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يشس -رف وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ال-ه-ادي
ول- -د ع- -ل -ي ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى ح -ف -ل اخ -ت -ت -ام
ال -ب -ط -ول -ة الإف -ري-ق-ي-ة ل-لشس-ط-ر„ ،وذلك
ب- -ف- -ن- -دق اأصس- -ال -ة Ãدي -ن -ة وه -ران ،ع -ل -ى
السساعة  17 : 00مسساء.
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زروأ‹ تسضتقبل نائب رئيسس
بنك أ’سضتثمار أأ’وروربي

17385

مسضاعدأت غذأئية لÓجئ ÚألصضحرأويÚ
تشس -رف رئ-يسس-ة ال-هÓ-ل الأح-م-ر ا÷زائ-ري
سس-ع-ي-دة ب-ن ح-ب-ي-لسس ،ع-ل-ى ان-طÓ-ق ق-اف-لة
مسس-اع-دات غ-ذائ-ي-ة م-وج-ه-ة ل-لصس-حراويÚ
Ãخ -ي -م -ات الÓ-ج-ئ Úب-ت-ن-دوف ،تضس-م 260
ط -ن م-ن الأرز ،والسس-ك-ر ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  10 : 30صسباحاÃ ،قر ﬂزن الهÓل
الأحمر بقصسر اŸعارضس الصسنوبر البحري.

بوقطاية مكلف
بالتنظيم وأإ’عÓم
باأ’فÓن

تسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات
اŸت- -ج- -ددة ،السس- -ي- -دة ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء
زرواط -ي «روم -ان اإسس -ك-ولن» ن-ائب رئ-يسس
ب-نك السس-ت-ث-م-ار الأوروب-ي ،يوم اÿميسس
 13ج-ويلية  2017ع-ل-ى السس-اعة العاشسرة
صس -ب -اح -ا Ãق -ر وزارة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸتجددة الكائن بشسارع اŸدافع الأربعة.

ندوة صضحفية حول أŸسضتهلك أ÷زأئري ‘ ألصضيف
ينشسط رئيسس الفدرالية ا÷زائرية للمسستهلك ،Úندوة صسحفية
Ãنتدى ديكا نيوز ،حول ““عطلة اŸسستهلك Úا÷زائري ÚخÓل
م -وسس-م الصس-ط-ي-اف  ،““2017وذلك ال- -ي- -وم ع- -ل -ى السس -اع -ة 10 : 00
صسباحا ب Íعكنون.

شضبكة ““ندى““ –يي أليوم ألوطني للطفل

ع Úالأم Úال- - - -ع- - - -ام
◊زب ج - - - - -ب - - - - -ه - - - - -ة
ال- -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي
ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس،
اأمسس ،الصس - - - - - - - - - - - -ادق
ب- - -وق- - -ط- - -اي - -ة عضس - -و
اŸك- -تب السس -ي -اسس -ي ‘
م- - - - -نصسب اŸك- - - - -ل - - - -ف
ب-ال-ت-ن-ظ-يم والإعÓم
ب- - -ا◊زب ،م- - -ن- - -ه - -ي - -ا
بذلك مهام موسسى بن
ح- -م- -ادي ال- -ذي ك- -ان
يشس- - - - -غ- - - - -ل م- - - - -نصسب
اŸسس- - -تشس - -ار اŸك - -ل - -ف
بالإعÓم ‘ ا◊زب.
و شسدد بيان للحزب،
ح- -م- -ل ت- -وق- -ي- -ع ول -د
ع-ب-اسس ،ع-ل-ى ال-ت-زام
ه - -ي - -ئ - -ات وه- -ي- -اك- -ل
ا◊زب بتطبيق هذا
القرار.

ألسضلوك أŸثا‹ عند أÛاهدين ‘ ألثورة

–ي -ي الشس -ب -ك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق ال-ط-ف-ل ،ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل-ل-ط-ف-ل –ت شس-ع-ار ““اŸسس-ت-ق-ب-ل ي-ن-ظ-ر ال-ي-ن-ا““ ،وت-ن-ظم حف ÓباŸناسسبة يوم
السس -بت  15ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري ،ب-ق-اع-ة خ-واÃ Êق-ر سس-ون-اط-راك ب-ح-ي-درة،
اب -ت -داء م-ن السس-اع-ة  14 : 00ب-ع-د ال-زوال ،ت-ت-خ-ل-ل-ه ع-دة ع-روضس ث-ق-افية
وفنية Ãشساركة  400طفل.

ي -ن -ظ -م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ،ي-وم 13
ج- -وي- -ل- -ي- -ة ا÷اري ،ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د
ب- - -ال- - -ت- - -نسس- - -ي - -ق م - -ع م - -دي - -ري - -ات
اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه-وي-ة،
ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رقم 174
ح -ول م -وضس -وع ““ السس -ل -وك اŸث-ا‹
ع - - -ن - - -د اÛاه- - -دي- - -ن ‘ ال- - -ث- - -ورة
ال- - -ت - -ح - -ري - -ري - -ة““ وذلك ب - -اŸك - -ان
والزمان الذي –دده كل موؤسسسسة
وÃقر اŸتحف على السساعة  14 : 00بعد الزوال.

 385شضرطي لتأام Úألدورة أ’سضتثنائية للبكالوريا بالعاصضمة
‘ اإطار التحضس Òلجتياز الدورة السستثنائية لمتحان شسهادة البكالوريا
والتي تنطلق اأطوارها من  13اإ 18 ¤جويلية  ،2017اتخذت مصسالح اأمن
ولية ا÷زائر اإجراءات وتداب Òوقائية لتوف Òالأمن والسسÓمة Ãراكز
اج-ت-ي-از الم-ت-ح-ان-ات ،حيث سسخرت  400شس-رط-ي ل-تاأم 20 Úم-ركز اإجراء
سسخرت لها  100شسرطي و 04مراكز Œميع وتصسحيح ،سسخر لها  40شسرطيا،
ع -ل -ى اأن ي -ك-ون  260شس -رط-ي م-ق-ح-م ‘ ع-م-ل-ي-ة اŸراف-ق-ة الأم-ن-ي-ة لأوراق
المتحان.

 1.5مليون مصضطاف بشضوأطئ بجاية

حجز ◊وم فاسضدة بالعلمة
“ك- - -نت مصس- - -ال- - -ح اأم- - -ن
سسطيف ،خÓل الأسسبوع
ا ÷ ا ر ي ‘ خ - - - - - -ر ج - - - - -ا ت
رقابية اإسستهدفت بعضس
Óﬁت ب- -ي- -ع ال- -وج- -ب -ات
السسريعة
والقصسابات ،من حجز ما
ي-ن-اهز  2 . 5ق-ن-طار من
ال- -ل- -ح- -وم غ Òالصس -ا◊ة
لÓسستهÓك.

هزة أرضضية بقوة  4.8درجات
بع“ Úوشضنت

وفاة  28شضخصضا ‘ حوأدث مرور ببجاية
سس- -ج- -لت مصس- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة
اŸدن-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة ‘ ،نشساطها
م -ن شس -ه -ر ج-ان-ف-ي اإ ¤غ-اي-ة
ج- -وان اŸنصس- -رم م -ن السس -ن -ة
ا÷ارية 836 ،حادث مرور،
خ - - -ل- - -ف وف- - -اة  28اآخرين
شسخصس
واإصس - - - -اب- - - -ة 999
اآخ - - -ري - - -ن .وحسسب مصس - - -در
مسسوؤول ،فاإن ظاهرة اإرهاب
ال - -ط- -رق ت- -ت- -خ- -ذ م- -ن- -ح- -ن- -ى

تصس - -اع - -دي - -ا م - -ن سس - -ن- -ة اإ¤
اأخرى ،حيث خلفت حوادث
الصس -ائ -ف -ة اŸاضس -ي-ة وف-اة 20
شس-خصسا ،و  554ج-ريح ،رغم
الإج- - - - -راءات الصس- - - - -ارم- - - - -ة
اŸع -ت -م -د ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط -رف
ا÷ه -ات الأم -ن-ي-ة وال-رام-ي-ة
ل-ل-وق-اي-ة ،م-ن هذه ا◊وادث
والتقليل منها على مسستوى
جميع طرق الولية.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

سسجلت مصسالح ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ‘ اإط-ار م-وسس-م
الصس - -ط - -ي - -اف ،اإق- -ب- -ال
اأزيد من مليون ونصسف
مصس - - - - -ط- - - - -اف ع- - - - -ل- - - - -ى
الشس-واطئ 34اŸسسموحة
السس - -ب - -اح - -ة ف - -ي - -ه- -ا‘ ،
ال - -وقت ال - -ذي ق - -امت بـ
1054ت- -دخ -ل ،سس -م -حت
باإنقاذ  224شسخصس من
اŸوت غ- -رق- -ا ،ف -ي -م -ا ”
تسس - -ج - -ي- -ل  7حالت
وفيات غرقا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

سسجل مركز البحث ‘ علم الفلك وا÷يوفيزياء الفلكية،اأمسس ،هزة
اأرضسية بقوة  4 . 8درجات على سسلم رشس Îبع“ Úوشسنت .الهزة وقعت ‘
حدود السساعة  4و 18دقيقة وحدد موقعها على بعد  60كلم شسمال
غرب مدينة بني صساف السساحلية ‘ عرضس البحر .و كشسفت مصسالح
ا◊ماية اŸدنية لع“ Úوشسنت اأن الهزة الأرضسية التي اأحسس بها
سسكان بلديات الولية الشسمالية  ⁄تسسجل اأية خسسائر مادية
اأو بشسرية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بمناسسبة العيد الوطني لبÓدها

رئيسض الجمهورية يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث الباهاما
بعث رئيسش الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة للحاكمة العامة لكومنولث
الباهاما ،الديم مارغريت بيندلينغ ،بمناسسبة احتفال بÓدها بعيدها الوطني جدد لها
فيها رغبته في العمل معها على تمتين عÓقات الصسداقة والتعاون التي تربط
البلدين.
وجاء في برقية الرئيسش بوتفليقة« ،يسسعدني وبÓدك تحتفل بعيدها الوطني أان
أاتوجه إاليك باسسم الجزائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التهاني مقرونة
بأاجمل تمنياتي لك بموفور الصسحة والسسعادة ،وبالسسلم وا’زدهار لشسعب كومنولث
الباهاما الصسديق».
وأاضساف رئيسش الجمهورية أانها «فرصسة سسانحة أاغتنمها أ’جدد لك رغبتي في العمل
معك على تمتين عÓقات الصسداقة والتعاون التي تربط بلدينا».

...ويهنئ رئيسض منغوليا
بعث رئيسش الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيسش منغوليا تسساخياجين
الباقدورج بمناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني جدد له فيها اسستعداده للعمل معه
على تعزيز عÓقات الصسداقة والتضسامن التي تجمع البلدين.
وجاء في برقية رئيسش الجمهورية «يسسرني ومنغوليا تحتفل بعيدها الوطني أان أاتوجه
إاليكم  ،باسسم الجزائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التهاني مقرونة
ب-أاصس-دق ال-ت-م-ن-ي-ات ل-ك-م ب-م-وف-ور الصس-ح-ة وال-ه-ن-اء وب-اط-راد ال-ت-قدم والرخاء للشسعب
المنغولي الصسديق».
وأاضساف الرئيسش بوتفليقة في برقيته قائ« Óهذا ،وأاغتنم هذه الفرصسة السسعيدة
أ’جدد لكم اسستعدادي للعمل معكم على تعزيز عÓقات الصسداقة والتضسامن التي
تجمع بلدينا في سسائر المجا’ت بما يخدم مصسلحة شسعبينا الصسديقين».

ليطالي بروما
مسساهل يتحادث مع نظيره ا إ

بحث العÓقات الثنائية وآافاق تعزيزها

أاج -رى وزي -ر الشس -ؤوون ال -خ -ارج -ي -ة
ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل ف- -ي إاط- -ار
زي- -ارت- -ه إال- -ى روم- -ا م -ح -ادث -ات م -ع
ليطالي ،انجيلينو أالفانو،
نظيره ا إ
ت -ن -اولت وضس-ع ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
وآاف - -اق ت - -ع - -زي - -زه- -ا ،حسسب ب- -ي- -ان
الوزارة.
أاوضسح المصسدر ،أانه خÓل اللقاء الذي
يندرج في إاطار المشساورات «المنتظمة»
ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن ال-ل-ذي-ن ت-رب-طهما معاهدة
صسداقة وحسسن الجوار وتعاون «تباحث
الوزيران وضسع العÓقات الثنائية في عدة
م -ج -ا’ت وآاف-اق ت-ع-زي-زه-ا» ،مضس-ي-ف-ا أان
ال- -ط -رف -ي -ن أاشس -ادا بـ «ن -وع -ي -ة» ال -ح -وار
السسياسسي القائم بين البلدين و»المسستوى
ال-رف-ي-ع» ل-ل-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب-ح-يث ت-عتبر

«إاي -ط -ال -ي -ا أاح -د أاه -م شس -رك -اء ال -ج-زائ-ر
ب -اع-ت-ب-اره-ا أاول زب-ون ل-ه-ا وث-الث م-م-ون
لها».
كما تطرق الوزيران إالى «ا’سستحقاقات
ال- -ه- -ام- -ة ال- -واردة ف -ي ج -دول اأ’ع -م -ال
ال -ث -ن -ائ -ي ’سس -ي -م -ا اح -تضس -ان ال -ج -زائ-ر
ل Ó-ج -ت -م -اع ال -رف -ي -ع ال -مسس -ت -وى ال -راب-ع
للوزيرين اأ’ولين.
ك - -م - -ا أاشس - -ارا إال - -ى «أاه- -م- -ي- -ة» ال- -ح- -وار
ا’سستراتيجي واأ’مني الذي «يعتبر آالية
تشس -اور ه -ام -ة ب -ادرت ب -ه-ا ال-ج-زائ-ر م-ع
العديد من الشسركاء ومن بينهم ايطاليا
ب-ه-دف ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون وال-ت-نسس-ي-ق ح-ول
المسسائل اإ’سستراتيجية واأ’منية».
كما كان لمسساهل ونظيره ا’يطالي تبادل
«واسسع» حول المسسائل ا’قليمية والدولية

الدالية تسستقبل وفد منظمة
لمم المتحدة للتنمية الصسناعية
ا أ

اسشتعراضض اسشتراتيجية الجزائر
لترقية المرأاة وتمكينها اقتصشاديا
اسس- - - -ت- - - -ع- - - -رضست وزي - - -رة
التضسامن الوطني واأ’سسرة
وقضس- -اي- -ا ال -م -رأاة ،غ -ن -ي -ة
ال -دال -ي -ة ،ا’سس -ت-رات-ي-ج-ي-ة
ال- -م- -ن- -ت -ه -ج -ة م -ن ط -رف
الجزائر في مجال ترقية
ال - -م - -رأاة وت - -م - -ك - -ي - -ن - -ه- -ا
اقتصساديا ،لدى اسستقبالها
وف -دا م -ن م -ن-ظ-م-ة اأ’م-م
المتحدة للتنمية الصسناعية
ال -ذي ي -ق -وم ب-زي-ارة ع-م-ل
ل -ل -ج-زائ-ر م-ن  9ال- -ى 13
جويلية الجاري وذلك في إاطار مشسروع
ت -ع -اون م -ع وزارة الصس -ن -اع -ة وال-م-ن-اج-م،
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة .خÓل
ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ق -دمت ال -دال-ي-ة« ،ع-رضس-ا
مسس- -ت- -ف- -يضس- -ا ت- -ن- -اول ع -ل -ى ال -خصس -وصش
اإ’سس -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال -م-ن-ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف
الجزائر في مجال ترقية المرأاة وتمكينها
اقتصساديا» .كما شسكل هذا اللقاء فرصسة
أاب - -رزت م - -ن خ Ó- -ل - -ه ال - -وزي - -رة «ال- -دور
ال -م -ح-وري ال-ذي ت-ق-وم ب-ه ك-ل م-ن وك-ال-ة
ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-وك-ال-ة ال-وط-نية
لتسسيير القرضش المصسغر في هذا الشسأان،
’سسيما في تطوير المقاو’تية النسسوية».
ك -م-ا ع-ب-ر ال-ط-رف-ان ع-ن « إارادت-ه-م-ا ف-ي
تطوير التعاون الثنائي سسيما في مجال
التكوين» .يهدف مشسروع منظمة اأ’مم
المتحدة للتنمية الصسناعية تحت شسعار،
«ت-رق-ي-ة اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-م-رأاة لتعزيز تنمية
الصس -ن -اع -ة الشس -ام -ل -ة وال -مسس -ت -دام -ة ف-ي
ال -ج -زائ-ر وف-ي م-ن-ط-ق-ة الشس-رق اأ’وسس-ط
وشس- -م- -ال اف- -ري- -ق- -ي -ا» إال -ى دع -م ال -ح -وار

السس- - -ي- - -اسس- - -ي ب- - -ي - -ن
اأ’ط- -راف ال- -ف -اع -ل -ة
ل- -ت -رق -ي -ة ال -م -ق -اول -ة
ال-نسس-وي-ة ف-ي م-نطقة
شس - -م - -ال إاف - -ري- -ق- -ي- -ا
والشس- - - -رق اأ’وسس - - -ط
وت- - -ع- - -زي- - -ز ق- - -درات
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-وط-ن-ية
الشسريكة ومسساعدتها
ع -ل -ى ت -وف -ي-ر خ-دم-ة
ذات ج- -ودة ل- -ل- -نسس- -اء
المقاو’ت.
وي -ه -دف أايضس -ا إال -ى ت -رق -ي -ة ح-وال-ي 200
مشسروع اسستثماري تشسرف عليه نسساء عن
طريق التكوين والتدريب وتحديد فرصش
الشس- -راك- -ة واأ’ع- -م- -ال وال- -حصس- -ول ع -ل -ى
التمويل.

ذات ا’هتمام المشسترك ’سسيما الوضسع
في السساحل ومالي وليبيا وكذا مكافحة
ا’ره-اب وال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف وال-ت-ج-رب-ة
ال -ج -زائ -ري -ة ف -ي م -ج -ال ال -قضس -اء ع -ل-ى

التطرف.
واع- -رب أال- -ف- -ان- -و ع- -ن «ت- -ق- -دي -ر» ب -ل -ده
لمسساهمة الجزائر والدور الذي تقوم به
من أاجل الحفاظ على السسلم وا’سستقرار
في المنطقة».
وع -قب ه -ذه ال -م -ح -ادث -ات ات-ف-ق رئ-يسس-ا
دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى «ضس -رورة
م-واصس-ل-ة ال-ج-ه-ود لصس-ال-ح ال-ح-ف-اظ على
السسلم وا’سستقرار في المنطقة».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى أاضس- -اف ب- -ي- -ان وزارة
الشس -ؤوون ال -خ-ارج-ي-ة ،ان مسس-اه-ل ال-ت-ق-ى
ع -ل -ى ه -امشش ه-ذه ال-زي-ارة بشس-خصس-ي-ات
ليبية «في إاطار جهود الجزائر المنتظمة
من اجل تسسوية سسياسسية لÓزمة الليبية
م-ن خÓ-ل ال-ح-وار الشس-ام-ل وال-مصس-ال-حة
الوطنية».

شسرفة يسستقبل سسفير أاذربيجان

بحث إامكانية التعاون في مجال تسشيير
المدن وترميم الحظيرة السشكنية
/الشسعب /اإسس-ت-ق-بـل وزي-ر السس-ك-ن
والعمران والمدينـة ،يوسسف شسرفة،
اأمسش ،ب - -م - -ق - -ر ال - -وزارة ،سس - -ف - -ي- -ر
ج -م -ه -وري -ة اأذرب -ي -ج -ان ب -ال-ج-زائــر
ماهر عليين ،وهذا في اإطار زيارة
مجاملة.
اسستهل الجانبان حديثهما بالتطرق
اإل- -ى ال- -م- -واضس- -ي -ع ذات الصس -ل -ة م -ع
القطاع ،وقد اسستعرضش وزير السسكن
وال -ع -م -ران وال -م -دي -ن -ة م -ا ح-ق-ق-ت-ه
ال- -ج -زائ -ر ب -فضس -ل ب -رن -ام -ج رئ -يسش
ال-ج-م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة
في ميدان انجاز البرامج السسكنية
بمختلف صسيغها.
وك-ذا ال-ب-رام-ج ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-قضس-اء
على السسكنات الهشسة ،خاصسة واأن
ه-ذه السس-ك-ن-ات ت-ت-وف-ر ف-ي-ه-ا ك-ل ما
يتطلع اإليه المواطن من تجهيزات
ع -م -وم -ي-ة وم-راف-ق،وق-د ’ق-ى ه-ذا

الحيطة واليقظة

03

لرهاب ،جعلت
تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة ظاهرة ا إ
منها اليوم محط اهتمام العالم عموما ،والمنطقة على وجه
ال -ت -ح -دي -د ،م -ن -ط -ق -ة تشس -ه -د ن -زاع -ات وب -ؤور ت -وت -ر ،وان-تشس-ار
ال-م-ت-اج-رة ب-ال-م-خ-درات وال-ت-ه-ريب ،ال-ت-ي شسكلت فضساء خصسبا
لرهاب ،الذي يهدد أامن واسستقرار الدول،
لنتشسار وتغذية ا إ
والسسبيل إالى ذلك الهجرة غير الشسرعية التي أاخذت أابعادا
خطيرة.
ال-ت-دف-ق ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-م-ه-اج-رين غير الشسرعيين ،وبطريقة غير
مسسبوقة لم يمر دون لفت انتباه السسلطات ،أامر منطقي عندما
يتبين بأان هؤولء قطعوا مئات الكيلومترات ،ل تقل في بعضض
لحيان عن  1500كلم كلها صسحاري ،يسستحيل عليهم القيام
ا أ
بذلك دون دعم وتنظيم محكم ،هذا الطرح يفرضض التسساؤول
لسسباب ،إاشسكالية توقف
عن من يقف وراء هذه الهجرة وعن ا أ
ع-ن-ده-ا وزي-ر الشس-ؤوون ال-خ-ارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر مسساهل خÓل
ال -ورشس -ة ال -دول -ي -ة ال -راب -ع -ة ال -ت -ي اخ -ت -ت -مت أاشس -غ -ال -ه -ا أامسض
بالجزائر.
لهم من ذلك جددت تأاكيد
الجزائر اليوم اتخذت موقفا ،وا أ
لي كان تجاوزها ،من خÓل
الخطوط الحمراء التي ل يجب أ
رسسالة واضسحة وغير قابلة للتأاويل مفادها أانه عندما يتعلق
لمن الوطني» ،فإانها «ل تتلقى دروسسا
لمر بـ «السسيادة» ،و»ا أ
ا أ
من أاي أاحد « ،ل من منظمات غير حكومية من الخارج أاو من
الداخل ،ول حتى من قبل الطبقة السسياسسية.
لمر ل يعدو أان
وبالنسسبة للوزير عبد القادر مسساهل فان ا أ
يكون مجرد «مواقف ل تلزم إال أاصسحابها».
ال -ج -زائ-ر ال-ت-ي ت-ت-ع-ام-ل ب-ح-ك-م-ة ك-ب-ي-رة م-ع ال-مسس-ت-ج-دات م-ن
نزاعات في المنطقة ،وما ترتب عنها من تحديات تقتضسي
التحلي بأاقصسى درجات اليقظة ،وانطÓقا من مبادئها الراسسخة
وفي مقدمتها عدم التدخل في الشسؤوون الداخلية للدول ،و
ت-غ-ل-يب م-ب-دأا ال-ح-وار ال-داخ-ل-ي دون-م-ا أاقصس-اء ،ع-ل-ى اع-تبار أان
الحل لن يكون إال سسياسسيا لسستتباب السستقرار في المنطقة،
لي خطوة غير
لنه ل مجال أ
تعالج كل المسسائل بتبصسر كبير أ
محسسوبة ،لسسيما وأان المنطقة عرضسة لÓأخطار.
وق-د ت-أاك-د أان ال-م-واق-ف ال-ث-اب-ت-ة وال-م-ب-ادئ ال-راسس-خ-ة لم تحد
لنجع وغيرها من الخيارات لم تزد الوضسع
عنها الجزائر ،هي ا أ
إال تعقيدا ،جعلت العديد من الدول تشساطر الجزائر في أان
ال -ح -وار وح -ده ال-ك-ف-ي-ل ب-إاي-ج-اد ال-ح-ل-ول ،ك-م-ا أان ال-ت-ه-دي-دات
والتحديات في المنطقة ،لسسيما بعدما تأاكد وقوف شسبكات
ال-م-اف-ي-ا وال-ج-ري-م-ة ال-م-ن-ظ-م-ة وراءه-ا ،ت-ق-تضس-ي م-ن ال-ج-زائر
الحيطة أاكثر من أاي وقت مضسى.
فريال بوشسوية

تتضسمن إانجاز
 40مدرسسة في
 12ولية

رفع التجميد
على المششاريع
التربوية بالوليات
الحدودية

أاصسدر الوزير اأ’ول عبد المجيد تبون ،تعليمة تتعلق برفع التجميد
على المشساريع الخاصسة بالهياكل التربوية بالو’يات الحدودية ،بحسسب
ما أافاد به ،أامسش ،بيان لمصسالح الوزير اأ’ول.
أاوضسح ذات المصسدر ،أان الو’يات المعنية بهذه التعليمة« ،المندرجة
في إاطار تجسسيد مخطط الحكومة المصسادق عليه من طرف أاعضساء
مجلسش اأ’مة ونواب المجلسش الشسعبي الوطني ،هي أادرار ،بشسار،
تمنراسست ،إاليزي ،تندوف ،الوادي ،ورقلة ،النعامة ،تبسسة ،الطارف،
سسوق أاهراسش وتلمسسان» .وأاضساف البيان أانه تنفيذا لهذه التعليمة
«سس -ي -ت -م الشس -روع ف -ي إان-ج-از  40م -درسس -ة اب-ت-دائ-ي-ة ف-ي ال 12و’ية
المذكورة ،كما سسيتم إانجاز مدرسستين داخليتين في كل من أادرار
وإاليزي.

نسشيب يتحادث مع سشف Òكرواتيا
ال -ب -رن -ام -ج اإع -ج-اب سس-عـادة سس-ف-ي-ر
جمهورية اأذربيجان بالجزائــر.
و تشس -اورا ال -ط -رف -ان خ Ó-ل ال -ل-ق-اء
ح- -ول اإم- -ك -ان -ي -ة ت -ع -زي -ز ع Ó-ق -ات
ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن م-ن
خÓ-ل ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون ف-ي م-ج-ال
السسكن ،تسسيير المدن واإعادة ترميم
الحظيرة السسكنية الموجودة.

اسستقبل حسس Úنسسيب ،وزير اŸوارد
اŸائ-ي-ة ،م-اري-ن ان-دري-ج-ازف-يك سسفÒ
تناولت
ك - -روات - -ي - -ا ‘ ا÷زائ - -ر.
اÙادث -ات وضس -ع -ي -ة ال -ت-ع-اون وب-حث
سس-ب-ل ت-رق-ي-ة الشس-راك-ة ا’ق-تصس-ادية ‘
›ال اŸوارد اŸائية .وكذا التعاون
التقني و–ويل التكنولوجيا ’سستغÓل
الÌوة اŸائ-ي-ة .وع Èال-ط-رف-ان ع-ن
ارتياحهما Ÿسستوى العÓقات الثنائية،
داعي Úإا ¤مزيد من تعزيزها Œاوبا
وطموحات البلدين وإارادتهما.

مرسسوم تنفيذي ‘ ا÷ريدة الرسسمية

مفتششية عامة لدى الوزير األول Ÿراقبة إا‚از اŸششاريع
” نشس -ر اŸرسس -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي اŸت -ع -ل-ق ب-إانشس-اء
مفتشسية عامة لدى الوزير ا’ول والتي سستتكفل
بتقييم تطبيق السسياسسات العمومية اÙددة ‘
اطار ﬂطط عمل ا◊كومة ‘ ا÷ريدة الرسسمية
رقم  .38سستكلف هذه الهيئة ا÷ديدة Ãهمات
التفتيشش واŸراقبة وتقييم مدى تطبيق التشسريع
وال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ل-ذي-ن ي-ح-ك-م-ان سس Òمصس-ال-ح الدولة
وا÷م -اع -ات ا’ق -ل-ي-م-ي-ة واŸؤوسسسس-ات وال-ه-ي-ئ-ات
والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات اÿاصسة التي
تسستفيد من مسساهمات مالية من الدولة.
م -ن م -ه -ام ال-ل-ج-ن-ة ايضس-ا ،م-راق-ب-ة م-دى ت-ط-ب-ي-ق

وت -ن -ف -ي -ذ ت-ع-ل-ي-م-ات وق-رارات رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة
والوزير ا’ول التي ” اتخاذها ‘ ›السش الوزراء
و‘ اجتماعات ا◊كومة.
وتقوم هذه اŸفتشسية العامة ايضسا Ãراقبة ا‚از
مشساريع ا’سستثمار والتنمية وكذا نوعية تسسيÒ
اŸصسالح اŸذكورة آانفا واÿدمات اŸقدمة من
طرفها حسسب نصش اŸرسسوم التنفيذي اŸؤورخ ‘
 28يونيو اŸاضسي .ويسس Òهذه الهيئة مفتشش عام
يسساعده من  10ا 20 ¤مفتشسا ,حسسب اŸرسسوم
ال -ذي ي -وضس -ح ان ت -وزي -ع اŸه -ام وب -رن -ام-ج ع-م-ل
اŸفتشس Úيتم –ديدها من طرف الوزير ا’ول

ب- -ن- -اء ع- -ل -ى اقÎاح اŸف -تشش ال -ع -ام .و“ارسش
اŸفتشسية مهامها من خÓل مهمات رقابية Áكن
ان تكون فجائية او معلنة فضس Óعن ذلك Áكن ان
يكلفها الوزير ا’ول بالتحقيق ‘ وضسعيات خاصسة
او اسستثنائية .وتعتمد الهيئة ‘ تدخÓتها على
مسس-اع-دة ومسس-اه-م-ة اج-ه-زة ال-ت-ف-ت-يشش وال-رق-اب-ة
Óدارة اŸعنية.
وكذا الهياكل اŸركزية واÙلية ل إ
كما يخول للمفتشش العام واŸفتشس ÚاŸسساعدين
‘ اط -ار ت -دخ Ó-ت -ه -م ل -ل -م -ط -ال -ب-ة ب-اي م-ع-ل-وم-ة
وا’طÓع على اي وثيقة تتعلق بنشساط الهيكل
ﬁل التفتيشش ونسسخها عند ا’قتضساء.

ويضسيف اŸرسسوم ان كل امتناع عن تقد Ëالوثائق
اŸط -الب ب -ه -ا م -ن ط -رف ا ل -ل -م-ف-تشس Úاو رفضش
“ك -ي -ن -ه -م م -ن ا’ط Ó-ع ع-ل-ي-ه-ا او رفضش ت-ق-دË
اŸعلومات التي يطلبونها واي عرقلة Ÿمارسسة
م -ه -ام -ه -م أ’ي سس-بب ك-ان ,ي-ت-م اخ-ط-ار السس-ل-ط-ة
السسلمية اŸعنية ’تخاذ ا’جراءات الضسرورية.
و‘ ح -ال -ة م -ع -اي -ن-ة وق-ائ-ع خ-طÒة ت-ل-ح-ق ضس-ررا
بحسسن سس ÒاŸصسلحة او الهيئة ﬁل التفتيشش
ي -ت -ع Úع -ل -ى اŸف -تشش ان ي -خ -ط-ر ف-ورا السس-ل-ط-ة
السس-ل-م-ي-ة او ال-وصس-اي-ة اŸع-ن-ي-ة ’ت-خ-اذ ك-ل اجراء
–فظي تراه مناسسبا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عدد السصكان ا÷زائر يتجاوز  51مليون نسصمة آافاق  ،2030حسصبÓوي:

ل‚از اÛسصمات والنصصب التذكارية
دليل موحد إ

إاعادة النظر ‘ السسياسسة الدÁغرافية وتعديل أاهدافها لتحقيق التوازن
يبلغ عدد السصكان ا÷زائر  42.2مليون نسصمة بحلول  1جانفي  ‘ ،2018ح Úيتجاوز عددهم  51مليون نسصمة آافاق  ،2030وهو ما
يفرضس على اللجنة الوطنية للسصكان مراجعة السصياسصة الدÁغرافية وتعديل أاهدافها لتحقيق التوازن ب Úالنمو السصكا Êوالتنمية
القتصصادية والجتماعية للجزائر مثلما قال وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ﬂتار حسصبÓوي.

سسهام بوعموشسة

أاكد حسصبÓوي لدى ترؤوسصه ،أامسس ،لقاء مع
إاط -ارات ال -ق -ط -اع ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل-لصص-ح-ة
العمومية Ãناسصبة اليوم العاŸي للسصكان –ت
شص - -ع - -ار «ت - -ن - -ظ - -ي - -م األسص - -رة..اسص - -ت - -ق Ó- -ل- -ي- -ة
الشصعوب..تطور األ·» ،أان قضصية تنظيم األسصرة
أاولوية السصاعة كونه أاحد غايات الهدف الثالث
للتنمية اŸسصتدامة ‘ ›ال الصصحة ،وهو توفÒ
الصصحة ا÷يدة للجميع وتدعيم العافية للجميع
و‘ ج -م -ي -ع األع -م-ار ،ك-م-ا أان-ه أاح-د اÙددات
ال-رئ-يسص-ي-ة ل-ل-دي-ن-ام-يكية الدÁوغرافية ا÷ديدة
التي تشصهدها ا÷زائر من حيث حجم اŸواليد
األحياء اŸسصجل سصنويا والذي يفوق اŸليون منذ
أاك Ìمن ثÓث سصنوات ،وشصرط أاسصاسصي لتخفيضس
معدل وفيات األمهات وحديثي الولدة.
أاضصاف وزير الصصحة ،أانه Ÿواجهة التحديات
ن-ح-ن ب-ح-اج-ة إا ¤م-ق-ارب-ة دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة م-ت-ع-ددة
ال -ق-ط-اع-ات ،تشص-م-ل ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل Úوا÷ه-ات
اŸعنية Ãا ‘ ذلك اÛتمع اŸد ‘ Êتنفيذ
اسصÎات -ي -ج -ي -ات ت -ق -وم ع -ل -ى ال -ك-ف-اءة م-ن أاج-ل
اسصتخدام أا‚ع للموارد اŸتاحة وتطوير برامج
هادفة ،خاصصة على اŸسصتوى اÙلي ،مشصÒا
إا ¤أانه حتى عام  20٣0سصÒتفع عدد سصكان
ا÷زائر من  41.7مليون نسصمة إا ¤أاك Ìمن ٥1
مليون‡ ،ا يتطلب احتياجات هامة ينبغي علينا
تلبيتها مع ضصرورة السصتعداد لها منذ اآلن.
بحسصب اŸسصؤوول األول على قطاع الصصحة،
فإان قضصية تنظيم األسصرة ل Áكن اختزالها فقط
على مسصتوى القطاع ،بل يجب أان تعالج بطريقة
م -ت -ك -ام -ل -ة وم-ت-ن-اسص-ق-ة ووف-ق ن-ه-ج مشصÎك بÚ
القطاعات ،يشصمل تعزيز مسصؤوولية األسصر وتطوير
ح -م Ó-ت اإلع Ó-م والتصص -ال وال -ت -ع-ل-ي-م م-ن خÓ-ل
توسصيع قنوات البث وتعزيز التكامل ب ÚاŸفاهيم
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الصص-ح-ة اإل‚اب-ي-ة ،وت-ن-ظيم األسصرة ‘
اŸراحل البتدائية واŸتوسصطة والثانوية.
وج - -دد حسص - -بÓ- -وي إال- -ت- -زام ال- -دول- -ة ع- -ل- -ى
اŸسص-ت-وي Úال-دو‹ واإلق-ل-ي-م-ي ب-ت-وف Òخ-دم-ات
الصصحة اإل‚ابية وتنظيم األسصرة للجميع‘ ،
إاط -ار أاه -داف األل -ف -ي -ة اŸسص -ت -دام-ة وإاعÓ-ن-ات
أاديسس أابابا وجامعة الدول العربية حول السصكان
وال-ت-ن-م-ي-ة ب-ع-د  2014وت-ن-ف-ي-ذ خ-ارط-ة ال-طريق
ل–Óاد اإلفريقي حول العائد الدÁغرا‘.
وبلغة األرقام ،كشصف الوزير عن بلوغ 42.2
مليون نسصمة من السصكان اŸقيم Úبا÷زائر ‘
الفا— جانفي  ‘ ،201٨حالة بقاء نفسس وتÒة
ال -ن -م -و ال -ط-ب-ي-ع-ي اŸسص-ج-ل-ة ‘  ،2016م-ق-ارن-ة
بـ 41.٣مليون نسصمة ‘ جانفي  ،2017علما أان
العام اŸاضصي سصجل ارتفاع ﬁسصوسس ‘ عدد
الولدات ا◊ية ،حيث Œاوزت للمرة الثالثة على
ال -ت -وا‹ ع -ت-ب-ة اŸل-ي-ون ولدة ،ك-م-ا ع-رفت ه-ذه
السص -ن -ة ت -راج -ع -ا ‘ ع -دد ال-وف-ي-ات وان-خ-ف-اضص-ا
معتÈا ‘ معدل وفيات الرضصع ،وكذا تراجع
ﬁسصوسس ‘ عدد الزيجات.
وب-اŸق-اب-ل ،دع-ا حسص-بÓ-وي ال-ل-ج-ن-ة الوطنية

وزارة اÛاهدين :قائمة باŸتدخلÚ
‘ اŸناسسبات واألعياد الوطنية

ل شصك أان اسصتمرار اي شصعب او اية
أام -ة ي -رت -ب -ط ب -ت-اري-خ-ه-ا بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر
ف -ا◊ضص -ارات ال -وح -ي -دة ال-ت-ي ان-دث-رت
و ⁄تبعث من جديد أاو  ⁄تعمر طويÓ
هي تلك التي تنكرت لتاريخها ،بالتا‹
ف-ان اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-تاريخ والهتمام
لج-ي-ال اŸت-عاقبة هو
ب-ه وت-ل-ق-ي-ن-ه إا ¤ا أ
الضص- - -ام- - -ن ل - -ت - -وات - -ر م - -آاث - -ر الشص - -ع - -وب
وبطولتها واسصتمرار وجودها.

أم Úبلعمري

للسصكان إا ¤إاعادة النظر ‘ السصياسصة الوطنية
ل -لسص -ك -ان وت -ع -دي -ل أاه-داف-ه-ا ،م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
التوازن ب Úالنمو السصكا Êوالتنمية القتصصادية
والجتماعية للجزائر.
قائ Óأانه يتع Úعلى أاعضصاء هذه اللجنة كل
حسصب ت- -خصصصص- -ه ال- -ت- -أاك- -د م- -ن –دي- -د اآلث -ار
اÎŸت -ب-ة ع-ن ال-ت-ح-ول ال-دÁغ-را‘ ال-ت-ي تشص-ه-د
تسصارعا خاصصا ،وأاخذها بع Úالعتبار ‘ كافة
الÈامج القطاعية ،من أاجل تعزيز ديناميكية
التنمية اŸتوقعة ،رصصد وتقييم تنفيذ التوصصيات
ال- -ت- -ي اع- -ت -م -دت -ه -ا ا÷زائ -ر ع -ل -ى اŸسص -ت -ويÚ
اإلق-ل-ي-م-ي وال-ع-اŸي– ،سص ÚاŸق-ارب-ة م-ت-ع-ددة
ال-ق-ط-اع-ات ل-ل-مسص-ائ-ل السص-ك-ان-ي-ة ع-ل-ى الصص-ع-يد
الولئي ‘ ،إاطار خطط عمل التنمية اÙلية
عن طريق إاشصراك ÷نة السصكان الولئية.
وأاضص -اف أان -ه ي -ن -ب -غ -ي م -ن -ح اه -ت -م -ام خ-اصس
ل -ل -ت -حسص ÚاŸسص -ت -م -ر Ÿن -ظ-وم-ات-ن-ا اإلعÓ-م-ي-ة
واإلحصصائية ،إلنشصاء قواعد بيانات ومؤوشصرات
متوافقة وموثوقة قادرة على تقييم التقدم الذي
أا‚ز ‘ هذا اÛال بشصكل موضصوعي وضصمان
قابلية البيانات للمقارنة ‘ الزمان واŸكان على
اŸسصتوي Úاإلقليمي والدو‹.

٪ 85من مرافق الصسحة ا÷وارية
أادرجت نشساط التنظيم العائلي
من جهته ،قال مدير السصكان بوزارة الصصحة
ع- -م -ر وا‹ إان ه -ن -اك ارت -ف -اع -ا ك -بÒا ‘ ع -دد
االزيجات اŸسصجلة سصنويا‡ ،ا أادى إا ¤زيادة ‘
عدد الولدات ،كما أان التخطيط العائلي هو
أاولوية للتقليصس من الوفيات ،بحيث توجد ٪٨٥
م- -ن م -راف -ق الصص -ح -ة ا÷واري -ة أادرجت نشص -اط
التنظيم العائلي ،كما يتم تقد Ëخدمات الصصحة
اإل‚ابية ومنتجات منع ا◊مل ‘ القطاع العام
بشصكل ›ا.Ê
وأاشص- -ار إا ¤تسص -ج -ي -ل  ٥م Ó-ي Úزواج ال -ع -ام
اŸاضصي وأان  ٪٥7من األزواج يسصتعملون وسصائل

منع ا◊مل ،بحيث  ⁄تعد هناك صصعوبة ‘
حصصول اŸرأاة على هذه الوسصيلة سصواء ‘ اŸدن
أاو األري -اف ،ك -م -ا سص -ج -ل ح -ال -ي-ا نسص-ب-ة  ٪7م -ن
األزواج الذين يعانون من مشصكل عدم اÿصصوبة.
و‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،أاك- -د م- -دي- -ر السص- -ك- -ان أان
ال -ق -ط-اع ي-رت-ك-ز ع-ل-ى اŸق-ارب-ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
اÙل- -ي ق- -ائ Ó- -أان- -ه ” ت- -نصص -يب ÷ان ولئ -ي -ة
للسصكان وسصتكثف نشصاطاتها لوضصع برامج خاصصة
بالولية وبعضس الفضصاءات بالبلديات.

مر Ëخان 214 :مليون امرأاة تفتقر
لوسسائل تنظيم األسسرة اآلمنة
م- -وازاة م- -ع ذلك ،أاك -دت م -ر Ëخ -ان ‡ث -ل -ة
برنامج األ· اŸتحدة للسصكان أان تنظيم األسصرة
أام -ر ب -ال -غ األه-م-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ه-دف األول م-ن
أاهداف التنمية اŸسصتدامة وهو القضصاء على
الفقر ،ألن النسصاء اŸسصتضصعفات يواجهن يوميا
عقبات اجتماعية واقتصصادية وجغرافية –ول
دون حصصولهن على خدمات ومعلومات تنظيم
األسصرة الطوعي.
ودعت مر Ëخان ا◊كومات إا ¤اŸسصاعدة
‘ –قيق هذا الهدف ،وإالتزام ا◊كومات 179
التي تبنت برنامج عمل مؤو“ر القاهرة حول
السصكان والتنمية بتحقيق حصصول ا÷ميع على
خ-دم-ات الصص-ح-ة ا÷نسص-ي-ة واإل‚اب-ي-ة ،وت-نظيم
األسصرة الطوعي ،مشصÒة إا ¤أان صصندوق األ·
اŸتحدة للسصكان وضصع هدفا طموحا من أاجل
ال -وف -اء ب-ك-اف-ة اح-ت-ي-اج-ات ت-ن-ظ-ي-م األسص-رة غÒ
اŸلباة بحلول  .20٣0كما أانه سصاهم ‘ زيادة
اسص -ت -خ -دام وسص -ائ -ل م -ن-ع ا◊م-ل ا◊دي-ث-ة ع-ل-ى
مسصتوى العا ⁄بـ 64باŸائة سصنة .2016
وحسصبه فإانه بالرغم من التقدم الهائل ،إال أانه
ل تزال هناك –ديات ضصخمة حيث تفتقر نحو
 214مليون امرأاة ‘ البلدان النامية إا ¤وسصائل
تنظيم األسصرة اآلمنة والفعالة ،وتعيشس معظم
هؤولء النسصاء ‘  69بلدا فقÒا.
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ا÷زائر ل تشصذ عن غÒها من البلدان ‘
هذا الصصدد وبالتا‹ فان الهتمام بالتاريخ
الوطني القريب والبعيد يجب أان يكون دائما
‘ صص- -لب اه- -ت- -م- -ام- -ات ال- -دول- -ة ا÷زائ -ري -ة
ومؤوسصسصاتها Ùاربة ثقافة النسصيان والÎاخي
عندما يتعلق األمر بالتاريخ خاصصة وأان بÓدنا
ح- -ال- -ة خ- -اصص- -ة ألن- -ه -ا ت -ع -رضصت ا ¤ح -م -ل -ة
اسصتدمارية حاولت ﬁو كل ما Áت إا ¤الهوية
ا÷زائرية بصصلة وبالتا‹ فان اÛهود يجب
أان يكون مضصاعفا من خÓل إاشصراك ا÷ميع
‘ معركة اÙافظة على التاريخ وعلى مآاثر
وب - -ط- -ولت الشص- -عب ا÷زائ- -ري وه- -ن- -ا Œدر
اإلشص - -ارة ا ¤ت - -ق- -ل- -ي- -د تسص- -ي Òع- -ل- -ي- -ه وزارة
اÛاه -دي -ن ب -ت -وج -ي -ه -ه -ا دع -وة ا ¤وسص-ائ-ل
اإلع Ó-م ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ الج-ت-م-اع
التحضصÒي السصابق للتئام ÷نة احياء األيام
والع -ي -اد ال-وط-ن-ي-ة وضص-ب-ط ﬂت-ل-ف الÈام-ج
والÎتيبات ذات الصصلة والذي عقد صصبيحة
أامسس Ãقرها الكائن بالبيار برئاسصة السصيد
األم Úالعام لوزارة اÛاهدين ،الذي تطرق
خÓل كلمة القاها ‘ افتتاح اللقاء ا ¤مغزى
ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه الح-ت-ف-الت وال-ت-ظ-اهرات
حيث أاكد أانه  -أاي اŸغزى -ل يختصصر ‘
البهرجة ولكن يجب أان بعد العÈة والتذكÒ
وترسصيخ الذاكرة الوطنية ‘ العقول واألذهان

وأاضصاف أان احياء الحتفالت واألعياد يأاتي
ك -ذلك ل -ق -ط -ع ال -ط -ري -ق أام -ام اول -ئك ال -ذي -ن
ي-ح-اول-ون اسص-ت-ع-م-ال ذاك-رة الشص-عب ا÷زائري
وتاريخه كسصجل Œاري أاو ﬁطة لÓسصتغÓل
وال- -ت- -وظ- -ي- -ف السص- -ي- -اسص- -ي وبث اŸع -ل -وم -ات
اŸغلوطة.
األم Úالعام لوزارة اÛاهدين و‘ رده
على سصؤوال جريدة الشصعب حول إاعداد بطاقية
وطنية للمتدخل ‘ Úوسصائل اإلعÓم سصواء من
اıتصص ‘ Úال- -ت- -اري- -خ أاو م -ن اÛاه -دي -ن
الذين عايشصوا األحداث أاو صصنعوها من أاجل
تسص -ه -ي -ل م -ه -م-ة اإلعÓ-م-ي Úوالصص-ح-ف-ي‘ Ú
متابعة األحداث التاريخية وتوثيقها أاو إاحياء
الندوات واللقاءات الإعÓمية أاكد أان الوزارة
سصتعد قائمة تضصم أاسصماء اŸؤوهل Úللتدخل ‘
اŸن -اسص -ب -ات واألع -ي -اد ال -وط -ن -ي -ة ‘ وسص-ائ-ل
اإلعÓم وأاضصاف أان هناك تعليمة وجهت اإ¤
ك - -ل م - -دي- -ري وإاط- -ارات وزارة اÛاه- -دي- -ن
تلزمهم بفتح حسصابات على مواقع التواصصل
الج -ت -م -اع -ي إلب -راز م -آاث -ر ال -ث -ورة اÛي -دة
وبطولت اÛاهدين والشصهداء.
أاما عن اŸتاحف التابعة للوزارة واŸنتشصرة
ع Èأارجاء الوطن أاكد األم Úالعام أان هناك
توجه لسصتثمار هذه الهياكل ‘ تلق Úالتاريخ
للتÓميذ واألطفال ولكل الراغب ‘ Úمتابعة
دروسس ‘ تاريخ ا◊ركة الوطنية وثورة اول
ن- -وف- -م Èوأاضص- -اف أاه ت- -لك ال- -دروسس سص- -ت- -ت -م
ب- -ر›ت -ه -ا ب -ع -د سص -اع -ات ال -ع -م -ل ال -ي -وم -ي -ة
للمتاحف ،أاما عن تخليد شصهداء ثورة التحرير
اÛيدة ع Èنصصب و“اثيل تليق Ãقامهم
وتضصحياتهم ،قال أام Úعام وزارة اÛاهدين
أان الوزارة بصصدد وضصع دليل موحد يشصارك ‘
ا‚ازه ف -ن -ان Úوﬂتصص Úسص -ي -ك-ون م-رج-ع-ي-ة
ت- -ع- -ت -م -د ‘ ا‚از ه -ذه ال -نصصب ال -ت -ذك -اري -ة
والتماثيل اıلدة من حيث الشصكل وا◊جم
واŸواد اŸسصتخدمة.

تطورات السسوق النفطية ﬁور ﬁادثات قيطو Êوالأم Úالعام ألوبك

–ادث وزي-ر ال-ط-اق-ة مصص-ط-ف-ى ق-ي-ط-و،Ê
أامسس ،ب -اسص -ط-ن-ب-ول (ت-رك-ي-ا) م-ع األم Úال-ع-ام
Ÿن -ظ -م -ة ال -ب-ل-دان اŸصص-درة ل-ل-ن-ف-ط (أاوبك)
ﬁمد باركيندو وذلك على هامشس الطبعة 22
للمؤو“ر العاŸي للنفط حسصبما أافاد به بيان
للوزارة.
وت -ط -رق ال -ط -رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء إا¤
ت -ط -ورات السص -وق ال -ن -ف-ط-ي-ة ومسص-ت-وى ال-ت-زام
ال -دول اŸن -ت-ج-ة م-ن داخ-ل وخ-ارج اŸن-ظ-م-ة
باتفاق خفضس اإلنتاج حسصب نفسس اŸصصدر.
‘ هذا اإلطار ،أابدى الطرفان «رضصاهما
بخصصوصس اللتزام الكلي لدول منظمة اوبيك
وشص-رك-ائ-ه-ا Ãسص-ت-وي-ات الإن-ت-اج اŸت-فق عليها
قصص- -د تسص- -ري- -ع ال- -وصص- -ول إا ¤ت- -وازن السص -وق
النفطي».
ك -م -ا ت -ط-رق ال-وزي-ر م-ع ب-ارك-ي-ن-دو ÷دول
أاعمال الجتماع القادم للجنة الوزارية Ÿتابعة

ات-ف-اق ف-ي-ي-ن-ا واŸن-ت-ظ-ر ان-ع-ق-اده ن-ه-اية يوليو
بسص -ان ب -ط -رسس ب -ورغ (روسص -ي -ا) وك -ذا ظ-روف
اإلنتاج ا◊الية.

»·Ó
لسصري“ ،ك Úوتطوير ل أ
–ت شصعار «التنظيم ا أ

الفراغ القانو Êيجعل شسهادة ما قبل الزواج إادارية ل طبية
لط- - -ب- - -اء اıتصص- - -ون ‘ ال- - -ي - -وم
راف- - -ع ا أ
ال-ت-حسص-يسص-ي وال-ع-ل-م-ي ال-ذي ج-م-ع-هم أامسس
ب- -ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ت -ط -وي -ر ال -ت -ك -وي -ن
اŸتواصصل وترقيته بـ»الروبية» لسصد الفراغ
القانو Êليتمكنوا من رفضس إاعطاء اŸقبل
ع -ل -ى ال -زواج شص -ه -ادة ط -ب-ي-ة أان ك-ان ي-ع-اÊ
م -رضص -ا م -ع -دي -ا ك -الي -دز او ال-ت-ه-اب ال-ك-ب-د
ال -فÒوسص-ي ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى صص-ح-ة الشص-ريك و
ك- -ذا ا÷ن ‘ ،Úإاط- -ار الح- -ت- -ف- -ال ب -ال -ي -وم
ال- -ع- -اŸي ل -لسص -ك -ان –ت شص -ع -ار» ال -ت -ن -ظ -ي -م
ل·».
العائلي“ ،ك Úو تطوير ا أ

فتيحة/ك
صص-رحت الÈوفسص-ور صص-ب-اي-ح-ي ع-ت-ي-ق-ة رئيسصة
مصص -ل -ح -ة ال -طب الشص -رع -ي Ãسص -تشص -ف -ى ال-روي-ب-ة
ومنظمة اليوم التحسصيسصي لـ»الشصعب» ان القانون
Áنع الطبيب من الفصصاح عن ﬂاوفه الصصحية
Œاه اŸقبل على الزواج الذي اثبتت التحاليل
اصص -اب -ت -ه ب -اح -د الم -راضس اŸع -دي-ة او اŸسص-ب-ب-ة
Ÿشصاكل صصحية للزوجة او ا÷ن ، Úلذلك اتخذت
ال· اŸت- -ح- -دة م- -ن اŸرأاة ع- -نصص -را حسص -اسص -ا و
وأاسصاسصيا ‘ التنظيم السصري لتمكينها ‘ جعلها
صص- -اح- -ب- -ة ق- -رار لصص- -ح- -ت- -ه -ا و صص -ح -ة الج -ي -ال

ما يسصاهم من جهة اخرى من “ك Úالسصكان.
و أاكدت عتيقة صصبايحي أان اك Èما يواجهه
األطباء هو الفحصس الطبي قبل الزواج فاŸادة 7
مكرر من قانون السصرة  ÈŒالزواج على اجراء
فحصس طبي قبل الزواج يتحصصÓن على اثره على
شصهادة طبية تضصاف ا ¤اŸلف
الداري ل -ع -ق -د ال-ق-ران ،ول-ك-ن
ال -ق -ان -ون  ⁄ي -ح -دد األم-راضس
ال-ت-ي ي-جب اÿضص-وع ل-ل-ت-حاليل
اÿاصص -ة ب -ه -ا ل -ذلك غ-ال-ب-ا م-ا
ي - -قÎح األط- -ب- -اء إاج- -راء ت- -لك
اÿاصص- -ة ب- -الي- -دز و ال- -ت -ه -اب
الكبد الفÒوسصي  ،هذا الشصرط
القانو ÊاŸذكور يوجهنا نحو
التحاليل البيولوجية  ،منها زمرة الدم فبإامكانه
خ- -ل- -ق مشص- -اك- -ل صص- -ح- -ي -ة ل -ل -م -رأاة وا÷ن Úب -ع -د
زواجها بأان تنجب اطفال معاق Úان كانت زمرة
الزوجة ل تتوافق مع زمرة دم الزوج.
ث- -ان- -ي- -ا Áك- -ن ان ت- -ن- -ت- -ق- -ل ام -راضس م -ع -دي -ة
ا ¤الزوجة او الطفال و لكن اŸشصرع هنا ل
يسصمح للطبيب باخبار الطرف الثا ‘ Êالزواج
حتى وان كان مصصابا باليدز فاŸطلوب منه هو
اعطاءه شصهادة طبية تثبت خضصوعه للفحصس و
التحاليل ،لن قانون اللتزام بالسصر اŸهني Áنعه

من فعل ذلك كما ان الفراغ القانو ÊاŸوجود ل
يعطي الطبيب حق اإلفصصاح عن نتائج التحاليل.
و كشص -فت ع -ت -ي -ق -ة صص-ب-اي-ح-ي ‘ ح-دي-ث-ه-ا ا¤
«الشص -عب» ان -ه -ا م -ا ت -زال ت -ت -ذك -ر اŸوق -ف ال-ذي
تعرضصت له بعد ان اثبتت التحاليل اصصابة احد
اŸق -ب-ل Úع-ل-ى ال-زواج ب-الي-دز
ب-ع-د خضص-وع-ه ل-ل-ف-حصس الطبي
قبل الزواج  ،وعندما اخÈته
بذلك و نصصحته بعدم ا“ام
مراسصم الزواج خوفا من نقل
ال -ع-دوى ل-زوج-ت-ه  ،ط-لب م-ن-ه-ا
ع- -دم ال- -ت- -دخ -ل وان ت -ق -دم ل -ه
الشصهادة الطبية التي ل يكتب
عليها نتائج الفحصس  ،واخÈها
ان زوجته ابنة عمه و لن يتخلى عن الرتباط
منها.
هذا اŸوقف هو بالضصبط ما يجعل الطبيب ‘
حÒة من امره ،لن الغرضس من إاخضصاع اŸقبلÚ
ع-ل-ى ال-زواج ل-ل-ف-حصس ه-و أاسص-اسص-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى
صص -ح -ة األسص -رة و األط -ف -ال مسص-ت-ق-ب Ó-واÛت-م-ع
بصصفة عامة.
و‘ ن-فسس السص-ي-اق ق-الت ال-ط-ب-ي-ب-ة ب-وخ-ن-ف-وف
ﬂتصصة ‘ طب األطفال أان الطبيب ملتزم بقانون
سصر اŸهنة الذي Áنعه من كشصف نتائج التحاليل

 120مليون امراة
تخضسعن للفحصص
الطوعي آافاق 2020

الطبية وان كان احد الزوج Úمصصابا Ãرضس معد
او خ -ط ،Òك -م -ا ان ال -ق -ان -ون اÿاصس ب -ال -ف -حصس
الطبي يجÈه على إاعطاء الشصهادة الطبية وان
كانت نتائج التحاليل ايجابية فيما يخصس بعضس
األم -راضس اŸع -دي -ة و ل يسص -م -ح ل -ه ح-ت-ى ب-إابÓ-غ
الشص -ريك ال -ث -ا Êب -ه -ا ،و ه -ذا أام -ر ي -ه -دد األسص-رة
واÛتمع بصصفة عامة و يخلق مشصاكل صصحية كان
Áكن Œاوزها.
اما الÈوفيسصور فتيحة مّراح ﬂتصصة ‘ الطب
الشصرعي فقالت أان األطباء غالبا ما يصصطدمون
بكلمة «حرام» فيما يخصس تنظيم األسصرة لذلك ل
بد من تنوير السصكان فيما يخصس هذه اŸسصالة ،
ففي بعضس ا◊الت يقبل األزواج موت زوجاتهم
عند الولدة عوضس اإلجهاضس ‘ الشصهور األو¤
من ا◊مل ،ما يسصتدعي ان يكون المام ‘ خط
واحد مع الطبيب لدرأا اŸفسصدة او اÿطر  ،حتى
يكون اŸواطن على يق Úان الطب ل يتعارضس مع
ال -دي -ن أاو ت -ع -ال -ي -م اإلسص Ó-م  ،لن م -ن م -ق -اصص-ده
اÿمسس ا◊فاظ على النفسس و النسصل.
اما الÈوفيسصور مشصاط سصعيد مدير مسصتشصفى
روي- -ب- -ة ف- -ق- -ال ان ال- -ه -دف الول لÈن -ام -ج ال·
اŸتحدة و Ÿثل هذه اليام التحسصيسصية و التوعوية
ه -و ال -وصص -ول ا ¤ت -ن -ظ -ي-م السص-رة ط-وع-ي و آام-ن
يكرسصه اÛتمع اŸد Êو الدين السصÓمي ودون

مشصاكل لنه السصبب ‘ رفاهية اŸراة وكذا –قيق
اŸسصاواة ب Úا÷نسص Úو كذا ا◊د من الفقر  ،ما
يحقق مكاسصب اقتصصادية تدفع بعجلة التنمية ا¤
المام.
و اضص -اف الÈوف -يسص -ور مشص -اط سص -ع -ي -د ا ¤ان
ت -اري -خ ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لسص-ك-ان يصص-ادف ك-ل سص-ن-ة
م -ؤو“را ع -اŸي -ا ‘ ل -ن -دن ل-ت-ن-ظ-ي-م السص-رة –ت
رعاية ال· اŸتحدة التي تهدف ا ¤توسصيع نطاق
ال -ف -حصس ال-ط-وع-ي بـ  120م-ل-ي-ون ام-راة اضصافية
بحلول2020.
يذكر ان اليوم التحسصيسصي جاء ‘ اطار برنامج
ال· اŸتحدة لتنظيم السصرة من اجل “كÚ
اŸراة من اخذ القرارات اÿاصصة بصصحتها لتكون
ب -ذلك مسص -ئ -ول-ة ع-ن صص-ح-ة اÛت-م-ع ،وك-ان ه-ذا
اللقاء العلمي الذي جمع ﬂتصص ‘ Úالطب و كذا
‡ثل Úعن ﬂتلف الوزارات اŸعنية من تنظيم
مصص-ل-ح-ة ال-طب الشص-رع-ي ل-ل-روي-ب-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع
اŸؤوسصسصة العمومية السصتشصفائية لرويبة.
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«سشيال» تطلق حملة تضشامن للحفاظ على اŸاء
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عاين وتفقد مششاريع قطاع ألتجارة بقسشنطينة

أاحمد سشاسشي يدعو إا ¤تأاط Òاألسشعار وﬁاربة الغشس

نظام إانذار باأللوان لتحسشيسس اŸواطن Ãحاربة التبذير
ﬁ ٤٠ققا ع ٥٧ Èبلدية لششراك الزبون ‘ اقتصشاد اŸاء

أط- -ل- -قت شش- -رك- -ة أŸي -اه و ألصش -رف
ألصش - -ح - -ي””سش- -ي- -ال””  ،أمسس  ،ح- -م- -ل- -ة
أل -تضش -ام -ن –ت شش-ع-ار ””ي-دأ ب-ي-د ...
للحفاظ على مصشدر أ◊ياة لدينا ””،
إأ ¤جانب خارطة ””نششرية أŸاء ””،
ب -ه -دف –سش -يسس و ت -وع-ي-ة أŸوأط-ن
باعتباره ألفاعل ألرئيسشي ‘ ترششيد
أسشتخدأم أŸاء ما سشيمكن من معرفة
كمية أسشتهÓك أ÷زأئري للماء من
خÓل عدة عناصشر تعتمد عليها ،و
ه -و م -ا سش -ي -ع -ط-ي ألصش-ورة أ◊ق-ي-ق-ة
لÓ- -سش -ت -ه Ó-ك أل -ي -وم -ي ل -ه -ذأ أŸورد
ألثم. Ú

سسعاد بوعبوشش
‘ هذأ أإلطار ذكر أألم Úألعام لوزأرة
أŸوأرد أŸائ -ي -ة أ◊اج ب -ال -ك-اتب ب-ال‚ازأت
أل -ت -ي ” أل -ق-ي-ام ب-ه-ا ‘ سش-ب-ي-ل Œن-ي-د أŸي-اه
ألسشطحية ع Èمششاريع هيكلية ،و ألÎكيز على
أ÷انب ألتحسشيسشي و ألتوعوي للحفاظ على
أألمن أŸائي ألذي تتمتع به أ÷زأئر  ،من
خلل أندماج أŸوأطن و إأششرأكه ‘ إأ‚اح
أÿدمة ألعمومية للماء ألششروب من خلل
عدم ألتبذير .
حول أ÷فاف ألذي تعرفه بعضش وليات
أل -وط -ن  ،ق -ال أن أألم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ان-خ-ف-اضش
منسشوب ثلثة سشدود و هي سشد ع Úدألية
بسشوق أهرأسش ألذي Áول أم ألبوأقي تبسشة
وسشوق أهرأسش  ،سشد ألششافية بالطارفو سشد
حمام دباغ قاŸة  ،هذه أألخÒة أŸششكل ل
ي-ت-ع-لق ف -ي -ه -ا ب -اŸاء ألشش -روب ب-ل ب-ت-وف Òم-ي-اه
ألسشقي .
بدوره ششدد أŸدير ألعام لششركة أŸياه و
ألصش -رف ألصش -ح -ي““سش-ي-ال““ ج-ون م-ارك ،ع-ل-ى
أهمية هذه أ◊ملة ألتي تعزز ألوعي و أ◊سش
أŸد Êل -دى أŸوأط -ن أ÷زأئ -ري ب -اع -ت -م-اده
لسش -ل -وك -ات بسش -ي -ط-ة ق-د تسش-اه-م ‘ ت-خ-ف-ي-ف
أسش -ت-ه-لك أŸاء ألشش-روب و ضش-م-ان أل-ت-ق-اسش-م
ألعادل لهذأ أŸورد ب Úكل أŸناطق ،خاصشة
‘ م -وسش -م ألصش -ط -ي -اف لسش -ي -م-ا أب-ت-دأء م-ن
م -ن-تصش-ف شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أ ¤غ-اي-ة شش-ه-ر أوت
حيث تعرف درجات أ◊رأرة أرتفاعا يزيد من

أورأق““  ،وقوة ألتفاعل على ششبكة أإلنÎنت، ،و
كل هذأ من خلل ألÎكيز على حالة أŸنزل،
وسشائل ألتخزين وألرأحة وألسشلوكات أليومية
‘ أسش -ت -خ-دأم أŸاء ،حسش-اسش-ي-ة ألسش-ع-ر ،أألث-ر
ألقتصشادي ...،و غÒها ،حيث سشيتم Œنيد
ﬁ 40ققا يتوزعون جغرأفيا على  57بلدية
بالعاصشمة ‘ آأن وأحد و يجمعون كل هذه
أŸعلومات.
و سشيتم ألÎكيز على أسشتعمال تكنولوجيات
ألتصشال أ◊ديثة و ما –مله من أيجابيات ل
سشيما ما تعلق بنششر و وصشول أŸعلومة ‘
ألوقت أŸناسشب و أ◊قيقي ،وقاية أÙيط و
–كم أك Ìو ناجع ‘ ألسشتخدأم  ،حيث أن
أÙق- -ق Úيسش- -ت -خ -دم -ون ل -وح -ة إأل -كÎون -ي -ة
م-رق-م-ن-ة ل-ل-ق-ي-ام و أسش-ت-خ-دأم-ه-ا ل-دى ألقيام
باŸقابلت ألششخصشية.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ع -ت-زم ““سش-ي-ال““ إأط-لق
خارطة ““نششرية أŸاء للعاصشمة““ ‘  23جويلية
أ÷اري ،و سشيتم أإلعلن عن أليوم أك Ìحرأرة
ألذي يجب رفع أليقظة فيه إأ ¤أقصشى حد من
خلل ألتوقف عن رشش ألسشاحات و أألرصشفة
Ãاء ألششروب ،تقليصش غسشل و رمي أŸياه
على ألسشيارأت...و غÒها من ألسشلوكات.
و تهدف هذه ألنششرية إأ ¤تقد Ëخدمة
ذأت نوعية و تفادي ألضشطرأبات،ع ÈتقدË
للسشكان أ÷زأئر ألعاصشمة ،كل أŸعلومات ذأت
ألصش -ل -ة ب -اسش -ت -ه -لك أŸاء لسش -ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
ب -ت -وزي -ع-ه أل-نشش-اط حسشب ك-ل م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث
–صشي أŸؤوسشسشة  6مناطق ،إأ ¤جانب ألتوزيع
أل -ب -ل -دي أŸسش -م -وح ب -ه ل -ل -م -وأط-ن و أÙدد
بسشهولة ،درجة أ◊رأرة أليومية و ألتي تعطي
أŸؤوشش -رأت أÙف -زة ل -لسش -ت-ه-لك أŸن-ت-ظ-ر
لسش-ي-م-ا خ-لل م-وسش-م ألصش-ط-ي-اف و أل-زي-ادة
أÙت-م-ل-ة ن-اه-يك ع-ن ألسش-ت-ه-لك أ◊ق-يقي
أليومي للموأطن و ألعتبة أ◊رجة ‘ م 3ألتي
ل يجب Œاوزها ،و كذأ ألسشتششارة و ألتوجيه.
وأوضش -حت ع -ب -ي -د أن ع -م-ل ه-ذه أل-نشش-ري-ة
يرتكز على نظام إأنذأر بأالوأن ،كاألحمر ألذي
يعني Œاوز ألعتبة أ◊رجة للسشتهلك ألذي
يتزأمن مع أرتفاع ‘ درجة أ◊رأرة  ،أللون
ألÈت- -ق- -ا‹ أل- -ت -ي ي -ع -ن -ي أن ه -ن -اك خ -ط -ورة
تسش-ت-دع-ي أل-ي-ق-ظ-ة وأن ألسش-ت-ه-لك ي-جب أن
يكون حسشب أ◊اجة  ،أللون أألصشفر ألذي
يؤوكد أن ألسشتهلك متوسشط لكن يسشتدعي
ألتضشامن مع أŸناطق أ◊مرأء و ألÈتقالية  ،و
أخÒأ أإلن- - -ذأر أألخضش- - -ر أل- - -ذي ي- - -ع Èع- - -ن
ألسش- -ت- -ه- -لك أŸت- -ح- -ك -م ف -ي -ه و
ألعقل. Ê

أسشتهلك و أسشتخدأم أŸاء أŸوجه للششرب .
و فيما يخصش أ◊ملة أوضشحت ششافية عبيد
م-دي-رة ألتصش-ال و أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة ع-لى
مسشتوى ““سشيال““ ،أنها سشتنطلق حملة ألتضشامن
لـ ““سشيال““ميدأنيا ‘  17جويلية أ÷اري من
خ- -لل م- -وأط- -ن- -ي أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصش -م -ة عÈ
–سشسشيهم بالدور ألكب Òألذي Áكن أن يلعبوه
‘ ترششيد أسشتخدأم أŸاء ،ع Èأعتماد بعضش
ألسشلوكات ألبسشيطة أليومية و ألتحلي با◊سش
ألسشليم ‘ أسشتخدأمهم لهذأ أŸورد ألثم،Ú
دون أŸسشاسش برأحته،و هذأ من أجل ضشمان
موسشم أصشطياف مريح للجميع خاصشة و أن
أرت -ف -اع ألسش -ت -ه -لك ي -ع -رف أوج-ه ‘ فصش-ل
ألصشيف تزأمنا مع أرتفاع درجات أ◊رأرة ،
خاصشة و أنه ” إأعطاء بعضش أألرقام لعمل
م- -ي -دأ Êق -امت ب -ه““ سش -ي -ال““ م -ع  1500أسشرة
تسش- -ت- -ه- -لك أŸاء Ãسش- -ت- -وي -ات ع -ل -ي -ا  ،ح -يث
أوضش- -حت أل- -درأسش- -ة أن م -ع -دل ألسش -ت -ه -لك
أليومي لديها يصشل أ 54 ¤م.3
و ت -ع -ت -م -د ه -ذه أ◊م-ل-ة بشش-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى
أŸف - -ه - -وم أ÷وأري ،أ◊وأر و أل - -ت- -ب- -ادل م- -ع
أŸوأط -ن  ،و ع -ل -ى أسش -ت -ع-م-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ألتصش- -ال أ◊دي -ث -ة ‘ ط -ري -ق ““صش -ف -ر

لرقام
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@ Œنيد أŸياه Ãنطقة أ÷زأئر ألكÈى أرتفعت من  238إأ 398 ¤مليون م ،3أي
بارتفاع ٪69
@ معدل ألتوزيع  24 / 24سشا وصشل أ٪100 ¤
@  270.500تسشرب ” تصشليحه
@ Œديد  575كلم من ألقنوأت مل يعادل  ٪10من ألششبكة
@ Œديد 128.400ربط أي ما يعادل  ٪18ربط موجود
@ تعويضش  7990صشمام ألششبكة
@ تركيب وتعويضش  655.000عدأد أي ما يعادل  ٪80من أ◊ظÒة
@ Œسشيد أŸرأقبة أŸركزية ألبعدية على مسشتوى  594موقع ،و 185عمل فني
@ Œزئة  5950كلم من ششبكة مياه ألششروب بالعاصشمة إأ 125 ¤مرحلة ضشغط
ﬂتلفة
@  165.000يوم تكويني
@ 100.000تدخل تقني كل سشنة ما عزز ألتجديد ألطوعي للششبكة لدى تسشجيل
ألتسشربات ،أألعطاب ،ألسشرقة.

سسعاد.ب

أششرف على تنصشيب عمدأء جدد

رئيسس جامعة البشش Òاإلبراهيمي بالÈج يفند خ Èإاقالته
أششرف ألÈوفيسشور عبد ألكر Ëبن يعيشش
رئيسش جامعة ﬁمد ألبشش Òأإلبرأهيمي بÈج
بوعريريج ،على تنصشيب ألÈوفيسشور أحمد
مسش-ع-ودأن ع-م-ي-دأ ل-ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم ألجتماعية
وأإلنسشانية خلفا للÈوفيسشور رششيد زروأتي ،و
ألÈوف -يسش -ور زن-ك-ري م-ي-ل-ود ع-ل-ى رأسش ك-ل-ي-ة
ألعلوم ألقتصشادية و ألتجارية وعلوم ألتسشيÒ
خلفا للÈوفيسشور بركان يوسشف ألذي أحيل
على ألتقاعد ،كما ” باŸناسشبة كذلك تعيÚ
جودي سشاطوري ألقادم من جامعة تبسشة نائبا

ل -رئ -يسش أ÷ام -ع -ة م -ك -ل-ف-ا ب-ال-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وألدرأسشات فيما بعد ألتدرج.
وت- -ن- -درج ه -ذه أإلج -رأءأت ‘ إأط -ار م -ن -ح
لط -ارأت ألشش -اب -ة ذأت أل -ك -ف -اءة
أل -ف -رصش -ة ل  -إ
ألعلمية و ألعمل أŸيدأ Êإلبرأز قدرأتها ‘
أل- -تسش -ي Òب -ع -دم -ا ك -ان ل -ه -ا ذلك ‘ أŸي -دأن
ألبيدأغوجي .صشرح بن يعيشش خلل كلمته
ب -اŸن-اسش-ب-ة أن-ه مسش-ت-ع-د ل-ت-ح-م-ل أي-ة أخ-ط-اء
تصشدر عن هؤولء ألعمدأء ألششباب ومرأفقتهم
و أألخذ بأايديهم للتمرسش وتقد Ëأألفضشل

كونه متأاكدأ من قدرأتهم وكفاءتهم ألعالية.
وعرج ذأت أŸتحدث على ما تدأولته
بعضش ألصشحف حول مغادرته جامعة ألبششÒ
أإلبرأهيمي حيث فند جملة وتفصشيل خÈ
إأقالته و أعتÈه ›رد كلم للسشتهلك ل
غ ،Òموضشحا ‘ ذأت ألسشياق أن أ◊ركة ‘
سشلك رؤوسشاء أ÷امعات من صشلحيات وزأرة
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي.

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار

أكد وزير ألتجارة أحمد سشاسشي على
لمثل ‘ توزيع ألسشلع
ضشرورة ألتحكم أ أ
لسش- - -ع- - -ار وﬁارب- - -ة أل- - -غشس
وت - - -اط Òأ أ
وأل -تصش -دي ل-ل-ت-ع-امÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة غÒ
ألقانونية.

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

قال ألوزير ،أمسش ،على هامشش زيارة عمل
أ ¤قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ع -اي -ن ف -ي -ه -ا أل -ع -دي -د م -ن
م -ؤوسشسش -ات ق -ط -اع -ه ،أن م -ث -ل ه-ذه أل-ت-دأبÒ
تدخل ‘ إأطار برنامج أ◊كومة وتهدف ‘
أألسشاسش أ ¤حماية أŸوأطن وتأاط Òألعمل
أل -ت -ج -اري ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-وأن Úسش-اري-ة أŸف-ع-ول،
مششÒأ أ ¤أن أسشوأقا للجملة ‘ أÿضشر
وأل-ف-وأك-ه سش-ت-ع-رف أل-ن-ور ق-ري-ب-ا ل-ت-ف-عيل هذه
ألسشياسشة من خلل تقييم أŸنتوج ألفلحي
وأŸت -اب -ع -ة أŸي -دأن -ي -ة أ÷ي -دة ل -ل -ت -ع -ام-لت
ألتجارية .
خ -لل م-ع-اي-ن-ت-ه وت-ف-ق-ده Ÿصش-ن-ع ““ ويسش-و““
إلنتاج أŸناديل أŸعطرة بع Úسشمارة ،أكد
ألوزير على صشفة ألنوعية وأ÷ودة للمنتوج
أ÷زأئري باعتبارها ألضشمان ألوحيد ـ كما

قال ـ للولوج أ ¤أألسشوأق أإلفريقية وألعربية،
مبديا ‘ ذأت ألسشياق دعم ألدولة Ÿثل هذه
أŸششاريع وتذليل ألعقبات أمامها باعتبارها
مششاريع منتجة للÌوة وكافلة لليد ألعاملة .
كما ثمن ألوزير وهو يضشع حجر أألسشاسش
ل‚از مششروع مركز Œاري ألحد أÿوأصش
باŸدينة أ÷ديدة ““علي منجلي““ ،مثل هذه
أŸشش -اري -ع أل -ت-ج-اري-ة وأل-ت-ي دع-ا أ ¤ضش-رورة
تعميمها على مسشتوى كل وليات ألقطر بعدما
أث -ب -تت ‚اع -ت -ه -ا ‘ أل -ع -دي -د م -ن أل -ولي -ات
أألخرى.
ألوزير ثمن أيضشا ،و‘ أخر ﬁطة لزيارته
ل-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،أل-دور أل-ري-ادي ل-لمخ Èأ÷هوي
Ÿرأقبة أ÷ودة بحي أŸنصشورة وألذي أعتÈه
أŸؤوسشسشة ألوحيدة ألتي تتحرى مدى مطابقة
ألج-ه-زة أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة للموأصشفات ألدولية
من حيث أ÷ودة وصشفة أألمان ،مؤوكدأ أن
ألدولة تعمل ‘ كل مرة على سشحب مثل هذه
أŸوأد من ألسشوق لعدم أŸطابقة ،كما حث
أŸسشتهلك Úعلى ألتحلي باليقظة ،وذكرهم
بدورهم ‘ ﬁاربة هذه ألسشلع ألتي يجب أن
تتضشافر كل أ÷هود للتصشدي لها حفاظا على
صشحة وأمن أŸوأطن .

أŸكلف بالتصشال Ãنظمة أŸرق Úألعقاري Úلـ””ألششعب””:

تسشوية كل مسشتحقات اŸقاولت العالقة منذ سشنوات
أك- -د زأي- -د ب- -رأح أŸك- -ل -ف ب -التصش -ال
لع Ó- -م ع - -ل - -ى مسش - -ت - -وى أŸن - -ظ- -م- -ة
وأ إ
ألوطنية للمرق Úألعقاري ،Úأنه “ت
تسش - -وي - -ة ك - -ل أل- -ف- -ات- -ورأت أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب -اŸق -اول Úو م -ؤوسشسش -ات أشش -غ -ال أل -ب -ن -اء
أل -ع -ال-ق-ة م-ن-ذ سش-ن-وأت و  ⁄تسش-و بسش-بب
ت- -أاخ- -ر ألع -ت -م -ادأت أŸال -ي -ة ل -دوأوي -ن
ألÎق- -ي- -ة وأل- -تسش- -ي Òأل- -ع- -ق- -اري ع- -ل -ى
أŸسشتوى ألوطني.

نور الدين لعراجي
ثمن برأح قرأرأت ألوزير أألول تبون بششأان
تسشديد أŸسشتحقات أŸالية للمؤوسشسشات ألوطنية
وأŸقاولت أÿاصشة ألتي –ملت أ÷زء أألكÈ

من أألعباء أŸالية خاصشة ما تعلق بوضشعيات
تعود إأ ¤سشنوأت إأل أن هذه أألخÒة ألتزمت
بتسشليم أŸششاريع ألسشكنية ‘ أجالها ألقانونية .
قال برأح أن مؤوسشسشات أألششغال تلقت كل
مسشتحقاتها ألعالقة سشوأء ما تعلق بسشكنات عدل
وألسشكن ألجتماعي أو ألÎقوي وأن آأخر فاتورة
ق- -د سش- -ويت ي- -وم  8ج -وي -ل-ي-ة ،و” ألت-ف-اق م-ع
أŸؤوسشسشات ألبنكية بصشب أألرصشدة مباششرة دون
أي تأاخ Òبعد ألتأاشش Òعليها من طرف أ÷هات
ألوصشية.
وتدخل عملية أللتزأم أŸعنوي من طرف
أ◊كومة بعد ألتقارير ألتي أطلع عليها تبون وهو
وزي -ر ل -لسش -ك -ن  ،م -ا ج-ع-ل-ه أألك Ìدرأي-ة ب-ق-ط-اع
أششرف عليه قبل توليه ألوزأرة أألو.¤

لخطار
رغم أهميته ‘ أ◊فاظ على ألبيئة من أ أ

عدم –ديد اŸصشطلحات وراء تع Ìعمليات
التحسشيسس ‘ اÛال البيئي
«ألتنمية أŸسشتدأمة تبدأ من ألتنمية
لسش-اسشية ألتي
أل-ذأت-ي-ة ”” ،ه-ي أل-ف-ك-رة أ أ
ركز عليها حمزة قرطبي أسشتاذ مكون
ب-اŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن-ات أل-ب-ي-ئية،
مÈزأ أه - -م - -ي - -ة أل- -ت- -حسش- -يسس ‘ إأرسش- -اء
قوأعد ثابتة ‘ ›ال ألÎبية ألبيئية .

تيبازة  :حياة  /ك
 ٪90م- -ن ألÎب- -ي- -ة ع- -ب -ارة ع -ن ت -ع -ام -لت
وسشلوكات يومية ،ويتطلب تغي Òهذه أألخÒة
Œاه أÙيط و ألبيئة  ،ألهتمام بششكل كبÒ
با÷انب ألتحسشيسشي ألتوعوي ،ألذي تعنى به
أ÷معيات و أÛتمع أŸد Êبصشفة أك ، Èكما
لع- -لم أن يسش- -اه- -م ‘ ذلك ،و ه- -و
Áك - -ن ل - -أ
أل- -غ- -رضش م- -ن ه- -ذأ أŸوضش- -وع أل- -ذي ق -دم -ه
أألسش -ت -اذ أŸك -ون ق -رط -ب -ي ،أمسش Ûم-وع-ة
ألصش- -ح- -اف- -ي ‘ Úأل- -ي -وم أل -ث -الث م -ن أل -دورة
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي –تضش-ن-ه-ا دأر أل-ب-ي-ئ-ة لولية
تيبازة .
أه- -ت- -م- -ام ك -ب Òأوله ألصش -ح -اف -ي -ون ل -ه -ذأ
أŸوضش- -وعŒ ،ل- -ى ذلك م- -ن خ- -لل أل -ن -ق -اشش
وتبادل أألفكار حول مسشالة ألتحسشيسش ألتي
ت -ع -د أسش -اسش -ي-ة ،ل-ت-م-ري-ر أل-رسش-ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
با◊فاظ على ألبيئة من أألخطار ألتي –دق
بها يوميا و أŸتأاتية من مصشادر ﬂتلفة لكن
كلها من صشنع أإلنسشان .
وقد أرجع قرطبي سشبب ““فششل““ عمليات

ألتحسشيسش ألتي تقوم بها أألطرأف أŸعنية،
وإأخ -ف -اق -ه -ا ‘ –ق -ي -ق أŸب -ت -غ -ى م-ن-ه-ا ،أإ¤
““إأشش -ك -ال أسش -اسش -ي““ ي -ت -م -ث -ل ‘ ع -دم –دي-د
أŸصشطلحات ،و لغة ألتخاطب مع من نريد
إأيصش -ال م -ث -ل ه -ذه أل-رسش-ائ-ل ،ب-اإلضش-اف-ة أإ¤
أقتصشار أ◊ملت ألتحسشيسشية على أ÷انب
أŸؤوسشسشاتي .
و أكد ‘ هذأ ألإطار على ضشرورة تقدË
إأرشش -ادأت ع-م-ل-ي-ة ح-ول أألخ-ط-ار أل-ت-ي ت-ه-دد
ألبيئة و ألصشحة على حد سشوأء““ ،حتى ل يقع
أل -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ع-م-ل-ي-ة أل-ت-حسش-يسش ،م-ن-ه-م
ألصشحافيون ‘ سشرد للمعلومات فقط““ ،كما ل
ينبغي أن تقتصشر على ›رد إأعطاء تعليمات،
و ي-ت-ط-لب أل-ت-حسش-يسش أل-ب-ي-ئ-ي حسشب ق-رط-بي
““ث -ورة ع -ل -م-ي-ة““  ،و ت-غ-ي Òأل-ط-رق أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
إليصشال ألرسشائل  ،ألنها  ⁄تعد تفي بالغرضش
ول تؤودي إأ ¤ألغاية منها .
وح -دد ق -رط-ب-ي ‘ م-ع-رضش ح-دي-ث-ه ث-لث
مرأحل أسشاسشية للوصشول إأ ¤ألÎبية ألبيئية
و علقتها بالتنمية أŸسشتدأمة ،تأاتي ‘
مقدمتها أŸعرفة ،إأذ ل Áكن بدونها أن تصشل
أألف -ك -ار و أل -رسش -ال -ة إأ ¤أŸت -ل -ق-ي  ،وي-فضش-ل
ق -رط -ب-ي ألسش-ت-ع-ان-ة Ãخ-تصش ‘ أŸوضش-وع ،
تأاتي بعده أŸرحلة ألثانية ،ألتي تسشتوجب أن
تتحول هذه أŸعرفة إأ““ ¤معرفة فعلية ““ ،ثم
أŸرح-ل-ة أل-ث-ال-ث-ة ح-يث ت-ن-ت-ق-ل ت-لك أŸع-رف-ة
و–ول و ت -غ Òأ÷انب ألسش -ل -وك -ي ،و ب -ال -ت-ا‹
ألوصشول إأ““ ¤ألتنمية ألذأتية““ .
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موجة حر  ⁄تأالفها خنشسلة منذ مدة

 300حالة ضضربة شضمسس واÿطر مسضتمر
لية متاعب صسحية
طوارئ باŸسستشسفيات ودعوات للحذر تفاديا أ
لسسبوع ،والتي Œاوزت ،أامسس 40 ،درجة‘ ،
نتج عن موجة ا◊ر التي Œتاح خنشسلة ،منذ بداية ا أ
لعمار ومن ا÷نسس Úبضسربات شسمسس ،تسسببت ‘ متاعب صسحية
لشسخاصس من ﬂتلف ا أ
إاصسابة مئات ا أ
لعشسرات اŸرضسى ،بحسسب ما أافادت به مصسادر طبية لـ «الشسعب».

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
اسص -ت -ق -ب -لت ،مسص -تشص -ف -ي-ات خ-نشص-ل-ة ق-ايسس
وشصشصار وﬂتلف اŸراكز الصصحية وقاعات
ا’سص -ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ،ع-ل-ى مسص-ت-وى دوائ-ر
ال -و’ي -ة وب -ل -دي -ات -ه -ا ،وك-ذا ع-ي-ادات اأ’ط-ب-اء
اÿواصس بحسصب ذات اŸصصدر ،خÓل الـ4٨
سص - -اع - -ة اأ’خÒة أاك Ìم- -ن  300ح-ال-ة إاصصابة
بضص - -رب - -ات شص - -مسس ،ال - -ن- -اŒة ع- -ن ت- -ع- -رضس
أاصص -ح -اب-ه-ا أ’شص-ع-ة الشص-مسس ’سص-ي-م-ا م-ن ف-ئ-ة
اأ’طفال الصصغار وكبار السصن.
ك- -م -ا أاث -رت م -وج -ة ا◊ر ع -ل -ى اŸصص -ابÚ
بأامراضس أاخرى وزادت من متاعبهم خاصصة
م -رضص -ى ضص -غ-ط ال-دم والسص-ك-ري وغÒه-ا م-ن
اأ’مراضس التي تتفاقم مضصاعفاتها مع ارتفاع
درجة ا◊رارة الصصيفية ،وانتقل العديد من
هؤو’ء إا ¤قاعات ا’سصتعجا’ت لتلقي العÓج
والتخفيف من شصدة اŸرضس.

” ‘ هذا اإ’طار ،بحسصب ذات اŸصصدر،
على مسصتوى مرافق اŸؤوسصسصات ا’سصتشصفائية
اŸذكورة ،تقد ËالعÓج لهؤو’ء اŸصصاب ،Úمع
ت-ل-ق-ي-ه-م نصص-ائ-ح م-ن اأ’ط-ب-اء بضص-رورة تفادي
أاشصعة الشصمسس ’سصيما ‘ أاوقات الذروة ،مع

ضص -رورة ارت -داء م -ظ Ó-ت وق -ب -ع -ات ل -ل -ع -م-ال
واŸوظف Úأاثناء العمل وخÓل تنقÓتهم ،هذا
إا ¤ج -انب ضص -رورة شص -رب ك -م -ي-ات ك-بÒة م-ن
اŸياه واإ’كثار من السصوائل لتخفيضس درجة
حرارة ا÷سصم.

دعت ا ¤الوقاية من درجات ا◊رارة اŸرتفعة

ا◊ماية اŸدنية –ذر من ضضربات الشضمسس
دعت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
امسس با÷زائر العاصصمة اŸواطن ÚلÓلتزام
ب -ق -واع -د وق -ائ-ي-ة ل-ت-ف-ادي ضص-رب-ات الشص-مسس
بسصبب ارتفاع درجات ا◊رارة اŸرتقبة خÓل
ا’يام القادمة حسصب ما اورده بيان للمديرية.
واوصصت اŸواط -ن Úب -ع -دم ال -ت -ع-رضس أ’شص-ع-ة
الشصمسس خاصصة ا’شصخاصس اŸسصن Úواصصحاب
ا’مراضس اŸزمنة وا’طفال وŒنب اÿروج
وال - -ت - -ن- -ق- -ل خÓ- -ل ه- -ذه ال- -فÎة ا’ ‘ ح- -ا’ت
الضصرورة كما يجب اÿروج ‘ الصصباح الباكر او
‘ وقت متأاخر من اŸسصاء خاصصة ‘ الو’يات
الداخلية والبقاء –ت الظل قدر اŸسصتطاع.
ودعت ا ¤اغ Ó- -ق ال - -ن - -واف- -ذ والسص- -ت- -ائ- -ر

وواج -ه -ات الشص -رف -ات ال -ت -ي ت-ت-ع-رضس أ’شص-ع-ة
الشصمسس طوال النهار وترك النوافذ مغلقة ما
دامت درج- -ة ا◊رارة اÿارج- -ي- -ة اع- -ل -ى م -ن
درجة ا◊رارة ‘ داخل اŸنزل.
وطلب ‘ البيان من اصصحاب اŸنازل فتح
النوافذ ‘ الصصباح الباكر او ‘ وقت متأاخر
م -ن اŸسص -اء واط -ف -اء ا’ن -وار ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة او
ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا مضص-ي-ف-ا اذا توجب
ع -ل -يك اÿروج ي -جب ارت -داء ق -ب-ع-ة ومÓ-بسس
خ -ف -ي -ف -ة وع Ó-وة ع-ل-ى ذلك ي-فضص-ل ان ت-ك-ون
فا–ة اأ’لون وكذا Œنب ا’عمال التي تتطلب
›ه -ودات ب -دن -ي -ة م -ث -ل (ال -ري-اضص-ة ال-بسص-ت-ن-ة
وا◊رف اليدوية .)...

ك-م-ا ن-ب-هت اŸواط-ن Úب-ع-دم ال-ت-واف-د ع-لى
اÛمعات اŸائية للسصباحة نظرا ÿطورتها
وا’سص- -ت- -ح- -م- -ام ع -دة م -رات ‘ ال -ي -وم ب -دون
Œف -ي -ف ال -ب -دن وا◊رصس ع -ل -ى شص -رب اŸاء
Óط- -ف- -ال واŸرضص- -ى
ب- -ان- -ت- -ظ- -ام خ- -اصص- -ة ل - -أ
وا’شص -خ -اصس اŸسص-ن Úوع-دم ا’ن-ت-ظ-ار ح-ت-ى
يصصابوا بالعطشس.
ام-ا ب-ال-نسص-ب-ة لسص-ائ-ق-ي السص-ي-ارات وال-ت-ي ’
تتوفر سصياراتهم على مكيف هوائي اوصصت
ا◊ماية اŸدنية بتفادي قطع مسصافات طويلة
خÓل اأ’وقات التي تشصتد فيها ا◊رارة ومن
اأ’فضصل بر›تها ‘ وقت متأاخر من اŸسصاء
عند انخفاضس درجات ا◊رارة وبالليل.

ل‚از وتذليل للصسعوبات
تسسريعا ل إ

÷نة Ÿتابعة مشضاريع سضكنات «عدل» باŸسضيلة

أاعطى وا‹ ولية اŸسسيلة حاج مقداد
ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة Ÿت-اب-عة جميع اŸشساريع
ال- -ت- -ي تشس- -ه- -د ح- -رك- -ة ا‚از ب- -ط- -ي -ئ -ة أاو
متوقفة لسسيما اŸشساريع السسكنية التابعة
ل-وك-ال-ة «ع-دل» م-ن خ-لل تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
م-ي-دان-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة اŸشس-اريع والوقوف على
لشسغال بها ‘ ظل النداءات
مدى تقدم ا أ
اŸت-ك-ررة م-ن اŸك-ت-ت-ب Úال-ق-اضسية بتسسريع
وتÒة ال‚از.

اŸسسيلة :عامر ناجح
بحسصب مصصالح و’ية اŸسصيلة ،فإان اللجنة
متكونة من ﬂتلف الفاعل ‘ Úقطاع السصكن

والقطاعات التي لها ارتباط بالقطاع وتتكون من
رئيسس ديوان الو’ية ومدير السصكن ومدير البناء
وال -ت -ع -م Òب -اإ’ضص -اف-ة إا ¤م-دي-ر دي-وان الÎق-ي-ة
والتسصي Òالعقاري ومدير مشصاريع وكالة عدل
ب -ال -و’ي -ة وم -دي -ري -ة اŸراق-ب-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ح-يث
باشصرت اللجنة عملها ،بحسصب ذات اŸصصالح،
صصباح أامسس ‘ ،أاول خرجة ميدانية إا ¤مشصروع
وكالة عدل اŸمثل ‘ ا‚از  1000مسصكن بصصيغة
البيع باإ’يجار واتخذ عدة إاجراءات هامة تصصب
‘ إاطار تسصريع عملية ا’‚از وتذليل الصصعوبات
على رأاسصها موافقة مدير هيئة اŸراقبة التقنية
للبناء على مباشصرة اأ’شصغال من قبل اŸقاولة
اŸكلفة باŸشصروع وا’نطÓق ‘ اأ’شصغال ‘
حينها.

‘ ذات السصياق ،طالب رئيسس جمعية عدل 2
يوسصفي نور الدين من السصلطات الو’ئية ضصرورة
اإ’سصراع ‘ فتح مقر وكالة عدل على مسصتوى
ال -و’ي -ة ل -ل -قضص -اء ع -ل-ى ت-ن-قÓ-ت اŸك-ت-ت-ب Úإا¤
بوسصعادة رغم وجود بعضس اأ’نباء عن فتح اŸقر
خÓل اليوم Úالقادم Úوتخليصس اŸكتتب Úمن
ال- -ت -ن -ق Ó-ت Ÿئ -ات ال -ك -ي -ل -ومÎات إا ¤م -دي -ن -ة
بوسصعادة ،كما طالب ‘ ذات الشصأان سصكان بلدية
برهوم التي اسصتفادت من حصصة سصكنية ‘ إاطار
سصكنات عدل تقدر بـ 100سصكن بضصرورة Œسصيده
على أارضس الواقع إاذ  ⁄تنطلق اأ’شصغال به نهائيا
إا ¤غاية اليوم رغم دفع اŸكتتب Úاأ’قسصاط ‘
وقتها ،ونفسس التأاخر مسصجل بسصكنات عدل على
مسصتوى مدينة مڤرة.

اÈÿة الطبية أاكدت أانه معوق ذهنيا %100

تلميذ يغتصضب طفلة ‘ الثالثة من العمر Ãعسضكر
اه- -ت- -ز ح- -ي سس- -ي- -دي سس- -ع- -ي- -د Ãدي- -ن -ة
لول ،ع -ل -ى وق-ع ح-ادث-ة
م -عسس -ك -ر ،أامسس ا أ
راحت ضسحيتها طفلة ‘ الثالثة من العمر
تعرضست لغتصساب من طرف قاصسر يبلغ
من العمر  12سسنة.
شصكلت هذه القضصية نوعا من ا◊Òة لدى
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى م -رك -ز اأ’ح -داث ب -اŸام -ون-ي-ة
واŸصصالح اأ’منيةﬂ ،افة أان يتكرر اعتداء هذا
ال-ق-اصص-ر ع-ل-ى ب-ق-ي-ة ن-ز’ء اŸرك-ز ،خ-اصص-ة ب-عد
ثبوت إاعاقته الذهنية وفق خÈة طبية طالب بها
وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة م-عسص-ك-ر ،عقب
ا◊ادثة وقراره بإايداع القاصصر مركز اأ’حداث.
أاشصارت مصصادر أامنية لـ «الشصعب» ،أان اأ’مر
يتعلق بالقاصصر «ع.ي « 12 ،سصنة ،يزاول دراسصته
بشصكل طبيعي على مسصتوى اŸدرسصة ا’بتدائية
قراوي بحي سصيدي سصعيد ويحمل بطاقة معاق
ذهنيا بنسصبة  ،%100حيث قام هذا القاصصر قبل
ي-وم Úب-ا’ع-ت-داء ج-نسص-ي-ا ع-ل-ى ط-ف-ل-ة ت-ب-ل-غ من
العمر  3سصنوات متسصببا ‘ ضصرر نفسصي وجسصدي
بالغ لها.

” إاثر ذلك توقيف ا◊دث ا÷انح والتحقيق
‘ القضصية التي رفعت من قلق اŸشصرف Úعلى
م -رك -ز اأ’ح -داث ن -ت -ي -ج -ة ﬂاوف -ه-م م-ن ت-ك-رر
ا◊ادث- -ة م- -ع ب- -اق- -ي ال -قصص -ر م -ن ن -ز’ء م -رك -ز
اأ’ح- -داث ‘ ،وقت رف- -عت ف- -ي -ه إادارة م -درسص -ة
ق- -راوي ت -ق -ري -را Ÿصص -ال -ح الÎب -ي -ة ت -ؤوك -د ف -ي -ه
ا’ضصطرابات الذهنية للتلميذ وسصلوكاته العدائية
داخ -ل اŸدرسص -ة ،اأ’م -ر ال -ذي ي -ط-رح تسص-اؤو’ت
ع-دة ح-ول إاه-م-ال ال-ت-ك-ف-ل ا÷اد ب-اŸضص-ط-ربÚ
عقليا ‘ مراكز متخصصصصة.

تخريب قبور بحثا عن الذهب ‘ الÈج
أالقت عناصصر الدرك الوطني Ãعسصكر ،فجر
اأ’مسس ،القبضس على جماعة أاشصرار ‘ حالة
ت -ل -بسس ب -ن -بشس وت -خ-ريب ع-دد م-ن ال-ق-ب-ور ع-ل-ى
مسص -ت -وى م -قÈة اŸسص -ل -م Úبسص-ي-دي ب-ن ع-وم-ر،
ن -واح -ي ب -ل -دي -ة الÈج ،إاضص-اف-ة إا ¤ال-ع-ث-ور ع-ل-ى
معدات للحفر والتنقيب عن الذهب.
أاكدت مصصادر موثوقة أان العملية جاءت إاثر
دورية أامنية عادية ‘ اŸنطقة ا÷بلية“ ،كن

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

أافراد الدرك الوطني خÓلها من القبضس على 3
أاشصخاصس حاولوا الفرار من قبضصة الدرك بعد
انكشصاف فعلتهم الشصنيعة ‘ ظلمة الليل ،أاحدهم
ينحدر من اŸنطقة وآاخرين من و’ية ›اورة،
وينتظر أان يقدم اŸتورط ‘ Úتخريب العشصرات
من قبور اŸسصلم Úاليوم أامام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة تيغنيف ليفصصل ‘ قضصيتهم التي
اسصتاء لها سصكان اŸنطقة وتعد الثانية من نوعها
‘ الفÎة اأ’خÒة بعد توقيف شصخصص Úقاما
بتخريب قبور بحثا عن الذهب وأاخلت اÙكمة
سصبيلهما ،حيث تعود اÿلفيات الغريبة لقضصايا
تخريب القبور إاﬁ ¤او’ت البحث عن الكنوز
أاو Ãا ي - -ع - -رف ب- -ال- -ذهب وأام- -وال ا÷م- -اع- -ات
اإ’رهابية التي كانت تسصتغل اŸقابر واأ’ماكن
ال- -ت- -ي ’ ت- -ث Òا’شص- -ت- -ب- -اه ‘ ،إاخ- -ف- -اء اأ’م- -وال
اŸسص -ت -و ¤ع -ل -ي -ه -ا م-ن اŸواط-ن Úال-ع-زل أاث-ن-اء
العشصرية السصوداء.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

العدد
1٧3٨5
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 3مراكز إاجراء لسضتقبال  1206مÎشضح بتيبازة
أان - -هت مصس- -ال- -ح الÎب- -ي- -ة ل- -ت- -ي- -ب- -ازة
لج- -رائ- -ي- -ة لسس- -ت -ق -ب -ال
الÎت- -ي- -ب- -ات ا إ
اÎŸشس - - -ح Úب - - -دورة ال - - -ب - - -ك- - -ال- - -وري- - -ا
السس- -ت- -دراك- -ي- -ة وال -ت -ي ت -ع -ن -ى بـ1206
مÎشس - -ح ،م - -ن ب - -ي - -ن - -ه- -م  148مÎشسح
متمدرسس فيما الباقي من الحرار.

تيبازة :عÓء ملزي
ذات اŸصصالح جّهزت  3مراكز بكل من
ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة وال-ق-ل-ي-ع-ة ’حتضصان ا◊دث
“اشص - -ي - -ا وال - -ت - -وزي- -ع ا÷غ- -را‘ ل- -ع- -ن- -اوي- -ن
اÎŸشص - -ح ÚاŸع- -ن- -ي Úإا’ أاّن ه- -ذا اإ’ج- -راء
راف -ق -ت -ه ت -داب Òم -ك -م -ل -ة ت -ع -ن -ى ب -ن -ق-ل جّ-ل
اÎŸشص - -ح Úم - -ن م - -ق- -رات ال- -دوائ- -ر ال- -ت- -ي
ينحدرون منها إا ¤مراكز اإ’جراء اŸعنية مع
إايواء  1٧منهم ينحدرون من الناحية الغربية
بثانوية ﬁمد بلرباي ‘ شصرشصال Œنبا أ’ي
تأاخر أاخر على غرار ما حصصل سصابقا العادية
بسص- -بب ب- -ع -د اŸسص -اف -ة ب Úدائ -رت -ي ق -وراي -ة
وال-دام-وسس Ãرك-ز اإ’ج-راء ال-ك-ائ-ن ب-ع-اصص-مة
الو’ية.
م- -ع اإ’شص- -ارة إا ¤تسص -ج -ي -ل  3٨4مÎشصح
Ãركز ثانوية خالد بوسصماحة بعاصصمة الو’ية

و 529مÎشص -ح ب -ث -ان -وي-ة ﬁم-د الصص-دي-ق ب-ن
يحيى بالقليعة و 293مÎشصحا بثانوية سصيدي
ع-ل-ي أام-ب-ارك ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة أايضص-ا ،وهي اŸراكز
ال -ث Ó-ث -ة ال -ت -ي ي -رت -قب ب -أان –تضص -ن ال -دورة
ا’سصتدراكية ،على مدار أاسصبوع ،بداية من غد
اÿميسس إا ¤غاية الثÓثاء القادم ،بحيث أادرج
ي - -وم السص - -بت ع - -ل - -ى غ Òال - -ع- -ادة ‘ ج- -دول
ا’ختبارات.
أاما فيما يتعلق بالتأاط ،Òأابقت اŸصصالح
اŸع -ن -ي-ة ع-ل-ى ن-فسس الÎك-ي-ب-ة السص-اب-ق-ة ال-ت-ي
أاشصرفت على تأاط ÒاŸراكز الثÓثة ‘ الدورة
العادية ’سصيما وأانّ عدد اÎŸشصح ⁄ ÚيتغÒ
ك- -ثÒا م- -ق -ارن -ة ب -ال -دورة السص -اب -ق -ة ،ك -م -ا أاّن
ا’سص-ت-ع-ج-ال ال-ذي مّ-ي-ز ه-ذه ال-دورة ي-ق-تضص-ي
ع- -دم اÿوضس ‘ مسص- -أال- -ة ت- -غ- -ي ÒالÎك- -ي- -ب -ة
ال-بشص-ري-ة اŸؤوط-رة ،ك-م-ا أاّن م-رك-ز ال-تصص-ح-ي-ح
الكائن بثانوية ﬁمد الركائزي بحجوط ’
ي -زال م-ف-ت-وح-ا ’سص-ت-ق-ب-ال أاوراق اÎŸشص-حÚ
ل -غ -رضس تصص -ح -ي -ح -ه -ا ‘ آاج -ال ق -ري -ب-ة ق-ب-ل
اإ’ع Ó-ن ال -رسص -م -ي ع -ن ال -ن -ت -ائ -ج ال -ن -ه -ائ-ي-ة
لÓمتحان ،نهاية الشصهر ا÷اري ،بحسصب ما
أاعلنت عنه وزيرة القطاع ،نورية بن غÈيت.

Èﬂ 25ا Ÿراقبة ا÷ودة بالوطن

 % 17حالت عدم احÎام شضبكة التÈيد
Ãديريات التجارة
كشصف مدير ﬂابر التجارب
و–اليل ا÷ودة بوزارة التجارة
رمضصان بوصصناجي ،أامسس ،عن
مسصاعي الوزارة لتشصديد الرقابة
على السصلع واŸنتجات الغذائية
الواسصعة اإ’سصتهÓك من خÓل
ت -ف -ع -ي -ل ﬂاب -ر م -راق -ب-ة ج-ودة
اŸواد والسصلع اŸزودة بأاحدث
التجهيزات واإ’مكانيات اŸادية
والبشصرية ،حيث تتوفر ا÷زائر
ع -ل-ى Èﬂ 25ا ع-م-ل-ي-ا ل-ل-قيام
بعمليات مراقبة ا÷ودة حفاظا
ع- - - -ل- - - -ى صص - - -ح - - -ة اŸواط - - -نÚ
واŸسصتهلك Úبصصفة عامة.
أاشص -ار ب -وصص -ن -اج-ي ،خÓ-ل
ال -ل -ق-اء ال-ت-حسص-يسص-ي اأ’ول ح-ول
احÎام سص -لسص -ل -ة ال-تÈي-د وال-ذي
احتضصنته كلية الشصريعة بجامعة
باتنة ( 1ا◊اج ÿضصر) ا ¤أان
دور هذه اıابر يسصمح بالقيام
ب -ال -ت-ج-ارب وال-ت-ح-ال-ي-ل واÈÿة
ال-ع-ل-م-ي-ة ل-لسص-لع وﬂتلف اŸواد
ا’سصتهÓكية خاصصة بعد شصروع
وزارة التجارة ‘ تطبيق ﬂطط
عصصرنة لهاته اıابر من خÓل
تزويدها ببعضس وسصائل وتقنيات
عمل حديثة أ’داء دورها على
أاك -م -ل وج -ه ،يضص -اف ل -ه-ا ال-دور
ال- -ف- -اع -ل ال -ذي ت -ق -وم ب -ه ف -رق
الرقابة اŸوزعة ع Èكل و’يات
ال- -وط- -ن وال- -ت- -ي ت- -ت- -وف- -ر ع -ل -ى
صصÓ- -ح- -ي- -ات واسص- -ع -ة ‘ ›ال
م- -راق- -ب- -ة السص- -ل- -ع واŸن -ت -ج -ات
›هزة بوسصائل إ’جراء التحاليل
و–دي -د م -دى م -ط-اب-ق-ة اŸواد
و السصلع للمعاي ÒاŸعمول بها
خ -اصص -ة م -ا ت-ع-ل-ق Ãدى احÎام
سصلسصلة التÈيد خاصصة ونحن ‘
فصصل الصصيف الذي تك Ìفيها
ال-تسص-م-م-ات بسص-بب ع-دم احÎام

إاجراءات حفظ اŸواد الغذائية
خ -اصص -ة سص -ري -ع -ة ال-ت-ل-ف ،اأ’م-ر
ال- -ذي ي -ح -ت -م ع -ل -ي -ه -ا ‘ وزارة
ال -ت -ج -ارة مضص -اع -ف -ة ع -م -ل -ي-ات
اŸراق- -ب- -ة وال- -ت- -دخ -ل ،يضص -ي -ف
اŸتحدث.
ي -ه -دف ال -ل -ق-اء ال-ت-حسص-يسص-ي
الذي نظمته اŸديرية ا÷هوية
للتجارة لناحية باتنة والتي تضصم
 3م -دي-ري-ات ج-ه-وي-ة ل-ل-ت-ج-ارة
بشصرق البÓد هي باتنة ،عنابة
وسص- - -ط - -ي - -ف ،ب - -حسصب اŸدي - -ر
ا÷ه -وي إاب-راه-ي-م خ-ي-دري ب-ع-د
تسصجيل ارتفاع كب ‘ Òحا’ت
ع- -دم احÎام سص- -لسص -ل -ة ال -تÈي -د
ب -نسص -ب -ة ت-ت-ج-اوز الـ 1٧باŸائة،
خ Ó-ل شص -ه -ر رمضص -ان اŸنصص-رم
على مسصتوى مديريات التجارة
التابعة لناحية باتنة Ãا يعادل
ﬂ 564الفة ،اسصتدعت –رير
ﬁاضصر وقرارات غلق.

جناح جديد ÷راحة األطفال
Ãسضتشضفى األم والطفل
يرتقب أان تتدعم اŸؤوسصسصة
اإ’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
اŸتخصصصصة اأ’م والطفل مرË
بوعتورة بباتنة التي تتسصع لـ240
سص-ري-ر ،ب-ج-ن-اح خ-اصس ب-ج-راح-ة
اأ’ط- -ف- -ال سص- -يشص- -رع ق- -ري -ب -ا ‘
ا‚ازه خصصصس له غÓف ما‹
ه- -ام ي -ف -وق الـ 110م-ل-ي-ون دج،
بهدف تخفيف الضصغط والتكفل
اأ’م - -ث - -ل ب - -اŸرضص - -ى خ - -اصص - -ة
اŸواليد ا÷دد وترقية مصصلحة
طب اأ’ط- -ف- -ال ال- -ت- -ي ت- -ت- -ك -ف -ل
باŸواليد ا÷دد وإا ¤غاية الـ16
من العمر.

ت - - - - -ت - - - - -وف - - - - -ر اŸؤوسصسص- - - - -ة
اإ’سصتشصفائية مر Ëبوعتورة على
Óطفال و◊ 24ديثي
 26سصريرا ل أ
ال -و’دة ي -ت -م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م –ت
إاشصراف طواقم طبية متخصصصصة
خ-اصص-ة ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-ك-وين أاول
دفعة من اأ’طباء اŸقيم‘ Ú
تخصصصس طب اأ’طفال تضصم 6
أاطباء سصيزاولون تكوينهم Ÿدة 5
سص -ن-وات ،يضص-اف ل-ه-ا ت-ك-وي-ن 39
طبيبا مقيما ‘ أامراضس النسصاء
والتوليد بعد اجتيازهم Ÿسصابقة
وطنية إا ¤جانب  120قابلة من
شصرق البÓد تخضصع حاليا لفÎة
ال- -ت- -ك- -وي -ن ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ب -ه -ذه
اŸؤوسصسص - -ة ال - -ت- -ي تضص- -م ك- -ذلك
مصص - -ل - -ح - -ة أ’م - -راضس ال - -نسص- -اء
Óسصتعجا’ت
وال-ت-ول-ي-د ووح-دة ل -إ
الطبية.
ا÷دير بالذكر أان اŸؤوسصسصة
اإ’سصتشصفائية تسصتقبل  150امرأاة
حامل كل  24سصاعة من ﬂتلف
أانحاء باتنة والو’يات اÛاورة
لها فيما يقارب عدد اŸواليد
ا÷دد اŸسصجل Úبها سصنويا 16
أال - -ف م- -ول- -ود ،سص- -ج- -ل ب- -فضص- -ل
اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸت -وف-رة ت-راج-ع
ك- -ب ‘ Òع- -دد وف- -ي -ات ال -رضص -ع
حديثي الو’دة مقارنة بسصنوات
مضصت ،حيث ” تسصجيل معدل
 2٧حالة وفاة من ›موع أالف
م - -ول - -ود ج - -دي- -د ،وه- -و رق- -م ’
يتجاوز اŸعدل الوطني ◊ا’ت
ال -وف -ي -ات ل-دى ال-رضص-ع ،ك-م-ا ”
تسص -ج -ي-ل  42ح- -ال- -ة وف -اة م -ن
›موع  1540و’دة ،خÓل شصهر
ديسص- -م ÈاŸاضص- -ي ،م- -ن ال- -ع- -ام
اŸاضصي .2016

باتنةŸ :وشسي حمزة

ترامواي سسطيف

›هودات لفك اÿناق عن حركة اŸرور بسضبب األشضغال
ت- -ت- -واصص- -ل اÛه -ودات ل -فك اÿن -اق ع -ن
حركة اŸرور Ãدينة سصطيف ،بسصبب اأ’شصغال
ا÷ارية ’‚از الÎامواي ،منذ أاك Ìمن سصنة،
م-ا خّ-ل-ف اسص-ت-ي-اء وسص-ط ال-راج-ل Úوأاصص-ح-اب
اŸركبات ،خاصصة مع موسصم ا’صصطياف الذي
يشصهد توافدا كبÒا على عاصصمة الهضصاب.
تنفيذا لتعليمات الوا‹ ناصصر معسصكري،
وال -ت -ي أاسص -داه -ا ıت -ل -ف اŸت -دخ-ل Úع-قب
الزيارة اŸيدانية التي قادته للموقع  ،مؤوخرا،
‘ إاطار اŸتابعة اŸيدانية الدورية للمشصروع،
و‘ إاطار فك اÿناق عن حركة اŸرور” ،
الشصروع ،أاول أامسس ‘ ،تنظيم حملة تطوعية
إ’زالة اأ’تربة وبقايا الورشصات اÎŸاكمة على
ال - -ط - -ري- -ق اÙاذي ÷ام- -ع- -ة ﬁم- -د ’مÚ
دب -اغ Úب -ال -هضص -اب ‘ ،الضص -اح -ي -ة الشص-رق-ي-ة
الشص -م -ال -ي -ة Ÿدي-ن-ة سص-ط-ي-ف ،ومشص-روع 1496

مسصكن على امتداد  500م ،Îوهذا للسصماح
Ÿصصالح البلدية بفتح طريق يربط ب Úهذا
اŸوقع والطريق اإ’جتنابي (ا◊اسصي فرماتو)
مرورا با÷امعة.
جدير بالذكر ،أان تهيئة هذا الطريق يعتÈ
مسصتقب Óنهجا مهيك Óللمدينة‡ ،ا يتطلب
ت-ه-ي-ئ-ت-ه إ’ع-ط-اء صص-ب-غ-ة ج-م-ال-ية له ،حيث ”
تسص -خ Òل -ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
الÓزمة واŸتمثلة ‘ 10شصاحنات ،و 5آاليات (
آال - -ت - -ي شص - -ح - -ن وثÓ- -ث آا’ت ح- -ف- -ر) ،وه- -ذا
Ãسصاهمة مقاو’ت ا‚از اأ’شصغال العمومية،
ومرق Úعقاري Úخواصس ،على أان تتواصصل
العملية إا ¤غاية رفع جميع اأ’تربة ،كما Œدر
اإ’شصارة أان هذه العملية تشصرف عليها مديرية
السصكن ومديرية اأ’شصغال العمومية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

 info@ech-chaab..comالعدد
١٧٣٨٥ www.ech-chaab.com
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األربعاء  ١٢جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ششوال  ١٤٣٨هـ

اسشتطÓع

«الششعب» ترصشد خطة العمل Ÿكافحة ا◊رائق بخنششلة
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 17فرقة متنقلة و 13برجا Ÿراقبة
الغ ـ ـاب ـ ـات و›ـ ـابه ـ ـة أالسسنة الن ـ ـÒان

تÎبع و’ية خنششلة على  146303هكتار من
’رز
ال- -غ -اب -ات ،م -ت -ن -وع -ة ب Úأاشش -ج -ار الصش -ن -وب -ر ا◊ل -ب -ي وا أ
’ششجار ،مششكلة بذلك 15
’طلسشي وكذا البلوط وأانواع أاخرى من ا أ
ا أ
’جمالية للو’ية واŸقدرة بـ 9811كيلوم Îمربع ،هذا
باŸائة من اŸسشاحة ا إ
إا ¤ج - -انب إاحصش - -اء  42000ه-ك-ت-ار م-ن ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي «ا◊ل-ف-اء» اŸنتششرة
باŸناطق السشهبية للو’ية ،حسشب ما اسشتقته «الششعب» من مصشالح ﬁافظة
الغابات للو’ية.
«الششعب» اسشتطلعت كيفية تسشي Òعملية إاطفاء ا◊رائق
وتفاصشيل اıطط.

اسشتطÓع :سشكندر ◊جازي
ششسشاعة هذه اŸسشاحة الغابية وتنوعها ،يجعل
وظيفة حمايتها واÙافظة عليها وتطويرها،
م-ه-م-ة ج-د صش-ع-ب-ة وم-ع-ق-دة ت-ت-طلب مسشاهمة
ع -دة ج -ه -ات وق -ط -اع-ات إاداري-ة ،إاضش-اف-ة إا¤
ضش-رورة م-ع-رف-ة اŸواط-ن و–سش-يسش-ه ب-أاه-مية
هذا اÿزان البيولوجي عديد الفوائد من أاجل
مسشاهمته ‘ ا◊فاظ عليه وتطويره.
كششف ‘ ،هذا اإلطار ﬁافظ الغابات للولية
ح -م -ي-دي مسش-ع-ود لـ«الشش-عب» ،أان ح-م-ل-ة سش-ن-ة
 ٢٠١٧ل -ل -وق -اي -ة م-ن ا◊رائ-ق وم-ك-اف-ح-ت-ه-ا،
تضش-م-نت ك-ك-ل سش-ن-ة إاع-داد ﬂط-ط م-ك-اف-حة
ا◊رائقÃ ،ششاركة كل اŸديريات التنفيذية
والدوائر والبلديات بالولية ،حيث ” تسشخÒ
ترسشانة من الوسشائل اŸادية واŸوارد البششرية
من إا‚اح هذا اıطط الرامي إا ¤القضشاء
على كل حريق نششب ‘ أاي نقطة ع Èكل
اŸسش -اح -ات ال -غ -اب -ي -ة اÎŸام -ي -ة ع Èإاق -ل-ي-م
الولية ‘ ،اقصشر وقت ‡كن Ãا يكمن من
ا◊فاظ على هذه الÌوة الغابية مع التحسشيسس
بأاهميتها وتوعية اŸواطن بهذا الششأان ألجل
اسشتغÓل الغابة أاحسشن اسشتغÓل.
أاضشاف ذات اŸسشؤوول ،أان اıطط يتكون من
÷ان على مسشتوى كل بلدية أاي Ãجموع ٢١
÷ن-ة ب-ل-دي-ة و÷ ٨ان ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-دوائ-ر
واللجنة الولئية التي يÎأاسشها وا‹ خنششلة،
تتكون هذه اللجان من مسشؤوول Úو‡ثل Úمن
ع-دة ق-ط-اع-ات ك-األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة الصشحة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،وك -ذا م -ن م -واط-ن،Ú
تعمل فيما بينها وبالتنسشيق مع ÷ان أاخري
وف- -رق أاع -وان ال -غ -اب -ات م -ن ﬂت -ل -ف ال -رتب
للتصشدي للحرائق ‘ عمل منسشق ومدروسس
ضشمن هذا اıطط.
من جهته ،أاوضشح ‘ هذا الصشدد ،بوذراع عبد
ال - -ع - -ا‹ ﬁاف - -ظ قسش- -م ‘ ه- -ذا ال- -ق- -ط- -اع،
ل»الششعب» إان أاهم حلقة ‘ ﬂطط إاخماد
ا◊رائ- -ق ه- -ذا ه -ي  ١٧ف-رق-ة غ-اب-ي-ة متنقلة
بتعداد  ٨6عون غابات تضشطلع Ãهمتي إاطفاء
ا◊رائق وإاقامة دوريات –سشيسشية للمواطنÚ
حول إاخطار ا◊ريق Ãششاركة أاعوان ا◊ماية
اŸدنية.
بحيث تعمل هذه الفراق بالتنسشيق مع ÷ان
البلديات ،وتتلقى اإلششارة من أاعوان الغابات
اŸتواجدين ب  ١٣برج مراقبة منششاة على
مسش-ت-وى أاه-م ال-ك-ت-ل ال-غ-اب-ي-ة ل-ل-ت-دخل الفوري
والسش -ري -ع إلخ -م -اد ا◊رائ -ق ،وذلك ب -ط-ري-ق-ة
تدريجية حسشب حجم ا◊ريق ،بحيث ” ‘
ه -ذا اإلط -ار ،ت -وظ -ي-ف أاع-وان م-وسش-م-ي Úم-ن
اŸواط -ن Úال-ق-اط-ن Úب-ج-وار ال-غ-ط-اء أال-غ-اب-ي
خصشيصشا ‘ إاطار هذا اıطط ،من اجل
مسش- -اه -م -ت -ه -م ‘ إاخ -م -اد ا◊رائ -ق لسش -ي -م -ا

البسشيطة منها بحكم معرفتهم وخÈتهم ‘
الغابة.
ويتم إاطفاء ا◊ريق حسشب ﬁدثنا ،إاذا كان
بسش -ي -ط -ا ب-ال-ط-رق ال-ب-دائ-ي-ة م-ن ط-رف ه-ؤولء
اŸواطن ÚاÛاورين للغابة ،عن طريق عزل
النباتات بالفرشس عن ا◊ريق مث ،Óأاو تدخل
أاعوان الغابات من الفرق  ١٧اŸذكورة إاذا كان
ح-ج-م ا◊ري-ق م-ع-تÈا ب-ال-ت-نسش-ي-ق وال-ع-م-ل مع
÷ان البلديات حسشب موقع ا◊ريق ،من اجل
إاشش -راك ا÷م -ي -ع وت -وف Òاإلم -ك-ان-ات اŸادي-ة
واŸركبات للقضشاء على ا◊ريق ‘ اقل زمن
‡كن.
أام -ا إاذا ك -ان ح -ج -م ا◊ري -ق ك-بÒا وان-تشش-رت
السش -ن -ة ال -ل -هب ‘ ال -ك -ت -ل ال -غ -اب-ي-ة ،ه-ن-ا ي-ت-م
السش -ت -ن-ج-اد ب-ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وال-ت-ي ت-ق-وم
بإادارة عملية إاطفاء ا◊ريق بحكم تخصشصشها
‘ ذلك ،ل -ي -ت -ح -ول دور ال -ل -ج -ان ال -غ -اب-ي-ة إا¤
توجيهي وتنسشيقي مع ا◊ماية بحكم معرفتهم
للغابة أاك ،Ìوبالتا‹ يؤوكد مصشدرنا ،أان دور
أاع -وان ال-غ-اب-ات ه-ن-ا ي-ت-م-ث-ل ‘ ف-ت-ح ال-دروب
و–وي- -ط ا◊ري -ق ع -ن ط -ري -ق ا◊ف -ر ح -ول -ه
Ãخ- - -ت- - -ل - -ف اإلم - -ك - -ان - -ي - -ات
اŸوج- -ودة حسشب
م- -وق- -ع- -ه م -ن
الغابة

من اجل عزل السشنة اللهب ومنح انتششارها.
وأاششار عبد العا‹ ‘ هذا السشياق ،إا ¤أان
نشش -وب ا◊رائ -ق ق -د ي -ك -ون ب -ح-ج-م ك-بÃ Òا
ي -ق -تضش -ي مشش -ارك -ة ال -ولي -ات اÛاورة ب -ك -ل
الوسشائل اŸادية والبششرية إلطفائه ،وهذا عند
تسشجيل عجز ﬁلي بعد تدخل كل اللجان
اŸع -ت -م -دة ‘ اıط-ط وتسش-خ Òإام-ك-ان-ي-ات
قطاع ا◊ماية اŸدنية

 95%من ا◊رائق
وراءها لعامل البشسري

عن أاسشباب ا◊رائق التي تسشجل كل سشنة ‘
فصش -ل ا◊ر وت -قضش -ي ع -ل -ى مسش-اح-ات غ-اب-ي-ة
معتÈة وتزيد من لهيب فصشل ا◊ر ،أاكد لنا ‘
هذا الصشدد ،عبد ا◊ميد عقون رئيسس مكتب
حماية الÌوة الغابية Ãحافظة الغابات ،أان
العوامل واألسشباب تنقسشم إا ¤نوع ،Úطبيعية
وبششرية.
أاول األسشباب الطبيعية ،وتتمثل ‘ الصشواعق
ال -رع -دي -ة وال -ت -ي ت -تسش -بب ‘ اشش -ت -ع-ال
ششجرة مث Óثم Áتد لهيبها إا ¤ما
حولها ،إال أان ا◊ريق ‘
م - -ع - -ظ - -م األح- -ي- -ان

عمل منسسق ب Úاللجان
Ÿـ ـ ـواجهة أاي ط ـ ـ ـارئ

ينطفئ لقدوم اŸطر بعد الصشاعقة الرعدية،
أاو ارت- -ف- -اع درج- -ة ا◊رارة ال- -ت- -ي ق- -د تسش -بب
ا◊ري -ق ب -ف -ع -ل ت -داخ-ل ع-دة ع-وام-ل ،ك-ت-ول-د
ا◊ريق بفعل أاششعة الششمسس الضشاربة ‘ بقايا
الزجاج لسشيما قاعدة القوارير التي –دث
حريق ‘ األعششاب عالية درجة ا÷فاف بفل
ا◊رارة كذلك ،هذا إا ¤جانب تفاعل مواد
القمامة التي تتأاثر با◊رارة ا◊ريق وغÒها
من العوامل الطبيعية والتي “ثل ‘ ›ملها
حسشب دراسشات ‘ هذا الششأان  ٠٥باŸائة من
ا◊رائق اŸسشجلة.
أاما األسشباب البششرية ،فتمثل ما نسشبته 9٥
باŸائة من نسشبة ا◊رائق اŸسشجلة ،ومنها
اŸت -ع -م -دة ف -ث -م-ة م-ن ي-ري-د السش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
مسش- - -اح - -ة غ - -اب - -ي - -ة م - -ث › Ó- -اورة ألرضش - -ه
لسش-ت-غÓ-ل-ه-ا زراع-ي-ا ،إاذ ي-ت-ع-م-د إاشش-ع-ال ال-نار
وحرق جزء من الغابة ،كما يتعمد الباحثون
عن العسشل الÈي أالغابي إاششعال النار لطرد
أاسشراب النحل والظفر بالعسشل متسشبب‘ Ú
عديد ا◊رائق وغÒها من األسشباب اإلرادية
إلحداث ا◊ريق.
واألسش -ب -اب ال -بشش -ري -ة ال -غ Òع -م-دي-ة ،ت-ت-م-ث-ل
أاسشاسشا ‘ رمي السشجائر مث Óوالتي Œد ‘
النباتات ا÷افة بفعل ا◊رارة اŸرتفعة مادة
سشهلة لÓششتعال ،الطهي ‘ الغابة من طرف

السشياح خاصشة وترك النار مششتعلة سشهوا أاو
ع- -دم إاط- -ف- -ائ- -ه- -ا بشش- -ك- -ل ج- -ي -د ،الشش -رارات
الكهربائية اŸتناثرة من آالت ا◊صشاد كذلك
تتسشبب ‘ ا◊رائق بنسشبة كبÒة حسشب ذات
اŸصشدر.

–سسيسس اŸواطن والسسائح بأاهمية
ا◊فاظ على الغابة أاهم حلقة ‘ اıطط

أاوضشح عبد ا◊ميد ،ضشمن هذا السشياق أان
ﬂطط حماية ا◊رائق اŸعتمد واŸمتد من
شش -ه -ر ج -وان وا ¤غ -اي -ة أاك -ت -وب -ر م -ن السش -ن-ة
ا÷اري -ة ،يشش -م -ل ‘ ج -زء م -ه -م م -ن -ه ،ح-م-ل-ة
–سش -يسش-ي-ة ،ت-ق-وم ب-ه-ا ن-فسس ال-ف-رق وال-ل-ج-ان
اŸذكورة لصشالح اŸواطن Úوالسشياح ع Èكل
اŸناطق الغابية وما جاورها ‘ عمل ميداÊ
مسشتمر طوال فصشل ا◊ر وÃششاركة مصشالح
ا◊ماية اŸدنية ÿنششلة.
يتم خÓل هذه ا◊ملة التحسشيسشية ا÷ارية،
دعوة اŸواطن Úوالسشياح إا ¤ا◊ذر بتفادي
رمي بقايا السشجائر أاو إاششعال النار من اجل
ط -ه -ي اŸأاك -ولت ب -ال -غ -اب -ة وت -رك -ه -ا تشش-ت-ع-ل
وغÒه -ا م -ن ال -نصش -ائ -ح واإلرشش -ادات ‘ ه -ذا
اإلطار.
وشش -دد ذات اŸسش -ؤوول ،ع -ل-ى ضش-رورة م-ع-رف-ة
ا÷ميع ألهمية الغابة ودورها اŸهم ‘ حياتنا
وال -ت -ي ت-ع-د ك-ن-زا ط-ب-ي-ع-ي-ا ب-ي-و÷ي-ا ت-زخ-ر ب-ه
وليتنا وبلدنا ،ويفتقدها الكث Òمن الششعوب،
مذكرا بان الكتل الغابية هذه تششكل خزانا
ب -ي -ول -وج -ي -ا ل -ل -ت -ن -فسس وت -ل -ط -ي -ف ا÷و وك-ذا
ام -تصش -اصس ال -غ -ب -ار إا ¤ج -انب أاه -م -ي -ت -ه -ا ‘
تنظيمه للدورة الطبيعية اŸياه وغÒها من
الفوائد الطبيعية.
هذا إا ¤جانب فوائدها القتصشادية كمورد
للخششب وللنباتات الطبيعية واألعششاب النافعة
التي تسشتعمل ‘ صشناعة األدوية ،ناهيك عن
ك -ون م -ن -اط -ق -ن-ا ال-غ-اب-ي-ة مصش-ن-ف-ة م-ن أاج-م-ل
ال- -غ- -اب -ات ‘ ال -وط -ن وتشش -ك -ل ب -ذلك أام -اك -ن
سشياحية بامتياز ،حيث تنتششر هذه الغابات
ب -ال -ب -ل -دي -ات ا÷ب-ل-ي-ة وه-ي شش-ل-ي-ا ب-وح-م-ام-ة،
Ÿصشارة ويابوسس بششكل مكثف ،واقل كثافة
بالبلديات األخرى كقايسس ،تاوزيانت ،ا◊امة
وع -اصش -م -ة ال -ولي -ة خ -نشش -ل -ة ،ف -ي -م -ا ت -ن -تشش-ر
مسشاحات ا◊لفاء بالبلديات السشهبية للولية
أاين تك Ìتربية األغنام خاصشة ببلديتي أاولد
أارششاشس واÙمل.
أاوردت مصشالح الغابات ،تسشجيل خÓل ششهر
جوان اŸنصشرم ،عدة حرائق ببلديتي خنششلة
ويابوسس ،تسشببت ‘ إاتÓف أاك Ìمن  ٢٢هكتار
من األششجار الغابية ،فيما أاتت السشنة اللهب
ب -ب -ل -دي -ة أاولد أارشش -اشس ع-ل-ى  ٢١ه-ك-ت-ار من
ا◊لفاء.

من مراسسلينا

األربعاء  12جويلية  201٧م
الموافق لـ  18شسوال  1438هـ

’راضصي
بالرغم من مشصاكل اŸلكية ومسصح ا أ

السسكـ ـ ـ ـن الريفـ ـ ـي يتدعـ ـ ـ ـّم ب ـ ـ ـ 50مليـ ـ ـ ـارا ببـ ـ ـ ـومرداسس

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

اسصتفادت و’ية بومرداسس من مبلغ
ما‹ إاضصا‘ يقدر بـ 50مليار سصنتيم
صصصس لتمويل الشصطر الثا Êمن
ُتخ ّ
صصيغة السصكن الريفي اŸوجه لسصكان
اŸناطق النائية عن طريق منح
لشصخاصس الذين
إاعانات مالية ل أ
قدموا طلبات ا’سصتفادة ،حسصب
الشصروط القانونية مثلما
كشصف عنه مدير السصكن
للو’ية طارق
سصويسصي.

بومرداسس..ز /كمال

جرعة ثانية مهمة اسستفاد منها ملف
السسكن الريفي الذي شسهد عدة عقبات
ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل-دي-ات ولي-ة ب-وم-رداسص
ن-ت-ي-ج-ة مشس-اك-ل ال-م-ل-ك-ي-ة وإاشس-كالية مسسح
األراضسي من عدمها من طرف مصسالح

أاملك الدولة في العديد من المناطق،
خ -اصس -ة ب -ال -نسس-ب-ة ل-ت-لك ال-ت-اب-ع-ة ألم-لك
ال -ب -ل -دي -ة وم -ح -اف -ظ -ة ال -غ-اب-ات ب-ال-ق-رى
والمناطق الجبلية التي تسسببت في تكدسص
عشس-رات ال-م-ل-ف-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى مصس-ال-ح
السس - -ك - -ن ب - -ال - -دوائ - -ر رغ - -م اإلج - -راءات
ال-ت-ح-ف-ي-زي-ة وال-تسس-ه-ي-لت ال-ت-ي وضس-ع-ت-ها
السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ل-ت-م-كين المعنيين من
حّ-ق السس-ت-ف-ادة م-ن اإلع-ان-ة ال-م-ال-ي-ة ع-ن
ط -ري -ق شس -ه -ادة ال -ح-ي-ازة ال-ت-ي تسس-ل-م م-ن
ال-ب-ل-دي-ة ع-ن ط-ري-ق شس-اه-دي-ن وال-تشس-ه-ي-ر
بالقطعة األرضسية لمدة شسهر.
الحصسة المالية الثانية التي أاقرتها وزارة
السسكن والعمران لفائدة الولية ،سستسسمح
وف-ق م-دي-ر السس-ك-ن ب-ت-م-وي-ل  2000وحدة
سسكنية وتسساعد األشسخاصص المسستفيدين
من الشسطر األول على اسستكمال انجاز
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لقطات من العاصصمة

س س ك ا ن ش س ا ر ع ب و ي ا ن ب ت ي ل م ل ي  ‘ . .ا ن ت ظ ا ر بحاويات خاصسة برمي النفايات ،حيث يعجز
السس -ك -ان ع -ل -ى اإي -ج -اد م -ك -ان ل -رم -ي -ه-ا ،م-ا
قنوات صسرف اŸياه
يضسطرهم اإلى وضسعها على حافة الطريق
^ ج ّ-دد سس -ك -ان شس -ارع ب -وي-ان ب-ت-ي-ل-م-ل-ي م-ن وهو ما يسسئ للوجه الجمالي لهذا المجمع
م س س و ؤ و ل ي ب ل د ي ة ا ل ج ز ا ئ ر ة ا ل و س س ط ى ا ل م ح ل ي ة ا ل س س ك ن ي ا ل ج د ي د ا ل ذ ي ت مّ ت ش س ي د ه و ف ق ن ظ ر ة
بضس- -رورة ت- -زوي- -د الشس- -ارع ب -ق -ن -وات صس -رف عصسرية جمالية.
المياه ،وهذا بسسبب الفيضسانات التي يعرفها
الشسارع في كل مرة تتسساقط في الأمطار
باعتبار اأن الشسارع ينحدر من اأعالي بلدية سسكان اأو’د فايت ......طرق مهÎئة
الأب -ي-ار ،ح-يث ت-ت-ج-ه ف-ي شس-ك-ل سس-ي-ول ن-ح-و ^ يطالب سسكان بلدية اأولد فايت غرب
حيهم ،ما يصسعب من امتصساصسها من قبل العاصسمة ،السسلطات المحلية بضسرورة اإعادة
ّ
ال -ق -ن-وات ال-م-ت-واج-دة ،ح-يث اأصس-ب-حت غ-ي-ر تعبيد الطرق التي باتت تشسهد حالة كارثية
ك ا ف ي ة ف ي ظ لّ ا ل ك م ي ا ت ا ل ك ب ي ر ة ا ل م ت ه ا ط ل ة  ،ت س س ب ب ت ف ي ا إ ز ع ا ج ك ب ي ر ل ل م و ا ط ن ي ن و ا أ ل ح ق ت
كما دعا سسكان الحي من جهة اأخرى من اأضسرارا بليغة بالمركبات ،حيث باتت تغزوها
السس-ل-ط-ات ب-ب-رم-ج-ة مشس-روع خ-اصص ب-ت-ع-ب-يد الحفر والتشسققات ما زاد من عرقلة في
طرقات الحي التي باتت تشسهد حالة كارثية حركة المرور بالمنطقة.
الطرقات.

تعبيد طرق بشسارع البابور

سس-ك-ن-ات-ه-م ب-ع-د ط-ول ان-ت-ظ-ار ،فيما تبقى
عشسرات الطلبات األخرى تنتظر الدراسسة
والموافقة من طرف لجان الدوائر إالى
غاية تسسوية مشساكل عقود الملكية بتقديم
مقترحات أاخرى لتمكين سسكان األرياف
م-ن السس-ت-ق-رار ف-ي أاراضس-ي-ه-م وتشس-ج-ي-هم
على مواصسلة أاداء نشساطهم الفلحي ،وهو
ال -ت -وج -ه ال -ج -دي-د ال-ذي أاك-د ع-ل-ي-ه وال-ي
الولية مؤوخرا بتركيز كافة الجهود نحو
ه-ذه الصس-ي-غ-ة السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-عتبر الحل
ال-وح-ي-د ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ضس-ائ-ق-ة السس-ك-ن،
خاصسة وأان الولية تعتبر منطقة فلحية
وريفية بامتياز ،حيث تتوزع نسسبة كبيرة
من سسكانها بالقرى والمناطق الجبلية بما
ف -ي -ه-ا ب-ل-دي-ات مصس-ن-ف-ة ضس-م-ن ال-م-ن-اط-ق
الريفية وشسبه الحضسرية.

العدد

:.

:.

^ يشسهد الطريق الرئيسص الرابط مابين
شسارع الشسهداء و البابورعملية ترميم واسسعة
ج -اءت لإع -ادة ت -حسس -ي -ن ال -وج -ه ال -ج -م -ال-ي
ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ت-ي ت-ع-د ق-طب سس-ي-اح-ي ي-قصسده
ال- -ع- -دي -د م -ن ال -زوار ،ب -ه -دف زي -ارة م -ق -ام
الشسهيد ،وتدخل هذه اللتفاتة بعد الحالة
المزرية التي بات يعرفها الشسارع من تدهور
ك-ب-ي-ر تشسّ -ق-ق ال-رصس-ي-ف وه-ي الل-ت-ف-اتة التي
ثّمنها عديد من سسكان البلدية.

حي بسسة ببلدية الشسراقة ..غياب
حاويات رمي النفايات

^ ناشسد سسكان حي بسسة ببلدية الشسراقة
السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة بضس-رورة ت-زوي-د حّ-ي-هم

حي الكثبان ...سسوق جواري مطلب ملح
^ دعا سسكان حي الكثبان الرملية ببلدية
الشس -راق -ة السس-ل-ط-ات ت-جسس-ي-د سس-وق ج-واري
لقتناء حاجياتهم اليومية ،حيث بت يجدون
صسعوبات في التنقل في كل مرة اإلى الأسسواق
ال-ج-واري-ة ال-م-ت-واج-دة ع-ل-ى مسستوى الأحياء
الأخرى للبلدية والتي تبعد عنهم بمسسافات
كبيرة تتطلب اسستعمال المركبات اأو وسسيلة
النقل الجماعي للأشسخاصص الذين ل يملكون
سسيارات.
^ من جهتهم طالب سسكان بلدية العاشسور
بتجسسيد سسوق جواري وهذا بعد المعاناة
اليومية التي يتكّبدونها للتنقل اإلى السسوق
الواقع بحي واد الطارفة لقتناء متطلباتهم
من خضسر وفواكه.

أايام –سصيسصية وإاعلمية لوحدة ا’سصتعجا’ت الطبية بسصكيكدة

 ١١فرقـ ـ ـة طبية إ’سسعـ ـ ـاف ا◊ـ ـ ـا’ت الطارئـ ـ ـة

’عانة الطبية اŸسصتعجلة حملتها التحسصيسصية ع Èالعديد
تواصصل مصصلحة ا إ
’علمية اŸتنقلة التي باشصرتها
من انحاء اŸدينة ضصمن ا◊ملة التحسصيسصية وا إ
Ãناسصبة مرور سصنة من اسصتحداثها ،وهذا للتعريف بعملها مسصتعملة كافة الوسصائل
‘ معا÷ة ﬂتلف ا◊ا’ت ا’سصتعجالية وكذلك تقد Ëشصروحات ميدانية
’ولية.
لسصعافات ا أ
ل إ

الشصجرة الواحدة أانتجت  5قناط:Ò

توسسيـ ـ ـع اŸسساحـ ـ ـة اıصسصسـ ـ ـ ـة لبسساتـ ـ ـ Úالكـ ـ ـرز بأاكفـ ـ ـادو

سسكيكدة :خالد العيفة

سصيتم قريبا توسصيع اŸسصاحة
اıصصصصة لبسصات Úأاشصجار الكرز ،التي
–تضصنها جبال أاكفادو الواقعة على
بعد 60كلم غرب و’ية بجاية ،والتي
تÎاوح مسصاحتها ا◊الية ب 25 Úإا¤
 30هكتارا.

بجاية :بن النوي توهامي

الهدف من وراء هذا المشسروع ـ حسسب
مصسدر مسسوؤول ـ يتمثل في جعل هذه
ال -م -ن -ط -ق -ة اأول ح -وضص وط -ن -ي ل -زراع-ة
الكرز ،سسيما مع توفر الظروف الملئمة
ال-ت-ي ي-ع-د ال-ب-رد ال-م-م-ي-ز ل-ل-م-ن-ط-ق-ة م-ن
ب -ي -ن -ه -ا ،ب -الإضس -اف -ة اإل -ى اإق-ب-ال ف-لح-ي
المنطقة على هذه الزراعة وحماسسهم
ال-ك-ب-ي-ر بشس-اأن-ه-ا ،وه-ي اأم-ور ت-ب ّشس-ر ب-نمو
ك- -ب- -ي- -ر وت- -ط- -ور ب- -اه- -ر ل -ه -ذه ال -زراع -ة
بالمنطقة.
ع - -لوة ع - -ل - -ى ه - -ذا ،ف- -ق- -د اأشس- -ار ذات
المصسدر ،اإلى اأن تجربة الموسسم الحالي
تعّد كفيلة كفاية بضسمان النجاح المرجو،

ح-يث ب-ع-د اأن ع-رفت ال-م-ن-ط-ق-ة ت-ه-اط-ل
ال- -ث -ل -وج ل -م -دة 18ي -وم -ا م-ت-ت-ال-ي-ة ،وب-ع-د
ا ل ر ط و ب ة ا ل ت ي م يّ ز ت ف ص س ل ا ل ش س ت ا ء ل ه ذ ه
السسنة ،فقد حّقق منتوج الكرز بالمنطقة
ارت-ف-اع-ا م-ل-ح-وظ-ا ف-ي ال-م-حصسول ،وبلغ
معدل اإنتاج الشسجرة الواحدة ما يقارب 5
ق- -ن- -ط- -ارات ،ف -ي ح -ي -ن ق ّ-در ال -م -ن -ت -وج
الإج- -م- -ال -ي بـ  300ق -ن -ط -ار .وق-د ل-فت
ا ل ن ت ب ا ه ا إ ل ى ا أ ن ه ق د ت مّ ع ر ض ص م ا ل ي ق ل
عن خمسسة اأصسناف من الكرز في السسوق.
من جهة اأخرى ،فقد تّم توزيع اأصسناف
م-ن ال-ت-ط-ع-ي-م ،ذات اأصس-ل األ-م-ان-ي ،ع-ل-ى
الفلحين الذين اأحسسنوا اسستغللها ،وقد
سس ّ-ل -ط الضس -وء ف -ي ه -ذا السس -ي -اق ،ع -ل -ى
الدعم الذي قدمته المعاهد الفلحية
ال -م -ت -خصسصس -ة ب -ال-ولي-ة ،خ-اصس-ة ف-ي م-ا
يتعّلق بتاأطير المنتجين سسواء تعلّق الأمر
ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-بسس-ات-ي-ن وتصس-م-ي-م-ه-ا ،اأو
اأشس - -غ - -ال ال - -ح - -رث وغ - -رسص الأشس - -ج- -ار
واسس -ت -ع -م -ال الأسس -م -دة .واأشس-ج-ار ال-ك-رز

كثيرة الإنتاج ،اإّل اأّنها تسستدعي عناية
فائقة ،وفي كل الأحوال ،فقد تّم الشسروع
في الإجراءات والخطوات اللزمة من
اأج -ل ب-ل-وغ ال-غ-اي-ة ال-م-رجّ-وة .وف-ي اإط-ار
ت ش س ج ي ع ه ذ ا ا ل م ق ص س د  ،ت مّ ت ق ر ي ر ت و س س ي ع
ال-مسس-اح-ات ال-م-خصسصس-ة ل-زراعة اأشسجار
الكرز ،كما تُقرر مضساعفة تطعيم اأشسجار
ال -ك -رز ال -ح -ل -و ال -م -ت -واج -د ب -ك -ث -رة ف -ي
المنطقة .فضسل عن هذا ،فمن المرتقب
انعقاد لقاء في شسهر اأوت المقبل ،بين
مختلف المختصسين في المجال ،وذلك
ل -ت -ح -دي -د خ ّ-ط -ة ع -م -ل اإج-م-ال-ي ت-لئ-م
م -ن -ط -ق -ة اأك -ف -ادو ،ول-ك-ن ت-ك-ون م-م-ك-ن-ة
التطبيق في مناطق جبلية اأخرى ،على
غ- -رار ب -ن -ي م -ع -وشص وك -ن -دي -رة ،ال -ل -ت -ان
تتضسمنان اإمكانيات هائلة من جهتهما.
حاليا ،تمتد بسساتين اأشسجار الكرز على
مسس - -اح- -ة ت- -ق- -ارب بـ  45ه -ك-ت-ارا ،ذات
المسساحة التي تنتج ما ل يقل عن 900
قنطار سسنويا.

جابت هذه الحملة التحسسسسية العديد
من الأحياء بالمدينة على غرار سسطورة،
مقابل الملعب البلدي ،سساحة الحرية،
سس -اح -ة اأول ن -وف -م-ب-ر وب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة،
حيث لقيت هذه المبادرة اسستحسسانا من
ق -ب -ل ال -م -واط-ن-ي-ن ال-ذي -ن ت-واف-د وا ع-ل-ى
الشسروحات المقدمة ،من قبل القائمين
ع -ل -ى ال -ح-م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة م-ن اأط-ب-اء
وشسبه طبيين ،خصسوصسا واأن هذه الوحدة
ال-ط-ب-ي-ة ك-ا نت اإضس-اف-ة ل-ل-ق-ط-اع الص سحي
مّ - -ك - -ن م- -ن اإن- -ق- -ا د اأرواح ال- -ع- -دي- -د م -ن
ال -م-رضس-ى ال-ذي-ن ي-ع-ا ن-ون م-ن الأم-راضص
المزمنة التي تتطلب اسسعافا مسستعجل
في عين المكان.
وتعمل الفرقة المتحركة للسستعمالت
الطبية بمسستشسفى «عبد الرزاق بوحارة»
ع -ل -ى م -دار ال -ي -وم ،وك-ل اأي-ام الأ س س-ب-وع،
بتعداد  05فرق طبية في بداية الأمر
ليرتفع العدد اإلى  11فرقة طبية لحقا،
ووضس -عت مصس -ل -ح -ة سس-ام-و  2 1باإ ش سراف
ال- -دك- -ت -ور ب -ن ث -ل -ج -ون ال -ط -ب -يب ال -ع -ام
ال-م-ت-خصسصص ف-ي السس-ت-ع-جالت و تسس ي ي ر
الأخطار الكيميائية والبيولوجية.
وي -ن -ط-ل-ق ع-م-ل ال-مصس-ل-ح-ة م-ن م-ك-ال-م-ة
هاتفية مخصسصسة اأسساسسا لتلقي نداءات
السس-ت-غ-اث-ة وي-ت-م ت-ن-ق-ل ف-ري-ق ط-ب-ي اإلى
عين المكان بسسيارة اإسسعاف مجهزة بكل

ل- -وازم ال- -ت- -دخ -ل السس -ت -ع -ج -ا ل -ي ،ك -ل -ف
اقتنائها غلفا ماليا قدره مليار و500
م ل ي ون دج ،و تّم ت حديد م حور ا ل تدخل لـ
«  »s a m u 2 1ا أ و ل ا ل أ م ر ل م د ي ن ة س س ك ي ك د ة
كبداية السستعجالت الطبية ناهيك عن
التدخل السسريع في حوادث المرور على
ال-م-ح-اور الأ س س-اس س-ي-ة  ،ا ل-ح ر و شص ،عزابة ،
ت -م -ال -و س ص ،ال -ق -ل ،ا ل -ح -دائ -ق  ،م -ع و ضس-ع
ل -ل -م ص س -ل -ح -ة اأرق -ام ه -ات -ف-ي-ة ل-ل-ط-وا ر ئ ،
و ت - -ت - -ف - -رع ع - -ن ال - -مصس - -ل - -ح - -ة وح- -دا ت
اسستعجالية سستغطي كامل تراب الولية،
ك-م-ا اأن ال-ط-ب-يب ا ل-م-ن-ظ-م وه-و ا ل-وح-ي -د
ال -ذ ي ي -ع -ط -ي الض س -وء الأخض س -ر ل -ت -ن -ق-ل
الفرقة.
للإشسارة ،المصسلحة دخلت حيز الخدمة
خلل عيد السستقلل وعيد الشسباب من
السس- -ن- -ة ال- -م- -اضس -ي -ة  ،وزو دت ب س س -ي -ا رت -ي
اإ س س -ع -اف ت -ت -وف -ران ع -ل -ى ك -ل ا ل -وسس-ائ-ل
ال-ط-ب-ي-ة ال س س-ت-ع-ج-ا ل-ية  ،حينها اأ م ر والي
ال - -ولي- -ة بضس- -رورة ا ل- -ق- -ي- -ام ب- -ع- -م- -ي- -ل - -ة
التحسس يسص من خل ل حصسصص يتّم بثها
عبر الإذاعة الجهوية لسسكيكدة وعقد
ندوات صسحفية مع الصسحافة المحلية
من اأجل التعريف بالمصسلحة ومهامها،
م- -ع ت- -وف- -ي -ر ال -ه -ي -ك -ل ا ل -م -ت -ط -ا ب -ق م -ع
ال -م -وؤ ش س -رات ال -ع -ال -م -ي-ة م -ن ق-ب-ل م-دي-ر
الصسحة ومدير مسستشسفى بوحارة عبد
الرزاق.

األربعاء  ١٢جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ششوال  ١٤٣٨هـ
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‘ ذكــــــــرى  ٥٥لعيدي ا’سستقÓل والشسباب

نافـ ـ ـ ـذة علـ ـ ـ ـ ـى دور ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
‘ ا◊ـ ـروب العربي ـة اإلسسرائيلي ـة

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

حرب حزيران  1967أا‰وذجا
بقلم :أا.عبد النور جودي
باحث ‘ التاريخ ا◊ديث واŸعاصصر

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة
و األخÒة

٥

أاضس- -اف ب- -وم- -دي- -ن ق- -ائ  « :Ó-إان
’سس -رائ -ي -ل -ي Úيصس -ل إا¤
غ- -رور ا إ
ح- -د اسس- -ت -ف -زاز ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي
بأاسسره».
ث - - - -م ق- - - -ال «:إان ا’ع- - - -ت- - - -داء
الصس - -ه - -ي - -و Êا’مÈي - -ا‹ ع - -ل- -ى
ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة اŸت-ح-دة
’وسس -ط ب -ره-ن
وب -ل -دان الشس -رق ا أ
’مÈي-ال-ي-ة ووج-وده-ا
ع -ل -ى أان ا إ
ال- -ع- -نصس- -ري .وأان الصس- -ه- -ي -ون -ي -ة
ال -ع-اŸي-ة تشسu-ك-ل خ-طً-را مسس-ت-مً-را
على أامن وحرية وتقدم شسعوب
اŸن -ط -ق -ة» .ال -دع -م ا’ق -تصس-ادي
ا÷زائ- - - -ري ل- - - -دول اŸواج - - -ه - - -ة
ال-ع-رب-ي-ة م-ع إاسس-رائ-ي-ل بعد حرب
:1967
‘ ال -فÎة ال -ت-ي سس-ب-قت ح-رب
1967م ،بدأات ا÷زائر ‘ تأاميم
اŸصس- -ارف وذلك ‘ سس- -ن -ت -ي 1966
و ‘ 1967عهد هواري بومدين.
‘ اليوم التا‹ مباشسرة لوقع
ح - -رب  ٥ج - -وان  ،1967أاع -ل -نت
ا÷زائ - - -ر ق- - -ط- - -ع عÓ- - -ق- - -ات- - -ه- - -ا
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي- -ة م- -ع ال- -و’ي -ات
’م -ري -ك -ي -ة ووضس -عت
اŸت- -ح- -دة ا أ
ب - -عضس شس - -رك- -ات- -ه- -ا ال- -بÎول- -ي- -ة
وك -ذلك الشس -رك -ات الÈي-ط-ان-ي-ة
–ت سس -ي-ط-رة ال-دول-ة ،وأاغ-ل-قت
ج -م -ي -ع م -وان -ئ-ه-ا ‘ وج-ه السس-ف-ن
’مريكية والÈيطانية وجميع
ا أ
ال -دول ال-ت-ي سس-اع-دت إاسس-رائ-ي-ل،
وأاوق- -فت ج -م -ي -ع صس -ادرات -ه -ا إا¤
’م -ري -ك -ي-ة
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ا أ
وب- -ري- -ط- -ان- -ي- -ا وم- -ن- -عت ج- -م- -ي -ع
الشس- - - -رك- - - -ات الÈي- - - -ط- - - -ان - - -ي - - -ة
’م-ري-ك-ي-ة ال-ع-ام-لة ‘ ا÷زائر
وا أ
من القيام بعمليات تصسدير Ÿوارد
ال -ط-اق-ة ال-بÎول-ي-ة ،ك-م-ا ق-ررت
ا◊كومة ا÷زائرية وضسع ثÓث
شس- -رك- -ات ه- -ول- -ن- -دي- -ة ت -ع -م -ل ‘
ا÷زائ- -ر –ت رق- -اب- -ة ال- -دول- -ة؛
’ن هولندا أارسسلت شسحنة
وذلك أ
’سس-ل-ح-ة إا ¤إاسس-رائ-ي-ل وقت
م -ن ا أ
ا◊رب.
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ا
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كذلك قطعت ا÷زائر عÓقاتها بكل
ال-دول اŸت-ع-اط-ف-ة م-ع إاسش-رائ-ي-ل ووضش-عت
ا◊كومة ا÷زائرية مراقب Úوطني Úعلى
الشش -رك -ات األج -ن -ب-ي-ة ال-ع-ام-ل-ة ‘ ال-بÓ-د.
ط -ل -بت وزارة اŸال -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ك-إاج-راء
اقتصشادي من الششعب زيادة اإلنتاج وتقليل
من النفقات السشتهÓكية التي ل فائدة
منها ،وأاعلنت:
على من  ⁄يدفع الضشرائب ،اŸبادرة
بسشداد ما عليه من ضشرائب ،وُيحبذ أان
تدفع ‘ أاسشرع وقت ‡كن.
ت -ن -ط -ل -ق ع Èال -وط -ن ك -اف -ة ‘ ح -م-ل-ة
تضش-ام-ن-ي-ة ل-لسش-م-اح ل-ك-ل م-واط-ن ومواطنة
ب -اŸشش -ارك-ة الشش-خصش-ي-ة ‘ ج-ه-ود ا◊رب
التي لحت ‘ أاُفق العا ⁄العربي ،وأانه
يجب على كل جزائري أان يدفع كل ما
يقدر عليه للحفاظ على كرامته.
 -٣وأاصش -درت ا÷زائ -ر ط -واب-ع ب-ري-دي-ة
بأاسشعار ﬂتلفة لدعم ا÷مهورية العربية
(مصشر) واعتÈت ذلك مسشاهمة مادية ‘
ا◊رب ضشد اإلمÈيالية العاŸية .رصشدت
ا◊كومة ا÷زائرية مبلغاً ُقدر بـ  ٤٠مليون
دينار جزائري إلسشعاف ضشحايا العدوان
على ا÷يشش اŸصشري ،بالرغم من ا◊الة
الق-تصش-ادي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ع-يشش-ه-ا
ا÷زائر ‘ هذه الفÎة .وهو ما يعادل
 ٨,١6مليون دولر.
صش -رح وزي -ر اŸال -ي-ة ا÷زائ-ري «:ب-أان
ال -ت -اري -خ ل -ن ي-غ-ف-ر ل-ن-ا ت-رددن-ا ب ÚاŸوت
وحياة الششرف ...إان األجيال القادمة لن
تغفر لنا ‡اطلتنا ‘ هذا ا◊ق العظيم».
دع - - -ا ال - - -وزي - - -ر الشش- - -عب ا÷زائ- - -ري إا¤
اŸشش -ارك -ة ب -ال -غ -ا‹ وال -ن -ف -يسش م -ن أاج -ل
تصش -ف -ي -ة ال -ق -وى السش -ت -ع -م -اري -ة و–ري -ر
األراضشي اÙتلة.
تصشاعد رد الفعل القتصشادي إاثر النبأا
الذي أاعلنته وكالة األنباء الفرنسشية بـ « :أان
ا÷زائ- -ر أا‡ت ج- -م- -ي -ع الشش -رك -ات ال -ت -ي
تتعامل مع أامريكا وبريطانيا وإاسشرائيل،
وطالبت الششعب بوقف اسشتÒاد السشلع التي
تنتجها الدول السشتعمارية».
Œدر اإلششارة إا ¤أان الوليات اŸتحدة
األم -ري -ك -ي -ة ك-انت ‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘
معامÓتها القتصشادية للجزائر؛ إاذ بلغت
مبيعاتها 6٠م -ل -ي-ون دولر؛ ‡ا أاsث-ر سش-لً-ب-ا
على العÓقات ب Úمصشر وا÷زائر.
‘  ١٥جوان ١96٧م ،رفضشت ا÷زائر
مرور باخرت Úأامريكيت ‘ Úميناء ا÷زائر
وذلك رداً على مششاركتها ‘ ا◊رب ضشد
مصش -ر ،و‘ ال -ي -وم ن -فسش-ه أاع-ل-نت ا÷زائ-ر
وضشع ١٤ششركة بÎولية أامريكية وبريطانية
–ت إاششراف ا◊كومة .وأاقدمت ا÷زائر
على منع هذه الششركات من تصشدير الغاز
إا ¤كل من الوليات اŸتحدة األمريكية
وبريطانيا وايرلندا الششمالية ،وأاذاع راديو
لندن أان ا÷زائر رفضشت السشماح لسشفينتÚ
أامريكيت– ÚمÓن القمح والزيت بإافراغ
ششحنتيهما ‘ ا÷زائر.
وقد صشرح عبد العزيز بوتفليقة وزير
اÿارج- -ي- -ة ا÷زائ -ري ع -قب اششÎاك -ه ‘
م - -ؤو“ر وزراء اÿارج - -ي- -ة ال- -ع- -رب ‘ ٢٠
جوان« :١96٧أان اŸؤو“ر قرر حظر توريد
ال- -بÎول ال- -ع- -رب -ي ل -ل -دول ال -ت -ي سش -ان -دت
إاسش -رائ -ي -ل ،وي-ط-ب-ق ه-ذا ا◊ظ-ر ت-ط-ب-ي-قً-ا
ششام .»Óوقال «:إان الدول العربية ‘ أامسش
ا◊اجة إا ¤البÎول أاك Ìمن حاجتها إا¤
بيعه».
ت -ن-ف-يً-ذا ل-ه-ذا ل-ق-رار ،ح-ظ-رت ا÷زائ-ر
تصشدير  ١٠٠٠مليون م Îمكعب من الغاز
كانت تذهب لÈيطانيا وذلك بسشبب دعمها
إلسش -رائ -ي -ل ‘ وقت ا◊رب ،ك -م -ا خ -رقت
ا÷زائ -ر ات -ف-اق-ي-ة ك-انت ت-قضش-ي ب-تصش-دي-ر
ث- -ل- -ث- -ي ال- -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ا÷زائ -ري إا¤
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ال- -فÎات ال- -ت- -ي م- -رت ب- -ه- -ا ا÷زائ -ر م -ن
ال-ن-اح-ي-ة الق-تصش-ادي-ة؛ إاذ ب-لغت تعامÓتها
مع الوليات اŸتحدة األمريكية  6٠مليون
دولر عام ١96٨م.
قامت ا÷زائر ‘ فÎة لحقة ‘ بداية
 ١9٧٠بعمل تأاميم لعدد آاخر من الششركات
األجنبية العاملة ‘ ا÷زائر وهي عبارة
عن ““ أاربع ششركات أاجنبية إلنتاج البÎول““،
وهذه الششركات هي ششيل shilالهولندية
اإل‚ل -ي -زي -ة ،وف -ي -ل-ي-بسش  Fاألمريكية،
وشش - -رك - -ة فÒاث  FIRATHاألŸانية،
وشش -رك-ة أام-ي-ف  AMIFاإلي-ط-الية ،وبلغ
مقدار إانتاج هذه الششركات  ٥,١مليون طن
سشنوًيا .من الواضشح أان ا÷زائر حكومة
وششعًبا قد أاصشبحت ‘ مواجهة مباششرة
بشش- -رًي- -ا واق- -تصش- -ادي- -ا م- -ع ق- -وة ال- -ع -دوان
الصشهيو Êالذي هاجم البلدان العربية ،كما
أاصشبحت ‘ مواجهة مع البلدان األوروبية
اإلمÈيالية التي تدعم إاسشرائيل ،ماديا أاو
تسشليحًيا أاو سشياسشًيا.

ا÷زائر وحرب السستنزاف ضسد إاسسرائيل

بريطانيا Ãقتضشى عقد طويل األجل تبلغ
قيمته  ٧مÓي Úجنيه إاسشÎليني سشنوياً.
وذلك تطبيقا ◊رب البÎول التي ششنتها
الدول العربية ضشد الدول السشتعمارية.
ت -والت أاع -م -ال ا◊ك -وم -ة ا÷زائ-ري-ة
الداعمة للدول العربية ضشد الدول الغربية
ال- -داع- -م- -ة إلسش- -رائ -ي -ل ،م -ن -عت ن -اق -ل -تÚ
بريطانيت Úهما من Úبرينسشيسش MININ
 PRINSISSIوم -ي -ث Úب -روج-ريسش
 MITHIN PROGRISمن الدخول
إا ¤ششواطئها.
‘  ١ديسشم١96٧ Èم ،نقلت صشحيفة
األهرام خÈاً من صشحيفة اÛاهد جاء
ف - - -ي- - -ه« :إان ا÷زائ- - -ر أا‡ت الشش- - -رك- - -ات
األم -ري -ك -ي-ة رداً ع-ل-ى ال-ع-دوان الصش-ه-ي-وÊ
اŸدع -وم أام -ري -ك -ي-ا ع-ل-ى ال-بÓ-د ال-ع-رب-ي-ة
ف -ق -امت ب -ت-أام-ي-م شش-رك-ة ““أاسش-و““ ASOU
و«م-وب-ي-ل““  ،MOBILوصش-رحت شش-رك-ة
أاسش -و  Assouب-أان ‡ت-ل-ك-ات-ها اŸؤو‡ة
تقدر بـ  ١٠مÓي Úجنيه إاسشÎليني ،والثانية
قدرت أامÓك ششركة ““موبيل““ بـ ٢,٥مليون
ج -ن -ي -ه إاسشÎل -ي -ن -ي» .ازداد ط -لب ك-ل م-ن
أامريكا وبريطانيا ‘ أان تصشدر ا÷زائر
البÎول إاليها وهم الداعمتان األسشاسشيتان
إلسش -رائ -ي -ل ،ول-ذلك واصش-لت ا÷زائ-ر م-ن-ع
تصش -دي -ر ال -غ -از وال -بÎول إال -ي -ه-م-ا ب-حسشب
إاعÓ- - -ن اŸت- - -ح- - -دث ب - -اسش - -م ا◊ك - -وم - -ة
ا÷زائرية.
ك- -انت مصش -ر ت -راقب ع -ن ك -ثب Œارة
ا÷زائر اÿارجية وخاصشة مواد الطاقة،
وك -انت الصش -ح -ف اŸصش -ري -ة ت-نشش-ر أاخ-ب-ار
التأاميم الذي قامت به ا÷زائر للششركات
األجنبية العاملة ‘ ا÷زائر.
‘ أاك -ت -وب-ر ،١96٧أاع- -ل- -نت ال -ولي -ات
اŸتحدة األمريكية أانها سشتدعم إاسشرائيل
ب- -ـ  ٢,٢م-ل-ي-ون دولر ل-ت-م-وي-ل الشش-ح-ن-ات
العسشكرية األمريكية إاليها .وبهذا القرار
ال - -ذي ات - -خ - -ذت - -ه ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة
األم-ري-ك-ي-ة ،أاع-ل-نت ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ح-ظر
صش -ادرات ال -بÎول إا ¤ال -ولي-ات اŸت-ح-دة
األمريكية بصشفة مششددة؛ األمر الذي أاكد
دور ال- -بÎول كسشÓ- -ح ف- -ع- -ال ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق

األهداف السشياسشية للقضشايا العربية.
كما سشبق وأان أاششرنا  ⁄تتوقف ا÷زائر
ع-ن ت-أام-ي-م الشش-رك-ات األج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي ك-ان
لدولها دور ‘ حرب ١96٧م ،وأاعلنت يوم ٢
أاوت ١96٨م عن تأاميم ١١ششركة معظمها
ف- - -رنسش- - -ي- - -ة ،وأاصش- - -ب - -حت –ت إاشش - -راف
ج -زائ -ري Úو” إادم -اج-ه-ا م-ع اŸؤوسشسش-ات
ا◊ك -وم -ي -ة .م -ع ال-ع-ل-م أان ه-ذه الشش-رك-ات
كانت ﬂتصشة ‘ أاعمال اإلنششاء واŸعمار،
وب- -عضش- -ه- -ا اآلخ -ر ‘ إان -ت -اج ال -ف -وسش -ف -ات
واŸعادن.
‘  ١٥جوان ١96٨م ،أاعلنت ا÷زائر
ت -أام -ي-م شش-رك-ات صش-ن-اع-ي-ة أاج-ن-ب-ي-ة أاخ-رى
تشش-م-ل ق-ط-اع-ات ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ها( :صشناعة
اإلسش -م -نت ،والصش -ن -اع -ات اŸي -ك -ان -ي -ك-ي-ة،
وصشناعة اŸواد الغذائية والكيماوية) وقد
قامت ا÷زائر بتلك العمليات التأاميمية
بالرغم من أان ا÷زائر  ⁄يكن قد مر على
اسشتقÓلها إال خمسش سشنوات ،وكانت ‘
أامّ -سش ا◊اج -ة إا ¤ه -ذه الشش -رك -ات؛ ال -ت-ي
كانت تعمر ما خsربته فرنسشا ‘ سشنوات
احتÓلها ا÷زائر ،وما ترتب عليها من
اسشتغÓل وفقر و›اعة.
انقصشت ا÷زائر ما كان يصشدر إا¤
الوليات اŸتحدة األمريكية من البÎول
وال - -غ - -از Ãا م - -ق - -داره  ١٠٠,٠٠٠برميل
وحذرت حكومة ا÷زائر بـ « أان ا◊ظر
ال- -بÎو‹ ألم- -ري- -ك- -ا سشÒت- -ف -ع ل -يصش -ل إا¤
 ٥٠٠٠٠٠ب -رم -ي -ل ي -وم -ي-ا ‘ ح-ال-ة ازدي-اد
الدعم األمريكي إلسشرائيل» .وذلك بحسشب
الوثائق األمريكية.
‘ اŸق -اب -ل صش s-رح هÔي ك -يسش -ن -ج -ر
قائً ⁄ « :Óتكن لدينا عÓقة دبلوماسشية
مع ا÷زائر من عام  ١96٧وذلك بعدما
أاوضشحت أان أامريكا هي الداعمة الرئيسشة
إلسش -رائ-ي-ل ،وت-ذك-ر وث-ائ-ق وزارة اÿارج-ة
األمريكية « إان ا÷زائر بقيت مناهضشة
ÓمÈي -ال -ي -ة وأارادت ت -أاي -ي -د ال -نضش -ال ‘
ل -إ
الششرق الوسشط».
األمر الغريب هو أان وثائق اÿارجية
األمريكية تذكر إان الفÎة اŸمتدة ما بÚ
أافريل ١96٨م وأافريل ١969م تعد من أاهم

ششاركت ا÷زائر ‘ الفÎة التي أاعقبت
ه -زÁة ا÷ي -وشش ال -ع -رب -ي -ة  ١96٧وكانت
ال- -ق- -وات ا÷زائ- -ري- -ة م- -راب -ط -ة ‘ ق -ن -اة
السشويسش وكذلك ‘““ الكيلو  ““ ١٠١وكانت ل
تعبأا بقرار وقف إاطÓق النار ،ويقول خالد
نزار « :لقد ششاركت القوات ا÷زائرية ‘
معركت Úكان لهما الوقع الكب ‘ Òحرب
السشتنزاف بحيث ششن علينا اإلسشرائيليون
هجومًا ششارك فيه ما يزيد على  ٢٠طائرة
سش- -ك- -اي ه -وك  ،sky hookوفانتوم
 fantomب -اإلضش -اف -ة إا ¤ال -ط -ائ -رات
الدفاعية األخرى؛ ولكن تلك الهجمات ⁄
تكن لها األثر الششديد علينا ،بحيث ”
رده -م ،وك -ن -ا ‰ت -لك ب -ط -اري-ت Úم-ن سش-ت-ة
م -داف-ع ث-ن-ائ-ي-ة ال-ف-وه-ة م-ن ع-ي-ار ٣٧ملم
وب- -ط -اري -ة م -ن سش -ت -ة رشش -اشش -ات رب -اع -ي -ة
اŸاسش- -ورة  ١٤,٥م -ل -م و ⁄تسش -ت -ط-ع ت-لك
الطائرات اجتياز هذه النÒان» .كان ‘
ا÷بهة اŸصشرية ثÓثة أالوية بقيادة كxل من
ال-رائ-د ع-ب-د ال-ق-ادر ع-ب-د الÓ-وي ،وال-ل-واء
خالد نزار ،واللواء ﬁمد عÓق ،وﬁمد
ع Ó- -ه - -م ال - -ذي خ - -ل - -ف خ- -ال- -د ن- -زار ‘
أاكتوبر١969م.
ذك- -ر أاح- -د اŸق- -ات- -ل ‘ Úال -ق -وات
ا÷زائرية التي كانت مرابطة على ششاطئ
ق -ن -اة السش -ويسش إان -ه شش -ه -د ع -م-ل-ي-ة ت-دمÒ
◊اف - - -ل - - -ة ك- - -انت تÎدد ع- - -ل- - -ى ا÷ن- - -ود
اإلسش-رائ-ي-ل-ي Úح-يث « :أان-ه ” ال-ت-خ-ط-ي-ط
ب -إاح -ك -ام و” ضش -رب ا◊اف -ل -ة وم-ن ف-ي-ه-ا
ورأاي -ن -ا األط-راف ت-ت-ط-اي-ر ‘ السش-م-اء م-ن
جراء هذه الضشربة .وذكر أان ذلك الفعل
أادى إا ¤سشخط القادة اŸصشري » Úحيث
أان اŸقاتل Úا÷زائري ⁄ Úيأاخذوا اإلذن
م -ن ال -ق -ي-ادة اŸصش-ري-ة ال-ع-ام-ة ‡ا ج-ع-ل
الضش -اب -ط ا÷زائ-ري ““ال-ق-اي-د صش-ال-ح““ ي-رد
علي القيادة اŸصشرية قائ« : Óإاننا جئنا
لنحارب و ⁄نأات لنتفرج ! »«،وقد منح ذلك
الضشابط وسشام على هذا العمل الذي قام
به».
‘ زي -ارة ج -م -ال ع -ب -د ال -ن -اصش-ر ‘ ١٣
م -ارسش ١96٨م ألح -د اŸواق -ع ال-عسش-ك-ري-ة
التي كانت ترابط فيها القوات ا÷زائرية
م -ع ال -ق -وات اŸصش -ري -ة ب -ا÷ه -ة ،وق-ال« :
يسشعد Êأان أارى بينكم إاخواننا ا÷زائريÚ
وأاقول لهم إانكم ‘ بلدكم وب Úإاخوانكم،
وإان-ن-ا ن-ن-ت-ه-ز ال-ف-رصش-ة ل-ل-ت-عب Òعن ششكرنا
وت -ق -دي -رن-ا ل-لشش-عب ا÷زائ-ري وا◊ك-وم-ة
ا÷زائرية والرئيسش هواري بومدين».

إانتهى

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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موجة غضشب واسشتنكار والسشلطات اŸغربية ‘ قفصش ا’تهام

فيديو مسسّرب يكشسف التعذيب الفظيع لقائد «حراك الريف»

ورط - -ة ج - -دي - -دة وج - -دت اŸم- -ل- -ك- -ة
اŸغربية نفسشها تغرق فيها ،إاثر تسشّرب
ف-ي-دي-و م-ن داخ-ل اسش-وار السش-ج-ن ي-ظ-ه-ر
آاثار التعذيب الفظيع على جسشد قائد
““حراك الريف““ ناصشر الزفزا‘ اŸسشجون
مند نهاية ماي اŸاضشي بسشبب مششاركته
‘ ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ات السش- -ل- -م- -ي -ة Ÿدي -ن -ة
ا◊سش -ي -م -ة ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ان -ه -اء ح -ال-ة
التهميشش وا’قصشاء التي يعيششها ششمال
اŸغ - -رب وم - -ن - -ح- -ه- -ا ح- -ق- -ه- -ا اŸشش- -روع ‘
التنمية.
مباششرة بعد أنتششار ألفيديو على موأقع
ألتوأصشل أ’جتماعي ،ثارت موجات ألغضشب
م -ن ه-ذه أ÷ه-ة وأ’خ-رى ،مسش-ت-ن-ك-رة أل-ع-ن-ف
أل -ذي ط -ال أل -زف -زأ‘ وب-اق-ي نشش-ط-اء ح-رأك
ألريف ،وأرتفعت أ’صشوأت مسشتنكرة سشياسشة
أل -ق -م -ع أل -ب -ول -يسش -ي أل -ذي ط -ال أŸع -ت -ق -ل،Ú
ومطالبة با’فرأج ألسشريع عنهم ،مع معاقبة
أŸتسش -ب -ب Úف -ي -م -ا ط -ال -ه -م م-ن ع-ذأب وح-ط
ّل -ل-ك-رأم-ة أ’نسش-ان-ي-ة .أŸف-ارق-ة أل-ع-ج-ي-ب-ة أن
ششعرة من رأسس ألسشلطات أŸغربية  ⁄تتحّرك
Ÿا ي-ع-ان-ي-ه أŸع-ت-ق-ل-ون م-ن سش-وء م-ع-ام-لة بÚ
أسش -وأر زن -زأن -ات -ه -م ،ف -ل -م ت -ت -أاسّش -ف Ÿا ط -ال
ألزفزأ‘ من تعذيب ،وكّل ما أثار نقمتها هو
كيف ” تصشوير زعيم حرأك ألريف دأخل
معتقله ،و ألغاية من ذلك.
أع-ل-ن أل-وك-ي-ل أل-ع-ام ل-ل-م-لك ل-دى ﬁك-مة
أ’سشتئناف بالدأر ألبيضشاء حسشن مطار ،أنه
““Ãجرد أ’طÓع على ششريط فيديو منسشوب
لناصشر ألزفزأ‘ خÓل فÎة أعتقاله ،أمرت
ألنيابة ألعامة بفتح –قيق دقيق للوقوف على
حقيقة ظروف ومÓبسشات تصشويره وألغاية من
نششره““.

–ميل وزير العدل اŸسسؤوولية
لكن أمام هذأ أŸوقف أıزي للسشلطات
أŸغربية ،فقد –ركت عدة جهات مطالبة
Ãع -رف -ة م-ا ي-ج-ري ل-ل-م-ع-ت-ق-ل ،Úو‘ ألسش-ي-اق
أصش -در ““م -ن -ت -دى أل -ك-رأم-ة ◊ق-وق أإ’نسش-ان““،

ب Ó-غ-ا ق-ال ف-ي-ه ““إأن-ه ت-ل-ق-ى ب-اسش-ت-ي-اء وغضشب
ششديدين تعميم ألفيديو أŸه Úوأ◊اط من
ألكرأمة أإ’نسشانية للموأطن ناصشر ألزفزأ‘
أل- -ذي ب- -ات ي- -ع- -رف ب -رم -ز ““ح -رأك أل -ري -ف““
ألسشلمي ،بينما هو ﬁتجز بأاوأمر من سشلطات
قضشائية““.
أشش -ار أŸن -ت -دى إأ ¤أن ن -اصش -ر أل -زف-زأ‘
يظهر ‘ ألفيديو وهو يكششف عن أماكن من
جسشده تبدو عليها آأثار كدمة على أ÷انب
أأ’يسشر من ظهره مع Œمع وأزرقاق للدم –ت
أ÷لد فيما يبدو آأثار تعذيب ،وأعت ÈألبÓغ
تعميم هذأ ألفيديو على نطاق وأسشع ،يهدف
إأ ¤إأح- -دأث أن- -كسش- -ار ن -فسش -ي ل -دى أŸوأط -ن
أŸع -ن -ي ب -اأ’م -ر وأق -ارب -ه وع-م-وم أŸوأط-نÚ
أŸتعاطف Úمع ““حرأك ألريف““ ألسشلمي.
أدأنت ألهيئة أ◊قوقية هذأ ألسشلوك ألذي
وصش -ف -ت -ه ب-ال-ق-اسش-ي وأŸؤوذي ب-دن-ي-ا وم-ع-ن-وي-ا
وأŸه Úوأ◊اط م- -ن أل- -ك- -رأم- -ة أإ’نسش- -ان- -ي -ة
للموأطن ناصشر ألزفزأ‘ ويعتÈه دلي ً
 Óإأضشافيا
ع-ل-ى أن-ت-ه-اك أ◊ق-وق أل-دسش-ت-وري-ة أأ’سش-اسشية
لهذأ أŸوأطن.
أضشاف ألبÓغ أنه وأعتبارأ لوجود أŸوأطن
ن -اصش-ر أل-زف-زأ‘ ق-ي-د أ’ح-ت-ج-از –ت ع-ه-دة
أŸن -دوب -ي -ة أل-ع-ام-ة إ’دأرة ألسش-ج-ون وأل-ف-رق-ة
أل -وط -ن -ي-ة ل-لشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة ‘ زم-ن وق-وع
أ’نتهاكات ضشده ،فإان ““منتدى ألكرأمة ◊قوق
أإ’نسش- -ان““ ي- -ح- -م- -ل أŸسش- -ؤوول -ي -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة
وأأ’خÓقية Ÿا تعرضس له أŸوأطن أŸذكور
لهما معا على وجه ألتضشامن فيما بينهما إأ¤
أن يفتح –قيق قضشائي نزيه ومسشتقل ‘ إأطار
ألفصشل  231-1من ألقانون أ÷نائي أŸتعلق
ب -ج -رÁة أل -ت-ع-ذيب وي-فصش-ل ‘ مسش-ؤوول-ي-ة ك-ل
منهما على حدة.
ح -م -ل أŸن -ت -دى مسش -ؤوول -ي-ة أل-ت-م-ادي ‘
أن-ت-ه-اك أ◊ق-وق أل-دسش-ت-وري-ة ل-ل-موأطن ناصشر
ألزفزأ‘ ورفاقه ،لوزير ألعدل ،بسشبب عدم
تقدÁه ◊د أآ’ن Ÿلتمسس من خÓل ألنيابة
ألعامة ألتي مازألت –ت سشلطته ،من أجل
إأجرأء ألتحقيقات ألÓزمة ‘ أ’ششتباه بوقوع
جرأئم ألتعذيب ‘ حق أŸوأطن ÚأŸذكورين

ك -م -ا وث-ق-ت-ه-ا أÈÿأت أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-ي أ‚زه-ا
أÛلسس ألوطني ◊قوق أإ’نسشان.
أعت““ Èمنتدى ألكرأمة““ أكتفاء وزير ألعدل
ب -ط -لب ضش -م أÈÿأت أل -ط -ب -ي -ة أŸن-ج-زة م-ن
ط- -رف أÛلسس أل- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق أإ’نسش- -ان
Ÿلفات أŸعتقل( Úكما جاء ‘ بÓغه بتاريخ
 4جويلية  ،)2017سشوأء تلك ألتي ب Úأيدي
قضشاة ألتحقيق أو أÙكمة ،أنتهاكًا صشارخاً
لÓلتزأمات ألدولية للمغرب ‘ إأطار أتفاقية
أأ’· أŸتحدة Ÿناهضشة ألتعذيب وألتي تنصس
‘ أŸادة  12منها على وأجب كل دولة ‘ أن
ت -ف -ت -ح –ق -ي -ق ً-ا ف -وري -ا ‘ م -زأع-م أل-ت-ع-ذيب
أ÷دية .أعلن أŸنتدى بأانه سشيتقدم بششكاية
للنيابة ألعامة أıتصشة من أجل أن تقوم Ãا
ي -ل -زم ب -خصش -وصس ألسش-ل-وك أل-ق-اسش-ي وأŸؤوذي
بدنيا ومعنويا وأŸه Úوأ◊اط من ألكرأمة
أإ’نسش -ان -ي -ة أل -ذي ت-ع-رضس ل-ه أŸوأط-ن ن-اصش-ر
ألزفزأ‘.

عÈ
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تيلرسسون متفائل بحل الزمة
اÿليجية

@ ال -دوح-ة  :أع -رب وزي-ر أÿارج-ي-ة
أ’مريكي ريكسس تيلرسشون ‘ ألدوحة ،أمسس ،عن
أمله باحرأز تقدم ‘ مسشاعي حلحلة أ’زمة ألقطرية،
رغم ألتوترأت أ’ضشافية ألتي يثÒها تسشريب وثائق سشرية موقعة
ب Úدول أÿليج أ ¤أ’عÓم .قال ألوزير أ’مريكي بعد لقائه أمÒ
قطر ألششيخ “يم بن حمد أل ثا““ Êلدي أمل بأاننا قادرون على أحرأز تقدم
لدفع أ’مور نحو أ◊ل““ ،مضشيفا أن ألو’يات أŸتحدة ترغب ‘ ““Œنب أي
تصشعيد أضشا‘““.

راسشل غوتÒسش بششأان معتقلي أاكد Ëازيك

الرئيسس غا‹ يحذر من اŸمارسسات القمعية
لÓحتÓل اŸغربي
راسش -ل رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة
’م Úال - -ع - -ام ÷ب - -ه- -ة
الصش - -ح - -راوي - -ة ا أ
’مÚ
ال -ب -ول -يسش -اري -و اب -راه -ي -م غ-ا‹ ،ا أ
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒسش
العام ل أ
بشش -أان وضش -ع -ي-ة م-ع-ت-ق-ل-ي اك-د Ëازيك،
وطالب بالتدخل لوقف القمع والتنكيل
اŸم -ارسش م -ن ق -ب -ل سش -ل -ط -ات ا’ح -تÓ-ل
اŸغربي.
حذر ألرئيسس ألصشحرأوي من أŸمارسشات
أŸغ -رب -ي -ة أل -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى ““أل-ق-م-ع وأل-ت-ن-ك-ي-ل
وأإ’ه -ان-ة وأ◊رم-ان م-ن أ◊ق-وق أأ’سش-اسش-ي-ة““
Ÿع -ت-ق-ل-ي أل-رأي ألصش-ح-رأوي ،Úم-دي-ن-ا بشش-دة
أصشرأر أ’حتÓل أŸغربي على أطالة معاناة
معتقلي أكد Ëإأزيك وعائÓتهم بسشلسشلة من
أŸماطÓت وألتأاجيÓت ألÓمتناهية.
نبه ألرئيسس ألصشحرأوي ›ددأ ‘ رسشالة
إأ ¤أأ’م Úألعام أأ’‡ي أنطونيو غوتÒيسس
من ألوضشعية ألصشحية للمعتقل ÚألصشحرأويÚ
ج -رأء ظ -روف أ’ع -ت -ق -ال ألسش -ي -ئ -ة وسش -لسش -ل-ة
أإ’ضشرأبات عن ألطعام ألتي خاضشوها على
فÎأت ﬂت- -ل- -ف- -ة م- -ط- -ال- -ب -ا أأ’· أŸت -ح -دة
بالتدخل ألعاجل لدى ألسشلطات أŸغربية من
أج- -ل إأطÓ- -ق سش- -رأح -ه -م ف -ورأ ودون شش -روط
وإأل-زأم أŸغ-رب ب-احÎأم م-ق-تضش-ي-ات أل-ق-ان-ون
ألدو‹ أإ’نسشا Êوألوضشعية ألقانونية ألدولية
للصشحرأء ألغربية.
أششار إأ ¤أنه بعد ﬁاكمة عسشكرية ’
شش -رع -ي -ة ب-أاح-ك-ام-ه-ا أل-ق-اسش-ي-ة أ÷ائ-رة أل-ت-ي
صشدرت ‘  17فيفري  2013بعد أك Ìمن
سش -ن -ت Úم -ن أ’ح -ت -ج -از وق -رأر أ’ن -ت-ق-ال إأ¤
ﬁاكمة مدنية صشورية ’ ششرعية لها ‘ 27
جوأن  2016بدأت منذ  26ديسشم 2016 Èو’
تزأل متوأصشلة ““‡ا يعني فÎة أعتقال ظا⁄
بدون وجه حق على مدأر سشبع سشنوأت يتأاكد
أن دولة أ’حتÓل أŸغربي تصشر على إأطالة
م -ع -ان -اة م -ع -ت -ق -ل -ي أك -د Ëإأزيك وع-ائÓ-ت-ه-م
بسشلسشلة ’ تنتهي من أŸناورأت وأŸماطÓت
وألتأاجيÓت أŸتكررة““.

أعت Èألرئيسس ألصشحرأوي أÿطوأت ألتي
قامت بها أÙكمة أŸغربية وألتي قال أنها
““تعكسس نية مبيتة إ’لصشاق تهم خطÒة بهؤو’ء
أŸع -ت -ق -ل ““Úه -ي ب -غ-رضس أل-ت-م-ه-ي-د ““إ’طÓ-ق
أقسش-ى أل-ع-ق-وب-ات ‘ ح-ق-ه-م ت-ن-ف-ي-ذأ أ’ج-ن-دة
ﬁددة مسشبقا بعيدأ عن أي مسشار قانوÊ
ششرعي وعادل .ولقد كانت ﬁاكمة ألطلبة
ألصش- -ح- -رأوي› Úم- -وع- -ة ألصش -ف أل -ط Ó-ب -ي
وأحكامها أ÷ائرة يوم 6جويلية  2017مبعثا
لششديد ألقلق ومؤوششرأ خطÒأ ‘ هذأ أ’Œاه
وتطرق ألرئيسس أبرأهيم غا‹ ‘ رسشالته
أل -ت -ي ب -ث -ت -ه -ا وك -ال -ة أ’ن-ب-اء ألصش-ح-رأوي-ة إأ¤
““أل-ت-ج-اه-ل أŸت-ع-م-د وألسش-اف-ر ل-ق-رأر أل-ل-ج-نة
أأ’‡ية Ÿناهضشة ألتعذيب““ وألذي ندد ‘ 12
ديسش - -مÃ 2016 Èم -ارسش-ة أل-دول-ة أŸغ-رب-ي-ة
للتعذيب ‘ حق معتقلي أكد Ëإأزيك.
قال هنا أنه ““ورغم أن أŸعتقل Úقد أكدوأ
تعرضشهم للتعذيب وألذي يصشل حد أ’غتصشاب
إأ’ أن أÙكمة فرضشت أللجوء إأ ¤خÈة طبية
ت- -ت- -ن- -اقضس م- -ع أبسش- -ط ق- -وأع- -د ب- -روت -وك -ول
أسشطنبول ألدو‹ وهو ما تؤوكده بعضس تقارير
أŸرأكز وأÈÿأء ألدولي Úأıتصش .““Úأكد
غ - -ا‹ أن ““دول- -ة أ’ح- -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ه -ي
أŸسشؤوول أأ’ول وأأ’خ Òعن كل ما تعرضس له
أŸدنيون ألصشحرأويون ألعزل““.

مقتل  4أاشسخاصس ‘ مواجهات شسرق طرابلسس

أاع- -ل- -نت وزارة الصش- -ح -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ‘
حصش -ي -ل-ة نشش-رت-ه-ا ،أامسش ،ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
ا’ل -كÎو Êان أارب -ع -ة أاشش -خ-اصش ب-ي-ن-ه-م
ع- -ام Ó-ن أاج -ن -ب -ي -ان ق -ت -ل -وا وأاصش -يب 21
آاخ- -رون ب- -ج -روح ‘ م -واج -ه -ات ،ا’ح -د
وا’ثن ‘ ،Úالقره بوللي التي تقع على
بعد  60كلم ششرقي العاصشمة ⁄ .توضشح
’ج-ن-ب-ي Úوان-دل-عت
ال -وزارة ج-نسش-ي-ة ا أ
هذه اŸواجهات ،مسشاء ا’حد ‘ ،القره
بوللي ب Úقوات موالية ◊كومة الوفاق
ال-وط-ن-ي و›م-وع-ات م-نافسشة مرتبطة
بحكومة سشابقة .قال ششهود ان اŸعارك
اسشتمرت ،فجر الثÓثاء.
كان مسشلحون موألون ◊كومة سشابقة غÒ
معÎف بها برئاسشة خليفة ألغويل أطيح بها
أث-ر تشش-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ني ،قدموأ

اسستعداد أامريكي لدعم تونسس ‘ اÛال Úاألمني والقتصسادي
بعد أن –ولت ششبكات Œنيد ألششباب ألتونسشي
‘ أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات أل -دم -وي -ة وتسش -فÒه-ا Ÿم-ارسش-ة
أ’رهاب ‘ مناطق ألتوتر أ ¤موضشوع يششغل بال
أل-ت-ونسش-ي Úوأل-ط-ب-ق-ة ألسش-ي-اسش-ية ونششطاء أÛتمع
أŸدّ– ،Êرك ›لسس نوأب ألششعب لبحث أŸسشأالة
وأق ّ-ر إأح -دأث ÷ن -ة ب -رŸان-ي-ة ل-ل-ن-ظ-ر ‘ م-وضش-وع
تسشف Òقرأبة  15000ألف ششاب تونسشي ،بقي منهم
أليوم قرأبة  3آأ’ف ‘ مناطق ألنزأعات أŸسشلحة
وألتوتر خاصشة بسشوريا.
ت عدَد ألششبان ألذين ” Œنيدهم
تقدر ألسشلطا ُ

173٨5

الو’يات اŸتحدة تدعم جهود التوافق ب Úالفرقاء الليبيÚ

الŸÈان يناقشش ششبكات Œنيد الششباب ‘ التنظيمات ا’رهابية
Òهم من طرف ششبكات متخصشصشةٍ إأ ¤بؤور
وتسشف ُ
ألتوتِر ‘ ليبيا وسشوريا وألعرأق بحوأ‹ ثÓثةِ
آأ’ف ششاب .ويحظى أŸلف ‘ ألŸÈان باهتمام
كب.Ò
على صشعيد آأخر ،أعرب مايكل ريششارد بينسس
’مريكي عن أسشتعدأد ألو’يات
نائب ألرئيسس أ أ
’م -ن -ي -ة
أŸت- -ح -دة ل -دع -م ت -ونسس ‘ أÛا’ت أ أ
وأ’قتصشادية وألدÁقرأطية.
جاء ذلك ‘ تغريدة نششرها ريششارد بينسس
ع-ل-ى م-وق-ع أل-ت-وأصش-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ““ت-وي ““Îب-ع-د

ألعدد
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لقائه ،أمسس أ’ول ،برئيسس أ◊كومة ألتونسشية
ي -وسش -ف ألشش -اه -د أل -ذي ي -ق-وم ب-زي-ارة ع-م-ل أ¤
أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ،وأل-ت-ي أك-د ف-ي-ه-ا أن-ه ج-دد
خÓ- -ل أل- -ل- -ق- -اء دع- -م بÓ- -ده ل- -ت -ونسس م -ن أج -ل
’منية وأ‚از
مسشاعدتها على تعزيز قدرأتها أ أ
’ق -تصش -ادي -ة ودع -م م -ؤوسشسش -ات -ه-ا
أ’صش Ó-ح -ات أ إ
ألدÁقرأطية““ .كان رئيسس أ◊كومة ألتونسشية قد
أل- -ت- -ق- -ى أ’ث- -ن Úب- -وزي- -ري أل- -دف- -اع وأÿزي- -ن- -ة
’مريكي Úجيمسس ماتيسس وسشتيفن منيششن على
أأ
ألتوأ‹.

أسشاسشا من مدينة مصشرأتة Œمعوأ ‘ أ’يام
أ’خÒة ق -رب أل -ق-ره ب-ول-ل-ي .ح-ذرت ح-ك-وم-ة
ألوفاق ألوطني أ÷معة ›موعات ““خارجة
ع -ن أل-ق-ان-ون““ م-ن أل-ت-ق-دم ب-اŒاه أل-ع-اصش-م-ة،
مضشيفة أنها أصشدرت أوأمر لقوأتها بصشد أي
هجوم على طرأبلسس.
أفاد ششهود أن ألقوأت أŸوألية ◊كومة
ألوفاق Œمعت بدورها ششرقي ألقره بوللي
لصش -د ه -ج -وم خصش-وم-ه-م ،وأضش-افت أŸصش-ادر
ذأت- -ه- -ا أن عشش- -رأت أل -دب -اب -ات وألشش -اح -ن -ات
أÿفيفة ““بيك أب““ أÛهزة Ãدأفع مضشادة
ل -ل -ط -ائ -رأت أŒهت م -ن ط -رأب-لسس أ ¤أل-ق-ره
ب -ول -ل -ي .ك -انت ق -وأت ح-ك-وم-ة أل-وف-اق م-دت
نفوذها نهاية ماي ‘ طرأبلسس بعد أن طردت
خصش-وم-ه-ا م-ن م-وأق-ع ك-ان-وأ ي-ت-م-رك-زون ف-يها
جنوب ألعاصشمة .منذ أ’طاحة بنظام معمر
ألقذأ‘ ‘  ،2011غرقت ليبيا ‘ أزمة أنتقال
م- -ت- -وأصش- -ل- -ة وسش- -ط أن -ع -دأم أ’م -ن وت -ده -ور
أ’قتصشاد وصشرأع سشياسشي مسشتمر.

نحو إاعادة فتح السسفارة األمريكية
ق- - -ال مسش- - -ؤوو’ن أم - -ري - -ك - -ي - -ان إأsن أإ’دأرة
أأ’م-ري-ك-ي-ة ب-رئ-اسش-ة دون-ال-د ت-رأمب ،سش-تنتهي
خ Ó-ل أأ’سش -اب -ي -ع أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸق-ب-ل-ة م-ن وضش-ع
سشياسشة دبلوماسشية وعسشكرية جديدة للتعامل
م -ع ل -ي -ب -ي -ا ،ق -د تسش -ف -ر ع-ن ت-وسش-ي-ع أل-ت-دخ-ل
أأ’مريكي ‘ ›ال مكافحة أإ’رهاب .نقلت
ب -وأب -ة أل -وسش -ط أل -ل -ي -ب -ي -ة ،أمسس ،ع-ن ت-ق-ري-ر

ترامب يزور بريطانيا العام اŸقبل
@ لندن  :نقلت مصشادر أعÓمية إأن ألرئيسس دونالد ترأمب سشيقوم بزيارة
دولة لÈيطانيا ألعام أŸقبل مبددة توقعات بأان يقوم بالزيارة هذأ ألعام .كانت
رئيسشة ألوزرأء ألÈيطانية تÒيزأ ماي قد وجهت ألدعوة للرئيسس أأ’مريكي ‘
جانفي خÓل أجتماعهما أأ’ول ‘ وأششنطن عندما أششادأ ببدء ““عÓقة خاصشة““
جديدة ب Úألبلدين.

غزة مكان غ Òصسالح للحياة
@ القدسش  :حذرت أ’· أŸتحدة ،أمسس ،من أن قطاع غزة قد يكون
بالفعل أصشبح غ Òصشالح للحياة بسشبب أ◊صشار أ’سشرأئيلي أÿانق أŸفروضس

أم -ري -ك -ي ،ب -أان ““ألسش -ي -اسش -ة أ÷دي -دة ت -ه -دف
باأ’سشاسس إأ ¤دعم جهود ألتوأفق ب Úألفصشائل
أŸتنافسشة ‘ ششرق وغرب ليبيا.
Ãوجب ألسش -ي -اسش -ة أ÷دي -دة ،ق -د ت -ن-ف-ذ
أل -ق-وأت أأ’م-ري-ك-ي-ة ب-رأم-ج ت-دريب عسش-ك-ري-ة
وتقد Ëأدوأر أسشتششارية بالتعاون مع ألقوأت
ألليبية ،مع إأمكانية إأرسشال قرأبة  50عنصشًرأ
من ألقوأت أÿاصشة إأ ¤ليبيا بصشفة دورية
لتبادل أŸعلومات مع أ÷انب ألليبي ،وإأجرأء
زيارأت منتظمة لششخصشيات دبلوماسشية إأ¤
ليبيا.
إأ ¤ج -انب إأم -ك -ان -ي -ة إأع-ادة ف-ت-ح ألسش-ف-ارة
أأ’م -ري -ك -ي -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا وأسش -ت -ئ -ن-اف مشش-ارك-ة
أŸع -ل -وم-ات أ’سش-ت-خ-ب-ارأت-ي-ة ب-ق-ي-ادة أل-ق-وأت
أÿاصشة أأ’مريكية ‘ .حال “ت أŸوأفقة
ع-ل-ى ألسش-ي-اسش-ة أ÷دي-دة ،سش-ت-ك-ون ل-ي-بيا ألبلد
أأ’خ Òأل -ذي ت -ق -رر ف -ي -ه أإ’دأرة أأ’م -ري -ك -ي-ة
توسشيع نطاق عملياتها Ÿكافحة أإ’رهاب.
ن-ق-لت ب-وأب-ة أل-وسش-ط أل-ل-ي-ب-ي-ة عن ألتقرير،
أمسس““ ،إأن أإ’دأرة أ’أمريكية تدرسس أسشتئناف
وجودها ‘ بنغازي ،للمرة أأ’و ¤عقب هجوم
ألعام  2012ضشد أÛمع ألدبلوماسشي ،وإأنششاء
مركز للتنسشيق للقوأت أأ’مريكية وأŸسشؤوولÚ
ألليبب Úلتسشهيل تبادل أŸعلومات أıابرأتية
حول مكافحة أإ’رهاب““ .لفتت إأ ¤أن فرًقا
صش -غÒة م -ن أل -ق -وأت أأ’م -ري -ك -ي -ة وع -ن -اصش -ر
أسشتخبارأتية أجرت زيارأت متعددة إأ ¤ليبيا
خÓل ألسشنوأت أŸاضشية Ÿقابلة أŸسشؤوولÚ
‘ ليبيا وتبادل أŸعلومات.

عليه .كان تقرير ل ·ÓأŸتحدة صشدر ‘ عام  ،2012حذر من أن يصشبح
ألششريط ألسشاحلي ألضشيق ““غ Òصشالح للحياة““ بحلول عام  ‘ 2020حال عدم
ألقيام بأاي ششيء لتخفيف أ◊صشار.

نداء إلحقاق العدالة واŸصسا◊ة
@ جنيف  :وجه مفوضس أأ’· أŸتحدة ألسشامي ◊قوق أإ’نسشان زيد رعد
أ◊سش Úندأء ،أمسس ألثÓثاء ،إ’حقاق ““ألعدألة““ و«أŸصشا◊ة““ بعد أسشتعادة
ألقوأت أ◊كومية ألعرأقية مدينة أŸوصشل .قال مفوضس حقوق أ’نسشان ‘
بيان نششر ‘ جنيف أ ¤أن على ألعرأق ““موأجهة سشلسشلة من ألتحديات ‘
›ال حقوق أإ’نسشان وقد تؤودي ‘ حال  ⁄يقم بذلك أ ¤مزيد من ألعنف
وأŸعاناة““.
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عروضس ومغامرات تسشتهوي العائÓت

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

ترفضس تزويدهم با◊ليب بحجة نقصس ا’نتاج

عّبر سضكان ع Úإ◊جل باŸسضيلة ،خاصضة فئة إلتجار عن قلقهم إلشضديد إإزإء ما
يتلقونه من رفضس مصضالح إŸلبنة إŸعروفة بعاصضمة إلولية (إ◊ضضنة) وإلتي ـ
حسضبهم ـ تبخل عليهم Ãادة إ◊ليب إليومي.
قال هؤولء ع Èيومية «إلشضعب» ،أإنه على إلرغم من وجود عدد من إŸوزعÚ
إÙلي Úإإل أإن مصضالح إŸصضنع ترفضس تزويدهم بهذه إŸادة إلضضرورية بحجة
قلة إإلنتاج ،ما جعل هؤولء إلتجار يبحثون عن مصضانع أإخرى خارج إلولية وإلتي
كانت إجابتها أإنها ل تزود إإل إلتجار من دإخل إإقليم إلولية.
هذه إلوضضعية جعلت إلتجار ‘ حÒة من أإمرهم وهم يناشضدون إŸصضالح إŸعنية
من إلوزإرة وإلولية إلتدخل إلفوري قصضد إإيجاد حل فوري لهذإ إŸشضكل
إلعويصس.
مراسشلة خاصشة

 800ششجرة مثمرة –ت أالسشنة النÒان

صسيف سساخن قبل اأ’وان بتيزي وزو

ي-ح-ت-وى الشش-م-ام ع-ل-ى ›م-وع-ة واسش-عة من
ال- -ف- -وائ -د الصش -ح -ي -ة Ãا ‘ ذلك –سش Úأاداء
ا÷ه -از اŸن -اع -ي ،وصش -ح -ة ا÷ل-د وال-ع-ي-ن،Ú
وانخفاضس فرصس ا إ
’صشابة بالسشرطان فضشÓ
ع -ن ال -وق -اي -ة م -ن ال -ت -ه -اب اŸف -اصش-ل وإادارة
م- -رضس السش- -ك- -ري ،وي -رج -ع ذلك أاسش -اسش -ا إا¤
اح-ت-واء الشش-م-ام ع-ل-ى مسش-ت-وي-ات ع-ال-ي-ة من
ا
لفيتامينات واŸعادن ومن ‡يزاته ايضشا أانه
ر
خ
ي
ص
س
ا
ل
ث
م
ن
و
‘
م
ت
ن-اول ا÷م-ي-ع واليكم
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مصسدر للبوتاسسيوم والصسوديوم
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تس
ض
ا
ع
د
ع
ل
ى خ - -فضس ضض - -غ - -ط إل - -دم وإألل- -ي- -اف،
وإ
ل
ب
و
ت
ا
س
ض
ي
و
م
،
و
ف
ي -ت-ام« Úسس» وم-ادة إل-ك-ول Úإل-ت-ي
ي
ح
ت
و
ي
ع
ل
ي
ه
ا
إ
ل
ش
ض
م
ا
م
ت
د
عم صضحة إلقلب وإلصضوديوم ل
ي
ق
ل
إ
ه
م
ي
ة
ع
ن
إ
ل
ب
و
ت
ا
س
ض
ي
و
م
فى عÓج إرتفاع ضضغط
إ
ل
د
م
و
ت
ش
ض
م
ل
إ
أ
ل
ط
ع
م
ة
إ
ل
ت
ي
–
ت
و
ي
على نسضبة عالية من
إ
ل
ب
و
ت
ا
س
ض
ي
و
م
إ
ل
ش
ض
م
ا
م
و
إ
أ
ل
ن
ا
ن
ا
س
س
و
إ
ل
ط
م
اطم وإلÈتقال
و
إ
ل
س
ض
ب
ان -خ وإŸوز ،إل -ب -وت -اسض -ي -وم أإيضض -ا يسض -اع -د م -عإنخ
فاضس خطر إلسضكته إلدماغية وإ◊ماية من فقدإن
ك -ت -
ل
ة
إ
ل
ع
ض
ض
Ó
ت ،وإ◊ف -اظ ع -ل-ى ك-ث-اف-ة إŸع-ادن ‘
إلع
ظ
ا
م
و
إ
◊
د
م
ن
ت
ش
ض
كيل إ◊صضى بالكلي.

يعالج حسساسسية الصسدر

أإتت إ◊رإئق إلتي شضبّت إ÷معة بولية ،تيزي وزو على زهاء  820شضجرة
مثمرة و 300حزمة ت ،Íحسضب ما علم من مصضالح إ◊ماية إŸدنية.
وأإوضضح إŸصضدر أإن أإلسضنة إلنÒإن إلتهمت  700شضجرة زيتون و 120شضجرة ذإت
نوإة بسضبب إندلع  48بؤورة حريق عشضرة منها هامة شضبت بكل من بلديات بني
عيسضي و تيميزإرت وإإفيغا وماكودة وتيزي رإشضد وإألربعاء ناث إإيرإثن وفريكة
وأإيت تودرت وتيزي غنيف.
كما أإتت هذه إ◊رإئق إسضتنادإ Ÿصضالح إ◊ماية إŸدنية على  80هكتار من
أإحرإشس وأإدغال وغابات.
وسضمحت عملية إلتدخل  -إلتي ”ّ إلتجنيد لها عتاد مادي هام Ãا فيهم إلرتل
إŸتنقل  -لفرق إ◊ماية إŸدنية مرفوقÃ Úصضالح ﬁافظة إلغابات وكذإ
إل -ب-ل-دي-ات وإلسض-ك-ان إل-ق-روي Úب-إان-ق-اذ إل-ع-دي-د م-ن إلسض-ك-ان إإ ¤ج-انب إن-ق-اذ
مسضاحات غابية هامة.
وﬁاصضيل كانت عرضضة أللسضنة إللهب إلتي إندلعت جرإء إلرتفاع إÙسضوسس
لدرجات إ◊رإرة يضضيف إŸصضدر.

تخلو إلعروضس من إلرقصضات إلفنية إلتي أإبدع
فيها كل من أإدإها ،إإ ¤جانب إلعروضس إلبهلوإنية
إلتي أإضضحكت كث Òزوإر سضÒك عمار.
«إلشض-عب» وخÓ-ل ت-وإج-ده-ا ب-اÿي-م-ة إل-عمÓقة
إقÎبت من بعضس إلعائÓت إلعنابية ،وإلتي أإبانت
ع -ن إإع -ج -اب -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف إل -ع -روضس إŸق -دم-ة
بسضÒك عمار ،معتÈين ذلك خروجا عن إلروتÚ
إليومي وإلتوجه فقط نحو شضاطئ إلبحر ،وهو
ما قاله «ﬁمد لم Úمسضعي» إلذي وجدناه
رفقة زوجته وأإبنائه إألربعة ،مؤوكدإ أإنه  ⁄يتوإَن
◊ظ -ة ‘ زي -ارة إلسضÒك وإصض -ط -ح -اب ع-ائ-ل-ت-ه
إلصضغÒة معه ،وذلك بهدف إلسضتمتاع بيوم ليسس
ككل إأليام ـ كما قال ـ وإلبتعاد عن روت Úإلعمل
أإو إلذهاب إإ ¤إلكورنيشس.
كما إعتÈت إلسضيدة «أإمينة .ن» سضÒك عمار
فرصضة لقضضاء يوم ‡تع ،وإكتشضاف خبايا هذإ
إلعا ⁄إلغريب ،مشضÒة إإ ¤أإن تذكرة إلدخول
ل -يسضت ب -اه-ظ-ة إل-ث-م-ن ،ب-ل ‘ م-ت-ن-اول إ÷م-ي-ع،
حيث أإكدت أإنها تفضضل إ÷لوسس ‘ إلصضفوف
إألو ¤ل Ó-سض -ت -م -ت -اع ب -ك -ل م -ا ي -تّ-م ت-ق-دÁه م-ن
عروضس فنية وبهلوإنية ،وعلى وجه إÿصضوصس
مشض -اه -دة ت -رويضس إ◊ي -وإن -ات إŸفÎسض-ة إل-ت-ي
تسضتهويها كثÒإ.
وسضتتوإصضل عروضس سضÒك عمار إإ ¤غاية 15
جويلية إ÷اري ،حيث يضضرب إلعارضضون موعدإ
ل-ل-ع-ائÓ-ت إل-ع-ن-اب-ي-ة Ãع-دل إسض-ت-ع-رإضض ÚخÓل
إلليلة إلوإحدة ،إألول على إلسضاعة إلعاشضرة لي،Ó
وإل -ث -ا Êب-دإي-ة م-ن م-ن-تصض-ف إل-ل-ي-ل ،وذلك Ÿدة
سضاعت Úمن إلسضتعرإضضات إŸشضوقة.
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صشحتك ‘ غذائك

سسكان ع Úا◊جل متذمرون من ملبنة ا◊ضسنة؟

إŸتفرج Úإإ ¤ح Úإنتهاء إلعرضس.
م -ن ج -انب آإخ -ر ك -ان إل -ع -ن -اب -ي -ون وع -ل -ى وج-ه
إÿصض -وصس إألط -ف -ال ع -ل -ى م -وع-د م-ع ع-روضس
جديدة

تقدم شضخصضيات سضينمائية مشضهورة على غرإر
سضيÈمان ،سضبيدر مان ،وبات مان وويندر وÁن،
إلتي أإثارت وبشضدة إإعجاب هذه إلفئة إلتي ⁄
تتوإن أإيضضا ‘ أإخد صضور إإ ¤جانبها ،كما ⁄

إل -ب -
ي -ت-ا ك-اروت ÚإŸوج-ودة ‘ إل-ف-وإك-ه إلصض-ف-رإء م-ث-ل
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ش
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إ
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و
إ
÷
ز
ر
و
إ
ÿضضر إلورقية
مث
ل
إ
ل
س
ضبانخ هي وإحده من أإهم إŸغذيات إلهامة إلتي
ق-
د
ت
ق
ي
م
ن إل -رب -ووحسض-اسض-ي-ة إلصض-در ون-زلت إلÈد
وت
و
ج
د
ب
ك
Ì
ة
‘ إلشض -م -ام ،وإ◊مضض -ي-ات
وإلفوإكه إلسضتوإئة.

–سس Úأاداء جهاز اŸناعة

ل يحتوى على بيتا كاروت Úفقط،
ول- -ك -ن أإيضض -ا ف -ي -ت -ام« Úسس» Ãث -اب -ة
إÿط إŸه- -م ‘ إل -دف -اع ع -ن ج -ه -از
إŸناعه أإيضضا ،فيتام« Úسس» يحفز
إإنتاج خÓيا إلدم إلبيضضاء ،إلتي تسضعى
إإ ¤ت- - - -دم Òإل- - - -ب- - - -ك - - -تÒي - - -ا إÿطÒة
وإل -فÒوسض -ات وغÒه -ا م-ن إŸوإد إلسض-ام-ة
وإألجسضام إلغريبة إلتي قد وجدت طريقها

إإ

› ¤رى إلدم وإلشضمام مهم للغاية ÷هاز إŸناعة.

رسشومات كهوف الطاسشيلي

أاعظم اكتشسافات العصسر يرسسخ إ’نسسان  ⁄نتعرف عليه بعد الرحمة عليك يا مÓك بجاية ..أالف سسÓم ،لصسفاء قلبك

«سسÒك عمار» ينعشش «صسيف عنابة» ولياليها
يعرف سشÒك عمار إاقبا’ كبÒا للعائÓت العنابية التي تتوافد إاليه بكÌة ،لقضشاء
سش -ه -رة م-ن اŸت-ع-ة وال-ف-رج-ة ال-ت-ي يصش-ن-ع-ه-ا ب-ع-روضش-ه ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة وم-غ-ام-رات ‚وم-ه،
ل-يسش-ت-ق-طب اه-ت-م-ام سش-ك-ان ب-ون-ة ،وال-ذي-ن غّ-ي-ر أاغ-لبهم وجهته من الكورنيشس وسشاحة
الثورة «الكور» نحو حظÒة مركب  19ماي الذي يحتضشن التظاهرة« .الششعب» تنقل
التفاصشيل بع ÚاŸكان.
إألضض-وإء إل-ك-اشض-ف-ة م-ع-ل-ن-ة ع-ن ب-دإي-ة إلعروضس،
عنابة :هدى بوعطيح
ل-ي-ن-ط-ل-ق صض-وت «ط-و »Êم-دي-ر إلسضÒك م-رح-ب-ا
ط- -وإب Òل م- -ت- -ن- -اه- -ي- -ة م -ن إل -رج -ال وإل -نسض -اء ب-ا◊ضض-ور وم-ت-م-ن-ي-ا ل-ه-م إلسض-ت-م-تاع بسضهرإتهم،
وإألط -ف -ال ،إل -ذي -ن ي -ق-ب-ل-ون ع-ل-ى سضÒك ع-م-ار ل -ت -ن-ط-ل-ق إل-ع-روضس –ت تصض-ف-ي-ق-ات إ÷م-ه-ور،
ل -ل -ف -رج -ة وإل -ت -م -ت -ع ،ح -يث Á ⁄ن -ع-ه-م ب-ر›ة وإإعجاب وإنبهار إألطفال.
إل -ع -روضس ل -ي  Ó-ول غ Ó-ء أإسض -ع-ار إل-ت-ذك-رة م-ن فكانت إلبدإية باللعب على إألرجوحة وتقدË
إلسضتماع بالسضتعرإضضات إلشضيقة ،وإلتي إعتاد ع -روضس أإب -ه -رت إŸت -ف -رج Úوإل -ت -ي إخ -ت-ل-طت
سضÒك عمار على تقدÁها ÷مهوره Ãختلف ب-تصض-ف-ي-ق-ات-ه-م أإح-ي-ان-ا وب-الصض-رإخ أإح-ي-انا أإخرى
وليات إلوطن إلتي يح ّ
خوفا من سضقوط إلعارضض Úإلذين أإدوإ حركات
ط بها.
منذ أإن نصضب إلسضÒك خيمته إلعمÓقة ،وإلتي ف- -ن- -ي- -ة رإئ- -ع -ة ل ت -خ -ل -و م -ن إÛازف -ة ،إإل أإن
تخفي بدإخلها عاŸا خياليا ⁄ ،يتوإنَ إلعنابيون ،إحÎإفيتهم مّكنتهم من إختتام إلعروضس على
وحتى إلقادم Úإإليها من إلوليات إÛاورة ،من أإحسضن ما يرإم ،ليفتح إÛال بعدها لعرضس
إل -ت -وإف -د إإل -ي-ه-ا ي-وم-ي-ا ،ضض-ارب Úسض-ع-ر إل-ت-ذك-رة إ◊يوإنات إŸفÎسضة وإألليفة ،حيث كما هي
عرضس إ◊ائط ،حيث يبلغ سضعر تذكرة إلصضفوف إل -ع -ادة ج -ازف م-روضض-ه-ا وم-درب-ه-ا ك-ثÒإ ،ل-دى
إألو 1600 ¤دج ‘ ،ح Úأإن إ÷ل- - - - - - - - -وسس ‘ دخوله قفصس إ◊يوإنات إŸفÎسضة على غرإر
إلصضفوف إلوسضطى وإÿلفية فيÎإوح ما ب 900 Úإلنمور وإألسضود وإلتماسضيح ،وبحركات بسضيطة
و 1300دج ،مع إلعلم أإن إإلقبال كب Òعلى شضرإء كان يقوم بهاّ“ ،كنت تلك إ◊يوإنات إلضضخمة
ت -ذك -رة إلصض -ف -وف إألو ،¤ح -يث أإن -ه ي-ح-دث ‘ م -ن إل -ت -ف -اع -ل م -ع إإشض -ارإت صض -اح -ب -ه -ا وإم-ت-اع
بعضس إألحيان تدإفع ب Úزوإر إÿيمة ،فبالنسضبة إ÷مهور.
لهم هو إلسضتمتاع وإلÎفيه عن إلنفسس وإلتغي Òوبرع إŸروضس أإك ‘ Ìجعل إÿيول ترقصس ،كما
أإب- - -دع أإصض- - -ح- - -اب إلسضÒك ‘ ع - -روضس ع - -ل - -ى
بالدرجة إألو.¤
إلكل يتدإفع ◊جز مكان له ،إلقاعة ‡تلئة عن إلدرجات إلنارية وإ◊لقات إلدإئرية ،فضض Óعن
آإخرها حديث من هنا وهناك ،ثم صضمت يخيم إŸشضي على إ◊بال إŸعلقة على علو  08أإمتار
ع -ل -ى إŸك -ان ح Úت -ن -ط -ف -ئ إألضض-وإء وتشض-ت-ع-ل ت- -ق- -ري- -ب- -ا وإل- -ت -ي شض ّ-دت أإن -ظ -ار

رحيل الروائية ا÷زائرية الششابة ديهية لويز

مهدئ طبيعي

عÓج التهاب اŸفاصسل
يقل
ل من إإفرإز هرمونات إلتوتر مثل إلكورتيزول .يزيد
يسضاعد إلكول ÚإŸوجود ‘ إلشضمام
‘
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ض
ض
ف
ا
ا
إ
ظ
ل
ب
على
وت -اسض -ي -وم م -ن ت -دف -ق إل-دم وإألكسض-ج Úإإ¤
بنية إألغشضية إÿلوية ،ويسضاعد على نقل إلنبضضات إلدم
اغ ،إلذي يؤودي إإ ¤إإلحسضاسس بالهدوء وإتخاذ
إل -عصض -ب -ي -ة ،ويسض -اع -د ‘ إم -تصض -اصس إل -ده -ون وي -ق-ل-ل موق
ف أإك ÌإسضÎخاًء ،باإلضضافة إإ ¤ذلك ،إ◊ّد من
إللتهابات إŸزمنه ،إإن وجود كمية مناسضبة من إلشضمام وجو
د هرمونات إلتوتر ‘ إ÷سضم Áكن أإن تقلل من
‘ إلن
ظام إلغذإئي إÿاصس بك Áكن أإن يسضاعد ‘ منع أإعرإضس إلقلق.
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فيتا
م( Úأإ) هو أإيضضا ضضروري لنمو كل أإنسضجة إ÷سضم،
يسساعد على الهضسم
Ãا
‘ ذلك إ÷لد وإلشضعر ،كما يحتوي على كمية كافية
يحتوي على كمية عالية من إأللياف إلغذإئية ،وإلتي م- -ن
ف- -ي- -ت- -ام( Úج) إل -ذى يسض -اع -د ‘ ب -ن -اء وصض -ي -ان -ة
هي عنصضر أإسضاسضي من حركات إألمعاء وصضحة إ÷هاز إلكو
لج Úإلذي يوفر بنية على إ÷لد وإلشضعر ،فكوب
إلهضضمي ،تناول كمية مناسضبة من إأللياف إلغذإئية وإح
د من إلشضمام مكعبات يوفر  ٪97من إلحتياجات
Áكن إن يقلل فرصس إإلصضابة باإلمسضاك ،وÁكن أإن إليو
مية لفيتام« Úج» ويسضاهم أإيضضا ‘ إلÎطيب إلعام
ي -ج-ع-ل ح-رك-ات إألم-ع-اء أإك Ìإن-ت-ظ-ام-ا م-ن
للبشضرة وإلشضعر.
خÓل إ÷هاز إلهضضمي وإلقولون،
الوقاية من السسرطان
إلشض- -م- -ام ي -ق -ل -ل م -ن خ -ط -ر
ه -و مصض -در غ -ن -ي م -ن إل -ع -ن-اصض-ر
إإلصض- - -اب- - -ة بسض- - -رط- - -ان
إلغذإئية إŸفيدةÃ ،ا ‘ ذلك
إل-ق-ول-ون وإŸسض-ت-ق-ي-م
وغÒه - - - - - -ا م- - - - - -ن
ب -ي -ت -ا ك -اروت ،Úوإل -ك -اروتÚ
إ
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و
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ل-ت-ي ي-ح-ت-اجها
إ
÷
س
ض
م
،
ه
ي
ل
إÿطÒة.
ي
سضت سضوى
م
ق
د
م
ة
ل
ف
ي
ت
ا
م
Ú
(
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)
ولكن
ق- -د ث -بت أإيضض -ا أإن ت -ك -ون
Ãث - -اب - -ة أإح- -د مضض- -ادإت
إ
”
ألكسضدة إلقوية ،وقد ّ
ربط ذلك بخفضس فرصس
إإلصض -اب-ة ب-أان-وإع ﬂت-ل-ف-ة
م- - - -ن إلسض- - - -رط- - - -ان ،ف - - -إان
إÙتوى إلغذإئي من إلشضمام
ه -و أإدإة ق -وي -ة ‘ إل -وق -اي-ة م-ن
إلسض -رط -ان وإل -قضض -اء ع -ل -ى إ÷ذور
إ◊رة ،وإŸن- -ت- -ج- -ات إل- -ث -ان -وي -ة إلضض -ارة
لÓسضتقÓب إÿلية إلتي Áكن أإن تؤودي إإ¤
ع- - -
دد م- - -ن إل- - -ظ- - -روف إÿطÒة Ãا ‘ ذلك م - -رضس
إلسضرطان.

كانت صشحراء مقفرة منسشية ‘ جنوب ششرق ا÷زائر’ تغري أاحدا بزيارتها ..وفجأاة –ّولت إا ¤واحدة من أاششد بقاع
Óت بالعلماء واÈÿاء ..حتى السشياح جاءوا من ﬂتلف دول العا ⁄لزيارتها ..فما الذي
العا ⁄غموضشا ..وامت أ
حدث لتجذب تلك الصشحراء كل هذا ا’هتمام؟..
‘ إل- -وإق- -ع أإن سض -بب ي -ع -ود إإ ¤إل -رح -ال -ة
(ب -ري -ن -ان) إل -ذي إك -تشض -ف ‘ ع -ام 1938م
كهوفا إعتÈها علماء إآلثار وإحدة من
أإهم إكتشضافات إلعصضر ..بل إإن إلبعضس
ق -د إع -تÈه -ا أإه -م م -ن إك -تشض-اف م-قÈة
(ت- - -وت ع- - -ن- - -خ آإم- - -ون) إلشض - -هÒة وإإن ⁄
تصضاحبها إلضضجة إإلعÓمية إلهائلة إلتي
صضاحبت إكتشضاف إŸقÈة إلفرعونية.
وكما ذكر ‘ حديثه عن تلك إلكهوف -
ف -ق -د وج -د دإخ -ل ك -ه -وف (إل-ط-اسض-ي-ل-ي)
ن -ق-وشض-ا ورسض-وم-ا ك-ثÒة وم-ت-ن-وع-ه م-ا بÚ
صضور لعمليات رعي إألبقار وسضط مروج
ضض-خ-م-ة ،وصض-ور ÿي-ول ،ون-ق-وشس إألن-ه-ار
وحدإئق غناء ،وحيوإنات برية ،ومرإسضم
دي- - -ن- - -ي- - -ة ،وب- - -عضس إآلل- - -ه - -ة إل - -ق - -دÁة.
لكن ليسس هذإ مثار إلدهشضة بالطبع ،ألن
إلصض -ور –ت -وى ع -ل -ى رسض -وم -ات ع -ج -ي -ب-ة
ıل- -وق- -ات بشض- -ري -ة ت -ط ‘ Òإلسض -م -اء..
وترتدي أإجهزة طÒإن ..ولسضفن فضضاء..
وروإد فضضاء ..ورجال ونسضاء يرتدون ثيابا
حديثة كالتي نرتديها ‘ زماننا إ◊ا‹..
ورجال يرتدون لباسس إلضضفادع إلبشضرية..

ورج- -ال آإخ- -ري- -ن ي- -ج- -رون ن- -ح- -و أإجسض -ام
أإسضطوإنية غامضضة...
وإسضتقطب هذإ إلكتشضاف إهتمام علماء
إآلث -ار ووسض -ائ-ل إإلعÓ-م ك-اف-ة ..وج-ع-ل-ه-م
يتدإفعون لزيارة إ◊دود إ÷زإئرية إلليبية
Ÿعرفة إŸزيد عن تلك إلرسضوم وإلنقوشس
إلعجيبة ..وأإهم تلك إلزيارإت كانت ‘
عام 1956م ..عندما قام إلرحالة «هÔي
لوت» برفقة ›موعة كبÒة من إلعلماء
بزيارة لتلك إلكهوف ..وإلتقطوإ لها صضورإ
ف- -وت- -وغ -رإف -ي -ة ع -دي -دة ..وب -ع -د إل -ب -حث
وإلدرإسضة..
وإسض- -ت- -خ- -دإم وسض -ائ -ل م -ت -ط -ورة ل -ل -غ -اي -ة
ك- -ال -ت -ح -ل -ي -ل إل -ذري Ÿع -رف -ة ع -م -ر ت -لك
إلنقوشس ..جاءت إلنتيجة ..وكانت مذهلة
بحق ..لقد قّدر جميع إÈÿإء عمر تلك
إلرسضوم وإلنقوشس بأاك Ìمن عشضرين أإلف
سضنة!! ..أإي خيال ﬁموم وقف منذ مائتي
قرن كي يسضكب على جدرإن تلك إلكهوف
أإسضرإره إÿارقة ؟ ..أإي عبقرية ‘ فجر
إلتاريخ آإثرت أإن تÎك إلرمح كي ترسضم
رسض -وم -ا تسض -ب -ق عصض -ره -ا ب -عشض -ري -ن أإل -ف

’ تنظفها باأ’عواد؟؟

ح- -ذرت ›ل -ة «ف -روي -ن -دي -ن» إألŸان -ي -ة م -ن
إسضتعمال إألعوإد إلقطنية لتنظيف إألذن،
موضضحة أإن إألعوإد Áكن أإن تضضغط
إلشضمع إإ ¤أإعماق إألذن ،وقد
يضض -غ-ط ب-دوره ع-ل-ى
ط- -ب -ل -ة إألذن،
ومن ثم

ل تصض - -در
إلطبلة
ذب -ذب-ات ع-ل-ى
ن- -ح -و سض -ل -ي -م ،م -ا ق -د
يؤودي ‘ أإسضوأإ إ◊الت إإ ¤فقدإن
إلسضمع.
وأإضضافت إÛلة ‘ موقعها على إإلنÎنت أإن شضمع
إألذن يؤودي إلكث Òمن إلوظائف إŸهمة؛ إإذ يعمل على
حماية إألذن من عدوى إلفطريات ،كما أإنه يحّول دون توغل
إلغبار وإ◊شضرإت وأإي جزيئات أإخرى دإخل إألذن ،وباإلضضافة إإ¤
ذلك ،يعمل إلشضمع على ترطيب و»تزييت» إألذن ،ومن ثم يحمي إ÷لد
دإخلها من إ÷فاف.

سضنة؟ ..وألي غرضس؟ وقد ذإع ‘ إلعا⁄
أإمر هذه إلكهوف ،بعد معرضس فني أإقيم
‘ ب- - -اريسس ع- - -ام  ،1957ي -ع -رضس ل-وح-ات
مرسضومة للنقوشس إŸوجودة على جدرإن
إلطاسضيلي ‡ /ا أإثار ضضجة هائلة وقتها،
وتعددت إآلرإء إلتي –اول تفسض Òلغز هذه
إلكهوف.
وظ -ه -رت ن -ظ -ري -ات ك -ثÒة ت -فسض-ر ه-ذه
إلرسضوم منها أإنها من صضنع سضكان إلقارة
إŸفقودة «أإتÓنتسس» ،لكن هذه إلنظرية
قوبلت Ãعارضضه حيث مكان إلكهوف ل
يتفق مع إŸوقع إلذى يفÎضس أإن تكون به
إلقارة إŸفقودة ونظرية أإخرى تقول أإنها
من صضنع حضضارة بالغة إلقدم بلغت شضأاناً
كبÒإ ً من إلتقدم وتركت آإثارها وكالعادة
ظهرت نظرية إلكائنات من كوكب آإخر
وغÒها وغÒها ومازإلت رسضومات كهوف
إل-ط-اسض-ي-ل-ي Œذب إل-ع-ل-م-اء م-ن ك-ل مكان
وم-ازإل-وإ يضض-ع-ون إل-ع-دي-د م-ن إل-ن-ظ-ري-ات
حولها ومازإلت تفجر مزيدإ ً من إلدهشضة
وإ◊Òة وﬁاولت ت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -فسضÒ
لتلك إلرسضومات

إل -ك -ل ك -تب ع -ن دإه -ي -ة أإو ع -روسس إل-ق-ب-ائ-ل،
Óت صضفحات إلتوإصضل إلجتماعي،
صضورها م أ
وإÓÛت وإ÷رإئ -د ،ه -ي إل -روإئ -ي-ة إألدي-ب-ة
(ديهية لويز) من بجاية عروسس إلقبائل إلتي
غّيبها إŸوت Ãرضس عضضال يوم إ÷معة 30
ج - -وإن  ،2017ت - -ركت روإي - -تÚ
سض -ي -ح -م Ó-ن ل -ن -ا أإل -ف ح -ك-اي-ة
وح -ك -اي -ة سض -ت -ق -رأإ ع Èإل -زم-ن
وت -خ -ل -د إسض -م -ه -ا ب-ح-روف م-ن
ذهب ،صضعبة هي إŸلمات إلتي
سضتخرج من أإفئدتنا لنع Èلها
عن مدى حزننا على فرإقها
 ...أإيسض- -ت- -ح- -ق إألديب م -ن -ا أإن
Áوت ل- - -ك- - -ي ن - -ك - -تب ع - -ن - -ه
بهذإ إلكم!؟ هل إ◊ياة رخيصضة
إإ ¤درجة أإننا ُنّمحى من كل
إÿرإئط إلتي تعّبر عن آإلمنا
وأإح- -زإن- -ن- -ا ب- -ح Èإل -دم!؟ ه -ل
إلكاتب منا إلذي ينزف حتى إŸوت يبقى ‘
إلظل لينتظر عزإئهُ يوم Áوت ،وتنشضر صضوره
وكÓم قد فات عنه إألوإن يزرع إلشضفقة ‘
قلوب إآلخرين!؟ بعد إŸوت ل يشضفع له هذإ
إلكÓم إإل إلدعاء وما تركه من إإرث أإدبي
ي- -خ- -ل -ده ....وأإع -م -ال صض -ا◊ة تشض -ف -ع ل -ه ...
رحلت ديهية لويز وتركت أإشضياء جميلٌة ‘
جسضد أإسضكن إلروح إألبدية  ...و ⁄يحالفها
إ◊ظ أإن تقذف نفسضها إإليه  ..بل قذفها
إلقدر إإ ¤إلرفيق إألعلى  ...وحدها حروفها
سضتسضكن أإلف جسضدٍ فينا ....
بعد رحيل ديهية إلتي كانت ع Èإألفق نغمة
ترفل إ◊روف وتغزلها بخيوط إلشضمسس إلتي
كانت تشضرق كل صضباح لتعبد لها دروب إلنجاح،
رغم إلعمر إلقصض ،Òوإقتحام إŸرضس جسضدها
إلطاهر وإلعمر إلذي عاشضته إألديبة وإلروإئية
إ÷زإئرية ديهة لويز إإل أإنها إسضتطاعت أإن
تÎك بصض -م -ت -ه -ا إل -ق -وي-ة ‘ إلسض-اح-ة إألدب-ي-ة
إ÷زإئ-ري-ة ،ب-إاب-دإع-ات ج ّسض-دت وإق-ع م-ع-اشس
ب- -وصض- -ف تصض- -وري ل- -روح إل- -ف- -ك -ر إل -ذي ك -ان
يسضكنها  ...إعذريني ،أإيتها إ◊مامة إلبيضضاء

أإنني  ⁄أإلتقيك يوماً ،و ⁄أإقرأإ لك ،و ⁄أإكتب
ع- -ن أإع- -م- -الك م- -ث- -ل- -م- -ا أإف- -ع- -ل دإئ -م ً-ا ،ه -ل
إ◊ياة تعسضية إإ ¤هذإ إ◊د حتى يذكرنا بك
إإل إŸوت ،هل إ◊ياة Œعل تفرقة ب Úإلكتاب
وŒعلنا نعيشس إلغربة ونحن ‘ حضضن إلوطن
إ÷ري -ح إل -ذي ن -ل -م-ل-م أإشضÓ-ئُ-ه
ح -رف ً-ا .ح -رف ً-ا وك-ل-مً-ة ..ك-ل-م-ة
لنصضنع له أإكليل من إلفرح ..
ع- -ب -ث ً-ا ن -ح -اول زرع إÙب -ة ‘
صضدر هذإ إلوطن من خÓل ما
نبدع ونصضارع كل إلصضعاب من
أإج - -ل أإن نصض - -ل إإ ¤ح - -ل - -م - -ن- -ا
إألب-دي .وم-ب-ت-غ-ان-ا إل-غ-ائب عن
إلفرح  ..أإعاتب من على هذه
إلتفرقة بيننا ،أإو هذإ إ÷فاء
إل -ذي ج-ع-ل-ن-ا ن-ع-يشس غ-رب-اء ‘
وطن وإحد رغم ما Œمعنا من
ه-م-وم وتضض-ح-ي-ات وأإحÓ-م م-ن
أإج - -ل أإن نصض- -ل إإ ¤ق- -م- -ة إلصض- -ف- -اء وإألخ- -وة
وإل - -نضض - -ال ،م - -ن أإج- -ل إل- -ك- -ل- -م- -ة إلصض- -ادق- -ة
وإلعÎإف بقضضية أإثقلت كاهلنا ،وهي إلكتابة
وإإلبدإع هذإ إ÷رح إألبدي إلذي يسضكننا حّد
إل -وج -ع ،يÎبصس ب-ن-ا ك-ل-م-ا ن-خّ-ر ج-رح إل-وط-ن
قلوبنا ،فرقتنا إ◊ياة وها هو إŸوت يلملم
أإحزإننا وكلنا نتجه نحو بوصضلة إلنتماء إإ¤
ث -ورة إل -ك -ل -م -ة  ...ب-ع-د إل-غ-ي-اب إŸق-يت ه-ذإ
إŸوت إلذي غيّبك فجأاًة جعلنا نتحد ونلتف
حول ذكرإك وإلكل يحاول أإن يتفوق عن إآلخر
‘ رسض- -م آإخ- -ر خ -ري -ط -ة أإخ -ذتك إإ ¤إل -ع -ا⁄
إآلخر ،خريطة إلقدر إلذي ل أإحد يسضتطيع
فك شضفرته إإل إلله عز وجل  ...إآلن وأإنت
تسض -ك -ن ‘ Úج -ن -ات إÿل -د وح-ده-ا ك-ت-اب-اتك
نتنافسس عليها وإلكل يحاول أإن يضضعها ‘
وإجهة إلتحدي ألنها هي إ◊لم إألبدي أإألبقي
وإألرق -ي ،ت -لك إألع -م -ال إل -ت -ي –م-ل روحك
إل -زك -ي -ة وف -ك -رك إل -ت-ق-ي إإل-ي-ن-ا وإإ ¤إألخ-ي-ال
إلقادمة  ...ودإعا أإيتها إ◊مامة إلبيضضاء.
سشليمة مليزي
’حد  2جوان
ا◊مامات  -تونسس ـا أ

’ تÎكه داخل السشيارة

خطر ا’ختناق ُيهّدد صسغÒك صسيفا

ع-ن-د ت-رك ط-ف-ل داخ-ل سش-ي-ارة سش-اخ-نة
سشرعان ما ترتفع درجة حرارة جسشمه
وي -ع -ا Êم-ن صش-دم-ة ح-راري-ة ق-د ت-ؤودي
إا ¤اŸضش -اع-ف-ات ال-ت-ال-ي-ة :ارت-ف-اع ع-ا‹
ل -درج -ة ح -رارت -ه ،ج -ف -اف ،ت -ق-لصش-ات،
صش - -دم - -ة ،وف- -اة ،ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن أان
اŸت -خصشصش Úي -رك -زون ع -ل-ى م-ت-ط-ل-ب-ات
السشÓ- -م -ة اŸع -ت -ادة ،م -ث -ل ا’سش -ت -خ -دام
’ط- -ف- -ال وم Ó-ئ -م -ت -ه
’م- -ث- -ل Ÿق- -ع- -د ا أ
ا أ
لÓ- -سش- -ت- -خ- -دام ،ف- -ه- -ن- -اك ال -ع -دي -د م -ن
’خطار اŸوجودة غ Òمعروفه للناسس
ا أ
والتي تضشع الطفل ‘ ﬂاطر جمة.
باإلضضافة إإﬂ ¤اطر أإن
تصضدم أإو تدهسس بسضيارة،
وج - -ودك دإخ - -ل سض- -ي- -ارة
سضاخنة دون إلقدرة على
إÿروج أإو فتح إلنوإفذ أإو
إلبوإب أإو إ◊صضول على
مسضاعدة قد تكون خطر
‡يت أإيضضا.
فقد بينت إإلحصضائيات
أإن ه- - -ن- - -اك ح- - -وإ‹ 6-5
حالة وفاة معلن عنها( ،خÓل سضنوت ،)2014
ألط -ف -ال م -ات -وإ دإخ -ل إلسض -ي -ارة ب-ع-د ت-رك-ه-م
بدإخلها لفÎإت قصضÒة (‘ بعضس إألحيان ‘
م -ن -اخ م -ع-ت-دل  25درج -ة م-ئ-وي-ة خ-ارج-ي-ة)،
إلظروف إŸسضببة ◊دوث بعضس تلك إ◊الت
هي :نسضيان إلطفل مربوط دإخل مقعده عند
إلنزول من إلسضيارة ،دخول بعضس من إألطفال
إلصض -غ -ار إإ ¤إلسض -ي-ارة خ-لسض-ة ل-ل-عب ب-دإخ-ل-ه-ا
Ãفردهم وعدم إلقدرة على إÿروج إختباء
إألطفال دإخل حقيبة إلسضيارة.
وجود إلصضغار دإخل إلسضيارة ﬂاطرة ‘ حّد
ذإتها ،فإان درجة إ◊رإرة دإخل إلسضيارة خÓل
أإيام إلصضيف (وحتى ‘ حالة ترك إلنافذة

مفتوحة فتحة صضغÒة) Áكن أإن ترتفع Ãعدل
سضريع لتصضل إإ 50 ¤إإ 60 ¤درجة مئوية .عند
درجات إ◊رإرة هذه يكون إألطفال ‘ خطر
كب Òتؤودي إإ ¤إإصضابتهم بصضدمة حرإرية ،قد
تتطور إإ ¤حدوث إلوفاة..
ل- -ت- -ف- -ادي خ -ط -ر إلخ -ت -ن -اق ع -ل -ي -ك -م ب -ه -ذه
إإلرشض- -ادإت ل- -لسض Ó-م -ة :ف  Ó-تÎك إألط -ف -ال
بالسضيارة مغلقة حتى ولو لفÎة قصضÒة ،خاصضة
‘ إألي- -ام إ◊ارة ،دإئ- -م -ا ق -م ب -إاح -ك -ام غ -ل -ق
إلسضيارة باŸفتاح عند توقفها ،تأاكد من عدم
وجود أإحد بدإخلها.
قم بتحذير إألطفال من إللعب دإخل إلسضيارة
Ãف -رده -م دون م -رإق -ب-ة
م - -ن شض- -خصس ك- -ب ،Òق- -م
بÎكيب آإلية فتح إلسضيارة
م- -ن إل- -دإخ- -ل ‘ ح- -ال- -ة
إن -ح -ب-اسس أإح-د دإخ-ل-ه-ا،
ضضع حقيبتك إو هاتفك
إÿل -وي ب -ج-انب إل-ط-ف-ل
خ Ó-ل إلسض -ف -ر ب-السض-ي-ارة
ف- -ف- -ي ح- -ال- -ة إل- -ت- -وق -ف
سض- - -ت- - -ب- - -حث ع - -ن ه - -ذه
إألغ -رإضس ق -ب -ل خ -روجك م -ن إŸرك -ب -ة ،ق -م
ب - -إاخ - -رإج إألط - -ف- -ال م- -ن إلسض- -ي- -ارة أإول ،ث- -م
إŸشضÎيات عند وصضولك إ ¤إŸنزل.
ت- -أاك- -د م- -ن أإن م- -ن ي- -ق- -وم ب- -ن- -ق- -ل إألط -ف -ال
ب-السض-ي-ارإت ل-ل-م-خ-ي-م-ات وإلشض-وإط-ئ وغÒها،
عندهم إلوعي إلكامل Ãخاطر تركهم دإخل
سضيارة أإو حافلة مغلقة ‘ ،حالة إÿوف من
ترك طفل نائم Ãقعده دإخل إلسضيارة عند
خ -روجك م -ن -ه -ا ،ق -م ب-وضض-ع م-ا ي-ذك-رك ،ق-م
ب- -التصض- -ال ب- -السض- -ل -ط -ات إŸع -ن -ي -ة ‘ ح -ال -ة
مشض -اه -دة إط-ف-ال بسض-ي-ارة م-غ-ل-ق-ة دون وج-ود
شضخصس كب Òمعهم ،وتأاكد من خروجه بأاسضرع
ما Áكن.
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ثقافة

أÙامي ألفرنسسي سسÒج بوتو يعرضض كتابه با÷زأئر

أاسسامة إافراح
بطريقة عفوية وأاشسبه بالكتابة السسÒية ،يفتتح سسÒج
ب -وت -و ك -ت-اب-ه ““ف-رنسس-ا ـ ا÷زائ-ر ،م-ن ج-انب الضس-ف-ت““Ú
““France – Algérie , du côté des deux
 ““rivesبا◊ديث عن بداية علقته با÷زائر ،قائل
إانه ’ شسيء كان يب Úأان قدره مرتبط بهذه البلد ،فقد
أادى خدمته العسسكرية مع اŸظلي ‘ Úالسسنغال ،وكان
Áيل إا ¤التبشس Òويتوق إا ¤اكتشساف القرى اأ’فريقية،
يؤوكد بوتو ‘ حديثه أامام جمهور القّراء والصسحفيÚ
بقاعة السسوفيتال.
«غ Òأان التداب Òاإ’دارية كانت تتع Ìومنذ عودتي
إا ¤فرنسسا بدأا صسÈي ينفد““ ،ليقÎح عليه فرانسسوا
فÒي ال -ذه -اب ل-ل-ت-دريسس ‘ م-درسس-ة اب-ت-دائ-ي-ة ب-ب-لد
القبائل““ :وصسلت إاذن مطلع جويلية  1964إا ¤ا÷زائر
العاصسمة ،مع بعضس اŸال وكيسس سسفر وعنوانا بحي
تيليملي بأاعا‹ العاصسمة““ ،يسسرد بوتو ‘ مطلع مقدمة
الكتاب –ت عنوان ““جزائري 1964 ،ـ .““1968
وح Úح-دي-ث-ه ع-ن سس-بب ت-أال-ي-ف-ه ال-ك-ت-اب ،اسس-تشس-هد
اÙام -ي ال -ف -رنسس -ي ب -ه -ذه ال -قصس -ة ،وك -ي-ف سس-اه-مت
اأ’قدار ‘ أان يح ّ
ط الرحال بهذه البلد ،وكيف ارتبط
قدره بها ‘ أاك Ìمن مناسسبة ،علقة تصسل حّد الولع،
وتتغلغل ‘ تفاصسيل حياته الشسخصسية ،حتى أانه التقى
زوجته با÷زائر ،و‘ ذلك يقول““ :عرفتُ ا◊ب ‘
ا÷زائر ،و‘ كتابي أا–دث أايضسا عن حبي للجزائر..
لذلك أاردت الكتابة عن هذه البلد““ ،يؤوكد سسÒج.
ولكن الكتاب ليسس ›ّرد سسÒة ذاتية أاو سسلّة جُمعت

ف -ي -ه -ا ال -قصسصس وال-ذك-ري-ات ،يسس-رده-ا اŸدّرسس ب-ب-اب
الوادي والقصسبة غداة ا’سستقلل ،حيث قام الدكتور
سسÒج بوتو ،ا◊اصسل على دكتوراه ‘ القانون واقتصساد
الدول اأ’فريقية ،بتقسسيم كتابه إا 18 ¤فصسل ،موزعة
على قرابة  300صسفحة ،وإا ¤جانب اŸقدمة السسابق
ذكرها‚ ،د فصسل عن ““فرنسسا والعا ⁄العربي““ عاد
فيه إا ¤علقة فرنسسا ع Èالتاريخ بالعرب وا◊ضسارة
ال -ع -رب -ي-ة اإ’سس-لم-ي-ة ،وفصس-ل ث-ان-ي-ا ع-ن-وان-ه ““اح-ت-لل
ا÷زائ-ر وت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ظ-ام ال-ك-ول-ون-ي-ا‹““ ،ث-م ث-ال-ث-ا عن
““الكفاح اŸسسّلح من أاجل ا’سستقلل““ ،ورابعا عن ““دور
اأ’· اŸت- -ح- -دة ‘ ا’سس -ت -ق -لل““ ،و‘ ت -ق -دÁه ل -ه -ذا
الفصسل قال بوتو إان عدم التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية
للدول مبدأا كانت تسستعمله فرنسسا ا’سستعمارية Ÿنع
التطرق إا ¤ا÷زائر ‘ اأ’· اŸتحدة ،ثم ““اتفاقيات

تأاسصيسس مركز للدبلجة والÎجمة وإانتاج الرسصوم اŸتحركة

إايفيان وتطبيقها““ ‘ فصسل خامسس ،يليه فصسل سسادسس
عن ““ا÷زائر اŸسستقلة والعلقات مع فرنسسا““.
وي -واصس -ل اŸؤول -ف ال -ت -ط -رق إاﬂ ¤ت -ل-ف ال-قضس-اي-ا
م -ع-ت-م-دا ت-رت-ي-ب-ا ك-رون-ول-وج-ي-ا ،ح-يث ‚د فصس-و’ ع-ن
““سسيطرة ا÷زائر على ثرواتها البÎولية““ ،و«التجارب
النووية ‘ الصسحراء والضسحايا““ ،ثم ““ضسحايا السسنوات
السس- -ود““ ،وي -قصس -د ه -ن -ا ““اıت -ف ÚواŸف -ق -ودي -ن م -ن
الطرف ““Úعلى حّد تعبÒه ،ثم ““من شسهادة إاقامة إا¤
ازدواجية ا÷نسسية““““ ،العلقات التجارية ب Úالشسركات
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة وا÷زائ- -ري- -ة““““ ،ال- -ري -اضس -ة ب ÚاŸاضس -ي
وا◊اضس- -ر““ ،وه- -ن- -ا أاشس- -ار ب- -وت -و إا ¤ع -دد م -ن أاحسس -ن
ال- -ل- -لع- -ب““ Úال- -ف- -رنسس- -ي ““Úال- -ذي- -ن ك- -ان -وا ال -لع -بÚ
ا÷زائري ،Úوذكر على سسبيل اŸثال رشسيد ﬂلو‘،
““الدفع ا÷ديد للتعاون““““ ،روابط مدّعمة مع اتفاقيات
التعاون ا÷ديدة““““ ،التعاون ‘ اŸتوسسط““““ ،ا÷زائر
وا’–اد اأ’وروب -ي““““ ،ف -رنسس -ا ،اإ’سس -لم وال -لئ -ك -ي -ة““،
وأاخ Òالفصسل الثامن عشسر –ت عنوان ““الدعوة إا¤
ا÷هاد““ ..و‘ هذا الفصسل اأ’خ Òيتطرق بوتو إا¤
الشس -ب-اب ““ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن ال-ت-ع-ب Òع-ن ن-فسس-ه-م
فاختاروا ““ا÷هاد““ إ’سسماع أاصسواتهم““ حسسب قوله.
واعت Èبوتو أان من أاهداف الكتاب ““إاعادة التفكÒ
‘ هذه العلقة ب Úالبلدين و–قيق توازن وإانصساف
أاك Èفيها““ ،مشسÒا إا ¤أان الكث Òمن الفرنسسي’ Ú
يعرفون جيدا ا÷زائر ،أاو لديهم صسورة سسيئة عن شسباب
اأ’ح-ي-اء ،وب-ال-ت-ا‹ ب-ل-دان-ه-م اأ’صس-ل-ي-ة ،بسسبب سسياسسات
الدولة الفرنسسية .أاما عن فرنسسا ا’سستعمارية فقال
بوتو إانها اقÎفت جرائم ضسد اإ’نسسانية ،وطبقت نظاما
قضس- -ائ- -ي- -ا غ Òع -ادل .وي -ح -اول ب -وت -و ب -ه -ذا ال -ك -ت -اب
اŸسساهمة ‘ تقوية الروابط ب Úا÷زائر وفرنسسا،
خاصسة ‘ ظل تنامي خطاب الكراهية العنصسري عند
اليم ÚاŸتطرف.
لشسارة فإان سسÒج بوتو ﬁ Serge Pautotام
ل إ
Ãرسسيليا ،دكتور ‘ القانون واقتصساد الدول اأ’فريقية،
ن-ائب رئ-يسس ال-ف-درال-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ل-ل-م-لك-م-ة ،ورئيسس
اللجنة ا÷هوية ،ويعمل على مسساعدة نوادي مرسسيليا
وع - -ل - -ى اأ’خصس الشس- -ب- -اب اŸن- -ح- -در م- -ن ا÷ال- -ي- -ات
اŸهاجرة.

لفصساح و“ثل أŸرجعيات““
““ألنصض ب Úحدود أ إ

غز’ن هاشصمي تقدم رؤويتها حول مفهوم النصس ا÷ديد
لسس - -ت - -اذة
صس- - -در ل- - -ل - -ق - -اصس - -ة وأ أ
أ÷ام -ع -ي -ة غ -زلن ه -اشس -م -ي ك -ت-اب
ج -دي -د ب -ع -ن -وأن ““أل -نصض ب Úح-دود
لفصساح و“ثل أŸرجعيات““ بأاŸانيا
أ إ
عن دأر ألنشسر ألعاŸية ““نور للنشسر““،
ح -يث ت -ط -رح ف -ي -ه أŸؤول -ف -ة تسس-اؤول
ح -ول م -ا إأذأ ك -انت أل -ك -ت -اب -ة ،ب -وح-ا
ي-ج-اوز أل-ك-بت ل-ي-فسسح أÛال للذأت
ح -ت -ى ت -ت -خّ-ل-صض م-ن م-وأج-ع-ه-ا وم-ن
ﬂزونها ألذأكرأتي ،أم أنها “ثيل
Ÿرجعيات ثقافية وسسياسسية ودينية
وأج -ت -م -اع -ي-ة ،وإأن ب-دت ›اوزة ل-ل-تسس-ج-ي-ل-ي-ة
وألتوثيقية؟.

هدى بوعطيح
أاكدت القاصسة غز’ن هاشسمي ‘ تصسريح لـ«الشسعب““
أان إاصسدارها ا÷ديد جاء نتيجة تشساكل مفهوم النصس
‘ وع -ي اŸت -ل -ق ،Úح -يث إان اŸف -ه -وم ال -ت-ق-ل-ي-دي ّ”
ت -ق -ويضس -ه ،وصس -ار ا◊ديث ع-ن نصس م-ع-اصس-ر ﬂت-ل-ف
“ام -ا ع -ن ال -نصس -وصس ال -ق -دÁة ‘ م -وضس -وع -ات -ه و‘
جمالياته وŒنيسسه ،وكأانه تعب Òعن ثورة على القيم
اأ’دبية وا÷مالية ،ومن ثّمة على السسلطة ا’جتماعية

مواعيد
بعد ‚اح ألعرضض أŸسسرحي طرشساقة

كشصرودة ..اليوم وغدا أامام
جمهور بشصطارزي

يسس -تضس-ي-ف اŸسس-رح
ال - -وط - -ن - -ي ا÷زائ - -ري
وب - -ق- -اع- -ة مصس- -ط- -ف- -ى
كاتب ،العمل اŸسسرحي
ا÷ديد ““كشسرودة““ أايام
 12و 13جويلية إابتداء
م -ن السس -اع -ة السس -اب -ع-ة
مسس - - - - -اء““ ،كشس- - - - -رودة““
مسس -رح -ي -ة درام -ي -ة ك -وم -ي -دي -ة م -ن إان-ت-اج اŸسس-رح
ا÷هوي لسسوق أاهراسس نصس وإاخراج أاحمد رزاق
بعد ‚اح مسسرحية ““طرشساقة““ يعود صساحبها أاحمد
رزاق بعمل كوميدي سساخر يروي وقائع ›تمع
ي- -ع- -يشس ‘ فÎة م- -ا ب- -ع- -د ال- -ط- -اق- -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
““ال-بÎول““وع-م-ل ع-ل-ى السس-ي-ن-وغ-رافيا رمزي باجي،
أام- -ا ت- -وزي- -ع اأ’دوار ب Úك -ل ل -ب -ن -ى ن -وي ،صسÈي -ن -ة
ق -ريشس -ي ،زه ÒعÎوسس ،ط -ارق ب -وروي-ن-ة ،ال-ع-رب-ي
ب- -ه- -ل- -ول ،هشس- -ام ق -رق -احﬁ ،م -د ◊واسس ،ري -اضس
جفافلية ،علي عشسي أاما موسسيقى ،حسسان لعمامرة.

ن /لعراجي

والسسياسسية ،قائلة ““كل يع Èعن ثوريته
ب-ط-ري-ق-ة خ-اصس-ة وي-ق-دم رسس-ال-ته بشسكل
مشسفر““.
وأاضس- - -افت أايضس- - -ا ب - -أان إاصس - -داره - -ا
لج- -اب- -ة ع- -ن ه -ذا
ا÷دي- -د ﬁاول- -ة ل - -إ
التسساؤول الذي طرحته ،من خلل تقدË
رؤويتها حول مفهوم النصس ا÷ديد ،ثم
ب -ت -ق -د Ëق -راءات ت -أاوي -ل-ي-ة ‘ نصس-وصس
سس -ردي-ة وشس-ع-ري-ة م-ع-اصس-رة ،مشسÒة إا¤
أانه Œسسيدا للفكرة اأ’و– ¤دثت عن
اإ’شس-ك-ال-ي-ة اأ’جناسسية
ثم عن النصس الفيسسبوكي الذي –ّرر
م - -ن سس- -ل- -ط- -ة اأ’ج- -ن- -اسس اأ’دب- -ي- -ة
واŸع -ي -اري -ة ال -ث-ق-ي-ل-ة ،ل-ت-ن-ت-ق-ل إا¤
ا◊ديث عن النشسر اإ’لكÎو Êثم
ال-ك-ت-اب-ة ال-نسس-وي-ة ،ب-وصس-فها ‰طا
ت -ع -بÒي -ا ج -دي -دا م -ؤوسسسس -ا ع -ل-ى
ال- -ث- -وري- -ة وت- -ه -د ËاŸرت -ك -زات
ا÷مالية والقيمية اŸتوارثة.
ولتجسسيد الفكرة الثانية تقول الكاتبة إانها
ح- -اولت ﬁاورة نصس- -وصس م- -ع- -اصس- -رة ول -ت -خ ّ-ف -ف م -ن
اŸعيارية الثقيلة ،حتى تؤوسسسس وعيا جماليا مغايرا
وهوية أادبية حدودها ا’ختلف واŸغايرة ،وذلك ‘
سسياق حضساري شسهد توترات ﬂتلفة وتشسويشسا على
مسستوى اŸدرك العام ،مشسÒة إا ¤أان ما جمع بÚ
النصسوصس اıتارة أان اŸرتكزات القبلية ”ّ تقويضسها،
فاسسحة اÛال لنصسية جديدة ،و‘ سسبيل ذلك تقول
““جعلنا القراءات على ﬁورينﬁ :ور خاصس بالشسعر
وﬁور خاصس بالسسرد““.
كما أاكدت أان هذا اإ’صسدار بحث ‘ اŸمكنات
اللغوية وا÷مالية التي تتموضسع ‘ إاطار من الل–ديد
اŸعياري ،تعبÒا عن زمنية تروم ا’نتهاك على جميع
اŸسستويات ،وذلك تعبÒا عن وعي ثوري ورغبة ‘
التجديد ،لذلك فهو يبحث عن د’لة اŸغايرة على
يسس-ت-ق-طب الصس-ال-ون ال-قسس-ن-ط-ي-ني للنحاسس ‘
طبعته الثانية التي افتتحت ا’ثن Úبقصسر الثقافة
ﬁمد العيد آال خليفة أاعدادا كبÒة من الزائرين
لصس - -ال - -ة ا÷زائ - -ري- -ة ع- -م- -وم- -ا
ال - -ع - -اشس - -ق Úل  - -أ
والقسسنطينية خصسوصسا .وقد لفت جناح ا◊ر‘
عزوز لسسحب ا’نتباه من خلل تضسمنه ›سسم
÷سسر سسيدي راشسد الذي Áثل أاحد رموز مدينة
الصسخر العتيق صسنعه من ا◊ديد والنحاسس بأانامل
يده و وضسع فوقه ›سسم نحاسسي لكمان مطرب
اŸالوف الراحل ﬁمد الطاهر فرقا Êوآاخر آ’لة
عود تداول على العزف عليها العديد من مشسايخ
اŸدينة أامثال الشسيخ Úحسسونة والتومي وقدور
درسسو Êوآاخرون .و‘ هذا الصسدد قال صساحب
ا÷ناح““ :لقد سسبق ‹ إاعداد ›سسمات نحاسسية
” إاهداؤوها لعديد
Ÿثل هذا الكمان اŸعروضس و ّ
ضسيوف ا÷زائر من بينهم الفنانة اللبنانية ماجدة
الرومي““.
وأاضساف““ :هذه التحف غالية على قلبي كثÒا
و’ Áكنني بيعها سسوى أ’شسخاصس يقدرون قيمة

مسستوى النصسوصس ا÷ديدة ،وعن ملمح اÿروج عن
السسلطة الثقافية واŸؤوسسسسة اأ’دبية والتي تعّبر بدورها
على ثورة عن السسلطة السسياسسية وا’جتماعية ،ومن
هذا اŸنطلق تتسساءل ““كيف يتمّ “ثيل اŸرجعيات ‘
هذه النصسوصس إاذا سسلمنا Ãا قلناه سسابقا““؟.
وحسسب اأ’سستاذة هذه النصسوصس وإان بدت ›اوزة
ل -ل -م -رج -ع-ي-ات اıت-ل-ف-ة ،إا’ أان-ه-ا –ت-وي-ه-ا ث-م ت-ع-ي-د
صسياغتها من جديد ،وذلك بحثا عن راهنية ثقافية
وهوية إابداعية مغايرة ،لذلك ـ تقول ـ تظّل ﬁتفظة
نوعا ما بجزء من تلك اŸرجعيات أاو بذاكرة نصسية
قدÁة وإان بدت متوارية ،بل حتى ‘ توصسفها الثوري
ت -ظ ّ-ل ره -ي-ن-ة ه-ذا اŸث-ول أ’ن ف-ع-ل
اÛاوزة ‘ حّد ذاتها يضسمر
نوعا من ا’عÎاف مهما ادعى
عكسس ذلك.
وعن اختيارها لعنوان الكتاب
““النصس ب Úحدود اإ’فصساح و“ثل
اŸرجعيات““ أاشسارت إا ¤أانها من
خلل ذلك فهي تبحث عن د’لة
ا’خ -ت -لف ،ع -ن اŸظ -اه-ر ال-ث-وري-ة
وعن البوح اŸدجج باأ’سسئلة ،لكن ‘
ظّل وجود مرجعيات يحتويها اÿطاب اأ’دبي ،ويحاول
Œاوزه وتهد Ëارتكازاته وسسلطاته القمعية فيما بعد.
وأاضس -افت ب -أان ال -ك -ت -اب ي-ق-دم إاج-اب-ات ج-اه-زة ،إاذ
اأ’صسل ‘ تأاليفه إاثارة اأ’سسئلة وبث القلق ‘ روح
اŸتلقي ا÷ديد ،حتى يبحث عن إامكانات جديدة وعن
تعدد ينا‘ ا’نتقائية وا÷ازهية اŸطلقة.
وعن صسدور كتابها بأاŸانيا عن دار النشسر العاŸية
““نور للنشسر““ أاكدت القاصسة غز’ن هاشسمي أان هذه
الدار وجهت دعوة لها لتسسجيليها بصسفة مؤولف دائم،
بعدما قرأا أاعضساؤوها بعضس مقا’تها وبحوثها اŸنشسورة
‘ ا’نÎن - -يت ،مشسÒة إا ¤أان ال - -دار اأ’Ÿان - -ي - -ة ““ن- -ور
للنشسر““ يشستغل فيها بعضس العرب اŸهاجرين وأاكÌهم
من اŸغرب العربي.

ت- -دع- -مت أل -ك -ت -اب -ة
أل- -ت- -اري- -خ- -ي -ة م -ؤوخ -رأ
ب - -أاك ،Èأول ،وأضس- -خ- -م
رسس-وم م-ت-ح-ركة تسسرد
تاريخ أ÷زأئر من قبل
أŸيÓد إأ ¤ألسستقÓل،
م- - -ن ق- - -ب - -ل ث - -ل - -ة م - -ن
أŸه -ت -م ،Úوم-ن ب-ي-ن-ه-م
لعÓ- -م- -ي
لسس- -ت- -اذ وأ إ
أ أ
وح - -ي - -د ج Ó- -ل أل - -ذي
أقÎبت م- -ن- -ه ي -وم -ي -ة ““ ألشس -عب““ ‘
هذأ أ◊وأر.

أاجرى ا◊وار :م .أا - .عباسس
^ ““ألشس -عب““ :ك -ي -ف ج -اءت-ك-م ف-ك-رة
أث -رأء أل-ت-اري-خ أ÷زأئ-ري ب-ه-ذأ أل-ع-م-ل
ألكرتوÊ؟
^^ و - .جÓل :لقد كانت البداية مع
اŸسسلسسل الكرتو Êرسسوم متحركة كليلة و
دمنة _ ا◊كمة على لسسان ا◊يوان _ كأاول
Œربة ‘ هذا اÛال ....حيث لعبت فيه
أادوارا رئيسسية وثانوية وصسلت إا 36 ¤صسوتا
أاي Œسس - -ي- -د  36شس-خصس-ي-ة صس-وت-ا ..ب-قصس-د
ت -بسس -ي-ط م-ف-ه-وم ال-ع-م-ل ل-ل-مسس-ت-وى ال-ذه-ن-ي
للطفل كي يسستوعبه ويتقبله ....وكان هذا
العمل مع شسركة نوميديا فنون ....وقد نال
هذا العمل عدة جوائز عربيا ومغاربيا ‘
لذاع- -ات
م - -ه - -رج - -ان ب- -رام- -ج اأ’ط- -ف- -ال ل - -إ
والتلفزيونات العربية ..ومازلت أانتظر نسسبة
باŸئة  90من حقوقي ..كما أانه وبعد وقت
وج- -ي- -ز ،ج- -اءت ف- -ك- -رة Œسس- -ي- -د اأ’ع- -م- -ال
التاريخية ،من خللها تسساءلت ،كيف Áكن
تلق Úالطفل تاريخ بلده وأاجداده ،إاذ من
غ ÒاŸم -ك -ن ‘ وق -ت -ن -ا ا◊ا‹ أام -ام ال -غ-زو
ا◊اصس -ل وال -زخ -م اŸت -دف -ق م -ن اب -ت -ك-ارات
واخÎاع - - - -ات ‘ ع - - - -ا ⁄ال- - - -نت والصس- - - -ورة
والسسمعي البصسري أان نبقى مكتو‘ اأ’يدي
....فح Úتعطي كتابا لطفلك عن اأ’م Òعبد
القادر فلن يقرأا ثق من ذلك...حتى الكبار
ما عادوا يقرؤوون ..ففكرنا ‘ كيفية و مدى
تأاث Òالصسورة و اŸؤوثرات الصسوتية و البصسرية
‘ ذهنية الطفل ...وتخمرت بذلك الفكرة
ثم تبلورت لينبثق منها هذا العمل بصسفته
أاك Èو أاول و أاضسخم رسسوم متحركة –كي
ت- - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر م - -ن ق - -ب - -ل اŸي - -لد إا¤
ا’سس -ت -ق -لل – ...ك -ي ع Èم -راح -ل و ع-ل-ى
مدار  52حلقة Ãعدل  26دقيقة للواحدة مع
ملخصس شسامل Ãدة سساعة و خمسس دقائق،
اسسم العمل ““ا÷زائر تاريخ وحضسارة.
^ هل لنا أن نعرف Ÿن عادت فيه
لدوأر؟
أ أ
^^  :نعم لقد قمت ببطولته ‘ دور
الراوي ،أ’نه يعتمد على الرواية أاسساسسا مع
ت -خ -ل -ل -ه Ãشس -اه-د “ث-ي-ل-ي-ة ت-ن-ق-ل اŸشس-اه-د
واŸتلقي إا ¤عوا ⁄بحسسب ا◊قب الزمنية
ال- -ت- -اري -خ -ي -ة  ..وك -ذلك أاديت ب -عضس اأ’دوار
اأ’سس -اسس -ي -ة و ال -ث-ان-وي-ة  ..وق-د ج-اءت ف-ك-رة
اع-ت-م-اد ال-رسس-وم اŸت-ح-رك-ة ل-ت-ل-ق Úال-ت-اري-خ
ل- -لصس- -غ- -ار ورÃا ح -ت -ى ال -ك -ب -ار ،ب -حسسب م -ا
اسستقيته من بعضس اŸواطن Úالذين شساهدوا
ويشس- -اه- -دون ه- -ذا ال- -ع- -م- -ل ال -ذي بث ع -ل -ى
ال - -ق - -ن - -وات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة و ’زال ي- -بث عÈ
ال- -فضس- -ائ- -ي- -ات اÿاصس- -ة ◊د ال -ي -وم ..ع -ل -ى
التوا‹ ..ليسس فقط تلق Úالتاريخ بل Áكننا
اعتمادها ‘ تلق Úكل العلوم وتعليم أابنائنا
شستى السسلوكيات و تربيتهم من خلل الرسسوم
اŸت-ح-رك-ة ال-ق-ري-ب-ة إا ¤مسس-ت-وى م-دارك-ه-م ،
علما بأان هذا العمل ،هو من انتاج أاسستديو
الÈاق ،أام -ا ال -ت -م -ث -ي -ل ف -ع -اد ل -وح -ي-د ج-لل
ا÷زائري..
^ وه- -ل م- -ن مشس- -اري- -ع ع -م -ل ف -ن -ي -ة
أخرى؟
^^  :ن- -ظ- -را لÎه- -ل ا÷ه- -ة اŸن- -ت -ج -ة
واŸنفذة ماديا ..ومدى تأاث Òذلك على سسÒ
ال - -ع - -م- -ل اإ’ب- -داع- -ي ‘ وط- -ن- -ن- -ا وا◊ق- -وق

يسستقطب أعدأدأ كبÒة من ألزأئرين بقسسنطينة

الصصالون القسصنطيني للنحاسس يؤورخ Ÿدينة الصصخر العتيق
ه -ذا ال -ع -م-ل ال-ذي ب-ذلت ف-ي-ه ج-ه-دا ك-بÒا ح-يث
سسخرت موهبتي وخÈتي لتخرج بالشسكل الذي
ترونه اآ’ن ،ولقد Œمع عديد الزوار أامام هذا
ا÷ن-اح ’ل-ت-ق-اط صس-ور ت-ذك-اري-ة وت-ب-ادل أاط-راف،
ا◊ديث مع ا◊ر‘ الذي صسنع تلك التحف ،حيث
صسرحت السسيدة صسوفيا التي كانت Ãعية زوجها:
““إان هذا ا÷ناح يدل على مهارة وموهبة كبÒت.““Ú
كما جذب جمال التحف التي صسنعتها ا◊رفية
شسامية ﬂزر وهي اŸرأاة القسسنطينية الوحيدة
التي و÷ت هذا العا ⁄اÿاصس بالرجال اهتمام
زوار هذا الصسالون ،حيث تعÎف ‘ هذا الصسدد
““إان عشسقي لهذه ا◊رفة يعود إا ¤زمن بعيد لكنني
م- -ؤوخ- -را ف- -ق -ط ق -ررت رف -ع ال -ت -ح -دي وخ -وضس
التجربة ،حيث تابعت تكوينا نظريا وتطبيقيا ‘
غرفة الصسناعات التقليدية وا◊رف““.
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أŸهتم بفنون ألسسينما وأŸسسرح وحيد جÓل أ÷زأئري لـ ““ ألشسعب““:

من أاجل عÓقة أاك Ìتوازنا ب Úا÷زائر وفرنسصا
قّ- -دم أÙام- -ي أل- -ف -رنسس -ي سسÒج ب -وت -و ،أمسض
أل-ثÓ-ث-اء ب-ف-ن-دق ألسس-وف-ي-تال بالعاصسمة ،كتابه
““فرنسسا ــ أ÷زأئر ،من جانب ألضسفت ،““Úألصسادر
شسهر أفريل ألفارط عن دأر لرماتان .و–دث
بوتو عن Œربته با÷زأئر ،وألعÓقة أ◊ميمة
ألتي Œمعه بها ،وألتي دفعته إأ ¤ألكتابة عنها،
كما تطرق إأ ¤بعضض ألنقاط ألوأردة ‘ ألكتاب
على غرأر جرأئم فرنسسا ‘ أ÷زأئر ،ومسستقبل
أل-عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن ك-م-ا ي-رأه-ا أل-ك-اتب ،ب-ل
وحتى ألشسباب ألفرنسسي Úمن أصسول مغاربية.
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وأاضسافت ⁄““ :أاجد أاي صسعوبة أاو “ييز ‘
‡ارسسة هذه ا◊رفة مقارنة بزملئي الرجال““
متمنية أان Œد منافسسات لها من العنصسر النسسوي
‘ هذا ا◊قل مشسÒة إا ¤أانها شساركت ‘ عديد
الصسالونات ع Èعدة و’يات بالوطن على غرار
ب -ات -ن -ة وخ -نشس-ل-ة وبسس-ك-رة وال-ب-ل-ي-دة .ول-ك-ون ه-ذه
التظاهرة تتزامن مع ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى
الـ 55لعيدي ا’سستقلل والشسباب فقد ”ّ أايضسا
تخصسيصس جناح شسر‘ يتضسمن ›سسما لزنزانة
وم- -قصس -ل -ة وب -عضس أادوات ال -ت -ع -ذيب إاب -ان ال -فÎة
ا’سستعمارية ،حسسب ما لوحظ.
” فتح ورشسات تكوينية ‘ النقشس على
كما ّ
النحاسس خلل هذه التظاهرة التي يشسارك فيها
 25ح -رف -ي-ا ﬂتصس-ا ‘ ال-زخ-رف-ة وال-ن-قشس ع-ل-ى
النحاسس من ﬂتلف مناطق الو’ية –ت شسعار

اŸهضسومة ..ووقوف ذلك حجر
عÌة أامام السس Òقدما و تطوير
وت -وف ÒاŸن -ت -وج
اŸهارات
ال - -وط - -ن - -ي ل - -لسس - -ت- -غ- -ن- -اء ع- -ن
اإ’سستÒاد ..فإانه لو تقدم ‹ يد
اŸسس-اع-دة ف-أاسس-ت-ع-ه-د ب-ت-أاسس-يسس
معهد ومركز متخصسصس ‘ هذا
اÛال واكتشساف اŸواهب التي
يزخر بها وطننا ا÷ميل ..كما
أات -ع -ه -د أايضس -ا ب -ت -أاسس -يسس م -رك -ز
ل- -ل -دب -ل -ج -ة و الÎج -م -ة و إان -ت -اج
الرسسوم اŸتحركة كذلك والتي تخدم قيمنا
وم -ب -ادئ-ن-ا وت-اري-خ-ن-ا و ت-رب-ي و ت-ن-م-ي ج-ي-ل
صسا◊ا عارفا بوطنه معتزا بتاريخه وأا›اد
أاجداده  ..إا ¤جانب ذلك فقد عزمت مؤوخرا
بعون الله على إانتاج سسلسسلة من نوع الدراما
التاريخية كأاول Œربة إاخراجية ‹ ،..كما أانه
لو تلقيت الدعم و التعهد بالدعم من طرف
السس- -ي- -د م- -راد ح- -م- -زاوي ،م -دي -ر اŸت -ح -ف
ا÷ه-وي ل-ل-م-ج-اه-د ب-اŸدي-ة ..سس-أاق-وم م-ن-ذ
شسهور بتهيئة اأ’رضسية للبدء قريبا بحول الله
ت -ع -ا ¤إ’‚از ه -ذا ال -ع-م-ل ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي
سس-ي-ت-م-ح-ور ح-ول Œسس-ي-د درام-ا ت-اري-خية _
شس -ه -ادات ح -ي -ة ل -ك -ت -اب-ة ال-ت-اري-خ ب-السس-م-ع-ي
البصسري و ﬁاكاة الواقع اŸعيشس إابان الثورة
اÛيدة ..علما بأانه ‘ فضساء أا›اد الو’ية
ال -راب -ع -ة ت -اري -خ -ي -ا و ث-وري-ا ،وب-ع-د ن-ق-اشس و
مشساورات مع اأ’سستاذ مراد حمزاوي الداعم
اأ’ول لهذا العمل.
^ ‘ ظل شسح أŸسساعدأت ،كيف لكم
ذلك؟
^^ رغ -م ه -ذه الضس-ائ-ق-ة اŸال-ي-ة ف-أان-ا
م-ت-ي-ق-ن وم-ت-ح-مسس ج-دا ،ك-و Êسس-أات-ل-ق-ى ك-ل
الدعم والÎحيب وهذا من خلل ما Ÿسسته
من مدير اŸتحف الو’ئي لو’ية تيسسمسسيلت
السسيد ﬁمد عاجد ..وكذا من بعضس الوجوه
الثورية هناك آانيا  ...أاي ما يعني مبدئيا
وخلل معاينتي لبعضس اأ’ماكن بتيسسمسسيلت
وﬁادثتي لبعضس اÛاهدين وذوي الشسهداء
وع-ائ-لت-ه-م وح-ف-اوتهم وترحيبهم و–مسسهم
للعمل  ..فإانني أاعتقد بأان السسيد وا‹ و’ية
تيسسمسسيلت الذي التقيته مرة واحدة والذي
 ⁄أافا–ه ‘ اŸوضسوع سسوف يدعم مبادرتنا
حيث من خلل ما عرفته عن شسخصسه الكرË
فلدي أامل كب Òبعد الله تعا ‘ ¤سسيادته و
قد علمت أانه يرحب بل يحمسس و يدعم هذه
اŸب- -ادرات واأ’ع -م -ال م -ن ه-ذا ال-ن-م-ط..
وسسيكون هذا العمل ›ازا...
^ هل من كلمة أخÒة ؟
^^ أاشس-ك-رك وأاشس-ك-ر ج-ري-دت-كم الغّراء
على هذه ا’لتفاتة النبيلة ..وأاوجه رسسالة من
هنا للغيورين على اللغة العربية و اŸناهج
الÎب- -وي- -ة أان ي- -ف- -ك- -روا ‘ دع -م مشس -روع -ن -ا
وا’هتمام به وإادماجه ‘ اŸنهاج الدراسسي..
و–يا ا÷زائر واÛد و اÿلود لشسهدائنا
اأ’برار..

‘ سصطور
وح - - -ي - - -د ج Ó- - -ل ،صس - - -ح- - -ف- - -ي
لدب
لذأعة ،باحث جامعي ‘ أ أ
با إ
لجنبية ،دأرسض
ألعاŸي و أللغات أ أ
و م-ه-ت-م ب-ال-ف-ن-ون سس-ي-نما ومسسرح،
ك -ذلك سس-ب-ق ل-ه ت-أال-ي-ف و ت-ن-ف-ي-ذ
لذأع- -ي- -ة ألشس- -هÒة
ألسس - -لسس - -ل - -ة أ إ
ب- - -ع- - -ن - -وأن أÙاك - -م - -ات أل - -كÈى،
سسيناريو و إأخرأجا و “ثي Óو ألتي
من خÓلها كون خلية مع زمÓئه
لذأع -ي ب -ع -د
أح- -ي- -ا ب -ه -ا أŸسس -رح أ إ
ركود دأم طوي Óقبل أن يعاد بعثه
من جديد ‘ سسنوأت ماضسية لكنه
Óسسف عاد فنام و مرضض ›ددأ،
ل أ
كما أنه ‡ثل ‘ عدة أعمال على
غرأر مسسلسسلي :ألبذرة ‘ أ÷زء
 ....2بدور أÙامي أŸنقذ للبطل
‘ أللحظات أ◊اسسمة.

““سسÒتا بريق ا◊ضسارة““ .كما مكنت هذه التظاهرة
م-ن إاع-ادة اك-تشس-اف أاصس-ن-اف ال-ن-ح-اسس وت-رك-يباته
وك -ذا اأ’دوات ال -ن -ح -اسس -ي -ة ال -ق-دÁة ع-ل-ى غ-رار
““ال -ق -ط -ار““ (أاداة خ -اصس-ة ب-ت-ق-ط Òال-زه-ر وال-ورد)
و«الوضساية““ (خاصسة بالضسوء) و«اÙبسس““ كما يتمّ
بيع تشسكيلة متنوعة من اأ’وا ÊاŸصسنوعة من
ال- - -ن- - -ح- - -اسس ع- - -ل- - -ى غ- - -رار اŸراي- - -ا والصس - -واÊ
والشس -م -ع -دان -ات واŸزه -ري -ات وال -ل -وح -ات ال -ت -ي
” صسنعها وزخرفتها
تتضسمن جسسور اŸدينة التي ّ
بطريقة جد فنية تنم عن حب كب Òلهذه ا◊رفة
وخÈة كبÒة أايضسا .واسستنادا للمنظم Úفإان هذه
ال -ت -ظ -اه-رة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ب-ادرت إال-ي-ه-ا م-دي-ري-ة
ال -ث -ق-اف-ة ب-ا’شسÎاك م-ع ج-م-ع-ي-ة ال-ب-ه-اء ل-ل-ف-ن-ون
والثقافات الشسعبية والتي سستتواصسل إا ¤غاية الـ23
ي -ول -ي -و ا÷اري ت -ه -دف ب -اأ’سس -اسس ت -ث -م Úج-ه-ود
ا◊رفي ÚواŸسساهمة ‘ ا◊فاظ على حرفة
النقشس و لزخرفة على النحاسس التي تعود إا¤
ال -ع -ه -د ال -ع -ث -م -ا Êع -لوة ع -ل -ى ت -ب -ادل اÈÿات
والتجارب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷ائزة الكÈى للكرة الطائرة (إاناث)

اŸنتخ ـ ـب الوطن ـ ـي يتنقل اليـ ـ ـوم إالـ ـ ـى فنزويـ ـ ـ ـÓ

ي -ت-ن-ق-ل ،ال-ي-وم ،ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة
ال- -ط- -ائ- -رة ـ إان- -اث ـ إا ¤ع- -اصض- -م- -ة ف- -ن -زوي Ó-
ك -راك -اسس م-ن م-ط-ار ه-واري ب-وم-دي-ن م-رورا
ب- -ال -ع -اصض -م -ة ال -ف -رنسض -ي -ة ب -اريسس م -ن اج -ل
اŸشض -ارك -ة ‘ م -ب -اري-ات ال-ع-ودة م-ن م-ن-افسض-ة
ا÷ائزة الكÈى التي سضتكون ب Úالـ 15 ، 14
و  16جويلية .

نبيلة بوقرين

يسشعى ألقائمون على ألمجموعة إألى تحقيق نتائج
أأفضش -ل ف -ي ألشش -وط أل -ث -ان -ي م -ن ه -ذه أل -م-ن-افسش-ة
أل-ع-ال-م-ي-ة ب-ع-دم-ا أن-ه-زم-وأ ف-ي  3م-وأج-ه-ات على
أل -ت -وأل -ي ف -ي ذه -اب أل -دورة أل -ذي ج -رى م -ؤوخ -رأ
ب -ال -ك -ام -ي -رون ع -ل -ى ي -د ك -ل م -ن أل -ب -ل -د أل -م-ن-ظ-م
ألكاميرون ،فرنسشا وفنزوي Óبسشبب نقصس ألخبرة
وألتجربة لدى ألÓعبات ،بما أأن أأغلبهن لم يسشبق
لهن ألمششاركة في منافسشة دولية.
Óششارة ،فإان ألفريق ألوطني عاد ،ظهيرة أأمسس،
ل إ
إألى أأرضس ألوطن في حدود ألسشاعة ألـ  13:30وتنقل
مباششرة إألى فندق ألمهدي بالعاصشمة ،ومن ألمقرر
أأن تتدرب ألمجموعة صشباح أليوم بعين ألبنيان،
حيث سشيركز خÓلها ألطاقم ألفني على ألسشترجاع
من أأجل تجاوز أإلرهاق جرأء ألسشفر ألطويل ألذي
قادهم من ألكاميرون إألى ألدأر ألبيضشاء ألمغربية
كّرم وا‹ ا÷زائر العاصضمة «عبد القادر زوخ» ،سضهرة الثن ،Úفريق شضباب بلوزداد الفائز مؤوخرا بكأاسس ا÷مهورية السضابعة
لوراسضي بالعاصضمة ،بحضضور شضخصضيات سضياسضية ورياضضية يتقدمهم وزير الشضباب
‘ تاريخه ‘ الطبعة الـ  53من اŸنافسضة بفندق ا أ
والرياضضة «الهادي ولد علي» ورئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم «خ Òالدين زطشضي» رفقة أاعضضاء اŸكتب الفدرا‹ «ربوح حداد»
لضضافة إا ¤أاعضضاء مؤوسضسض Úولعب Úسضابق Úصضنعوا أا›اد الفريق على
و»بشض Òولد زم »‹Òورئيسس الرابطة الوطنية «ﬁفوظ قرباج ،با إ
غرار «لŸاسس» الذي صضنع ا◊دث رفقة كل من (عÈوق ،كالم ،عريبي ،بوطالب  ..وآاخرين).
كعادته منح وألي ألعاصشمة مكافآات مالية للفرق ألجيل ألذي بعدنا ويتذكروننا لنتقاسشم معهم فرحة
ألمتوجة بمنافسشة كأاسس ألجمهورية ،بعدما سشاهم ألتتويج بلقب جديد ناله ششباب بلوزدأد ،وبالمناسشبة
أأتمنى أأن يحيى هذأ ألتتويج من جديد ألفريق
أأكد ألوألي خÓل مدأخلته أأنه وعد فريق ششباب ألÓعبون وكل أألطقم في زرع ألفرحة وألبهجة
ب -ل -وزدأد ب-ت-ك-ري-م-ه إأذأ سش-اه-م ف-ي إأدخ-ال أل-ب-ه-ج-ة وسشط ألعاصشميين ،حيث قدم «زوخ» صشكا ماليا وي -ع -ي -ده إأل -ى سش -ك-ة أل-ت-ت-وي-ج-ات ألن ف-ري-ق شش-ب-اب
لنصش -ار أل -ن -ادي ووف -ى ب -ذلك ،وق-ال ب-ه-ذأ ألصش-دد للفريق وتم تقديم أأظرف باسشم كل لعب تحتوي بلوزدأد أأسشسس لينال أأللقاب ل ليلعب على ألبقاء
«سش -ع -دأء ب-ت-وأج-دك-م أل-ي-وم م-ع-ن-ا ف-ي ه-ذأ أل-ح-ف-ل ع-ل-ى م-ب-ل-غ م-ال-ي م-ع-ت-ب-ر ،وت-حصش-لت «ألشش-عب» من في ألبطولة ألوطنية».
ألبهيج ،وسشعدأء أأكثر لتوأجد كأاسس ألجمهورية معنا مصشادرها ألخاصشة على ألقيمة ألمالية ألمقدمة م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،أأع -رب ق -ائ -د أل -ف -ري -ق «ط -ارق
رفقة من صشنعوأ أأمجاد ألفريق ،قبل نهائي كأاسس للفريق ألتي بلغت  3مÓيير سشنتيم ،فيما كانت قيمة ششرفاوي» عن أمتعاضشه من ألوضشعية ألسشيئة ألتي ل
أل -ج -م-ه-وري-ة ط-ل-ب-ن-ا م-ن ألÓ-ع-ب-ي-ن تشش-ري-ف أأل-وأن مكافأاة ألÓعبين بمليار ونصشف ألمليار توزع عليهم زأل يتخبط فيها لعبو ألفريق حتى بعد تتويجهم
ألنادي ألعاصشمي وإأعطائنا فرصشة إلسشعاد سشكان  ،كما لم ينسس وألي ألعاصشمة عمال ألفريق من بكأاسس ألجمهورية وأأكد« ،كنا أأكثر من رجال مع
مسشؤوولي ألفريق وقدمنا كل طاقاتنا إلنقاذ ألنادي
ألمدينة» ،وأأضشاف «ألحمد لله منذ مجيئي كوألي ألطاقمين أإلدأري وألفني.
للعاصشمة تقريبا كل سشنة هناك نادي من ألعاصشمة من جانبه ،وزير ألششباب وألرياضشة هنأا فريق ششباب من ألسشقوط وعملنا بإاخÓصس وبنية كبيرة وكلل
يتمكن من ألفوز بالسشيدة ألكأاسس وهو ما يجعل بلوزدأد وتحدث عن صشناع أأمجاده« ،هو لششعور ذلك ب-ن-ي-ل-ن-ا ك-أاسس أل-ج-م-ه-وري-ة ألسش-اب-ع-ة في تاريخ
ششوأرع ألعاصشمة في مثل هذه ألفترة تتزين بأالوأن بالفخر وألعتزأز لحضشور هذأ ألحفل ألمميز هنا ألنادي ،أآلن أنتهى كل ششيء وألوعود لحد أآلن لم
ألفرق ألبالغة ألدور ألنهائي ،كرة ألقدم هي متعة ب -ف -ن -دق أألورأسش -ي ،ب -حضش-ور ع-م-ال-ق-ة ك-رة أل-ق-دم تجسشد «.
وإلسشعاد ألمئات من آألف ألجماهير ألمتعطششة أل -ج -زأئ -ري -ة أل -ذي -ن رؤووأ أل -ن -ور م-ن ف-ري-ق شش-ب-اب هذأ وكرمت إأدأرة ششباب بلوزدأد ممثلة بممول
ل أ
Óلقاب ،هنيئا لفريق ششباب بلوزدأد لنيله ألكأاسس ب- -ل- -وزدأد وصش- -ن- -ع- -وأ أسش- -م- -ا ل- -ه- -م ف- -ي ألسش- -اح -رة ألفريق «عدلن جعدي» ،وألي ألعاصشمة عبر ألقادر
ألسشابعة وهنيئا ألنصشاره» ،بخصشوصس ألتكريمات ألمسشتديرة ،يتقدمهم لؤولؤوة كرة ألقدم ألجزأئرية زوخ بمنحه بعضس ألهدأيا ألتذكارية.
فضش -ل ب -عضس لع-ب-ي شش-ب-اب ب-ل-وزدأد أل-ت-ن-ق-ل إأل-ى
قال« :هذأ ألحفل خ ّصشصشناه لتكريم ألفريق ،حيث «حسش-ان لل-م-اسس»« ،ع-اشش-ور»« ،ج-يÓ-ل-ي سش-ال-م-ي»،
سشنسشلم مبلغ مالي مخصشصس للفريق سشيسشاهم في «مختار كالم» وألحارسس ألعمÓق «محمد عبروق» ،مسشرح ألهوأء ألطلق لحضشور ألحفل ألغنائي ألذي
إأن-ع-اشس خ-زي-ن-ت-ه ،وسش-ن-ق-دم م-ب-ل-غ-ا م-ال-ي-ا لÓ-ع-بين وهم قلة من جملة لعبين آأخرين صشنعوأ تاريخ نششطه ملك أأغنية ألرأي ألفنان ألعالمي «ألششاب
خالد» ألذي أأقيم خصشيصشا على ششرفهم وألذي
وألطاقمين ألطبي وأإلدأري ،ششكرأ على كل ما ومجد هذأ ألنادي».
قدموه لمدينة ألجزأئر ألعاصشمة ،أأما ألششطر ألثاني كما أأبدى ألحارسس «عبروق» سشعادة كبيرة لدعوته حضشره عدد كبير من أأنصشار ألششباب ألذين صشنعوأ
أأجوأء رأئعة ومميزة دأمت إألى سشاعات متأاخرة من
م-ن أل-ح-ف-ل سش-ي-ك-ون إلح-ي-اء ح-ف-ل سش-اه-ر ي-نشش-ط-ه لحضشور أأفرأح ألنادي وقال « ،أأكثر ما يسشعدنا حين
ألفنان ألعالمي «ألششاب خالد» بمسشرح ألهوأء ألطلق نصشل إألى مثل هذأ ألسشن ألمتقدم ،هو أأن يتذكرنا ليلة ألثنين ولغاية ألصشباح ألباكر لنهار ألثÓثاء.
ألمحاذي لفندق أألورأسشي».

ألعدد
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قبل ألوصشول إألى ألجزأئر.

Ÿوششي« :أانا جد متفائل Ãسشتقبل الفريق»

أأكد رئيسس ألتحادية مصشطفى لموششي في تصشريح
خ -اصس ل -ج -ري -دة «ألشش -عب» أأن -ه ج -د م -ت -ف-ائ-ل م-ن
أإلم-ك-ان-ي-ات أل-م-وج-ودة ل-دى ألÓ-ع-ب-ات ف-ي ق-وله:
«ألفريق خسشر كل أللقاءأت بالكاميرون ولكن ذلك
رأجع إألى غياب ألخبرة وألتجربة لدى ألÓعبات
ألن أأغلبهن لم يسشبق لهن ألمششاركة في منافسشة
دولية ولهذأ لحظنا أأن ألمسشتوى بدأأ يرتفع مع
مرور ألمقابÓت ما يعني أأن ألمششاركة في مثل
هذه ألتظاهرأت مهم جدأ بالنسشبة لنا حتى يكتسشب
أل-ف-ري-ق أل-ت-ج-رب-ة ألÓ-زم-ة م-ا ج-ع-ل-ني جد متفائل
لمسشتقبل هذه ألمجموعة ألششابة».
أأضش -اف أل -رج -ل أألول ع -ل -ى رأأسس أل -ه -ي -ئ -ة ق-ائ:Ó-
«ألفريق سشيتنقل مسشاء أليوم إألى فنزوي Óمن أجل
ألمششاركة في ألدورة ألثانية من منافسشة ألجائزة
ألكبرى وهذأ ما يعني أأن ألفريق ألوطني سشيلعب 3
لقاءأت أأخرى تسشمح لÓعبات بالتحرر أأكثر من
أل-ن-اح-ي-ة أل-ن-فسش-ي-ة ،ل-ك-ي ت-ق-دم مسش-توى أأفضشل في
ألمنافسشات ألقادمة بما أأننا في صشدد بناء منتخب
قوي يحقق نتائج إأيجابية على ألصشعيد ألقاري
وألعالمي خاصشة أأن ألهدف ألمباششر هو ألتأاهل
Óلعاب أألولمبية بطوكيو .»2020
ل أ

لندية العربية
–ضضÒا Ÿشضاركته ‘ كأاسس ا أ

نصشر حسش Úداي يواجه اŸنتخب األوŸبي الفلسشطيني

ﬁمد فوزي بقاصص

رافقت الكأاسس إا¤
مقر أامن ولية ا÷زائر

ششرط ـة العاصشمـ ـة تؤوّم ـ ـن موكب احتفال ششب ـ ـ ـاب بلـ ـ ـ ـوزداد

في ألتفاتة طيبة من إأدأرة فريق ششباب بلوزدأد
أل -م-ت-وج ب-ك-أاسس أل-ج-م-ه-وري-ة ،ق-امت ه-ذه أألخ-ي-رة
بجلب ألسشيدة ألكأاسس إألى مقر أأمن ولية ألجزأئر،
أأين أسشتقبلهم بحفاوة رئيسس أأمن ولية ألجزأئر
رف -ق-ة إأط-ارأت ،رت-ب-اء ،أأع-وأن وأأع-وأن ألشش-ب-ي-ه-ي-ن،
ألذين أسشتحسشنوأ هذه ألمبادرة.
بعد ذلك ،قامت مصشالح أأمن ولية ألجزأئر بتأامين
ومرأفقة موكب ألحتفال بكأاسس ألجمهورية ألذي

ضشّم ألطاقم ألفني و أإلدأري للفريق وذلك عبر
ح -اف -ل -ة خ -اصش-ة ،ح-يث أن-ط-ل-ق أل-م-وكب م-ن م-ق-ر
Óنصش-ار
أل -ف-ري-ق ب-ال-خ-روب-ة وسش-ط حضش-ور غ-ف-ي-ر ل -أ
لرؤوية ألسشيدة ألكأاسس عن قرب وأأخذ صشور تذكارية،
ح -يث ج -ابت شش -وأرع أل -ج -زأئ -ر أل -ع -اصش -م-ة م-رورأ
بمعاقل ألفريق على غرأر ششارع محمد بلوزدأد
وصش - -ول إأل - -ى ف - -ن - -دق ألورأسش - -ي ،وأل - -ذي ع - -رف
أسش -ت -ق-ط-اب ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن أألنصش-ار م-ن م-خ-ت-ل-ف
ألششرأئح و أألعمار ،أألمر ألذي خلق جوأ بهيجا

رابطة أابطال افريقيا

مملوءأ باألهازيج ألتي تغنت بالنجاز ألكبير من
خÓل تحقيق ألكأاسس ألسشابعة ،كل هذأ بحضشور
أأمني مكثف من مختلف ألتششكيÓت أألمنية ،أألمن
ع-م-وم-ي ،ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة ،ألشش-رط-ة أل-ع-ل-م-ية،
فرقة ألبحث و ألتدخل ألتي كانت موزعة على طول
مسشار ألموكب ،كما كانت هذه ألتششكيÓت مدعمة
ب -وسش -ائ-ل ت-ق-ن-ي-ة وم-ادي-ة ع-ل-ى غ-رأر ف-رق أألن-ي-اب
وتفكيك ألمتفجرأت ،وهو ما جعل هذأ ألحتفال
يسشير في ظروف جد حسشنة و آأمنة.

درفلـ ـ ـو وزيـ ـ ـري ضشمـ ـ ـن التششكيل ـ ـ ـة اŸثاليـ ـ ـة للجول ـ ـ ـة () ٦
توأجد لعبا أتحاد ألجزأئر ،أأسشامة درفلو
وزي-ري ح-م-ار ،ضش-م-ن أل-تشش-ك-ي-ل-ة أل-م-ث-ال-ي-ة للجولة
ألسشادسشة وأألخيرة لدور مجموعات رأبطة أأبطال
إأفريقيا ألتي أأعلنت عنها ألكنفيدرألية أإلفريقية
لكرة ألقدم عبر موقعها ألرسشمي ،أأمسس.
ت -أال -ق درف -ل -و وزم -ي-ل-ه زي-ري ح-م-ار ف-ي أل-م-ب-ارأة
أألخيرة لفريقهما ،أألحد ألماضشي ،أأمام ألضشيف
كابسس يونايتد من زيمبابوي ( ،)1-4حيث سشاهما
في ألفوز ألعريضس ألمسشجل بالمناسشبة بثنائية من
أألول وهدف من ألثاني.
تأاهل ألتحاد إألى ربع ألنهائي في ألمرتبة أألولى
ل-م-ج-م-وع-ت-ه أل-ث-ان-ي-ة ،ح-يث سش-ي-قابل ششهر سشبتمبر

ألقادم ،وصشيف ألمجموعة أألولى ،نادي فيرأفياريو
دأ بايرأ من ألموزمبيق.
ششهدت ألتششكيلة ألمثالية سشيطرة عربية وأضشحة،
ح -يث ضش -مت ك  Ó-م -ن  :ح -ارسس أل -م -رم -ى زه -ي -ر
لعروبي من ألودأد ألبيضشاوي ألمغربي بعد تأالقه في
لقاء زأناكو ألزأمبي،
وأأم -ام -ه أل-رب-اع-ي أأح-م-د ح-ج-ازي م-دأف-ع أأله-ل-ي
ألمصشري ،ورأبح يوسشف مدأفع ألودأد ،وإأيهاب
ألمباركي وخليل ششمام ظهيري ألترجي ألتونسشي
في ألخط ألخلفي.
ف -ي خ -ط أل-وسش-ط ت-وأج-د ف-رج-ان-ي سش-اسش-ي لعب
ألترجي ،وفيفيان مابيدي لعب أأهلي طرأبلسس

–ويÓت :بودبوز مّرششح لتعويضض سشيغودسشون ‘ نادي سشوانزي

أأف -ادت ت -ق-اري-ر
صشحفية أأن ألدولي ألجزأئري لفريق مونبيلييه
ألفرنسشي لكرة ألقدم رياضس بودبوز ،مرششح بقوة
لتعويضس نجم سشوأنزي سشيتي أليسشÓندي جيلفي
سشيغودسشون ،ألمنتظر رحيله في فترة ألنتقالت
ألحالية.
ك -ان ن -ادي ل -يسش -ت -ر سش-ي-ت-ي أإلن-ج-ل-ي-زي ق-د ت-ق-دم
بعرضس إلدأرة سشوأنزي من أأجل ألتعاقد مع نجمه
مقابل مبلغ  40مليون جنيه أسشترليني .كما أأبدى
نادي إأيفرتون أهتماما كبيرأ لضشمه أأيضشا خÓل
ألميركاتو ألصشيفي ألحالي.

وضش- -عت إأدأرة سش -وأن -زي أسش -م ب -ودب -وز ك -م -ع -وضس
محتمل لنجمه أإليسشلندي ألمميز ،خاصشة وأأنه
فرضس نفسشه كوأحد من أأفضشل صشناع ألفرصس في
ألموسشم ألماضشي حيث حل في ألمركز أألول وفقا
إلحصشاءأت موقع «سشكوأكا فوتبول» ألبريطاني،
متقدما على نخبة من ألنجوم ألعالميين على
غرأر ديميتري باييه نجم مارسشيليا ،وكريسشتيان
إأري -كسش -ون ،لعب ت -وت -ن -ه -ام،وك -ي -ف-ي-ن دي ب-روي-ن
(م -انششسش -ت -ر سش -ي -ت -ي) ،وب-اسش-ك-ال ج-روسس (وسش-ط
أأنغلوششتاد) وت -أال -ق ري -اضس ب -ودب-وز بشش-ك-ل ك-ب-ي-ر

ألليبي،
وزيري حمار لعب أتحاد ألجزأئر ،وبيرسشي تاو
جناح صشن دأونز ألجنوب أفريقي.
ف -ي خ -ط أل -ه -ج-وم ،ت-وأج-د ع-م-رو
جمال مهاجم أألهلي ألمصشري ألذي سشجل ثنائية
ف-ي شش-ب-اك أل-ق-ط-ن أل-ك-ام-ي-رون-ي ،وأأسش-ام-ة درف-ل-و
مهاجم أتحاد ألجزأئر.

يوأجه فريق نصشر حسشين دأي ،أليوم ألربعاء،
ألمنتخب ألولمبي ألفلسشطيني في لقاء ودي ثان
بالمركز ألتقني بسشيدي موسشى في إأطار
Óندية ألمقررة
تحضشيرأت ألنادي لكأاسس ألعرب ل أ
ب-السش-ك-ن-دري-ة أل-مصش-رية ( 21ج -وي -ل -ي-ة  6 -أأوت
 ،)2017بحسشب ما أفادت به ألتحادية ألجزأئرية
(ألفاف) في بيان لها على موقعها ألرسشمي .كان
نصشر حسشين دأي قد فاز ألثنين على ألولمبي
ألفلسشطيني بـ ( )1-3بنفسس ألمركز.
تجري ألنصشرية تحضشيرأتها على مسشتوى ألمركز
ألفني ألوطني بسشيدي موسشى أسشتعدأدأ للموعد
ألعربي لÓندية .أأسشندت إأدأرة ألنادي ألعاصشمي
شش -ؤوون أل -ع -ارضش -ة أل -ف -ن -ي -ة إأل-ى مسش-اع-د أل-م-درب
أل-وط-ن-ي ألسش-اب-ق ن-ب-ي-ل ن-غ-ي-ز خ-ل-ف-ا ل-ل-فرنسشي آألن

ميششال
أل -ذي غ -ادر أل -ف -ري -ق م -ع ن-ه-اي-ة أل-م-وسش-م أل-ف-ارط
ويسش -اع -ده ف -ي أل -م -ه-م-ة ألÓ-عب ألسش-اب-ق ل-ل-ف-ري-ق
دزيري بÓل.
Óندية ألتي
سشتنافسس ألنصشرية خÓل كأاسس ألعرب ل أ
أأع -ي-د إأطÓ-ق-ه-ا م-ن ط-رف ألت-ح-اد أل-ع-رب-ي ل-ك-رة
ألقدم بعد غياب دأم أأربع سشنوأت ضشمن ألمجموعة
«أأ» إألى جانب أألهلي (مصشر) وألوحدة (ألمارأت
ألعربية ألمتحدة) و ألفيصشلي (أألردن) .ويسشتهل
ألنادي ألجزأئري ألبطولة بموأجهة نادي ألوحدة
أإلمارأتي ،يوم ألسشبت  22جويلية.
تجدر أإلششارة إألى أن ألمنتخب ألفلسشطيني ألذي
يجري تربصشا في ألجزأئر قد فاز يوم ألسشبت
ألمنصشرم على ألمنتخب ألوطني لكرة ألقدم ألقل
من  18سشنة بنتيجة .0-1

كاراتي دو

اŸصشارع بوعبعوب يششكو التهميشض ..ويعد بعودة قوية

كشش -ف أل -مصش -ارع أل -دول-ي أل-ج-زأئ-ري ،ول-ي-د
بوعبعوب ،أأنه عانى من ألتهميشس «مدة طويلة» مع
أنحطاط في معنوياته ،لكنه بالمقابل عازم على
أل-ع-ودة «ت-دري-ج-ي-ا» أل-ى أج-وأء أل-م-ن-افسشات ألدولية
خ- -اصش- -ة ح -يث شش -رع ف -ي أل -ت -حضش -ي -ر «أل -م -ك -ث -ف»
لسشتحقاقات رياضشية تجرى كلها سشنة  ،2018على
غرأر ألعاب ألبحر ألبيضس ألمتوسشط و بطولتي
ألعالم و أفريقيا.
صشرح بوعبعوب وصشيف بطل ألجزأئر( 2017-أأقل
من  7٥كلغ) ،خÓل منافسشات ألبطولة ألوطنية
(أكابر) ألتي جرت يومي ألجمعة و ألسشبت بالجزأئر
ألعاصشمة« :ل أأخفي عليكم تأاثري ألكبير بالتهميشس
ألذي تعرضشت له في ألخمسس سشنوأت ألماضشية.
ألتحاديات ألسشابقة لم تكن ترغب في خدماتي
وعملت على إأخرأجي من ألباب ألضشيق.
كانوأ يتحججون بنقصس لياقتي ألبدنية .أتذكر أني
غ-ادرت أل-ت-ربصس أل-ت-حضش-ي-ري ب-السش-وي-دأن-ية ألسشنة
أل-م-اضش-ي-ة (أك-ت-وبر  )2016لن-ه ب-حسش-ب-ه-م خ-ان-ت-ن-ي
«ألفورمة» ألÓزمة.
أضش-اف أل-دول-ي أل-م-ن-ت-م-ي ل-ن-ادي ألشش-ب-اب أل-ب-ري-كي

(باتنة) « :حرمت أيضشا من ألمششاركة في دورة
فرنسشا ألمفتوحة في مطلع سشنة  2017وألبطولة
ألفريقية بياوندي ألكاميرونية لصشعوبة ألحصشول
على ألتأاششيرة كما زعموأ» ،مششيرأ ألى أن «قائمة
ألمششاركين في هذأ ألموعد حددت من قبل من
طرف مسشؤوولي ألتحادية».
ق -ال صش -احب أل -م -رت -ب-ة أل-ث-ال-ث-ة ف-ي ب-ط-ول-ة أل-ع-ال-م
بفرنسشا سشنة  ،2012بنبرة فيها كثير من ألحسشرة :
«أأرأدوأ محو تاريخي ألرياضشي ،لكن سشأاثبت أأني
بطل بأاتم معنى ألكلمة وسشأاجتهد بكل ما أأوتيت من
ق -وة لسش -ت -ع -ادة م -ج -دي ألضش -ائ -ع ف -ي أل -م -وأع -ي -د
ألرياضشية ألقريبة ألمقبلة».
من جهته ،يؤوكد ألتقني في ألكارأتي-دو ،مهدي
آأيت حمÓت أأن بوعبعوب -ألذي إأعتبر في بطولة
ألعالم بأالمانيا سشنة  2014من بين ألسشبعة ألوأئل
ألحسشن في ألعالم-
«لديه خاصشية فيزيولوجية فريدة من نوعها ،تكمن
في أزدياد نبضشات قلبه ألى  160نبضشة في ألدقيقة.
هذأ أذأ أسشتثنينا ألعامل ألبسشيكولوجي وتأاثيره على
مردود أأي ششخصس فما بالك برياضشيي ألنخبة».

لوŸبية الدولية
اللجنة ا أ

هيئة مكافحة اŸنششطات اŸسشتقلة سشتبدأا عملها العام اŸقبل

خÓل
أل -نسش-خ-ة أألخ-ي-رة م-ن أل-ب-ط-ول-ة أل-ف-رنسش-ي-ة ح-يث
شش -ارك ف -ي  34م-ب-ارأة ف-ي م-خ-ت-ل-ف ألمسشابقات
سش-ج-ل خÓ-ل-ه-ا  11ه -دف -ا و صش -ن -ع  10تمريرأت
حاسشمة.

أأع-ل-نت أل-ل-ج-ن-ة ألأول-م-ب-ي-ة أل-دول-ية أأن هيئة
مكافحة ألمنششطات ألمسشتقلة سشتبدأأ عملها في
دورة ألأل -ع -اب ألأول-م-ب-ي-ة ألشش-ت-وي-ة أل-م-ق-ب-ل-ة ف-ي
مدينة بيونغتششانغ (كوريا ألجنوبية) في .2018
سشتكون ألهيئة ألجديدة مسشتقلة في عملها عن
أللجنة ألأولمبية ألدولية وعن ألدول ألأعضشاء
فيها وعن ألتحادأت ألرياضشية ألمختلفة .سشيتم
ت -م -وي-ل أل-ه-ي-ئ-ة أل-ج-دي-دة م-ن خÓ-ل ألت-ح-ادأت
ألرياضشية ،كما سشتسشاهم أللجنة ألأولمبية ألدولية
بجزء من ألدعم ألمادي خÓل ألسشنوأت ألثÓث

ألأولى من عمر هذه ألهيئة وألتي سشتششهد أإرسشاء
قوأعد تطورها ونموها .سشيتولى أإدأرة ألهيئة
ألجديدة مجموعة من موؤسشسشات كما سشتششارك
أأيضشا في هذه ألمهمة ألوكالة ألعالمية لمكافحة
أل -م -نشش -ط -ات «وأدأ» ب -الإضش -اف -ة أإل -ى م -ج-م-وع-ة
أل-ري-اضش-ي-ي-ن أل-ذي-ن سش-ي-ت-م أخ-ت-ي-اره-م ك-م-م-ث-ل-ين
للهيئة .كانت أللجنة ألأولمبية ألدولية قد أأعلنت
ف -ي م -ارسس أل -م -اضش -ي أإنشش -اء ه -ي -ئ -ة م -ك -اف -ح -ة
أل-م-نشش-ط-ات أل-مسش-ت-ق-ل-ة خÓ-ل أج-ت-م-اع ل-ج-ن-ت-ه-ا
ألتنفيذية في بيونغتششانغ.
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الكلمــــات السسهميـــة
شسيء يعلمه
إا’ الله

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
’خرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٣١نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

نفق

هذه ا’إشصارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز ا’إشصارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
اسصم لرئيسس امريكي
راحل حرر العبيد.

دردشسة
لسسهم
اأ

متشسابهان
حقد
خاصستي

خفايا

اسستمرت

مطرب ـ م ـ
رجاء
للنفي

ملكنا

أالح ـ ـ ـ ــل

محمد كو’سس
سسÓمة
ألصسرأحة
عبد ألله مناعي

قبر
إاله

٣

شسعاع

ننشسد ـ م ـ

صسوت
الهاتف
اشسمل ـ م ـ

غزال

جزء من
أاسسبوع

للجر ـ م ـ

ظرف مكان
ـمـ
ندرب

حرف مكرر
يدرك

٥

أاقارب ـ م ـ

٤

عاصسمة
عربية

نبي هو أأول من قاتل
بالسسيف

١

مدينة تحتضسن
 ١٠٠٠ناطحة
سسحاب

وصسف
٣

٢

٤

٥

٦

٧
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أختبر معلوماتك
أأي من ألدول ألتي عاصسمتها بانكوك
من أأ’سسماء أآ’تية:

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

سساير
طليق

مسسالك

أللغز:

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

عاصسمة أاوروبية
ثلثا نور
للنصسب

فك

’يدع
جوهر

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

أاخير الخلفاء
الذي لبسس خاتم
الرسسول (صس)

٧

اكمل

والد
دق

بلد عربي

٨٥٢

رقــــــــــم

عتب
يضسيء ـ م ـ

٢

١٧٣٨٥

قهوة
لقب عثماني
متشسابهة

لعبــــة الحـــروف

ي

و

و

هـ

ل

سس

ن

ك

ي

ز

ج

هـ

ر

د

ج

ي

و

ن

ا

ه

هـ

م

ر

ء

ا

ن

هـ

هـ

ا

و

ا

ي

ن

هـ

ر

ا

ر

هـ

ن

د

ك

ل

ا

ن

ه

ذ

ا

ل

هـ

ل

ك

هـ

ن

د

ا

م

ف

ت

ذ

ؤو

ألكلمـــــــات:

هولندا ،هراري ،هلك ،هم ،هندام ،هؤو’ء ،هتهات ،هاتف،
هناك ،هارب ،هند ،هندوراسس ،هام ،همز ،هذه ،هكذا ،هاجر،
هجيرة ،هجوم ،هدهد ،هرم ،هشصاشصة ،هونغ كونغ ،هيمÓيا،
هيروشصيما ،هيروغلفي ،هاواي ،هانوي ،هلسصنكي ،همسصات ،هم،
هن ،هنالك ،همزة.

` 5

ل

ر

م

ا

ت

ا

سس

م

هـ

ة

ا

ا

الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ٢٧ + ٧٥ + ٥٣ + ٦٩ + ٤٥ + ٥٠
٥٣٥ = ٣٣ + ٩٦ + ٨٧
الحل  /تسصل وتثقف

ج  - ١ /مصصطفى المنفلوطي ـ
العبرات
 - ٢مولود فرعون ـ الدروب
الوعرة
 - ٣محمد ديب ـ الدار الكبيرة

`` 6

ا

ا

ى

ف

ل

غ

و

ر

ي

هـ

هـ

ت

`7

د

سس

هـ

ي

ر

و

شس

ي

م

ا

ا

م

ع-م-وديا )١ :م -خ -ت -ار ك-ري-م-ة ،سس-م-و ،وا،
قديم ،لي ،قمم ،دل ،ود ،والد ،أاهل ،دقيق،
عرة ،مراحل،سسن ،جد ،عين ،بل ،امل ،من،
رد ،بÓد ،وي ،امة ،يراسسل ،غير ،هونغ كونغ.

` 8

ن

ي

غ

ن

و

ق

غ

ن

و

هـ

ا

هـ

9

ل

م

هـ

ة

شس

ا

شس

هـ

م

ر

هـ

ا

أافقيا )١ :مولود معمري ،حميد قرين،
سست ،ناي ،واو ،حقوق ،نسسير ،روما ،لبد ،غل،
كاملة ،درسس ،ورم ،يقل ،عنابة ،مد ،مل ،غ.غ،
الجاهلية ،أادم ،مرقد.

` 10

و

هـ

د

هـ

د

ة

ر

ي

ج

هـ

ا

هـ

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

هـ

ي

م

ل

ا

ي

ا

ي

ب

ر

ا

ك

أا  -تايÓندب
ب  -جزر القمر
ج  -ماليزيا

` 4 `` 3 ` 2

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السصر:

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

العدد

23

أافقيا

عموديا

 ) ١و  ) ٢اعÓمي وأاديب يهتم بالمسسرح ) ١ ،حكم وطني لكرة القدم ،للسسؤوول ـ م ـ
مدير سسابق لمسسرح مدينة باتنة
 ) ٢عاصسمة امريكية ،يرشسد ـ م ـ
 ) ٣بحر ،ثلثا عاجم ،حرف نداء للندبة ) ٣ ،غزال ـ م ـ  ،ثلثا ميل
 ) ٤اسستمر ،براق
 ) ٤أالم ،تحطم ،بحر
 ) ٥اسسم موصسول ـ م ـ  ،خاصستي ـ م ـ
 ) ٥شسعب ـ م ـ ،فك ـ م ـ  ،عكسس ميت ـ م ـ
 ) ٦الخشسبة ،حبر
 ) ٦الجاد متفرقة ـ م ـ  ،علو
 ) ٧جواب ،سسقي ـ م ـ ،جوهر
 ) ٧نصسف لرقم ،عبر ننجب
 ) ٨شسهر ميÓدي ،منزل ـ م ـ
 ) ٨حب ،سساند
 ) ٩فنانة جزائرية
 ) ٩ثلثا مكة ،تجدها في العمر ،يسسمر ـ م
 ) ١٠م- -ط- -رب ج -زائ -ري ،سس -ئ -م ،ح -رف ـ
ابجدي
 ) ١٠حرف ابجدي ،النشسيد مبعثرة
 ) ١١ممثل مسسرحي
 ) ١١عاصسمة افريقية ،سسمين
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الفجر03.٥١...............:
الظهر١٢.٥٤...............:
العصصر١٦.٤٥...............:
المغرب٢0.١١..............:
العشصـاء٢١.٤٩................:

مواقيت
الصصلة

^  ١٢ج -وي-ل-ي-ة  :١٩٦١صصرح
ال- - -رئ- - -يسس ال- - -ف - -رنسص - -ي «شص - -ارل
ديغول» ا÷زائر دولة حرة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة
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’ربعاء  ١٨شصوال  ١٤3٨هـ اŸوافق لـ  ١٢جويلية  ٢0١7م
ا أ

سصهرة خامسصة أالهبت مدرجات تاموقادي

حرة يغني للÎاث ،ماسسي للحن Úللوطن والزهوانية للحب
Œاوب ا÷مهور مع الطبوع ا÷زائرية والغربية
‚حت ‚مة الراي الشصابة الزهوانية ‘ جعل السصهرة اÿامسصة من مهرجان تيمقاد الدو‹ من أاقوى سصهرات الطبعة
واكÌها حرارة بعد أان “كنت من اسصتقطاب العائلت والشصباب العاشصق لطابعها الفني اŸميز الذين غصصت بهم مدرجات
’وراسس.
تاموقادي .التفاصصيل تنقلها «الشصعب» التي تواصصل تغطية ا◊دث الذي ينعشس صصيف ا أ

 32°وهران
 32°وهران

الثمن  ١0دج

29°
31°

france prix 1

يعالج مكافحة ا÷رائم الرقمية واŸالية

رئيسس األفريبول اللواء هامل يشسارك ‘ اجتماع ليون
«الشصعب» يشصارك اللواء
عبد الغني هامل اŸدير العام
للأمن الوطني ،رئيسس اآلية
التعاون ا’إفريقي ‘ ›ال
الشصرطة ‘‘اأفريبول‘‘ ‘ اأشصغال
ا’جتماع الذي يتناول
موضصوع التصصدي للجرÁة
الرقمية واŸالية ،بحضصور
‡ثل Úمن دول وهيئات
شصرطية جهوية واقليمية.
ج -اءت مشص -ارك -ة إل -ل-وإء ع-ل-ى
رإسش وفد هام تلبية للدعوة إلتي
وجهت له من قبل إلأم Úإلعام
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة إل -دول -ي -ة ل -لشص -رط-ة
إ÷نائية ،يورغن شصتوك يومي
 12و 13ج-وي-ل-ي-ة Ã 2017قر
إŸن- -ظ- -م- -ة إل- -دول- -ي -ة ل -لشص -رط -ة
إ÷ن- -ائ -ي -ة (إلأنÎب -ول)Ã ،دي -ن -ة
ليون (فرنسصا)،
ويقدم إللوإء هامل رئيسش إآلية
‘‘إلأفريبول‘‘ مدإخلة ،يتناول من
خÓ-ل-ه-ا ›الت ت-ع-زي-ز إل-ت-عاون
وت -وث -ي -ق إآل-ي-ات ت-ب-ادل إل-ت-ج-ارب
وإÈÿإت ل-ل-تصص-دي ل-ك-ل إأشص-ك-ال
إلإج- - -رإمÃ ،ا ف- - -ي- - -ه - -ا إ÷رÁة
إل -رق -م -ي -ة وإŸال -ي -ة ب Úإأج -ه -زة

إلشصرطة ‘ إلدول إلفريقية‘ ،
إطار إآلية إلتعاون إلفريقي ‘
›ال إلشصرطة ‘‘إلأفريبول‘‘ ،إلتي
إح- - -تضص- - -نت إ÷زإئ- - -ر إأشص- - -غ - -ال
ج -م -ع -ي-ت-ه-ا إلأو ‘ ¤شص-ه-ر م-اي
إŸاضصي.
كما يتطرق إللوإء إ ¤خطة
إلعمل إلتي صصادق عليها ‡ثلو
إأج - - -ه- - -زة إلشص- - -رط- - -ة ب- - -ال- - -دول
إلف- -ري- -ق- -ي- -ة ‘ ،خ -ت -ام إأشص -غ -ال
إ÷م -ع -ي -ة إل -ع -ام-ة ‘‘لÓ-أف-ري-ب-ول‘‘
ب -ا÷زإئ -ر وإل -ه-ادف-ة إ ¤ت-وح-ي-د

إ÷هود و إرسصاء دعائم مكافحة
إ÷رÁة ،م- -ن خÓ- -ل إل- -ت- -ك -وي -ن
إل - - - - -عصص - - - - -ري وإلأدإء إلحÎإ‘
لأف- - - -رإد إلشص - - -رط - - -ة ب - - -ال - - -دول
إلفريقية.
لÓإشصارة ،يلتقي إللوإء هامل
ب -ن -ظ -رإئ -ه م -ن إل -دول إلشص-ق-ي-ق-ة
وإلصص -دي -ق -ة ومسص -وؤو‹ إل -ه-ي-ئ-ات
إلشصرطية إŸشصارك ‘ Úإلجتماع
لبحث سصبل تعزيز إلتعاون وتبادل
إÈÿإت ل -ل -تصص -دي ل -ك-ل إأشص-ك-ال
إ÷رÁة.

مواصصلة ◊ملتها التدريبية ع Èالعا⁄

السسفينة اŸدرسسة «صسومام» تتجه نحو بونتا دلغادا الÈتغالية
باتنة :مراسسل «الشسعب» Ÿوشسي حمزة
ت -ت -وإصص-ل ف-ع-ال-ي-ات م-ه-رج-ان ت-ي-م-ق-اد
با◊ضصور إلقوي وإŸميز ıتلف طبوع
إألغ -ن-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة وإل-ع-رب-ي-ة وإل-غ-رب-ي-ة،
ح- -يث ت- -دإول ع- -ل -ى رك -ح ت -ام -وق -ادي ‘
سصهرته إÿامسصة كل من إلنجمة إلزهوإنية
وإل - -ف - -ن- -ان نصص- -ر إل- -دي- -ن ح- -رة وضص- -ي- -ف
إŸهرجان إلفنان إلفرإنكو مغربي ناسصي،
‘ ح Úتعذر على إلفنان إ÷مايكي ويلي
وليام إ◊ضصور وغاب عن إلسصهرة ألسصباب
ت-ق-ن-ي-ة ط-ارئ-ة وصص-ف-ه-ا إŸك-ل-ف باإلعÓم
بالديوإن إلوطني للثقافة وإإلعÓم بوحالة
عبد إ◊ميد باÿارجة عن إلنطاق بعد أإن
” إلغاء إلرحلة إ÷وية خط باريسش -
ب-ات-ن-ة ‘ آإخ-ر ◊ظ-ة ،م-ت-أاسص-ف-ا وم-ع-ت-ذرإ
للجمهور وإلعائÓت.
إ÷زء إألول من إلسصهرة بدأإ جزإئريا
حيث إسصتطاع إبن إلورإسش وأإحد إŸع
‚م -وه -ا ف -ن -ي -ا نصص-ر إل-دي-ن ح-رة إل-ه-اب
إŸدرج -ات ب -ال -تصص -ف -ي -ق -ات وإل -ه -ت-اف-ات
ب-وصص-ل-ت-ه إل-غ-ن-ائ-ي-ة وسص-ط أإج-وإء حماسصية
رإئعة زإدها تفاعل إلعائÓت مع «رشصاوÊ
Ùان» و»حبيبة قلبي» و» لويزة لويزة»
و»ع -ج -ب-و Êع-ن-يك» و»ب-نت إل-ب-ارود» و»ي-ا

ف -اط -م -ة» ،وغÒه -ا م -ن إل -روإئ -ع إل -ف-ن-ي-ة
إلÎإثية إلقدÁة وإ÷دية إلتي جادت بها
قريحته إلفنية.
أإدى حرة هذه إل◊ان وإلنغام فاسصحا
ب -ع -ده -ا إÛال لضص-ي-ف إ÷زإئ-ر إل-ف-ن-ان
ن -اسص -ي وإل -ذي ح ّ-ي -ا ج -م -ه-ور ت-ام-وق-ادي
ب -ط -ري -ق -ت -ه إÿاصص-ة ب-إام-ت-اع-ه ب-رقصص-ات
شص -ب -ان-ي-ة وح-رك-ات أإسص-رت إلشص-ب-اب إل-ذي
رإفقه طوإل وقوفه على إلركح بالهتافات
وإلتصصفيقات إ◊ارة.
وأإشص - -ار ن - -اسص- -ي إ ¤أإن مشص- -ارك- -ت- -ه ‘
م-ه-رج-ان ت-ي-م-ق-اد ت-ك-تسص-ي ط-اب-ع-ا خاصصا
و‡يزإ كونها أإول زيارة للجزإئر ،وجاء
إلمتاع جمهوره من عشصاق طابع «إلبوب
دإنسش» إŸشص -ه -ور ع -اŸي-ا وإل-ذي ي-ح-م-ل-ه
معه ‘ كل مكان إليصصال رسصائل إÙبة
وإلسصÓم.
وخÓ- -ل ل- -ق- -اء م- -ق- -تضصب م- -ع وسص -ائ -ل
إإلعÓم ‘ مقدمتها «إلشصعب» ،أإكد إلفنان
ناسصي إعجابه با÷زإئر وبتفاعل إ÷مهور
خ -اصص-ة إل-ع-ائÓ-ت وأإشص-ار إ ¤إن-ه ي-رت-ب-ط
با÷زإئر كثÒإ فولية وهرإن إحتضصنت
وإلدإه إللذين عاشصا بها فÎة من إلزمن
ق -ب-ل أإن ي-ه-اج-رإ ن-ه-ائ-ي-ا إ ¤ف-رنسص-ا وه-و
حريصش على زيارة كل إألماكن إلتي مرت

ب -ه -ا ع -ائ -ل -ت -ه م -عÈإ ع -ن ت -ع -ل-ق-ه إل-ك-بÒ
با÷زإئر ومبديا إسصتعدإده لزيارتها كلما
وجهت له إلدعوة.
وخصصصش إ÷زء إل - -ث- -ا Êم- -ن إلسص- -ه- -رة
للزهوإنية إلتي أإبقت إ÷مهور لسصاعات
متأاخرة من إلليل فزإدت من متعة إلسصهرة
ب -إام -ت -اع -ه-ا إ◊ضص-ور ب-ب-اق-ة م-ن أإغ-ان-ي-ه-ا
إل -رإي -وي-ة إŸشص-ه-ورة ح-يث صص-ن-عت رف-ق-ة
إلشص -ب -اب ل -وح -ات ف -ن -ي -ة رإئ-ع-ة ‘ سص-م-اء
تاموقادي ،حيث رددوإ معها «ينا هك»
و«حي عليا» و«كيا لقلب» و«مالو ياللة»
وغÒها.

مواعيد
ي-ك-ون ج-م-ه-ور ت-اموقادي ‘
’رب -ع -اء  ١٢جويلية
سص -ه -رة ا أ
 ،٢0١7ع -ل -ى م-وع-د م-ع ن-خ-ب-ة
’غ- - - -ن- - - -ي- - - -ة
م - - - -ن أاŸع ‚وم ا أ
الشص -ب-ان-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ح-يث
سصيلهب ‚م الشصباب أا÷Òينو
اŸدرج - - -ات رف - - -ق - - -ة ف- - -رق- - -ة
ف -رك -لي -ن وال -ف -ن -ان ال -غ -رب-ي
فيفي على ان تنطلق السصهرة
‘ حدود  ٢٢:30ليل.

يقومون بالتهديد وا’بتزاز ع Èمواقع التواصصل

عصسابة الفايسسبوك ‘ قبضسة األمن

«الشص -عب» ‘ -إاط -ار م -ك-اف-ح-ة ا÷رÁة
ع- - -ا÷ت مصص- - -ال- - -ح أام- - -ن ‘ ع - -م - -ل - -ي - -تÚ
م-ت-ف-رق-ت Úب-و’يتي سصكيكدة وبومرداسس
قضص -ي -ت Úت -ت -ع -ل -ق -ان Ãك-اف-ح-ة ا÷رÁة
اŸعلوماتية ،حيث “كنت من توقيف 03
أاشصخاصس مشصتبه فيهم ماب Úالعقد الثاÊ
وال -ث -الث م -ن ال -ع -م -ر ،ل-ت-ورط-ه-م ‘ ج-رم
«التهديد وا’بتزاز والتشصه Òعن طريق
الفايسصبوك».
تعود وقائع إلعملية إلو ،¤إ ¤نهاية إلشصهر
إل -ف -ارط ،ع -ن -دم -ا ت -ق -دم أإح -د إلشص-خ-اصش إ¤
شصرطة سصكيكدة بغرضش تقد Ëشصكوى ضصد أإحد
إلشصخاصش يجهل هويته صصاحب صصفحة على
موقع إلتوإصصل إلجتماعي ،عن قضصية إلتهديد

ب -ال -تشص -ه Òب-نشص-ر صص-ور وﬁادث-ات ت-خصص-ه عÈ
شص-ب-ك-ة إل-ت-وإصص-ل إلج-ت-م-اع-ي ف-ايسص-ب-وك ،وفور
تلقيها إلشصكوى باشصرت –رياتها ‘ إلقضصية.
بينت ›ريات إلتحقيق أإن إŸشصتبه به قام
بالدخول وإلبقاء عن طريق إلغشش ‘ صصفحة
إلضصحية بالفايسصبوك ،أإين “كن من إلطÓع
على بعضش ﬁادثاته إلشصخصصية ليقوم Ãرإسصلته
ع Èتطبيق ميسصنجر مهددإ إياه بوضصعها ‘
متناول إلعامة إل ‘ حال منحه مبلغا ماليا
قدره  25مليون سصنتيم ،أإين أإتفقا على مكان
حصصوله على إŸبلغ عند أإحد إلباعة بوسصط
مدينة إلقل ليتم ضصبطه متلبسصا ،ويتم توقيفه.
إلعملية إلثانية“ ،ت بعد شصكوى تقدم بها
شص- -خصص- -ان ع -ل -ى مسص -ت -وى مصص -ال -ح أإم -ن ولي -ة

بومردإسش ،مفادها تعرضصهما لÓبتزإز وإلتهديد
بالقتل وإنتحال هوية إلغ Òناهيك عن إلسصب
وإلشصتم وإلتشصه Òبنشصر صصور إباحية ع Èموإقع
إل -ت-وإصص-ل إلج-ت-م-اع-ي ،ع-ل-ى إث-ر ذلك ب-اشص-رت
فرقة مكافحة إ÷رإئم إŸعلوماتية باŸصصلحة
لمن ذإت إلولية،
إلولئية للشصرطة إلقضصائية أ
–ري -ات -ه -ا ‘ إل -قضص -ي -ة وب -ع-د ت-ك-ث-ي-ف إل-ب-حث
وإلتحري ” إلتوصصل إ– ¤ديد هوية مرتكبي
لل- -كÎو ،Êأإي -ن ”
لج- -رإم- -ي إ إ
ه- -ذإ إل- -ف- -ع- -ل إ إ
إيقافهما و–ويلهما للمصصلحة.
بعد إسصتكمال إلتحقيقات ” إعدإد ملفات
قضص-ائ-ي-ة ضص-د إŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م وت-ق-دÁه-م أإم-ام
إ÷هات إلقضصائية إıتصصة.

الشص -عب ‘ /إط -ار ت -ن-ف-ي-ذ إ◊م-ل-ة إل-ت-دري-ب-ي-ة
«صصيف  »2017و بعد توقفها إألول Ãيناء زيÈوج
ب -ب -ل-ج-ي-ك-ا ،أإب-ح-رت إلسص-ف-ي-ن-ة إŸدرسص-ة «صص-وم-ام»
إلتابعة للقوإت إلبحرية للجيشش إلوطني إلشصعبي
يوم  09جويلية  ،2017بإاŒاه ﬁطتها إلثانية Ãيناء
بونتا دلغادإ بالÈتغال.
إلÈنامج إلÌي إŸسصطر لهذه إ◊ملة إلتدريبية
إلتي تدوم  39يوما ع Èسصت ( )06مرإحل ،يسصمح
ل -ل -ط -ل-ب-ة إŸق-در ع-دده-م بـ ( )116ط -الب ضص -اب-ط

عامل ،بتكملة مسصارهم إلتكويني من خÓل تطبيق
م-ع-ارف-ه-م إل-ن-ظ-ري-ة إŸك-تسص-ب-ة ‘ إŸدرسص-ة إلعليا
إلبحرية ،وإختبار تأاقلمهم مع إلظروف إÓŸحية
إ◊قيقية وإلتعرف على طبيعة إ◊ياة على إ ÏŸو
كذإ إلتحكم ‘ ﬂتلف أإنوإع إألسصلحة وإŸعدإت
إŸنصصبة على إلسصفينة .
Œدر إإلشص - -ارة إ ¤أإن إلسص - -ف - -ي - -ن - -ة إŸدرسص - -ة
«صص -وم -ام» سص -ت -ك -ون ل-ه-ا ت-وق-ف-ات أإخ-رى ب-ك-ل م-ن
إسصبانيا و إيطاليا .

بعد تطمينات وزيري الصصحة والعمل

نقابة الصسيادلة اÿواصس ّŒمد إاضسرابها

قررت النقابة الوطنية ا÷زائرية للصصيادلة اÿواصس
Œميد إاضصرابها الذي كان من اŸقرر أان يبدأا اليوم  ،حسصب
بيان صصدر أامسس ،عن هذه اŸنظمة النقابية.
أإوضصح إلبيان ،أإن إŸكتب إلوطني للنقابة إلوطنية
إ÷زإئرية للصصيادلة إÿوإصش قرر ،خÓل إجتماعه
إلطارئ إŸنعقد إألثن ÚإŸنصصرمŒ« ،ميد إإلضصرإب
إلذي كان من إŸقرر إلدخول فيه يوم  12جويلية
 »2017وذلك بعد إسصتقباله من طرف كل من وزير
إلصصحة وإلسصكان وإصصÓح إŸسصتشصفيات ووزير إلعمل
وإلتشصغيل وإلضصمان إلجتماعي.
و أإب-رزت إل-ن-ق-اب-ة إل-وط-ن-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-لصص-ي-ادل-ة
إÿوإصش أإن إللقاء مع وزير إلعمل قد توج ب «إإلبقاء

على إلتحفيزإت ومرإجعة إلتفاقية وإدرإج تدإبÒ
–فيزية جديدة لصصالح إإلنتاج إلوطني مع إشصرإك
قطاعات ﬂتلفة وبأاثر على هوإمشش إألدوية».
ي-ذك-ر ،أإن إل-ن-ق-اب-ة إل-وط-ن-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-لصصيادلة
إÿوإصش قد إحتجت مؤوخرإ على قرإر حذف زيادة
هامشش إلربح ‘ بيع إألدوية.
من جهته ،أإكد وزير إلعمل وإلتشصغيل وإلضصمان
إلجتماعي مرإد زما‹ خÓل إسصتقباله ‡ثل Úعن
إل -ن -ق -اب -ة إل -وط -ن -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -لصص-ي-ادل-ة إÿوإصش
وإÛلسش إلوطني لعمادة هذإ إلسصلك ،أإنه « ⁄يتم
◊د إل -ي -وم إت -خ -اذ أإي ق -رإر ي -خصش م -رإج -ع -ة ن-ظ-ام
إلتحفيزإت إŸالية إŸمنوحة للصصيادلة».

›لسس عمادة الصصيادلة

يدعو إا ¤مقاربة شساملة –فظ توازن ا◊سسابات الجتماعية
دعا اÛلسس الوطني لعمادة الصصيادلة إا¤
«م- -ق- -ارب -ة شص -ام -ل -ة» ت -تضص -م -ن بصص -ف -ة خ -اصص -ة
م-راج-ع-ة ه-وامشس ال-رب-ح ب-غ-ية «ا◊فاظ» على
ال- -ت- -ن- -اسص -ق ا’ق -تصص -ادي وال -ت -وازن الضص -روري
للحسصابات ا’جتماعية ،حسصبما جاء أامسس ‘
بيان لهذا اÛلسس.
أإوضصح نفسش إŸصصدر ،أإن إÛلسش إلوطني لعمادة
إلصصيادلة أإبرز ,خÓل إسصتقباله من طرف وزير إلعمل
وإلتشصغيل وإلضصمان إلجتماعي ،مرإد زما‹ ،أإهمية
«مقاربة شصاملة تتضصمن مرإجعة هوإمشش إلربح وتنويع
وتدعيم “ويل إلضصمان إلجتماعي باعتبارها عوإمل
م -ن شص -أان -ه -ا أإن –اف -ظ ع -ل -ى إل-ت-ن-اسص-ق إلق-تصص-ادي
وإلتوإزن إلضصروري للحسصابات إلجتماعية».
وأإضص -اف إل -ب -ي -ان أإن إل-ن-ق-اب-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-لصص-ي-ادل-ة
إÿوإصش إلتي كانت حاضصرة ‘ هذإ إللقاء دعمت
إلطرح إلذي قدمه إÛلسش إلوطني لعمادة إلصصيادلة
«موضصحة بالتفصصيل كامل إلعمل إŸنجز وإلقÎإحات
إŸقدمة لسصيما حول ملف هوإمشش إلربح».
‘ ن -فسش إلسص -ي -اق ذك-ر إÛلسش إل-وط-ن-ي ل-ع-م-ادة
إلصص -ي -ادل -ة أإن ع -م-ل إلصص-ي-د‹ ي-جب أإن ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
مهمته إلصصلية وهي «إلتكفل باŸرضصى من خÓل
ت-رق-ي-ة إلÎب-ي-ة إل-عÓ-ج-ي-ة وإلم-ت-ث-ال للوصصفة وخدمة
صصيدلية ذإت جودة تسصاهم بشصكل أإفضصل ‘ حماية
إلصص -ح-ة إل-ع-م-وم-ي-ة زي-ادة ع-ل-ى ت-وف ‘ Òإق-تصص-ادإت

إ◊جم لصصناديق إلضصمان إلجتماعي».
وذكر ذإت إŸصصدر أإن إلوزير أإعرب عن «إرإدة»
إ◊كومة وعن «جاهزية» دإئرته إلوزإرية للتعاون ‘
ظل روح إ◊وإر وإلتشصاور مع سصلك إلصصيادلة.
كما أإكد زما‹ على «أإهمية إلشصرإكة إلتاريخية مع
سصلك إلصصيادلة إلتي سصمحت بإا‚اح منظومة بطاقة
إلشصفاء وإلدفع من طرف إلغ Òلفائدة إŸؤومن لهم
إجتماعيا وذوي إ◊قوق وهي إلشصرإكة إلتي يتعÚ
إ◊فاظ عليها وتطويرها إأك.»Ì
وذكر إلوزير بخصصوصش إنشصغال إلنقابة إلوطنية
ل- -لصص- -ي- -ادل- -ة إÿوإصش وإÛلسش إل- -وط- -ن- -ي ل -ع -م -ادة
إلصصيادلة حول آإثار إإللغاء إألحادي إلطرف للزيادة
إŸمنوحة للصصيادلة ‘ إطار إلدفع من طرف إلغÒ
بأانه « ⁄يتخذ إ ¤حد إليوم أإي قرإر بشصأان مرإجعة
نظام أإجر إلصصيادلة».
وأإضصاف إلبيان أإن ‡ثلي كل إÛلسش إلوطني
لعمادة إلصصيادلة وإلنقابة إلوطنية للصصيادلة إÿوإصش
إل -ت -زم -وإ ‘ خ -ت -ام إلج -ت -م -اع م-ع إل-وزي-ر «بصص-ي-اغ-ة
إقÎإحات مشصÎكة من أإجل إعدإد إتفاقية جديدة
حول إلدفع من طرف إلغ.Ò
وج -رى ه -ذإ إل -ل -ق-اء أإيضص-ا ب-حضص-ور إŸدي-ر إل-ع-ام
ل -لضص -م -ان إلج-ت-م-اع-ي إ ¤ج-انب م-دي-ري إلصص-ن-دوق
إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات إلج-ت-م-اعية وإلصصندوق إلوطني
للضصمان إلجتماعي للعمال غ Òإألجرإء.

