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يقوم وزير التهيئة العمرانية والسسياحة
والصسناعة التقليدية عبد الوهاب نوري،
غ -دا ،ب -زي -ارة ع -م-ل إا ¤و’ي-ة مسس-ت-غ-ا،Â
يتفقد خÓلها مشساريع القطاع ‘ اŸنطقة.
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تقابو ‘ زيارة عمل وتفقد إا ¤ع Úتيموشضنت

ا÷زائر –تضضن اللقاء
الكشضفي اŸغاربي

تقوم الوزيرة اŸنتدبة اŸكلفة بالصسناعة التقليدية عائشسة تقابو ،رفقة
وفد من إاطارات الوزارة ،بزيارة عمل لو’ية ع Úتيموشسنت قصسد تفقد
بعضس مشساريع القطاع ‘ الو’ية.

إاسضÎاتيجية التعاون ب Úا÷زائر ومنظمة الصضحة العاŸية

ت-ن-ظ-م وزارة الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-اتÃ ،ع-ي-ة م-ك-تب اŸن-ظ-م-ة العاŸية للصسحة ،يوما
إاعÓ-م-ي-ا ح-ول اسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر واŸنظمة ،2020 - 2016 -وذلك ي - -وم اÿم- -يسس 1
سسبتم ،2016 Èعلى السساعة  09:00صسباحا ،بفندق الواحة ،بحسس Úداي.

جامعة صضيفية Ÿنظمة حماية وإارشضاد اŸسضتهلك

ت- -ن- -ظ- -م ال- -ق- -ي- -ادة ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -كشس- -اف -ة
’سس Ó-م -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ال-ل-ق-اء ال-كشس-ف-ي
ا إ
اŸغ -ارب -ي ل-ل-ج-وال-ة م-ن ال-ي-وم إا ¤غ-اي-ة 3
سس -ب-ت-م ،Èب-حضس-ور  200مشس -ارك م -ن ﬂت -ل -ف و’ي -ات ال-وط-ن،
’ضسافة إا ¤اŸشساركة اŸغاربية لكل من دولة تونسس ،اŸغرب،
با إ
موريتانيا وليبيا ،حيث سسيتناول اللقاء الشسبابي ‘ الورشسات التي
سس-ت-ق-ام ،م-واضس-ي-ع م-ت-ع-ل-ق-ة أاسس-اسس-ا Ãسس-اه-م-ة الشس-ب-اب ‘ التطوع
واŸواطنة ومبادرتهم ‘ اŸشساريع.

تكر ËاÛاهد عبد الغني عقبي

تشس-رف ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د وج-ري-دة اÛاه-د ،بالتنسسيق مع
جريدة ا÷مهورية ،على تكر ËاÛاهد عبد الغني عقبي عضسو
’م -ة ،ال -ي -وم ،ب -حضس -ور شس -خصس -ي -ات وط -ن -ي-ة و›اه-دي-ن
›لسس ا أ
وح -رك-ة اÛت-م-ع اŸد ،Êوه-ذا ع-ل-ى السس-اع-ة  10:30صس-باحا Ãقر
جريدة ا÷مهورية بوهران.

تنظم اŸنظمة ا÷زائرية ◊ماية وإارشساد اŸسستهلك ،جامعتها
الصس-ي-ف-ي-ة ،من  30أاوت إا 1 ¤سس-ب-ت-مÃ ،Èشس-اركة  15جمعية
ﬁل-ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك ،ح-يث ي-ك-ون ا’ف-ت-ت-اح ال-ي-وم ،ع-لى
السس-اع-ة  ،16:00ب -ق-اع-ة اÙاضس-رات ل-ق-ري-ة ال-ف-ن-ان Úب-زرال-دة
(حي بÓطو).

«ترقية السضلوكيات لدى الشضباب» ﬁور لقاء وطني

افتتاح أاول روضضة أاطفال لقطاع الصضحة بتندوف

سسيتم تنظيم لقاء وطني حول «ترقية السسلوكيات لدى الشسباب»
ب-وه-ران ،ال-ي-وم وغ-دا ،م-ن ق-ب-ل ا÷م-ع-ي-ة اÙل-ي-ة «صس-ح-ة سس-ي-دي
’· اŸتحدة للسسكان .ويهدف
الهواري» بالشسراكة مع صسندوق ا أ
ه-ذا ال-ل-ق-اء خ-اصس-ة ،إا ¤وضس-ع شس-ب-ك-ة وط-ن-ي-ة لÎق-ية السسلوكيات
لدى الشسباب.
يشس -ارك ‘ ه -ذا اŸوع -د‡« ،ث -ل -و عشس -ري -ن ج -م -ع -ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف
’نشساء شسبكة وطنية قادرة على اŸبادرة بÈنامج
و’يات الوطن إ
للÎبية الصسحية ومكافحة العنف والتجنيد من اأجل سسلوكيات
إايجابية» .كما سسيشسارك ‘ هذا اللقاء‡ ،ثلو عدة هيئات شسريكة،
على غرار وزارة التضسامن الوطني والعائلة وقضسايا اŸرأاة.

‘ خ -ط -وة ’قت اسس -ت -حسس -ان ع -م-ال ق-ط-اع الصس-ح-ة وÃب-ادرة م-ن ÷ن-ة اÿدم-ات
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ى اıت-ل-ط «سس-ي ا◊واسس» ،اف-ت-ت-حت ،أامسس ،ب-ت-ن-دوف،
’حبة» ،وهي أاول روضسة أاطفال خاصسة بقطاع الصسحة بالو’ية بقدرة
«روضسة ا أ
’م Úالعام للو’ية،
اسستيعاب تصسل إا 25 ¤طف .Óوقد حضسر حفل ا’فتتاح ا أ
رفقة رئيسس اÛلسس الشسعبي الو’ئي وعدد من إاطارات القطاع ومنتخب.Ú
’حبة» بإامكاناتها اŸتواضسعة Ãبادرة من ÷نة اÿدمات
وجاء افتتاح «روضسة ا أ
ا’جتماعية للمسستشسفى أاياما قليلة قبل الدخول ا’جتماعي.

توزيع أازيد من  690أالف كتاب مدرسضي بورقلة

’ن ،ضس-م-ن
ج-رى ت-وزي-ع  690.460ك -ت -اب م-درسس-ي ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ب-و’ي-ة ورق-ل-ة إا ¤ح-د ا آ
’و ¤من عملية توزيع الكتب اŸدرسسية ،وذلك ‘ إاطار التحضسÒات ا÷ارية اŸتعلقة بانطÓق
اŸرحلة ا أ
السسنة الدراسسية ا÷ديدة  ،201٧-2016بحسسب ما أافاد مدير مركز التوزيع والتوثيق الÎبوي.
ت-ت-م-ث-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ية ‘ توزيع  348.3٧5ك-ت-اب خ-اصس Ãرح-ل-ة ال-ت-ع-ل-يم ا’بتدائي و 220.028كتاب
Ÿرحلة التعليم اŸتوسسط و 1.05٧من الكتب اŸدرسسية اÿاصسة بالطور الثانوي ،مثلما صسرح مدير اŸركز
بن عمراوي عبد الفتاح.

تذبذب ‘ التزود بالغاز الطبيعي باŸعاŸة والرحمانية
تعرف بلديتا اŸعاŸة والرحمانية طيلة اليوم تذبذبا ‘ التزود بالغاز الطبيعي بحسسب بيان مديرية توزيع الكهرباء
والغاز لبولوغ.Ú
يسسجل التذبذب ‘ التزويد بالغاز الطبيعي ‘ كل من أاحياء بلديتي اŸعاŸة والرحمانية ،وذلك ابتداء من السساعة
السسادسسة صسباحا حسسب بيان مديرية بولوغ Úلتوزيع الكهرباء والغاز.
’شسغال ا÷ارية على موقع لنقل الغاز ‘
وأاوضسح البيان أان سسبب ا’نقطاعات التي سسيعرفها السسكان طيلة يوم واحد ا أ
اŸنطقة اÙاذية للبلديت ÚاŸعنيت Úبا’نقطاع.
’شسغال ‘ ذات اليوم يؤوكد البيان أان مديرية توزيع الغاز والكهرباء وضسعت ‘ متناول اŸسستهلك خطا
وإا ¤غاية إا“ام ا أ
دائما لÓسستعÓم –ت رقم .33 - 03
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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أامانة المديرية العامة
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الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنصضي ـ ـ ـب  2.430شض ـ ـ ـ ـاب ‘ مناصضب
عمـ ـ ـ ـ ـل دائمـ ـ ـ ـة بسضعيـ ـ ـ ـدة
” بو’ية سسعيدة تنصسيب  2.432شساب ‘ مناصسب عمل دائمة
’ول من السسنة ا÷ارية ،بحسسب ما علم لدى
خÓل السسداسسي ا أ
رئيسس الوكالة الو’ئية للتشسغيل.
وأاوضس -ح ع -ب -د ال -ك -ر Ëشس -ل -ف ،أان ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ب-ف-روع-ه-ا
ال -ث Ó-ث -ة“ ،ك -نت خ Ó-ل ال-فÎة اŸم-ت-دة م-ن شس-ه-ر ج-ان-ف-ي إا¤
ج -وان م -ن السس-ن-ة ا÷اري-ة ،م-ن ت-نصس-يب  1.809شس-اب Ãناصسب
ع -م -ل دائ -م -ة ب -ال -ق-ط-اع ا’ق-تصس-ادي ت-ل-ب-ي-ة ل-ط-ل-ب-ات ت-وظ-ي-ف
أاودعتها مؤوسسسسات اقتصسادية عمومية وخاصسة لدى الوكا’ت
اÙلية للتشسغيل ،إاضسافة إا ¤توف 495 Òمنصسب ‘ إاطار جهاز
’دماج اŸهني و 128منصسب ضسمن عقود العمل
اŸسساعدة على ا إ
اŸدعمة.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
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(021)73.30.43
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تسشوية اŸششاكل ب““ Úكوجال““ والوزارة نهائيا ،طلعي:

اسستكمال مقطع الطريق السسيار قسسنطينة  -الطارف األسسبوع القادم

دعا وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ،أامسس ،بالبليدة ،اÛتمع اŸدŸ Êرافقة ا÷هد الذي
تبذله الدولة ‘ تنمية البÓد وا◊فاظ على اŸكتسشبات التي –ققت لفائدة اŸواطن.

ق- -ال ال- -وزي -ر““ ،إان -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى اŸواط -ن
م -راف -ق-ة ا÷ه-د ال-ذي ت-ب-ذل-ه ال-دول-ة ‘ ت-ن-م-ي-ة
البÓد وا◊فاظ على اŸكتسسبات التي –ققت
لفائدة اŸواطن““.
وأاوضسح بدوي ،خÓل زيارة العمل والتفقد
التي قام بها إا ¤البليدة ،أان ““اŸواطن ومن خÓل
ان -خ -راط -ه ‘ ا÷م -ع-ي-ات أاصس-ب-ح ال-ي-وم شس-ري-ك-ا
أاسساسسيا ‘ التنمية الوطنية““ وطلب منه أان ل

يقتصسر على اŸطالبة فقط ولكن أان يكون واعيًا
با◊فاظ على هذه اŸكاسسب اÙققة.
«وي - -أات - -ي م - -كسسب ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى األم- -ن
والسستقرار ‘ الدرجة األو -¤يقول بدوي-
لتأاتي ‘ الدرجة الثانية اŸكاسسب التنموية
التي حققتها ا÷زائر بفضسل ›هودات كبÒة
بذلتها منذ سسنوات““.
وأاك -د ““إان -ن -ا ك-دول-ة اإلرادة م-وج-ودة ل-دي-ن-ا

واإلمكانات موجودة أايضسا ونعمل ‘ حركية ل
م -ت -ن-اه-ي-ة ه-دف-ه-ا واح-د وه-و أان ن-ك-ون ع-ن-د
تطلعات وطموحات اŸواطن ا÷زائري الذي
ع -ان -ى ‘ سس -ن -وات ال -تسس-ع-ي-ن-ي-ات““ م-ن ال-ق-رن
اŸاضسي .لكن باŸقابل ،يقول الوزير““ ،يجب
على اŸواطن دعم هذه ا◊ركية ،بالتعاون
والتكتل من خÓل جمعيات و‡ثلي اÛتمع
اŸد Êللحفاظ على هذه اŸكاسسب““.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاك -د وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية عزم الدولة على ﬁاربة
العنف داخل اÓŸعب بكل قوة وإاعادة الهدوء
إاليها للسسماح للمتفرج والعائÓت ا÷زائرية
Ãتابعة اŸقابÓت ‘ ظروف حسسنة.
وأاوضسح““ ،أاننا اتخذنا إاجراءات هامة ‘
حق كل إانسسان يحاول اŸسساسس بالسسكينة ‘
اÙيطات الشسبانية والرياضسية““.
وأال- -ح ع -ل -ى ضس -رورة مسس -اه -م -ة اŸن -اصس -ر
ا÷زائري ‘ ﬁاربة مثل هذه التصسرفات
بطرق منظمة ع÷ Èان األنصسار التي لها،
ك -م -ا ق -ال ،مسس -ؤوول -ي-ة ‘ م-راف-ق-ة السس-ل-ط-ات
العمومية ‘ ﬁاربة هذه الظاهرة.
وأاشسار الوزير ،إا ¤أان ““هذه األفعال ليسست
من شسيم الشسباب ا÷زائري““.

...ويدشسن مرافق ويضسع حجر األسساسس Ÿشساريع
دشش- -ن وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
ن- -ورال- -دي- -ن ب- -دوي ،أامسس ،خÓ- -ل زي -ارة ال -ع -م -ل
وال -ت -ف -ق -د ال-ت-ي ق-ادت-ه إا ¤و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ع-دة
’سش-اسس Ÿشش-اري-ع إا‰ائ-ي-ة
م -ن -ج -زات ووضش-ع ح-ج-ر ا أ
مسشتقبلية.
ف -ف -ي ب -وف -اريك وضس -ع ال -وزي-ر ح-ي-ز اÿدم-ة
ﬁطة للطاقة الكهربائية بطاقة  704ميغاوات
تعمل بالغاز ،تأاتي لتضساف إا ¤اŸنجزات التي
حققتها الشسركة ا÷زائرية إلنتاج الكهرباء من
أاج -ل ت -وف Òه -ذه ال -ط -اق -ة ا◊ي -وي -ة ل -ل-م-واط-ن
واÛتمع ع ÈالÎاب الوطني.
ولدى اسستماعه إا ¤نشساط هذه اŸنشسأاة ،دعا
بدوي إا ¤التفك ،Òمنذ اآلن ‘ ،التوجه نحو
اسس-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة Ÿضس-اع-فة إانتاج
ال -ط -اق -ة ،خصس -وصس -ا وأان ل -ل -ج -زائ -ر اŸؤوه Ó-ت

الطبيعية اŸواتية لذلك.
كما أاشسرف الوزير على تدشس ÚاŸقر ا÷ديد
لبلدية أاولد يعيشس وطاف حول مكاتبه واطلع
على عملية اسستخراج الوثائق اإلدارية بالطرق
اآللية العصسرية .وهنا أالح على ضسرورة تسسهيل
و–سس Úاÿدمات اŸوجهة للمواطن ‘ أاسسرع
وقت وبدون معاناة.
ودشس-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
ببلدية البليدة ،مشسروع الطريق اŸزدوج الذي
ي -رب -ط اŸرك-ز السس-تشس-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي ف-رانسس
فانون بالطريق السسيار شسرق غرب على طول
 3.5كلم وكذا ملعب ““اإلخوة دايدي““ الذي شسهد
أاشسغال تهيئة ،عÓوة على تدشس Úمقر ا◊الة
اŸدنية والتنظيم العام للبلدية.
وك- -انت ال- -زي- -ارة اŸي- -دان -ي -ة ف -رصس -ة ل -وزي -ر

زيتو Êمن تبسشة:

ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ل-وضس-ع ح-ج-ر
األسساسس ببلدية بن خليل إل‚از مذبح جديد
تابع Ûمع بÓط ﬂتصس ‘ –ويل اللحوم
وك - -ذا وضس- -ع- -ه ◊ج- -ر األسس- -اسس إل‚از م- -ركب
رياضسي ببني مراد تابع ألحد اÿواصس .وهنا
أاشساد بدوي بالسستثمار اÿاصس اŸوجه للتكفل
بانشسغالت الشسباب وقال رننا ““نشسجعه ونوفر له
كل التسسهيÓت““.
وكانت للوزير ﬁطات أاخرى ‘ هذه الزيارة،
اط -ل -ع أاث -ن-اءه-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف مشس-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضسرية التي اسستفادت منها بوفاريك ،البليدة
واألربعاء .كما تعرف خÓل جولته على نشساط
اŸؤوسسسس -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ال-ولئ-ي-ة اŸسس-ت-ح-دث-ة
م -ؤوخ -را واŸت -خصسصس -ة ‘ ال -ت -ن -ظ -ي -ف ،اإلن -ارة
العمومية وصسيانة اŸسساحات اÿضسراء.

«اسسÎجاع أارشسيف الثورة التحريرية مبدأا ثابت””

اع -ت Èوزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت-و ،Êأامسس،
ب -ت -بسش -ة ،أان ““اسشÎج -اع أارشش -ي -ف ث -ورة أاول ن -وف -مÈ
 1954من فرنسشا قضشية مبدأا بالنسشبة للجزائري.““Ú
أاوضسح الوزير خÓل لقاء صسحفي ،ضسمن
ال -ي -وم ال -ث -ا Êواألخ Òم -ن زي -ارت -ه ال -ع -م -ل-ي-ة
والتفقدية إا ¤ولية تبسسة ،أان ““اŸفاوضسات
وج- -لسس- -ات ال- -ع- -م -ل م -ع ال -ط -رف ال -ف -رنسس -ي
لسس- -ت- -ع- -ادة األرشس -ي -ف م -ت -واصس -ل -ة““ ،م -ذك -را
بتنصسيب ÷نة مشسÎكة ب Úوزارتي اÿارجية
ا÷زائ -ري -ة واÛاه -دي -ن ل -دراسس -ة م -وضس -وع
األرشسيف مع الطرف الفرنسسي““ ،الذي ليزال

يحوز على جزء هام من هذا األرشسيف الذي
يعت Èذاكرة األمة““.
وب -ع -دم -ا أاشس -ار إا ¤أان ““ال -دول-ة ا÷زائ-ري-ة
اسسÎجعت أارشسيف الثورة التحريرية من 12
دولة عربية ،على غرار تونسس ومصسر وليبيا““،
أاضساف أان اŸفاوضسات مع ا÷انب الفرنسسي
““ج -د م -ع -ق -دة““ ،م -ؤوك-دا ع-ل-ى ضس-رورة أان ي-ت-م
اسسÎج -اع ه -ذا األرشس -ي -ف م -ن ف -رنسس-ا ““ط-ال
األمد أاو قصسر““.
ولدى تطرقه إا ¤معركة جبل ا÷رف (100
كلم جنوب تبسسة) ،إاحدى أاهم اŸعارك التي

 ⁄تسشجل أاية إاصشابات

حافلة نقل ا◊جاج ا÷زائري Úمن اŸدينة اŸنورة تتعرضس ◊ريق

ت - -ع - -رضشت ح- -اف- -ل- -ة ن- -ق- -ل ا◊ج- -اج
ا÷زائري Úمن اŸدينة اŸنورة إا ¤مكة
اŸكرمة ،صشباح أامسس ،إا ¤حريق دون
تسشجيل إاصشابات ،ما عدا تعرضس حاج
واحد إا ¤إاصشابة خفيفة ’ تسشتدعي
ال -ق -ل -ق ،ب -حسشب ب -ي-ان ل-وزارة الشش-ؤوون
اÿارجية.
أابلغت الوزارة ‘ البيان بـ ““تعّرضس حافلة
نقل حجاج جزائري Úمن اŸدينة اŸنورة
إا ¤مكة اŸكرمة ،صسباح اإلثن ،Úإا ¤حريق
بسسبب شسرارة كهربائية““.

وتعلم الوزارة ““بنجاة جميع ركاب ا◊افلة،
وعدم تسسجيل إاصسابات ،سسوى تعّرضس حاج
واحد إا ¤إاصسابة خفيفة ل تسستدعي القلق““.
وق -د ت -ك -ف-لت الشس-رك-ة ال-ن-اق-ل-ة  -يضس-ي-ف
اŸصسدر ذاته  -بتوف Òحافلة أاخرى لنقل
ا◊ج - -اج وإايصس- -ال- -ه- -م إا ¤م- -ك- -ة اŸك- -رم- -ة
ومعا÷ة ا◊اج اŸصساب.
كما تقوم مصسالح القنصسلية العامة بجدة
وب- -ع- -ث -ة ا◊ج ا÷زائ -ري -ةÃ ،ت -اب -ع -ة شس -ؤوون
حجاجنا اŸيام Úبالبقاع اŸقدسسة وتوفÒ
كل وسسائل العناية واŸسساعدة لهم.

خ-اضس-ه-ا ›اه-دو م-ن-ط-ق-ة ت-بسس-ة خÓ-ل ثورة
التحرير بتاريخ  22سسبتم– ،1955 Èت قيادة
الشس - -ه- -ي- -د بشس Òشس- -ي- -ه- -ا ،Êأاك- -د ال- -وزي- -ر أان
الح-ت-ف-الت اıل-دة ل-ه-ذه اŸع-رك-ة سس-ت-كون
““رسسمية““ ابتداءً من هذه السسنة.
‘ ذات السسياق ،أاشسار الوزير إا ¤أانه سسيتم،
ق - -ري - -ب - -ا ،ت - -نصس - -يب ÷ن - -ة مشسÎك - -ة ب Úوزارة
اÛاهدين والسسلطات اÙلية للولية للتعريف
بهذه اŸعركة الشسهÒة التي شسكلت منعرجا هاما
‘ ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ،ل-ي-ت-م الح-ت-ف-ال ب-ه-ا ““وط-ن-ي-ا
ابتداء من السسنة اŸقبلة““ .وباإلضسافة إا ¤ذلك،
أاشسار زيتو Êإا ¤أانه ” جرد وإاحصساء جميع
م- -ع -ارك ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر اÛي -دة وذلك ع -ل -ى
مسستوى اŸتحف الوطني للمجاهد .مضسيفا ،أانه
” كذلك عصسرنة قطاع اÛاهدين ،من خÓل
توف Òكافة اŸعلومات حول الثورة ع Èالوسسائل
ا◊دي -ث -ة ،ع -ل -ى غ -رار اإلع Ó-م اآل‹ واألنÎنت
واألشسرطة الوثائقية.
ولضسمان تعريف الشسباب بالتاريخ الثوري
ألب- -ائ- -ه- -م وأاج- -داده- -م ،أاك -د ال -وزي -ر أان -ه ”،
مؤوخرا ،تسسليم كتب تاريخية وأاشسرطة وثائقية
للجامعات واŸراكز الثقافية واŸتاحف عÈ
كامل وليات البÓد ،مشسÒا إا ¤أان دائرته
ال -وزاري -ة –صس -ي ح -ال -ي-ا  44م-ت-ح-فا مزودة
Ãخ-ت-ل-ف ال-وسس-ائ-ل السس-م-ع-ي-ة ال-بصس-ري-ة وك-ذا
أاشسرطة وثائقية وكتب تاريخية نادرا ما توجد
‘ أاماكن أاخرى.
إاث -ره -ا أاشس-رف زي-ت-وÃ ،Êل-ح-ق-ة اŸت-ح-ف
ا÷هوي للمجاهد بتبسسة ،على افتتاح فعاليات
بعث أاسسابيع الذاكرة لولية تبسسة ،التي تهدف
أاسساسسا إا ¤جمع أاك Èعدد ‡كن من الوثائق
التاريخية من ›اهدي ومواطني اŸنطقة،
باإلضسافة إا ¤شسهادات حية عن طريق وسسائل
سسمعية  -بصسرية.
وبحسسب الشسروح اŸقدمة للوزير ،فإان هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ،ال -ت -ي سس -ت-ع-رضس خÓ-ل-ه-ا أافÓ-م
تاريخية وأاشسرطة وثائقية وكتيبات ومطويات
للتعريف بشسهداء الثورة ،ترمي كذلك إا ¤نقل
اŸوروث التاريخي لثورة نوفم Èإا ¤األجيال
الصساعدة.

’ششغال العمومية والنقل
كششف وزير ا أ
ب -وج -م -ع -ة ط -ل -ع -ي ،ع-ن الشش-روع ‘ إا‚از
اŸقطع اŸتبقي من طريق السشيار ششرق -
’سش-ب-وع ال-ق-ادم ،م-وضش-ح-ا ‘
غ-رب خÓ-ل ا أ
ذات السشياق أان اŸششاكل التي كانت قائمة
ب Úال - - -وزارة وم- - -ؤوسشسش- - -ة ““ك- - -وج- - -ال““ ”
تسشويتها نهائيا بالÎاضشي.
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أاكد الوزير ‘ تصسريح للصسحافة ،على هامشس
الزيارة التفقدية Ÿشساريع قطاعه التي قام بها،
أامسس ،بالعاصسمة ،أان أاشسغال مقطع طريق السسيار
شسرق  -غرب الرابط ب Úقسسنطينة وا◊دود
ال -ت -ونسس-ي-ة وال-ت-ي ت-ب-ق-ى م-ن-ه-ا مسس-اف-ة  80كلم،
سستنطلق بصسفة رسسمية األسسبوع القادم ،متعهدا
أانه سسيتم القضساء على ﬂتلف العراقيل والنقاط
السسوداء التي عرفها مشسروع طريق السسيار من
قبل.
وأاضساف طلعي ،أان تسسوية اŸشساكل اŸالية
والتقنية التي كانت عالقة ،جاء بعد النتهاء من
اŸفاوضسات التي “ت على أاعلى مسستوى بÚ
ال- -ي- -اب- -ان وا÷زائ- -ر ،ل- -ع- -ودة شس -رك -ة ““ك -وج -ال““
لسستكمال ما تبّقى من أاشسغال الطريق السسيار
شسرق  -غرب ‘ ﬁورها الرابط ب Úقسسنطينة
وآاخر نقطة حدودية بالطارف ،وذلك من خÓل
التفاق على شسروط جديدة Ÿواصسلة الشسركة
أاشسغالها.
وشس -دد ال -وزي -ر ع -ل -ى ضس -رورة ال -قضس -اء ع-ل-ى
مشسكلتي التنسسيق والتسسي Òاللذين كانا سسببا ‘

ع -رق -ل -ة ب -عضس مشس -اري -ع األشس -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة،
م -وضس -ح -ا أان إا‚از اŸشس -اري -ع الضس-خ-م-ة آللف
ال -ك -ي -ل -ومÎات ت-ت-ط-لب ‘ أاغ-لب األح-ي-ان وق-ت-ا
يحدد حسسب مدة العقود اÈŸمة مع مؤوسسسسات
اإل‚از التي يجب عليها أان –Îم آاجال التسسليم
ا÷زئي للمشساريع بهدف اسستغÓلها والسستفادة
من خدماتها بشسكل أافضسل.
وفيما يخصس عقود اŸلكية ،كشسف اŸسسوؤول
األول عن قطاع األشسغال العمومية والنقل عن
مرسسوم وزاري دخل حيز التنفيذ منذ  5أاشسهر،
Óشس-خ-اصس اŸع-ن-ي Úب-اŸل-ك-ي-ة وال-ذي
م -وج -ه ل  -أ
يسسمح لهم با◊صسول على تعويضسات ،وفق ما
ينصس عليه القانون .داعيا إا ¤ضسرورة القيام
بدراسسات جدية قبل الشسروع ‘ إا‚از اŸشساريع
لتفادي مشساكل اŸلكية.
وخÓل معاينته ÷ملة من مشساريع القطاع
بالعاصسمة ،بينها مشسروع إا‚از طريق مزدوج
على مسستوى منطقة حميسسي بزرالدة ومشسروع
اسس -ت -ك -م-ال ال-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úوادي أاوشس-اي-ح
والطريق الرابط بن غازي بÈاقي ،ع Èإا‚از
جسسر كب ،Òوإا‚از الطريق النافذ إا ¤اŸطار
وا÷امع الكب ،Òكشسف الوزير عن تسسليم هذه
اŸشس -اري -ع خ Ó-ل شس-ه-ر ديسس-م 2017 Èكأاقصسى
حد.
‘ ذات السسياق ،أاشسار طلعي إا ¤أان وتÒة
إا‚از اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ” م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ب-ال-ع-اصسمة
تÎاوح ما ب 40 Úو 50من اŸائة ،موضسحا أان
مشسروع تهيئة خليج ا÷زائر باŸقاطعة اإلدارية
◊سس Úداي ي- -ع- -رف ت -ق -دم -ا ‘ نسس -ب -ة اإل‚از
وصسلت إا.٪60 ¤

بوطرفة ‘ ﬁادثاته مع مرزوق:

وزارة الطاقة ترغب ‘ تعزيز التنسسيق مع اللجنة الإفريقية للطاقة

–ادث وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ورال-دي-ن ب-وط-رف-ة،
أامسس ،م-ع اŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-لجنة
اإلفريقية للطاقة عاطف مرزوق ،حول سسبل
تعزيز التنسسيق ب Úالطرف ،Úبحسسب ما أافاد
به بيان للوزارة.
وأاوضسح البيان ،أان ““اÙادثات دارت حول
ط -رق وسس -ب -ل ت -ع -زي -ز ال -ت -نسس -ي -ق ب Úال-ل-ج-ن-ة
اإلفريقية للطاقة ومصسالح وزارة الطاقة““.

Œدر اإلشس -ارة إا ¤أان ال -ل -ج -ن-ة اإلف-ري-ق-ي-ة
للطاقة ،الكائن مقرها با÷زائر العاصسمة” ،
ت -أاسس-يسس-ه-ا رسس-م-ي-ا ‘ فÈاي-ر Ã 2008ناسسبة
ال -ن -دوة ال -وزاري -ة ل -وزراء ال -ط -اق -ة األف -ارق -ة
اŸنعقدر با÷زائر .وهي تهتم بضسمان تنسسيق
حماية اŸوارد الطاقوية ‘ القارة اإلفريقية
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا وت-ط-وي-ره-ا واسس-ت-غÓ-ل-ها
العق ÊÓوتسسويقها.

’مة
اجتماع ›لسس ا أ

افتتاح الدورة الŸÈانية يوم  4سسبتمÈ
’م -ة ،أامسس،
ضش- -ب- -ط م -ك -تب ›لسس ا أ
تاريخ افتتاح دورة الŸÈان لسشنة -2016
’حد 04
 2017والتي –دد قانونا بيوم ا أ
سش -ب -ت -م ÈاŸق -ب -ل ‘ ،اج -ت -م -اع ع -ق-د –ت
رئ- -اسش- -ة ع- -ب- -د ال -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح رئ -يسس
اÛلسس ،بحسشب ما أافاد به بيان للمجلسس.
أاوضس- -ح ال- -ب- -ي -ان اŸذك -ور ،أان -ه ” ‘ ه -ذا
الجتماع ““دراسسة ومناقشسة عدد من اŸسسائل
اŸتعلقة بسس Òأاشسغال اÛلسس““ .كما ““أاخذ
أاعضس- -اء اŸك- -تب ع -ل -م -ا Ãشس -اري -ع ال -ق -وانÚ
اÙالة ◊د اآلن على الŸÈان ‘ ،انتظار
تسس -ج -ي -ل مشس -اري -ع ق-وان Úأاخ-رى ع-ل-ى م-دار
الدورة““.
وأاضساف ذات اŸصسدر ،أان مكتب اÛلسس

““درسس بعد ذلك عددا من األسسئلة الشسفوية
وال-ك-ت-اب-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-حكومة ،وقرر إاحالتها
على ا◊كومة لسستيفائها الشسروط الشسكلية
وشس -م -لت األسس-ئ-ل-ة ق-ط-اع-ات :ال-وزارة األو،¤
الÎب-ي-ة ،ال-ن-ق-ل واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،التعليم
العا‹ والبحث العلمي ،اÛاهدين ،الشسؤوون
الدينية واألوقاف ،الداخلية ،التصسال ،العمل
وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ثم اŸوارد
اŸائية والبيئة““.
كما تبادل أاعضساء اŸكتب ،بحسسب ذات
البيان ،وجهات النظر حول كيفيات مراجعة
ال-ن-ظ-ام Ûلسس األم-ة وت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع األح-كام
ال - - -دسس - - -ت - - -وري - - -ة ا÷دي - - -دة ودور اŸك - - -تب
واÛموعات الŸÈانية.
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ألثÓثاء  30أوت  201٦م
ألموأفق لـ  2٧ذي ألقعدة  143٧هـ

أكد عدم جاهزية قانون ألعمل وملف ألتقاعد

الغازي :مرسسوم تنفيذي يحّدد إاجراءات التقاعد النسسبي
 ٪ 0,7من أŸؤومن Úيقّدمون شصهادأت مرضصية مغشصوشصة
كشصف وزير ألعمل وألتشصغيل وألضصمان أ’جتماعي ﬁمد ألغازي ،أمسس ،من تيبازة ،أن ما يعادل  0،7باŸائة من
أŸؤومن Úأجتماعيا يقدمون شصهادأت مرضصية مغشصوشصة Ÿصصالح ألضصمان أ’جتماعي Ãا يؤوهلهم للحصصول على
تعويضصات مالية بغ Òوجه حق ،وّŸح ألوزير إأ ¤متابعة هؤو’ء قضصائيا.

تيبازة :عÓء ملزي
قال ألغازي بهذأ أÿصسوصش بأان ألعديد
من هؤولء يوجدون ‘ ألوأقع خارج ألوطن
و يتقاضسون روأتبهم من مصسالح ألضسمان
ألج -ت -م -اع -ي وف -ق -ا لشس -ه -ادأت م -رضس-ي-ة
مزورة ،كما أشساد بانخفاضش نسسبة ألبطالة
أل- -ت- -ي كشس- -ف ع- -ن- -ه -ا أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي
Óحصساء وألذي حّددها بـ  11،2باŸائة
ل إ
‘ سسبتم 2015 Èلتنخفضش إأ ¤حدود 9،9
‘ أفريل أŸنصسرم Ãعدل  1،3باŸائة ‘
مدة  ⁄تتجاوز ألسسنة ‘ ،ح ⁄ Úتتجاوز
نسسبة ألنخفاضش ‘ فرنسسا مث Óحدود
 0،5باŸائة طيلة سسنة كاملة.
أما بخصسوصش ملف ألتقاعد فقد أشسار
وزي -ر أل -ع -م -ل إأ ¤أّن ق -ان-ون أل-ع-م-ل ل-يسش
م-ط-روح-ا ح-ال-ي-ا ل-ل-م-ن-اقشسة على مسستوى
ألŸÈان وأن ملف ألتقاعد ليسش جاهزأ
ب-ع-د ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤ك-ون أل-ل-ج-ن-ة أıتلطة
أŸك -ل-ف-ة ب-إاع-دأده  ⁄ت-ن-ه أشس-غ-ال-ه-ا ب-ع-د،
ب -ح -يث سس -يصس-در م-رسس-وم ت-ن-ف-ي-ذي يشسÒ
بوضسوح إأ ¤جملة أألشسغال ألشساقة ألتي
Áكن للعمال أŸعني Úبها ألسستفادة من
إأج -رأءأت أل -ت -ق -اع -د أل -نسس-ب-ي ،و ب-إام-ك-ان
أل -رأغ -ب ‘ Úألسس -ت -ف -ادة م -ن أل -ت -ق -اع -د
أل -نسس-ب-ي ح-ال-ي-ا دف-ع م-ل-ف-ات-ه-م لصس-ن-ادي-ق

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

ألتقاعد بدون أية عوأئق تذكر ،كما قّدم
ألوزير ألغازي جملة من ألتعليمات لعمال
ألقطاع عشسية ألدخول ألجتماعي تعنى
Ãرأف-ق-ة ج-م-ي-ع أŸت-ع-ام-ل Úم-ع أل-ق-ط-اع
ك- -ف- -ئ -ة ألشس -ب -اب ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -إانشس -اء
أŸؤوسسسسات أŸصسغرة و كذأ أŸتقاعدين
وأŸقبل Úعلى ذلك وهي ذأتها ألتعليمات
ألتي يوصسي بها مرأرأ رئيسش أ÷مهورية
ضسمن برنا›ه.
Óط -ف -ال
وب- -ع- -ي- -ادة ج -رأح -ة أل -ق -لب ل  -أ
ببوسسماعيل ،توقف وزير ألعمل وألتشسغيل
مطول عند ﬂتلف أŸصسالح ألقائمة بها
ليؤوّكد على ضسرورة ألتكفل أألمثل بعائÓت

أŸرضس -ى ولسس-ي-م-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
ب -األم -ه -ات أل -ل -وأت-ي يضس-ط-ررن Ÿرأف-ق-ة
أبنائهن للعيادة مع ترك أبناء آأخرين على
مسستوى ألبيت ،وأشسار ألوزير أيضسا إأ ¤أن
أط- -ب- -اء أل- -ع- -ي -ادة ل ي -ع -ارضس -ون إأط Ó-ق -ا
أسس- -ت -ق -ب -ال أل -وأف -دي -ن إأ ¤ه -ن -اك ب -دون
م- -وأع -ي -د مسس -ب -ق -ة ‘ ب -ادرة ت -ه -دف إأ¤
–سس Úمسستوى أÿدمة ورفع ألغ Íعن
أŸوأطن بحيث تعتمد ألسسياسسة أŸتبعة
ب -ه -ذأ ألشس -أان ع -ل -ى ت -ق-ريب أل-ط-ب-يب م-ن
أŸوأطن وليسش ألعكسش من ذلك.
ك- -م -ا أشس -اد أل -وزي -ر أل -غ -ازي Ãسس -ت -وى
أÿدمات أŸقدمة على مسستوى كل من
أŸلحقة أ÷هوية لوكالة أونسساج بالقليعة
ألتي ”ّ تدشسينها أمسش ،من حيث ألتعامل
أÎÙف مع فئة ألشسباب وكذأ ألشسباك
ألوحيد بحجوط وألتابع للصسندوق ألوطني
للعمال غ Òأألجرأء وألذي شسرع ‘ تقدË
خ -دم -ات -ه م -ؤوخ -رأ ،إأضس -اف -ة إأ ¤م -ل-ح-ق-ة
ألصس-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-تقاعد ببوسسماعيل،
وكذأ مركز أŸرأقبة ألطبية مركز ألدفع
ألتابع Úلصسندوق كناصش بذأت أŸدينة،
مشسÒأ إأ ¤أنّ ولية تيبازة تبقى ‘ ألوقت
أل- -رأه- -ن ‰وذج -ي -ة ‘ أل -ع -م -ل بÈن -ام -ج
ألتقاعد أŸعلوماتي ما يوفر على عمال
ألصس -ن -دوق وك -ذأ أŸت -ق -اع-دي-ن ك-ثÒأ م-ن
ألرأحة وألطمأانينة.

لهبÒي من أدرأر

ألعدد
1٧121
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مركزان متقدمان للحماية اŸدنية بإاقليم تانزروفت
صصّرح أŸدير ألعام
ل -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي-ة
أل -ع -ق -ي -د مصص -ط -ف-ى
ل- - - - -ه - - - -بÒي ،أمسس،
بأادرأر ،أن أŸركزين
أŸت-ق-دم Úل-لحماية
أŸدن - - - -ي - - - -ة أ÷اري
Œسص-ي-ده-م-ا ب-إاق-ليم
ت-ان-زروفت ي-ت-وخ-ى
م - -ن - -ه- -م- -ا ت- -دع- -ي- -م
نشص -اط ه -ذأ ألسص -لك
ب- - -أاقصص- - -ى ج- - -ن- - -وب
ألو’ية.
أكد ألسسيد لهبÒي ‘ تصسريح لـ«وأج””
على هامشش زيارته ألتفقدية ‘ يومها
أألخ Òل-ع-دي-د أل-ه-ي-اك-ل أل-ت-اب-ع-ة ل-قطاعه
ب- -ه- -ذه أل -ولي -ة أن مشس -روع أإ‚از ه -ذي -ن
أŸرك - -زي - -ن أŸت- -ق- -دم Úب- -ال- -ن- -ق- -ط- -تÚ
ألكيلومÎيت 200 Úو 400بإاقليم تانزروفت
بأاقصسى جنوب ولية أدرأر يكتسسي أهمية
ب-ال-غ-ة ن-ظ-رأ ل-وج-وده-م-ا Ãنطقة معزولة
عﬁ Èور ألطريق ألرأبط ب Úبلديتي
رق -ان و ب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار ‡ا سس -ي -ع-زز
نشس -اط مصس -ا◊ه ‘ م -ث -ل ه -ذه أŸن-اط-ق
أŸعزولة من أ÷نوب ألكب.Ò
وأضس - -اف ‘ ذأت ألسس- -ي- -اق أن ه- -ذي- -ن
أŸركزين من شسأانهما أيضسا تعزيز جهود
أ÷يشش ألوطني ألشسعبي بخصسوصش ضسمان
ن -ق -ل وإأج Ó-ء أ÷رح -ى وأŸرضس -ى ب -ه-ذأ
أإلقليم ألشساسسع من أقصسى جنوب ولية
أدرأر.
وباŸناسسبة ثمن أŸدير ألعام للحماية
أŸدن - -ي - -ة ج- -ه- -ود أŸق- -اول Úوأل- -ع- -م- -ال

ب -ال -ورشس -ات وأل-ت-ي
سس -م-حت ب-ت-ح-ق-ي-ق
ت -ق-دم م-ل-ح-وظ ‘
وتÒة أألشسغال ‡ا
سس- - -ي- - -م - -ك - -ن م - -ن
أسس- - - -تÓ- - - -م ه - - -ذه
أل -ه -ي-اك-ل ‘ آأج-ال
قريبة .
وذك- -ر أن نسس -ب -ة
ت -غ -ط -ي -ة أ◊م -اي-ة
أŸدن - -ي - -ة ب - -ل - -غت
نسس -ب-ة  92باŸائة
على مسستوى دوأئر
ﬂتلف ألوطن ،معربا ‘ ذأت ألوقت عن
””أرت -ي-اح-ه”” Ÿا ي-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه ه-ذأ ألسس-لك
أل-ن-ظ-ام-ي م-ن ح-يث أل-ت-ج-ه-ي-زأت وتعدأد
أألع -وأن وأل -ذي م -ك -ن م -ن –ق -ي -ق ه-ذه
ألنسسبة من ألتغطية.
وأكد لهبÒي أن جهاز أ◊ماية أŸدنية
ي-ع-م-ل ضس-م-ن إأسسÎأت-ي-ج-ي-ت-ه ع-لى Œسسيد
توجهات ألسسلطات ألعليا للبÓد ‘ ضسمان
ألتغطية وجاهزية أعوأنه وفعالية أألدأء
م - -ن أج - -ل ت - -ق - -د Ëخ - -دم- -ة إأحÎأف- -ي- -ة
ل -ل -م -وأط -نÃ Úخ -ت -ل -ف أŸن -اط-ق سس-ي-م-ا
با÷نوب ألكب ÒوأŸناطق أ◊دودية حيث
سس -ت -ع -زز ه -ذه أ÷ه -ود ‘ أل -ق -ريب ـ ك-م-ا
أضساف -بوسسائل ألنقل أ÷وي للمرضسى.
وأختتم أŸدير ألعام للحماية أŸدنية
زي- -ارت- -ه أل- -ت -ف -ق -دي -ة ل -ولي -ة أدرأر أل -ت -ي
ت-وأصس-لت ع-ل-ى م-دأر ثÓ-ث-ة أي-ام Ãع-اي-ن-ة
ورشستي أإ‚از وحدت Úثانويت Úللحماية
أŸدنية بكل من دأئرتي شسروين وتسسابيت
شسمال ألولية.

سصوق ألسصيارأت أ÷ديدة

وزارة التجارة تسسجل نحو  20شسكوى للزبائن ‘ شسهرين
سصجلت وزأرة ألتجارة خÓل شصهرين ما
ي-قارب  20شص -ك-وى م-ن ط-رف زب-ائ-ن غÒ
رأضص Úع - -ن خ - -دم - -ة وكÓ- -ء ألسص- -ي- -ارأت،
حسصب ما صصرح به أŸدير ألعام للمرأقبة
أ’ق-تصص-ادي-ة و ق-م-ع أل-غشس ب-ال-وزأرة ع-بد
أ◊ميد بن هزيل.
«ت -ل -ق -ي -ن -ا خ Ó-ل شس -ه-ري ج-وأن وج-وي-ل-ي-ة 18
شس - -ك - -وى ضس - -د وك Ó- -ء سس - -ي - -ارأت  ⁄ي- -حÎم- -وأ
ألتزأماتهم مع ألزبون”” حسسب ما أوضسحه بن
هزيل لـ ””و أج”” مضسيفا أن عملية ألتاأكد من صسحة
هذه ألتجاوزأت متوأصسلة.
و أكد هذأ أŸسسوؤول متحدثا عن أإحصسائيات
موؤقتة لهذه ألعملية أن مصسالح ألوزأرة سسجلت
ت- -ع- -امÓ- -ت ‡ن- -وع- -ة ق- -ان- -ون -ي -ا ””ب -عضش وك Ó-ء
ألسسيارأت  ⁄يحÎموأ ألعقود أŸوقعة”” حسسبه.
وÁثل أإلغاء طلبية ألسسيارأت ألسسبب ألرئيسسي
للنزأع ( 9شسكاوى) ياأتي بعد ذلك عدم أحÎأم
موعد ألتسسليم ( 5شسكاوى).
كما أعÎضش ألزبائن على عدم أحÎأم سسعر
ألسسيارأت أŸسسجل ‘ ألطلبية ( 3شسكاوى) وكذأ
ب -ي -ع سس -ي-ارة غ Òم-ط-اب-ق-ة ل-ت-وق-ع-ات أل-زب-ائ-ن (
شسكوى وأحدة).
و أعلن بن هزيل أن تسسعة ( )9من  18شسكوى
سس- -ج- -ل- -ت -ه -ا ألإدأرة أŸرك -زي -ة أع -طت ق -رأرأت
أرضست أل -زب -ائ-ن (ح-يث ت-ع-ه-د وكÓ-ء ألسس-ي-ارأت

ب -احÎأم أل -ت -زأم -ات -ه -م) ف-ي-م-ا ل ت-زأل أل-تسس-ع-ة
شسكاوى أŸتبقية قيد أŸعا÷ة.
وذكر ذأت أŸسسوؤول أنه ‘ حال عدم أحÎأم
شس-روط أل-ط-ل-ب-ي-ة ي-نصش أل-ق-ان-ون ع-ل-ى أإم-ك-ان-ي-ة
أإيجاد حل ودي ب Úألطرف( Úوكيل ألسسيارأت
وألزبون).
و‘ حالة رفضش ألزبون للحل أŸقÎح على

أل -وكÓ-ء دف-ع خÓ-ل ث-م-ان-ي-ة أي-ام ل-ل-زب-ون ق-ي-م-ة
ألتسسبيق أو كامل أŸبلغ مع حسساب رسسوم عقوبة
“ثل  ””10من سسعر ألسسيارة حسسب ما أفاد به
ذأت أŸصسدر.
«و‘ حالة رفضش وكيل ألسسيارأت أÿضسوع
لأح--ك--ام أل--ق--ان--ون ف--اإن ذلك Áث-ل ‡ارسس-ة
تعاقدية تعسسفية ‘ حق أŸسستهلك”” يوؤكد

ألسسيد بن هزيل.
ويوؤدي ذلك ””أإ ¤معاقبة صسارمة للمخالفÚ
وفقا للوأئح أŸعمول بها وألتي تنصش على دفع
غ - -رأم- -ة تÎأوح ب 50 . 000 Úأإ 500 . 000 ¤دج
أإضسافة أإ ¤أŸتابعة ألقضسائية.
وك -انت وزأرة أل -ت -ج -ارة ق -د أرسس-لت ‘ ي-ول-ي-و
أŸاضس -ي ت-ع-ل-ي-م-ة أإ ¤ج-م-ع-ي-ة وكÓ-ء ألسس-ي-ارأت
وألوكÓء أŸعتمدين ‘ أ÷زأئر بعد تلقى عدة
شسكاوى من قبل ألزبائن ألذين كانوأ ينددون
ب- -زي- -ادة غ ÒمÈرة ‘ أسس- -ع -ار ب -ي -ع ألسس -ي -ارأت
أ÷دي -دة م -ق -ارن -ة ب -الأسس -ع -ار أل-وأردة ‘ وصس-ل
ألطلب.
وقد أشسارت تعليمة وزأرة ألتجارة أن هوؤلء
””ألوكÓء برروأ ألزيادة ‘ أسسعار بيع ألسسيارأت
أ÷ديدة بانخفاضش قيمة ألدينار مشسÒة أإ ¤أن
ه-ذه أل-زي-ادة سس-تسس-م-ح ل-ه-م ب-ت-ج-نب خسس-ائ-ر ‘
أŸبيعات”” وهذأ ما ””يخالف”” أإجرأءأت ألأمر
أŸتعلق باŸنافسسة ألصسادر ‘ .2003
ووفقا لذلك أعتÈت ألوزأرة أن أ◊جج ألتي
قدمها هوؤلء ألوكÓء ””غ ÒمÈرة””.
وفى ألوأقع حسسب ذأت أŸصسدر فاإن أŸادة
 29م-ن أŸرسس-وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي أŸت-ع-لق Ãمارسسة
نشساط وكÓء ألسسيارأت أ÷ديد تنصش بوضسوح
””ع -ل -ى أن سس -ع -ر ب -ي -ع أŸدرج ‘ وصس -ل ط -ل -ب -ي-ة
ألسسيارة أ÷ديدة غ Òقابل للتحديث (.””)...

لتعريف ألشصباب بالفرصس ألتكوينية

أابواب مفتوحة على تخصسصسات الصسيد البحري وتربية اŸائيات بالعاصسمة
نظم ،أمسس ،أŸعهد ألوطني ألعا‹ للصصيد
ألبحري وتربية أŸائيات با÷زأئر ألعاصصمة،
أبوأبا مفتوحة لفائدة ألشصباب ألرأغب‘ Ú
أ’سص -ت-ف-ادة م-ن أل-ع-روضس أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي
ي- -وف- -ره- -ا ب -ف -روع ق -ط -اع ألصص -ي -د أل -ب -ح -ري
وت - - -رب - - -ي - - -ة أŸائ - - -ي - - -ات ◊سص - - -اب ألسص - - -ن- - -ة
ألبيدأغوجية (.)2017-2016
و حسسب ما أكدته زوب Òأسسيا أŸكلفة بالعÓقات
أÿارجية وألÎبصش و–سس ÚأŸسستوى لدى أŸعهد
لبوأب أŸفتوحة
‘ تصسريح لـ ””وأج”” فإان هذه أ أ
أŸم-ت-دة ل 31م -ن ألشس -ه -ر أ÷اري ع -ل-ى مسس-ت-وى
سس -اح -ة ألÈي -د أŸرك -زي ت -ات -ي ل-ت-ع-ري-ف ألشس-ب-اب
بالفرصش ألتكوينية ألتي يوفرها أŸعهد للمهتمÚ

Ãجال أŸهن ألبحرية .
وÁكن للمهتم -Úكما قالت -ألتسسجيل أŸباشسر
ل Ó-ل -ت -ح-اق ب-اŸع-ه-د ع-ل-ى مسس-ت-وى سس-اح-ة ألÈي-د
أŸرك -زي ،ع -ل-م-ا أن آأخ-ر أج-ل ل-ل-تسس-ج-يÓ-ت أل-ت-ي
أنطلقت شسهر جوأن أŸنصسرم حدد بتاريخ  25من
شسهر سسبتم ÈأŸقبل.
وأوضسحت أن”” ميزة ”” أللتحاق باŸعهد هذه
ألسسنة تكمن ‘ عدم –ديد ألسسن بالنسسبة للشسباب
أŸهتم باŸهن ألبحرية ،مضسيفة أن ألتخصسصسات
أŸفتوحة تشسمل ك Óمن أÓŸحة وألعلوم ألبحرية
ألتي تعنى بإاعطاء صسفة ربان ونقيب ومÓزم أول
‘ ألصسيد ألبحري وربان ألصسيد ألسساحلي.
كما يوفر أŸعهد تكوينا ‘ تخصسصش أŸيكانيك

ألبحري برتبة ضسباط ومÓزم من ألدرجة ألثانية
وألثالثة ،إأضسافة إأ ¤تخصسصش ثالث يعنى باŸوأرد
ألصسيدية و تربية أŸائية عن طريق فروع تكوينية
تخصش منصسب عون تقني وتقني سسامي ‘ تربية
أŸائيات وتقني سسامي ‘ ألصسيد ألبحري.
م -ن ج -ه -ت -ه أوضس -ح أح -م-د أم-ن-اشش رئ-يسش قسس-م
لخÒ
ألتكوين باŸعهد ‘ تصسريح لـ ””وأج”” أن هذأ أ أ
يوفر فرصسة حقيقية لتطوير إأمكانات ألعامل‘ Ú
›ال أŸهن ألبحرية ألرأغبŒ ‘ Úديد معارفهم
باÛال عن طريق ألتكوين أŸتوأصسل .
وأشسار من ناحية أخرى ””للتكوين حسسب ألطلب””
أل -ذي ي -وف -ره أŸع -ه -د ح -يث ي-وج-ه ه-ذأ أل-ت-ك-وي-ن
ب -اÿصس -وصش ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري-ن وح-ام-ل-ي أŸشس-اري-ع

وإأط -ارأت أŸؤوسسسس -ات أل -ع -ام -ل -ة ‘ ›ال ألصس-ي-د
ألبحري وميكانيك ألسسفن وتربية أŸائيات .
لبوأب أŸفتوحة للمعهد على مسستوى
يشسار أن أ أ
سساحة ألÈيد أŸركزي جلبت أهتمام ألعديد من
لولياء ألذين
أŸوأطن Úخاصسة منهم ألشسباب وأ أ
أبدوأ أهتمامهم Ãعرفة تفاصسيل أللتحاق باŸعهد
وألشسروط أŸطلوبة لذلك مع تركيز أسسئلتهم على
›انية ألتكوين به من عدمها.
ل -ل -ت -ذك Òف -إان أŸع -ه-د أل-وط-ن-ي أل-ع-ا‹ ل-لصس-ي-د
أل- -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة أŸائ -ي -ات ي -خضس -ع ل -ل -وصس -اي -ة
ألبيدأغوجية لوزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
وهو تابع لوزأرة ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصسيد
ألبحري.

»æWh

إلثÓثاء  30إأوت  2016م
إلموإفق لـ  27ذي إلقعدة  1٤37هـ

ا÷امعة الصسيفية ’–اد النسساء ا÷زائريات بع“ Úوشسنت

دور ا Ÿـ ـ ـ ـ ـرأاة أاسساسس ـ ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ـ ـي التماسسـ ـ ـ ـ ـك
الجتماع ـ ـي والتن ـ ـوع القتصس ـ ـادي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إانشس ـ ـ ـ ـاء  110مؤوسسسس ـ ـ ـة مصسغـ ـ ـ ـرة خـ ـ ـ ـÓل
السسداسسـ ـ ـ ـ ـي األول لـ ـ ـ ـ ـ 2016
اÿدمـات تسستحـوذ على حصسـة األسسـد ‘ التمويـل

أاعطيت ،صسبيحة أامسس ،باŸركز ا÷امعي بلحاج بوشسعيب بع“ Úوشسنت ،إاشسارة ا’نطÓق الرسسمي للجامعة الصسيفية ل–Óاد
الوطني للنسساء ا÷زائريات ،بحضسور وفد وزاري ‡ثل ‘ كل من وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي ،والوزيرة اŸنتدبة
’مينة العامة ل–Óاد العام للنسساء ا÷زائريات نورية حفصسي ،التظاهرة عرفت
اŸكلفة بالصسناعة التقليدية عائشسة تقابو وا أ
مشساركة قوية للمرأاة ا÷زائرية القادمة من ﬂتلف و’يات الوطن ،وتتضسمن مداخÓت بعنوان جزائر الغد ب Úواقع الطاقة
وآافاق التنمية ،إا ¤جانب تنظيم ورشسات وخرجات اسستكشسافية للمشساركات عﬂ Èتلف شسواطئ الو’ية.

تقابو““ :اŸرأاة أاسساسس اÛتمع والدولة أاولت اهتماما كبÒا لها ““
أإكدت عائشضة تقابو إلوزيرة إŸنتدبة إŸكلفة بالصضناعة إلتقليدية،
‘ م-دإخ-ل-ت-ه-ا ب-اŸن-اسض-ب-ة ،أإن إل-دول-ة أإولت إه-ت-م-ام-ا ك-بÒإ ل-ل-مرأإة
إ÷زإئ -ري -ة ع -ل -ى ك -اف -ة إألصض -ع -دة إن-طÓ-ق-ا م-ن ق-ن-اع-ت-ه-ا ب-ال-دور
إÙوري إلذي تلعبه باعتبارها أإسضاسص إÛتمع وإÙرك إلدإفع
له نحو إلرقي ،مؤوكدة من جانب آإخر أإن إŸرأإة إ÷زإئرية حققت
إل -ك -ث Òع -ن ط -ري -ق نضض-ال-ه-ا م-ن ج-ه-ة وإإلرإدة إلسض-ي-اسض-ي-ة ل-رئ-يسص
إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة إلذي آإمن أإن إلدولة إلقوية تبنى
برجالها ونسضائها ،ومن هذإ إŸنطلق تضضيف إلوزيرة أإنه ” تسضطÒ
إسضÎإتيجية وطنية Ÿكافحة إلعنف ضضد إلنسضاء إلتي ترتكز على
إ◊ماية وإإلدماج إلجتماعي.

حفصسي““ :اŸرأاة شسريك حقيقي““
أإشضارت إألمينة إلعامة ل–Óاد إلوطني للنسضاء إ÷زإئريات نورية
حفصضي ،خÓل إلكلمة إلتي أإلقتها باŸناسضبة ،إ ¤أإن إŸرأإة قد
ح-ق-قت إ‚ازإت ك-بÒة وت-ع-ت Èشض-ري-ك-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق إل-ت-ن-مية
إŸسضتدإمة ،منوهة ‘ هذإ إإلطار إ ¤إألوضضاع إلقتصضادية إلرإهنة

وسضعي إلدولة لتنويع إلقتصضاد إلوطني من خÓل تضضافر جهود
إ÷ميع وما إنعقاد إ÷امعة إلصضيفية بع“ Úوشضنت إل ليؤوكد تقول
ح- -فصض- -ي أإن إل–اد أإصض -ب -ح شض -ري -ك -ا ف -ع -ال ‘ –ق -ي -ق إل -ت -ن -وي -ع
إلقتصضادي ،كما أإن إلتنمية إلشضاملة لن تتحقق إل باŸرأإة إلتي “ثل
نصضف إÛتمع قائلة من جانب آإخر ،ل بد على إلدولة أإن تضضع
ﬂططا إلدماج إŸرأإة ‘ عا ⁄إلقتصضاد وإلسضتثمار وإلرقي بدور
إŸرأإة إŸقاولتية.

ولد علي يعطي إاشسارة انطÓق قافلة ““دار دزاير““
وتزإمنا وإلتظاهرة أإعطى وزير إلشضباب وإلرياضضة إلهادي ولد علي
إشضارة إلنطÓق إلرسضمي للقافلة إÙلية إŸشضاركة ضضمن تظاهرة
دإر دزإي -ر إŸق -ام-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى إ÷زإئ-ر إل-ع-اصض-م-ة إل-ه-ادف-ة إ¤
إلتعريف بالÎإث إŸادي وإلÓمادي بالتعريف بالعرسص إلتقليدي
وهذإ Ãشضاركة أإك Ìمن  60مشضاركا ،على أإن تكون إلنهائيات ‘
إلفا— من سضبتم Èبا÷زإئر إلعاصضمة ،حيث تهدف إلقافلة إ¤
إلتعريف بالعرسص إلتقليدي إÙلي.

ع“ Úوشسنت :ب.م األمÚ

يتوافد عليها  180مريضس من كل الو’يات

ضسغـ ـ ـ ـ ـط Ãصسلح ـ ـ ـة إاعـ ـ ـ ـادة التأاهي ـ ـ ـل الوظيف ـ ـ ـي Ãسستشسفـ ـ ـى بلعبـ ـ ـاسس

كشسف مبارك قطاشس مدير فرع
الوكالة الوطنية لدعم وتشسغيل
الشسباب ““أاونسساج““ ا÷زائر غرب ،عن
إانشساء  110مؤوسسسسة صسغÒة ‘
’ول للسسنة ا÷ارية،
السسداسسي ا أ
موضسحا ‘ ندوة صسحفية تقييمية
لنشساط الوكالة أان مشساريع اÿدمات
اسستحوذت على أاك Èقدر ‡كن من
التمويل بـ 47مشسروعا ،ثم اŸشساريع
الصسناعية بـ 37مشسروعا واŸهن بـ 14
بينما  ⁄تسسجل الوكالة مشساريع ‘
الصسناعات التقليدية والبناء
’شسغال العمومية والفÓحة
وا أ
والصسيد البحري ›تمعة واŸهن
ا◊رة  24مشسروعا.

حكيم بوغرارة
وأإشض -ار ق -ط -اشص ،أإمسصÃ ،ق-ر ف-رع إل-وك-ال-ة
بأاولد فايت ،إ ¤أإن إلهدف من إنشضاء تلك
إŸؤوسضسض -ات ه -و دع -م إلق -تصض -اد إل -وط -ن-ي
خارج إÙروقات وإلعمل على رفع نسضب
إل -ن -م-و ،م-وضض-ح-ا أإن إŸشض-اري-ع إŸم-ول-ة ‘
إ÷انب إلصض - -ن - -اع - -ي ق- -د إرت- -ف- -عت بـ %15
ب-اŸق-ارن-ة م-ع  ،2015ب-ي-ن-م-ا ع-رفت إŸه-ن
إ◊رة زيادة ‘ مشضاريع إلتمويل بـ 07باŸائة
باŸقارنة مع نفسص إلفÎة للسضنة إŸنقضضية.
وسضتمكن تلك إŸؤوسضسضات من توف300 Ò
منصضب عمل ،ومن إŸنتظر أإن توظف أإكÌ

‘ حال توسضيع إلنشضاطات وإيجاد مسضاحات
تسض -وي-ق-ي-ة Ÿن-ت-ج-ات-ه-ا ،وأإوضض-ح ق-ط-اشص أإن
إلسض- -ل -ط -ات ت -ه -دف Ÿرإف -ق -ة إŸؤوسضسض -ات
إلصضغÒة وإلعمل على مسضاعدتها من خÓل
إŸرإف -ق -ة إلسض -تشض -اري -ة ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا
وتشضجيعها على موإصضلة إلنشضاط بعيدإ عن
أإف-ك-ار ع-دم إل-ق-درة ع-ل-ى إل-تسض-دي-د وإل-غ-لق
وإŸتابعات إلقضضائية.
و–دث قطاشص عن إŒاه تلك إŸؤوسضسضات
لÓ-سض-ت-ث-م-ار ‘ ›ال إلصض-ن-اع-ات إل-غ-ذإئية
وبعضص إŸشضاريع إلثقافية وحظائر إلتسضلية،
م -وضض -ح-ا أإن إل-وك-ال-ة ت-رب-ط-ه-ا إل-ع-دي-د م-ن
إلتفاقيات مع إتصضالت إ÷زإئر ،وشضركة
ت -وزي -ع إŸي -اه ““سض-ي-ال““ وج-ام-ع-ة إ÷زإئ-ر 1
وجامعة إ÷زإئر  3وإŸدرسضة إلوطنية إلعليا
لعلوم إلبحر وتهيئة إلسضاحل.
ودعا قطاشص إلشضباب للتقرب من إلوكالة
ح- -ت- -ى ول- -و ك- -ان- -وإ ب- -دون شض- -ه -ادإت ح -يث
جهون ıتلف مرإكز إلتكوين إŸهني
سضيو ّ
لتعلم حرفة ثم يسضاعدون لتجسضيد أإفكارهم
ميدإينا.
وت -ن -وعت إل -نشض -اط-ات إل-ت-ي ب-اشض-ر إلشض-ب-اب
إلسض - -ت - -ث - -م - -ار ف - -ي - -ه- -ا ب– Úوي- -ل إل- -ورق
وإلصضناعات إلغذإئية بتمويل يصضل إ100 ¤
مليون سضنتيم كمتوسضط للمشضاريع كلها.
و–ضض -ر إل -وك -ال-ة ل-ل-دخ-ل إلج-ت-م-اع-ي م-ن
خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م أإب-وب م-ف-ت-وح-ة م-ع إلشض-ركاء
للتعريف باŸقاولتية وإسضتقطاب إلشضباب
لدخول عا ⁄إŸؤوسضسضة.

يشستكون من فاتورة الكهرباء اŸرتفعة

اÿبازون بتندوف ‘ إاضسراب

اسستيقظ سسكان و’ية تندوف،
على وقع أازمة خبز م ّسست كل ﬂابز
الو’ية ‘ خطوة فاجأات حتى
مصسالح مديرية التجارة التي اكتفت
باسستدعاء اÿبازين ’جتماع طارئ
’ضسراب
للتحاور من أاجل وقف ا إ
والنظر ‘ اŸطالب اŸرفوعة.
تشسهد مصسلحة إاعادة التأاهيل
والتكوين الوظيفي التابعة
للمسستشسفى ا÷امعي عبد القادر
حسسا Êبسسيدي بلعباسس ،ضسغطا كبÒا
بالرغم من –ويلها من مقرها القدË
إا ¤اŸرفق ا÷ديد ،وهو ا◊ل الذي
’عداد الكبÒة
 ⁄يشسفع ‘ إاسستيعاب ا أ
Ÿرتادي اŸصسلحة من طالبي جلسسات
التأاهيل الوظيفي ،حيث تسستقبل
اŸصسلحة يوميا عددا كبÒا من
اŸرضسى يÎاوح ما ب 150 Úحتى ،180
و جلهم من أاصسحاب اŸواعيد اŸسسبقة
التي يزيد تاريخ –ديدها عن
الشسهر.
و يقصضد إŸصضلحة إŸرضضى إلقادمون من
ﬂتلف بلديات إلولية ،إلوليات إÛاورة
ب -ا÷ه -ة إل -غ-رب-ي-ة وك-ذإ إل-ولي-ات إ÷ن-وب-ي-ة
إلغربية ،إألمر إلذي يحدث ضضغطا رهيبا
على إŸصضلحة ويتسضبب ‘ إسضتياء إŸرضضى
جّرإء تأاخر فÎة إŸوإعيد وما ينجم عنها

من مضضاعفات ومشضاكل صضحية.
وباإلضضافة إ ¤إلكتظاظ وإلضضغط تعاÊ
إŸصضلحة أإيضضا من صضعوبات أإخرى أإثرت
وبشضكل كب Òعلى إلسض Òإ◊سضن دإخلها ومن
ذلك ضض -ي -ق إل -ق -اع -ة إل -وح -ي-دة إıصضصض-ة
÷لسضات إلتدليك ،حيث يجتمع بهذه إلقاعة
ك -ل إŸرضض -ى إ Ú›ÈŸإلج -رإء ج -لسض -ات
إلتأاهيل Ãا فيهم إلنسضاء ،إلرجال ،إلشضباب
وحتى إلرضضع وهو ما يتنافى مع إلطرق
إلصض -ح -ي -ح -ة إŸع -م -ول ب-ه-ا ،وإل-ت-ي ت-قضض-ي
بفصضل إلفئات كل حسضب جنسضه وإصضابته،
وتسضهل من مهام إŸدلك Úوتخلق جوإ من
إلنظام إلعام .
ه- -ذإ وع- -ل- -ى إل- -رغ -م م -ن ت -وف -ر إŸدل -كÚ
ب- -اŸصض- -ل -ح -ة إل أإن -ه -ا ت -ف -ت -ق -ر ل -ل -وسض -ائ -ل
وإŸع- -دإت إ◊دي -ث -ة ب -دل -ي -ل أإن إل -وسض -ائ -ل
إŸعتمد عليها ترجع إ ¤فÎة إلثمانينات،
حيث ” ترحيلها من إŸقر إلقد Ëدون
ت- -غ- -يÒه- -ا ب- -أاخ- -رى ت- -ت- -م- -اشض -ى وإل -ت -ط -ور
إلتكنولوجي إ◊ا‹.

ومن جهة أإخرى يشضهد قسضم إلفحوصضات
إŸت - -خصضصض- -ة إŸت- -وإج- -د ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
إŸصضلحة ضضغطا كبÒإ هو إآلخر حيث يجد
إألطباء إلثÓثة إŸدإومون بالقسضم صضعوبات
‘ إل -ت -ك -ف -ل ب -ك -اف-ة إŸرضض-ى إل-ذي-ن يصض-ل
عددهم إ ¤إÿمسض Úمريضضا يوميا ،إألمر
إلذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة لتخفيف
إلضض -غ -ط ع -ن إŸصض -ل -ح -ة م-ن خÓ-ل ت-وفÒ
ق-اع-ات إضض-اف-ي-ة إلج-رإء ج-لسض-ات إل-تأاهيل،
ت -وف ÒإŸع -دإت إ◊دي -ث -ة ل -تسض -ه -ي -ل م-ه-ام
إل-ط-اق-م إل-ط-ب-ي ب-اŸصض-ل-ح-ة وخ-ل-ق مصضالح
مشضابهة باŸؤوسضسضات إلسضتشضفائية إألخرى
وإلعيادإت إ÷وإرية من شضأانها إسضتقطاب
أإعدإد هامة من طالبي إلتأاهيل إلوظيفي،
هذإ إلعÓج إلذي إزدإد إلطلب عليه خÓل
إلسض -ن -وإت إألخÒة Ÿا ل -ه م -ن إأله -م -ي-ة ‘
مسض -اع -دة إŸريضص ع-ل-ى إسضÎج-اع نشض-اط-ه
بشضكل عادي وتقليصص فÎة إلعÓج.

سسيدي بلعباسش :غ شسعدو

تندوف :عويشش علي

إضضرإب إÿبازين وتوقف Èﬂ 16ة ببلدية
ت -ن -دوف ع -ن إل -ع-م-ل دف-ع-ة وإح-دة وبشض-ك-ل
كامل ،تسضبب ‘ إسضتياء كب Òلدى إŸوإطنÚ
وأإصض - - -ح - - -اب إŸط- - -اع- - -م وÓﬁت إŸوإد
إلغذإئية حسضب ما رصضدته ““إلشضعب““ ،خاصضة
وأإن هذإ إإلضضرإب جاء بشضكل مفاجئ ودون
سضابق إنذإر ،مع غياب توف Òإ◊د إألدنى
من إÿدمات حسضب ما هو معمول به ‘
مثل هذه إلظروف ،و إعت Èمدير إلتجارة
بالنيابة إلسضيد ““صضديقي صضالح““ ‘ تصضريح
خصص به ““إلشضعب““ أإن مطالب إŸضضرب Úل
تعدو كونها مطالب سضطحية ل تسضتدعي
إلدخول ‘ إضضرإب بهذإ إ◊جم ،وإسضتنكر
إŸتحدث طريقة إلتعاطي مع إŸلف من
طرف إÿبازين وعدم إخطار وإلتشضاور مع
إ÷هات إلوصضية بخصضوصص هذه إÿطوة،
م - -ؤوك- -دإً ‘ إل- -وقت ذإت- -ه أإن ع- -دم إل- -ت- -زإم
إÿبازين بضضرورة توف Òإ◊د إألدنى من
Óضض-رإب ب-نسض-ب-ة
إÿدم -ات وإلسض -ت -ج-اب-ة ل -إ

 %100ه -و ““خ -ط -أا““ ي -حسضب ع -ل -ى أإصض-ح-اب
إıابز.
ت - -ق- -ربت ““إلشض- -عب““ م- -ن ب- -عضص إÿب- -ازي- -ن
Ÿعرفة مÓبسضات إإلضضرإب وإلوقوف عند
مطالب إÿبازين ،حيث أإكد هؤولء ورود
جملة من إŸطالب وإلشضكاوى إلتي إعتÈها
إŸضضربون ““ضضرورية““ لسضتئناف إلعمل ”
إخ -ط -ار م -دي -ري -ة إل-ت-ج-ارة ب-ه-ا ‘ ﬁضض-ر
إج -ت -م -اع ” تسض-ل-ي-م-ه ‘ وقت سض-اب-ق ،وق-د
ط- -الب ه- -ؤولء بضض- -رورة ت- -دخ- -ل م- -دي- -ري -ة
إلتجارة من أإجل توف Òإلنوعية إ÷يدة من
إلدقيق ‘ إألسضوإق وتوقيف “ويل إلسضوق
إÙل -ي -ة ب -ال -ن-وع-ي-ة إل-ردي-ئ-ة ،ك-م-ا ط-ال-ب-وإ
ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى وق-ف ““مسض-لسض-ل““ إن-ق-ط-اعات
إلتيار إلكهربائي إŸفاجئة وإعادة إلنظر ‘
ف -وإت Òإل-ك-ه-رب-اء إألخÒة وإل-ت-ي إع-تÈوه-ا
م -رت-ف-ع-ة بشض-ك-ل م-ب-ال-غ ف-ي-ه ،وه-و إŸط-لب
إألسض- -اسض- -ي ل -ل -خ -ب -ازي -ن حسضب م -ا ج -اء ‘
تصضريح بعضضهم إذ وصضلت بعضص إلفوإت Òإ¤
حدود  60أإلف دينار ،وهو ما إعتÈوه ““أإمرإً
›حفاً وبعيدإً عن إŸنطق““.
و قد علق إÿبازون إضضرإبهم إ ¤إشضعار
آإخر بعد إللقاء إلذي جمعهم Ãدير إلتجارة
بالنيابة يوم أإمسص Ãقر إŸديرية دون ورود
تفاصضيل أإك Ìحول ما جاء ‘ إلجتماع ،مع
إصض- -رإر ب- -عضص إÿب- -ازي- -ن ع- -ل -ى إل -ت -مسضك
باŸطلب إألسضاسضي وهو إعادة إلنظر ‘
فوإت Òإلكهرباء إألخÒة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لضشاحي و يحذر من أŸضشاربÚ
وزير ألفÓحة يؤوكد أسشتقرأر أسشعار أ أ

كششف ،أمسس ،وزير
ألفÓحة وألتنمية
ألريفية وألصشيد ألبحري
عبد ألسشÓم ششلغوم ،أنه
” تخصشيصس  456نقطة
لضشاحي على أŸسشتوى
لبيع أ أ
ألوطني ،منها  14نقطة على
مسشتوى ألعاصشمة تتوفر على
كامل ششروط ألسشÓمة‘ ،
ح ” Úتخصشيصس مدأومة
بيطرية على مسشتوى كل
بلدية ضشمانا لصشحة
لضشاحي ،مؤوكدأ أن
أ أ
لسشعار ‘ متناول
أ أ
أ÷ميع ،دأعيا إأياهم
بالتوجه نحو أŸوألÚ
مباششرة وتفادي
نقاط ألبيع
ألسشودأء.

تخصصي ـ ـصص  456نقط ـة بي ـع
علـ ـى اŸسصت ـ ـ ـوى الوطن ـ ـي
منه ـا  14بالعاصصمـ ـ ـ ـة

مداومـ ـ ـ ـ ـة بيطري ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي كـ ـ ـ ـ ـل بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ضصمان ـ ـ ـ ـ ـ ـا لسصÓم ـ ـ ـ ـ ـ ـة األضصاح ـ ـ ـ ـ ـ ـي

جÓل بوطي

طمأن ششلغوم اŸواطن Úبأسشتقرار األسشعأر عششية
عيد األضشحى اŸبأرك بفضشل اıطط الذي
أاعدته مصشألح وزارته بألتنسشيق مع وزارة التجأرة،
ح -يث سش -تسش -م -ح ن-ق-أط ال-ب-ي-ع اŸراق-ب-ة م-ن ط-رف
الوزارة بعدم رفع األسشعأر واÙأفظة على السشعر
اŸرج- -ع- -ي ال- -ذي ي- -ع- -ود ب- -أل -ف -أئ -دة ع -ل -ى اŸوال
واŸسشتهلك ‘ نفسس الوقتﬁ ،ذرا من الوقوع بÚ
أايأدي اŸضشأرب Úوالسشمأسشرة بنقأط البيع السشوداء
اÿأرجة عن القأنون.
ويشش- - -م - -ل اıط - -ط اŸع - -د م - -ن ط - -رف وزارة
الفÓحة مراقبة ميدانية لنقأط البيع بكل ولية،
حيث بلغت اأزيد من  456نقطة بيع تششرف عليهأ
ال -ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-وال ،Úوت-ت-م م-راق-ب-ت-ه-أ
بششكل مبأششر يسشمح بضشمأن تواصشل اŸوال مع
اŸسش -ت -ه -لك دون وسش -ط -أء ي -رف -ع-ون الأسش-ع-أر اأو
يبيعون اأضشأحي غ Òسشليمة ،وهو مأ اأوضشحه
ششلغوم خÓل ندوة صشحفية عقدهأ على هأمشس
ل -ق -أئ -ه م -ع اŸوال Úوف -درال -ي -ة ال-ب-ي-أط-رة Ãق-ر
دائرته الوزارية بألعأصشمة.
و‘ سش -ي -أق م -تصش -ل ،ق -أل ال -وزي -ر أان ع -م -ل -ي -ة ب-ي-ع
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األضش -أح -ي ه -ذه السش -ن -ة ت -ت -ك -ف -ل ب-ه-أ ÷ن-ة ت-ع-م-ل
بألتنسشيق مع الفدرالية الوطنية للموال Úوتأط Òمع
وزارة التجأرة تهدف لتوف Òأاضشحية صشحية وبسشعر
ي- -ن- -أسشب ك -ل اŸواط -ن ،Úب -أإلضش -أف -ة إا ¤السش -م -أح
للمسشتهلك بششراء أاضشحيته مبأششرة من عند اŸوال
وذالك لدحر الوسشطأء الذين أالهبوا أاسشعأر اŸأششية
‘ السشنوات اŸأضشية وحسشب تقديرات الوزير فإأن
سشعر األضشحية هذه السشنة سشيÎاوح ب 22 Úأالف دج

و35الف دج  50الف دج.
وأاع -ط -ى شش -ل -غ -وم ت -ع -ل-ي-م-أت ل-ت-وف Òم-أدة الشش-عÒ
للموال ÚانطÓقأ من الفأ— سشبتم Èحتى ل يلجأون
هذا إا ¤السشوق السشوداء لقتنأء األعÓف ،مؤوكدا أان
ال -ع -م -ل -ي -ة سش -تسش -ت -م -ر وت-ك-ون بصش-ف-ة تشش-أوري-ة م-ع
الفدرالية الوطنية للموال Úوكل اŸؤوسشسشأت التي
لهأ عÓقة مع وزارة الفÓحة ،مطمئنأ أان األسشعأر
سش-ت-ك-ون م-ن-خ-فضش-ة م-ق-أرن-ة م-ع السشنوات اŸأضشية

بدخول اŸوال Úبطريقة منضشمة لبيع مأششيتهم عÈ
نقأط البيع اıصشصشة.
ورخصس ال -وزي -ر ل -ل -م -ؤوسشسش -أت اÿأصش -ة ع -ل -ى ب-ي-ع
األضش -أح -ي م -ث-ل ب-رودا ول-ول-يÓ-ف شش-رط أان ت-ك-ون
األسشعأر ‘ متنأول اŸواطن ،مؤوكدا أان مأ يزيد عن
 24مليون رأاسس غنم و 3مÓي Úمأعز تتوفر عليهأ
ا÷زائ- -ر ح- -أل- -ي- -أ ،م- -ف- -ن- -دا ال -ل -ج -وء إا ¤اسش -تÒاد
األضشأحي ،قأئ““ Óأان ذلك من غ ÒاŸعقول أابدا““.

و‘ سشيأق منفصشل ،قأل ششلغوم أان اإلنتأج الوطني
م -ن ا◊ب -وب ب -ل -غ ه -ذا اŸوسش -م ح -وا‹  33مليون
ق-ن-ط-أر م-ق-أب-ل  40م-ل-ي-ون ق-ن-ط-أر سش-ج-لت السش-نة
الفأرطة ،مرجعأ ذلك اإ ¤انخفأضس إانتأج ا◊بوب
““ال -ق -م -ح ب-ن-وع-ي-ه والشش-ع ““Òإا ¤ع-دد م-ن ال-ع-وام-ل
أاه- -م- -ه- -أ ا÷ف- -أف ال- -ذي ضش- -رب ب -عضس اŸن -أط -ق
اŸعروفة بزراعة ا◊بوب ل سشيمأ تيأرت وسشيدي
بلعبأسس وتبسشة وع“ Úوششنت.
من جهته ،أاكد األم Úالعأم لوزارة الفÓحة والتنمية
الريفية ششأدي كمأل ،أان الوزارة أاجرت  5لقأءات مع
الفدرالية الوطنية للموال– Úسشبأ لتوف ÒاŸأششية
للمسشتهلك ،Úوقأل اŸتحدث أان هذه السشنة سشيتم
توف Òنقأط بيع األضشأحي ع 456 Èمنطقة بألوطن
ومأ يزيد عن  14نقطة بأ÷زائر العأصشمة خصشصشت
لبيع األضشأحي هذه السشنة من بينهأ بئر توتة وزرالدة
ورويبة وصشأفكسس بأب الزوار ،وأاكد األم Úالعأم لوزارة
الفÓحة أان هذه النقأط مزودة بكل من البيأطرة واألمن
وكل مأ –تأجه األضشحية من مأكل ومششرب.
بدوره ،أافأد كر Ëبوغأ ⁄مدير اŸصشألح البيطرية
أانه ” فحصس كل اŸأششية اıصشصشة للبيع ،مفيدا
أانه ” Œهيز كل اŸذابح ع Èالوطن لسشتقبأل
األضشأحي يوم العيد لذبحهأ وسشط فريق بيطري
ي-ع-ك-ف ع-ل-ى م-ع-أي-ن-ة األضش-ح-ي-ة وي-ق-وم ب-أŸداومة
البيطرية طيلة يومي العيد.
و‘ سشيأق آاخر ،رفضس رئيسس الفدرالية الوطنية
للموالﬁ Úمد بوكأرابيلة ،فكرة اسشتÒاد اŸأششية
من السشودان موجهأ انتقأداته للجهأت التي تريد
البزنسشة على حسشأب الÌوة ا◊يوانية اŸوجودة
بأ÷زائر ‘ ،الوقت الذي تعيشس البÓد أازمة تقششف
حأدة ،قأئ““ Óأان ا÷زائر لهأ ثروة ل بأسس بهأ وتوفر
اŸأدة على طول السشنة وليسس ‘ فÎة العيد““.

سشعر أضشحية ألعيد ب 38 Úو 68ألف دج

تنظيـ ـ ـ ـ ـم اأأماكـ ـ ـ ـ ـن األبيـ ـ ـ ـ ـع يخلـ ـ ـ ـ ـصص األعاصصمـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن ظاهـ ـ ـ ـ ـرة ““أالّÎيـ ـ ـ ـ ـف““

لقامة
لحياء ذأت ألكثافة ألسشكانية ألعالية ،على غرأر باب ألزوأر ،مقابل أ إ
لضشحى أŸبارك ،نقاط بيع منظمة للموأششي ،خاصشة وسشط أ أ
خصشصشت بالعاصشمة ،أيام قليلة قبل حلول عيد أ أ
أ÷امعية للبنات وبرج ألكيفان ““ألليدو““ ،أ◊ميز وباشس جرأح وألكاليتوسس ،وهو ما خلصشها من ظاهرة ““ألّÎيف““ ألتي أرتسشمت بالششوأرع ‘ ألسشنوأت أŸاضشية عند حلول هذه أŸناسشبة
لضشحية ب 38 Úو 68ألف دج ،بحسشب ما لحظته ““ألششعب““ من خÓل ألسشتطÓع ألذي قامت به.
Óضشاحي .وقد ترأوح سشعر أ أ
ألدينية ،بسشبب ألبيع ألعششوأئي ل أ
ششريحة هأمة من اÛتمع ،ألن اŸنأسشبة تزامنت إاذا كأن اŸششÎون يششتكون غÓء األضشأحي ،بألنظر جÓل ببسشكرة أاو الع Úالصشفراء ،أاي من ا÷نوب.
وال -دخ -ول اŸدرسش -ي؛ ذلك أان م -ي -زان -ي-ة ال-ب-يت ” إا ¤ت- -راج- -ع ال -ق -درة الشش -رائ -ي -ة ‘ ،ظ -ل ال -ظ -رف شش- -يء آاخ- -ر ج- -دي- -ر ب- -أ◊ديث ع- -ن- -ه خÓ- -ل ه- -ذا
ال -ب -داي -ة ك -أنت م -ن ب -أب ال -زوار م -ق -أب -ل اإلق -أم -ة ت-قسش-ي-م-ه-أ ،ب Úمصش-أري-ف اŸسش-ت-ل-زم-أت الدراسشية القتصشأدي الذي Áر به البلد ،فإأن بأئعي الكبأشس السش -ت -طÓ-ع ،ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ذي Áي-ز ب-ي-ع
ا÷أم-ع-ي-ة ل-ل-ب-ن-أت ،ح-يث خصشصشت ل-ب-أع-ة ال-كبأشس واقتنأء األضشحية ،وهذا أامر قد ل يتحقق لدى يÈرون غ Ó-ء السش -ع -ر ÈÃرات شش-ت-ى ،م-ن-ه-أ م-ك-أن األضشأحي هذه السشنة ،حيث ” تخصشيصس مسشأحأت
 Óمسش ّ-ي -ج -ة ‘ ،ك -ل م -رب -ع م -ن -ه-أ ع-دد م-ن ال-ك-ب-أشس
مسش -أح -ة ﬁدودة ،مسش -ي -ج -ة ،تسش -م -ح ل -ل -م-واط-ن Úال -ب -عضس ،ب -ع -د أان ارت -ف -ع ث-م-ن األدوات اŸدرسش-ي-ة رع -ي -ه -أ ،ح -يث أان ت -لك ال -ت -ي ت -رع-ى وت-أك-ل ال-ك -أ
ال-راغ-ب ‘ Úاق-ت-ن-أء أاضش-ح-ي-ة ال-ع-ي-د م-ن م-ع-أي-ن-ت-هأ بنسشبة تÎاوح مأ ب 20 Úإا 100 ¤من اŸأئة ،خأصشة األخضشر ،تتميز بلحم أاقل ““ششحمأ““ من تلك التي واÿرفأن ،حدد سشعر واحد لبيعهأ ،و ⁄تخلط ،كمأ
‘ السشأبق ،كل األضشأحي ولكن بأسشعأر
جيدا ،كمأ “نع القطيع من اÿروج من اŸكأن وأان منهم من يضشطر إا““ ¤التضشحية““ بكبشس العيد تسشمن ‘ أامأكن مغلقة ““الزريبة““ ،والتي تتغذى على
ﬂتلفة ،حيث يتيه الزبون وسشط
لتوف ÒاŸسشتلزمأت اŸدرسشية ألبنأئه.
““اÿب -ز ال -ي-أبسس““ ،ألن-ه-م ي-ع-ل-م-ون أان ال-فصش-ي-ل-ة
اÙدد.
ال- -ق- -ط- -ي -ع ويصش -عب ع -ل -ي -ه
اŸفضشلة لدى اŸواطن Úالذين يأتون لششراء
نفسس اÓŸحظة سشجلتهأ ““الششعب““ خÓل زيأرتهأ
اخ- -ت -ي -أر اÿروف ال -ذي
األضشحية ،هي تلك القأدمة من أاولد
ل- -ل- -مسش -أح -ة ال -ك -بÒة اıصشصش -ة ل -ب -ي -ع ال -ك -ب -أشس الباعة يّÈرون غÓءها بأانها قادمة من ا÷نوب
يريده.
واÿرف-أن ،ب-أل-ق-رب م-ن اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-تسشيÒ
وغذاؤوها طبيعي
ه -ذه اŸرة ” تسش -ه-ي-ل
والتخطيط ““ليدو““ ،حيث يوجد عدد كب Òمنهأ ،كل
العملية على اŸششÎي،
رأاسس وسشعره ،حسشب معأيﬁ Òددة ،أاهمهأ وزنه
حيث وضشعت ‘ متنأوله
ومصشدره .كمأ تعرف منطقة ا◊ميز نفسس األجواء
األضش-أح-ي ال-ت-ي سش-ع-ره-أ  38أال -ف دج
وقد توافد عليهأ عدد كب Òمن اŸواطن ،Úخأصشة
لوحدهأ وتلك التي تزيد عنهأ ثمنأ من 40
الذين أالفوا اقتنأء أاضشحيتهم من هذا اŸكأن.
أالفأ إا ¤غأية  68أالف دج لوحدهأ وهو مأ
اسش-ت-حسش-ن-ه ال-ك-ث Òم-ن اŸواط-ن Úال-ذين
اŸشصÎي يريد أاضصحية ““سصمينة ورخيصصة““
ت -واف -دوا ع -ل -ى ه -ذه األم -أك -ن لخ -ت -ي-أر
رغم تطمينأت وزارة الفÓحة ،بأن أاسشعأر األضشأحي
سشتكون ‘ متنأول اŸواطن Úولن يتجأوز ا◊د
األقصش-ى ل-ث-م-نهأ  50أال - -ف دج ،إال أان واق - -ع سش- -وق
األضشأحي خÓل هذه األيأم يعأكسس ذلك ،حيث أاقل
Óضشحية ‘ األمأكن التي زرنأهأ هو  38أالف
سشعر ل أ
دج والعديد منهأ خرفأن صشغأر ونحيفة ،مأ دفع
أاحد اŸواطن Úللتسشأؤول إان كأن نحرهأ يجوز .علمأ
أان األضشحية ،بحسشب رأاي الدين ،ل يقل سشّنهأ عن
عأم ،بينمأ تلك التي ““تعّمر الع ،““Úكمأ يع Èعنه
ال -ب -عضس وي-ت-ب-أه-ى ب-ه-أ الصش-غ-أر ب Úأاق-ران-ه-م ،ف-إأن
ثمنهأ ل يقل عن  68أالف دج.
غ Òأان ششراء األضشحية خأصشة هذه السشنة ،صشعب
ب -أل -نسش -ب -ة ل-ذوي ال-دخ-ل اÙدود وال-ذي-ن Áث-ل-ون

اسستطÓع :حياة .ك

أاضشحية العيد.

اختيار األضصحية  ⁄يعد ينفرد به رّب العائلة فقط
خÓ-ل ج-ول-ت-ن-أ ب-ب-عضس اأسش-واق ال-ك-ب-أشس ب-ألعأصشمة،
ل -فت ن -ظ -رن -أ شش-يء  ⁄ي-ك-ن م-وج-ودا سش-أب-ق-أ ،ل-ق-د
لح -ظ-ن-أ ع-أئÓ-ت ب-أك-م-ل-ه-أ ت-ع-ط-ي رأاي-ه-أ وت-خ-ت-أر
األضشحية .وهنأك من يسشأل زوجته قبل أان يطلب
م -ن ال -ب -أئ -ع اÿروف ال-ذي ي-ري-د اق-ت-ن-أءه .ك-م-أ أان
Óطفأل كلمتهم ‘ اŸوضشوع ،فكثÒا مأ يصشغي
ل أ
األب لبنه ‘ اختيأر الكبشس أاو اÿروف ،إاذا مأ
اسشتجأب ذلك Ÿأ ‘ حفيظته ،وأابقى على ميزانية
البيت ،التي تعرف ل ﬁألة هذه السشنة اختÓل،
كون اŸنأسشبة تزامنت والدخول اŸدرسشي.
اقÎبت من بعضس السشيدات الÓتي وجدنأهن ‘
ع ÚاŸكأن رفقة أازواجهن وأابنأئهن ،لنسشألهن عن
سش -بب ت -واج -ده -ن ب-ألسش-وق ،ف-ق-ألت إاح-داه-ن إان-ه-أ
رافقت زوجهأ لتسشأعده ‘ اختيأر األضشحية ،التي
تسشتجيب Ÿعأي Òمعينة ،فهي –ب اÿروف ذا
اللون““ Úاألبيضس واألسشود““ وهذا ل يعني أان زوجهأ
ل يحسشن الختيأر ،وإا‰أ رأايأن أاحسشن من رأاي،
على حد قولهأ.
ب -ي -ن -م -أ ث ّ-م -نت سش -ي -دة أاخ -رى ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة ب-ي-ع
األضش -أح -ي ‘ ال-ع-أصش-م-ة ،ال-ت-ي ك-أنت ف-وضش-وي-ة ‘
السشنوات اŸأضشية ،لدرجة جعلت مرآاة البلد ،تبدو
ريفأ كّلمأ حّلت هذه اŸنأسشبة الدينية.
من جهة أاخرى ،تقول إان اŸنأسشبة ششكلت فرصشة
بألنسشبة لهأ وألبنأئهأ ،للخروج ‘ نزهة ،حتى وإان
كأن الهدف منهأ ششراء خروف وتقدÁه قربأنأ لله
تعأ ،¤اقتداء بسشنة أانبيأءه الكرام إابراهيم اÿليل
وﬁمد عليهمأ الصشÓة والسشÓم.
ك -م -أ عّ-ب-ر األط-ف-أل ع-ن ف-رح-ت-ه-م وه-م يسش-أع-دون
أاوليأءهم ‘ اختيأر كبشس العيد ،وقد دخلوا وسشط
القطيع دون خوف منهأﬁ ،أول Úجر بعضشهأ من
أارجلهأ ،مقلدين بذلك مأ يقوم به الكبأر عندمأ
يتفحصشون األضشحية.

الثÓثاء  30أاوت  2016م
الموافق لـ  27ذي القعدة  1437هـ

ترأجع أسسعار أŸوأشسي باŸسسيلة

كباشض أاولد ماضشي
والسشوامع األك Ìطلبا

تشسهد أسسوأق أŸوأشسي باŸسسيلة
حركية Œارية كبÒة– ،ضسÒأ لعيد
’ضسحى أŸبارك ألذي يفصسلنا عنه أكÌ
أ أ
من أسسبوع ،حيث تشسهد عرضسا وفÒأ
’نوأع
لرؤووسض أŸوأشسي من ﬂتلف أ أ
’حجام ،يقابله طلب قليل من قبل
وأ أ
أŸشسÎين وهو ما أدى إأ ¤ترأجع أسسعار
أŸوأشسي بشسكل كب Òمقارنة بالسسنة
أŸاضسية.
ت-ع-ت Èا◊ضض-ن-ة م-ن-ط-ق-ة رع-وي-ة ب-ام-ت-ي-از وفضضاء
خصضبا لÎبية اأ’غنام التي فاق عددها مليون
رأاسض غنم ،وبجودة ◊وم ’ تضضاهى ،خاصضة وأان
مراعي ا◊ضضنة –توي على اأ’عشضاب الطبية
 Óللمواشضي وتضضفي
كالشضيح والسضدر التي تعت Èك أ
نهكة خاصضة على نوعية ◊ومها وهو ما يجعل
ال -ط -لب ي -ك Ìع -ل -ي -ه -ا م -ن ق -ب -ل سض -ك -ان ال-و’ي-ة
والو’يات اÛاورة.

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضض يف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق الطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
سض -ج -لت أاسض-ع-ار اŸواشض-ي ،م-ن-ذ أاسض-ب-وع ت-ق-ري-ب-ا،
انخفاضضا بنحو  5000دينار جزائري ‘ الرأاسض
الواحدة ،مقارنة بسضعرها خÓل السضنة اŸاضضية،
جراء عدة عوامل طبيعية فرضضت على اŸربÚ
التخلي عن مواشضيهم بأاي سضعر ،نظرا ’رتفاع
 ‘ ،Óظل عدم
تكاليف اأ’عÓف وعدم توفر الك أ
سضقوط اأ’مطار هذه السضنة .وهو ما حول جميع
اŸراع -ي إا ¤أاراضض شض -ب -ه ق -اح -ل-ة ت-ف-رضض ع-ل-ى
اŸرب– Úمل مصضاريف كبÒة ،خاصضة وأان أاسضعار
العلف فاقت  4000دينار جزائري للقنطار وسضعر
الت Íبـ 1000دينار جزائري للحزمة الواحدة.
وات- -ف- -ق اŸوال- -ون ع- -ل- -ى أان ع- -دم ت- -وف -ر ال -ك  -أ
Ó
واأ’عÓف التي ارتفعت أاسضعارها هي اأ’خرى،
أال -زم -ت -ه -م ب -ع -رضض ك -م -ي-ات ك-بÒة م-ن اŸواشض-ي
بالسضوق ،وهو ما يزيد كمية العرضض التي تؤودي
بالضضرورة إا ¤انخفاضض أاسضعار اŸواشضي أاو ثبات
سضعرها وهذا حسضب معادلة الطلب والعرضض.
و’حظت ””الشضعب”” أان سضعر الكبشض يÎاوح ب30 Ú
و 50أالف دينار جزائري وهو مرشضح لÓرتفاع،
ب -حسضب م -ا أاك -ده ب -عضض ال -ب-اع-ة .ك-م-ا ب-ل-غ سض-ع-ر
اÿروف اŸتوسضط ا◊جم ما ب 30 Úو 40أالف
دي- -ن -ار ج -زائ -ري وسض -ع -ر الشض -اة  32أال-ف دي-ن-ار
جزائري ‘ ،ح Úبلغ سضعر اŸاعز  15أالف دينار
جزائري.
باŸقابل سضجل إاقبال ضضعيف من قبل اŸواطنÚ
الراغب ‘ Úشضراء أاضضحية العيد ،باسضتثناء بعضض
اŸتخوف Úمن ارتفاع أاسضعارها ‘ اأ’يام اأ’خÒة
قبل حلول عيد اأ’ضضحى ،وهو حال ﬁمد الذي
التقته ””الشضعب”” بسضوق السضويد الذي يعت Èمن
أاك Èاأ’سضواق بالو’ية والذي يلتقي فيه الباعة
واŸشضÎون كل يوم خميسض ،والذي أاوضضح أانه
اشضÎى أاضضحية العيد منذ اآ’ن ،أاي قبل عيد
اأ’ضضحى بأاك Ìمن أاسضبوع كامل ،تفاديا ’رتفاع
أاسضعارها اŸفاجئ .وأارجع ذلك أايضضا إا ¤أانه
Áلك مكانا يضضعها فيه عكسض بعضض ‡ن ’
Áتلكون أاماكن لÓحتفاظ بها.

تخ ـ ـ ـ ـوف م ـ ـ ـ ـ ـن ارتف ـ ـ ـاع األسشع ـ ـار
بسشب ـ ـ ـ ـب احتك ـ ـ ـ ـار التج ـ ـ ـ ـار
تعت Èأاسضواق اŸسضيلة اŸنتشضرة ع Èبلدياتها 47
اŸقصض -د ال -رئ -يسض ل -ل -ع -دي -د م -ن Œار ال-و’ي-ات
اÛاورة وكذا السضكان لشضراء أاضضحية العيد ،التي
أاج - -م- -ع اŸرب- -ون واŸشضÎون ع- -ل- -ى أاسض- -ع- -اره- -ا
التوافقية هذه السضنة جراء عدة عوامل ،على
رأاسضها توفر رؤووسض اŸاشضية التي فاقت اŸليون
رأاسض ،واأ’هم من هذا هو وقف عمليات التهريب
إا ¤البلدان اÛاورة التي مسضت اŸواشضي خÓل
السضنوات اŸاضضية ،لتباع بأاسضعار جد ملتهبة ،إا’
أان مصض- -ال- -ح ال -رق -اب -ة ع -ل -ى ا◊دود ا÷زائ -ري -ة
شض -ددت اÿن -اق ع -ل -ى اŸه-رب Úوم-ن-عت ت-ه-ريب
رؤووسض اŸواشضي إا ¤البلدان اÛاورة ،على غرار

 Óإا¤
ت -ونسض ول -ي -ب -ي -ا .ك -م -ا أادى ع-دم ت-وف-ر ال-ك -أ
ال- -ع- -رضض ال- -ك- -ب Òال- -ذي تشض- -ه- -د اŸواشض- -ي عÈ
ا’أسض -واق وه -ذا راج -ع ل-ن-درة ا’أم-ط-ار وغÓ-ء
ا’أع Ó- -ف ال - -ذي اأره - -ق اŸرب Úوك - -ل - -ف - -ه - -م
مصضاريف باهظة.
«الشضعب”” بدورها زارت السضوق اأ’سضبوعي لبلدية
ا÷زار ،التابع إاداريا لو’ية باتنة ،للوقوف على
أاسضعار اŸواشضي هناك ومقارنتها بأاسضعارها على
مسضتوى اŸسضيلة ،حيث اتضضح جليا من خÓل
الزيارة عدم وجود أاي فارق.
و‘ حديثنا مع بعضض اŸرب ،Úأابدوا تذمرا كبÒا
من انخفاضض أاسضعار اŸواشضي ،أ’نه ’ يخدمهم
ب -ح -ك -م أان -ه -م ت -ك -ب -دوا خسض -ائ-ر ك-بÒة ‘ ت-رب-ي-ة
اأ’غنام ،من ب Úهؤو’ء ا◊اج ا◊واسض الذي أاكد
أان التجار الذين يقومون بشضراء رؤووسض اŸاشضية
وي-ع-ي-دون ب-ي-ع-ه-ا ي-رب-ح-ون أام-وا’ ك-بÒة أاك Ìم-ن
اŸربي.
عن اأ’سضعار ،أاشضار اŸتحدث إا ¤أانها سضتعرف
ارت- -ف- -اع- -ا ‘ اأ’سض- -ب- -وع اأ’خ Òبسض- -بب ع -م -ل -ي -ة
ا’ح -ت -ك -ار ال -ت -ي ي -ق-وم ب-ه-ا ك-ب-ار ال-ت-ج-ار ،ف-ه-م،
بحسضبه ،يشضÎون مئات رؤووسض اŸاشضية ويعيدون
بيعها بأاسضعار باهظة ،أ’نهم يتحكمون ‘ السضوق
وفق سضياسضة ا’حتكار.
م -ن ج -ان-ب-ه ا◊اج ف-رح-ات أارج-ع ت-راج-ع أاسض-ع-ار
اأ’ضضاحي إا ¤غÓء اأ’عÓف والت Íوالتخوف
الكب Òمن انتشضار مرضض ا÷ذري الذي ظهرا
مؤوخرا ،وهو ما كلف اŸرب Úمصضاريف أاخرى ⁄
يسض-ت-ط-ي-ع-وا –م-ل-ه-ا‡ ،ا دف-ع ال-ك-ث Òم-ن-ه-م إا¤
عرضض مواشضيهم للبيع.
أام -ا مصض -ط -ف -ى وه -و أاح -د اŸشضÎي-ن ،ف-ق-د ب-رر
انخفاضض اأ’سضعار بإاحجام الكث Òمن اŸواطنÚ
عن شضراء اأ’ضضاحي ،بسضبب مصضاريف الدخول
اŸدرسضي والكهرباء والغاز.
وغالبا ما يتسضاءل اŸشضÎي عن أاصضل اÿروف أاو
ال-ك-بشض ،خ-اصض-ة وأان اŸسض-ي-ل-ة تشض-ت-ه-ر Ãن-طقتي
أاو’د م- -اضض- -ي والسض- -وام- -ع اŸع- -روف -ت Úب -ج -ودة
أاغنامها ونوعية ◊ومها اÿالية من الشضحوم ،أ’ن
ت-غ-ذي-ت-ه-ا ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ال-ن-ب-ات-ات ال-طبية كالسضدر
والشضيح ،عكسض ما يقوم به بعضض اŸرب‘ Ú
عملية تسضم ÚاŸواشضي باتباع طرق أاخرى تتعلق
ب-اأ’عÓ-ف اŸع-ا÷ة واسض-ت-ع-م-ال ح-ق-ن التسضم،Ú
وه -ذا م -ا ي -ج -ع-ل اإ’ق-ب-ال ع-ل-ى ك-ب-اشض السض-وام-ع
وأاو’د ماضضي ‘ تزايد مسضتمر ،نظرا للحومها
ا÷يدة وذات اŸيزة العالية ،ناهيك عن أاسضعارها
اŸعقولة.
ويضضطر البعضض ‡ن نصضحهم اأ’طباء بعدم تناول
اللحوم التي –توي على نسضبة عالية من الدسضم،
إا ¤شضراء ◊م ا÷دي الذي ازداد اإ’قبال عليه
أاك ‘ Ìاآ’ونة اأ’خÒة بحكم شضحومه الضضعيفة
وغ ÒاŸركزة.

رواج كبŸ Òسشتلزمات الذبح والششواء

تشض-ه-د الشض-وارع وال-ط-رق ب-اŸسض-ي-ل-ة ،م-ن-ذ ب-داي-ة
اأ’سضبوع ،انتشضارا واسضعا لنقاط البيع العشضوائية،
التي يفضضل أاصضحابها بيع اŸواشضي بحجة أان
اأ’سضعار ع Èاأ’سضواق منخفضضة .كما أان العديد
م-ن-ه-م ي-رفضض-ون ال-ت-وج-ه ل-ل-ب-ي-ع ب-اأ’سض-واق ،نظرا
لتحّملهم مصضاريف أاخرى تتعلق بحقوق دخول
السضوق التي تقدر بـ 100دينار جزائري عن كل
رأاسض غنم وكذا –مل مصضاريف النقل.
كما تشضهد عمليات شضحذ السضكاك Úرواجا كبÒا
م -ن -ذ أاي -ام وإاق -ب -ا’ م -ن -ق -ط -ع ال -ن -ظ Òم -ن ق -ب -ل
اŸواط - -ن Úال - -ذي - -ن ي - -وّدون أاداء شض - -عÒة ع- -ي- -د
اأ’ضضحى اŸبارك ،حيث تتخصضصض عدة Óﬁت
‘ بيع السضكاك ÚواŸشضاوي وكذا مادة الفحم
ال -ت -ي ’ يسض -ت -ط -ي -ع-ون ا’سض-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا .ب-ي-ن-م-ا
ي - -ت - -خصضصض ب - -عضض - -أاخ- -ر ‘ شض- -ح- -ذ السض- -ك- -اكÚ
والسضواط Òوبأاسضعار تعت Èخيالية بحكم أان شضحذ
سضك Úوصضل إا 150 ¤دينار جزائري والسضاطور
بـ 250دي -ن -ار ج -زائ -ري وه -و م-ا اع-تÈه ال-ب-عضض
اسضتغ ’Óلهم.

أŸسسيلة :عامر ناجح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاسشعار معقولة و مربّون يهّددون بالتوقف عن النششاط
’سسعار
^ ترقب من أŸوأطن وحذر من ألسسماسسرة و توقعات بارتفاع أ أ

تعرف سسوق أŸاشسية بو’يتي ع Úألدفلى
وألشسلف ،حالة من ألÎقب وأ◊ذر ،بسسبب
’شسعال فتيل
–رك ألسسماسسرة ‘ كل أŒاه إ
’سسعار ،ما بات يبعث أıاوف لدى
لهيب أ أ
’ضسحية ‘
أŸوأطن ÚأÎŸددين ‘ شسرأء أ أ
’سسوأق
ظل ألظروف أ◊الية ألتي “ر بها أ أ
’يام.
حسسب ما عاينته ““ألشسعب““هذه أ أ

ع Úألدفلى /ألشسلف :و.ي .أعرأيبي

ي -فÎضض أان ت -راقب اأ’سض -واق ال -ب -ل -دي -ة م -ن ط-رف
اŸصض-ال-ح الصض-ح-ي-ة وه-ي-ئ-ة م-راق-ب-ة ال-ن-وع-ية وقمع
ال -غشض Ÿدي -ري -ت -ي ال-ت-ج-ارة ل-ك-ل م-ن ع Úال-دف-ل-ى
والشضلف .لكن هذا  ⁄يلمسض بالقدر الكا‘ على حد
م -ا رصض -دن -اه ‘ اسض -ت -ط Ó-ع -ن -ا اŸي-دا ،Êح-يث ’
ت- -خضض- -ع اŸواشض- -ي و ب- -اÿصض- -وصض ال- -ك- -ب- -اشض إا¤
اŸراقبة الصضحية عند دخولها السضوق الذي هو
–ت سضلطة مسض Òأاو مسضتثمر اسضتأاجره مقابل مبلغ
ما‹ يدخل إا ¤خزينة البلدية أاو وكالة التسضيÒ
ال-ع-ق-اري ب-ال-و’ي-ة ،ك-م-ا ه-و الشض-أان بسض-وق ب-وزاه-ر
بالعطاف.
هذا من جانب اإ’جراءات التنظيمية وا’سضتغÓل
لهذه اŸرافق العمومية التي هي بحوزة البلديات
البالغ عددها  71سضوقا تنشضط بÎاب الو’يت ،Úلكن
ت -ب -ق-ى اأ’سض-ع-ار ح-رة ي-ت-ق-اذف-ه-ا ال-ب-ائ-ع واŸشضÎي
والسضمسضار الذي ينتقل بحرية ‘ هذه اأ’سضواق قال
لنا التاجر ا◊اج قدور من سضوق عمورة مركز
ببلدية واد الشضرفة اÙاذية لÎاب و’ية اŸدية
والتي تبعد عن ع Úالدفلى بأاك Ìمن  63كيلوم.Î
وب - -حسضب ال - -واف - -دي- -ن إا ¤سض- -وق ا÷م- -ع- -ة ب- -ذات
اŸنطقة ،فإان اأ’سضعار معقولة ،بالنسضبة لصضاحب
اأ’جر الشضهري الذي يÎاوح ب 40 Úو  54أالف دينار
جزائري ،حيث أاكد ا◊اج حشضÓف رئيسض بلدية
سضابقا أان أاسضعار الكباشض تÎاوح ب 28 Úو  53أالف
دي -ن -ار ج -زائ -ري ،وه -و سض-ع-ر م-ع-ق-ول ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
سضعرها ‘ السضنة اŸاضضية الذي قدر بـ  41إا70 ¤

أالف د.ج للرأاسض و هو ما حرم كثÒا من اŸواطنÚ
من شضراء اأ’ضضحية .
ع -ن سض -ر ان -خ -ف -اضض سض -ع -ر اأ’ضض -ح -ي-ة ،أاك-د م-رب-و
اŸواشضي و منهم ف .ا÷ي 67 ‹Óسضنة و مرافقه
أاحمد .ك من واد ا÷معة القريبة من جبال اللوح
ب- -اŸدي- -ة ،أان ارت- -ف- -اع ع -دد اŸرب Úتضض -اع -ف ‘
السضنوات اأ’خÒة ،وهو ما Œلى ‘ اأ’سضواق التي
زرناها طيلة أايام اأ’سضبوع ،باإ’ضضافة إا ¤تراجع
اأ’مراضض اŸعدية ،و حرصض اŸرب Úعلى اŸتابعة
الصضحية للمواشضي سضواء Ãنطقة الهضضاب العليا أاو
ال -و’ي -ات ال -وسض -ط-ى أاو الصض-ح-راوي-ة ،وإاذا سض-ج-لت
ح -ا’ت ف -ه -ي م -ن -ع -زل -ة و ي -ت -م ع -زل -ه -ا ب -ط -ري -ق-ة
إاسضتعجالية قال ذات الفÓح الذي أابدى عدم رضضاه
على اأ’سضعار ا◊الية التي ’ تخدم اŸوال Úبالنظر
إا ¤اŸصض -اري -ف ال -ب -اه -ظ -ة ال -ت -ي ت -ك -ل-ف-ه-ا ت-رب-ي-ة
اŸواشضي.
وعن ظروف عملية البيع ،أاكد لنا هؤو’ء أان بقاء
اأ’سض -واق ع -ل -ى ه -ذه ال -وضض -ع -ي -ة سض-ي-ك-ل-ف اŸربÚ
خسضائر كبÒة ،وبالتا‹ سضيؤوثر على اأ’رباح التي
سضتعرف تراجعا رهيبا .أاكد هذا اŸربون الذين
ه -دد ب -عضض -ه-م ب-ع-دم ‡ارسض-ة ه-ذا ال-نشض-اط ال-ذي
أاره -ق -ه-م يشض Òع-م-ي ال-ع-رب-ي ا÷ن-د‹ (نسض-ب-ة إا¤
سضكان بلدية جندل) نحن ضضائعون ومهنتنا مهددة
بالتوقف إاذا اسضتمر الوضضع على ما هو عليه يضضيف
الفÓح نفسضه الذي قال لنا أانه اسضتفاد من دعم
الدولة .

السشماسشرة :نششاطنا حÓل و يخضشع
لقواعد التجارة اŸعروفة
ظروف اأ’سضواق بع Úالدفلى ’ تختلف الشضلف
فاأ’سضعار متقاربة تÎاوح ب 31 Úو  59أالف دج ،و
قد فسضر ﬁدثونا من التجار والباعة من اŸوالÚ
أان تربية اأ’غنام تبدأا بشضراء اÿرفان صضغارا من
ال-ن-ع-ام-ة وال-ب-يضض وا÷ل-ف-ة ،وت-رب-ي-ت-ه-ا التي تكلف

أاموا’ باهظة.
ل -ك -ن ي-ب-ق-ى ه-اجسض ارت-ف-اع اأ’سض-ع-ار غﬁ Òسض-وم
يقول مضضاربون قائل Úلـ ””الشضعب”” إان الÎاجع غÒ
م -ت -وق -ع ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤م-ا أاسض-م-اه ال-ب-عضض بـ ””ح-م-ى
اأ’سضواق”” التي قد تكون باردة أاو حامية حسضب ما
يتجاذبه هؤو’ء ‘ جلسضاتهم التي حاولنا اقتحامها
بسضوق بئر النحاسض بالعطاف ،وهو مرفق جهوي
تسضÒه وكالة التسضي Òالعقاري بع Úالدفلى والتي
تسضتفيد بنسضبة  ‘ 70اŸائة من عائدات السضوق
و 30باŸائة توجه كمداخيل لبلدية العطاف.
و أاصضر هؤو’ء بطرقهم اإ’غرائية حسضب ما هو
م- -ع- -روف ع- -ن- -ه -م ب -ال -ق -ول  ”” :إان ه -ن -اك ال -ك -بشض
الصض- -ران- -دي وال- -ف- -رط- -اسض وال- -ق- -ب- -ل- -ي وال- -غ- -اب- -ي
وال -ونشض -ريسض-ي وال-ل-م-دا Êنسض-ب-ة ل-ل-م-دي-ة وصض-احب
القرون”” ،لذا أاسضعارهم ﬂتلفة.
أاما عن سضر اŸزايدة ‘ أاسضعار اŸواشضي ،والتي
يكون هؤو’ء الطرف الضضالع فيها ،أابدى ﬁدثونا
تÈأاه -م م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ،م-ع-تÈي-ن أان ال-ب-ي-ع والشض-راء
يخضضع لقواعد التجارة اŸعروفة العرضض والطلب.
Óسض -واق ك -م -ا ه -و ا◊ال
ل- -ك -ن ب -عضض اŸت -اب -ع Úل  -أ
بالعبادية وجليدة أاكدوا لنا أان هذه الفئة اŸضضاربة
تقوم بشضراء أاغلب ما تعرضضه اأ’سضواق واحتكاره إا¤
غاية تراجع عدد رؤووسض اŸاشضية ‘ اأ’سضواق على
ط -ري -ق -ة ال -ع-رضض وال-ط-لب ال-ق-اع-دة اŸع-روف-ة ‘
اŸع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة .وه-ي ن-فسض ال-ط-ري-ق-ة التي
يتوخاها اŸواطن مع تقلبات السضوق فهو ينتظر
ا’نخفاضض أاك Ìلكن قد يفاجئه اإ’رتفاع فجأاة
فتتغ Òأاحواله و قد يندم على تفريطه ‘ عملية
الشضراء والتي قد –رمه من اقتناء اأ’ضضحية يقول
العارفون بتحو’ت السضوق وتقلباتها.
فمن يباغت اآ’خر ‘ مثل هذه الظروف يقول
أاصضحاب ””اŸسضلية الزرقاء”” الذي يرتدون اللباسض
اأ’زرق ومهنتهم البيع والشضراء ‘ اŸواشضي واأ’بقار
وغÒه -ا م -ن ا◊ي -وان -ات .ل -ذا ف-السض-وق ي-ن-ام ع-ل-ى
مفاجآات ،فلمن سضتكون الغلبة ؟.

 20ألف جرعة لقاح ’حتوأء مرضض أ÷ذري

 18نقطة بيع مواششي و  36بيطري Ÿراقبة سشÓمتها Ãعسشكر
’ضسحى
حددت و’ية معسسكر  18نقطة بيع أŸوأشسي –سسبا لعيد أ أ
أŸب -ارك .وي-ه-دف ه-ذأ أل-ق-رأر أل-ذي أت-خ-ذه أل-وأ‹ لضس-م-ان ح-رك-ي-ة
منظمة ‘ أسسوأق أŸاشسية Ãعسسكر.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

من جهتها ضضبطت مفتشضية البيطرة بالو’ية ترتيباتها على برنامج وقائي
Ÿراقبة نقاط بيع اŸواشضي اŸرخصضة و التأاكد من سضÓمة
اأ’ضض- -اح- -ي خ- -اصض -ة ت -لك اŸن -ق -ول -ة م -ن اŸن -اط -ق
ا÷نوبية والسضهبية للوطن ‘ ،ظل اıاوف
اŸسض -ج -ل -ة ل -دى اŸسض -ت -ه -لك م -ن ان -تشض -ار
أام - -راضض اŸاشض - -ي - -ة ’سض - -ي- -م- -ا م- -رضض
ا÷ذري اŸائي اŸتنقل ب ÚاŸاشضية
بسض - -بب ال - -ع- -دوى و ع- -دة ع- -وام- -ل
مناخية تزيد من انتشضاره .
أاك -د اŸف-تشض ال-و’ئ-ي ل-ل-ب-ي-اط-رة
عبد الرحمن ﬁمد لـ«الشضعب””،
أان اŸصض- -ال- -ح ال- -ب- -ي- -ط -ري -ة ق -د
أاحصضت عدة بؤور انتشضر بها مرضض
ا÷ذري اŸائي ب ÚاŸاشضية ،وقد
” اح - -ت - -واء ج - -م - -ي - -ع اإ’صض - -اب- -ات
اŸرضض - - -ي- - -ة اÙصض- - -اة م- - -ن ط- - -رف
ال- -ب- -ي- -اط -رة واŸع -ل -ن ع -ن -ه -ا م -ن ط -رف
اŸرب ،Úكما ” تخصضيصض  20أالف جرعة
لقاح ضضد اŸرضض ” توزيعها على ﬂتلف اأ’قسضام
ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -ل -و’ي -ة لضض -م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة الصض-ح-ي-ة الÓ-زم-ة
ل-ل-م-واشض-ي ،منها  15أال -ف ج -رع -ة ل -ق-حت ب-ه-ا اŸواشض-ي اŸصض-اب-ة و اŸواشض-ي
اŸعرضضة للعدوى .
كما طمأان اŸفتشض الو’ئي للبياطرة عموم اŸقبل Úعلى شضراء أاضضحية العيد
من مناطق البيع اŸرخصضة ،بسضÓمة اأ’ضضاحي ،مشضÒا أان اأ’ضضاحي اŸصضابة

Óسضواق النظامية ””اأ’سضبوعية”” و نقاط البيع ا’سضتثنائية التي يشضرف
’ تدخل ل أ
اأ’طباء البياطرة على مراقبتها ،عÓوة على قوله أان اأ’ضضاحي اŸصضابة Ãرضض
ا÷ذري ،تظهر عليها عÓمات اŸرضض من نحافة و تناثر صضوفها ‘ حال
توجه اŸسضتهلك لشضرائها من حضضائر اŸرب Úاÿواصض.
وأاضضاف عبد الرحمن ﬁمد ،أان مصضالح البيطرة بو’ية معسضكر –ضضر إ’طÓق
حملة تلقيح واسضعة ب Úاأ’ضضاحي ‘ شضهر سضبتم Èالداخل ،ضضد مرضض
ا÷ذري ،مشضÒا إا ¤أان ذات اŸصضالح قد جندت  36طبيبا
بيطريا Ÿراقبة سضÓمة اأ’ضضاحي ع Èنقاط البيع
طيلة اأ’يام القادمة ،إا ¤جانب عمل –سضيسضي
وقائي حول ””الكيسض اŸائي”” .
من جهة أاخرى ،تعرف أاسضعار اŸاشضية
ع Èتراب الو’ية تراجعا ﬁسضوسضا
م -ق -ارن -ة ب -السض -ن -وات اŸاضض-ي-ة ،ق-د
“كن أارباب العائÓت البسضيطة من
أاداء الشض -عÒة ال -دي -ن-ي-ة ‘ أاري-ح-ي-ة
ب -فضض-ل ان-خ-ف-اضض اأ’سض-ع-ار إا ¤م-ا
دون  40أالف دينار ،حيث لوحظ
ت -راج -ع سض -ع -ر اŸاشض -ي-ة م-ن-ذ شض-ه-ر
رمضضان اŸاضضي ،و هي الفÎة التي
اع -ت -اد اŸسض -ت-ه-لك اÙل-ي أان ي-ق-ت-ن-ي
خ Ó-ل -ه -ا أاضض -ح -ي -ة ال-ع-ي-د م-ب-ك-را ﬂاف-ة
ارتفاع أاسضعارها مع حلول عيد اأ’ضضحى ،و
أارجع عدد من مربي اŸاشضية و اŸواطن Úعلى
حد سضواء ،تراجع أاسضعار اŸاشضية خÓل هذا اŸوسضم،
إا ¤ا◊صض- -ار اŸضض- -روب ع- -ل- -ى م -ه -رب -ي اŸاشض -ي -ة ‘ ا◊دود
الشضرقية للوطن ،إاضضافة إا ¤غÓء اأ’عÓف و الظروف اŸناخية ا◊ارة ،ناهيك
ع -ن ت -أاث Òاإ’ق-ب-ال اÙتشض-م ل-ل-م-واط-ن Úع-ل-ى اق-ت-ن-اء اأ’ضض-اح-ي ،و اŸرت-ب-ط
Ãخاوفهم من مرضض ا÷ذري والتي مكنت إا ¤حد ما من ترجيح كفة العرضض
على الطلب .

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

من مراسسلينا
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 71أإلف تلميذ يسستفيدون من منحة إلتمدرسض

أكد مرأد بوزيان مدير ألÎبية لو’ية بجاية لـ»ألششعب» ،أن ما ’ يقل
ع- -ن 71أل -ف ت -ل -م -ي-ذ سش-يسش-ت-ف-ي-دون م-ن م-ن-ح-ة أل-ت-م-درسس ،رصش-د ل-ه-ا أزي-د
من240مليون دينار للسشنة ألدرأسشية أ÷ديدة  ،2017/2016حيث سشتوجه
ه- -ذه أŸن- -ح- -ة أŸق- -درة بـ 3أ’ف دي-ن-ار ل-ل-ي-ت-ام-ى ،ضش-ح-اي-ا أŸأاسش-اة أل-وط-ن-ي-ة،
أŸع -وق ،ÚأŸع -وزي -ن ،وأب -ن -اء أل -ع -ائ Ó-ت ذأت أل -دخ -ل ألضش -ع -ي-ف .وي-رت-قب
’ول من ألدخول أŸدرسشي ،كما
’سشبوع أ أ
توزيعها على مسشتحقيها بدأية من أ أ
سشيسشتفيد ‘ إأطار ألعمليات ألتضشامنية للدخول أŸدرسشي أ÷ديد ،أزيد من
’طوأر من ألكتاب
 41ألف تلميذ معوز وأبناء عمال قطاع ألÎبية ‘ جميع أ أ
أŸدرسشي ›انا.
تخصس تأاطﬂ Òتلف اŸناصسب اإلدارية
بجاية :بن النوي توهامي
والÎبوية ،من مديري ﬂتلف اŸسستويات
وأافاد بوزيان ،أان قطاع الÎبية بالولية وم -ف -تشس -ي ال -ت -ع-ل-ي-م ،وك-ذا ام-ت-ح-ان آاخ-ر
سسيسستفيد مع الدخول اŸدرسسي بهياكل سس ُ- -ي - -ن- -ظ- -م ‘ شس- -ه- -ر سس- -ب- -ت- -م Èي- -خصس
جديدة ،حيث سسيتم اسستÓم  12ثانوية ،مسستشساري الÎبية والتوجيه واإلرشساد.
وم -ت -وسس -ط -ت ،Úواب-ت-دائ-ي-ت ،Úإاضس-اف-ة إا ¤وعن تأاط Òالعمل اإلداري والبيداغوجي
ه - -ي- -اك- -ل دع- -م أاخ- -رى ،م- -ن- -ه- -ا أانصس- -اف قال أانه كاف بنسسبة كبÒة ،حيث يضسم
داخ -ل -ي -ات ،م Ó-عب م -درسس -ي -ة ،وم-راف-ق التعليم البتدائي 560مدرسسة ،يؤوطرها ما
ثقافية وبيداغوجية ،وهو ما سسيسساهم ‘ ي - -زي- -د ع- -ن  ،5538م - -ن- -ه- -م  552مدير،
التخفيف من الضسغط الذي شسهده القطاع و4006معلم لغة عربية ،و 684معلم لغة
م -ا أاث -ر سس -ل -ب-ا ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة فرنسسية ،و 235معلم لغة أامازيغية ،وكذا
واŸردود الÎبوي.
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األمازيغية.
وأاك -د ‡ث -ل الÎب -ي -ة ب -ال-ولي-ة أان ا÷ه-ود
سستتواصسل قصسد –قيق دخول مدرسسي
ناجح بكل اŸقاييسس ،من خÓل السسهر

على معا÷ة كل النقائصس اŸسسجلة ،سسواء
‘ ال- -ع- -نصس- -ر ال- -بشس -ري أاو ال -ت -ج -ه -ي -زات
وال - -وسس - -ائ- -ل ،و‘ ه- -ذا اإلط- -ار ج- -ن- -دت
مصسا◊ه كل اإلمكانيات اŸادية والبشسرية

 ........قافلة طبية للكشسف عن ﬂتلف إألمرإضض بقرى أإمالو

ن- -ظ- -مت ج- -م- -ع- -ي- -ة «صش- -وم- -ام أق- -ب- -و» Ÿسش- -اع -دة
’م -رأضس ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
’شش- -خ- -اصس أŸصش -اب Úب -ا أ
أ أ
م-دي-ري-ة ألصش-ح-ة وألسش-ك-ان ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ق-افلة
طبية Œوب ﬂتلف مناطق بلدية «أمالو» ‘ حملة
’مرأضس ،على غرأر سشرطان
للكششف عن عديد أ أ
أل- -ث- -دي ،وسش- -رط- -ان أل- -رح- -م ل -دى أŸرأة ،ألضش -غ -ط
ألدموي ،ودأء ألسشكري.
أل-ق-اف-ل-ة أل-ط-ب-ي-ة ح-طت رح-ال-ه-ا Ãن-طقة قرية
إأغ-ي-ل أن-ت-ال-ة ،ت-ق-ول ألسش-ي-دة آأم-ة ،ل-ت-م-ك Úسش-كان
أŸن -اط -ق أل -ري -ف -ي -ة م -ن أ◊صش -ول ع -ل -ى ف-ح-وصش-ات
’م -رأضس ،ح -يث ”
›ان- -ي- -ة ل -ل -وق -اي -ة ﬂت -ل -ف أ أ
’‚اح
’مكانيات أŸادية وألبششرية إ
تسشخ Òكل أ إ
هذه أŸبادرة.

ويكمن الهدف من هذه القافلة حسسب السسيدة آامة ‘
–سسيسس سسكان اŸناطق الريفية بأاهمية الكشسف على
األمراضس ،وكذا “كينهم من إاجراء كل الكشسوفات
والفحوصسات حيث شسّددت ‘ هذا اإلطار على أاهمية
اإلقبال على هذه القافلة وضسرورة التوجه إا ¤مراكز
القافلة ،خاصسة أانها –توي على كل اآلليات التقنية
ا◊ديثة الÓزمة ،إا ¤جانب طاقم طبي متخصسصس ‘
عÓج ﬂتلف األمراضس ،على غرار إاجراء الكشسف
اŸبكر واÛا Êلسسرطان الثدي ،وهو ما سسيسسمح
بتكفل أاحسسن ومثا‹ للمرضسى ،والعÓج يكون أاخف
وأاق -ل ت -ك -ل -ف-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضس م-ب-ك-را

وتقارب عندها نسسبة الشسفاء .٪100
وأاضسافت السسيدة آامة اأن الكتشساف اŸبكر لسسرطان
الثدي يقتضسي العÓج اŸبكر،
وهو

أافضس -ل ال -ط -رق اŸت -اح -ة
لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد اللواتي يشسف Úمن
اŸرضس ،حيث كلما ” اكتشساف اŸرضس مبكراً كلما
زادت فرصس النجاة وŒنب العÓج القاسسي والفحصس

إل‚اح الدخول اŸدرسسي ا÷ديد ،و”
إاع -داد ب -رن -ام-ج يشس-م-ل ‘ ال-وه-ل-ة األو¤
السس-ت-ج-اب-ة ل-ك-ام-ل ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي كانت
تعانيها اŸؤوسسسسات الÎبوية.

اإلشسعاعي للثدي.
ا◊كم على الطريقة ‘ إاجراء الفحصس الذاتي للثدي
(اŸاموجرام) هو تصسوير الثدي باألشسعة ،ويعت Èأادق ومدى صسحتها ،وإاذا كان لدى اŸتقدمة للتشسخيصس
Óصسابة بسسرطان الثدي ،فيجب عليك
وسسيلة للكشسف اŸبكر عن سسرطان الثدي ،وبواسسطته تاريخ عائلي ل إ
Áكن الكشسف عن سسرطان الثدي قبل أان تÓحظ اسستشسارة الطبيب Ÿناقشسة اÿطوط العريضسة
وجود أاية مشساكل ‘ ثدييك ،وÁكن
اإلشسعاعي للثدي (اŸاموجرام) ،ووضسع
ال - - -كشس - - -ف ع- - -ن خطة لذلك بالتوازي مع خيارات أاخرى ،ألجل ا◊د
السسرطان
من اıاطر التي قد تتعرضس لها النسساء.
ع -ن -دم -ا ي -ك-ون وفيما يخصس الفحصس الذاتي للثدي ينصسح به األطباء
ح -ج-م-ه صس-غÒاً اıتصسون كل امرأاة شسهرياً ،للتأاكد من عدم وجود
وسسهل اŸعا÷ة أاورام أاو عقد صسلبة أاو أاي تغّيرات أاخرى ،فمن خÓل
دون ف- - - - -ق - - - -دان فحصس الثدي بانتظام ،سسوف تعرف كيف يكون الثدي
ال- -ث- -دي ،وع -ل -ي -ه ‘ حالته الطبيعية ،كما Áنح راحة بال إاضسافية ،على
ت - -نصس - -ح ج- -م- -ي- -ع اع -ت -ب -ار أان -ه ف-حصس بسس-ي-ط وÁن-ح ال-ف-رصس-ة ل-كشس-ف
ال - -نسس- -اء ب- -اإج- -راء التغÒات.
التصسوير الإشسعاعي هذا وقد عÈت بعضس النسساء الÓئي تقدمن للكشسف
(اŸام- -وج -رام) ك -ل اŸب -ك -ر ع -ن سس -رط -ان ال -ث-دي ،ع-ن ت-ث-م-ي-ن-ه-ن ل-ه-ذه
سس-ن-ت ،Úاع-ت-ب-اراً من اŸب -ادرة ال -ت -ي ت -أات -ي ‘ إاط -ار ت -ق -ريب الصس -ح-ة م-ن
سس - -ن الـ  ،40أاو ق -ب -ل اŸواطن ،وأاكدن أانها فرصسة سسانحة سسمحت لهن
ذلك اإذا ك -ان ل -ل -م-رأاة بإاجراء كل التحاليل والكشسوفات الÓزمة ،التي تقي
تاريخ عائلي ل إ
Óصسابة م- -ن اإلصس -اب -ة بسس -رط -ان ال -ث -دي ،سس -ي -م -ا م -ع ت -وف -ر
بسسرطان الثدي.
اإلمكانيات اŸادية والبشسرية لذلك ،من طاقم طبي
أام -ا ال -ف -حصس السس -ري -ري وŒهيزات ووسسائل متطورة.
للثدي هو فحصس يجريه أاطباء ﬂتصسونÁ ،كنهم

 ⁄تسشجلــــه عاصشمــــة ألهضشــــاب منذ  40سشنــــة

 3.2ملي ـ ـ ـون قنط ـ ـار إإنت ـ ـاج إ◊ب ـ ـوب بسسطي ـ ـف

سش-ج-لت و’ي-ة سش-ط-ي-ف ،خÓ-ل أŸوسش-م أل-فÓ-ح-ي إأنتاجا وجني اÙاصسيل ،وهي كمية اعتÈتها قد حطمت الرقم القياسسي
’رق-ام باعتبارها  ⁄تسسجل منذ  40سسنة.
وفÒأ ‘ ›ال أ◊ب -وب وأل -ب-ق-ول أ÷اف-ة ت-ب-ي-ن-ه أ أ
يذكر أان اŸوسسم الفÓحي ،ورغم تخوف الفÓح Úمن ا÷فاف
ألتي بحوزة «ألششعب».
خÓل فصسل اÿريف اŸاضسي كان جيدا بعد تسساقط األمطار
سسطيف :نورالدين بوطغان
والثلوج ‘ اŸوعد ،وحققت بذلك الولية إانتاجا قياسسيا
كانت ا◊صسيلة التي ضسبطتها مديرية اŸصسالح الفÓحية للولية يعول عليه ‘ تلبية ا◊اجيات الوطنية والتقليصس من
تقدر بـ 3.2مليون قنطار ،وهي حصسيلة جد إايجابية – ⁄ققها فاتورة اسستÒاد كبÒة.
الولية منذ عديد السسن ،Úإاذ كانت تÎاوح ب 2 Úإا¤
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي-رت-قب ه-ذا ال-ع-ام
 2.5م -ل -ي-ون ق-ن-ط-ارا م-ن ﬂت-ل-ف ا◊ب-وب ،وع-ل-ى
حرث وبذر  196الف هكتار Ãختلف
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إلثÓثاء  30أإوت  2016م
إلموإفق لـ  27ذي إلقعدة 1437هـ

تسسبب ‘ مقتل أآك Ìمن ربع مليون شسخصش وتشسريد نحو سسبعة مÓي Úآخرين إآضسافة إآ ¤آختفاء خمسسة وأآربع Úأآلف آخرين ..إآنه
لرضسية(فارك)،
آلنزآع آŸسسلح ب Úآ◊كومة آلكولومبية وأآقدم تنظيم ماركسسي Áارسش حرب آلعصسابات ‘ آلنصسف آلغربي من آلكرة آ أ
لمن وآلسسÓم.
آلذي يطوي فصسوله آلدموية آليوم بإاعÓن تطبيق وقف آطÓق آلنار ودخول آلبÓد مرحلة جديدة تتطلّع فيها إآ ¤آ أ
دخل وقف إطÓق إلنار حيز إلتنفيذ
م- -ن- -تصص- -ف ل -ي -ل إألح -د إ ¤إلث -ن‘ Ú
كولومبيا بعد نزإع مسصلح إسصتمر أإك Ìمن
خ -مسص Úع -ام -ا ب Úج -م -اع -ة «إل -ق-وإت
إŸسص-ل-ح-ة إل-ث-وري-ة إل-كولومبية» (فارك)
وإ◊كومة.
وكان إلرئيسس إلكولومبي خوإن مانويل
سصانتوسس قد قال أإمسس إألول «إنه أإمر
ب-وق-ف إطÓ-ق إل-ن-ار إع-ت-ب-ارإ م-ن ف-ج-ر
إلثن Úغدإة إلتوصصل لتفاقات سصÓم
يوم  24أإوت مع حركة إلتمرد إلرئيسصية
وإŸاركسصية ‘ إلبÓد».
وأإضصاف سصانتوسس «نريد أإن نصصبح دولة
ب Óآإثار حرب» دإعيا إلكولومبي Úألن
يصصوتوإ للسصÓم ‘ إلسصتفتاء إŸقرر يوم
إلثا Êمن أإكتوبر إŸقبل.
من جهتها ،أإعلنت فارك وقفا نهائيا
إلطÓق إلنار إعتبارإ من منتصصف ليل
إألحد إ ¤إلثن ،Úوقال إلقائد إألعلى
ل-ل-ح-رك-ة ت-ي-م-ول-ي-ون خ-ي-م-ي-ن-ي-ز إŸل-قب
بـ»تيموشصنكو» أإمام إلصصحفي Úبالعاصصمة
إل -ك -وب -ي -ة ه -اف -ان-ا «آإم-ر ج-م-ي-ع ق-ادت-ن-ا
ووحدإتنا وكل شصخصس من مقاتلينا إ¤
وق-ف إطÓ-ق إل-ن-ار وإألع-م-ال إل-ق-ت-ال-ي-ة
بصص-ورة ن-ه-ائ-ي-ة ضص-د إل-دول-ة إل-كولومبية
إعتبارإ من منتصصف هذه إلليلة».
وأإضص -اف ت -ي -م -وشص -ي -ن -ك-و «ل-ق-د سص-م-ع-ن-ا
بصصدور إألمر إلرئاسصي للجيشس ،ونحن
نعطي إألمر نفسصه لقوإتنا» .وكان إلرجل
قد كتب ‘ وقت سصابق أإن «إلسصÓم بدأإ
يتحقق».
و” إإلع Ó- -ن ع - -ن إت- -ف- -اق سصÓ- -م بÚ
إ÷انب Úإألربعاء إŸاضصي بعد ما يقرب
م -ن أإرب -ع سص -ن -وإت م-ن إŸف-اوضص-ات ‘
هافاناÃ ،ا ‘ ذلك جلسصة مارإطونية
إسصتمرت أإسصبوعا و“خضس عنها إلتفاق
إلنهائي.
وتفاهمت كل من إ◊كومة إلكولومبية
وفارك خÓل إŸفاوضصات على إجرإء
إصص Ó-ح زرإع -ي ومشص -ارك -ة إŸت-م-ردي-ن
ب -ا◊ي -اة إلسص -ي -اسص -ي -ة ،وإن-ت-ه-اج خ-ط-ط
ج- - -دي- - -دة ‘ إل- - -ك- - -ف- - -اح ضص- - -د Œارة
إıدرإت ،وتعويضس ضصحايا إلعنف.
وي -ط -ب -ق إل -ط -رف-ان م-ن-ذ ن-ه-اي-ة ج-وإن
إŸاضصي هدنة مؤوقتة بينهما حيث خلف
إلصصرإع أإك Ìمن  260أإلف قتيل إضصافة
إ 45 ¤أإلف مفقود وأإج ÈإÓŸي Úعلى
إلفرإر من مناطق ‘ إلبÓد ،و–صصي
إ◊كومة أإك Ìمن  7.6مÓي Úكولومبي
ضص-ح-اي-ا بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر أإو غ Òم-ب-اشص-ر
للصصرإع ،و 8 ،6مÓي Úنازح.
وع -ل -ى إلصص -ع -ي -د إل -ق-ان-و ،Êف-إان وق-ف
إط Ó-ق إل -ن -ار -ك -م -ا إت -ف-ق ع-ل-ي-ه أإث-ن-اء
إÙادثات -لن يبدأإ تطبيقه إل يوم
إل -ت -وق -ي -ع إل -رسص -م -ي ع -ل -ى إلت -ف-اق-ات
إŸرتقب ب 20 Úو 26سصبتم ،Èإل أإنها
إŸرة إألو ¤إلتي يتفق فيها على وقف
إلقتال ب Úإ◊كومة وب Úفارك إلتي
تعد حوإ 7500 ¤عنصصر.
مسسار آŸفاوضسات
‘ عام  1964أإنشصأا فÓح إسصمه مانويل
م-ارولن-دإ م-ن-ظ-م-ة «إل-ق-وإت إŸسص-لحة
إلثورية إلكولومبية» إلتي تعرف إختصصارإ
بـ»فارك» ‘ ،ح Úأإسصسس كاهن كاثوليكي
إسص-م-ه ك-ام-ي-ل-و ت-وّريسس م-ن-ظ-م-ة «جيشس

ت -ع-رف إخ-تصص-ارإ بـ»ف-ارك»،
وه- -ي ح- -رك -ة ث -وري -ة يسص -اري -ة
متمردة ،تعد جناحا عسصكريا
ل-ل-ح-زب إلشص-ي-وعي إلكولومبي،
دخلت ‘ مفاوضصات متقطعة
م-ع إ◊ك-وم-ة إل-ك-ول-وم-بية ،إ¤
أإن وّقعت إتفاق سصÓم مع نظام
بوغوتا ينهي نصصف قرن من
إرإقة إلدماء ويعت Èخطوة ‘
طريق إلسصÓم.
آلتأاسسيسش وآلتوجه
ليديولوجي
آ أ

إلتحرير إلوطني».
و“وق -ع إŸت -م -ردون ‘ أإف -ق -ر أإصص-ق-اع
كولومبيا ولكنهم فشصلوإ ‘ إشصعال ثورة
شصعبية مثلما كانوإ يطمحون ،و‘ نهاية
إŸط- -اف ب -دأإت عصص -اب -ات إıدرإت
“ول إ◊ركة.
‘ ع- - - -ام  2010شص -رع إل -رئ -يسس خ-وإن
م -ان -وي -ل سص -ان -ت -وسس ‘ ج -ر م -ن -ظ -م -ة
«إلقوإت إŸسصلحة إلثورية إلكولومبية»
إ ¤طاولة إŸفاوضصات .وعندما بدأإت
إÙادثات إلرسصمية ‘ تلك إلسصنة كان
إلرجل يÎشصح لفÎة رئاسصية ثانية –ت
شصعار «–قيق إلسصÓم».
و‘ أإف- - - -ري- - - -ل ع- - - -ام  ،2014ع - -ق- -دت
مفاوضصات سصÓم ب Úإ◊كومة ومنظمة
«فارك» ‘ كوبا ،حيث إسصتقدم إلصصليب
إألح - -م- -ر ق- -ادة ه- -ذه إŸن- -ظ- -م- -ة م- -ن
معسصكرإتهم ‘ إلغابات إ ¤مسصاكن آإمنة
‘ ضصوإحي إلعاصصمة إلكوبية.
‘ إÿامسس م- - - - - - - - -ن أإوت  ،2014ف - -از
سصانتوسس بالرئاسصة يدعمه ‘ ذلك قسصم
كب Òمن إليسصار إلكولومبي منهم ضصحايا
إ◊رب إلذين وثقوإ ‘ خطته إلنهاء
إلنزإع ،ومنح فوزه دفعة قوية Ÿسصار
إلسصÓم ‘ ◊ظة حاسصمة هي دخول
إŸباحثات أإك ÌفÎإتها حرجا بتطرقها
إ ¤مصص Òضص- -ح- -اي- -ا إ◊رب إأله- -ل- -ي -ة
إلكولومبية إلتي دإمت خمسص Úعاما.
وط- -الب م- -ت -م -ردو «ف -ارك» إ◊ك -وم -ة
خ Ó-ل م -ف-اوضص-ات-ه-م م-ع-ه-ا ب-العÎإف
بضص -ح -اي -اه -م ك -ذلك ،ول -ك -ن إ◊ك -وم-ة
ضص- -غ- -طت ل- -ك -ي ي -عÎف -وإ ه -م أإول Ãا
إقÎفوه ويطلبوإ إلعفو قبل أإن تبدأإ جولة
إلتفاوضس.
وأإتاحت إعادة إنتخاب إلرئيسس إلفرصصة
Ÿن -ظ -م -ة «ج -يشس إل -ت -ح-ري-ر إل-وط-ن-ي»
ل -ل -ت -ف -ك ‘ Òوق-ف إل-ق-ت-ال ‘ إل-ذك-رى
إÿمسص Úإلنشصائها.
ويقول قائد ‘ إلتمرد يدعى «إللبنا»Ê
إنهم ‘ جيشس إلتحرير إلوطني يقدرون
ويحÎمون مسصار إلسصÓم إلذي رسصمته
م -ن -ظ -م -ة «ف -ارك» ،وإن ق -ائ -ده -م أإم-ر
إ÷بهات ومنها إ÷بهة إلغربية بوقف
إلقتال.
ترحيب دو‹
رحبت إأل· إŸتحدة بالتفاق ،وقالت

إن -ه -ا ت -ن-وي نشص-ر ب-ع-ث-ة م-ؤول-ف-ة م-ن 450
مرإقب عسصكري ‘ كولومبيا أإغلبيتهم
من دول أإمÒكا إلÓتينية.
وسص-ي-ك-ل-ف ه-ؤولء إل-ت-ح-ق-ق م-ن ع-م-ل-ي-ة
تسصليم  7500متمرد أإسصلحتهم ومرإقبة
وقف إطÓق إلنار ،لكن ما زإل يتوجب
إŸصصادقة على إتفاق إلسصÓم إلنهائي ‘
إسصتفتاء وأإن يصصدر ›لسس إألمن إلدو‹
ق -رإرإ ب -ع -د ذلك ،وسص -ت-ت-و ¤ب-ري-ط-ان-ي-ا
صصياغة وتقد Ëمشصروع إلقرإر و–ديد
 ·ÓإŸتحدة ‘ عملية
إلدور إلدقيق ل أ
إلسصÓم.
إ ¤ذلك ،ه -ن -أات وإشص -ن -ط -ن إ◊ك -وم -ة
إلكولومبية بالتوصصل إ ¤إلتفاق ،وقالت
سص - -وزإن رإيسس ،مسص - -تشص - -ارة إل - -رئ - -يسس
إألمريكي لشصوؤون إألمن إلقومي «على
إل-رغ-م م-ن إسص-ت-م-رإر إل-ت-ح-دي-ات ف-ي-م-ا
ي -ت -ف-اوضس إ÷ان-ب-ان ح-ول إت-ف-اق سصÓ-م
نهائيÁ ،ثل إعÓن إليوم تقدما مهما
إلنهاء إلنزإع».
وبذلك تكون كولومبيا قد خطت خطوة
كبÒة نحو إلسصÓم ،وتتيح هذه إŸرحلة
إ◊اسصمة أإخÒإ ،إإلنصصرإف ‘ إŸدى
إلقريب ،إ ¤إنهاء أإقدم نزإع ‘ أإمريكا
إلÓتينية يسصتمر منذ  52عاما.
‘ سسطور
إلسصم إلرسصمي :جمهورية كولومبيا
إلعاصصمة :بوغوتا
إللغة :إإلسصبانية
إلنظام إلسصياسصي :جمهوري
إل- -رئ- -يسس :خ- -وإن م -ان -وي -ل سص -ان -ت -وسس
كالديرون
تاريخ إلسصتقÓل 20 :جويلية 1810
إلعملة :بيزو.
آ÷غرآفيا
إŸوق- -ع  :ت- -ق- -ع ك -ول -وم -ب -ي -ا ‘ إ÷ه -ة
إلشص -م -ال -ي -ة إل -غ -رب -ي -ة م -ن ق-ارة أإمÒك-ا
إ÷ن- -وب- -ي- -ة ،ي -ح -ده -ا شص -م -ال إل -ب -ح -ر
إل-ك-اري-ب-ي ،وشص-رق-ا ف-ن-زوي Ó-وإلÈإزيل،
وج- -ن -وب -ا بÒو وإك -وإدور وغ -رب -ا ب -ن -م -ا
وإÙيط إلهادي.
إŸسصاحة  1.138.910 :كلم.2
إŸوإرد إل -ط -ب -ي -ع -ي -ة :إل -ن -ف -ط وإل -غ -از
إلطبيعي ،باإلضصافة إ› ¤موعة من
إŸعادن أإهمها إلنحاسس وإ◊ديد إÿام

وإلزمرد.
إŸن- -اخ :ي- -ت- -ن- -وع م- -ا ب Úإلسص- -ت- -وإئ -ي
وإŸدإري.
آلسسكان
إلتعدإد 46.245.297 :نسصمة (تقديرإت
جويلية )2014
إل -ت-وزي-ع إل-ع-رق-ي %58 :ه- -ج -ن -اء%20 ،
م -ولت -و (إŸن -ح -درون م-ن أإب-وي-ن أإسص-ود
وأإبيضس) %4 ،سصود %3 ،خليط من إلسصود
وإألمÒك -ي Úإل -ه -ن-ود ،و %1إألمÒك- -يÚ
إلهنود.
إل -دي -ان-ة  %90 :روم -ان ك -اث -ول-يك%10 ،
ديانات أإخرى.
أإه-م إŸن-ت-ج-ات :إŸن-ت-وجات إلفÓحية
وع- -ل- -ى رأإسص- -ه- -ا إŸوز ،وإل Íوإل -زه -ور
وإألرز ،إÓŸبسس ،إلنفط ،وإلفحم.

 60قتي ً
 Óبهجوم ‘ عدن
لرهابي مسسؤووليته عن
@ عدن :أآعلن تنظيم «دآعشش» آ إ
آل -ه-ج-وم آلن-ت-ح-اري آل-ذي آسس-ت-ه-دف أآمسش آلث-ن ،Úم-رك-ز
Œنيد تابع للجيشش ‘ مدينة عدن جنوب آلبÓد ،وقتل
نحو  60شسخصسًا.
لم -ن إآن آن-ت-ح-اريً-ا ي-ق-ود سس-ي-ارة
وق -ال مسس -ؤوول ‘ أآج -ه -زة آ أ
م -ف -خ -خ -ة ف -ج -ر ن -فسس-ه ق-رب Œم-ع Ÿت-ط-وع Úي-ن-ت-ظ-رون
لÓنضسمام إآ ¤آ÷يشش ،على مقربة من مدرسسة ‘ شسمال
آŸدينة آلسساحلية.
آلفارق ب Úكلينتون وترآمب  %3فقط
@ وآشس-ن-ط-ن :أآظ-ه-ر آسس-ت-طÓ-ع ل-ل-رأآي أآن آŸرشس-ح آ÷م-ه-وري
دون - -ال - -د ت - -رآمب ،ق - -ل - -ل آل - -ف- -ارق ب- -ي- -ن- -ه وب ÚآŸرشس- -ح- -ة

ت- - -أاسصسصت ح - -رك - -ة «إل - -ق - -وإت
إŸسص-ل-ح-ة إل-ث-ورية إلكولومبية»
إلتي تعرف إختصصارإ بـ»فارك»
وإل - -ت - -ي تشص Òإل - -ت - -ق - -دي - -رإت
إ◊ك -وم -ي -ة إل -ك-وŸب-ي-ة إ ¤أإن
عدد عناصصرها يبلغ ب Úسصتة
آإلل-ف وث-م-ان-ي-ة ‘ ،ك-ول-وم-ب-ي-ا
ن- -ه- -اي- -ة أإرب- -ع- -ي -ن -ي -ات إل -ق -رن
إŸاضص- -ي ،ل- -ك -ن -ه -ا  ⁄ت -ظ -ه -ر
رسصميا إل عام .1964
ت-ت-ب-ن-ى ه-ذه إ◊رك-ة إل-ت-وجه
إل -يسص -اري إŸاركسص -ي ،وي -ع -تÈ
أإعضص- -اؤوُه- -ا أإن- -فسص -ه -م ‡ث -لÚ
لفقرإء إلريف إلكولومبي ضصد
ه-ي-م-ن-ة إل-ط-ب-ق-ات إل-غنية ،كما
يعلنون رفضصهم لتأاث Òإلوليات
إŸت- -ح- -دة ع- -ل -ى ك -ول -وم -ب -ي -ا،
وي -ق -ف -ون ‘ وج -ه خصص -خصص -ة
إق- - -تصص- - -اد بÓ- - -ده- - -م ،وضص - -د
إلشصركات متعددة إ÷نسصيات.
أآسساليب “ردها
إع -ت -م -دت ح -رب إل -عصص -اب -ات
وإÿط - - -ف وإل- - -ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ات
إلن- - -ت- - -ح- - -اري - -ة وإل - -ت - -ف - -جÒ
إسصÎإت-ي-ج-ي-ة لتحقيق أإهدإفها
وإ◊صص- -ول ع- -ل- -ى م- -ط -ال -ب -ه -ا
إلسص - -ي- -اسص- -ي- -ة وإŸادي- -ة ،وق- -د
إتهمت بالسصتفادة من مÓيÚ

إل- - -دولرإت م - -ن ري - -ع إإلŒار
باıدرإت إلكولومبية.
تنتشصر إ◊ركة على أإك Ìمن
 %35من إألرإضصي إلكولومبية
خصص-وصص-ا ‘ إل-غ-اب-ات إل-كثيفة
إŸوجودة ‘ إ÷نوب إلشصرقي
من إلبÓد وكذلك ‘ إلسصهول
إل-وإق-ع-ة بسص-ف-ح سص-لسص-ل-ة ج-بال
إألنديز.
ي - -ت - -وزع م- -ت- -م- -ردوه- -ا ع- -ل- -ى
›م -وع-ات م-ن إل-وح-دإت ك-ل
وإح-دة م-ك-ون-ة م-ن 30متمردإ
ب- -زع- -ام- -ة شص- -خصس ت- -ن -اط ب -ه
إل -ق -ي -ادة إل-عسص-ك-ري-ة وإل-ت-أاطÒ
إأليديولوجي ،ويخضصع منتسصبو
إلتنظيم لنظام عسصكري صصارم
‡ا جعلهم أإك Ìإنضصباطا و‘
بعضس إلحيان أإشصد فاعلية من
عناصصر إ÷يشس إلنظامي.
ي- -ت- -ع- -رضس ك- -ل م- -ن ي -ف -ر م -ن
إ◊رك- - - - -ة إ ¤إÓŸح- - - - -ق- - - - -ة
وإإلعدإم ،ويفرضس على من ل
ي- - -نصص- - -اع ألوإم - -ر ق - -ادت - -ه ‘
إلتنظيم أإن يكون ‘ إÿطوط
إألم -ام -ي -ة ب -ل ي -ك -ل -ف أإح-ي-ان-ا
ب -ع -م -ل -ي-ات إن-ت-ح-اري-ة ح-ت-ى ل
يصصيب غÒه بعدوى عدم تنفيذ
إألوإمر.
يقدر عدد أإعضصائها ‡ن هم
دون سص -ن إل -ث -ام -ن -ة عشص-رة Ãا
ي- -ن- -اه -ز  %30م - - - -ن ›م - - - -وع

لوضسع حّد للخروقات آŸغربية

إألعضص- -اء ،ك- -م- -ا ي- -ق- -در ع -دد
إلنسصاء إÛندإت Ãا يقارب
.%40
لرهاب
على لئحة آ إ
” إدرإج - -ه - -ا ع - -ل - -ى لئ- -ح- -ة
إإلره- - -اب ب- - -أامÒك- - -ا ،إل–اد
إألوروبي ،كندإ وبرŸان أإمÒكا
إلÓتينية عام .2005
ق -ت-ل إ÷يشس إل-ك-ول-وم-ب-ي أإكÌ
م-ن ق-ي-ادي ل-ل-ح-رك-ة إŸت-مردة
م- - -ن- - -ه - -م رإول ري - -يسس ‘ أإول
م - - - - - -ارسس  2008وخورخي
ب- -ريسص- -ي- -ون ‘ صص- -ي- -ف ،2010
وأإل- -ف- -ونسص -و ك -ان -و ‘ ن -وف -مÈ
 2011وهو من أإبرز قيادييها،
وإع -ت Èم -ق -ت -ل -ه ب -دإي-ة ن-ه-اي-ة
إ◊ركة.
آ÷نوح إآ ¤آلسسÓم
ب -دأإت إ◊ك -وم -ة إل-ك-ول-وم-ب-ي-ة
ﬁادث- -ات سص Ó-م م -ع «ف -ارك»
أإوإخ- -ر  ‘ 2012أإوسص -ل -و ،ث -م
إسصتؤونفت ‘ Ã 2013سصاعدة
كوبا وإلÔويجﬁ ‘ ،الة إلنهاء
صص -رإع ع -م -ره أإك Ìم -ن نصص-ف
قرن ،وأإودى بحياة ربع مليون
شص- - - -خصس وخ ّ- - -ل - - -ف م Ó- - -يÚ
إ÷رحى وإلنازح.Ú

قوات «اŸينورسسو» تتمركز ‘ اŸنطقة العازلة بـ «الكركرات»الصسحراوية

ل·
“ركزت قوآت تابعة لبعثة آ أ
لسستفتاء ‘ آلصسحرآء
آŸتحدة لتنظيم آ إ
آلغربية»آŸينورسسو» ‘ ،منطقة
«كركرآت» آلتي تعرضست مؤوخرآ
لحتÓل
ÿروقات من طرف قوآت آ إ
آŸغربي Ãا يتناقضش مع إآتفاق وقف
إآطÓق آلنار لسسنة .1991

ذك- -رت مصص- -ادر إعÓ- -م -ي -ة أإمسس إإلث -ن Úأإن ق -وإت
«إŸي -ن -ورسص -و» وصص -لت مسص -اء إألح -د إ ¤م -ن -ط -ق -ة
إلكركرإت إلتي تقع ضصمن نطاق إŸنطقة إلعسصكرية
إلصصحرإوية إألو.¤
وجاء هذإ إلتمركز بعد «إإلنشصغال إلعميق» إلذي
 ·ÓإŸتحدة ،بان كي
أإعرب عنه إألم Úإلعام ل أ
مون ،بعد خروج آإليات عسصكرية مغربية من جدإرها
إلعازل ودخولها ،أإك Ìمن مرة إ ¤نطاق إلناحية
إلعسصكرية إألو ¤للصصحرإء إلغربية.
و–اول إألليات إلعسصكرية إŸغربية إلتي كانت
مرفقة بوحدإت إلنقل وإإلسصتطÓع و–ت غطاء
جوي ،تغي ÒإŸعطيات على أإرضس إلوإقع ‘ خرق
سصافر لبنود إتفاق وقف إطÓق إلنار إŸوقع عليه بÚ
ط -ر‘ إل -ن -زإع ح -ول إلصص -ح -رإء إل -غ -رب -ي -ة (ج -ب -ه-ة
إلبوليسصاريو وإŸغرب) سصنة  1991برعاية أإ‡ية.
وك -انت ج -ب -ه -ة إل -ب -ول -يسص -اري-و ق-د دعت إ÷م-اهÒ
إلصص -ح -رإوي -ة إ« ¤إل -ت -أاهب Ÿوإج -ه -ة ﬂط -ط -ات

عـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالعـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄
لسسر «دآعشش» من «سسرت»
خروج آمن أ
@ طرآبلسش
وآف-قت ق-ي-ادة ع-م-ل-ي-ات «آل-ب-ن-ي-ان آŸرصس-وصش» آلليبية على
توف‡ Òر آمن ÿروج أآسسر مقاتلي وقادة تنظيم «دآعشش»
لرهابي آÙاصسرين ‘ مدينة «سسرت» آلليبية.
آ إ
وأآك -د آل -ع -م -ي -د ﬁم -د آل-غسس-ري آŸت-ح-دث ب-اسس-م ع-م-ل-ي-ة
«آل -ب -ن-ي-ان آŸرصس-وصش» آل-ت-اب-ع-ة ◊ك-وم-ة آل-وف-اق آل-ل-ي-ب-ي-ة،
لخÒة م -ن آخ -ر م -ع -ق -لÚ
لج- -زآء آ أ
ت- -وق- -ف آل- -ق- -ت- -ال ‘ آ أ
لسسر مقاتلي «دآعشش» باÿروج،
للتنظيم ،وذلك للسسماح أ
لطفال وآلنسساء.
مشسÒآ إآ ¤أآن آŸرور يقتصسر فقط على آ أ
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«ف ـ ـ ـارك» – ـ ـ ـ ـ ـت اÛهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

نهاية حرب أآهلية Œاوزت نصسف قرن

ك ـ ـ ـولومبي ـ ـا تطـ ـ ـوي صسفحـ ـ ـة دموي ـ ـة وŒنـ ـ ـح للسسـ ـ ـ ـÓم

إلعدد

11

ومؤوإمرإت إلعدو إÙتل» ،مؤوكدة أإن «إلشصعب
إلصصحرإوي ل Áكن أإن يقبل باŸمارسصات إلعدوإنية
إŸغ- -رب- -ي- -ة إل- -ط- -ائشص -ة ‘ إŸن -ط -ق -ة إل -ع -ازل -ة ‘
·Ó
إلكركرإت» .وق - -د أإع- -رب إألم Úإل- -ع- -ام ل - -أ
إŸتحدة ،بان كي مون ،عن «إنشصغاله إلعميق» حيال
إلوضصع إŸتوتر ‘ منطقة «إلكركرإت» جنوب غرب
إلصصحرإء إلغربية ،دإعيا إ ¤سصحب كل إŸعدإت
‘
إل -عسص-ك-ري-ة ل-ت-ج-نب أإي تصص-ع-ي-د عسص-ك-ري
إŸنطقة وإحÎإم إتفاق وقف إطÓق إلنار ،وذلك ‘
إنتظار إسصتكمال مسصار إلتسصوية إلسصلمية لهذإ إلنزإع
إلذي يسصتمر لقرإبة إألربعة عقود.
ويأاتي –رك إألم Úإلعام إأل‡ي بعد إلرسصالة إلتي

آلدÁقرآطية هيÓري كلينتون ،ليصسبح ثÓث نقاط فقط
لسسبوع آŸاضسي.
بعد أآن كان سست نقاط آ أ
وقالت صسحيفة وآشسنطن تاÁز إآن آŸنافسسة ب ÚآŸرشسحÚ
 ⁄تكن متقاربة إآ ¤هذآ آ◊د منذ جويلية آŸاضسي ،عندما
كان آلفارق بينهما ثÓث نقاط فقط أآيضسا ،فيما  %16منهم
 ⁄يقرروآ بعد.

“سس-ك-ه-ا ب-ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام حصسصش ل-ت-وزي-ع آلÓ-جئ Úدآخل
لوروبي.
آل–اد آ أ
وط -ال -بت مÒك -ل ب -ال -ت -وصس-ل إآ ¤ح-ل مشسÎك ي-ت-ع Úم-ن
خÓله على كل عضسو ‘ آل–اد أآن يتحمل نصسيبه ‘ هذآ
آ◊ل ،لفتة إآ ¤أآن «بعضش آلدول ل ترغب ‘ آŸشساركة ‘
ذلك وهناك دول أآخرى أآك Ìآنفتاحا».

إآحياء ›موعة فاÁار
@ ب-اريسش :ت-ع-ه-دت أآŸان-ي-ا وب-ول-ن-دآ وف-رنسس-ا ب-إاع-ادة تفعيل
›موعة «مثلث فاÁار» آلتي تأاسسسست قبل  25عاما بعد
آنتهاء آ◊رب آلباردة للمسساعدة ‘ آلتعامل مع آلتحديات
آ÷دي -دة آل -ت -ي ت -وآج -ه أآوروب -ا آل -ي-وم Ãا ‘ ذلك تصس-ويت
لوروبي.
بريطانيا باÿروج من آل–اد آ أ
وأآكد آلوزرآء ‘ بيان مشسÎك من خمسش صسفحات أآنه ل
توجد إآجابات سسهلة عن آŸشساكل آلتي توآجه أآوروبا ،لكنهم
لن ي -ظ -ه -روآ Ÿوآط-ن-ي-ه-م أآن
أآشس -اروآ إآ ¤أآن -ه -م ي -خ -ط -ط -ون أ
لوروبي –قيق آŸزيد ككتلة ل كأاعضساء
Ãقدور آل–اد آ أ
منفردين.

آحتجاجات باŸغرب
@ آل -رب -اط  :شس -ارك آل -عشس -رآت م -ن م-وظ-ف-ي آل-ق-ط-اع آل-ع-ام
باŸغرب ‘ وقفات ومسسÒآت آحتجاجية مغربية ‘ عدة
لسس-ق-اط خ-ط-ة
م -دن دعت إآل -ي -ه -ا آل -ت -نسس-ي-ق-ي-ة آل-وط-ن-ي-ة إ
آلتقاعد -وهي جمعية غ Òحكومية -للتعب Òعن رفضسهم
لصسÓح نظام آلتقاعد.
خطة آ◊كومة إ
و‘ جويلية آŸاضسي ،صسادق ›لسش آلنوآب آŸغربي (آلغرفة
لصسÓح
لغلبية على مشساريع قوآن Úإ
لو ¤بالŸÈان) بـا أ
آ أ
أآنظمة آلتقاعد ،تتضسمن رفع سسن آلتقاعد من  60عاما إآ¤
.63

مÒكل مسستاءة
لŸان- -ي- -ة أآ‚ي Ó- -مÒك- -ل،
@ ب - -رل :Úأآب - -دت آŸسس - -تشس - -ارة آ أ
آسستياءها من رفضش بلدآن أآوروبية آسستقبال لجئÛ Úرد
ك -ون -ه -م مسس -ل -م ،Úوق -الت إآن ذلك «غ Òم-ق-ب-ول» ،وأآك-دت

كرÁوف ‘ آلرعاية آŸركزة
@ آŸا آت- -ا  :ق- -الت ل- -ول ك- -رÁوف- -ا ت- -ي- -ل- -ي -ي -ف -ا آب -ن -ة رئ -يسش
أآوزب -كسس -ت -ان إآسس Ó-م ك -رÁوف ،أآمسش ،إآن وآل -ده -ا ي -رق -د ‘
آلرعاية آŸركزة ‘ حالة مسستقرة بعد إآصسابته بنزيف ‘
آŸخ يوم آلسسبت.

وجهتها له جبهة «إلبوليسصاريو» ،أإخطرته فيها أإنه
ب-ت-اريخ  11أإوت إ÷اري أإق- -دمت ق -وإت إإلح -ت Ó-ل
إŸغربي ،أإك Ìمن مرة على إÿروج من جدإرها
إلعازل ودخول منطقة كركارإت إلتي تقع ضصمن
ن-ط-اق إŸن-ط-ق-ة إل-عسص-ك-ري-ة إلصص-ح-رإوي-ة إألو‘ ¤
ﬁاولة لتغي ÒإŸعطيات على إألرضس.
وك- -انت ق- -وإت إلح- -تÓ- -ل إŸغ- -رب -ي ق -د إخÎقت
إŸن- -ط- -ق- -ة إل -ع -ازل -ة م -ن -زوع -ة إلسص Ó-ح Ãن -ط -ق -ة
إلكركرإت ،بآالياتها إلعسصكرية ‘ خرق سصافر إلتفاق
وقف إطÓق إلنار إŸوقع ب Úطر‘ إلنزإع حول
إلصصحرإء إلغربية (جبهة إلبوليسصاريو وإŸغرب) لسصنة
 1991برعاية إأل· إŸتحدة.

وليسش من آلوآضسح ‘ حال وفاته من سسيخلف كرÁوف (78
ع -ام -ا) آل -ذي ي-ق-ود آل-بÓ-د م-ن-ذ أآن ك-انت ج-زءآ م-ن آل–اد
آلسسوفياتي.
مصسرع  3جنود ‘ آلقصسرين
@ تونسش :أآكدت تقارير إآعÓمية متطابقة وشسهود عيان،
ت-ع-رضش دوري-ة عسس-ك-ري-ة ت-ونسس-ي-ة ل-هجوم إآرهابي ،صسباح
أآمسش آلث-ن ،Úب-ج-ب-ال سس-م-ام-ة ق-رب آلشس-ع-ان-ب-ي Ãح-اف-ظ-ة
آلقصسرين وسسط غرب تونسش.
ذآت آلتقارير أآكدت مقتل  3جنود.
من آلفائز ‘ رئاسسيات آلغابون؟
لف-ري-ق-ي Ÿرآق-ب-ة
@ ل-يÈف-ي-ل :أآك-د رئ-يسش ب-ع-ث-ة آل–اد آ أ
لثن ،Úإآنه ل
آلنتخابات ‘ آلغابون ،كاسسام أآوتيم ،أآمسش آ إ
لنتخابات آلرئاسسية آلتي تشسهدها
Áكن معرفة آلفائز ‘ آ إ
آلبÓد ،وذلك بعد إآعÓن آŸرشسح ،ج Úبينغ ،عن فوزه ‘
لسستحقاقات.
هذه آ إ
وك- -ان ج Úب- -ي- -ن- -غ آل- -رئ- -يسش آلسس- -اب- -ق Ÿف- -وضس- -ي -ة آل–اد
لفريقي وأآبرز آŸرشسح Úقد أآعلن ‘ وقت سسابق أآمسش فوزه
آ أ
‘ آلنتخابات آلرئاسسية آلتي شسهدتها آلبÓد آلسسبت ،وزعم
حدوث تزوير خÓل عملية آلتصسويت.
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سش

ح
ر بÓدي

‘‘الششعــــــــب‘‘ تــــــــزور ال ّ
طبعــــــــة الّرابعــــــــة Ãنتــــــــزه الصشابــــــــÓت

””متحف ‘ الشّشارع”” ينعشس يوميات العائÓت العاصشمية ‘ موسشم الصشطياف

صشفحة هاربة من تاريخ اإلنسشانية

ورششـ ـ ـ ـ ـات ت ـ ـ ـ ـر ّوج ألهمي ـ ـ ـ ـة اŸتحـ ـ ـ ـف ف ـ ـ ـ ـي السشياح ـ ـ ـة والقتصشـ ـ ـاد
صشنعت تظاهرة ‘‘متحف ‘ الشّشارع‘‘ ا◊دث الثقا‘،
يتوافد عليها الزوار ‘ صشيفيات العاصشمة ،وزادتها قيمة
واعتبارا اختيار اŸكان والزمان.
ال ّ
طبعة الرابعة من التظاهرة التي تتواصشل Ãنتزه
الصشابÓت– ،ت إاششراف وزارة الثقافة ومتحف باردو
بالتعاون مع و’ية العاصشمة وبلدية ا÷زائر الوسشطى،
وجهة للمصشطاف Úالذي اطلعوا على ما تتضشّمنه اŸتاحف الـ
 16ع Èالوطني وجهودها اŸضشنية ‘ سشبيل التعريف
بكنوزها ا◊املة Ÿضشمون هوية ،أاصشالة وحضشارة عريقة.
‘‘الششعب‘‘ زارت التظاهرة بكورنيشش العاصشمة ،رصشدت
نششاطها ونقلت آاراء مسشّيري اŸتاحف حول أافضشل السشبل
وأاقوى اÿيارات لتكريسش ثقافة سشياحية ما أاحوجنا إاليها
‘ هذا الظرف اŸا‹ وا’قتصشادي الصشعب.

فنيــــــدسس بــــــن بلـــــــة
باردو أاروع البنايات اŸعمارية
ق -ال إلسش -ي -د ع -يسش -اوي ﬁم -د ل-ن-ا أإّن م-ت-ح-ف إل-ب-اردو ح-اضش-ر ‘ ك-ل
تظاهرإت ““متحف ‘ إلششارع““ منذ إنطÓقتها ‘ أإوت  2013بسشاحة
إلÈيد إŸركزي Ãششاركة متاحف إلعاصشمة وإŸدية ،باإلضشافة إ¤
ضشيفي إلششرف إŸدرسشة إلوطنية للصشيانة وحفظ إŸمتلكات إلثقافية
وإŸركز إلوطني للفنون إلثقافية حصشن  .23وإلهدف تعريف إلزوإر Ãا
يحتويه إŸتحف وما يسشعى إليه ‘ معركة حفظ إلذإكرة إ÷ماعية.
وهي معركة يحسشب رهانها بإاششرإك إŸوإطن وجعله طرفا أإسشاسشيا ‘
معادلة تام Úكنوز إ÷زإئر من إلنهب وإلتهريب ،وغÒها من إ÷رإئم
إلتي تطالها ب Óتوقف.
مع إلعلم أإّن متحف إلباردو إŸششيد ‘ أإوإخر إلقرن إلـ  18من أإروع
إلبنايات إŸعمارية Ÿدينة إ÷زإئر ،وقد أإدرج بعد إلسشتقÓل متحفا
وطنيا عام  1985ما أإكسشبه تصشنيفا مزدوجا كمعلم ﬁمي يحتوي على
›موعة أإثرية تعود إ ¤فÎة ما قبل إلتاريخ ،وله قسشم ثا– Êدث عنه
إلسش -ي -د ع -يسش -اوي يشش -م -ل –ف إلث -ن -وغ -رإف -ي -ا إل-ت-ي ت-ؤوّرخ إل-ث-ق-اف-ات
وإÛتمعات إلتي عاششت ‘ إ÷زإئر.
ذك -ر إلسش -ي -د ع -يسش -اوي ب-خصش-وصش-ي-ة م-ت-ح-ف ب-اردو ،وه-و ي-روي ب-نشش-وة
إŸرإحل إلتي قطعها ،معيدإ إ ¤إألذهان إلروإية إلتي تقول أإن بناءه ”
على يد إألم Òعمر إŸنفي من تونسس ،وأإدخلت عليه تعديÓت من
مالكه إلفرنسشي بيار جودي قبل –ويله إ ¤متحف لثنوغرإفيا وما قبل

إلتاريخ ‘ مئوية إلحتÓل إلفرنسشي للجزإئر.
وقال إلسشيد عيسشاوي ،إن كل هذه إŸسشائل جديرة بأان يتعّرف عليها
إŸوإطن إلوإجب عليه كسشر حالة إلÎدد وإلعزوف للتعايشس مع إلتحف
بصشفته إلهوية وإلذإكرة ،وإلنششاط إŸن ّ
ظم بالصشابÓت إıتتم يوم 29
أإوت إ÷اري يدخل ‘ هذإ إإلطار.

””األهقار””..متحف على الهواء
من جهته ،قال بن عبد إلله ﬁمد مسشتششار ثقا‘ بالديوإن إلوطني
ل -ل -ح -ظÒة إل -ث-ق-اف-ي-ة ““إأله-ق-ار““ ‘ تصش-ري-ح-ه لـ ““إلشش-عب““ ،إّن إل-رسش-ال-ة
إŸرّوجة للزإئر بوجهة إلصشابÓت تتمثل ‘ معرفة ما يحتويه إŸتحف
م -ن م -وروث ث -ق -ا‘ م-ادي ول م-ادي وم-نشش-ورإت وم-ط-ب-وع-ات ب-عضش-ه-ا
معروضس للتسشويق.
وقال بن عبد إلله إنّ ““إألهقار““ أإك Èمتحف على إلهوإء إلطلق يرّوج
بالتظاهرة ،إ ¤إلسشياحة إلثقافة إ◊لقة إألضشعف .ويعرضس ““إألهقار““
م -وإق -ع أإث -ري -ة ت -ؤورخ ◊قب ع-ري-ق-ة م-ن-ه-ا أإق-دم م-وق-ع ع-اŸي لخÎإع
وتطوير إلفخار  10آإلف سشنة يضشاف لها نقوشس ورسشومات صشخرية
وإŸعا ⁄إ÷نائزية حاملة إألسشرإر وإأللغاز ما تسشتدعي من بحوث
لتفكيكها وإطÓع إŸوإطن بها.
ورإح بن عبد إلله يسشرد علينا إلهياكل إŸعمارية إلتي تضشمنها إلهقار
إلتي تعود إ 6 ¤آإلف سشنة› ،يبة على إŸششّكك ‘ Úحضشارة إ÷زإئر
إلعميقة وهويتها وأإصشالتها إلضشاربة ‘ أإعماق إلتاريخ.

«ناصشر الدين دينيه””..الفن التّششكيلي صشنع هنا
وتدّخلت نويبات زبيدة ﬁافظ إلÎإث Ãتحف ناصشر إلدين دينيه
ببوسشعادة ‘ إŸسشيلة للحديث Ãرإرة عن عزوف إŸوإطن غ ÒإŸقبول
عن إŸتاحف رغم أإهميتها ودللتها وأإبعادها ومضشامينها .وقالت
بحرقة لـ ““إلششعب““““ :لدينا ‘ إ÷زإئر ثقافة متحفية ناقصشة .وكل
إلتحركات وإلنششاطات على ضشوء إلتظاهرة إ÷ارية Ãنتزه إلصشابÓت
تصشب ‘ سشد هذه إلفجوة وإلÎويج لثقافة حب إŸتاحف ،زيارإتها
وإلتمعن ‘ ﬁتوياتها بعيدإ عن إŸرور مرور إلكرإم““.
وإنصشّ-ب-ت زب-ي-دة ج-ل إه-ت-م-ام-ه-ا ع-ل-ى إل-نشسء م-رإف-ع-ة ل-زي-ارإت إطفال
إŸدإرسس إ ¤إŸتاحف إلتي تزودهم Ãعارف يحتاجونها عن جزإئر
إŸاضشي ،إ◊اضشر وإŸسشتقبل.
وعن أإي خيار ‡كن لكسشب إŸتحف إلوظيفة إلقتصشادية ‘ إلظرف
إلرإهن إŸتميز بÎإجع ﬂيف ألسشعار إلبÎول ،قالت زبيدة إن هذإ
إلتحدي Áكن رفعه من خÓل ثقافة ›تمعية تدرك ما للمرفق إلثقا‘
من قيمة وإعتبار ومصشدر حضشارة وليسس ›رد هيكل ب Óروح.
وترى زبيدة أإّن هذه إŸهمة مسشؤوولية متقاسشمة بﬂ Úتلف مكونات
إÛتمع ،ول تقع على عاتق إŸتحف وحده وترديد آإخرين للعبارة
إŸأالوفة ““تخطي رإسشي““.
ونذكر أإّن إŸتحف إلعمومي ناصشر إلدين دينيه أإنششئ بقرإر وزإري سشنة
 1969وفاء لذكرى إلفنان ديني ،إلذي زهد ‘ حياة إلÎف بباريسس،
ب قطعة من أإرضس إ÷زإئر وسشكنا حيا وميتا .وتتمثل ‘ بوسشعادة
وأإح ّ
إلتي قال عنها إلرإحل مقولته إŸششهورة““ :لو كانت إ÷نة ‘ إألرضس

لكانت بوسشعادة ،ولو كانت ‘ إلسشماء لكانت فوق سشماء بوسشعادة““.
متحف ناصشر إلدين دينيه رغم ضشيق مكانه ببوسشعادة يششّكل وجهة
للسشياحة إلثقافية ،يتوإفد عليه إألجانب باÿصشوصس وكلهم ششغفا ‘
تتبع آإثار إلفنان إŸعجزة إلذي أإبدع ‘ رسشم لوحات تششكيلية آإية ‘
إ÷مال .لوحات للرسشام دينيه خّريج مدرسشة إلفنون إ÷ميلة بباريسس
قبل إسشتقرإره ببوسشعادة إلتي غّيرت ›رى حياته ورؤويته للجزإئر
إألخ -رى غ ÒإŸروج -ة ‘ إÿط -اب إلسش -ت-ع-م-اري إل-ف-رنسش-ي وإلصش-ورة
إل -ن -م -ط-ي-ة إŸرسش-خ-ة ‘ إل-رأإي إل-ع-ام 12 .ل-وح-ة أإصش-ل-ي-ة ل-ل-فنان دينيه
 Óمكانة هذه إلششخصشية إلتي Œاوزت
وأإغرإضشه إلششخصشية تظهر للم أ
ششهرتها إ◊دود.
وغ Òبعيد عن جناح دينيه ،تضشّمنت قاعة عرضس لوحات من إلفن
إلتششكيلي لكبار ما أإ‚بتهم إ÷زإئر ‘ هذإ إ◊قل إلثقا‘ إلعجيب
قاهر إ◊دود مقّرب إŸسشافات أإمثال إسشياخم ،علي خوجة ،عائششة
حدإدﬁ ،مد لوعيل وآإخرين زإدوإ Ÿتحف بوسشعادة سشاحرية وإغرإء،
وعّززوإ إŸقصشد إلسشياحي إلثقا‘.

تسشي Òإا‚ازات اŸششاريع..الهندسشة اŸعمارية
قبل كل ششيء
ل - -ك- -ن ‘ ت- -ظ- -اه- -رة ““م- -ت- -ح- -ف ‘ إلشش- -ارع““ إل- -ت- -ي كّسش- -رت إ◊وإج- -ز
إلبÒوقرإطية ،ومّدت جسشور إلتّوإصشل وإلتصشال مع إŸوإطن،لحظنا
مششاركة مؤوسشسشات أإخرى لها عÓقة بهذإ إŸرفق إلذإكرة ،من هذه
إلوكالة إلوطنية لتسشي Òإ‚ازإت إŸششاريع إلكÈى للثقافة.

وق- -ال زدإم ع- -ب- -د إل- -ع- -ا‹ رئ- -يسس دإئ- -رة إلعÓ- -م وإلتصش- -ال لـ
““إلششعب““““ :إنّ إلوكالة طرف أإسشاسشي ‘ معادلة إلنهوضس
باŸرإفق ﬁل إ◊ديث من خÓل تكليف إلوزإرة إلوصشية
لها بتسشي Òإ‚ازإت إŸتاحف بهندسشة معمارية تزيد
وجهتها إششعاعا وجاذبية وجمال““.
وأإع -ط -ى زدإم أإم -ث -ل -ة ع -ن مشش -اري-ع ق-ي-د إل-درإسش-ة
وأإخ- -رى بصش- -دد إل‚از ،ضش -ارب -ا إŸث -ل Ãت -ح -ف
إل -ف -ن -ون إ◊دي -ث -ة إل -ذي ي -وششك ع -ل -ى إلن -ت -ه-اء
وإلتسشليم.
وضشرب زدإم مثال حيّا آإخرإ عن إŸركز إلعربي
Óثار بتيبازة قيد إل‚از ،مششÒإ إ ¤أإنّ أإعمال
ل آ
إلوكالة إلتي –رصس دوما على إن تكون ذي
م -وإصش -ف -ات وت -خضش -ع Ÿع -ايﬁ ،Òل إله -ت -م-ام
وإلعناية وإلتقدير““.
«م -ت -ح -ف ‘ إلّشش -ارع““ وج -د ضش -ال -ت -ه ‘ إÙي-ط
إŸف -ت-وح ،م-ت-ج-اوب-ا م-ع إŸت-غÒإت غ-اي-ت-ه-ا إع-ط-اء
صشورة أإك Ìإسشتششرإقا لدى عامة إلناسس .إلتظاهرة
إلتي جمعت إŸتاحف من ﬂتلف جهات إلوطن إّتفقت
ع -ل -ى رسش -ال -ة وإح-دة م-وّح-دة :أإّن إل-ت-ح-ف إŸع-روضش-ة ‘
أإجنحة إŸششارك ،Úوإللوحات إلفنية ،وإلرسشومات وإلنقوشس
وإŸطبوعات و›موعات إŸنحوتات وإلفنون إلتزيينية وغÒها
هي كلها تÎجم أإصشالة وهوية ،وإÙافظة عليها حماية للذإكرة
إ÷ماعية.

’و ¤كــــــــل نهايــــــــة أاسشبــــــــوع أامــــــــام مدخلهــــــــا
طوابــــــــــ Òمنــــــــذ ال ّسشاعــــــــات ا أ

غابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة باينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام””..جرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اأوكسشجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ””Úوفضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء إايكولوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي للعاصشميّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

تششهد غابة باينام ( 15كلم غرب ا÷زائر العاصشمة) ،منذ بداية موسشم ا’صشطياف توافدا
كبÒا للعائÓت والسشواح الباحث Úعن الراحة
وا’سشتجمام ‘ هذا اŸوقع السشاحر ،الذي Áنح
العاصشمي‘‘ Úجرعة أاوكسشج ‘‘Úمثالية.

رغم إغرإء ششوإطئ إلبحر تتششكل منذ إلسشاعات إألو¤
م -ن ك -ل ن -ه -اي-ة أإسش-ب-وع ط-وإب Òط-وي-ل-ة أإم-ام م-دخ-ل
إل -غ -اب -ة ،إل -ذي تشش -رف ع -ل -ى تسش -يÒه -ا م -ق-اط-ع-ة
ﬁافظة إلغابات لولية إ÷زإئر إلتابعة للمديرية
إل -ع -ام -ة ل -ل -غ -اب -ات ب -ح -ث-ا ع-ن رإئ-ح-ة إل-ط-ب-ي-ع-ة
وصشفائها بعيدإ عن إلضشجيج.

الّرئة اإليكولوجية للعاصشمة :أازيد من
 800زائر يوميا لغابة باينام
وحسشب ما أإّكده إلسشيد حسش Úعلي رئيسس
مقاطعة غابة باينام ‘ تصشريح لـ ““وأإج““ ،فإاّن
إقبال إŸوإطن Úعلى إلغابة مرتبط بتوفر
إألمن وموقع إلغابة ،حيث تسشتقطب فضشاءإت
إل-ل-عب وإل-تسش-ل-ي-ة إل-ع-ائÓ-ت وت-دف-ع-ه-ا للتخييم
و‡ارسش -ة ﬂت -ل -ف أإن -وإع إل-ري-اضش-ات ويسش-ج-ل
يوميا توإفد ما يفوق  800زإئر ،وتصشل إلذروة
خÓل نهاية إألسشبوع طيلة موسشم إلصشيف.
و“ثل هذه إلغابة إŸمتدة ع 508 Èهكتار إلتي
تقتسشم حدودها  5بلديات هي بوزريعة ،إ◊مامات،
إلرإيسس حميدو ،ع Úبنيان ،بني مسشوسس ،بالنسشبة
للزوإر ““جرعة أإوكسشج ““Úوفضشاء إيكولوجي Áثل عن
جدإرة رئة إلعاصشمة.
وأإضشاف““ :نسشعى لتحسشﬁ Úيط إ◊ياة للموإطن ÚوتوفÒ

فضشاءإت للرإحة وإلسشكينة ،خاصشة أإن إلغابة وجهة مفضشلة لسشكان
إألحياء إÛاورة يوميا Ÿمارسشة إلرياضشات إلفردية خاصشة ‘ فÎة
إŸسشاء““.
وعرفت غابة باينام إلعديد من أإششغال إلتهيئة وإلهياكل إÿدماتية على
غرإر فضشاءإت إللعب وإلتسشلية وأإكششاك لبيع إŸأاكولت ومرإحيضس
من أإجل رإحة إلزإئر.
و–رصس مصشالح إŸقاطعة إلغابية وفق ذإت إŸسشؤوول على إتخاذ
إجرإءإت وقائية ◊ماية إلغابة من إلتعفنات وإألمرإضس على غرإر رشس
إ◊ششرإت وإلÒقات إلضشارة ،وتقوم دوريا بعمليات رشس باŸبيدإت
إلبيولوجية قد تصشل إلسشتخدإم إلطائرإت.

بالغابة ،وإفتتاح وتوطيد مسشالك رئيسشية تصشل لـ  32كلم ،يضشيف ذإت
إŸصشدر.
وششهدت إلغابة ‘ ذإت إلعملية إعادة غرسس أإزيد من  199هكتارÃ ،ا
فيها  133هكتار من أإششجار إلكاليتوسس إلتي “ثل  60باŸئة من إلغابة،
وتخصشيصس فضشاءإت للعب وإلتسشلية تغطي أإزيد من  50هكتار.
” ‘ غضشونها تعبيد  16كلم من إلطريق إلتي تخÎق إلغابة ،فضشÓ
و ّ
على  45مسشالك غابة ما يتجاوز  120كلم من إألدرإج إŸصشاطب Ÿنع
إمتدإد إ◊رإئق ،وتنصشيب  134مركز إنذإر.

مششكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الّنفايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات وتخصشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصس ””حوشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إاداري ـ ـ ـ ـ ـة”” للح ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـن أاضش ـ ـ ـ ـ ـرار اÿنازي ـ ـ ـ ـ ـر

تسشجيل  53تدّخ Óضشد ا◊رائق منذ ششهر جوان

” تسشجيل  53تدخ Óضشد إ◊رإئق على
وحسشب ذإت إŸسشؤوولّ ،
مسشتوى مقاطعة إلغابات لباينام منذ  1جوإن إŸاضشي ،حيث تتدّخل 4
فرق مششكلة من أإفوإج تضشم  10أإعوإن ،فضش Óعلى فرقة إلتدخل
إلسشريع ألعوإن إ◊ماية إŸدنية ع 4 Èمقاطعات إدإرية ويتعلق إألمر
بسشيدي إﬁمد ،بوزريعة ،إلششرإقة ،باب إلوإد.
وتسشهر فرق مديرية إلغابات إŸتوإجدة على مسشتوإها وعﬂ Èتلف
نششاطاتها ‘ إسشتششعار إ◊ريق من خÓل برج إŸرإقبة ،ووفق نظام
إŸدإومة على مدإر  24سشاعة طيلة إلسشنة Ÿكافحة إ◊رإئق.
وذكر أإّن غابة باينام إسشتفادت ضشمن ﬂطط مكافحة إ◊رإئق من
إŸعدإت إلÓزمة للتدخل إلسشريع قبل وصشول إلنجدإت من مصشالح
إ◊ماية إŸدنية ،ضشمنها صشهاريج للمياه بسشعة  50م Îمكعب لكل
خزإن.
وكانت مصشالح ﬁافظة إلغابات قد إتخذت إجرإءإت إبرزها فتح
إلطرق وإلدروب لضشمان وصشول بـ ““سشهولة““ فرق إلتدخل نحو بؤور
إ◊رإئق ‘ حال حدوثها ،و“تد هذه إلطرق على طول  75كلم.
وأإفاد ذإت إŸصشدر ،أإّن عدد إألعوإن ل يكفي لتغطية ششاملة من
ح-م-اي-ة وت-ن-ظ-ي-ف ورق-اب-ة إل-غ-اب-ة ،ح-يث ك-ون-ه-ا م-ف-توحة على إ◊ركة
إŸرورية.

نحو تهيئة غابة باينام و–ويلها إا ¤قطب سشياحي
وكششف إŸصشدر عن درإسشة جارية لتهيئة وتوسشعة فضشاء إسشتقبال
إلزوإر بغابة ،وسشيتم Œسشيدها ‘ أإرضس إلوإقع فور تخصشيصس إألغلفة
إŸالية إŸناسشبة لعملية Ãثل هذإ إ◊جم.
وينتظر Œسشيد ﬂطط إلتهيئة من طرف ولية إ÷زإئر ويضشمن
إŸششروع إلذي يّÎبع على مسشاحة  50هكتار ،توف Òأإقطاب ترفيهية
وتسشلية Ãعاي Òدولية من أإجل بعث إلسشياحة إلبيئية.
وتتضشّمن إلدرإسشة إنششاء  8موإقع تسشلية وترفيه تتمثل ‘ مÓعب
للتنسس إلكرة إ◊ديدية ،مسشالك للدرإجات وركوب إÿيل موقع يطل
على إلوإجهة إلبحرية باŸنظار وغÒها.
” خÓل إلسشنة فتح مسشالك إألودية إلتي “ر
وأإوضشح حسش Úعلي أإّنه ّ

وحسشب ذإت إŸسشؤوول ،تتعّرضس إلغابة للضشرر على يد بعضس إلزإئرين
إلذين ل يدركون إلقيمة إ◊قيقية للموقع إإليكولوجي ،حيث يخلف
إلبعضس نفايات ،وهو ما يجذب إÿنازير نحو إلغابة وباقي ﬁيط
إŸناطق إلششبه حضشرية وإألحياء إŸتاخمة للغابة.
لكن باŸقابل يضشيف وبناًء على تقارير إلبلديات ،تقوم وبتسشخÒة من
إلولة إŸنتدب Úووإ‹ إلعاصشمة بتخصشيصس ““حوششة إدإرية““ ،وتتمثل ‘
عملية قانونية ضشمن قانون إلصشيد لصشيد إÿنزير ‘ ﬁيط إلغابة
للحد من تناسشله ،ونقوم بحسشب طلب إلبلديات بعمليات إصشطياد تقوم
بها بالتعاون مع فيدرإلية إلصشيادين ،وتÎإوح ما ب 5 Úإ ‘ 6 ¤إلسشنة.
” ضشبط إلعديد من إألششخاصس يفرغون
وأإششار ‘ ذإت إلسشياق ،أإّنه ّ
” تبليغ مصشالح إلدرك إلوطني وإتخذت إجرإءإت
نفاياتهم باŸكان ،و ّ
ضش -ده -م و” –وي -ل-ه-م أإم-ام إل-ع-دإل-ة ،وي-ت-م ي-وم-ي-ا رف-ع م-ا ي-زي-د ع-ن
ششاحنت Úمن إلنفايات تقّدر بـ  6م Îمكعب فقط ع Èإلفضشاءإت
إل -تسش -ل -ي -ة إل -ت -ي ت -زوره -ا إل -ع -ائ Ó-ت ،ون -دع -و إ ¤رف-ع ع-دد إألع-وإن
وإلتجهيزإت.
ويتم حاليا باŸتحف إلذي  ⁄يدشّشن بعد ،جمع أإك Èعدد من عينات
وأإصشناف إلÌوة إلغابية وإ◊يوإنية إلتي تزخر بها إŸنطقة وعرضشها
أإمام إلزّوإر.
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أانتجته ششركة‘‘نون فيلم‘‘ وأاخرجه حميد بن عمرة

””هواج ـ ـ ـسس اŸمثـ ـ ـل اŸنفـ ـ ـرد بنفسش ـ ـ ـه””
‘ مهرجان السشينما اإلفريقية بتولوز
يشش -ارك ال -ف -ي-ل-م
ال -ط -وي-ل ‘‘ه-واجسش
اŸم - - -ث - - -ل اŸن - - -ف- - -رد
ب -ن -فسش -ه‘‘ ل -ل -م -خ-رج
ح-م-ي-د ب-ن ع-م-رة ‘
اŸن-افسش-ة ال-رسش-م-ي-ة
ل -ل -ط -ب -ع -ة ال -ث-ال-ث-ة
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-دو‹
’فريقية
ل-لسش-ينما ا إ
بفرنسشا ب 31 Úأاوت
ا÷اري و 4سشبتمÈ
ال - -ق - -ادم ،حسشب م- -ا
علم لدى اŸنظم.Ú
وسش-ي-دخ-ل ف-ي-لم بن
عمرة إŸنافسشة إ ¤جانب عدد من إألعمال على
غرإر ““حمى““ للمغربي هششام عيوشس و«لومÈإسس كان““
لدإفيد قسشطنط Úو«أإطرإف““ للفرنسشية ششيان كارون.
وسشيكون إıرج وإŸنتج لفيلم ““هوإجسس إŸمثل
إŸنفرد بنفسشه““ وإحدإ من ب Úسشتة ضشيوف خاصشÚ
لهذإ إŸهرجان ،إ ¤جانب إلصشحفية إلفرنسشية كاميل
سشاريه وإıرج إŸلغاششي أإندو رإميسشون.
ويرّكز إلفيلم إلذي أإنتجته ششركة ““نون فيلم““ على
إهتمامات ‡ثل ،أإحÓمه ،طموحاته أإثناء –ضشÒه
Ÿسشرحية من خÓل إŸمثل ﬁمد أإدإر إلذي يؤودي
إلدور إلرئيسشي للعمل.
وباسشتخدإم إلفيلم للكث Òمن صشور إألرششيف ،يكون
إح -ت -ف -اء ب -ال -ف -ن -ان ،Úإلسش-ي-ن-م-ائ-ي Úورج-ال إل-ث-ق-اف-ة

إ÷زإئرية وإلعا ⁄إلعربي.
وقّدم حميد بوعمرة أإو ¤أإعماله ““من أإجل حياة
أإفضش -ل““ سش -ن-ة  1981ق -ب -ل أإن ي -ت -خّصش -صس ‘ إألفÓ-م
إل -قصشÒة وب-ع-ده-ا ‘ إألفÓ-م إل-وث-ائ-ق-ي-ة إب-ت-دإءإ م-ن
.2007
وسشبق لفيلم ““هوإجسس إŸمثل إŸنفرد بنفسشه““ أإن
حصشل على تنويه خاصس من ÷نة إلتحكيم ‘ خÓل
إلطبعة إألخÒة لÓيام إلسشينمائية للجزإئر إلعاصشمة،
وهو إلتنويه إلذي حظي به ›ددإ ‘ مهرجان إلفيلم
إإلفريقي باألقصشر ششهر مارسس إŸاضشي.
وي- -نّ- -ظ- -م إŸه -رج -ان ,إل -ذي أإط -ل -ق -ت -ه ج -م -ع -ي -ة
““ ““Africlapإلتي ترعى إلصشورة باعتبارها رإبطا
إج-ت-م-اع-ي-ا ،ورشش-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ع-روضس ،م-ق-هى أإدبي
وحفÓت موسشيقية.

تقع مدينة طبنة على
بعد  4كم جنوب ششرق
مدينة بريكة ،تنتمي
إا ¤منطقة ا◊ضشنة،
حيث تقع على ارتفاع
460م ،يحدها من
الششمال وادي بريكة
وجنوبا وادي بيطام.
لكن هذإ إلمتدإد إ÷غرإ‘
 ⁄ي -تسش -م ب -ال -ث -ب-ات إل-دإئ-م
وه- - - -ذإ رإج - - -ع إ ¤ت - - -وإ‹
وت -ع -اقب إ◊ضش -ارإت ع -ل-ى
مدى تاريخ إŸدينة.
كانت إ÷هات إلششرقية من
ب Ó- -د إ÷زإئ- -ر تسش- -م- -ى ‘
إل -فÎة إل -ق -دÁة Ãق-اط-ع-ة
ن-وم-ي-دي-ا وب-ه-ا ت-ق-ع م-دي-ن-ة
ت-وب-و« Êط-ب-ن-ة» إل-روم-ان-ي-ة
ب Úج- -ب -ال إألورإسس وشش -ط
إ◊ضشنة.
وق -د إخ -ت -ل-ف إ÷غ-رإف-ي-ون
إل- -ع- -رب ‘ ضش- -ب- -ط ح -دود
إإلق-ل-ي-م وإŸدن إل-ت-اب-ع-ة له
(إقليم إلزإب).
ع- -رفت م- -دي -ن -ة ط -ب -ن -ة ‘
إل -عصش -ور إل -وسش -ط -ى ب -اسش-م
““ت -وب-و ““Thbunae Êوقد
مثلت إŸدينة حينئذ منششأاة
عسش -ك -ري -ة روم -ان -ي -ة ي -ع-ود
ب -ن -اؤوه -ا إ ¤م -ط-ل-ع إل-ق-رن
إلثا ÊميÓدي.
وورد إسشم إŸدينة ألول مرة
‘ إلنصشوصس إلقدÁة عند بلينوسس إ أ
لك ‘ ،Èمؤولفه إلتاريخ إلطبيعي –ت إسشمTuben :
( oppidumلفظ  oppidumبالÓتينية هي صشفة غالبا ما كانت تطلق على إŸوإقع إلعمرإنية
إّ Ùصشنة وتعني إŸدينة).
حافظت مدينة توبو Êعلى هذه إلتسشمية طيلة إلفÎة إŸمتدة من إلحتÓل إلروما Êلنوميديا إ¤
Óسشم إلقد ،Ëمع إ◊فاظ
تاريخ خروج إلبيزنطي Úمن بÓد إŸغرب ،إل أإنه حصشل –ّول جزئي ل إ
على إلتقارب إللفظي وإلصشوتي باŸقارنة مع إلتسشمية إلÓتينية إثر إلفتح إلعربي إلإسشÓمي،
Óسشم إلسشابق ،كما أإنها “وضشعت ‘ نفسس إÛال أإو على أإنقاضشها،
فطبنة هي إإلسشم إŸعّرب ل إ
حيث ” بناء إŸدينة إلعربية إإلسشÓمية.
وبحسشب إŸصشادر ‘ درإسشة تاريخ طبنة خÓل فÎة ما قبل إلتاريخ ،هي نتيجة إكتششافات إهتدى
إليها بعضس إلباحث Úأإمثال  Grangeوأإهم هذه إلكتششافات “ثلت ‘ قطعة من إ◊جارة
إŸنحوتة ع Ìعليها دإخل أإحد إلكهوف بجبل عمار ،إلوإقع على مسشافة  20كم جنوب ششرق مدينة
طبنة ،وهذإ ما Áكننا من إلسشتدلل على عرإقة إŸنطقة ،حيث عرف إإلنسشان إلقد ‘ Ëإلعصشر
إ◊جري إلنقشس وصشقل إ◊جارة.
Áكن إلقول إن طبنة قد مثلت منذ تاريخ بنائها منششأاة عسشكرية باألسشاسس ،يرجع تأاسشيسشها إ¤
عهد إإلمÈإطور إلروما Êترإيانوسس (117-98م) ،حيث تلقت إŸدينة عددإ من إŸسشتوطنÚ
إلرومان ينتمون إ ¤قبيلة  papiriaوهي نفسس إلقبيلة إلتي ينتمي إليها إإلمÈإطور ترإيانوسس.
ومن إÙتمل أإنهم إسشتعملوإ ‘ بنائها إ◊جارة إÛلوبة من مقطع إ◊جر بجبل متليلي إلوإقع
على مسشافة  5كم ششرق إŸدينة.
وإرتقت طبنة ‘ عهد إإلمÈإطور ““سشبتيموسس سشيو يروسس (211-193م) إ ¤رتبة :مونيكبيوم.
وششهدت إŸدينة ‘ هذه إلفÎة نهضشة عمرإنية كبÒة (‘ عهد سشيو ريوسس) ،وتركزت إŸسشيحية
Óسشقفية .كما كانت إŸدينة ‡ثلة ‘ إÛتمع
باŸدينة منذ سشنة 250م ،حيث كان هناك مركز ل أ
إلديني بقرطاجة سشنة 258م وسشنة 411م من طرف إألسشقف إلكاثوليكي كريسشكونيوسس وإألسشقف
إلدوناتي بروتسشيوسس.
وإحتفظت طبنة ببعضس آإثار إلرومان بعد إلجتياح إلوندإ‹ بسشور إŸدينة إلذي بلغت أإبعاده760 :
على  640م.Î
‘ سشنة 533م دخل إلبيزنطيون بÓد إŸغرب وكان أإول إمÈإطور بيزنطي هو جوسشتينيانوسس
إألول .وسشعى إلبيزنطيون إ ¤إسشÎجاع إ◊دود إلرومانية وإعادة وحدة إإلمÈإطورية إلقدÁة.
وتدل بقايا هذه إلتحصشينات إلبيزنطية ،على أإن إÿط إألول كان يبدأإ عند مدينة بجاية وينتهي
عند قفصشة ،مرورإ بسشطيف وطبنة ،ثم يدور حول جبال إألورإسس ليصشل إ ¤تاموقادي ‘ طريقه
إ ¤تبسشة.أإما إÿط إلثا ،Êفكان يبدأإ عند قرطاجة وينتهي عند مدينة قسشنطينة.

ألثلثاء  3٠أوت  2٠١٦م
ألمؤأفق لـ  2٧ذي ألقعدة  ١٤3٧هـ

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

ثقافة

ميهوبي  :خارطة طريق للحفاظ وتصشنيف الÎاث الثقا‘ ا÷زائري

تعديل إلقانون ،مرصشد للمتاحف وبوإبات إإلكÎونية للتوإصشل

ألعدد
١٧١2١
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 3ملفات تصشنيف للÎاث الÓمادي أامام اليونسشكو

لئحة إلÎإث إلوطني تضشم  ١٠١3معلما أإثريا وتاريخيا

تنفيذا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية ،تو‹ ا◊كومة ا÷زائرية اهتماما خاصشا بالثقافة و الÎاث اŸادي و الÓمادي الوطني،
اهتمام يÎجم ميدانيا من خÓل تكريسس الثقافة حقا كام Óمن حقوق اŸواطن ،اتخاذ التداب ÒالÓزمة ،سش ّ
ن القوان Úو
القرارات اŸتعددة الرامية إا ¤ا◊فاظ وتثم Úوتصشنيف اŸعا ⁄التاريخية والثقافية وما له عÓقة بالÎاث بكل جوانبه
الضشاربة جذوره عميقا ‘ تاريخ البÓد.

‘ ›ال ألنششر وألإصشدأر ،من خلل
أإنشش- - -اء ج- - -ن- - -اح م- - -ؤح- - -د يضش - -م ك - -ل
ألإصش -دأرأت خ -لل ف-ع-ال-ي-ات م-ع-رضص
ألكتاب ألدو‹ ‘ طبعته ألقادمة.

موإقع إإلكÎونية لتعزيز
إلتوإصشل وإلتصشال

قصصر الثقافة  :حبيبة غريب
ه- -ذأ م -ا شش ّ-دد ع -ل -ي -ه وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة
ع- -زأل- -دي -ن م -ي -ه -ؤب -ي ،أمسص ،م -ن خ -لل
أل -ن -دوة ألصش -ح-ف-ي-ة أل-ت-ي نشش-ط-ه-ا ب-قصش-ر
ألثقافة مفدي زكريا ،مششÒأ إأ ¤أنه كان
عليه  ،تنظيمها”” للتعريف با÷انب ألهام
من أ÷هؤد ألتي يكرسشها ألقطاع من أجل
ح -م -اي -ة ألÎأث و أ◊ف -اظ ع-ل-ي-ه م-ن ك-ل
ﬁاولة للتخريب أو ألسشطؤ و تثمينه وفقا
لتعليمات رئيسص أ÷مهؤرية عبد ألعزيز
بؤتفليقة””.
وأع- - -ت Èأل- - -ؤزي- - -ر أن ””ه - -ذه أÿط - -ؤة
أإلعلمية جاءت ردأ على كل أألصشؤأت
أŸرتفعة هنا و هناك و أŸطالبة بحماية
ألÎأث وأŸؤروث وأل -ث -ق-اف-ة أ÷زأئ-ري-ة””،
مطمئنا إأياها ””على أن ألؤزأرة كؤنها
ه-ي-ئ-ة ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،تسش-ع-ى ج-اه-دة ل-تطبيق
ﬂط- -ط أ◊ك- -ؤم- -ة أ÷زأئ- -ري -ة ‘ ه -ذأ
أÛال ،أألم -ر أل -ذي ي -ت -ج -ل -ى ح-ال-ي-ا ‘
أل -ع -دي-د م-ن أÿط-ؤأت وأل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ي
أتخذت وعلى رأسشها أنتقال حقّ أŸؤأطن
‘ أل -ت -ف -اف -ة م -ن خ -لل أل-ت-ع-دي-ل أألخÒ
ل- -ل- -دسش- -ت- -ؤر م- -ن أÛال ألسش -ت -ه -لك -ي
ألÎفيهي ،إأ› ¤ال جؤهري ،إأ ¤جانب
ألل-ت-زأم أل-رسش-م-ي ل-ل-ح-ك-ؤم-ة باÙافظة
على ألÎأث أŸادي و أللمادي ””.
وكششف ألؤزير أن أألولؤية حاليا تعؤد
إأ ¤إأعادة تعديل و تكيف ألقانؤن أÿاصص
ب-الÎأث أل-ث-ق-ا‘ م-ع أل-ت-ح-ؤلت أ÷دي-دة
أÙلية وأÿارجية ،مششÒأ إأ ¤أن هذأ
ألقانؤن يعؤد إأ ¤سشنة .١٩٩8
كما تسشهر ألؤزأرة أضشاف ميهؤبي حاليا
ع -ل -ى Œسش -ي -د أل -ع -دي -د م -ن أŸشش-اري-ع و
أل -ع -م -ل -ي -ات ذك -ر م-ن ب-ي-ن-ه-ا ،م-ل-ف ط-لب
تصشنيف أغنية ””ألرأي”” كÎأث أنسشا Êمن
قبل هيئة أليؤنسشكؤ ،إأ ¤جانب تؤسشيع
عملية ألÎميم و ألتصشنيف و أÙافظة
إأ ¤م -ع -ا ⁄أل -ذأك -رة م -ن خ -لل أت-ف-اق-ي-ة
أإلط - -ار أل - -ت - -ي ” إأمضش - -اؤوه - -ا ب Úوزأرة
أل- -ث- -ق- -اف- -ة و وزأرة أÛاه- -دي -ن ،وأل -ت -ي
سشتسشاهم ‘ أ◊فاظ وألتعريف بالعديد
من هذه أألماكن أŸتصشل تاريخها بثؤرة
أل -ت -ح -ري -ر أÛي-دة و أŸت-ؤأج-دة ب-ك-اف-ة
أنحاء ألقطر أ÷زأئري.
وب -خصش -ؤصص م -ل -ف -ات تصش -ن-ي-ف ألÎأث
أللمادي أمام أليؤنسشكؤ ألتي قدمت أ¤
أليؤنسشكؤ أششار ألؤزير إأ ¤ملف ”” تقطÒ
أل- -ؤرد”” ،و ح- -رف- -ة ك -ي -ال ÚأŸي -اه ،مششÒأ
ب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة إأ ¤أن ك -ل أŸل -ف -ات أل -ت -ي
تقدمها أ÷زأئر أمام هذه ألهيئة ألدولية
ت-ل-ق-ى دأئ-م-ا أل-ق-ب-ؤل ‡ا يÎج-م أŸك-ان-ة
أÿاصشة ألتي –تلها عاŸيا.

إتفاقيات إطار مع وزإرة إÛاهدين

وكششف ألؤزير ‘ هذأ ألسشياق خصشيصشا
على عملية ترميم ””فيل سشؤزسشني”” ألتي
كانت معتقل لفرنسشا ألسشتعمارية ششهدت
مرور وتعذيب و قتل ألكث Òمن أبطال

ثؤرة نؤفم ١٩٥٤ Èومن بينهم ألششهيد
ألعربي بن مهدي ،وأن تعد أليؤم ﬁؤرأ
لتصشؤير ألعديد من أألفلم ألثؤرية ،إأل أنه
و بعد ترميمها سشتفتح للجمهؤر ليعرف
أل -ن -اشش-ئ-ة خ-اصش-ة ت-اري-خ أ÷زأئ-ر أل-ث-ؤري
ألعريق.
وعرج ألؤزير على إأمضشاء أتفاقية إأطار
أخرى ب Úقطاع ألثقافة و وزأرة ألÎبية
أل- -ؤط -ن -ي -ة و أل -رأم -ي -ة ي -ق -ؤل «:إأ ¤إأدرأج
نصشؤصص من ألÎأث ألثقا‘ أ÷زأئري ‘
ألÈأم- -ج و أŸن- -اه- -ج أŸدرسش- -ي- -ة ،وه -ذأ
بهدف سشد ألغياب ألفاضشح للنصص أألدبي
أ÷زأئري ،إأذ ل –تؤي أŸناهج سشؤى
ع- -ل -ى نسش -ب -ة  2ب -اŸائ -ة م -ن أل -نصش-ؤصص
أ÷زأئرية ،و هؤ ما يعت Èنقصشا خطÒأ،
لبد من تدأركه من خلل إأدخال على
أŸن- -ظ -ؤم -ة نصش -ؤصش -ا ‘ ألشش -ع -ر وأألدب
وألثقافة بكل طبؤعها””.
ومن ألنقاط ألهامة ألتي ترتكز عليها
خارطة طريق وزأرة ألثقافة ‘ إأطار
مشش - -روع أله - -ت - -م - -ام ب - -الÎأث أŸادي و
أل -لم -ادي ،مسش -اه -م -ت -ه -ا ي -ق -ؤل أل -ؤزي -ر
كششريك ‘ إأنتاج ألعديد من أألفلم ألتي
–كي عن أعلم و أبطال و ششخصشيات
أ÷زأئر ،ذأكرأ منها فيلم ألبطل ألعربي
ب- -ن م -ه -ي -دي ،و أل -ع -لم -ة أب -ن ب -اديسص و
ألقديسص أوغيسشتان ،مذكرأ على أن هذأ
أألخ Òم- - -ن إأن- - -ت- - -اج مششÎك ج - -زأئ - -ري
تؤنسشي ،سشاهمت أ÷زأئر ‘ “ؤيل 2٠
باŸائة من تكاليفه ،فيما يعد مؤسشيقاه
أل -ف -ن -ان أ÷زأئ -ري سش -ل -ي -م دأدة ،ك -م-ا ”
تصش- -ؤي- -ر أل- -ع -دي -د م -ن مشش -اه -ده ب -أارضص
ألؤطن.

من إألولويات تششجيع إلسشياحة إŸتحفية

كششف وزير ألثقافة من جهة أخرى
ع- -ن مشش -روع أل -ق -ط -اع ألسش -ت -ع -ج -ا‹
أÿاصص بÎميم ميناء أŸرسشى ألكبÒ
ألتاريخي ،ألذي يتعرضص بحكم مؤقعه
Ãحاذأة ألبحر أإ ¤ألÎهل وألهÎأء.
هذأ و أششار ميهؤبي أإ ¤تنظيم أيام
درأسشية Œمع كافة أŸديرين ألؤلئيÚ
للثقافة ومديري أŸتاحف ألؤطنية و
كذأ أŸسشؤؤول Úعن أ◊ظائر ألؤطنية،
أل -ه -دف م -ن -ه -ا ت-ؤح-ي-د أل-روؤي-ا ،ووضش-ع
أسشÎأتيجية مؤحدة تخدم فكرة تعزيز
وت -ؤسش -ي -ع ث -ق -اف -ة أŸت -اح-ف وتشش-ج-ي-ع
ألسشياحة أŸتحفية.
و‘ ه- -ذأ ألشش- -اأن خصش- -يصش- -ا ،أع- -ل -ن
م -ي -ه -ؤب -ي ع -ن ق -رب ت -اأسش-يسص م-رصش-د
وطني للمتاحف ،يصشب هؤ ألآخر ‘
أإطار تطؤير ألثقافة أŸتحفية ،مششيدأ
بفكرة خروج أŸتحف من ب Úأ÷درأن
أإ ¤ألشش -ارع ،م -ث -ل -م -ا ه -ؤ أ◊ال ح-ال-ي-ا
Ãن-ت-زه ألصش-اب-لت و ف-ع-ال-ي-ات أل-ط-بعة
أل- -رأب -ع -ة م -ن ت -ظ -اه -رة ”” م -ت -ح -ف ‘
ألششارع””.
وأك- -د أل- -ؤزي- -ر ع- -ل -ى أه -م -ي -ة أإب -رأز
أ÷انب أŸهم ألذي تقؤم به أŸتاحف

‘ سش -ي-اق أآخ-ر ،ع-رج م-ي-ه-ؤب-ي ع-ل-ى
أهمية ألتصشال كاأدأة للتعريف بالÎأث
ألثقا‘ وألتاريخي ،وتششجيع أسشتعمال
كششف مراد بوتفليقة مدير حفظ
وكششف من جهته مدير أŸركز ألؤطني
أل -ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘ ه-ذأ ،م-ن
الÎاث والÎم -ي -م ب -وزارة ال -ث-ق-اف-ة ،للبحؤث ‘ عصشؤر ما قبل ألتاريخ ،ألتاريخ
خلل أإنششاء أŸؤأقع ألإلكÎونية.
وذكر ألؤزير ‘ هذأ ألششاأن ””مؤقع أامسس ،خÓل الندوة الصشحفية التي وعلم أإلنسشان ألدكتؤر سشليمان حاششي عن
ألÎأث أ÷زأئ -ري أل -ذي ي -ع-رف ح-ال-ي-ا نششطها وزير القطاع بقصشر الثقافة تقد Ëأ÷زأئر لـ  3ملفات جديدة لتصشنيف
ع -م -ل -ي -ة –ي Úو أإضش -اف-ة أŸع-ل-ؤم-ات ،م - -ف - -دي زك- -ري- -ا ،أان ’ئ- -ح- -ة الÎاث كل من أغنية ألرأي وعملية تقط Òألؤرود
حتى يصشبح بؤأبة ومؤسشؤعة أإلكÎونية الوطني تضشم حاليا  1013معلما ،من وح -رف -ة ت -ك -ي -ي -ل أŸي -اه أل -ق-دÁة ،كÎأث
لنسشانية ،أمام هيئة أليؤنسشكؤ.
تضشم كل ما يتعلق بالثقافة ألؤطنية ،بينها  569مصشنفا ،كما تضشم أايضشا  71عاŸي ل إ
ه -ذأ أإضش -اف -ة أإ ¤أإنشش -اء ب -ؤأب -ة أع -لم قصشرا من تراث ا÷نوب الكب.Ò
وذك- -ر د.ح- -اشش- -ي أن ع- -م- -ل- -ي -ة ت -ق -دË
أششار أŸسشؤؤول إأ ¤عكف ألقطاع على أŸلفات تدوم أك Ìمن سشنت Úأو ثلث
أ÷زأئ -ر أل -ت -ي سش -ت -ط -ل -ق ع -ل-ى شش-ب-ك-ة
ألأنÎنت قبل نهاية ألسشنة و ألتي يتكفل إأ‚از بطاقية تضشم كل أŸعا ⁄أŸسشجلة وتسشتدعي جهؤدأ كبÒة لذوي ألختصشاصص
ب -ه -ا أل -دي -ؤأن أل-ؤط-ن-ي ◊م-اي-ة ح-ق-ؤق وأŸصشنفة وألتي سشيتم رقمنتها وإأدرأجها من ﬂتلف ألعلؤم وأÛالت ،هذأ حتى
على ششبكة أألنÎنت قريبا ،هذأ إأ ¤جانب ي - -ك- -ؤن أل- -ع- -م- -ل أŸق- -دم وف- -ق- -ا Ÿع- -ايÒ
أŸؤؤلف و أ◊قؤق أÛاورة ””.
ك -م -ا ت -ع -ت -زم أل-ؤزأرة ””أإط-لق م-ؤق-ع وضشع خارطة للمتاحف تضشم  22متحفا أليؤنسشكؤ.
أإل- -كÎو Êل- -لأزي- -اء أ÷زأئ- -ري -ة ،وف -ق -ا وطنيا و أŸكتبة ألؤطنية و كذأ أ◊ظائر
وأشش- -ار د .ح -اشش -ي إأ ¤ع -دة ع -م -ل -ي -ات
لت- -ف- -اق ق- -ائ -م م -ع أل -ؤزأرة أŸن -ت -دب -ة ألؤطنية.
–ضش Òلتصشنيف مؤأد أخرى من ألÎأث
و أفصشح مرأد بؤتفليقة ‘ سشياق آأخر أل-لم-ادي أل-ؤط-ن-ي وأŸغ-ارب-ي وأإلف-ريقي
للصشناعة ألتقليدية ،أإ ¤جانب تنظيم
عدد من ألعروضص و معارضص للأزياء على مششروع متحف ‰ؤدجي ،يهدف إأ ¤م -ث -ل ط -ب -ق أل -كسش -كسش -ي م -ن خ-لل ع-م-ل
ألؤطنية دأخل و خارج ألؤطن ،من بينها ت- -أاه- -ي- -ل أŸت- -اح- -ف وإأع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ مششÎك مع تؤنسص وأŸغرب ،فن ألسشرأوي
ع- -رضص شش -ه -ر ديسش -م Èأل -ق -ادم ب -دب -ي مسش-ارأت-ه-ا ،وك-ذأ ت-أاه-ي-ل أŸؤؤسشسش-ات ألتي Ÿنطقة أألورأسص ،وحلي ألفضشة Ãنطقة
يششارك فيه ألعديد من أıتصش ‘ Úتعهد إأليها عمليات ألÎميم لتقؤم به وفقا بني يني.
ح.غريب
للمعاي Òألدولية.
هذأ أÛال.
و ت - - -د خ - - -ل ه - - -ذ ه
إششهار
أŸشش- -اري- -ع أضش -اف
م -ي -ه-ؤب-ي”” ‘ أإط-ار
ألسشÎأتيجية
Groupe H.T.T S.P.A
ألإع-لم-ي-ة ل-ل-قطاع
Entreprise De Gestion Touristique - ANNABA
ألرأمية أإ ¤حماية
07 rue Biskri Ali - Annaba - 23000 / tel : 038 - 83 - 68 - 68 fax :038 - 84 - 44 - 71
ألÎأث أل - -ؤط - -ن- -ي- -ة
وألإبقاء على ألهؤية
e - mail: contact@egtannaba-dz.com
ألؤطنية و ألتاريخية
)(NIF: 098323010003260 - R.C:99B0362729
ل-لشش-عب أ÷زأئ-ري،
و ه - -ي أسشÎأŒي - -ة
لبد لها أن تعتمد
على عمل مششÎك
و تعاون مكتف بÚ
ـ مؤؤسشسشة ألتسشي Òألسشياحي عنابة ،تطلق مناقصشة وطنية ودولية ﬁدودة ،لعادة تأاهيل
ج- -م- -ي- -ع أل -ؤزأرأت ،وŒديد وحدتها ألفندقية *مرمؤرة* ،أŸتؤأجدة بؤلية قاŸة.
خ-اصش-ة ف-ي-م-ا يتعلق
ـ أŸؤؤسشسشات أو Œمع ألششركات ألؤطنية وألدولية ،وحدها ،فئة  ٥أو أك Ìللمؤؤسشسشات ألؤطنية
ب - - -ت - - -ك - - -ؤي- - -ن ذوي
ألخ - -تصش - -اصص م- -ن أو ما يعادلها ،مصشادق عليها من أŸصشالح ألقنصشلية للبلد أألصشلي للمكتتب فيما يخصص
أإط -ارأت و ت -ق -ن -ي ÚأŸؤؤسشسشات أألجنبية ،بخصشؤصص ألنششاط أألصشلي ،ألتخصشصشات مرخصشة للمناقصشة.
أŸؤؤسشسشات أو Œمع أŸؤؤسشسشات ،مؤجبة بتقد Ëمرأجع ‘ تخصشصص ألبناء ،أعادة تأاهيل
‘ ›ال ألÎم - -ي - -م
وألأرششفة وألتدوين وŒديد فنادق ‚ 3ؤم وأك ‘ ،Ìجميع ألتخصشصشات ألهيكلية.
وأ◊ف-اظ وأل-ت-ث-مÚ
أŸؤؤسشسشات أو Œمع أŸؤؤسشسشات أŸهتمة باŸناقصشة ،مدعؤون لسشحب دف Îألششروط من مقر
ة
ل- -ل- -م -ع -ا ⁄ألأث -ري -
أŸديرية ألعامة ،أŸتؤأجد مقرها ب  ٠٧ششارع بسشكري علي عنابة ،من أألحد أ ¤أÿميسص ،من
أ
ذ
وأل -ت -اري -خ -ي-ة وك-
 ٠٩سشا  3٠أ ١٦ ¤سشا ،مقابل مبلغ  3٠ ٠٠٠دج أو  3٠٠أورو مع أصشطحاب تفؤيضص للششخصص
‘
أŸؤروث أل- -ث- -ق- -ا
أŸع Úلسشحب دف Îألششروط.
أللمادي””.
 آأخر أجل ليدأع ألكتتاب ﬁدد ب  ٦٠يؤم على ألسشاعة  ١2سشا ،وهذأ أبتدأءأ من تاريخ أولو‘ شش- - -اأن أآخ- - -ر
شش ّ-دد أل -ؤزي -ر ع-ل-ى نششر ‘ أ÷رأئد ألؤطنية.
ـ أإليدأع يكؤن Ãقر مؤؤسشسشة ألتسشي Òألسشياحي عنابة ٠٧ ،ششارع بسشكري علي عنابة ،وفقا
ضش- -رورة م- -ؤأصش- -ل -ة
ع -م -ل -ي-ة أل-تصش-ن-ي-ف للششروط أŸفصشلة ‘ دف Îألششروط.
أل-ؤط-ن-ي و أل-ع-اŸي
 يجب أن يحتؤي كل ظرف على عرضص تقني وعرضص ما‹ ٠3 ‘ ،نسشخ ،كل على حدى ‘لأك Èع - -دد ‡ك - -ن
ظرف مكتؤب عليه * عرضص ما‹ * أو* عرضص تقني * بحسشب أ◊الة.
م - - - - - - -ن أ  Ÿع - - - - - - -ا ⁄
ـ يجب أان يتواجد اÛموع ‘ ظرف خارجي ›هول ،مذكور عليه ما يلي /
ألثقافية وألتاريخية
«’ يفتح»
و‡ت -ل -ك -ات ألÎأث
«إاششعار Ãناقصشة وطنية ودولية ﬁدودة رقم  - 01اŸديرية العامة »٢016 -
أŸادي و أللمادي،
مؤوسشسشة التسشي Òالسشياحي عنابة
و ألسشهر على منح
أل -ب -ع-د ألق-تصش-ادي
«–قيق أاششغال إاعادة تأاهيل ،التجديد لهياكل متواجدة و–قيق هياكل جديدة
للمؤؤسشسشات
فندق مرمورة قاŸة
ع
ق
أ
ؤ
Ÿ
أ
أŸتحفية و
’ظرفة وتقييم العروضس)
(’ يفتح إا’ من طرف ÷نة فتح ا أ
ل
ل
خ
ن
ألأث -ري-ة ،م
ـ فتح أظرفة ألعروضص ألتقنية وأŸالية تعقد ‘ جلسشة علنية ،مفتؤحة للمكتتب Úأو ‡ثليهم،
م- -ؤأصش- -ل- -ة أ÷ه -ؤد
أل -رأم -ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف أليؤم  ٦٠على ألسشاعة  ١٤سشا ،بفندق سشيبؤسص ألدو‹ ٠١ ،ششارع أول نؤفم Èعنابة.
ـ أŸكتتبؤن ملزمؤن بعروضشهم طؤأل مدة  ١٥٠يؤم ،أبتدأءأ من تاريخ فتح أألظرفة.
بها و أإعادة ألنظر
‘ طريقة تسشÒها.
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مثلت ا خ
’ اجŸتتمحادعةيللشسباب
طائررعل‘ىماؤؤلت“مارساس أ
’
÷ز

نارÁان صصا◊ي عنوان لنجاح العمل التطوعي والدبلوماسصي
ت-ع-ت Èن-ارÁان صس-ا◊ي ،م-ن الشس-اب-ات ال-ل-ؤات-ي
و÷ن بنجاح عا ⁄الدبلؤماسسية ا’قتصسادية والعمل
التطؤعي ،حيث اسستطاعت ع ÈاÙطات التي قطعتها
وب -فضس -ل ت -ك -ؤي -ن -ه -ا و–ك -م-ه-ا ‘ ع-دة ل-غ-ات ،أان “ث-ل
ا÷زائر ‘ مؤؤ“ر ا أ
’· اŸتحدة للشسباب الذي انعقد
مؤؤخرا بفيينا عاصسمة النمسسا.

ﬁمد مغÓوي
مشس - - -ارك - - -ة ن - - -ارÁان صس- - -ا◊ي،
صساحبة الـ 24سسنة ‘ مؤو“ر اأ’·
اŸت-ح-دة ل-لشس-ب-اب ،ت-ت-وي-ج Ÿسسار
دراسس -ي وم -ه-ن-ي ث-ري ،ونشس-اط-ه-ا
ال- -دائ -م واŸت -واصس -ل ‘ اŸي -دان
ال -ت -ط -وع -ي وال -دب -ل-وم-اسس-ي رغ-م
ع- -دي- -د اŸشس -اك -ل والصس -ع -وب -ات.
درسست ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ،شس-ع-ب-ة
علوم تسسي Òتخصسصس تسسويق .بعد
التخرج اشستغلت Ãدرسسة خاصسة
ث -م أات -ي -حت ل -ه -ا ف -رصس -ة ال -ع -م-ل
ك-مÎج-م-ة ل-دى السس-ف-ارة ال-كورية
ب -ا÷زائ -ر ،ب -ح-ك-م إات-ق-ان-ه-ا ل-ل-غ-ة
ال -ك -وري -ة ول-غ-ات أاخ-رى ،وه-و م-ا
م-ك-ن-ه-ا م-ن دخ-ول م-ي-دان ال-ع-م-ل
الدبلوماسسي الذي تطمح للنجاح
فيه ،ثم شساركت بعدها ‘ برنامج
‰وذج اأ’· اŸت- -ح -دة ا÷زائ -ر،
ومؤو“ر للشسباب ‘ .2015
وأ’ن ال- -ف- -رصس تصس -ن -ع و’ ُت -أات -ى،
ق -ررت صس -ا◊ي صس-ن-اع-ة ال-ن-ج-اح
بنفسسها ،حيث رغم صسد اأ’بواب
‘ وج - -ه - -ه - -ا م- -ن ط- -رف ب- -عضس

ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ،إا’ أان- -ه- -ا  ⁄ت- -فشس -ل
واع -ت -م-دت ‘ م-ن-ه-ج-ه-ا ع-ل-ى أان
الفشسل هو أاو ¤خطوات النجاح
وال- -ت- -أال- -ق ،وك -انت م -ن الشس -اب -ات
اللواتي يثقن ‘ قدراتهن.
“ثيلها للجزائر ‘ مؤو“ر اأ’·
اŸت -ح -دة ل -لشس -ب -اب ،ج-اء ب-فضس-ل
إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا وج-ه-وده-ا اÿاصس-ة،
ف - -ب - -ع - -د أان ق - -رأات إاعÓ- -ن- -ا عÈ
ا’نÎنت قامت بعملية التسسجيل،
وب -ع -د دراسس -ة ط -ل-ب-ه-ا م-ن ط-رف
اŸشس- - - -رف Úع- - - -ل - - -ى اŸؤو“ر ”
ق- -ب -ول -ه -ا .ك -ان م -وضس -وع اŸؤو“ر
البيئة والتنمية اŸسستدامة ،حيث
ن - - - -اقشس اŸؤو“رون ﬂت - - - -ل - - - -ف
اŸواضس- - -ي- - -ع خ- - -اصس - -ة ظ - -اه - -رة
ا’ح- -ت- -ب- -اسس ا◊راري وت- -ط- -وي -ر
ال- -ط- -اق- -ات ال- -ب- -دي- -ل -ة ،وح -اولت
صس -ا◊ي م -ن خ Ó-ل م -داخÓ-ت-ه-ا
ول -ق -اءات -ه -ا ب -اŸؤو“ر ،ال-ت-ع-ري-ف
بقدرات ا÷زائر الهائلة ‘ ›ال
ال- -ط- -اق -ات الشس -مسس -ي -ة ،وق -دمت
Ùة ع- -ن غ- -ن -ى ا÷زائ -ر ب -ه -ذه
الÌوة ،ك- -اشس- -ف- -ة ل -ل -مشس -ارك Úأان
سس- -اع -ة م -ن ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة

Ãدينة أادرار مث Óتسستطيع “وين
ك -ل ال-ع-ا ⁄لسس-ن-ة ك-ام-ل-ة ،وه-و م-ا
اب -ه -ر اŸؤو“ري -ن وزاد م-ن ق-ي-م-ة
ا÷زائر لديهم ،وŸسست صسا◊ي
خÓ- -ل اح- -ت- -ك- -اك- -ه- -ا ب -ه -م م -دى
احÎام- -ه- -م ل -وط -ن -ه -ا وŸسس -ت -وى
شسبابه.
تطمح صسا◊ي أان تنجح ‘ العمل
ال -ت -ط-وع-ي وال-دب-ل-وم-اسس-ي و’ ⁄
تصس -ب -ح ي -وم-ا م-ا سس-فÒة ا÷زائ-ر
ب-اأ’· اŸت-ح-دة ،ك-م-ا ت-ت-م-ن-ى أان
Œسسد الشسعارات التي تنادي بها
ﬂت- -ل- -ف اأ’· ‘ ›ال ح -ق -وق

احـ ـÎافية ا÷ـ ـمهور..
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^ ﬁمد مغÓوي
يقؤلؤن إان بÓدنا بها  40مليؤن مدرب كرة قدم ،تعبÒا
عن عشسق ا÷مهؤر ا÷نؤ Êلهذه الرياضسة ،ومعرفته بكل كبÒة
’ك Ìشسعبية ‘ العا.⁄
وصسغÒة تخصص اللعبة ا أ
’راء
Œده ‘ ك- -ل م- -ن- -اسس- -ب- -ة ك -روي -ة ي -ح -ل -ل وي -ن -اقشص وي -ع -ط -ي ا آ
وا’ن- -ت- -ق- -ادات ،و’ يسس -ل -م م -ن -ه ’ مسس -ؤؤول ال -ن -ادي و’ اŸدرب و’
ال Ó-ع-ب-ؤن ،وع-ن-دم-ا ي-ل-عب اŸن-ت-خب ال-ؤط-ن-ي ت-زداد ح-م-ى وج-ه-ات
نظره وأاحكامه على أاداء الÓعب Úوخطة اŸدرب ونتيجة اŸباراة،
’داء ا÷ي-د
’ن -ه ب -ك -ل بسس -اط -ة ي -حب ال -ف -ؤز وال -ل-عب ال-ن-ظ-ي-ف وا أ
أ
وا’حÎافية ‘ التعامل مع اÿصسم.
ه -ذا ا÷م -ه -ؤر ’ ي -ج-د ح-رج-ا أاح-ي-ان-ا ‘ م-ق-ارن-ة مسس-ت-ؤى أان-دي-ت-ن-ا
بالفرق العريقة ‘ أاوروبا ،وÁني النفسص أان يرى ببطؤلتنا أاهدافا
م-ث-ل أاه-داف اب-راه-ي-م-ؤف-ي-تشص ،ومسس-ت-ؤى ج-ي-دا مثل مسستؤى ريال
م -دري-د وب-رشس-ل-ؤن-ة ،واحÎاف-ي-ة ك-بÒة م-ث-ل احÎاف-ي-ة م-انشسسسÎ
يؤنايتد وتشسيلسسي ،وروحا رياضسية عالية مثل ما هؤ مؤجؤد ‘
الليغا والكالشسيؤ والشسمبيؤنزليغ..
لكن التسساؤول اŸطروح هناŸ ،اذا بعضص من هذا ا÷مهؤر الذي يعشسق
مسستؤى ليسس Îسسيتي واحÎافية أارسسنال وطريقة تشسجيع بروسسيا
دور“ؤند ’ ،يكؤن Îﬁفا ‘ تشسجيعه باÓŸعب الؤطنية ويتقبل
ال -ه -زÁة ب-ك-ل روح ري-اضس-ي-ة م-ث-ل-م-ا ت-ف-ع-ل-ه أاغ-لب ج-م-اه Òأان-دي-ة
أاوروب - -ا؟ وŸاذا ’ ي - -ن - -اصس - -ر ب - -ك - -ل أادب وه - -دوء وي - -حÎم اÿصس - -م
جب باحÎافية غÒه
ومشسجعيه داخل اŸلعب وخارجه؟ أام أانه ُيع َ
وي -ن -ب -ه -ر ب -روح ري-اضس-ت-ه-م ،و’ ي-ري-ده-ا ل-ن-فسس-ه أاو يسس-ع-ى إال-ي-ه-ا ‘
تصسرفاته؟؟!!
أال-يسست ك-رة ال-ق-دم ›رد ل-ع-ب-ة ي-ح-ك-م-ه-ا م-ن-ط-ق ال-فؤز واÿسسارة،
يفرح اŸناصسر للفؤز ويتقبل الهزÁة بصسدر رحب؟ ثم أاليسست كرة
القدم هي قبل كل شسئ أاخÓق وتربية وفرجة ومتعة وترفيه ،و⁄
تكن يؤما حلبة للمÓكمة وا’عتداء والضسرب؟ أاليسست كرة القدم
’خ-اء ،و ⁄ت-ك-ن ي-ؤم-ا
ه -ي ري -اضس -ة ل -ل -ت -ع -ارف وال-ل-ق-اء واÙب-ة وا إ
ل-ل-عداوة وال -ب-غضس-اء وال-ت-عصسب؟ أال-يسست م-ب-اري-ات ك-رة ال-ق-دم ف-رصس-ة
’عطاء نظرة إايجابية عن البلدان وتسسؤيق – ّضسر شسعؤبها وأاخÓق
إ
’رواح؟
جماهÒها ،بعيدا عن العنف والشسجارات والتكسس Òوحصسد ا أ
عندما يÎسسخ هذا التصسؤر والتفك Òلدى مشسجعي «ا÷لد اŸنفؤخ»،
لن تكؤن مÓعبنا عندها ‘ حاجة لرجال الشسرطة من أاجل تأامÚ
’ن -دي -ة صس -ع -ؤب -ة ‘ ال -ت -ن -ظ -ي -م وال -ت -أاط،Ò
اŸب- -اري- -ات ،ول -ن Œد ا أ
وسستصسبح اŸقابÓت مؤعدا ينتظره ا÷ميع للفرجة واŸرح والفرح،
وليسص للتعصسب والشسغب.

meghlaouim@yahoo.fr

أاسصباب مهنية واقتصصادية وراء اهتمام الشصباب ا÷زائري باللغة اإل‚ليزية

تشصجيع الشصباب على البتكار ‘ ميدان التكنولوجيات ا◊ديثة

ان - -ت - -هت م - -ؤؤخ - -را ،تسس - -ج- -يÓ- -ت
ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ال-ث-ة م-ن مسس-اب-ق-ة
«أاب -رم -ج» اŸؤج -ه -ة ل -ل -م -ط -ؤري-ن
الشس- - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - -اب ‘ ›ا’ت
ال - -ت - -ك- -ن- -ؤل- -ؤج- -ي- -ات ا◊دي- -ث- -ة
ÓعÓ-م ،ل-ت-ب-دأا م-رح-ل-ة تكؤين
ل -إ
اŸشسارك Úالتي سستنتهي يؤم 12
سس -ب -ت -م Èال-داخ-ل ،ع-ل-ى أان ي-ت-م
’عÓ- -ن ب- -ع- -ده- -ا ب- -ي- -ؤم Úع -ن
ا إ
’خÒ
أافضسل اŸشساريع ،ليتم ‘ ا أ
ي -ؤم  15سس-ب-ت-م Èت-ؤزيع ا÷ؤائز
على الفائزين الثÓثة.
على غرار الطبعات السسابقة ،حققت
اŸن -افسس -ة مشس-ارك-ة ك-بÒة م-ن ط-رف
الشسباب اŸبتكر ،وقد ” اسستحداث
ه - -ذا اŸوسس - -م م - -ن - -افسس - -ة خ - -اصس - -ة
ÃخÎع -ي الـ»روب-وت-ات» ل-ت-ح-ف-ي-زه-م
وتشسجيعهم على تقد Ëمشساريع ذات
ن- -وع- -ي- -ة ،و ’ ⁄اŸشس- -ارك- -ة ب- -ه- -ا ‘
منافسسات دولية.
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤م -ي -دان ال -روب -وت -ات
ي -ت -ن -افسس اŸشس -ارك -ون ع -ل -ى ج -وائ -ز
«أاب -رم -ج» ال -ث Ó-ث ‘ ›ا’ت ال -واب
وال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال واأ’ج-ه-زة اŸتصس-لة
ع Èا’نÎنت ،ب - -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ت- -وف- -ر
ا÷زائر على عدة مبتكرين ‘ هذه
اÛا’ت ،خاصسة بالنسسبة Ãطوري
ا’نÎنت ال- -ذي- -ن اث- -ب- -ت- -وا وج- -وده- -م
وك- -ف -اءت -ه -م ‘ مسس -اب -ق -ات ع -اŸي -ة.
وت -ه -دف «أاب -رم -ج» ‘ ط -ب -ع-ت-ه-ا ه-ذا
اŸوسسم ،إا ¤اكتشساف مطورين جدد
من جميع و’يات الوطن ،وهي فرصسة

اإ’نسسان وا◊فاظ على البيئة ،من
أاجل القضساء على اŸشساكل التي
يعا Êمنها العا ‘ ⁄هذا اÛال.
كما تناشسد اŸسسؤوول ‘ ÚبÓدنا
إا ¤ا’هتمام بفئة الشسباب وŒاوز
ال-ن-ظ-رة السس-ل-ب-ي-ة ع-ن ه-ذه الفئة،
التي “لك عزÁة قوية وطموح
كب Òلوضسع البلد ‘ مصساف الدول
اŸت - -ق - -دم - -ة .وت- -دع- -و صس- -ا◊ي
الشس -ب -اب إا ¤أان ي -ث -ق ‘ ق -درات -ه
وإامكانياتي ،وأا’ يسستسسلم للفشسل
حتى يحقق أاهدافه.

العدد

’سستــــــــاذ وائــل عبد الصســــمد ،لـ””الشسعب””:
ا أ

منافسسة «أابرمج»

ل-ه-م ل-ت-ط-وي-ر مشس-اري-ع-ه-م و–سس-ي-ن-ها
واك- - - - - -تسس- - - - - -اب خÈات ‘ إاع - - - - -داد
ﬂط -ط -ات اأ’ع -م -ال وك-ي-ف-ي-ة إانشس-اء
اŸشس- -اري -ع وت -ط -وي -ره -ا م -ن ج -م -ي -ع
ا÷وانب اŸال- - -ي - -ة وال - -تسس - -وي - -ق - -ي - -ة
وال-تسس-يÒي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ اŸسس-اه-م-ة ‘
ظهور وتطوير بيئة اقتصسادية رقمية
وطنية.
اŸشساركون ‘ «أابرمج  »2016حاملو
اأ’فكار ،يحظون حاليا بتكوين عا‹
اŸسس- -ت- -وى Áسس ج- -م- -ي- -ع خصس- -ائصس
ت - - -ط - - -وي - - -ر اŸؤوسسسس - - -ة واŸشس - - -روع
ا’قتصسادي ‘ التكنولوجيات ا◊ديثة
يسستمر إا ¤غاية  12سسبتم Èالداخل،
و” م-ن-ح-ه-م ك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات ووفرت
لهم جميع شسروط النجاح والتنافسس
ك -ال -ت -ج -ه-ي-زات الضس-روري-ة اŸت-ط-ورة
إ’ع - -داد ال - -ن- -م- -اذج ،وك- -ذا ال- -دخ- -ول
اÛا Èı Êم- -ت- -ع- -ام- -ل ال- -ه -ات -ف
ال- -ن- -ق -ال «أاوري -دو» ل Ó-ب -ت -ك -ار وف -ق -ا
ل - -ل - -م - -ع - -اي Òال - -ع - -ل - -م - -ي - -ة وأاح - -دث
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات (ب-ط-اقات إالكÎونية،
أاج -ه -زة اسس -ت -ق -ب -ال ،أال-ة ط-ب-ع ثÓ-ث-ي-ة
ا’ب- - -ع- - -اد) ،إاضس- - -اف- - -ة إاﬂ ¤ت - -ل - -ف
ال-فضس-اءات ال-ع-ل-م-ي-ة ،ت-تضس-من أاجنحة
عاŸية بها ﬂتلف اأ’دوات والوسسائل
التكنولوجيات ا◊ديثة.
ويسس -ه -ر ع -ل -ى ه -ذه اŸن -افسس -ة ÷ن -ة
–ك -ي -م ت -ت -ك -ون م -ن خÒة اأ’سس -ات-ذة
واÈÿاء ‘ م- -ي -دان ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
اإ’عÓم وا’تصسال ،سسيختارون أافضسل
ثÓثة مشساريع مشساركة ،يحصسلون على
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ج -وائ -ز ق -ي-م-ة “ك-ن-ه-م م-ن م-واصس-ل-ة
مسسارهم اإ’بداعي ،و–سس Úقدرتهم
‘ ال - -ت - -ح - -ك - -م وت- -ط- -وي- -ر اŸشس- -روع
ا’قتصسادي اŸربح واŸنتج وŒسسيده
‘ اŸيدان.
Óشس-ارة ان-ط-ل-قت م-ن-افسس-ة «أاب-رم-ج»
ل -إ
سس -ن-ة  ‘ 2013إاط - - -ار مشس- - -روع «اي
سس- -ت- -ارت» ،ك -أاول ب -رن -ام -ج ج -زائ -ري
م- -وج- -ه ل- -دع- -م ا’ب- -ت -ك -ارات وخ -ل -ق
ال -ت -ط -ب -ي -ق-ات وا◊ل-ول اıت-ل-ف-ة ‘
›ال ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة،
واŸسس - -اه- -م- -ة ‘ تشس- -ج- -ي- -ع اإ’ب- -داع
اÙلي الوطني ‘ إاطار «مصسنوع ‘
ا÷زائر» ،باإ’ضسافة إا ¤تثم Úروح
اŸشسارك Úاإ’بداعية ،وتوسسيع وإاثراء
اÙتوى الرقمي ‘ ا÷زائر.
ع -رفت ال-ط-ب-ع-ات السس-اب-ق-ة Ÿن-افسس-ة
«أاب -رم -ج» ‚اح -ا ك -بÒا ،ح -يث وصس-ل
عدد التطبيقات إا 298 ¤تطبيق نقال
ج- -زائ -ري ،حصس -لت ع -ل -ى أاك Ìم -ن 4
مÓي– Úميل على ا’نÎنت ،وكذا
 18جهازا متصس Óع Èا’نÎنت ،ما
ي- -ع- -كسس ق- -درات اŸب -دع ا÷زائ -ري.
وحصسلت اŸنافسسة ‘ أاكتوبر 2015
ع -ل -ى ج -ائ-زة «ب-رون-ز سس-ت-ي-ف-ي اوارد»
ك -أاحسس -ن مشس -روع خ-دم-ات ل-لسس-ن-ة ‘
ال- -ط- -ب -ع -ة الـ÷ 12ائ- - -زة «ب- - -زنسس
انÎناسسيونال» التي نظمت ‘ مدينة
تورنتو الكندية.

www.youtube.com/journalechaab

Áكنكم مشساهدة فيديؤهات ”” الشسعب”” على مؤقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:

م.م

سس - -اه - -مت ال - -ت - -ح - -ؤ’ت ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
وا’جتماعية التي تعيشسها ا÷زائر ‘ ،إاقبال
الشس -ب -اب ا÷زائ -ري ع -ل -ى ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ات ا◊ي-ة
’‚ل -ي -زي -ة ،ب -ح -ث -ا ع -ن ال -ن -ج -اح ‘
وخ -اصس -ة ا إ
ﬂتلف اÛا’ت و–قيق طمؤحاتهم اŸهنية،
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان أاغ -لب الشس -رك -ات واŸؤؤسسسس -ات
ا’قتصسادية وطنية كانت أاو أاجنبية ،تشسÎط
‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ؤظ-ي-ف ع-ل-ى اÎŸشس-ح ال-ت-حكم ‘
’‚ليزية.
اللغات وبالتحديد ا إ
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،ي -رى أاسس -ت -اذ ال-ل-غ-ة اإ’‚ل-ي-زي-ة وائ-ل ع-ب-د
الباسسط ،لـ»الشسعب» ،أان الشسباب ا÷زائري بطبعه منفتح
على ﬂتلف الثقافات واللغات ،و’ يجد حرجا ‘ التواصسل
م -ع غÒه ،دون ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ه-وي-ت-ه ال-ع-رب-ي-ة ،اأ’م-ازي-غ-ي-ة
واإ’سسÓمية ،مؤوكدا أان سسبب اإ’قبال اŸتزايد على اللغة
اإ’‚ليزية من طرف هذه الفئة ‘ السسنوات اأ’خÒة ،يعود
أاسساسسا إا ¤بحثه عن أافاق أارحب وعوا ⁄أاخرى للنجاح
م-ه-ن-ي-ا ،ن-ظ-را ل-ل-ت-ح-ول ال-ك-ب Òوال-ع-م-ي-ق ال-ذي ي-عرفه سسوق
الشسغل ‘ ا÷زائر ،ودخول مؤوسسسسات عربية وأاجنبية إا¤
ا÷زائر تضسع اللغة اإ’‚ليزية أاول الشسروط لÓلتحاق بها،
وهو ما حمسس فئة الشسباب على تعلمها وﬁاولة إاتقانها
ب -الشس -ك -ل ال -ذي يسس-م-ح ل-ه-م ا◊صس-ول ع-ل-ى ع-م-ل بشس-رك-ات
ومؤوسسسسات تلبي طموحاتهم اŸهنية.
واعت Èعبد الباسسط صساحب  29سسنة ،أان هناك اهتماما
كبÒا باللغة اإ’‚ليزية ‘ ا÷امعات الوطنية ،لكن تبقى
دون طموحات ا÷يل ا◊ا‹ ،فتجده يلجأا إا ¤اŸدارسس
اÿاصسة من أاجل رفع مسستواه و–سس Úقدراته الكتابية
والسسمعية ،مشسÒا إا ¤أان اللغة اإ’‚ليزية لغة واسسعة جدا
من حيث اŸفردات ،تعتمد أاسساسسا على حسسن النطق الذي
يختلف ما ب ÚالÈيطانية واأ’مريكية والكندية وا’سسÎالية
وا÷م- -اي- -ك -ي -ة ...وه -ذا م -ا ي -ن -قصس ن -وع -ا م -ا اŸؤوسسسس -ات
التعليمية ببÓدنا.
وقال عبد الباسسط ابن مدينة الثنية و’ية بومرداسس ،إا
ن منهجيته ‘ تدريسس هذه اللغة يعتمد على أان ’ لغة أاخرى
غ Òاإ’‚ل -ي -زي -ة داخ-ل ال-قسس-م ،ح-ت-ى ي-ت-ع-ود ال-ط-الب ع-ل-ى
اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ج-م-ي-ع ا◊ا’ت ،وب-ال-ت-ا‹ اك-تسساب مهارات
النطق واÙادثة بسسرعة .ويسستعمل عبد الباسسط أ’جل

إايصسال الرسسالة التعليمية للطالب عدة أادوات منها خاصسة
الصسور وا◊ركات .ويرى أان أاسستاذ اللغة اإ’‚ليزية الناجح
هو الذي يكون أاو’ صسديقا للطالب ،حتى يكسسر حاجز
اÿجل ب Úالطرف Úويجعله مرتاحا ويعطيه قوة وشسجاعة
‘ تعلمها ،ومقداما على اكتسساب مهاراتها ،إاضسافة إا¤
اسستعمال أاسسلوب التبسسيط حتى يسسهل على الطالب التعلم.
ووجه عبد الباسسط ،الذي Áلك أاك Ìمن  8سسنوات خÈة ‘
تدريسس اإ’‚ليزية ،رسسالة إا ¤الشسباب بضسرورة العمل ا÷اد
وعدم الفشسل ،وحثهم على ضسرورة خلق ﬁيط مسساعد على
ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ات ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وجية ا◊ديثة،
خاصسة فيما يتعلق الهاتف النقال ،هذا باإ’ضسافة إا ¤أاهمية
مطالعة الكتب التي تسساعده حتما ‘ اكتشساف مفردات
جديدة ،وتعّوده على القراءة باإ’‚ليزية بغضس النظر عن
فهم موضسوع الكتاب من عدمه ،أ’ن العÈة ‘ الفكرة العامة.
ويأامل عبد الباسسط ،الذي تكون على أايدي أاسساتذة أامريكيÚ
وكندي Úوبريطاني ‘ ،Úأان يتسسع اسستعمال اللغة اإ’‚ليزية
‘ ا÷زائر أ’نها ـ كما قال ـ لغة عاŸية تفتح للمجتمعات
أافاق التطور والنجاح ،مؤوكدا أانه يطمح إا ¤فتح مدارسس
خاصسة لتعلم هذه اللغة ،حتى يسساهم ‘ نقل Œربته وخÈته
للشسباب الصساعد.

www.facebook.com/chababbeladi

صسفحـــة شسباب بÓدي علـــى الفايــــسص بـــؤك :

ﬁمد.م
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الثÓثاء  30أاوت  2016م
الموافق  2٧ذي القعدة  1435هـ

’غراضس خاصســـــة
نافيـــــا اسستغـــــÓل ميزانيـــــة الرياضسيـــــ Úأ

براهميـ ـ ـ ـة :علـ ـ ـ ـى من يتهمنـ ـ ـ ـي تقد Ëاألدلـ ـ ـ ـة

’هم
’خطاء ا أ
^ فخور بتأالق مخلوفي وبورعدة وتدارك ا أ

’وŸبية تطرق خÓلها إا ¤كل التفاصسيل التي
نشسط صسباح أامسس ،عمار براهمية ،ندوة صسحفية Ãقر اللجنة ا أ
’وŸبية التي احتلت خÓلها ا÷زائر اŸركز
’لعاب ا أ
رافقت الوفد ا÷زائري خÓل تواجده بريودي جانÒو ضسمن ا أ
’عÓم التي
الـ 62ضسمن  145دولة مشساركة ‘ هذه التظاهرة الكبÒة التي تقام كل  4سسنوات بحضسور وسسائل ا إ
طرحت كل تسساؤو’تها على رئيسس البعثة ومن بينها «الشسعب».

نبيلة بوڤرين
تصصوير :محمد آيت قاسصي

ل- - -تشس - -ري - -ف ال - -ج - -زائ - -ر خ Ó- -ل
اأ’ول -م -ب -ي-اد وه-ذا م-ا حصس-ل ف-ي
اأ’خير».

شسدهت الندوة الصسحفية أاجواء
م -ت -وت -رة ب-ي-ن ب-راه-م-ي-ة ووسس-ائ-ل
اإ’ع Ó-م ال -ت -ي ج-اءت ب-ك-ث-رة ف-ي
مختلف أانواعها محلية وأاجنبية
من أاجل معرفة تفاصسيل ما حدث
ف -ي ري-ودي ج-ان-ي-رو خ-اصس-ة ب-ع-د
اإ’خ- - -ف- - -اق ال- - -ذي ط- - -ال ب - -عضض
ا’خ-تصس-اصس-ات ال-ت-ي ك-ان م-نتظر
م-ن-ه-ا ال-ت-ت-وي-ج ب-م-ي-دال-ية أاولمبية
ع - - -ل - - -ى غ - - -رار ال - - -م Ó- - -ك- - -م- - -ة
والتصسريحات التي أادلى بها كل
م -ن م -خ -ل -وف -ي وب -ورع-دة ات-ج-اه
ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-لجنة اأ’ولمبية
والرياضسة الجزائرية بصسفة عامة
ح -يث ت -ط -رق ب -راه -م-ي-ة إال-ى ك-ل
ال -ن -ق -اط ف -ي ظ-ل اأ’سس-ئ-ل-ة ال-ت-ي
وجهت إاليه والتي تركزت أاسساسسا
ع -ل -ى ال -ن-ق-اط السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-م
الوقوف عندها خÓل المشساركة
ال- -ـ  13ل-ل-ج-زائ-ر ف-ي اأ’ول-م-بياد
ح -يث أاج -اب ع -ن ال-ب-عضض بصس-ف-ة
م -ب -اشس -رة وأاخ-رى أاظ-ه-ر خÓ-ل-ه-ا
اأ’دلة والبراهين التي دافع بها
عن نفسسه تجاه المتهمين.
اعتبر رئيسض الوفد خÓل بداية
ال -ن-ق-اشض ال-ن-ت-ائ-ج ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي
ري-ودي ج-ان-ي-رو إاي-ج-اب-ي-ة بالرغم
من ا’نتقادات التي وجهت لهم
م -ن ط -رف وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ف -ي
ق-ول-ه «ال-ن-ت-ائ-ج ال-م-ح-ق-ق-ة خÓ-ل
اأ’ل -ع -اب اأ’ول -م -ب -ي-ة ال-ت-ي ج-رت
ب -ري-ودي ج-ان-ي-رو ك-انت إاي-ج-اب-ي-ة
ومشس - -رف- -ة أ’ب- -ع- -د ال- -ح- -دود أ’ن
الرياضسيين قدموا كل ما عليهم
أاثناء المنافسسة تمكنوا من تحقيق
مراكز متقدمة وهذا أامر واضسح
حسسب ال- -م -ع -ط -ي -ات ال -م -وج -ودة
خ -اصس -ة أان ج -م -ي -ع ال -مسس -ؤوول -ي-ن
وفروا كل الظروف المناسسبة لهم

وواصسل براهمية في ذات السسياق
«لقد احتلت الجزائر المركز الـ
 62ب-ي-ن  145دول -ة شس -اركت ف-ي
اأ’ل- -ع -اب اأ’ول -م -ب -ي -ة وه -ذا أام -ر
إايجابي نتيجة تحقيق ميداليتين
فضس- -ي- -ت- -ي- -ن م -ن إان -ج -از ال -ب -ط -ل
م- -خ- -ل- -وف -ي وك -ن -ا ق -ري -ب -ي -ن م -ن
مضس -اع-ف-ة ال-ع-دد ل-و ’ ال-ت-ح-ك-ي-م
الذي حال دون ذلك عند الفريق
الوطني للمÓكمة بعدما كنا نعول
ك -ث -ي-را ع-ل-ي-ه-م ل-ل-وصس-ول ل-م-نصس-ة
التتويج إاضسافة إالى تأالق بورعدة
وه -ذا ل -يسض سس -ه  Ó-ب -ال-ن-ظ-ر إال-ى
ال- -مسس- -ت- -وى ال -ع -ال -ي ال -ذي م -ي -ز
المنافسسة من خÓل وجود أابطال
ع -ال -م -ي -ي -ن وك -ل مشس -ارك ي -ع-م-ل
حسسب إامكانياته ولهذا فإان أاداء
ال -ري -اضس -ي -ي -ن ال -ج -زائ-ري-ي-ن ك-ان
مشس -رف -ا وأاشس -ك -ره -م ع-ل-ى ال-روح
ال -ري -اضس -ي -ة ال-ع-ال-ي-ة وا’نضس-ب-اط
ال-ك-ب-ي-ر ط-ي-ل-ة ف-ت-رة ت-واجدنا في
البرازيل».
كما نفى براهمية ا’تهامات التي
وجهت له من طرف وسسائل حول
موضسوع اسستغÓل المال العام في
ق- - -ول- - -ه «أان- - -ف- - -ي ك - -ل اأ’خ - -ب - -ار
والشسائعات المتداولة عند بعضض
الصس-ح-ف ح-ول اسس-ت-غÓ-ل-ي ل-لمال
ال -خ -اصض ب -ال -ري -اضس -ي -ي -ن لصس-ال-ح
عائلتي أ’نني دفعت ثمن التذاكر
من مالي الخاصض وهذا كل ما في
اأ’مور ولدي الحق في اصسطحاب
عائلتي معي حيث ما أاردت ومن
أاراد ت- -ح- -وي- -ل اأ’م- -ور ل- -خ- -دم- -ة
مصسالحه لن يتمكن من ذلك أ’ن
كل شسيء سسار بشسكل قانوني و’
ي - -وج - -د م - -ا أاخشس - -اه وال- -ع- -دال- -ة
سستفصسل في الوضسع أ’ننا في بلد

المركز الـ ٦٢إايجابي للجزائر

دي -م -ق -راط -ي وب -إام-ك-ان ال-ج-م-ي-ع
الحديث وعلينا بالرد عليهم من
خÓل اأ’دلة والبراهين وأانا كنت
على دراية أان المهمة لن تكون
سس-ه-ل-ة ب-ح-ك-م ال-ت-ج-ارب السس-ابقة
ول-ك-ن ال-ج-م-ي-ع ط-ال-ب-ني بأان أاكون
على رأاسض الوفد».

«أانا جد فخور لتأالق
مخلوفي وبورعدة»

أام -ا ع -ن ال -مصس-اري-ف ال-خ-اصس-ة
ب -اأ’ل -ع-اب اأ’ول-م-ب-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
بريودي جانيرو بلغت  31مليار
حسسب براهمية ،تم صسرفها منذ
بداية التحضسيرات في قوله «لقد
ت- -ك- -ف- -لت ال- -ل- -ج- -ن- -ة اأ’ول- -م -ب -ي -ة
ب- -مصس- -اري- -ف ك- -ل ال- -ري- -اضس -ي -ي -ن
ال-مشس-ارك-ي-ن ف-ي اأ’ول-م-ب-ي-اد م-نذ
ب -داي -ة ال -ت-ربصض ودف-عت ل-ه-م ك-ل
ال -مسس -ت -ح -ق -ات م-ن أاج-ل ضس-م-ان
اسس -ت -ع -داد ج-ي-د ل-ل-ج-م-ي-ع وك-انت
ت -ع -ويضس -ات ل -ك-ل ال-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي
دف -عت م -ن أاج -ل ال-ت-حضس-ي-ر وك-ل
اأ’م - -ور م - -وج - -ودة ب - -ال - -وث - -ائ - -ق
والبراهين والذي لديه اعتراضض
أاو أاي مشسكل مع اللجنة يتقدم
ل- -ط- -رح ذلك أام -ام -ن -ا أ’ن ال -م -ال
Óل-ع-اب اأ’ول-م-ب-ي-ة
ال -م -خصسصض ل  -أ
اسستغل كله في هذا الغرضض حيث
بلغت تكلفة الفرد الواحد  50أاورو
في اليوم الواحد من مجموع 15
مليار و 400مليون سسنتيم خاصسة
بفترة اأ’ولمبياد».
ب-ي-ن-م-ا ك-ان ل-ب-راه-م-ية رأاي آاخر
ح- -ول م- -خ- -ل- -وف -ي ال -ذي أاسس -الت
تصسريحاته الكثير من الحبر وفند
ع -دم اه-ت-م-ام ال-ل-ج-ن-ة اأ’ول-م-ب-ي-ة
ب- -ال- -ب- -ط- -ل اأ’ول -م -ب -ي أ’ن -ه أاخ -ذ
مسستحقاته مثل زمÓئه في قوله
«أان - -ا ج- -د م- -رت- -اح م- -ن ن- -اح- -ي- -ة
مخلوفي أ’نه أاصسبح بط Óكبيرا
وهذا فخر لي بعدما سساهمت في

نجاحه أ’نني اسستقدمته من سسوق
أاه -راسض وسس -اع -دت -ه ك-ث-ي-را ح-ت-ى
وصسل لما هو عليه اآ’ن ،ورغم
ذلك ل- -دي -ه ال -ح -ق ف -ي ال -ح -ديث
وت- -ق- -دي- -م ا’ن- -ت- -ق- -ادات ون- -ح- -ن
ال -مسس -ؤوول -ون ع -ل -ي -ن-ا أان ن-رد ع-ن
طريق البراهين فقط أ’نه تلقى
تعويضسات مالية وأاخذ مسستحقاته
ع -ل-ى غ-رار ب-اق-ي زمÓ-ئ-ه ال-ذي-ن
تنقلوا إالى البرازيل ،نفسض اأ’مر
بالنسسبة لبورعدة الذي تأالق هو
اآ’خر بفضسل الدعم الذي قدمناه
ل- -ه م- -ن- -ذ ب- -داي- -ة ال -ت -حضس -ي -رات
الخاصسة بهذا الموعد ودفعنا له
تعويضسا هو اآ’خر أ’ننا كنا نعلم
أانه يملك اإ’مكانيات التي تسسمح
له بالتأالق وهذا ما حدث واحتل
المركز الخامسض».

«يجب عدم اإلنجذاب خلف
الشسائعات الكاذبة»

ول -ه -ذا اأك -د ب -راه -م-ي-ة اأن-ه م-ن
ا ل ض س ر و ر ي ع د م ا ’إ ن ج ذ ا ب خ ل ف
ب ع ض ض ا ’أ ش س خ ا ص ض ا ل ذ ي ن ي ر ي د و ن
ت -غ -ل -ي -ط ال-راأي ال-ع-ام م-ن خÓ-ل
الشس -ائ -ع-ات ال-م-ت-داول-ة ف-ي ق-ول-ه
« ي ج ب ا أ ن ن بق ى ب عي د ين ع ن ب ع ض ض
ا ’أ ش س خ اص ض ا ل ت ي ت ح ا و ل ا سس ت غ  Óل
تصس -ري -ح-ات ال-ري-اضس-ي-ي-ن ب-ه-دف
خ -دم-ة مصس-ال-ح-ه-ا ال-خ-اصس-ة ’أن
ا ’أ م و ر و اض س ح ة و ك ل ش س يء م و ج و د
حسسب ال - -وث - -ائ - -ق وال - -ب- -راه- -ي- -ن
ا ل م و ج و د ة ل د ي نا با ’أ ر ق ا م وا ل نت ا ئ ج
و ا ل ح م د ل ل ه  ،ع م لنا ع ل ى ت ق د ي م
ال- -دع- -م ل- -ل -ج -م -ي -ع م -ن -ذ ب -داي -ة
ا ل ت ح ض س ي ر ا ت و س س ا عد نا ا ’إ تح ا د ا ت
ا ل ر يا ض س ي ة وك ل ا ل م ص س ا ر ي ف ك ان ت
م ن ط ر ف ال لج ن ة ا ’أ و ل م بي ة و ه ذ ا
م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ي م-رت-اح-ا ك-ثيرا رغم
ا ’ ن ت ق اد ا ت ا ل ت ي ’ اأ س س ا س ض ل ه ا م ن
ا ل ص س ح ة ’أ ن ن ي ب ر ي ء م ن ك ل ا ل ت ه م
ا ل م ق د م ة ل ي و س س ا أ ر د ب ط ر ي ق تي ».

بتــــــهـــمــة حيازة جــــواز سسفــــر مــــزور

الشسرطـ ـة الرجنتينـ ـية توقـ ـف مارادونـ ـا Ãطار بيون ـ ـسس ايـ ـرسس
أالقت شسرطة المطار اأ’رجنتينية
أامسض القبضض على أاسسطورة كرة
ال-ق-دم ال-ع-ال-م-ي-ة دي-ي-غ-و أارم-ان-دو
م -ارادون -ا ال -ذي ك -ان ع-ل-ى وشسك
السسفر بواسسطة جواز سسفر ُمزّور.
ون -ق -لت شس -ب -ك -ة م -ي -دي-اسس-يت
التلفزيونية عن مصسادر أارجنتينية
أان مارادونا كان ينوي السسفر إالى
دبي من مطار بيونيسض آايرسض مع
شسريكته ،قبل أان يتم إايقافه من
قبل الشسرطة التي إادعت أان وثائق
السسفر مسسروقة.
جه الفائز بكأاسض العالم 1986
وو ّ

مع المنتخب اأ’رجنتيني أاصسابع
ا’تهام إالى قوى سسياسسية تحاول
ال -ت -ح -ك -م ب-ت-ح-رك-ات-ه م-ؤوكً-دا أان-ه
سس -ي -ت -خ -ذ اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
الÓزمة.
وقال صساحب الـ  55عامًا في
حواٍر مع إاحدى الصسحف اليومية
ذات الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -واسس- -ع- -ة ف- -ي
اأ’رج -ن -ت-ي-ن «ل-ن أاسس-م-ح أ’ح-د أان
يتحكم بحياتي».
وأاضساف «طوال  15عاًما كنت
أافعل ما يحلو لي وما أاريده ،لم
أاسسمح يوًما أ’حد أان يخبرني بما

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

ي- -جب أان أاف -ع -ل -ه ،م -ا ُي -ق -ال ع -ن
ال-ت-زوي-ر والسس-رق-ة م-حضض ه-راء،
ال-م-ح-ام-ي ال-خ-اصض ب-ي سس-ي-ت-كفل

ب -م -ت-اب-ع-ة ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ف-ي ه-ذه
ال- -ك- -ذب- -ة ال- -م- -دب- -رة م- -ن ب- -عضض
السسياسسيين».
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’لعاب الباراŸبية
اŸشساركة ا÷زائرية ‘ ا أ

تطلـ ـ ـ ـع لنتـ ـ ـ ـزاع  ٣ذهبيـ ـ ـ ـات

تسس -ت-ه-دف ال-ج-زائ-ر
الحصسول على  3ميداليات
ذه- -ب- -ي -ة وع -دد أاك -ب -ر م -ن
ال- -م- -ي- -دال- -ي- -ات ال- -فضس -ي -ة
والبرونزية ،خÓل النسسخة
ال- -خ- -امسس -ة عشس -رة ل -دورة
اأ’لعاب لذوي ا’حتياجات
الخاصسة (البارالمبية) التي
تسستضسيفها ريو دي جانيرو
في الفترة من السسابع إالى
 18سس -ب-ت-م-ب-ر ال-م-ق-ب-ل.
وتشسارك الجزائر في هذه
اأ’ل- - -ع - -اب بـ 64رياضسًيا
ي -م -ث -ل-ون ري-اضس-ات أال-ع-اب
ال - - -ق - - -وى ( 23رياضسيًا
وري -اضس -ي -ة) ،وك -رة السس -ل -ة
ع-ل-ى ال-ك-راسس-ي ال-متحركة
رجال وسسيدات ( ،)24وكرة
ال- -ه -دف رج -ال وسس -ي -دات
( ،)12والجودو ( ،)3ورفع
أاث - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - -ال (.)2
وواجهت البعثة الجزائرية
ال- -مشس- -ارك -ة ف -ي اأ’ل -ع -اب
ال- - -ب - -ارال - -م - -ب - -ي - -ة ب - -عضض
الصس -ع-وب-ات ف-ي ا’ل-ت-ح-اق
ب- -ال- -ب- -رازي- -ل ،ح- -يث ق- -رر
المسسؤوولون السسفر إالى ريو
دي جانيرو على  3دفعات،
اأ’ول- -ى تضس- -م  25شسخ ًصسا

منهم منتخب كرة السسلة
ر ج - - -ا ل و ب - - -ع ض ض ا أ ع ض س - -ا ء
م -ن -ت -خب األ -ع -اب ال -ق -وى
ومرافقون.
وكانت الدفعة ا’أولى قد
سس -اف -رت ا’أح -د ب -ات-ج-اه
ال- -ع- -اصس- -م -ة ا’إي -ط -ال -ي -ة
روم- - -ا ،ح - -يث ك - -ان ف - -ي
ت -ودي -ع -ه-م وزي-ر الشس-ب-اب
وال -ري -اضس -ة ال -ه -ادي ول-د
ع- -ل- -ي ،وسس- -وف يضس- -ط- -ر
اأفراد هذه الدفعة للبقاء

ب- - -م - -ط - -ار روم - -ا سس - -ب - -ع
سساعات قبل موعد ركوب
ال- -ط- -ائ -رة ن -ح -و ري -و دي
جانيرو.
وت-وج-هت ال-دف-ع-ة الثانية
ال -ت-ي ضس-مت  25شسخصسا
اأمسض ا’ث- -ن- -ي -ن اإل -ى ري -و
ب- -اإت- -ب -اع ن -فسض ال -مسس -ار،
ع -ل -ى اأن ي -ل -ت -ح -ق ب -ق -ي-ة
اأعضس - -اء ال- -وف- -د ال- -ذي- -ن
ي- -ت- -ج- -اوز ع- -دده -م الـ50
بزمÓئهم الجمعة المقبل

تعزيــــز لصسف الهجـــــوم

برشسلونـ ـة تفـ ـوز بصسفقة اإلسسبانـ ـي أالكاسسيـ ـر
كشس-فت ت-ق-اري-ر صس-حفية
إاسس -ب -ان -ي -ة ،ع -ن اق-ت-راب
ب-اك-و أال-ك-اسس-ي-ر ،م-ه-اجم
’سس-باني ،من
ف-ال-نسس-ي-ا ا إ
ا’نضس -م -ام إال-ى صس-ف-وف
ب - -رشس - -ل- -ون- -ة ،بشس- -ك- -ل
نهائي خÓل سساعات.
وقالت صسحيفة
«أاسض»
اإ’سسبانية،
أامسض ،إان
أالكاسسير
تخطى
الفحصض
الطبي
الخاصض
بالنادي
الكتالوني،
ب- -ن- -ج- -اح ق- -ب- -ل
قليل.

وأاوضس -حت الصس -ح -ي-ف-ة ،أان
ب-رشس-ل-ون-ة سسينهي الصسفقة
م-ق-اب-ل  30م-ل-ي-ون يورو،
باإ’ضسافة لـ 2مليون يورو
متغيرات.
وكان
ب -رشس -ل -ون -ة ،دخ -ل
في مفاوضسات طويلة مع
ال-خ-ف-اف-يشض ،خÓ-ل الفترة
الماضسية ،من أاجل الظفر
ب-خ-دم-ات أال-ك-اسسير ،والذي
سسيوقع على عقود تمتد لـ5
مواسسم.
و اسستبعد باكو أايسستاريان،
ال- -م- -دي- -ر ال- -ف- -ن- -ي ل -ن -ادي
ف-ال-نسس-ي-ا ،م-ه-اج-م ال-فريق
الشساب باكو أالكاسسير ،من
مواجهة إايبار السسبت ،في
الدوري اإ’سسباني.

ووف ً - -ق - -ا لصس- -ح- -ي- -ف- -ة «اآسض»
ا’إسس -ب -ان -ي -ة ،ف -اإن األ-ك-اسس-ي-ر
سسوف ينضسم لصسفوف نادي
برشسلونة على ا’أرجح اليوم،
وسسيتم تقديمه بشسكل رسسمي
م -ع ال -ف-ري-ق ال-ك-ت-ال-ون-ي
غدا.
ي -ذك-ر اأن األ-ك-اسس-ي-ر ك-ان
قد سسافر رفقة فالنسسيا
اإلى اإيبار ،لكن تم اسستبعاده
م- -ن م- -ب- -اراة ال- -ف- -ري- -ق ف- -ي
ال -ل -ح -ظ -ات ا’أخ-ي-رة ،ا’أم-ر
ال- -ذي ي- -وؤك- -د رح- -ي- -ل- -ه ع- -ن
فالنسسيا.
ووفً -ق-ا ل-لصس-ح-ي-ف-ة ا’إسسبانية
ف- -اإن الصس- -ف- -ق- -ة ق -د تشس -ه -د
ان - -ت - -ق - -ال ال Ó- -عب م - -ن- -ي- -ر
ال-ح-دادي م-ن ب-رشس-ل-ون-ة اإلى
ف -ال -نسس -ي -ا ا’إسس -ب -ان -ي ،وم-ن
ال - -م - -ت - -وق - -ع ا’إع Ó- -ن ع - -ن
الصس- -ف -ق -ة خ Ó-ل السس -اع -ات
المقبلة.

لتعزيـــز وسســط اŸيــدان

ليسستر يقترب من التعاقد مع البرتغالي أادريان سسيلفا
رحب ’عب منتخب البرتغال
ون- - -ج- - -م ن- - -ادي سس - -ب - -ورت - -ن - -غ
لشس - -ب - -ون - -ة ،آادري - -ن سس- -ي- -ل- -ف- -ا
ب-انضس-م-ام-ه إال-ى صسفوف فريق
ل- -يسس -ت -ر سس -ي -ت -ي ح -ام -ل ل -قب
’ن-ج-ل-ي-زي ال-م-وسسم
ال-دوري ا إ
الماضسي.
وأاك -د سس -ي -ل-ف-ا ف-ي تصس-ري-ح-ات
لصس - - -ح - - -ي - - -ف - - -ة «أاوغ - - -وغ- - -و»
ال-ب-رت-غ-ال-ي-ة :أان ان-ت-ق-ال-ه إالى
ب- -ط- -ل ال- -ب- -ري- -م- -ي- -رل -ي -غ ب -ات
وشسيًكا» ،وذلك في ظل تأاكيد
ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة أان الصسفقة
سستتم مقابل  21مليون جنيه
إاسسترليني.
وق - - -ال ال Ó- - -عب ال- - -دول- - -ي:
«ب-ال-ف-ع-ل ت-ق-دم ن-ادي ل-يسس-ت-ر
سسيتي بعرضض رسسمي لضسمي،
وأاع-ت-ق-د أان-ه ف-رصس-ة م-ن-اسسبة
لطموحاتي في كرة القدم».
وأاضس- -اف« :ل- -ق- -د قضس -يت 15
ع- -اًم -ا بصس -ف -وف سس -ب -ورت -ن -غ
لشسبونة ،وبدأات مشسواري مع
ال -ن -ادي ب -ب-ل-وغ-ي  12عاًما،
ومدين له بكثير من الفضسل،
وأاع -ت -ق -د أان -ه ل -ن ي-ق-ف أاح-د

أام -ام رغ -ب -ت -ي ف -ي ال -رح-ي-ل،
ب -ع -دم-ا أاب-ديت و’ًء شس-ديً-دا،
وعشست العديد من اللحظات
السس - -ع - -ي - -دة داخ - -ل ج - -دران
النادي».
وواصس - -ل آادري - -ن سس - -ي - -ل - -ف- -ا:
«ا’ن-ت-ق-ال إال-ى ل-يسس-ت-ر سس-يتي
سس-ي-ف-ت-ح ال-ب-اب أام-ام-ي ل-ل-عب
في الدوري اإ’نجليزي ،فهي

البطولة اأ’قوى واأ’متع في
العالم ،وفرصسة أايضًسا لخوضض
ت- - - -ح - - -دي م - - -خ - - -ت - - -ل - - -ف».
وك- -ان سس -ي -ل -ف -ا أاح -د أاعضس -اء
م -ن -ت -خب ال -ب -رت -غ -ال ال-ف-ائ-ز
ببطولة كأاسض أامم أاوروبا أ’ول
م- -رة ف- -ي ت- -اري- -خ- -ه ،وال -ت -ي
أاق -ي -مت ف -ي ف -رنسس -ا م -ط-ل-ع
الصسيف الجاري.

á°VÉjQ

الثÓثاء  ٣٠أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٧ذي القعدة ١٤٣٧هـ

Îﬁفونا يتأالقون مع أانديتهم قبل تربصس سشيدي موسشى

سسليما Êيودع سسبورتينغ بالدموع قبل إ’نضسمام إ ¤ليسسÎ
بتسشجيله  ٥٦هدفا النجم ا÷زائري يدخل موسشوعة هدا‘ الفريق الÈتغا‹

قبل دخول ’عبي اŸنتخب
الوطني لكرة القدم ‘ تربصس
مغلق Ãركز –ضشÒ
اŸنتخبات الوطنية بسشيدي
موسشى –ضشÒا Ÿباراة
’خÒة من
الليزوتو ا أ
التصشفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا·
إافريقيا  ٢٠١7اŸزمع إاجرؤوها
مطلع جانفي اŸقبل بالغابون،
“كن غالبية دوليينا الذين
’حد
لعبوا مبارياتهم سشهرة ا أ
من البصشم على خرجات
فرقهم والتأالق ،وهو ما
يجعلهم يدخلون تربصس
اÿضشر Ãعنويات مرتفعة.

ا÷زائري «ياسش Úبن زية» سشهرة
األح - -د ‘ ع - -ودة ن - -ادي - -ه «ل - -ي - -ل»
الفرنسشي بنقطة ثمينة من خارج
ال -دي -ار أام -ام ن -ادي «ن -يسس» وال -ت-ي
ان -ت-هت ب-ه-دف Ÿث-ل-ه ،ب-رسش-م ث-الث
ج-ولت ب-ط-ول-ة ال-راب-ط-ة الفرنسشية
األو ¤لكرة القدم ،ومنح «بن زية»
“ريرة حاسشمة بالكعب إا ¤زميله
«فرانك بÒيا» سشمحت بالتعديل ‘
(د ‘ )٢٧م -واج -ه-ة شش-ه-دت غ-ي-اب
ا÷زائ -ري اآلخ-ر «ﬁم-د السش-ع-ي-د
بن رحمة» الذي ل يدخل ‘ خطط
مدربه ا÷ديد «لوسشيان فافر».
وبالعودة إا« ¤بن زية» ،صشار األخÒ
ي-نشش-ط ‘ صش-ن-اع-ة ال-ل-عب ،ب-ع-دم-ا
أاق - -ن - -ع- -ه ال- -ف- -رنسش- -ي «ف- -ري- -دريك
أان-ط-ون-ي-ت-ي» م-درب «ل-يل» بضشرورة
تغي Òمنصشبه من أاجل اللعب ،بحكم
اسشتحالة توظيف «ياسش »Úبدل عن
اŸهاجم الدو‹ الÈتغا‹ «إايدار».

محمد فوزي بقاصص

أاح -رز ال -دو‹ ا÷زائ -ري ال-ه-داف
«إاسش Ó-م سش -ل -ي -م -ا »Êاألح -د ه-دف-ا
اعت« Èوداعيا» على وقع اسشتعداد
«ل - -يسش Îسش - -ي- -ت- -ي» لشش- -راء ه- -داف
اŸنتخب الوطني ا÷زائري ،برسشم
م -ب-اراة ال-ق-م-ة ع-ن ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة
ل -ل -ب -ط -ول-ة الÈت-غ-ال-ي-ة األو ¤ل-ك-رة
ال -ق -دم ب« Úسش -ب -ورت -ي -ن-غ لشش-ب-ون-ة»
و»أاف سش -ي ب -ورت -و» وال -ت -ي ان -ت -هت
بواقع هدف Úلواحد ،و‚ح زمÓء
«إاسشÓم» ‘ قلب تأاخرهم بهدف
«ف -ي -ل-ي-ب-ي» ‘ (د )8إا ¤ف- - -وز إاث- - -ر
متابعة «سشليما »Êالكرة إا ¤ششباك
«إاي -ك -ر ك -اسش -ي-اسس» ‘ (د ،)١٤ق -ب-ل
إامضشاء زميله «جلسشون مارتينسس»
لهدف ثا( ‘ Êد ،)٢٦وهي نتيجة
اسشتمرت إا ¤النهاية.
ويعت Èالهدف اŸسشجل ‘ مرمى
بورتو الهدف الـ  ٥٦من نوعه ‘
رصش-ي-د «سش-ل-ي-م-ا »Êمع «سشبورتينغ»
واÿامسس م - -ن ن- -وع- -ه ‘ م- -رم- -ى
«كاسشياسس» ،ول يسشتبعد أان يواجه
«سشليما »Êتنان« Úبورتو» أاوروبيا،
بحكم انتقاله الوششيك إا ¤ثعالب
«ل -يسش Îسش -ي -ت -ي» اإل‚ل-ي-زي ال-ذي
يتواجد رئيسشه التايÓندي «فيششاي
سشريفادانابرابا» ‘ لششبونة إل“ام
آاخر حيثيات الصشفقة ،وهو ما يؤوكد

نصشف تششكيلة اÿضشر
’سشاسشية ‘ الدوري
ا أ
’‚ليزي
ا إ
دخ- -ول ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ت -ربصس
اÿضشر بسشيدي موسشى متأاخرا.
وأاسشفرت قرعة دور اÛموعات
ل -ك -أاسس أاب-ط-ال أاوروب-ا ل-ك-رة ال-ق-دم
 ٢٠١٧-٢٠١٦لكرة القدم اÿميسس
اŸاضشي ،عن تواجد ليسش Îسشيتي»
اإل‚ليزي رفقة «بورتو» الÈتغا‹
«كلوب بروج» البلجيكي و»أاف سشي
ك - -وب - -ن - -ه - -اغ - -ن» ال - -دا‰ارك- -ي ‘
اÛموعة السشابعة.
وأامضش- -ى ال- -دول- -ي- -ان ا÷زائ- -ري -ان
«سش- -ف Òت- -اي -در» و»ه Ó-ل ال -ع -رب -ي
سش - -ودا »Êل - -ي - -ل - -ة األح - -د ه- -دفÚ
ج -م -ي -ل ،ÚفÈسش -م ا÷ول -ة ال-ث-ان-ي-ة
لبطولة الدرجة اليطالية «أا» لكرة
القدم ،سشقط نادي «بولونيا» بششكل
حر أامام مضشيفه «طورينو (،)١-٥
وأامضش-ى اŸت-وسش-ط «ت-اي-در» ه-دف-ا
جمي Óمن تسشديدة أارضشية من على
ب- -ع -د ح -وا‹  ٣٢مÎا ،م- -ا ي -رف -ع

رصشيده ‘ ثÓث لقاءات إا ¤هدفÚ
باحتسشاب هدفه ‘ كأاسس إايطاليا.
وذك - -رت م - -راج - -ع إاي - -ط - -ال- -ي- -ة أان
«سش -ب -ال -ي -ت -ي» م-درب «ن-ادي روم-ا»
ي -ري -د –وي -ل «ت -اي -در» ل -ت -وظ -ي-ف-ه
ك -ب -دي-ل لـ «ن-ان-غ-ولن»« ،ف-ل-ورن-زي»
و»سشتو“ان» ،لكن Œسشيد الصشفقة
يبقى معقدا كون الÓعب ل يزال
م- -ل- -ك- -ا ل- -ن- -ادي «إان- -ت Òم- -ي Ó-ن -و»،
ويتواجد ‘ «بولونيا» معارا مع بند
ششراء إاجباري بـ  ٤مÓي Úيورو.
أام-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ك-روات-ي-ة األو¤
واصش -ل اŸه -اج -م «ال -ع -رب -ي ه Ó-ل
سشودا »Êنغمة التهديف ‘ اللقاء
الذي فاز به ناديه «دينامو زغرب»
على «آاسشÎا» بـ ( ،)١ - ٢حيث أاحرز
الهدف الثا Êوسشاهم به ‘ ارتقاء
«الدينامو» إا ¤الصشدارة رفقة نادي
«ريجيكا».
ك - -م - -ا أاسش - -ه - -م اŸه- -اج- -م ال- -دو‹

من جهة أاخرى ،وبانضشمام «إاسشÓم
سش -ل -ي -م -ا »Êل -ن -ادي ل-يسش Îسش-ي-ت-ي،
و»ب- -راه- -ي -م -ي» ل -ن -ادي إاي -ف -رت -ون،
إاضشافة إا ¤تواجد الثÓثي «ﬁرز»
‘ ل- -يسش Îسش- -ي -ت -ي و»ف -ي -غ -و‹» ‘
وسشت هام و»قديورة» ‘ واتفورد،
سشÒتفع عدد الÓعب Úا÷زائريÚ
ال - -ذي - -ن ي - -نشش- -ط- -ون ألول م- -رة ‘
األن- -دي- -ة اإل‚ل- -ي- -زي -ة ‘ ال -دوري
اŸمتاز إا ¤خمسشة وهو ما Áثل
ت -ق -ري -ب -ا نصش -ف تشش -ك -ي -ل-ة اÿضش-ر
األسش - -اسش - -ي- -ة ،وه- -ذا ألول م- -رة ‘
تاريخ الكرة ا÷زائرية.
يذكر أان أاهم الÓعب Úا÷زائريÚ
الذين نششطوا ‘ إا‚لÎا هم «علي
ب -ن ع -رب -ي -ة» و»ج -م -ال ب -ل-م-اضش-ي»
اللذان لعبا مع مانشش Îسشيتي ولكن
‘ الدوري اإل‚ليزي األول وليسس
اŸمتاز ،والÓعب «موسشى صشايب»
الذي لعب لتوتنهام.

اعتÈت ارتفاع رواتب ’عبي البطولة غ ÒمÈر

إلفـ ـ ـاف تطـ ـ ـالب إأ’نديـ ـ ـة باح ـ ـÎإم قـ ـ ـرإر تسسقيـ ـ ـ ـف إأ’جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
تأاسشف اŸكتب الفيدرا‹
–Óادية ا÷زائرية لكرة
ل إ
القدم (الفاف) اŸنعقد،
’حد’« ،رتفاع غ ÒمÈر»
ا أ
لكتلة أاجور الÓعبÚ
الناششط ‘ ÚالرابطتÚ
اÎÙفت Úا’و ¤والثانية
رغم «التوجيهات بتحسشÚ
التوازنات اŸالية وتقليصس
حجم الديون».
أاوضشحت الفاف ‘ بيان نششرته
ع -ل-ى م-وق-ع-ه-ا ال-رسش-م-ي« :إان-ه م-ن
اŸؤوسش- -ف الطÓ- -ع ع- -ل -ى األرق -ام
اÿاصش-ة ب-اŸصش-اري-ف ال-ت-ي ت-عرف
إارت- -ف -اع -ا غ ÒمÈر ل -ك -ت -ل -ة أاج -ور
ال Ó-ع -ب ٢٢ Úل -ك -ل ف -ري-ق وال-ت-ي
Œاوزت ك- -ت- -ل- -ة اŸوسش- -م اŸاضش -ي
( )٢٠١٦-٢٠١٥رغ- - - - - -م أان ع- - - - - -دد
ال Ó-ع -ب ÚاŸسش-ج-ل Úك-ان  ٢٥لكل
نادي».
ن-ظ-را ل-لصش-ع-وب-ات اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة
ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-ن-وادي ا÷زائ-ري-ة
إات- -خ- -ذت ال- -ف- -اف ق- -رارا ي- -قضش- -ي
بتسشقيف أاجور الÓعب Úلكن هذا
اإلجراء بقي حÈا على ورق.
عقب نهاية كل موسشم Œد عدة
أاندية نفسشها ﬁرومة من إانتداب
لع - -ب Úج - -دد بسش - -بب ال - -قضش- -اي- -ا
اŸسش -ج-ل-ة م-ن ق-ب-ل الÓ-ع-ب Úل-دى
غ -رف -ة ال-ن-زاع-ات إاح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
عدم تلقي أاجورهم.
مديرية للمنتخبات
الوطنية
ق -ررت ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة
ال-ق-دم إانشش-اء م-دي-ري-ة اŸن-ت-خ-ب-ات
ال-وط-ن-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل بششؤوون
اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-نية سشيما الفئات
الصش -غ -رى م -ن -ه-ا حسش-ب-م-ا أاع-ل-ن-ت-ه،
أامسس ،الهيئة الفيدرالية.
وأاوضش-حت ال-ف-اف ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
ال -رسش -م -ي أان ق-رار إانشش-اء م-دي-ري-ة
اŸنتخبات الوطنية اتخذ من أاجل

«ضش - -م - -ان تسش - -ي Òفّ- -ع- -ال وخ- -اصس
ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة سش-ي-ما منها
اŸنتخبات الششابة بهدف ا◊صشول
على نتائج أاحسشن وأافضشل».
كما جاء هذا القرار على ضشوء
ال -ت -ق -ري -ر ال -ذي أاع -دت-ه اŸدي-ري-ة
الفنية الوطنية للفاف وإاثر اإلقصشاء
اŸبكر Ÿنتخبي أاقل من  ١٧و٢٠
سش -ن -ة م -ن اŸن -افسش-ت Úالف-ري-ق-ي-ة
رغ -م «اإلم -ك -ان-ي-ات اŸع-تÈة ال-ت-ي
سش -خ-رت ل-ه-م-ا وال-ت-حضشÒات ال-ت-ي
قامت بهما خÓل سشنت.»Ú
ك- -م- -ا ق -رر اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹
ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-قدم
اÛت- - -م - -ع ،أاول أامسس ،ب - -اŸرك - -ز
الفني بسشيد موسشى تنظيم تربصشات
رسش -ك -ل -ة –ت إاشش -راف أاخصش-ائ-يÚ
من الفيفا وال–اديات األوروبية
ذات التجربة الواسشعة ‘ اŸيدان
لصش - - -ال- - -ح اŸك- - -ون Úا÷زائ- - -ريÚ
اıتصش ‘ Úت - -ك - -وي- -ن ال- -ف- -ئ- -ات
الصش-غ-رى وك-ذلك ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-يات
ان -ت -ق-اء واسش-ع-ة ع-ل-ى ك-ام-ل الÎاب
ال -وط -ن -ي م-ن أاج-ل اخ-ت-ي-ار أاحسش-ن
العناصشر الششابة.
م -ن ج -ه -ة اخ -رى اع-ت ÈاŸك-تب
ال -ف -ي -درا‹ ال -ت-اب-ع ل-ل-ف-اف مشش-وار
اŸن -ت -خب األوŸب -ي ل -ك -رة ال -ق -دم
«ب- -اŸشش- -رف» رغ- -م خ- -روج- -ه م -ن
ال- - - -دور الول ‘ دورة الل- - - -ع - - -اب
الوŸبية بريو دي جانÒو ( ٥إا¤

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

 ٢١أاوت).
وأاشش- -ار اŸك- -تب ال -ف -ي -درا‹ إا¤
التجربة اŸفيدة من خÓل مششاركة
الÓعب ÚاÙلي ‘ ÚمقابÓت من
اŸسش -ت -وى ال -ع -ا‹ وال -ذى سش -ي -ع-ود
ع- -ل -ي -ه -م ب -ال -ف -ائ -دة وي -حسش -ن م -ن
إامكانياتهم ومردودهم مع أانديتهم.
Óلعاب األوŸبية ٢٠٢٠
و–سشبا ل أ
اتخذت الفاف إاجراءات من أاجل
–سش Úن -ت -ائ-ج اŸن-ت-خب األوŸب-ي
وضش -م -ان أاحسش -ن ال -ت -حضشÒات م-ن
أاج -ل كسشب ت -أاششÒة ال -ت-أاه-ل ل-دورة
طوكيو.
 ..ومديرية تعي Úا◊كام
قررت ال–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم (الفاف) إانششاء ÷نة لتعيÚ
ا◊كام اŸكلف Úبإادارة اŸباريات
مكونة من األمناء العامı Úتلف
ال- -راب- -ط- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة وتÎأاسش -ه -ا
ششخصشية ذات كفاءة ‘ اŸيدان.
وذكرت الفاف على موقعا الرسشمي

أانها بر›ت عدة تربصشات تكوينية
وإاختبارات بدنية للحكام منها دورة
ب -ت -أاط Òم -ن ال–اد ال -دو‹ ل-ك-رة
ال -ق -دم (ال -ف -ي -ف -ا) م -ن أاج-ل “كÚ
ا◊كام و‘ كافة اŸسشتويات من
ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ال- -ق -وان Úا÷دي -دة
وال -ت -غ -يÒات ال -ت -ي ح-دثت م-ؤوخ-را
على قواعد اللعبة األك Ìششعبية.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،ق- -امت ال- -ل- -ج- -ن- -ة
ال-ف-ي-درال-ي-ة ل-ل-ت-ح-ك-يم بتنظيم عدة
دورات ت - - -ك - - -وي - - -ن - - -ي - - -ة ‘ إاط- - -ار
ال- -ت -حضشÒات Ÿوسش -م ٢٠١٧-٢٠١٦
من خÓل برنامج يهدف لتحسشÚ
أاداء الطواقم التحكيمية.
‘ إاطار التكوين اŸتواصشل سشيتم
تششكيل فوج Úاألول يضشم النخبة
وال - - - -ث - - - -ا Êا◊ ّك- - - -ام الشش- - - -ب- - - -اب
سشيسشتفيدون من تربصشات دورية.
وأاخÒا خ Ó- -ل الÎبصس اŸق- -ب- -ل
للفيفا با÷زائر سشيتم إاقÎاح كتاب
تكويني موحد يتم تطبيقه بداية
من القاعدة.

Ãششاركة  ١٦فريقا
ينطلق نششاط كرة القدم النسشوية للموسشم  ٢٠١٦ـ
 ٢٠١٧ي -وم  ٢٤سش-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل ب-إاج-راء الكأاسس
اŸمتازة ب Úآافاق غليزان ونادي قسشنطينة.
وسش -ت -ق -ام ا÷ول -ة األو ¤م -ن ال -ب -ط -ول -ة ي-وم ٣٠

العدد

١٧١٢١

Ÿعاينة ’عبي البطولة

19

رإيفاتسس يÈمج تربصسا لÓعب ÚإÙلي Úشسهر سسبتمÈ
يششرف مدرب اŸنتخب
الوطني ا÷زائري لكرة
القدم الصشربي ميلوفان
رايفاتسس على أاول تربصس
Ÿنتخب الÓعب ÚاÙليÚ
خÓل الفÎة اŸمتدة من
إا ٢٦ ¤إا ٢٨ ¤سشبتمÈ
اŸقبل حسشبما أاعلنته
أامسس ا’ثن Úا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم.
وسشيكون هذا الÎبصس اŸقرر
باŸركز الفني بسشيدي موسشى
(ا÷زائ -ر) Ãث -اب-ة إاع-ادة ب-عث
لهذا الفريق الذي اختفى عن
األنظار منذ اقصشائه من قبل
ال-ك-ون-ف-يدرالية الفريقية لكرة
القدم  ٢٠١٤بعد انسشحابه من
مواجهة ليبيا ‘ الدور الثاÊ
من التصشفيات اŸؤوهلة لبطولة
افريقيا لÓعب ÚاÙلي Úالتي

جرت نهائياتها ‘ رواندا.
وك- - - - - - -ان اŸدرب ا÷دي- - - - - - -د
ل- -ل- -م- -ن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي األول
رايفاتسس الذي خلف الفرنسشي
كريسشتيان غوركوف قد ششرع
‘ ع -م -ل -ي -ة م-ع-اي-ن-ة الÓ-ع-بÚ

اÙلي Úيوم ا÷معة الفارط
Ãت-اب-ع-ت-ه ألط-وار م-باراة نصشر
حسش Úداي ـ ششبيبة القبائل ( ٠ـ
 )١ب -رسش -م ا÷ول -ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
ب- -ط- -ول -ة ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
األو ¤لكرة القدم.

تصشفيات كأاسس العا٢٠١٨ ⁄

إ÷ ـ ـزإئر ـ إلكـ ـ ـ ـامرون يوم  ٩أإكتوبر بالبلي ـ ـدة

يسشتضشيف اŸنتخب
ا÷زائري لكرة القدم
نظÒه الكامرو Êيوم 9
أاكتوبر اŸقبل Ãلعب
مصشطفى تششاكر بالبليدة
’و ¤من
برسشم ا÷ولة ا أ
تصشفيات كأاسس العا⁄
 ٢٠١٨بروسشيا ،وفق ما
أاعلنت عنه ا’–ادية
الوطنية للعبة.
يباششر ‘‘اÿضشر‘‘ يوم  ٣أاكتوبر
تربصشهم –سشبا لهذا اŸوعد
ال- -ذي سش- -ي- -ك -ون ق -م -ة ا÷ول -ة
األو ¤ل- - -ل - -م - -ج - -م - -وع - -ة ‘‘ب‘‘
اŸت -ك-ون-ة أايضش-ا م-ن م-ن-ت-خ-ب-ي
ن- -ي- -جÒي -ا وزام -ب -ي -ا ،ع -ل -ى أان
يتأاهل فريق واحد فقط منها
إا ¤النهائيات.
ويتنقل رفقاء سشفيان فيغو‹
‘ ا÷ولة اŸوالية ا›ÈŸة
‘ نوفم ÈاŸقبل إا ¤نيجÒيا

Ÿواج- -ه -ة اŸن -ت -خب اÙل -ي
◊سشاب ا÷ولة الثانية ،وأافاد
اإل–اد ا÷زائري بأانه أارسشل
م- -ؤوخ- -را م- -ب- -ع- -وث Úع- -ن -ه إا¤
ن - -ي- -جÒي- -ا ل- -ت- -حضش Òإاق- -ام- -ة
ال -تشش -ك -ي -ل -ة ال -وط-ن-ي-ة ‘ ه-ذا
البلد.
من جهة أاخرى ،انطلق أامسس
اإلث- - -ن Úت- - -ربصس اŸن- - -ت- - -خب
ا÷زائ- - -ري ال - -ذي ي - -ق - -ي - -م - -ه
باŸركز التقني لسشيدي موسشى
–سشبا Ÿواجهة ليزوتو يوم ٤

عقب تراجع مسشتواه

سش- - -ب - -ت - -م ÈاŸق - -ب - -ل Ãل - -عب
مصشطفى تششاكر بالبليدة (سشا
 )٢٠:٣٠ضشمن ا÷ولة السشادسشة
واألخÒة من إاقصشائيات كأاسس
 ٢٠١٧ ·Óبالغابون.
إافريقيا ل أ
ول تكتسشي هذه اŸباراة اأية
أاهمية بالنسشبة ألششبال اŸدرب
ال- -وط- -ن- -ي ا÷دي- -د ،الصش -رب -ي
م -ي-ل-وف-ان راي-ي-ف-اسس ،ب-اع-ت-ب-ار
أان- -ه- -م ضش- -م -ن -وا ت -أاه -ل -ه -م إا¤
النهائيات القارية ،فيما خرج
اŸنافسس مبكرا من السشباق.

ري ـ ـال بيتيسس تتخلـ ـى ع ـ ـن إ÷زإئ ـ ـري قادير

أاعلنت إادارة نادي ريال
’سشبا،Ê
بيتيسس إاششبيلية ا إ
’ثن ،Úعن فسشخ عقد
أامسس ا إ
الÓعب الدو‹ ا÷زائري
السشابق فؤواد قدير.
كان مفÎضشا أان تنقضشي مدة
عقد قدير مع بيتيسس إاششبيلية
‘ الـ  ٣٠من جوان  ،٢٠١٧ولكن
اŸدرب غوسشتافو بويات أاعلم
اإلدارة بأان لعبه أاصشبح خارج
ا◊سش-اب-ات ال-ت-ك-ت-يكية للموسشم
ا÷دي -دُ ،م -ط -ال -ب-ا ب-تسش-ري-ح-ه
ع- -ل -م -ا أان ق -ادي -ر ي -رت -دي زي
ُم -م -ث-ل ال-ك-رة اإلسش-ب-ان-ي-ة م-ن-ذ
صشيف .٢٠١٤
وت- -عّ- -رضس م -ت -وسش -ط اŸي -دان
ق - -دي- -ر ( ٣٢سش -ن -ة) إلصش -اب-ة

خ- - -طÒة اŸوسش- - -م اŸاضش- - -ي،
سشّببت له تراجعا ‘ اŸسشتوى
الفني بصشورة جلية ،وأاجÈته

على خوضس عدد ﬁدود من
اŸق- - -ابÓ- - -ت .ن- - -اه - -يك ع - -ن
م -ت -اب -ع -ت-ه م-وؤخ-را ل-دى قضش-اء
م-دي-ن-ة إاشش-ب-ي-ل-ية اإلسشبانية من
ط -رف زوج -ت -هُ ،م ّ-ت -ه -م -ة إاي -اه
ب-ال-ع-ن-ف ال-ن-فسشي ضشّدها وهي
جلت بتسشريحه.
عوامل ع ّ
ويوجد فوؤاد قدير  -اآلن -
أام- -ام ط- -ري- -ق مسش- -دود ،ح -يث
ي -ب -حث ع -ن ن -اٍد ج -دي -د ق -ب -ل
إاسشدال سشتار سشوق اإلنتقالت
الصشيفية هذا األربعاءÃ .عنى
إاي -ج -اد ف-ري-ق ُي-مّ- -ث ل أال-وان-ه ‘
ظرف  ٣أايام فقط ،أاو البقاء
‘ حالة «بطالة» حتى ُيفتتح
باب سشوق اإلنتقالت الششتوية
‘ جانفي اŸقبل.

Áلك  ١4فوزا متتاليا ‘ «الليغا»

زيدإن ‘ طريقه لتحطيم رقم قياسسي جديد مع إلريال

اقÎب الفرنسشي زين الدين
زيدان ،اŸدير الفني لفريق
’سشبا ،Êمن
ريال مدريد ا إ
تخطي الرقم القياسشي،
لتحقيق ا’نتصشارات
’سشباÊ
اŸتتالية بالدوري ا إ
لكرة القدم «الليغا».
ق - -الت صش - -ح - -ي- -ف- -ة «آاسس»
اإلسش- -ب -ان -ي -ة أامسس اإلث -ن :Úإان
«زيدان ،يحمل ا÷ينات التي
تسشمح لÓعبيه بغزو السشجÓت
التاريخية لريال مدريد ،حيث
- Áل -ك  ١٤ف -و ًزا م -ت -ت-الً-ي-ا ‘
«ال -ل -ي -غ -ا» ،ب -ف -ارق ف -وز واح-د
خ-ل-ف م-درب ال-ف-ري-ق السش-اب-ق
م- - - -ي- - - -غ- - - -ي - - -ل م - - -ون - - -ي - - -وز».

وأاضش-افت الصش-ح-ي-ف-ة« :م-ي-غ-يل
مونيوز ،كان قد حقق مع دي
سش-ت-ي-ف-ان-و ،وبوششكاشس ،وخينتو
 ١٥ف - -و ًزا ‘ م - -وسش - -م (١9٦٠
ـ ،)١9٦١ف- -ي -م -ا ي -ب -ق -ى ال -رق -م
القياسشي ،مسشج Óباسشم نادي

إإنط ـ ـ ـ ـ ـÓق إلبطولـ ـ ـ ـة إلنسسويـ ـ ـ ـ ـة ‘ سسبتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
سشبتمÃ Èششاركة  ١٦ناديا قامت ◊د اآلن بدفع
ملفاتها.
وبر›ت مباريات الدور األول من كأاسس ا÷زائر
سشيدات يوم  ١٥أاكتوبر ،يذكر أانه ‘ إاطار تششجيع

كرة القدم النسشوية تتكفل الفاف بكافة مصشاريف
تسشي Òرابطة كرة القدم للسشيدات وكذلك تلك
اŸتعلقة بتنظيم البطولة الوطنية واŸنافسشات
ا÷هوية.

ب- -رشش- -ل- -ون- -ة ،وه- -و  ١٦فوًزا
متتاليًا».
وأاوضشحت« :ريال مدريد أاغلق
اŸوسشم اŸاضشي ،بـ ١٢فوًزا ‘
ال-ل-ي-غ-ا ،سش-م-حت له باŸنافسشة
ح- - -ت - -ى آاخ - -ر رم - -ق ،وإان - -ه - -اء
اŸوسش -م ،ث -ان ً-ي-ا ب-ف-ارق ن-ق-ط-ة
واحدة فقط خلف برششلونة».
وت- -اب- -عت ‘« :سش ِ -ج -ل زي -دان،
يوجد فوز ‘ كامب نو “اًما
م -ث-ل م-ون-ي-وز ،وسش-ن-ع-رف ضش-د
أاوسشاسشونا ،إاذا ما كان سشيعادل
سشجل اŸدرب السشابق ،الذي
Áلك  ١٥فوًزا متتالًيا ،أام ل».

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
الثÓثاء  30أاوت  201٦م
الموافق  27ذي القعدة  1437هـ
العـ ـدد17121 :

ا◊مل:
ضسحكو وضسحكت معاهم
وكليت ملحهم وبعد يمات
كذبوني شسربولي لمرار ندمت علي
عرفتهم.
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الثور:
قلبي مهموم ملقيت لمن
نحكيه حكيتوا لبنات
عايروني بيه.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
بعد  40عاما ..صسديقان يكتشسفان أنهما
أسستبدل باÿطأا ‘ دأر ألتوليد

ا÷وزاء:
مشسيت مشسيت حتى عييت
جربت مع مليح والدون
بصسح مازال مالقيت اللي يولمني
يحمل طبايعي ويديرني امرة في
البيت فرج ياربي وابعث لي الراجل
لي تمنيتوا.

من المؤولم أاحيانا اكتشساف بعضش الحقائق التي قد تقلب
حياة الفرد رأاسسا على عقب ،لتهب رياح التغيير قسسرا
على الحاضسر ويصسبح الماضسي حم Óثقي Óمن الكذب
والخداع.هذا ما حدث بالفعل مع الكنديين ليون
سسوانسسون وديفيد تيت ،حيث اكتشسفا بعد  40عاما أان
كل واحد منهما عاشش في أاسسرة هي ليسست أاسسرته
الفعلية التي تربطه بها رابطة الدم ،لتكون هذه الحقيقة
شسديدة الوطأاة على كليهما ،ل سسيما وأانهما صسديقان
منذ فترة طويلة.وتعود الحادثة إالى عام  ،1975حيث
ولد ليون سسوانسسون في  31جانفي بمسستشسفى نورواي
هاوسش أانديان ،بينما ولد ديفيد تيت بعده بثÓثة أايام،
في  3فبراير/شسباط ،وفي المسستشسفى ذاته ،لكن تم
اسستبدالهما بالخطأا في المسستشسفى واصسطحبت كل
عائلة «البن الخطأا».وبعد  40عاما ،تكتشسف العائلتان
ما حدث معهما ،وأان كل واحدة منها قامت بتربية ابن
العائلة األخرى ،ما خلق مزيجا من الغضسب والحيرة فور
علمهما بالحقيقة بعد إاجراء فحصش DNA..ويقول
ديفيد تيت بعدما جرى «إان األسسرتين سستقتربان من
بعضسهما البعضش بشسكل أاكبر بعد هذه الحادثة ،وقد
اتفقنا أان نكون عائلة واحدة».

ومضســــــــــة
^ أن  15مليار سسيجارة يتم تدخينها في
جميع أنحاء ألعالم كل يوم!
^ أن جهازك ألمناعي يدمر خليه وأحده
لقل يوميا  ..كانت سستتحول
على أ أ
لسسرطان لو عاشست.

«في حياتك :سستجد قومًا ينشسغلون بشسكل البرتقالة
ويختلفون على طريقة تقشسيرها وينسسون طعمها،
وطرق زراعتها ف Óتكن منهم».

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال
^أُسسلوب ألحديث أهم من ألحديث
أحياناً

^ما هو الششيء الذي ليسس له
بداية و’ نهاية؟

س ِحْقًدأ وَتطْلُبوأ
^ل تزَرعوأ في ألنّاس ِ
منهم ألوsد ،فإاّنما يطلُع منهم ِجنْسُس ما
زَرْعتُموه.

ققصصسسةة ووااققععييةة
للعبــرة
قصسة
من يقرأاها يسستلذ بروعة ختامها
من شسعر رائع ،ولن تفهمها إال إاذا
قرأات أاولها ..
ك -ان ف -ي -م -ا مضس -ى شس-اب ث-ري ث-راًء
ع-ظ-ي-مً-ا وك-ان وال-ده ي-ع-م-ل ب-تجارة
ال -ج -واه -ر وال -ي-اق-وت وك-ان الشس-اب
يؤوثر على أاصسدقائه أايما إايثار وهم
بدورهم يجّلونه ويحترمونه بشسكل
ل مثيل له..
ودارت األيام دورتها ويموت الوالد
وت -ف -ت -ق -ر ال-ع-ائ-ل-ة اف-ت-ق-ارا شس-دي-دا
فقلب الشساب أايام رخائه ليبحث عن
أاصس -دق -اء ال -م -اضس-ي ،ف-ع-ل-م ان أاع-ز
صس -دي -ق ك -ان ي -ك -رم -ه وي-ؤوث-ر ع-ل-ي-ه
وأاكثرهم مودةً وقربًا منه قد اثرى
ثراء ل يوصسف وأاصسبح من أاصسحاب
ال- - -قصس- - -ور واألمÓ- - -ك والضس- - -ي- - -اع
واألموال.
ف -ت -وج-ه ال-ي-ه عسس-ى ان ي-ج-د ع-ن-ده
عم ً
 Óأاو سسبي ًÓإلصسÓح حاله فلما
وصسل باب القصسر اسستقبله الخدم
والحشسم فذكر لهم صسلته بصساحب
ال -دار وم -ا ك -ان ب -ي -ن-ه-م-ا م-ن م-ودة
ق -دي -م -ة ف -ذهب ال -خ -دم ف -اخ-ب-روا
صسديقه بذلك.
فنظر اليه ذلك الرجل من خلف
سستار ليرى شسخصسا رث الثياب عليه
آاثار الفقر فلم يرضش بلقائه وأاخبر

وم ـ ـ ـا طردنـ ـ ـ ـاك من بخ ـ ـ ـل و’ قلـ ـل!!
لكـ ـ ـن خششيـ ـ ـنا عليـ ـك وقفـ ـة اÿج ـ ـل !!

الخدم بأان يخبروه ان صساحب
الدار ل يمكنه اسستقبال أاحد…..
فخرج الرجل والدهشسة تأاخذ منه
مأاخذها وهو يتأالم على الصسداقة
كيف ماتت وعلى القيم كيف تذهب
بصساحبها بعيدا عن الوفاء وتسساءل
عن الضسمير كيف يمكن ان يموت
وكيف للمروءة ان ل تجد سسبيلها
في نفوسش البعضش….
ومهما يكن من أامر فقد ذهب بعيدا
 .....وقريبا من دياره صسادف ثÓثة
م -ن ال -رج -ال ع -ل -ي -ه -م أاث-ر ال-ح-ي-رة
وكأانهم يبحثون عن شسيء.
فقال لهم ما أامر القوم قالوا له
نبحث عن رجل يدعى فÓن ابن
فÓن وذكروا اسسم والده
فقال لهم انه ابي وقد مات منذ
زم -ن ف -ح -وق -ل ال -رج -ال وت -أاسس -ف -وا
وذكروا أاباه بكل خير وقالوا له ان
اب -اك ك -ان ي -ت -اج -ر ب -ال-ج-واه-ر ول-ه
ع-ن-دن-ا ق-ط-ع ن-ف-يسس-ة م-ن ال-م-رجان
ك- -ان ق- -د ت- -رك- -ه- -ا ع- -ن- -دن- -ا أام -ان -ة
ف -اخ -رج -وا ك -يسس -ا ك -ب -ي-را ق-د م-ل-ئ
م- -رج- -ان- -ا ف -دف -ع -وه ال -ي -ه ورح -ل -وا
والدهشسة تعلوه وهو ل يصسدق ما
يرى ويسسمع
ولكن…..
اين اليوم من يشستري المرجان فإان
ع -م -ل -ي -ة ب -ي -ع -ه ت-ح-ت-اج ال-ى اث-ري-اء
والناسش في بلدته ليسش فيهم من
يملك ثمن قطعة واحدة…..

مضسى
في طريقه وبعد برهة من الوقت
صسادف امرأاة كبيرة في السسن عليها
آاثار النعمة والخير
ف - -ق - -الت ل - -ه ي - -ا ب - -ن - -ي اي - -ن اج- -د
مجوهرات للبيع في بلدتكم فتسسمر
الرجل في مكانه ليسسأالها عن اي
نوع من المجوهرات تبحث فقالت
اي اح -ج -ار ك -ري -م -ة رائ -ع-ة الشس-ك-ل
ومهما كان ثمنها ..
فسس-أال-ه-ا ان ك-ان ي-ع-ج-ب-ه-ا ال-مرجان
فقالت له نعم المطلب فأاخرج بضسع
قطع من الكيسش فاندهشست المرأاة
ل- -م- -ا رأات ف -اب -ت -اعت م -ن -ه ق -ط -ع -ا
ووع -دت -ه ب -أان ت -ع -ود ل -تشس-ت-ري م-ن-ه
ال -م -زي-د وه-ك-ذا ع-ادت ال-ح-ال إال-ى
يسس -ر ب -ع -د عسس -ر وع -ادت ت -ج -ارت-ه

تنشسط بشسكل كبير ،فتذكر بعد حين
من الزمن ذلك الصسديق الذي ما
أادى حق الصسداقة فبعث له ببيتين
من الشسعر بيد صسديق جاء فيهما:
صسحبت قوما لئاما ل وفاء لهم
يدعون بين الورى بالمكر والحيل
كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى
وحين أافلسست عدوني من الجهل
فلما قرأا ذلك الصسديق هذه األبيات
كتب على ورقة ثÓث ابيات وبعث
بها اليه جاء فيها
أاما الثÓثة قد وافوك من قبلي
ولم تكن سسببا ال من الحيل
أاما من ابتاعت المرجان والدتي
وانت أانت أاخي بل منتهى املي
وما طردناك من بخل ومن قلل
لكن عليك خشسينا وقفة الخجل !

حل ألعدد ألسسابق:
^أللسسان

ابـتـسسـم
دخل أاشسعب على أامير
المؤومنين أابي جعفر المنصسور فوجد
أامير المؤومنين يأاكل من طبق من اللوز
والفسستق
فأالقى أابو جعفر المنصسور إالى أاشسعب بواحدة من
اللوز
فقال أاشسعب :يا أامير المؤومنين (ثاني اثنين إاذ
هما في الغار) فأالقى إاليه أابو جعفر اللوزة الثانية
فقال أاشسعب( :فعززناهما بثالث) فأالقى إاليه
الثالثة
فقال أاشسعب( :فخذ أاربعة من الطير فصسرهن
إاليك) فأالقى إاليه الرابعة
فقال أاشسعب( :ويقولون خمسسة سسادسسهم كلبهم)
فأالقى إاليه الخامسسة والسسادسسة
فقال أاشسعب( :ويقولون سسبعة وثامنهم كلبهم)
فأالقى إاليه السسابعة والثامنة
فقال أاشسعب( :وكان في المدينة تسسعة رهط)
فأالقى إاليه التاسسعة
فقال أاشسعب( :فصسيام ثÓثة أايام في الحج وسسبعة
إاذا رجعتم تلك عشسرة كاملة) فأالقى إاليه العاشسرة
فقال أاشسعب ( :إاني وجدت أاحد عشسر كوكبًا
والشسمسش والقمر رأايتهم لي سساجدين)
فأالقى إاليه الحادية عشسر
فقال أاشسعب  :والله يا أامير المؤومنين إان لم تعطن
الطبق كله ألقولن لك:
(وأارسسلناه إالى مائه أالف أاو يزيدون)...
فأاعطاه الطبق كله!!

السسرطان:
أانا شسابة ومهري غالي واللي
يبغني يديني يحسسب النجوم ويسسهر
الليالي ويبنيلي قصسور العÓلي وايÓ
بغا الغالي نجبلوا بنات والدراري.
لسسد :
ا أ
جيتكم يالوالدين بجاه
النبي ل تخلو يطول عذابي
أانـا نبغيها وزينها هـو سسبابـي.
العذراء:
اللي جرحلي قلبي ودواه
واشش مالعين تلقاه نطلب
من ربي الفتاح يخلوني نرتاح
ونحل بابي نرتاح.
اŸيزان:
رديت دفة على دفة وطويت
فراشسي لفة على لفة انتا
سسعدي شسمعت ل تطفى.
العقرب:
درنـا كبيرة وسسورها عالي
الخير ديما فيها دايم يا
رب يا كريم احفظ ذاك الخير
والنعايم.
القوسس:
الناسش كسسبت الشسطب
والحطب وأانا كسسبت الطير
لمنقارو فضسة وريشسو ذهب.
ا÷دي
العقل سسواها والدم في
العروق دورها وفي الكبدة
فورها وأادها للقلب رسسمها وعلى
اللسسان خرج أاسسمها.
الدلو:
ركبـت فوق السسبـع ودلي ـت رجل ـي
لـي سسـاجـي يدنـا لي ـا.

ا◊وت :

زوج سسبوعـة متفاتنين عليـا
قالولي مالكي يابنية حاجتك بين
الحد والثنين مقضسية.
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الثÓثاء  ٣٠أاوت ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢٧ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
فنان ٧

سشوري

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٦٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

و‘

١

عتاب

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
لم Úعام
على اسسم أ
 ·ÓاŸتحدة.
سسابق ل أ

حرف
مكرر

فك
زهر

يع Èفوقه

عكسس
ربح

آالة طرب
رن
أاقبل

غذاء
اسشيوي
بط ـ م ـ

مثنى جار
رمز جÈي
للنداء
اسشتمر

وجع

الح ـ ـ ـ ــل

القنصسلية
اŸسسبق
العيادة
ديكويÓر

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف

فنان لبناني

∞≤ãJ h π°ùJ
أاي من األبراج التالية يعرف باسسم
برج األجراسس وأاين يقع؟
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الكلمـــــــات:

اÿلية األسسرية ،اÿطبة ،الزواج ،انحÓل ،الرابطة ،الطÓق،
النظام اŸا‹ ،الزواج السسÓمي ،النسسب ،الولية ،الوصساية ،الكفالة،
اŸسسؤوولية اŸدنية لأÓبوين ،اللقب ،اÿنسسية ،زوال ،عقد ،مدة.
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الحل  /كلمات متقاطعة

أاف -ق-ي-ا )١ :شش- -اه- -ر خ- -ان ي -وح -دان،
السشعودية ،ر Ëحقيقي ،دم ،فسشر ،اد ،بر،
نسش- -ب- -ة ،ل -ي -ن -ة ،ل -ر ،أاوت ،ع -ل -ي ح -دادÚŸ ،
بوغرارة ،ا.ا ،ياد ،اسشلم ،ي.ي ،حار ،نحرسس،
 ،⁄خلق ،بدل ،ال ،اسشيا.
عموديا )١ :ششارف بوعÓم ،أانيسشة،
األجل ،مرن ،يباسس ،حار ،نحرسس ،⁄ ،خلق،
بدل ،ال ،اسشيا ،أاول ،تعقد ،ادغ ،هـ ،هـ ،يوي،
لو  ،ر.ر ،ود .بيت اي ،حيدرة ،تيارت ،دة،
ن.ن ،سشيدة،
الحل متاهة ا أ
لرقام

٦٨ + ٤٤ + ٦٦ + ٤٦ + ٣٦ + ٢٤
٣٦٧ = ٨٣ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /يقع مقر اŸصسرف
األوروبي ‘ مدينة «فرانكفورت
باŸانيا»
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سشائل
حيوي
نصشف مل
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كاتب النششيد
الرسشمي
ا÷زائري
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

هواء
متحرك

`

أا  -برج ايفل ‘ فرنسشا
ب  -برج بيزا ‘ إايطاليا
ج  -برج خليفة ‘ المارات

١٠

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

مدينة
سشورية

لون ـ م ـ

٥

سشئم

ششاعر
جزائري

٢

مسشالك
جواب
كد ـ م ـ

Ÿسس

بسشط

٨

حرف
مكرر

عتيق

اللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

رقــــــــــم

سشاخن

سشاند

احسشان

٦٨٢

ملحن
نششيد قسشما

ششعب

صشفرة
البيضس

دردشسة
لسسهم
اأ

١٧١٢١

للتمني
٤

٩

العدد

نام

صشوت
اإلنفجار
ششاسشع

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

عموديا

› )١دفة جزائرية ‘ أاوŸبياد عام ٢٠١٢
بنلدن
 ) ٢ب -ط -ل ع -اŸي وم -درب وط -ن-ي ألل-ع-اب
القوى
 ) ٣ششهر ميÓدي ،أازهار
 ) ٤بديل متفرقة ،غزال
 ) ٥وجهة نظر ،حرف مكرر
 ) ٦للجزم ،صشياد
 ) ٧والدتي ،رجع ،ثلثا نفق
 ) ٨ارششد ـ م ـ ،عتب ،سشقي
 ) ٩مدرب سشابق لششباب قسشنطينة
 ) ١٠للمسشاحة ،لقب عثما ،Êللجواب
 ) ١١مدرب وطني لكرة القدم

 ) ١السشكان ‘ ،أاعلى ا÷سشم
 ) ٢ششعوب ـ م ـ ،ابو البششرية ،قبيلة ـ م ـ
 ) ٣وجهة نظر ـ م ـ ،يلحق،
 ) ٤نبعث ،متششابهة
 ) ٥ثلثا هبة ،يصشغي ،منفذ
 ) ٦مسشالك ،نصشف يوم
 ) ٧عكسس صشادر ،ماهر ـ م ـ
 ) ٨سش - -خ- -ر ـ م ـ ،ح- -رف ج- -ر ،م- -رور
متفرقة
 ) ٩مدينة سشودانية
 ) ١٠ششهر هجري ،متششابهان
 ) ١١مدينة مبعÌة ،يصشرح

الفجر04.45...............:
مواقيت الظهر12.4٨...............:
الصشÓة العصشر16.2٨...............:
المغرب1٩.21..............:
العششـاء20.46................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ٣0أاوت  : 1٩55أاعلنت السشلطات الفرنسشية
ت -ع -م -ي -م ح -ال-ة ال-ط-وارئ ‘ ك-ام-ل الÎاب
ا÷زائري قصشد خنق الثورة ا÷زائرية .
^  ٣0اأوت  : 1٩55أاصشدرت جبهة التحرير
ال-وط-ن-ي بÓ-غ-ا تضش-م-ن حصش-ي-ل-ة ال-ك-ف-اح اŸسش-ل-ح
’و ¤للثورة التحريرية .
’ششهر ا أ
خÓل ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17121 Oó©dG

الثÓثاء  2٧ذو القعدة  14٣٧هـ اŸوافق لـ  ٣0اأوت 2016م

خÈاء ‘ اليوم العاŸي Ÿناهضشة التجارب النووية:

التفجÒات الفرنسسية انتهاك صسارخ للقانون الدو‹ اإلنسساÊ
على باريسس أان تعيد السشجÓت الصشحية للجزائر

اأكد اŸششاركون ‘ ندوة تاريخية Ãناسشبة اإحياء اليوم العاŸي Ÿناهضشة التجارب النووية ،اأمسس ،اأن التفجÒات النووية
الفرنسشية ‘ الصشحراء ا÷زائرية“ ،ثل انتهاكا صشارخا لكل القوان ÚاŸعمول بها دوليا ،حيث خلفت اآثارا جسشيمة على
ا’إنسشان وا◊يوان ما تزال سشارية اإ ¤غاية اليومﬁ ،مل Úفرنسشا مسشوؤولية القيام بهذه التجارب دون –ذير السشكان من
اأخطارها ،وعدم تنظيف اأماكن اإجرائها واإعطاء ا÷زائر اÿريطة الصشحيحة عن مقابر النفايات ،وحسشب اÈÿاء فاإنه
’بد من اإرادة سشياسشية Ÿقاضشاة فرنسشا على ما ارتكبته ‘ حق ا÷زائري.Ú

سشهام بوعموششة

اعت ÈالÈوفيسصور خياطي رئيسض
هيئة «فورام» ‘ ﬁاضصرة بعنوان
«ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة ال-ف-رنسصية ‘
الصص -ح-راء ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى ضص-وء
القانون الدو‹ اإلنسصا ،»Êأالقاها
Ãن -اسص -ب -ة إاح -ي -اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي
Ÿن- -اهضص- -ة ال- -ت- -ج -ارب ال -ن -ووي -ة
اŸصصادف لـ 29أاوت من كل سصنة،
وال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا اŸت-ح-ف ال-وطني
ل- -ل- -م- -ج -اه -د Ãق -ره ،ال -ت -ج -ارب
النووية بأانها انتهاك صصارخ لكل
القوان Úاإلنسصانية اŸعمول بها
دول-ي-ا ،م-وضص-ح-ا أان-ه-ا ج-اءت ب-عد
ان- -ت- -ه -اك -ات جسص -ي -م -ة ل -ل -ق -ان -ون
اإلنسص- -ا Êك- -ال -ت -ع -ذيب ،اخ -ت -ف -اء
اŸق- -اوم ،Úال- -ق- -ت- -ل ،ال- -ت- -ه -جÒ
وختمتها بالتجارب.
وأاضص- -اف خ- -ي- -اط- -ي ،أان روسص- -ي- -ا
وب -ري -ط-ان-ي-ا وال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األمريكية ،قامت بتجارب نووية
‘ مناطق مهجورة ،بينما فرنسصا
ق- -امت ب- -ه- -ا ‘ م- -ن -ط -ق -ة آاه -ل -ة
بالسصكان ودون اتخاذ الحتياطات
اللزمة لتجنيب األفراد اإلصصابة
بإاشصعاعات هذه التفجÒات التي
ف-اقت ق-ن-ب-ل-ة هÒوشص-ي-م-ا ب-ث-لث-ة
أاضصعاف اŸرات ،كونها اسصتعملت
م -ادة ال-ب-ل-وت-ون-ي-وم وه-و األخ-ط-ر
تعا Êمنه األجيال على مدى 24
م-ل-ي-ون سص-ن-ة ،واسص-ت-خ-دم األف-راد
ك - -ف- -ئ- -ران Œارب ،مشصÒا إا ¤أان

السصتعمار الفرنسصي قام بتجارب
سصطحية برقان وŒارب جوفية
‘ ع Úأاكر ،وأان التجارب النووية
‘ الصص -ح-راء ا÷زائ-ري-ة ت-وق-فت
سصنة  ،1966كما أان آاخر القوات
ال- -ف- -رنسص- -ي- -ة غ- -ادرت ‘ أاواخ- -ر
جانفي .1968
وق - - - -ال أايضص - - - -ا ،إان األط - - - -ب- - - -اء
ال - -ف - -رنسص- -ي Úال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا ‘
ا÷زائر ‘ الفÎة من  1960إا¤
 ،1975أاخ- -ذوا م- -ع- -ه -م اŸل -ف -ات
لشص- -خ- -اصض ال -ذي -ن
ال- -ط- -ب- -ي- -ة ل - -أ
لشص -ع-اع ال-ن-ووي و”
ت -ع -رضص -وا ل  -إ
فحصصهم ،وا÷زائر ل علم لها Ãا
–ت -وي -ه ه -ذه اŸل -ف-ات ،وحسص-ب-ه
ف -إان ه -ذه اŸل -ف-ات ال-ط-ب-ي-ة ه-ي
ملك للدولة ا÷زائرية “كنها من

مقاضصاة فرنسصا ،مضصيفا أان ا◊ل
يبقى ‘ إانشصاء مراكز لفحصض كل
السصكان باŸناطق التي تعرضصت
للتفجÒات النووية لتكون شصهادة
لكن هذه العملية مكلفة جدا.
وب -اŸق -اب -ل ،أاب -رز رئ -يسض ه -ي -ئ-ة
ف -وروم م -ا أاق-دمت ع-ل-ي-ه ف-رنسص-ا
ل -ط -مسض ح-ق-ي-ق-ة ج-رائ-م-ه-ا ضص-د
اإلنسص -ان وا◊ي -وان وال -ت -ي وصص -ل
آاثارها إا ¤نيامي عاصصمة التشصاد
والÈتغال واليابان ،وهو إاصصدار
قانون سصنة Á 2008نع على أاي
ب - - -احث الط- - -لع ع- - -ل- - -ى ه- - -ذه
اıط - -وط - -ات ،ك - -م - -ا أان ه - -ذه
التجارب تلتها تفجÒات Œريبية
ب -درج-ة ع-ال-ي-ة م-ن ال-ت-ل-وث ،وم-ع
هذا  ⁄تÎدد فرنسصا ‘ متابعة

Œارب -ه -ا ال -ب -اط -ن-ي-ة ‘ ع Úإاك-ر
قرب “Ôاسصت ،مضصيفا أاننا ⁄
ن -ق -م ب -ع -م -ل -ن -ا ك -دول-ة وم-ث-ق-فÚ
وإاع -لم -ي Úف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ه-ذه
اŸسصأالة ،كما أان اŸسصؤوولية تقع
على فرنسصا التي يجب أان تعيد
السص - -ج - -لت الصص- -ح- -ي- -ة ق- -ائ- -ل:
«ج -رائ -م السص -ت -ع -م -ار ل تسص-ق-ط
ب -ال -ت -ق -ادم وسص -ت -ط -الب األج -ي -ال
القادمة بحقها» .
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق -ال ﬁم -د ﬁي
ال -دي -ن ،أاسص -ت -اذ ب -ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق
ب -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ،أان م -وضص -وع
التفجÒات النووية الفرنسصية يعد
أاصص- -عب م- -وضص- -وع- -ات ال- -ق- -ان -ون
ال -دو‹ ،وحسص -ب -ه ف -إان -ه -ا مسص-أال-ة
قرار سصياسصي وإارادة.

كسسوف جزئي للشسمسس بتمÔاسست يوم اÿميسس

ب-حسصب ب-ي-ان ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة
الفلكية البوزجا ،Êتلقت «الشصعب»
نسص -خ -ة م -ن -ه ،كسص -وف ال-ف-ا— م-ن
شص-ه-ر سص-ب-ت-م Èسص-ي-ك-ون ح-ل-قيا ‘
أاغ -لب دول إاف -ري -ق -ي-ا السص-ت-وائ-ي-ة
ال-ت-ي سص-ي-م-ر ب-ه-ا ،وت-ب-دأا الظاهرة
بسص- -اع- -ت Úب- -ع -د شص -روق الشص -مسض
ح -وا‹ السص -اع -ة  07:30بالتوقيت

تداعيات حادثــــة
مسشتششفى بوسشحابة

 20°ا÷زائر

 27°وهران

الثمن  10دج

28°

france prix 1

برنامج عدل  1و2

اسستدع ـاء اŸكتتب Úلسسح ـب أاوام ـر الدف ـع ابتداء من  5سسبتمÈ

تشص- -رع ال- -وك- -ال- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
ل -ت -حسص Úالسص -ك -ن وت -ط -وي-ره
(عدل) ‘ اسصتدعاء مكتتبي
ع- -دل  1و 2لسص -حب أاوام-ر
لشص -ط -ر اŸت -ب-ق-ي-ة
ال -دف -ع ل  -أ
ابتداء من  5سصبتم ÈاŸقبل،
حسصبما أافاد به بيان لوزارة
السصكن والعمران واŸدينة.
أاوضصح البيان أان اسصتدعاءات
سص -حب أاوام -ر ال -دف -ع سص -ي-ت-م
ع ÈاŸوق - - - - -ع اإلل - - - - -كÎوÊ
للوكالة ()www.aadl.dz
وفق مواعيد ﬁددة.
وسص -ي -ك -ون م -ك-ت-ت-ب-و ب-رن-ام-ج
ع- - -دل  - 1ال- -ذي- -ن دف -ع -وا
الشص -ط -ر ال -ث-الث  -م-دع-وي-ن
لسصحب أاوامر الدفع للشصطر
الرابع وهذا بالنسصبة لوليات

ا÷زائ -ر وسص -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسض
وباتنة وعنابة وسصكيكدة.
ف -ي -م -ا سص-يسص-ت-دع-ى م-ك-ت-ت-ب-و
ب -رن -ام -ج ع -دل  - 2ال -ذي -ن
دفعوا الشصطر األول  -لدفع
األشص - -ط - -ر ال- -ث- -ا Êوال- -ث- -الث
وال -راب -ع ب -ال -نسص -ب -ة ل -ولي -ات
ت -ي -ب -ازة وسص -ط -ي -ف وخ-نشص-ل-ة

وباتنة وع“ Úوشصنت وبشصار.
وأاضص- - -اف ذات اŸصص - -در ،أان
أاوام-ر ال-دف-ع ب-ال-نسص-بة لولية
ا÷زائ -ر سص -ي -ك -ون م -ن م -ق-ر
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة ل -وك -ال -ة
«ع- -دل» ال- -ك- -ائ- -ن- -ة بسص- -ع -ي -د
ح- -م- -دي- -ن وم -ن اŸدي -ري -ات
الولئية للوليات األخرى.

طالبت باحÎام مقومات اÛتمع ‘ معا÷ة اختفاء ا’أطفال

يدوم سشاعت Úولن يتكرر ‘ ا÷زائر قبل  11سشنة

/الششعب ‘ /ظاهرة فلكية نادرة
ا◊دوث ،سشيكون بعضس سشكان
العا ،⁄صشبيحة يوم اÿميسس 1
سشبتم ،2016 Èعلى موعد مع
كسشوف حلقي للششمسس ،حيث
سشÒى جزئيا ‘ و’يات جنوب
ا÷زائر ،علما اأنه لن يتكرر ‘
بÓدنا قبل 11سشنة .فهو يعت Èمن
أاروع وأاجمل اŸناظر الطبيعية
’عجاز
التي تتمثل فيها آايات ا إ
الكوÿ Êالق الوجود ،وتعÈ
بحق عن جمال اÿلق وقدرة
اÿالق.

 23°ا÷زائر

 32°وهران

32°

العاŸي وسصط اÙيط األطلسصي،
ليلمسض بعدها ظل القمر القصصÒ
نسصبيا دولة الغابون حوا‹ السصاعة
 07:45وعلى بعد  110كم فقط من
م-ن-ط-ق-ت-ه-ا ا÷ن-وب-ي-ة ال-تي مَر بها
الكسصوف الهج Úلسصنة .2013
وي-واصص-ل ال-ق-م-ر رح-ل-ت-ه السص-ري-عة
ب-اŒاه الشص-رق بسص-رع-ة م-ت-وسص-ط-ة
ت- -ق -در بـ  2850ك-م/سص-ا ،وخللها
ي - -ح - -ل - -ق ب - -ظ - -ل- -ه ف- -وق ك- -ل م- -ن
ج -م -ه -وري -ت-ي ال-ك-ون-غ-و وال-ك-ون-غ-و
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة Ÿدة أاك Ìم -ن 1
سصاعة و 15دقيقة ،إا ¤أان يصصل إا¤
جنوب تنزانيا أاين يبلغ الكسصوف
ذروته على السصاعة Ã 09:06دة
اقÎان قدرها  3دقائق و 5ثواÊ
وبشص -ري -ط كسص-وف ع-رضص-ة ح-وا‹
 100ك -م .تسص -ت -م -ر ال-رح-ل-ة ن-ح-و
شصمال اŸوزمبيق لتع Èالبحر إا¤
شص- -م- -ال ج- -زي- -رة م- -دغشص- -ق -ر ث -م
منطقتي الوسصطى و ا÷نوبية من

أادانت ،أاول أامسسﬁ ،كمة خنششلة ا’بتدائية،
أاربعة ششبان تÎاوح أاعمارهم ب 25 Úو40
سشنة ،با◊بسس من سشنة ونصشف إا ¤سشنت،Ú
لكل منهم عن جنح الضشرب وا÷رح العمدي
اŸتبادل و–طيم أامÓك عمومية.

تفاصصيل القضصية تعود إا ¤بداية األسصبوع اŸاضصي،
عند وقوع شصجار ب Úشصاب Úبأاحد األحياء الشصعبية،
ما أادى إا ¤إاصصابتهما بجروح جد خطÒة ،اسصتدعت
–ويلهما إا ¤مسصتشصفى الشصهيد «على بوسصحابة»،

ج -زي-رة لري-ون-ي-ون ( )la Réunion
Ãدي -ن -ة سص-ان ب-ي Òع-ل-ى السص-اع-ة
 10:10بالتوقيت العاŸي .يواصصل
ال -كسص -وف مسص -اره و ي -غ -ادر ال-ظ-ل
سص - -ط - -ح األرضض ن - -ح - -و اÙي- -ط
الهندي لينتهي بعد رحلته الفلكية
التي اسصتغرقت حوا‹  3سصاعات
والنصصف.
ب -ع -د آاخ -ر كسص -وف شص -اه -دن -اه ‘
ا÷زائر صصبيحة  20مارسض ،2015
سص -ي -ق -تصص -ر ه -ذا ال -كسص -وف ع -ل-ى
اŸن- -اط- -ق ا÷ن- -وب -ي -ة ف -ق -ط م -ن
الوطن و لن يتكرر ‘ بلدنا قبل
 11سصنة .يحدث أاول تلمسض بÚ
ق- -رصص -ي الشص -مسض وال -ق -م -ر ع -ل -ى
السصاعة  07:36بالتوقيت اÙلي

Ÿدي -ن -ة “Ôاسصت ،و ي -ب-ل-غ ذروت-ه
على السصاعة  08:21عندما تكون
الشص -مسض ع -ل -ى ارت -ف-اع  27درجة
وزاوي-ة سص-م-ت-ه-ا  92درج-ة ب-اŒاه
الشصرق ،حيث تبلغ نسصبة التغطية
.%20
يصصل الكسصوف إا ¤نهايته حوا‹
السصاعة  ،09:22علما أانه ل يرى
ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع- -اصص- -م- -ة وأاغ- -لب
اŸن-اط-ق الشص-م-ال-ي-ة ل-ل-وط-ن .ل-كن
نسصبة الرؤوية تتزايد كلما اŒـهنا
ج -ن -وب -ا أاي-ن ت-ك-ون ال-رؤوي-ة أافـضص-ل
ف -ل -ك -ي -ا أاقصص -ى ج-ن-وب الصص-ح-راء
ا÷زائ -ري -ة ‘ م -دي -ن -ة ع Úق-زام
حيث تصصل  %37وسصيدوم عبوره
ببلدنا حوا‹ سصاعت.Ú

ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـبسس الناف ـ ـ ـ ـ ـذ ألربع ـ ـ ـ ـة شسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

ووضصع أاحدهما ‘ غرفة العناية اŸركزة.
وبعد حضصور عائلتي الضصحيت Úللمسصتشصفى ،نشصب
شصجار كب Òب Úشصاب Úآاخرين من العائلت ،Úوقاموا
بتكسص Òو–طيم أاجهزة ومعدات طبية بقاعة العناية
اŸركزة ،قبل أان تتدخل عناصصر األمن وتلقي عليهما
القبضض.
ليتم وضصعهما ‘ ا◊جز للنظر ،مع –ويل اŸلف
ع-ل-ى ن-ي-اب-ة ﬁك-م-ة خ-نشص-ل-ة الب-ت-دائ-ي-ة ،وم-ب-اشصرة
الدعوى العمومية ،وبعد يوم Úمن تعا‘ الشصابÚ

اŸتشصاجرين اÛروح ” ،Úوضصعهما كذلك ‘
ا◊جز للنظر.
“تﬁ ،اكمة اŸتهم Úاألربعة ،اثنان حكم عليهما
بسص -ن -ة ونصص -ف ح -بسص -ا ن -اف -ذا ع -ن ج-ن-ح-ة الضص-رب
وا÷رح ال -ع -م -دي اŸت -ب -ادل ،ف -ي -م -ا أادي-ن اآلخ-ران
بسصنت Úحبسصا نافذا عن جنحة التحطيم العمدي
Ÿمتلكات عمومية.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

سسلط ـ ـ ـة ضسب ـ ـط السسمعـ ـ ـي -البصس ـ ـ ـري تدع ـ ـ ـ ـو
إا« ¤المتث ـال» لقواعـ ـ ـد وأاخÓقيـ ـ ـات اŸهنـ ـ ـة

دعت سشلطة ضشبط السشمعي البصشري ،اأمسس ،اŸتعامل ‘ Úالفضشاء السشمعي
البصشري «اإ ¤ا’متثال لقواعد واأخÓقيات اŸهنة واحÎام اŸقومات ا’أسشاسشية
للمجتمع ‘ ،معا÷تهم Ÿوضشوع اختطاف اأو اختفاء ا’أطفال» ،ملفتة النظر اإ¤
بعضس التجاوزات التي وصشلت اأحيانا اإ ¤حد «ا’نحراف» ‘ معا÷تها لهذه
اŸسشاألة.
‘ ب- -ي- -ان ل- -ه -ا ،اأوضص -حت ال- -ذي ي- -حث ‘ م- -ادت- -ه  48الإع- - -لم- - -ي- - -ة Ÿث- - -ل ه - -ذه
السص -ل -ط -ة اأن -ه «وق-وف-ا ع-ن-د ع -ل -ى ضص -م -ان اŸوضص -وع-ي-ة الأح - - - - - -داث» ،دعت ك - - - - - -ل
الأف - -ع - -ال اŸشص - -ي- -ن- -ة وغ Òوالشص- -ف- -اف- -ي- -ة ‘ ت- -غ- -ط- -ي -ة اŸه - -ن - -ي Úاإ« ¤اج - -ت - -ن- -اب
اŸقبولة التي يقع ضصحيتها الأح-داث ،واأح-ك-ام ال-ق-انون اأسص- - -ل - -وب السص - -ت - -ق - -ط - -اب
الأطفال»« ،تلفت نظر» كل العضصوي للإعلم ،والقانون والسص -ت-ج-واب-ات وا◊وارات
الأط- - -راف ال- - -ف- - -اع - -ل - -ة ‘ رقم  12-15اŸتعلق بحماية ال- - -ت - -ح - -ريضص - -ي - -ة ،وّŒن - -ب
ال -فضص-اء السص-م-ع-ي ال-بصص-ري ال -ط -ف -ل ،وم -ا ت -نصض ع -ل -ي -ه اŸسصاسض با◊ريات الفردية
اإ ¤بعضض «التجاوزات التي اŸع- - -اه- - -دات واŸواث- - -ي - -ق م- -ع الأخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار
وصص - -لت اأح - -ي - -ان - -ا اإ ¤ح- -د الدولية».
الأب -ع-اد الإنسص-ان-ي-ة ◊وادث
النحراف».
ودعت سص- - -ل- - -ط- - -ة ضص- - -ب - -ط الختطاف اأو الختفاء ،وما
ودعت السص-ل-ط-ة اŸت-ع-امل Úالسصمعي البصصري ‘ بيانها ،لها من تاأث Òعلى اÛتمع
‘ الفضصاء السصمعي البصصري «اإ ¤ال - -ت - -ق - -ي - -د ب - -ال - -ق- -ي- -م وما قد تخلفه من ماآسصي».
«اإ ¤الم- -ت- -ث- -ال ل- -ل -ق -واع -د والضص - - -واب- - -ط اŸه- - -ن- - -ي- - -ة ،واسص- -ت- -ن -ك -رت السص -ل -ط -ة ‘
اŸه-ن-ي-ة واآداب واأخ-لقيات اŸت -م -ث-ل-ة ‘ ضص-رورة وضص-ع ب- - -ي - -ان - -ه - -ا «بشص - -دة» ،ه - -ذه
اŸه -ن-ة واحÎام اŸق-وم-ات الأح- - -داث ‘ سص- - -ي- - -اق- - -ه - -ا ال- - -ظ- - -واه- - -ر الشص- - -ن- - -ي - -ع - -ة
الأسص- -اسص- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -ت -م -ع ،الإخ - -ب - -اري السص - -ل- -ي- -م ،م- -ع اŸت - -ع - -ارضص- -ة م- -ع ال- -ق- -ي- -م
والل - - - -ت- - - -زام Ãضص- - - -م- - - -ون الل - -ت - -زام ب - -ب - -ي - -ان وك - -ي - -ل الإنسص - -ان - -ي - -ة وا◊ضص - -اري - -ة
النصصوصض القانونية».
ا÷م- - - -ه- - - -وري - - -ة اıتصضÛ ،ت -م -ع -ن -ا ،داع -ي-ة ج-م-ي-ع
و‘ ذات ال- -ب -ي -ان« ،ث ّ-م -نت» وال - -ت- -نسص- -ي- -ق م- -ع ﬂت- -ل- -ف اŸه- - - -ن- - - -ي Úل- - - -ت - - -ك - - -ريسض
السص-ل-ط-ة اıط-ط ال-وطني اŸصص -ال -ح الأم-ن-ي-ة ق-ب-ل بث ›ه- -ودات- -ه- -م ‘ ت- -ف- -ع- -ي- -ل
«ل -لإن -ذار ع -ن اخ-ت-ط-اف اأو اأي صص- - -ورة اأو م - -ع - -ل - -وم - -ة ،ت - -ع - -ل - -ي - -م - -ة ال- -وزي- -ر الأول
اخ -ت -ف-اء الأط-ف-ال» ،م-وؤك-دة لتفادي كل ما من شصاأنه اأن ب - - - -خصص - - - -وصض اıط - - - -ط
ح - -رصص - -ه - -ا «ع - -ل- -ى دوره- -ا ي -ع -ي -ق ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ح-ري-ات ال- - -وط- - -ن - -ي ل - -لإن - -ذار ع - -ن
بالسصهر على احÎام قوان Úوالبحث».
اخ- - -ت- - -ط - -اف اأو اخ - -ت - -ف - -اء
ا÷مهورية سصارية اŸفعول ،وبعد اأن اأكدت سصلطة ضصبط الأط -ف -ال ،ل -ل -مسص -اه -م -ة ‘
سص - -ي - -م - -ا ال- -ق- -ان- -ون  04-14السص- -م- -ع- -ي ال- -بصص -ري ع -ل -ى اإن - -ق - -اذ سص - -ري - -ع ل- -ل- -ط- -ف- -ل
اŸت-ع-ل-ق ب-السصمعي البصصري «خصص - - -وصص - - -ي- - -ة اŸع- - -ا÷ة اŸعّرضصة حياته للخطر.

’سشبوع
خÓل نهاية ا أ

 52ح ـ ـ ـ ـ ـادثا مروري ـ ـ ـ ـ ـا عـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

/الششعب ‘ /اإطار ا◊فاظ على سشÓمة اŸواطن Úوا◊د من حوادث اŸرور،
تواصشل اŸديرية العامة لÓأمن الوطني جهودها ‘ ا◊فاظ على سشÓمة
اŸواطن ،Úمن خÓل سشلسشلة اإجراءات الوقاية والتوعية التي سشطرتها على
مسشتوى جميع و’يات الوطن ،لوضشع حد لهذه اŸاأسشاة التي باتت –صشد يوميا
اأرواحا من ﬂتلف ا’أعمار.
‘ هذا الصصدد ،كشصفت شص- -خصض (  )01وج - - -رح  58مسصتعملي الطريق العام،
اإ ¤ال- -ت -ح -ل -ي Ãزي -د م -ن
خلية التصصال والصصحافة شصخصصا اآخرا.
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لأمن كما تفيد الدراسصات التي اليقظة وا◊ذر ،واحÎام
ال- - -وط - -ن - -ي ،اأن مصص - -ال - -ح ق- - -امت ب- - -ه - -ا اŸصص - -ال - -ح ق- - - -ان- - - -ون اŸرور وع - - -دم
شص - - -رط - - -ة م- - -رور الأم- - -ن اıتصصة للأمن الوطني ،الإفراط ‘ السصرعة ،كما
الوطني سصجلت يومي  26اأن سص - - - -بب وق- - - -وع ه- - - -ذه تضص- -ع اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة
و 27اأوت ( 2016نهاية ا◊وادث ي -ع -ود ب -ال-درج-ة ل - -لأم - -ن ال - -وط - -ن- -ي –ت
الأسص- - -ب - -وع) 52 ،حادثا الأو ¤اإ ¤ال - - - -ع - - - -نصص - - - -ر تصص-رف اŸواط-ن Úال-رق-م
الأخضص - - -ر  ،1548ل- -ط- -لب
م -روري -ا جسص -م -ان -ي-ا ع-ل-ى البشصري.
مسص - - - -ت - - - -وى اŸن- - - -اط- - - -ق وع -ل -ي -ه ،ت-دع-و اŸدي-ري-ة اŸسص - -اع - -دة ،ال- -ت- -وج- -ي- -ه
ا◊ضصرية ،اأدى اإ ¤وفاة ال -ع -ام -ة ل -لأم -ن ال -وط-ن-ي والإرشصاد.

