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اللواء هامل يشسرف
على حفل تخرج
دفعة أاعوان الشسرطة

شسرفة وزوخ يشسرفان على تسسليم حصسة سسكنية بسسيد عبد الله
‘ اإطار متابعة عملية توزيع
السش- -ك- -ن- -ات بصش- -ي- -غ -ة ال -ب -ي -ع
ب- -ا’ي- -ج- -ار«ع -دل» وصش -ي -غ -ة
الÎق -وي ال -ع -م-وم-ي ،يشش-رف
وزي - -ر السش - -ك - -ن وال - -ع - -م- -ران
واŸدينة يوسشف ششرفة رفقة
وا‹ ال -ع-اصش-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
زوخ ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى م -راسش -م
تسش - -ل - -ي - -م حصش - -ة سش - -ك - -ن- -ي- -ة
ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة سش -ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ب-ب-ل-دي-ة م-ع-اŸة ،ب-اŸق-اط-ع-ة ا’إداري-ة
لزرالدة وذلك على السشاعة التاسشعة صشباحا.

ا÷ائزة الوطنية الثالثة Ÿكافحة العنف ضسد اŸرأاة
تششرف وزارة التضشامن الوطني وا’أسشرة
وقضش -اي -ا اŸراأة ،ع -ل -ى ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ال -ث -ة
ل -ل-ج-ائ-زة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف ضش-د
اŸراأة حول موضشوع «مكافحة العنف ضشد
اŸراأة ‘ وسش- -ائ -ل ا’إع Ó-م» ،ب -ح -يث ت -ع -ل -ن
للراغب ‘ ÚاŸششاركة ‘ هذه اŸسشابقة اأن
اأخر اأجل حدد بـ 7سشبتم 2017 ÈلÓطÓع
ع -ل -ى اŸع -ل -وم -ات اÿاصش -ة ع -ل -ى ال -ع -ن-وان
التا‹.www.msnfcf.gov.dz :

حملة –سسيسسية للوقاية من الغرق ‘ السسدود
يشش- - -رف ال - -ل - -واء اŸدي - -ر
ال- -ع- -ام ل Ó-أم -ن ال -وط -ن -ي
ع- -ب- -د ال- -غ- -ن -ي ال -ه -ام -ل،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل -ى م -راسش -ي -م
حفل تخرج دفعة اأعوان
الشش - - - - -رط- - - - -ة»شض» م- - - - -ن
مدرسشة الششرطة بالدار
ال - - -ب- - -يضش- - -اء ،ب- - -دء م- - -ن
السشاعة  09 : 00صشباحا.

زرواطي ‘ تيزي وزو

Œسشيدا لتعليمات اŸدير العام
ل- -ل- -ح- -م -اي -ة اŸدن -ي -ة ال -ع -ق -ي -د
مصش- -ط- -ف- -ى ل -ه -بÒي ،ت -ن -ط -ل -ق
ال- -ي- -وم اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حسش-يسض وال-توعية
اÿاصشة بالوقاية من الغرق ‘
اÛمعات اŸائية ،على مسشتوى
سش -د ب -ن ه -ارون ب -و’ي -ة م-ي-ل-ة
على السشاعة التاسشعة صشباحا،
بالتنسشيق مع الوكالة الوطنية
للسشدود والتحويÓت.

ت-ق-وم وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي ،ال-ي-وم ،بزيارة
عمل وتفقد اإ ¤و’ية تيزي وزو.

تكر Ëالفائزين اأ’وائل ‘ مسسابقة رمضسان

الكشسافة تشسارك ‘ ﬂيم بالو’يات اŸتحدة

تشش -ارك ال -كشش -اف-ة ا’إسشÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-وف-د ي-ت-ك-ون م-ن تسش-ع-ة مشش-ارك‘ Ú
اıيم الوطني للكششافة ا’إسشÓمية ‘ ،الفÎة اŸمتدة من  18اإ 25 ¤جويلية
ا÷اري بالو’يات اŸتحدة ا’أمريكية ،حيث سشينطلق الوفد اليوم على السشاعة
الثامنة صشباحا من مطار هواري بومدين الدو‹.

حجز نصسف قنطار من الكيف ببلعباسض
“ك- - -ن ع- - -ن - -اصش - -ر
ال -ف -رق -ة اŸت-ن-ق-ل-ة
ال-ت-ابعة للجمارك
بدائرة بن باديسض
غ - - - -رب سش- - - -ي- - - -دي
ب-ل-ع-ب-اسض من حجز
نصش -ف ق-ن-ط-ار م-ن
ال - -ك- -ي- -ف اŸع- -ال- -ج
وت -وق -ي -ف ث Ó-ث-ة
متورط،Ú
وحسشب اŸع-ل-وم-ات
اŸسش -ت -ق-اة م-ن ذات
اŸصش - - - -ال - - - -ح ف- - - -اإن
ع - -م- -ل- -ي- -ة ا◊ج- -ز
“ت عقب توقيف
سش - -ي - -ارت Úا’أو¤
كانت مكلفة بفتح الطريق والثانية ﬁملة باأزيد من  49كلغ من مادة الكيف اŸعالج
ع -ل -ى شش -ك -ل صش -ف -ائ -ح ك -انت ﬂزن-ة ب-اإح-ك-ام ‘ اأب-واب السش-ي-ارة ،وم-وج-ة ل-ل-ت-ه-ريب
والÎوي -ج ‘ شش -رق ال -ب Ó-د ،وم -ب -اشش -رة ” ح -ج -ز اŸم -ن -وع -ات ق-ب-ل اأن ي-ت-م ت-وق-ي-ف
اŸتورط Úواإحالتهم على ا÷هات القضشائية.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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شسملت  25ولية و 4مقاطعات إادارية

رئيسس ا÷مهورية يجري حركة ‘ سصلك األمناء العامÚ
أاجرى رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس،
لداري-ة،
لم -ن -اء ال -ع -ام Úل-ل-ولي-ات واŸق-اط-ع-ات ا إ
ح -رك -ة ‘ سس -لك ا أ
بحسسب ما أافاد به بيان لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية .وقد شسملت هذه ا◊ركة  25ولية و 4مقاطعات إادارية.
وبهذا ” تعي Úكل من السسيدات والسسادة:
 -1مزيان نسسيبة ،أامينة عامة لولية الشسلف.
 -2بشسÓوي يوسسف ،أامينا عاما لولية باتنة.
 -3مزهود توفيق ،أامينا عاما لولية بجاية.
ﬂ -4بي ﬁمد ،أامينا عاما لولية بشسار.
 -5ايت احسسن رابح ،أامينا عاما لولية البليدة.
ﬁ -6مدي فريد ،أامينا عاما لولية “Ôاسست.
 -7بن عمر ﬁمد ،أامينا عاما لولية ا÷زائر.
 -8بوزقزة لوناسص ،أامينا عاما لولية سسطيف.
 -9لكحل عياط عبد السسÓم ،أامينا عاما لولية سسكيكدة.
 -10برادعي عبد القادر ،أامينا عاما لولية سسيدي بلعباسص.
 -11عبلة كمال ،أامينا عاما لولية عنابة.
 -12موسص جهيد ،أامينا لولية قاŸة.
 -13بكوشص بن عمر ،أامينا عاما لولية قسسنطينة.
 -14مرزوقي ﬁمد ،أامينا عاما لولية اŸدية.
 -15حجاج مسسعود ،أامينا عاما لولية مسستغا.Â
 -16بن كلثوم ﬁمد ،أامينا عاما لولية معسسكر.
 -17سسي علي مداح ،أامينا عاما لولية وهران.
 -18حرفوشص بن عرعار ،أامينا عاما لولية إاليزي.
 -19شسرفة عصسام ،أامينا عاما لولية بومرداسص.
 -20ضسيف توفيق ،أامينا عاما لولية الطارف.
 -21لباد حسسان ،أامينا عاما لولية تيبازة.
 -22صسايفي خديجة ،أامينة عامة لولية ميلة.
 -23مباركي أاحمد ،أامينا عاما لولية ع Úتيموشسنت.
 -24عمرا ÊبوعÓم ،أامينا عاما لولية غرداية.
 -25سسÓم شسيخ ،أامينا عاما لولية غليزان.
من جهة أاخرى ” ،تعي Úبصسفة أام Úعام مقاطعة إادارية كل من السسادة:
 -1دحاج ﬁمد الÈكة ،أامينا عاما للمقاطعة اإلدارية لبني عباسص بولية بشسار.
 -2نواصسر ابراهيم ،أامينا عاما للمقاطعة اإلدارية إلن قزام بولية “Ôاسست.
 -3بادا خالد ،أامينا عاما للمقاطعة اإلدارية لتقرت بولية ورقلة.
 -4بالواعر قدور ،أامينا عاما للمقاطعة اإلدارية ÷انت بولية إاليزي.

اسستمع إا ¤انشسغالت عمال ا◊جار

بدة يدعو إا ¤ادماج الشصريك الجتماعي ‘ إايجاد ا◊لول
^ خارطة طريق لرفع اإنتاج ا◊ديد و تقليصس السستÒاد
الشس-عب /ع-ق-د وزي-ر الصس-ناعة
واŸن - - -اج- - -م ﬁج- - -وب ب- - -دة امسس
اج -ت -م -اع -ا م-ع مسس-ؤوو‹ واط-ارات
›م -ع اÁي -ت -ال وسس -ي -دار ع -ن-اب-ة
والشس- -ريك الج- -ت- -م- -اع- -ي Ûم- -ع
ا◊ديد والصسلب ا◊جار.
ت -دارسص الج -ت -م -اع ال-ذي ج-رى Ãق-ر
ال -وزارة وضس -ع-ي-ة اÛم-ع ال-ذي ع-رف
اختÓلت ‘ فÎات سسابقة اثرت على
انتاجه ومردوديته.
وتلقى الوزير شسروحات حول التسسيÒ
وال-ت-م-وي-ن ب-اŸواد الول-ية والصسعوبات
اŸالية والتقنية والظروف الجتماعية
باÛمع مذكرا ‘ هذا الشسان الغاية
م -ن ال -ل -ق -اء ال -ذي سس -م -ح Ãع -رف-ة م-ا
يجري ‘ اŸركب وكذا حث ﬂتلف
الطراف للعمل معا ‘ اطار شسفاف

واخ-وي م-ا يسس-م-ح ل-ل-ح-ج-ار ب-اسس-تعادة
الن-ت-اج وصس-ورت-ه اŸشس-رف-ة ل-لصس-ن-اعة
ا÷زائرية.
ودعا بدة مسسؤوو‹ ا◊جار واطاراته
بضس -رورة ادم -اج الشس-ريك الج-ت-م-اع-ي
ليجاد معه ا◊لول اŸناسسبة مشسÒا
ا– ¤سس ÚاŸن -اخ الج -ت -م-اع-ي ع-ل-ى
مسس-ت-وى اŸركب م-ا يسس-ت-دع-ي ت-ث-مينه
ودع -م -ه ل -ف -ائ -دة اÛم -ع والصس -ن-اع-ة
ا÷زائرية ‘ ابعد مداها.
ك -م -ا اب -دى ال -وزي -ر اسس -ت -ع-داد دائ-رت-ه
لÓسستجابة لنشسغالت العمال وعÓج
النقائصص والختÓلت.
كما دعا بدة مسسؤوو‹ مركب ا◊جار
ا ¤ت -ك -وي -ن اŸوارد ال -بشس -ري -ة اسس-اسص
تطور صسناعة ا◊ديد والصسلب وسسد
الفجوة التي يÎكها من يحالون على

التقاعد.
وشس- -دد ب- -دة ع- -ل- -ى احÎام م- -ق -اي -يسص
ال -ك -ف -اءة واŸه -ن -ي -ة ‘ ال-ت-وظ-ي-ف م-ع
اع- -ط- -اء الول -وي -ة لشس -ب -اب اŸن -ط -ق -ة
ومراعاة القانون الداخلي.
من جهة اخرى اطلع مسسؤوولو ا◊جار
ال- -وزي- -ر ع -ل -ى اخ -ر اŸسس -ت -ج -دات ‘
اŸركب ‘ م -ق -دم -ت -ه-ا اع-ادة تشس-غ-ي-ل
ال -ف -رن ال -ع-ا‹ ال-ث-ا ‘ Êشس-ه-ر م-ارسص
اŸاضسي بعد اعادة تاهيل .
ك -م -ا ك-انت اŸن-اسس-ب-ة سس-ان-ح-ة ل-ع-رضص
على الوزير جملة من اŸشساكل يعرفها
اŸركب وه -ي ‘ غ -ال -ب -ه -ا ذات ط -اب-ع
ما‹ وتقني سساهمت ‘ تراجع النتاج
منها التزود باŸاء والكهرباء ،نوعية
منجم ا◊ديد اŸسستخرج من بوخضسرة
والونزة بتبسسة.

وبعد اسستماعه بتمعن لهذه اŸشساكل
طالب بدة من مسسؤوو‹ ا◊جار عرضص
انشسغالتهم ومطالبهم مفصسلة مدققة
لعرضسها على السسلطات اŸعنية قصسد
ايجاد ا◊لول اŸناسسبة.
وبشسان ا÷انب اŸا‹ ،دعا بدة ا¤
ضسرورة مراجعة اŸرحلة الثانية من
ت- -ط- -وي- -ر اŸركب و–ي- -ي -ن -ه -ا بصس -ف -ة
تتماشسى والتطورات الراهنة مع اخذ
‘ العتبار اŸعطيات التقنية.
كما دعا ا ¤وضسع خارطة طريق تسسمح
Ÿركب ا◊جار رفع النتاج وتقليصص
ف - -ات - -ورة اسس - -تÒاد ا◊دي - -د والصس- -لب
واŸسس-اه-م-ة ‘ اع-ط-اء دف-ع ل-ل-ح-ركية
الق- - - -تصس - - -ادي - - -ة ا÷دي - - -دة ‘ ›ال
الصس-ن-اع-ة اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة احدى الشسعب
القوية البديل ا◊تمي للمحروقات.

نصسب حوسسيني رئيسسا لوكالة تثم Úموارد اÙروقات

قيطو Êيوصصي بتفعيل إاجراءات جلب السصتثمارات

ق- -ام وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة مصس -ط -ف -ى
قيطو ،Êأامسس ،بتنصسيب أارزقي
ح -وسس -ي -ن-ي رئ-يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة إادارة
الوكالة الوطنية لتثم Úموارد
اÙروقات ““أالنافت““.
ق- -ال ح- -وسس- -ي -ن -ي ال -ذي ك -ان يشس -غ -ل
منصسب رئيسص للوكالة بالنيابة منذ 23
م -ارسص اŸاضس -ي خ-ل-ف-ا ل-لسس-ي-د ع-ل-ي
باطاطا أانه ““على وعي تام بالدور
الهام اŸنوط بالوكالة ‘ ترقية قطاع
الطاقة““.
وأاك- - -د ذات اŸسس - -ؤوول أان ال - -وك - -ال - -ة
سس -ت -ع -م-ل ب-ال-ت-ع-اون م-ع سس-ون-اط-راك
لتطوير و–سس Úمسسار تثم Úقطاع
اŸن- -اج- -م وت -ف -ع -ي -ل ك -ل اإلج -راءات

والتداب Òالضسرورية لسستقطاب أاكÈ
قدر ‡كن من السستثمارات ‘ هذا
اÛال.
وأاوضس - -ح ح - -وسس - -ي - -ن - -ي أان ال- -ظ- -رف
القتصسادي ا◊ا‹ يدفع نحو ترسسيخ
““ ديناميكية جديدة ““ وتفعيل سسياسسة
طاقوية ‘ ›ال اسستغÓل النفط.
‘ ه- -ذا الصس -دد ق -ال ح -وسس -ي -ن -ي إان
الوكالة سستعكف على إا‚از دراسسات
من ضسمنها مشسروع دراسست )2 ( Úقيد
اإلع - - -داد وذلك ل - - -رصس- - -د و–دي- - -د
اإلمكانيات اŸتاحة ‘ هذا اÛال
سسواء ‘ اŸناطق شسمال البÓد أاو ‘
أاحواضص ا÷نوب.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه ،دع- -ا وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة

مصس -ط -ف -ى ق -ي -ط -و Êإاط-ارات وك-ال-ة
““أال- -ن -افت““ إا– ¤سس Úمسس -ار ت -ث -مÚ
اŸوارد ‘ ›ال اŸن -اج -م وت -ف-ع-ي-ل
اإلج- - -راءات ال- - -ك- - -ف- - -ي - -ل - -ة ب - -ج - -لب
السستثمارات نحو القطاع خصسوصسا
‘ ›الت البحث وإانتاج واسستغÓل
اÙروقات ع Èالوطن.
يذكر أان حوسسيني من مواليد 1958
م- -ت- -حصس -ل ع -ل -ى شس -ه -ادة م -اسس‘ Î
ال- -ف- -ي- -زي- -اء م- -ن ج- -ام- -ع- -ة ال- -ع- -ل- -وم
والتكنولوجيا هواري بومدين ( دفعة
 ،)1982ك- -م- -ا ي- -ح- -وز ع- -ل -ى دي -ب -ل -وم
مهندسص ‘ ا÷يوفيزياء من اŸعهد
ا÷زائري للبÎول ببومرداسص (دفعة
.)1985

وشس- -غ- -ل ح- -وسس- -ي -ن -ي ‘ وقت سس -اب -ق
م -نصسب م -دي -ر ع -ام ب -نك م -ع-ط-ي-ات
السس-ت-كشس-اف ‘ ›م-ع سس-ون-اط-راك
وبعدها ع Úمدير قسسم اŸعطيات
التابع للوكالة الوطنية لتثم Úموارد
اÙروق - -ات وعضس- -و ‘ ÷ن- -ة إادارة
ال-وك-ال-ة وب-ع-ده-ا رئ-يسس-ا ل-ه-ا ب-النيابة
م -ن -ذ م -ارسص اŸاضس -ي ق -ب -ل أان ي -ت -م
تنصسيبه أامسص األحد رئيسسا للوكالة.
للتذك ” Òتأاسسيسص وكالة ( أالنافت)
‘  ،2005حيث أاوكلت لها مهام تثمÚ
وت- -رق- -ي- -ة السس- -ت- -ث- -م -ارات ‘ ›ال
ال - -ب - -حث واسس - -ت- -غÓ- -ل اÙروق- -ات
واسس- - - - -تصس- - - - -دار رخصص ال - - - -ب - - - -حث
والسستكشساف.

لمريكية
زعÓن يسستقبل سسفÒة الوليات اŸتحدة ا أ

اسصتعراضس فرصس التعاون ‘ ›ال النقل ا÷وية
لشسغال العمومية والنقل
إاسستقبل وزير ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أامسسÃ ،ق-ر ال-وزارة،
لم- -ري- -ك- -ي- -ة
سس - -فÒة ال - -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة ا أ
ب - -ا÷زائ - -ر ج - -وان ب- -ولشس- -يك ،وذلك ق- -ب- -ل
مغادرتها ا÷زائر إاثر انتهاء مهامها.
تندرج هذه الزيارة ‘ إاطار تعزيز وتطوير سسبل
ال- -ت- -ع -اون والشس -راك -ة ب Úا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشس- -ع -ب -ي -ة وال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األمريكية ‘ ›ال األشسغال العمومية والنقل.
وقد “حورت اÙادثات حول العناصسر األسساسسية
للتعاون والشسراكة ب Úا÷زائر وأامريكا ،والوسسائل
اŸسساعدة على تطويرها ،كما اسستعرضست العديد
من النقاط ذات الهتمام اŸشسÎك خاصسة منها

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

ذات العÓقة Ãجال النقل ا÷وي ،والتي هي ﬁل
متابعة متواصسلة ب Úالطرف.Ú
‘ األخ Òثمن الطرفان مسستوى عÓقات التعاون
ا÷ي -دة ال -ت -ي ت -رب -ط ال -ب -ل-دي-ن ‘ ›ال األشس-غ-ال
العمومية والنقل.

 ..ويبحث فرصس تطوير الشصراكة مع
سصفÒي كراوتيا وأاذربيجان
إاسستقبـل وزير األشسغال العمومية والنقل عبد الغني
زعÓنÃ ،قر الوزارة ،على التوا‹ ،أامسص ،ك Óمن
سس -ف Òك -روات -ي-ا م-اري-ن أان-دري-ج-اسس-ي-ف-يشص ،وسس-فÒ
جمهورية أاذربيجان با÷زائر ماهر عليف اللذين

أاديا له زيارة ›املة.
تندرج هذه الزيارة ‘ إاطار تعزيز وتطوير سسبل
التعاون والشسراكة ب Úهذين البلدين وا÷زائر ‘
›ال األشسغال العمومية والنقل.

العدد

17389

يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر

03

تبون يسصتقبل نائب رئيسس الوزراء ووزير الشصؤوون اÿارجية اليمني

لول عبد
اسس-ت-ق-ب-ل ال-وزير ا أ
اÛي - - - - -د ت - - - - -ب - - - - -ون ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،ن-ائب
رئ - - - -يسس ال - - - -وزراء ،وزي - - - -ر
الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ال-ي-مني
ع - -ب- -د اŸلك ع- -ب- -د ا÷ل- -ي- -ل
ا ،‘Óıالذي يقوم بزيارة
ع- -م- -ل إا ¤ا÷زائ- -ر ‘ إاط -ار
ال-تشس-اور ال-ت-ق-ليدي والدائم
ب Úمسس- - -ؤوو‹ ال- - -ب- - -ل- - -دي - -ن
حسسبما أافاد به بيان Ÿصسالح
لول.
الوزير ا أ
أاوضس - -ح اŸصس - -در أان ال- -ط- -رفÚ
بحثا خÓل اللقاء ““تطور الوضسع
العام ‘ اليمن من جهة ومسسائل
ت- -ت- -ع- -ل -ق ب -ال -ظ -رف السس -ي -اسس -ي
واألم -ن -ي السس -ائ -د ‘ اŸن -ط-ق-ة
قاطبة جراء انعدام السستقرار
اŸزم -ن ال-ذي Áي-زه-ا وام-ت-داد

Óوط - -ان
اإلره - -اب ال - -ع - -اب - -ر ل  - -أ
وان -ع -ك -اسس -ات -ه اŸأاسس -اوي-ة ع-ل-ى
السسكان““.
وأاضساف البيان أان الوزير األول
أاع- -رب لضس- -ي- -ف -ه ع -ن ““تضس -ام -ن
ا÷زائ- -ر م- -ع الشس- -عب ال -ي -م -ن -ي
الشس-ق-ي-ق““ ،م-ؤوك-دا ل-ه ““اسس-ت-ع-داد
الدولة ا÷زائرية لدعم أاي جهد

ي- -ه- -دف إا ¤اسس- -ت -ت -ب -اب السس -ل -م
واألم - -ن لسس - -ي - -م - -ا اŸب - -ادرات
األ‡ية اŸتخذة ‘ هذا الصسدد
م -ع ت -فضس-ي-ل ال-ل-ج-وء إا ¤ا◊وار
الشسامل ب Úأاطراف النزاع““.
وج- -رى ال- -ل- -ق -اء ب -حضس -ور وزي -ر
الشس -وؤون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل.

عقب ﬁادثات مع حجار

اÓıوي يثمن التسصهيÓت التي “نحها ا÷زائر للطلبة اليمنيÚ

ثمن نائب رئيسس الوزراء و وزير الشسؤوون
اÿارج- -ي -ة ال -ي -م -ن -ي ,ع -ب -د اŸلك ا,‘Óı
امسس ال- -تسس -ه -ي Ó-ت ال -ت -ي “ن -ح -ه -ا ا÷زائ -ر
ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة ال -ي -م -ن -يŸ Úزاول -ة ال -دراسس -ة ‘
ا÷امعات ا÷زائرية.
قال ا ‘ ‘Óıتصسريح للصسحافة عقب لقائه
ب-وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-لمي ,الطاهر
ح-ج-ار ,أان ““ا÷زائ-ر ت-ع-د م-قصس-دا ه-ام-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة
اليمني ,““Úمعربا عن امتنانه إازاء ““التسسهيÓت
التي “نحها ا÷زائر للطلبة اليمني.““Ú
ك -م -ا أاع -رب ذات اŸسس -ؤوول ع -ن أام -ل -ه ‘ ““ت -ع-زي-ز
التعاون الثنائي ب Úالبلدين ‘ ›ال التعليم العا‹
والبحث العلمي ,سسيما ‘ ظل اŸسستوى العا‹

للتعليم با÷زائر““.
من جهته ,أابرز حجار أان التعاون الثنائي بÚ
البلدين ‘ ›ال قطاعه يعد ““قدÁا وله تقاليد
عريقة““ ,مشسÒا إا ¤أان ““الطلبة اليمني Úيتواجدون
ضسمن ﬂتلف اŸسستويات والتخصسصسات العلمية
ال-ت-ي ت-وف-ره-ا م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-بحث
العلمي““.
و‘ سسياق متصسل  ,ذكر حجار أان عدد الطلبة
ال -ي-م-ن-ي ÚاŸت-خ-رج Úم-ن ا÷ام-ع-ات ا÷زائ-ري-ة
خÓ- -ل السس- -ن- -ة ال -دراسس -ي -ة اŸاضس -ي -ة ق -در ب 566
طالب ,مشسÒا إا ¤إامكانية ““تسسجيل ارتفاع““ ‘
ع -دد ال -ط -ل -ب -ة ال -ي -م -ن-ي ÚخÓ-ل السس-ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة
اŸقبلة.

لشسغال
بعد التأاخر اŸسسجل ‘ ا أ

دفوسس بدر الدين مديرا لوكالة إا‚از وتسصي Òجامع ا÷زائر
نصسب ،أامسس ،دف- -وسس ب -در
ال - -دي - -ن م - -دي - -را ل - -ل - -وك- -ال- -ة
ل‚از وتسس- -يÒ
ال - -وط - -ن- -ي- -ة إ
جامع ا÷زائر حسسبما أافاد به
بيان لوزارة السسكن والعمران
اŸدينة.
يأاتي هذا التعي Úـ يضسيف البيان ـ
قصس -د ت -دارك ال -ت-أاخ-ر ‘ أاشس-غ-ال
إا‚از ج- -ام- -ع ا÷زائ- -ر وتسس- -ري- -ع
وتÒة إا‚ازه وتسسليم شسطر منه مع
ن- -ه- -اي- -ة سس -ن -ة  2017واŸتضسمن
اŸن -ارة وسس-اح-ة اŸسس-ج-د وق-اع-ة
الصسÓة ‘ أاجالها اÙددة بنهاية
سسنة  2017تنفيذا لÈنامج رئيسص ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة.
ويعت Èدفوسص بدر الدين من اإلطارات السسامية ‘
ال -ق-ط-اع م-ت-حصس-ل ع-ل-ى شس-ه-ادة م-ه-ن-دسص دول-ة ‘
األشسغال العمومية والبناء ليتدرج إا ¤غاية مسستوى
رئيسص مهندسص ‘ األشسغال العمومية والبناء.

وقد تقلد دفوسص عدة مناصسب من
بينها مدير التعم Òوالبناء والسسكن
بولية باتنة ومدير السسكن بولية
قسس - -ن - -ط - -ي - -ن- -ة وم- -دي- -ر السس- -ك- -ن
وال -ت -ج -ه -ي -زات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ولي-ة
ا÷زائ -ر ف -م -دي -را ل -ل -ت -ج -ه -ي-زات
العمومية بولية ا÷زائر.
وكانت لدفوسص الذي خلف ﬁمد
قشس -ي ال -ذي أان-ه-يت م-ه-ام-ه ،ع-دة
إاسس -ه -ام -ات ‘ ع-دة مشس-اري-ع ذات
صسبغة وطنية أاهمها مسسجد األمÒ
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ولي -ة قسس -ن -ط-ي-ن-ة
وان -ط Ó-ق مشس-روع إا‚از اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة علي منجلي بولية قسسنطينة فضس Óعن
إا‚از كلية اإلعÓم بجامعة ا÷زائر ““ ““3بطاقة
 7000م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي وك-ل-ي-ة ا◊ق-وق بسس-ع-ي-د
حمدين جامعة ا÷زائر ““ ““1التي تتسسع لـ 10000
مقعد بيداغوجي وكذا كلية الطب جامعة ا÷زائر
““ ““1بـ  10000مقعد بيداغوجي.

الشس-عب /ا س س --ت -ق -ب -ل و ز ي -ر ا  Ÿو ا ر د ا  Ÿا ئ -ي -ة
حسس Úنسسيب ،اأمسصÃ ،قر وزارته ،سسفÒ
ج -م -ه -و ر ي -ة ص س -ر ب -ي -ا ا ل -ك س س -ن -د ر ي -ا ن -ك -و ف ي ت ش ص ،
حيث تناول اللقاء الإرادة ‘ ترقية التعاون
ب  Úا ل --ب --ل --د ي -ن و ر ف -ع ا ل ش س -ر ا ك -ة ا ل -ث -ن -ا ئ -ي -ة ا إ ¤

م س س -ت -و ى ا ل -ع  Ó-ق -ا ت ا ل س س -ي -ا س س -ي -ة و ا ل -ت -ا ر ي -خ ي ة
اŸتميزة بينهما.
واسس- -ت -ع -رضص ا÷ان -ب -ان ك -ذلك وضس -ع -ي -ة ال -ت -ع -اون
القتصسادي،العلمي والتقني على ضسوء إانشساء ÷نة
مشسÎكة جزائرية صسربية.

اسس -ت -ق -ب -لت وزي -رة ال -تضس -ام-ن ال-وط-ن-ي
لسسرة وقضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية ،امسس
وا أ
ل·
ب-ا÷زائ-ر العاصسمة‡ ،ث-ل-ة صس-ن-دوق ا أ
اŸت -ح -دة ل -لسس -ك -ان ب -ا÷زائ -ر م -اري -ام خ -ان،
وسسفÒة كندا با÷زائر إايزابيل روي ،حيث
” ب -حث سس -ب -ل دف -ع ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي بÚ
الطرف.Ú
سسمح اللقاء األول للطرف Úبإابداء ““إارادتهما ‘
تشسجيع تبادل التجارب واŸرافقة ل سسيما ‘
›ال ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ك-ف-ل ب-األشس-خ-اصص اŸع-اقÚ

وتطوير أاسساليب التصسال““ ،حسسب ما أاورده بيان
لذات الدائرة الوزارية.
وخ Ó-ل اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا لسس-فÒة ك-ن-دا ب-ا÷زائ-ر ،أاكد
ا÷انبان اسستعدادهما Ÿواصسلة التعاون الثنائي
وتطويره وتبادل التجارب ل سسيما ما تعلق ““بالتكفل
باألشسخاصص اŸعاق Úواألشسخاصص اŸسسن.““Ú
وثمنت السسيدة إايزابيل روي التي التقت السسيدة
الدالية ‘ إاطار زيارة وداع عقب انتهاء مهامها
با÷زائر““ ،ا÷هود اŸبذولة من طرف ا÷زائر ‘
›ال ترقية اŸرأاة وحمايتها““ ،يضسيف البيان.

نسصي ـ ـ ـ ـ ـب يسصتقبـ ـ ـ ـ ـل سصفـ ـ ـ ـ ـ Òصصربيـ ـ ـ ـ ـا

الدالية تسصتقبل ‡ثلة الصصندوق األ‡ي للسصكان وسصفÒة كندا

اŸنتدى السسياسسي للتنمية اŸسستدامة بنيويورك

صصديق شصهاب Áثل اÛلسس الشصعبي الوطني ‘ األشصغال

يشسارك اÛلسص الشسعبي الوطني ،ما ب 17 Úإا¤
 19يوليو ،بنيويورك (الوليات اŸتحدة المريكية)،
‘ أاشسغال اŸنتدى السسياسسي رفيع اŸسستوى للتنمية

الدخول اŸدرسصي يوم  6سصبتم ÈاŸقبل

حدد الدخول اŸدرسسي لسسنة  2018-2017بالنسسبة للتÓميذ يوم  6سسبتم ،2017 Èحسسب اŸفكرة
اŸدرسسية لوزارة الÎبية الوطنية نشسرت أامسص على موقعها اإللكÎو.Ê
وأاوضسحت الوزارة ‘ مفكرتها أان ““الدخول اŸدرسسي للسسنة الدراسسية  ،2018-2017سسيكون يوم 20
Óدارة اÙلية ويوم اإلثن 04 ÚسسبتمÈ
Óدارة اŸركزية و 30أاوت بالنسسبة ل إ
أاغسسطسص  2017بالنسسبة ل إ
بالنسسبة للمعلم Úواألسساتذة واألربعاء  6سسبتم 2017Èبالنسسبة للتÓميذ““.

اŸسس- -ت -دام -ة وك -ذا ‘ الج -ت -م -اع الŸÈا Êال -ذي
سسينعقد على هامشسه كما أاورده بيان من اÛلسص.
وسستسسمح هذه األشسغال للمشسارك Úكما أاوضسح ذات
اŸصسدر ““ببحث التداب Òالتي Áكن للŸÈانيÚ
اتخاذها من أاجل إاضسفاء الطابع اŸؤوسسسساتي على
أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ودع-م ت-طبيقها على
اŸسستويات الوطنية““.
وÁث- -ل ا÷زائ- -ر ‘ ه- -ذي- -ن الج- -ت- -م- -اع Úن- -ائب
اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي صس-دي-ق شس-ه-اب ال-عضس-و
الدائم ‘ ÷نة األ· اŸتحدة ل–Óاد الŸÈاÊ
الدو‹.

»æWh

ألثنين  ١٧جويلية  20١٧م
ألموأفق لـ  2٣ششوأل  ١٤٣8هـ

لعلن عن ندوة وطنية مع ألشسركاء ألسسياسسي ÚوألجتماعيÚ
بعد أ إ

ا◊كومة تنفذ ﬂططها بإاششراك الفاعل ‘ ÚعÓج ملفات وقضشايا عالقة

لول عبد أÛيد تبون ،عن قرب إأصسدأر ألتعليمة أŸتعلقة بفتح نقاشس وطني مع ألشسركاء ألسسياسسيÚ
بعد إأعلن ألوزير أ أ
وألجتماعي ،Úتكون أ◊كومة قد شسرعت ‘ تنفيذ أو ¤بوأدر ﬂطط عملها ،ألذي يرتكز أسساسسا على تنفيذ برنامج رئيسس
أ÷مهورية برؤوية ﬂتلفة “اما عما سسبق ،تزأمنا مع –ديات ألوضسع ألرأهن.

جÓل بوطي
كششفت زيارة تبون إأ ¤ألعاصشمة،أأول أأمسص،
أأن أ◊كومة ماضشية ‘ تنفيذ ﬂطط عملها
وفقا Ÿا ” ألتخطيط له وما ” عرضشه خلل
›لسص ألوزرأء ألذي أأعطى ألضشوء أألخضشر
للهيئة ألتنفيذية ،أŸنبثقة عن تششريعيات ٤
ماي ألفارط وألتي أأفرزت مششهدأ سشياسشيا
مغايرأ عن ألسشابق.
تصشريح تبون حول فتح نقاشص وطني مع
ألششركاء ألسشياسشي Úوألجتماعي Úألذي جاء
‘ أأول خرجة ميدأنية له للعاصشمة متابعة
لتنفيذ برنامج ألرئيسص بوتفليقة ،قال متتعون
للششان ألوطني أنه يؤوكد نية أ◊كومة ‘ رفع
ألتحدي عاليا إلثبات ألنسشجام ألذي تتحلى
به ،بعد ألتغي Òألذي أأجرأه رئيسص أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ÿوأج-ه-ة أل-ت-حديات
ألصشعبة.
وبحسشب متابعي أŸششهد ألسشياسشي ،فان
ف -ت -ح ن -ق -اشص وأسش -ع م -ع أل -ط -ب-ق-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة
وألجتماعية يششكل ‘ جوهره تلبية مطالب

ألشش -رك -اء ألسش -ي-اسش-ي Úم-ن-ذ وقت ط-وي-ل ،وه-و
أألم -ر أل -ذي وضش -ع -ت -ه أ◊ك -وم -ة ‘ ﬂط -ط
عملها أنطلقت ‘ Œسشيد وعودها سشيما ما
تعلق با÷انب ألجتماعي.
تبون أأكد ‘ تصشريحه جاهزية تعليمة فتح
ألنقاشص ألوطني ،وقد ” ألنتهاء من إأعدأدها
وإأرسشالها إأ ¤رئيسص أ÷مهورية ،موضشحا أأنه
سش- -ي -ت -م إأصش -دأره -ا Ÿب -اشش -رة ألتصش -الت م -ع
أألط -رأف أŸع -ن -ي -ة ب-ا◊وأر أل-وط-ن-ي «ح-اŸا
يعطي ألرئيسص بوتفليقة أŸوأفقة عليها».
‘ مقابل ذلك يطرح ﬁللون سشياسشيون
عدة تسشاؤولت حول آأليات إأيجاد إأجماع وطني
حول أŸششاكل ألتي تعرفها ألبلد ،سشيما وأن
أل -رؤوى ألسش -ي -اسش -ي -ة ت -خ -ت -ل -ف “ام-ا ‘ ط-رح
ألتحديات وألبدأئل ،حيث من ألصشعب وضشع
أأرضش -ي -ة شش -ام -ل -ة وج-ام-ع-ة تصشب ›م-ل-ه-ا ‘
أÿروج بخارطة طريق لتعزيز أ◊كومة.
و“ثل خطوة أ◊كومة ألتي تلقت ألضشوء
أألخضش- -ر م- -ن رئ- -يسص أ÷م -ه -وري -ة ،م -رح -ل -ة
جديدة ‘ توجهات أ÷هاز ألتنفيذي لعلج
ت -رأك -م -ات قضش -اي-ا وم-ل-ف-ات أأسش-اسش-ي-ة ‘ ظ-ل
أل -ظ -روف ألصش -ع -ب -ة ج -رأء ألÎأج -ع أل -ره -يب

لعائدأت قطاع أÙروقات ،وهو ما يعكسص
مدى توجه ألدولة أ÷ديد ‘ تسشي ÒأŸيزأنية
أŸالية.
آأل -ي-ات أل-ت-وأصش-ل ب Úأ÷ه-ازي-ن أل-ت-ن-ف-ي-ذي
وأل -تشش -ري -ع -ي سش -ت -ك -ون ع -ن ط -ري -ق م -ب-اشش-رة
أ◊كومة ألتصشال Ãختلف أألطرأف أŸتمثلة
‘ «أألح -زأب أŸم -ث -ل -ة ‘ أÛلسص ألشش-ع-ب-ي
ألوطني و›لسص أألمة وأ◊ركة أ÷معوية»،
حيث قال تبون إأن «أ÷ميع سشيكون حاضشرأ
إلبدأء رأأيه من خلل مؤو“ر مفتوح سشيكون
فرصشة للتعب Òعن ﬂتلف أآلرأء» ،وأÿروج
بتقرير نهائي ،على أأسشاسشه سشيتم ألتحاور مع
أıتصش ÚأŸالي Úوآأخرين.
وحسشب تبون فان أ◊كومة تعي أأن –قيق
أإلجماع حول ألقضشايا ألوطنية ذأت أألهمية،
سش -يسش -ه -ل ك-ثÒأ ب-ل-وغ أأله-دأف أŸسش-ط-رة ‘
ﬂطط عملها من أأجل تنفيذ برنامج رئيسص
أ÷مهورية» ،مششÒأ إأ ¤أأهمية «بناء إأجماع
وط -ن-ي ل-تسش-ي Òأألزم-ة ألق-تصش-ادي-ة ل-ل-ح-ف-اظ
ع- -ل- -ى أسش- -ت- -ق- -لل أل- -ب -لد وسش -ي -ادة ق -رأره -ا
ألقتصشادي.

مسسعود بلعمري لـ «ألشسعب»:

لقاءات التششاور ب Úنقابة الصشيادلة اÿواصص والفاعل Úاليوم
كشس- -ف رئ- -يسس أل- -ن- -ق- -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة
للصسيادلة أÿوأصس مسسعود بلعمري عن
ل-ق-اء ي-ج-م-ع أل-ن-ق-اب-ة أل-ي-وم مع مسسؤوو‹
ق -ط -اع ألضس -م -ان ألج -ت -م -اع-ي وأÛلسس
أل -وط -ن -ي ل -ع -م -ادة ألصس -ي -ادل-ة Ÿرأج-ع-ة
أŸرسسوم ألتنفيذي لتعاقد ألصسيادلة مع
صسناديق ألضسمان ألجتماعي.

صصونيا طبة
أأك -د ب -ل -ع -م -ري ‘ تصش -ري -ح لـ «ألشش-عب» أأن
لقاءأت أ◊وأر وألتششاور أ÷ادة تنطلق أليوم
بعد ألتعليمة ألتي قدمها ألوزير أألول عبد
أÛي -د ت -ب -ون أÿاصش-ة ب-تشش-ك-ي-ل ÷ن-ة ع-م-ل
Œم -ع أل -ف -اع -ل ÚأŸع -ن -يŸ Úن -اقشش-ة ج-م-ي-ع
ألنقاط وأŸششاكل ألعالقة بأاسشلوب حضشاري

يبنى على مبدأأ ألنقاشص وأ◊وأر أŸفتوح بعيدأ
عن أإلضشرأب وألتعنت.
وع Èرئيسص ألنقابة عن أرتياحه لسشتجابة
ألوزير أألول خلل ترؤوسشه
أول أمسص أجتماعا وزأريا
مششÎكا Ÿطالب هذه ألفئة
ل سشيما ما تعلق بضشرورة
أإلب- - -ق- - -اء ع- - -ل- - -ى ن- - -ظ- - -ام
أل - -ت - -ح - -ف - -ي - -زأت أŸال - -ي- -ة
أŸم - -ن- -وح- -ة ل- -لصش- -ي- -ادل- -ة،
موضشحا أأن إألغاءه يؤودي إأ¤
أأعباء إأدأرية ثقيلة ويششكل خطرأ كبÒأ على
ألصشناعة ألوطنية ألن تكريسص هذأ ألنظام من
ششأانه أأن يسشاهم ‘ دعم ورفع أإلنتاج أÙلي
وبلوغ  ٧0باŸائة من ألكتفاء ألذأتي.
‘ ذأت ألسشياق أأششار بلعمري أ ¤أأن ترأجع

ألنقابة ألوطنية للصشيادلة أÿوأصص عن قرأر
أل -دخ -ول ‘ إأضش -رأب ” ع -ل -ى خ -ل -ف-ي-ة إأب-دأء
أ◊كومة نية صشادقة ‘ درأسشة ملفات ألنقابة
ألعالقة وأأهم ألنششغالت
أŸط - -روح - -ة م - -ن- -ذ م- -دة
خ- -اصش- -ة مسش- -أال- -ة ضش- -ب- -ط
ه- -وأمشص رب- -ح ألصش -ي -ادل -ة
أÿوأصص ونظام أألجور.
وف -ي -م-ا ي-خصص مشش-روع
قانون ألصشحة أأوضشح ذأت
أŸت- -ح- -دث أأن أل- -ن- -ق- -اب- -ة
ألوطنية للصشيادلة أÿوأصص لطاŸا دعت إأ¤
أأهمية مرأجعة هذأ ألقانون باعتباره يتضشمن
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أŸوأد أل- -ت- -ي ت -ه -م ألصش -ي -ادل -ة
أÿوأصص ،علما أأن ألوزير أألول عبد أÛيد
تبون قرر تأاجيل درأسشة هذأ أŸلف.

مراجعة اŸرسشوم
التنفيذي لتعاقد الصشيادلة
مع الضشمان ا’جتماعي

لصسلح أ÷زأئيﬁ ،مد شسبانة:
مدير أŸنظمة ألدولية ل إ

ا÷زائر قطعت أاششواطا معتÈة ‘ اÙافظة على حقوق اإ’نسشان
ن- - -ظ- - -م ،أمسس ،أÛلسس أل- - -وط - -ن - -ي ◊ق - -وق
لنسس- -ان ،دورة ت- -ك -وي -ن -ي -ة ح -ول ‘أل -ت -وق -ي -ف
أ إ
ل -ل ّ-ن-ظ-ر‘ ،وذلك ب-ف-ن-دق ‘ك-ريسس-ت-الÃ ‘2دي -ن -ة
ب- -ج- -اي- -ة ،وب- -حضس -ور أل -ع -دي -د م -ن أıتصس‘ Ú
ل
ألقانون وحقوق أ إ
لنسسان ،بهدف تكريسس ك ّ
أŸبادئ أŸوجودة ‘ ألدسستور.
أأك -د ﬁم -د شش -ب -ان -ة م -دي -ر أŸن -ظ-م-ة أل-دول-ي-ة
لصشلح أ÷زأئي ،وألقادم من دولة أألردن ،أأن
ل إ
أ÷زأئ- - -ر ق - -ط - -عت أأشش - -وأط - -ا م - -ع - -تÈة ‘ ›ال
أÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى ح -ق -وق أإلنسش -ان ،وأألشش -خ -اصص
أŸوقوف Úللنظر ،كما دعا إأ ¤ضشرورة تكريسص
علقة متينة مبنية على ألثقة ب Úمصشالح أألمن

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

وأألششخاصص أŸوقوف Úقبل إأحالتهم على ألعدألة.
رئ- -يسش -ة أŸرك -ز أل -وط -ن -ي ◊ق -وق ألإنسش -ان،
فافاسشي ÿضشر بن زروقي ،تطرقت من جهتها
إأ ¤حقوق أŸوقوف Úللنظر ،وفق ما ورد ‘
أ- Ÿادة أل-ـ 60م -ن أل -دسش-ت-ور ،وأŸت-ع-ل-ق-ة Ãب-دأأ
ألÈأءة لكّل موقوف متهم إأ ¤غاية إأثبات ألتهمة
من طرف ألعدألة ،كما من حقه ألتصشال بذويه
وﬁاميه ،فضشل عن –ديد 28سشاعة كأاقصشى
مدة للتوقيف مع إأجرأء ألفحصص ألطبي عند
أنتهاء مدة ألتوقيف للنظر.
وحسشب ن- -فسص أÙدث- -ة ب -إام -ك -ان أŸوق -وف
أختيار ألطبيب ،أأما فيما يتعلق باألحدأث فإان

أل -ف -حصص أل -ط-ب-ي إأج-ب-اري ،وه-ي أŸب-ادئ أل-ت-ي
جاءت لتكريسص حقوق أŸوقوف Úوفقا Ÿا ورد
‘ أل- -دسش -ت -ور أ÷زأئ -ري ،أل -ذي أأنشش -أا Ãوج -ب -ه
أŸركز ألوطني ◊قوق أإلنسشان بهدف ضشمان
ح -ق -وق أŸوأط -ن ،Úك -م -ا ذك -رت ب -اإلصش-لح-ات
أل -ع -م -ي-ق-ة أل-ت-ي ع-رف-ه-ا ك-ل م-ن ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة
وألسش-ج-ون .ه-ذه أل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-وأصشلت ‘
جلسشة مغلقة لفائدة إأطارأت ألششرطة وألدرك
ألوطني ،Úمن خلل إألقاء ﬁاضشرأت حول ما
يتعلق بحقوق أŸوقوف Úللنظر حسشب ما ورد ‘
ألقانون أ÷زأئري.

بجاية :بن النوي توهامي
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الرهان على العمل اŸيدا...Ê
برزت بصشمة عمل ألوزير أألول عبد أÛيد تبون جليا ‘ ،أأول خرجة ميدأنية له
بالعاصشمة ،قوأمها ألعمل أŸيدأ ÊوأŸلموسص ،وألوقوف على كل صشغÒة وكبÒة‘ ،
ﬂتلف أŸششاريع وورششات أ‚از برنامج ألرئيسص عبد ألعزيز بوتفليقة.
فضشل تبون منذ ألبدأية وضشع كل أŸسشؤوول Úوأإلطارأت أŸرأفقة له ‘ مهمته ،على
سشكة ألعمل أŸيدأ ÊأŸثمر ،بعيدأ عن أÿطابات أ÷وفاء.
أأعطت أأول زيارة عمل وتفقد للوزير أألول ،ألتي قادته إأ ¤ألعاصشمةÙ ،ة وأضشحة
عن طريقة عمله ،ألتي تقوم أأسشاسشا على ألتحرك ألسشريع وألعمل أŸيدأ Êألذي يثمر
نتائج ملموسشة Œعل أŸوأطن يلمسص أل‚ازأت وأ÷هود.
تبون ألذي كان وزيرأ على رأأسص أأحد أأهم ألقطاعات ويتعلق أألمر بالسشكن ،حصشد
Œربة كبÒة ‘ أŸيدأن ،ميزتها أألسشاسشية تقد Ëنتائج ملموسشة ،تؤوكدها أألرقام
أÿاصش -ة ب-اŸشش-اري-ع ألسش-ك-ن-ي-ة أل-ت-ي ” إأط-لق-ه-ا وأسش-ت-لم-ه-ا وب-ر›ت-ه-ا ،ل‚از آألف
ألوحدأت ألسشكنية ألتي ألتزم بها رئيسص أ÷مهورية ‘ إأطارﬂ ،تلف ألÈأمج أÿماسشية،
ألتي كانت –وي أ‚از مليون وحدة سشكنية ‘ كل مرة.
و ⁄يخلف ألوزير ألأول ،ما ألتزم به أأمام ألنوأب باÛلسص ألششعبي ألوطني وأأعضشاء
›لسص أألمةŸ ،ا أأكد أأن ألوضشع ألقتصشادي ألصشعب وترأجع أŸدأخيل ،ألتي توأجهها
أ÷زأئر منذ  ٣سشنوأت و–ديدأ منذ  ،20١٤وأÎŸتب عن تقلبات سشوق أÿام أألسشود ،لن
Áنع من أŸضشي قدما ‘ أ‚از أŸششاريع أإلسشÎأتيجية عموما ،وتلك ألتي –سشن من
مسشتوى معيششة أŸوأطن و–فظ له ألعيشص ألكر ،Ëوألتي تأاتي ‘ مقدمتها ألسشكن.
ولعل ما يؤوكد هذأ ألطرح وضشع حجر أأسشاسص أ‚از  ١٤200وحدة سشكنية ‘ أŸدينة
أ÷ديدة سشيدي عبدلله فقط ‘ ،أنتظار إأعطاء إأششارة أنطلق مششاريع أأخرى عÈ
أل -وط -ن ،وذلك م -وأزة م-ع أسش-ت-م-رأر أسش-ت-لم حصشصص سش-ك-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ألصش-ي-غÃ ،ج-رد
أسشتلمها ألتي لن تقل عن  26أألف وحدة سشكنية كاملة Ãدينة سشيدي عبد ألله ،ألتي تعد
مثال حيا عن أل‚ازأت أÙققة ‘ ﬂتلف ألقطاعات وليسص ‘ ألسشكن فقط ،منها
ألطرق وأŸنششات ألفنية وتكنولوجيات أإلعلم وألتصشال.
كل هذه أŸششاريع ألتي توقف عندها ألوزير أألول ،تؤوكد Ãا ل يدع ›ال للششك أأن
ألدولة ماضشية ‘ أ‚از ألÈأمج ألتنموية ،ولن –ول أألزمة ألقتصشادية مهما أششتدت
لهدأف أŸسشطرة ،ألرسشالة موجهة إأ ¤دعاة زرع أليأاسص ومن يحاول نقل
دون –قيقها ل أ
صشورة سشودأء تثبط ألعزأئم وألهمم.

فريال بوشصوية

لسسعار
أبرز أهميته للقضساء على أŸضساربة وألتهاب أ أ

السشاسشي :سشند التعامÓت التجارية يتحكم ‘ السشوق بنسشبة ٪65
أع- -ل- -ن وزي- -ر أل -ت -ج -ارة أح -م -د ع -ب -د
أ◊ف -ي -ظ ألسس -اسس -ي أن أل -ت -ع -ام -ل بسس -ن-د
أŸعاملت ألتجارية Áكن من مرأقبتها
لن- - -ت- - -اج إأ¤
وأل - - -ت - - -ح - - -ك- - -م ‘ مسس- - -ار أ إ
ألسستهلك ،بنسسبة  65باŸائة ،ويسساهم
ذلك ‘ أل- -ت- -ق- -ل -ي -ل م -ن أŸضس -ارب -ة أل -ت -ي
أدخ - -لت أل- -ف- -وضس- -ى ‘ ألسس- -وق وأل- -ه- -بت
لسسعار.
أ أ

حياة  /ك
أعتماد سشند ‘ ألتعاملت ألتجارية أأصشبح
ضش-رورة م-ل-ح-ة ي-ف-رضش-ه-ا أل-وضش-ع ألق-تصش-ادي
ل -ل-ب-ل-د وح-ال-ة ألسش-وق أل-ت-ي ت-ع-رف ف-وضش-ى ‘
مسش -ار أإلن -ت -اج إأ ¤ألسش -ت -ه-لك ،زأده-ا سش-وء
تدخل ألوسشطاء ‘ ظل غياب سشند قانوÊ
يلزم كل طرف ألتقيد بالنصشوصص ‘ ›ال
تدخله.
ه -ذأ أل -وأق -ع ج-ع-ل وزي-ر أل-ت-ج-ارة ي-ج-ت-م-ع
ب- -إاط- -ارأت ع- -دة ق- -ط- -اع- -ات ،أأمسص «ب- -قصش -ر
أŸع -ارضص ب -الصش -ن -وب-ر أل-ب-ح-ري «صش-اف-كسص»،
لشش-رح أÿط-وط أل-ع-ريضش-ة لسش-ن-د أŸع-ام-لت
ألتجارية أأو ما يسشمى بالوثيقة ألتي تقوم مقام
أل-ف-ات-ورة ،ل-ل-م-ع-ن-ي Úب-ت-ح-ري-ره-ا م-ن أألعوأن
ألقتصشادي ‘ Úكل من قطاع ألفلحة ،ألصشيد
ألبحري وألناششط› ‘ Úال أ◊رف وأŸهن.
وي -ح -دد ‰وذج أل-وث-ي-ق-ة أل-ت-ي ت-ق-وم م-ق-ام
أل -ف -ات -ورة ،أŸرسش -وم أل -ت-ن-ف-ي-ذي رق-م 66-١6
أ- - - -Ÿؤورخ ‘  ١6ف-ي-ف-ري  ،20١6ك -م -ا ي -ح-دد
ألقانون رقم  06-١0أŸؤورخ ‘  ١5أأوت 20١0
ألقوأعد أŸطبقة على ألتعاملت ألتجارية
ألتي –تاج تنظيما أأك.Ì
أب -رز أل -وزي -ر أل -ه -دف م -ن ه -ذه أل -وث-ي-ق-ة،
ضش- -م- -ان شش -ف -اف -ي -ة أŸع -ام -لت ب -ك -ل صش -دق
ون -زأه -ة ،م -ع -رف-ة ك-م-ي-ة أŸن-ت-ج-ات أŸب-اع-ة
وأألسش-ع-ار أŸط-ب-ق-ة ع-ل-ي-ه-ا وأŸوأن-ئ أŸعنية
بها ،كما “كن من ألتحكم ‘ قنوأت ألتسشويق
ألتجارية من أإلنتاج إأ ¤ألتوزيع للمسشتهلك.
وم -ن أل -ب -ي -ان -ات أإلل -زأم -ي-ة أل-ت-ي ي-جب أأن
ي -تضش -م -ن -ه-ا سش-ن-د أŸع-ام-لت ،ت-ع-ي Úمصش-در
أŸنتوج ،سشعر ألوحدة،ألكمية ،مبلغ أŸنتوج
وأŸبلغ أإلجما‹ ....ويتم معاينة وتكييف كل
ﬂالفة حسشب أŸرسشوم ويعاقب أıالف Úله
ط -ب -ق -ا ألح -ك -ام -ه ،لسش -ي -م-ا أل-ق-ان-ون 02-0٤
أÙدد للقوأعد أŸطبقة على أŸمارسشات
ألتجارية.
غ Òأأن ت -ط -ب -ي -ق ه -ذأ ألسش -ن -د ﬁل -ي -ا ق -د
توأجهه عرأقيل ،منها ألتخوف ألذي يبديه
أل -ف-لح-ون م-ن أل-وث-ي-ق-ة ،ول-ذلك ي-رى أل-وزي-ر
ضش -رورة إأشش -رأك أل -ف -اع-ل ‘ Úإأط-ار أل-تشش-اور
وألتنسشيق لضشبط آأجال دخولها حيز ألتنفيذ،
كمما أأوصشى بالتطبيق ألسشلسص ألحكامها ،مع
ضش -رورة رف -ع ج -اه -زي -ة أل -ه -ي -اك -ل وأألع-وأن،
Ÿعا÷ة كل أ◊الت.

وبالرغم من تفضشيله منطق ألسشلسشة ‘
ح -م-ل أŸع-ن-ي Úع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ألسش-ن-د ،إأل أن-ه
يشش- -دد ‘ ذأت أل- -وقت ع- -ل- -ى أأن أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
أŸسشتقبلية ،تلزم تطبيق ألقانون ،وذلك نتيجة
ل -ن -ف -اد م -ه -ل -ة أل -ت -حسش-يسص أل-ت-ي  ⁄تصش-ل إأ¤
أأه- -دأف- -ه- -ا أŸرج- -وة ،م- -ع- -تÈأ أأن أŸرح- -ل -ة
أل -ق -ادم -ة «ج -د حسش -اسش -ة وح-اسش-م-ة « ،وأل-ت-ي
تتطلب رفع مسشتوى ألتنسشيق بينها لتفادي «
نششوء أأثار سشلبية ».
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ت-ح-دي-د دخ-ول-ه-ا ح-يز ألتنفيذ،
ضشرب ألوزير للمعني ،Úموعدأ ششهر أأكتوبر
أŸق- -ب -ل ،مÈزأ أأن أل -دول -ة ق -د أأخ -ذت ع -ل -ى
ع -ات -ق -ه-ا وأجب أل-ت-ف-ت-يشص وت-ن-ظ-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة
ألتجارية ،حتى يصشل أŸنتوج للمسشتهلك بسشعر
حقيقي خارج أŸضشاربة ،ولضشمان أسشتقرأر
ألسش - -وق وإأل سش- -ي- -ن- -ع- -كسص ب- -الضش- -رورة ع- -ل- -ى
ألتعاملت ألتجارية.
م -ن ج -ه -ت -ه أأك -د رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ح -م-اي-ة
أŸسشتهلك وإأرششاده مصشطفى زبدي ‘ تدخله
أأثناء ألنقاشص ،على ضشرورة وضشع مادة تضشمن
ألششفافية فيما يتعلق برقم ألتعريف أ÷بائي
أŸتضش- -م- -ن ‘ ‰وذج ألسش -ن -د ،ك -م -ا ل -فت إأ¤
وضشعية –تاج إأ ¤معا÷ة ‘ سشوق ألدوأجن،
كاششفا أأن  80باŸائة من ألناششط Úفيه «غÒ
معتمدين» أأي أأن تعاملتهم خارج ألفوترة،
وهم Áونون ألسشوق بنسشبة  50باŸائة.
ب -ي -ن -م-ا ي-رى أألم Úأل-ع-ام ل-ل–اد أل-ع-ام
للفلحﬁ Úمد عليوي ضشرورة أŸرور إأ¤
ألفوترة تدريجيا ،على أعتبار أن ألفلحÚ
م-ع-ن-ي-ون ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذأ ألسش-ن-د ،ل-ل-قضشاء على
أل-ت-لع-ب-ات ،و◊م-اي-ة أإلن-ت-اج أل-ذي ي-ع-د م-ن
ألضشروريات أألسشاسشية ،مذكرأ باŸششاكل ألتي
ي -ع -ا Êم -ن-ه-ا أل-ف-لح-ون ،أأه-م-ه-ا ع-دم وج-ود
صشندوق يعوضشهم أÿسشائر ،عند كسشاد ألسشلع
وإأت -لف -ه -ا ،ن -ت -ي -ج -ة إأغ -رأق ألسش -وق وط-غ-ي-ان
ألعرضص على ألطلب.
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ا’سستغÓل غ Òالعق ÊÓللكهرباء أاحد أاسسباب ا’نقطاعات

برقوق :اسستعمال مصسابيح «الصسوديوم» بدل الزئبق لقتصساد الطاقة
سسونلغاز تلجأا للجانب العقابي لتحصسيل اŸسستحقات
’خÒة إان -ق -ط -اع -ات
’ي -ام ا أ
ع- -رفت ا أ
ل -ل -ك -ه -رب-اء ‘ ،ب-عضس أاح-ي-اء ال-ع-اصس-م-ة،
ن- -ت- -ي- -ج- -ة أاشس- -غ -ال رب -ط م -رك -ز ج -دي -د
للضسغط العا‹  220الف فولط ،بحسسب
ما أاعلنت عنه سسونلغاز ،غ Òأان بعضس
اıتصس ‘ ÚاÛال ي -ت -وق -ع-ون تسس-ج-ي-ل
انقطاعات أاخرى خÓل الصسائفة ،بفعل
ا’سس- -ت- -هÓ- -ك اŸف -رط ل -ل -ط -اق -ة بسس -بب
موجة ا◊ر.

اأ’خÒة ال -ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا شش-رك-ة إان-ت-اج وت-وزي-ع
الطاقة سشونلغاز ،باللجوء إا ¤قطع التزويد
بالكهرباء عن الزبائن لتحصشيل مسشتحقاتها
لديهم.
يرى اıتصس ‘ ›ال الطاقة ،أان ’وعي
اŸواط -ن ب -اآ’ث -ار السش-ل-ب-ي-ة لÓ-سش-ت-هÓ-ك غÒ
ال -ع -ق  ÊÓ-واŸف -رط ل -ل -ك -ه -رب-اء ،ي-ج-ع-ل م-ن
الضشروري إاعادة النظر ‘ طريقة التحسشيسس
ب -أاه -م -ي -ة اق -تصش -اد ال -ط -اق -ة ،م -ق -دم-ا ب-عضس
اإ’رشش -ادات ’سش -ت -ه Ó-ك -ه -ا ب -أاق-ل ك-ل-ف-ة .ق-دم
ب-رق-وق خÓ-ل ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-لصش-حافيÚ
اıتصش ‘ Úشش -ؤوون ال -ب -ي -ئ -ة م -ؤوخ-را ح-ل-و’
عملية ’قتصشاد الكهرباء ،والتقليل من كلفة
اسش-ت-هÓ-ك-ه-ا ،بسش-ل-وك-ات بسش-يطة ،تكون مكملة
لعملية ترششيد اسشتعمال الطاقة الكهربائية،

وكيف سشينعكسس ذلك على «جيب الزبون «.
من ب Úاإ’رششادات التي قدمها ،ا’عتناء
ب -اŸصش -اب -ي-ح وضش-رورة ت-خ-ل-يصش-ه-ا م-ن ال-غ-ب-ار
اÎŸاكم عليها’ ،ن هذا اأ’خ Òيؤودي إا¤
اسش -ت -ه Ó-ك ط -اق-ة أاك ،Èك-م-ا ي-وصش-ي ب-إاط-ف-اء
التلفاز وجهاز الكمبيوتر من التيار الكهربائي،
باإ’ضشافة إا ¤اسشتعمال مصشابيح «ال بي سشي «
م-ق-تصش-دة ل-ل-ط-اق-ة ،وال-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى م-ادة
«الصشوديوم « ،عوضس تلك التي –توي على
مادة الزئبق ،التي تسشتهلك طاقة اك ،Èكما
يرى من الضشروري تطوير اسشتعمال الطاقات
ا÷دي- -دة «ال- -ط- -اق- -ة الشش- -مسش -ي -ة» ‘ اإ’ن -ارة
ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ،و‘ اأ’م- -اك- -ن اŸششÎك- -ة ‘
العمارات.

ا÷امعة الصسيفية لنقابة عمال الÎبية

الÎاجع عن اŸطالب خط أاحمر والتكوين النقابي حتمية
اخ - - -ت - - -ت- - -مت ،أاول أامسس ،ا÷ام- - -ع- - -ة
الصس -ي -ف -ي -ة ل -ل -ن -ق -اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال
الÎب -ي -ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا السس-ادسس-ة ب-ب-ل-دي-ة
سس- -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -و’ي -ة ج -ي -ج -ل،
ب - -حضس- -ور أاك Ìم- -ن  400عضس- -و ›لسس
بثانوية ﬁمد فرنسسيسس.
أاكد اأ’م Úالوطني عبد الكر Ëبوجناح ‘
ك -ل -م -ت-ه ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة أان الÎاج-ع ع-ن م-ط-الب
عمال الÎبية من اÿطوط ا◊مراء والنضشال
أاصشبح من أاجل تثبيت مطالب عمال الÎبية،
كما صشرح أان التكوين النقابي يجب أان يتوسشع
إا ¤ال- -ع -م -ل اŸي -دا Êول -يسس ال -ن -ظ -ري وذلك
“اشش -ي -ا م -ع ال -تشش -ري -ع -ات ا÷دي-دة و–سش-ب-ا
ل-ق-ان-ون ال-ع-م-ل ا÷دي-د ال-ذي أاصش-ب-ح ه-اجسشا
يخيف ا÷ميع بسشبب اıاوف من الÎاجع
‘ حرية العمل النقابي والذي هو ب Úأايدي
خÈاء من إاطارات نقابة عمال الÎبية والذين
ع-ك-ف-وا ع-ل-ى تشش-ري-ح-ي-ه ل-ي-تسش-نى إاعطاء رؤوى
وقراءة ‘ ﬁتواه وأاهدافه.
أام -ا ع -ن ال -ق-ان-ون اÿاصس ف-ق-د ج-اء ع-ل-ى

لسشان اأ’م Úالوطني اŸكلف بالتنظيم قويدر
يحياوي أان نقابة عمال الÎبية انسشحبت من
اŸششاركة فيه بسشبب عدم جدية الطرح وحتى
’ ت -ت -ح -م-ل ال-ن-ق-اب-ة مسش-ؤوول-ي-ة أام-ام اأ’ج-ي-ال
اŸقبلة لكونها ناضشلت أاي النقابة ‘ إاثراء
القانون اأ’سشاسشي وأاعطت اقÎاحات ونظرة
حول القانون وأاتت ثمارها.
اŸششاركون ‘ فعاليات ا÷امعة الصشيفية
أاج -م -ع -وا ع -ل-ى ا’ل-ت-ف-اف ح-ول ن-ق-اب-ة ع-م-ال
الÎبية وقيادتها Ÿواصشلة النضشال من اجل
–ق - -ي - -ق اأ’ه - -داف واŸط- -الب اŸرف- -وع- -ة،
’سش -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -ا÷انب ال -ب -ي -داغ-وج-ي
واإ’داري لكون ا÷انب الÎبوي البيداغوجي
أاصشبح مهم Óو’ تطرح سشوى أامور مادية من
ق -ب-ل ال-ب-عضس .أاج-م-ع ا◊ضش-ور ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
ال- -نضش- -ال ال- -ب- -ن -اء ال -ذي ي -فضش -ي إا– ¤ق -ي -ق
اŸطالب العالقة.
نشش Òإا ¤أان ا÷امعة الصشيفية السشادسشة
تضش- -م- -ن ع- -دة ن -ق -اط وورشش -ات مسشت نضش -ال
اŸرأاة العاملة ‘ الÎبية ودورها ‘ إاثراء

العمل النقابي لكون العنصشر النسشوي أاصشبح
يششكل نسشبة معتÈة من عمال القطاع .كذا
ورشش- -ات “سس ال -ت -ك -وي -ن اإ’داري ك -ال -ل -ج -ن -ة
اŸتسشاوية اأ’عضشاء وقد ” تكر Ëالعديد من
اإ’ط-ارات ال-ن-ق-اب-ي-ة ال-ت-ي أاث-ب-تت ج-دارت-ها ‘
العمل النقابي وبعضس اإ’طارات التي تقاعدت
خÓل هذا اŸوسشم.
م -ل -ف الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ك -ان ح-اضش-را ‘
ا÷امعة الصشيفية التي احتضشنتها و’ية جيجل
م -ن خ Ó-ل مشش-ارك-ة وف-د إاط-ارات ن-ق-اب-ة ع-م-ال
قطاع الÎبية من الصشحراء الغربية والتي اظهر
خÓله ‡ثلي دولة الصشحراء الغربية أان ا÷زائر
ليسس قبلة للنضشال والثوار فقط لكنها مدرسشة ‘
التكوين النقابي وا÷معوي ،حيث أاظهر ششريط
” عرضشه من قبل ‡ثلي الصشحراء الغربية واقع
الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ب-الصش-ح-راء الغربية واŸششاكل
ال -ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا اŸع-ل-م-ون واأ’سش-ات-ذة ب-اأ’راضش-ي
اÙتلة جراء التضشييق الذي تفرضشه اŸملكة
اŸغربية من أاجل اإ’بقاء على ا÷هل واأ’مية
لدى أابناء الصشحراء الغربية.
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–ضسÒا ’نتخابات اÙلية اŸقبلة

مناضسلو األفÓن بالبليدة يدعون إاŒ ¤سسيد برنامج ا◊زب
وجه أامناء قسسمات وأاعضساء مكاتبها،
ورؤوسس-اء ب-ل-دي-ات وم-ن-تخبون عن جبهة
التحرير الوطني ‘ البليدة ،نداء دعوا
م- - -ن خÓ- - -ل- - -ه إا ¤رف - -ع « ال - -ت - -ح - -دي »،
وال -وق -وف وق -ف -ة رج -ل واح -د Ÿواج-ه-ة
ال- -ف- -ت -ن -ة ،ووضس -ع ح -د ل -ك -ل م -ن ي -ري -د
زعزعة اسستقرار ا◊زب والتفرقة بÚ
اŸناضسل.Ú

البليدة :لينة ياسصمÚ

حياة  .ك
رغ -م ارت -ف -اع إان -ت -اج ال -ط -اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
واÙط-ات ا÷دي-دة ل-ت-زوي-د ال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ي
دخ - - -لت ح - - -ي - - -ز اÿدم - - -ة ،إا’ أان مشش - - -ك - - -ل
اإ’نقطاعات ما يزال يسشجل خاصشة بحلول
فصشل الصشيف ،يرجعها اıتصشون ‘ اÛال
إا ¤ا’سشتغÓل «غ Òالعق « ÊÓللطاقة ،وإا¤
نقصس الوعي بأاهمية اقتصشادها لتفادي مثل
هذه ا’ضشطرابات التي تؤوثر بالدرجة اأ’و¤
ع - -ل - -ى اأ’شش - -خ - -اصس اŸصش- -اب Úب- -اأ’م- -راضس
اŸزم- -ن- -ة ،ال- -ذي -ن ’ Áك -ن ا’سش -ت -غ -ن -اء ع -ن
اŸكيفات التي تعينهم على التقليل من آاثار
اŸرضس.
أارج- -ع ع- -ب- -د اÛي- -د ب- -رق- -وق ،اأ’سش- -ت- -اذ
اıتصس ‘ الطاقات اŸتجددة باŸدرسشة
ال -وط -ن -ي -ة اŸت -ع -ددة ال -ت -ق -ن -ي-ات ب-ال-ع-اصش-م-ة
اإ’سش- -ت- -غ Ó-ل غ Òال -ع -ق  ÊÓ-ل -ل -ط -اق -ة ،أاح -د
اأ’سشباب الرئيسشية التي تؤودي إا ¤مثل هذه
ا’ن-ق-ط-اع-ات ،ك-م-ا ت-ؤوث-ر م-ن ال-ن-احية اŸالية
ع- -ل- -ى اŸواط- -ن ،ال -ذي يشش -ت -ك -ي دائ -م -ا م -ن
الفاتورة الباهظة التي تصشله كل ثÓثي ،وهو
› Èع -ل -ى دف -ع -ه-ا ،خ-اصش-ة ب-ع-د اإ’ج-راءات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ج - -اء ‘ ب - -ي - -ان وق - -ع- -ه ه- -ؤو’ء و–صش- -لت
«الششعب » على نسشخة منه ،نداء إا ¤جميع
اŸن- -اضش -ل ÚواŸن -اضش Ó-ت ل -ف -ت -ح ال -ن -ق -اشس،
وا’لتفاف حول ا◊زب و»برنا›ه « الواعد،
وال -دف -اع ع -ن-ه وŒسش-ي-ده ع-ل-ى ارضس ال-واق-ع،
ووج- -ه أاصش- -ح- -اب ال -ب -ي -ان ال -ذي “خضس ع -ن
اج- -ت- -م- -اع ب ÚاŸن- -اضش- -ل Úوإاط -ارات ا◊زب
ب -ال -ب -ل -ي-دة ،دع-وة أايضش-ا بضش-رورة ال-ت-ح-ل-ي بـ «
اليقظة « والتجند ،ودراسشة اŸواضشيع اÿاصشة
والتي تهم الششأان العام وانششغا’ت اŸواطن،
والتي تدفع إا ¤تنمية حياة الناسس وازدهارها.
اسشتغل موقعون ‘ البيان ،تقد Ëالششكر

ل -ل -م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا اŸواط-ن-ون خÓ-ل
تششريعيات ماي  ،2017والتي توجت بتحقيق
نتائج مهمة ،حصشد فيها ا◊زب  8مقاعد
نيابية كاملة من أاصشل  13مقعدا ،ورهانهم
اليوم أان يحققوا اŸزيد من النجاح والفوز
Ãق -اع -د ‘ اÛالسس ال -ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة اŸزم-ع ت-ن-ظ-يمها ششهر
ن- -وف- -م Èال- -ق- -ادم ،ح- -ت- -ى يسش -ت -ع -ي -د ا◊زب،
ب -حسش -ب -ه -م م -ك -ان-ت-ه ال-ت-ي ك-ان ي-ح-ت-ل-ه-ا ع-ل-ى
اŸسش -ت -وى اÙل -ي ،وي -ح -ق-ق ب-ذلك ال-ت-ن-م-ي-ة
للمواطن البليدي.
التمسس مناضشلو اأ’فÓن تدخ Óمن عضشو
ال -ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة وأامﬁ Úاف-ظ-ة ال-ب-ل-ي-دة،
لوضشع حد لناششري الفتنة وا’نتهازي ،Úالذين
سش -ب -ب -وا ضش -ررا ل -ل -ح -زب ،وأايضش-ا ل-ل-م-ن-اضش-لÚ
واŸناضشÓت ،كما نددوا ببعضس السشلوكيات «
ال -ف -ردي -ة « ،وال -ت -ي مسشت بـ «سش-م-ع-ة» ا◊زب
وال -ت -ق -ل -ي -ل م-ن شش-أان-ه ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-نشش-اط
ا◊زب -ي ،وتصش -وي -ره بشش -ك -ل ’ ي -ل-ي-ق Ãق-ام «
ا’فÓن» ،على حد قولهم ،ودعوا ‘ السشياق
إا ¤معاقبة كل من يريد النيل من حزبهم
وإاح -ال -ت-ه ع-ل-ى ÷ن-ة ا’نضش-ب-اط ،ح-ت-ى ي-ك-ون
عÈة لكل من يتجرأا اŸسشاسس Ãصش Òا◊زب.

’وضساع الصسعبة للبÓد
Ÿواجهة ا أ

حركة اإلصسÓح الوطني تدعو إا ¤توافق وطني

’صسÓح الوطني
دعا رئيسس حركة ا إ
في ‹Óغويني ،أامسس ،با÷زائر الطبقة
السسياسسية وكل الفاعل ‘ ÚاÛتمع إا¤
ب- -ذل اŸزي- -د م- -ن ا÷ه- -ود» ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق
ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي ‘ إاط-ار رؤوي-ة وطنية
جامعة وبالتا‹ اÿروج بورقة طريق
مشسÎكة للتمكن من إاخراج البÓد من
ال-وضس-ع-ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي تعيشسها حاليا
’سس- - - -ي- - - -م- - - -ا ‘ اÛال Úا’ق- - - -تصس- - - -ادي
وا’جتماعي».
أاكد رئيسس ا◊زب ‘ لقاء خصشصس لتقدË
توصشيات ا÷امعة الصشيفية التاسشعة للحركة
ع -ل -ى ضش -رورة «إاشش -راك ج -م -ي-ع ال-ف-اع-ل‘ Ú
اÛت -م -ع ب -ت -حسش Úم -ن -اخ ال-ع-م-ل السش-ي-اسش-ي
واسش-ت-ئ-ن-اف ال-ت-واصش-ل ب Úالسش-ل-ط-ة والشش-رك-اء
السشياسشي Úحفاظا على اŸصشالح العليا للوطن
واسشتعادة روح اŸبادرة ا÷ماعية Ÿواجهة كل
الصش-ع-وب-ات ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت السش-ي-اسش-ي-ة
وا’قتصشادية وا’جتماعية ضشمن رؤوية وطنية
جامعة».
دعا اŸششاركون ‘ هذه ا÷امعة الصشيفية
‘ توصشياتهم يضشيف ذات اŸتحدث «إا¤
ح -وار ج -دي -د م -ع ال -ط -ب -ق -ة السش -ي -اسش-ي-ة وك-ل
الفاعل Úعلى السشاحة الوطنية واإ’سشراع ‘
وضشع خريطة طريق توافقية و–ديد مواعيد
وﬁط-ات اسش-ت-ك-م-ال اإ’صشÓ-ح-ات السش-ي-اسشية
العميقة لتقوية مؤوسشسشات الدولة على أاسشاسس
تكريسس السشيادة الششعبية لتثبيت دولة ا◊ق
والقانون وا◊ريات».

أا◊ت ال-ت-وصش-ي-ات ع-ل-ى وج-وب «تشش-ج-ي-ع
ا’نفتاح والتعاون ب Úكل اأ’حزاب السشياسشية
واÛتمع اŸد Êلتقوية ا’نسشجام والتضشامن
الوطني Úوبالتا‹ التمكن من Œنيب البÓد
أاي انسشداد سشياسشي وضشمان دخول اجتماعي
مقبل هادئ».
كما دعا اŸششاركون ‘ ا÷امعة الصشيفية
ا◊كومة إا ¤معا÷ة بعضس اŸلفات خاصشة
ت -لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ق-اع-د والصش-ح-ة والÎب-ي-ة
والتششغيل ،ملح Úأايضشا على «ضشرورة العمل
من أاجل إاقناع اŸواطن ÚباŸششاركة ‘ الششأان
السشياسشي وعدم مقاطعة الفعل ا’نتخابي».
من جهة أاخرى ،ذكر غويني بكل ا÷هود
التي تبذلها ا◊ركة لـ «–ضش Òوا’سشتعداد
للمششاركة ‘ ا’نتخابات اÙلية اŸقبلة»،
مسش-ت-ب-ع-دا ‘ ه-ذا اإ’ط-ار «إام-ك-ان-ي-ة انضش-مام
حزبه ’ي –الف سشياسشي».

ا’متحان يجري ‘ ظروف عادية ببومرداسس

 ٪ 80نسسبة الغياب ‘ صسفوف اŸمتحنÚ

رغم إانتاج الدواء ا÷ديد ‘ ا÷زائر

مرضسى التهاب الكبد الفÒوسسي «سس» يعانون ‘ صسمت
مضساعفات خطÒة سسببها عدم تلقي العÓج ‘ الوقت اŸناسسب

اشستكى بعضس اŸصساب Úبالتهاب الكبد
الفÒوسسي «سس» من عدم اسستفادتهم من
ال -دواء ا÷دي -د ال -ذي أاصس -ب -ح ي -ن -ت-ج ‘
ا÷زائ -ر وأاع-ط-ى ن-ت-ائ-ج ج-ي-دة مسس-جÓ-
اختفاء الفÒوسس بنسسبة  90باŸائة لدى
اŸرضس -ى ال -ذي -ن اسس -ت -ف -ادوا م-ن ال-عÓ-ج،
م - -ط - -ال - -ب Úوزي - -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان
وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ال-تدخل العاجل
’نقاذ حياتهم.

صصونيا طبة
أاكد بعضس اŸرضشى الذين تلقوا عÓجهم
Ãسش -تشش -ف -ى ب -ول -وغ Úب -ب -ي -ن -ام ‘ تصش -ري-ح لـ
«الشش -عب «أان ح-ال-ت-ه-م الصش-ح-ي-ة ت-ت-ده-ور أاكÌ
فأاك Ìدون اسشتفادتهم من هذا الدواء مرجعÚ
السش- -بب إا ¤رفضس الÈوف- -يسش- -ور سس .ب- -رك- -ان
–مل مسشؤوولية متابعة عÓج هؤو’ء اŸرضشى
كونهم أاناسشا بسشطاء ’ Áلكون الوسشاطة.

ب -حسشب تصش -ري -ح -ات ب -عضس اŸرضش-ى ف-إان
الÈوفيسشور سس .بركان كان يكتفي بطمأانتهم
أان حالتهم الصشحية ‘ –سشن و’ خوف عليها،
إا’ أان الواقع اثبت عكسس ذلك نظرا إ’صشابة
البعضس منهم Ãضشاعفات خطÒة لعدم تلقي
العÓج الÓزم ‘ الوقت اŸناسشب ،موضشحÚ
ان -ه ب -ال -رغ -م م-ن ق-ل-ة ع-دد اŸصش-اب Úب-ال-داء
التابع Úله إا’ انه تخلى عنهم مباششرة بعد
–وي -ل-ه إا ¤اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي مصش-ط-ف-ى
باششا.
كما طالبت هذه الفئة التي تعا ‘ Êصشمت
من وزير الصشحة التدخل العاجل ◊ل هذا
اŸششكل من خÓل توزيع الدواء ا÷ديد الذي
يسشاهم بنسشبة كبÒة ‘ ششفاء اŸرضشى من
الفÒوسس أ’ول مرة توزيعا عاد’ ’سشيما وأانه
يصشنع ﬁليا و’ يكلف الدولة أاموا’ باهظة.
من جهتها ،روت لنا إاحدى مريضشاته سشارة
تركي التي كانت تتلقى عÓجها Ãسشتششفى
بينام معاناتها مع اŸرضس قائلة «:اكتششفت
إاصشابتي بالتهاب الكبد الفÒوسشي سس بعد أان

سشاءت حالتي ،كنت انوي الششروع ‘ العÓج إا’
أان الÈوفيسشور بركان كان دائما يطمئنني أان
وضشعي الصشحي جيد رغم وجود الفÒوسس ‘
جسشمي وهو ما جعلني أاهمل القيام بالتحاليل
ال -ط -ب -ي-ة ،واآ’ن Ÿدة  3سش -ن -وات  ⁄أات -ل-ق أاي
عÓج.
م -ريضس آاخ -ر م -ن ال -ع -اصش -م -ة ي -ع -ا Êم -ن-ذ
سشنوات طويلة من اŸرضس ،أاكد أانه أاصشيب
ب -خ-ي-ب-ة ك-بÒة ب-ع-د اآ’م-ال ال-ت-ي ع-ل-ق-ه-ا ع-ل-ى
ال -دواء ا÷دي -د ال -ذي اع -تÈه م -ع -ج -زة ك-ون-ه
يسشاعد على الششفاء بنسشبة  90باŸائة أاو أاكÌ
إا’ انه  ⁄يسشتطع ا’سشتفادة منه ◊د اآ’ن.
من جهة أاخرى ،نقلت «الششعب» انششغا’ت
اŸرضشى إا ¤الÈوفسشور اŸعني باأ’مر الذي
دعا اŸرضشى من خÓلنا إا ¤سشحب ملفاتهم
م- -ن اŸصش -ل -ح -ة ال -ت -ي ي -رأاسش -ه -ا Ãسش -تشش -ف -ى
مصشطفى باششا إاذا أارادوا ذلك دون أان يكلف
نفسشه السشؤوال عن حالتهم الصشحية كونه يعلم
أان ه -ؤو’ء اŸرضش -ى  ⁄يسش -ت -ف -ي -دوا ب -ع -د م -ن
الدواء.

سسجلت الدورة ا’سستثنائية ’متحان
شس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ب -ب -وم -رداسس ال-ت-ي
ان- -ط- -ل- -قت اÿم- -يسس اŸاضس- -ي غ- -ي- -اب- -ات
با÷ملة ‘ صسفوف التÓميذ اŸمتحنÚ
ق -دره-ا م-دي-ر الÎب-ي-ة ن-ذي-ر خ-نسس-وسس
بحوا‹  80باŸائة من أاصسل  1800مسسجل
’جتياز هذه الدورة.

بومرداسس :ز .كمال
كششف مدير الÎبية لبومرداسس «أان الدورة
ا’سش -ت-ث-ن-ائ-ي-ة ’م-ت-ح-ان ال-ب-ك-ال-وري-ا Œري ‘
ظ-روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ﬁك-م-ة بفضشل اإ’جراءات
والÎتيبات اŸتخذة إ’‚اح اŸوعد وتوفÒ

كافة الظروف اÓŸئمة أامام التÓميذ» ،وأامام
ﬁدودية عدد اŸسشجل Úلهذه لدورة اŸقدر
ع -دده-م بـ‡ 1800ت -ح -ن ” ،ت -ق-ل-يصس ع-دد
مراكز اإ’جراء إا ¤خمسشة متمركزة ‘ كل من
برج منايل ،بودواو ،بومرداسس مركز ،خميسس
اÿششنة ويسشر.
ي- -ب- -ق -ى ال -تسش -اؤول م -ط -روح -ا ح -ول نسش -ب -ة
الغيابات الكبÒة غ ÒاŸنتظرة ‘ صشفوف
اŸم -ت -ح -ن Úوه -م أاغ -ل -ب -ه -م م -ن اÎŸشش-حÚ
اأ’ح -رار ال -ذي -ن  ⁄يسش -ع-ف-ه-م ا◊ظ ’ج-ت-ي-از
امتحان الدورة اأ’و ¤بسشبب التأاخر ،رغم أان
الدورة تششكل مناسشبة هامة لهم لÓسشتدراك
واجتياز هذه العتبة بسشÓم نحو مواصشلة مسشار
الدراسشات ا÷امعية العليا.

info@ech-chaab..com
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أ’ثنين  17جويلية  2017م
ألموأفق لـ  2٣ششوأل  1٤٣٨هـ

جوادي من الÈج:

زرع اأ’لغام أاك ÈجرÁة اسستعمارية ب Óمتابعة قضسائية
’لغام اŸسسلمة من
’لغام ﬁمد جوادي ،أان خرائط نزع ا أ
كشسف رئيسس ا÷معية الوطنية للدفاع عن ضسحايا ا أ
طرف السسلطات الفرنسسية واŸزروعة ع 7 Èمواقع ‘ شسرق وغرب وصسحراء ا÷زائر على طول  750كم وعرضس 3
كلم على ا◊دود  ⁄يعد لها أاي معنى و ⁄تعد ›دية بعد  55سسنة خلت بسسبب التغÒات الطبيعية.

«حمسض» تعقد مؤو“رها ا’سستثنائي السسبت القادم
ت- -ع- -ق- -د ح- -رك- -ة ›ت- -م- -ع السس -ل -م
م - -ؤو“ره- -ا ا’سس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي ،السس- -بت
ال - -ق - -ادم ،ح - -يث سس - -ي - -ت- -م ت- -رسس- -ي- -م
ا’ن- -دم- -اج ال- -وح- -دوي م- -ع ج- -ب- -ه- -ة
التغي ،Òما سسيعطي بحسسب متابعÚ
انطÓقة جديدة للمشسهد السسياسسي،
الذي أافرزته نتائج تشسريعات الرابع
ماي اŸاضسي ،حيث من اŸقرر إاعداد
قانون داخلي جديد للحركة.
كششفت ،أمسس ،حركة ›تمع ألسشلم
أن-ه-ا سش-ت-ع-ق-د م-ؤو“ره-ا أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي يوم
ألسشبت ألثا Êوألعششرين جويلية ألقادم،
بعد أن بلغت عملية ألتحضشÒأت تقدما
كبÒأ» ،حيث أوضشحت «حمسس»أنه «سشيتم
إأع -ادة إأدم-اج أل-ق-ائ-م-ة أ’سش-م-ي-ة أ’عضش-اء
›لسس ألشش -ورى أل -وط-ن-ي ÷ب-ه-ة أل-ت-غ-يÒ
أŸنحلة إأرأديا إأ ¤صشفوف أ◊ركة وكذأ
إأعدأد ألقانون أأ’سشاسشي وألنظام ألدأخلي
للحركة.
وأشش- -ارت «ح- -مسس» ‘ م- -نشش- -ور ع- -ل -ى
حسش -اب-ه-ا أل-رسش-م-ي ع Èشش-ب-ك-ة أل-ت-وأصش-ل
أ’جتماعي فيسشبوك،أمسس ،أنها سشتعقد
ب- -دأي- -ة م- -ن ألسش- -بت أŸق- -ب- -ل م- -ؤو“ره -ا
أ’سش- -ت- -ث- -ن -ائ -ي ،وذلك أث -ر أخ -ت -ت -ام دورة

برج بوعريرج :جبار بلقاسسم
أوضشح جوأدي لدى أإلقائه ﬁاضشرة
ح - -ول أل - -ت - -حسش- -يسس Ãخ- -اط- -ر أ’أل- -غ- -ام
ب- -اŸركب أل- -ث- -ق -ا‘ ع -ائشش -ة ح -دأد ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج ،وأŸن-ظ-م-ة م-ن ق-بل أŸكتب
أل - -و’ئ - -ي ’أك - -ادÁي- -ة أÛت- -م- -ع أŸدÊ
أ÷زأئري أن تسشليم ألسشلطات ألفرنسشية
ÿرأئ- -ط ن- -زع أ’أل -غ -ام ب -ع -د م -رور م -دة
زمنية طويلة على زرعها  ⁄يكن لها أية
فائدة ،بحكم ألتغيÒأت ألتي طر أت على
أماكن زرعها من حيث تغ Òألتضشاريسس
وأ’أم - -اك - -ن ،ن - -ت - -ي - -ج - -ة أ‚رأف ألÎب - -ة
وتوسشعها بصشورة عششوأئية‡ ،ا أدى أإ¤
–رك أ’ألغام من مكان أإ ¤أخر ،مششÒأ
‘ ذأت ألسشياق أإ ¤حادثة ألنعامة حيث
” أإحصشاء عدد من أŸوأقع تغ Òفيها
مكان زرع ألقنابل أإ ¤أك Ìمن  20كلم
م -ق -ارن -ة Ãوأق -ع -ه -ا أ’أصش -ل -ي -ة أل -ت -ي ”
تسشليمها منذ أ’سشتقÓل وهو ما يششكل

ب- -حسشب ذأت أŸت- -ح- -دث ب -ا◊رب أل -ت -ي
مازألت مندلعة حتى أ’آن وتÎبصس بحياة
كل جزأئري.
و تسش- - -اءل ع- - -ن ألسش- - -بب أل- - -ذي دف- - -ع
أŸسشتعمر أإ ¤زرع أك Ìمن  11مليون لغم
” أكتششافها أإ ¤غاية أ’آن وعدد سشكان
 ⁄يتجاوز  7مÓي Úنسشمة ‘ ذلك ألوقت
وهو ما يÈز بششاعة وحقيقة أ’سشتعمار
أل - - -ذي ل - - -ط - - -اŸا ت - - -غ - - -ن- - -ى ب- - -ا◊ري- - -ة
وألدÁقرأطية .كما كششف ذأت أŸتحدث
عن أÿطر أŸتعلق باŸوأقع ألتي  ⁄يتم
أ’إعÓ- -ن ع- -ن- -ه -ا م -ن ط -رف ألسش -ل -ط -ات
أل-ف-رنسش-ي-ة وأŸت-ع-لقة باŸوأقع ألدأخلية
ومنها و’ية برج بوعريريج ألتي Œاوز
بها عدد أŸعطوب Úوضشحايا أ’ألغام 1٤6
ضشحية ومششوه تختلف درجات أإصشاباتهم
ب Úتششوه خلقي وب ÎلÓأطرأف ألسشفلية
وأل -ع -ل -وي -ة أإ ¤ج -انب صش-دم-ات ن-فسش-ي-ة،
دأعيا سشكان أ’أرياف أإ‹ أخذ أ◊يطة
وأ◊ذر من هذه أ’ألغام أŸزروعة بششكل

أازمة اŸاء مسستمرة منذ أاك Ìمن شسهر

سسكان قرية بن عروسض يغلقون مقر بلدية بغلية
أاق - - -دم ،أامسس ،عشس- - -رات اŸواط- - -نÚ
ب -ق -ري -ة «ب -ن ع -روسس» ال-ت-اب-ع-ة إاداري-ا
ل-ب-ل-دي-ة ب-غ-لية ،شسرق بومرداسس ،على
غ- -ل- -ق اŸدخ- -ل ال- -رئ- -يسس- -ي ل -ل -ب -ل -دي -ة
اح -ت -ج -اج -ا م -ن -ه -م ع -ل -ى غ -ي -اب م -ي-اه
الشس-رب ع-ن ح-ن-ف-ي-ات-ه-م م-ن-ذ أازيد من
شسهر ‘ وضسعية ازدادت حدة مع بداية
فصس - -ل الصس - -ي - -ف ،ع- -ل- -ى غ- -رار أاغ- -لب
مناطق الو’ية.

بومرداسس :ز .كمال
ناششد سشكان ألقرية ألذين Œمعوأ منذ
ألصشباح Ãقر ألبلدية ألسشلطات أÙلية إأ¤

إأيجاد حل سشريع لوضشعيتهم بعدما أنهكتهم
رحلة ألبحث عن قطرة ماء ،مع أŸطالبة
ب -رف -ع حصش -ت -ه -م م -ن ه -ذه أŸادة أ◊ي -وي -ة
خاصشة وأن وضشعيتهم قد أزدأدت سشوء مع
بدأية فصشل ألصشيف مثلما علقوأ على ذلك
بتأاكديهم «أن مياه ألششرب ’ تصشلهم سشوى
سشاعة وأحدة ‘ مدة  15يوما ،لذلك نطلب
من رئيسس ألبلدية أتخاذ إأجرأءأت عاجلة
بالتنسشيق مع أ÷زأئرية للمياه إ’يجاد بدأئل
وحلول مؤوقتة ولو عن طريق ألصشهاريج ‘
أنتظار معا÷ة مششكل مياه ألششرب».
باŸقابل وحسشب أصشدأء أÙتج Úفإان
رئيسس ألبلدية وكالعادة تنصشل من مسشؤوولياته
وقال «أŸسشؤوولية ’ تقع على عاتق ألبلدية

بل على أ÷زأئرية للمياه» ،وهو رد ينم على
ع- -م- -ق ألشش- -رخ ب ÚأŸوأط- -ن وألسش- -ل- -ط- -ات
أÙل-ي-ة ل-ل-م-ج-السس أŸن-ت-خ-ب-ة أل-ت-ي دخلت
فÎة ألصشمت وألسشبات قبل أششهر قليلة من
أنتهاء ألعهدة أ’نتخابية ،وإأ’ ما كان لرئيسس
بلدية أنتخبه ألششعب أن يتخلى عن وأجبه
‘ مسشاعدة أŸوأطن Úألذين يعانون من
غياب مياه ألششرب ليسس ‘ قرية بن عروسس
لوحدها إأ‰ا بأاغلب قرى ألبلدية على غرأر
«شش -رأب -ة ،أو’د ح -م -ي-دة ،مشش-ت-ى عÓ-ل ،ب-ن
حمزة وغÒها كان آأخرها إأقدأم سشكان قرية
«سشيباو» ألتابعة للبلدية على أ’حتجاج وغلق
أل- -ط- -ري- -ق أل- -وط- -ن- -ي رق- -م  ‘ 25وج- - - -ه
أŸسشافرين.

«’فارج» تنجح ‘ ترميم طريق متدهور بسسطيف
‚حت «’فارج هولسسيم ا÷زائر»
‘ اسستخدام تقنية جديدة «اأرضسية
 »600لÎم-ي-م ال-ط-ري-ق ال-وطني رقم
 103الرابط ب Úبوقاعة وماوكÓون
‘ سسطيف على امتداد 500م.
ذكرت ’فارج ألتي دخلت أ÷زأئر عام
 200٨وت- -رأف- -ق ألسش- -ل- -ط- -ات ‘ ت -ن -وي -ع
أ’ق -تصش -اد ب -رف -ع أإن -ت-اج أ’أسش-م-نت وم-وأد
ألبناء أن هذأ ألششطر من ألطريق عرف
تدهورأ غ Òمسشبوق و أن عملية ألتهيئة
“ت على أحسشن ما يرأم أعتمادأ على

أÛلسس أل-وط-ن-ي،أول أمسس،ح-يث سش-ي-ت-م
خÓ- -ل أŸؤو“ر أŸصش- -ادق- -ة ع- -ل- -ى أورأق
أŸؤو“ر أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي وأŸت-ع-لقة بالقانون
أأ’سشاسشي للحركة وألنظام ألدأخلي لها،
باإ’ضشافة إأ ¤ألÈنامج ألسشياسشي لها».
كما أششار أŸنششور أن أ◊ركة سشتصشادق
ك -ذلك ع -ل -ى ’ئ -ح-ة أŸن-دوب Úب-اŸؤو“ر
وك -ذأ أŸصش -ادق -ة ع -ل -ى م -ك -تب أŸؤو“ر،
أل- -ن -ظ -ام أل -دأخ -ل -ي ل -ل -م -ؤو“ر ،ب -رن -ام -ج
أŸؤو“ر ،م -ؤوك -دة أن -ه وب -ه -ذه أإ’ج-رأءأت
تكون حركة «حمسس» قد وضشعت أللّمسشات
أأ’خÒة وأإ’جرأءأت ألقانونية وألتنظيمية
للَوحدة أ’ندماجية مع جبهة ألتغي.».Ò
وي-رى م-ت-اب-ع-ون ل-ل-مشش-ه-د ألسشياسشي أن
حركة ›تمع ألسشلم ‚حت إأ ¤حد بعيد
‘ ألتموقع بقوة ‘ ألسشاحة ألسشياسشية بعد
فوزها ألكب ‘ Òأ’نتخابات ألتششريعية
ألفارطة ،وذلك من خÓل مششروع وحدوي
م -ع ج -ب -ه -ة أل -ت -غ -ي Òأل-ت-ي يÎأسش-ه-ا ع-ب-د
أÛيد مناصشرة.
كما أنه من أŸرتقب أن تكون ◊ركة
›تمع ألسشلم أنطÓقة جديدة ‘ أ◊ياة
ألسش -ي-اسش-ي-ة ب-ع-د –ق-ي-ق مشش-روع أل-وح-دة
أ’ندماجي ألذي،قال متابعون أنه أحد
أسشباب ‚احها ‘ أ’نتخابات ألتششريعية
أŸاضش- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل إأع -ادة  ⁄ألشش -م -ل
وتوحيد ألصشف.

–ت إاشسراف مراقب الشسرطة ﬁمد برقوق

تخرج  371عون شسرطة من مدرسستي اŸسسيلة وسسطيف
أاشس - -رف صس - -ب - -اح أامسس م - -دي - -ر اŸوارد
البشسرية مراقب الشسرطة برقوق ﬁمد
Ãدرسسة الشسرطة باŸسسيلة ،على حفل
ت -خ -رج م -وح -د ب Úم-درسس-ت-ي الشس-رط-ة
ب -اŸسس -ي -ل-ة وسس-ط-ي-ف وتسس-م-ي-ة ال-دف-ع-ة
ب -اسس -م شس -ه -ي -د ال -واجب ال -وط-ن-ي ﬁق-ق
رئيسسي للشسرطة بوجوابي عبد الناصسر
الذي اغتالته أايادي الغدر سسنة 1994
بع Úالدسس رفقة زميل له.

اŸسسلة :عامر ناجح
أكد مدير أŸوأرد ألبششرية مرأقب ألششرطة
برقوق ﬁمد خÓل ألندوة أإ’عÓمية ألتي
نششطها بقاعة ألضشيافة Ãدرسشة ألششرطة ،أن
حفل ألتخرج أŸوحد لـ  ٣71عون للششرطة
قضش - -وأ ت - -ربصش - -ا ع - -ا‹ أŸسش - -ت- -وى Ãدأرسس
ألشش -رط-ة بسش-ط-ي-ف وأŸسش-ي-ل-ة وت-ل-ق-وأ خÓ-ل-ه
ت -ك -وي -ن -ا م-ع-رف-ي-ا تضش-م-ن أل-ع-دي-د م-ن أŸوأد

م- -رك- -زة ح- -ول ح -ق -وق أإ’نسش -ان وأإ’ج -رأءأت
أ÷زأئرية وألنصشوصس ألقانونية.
و أششار إأ ¤أن ألدفعة تخرجت على أسشاسس
قضش - -اء م - -دة ت - -ك - -وي - -ن- -ي- -ة ت- -ن- -درج ‘ إأط- -ار
أإ’صشÓحات ألتي قام بها أللوأء أŸدير ألعام
Óمن ألوطني عبد ألغني هامل وألتي مسشت
ل أ
حسشبه أŸنظومة ألتكوينية ومنظومة أŸوأرد
ألبششرية بعد إأعادة ألنظر ‘ سشن أ’لتحاق
بالششرطة وألذي أصشبح ينحصشر ب Úسشن 1٩
سشنة و 22سشنة.
‘ ذأت ألسشياق حث برقوق ﬁمد متفوقي
أل -دف -ع -ة ع -ل -ى ضش-رورة أل-ع-م-ل وألصش-رأم-ة ‘
ت -ط -ب -ي -ق أل-ق-ان-ون م-ع-تÈأ أن أل-ت-ك-وي-ن ب-دأي-ة
أŸسشÒة أŸهنية ألتي تسشتدعي أ◊زم وألعمل
من أجل حماية أŸوأطن وأŸمتلكات.
وق-امت أل-دف-ع-ة أŸت-خ-رج-ة باسشتعرأضشات
رياضشية جماعية ‘ تقنيات ألدفاع ألذأتي
وأخرى تقنية وثالثة تتعلق بحفظ ألنظام و‘
حركة أŸرور.

تسستمر إا ¤غاية  26أاوت الداخل

بفضسل Œربة «أارضسية »600

م- -وأد أول- -ي -ة ﬁل -ي -ة تسش -اع -د ع -ل -ى رف -ع
أ÷دوى وتقلصس من ألكلفة.
وسش -ب -ق ل -ل -م-وؤسشسش-ة أن ق-امت ب-ت-ج-ارب
أخ- -رى ‘ ›ال أإع- -ادة ت- -ه- -ي -ئ -ة أل -ط -رق
أŸت -ده-ورة ب-ن-فسس أل-ط-ري-ق-ة ‘ ت-ل-مسش-ان
وسشيدي بلعباسس .وجددت ألتجربة ألتي
كششفت عنها ‘ ملتقيات ودورأت تكوينية
ل - -لصش - -ح- -اف- -ي Úبشش- -رأك- -ة م- -ع أŸوؤسشسش- -ة
أل-ع-م-وم-ي-ة «سش-ت-ار» وأÿاصش-ة « أسش-ع-ادي»
أع-ت-م-ادأ ع-ل-ى درأسش-ة ت-ق-ن-ي-ة م-ع م-ديرية
أ’أششغال ألعمومية بسشطيف.

17٣٨٩

لÎسسيم مشسروع ا’ندماج مع جبهة التغيÒ

جÓل .ب

عششوأئي.
ك -م -ا أع -ل-ن رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
للدفاع عن ضشحايا أ’ألغام ،عن تقدË
مشش -روع ل -ب -ن -اء مسش -تشش -ف -ى خ -اصس ع -ل-ى
أŸسشتوى ألوطني ﬂصشصس Ÿعا÷ة هذه
ألفئة ،قال سشيعرضشه على نوأب أÛلسس
ألششعبي ألوطني.
يذكر أن أ÷معية ألوطنية للدفاع عن
ضش -ح -اي -ا أ’أل -غ -ام أل-ت-ي ت-ت-م-ث-ل م-ه-م-ت-ه-ا
أ’أسش -اسش -ي -ة ‘ أل -ت -حسش -يسس م -ن ﬂاط-ر
أ’ألغام وألتي ” أإنششاوؤها Ãوجب قانون
أ÷م -ع -ي-ات ‘  1٩٩0وك -انت ذأت صش -ف-ة
و’ئية ثم أصشبحت وطنية بعد أعتمادها
‘ سش- - -ن- - -ة  ،2002وه -ي ج -م -ع -ي -ة ت -ع -ن-ي
بالتعريف Ãخاطر أ’ألغام وألدفاع عن
ح -ق -وق ضش -ح -اي -ا أ’أل -غ -ام أشش -رفت ع-ل-ى
ألعديد من ألÈأمج وتناضشل من أجل نزع
أ’عÎأف ب -ح -ق -وق ه -ذه ألشش -ري -ح -ة م-ن
ألضشحايا.

ألعدد
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اÓÙت التجارية بسسطيف تطلق بيع بالتخفيضض
ان - -ط - -ل - -قت ،أامسس ،ع - -م - -ل - -ي - -ة ال - -ب- -ي- -ع
بالتخفيضس للموسسم الصسيفي  ،2017وهي
ال - -ع - -م - -ل- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -خصس ك- -ل ال- -ت- -ج- -ار
واŸت - -ع - -ام - -ل Úا’ق- -تصس- -ادي Úب- -ال- -و’ي- -ة
’ح -ك -ام ال -ق -رار
ال- -راغ -ب Úف -ي -ه -ا ط -ب -ق -ا أ
الوزاري الذي ينظم هذا النشساط اŸوسسمي
اŸع -روف ل -دى اŸسس -ت -ه -ل-ك Úبـ «الصس-ول-د»،
وهو القرار رقم  1153اŸؤورخ ‘ 12مارسس
 2016والصسادر عن وزارة التجارة.
ب-ق-رأر و’ئ-ي ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة ب-و’ي-ة
سشطيف ‘ ألفÎة أŸمتدة من  16جويلية إأ¤
غاية  26أوت  ،2017ضشمن ألششروط أÙددة
وبÎخيصس إأدأري صشادر عن مديرة ألتجارة
للو’ية.
وب- -حسشب مصش- -در م- -وث- -وق م -ن أŸدي -ري -ة

أŸذكورة ،فإانه يتع Úعلى كل تاجر رأغب ‘
أل -ع -م -ل-ي-ة أن ي-ت-ق-دم إأ ¤مصش-ا◊ه-ا ،م-رف-وق-ا
Ãل -ف ي -تضش -م -ن ع-ل-ى أÿصش-وصس نسش-خ-ة م-ن
ألسش-ج-ل أل-ت-ج-اري ل-ل-نشش-اط ،وق-ائ-م-ة م-فصش-لة
ب-السش-ل-ع أŸع-روضش-ة ل-ل-ب-ي-ع ب-ال-ت-خ-فيضس خÓل
أل -فÎة أÙددة ،وك -ذأ ق-ائ-م-ة أأ’سش-ع-ار أل-ت-ي
سشتطبق لدى ألبيع.
وينتظر أن تششمل ألعملية ﬂتلف ألسشلع
م -ن -ه -ا أ’ل -كÎوم -ن -زل -ي -ة وأÓŸبسس وغÒه-ا،
خاصشة وأن أ’سشتهÓك ‘ أأ’ششهر أأ’خÒة
ع- -رف أن -خ -ف -اضش -ا ﬁسش -وسش -ا ،وه -ذأ بسش -بب
أل- -وضش- -ع أ’ق- -تصش- -ادي ألصش- -عب ل- -ل- -ك -ث Òم -ن
ألعائÓت وبالتا‹ سشتكون هذه ألعملية Ãثابة
متنفسس للتجار وأŸسشتهلك Úعلى حد سشوأء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بجاية:

« أرضش-ي-ة  »600أل-ت-ي أع-ت-م-دت-ه-ا ’فارج
ت-ت-ج-اوب وروح أل-ن-ج-اع-ة وأل-ع-قÓنية ألتي
ت -رأه -ن ع -ل -ي -ه-ا ألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ‘
ألظرف أ’قتصشادي وأŸا‹ ألصشعب .وهي
ت-ق-ن-ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-وأد ﬁل-ي-ة ت-خضش-ع
ل -ل -ت -ح-ل-ي-ل وأل-درأسش-ة أل-ع-ل-م-ي-ة عÈﬂ È
أŸوؤسشسشة أو ﬂابر أخرى ذأت أ÷دوى
ألعلمية ،تقلصس ألتكلفة بـ  ‘ ٣0أŸائة
وكذأ مدة أ’إ‚از مع أإعطاء صشÓبة أكÈ
ودÁومة أك Ìللمششروع ﬁل أ’هتمام.

فنيدسس بن بلة

سسكان قرى «بيزيو» يغلقون اŸفرغة العمومية
أق- -دم ،أمسس ،عشش- -رأت ألسش- -ك- -ان ب- -ق- -ري -ة
«ب -ي -زي-و» ب-ب-ل-دي-ة أم-ال-و ،ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة
أحتجاجية وأسشعة ألنطاق ،على غلق أŸفرغة
أل -ع -م -وم -ي -ة أŸت -وأج -دة ب -اŸن -ط -ق -ة ،بسش-بب
أ’نتششار ألكب Òللقمامة وأأ’وسشاخ وألروأئح
ألكريهة أŸنبعثة منها ،وألتي أصشبحت تهدد
صشحة ألسشكان.
بحسشب ألسشيد حÓل علي ‡ثل ألسشكان ،لـ
«ألشش- - - -عب»« ،م- - - -ن خÓ- - - -ل ه- - - -ذه أ◊رك- - - -ة
أ’ح -ت -ج -اج -ي -ة ن -ن -اشش -د ألسش -ل-ط-ات أÙل-ي-ة

ألتدخل ألعاجل ،لتجنيب سشكان أŸنطقة من
ك -ارث -ة ب -ي -ئ -ي -ة بسش -بب رم-ي وح-رق أل-ن-ف-اي-ات
ب-اŸف-رغ-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أŸت-وأجدة بالقرب من
قريتنا ،ناهيك عن تششويه ﬁيط أŸنطقة
ألتي أصشبحت ‘ منظر مقزز ،وهذأ بالرغم
من تعهد أ÷هات ألوصشية باحÎأم ألششروط
أÿاصشة بتنظيم هذه أŸفرغة ،غ Òأنه بعد
مرور سشنوأت عاد هذأ أŸششكل ونحن ’ نقبل
بأان تكون عائÓتنا ‘ خطر».

بجاية :بن النوي توهامي
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حالة وفاة بالسشدود و’مبا’ة اأ’هل عمق اŸأاسشاة
حمÓت –سشيسشية للوقاية من اÿطر وﬂطط اسشتباقي للحماية اŸدنية

لطفال خاصصة،
لحواضض واŸسصطحات اŸائية اŸزيد من أارواح الشصباب وا أ
–صصد السصدود وا أ
بعد أان اختاروها وجهة بديلة للÎويح عن أانفسصهم هربا من لفحات حرارة ‘ فصصل الصصيف
سصيما بالوليات الداخلية ،التي تعرف نقصصا ‘ اŸرافق العمومية واŸسصابح التي قد تخفف
عنهم ‘ مثل هذه الظروف ،وتبعدهم عن اÿطر اÎŸبصض بهم ‘ كل خطوة يخطونها نحو
لخطار
لوحال بسصبب قلة الوعي با أ
لخ Òجثثا هامدة وسصط ا أ
اŸاء ،ليجدوا أانفسصهم ‘ ا أ
للم لعائÓتهم.
اÙدقة وعواقب قرار خّلف وراءه اŸآاسصي وا آ

سسعاد بوعبوشس

رغم ا◊مÓت التحسشيسشية التي تقوم بها الوكالة
الوطنية للسشدود والتحويÓت بالتنسشيق مع ا◊ماية
اŸدن-ي-ة ب-ه-دف ال-ت-حسش-يسض Ãخ-اط-ر السش-ب-احة ‘
السشدود ،إا’ أان الظاهرة تعود كل موسشم صشيف ‘
ظل البحث عن الÈودة وا’سشتجمام لتتكرر اŸأاسشاة
وتضشع السشدود ‘ قفصض ا’تهام ،ويبدأا التضشارب
حول من يتحمل اŸسشؤوولية.
‘ ه -ذا السش -ي -اق ،أاك -د اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -وك -ال-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لسش -دود وال-ت-ح-ويÓ-ت أارزق-ي ب-راق-ي لـ
«الششعب» ،أان ا◊وادث الناŒة عن السشباحة ‘
السشدود خÓل هذه السشنة إا ¤غاية ششهر جويلية
ا÷اري ،نتج عنها تسشجيل  17حالة وفاة ومعظمهم
ششباب ومراهقون ،فيما ” تسشجيل  115حالة وفاة
خÓل اÿمسض سشنوات اأ’خÒة إا ¤غاية ،2016
مؤوكدا أان اŸسشؤوولية اأ’و ¤تقع على اأ’ولياء وقلة
ال -وع -ي ب-اıاط-ر اÙدق-ة ون-ت-ائ-ج السش-ب-اح-ة ‘
السشدود.

% 90من حا’ت الغرق أافضشت إا ¤الوفاة
أاوضشح براقي أان  90من اŸائة من حا’ت الغرق
اŸسشجلة على مسشتوى السشدود تؤودي ا ¤الوفاة
م -ب -اشش -رة ،م -رج -ع -ا أاسش-ب-اب ذلك إا ¤أان م-ي-اه ه-ذه
اŸسشطحات اŸائية ذات كثافة خفيفة ،وتتطلب
جهدا كبÒا ليطفو فوقها اإ’نسشان على عكسض ما
يعتقد من مفاهيم خاطئة ،باإ’ضشافة إا ¤أان هذه
اŸياه أاقل حرارة من مياه البحر ما يتطلب جهدا
عضشليا كبÒا ،واÿطر اأ’ك Èاأ’وحال اŸتواجدة
بكل السشدود وهي فخ حقيقي للسشباح ،فكلما زادت
اŸقاومة لديه ازداد غرقا فيها.
أام-ام ه-ذا ال-وضش-ع ت-واصش-ل ال-وك-ال-ة ال-ت-حسشيسض
Ãخاطر السشباحة ‘ السشدود رغم أان مسشؤووليتها
ت -ت -م -ث -ل ‘ ا’سش -ت -غ Ó-ل واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى اŸي-اه،
والتنبيه من خÓل وضشع ’فتات كبÒة –ذر من
خطر السشباحة وŒديدها ‘ حال سشقوطها ،تلفها
أاو ن -زع -ه -ا ،ح -يث سش -ج -لت ال-وك-ال-ة ن-زع ’ 6فتات
–ذيرية بسشد الدويرة من طرف رواده ما يؤوكد أان
الششباب غ Òواع Úباأ’خطار اÙدقة ويضشربون
بكل التحذيرات عرضض ا◊ائط.
أاوضش- -ح ب- -راق -ي أان ا◊ديث ع -ن ال -ت -قصش‘ Ò

مدير الشصباب والرياضصة
مهدي الناوي لـ «الشصعب»:

 4آا’ف ششاب معنيون
باıطط اأ’زرق

كشش- -ف م -دي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ل -و’ي -ة
معسشكر الناوي مهدي لـ»الششعب» أانه ‘ إاطار
الÈنامج السشنوي للقطاع وبهدف توف Òالسشبل
اŸث -ل -ى Ÿوسش-م اصش-ط-ي-اف آام-ن ” ،ت-خصش-يصض
ب -رن -ام -ج ث -ري ل -ف -ائ -دة شش -ب -اب و’ي-ة م-عسش-ك-ر
Áكنهم من رحÓت يومية لششواطئ الو’يات
اÛاورة ،خ Ó- -ل فصش - -ل الصش- -ي- -ف ،و‘ إاط- -ار
اıطط اأ’زرق الذي سشيششمل  4أا’ف ششاب
من  47بلدية بÎاب الو’ية.
أاكد الناوي مهدي أانه إاضشافة إا ¤الرحÓت
اليومية للششواطئ وتعميم ا’سشتفادة من ›انية
اŸراف-ق ال-ري-اضش-ي-ة ك-اŸسش-اب-ح وت-وف Òوسش-ائ-ل
ال-ن-ق-ل ل-ه-ا ،سش-ي-ت-ك-ف-ل ق-طاع الششبيبة والرياضشة
ب -إاق -ام -ة ﬂي-م-ات صش-ي-ف-ي-ة لـ 1800ط -ف-ل م-ن
الشش -رائ -ح اŸع -وزة وضش -ح -اي-ا اإ’ره-اب ع47 È
ب -ل -دي -ة ” احصش -اؤوه -م ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع مصش-ال-ح
الدوائر ضشمن حصشة مديرية الششباب ،تضشاف
إاليها حصشصض ا÷معيات الناششطة على غرار
جمعية كافل اليتيم وا÷معيات الرياضشية لفئة
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش-ة ،زي-ادة ع-ن حصش-ة
 600ط-ف-ل ت-ق-ع مسش-ؤوول-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل Ãخ-يماتها
الصشيفية على عاتق الوزارة الوصشية وتششمل 600
طفل معوز ،إا ¤جانب التكفل بنحو  420طفل
من أابناء اŸوظف Úلدى ا÷ماعات اÙلية
ومديرية ا◊ماية اŸدنية ،حيث تتضشمن برامج
ق -ط -اع الشش-ب-ي-ب-ة وال-ري-اضش-ة ل-ت-نشش-ي-ط ا◊رك-ي-ة
الششبانية ومسشاعدة الفئات ا’جتماعية الهششة
على قضشاء عطلة صشيف ‡تعة بالششواطئ مع
أانشش- -ط- -ة –سش- -يسش- -ي- -ة وري- -اضش- -ي- -ة Ÿك- -اف -ح -ة
اıدرات واآ’ف -ات ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ب Úأاوسش-اط
الششباب وﬁاربة ظاهرة العنف ‘ اÓŸعب.

أام ا .Òÿسس

‘ السشدود والششواطئ غ ÒاÙروسشة واŸسشاحات
اŸائ -ي -ة ،ون -فسض اأ’م -ر ب -ال -نسش -ب -ة ل -وزارة الشش -وؤون
ال -دي -ن-ي-ة واأ’وق-اف م-ن خÓ-ل ت-ن-اول اأ’ئ-م-ة ل-ه-ذا
اŸوضشوع وعدم اإ’لقاء بأانفسشهم إا ¤التهلكة.

فتح  3سشدود لÓسشتجمام وأاول مسشبح
اصشطناعي بسشد الدويرة

مراقبة ضشفاف السشدود ،خطأا كب Òأ’نها عبارة عن
أاحواضض مائية واسشعة وهناك دوريات “ر بانتظام
على طول ا◊وضض ،ونفسض اأ’مر بالنسشبة لتسشييجها
ف -م -نسش -وب اŸي -اه غ Òث -ابت ت -ت -ح -ك -م ف -ي -ه نسش-ب-ة
التسشاقطات ،باإ’ضشافة إا ¤كونه مكلفا جدا ،كما أان
ليسض له أاي جدوى اقتصشادية و’ يتماششى مع البعد
ا÷م- -ا‹ والسش- -ي- -اح -ي ل -ه -ك -ذا ن -وع م -ن اŸنشش -آات
ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة اŸائ-ي-ة ،م-ع-ط-ي-ا م-ث-ا’ بسشد بني هارون
الذي يصشل حوضشه اŸائي إا 37 ¤كلم ،2أاي ما
يعادل مسشاحة أاك Èبلدية بالعاصشمة وهي رويبة
وتسشييجه يتطلب  6مÓي Òدج وبالتا‹ من الصشعب
مراقبته.

حمÓت –سشيسس Ãخاطر السشباحة ‘ السشدود
‘ هذا اإ’طار ،قامت الوكالة الوطنية للسشدود
وال-ت-ح-ويÓ-ت ل-لسش-ن-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ب-ح-م-لة
إاعÓمية –سشيسشية بالتنسشيق مع ا◊ماية اŸدنية
وب- -ط- -ري -ق -ة أاك Ìت -ق -ارب -ا ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤إاشش -راك
جمعيات على غرار جمعية كافل اليتيم.
للمرة الثانية خÓل فصشل الصشيف لهذه السشنة ”
تسشط Òعملية ثانية بالتنسشيق أايضشا مع ا◊ماية
اŸدن- -ي- -ة ،ح- -يث ” ا’ج- -ت- -م -اع م -ع ‡ث -ل -ي ه -ذا
الششريك ،و” ا’تفاق على وضشع فرق مششÎكة من
أاع -وان ال -وك -ال -ة وا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،وتسش-خ Òك-ل
اإ’مكانيات من أاجل القيام بدوريات أامنية Ÿراقبة
ضشفاف السشدود كإاجراء وقائي Ÿنع السشباحة ‘
أاح -واضض السش -دود ،م-ع اسش-ت-ع-م-ال م-كÈات الصش-وت
للتحذير من خطر السشباحة وفرضض نوع من ا◊زم
‘ التعامل مع الظاهرة وتنبيه وتوعية اŸواطن

بحجم اÿطورة.
سشيتم البدأا ‘ هذه ا◊ملة بكل من سشد بني
هارون Ãيلة أاك Èسشد با÷زائر اليوم ،وبسشد سشيدي
يعقوب بالششلف بتاريخ  24جويلية ا÷اري ،وسشيتم
ا’سش-ت-ع-ان-ة ب-وسش-ائ-ل اإ’عÓ-م ل-ت-ع-م-ي-م الفائدة أاكÌ
خاصشة وأانها ششريك فعال ‘ هذه العملية.

ﬂطط اسشتباقي للتدخل بالششراكة مع ا◊ماية اŸدنية
‘ ذات السشياق ،أاششار اŸدير العام للوكالة
الوطنية للسشدود والتحويÓت إا ¤أان ا’جتماع الذي
جمعه مع مديرية ا◊ماية اŸدنية “خضشت عنه
قرارات أاخرى فباإ’ضشافة إا ¤ا◊ملة سشالفة الذكر،
” ا’تفاق على البدء ‘ ا◊مÓت التحسشيسشية من

خطر
السش-ب-اح-ة بصش-ف-ة م-ب-ك-رة ،اب-تداء من
شش- -ه -ر ف -ي -ف -ري  ،2018عﬂ Èط- - - - - -ط
ل -ل -ت-دخ-ل وال-ع-م-ل اŸششÎك واŸنسش-ق ول-يسض
فقط خÓل كل موسشم اصشطياف.
إا ¤ج- -انب ذلك– ،دث ب- -راق- -ي ع- -ن ح -م -ل -ة
إاعÓمية أاخرى تتمثل ‘ تنظيم قافلة Œوب كل
ال -ق -رى واŸداشش -ر اÙي -ط -ة واÙاذي -ة ل-لسش-دود
بالتنسشيق دائما مع ا◊ماية اŸدنية ،ناهيك عن
التفك ‘ Òحملة توزيع اŸلصشقات واŸناشش ،Òمن
خ Ó-ل ال -ت -ع -ام -ل م -ع ب-عضض اŸت-ع-ام-ل Úال-وط-ن-يÚ
ك -م -ؤوسشسش -ات ال -ن-ق-ل ،سش-ون-ل-غ-از ،ك-وسش-ي-دار ،ال-ن-ق-ل
ا◊ضشري والششبه حضشري «إايتوزا» ،وهو هدف يتم
العمل على Œسشيده بعد طرق كل هذه اأ’بواب،
راجيا أان تؤودي هذه العملية دورها ‘ نششر الوعي
وتسشاهم ‘ عدم وقوع ضشحايا آاخرين.
من جهة أاخرى ،وجه ذات اŸسشؤوول نداء إا¤
وزارة الÎبية لتخصشيصض درسض ‘ آاخر الÈنامج
اŸدرسشي للÎبية اŸدنية ،يتناول ﬂاطر السشباحة

ح-ول م-ب-ادرة ف-ت-ح السش-دود لÓ-سش-ت-ج-م-ام أام-ام
اŸواطن ،Úأاكد براقي أان العملية ” البدء فيها
بثÓثة سشدود وذلك بكل من سشد بوكردان بتيبازة
سشد تاقسشبت بتيزي وزو ،وسشد بني هارون ،إا¤
ج -اب ف-ت-ح سش-د ال-دوي-رة ب-ال-ع-اصش-م-ة وسش-د
سشيدي اﬁمد بن طيبة بع Úالدفلى،
كما تعتزم الوكالة وأ’ول مرة فتح
مسش -اب -ح اصش -ط -ن -اع -ي-ة بضش-ف-اف
السش -دود مسش -ت -ق -ب ،Ó-وال-ب-داي-ة
سش- -ت -ك -ون م -ن سش -د ال -دوي -رة،
ابتداء من اأ’سشبوع اŸقبل.
ينتظر فتح كل السشدود
لÓ-سش-ت-ج-مام بصشفة تدريجية
مسش -ت -ق -ب  ،Ó-وذلك أ’ن اأ’م -ر
ي-ت-ع-ل-ق ب-أام-ور ت-نظيمية خاصشة
م- - -ا ت- - -ع - -ل - -ق بضش - -م - -ان اأ’م - -ن
للمتوافدين عليها ،مششÒا إا ¤أان
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة تسش-م-ح ب-دخ-ول الوكالة
كششريك و–قيق مداخيل جديدة وبالتا‹
تخفيف العبء على اÿزينة العمومية.
فيما تعلق Ãنسشوب السشدود الوطنية بلغت نسشبة
ا’متÓء ،يوم  11جويلية ا÷اري  62.6باŸائة،
ويتم توزيع أاك Ìمن  7مÓي Úم 3يوميا ،منها 3.4
مليون م 3موجهة للششرب و 3.6م 3موجهة للسشقي
الفÓحي ،فيما يتم تسشجيل تبخر  2.6مليون م3
يوميا.

 3بواخر لنزع اأ’وحال Ãعدل إادماج وطني يصشل إا%٧0 ¤
‘ اإط- -ار ال- -رف -ع م -ن م -ردودي -ة واسش -ت -دام -ة
ح -ظÒة السش -دود ال -وط -ن -ي -ة ،كشش -ف ب-راق-ي ع-ن
الششروع ‘ بناء  3بواخر لنزع ا’أوحال بالششراكة
مع ششركة وطنية بحسش Úداي ،وهي التجربة
ا’أو ¤م - -ن ن- -وع- -ه- -ا ‘ ا÷زائ- -ر ،ح- -يث ك- -انت
الوكالة تلجاأ اإ ¤ششرائها من اÿارج من ايطاليا
وهولندا .يبلغ معدل ا’إدماج الوطني  70من
اŸائ -ة م-ا ي-ج-ع-ل م-ن اıط-ط-ات وال-دراسش-ات
اŸتعلقة بهذه البواخر ملكية للوكالة الوطنية
للسشدود ،حيث كلما دعت ا◊اجة لبناء اأعداد
اأخرى من البواخر تكون ا’إمكانية متاحة لها
بكل حرية.

انتشش ـ ـ ـال جثـ ـ ـ ـ ـث  3غ ـ ـرقى
‘ شش’Óت وسشد بسشطيف

 ٨ضصحايا الغرق ‘ اŸسصطحات اŸائية

السشباحة ‘ نافورات اŸياه الوجه اآ’خر لصشيف أاطفال معسشكر
ﬂطط أازرق لفك العزلة عن شصباب اŸناطق النائية

ي -ط -غ -ى ع -ل -ى اŸشش -ه -د الصش-ي-ف-ي ال-ع-ام ل-و’ي-ة
معسشكر ،سشلوكات تششكل خطرا على صشحة وسشÓمة
فئة من اأ’طفال معرضشة ÿطر الغرق اŸميت أاو
ع -دوى م -زم -ن -ة م -ت -ن -ق -ل -ة م-ن اŸي-اه ال-ت-ي ي-فضش-ل
اأ’طفال السشباحة فيها لقربها من مقر سشكناهم
ووجودها بدون حراسشة فضش Óعن ›انية السشباحة
فيها ،على غرار نافورات اŸياه اŸوجودة Ãحاور
الدوران لتزي Úمداخل اŸدن وتتدفق منها مياه
غ Òم -ع -ا÷ة ق -د ت -تسش -بب ‘ أام -راضض ج -ل -دي -ة أاو
باطنية معدية ،فضش Óعن السشباحة ‘ أاحواضض
السشقي الفÓحي والسشدود وا◊واجز اŸائية التي
أاوقعت ما عدده  8ضشحايا ،خÓل فÎة اأ’ششهر
اŸاضشية من السشنة ا÷ارية ،التي ششهدت ارتفاعا
ره - -ي - -ب - -ا ‘ درج - -ات ا◊رارة ،ح - -يث  ⁄ت- -ن- -قصض
ا◊مÓ- -ت ال- -ت- -وع -وي -ة م -ن ﬂاط -ر السش -ب -اح -ة ‘
أاحواضض السشقي الفÓحي واŸسشطحات اŸائية من

وق- -وع ا◊وادث اŸم- -ي- -ت- -ة ال -ت -ي يسش -ق -ط ال -قصش -ر
والششباب غالبا ضشحايا لها على مسشتوى إاقليم و’ية
معسشكر الداخلية واŸعروفة Ãناخها ا◊ار وقربها
م -ن شش-واط-ئ ال-و’ي-ات السش-اح-ل-ي-ة ،وح-ت-ى Á ⁄ن-ع
توفر عدد ’ بأاسض به من مرافق السشباحة أاو الÈامج
ال-ت-نشش-ي-ط-ي-ة ال-ت-ي ي-وف-ره-ا ق-ط-اع الشش-ب-اب والرياضشة
خÓ- -ل م- -وسش- -م ا’صش -ط -ي -اف م -ن ا◊د م -ن ظ -اه -رة
السشباحة ‘ أاحواضض السشقي الفÓحي ،السشدود وحتى
نافورات اŸياه Ãحاور الدوران ومفارق الطرق.

توفر اŸرافق الضشرورية ’ يعني الكف عن السشباحة ‘ النافورات
ت -ت -وف -ر و’ي -ة م -عسش -ك -ر ع -ل-ى ع-دد ك-اف م-ن
اŸراف -ق ال -ري -اضش -ي -ة اÿاصش -ة ب -السش -ب -اح -ة ،ح-يث
تسشتقبل يوميا نحو  700ششاب و 500طفل ،إاضشافة
إا ¤شش -ري -ح -ة ال -ع -نصش-ر ال-نسش-وي ال-ت-ي خصشصض ل-ه-ا

حصشت Úأاسشبوعيا على مسشتوى اŸسشابح اŸتوفرة
واŸقدر عددها بـ  6مسشابح 5 ،منها ششبه أاوŸبية،
وم -ع اق -رار ›ان -ي -ة السش -ب -اح -ة ‘ م -راف -ق ق-ط-اع
الششباب والرياضشة ،يتم التنسشيق ب Úمصشالح الدوائر
وال-ب-ل-دي-ات ل-ت-وف Òال-ن-ق-ل وتسش-ه-ي-ل ت-نقÓت ششباب
اŸناطق النائية وأاطفالها لÓسشتفادة من خدمات
اŸسش-اب-ح ال-ري-اضش-ي-ة ،ب-ه-دف ت-ع-م-ي-م ال-فائدة وكذا
اŸسشاهمة ‘ تقليصض حوادث الغرق ‘ اأ’ماكن
التي يلجأا إاليها الششباب واأ’طفال للتخفيف من
حرارة الطقسض ،حيث يعد بعد اŸسشافة من أاهم
العوامل التي تدفع بسشكان اŸنطقة خاصشة من
شش-ري-ح-ة اأ’ط-ف-ال والشش-ب-اب إا ¤ت-فضش-ي-ل ا◊واج-ز
واÿزانات اŸائية والنافورات كأاماكن للسشباحة،
بالرغم من توفر مرافق تكفي ’سشتقبال أاعداد
ه -ائ -ل -ة م -ن اŸواط -ن Úال -ذي -ن ’ ت -ت -وف -ر ل -دي -ه -م
ا’مكانيات لÓصشطياف على ششواطئ البحر.

سصجلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية لولية
لسص-ب-وع ،وف-اة ثÓ-ث-ة
سص -ط -ي -ف ،ن -ه -اي -ة ا أ
أاشصخاصض غرقا ‘ حادث Úمنفصصل ،Úبكل
م -ن شص Ó-لت وادي ال -ب-ارد ،ب-ب-ل-دي-ة وادي
لوريسص -ي -ا ،ا◊ادث
ال -ب -ارد وسص -د اŸوان ب -ا أ
لول راح ضصحيته صصبية وأابوها (العمر:
ا أ
 10سص -ن-وات و 46سص- -ن -ة) ،وذلك ‘ ب -رك -ة
مائية ‘ ›رى وادي البارد ،التي يÎدد
لج-ل السص-ب-اح-ة
ع -ل-ي-ه-ا ك-ثÒا اŸواط-ن-ون أ
والسص -ت -ج -م-ام ،رغ-م خ-ط-ورت-ه  ،ب-ال-ن-ظ-ر
لÈودة اŸاء الشص- -دي- -دة ،وك- -ذا أاح- -واضص- -ه
الصص- -خ- -ري- -ة الصص- -ع- -ب- -ة اŸسص- -الك ،وال- -ت -ي
ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا ف-ج-وات ع-م-ي-قة وتيارات مائية
شصديدة القوة.
لنقاذ لوحدة ا◊ماية
تدخلت فرق ا إ
اŸدن -ي -ة «ع -م -وشص -ة» ،ف-ور ت-ل-ق-ي-ه-ا ال-ن-داء
وقامت بانتشصالهما من جوف الÈكة ،ثم
ن - -ق - -ل - -ه- -م- -ا إا ¤مصص- -ل- -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث
Ãسصتشصفى ع ÚالكبÒة ،وا◊ادث الثاÊ
راح ضصحيته رجل ›هول الهوية (العمر:
 45سصنة) ،على مسصتوى سصد اŸوان بÎاب
لورسص-ي-ا اŸم-ن-وع ل-لسص-ب-اح-ة ،ح-يث تولت
ا أ
ف - -رق ال- -ت- -دخ- -ل ل- -وح- -دة «ع Úآارن- -ات»،
مسص -ت -ع -ي -ن -ة ب -ع -ن -اصص -ر ال -غ-طسض ،ع-م-ل-ي-ة
ان -تشص -ال -ه ،ون -ق -ل -ه إا ¤اŸصص -ل -ح -ة اŸع -ن-ي-ة
باŸسصتشصفى ا÷امعي سصطيف.

سسطيف :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تتضضمن إاجراء انتخابات رئاسضية وتشضريعية ‘ مارسس 2018

السس ـ ـراج يقـ ـ ـÎح خارط ـ ـة طري ـ ـق للتسسوي ـ ـة السسياسسي ـ ـة
^ دعـــوة لحÎام سضيادة ليبيا بعيدا عن أاي تدخل ‘ شضؤوونها

دعا رئيسس اÛلسس الرئاسضي
◊كومة الوفاق الوطني الليبية فائز
السضراج ما وصضفهم بـ»اŸتدخل Úسضلبا»
‘ شضؤوون بÓده إا« ¤رفع أايديهم عن
ليبيا» ﬁذرا من اسضتمرار وجود
›موعات مسضلحة بصضور ومسضميات
لطراف
عديدة قبل أان يحمل ا أ
السضياسضية الليبية مسضؤوولية ما آالت
إاليه البÓد.
قال السسراج في كلمة وجهها إالى الشسعب الليبي
السسبت «لقد تعاملنا بشسكل متوازن مع دول العالم
Óج-ن-ب-ي» ،مضس-ي-ف-ا «ق-ل-ن-ا
ف -ن -ح -ن لسس -ن -ا ره -ي -ن -ة ل -أ
للمتدخلين سسلبا في شسؤووننا ومازلنا نقول ارفعوا
أايديكم عن ليبيا وقد أاوضسحنا أان طلب المسساعدة
ل-ل-ن-ه-وضض ب-ال-وط-ن وم-ك-اف-ح-ة الره-اب ل-يسض ط-لبا
ل -ل -ت-دخ-ل ول-يسض ان-ت-ه-اك-ا ل-لسس-ي-ادة ف-ع-ن-دم-ا ن-ت-ح-د
ون-ح-ت-رم أاب-ن-اء شس-ع-ب-ن-ا ون-رف-ع م-ن شس-أان-ه-م وننهضض
ب-بÓ-دن-ا ف-ب-ذلك ف-ق-ط ي-ح-ت-رم-ن-ا ال-ع-ال-م وت-ت-ح-قق
السسيادة».
اع -ت-ب-ر رئ-يسض ال-م-ج-لسض ال-رئ-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي ال-م-ل-ف
األمني من أاكثر الملفات الشسائكة في ظل «وجود
مجموعات مسسلحة بصسور ومسسميات عديدة الى
جانب خطورة انتشسار السسÓح» ،معربا عن ايمانه بـ
«قدرة الليبيين على إاخراج البلد من هذه المعضسلة
دون خسسائر في
األرواح وتجنب تدمير منشسآات الشسعب وممتلكات
المواطنين».

الصسراع وراء سسراب السسلطة قاد
إا ¤وضسع كارثي
أاشساد بعمل األجهزة المنية الليبية وقدرتها على
م -واج -ه -ة ال -ف -وضس -ى وإاث -ب -ات ح-رصس-ه-م ع-ل-ى أام-ن
المواطن مهما كانت التضسحيات قائ« :Óل يفوتنا
أابدا أان نتذكر أابطالنا الذين ضسحوا بحياتهم من
أاجل القضساء على الرهاب رغم الحظر المفروضض
وقلة المكانيات من أاجل أان تهنأا البÓد».
ف -ي السس -ي -اق ذات -ه ح -م -ل األط -راف السس -ي -اسس -ي-ة
مسسؤوولية ما آال إاليه الوضسع ،مشسيرا إالى أان «اآلفة
اسستفحلت بسسبب انشسغالنا في خÓف األخ مع أاخيه
والصسراع وراء سسراب السسلطة ومحاولة السسيطرة
ع -ل -ى م -ق -درات ال -دول -ة وم -وارده -ا» .ك -م-ا ن-اشس-د
الليبيين «توحيد الصسفوف وتقديم التنازلت وإان
كانت مؤولمة للوصسول بهذا الوطن إالى بر األمان».

مهمة أاول رئيسس هي إاعداد
الدسستور

في سسياق آاخر ،اقترح السسيد السسراج خارطة طريق
للمرحلة القادمة تهدف إلخراج ليبيا من الزمة
وفقا لمخرجات التفاق السسياسسي وتتضسمن إاجراء
ان -ت -خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة وتشس-ري-ع-ي-ة ف-ي م-ارسض .2018
تضسمنت الخارطة الدعوة إالى انتخابات رئاسسية
وبرلمانية مشستركة في شسهر مارسض  2018تفرز

رئ-يسس-ا ل-ل-دول-ة وب-رل-م-ان-ا ج-دي-دا تسس-ت-م-ر ولي-تهما
ثÓث سسنوات كحد أاقصسى أاو حتى النتهاء من
إاع-داد ال-دسس-ت-ور والسس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ي-ه وي-ت-م ان-ت-خ-اب
رئيسض الدولة بشسكل مباشسر من الشسعب.
ك-م-ا اق-ت-رح أان يسس-ت-م-ر ال-ع-م-ل ب-الت-ف-اق السس-ياسسي
وحكومة الوفاق الوطني الى أان يتم تسسمية رئيسض
الحكومة الجديدة من قبل رئيسض الدولة المنتخب
واعتماد حكومته من قبل البرلمان.
شسملت خارطة الطريق على أان تقوم المفوضسية
ال-ع-ل-ي-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات وب-ال-تنسسيق مع األمم المتحدة
وب -مسس -اع -دة ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي -ة والت -ح -اد
الفريقي والتحاد األوروبي باإلعداد والشسراف
ومراقبة النتخابات الرئاسسية والبرلمانية.
تحت إاشسراف وتسسيير من األمم المتحدة يقوم
م -ج -لسض ال -ن -واب وم-ج-لسض ال-دول-ة ب-تشس-ك-ي-ل ل-ج-ان
للحوار لتناقشض فيما بينها ومع مؤوسسسسات المجتمع
المدني ومن خÓل حوار مجتمعي إاعداد مشسروع
ق-ان-ون الن-ت-خ-اب-ات وم-ق-ت-رح ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-توري
لتحديد صسÓحيات رئيسض الدولة ومÓمح المرحلة
الجديدة.
كما شسملت العÓن عن وقف إاطÓق النار وجميع
أاعمال القتال في كافة أانحاء البÓد ،إال ما يخصض
م-ك-اف-ح-ة الره-اب ال-م-نصس-وصض ع-ل-ي-ه ف-ي الت-فاق
السس -ي-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي وال-م-واث-ي-ق ال-دول-ي-ة ،ك-م-ا ي-ق-وم
م -ج -لسض ال -ن -واب وم-ج-لسض ال-دول-ة ب-تشس-ك-ي-ل ل-ج-ان
مشستركة للبدء في دمج مؤوسسسسات الدولة السسيادية
المنقسسمة.

›لسس أاعلى للمصسا◊ة
بحسسب ذات الخارطة تقوم حكومة الوفاق الوطني
بضس-م-ان ت-وف-ي-ر ال-خ-دم-ات والح-ت-ي-اج-ات الÓ-زمة
ل -ل -م -واط -ن -ي -ن ف -ي ك -ل ال -م -ن -اط -ق وت -ل-ت-زم ج-م-ي-ع
ال-م-ؤوسسسس-ات ال-ق-ائ-م-ة ف-ي ال-بÓ-د ب-التعاون وضسمان
فصسل الصسراع السسياسسي عن توفير هذه الخدمات
مع التزام مصسرف ليبيا المركزي بتنفيذ سسياسسات

نقدية بشسكل عاجل لضسمان عÓج مشسكلة توفير
السسيولة وضسبط سسعر صسرف الدينار الليبي.
أان يتم انشساء المجلسض األعلى للمصسالحة الوطنية
مكون من مائة عضسو ويكون أاعضساء هذا المجلسض
من أاعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا ومؤوسسسسات
ال -م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي وال-م-رأاة والشس-ب-اب ي-راع-ى ف-ي
اختيارهم جميع األطياف السسياسسية والفكرية دون
اقصساء أاو تهميشض ومن مهام هذا المجلسض العداد
ل-م-ؤوت-م-ر ل-ي-ب-ي-ا ل-ل-مصس-ال-ح-ة ال-وطنية ودراسسة آاليات
تطبيق العدالة النتقالية وجبر الضسرر والعفو العام
وانشساء لجان للمصسالحة بين المدن وخلق األجواء
ال-م-ن-اسس-ب-ة ل-ح-وار م-ج-ت-م-ع-ي إلن-ج-اح الن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية والرئاسسية والسستحقاق الدسستوري.

انهاء النقسسام و ّ⁄الشسمل

في ذات اإلطار ،أاكد السسراج على تسساوي الليبيين
ف-ي ال-ح-ق-وق وال-واج-ب-ات م-ه-م-ا ك-انت ان-ت-م-اءات-هم
السس-ي-اسس-ي-ة أاو ت-وج-ه-ات-ه-م ال-ف-ك-ري-ة وأان «ال-م-جلسض
الرئاسسي لحكومة الوفاق الوطني ليسض طرفا في
الصس -راع» ول -م ي -أات ل -دع -م ط -رف ضس-د آاخ-ر وه-ذه
المبادرة ،هي «مقترح لسستكمال التفاق السسياسسي
والمسسار التوافقي وليسست بدي Óعنه» .كما دعا
إالى عودة النازحين والمهجرين ولم الشسمل تحت
راية الوفاق الوطني الحقيقي مشسددا على ضسرورة
م -راع -اة م -ب -دأا ال -فصس -ل ب -ي-ن السس-ل-ط-ات وال-ت-داول
السس-ل-م-ي ع-ل-ى السس-ل-ط-ة م-ع ت-ف-ع-ي-ل آال-ي-ات ال-ع-دالة
الن -ت -ق -ال -ي-ة وج-ب-ر الضس-رر وال-ع-ف-و ال-ع-ام م-ن أاج-ل
تحقيق مصسالحة وطنية شساملة.
أاكد على أاهمية المحافظة على الموارد الوطنية
ومؤوسسسسات الدولة القتصسادية والمالية مع «ضسمان
التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين».
في ختام كلمته ،ناشسد رئيسض المجلسض الرئاسسي
ل-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة الشس-عب ال-ل-ي-بي
ال -مشس -ارك -ة الي -ج -اب -ي-ة إلن-ج-اح ه-ذا السس-ت-ح-ق-اق
ال -وط -ن -ي إلن -ه -اء الن -قسس -ام وت-ح-ق-ي-ق ال-مصس-ال-ح-ة
والبناء.

اسسرائيـ ـ ـل تع ـ ـّزز الرقاب ـ ـة على القصس ـ ـى وسس ـ ـط غضسـ ـب فلسسطين ـ ـي ع ـ ـارم

مهمتها الدفاع عن تقرير اŸصضÒ

÷نة برŸانية كوبية للصسداقة مع الشسعب الصسحراوي

صس-ادق ال-ب-رل-م-ان ال-ك-وب-ي ب-الإج-م-اع ع-ل-ى تأاسسيسض
ل -ج -ن -ة ب -رل -م-ان-ي-ة ك-وب-ي-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ق الشس-عب
الصسحراوي في تقرير المصسير والسستقÓل وتعزيز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب -ي-ن الشس-ع-ب-ي-ن الصس-ح-راوي
والكوبي .في لقائه بعضسو األمانة الوطنية لجبهة
ال-ب-ول-يسس-اري-و رئ-يسض ال-م-ج-لسض الوطني الصسحراوي
خ -ط -ري آادوه ف -ي ال -ع-اصس-م-ة ه-اف-ان ،أامسض األول،
اع -رب رئ -يسض ال -ب -رل -م -ان ال -ك -وب -ي إاسس -ت-ي-ب-ان لزو
ه-ي-رن-ان-دي-ز ع-ن «إاع-ج-اب الشس-عب ال-ك-وب-ي بنضسال
وصسمود الشسعب الصسحراوي» وأاكد على المواقف
الكوبية الثابتة والمبدئية ازاء القضسية الصسحراوية.
قال أان تأاسسيسض اللجنة البرلمانية الكوبية للصسداقة
مع الدولة الصسحراوية في هذا الظرف ما هو إال
تأاكيدا جديدا على هذه المواقف.
م- -ن ج -ان -ب -ه ،ج -دد خ -ط -ري آادوه ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى
ال -ع Ó-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-ي-ن الشس-ع-ب-ي-ن الصس-ح-راوي
وال -ك -وب -ي وث -م -ن ال -دع -م ال -ك -وب-ي ف-ي ال-م-ج-الت
الجتماعية كالصسحة والتعليم وغيرها.
وذك -رت وك -ال -ة الن -ب -اء الصس -ح-راوي-ة ان الج-ت-م-اع

من مدينة أام الفحم داخل الخط األخضسر عند باب
األسسباط ،وأاسسفرت عن اسستشسهادهم جميعا ومقتل
شسرطييْن إاسسرائيليين.

تصسعيـ ـد ومواجهـ ـ ـات

الظهر ،وأافاد بيان صسادر عن مكتب رئيسض الوزراء
بأانه سستنصسب أاجهزة لكشسف اآللت المعدنية عند
مداخل المسسجد األقصسى ،باإلضسافة إالى كاميرات
مراقبة في الخارج وتوجه إالى الداخل.

اليوم الدو‹ ŸانديÓ

شسهيد واعتقالت

حذر الرئيسض الفرنسسي إايمانويل ماكرون رئيسض
أاركان الجيشض الجنرال بيير دو فيلييه من معارضسته
فيما يتعلق بقرار خفضض اإلنفاق الدفاعي ،وقال
ماكرون في تصسريحات صسحفية ،أامسض ،إانه «ليسض
أامام رئيسض األركان سسوى الموافقة على ما أاقول»،
مضسيفا أانه «إاذا وقع خÓف بين رئيسض األركان
والرئيسض ..يذهب رئيسض األركان» .نقلت صسحيفة
أاسسبوعية فرنسسية عن الرئيسض إايمانويل ماكرون
قوله ،إانه ليسض أامام رئيسض األركان سسوى الموافقة
على ما يقول وذلك بعد أان انتقد رئيسض األركان
خفضض اإلنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.
كان دو فيلييه قد انتقد خطة ماكرون لخفضض
اإلنفاق الدفاعي في ميزانية العام الجاري.
قال ماكرون ،الذي يشسغل أايضسا منصسب القائد
األع-ل-ى ل-ل-ق-وات ال-مسس-ل-ح-ة ب-وصس-ف-ه رئ-يسسا للبÓد،
لصسحيفة لو جورنال دو ديمونشض« ،إاذا وقع خÓف
بين رئيسض أاركان الجيشض والرئيسض ..يذهب رئيسض
األركان».
كان ماكرون ذكر يوم الخميسض ،أانه لن يتهاون مع
المعارضسة العلنية من قبل الجيشض بعد أان تردد أان
الجنرال بيير دو فيلييه أابلغ لجنة برلمانية بأانه لن
يسس -م -ح ل-ل-ح-ك-وم-ة ب-أان «ت-ع-بث م-ع-ه» ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بخفضض اإلنفاق مسستخدما لفظا نابيا .كتب دو
فيلييه في رسسالة نشسرت على حسسابه على فيسسبوك
ي-وم ال-ج-م-ع-ة «ل-يسض ه-ن-اك م-ن يسس-ت-ح-ق أان ن-ت-ب-ع-ه
ونحن مغمضسي األعين».

كان آاخر منشسور لدو فيلييه على فيسسبوك عبارة
ع -ن خ -ط -اب م -ف -ت-وح إال-ى ال-م-ج-ن-دي-ن ال-ج-دد ف-ي
الجيشض لم يتطرق فيه لذكر ماكرون .لكن وسسائل
اإلع Ó-م ال -ف -رنسس -ي -ة فسس -رت ال -خ -ط -اب ع -ل-ى أان-ه
يسستهدف تصسريحات سسابقة للرئيسض .قال ماكرون
ل-لصس-ح-ي-ف-ة ،إان دو ف-ي-ل-ي-ي-ه ل ي-زال ي-ت-م-ت-ع «ب-ث-ق-ت-ه
الكاملة» شسريطة أان يعرف رئيسض األركان «تسسلسسل
ال -ق -ي -ادة وك-ي-ف ت-ع-م-ل» .وم-ن ال-م-ق-رر أان ي-ج-ت-م-ع
ماكرون مع دو فيلييه ،يوم الجمعة المقبل وفقا
لجدول األعمال الرسسمي للرئيسض.
قررت الحكومة الفرنسسية تقليصض ميزانية الدفاع
لعام  2017لضسمان أان تتمكن باريسض من الوفاء
بتعهدات قطعتها بخفضض العجز في الميزانية ألقل
م -ن ث Ó-ث -ة ف -ي ال -م -ئ -ة م -ن ال -دخ-ل ال-ق-وم-ي وه-و
المسستوى الذي حدده التحاد األوروبي.

نحو انطÓق عملية –رير قضضاء تلعفر

القضس ـاء عل ـ ـى  ٢٥أال ـ ـف إارهابـ ـي «داعشسـ ـي» ‘ معركـ ـة اŸوصسـ ـل
قال الفريق الركن عبد األمير
يار الله ،قائد الحملة العسسكرية
ل- -ت- -ح- -ري- -ر م -ح -اف -ظ -ة ن -ي -ن -وى
العراقية ،إان أاكثر من  25أالف
ع- -نصس- -ر م- -ن ت -ن -ظ -ي -م «داعشض»
الره -اب-ي ب-ي-ن-ه-م أاك-ث-ر م-ن 450
ان -ت -ح -اري -ا ق -ت -ل -وا ف -ي م -ع-ارك
ت-ح-ري-ر ال-م-وصس-ل ،ع-ل-ى م-دى 9
أاشسهر.
أاشسار إالى أان القوات العراقية
تمكنت أايضسا من تدمير 1247
سس-ي-ارة م-ف-خ-خ-ة ،وإاسس-ق-اط 130
طائرة مُسسيرة للتنظيم الدموي،
وت -دم -ي-ر أاك-ث-ر م-ن  1500عجلة
مختلفة لÓرهابيين.
بين أان معارك الجانب الشسرقي
من الموصسل اسستمرت  101يوم،
ف-ي-م-ا اسس-ت-م-رت معارك الجانب
الغربي  142يوما.
قال الفريق يار الله إان القوات
ال- -م -ح ّ-ررة ل -م -دي -ن -ة ال -م -وصس -ل
ح- -اولت ال- -ج- -م -ع ب -ي -ن ح -م -اي -ة
ال- -م- -دن- -ي- -ي- -ن وال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى
اإلره- -اب- -ي- -ي- -ن ،مشس- -ي -را إال -ى أان

مقتل نزلء بعد فرارهم من سسجن

دعم حل األزمة

تباطؤو الطلب على الغذاء

اسستفتاء شسعبي

حضسره عن الجانب الكوبي آانا ماريا ماشستادو نائب
رئ-يسض ال-م-ج-لسض ال-وط-ن-ي ال-ك-وب-ي م-ي-ري-ام زام-ورا
ك -ات-ب-ة ال-ب-رل-م-ان ال-ك-وب-ي ي-ولن-دا ف-ي-ري-ر مسس-ؤوول-ة
ال-عÓ-ق-ات ال-خ-ارج-ي-ة ب-ال-برلمان ميغيل شساربونيت
رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-رل-م-ان-ي-ة ال-ك-وب-ي-ة ل-لصس-داق-ة مع
الشس -عب الصس -ح -راوي وم -م -ث -ل -ي -ن ع -ن ال -خ -ارج-ي-ة
والحزب الشسيوعي الكوبيين .أاما رئيسض المجلسض
الوطني الصسحراوي فكان مرفوقا بالسسيدة خديجة
حمدي وزيرة الثقافة وماء العينين أاتقانة السسفير
الصسحراوي لدى كوبا ومحمد عالي أاعلي سسالم
مسستشسار لدى السسفارة وعبد الرحمن محمد سسيدي
أامين رابطة الطلبة الصسحراويين بكوبا.
يشس- -ار ال- -ى ان ن- -ائب وزي- -ر ال -خ -ارج -ي -ة ال -ك -وب -ي -ة
م -ارسس -ي -ل -ي -ن-و م-ي-دي-ن-ا غ-ون-زال-يسض ق-ام شس-ه-ر م-اي
ال-م-اضس-ي ب-زي-ارة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-عربية الصسحراوية
ال -دي -م -ق -راط -ي -ة ن -اقشض خ Ó-ل -ه -ا م-ع ال-مسس-ؤوول-ي-ن
الصسحراويين السسبل الكفيلة بتوطيد العÓقات بين
البلدين وتدراسض معهم آافاق توطيد العمل التعاوني
المشسترك.

ماكرون يحذر رئيسس أاركان ا÷يشس من معارضسته

اندلعت السسبت ،مواجهات اسستمرت بين عشسرات
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي-ن وق-وات الح-تÓ-ل اإلسس-رائ-ي-لي في من جهة أاخرى ،اسستشسهد شساب فلسسطيني ،فجر
م-ن-اط-ق م-خ-ت-ل-ف-ة م-ن ال-ب-ل-دة ال-قديمة في القدسض امسض األح -د ،ب -رصس -اصض الح -ت Ó-ل وسس -ط الضس-ف-ة
اسس-ت-م-رت ح-ت-ى ال-ل-ي-ل ،إاث-ر م-ح-اول-ة ال-ف-لسسطينيين ال-غ-رب-ي-ة ال-م-ح-ت-ل-ة .ك-م-ا اع-ت-ق-لت ق-وات الح-تÓل
الق-ت-راب م-ن م-ح-ي-ط ال-مسس-ج-د األقصس-ى ل-دخ-وله اإلسسرائيلي  16فلسسطينيا في أانحاء متفرقة من
وأاداء الصسÓة فيه.
مدينة القدسض والضسفة الغربية .أاكد نادي األسسير
اضسطر مئات الفلسسطينيين إالى أاداء صسÓة العشساء الفلسسطيني في بيان أان قوات الحتÓل اقتحمت،
في الشسوارع المحيطة بأاسسوار المسسجد األقصسى فجر األحد ،مناطق في الخليل وبيت لحم ورام الله
بعد أان منعتهم قوات الحتÓل من دخوله.
وأاح- -ي -اء ع -دة ب -ال -ق -دسض الشس -رق -ي -ة ون -ف -ذت ت -لك
مسساء السسبت ،أاعلنت السسلطات اإلسسرائيلية أانها العتقالت.
سستفتح أابواب المسسجد األقصسى األحد قبل صسÓة
على إاجراء «السستفتاء الشسعبي» الذي طالبت به المعارضسة،
داعيا الشسعب إالى المشساركة السسلمية فيه .نقلت النباء عن
^ باريسس
Óحزاب
مادورو ،قوله« :تفضسلوا بإاجراء اسستفتائكم الداخلي ل أ
اليمينية ،ولكنني أادعو الفنزويليين إالى المشساركة السسلمية بهذا
تحيي منظمة األمم المتحدة للتربية
الحدث السسياسسي المخطط له ،مع احترام األفكار والسسÓم».
^ مانيÓ
والعلم والثقافة «اليونسسكو» ،غدا الثÓثاء،
وحذر من التدخل الخارجي في شسؤوون فنزوي.Ó
لقي ثÓثة سسجناء مصسرعهم وأاصسيب رابع امسض األحد بعد
اليوم الدولي لنيلسسون ماندي 2017 Óتحت
فرارهم مع عشسرة آاخرين من أاحد سسجون بجنوب الفلبين.
شسعار «انهضض للعمل...أالهم التغيير» ،حيث
وأاعلنت الشسرطة الفلبينية أان «األربعة كانوا ضسمن  14سسجينا
تطلب األمم المتحدة من كل األفراد حول العالم الحتفال
فروا من سسجن في مركز للشسرطة في مدينة (جولو)» التي
باليوم العالمي لنيلسسون ماندي Óبالعمل من أاجل مجتمع
تعتبر معق Óلجماعة (أابوسسياف) التي تختطف رهائن لطلب
^ الكويت
ءفضسل .في هذا اليوم ،يدعى كل مواطن في العالم لتكريسض
فديات ،مشسيرا إالى أانه من بين الفارين عناصسر من الجماعة.
 67دقيقة رمزية من وقته للعمل في خدمة المجتمع ،إلحياء
اسستقبل أامير دولة الكويت الشسيخ صسباح األحمد الجابر الصسباح
ذكرى السسنوات  67التي كرسسها نيلسسون ماندي Óلمكافحة
وزير الخارجية الفرنسسي جان إايف لودريان ،الذي وصسل
العنصسرية والدفاع عن حقوق اإلنسسان.
الكويت امسض قادما من السسعودية ضسمن جولته الخليجية ،في
حين زار الرئيسض السسوداني عمر البشسير الكويت ،أامسض .أاكد
اأفادت منظمة المم المتحدة لÓأغذية والزراعة الفاو،
الوزير الفرنسسي دعم بÓده الكامل لجهود الوسساطة الكويتية
في تقرير لها حول التوقعات المسستقبلية لقطاع الزراعة
^ كركاسس
في حل األزمة الخليجية ،وذكرت أان هذه الزيارة تأاتي في
خÓل العشسر( )10سسنوات المقبلة ،اأن الطلب على الأغذية
أاعرب الرئيسض الفنزويلي نيكولسض مادورو ،عن موافقته
إاطار الدعم الفرنسسي لحل هذه األزمة.
عرف تراجعا معتبرا ما يبقي اأسسعار السسلع الغذائية
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بسضبب خÓف حول ميزانية الدفاع

ثّبتت كامÒات مراقبة وأاجهزة كشضف معادن على أابوابه

رفضض مسسؤوولو الحرم القدسسي ،أامسض ،الدخول الى
المسسجد القصسى ما دامت أاجهزة كشسف المعادن
وال-ك-ام-ي-رات م-ث-ب-ت-ة ع-ل-ى األب-واب ،وأاق-اموا صسÓة
الظهر أامام باب األسسباط خارج األقصسى .كانت
إاسس -رائ -ي -ل ف -ت -حت ب -اب األسس -ب -اط ف -ي ال -مسس -ج -د
األقصس-ى ال-م-ب-ارك ،ل-ك-ن م-دي-ر ال-مسس-ج-د األقصس-ى
الشسيخ عمر الكسسواني ومسسؤوولي األقصسى رفضسوا
الدخول عبر أاجهزة فحصض المعادن التي ثبتتها
سسلطات الحتÓل بالضسافة الى كاميرات مراقبة.
قال الشسيخ الكسسواني «نحن ل نعترف بإاجراءات
الحتÓل».
ك -انت ق -وات الح -تÓ-ل أاغ-ل-قت ال-ح-رم ال-ق-دسس-ي
الشس -ري -ف -ب -م-ا ف-ي-ه ال-مسس-ج-د األقصس-ى -وال-ب-ل-دة
ال-ق-دي-م-ة ف-ي ال-ق-دسض ال-م-ح-ت-ل-ة ال-ج-م-ع-ة ،ومنعت
صسÓة الجمعة ألول مرة منذ احتÓل المدينة عام
 1967وذلك عقب العملية التي نفذها ثÓثة شسبان

العدد
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ومشس -ارك -ة ن -ح-و  100أال -ف م-ن
القوات العراقية وفصسائل شسعبية
مسسلحة وقوات اإلقليم الكردي
«البيشسمركة».
ي -وم اإلث-ن-ي-ن 10ج-وي-لية ،2017
أاع -ل -ن رئ -يسض ال-وزراء ال-ع-راق-ي،
رسسميا ،تحرير الموصسل بالكامل
م- -ن «داعشض» الره- -اب- -ي ،ب- -ع -د
معركة اسستغرقت قرابة  9أاشسهر،
وأادت إالى الكثير من الخسسائر
ال-بشس-ري-ة وال-م-ادي-ة ،ون-زوح أاكثر
من  920أالف شسخصض.

ال-ق-ي-ادة أاث-ب-تت إام-ك-ان-ي-اتها على
جميع المسستويات.
ك -م -ا كشس -ف ال-ف-ري-ق ال-رك-ن ع-ن
ق-رب ان-طÓ-ق ال-م-رح-ل-ة الرابعة
من عمليات «قادمون يا نينوى»،
ل -ت -ح -ري-ر قضس-اء ت-ل-ع-ف-ر (شس-م-ال
ال -م-وصس-ل) م-ن سس-ي-ط-رة ت-ن-ظ-ي-م
«داعشض» الرهابي.
ف -ي  17أاك-ت-وبر  ،2016ب -دأات
القوات العراقية حملة اسستعادة
ال -م -وصس -ل ب -دع-م م-ن ال-ت-ح-ال-ف
ال- -دول- -ي ال- -م -ن -اهضض لـ»داعشض»
ب- -ق- -ي -ادة ال -ولي -ات ال -م -ت -ح -دة،
العالمية منخفضسة خÓل هذه الفترة مقارنة مع
الرتفاعات التي شسهدتها خÓل السسنوات السسابقة.

العثور على ﬂزن لأÓسسلحة
^ بغداد
اأعلنت مديرية السستخبارات العسسكرية العراقية امسض
الأحد عن ضسبط مخزن لÓأسسلحة في مزرعة بمنطقة
(الراشسدية) في شسمال شسرق بغداد .المخزن ضسم الكثير
من المواد المتفجرة والأسسلحة و 50صساعقة قاذفة و15
عبوة ناسسفة وعبوتين لصسقة و 5صسواريخ قاذفة اأشسخاصض
و 34صساعق تفجير ودائرة كهربائية ولفة اأسسÓك ودرع
عسسكري و 35صساروخ قاذف ضسد الدروع و 15صساروخا
نمسساويا  155ملم ومسستلزمات عسسكرية اأخرى».
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شتطÓع

’رز ،الصشنوبر ا÷بلي وأاششجار الفل Úزادتها وسشحرا
غابات ا أ

Ió` µ«µ°ùH ¿ƒjÉe ¥ÉæNGC
لسشكيكدة ،بحكم
موقعها ا÷غرا‘ ،مقومات
’ن تنتزع مكانتها
تؤوهلها أ
السشياحية كأافضشل وجهات
ا÷زائر وأاكÌها سشحرا،
بفضشل ما تزخر به من
معا ⁄حضشارية وتاريخية
ومناظر طبيعية ‘ غاية
ا÷مال ،اسشتهوت كل من
يزورها.
كانت ÷ريدة ““الششعب““
ان نزلت بـ«اخناق مايون““
التحفة السشياحية
بامتياز ،اذ –يط بها من
’رز
كل جانب غابات ا أ
والصشنوبر ا◊لبي وأاششجار
الفل Úالتي تؤوششر لوجود
ثروة اقتصشادية –تاج
ا ¤اسشتغÓل يزيد ‘ خلق
الÌوة ويعزز بهاء اŸكان
وجماله ،رغم ان واقع
البلدية ما زال ◊د
السشاعة قاسشيا ومريرا ،زاد
الوضشع سشوءا .موجة
ا◊رائق التي أاتت على
مسشاحة هامة من الغابات
وا’حراشض Ãنطقة
العوينات وكادت ان تأاتي
على منازل اŸواطن Úلو’
تدخل أافراد ا÷يشض،
ومصشالح ا◊ماية اŸدنية
والغابات والتضشامن الكبÒ
من السشكان.

الوقاية
أاو¤
اÿطوات

إاحذري
حمام الشسمسس أاثناء
فÎة ا◊مل

‘ حال إاذا كنتِ
حام ً
 Óأاو ’ ،فإان
Óششعة
التعرضض ل أ
فوق البنفسشجيsة
لوقت طويل يزيد
من آاثار تقدم السشن
وظهور التجاعيد على
البششرة ،كما قد يؤودي
’صشابة بسشرطان
إا ¤ا إ
ا÷لد لذلك ’بد للحامل من
التعsرضض للششمسض ،وذلك
للحصشول على حاجتها من فيتامÚ
’ضشافة للغذاء ،و‘ فصشل الصشيف،
““د““ با إ
خاصشة مع العطل والسشفر يك Ìتعtرضشها
للششمسض ،خصشوصشًا حول اŸسشبح إان كانت ﬁبة
◊مام الششمسض ،لكن السشؤوال الذي يطرح نفسشه :هل
’ششعة الششمسض مفيد أام ضشار للحامل وجنينها؟رغم أان أاطباء
التعtرضض بكÌة أ
النسشاء والتوليد ‘ العا ⁄ينصشحون ا◊امل باÿروج ،وا’سشتمتاع بالششمسض
’تي:
والسشباحة؛ فهي رياضشة رائعة ومفيدة لها ،لكن ’بد من ا◊ذر من ا آ
طول التعtرضض للششمسض وا◊رارة حيث إان sهرمونات ا◊مل تزيد من حسشاسشsية’ششعة لفÎات طويلة يزيد من فرصض
Óششعة فوق البنفسشجيsة ،والتعرضض لهذه ا أ
ا÷لد ل أ
حصشول سشرطان ا÷لد.
 التعtرضض للحرارة يسشتنزف السشوائل من ا÷سشم ،فارتفاع درجة حرارة جسشم ا◊امل’و ¤يعuرضض ا÷ن◊ Úدوث عيوب خلقsية
’ششهر ا أ
لفÎات طويلة ،وحدوث ا÷فاف خصشوصشًا ‘ ا أ
ن ا÷فاف يعuرضض ا◊امل ◊دوث و’دة مبكرة بنسشبة
بسشبب تأاثر حرارة جسشمها داخلياً ،كما أا s
ثÓثة أاضشعاف.
 أاششعة الششمسض فطول التعtرضض لها يتسشبب ‘ تكسش Òالفوليك أاسشيد ‘ الدم ،وأاهميته غنsية عن’جهاضض ،وكذلك تقليل فرصض حدوث و’دة
التعريف من منع بعضض العيوب اÿلقsية ،وتقليل احتما’ت ا إ
مبكرة.
’تي:
أاما فيمال يخصض الوقاية ..فننصشحها با آ
ت -ت -وف -ر ““خ -ن -اق م -ع-ي-ون““ ع-ل-ى ث-روة سش-م-ك-ي-ة ه-ائ-ل-ة ت-ع-د م-ن أاه-م
 اسشتعملي كرÁات الششمسض مsرات عديدة خÓل اليوم.الÌوات البحرية ‘ الو’ية إاذ يشش Òرئيسض البلدية إا ¤أان سشاحل
 Œنبي حمامات الششمسض فا◊مل ليسض الوقت اŸناسشب لهذا.البلدية اŸمتد على طول سشبعة عششر كيلومÎا يختزن أانواعا مهمة
 ارتدي النظارات الششمسشsية ،واÓŸبسض الواقية اŸناسشبة.’سشماك منها السشردين الذي يسشوق بكميات كبÒة ‘ الوقت
من ا أ
 Œنبي الششمسض ب Úالسشاعة  10صشباحاً و 4عصشرًا..
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 اششربي كميات كبÒة من اŸاء والسشوائل؛ لتجنب ا÷فاف ،وتناو‹ حمضض الفوليك طوال ا◊مل.هناك سشمك صشرصشور البحر الذي ’ يوجد إا’ ‘ ششواطئ
 إاذا أاردِت إاكسشاب بششرتك اللون ““الذهبي““ أاثناء ا◊مل ،فاسشتخدمي الكرÁات التي تضشفي اللون الÈونزي اŸزيف علىخ -ن -اق م -اي -ون ويسش -ت -غ -ل -ه الصش -ي -ادون اÙل -ي -ون ‘ دع-م
البششرة ،فهذه الطريقة أاك Ìأاماناً ،بعد اختباره على جزء صشغ Òمن بششرتك حتى لو سشبق لك اسشتعماله ،فقد تكون بششرتك
مدخولهم الذاتي وربط الصشلة بهده اŸهنة التي تكاد
أاك Ìحسشاسشsية أاثناء ا◊مل.
تكون الوحيدة ‘ ا÷هة ،كما يتوفر سشاحل البلدية
’سش-م-اك ال-ب-يضشاء ذات
ع-ل-ي أان-واع-ا ع-دي-دة م-ن ا أ
ا’سش-ت-هÓ-ك ال-واسش-ع ل-ب-ع-د اŸن-طقة عن مصشادر
’هات
سشÓمتك من ا آ
ال- -ت- -ل- -وث ،وت- -ب- -ق -ى أاك Èمشش -ك -ل -ة ت -عÎضض
’وقات هي انعدام مرفأا
الصشيادين ‘ كل ا أ
أاو م-ل-ج-أا ب-ح-ري ي-ح-م-يهم وقواربهم
من الكوارث الطبيعية وÁكنهم
من تطوير عملهم.

““ذات الششاطئ ““Úتفتح ذراعيها للمصشطافـÚ
سسكيكدة  -مراسسل ““الشسعب““ :خالد العيفة

شساطئ ““ خرايف““ ببلدية خناق
مايون يحبسس اأ’نفاسس
من أاجمل الششواطئ التي تتميز بها سشكيكدة ،ششاطئ خرايف
وال-ذي ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه ك-ذلك تسش-م-ي-ة سش-ي-دي ع-ب-د ال-رح-من ببلدية
““خناق مايون““ التي تبعد عن عاصشمة الو’ية بحوا‹  130كلم،
اŸتاخم لو’ية جيجل ،يتميز هذا الششاطئ برمال ذهبية وتزاوج
’خضشر من غابات اŸنطقة الغربية جعلته قطعة
مياهه بالبسشاط ا أ
من جنة ،ناهيك عن الهدوء والسشكون الذي يضشفي عليه جمالية
Œع-ل-ه م-قصش-د ﬁب-ي ال-ط-ب-ي-ع-ة ال-ع-ذراء ال-ت-ي  ⁄ت-ن-ت-ه-ك-ه-ا أاي-ادي
اŸفسشدين ،لوقوعه ‘ مكان َيصشعب الوصشول إاليه ولكنه يسشتحق
العناء ،إا ¤جانب هدوئه وخلوه من الضشجيج ،يوفر هذا الششاطئ
م -ن -ظ -رًا ‘ غ -اي -ة ا÷م -ال وال -روع -ة ل -غ-اب-ات ك-ث-ي-ف-ة –ي-ط ب-ه
ويخÎقه مصشبّ الوادي.
‘ كث Òمن اŸناسشبات يطالب سشكان لعوينات،
ف- -ت- -ح شش- -اط- -ئ ““خ- -راي- -ف““ ل- -ل- -مصش- -ط -اف،Ú
ب-ت-خصش-يصض ق-ي-م م-ال-ي-ة “ّك-ن من توسشيع
وت -ه -ي -ئ -ة ال -ط -ري-ق الÎاب-ي ،خصش-وصش-ا
وباتفاق زوار اŸنطقة ،أانه من أاجمل
الششواطئ وآاخر ششواطئ سشكيكدة من
ا÷هة الغربيةÁ ،تد على مسشافة 3
كلم.
ي-ب-ق-ى م-ط-لب السش-ك-ان ،ك-م-ا أاكدوا لـ
““الشش -عب““ ،إا“ام ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط -ري -ق ن-ح-و
’ن-ع-اشض السشياحة
شش-اط-ئ م-رسش-ى ال-زي-ت-ون إ
’مكانات
باŸنطقة ،باعتبار أان البلدية لها من ا إ
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة م -ا يسش -م -ح ل -ه -ا ب -ال -وصش -ول إا ¤م-راتب
م -ت -ق -دم -ة ،سش -ي -م -ا ‘ ›ال السش -ي-اح-ة الشش-اط-ئ-ي-ة وال-غ-اب-ي-ة،
وبالتا‹ توف Òمناصشب عمل للششباب وتدعيم البلدية اŸصشنفة من
ال -ب -ل -دي -ات ال -ف -قÒة ب -ال -و’ي -ة رغ-م ث-رائ-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي Ãداخ-ي-ل
إاضشافية.
الششاطئ رغم أانه غ Òمفتوح ‘ وجه حركة ا’صشطياف ،إا’ أانه
’سشبوع ،سشيما
يعرف إانزا’ قويا من قبل رواده ،خاصشة أايام نهاية ا أ
من الششباب هواة الصشيد ،متحدين تدهور الطريق وسشلكه يعتÈ
ضشربا من اŸغامرة.
وي -رى سش -ك -ان ب -ل -دي -ة ““أاخ -ن -اق م -اي -ون““ ،أا ّن -ه م-ن الضش-روري فك
العزلة عن منطقتهم لتوفرها على كل مقومات النهوضض بالسشياحة
ا÷ب -ل-ي-ة م-ن-ه-ا والشش-اط-ئ-ي-ة ع-ل-ى حّ-د السش-واء’ ،م-تÓ-ك-ه-ا شش-ري-ط-ا
سشاحليا ‘ غاية ا÷مال ،وثروة غابية متنوعة ،وششواطئ رملية
Ãناظر سشاحرة.
كما أان تعبيد وتوسشيع طريق خرايف ،بإامكانه إانعاشض السشياحة
ب -اŸن-ط-ق-ة ع“ Èك ÚاŸصش-ط-اف Úم-ن ال-ت-واف-د ع-ل-ى الشش-اط-ئ ب-ك-ل
’خصض ق-رية لعوينات،
راح-ة ،وإاع-ط-اء دف-ع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وب-ا أ
وذلك بتمك ÚاŸواطن Úمن اسشتغÓل أاراضشيهم الفÓحية ‘ جني
اÙاصشيل الزراعية اŸتنوعة ،خاصشة عند موسشم جني الزيتون،
وأاششجار القسشطل وا÷وز التي تششتهر به ا÷هة.

وخ -راي -ف إاضش-اف-ة ا ¤شش-واط-ئ أاخ-رى صش-خ-ري-ة ،ع-ل-ى غ-رار ل-ف-ن-ار
الذي ماتزال سشفينة غرقت به خÓل ششهر افريل من سشنة 2005
’خصض عند فصشل الششتاء
وششاهدة على خطورة هذا الششاطئ وبا أ
ف-ب-ل-دي-ة خ-ن-اق م-اي-ون ب-أاع-ا‹ ال-ق-ل ،سش-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،و’ تزال
’مكانيات الطبيعية
عذراء تبحث عن ا’سشتثمار ،فرغم كل تلك ا إ
تعّد من أافقر بلديات و’ية سشكيكدة.
وق- -د ب- -ادر اÛلسض ال- -ب- -ل- -دي ب- -إانشش- -اء  3مسشاحات
للراحة على مسشتوى الفضشاءات الغابية التي
’خÒة
تششتهر بها البلدية ويخÎق هذه ا أ
وادي- -ان اث- -ن -ان ،وادي أام ◊ج -ار ووادي
ب -وث -وي -ا ،ال -ل -ذان –ي-ط ب-ه-م-ا أاشش-ج-ار
ن -ادرة ،زي -ادة ا ¤ال -ي-ن-اب-ي-ع اŸائ-ي-ة،
’ث- -ري- -ة
ن- -اه- -يك ع- -ل- -ى اŸن- -اط- -ق ا أ
ال -ق -دÁة ك-م-ن-ط-ق-ة رك-اب ال-غ-ول-ة
ال-ت-ي ت-ع-ود إا ¤ا◊ق-ب-ة الرومانية،
وك -ذا آاث-ار اŸق-اوم ب-ل-ح-رشض ال-ق-ائ-دة
’ن- - -كشش - -اري
ال- - -ذي ح- - -ارب ا÷يشض ا إ
العثما ÊباŸنطقة.
اسش-ت-ف-ادت ال-ب-ل-دي-ة من مناطقة للتوسشع
السش -ي -اح -ي ع-ل-ى مسش-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ65
’عÓ-ن ع-ن اŸن-ط-ق-ة م-ن أاصش-ل  9مناطق
ه -ك-ت-ارا ”ّ ،ا إ
اسشتفادت منها الو’يةÃ ،وجب اŸرسشوم التنفيذي رقم 238 / 88
اŸؤورخ ‘ .1988/ 11/ 05
وÁك- -ن ل- -ه- -ا أان Œلب اسش- -ت- -ث- -م -ارات ه -ام -ة ‘ اÛال
السشياحي ،و‘ هذا الصشدد أاششار رئيسض البلدية إا““ ¤أان
دخول منطقة التوسشع السشياحي Ÿرسشي الزيتون مرحلة
ا’سش-ت-غÓ-ل وا’سش-ت-ث-م-ار سش-يحدث حركة ديناميكية واسشعة
م-ن ال-ت-ن-م-ي-ة الشش-ام-ل-ة .ك-م-ا سش-ي-وف-ر ا’سش-ت-ث-م-ار ف-رصض ع-م-ل
’وجه للششباب اÙلي وللعاطل Úعن العمل ويقضشي
متعددة ا أ
على البطالة وعلى ا÷مود ا’قتصشادي والصشناعي

منطقة
عذراء بالقل تبحث
عن ا’سستثمار

أا‰وذجا للسسياحة ا÷بلية والشساطئية
ب-ل-دي-ة خ-ن-اق م-اي-ون ت-ت-واف-ر ع-ل-ى م-ؤوّهÓ-ت ك-بÒة ك-ف-ي-ل-ة ب-أان
ت -ؤوّه -ل -ه -ا ل -ت-ك-ون ق-ط-ب-ا سش-ي-اح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ،وم-ن ب Úت-لك اŸؤوهÓ-ت
الطبيعية للمنطقة من غطاء نباتي متنوع ،وششريط سشاحلي خÓب
يضش- -م شش- -اط -ئ ‘ Úق -م -ة السش -ح -ر وا÷م -ال ه -م -ا م -رسش -ى ال -زي -ت -ون

الذي تعرفه البلدية مند سشنوات““.

اÛلسس البلدي:
نطمح ÿلق
ورشسة للمشساريع
السسياحية

السسياحة
ا÷بلية والشساطئية
مورد ما‹ ⁄
يسستغل

ل -غ -رضض ال-ت-ع-ري-ف Ãق-وم-ات-ه-ا السش-ي-اح-ي-ة اسش-ت-ح-دثت
ال-ب-ل-دي-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ق-ط-لب ““السش-اسش-ن-و““ ،ح-يث ب-ل-غت ال-ت-ظاهرة
ال -ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة خÓ-ل م-وسش-م ج-ن-ي ه-ذا ال-ث-م-ار ال-غ-اب-ي ‘ فصش-ل
الششتاء ،خاصشة أان سشكان اŸنطقة يعتÈون إاحياء هذا العيد ضشمن
اŸورث ال -ث -ق -ا‘ وال -ط -ب -ي -ع -ي ال -ذي ي -جب اÙاف -ظ -ة ع -ل-ي-ه ،وذلك
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-ط-ق-ة وج-دب ان-ظ-ار السش-ياح ا ¤هذه اŸنطقة التي
Áكن ان تصشبح رائدة ‘ السشياحة ا÷بلية ،والÎويج السشياحي
للمنطقة من جهة ،ومن جهة أاخرى التعريف بها وما تزخر به من
’ششجار اŸتواجد
ثروة غابية تتششكل ‘ معظمها من هذا النوع من ا أ
بكÌة ‘ اŸنطقة واŸقدرة ،حسشب نفسض اŸصشدر بأاك Ìمن  70باŸائة
من اŸسشاحة الغابية ،ومنه العمل من أاجل تثم Úكل ما له عÓقة
بÎاث اŸنطقة.
رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة مسش-ع-ود ›رداوي ،ي-ؤوك-د اŸسش-ع-ى ا÷اد ل-نفضض
’‚از مشش-اري-ع ت-ن-م-وي-ة بها ،مذكرا
ال-غ-ب-ار ع-ن اŸن-ط-ق-ة والسش-ع-ي إ
لـ«الششعب““ هناك ”ّ ا‚از  3مسشاحات غابية كمنتجعات ضشمن
اسشÎات -ي-ج-ي-ة ج-لب السش-واح ال-ذي-ن ي-فضش-ل-ون ا÷ب-ال
لÓ- -سش- -ت- -ج- -م- -ام وال- -ق- -ي- -ام ب- -ب -عضض ال -نشش -اط -ات
ال- -ري- -اضش- -ي- -ة ،إا ¤ج- -انب اقÎاح مشش- -روع
’‚از ط - -ري - -ق ب Úشش - -اط - -ئ م - -رسش- -ى
إ

ال-زي-ت-ون ن-اح-ي-ة م-ي-ن-اء وادي الزهور،
م-رورا بشش-اط-ئ سش-ي-دي ع-ب-د الرحمن،
’ن-عاشض ا◊ركة
ع-ل-ى مسش-افة  5ك-ل-م إ
التجارية با÷هة.
ودع - -ا رئ - -يسض ال - -ب - -ل - -دي - -ة رج- -ال
’ع-م-ال ا’سش-ت-ث-م-ار ب-اŸنطقة كإا‚از
ا أ
حديقة للحيوانات على غرار حديقة
’ن اŸن-ط-ق-ة ت-ت-وف-ر على
كسش Òب-ج-ي-ج-ل أ
مقومات ‚اح هذه اŸششروع بأارضض الواقع،
وسش -ت -ك -ون ذات م -ردود سش-ي-اح-ي وŒاري ن-اج-ح
بأا” معنى الكلمة ،إاضشافة ا ¤اخراج البلدية من
العزلة التي جعلت سشكانها ‘ نزوح ششبه دائم ا ¤بلديات
أاخرى بالو’ية““.
وتسشاهم جمعية ““الششروق““ الثقافية للعوينات ،منذ نششأاتها ‘
 23جوان  2014بششكل كب ‘ Òبعث حركة دائمة باŸنطقة ،مكنتها
من –قيق أاهدافها ،واŸتمثلة حسشب رئيسض ا÷معية ﬁمد قاري،
‘ نشش -ر ث -ق -اف -ة ال -ع -م -ل ا÷م -ع -وي واك -تشش -اف اŸواهب وال -ط -اق-ات
اŸبدعة وإاعادة رد ا’عتبار لتاريخ اŸنطقة الضشارب جذوره ‘
’هم
’عماق ،من خÓل تنظيم أابحاث وﬁاضشرات وزيارات أ
ا أ
’ث -ري-ة ،م-ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى ا÷انب السش-ي-اح-ي
اŸواق -ع ا أ
والثقا‘.

الصسيد مهنة من ’ مهنة له

اÿضسراوات Ùاربة حّر
الصسيف الشسديد

‘ فصشل الصشيف يششكو الكث Òمن الناسض من ارتفاع درجات
ا◊رارة ‡ا يتسشبب ‘ زيادة الششعور بالعطشض والرغبة
’صشابة
‘ تناول كميات كبÒة من اŸياه لتجنب ا إ
با÷فاف اŸزعج واŸؤوثر على صشحة وجمال البششرة
’غذية
والششعر ،نسشتعرضض اليوم ‘ هذه اŸقالة قائمة با أ
التي Áكنك تناولها للحصشول على نسشب كبÒة من اŸياه
و–مي ِ
’صشابة با◊ر الششديد Ÿسشاهمتها ‘ ترطيب ا÷سشم باŸياه
ك من ا إ
التي –تويها.

اÿيار

’صشابة با÷فاف النا œعن
يعت Èمن اÿضشروات التي ينصشح العديد من اÈÿاء بضشرورة تناولها كوجبة خفيفة ب Úالوجبات لدورها الرائع ‘ خسشارة الوزن وحمايتها من ا إ
ارتفاع درجات ا◊رارة ،كما يتسشبب ‘ ترطيب ا÷سشم بششكل كب Òوذلك ’حتوائه على نسشبة عالية من اŸياه تصشل لـ  ،%96لذلك قومي بتناول ششرائح اÿيار كوجبة جانبية
لÓسشتمتاع بصشيف رائع.

اÿسس

Óلياف الغذائية الضشرورية لصشحة ا÷سشم ،لذلك
يفضشل الكث Òمن الناسض إاضشافة اÿسض للكث Òمن وجباتها اليومية Ÿذاقه الرائع وعناصشره الغذائية اŸتعددة ،ويعت Èمصشدًرا رائًعا ل أ
قومي بتناوله بششكل يومي ‘ الصشيف للحماية من الششعور با◊ر الششديد وا’سشتمتاع بجسشم رطب وخالٍ من ا÷فاف.

الطماطم

تناولها بششكل يومي Áد ا÷سشم بالعديد من العناصشر الغذائية التي يحتاجها ويفقدها خÓل اليوم ،فهي –توي على كمية كبÒة من اŸياه تصشل إا ،%94 ¤كما –توي على نسشب كبÒة من
’مÓح اŸعدنية التي يحتاها ا÷سشم ،كما تتميز بتنوع الطرق التي Áكن تناولها بها ،فتناولها مطبوخة أاو على هيئة عصش Òأاو مضشافة لطبق سشلطة خضشروات ّÁد ا÷سشم
’لياف الغذائية وا أ
ا أ
بالعناصشر التي –تويها تلك الثمرة الرائعة.

الفلفل اŸلون

’غذية اللذيذة التي يفضشل الكث Òمن الناسض تناولها على طبق من سشلطة اÿضشروات ،فهذه الثمرة اللذيذة تعمل على مد ا÷سشم بالعديد من العناصشر التي يحتاجها ،يحتوي
يعت Èالفلفل اŸلون من ا أ
’صشابة با◊ر الششديد ‘ الصشيف وÁد ا÷سشم بكمية كبÒة من اŸياه وذلك ’حتوائه على نسشبة  %94من اŸياه.
’لياف الغذائية ،كما يحمي تناوله من ا إ
على نسشب رائعة من اŸغنسشيوم وا أ
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الطبعة Ÿ 50هرجان مسشرح الهواة ÃسشتغاÂ

ﬁطة مفصشلية ‘ تاريخ اŸدينة وذاكرة الثقافة الوطنية
التأاكيد على هيكلته مع وضشع تصشّور تششريعي وتنظيمي له

ألعدد

17٣8٩

15

من توقيع الفنان Úفوزي عبد النور وخاتون باناهي

مزيج سشاحر ب ÚاŸالوف ا÷زائري واŸوسشيقى
اإليرانية العتيقة

خرجت الندوة الفكرية حول اسشهامات مسشرح الهواة ‘ ا◊ركة اŸسشرحية با÷زائر اŸنظمة ‘ اطار ا÷انب
لكادÁي للطبعة اÿمسشŸ Úهرجان مسشرح الهواة ،بتوصشيات عدة تعنى با◊فاظ على دÁومة واسشتمرارية أاهم
ا أ
تظاهرة ثقافية وفنية ‘ ا÷زائر ،وانصشبت توصشيات الندوة الفكرية للمهرجان الوطني Ÿسشرح الهواة أاسشاسشا على
إاعادة النظر ‘ الهيكلة ا◊الية للمهرجان اŸوسشومة بـ»ﬁافظة اŸهرجان» وانششاء جمعية وطنية ينتقى أاعضشاؤوها
من خÓل عملية انتخاب ويششارك فيها اهم اŸمارسشŸ Úسشرح الهواة ،وŒمع ب Úاهم الكفاءات العلمية والفنية
لعÓمية على اŸسشتوى الوطني ،واŸؤوهلة لوضشع التصشور التششريعي والتنظيمي ◊ركة مسشرح الهواة.
وا إ

مبعوثة «الششعب» إا ¤مسشتغا :Âأام ا .Òÿسس
وت-ت-م-ح-ور م-ه-ام ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة ألبديلة
Ùافظة أŸهرجان ‘ جمع أألرشضيف
وتصض- -ن- -ي -ف -ه وط -ب -ع -ه خ -دم -ة ل -ل -ب -اح -ثÚ
أألكادÁي Úحتى يصضبح أرشضيف ألتظاهرة
م- -رج- -ع -ا ع -ل -م -ي -ا ل -ل -ط -ل -ب -ة أ÷ام -ع -يÚ
وأŸه- - -ت- - -م Úب - -اŸسض - -رح ،ك - -م - -ا أت - -ف - -ق
أŸشض- -ارك -ون ‘ أŸه -رج -ان م -ن ق -دأم -ى
أŸؤوسضسض Úوأل- -ن -ق -اد وألع Ó-م -ي Úع -ل -ى
مطلب مرأجعة ألتنظيم أ◊ا‹ للمهرجان
من خÓل أعدأد أرضضية تشضريعية للقانون
أألسضاسضي Ÿسضرح ألهوأة ،يعرضس ويناقشس
ضض -م-ن ÷ن-ة أل-ث-ق-اف-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطني.
” إأعدأد برنامج خماسضي تنظيمي
ّ
يشض -م-ل ﬁ 6اور م-ن ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ظ-اه-رة
وتأاطÒها وطرق “ويلها ووضضع أجرأءأت
تسض - -ه - -ل ل - -ل - -م - -ه - -رج- -ان ألن- -تسض- -اب أ¤
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-دولية وأŸشضاركة وألتعاون
م- -ع م- -ه -رج -ان -ات دول -ي -ة ب -ه -دف ت -ب -ادل
أل -ت -ج -ارب وأÈÿأت ‘ ›ال أل -ت -ك -وي-ن
خاصضة ،ومن ثمة ألرتقاء به أ ¤مصضاف
أŸه-رج-ان-ن-ات أŸسض-رح-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ،كما
دعا أŸشضاركون ‘ خÓصضة ألنقاشس أ÷اد

أل -ذي ت -خ -ل -ل -ت -ه أل -ن -دوة أل -ف -ك -ري -ة ح-ول
أسض- -ه- -ام- -ات أŸسض -رح إأ ¤وضض -ع ﬂط -ط
ت -ع -اون م -ع ق -ط -اع -ات أخ-رى م-ث-ل وزأرة
ألشضبيبة وألرياضضة ،وزأرة ألتعليم ألعا‹
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ،وزأرة ألÎب-ي-ة أل-وط-نية
ووزأرة ألسضياحة وألصضناعات ألتقليدية.

اكتششاف اŸواهب ورسشكلتها
حفاظا على دÁومة أاب الفنون
ل -ت -نشض -ي -ط أ◊رك -ي -ة أŸسض-رح-ي-ة ‘
أ÷زأئ - -ر وأك - -تشض- -اف أŸوأهب أ÷دي- -دة
وتبنيها لصضقل قدرأتها ألفنية ،كما أقÎح
أŸشضاركون ‘ ألندوة ألفكرية و‘ إأطار
مسض-ت-غ-ا Âع-اصض-م-ة أŸسض-رح لسض-ن-ة ،2017
م- -وأصض- -ل -ة ت -ن -ظ -ي -م أل -ن -دوأت أل -ف -ك -ري -ة
وألورشضات ألتطبيقية من أجل تنفيذ هذه
أل -ت -وصض -ي -ات وضض -ب -ط مشض -روع تشض -ري -ع -ي
وتنظيمي حول ألقانون ألتأاسضيسضي Ÿسضرح
أل- -ه- -وأة وأإلط- -ار أل- -ت -ن -ظ -ي -م -ي وصض -ي -غ -ه
أÙتملة تنظيما وهيكلة وتشضريعا.
‘ ج - -انب أخ- -ر ،نّ- -وه أŸشض- -ارك- -ون ‘
أل - -ن - -دوة ب - -اإلرأدة أل - -ق - -وي- -ة Ùاف- -ظ- -ة
أŸه -رج -ان أل -ت -ي سض -م -حت ب -فسض-ح ›ال
أل- -ن- -ق- -اشس وأل- -ت- -ف- -ك Òأ◊ر ب- -ع -ي -دأ ع -ن

أ◊سضابات ألضضيقة وأ÷هوية ألتي كادت
–جب أفاق مسضتقبل أŸهرجان ،من أجل
أل -ن -ه-وضس ب-ال-ت-ظ-اه-رة وألرت-ق-اء ب-ه-ا أ¤
مصض-اف أŸه-رج-ان-ات أل-ع-اŸي-ة وأ◊فاظ
ع-ل-ى أسض-ت-م-رأري-ت-ه ك-أاع-رق ت-ظ-اهرة فنية
مسضرحية ‘ أ÷زأئر.
يذكر أن ألندوة ألفكرية ألتي خلصضت
ب ‘ صضالح أسضتمرأرية
إأ ¤توصضيات تصض ّ
مسض -رح أل -ه -وأة ‘ أ÷زأئ -ر ،ق-د ت-ط-رقت
خÓ- -ل أل -ي -وم ÚأŸاضض -ي Úإأﬁ 6 ¤اور
أهمها ألتأاريخ للمهرجان وألسضÎأتيجيات
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ‘ رف-ع مسض-ت-وى م-ه-رج-ان
ألوطني Ÿسضرح ألهوأة إأ ¤أألبعاد ألعاŸية
م - -ن أج- -ل –سض Úوت- -رق- -ي- -ة أŸم- -ارسض- -ة
أŸسض -رح -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر و–دي -د ق-ان-ون
أŸهرجان ألوطني Ÿسضرح ألهوأة ،وشضارك
‘ ج -لسض -ات أل -ن -دوة أسض -ات -ذة ج -ام -ع-ي-ون
وصض- -ح- -ف -ي -ون و‡ارسضŸ Úسض -رح أل -ه -وأة
شض -ب -اب وق -دم -اء أŸؤوسضسض Úل-ل-م-ه-رج-ان،
أث -رت ن -ق -اشض -ات -ه -م ›ال –ل-ي-ل أ÷انب
أل -ت -اري -خ -ي ل -ل -م -ه -رج -ان ‘ ت -ف -اصض -ي -ل -ه
ألسضياسضية وألسضوسضيوثقافية وألقتصضادية
وأل -ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة وأإلعÓ-م-ي-ة أل-ت-ي
ضضمنت وحّققت أسضتمرأرية أهم تظاهرة
ثقافية ‘ أ÷زأئر.

نظمتها جمعية مدغاسشن بباتنة

الورششة الدولية األو ¤حول الÎاث اŸبني Ãنطقة األوراسس
ان -ط -ل -قت أامسس ال-ورشش-ة ال-دول-ي-ة
لو ¤ل - -لÎاث اŸب - -ن - -ي Ãن - -ط - -ق - -ة
ا أ
لوراسس وذلك ببيت الششباب الكائن
ا أ
بغو‘ ببلدية غسشÒة بولية باتنة،
حسشب ما لوحظ.
وقد أوضضح رئيسس ألورشضة وهو أيضضا
رئيسس جمعية مدغاسضن أŸبادرة لتنظيم
هذه ألتظاهرة عز ألدين قر‘ بأان ألهدف
من تنظيم هذه ألورشضة ألتي يشضارك فيها
خÈأء ‘ ألهندسضة أŸعمارية وﬂتصضون
‘ ت-رم-ي-م أل-ب-ن-اءأت أل-ق-دÁة ق-دم-وأ م-ن
إأي -ط -ال -ي -ا وف -رنسض-ا وآأخ-ري-ن م-ن أ÷زأئ-ر
ي -ت -م -ث -ل ‘ ج -رد وم -ع -اي-ن-ة ح-ال-ة ألÎأث
أŸبني Ãنطقة أألورأسس ،وخاصضة ذلك
أŸوجود على ضضفاف ألوأدي أألبيضس.
وسضتعنى ألورشضة ألتي تدوم إأ ¤غاية 25
ي -ول -ي-و أ÷اري ب-ال-ب-ن-اءأت أل-ع-ت-ي-ق-ة ب-ه-ذه
أŸن- -ط -ق -ة م -ن أألورأسس وم -ن -ه -ا أل -ق Ó-ع
أŸع -روف -ة ﬁل -ي -ا ب-اسض-م ث-ي-ق-ل-ي-عث وه-ي
ﬂازن ت- -ق- -ل -ي -دي -ة ج -م -اع -ي -ة ل -ل -م -ؤوون -ة
وأÙاصض- -ي- -ل أل- -زرأع -ي -ة وأيضض -ا أل -ق -رى
ألقدÁة وألزوأيا وغÒها وفقا للمتحدث.
وسض -ت -ب -حث أل-ورشض-ة ‘ ط-رق إأدخ-ال ه-ذأ
ألÎأث ألتقليدي من ألبنايات ألعتيقة ‘

ألنسضيج أ◊ضضري ليسضاهم ‘ –ديد هوية
ألÎأث أألورأسضي وكذأ جعله مكسضبا وأحد
ألعناصضر ألفعالة ‘ تنمية أŸنطقة ككل
من خÓل أÙافظة عليه وتثمينه Ãا
يخدم ألقتصضاد أÙلي وألوطني ،حسضب
ما ذكره ذأت أŸصضدر.
وي -تضض -م -ن ب-رن-ام-ج ه-ذه أل-ورشض-ة أل-ت-ي
تنظم بالتنسضيق مع جمعية «رحابي ماد»
وجامعتي باتنة  1و 2ومدرسضة ألهندسضة
أŸع -م -اري -ة بÈشض -ل -ون-ة (إأسض-ب-ان-ي-ا) وقسض-م
أل-ه-ن-دسض-ة أŸدن-ي-ة وأل-ه-ن-دسض-ة أŸع-مارية
بكقليار (إأيطاليا) مدأخÓت حول وضضعية

ألÎأث أŸبني باألورأسس وألطرق أŸثلى
لÎم -ي -م -ه وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ي-ه إأ ¤ج-انب
جولت ميدأنية Ÿعاينة أŸبا ÊألقدÁة
خ -اصض -ة ت -لك أل -ك -ائ -ن -ة Ãن -ط -ق-ة أل-وأدي
أألبيضس.
من جهته أفاد مدير ألثقافة بالوللة
عمر كبور ل/وأج بأان هذه ألورشضة أألو¤
سضÎكز ‘ ألبدأية على –ديد أ÷انب
ألتقني وألتاريخي ،خاصضة للموقع ألذي
تتوأجد فيه ألشضرفة أألو ¤لغو‘ لتوضضيح
ألرؤوى وألتعرف على أ◊قبات ألتاريخية
أŸوجودة با÷هة على أن تÈمج بعد ذلك
وع -ل-ى م-رأح-ل ك-ي-ف-ي-ات أل-ت-دخ-ل لÎم-ي-م
ألÎأث أŸبني أŸوجود فيه.
فهذه أŸنطقة يضضيف ذأت أŸسضؤوول،
تشضتهر بتنوعها أألثري وألتاريخي ألذي
Áتد من فÎة ما قبل ألتاريخ إأ ¤ألعصضر
أ◊ديث وأل -ت -دخ -ل ‘ أي م-وق-ع ي-ت-ط-لب
م-ع-رف-ة وخصض-ائصس أل-فÎة أل-زم-ن-ي-ة أل-ت-ي
يعود إأليها .وسضيتم تقييم ألورشضة Ãا ‘
ذلك ملتقاها ألعلمي يوم  24يوليو أ÷اري
على أن تناقشس فيها أŸقÎحات أÿاصضة
بالورشضة ألثانية أŸزمعة ‘ سضنة ،2018
وفقا للمنظم.Ú

اح - - -تضش - - -ن اŸسش - - -رح ال - - -وط - - -ن- - -ي
ا÷زائ -ري ﬁي ال -دي -ن بشش -ت -ارزي،
سشهرة أاول أامسس السشبت ،حف Óفنيا
‘ اŸوسشيقى العريقة ،أاحياه الفنان
ا÷زائري اŸغÎب فوزي عبد النور،
ال- -ذي وهب ف- -ن- -ه ل- -ط- -اب- -ع اŸال -وف،
لي -ران -ي -ة خ-ات-ون
رف -ق -ة اŸغ -ن -ي -ة ا إ
ب - -ان - -اه - -ي اıتصش - -ة ‘ اŸوسش - -ي - -ق - -ى
ليرانية العتيقة ..وقدم الثنائي
ا إ
ب- -اق- -ة م- -وسش -ي -ق -ي -ة م -ن ال -ط -اب -ع،Ú
للت
ام - - -ت - - -زجت ف - - -ي - - -ه - - -ا أا◊ان ا آ
الضشاربة ‘ القدم.

أاسشامة.إا
ك-ان ج-م-ه-ور أŸوسض-ي-ق-ى أل-ع-ت-يقة على
م -وع -د م -ع سض -ه-رة ف-ن-ي-ة ت-رأث-ي-ة أح-ي-اه-ا
أل -ف -ن -ان أ÷زأئ -ري أŸغÎب ف -وزي ع-ب-د
أل -ن -ور ،أل -ذي ي -ع -ود إأ ¤ألسض -اح -ة أل-ف-ن-ي-ة
أ÷زأئ -ري -ة ب -ع -د غ -ي -اب .ق -دم ف -وزي ‘
ألشض - -ط - -ر أألول ن - -وب- -ات ‘ م- -وسض- -ي- -ق- -ى
أŸال- -وف ،أŸوسض- -ي- -ق- -ى أل- -كÓ- -سض- -ي -ك -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي ت -ع -رف ب -ه -ا أŸن -ط-ق-ة
‡ا
ألشضرقية ،ويقول فوزي عبد ألنور أإن ّ
أخ -ت -ار ت -ق -دÁه ن -وب -ة «رم -ل م -اي-ا» ،م-ن
أŸصضّدر ،إأ ¤ألبطايحي ،إأ ¤ألدرج ،أإ¤
ألنصض - -رأفŸ ،ع - -رف- -ت- -ه ب- -أان أ÷م- -ه- -ور
ألعاصضمي لطاŸا أحب ألسضتماع إأليها.
أما ألشضطر ألثا Êفكان على شضكل ثنائي
مع ألفنانة أإليرأنية خاتون باناهي ،هذه
أل- -ف- -ن- -ان- -ة أل- -ت- -ي شض- -اركت ‘ أدأء أغ- -ان
جزأئرية.
خصضصس ألشض -ط -ر أل -ث -الث م -ن ألسض -ه-رة
ل-ل-م-وسض-ي-ق-ى أإلي-رأن-ي-ة أل-عتيقة ألتي أدتها
خ -ات -ون ب -ت -ح -ك -م ك -ب ،Òإأ ¤ج -انب أغ-ان

ترأثية جزأئرية وإأيرأنية ذأت شضهرة‘ ،
شضكل ثنائي ب Úخاتون وفوزي عبد ألنور
باللغت Úألعربية وألفارسضية ،على غرأر «يا
رب ألعا »ÚŸو»بالله يا حمامي» و»عاشضق
‡ح -ون»Ã ،رأف -ق -ة م -وسض-ي-ق-ي-ة م-ي-زت-ه-ا
أآللت أل -ع-ت-ي-ق-ة أŸسض-ت-ع-م-ل-ة ك-السض-ن-ط-ور
وألكمنجة وأŸوندول Úوألطار وألسضيتار.
وع- - -ن ف - -ك - -رة ت - -ق - -د Ëه - -ذأ أ◊ف - -ل
أŸشضÎك ،ي- -ق- -ول ف -وزي ع -ب -د أل -ن -ور إأن
ألصضدفة لعبت دورها بشضكل كب ،Òأضضف
أإ ¤ذلك ل -ق -اء أل -ف -ن -ان ْ-ي -ن ‘ م -ن -اسض-ب-ات
ﬂت -ل -ف -ة ب -اŸه -ج -ر (ف -رنسض -ا) ،ون-ت-ي-ج-ة
أل -تشض -اب -ه وأل -ت-ق-ارب أل-ك-بÒي-ن ‘ أآللت
أŸوسض- -ي- -ق -ي -ة أŸسض -ت -ع -م -ل -ة ‘ أŸال -وف
وأŸوسضيقى أإليرأنية ألعتيقة ،ومن هنا
جاءت فكرة تقد Ëحفل مشضÎك للمزج
ب Úأل-ط-اب-ع ،Úوك-انت أل-ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-اب-ية
ولقت أسض -ت -حسض -ان أŸت -ل -ق -ي ب -اخ-تÓ-ف
مشض-ارب-ه وج-نسض-ي-ات-ه .وي-ت-م-نى فوزي عبد
ألنور أن ينال هذأ ألÈنامج ألفني أ÷ديد
رضضا أ÷ماه Òأ÷زأئرية ،برنامج أنطلق
ب- -ه- -ذأ أ◊ف- -ل أل -ذي أح -تضض -ن -ه أŸسض -رح
ألوطني أ÷زأئري ،ويتنتظر أن يتوأصضل
ع - -ل - -ى أك Ìم - -ن رك - -ح ‘ ع- -دة ولي- -ات،
وباألخصس قاعة أحمد باي بقسضنطينة،
مدينة ألصضخر ألعتيق وأ÷سضور أŸعلقة،
ألتي تعت Èقلعة موسضيقى أŸالوف ،وألتي
أ‚بت أعÓم هذأ ألطابع ألفني ،يذكر
ف -وزي ع -ب -د أل -ن -ور م -ن ب -ي-ن-ه-م أŸرح-وم
ألشض -ي -خ ﬁم -د أل -ط-اه-ر أل-ف-رق-ا Êأل-ذي
جمعته به عÓقة وطيدة.
نشض Òإأ ¤أن هذأ ألثنائي سضبق له إأحياء
ح -ف -ل سض -اه -ر ب -دأر أل-ث-ق-اف-ة م-لك ح-دأد
بقسضنطينة شضهر مارسس ألفارط ،أحتفاءً
باليوم ألعاŸي للمرأة.

الطبعة الثالثة عششر Ÿهرجان جميلة العربي

باقة من ‚وم األغنية –يي ليل ا÷مهور ا÷زائري
ع ّسشاف ،الديك ،الرباعي ،و‚وى كرم ضشيوف جميلة 2017

–ت ال -رع -اي -ة السش-ام-ي-ة ل-رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة السش -ي -د ع -ب -د ال -ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،وإاشش-راف م-ع-ا‹ وزي-ر
ال- - -ث - -ق - -اف - -ة والسش - -ي - -د وا‹ ولي - -ة
سش-ط-ي-ف ،ت-ن-ظ-م ﬁاف-ظ-ة م-هرجان
جميلة العربي بالتعاون مع الديوان
لعÓم الطبعة
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة وا إ
ال- -ث- -ال -ث -ة عشش -ر Ÿه -رج -ان ج -م -ي -ل -ة
العربي .وينتظر أان يششارك ‘ هذه
ال -ط -ب -ع -ة ،اŸم -ت -دة م -ا ب 20 Úو27
لث-رية
ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري ب-اŸدي-ن-ة ا أ
جميلة بولية سشطيف ،باقة من أاŸع
لغ - - - -ن- - - -ي- - - -ة ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
‚وم ا أ
والعربية.

ق.ث

ت- -قÎح ﬁاف -ظ -ة م -ه -رج -ان ج -م -ي -ل -ة
ألعربي ‘ طبعته ألثالثة عشضر برنا›ا
يضض ّ-م ك -وك -ب -ة م -ن أل -ف-ن-ان ،Úوي-ن-ت-ظ-ر أن
ينشضط ألفتتاح سضهرة هذأ أÿميسس كل
م- -ن ف- -رق- -ة دي- -وأن ع- -ام- -ر (ألصض- -رأوي)،
عرأسس ،وألفنان ألعربي حسض Úألديك.

أما أ÷معة أŸقبل فسضيكون أ÷مهور
ع -ل -ى م -وع -د م -ع ع-ق-ي-ل ألصض-غ ،ÒحسضÚ
أألصض - -ن - -ام - -ي ،رأب - -ح عصض - -م- -ة ،وي- -اسضÚ
«ألتيقر» .سضهرة ألسضبت أŸقبل سضينشضطها
ألفنان ألقدير عبد ألله أŸناعي ،فارسس
ألسض -ط -اي-ف-ي ،وأŸط-رب أل-ت-ونسض-ي صض-اب-ر
ألرباعي.
فيما ينشضط ألسضهرة ألتي تليها ألفنانة
حسضيبة عمروشس ،وألشضاب مرأد ،صضا◊ي
أل -ع -ل -م-ي ،وأل-ف-ن-ان أل-ع-رب-ي وأئ-ل جسض-ار.
سض -ه -رة أإلث -ن 24 Úج-وي-ل-ي-ة سض-ت-كون من
إأح -ي-اء سض-م Òأل-ع-اصض-م-ي ،ألشض-اب ف-ارسس،
رأضضية منال ،عماد أم ،Òوسضعد رمضضان.
سضهرة ألثÓثاء  25جويلية يحييها حكيم
صضا◊ي ،نورة قناوة ،رضضا سضيكا ،و‚م
ألرأي ألشضاب بÓل .أما سضهرة أألربعاء 26
ج-وي-ل-ي-ة ف-ي-ح-ي-ه-ا ع-ب-دو دري-اسض-ةﬁ ،مد
روأن ،سضلمى كويرأت ،وألفنانة أللبنانية
‚وى كرم.
وينتظر أن يحيي حفل ألختتام سضهرة
أÿميسس  27جويلية ،كل من ألشضاب أنور،
ألشض-ي-خ سض-ل-ط-ان ،ن-دى أل-ري-ح-ان ،وأل-ن-ج-م
ألفلسضطيني ﬁمد عسضاف.

á°VÉjQ

اإلثنين  17جويلية  2017م
الموافق لـ  23شسوال  1438هـ

بعد النتائج الباهرة اÙققة ‘ عدة اختصساصسات

زوخ يكّرم الرياضصي ÚاŸـتأالقÚ

أاق -ام وا‹ ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة «ع-ب-د
ال -ق -ادر زوخ» ،ل -ي -ل -ة السس -بتÃ ،درسس -ة
’ط-ع-ام وال-ف-ن-دق-ة ب-ع Úالبنيان حفÓ
ا إ
’ن-دي-ة ال-ع-اصس-م-ي-ة
’حسس-ن ا أ
ت -ك -رÁي-ا أ
وري -اضس -ي -ي -ه -ا اŸن -خ-رط ‘ Úا÷م-ع-ي-ات
ال -ري -اضس-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا’خ-تصس-اصس-ات،
ت -ك -رÁا ل -ه -م ع -ل -ى ع -ط -اءات -ه-م خÓ-ل
اŸوسسم اŸنقضسي ،وعلى تأالقهم ‘ اÙافل
ال- -دول- -ي -ة ال -ت -ي شس -ارك -وا ف -ي -ه -ا ون -ال -وا
’ل -ق-اب واŸي-دال-ي-ات ،وسس-اه-م-وا ‘ رف-ع
ا أ
الراية الوطنية و“ثيل ا÷زائر أاحسسن
“ث -ي -ل ،ح -يث وزع «زوخ» م -ا ق-ي-م-ت-ه 6
م Ó-ي Òسس-ن-ت-ي-م ع-ل-ى اŸت-أال-ق ،Úوه-و م-ا
رف -ع م -ن م -ع -ن -وي -ات ال -ك -ثÒي -ن ال -ذي-ن
اسس - -ت - -حسس - -ن - -وا ه - -ذه اŸب- -ادرة م- -ن وا‹
العاصسمة.

وأاسس -ع -دوا سس -ك-ان ال-ع-اصس-م-ة ب-األل-ق-اب اÙل-ي-ة
والقارية التي حصسدوها من ﬂتلف اÙافل
الدولية التي شساركوا فيها ،وأاضساف «نلتقي اليوم
‘ هذا الفضساء ا÷ميل من أاجل أان نكرم النجباء
الذين رفعوا الراية ا÷زائرية عاليا ،واجب علينا
أان ن -ك -رم ك -ل شس-اب ي-ح-ق-ق ال-ن-ت-ائ-ج سس-واء ع-ل-ى
الصسعيد اÙلي أاو الدو‹ ،ضسروري أان نقف
م- -ع- -ه- -م ون- -ح -ن م -ا أاح -وج -ن -ا إا ¤اŸي -دال -ي -ات
واŸت-أال-ق Úوم-ا أاح-وج-ن-ا إا ¤ال-ن-ج-ب-اء وال-ن-خ-ب-ة
واألب -ط -ال ال -ذي-ن ي-ف-رح-ون الشس-ب-اب ال-ع-اصس-م-ي
وا÷زائري».

ﬁمد فوزي بقاصص
وزي -ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة «ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي
الذي حضسر ا◊فل –دث عن التكر Ëقائ: Ó
«أاّود أان أاغتنم الفرصسة ألشسكر السسيد الوا‹ على
دعوتي ألحيي معكم حفل توزيع ا÷وائز على
أافضس- -ل ال- -ري- -اضس -ي Úوال -ري -اضس -ي -ات اŸت -أال -قÚ
واŸت -أال-ق-ات ب-ولي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ‘ ه-ذا
ا÷و العائلي ،وأاحييكم باسسم الوزير األول السسيد
«عبد اÛيد تبون» وأاغتنم هذه الفرصسة ألقول
ل-لسس-ي-د ال-وا‹ ه-ن-ي-ئ-ا ل-ت-ج-دي-د ال-ث-ق-ة من طرف
فخامة رئيسس ا÷مهورية السسيد «عبد العزيز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة» ‘ ب-ق-ائ-ك-م ك-وا‹ ع-ل-ى رأاسس ولي-ة
ا÷زائر» ،وأاضساف «وما يزيد من سسعادتي اليوم
ه -و ت -ك -ر Ëال -ري -اضس -ي Úال -ذي -ن شس -رف-وا ال-راي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ‘ اÙاف-ل ال-ري-اضس-ي-ة وأاح-ث-ه-م ع-ل-ى
الج- -ت- -ه- -اد Ÿواصس- -ل- -ة ن- -ي- -ل اŸراتب األو‘ ¤
اختصساصساتهم ،لقد حظيتم بالحÎام والعرفان
وتسستحقون كل التقدير والعناية ،ول يخفى على
أاحد بأان هذه النتائج جاءت نتيجة الدعم الدائم
واŸسس -ت -م -ر ل -ل -دول -ة ا÷زائ -ري -ة –ت ال -ق -ي-ادة
الرشسيدة لفخامة رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي  ⁄ي-ب-خ-ل ع-ل-ي-ك-م يوما
Ÿرافقتكم ‘ ا‚از برامج طموحة من منشسآات
ري -اضس -ي-ة وف-ق اŸق-اي-يسس ال-دول-ي-ة ،وك-ذا ت-وفÒ
اإلع- -ان- -ات اŸال- -ي- -ة ل- -ك- -ل ال- -ري- -اضس- -ات ‘ ك -ل
الختصساصسات دون اسستثناء ،وبصسفتي اŸسسؤوول
األول ع -ل -ى ال -ق -ط -اع سس -ن -ع -م -ل م -ع -ا ع-ل-ى رف-ع
الرياضسة ا÷زائرية إا ¤قمة التأالق».
وا‹ العاصسمة «عبد القادر زوخ» كشسف بأان
ا◊فل الذي أاقامه على شسرف أافضسل الرياضسيÚ
ب-ال-ولي-ة ،ج-اء ب-ع-دم-ا رف-ع ال-ري-اضس-يون التحدي

أاندية كرة القدم تنال حصصة اأ’سصد من التكرÁات
حصسة األسسد من التكرÁات نالتها فرق كرة
ال -ق -دم ال -ع -اصس -م -ي -ة اŸت -أال-ق-ة ه-ذا اŸوسس-م ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا ن -ادي ب -ارادو ال -ع -ائ-د إا ¤ال-راب-ط-ة
اÎÙف- -ة األو ¤ب- -ع- -د غ- -ي -اب دام  10مواسسم
كاملة ،حيث تلقى النادي إاعانة مقدرة Ãليار
سسنتيم ،يليه فريق رائد القبة الذي ظفر بإاعانة
ق-دره-ا  500م -ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م ن-ظ Òصس-ع-وده إا¤
الرابطة اÎÙفة الثانية بعدما قضسى  5سسنوات
كاملة ‘ قسسم هواة وسسط ،ثم نادي ‚م بن
عكنون الذي ضسمن الصسعود هذا اŸوسسم إا¤
قسسم الهواة ويواصسل التأالق من سسنة ألخرى ،كما
ك- -رم وا‹ ال- -ع- -اصس- -م- -ة األن- -دي- -ة اŸت- -أال- -ق- -ة ‘
الرياضسات ا÷ماعية للفئت.Ú
ب -ع-ده-ا ج-اءت ال-ت-ك-رÁات ال-ف-ردي-ة ألب-ط-ال
إاف-ري-ق-ي-ا وال-ذي-ن ن-ال-وا اŸي-دال-ي-ات ال-ذه-ب-ية ‘
األلعاب اإلسسÓمية األخÒة بباكو ،من رياضسيي
اÓŸكمة وا÷يدو وأالعاب القوى وغÒها من
الرياضسات.
ع -ن ال -ت -ك -رÁات ،أاع -رب رئ-يسس ال–ادي-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم «خ Òال -دي-ن زطشس-ي»
بخصسوصس تكر Ëفريقه نادي بارادو عن سسعادته
ال-ك-بÒة ب-ال-ت-ف-ات-ة «زوخ» وق-ال« ،وا‹ ال-ع-اصس-م-ة
مشسكور على ما يقوم به ،منذ ›يئه واليا على
ال -ع -اصس-م-ة يسس-اه-م ك-ل ن-ه-اي-ة م-وسس-م ‘ ت-ك-رË
أافضسل األندية والرياضسي ،Úوهذه تقاليد جيدة

البطولة العاŸية للسسباحة

شصرواطي ‘ اŸركز  ٣٩لسصباق  ١٠كلم سصباحة حّرة

اكتفت السسباحة ا÷زائرية سسعاد نفيسسة شسرواطي باŸرتبة الـ  ‘ 3٩سسباق 10كلم
(حرة) ،أامسس األحد ،ضسمن البطولة العاŸية للسسباحة ا÷ارية وقائعها باÛر إا ¤غاية
 30جويلية.
أانهت شسرواطي السسباق بتوقيت 2سسا 08د 38ثا  ،100 / 10متأاخرة عن الفرنسسية
أاوريلي ميلر بـ 8د 24ثا 40دج  /والتي حافظت على لقبها ،وكانت اŸرتبة الثانية من
نصسيب الكوادورية أاريفالو سسامنتا (2سسا 00د 17ثا  ‘ ،)100 / 00الوقت الذي جاءت
فيه اليطالية بريدي اريانا والÈازيلية كونها مارسسي ‘ ÓاŸرتبة الثالثة بالتسساوي
(2سسا 00د 17ثا  ،100 / 20وكانت ا÷زائرية البالغة من العمر  28ربيعا قد اعتÈت
السسبوع الفارط أان –ضسÒات ال–ادية ا÷زائرية للسسباحة– ،سسبا لهذه اŸنافسسة
كانت كارثة.

سسيميدو

البارصصا أافضصل فريق ‘ العا⁄
كشس- -ف الÈت- -غ- -ا‹ ن- -ي -لسس -ون
سس- -ي- -م- -ي- -دو’ ،عب ب- -رشس- -ل- -ون- -ة
ا÷دي-د ،سس-بب ت-فضس-ي-ل-ه النادي
ال - -ك - -ت - -ال - -و Êوإاصس - -راره ع - -ل - -ى
ا’نضس -م -ام ل -ل -ب -ل-وغ-ران-ا ،خÓ-ل
الصسيف ا÷اري.
ق -ال سس -ي -م -ي -دو ‘ تصس -ري-ح-ات
ن-ق-ل-ت-ه-ا صس-ح-ي-ف-ة سسبورت اإلسسبانية:
«ب -رشس -ل -ون -ة Áت -لك أافضس-ل ف-ري-ق ‘
العا ،⁄وحتى حينما اختار فريقي ‘
أال - -ع - -اب ال - -ف - -ي- -دي- -و دائً- -م- -ا ي- -ك- -ون
البلوغرانا».
تابع« :أاحب رونالدينيو كثًÒا منذ
ال - -ط - -ف - -ول - -ة وه - -و أاح- -د الÓ- -ع- -بÚ
اŸفضسل Úبالنسسبة ‹ ألنه كان يفعل
أاشس -ي -اء رائ-ع-ة داخ-ل اŸل-عب وتسس-بب
بأادائه اŸذهل مع برشسلونة ‘ أان
أاصس-ب-ح مشس-جً-ع-ا ل-ل-ن-ادي ال-ك-ت-ال-و.»Ê
–دث سس -ي -م -ي -دو ع -ن دور م -واط -ن-ه
أان -دري-ه غ-وم-ي-ز ‘ ال-ل-عب لÈشس-ل-ون-ة

بقوله« :كنا سسوًيا ‘ بنفيكا للشسباب
وب- -ع- -ده- -ا اج -ت -م -ع -ن -ا ‘ اŸن -ت -خب
الÈتغا‹».
أاكمل ‘« :بطولة كأاسس القارات
األخÒة –دث م - -ع - -ي وأاخ ÊÈب- -أان
الفريق رائع والكل يشسعر ‘ غرفة
اÓŸبسس كأاننا عائلة ،وأاكد ‹ أانني
سس - -أاك - -ون ﬁظ - -وًظ - -ا ب - -ال - -ل - -عب ‘
ال-ب-ل-وغ-ران-ا ،ك-م-ا سس-بقني الÈتغاليÚ
ديكو ولويسس فيغو وفÒناندو كوتو».
اختتم« :بدأات ‘ خط الوسسط وكنت
أاحب ال- -ل -عب ال -ه -ج -وم -ي وتسس -ج -ي -ل
األهداف ،ولكن ‘ النهاية لعبت ‘
م- - - - - -رك- - - - - -ز ال- - - - - -ظ - - - - -ه ÒاألÁن».
انضسم سسيميدو إا ¤صسفوف برشسلونة
ق-ادًم-ا م-ن ب-ن-ف-ي-ك-ا Ãب-ل-غ  30مليون
ي -ورو ل -يصس -ب-ح أاول صس-ف-ق-ات ال-ف-ري-ق
ال -ك -ت -ال -و ‘ Êالصس-ي-ف ا÷اري ب-ع-د
اسستعادة جÒارد ديلوفيو من إايفرتون
اإل‚ليزي.

وﬁف -زة ل -ك -ل م -ن ي -ع-م-ل ب-إارادة وع-زÁة ع-ل-ى
تقد Ëاألفضسل كل موسسم ،كما أان الذي يعمل
دائما ما ينتظر هذه اللتفاتات ،ونشسكر السسيد
ال -وا‹ ب -اŸن-اسس-ب-ة ج-زي-ل الشس-ك-ر» ،وع-ن م-ا إاذا
سس- -ي- -واصس- -ل لعب ب- -ارادو «زك -ري -اء م -نصس -وري»
مشسواره مع فريق مولودية ا÷زائر أام أانه سسيغÒ
األجواء ألحد الفرق التي تطالب بخدماته ،أاكد
بأانه بنسسبة  ٩0باŸائة منصسوري سسيواصسل اللعب
للعميد.
أاما رئيسس رائد القبة «فارسس ﬁمد صسغ»Ò
هو اآلخر أابدى سسعادة كبÒة بالقيمة اŸالية التي
–صسل عليها ،و–دث بهذا اÿصسوصس« ،نحن
سس -ع -داء ج -دا ل -ه -ذه الل -ت -ف -ات-ة م-ن ط-رف وا‹
العاصسمة السسيد «عبد القادر زوخ» ،وجاءت ‘
وقتها ألننا  ⁄نغلق بعد ملف السستقدامات ‘
الفريق وهو ما سسيسساعدنا على مواصسلة العملية
بكل أاريحية» ،وعن السستقدامات والتحضسÒات
للموسسم ا÷ديد قال« ،الفريق قام عشسية اليوم
ب -اسس -ت -ئ -ن -اف ال -ت -دري -ب -ات –ت ق -ي-ادة اŸدرب
«أا‚ي -ل -يسس -ك -و» ◊د السس -اع -ة ق-م-ن-ا ب-ان-ت-داب 7
عناصسر وسسندعم صسفوفنا بحارسس آاخر ومدافع
ﬁوري وب-ع-ده-ا ن-غ-ل-ق الن-ت-داب-ات ،ول-ن ن-كذب
على جمهورنا ألن هدفنا هذا اŸوسسم اللعب
على البقاء ،وتكوين فريق تنافسسي وكسسب اÈÿة
‘ هذه الدرجة لنطمح بعد موسسم Úأاو ثÓثة
للعب ورقة الصسعود للدرجة األو.»¤
أام- -ا اÓŸك -م «ﬁم -د ف -ل -يسس -ي» أاوضس -ح ب -أان
التحفيز اŸا‹ الذي لقيه يرفع اŸعنويات ،وأاكد
«ل -ث -ا Êم -رة ي -ت -ذك-ر Êوا‹ ال-ع-اصس-م-ة ‘ ح-ف-ل
ت -ك -ر Ëأافضس -ل ال-ري-اضس-ي Úال-ذي-ن ب-رزوا ق-اري-ا،
و–ف- -ي- -ز م -ن ه -ذا ال -ن -وع م -ن شس -أان -ه أان ي -رف -ع
م-ع-ن-وي-ات ال-ري-اضس-ي ،Úخصس-وصس-ا اŸق-ب-ل Úعلى
اŸشساركة ‘ تظاهرات رياضسية دولية ،أانا مثÓ
أاحضس -ر ÿوضس م -ن -افسس -ة ك -أاسس ال -ع -ا ⁄وه-د‘
ا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة وع-ل-ى لقبي،
وأا“نى أان أاواصسل التأالق وأاسسعد كل عشساق الفن
النبيل ‘ ا÷زائر».
من جانبه البطل اإلفريقي للجيدو «إالياسس
بويعقوب» شسكر الوا‹ على التفاتته و–دث عن
–ضسÒاته رفقة العناصسر الوطنية لبطولة العا⁄
للجيدو« ،نقوم بتحضسÒات شساقة حيث دخلنا ‘
تربصس Ãصسر خÓل شسهر رمضسان ،أاين قمنا
بعمل شساق وجيد ،جعلنا نرفع من إامكانياتنا
البدنية ،ومنذ يوم Úفقط عدنا من اسسبانيا ،أاين
واصسلنا التحضسÒات هناك ،وسسنواصسل التحضسÒ
هنا ‘ العاصسمة قبل أان نقيم الÎبصس الرابع
بأاŸانيا ،العناصسر الوطنية سسواء إاناثا أام ذكور
ي -حضس -رون Ãع -ن -وي -ات ع -ال -ي -ة ،ونشس -ك -ر رئ-يسس
ال–ادية «لعراسس» الذي وفر لنا كل اإلمكانيات
وسساعدنا على القيام بتحضس Òجيد ونتمنى أان
نكون ‘ يومنا ونعود ﬁمل ÚباŸيداليات من
البطولة العاŸية.

–ويÓت

إايفرتون مهتم بخدمات
الÓعب والكوت
أاكدت تقارير صسحفية بريطانية ،أامسس ،أان نادي
إاي-ف-رت-ون اإل‚ل-ي-زي يسس-ع-ى ل-ت-ع-زي-ز صسفوفه خÓل
فÎة النتقالت الصسيفية ا÷ارية بضسم أاحد لعبي
أارسسنال و ⁄يلعب ثيو والكوت جناح أارسسنال عÈ
السس -ن -وات ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة دورا م-ه-م-ا ‘ مسسÒة
الغانرز ،ويبدو النادي اللند Êمسستعدا هذه األيام
لÓسستغناء عن لعبه البالغ من العمر  28عاًما ‘
حال حصسل على عرضس مناسسب.
وفقا لصسحيفة مÒور فإان إايفرتون طامع ‘
خدمات والكوت مقابل  30مليون جنيه إاسسÎليني
رغم أانه أانفق حتى هذه اللحظة من الصسيف ا◊ا‹
م -ا ي -ق-ارب الـ 100م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إاسسÎل-ي-ني لتعزيز
صسفوفه.
أاشسار
ت
ا
ل
ص
س
ح
ي
ف
ة
أ
ا
ي
ض
س
ا
إ
ا
¤
أ
ا
ن
و
ا
ل
ك
و
ت اŸطلوب
أايضًسا من ا÷ار اللند Êوسست هام يونايتد ،لن Áانع
الن- -ت -ق -ال إا ¤ال -ف -ري -ق األزرق ال -واق -ع ‘ م -دي -ن -ة
ل-ي-ف-رب-ول ،ك-م-ا أان إاي-ف-رت-ون م-ه-ت-م أايضس-ا ب-خ-دم-ات
م-ه-اج-م أارسس-ن-ال أاول-ي-ف-ي-ي-ه جÒو ال-ذي أاك-د م-دربه
أارسس Úف-ي-ن-غ-ر أان-ه ل ي-ن-وي ب-ي-ع-ه .ي-ح-ت-اج إاي-ف-رتون
÷ناح جديد ‘ صسفوفه نظًرا ألن يانيك بولسسي لن
يعود إا ¤صسفوف النادي حتى بداية العام اŸقبل
بعد إاصسابة مرعبة تعرضس لها اŸوسسم اŸاضسي.
سسبق إليفرتون أان أابدى اهتمامه بنجم ليسسÎ
سسيتي الشساب دÁاراي غراي ،كما أانه ينوي التقدم
ب- -ع- -رضس ضس- -خ- -م ل- -ل -حصس -ول ع -ل -ى لعب ال -وسس -ط
األيسس- -ل- -ن- -دي و‚م سس- -وان- -زي سس- -ي- -ت- -ي ج- -ي- -ل- -ف -ي
سسيجوردسسون.
كان والكوت قد انضسم إا ¤أارسسنال عام 2006
مقابل حوا‹  12مليون جنيه إاسسÎليني قادما من
سس -اوث -ه -ام -ب -ت-ون ول-عب ح-ت-ى اآلن  260م -ب-اراة ‘
الدوري اإل‚ليزي اŸمتاز ،أاحرز خÓلها  65هدفا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ تصسريح على هامشس ا◊فل التكرÁي اŸنظم من و’ية ا÷زائر

ولد علي يدعو براف إا« ¤التعقل» وينصصحه باإ’نسصحاب

صس - -رح وزي - -ر الشس - -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة
الهادي ولد علي ،سسهرة السسبت با÷زائر
ال -ع -اصس -م -ة ،أان -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى رئ -يسس
اللجنة ا’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية
مصسطفى براف اثبات التعقل و»تقدË
مصس- -ل- -ح- -ة ال- -ري- -اضس -ة ق -ب -ل مصس -ل -ح -ت -ه
الشسخصسية» ‘ ما يتعلق بالصسراع القائم
ب Úمسس - -ؤوول ال - -ل- -ج- -ن- -ة وع- -دة رؤوسس- -اء
ا–اديات رياضسية.
أاوضسح الوزير على هامشس ا◊فل اŸنظم
م -ن ق -ب -ل ولي-ة ا÷زائ-ر ل-ت-ك-ر Ëال-ري-اضس-يÚ
ال -ت -اب -ع Úل -ل -ع -اصس-م-ة واŸت-وج ‘ ÚاŸوسس-م
الرياضسي « :2017-2016لو كنت مكان براف
لنسس -ح -بت م -ن ال -وسس -ط ال -ري -اضس-ي ال-ذي
ي -ع -يشس ح -ال -ة انسس-داد .شس-اه-دن-ا ك-ي-ف ج-رت
ا÷م -ع -ي -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة وك-ي-ف رفضس رؤوسس-اء
ال–اديات النضسمام ا ¤اŸكتب التنفيذي
للجنة الوŸبية والذين ÷أاوا ا ¤اÙكمة
الرياضسية» .كما جدد الوزير دعوته Ùكمة
التحكيم الرياضسي إلصسدار ا◊كم النهائي ‘
م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-الصس-راع ال-ق-ائ-م ب Úال–ادي-ات
ال -ري -اضس -ي -ة وال -ل -ج -ن -ة الوŸب -ي -ة وال -ري-اضس-ة
ا÷زائرية «ألنه من غ ÒاŸعقول أان تطول
القضسية كل هذه الفÎة».

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ن ّ-وه مسس -ؤوول ال -ق -ط -اع
باÿطوة التي قامت بها ال–ادية ا÷زائرية
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم (ال -ف -اف) ح -ول ت -غ -ي Òم -ك -ان
اسس -تضس -اف -ة «اÿضس -ر» Ÿن -ت -خب زام -ب -ي -ا م-ن
تشساكر بالبليدة ا ¤ملعب الشسهيد حمÓوي
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ي-وم  5سس-ب-ت-م Èال-ق-ادم ،ب-رسس-م
ا÷ولة الرابعة من تصسفيات مونديال 2018
ب -روسس -ي -ا .ق-ال ‘ ه-ذا الشس-أان« :ان-ه-ا م-ب-ادرة
تسستحق التنويه ،لقد سسبق وان قلت انه يتوجب
على الفريق الوطني اللعب ‘ ﬂتلف مÓعب
الوطن ألنه ملك لكل الشسعب».

مونديال كرة اليد (أاقل من  ٢١سسنة)

هدف اŸنتخب الوطني هو بلوغ الدور الثاÊ

ي -ه-دف اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ي-د
ذك- -ور (اق- -ل م- -ن  ٢١سس -ن-ة) ا ¤ال-ت-أاه-ل
للدور الثا Êمن الطبعة الـ ٢١للبطولة
ال -ع-اŸي-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة اŸق-ررة ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع -اصس -م -ة م -ن  ١8ا 30 ¤جويلية
ا÷اري.
صسرح الناخب الوطني رابح غربي قائ:Ó
«أا“نى رؤوية الفريق الوطني يدخل ‘ هذه
اŸن-افسس-ة ت-دري-ج-ي-ا ل-يسس-جل وتÒة تصساعدية
من لقاء آلخر .ل Áكن التطرق ◊ظوظنا ‘
اÛموعة التي نتواجد فيها ،لكن هدفنا هو
بلوغ الدور الثا.»Ê
يواجه اŸنتخب الوطني ،غدا الثÓثاء (سسا
 ،)20 :00ن -ظÒه اŸغ -رب -ي ب -ق -اع -ة ح -رشس -ة
حسسان ◊سساب ا÷ولة الو ¤من اÛموعة
ال-راب-ع-ة ال-ت-ي تضس-م ايضس-ا م-ن-ت-خ-ب-ات ال-ع-ربية
السس -ع -ودي -ة وك-روات-ي-ا وايسس-ل-ن-دا والرج-ن-ت.Ú
وتلتقي ا÷زائر ‘ ا÷ولة الثانية بالرجنت،Ú
يوم الربعاء ،لتخلد بعدها ا ¤الراحة ،على
ان ت -واج -ه ،ي -وم ا÷م -ع-ة ،م-ن-ت-خب ايسس-ل-ن-دا،
السسبت كرواتيا ،ثم الثن 24 Úجويلية تختم
لقاءات اÛموعة امام العربية السسعودية.
ك -ون ا÷زائ -ر ال-ب-ل-د اŸن-ظ-م ،سس-ي-ت-م-ك-ن
السسباعي الوطني من خوضس جميع مبارياته
‘ ه -ذا اŸون -دي -ال ب -ق -اع -ة ح -رشس -ة حسس-ان،
ابتداء من السساعة .20 :00
اضس- -اف ال- -ن -اخب« :ع -قب اŸشس -ارك -ة ‘
البطولة الفريقية ،راهنت على الفريق الشساب
ألق -ل م -ن  21سس -ن -ة وشس -اركت ب-ه ‘ الل-ع-اب
السسÓ-م-ية  2017ب-ب-اك-و (اذرب-يجان) ÓŸقاة

فرق من الكابر وهو ما عارضسه كث Òمن
الشسخاصس .ما صسعب لنا اŸهمة هو غياب
ب-ط-ول-ة وط-ن-ي-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة .ل-ك-ن أال-عاب باكو
منحتنا كثÒا من المور اليجابية :الفريق
أاصسبح ناضسجا أاك Ìورفع من وتÒة لعبه».
اسستعدادا لهذا ا◊دث ،اجرى ا÷زائريون
ع -ددا م -ن الÎبصس -ات ب -ال -ع -اصس -م-ة وب-اÿارج
آاخرها كان باÛر ،حيث شساركوا ‘ دورة
مكونة من اربعة بلدان ،فحققوا فوزا على
روسسيا ( )24-25وتعادل امام سسلوفينيا (-24
 )24وخسسارة امام اÛر (.)28-25
ق -ال غ -رب -ي « :م -ن-حت ه-ذه ال-دورة ال-ث-ق-ة
لÓ-ع-ب Úسس-ي-م-ا ب-ع-د ه-زم روسس-ي-ا ال-ت-ي ك-انت
ت -ف -وزع -ل -ي -ن-ا ب-ن-ت-ائ-ج ع-ريضس-ة ون-فسس الشس-يء
ب -ال -نسس-ب-ة لسس-ل-وف-ي-ن-ي-ا» ،ل-ي-ت-ط-رق ا ¤ا÷انب
التكتيكي« :اعتمدت على نظام دفاعي آاخر
من  1-5ا ،1-2-3 ¤أل Êاريد منح دور هام
لÓعبي الجنحة من خÓل التسسديد من بعيد
عندما يتطلب المر».
مونديال ا÷زائر العاصسمة ينتظر ان يكون
نهاية هذا ا÷يل من الÓعب Úالذين التحقوا
بالفريق الوطني ألقل من  21سسنة ‘ ،2013
حيث ” اختيار  40عنصسرا منهم خÓل دورات
ما ب Úالوليات وما ب Úا÷هات ،على غرار
أايوب عبدي من الشسلف (لعب شسباب براقي
ال -ذي ل -عب ب -ف -رنسس -ا وشس -ارك م-ع الك-اب-ر ‘
ال-ب-ط-ول-ة الفريقية Ã 2016صس-ر) ،مصس-طفى
حاج صسدوق من ع Úالدفلى (لعب براقي
حاليا) ،ابراهيم خميسسي من سسعيدة وجغابة
بهاء الدين من ع Úالتوتة.

›يد نحاسسية لـ «الشسعب»:

«رفضصت قرار عقد ا÷معية العامة ا’سصتثنائية»
أاكد الرئيسس السسابق ل–Óادية ا÷زائرية للمÓكمة ›يد نحاسسية ‘ ،تصسريح خاصس
÷ريدة «الشسعب» ،أانه ينتظر الرد من ال–اد الدو‹ فيما يتعلق Ãوضسوع سسحب الثقة منه
خÓل ا÷معية السستثنائية التي جرت وقائعها ،أاول أامسس ،ألن هذا القرار غ Òشسرعي ول
يطابق القوان ÚاŸعمول بها.
سسيكون ذلك ،بحسسب ﬁدثنا خÓل شسهر على األك Ìقائ ‘ Óهذا السسياق «رفضست
Óسسف ” عقدها و ⁄يسسمح
قرار عقد ا÷معية العامة السستثنائية جملة وتفصسي Óولكن ل أ
‹ با◊ضسور ،وهذا غ Òمطابق للقوان ÚاŸعمول بها ،ولهذا أانا أانتظر الرد ومن اŸقرر
أان يكون خÓل شسهر أاو أاك Ìولكن اŸهم هو أان آاخذ حقي بأاكمله».
أاضساف نحاسسية ‘ ذات السسياق «لكن السسؤوال الذي يبقى مطروحا بشسدة هو Ÿاذا ⁄
يسسمح ‹ با◊ضسور أاثناء ا÷معية العامة Ãا أانها قانونية ،بدليل أان وسسائل اإلعÓم  ⁄تكن
حاضسرة بقوة ‘ ذلك الجتماع ،ولهذا فإانني لن أا–دث قبل أان يأاتي الرد».

نبيلة بوقرين
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مواقيت
الصشÓة

^  ١٧جويلية  :١٩5٩حلت بعثة جبهة التحرير الوطني
اŸت-ك-ون-ة م-ن رضش-ا م-الك ،أاح-م-د ب-وم-نجل ،وﬁمد
ششريف سشاحلي بـ هامبورغ أاŸانيا ‘ إاطار حششد
التأاييد للقضشية الفلسشطينية.
^  ١٧جويلية  :١٩5٨طالب مندوبو  ٢٤دولة أاعضشاء
’· اŸتحدة تسشجيل القضشية ا÷زائرية ‘
‘ منظمة ا أ
جدول أاعمال ا÷معية العامة القادمة.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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’ثن ٢3 Úششوال  ١٤3٨هـ اŸوافق لـ  ١٧جويلية  ٢0١٧م
ا أ

إاصشدارات

الفجر03.5٦...............:
الظهر١٢.5٤...............:
العصشر١٦.٤5...............:
المغرب٢0.0٩..............:
العششـاء٢١.٤5................:

«ا÷يشش» ترصشد مسشار  55سشنة من ا’سشتقÓل

اليقظة Ÿواجهـ ـ ـة الته ـ ـ ـديـ ـ ـدات واألخطار

أاصشدرت ›لة «ا÷يشش» عددا خاصشا ‘ ذكرى عيدي ا’سشتقÓل والششباب تضشمن مواضشيع ثرية أاولت عناية خاصشة للششأان العسشكري
’حداث
’عÓم وفرضش نفسشه سشلطة مؤوثرة ’ تكتفي بنقل ا أ
وأاطلعت اŸواطن بكل كبÒة وصشغÒة كاششفة عن احÎافية ‘ زمن سشيطرة ا إ
وتغطيتها بل صشنع الرأاي العام وتوجيهه.
عسشكرية مقتدرة ‘ التسشي Òحولت
اŸسش -ت -ح -ي-ل إا‡ ¤ك-ن م-ع-ي-دة إا¤
لذه - -ان أان ج - -يشش- -ن- -ا ه- -و ال- -ق- -وة
اأ
لسشاسص جاءت اÛلة
على هذا ا أ
الضشاربة التي لن تتسشامح مع أاي كان
لل-وان
ال-وف-ي-ة ÿط-ه-ا السش-ي-اسش-ي وا أ
يحاول اŸسشاسص بالوحدة والسشيادة.
الوطنية متضشمنة Ÿواضشيع السشاعة
وت -ي -ق -ن -ت -وري -ن ال -ن -م-وذج والشش-اه-د
راصش -دة الح -ت -ف -ال -ي-ة ب-ال-ذك-رى 55
ا◊ي.
لسش -ت -ع -ادة السش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
أاث - -رت اÛل - -ة م - -واضش - -ي- -ع- -ه- -ا
وضشع ا÷يشص فيها بصشمته من خلل
ب- -أاح- -داث عسش -ك -ري -ة وم -ن -اسش -ب -ات
أانشش -ط -ة ك -انت وج -ه -ة ل -ل -م-واط-نÚ
تصش -درت -ه -ا م -راسش -م ت -ق -ل-ي-د ال-رتب
وال -ع -ائ -لت بسش -اح -ة ري-اضص ال-ف-ت-ح
لوسشمة التي جرت بوزارة
وإاسشداء ا أ
لب -واب اŸف -ت-وح-ة ع-ل-ى
ع -ززت -ه -ا ا أ
الدفاع ‘ عيد ا◊رية والتي أاششرف
اŸؤوسشسشة العسشكرية.
ع -ل-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق ق-اي-د صش-ال-ح ب-اسش-م
كم كانت مهمة احتفالية ا÷يشص
رئيسص ا÷مهورية .فكانت بحق سشنة
لن-ه-ا
اŸع -ن -ون -ة «وف -اء وعصش-رن-ة « أ
ح-م-ي-دة دأابت ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-يادة العليا
سش- -ل- -طت الضش -وء ع -ل -ى مسش -ار ه -ذا
ل- -ل- -ج- -يشص تÎصش- -ع ب- -ه- -ا ت- -ق- -ال- -ي -د
السش- -لك ال- -ط -وي -ل واŸراح -ل ال -ت -ي
اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك -ري-ة ي-حصش-د م-ن
ق- -ط- -ع- -ه- -ا ‘ سش- -ب- -ي -ل كسشب ره -ان
خللها إاطارات ا÷يشص ‘ ﬂتلف
ا◊داثة والعصشرنة دون التخلي عن
اŸواق- -ع وال- -ت- -خصشصش -ات حصش -ائ -د
لسشسص واŸبادئ رأاسص ماله الثابت
اأ
أاعمالهم بالÎقية والتكر Ëعرفانا
‘ كل الظروف والعقد.
÷ه- -وده -م وت -ث -م -ي -ن -ا Ÿث -اب -رت -ه -م
تصشدرت أاو ¤صشفحات اÛلة
وتفانيهم ‘ خدمة الوطن وإاعلء
رسشالة رئيسص ا÷مهورية ‘ عيدي
ششأانه وسشؤودده.
لكبار
السشتقلل والششباب و–ية ا إ
 ⁄ت - -نسص ا÷يشص ت- -ق- -د Ëم- -ادة
التي وجهها للجيشص الذي يواصشل
إاع-لم-ي-ة عسش-ك-ري-ة ت-ن Òب-ه-ا الرأاي
لخ -ر ف-ل-ول
م -ه -م -ت -ه ‘ ال -تصش -دي آ
لششياء
العام ،وتطلعه على حقائق ا أ
لرهاب والضشرب بيد من حديد كل
اإ
لخ - -لصص،
ب - -روح اŸسش - -ؤوول - -ي - -ة وا إ
م - -ن تسش - -ول ل - -ه ن - -فسش- -ه اŸسش- -اسص
ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ق-اي-د
بالسشتقرار الوطني والسشلم اÙقق خ - -لل - -ه - -ا ي- -رصش- -د مسش- -ار ا÷يشص ا÷يوشص العصشرية وجاهزيتها أ
لي صش -ال -ح واج -ت -م -اع -ات-ه م-ع إاط-ارات
بالتضشحيات والدموع.
لشش- -واط ال- -ت -ي ق -ط -ع -ه -ا ل -ب -ل -وغ طارئ وخطر.
وا أ
لعوان متابعة للوضشع
الوحدات وا أ
ت
ا
ح
ف
ش
ص
¤
ك- -م- -ا تصش- -درت أاو
اŸه -ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د أاك Èال-ره-ان-ات
لم -ن -ي م-ق-ي-م-ا ال-ع-م-ل ال-دؤووب ‘
وقدمت الفتتاحية صشورة دقيقة ا أ
اÛل- - -ة ا÷دي- - -رة ب - -ال - -ت - -ف - -حصص
ت
ا
د
ح
و
ل
ا
ه
ت
غ
ل
ب
ي
ذ
ل
ا
ى
و
ت
ش
س
Ÿ
ا
ن
ع
⁄
ا
ع
ل
ا
ه
ي
ف
ف
ر
ع
ي
ت
ق
و
‘
ي
د
ح
ت
ل
ا
و
لره - -اب
م- - -لح - -ق - -ة عصش - -اب - -ات ا إ
واŸط- - -ال - -ع - -ة والسش - -ت - -ف - -ادة م - -ن اضش-ط-راب-ات وان-ق-لبات وتهديدات العسشكرية ‘ ا÷زائر صشمام ا أ
لمان وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ال -ت -ي ب -ل -غت
ة
ش
س
اŸعلومات اŸوثقة ،افتتاحية بقلم تسش- - -ت - -دع - -ي رؤوى اسش - -تشش - -راف - -ي - -ة والسش- -ت- -ق- -رار ب- -فضش- -ل السش- -ي- -ا
درجة من اÿطورة القصشوى تفرضص
ال -ف -ري -ق أاح -م-د ق-اي-د صش-ال-ح ن-ائب وم -ن -ظ -وم -ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى اŸنتهجة وا أ
لبطال
لولويات اÙددة التي ا÷اهزية ،التجند واليقظة إ
وزي -ر ال -دف -اع رئ -يسص ا أ
ب
خ
ن
و
ت
ا
ء
ا
ف
ك
ج
ي
ر
لرك -ان وم-ن ال-ت-خصشصش-ات وال-ت-ك-ن-ول-وجيا عصشب غ -اي -ت -ه -ا ت -خ
مفعول تهديد ما قبل وقوعه.

 27°وهران
 26°وهران

الثمن  ١0دج

28°
28°

france prix 1

’ول
خÓل السشداسشي ا أ

األمن يعالج  742جرÁة إالكÎونية

فنيدسس بن بلة

إاثر عملية بحث وتفتيشش

«الششعب»  ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر
ع -م -ل -ي -ة ب -حث وت -ف-ت-يشص ،كشش-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص
ال - -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب- -ي ،ي- -وم  15ج -وي -ل -ي-ة ،2017
لرهابي Úبداخله
بسشكيكدة/ن.عﬂ ،5.بأا ( )01ل إ
ل -غ -م ت -ق -ل -ي -دي الصش-ن-ع وج-ه-از إاع-لم آا‹ وأاج-ه-زة
تصشوير وأافرششة ،كما ” العثور بنفسص اŸنطقة على
كميات من اŸواد الغذائية اıتلفة ،كانت ﬂبأاة
داخل برميل بلسشتيكي.جاء هذا ‘ بيان لوزارة

ا÷يشص يدمر ﬂبأا لإلرهابيÚ
الدفاع الوطني تلقت «الششعب» نسشخة منه.

...ويوقف Œار ﬂدرات ويحبط ﬁاولة
هجرة غ Òششرعية لـ  28ششخصشا
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشش-ع-بي وحراسص
ا◊دود بالتنسشيق مع مصشالح ا÷مارك بكل من

سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص وت-ل-مسشان/ن.ع ،2.ث - -لث - -ة (- - Œ )03ار
ﬂدرات وحجزوا ( )135كيلوغرام من الكيف اŸعالج.
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسص الششواطئ ببني
صشاف ،ولية ع“ Úوششنت/ن.عﬁ ،2.اولة هجرة
غ Òششرعية لـ( )28ششخصشا كانوا على م ÏقاربÚ
مطاط ‘ ،Úح ” Úتوقيف ( )15مهاجرا غÒ
شش -رع -ي م -ن ج -نسش -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن أادرار
و“Ôاسشت.

كّبلوه وخنقوه بششريط ’صشق

الششرطة توقف  3أاششخاصص ‘ قضشية قتل عمدي بالعاصشمة
«الششعب» “كنت مصشالح اأمن ولية ا÷زائر
من معا÷ة قضشية تكوين جمعية اأششرار لإعداد
جناية القتل العمدي مع سشبق الإصشرار والÎصشد،
السش-رق-ة ب-ت-وف-ر ظ-رف ال-ل-ي-ل ،م-ع ت-وق-ي-ف اأف-راد
الششبكة اŸتكونة من ( )03اأششخاصص مششتبه فيهم.
›ريات العملية عا÷تها اŸقاطعة الغربية
للششرطة القضشائية با÷زائر العاصشمة ،انطلقت
اأطوارها بعد اكتششاف جثة من جنسص ذكر مكّبل

اليدين ﬂنوق بششريط لصشق ،وذلك مسشاء ثاÊ
اأي -ام ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب-ارك ،ح-يث ك-انت ا÷ث-ة
م -ل -ق-اة ع-ل-ى ق-ارع-ة ال-ط-ري-ق Ãدي-ن-ة خ-رايسش-ي-ة
الدويرة.
على اإثر نداء من قاعة العمليات ،قامت فرقة
الششرطة القضشائية للمقاطعة الغربية بالتنقل اإ¤
ع ÚاŸكان ومعاينة ا÷ثة –ت اإششراف السشيد
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة القليعة ،باسشتغلل

كاراتي دو

ج- -م- -ي- -ع اŸع- -ط- -ي- -ات والأدل- -ة Ãسش -رح ا÷رÁة
ب -اشش -رت ذات ال -ف-رق-ة –رّي -ات-ه-ا اŸعّ-م -ق-ة ال-ت-ي
اأسشفرت عن توقيف الفاعل Úالثلثة من بينهم
العقل اŸدبر للجرÁة.
باسشتكمال الإجراءات القانونية اŸعمول بها،
” تقد ËاŸششتبه فيهم الثلثة اأمام السشيد وكيل
ّ
ا÷مهورية اıتصص اإقليميا ،اأين اأمر باإيداعهم
ا◊بسص اŸوؤقت.

أاعضشاء اŸكتب اŸسشّير يرفضشون العقوبة اŸسشلطة على ﬂفي و بن بخمة
أاك - - - -د أاعضش - - - -اء اŸك- - - -تب
اŸسش Òلل–ادية ا÷زائرية
للكاراتي دو خلل الجتماع
السش -ت -ث -ن-ائ-ي ال-ذي ” ع-ق-ده
Ãق- -ر راب- -ط -ة ب -وم -رداسص أان
معاقبة رئيسص اŸكتب بوبكر
ﬂف -ي و ب -ن ب -خ -م -ة م -ول -ود
ال -عضش -و ب -اŸك-تب م-ن ط-رف
ال–اد الفريقي للعبة قد ”
بدون أاي سشبب  ،و هذا ‘
ال -ب -ي -ان ال -ذي ت -ل -قت الشش -عب
نسشخة منه .

و أاضشاف نفسص اŸصشدر
أان - -ه  ⁄ي - -ت - -م تسش- -ج- -ي- -ل أاي
تصش - - -ري - - -ح أاو ق- - -ذف ضش- - -د
ال–اد الفريقي و أاعضشائه
ذلك أان مسشؤوو‹ ال–ادية
ا÷زائ- -ري- -ة ك- -انت ل- -دي- -ه -م
ع-لق-ات ط-ي-ب-ة م-ع ال-هيئات
الدولية لهذه الرياضشة  ..كما
أان أاعضش- -اء اŸك- -تب اŸسشÒ
ي -عÈون ع -ن دهشش -ت-ه-م Œاه
ه- - -ذه ال- - -ع- - -ق- - -وب- - -ة ال - -ت - -ي
يرفضشونها.

«الشش - - -عب» ق- - -امت ال- - -ف- - -رق اıتصش- - -ة ‘
م -ك-اف-ح-ة ا÷رائ-م اŸتصش-ل-ة ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
Óمن
’تصشال باŸديرية العامة ل أ
’عÓم وا إ
ا إ
الوطنيÃ ،عا÷ة  ٧٤٢قضشية تتعلق بجرائم
’ول من سشنة
’نÎنت ،خÓل السشداسشي ا أ
ا أ
 ،٢0١٧ت -وّرط ف -ي-ه-ا  ٧٢0شش-خصش ،ب-ي-ن-هم 30
قاصشرا.
ا÷هود النوعية Ùاربة ا÷رÁة اإللكÎونية
م -ك -نت م -ن م -ع -ا÷ة قضش -اي -ا ت -ت -ع -ل -ق ب -اŸسش -اسص
باألششخاصص ،التششه ،Òوالقذف ،جرائم اŸسشاسص
ب- - -أان- - -ظ- - -م - -ة ا◊اسشب اآل‹ ،إاخÎاق األن - -ظ - -م - -ة

اŸعلوماتية ،اإلطلع و–ريف البيانات ،ا÷رائم
التقليدية التي تسشتعمل ‘ التكنولوجيات كالتهديد
والنصشب اإلحتيال.
لمن
‘ هذا الصشدد ،بر›ت اŸديرية العامة ل أ
ال-وط-ن-ي دورات ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول ال-وق-اي-ة وم-كافحة
ا÷رÁة السشيÈانية ،حيث تأاتي ‘ إاطار Œسشيد
مسش -اع-ي ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل Ÿسش-اي-رة ف-رق
اÙق -ق Úم -ن الشش -رط -ة ألح-دث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
والتحكم فيها ،والطلع على األسشاليب اŸعتمدة
دول - -ي - -ا ‘ ال - -وق- -اي- -ة واŸك- -اف- -ح- -ة م- -ن ا÷رÁة
السشيÈانية.

‘ عملية نوعية

قوات الششرطة تفكك ششبكة إاجرامية وتوقف  07أاششخاصص
«الشش -عب»  ‘ -إاط- -ار اıط -ط ال -وق -ائ -ي
وال -ردع -ي ال -ذي أاق-رت-ه اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óط -اح -ة Ãخ -ت -ل -ف
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
ل - -أ
’ج- -رام- -ي- -ة“ ،ك- -نت ق- -وات
الشش- -ب- -ك- -ات ا إ
الششرطة بو’ية وهران من تفكيك ششبكة
إاجرامية ﬂتصشة ‘ السشطو والسشرقة ،مع
ت -وق-ي-ف أاف-راد ال-عصش-اب-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن 0٧
اششخاصش مششتبه فيهم.

...وتطيح بأاخرى تروج اıدرات
وحجز أاك Ìمن  47كلغ
«الششعب» ‘ -إاطار مكافحة الŒار غÒ
الشش -رع -ي ب -اıدرات واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي-ة
“كنت مصشالح ششرطة تيزي وزو ‘ عملية
نوعية من اإلطاحة بششبكة ﬂتصشة ‘ ترويج
ون- -ق -ل واŸت -اج -رة ‘ اıدرات واŸؤوث -رات
العقلية ،حيث يتم نقلها انطلقا من ولية
وهران إا ¤ولية تيزي وزو كنقطة عبور ،ومن
ثمة إا ¤الوليات األخرى ،ليتم حجز أاك Ìمن
 47كيلوغرام و 500غرام من الكيف اŸعالج،
 06سشيارات نفعية لÎويج ونقل هذه السشموم،

ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ح -ج -ز  11ه-ات-ف-ا ن-ق-ال ،م-ع
توقيف  13ششخصشا مششتبها فيه.
اسش -ت -غ -لل Ÿع -ل -وم -ات م -ف -اده-ا أان شش-اب-ا
ينحدر من إاحدى وليات الغرب يقوم بنقل
هذه السشموم دوريا انطلقا من مسشقط رأاسشه
إا ¤م -دي -ن -ة ت -ي -زي وزو ،وع -ن ط -ري -ق خ -ط -ة
ﬁكمة وضشعتها مصشالح الششرطة ألمن دائرة
واقنون بولية تيزي وزو ” توقيف اŸششتبه
فيه على م Ïسشيارته اÿاصشة وبحوزته سشتة
( )06كليوغرام و(415غ) من القنب الهندي،
ومن خلل التحريات األولية تب Úأانه يسشتعمل
طرقا “ويهية وتضشليلية ‘ تنقلته يصشعب
اإلي -ق -اع ب -ه ،ح -يث يسش -ت-ع-م-ل أاسش-ال-يب وط-رق
ح- -دي -ث -ة ‘ ت -خ -زي -ن ون -ق -ل ه -ذه ال -بضش -اع -ة
اÙظورة ع Èنقاط اŸراقبة.
هذا ومواصشلة للتحريات اŸيدانية بششأان
ه -ذه ال -قضش -ي -ة ف -ق -د ت -وسش -عت دائ-رة ال-ب-حث
ل- -تشش- -م- -ل ع- -دة ولي- -ات م -ن -ه -ا وه -ران وعÚ
تيموششنت وبجاية وسشطيف وباتنة ،وهو ما
م -ك -ن اŸصش-ل-ح-ة م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة أاخ-رى م-ن
الكيف اŸعالج ليصشل الوزن اإلجما‹ للكمية
اÙجوزة إا )47( ¤كلغ و ()715غ.

ششرطة الطارف توقف ششخصشﬁ Úل أامر قضشائي
«الششعب» “ -كنت قوات الأمن الوطني بولية
الطارف من توقيف ششخصشﬁ Úل اأمر قضشائي،
لتورطهما ‘ قضشايا اإجرامية ﬂتلفة.
جاءت العملية على اإثر معلومات وردت قوات
شش -رط -ة ولي -ة ال -ط -ارف م -ف -اده -ا ت -واج -د مسش-ب-وق
قضش -ائ -ي-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى دائ-رة ب-وح-ج-ارﬁ ،ل ق-رار
ن -ه -ائ -ي ب -ا◊بسص ،ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة ت-ورط-ه ‘ ج-ن-ح-ة
التهريب باسشتعمال وسشيلة نقل ◊يازة ونقل بضشاعة
حسش- -اسش- -ة ل- -ل- -غشص ولأغ- -راضص Œاري- -ة دون اإث- -ب- -ات
وضشعيتها Œاه التششريع ا÷مركي ،على الفور تنقلت
قوات الششرطة ا ¤اŸكان ،اأين ” الÎصشد للمششتبه
فيه الذي هو فى العقد الثا Êمن العمر وتوقيفه.
‘ سشياق متصشل“ ،كنت نفسص مصشالح الششرطة
من توقيف ششخصص اآخر جد خط Òمسشبوق قضشائيا

ينحدر من مدينة القالة ‘ العقد السشادسص من العمر
ﬁل ع- -دة اأوام- -ر ب- -ال- -ق- -بضص وم- -ت- -ورط ‘ ع -دي -د
ال -قضش-اي-ا ،م-ع-روف ل-دى مصش-ال-ح ب-وح-ج-ار ،م-ن بÚ
قضش -اي -اه ‘ ال -نصشب والح-ت-ي-ال ،ال-وشش-اي-ة ال-ك-اذب-ة،
الح -ت -ي-ال ع-ل-ى اŸواط-ن Úب-اإصش-دار شش-ي-ك-ات ب-دون
رصش -ي -د ،الضش -رب وا÷رح ال -ع -م -دي ب -الإضش -اف -ة اإ¤
ال -ت -زوي-ر واسش-ت-ع-م-ال اŸزور ،اأي-ن ضش-ب-ط-ت-ه مصش-ال-ح
الششرطة القضشائية باأمن دائرة بوحجار بعد عمليات
ترصشد و–ريات مكثفة لتورطه ‘ قضشية خطÒة
متمثلة ‘ جناية تقليد ختم الدولة واسشتعماله.
هذا وتبقى مصشالح الششرطة ا◊اجز اŸنيع ‘
وج- -ه الإج -رام Ãخ -ت -ل -ف اأن -واع -ه ،مسش -خ -رة ك -اف -ة
اإمكانياتها اŸادية والبششرية ‘ سشبيل ا◊فاظ على
اأمن اŸواطن واŸمتلكات.

...وأامن دائرة القل يحجز  14,5كلغ من اŸرجان
«الششعب»“ -كنت قوات الششرطة ألمن ولية
سشكيكدة من حجز كمية معتÈة من مادة اŸرجان
اÿام ق - -درت بـ 14,5ك-ل-غ ،ك-انت م-ه-ي-أاة ل-لتهريب
بدون حيازة سشند قانو Êيسشمح Ãزاولة مثل هذا
النششاط.
حيثيات القضشية تعود لتلقي عناصشر الششرطة
ألمن دائرة القل معلومات تفيد بوجود أاششخاصص
ي -حضش -رون ل -ت -ه -ريب اŸرج-ان اÿام ،وب-ن-اء ع-ل-ي-ه
كثفت مصشالح الششرطة من –رياتها حيث توصشلت
للمششتبه فيهم وبحوزتهم كمية معتÈة من مادة

اŸرجان اÿام من دون حيازة سشند قانو Êلذلك،
لطراف اŸعنية
حيث ” إاعداد ملفات قضشائية ل أ
و” تقدÁهم أامام ا÷هات القضشائية اıتصشة.
ت- -دخ -ل ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات الشش -رط -ي -ة ‘ إاط -ار
لمن
السش-ي-اسش-ة ال-ت-ي سش-ط-رت-ه-ا اŸدي-ري-ة ال-ع-امة ل أ
ال-وط-ن-ي ال-رام-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة الشش-ب-ك-ات ال-ت-ي ت-هدد
اإلقتصشاد الوطني ،وتضشييق اÿناق على مثل هذه
العمليات اıالفة للقوان Úوردع كل اÙاولت
التي تسشتهدف اŸسشاسص بالÌوات الهامة.

