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اتفاقية ب Úوزارة التكوين
اŸهني و«بيج ـ ـو ا÷زائـ ـر»

الخميسس  ١٣جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ششوال ١٤٣٨هـ
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يشس-رف وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-تعليم اŸهنيÚ
ﬁم- -د م- -ب- -ارك- -ي ،ع -ل -ى م -راسس -م ت -وق -ي -ع
ات -ف -اق -ي -ة شس -راك -ة ب Úق -ط -اع -ه وشس -رك-ة
““ب- - -ي- - -ج- - -و ا÷زائ- - -ر““ ،ب- - -ه - -دف ت - -رق - -ي - -ة
ا’ختصساصسات التكوينية ‘ ›ال صسيانة
السسيارات ومرافقة اŸتخرج ÚلÓإندماج
‘ ا◊ياة اŸهنية .كما يزور اŸعهد الوطني اŸتخصسصس ‘ التكوين
اŸهني با◊راشس ،اليوم ،ابتداء من السساعة  08 : 30صسباحا.
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سصف Òالعراق
ينشصط
م وؤ “ ر ا
صصحفيا

زرواطي تسصتقبل نائب رئيسس
بنك ا’سصتثمار اأ’وروبي

ملتقى وطني حول اسصÎاتيجية
ا◊د من وفيات اأ’طفال

تسسقبل وزير البيئة والطاقات اŸتجددة
ف -ا ط -م -ة ا ل -ز ه -ر ا ء ز ر و ا ط -ي  ،ن -ا ئ ب ر ئ ي س س
ب - - -ن ك ا ’ س س - - -ت - -ث - -م - -ا ر ا ’أ و ر و ب - -ي ر و م - -ا ن
اإ س س -ك -و ’ ن  ،ا ل -ي -و م  ،ع -ل -ى ا ل س س -ا ع -ة 1 0 : 0 0
صسباحا Ãقر الوزارة بالعاصسمة.

تنظم وزارة الصسحة واŸسستشسفيات واإصسÓح السسكان،
م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا ح-ول ا’سسÎاتيجية الوطنية -2017
 2020ل -ل -ح -د م -ن وف -ي -ات ح -دي -ث-ي ال-و’دة ،ال-ي-وم،
بفندق اŸارك.Ò

اختت ـ ـ ـام فعالي ـ ـات التبـ ـ ـادل الثقاف ـ ـ ـي
والسصيـ ـ ـاحي لطلب ـ ـة ا÷نـ ـ ـوب

ولـ ـد علـ ـي ي ـزور قاعـ ـات مونديـ ـال كـ ـرة اليـ ـد

–ت رع -اي -ة وزي -ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
ال -ط -اه -ر ح -ج-ار ،وب-اإشس-راف م-دي-ر –سس Úاإط-ار ح-ي-اة
الطلبة والتنشسيط ‘ الوسسط ا÷امعي وبالتنسسيق مع
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-خ-دم-ات ا÷ام-ع-ية ،يشسرف مدير
اÿدمات ا÷امعية لبومرداسس على اختتام فعاليات
ال -ت -ب -ادل ال -ث -ق-ا‘ والسس-ي-اح-ي ل-ط-ل-ب-ة ا÷ن-وب ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اع-ة 10 : 00
صسباحا بقاعة اÙاضسرات ÷امعة اﬁمد بوقرة.

ينشسط سسف Òالعراق
با÷زائر الدكتور
عبد الرحمن حامد
ا ◊ س س ي ن ي  ،م وؤ “ ر ا
صسحفيا لتقدË
شسرح على
انتصسارات القوات
ا ل ع ر ا ق ي ة و اإ ن ه ا ء
وجود تنظيم
د ا ع ش س ا ’إ ر ه ا ب ي ‘
مدينة اŸوصسل
ا◊دباء ،اليوم،
على السساعة 18 : 00
مسساء ‘ دار السسكن
 ،34لغليسسÚ
ا ’أ ب ي ا ر .

و’ية ا÷زائر تكرم النوادي العاصصمية الفائزة
تنظم و’ية ا÷زائر سسهرة احتفائية بالنوادي الرياضسية العاصسمية التي
حققت نتائج اإيجابية ‘ موسسم  ،2017-2016يوم السسبت  15جويلية ا÷اري،
باŸدرسسة العليا للفندقة ابتداء من السساعة  18 : 30مسساء.

شصبكة ““ندى““ –يي اليوم الوطني للطفل
–ي -ي الشس -ب -ك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق ال-ط-ف-ل،
اليوم ،الوطني للطفل –ت شسعار «اŸسستقبل ينظر الينا»،
وتنظم حف ÓباŸناسسبة يوم السسبت  15جويلية ا÷اري،
ب -ق -اع -ة خ -واÃ Êق -ر سس -ون -اط-راك ب-ح-ي-درة ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  14 : 00بعد الزوال ،تتخلله عدة عروضس ثقافية
وفنية Ãشساركة  400طفل.

انقطاع الكهرباء ببلديات غرب العاصصمة غدا

تنقطع عملية التزويد بالكهرباء ليلة ا÷معة من منتصسف الليل ( )00:00إا ¤غاية
’شسغال ،بحسسب
السسابعة صسباحا ( ‘ )07:00عدد من بلديات ا÷زائر العاصسمة بسسبب ا أ
ما أافاد به بيان لشسركة توزيع الكهرباء والغاز با÷زائر العاصسمة.
أاضس -اف ذات اŸصس -در ،أان ال -ب -ل -دي -ات اŸع -ن -ي -ة ه -ي الشس -راق -ة (ج -زئ -ي -ا) وع Úال -ب -ن -ي -ان
وا◊مامات وبني مسسوسس.
وخلصس البيان إا ¤أان هذا ا’نقطاع ‘ الكهرباء ناجم عن أاشسغال ربط مركز جديد
للضسغط العا‹ ( 220.000فولط) من قبل مسس Òشسبكة نقل الكهرباء.

السصلوك اŸثا‹ عند اÛاهدين ‘ الثورة
ي -----ن -----ظ -----م ا  Ÿت -----ح -----ف
ا ل -و ط -ن -ي ل -ل -م -ج -ا ه د ،
اليوم ،بالتنسسيق مع
مديريات
اÛاهدين
واŸتاحف ا÷هوية،
ا ل ----ل ---ق ---ا ء ا ÷ م ---ا ع ---ي
ا  Ÿو س س --------ع ر ق --------م 1 7 4
ح ---------و ل م ---------و ض س --------و ع

“ “ ا ل س س -----ل -----و ك ا  Ÿث -----ا ‹
ع ---ن --د ا  Ûا ه --د ي --ن ‘
الثورة التحريرية““
و ذ ل ك ب --------------ا  Ÿك -------------ا ن
و ا ل --------ز م --------ا ن ا ل -------ذ ي
– د د ه ك -ل م -وؤ س س س س -ة
و  Ãق -ر ا  Ÿت -ح -ف ع ل ى
السساعة  14 : 00بعد
الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -ق -وم وزي -ر الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة
ال -ه -ادي ول -د ع-ل-ي ،صس-ب-اح ال-ي-وم،
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع -ة ال -ت -اسس -ع -ة،
ب -زي -ارة ت -ف -ق -دي -ة ل -ع -دة ق -اع-ات
ب-ال-ع-اصس-م-ة سس-ت-ح-تضس-ن اŸن-افسسات
والتدريبات خÓل بطولة العا⁄
لكرة اليد اأقل من  21سسنة اŸقررة
با÷زائر ‘ الفÎة ما ب 18 Úو 30جويلية ا÷اري.
القاعات اŸعنية بهذه الزيارة هي :حرشسة ،ا’أبيار ،ع Úالبنيان
والبيضسوية.

ترقية أاطباء ضصباط ،صصف ضصباط وأاعوان ‘ ا◊ماية اŸدنية
”  ،اأ م س س  ،ت - - -ر ق - -ي - -ة ع - -د د م - -ن
ا ’أ ط ب ا ء ا ل ض س ب ا ط  ،ص س ف ض س ب ا ط
و اأ ع - - -و ا ن ا ◊ م - - -ا ي - - -ة ا  Ÿد ن - - -ي - - -ة
ل -و ’ ي -ة ا ÷ ز ا ئ -ر  Ãق -ر ا  Ÿد ي ر ي ة
– ت اإ ش س - -ر ا ف م - -د ي - -ر ا ◊ م - -ا ي - -ة
اŸدنية لو’ية ا÷زائر العقيد
 ﬁم - -د ت - -غ - -ر س س - -ت  Úت - -ث - -م - -ي - -ن - -ا
Ÿسسارهم اŸهني وتشسجيعا لهم.
ي ت ع ل ق ا ’أ م ر ب ـ  5اأ ط ب ا ء ض س ب ا ط ،
وضسابط 4 ،ÚمÓزم 10 ،Úمعاون 8 ،Úرقباء و 186عريف،
اعÎافا باÛهودات التي يبذلونها ‘ اŸيدان وتفانيهم ‘
اأ د ا ء م ه ا م ه م ع ل ى اأ ك م ل و ج ه .

جمع  168كيسس من الدم بجيجل
اخ -ت -ت -مت ،أامسس ،اŸرح -ل-ة
ال -ث -ان -ي -ة ل -ع -م-ل-ي-ة ال-تÈع
بالدم وسسط قوات الشسرطة
وال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا أامن جيجل،
ا◊م -ل -ة دامت Ÿدة ث Ó-ث-ة
أاي -ام ” ،ع-ل-ى إاث-ره-ا ج-م-ع
ك - -م- -ي- -ة م- -ن ال- -دم ق- -درت
بـ 168ك- - -يسس ،وال- - -ت - -ي
سس - -ت- -دع- -م ب- -ه- -ا اŸؤوسسسس- -ات
ا’سس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة ل- -ف -ائ -دة
اŸرضس - - -ى ال - - -ذي - - -ن ه- - -م ‘
حاجة ماسسة لهذه اŸادة ا◊يوية.
’شسهر اŸقبلة
سستسستمر هذه ا◊ملة من خÓل بر›ة مرحلة ثالثة ‘ ا أ

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(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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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه من سساو تومي وبرانسسيبي
بعث رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ب- -رق- -ي- -ة ت- -ه- -ن- -ئ- -ة إا ¤ن- -ظÒه م- -ن سس -اوت -وم -ي
وب -رانسس -ي -ب -ي ،إاي -ف-ارسس-ت-و دو اسس-بÒي-ت-و سس-ان-ت-و
كرفالوÃ ،ناسسبة العيد الوطني لبÓده ،أاكد له
من خÓلها على أاهمية العمل من أاجل تعزيز
التعاون الثنائي ب Úالبلدين.
جاء ‘ برقية رئيسض ا÷مهورية قوله« :يطيب
‹ وا÷م- -ه- -وري- -ة ال -دÁق -راط -ي -ة لسس -اوت -وم -ي
وبرانسسيبي –تفل بعيدها الوطني ،أان تتقدم
إاليكم باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن
نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة مقرونة بتمنياتي لكم
Ãوفور الصسحة والرفاه واŸزيد من ا’زدهار
والرقي لشسعب سساوتومي الشسقيق».
وت-اب-ع ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-هذا وأاغتنم
هذه السسانحة أ’نوه بعÓقات الصسداقة القائمة
ب Úبلدينا وأاؤوكد على أاهمية العمل بحزم على
ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي ب Úب-ل-دي-ن-ا خ-دم-ة
Ÿصسلحة شسعبينا».

طبقا للمادة  93من الدسستور
لول
وبعد اسستشسارة الوزير ا أ

رئيسس ا÷مهورية يع Úحسسان مرموري
وزيرا للسسياحة والصسناعات التقليدية
ع Úرئيسض ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،أامسض،
حسس - - -ان م- - -رم- - -وري وزي- - -را
ل - -لسس - -ي - -اح - -ة والصس- -ن- -اع- -ات
ال- -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ب -حسسب ب -ي -ان
لرئاسسة ا÷مهورية.
أاك- - -د ن- - -فسض اŸصس - -در ،أان - -ه
«طبقا للمادة  93من الدسستور
وبعد اسستشسارة الوزير اأ’ول
ق -ام رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ،ي -وم
اأ’رب - -ع- -اء ،ب- -ت- -ع- -ي Úحسس- -ان
م- -رم -وري وزي -را ل -لسس -ي -اح -ة
والصسناعات التقليدية».

بعد  45يوما من مغادرة الوزير اŸقال

مرموري على رأاسس وزارة
السسياحة والصسناعات التقليدية
تشسبيـــب القطـــــــاعـــــات
رهانات الرئيسس بوتفليقة
لدفــــــع عجلــــة التنميـــة

ي -ع -ت Èال -وزي -ر ا÷دي -د ل -ق -ط -اع السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ات
لط-ارات ا÷زائ-ري-ة
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة حسس-ان م-رم-وري ،أاح-د ا إ
ل‚ازات ‘ تسسي Òأاهم
الشسابة التي “لك Œربة حافلة با إ
ق -ط -اع Úه -م -ا السس -ي -اح -ة وال-ث-ق-اف-ة ،إا ¤ج-انب أان-ه راف-ق
مسساره اŸهني ÃسسÒة أاكادÁية مكنته من ا◊صسول على
درج-ة ال-دك-ت-وراه ‘ ع-ل-م الج-ت-م-اع ال-ت-ي خصس-ه-ا Ÿن-ط-ق-ة
الطاسسيلي ‘ رسسالة –مل عنوان «الطوارق أازجر ..تطور
عصسبية ‘ ظل النظام السستعماري »1962-1916وتطرق
فيها للمجتمع الÎقي وثقافته الضساربة ‘ عمق التاريخ
لنسس- -ا ،Êح- -يث “ح- -ورت ح -ول م -ق -اوم -ة ط -وارق أازج -ر
ا إ
لÓ-سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ،ك-م-ق-ارب-ة.ب Úالسس-لطة التقليدية
لدارة الفرنسسية.
وا إ
نور الدين لعراجي
تقلد مرموري عدة مناصسب مسسؤوولية سسواء على اŸسستوى اÙلي
بداية من مدينة إاليزي التي شسغل فيها رئيسض مصسلحة لعدة سسنوات،
ثم تقلد منصسب مدير الثقافة لو’ية وادي سسوف Ÿدة سسبعة سسنوات،
وهي من أاهم اÙطات ‘ مسساره اŸهني ،حيث اسستطاع التأاقلم مع
ا◊ركة الثقافية ‘ مدينة اأ’لف قبة وقبة واسستطاع أان يعيد للمدينة
وجهها اŸفقود ،وأاشسرف على إاصسدار ›لة شسهرية « قطوف ثقافية
« تعتني بأاهم الفنون والÎويج للÎاث اŸادي والÓمادي الذي تزخر
به ا÷زائر ،كما قام بإاعطاء اأ’همية الكÈى للكتاب ،ما مكنه من
طبع  20إاصسدارا ‘ ﬂتلف اأ’جناسض اأ’دبية والفنية للشسباب اŸبدع
من أابناء اŸدينة ،عن طريق ÷نة قراءة دائمة العمل وهي العملية
ال-وح-ي-دة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،ن-اه-يك ع-ن ت-رسس-ي-م-ه Ÿلتقيات
وطنية ومغاربية وعربية ،بقيت إا ¤اليوم تنفضض غبار النسسيان عن
تقاليد وعادات جنوبنا الكب.Ò
ثم تقلد فيما بعد مدير دائرة الكتاب وصسندوق الدعم ثم مديرا
مركزيا مكلفا باŸطالعة والكتاب خلفا للسسيد ناصسر ،كما كانت له
بصسمة ا◊ضسور خÓل ترأاسسه ÷نة حظر الكتب اŸسسيئة ‘ معرضض
ا÷زائر الدو‹ للكتاب ،التي كان له الفضسل ‘ رفضسها ومنعها من
الدخول والتداول ،رغم اللغط الذي أاحدثته.
Óشسارة يأاتي تعي Úابن مدينة جانت حسسان مرموري خلفا للوزير
ل إ
اŸبعد من منصسبه لعقون ‘ ظل الفراغ الذي رافق شسغور منصسب
اŸسسؤوول اأ’ول عن القطاع ،وا÷زائر ‘ عز موسسمها السسياحي
والصسيفي وهي الوزارة التي بقيت بدون وزير ‘ حكومة تبون منذ
التعي Úاأ’خ Òالذي جاء بعد ا’نتخابات التشسريعية لسسنة ،2017
وقد سسبق وأان أاشسرفت على توليها ابنة و’يته السسيدة طاقابو،وهو
متزوج واب لـ 04ابناء كما يحتل مكانة خاصسة ‘ اأ’وسساط الثقافية،
وي -أات -ي ت-ع-ي Úرئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ل-ه ك-وزي-ر ل-لسس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ات
التقليدية ،طبقا للمادة  93من الدسستور وبعد اسستشسارة الوزير اأ’ول.

تبون يعقد ›لسسا وزاريا حول العقار الصسناعي

أاك Ìمن  11أالف هكتار
من العقار الصسناعي غ Òمسستغلة

ترأاسض الوزير اأ’ول عبد اÛيد تبون ،أامسض
اأ’ول› ،لسسا وزاريا بحضسور وزير الداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ن -ورال-دي-ن ب-دوي ووزي-ر
اŸال -ي -ة ع -ب -د ال-رح-م-ن راوي-ة ووزي-ر الصس-ن-اع-ة
واŸن -اج -م ﬁج -وب ب -دة ،ح -ول تسس-ي Òال-ع-ق-ار
الصس -ن -اع -ي ،ب -حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح
الوزارة اأ’و.¤
خÓل هذا ا’جتماع “ت دراسسة نتائج تقييم
وضسع اŸناطق الصسناعية ومناطق النشساط الذي
أا‚زت-ه وزارت-ا ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
والصسناعة واŸناجم وذلك بتعليمة من الوزير
اأ’ول.
أاب -رز ه -ذا ال -ت-ق-ي-ي-م وج-ود  11.600ه-ك-تار من
ا’ح-ت-ي-اط-ات ال-ع-ق-اري-ة اŸوج-هة لÓسستثمار ⁄
يتم اسستغÓلها ،منها  13.977قطعة أارضض تغطي
مسساحة  5.530هكتار  ⁄يتم منحها ،تتكون من
 2.773هكتار على مسستوى اŸناطق الصسناعية
و 2.757هكتار على مسستوى مناطق النشساط.
كما أابرز هذا التقييم وجود  15.140قطعة أارضض
موجهة لÓسستثمار ” منحها و ⁄يتم اسستغÓلها
ت-غ-ط-ي مسس-احة  6.132ه -ك-ت-ار م-وزع-ة م-ا بÚ
 3.183هكتار من اŸناطق الصسناعية و2.949
هكتار من مناطق النشساط.
‘ ختام هذا ا’جتماع ،قرر تبون إانشساء ÷نة
وزاري -ة ت -ت -ك-ون م-ن ال-وزارات ال-ثÓ-ث اŸع-ن-ي-ة،
كلفت بإاعداد تقرير مفصسل ‘ أاجل  15يوما
ب -دءاً م -ن ت -اري -خ ان -ع -ق-اد ه-ذا ا’ج-ت-م-اع ح-ول
«ج -دوى اŸن -اط -ق الصس -ن -اع -ي -ة ا÷دي -دة ال -ت-ي
اقÎح -ه -ا وزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج-م و–ضسÒ
مشساريع النصسوصض الضسرورية لÓسستغÓل اأ’مثل
للعقار اŸتوفر وتسسيÒه» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.

مناقشسة مراسسيم تنفيذية تخصس
قطاعات الصسحة والفÓحة والتكوين

ناقشست ا◊كومة ‘ اجتماع ترأاسسه الوزير اأ’ول
عبد اÛيد تبون ،مشساريع مراسسيم تنفيذية
ت-خصض ق-ط-اع-ات الصس-ح-ة وال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي

والصسناعة واŸناجم ،بحسسب ما أافاد به مصسدر
حكومي.
أاوضس - -ح اŸصس - -در لـ «واج» ،أان- -ه ” خÓ- -ل ه- -ذا
ا’جتماع عرضض مرسسوم تنفيذي من قبل وزير
التكوين اŸهني ﬁمد مباركي يحدد كيفيات
إاح-داث الشس-ه-ادات اŸم-ن-وح-ة أ’ط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸهني.
كما قدم وزير الصسناعة واŸناجم ﬁجوب بدة
مشسروع مرسسوم تنفيذي يعدل ويتمم اŸرسسوم
التنفيذي رقم  163/16اŸؤورخ ‘ / 06 / 02
 2016والذي يحدد كيفيات تخصسيصض حسساب
اÿاصض رقم  124/302الذي عنوانه الصسندوق
ال - -وط - -ن - -ي ل - -ت - -أاه - -ي - -ل اŸؤوسسسس - -ات الصس- -غÒة
واŸتوسسطة ودعم ا’سستثمار وترقية التنافسسية
الصسناعية.
وأاورد اŸصس - -در أان ا◊ك - -وم - -ة ن - -اقشست أايضس - -ا
مرسسوما تنفيذيا عرضض من قبل وزير الصسحة
ﬂت- -ار حسس- -بÓ- -وي تضس- -م- -ن إانشس- -اء م- -ؤوسسسس- -ة
عمومية اسستشسفائية بÈج باجي ﬂتار .كما ”
تقد Ëعرضس Úمن قبل وزير الفÓحة والتنمية
الريفية والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي،
ب -خصس -وصض ج -ه -از م -ك -اف -ح-ة ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات
Ÿوسس- -م  2017وم-وسس-م الصس-ي-د ال-ب-ح-ري لسس-ن-ة
 2017للتونة ا◊مراء واŸرجان».

’قليمي لـ «ا’فامي»
..و يسستقبل اŸدير ا إ

اسستقبل الوزير اأ’ول عبد اÛيد تبون ،أامسض ،،مدير قسسم الشسرق اأ’وسسط وشسمال إافريقيا وآاسسيا
الوسسطى بصسندوق النقد الدو‹ ،جهاد أازعور ،الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ،بحسسب ما أافاد به
بيان Ÿصسالح الوزير اأ’ول“ .حورت اÙادثات حول «ا÷هود التي تبذلها ا◊كومة من أاجل إاعادة
–ديد ‰وذج النمو» ،حيث أاكد الوزير اأ’ول ‘ ،هذا السسياق ،على «حرصض السسلطات العمومية من أاجل
ترشسيد النفقات العمومية من خÓل تنويع مصسادر “ويل ا’سستثمار» ،بحسسب اŸصسدر.

بداية النهاية

سسعيد بن عياد
شسكلت اŸناطق الصسناعية أاحد اŸلفات الشسائكة التي تقف عائقا ‘
وجه ا’سستثمار اإ’نتاجي وأارهقت ا◊كومات اŸتعاقبة قبل أان يعيد
الوزير اأ’ول عبد اÛيد تبون اإ’مسساك باŸلف من كافة جوانبه
لÓنتهاء منه والعبور نحو اقتصساد إانتاجي حقيقي “اشسيا مع التوجهات
الكÈى التي حددها الرئيسض بوتفليقة واضسعا نصسب عينيه بلوغ النمو
با’عتماد على اŸوارد واإ’مكانيات التي تتوفر عليها ا÷زائر و‘
مقدمتها العنصسر البشسري اÓÿق للÌوة.
وقصسد نزع تلك الشسوكة من حلق الدورة ا’سستثمارية قصسد –رير
اŸبادرة وتعزيز اŸناخ اإ’يجابي الذي –تاج إاليه اŸؤوسسسسة ا’قتصسادية
‘ ك -ل ال -ق -ط -اع -ات خ -ارج اÙروق -ات ” ،ت -رت -يب ت -ط -ه ÒاŸن-اط-ق
الصسناعية اŸتواجدة ‘ ﬂتلف الو’يات ضسمن أاولويات ﬂطط عمل
ا◊كومة بحيث ’ تقل أاهميتها عن تلك التي تكتسسيها اŸلفات اأ’خرى
مثل عصسرنة البنوك وإانشساء اŸقاو’ت وتثم ÚاŸوارد اÙلية.
وبالنظر إا ¤ثقل التحديات اŸصسÒية التي تقف أامام عجلة النمو كان
ل- -زام- -ا ا◊سس- -م ‘ اÿي- -ارات ال -ظ -رف -ي -ة وŒاوز اŸن -ع -رج اÙف -وف
بتداعيات الصسدمة اŸالية التي ترتبت جراء تراجع موارد اÙروقات.
و‘ هذا اإ’طار  ⁄يعد ‡كنا اسستمرار الوضسع الراهن الذي يحيط
باŸناطق الصسناعية ا÷اهزة ومن ثمة اŸبادرة العملية لتجسسيد التدابÒ
التي يسستلزمها اŸوقف من خÓل اŸرور إا ¤سسرعة متقدمة ‘ إا‚از
اأ’ه -داف اŸسس -ط -رة .وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ع -د تسس -ري-ع وتÒة ال-تشس-خ-يصض
واŸع -اي -ن -ة اŸي -دان -ي-ة ب-ا◊زم ‘ ت-ط-ه Òت-لك اŸن-اط-ق وف-ق-ا Ÿع-ايÒ
الشسفافية والوضسوح انطÓقا من مبدأا أان اŸسساحات واأ’وعية العقارية
اŸهملة أاو اÛمدة أاو بعبارة دقيقة غ ÒاŸسستغلة تسسÎجع لتخصسصض
Ÿشساريع جادة وجاهزة تندرج ‘ سسياق الديناميكية ا÷ديدة للنمو.
إان النموذج ا’قتصسادي ا÷ديد الذي يراهن عليه لبناء اقتصساد إانتاجي
وم-ت-ن-وع م-ط-اب-ق ل-ل-خ-ي-ار ا’سسÎات-ي-ج-ي ال-ذي ي-ق-ود إا ¤إان-ه-اء ال-ت-ب-ع-ي-ة
العضسوية للمحروقات ويحرر الروح ا÷ديدة لÓسستثمار اŸنسسجم مع
اأ’هداف ا’جتماعية التي سسطرها برنامج التنمية الرئاسسي يرتكز ‘
اأ’سساسض على التخلصض من مشسكلة العقار الصسناعي بعيدا عن التيهان ‘
طرح برامج بديلة غ Òواقعية هي أاقرب للهروب إا ¤اأ’مام.
إان ا’حتياطات العقارية اŸوجودة ‘ الظرف الراهن وبعد إادراجها ‘
ورقة طريق النمو بإاخضساعها لقاعدة ا’سستغÓل وا’سستعمال ا÷دي
والفعلي مطابقة مع اŸشساريع اŸصسرحة بشسأانها كفيلة بأان تسستوعب
حجم الطلب الذي تقدمه اŸؤوسسسسات وأاصسحاب اŸشساريع ا’سستثمارية
الذين يحضسعون بدورهم لنفسض اŸعاملة منعا للمضساربة التي أاضسرت
باŸناطق الصسناعية.
وط -ب -ي -ع -ي أان اŸوارد ا◊ال-ي-ة ’ تسس-م-ح ب-إاطÓ-ق ب-ن-اء م-ن-اط-ق ج-دي-دة
تسستنزف قدرات مالية –تاج إاليها اŸنظومة ا’قتصسادية ،بقدر ما
تفرضض ترشسيد اسستعمال اŸوجود ‘ السساحة من عقارات معطلة حان
وقت اسسÎجاعها لتلعب دورها كحلقة أاسساسسية ‘ مسسار ا’سستثمار،
“اما كما هو الشسأان لباقي ا◊لقات مثل إاجرءات اŸرافقة والتحفيزات
التي يجب أان تذهب إا ¤اŸشساريع ا◊قيقية ذات ا÷دوى اŸنسسجمة
مع النمو من حيث إانتاج القيمة اŸضسافة واŸسساهمة اقتصساديا ‘
ت -ق -ل -يصض ا’سس -تÒاد وال -رف -ع م -ن ط -اق -ة ال -تصس-دي-ر خ-ارج اÙروق-ات
واجتماعيا ‘ توف Òفرصض العمل وا’نفتاح على اÙيط خاصسة ما
يتعلق با’بتكار الذي يقود إا ¤تقليصض كلفة اإ’نتاج وبالتا‹ ربح معركة
اŸنافسسة.
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راوية يسستقبل سسف Òاليابان

اسستقبل وزير اŸالية عبد الرحمان راويةÃ ،قر دائرته الوزارية ،سسفÒ
ال -ي -اب -ان ب -ا÷زائ -ر م -اسس -اي -ا ف-وج-ي-وارا ،ال-ذي ت-ط-رق م-ع-ه إا ¤ال-عÓ-ق-ات
ا’قتصسادية واŸالية ب Úالبلدين ،بحسسب بيان للوزارة.
خÓل هذا اللقاء ،بحث الطرفان وضسعية التعاون والعÓقات ا’قتصسادية
واŸالية ب Úا÷زائر واليابان ،اسستنادا إا ¤نفسض اŸصسدر.
أاكد بيان الوزارة ،أانه ” أايضسا تناول «اŸبادرات الواجب اتخاذها من أاجل
تعزيز وتدعيم هذه العÓقات».
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’جراءات القانونية اŸعمول بها ”« ،تقدË
اسستكمال ا إ
اŸشستبه فيه إا ¤وكيل ا÷مهورية اıتصض إاقليميا الذي
أامر بإايداعه ا◊بسض اŸؤوقت».

مباركي يتحادث
مع مدير ’فارج

اسستقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد
مباركي ،بمقر الوزارة ،المدير العام لمؤوسسسسة
«’فارج الجزائر» ،جون جاك قوتيي.
تطرق الوزير إالى اسستراتيجية القطاع الخاصسة
بتكييف عروضض التكوين مع احتياجات التطور
ا’ق -تصس -ادي وال-مسس-اه-م-ة ف-ي ت-رق-ي-ة ت-ن-افسس-ي-ة
المؤوسسسسات ،خاصسة في ميادين البناء واأ’شسغال
العمومية ،خاصسة وأان ا’هتمام وترقية المهن
والتخصسصسات التي تسسمح بإادماج أاكبر عدد من
متخرجي التكوين والتعليم المهنين تعتبر من
أاولويات الوزارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Œمع لنقابيي ألÈيد وأŸوأصصÓت باŸركزية ألنقابية

دعوة الوصساية إا ¤فتح حوار حول اŸلفات اŸهنية واإلجتماعية
’–ادية يوم  ١٥جويلية
ضصبط قائمة أŸطالب خÓل مؤو“ر أ إ
’تصصا’ت ألسصلكية وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة دعوتهم أŸلحة إأ¤
جدد نقابيو قطاع ألÈيد وأ إ
’هتمام ألثنائي،
’جتماعي ،وألشصروع ‘ درأسصة أŸلفات ذأت أ إ
ألوزأرة قصصد فتح باب أ◊وأر أ÷اد مع ألشصريك أ إ
أŸطروحة مهنيا منذ عدة شصهور.

جمال أاوكيلي

فقد كانت سصاحة اŸركزية النقابية عبد ا◊ق
بن حمودة على موعد مع وقفة تضصامنية قدرها
البعضس من اإلطارات بالناشصطة بحوا‹  2000إا¤
غاية  3000مشصارك ،قدموا من الوليات الداخلية
حامل Úمعهم لفتات تشص Òإا ¤تعلقهم بالفيادة ‘
اإل–اد العام للعمال ا÷زائري Úكرسصالة قوية ‘
مضصمونها وسصائرة ‘ دÁومتها ،حفاظا على وحدة
ال -ع -م -ل ال-ن-ق-اب-ي ال-ذي ل-ط-اŸا ع-م-ل ال-ك-ث Òع-ل-ى
إاعتباره اŸسصلك الفريد الذي يتطلب وصصول ذلك
اإلجماع إا ¤السصقف اŸرجو.
وقد حمل هذا اإلنشصغال العاجل السصيد ﬁمد
–Óادي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال
تشص -ولق األم Úال -ع -ام ل -إ
الÈي - -د واإلتصص - -الت السص- -ل- -ك- -ي- -ة والÓ- -سص- -ل- -ك- -ي- -ة
وال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ،ال-ذي أاب-دى “سص-ك-ه
با◊وار ،مع الوصصايةŸ ،عا÷ة اŸسصائل اŸهنية
والقضصايا اإلجتماعية اآلنية التي ما تزال إا ¤يومنا
هذا ﬁل تكرار من قبل العمال اŸطالب Úبإايجاد
أارضص-ي-ة تسص-وي-ة تÎج-م ن-واي-ا الشص-ريك اإلج-ت-م-اع-ي
والوزارة ‘ ،آان واحد وتفادي إابقاء الوضصع على ما
هو عليه والذي ل يخدم أاحد.
و‘ ه -ذا الشص -أان وج -ه السص -ي -د تشص -ولق رسص -ال -ة
مفاده رفضصه أاي تدخل ‘ النشصاط النقابي ،و‘
ه -ذا الشص -أان ف -إان ق -ائ -م اŸط-الب اإلج-ت-ماعية
سص -تضص -ب -ط خ Ó-ل اŸؤو“ر اŸق -رر ع -ق -ده ي -وم 15
جويلية ومباشصرة سصÎفع إا ¤ا÷هات اŸسصؤوولة ‘
الوزارة.
وكشص -ف ل -ن -ا السص -ي-د سص-ي-د ع-ل-ي دخ-ا Êال-ن-اط-ق
ال -رسص -م -ي ب -إاسص -م «إاتصص -الت ا÷زائ -ر» أان ال -وق-ف-ة
ال- -تضص- -ام- -ن- -ي- -ة ل- -ن -ه -ار ال -ي -وم ،م -ا ه -ي إال شص -ع -ور
ب -اŸسصـؤوول-ي-ة Œاه اإلسص-ت-م-راري-ة ‘ ال-ب-ق-اء أاوف-ي-اء
ÿط اŸركزية النقابية ،بقيادة السصيد عبد اÛيد

سصيدي سصعيد ،الذي نصصحنا بعدم الوقوع ‘ فخ
اإلضصراب العام ،الذي ل يخدم ا÷زائر أابدا لذلك
ون- -زول ع- -ن- -د رغ- -ب- -ة األم Úال -ع -ام ت -ق -رر –وي -ل
اإلضص -راب ال -ع -ام إال وق -ف-ة تضص-ام-ن-ي-ة واسص-ع-ة وق-د
لوحظ ‘ ع ÚاŸكان وجود أاو حضصور نقابي Úمن
ق -ط -اع -ات أاخ -رى ق -دم -وا م -ن أاج -ل ال -ت -ع -ب Òع-ن
“كسص- -ه- -م ب- -اإل–اد ال- -ع -ام ووق -وف -ه -م إا ¤ج -انب
زمÓئهم ‘ الظرف الراهن.
وشص -دد السص-ي-د دخ-ا Êع-ل-ى ال-ق-ول ب-أان ال-ق-ط-اع
الذي يضصم قرابة  50أالف عامل (إاتصصالت ا÷زائر،
موبيليسس ،بريد ا÷زائر) وغÒها من اŸؤوسصسصات
ال -ن -اشص-ط-ة ضص-م-ن رع-اي-ة ال-وزارة شص-غ-ل-ه-م الشص-اغ-ل
السصعي ا◊ثيث من أاجل إارسصاء قواعد ا◊وار.
وف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق سص-ؤوال-ن-ا اÿاصس ح-ول األسص-ب-اب
الكامنة وراء رفضس الوصصاية الدخول ‘ حوار مع

نقابات القطاع أاوضصح لنا السصيد دخا Êبأانه يجهلها
ك-ل-ي-ة ول-يسس ل-دي-ه ع-ل-م ب-خ-ل-ف-ي-ات-ه-ا وم-ناسصبة اليوم
جديرة بأان تكون مؤوشصرا واضصحا وملموسصا ‘ فهم
مقاصصد الوقفة التضصامنية ‘ الذهاب إا ¤خيار
ا◊وار.
وأاكد ‘ هذا اإلطار ،أان ا◊ديث ا÷اري حاليا
حول كيفية تسصي Òأاموال الشصؤوون اإلجتماعية ل
يسصتدعي منا إال القول بأان أاي إاختÓلت تسصجل
على هذا اŸسصتوى فما على اŸعني Úإال التوجه
إا ¤العدالة للفصصل ‘ هذا األمر ،وما يقال هنا
وه- -ن- -اك ›رد إادع- -اءات ل ط- -ائ- -ل م- -ن ورائ -ه -ا.
وبالنسصبة للسصيد مصصطفى أاوكل األم Úالعام السصابق
لنقابة مؤوسصسصة إاتصصالت ا÷زائر فأاوضصح لنا السصيد
دخا Êبأانه ” سصحب الثقة منه منذ حوا‹ سصنة
نظرا للتجاوزات اŸرتكبة رفضس اإلفصصاح عنها.

«ألبيئة  ،أÛتمع و أ’قتصصاد » ركائز أسصاسصية للتنمية أŸسصتدأمة

األولوية للمشساريع اÙلية ÿلق الÌوة و مناصسب الشسغل
توسصع مفهوم ألتنمية أŸسصتدأمة ليشصمل
كل نوأحي أ◊ياة  ،و أصصبحت ترتكز على 3
م- -ن- -اه- -ج أسص- -اسص- -ي- -ة « أل- -ب -ي -ئ -ة  ،أÛت -م -ع و
أ’ق- -تصص -اد «  ،م -ع م -رأع -اة ث -ق -اف -ة أÙي -ط
أ’ج -ت -م -اع -ي  ،ك-م-ا ع-رفت أ’أه-دأف أل-ت-ي
وضصعتها أ’أ· أŸتحدة لسصنة  ، 20١٥تغÒأ
من حيث ألعدد و أÙتوى.

تيبازة  :حياة  /ك
ركزت الأسصتاذ اŸكون قرطبي ‘ اليوم الرابع
من الدورة التكوينية  ،حول اŸواضصيع اŸتعلقة
بالبيئة و التنمية اŸسصتدامة التي يسصتفيد منها
الصصحافيون  ،و التي –تضصنها دار البيئة لولية
تيبازة ،على اأهمية «حصصر» اŸشصاريع التنموية
اŸتعلقة بالبيئة ‘ ا÷انب اÙلي.
وحسصب اŸع- -ل- -وم- -ات ال- -ت- -ي ق -دم -ه -ا اŸك -ون
قرطبي  ،فان اŸشصروع كلما كان ﬁصصورا ‘

اŸكان  ،كلما اأمكن متابعته  ،و التحكم فيه  ،كما
يسصتهلك “وي Óاقل « ،اقتصصاد ‘ ا÷هد و اŸال»
 ،و Áك -ن ف -ي -م -ا ب -ع -د ت -ع -م -ي -م-ه ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
الوطني.
قال اŸتحدث ‘ معرضس حديثه عن اأهداف
التنمية اŸسصتدامة  ،اأن عددها قد تراجع من 22
اإ 17 ¤هدفا  ،و لذلك عÓقة بالتطور الصصناعي
الذي عرفه العا ، ⁄من خÓل تغ Òاأ‰اط الإنتاج
و السصتهÓك و ما طرحه من انعكاسصات على
ا÷انب ال- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ي و الصص - -ح - -ي  ،مشصÒا اإ ¤اأن
السصتهÓك العشصوائي للموارد يعد «سصببا رئيسصيا
ل -ل -ك -وارث ال-ب-ي-ئ-ي-ة  ،وه-و الأم-ر ال-ذي رك-ز ع-ل-ي-ه
اÈÿاء ‘ اÛال و حذروا منه  ،كما اقÎحوا
العديد من ا◊لول لÓإحاطة بالإشصكالت البيئية
التي تهدد العا.⁄
ه -ذا ال -ت -غ -ي Òوضص -ع دول ال-ع-ا ⁄اأم-ام م-ع-ط-ى
اقتصصادي و بيئي جديد  ،يتطلب منها التعامل

معه بعقÓنية و ذكاء  ،و قد اأعطت التفاقيات
ال-دول-ي-ة ح-ول ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسصتدامة التي
وق- -عت ع- -ل- -ي- -ه- -ا دول ال- -ع- -ا ، ⁄ت -وج -ه -ا ج -دي -دا
للسصياسصات  ،التي ل بد اأن تبنى على اأسصاسس عقلنة
اسص -ت -غ Ó-ل اŸوارد لضص -م -ان دÁوم -ت -ه-ا لÓ-أج-ي-ال
القادمة  .ومن ب Úاأهداف التنمية اŸسصتدامة
التي ذكرها قرطبي  ،اإنهاء الفقر بكل اأشصكاله ‘
كل مكان ،من خÓل خلق اأنشصطة اقتصصادية عÈ
ﬂتلف الأقاليم مع مراعاة خصصوصصية كل واحد
منها  ،السصتخدام اŸسصئول للموارد  ،ضصمان
السصتهÓك اŸسصتدام واأ‰اط الإنتاج – ،قيق
الأمن الغذائي و–سص Úالتغذية وتعزيز الزراعة
اŸسصتدامة ،ضصمان حياة صصحية وتعزيز الرفاه
ل -ل -ج -م -ي -ع م -ن ج -م-ي-ع الأع-م-ار ..ضص-م-ان ال-وف-رة
والإدارة اŸسص -ت -دام -ة ل -ل -م -ي -اه والصص -ح -ة ل -ل -ك-ل ،
ب -الإضص -اف -ة اإ ¤اإنشص -اء م -دن و ›ت-م-ع-ات ﬁل-ي-ة
مسصتدامة.

ألكث Òمنها ’ ترأعي أمن وسصÓمة مسصتعملي ألطريق

ورشسات تسسبب ازدحاما مروريا خانقا

أام Úبلعمري
يعت Èقطاع األشصغال العمومية والنقل من
القطاعات التي يتعامل معها اŸواطن يوميا
بداية من خروجه من بيته وصصول إا ¤عمله أاو
أاي وجهة أاخرى وبالتا‹ فان هذا القطاع
ا◊سص- -اسس ل -دي -ه دور ك -ب ‘ Òت -وف Òال -راح -ة
ل-ل-م-واط-ن وتسص-ه-ي-ل ح-ي-ات-ه م-ن خÓل شصبكات
طرق كبÒة ذات جودة ونوعية ومنشصآات فنية
وهياكل ﬂتلفة واألكيد أانها كلها –تاج إا¤
صصيانة دورية وعملية توسصعة وتطوير لتتكيف
مع التطورات التكنولوجية اŸتسصارعة أاو مع
ازدي-اد ع-دد السص-ك-ان وزي-ادة مسص-ت-ع-م-ل-ي-ها ول
أاح -د ي -ن-ك-ر أان ع-م-ل-ي-ات الصص-ي-ان-ة وال-تصص-ل-ي-ح
ضص-روري-ة وا÷م-ي-ع ي-ف-ه-م ذلك وي-ت-ف-ه-م ب-عضس
ال- -ورشص- -ات ال- -ت -ي ت -تسص -بب ‘ ب -عضس اإلزع -اج
ل-ل-م-واط-ن Úك-ع-رق-ل-ة ح-رك-ة السص Òأاو ت-ع-ط-ي-ل
مصصالح اŸواطن Úأاو ..ولكن أان تتحول هذه
التصصرفات ا ¤سصلوك يومي وأان كل الورشصات
تنطلق ‘ العمل مع توقيت اإلدارات العمومية
وت- -ت- -وق -ف ع -ن ال -ع -م -ل ‘ ن -ه -اي -ة دوام ه -ذه
اإلدارات ،فهذا غ Òمفهوم ول مÈر ألن تلك
اŸشصاريع تصصبح عبئا مضصاعفا على اÿزينة

العمومية ‘ ح Úأانه و‘ كل دول العا ⁄ينجز
ال -ع -م -ل ‘ ورشص-ات األشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-يÓ-
خاصصة إاذا كانت مواقع األشصغال خارح اŸدن
والتجمعات السصكنية و‘ الكث Òمن األحيان ل
يشص -ع -ر اŸواط -ن ح -ت -ى ب -وج -ود أاشص -غ -ال ألن-ه
عندما يسصتيقظ ‘ الصصباح اŸوا‹ يجد أان
كل األمور عادت إا ¤نصصابها وكأان شصيئا ⁄
يكن ،بينما ‚د عندنا أان عامل نظافة يتسصبب
‘ ازدحام مروري خانق يصصل إا ¤كيلومÎات
طويلة من أاجل كنسس الغبار واألتربة اŸتجمعة
على حافة الطريق السصريع ويقوم بذلك ‘
أاوق- -ات ال- -ذروة اŸروري- -ة ‘ ح Úأان- -ه ع -م -ل
روتيني Áكن القيام به ‘ أاي وقت ناهيك عن
ال- -ورشص- -ات األخ- -رى م- -ث- -ل ت- -وسص- -ع -ة ال -ط -رق
وتعبيدها وبناء ا÷سصور و‡رات الراجل...Ú
ال -خ ال -ت -ي أاصص -ب -حت ك -ب-وسص-ا ي-وم-ي-ا م-زع-ج-ا،
يضصاف إا ¤ذلك أان الكث Òمن تلك الورشصات
أاصصبحت تشصكل خطرا حقيقيا على سصÓمة
اŸواطن Úومسصتعملي السصيارات خاصصة وأانها
أاصصبحت تسصتعمل فيها ا◊واجز اÿرسصانية
التي تسصببت ‘ الكث Òمن ا◊وادث اŸأاسصاوية
وخلفت سصقوط الكث Òمن الضصحايا خاصصة ‘
الليل إاما ألنها ل تتوفر على أانظمة عاكسصة
Óنارة أاو بسصبب عدم وجود اإلنارة العمومية
ل إ

أاصص ‘ ،Óح Úكان من اŸفروضس اسصتعمال
ح-واج-ز بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ت-راع-ي اŸعاي Òالدولية
ل - -لسص Ó- -م - -ة وإا ¤ك- -ل ذلك يضص- -اف أان أاغ- -لب
الورشصات ل تتوفر على بطاقة فنية تعريفية
تعطي معلومات كافية عن اŸشصروع ؟ !.
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بن حبيلسض تطلق قافلة تضصامنية لÓجئ ÚألصصحرأويÚ

أاطراف تسستغل ملف اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úلضسرب اسستقرار ا÷زائر
أك - -دت رئ - -يسص - -ة أل - -هÓ- -ل
أ’أح -م -ر أ÷زأئ-ري ,سص-ع-ي-دة
بن حبيلسض ,أمسض ،با÷زأئر
ألعاصصمة ,أن منظمتها توؤيد
ق - - -رأرأت أ◊ك- - -وم- - -ة بشص- - -اأن
أŸه- -اج -ري -ن غ Òألشص -رع -يÚ
أŸت- - -وأج- - -دي- - -ن ب- - -ا÷زأئ- - -ر,
وت-ث-م-ن أل-دع-م أل-ذي ت-ت-لقاه
م - - -ن ﬂت- - -ل- - -ف م- - -وؤسصسص- - -ات
ألدولة لتسصهيل مهامها.
ق- -الت ب- -ن ح- -ب -ي -لسس ,ع -ل -ى
ه -امشس ع -م -ل -ي -ة اإطÓ-ق ق-اف-ل-ة
تضص- -ام -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال Ó-ج -ئÚ
الصص- - -ح- - -راوي ,Úاأن «ال- - -ه Ó- -ل
الأحمر ا÷زائري يوؤيد قرارات
ا◊كومة بشصاأن اŸهاجرين غÒ
الشصرعي Úالنازح Úمن اإفريقيا
لأنه يثق فيها ولأن شصرط ‚اح
ع -م -ل -ن -ا اأن ي -ك -ون ال -ب -ل-د اآم-ن-ا
ومسص -ت -ق -را» ,مضص -ي -ف -ة «ن -ث-م-ن
ون-ح-ي-ي دع-م م-وؤسصسص-ات ال-دولة
ل -تسص -ه -ي-ل ع-م-ل-ن-ا ال-تضص-ام-ن-ي,
ومنذ بداية نشصاطنا  ⁄نتلق اأي
ع- -راق- -ي- -ل اأو مشص- -اك- -ل ‘ ه -ذا
الإطار».
وردت رئيسصة الهÓل الأحمر
ا÷زائ- - -ري ع - -ل - -ى «اإدع - -اءات»
بعضس اŸنظمات غ Òا◊كومية
ب -ه -ذا اÿصص -وصس ,ب -ال -ق -ول اأن
«ا÷زائر مسصتهدفة ويظهر ذلك
‘ كل مناسصبة من قبل اأطراف
ت- -ري- -د ضص -رب اأم -ن واسص -ت -ق -رار

ال- -بÓ- -د» ,م- -عÈة ع -ن اأسص -ف -ه -ا
«لسص - -ت - -غ Ó- -ل ه- -ذه اŸسص- -ائ- -ل
الإنسص -ان -ي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق اأه -داف
سصياسصية».
واأك -دت اŸسص -وؤول -ة ,ت-واج-د
شص- -ب- -ك- -ات اإج- -رام- -ي- -ة تسص -ت -غ -ل
اŸه - -اج - -ري- -ن غ Òالشص- -رع- -يÚ
الفارين من بلدانهم لظروف
ق -اه -رة ,ك-اشص-ف-ة اأن مصص-ا◊ه-ا
اأحصصت  5اآلف قاصصر من دون
م- - -راف- - -ق ضص- - -م - -ن ال - -رع - -اي - -ا
النيجري ÚاŸرحل Úموؤخرا اإ¤
ب-ل-دان-ه-م «وه-و دل-ي-ل ع-ل-ى اأنهم
مسصتغلون» ,كما اأشصارت اإ ¤اأن
حكومة النيجر حذرت ‘ بيان
لها سصنة  201٤من نشصاط هذه
الشصبكات.
وخلصصت بن حبيلسس بالقول
اأن ›ه- - - - - -ودات ا÷زائ - - - - -ر ‘
ا÷انب الإنسصا« ÊمعÎف بها

دول - - - -ي - - - -ا» ,مشصÒة اإ ¤ق- - - -رار
اÛتمع الدو‹ الإنسصا‡ ÊثÓ
‘ الفدرالية الدولية للصصليب
الأح - -م - -ر وال - -ه Ó- -ل الأح - -م - -ر
واŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ابعة لها
وال- -ل -ج -ن -ة ال -دول -ي -ة ل -لصص -ل -يب
الأح- -م- -ر سص- -ن -ة  ,201٦ت -ق-ل-ي-د
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز
ب- - -وت- - -ف - -ل - -ي - -ق - -ة درع «ف - -ارسس
الإنسص -ان -ي -ة» ع -رف -ان-ا لل-ت-زام-ه
اŸسص -ت -م -ر لصص -ال-ح السصÓ-م عÈ
ال - -ع - -ا ,⁄واع- -ت- -ب- -ار ا÷زائ- -ر
«ع- -اصص -م -ة ل Ó-إنسص -ان -ي -ة» ن -ظÒ
›هوداتها Œاه الÓجئ.Ú
واأشصارت ‘ ذات الإطار ,اأن
 37ب - -اŸائ - -ة م - -ن اÿدم- -ات
الصص - -ح - -ي- -ة ‘ ولي- -ة “Ôاسصت
يسص- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن- -ه- -ا ال -ن -ازح -ون
الأف- -ارق- -ة ,ال- -ذي- -ن ي- -ت -م ن -ق -ل
بعضصهم بواسصطة الطائرات.

برأح ‘ تصصريح حصصري لـ «ألشصعب»:

ﬂلفات السسكن الريفي تصسب اليوم ‘ أارصسدة أاصسحابها
أكد أ’م Úألوطني أŸكلف با’تصصال
’عÓ-م ب-اŸن-ظ-م-ة أل-وط-نية للمرقÚ
وأ إ
أل -ع-ق-اري Úزأي-د ب-رأح أن-ه ” أل-ت-وصص-ل
إأ ¤ح-ل ن-ه-ائ-ي ل-تسص-وي-ة أıل-ف-ات أل-تي
ك -انت ع -ل -ى ع -ات -ق أ◊ك -وم-ة و ⁄تسص-و
وضص -ع -ي -ت -ه -ا م -ا أدخ -ل ب -عضض م -ؤوسصسص -ات
ألبناء ‘ حا’ت إأفÓسض وتسصبب ‘ طرد
ألعمال ومنها من غÒت حتى نشصاطها،
’خÒة حملت على
وبالرغم أن هذه أ أ
ع -ات -ق-ه-ا ب-ن-اء ألسص-ك-ن-ات أل-ري-ف-ي-ة ع-ل-ى
’ن
أŸسصتوى ألوطني بأاموألها أÿاصصة ،أ
حسصاباتها أŸالية خالية بدون أرصصدة،
هذه أıاطرة جعلتها ‘ كل مرة ترفع
أنشص -غ -ا’ت -ه -ا ل -ل -ج -ه -ات أل -وصص -ي-ة قصص-د
أل - -ت - -دخ - -ل و“ك - -ي - -ن - -ه - -ا م- -ن تسص- -وي- -ة
ألفاتورأت ألعالقة Ÿدة سصنوأت.

نور الدين لعراجي
‘ تصصريح حصصري لـ «الشصعب» قال براح إان
تعليمات صصارمة قدمت ‘ هذا الشصأان اليوم
اÿم - -يسس ألصص - -ح - -اب م - -ؤوسصسص - -ات ال - -ب - -ن- -اء
واŸق -اولت ال -ع -م -وم-ي-ة واÿاصص-ة ،ب-اسص-تÓ-م
ﬂلفاتها اŸالية ،التي ” ضصخها ‘ األرصصدة
وحسص -اب-ات-ه-ا اŸال-ي-ة ،وه-ي ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي
رح- -بت ب -ه -ا اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -رقÚ
العقاري ،Úمعلنة ‘ الشصأان ذاته رغبتها ونيتها
‘ إاكمال مشصروع رئيسس ا÷مهورية السصكني،
خاصصة بعد التجاوب الذي لقيته من طرف
تبون وهو على رأاسس قطاع السصكن.
األمر الذي يحفزها ‘ دفع عجلة البناء
إا ¤األمام بعد الضصمانات التي تقدم بها هذا
األخ ،Òوهو ما  ⁄ينفه زايد ،مؤوكدا على
حرصس الوزير األول تبون على إاعادة الثقة
ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ال-وط-ن-ي-ة واÿاصص-ة التي –ملت

على عاتقها كل هذه األعباء لوحدها.
Óشصارة فقد صصرح وزير السصكن والعمران
ل إ
واŸدينة ‘ حديث حصصري لـ «الشصعب» خÓل
األسص- -ب- -وع ال- -ف- -ارط أان الشص- -ط- -ر ال- -ث- -ا Êم -ن
السص -ك -ن -ات ال-ري-ف-ي-ة يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا  75أالف
مواطن ،وسصيسصمح هذا اإلجراء باسصتكمال
مشص- -روع رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة اÿاصس ب -ه -ده
الصصيغة السصكنية ،وهو ﬂطط عمل ا◊كومة
الذي أاكد من خÓله على مواصصلة بناء هذا
ال-ن-وع م-ن السص-ك-ن-ات ال-ري-ف-ي-ة ودع-م-ها ،حيث
يقلل من مسصلسصل النزوح نحو اŸدن وإاإلبقاء
على السصكان مسصتقرين ‘ أاراضصيهم ÿدمتها،
وعدم السصماح بهجرة الريف نحو اŸدينة.
بتسصوية هذه اıلفات سصيتدعم قطاع
السصكن الريفي بحصصصس جديدة مازالت بعضس
العائÓت ا÷زائرية ‘ حاجة إاليه وتنتظر
دورها لÓسصتفادة منه وهناك الكث Òمنها ⁄
تسصتطع اللتحاق Ãداشصرها وقراها بسصبب
اÿراب ال- -ذي خ- -ل -ف -ه اإلره -اب م -ن ت -ه -دË
بيوتهم وتخريب ﬁاصصيل أارزاقهم.

ألصصندوق ألوطني للسصكن

قراران وزاريان مشسÎكان جديدان ينشسران با÷ريدة الرسسمية
” نشص - - - -ر م - - - -رسص - - - -وم Úوزأري Úح - - - -ول
ألصص- -ن- -دوق أل- -وط- -ن -ي ل -لسص -ك -ن ‘ أ÷ري -دة
أل -رسص -م-ي-ة رق-م  38وأل-ت-ي ت-وضص-ح أل-ن-ف-قات
’ضصافة إأ¤
وأ’يرأدأت لهذأ ألصصندوق با إ
سصبل متابعته وتثمينه.
وبالنسصبة للنفقات ,يتكفل حسصاب التخصصيصس
اÿاصس ه -ذا ب -إاع -ان -ات ال-دول-ة اŸوج-ه-ة ل-لسص-ك-ن
الÎق -وي اŸدع -م (السص -ك -ن ال -تسص -اه -م -ي سص -اب -ق-ا)
والسصكن الريفي واإلعانات اŸوجهة للبناء ‘ إاطار
العرضس العقاري ‘ وليات ا÷نوب ,واإلعانات
اŸوج-ه-ة إلع-ادة ت-أاه-ي-ل السص-ك-ن-ات ال-هشص-ة وال-ب-ن-اء
القد ,Ëباإلضصافة إا ¤اإلعانات اŸوجهة لتعويضس
الشصاليهات  ,حسصب ما جاء ‘ أاحد القرارين.
ك -م -ا ي -غ -ط -ي ه-ذا الصص-ن-دوق أايضص-ا مسص-اع-دات
الدولة بعنوان ا◊صصول على السصكن ‘ إاطار البيع

باإليجار اŸوجهة للمسصاهمة ‘ “ويل اŸسصاعدة
اŸباشصرة وكذا التكاليف اإلضصافية للبناء بعنوان
برنامج البيع باإليجار والطرق والشصبكات اıتلفة
م -ن الصص -ن -ف ال -ث -الث ,ب -اإلضص -اف -ة إا ¤اإلع -ان-ات
اŸوج -ه -ة ل -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ق -ط -ع األرضص -ي -ة واŸسص-اك-ن
اıصصصص -ة ل -ل -حصص -ول ع -ل -ى م -ل -ك -ي -ت -ه -ا ‘ إاط-ار
امتصصاصس السصكن الهشس.
وب -خصص-وصس الي-رادات يسص-ت-ف-ي-د الصص-ن-دوق م-ن
اŸوارد اŸرتبطة بالتسصي Òالعقاري التي –دد
عن طريق التنظيم ,وﬂصصصصات ميزانية الدولة
ع -ن -د ا◊اج -ة ,وحصص -ة الضص -ري -ب -ة ع -ل-ى المÓ-ك
والع- -ان- -ات اÙت- -م- -ل -ة م -ن صص -ن -دوق ال -تضص -ام -ن
والضصمان للجماعات Ùلية والوليات والبلديات.
كما Áول أايضصا من خÓل الموال الناجمة عن
ه -ب -ات ال -دول األج -ن -ب -ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات واŸؤوسصسص-ات

الدولية اŸمنوحة لقطاع السصكن ,وحصصة التاوة
من اسصتخراج الرمل من األودية أاو الكثبان الرملية
والهبات والوصصايا .كما سصتتدعم خزينة الصصندوق
بكل اŸوارد الخرى اŸرتبطة بتسصي Òا◊سصاب
وال -رصص -ي-د ال-ن-ا œع-ن اق-ف-ال حسص-اب ال-ت-خصص-يصس
اÿاصس رق - - -م  302-110ال-ذي ع-ن-وان-ه «صص-ن-دوق
اŸسصاعدة للحصصول على اŸلكية ‘ اطار إاجراء
البيع باليجار».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ي-ف-ي-ات متابعة وتقييم حسصاب
التخصصيصس اÿاصس هذا ,جاء ‘ القرار لوزاري
ال -ث -ا Êان -ه و‘ اط-ار ت-ن-ف-ي-ذ سص-ي-اسص-ة دع-م ال-دول-ة
للسصكن توكل الوزارة اŸكلفة بالسصكن للصصندوق
ال-وط-ن-ي ل-لسص-ك-ن اŸوارد اŸال-ي-ة اŸت-ع-ل-قة بتمويل
األعمال اŸؤوهلة لÓسصتفادة من هذا الصصندوق
قصصد –سص ÚتسصيÒها على أاسصاسس اتفاقية.

»æWh

الخميسس  13جؤيلية  2017م
المؤافق لـ  1٩شسؤال  143٨هـ

–ت مراقبة مشضددة Ÿنع الغشس والتسضريب

أزيد من  ١04ألف مÎشصح يجتازون ألدورة أ’سصتثنائية للبكالوريا أليوم
‡ثلو النقابات لـ «الشضعب» :الدورة عامل لرفع نسضبة النجاح
يشضرع ،اليوم ،أاك Ìمن  100أالف مÎشضح ” إاقصضاؤوهم بسضبب الغيابات أاو التأاخ ‘ ،Òاجتياز امتحان الدورة السضتثنائية
لشضهادة البكالوريا إا ¤غاية  18من الشضهر ا÷اري ،بحيث يتوزع أاك Ìمن  104مÎشضح على  299مركز امتحان ع Èالوطن،
منهم أاك Ìمن  10آالف مÎشضح متمدرسس وأاك Ìمن  93مÎشضحا حرا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ﬂطط أمني خاصص بدورة ألبكالوريا أ’سصتثنائية
لم -ن
الشض- -عب /اسض- -تضض- -اف م- -ن -ت -دى ا أ
الوطني ،باŸدرسضة العليا للشضرطة «علي
ت -ونسض -ي» بشض -اط -ون-اف ،ن-دوة إاعÓ-م-ي-ة
لم-ن-ي-ة اŸت-خ-ذة م-ن
لج-راءات ا أ
ح -ول ا إ
Óم-ن الوطني
ط-رف اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ل-ت-أام Úال-دورة السض-ت-ثنائية للبكالوريا
التي تقام من  13إا ¤غاية  18جويلية
 ،2017من تنشضيط عميد أاول لشضرطة
رزق ال - -ل - -ه خ - -وث Òن - -ائب م - -دي- -ر أام- -ن
لم -ن
اŸنشض- -آات ال- -ع -م -وم -ي -ة Ãدي -ري -ة ا أ
لم -ن
ال- -ع- -م- -وم- -ي ،وب- -حضض -ور إاط -ارات ا أ
ال- -وط- -ن- -ي وأاعضض- -اء م -ن اÛت -م -ع اŸدÊ
لعÓمية.
لسضرة ا إ
وا أ
أاوضسح عميد أاول للشسرطة رزق الله خؤث،Ò
Óمن سسطرت ﬂططا
أان اŸديرية العامة ل أ
أام -ن -ي -ا ل -ت -ام Úال -دورة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لشس-ه-ادة
ال-ب-كالؤريا  ،2017م -ن خ Ó-ل ضس -م-ان ت-غ-ط-ي-ة
م-راك-ز إاج-راء ا’م-ت-ح-ان-ات ضس-م-ن اختصساصس
ا’من الؤطني ،وكذا تؤف ÒاŸرافقة اأ’منية
Ÿؤاضسيع ا’متحانات واإ’جابات ع Èأامن 4٨
و’ية.
أاك -د ‡ث -ل اŸدي -ري -ة اأن-ه-ا ›ن-دة ب-ك-اف-ة
ا’مكانيات طؤال أايام ا’متحان لضسمان السسÒ
ا◊سسن وإا‚اح ظروف إاجراء امتحان شسهادة
البكالؤريا ا’سستثنائية ،حيث أانه من ›مؤع
 2٩٩مركز ،أاوكلت  2٩3مركز ،و” تسسخÒ
 10000شس -رط -ي ل -ت -أام Úه -ذا ا◊دث م -ابÚ
م- -ؤاك- -ب- -ة وت- -ف- -ت -يشس وم -راق -ب -ة ،إاضس -اف -ة إا¤

ا’سستعانة بفرق مكافحة ا÷رÁة ا’لكÎونية
ووسسائل وأاجهزة كشسف اŸعادن التي تسساهم
‘ ال -ت -ف -ت -يشس واŸراق -ب -ة ،م-ن خÓ-ل Œه-ي-ز
اŸراكز Ãعدات مادية وبشسرية –ت تعليمات
اللؤاء.

إأجرأءأت أمنية إ’‚اح ألدورة بجيجل
سسخر أامن جيجل –سسبا إ’جراء الدورة
ا’سستثنائية لشسهادة البكالؤريا التي سستجرى
ابتداءا من تاريخ  13جؤيلية  2017إا ¤غاية
 1٨ج-ؤي-لية  ،2017ح - -ؤا‹  500شس-رط-ي من
ﬂت -ل -ف ال -رتب وه -ذا قصس -د ت -أام Úوضس-م-ان
إاجرائها ‘ ظروف مÓئمة ع 07 Èمراكز
تدخل ضسمن قطاع اختصساصس الشسرطة ،أاين
يتم وضسع تشسكيÓت أامنية على مسستؤاها بداية
من يؤم  12جؤيلية  ،2017إاضسافة إا ¤مؤاكبة
أاوراق ا’م -ت -ح -ان -ات واأ’ج -ؤب -ة ،ك -م -ا ت -ع -م-ل
مصسالح الشسرطة على تأام Úمراكز التصسحيح
وال -ت -ج -م -ي -ع واإ’غ -ف -ال وال -ب -ال -غ ع -دده -ا 02
مركزين على مسستؤى و’ية جيجل ،من جهة
أاخرى فإانه يتم تعزيز التؤاجد اŸيدا Êلقؤات
الشس -رط -ة وت-ك-ث-ي-ف ن-ق-اط اŸراق-ب-ة ل-تسس-ه-ي-ل
ح -رك-ة اŸرور وضس-م-ان ا’نسس-ي-اب-ي-ة اŸروري-ة
ب -ه -دف تسس -ه -ي -ل ت -ن -ق -ل ال -ط -ل -ب-ة إا ¤م-راك-ز
ا’متحانات.

جيجل :خالد.ع

أازيد من  600مرشضح يلتحقون بـ 04مراكز بتمÔاسضت

سسهام بوعموشسة
أاك -د ب-عضس ‡ث-ل-ي ال-ن-ق-اب-ات ال-ؤط-ن-ي-ة ،أان
قرار رئيسس ا÷مهؤرية الذي أاعلن عنه الؤزير
اأ’ول ع- - -ب- - -د اÛي- - -د ت - -ب - -ؤن ‘  23جؤان
اŸنصس-رم ،ال-ق-اضس-ي ب-ت-ن-ظ-ي-م ام-ت-حان الدورة
ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة لشس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -ؤري -ا لصس-ال-ح
اŸتأاخرين والغائب ‘ Úدورة جؤان ،سسيكؤن
عام ‘ Óرفع نسسبة النجاح أ’نها فرصسة Ÿن
 ⁄يسسعفهم ا◊ظ بالنجاح ‘ الدورة اأ’و،¤
ف-ي-م-ا اقÎح ال-ب-عضس ت-ن-ظ-ي-م دورة اسس-ت-ث-ن-ائ-ية
دائمة للراسسب.Ú
‘ هذا الصسدد ،اعتÈت رئيسسة ا÷معية
ال -ؤط-ن-ي-ة أ’ول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ج-م-ي-ل-ة خ-ي-ار ‘
تصس- - -ري- - -ح ه- - -ات- - -ف- - -ي ب»الشس- - -عب» ،ال - -دورة
ا’سستثنائية للبكالؤريا أانها فرصسة للعديد من
اÎŸشس- -ح Úال- -ذي- -ن  ⁄ي- -ك -ن ل -ه -م ا◊ظ ‘
اجتياز امتحان البكالؤريا بسسبب تأاخرهم ‘
الؤصسؤل إا ¤مراكز ا’متحان بخمسس دقائق،
خاصسة التÓميذ النجباء الذين بذلؤا ›هؤدا
كبÒا طيلة السسنة وكانؤا يحضسرون ’جتياز
ه- -ذا ا’خ- -ت- -ب- -ار اŸصسÒي ال- -ذي ي- -ؤؤه- -ل- -ه -م
لÓلتحاق Ãقاعد ا÷امعة ،مؤؤكدة أان هذه
الدورة عام ‘ Óرفع نسسبة النجاح.
ونؤهت خيار بدور اأ’سساتذة الذين رفعؤا
التحدي وأاظهروا مسسؤؤوليتهم ومهنيتهم خÓل
ه- -ذه السس- -ن -ة م -ن خ Ó-ل اسس -ت -ك -م -ال اŸق -رر
الدراسسي ،وإاجراء الدروسس بشسكل عادي دون
أاية إاضسرابات ،و ⁄يبخلؤا عن التÓميذ ،و‘
رده -ا ع -ن سس -ؤؤال ح -ؤل ت-ؤق-ع-ات ال-ب-عضس ب-أان
نسس -ب-ة ال-ن-ج-اح سس-ت-ك-ؤن م-ت-دن-ي-ة ،ق-الت أان-ه ’
ي -ن-ب-غ-ي اسس-ت-ب-اق اأ’ح-داث ق-ب-ل رؤوي-ة ال-ن-ت-ائ-ج
وترك اأ’مؤر تسس Òبشسكل عاد أ’ن اأ’مر يتعلق

Ãصس Òأابنائنا ،آاملة ‘ أان نتائج هذه السسنة
أاحسسن من العام اŸاضسي.

مÓذ :فرصصة ’حتوأء ألشصباب أكÌ
نفسس اأ’مر أاكده ،مراد مÓذ أاسستاذ ‘ اللغة
اأ’مازيغية وعضسؤ سسابق ‘ ا÷معية الؤطنية
أ’سساتذة اأ’مازيغية وعضسؤ ‘ ÷نة –ضسÒ
اأ’م -ازي -غ -ي-ة أان ال-دورة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لشس-ه-ادة
ال -ب -ك -ال -ؤري -ا لصس -ال -ح اŸت -أاخ -ري -ن وال -غ-ائ-بÚ
سستسساهم ‘ رفع نسسبة النجاح ،وحسسبه فإان
هذه الدورة فرصسة ’حتؤاء الشسباب أافضسل من
أان يتؤجه الراسسبؤن إا ¤طرق غ Òمشسروعة أاو
ينحرفؤن ،غ Òأانه اسستطرد قائ »:Óحقيقة
نسسبة النجاح سستكؤن متدينة ولن تتجاوز 20
باŸائة».
ي- -رى مÓ- -ذ أان ،اقÎاح ب- -عضس ال- -ن- -ق -اب -ات
بإاعادة تنظيم البكالؤريا وجعل دورة اسستثنائية
دائمة للراسسب Úبأانها فكرة جيدة ،وقد طبقت
من قبل ‘ الطؤرين ا’بتدائي واŸتؤسسط و⁄
’ ‘ الطؤر الثانؤي ؟ مشسÒا إا ¤أان الؤزارة
الؤصسية ترسسل سسنؤيا منشسؤرات وزارية للتذكÒ
بهذا اÿصسؤصس.
وباŸقابل ،أاثار عضسؤ سسابق ‘ ا÷معية
الؤطنية أ’سساتذة اأ’مازيغية مشسكل العؤائق
التي تعÎضس اللغة اأ’مازيغية قائ Óأان هناك
 11ن-ق-ط-ة  ⁄ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-نذ التسسعينات
باسستثناء ثÓث نقاط فقط.

أإ’عÓن عن ألنتائج أوأخر
جويلية وألتسصجيÓت ‘  ١أأوت
أاوضسحت وزارة الÎبية ‘ منشسؤر لها عÈ
م -ؤق -ع -ه -ا ال -رسس -م -ي ب -ال -ف-يسس-ب-ؤك ،أان وزي-رة

ال -ق -ط -اع ن -ؤري -ة ب -ن غÈيت اج -ت -م-عت مسس-اء
ا÷معة Ãقر الؤزارة مع مديري الÎبية الـ 50
واأ’مناء العام Úورؤوسساء مصسالح ا’متحانات
واŸسس- - -اب- - -ق - -ات ب - -حضس - -ؤر إاط - -ارات اإ’دارة
اŸرك- -زي -ة ،ح -يث ” م -ن -اقشس -ة ال -ت -حضسÒات
اÿاصسة بالدورة ا’سستثنائية لبكالؤريا 2017
اŸزمع تنظيمها ‘ الفÎة اŸمتدة ما بÚ
الـ 13و 1٨جؤيلية ا◊ا‹ مع اسسÎاحة تصسادف
يؤم ا÷معة  14جؤيلية.
‘ هذا اإ’طار ،شسددت الؤزيرة على تطبيق
ن-فسس اإ’ج-راءات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي
اعتمدت خÓل الدورة الفارطة ،منها ا’ختيار
ب Úمؤضسؤع Úاثن ‘ Úكل مادة وا’سستفادة
من نصسف سساعة إاضسافية زيادة عن الؤقت
القانؤ Êاıصسصس لكل مؤضسؤع ،ومؤازاة مع
ذلك فقد منع اسستعمال أاجهزة الغشس على
مسس -ت -ؤى م -راك -ز إاج -راء ا’م -ت-ح-ان ،وج-ن-دت
وسسائل مادية وبشسرية لضسمان السس Òا◊سسن
لÓمتحانات ع Èالؤطن ،مع وضسع ﬂطط
أام -ن -ي خ -اصس ل -ت -أام› Úري -ات ه -ذه ال -دورة
ا’سستثنائية.
وسسيتم اإ’عÓن عن النتائج أاواخر الشسهر
ا÷اري ،وب -داي -ة ال -تسس -ج -ي Ó-ت اأ’ول-ي-ة ع-ل-ى
اأ’رضس -ي -ة ا’ل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي خصسصس-ت-ه-ا وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،سستكؤن ابتداء
من الفا— من الشسهر الداخل.
باŸقابل ،دخل ،أامسس اأ’ول ،أازيد من 50
مشسرفا على إاعداد اأ’سسئلة اÿاصسة بالدورة
ا’سس- -ت -ث -ن -ائ -ي -ة إا ¤اŸعسس -ك -ر اÿاصس ب -ذلك
للشسروع ‘ إاعدادها.
يأاتي هذا بعد ا’جتماع الذي جمعهم يؤم
ا÷م - -ع - -ة م - -ع رئ - -يسس ال - -دي - -ؤان ال - -ؤط - -ن- -ي
ل Ó-م -ت -ح -ان -ات واŸسس -اب -ق-ات م-ن أاج-ل وضس-ع
خارطة طريق لصسياغة وطبع اأ’سسئلة.

لولويات عقب انتخابه
الدكتور ﬁمد دحما Êيضضبط ا أ

ترقية ÷نة أÿدمات أ’جتماعية Ãا يتناسصب وطموح  2600مسصتخدم
«الشضعب» -أاكد الدكتور ﬁمد دحما Êعقب
ان-ت-خ-اب-ه ع-ل-ى راسس ÷ن-ة اÿدم-ات الجتماعية
ب -ج -ام -ع -ة اŸسض -ي -ل -ة ان -ه سض-ي-ع-رضس ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ه
ل-ل-ع-ه-دة Ã 2020 - 2017ع -ي-ة أاعضض-اء م-ك-ت-ب-ه
لسضاسس ‘ أاولوياته على
التنفيذي والذي يرتكز با أ
ترقية وتطوير عمل ÷نة اÿدمات الجتماعية
Ãا يتماشضى ويتطلع إاليه أاك Ìمن  2600مسضتخدم
ب -ا÷ام -ع -ة م -ن-ه-م  1418أاسض -ت -اذ ج -ام -ع -ي و1200
موظف.
أاوضسح الدكتؤر انه سسيعمل على تؤف Òمناخ
اج- -ت -م -اع -ي تضس -ام -ن -ي أاك Ìداخ -ل ا÷ام -ع -ة
وخارجها والعمل ’‚از وتقد Ëخدمات تليق
Ãا ي -ت -ط -ل -ع ك-ل مسس-ت-خ-دم-ي ا÷ام-ع-ة وب-ن-اء
عÓقات أاسساسسها الثقة بﬂ Úتلف مكؤنات
اأ’سسرة ا÷امعية ا÷امعة من خÓل تكثيف

فضس -اءات و›ا’ت ال-ت-ؤاصس-ل
ا’جتماعي واإ’عÓمي داخل
اأ’ط-ر ال-ق-ان-ؤن-ي-ة وال-تنظيمية
ل -ع -م -ل ال -ل -ج -ن -ة وم -ن خ Ó-ل
ال-ل-ق-اءات اإ’عÓ-م-ي-ة .م-ؤكدا
على ضسرورة نزاهة وشسفافية
ع- - -م- - -ل ال- - -ل- - -ج- - -ن- - -ة ‘ ك - -ل
معامÓتها.
أاشسار الدكتؤر إا ¤ضسرورة
ت - -ق - -ريب ›ا’ت اÿدم- -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة لكل مسستخدمي
ا÷ام - - -ع - - -ة ‘ ظ - - -ل ن- - -قصس
فضس -اءات ال -ت -ؤاصس -ل وا’تصس -ال واإ’عÓ-م م-ن
خ Ó-ل ت -ع -زي-زه-ا خÓ-ل ال-ع-ه-دة 2020-2017
ب- -ال- -ت- -ع- -اون وال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع ك- -ل الشس- -رك- -اء

ا’جتماعي Úلتفعيل دور
ال - - -ل - - -ج - - -ن - - -ة وم- - -ن بÚ
التحديات والرهانات.
وجدد “سسك دحماÊ
بضسرورة إاصسÓح منظؤمة
م - - - - -ل - - - - -ف اÿدم - - - - -ات
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة م-ن خÓ-ل
إاعادة النظر ‘ ﬂتلف
ال- -نصس- -ؤصس ال- -ق- -ان -ؤن -ي -ة
وال -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãح- -ت- -ؤى وتسس- -ي Òه- -ذا
اŸلف ‘ ظل التحؤ’ت
ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-يم العا‹.والتي ⁄
تراجع منذ  35سسنة وإاعادة النظر ‘ أاسسلؤب
تسسي Òملف اÿدمات ا’جتماعية.

ألتكفل باŸتمدرسص Úعلى مسصتوى ألدأخليات
لتفادي ألتأاخر

ي -ل -ت -ح -ق ،صس -ب -اح ال-ي-ؤم ،مÎشس-ح-ؤ شس-ه-ادة
البكالؤريا اŸعنيؤن بالدورة ا’سستثنائية بؤ’ية
“ÔاسستÃ ،راكز ا’متحانات التي سسخرتها
ا÷ه -ات ال -ؤصس -ي -ة م -ن اج -ل اج -ت -ي -از ال-دورة
اإ’سس -ت -دراك -ي-ة ،ب-ع-د تسس-خ Òك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
الضسرورية ،التي من شسأانها إا‚اح الدورة.
‘ ه -ذا الصس -دد ،أاك -د م -دي-ر الÎب-ي-ة ع-ب-د
ال- -ق -ادر ب -ن ح -ؤد ،لـ «الشس -عب» ب -أان مصس -ا◊ه
ضسبطت كل اأ’مؤر إ’‚اح ا’متحان ،حيث
من اŸنتظر أان يلتحق  ٦0٨مرشسح ،منهم 70

م-ت-مدرسسا و 53٨ح -ر ،بـ 04م-راك-ز ،مؤزعÚ
م -ن -اصس -ف -ة ب Úع -اصس -م -ة اأ’ه -ق-ار وع-اصس-م-ة
تديكلت ،يسسهر على تأاطÒهم أازيد من ٦00
مؤؤطر.
‘ سسياق متصسل أاضساف اŸتحدث ،وتفاديا
ل -ت -ك -رار ت -أاخ -ر ال -ت Ó-م -ي -ذ ،سس -ي -ت -م ال -ت -ك-ف-ل
ب- -اŸت -م -درسس Úع -ل -ى مسس -ت -ؤى ال -داخ -ل -ي -ات
بالنسسبة للقاطن ‘ ÚاŸناطق البعيدة وتؤفÒ
النقل على مسستؤى عاصسمة الؤ’ية.

“Ôأسست :بن حود ﬁمد ألصسالح

 ١2٥٩. ..مÎشصح Ãعسصكر
ي- -ل- -ت -ح -ق ،ال -ي -ؤم اÎŸشس -ح -ؤن لشس -ه -ادة
ال-ب-ك-ال-ؤري-ا ‘ دورت-ه-ا ا’سس-ت-ث-ن-ائية إ’جراء
ا’متحان ضسمن فرصسة ثانية أاقرها رئيسس
ا÷م -ه -ؤري -ة ل -ف -ائ -دة اÎŸشس -ح Úلشس-ه-ادة
البكالؤريا اŸعني Úبقرار اإ’قصساء بسسبب
ال -ت -أاخ -ر ع-ن ا’ل-ت-ح-اق Ãراك-ز اإ’ج-راء ‘
الدورة السسابقة ،حيث سسيمتحن هؤؤ’ء ‘ ٩
مؤاد خÓل الفÎة اÙددة ب 13 Úإا1٨ ¤
جؤيلية عدا يؤم غد ا÷معة الذي خصسصس
لراحة اÎŸشسح.Ú
بحسسب مسسؤؤول القطاع يحي بشسÓغم،
ف - - - -ان  125٩مÎشس- -ح م- -ع- -ن- -ي ب- -ال -دورة
ا’سستثنائية ،منهم  1٨3مÎشسح متمدرسس
و 107٦مÎشسح حر ،سسيجرون ا’متحانات
ا’سستثنائية على مسستؤى  ٦مراكز إاجراء
ت -ق -ع ج -م -ي-ع-ه-ا ب-ع-اصس-م-ة ال-ؤ’ي-ة وخصسصس
واحد منها للمÎشسح ÚاŸتمدرسس Úلقلة
عددهم.

أاك -د ي -ح -ي بشس Ó-غ -م ج -اه -زي -ة مصس-ال-ح
ال -ق -ط -اع إ’ج -راء ال -دورة ا’سس -ت -ث -ن-ائ-ي-ة ‘
ظروف ’ تقل شسأانا عن الظروف اŸؤفرة
خÓل دورة جؤان ،سسؤاء من حيث تدابÒ
ال- -ت- -ك -ف -ل ب -اÎŸشس -ح Úم -ن ح -يث اإ’ي -ؤاء
والنقل واإ’طعام أاو من حيث اإ’جراءات
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ال -ت-ي سس-ت-ك-ؤن ‡اث-ل-ة ل-ت-لك
اŸتخذة ‘ الدورة السسابقة لتفادي الغشس
وظاهرة تسسريب مؤاضسيع ا’متحانات.
‘ ذات السسياق ،تسسجل مديرية الÎبية
Ÿعسسكر إاجما’ ما عدده  1230٩مÎشسح
لشسهادة البكالؤريا للمؤسسم الدراسسي -201٦
 2017م-ن ب-ي-ن-هم  ٩101مÎشس-ح م-تمدرسس
و  320٨مÎشسح حر ،حظي من بينهم 125٩
مÎشس- -ح -ت -خ -ل -ف ع -ن ا’ل -ت -ح -اق Ãراك -ز
اإ’جراء ‘ اŸؤاعيد الرسسمية  -بفرصسة
ثانية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

دعت إا ¤فتح –قيق عن تنصضيبه غ Òالشضرعي

منظمة أرباب ألعمل تتÈأ من تصصريحات مكتب بجاية
«الشض--عب» -ن--ف--ى فÓ--ح مسض--ع-ود
الم Úال--ع--ام وال--ن--اط-ق ال-رسض-م-ي
للمنظمة الوطنية لأرباب العمل
واŸق-----اول Úاأي مسض-----وؤول----ي----ة ع----ن
ال-تصض-ري-ح-ات الصض-ح-فية للمكاتب
ال---ولئ---ي---ة اŸنصض---ب--ة بصض--ف--ة غÒ
شض---رع---ي---ة وع---ل---ى راأسض---ه--ا م--ك--تب
بجاية.
ق-الت اŸن-ظ-م-ة ان-ه-ا ت-ن-ف-ي مسس-ؤؤوليتها
ع- -ن تصس- -ري -ح م -ك -تب ب -ج -اي -ة الصس -ح -ف -ي
اŸدافع عن مصسالح رجل ا’عمال يسسعد
ربراب ،هذا ا’خ Òليسس له اأي عÓقة
باŸنظمة حيث انه ليسس قياديا بها و’
عضسؤا و’ منخرطا بها و’ Áكنه ‘ اأي
ح -ال م -ن ا’ح -ؤال ان يسس -ت -ف-ي-د م-ن دف-اع

اŸنظمة.
دعت اŸنظمة وا‹ بجاية والسسلطات
ا’منية ا ¤فتح –قيق معمق حؤل هذا
اŸكتب وا’شسخاصس الذين قامؤا بتنصسيبه
بصسفة غ Òشسرعية.
وذك-رت اŸن-ظ-م-ة ان-ه-ا بصس-دد م-راسس-لة
ك - -اف- -ة و’ي- -ات ا÷م- -ه- -ؤري- -ة ب- -خصس- -ؤصس
اŸكاتب التي –مل اسسم اŸنظمة وتقؤم
بجمع امؤال من اŸنخرط Úبصسفة غÒ
شسرعية ،مطالبة بتطبيق القانؤن ‘ حق
هذه اŸكاتب.
ك -م -ا ت -ع-ل-م اŸن-ظ-م-ة ان ﬂط-ط ع-م-ل-ه-ا
يتماشسى مع برنامج رئيسس ا÷مهؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة ،ومع ﬂطط عمل ا◊كؤمة
بقيادة الؤزير ا’ول عبد اÛيد تبؤن.
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لصشابات بلسشعات البعوضس السشامة
بعد نششر «الششعب» إ

وزأرة ألصصحة تفتح تحقيقا في ألوضصع ألصصحي وألبيئي بتغنيف
طوارئ بالسشتعجالت الطبية عقب تسشجيل  ٤٥0حالة

ف -ت -حت وزارة الصش -ح-ة ب-أام-ر م-ن ال-وزي-ر
م-خ-ت-ار حسش-بÓ-وي ،ت-ح-ق-ي-ق-ا ف-ي قضش-ية
تسش- -ج -ي -ل أازي -د ع -ن  ٤٥0ح-ال-ة إاصش-ابة
بلسشعات البعوضس السشامة هجمت أاسشرابه
ع -ل -ى م -دي -ن -ة ت -غ-ن-ي-ف وأاوق-عت ب-ي-ن-ه-م
ح-الت م-رضش-ي-ة اسش-ت-دعت ال-ت-كفل بهم،
لسش-ب-وع ال-م-اضشي ،وإاعÓن حالة
ن-ه-اي-ة ا أ
ال -ط-وارئ ب-مسش-تشش-ف-ي-ات م-عسش-ك-ر بسش-بب
الضشغط المترتب عن توافد عدد هائل
م - - -ن ال - - -مصش - - -اب - - -ي - - -ن ع - - -ل- - -ى مصش- - -ال- - -ح
السشتعجالت.
معسشكر :أام الخير  -سس.
ت -ن -ف -ي -ذا ألم -ري -ة وزي -ر الصش -ح-ة ال-ب-روف-يسش-ور
حسشبÓوي ،حل قبل يومين خبير من معهد
باسشتور بمسشتششفى ششÓبي عبد القادر ،حيث
تفقد موفد الوزارة مصشالح المسشتششفى ووقف

على عدة حالت للمصشابين بلسشعات البعوضس
السش -ام ،ب -ي -ن -ه -م ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي ل-ل-مسش-تشش-ف-ى
وممرضشون أاصشيبوا بتورمات جلدية مصشحوبة
بحكة وحرارة مرتفعة نتيجة لسشعات البعوضس.
كما ششملت زيارة خبير معهد باسشتور تفقده
عدة أاحياء سشكنية بمدينة تغنيف األكثر تضشررا
من أاسشراب البعوضس المنتششرة ،الذي يعتقد أانه
تكاثر بأاعداد هائلة في الفترة الماضشية نتيجة
تششكل بركة من المياه القذرة خارج محيط
مدينة تغنيف ناجمة عن اهتراء ششبكة الصشرف
الصشحي إلحدى الوحدات اإلنتاجية بالمنطقة
الصشناعية ،فضش Óعن انتششار القمامة وتدفق
المياه القذرة ببعضس األحياء السشكنية لتغنيف.
أارجعت مصشادر طبية أامر انتششار نوع غريب
م -ن ال -ب -ع-وضس السش-ام ب-م-دي-ن-ة ت-غ-ن-ي-ف وب-عضس
ال -م -ن -اط -ق ال -م -ج -اورة ل -م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
بالكرط ،على غرار منطقة الحجاجرة ،إالى
غياب التكفل التام بملف النظافة والسشÓمة

ال -ب -ي -ئ-ي-ة .ف-ي وقت تسش-بب ف-ي-ه إاه-م-ال ب-ل-دي-ة
تغنيف وأاغلب بلديات معسشكر لجانب إابادة
يرقات الحششرات السشامة قبل مرحلة تطورها،
ف -ي ان -تشش -ار ن -وع ن -ادر م -ن ال -ب -ع -وضس شش -ك-لت
اإلصشابة بلسشعاته حالة من الهسشتيريا وفوضشى
بمسشتششفى تغنيف.
في الملف وعقب حالة الطوارئ التي خلفها غزو
أاسشراب البعوضس السشام لمنطقة تغنيف ،تدخلت
السشلطات الولئية بمعسشكر لتصشحيح توجه قطاع
البيئة ،بما فيها المؤوسشسشات المسشؤوولة عن رفع
النفايات المنزلية وتسشيير مراكز الردم التقني،
داعية إالى التكثيف من عمليات إابادة الحششرات
الضشارة وتفريغ أاقبية العمارات من المياه القذرة
وال -قضش -اء ع -ل -ى أام -اك -ن ت -ج -م -ع ال-م-ي-اه ال-ق-ذرة
والنفايات بالتنسشيق مع كافة القطاعات ،فضشÓ
ع -ن إاشش -راك ال -م -واط -ن ف -ي ح -مÓ-ت ال-ن-ظ-اف-ة
وتحسشيسشه بأاهمية احترام مواعيد رفع القمامة
المنزلية.

لكثر من  ٩آالف طالب و ٦00أاسشتاذ
حسشابات إالكترونية أ

جامعة محمد ألشصريف مسصاعدية بسصوق أهرأسس تعّمم أإلدأرة أإللكترونية
البروفيسشور بوزبدة :قاعدة بيانات رقمية للتسشجيÓت الجامعية

أافاد مدير جامعة محمد الششريف مسشاعدية ،البروفسشور زوبير بوزبدة لـ «الششعب» ،أانه «تحسشبا للتسشجيÓت الجامعية للموسشم
 ،2018-2017وضش-عت ال-ج-ام-ع-ة إاسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ت-ح-ول ن-ح-و ال-رق-م-ي-ة ت-راع-ي السشÓسشة والمرونة في معالجة البيانات الخاصشة
لسشاتذة والطلبة من أاداء مهامهم في ظروف بسشيطة بعيدا عن أاي
بالطلبة والتوجيهات نحو الششعب والتخصشصشات لتمكين ا أ
تعقيدات في اعتماد الطريقة الورقية التقليدية «.
سشوق أاهراسس :صشحراوي  -ح.
بتطوير أارضشية إالكترونية تكون األولى على مسشتوى
قصشد إاثراء الرصشيد اإللكتروني للتعليم عن بعد
الوطن تسشمح بالتسشيير والمتابعة الحسشنة لعملية ت -مت رق -م -ن -ة أاك -ث-ر م-ن  44م-ط-ب-وعة بيداغوجية
انتهاج األسشلوب الرقمي في معالجة البيانات يعتبر تأاطير الطلبة الجامعيين من خÓل األرضشية ،حيث صشادقت عليها مختلف الهيئات العلمية للجامعة
ت -ك -ريسش -ا ل -ت -وج -ه -ات ال -دول-ة ن-ح-و ت-ع-م-ي-م اإلدارة يقوم األسشاتذة بوضشع مقترحاتهم لمششاريع البحث يسشتطيع الطلبة الطÓع عليها للرفع من زادهم
اإلل- -ك- -ت- -رون -ي -ة ل -ت -حسش -ي -ن مسش -ت -وى األداء وج -ودة وتقوم الهيئات العلمية بالمصشادقة عليها لتعرضس المعرفي ،كما أاضشاف ذات المصشدر ،مششيرا إالى أانه
الخدمات ،وعلى هذا األسشاسس وضشع مسشؤوولو ذات ه-ذه ال-مشش-اري-ع ع-ل-ى ج-م-ي-ع ال-ط-ل-ب-ة ع-ب-ر ال-م-وقع وقصشد التحصشيل العلمي وزيادة المعارف للطلبة تم
الجامعة العديد من البنى واألرضشيات اإللكترونية لÓختيار قبل أان يقوم األسشاتذة بتأاكيد اختيارات إانشش -اء م -نصش -ة خ -اصش -ة ب -األسش -ئ -ل-ة واألج-وب-ة ح-ول
لرقمنة جل النششاطات البيداغوجية واإلدارية لتبني الطلبة .أاششار ذات المسشؤوول إالى أانه في ظل حتمية المحتوى العلمي للمواد المدرسشة.
تطلعات األسشرة الجامعية في مجتمع حديث يششهد البتعاد عن الطرق التقليدية قامت جامعة سشوق كما تعمل إادارة ذات الجامعة على رقمنة جميع
ت-ط-ورا ت-ك-ن-ول-وجيا غير مسشبوق .أاك -د ب-وزب-دة أان أاهراسس برقمنة جميع اللوحات اإلعÓنية لفائدة ال -م -ح -اضش -ر وال-م-ق-ررات اإلداري-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ح-يث
الهدف من هذه اإلسشتراتيجية يرمي أاسشاسشا إالى ال- -ط- -ل -ب -ة واألسش -ات -ذة ،ح -يث ت -م إانشش -اء حسش -اب -ات يسش-ت-ط-ي-ع ال-م-وظ-ف أاو األسش-ت-اذ ال-ج-امعي تحميلها
تمكين الناجحين الجدد في ششهادة البكالوريا من إالكترونية ألكثر  9أالف طالب و 600أاسشتاذ جامعي مباششرة عبر البوابة اللكترونية للجامعة.
التسشجيل في الجامعة في ظروف مÓئمة وولوج و 400موظف وذلك للولوج إالى أارضشية اإلعÓنات
مدرجات الجامعة بكل أاريحية فضش Óعن الوصشول وال-مسش-ت-ج-دات يسش-ت-ط-ي-ع ب-م-وج-ب-ه-ا ال-ط-الب أايضشا
إالى إالغاء التعامÓت الورقية جذريا .كانت جامعة ت-ح-م-ي-ل عÓ-م-ات الم-ت-ح-انات واألعمال الموجهة
سش-وق أاه-راسس السش-ب-اق-ة ل-وضش-ع أارضش-ي-ة م-ع-ل-وم-اتية الخاصشة به وكذلك نتائج مداولت السشنة.
للتسشجيل في عروضس الماسشتر حصشريا على الششبكة في إاطار اسشتخدام التكنولوجيات الحديثة لتششجيع
ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة م-ن-ذ سشنة  2016ل-ج-م-ي-ع ال-ط-لبة عبر ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ع- -ن ب- -ع- -د وت- -حسش- -ي -ن ك -ف -اءات األداء
ن-اشش-د م-ح-م-د ال-ع-رب-ي حشش-ان-ي ،ع-ب-ر ج-ريدة
الوطن دون عناء التنقل ،وذلك في إاطار تنظيم البيداغوجي فإان جامعة سشوق أاهراسس أاحصشت أاكثر
«الشش-عب» السش-ل-ط-ات ال-وصش-ي-ة ل-تسش-وي-ة مشش-كل
م -ت-اب-ع-ة ال-ت-أاط-ي-ر ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-مشش-اري-ع ال-ب-حث من  900درسس بيداغوجي قام األسشاتذة بوضشعه
تمدرسس ابنته ششهرة البالغة سشبع سشنوات التي
للطلبة المتخرجين في جميع أاطوار ما قبل التدرج لفائدة الطلبة ،كما قامت بتطوير أارضشية معلوماتية
تعاني من مرضس التوحد لسشتكمال دراسشتها،
ل -رق -م -ن -ة أاك -ث -ر م-ن  1300م -وضش -وع ام-ت-ح-ان م-ع
وما بعد التدرج.
في أاقسشام مكيفة ومع أاسشاتذة أاكفاء ،بحيث تم
رف -عت ج -ام -ع -ة سش-وق أاه-راسس ت-ح-دي-ات ال-ت-م-ي-ز اإلجابات النموذجية وتسشخيرها لفائدة الطلبة.
ت -ح-وي-ل-ه-ا رف-ق-ة  15ط -ف  Ó-مصش-اب-ا ب-م-رضس
ال -ت -وح -د ،م -ؤوك -دا أان -ه راسش-ل وزارة ال-تضش-ام-ن
الوطني واألسشرة وقضشايا المرأاة لكن رد هذه
األخيرة كان عدم توفر إامكانيات وميزانية
ك -اف-ي-ة تسش-م-ح ب-ف-ت-ح أاقسش-ام م-ك-ي-ف-ة وت-رسش-ي-م
األسش -ات -ذة ،ف -ي ح -ي -ن م-ا ي-زال األب حشش-ان-ي
ت -م -ك -نت ق -وات الشش-رط-ة ال-ت-اب-ع-ة ألم-ن دائ-رة وذلك ب- -ع- -د ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -ت- -ب- -ع وت -رصش -د دامت
ينتظر رد وزارة الصشحة.
ت- -يشش -ي ،أامسس األول ،م -ن اإلط -اح -ة ب -عصش -اب -ة 03سشاعات كاملة لكون عنصشري العصشابة ،لذوا
أاعرب حششاني ،عن قلقه الششديد من مسشتقبل
مختصشة في السشرقة بالعنف بمدينة تيششي ،بالفرار بمجرد مششاهدتهما لقوات الششرطة.
تمدرسس ابنته المصشابة بمرضس التوحد بعدما
ح -يث سش -ج -لت ذات ال -مصش -ل -ح-ة ع-دة شش-ك-اوى وت -م ت-ح-وي-ل-ه-م-ا إال-ى م-ق-ر أام-ن ال-دائ-رة رف-ق-ة
كانت تدرسس في قسشم مكيف رفقة أاسشاتذة
لمواطنين حول تعرضشهم للسشرقة ،أاو محاولة الدراجة النارية المسشروقة ،التي تعرف عليها
أاكفاء ،تم تحويلها مع  15طف Óآاخر مصشابا
السشرقة من قبل مجهولين بالعنف في أاوقات صش -اح-ب-ه-ا ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا إان-ج-از م-ل-ف ج-زائ-ي
ب -ال -ت -وح-د إال-ى م-درسش-ة خ-اصش-ة وف-ي م-ح-ي-ط
ضشدهما ألجل «السشرقة بالعنف والعتداء على
متأاخرة من الليل.
غ-ريب ع-ن-ه-ا ب-ع-دم-ا ت-ع-ودت ع-ل-ى أاسش-ات-ذت-ه-ا
ب-اسش-ت-غÓ-ل م-خ-ت-ل-ف ال-معلومات المسشتقاة من المواطنين في الطريق العام» ،وبعد تحويلهما
وقسشمها ،قائ Óإان هناك أانواعا من التوحد
تصشريحات الضشحايا ،تم إاعداد خطة محكمة إالى الجهة القضشائية المختصشة إاقليميا ،صشدر
وابنته لديها اضشطراب في التصشال ويسشتلزم
م -ن ق -ب -ل ق -وات الشش -رط -ة ب -أام-ن ال-دائ-رة ،م-ا في حقهما أامر بالحبسس النافذ لثÓث سشنوات،
عليها الدراسشة في قسشم عادي ،كون مرضشى
مكنهم من إايقاف عناصشر العصشابة المتكونة وغرامة مالية مقدرة بـ 200أالف دينار.
التوحد حين يتم تغيير أاسشاتذتهم أاو محيطهم
بجاية :بن النوي توهامي
من ششخصشين ،متلبسشين بسشرقة دراجة نارية،
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أأمن ألعاصصمة يسصاهم
في ألحفاظ على ألبيئة وألعمرأن

الششعب /قامت مصشالح أامن ولية الجزائر
م -ن ال -ق -ي -ام ب-عّ-دة ان-ج-ازات وت-دخÓ-ت ف-ي-م-ا
يخصس المحافظة على العمران وحماية البيئة
ع -ل -ى مسش -ت -وى ق -ط -اع الخ -تصش -اصس ،وه-و م-ا
تحرصس عليه ذات المصشالح إالى جانب محاربة
الجريمة في األوسشاط الحضشرية ،لتوفير األمن
وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى م-م-ت-ل-ك-ات ال-م-واطن الذي
ي -ع -ت-ب-ر ،ب-حسشب أاب-ج-دي-ات ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óم -ن ال -وط -ن -ي ،ط -رف -ا أاسش -اسش -ي -ا ف -ي ه -ذه
ل -أ
العملية ،من خÓل التبليغ عن كل ششيء مششبوه
ع-ب-ر ال-خ-ط-وط ال-خضش-راء ال-ت-ي وضش-عت ت-حت
تصشّرفه.في هذا الصشدد ،تمكنت فرقة ششرطة
ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ألم-ن ولية الجزائر
خÓل ششهر جوان الفارط ،من تحقيق عدة
ت- -دخ Ó-ت وإاج -راءات ت -م ات -خ -اذه -ا ف -ي ح -ق
مخالفي قوانين البيئة والعمران ،فعلى سشبيل
المثال ل الحصشر ،أاحصشت المصشالح المذكورة
ف-ي-م-ا ي-خصس ال-م-خ-ال-ف-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-التهيئة
والعمران ( )208تدخل في إانجاز بناء بدون
رخصشة و( )16تدخ Óحول عدم مطابقة البناء

ل -رخصش -ة ال -ب -ن-اء ال-مسشّ-ل-م-ة ،وف-ي سش-ي-اق آاخ-ر،
أاحصشت دوريات المراقبة )61( ،بناء فوضشويا
وأاكواخ قصشديرية ،كما تمّ تأامين ( )03عمليات
إاع-ادة إاسش-ك-ان ،وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-هير الطريق
العام ،تم تسشجيل ( )49تدخ Óمتعلقا بالتجارة
غير الششرعية ،حّول على إاثرها  16ششخصشا
نحو مقرات الششرطة.
ف -ي -م -ا ي -خصس تسش -ي -ي -ر ال -ن-ف-اي-ات وم-راق-ب-ت-ه-ا
وإازالتها ،فقد تّم إاحصشاء ( )517تدخل تمحور
حول رمي وإاهمال النفايات )49( ،تدخ Óحول
إاعاقة الطريق العام بوضشع أاو ترك مواد من
ششانها أان تمنع حرية المرور أاو تجعله غير
آام- -ن )208( ،ت -دخ -ل م -ت-ع-ل-ق ب-م-ف-رغ-ات غ-ي-ر
ششرعية ونقاط سشوداء مبّلغ عنها باإلضشافة إالى
إازال - -ة ( )104م -وق -ع وم -ف -رغ -ة غ -ي -ر شش-رع-ي-ة
بالتنسشيق مع السشلطات المحلية ،ناهيك عن
( )286تدخل حول إايداع أاو رمي أاو إاهمال
ال -ن -ف -اي -ات ال -ه -ام -دة ال -ن-ات-ج-ة ع-ن اسش-ت-غÓ-ل
ال-م-ح-اج-ر وال-م-ن-اج-م وأاشش-غ-ال ال-ه-دم وال-ب-ن-اء
والترميم.

تجنيد فرق التدخل السشريع والمراقبة

تفعيل خلية أليقظة لتطويق خسصائر ألحرأئق بالمدية

ق -امت السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي-ة ب-ال-م-دي-ة،
لخيرة ،بتفعيل خلية
خÓل  12سشاعة ا أ
ال -ي -ق -ظ -ة ل -ت -ط -وي -ق ت -داع -ي -ات نشش -وب
ال-ح-رائ-ق ب-ال-ولي-ة ،ع-قب نششوب حريق
م -ه -ول ب -م -ن -ط -ق -ة سش -ي -دي ع-ل-ي ب-م-ح-ور
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم  01ع-ل-ى مسشتوى
الشش - - -ط - - -ر ال- - -راب- - -ط ب- - -ي- - -ن ال- - -م- - -دي- - -ة
والحمدانية ،وذلك أامسشية أاول أامسس.

المدية :ع  -علياني
سشجلت السشلطات المحلية نششوب خمسشة عششر
( )15حريقا ،هذا الثÓثاء الفارط ،إاثر الرتفاع
الكبير في درجات الحرارة ،مما اسشتجوب على
م-خ-ت-ل-ف ال-مصش-ال-ح م-ن ال-ب-ل-دي-ات وم-ح-اف-ظة
الغابات بمعية عناصشر الحماية المدنية على
مواصشلة عملية اإلطفاء ومكافحة انتششارها،
حيث سشجل ،أامسشية أاول أامسس ،اششتعال لغابة
بمنطقة «سشيدي علي» بمحور الطريق الوطني
رق- -م  01ع -ل -ى الشش-ط-ر ال-راب-ط ب-ي-ن ال-م-دي-ة
وال -ح-م-دان-ي-ة ،م-م-ا أادى إال-ى ع-رق-ل-ة ن-وع-ا م-ا
حركة السشير على مسشتوى هذا المحور ،كما
اضش -ط-ر ه-ذا ال-وضش-ع وال-ي ال-ولي-ة «مصش-ط-ف-ى
لعياضشي» النتقال إالى عين المكان لÓطمئنان
ع-ل-ى سش-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة ومسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ريق،
ولمعاينة التدابير واإلجراءات المتخذة لذات
الخصشوصس.
تجدر اإلششارة إالى أاّنه تّم تفعيل عمل الخلية
الولئية لمتابعة الوضشعية ألجل ضشمان حماية
األرواح وال -م -م -ت -ل -ك -ات ،ك -م -ا ك ّ-ث -فت مصش-ال-ح
ال -غ-اب-ات ج-م-ل-ة م-ن الّ-ت-داب-ي-ر ت-ج-ن-ب-ا لن-دلع
حرائق أاخرى وانتششارها عبر مناطق من إاقليم
ال -ولي -ة ،ح -يث ات -خ -ذت ج-م-ي-ع الح-ت-ي-اط-ات
واإلجراءات الوقائية لمواجهة هذه الظاهرة
المتكررة في فصشل الصشيف من حيث تجنيد
فرق التدخل السشريع والمراقبة والعÓن.

قائمة ألسصكن بعين بوسصيف أأولية

دعت السشلطات المحلية ،أامسس ،الغاضشبين من
عملية توزيع سشكنات عمومية إايجارية ببلدية
عين بوسشيف إالى الهدوء والتعقل وسشلك الطرق
ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا م-ن أاج-ل اإلح-ت-جاج
السش -ل -م -ي وال -حضش -اري وال -ط-ع-ن ف-ي األسش-م-اء
المششكوك فيها ،واصشفة القائمة المفرج عنها
بأانها أاولية.
بحسشب بيان إاعÓمي تحصشلت عليه « الششعب «
صش- -ادر ع -ن دي -وان ال -وال -ي ن -ب -هت السش -ل -ط -ات
المحلية إالى « أانه في إاطار المسشاعي المبذولة
م-ن ق-ب-ل ال-دول-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع السش-كنات
ال -ع -م -وم -ي -ة الي -ج -اري -ة (الج-ت-م-اع-ي-ة) ع-ل-ى
مسشتحقيها تدريجيا بحسشب قابليتها للسشكن
ب-ع-د رب-ط-ه-ا ب-م-خ-ت-ل-ف الشش-ب-ك-ات وال-تأاكد من
توّفرها على كافة متطلبات الحياة الكريمة
للمواطن ،فقد تمّ يوم الثÓثاء نششر القائمة
األولية للمرششحين لÓسشتفادة من  440حصشة
سش-ك-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة «ع-ي-ن ب-وسش-ي-ف ..إاذا في هذا
السشياق نلفت عناية كافة طالبي السشكن بهذه
الصشيغة على مسشتوى هذه البلدية أان القائمة
م -ح-ل ال-نشش-ر ت-عّ-د أاول-ي-ة وق-اب-ل-ة ل-ل-ط-ع-ن ل-دى
الّلجنة الولئية في ظرف  08أايام ...كما اأنه
يتعّين على كل طالب سشكن بهذه البلدية «.
طمأانت بأانه في حالة أان لحظ أاي منهم «بأاّنه
قد أاجحف في حّقه أان يقّدم طعنا كتابيا مع
تدعيمه بمعطيات موضشوعية يوجّه إالى اللّجنة
السشالفة الذكر ..والتي بدورها تتمتع بكافة
الصشÓ-ح-ي-ات ل-م-ب-اشش-رة ال-تحقيقات الضشرورية
ح -ول اسش -ت -ي -ف-اء ه-ؤولء ال-م-رشش-ح-ي-ن ل-لشش-روط
المنصشوصس عليها قانونا لÓسشتفادة من هذه
السش -ك-ن-ات وف-ي ه-ذه الصش-ي-غ-ة ،وذلك ت-ط-ب-ي-ق-ا
ألحكام المرسشوم التنفيذي  142 / 08المؤورخ
في  2008 / 05 / 11المحّدد لقواعد منح
السشكنات العمومية.

مناششدا السشلطات المعنية التدخل

صصرخة أأب من أأجل تمدرسس أبنته شصهرة

تم ترصشد ها لـ  3سشاعات

أمن بجاية يطيح بسصارقين بمدينة تيشصي ألسصاحلية

ل يمكنهم مواصشلة الدراسشة.
أاششار المششتكي في هذا الصشدد ،إالى أان التعليم
في المدرسشة الخاصشة مكلف جدا بحيث تبلغ
قيمة الدراسشة لششهر واحد  20أالف دج ،مما ل
يسش -م -ح ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ل ت-م-لك
إامكانيات بتدريسس أابنائها المصشابين بالتوحد
في هذه المدارسس ،مؤوكدا أانه راسشل وزارة

ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي بشش-أان ه-ذه ال-مسش-أال-ة ،لكن
ردها كان عدم وجود إامكانيات ،فيما ل يزال
ي -ن -ت -ظ-ر رد وزارة الصش-ح-ة .ج-دد وال-د شش-ه-رة
نداءه لحل مششكلته في أاقرب اآلجال.
سشهام  -ب.
تصشوير :محمد أايت قاسشي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الششعب» ‘ جولة لششواطئ سشكيكدة
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مسشتغل ـ ـ ـو الفرصص يفرضش ـ ـ ـون منطقهـ ـ ـ ـم عل ـ ـ ـى اŸصشطاف ـ ـ ـ Úبالق ـ ـ ـوة
على الرغم من تأاكيد مديرية السشياحة والصشناعة التقليدية أان الدخول إا ¤كل ششواطئ ولية سشكيكدة العششرين اŸسشموحة للسشباحة ›انا ،مع تخصشيصس مسشاحات صشغÒة للفنادق ،أاما ا◊ظائر فهي –ت
تصشرف البلديات ،إال أان الواقع مغاير لذلك ،فقد تفاجأانا عند نزولنا لششواطئ مدينة سشكيكدة الششرقية منها والغربية ،إاضشافة إا ¤ششواطئ بلدية فلفلة للوضشعية التي وجد عليها من جماعات فرضشت قانونها على
”
لن الكث Òمن سشكان تلك ا أ
اŸصشطاف ،Úفالكث Òمن العائÓت Œد صشعوبة ‘ ركن سشيارتها على حواف الطرقات ،أ
لحياء جعلوها مواقف خاصشة ،إاضشافة إاŒ ¤ارة الششمسشيات اŸنتششرة بكÌة ،و بعضس الششواطئ ّ
السشتÓء عليها بالكامل على غرار ششاطئ اÙجرة الذي أاصشبح ملكية بعضس سشكان تلك اŸناطق ‘ ،غياب ردع القانون.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

أأحد ألموأطنين من ولية قسسنطينة صسّرح
لـ«ألشس -عب» أأن -ه ت -أاسّس -ف ل -م -ع -ام -ل-ة ب-عضس
أألشس -خ -اصس أل -ذي-ن ت-ج-ده-م ف-ي ألصس-ب-اح
أل-ب-اك-ر ،ي-ف-رضس-ون ع-ل-ى ق-اصس-دي شس-اط-ئ
«بيكيني» بسسطورة مبالغ طائلة خصسوصسا
ع -ن-د رك-ن ألسس-ي-ارة ،وع-ن-دم-ا ت-ط-لب م-ن-ه
وصس Óنظير ألخدمة ،تجده يبرر عمله أأن
مصس -ال-ح أل-ب-ل-دي-ة ل-م تسس-و ب-ع-د أل-م-وأف-ق-ة
باسستغÓل ألحظيرة ،ناهيك عن أختيارهم
ألم - -اك- -ن ن- -ظ- -ي- -ف- -ة ب- -الشس- -اط- -ئ ل- -وضس- -ع
ألشس -مسس -ي -ات» ،وه -ذأ أألم -ر عشس-ن-اه ع-ن-د
ركننا للسسيارة تقّدم منا شساب يطلب منا
ح-ق-وق أل-ح-ظ-ي-رة ،وع-ن-د أسس-ت-فسسارنا عن
ألهيئة ألتي سسمحت له باسستغÓل حافة
أل -ط-ري-ق ،وف-رضس ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ع-ل-ى م-ن
ي -رك-ن سس-ي-ارت-ه ،ل-مسس-ن-ا م-ن كÓ-م-ه أن-ه ل
يفقه في أألمر شسيئا أل أنتهاز ألفرصسة
أأم -ام غ -ي -اب أل-مصس-ال-ح أل-م-ع-ن-ي-ة ب-إان-ج-اح
ألموسسم ألصسيفي ،وألسسترزأق من جيوب
ألموأطنين بغير حقّ.
ول -يسس ب -ب -ع -ي-د وبشس-اط-ئ أل-م-ح-ج-رة آأخ-ر
شسوأطئ مدينة سسكيكدة من ناحية ألغرب،
ي- -ع- -رف ت- -ده- -ورأ ك -ب -ي -رأ ،أن -ت -ه -ز ب -عضس
أألشسخاصس ألفرصسة لÓسستيÓء على رماله
وأألرضس-ي-ة أل-م-ق-اب-ل-ة ل-ه ك-ح-ظ-ي-رة لتوقف
ألسس -ي -ارأت ،ف -ارضس -ة أأم -وأل ط -ائ-ل-ة ع-ل-ى
ألعائÓت بالخصسوصس ،للتمتع بهدوء هذأ
ألشس -اط -ئ ،ف -ي غ-ي-اب ت-ام ل-ك-ل أل-مصس-ال-ح
ألمعنية ،وحتى أن حضسرت فإان ذهابها
ت -ع -ود أل -م -ي-اه أل-ى م-ج-اري-ه-ا ك-م-ا أأرأده-ا
منتهزو ألفرصس.
أل -ل -ج -ن -ة أل -ولئ-ي-ة ل-م-ت-اب-ع-ة سس-ي-ر م-وسس-م
ألصسطياف ألحالي أكدت على أنها تسسهر
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق ت -ع-ل-ي-م-ة وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-لية وألتهيئة ألعمرأنية
أل-م-ت-عّ-ل-ق-ة ب-م-ج-ان-ي-ة أسس-ت-غÓ-ل ألشسوأطئ
أل-مسس-م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة ،وه-ي ت-عمل يوميا
على إأزألة كل ما من شسأانه أأن يعرقل حرية
وم -ج -ان -ي -ة أل -دخ -ول إأل -ى ه -ذه أألخ -ي-رة،
ك -ال Ó-ف -ت -ات أأو غ -ي -ره -ا ،م-ع إأخضس-اع ك-ل
أألنشسطة ألممارسسة على ألشسوأطئ سسوأء
كانت تجارية أأو ترفيهية أأو غيرها لعقود
أمتياز ودفتر شسروط.
وتشسهد شسوأطئ بلدية سسكيكدة أنتشسارأ
وأسسعا للقاذورأت ،بالرغم من ألحمÓت
ألتطوعية ألتي قامت بها جمعيات ألبيئة
وعلى رأأسسها أيكولوجيكا وبريق  ،21مع
أف- -ت -ت -اح م -وسس -م ألصس -ط -ي -اف ،وت -ن -تشس -ر
أألوسساخ وأألكياسس ألبÓسستيكية عبر كامل
ألشسوأطئ في غياب تام لمصسالح ألبلدية،
وزأرت «ألشسعب» ألشسوأطئ ألموزعة عبر
ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة ،وي-ت-عّ-ل-ق أألم-ر ب-ك-ل من
شساطئ ألعربي بن مهيدي ألمعروف بـ»
ج - - -ان دأرك»

شسرق ألمدينة ،ألذي تحّول إألى مفرغة
ونقطة سسودأء تنتشسر بها ألقاذورأت ،حيث
أأكد سسكان ألمنطقة بأانه سسبق وأأن أأبلغوأ
ألسسلطات حول ألوضسعية ،غير أأنه لم يتم
ألتدخل.
ون -فسس ألصس-ورة ح-اضس-رة بشس-اط-ئ أل-قصس-ر
أألخضس -ر و»ك -ازي -ن -و» أل -ى غ -اي-ة شس-وأط-ئ
سس- - -ط- - -ورة م - -رورأ بشس - -اط - -ئ «م - -اركت»،
«ألعسسكري1و ،»2شس - - -اط - - -ئ «أل - - -ج - - -ن- - -ة»
و»بيكيني» ،حيث يعرف أنتشسار ألأوسساخ
ألملقاة في كل مكان وألذي كان يعد في
وقت سس- -اب -ق أأح -د أأه -م شس -وأط -ئ ب -ل -دي -ة
سس -ك-ي-ك-دة وأل-ت-ي ت-قصس-ده أل-ع-ائÓ-ت أل-ت-ي
تصسطحب أألطفال ألنه غير عميق ورماله
ذه -ب -ي -ة ،ون -فسس أألم -ر ب-ال-نسس-ب-ة لشس-اط-ئ
«أل-ج-ن-ة» وشس-اط-ئ «أل-عسس-كري1و »2أل- -ذي
ي- -قصس- -ده سس- -ن- -وي- -ا آألف أل- -مصس- -ط -اف -ي -ن
ألقادمين من مختلف ألوليات ألشسرقية.

حملـ ـ ـة ضش ـ ـ ـد مافيـ ـ ـ ـ ـا
اسشتغ ـ ـ ـÓل الششواط ـ ـ ـ ـ ـ ـئ
أأعلنت ألسسلطات ألولئية بسسكيكدة ،أنها
شس - -رعت ف - -ي ت - -ح - -ري- -ر ألشس- -وأط- -ئ م- -ن
ألسس- -ت- -غÓ- -ل غ -ي -ر ألشس -رع -ي م -ن ط -رف
ب - -ارون- -ات ألشس- -وأط- -ئ ،وف- -ت- -ح- -ه- -ا أأم- -ام
أل-مصس-ط-اف-ي-ن ،وأأرج-عت أل-ع-م-ل-ي-ة تطبيقا
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ة رق-م  ،3ألصس- - - -ادرة م - - -ن وزأرة
ألدأخلية ألمتعلقة بمجانية ألشسوأطئ ،أل
أن هذأ ألمسسعى جاء بعد أأيام قليلة على
أح-ت-ج-اج أل-م-ئ-ات م-ن أل-م-وأط-ن-ي-ن ببلدية
فلفلة ،تنديدأ لقيام أأحد ألمتعاملين في
أل -ف -ن -دق -ة ب -السس -ت -ح -وأذ ع -ل -ى ج-زء م-ن
ألشس -اط -ئ ،وح ّ-ول -ه إأل -ى م -ل -ك -ي -ة خ -اصس-ة،
م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ف-ت-ح ألشس-وأط-ئ ل-لمصسطافين،
أل -ت -ي أسس -ت -ولت ع -ل -ي -ه -ا أل -ف -ن -ادق ،ح-يث
أخ -ت -ارت أأحسس -ن -ه -ا وأوسس -ع -ه -ا وأن-ظ-ف-ه-ا
وت -ركت أل -ب -ق-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-دف-ق ب-ه-ا أل-م-ي-اه
ألقذرة لبقية ألموأطنين.
وقد سسجلت هذه أللجنة حسسب ما علمنا
 12م-خ-ال-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اح-تÓ-ل ألشس-وأطئ
بطريقة غير قانونية من طرف ما يطلق
عليهم «بارونات ألشسوأطئ» ،وألذين قاموأ
ب -نصسب خ-ي-م وشس-مسس-ي-ات وك-رأسس-ي دأخ-ل
ألشسوأطئ ،ومنع ألمصسطافين من ألدخول
إأليها ،وهذأ منذ بدأية ألموسسم ألصسيفي،
مما يثير تسساؤول أين هي ألجهات ألرسسمية
في تنفيذ تعليمات وزأرة ألدأخلية ألتي
ك - - -انت وأضس - - -ح- - -ة ،وق- - -د أسس- - -ت- - -حسس- - -ن
ألمصسطافون هذأ أإلجرأء ألذي سسينهي
أل-حصس-ار أل-ذي ك-ان مضس-روب-ا ع-ل-ي-ه-م م-ن
ط-رف ب-ارون-ات ألشس-وأط-ئ ،م-ط-ال-بين في
نفسس ألوقت تحرير شسوأطئ ألمدينة ألتي
توجد في ألجهة ألغربية ،وألمتمثلة
في شسوأطئ سسطورة.
لما شسرعت لجنة
وزأرية

مشس -ت -رك -ة ،ف -ي أألي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-م-اضس-ي-ة
ل -م -ع -اي -ن -ة شس -اط -ئ أل-م-رسس-ى شس-رق ولي-ة
سس -ك -ي -ك -دة ،ل -ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى أح-ت-رأم
شسروط تسسيير ألشسوأطئ ومكافحة ظاهرة
ألسس- -ت -غ Ó-ل أل -ف -وضس -وي ل -ه -ذه أألخ -ي -رة
ب-ال-ولي-ة ،وأل-ل-ج-ن-ة ت-ت-ك-ون م-ن مسس-ؤوول-ين
يمثلون ألعديد من ألقطاعات ،وقد صسّرح
خ -م -خ -وم مصس -ط -ف -ى ع -ل -ى ه -امشس ه-ذه
ألزيارة ممثل وزأرة ألسسياحة وممثل لجنة
ألمعاينة في نفسس ألوقت « ،أنه برمجت
تنظيم خرجات ميدأنية على مسستوى 14
ولي -ة سس -اح -ل-ي-ة ل-ل-وط-ن ،وه-ذه أل-زي-ارأت
كانت موزعة على أأربعة فرق يشسمل عملها
كل ألوليات ألسساحلية ،تشسترك بها جميع
ألقطاعات ألحسساسسة من وزأرة ألدأخلية،
ألدرك ألوطني ،ألحماية ألمدنية ،قطاع
ألسس -ي -اح -ة ،أل -ت -ج -ارة ،ألصس -ح -ة ،ألشس -ب-اب
وألرياضسة ،ألموأر ألمائية».
ومن أأولويات عمل أللجنة أأضساف نفسس
أل- -م- -ت- -ح -دث «ه -و أل -ت -أاك -د م -ن ت -ط -ب -ي -ق
ألتعليمات ألتي صسدرت بخصسوصس ألدخول
أل -م -ج -ان -ي ل-لشس-وأط-ئ ،ووضس-ع-ي-ة م-وأق-ف
ألسس -ي -ارأت ،إأل -ى ج -انب ع-ام-ل أل-ن-ظ-اف-ة،
وهذأ ألفوج كلف بمعاينة شسوأطئ ولية
سس- -ك- -ي- -ك -دة ع -ل -ى غ -رأر ولي -ت -ي ع -ن -اب -ة
وألطارف» ،وأأشسار خمخوم أأن هذه ألزيارة
جاءت تكملة لما تّم ألتحضسير له حتى
ي -ك -ون أل -م -وسس -م ألصس -ي -ف -ي أل -ج -اري ف -ي
ألمسستوى وتوفير ألشسروط ألÓزمة لذلك،
وت-ك-م-ل-ة ل-م-ا ق-ام ب-ه ق-ط-اع ألسس-ي-اح-ة م-ن
ت-ه-ي-ئ-ة وأسس-ت-ع-دأد ل-ل-م-وسس-م ألصس-يفي على
مسستوى ألوليات ألمعنية ،وألهدف بالتالي
من هذه ألمهمة ألتأاكد على مدى مطابقة
شس -روط ألسس-ت-غÓ-ل أل-ع-قÓ-ن-ي وأل-وج-ي-ه،
وف -ق -ا ل -م -ا ي -ت -ف-ق م-ع أل-م-ع-اي-ي-ر ألصس-ح-ة
أل- -ع- -م -وم -ي -ة ورأح -ة وأأم -ن أل -مصس -ط -اف،
بالحرصس على تطبيق ما صسدر في هذأ
أألمر من قوأنين وتعليمات للوصسول ألى
مسستوى ألصسطياف ألمثالي عبر شسوأطئ
ألولية».
ألى حد ألسساعة يوجد أختÓف في عدد
ألشس- -وأط- -ئ أل- -مسس- -م- -وح ب- -ه- -ا ألسس -ب -اح -ة
بسسكيكدة ،فحسسب مديرية ألسسياحة 20
شس-اط-ئ-ا ،أأم-ا مصس-ال-ح أل-ح-م-اي-ة ألمدنية
فـ 19شس-اط-ئ-ا ف-ق-ط ،وق-د ت-رأج-ع ع-دد
ألشسوأطئ ألمسسموح بها بعد أن كانت
خÓل ألسسنوأت ألقليلة  23شساطئا ،من
بين  46شساطئا مسسج Óلدى ألسسلطات
أل-م-ع-ن-ي-ة ،ع-ل-ى سس-اح-ل ي-ق-در بـ 140كلم،
وعلى رغم أأن ولية سسكيكدة تحصسي أكثر
من 50شساطئا ،أل أن ألسسلطات ألمعنية ل
ت -ع -ت -رف ب -ال -ب -عضس ل -ع -دم ق -درت -ه-ا ع-ل-ى
أسستغÓل هذه ألفضساءأت ألرأئعة ألجمال

ع -ل -ى غ -رأر م -ا ي -ق-ارب  10شس-وأط-ئ في
ألجهة ألغربية ،كشساطئ تمنار ألخرأفي
أل- -ذي ه- -و ع- -ب- -ارة ع- -ن م- -ج- -م -وع -ة م -ن
ألشس -وأط -ئ ب -ب-ل-دي-ة ألشس-رأي-ع غ-رب أل-ق-ل،
وشس -وأط -ئ ب -ل -دي-ة ق-ن-وأع ،أخ-ن-اق م-اي-ون،
ت -م -ال -وسس ،إأضس -اف -ة أل -ى شس -وأط-ئ أل-ج-ه-ة
ألشسرقية من ألولية ليصسل عدد ألشسوأطئ
بالولية ألى  60شساطئا.
وسسيتم بهذه ألشسوأطئ  19ألمحروسسة
حسسب ألشسروح ألتي قدمت بمناسسبة حفل
أف -ت -ت-اح أل-م-وسس-م ألصس-ي-ف-ي ،م-ن ألشس-اط-ئ
ألنموذجي لوأدي ألقصسب ببلدية فلفلة،
توفير كل ألضسروريات من أأمن وحرأسسة
وم - -رأف - -ق م - -خ - -ت - -ل- -ف- -ة لضس- -م- -ان رأح- -ة
ألمصسطافين ألذين بلغ تعدأدهم ألموسسم

أل -م -نصس-رم أأزي-د ع-ن  6مÓ-ي-ين ،وقدمت
ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ك-ذلك م-ع-ل-وم-ات وأف-ية حول
ق -درأت ق -ط -اع ألسس -ي -اح-ة ب-ال-ولي-ة أل-ذي
يحصسي في مجال أإليوأء وألسستقبال 26
م -ؤوسسسس-ة ف-ن-دق-ي-ة ت-تسس-ع ألك-ث-ر م-ن 2300
سس-ري-ر ،وم-ن م-م-ي-زأت أل-م-وسس-م ألسسياحي
للسسنة ألجارية حسسب تقارير رسسمية ،قيام
ألبلديات ألمعنية بتهيئة ألشسوأطئ رفقة
م -ؤوسسسس -ات ع -م -وم -ي -ة م -ت -خصسصس-ة وذلك
ضس- -م- -ن أسس- -ت -رأت -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة إلدم -اج
ألجماعات ألمحلية في ألحرأك ألتنموي
أل-ذي يشس-ه-ده ق-ط-اع ألسس-ي-اح-ة ،وسس-ي-ك-ون
أألمن ألوطني حاضسرأ من خÓل إأقامة 6
م-رأك-ز م-ق-اب-ل  9م-رأك-ز ل-ل-درك أل-وطني
ف -ي -م-ا تّ-م ت-خصس-يصس  36م-رك-زأ للحماية
ألمدنية.

ترقية اŸوارد البششرية اÙلية

اتفاقية ششراكة ب Úجامعة اŸدية ومديرية اإلدارة
أامضشت جامعة يحيى
فارسس باŸدية اتفاقية
ششراكة مع مديرية
لدارة اÙلية بالولية
ا إ
من أاجل تكوين اطاراتها
وبخاصشة أاعوان البلديات
لمناء العامÚ
كا أ
لدارة
ومسشتخدمي ا إ
العمومية ‘ برامج خاصشة
تتعلق بالرقمنة وهذا
على هامشس حفل اختتام
السشنة ا÷امعية / 2016
 ،2017بقاعة اÙاضشرات
«أاحمد حــاج حمدي»
بالقطب ا÷امعي الذي
أاششرف عليه الوا‹
«مصشطفى لعياضشي».

م.أم Úعباسس

وأأك - -د رئ - -يسس أل- -ج- -ام- -ع- -ة
ألأسس -ت-اذ أل-دك-ت-ور «ي-وسس-ف
حميدي» في مسستهّل كلمته
ب- -اأّن ألسس- -ن- -ة أل- -ج- -ام- -ع -ي -ة
أل -م -ن -قضس -ي-ة ك-انت ح-اف-ل-ة
ب -ك-ث-ي-ر م-ن ألأح-دأث أل-ت-ي
عملت على تحقيق ألجودة
ألشساملة في جميع أأجهزة
أ ل ج ا م ع ة  ،م ا ج ع ل ه ا ت ت ر بّ ع
على مرأتب مشسرفة على
أل - -مسس - -ت - -وب- -ب- -ن أل- -ع- -رب- -ي
وألإف- -ري -ق -ي ،مشس -ي -رأ ف -ي
رسسالته للطلبة ألمتخرجين
ب-اأّن أل-ن-ج-اح أل-ح-ق-ي-قي هو
ذلك أل -م -ق -ت -رن ب -ال ّ-ن -زأه-ة
وألإخÓ-صس ل-ل-وط-ن وأل-ذي
يرتبط بالصسدق مع ألنفسس
وأل-م-ج-ت-م-ع وأإل-ى ألسستماع
في نفسس ألوقت أإلى ضسمير
أل-ع-م-ل ب-م-ق-تضس-ياته ،دأعيا

أإي- -اه- -م أإل- -ى ع -دم نسس -ي -ان
تضس-ح-ي-ات ألشس-ه-دأء أل-ذين
ك- -ان- -وأ ف- -ي سسّ- -ن -ه -م ح -ي -ن
أن-دلع ث-ورة أل-ت-ح-ري-رأل-تي
كان ختامها أسستقÓل
أل- -ج- -زأئ- -ر ،م- -ث -ن -ي -ا ع -ل -ى
ألأسس-ات-ذة ع-ل-ى م-ا أأن-ف-ق-وه
من أإخÓصس وعطاء لفائدة
أل- - -ط - -ل - -ب - -ة ول - -ل - -قضس - -اي - -ا
ألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اعية
ألمرتبطة برأهن ألوطن.
هذأ ،وتجدر ألإشسارة باأن
م -وؤسسسس -ة أل -ج -ام -ع -ة أل -ت-ي
وأف -قت ع -ل -ى ه -ذأ أل -ع-ق-د
ألإط- -ار م- -ن أأج -ل ت -ك -وي -ن
ورسس-ل-ك-ة ع-مال ألجماعات
ألمحلية في أطار ترشسيد
أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-ومية ،كانت
ق -د نشس -طت ف -ي ك-ث-ي-ر م-ن
أل- -م- -ل- -ت- -ق- -ي- -ات أل -وط -ن -ي -ة

وألدولية وألأيام ألدرأسسية،
أإل -ى ج -انب أسس -تضس -اف -ت -ه -ا
لشس - -خصس - -ي - -ات ع - -ل - -م - -ي - -ة
وأأكاديمية من دأخل وخارج
أل - -وط - -ن لأج - -ل أك- -تسس- -اب
أل-م-ه-ارأت وأل-ق-درأت أل-تي
ت- -م ّ -ك -ن م -ن ألإسس -ه -ام ف -ي
أإع - -دأد أل - -ف- -رد أل- -م- -ن- -ت- -ج
ل- -ل- -م- -ع- -رف -ة ،ن -اه -يك ع -ن
أل -ت -ت -وي -ج وأل -ت-ك-ري-م أل-ذي
حضس- -ي ب- -ه ط- -ل- -ب -ت -ه -ا ف -ي
أل- -م -ن -اسس -ب -ات أل -ري -اضس -ي -ة
و أ ل ث ق ا ف ي ة و أ ل ف ك ر ي ة  ،ك م ا ت مّ
خÓ- -ل ه- -ذأ أل -ي -وم ت -وزي -ع
ج- -وأئ- -ز ع- -ل- -ى ألأسس- -ات- -ذة
أل - -ب - -اح - -ث - -ي- -ن وأل- -ط- -ل- -ب- -ة
أل-م-ت-ف-وق-ي-ن أل-ذين أأحرزوأ
على ألمرأتب ألأولى خÓل
مشسوأرهم ألدرأسسي.

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

‹hO

ألخميسس  13جويلية  2017م
ألموأفق لـ  19شضوأل  1438هـ

إأثر قرأر تأاجيل جلسشة ﬁاكمتهم أجلت إأ ¤ألثÓثاء ألقادم

ألعدد

17386

11

أششاد Ãسشاندة أ÷زأئر لبÓده  ،ألسشف ÒألÎكي:

ا’نقÓب الفاششل عزز الدÁقراطية ووحدة اŸؤؤسشسشات ‘ تركيا

معتقلؤ ““أاكد Ëإازيك ““ يسشتنكرون إاطالة ا’حتÓل معاناتهم

أششاد سشف Òدولة تركيا با÷زأئر ،مهمت
بوروي ،بدعم أ÷زأئر لبÓده ضشد أÙاولة
أ’ن -قÓ-ب-ي-ة أل-ف-اشش-ل-ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ألسش-ن-ة
أŸاضشية ،وأكد أن ألدÁقرأطية وأŸؤوسشسشات
ألÎكية باتت أقوى وأك ÌتÓحما بعد تلك
ألتجربة ألقاسشية.

حمزة ﬁصصول

أكد أŸعتقلون ألصشحرأويون من ›موعة
““أكد Ëإأزيك““ أن هدف ألدولة أŸغربية من
إأطالة معاناتهم تضشليل ألرأي ألعام ألدو‹
وأŸغربي مششجب Úهذه أŸمارسشات ألتي يلجأا
إأل -ي -ه -ا أ’ح -ت Ó-ل و«قضش -اءه أل -ف-اسش-د و غÒ
أŸسشتقل““.
أبدى أŸعتقلون ألصضحرأويون ألسضياسضيون ،أدأنة
شضديدة أزأء ““إأطالة ألدولة أŸغربية ‘ معاناتهم
وألتحكم ‘ مصضÒهم عن طريق قضضائها ألفاسضد
وأŸنحاز““ وقالوأ أن ذلك ينبع من ““فقدأنها للحجج
و أل -د’ئ -ل ‘ م-ت-اب-ع-ت-ن-ا وإألصض-اق أل-ت-ه-م أŸفÈك-ة
ضضدنا و إأصضرأرها على أإ’بقاء علينا رهن أ’عتقال
ألتعسضفي دون إأطÓق سضرأحنا بعد إأسضقاط أأ’حكام
ألعسضكرية أ÷ائرة وألظاŸة ألصضادرة ‘ حقنا من
طرف ﬁكمة ألنقضس أŸغربية ‘  27جويلية من
 ،2016إأ‰ا ي -رأد ب -ه تضض -ل -ي -ل أل -رأي أل -ع-ام أل-دو‹
وأŸغربي““ .

ج -اء ب -ي -ان أŸع -ت -ق-ل Úألصض-ح-رأوي Úإأث-ر ق-رأر
ت- -أاج- -ي- -ل ج- -لسض- -ة أÙاك- -م- -ة أل- -ت- -ي وصض -ف -وه -ا بـ
““أŸسض-رح-ي-ة““ م-ن ق-ب-ل ه-ي-ئ-ة ﬁك-م-ة أ’سض-ت-ئ-ن-اف
بسض - ÓأŸغرب لغاية ،يوم ألثÓثاء ألقادم.
ك -م -ا أك -د أل -ب-ي-ان ع-ل-ى أن أل-ه-دف م-ن سض-ي-اسض-ة
ألتأاجيل ألتي تنتهجها دولة أ’حتÓل أŸغربي ““هو
إأره-اق ع-وأئ-ل-ن-ا وث-ن-ي-ه-م ع-ن أ◊ضض-ور Ÿوؤأزرت-ن-ا و
ألدفاع عنا كمعتقل Úسضياسضي Úصضحرأوي Úطالنا
ظلم وبطشس ألدولة أŸغربية طيلة سضنوأت أعتقالنا
أل -ت-عسض-ف-ي م-ن-ذ ت-اري-خ أل-ت-ف-ك-يك أل-ه-م-ج-ي ıي-م
ألكرأمة ‘ منطقة أكد Ëإأزيك من وطننا ““ .
ووج -ه أŸع -ت-ق-ل-ون ع Èب-ي-ان-ه-م دع-وة أ ¤ك-اف-ة
أŸؤوأزرين و أŸتضضامن Úوأ÷ماه Òألصضحرأوية
أŸك -اف -ح -ة وأŸرأق -ب Úأل -دول -ي Úم -ن ج -م -ع -ي-ات
وﬁام Úوصضحفي Úإأ““ ¤تكثيف أ◊ضضور وألتوأجد
أŸسضتمر من أجل ‡ارسضة ألضضغط ألÓزم على
ألدولة أŸغربية وتفنيد كل مزأعمها وإأدعاءأتها

’’ف أŸغامرين
ششبكات ألتهريب تبيع أŸوت آ

السشراج Áنح القؤات ا÷ؤية حق اسشتخدام القؤة
Ÿكافحة الهجرة
م -ن -ح رئ -يسس أÛلسس أل-رئ-اسش-ي ◊ك-وم-ة
ألوفاق ألوطني ألليبية فائز ألسشرأج بصشفته
’ع-ل-ى ل-ل-ج-يشس أل-ل-ي-ب-ي) ،أل-ق-وأت
(أل -ق -ائ -د أ أ
أ÷وي -ة أل -ل -ي -ب -ي-ة أ◊ق ‘ أسش-ت-خ-دأم أل-ق-وة
Ÿك- -اف -ح -ة أل -ه -ج -رة غ Òألشش -رع -ي -ة ووق -ف
عمليات تهريب ألوقود ومششتقاته.
ووفق ألقرأر ،فإان ألسضرأج طلب من رئيسس أركان
أل -ق -وأت أ÷وي -ة أت -خ-اذ إأج-رأءأت ف-وري-ة وع-اج-ل-ة
ب -اŸشض -ارك -ة ‘ م -ك -اف-ح-ة أل-ه-ج-رة غ Òألشض-رع-ي-ة
وت -ه-ريب أل-وق-ود ومشض-ت-ق-ات-ه م-ن خÓ-ل أسض-ت-خ-دأم
ألطÒأن وأسضتعمال ألقوة إأذأ لزم أأ’مر Ÿنع هذه
أ÷رÁة بالتنسضيق مع رئاسضة أركان ألقوأت ألبحرية
‘ هذأ ألشضأان .كما طالب ألسضرأج رئاسضة أركان
أل -ق -وأت أ÷وي -ة Ãوأف -ات -ه ب -ت -ق -اري-ر ف-وري-ة ع-ل-ى
أإ’جرأءأت ألتي ” أتخاذها باÿصضوصس.
هذأ وتتوأصضل رحلة أŸهاجرين غ ÒألشضرعيÚ
أ ¤أŸوت ‘ ليبيا ،ففي رمال ألصضحرأء أو ‘
أعماق ألبحر تنتهي رحلة أغلب أŸهاجرين غÒ
ألشض -رع -ي Úأل-ذي-ن ي-أات-ون ل-ي-ب-ي-ا م-ن ب-ل-دأن ع-دي-دة
حامل ÚأحÓمهم معهم ،إأما ألهجرة إأ ¤أوروبا أو
أل -ع -ث -ور ع-ل-ى ع-م-ل ب-رأتب ج-ي-د ف-ي-ه-ا ل-ب-دء ح-ي-اة
جديدة ،لكنهم بدل هذه أ◊ياة يجدون أŸوت.
ه -ذأ أل -وأق -ع ت -فسض -ره ح-وأدث أŸوت أŸت-ك-ررة
للمهاجرين غ Òألشضرعي ‘ Úليبيا ،آأخرها وأقعة
وفاة ألعشضرأت ‘ ألصضحرأء ألليبية أثناء ﬁاولة
هجرة غ Òشضرعية للبحث عن مصضدر للرزق وحياة
أخرى بعد أن ضضاقت بهم سضبل ألعيشس ‘ بلدهم.
رغم مشضاهد جثث أŸهاجرين غ ÒألشضرعيÚ
ألتي يقذفها ألبحر أو تبتلعها ألصضحرأء وألتي تكاد

عÈ

العا⁄

ألكاذبة““.

غا‹ يراسشل غؤتÒيسش

ه -ذأ وق -د ضض-م أل-رئ-يسس ألصض-ح-رأوي ،أب-رأه-ي-م
غا‹ ،صضوته لصضوت معتقلي بÓده و أدأن بشضدة
سضياسضة أŸماطلة أŸغربية بحقهم .فأامام سضلسضلة
أل-ت-أاج-يÓ-ت ÷لسض-ات أÙاك-م-ة Ÿع-ت-ق-ل-ي ““أك-دË
أزيك““ أل Ó-م -ت -ن -اه -ي-ة ،شض-جب غ-ا‹ ‘ رسض-ال-ة إأ¤
أأ’م Úألعام أأ’‡ي أنطونيو غوتÒيسس أسضتمرأر
أ’ح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ‘ ‡ارسض -ت -ه أل -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى
““ألقمع وألتنكيل وأإ’هانة وأ◊رمان من أ◊قوق
أأ’سضاسضية““ Ÿعتقلي ألرأي ألصضحرأوي Úمنبها من
خطورة ألوضضعية ألصضحية للمعتقل ÚألصضحرأويÚ
جرأء ظروف أ’عتقال ألسضيئة وسضلسضلة أإ’ضضرأبات
عن ألطعام ألتي خاضضوها على فÎأت ﬂتلفة
م -ط -ال -ب -ا أأ’· أŸت -ح -دة ب-ال-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل ل-دى
ألسضلطات أŸغربية من أجل إأطÓق سضرأحهم فورأ
ودون شضروط وإألزأم أŸغرب باحÎأم مقتضضيات
أل -ق -ان -ون أل -دو‹ أإ’نسض -ا Êوأل -وضض-ع-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة
ألدولية للصضحرأء ألغربية.
” توقيف أŸعتقل Úألسضياسضي ÚألصضحرأويÚ
أل- -ـ Û 24م -وع -ة ““إأك -د Ëإأزيك““ خ Ó-ل ع -م -ل-ي-ة
عسضكرية مغربية إأثر أŸظاهرأت ألشضعبية ألسضلمية
ألتي نظمها عشضرأت آأ’ف ألصضحرأوي Úعلى خلفية
تفكيك ﬂيم ““أكد Ëإأيزيك““ ‘  8نوفم2010 È
وبعد قضضائهم مدة  27شضهرأ رهن أ◊بسس أŸؤوقت
أصضدرت ﬁكمة عسضكرية أحكاما ثقيلة بالسضجن
‘ ح -ق -ه -م ““ل-ت-ورط-ه-م ‘ أ◊رك-ة أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة““،
بحسضب أدأعاءأتها غ Òأن ﬁكمة ألنقضس أŸغربية
قضضت ب- -ت -اري -خ  27ج-وي-ل-ية – 2016ت ضض -غ-ط
أŸنظمات ألدولية وألناشضطون أ◊قوقيون بإالغاء
ألتهمة ““أ÷ائرة““ ألصضادرة عن أÙكمة ألعسضكرية
ضضد أŸناضضل Úألصضحرأوي 13 ‘ .Úمارسس 2017
أسضتؤونفت أول ﬁاكمة لهؤو’ء أŸعتقل Úأمام هيئة
مدنية.

عمدة ورئيسش برŸان نابؤ‹ يدعمان الصشحراويÚ
ت -ك -ون مشض -اه -د ي -وم -ي -ة م -ازأل أل -ن -اسس ي -غ-ام-رون
بحياتهم من أجل رحلة غ Òمضضمونة ألعوأقب،
ب -حسضب أح -م -د ألشض -ري-ف أح-د أل-ع-ام-لÃ Úن-ظ-م-ة
ألهÓل أأ’حمر بطرأبلسس.
ي -ع -زو ألشض -ري -ف ت-وأصض-ل ه-ذه أل-ظ-اه-رة رغ-م
نتائجها غ ÒأŸضضمونة““ ،إأ ¤شضبكات ألتهريب ألتي
يقول إأنها “تلك أسضاليب إأقناع عديدة تسضتقطب
من خÓلها كل من يعيشس أوضضاعا أجتماعية صضعبة
ل-تسض-فÒه-م إأ ¤ل-ي-ب-ي-ا م-ق-اب-ل م-ب-ال-غ مالية طائلة““،
مضضيفا أن ““أغلب أŸهاجرين ألذين يقصضدون ليبيا
ليسضت لديهم أي فكرة عن ألطبيعة أ÷غرأفية وعن
ألدروب ألصضحرأوية وأ÷بلية ألتي سضيمرون عÈها،
ما يؤودي بهم إأ ¤أŸوت بعد أن يÎكهم Ÿهربون
يوأجهون مصضÒهم““.

القؤات اأ’مريكية
باقية ‘ العراق

@ بغدأد  :قال جÔأل أمريكي
ك -ب ،Òإأن أ◊رب ““ب -ع -ي -دة ع -ن ن -ه-اي-ت-ه-ا““ ‘
ألعرأق بالرغم من أسضتعادة أŸوصضل من ““دأعشس““
أ’رهابي ،موضضحا أنه ’ يتوقع تقليصضا كبÒأ ‘ عدد
ألقوأت أأ’مريكية وألدولية بعد –رير أŸدينة .رجح أ÷Ôأل
أأ’مريكي سضتيفن تاونسضند ألذي يقود قوأت ألتحالف ،أن يحتاج
تطه ÒأŸوصضل بشضكل كامل ““إأ ¤أسضابيع““ ،مضضيفا أن ““هناك
أماكن يجب تطهÒها ‘ ﬁافظة نينوى مثل تلعفر ،وينبغي
تطه Òغربي أأ’نبار““.

تصشفية  5من ““ داعشش““ ا’رهابي
Óنباء ،أمسس أأ’ربعاء،
@ أسشطنبول :قالت وكالة دوجان ل أ
إأن ألشضرطة ألÎكية قتلت خمسضة أرهابي Úمن تنظيم دأعشس ‘
مدأهمة Ÿنزل Ãدينة قونية بوسضط ألبÓد ،أصضيب خÓلها

ج ّ-دد ك  Ó-م -ن ع -م -دة ورئ -يسس م -دي -ن -ة ن-اب-و‹
أإ’يطالية دعمهما ألتام ◊ق ألشضعب ألصضحرأوي ‘
أ◊رية وتقرير أŸصض ،Òوذلك خÓل حدث كبÒ
ل -ل-تضض-ام-ن م-ع أل-قضض-ي-ة ألصض-ح-رأوي-ة شض-ه-ده م-ب-ن-ى
مدينة نابو‹ أ’يطالية ألعريق وألضضارب ‘ ألتاريخ
ألقد ËوأŸعاصضر ،حضضره عمدة أŸدينة ورئيسس
برŸانها وعدد كب Òمن أŸسضؤوول Úأ’يطالي ،Úكما
حضضره ‡ثل جبهة ألبوليسضاريو بروما ألسضيد أميه
ع- -م- -ار .ك -ان رسض -ل ألسض Ó-م ألصض -ح -رأوي Úأل -ذي -ن
يقضضون عطلتهم ألصضيفية بهذه أŸنطقة ضضيوفا
على أ◊دث ،أين زينت ألبسضتهم ألتقليدية ألتي
تعكسس ثقافة وحضضارة ألشضعب ألصضحرأوي ألقاعة
ألتي رفع فيها علم أ÷مهورية ألصضحرأوية جنبا أ¤
جنب مع علم ألدولة أ’يطالية وعلم أŸدينة وعلم
ألسضÓم ألعاŸي.

أوضض - -ح ألسض - -ف ÒألÎك - -ي ،أمسس ،خ Ó- -ل ن - -دوة
صض- -ح- -ف- -ي- -ة ،أن بÓ- -ده ““Œاوزت ﬁن- -ة أÙاول- -ة
أ’ن -ق Ó-ب -ي -ة أل -ف -اشض-ل-ة ،ب-فضض-ل تضض-ح-ي-ات ألشض-عب
ألÎكي وأأ’جهزة أأ’منية أıلصضة ألتي تصضدت
بحزم لÓنقÓبي.““Ú
وق - -ال Ãن - -اسض - -ب - -ة أل - -ذك - -رى أأ’و ¤أıل - -دة
لÓنقÓب ألعسضكري ألفاشضل على ألرئيسس رجب
ط -يب أردوغ -ان وح -ك -وم -ت -ه ،أن ““ أ÷زأئ -ر شض -ع -ب-ا
وح -ك -وم -ة ك -انت م -ن أول أŸسض -ان -دي -ن ل -لشض -رع-ي-ة
وألدÁقرأطية ‘ تركيا““ وأشضاد بالرسضالة ألتي بعث
بها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزير بوتفليقة لنظÒه
ألÎكي وألتي أكد فيها رفضس أÙاولة أ’نقÓبية
وأسضتنكارها.
وبشضأان تفاصضيل ليلة أل 15جويلية  ،2016أوضضح
ألسضف Òبوروي ،بأان ألتحقيقات خلصضت إأ ¤أŸدبر
ألرئيسضي لÓنقÓب هي منظمة فتح ألله غولن،
ألتي صضنفت من قبل ›لسس أأ’من ألوطني ألÎكي
كحركة إأرهابية.
وقال ذأت أŸصضدر ““ أن أ÷يشس ألÎكي بريء
من أ’نقÓب ،بدليل أن قائد أأ’ركان ” أحتجازه
م- -ن ط- -رف أ’ن- -قÓ- -ب- -ي ““Úوأوضض -ح أن أŸن -ظ -م -ة
أعتمدت على عناصضرها أŸندسض Úضضمن صضفوف
ألشض -رط -ة وأ÷يشس وأŸؤوسضسض-ات أإ’دأري-ة ،ل-ت-ن-ف-ي-ذ
أŸؤوأمرة ألتي تصضدى لها أأ’ترأك شضعبا وأحزأبا
ومؤوسضسضات أمنية.
وأفاد ألسضف ،Òبأان ألسضلطات ألÎكية وأسضتنادأ
إأ ¤ن -ت -ائ -ج أل -ت -ح-ق-ي-ق-ات ق-امت ب-فصض-ل  130ألف
شضخصس ،من أŸؤوسضسضات أŸدنية وأأ’منية ‡ن ثبت
أنهم على صضلة باŸنظمة وألتي قامت بتكوينهم ‘
م-دأرسض-ه-ا أي-ن ح-م-ل-وأ أف-ك-اره-ا وم-ذه-ب-ها قبل أن
يزرعوأ ‘ ﬂتلف ألهيئات.
وأشض -ار إأ ¤أن ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ط -ه Òه-ذه ،ج-ع-لت
أ÷يشس وأإ’دأرأت أك Ìوحدة و“اسضكا ،مفيدأ بأان
ألتحريات وأإ’جرأءأت ألقضضائية ’زألت مسضتمرة
Ùاسضبة أŸتورط.Ú
و‘ ألسضياق ،قال ألسضف ÒألÎكي أن أÙاولة
أ’نقÓبية ““ شضي  ⁄يسضبق أن عاشضنا مثله حتى زمن
أحتÓلنا من قبل قوى أجنبية““’ ،فتا إأ ¤أسضتخدأم

تؤنسش غ Òقادر على مؤاجهة ا÷ماعات ا’رهابية Ãفردها
’ول أل -ت -ونسش-ي ،ي-وسش-ف
رأف -ع أل -وزي -ر أ أ
ألششاهد ،خÓل زيارته أ ¤ألو’يات أŸتحدة
أل- -ت -ي دأمت  3أي -ام م -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع-ل-ى
أŸسش -اع -دة أ’م -ري -ك -ي -ة أŸم -ن -وح -ة ل -ت-ونسس
وأل-ت-ي “ت م-رأج-ع-ت-ه-ا ن-ح-و أ’ن-خفاضس من
ط- -رف أل- -ب- -يت أ’ب- -يضس .خÓ- -ل ل- -ق -اء م -ع
رئ-يسس أل-ب-ان-ت-اغ-ون ج-ي-مسس م-ات-يسس و نائب
ألرئيسس أ’مريكي مايك بانسس رأفع ألششاهد
من أجل أ◊فاظ على أŸسشاعدة أ’مريكية
أŸمنوحة لتونسس ،موضشحا أن بلده غ Òقادر
على موأجهة أ÷ماعات أ’رهابية لوحده.
أضض -اف أن -ه ب -ه -دف أ’سض-ت-ج-اب-ة ل-ل-ح-اج-ي-ات
أ’ولوية ‘ ›ال مكافحة أ’رهاب ““قامت تونسس
خ Ó-ل أÿمسس سض -ن -وأت أ’خÒة ب -رف -ع ن -ف -ق -ات -ه-ا
ألعسضكرية بشضكل كب Òحيث “ثل ميزأنية ألدفاع
ألتونسضي  17باŸائة من أŸيزأنية ألعامة للدولة
وه- -ي زي- -ادة –ق- -قت ع -ل -ى حسض -اب أل -ق -ط -اع -ات
أ’ق- -تصض- -ادي- -ة أ’خ- -رى أل- -ت- -ي ت- -ع- -رف ن- -قصض -ا ‘
ألتمويÓت ‘ سضياق أ’زمة و ألبطالة أŸرتفعة““.
عقب أللقاء ب Úألشضاهد وماتيسس جدد بيان
لوزأرة ألدفاع أ’مريكية ““ألتزأم ألو’يات أŸتحدة
ألصضارم Ãوأصضلة دعم تونسس““.
نقلت وزأرة ألدفاع أ’مريكية أن أÙادثات بÚ
أŸسضؤوول“ Úحورت حول ألوضضع أ’مني ‘ تونسس

أربعة من ألشضرطة بجروح طفيفة .يقول مسضؤوولون أترأك إأن
أنقرة أعتقلت أك Ìمن  5000يشضتبه ‘ أنهم من عناصضر ألتنظيم
ألدموي ،ورحلت نحو  3290أرهابيا أجنبياً من  95دولة خÓل
ألسضنوأت أأ’خÒة.

ششهيدان ‘ ﬂيم جنÚ

حريق يؤدي بحياة  11هنديا وبنغاليا

@ ج - -ن :Úق -الت مصض -ادر ط -ب-ي-ة ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أمسض-ر ،إأن
فلسضطينيًا سضقط شضهيدأ برصضاصس أ÷يشس أإ’سضرأئيلي ،خÓل
موأجهات ‘ ﬂيم جن ‘ Úألضضفة ألغربية ،فيماأصضيب 3
آأخرين.
’حقا أعلن أأ’طباء ‘ مسضتشضفى جن Úأ◊كومي أسضتشضهاد
ألشض -اب أل -ث -ا Êأل -ذي ك -انت إأصض -اب -ت -ه ب -ال -غ -ة ب -ع -د فشض -ل ك -اف-ة
أÙاو’ت إ’نقاذه.

@ ألرياضس  :أودى حريق أندلع ‘ منزل ‘ ‚رأن جنوب
أŸملكة ألعربية ألسضعودية بحياة  11شضخصضا من أ÷نسضيتÚ
ألهندية وألبنغالية ،وإأصضابة  6أخرين جرأء أسضتنشضاق ألدخان .
يعمل ‘ ألسضعودية نحو تسضعة مÓي Úعامل أجنبي يتحدر
معظمهم من دول آأسضيوية.

@ أل -دوح -ة  :أع-ل-نت م-دي-ري-ة أل-ت-وج-ي-ه أŸع-ن-وي ‘ وزأرة
ألدفاع ألقطرية وصضول ألدفعة أÿامسضة من ألقوأت أŸسضلحة

 3مليار دو’ر مباد’ت السشنة اŸاضشية

‘ أŸق- -اب -ل ق -ال سض -ف Òت -رك -ي -ا ب -ا÷زأئ -ر ،أن
ألعÓقات أ÷زأئرية ألÎكية‡ ،يزة وتعرف تطورأ
مسض -ت -م -رأ ‘ شض -ت -ى أÛا’ت .وأوضض -ح أن ح -ج -م
أŸباد’ت ألتجارية قدر ألسضنة أŸاضضية ب  3مليار
دو’ر ،مؤوكدأ عزم أ◊كومت Úعلى تطوريها رغم
ألظروف أ’قتصضادية ألعاŸية غ ÒأŸريحة.
وقال أن ألسضفارة ألÎكية تعاقدت مع مؤوسضسضة
Îﬁفة لتسضهيل حصضول أ÷زأئري Úألرأغب‘ Ú
ألسضفر إأ ¤تركيا على ألتأاشضÒة ‘ وقت ’ يتعدى.
 48سضاعة كحد أدنى.
وأشضار إأ ¤أŸشضاريع ألصضناعية ألوأعدة على
غ -رأر م -ركب أل -نسض -ي -ج ب -غ -ل-ي-زأن ومصض-ن-ع أ◊دي-د
تشضيا‹ بوهرأن.

ألششاهد يرأفع من أجل أ◊فاظ على أŸسشاعدة أ’مريكية

ألÎكية إأ ¤دولة قطر .عقب وصضول هذه ألدفعة ألتعزيزية
وأنضضمامها إأ ¤ألقوأت ألÎكية أŸوجودة حاليا ‘ معسضكر كتيبة
طارق بن زياد بالدوحة ،بدأت مهامها ألتدريبية ‘ إأطار ألتعاون
ألعسضكري أŸشضÎك ب Úقطر وتركيا.

وصشؤل الدفعة اÿامسشة من القؤات الÎكية

أ’ن -ق Ó-ب-ي Úل-ط-ائ-رأت ح-رب-ي-ة ودب-اب-ات وأسض-ل-ح-ة
ث-ق-ي-ل-ة ،وج-رى قصض-ف م-ق-رأت ألŸÈان وأل-رئ-اسض-ة
وألقوأت أÿاصضة للشضرطة وأıابرأت .وأكد أن
ب Ó-ده أسض -ت -وعب أل -درسس ج -ي-دأ ،وأت-خ-ذت ت-دأبÒ
أم-ن-ي-ة ﬁك-م-ة ت-ق-ون ع-ل-ى أ÷انب أ’سض-ت-خبارأتي
خصضوصضا لتفادي حدث ‡اثل.
وأوضض -ح أن ألشض -عب ألÎك -ي وأج -ه أ’ن -قÓ-ب-يÚ
بصضدور عارية ،وسضقط منه  250ضضحية.مؤوكدأ أن
ألدÁقرأطية ‘ تركيا كانت أمام تهديد حقيقي.
وعاد ألسضف Òبوروي ،ليؤوكد أŸنظمة أŸتورطة
‘ أأ’ح -دأث ““ ،أع -ت -م -دت وسض -ائ -ل ج -د م -ت -ط -ورة
ل-ت-ج-ن-ي-د وضض-م-ان نشض-اط ع-ن-اصض-ره-ا ،وكان هدفها
أل -دأئ -م ب -ل -وغ ألسض -ل -ط -ة وألسض -ي -ط -رة ع-ل-ى دوأل-يب
أ◊كم““ .وبشضأان توأطئ جهات خارجية ‘ أÙالة
أ’نقÓبية ،قال ألسضف Òبأانه ’ يسضتطيع –ديد
جهة ما ،ولكن بÓده ““ متمسضكة بطلب أسضتÓمها
زع -ي -م أŸن -ظ -م -ة ف -ت -ح أل -ل -ه غ -ول -ن م-ن أل-و’ي-ات
أŸتحدة غ Òأن هذه أأ’خÒة ’زألت ترفضس““.

سشلسشلة تفجÒات ‘ نيجÒيا
@ أبوجا  :أفادت أ’نباء بأان ما ’ يقل عن  17شضخصضا لقوأ
مصض -رع -ه -م ن -ت -ي -ج -ة سض -لسض -ل -ة ت -ف-جÒأت ،ب-ال-ق-رب م-ن م-دي-ن-ة
مايدوغوري شضمال شضرق نيجÒيا .نقلت أ’نباء عن مصضدر ‘
ألشض -رط -ة أÙل -ي -ة ق -ول -ه إأن أ’ن -ف-ج-ارأت وق-عت ‘  4مناطق

و كذأ أŸسضاعدة ألعسضكرية أŸمنوحة لهذأ ألبلد
دون أعطاء توضضيحات حول فحوى أللقاء حيث
أكتفت بتسضجيل ألتقدم أÙقق ب Úألبلدين ‘
›ال أل -ت -ع -اون أل -عسض -ك -ري و ت-ق-اسض-م أŸع-ل-وم-ات
وألتكوين ألعسضكري.
ب- -حسضب أÓŸح- -ظ Úسض- -ي- -ت- -وق- -ف ‚اح زي -ارة
ألشضاهد أ ¤ألو’يات أŸتحدة على قدرة ألوزير
أ’ول ألتونسضي على أقناع أدأرة ترأمب على ألتخلي
عن أقÎأح ألبيت أ’بيضس أŸتعلق بخفضس حجم
أŸسضاعدة أأ’منية لبلده بنسضبة  82باŸائة ‘ أطار
ميزأنية .2018-2017
بحسضب ألبيت أ’بيضس تقرر هذأ ألتخفيضس ‘
سضياق تقليصس عام للميزأنية يرمي أ ¤خفضس
نفقات كتابة ألدولة على أŸسضتوى ألدو‹ بنحو
ألثلث من أجل رفع ميزأنية دفاع ألو’يات أŸتحدة
و عليه تنوي أ’دأرة أ’مريكية وقف مسضاعدأتها
ألعسضكرية أŸمنوحة لزهاء عشضرة بلدأن ،من بينها
تونسس مع أقÎأح –ويل مسضاعدأتها أ ¤قروضس.
وفق أ’رقام ألتي نشضرتها كتابة ألدولة سضنة
 2016قدر مبلغ أŸسضاعدأت أ’مريكية أŸمنوحة
أ ¤تونسس من  2011أÃ 2016 ¤ا يقارب 750
م -ل -ي -ون دو’ر م -ن-ه-ا  250م -ل-ي-ون دو’ر مسض-اع-دة
عسضكرية.

ونفذت من قبل أرهابي Úولكنها  ⁄تذكر أية تفاصضيل أخرى.

ثÓث سشيدات ‘ حكؤمة روحاÊ
@ ط -ه -رأن  :أع -ل -ن مسض -اع -د رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أإ’ي-رأÊ
للشضؤوون ألŸÈانية ،حسض Úعلي أمÒي ،أمسس ،عن ترشضيح ثÓث
سضيدأت ضضمن تشضكيلة حكومة روحا Êأ÷ديدة .أضضاف أمÒي
‘ م- -ؤو“ر صض- -ح- -ف- -ي ،أن أل- -رئ- -يسس روح- -ا Êسض- -ي- -ؤودي أل -ي -مÚ
ألدسضتورية ‘ أÿامسس من شضهر أوت أŸقبل.

أاول قاعدة عسشكرية خارجية للصشÚ
@ بك :Úأرسضلت ألسضلطات ألصضينية ،أمسس أ’ربعاء ،سضفنا
–مل أفرأدأ من أ÷يشس ألصضيني إ’نشضاء أول قاعدة عسضكرية
خارجية لبك ‘ ÚجيبوتيÃ ،نطقة ألقرن أ’فريقي.
بدأت ألصض ‘ Úبناء قاعدة لوجيسضتية ‘ جيبوتي ألعام
أŸاضض -ي أل -ت -ي سض -ت -ع -ي-د إأم-دأد ألسض-ف-ن أل-ب-ح-ري-ة أŸشض-ارك-ة ‘
عمليات حفظ ألسضÓم وأŸهمات أ’نسضانية قبالة سضوأحل أليمن
وألصضومال على وجه أÿصضوصس.
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طÓع

اسست

أاسسعار ◊وم تسسيل اللعاب –ت أاشسعة الشسمسس ا◊ارقة والغبار الكثيف

أسسوأق ألديك ألرومي Ãقطع خÒة وجهة أŸوأطن Úوألتجار بامتياز

ول ي-أاب-ه ال-ت-ج-ار ب-ط-ري-ق-ة ح-ف-ظ ال-ل-ح-م ال-ت-ي ت-ق-تضص-ي
درجات حرارة جّد متدنية بحيث يتم عرضصه على الهواء
مباشصرة دون ا◊اجة أليّ جهاز لتÈيده متذرع Úبكون
ال-ك-م-ي-ة اŸع-روضص-ة ي-ت-م تسص-وي-ق-ه-ا ‘ زم-ن ق-ي-اسص-ي ول
–تاج ا ¤عملية حفظ أاصص Óغ Òأانّ الظروف البيئية
اÙيطة بالعملية تطرح على اŸهتم Úبهذا الشصأان أاكÌ
من عÓمة اسصتفهام ،كما أاّن تسصويق اللحوم ‘ ظّل غياب
مفتشس بيطري للمصصادقة على جودتها وصصحتها يث Òهو
اآلخر الكث Òمن الريبة والشصك ،وتبقى السصوق اŸغطاة
ل-ل-ديك ال-روم-ي ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ال-دواودة ه-ن-اك األقّ-ل
ضصررا فيما يتعلق بظروف التسصويق ،باعتبارها ‘ منأاى
ع -ن أاشص -ع -ة الشص -مسس وال -غ -ب-ار ن-اه-يك ع-ن وج-ود اŸي-اه
وال -ك -ه -رب -اء ‡ا Áك -ن ال-ت-ج-ار م-ن ال-ت-قّ-ي-د ول-و نسص-ب-ي-ا تقول أاسصطورة يونانية بأان هرقل اليونا Êالعظيم ابن اإلله
جوبي Îكان مبحرا ‘ إاحدى رحÓته الطويلة من أاجل –قيق
بشصروط اŸمارسصة التجارية السصليمة.

يشس - -ت - -ه - -ر اŸوق - -
فضس-اءات ل-ل-ب-ي-ع ب-ك -ع ال - -ذي يضس - -م ث Ó- -ث- -ة
ون-ه سس-وق-ا
ال- -روم- -ي ،إا’ أاّن- -ه  ⁄ي- -ع- -د ك - -م-ف-ت-وح-ة ل-لحم الديك
ذل
ك
‘
ا
ل -فÎة ا أ
التحاق ع
’خÒة ع -قب
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الطريق اÛاور من جه
ا◊ارقة التي ’ ترحم« .الشس ة و–ت أاشسعة الشسمسس
عب» زارت هذا الفضساء
وتنق
ل أادق التفاصسيل عنه.

تيبازة :عÓء ملزي
هنا Ãقطع خÒة الشصه Òالذي يرتبط اسصمه بعّدة
أاح -داث م -أاسص -اوي -ة سص -ج -ل-ه-ا ت-اري-خ اŸن-ط-ق-ة تسص-وق
ﬂتلف ا‰اط وانواع اللحوم ا◊مراء منها والبيضصاء
وبأاسصعار جّد متدنية ل تخطر على بال أاحد أاحيانا،
لك Ìشصيوعا
وإاذا كانت ◊وم الديك الرومي هي ا أ
وانتشصارا ويقصصد العديد من الزبائن اŸنطقة من
لخ-رى أاخ-ذت
أاج -ل -ه -ا ف -إاّن ال -ل -ح -وم ا◊م -راء ه -ي ا أ
قسص -ط -ه -ا ال -واف -ر م -ن ال -رواج ،ب-ح-يث ي-ت-م-ك-ن ب-عضس
ا÷زاري- -ن ه -ن -اك م -ن ذب -ح وتسص -وي -ق  5رؤووسس م- -ن
اŸاشصية كاملة ‘ يوم واحد وقد يتم تسصويق هذه
الكمية كلها خÓل سصويعات فقط.
لمر نفسصه بالنسصبة للحوم البقر التي تشصهد هي
اأ
لطياف
لخرى رواجا مثÒا وŒلب زبائن من كّل ا أ
اأ
وا÷هات‡ ،ا ّÁكن ا÷زار من تسصويق ◊وم رأاسس
من البقر خÓل سصاعات ﬁدودة من اليوم بالنظر إا¤
لسصعار اŸتداولة هناك ،كما علمنا من بعضس
طبيعة ا أ
ا÷زارين النشصط Úبأاّن عددا ل يسصتهان به من بائعي
اللحوم باŸناطق اÛاورة يقتنون سصلعهم من هنا
ب-أاسص-ع-ار ج-م-ل-ة جّ-د م-ع-ق-ول-ة ل-ي-ع-اد تسص-ويقها بأاسصعار
خيالية Ãختلف اŸدن اÛاورة ،كما يقدم بعضس
أاصص -ح -اب ال -ولئ -م واŸن -اسص -ب -ات ال -ع -ائ -ل-ي-ة Ãح-ي-ط
اŸنطقة وÃناطق أاك Ìبعدا‡ ،ا قد يتصصّوره الفرد
على انتقاء رأاسس ماشصية معروضصة هناك ليتم ذبحها
وسصلخها ‘ ظرف قياسصي ويتم اقتناء ◊مها بأاسصعار
جّد معقولة فيما يقتني آاخرون ﬂتلف أانواع اللحوم
بكميات معتÈة وبأاسصعار جّد معقولة مقارنة مع ما
هو متداول لدى جزاري اŸناطق اÛاورة.

أسسعار منخفضسة تسسيل لعاب ألزبائن

وألّن سصوق مقطع خÒة للحوم ليسس Ãعزل عن باقي
أاسصواق ا÷زائر العميقة ،فإانّ األسصعار اŸتداولة تبقى
هي األخرى عرضصة لظاهرة العرضس والطلب ،بحيث
أاّنها تنزل إا ¤حدودها الدنيا حينما يقلّ الطلب وتقفز
إا ¤مسصتويات أاخرى منّفرة أاحيانا حينما يك Ìالزبائن
ويزيد حجم الطلب على اللحوم.
من األمثلة التي وقفنا عليها عن قرب‰ ،ط الرخويات
أاو السصكالوب اŸشصتقة من الديك الرومي والتي كانت
تسصّوق بـ 450دج للكلغ قبيل رمضصان وقفزت ا 560 ¤دج
Óج-زاء
ل -ل-ك-ل-غ خÓ-ل رمضص-ان واألم-ر ن-فسص-ه ب-ال-نسص-ب-ة ل -أ
األخرى من الديك الرومي والتي قفزت من  250دج ا¤
 280أاو  300دج للكلغ خÓل رمضصان ،ال أاّن ذلك يبقى
م -ع -ق -ول وم -ق -ب -ول ا ¤ح ّ-د ك -ب Òم-ق-ارن-ة م-ع األسص-ع-ار
اŸتداولة خارج نطاق السصوق ،فيما يسصّوق ◊م الغنم
واŸاعز بسصعر متسصاو لدى بعضس التجار Ãا يعادل 800
دج للكلغ وقد يخفضس بعضصهم السصعر ا ¤حدود  750دج
للكلغ بالنسصبة لفصصيلة الغنم مقابل ما ل يقلّ عن 1350
دج للكلغ لدى جزاري اŸدن اÛاورة ،فيما يف ّضصل
Œار آاخرون التفريق ما ب◊ Úم الرخلة و◊م اÿروف
و◊م الكبشس أاو حتى النعجة أايضصا ،بحيث يتم اعتماد
أاسصعار تÎاوح ما ب 1000 Úو 1200دج للكلغ ıتلف

توافد من كل جهات
الـــــوطن وصســــــوت
من اللحوم من سصوق مقطع
ابل--ا- - -عن- -ت---ب -ما- -ر-اهذ-اجراؤووŸعس -ص - --اروصص-ضصغ Ò- - -ةة واحــد يردد :هنـــــا
خÒة ‘ أازم- -ن- -ة ق- -ي -اسص -ي -ة،
السص-ن وÁك-ن ل-ل-زب-ون ال-ت-لّذذ
بحيث يفاجئ الزبون بإاقدام
ب-ط-راوة ◊م-ه-ا ح Úي-ت-ناوله تقبــــــــع ‡لكـــــــة ا÷زار ع -ل -ى ذب -ح ع -دد م-ن
ويÎاوح سصعر الكلغ من ◊م
الرؤووسس ‘ الفÎة الصصباحية
اŸاع - -ز م- -ا ب 800 Úو 1000اللحوم التي ’ تقهر ‘ م- -ن- -ظ- -ر ي- -ث Òال- -دهشص- -ة
دج ،لتبقى األسصعار مع ذلك
والسصتغراب ليتأاّكد له نفاذ
جّد منخفضصة مقارنة مع تلك التي يتم تداولها لدى
ا÷زارين اŸعتمدين Ãختلف اŸدن واألسصواق العامة
اÛاورة.
تبقى ◊وم البقر تصصنع السصتثناء لكونها تعادل أاسصعارها
تلك التي يتم اعتمادها Ãختلف اÓÙت ال أانّ اÈّŸر
جج به Œار مقطع خÒة يكمن ‘ حجم
القوي الذي يتح ّ
سصنّ اŸاشصية مشصÒين ا ¤أاّن الرؤووسس الكبÒة السصن ل
يتم ذبحها على الطÓق على عكسس ما هو قائم لدى
ا÷زارين اÿواصس Ãختلف اŸدن والذين ينتقون عادة
األبقار اŸسصنة لغرضس اللعب على وتر األسصعار و–قيق
اك Èقدر من األرباح.
أاّك -د ب -عضس ال -ت -ج -ار لـ»الشص -عب» ،أاّن ال-ع-دي-د م-ن Œار
التجزئة يÎددون على سصوق مقطع خÒة لغرضس التزّود
بلحوم البقر غ ÒاŸسصنة وإاعادة تسصويقها بأاسصعار ل
تعقل وقد تكون هذه الظاهرة كفيلة بنفاذ كميات كبÒة

حضسور يومي لسسكان ثÓث و’يات
متجاورة بسسوق ألديك ألرومي

من خÓل نظرة سصريعة على لوحات الÎقيم للسصيارات
اŸتوقفة أامام الفضصاءات الثÓثة لتسصويق اللحوم البيضصاء
وا◊مراء Ãقطع خÒة يت ّضصح اّن الزبائن ينحدرون من
عّدة وليات وقد يكون العديد منهم من الذين قصصدوا
العاصصمة لغرضس قضصاء مصصالح لهم قادم Úمن وليات
بعيدة ،ال أاّن الوليات األك Ìحضصورا هي تيبازة والبليدة
والعاصصمة ،لسصيما وأانّ مقطع خÒة يعت Èنقطة تÓقي
جغرافية ما ب Úالوليات الثÓث.
ك -م -ا يÓ-ح-ظ حضص-ور عّ-دة سص-ي-ارات م-رق-م-ة ب-ولي-ات
اŸدي -ة ،ع Úال -دف -ل -ى وب -وم -رداسس،ب -ح-يث أاّك-د ج-م-ي-ع

الزبائن الذين –دثنا اليهم على أاّنهم يجدون أانفسصهم
›Èين على التنقل ا ¤مقطع خÒة لنعدام أاسصواق
‡اث-ل-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-وسص-ط-ى اÙي-ط-ة ب-ال-عاصصمة ،وقد
نصص-ب-ح ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ق-ب-ل-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ه-واة اسص-ت-هÓ-ك
اللحوم لو تدعمت ذات يوم ÃحÓت للشصواء ıتلف
ان-واع ال-ل-ح-وم م-ث-ل-م-ا ت-ب-ادر ا ¤أاذه-ان ب-عضص-ه-م وت-ب-ق-ى
أاسصواق مقطع خÒة مع ذلك مقصصدا ل يعّوضس لعدد من
الزيائن من ﬂتلف جهات الوطن.

تسسويق أللحوم ‘ ظروف بيئية وطبيعية مزرية

ما Áكن للزبون اكتشصافه منذ الوهلة األوÃ ¤ختلف
ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ت-ج-اري-ة Ÿق-ط-ع خÒة ك-ون ع-م-ل-ية الدبح
والسص -ل -خ ت -ت -م ب -ع ÚاŸك -ان و‘ ظ-روف م-زري-ة وم-ثÒة
للجدل بحيث تتم إاسصالة الدماء وسصلخ اŸاشصية –ت
رحمة أاشصعة الشصمسس ا◊ارقة والغبار اŸتطاير من هنا
وهناك ليتم السصتغناء عن ﬂتلف النفايات والفضصÓت
غ Òبعيد عن موضصع التسصويق .وهي الفضصÓت التي
تخّلف روائح نتنة ول تطاق.
يÓ-ح-ظ ال-زب-ون ب-ك-ل ع-ف-وي-ة ان-تشص-ارا م-ذه Ó-ل-ك-ميات
كبÒة من الريشس اŸنزوع من الديك الرومي على مقربة
من موقع التسصويق ،كما ل يخفى عليه انتشصار نفايات
متعّددة بالقرب من اŸوقع ناجمة عن تنظيف األحشصاء
الداخلية والتي تسصّوق هي األخرى هنا وبأاسصعار متباينة،

إأحذر أŸرأسسلة بالهاتف أأثناء ألسسÒ

مزعجة إأن  ⁄تتفاد حكّتها
Œنب الل -ت -ه -اب ،وÁك -ن اسص-ت-خ-دام صص-ودا
اÿبز ع Èمزج القليل منها مع اŸاء حتى
تصصبح عجينة ومن ثم وضصعها مباشصرة مكان
ال-ل-دغ-ة ،وسص-ت-ج-د أان ا◊ك-ة سص-ت-ت-وق-ف ب-عد
بضصع دقائق.
’سسنان
معجون ا أ
هو من أاك Ìالطرق فعالية ‘ عÓج ا◊كة
الناجمة عن لدغات البعوضس بخاصصة ذلك
الغني بالنعناع أاو ما يعرف باŸيثانول ،حيث
تعمل مسصتقبÓت ا÷لد على ارسصال اشصارات
اإلحسصاسس للدماغ عند حدوث ا◊كة ،وعند
وضص -ع اŸع -ج -ون ب -اŸي -ث -ان -ول ت-رسص-ل ن-فسس
اإلشص -ارات ال -ت -ي تÈد وت -ب -ع -د ا◊ك-ة ،وه-ي
اسصتجابة طبيعية مثل السصتجابة للÈد أاو
ا◊رارة.
’دوية
خزانة ا أ
واŸقصصود هو عدد من اŸراهم التي تتوفر

ك-م-ي-ة ال-ل-ح-م اÙصص-ل ع-ل-ي-ه-ا ‘ زم-ن ق-ي-اسص-ي ل-ت-تكّرر
عملية الذبح والسصلخ مّرات عديدة ‘ اليوم الواحد.

أŸركز ألتقني لردم ألنفايات
أÛاور يزيد ألط Úبّلة

Œعل مشسيتك مضسحكة
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درجات ا◊رارة اŸرتفعة وحروق الشصمسس
التي تتعرضس البشصرة لها صصيفا ،ليسصت فقط
ما يدعو للقلق ،بل هناك شصريك ثالث هي
ل- -دغ- -ات ال- -ب- -ع- -وضس ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ن أاكÈ
اŸن-غصص-ات الصص-ي-ف-ي-ة ب-خ-اصص-ة خÓ-ل ال-ل-يل
وحتى الرحÓت الطويلة التي Áكن أان تÎك
أاثرها على البشصرة.
وبحسصب ما أاورده اıتصصون هناك عددا
من الطرق التي Áكن اتباعها ‘ اŸنزل
للتخفيف من وطاة هذه اللدغات وتهدئة
م-ك-ان-ه-ا وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ا◊ك-ة اŸراف-قة لها
وهي كمايلي:
اŸطبخ وأادواته
الليمون؛ Áكن فرك مكان اللدغة بعصصÒ
الليمون أاو خّل التفاح ،وحتى قليل من اŸاء
واŸلح ما يهدئ من ا◊كة ،والليمون يعد
Ãثابة مطهر يقتل البكتÒيا ويسصاعد على

{....zº«°SƒµjG
واألصصدقاء العشصرون

عادة ‘ اŸنزل مثل الكالم ،ÚوكرË
هيدروكورتيزون ،وهو الذي يوصصى به
ع -ادة ل -ع Ó-ج ا◊ك -ة ،وÁك -ن اسص-ت-خ-دام
مراهم الوقاية من حروق الشصمسس التي
ت- -ك- -ون ع- -ل- -ى شص -ك -ل ه Ó-م مصص -ن -ع م -ن
مسص- -ت- -خ- -لصس الصص- -ب- -ار ،وه- -ن- -اك اأيضص -ا
مضصادات حيوية مثل مضصادات بينادريل
ال -ت -ي ت-وق-ف ا◊ك-ة ف-ورا ول-وقت ط-وي-ل

اأيضصا .وÁكن اأيضصا Œربة هذه الطرق
التي تعت Èمن اأ‚ح العÓجات اŸنزلية
كوضصع شصريط لصصق فوق اللدغة ،ما
يوقف ا◊كة وÁنع خدشصها جراء حكها
باسصتمرار ،وهنا ايضصا لصصقات بحرف
اإكسس « ،»xالتي توضصع فوق مكان اللدغة
وŒنب حكها باسصتمرار ،لأنها تخفيها
وتخفف التهابها ايضصا.

وج -دت دراسص -ة أان اŸراسص-ل-ة ب-ال-ه-ات-ف أاث-ن-اء
اŸشص- -ي Œع -ل األشص -خ -اصس ي -غÒون ط -ري -ق -ة
مشص -ي -ه -م بشص -ك -ل مضص -حك ،ولك -تشص-اف ت-أاثÒ
اسصتخدام الهاتف على طريقة اŸشصي ،ربط
ال-ب-اح-ثون  21مشص-ارك-ا ب-أاج-ه-زة ت-ت-ب-ع ل-ل-نظر
ومسصتشصعرات لتحليل ا◊ركة ،وطلبوا منهم
السص Òمسصافة  5.6أامتار ،والتعامل مع عائق
أامامهم مصصنوع من لوح ليفي وعتبة عبارة عن
صصندوق ‘ طريقهم.
وُ
ط -لب م -ن اŸشص -ارك Úات -ب -اع اŸسص -ار ث Ó-ث
مرات بدون هاتف ،وتكرار العملية أاثناء كتابة
رسص- -ائ- -ل نصص- -ي- -ة أاو ق- -راءة رسص -ائ -ل أاو أاج -راء
مكاŸات هاتفية‡ ،ا يجعل اÛموع  12مرة
لكل حالة .وكشصفت النتائج  -التي نشصرتها
ج -ام -ع -ت -ا أا‚ي Ó-روسص-ك-ن وإاسص-ي-كسس ب-دوري-ة
«بلوسس ون»  -أان اسصتخدام الهاتف زاد اŸدة
ال-ت-ي يسص-ت-غ-رق-ه-ا األشص-خ-اصس إلكمال اŸهمة،
وق- -لصس اŸرات ال- -ت- -ي ي- -ن- -ظ- -رون ف- -ي -ه -ا إا¤
خطواتهم ،وغsير من طريقة مشصيهم.
ووجدت الدراسصة أان اŸشصارك Úاحتاجوا وقتا

أاط -ول ب -نسص -ب -ة  %118إلك - -م - -ال دورة اŸشص - -ي
اŸط-ل-وب-ة أاث-ن-اء ك-ت-اب-ة رسص-ائ-ل ع-ل-ى ال-ه-ات-ف
مقارنة بعدم اسصتخدام الهاتف ،كما وجدت
أانهم كانوا يحملقون ‘ العتبة بنسصبة  %60أاكÌ
و %91مدة أاطول ،ويحملقون ‘ مسصار الطريق
ب-نسص-ب-ة  %51أاك Ìم -ق -ارن -ة ب -ع -دم اسص -ت -خ-دام
الهاتف .ورغم من أانه  ⁄يتع Ìأاحد بالعتبة ‘
اŸهمات كافة ،لكن الفريق وجد أان مشصية
اŸشصارك Úكانت ﬂتلفة عند كتابة الرسصائل
النصصية أاو قراءتها أاو عند التحدث بالهاتف
م -ق -ارن -ة ب -ح -ال -ة ع -دم اسص -ت -خ -دام-ه .ووف-ق-ا
للباحث ،Úفإان ذلك كان نتيجة أان مسصتخدمي
الهاتف أامضصوا وقتا أاقل ينظرون إا ¤بيئتهم،
Ãعنى أانهم كانوا يعتمدون على رؤوية طرفية
أاقل تفصصيُ .Óيذكر أان اإلصصابات الناجمة عن
خ- -ط- -ر السص- -ق- -وط أاو الصص- -ط- -دام بشص- -يء ‘
ال -ط -ري -ق أاث -ن -اء اسص -ت -خ -دام ال -ه -ات-ف ا÷وال
تتصصاعد ،ففي الوليات اŸتحدة على سصبيل
اŸثال زار اŸسصتشصفى فقط  1500شصخصس من
اŸشصاة نتيجة Ÿثل هذه ا◊وادث.

إاحدى عجائبه اŸثÒة منها الفصصل ب Úجبال سصكا لبي ـ
وجبال أابيك  -وŸا وصصل هرقل العظيم وأاصصحابه العشصرون
إا ¤اŸكان الذي تقوم عليه ا÷زائر العاصصمة حاليا ،توقفوا
ألخذ قسصطا من الراحة بعد رحلة بحرية شصاقة ،وبعد معاينة
قصصÒة أاع -جب رف -اق ه -رق -ل ال -عشص -رون ب -اŸك -ان وم -ا ح -ول
اŸكان ووجدوا أانها منطقة مناسصبة للراحة والهدوء و ⁄ل
الÓسصتقرار ...وبعد تفك Òوتشصاور فيما بينهم قرروا البقاء...
أاما هرقل العظيم ابن اإلله ـ جوبي - Îفقد تابع رحلته
البحرية إا ¤أان بلغ الÈزخ الذي يفصصل ب Úشصبه جزيرة ـ
أايبÒيا  -واŸغرب األقصصى فشصقه ،وبذلك حقق معجزته
ووصصل ب Úالبحريّن وظّل هذا اŸضصيق يعرف باسصم «عمود
هرقل» ـ جبل طارق حاليا  -لقرون عديدة..
أاما رفاقه العشصرون الذين انفصصلوا عنه فقد اتفقوا فيما
بينهم على بناء مدينة وأاطلقوا عليها اسصم «إايكوسصيم» أاي
مدينة العشصرين ..ولكن كل هذا ليسس إال ›رد أاسصطورة.
‘ سصنة  1940ع Ìعلماء اآلثار ‘ حي ـ باب ا÷زيرة  -على
 158قطعة نقدية ،معظمها من الرصصاصس والباقي من الÈونز
سصكت ‘ ماب Úالقرن الثا Êواألول قبل اŸيÓد ،يحمل أاحد
وجوهها صصورة لمرأاة على رأاسصها تاج وأامامها رمز النصصر،
وعلى الوجه الثا Êنقشصت صصورة رجل واقف على قاعدة
صصخرية ومتوج بتاج له ثÓث أاسصنة تشصبه األشصعة توحي إا¤
هيئة اإلله الفينيقي ـ بعل يكسصوه قميصس ويتد ¤على كتفه
األيسصر خرج من جلد حيوان ،وقد كتب على الوجه من القطع
النقدية كلمة :إايكوسصيم  ikosim «... -وبذلك ”ّ العثور

يفاجأا زبائن أاسصواق اللحوم Ãقطع خÒة Ãرور عدد ل
يسصتهان به من شصاحنات نقل القمامة بجوار طاولت
تسصويق اللحم ‡ا يولّد روائح كريهة ونتنة ،غ Òأانّ
الكابوسس يصصبح أاك Ìشصأانا حينما تزداد وتÒة الروائح
اŸنبعثة من مركز الردم التقني للنفايات اÛاور بشصكل
يث Òالقلق والنفور .وهي الروائح التي أاجÈت سصكان
اŸدن اÛاورة كالدواودة ،فوكة والقليعة على –رير
ع-ريضص-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة Ÿط-ال-ب-ة وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-طاقات
اŸت- -جّ- -ددة ع -ل -ى ت -غ -ي Òم -وق -ع اŸرك -ز أاو اسص -ت -ع -م -ال
تكنولوجيات حديثة –ّد من انتشصار الروائح وسصيÓن
العصصارة الناجمة عن العصصر والتحويل.
علمنا من مدير عيادة الكا‘ اÿاصصة بالدواودة مهدي
” اكتشصاف حالتي ليشصمانيوز مؤوخرا بهذه
بوهنة بأاّنه ّ
البلدة ول يسصتبعد ان يكون ذات اŸركز مصصدرا مباشصرا
لهذه الكارثة ،ولكن الكارثة األك Èتكمن ‘ كون ﬂتلف
نقاط تسصويق اللحوم Ãقطع خÒة تعت Èأاقرب ما Áكن
من ذات اŸركز مقارنة مع التجمعات السصكنية الكÈى
بالدواودة .كما انّ األمر يتعلق باسصتهÓك منتجات حيّة
تسصوق بالقرب من ذات اŸركز الذي يعتÈه أاصصدقاء
البيئة من أاشصّد أانواع الأخطار اÙدقة بصصحة النسصان
وا◊يوان على حّد سصواء ،ومن ثمّ فÓبد على ا÷هات عكسس الشسائع
اŸع-ن-ي-ة ب-ق-ط-اع-ات ال-ت-ج-ارة وال-ب-ي-ئ-ة ال-ت-ح-رك سص-ري-عا
لحتواء الوضصع وّŒنب كارثة صصحية ل –مد عقباها
ول تشصّ- -رف ا÷زائ- -ر ال -ت -ي ق -ط -عت أاشص -واط -ا ك -بÒة ‘
›الت حماية البيئة وترقية الصصحة العمومية.

’ذن تسستدعي عناية خاصسة
ا أ

إأحميها جيدأ قبل ألسسباحة

أاوصصى طبيب األنف واألذن وا◊نجرة األŸاÊ
أاوسص -و ف -ال Îب -ح -م -اي -ة األذن ق -ب -ل ن -زول ح -م -ام
السصباحة أاو السصباحة ‘ مياه البحر ،كي ل يتوغل
اŸاء اÙم -ل ب-ال-ب-ك-تÒي-ا إا¤
داخ- - -ل األذن وُي - -صص - -ي - -ب - -ه - -ا
بالتهابات.
وعن كيفية حمايتها ،أاوضصح
ف- -ال Îأان -ه ي -ت ّ-م سص ّ-د األذن
ب -واسص -ط-ة ق-ط-ع-ة ق-ط-ن-ي-ة
مشصبعة بالفازلÚ؛ لتحول
دون توغل البكتÒيا إا¤
داخل األذن.
وب-ع-د السص-ب-احة ،ينبغي
شص- -ط- -ف األذن ج- -ي -دا
Ãاء صص - - - - -اف ،م- - - - -ع
مراعاة عدم تنظيف
األذن ب - - -واسص - - -ط- - -ة
األع -واد ال -ق-ط-ن-ي-ة؛
ألن- -ه- -ا ت- -تسص- -بب ‘
إازال- - -ة شص- - -م- - -ع األذن،
والذي يشصكل طبقة حماية لها.

مزيل ألعرق يتسسبّب
‘ زيادة ألتعّرق
Ãكان آأخر

كشصفت الدكتورة األŸانية «مايا
هوفمان» من مسصتشصفى شصاريته
‘ برل Úأان اسصتخدام مزيÓت
العرق لوقف التعرق –ت
اإلبطÁ ،Úكن أان يسصبب زيادة
التعرق ‘ مكان آاخر ‘ ا÷سصم.
وأاضصافت الدكتورة من قسصم
ا÷لدية وأامراضس
ا◊سصاسصية ‘
مسصتشصفى شصاريته ،إان
العرق يعمل على
تنظيم حرارة ا÷سصم
وإاذا تطلب األمر سصوف
يجد منافذ أاخرى،
وقالت إانه ل ينبغي
Óشصخاصس الذين
ل أ
يسصتخدمون مزيÓت
العرق ،بشصكل معتاد ،القلق
من التعّرق التعويضصي نظرا
ألن أاغلب مزيÓت العرق ل
–توي على أاك Ìمن  3إا¤
 %5من كلوريد الصصوديوم،
وبالتا‹ ليسصت كافية إلحداث
أاي ضصرر.

وألول م -رة ‘ األب -ح -اث األرك -ي-ول-وج-ي-ة ع-ل-ى السص-م ال-ق-دË
للمدينة ،وهو اسصم فينيقي..
كان الهدف األسصاسصي للفينيقي Úمن بناء مدينة ـ إايكوسصيم ـ
هو بناء ميناء تأاوي إاليه السصفن التجارية للراحة والتزود Ãا
–ت -اج -ه م -ن م -ي -اه ،وت -ك -وي -ن ﬁط -ة Œاري -ة ي -ب -ادل ف -ي -ه-ا
الفينيقيون بضصائعهم ببضصائع األها‹.
وقد أاحسصن الفينيقيون ‘ اختيار اŸوقع الذي –ول إا¤
سص -وق رائ -ج-ة ت-أات-ي إال-ي-ه-ا ال-بضص-ائ-ع م-ن ال Èوال-ب-ح-ر ،و–ول
اŸيناء البسصيط إا ¤مدينة Œارية ذات صصيت ‘ حوضس البحر
اŸت -وسص -ط ي -قصص -ده -ا ال-ت-ج-ار م-ن ال ،Èوه-م األه-ا‹ الÈب-ر
ح -ام -ل Úإال -ي-ه-ا بضص-ائ-ع-ه-م م-ن أاصص-واف وع-اج وج-ل-ود وإان-ت-اج
حيوا ،Êويقصصدها التجار من البحر حامل Úإاليها األواÊ
ال- -زج -اج -ي -ة وال -ف -خ -اري -ة واألصص -ب -اغ وال -ع -ط -ور واألسص -ل -ح -ة
واŸنسصوجات .وكان لهذا النشصاط التجاري أاثره على تعم Òـ
إايكوسصيم  -حيث أاصصبح مع مرور الوقت من أاهم اŸدن
الشص -اط -ئ -ي -ة ل -ل -ت -ج -م -ع -ات السص -ك -ان-ي-ة ي-زدح-م ف-ي-ه-ا األه-ا‹
وال -ف -ي -ن -ي -ق -ي -ون ال -ذي -ن ّ“ك -ن -وا أاخÒا م-ن رب-ط-ه-ا سص-ي-اسص-ي-ا
واق- -تصص- -ادي -ا Ãدي -ن -ة ق -رط -اج -ة ،ح -ت -ى ل يÎك -وا أاي ث -غ -رة
لليوناني ،Úوهم من أاك Èمنافسصيهم ‘ حوضس البحر األبيضس
اŸتوسصط ...وقد اتخذ الفينيقيون من ﬁطاتهم التجارية
Óشص -راف والسص -ي -ط -رة
مسص- -ت- -ع -م -رات وم -راك -ز الن -ط Ó-ق ول  -إ
السصياسصية والتجارية .وقد دامت هذه السصيادة فÎة من الزمن
تزيد عن اÿمسصة قرون .وهي الفÎة التي كانت تنموا وتتبلور
فيها ‘ ،شصبه جزيرة إايطاليا قوة جديدة هي القوة الرومانية،
ال -ت -ي ك -انت ت -ن -ت -ظ -ر ال -وقت اŸن -اسصب وال-ل-ح-ظ-ة ا◊اسص-م-ة
لÓنقضصاضس على الدولت Úالعجوزين من يونان وفينيقي.Ú

دراسسات جديدة

حروق ألشسمسس وفيتام« Úد»

اكتشصف باحثون ‘ اŸسصتشصفى ا÷امعي بولية كليفÓند األمريكية للمرة
األو ¤أان تناول جرعات كبÒة من فيتام« Úد» يسصاعد على شصفاء ا÷لد من
حروق الشصمسس ،وبّرر الباحثون األمريكيون ذلك بقولهم إان فيتام« Úد» يسصاعد
على ترطيب اللتهابات ا÷لدية وتنشصيط ا÷ينات اŸسصؤوولة عن إاصصÓح
ا÷لد.
ولحظ الباحثون أان كلما زادت جرعة فيتام« Úد» ،زادت سصرعة إالتئام
ا÷روح ،وعزوا ذلك إا ¤اأن هذا الفيتام Úيزيد مسصتويات أانز Ëمضصاد
لÓلتهابات ‘ ا÷لد.

إأعدأد :أمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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Ãناسسبة أليوم ألوطني للطفولة

اŸسصتقبـ ـ ـل بعيـ ـ ـون ا ـل ـ ـ ـ ـÈاءة
نبيلة بوقرين

أح - -ت - -ف - -ال ب - -ال - -ي - -وم أل - -وط - -ن- -ي
ل -ل-ط-ف-ل..أل-مصس-ادف لـ  15ي -ول -ي-و م-ن ك-ل
سس-ن-ة ،سس-ت-ن-ظ-م ألشس-بكة ألجزأئرية للدفاع
ع - -ن ح- -ق- -وق أل- -ط- -ف- -ل ن- -دى ح- -ف Ó- -وذلك
بمشساركة  400طفل ،منشسط وألأولياء من
مختلف وليات ألوطن
بقاعة خوأني بمقر سسوناطرأك حيدرة -
ألجزأئر تحت شسعار «ألمسستقبل ينظر أإلينا
« يتخللها عدة عروضس ثقافية وفنية.
حيث يعتبر محطة هامة في تاريخ مسسيرة
ح- -ق- -وق ألأط- -ف- -ال ب- -ال -ج -زأئ -ر وه -ذأ وف -ق
أل-ق-ان-ون أل-ج-دي-د أل-خ-اصس ب-ح-م-اية ألطفل
رق -م  12 -15أل-مصس-ادق ع-ل-ي-ه ب-ت-اري-خ 15
يوليو 2015ووف -ق أل -م -ادة  146م-ن-ه أل-تي

ت-نصس ع-ل-ى ج-ع-ل ه-ذأ أل-ت-اري-خ ي-وم وطني
للطفل تحتفل به ألجزأئر.
وتعتبر هذه ألإلتفاتة ألمسسوؤولة وألهامة
ت - -جسس - -ي - -دأ ل - -روح أل - -دسس - -ت - -ور أل - -م - -ع- -دل
وأل -مصس -ادق ع -ل -ي -ه م -وؤخ -رأ وأل -ذي أع -ط-ى
أول -وي -ة أإسس -ت -رأت -ي-ج-ي-ة ل-قضس-اي-ا أل-ط-ف-ول-ة
وع- -م Ó- -ب -م -ب -د أ ت -رق -ي -ة ح -ق -وق أل -ط -ف -ل،
وأل-مسس-اه-م-ة ف-ي ح-م-ايتها وألمرأفعة عنها
لسس -ي -م -ا أل -م-ادة ،65-58:وه- - -ي م- - -ح - -ط - -ة
ل- -ل -وق -وف ع -ل -ى وأق -ع ح -ق -وق أل -ط -ف -ل ف -ي
ألجزأئر خاصسة ألفئات ألهشسة في ألمجتمع
و أه-م أل-ت-ح-دي-ات وأل-مشساكل ألتي توأجهها
(أل-ع-ن-ف ب-مختلف أشسكاله ،ألتسسول،عمالة
ألأطفال ،مجهولين ألنسسب.).-

أأنا ›هول ألنسسب

تخي ـ ـ ـل أإنك مولود ولتعرف من هو أإبوك ومن
ه -ي أإمك ..إخ -ت -ار إسس -مك م -وظ -ف ف-ي م-رك-ز
إأليتام ولكن إلناسس يسسمونك باللقيط ..وإسسم
بيتك دإر إأليتام
كل إلناسس تخلت عنك مع أإن رسسولنا أإوصسانا بك
وقال أإنا وكافل إليتيم كهاتين في إلجنة وأإشسار
بأاصسبعيه إلسسبابة وإلوسسطى..
تخيـ ـ ـل
ت وإقفا كالعادة تشساهد
في إحدى إلمرإت ُكن َ
إلناسس في إلشسارع ..إلناسس إلتي لها أإهل ..و
يمسسك يدك إلمشسرف إلتربوي وتدخل معه إلى
مدير دإر إأليتام ..و يسسأالك لم أإطلت إلمكوث
ف - -ي إل - -خ - -ارج م - -ع أإن - -ه ي - -جب ع - -ل - -يك ع- -دم
إلخروج..إل برفقة أإحد إلموظفين..و تجيبه
ب -ك -ل ح -زن :ك-نت ي-اسس-ي-دي إل-م-دي-ر أإن-ظ-ر إل-ى
إألطفال وأإسسمع ضسحكاتهم ولعبهم مع آإبائهم
وأإم -ه -ات -ه -م..و ت-م-ن-يت أإن أإج-د ط-ي-ف م-ن ك-ان
إلسسبب في وجودي ألحتضسنه وأإعاتبه وأإبكي
على صسدره وأإنام بعدها وفقط ..تخي ـ ـ ـل
أإنك ك -ب -رَت ف -ي دإر إألي -ت -ام وأإنَت ت -ح -م -ل ف-ي
صسدرك معاناة ل يتحملها أإغلب إلبشسر ..مع
ت إلى منصسب
أإنك تعsلمت ودرسست وربما ُوuكْل َ
هام ..ولكن صسدى أإلمك فاق حدود إلتفكير
وإلبحث عن هويتك إلتي ضسيعتها لحظة طائشسة
غير محسسوبة إلخطى ..جعلتك منطو وغير

ق- - - -ادر ع- - - -ل - - -ى كسسب
صس- -دإق -ات ألن ك -ل م -ن ي -ود
إل -ت -ع -رف ع -ل -يك سس -يسس -أالك:
م -اه -و ل -ق -بك وم -اذإ ي -ع -م -ل
وإل- - -دك..و غ- - -ي- - -ره - -ا م - -ن
إألسس- -ئ -ل -ة إل -ت -ي ت -ت -ف -ادإه -ا
وت - -ت - -ح- -اشس- -اه- -ا .م- -فضس- -ل
إل- -وح- -دة وإل- -ع- -زل- -ة ب- -ق -ي -ة
حياتك.
تخيـ ـ ـل
أإنك فكرت بأانانية وتخليت
ع- -ن إل- -م- -ب -ادئ إل -ك -ري -م -ة
وإألخ - -لق إل - -ط - -ي - -ب - -ة..و
إن- -ت- -ه- -جت درب إل- -خ- -ط- -أا
وك -ررت سس -ي -ن -اري-و إل-ظ-ل-م
لضس -ح -ي -ة أإخ -رى ..و َت َ-ن s-صسْ-لَ-ت م-ن مسس-ؤوول-ي-تك
ت بعيدإ..إلى مكان ل أإثر ول ذكر له ..و
وذهْب َ
يوم وفاتك تذكرت أإنه يجب عليك أإن تعتذر
ل -م -ن خ -ل -ف -ت -ه ورإءك ب -اك -ي-ا وح-زي-ن-ا وضس-ائ-ع-ا
مسسلوب إلكنية وإألصسل ومحروما من حضسن
إلعائلة ودفئها ..وكل أإمله كان في منادإتك
بأابي وأإمي.
تخيـ ـ ـل
أإنك ف -ك -رت ف -ي إإلرت -ب -اط وت -زوجت وإأن-ج-بت
أإطفال وزرعت فيهم حب إلناسس وحب إلخير
وحب إل -ح -ق وإل -ع -دل..وك -نت م -ث -ل -ه -م إألع-ل-ى
وق-دوت-ه-م ف-ي ه-ذإ إل-ع-ال-م إل-م-ل-ي-ئ بالمفاجآات
وإل -غ -م -وضس وإل -م -ج-ه-ول..وك-نت ح-ريصس-ا ع-ل-ى
صسحبتهم ومرإفقتهم في كل مرإحل حياتهم..
وبعد مرور إلزمن شساهدت نجاحكم وتفوقهم
في حياتهم.
فهل شسعرت بأالمي ؟ وهل سستقف بجانبي ؟ وهل
سس -ت -رع -ان -ي وت-دإف-ع ع-ن أإبسس-ط ح-ق-وق-ي؟ وإن
ح -دث وأإن إل -ت -ق -يت ب -م -ن ه-و م-ج-ه-ول إل-نسسب
مثلي ..فضسل وليسس أإمرإ ل تهنه ول تلقبه بما
ليسس له ذنب فيه ..وكن له دإعيا للخير ولو
بالكلمة إلطيبة ..وشسكرإ لكل من تعامل معنا
برفق وحب ولن نلوم من لم يشسعر بتعبنا ..بل
سسنقول له تخيل للمرة إألخيرة أإنك أإنت أإنا
للحظة وإحدة فقط.

بقلم :أمينة

العمالة التي ’نريد

ودعناكم..ولن ننسصاكم
أإنامل
رق -ي -ق -ة وأإجسس -ام ه -زي -ل-ة وج-ف-ون م-ت-ع-ب-ة
ووج-وه شس-اح-ب-ة ..وأإع-م-ال شس-اق-ة وخ-ط-رة
م -ق -اب -ل أإج -ر زه -ي-د ..ن-ع-م ه-ذإ ه-و وج-ه
ع-م-ال-ة إألط-ف-ال ..ف-ن-ح-ن م-ن تشس-اهدوننا
غالبا على عتبات إألرصسفة أإو نعبر بين
إل -م -ارة وإلسس -ي -ارت ل -ن -ب -ي-ع سس-ل-ع-ا .وم-وإدإ
إسستهلكية .بأاسسعار ل تسستحق إلمغامرة
,و أإحيانا تجدوننا في مهن شساقة كحمل
أإك - -ي - -اسس إإلسس - -م - -نت بضس - -ع - -ف أإوزإن - -ن - -ا
إل -خ -ف-ي-ف-ة...ف-ت-ارة ن-ح-م-ل-ه-ا ع-ل-ى أإي-دي-ن-ا
إلصسغيرة وتارة على ظهورنا إلضسعيفة....
ف -م -ن-ا م-ن ك-تب ع-ل-ي-ه-م إل-زم-ن أإن ي-ت-رك-وإ
مقاعد إلدرإسسة ليعيلوإ أإسسرهم بعد وفاة
إألب أإو لظروف قاهرة سساهمت في ولوج
إلبرإءة عالم إلشسغل وتحمل مسسؤوولية كسسب
ل -ق -م -ة إل -ع -يشس ..نسس-ي-ن-ا م-ن خ-لل-ه-ا أإن-ن-ا
أإطفال ونسسي إلمسستغلون أإننا لسسنا أإهل
لتحمل عبء قوإنين إلعمل ومتاعب إلعمل
ومشسقة إلخضسوع لمخاطر إلعمل فل تأامين
ول رقابة ول دخل ثابت ..و ل إسستقرإر
نفسسي أإوبدني.
ح -ل-م-ن-ا بسس-ي-ط ه-و أإن ن-ع-يشس ك-غ-ي-رن-ا م-ن
إألط -ف -ال ف -ي ه -ذإ إل-ع-ال-م ف-ه-ل سس-يصس-ب-ح
حلمنا وإقعا ؟؟ ومازإلنا نحلم ونأامل ألننا
بكل بسساطة أإمانة في أإعناق إلكرإم..

بقلم  :أمينة

كفانـ ـ ـا عنفـ ـ ـ ـا..

إلضس -رب وإإله -ان-ة وشس-ت-ى أإن-وإع
إلتعنيف باتت ديدن كل من وجد
ف- -ي- -ن -ا م -لذإ ل -بسس -ط سس -ط -وت -ه
وفرصسة للترويح عن نفسسه ..و كأاننا
أإدإة لتخفيف إلتوتر ..فمتى سسيفهم هؤولء إلذين يسستغلون ضسعفنا وصسمتنا أإنهم
بعنفهم إلممارسس ضسدنا سسنصسبح في إلمسستقبل نماذج لمشساريع فاشسلة وخطيرة
وربما مدمuرة ..ومتى سسيبقى إلكثير منا مهدد بماليحمد ُعقباه إن فكر في
إخبار أإي كان عما يعانيه من تعنيف لسسبب أإو بدون سسبب؟ ..فمتى يحق لنا أإن
نتكلم أإو نلعب بدون ضسرب أإو توبيخ أإو إسساءة أإو إسستهزإء أإو إهمال من طرف
أإصسحاب بلضسمائر..يفكرون بعنصسرية .و أإنانية ..تجاهنا فهم ينظرون إلينا
وكأاننا مصسدر قلق يسستوجب أإن يزإل بضسربة عشسوإئية ..فمنا من أإصسيب بعاهات
لبد ول حول له ولقوة .و
مسستديمة جرإء ذلك .وبات بين ليلة وضسحاها معاق ل أ
منهم من أإجsل إنتقامه إلى أإن يكبر .ومنهم من توفي متأاثرإ بإاصسابات بليغة.
 ...وحتى ل يتكرر مسسلسسل إلعنف نتمنى أإن تحموننا من إلغير ومن أإنفسسنا ..فنحن ل نريد أإن ُتزرع فينا بذور إلعنف إلمتأاتنية من
تصسرفات بلتفكير .في إلمسستقبل.

بقلم :أمينة

ي -اسس -ر ،شس -ي -م -اء ،سس -ن -دسس،
ه - -ارون وإأب- -رأه- -ي- -م وحسس- -ام
وغÒهم هي ..أسسماء كثÒة
–م- -ل- -ه -ا ق -ائ -م -ة أıت -ط -فÚ
وأŸغتصسب ÚوأŸعتدى عليهم

..ف -ه -ي ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن-ا ق-ائ-م-ة
مخيفة حتى وإن كانت أإرقام
إلضس -ح -اي -ا ف -ي -ه-ا م-ن إألع-دإد
إألح -ادي -ة ..ح -ت -ى وإن ع -وقب
إلفاعلين بحكم من إلعدإلة..
حتى وإن مرت إأليام وإلشسهور
وإلسس -ن -وإت ع -ل -ى ح -ادث -ة ب -ت-ر
إلبرإءة بكل وحشسية ..حتى وأإن
ج -فت دم -وع أإه -ال -ي إل-م-غ-دور
ب -ه -م ف -ل -ن ت -ج -ف بصس-م-ة وق-ع
لحظات إلخوف وإلرعب إلتي
ع- -اشس- -ت- -ه- -ا شس- -ي- -م- -اء وي- -اسس -ر
وسس -ن -دسس وه -ارون وإب -رإه -ي-م
وحسسام وكل من زهقت روحه
من أإجل تصسفية حسسابات أإو
لدوإفع شسخصسية ..إلتي أإنتهت

بأابشسع
صس -ور وأإبشس -ع ن -ت-ي-ج-ة وب-أاغ-ل-ى
ثمن ..لنريد أإسسماءإ جديدة
تضس -اف إل -ى م -ا سس -ب -ق ذك -ره..
ب -ق -در م -ا ن -ري -د أإن ن-ك-ون ف-ي
منأاى عن نتائج ربح أإو خسسارة
عقب صسفقات ل ناقة لنا فيها

ولج-م-ل..و سس-ت-ب-ق-ى أإسس-م-اؤون-ا
وأإروإح- -ن -ا ت -ح -ل -ق ف -ي سس -م -اء
إلدنيا تعانق دعوإت إألهل لنا.
من جهة.و لتبقى كوصسمة عار
لكل معتد آإثم .من جهة أإخرى
لبد.
ول أ

بقلم :أمينة

صصيح ـ ـة ضصمـ ـ ـ ـÒ
معا من أجل
طفولة
سسوية..
أآمنة..
صسالحة..
معا من أجل
برأءة
محمية..
معا من أجل
جيل
ألمسستقبل..
معا من أجل
رجل ألغد..
معا لحماية
ألأمانة..
وصسدق من قال:
لـله ما أحلى أل ّ
طفولة
أإّنها حلم ألحيـاة

عهد كمعسسـول
ألروؤى مـا بين
أجنحة أل ّسسبات
ترنو أإلى ألّدنيا وما
فيها بعين باسسم ٍ
ة
وتسسير في عدوأت

وأديها بعين حالمة
وكل سساعة وكل يوم
وكل شسهر وكل سسنة
و أطفال ألجزأئر
وألعالم هم ألخير
وألسسÓم.

إلخميسض  13جويلية  2017م
إلموإفق لـ  19ششوإل  1438هـ

Ãناسسبة إجرإئه تربصسا Ãركز سسيدي موسسى

ولد علي يكرم اŸنتخب األوŸبي الفلسسطيني

أإق -ام ،ل -ي-ل-ة إل-ثÓ-ث-اء ،وزي-ر إلشس-ب-اب
وإل -ري -اضس -ة ““إل -ه -ادي ول -د ع-ل-ي““ م-أادب-ة
لفريقية بسسيدي فرج
عشساء بالقرية إ إ
ب -ال -ع -اصس -م -ة ع -ل -ى شس-رف وف-د إŸن-ت-خب
لوŸب -ي إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ل -ك -رة إل -ق -دم،
إ أ
إŸت- -وإج- -د ‘ إل- -ع- -اصس- -م- -ة م- -ن- -ذ ت -اري -خ
لقامة تربصض
إلسسادسض جويلية إŸاضسي إ
–ضسÒي Ãرك - -ز –ضس ÒإŸن - -ت- -خ- -ب- -ات
إل- -وط -ن -ي -ة بسس -ي -دي م -وسس -ى ،وذلك إ¤
غ-اي-ة  15م- -ن إلشس- -ه -ر إ÷اري –ضسÒإ
لسسيوية.
للتصسفيات إ آ

ﬁمد فوزي بقاصص
إسش-ت-ق-ب-ل إŸن-ت-خب إأ’وŸب-ي إل-ف-لسش-ط-ي-ني
ب-اıي-م إلصش-ي-ف-ي ل-ل-ق-ري-ة إإ’فريقية بسشيدي
فرج بالعاصشمة من طرف أإطفال قدموإ من
“Ôإسشت وت -ن -دوف ل -قضش -اء ع-ط-ل-ة إلصش-ي-ف،
على وقع إأ’غنية إلششهÒة ‘‘فلسشط Úإلششهدإء‘‘
وقابلها ’عبو إŸنتخب إ’وŸبي إلفلسشطيني
بالهتاف ‘‘وإن ،تو ،ثري فيفا ’÷Òي‘‘ ،وهو
م -ا أإضش -ف -ى ج -وإ ‡ي-زإ ب-ال-ق-ري-ة إإ’ف-ري-ق-ي-ة،
وك -انت إل -ف -رصش -ة ’ل -ت -ق -اط ب -عضش -ه -م صش -ورإ
تذكارية.
قدم وزير إلششباب وإلرياضشة هدإيا لÓعبي
صشغار ‘‘إلفدإئي ‘‘Úوإلطاقم إلفني ،فيما كرم
رئيسض إلوفد بÈنوسض جزإئري أإصشيل ،هذإ
وأإهدى قائد إŸنتخب إأ’وŸبي إلفلسشطيني
‘‘ﬁم- - -ود أإب- - -و وردي‘‘ ق- - -م - -يصض إŸن - -ت - -خب
إلفلسشطيني لوزير إلششباب وإلرياضشة.
«ولد علي‘‘ أإكد بأانه أإصشر على إإقامة مأادبة
عششاء للوفد إلفلسشطيني لتأاكيد أإوإصشر إÙبة
ب Úإلششعب Úوللسشماح أ’بناء إ÷زإئر إلعميقة
Ÿششاركتهم هذإ إ◊دث ،وقال ‘‘إليوم كانت
فرصشة بالنسشبة لنا لنششارك أإطفالنا وششبابنا
إŸقيم Úباıيم إلصشيفي بالقرية إإ’فريقية
Óخوة إلفلسشطينيÚ
كي يعربوإ عن تضشامنهم ل إ
إŸت- -وإج- -دي- -ن ب- -ا÷زإئ- -ر إ’ق -ام -ة م -عسش -ك -ر
–ضشÒي– ،سشبا لÓسشتحقاقات إلتي تنتظر
إŸن-ت-خب إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي‘‘ ،أإضش-اف ‘‘باŸناسشبة
نششكر إ’–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم على
مبادرتها إ÷يدة وإلتي قامت بدعوة إلوفد
إل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ل -لÎبصض ه -ن -ا Ãرك-ز سش-ي-دي
م-وسش-ى ،وه-ذه إ’ل-ت-ف-ات-ة إل-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا هي
فرصشة لرد حق إلكرإمة باسشتقبالهم وإلتعبÒ

أإيضشا عن روح إلتآاخي وإŸآازرة لقضشيتهم‘‘.
من جانبه ،قائد صشغار إلفدإئيﬁ‘‘ Úمود
أإبو وردي‘‘ أإكد بأانه يحب إلششعب إ÷زإئري
وي- -درك ج- -ي- -دإ ب- -أان إ÷زإئ- -ري Úي- -دإف -ع -ون
ويحبون إلقضشية إلفلسشطينية ،لكنه من يوم
آ’خر منذ توإجده بالعاصشمة إ÷زإئرية يتيقن
ب -أان إلشش -عب إ÷زإئ -ري وإل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي شش-عب
وإح-د ،م-وضش-ح-ا ب-أان-ه  ⁄يشش-ع-ر ل-ل-ح-ظ-ة ب-أانه
خارج فلسشط ÚإÙتلة ،وعن إلÎبصض قال،
‘‘إ’–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم وفرت لنا
أإج -وإء م-ري-ح-ة ل-ل-ع-م-ل وإل-ق-ي-ام بÎبصض ج-ي-د
يسشمح لنا من دخول إلتصشفيات إآ’سشيوية بقوة،
كما كنا نعي بأان مسشتوى إلفرق إ÷زإئرية
وإŸنتخبات ‘ إلفئات إلششبانية قوي للغاية،
وهو ما سشنسشتفيد منه كثÒإ بعدما أإجرينا
مباريات ودية قوية أإمام منتخب أإقل من 18
عاما إلذي يتأاهب ÿوضض غمار كأاسض أإ·
إإفريقيا أ’قل من  20عاما ومبارإت ÚوديتÚ
أإم -ام ف -ري -ق نصش -ر حسش Úدإي إل -ذي ي -حضش -ر
ÿوضض ك -أاسض إأ’ن -دي -ة إل-ع-رب-ي-ة Ãصش-ر ورÃا
سشنلعب مبارإة ودية أإخرى أإمام نادي أإوŸبي
إŸدية ،وهو ما سشمح من إإ‚اح معسشكرنا
وسشيفيدنا كثÒإ ‘ إلتصشفيات إلتي تنتظرنا‘‘.
مدرب إŸنتخب إأ’وŸبي إلفلسشطيني ‘‘نور
إلدين ولد علي‘‘ ،كششف بأان كتيبته عانت كثÒإ
إ’جرإء تربصض ما قبل إŸنافسشة ،أ’نها وجدت
صش -ع -وب -ات ج -م -ة ‘ ب -ر›ة م-ب-اري-ات ودي-ة،
وأإضش -اف ‘‘إ’–ادي -ة إ÷زإئ -ري -ة ل-ك-رة إل-ق-دم
ووزإرة إلشش- -ب- -اب وإل- -ري- -اضش -ة وف -روإ ل -ن -ا ك -ل
إŸع -دإت وإل -وسش -ائ-ل إ’‚اح ت-ربصش-ن-ا إŸق-ام
بسش- -ي- -دي م- -وسش- -ى ،إل- -ذي ي- -ت -وف -ر ع -ل -ى ك -ل
إŸسشتلزمات وبات مركزإ عاٍل إ÷ودة ،كما
نششكر رئيسض إلفاف ‘‘خ Òإلدين زطششي‘‘ إلذي
وفر لنا كل متطلباتنا و ⁄ينقصشنا ششيء ‘
إلÎبصض إلذي أإجريناه من إلنوم وإأ’كل وحتى
إŸب -اري -ات إل -ودي-ة إل-رف-ي-ع-ة إل-ت-ي خضش-ن-اه-ا،
سشتجعلنا ندخل إŸباريات إلتصشفوية إلثÓث
إلتي تنتظرنا بقوة ،إŸهم هو أإننا سشنلعب ‘
فلسشط Úوأإ“نى أإن نتمكن من إلتأاهل أإمام
جمهورنا‘‘.
ه -ذإ وأإع -جب إل -ط-اق-م إل-ط-ب-ي ل-ل-م-ن-ت-خب
إل -ف -لسش-ط-ي-ن-ي ب-اŸسش-تشش-ف-ى إل-ري-اضش-ي ،وك-ذإ
باŸعهد إلعا‹ لتكنولوجيات إلرياضشة ،ومن
غ ÒإŸسشتبعد أإن يتم إإ’مضشاء على بروتوكول
ششرإكة ب Úإلطرف.Ú

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

á°VÉjQ
شسباب بلوزدإد

خزينة النادي تنتعشض
بعد الفوز بكأاسض
ا÷مهورية
إنتعششت خزينة ششباب بلوزدإد بعد
إل -ت -ت -وي-ج ب-ك-أاسض إ÷زإئ-ر ع-ل-ى حسش-اب
وفاق سشطيف ( .)0-1قدرت مدإخيل
إل-ك-أاسض ‘‘إلسش-اب-ع-ة‘‘ ب-ح-وإ‹  130مليون
دي -ن -ار ج-زإئ-ري ،ح-يث –صش-ل إل-ف-ري-ق
ع -ل -ى م -ك-اف-آات م-ال-ي-ة م-ن ق-ب-ل رئ-اسش-ة
إ÷مهورية ،إŸمول إلرسشمي للمنافسشة
(موبيليسض) وإلسشلطات إÙلية (إلو’ية
وإÛلسض إلششعبي إلبلدي لبلوزدإد).
سشتكون هذه إŸدإخيل فرصشة موإتية
لرئيسض ششباب بلوزدإد ﬁمد بوحفصض
ل-تسش-دي-د دي-ون إل-تشش-ك-ي-ل-ة ‘‘إل-بلوزدإدية‘‘
إلعالقة ووضشع حد لتصشريحات إلÓعبÚ
ع -قب إل -ن -ه -ائ -ي وت -ف-ادي رح-ي-ل رك-ائ-ز
إلفريق .يذكر ،إن وسشط إŸيدإن فاهم
ب - -وع- -زة إنضش- -م إإ ¤صش- -ف- -وف إل- -وح- -دة
إلسشعودي وإŸدإفع ششرفاوي ع Èعن
رغبته ‘ مغادرة ششباب بلوزدإد.

بطولة إلعا ⁄أ
للعاب إلقوى

إاحتمال غياب ﬂلو‘
عن موعد لندن

من إÙتمل جدإ إن يغيب إلعدإء
إ÷زإئ -ري ت-وف-ي-ق ﬂل-و‘ إل-ذي ي-ع-اÊ
م -ن إصش -اب -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى إلسش-اق ،ع-ن
بطولة إلعا ⁄أ’لعاب إلقوى ،إŸقررة من
 4إإ 13 ¤أإوت بلندن (إ‚لÎإ) ،بحسشب
ما علم ،أإمسض ،من ﬁيط إلعدإء.
 ⁄ينجح بعد  -صشاحب إŸيدإليتÚ
إل-فضش-ي-ت Úلسش-ب-اق-ي 800م و 1500م ‘
إأ’ل- -ع- -اب إأ’وŸب- -ي -ة  2016ب- -ري -و دي
جانÒو– ‘ ،قيق إ◊د إأ’دنى Ÿوعد
ل -ن -دن ،ح -يث ي -ع -ا Êم -ن إإصش -اب -ة ع -ل -ى
مسشتوى ربلة إلسشاق ،كما إن آإخر آإجل
ل -ت -ح -ق-ي-ق إ◊د إأ’دن-ى ،ق-لصض ب-أاسش-ب-وع
وهي فÎة قصشÒة جدإ.
كانت إ’–ادية إ÷زإئرية أ’لعاب
إل -ق -وى ق -د ح -ددت ت -اري -خ  24جويلية
إ÷اري ك - -آاخ- -ر أإج- -ل ،ق- -ب- -ل أإن ت- -ق- -رر
تقدÁه إإ 18 ¤جويلية من نفسض إلششهر
لتجنب إŸششاكل إŸرتبطة Ãنح تأاششÒة
إلدخول إإ ¤إŸملكة إŸتحدة.
فضش  Ó-ع-ن ت-وف-ي-ق ﬂل-و
‘
ي
ت
و
ق-ع
غياب إلعدإء إ÷زإئري ياسش Úحتحات
(800م) إل- -ذي يشش -ت -ك -ي ه -و إآ’خ -ر م -ن
إإصشابة و ⁄يحقق هذإ إلرياضشي إ◊د
إأ’دنى إŸطلوب وإإصشابته لن تسشمح له
من –قيق ذلك قبل تاريخ  18جويلية
إ÷اري وهو آإخر أإجل حددته إ’–ادية
إ÷زإئرية أ’لعاب إلقوى.

الفريق الوطني يواصسل –ضسÒاته بالعاصسمة

ي-وإصس-ل إل-ف-ري-ق إل-وط-ن-ي ل-ك-رة إل-يد
أإقل من  21سسنة –ضسÒإته إŸكثفة من
أإج -ل ضس -م -ان أإفضس -ل إسس-ت-ع-دإد ل-ب-ط-ول-ة
إلعا ⁄إلتي  ⁄يبق يفصسلنا عنها إلكثÒ
م- -ن إل- -وقت Ãا أإن وق- -ائ- -ع- -ه -ا سس -ت -ج -ري
ب -ا÷زإئ -ر م-ن إلـ  18إ ¤إل- -ـ  30جويلية
إ◊ا‹ ب- - -ق - -اع - -ة ح - -رشس - -ة وإل - -ق - -اع - -ة
إلبيضسوية.

نبيلة بوقرين
دخل أإششبال إŸدرب رإبح غربي ‘ تربصض
م -غ -ل -ق م-ن-ذ إلـ  6ج-وي-ل-ي-ة ب-فندق ‘‘بوفايات‘‘
ب -ال -ع -اصش -م-ة وه-م ي-ت-درب-ون ب-اŸرك-ز –ضشÒ
إلفرق إلوطنية بالسشويدإنية ،أ’نه قريب من
مكان إإ’قامة لتفادي إلتنقÓت لربح إلوقت
أإك ÌوإلÎكيز على إلعمل فقط Ãا أإن إلطاقم
إل -ف -ن -ي ‘ سش -ب -اق م -ع إل-زم-ن لضش-م-ان أإفضش-ل
ج -اه -زي -ة ل -ل -م -ج -م-وع-ة إŸع-ن-ي-ة ب-اŸن-افسش-ة
إل -رسش -م -ي-ة ،وف-ق-ا لÈن-ام-ج م-ك-ث-ف وم-دروسض
لتكملة إلعمل إلذي إنطلقوإ فيه ،منذ عدة
أإششهر ،وسشبق للمسشÒين تنظيم عدة تربصشات
دإخل وخارج إلوطن آإخرها كان باÛر حيث
سشمح للفريق بلعب عدة لقاءإت ودية مع فرق
ذإت مسشتوى عاٍل.

الÎكيز على السسÎجاع لتفادي اإلصسابات
ب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -إان إل- -رج- -ل إأ’ول ع- -ل -ى رأإسض
إلعارضشة إلفنية للخضشر يعرف جيدإ إŸسشتوى
إ◊قيقي للفريق وسشيعمل على تدإرك إلنقاط
إلسشلبية إلتي سشجلها من إللقاءإت إŸاضشية
وإلÎك -ي -ز ع -ل -ى إإ’ي -ج -اب -ي -ات ح -ت -ى ي-ت-م-ك-ن
إلÓعبون من تقد Ëمسشتوى مقبول ،خÓل
إŸنافسشة إلعاŸية إلتي بقيت تفصشلنا عنها
أإيام معدودة ،خاصشة ‘ إ÷انب إلبدÃ Êا أإن
إلفريق  ⁄يلعب إلكث Òمن إللقاءإت ‘ إلسشابق
بسشبب إلتأاخر ‘ بدإية إلتحضشÒإت من خÓل
إلرفع من وتÒة إلعمل وإلÎكيز على عامل
مهم إŸتمثل ‘ إ’سشÎجاع لتفادي إإ’صشابات
‘ مثل هذإ إلوقت أ’نها إلششبح إلذي يتخوف

م- -ن- -ه إ÷م- -ي- -ع خ -اصش -ة أإن إŸدرب ب -ح -اج -ة
ÿدمات كل إلÓعب Úمن أإجل –قيق إلهدف
إŸب-اشش-ر م-ن ه-ذه إل-ط-ب-ع-ة إŸت-م-ث-ل ‘ ب-ل-وغ
إل -دور إل -ث -ا ،Êإإضش -اف -ة إإ ¤إل -ع-م-ل إ÷م-اع-ي
وإلبد Êحتى يكون تناسشق ب Úإ÷ميع.

«اÿضسر”” يواجهون اÛر ودًيا يوم السسبت القادم
يلعب إلفريق إلوطني مبارإة ودية Œمعه
مع نظÒه إÛري ،يوم إلسشبت إŸقبل بقاعة
ح -رشش -ة ،ب -دإي -ة م-ن إلسش-اع-ة إلـ  20:00مسشاء
تدخل ‘ إإطار إ’سشتعدإدإت إŸكثفة لكÓ
إلطرفÃ ،Úا أإن منتخب إÛر أإول إلوإفدين
ل -ل -ج -زإئ -ر ‘ ،إن -ت -ظ-ار ف-رق أإخ-رى م-ن أإج-ل
بر›ة لقاءإت ودية قبل إنطÓق إŸنافسشة
رسشميا ،مثلما كان مقررإ من قبل ،كما سشتكون
ه-ذه إŸوإج-ه-ة Ãث-اب-ة ف-رصش-ة لضش-ي-وف-ن-ا م-ن
أإج-ل إك-تشش-اف إل-ق-اع-ة إل-ت-ي سش-ي-ل-ع-ب-ون ف-ي-ه-ا
إŸنافسشة وإأ’جوإء إلتي تسشبق إŸوعد من كل
إلنوإحي.
Óششارة فإان إلفريق إلوطني سشيقيم بفندق
ل إ
إŸارك Òرفقة كل إلفرق إلتي سشتلعب بقاعة
حرششة ،بينما تقيم إŸنتخبات إلتي سشتلعب
بالقاعة إلبيضشوية باŸدرسشة إلوطنية للفندقة
بع Úإلبنيان من إجل تقريب إŸسشافة ..وكل
ه- -ذه إأ’م- -ور م -دروسش -ة م -ن ط -رف إل -ل -ج -ن -ة
إŸكلفة بالسشهر على إلتنظيم لهذإ إŸوعد
إلكب Òلضشمان ‚اح هذإ إلعرسض إلعاŸي.

مولودية بجاية

حمدي يرفضض تدريب الفريق

توإجه مولودية بجاية (إلرإبطة إÎÙفة
إلثانية) صشعوبات ‘ إلتعاقد مع مدرب جديد
بعد فششل إŸفاوضشات مع ميلود حمدي .يعد
حمدي إ’سشم إلرإبع إلذي يفلت من ب Úأإيدي
إإدإرة ‘‘إŸوب‘‘ بعد كل من عبد إلكر ËبÒة،
نبيل نغيز ورششيد بوعرإطة .قال أإكلي أإدرإر،
إل -ن-اط-ق إل-رسش-م-ي إ’دإرة ف-ري-ق ب-ج-اي-ة ‘‘رغ-م
إتفاقنا مع إأ’سشماء إلثÓثة ،إإ’ أإنهم قرروإ
ع -دم إل -ت -وق -ي-ع ‘ ن-ه-اي-ة إŸط-اف .ب-ال-نسش-ب-ة
◊مدي ،إŸفاوضشات توقفت أ’سشباب مالية‘‘.
أإضش- -اف ن- -فسض إŸصش- -در أإن إإدإرة إل- -ن- -ادي
تطمح ‘ إلتعاقد مع مدرب ﬁلي آإخر دون

مواجهة واعدة ب ÚاÛمع البÎو‹ ونصسر حسس Úداي

سس -ي -ج -م -ع ن-ه-ائ-ي إل-ب-ط-ول-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-قسس-م
إŸم -ت-از (أإ) ‘ ك-رة إلسس-ل-ة (رج-ال) ،ح-ام-ل إل-ل-قب
لخÒة ،إÛم-ع إل-بÎو‹
ل -ل -م -وإسس -م إل -ث Ó-ث-ة إ أ
لو¤
ونصسر حسس Úدإي حيث سستكون إŸبارإة إ أ
(إل- -ذه- -اب) ،سس- -ه- -رة إل- -ي- -وم إÿم- -يسض ،ب -ق -اع -ة
حسس-Úشس -ع Ó-ن ب-ال-ب-ل-ي-دة ،إب-ت-دإء م-ن إلسس-اع-ة
إلتاسسعة لي.Ó
تنصض صشيغة إŸنافسشة إŸطبقة لهذإ إŸوسشم ،على
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إسستعدإدإ لبطولة إلعا ⁄لكرة إليد (أإقل من  21سسنة)

نهائي إلبطولة إلوطنية لكرة إلسسلة
إن Œري إŸبارإة إلنهائية ذهابا وإإيابا مع إحتمال
تنظيم مبارإة ثالثة ‘ حالة إلتعادل (فوز لكل فريق)،
حيث سشتدور إŸبارإة إلثانية ،يوم إ÷معة (سشا،)21:00
فيما تنظم إŸبارإة إ◊اسشمة إÙتملة ،يوم إلسشبت ‘
نفسض إلتوقيت ،دإئما بالبليدة.
يخوضض إÛمع إلبÎو‹ إŸتوج باللقب ‘ ،2014
 2015و ،2016هذإ إلنهائي ‘ ثوب إŸرششح ،خاصشة
وأإن -ه ت -وج إأ’سش -ب -وع إŸاضش -ي ب -ق -اع-ة إلشش-رإق-ة ب-ك-أاسض
إ÷زإئر على حسشاب إ–اد سشطيف (.)52-62
إع -ت Èم -درب إÛم -ع إل -بÎو‹ ،إل-ف-رنسش-ي ن-ي-ك-و’
م-يسش-ت-ل-م-ان ب-أان إل-ل-قب إل-وط-ن-ي سش-ي-ع-ود ل-ل-ف-ريق إلذي
‘‘يحسشن إسشÎجاع أإنفاسشه‘‘ بعد مششوإر مارإطو Êنهاية
إŸوسش -م إ÷اري ح -يث ق -ال’‘‘ :ع -ب -و إل -ف -ري -ق وإع -ون
باŸهمة إلتي تنتظرهم وهم ﬁفزون Ãا فيه إلكفاية
لÓحتفاظ باللقب إلوطني‘‘ ،مضشيفا بأان ‘‘إللياقة إلبدنية
وإلعامل إلبسشيكولوجي مهمان ‘ مثل هذه إ◊ا’ت‘‘.
يبقى ’عبو إÛمع مصشّمم Úعلى إنتزإع إللقب
إلتاسشع عششر ‘ تاريخهم وإلرإبع على إلتوإ‹ أإمام
تششكيلة إلنصشرية ،معتمدين ‘ ذلك على إÈÿة إلكبÒة
ل Ó-ع -ب Úإل -دول -ي Úوه -دإف -ه -م إأ’سش -اسش -ي ،ع -ب -د إل-ل-ه
حمديني.
أإما نصشر حسش Úدإي ،إلذي  ⁄يسشبق له إلتتويج بلقب
إلبطولة إلوطنية لكنه أإحرز ثÓثة كؤووسض (1982 - 1977
 ،)1984 -مافتئ يلعب إأ’دوإر إأ’و ¤على إلسشاحة

إلعدد

19

إل -وط -ن -ي-ة ،وه-و ي-ط-م-ح إإ– ¤ق-ي-ق أإول ل-قب ت-اري-خ-ي
وإلذي يضشيع منه ‘ كل مرة ‘ إأ’نفاسض إأ’خÒة من
إŸنافسشة.
ي- -أام- -ل أإشش- -ب- -ال إلÓ- -عب إلسش- -اب- -ق وإŸدرب إ◊ا‹
للنصشرية ،جمال رقيق– ،قيق حلمهم إلغا‹ إŸتمثل
‘ إإهدإء ‘‘إلنهد‘‘ أإول لقب وطني له .سشيتوج باللقب
إلوطني Ÿوسشم  ،2017 - 2016إلفريق إلذي يحقق
إلفوز ‘ مبارإت.Ú

برنامج اŸباراة النهائية:
@ إل -ي-وم (سس-ا/ )21:00ق -اع -ة حسس Úشس -عÓ-ن
(إلبليدة)
نصس- -ر حسس Úدإي  -إÛم- -ع إل -بÎو‹ (ل -ق -اء
إلذهاب)
@ ي -وم إ÷م -ع -ة (سس -ا/ )21:00ق- -اع -ة حسسÚ
شسعÓن (إلبليدة)
إÛم- -ع إل- -بÎو‹  -نصس -ر حسس Úدإي (ل -ق -اء
لياب)
إ إ
@ ي - -وم إلسس- -بت (سس- -ا/ )21:00ق - -اع- -ة حسسÚ
شسعÓن (إلبليدة)
إÛم- -ع إل- -بÎو‹  -نصس -ر حسس Úدإي (ل -ق -اء
فاصسل ﬁتمل).

إل- -فصش- -ح ع- -ن إسش- -م- -ه ،وم- -ن إŸق- -رر إإج- -رإء
إŸفاوضشات معه يوم إ÷معة إلقادم.
ششهدت ‘‘إŸولودية‘‘ مؤوخرإ رحيل إلعديد
من إأ’سشماء ،إأ’مر إلذي دفعها للتعاقد مع
سشتة أإسشماء جديدة ويتعلق إأ’مر بكل من بÓل
بولدياب (إإ–اد بسشكرة) ،أإم Òسشلطان (نادي
إلقليعة) ،نزوإ Êعبد إ◊كيم ،فتحي نوبلي
(دف- -اع ت- -اج- -ن- -انت) ،م- -ه- -دي ق- -ادري (ن- -ادي
إلرغاية) وعلي بن ششريف (غا‹ معسشكر).
تطمح مولودية بجاية إلتي نششطت نهائي
كأاسض إلكونفدرإلية إإ’فريقية Ÿوسشم ،إلعودة
إإ ¤حظÒة إلكبارة ‘ إŸوسشم إŸقبل.

–ويÓت

الÎجي التونسسي يسسعى إلسستقدام بÓيلي
ط - -ال - -بت إدإرة إلÎج - -ي إل - -ت - -ونسس- -ي م- -ن إلÓ- -عب
إ÷زإئري يوسسف بÓيلي توضسيح موقفه بسسرعة من
لجل حمل أإلوإن بطل تونسض
إلعرضض إلذي قدمته له أ
ل-ك-رة إل-ق-دم ›ددإ ق-ب-ل شس-ه-ري-ن ف-ق-ط م-ن إسستنفاده
ع- -ق- -وب- -ة إلي- -ق -اف Ÿدة سس -ن -ت ،Úب -حسسب م -ا نشس -رت -ه
إلصسحافة إÙلية ،أإمسض.
كششفت مصشادر مقربة من إإدإرة إلÎجي إلتونسشي ،أإن أإحد
مسشؤوو‹ هذإ إلفريق –ادث مع وكيل أإعمال إلÓعب إلسشابق
’–اد إ÷زإئر وطلب منه إلرد على إلعرضض إŸقدم ’بن
وه- -رإن Ãا يسش -م -ح بضش -ب -ط ﬂط -ط -ات إل -ن -ادي ب -خصش -وصض
إسشتقدإماته إلصشيفية.
كان بÓيلي قد عوقب باإ’يقاف أ’ربع سشنوإت لتناوله موإدإ
منششطة ،قبل أإن ينجح ‘ خفضض هذه إلعقوبة إإ ¤عام Úفقط
ب -ع -د إل -ط -ع-ن إل-ذي ق-دم-ه إإﬁ ¤ك-م-ة إل-ت-ح-ك-ي-م إل-ري-اضش-ي-ة
إلدولية.
رغم إبتعاده عن إŸيادين لقرإبة سشنت ،Úإإ’ أإن بÓيلي
م -ط -ل -وب ب -ق-وة ‘ سش-وق إل-ت-ح-ويÓ-ت ،سش-ي-م-ا وأإن ع-ودت-ه إإ¤
إŸنافسشة مقررة ‘ ششهر سشبتم ÈإŸقبل.
يسشعى إ–اد إ÷زإئر ’سشتعادة ’عبه ،بدءإ من إŸوسشم
إŸقبل ،لكن مولودية إ÷زإئر ومولودية وهرإن ينافسشانه على
خدمات صشاحب  26عاما ‘ ،إلوقت إلتي –دثت فيه مصشادر
إإعÓمية عن إهتمام نادي أإ‚ي ،إلناششط ‘ بطولة إلدرجة
إأ’و ¤إلفرنسشية ،بالÓعب إلدو‹ إلسشابق.
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ألفجر0٣.٥2...............:
ألظهر١2.٥٤...............:
ألعصشر١6.٤٥...............:
ألمغرب20.١١..............:
ألعششـاء2١.٤٩................:

موأقيت
ألصشÓة

^  ١٣جويلية  :١٩٥٥تاأسشيسض
ل–اد أل - -ع - -ام ل - -ل - -ط - -ل - -ب - -ة
أ إ
أŸسشلم Úأ÷زأئري.Ú

ألطقــسض أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
 23°أ÷زأئر

عنابة

 20°أ÷زأئر

عنابة
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أÿميسض  ١٩ششوأل  ١٤٣٨هـ أŸوأفق لـ  ١٣جويلية  20١7م

عبق ألÎأث أ÷زأئري وألفلسشطيني ‘ سشهرة صشيفية ل تنسشى

د’ل أابو آامنة وحورية عايشسي Áتعان جمهور تاموقاعدي بوصسÓت جميلة
أغان أُديت بحرأرة دّوت ‘ فضشاء تيمقاد أŸفتوح

لمها وآأمالها ‘ ألسشهرة ألسشادسشة Ÿهرجان تيمقاد ألدو‹ ،بصشوت ألفنانة ألوأعدة صشاحبة ألصشوت ألرخيم
حضشرت ألقضشية ألفلسشطينية بآا أ
لعصشاب .نقلت ألفنانة ألفلسشطينية إأ ¤جمهور تاموقادي عبق ألÎأث ألفلسشطيني ألنسشوي وألذي نال
دلل أبو آأمنة أ÷رأحة ‘ طب أ أ
إأعجاب ألعائÓت ألتي حضشرت بقوة ‘ سشهرة صشيفية أنعششتها تصشفيقات أ÷مهور وهتافاتهم.
لورأسض.
لجوأء وتنقل أدق ألتفاصشيل بعاصشمة أ أ
«ألششعب» عاششت هذه أ أ

 33°وهرأن
 29°وهرأن

ألثمن  ١0دج

33°
32°

france prix 1

لنÎبول:
أللوأء هامل خÓل ألجتماع با أ

ا÷رÁة الرقمية واŸالية خطر يسستدعي مواجهته
ألشش -عب /خ Ó-ل مشص -ارك -ت-ه ‘
أإشص- -غ- -ال إل- -ي- -وم إألول لÓ- -ج- -ت- -م -اع
إŸنعقد باŸنظمة إلدولية للشصرطة
إ÷نائية (إألنÎبول)Ã ،دينة ليون
(ف -رنسص -ا) ،ح -ول م -وضص-وع إل-تصص-دي
ل-ل-ج-رÁة إل-رق-م-ي-ة وإŸال-ي-ة ،إلتقى
رئيسس إألفريبول إللوإء عبد إلغني
Óمن إلوطني،
هامل إŸدير إلعام ل أ
برئيسس (إألنÎبول) مينغ هونغوإي
وإألم Úإل -ع -ام ي -ورغ -ن شص-ت-وك ،إ¤
ج - -انب ب - -عضس رؤوسص - -اء إل - -ه- -ي- -ئ- -ات
وإŸن -ظ -م-ات إلشص-رط-ي-ة إإلق-ل-ي-م-ي-ة
وإلدولية .جاء هذإ ‘ بيان تلقت
«إلشصعب» نسصخة منه.
بحسصب ذإت إلبيان ،فقد تناولت
إل -ل -ق -اءإت ›الت ت-ع-زي-ز إل-ت-ع-اون
وآإل -ي -ات ت-ب-ادل إل-ت-ج-ارب وإÈÿإت
للتصصدي لكل أإشصكال إإلجرإمÃ ،ا
ف -ي -ه -ا ﬁارب -ة إ÷رÁة إل -رق -م -ي -ة
وإŸال- -ي- -ة ب Úأإج -ه -زة إلشص -رط -ة ‘
إل- -دول إإلف -ري -ق -ي -ة ‘ ،إط -ار آإل -ي -ة
إل -ت -ع-اون إإلف-ري-ق-ي ،ب-اإلضص-اف-ة إ¤
إرسص -اء شص -رإك -ة ق-وي-ة ب ÚإألنÎب-ول
وإألفريبول.
كما إسصتعرضس إللوإء هامل ورقة
طريق عمل آإلية أإفريبول إŸتعلقة
ب -أاج -ه -زة إن-ف-اذ إل-ق-ان-ون ‘ ت-ق-ي-ي-م
Óوطان
نطاق إلتهديدإت إلعابرة ل أ
إل- -ت -ي ط -الت إألف -رإد وإŸؤوسصسص -ات
إلعامة وإÿاصصة ،إلتي صصادق عليها

‡ث- -ل- -و أإج- -ه- -زة إلشص -رط -ة ب -ال -دول
إلفريقية ‘ ،ختام أإشصغال إ÷معية
Óف -ري -ب -ول‘‘ ب -ا÷زإئ -ر،
إل- -ع -ام -ة ‘‘ل  -أ
إل -ه -ادف -ة ‘ ج -وه-ره-ا إ ¤ت-وح-ي-د
وت- -نسص- -ي- -ق إ÷ه -ود إلرسص -اء دع -ائ -م
م -ك -اف -ح -ة إ÷رÁة ،مÈزإ أإه -م -ي-ة
هذه إآللية إلتي تدعمت بها إلقارة
إلفريقية.
وأإوضصح أإنها سصتعكف ‘ أإسصاسصها
على تنفيذ برنامج عمل يهدف إ¤
ت- -دع -ي -م إل -ع -م -ل إلحÎإ‘ ألف -رإد
إلشص -رط -ة ب -ال -دول إإلف -ري -ق-ي-ة ،م-ن
ح -يث إل -ت -ك -وي-ن إل-عصص-ري وتسص-خÒ
إإلمكانات إ◊ديثة وإŸتطورة Ãا
يخدم إألمن ويحفظ سصÓمة إألفرإد
‘ إÛتمع.
وذكر رئيسس إألفريبول ،أإن إآللية

حديثة إلنشصأاة ،إلتي جاءت لتدعم
إل -ع -م -ل إلشص -رط-ي ع-ل-ى إŸسص-ت-ويÚ
إلقاري وإلدو‹ ،سصتكون بحاجة إ¤
خÈإت وŒارب إل -ه-ي-ئ-ات إل-دول-ي-ة،
م -ن -ه -ا إŸن-ظ-م-ة إل-دول-ي-ة ل-لشص-رط-ة
إ÷ن-ائ-ي-ة إألنÎب-ول ،ح-يث سص-ت-ع-م-ل
وبدون هوإدة على تدعيم ›الت
إل -ت -نسص -ي -ق ب Úأإج -ه -زة إلشص-رط-ة ‘
إفريقيا من أإجل إلتصصدي للجرÁة،
خ -اصص -ة م -ن -ه -ا إ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة
وإŸسصتحدثة.
كما ع Èإللوإء عن شصكره Ÿمثلي
إŸنظمات إلشصرطية إŸشصاركة ‘
هذإ إلجتماع على إلتزإمهم Œاه
جميع إŸبادرإت إإلقليمية وإلدولية
إلرإمية إ ¤إرسصاء إلسصلم وإألمن ‘
إلعا.⁄

إأثر عمليات بحث وتفتيشض

باتنة :مراسسل «الشسعب» Ÿوشسي حمزة
ت-أال-قت إل-ن-ج-م-ة إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة دلل أإب-و آإم-نة
رف-ق-ة ف-رق-ت-ه-ا إŸوسص-ي-ق-ي-ة إŸت-كونة من إلنسصاء
إلÓئي ،غن Úورقصصن وأإدين إلفلكلور إلفلسصطيني
إلÎإث- -ي ب- -إاب- -دإع ك -ب ‘ Òأإول زي -ارة ل -ت -ي -م -ق -اد
وإ÷زإئر ،حيث غنت روإئع إلÎإث إلفلسصطيني
وإل- -ع- -رب- -ي ب- -ح -رإرة Œاوبت م -ع -ه -ا إل -ع -ائ Ó-ت
وإلشصباب على وقع نغمات أإغا« Êبياع إلتفاح»
لغنية إلوطنية
و»على إلنخلي» و»ياما إلشصلبية» وإ أ
«م-وط-ن-ي م-وط-ن-ي» ،وخ-ت-مت وصص-ل-ت-ه-ا إل-غ-ن-ائية
برإئعة جارة إلقمر إلفنانة إلقديرة فÒوز «زهرة
إŸدإئن».
كانت إلفنانة إلفلسصطينية زهرة مدينة تيمقاد
على مدإر سصاعة من إلزمن صصالت وجالت بثوبها
لسصود إلذي يحكي أإمال إلفلسصطينيÚ
إ◊ريري إ أ
‘ غد أإفضصل.
“يزت وصصلتها إلغنائية بلوحات فنية رإئعة
Œاوب معها إ÷مهور بشصكل لفت جعل إلفنانة
دلل إبو آإمنة –ييه بطريقة حماسصية ب Úإ◊Ú
لخر بطريقة رإقية أإعادت من خÓلها إحياء
وإ أ
لم-ه-ات
لغ -ا ÊإلÎإث -ي -ة إل -ق -دÁة ل-ل-ج-دإت وإ أ
إأ
وإلنسصوة ‘ دولة فلسصط ÚإÙتلة وتقدÁها ‘
إلسص-ه-رة إلسص-ادسص-ة ل-ل-ج-زإئ-ري Úل-ي-ت-ع-رفوإ عليها
وه -و إلÎإث إل -ذي ت -ل -ق -ن -ه ك -ل إل -ف -لسص-ط-ي-ن-ي-ات
لبنائهن ليتوإصصلوإ معه ويحبوإ ترإثهم ويعتزوإ
أ
به ،تضصيف ضصيفة مهرجان تيمقاد.

د’ل :قدمت من أارضش اأ’نبياء حاملة
رسسالة سسÓم وثناء على ا÷زائر
أإشصارت إلفنانة خÓل لقاء مع إلصصحافة على
ه -امشس إلسص -ه -رة إ ¤أإن -ه -ا ق-دمت م-ن ف-لسص-طÚ

حاملة رسصالة حب وسصÓم وثناء على إ÷زإئر
وشصعبها وقيادتها إلتي ما فتئت تناصصر فلسصطÚ
ظاŸة أإو مظلومة ،مؤوكدة أإن إلفلسصطيني Úشصعب
تعلم حب إ◊ياة وإلصصمود من إلثورة إ÷زإئرية
وهو ماضس ب Óهوإدة ‘ نضصاله ضصد ﬁاولت
طمسس هويته وما رحÓتها إلغنائية ع Èإلعا ⁄إل
لتأاكيد ذلك وإ◊فاظ على إلÎإث وتعريف إلعا⁄
أإج-م-ع ب-رغ-ب-ة إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ‘ Úإ◊ي-اة وح-ب-ه-م
للسصÓم رغم إلصصعاب وإÙن.
وعادت دلل أإبو آإمنة للحديث عن دور إلفن
‘ مناصصرة إلقضصايا إلعادلة ‘ إلعا ⁄وإلتعريف
ب -ع -دإل -ة إل-قضص-اي-ا إل-ت-ح-رري-ة ب-ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أإن
لسصرإئيلي  ⁄يسصتطع قطع توإصصل
إلحتÓل إ إ
إلفن إلفلسصطيني وإمتدإده إ◊ضصاري ع Èإلعا.⁄
Óرضس وإلتاريخ وإلوطن
وغنت أإبو آإمنة هذه ل أ
لم -ل وإلسص Ó-م م-ق-ت-دي-ة ب-ج-م-ي-ل-ة
وع -ن إ◊ب وإ أ
إ÷زإئر إÛاهدة إلكبÒة جميلة أإبو حÒد إلتي
لع-ل-ى ‘ إل-نضص-ال وب-زي-ارت-ه-ا
ت -ع -تÈه-ا م-ث-ل-ه-ا إ أ
لورإسس حققت بذلك حلم طفولتها
للجزإئر وإ أ
إلكب.Ò
وعن جمهور تاموقادي أإكدت إلفنانة دلل
أإن-ه-ا ف-ؤوج-ئت ب-ت-ج-اوب-ه إل-ك-ب Òوحسص-ن إسصتقباله
وضص -ي -اف -ت -ه ل-ه-ا ول-لÎإث إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي م-ت-ع-ه-دة
ب-ت-ق-د Ëأإغ-ن-ي-ة ل-ل-ج-زإئ-ر ‘ ح-فÓ-ت-ه-ا إل-ق-ادم-ة
با÷زإئر أإو قسصنطينة متمنية مشصاركة جزإئريÚ
‘ أإعمال فنية ‘ إŸسصتقبل.

صص-دحت بصص-وت-ه-ا إلشص-ج-ي ‘ سص-م-اء ت-ام-وق-ادي
بـ»إلصصالح يا إلزين» وأإلهبت إŸدرجات بتكرÁها
لغ-اÊ
لصص -وإت نسص -وي -ة ج -زإئ -ري -ة وب -إاع-ادت-ه-ا أ
أ
فنانات رحلن عن إ◊ياة كعائشصة لبقع وفضصيلة
إلدزيرية وإلشصيخة إلرÁتي.
ل -ي -ك -ون ب -ع -ده -ا إلشص -ب -اب إ◊اضص-ر ب-ق-وة إ¤
مدرجات تيمقاد مع موعد مع ‚م أإغنية إلرإي
إلفنان كادير إ÷ابو Êإلذي أإلهب إŸدرجات
بروإئعه إلغنائية إلتي Œاوبت معها إلعائÓت إ¤
لو ¤من إلفجر.
غاية إلسصاعات إ أ
وأإشصار إلفنان كادير إ ¤حرصصه إلشصديد على
إŸشصاركة إلسصنوية ‘ مهرجان تيمقاد إلدو‹ Ÿا
له من مكانة خاصصة ‘ مسصÒته إلفنية ،مؤوكدإ أإن
‚اح أإل -ب -وم -ات -ه إل -غ -ن -ائ-ي-ة ه-و ن-ت-اج ج-ه-د ك-بÒ
وح -رصس ع-ل-ى إخ-ت-ي-ار أإفضص-ل إل-ك-ل-م-ات وأإع-ذب
ل◊ان نزول عن طلب ﬁبيه من إلشصباب.
إأ
لغا« Êعييت منك صصايي» و»نتي
وقد كان أ
سصبابي « و»مامي مامي» وغÒها أإثره إلكب Òعلى
نفوسس إلشصباب إلذي أإكد لنا ولعه بكادير إلذي
يحكي وإقع إلشصباب إ÷زإئري ‘ إ◊ب وإ◊ياة
لمل ‘ مسصتقبل أإفضصل.
إليومية وإ أ

ت-خ-ت-ت-م ،أل-ي-وم أÿم-يسض ،ف-ع-اليات
مهرجان تيمقاد ألدو‹ ،حيث سشيكون
جمهور تاموقادي على موعد مع ‚م
لم Òألشش- -اب م- -ام- -ي
أغ - -ن- -ي- -ة أل- -رأي أ أ
وأل-ف-ن-ان أل-ق-دي-ر ك-م-ال أل-قاŸي وفرقة
ب- -وزأه- -ر ل- -ل -رح -اب -ة وأل -ب -ارود وأل -ت -ي
سش- -ت- -ن- -ال شش- -رف إأط- -ف- -اء ألشش- -م- -ع -ة ٣٩
ل-ت-ام-وق-ادي ع-ل-ى أن ت-ن-طلق ألسشهرة ‘
حدود  22:٣0لي.Ó

لغ -ن-ي-ة إلÎإث-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة
ب -دوره -ا ‚م -ة إ أ
إلفنانة حورية عايشصي إŸغÎبة أإمتعت إ÷مهور
ب -روإئ -ع ف-ن-ي-ة ت-رإث-ي-ة ردده-ا م-ع-ه-ا ب-ق-وة ،ح-يث

لرضض
يبعد  600سشنة ضشوئية عن أ أ

علماء الفلك الÈيطاني Úيكتشسفون أاصسغر ‚م ‘ الكون
أع- -ل- -ن ف- -ري- -ق م- -ن ع -ل -م -اء أل -ف -لك
ألÈيطاني Úبجامعة (كامÈيدج) عن
أكتششاف ‚م قد يكون ألأصشغر بÚ
ألنجوم أŸكتششفة ‘ ألكون أإ ¤غاية
ألآن يبعد بحوأ‹  600سشنة ضشوئية
عن ألأرضض.
ونقلت مصصادر إعÓمية عن رئيسس فريق
إلبحث إألكسصندر بويتشص Òقوله إن كتلة هذإ
إلنجم تعد إلأصصغر من ب Úجميع إلنجوم
إلتي ” إكتشصافها إ ¤غاية إلآن وهو يبعد

ألششعب ‘ /إطار مكافحة إإلرهاب وعلى إثر
عمليات بحث وتفتيشس ،دمرت مفرزتان للجيشس،
يوم  11جويلية  2017باŸدية وإلشصلف /ن.ع،1.
أإربع ( )04قنابل تقليدية إلصصنع.
‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوق - -فت م - -ف - -ارز ل - -ل - -ج - -يشس ب- -ك- -ل م- -ن إل- -وإدي
وبسصكرة/ن.ع ،4.مهرب )02( Úوضصبطت شصاحنتÚ
ُمحملت Úبـ( )20قنطارإ من معدن إلنحاسس و()75
قنطارإ من مادة إلتبغ ‘ ،ح Úأإوقف حرإسس
إ◊دود بع Úقزإم/ن.ع ،6.ثÓثة ( )03مهربÚ

وحجزوإ مركبة رباعية إلدفع ومعدإت تنقيب عن
إلذهب.

إافشسال ﬁاو’ت هجرة غÒ
شسرعية لـ 98شسخصسا

م- -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإح -ب -طت وح -دإت ح -رإسس
إلشص- -وإط -ئ ب -ع -ن -اب -ة/ن.ع 5.ووهرإن/ن.ع،2.
ﬁاولت هجرة غ Òشصرعية ل ـ( )98شصخصصا كانوإ
على م Ïقوإرب تقليدية إلصصنع.

Œربة  ٣2سشنة ‘ ألكتابة وألتأاليف

مراد سسنوسسي مديرا للمسسرح ا÷هوي لوهران

مواعيد

حورية عايشسي :اأ’غنية
الÎاثية اÿالدة

بحوإ‹  600سصنة ضصوئية عن إلأرضس.
وإأوضصح إأن إلنجم يقع ‘ كوكبة (معمل
إلنحات) ويدور حول إلشصمسس دورة كاملة
ك -ل سص -ب-ع-ة إأي-ام وح-ج-م-ه ق-ريب م-ن ح-ج-م
ك -وكب زح -ل إأم -ا ك -ت -ل -ت -ه ف -تسص-اوي ن-ح-و 8
باŸائة من كتلة إلشصمسس وكثافته كبÒة جدإ
تسص - -اوي  300م -رة ت -ق -ري -ب-ا ك-ث-اف-ة ك-وكب
إلأرضس فضص Óعن كونه Áتاز عن إلنجوم
إل -ب-اق-ي-ة إلأخ-رى ‘ إلسص-م-اء ب-ق-ل-ة نشص-اط-ه
وحجمه إلصصغ.Ò

ا÷يشش يدمر  4قنابل تقليدية ويوقف مهربÚ

وك -ان ع -ل -م -اء ف-لك ي-ب-ح-ث-ون ع-ن ك-وكب
‡اثل لÓأرضس قد إأكدوإ ‘ عام  2009إأنهم
عÌوإ على إأصصغر كوكب على إلإطÓق ”
رصصده خارج إÛموعة إلشصمسصية إأطلقوإ
ع -ل-ي-ه إسص-م (ج-ل-يسص-ي  581إأي) نسص- -ب -ة إ¤
إلنجم إلذي يدور حوله يدور حول ‚م
خارج إلنظام إلشصمسصي ويبلغ حجمه إأقل
من ضصعفي حجم إلأرضس مرجح Úإأن يكون
صصخريا مثل إلأرضس على عكسس إلكوإكب
إلغازية إلعمÓقة مثل إŸشصÎي إأو زحل.

نصشب ألكاتب أŸسشرحي مرأد سشنوسشي مديرأ
للمسشرح أ÷هوي لوهرأن «عبد ألقادر علولة»
خلفا لعزري غوتي ألذي أحيل على ألتقاعد
ب -ع-د  ١٥سش- -ن -ة م -ن أل -ع -ط -اء ع -ل -ى رأسض ه -ذه
أŸؤوسشسشة ألثقافية.
أإشص -رفت ع -ل -ى م-رإسص-م إل-ت-نصص-يب م-دي-رة ت-ط-وي-ر
وترقية إلفنون بالوزإرة إلوصصية زهية بن شصيخ نيابة
عن وزير إلثقافة عز إلدين ميهوبي بحضصور مديري
إلقطاع على غرإر إŸديرية إ÷هوية للديوإن إلوطني
◊قوق إŸؤولف وإŸديرية إ÷هوية للثقافة إضصافة إ¤
إلعامل ÚباŸسصرح إ÷هوي لوهرإن.
قال إŸدير إ÷ديد Ÿسصرح وهرإن «إنه سصيعمل
على إÙافظة على مكاسصب إلفÎة إŸاضصية» ،مÈزإ
«أإنه إسصتلم مسصرحا منتجا ليسس لديه ديون مالية كما
أإنه يتمتع بفريق عمل شصاب ” Œديد أإعضصائه منذ
مدة قصصÒة».
وأإبرز أإنه إ ¤جانب إÙافظة على كل ما ”
إ‚ازه من قبل إŸدير إلسصابق «فإانه ينوي إÛيء
بأاشصياء جديدة و‰ط جديد للتسصي ،»Òمضصيفا أإنه

سصيفصصح عن برنا›ه عند إفتتاح إŸوسصم إ÷ديد
خÓل شصهر سصبتم.È
وأإك -د م -رإد سص -ن -وسص -ي أإن إل -ت -ج -دي-د ي-خصس ع-دة
›الت خاصصة تلك إلتي تتعلق بالسصتقبال وتسصيÒ
إإلنتاج إلفني حيث «وعد بتوف Òكل إلظروف لعطاء
أإك Ìوإبدإع أإك.»È
ويعد مرإد سصنوسصي من أإبرز إألسصماء ‘ إلكتابة
إŸسص -رح -ي-ة ع-ل-ى إلسص-اح-ة إ÷ه-وي-ة وإل-وط-ن-ي-ة ح-يث
يشصتمل رصصيده على ما ل يقل عن  17نصصا مسصرحيا
للكبار وإلصصغار إلبعضس منه إبدإع شصخصصي وإلبعضس
إآلخر مقتبسس من أإعمال أإدبية عاŸية ،حيث عرفت
ب -عضس أإع -م -ال -ه ‚اح -ا ج -م-اهÒي-ا ك-بÒإ ع-ل-ى غ-رإر
مسص-رح-ي-ة «م-ت-زوج ‘ ع-ط-ل-ة» إل-ت-ي ت-وإصص-ل ع-رضص-ها
طوإل عشصر سصنوإت.
وإضصافة إŒ ¤ربة  32سصنة من إلكتابة وإŸمارسصة
إŸسصرحية ب Úهوإية وإحÎإف يتمتع إŸدير إ÷ديد
بخÈة ل تقل عن  29سصنة ‘ ›ال إإلعÓم إلسصمعي
إلبصصري إلعمومي  15سصنة منها كإاطار مسص Òوإطار
سصامي.

