وؤول،
أن ألأشضياء ألتي ” ألعثور
ع- -ل- -ي -ه -ا ‘ أط -ار ح -م -ل -ة
ألبحث ألتي باشضرتها هذه

أل -ه -ئ -ي -ة ألأم-ن-ي-ة م-ن-ذ 21
ج -وي -ل -ي-ة أŸنصض-رم ت-اري-خ
أخ-ت-ف-اء أل-ط-ف-ل-ة ن-ه-ال «ل
ت -زأل ت -خضض -ع ل -ل -ت -ح-ال-ي-ل
أل- -ع -ل -م -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
أŸع -ه -د أل -وط -ن -ي ل Ó-أدل-ة
أ÷ن -ائ -ي -ة وع -ل -م ألإج-رأم
ببوشضاوي».
و أضض -اف ذأت أŸت -ح -دث،
أن أŸوؤشضرأت ألتي تخضضع
ل- -ل- -ت- -ح- -ال- -ي- -ل ت -ت -م -ث -ل ‘
ج-م-ج-م-ة ل-ط-ف-ل ي-ب-ل-غ من
أل -ع -م -ر ح-وأ‹  6سضنوأت
وعظام وشضعر ،مشضÒأ أإ¤
أن فÎة أإج- - - - - -رأء ه- - - - - -ذه
أل - -ت- -ح- -ال- -ي- -ل أل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
سض -تسض -ت -غ -رق « أرب -ع -ة أي-ام
ع -ل -ى ألأق -ل ن -ظ -رأ ل -ع -دم
ت- -وأج- -د دم -اء ع -ل -ى ه -ذه
ألأدلة».
وتطلبت عملية ألبحث عن
ألطفلة نهال ألتي باشضرتها
مصض -ال -ح أل -درك أل -وط -ن-ي
Œن- - - -ي- - - -د أك Ìم- - - -ن 400
ع -نصض -ر ي -ن-ت-م-ون أإ ¤ه-ذأ
أ÷ه- - -از ألأم - -ن - -ي ،ح - -يث
يسض- -ه- -رون ع -ل -ى “شض -ي -ط

أŸن -ط -ق -ة ‘ ظ -ل أرت-ف-اع
درج- -ات أ◊رأرة م -ن -ذ 13
يوما.
و أضضاف ذأت أŸصضدر ،أن
ف -ري-ق-ا م-ك-ون-ا م-ن أفضض-ل
ضضباط وأإطارأت وﬁققي
أل -درك أل -وط-ن-ي ق-دم أول
أمسس ألث - - -ن Úأإ ¤ولي - - -ة
تيزي وزو للعمل ‘ أإطار
قضض -ي -ة أخ -ت -ف -اء أل -ط -ف-ل-ة
ن - -ه - -ال ،ق - -ب - -ل أن ي- -غ- -ادر
أŸنطقة ‘ حدود ألسضاعة
ألتاسضعة لي.Ó

