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^ بجاي ـة –تضس ـن أحتفائي ـة
أليوم ألعاŸي للمي ـ ـاه – ـ ـت
شسعار «أ÷وأب ‘ ألطبيعـة»
^ نح ـو بلـوغ سسقف  400أألف
م Îمكعب يوميا من أإلنتـاج
مع نهاي ـة  2020بتيبـازة
بعـــد الفــــوز العـــــريضض أامــــام تنزانيـــــــا
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افتتــــاح مهرجــــان عنابة
الثالث للفيلـــــــم اŸتوسصطـــي

فــــــي الذكـــــــرى الـ62
’سصتشصهـــاد بــــن بوالعيــــــــــد:
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والطاقات اŸتجددة
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اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم 246
يشصرف الدكتور جمال ولد عباسس
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
ا أ
الوطني ،اليوم ،على تغطية ا◊فل
ال -ت -ك -رÁي ع-ل-ى شص-رف أاسص-ر شص-ه-داء
بولية الطارف وذلك بدار الثقافة
أاح -م -د ب -تشص Úإاب -ت -داًء م -ن السص -اع-ة
الثانية بعد الزوال.

تشص-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
يوم  26مارسس ا÷اري ،على افتتاح
لول ل- -ل- -ب- -ي -ئ -ة
الصص- -ال- -ون ال- -دو‹ ا أ
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وال -ذي ي -ق -ام
ب -قصص -ر اŸع -ارضس الصص -ن-وب-ر ال-ب-ح-ري
«سص- - -اف- - -اكسس» ،ع- - -ل- - -ى السص - -اع - -ة 10
وب- - -حضص - -ور وزراء ،سص - -ف - -راء ،ن - -واب
وجمعيات.

حنون تقدم تقريرها الفتتاحي

أايام وطنية حول
اŸقاولتية ‘ الوسسط
ا÷امعي بوهران
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع
رقم Ã 246قر قسصمة اÛاهدين بوادي السصمار يوم  26من الشصهر ا÷اري على السصاعة  10صصباحا.
لعمال الفدائية
لذهان صصور ومشصاهد اŸعارك والكمائن وا أ
وقد خصصصس هذا اللقاء Ÿوضصوع شصهادات تعيد إا ¤ا أ
خلل الثورة التحريرية.

تعتزم مديرية –سص Úإاطار حياة
ال- -ط- -ل- -ب- -ة وال- -ت- -نشص- -ي- -ط ‘ ال- -وسص- -ط
ا÷ام - - -ع- - -ي ب- - -ج- - -ام- - -ع- - -ة ال- - -ع- - -ل- - -وم
والتكنولوجيا بوهران ،بالتنسصيق مع
ال- - -دي - -وان ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -خ - -دم - -ات
ا÷امعية ،تنظيم أايام وطنية حول
اŸق- -اولت- -ي- -ة ‘ ال- -وسص- -ط ا÷ام- -ع -ي،
اب -ت -داًء م -ن ال -ي -وم إا ¤غ-اي-ة  27من
الشص -ه -ر ا÷اريÃ ،شص -ارك -ة  70ناديا
ع - -ل - -م - -ي - -ا م- -ن ﬂت- -ل- -ف ا÷ام- -ع- -ات
ومؤوسصسصات التعليم العا‹.

اŸتحف الوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد يوم  27مارسس وÃناسصبة إاحياء الذكرى  58لسصتشصهاد البطل الرمز دغ Úبن علي،
لمانة الولئية للمجاهدين بولية ا÷زائر ،ندوة تاريخية حول اŸسصار
اŸدعو «لطفي»Ã ،قره ،وبالتعاون مع ا أ
النضصا‹ وا÷هادي للشصهيد.

اليوم الوطني للمحامي
ينظم ،اليوم ،ال–اد الوطني Ÿنظمات اÙام ،Úاليوم
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ح -ام -ي ب -اŸرك -ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د
اللطيف رحال ابتداء من السصاعة  09:30صصباحا.
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يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ع- -ق- -د اŸك- -تب ال- -ولئ -ي ل -ولي -ة
ال- -ع -اصص -م -ة ◊زب ال -ع -م -ال ،ال -ي -وم،
لم-ي-نة
اج-ت-م-اع-ا ت-ق-دم م-ن خ-لل-ه ا أ
العامة للحزب لويزة حنون التقرير
الفتتاحي ،باŸقر الوطني با◊راشس،
ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.

ملتقى وطني حول دور اŸرأاة
‘ العمل اÒÿي واإلنسساÊ
تواصصل جمعية «جزائر ا ،»Òÿاليوم ،اŸلتقى الوطني حول اŸرأاة
لنسصا ،Êوذلك بولية البيضس،
ا÷زائرية ودورها ‘ العمل اÒÿي وا إ
لضص -اف -ة إا ¤ت -ن -ظ -ي -م ح -ف -ل زواج ج -م -اع -ي Ûم -وع -ة م -ن الشص -ب -اب
ب -ا إ
والشصابات.

...وملتقى وطني حول مشسكÓت اÒŸاث

تشص-رف ،ال-ي-وم ،ج-م-ع-ي-ة ج-زائ-ر ا Òÿع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-قى الوطني
حول مشصكلت اÒŸاث وانعكاسصاتها على التماسصك الجتماعي الذي
لسصلمي ببجاية.
ينظم باŸركز الثقا‘ ا إ

األيام التحسسيسسية Ÿكافحة اıدرات وإادمانها
يواصصل الديوان الوطني Ÿكافحة اıدرات وإادمانها ،اليوم ،ا◊ملة التحسصيسصية
لدمان.
ضصد اıدرات وكيفية اŸعا÷ة من ا إ

هزة أارضسية بقوة  3,3درجات بوادي جر بالبليدة
سصجلت هزة أارضصية بقوة  3,3درجات على سصلم ريشص Îببلدية وادي جر بولية
البلدية ‘ حدود السصاعة  ،18:13بحسصب بيان Ÿركز البحث ‘ علم الفلك والفيزياء
الفلكية وا÷يوفيزياء .وحدد مركز الهزة بـ 4كم جنوب-غرب وادي جر.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس إ÷مهورية يهنئ نظÒه إلباكسستاÊ
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة برقية تهنئة لنظÒه الباكسصتاÊ
‡ن - -ون حسصÃ ،Úن - -اسص - -ب - -ة إاح - -ي- -اء بÓ- -ده
لعيدها الوطني ،أاكد له من خÓلها حرصصه
ع -ل -ى ال -ع -م -ل رف -ق -ت -ه ع -ل -ى ت-ق-وي-ة أاواصص-ر
التعاون التي Œمع ب Úالبلدين.
وجاء ‘ الÈقية« :يطيب ‹ وجمهورية باكسستان

أابلغه رسصالة «صصداقة و مودة» من الرئيسس بوتفليقة

مسساهل ُيسستقبل من طرف إلرئيسس إلبلغاري رومن رإديف بصسوفيا
اسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية عبد
القادر مسساهل امسس ا÷معة بصسوفيا
(ب -ل-غ-اري-ا) م-ن ق-ب-ل ال-رئ-يسس ال-ب-ل-غ-اري
روم - -ن رادي- -ف ال- -ذي ب- -ل- -غ- -ه رسس- -ال- -ة
«صسداقة و مودة» من رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة .و أاعرب الرئيسس
راديف عن «ارتياحه» لنوعية عÓقات
الصسداقة التي تربط ا÷زائر و بلغاريا
م- -ؤوك- -دا أان ه -ذه ال -زي -ارة م -ن شس -أان -ه -ا
«إارسساء أاسسسس تعاون وطيد» ب Úالبلدين
‘ ﬂتلف اÛا’ت .و جدد السسيد

مسس-اه-ل ت-ه-ا Êا÷زائ-ر ل-ت-و‹ ب-ل-غ-اري-ا
رئ -اسس -ة ا’–اد اأ’وروب -ي م -ن-ذ ي-ن-اي-ر
 .2018ك - -م- -ا أاط- -ل- -ع ال- -رئ- -يسس رادي- -ف
Ãحتوى اÙادثات التي جرت بينه و
ب ÚنظÒته البلغارية ايكاترينا غيشسيفا
زهارييفا و نتائج اللقاء بهدف إاعطاء
«دي- -ن- -ام- -ي- -ك- -ي -ة ج -دي -دة» ل -ل -ع Ó-ق -ات
ا÷زائ -ري -ة ال -ب -ل -غ-اري-ة .و ك-ل-ف رئ-يسس
بلغاريا مسساهل بنقل «مشساعر الصسداقة
و ال -ت -ق -دي -ر ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة

بعث ا◊وار السصياسصي الثنائي و تعزيز التعاون ب Úالبلدين

مسساهل يتحادث بصسوفيا مع نظÒته إلبلغارية

’رهاب والهجرة ‘ جدول اÙادثات
التحديات اŸرتبطة Ãكافحة ا إ
–ادث وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة,
ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه-ل ,امسس ا÷م-ع-ة
بصسوفيا (بلغاريا) مع نظÒته البلغارية,
ايكاترينا غيشسيفا زهارييفا و شسكلت
هذه الزيارة اأ’و ¤التي يقوم بها وزير
للشسؤوون اÿارجية منذ عدة سسنوات,
«ﬁط- - - -ة ه - - -ام - - -ة» ‘ ال - - -ع Ó- - -ق - - -ات
ا÷زائرية-البلغارية و «مناسسبة سسانحة»
إ’عادة بعث ا◊وار السسياسسي الثنائي و
تعزيز التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ا’ت
عدة .و ‘ هذا اإ’طار ,نوه الوزيران
بجودة الروابط السسياسسية و التاريخية
ال- -ق- -ائ -م -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن م -ع -رب Úع -ن
إارادتيهما ‘ تعزيزها أاك Ìمن خÓل
زيارات رسسمية رفيعة اŸسستوى .كما
ه -ن -أا السس -ي -د مسس-اه-ل السس-ي-دة غ-يشس-ي-ف-ا
زه -اري-ي-ف-ا Ãن-اسس-ب-ة ت-و‹ ب-ل-غ-اري-ا م-ن-ذ
ي-ن-اي-ر 2018رئ- -اسس -ة ا’–اد اأ’وروب -ي,
م- -ع -رب -ا ع -ن ام -ل -ه ‘ أان تسس -اه -م ه -ذه
الرئاسسة ‘ تعزيز الروابط ب Úا÷زائر
و ا’–اد اأ’وروبي .و بهذه اŸناسسبة,
أاع-د ا÷ان-ب-ان ت-ق-ي-ي-م-ا شس-ام Ó-ل-ل-ت-عاون
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ,مشس -ددي -ن ع -ل -ى ال -ف -رصس

اŸت -اح -ة ‘ سس -وق-ي ال-ب-ل-دي-ن و ضس-رورة
م -راف -ق -ة رج -ال اأ’ع-م-ال ا÷زائ-ري Úو
البلغاري Úقصسد اسستغÓل هذه الفرصس
Ãا يخدم مصسالح البلدين .و ‘ هذا
الصس-دد ,أاط-ل-ع السس-ي-د مسس-اه-ل ن-ظÒت-ه
ال -ب -غ -اري -ة ع -ل -ى ال -ن -م -وذج ا’ق -تصس-ادي
ا÷زائ -ري ا÷دي -د ال -ذي «ب -ال-رغ-م م-ن
اأ’زمة ا’قتصسادية التي مسست العا,⁄
يبقى يتميز با’نفتاح على ا’سستثمارات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة و اÿاصس- -ة ,ال -وط -ن -ي -ة و
اأ’جنبية» .كما تبادل الطرفان وجهات
النظر حول أاوضساع اأ’زمات و النزاعات
التي ’زالت “سس العديد من مناطق

العا ,⁄حيث تطرقا إا ¤الوضسع ‘ ما‹
و السس- -اح -ل و ل -ي -ب -ي -ا و سس -وري -ا .ك -م -ا
اسستعرضس الوزيران التحديات اŸرتبطة
Ãك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وال-ه-ج-رة ,وع-رضس
مسس -اه -ل «اŸوق -ف ال -ث -ابت» ل -ل -ج -زائ -ر
لصس-ال-ح مسس-اع-ي»شس-ام-ل-ة» تشس-ج-ع ايجاد
«حلول سسياسسية للنزاعات» وذلك «دون
ت- -دخ- -ل اج- -ن -ب -ي ‘ ظ -ل احÎام خ -ي -ار
الشس -ع -وب وسس -ي -ادة ال-دول ووح-دت-ه-ا» .و
اسس-ت-حسس-نت السس-ي-دة غ-يشس-ي-ف-ا زه-ارييفا
دور ا÷زائ- -ر م- -ن اج- -ل ا◊ف- -اظ ع -ل -ى
اسستقرار اŸنطقة وجهودها «اŸكثفة»
للتصسدي للراديكالية و مكافحة ا’رهاب

وال -ت -ط -رف ال-ع-ن-ي-ف ,مشس-ي-دة ب-اÈÿة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال .كما شسكلت
مسسأالة الصسحراء الغربية موضسوع تبادل
وجهات النظر ب Úالطرف.Ú
ك- -م- -ا أاع -رب ال -وزي -ران خ Ó-ل ن -دوة
صس- -ح- -ف- -ي -ة مشسÎك -ة ع -ن إارادت -ه -م -ا ‘
تكريسس العÓقات ا÷زائرية البلغارية
‘ بعدها التاريخي .واغتنمت الوزيرة
البلغارية هذه الفرصسة لتحيي ا÷زائر
ع -ل -ى م -ب-ادرت-ه-ا ب-إادراج ال-ع-يشس م-ع-ا ‘
سسÓم ‘ اأ’جندة الدولية .وأاكدت أان
بÓدها  ⁄تشسارك فحسسب ‘ صسياغة
’ئ-ح-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ب-ل إان ب-ل-غ-اري-ا
وعلى غرار العديد من اأ’· ‘ العا⁄
–تفل ‘ ال 16مايو الذي كرسسته اأ’·
اŸت -ح -دة ي -وم -ا دول -ي -ا ل -ل -ع-يشس م-ع-ا ‘
سس Ó- -م .و‘ خ - -ت- -ام اÙادث- -ات ,وق- -ع
الوزيران ثÓث اتفاقات ,ويتعلق اأ’مر
باتفاق إالغاء التأاشسÒة ÷وازات السسفر
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة واÿدم-ة وم-ذكرة تفاهم
حكومية دولية حول اأ’رشسيف ومذكرة
ت- -ف- -اه -م ب Úم -ع -ه -دي ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة
ا÷زائري والبلغاري.

حول بعث العÓقات الثنائية

مسساهل ُيسستقبل ‘ صسوفيا من قبل رئيسسة إ÷معية إلوطنية إلبلغارية

اُسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل،
أامسس ا÷معة بالعاصسمة البلغارية صسوفيا من قبل رئيسسة
ا÷معية الوطنية البلغارية ،تسسفيتا فالشسيفا كارايانشسيفا،
‘ إاط -ار ال -زي -ارة ال -ت -ي ي -ج -ري -ه-ا رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة إا ¤ب -ل -غ-اري-ا .و“ح-ور ال-ل-ق-اء أاسس-اسس-ا ح-ول
العÓقات الثنائية ’ سسيما ‘ شسقها اŸتعلق بالتعاون
الŸÈا ،Êحيث أاعرب الطرفان ‘ ،هذا السسياق ،عن
ارت -ي -اح -ه -م -ا ل -تشس -ك -ي -ل ›م -وع-ة الصس-داق-ة الŸÈان-ي-ة

ا÷زائر-بلغاريا سسنة  .2015كما أابرزمسساهل و السسيدة
ك-اراي-انشس-ي-ف-ا أاه-م-ي-ة ودور ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة الŸÈان-ي-ة ‘
تعزيز العÓقات الثنائية ب Úا÷زائر وبلغاريا وكذا أاهمية
سسعي اÛموعة ‘ هذا الشسأان .وتطرق الطرفان إا¤
القضسايا ا’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك’ ،
سس -ي -م -ا ت -زاي-د ب-ؤور اأ’زم-ات فضس Ó-ع-ن قضس-اي-ا ال-ه-ج-رة
وم -ك -اف -ح -ة ا’ره -اب و ال -ت -ط -رف ال -ع -ن-ي-ف و ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة .ك -م -ا ع-رضس وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ل-ى

السس -ي -دة ك -اراي -انشس -ي -ف -ا ال -ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ›ال
التصسدي للتطرف ومكافحة ا’رهاب وترقية قيم ا◊وار
واŸصسا◊ة والتعايشس السسلمي .ويذكر ‘ هذا الصسدد أان
·Ó
ا÷زائر قد بادرت على مسستوى ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة بÓئحة تؤوسسسس  16ماي من كل سسنة يوما عاŸيا
ل-ل-ع-يشس م-ع-ا .وأاشس-ادت السس-ي-دة ك-اراي-انشس-ي-ف-ا ب-ال-ت-ج-ربة
ا÷زائرية معربة عن املها ‘ أان يتم تقاسسمها على
أاوسسع نطاق مع بلدان أاخرى.

تباحثا سصبل تعزيز التعاون ا’قتصصادي

يوسسفي يسستقبل سسف Òإلكويت

اسصتقبل وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف
ي-وسص-ف-ي أاول أامسس ،سص-ف Òال-ك-ويت ب-ا÷زائ-ر
ﬁم -د الشص -ب -و ،ح -يث –ادث ال -ط-رف-ان ع-ن
ال -ع Ó-ق -ات ا’ق -تصص -ادي -ة والصص -ن -اع -ي -ة بÚ
ال-ب-ل-دي-ن وسص-ب-ل ت-رق-ي-ت-ه-ا ،حسصب م-ا ع-ل-م ‘
بيان للوزارة.
و حسسب ذات اŸصسدر ,ع Èالسسف Òالكويتي
عن رغبة بÓده ‘ خلق شسراكات مع ا÷زائر

خ -اصس -ة ‘ اÛا’ت الصس -ن -اع -ي -ة و ال -ف Ó-ح -ي -ة و
السسياحية.
كما اضساف اŸصسدر أانه أابدى السسيد يوسسفي ‘
ه -ذا السس-ي-اق اسس-ت-ع-داد ا÷زائ-ر ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
الثنائي ‘ هذه اÛا’ت داعيا ا ¤اغتنام كل
الفرصس اŸتاحة أامام البلدين للرقي بعÓقتهما
ا’ق -تصس -ادي -ة ا ¤مسس -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات السس -ي-اسس-ي-ة
اŸمتازة.

بعد إانتظار دام  20سصنة

أإول رحلة من مطار زناته بتلمسسان إإ ¤إليكونت إإ’سسبانية
قررت السسلطات الو’ئية لو’ية تلمسسان
صس -ب -ي -ح -ة أاول ي -وم اÿم -يسس إاط Ó-ق إاشس-ارة
انطÓق اÿط ا÷وي الرسسمي ب Úمدينتي
تلمسسان و»ا‹ كونت» اإ’سسبانية وكانت أاول
رحلة زوال يوم أامسس ا÷معة على السساعة
 13:30م -ن م -ط -ار م -يصس -ا‹ ا◊اج ب -زن-ات-ة
ي-إاŒاه اŸدي-ن-ة ا’سس-ب-ان-ي-ة ع-ل-ى أان ال-رح-ل-ة
الثانية يوم الثÓثاء اŸقبل.

هذه العملية التي جاءت بعد انتظار دام
 20سسنة انبثقت عن الزيارة التي قام بها
اŸدير العام للخطوط ا÷وية ا÷زائرية إا¤
و’ية تلمسسان مؤوخرا ،هذا وخÓل تدخله
أاكد علي بن يعيشس وا‹ و’ية تلمسسان ان
إانشس- -اء خ- -ط ج -وي ب Úت -ل -مسس -ان وأال -ك -ونت
« »Alicanteج- -اء ب- -ع- -د ع- -دة إاتصس- -ا’ت م- -ن
اŸسسؤوول اأ’ول للو’ية مع مدير اÿطوط

ا÷وية ا÷زائرية وŒسسدت بفتح Œريبي
نهار أامسس ،أاما ا’نطÓقة الرسسمية سستكون
الفا— من شسهر ماي اŸصسادف لعيد العمال،
من جهة أاخرى ينتظر ان يفتح خط جديد
ما ب Úتلمسسان والدار البيضساء نظرا للطلب
الكب Òللمواطن Úعليه.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

اإ’سسÓمية –تفل بعيدها الوطني ،أان أاتقدم إاليكم
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
بأاحر التها Êمشسفوعة بأاطيب التمنيات لكم Ãوفور
الصسحة والسسعادة وبإاطراد الرقي وا’زدهار للشسعب
الباكسستا Êالشسقيق».
وأاضس -اف ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ﬂاط-ب-ا ن-ظÒه
الباكسستا« Êهذا ،وأاغتنم هذه اŸناسسبة السسعيدة

أ’ع -رب ل -ك -م ›ددا ع -ن ارت -ي-اح-ي ÷ودة أاواصس-ر
الصسداقة والتضسامن القائمة ب Úا÷زائر وباكسستان
وأ’ؤوكد لكم حرصسي على العمل معكم من أاجل
تقوية عÓقات التعاون التي Œمع ب Úبلدينا Ãا
ي -خ -دم مصس -ا◊ه -م -ا اŸشسÎك -ة وا’رت-ق-اء ب-ه-ا إا¤
مسستويات أاعلى لتطلعات شسعبينا الشسقيق.»Ú

تطوير سصبل ا’رتقاء بالعÓقات الثنائية ب Úالبلدين

بن صسالح يسستقبل إلرئيسس إأ’سسبق للمجر

اسص - -ت - -ق - -ب - -ل رئ- -يسس ›لسس
ا’أم -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح
والرئيسس ا’أسصبق للمجري بال
شص- -م- -يت ،اأول اأمسس ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصص -م -ة ،ال -ذي ب -حث م -ع-ه
ال - -ع Ó- -ق - -ات ال - -ث - -ن - -ائ- -ي- -ة بÚ
البلدين وكيفية ا’رتقاء بها
اإ ¤درجة اأعلى وتوسصيعها.
واأوضس -ح ب-ي-ان ل-ل-م-ج-لسس اأن-ه ”
خÓل اسستقبال بن صسالح للرئيسس
ا’سس- -ب- -ق ل- -ل- -م -ج -ر وه -و ال -رئ -يسس
الشسر‘ للجنة ا’أوŸبية اÛرية
الذي كان مرفوقا برئيسس اللجنة
ا’أوŸب -ي -ة اÛري -ة ك -ريسس -ت -ي -ان ك -ي-ل-كسس-اري
اإسس-ت-ع-راضس «ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-بلدين
وكيفية الرقي بها اإ ¤درجة اأعلى وتوسسيعيها
اإ› ¤ا’ت اأخرى اإنطÓقا من عمق عÓقات
الصسداقة ب Úالشسعب Úوالبدين» .
ومن جهته اأعرب الرئيسس ا’أسسبق للمجر
عن رغبة بÓده ‘ «الرفع من مسستوى التعاون
ا’قتصسادي والتجاري مع ا÷زائر.
...ويشس -ارك ‘ اشس -غ -ال ا÷م -ع-ي-ة ل–Ó-اد
الŸÈا Êالدو‹ بجنيف بسسويسسرا
ُيشسارك رئيسس ›لسس ا’أمة عبد القادر بن
صسالح على راأسس وفد برŸا ÊمشسÎك فيما
ب Úال- -غ- -رف- -ت ‘ Úاأشس- -غ- -ال ا÷م- -ع -ي -ة الـ 138
ل –Ó- -اد الŸÈا Êال - -دو‹ وا’ج - -ت- -م- -اع- -ات
اŸتصسلة بهاي وذلك ‘ الفÎة ما ب 24 Úو28
م -ارسس ا÷اري Ãدي -ن-ة ج-ن-ي-ف السس-ويسس-ري-ة،
حسسب ما اأفاد به اأمسس ،بيان للمجلسس.

سس -ت -ع -ال -ج ه -ذه ال -دورة م -واضس -ي -ع ع -دي-دة
وم -ت -ن-وع-ة اأب-رزه-ا اشس-ك-ال-ي-ة «ت-ع-زي-ز ال-ن-ظ-ام
العاŸي اŸطبق على اŸهاجرين والÓجئ»Ú
و»ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت- -ع- -اون ف- -ي- -م -ا ب ÚالŸÈان -ات
وا◊وكمة ‘ ›ال الهجرة وذلك من منظور
تبني ميثاق عاŸي للهجرة ا’آمنة اŸنظمة
واŸنتظمة» وكذا مسسائل تتعلق با◊فاظ على
السسلم لتحقيق التنمية اŸسستدامةي واإشسراك
القطاع اÿاصس لتحقيق هذه التنمية.
وسس -ت -ج -ت -م -ع اÛم -وع-ات ا÷ي-وسس-ي-اسس-ي-ة
ا’إفريقية العربية وبرŸانات الدول ا’أعضساء
‘ منظمة التعاون ا’إسسÓمي كل على حدى
خ Ó- -ل ال - -ي- -وم السس- -بت ل- -دراسس- -ة اŸواضس- -ي- -ع
اŸدرجة ‘ جدول اأعمال ا÷معية.
وي- -تشس- -ك- -ل ال -وف -د الŸÈا ÊاŸشسÎك م -ن
اأعضس- -اء Ãج -لسس ا’أم -ة ون -واب ع -ن اÛلسس
الشسعبي الوطني

اسصتعرضصا سصبل تطوير التعاون الثنائي ‘ قطاع ا’تصصال

كعوإن يسستقبل إلسسف Òإ’يطا‹ با÷زإئر

اسص - -ت- -ع- -رضس وزي- -ر ا’تصص- -ال،
ج -م -ال ك -ع -وان وسص -ف Òإاي -ط -ال -ي-ا
ب -ا÷زائ -ر ،ب-اسص-ك-وا‹ فÒارا أاول
أامسس ،ب- - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصص - -م - -ة،
›ا’ت ال- -ت- -ع- -اون ال- -ت -ي ت -خصس
قطاع ا’تصصال وسصبل تطويرها.
وأاوضسح بيان للوزارة أان الطرفÚ
ن -وه -ا خ Ó-ل ه -ذا ال -ل-ق-اء بـ»عÓ-ق-ات
الصسداقة والتعاون اŸمتازة التي Œمع
البلدين» ،كما تناو’ «ﬂتلف ›ا’ت
ال -ت -ع-اون ال-ت-ي ت-خصس ق-ط-اع ا’تصس-ال
ودراسس -ة السس -ب -ل وال -وسس -ائ-ل ال-ت-ي م-ن
شسأانها أان تطورها أاك.»Ì
واسس - -ت - -ع - -رضس ا÷ان- -ب- -ان ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة أايضس- -ا
«التحديات العديدة التي تفرضس نفسسها على الدول
وأاصس -ح -اب م -ه -ن -ة اإ’ع Ó-م ‘ اÛال اإ’ع Ó-م -ي
بسسبب التقلبات التي حصسلت ‘ الفضساء اإ’لكÎوÊ
إاث- -ر ال- -ت- -وسس -ع ال -ه -ائ -ل ال -ذي ع -رف -ت -ه الشس -ب -ك -ات

ا’جتماعية».
وشسكل اللقاء كذلك «فرصسة للحديث عن مسسأالة
الدور الهام الذي يلعبه اإ’عÓم ‘ التقارب بÚ
الثقافات والشسعب Úا÷زائري واإ’يطا‹ وللتفكÒ
‘ إامكانية ترقية صسورة ا÷زائر وكذلك الوجهة
السسياحية للجزائر لدى ا÷مهور اإ’يطا‹».

ڤيطو Êيتطرق إ ¤إلتعاون إلطاقوي مع إلسسف Òإلكيني
–ادث وزير الطاقة مصصطفى ڤيطوÊ
اأول اأمسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصص-م-ة م-ع سص-فÒ
ك- -ي- -ن- -ي- -ا ب- -ا÷زائ -ر م -وا ل -ي -م -وشصÒا ح -ول
موضصوع التعاون ‘ ›ال الطاقة ،حسصبما
اأكده بيان للوزارة.
وتطرق الطرفان اإ ¤العÓقات الثنائية بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن وك- -ذا اإ ¤ط- -رق وسس- -ب -ل ت -ع -زي -زه -ا
وتطويرها ’ سسيما ‘ ›ال الطاقة ،حسسب
نفسس اŸصسدر.
ك -م -ا ب -حث ال-ط-رف-ان اإم-ك-ان-ي-ة وضس-ع اÈÿة
ا÷زائرية –ت تصسرف كينيا ‘ شستى اÛا’ت
’ سس -ي-م-ا تسس-ي Òم-وارد اÙروق-ات وال-ه-ن-دسس-ة
والدراسسات با’إضسافة اإ ¤التكوين ‘ ›ال مهن
اÙروقات والكهرباء.
وŒدر ا’شسارة اإ ¤اأن  4مهندسس Úمن كينيا
اسستفادوا من تكوين مكون نظمه معهد التكوين
‘ الكهرباء والغاز (اإحدى فروع سسونلغاز) و هذا
خÓل ا’أسسبوع ا’أول من الشسهر ا◊ا‹ ‘ اطار
نشس -اط-ات شس-ب-ك-ة م-راك-ز ا’م-ت-ي-از ال-ت-ي وضس-عت
–ت اشسراف جمعية البلدان اŸنتجة للكهرباء
و التي تعت Èا÷زائر عضسوة منها.
كما ذّكر الوزير ‘ هذا الشساأن برغبة ا÷زائر
‘ تكثيف التباد’ت مع دول افريقيا ,مذكرا
ب- -ا÷ه- -ود الشس- -خصس- -ي- -ة ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة
ع -ب -دال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ›ال ال -ت -ن -م -ي-ة
ا’فريقية ,يضسيف ذات اŸصسدر.

من جهة اخرى ” ,وضسع ÷نة مكونة من
اأخصسائي Úمن البلدين لتحديد مشساريع تعاون
ملموسسة مع اإعداد خارطة طريق بهدف –قيق
هذه اŸشساريع ,حسسب البيان.

...ومع إلسسف Òإلهندي
اسستقبل وزير الطاقة مصسطفى قيطو Êاأول
اأمسس با÷زائر العاصسمة سسف Òالهند با÷زائر
سساتب Òسسينغ حيث تطرقا ا ¤التعاون الثنائي
‘ ›ال الطاقة ,حسسبما اأكده بيان للوزارة.
واأوضس- -ح ال- -ب -ي -ان اأن ال -ط -رف Úاسس -ت -ع -رضس -ا
العÓقات الثنائية و افاق ا’سستثمار ’ سسيما ‘
›ال –ويل اÙروقات.
و ‘ هذا الصسدد ,اأعرب الطرفان عن «رغبة
البلدين اŸتبادلة ‘ تعزيز تعاونهما ‘ شستى
اÛا’ت ’ سس- -ي- -م- -ا ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة و
اÙروقات و البÎوكيمياويات» ,حسسب ذات
اŸصسدر.
ك -م -ا ت-ط-رق ال-وزي-ر م-ع السس-ف Òال-ه-ن-دي ا¤
ان- -ع -ق -اد ا’ج -ت -م -اع ال -وزاري الـ  16للمنتدى
العاŸي للطاقة من  10ا 12 ¤اأبريل – 2018ت
شسعار «مسستقبل اأمن الطاقة العاŸي  :انتقال و
ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ا و Œارة و اسس -ت -ث -م -ار» ,و ال -ذي
سسيشسارك فيه قيطو Êمرفقا بوفد هام يتكون
من اطارات سسامية ‘ الوزارة وسسوناطراك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رّدآ على تقرير «هيومن رآيتسس ووتشس» ،بدوي:

ا÷زائر رحلت اŸهاجرين بطلب من بلدانهم وكلفنا ذلك الكثÒ
جماعات تهريب متخصسصسة تتاجر باŸهاجرين وتبتزهم
رد وزي -ر آل -دآخ-ل-ي-ة وآ÷م-اع-ات آÙل-ي-ة
وآل-ت-ه-ي-ئ-ة آل-ع-م-رآن-ي-ة ن-و آل-دي-ن بدوي على
لنسس-ان آل-دول-ي-ة
ت -ق -ري -ر م -ن -ظ-م-ة ح-ق-وق آ إ
«هيومن رآيتسس ووتشس» بخصسوصس آلتكفل
لفارقة وعملية ترحيلهم إآ¤
باŸهاجرين آ أ
بلدآنهم ،مؤوكدآ أآن ذلك جاء بناء علة طلب
ب- -ل- -دآن- -ه- -م ول أآح -د Áل -ي ع -ل -ى آلسس -ل -ط -ات
وآجباتها.

جÓل بوطي
أوضصح بدوي ،أمسض أأ’ول ‘ ،رده على سصؤوأل
شص -ف -وي ب-اÛلسض ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أن «أ÷زأئ-ر
رح -لت خ Ó-ل  3سص-ن-وأت أŸاضص-ي-ة  27أل-ف رع-ية
إأفريقي بطلب من بلدأنهم ‘ ظل أ’حÎأم ألكامل
وأل -ت -ام ◊ق -وق أإ’نسص -ان» ،م -ؤوك -دأ أن «م -ا ق-دم-ت-ه
أ÷زأئر من أجل ألتكفل باŸهاجرين أأ’فارقة غÒ
ألشصرعي Úكب ،Òإأ’ أنه ليسض من عادتنا و’ من
شص -ي -م -ن -ا أل -ت -ذك Òوأل -تشص -هÃ Òا ن-ق-وم ب-ه ‘ ه-ذأ
ألسصبيل».

وأضصاف بدوي« ،أنه بالرغم
‡ا يقال هنا وهناك ‘ هذأ
أŸلف فإان أ÷زأئر لن تتخلى
عن دورها أإ’نسصا ‘ Êألتعاطي
م- - -ع ظ- - -اه - -رة أل - -ه - -ج - -رة غÒ
ألشص -رع -ي -ة ،خ -اصص -ة أآ’ت-ي-ة م-ن
أل -دول أإ’ف -ري-ق-ي-ة» ،م-ع-تÈأ أن
«ع - -م - -ل - -ي - -ة ألÎح - -ي- -ل ’ت- -زأل
م -ت-وأصص-ل-ة وه-ذأ دأئ-م-ا ‘ ظ-ل
أحÎأم ح- -ق- -وق أإ’نسص -ان أل -ذي
يعت Èألسصند أأ’ول ‘ ألتعامل
مع أŸهاجرين.
وعّبر وزير ألدأخلية عن «تخوف ألسصلطات من
Óفارقة ،خاصصة ما
تفشصي ألهجرة غ Òألشصرعية ل أ
ت -ع -ل -ق ب -اسص -ت -غ Ó-ل ألشص -ب -ك -ات أإ’ج -رأم-ي-ة ل-ه-ؤو’ء
أŸهاجرين وهو ما يعرضض أمن وسصكينة أŸوأطنÚ
للخطر» ،مذكرأ «بتنصصيب ÷نة قطاعية متعددة
م -ه -م-ت-ه-ا أأ’سص-اسص-ي-ة أل-ت-نسص-ي-ق وأŸت-اب-ع-ة وت-ق-دË
أ’قÎأح-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ؤو’ء أŸه-اج-ري-ن إأ ¤غاية
ترحيلهم إأ ¤بلدأنهم.

‘ سص -ي -اق ذي صص -ل -ة ،أك-د
ب- - - -دوي أن أŸه- - - -اج - - -ري - - -ن
أ÷زأئ -ري Úأل-ذي-ن ي-قصص-دون
ألضصفة أأ’خرى ’ يرجع إأ¤
أسص - -ب - -اب سص - -ي - -اسص - -ي - -ة وإأ‰ا
إأق -تصص -ادي-ة ب-ال-درج-ة أأ’و،¤
مشصÒأ أ ¤أن أ÷زأئر تتمتع
ح -ال -ي -ا ب -اسص -ت -ق-رأر سص-ي-اسص-ي
وأجتماعي بفضصل ألسصياسصات
أŸن -ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف رئ-يسض
أ÷مهورية.
أشصار بدوي إأ ¤أن ألدولة
أتخذت حملة من أ’جرأءأت Ÿتابعة ملف ألهجرة
غ Òألشصرعية ألذي يعرف ترأجعا مقارنة ببعضض
ألدول ألتي يفر منها موأطنوها بحثا عن أ’سصتقرأر
ألسص- -ي- -اسص -ي وأ’ق -تصص -ادي ،ح -يث ” وضص -ع آأل -ي -ات
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف أŸصص-ال-ح ل-رصص-د مؤوشصرأت
أل- -ه- -ج- -رة وم- -وأج- -ه- -ة ذلك ب- -اإ’حسص- -اسض ،ن- -ظ- -رأ
ÿط -ورت -ه -ا ع-ل-ى أŸه-اج-ري-ن ،دأع-ي-ا إأ ¤إأشص-رأك
أÛتمع أŸد Êبقوة ‘ هذأ أÛال.

أآكد أآن آلرقابة آلŸÈانية آختصساصس دسستوري للنوآب Œاه آ◊كومة ،بوحجة:

حل مشساكل اŸواطن– Úقيق ’لتزام الدولة ووفائها

ق- -ال رئ- -يسس آÛلسس آلشس- -ع- -ب- -ي آل -وط -ن -ي
لصس Ó-ح -ات آل -ت -ي
آلسس- -ع- -ي- -د ب -وح -ج -ة ،إآن آ إ
ب -اشس -ره -ا رئ -يسس آ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د آل-ع-زي-ز
بوتفليقة Œسسد حقيقة آلعمل آŸشسÎك بÚ
آل -ه -ي -ئ -ات آل -دسس -ت -وري -ة ل-ل-ب-حث ع-ن ح-ل-ول
للمشساكل آلتي يعا Êمنها آŸوآطن وهو آلتزآم
قطعته آلدولة على نفسسها.
أكد بوحجة ،أمسض أأ’ول ‘ ،كلمة له خÓل
أف -ت -ت -اح أشص-غ-ال ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسض ألشص-ع-ب-ي
أل- -وط- -ن- -ي خصصصصت ل- -ط- -رح أسص- -ئ -ل -ة شص -ف -وي -ة ،أن
أإ’صصÓحات ألتي باشصرها ألرئيسض بوتفليقة مكنت
من أ’طÓع عن وأقع ألتنمية حكومة ونوأباÃ ،ا
ي -ؤودي إأ ¤وف -اء أل -دول -ةÃ ،خ -ت -ل -ف م -ؤوسصسص -ات -ه-ا،

بالتزأماتها Œاه أŸوأطن وضصمان
أل-ت-وأصص-ل أŸسص-ت-م-ر م-ع-ه ل-ت-حقيق
تطلعاته ‘ ألعيشض ألكر.Ë
أوضصح رئيسض أÛلسض ألشصعبي
أل- -وط -ن -ي أن أ÷لسص -ة أıصصصص -ة
ل -ط -رح أأ’سص -ئ -ل -ة ألشص -ف -وي -ة ت-ؤوك-د
إأل -ت -زأم أل -ن -ائب وعضص -و أ◊ك -وم -ة
باإ’ضصطÓع بالدور ألذي خولهما
إأي -اه أل -دسص-ت-ور وأل-تشص-ري-ع ألسص-اري
أŸفعول وتعزيز ألتعاون وألتكامل
‘ أأ’طر ألدسصتورية ب Úألسصلطة
ألتنفيذية وألسصلطة ألتشصريعية.
وأك- -د ب- -وح- -ج- -ة أن أل- -رق -اب -ة ألŸÈان -ي -ة ت -ع -د

أختصصاصصا دسصتوريا أصصيÓ
ل- -ن -وأب ألشص -عب Ÿم -ارسص -ة
ألرقابة على عمل أ◊كومة
وم -ن آأل -ي-ات ه-ذه أل-رق-اب-ة،
مشصÒأ أن ألسصؤوأل ألشصفوي
أل - - - - -ذي ي - - - - -ع- - - - -ت Èأأ’كÈ
أسص - -ت - -خ - -دأم - -ا م - -ق - -ارن- -ة
بالوسصائل ألرقابية أأ’خرى
ب -اع-ت-ب-اره ح-ل-ق-ة وصص-ل بÚ
أل- -ن- -ائب وعضص -و أ◊ك -وم -ة
وأل- -ت- -ي ب- -وأسص -ط -ت -ه Áك -ن
للنائب من ألتكفل بانشصغا’ت أŸوأطن Úوإأيصصالها
إأ ¤ألسصلطات ألعمومية

خط آŸيÎو «حي آلبدر -ع Úآلنعجة» سسيدخل آÿدمة قريبا ،زعÓن:

ميزانية خاصسة لتوسسعة اÎŸو نحو اŸطار الدو‹ وباب الوادي
لشسغال آلعمومية وآلنقل عبد
أآكد وزير آ أ
آلغني زعÓن ،أآن خط آŸيÎو آلرآبط «حي
آل-ب-در -ع Úآل-ن-ع-ج-ة» ب-ال-ع-اصس-م-ة سس-ي-دخ-ل
لي -ام آل -ق -ادم -ة،
ح -ي -ز آلسس -ت -غ Ó-ل خ Ó-ل آ أ
مÈزآ أآن-ه سس-ي-ت-م آسس-ت-ك-م-ال آÙط-ت Úبجسسر
قسس -ن -ط-ي-ن-ة آل-ل-ت Úسس-ي-ت-م آسس-تÓ-م-ه-م-ا أآيضس-ا
لشسهر آلقادمة».
خÓل آ أ

بوطي.ج
أوضصح عبد ألغني زعÓن ،أمسض أأ’ول ‘ ،رده
على سصؤوأل شصفهي خÓل جلسصة علنية باÛلسض
ألشصعبي ألوطني خصصصصت لطرح أأ’سصئلة ألشصفوية،
أن نسصبة أأ’شصغال بخط أŸيÎو ألرأبط ب ÚعÚ
ألنعجة وبرأقي ألتي أنطلقت منذ جوأن أŸاضصي
Óمكانات
بلغت  ،»٪48مشصÒأ أن أ◊كومة وفقا ل إ
أŸتوفرة سصتعزز من مشصاريع ألنقل ع ÈأŸيÎو
وألÎأموي وأŸصصاعد ألهوأئية أك ÌخÓل ألفÎأت
أŸق- -ب- -ل- -ة ‘ إأط- -ار –سص Úأÿدم- -ة أل- -ع -م -وم -ي -ة
للموأطن.Ú
أفاد زعÓن ،أن إأ‚از توسصيعات أŸيÎو نحو
ك -ل م -ن أŸط -ار أل -دو‹ ه-وأري ب-وم-دي-ن وب-رأق-ي
وباب ألوأدي ⁄ ،تخصصصض لها أغلفة مالية وأن
ألصص -ف -ق -ات أÈŸم -ة إ’‚از ه -ذه أÿط -وط ك-انت
تخصض فقط حفر أأ’نفاق دون أأ’شصغال أأ’خرى
أŸتعلقة بالتهيئة وأأ’نظمة أŸرورية وألقاطرأت،
معتÈأ أنه «بأامر من رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز

بوتفليقة ووعيا منه أن أŸيÎو
ه -و إأح -دى أل -ب-دأئ-ل أأ’سص-اسص-ي-ة
لفك أزمة أ’ختناق أŸروري ‘
أل - -ع - -اصص - -م - -ة ” ،ت - -وف Òه- -ذه
أ’حتياجات أŸالية و” ألشصروع
‘ ألتنفيذ».
‘ سصياق ذي صصلة ،أكد وزير
أأ’شص-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل أن
عدد مسصتخدمي ميÎو أ÷زأئر
سصÒتفع إأ 300 ¤ألف مسصافر
ي - -وم - -ي - -ا ب - -ع - -د أسص - -ت Ó- -م ك - -ل
أل-ت-وسص-ي-ع-ات ق-يد أإ’‚از حاليا
ع Èخطوط أŸيÎو بو’ية أ÷زأئر ،موضصحا أن
«أل -رئ -يسض ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ي-و‹ أه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-ت-ط-وي-ر
وعصصرنة ألنقل ع Èكل مناطق ألوطن ،خصصوصصا
بالعاصصمة ألتي تعرف كثافة سصكانية كبÒة ونظرأ
إأ ¤ضصرورة ألنقل على مسصتوأها».
وأشصار زعÓن ،أن توسصيع خطوط ألنقل عÈ
أŸيÎو سصيسصاهم ‘ تسصهيل حركة تنقل أŸوأطنÚ
وألتخفيف من أ’زدحام ‘ عدة بلديات بو’ية
أ÷زأئر ،خاصصة تلك ألتي تعرف كثافة سصكانية
كبÒة على غرأر بلديات برأقي وألكاليتوسض وسصيدي
موسصى.
أم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-إام-ك-ان-ي-ة أسص-ت-ف-ادة ب-ل-دي-ة
ألكاليتوسض بالعاصصمة من خط أŸيÎو باŒاه مطار
أ÷زأئر ألدو‹ هوأري بومدين ،فقال زعÓن إأن

مسص - -ار خ - -ط أŸيÎو ’ ي- -عÈ
وسصط بلدية ألكاليتوسض ،لكن
” أتخاذ كل ألتدأب ÒلتمكÚ
سصكان هذه أŸدينة وأŸناطق
أل-ق-ري-ب-ة م-ن-ه-ا م-ن أ’سص-تفادة
فعليا من خدمات أŸيÎو من
خÓ-ل رب-ط أل-ب-ل-دي-ة Ãح-ط-ة
أŸيÎو با◊رأشض عن طريق
خطوط ألنقل أ◊ضصري.
‘ هذأ ألصصدد ،ذكر وزير
أل - - -ن- - -ق- - -ل ب- - -ا’م- - -ت- - -ي- - -ازأت
وأل- -تسص- -ه- -يÓ- -ت أŸم- -ن- -وح- -ة
Ÿسص-ت-خ-دم-ي وسص-ائ-ل أل-ن-ق-ل أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن خÓ-ل
ألصصيغة أ÷ديدة أŸتمثلة ‘ أ’شصÎأك أŸوحد
وأل -ذي دخ -لت ح -ي -ز أÿدم -ة م -ن -ذ شص -ه-ر ف-ي-ف-ري
أŸاضصي ،قائ Óإأنه Áكن أŸوأطن من أسصتعمال
ﬂت - -ل - -ف وسص- -ائ- -ل أل- -ن- -ق- -ل ك- -اŸيÎو وألÎأم- -وي
وأŸصص -اع-د أل-ه-وأئ-ي-ة وأ◊افÓ-ت م-ق-اب-ل أشصÎأك
بأاسصعار مدروسصة Œسصيدأ للنقل أŸتعدد أأ’‰اط
أŸدرج ‘ برنامج قطاع ألنقل.
من جانبه قال عبد ألغني زعÓن ،إأنه سصيتم فتح
جزء كب Òمن ألطريق أ’جتنابي ألذي يربط بÚ
أل -ط-ري-ق أŸؤودي ل-ل-م-ط-ار وأŸن-ف-ذ أŸروري ن-ح-و
ألبليدة خÓل شصهرين إأ ¤ثÓثة أشصهر على أقصصى
تقدير ،حيث تعت Èمدة أإ’‚از أو ¤أأ’ولويات ‘
ألوقت ألرأهن ع Èكل أŸشصاريع.

قال إآن آلبطالة ل تتعدى نسسبتها  ٪8با÷نوب و ٪11,7وطنيا

الدالية :منح ذوي ا’حتياجات اÿاصسة لن تعرف زيادات
أآك-دت وزي-رة آل-تضسامن
لسس-رة وقضس-اي-ا
آل -وط -ن -ي وآ أ
آŸرأآة غنية آلدآلية ،أآن منح
ذوي آلح-ت-ي-اجات آÿاصسة
لن تعرف زيادآت ‘ آلوقت
آ◊ا‹ ،ن- - -ظ - -رآ ل - -ل - -ظ - -رف
آلق -تصس -ادي آلصس -عب آل -ذي
“ر ب - -ه آ÷زآئ - -ر ،ح- -يث ل
يسسمح لها بإاعادة آلنظر ‘
آŸن - - - - -ح - - - - -ة آ÷زآف - - - - -ي- - - - -ة
آıصسصسة.

جÓل بوطي
قالت غنية ألدألية ،أمسض أأ’ول ‘ ،ردها على
سص- -ؤوأل شص -ف -وي ب -اÛلسض ألشص -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،إأن
مطالب فئة ذوي أ’حتياجات أÿاصصة بالرفع ‘
منحتهم ألتي تقدر حاليا بـ 4آأ’ف دينار شصهريا
م -ط -الب مشص -روع -ة وع -ادل -ة» ،م -ؤوك-دة أن أل-ظ-رف
أŸا‹ يحول دون ذلك.
أعتÈت ألدألية أن ألغÓف أŸا‹ أıصصصض
لتغطية قيمة منحة ذوي أ’حتياجات أÿاصصة بلغ
أزيد من  11مليار دينار سصنة  ،2017أسصتفاد منها
أك Ìم- - - - -ن  243شص - -خصض م - -ع- -اق .وأوضص- -حت أن
أأ’شصخاصض أŸعاق Úبنسصبة  ٪100وألعاجزين كليا
عن ألعمل ألبالغ 18 Úسصنة على أأ’قل وبدون دخل،
يسصتفيدون من منحة مالية تقدر بـ 4آأ’ف دينار
شصهريا وأن أأ’شصخاصض ألذين تقل نسصبة عجزهم
عن  ٪100ألبالغ Úأك Ìمن  18سصنة وبدون دخل
وأأ’شص- -خ- -اصض ذوي إأع- -اق -ة بصص -ري -ة ،وك -ذأ أأ’سص -ر
أŸت- -ك- -ف- -ل -ة بشص -خصض أو ع -دة أشص -خ -اصض م -ع -اقÚ
يسصتفيدون من أŸنحة أ÷زأفية للتضصامن أŸقدرة
بـ 3آأ’ف دينار شصهريا.
غ -ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة صص-رحت أن-ه ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-وضص-ع-ي-ة
أŸع-يشص-ي-ة أل-رأه-ن-ة ل-ه-ذه أل-ف-ئ-ة وألصص-ع-وب-ات أل-تي
ت -عÎضص -ه-ا ،ف-إان أل-رف-ع م-ن ق-ي-م-ة أŸن-ح-ة أŸال-ي-ة
أ◊الية يعد مطلبا شصرعيا عاد’ ،معربة عن أملها
أن تتوفر ألظروف أŸالية أÓŸئمة ألتي “كن
ألسصلطات ألعمومية من إأعادة ألنظر ‘ قيمة هذه
أŸنحة مسصتقب.Ó
كما أشصارت ألوزيرة أن مصصا◊ها بصصدد ألعمل
على إأعادة ألنظر ‘ ألقانون أŸؤورخ ‘  8ماي سصنة
 2002أŸت -ع -ل -ق ب -ح -م -اي -ة أأ’شص-خ-اصض أŸع-وقÚ
وترقيتهم ألذي مر عليه أك Ìمن  15سصنة وأصصبح ’
ي -ت -مشص -ى م -ع م -ت -ط -ل -ب -ات ف-ئ-ة ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصصة.
كما أبرزت ألدألية أ÷هود أ÷بارة ألتي تبذلها
ألدولة للتكفل أ’جتماعي بهذه ألفئة من خÓل

ﬂت -ل -ف أإ’ع-ان-ات أŸق-دم-ة
لهذه ألشصريحة من أÛتمع
وأل - -ت - -ي ت - -ع- -كسض ضص- -خ- -ام- -ة
ألتحويÓت أ’جتماعية ضصمن
م-ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة ،ع-لى ألرغم
من ألوضصعية أŸالية ألتي “ر
بها ألبÓد.

اإ’سستفادة من
›انية النقل
ذك -رت غ -ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة أن أأ’شص-خ-اصض أŸع-وقÚ
يسصتفيدون أيضصا من ›انية ألنقل أو ألتخفيضض ‘
تسصعÒأته ‘ إأطار أتفاقيات مÈمة مع أŸؤوسصسصات
ألعمومية للنقل أ◊ضصري وشصبه أ◊ضصري ع48 È
و’ية ومع ألشصركة ألوطنية للنقل بالسصكك أ◊ديدة
وم -ع شص -رك -ة أل -ن -ق-ل ل-ل-خ-ط-وط أ÷وي-ة أ÷زأئ-ري-ة
بالنسصبة للنقل أ÷وي ألعمومي ألدأخلي وكذأ مع
م - -ؤوسصسص - -ة مÎو أ÷زأئ- -ر وأن ألشص- -خصض أŸرأف- -ق
للمعاق بنسصبة  ٪100يسصتفيد من نفسض ألتدأب.Ò
كما أكدت ألوزيرة أن أŸعاق Úيسصتفيدون من
أŸسص - -اع - -دأت أŸم- -ول- -ة م- -ن ألصص- -ن- -دوق أÿاصض
ل -ل -تضص -ام -ن أل -وط -ن -ي ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا شص -رأء أأ’دوأت
أŸدرسص -ي -ة وإأع -ان -ات ل -ف -ائ -دة أأ’ط-ف-ال أŸع-وقÚ
وأŸع -وزي -ن وأق -ت -ن -اء ك -رأسض م -ت -ح-رك-ة ل-ل-م-ع-اقÚ
وأج-ه-زة لضص-ع-ي-ف-ي ألسص-م-ع ،إأ ¤ج-انب مسص-ت-لزمات
Óطفال وألبالغ.Ú
ل أ

الوزارة سستتكفل باŸسسنÚ
واŸصساب Úبأامراضص عقلية
‘ رده- -ا ع- -ل -ى سص -وؤأل آأخ -ر ح -ول أل -فصص -ل بÚ
أŸسصن Úوأأ’شصخاصض أŸصصاب Úباأ’مرأضض ألعقلية
أŸقيم ‘ Úدور ألعجزة ،قالت ألوزيرة إأن ÷انا
ﬁل- -ي -ة مشصÎك -ة تضص -م ‡ث -ل Úع -ن أل -ق -ط -اع -ات
أŸعنية على مسصتوى ألو’يات ” تشصكيلها للسصهر
على ضصمان أŸتابعة ألصصحية أŸتخصصصصة بصصفة
دورية على مسصتوى دور أŸسصن Úللو’يات لفائدة
هذه ألشصريحة.
وكشصفت ألدألية أن قطاعها يسصعى إأ ¤إأبرأم
أتفاقية شصرأكة مع قطاع ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح
أŸسصتشصفيات بهدف تعزيز كيفيات ضصمان أحسصن
ت -ك -ف -ل صص -ح -ي وأج -ت -م -اع -ي ل -ف -ائ-دة أأ’شص-خ-اصض
أŸصصاب Úباضصطرأبات عقلية أŸتكفل بهم على
مسص -ت -وى أŸرأك -ز أŸت -خصصصص -ة أل -ت -اب -ع -ة ل -ق -ط-اع
ألتضصامن ألوطني.

–دث عن آليات مناسسبة تتمشسى مع طبيعة آŸناطق لتنظيم أآمثل لتسسي Òآلقطاع

حسسبÓوي :قانون الصسحة ا÷ديد سسيعزز أاك ÌاŸرافق الصسحية
أعلن وزير ألصصحة وألسصكان
وإأصصÓ-ح أŸسص-تشص-ف-ي-ات ﬂت-ار
حسص -ب Ó-وي ،أن مشص -روع ق-ان-ون
ألصصحة أ÷ديد أŸطروح حاليا
ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-غ-رف-ة ألسص-ف-ل-ى
للŸÈان ،سصيمنح آأليات مناسصبة
لتنظيم أمثل للقطاع وتصصحيح
بعضض أ’خت’Óت ألتي تعرفها
بعضض أŸرأفق ألصصحية.
أوضص- - -ح حسص - -ب Ó- -وي ،أمسض
أأ’ول ‘ ،رده ع- - - -ل- - - -ى سص - - -ؤوأل
ب-اÛلسض ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ح-ول ت-ده-ور أل-ق-طاع
ألصصحي لو’ية “Ôأسصت ،أن ألتأاخر ألذي تعرفه
و’ي- - -ة “Ôأسصت ‘ ›ال أŸنشص - -آات ألصص - -ح - -ي - -ة
وألنقصض ‘ أأ’طباء أıتصص Úإأ ¤شصسصاعة ألرقعة
أ÷غرأفية لهذه ألو’ية ،مؤوكدأ أنه دفع ألقائمÚ
ع -ل -ى أل -ق -ط-اع أ÷وء إأ ¤ت-ك-ث-ي-ف ت-ك-وي-ن أأ’ط-ب-اء
أل- -ع- -ام Úل- -ل- -حصص- -ول ع- -ل- -ى شص- -ه- -ادة أل- -درأسص -ات
أŸت - - - -خصصصص - - - -ة ‘ ع - - - -دة ›ا’ت ضص- - - -روري- - - -ة
كا’سصتعجا’ت ألطبية وطب ألنسصاء وألتوليد من

ج - -ه- -ة ،وإأخ- -رأج أل- -ف- -ح- -وصص- -ات
أŸت - -خصصصص - -ة م - -ن أŸؤوسصسص - -ات
أ’سص -تشص -ف -ائ-ي-ة ن-ح-و أŸؤوسصسص-ات
ألعمومية للصصحة أ÷وأرية.
ك- - -م- - -ا أف- - -اد حسص - -ب Ó- -وي أن
“Ôأسصت تتوفر على  114طبيب
ﬂتصض ‘ عدة ›ا’ت ،أهمها
ألتخدير وأإ’نعاشض ،طب أأ’شصعة،
أ÷رأح -ة ،طب أل -نسص-اء وأل-ت-ول-ي-د
وطب أأ’طفال ،منهم  16طبيبا ”
ت- -وظ- -ي- -ف- -ه- -م ‘ إأط -ار أل -ت -ع -اون
أ÷زأئري ألكوبي ،لكن ذلك قد يبقى قلي ‘ Óنظر
سصاكنة ألو’ية.
‘ هذأ ألصصدد ،أشصار وزير ألصصحة إأ ¤أن من
ب Úأإ’جرأءأت أأ’خرى ألتي أتخذها قطاع ألصصحة
بتمÔأسصت ،عقود توأمة ” إأبرأمها مع مؤوسصسصات
أسص-تشص-ف-ائ-ي-ة م-ن شص-م-ال أل-بÓ-د ،ح-يث ق-امت ف-رق
ط-ب-ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى أŸرأك-ز أ’سص-تشص-ف-ائية
بإاجرأء عدة عمليات جرأحية معقدة.

جÓل بوطي

«لن يتم نقل “ثال نافورة ع Úالفوارة بو’ية سسطيف إا ¤اŸتحف»

مؤوسسسسات تخالف قانون آلتشسغيل ..لكن سسÔدعها

ت- - -وع- - -د وزي- - -ر آل- - -ع- - -م- - -ل وآلضس- - -م- - -ان
لج-ت-م-اع-ي م-رآد زم-ا‹ ،آŸؤوسسسس-ات آل-تي
آ إ
تخالف قانون آلتوظيف ‘ آ÷نوب وقال
إآن-ه-ا ت-رت-كب أآخ-ط-اء سس-ي-ت-م م-ع-ا÷ت-ه-ا‘ .
ح Úأآكد أآن نسسبة آلبطالة ‘ آ÷نوب ل
ت -ت -ع -دى  ٪8وق- - -درت وط- - -ن - -ي - -ا بـ،٪11.7
م -وضس -ح -ا أآن-ه ” م-ن-ح رخصس-ة إآسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل -ل -وك -ال -ة آل -وط -ن -ي -ة ل -ل -تشس -غ -ي -ل ل -ل-ق-ي-ام
لدآرآت ‘
ب- -ال- -ت- -نصس- -يب ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى آ إ
آŸن -اط -ق آ◊دودي -ة آل -ت -ي ت-ع-ا Êن-قصس-ا ‘
مناصسب آلعمل.
’ول ‘ ،رده على
أوضصح مرأد زما‹ ،أمسض أ أ
سصؤوأل شصفوي للنائب خليفة بن سصليمان خÓل
Óسص-ئ-ل-ة ألشص-ف-وي-ة ب-اÛلسض
أ÷لسص -ة أل -ع -ل-ن-ي-ة ل -أ
ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أن ت-رق-ي-ة أل-تشص-غ-ي-ل Ãن-اط-ق
أ÷ن- -وب ي- -ح -ظ -ى ب -ع -ن -اي -ة خ -اصص -ة م -ن ط -رف
ألسصلطات ألعمومية ،ترجمتها ألتدأب Òأÿاصصة
ألوأردة ‘ ألتعليمة ألصصادرة ‘  2013وأŸتعلقة

بررت ذلك بالظرف آŸا‹ آلصسعب آلذي “ر به آ÷زآئر

‘ رّد شسديد آللهجة ميهوبي يؤوكد:

زما‹ :رخصص إاسستثنائية لتوظيف شسباب ا÷نوب
ب -تسص-ي Òأل-تشص-غ-ي-ل ب-ا÷ن-وب
ل- -ل- -ت- -ك- -ف -ل ب -ه -ذه أŸسص -أال -ة
ومعا÷ة ألنقائصض أŸسصجلة
م -ن خ Ó-ل ت -ع-زي-ز أل-ن-زأه-ة
وألشصفافية عند ولوج سصوق
أل - - - -ع- - - -م- - - -ل ،مشصÒأ إأ ¤أن
أŸناصصب ألتي سصيتم فتحها
وفق أحتياجات كل منطقة
ب- - -ه - -دف –سص Úوضص - -م - -ان
أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وألتكفل
’م- - -ث - -ل ب - -اح - -ت - -ي - -اج - -ات
أأ
أŸوأطن Úبا÷نوب.
وأع- -ت Èزم- -ا‹ ،أن أ◊ك -وم -ة أت -خ -ذت ع -دة
تدأب› ‘ Òال تشصجيع أŸؤوسصسصات أŸصصغرة
من خÓل رفع كل ألقيود ألتي من شصأانها أن –ول
دون ت -ط -ور ه -ذه أŸؤوسصسص -ات قصص-د ت-ن-م-ي-ة روح
أŸق- -او’ت- -ي- -ة ل- -دى سص -ك -ان أ÷ن -وب م -ع ح -م -ل
أŸؤوسصسص -ات أل -ت -اب -ع -ة أŸوضص -وع-ة –ت وصص-اي-ة

ألعدد
17600

04

وزأرة أل- - -ط- - -اق- - -ة ،ك- - -اشص- - -ف - -ا
’ج -رأءأت أÿاصص -ة ب -ان -ت-ق-اء
أإ
وتوظيف أليد ألعاملة وتعزيز
أل-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق أل-ت-مه،Ú
خاصصة ‘ و’يات أ÷نوب.
ك- -م- -ا أشص- -ار وزي- -ر أل- -ع -م -ل
’ج- -ت- -م -اع -ي إأ¤
وألضص- -م- -ان أ إ
ت-فضص-ي-ل-ه أŸن-اول-ة ‘ نشص-اطها
م- - -ع أŸؤوسصسص - -ات أŸصص - -غ - -رة
أŸنشص- - -أاة ‘ إأط- - -ار أج- - -ه- - -زة
’ضصافة إأ ¤ألتطبيق
ألدعم ،با إ
’ح - -ك - -ام أŸرسص - -وم
ألصص- - -ارم أ
أل- -رئ -اسص -ي أŸت -ع -ل -ق ب -الصص -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي -ة
وت-ف-ويضص-ات أŸرف-ق أل-ع-ام وأŸت-ع-ل-ق بتخصصيصض
حصص - - -ة  ٪20م- -ن أل- -ط- -لب أل- -ع -م -وم -ي ل -ف -ائ -دة
أŸؤوسصسصات أŸصصغرة.

جÓل.ب

«ل -ن ي -ت -م ن -ق -ل “ث-ال ن-اف-ورة
ع Úآلفوآرة بولية سسطيف آلتي
ت-ع-رضست إآ ¤ع-م-ل-ي-ة ت-خريب إآ¤
آŸت- -ح- -ف ،وسس- -ي- -ت- -م إآع -ادت -ه -ا إآ¤
مكانها متى آنتهت عملية آلÎميم
«حسسب ما أآكده وزير آلثقافة عز
آلدين ميهوبي ،مÈزآ أآهمية هذه
لث- -ار آل- -ت- -ي ت -ع -ود إآ ¤آ◊ق -ب -ة
آ آ
آلسستعمارية.

حياة .ك
‘ رد شصديد أللهجة عن سصؤوأل شصفوي للنائب خمري
ب -ل -دي-ة ع-ن أ’–اد م-ن أج-ل أل-ع-دأل-ة وأل-ن-هضص-ة وأل-ب-ن-اء
أŸتعلق بتحويل “ثال ع Úألفوأرة بو’ية سصطيف إأ¤
أŸتحف للحفاظ على رمزيته ألتاريخية ،قال ميهوبي
«إأن ألذين يطالبون بوضصع “ثال ‘ أŸتحف هم ألذين
يوضصعون فيه» ،معتÈأ أن هذه ألفكرة «سصابقة خطÒة «،
أ’نها تفتح أÛال أمام نقل كل ألتماثيل أŸوجودة ‘

ألكث Òمن ألو’يات إأ ¤أŸتاحف.
وأسص -ت -غ -رب أل -وزي-ر ‘ رده ،أمسض
أأ’ول ،على هذأ ألسصؤوأل ألذي يخصض
معلما ” نحته منذ أزيد من قرن من
أل- -زم- -ن و ⁄ت- -ط -رح أب -دأ م -ث -ل ه -ذه
ألفكرة منذ حقبات طويلة من ألزمن،
وأع -ت Èأن ن -ق -ل ه-ذأ أل-ت-م-ث-ال ي-ع-ن-ي
سص - -ي - -ح - -رم ك- -ل ألشص- -وأرع وأأ’م- -اك- -ن
وألسص -اح -ات أل -ع -م -وم -ي -ة وأ’ق -ام-ات
أل -رسص -م -ي -ة م -ن م -ث-ل ه-ذه أل-ت-م-اث-ي-ل
أ÷ميلة وألتحف ألتي أبدعتها أيادي

فنانة.
و ذكر ميهوبي أن “ثال ع Úألفوأرة ألذي صصنف ‘
 1999كممتلك ثقا‘ وطني تعرضض ‘ ألسصابق إأ ¤ثÓث
ﬁاو’ت تشص -وي -ه وت -ف -ج ‘ Òعشص -ري -ن ألسص -ن -ة أأ’خÒة
( ) 2017-2006-1997وأك-د أن أل-ت-م-ث-ال أع-ي-د ت-رم-ي-م-ه
ب- -دون أي- -ة ك- -ل- -ف- -ة أ’ن- -ه ” ب- -خÈأت ت- -اب -ع -ة ıت -ل -ف
أŸؤوسصسصات ألثقافية ألتي تعنى باآ’ثار مشصÒأ إأ ¤أنه
سصيتم قريبا إأعادة ألتحفة إأ ¤موقعها أأ’صصلي.
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اعÎف بوجود تأاخر ‘ إا‚از سسكنات «عدل» طمار:

تعليمات صشارمة ،إاعذارات ..وفسشخ العقود مع اŸؤوسشسشات التي تخل با’تفاق

اعÎف وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد
الوحيد طمار ،وجود تأاخر ‘ ا’‚از السسكنات
’ي- -ج- -ار «ع- -دل» ع Èع -دة
بصس- -ي- -غ- -ة ال- -ب- -ي- -ع ب- -ا إ
ال-و’ي-ات ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن ت-وج-ي-ه تعليمات صسارمةد
’ج- - -ال
ت - - -ل - - -زم م - - -ؤوسسسس- - -ات ا’‚از ب- - -احÎام ا آ
التعاقدية ،وفسسخ العقود معها ‘ حالة إاخÓلها
با’تفاق.

حياة  /ك

أاكد طمار ‘ رده ،أاول أامسض ،على سشؤوال للنائب
حسشان بونفلة عن حزب التجمع الوطني الدÁقراطي
حول التأاخر اŸسشجل ‘ بعضض مششاريع «عدل» بو’ية
ڤاŸة انه سشيتم تدارك هذا التأاخر ،أان وزارته تتابع عن

كثب سش Òهذه اŸششاريع السشكنية.
شش- - -دد ‘ م- - -ع- - -رضض رده ع- - -ل - -ى
السشؤوال ،على اŸؤوسشسشات التي أاوكلت
لها عملية ا’‚از ،من خÓل توجيه
إاعذارات وتعليمات صشارمة لها من
أاج -ل احÎام اآ’ج -ال ال -ت-ع-اق-دي-ة م-ع
اŸتابعة الصشارمة واللجوء إا ¤فسشخ
ال- -ع- -ق- -ود ‘ ح- -ال ع- -دم احÎام- -ه- -ا
لÓتفاق اÈŸم.
وطمأان الوزير انه سشيتم اسشتيÓم
ﬂت- -ل- -ف الÈام- -ج السش- -ك- -ن- -ي -ة ق -ي -د
ا’‚از ’ ،سش- -ي- -م- -ا ب- -رام- -ج ال- -ب- -ي- -ع
باإ’يجار والسشكن العمومي اإ’يجاري نهاية  2019كأاقصشى

ح-د ب-ال-نسش-ب-ة ل-لÈام-ج اŸن-ط-ل-ق-ة ق-ب-ل
 ،2018أاما الÈامج اŸنطلقة سشنة 2018
فسشيتم تسشليمها ‘ حدود سشنة .2020
و‘ رده ع -ل -ى سش -ؤوال آاخ -ر ل -ل -ن-ائب
كمال بوششيششة يتعلق بوضشعية الÈامج
السشكنية ‘ و’ية بجاية التي تعرف هي
اأ’خرى تأاخرا ‘ ا’‚از ،قال الوزير
أان هناك إاسشÎاتيجية جديدة لتدارك
ال-ت-أاخ-ر اŸسش-ج-ل ،واسش-ت-ك-م-ال ﬂتلف
الÈامج السشكنية بالو’ية يرتكز على
إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ رزن -ام-ة ك-ل مشش-روع
واŸت -اب -ع -ة اŸي -دان -ي -ة ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
السشلطات اÙلية.

يعمل على –سش Úاÿدمات اŸقدمة
للمواطن ’ Úسشيما اŸقيم Úباأ’رياف
واŸناطق ا÷بلية وكذا “ك ÚالفÓحÚ
من النهوضض بقطاعهم ا◊يوي ‘ ظل
سشعي الدولة لبناء اقتصشاد منتج خارج
قطاع اÙروقات.
وبالنسشبة للسشؤوال الذي طرحه النائب
بدرة فرخي من اأ’حرار حول التأاخر
الذي يعرفه ا‚از مششاريع ربط بعضض
اŸناطق الريفية وا÷بلية لو’ية جيجل
بششبكة الغاز الطبيعي ،أاوضشح الوزير أان
أاسشباب ذلك الـتأاخر راجعة ‘ أاغلبها إا¤
رفضض مÓك اأ’راضشي بالسشماح Ãرور اأ’نابيب الكبÒة

إ’يصش -ال ال -غ -از إا ¤ت -لك اŸن -اط -ق
اŸعزولة وكذا إا ¤أاسشباب أامنية قد
” «التكفل بها وحلها».
و‘ رده ع- -ل- -ى سش- -ؤوال ال- -ن- -ائب
ح -ك -ي -م ب -ري ع -ن ح -زب ال -ت -ج -م-ع
الوطني الدÁقراطي حول ضشعف
ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ‘ اŸناطق
النائية من و’ية باتنة أاكد الوزير
أان ا÷ه - -ود ت - -ت- -واصش- -ل م- -ن اج- -ل
–قيق  ٪85من التزويد بالكهرباء
مع نهاية السشنة ا÷ارية ،مذكرا ‘
ه -ذا الصش -دد أان ال -نسش -ب -ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿعدل التغطية الكهربائية هي . ٪60

ڤيطو :Êالنسشبة الوطنية Ÿعدل التغطية الكهربائية هي ٪60

«ال -دول -ة سس -ت-واصس-ل ج-ه-وده-ا م-ن أاج-ل ت-وفÒ
ال -ك-ه-رب-اء وال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة
وا÷بلية بهدف توف Òالعيشس الكر ËللمواطنÚ
والنهوضس بقطاع الفÓحة «حسسب ما أاكده وزير
الطاقة مصسطفى قيطو ÊمÈزا أان قطاع الطاقة
ي-ع-م-ل ت-ب-ع-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-هورية عبد
العزيز بوتفليقة.

حياة  /ك

قال ڤيطو ‘ Êرده أاول أامسض عن سشؤوال Úحول تأاخر
اسش -ت -ف -ادة ب -عضض ال-و’ي-ات م-ن ال-وط-ن خ-اصش-ة اŸن-اط-ق
ا÷بلية والقرى البعيدة من الغاز والكهرباء أان قطاعه

’ولويات لقطاعه:
جعلها من ا أ

حسشبÓوي :القضشاء على السشل «إالتزام ثابت للدولة»
أاك - - -د وزي- - -ر الصس- - -ح- - -ة والسس- - -ك- - -ان وإاصسÓ- - -ح
اŸسس - -تشس - -ف - -ي - -ات ﬂت - -ار حسس- -بÓ- -وي ،أاول أامسس،
با÷زائر العاصسمة إا ¤أان القضساء على داء السسل
’ول-وي-ات
ه -و ال -ت -زام ث -ابت ل -ل -دول -ة وه -و أاح-د ا أ
’سساسسية لوزارة الصسحة.
ا أ
وخÓل كلمة أالقاها Ãناسشبة اليوم العاŸي Ùاربة
داء السش- - -ل ن- - -وه وزي- - -ر الصش- - -ح- - -ة والسش - -ك - -ان وإاصش Ó- -ح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ب-ن-ت-ائ-ج الÈن-ام-ج ال-وط-ني Ùاربة السشل
ال -ذي ي -ع -ط -ي اأ’ول -وي -ة ل -تشش -خ-يصض وم-ع-ا÷ة ا◊ا’ت
اŸعدية .وأاكد الÈوفيسشور حسشبÓوي ‘ هذا الششأان أان
«نتائج ﬁاربة داء السشل اŸعدي جيدة أ’نه  ⁄يسشبق
للجزائر أان سشجلت منذ ا’سشتقÓل معدل إاصشابة 8ر14
لكل  100.000نسشمة سشنة  ،»2017موضشحا أان « 7.389
حالة من أاصشل  22.746حالة سشل مسشجلة خÓل  2017أاي
بنسشبة 5ر ٪32هي حا’ت سشل رئوي من بينها  6.011حالة
معدية» .وأاضشاف الوزير أان «مرضض السشل خارج الرئتÚ
يسشتمر ‘ التصشاعد Ãعدل إاصشابة بلغ  37حالة لكل
 100.000نسش- -م- -ة» ،م- -ذك- -را أان» ت- -غ‰ Òط داء السش- -ل
اŸتعارف عليه الذي لوحظ ‘ العديد من الدول حيث
تعرف نسشبة ا’صشابة بالسشل غ Òالرئوي ارتفاعا مسشتمرا
وهو ما يقتضشي إاعادة توجيه اأ’ولويات نحو هذا النوع
من السشل».
وبالتطرق Ÿوضشوع هذه السشنة «نريد قادة لعا ⁄خال

من السشل» ششدد الوزير على تعزيز
ﬁارب -ة السش -ل ل -يسض ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
السشياسشي فحسشب الذي Áثله وزير
القطاع وإا‰ا على جميع اŸسشتويات
Ãا ف- - -ي- - -ه- - -ا ال- - -و’ة واŸسش - -ؤوول - -ون
اÙل- -ي- -ون والŸÈان- -ي -ون وم -ه -ن -ي -و
الصشحة وا÷معيات وششركاء آاخرين
«ال-ذي-ن ي-جب ع-ل-ي-ه-م «اŸشش-ارك-ة ‘
هذه اŸعركة».
وأاكد حسشبÓوي أان اليوم العاŸي
Ÿكافحة مرضض السشل يعد «فرصشة
أاخرى سشانحة Ÿضشاعفة ا÷هود التي
” الششروع فيها منذ ﬂطط بعث
الÈن -ام -ج ال -وط -ن Ÿك-اف-ح-ة السش-ل
سشنة  2000ودعم اسشتمرار انخفاضض حا’ت ا’صشابة على
الصشعيد الوطني السشل ’ سشيما السشل خارج الرئت،»Ú
معتÈا أانه من «الضشروري –قيق تظافر اŸزيد من
ا÷ه -ود م -ت -ع -ددة ال -ت-خصشصش-ات تسش-م-ح سش-ي-م-ا ب-ت-حسشÚ
تششخيصض حا’ت السشل خارج الرئت Úومعا÷تها».
كما أاششار أان هذا اليوم العاŸي يحتفل به أايضشا على
مسشتوى كافة الو’يات من خÓل حملة اعÓمية وتربوية
وتواصشل حول الوقاية من السشل والتكفل به .و‘ دحضشه
للمعتقد الذي يقضشي بأان مرضض السشل قد يكون «مرضشا

من اŸاضشي» ذكر وزير الصشحة بأانه
واح -د م -ن أاح -د اأ’سش -ب -اب ال -عشش -ر
الرئيسشية للوفاة ‘ العا.⁄
وأاوضش- -ح ال- -وزي -ر أان -ه ‘ خ Ó-ل
سش -ن-ة « 2016أاصش- -يب 4ر 10مليون
ششخصض باŸرضض ولقي 7ر 1مليون
ششخصض حتفهم وأان أازيد من ٪95
من الوفيات التي تعود إا ¤السشل
–دث ‘ ال - -دول اŸن - -خ- -فضش- -ة أاو
اŸتوسشطة الدخل» ﬁذرا من أان «
ظهور اأ’ششكال اŸتعددة من السشل
Óدوية التي “ثل تهديدا
اŸقاومة ل أ
كبÒا على اأ’من الصشحي Áكن أان
تقوضض التقدم الذي ” إاحرازه ‘
›ال مكافحة هذا الداء».
كما أاششار الوزير ‘ نفسض الوقت إا ¤أان «تششخيصض
السشل ومعا÷ته سشمحا بإانفاذ  53مÓي Úششخصض ما بÚ
 2000و .»2016و‘ تدخله حرصض الوزير على ا’ششادة
برواد مكافحة السشل ‘ ا÷زائر أا’ وهم الÈوفسشورات
ششو‹ ولعرباوي وبولهبال وأايت خالد وزيدو Êوبرابح
وكذا بن علي «دون نسشيان كافة العامل ‘ Úقطاع الصشحة
الذين ’ يدخرون بأاي جهد على أارضض اŸيدان أ’جل
القضشاء على وباء السشل بحلول سشنة .2030

‘ أاول مؤو“ر دو‹ عن ا÷راحة التجميلية والÎميمية بوهران أاطباء ﬂتصسون:

ا÷زائر سشيكون لها ششأان مسشتقب Óوسشتنافسس بقية الدول بفضشل كفاءتها
’ط -ب -اء اıتصس -ون ع -ل -ى أان ا÷زائ -ر
أاج- -م -ع ا أ
سس- - -ي- - -ك - -ون ل - -ه - -ا شس - -أان ك - -ب› ‘ Òال ا÷راح - -ة
التجميلية والÎميمية مسستقب Óوتنافسس بفضسل
ك- -ف- -اءت- -ه- -ا وخÈة دك -ات -رت -ه -ا ا÷راح Úال -دول
اÛاورة وه- -و م- -ا يسس- -م- -ح ل- -ل- -ج- -زائ -ري Úال -ذي -ن
’جراء عمليات جراحية
يتوجهون إا ¤اÿارج إ
بأاسسعار خيالية القيام بها ﬁليا.

مبعوثة الشصعب إا ¤وهران :صصونيا طبة
وخÓل أاول مؤو“ر دو‹ احتضشنه وهران على مدار
يوم Úحول ا÷راحة التجميلية والتقوÁية الذي نظم
من طرف مؤوسشسشة آال تي تي بالتنسشيق مع «نوفا ايفانت»
ثمن اŸششاركون باÛهودات التي تبذلها ا÷زائر حاليا
‘ ه -ذا اÛال خصش -وصش -ا وأان ث -ق -اف -ة ه -ذا ال -ن -وع م-ن
عمليات جراحة والتجميل الÎميم كانت مغيبة ‘ وقت
سشابق على ا÷زائري.Ú
من جهته اكد رئيسض ا÷معية ا÷زائرية ÷راحة
ال-تصش-ل-ي-ح وال-ت-ج-م-ي-ل دك-ت-ور آايت ع-يسش-ى مصش-ط-فى على
السشعي إا ¤جمع و ⁄ششمل ا÷راح› ‘ Úال الÎميم
وال -ت -ج -م -ي-ل ل-ل-خ-وضض ‘ ه-ذه اŸغ-ام-رة ا÷دي-دة ع-ل-ى
ا÷زائر نظرا للطلب اŸتزايد على ا÷راحات الÎميمية
والتجميلية خاصشة بالنسشبة للنسشاء ا÷زائريات اللواتي
أاصشبحن أاك Ìوعي من السشابق.
وأاضش- - -اف ذات اŸت- - -ح - -دث أان ع - -ددا ك - -بÒا م - -ن
ا÷زائريون خاصشة الذين يعانون من تششوهات بسشبب
حوادث يتوجهون إا ¤البلدان اÛاورة للقيام با÷راحة
الÎميمية والتجميلية لذلك تهدف ا÷معية التي تتضشمن
جراحون ‘ ﬂتلف التخصشصشات إا ¤تطوير ا÷راحة
ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة والÎم-ي-م-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ح-تى يسشتفيد منها
اŸصش- -اب- -ون ب -ال -تشش -وه -ات وك -ذا ال -راغ -ب -ون ‘ Œم -ي -ل
مظهرهم اÿارجي ’ن ا÷راحة التجميلية هي إانتقال
من جسشم مششوه إا ¤مظهر طبيعي.
و ⁄يكن تخصشصض جراحة التجميل حسشب الدكتور
Óطباء ا÷زائريون بالعدد الكاف
آايت عيسشى مفتوحا ل أ
إا ¤غاية هذه السشنة حيث ” تخصشيصض أ’ول مرة دفعة
‘ اخ -تصش -اصض ا÷راح-ة ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ،وه-و م-ا سش-يسش-م-ح
ب -ت -ط-وي-ر ه-ذا ا’خ-تصش-اصض ‘ ا÷زائ-ر دون ا’سش-ت-ع-ان-ة
ب -اıتصش Úاأ’ج -انب ح -يث ب -ات اخ -تصش -اصض ا÷راح -ة
التجميلية والÎميمية تخصشصض واحد يتم تدريسشه ‘ 3

جامعات جزائرية ا÷زائر العاصشمة ووهران وعنابة.
وأاوضشح أانه خÓل  10سشنوات من اŸتوقع ان تكون
ا÷زائر متفوقة ‘ ›ال ا÷راحة التجميلي حيث ‘
وقت سشابق كان الطبيب اıتصض ‘ ا÷راحة هو الذي
يقوم با÷راحة الÎميمية للعضشو ،فمث Óجراح اأ’ذن
Óن-ف
واأ’ن-ف وا◊ن-ج-رة ي-ق-وم ب-ا÷راح-ة ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ل -أ
واıتصض ‘ أامراضض النسشاء والتوليد  ،كان ‘ السشابق
هو الذي ير· الصشدر ‘ حال كانت اŸرأاة تعا Êمن
مششاكل صشحية .
وأاششار ا ¤أان الكثÒون يجهلون اŸفهوم ا◊قيقي
للجراحة التجميلي ويعتقدون أانها تقام لتجميل الوجه
وا÷سش- -م ل- -ك- -ن م- -ا ’ ي- -ع -ل -م -ون أان ت -خصشصض ا÷راح -ة
التجميلية والÎميمية ’ يقتصشر على Œميل اŸظهر
اÿارجي وإا‰ا يتعلق أايضشا بإاصشÓح بعضض اŸششاكل التي
يعا Êمنها اŸريضض كالتششوهات اÿلقية او الناŒة عن
أامراضض ﬂتلفة كامرأاة التي أا‚بت عدة أاطفال وبطنها
مÎه -ل ح -يث ت -ق -وم ب -ب -عضض ال -ت-ع-ديÓ-ت ال-ت-ي Œع-ل-ه-ا
تسشÎجع حالتها الطبيبة ويندرج ذلك ‘ إاطار الطب
الÎميمي والتجميلي .
وتوجد تششوهات خلقية على حد قول الدكتور تؤوثر
سشلبا على نفسشية اأ’ششخاصض الذين يعانون منها منذ
الصشغر فلذلك من اŸفضشل أان تتم ا÷راحة ‘ السشنوات
اأ’و ¤م-ن ع-م-ر ال-ط-ف-ل ق-ب-ل دخ-ول-ه ل-ل-م-درسش-ة ل-تفادي
الضشغوطات النفسشية ونظرة اÛتمع القاسشية ولكن تتم
ا÷راح -ة حسشب ح -ال -ة ك -ل م -ريضض .ك -م -رح -ل -ة م-ا ب-ع-د
سشرطان الثدي حيث أان اŸرأاة اŸصشابة بهذا الداء تسشعى
إا ¤ا◊صش -ول ع -ل -ى م -ظ -ه-ر ج-م-ي-ل م-ن خÓ-ل ا÷راح-ة

الÎميمية للصشدر.
من جهته تطرق الÈوفيسشور ميششال من فرنسشا خÓل
م-داخ-ل-ت-ه إا ¤ا÷راح-ة الÎم-ي-م-ي-ة وال-ت-ج-م-ي-ل-ية للصشدر
خاصشة بالنسشبة للنسشاء اللواتي قمن باسشتئصشال الثدي كليا
أاو جزئيا بعد اإ’صشابة بسشرطان الثدي مششÒا ا ¤أابرز
تقنيات ا÷راحة التي تسشتعمل ‘ هذا الششأان .
ل -ع -ي-اط-ي »:ه-دف-ن-ا ال-ت-ع-ري-ف ب-اخ-تصش-اصض ا÷راح-ة
التجميلية والÎميمية ‘ ا÷زائر «
أاكد اŸدير العام لششركة ‘نوفا ايفانت‘ لعياطي ﬁمد
أان أاول مؤو“ر حول جراحة التجميل والÎميم كان من
اŸفÎضض ان يقام ‘ تونسض إا’ أاننا ارتأاينا أان ننظمه ‘
ا÷زائر كي تكون Œربة جديدة “هد لتطوير والتعريف
بهذا ا’ختصشاصض ‘ ا÷زائر .
وأاضش -اف ل -ع -ي -اط-ي أان اإ’ق-ب-ال ال-ذي شش-ه-ده اŸؤو“ر
خ Ó-ل ي -وم ⁄ Úي -ك -ن ي -ت -وق -ع ك-ون اخ-تصش-اصض ج-راح-ة
ال -ت -ج -م -ي -ل والÎم -ي-م ‘ ا÷زائ-ر ’ ت-زال غ Òم-ت-ط-ورة
بالششكل اŸطلوب مقارنة باختصشاصشات أاخرى ،باإ’ضشافة
إا ¤اŸدة القصشÒة لتحضش ÒاŸؤو“ر التي ششارك فيها
جزائريون وأاجانب ،
ك - -م - -ا أاوضش - -ح أان ا◊ديث أ’ول م - -رة ع- -ن م- -وضش- -وع
ا÷راح -ة ال -ت -ج -م -ي -ل -ي -ة والÎم -ي -م -ي -ة وآاخ -ر ال-ت-ق-ن-ي-ات
اŸسش -ت -ع -م -ل -ة ‘ ا÷زائ -ر ف -رصش -ة ه -ام-ة ل-ت-ط-وي-ر ه-ذا
ا’ختصشاصض وتبادل اÈÿة ب Úأاطباء جزائريون وأاجانب
زادة على توف Òاإ’مكانيات الÓزمة ‘ هذا اÛال حتى
يتمكن اŸواطنون ‘ ا÷زائر من القيام بعمليات جراحة
ﬁليا دون الذهاب إا ¤اÿارج نظرا لغÓء أاسشعارها.

وا‹ و’ية وهران يكششف عن مششروع لفتح مراكز ‘ ا÷راحة التجميلية

كششف وا‹ و’ية وهران مولود ششريفي عن مششروع لفتح مراكز على مسشتوى الو’ية متخصشصشة ‘ ›ال
ا÷راحة التجميلية والÎميمية بغرضض تطوير هذا ا’ختصشاصض ‘ ا÷زائر ومنافسشة الدول اأ’جنبية.
وأاكد على هامشض اŸؤو“ر الدو‹ حول ا÷راحة التجميلية والتقوÁية أان فتح مراكز ‘ ›ال ا÷راحة
التجميلية والÎميمية تندرج ‘ إاطار تطبيق برنامج فخامة رئيسض ا÷مهورية ‘ ›ال الطب.
وأاضشاف الوا‹ أانه سشيتم العمل على اسشÎجاع عددا كبÒا من اأ’طباء ا÷زائري Úاıتصش ‘ Úا÷راحة
التجميلية والÎميمية الذين هاجرو إا ¤اÿارج لÓسشتفادة من خÈاتهم واŸسشاهمة ‘ تطوير هذا ا’ختصشاصض ‘
ا÷زائر .وقال وا‹ وهران ان السشلطات اÙلية تسشعى إا ¤إانششاء مراكز على مسشتوى و’ية وهران ﬂتصشة ‘ هذا
اÛال كونها تفتقد لثقافة ا÷راحة التجميلية والتقوÁية وكذا العيادات اÿاصشة.

صصونيا .ط

العدد
17600

05

زيتو ‘ Êالذكرى الـ’ 62سستشسهاد بن بوالعيد:

الششهيد بن بولعيد رمز بالفكر والسشÓح ،وإارث خالد من القيم اإ’نسشانية
دع- - - -ا ،أاول أامسس ،وزي- - - -ر
اÛاه-دي-ن ،ال-ط-يب زي-توÊ
الشس - - - -ب- - - -اب ا÷زائ- - - -ري إا¤
اسس -ت -ك-م-ال مسسÒة الشس-ه-داء
واÛاهدين ‘ بناء وتشسييد
ال- - -وط- - -ن ،م - -ؤوك - -دا ح - -رصس
ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى
ترسسيخ قيم التاريخ وثورة
ن- -وف- -م ÈاÛي- -دة ‘ ق- -ل- -وب
الناشسئة.

باتنةŸ :وشصي حمزة
وأاشش -ار وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و Êع-ل-ى
ه -امشض زي-ارت-ه إا ¤ضش-ري-ح الشش-ه-ي-د مصش-ط-ف-ى ب-ن
بولعيد ومششاركته لسشكان اŸنطقة فعاليات إاحياء
الذكرى الـ’ 62سشتششهاد الششهيد الرمز مصشطفى بن
بولعيد ‘ ،كلمة له على أان للجزائر تاريخ ثوري
ح-اف-ل ب-ا’ن-تصش-ارات ،وب-أان الشش-ه-ي-د مصش-ط-ف-ى بن
بولعيد هو رمز من رموز الثورة التحريرية اÛيدة
ب -ال -ف -ك -ر والسش Ó-ح ،ت -ارك -ا إارث -ا خ -ال-دا م-ن ال-ق-ي-م
اإ’نسشانية واŸبادئ الرفيعة التي على ششباب اليوم
التحلي بها ’سشتكمال مسشÒة بناء ا÷زائر ،وقال
الوزير «على الششباب ا÷زائري الواعي واŸسشؤوول
أان يتمكن من التفوق والنجاح ‘ معركة التنمية
وا’زدهار بالعلم واŸعرفة ،كما تفوق أاجدادهم ‘
م -ع -رك -ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي» و’ ي-ك-ون ذلك حسشب
زي -ت -و Êإا’ بـ»ب -اإ’خ Ó-صض أ’م -ان -ة سش -ي مصش-ط-ف-ى
وال-ع-م-ل ع-ل-ى خ-دم-ت-ه-ا ب-ع-زÁة وتصش-م-ي-م ‘ كنف
›ت-م-ع م-ت-ح-اب وم-ت-آاخ ،وشش-عب م-ت-مسشك ب-ه-وي-ت-ة
متÓحم مع قيادته –ت القيادة الرششيدة لفخامة
رئيسض ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة الذي
كرسض وعزز اŸكونات اأ’سشاسشية للهوية الوطنية
و“كن من –قيق اأ’من وا’سشتقرار ‘ كامل ربوع
الوطن من خÓل قانو Êالوئام اŸد ÊواŸصشا◊ة

الوطنية» .يضشيف السشيد الوزير.
ووضش -ع ال -وزي-ر ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ب-السش-ل-ط-ات
اŸدنية والعسشكرية للو’ية واأ’م Úالعام Ÿنظمة
أابناء الششهداء وأاسشرة الششهيد إاكلي Óمن الزهور
على ضشريح الششهيد الرمز بروضشة للششهداء بعد
قراءة فا–ة الكتاب على روحه الزكية وا’سشتماع
إا ¤النششيد الوطني.
وÃناسشبة إاحياء ذكرى اسشتششهاد مصشطفى بن
بولعيد توزيع ،أاششرف زيتو Êعلى توزيع جوائز
للمتسشابق Úالفائزين ‘ السشباق نصشف اŸراطون
الدو‹ مصشطفى بن بولعيد ،والفائزين ‘ ﬂتلف
اأ’نششطة الثقافية والرياضشية التي دأابت مديرية
الÎبية لباتنة على تنظيمها سشنويا وتششارك فيها
ﬂتلف اŸؤوسشسشات الÎبوية ،إاضشافة إا ¤تدششÚ
ملعب ببلدية آاريسض ،وتسشمية اÙطة الÈية لو’ية
باتنة بالششهيد «ﬁمد بوعزة» اŸدعو»عرعار».
و‘ ختام الزيارة كرم سشكان منطقة اأ’وراسض
رئيسض ا÷مهورية بتقد Ëلوحة فنية تسشلمها نيابة
عنه وزير اÛاهدين ،وذلك عرفانا باÛهودات
ال -وط -ن -ي-ة ‘ ت-ث-م ÚاŸوروث ال-ت-اري-خ-ي ،ال-ث-ق-ا‘
وا◊ضشاري للبÓد.
جدير بالذكر أان مصشطفى بن بولعيد من مواليد
منطقة أاريسض سشنة  1917واسشتششهد ‘ .1956

’مر يتعلق بالراسسب ‘ Úامتحان شسهادة التعليم ا’بتدائي
ا أ

اعتماد التقييم اŸسشتمر لتÓميذ السشنة اÿامسشة من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة

وق -عت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
’سس -رة
غÈيت ،ووزي- -رة ال- -تضس- -ام -ن ال -وط -ن -ي وا أ
وقضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية ،أاول أامسس ،با÷زائر
ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى ق -رار وزاري مشسÎك ،ي-قضس-ي
ب -اع -ت -م -اد ال -ت -ق -ي -ي -م اŸسس -ت -م -ر ل -تÓ-م-ي-ذ السس-ن-ة
اÿامسسة ابتدائي من ذوي ا’حتياجات اÿاصسة
ال-راسس-ب ‘ Úام-ت-ح-ان شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-يم ا’بتدائي،
لتمكينهم من ا’نتقال إا ¤الطور اŸتوسسط.
وأاكدت بن غÈيت ‘ تصشريح للصشحافة عقب مراسشم
التوقيع على القرار الوزاري اŸششÎك ،أان وزارة الÎبية
ق-ررت Ãن-اسش-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لÎي-زوميا
اŸصش -ادف لـ 21م-ارسض« ،ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق ت-ط-ب-ي-ق القرار
اŸت -خ-ذ سش-ن-ة  2016ال-ذي ك-ان يسش-م-ح ل-تÓ-م-ي-ذ السش-ن-ة
الرابعة متوسشط من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة الذين ⁄
ينجحوا ‘ امتحان ششهادة التعليم اŸتوسشط و–صشلوا
على اŸعدل ‘ التقييم اŸسشتمر أان ينتقلوا إا ¤الطور
الثانوي ،ليششمل هذا التوسشيع تÓميذ السشنة اÿامسشة
ابتدائي».
وأاضشافت الوزيرة أان القرار «سشيدخل حيز التنفيذ
خ Ó-ل السش -ن -ة ال-دراسش-ي-ة ا◊ال-ي-ة  ،2018-2017ويشش-م-ل
التÓميذ اŸصشاب ÚبالÎيزوميا والتوحد» ،مششÒة إا ¤أانه
«يأاتي ‘ إاطار التمييز اإ’يجابي لهؤو’ء التÓميذ تثمينا
للمجهود الذي يبذلونه هم وأاولياؤوهم».
و‘ ذات اإ’طار ،أاوضشحت بن غÈيت أان دائرتها
الوزارية «تقوم بتكوين خاصض للمفتشش ‘ Úإاطار مششروع
اŸدرسشة اŸد›ة» ،كاششفة أانه «” ا’نطÓق ‘ تكوين
 40مفتششا سشيتكفلون بدورهم Ãهمة تكوين اأ’سشاتذة ‘
كيفية التكفل بالتÓميذ من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة
وذلك بالتنسشيق مع وزارة التضشامن الوطني».
ومن جهة أاخرى ،كششفت بن غÈيت أان «الديوان
الوطني للمطبوعات اŸدرسشية أاخذ على عاتقه مهمة
طباعة وتوزيع الكتب من نوع الÈايل ,وكل التÓميذ

اŸعني Úسشيسشتفيدون منها».
وم -ن ج-ان-ب-ه-ا ،أاك-دت وزي-رة ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي ,أان
القرار الوزاري اŸششÎك «يخدم فئة ذوي ا’حتياجات
اÿاصشة وÁنحهم حقوق “كنهم من ا’سشتفادة من تكفل
ذي نوعية والتمدرسض بصشفة عادية وا’نتقال من طور
إا ¤آاخر» ،مضشيفة أان «هذه العملية سشتسشتمر لتحسشÚ
اÿدم -ات اŸوج -ه -ة ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ م-ن ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصشة على مسشتوى اŸراكز اŸتخصشصشة التابعة لقطاع
التضشامن الوطني واأ’سشرة وقضشايا اŸرأاة».
Óششارة ،فإان عدد اأ’قسشام اÿاصشة اŸفتوحة ‘
ول إ
اŸؤوسشسشات الÎبوية لذوي ا’حتياجات اÿاصشة بلغ 605
قسشم سشنة  ،2018-2017وتسشتقبل هذه اأ’قسشام 3.545
طفل مصشاب بإاعاقة ذهنية خفيفة ،منهم  1000طفل
مصشاب بالتوحد و 730طفل مصشاب بالÎيزوميا.

‘ لقاء جمعه Ãديري السسياحة للو’يات السساحلية:

مرموري :ضشرورة اتخاذ كل التداب Òمن أاجل ا‚اح موسشم ا’صشطياف هذه السشنة

ترأاسض وزير السشياحة والصشناعة
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة حسش-ن م-رم-وري ل-ق-اء
ت-نسش-ي-ق-ي ج-م-ع-ة Ãدي-ري السشياحة
والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ل-ل-و’ي-ات
السش -اح -ل-ي-ة ،ح-يث ” الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ضشرورة اتخاذ كل التداب Òمن أاجل
ا‚اح م- -وسش- -م ا’صش- -ط -ي -اف ه -ذه
السش- -ن- -ة ،حسشب م- -ا ج -اء ،أامسض‘ ،
بيان للوزارة.
وأاف -اد ال -ب-ي-ان أان السش-ي-د ال-وزي-ر
رك -ز خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ت-نسش-ي-ق-ي
على «ضشرورة اتخاذ كل التداب Òمن
أاجل ا‚اح موسشم ا’صشطياف هذه السشنة».
وأاضشاف البيان أان الوزير أاكد على ضشرورة العمل
«على توف Òالظروف اÓŸئمة لراحة اŸصشطاف Úسشواء
م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة اعÓ-م-ي-ة وت-روي-ج-ي-ة ل-ل-ع-رضض
الوطني السشياحي ‘ ›ال ا’صشطياف وذلك من خÓل
اسشتغÓل كل الفضشاءات اŸتاحة ووسشائل ا’عÓم بهدف
التعريف بالقدرات اŸتوفرة واÿدمات اŸقدمة ‘ هذا
اÛال ،م -ن شش -ب -ك -ات ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي واŸواق-ع

ا’لكÎونية ا’عÓمية وكذا وسشائل
ا’عÓم اŸكتوبة والسشمعية البصشرية
أاو ما تعلق بششروط اسشتغÓل الهياكل
ال- -ف- -ن- -دق -ي -ة وا’ي -وائ -ي -ة ون -وع -ي -ة
اÿدمات».
و” التأاكيد كذلك ،حسشب نفسض
اŸصش -در ،إا ¤وج -وب «السش -ه-ر ع-ل-ى
تسشط Òبرامج تنششيطية وترفيهية
Ÿراف- -ق -ة ه -ذا اŸوسش -م ح -يث ي -ت -م
ت -ن -ف -ي -ذ ك-ل ه-ذا ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ك-ل
القطاعات الوزارية اŸعنية Ãوسشم
ا’صشطياف» .لهذا الغرضض ،يضشيف
البيان ” ،تنصشيب ◊نة متابعة مهمتها «السشهر على
اŸتابعة اŸيدانية لكل ا÷وانب بالتحضش Òوا‚اح هذا
اŸوسشم».
من جهة أاخرى ” بر›ة عدة لقاءات إابتداء من
اأ’سش -ب -وع اŸق -ب -ل م -ع اŸت-ع-ام-ل Úوال-ف-اع-ل ‘ Úق-ط-اع
السش-ي-اح-ة م-ن ‡ث-ل-ي ال-وك-ا’ت السش-ي-اح-ي-ة واŸؤوسشسشات
الفندقية وكذا ‡ثلي الدواوين اÙلية للسشياحة ،حسشب
نفسض اŸصشدر.

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

»æWh

السضبت  24مارسس  2018م
الموافق لـ  06رجب  1439هـ

تزامنت مع تسساقطات مطرية وكميات معتÈة من الثلوج
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بجاية –تضضن إحتفائية إليوم إلعاŸي للمياه –ت شضعار «إ÷وإب ‘ إلطبيعة» إ◊فاظ على إŸاء وإسضتعماله بعقÓنية مسضؤوولية إ÷ميع
^ بلكاتب :الÈامج اŸسستعجلة لتفادي أاي تذبذب ‘ التزّود باŸاء الشسروب

اح-تضس-نت و’ي-ة ب-ج-اي-ة اح-ت-فائية اليوم
ال-ع-اŸي ل-ل-م-ي-اه ال-ت-ي ت-زام-نت م-ع تسس-اق-طات
مطرية و ثلوج كثيفة على ﬂتلف اŸناطق،
حيث كانت دار الثقافة طاووسس عمÒوشس
مسس-رح-ا ıت-ل-ف ال-نشس-اط-ات واŸعارضس التي
’م Úالعام
ن-ظ-مت ب-اŸن-اسس-ب-ة وال-ت-ي اختار ا أ
لوزارة اŸوارد اŸائية أان تكون نقطة انطÓق
زيارته للو’ية.

مبعوثة الشسعب إا ¤بجاية :سسعاد بوعبوشش
جاء اختيار بجاية بالنظر للتقاليد التي تتميز بها
هذه الولية في تسضيير الموارد المائية والتي تعود
ل-ل-ق-رن السض-اب-ع ،مشض-ي-را إال-ى وج-ود ب-رن-ام-ج خ-اصس
لتدعيمها بالمياه الصضالحة للشضرب ،وكذا برنامج
اسض- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
والجماعات لضضمان تزويد المواطن بصضفة يومية
والوصضول إالى المعدل الوطني أاي  180لتر  /اليوم،
قبل الصضائفة.
في المقابل ذّكر بالكاتب بالبرنامج السضتعجالي
الذي سضطرته الوزارة لـ  25ولية لتفادي التذبذبات
المسضجلة في التزود بماء الشضروب وذلك بحلول
الصضيف ،أاي ابتداء من اليوم األول للشضهر الفضضيل.
بخصضوصس سضد بن سضليمان أاكد األمين العام لوزارة

أاشض -ارت ع -وي -ن-ة ع-ل-ى ه-امشس ال-ت-ظ-اه-رة ف-ي
تصضريح لـ « الشضعب « إالى أان الماء يعتبر عنصضر
أاسض -اسض -ي ف -ي ح -ي -ات -ن -ا وجب ال-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه
واسض -ت -ع -م -ال -ه ب -ع-قÓ-ن-ي-ة خ-اصض-ة وان-ه أاصض-ب-ح
يضض -اه -ي م -ك -ان -ة ه -ام -ة ل -دى م -ع-ظ-م ال-دول
باعتباره الورق المسضتقبلية الرابحة ،مؤوكدة أان

ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة أان-ه ف-ي ط-ور الن-ج-از وسض-يسض-تغل
لسضقي المسضاحات المسضقية أالفين هكتار ،و فيما
ت-ع-ل-ق ب-م-ح-ط-ة ت-ح-ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر بالولية والتي
سضجلت بـ  12مليار دج فأاكد أانه سضيتم النطÓق
قريبا في انجازها .ببلدية توجة تم توقيع اتفاقية
بين متحف الماء ووكالة التسضيير المدمج بهدف

تحويل تسضييره من البلدية إالى الوكالة بغية تدعيمه
بالوسضائل المادية والمالية والحفاظ عليه باعتباره
مكتسضب يؤورخ لتقاليد المنطقة في تسضيير المياه
م -ن -ذ ق -رون ،ب-حسضب م-ا أاوضض-ح-ه م-دي-ر ال-م-ت-ح-ف
إايدير شضيباني.

 ..ويدعو إ ¤ضضرورة ترشضيد إسضتهÓك إŸاء

دعا األمين العام لوزارة الموارد المائية من بجاية،
إال -ى ضض -رورة ت-رشض-ي-د اسض-ت-هÓ-ك ال-م-ي-اه م-ن خÓ-ل
إاسض-ت-رات-ي-ج-ي-ة السض-ت-خ-دام األم-ث-ل ل-لمياه الصضالحة
لÓسضتهÓك والمحافظة عليها ،مضضيفا أان الموارد
المائية تعتبر من أاولويات الدولة من خÓل جملة
المشضاريع المنجزة والموجهة للقطاع.
أاضض -اف ،ب -ل -ك -اتب ،أاّن ال-وزارة مسض-ت-ع-دة م-ن أاج-ل
التموين المادي لمشضروع تهيئة وادي الصضومام ،ما
ينعكسس إايجابا على المنطقة وقاطنيها ،ومن أاجل
ت -زوي-د سض-ك-ان ع-اصض-م-ة ال-ولي-ة ب-ال-م-ي-اه الصض-ال-ح-ة

ل-لشض-رب ،م-ا ت-زال أاشض-غ-ال إاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-لشض-ب-كة
ال-ح-ال-ي-ة م-ت-واصض-ل-ة ،وم-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر ت-زوي-د ال-قرى
ببلديات بني معوشس ،سضيدي عياد ،لفÓي ،تيبان،
تنبذار ،تيفرة ،وأاكفادو ،بالمياه الصضالحة للشضرب
من سضد تيشضيحاف ،لتضضاف إالى البلديات الـ 24
التي تزود بمياه هذا السضد.
Óشضارة فقد تدّعمت ولية بجاية بغÓف مالي
ل إ
قدر بـ 2.9مليار دينار ،من أاجل ضضمان توزيع المياه
في حّيز زمني يصضل إالى عشضرين سضاعة في اليوم
في  24بلدية ،قبل حلول الصضيف من جهة ،وفي 12

بلدية أاخرى قبل نهاية السضنة من جهة أاخرى ،على
أان يتم تغطية شضاملة في البلديات المتبقية من هذه
العملية قبل السضداسضي األول من سضنة  ،2019وفيما
يخصس المناطق السضاحلية والمناطق الريفية بالجهة
الغربية لبجاية على غرار سضاكت ،بوليماط ،وبني
كسض-ي-ل-ة سض-تسض-ت-ف-ي-د م-ن ع-م-ل-ي-ة م-م-اثلة في انتظار
إاتمام الدراسضة المتعلقة بها.

بجاية :بن النوي توهامي

 ..ونشضاطات ومعارضش بدإر إلبيئة بسضعيدة

أاحيت السسلطات الو’ئية بسسعيدة ،أاول أامسس ،بدار البيئة اليوم
’ب-راز ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة م-ن
ال -ع -اŸي ل -ل -م -ي -اه ب -نشس -اط -ات وم -ع -ارضس إ
ق-ط-اع-ات ع-دي-دة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى الÌوة اŸائ-ي-ة وع-رضس م-ا ح-ق-قته
و’ية سسعيدة ‘ ›ال تسسي ÒاŸوارد اŸائية.
أاوضضح مدير الموارد المائية بالولية غزلوي عمر لجريدة «الشضعب» أانه يجب
إاعطاء نظرة شضاملة خاصضة للمواطن الذي يتنظر بإالحاح جلب المياه العذبة
لمدينة سضعيدة وبفضضل الله وقوته نحقق ذلك في الموعد قبل شضهر رمضضان
المعظم لجلب أاكثر من  8000الى  10000متر مكعب وهذا لتحسضين نوعية مياه

عين السضخونة.
من جهتها ،قدمت وكالة الخط الفوتوغرافي الوهرانية نشضاطا توعويا لتÓميذ
المدارسس وعن هذه الوكالة تحدثت السضيدة معروفة فضضيلة مسضاعدة مدير
الوكالة للجريدة ،بالنسضبة لتوعية اسضتعمالت البسضيطة لقتصضاد الماء في الحي
والمؤوسضسضات التربوية وعرضس اهم النشضاطات التي تقوم بها الوكالة خÓل
السضنة فالمبادرة كان لها اثر إايجابي على تÓميذ المدارسس المشضاركين في هذا
اللقاء فالماء منبع الحياة.

انقطاع الطرق ومناطق معزولة بالبويرة

تدخـ ـ ـ ـ ـل عناصضـ ـ ـ ـر إ÷ي ـ ـ ـ ـشش إلوطن ـ ـ ـ ـي لف ـ ـ ـ ـك إلعزلـ ـ ـ ـ ـة

عرفت ولية البويرة تسضاقط كثيف للثلوج بالمناطق التي يفوق
علوها اأكثر من  900متر فوق سضطح البحر اأدت اإلى غلق عدة طرق
وطنية ولئية و بلدية ،ما اأدى اإلى تذبذب في حركة المرور على
مسض-ت-وى ال-ط-ري-ق السض-ي-ار شض-رق غ-رب خ-اصض-ة ب-م-رت-ف-ع-ات ال-جباحية،
وبمناطق شضمال الولية في كل من بلديات معلة ،الزبربر ،قرومة و
بودربالة مع انقطاع في الطرق الولئية و البلدية التي تربطها بدائرة
الأخضضرية.

اأما الطرق الوطنية الثÓث  15و  33و  30التى تربط ولية البويرة
بولية تيزي وزو فغمرتها الثلوج مما اسضتدعى تدخل عناصضر الجيشس
الوطني الشضعبي لفتح المسضالك اأمام سضكان مناطق الجبال و اإيصضال
الغاز و الموؤونة .نفسس الوضضعية سضجلت ببلديات دوائر سضور الغزلن و
برج اخريصس ،حيث غمرت الثلوج كل المناطق و اأغلقت الطرق
ال-وط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا ال-ط-ريق رقم  8ال-راب-ط الشض-م-ال ب-ال-ج-ن-وب و ال-طرق
الولئية و البلدية .

بلغ سسمك الثلوج نصسف م Îبسسطيف

إ◊ماية إŸدنية تتجند للتدخل وتدعو إ ¤إ◊يطة وإ◊ذر

شسهدت مناطق و’ية سسطيف ،منذ فجر أاول
أامسس  ،ع-اصس-ف-ة ث-ل-ج-ي-ة ق-وي-ة شس-م-لت كل مناطق
ال -و’ي-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف ،ف-ي-م-ا ت-رك-ز
نشس- -اط -ه -ا ب -ق -وة ك -ال -ع -ادة ب -اŸن -اط -ق الشس -م -ال -ي -ة
الشسرقية والغربية  ،حيث اكتسست الطبيعة حلة
بيضساء ناصسعة ‘ اليوم الثا Êمن فصسل الربيع ،ما
خلف ارتياحا ‘ أاوسساط الفÓح ، Úوفرحة لدى
’طفال وهم ‘ العطلة اŸدرسسية .
ا أ

سسطيف :نورالدين بوطغان
م-ع ال-تسض-اق-ط ال-ك-ث-ي-ف ال-ذي ت-ع-رف-ه م-ختلف
المناطق الشضمالية من ولية سضطيف بقيت مصضالح
الحماية المدنية لولية سضطيف في حالة تأاهب
تحسضبا ألي طارئ ،مسضخرة كل امكانياتها المادية
والبشضرية ألجل مسضاعدة اإلخوة المواطنين ،خاصضة
مسضتعملي الطرقات التي شضهدت عرقلة في السضير
نتيجة تراكم الثلوج التي بلغ معدل سضمكها  30سضم،
ووصضل سضمكها في بعضس المقاطع الجبلية المرتفعة
 40إالى  50سضم.
ح-رصس م-دي-ر ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-ولي-ة سضطيف
شضخصضيا مع السضاعات األولى لفجر الخميسس ،على
السضتطÓع على الحالة العامة للطرقات ،والتصضال
ب -م -دي -ر األشض -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة ورؤوسض-اء ال-ب-ل-دي-ات
الشضمالية ورؤوسضاء دوائرها ألجل العمل على تنسضيق
الجهود لفتح الطرقات وتكثيف المجهودات على
ال-م-ح-اور ال-ه-ام-ة وال-م-ق-اط-ع ال-ت-ي ت-عرف تسضاقطا
كثيفا للثلوج وعرقلة في السضير.
كانت أاهم التدخÓت العملية المميزة لمصضالح

’عÓ-م
دعت ح -ن -ان ع -وي -ن -ة ،اŸك -ل-ف-ة ب-ا إ
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-وح-دة اŸسس-ي-ل-ة ،ن-ه-اي-ة
’سس -ب -وع ،ع-ل-ى ه-امشس ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ”
ا أ
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا Ãق-ر دار ال-ب-ي-ئ-ة ‘ ،إاط-ار إاح-ياء
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل-م-اء اŸصس-ادف لـ  22مارسس
– 2018ت شس - - - - - - -ع- - - - - - -ار« :اŸاء ،ا÷واب ‘
الطبيعة» Ãشساركة مديرية البيئة ،اŸوارد
اŸائ-ي-ة ،وح-دة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-طه،Ò
م- - -ؤوسسسس - -ات نشس - -ط - -ة ‘ اŸوارد اŸائ - -ي - -ة ،إا¤
ضس- -رورة ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اŸاء واسس -ت -ع -م -ال -ه
ب-ع-قÓ-ن-ي-ة ’ع-ت-باره أارخصس موجود وأاغلى
مفقود.

البويرة:ع .نايت رمضسان

اŸسسيلة :عامر ناجح

..و اŸدية –يي ا◊دث
سسقي  320هكتار من اŸسساحات الفÓحية باŸياه اŸصسفاة

إ‚از مشضاريع ذإت أإهمية ..إسضتÓم وتشضغيل
ﬁطت Úللضضخ ببوغزول وإلعمارية

اح - -ت- -فت السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ب- -اŸدي- -ة،
صس -ب -ي -ح-ة أاول أامسس ،ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-ي-اه
’م Úال -ع -ام ل -ل -و’ي -ة ﬁم-د
–ت اشس -راف ا أ
مرزوقي ﬁمد –ت شسعار ‘‘ :اليوم العاŸي
للمياه ـ اŸاء ...ا÷واب ‘ الطبيعة ‘‘ بكلية
ا◊قوق بجامعة يحيى  .عاين ‡ثل الوا‹
أاجنحة اŸعرضس اŸقامة باŸناسسبة ببهو هذه
ال-ك-ل-ي-ة وال-ت-ي أاب-رزت حصس-ي-لة نشساط قطاع
ال-ري ب-ال-و’ي-ة وك-ذا اÛه-ودات اŸب-ذول-ة ‘
›ال –سس Úاÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل-م-ي-اه
الصس -ا◊ة ل -لشس -رب وال-ت-ط-ه ÒوعÓ-ق-ة ه-ذا
اŸورد ا◊ي-وي ب-ال-نسس-ب-ة ıت-ل-ف القطاعات
خاصسة الفÓحية منها والصسناعية .

اŸدية :علي ملياÊ
كما ثمنت مديرة الري المجهودات التي ما
فتئت تقوم بها الوزارة والسضلطات المحلية في
ت-حسض-ي-ن ال-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ت-ل-تها مداخلة
م-دي-ر ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-ع-ن-وان‘‘ :ال-تسض-ي-ي-ر
العمومي للمياه ‘‘  ،لتختتم التدخÓت بكلمة
م-ن ط-رف م-دي-ر ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه-ير
حول ‘‘ :الصضرف الصضحي ومدى تأاثيره على
الفÓحة والصضناعة ‘‘ في حين تم تكريم عدد
من موظفي وعمال القطاع الذين أاحيلوا على
ال-ت-ق-اع-د ت-ق-دي-را وع-رف-ان-ا ع-لى المجهودات
التي بذلوها خÓل مسضاراتهم المهنية.
أابانت الشضروحات المقدمة من لدن الديوان
الوطني للتطهير بهذه الولية أاهمية مؤوسضسضة
«أاونا» في هذا الحراك الخدماتي المرجو
وال -م -ت -م-ث-ل أاسض-اسض-ا ف-ي تسض-ي-ي-ر اسض-ت-غÓ-ل و
صض -ي-ان-ة أاشض-غ-ال و م-نشض-آات ال-ت-ط-ه-ي-ر  ،واب-راز
أاه-داف-ه ال-م-ت-ع-ل-ق-ة أايضض-ا ف-ي ح-م-اي-ة ووق-اي-ة
الموارد و المحيط المائي ،مقاومة كل أاشضكال
ال- -ت -ل -وث ال -م -ائ -ي ،ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى الصض -ح -ة
العمومية ،بعدما أاخضضع نظامه بهذه الولية
للتصضديق إايزو  14001الهادف إالى حماية كل
من البيئة بصضفة عامة والوسضط المائي بصضفة

خاصضة و كذا القضضاء على كل أاشضكال التلوث
التي قد تنجم عن نشضاط الديوان .
يقوم الديوان الوطني للتطهير بهذه الولية،
ب-حسضب ال-م-ع-ل-وم-ات اإلحصض-ائ-ي-ة باسضتغÓل و
تسض -ي -ي -ر ح-وال-ي  1437شض -ب -ك-ة ف-ي م-ج-ال
الصض -رف الصض -ح -ي وت-ت-وزع ع-ل-ى  11م-رك-زا ،
وي-ت-وف-ر ع-ل-ى م-ح-ط-ة ال-ت-ط-ه-ير لفائدة كثافة
سضكانية تقدر بـ  162500نسضمة على أامل أان
تصضل إالى  195000نسضمة بحلول سضنة ، 2020
وت -ب -ل -غ ق -درت -ه -ا ف -ي م -ج-ال ال-تصض-ف-ي-ة 2600
م/3اليوم لتصضل إالى  39000م /3اليوم سضنة
 2020وتسضتعمل مياهها المصضفاة لسضقي عدة
مسضاحات فÓحية تقدر بـ  320هكتار .
كما يتوفر على محطة الضضخ قرب صضيدال
شضرع في اسضتغÓلها سضنة  2012وبها مخبر
ل -م -راق -ب -ة ج -ودة ال -م -ي-اه ال-مصض-ف-اة ال-خ-اصض-ة
بمحطة التصضفية لمركب صضيدال  ،و يسضتعين
بفرق خاصضة بالتدخل وتنقسضم فرق التدخل
إالى كل من فرق التطهير اليدوي باسضتعمال
وسض -ائ -ل ت -ق -ن -ي -ة ال -ي -دوي -ة ،وف -رق ال -ت -ط-ه-ي-ر
ال-م-ي-ك-ان-ي-ك-ي وال-ت-ف-ري-غ ح-يث ي-ك-ون ال-ت-دخل
ب -اسض -ت-ع-م-ال شض-اح-ن-ات ال-ت-ط-ه-ي-ر ال-ت-ي ت-ع-م-ل
بالضضغط المرتفع ( 150بار)  ،إالى جانب وجود
فرق التفريغ بواسضطة المضضخات ذات التدفق
العالي.
سضمحت مشضاركته في المناقصضات مثله مثل
أاي م -ق -اول -ة قصض -د ال -ف -وز بصض -ف -ق -ات ان -ج-از
شضبكات التطهير في انجاز عدة مشضاريع ذات
منفعة عامة خÓل السضنة الفارطة وتمثلت في
انجاز مشضروع بحي تÓعيشس ومشضروع آاخر
بحي الروايسضية ببلدية المدية  ،ومشضروع
ببلدية أاولد ابراهيم  ،كما تعتزم ادارته في
مواصضلة فتح المركز المتبقي ببلدية شضÓلة
ال-ع-ذاورة واسض-تÓ-م وتشض-غ-ي-ل م-ح-ط-تين للضضخ
ببوقزول و العمارية  ،و محطة تصضفية المياه
المسضتعملة بلدية تمزقيدة.

..وÃيلة إ◊ماية إŸدنية تتدخل إلسضعاف أإصضحاب إلسضيارإت إلعالقة

’ول ،الثلوج اŸتسساقطة على و’ية ميلة ‘ قطع الطرقات
تسسببت ،نهار أامسس ا أ
على مسستوى بلديات و’ية ميلة بحسسب بيان للحماية اŸدنية حيث سسجلت ذات
اŸصسالح تراكما كثيفا للثلوج على مسستوى الطريق السسيار شسرق -غرب على مسستوى
إاقليم كل من بلدية تاجنانت و شسلغوم العيد و وادي العثمانية .
كما سضجل غلق تام لعدة طرق بلدية وولئية و منها الطريق البلدي الرابط بين بلديات
بن يحي عبد الرحمان وأاولد خلوف و تاجنانت  ،غلق الطريق الوطني رقم  05أا الرابط
بين بلديات سضيدي خليفة و أاولد القايم و وادي العثمانية  ،والطريق الوطني رقم 05
مكرر الرابط بين بلدية فرجيوة و العياضضي بربا ،والطريق الوطني رقم  100الرابط بين
الحماية المدنية سضطيف  ،خÓل هذه الفترة عبارة
ع -ن مسض -اع -دة ون -ج -دة مسض-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق-ات ف-ي
سض-اع-ات م-ت-أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل وصض-ب-ي-ح-ة ال-خ-ميسس،
خاصضة بقرية الموان ،وبلدية آايت تيزي ،الطريق
السض -ي-ار ،ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  75ب-ع-ين عباسضة،
إاسضعاف وإاجÓء  6حالت انزلق وسضقوط بشضوارع
مدينة سضطيف وبقرية شضيرهم ببلدية بني فودة،
إاجÓء  6حالت للولدة والقصضور الكلوي بسضطيف
وعموشضة و غيرها ...
ودعت ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن م-تابعة
األخ -ب -ار ال -م -ح -ل -ي-ة ل-ل-ولي-ة ع-ب-ر أام-واج اإلذاع-ة ،
ون-اشض-دت-ه-م بضض-رورة ت-وخ-ي ال-ح-ي-ط-ة وال-ح-ذر إالى
غاية تحسضن األوضضاع الجوية ،وتفادي الخروج إال
ل-لضض-رورة ال-م-ل-ح-ة م-ع ال-ت-ع-اون أاك-ث-ر م-ع ال-مصضالح
العمومية األمنية ،النجدة وإازاحة الثلوج ،والحرصس
ع-ل-ى ت-ف-ق-د أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة وال-تسض-خ-ي-ن ال-منزلية
تفاديا ألي حادث .اختناق بالغازات المحروقة.

ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ل-م-اء م-ن-اسض-بة جد اسضتثنائية
ت-ذك-رن-ا ج-م-ي-ع-ا ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ود ال-ب-ن-ي-وية
المبذولة لتنمية الموارد المائية والحفاظ على
اسض -ت -م -رار ال -ث -روة ال -م -ائ -ي-ة واسض-ت-دام-ت-ه-ا ،و
م-ن-اسض-ب-ة م-ه-م-ة ل-ت-وعية المواطنين والفاعلين
الج -ت -م -اع -ي -ي -ن ب -ح -ي -وي -ة ال -ث -روة ال -م -ائ -ي -ة
والتحسضيسس بأاهمية الحفاظ عليها وترقيتها،
ونشضر الثقافة السضليمة والمسضتدامة المتعلقة
بعقÓنية اسضتخدام الموارد المائية.
أاضض-افت ال-م-ت-ح-دث-ة أان ال-مسض-ؤوول-ي-ة ال-كاملة
تتوقف على المواطن الواعي والمسضؤوول الذي
ينبغي أان يضضطلع بالدور األسضاسضي لحماية
وتثمين الموارد المائية ،معتبرة أان المحافظة
على الماء مسضؤوولية الجميع دون اسضتثناء .

بلديتي فرجيوة و بوحاتم ..
أافاد بيان للحماية المدنية بميلة ان وحداتها قد قامت بعدة عميات اجÓء للسضيارات
العالقة وسضط الثلوج بلغ عددها  30مركبة من مختلف الحجام ل سضيما على مسضتوى
الطريق الجتنابي سضيدي خليفة ،مرورا باولد القايم ،اضضافة الى اسضعاف العديد من
المركبات الخرى و السضيارات ببلدية المشضيرة ،فيما تم فتح العديد من الطرقات بفضضل
تدخل مصضالح البلديات و الخواصس فيما ل تزال طرق اخرى مغلقة لحد اآلن .

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

 ...وسضلطات إŸدية تتجند ميدإنيا للتخفيف من آإثار إلعوإصضف إلثلجية

سس-خ-رت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-و’ي-ة اŸدي-ة خÓ-ل  48سساعة
اأ’خÒة كل اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية للتخفيف من آاثار
تسساقط الثلوج التي شسهدتها هذه الو’ية ،ابتداء من ليلة يوم
اأ’رب -ع -اء ال -ف -ارط ب -قصس -د ف -ت -ح ال -ط -رق -ات واŸسس -الك لصس -ال -ح
مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق وفك ال-ع-زل-ة ع-ن اŸواطن Úوبخاصسة على
مسستوى النقاط السسوداء على طول اÙور الوطني رقم واحد
( ‘ )01شس -ط -ره ال -راب -ط ب Úا◊م -دان -ي -ة والÈواق-ي-ة و’سس-ي-م-ا
Ãن -ط -ق -ة ال -ف -رن -ان ودورة الشس -ي -خ ب -ن ع -يسس -ى و“ث -لت ه -ذه
اإ’مكانيات ‘  43آالية وقرابة  350عون للتدخل ميدانيا.
نصض -بت ه -ذه السض -ل -ط -ات خ-ل-ي-ة ال-ي-ق-ظ-ة و م-ت-اب-ع-ة سض-وء
األحوال الجوية بمقر الولية تحت اشضراف والي الولية
وعضضوية كل القطاعات الفاعلة والمعنية والتي تعمل
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ال-خÓ-ي-ا ال-م-نصض-ب-ة على مسضتوى الدوائر،
وسض-م-ح ت-دخ-ل م-خ-ت-ل-ف األف-راد ال-ن-ظ-ام-ي-ي-ن م-ن تقديم
النجدة ويد المسضاعدة للمواطنين بتسضهيل حركة المرور
ع -ل -ي -ه-م مسض-ت-وى ال-ن-ق-اط صض-ع-ب-ة ال-مسض-لك  ،ك-م-ا نصضب

المركز المتقدم المتنقل للحماية المدنية بدورة الشضيخ
بن عيسضى.اطلع الوالي بوشضمة محمد عبر زيارة إالى
مفترق الطرق بدورة الشضيخ بن عيسضى برفقة رئيسضة
دائ -رة وزرة وم -دي -ري ال -ح -م -اي -ة ال -م -دن -ي -ة واألشض -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة وق-ائ-د ال-م-ج-م-وع-ة ال-ولئ-ي-ة للدرك الوطني
م -ي -دان -ي-ا ع-ل-ى ال-ج-ه-از ال-م-وضض-وع م-ن ط-رف م-خ-ت-ل-ف
المصضالح ذات الصضلة للتكفل بفتح المسضالك والطرقات
وتسضهيل حركة المرور خاصضة في النقاط السضوداء.
حث بوشضمة على ضضرورة مواصضلة الجهود المبذولة إالى
غ -اي -ة ت -حسض -ن األح -وال ال -ج-وي-ة ،ك-م-ا أاشض-ار إال-ى أان-ه ت-م
تسض -خ -ي -ر ال -م-ؤوسضسض-ات ال-ت-رب-وي-ة ال-م-ت-واج-دة ع-ل-ى ط-ول
المحور الوطني رقم  01بين الحمدانية والبرواقية من
أاج -ل إاي -واء ال -ع -ائ Ó-ت ف -ي ح -ال-ة م-ا إاذا ع-رفت ال-ولي-ة
تسضاقطا كثيفا للثلوج كإاجراء احترازي  ،مع العلم بأانه و
فور تدخل أافراد هذه المصضالح تم فتح الطرقات.
أادى سضوء األحوال الجوية بهذه الولية إالى اجبار مديرية

التربية بهذه الولية لتأاجيل جزء من امتحانات شضهادة
البكالوريا لمادة التربية البدنية أاحرار إالى أاجل آاخر
بسض -بب ال -ع -واصض -ف ال -ث -ل-ج-ي-ة ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا ال-مÓ-عب
والفضضاءات الرياضضية المسضخرة لهذا الغرضس بالولية
بحسضب ما صضرحت به أاسضماء بوحلبال ،مديرة القطاع،
كما وجد بعضس الممتحنين صضعوبة في اإللتحاق بآاماكن
اجراء اإلمتحانات لذات السضبب في وقت أاجلت فيه
أايضض -ا ج -ام -ع -ة ي -ح -ي -ى ف -ارسس ب-ه-ذه ال-ولي-ة ج-زءا م-ن
المتحانات السضتدراكيه إالى ما بعد العطلة الربيعية
وهذا بجميع الكليات وفق برنامج ينشضر لحقا وذلك
بسضبب اإلضضطرابات الجوية التي شضهدها الولية خÓل
 28سضاعة األخيرة.

اŸدية :علي ملياÊ
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‘ اليوم العأŸي للميأه«،الشسعب» تسستطلع واقع اŸوارد اŸأئية بتيبأزة

07

نحو بلوغ سسقف  400أالف م Îمكعب يوميا من اإ’نتاج مع نهاية 2020

’سسبوع اŸنصسرم ،عن تكفل مؤوسسسسة «سسيأل» بتسسي ÒاŸأء الشسروب على مسستوى  50دوارا بأŸنأطق النأئية تخضسع لتسسيÒ
كشسف وا‹ و’ية تيبأزة ،موسسى غÓي ،على هأمشص اليوم العأŸي للميأه ،خÓل ا أ
البلديأت حأليأ ،كمأ أاشسأر مدير اŸوارد اŸأئية ا ¤بلوغ سسقف  400أالف م Îمكعب من اŸأء يوميأ ‘ حدود عأم .2020

إسستطÓع  -تيبازة :عÓء ملزي
في ذات السسياق ،أاشسار والي الو’ية موسسى غÓي إالى
التزام مؤوسسسسة «سسيال» بالتكفل التام بتسسيير شسؤوون
ال -م -ي-اه ع-ل-ى مسس-ت-وى  50دوارا ،ق -ب -ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
الجارية ،وهي العملية التي شسرع فيها مؤوخرا ،ومن
المرتقب ان تتواصسل ’حقا على مدار السسنة ،اأ’مر
الذي سسيسسمح بترقية تموين سسكان الدواوير المعنية
بالماء الشسروب والتقليل من معاناتهم مع هذه المادة
الحيوية بالنظر الى التقنيات العالية التي تعتمدها
المؤوسسسسة.
ك -م -ا كشس -ف م-دي-ر ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة ع-ن وج-ود عّ-دة
مشساريع وعمليات تنموية لها عÓقة بإانتاج و توزيع
الماء الشسروب على مسستوى الو’ية حاليا ،اأ’مر الذي
سسيتيح ا’نتقال من  240أالف متر مكعب يوميا تقريبا
حاليا الى  400أالف متر مكعب يوميا ،مع نهاية سسنة
 2020حينما سسيكون نظام اسستغÓل سسد كاف الدير
جاهزا تماما بمعية عّدة مصسادر مائية أاخرى تتم
تهيئتها حاليا ،اأ’مر الذي يمكن من تلبية الحاجيات
المعبر عنها بارتياح كبير ،كما أانّ ذلك سسيمكن من
تأامين شسامل للماء عبر مختلف أاقاليم الو’ية مع
رب-ط ن-ظ-ام ا’سس-ت-غÓ-ل ب-ال-ن-ظ-ام ال-م-ع-تمد بالجزائر
العاصسمة لضسمان تأامين أامثل لهذه المادة.

تركيز ’فت على اŸياه ا÷وفية
تتنوع مصسادر الماء الشسروب بو’ية تيبازة بين
المياه الجوفية ومياه المسسطحات وتحلية مياه
البحر ،بحيث تنحدر المياه الجوفية من 142
ب -ئ -ر م -ن -تشس -ر ع -ب -ر م-خ-ت-ل-ف أاق-ال-ي-م ال-و’ي-ة
و’سس-ي-م-ا ب-م-ن-ط-ق-ة م-تيجة والمناطق الغربية
الرطبة بانتاج يومي يقارب  108أا’ف متر
م-ك-عب ،ف-ي-م-ا ت-ن-ح-در م-ي-اه ال-مسسطحات من
سسدي بوكردان و برومي في انتظار تشسغيل
سسد كاف الدير بمنطقة الداموسس قريبا ،مع
ا’شسارة الى كون سسد بورومي يسسع لـ  182أالف
متوقفة
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للماء من انتاج  240أالف متر مكعب يوميا.
بحيث تترجم هذه النسسبة المرتفعة نسسبيا كون السسد
لم يدخل دائرة ا’سستغÓل بعد.
فيما يتعلق بتحلية مياه البحر ،فإاّن محطة التحلية
الكائنة بفوكة تنتج منذ عّدة سسنوات خلت  120أالف
متر مكعب يوميا تخصسصس نصسف هذه
تشسهد بلديتا أاغبال وبني ميلك المتاخمتين
ال -ك -م -ي -ة ل-و’ي-ة ال-ج-زائ-ر ف-ي-م-ا ي-وج-ه
لحدود و’يتي الشسلف وعين الدفلى منذ فترة
تأأم Úنظأم
ال -نصس -ف ال -ث -ان -ي ل -ل -ب-ل-دي-ات الشس-رق-ي-ة
ن -درة ح -ادة ل-ل-م-اء الشس-روب ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى قّ-ل-ة
والوسسطى لو’ية تيبازة ،وينتج  119بئر التوزيع بنفسسه المصسادر المائية القريبة منها وذلك من بين
تابعا لمؤوسسسسة سسيال  84955متر مكعب
 28بلدية مشسكلة للو’ية ،بحيث يسستفيد سسكان
صسصص
اّ ı
من الماء يوميا مقابل  2421متر مكعب
بني ميلك من الماء مرة واحدة كل ثÓثة أايام
لÓنتأج
من  8آابار تابعة للبلديات مع ا’شسارة
ويسستفيد سسكان بلدية أاغبال من الماء يوما
الى كون  6آابار تابعة
بيوم.
فيما توزع المياه على باقي البلديات بشسكل يومي وتتراوح
للبلديات فترة التوزيع بين السساعتين و  24سساعة في
ال -ي -وم ،ب -ح -يث ت -ح-ظ-ى 5

ندرة حادة للمياه ببلديتي «أاغبال» و«بني ميلك»

بلديات بتوزيع المياه بها على مدار  24سساعة في اليوم
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل م-ن ف-وك-ة وال-دواودة وال-ق-ل-ي-ع-ة وتيبازة
والناظور وبوهارون و سسيدي راشسد فيما ’ تتجاوز حصسة
بلدية مناصسر سساعتين في اليوم وحصسة بلديتي اأ’رهاط
وسسيدي سسميان  4سساعات يوميا.
ت- - -ت - -راوح حصسصس
البلديات اأ’خرى بين
 5سساعات و  17سساعة
ي -وم -ي -ا ،وم -ن ث ّ-م ف-إاّن
 ٪ 34,58من السساكنة
ي -حصس -ل -ون ع-ل-ى ال-م-اء
ع -ل -ى م -دار  24سساعة
في اليوم و ٪ 654منهم
ي -حصس -ل -ون ع -ل-ى ال-م-اء
بشس -ك -ل ي -وم -ي وت -ب -ق -ى
ال-نسس-ب-ة ال-م-ت-ب-ق-ي-ة التي
تحصسل على الماء كل يومين أاو
ثÓثة ضسئيلة مقارنة مع النسسب اأ’خرى.

وم -ح -ط -ات الضس -خ ،ك -م-ا اسس-ت-ف-ادت ب-عضس ال-م-ن-اط-ق م-ن
تجديد لشسبكات التوزيع بها.
غير أانّ هذه التحسسينات تبقى ظرفية ومؤوقتة أ’ّن التغيير
الجذري لعملية توزيع الماء الشسروب بهذه المنطقة سسيتم
اعتماده رسسميا ،مع نهاية أاشسغال نصسب نظام اسستغÓل
سسد كاف الدير بمنطقة الداموسس ،وهو النظام الذي
يشسمل  182كلم من قنوات النقل وانجاز محطة معالجة
بسسعة  210أالف متر مكعب يوميا و  12محطة ضسخ و 11
خزان بسسعة إاجمالية قدرها  121500متر مكعب يوميا.

مؤوشسرات تقنية
تبلغ نسسبة التوصسيل بالماء الشسروب عبر مختلف
أاقاليم الو’ية حدود  ٪ 98و تبلغ كمية ا’نتاج حدود
 225ل-ت-ر ي-وم-ي-ا ل-ك-ل م-واط-ن ،ب-ح-يث ي-ت-م ت-خزين
المياه قبل توزيعها على مسستوى  257خزان تصسل
سسعتها الى  189064متر مكعب و تبلغ شسبكة التوزيع
للماء الشسروب بالو’ية  1683كلم.

برنامج اسستغÓل واعد ‘ اأ’فق

آافاق مسستقبلية

ب-ال-رغ-م م-ن ال-ج-ه-ود ال-م-ب-ذول-ة ط-ي-ل-ة السس-ن-وات الفارطة
لترقية واقع تزويد السساكنة بالماء الشسروب ،إا’ أاّن بعضسا
من التجمعات السسكانية ’ تزال تعاني من تذبذب حاد
في عملية التموين أ’سسباب تتعلق معظمها بعدم صسÓحية
شسبكة التوزيع ،ومن ثمّ فقد أاعّدت مصسالح الري بالو’ية
برنامج عمل مفصسل لترقية خدمات توزيع المياه بذات
التجمعات.
كما يشسهد الواقع ايضسا عجزا ملحوظا في مصسادر المياه
على مسستوى  6بلديات غربية ،انطÓقا من سسيدي سسميان
ووصسو’ الى بلدية بني ميلك النائية ومن ثّم فقد شسهدت
المنطقة تجديدا مميزا لتجهيزات
ا’أبار

ترتقب مصسالح الري بالو’ية تحقيق قفزة نوعية
في توزيع الماء الشسروب على السساكنة والوافدين
’عراضس مهنية أاو سسياحية من خÓل
الى الو’ية أ
ت -أام -ي -ن ت -وزي -ع ال -م -اء ع -ل-ى ال-ب-ل-دي-ات السس-اح-ل-ي-ة
الشسرقية ،انطÓقا من محطة تحلية مياه البحر
بفوكة واسستغÓل مياه سسد كاف الدير بمعدل 100
’بار المسستغّلة
أالف متر مكعب يوميا مع دعم ا آ
ح-ال-ي-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-أام-ي-ن ن-ظ-ام ال-ت-وزي-ع ب-نظام
ا’نتاج المعتمد بو’ية الجزائر المجاورة.
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شسهدتها كل الدوائر وأاثلجت قلوب الفÓحÚ

تسصاق ـ ـط معت ـ ـ Èللثلـ ـ ـوج ‘ أاول أاي ـ ـام الربيـ ـ ـع

شس - -ه - -دت دوائ- -ر ك- -ل م- -ن اولد ب- -راه- -ي- -م
وا◊سس -اسس -ن-ة وع Úا◊ج-ر ب-ولي-ة سس-ع-ي-دة
ح- -ل- -ة ب- -يضس- -اء اول أامسس تسس- -اق- -ط ك- -م- -ي -ات
م- -ع -تÈة م -ن ال -ث -ل -وج م -ع ان -خ -ف -اضس درج -ة
ا◊رارة ،ح - -يث ت - -زام- -ن ه- -ذا الضس- -ط- -راب
ا÷وي مع أاول أايام دخول فصسل الربيع ،فيما
اسس-ت-بشس-ر ال-فÓ-ح-ون خÒا ب-هذه التسساقطات
لراضس -ي
خ- -اصس -ة وان -ه -ا تسس -اه -م ‘ ارت -واء ا أ
الفÓحية.

بفعل الثلوج غير ان تواخي الحذر مطلوب في

السشياقة لهذه الظروف المناخية الصشعبة.

اقÎاح ÷نة قطاعية مشصÎكة Ÿواجهة البوحمرون بورقلة

ورقلة :إأÁان كا‘
بلغ عدد حالت اإلصشابة بداء البوحمرون إالى غاية
األرب-ع-اء  21م -ارسس ح -وال-ي  1429ح-ال-ة تتمركز
معظمها في دوائر ورقلة ،تقرت وحاسشي مسشعود
حسش -ب-م-ا ذك-ر ال-ي-وم خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات اف-ت-ت-اح ال-ي-وم
ال -دراسش -ي ال -ذي ن -ظ -م م -ن ط -رف ل -ج -ن-ة الصش-ح-ة
وال-ن-ظ-اف-ة وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-ديرية
الصشحة للولية.
وأاجمع المتدخلون والمششاركون في هذا اليوم أان
السشبب الرئيسشي لنتششار هذا الوباء هو العزوف
ع-ن ال-ت-ل-ق-ي-ح بسش-بب ال-م-ع-ل-وم-ات غ-ي-ر ال-دق-ي-قة أاو
المغلوطة التي روجت لها بعضس وسشائل اإلعÓم
ووسش -ائ-ط ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي وأاث-ارت م-خ-اوف

األول -ي -اء ،ك -م -ا أاك -دوا أان ان -تشش-ار ال-داء مسس ولي-ة
ورقلة من بين  22ولية على المسشتوى الوطني،
وأاشش- -ار ف- -ي ه -ذا السش -ي -اق رئ -يسس ل -ج -ن -ة الصش -ح -ة
والنظافة وحماية البيئة أاحمد بوبكر أان  40مليون
حالة إاصشابة بداء البوحمرون ومليون حالة وفاة
بسشبب الداء تسشجل سشنويا عبر العالم ،حيث سشجلت
أاوروبا خÓل  12ششهرا األخيرة فقط  35حالة وفاة
بسشبب البوحمرون.
ذكر مدير الصشحة لولية ورقلة فاضشل مصشدق أان
هناك تحكم في الوضشع محليا لحد السشاعة ،كما أان
عدد الحالت في تناقصس يوما بعد يوم ،مؤوكدا
ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ال-وع-ي بضش-رورة ال-ت-ل-ق-ي-ح ف-ي وسش-ط
الحالة ،كما أاششار إالى أان اللقاح متوفر عبر كل
المراكز الصشحية في المناطق التي ظهر فيها الوباء
بالولية وأان مصشالح الصشحة قد خصشصشت فرقا
طبية متنقلة إالى المناطق النائية.
ت- -ج- -در اإلشش- -ارة إال- -ى أان ال -ي -وم ال -دراسش -ي سش -ج -ل
م -داخ Ó-ت ألط-ب-اء وم-خ-تصش-ي-ن ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-داء،
أاع -راضش -ه وأاسش -ب -اب ان -تشش -اره ،ك -م -ا شش -ه-د تشش-ك-ي-ل
ورششات تتعلق بالتلقيح ضشد البوحمرون وظروف
ال -ت -ك -ف -ل ب -م-ريضس ال-ب-وح-م-رون ف-ي وال-م-ؤوسشسش-ات
الصش -ح -ي -ة ودور اإلع Ó-م وال -م -ؤوسشسش -ات ال-مصش-ن-ف-ة
ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-ج-م-ه-ور ف-ي ال-ت-وع-ي-ة والوقاية من
ال -ب -وح -م -رون ،ح -يث رك -زت ال -ورشش -ة األول-ى ع-ل-ى
ت -خصش -يصس ج -ن -اح خ -اصس ب -ال -ف-حصس وال-تشش-خ-يصس
وج-ن-اح ق-ار خ-اصس ب-ال-ع-زل ف-ي ك-ل ال-مسش-تشش-ف-ي-ات
كإاجراء وقائي في حالة تسشجيل أاي حالت وبائية

ثلـ ـ ـوج كثيف ـ ـة بالب ـ ـرج و السصلطـ ـات
اÙلي ـ ـة تشصك ـ ـل خليـ ـة أازمـ ـة

م -م -اث -ل -ة ،إاع Ó-ن ح -الت اسش-ت-ن-ف-ار داخ-ل ق-اع-ات
ال-عÓ-ج لسش-ت-ق-ب-ال ال-م-رضش-ى ،اح-ت-رام سش-ن ال-معني
بالتلقيح في فترة الوباء ،تفعيل التلقيحات في دور
Óطفال وكذا بالمدارسس التربوية.
الحضشانة ل أ
ب-اإلضش-اف-ة إال-ى ت-وف-ي-ر ال-ل-ق-اح ب-ال-ك-م-ي-ات ال-كافية،
ال -ت -ك -وي -ن الصش -ح -ي ف -ي ال -م-ي-دان ال-وب-ائ-ي وأايضش-ا
Óطباء وششبه الطبيين ،اقتراح
التكوين المسشتمر ل أ
تلقيح األجانب المتواجدين في المنطقة ،إاعادة
النظر في كيفية التصشريح عن الحالت خاصشة عند
األطباء الخواصس.
أام -ا ورشش -ة دور اإلع Ó-م وال -م -ؤوسشسش -ات ال -مصش-ن-ف-ة
ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ة ل-ل-ج-م-ه-ور ف-ي ال-ت-وع-ي-ة وال-وق-اي-ة من
البوحمرون فقد أاكدت على ضشرورة تفعيل الدور
ال -ت -وع -وي ب -داء ال -ب -وح -م -رون داخ -ل ال-م-ؤوسشسش-ات
ال -ت-رب-وي-ة ،وب-رم-ج-ة حصشصس ع-ب-ر وسش-ائ-ل اإلعÓ-م
لتوضشيح طبيعة الداء وكيفية الوقاية منه وأاهمية
التلقيح ،فيما تم اإلششارة إالى ضشرورة ترقية دور
اإلعÓم في متابعة الوضشع عبر تحري الصشحفي من
صشحة المعلومة وتمكينه من الوصشول إالى المعلومة
ال-رسش-م-ي-ة وف-ي ح-ي-ن-ه-ا ل-ت-ف-ادي انتششار المعلومات
المغلوطة.

والجتماعي للفئات المسشتهدفة من خÓل انششاء
انششطة منتجة للسشلع والخدمات.
في هذا الطار أاوضشحت دومي فتيحة مؤوطرة
واخصش-ائ-ي-ة ن-فسش-ان-ي-ة ب-م-دي-ري-ة الشش-باب والرياضشة
لـ»الشش- -عب» أان ال -ه -دف ه -و دع -م ف -ك -رة ال -ث -ق -اف -ة
المقاولتية في أاوسشاط الششباب المتخرجين من
التكوين المهني والجامعات ،متأاسشفة لعدم حضشور
ممثلي البنوك و النسشاج ..

المنازل الريفية بعيدة عن ششبكة خطوط الكهرباء
ببلدية الحسشاسشنة العملية بحسشب مدير الطاقة ،
وفي حالة نجاحها سشتعمم على كل المناطق خاصشة
وان المديرية احصشت مؤوخرا عدد السشكنات البعيدة
عن الششبكات الكهروبائية.
وسش -ت -ق -وم م -دي -ري-ة ال-ط-اق-ة ب-ت-وصش-ي-ل م-ؤوسشسش-ت-ي-ن
تربويتين بمسشخن مائية تعمل بالطاقة الششمسشية
في كل من دائرتي عين الحجر والحسشاسشنة بولية
سش -ع -ي -دة ال -ع -م -ل -ي -ة ل-تضش-اف إال-ى ت-لك ال-ت-ي دف-عت
السش -ل -ط-ات ال-ولئ-ي-ة ل-ت-ع-م-ي-م اسش-ت-ع-م-ال ال-ك-ه-رب-اء
بالطاقة الششمسشية بدليل أانها دششنت مؤوخرا اعتماد
تقنية في العمارة العمومية بالطاقة الششمسشية عبر
الحياء الجديدة.

ت-ع-ت-زم م-دي-ري-ة ال-ط-اق-ة ل-ولي-ة سش-ع-يدة إالى اجراء
تجربة في إايصشال الكهرباء بالطاقة الششمسشية لحد

سسعيدة :ج .علي

...و Œربة بأاحد اŸنازل بالطاقة
الشصمسصية ببلدية ا◊سصاسصنة

اسستنجدوا بالسسلطات ا÷زائرية و سسفارة الصس Úبا÷زائر

 21عامل بناء صصيني يواجه مصصÒا ›هو’ Ãعسصكر

لول  ،ن- - - -ح - - -و 21ع-ام-ل ب-اŸؤوسسسس-ة
أاق- - - -دم أامسس ا أ
الصسينية SS2Cع -ل -ى ال -ت -ج -م -ه-ر أام-ام م-وق-ع مشس-روع
750سسكن عدل بحي اÙطة Ãدينة معسسكر  ‘ ،حركة
احتجاجية هي الثانية من نوعها ‘ ظرف أاسسبوع ،على
ع-دم ت-ل-ق-ي-ه-م Ÿسس-ت-ح-ق-ات-ه-م اŸال-ي-ة Ÿدة سس-ن-ة ،وت-خوفا
منهم من تأازم وضسعهم بقاعدة حياة اŸشسروع اŸتوقف -
خصسوصسا بعد فسسخ عقد اŸؤوسسسسة.
ط-الب ال-ع-م-ال ال-م-ح-ت-ج-ي-ن ال-ذي-ن ت-ق-ربت م-نهم
‘‘الششعب‘‘ من السشلطات الجزائرية و سشفارة الصشين
ب-ال-ج-زائ-ر ع-ل-ى ح-د سش-واء ب-ال-ت-دخ-ل قصش-د تسشوية
وضشعيتهم الحالية معتبرين أانفسشهم عالقين بقاعدة
حياة المششروع الذي توششك مؤوسشسشة أاجنبية أاخرى
على اإلششراف عليه غضشون األيام القليلة القادمة ،
م-م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-واج-ه-ون ال-تشش-رد ومصشيرا مجهول
خاصشة بعد طردهم خارج قاعدة حياة المششروع.
وت-م-ث-ل م-ط-لب ال-ع-م-ال الصش-ي-ن-ي-ون ال-ذي-ن ت-خ-ت-لف
م -ن-اصشب شش-غ-ل-ه-م ب-ي-ن ع-ام-ل ب-ن-اء و م-ه-ن-دسش-ي-ن و
م -ت -رج -م -ة ب -مسش -اع-دت-ه-م م-ن أاج-ل ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن
مسشتحقاتهم المالية لدى ششركة  SS2Cومن ثمة
العودة للديار ،حيث رفع هؤولء لفتة كتب عليها «
السشيد الرئيسس نريد فقط العودة إالى ديارنا «  ،كما
وقعوا عريضشة يششرحون فيها وضشعهم الحالي جاء
في محتواها أان إادارة الششركة قد وقعت إاجراءات

تسش-دي-د مسش-ت-ح-ق-ات ال-ع-م-ال ق-ب-ل أاشش-ه-ر ل-ك-نهم لم
يتلقوا أاي من هذه المسشتحقات – في إاششارة من
العمال أانهم تعرضشوا لÓحتيال من طرف الششركة
الصش -ي -ن -ي -ة ف-ي ظ-ل م-ا ت-ف-رضش-ه ق-وان-ي-ن اسش-ت-ق-دام
العمالة األجنبية و المحددة بششروط منها تكفل
الشش -رك -ة ب -ع -م-ال-ه-ا األج-انب و ت-ح-م-ل-ه-ا مسش-ؤوول-ي-ة
ترحيلهم إالى أاوطانهم في حال انتهاء المششروع .
م -ن ج -ه -ت -ة أاخ -رى ذك -رت م-ت-رج-م-ة ال-م-ؤوسشسش-ة و
العالقة هي األخرى داخل ورششة مششروع  750سشكن
عدل بالمحطة  ،اآلنسشة بيرل  ،لـ «الششعب»  ،أانهم
يعيششون ظروفا مزرية جدا  ،في ظل عدم توفر أاي
أاموال ينفقونها لقاء نفقات األكل و الششرب في
ظل تخوفهم من ششبح طردهم خارج قاعدة حياة
المششروع.في المقابل أاكدت مصشادر رسشمية محلية
 ،أان م -خ -اوف ال -ع -م -ال األج-انب ط-ب-ي-ع-ي-ة غ-ي-ر أان
السش -ل -ط -ات ال -ج-زائ-ري-ة ل-ن ت-ه-م-ل ع-نصش-ر ال-ت-ك-ف-ل
المؤوقت بهؤولء العمال في حال تم طردهم خارج
ق -اع -دة ح -ي -اة ال -مشش -روع  ،ن -فسس ال-مصش-در أاك-د أان
مفتششية العمل لولية معسشكر قد أاجرت اتصشالت
مكثفة مع مسشؤوولي الششركة الذين غادروا الجزائر
قبل أايام من أاجل حل مششاكل الششركة المالية في
الصشين  ،موضشحا أان مششكل أاجور العمال الصشينيين
تتحمله المؤوسشسشة التي تكون قد اسشتلمت جميع

و ك ش ش -ف ا ل -ف  Ó-ح -و ن ف -ي ت ص ش -ر ي -ح -ا ت -ه -م ل ـ
« ا ل ش ش ع ب »  ،اأ ن ه ذ ه ا ل ت س ش ا ق ط ا ت س ش ا ع د ت
ع -ل -ى ا ل -ت -خ -ف -ي -ف م -ن ا ل -ت -ك -ا ل -ي -ف ا ل -ت -ي
يتحملها الفÓحون ،خاصشة المرششات و
م ح ر ك ا ت ا ل م ا ز و ت  ،م وؤ ك د ي ن ع ل ى اأ ن ه م

ت -ح -م -ل -و ا ت -ك -ا ل -ي -ف ك -ث -ي -ر ة م -ن -ذ ا ن -ط  Ó-ق
الموسشم الفÓحي لهذه السشنة ،ل سشيما
ما تعلق بتكاليف الكهرباء التي يقتضشيها
السشقي.
و ي -ن -ت -ظ -ر اأ ن ت س ش -ا ه -م ه -ذ ه ا لأ م -ط -ا ر ف -ي
اإ ن ج ا ح ا ل ز ر ا ع ا ت ل س ش ي م ا ا ل ش ش ت و ي ة م ن ه ا
ع - -ل - -ى غ - -ر ا ر ا ل - -ق - -م - -ح ا ل ص ش - -ل ب و ا ل - -ل -ي -ن
و ا ل ش ش ع ي ر  ،ب ا لإ ض ش ا ف ة ل Óأ ع  Óف ك م ح ص ش و ل
الخرطال والخضشر الموسشمية من فول
و ج ل ب ا ن ة و ث و م و ب ص ش ل اإ ل ى ج ا ن ب اأ ه م ي ت ه ا
ف ي ن م و ا لأ ش ش ج ا ر ا ل م ث م ر ة خ ا ص ش ة ش ش ج ر ة
الزيتون التي تششتهر بها الولية.
م -ن ج -ا ن -ب -ه  ،اأ ك -د ه -وؤ ل ء ا ل -ف  Ó-ح -و ن اأ ن
ه ط و ل ا ل ث ل و ج و ا لأ م ط ا ر  ،م ن ش ش ا ن ه اأ ن
ي ن ع ش س ا ل م ر ا ع ي و ي و ف ر ا ل ك Óأ ا ل ط ب ي ع ي
ل -ل -م -ا ش ش -ي -ة  ،ا ل -ت -ي س ش -ت -ت -ح س ش -ن و ض ش -ع -ي -ت -ه -ا
الصشحية.

ا◊ماية اŸدنية Œلي مرضسى و حوامل و سسيارات عالقة،

حملـ ـ ـة –سصيسصي ـ ـة للشصبـ ـ ـاب اŸقاو’تـ ـ ـي ببلدي ـ ـة سصيـ ـ ـدي بوبك ـ ـر

نظمت أاول أامسس جمعية الفن والفنون
ب- -اŸركب ال- -ري- -اضس -ي صس -دوق -ي ب -ن ف -ري -ح -ة
ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ب-وب-ك-ر نصس-ف ي-وم اعÓ-م-ي
–سس -يسس -ي –ت شس -ع -ار «ال -ت -ح -دي» ب-حضس-ور
‡ث- -ل Úع- -ن ك- -ل م- -ن الصس- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-أام Úوال-ب-ط-ال-ة وال-قرضس اŸصسغر لفائدة
شسباب البلدية حول اŸقاولتية وذلك بغية
تشسجيع الفكر اŸقاولتي وحث الشسباب على
خ-ل-ق م-ؤوسسسس-ات ن-اشس-ط-ة ‘ ›الت ت-تماشسى
وخصسوصسيات اŸنطقة .
ت-ل-ق-ى ال-ح-اضش-رون ب-ال-م-ركب ال-رياضشي توجيهات
ه -ام -ة ب-خصش-وصس ال-ب-رن-ام-ج ال-ت-حسش-يسش-ي وت-ق-دي-م
نصشائح من طرف الممثلين وارششادات حول التعامل
ل -ت -جسش -ي -د سش -ي -اسش -ة ال -ح -ك -وم-ة ل-م-ح-ارب-ة ال-ف-ق-ر
والهششاششة ويرمي القرضس الى الدماج القتصشادي

الثل ـ ـوج تبع ـ ـث اأ’م ـ ـل ‘ نف ـ ـوسس الفÓح ـ ـÚ
و تلطـ ـ ـف اأ’جـ ـ ـ ـواء ببلديـ ـ ـات ا÷لف ـ ـ ـة

أ÷لفة :موسسى بوغرأب

تسسجيل  1429حالة إاصسابة بالداء

خ-لصست ت-وصس-ي-ات ال-ي-وم ال-دراسس-ي ال-ذي ن-ظم
اÿم- -يسس ب- -ق- -اع- -ة اŸداولت ب -اÛلسس الشس -ع -ب -ي
ال -ولئ -ي ل -ولي -ة ورق -ل -ة إا ¤ج-م-ل-ة م-ن ال-ن-ق-اط
لط -راف
ال -ه -ام -ة ال -ه -ادف -ة إا– ¤سس -يسس ك -اف -ة ا أ
اŸعنية ﬁليا للوعي بأاهمية دورها ‘ مثل هذه
ال-ظ-روف و–م-ل مسس-ؤوول-ي-ت-ه-ا الج-ت-ماعية ومن
لج -م -اع ع -ل -ي -ه ،إاقÎاح إانشس -اء ÷ن-ة
ب Úم -ا ” ا إ
ق -ط -اع -ي-ة Ÿواج-ه-ة داء ال-ب-وح-م-رون م-ك-ون-ة م-ن
لخرى
قطاع الÎبية ،الصسحة ،وبعضس ا÷هات ا أ
ع -ل -ى غ -رار ا÷م -ع -ي-ات الصس-ح-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-دور
ال- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ال- -داء وك- -ي- -ف- -ي- -ة ال- -وق- -اي -ة م -ن -ه
والتحسسيسس بأاهمية التلقيح.

خفضست من تكاليفهم حاملة معها ا ÒÿالوفÒ

ب -ع -ثت ال -ث -ل -وج اŸتسس-اق-ط-ة خÓ-ل أاو¤
أايام فصسل الربيعÃ ،ختلف مناطق بلديات
لمل ‘ نفوسس الفÓح Úمن أاجل
ا÷لفة ،ا أ
إانقاذ اŸوسسم الفÓحي ،حيث شسكلت كميات
لم -ط -ار وال-ث-ل-وج ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-ولي-ة
ا أ
مؤوخرا متنفسسا للفÓح Úالذين اسستبشسروا
بها خÒا ،خاصسة وأان اŸوسسم الفÓحي كان
لم -ط -ار ال -ت -ي
م- -ه- -ددا ب- -ا÷ف -اف غ Òأان ا أ
شسهدتها ﬂتلف أارجاء الولية خÓل الـ
لخÒة روت الÎب-ة وأادخ-لت
 48سس -اع -ة ا أ
البهجة ‘ نفوسس اŸزارع.Ú
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وششهدت سشعيدة األسشابيع الماضشية أامطارا غزيرة
بكافة أانحاء ولية سشعيدة أاعطت انتعاششا ونششاطا
غير مسشبوق في األوسشاط الفÓحين الذين باركوا
هذا الغيث بعد جفاف مسس ربوع الوطن خÓل
األششهر الماضشية.
وحسشب مصشالح الدرك الوطني بسشعيدة فانه لم
تسشجل أاي خسشائر او انسشداد في الطرقات الولئية

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

العدد
17600

08

مسشتحقاتها المالية قبل فسشخ عقدها و ل ديون لها
على الجانب الجزائري .
وأاك -د ذات ال -مصش -در أان إاج -راءات ت-رح-ي-ل ال-ع-م-ال
الصش -ي -ن -ي -ي -ن ال -ع-ال-ق-ي-ن ب-ولي-ة م-عسش-ك-ر ت-ق-ع ع-ل-ى
مسش -ؤوول -ي -ة الشش -رك -ة  ،مشش -ي -را ف-ي ه-ذا الصش-دد أان
ال -م -ؤوسشسش -ة م -ح -ل ال-م-وضش-وع ق-د اسش-ت-ق-دمت ل-دى
Óششراف على مششاريع سشكنية بمعسشكر
تنصشيبها ل إ
 102عامل  ،غادروا جميعهم إالى الصشين عدا 19
عامل بقي بورششاتها السشكنية الثÓثة بمعسشكر –ما
يطرح إاششكالية الوضشعية القانونية لعاملين اثنين من
بين المحتجين ،
جهات رسشمية أاخرى  ،أاكدت أان والي ولية معسشكر
قد رفع تقريرا لوزارة السشكن ضشد مؤوسشسشة SS2C
يصش- -ف ف- -ي- -ه ال- -م- -ق -اول -ة الصش -ي -ن -ي -ة ضش -م -ن أاسش -وء
المؤوسشسشات المتقاعسشة التي أاششرفت على برامج
سشكنية بتراب الولية  ،فيما أاكدت مصشادر مطلعة
أان شش- - -رك - -ة  SS2Cال-مصش-ن-ف-ة ضش-م-ن آاخ-ر ف-ئ-ة
للمقاولت تواجه مششاكل مالية عسشيرة ،أادت بها
إالى اإلفÓسس خصشوصشا بعد توليها لبرامج سشكنية
كبيرة تفوق قدرتها و إامكانياتها الواقعية.

معسسكر:أم أ.Òÿسس

ع -اشست ولي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ن -ه -اي -ة
أاسسبوع بيضساء ،حيث عرفت أاغلب البلديات
تسساقطا للثلوج خاصسة باŸناطق الشسمالية و
ا÷نوبية الشسرقية ،وتبعا للنشسرية ا÷وية
قامت مصسالح ولية برج بوعريريج بأامر من
وا‹ الولية بتشسكيل خلية أازمة للتصسدي
ıلفات التقلبات ا÷وية.

برج بوعريريج  /حبيبة بن يوسسف
تدخلت كل المصشالح من حماية مدنية ،أامن و
أاشش -غ -ال ع -م -وم-ي-ة ب-اإلضش-اف-ة إال-ى إام-ك-ان-ي-ات
ال -ب -ل -دي -ات ال -م -ع -ن -ي-ة خ-اصش-ة ب-ل-دي-ات دائ-رة
الجعافرة و دائرة برج زمورة و دائرة برج
الغدير و دائرة رأاسس الوادي و المنصشورة .و
سشجلت مصشالح الدرك الوطني إانسشدادا في
الكثير من الطرقات الوطنية على غرار 106
الرابط برج بوعريريج ببجاية عبر ثنية النصشر
و  76الرابط برج بوعريريج بسشطيف عبر
زم- - -ورة و رق- - -م  05ال-راب-ط ب-رج ب-وع-ري-ريج
بالبويرة و العاصشمة و التي عرفت ششل Óفي
سشاعات الصشباح إالى غاية زوال أاول أامسس  ،كما
عرف الطريق السشيار ششرق غرب إانسشدادا في
سش -اع -ات الصش -ب -اح ف-ي م-ق-ط-ع زن-ون-ة ب-ب-ل-دي-ة

الياششير قبل أان يتم فتحه أامام حركة السشير
بصشعوبة كبيرة في المسشلك.
من جهتها سشجلت مصشالح الحماية المدنية
عمليات اسشتطÓع وإاجÓء للمركبات بكل من
زم -ورة ،ال -ج-ع-اف-رة شش-م-ال و،ت-ق-ل-ع-يت وب-رج
ال-غ-دي-ر ب-ال-ج-ن-وب الشش-رق-ي ،و زن-ون-ة غ-رب-ا و
بلدية خليل ششرقا ،اين تم إاجÓء  20سشيارة
وم -رك -ب -ة ك -م -ا ق -امت ذات ال -مصش -ال -ح ب -ن -ق-ل
ثÓثة  03مرضشى لتصشفية الدم ببلدية القلة
ششمال الولية .بالضشافة إالى نقل حالتي ولدة
بكل من بلدية جعافرة و ثنية النصشر.
ك- -م- -ا ق- -امت ب- -ع- -م- -ل- -ي- -ات اسش- -ت- -ط Ó-ع ب -ك -ل
من الجعافرة وتقلعيت ووضشع نقطة مراقبة
ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ط-ري-ق السش-ي-ار شش-رق –غ-رب ع-ل-ى
مسش-ت-وى الشش-ط-ر ال-راب-ط ب-ي-ن ح-م-ام ال-ب-ي-ب-ان
واليششير كما تم ايواء سشتة مواطنين بالوحدة
ال -ث -ان -وي -ة ب-دائ-رة ال-ج-ع-اف-رة بسش-بب ال-ث-ل-وج,
وتم إاحصشاء  15حادث مرور متفرقة خلفت
 12مصشابا منها عششرة حوادث على مسشتوى
ال-ط-ري-ق السش-ي-ار وح-ادث-ي-ن ب-ال-ط-ري-ق الوطني
رقم  05وحادث بكل من الجعافرة وزمورة،
ووسشط عاصشمة الولية.

السسلطات الولئية توجه مراسسلة ا ¤البلديات لسسحبه من السسوق

حليب يح ـ ـوي بكتÒيـ ـ ـا خطÒة يـ ـ ـروج
‘ ا Ùـ ـÓت التجاري ـ ـة بتلمسصـ ـ ـان

شس-ددت السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة لولية تلمسسان
كافة البلديات ال 53على مسستوى اقليمها برفضس
ب - -ي - -ع أاح- -د أان- -واع ا◊ل- -يب اŸبسس Îال- -ذي ب- -ي- -نت
التحاليل البيولوجية انه يحوي بكتÒيا خطÒة
لم -ر ال -ذي دف -ع ك -اف -ة ال -ب -ل -دي -ات إا ¤ت -وج -ي-ه
ا أ
م-راسس-ل-ة إا ¤ال-ت-ج-ار وت-ع-ل-ي-ق نسس-خ منها للجمهور
لتوخي اÿطر منه.

وحسشب المراسشلة الصشادرة عن والي الولية
ب - -ن ي- -ع- -يشس ع- -ل- -ي ت- -حت رق- -م 2018/1501
الصشادرة بتاريخ  2018/03/ّ18فأانه قد تقرر
منع بيع نوع من الحليب مصشنوع بإاقليم سشيدي
ب - - -ل - - -ع - - -ب - - -اسس ت - - -حت ع Ó- - -م - - -ة تسش - - -ال- - -ة
«»GIPLAITبعد ما تبين انه يحمل بكتيريا
خطيرة على الصشحة البششرية  ،المر الذي
جعل التجار يرفضشون اسشتقباله.
ك -م -ا ان -ط -ل -قت ب -عضس ال-ج-م-ع-ي-ات ومصش-ال-ح
البلديات في حمÓت توعية للمحافظة على
الصشحة العمومية  ،في حين أاششارت مديرية
الصش -ح -ة ان -ه -ا ل -م تسش -ج -ل اي -ة تسش -م -م-ات او
ام-راضس م-ن ه-ذا ال-م-ن-ت-وج ال-ذي ي-ب-ق-ى ع-ل-ى
ال-م-ؤوسشسش-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه م-راق-ب-ت-ه ب-دق-ة ق-ب-ل
طرحه للسشوق لتفادي أاي مضشاعفات صشحية
غير مرغوبة للمواطن واي خسشائر للمؤوسشسشة
المصشنعة لهذا المنتوج .

...و مباشصرة ا’كتتاب
على مسصتوى  11بلدية
تلمسشان تسشتفيد من 1100مسشكن جديد من
صشيغة الترقوي المدعم
أاعلنت السشلطات الولئية لولية تلمسشان عن
افتتاح الكتتاب في صشيغة السشكن الترقوي

المدعم لدى  11بلدية من أاصشل  53بلدية
موزعة على مسشتوى الولية من خÓل عرضس
القائمة السشمية للسشكن الترقوي المدعم .
وحسشب نصس اإلششعار الممضشي من قبل والي
ال-ولي-ة وال-م-وج-ه ل-ل-م-واط-ن-ي-ن وال-ذي ت-ل-ق-ي-نا
نسشخة منه فأان الولية قد اسشتفادت من 1100
مسش-ك-ن م-ن صش-ي-غ-ة ال-ت-رق-وي ال-م-دع-م وال-ذي
تقرر إاقامته في  11بلدية على رأاسشها بلدية
تلمسشان التي اسشتفادت من حصشة 200مسشكن
ثم تليها بلديات منصشورة  ،ششتوان و مغنيية
التي اسشتفادت كل منها من  150مسشكن لكل
م-ن-ه-ا  ،ف-ي ح-ي-ن اسش-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ت-ي ال-حناية
وندرومة من  100مسشكن لكل واحدة  ،في
حين وزعت ال 250مسشكن الباقية على بلديات
:صش- -ب- -رة ،ال- -رمشش- -ي ،سش- -ب- -دو ،ع- -ي- -ن ت -ال -وت
والغزوات بالتسشاوي بمعدل  50مسشكن لكل
بلدية .،
هذه الكوطة التي اعتبرت قليلة جد مقارنة
مع عدد الطلبات كششفت السشلطات الولئية
أانها أاخدت بعين العتبار في التوزيع عدة
ع-وام-ل ع-ل-ى غ-رار ت-وف-ر ال-ع-ق-ار لسش-تقطاب
هذه المششاريع وكذا عدد الطلبات.
من جهة أاخرى على هذا النوع من السشكن
خاصشة وان ولية تلمسشان تحوي العديد من
ال-ط-ل-ب-ات ف-ي م-خ-ت-ل-ف الصش-ي-غ ال-ت-ي ن-جحت
مديرية السشكن في اسشتقطاب عدد كبير من
مختلف األنواع على رأاسشها  5100سشكن من
صش -ي -غ -ة السش -ك -ن ال -ري -ف -ي ال -ت -ي وزعت ع -ل-ى
ال -ب -ل -دي -ات ال -ن -ائ -ي -ة ل -ت -ث -ب -يت السش-ك-ان ق-رب
مزارعهم ومراعيهم .

تلمسسان ﬁمد بن ترأر
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^ إاعداد :جمال أاوكيلي

وا‹ بومرداسس يضشع حّدا للÎدد ‘ إا‚از اÙطة الÈية للمسشافرين

حل اسستعجا‹ لضسمان خدمة نوعية للمواطن ÚوالناقلÚ
’‚از اÙطة الÈية للو’ية مكان اÙطة
’سشاسس إ
وضشع وا‹ و’ية بومرداسس عبد الرحمان مد Êفواتيح ،حجر ا أ
القدÁة ،التي كانت تسشتغل كفضشاء Œاري وسشوق أاسشبوعي وهذا بعد سشنوات من التأاخر والتماطل ‘ Œسشيد هذا اŸرفق العمومي
الهام الذي ظل مششروعا ورقيا يراوح من مكان إا ¤آاخر ونقطة سشوداء ’زمت قطاع النقل لعقود.

بومرداسس :ز .كمال
عاد الرأاي أاخÒا ليسصتقر على الفضصاء
ال - -ق - -د Ëل - -ت - -جسص - -ي- -د ﬁط- -ة ن- -ق- -ل
اŸسصافرين كحل اسصتعجا‹ مفروضص
أامام الضصغوطات التي واجهت القطاع
م -ن ق-ب-ل اŸسص-اف-ري-ن وال-ن-اق-ل Úع-ل-ى
السص- -واء ،ال- -ذي- -ن اشص- -ت- -ك -وا ك -ثÒا م -ن
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ك -ارث -ي -ة لشص-ب-ه اÙط-ة
ا◊الية وتد Êمسصتوى اÿدمات ،لكنه
بالتأاكيد ليسص ح Óاسصتشصرافيا لو’ية
سص -ي -اح -ي -ة ب -ام-ت-ي-از وأاح-د ال-فضص-اءات
اŸسصتقبلية الهامة التي تعت Èامتدادا
طبيعيا واقتصصاديا للعاصصمة .أاقول هذا
أ’ن الفضصاء ا◊ا‹  ⁄يعد عمليا و’
اسصÎات -ي -ج-ي-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿوق-ع-ه ب-ق-لب
عاصصمة الو’ية التي هي اليوم بحاجة
إا ¤ت-ن-ف-يسص وت-خ-ط-ي-ط ي-راع-ي ال-ن-م-و
اŸتسصارع لهذه اŸدينة ،كما جاء كحل
حتمي لفشصل مشصروع اÙطة الÈية
ال-ط-م-وح ب-اıرج ال-غ-رب-ي ل-ل-و’ية ‘
اŒاه ب -ل -دي -ة ق-ورصص-و ،وه-و اŸشص-روع
ال -ذي اع -ت““ Èم -كسص -ب -ا ه-ام-ا ل-ل-و’ي-ة،
ب -اع -ت -ب -اره مشص -روع -ا ج -ام -ع-ا م-ت-ع-دد
اÿدم -ات ،م-ع إام-ك-ان-ي-ة رب-ط-ه ب-خ-ط
الÎامواي مسصتقب ،““Óلكنه تبخر مع
سص -وء اخ -ت -ي -ار اأ’رضص -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -تÈ
مسص- -ت- -ث- -م- -رة فÓ- -ح- -ي- -ة ،إاضص- -اف -ة إا¤

اŸطالبة بتعبيد الطريق القريب من الزغفران
تعا Êعششرات العائÓت
بالتجمع السشكاÃ Êنطقة
““العطششانة““ ،التابعة
لدائرة حاسشي بحبح،
بو’ية ا÷لفة ،عزلة
جراء سشوء اŸسشالك اŸؤودية
إا ¤هذا التجمع ،ناهيك
عن انعدام وسشائل النقل
التي تربط هذه اŸنطقة،
سشواء Ãقر البلدية مرورا
بطريق الزعفران ،أاو
ببقية التجمعات
’خرى.
ا◊ضشرية ا أ

ا÷لفة :موسسى بوغراب

الصصعوبات التقنية والتكلفة اŸرتفعة
ليعود ا’ختيار إا ¤اÙطة القدÁة
ال - -ت- -ي ك- -انت م›Èة إ’‚از ﬁط- -ة
حضص - -ري - -ة ت - -رب - -ط أاح- -ي- -اء اŸدي- -ن- -ة
والبلديات اÛاورة.
ك -م -ا ’ت -زال مشص -اري -ع ق -ط -اع ال -ن -ق -ل
اأ’خرى بو’ية بومرداسص ،التي أاعلن

عنها ‘ اıطط اÿماسصي / 2010
 2014تنتظر التجسصيد ،إان  ⁄تكن قد
جّمدت بصصفة نهائية بسصبب الضصائقة
اŸالية الناجمة عن اأ’زمة ا’قتصصادية
وت -راج -ع م-داخ-ي-ل ال-ن-ف-ط ،وتشص-م-ل 4
ﬁط-ات ل-ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن ب-ال-دوائ-ر
ال- - -كÈىﬁ 9 ،ط - -ات حضص - -ري- -ة و4

ﬁطات أاقطاب ‘ ﬁاولة لعصصرنة
ال -ق -ط -اع وت -رق-ي-ة مسص-ت-وى اÿدم-ات،
خاصصة ‘ ظل الفوضصى ا◊الية وافتقاد
أاغلب البلديات والدوائر ،إان  ⁄نقل كلها
Ùط-ات وم-واق-ف م-ه-ي-أاة ل-ل-مسصافرين،
وه -و م -ا يسص -ت -دع -ي اإ’سص-راع ‘ ت-دارك
التأاخر والعجز اŸسصجل ‘ اŸيدان.

مديريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أمـ ـ ـ ـ ـ ـÓك ألدولـ ـ ـ ـ ـ ـة لو’يـ ـ ـ ـ ـ ـة أŸديـ ـ ـ ـ ـ ـة

إاحالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـة  516قضسيـ ــ ـ ــ ــة علــ ـ ــ ــ ـى ا÷ه ـ ـ ـ ـ ـ ـات القضسائي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

–رصس مديرية أامÓك الدولة لو’ية
اŸدية ،على تطبيق التعليمات الواردة من
الوصشاية ،تلك اŸقÎحة من طرف السشلطات
اÙلية والقاضشية بÎششيد اسشتعمال العقار
الصشناعي ،حيث رفعت ‘ إاطار حماية أامÓكها
من التعدي وا’سشتيÓء ،اسشتنادا للقانون.

اŸدية :علي ملياÊ

منطقة ألعطشسانة با÷لفة

فهناك  328قضصية أامام الغرفة اإ’دارية ” ،الفصصل
‘  ،251و‘  31قضصية من ب 61 Úدعوى ” عرضصها
أامام اÙاكم اإ’بتدائية ،إا ¤جانب الفصصل ‘ 31
قضصية من ب 42 Úمرفوعة على مسصتوى اÛلسص،

فضص Óعن أانه ‘ إاطار التنازل عن أامÓك الدولة،
طبقا للمرسصوم التنفيذي  296/03اŸتضصمن التنازل
عن اأ’مÓك التابعة للدولة ودواوين الÎقية والتسصيÒ
ال- -ع- -ق- -اري اŸع- -دل واŸت- -م- -م واŸوضص- -وع- -ة ح- -ي- -ز
ا’سص -ت -غÓ-ل ق-ب-ل  01ج-ان-ف-ي  .2004ح - -ررت ه- -ذه
اŸديرية  738عقد و” إاعداد  176رفع الرهن44 ،
‘ إاطار القانون  .01 /81إا ¤جانب اأنه ‘ إاطار
اŸرسصوم التنفيذي  15/08اÙدد لقواعد مطابقة
البنايات وإا“ام إا‚ازها ،اسصتملت  13506ملف و”
التحقيق فيها ورفضص  6115ملف وتبليغ اŸصصالح
اŸعنية بأاصصل اŸلكية لـ 7391ملف .كما بلغ عدد
اŸقررات اŸتخذة من طرف الدوائر  ‘ ،573حÚ
وصصل عدد اأ’راضصي اŸقيمة بـ 799قطعة .وحصصلت

توضسيح
تلقت جريدة ““الششعب““ توضشيحا من مديرية توزيع الكهرباء والغاز با÷لفة هذا نصشه:
ت -ب -ع-ا ل-ل-م-ق-ال ال-ذي صش-در ي-وم السش-بت  ١٠م -ارسس  ٢٠١٨ب-ج-ري-دت-كم اليومية ““الششعب““،
الصشفحة رقم – ،٠٩ت عنوان““ :فÓحو الكدية بالبÒين قلقون ...متى سشنسشتفيد من
الكهرباء؟““ ،نرجو منكم نششر هذا التوضشيح.
تلقت مديرية التوزيع با÷لفة قائمة من طرف اŸصشالح الفÓحية وذلك بعد خروج
÷نة مكونة من اŸصشالح الفÓحية وأاعضشاء اÛلسس الو’ئي والبلدي ومن خÓله ”
–ديد وضشبط قائمة اŸسشتفيدين من الكهرباء الفÓحية Ÿنطقة الكدية الواقعة جنوب
غرب مدينة البÒين .وقد قامت مصشالح مديرية التوزيع با÷لفة بالدراسشة لتزويد
منطقة الكدية سشنة  ٢٠١٦بالكهرباء الفÓحية و” إانهاء اŸششروع ووضشعه ‘ اÿدمة
سشنة .٢٠١٧
ك -م-ا  ⁄تسش-ج-ل ل-دى مصش-ا◊ن-ا أاي ت-وسش-ع أاو إاضش-اف-ة ‘ ق-ائ-م-ة اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ك-ه-رب-اء
الفÓحية Ãنطقة الكدية.
مدير التوزيع

‘ ه- -ذا الصص- -دد ع -ل -ى م -ب -ل -غ  10.882.267.00دج،
مسصتقبلة ‘ ›ال ا’سصتثمار نحو  .326كما صصادقت
على  247ملف ،وسصلمت  147عقد ،وأالغت  04عقود،
بينما بقيت  05عقود قيد التسصجيل والشصهر و14
عقدا قيد التحرير ‘ ،ح Úهناك  56عقدا غÒ
موطّن.
تشص Òمعطيات اŸديرية ‘ ›ال إانشصاء اŸناطق
الصص -ن -اع -ي -ة ،إا ¤إاع -داد وŒسص -ي-د  14ق-رارا و’ئ-ي-ا
باŸنطقة الصصناعية ببلدية وادي حربيل ورفع 06
دعاوى قضصائية إ’لغاء العقود اإ’دارية ،بسصبب عدم
التزام أاصصحابها بدف Îالشصروط.
أام -ا ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -م-ن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة قصص-ر
البخاري ،فتم إاعداد  22قرارا و’ئيا وŒسصيد 21
ع-ق-دا إاداري-ا وإال-غ-اء ع-م-ل-ي-ة واح-دة قضص-ائ-ي-ا ،بسصبب
تنازل اŸعني عن ا◊صصة اŸمنوحة ‘ ،ح Úهناك
عقد إاداري قيد اإ’مضصاء من طرف اŸسصتثمر.
أاما بشصأان ا◊ظÒة الصصناعية Ãنطقة ““فيضص ◊مر““
بإاقليم هذه البلدية بنحو  200هكتار ،فتم إاعداد 52
قرارا و’ئيا و” Œسصيد العملية ‘ شصكلها الرسصمي
بـ 38عقدا إادريا ،كما ” إالغاء إاجما‹  40قرارا بكل
من مناطق النشصاطات ببلديات ذراع سصمار باŸدية،
بوغزول والشصهبونية ،فيما ” إاعداد  204قرار بهذه
اŸناطق وŒسصيد  121عقد إادراي ،إا ¤جانب إالغاء
 38عقدا إاداريا.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار منح ا’متياز بالÎاضصي
ÓمÓك اÿاصصة للدولة اŸوجهة
Óراضصي التابعة ل أ
ل أ
Óسصتثمار ،اسصتلمت هذه اŸديرية  108ملف خÓل
ل إ
السص -ن -ت ÚاŸنصص -رم -ت Úو” إا‚از  86ع-ق-دا منتهيا
ومسصلما من ب 2550 Úعقد منجز ومسصلم و 22عقدا
ﬁررا قيد التسصجيل والشصهر والباقي قيد التحرير.
ك -م -ا اسص-ت-ل-مت  06م -ل -ف -ات (ﬁي-ط-ات) ل-ن-ح-و 379
مسص-ت-ف-ي-د م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة و” إا‚از  323عقد
منتهى ومسصلم وﬁ 26ررة قيد التسصجيل والشصهر
Ãسص -اح-ة إاج-م-ال-ي-ة  2129.92ه -ك-ت-ار ع Èب-ل-دي-ات
البواعيشص ،أاو’د معرف وبوغزول.
ك- -م- -ا ت- -وج- -د ﬁي -ط -ات ج -دي -دة ع 03 Èبلديات:
ال -ب -واع -يشص ،الشص -ه -ب -ون -ي -ة وسص -ي -دي دم -دÃ ،سص-اح-ة
إاجمالية قدرت بـ 10919.93هكتار هي قيد الدراسصة.
أام -ا ب -خصص -وصص –دي -د ال -ق-ي-م-ة ال-ت-ج-اري-ة ‘ إاط-ار
التسصوية اÿاصصة بالقانون  ،15/08فتم إا‚از 385
عملية تقو Ëو–ديد القيمة التجارية .كما ” إا‚از
Óوعية العقارية موضصوع مشصاريع
 228عملية تقييم ل أ
عمومية ،كالسصكن ونزع اŸلكية .بينما أا‚زت هذه
الهيئة  607بطاقة تقو Ëلفائدة اÎŸشصح Úلشصراء
السصكنات ‘ إاطار اŸرسصوم التنفيذي رقم 269/03
اŸع- -دل واŸت- -م- -م ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى أان- -ه ” –صص- -ي -ل
160.000.000.00دج ،أاي  16م-ل-ي-ار سص-ن-ت-يم ،نظÒ
إا‚از أاك Ìمن  1502ملف ‘ إاطار نقل حق اإ’يجار
اŸتعلق بنقل اإ’يجار للسصكن العمومي الذي تسصÒه
دواوين الÎقية والتسصي Òالعقاري.

وقد انعكسص هذا الوضصع ،الذي
ماانفك يتفاقم مع مرور اأ’يام والشصهور ،على طبيعة ا◊ياة Ãنطقة ““العطشصانة““ ،حيث زادت
الطريق اŸهÎئة وضصعيتهم تأازما وأاقحمت اŸنطقة ‘ عزلة ‘ ،ظل عزوف العربات Ãختلف
أانواعها عن اسصتخدام اŸسصلك اŸؤودي إاليهم‡ ،ا جعل التفك ‘ Òنقل مرضصاهم وا’لتحاق
Ãناصصب العمل صصباحا أامرا صصعبا ،فما بالك بالتسصوق وقضصاء باقي ا◊اجيات .ضصف إا ¤ذلك شصح
وسصائل النقل إا ¤هذه اŸنطقة ،إاذ تعت Èهذه اأ’خÒة منطقة ريفية بامتياز و“لك أاراضصي خصصبة،
Óسصف  ⁄تعرف لها التنمية طريقا ،ويعيشص سصكانها الذين يقدر عددهم  60عائلة من خÒات
لكن ل أ
أاراضصيهم الفÓحية ،حيث يتحدث سصكانها Ãرارة عن اŸعاناة اليومية مع العزلة التي أاصصبحت تهّدد
بنزوح جماعي لبقايا السصكان الذين أاكدوا أانه كان باإ’مكان تعبيد الطريق اأ’قرب إا ¤مدينة
الزعفران والذي ’ يتعدى  08كيلومÎات ،كونه يكفي ÿدمة كافة السصكان ولذلك ناشصد قاطنو
““العطشصانة““ السصلطات الو’ئية ومن ورائها السصلطات اÙلية باإ’سصراع ‘ فك العزلة عن منطقتهم
من خÓل تعبيد اŸسصلك الوحيد وقطع دابر اŸعاناة الّتي أانهكتهم صصيفا وشصتاء.

معانـ ـ ـ ـ ـ ـاة سسك ـ ـ ـ ـ ـان ح ـ ـ ـ ـ ـي الري ـ ـ ـ ـ ـاضض
وجهت ›موعة من قاطني حي الرياضص ،الواقع Ãحاذاة ﬁطة البنزين ““بوتريفيسص““Ã ،دينة
ا÷لفة ،صصرخة اسصتغاثة إا ¤اŸسصؤوول التنفيذي اأ’ول بالو’ية ،يطالبونه بتدخل عاجل من أاجل رفع
الغ Íعنهم وتخليصصهم من اŸعاناة التي يكابدونها منذ عدة سصنوات.
تشصكو عائÓت حي الرياضص الواقع بقلب عاصصمة الو’ية ،من انعدام التهيئة ا◊ضصرية التي شصكل
غيابها معاناة حقيقية ‘ أاوسصاط السصكان ،الذين حملوا السصلطات اÙلية اŸسصؤوولية ،رغم كل
اŸراسصÓت والنداءات التي تقدموا بها ıتلف ا÷هات ،معرب Úعن قلقهم من حرمان حيّهم من
عمليات التحسص Úبإاعادة ا’عتبار للطرق اŸتصصدعة والشصوارع التي تآاكلت بفعل انتشصار اأ’تربة
والغبار و–ولت جوانبها إا ¤مسصتنقعات مائية سصاعة تهاطل اأ’مطار ،مضصيف Úأانه ‘ الوقت الذي
يظل حي الرياضص يعيشص وضصعا مزريا ،تنعم أاحياء أاخرى بالتهيئة ،بل وأان هناك أاحياء يعاد فيها
تركيب البÓط وتهيئتها .كما تأاسصفوا للوعود التي كانت تطلق على مسصامعهم من قبل بعضص
اŸنتخب ÚاÙلي Úالسصابق ‘ Úتزويدهم باإ’نارة العمومية ،التي أاصصبحت ،بحسصب سصكان ا◊ي،
مطلبا أاسصاسصيا ‘ ،ظل تخوفهم من اسصتغÓل اللصصوصص هذا اأ’مر لÓعتداء على ‡تلكاتهم،
باإ’ضصافة إا ¤مطالبتهم بإا‚از مرافق عمومية تعود بالفائدة على السصكان ،و–سص Úالبنية التحتية
والقاعدية للحي وتزفيت الطرق .وقد ناشصدوا ‘ ذلك السصلطات الو’ئية التدخل ‘ أاقرب وقت
‡كن والنظر ‘ جملة الشصكاوى التي سصبق أان وجهوها لهمﬁ ،ذرين من اÿروج إا ¤الشصارع.

يسسـ ـ ـ ـع  ٣٠٠سسيـ ـ ـارة

دراسسـ ـ ـ ـ ـة إل‚ـ ـ ـ ـ ـاز موقـ ـ ـ ـ ـف مـ ـ ـ ـ ـن  4طوابـ ـ ـ ـ ـق
Ãين ـ ـ ـ ـ ـاء بوه ـ ـ ـ ـ ـارون بتيب ـ ـ ـ ـ ـازة
أانهى مكتب دراسشات
متخصشصس من دراسشة
تعنى بإا‚از موقف
للسشيارات من  4طوابق
يسشع  3٠٠سشيارة خارج
الفضشاء اŸينائي
لبوهارون .وهي الدراسشة
التي ناقششها اÛلسس
التنفيذي للو’ية مؤوخرا
ومن اŸرتقب أان يفك
اŸششروع ‘ ،حال إا‚ازه،
عديد مششاكل التوقف
وا◊ركة داخل أاكÈ
ميناء للصشيد با÷زائر.

تيبازة :عÓء ملزي

ت- -ق- -ول مصص- -ادرن- -ا م- -ن م- -ق- -ر
ال - - - -و’ي- - - -ة ،إاّن اŸشص- - - -روع ّ”
اقÎاح- -ه وإاع -داد دراسص -ت -ه ‘
صصيغت ،Úو‘ كلتاهما أاقÎحت
مسص - -اح- -ة  2500م Îم - -رب- -ع
’ح -تضص -ان اŸنشص-أاة ال-ت-ي تسص-ع
 300سص-ي-ارة وب-أارب-ع-ة ط-واب-ق.
” تقييم الغÓف اŸا‹
كما ّ
اÿاصص ب- -ه -ا بـ 1.3م-ل-يار دج.
وح - -رصص ال - -ق - -ائ- -م- -ون ع- -ل- -ى
الدراسصة على عزلها كلية عن
اŸي -ن -اءŒ ،ن -ب -ا ل-ك-ل م-ظ-اه-ر
ال- -ف- -وضص- -ى والسص- -ل- -وك- -ات غÒ
اŸرغوب فيها التي يحتمل أان
يتسصبب فيها الوافدون إا ¤عÚ
اŸك -ان م -ن م -ن -اط -ق ع-دي-دة،
’سصيما وأاّن ذات اŸيناء يعتÈ
اأ’ك Èم- -ن ن- -وع -ه ‘ ا÷زائ -ر
ويعّج بعدد كب Òمن اŸطاعم

العامة اŸتخصصصصة ‘ تقدين
ﬂت- - -ل- - -ف أاط- - -ب- - -اق السص- - -مك
وتسصتقطب يوميا أاعدادا كبÒة
من الوافدين.
من هذا اŸنطلق ،فقد كّلف
وا‹ ال- -و’ي -ة م -وسص -ى غ Ó-ي،
مدير اأمÓك الدولة للتحقيق
‘ م -ل-ك-ي-ة ال-ق-ط-ع-ة ا’أرضص-ي-ة
اŸقÎحة لهذا اŸشصروع الهام
ورف-ع ال-ت-ح-ف-ظ-ات اÙت-ملة،
‘ انتظار اإجراء سصلسصلة من
ال - -ل - -ق - -اءات ب ÚاŸوؤسصسص - -ات
اŸع -ن -ي -ة ب -تسص -ي Òال-فضص-اءات

ال -ب -ح-ري-ة واŸي-ن-ائ-ي-ة ل-غ-رضص
ال -ب-حث ع-ن مصص-ادر ال-ت-م-وي-ل
وتثبيت ‰ط التسصي ÒاÓŸئم
وا’أم -ث-ل ل-ه-ذه اŸنشص-اأة ع-قب
اإ‚ازه -ا ع -ل -ى اأرضص ال-واق-ع.
وه -ي اŸنشص -اأة ال-ت-ي ب-وسص-ع-ه-ا
اإضص- - -اف- - -ة م - -ورد م - -ا‹ ه - -ام
ل -ل -ب-ل-دي-ة ،اإضص-اف-ة ا ¤اإع-ط-اء
ن- -فسص ج- -دي- -د ل -ل -م -ي -ن -اء ورّد
ا’ع -ت -ب -ار Ÿن -ط-ق-ة ب-وه-ارون
ك -وج -ه -ة سص -ي -اح -ي-ة ب-ام-ت-ي-از،
خ-اصص-ة خÓ-ل م-واسص-م ال-عطل
ونهاية ا’أسصبوع.

ألسشبت  24مارسص  2018م
ألموأفق لـ  06رجب  1439هـ

من مراسسلينا

ا’سستثمار اÙلي بتسسمسسيلت

الو’ية تسستفيد من مطحنة إ’نتاج الفرينة

تدّعمت و’ية تيسسمسسيلت بأاول مطحنة للحبوب والتي دشّسنها وا‹ الو’ية عبد القادر بن مسسعود
’م Úالعام ل–Óاد الوطني للفÓح Úا÷زائريﬁ Úمد عليوي.
وبحضسور ا أ

تيسشمسشيلت .ع  .عمارة
وت -ق -در أل -ط -اق -ة أإ’ن -ت-اج-ي-ة ل-ه-ذه
أŸطحنة ألتي ”ّ وضشعها بقÓبة (بلدية
ألعيون) بـ  9آأ’ف قنطار ‘ أليوم من
مادة ألطح( Úألفرينة) بتكلفة فاقت
1ر 1م- -ل- -ي- -ار دج ضش -م -ن أ’سش -ت -ث -م -ار
أŸع-ت-م-د ..وصشّ-رح م-دي-ر أŸط-ح-ن-ة أن
هذه أŸطحنة توفر  85منصشب ششغل

دأئ -م تسش -ت -ف -ي-د ح-ال-ي-ا م-ن حصش-ة 4500
قنطار من أ◊بوب ضشمن دعم ألديوأن
ألوطني أŸهني للحبوب أي بنسشبة 50
ب -اŸائ -ة م -ن أل -ط -اق-ة أإ’ن-ت-اج-ي-ة ل-ه-ذه
ألوحدة.
وت -ت -وّف -ر ه-ذه أŸنشش-أاة ع-ل-ى وح-دة
تخزين للحبوب تصشل طاقة أسشتيعابها
أ’جمالية إأ ¤حوأ‹  110آأ’ف قنطار
Ãا يسش - -م - -ح ل - -ه - -ا م- -ن ت- -وف Òوت- -أامÚ

بعد غلق مفرغة ““بيزيو““ بÈباشسة

حاجياتها من هذأ أÙصشول لفÎأت
طويلة.
وسشتسشمح هذه ألوحدة أ’نتاجية ألتي
تعت Èألوحدة على مسشتوى تيسشمسشيلت
بضش -م -ان “وي-ن ي-وم-ي ل-لسش-وق أÙل-ي-ة
Ãادة أل- -ف- -ري- -ن- -ة زي- -ادة ع -ل -ى ت -وسش -ي -ع
أسشوأقها إأ ¤و’ية تيسشمسشيلت.
وأك- -د أن ه -ذأ أŸشش -روع ق -د –ّق -ق
ب-فضش-ل أŸرأف-ق-ة أل-دأئ-م-ة أل-ذي ح-ظي
ب -ه -ا م -ن ط -رف ألسش -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي -ة،
’سشيما ‘ ›ال تسشوية وضشعية أرضشية
أŸششروع قانونيا.
ودأئ- -م- -ا ‘ ›ال أ’سش -ت -ث -م -ار ف -ق -د
أششرف وأ‹ و’ية تيسشمسشيلت أششرف
على وضشع حجر أأ’سشاسص إ’‚از ›بنة
Ãن-ط-ق-ة أل-نشش-اط-ات ““سش-ي-دي م-نصش-ور““
ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسش-ت-ي وأل-ت-ي تصش-ل طاقتها
أ’ن - -ت - -اج - -ي - -ة إأ ¤ط- -ن Úك- -م- -رح- -ل- -ة
أولية لÎتفع أ ¤حوأ‹  15طنا ‘ أليوم،
ع- -ل- -م- -ا أن ه- -ذه أل- -وح- -دة أ’ن- -ت -اج -ي -ة
Ÿن -درج -ة ضش -م -ن أ’سش -ت -ث -م-ار أÿاصص
وأل- -ت -ي سش -ت -جسش -د ‘ ظ -رف  24ششهرأ
سشتسشمح باسشتحدأث حوأ‹  30منصشب
ششغل دأئم

الرمي العشسوائي يهّدد صسحة السسكان

بجاية :بن النوي توهامي
يواجه سسكان بلدية برباشسة
أازمة بيئية حادة ،بسسبب غلق
اŸفرغة العمومية بقرية “«أاقني
نسساحل““ من طرف السسكان ،بسسبب
الغازات السسامة والروائح الكريهة
اŸنبعثة منها ،ما يشسكل خطرا
حقيقيا على بيئتهم وصسحتهم
نتيجة ا◊رق العشسوائي للنفايات
اŸنزلية والصسناعية ،وما تخّلفه
من سسموم ودخان ينتشسر ‘ الهواء
الطلق مسسببة أامراضسا تنفسسية
وجلدية.
وأكد ‡ثلو ألسشكان ،أن غلق أŸفرغة
أصشبح يششكل خطرأ على صشحتهم ،حيث

تشش -ه -د أل -ت -ج -م -ع-ات ألسش-ك-ان-ي-ة ت-وأج-د
أ◊ي- - -وأن- - -ات وأ◊شش- - -رأت أل - -ن - -اق - -ل - -ة
Óمرأضص ،وألتي تنتقل بدورها مباششرة
ل أ
إأ ¤ألسشكان ،وهو ما زأد من ﬂاوفهم،
مضشيف Úأن غلق هذه أŸفرغة تتسشبّب
‘ مششاكل كبÒة ،وتتمثل ‘ عدم وجود
م -ك -ان ل-ت-ف-ري-غ أل-ن-ف-اي-ات م-ا تسشّ-ب-ب ‘
تكدسص ألنفايات أŸنزلية ‘ ألششوأرع
أل-رئ-يسش-ي-ة ،فضش Ó-ع-ن أل-دي-ك-ور أŸقّزز
ب-وسش-ط أأ’ح-ي-اء ألسش-ك-ن-ي-ة م-غ-ب-ة ت-رأك-م
أأ’وسش -اخ ،أل -ت -ي صش-ارت وك-رأ ل-ل-ج-رذأن
وأل-ق-ط-ط وأل-كÓ-ب ألضش-ال-ة ،وم-ا ي-ن-جر
عنه من أمرأضص وتأاثÒها ألسشلبي على
صش -ح -ة أŸوأط -ن ،وع -ل -ي -ه ط -ال -ب -وأ م-ن
ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ضش -رورة أل -ت-دخ-ل
أل -ع -اج -ل ،ووضش -ع ح ّ-د بسش -بب أ’ن-تشش-ار
أل -ك -ب Òل-ل-ق-م-ام-ات وأأ’وسش-اخ وأل-روأئ-ح

ألكريهة أŸنبعثة منها ،وŒنيب سشكان
أŸن-ط-ق-ة م-ن ك-ارث-ة ب-ي-ئ-ي-ة بسش-بب رمي
وحرق ألنفايات دأخل أأ’حياء ألسشكينة.
و‘ نفسص ألسشياق ،يششكو سشكان بلدية
أقبو وضشوأحيها ،من ترأكم ألنفايات بعد
غلق مفرغة ““بيزيو““ من طرف ألسشكان
ألقاطنÃ Úحاذأتها ،وألذين أكدوأ أنها
تششكل خطرأ حقيقيا على ألبيئة بسشبب
ما تلفظه من نفايات وغازأت ،حيث أن
أ◊رق أل -عشش -وأئ -ي ل-ل-ن-ف-اي-ات أŸن-زل-ي-ة
يسش -بب أخ -ط -ارأ صش -ح -ي -ة ت -ه ّ-دد ح -ي -اة
ألسش -ك -ان أل -ق -ري -ب Úم -ن -ه -ا ،فضش  Ó-ع-ن
أÙيط ألبيئي ألذي  ⁄يعد ‘ منأاى
عن أأ’خطار ألناجمة عن هذه أŸفرغة
أل -ع -م-وم-ي-ة ،خ-اصش-ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-ال-غ-ط-اء
ألنباتي.
و‘ ه- -ذأ ألصش- -دد ،عّ- -ب- -ر ‡ث -ل -و ع -ن
ألسشكان عن أمتعاضشهم ألششديد Ÿششكل
أل -ن-ف-اي-ات ،ح-يث أصش-ب-حت م-ن-تشش-رة ‘
ألعديد من أأ’ماكن على مسشتوى أحياء
ألبلدية ،كما أعربوأ عن تخوفهم من أن
تؤوثر سشلبا على حياتهم ألتي أصشبحت
معّرضشة للخطر ،جرأء أ’نتششار أŸذهل
ل-ل-ن-ف-اي-ات أŸن-زل-ي-ة وأل-ت-ي تششّ-وه صشورة
أŸدينة ،بالرغم من أŸسشاعي أ◊ثيثة
للسشلطات أÙلية لبلدية أقبو من أجل
إأعادة فتح أŸفرغة ألعمومية بـ«بيزيو““،
إأ’ أن شش -ي -ئ -ا  ⁄ي -ت -غ ّ-ي -ر وت -زدأد ب -ذلك
أل -وضش -ع -ي -ة سش -وءأ ي-وم-ي-ا ‘ ظّ-ل غ-ي-اب
ألعقار إ’‚از مركز للردم ألتقني.

الطريق ا’جتنابي لفرندة يدخل حيز اÿدمة

السسواق يتنف ّسسون الصسعداء
تيارت :ع.عمارة

أششرف وأ‹ و’ية تيارت بن توأتي عبد ألسشÓم على تششغيل ألطريق أ’جتنابي بدأئرة فرندة رسشميا ،زيادة على أسشتعماله من
Óششغال
طرف أŸتجه Úإأ ¤بلديتي ع Úأ◊ديد وتاخمارت،بو’ية تيارت هذأ ألطريق ألذي يندرج ‘ إأطار ألÈأمج ألقطاعية ل أ
ألعمومية كلف ميزأنية ألدولة  9مÓي Òسشنتيم ويبلغ طوله أك Ìمن 3كلم ونصشف ،وقد خّفف فتحه من أكتظاظ أŸرور ألذي كان
يششهده ألطريق ألوطني رقم  14بوسشط فرندة ،جرأء ألعربات ألكبÒة وألششاحنات ألتي كانت تع ÈأŸدينة وأŸتجهة إأ ¤و’يات
سشعيدة ووهرأن ومعسشكر وحتى و’يات أ÷نوب ألغربي‡ ،ا تسشبّب ‘ أهÎأء ألطريق وتصشدؤوه.
“ت معينة مششروع أ‚از ﬁطة نفطال ببلدية ع Úأ◊ديد وألتي
و‘ موضشوع ذي صشلة بزيارة وأ‹ تيارت إأ ¤دأئرة فرندة ّ
أنطلقت بها أ’ششغال ‘ إأطار أعادة أ’عتبار بالعديد من أÙطات مثل مدريسشة وع Úألذهب وغÒها من أÙطات ،وألتي تعتÈ
أÙطة ألوحيدة باıرج ألغربي للطريق ألوطني رقم  14أŸتجه لو’يتي وهرأن ومعسشكر ،حيث زّودت أÙطة بالوسشائل
ألعصشرية للتسشي ،Òوفتح ﬁطة لسشÒغاز ألذي أصشبح يسشتعمله ألسشوأق و’ سشيما مÓك سشيارأت أأ’جرة.
زيارة ألوأ‹ قادته إأ ¤زأوية ألغوأفلة ألتي أصشبحت منارة لتعليم ألقرآأن ألكر ،Ëوجمع ششمل ألطلبة أŸسشافرين من كل جهة،
وأصشبحت مرجعا للمرجعية ألدينية أ÷زأئرية كما قال ششيخها أ◊اج مكي بوغوفالة ،وقد أنتهت زيارة ألوأ‹ بتدششﬁ Úطة أ’حد
أÿوأصص عÓل بوزيان إ’نتاج تغذية أأ’نعام Ãنطقة ألنششاطات ببلدية فرندة .ومن خÓلها أّلح وأ‹ ألو’ية على ضشرورة ألتكفل
بالششباب لضشمان جانب ألتششغيل و أŸسشاهمة ‘ أ’قتصشاد ألوطني.

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

ألعدد
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 ٨٠مليار سسنتيم لبعث التنمية اÙلية
تلمسشانﬁ :مد بن ترار
خ ّصش - - - - -صص وأ‹ و’ي - - - - -ة
ت -ل -مسش -ان ألسش -ي -د ع-ل-ي ب-ن
يعيشص غÓفا ماليا قدره 80
م- -ل -ي -ار سش -ن -ت -ي -م م -ن أج -ل
ألقضشاء على مششاكل أŸياه
وإأصش Ó-ح ألشش -ب -ك -ة وت-ه-ي-ئ-ة
أŸدينة على رأسشها وأدي
ألناموسص ،وذلك من خÓل
إأع- -ادة أ’ع- -ت- -ب- -ار Ÿدي -ن -ة
ألرمششي ألتي ششهدت فÎة
ج - -ف- -اء خÓ- -ل أÿم- -اسش- -ي
أŸاضش- -ي ن -ت -ي -ج -ة أنسش -دأد
أÛلسص أل -ب -ل -دي ،م -ا أث -ر
سش-ل-ب-ا ع-ل-ى أل-ت-ن-م-ي-ة بعدما
فششل ألتوأفق على برنامج
أ‰ائ -ي ل -ل -ن -ه-وضص ب-ه-ذه أŸدي-ن-ة أل-ت-ي ت-عّ-د ث-الث Œم-ع سش-ك-ا Êب-ع-د ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان
ومغنية .أأ’مر ألذي جعل ألوصشاية تسشÎجع  98مليار دون أسشتهÓك رغم ما عرفته
أŸنطقة من نقائصص ،من جانب أآخر أكد وأ‹ ألو’ية على ضشرورة إأ“ام برنامج أ‚از
 300مسشكن قبل نهاية ألششهر بغية ضشمان توزيعها خÓل ششهر مارسص على أك Ìتقدير،
كما وقف مششكل تأاخر برأمج سشكنات مدة فاقت ألـ 5سشنوأت وألتي أمر بتعجيل إأ‚ازها
من خÓل فتح مناقصشة مع أŸؤوسشسشات ألوطنية أıتصشة ،كما أمر بضشرورة ترحيل
سشكان قرية سشيدي ميلود  3كلم ششمال ألرمششي ألذين يعيششون ‘ حالة مزرية و–ت
طائلة أÿطر إأ ¤سشكنات أجتماعية بحي سشيدي أحمد  03كلم جنوب ألرمششي مع
تهد Ëهذه ألقرية ألتي تنعدم فيها ظروف أ◊ياة وأغلب مسشاكنها مهّددة باإ’نهيار.
هذه ألقرية ألتي تقيم بها  105عائلة منذ أإنششائها ‘ إأطار ألقرى ألفÓحية سشنة ،1984
سشيتم –ويل سشكانها نحو  500مسشكن بحي سشيدي أحمد ألذي بدوره سشيعرف إأ‚از
 196سشكن ألتي أسشتفادو من قطع أرضشية ودعم ريفي ‘ إأطار ألقضشاء على ألسشكن ألهشص
” دعمها بـ 135مسشكن آأخر.
كما ّ

سسكان دشسرة النحالة بسسنجاسس يعانون:

أاين وعود اŸنتخب ÚاÙليÚ؟

يعا Êسسكان دشسرة النحالة
ببلدية سسنجاسس الواقعة بالناحية
ا÷نوبية لعاصسمة الو’ية مرارة
الظروف القاسسية ،جراء وجودهم
خارج ›ال التغطية التنموية من
طرف اŸنتخب ÚاÙلي Úالذين
Œاهلوا حزمة النقائصس التي ظلّت
تنهشس هؤو’ء السسكان الذين فضسلوا
’صسلية.
’سستقرار Ãناطقهم ا أ
ا إ

الششلف  /و.ي.أاعرايبي

وب- -حسشب تصش- -ري- -ح -ات ألسش -ك -ان ،ف -إان
أل-وضش-ع-ي-ة ت-زدأد ت-ع-ق-ي-دأ بفعل ألنقائصص
أŸسشجلة وألتي تتفاقم كل يوما بذأت
أŸنطقة أŸسشماة بعقة ألنحالة ألتابعة
إأق-ل-ي-م-ي-ا ل-ب-ل-دي-ة سش-ن-ج-اسص وأل-قريبة من
ب- -ل- -دي- -ة أو’د ب- -ن ع- -ب- -د أل -ق -ادر .ح -يث
أسش-ت-غ-رب-وأ ل-ت-ج-اهل أŸنتخب ÚأÙليÚ
ل-ل-ظ-روف أل-ق-اسش-ي-ة أل-ت-ي ظ-ل ي-ت-ج-رعها
سشكان ألناحية كأازمة أŸاء أÿانقة ألتي
صش -ارت ت -ف -تك ب -ال -ع -ائÓ-ت ،ح-يث أشش-ار
ألسش -ك -ان إأ ¤أن صش -ه -اري -ج أل-ب-ل-دي-ة ذأت
ألنوعية ألرديئة للمياه ’ تصشلهم سشوى
مرة وأحدة ‘ ألششهر أو ششهرين ‘ ظلّ
وجود  3صشهايرج قدÁة تتسشّرب منها
أŸي -اه‡ ،ا يضش -ط -ر ألسش -ك -ان أإ ¤شش -رأء
هذه أŸادة بـ  1200دج للصشهريج ألوأحد
أÿاصص با÷رأر .أما ألبقية يجلبونه من
أماكن بعيدة عن طريق أ◊يوأنات.
ومن جانب آأخر ،أششاروأ أإ ¤معضشلة
أن -ع -دأم ق -ن -وأت ألصش -رف ألصش -ح -ي‡ ،ا
يحّتم على هؤو’ء أللجوء أإ ¤أسشتعمال
أ◊فر ألتقليدية رغم ﬂاطرها ألصشحية
وألبيئة ،حيث تنتششر ألروأئح ألكريهة من
خ Ó-ل تسش -رب -ه -ا م -ن أ◊ف -ر أŸت -ده-ورة
وأأ’ودية ألتي Œري بها أŸياه ألقذرة
ي- -ق- -ول أŸغ- -ب- -ون- -ون أل -ذي -ن ي -ئسش -وأ م -ن
أل- -وضش- -ع- -ي -ة أ◊ال -ي -ة ،خ -اصش -ة ‘ فصش -ل

ألصشيف.
‘ ذأت ألسشياق ،حرصص ألسشكان على
كشش-ف م-ع-ان-ات-ه-م م-ع أل-ط-ري-ق أŸتدهور
وأل -ذي ت -غ -ط -ي -ه أ◊ف -ر وألÈك أŸائ -ي-ة
شش -ت -اء‡ ،ا يصش -عب ع -م -ل -ي -ة أŸرور ب-ه،
خاصشة ‘ أ◊ا’ت أإ’سشتعجالية أŸتعلقة
باŸرضشى ألذين يفتقدون إأ ¤قاعة عÓج
ب -ال -ن -اح -ي-ة أأ’م-ر أل-ذي ي-ح-ول دون ن-ق-ل
أŸصش - -اب ‘ Úأسش - -رع وقت ‡ك - -ن يششÒ
هؤو’ء ألناقم Úعن ألوضشع أŸزري ألذين
ي- -ك- -اب- -دون- -ه م- -ن سش- -ن- -وأت ‘ إأل -ت -ف -ات -ة
أŸنتخب ÚأÙلي.Ú
ومن جهة أخرى ،رفع هؤو’ء معضشلة
أل -ن-ق-ل أŸدرسش-ي أل-ت-ي ت-ن-هشص أب-ن-اءه-م،
ح -يث وج -دوأ نصش -ف ح-ل Ÿت-اع-ب-ه-م Ÿا
بادرت بلدية أخرى هي أو’د بن عبد
أل-ق-ادر ب-ن-ق-ل-ه-م ل-نصش-ف أŸسش-اف-ة ب-عدما
تخّلت عنهم بلديتهم أأ’صشلية ،لكن تبقى
أŸسشافة ب 2 Úو 4كيلومÎأت يقطعونها
مششيا على أأ’قدأم وهو ما ينهك قدرأت
هؤو’ء ألتÓميذ وألتلميذأت ألذين يجدون
صش - -ع - -وب - -ات ‘ أل - -درأسش - -ة ب - -اŸدرسش- -ة
أ’بتدأئية ألبعيدة عنهم ‘ غياب ألنقل
أŸدرسشي يششﬁ Òدثونا.
وأمام هذه ألظروف ألقاسشية وأŸتعبة
أل-ي-وم-ي-ة ي-ن-اشش-د ه-ؤو’ء ألسش-ك-ان ب-ت-دخ-ل
أل -وأ‹ ل -لضش-غ-ط ع-ل-ى أŸن-ت-خ-ب Úأل-ذي-ن
وضش-ع-وأ أنشش-غ-ا’ت سش-ك-ان ب-ق-ع-ة أل-نحالة
ورأء ظ- -ه -وره -م وه -و م -ا ي -ع -ن -ي إأخ ’Ó-
بالوعود ألتي قطعها هؤو’ء أثناء أŸوعد
أإ’نتخا‹ ألفارط يشش Òألسشكان ،خاصشة
ألششباب منهم ألذين يفتقدون للوسشائل
وألهياكل ألÎفيهية وألرياضشية إ’نقاذهم
من أ◊الة أŸزرية ألتي تنهششهم يوميا
بذأت أŸنطقة أŸنعزلة.

الرياضسي
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زمــــــــان..يا .زمـــان

عبد النور كاوة ...ا◊ارسس
الذي سضجل هدفا ‘ نهائي
كأاسس ا÷مهورية

اشسراف :حامد حمور

السسبت  24مارسض  2٠١٨م اŸوافق لـ  ٠6رجب  ١4٣٩هـ العدد ١٧6٠٠

بعد الفوز العريضض أامام تنزانيا

«جرعة» معنوية إاضضافية لـ «اÿضضر» ‘ ..انتظار التأاكيد أامام اŸنتخب اإليراÊ

مناد ،مسساعد مدرب اŸنتخب الوطني لـ «الشسعب»:

لعبنا مباراة جيدة ووقفنا على رد
فعل الÓعب Úمع اÿطة ا÷ديدة

تصسوير  :فواز بوطارن

كلمة العدد

تشضجيع اŸواهب...

^ حامد حمور

ت-ع-ت-م-د ك-رة ال-ق-دم ع-ل-ى اŸهارات التي
يتم صسقلها تدريجيا إا ¤غاية الوصسول
إا ¤مسستوى كب ،Òبفضسل العمل اŸتواصسل
واÙي -ط اŸسس-اع-د ،ح-يث أان ال-ع-دي-د م-ن
’عبينا الذين بدأاوا مشسوارهم الرياضسي
‘ ال -ب -ط-ول-ة اÙل-ي-ة “ك-ن-وا م-ن ت-ط-وي-ر
إامكاناتهم عند –ولهم إا ¤ا’حÎاف.
ف -ق -د ظ -ه -ر ج -ل -ي -ا ‘ م -ب-اراة ا÷زائ-ر –

ت -ن -زان -ي -ا ،أان ال -ث-ن-ائ-ي ف-رح-ات – ب-و‚اح ،أاب-دع ...وك-ان الÓ-ع-ب-ان
’مر
’حسسن فوق اŸيدان ونشسطا الهجوم ‘ أاغلب أاوقات اللقاء ،ا أ
ا أ
ال -ذي ي -ع -ن -ي أان ال -ك-رة ا÷زائ-ري-ة «م-ل-ي-ئ-ة» ب-اŸواهب الشس-اب-ة ال-ت-ي
بإامكانها تقد Ëالكث ،Òإان وجدت الظروف اŸناسسبة التي تسسمح لها
«تفج Òطاقاتها».
فرحات الذي «صسعد» بشسكل تدريجي من فريق ا–اد العاصسمة،
ت -ن -ق -ل إا ¤ن -ادي ل -وه -اف -ر ال -ف -رنسس -ي ،أاي -ن –سس -ن م -ن ال -ن -اح -ي-تÚ
التكتيكية والبدنية ،ليصسبح عنصسرا أاسساسسيا ‘ خطة ماجر’ ،سسيما
مع ا’سسÎاتيجية ا÷ديدة اŸعتمدة من طرف الطاقم الفني.
‘ ح Úأان بو‚اح الذي «اكتشسفه» هاليلوزيتشض ضسمن فريق ا–اد
ا◊راشض ،كسسب ع -دي -د ال -ن-ق-اط ‘ ل-ق-اء اÿم-يسض اŸاضس-ي ،ب-ث-ن-ائ-ي-ة
’وراق اŸه-م-ة»
’ن ي -ك-ون م-ن ب« Úا أ
و»ح -ج -م ع -م -ل» ك -ب Òي -ؤوه -ل -ه أ
ل -ل -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي ل -ع -دة سس -ن -وات ،ب -ع-د أان ت-ط-ور ك-ثÒا ‘ Œارب-ه

ا’حÎافية وأاخذ ثقة كبÒة ‘ إامكاناته.
ول-ع-ل ال-ث-ق-ة ال-ت-ي ي-ع-ط-ي-ه-ا م-اج-ر ل-ه-ؤو’ء الÓ-ع-ب ،Úسس-ي-ح-ف-ز بها
ع -ن -اصس -ر أاخ -رى ع -ل -ى ب -ذل ›ه -ودات إاضس -اف-ي-ة ق-د «ت-وصس-ل-ه-م» إا¤
اŸنتخب الوطني وتفتح لهم أابواب ا’حÎاف لتطوير إامكاناتهم.
ه -ذا ا’ه -ت -م -ام ب -اŸواهب ‘ ال -ب -ط -ول -ة اÙل-ي-ة ،ي-ج-ع-ل الÓ-ع-بÚ
ي-ق-دم-ون أافضس-ل م-ا ل-دي-ه-م وي-رف-ع م-ن سس-ق-ف ط-م-وح-اتهم ،وبالتا‹
اŸسساهمة ‘ رفع مسستوى اŸنافسسة لتكون الفائدة متعددة ا÷وانب
للكرة ا÷زائرية.
ويحرصض جل التقني Úعلى التذك Òبأان العمل الرئيسسي ’بد أان
’ن-دي-ة ال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا «إايصس-ال» الÓ-عب ا¤
ي -ك -ون ع-ل-ى مسس-ت-وى ا أ
مسس -ت -وى ي -ؤوه -ل -ه ل -ل -ذه -اب ب -ع -ي -دا ‘ مسسÒت -ه ،وال-ب-داي-ة ب-إاع-ط-اء
’داء الÓعب‡ ،Úا يعني أان
’ولوية للتكوين واŸتابعة اŸسستمرة أ
ا أ
توف Òالظروف اŸناسسبة يأاتي ‘ مقدمة هذه السسلسسلة.
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حاول التقليل منها بقوله« :اأ’خطاء –دث ‘
كرة القدم ولو’ حدوثها ما كانت هناك أاهداف
وبالتا‹ هي جزء من اللعبة واأ’هم هو التقليل
منها من أاجل تفادي نتيجة سصلبية ،وهو ما نعمل
عليه خÓل التدريبات .أاعتقد أان حدوث بعضس
اأ’خطاء بعد تسصجيل هدف التعادل لتنزانيا أامر
ط -ب -ي -ع-ي ،أ’ن الÓ-ع-ب Úك-ان-وا ي-ري-دون تسص-ج-ي-ل
الهدف الثا Êوالتسصرع من أاجل التسصجيل يؤودي
’رتكاب بعضس اأ’خطاء».

«جرعة» معنوية إاضصافية لـ «اÿضصر» ‘ ..انتظار التأاكيد أامام اŸنتخب اإليراÊ
عمل كب Òينتظر الطاقم الفني لتحسص Úأاداء خط الدفاع

يسص ÒاŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ‘ رواق
م-ن-اسصب م-ن ال-ن-اح-ي-ة اŸع-نوية بعد
ال -ف -وز ال-ع-ريضس ال-ذي سص-ج-ل-ه أام-ام
ن -ظÒه ال -ت -ن -زا ‘ Êم -ب -اراة ودي -ة
–ضصÒي -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ار ال-ت-أاك-ي-د ‘
ال -ل -ق-اء ال-ث-ا ÊاÈŸم-ج م-ن ت-واري-خ
ال-ف-ي-ف-ا لشص-ه-ر م-ارسس أام-ام اŸن-ت-خب
ليرا Êيوم الثÓثاء القادم.
ا إ

لعبنا مباراة جيدة ووقفنا على رد فعل
الÓعب Úمع اÿطة ا÷ديدة

«ورشص -ة» ال -ن -اخب ال-وط-ن-ي راب-ح م-اج-ر ب-دأات
تعرف معاŸها ولو أان العمل مازال طوي Óوشصاقا
للوصصول إا ¤اŸسصتوى الذي ينتظره كل عشصاق
الكرة ا÷زائرية ،الذي Áكن «اÿضصر» ‘ ،حالة
ال -ت -أاه -ل ،ل -عب اأ’دوار اأ’و ‘ ¤ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا
 2019بالكامÒون.

وصصف جمال مناد مسصاعد مدرب
اŸن - -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ‘ تصص- -ري- -ح لـ
«الشص-عب» ،أان ال-ف-وز ال-ع-ريضس ع-لى
لم -ل مسص -ت -ق -ب Ó-
ت- -ن- -زان -ي -ا Áن -ح ا أ
ل -ل -م -ن -ت -خب ،ك -م -ا ج-دد رضص-اه ع-ن
لداء الذي قدمه الÓعبون.
ا أ

ماجر يختارخطة 3 - 4 - 3

بوخنشصوشس وبن طالب ...ارتباك
أاّثر على أاداء اÛموعة

ف -اخ -ت-ي-ار ه-ذا ال-دف-اع ي-ع-ط-ي مسص-ؤوول-ي-ة أاكÈ
ÿط ال -وسص -ط ال -ذي ي -ع -د «اÙرك ال -رئ-يسص-ي
للفريق» ..وإادخال كل من بن طالب ،بوخنشصوشس،
فرحات وسصودا ⁄ Êيعط ما كان منتظرا ‘ كل
اأ’حوال ...فإاذا كان فرحات وسصودا Êمصصدري

أاثنى مناد على هجوم اŸنتخب ،حيث قال:
«خÓل اŸباريات ،الهدف ا◊قيقي هو تسصجيل
اأ’هداف من اجل الفوز ،وا’هم هو اسصتغÓل كل
الفرصس التي تتاح ’نها قد ’ تتكرر ،خاصصة امام
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ك -بÒة ،اي -ن درج-ة الÎك-ي-ز ل-دى
اŸنافسس تكون كبÒة ،ا’مر الذي يقلل اأ’خطاء
‡ا يشصكل صصعوبات من اجل التسصجيل ،ا’ ان
ال-ف-ع-ال-ي-ة ام-ام ت-ن-زان-ي-ا ك-انت ح-اضص-رة وه-و امر
اي -ج -اب -ي’ ،ن اŸه -اج-م Úاسص-ت-ط-اع-وا تسص-ج-ي-ل
ا’هداف من الفرصس التي اتيجت لهم ولو ان
هناك عديد الفرصس التي كان Áكن التعامل
معها بطريقة افضصل».

مناد ،مسصاعد مدرب اŸنتخب الوطني لـ «الشصعب»:

حامد حمور

قبل الوصصول لذلك ،فإان –ليل مباراة تنزانيا
يÈز حرصس الطاقم الفني على إايجاد الطريقة
اŸثلى التي “كن الفريق الوطني العودة إا¤
بريقه ،حيث أاجرى تغيÒا على اÿطة التكتيكية
من خÓل اختياره اسصÎاتيجية  3 - 4 - 3التي
–تاج لكث Òمن الوقت والتعّود على تطبيقها
بشصكل أافضصل.
وظهر جليا أان اعتماد هذه اÿطة يأاتي بسصبب
ح- -رصس ال- -ن -اخب ال -وط -ن -ي ع -ل -ى ت -أام Úوسص -ط
الدفاع ،الذي عانى لسصنوات طويلة ،حيث رأاينا
أان الثÓثي ›ا ،Êبن سصبعيني وماندي ،وجد
بعضس الصصعوبات ‘ التأاقلم مع الوضصعية’ ،سصيما
‘ الشصوط اأ’ول .و’حظنا فراغات كبÒة بÚ
ال Ó-ع -ب ÚاŸذك -وري -ن ،إا ¤ج-انب ت-ل-ق-ي ه-دف
بسصبب غياب الÎكيز وخلل ‘ “ركز الÓعبÚ
عند تنفيذ الركنية ،قبل أان يتم تدارك اŸوقف
‘ اŸرحلة الثانية.
وبالرغم من هذه الصصعوبات ،إا’ أان اÿطة
بحد ذاتها قد تعطي ثمارها ‘ اŸسصتقبل ‘
حال إايجاد ا◊لول ‘ «مفاتيح» ا’نسصجام مع
وسص - -ط اŸي - -دان ال - -دف - -اع- -ي ،وب- -حسصب أاغ- -لب
ا’ختصصاصصي Úفإان اŸسصتوى سصÒتفع مع لعب
أاك Èعدد ‡كن من اŸقابÓت.

لهداف أامر
تسصجيل الكث Òمن ا أ
إايجابي

عمار حميسصي

تصصوير  :فواز بوطارن
خ-ط-ر ل-ل-دف-اع ال-ت-ن-زا ،Êب-ت-ق-د Ëع-ديد الكرات
للهجوم ،فإان الثنائي بوخنشصوشس وبن طالب كانا
ب -ع -ي -دي -ن ع-ن اŸسص-ت-وى اŸط-ل-وب’ ،سص-ي-م-ا ‘
اŸرحلة اأ’و.¤
فقد عانى الفريق الوطني من غياب السصرعة
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -وسص -ط ال-دف-اع-ي وف-ت-ح ع-دي-د
الفجوات التي اسصتغلها الفريق اŸنافسس ،حيث
أان ’عب شصبيبة القبائل ارتكب بعضس اأ’خطاء
‘ البداية بسصبب نقصس التجربة ،لكن إامكاناته
سصمحت له بالعودة تدريجيا ‘ اŸباراة ،وقام
ماجر Ãنحه الثقة الكاملة طيلة اŸباراة تقريبا،
‡ا قد Áكنه من التطور أاك.Ì

بو‚اح ...ينتهز الفرصصة ويقدم
حلول للطاقم الفني

النقطة اإ’يجابية الكبÒة ‘ لقاء تنزانيا تقدم
م -ب -اشص-رة ل-ق-لب ال-ه-ج-وم ب-و‚اح ،ال-ذي اسص-ت-غ-ل

ال-ف-رصص-ة ل-ي-وق-ع ث-ن-ائ-ي-ة ب-ط-ريقة ‡ّيزة ويطرق
ب -ق -وة م -نصص -ب-ا أاسص-اسص-ي-ا ك-رأاسس ح-رب-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر
للفعالية الكبÒة التي أابانها وا’نسصجام مع ’عبي
الوسصط والهجوم ...وبدون شصك سصيكون ’عب
السصد القطري من ضصمن اأ’وراق الرابحة التي
سصÒت -ك -ز ع -ل -ي -ه -ا ل -عب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘
اŸسصتقبل ،بعد أان عانى كثÒا من «توظيفه» ‘
الربع سصاعة اأ’خ Òمن اŸقابÓت.
كما أان ﬁرز أاراد أان يقدم الكرات الذكية ‘
الوقت اŸناسصب ‘ عدة مناسصبات ،أاثمرت بعضس
منها ،دون أان نشصاهد ﬁرز الذي تابعناه ‘
اŸقابÓت الكبÒة ،إا ¤جانب هني الذي أاهدر
بعضس الكرات اŸهمة التي أاتيحت له.

تقع إاجراء بعضس التغيÒات
‘ لقاء الثÓثاء القادم

وبإاجماع عديد ا’ختصصاصصي ،Úفإان اŸنتخب

ال -وط -ن -ي ك -ان ب -إام -ك-ان-ه اÿروج ب-ف-وز أاث-ق-ل ل-و
اسص-ت-غ-لت ع-ن-اصص-رن-ا ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-دد ال-ه-ائل من
الفرصس التي أاتيحت لها ،هو اأ’مر الذي يؤوكد
ال -ل -عب ال -ه -ج -وم -ي اŸق -دم م-ن أاشص-ب-ال م-اج-ر،
وبالتا‹ فإان أاما’ كبÒة تبقى معلقة على هذه
ال -تشص -ك -ي -ل -ة ال -ت-ي غ-ابت ع-ن-ه-ا ب-عضس ال-ع-ن-اصص-ر
اأ’سصاسصية على غرار سصليما ،Êبراهيمي بسصبب
اإ’صصابة ،حيث أان الطاقم الفني يعّول على هذا
ال -ث -ن -ائ -ي ‘ اŸسص -ت -ق-ب-ل إ’ع-ط-اء ق-وة إاضص-اف-ي-ة
للمنتخب الوطني ،ولو أان كل اŸؤوشصرات تؤوكد
غياب ك ÓالÓعب ‘ ÚاŸباراة القادمة أامام
اŸنتخب اإ’يرا.Ê
السصؤوال الذي يعود دائما ‘ هذا اإ’طار ،هل
ي -ج -دد م -اج-ر ال-ث-ق-ة ‘ ن-فسس اÛم-وع-ة أام-ام
اŸنتخب اإ’يرا Ê؟
بدون أادنى شصك ،فإان الطاقم الفني سصيعتمد

على نفسس اÿطة بحكم أان التغيÒات اŸسصتمرة
سصوف لن تخدم العمل اŸنهجي .لذلك ،فإان
ماجر قد يعطي الفرصصة Ÿدافع ا–اد العاصصمة
شصافعي لتعويضس ›ا ‘ Êلقاء الثÓثاء القادم
وإادخال ›ا ‘ Êوسصط اŸيدان لتجنب الوقوع
‘ وضص -ع -ي-ات صص-ع-ب-ة ،خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة لسص-رع-ة
مهاجمي اŸنتخب اإ’يرا.Ê
‘ ح Úأان الرواق اأ’يسصر قد يشصغله بن موسصى
الذي دخل بشصكل موفق وقد يكون ا◊ل اأ’مثل
‘ اÿط- -ة اŸع- -ت- -م -دة ،ك -ون -ه ي -حسص -ن ال -دف -اع
ويشصارك بقوة ‘ تدعيم الوسصط والهجوم .وقد
يجدد الثقة ‘ ’عبي الرواق اأ’Áن الذي كان
أاحسص-ن ب-وج-ود م-ان-دي وف-رح-ات ،ه-ذا ال-ث-ن-ائ-ي
ال- -ذي وج- -د ضص- -ال- -ت- -ه م- -ع اÿط -ة ا÷دي -دة ‘
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ،ك- -ون- -ه ي- -ل- -عب ‘ ن- -فسس
ا’سصÎاتيجية على مسصتوى نادييهما.

مواجهة تنزانيا كشصفت عن نقائصس عديدة

الطاقم الفني «للخضصر» مطالب بحلول و–سص Úاألداء ضصد إايران

من هذا اŸنطلق ،أان الطاقم الفني على رأاسس العارضصة
الفنية للخضصر ،تنتظره مهمة كبÒة من أاجل إاعادة بناء فريق
متكامل ومتجانسس من كل النواحي حتى يتمكن من تقدË
مسصتوى أافضصل ،خاصصة ‘ ا÷انب الفني والتكتيكي الذي
يعرف غياب روح اÛموعة منذ فÎة طويلة  ⁄نشصاهد
فريقا متناسصقا .ولعل عامل ا’نضصباط التكتيكي له دور بارز،
أ’نه يفرضس الصصرامة وا÷دية ‘ العمل ،إاضصافة إا ¤انتقاء
العناصصر ا÷اهزة ‘ مثل هذه الظروف.
كان أاداء الÓعب Úبعيدا عن اŸسصتوى العا‹ أامام تنزانيا،
بسصبب الÎكيز على اللعب الفردي دون العمل ا÷ماع بÚ
اÿطوط الثÓثة ،حيث كان تشصتت كب Òب Úالدفاع وخطي
الوسصط والهجوم وذلك راجع إا ¤غياب صصانع أالعاب حقيقي
أاو وسصط ميدان إاسصÎجاعي من أاجل الربط وضصمان “رير
الكرة ب ÚالÓعب Úبطريقة سصليمة.
ورغم التغيÒات التكتيكية التي قام بها الرجل اأ’ول على
رأاسس الفريق ،إا’ أان اأ’مور  ⁄تكن مضصبوطة كما يجب ولهذا
عليه دراسصة الوضصع والعمل على إايجاد ا◊لول الÓزمة ‘
أاسصرع وقت ‡كن من أاجل تدارك اأ’خطاء اŸرتكبة خÓل
اŸواجهة الودية القادمة.

ارت -ك -ب-ه-ا ال-دف-اع ال-ذي ك-ان شص-ب-ه غ-ائب ،ح-يث ت-ل-ق-ى ه-دف
التعديل وكاد زمÓء «سصماتا» إاضصافة أاهداف أاخرى ولو كان
الفريق اŸنافسس قويا لكانت الكارثة بسصبب اأ’داء اŸتواضصع
الذي ظهر به أاغلب الÓعب ،Úباسصتثناء البعضس الذين أارادوا
إاعطاء اإ’ضصافة على غرار هنيﬁ ،رز وبو‚اح .ومن دون
شصك أان الطاقم الفني دّون كل النقاط السصلبية Ÿعا÷تها قبل
اŸواجهة الودية القادمة ضصد منتخب إايران.
تعت Èمواجهة إايران Ãثابة الفرصصة السصانحة من أاجل وضصع
النقاط على ا◊روف وبداية العمل ا÷اد قبل العودة إا ¤جو
اŸن -افسص -ة ال -رسص-م-ي-ة ،اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸب-اري-ات ال-تصص-ف-وي-ة
اŸؤوهلة لكأاسس أا· أافريقيا  ،2019سصواء من ناحية الظهÒين
اأ’Áن واأ’يسصر ،إاضصافة إا ¤مشصكل قلب الدفاع ،وسصط ميدان
إاسصÎجاعي ،صصانع لعب حقيقي حتى يعود الفريق إا ¤سصابق
عهده وتزول كل اıاوف التي تراود اŸتتبع Úواıتصص.Ú
أاما عن مسصتوى اŸواجهة والطريقة التي اعتمد عليها
ماجر ،قال مسصاعده جمال مناد «لعبنا مباراة جيدة ونحن
راضصون على أاداء اÛموعة واÿطة التي انتهجها اŸدرب
ماجر كانت ناجحة وأاتت بثمارها ،حيث فزنا برباعية كاملة،
رغم أاننا تلقينا هدفا ‘ ◊ظة تهاون من الÓعب Úبسصبب
تسصرعهم من أاجل التسصجيل.

كارل ›ا« :Êلو لعبنا ضصد
منتخب قوي لدفعنا ثمن
أاخطائنا»

من جهته قائد اŸنتخب الوطني كارل
›ا Êاع- -ت Èم- -واج -ه -ة إاي -ران م -ه -م -ة
ل-ل-ف-ري-ق ق-ائ« :Ó-ل-و ل-ع-ب-ن-ا أامام منتخب
ك- -ب Òل- -دف- -ع- -ن- -ا ث- -م -ن اأ’خ -ط -اء ال -ت -ي
ارتكبناها خÓل اŸواجهة التي جمعتنا
مع تنزانيا ،حيث تلقينا هدفا سصاذجا.
لكن اŸهم هو الفوز ،أ’نه دافع معنوي
للمجموعة ‘ قادم اŸباريات وأانا دائما
–ت تصصرف اŸنتخب الوطني وسصأاقدم
له اإ’ضصافة .لقاء إايران سصيكون مفيدا
لنا أ’نه منتخب قوي وسصنقدم خÓله كل
ما لدينا من أاجل اŸواصصلة ‘ سصلسصلة
النتائج اإ’يجابية».

زي- - -ن ال- - -دي- - -ن ف - -رح - -ات:
لفضصل مسصتقب»Ó
«سصأاقدم ا أ

مباراة إايران سصتكون Ãثابة إاختبار حقيقي لهم للوقوف
ع-ل-ى مسص-ت-واه-م ح-ت-ى ن-ك-ون ج-اه-زي-ن Ÿب-اري-ات ال-تصصفيات
اŸؤوهلة لكأاسس أافريقيا  2019ونطالب ا÷مهور بالكف عن
التصصف.Ò
فيما يتعلق بكل من براهيمي وسصليما Êإاحتمال كب Òأانهما

بعدما قدم أاداء مقبو’ خÓل مواجهة
تنزانيا ،فرحات وعد بتقد Ëاأ’فضصل
‘ اŸسصتقبل قائ ⁄« :Óأاجد صصعوبة ‘
التأاقلم مع منصصبي ا÷ديد وسصأاواصصل العمل مع الفريق بعد
الفوز اŸهم الذي حققناه ضصد تنزانيا بأاربعة أاهداف ،أ’نه
دافع معنوي وسصنقدم اأ’فضصل خÓل مباراة إايران ،أ’نها هامة
حتى نواصصل ‘ سصكة اإ’نتصصارات بحول الله».

الصص -ع-وب-ات ال-ت-ي شص-ك-ل-ه-ا اŸن-افسس ع-ل-ى اÿط
اÿلفي ،إا’ أاننا راضصون على أاداء الÓعب Úالذين
كانوا ‘ اŸوعد واسصتطاعوا –قيق ا’نتصصار
بنتيجة عريضصة وهو اأ’هم خÓل هذا النوع من
اŸب -اري -ات وسص -ن-واصص-ل ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل –سصÚ
اŸسصتوى العام للتشصكيلة للوصصول إا ¤اŸسصتوى
الذي نريد».
ووصصف مناد مباراة إايران بالصصعبة واŸهمة ‘
آان الوقت بقوله« :مباراة إايران سصتختلف كثÒا
عن مواجهة تنزانيا ،أ’ن اأ’مر يتعلق Ãنتخب
مونديا‹ متحفز للÈوز ‘ هذا اŸوعد العاŸي
وأاعتقد أانه سصيسصتغل مواجهة اŸنتخب الوطني
م - -ن اج - -ل –ضص ÒاÛم- -وع- -ة ل- -ه- -ذا ا◊دث.
وب -ال-ت-ا‹ ف-م-واج-ه-ة م-ن-ت-خب ج-اه-ز م-ن ج-م-ي-ع
النواحي أامر صصعب ،لكنه مفيد لنا أ’ننا نريد
اسصتغÓل هذه اŸباراة من أاجل الوقوف على
اŸسصتوى ا◊قيقي لÓعب Úالذين سصيكتشصفون
اŸسصتوى ا◊قيقي لهم خÓل مواجهة منتخب
قوي كإايران».

لخطاء سصببها التسصرع من أاجل التسصجيل
ا أ

اعÎف م -ن -اد ب -ح-دوث ب-عضس اأ’خ-ط-اء ،ل-ك-ن-ه

لخطاء
ظهر بخطة ( )3-4-3ووقع ‘ عديد ا أ

اŸنتخب يواصصل سصلسصلة النتائج اإليجابية

كشص -ف مسص -اع -د م -درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ان
مشص- -ارك- -ة ب- -راه- -ي -م -ي وسص -ل -ي -م -ا Êام -ام اي -ران
مسصتبعدة ،حيث قال «◊د ا’ن جاهزية سصليماÊ
وب-راه-ي-م-ي غ Òك-ام-ل-ة ل-ل-مشص-ارك-ة ام-ام ايران»،
مضصيفا «مازا’  ⁄يصص Óا ¤ا÷اهزية الكاملة
التي تشصجع ا÷هاز الفني على ا’عتماد عليهما،
رغم أاهميتهما الكبÒة وا’ضصافة التي Áكن ان
يقدماها للهجوم خÓل مواجهة منتخب قوي
ك -إاي -ران .ل -ه -ذا ف -مشص-ارك-ت-ه-م-ا مسص-ت-ب-ع-دة وه-ذا
حفاظا على حظوظهما ‘ العودة بسصرعة خÓل
ال -فÎة اŸق -ب -ل -ة وت -ف-ادي ت-ف-اق-م ا’صص-اب-ة ال-ت-ي
يعانيان منها».

على ا÷مهور الكف عن التصصفÒ

 ⁄يسصتسصغ مناد رد فعل ا÷مهور ح Úقال:
«رد فعل ا÷ماه Òغ Òمنطقي بعد تسصجيل
ت -ن -زان -ي-ا ل-ه-دف ال-ت-ع-ادل ،أ’ن اŸب-اراة ك-انت ‘
بدايتها وكان امامنا متسصع من الوقت من اجل
العودة ‘ النتيجة ،ا’مر الذي حدث ،بدليل اننا
أانهينا اŸباراة لصصا◊نا برباعية كاملة وبالتا‹
التصصف Òكان أامرا غ Òمقبول بالنسصبة ‹ ويجب
على ا’نصصار مسصاندة اŸنتخب وتفادي مثل هذه
ال -تصص -رف -ات ال -ت -ي تسص -ي-ئ ل-ل-مشص-ج-ع ا÷زائ-ري،
خاصصة أان اŸباراة منقولة ع Èعديد القنوات».

عبد النور كاوة ...ا◊ارسس الذي سصجل هدفا
‘ نهائي كأاسس ا÷مهورية
بقلم :حامد حمور
كاوة عبد النور ،حارسس بارع ،فرضس
ن- -فسص -ه ‘ ال -فÎة ال -ذه -ب -ي -ة Ÿول -ودي -ة
ا÷زائر ،وسصاهم بشصكل كب ‘ Òالنتائج
ال -ب -اه -رة ال -ت -ي سص -ج -ل -ه-ا «ال-ع-م-ي-د» ‘
سص -ب -ع -ي -ن -ي -ات ال -ق -رن اŸاضص-ي ،ب-فضص-ل
«اŸرونة» التي يتمتع بها والثقة التي
يقدمها لÓعبي الدفاع ‘ فريقه.
ك -م -ا أان ل -ك -اوة اŸل ّ-ق -ب ب «ك -ي-ك-ي»،
ﬁطات ’ تنسصى ‘ تاريخ كرة القدم
ا÷زائ -ري -ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أان-ه أاول ح-ارسس
م- -رم -ى يسص -ج -ل ه -دف -ا ع -ل -ى ط -ري -ق -ة
«الكبار» ‘ نهائي كأاسس ا÷مهورية ،كان
ذلك ‘ ع- - - - - -ام  ،1973ع -ن -دم-ا أاشص-رك-ه
اŸدرب خباطو ‘ الهجوم أامام ا–اد
العاصصمة مباشصرة بعد إاصصابة الÓعب
دراوي ...لذلك ،يبقى «عنصصرا ثمينا»
أ’صصحاب اللون Úاأ’حمر واأ’خضصر.
كاوة عبد النور من مواليد  14جوان  ،1949بدأا مشصواره الكروي عام  1968باŸولودية
التي بقي فيها ا ¤غاية  ،1979حيث أانه جمع عددا كبÒا من اأ’لقاب ضصمن التشصكيلة
التي كانت تزخر بأاسصماء ’معة ،على غرار بÎو ،Êباشصي ،دراوي ،زن ،Òأاودينة ،بن
شصيخ ...وقد كان من «اŸسصاهم »Úبفعالية ‘ فوز اŸولودية بأاول لقب قاري لدى
اأ’ندية ا÷زائرية عام .1976
بالرغم من أانه  ⁄يلعب النهائي ‘ ملعب  5جويلية بسصبب اإ’صصابة ،ا’ أانه كان وراء
هذا التتويج ،عندما «أابدع» ‘ مباراة اŸولودية أامام ا’أهلي اŸصصري ‘ القاهرة
بتدخÓته البارعة ،فاŸسصتوى الذي قدمه ‘ الدور الثا Êمن اŸنافسصة القارية يبقى ‘
أاذهان كل اأ’نصصار منذ ذلك التاريخ.
Óلقاب التي توج بها كاوة مع «العميد» ،يتأاكد من اŸسصÒة الذهبية
‘ قراءة ل أ
للحارسس ،حيث أانه فاز  5مرات بلقب البطولة الوطنية (1978 ،1976 ،1975 ،1972
Óندية
و )1979وتوج بكأاسس ا÷زائر  3مرات ( 1973 ،1971و ،)1976كأاسس إافريقيا ل أ
Óندية ا◊ائزة على الكاأسس (.)1974 ،1972
البطلة ( ،)1976الكأاسس اŸغاربية ل أ
Áكن القول إان رشصاقته وقامته الطويلة كانت تقدم اإ’ضصافة للمولودية التي اعتمدت
على حارسص Úبارع ‘ Úنهاية السصبعينيات ،وهما كاوة وأايت موهوب ...وبفضصل مسصتواه
الكب ” Òاسصتدعاءه للمنتخب الوطني منذ عام  1969ا ¤غاية  11 ‘ 1976مناسصبة.
مباشصرة بعد نهاية مشصواره كÓعب ،خاضس كاوة التدريب بنجاح كب ،Òحيث “كن من
إاهداء اŸولودية لقب كأاسس ا÷مهورية ‘ عام  1983عندما فاز «العميد» على جمعية
وهران بـ ‘ 3 - 4نهائي ‡يّز.
وكانت له Œارب عديدة ‘ أاندية خليجية ...إا ¤جانب تعيينه كمدرب ◊راسس
اŸرمى ‘ اŸنتخب الوطني Ÿرات عديدة مع كل من كرما‹ ،إايغيل ،ماجر ،بن شصيخة
وكذا هاليلوزيتشس.
Óشصارة ،فإانه عّين مناجÒا عام Ÿولودية ا÷زائر ‘ عام  ،2013لكنه اسصتقال بعد
ل أ
أايام قليلة من تعيينه.

هو اآ’خر ضصيع  5كرات كاملة ‘ اŸرحلة
اأ’و ¤وهو ما جعل خط الدفاع يتحمل عبء
اللقاء ‘ اŸرحلة اأ’و.¤
وأاكد العارفون بشصؤوون كرة القدم بأان خطة
( )3-4-3تتطلب الكث Òمن الوقت حتى Œسصد
على أارضس الواقع ،كما يلزمها ’عب‡ Úيزين
‘ وسصط اŸيدان يشصÓن كل الهجمات حتى
يخفف الضصغط على الدفاع اŸسصطح الذي
يسصتقبل الهجمات.

ليجابية منذ
واصص-ل اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم سص-لسص-ل-ة نتائجه ا إ
ت -و‹ ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ا÷دي -د ب -ق -ي -ادة اŸدرب «راب-ح م-اج-ر» م-ق-ال-ي-د
لطاحة
العارضصة الفنية للخضصر ،بعدما “كن ،أامسصية اÿميسس ،من ا إ
باŸنتخب التنزا Êبأاربعة أاهداف لهدف وحيد ‘ اللقاء الذي احتضصنه
الهجوم يؤوكد و»ماجر» يجد
لوŸبي .ورغم النتيجة العريضصة التي سصجلها رفقاء
ملعب  5جويلية ا أ
منافسصا لـ «سصليما»Ê
اŸت -أال -ق «ب -غ -داد ب -و‚اح» ،إال أان خ -ط -ة ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي ت-ط-رح ع-دي-د أاك -د خ -ط ال -ه -ج -وم ل -ل-م-ب-اراة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
التوا‹ ،بأانه يتواجد ‘ أاحسصن أاحواله ،حيث
التسصاؤولت ،خصصوصصا أان خرجة اÿضصر “يزت بعديد السصلبيات.
ﬁمد فوزي بقاصس

سصيغيبان عن اŸواجهة القادمة».

كشصفت اŸواجهة الودية التي جمعت الفريق الوطني مع نظÒه التنزا ،Êعن وجود خلل
كب Òوسصط التشصكيلة التي انتقاها اŸدرب رابح ماجر رفقة مسصاعديه مزيان إايغيل وجمال
لخضصر
مناد ،حيث سصجلنا غياب التنسصيق والعمل ا÷ماعي ب ÚالÓعب Úفوق اŸسصتطيل ا أ
لمور
وسصيطرة العمل الفردي ،ما خلق فجوات ولو كانت اŸواجهة ضصد منافسس قوي لكانت ا أ
ﬂالفة “اما من ناحية النتيجة.
والدليل على ضصرورة التصصحيح ،تلك اأ’خطاء البديهية التي
نبيلة بوقرين

 ⁄يفوت مناد الفرصصة ليؤوكد أان ا÷هاز الفني
وق -ف ع -ل -ى م -دى Œاوب ال Ó-ع -ب Úم-ع اÿط-ة
ا÷دي -دة ال -ت -ي ” ان -ت -ه -اج -ه -ا خ Ó-ل م-واج-ه-ة
تنزانيا ،حيث أاكد أان التأاقلم مع هذه اÿطة
يتطلب اŸزيد من الوقت.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وصص -ف م -ن-اد م-ب-اراة إاي-ران
باŸهمة والتي سصتعكسس اŸقياسس ا◊قيقي لقوة
اŸنتخب الذي سصيواجه منتخبا موندياليا وهو
ما سصيكشصف اŸسصتوى ا◊قيقي لÓعب.Ú
أاكد مناد أان اŸنتخب أادى مباراة جيدة بقوله:
«ل -ق -د ل -ع -ب -ن -ا م -ب -اراة ج-ي-دة ع-ل-ى ال-ع-م-وم رغ-م

مشصاركة براهيمي وسصليما Êأامام
إايران مسصتبعدة

زمــــــــان...

يا زمان
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جرب الناخب الوطني «رابح ماجر» خطة
غ Òمأالوفة على كرة القدم ا÷زائرية وغÒ
م -ن -ط-ق-ي-ة ،ل-ك-ن اŸن-افسس ال-ت-ن-زا Êالضص-ع-ي-ف
مقارنة باŸنتخب ا÷زائري ونظرا إا ¤ترتيبه
اÎŸاجع ‘ تصصنيف الفيفا ،قد يكون وراء
اختيار الطاقم الفني ÿطة ( )3-4-3التي ⁄
يظهر فيها زمÓء القائد «كارل ›ا »Êبالوجه
اŸنتظر ،وجعلهم يظهرون بوجه متهلهل ‘
خ- -ط -ي ال -دف -اع وال -وسص -ط ال -ذي –م -ل عبء
اللقاء ،عكسس اÿط اأ’مامي الذي أادى مباراة
‘ اŸسص -ت -وى وق -ام ب-نسص-وج ك-روي-ة ج-م-ي-ل-ة ‘
بعضس فÎات اللقاء.

مشصكل انسصجام الدفاع وثقله

ع - -ن - -د إاع - -ط- -اء ا◊ك- -م اŸصص- -ري «أاح- -م- -د
ﬁروصس حسص- -ن ال- -غ- -ن- -دور» إاشص- -ارة ان -ط Ó-ق
اŸواجهة ب Úا÷زائر وتنزانيا ،تيقن عشصاق
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ب-أان «م-اج-ر» ب-إاب-ع-اده لظهÒ
أاÁن ع- -ن ق- -ائ- -م- -ة اŸدع- -وي -ن ل -لÎبصس ك -ان
مقصصودا Ãا أانه اختار اللعب بخطة ()3-4-3
التي اعتمد فيها على ثÓثة ’عبﬁ ÚوريÚ
ب- -دف- -اع مسص- -ط -ح ،خ -ط -ة فضص -حت اŸن -ت -خب
الوطني وأاكدت مرة أاخرى بأان مشصكل الدفاع
لن يحل ‘ هذا الÎبصس بسصبب ثقل الدفاع،
خصص -وصص -ا ق-ائ-د ال-ف-ري-ق «ك-ارل ›ا »Êال-ذي
عانى اأ’مرين مع «سصاماتا» الذي شصكل الكثÒ
م- -ن اÿط- -ورة وت- -ف- -وق ‘ ك- -ل ال -ك -رات ضص -د
«›ا »Êوهو ما جعل ا÷ميع يؤوكد أان هذه

اÿطة لو يلعبها اÿضصر ضصد منتخب قوي
سصتكون سصببا ‘ تلقيه عديد اأ’هداف ‘ لقاء
واحد ،وهو ما أاكده حتى الÓعبون ‘ اŸنطقة
اıتلطة وعلى رأاسصهم القائد «›ا »Êالذي
أاك -د أان اŸن -ت -خب ي -ل -زم -ه ال -ك -ث Òم-ن ال-وقت
لتحقيق ا’نسصجام مع اÿطة ا÷ديدة.
من جهة أاخرى ،تأالق الثنائي «ماندي» و»بن
سصبعيني» ‘ الدفاع وأاديا لقاء ‡يزا ،مؤوكدْين
بأان هذه اÿطة تناسصبهم ،وذلك راجع إا ¤أان
ال -ث -ن -ائ -ي ي -ل-عب ب-ن-فسس اÿط-ة م-ع ال-ف-ري-قÚ
اللذين يحمÓن أالوانهما ،ريال بيتيسس ا’سصباÊ
ون -ادي ري -ن ال -ف -رنسص -ي ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،ك-م-ا أان
«ماندي» قدم كرة الهدف الثالث لـ «›ا»Ê
الذي سصجل باŸناسصبة هدفه اÿامسس بأالوان
اÿضصر.

تهلهل وسصط اŸيدان مازال متواصصÓ

رغم أان الناخب الوطني جرب عديد ا◊لول
‘ وسصط اŸيدان منذ توليه مهام العارضصة
الفنية للمنتخب ،إا’ أانه  ⁄يجد ا◊ل اŸناسصب
Ÿشص- -ك- -ل ال -وسص -ط ،ح -يث زج ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء
ب -ال -ث -ن -ائ -ي «ب -ن ط-الب» ال-ع-ائ-د إا ¤اŸن-ت-خب
الوطني وهو الذي غاب عن الÎبصس اŸاضصي
بسصبب اإ’صصابة التي كان يعا Êمنها ،وأاشصرك
إا ¤جانبه الوافد ا÷ديد على اŸنتخب اأ’ول
’عب شص -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل «ب-وخ-نشص-وشس» ،اأ’خÒ
الذي كان دخوله موفقا مع بداية اŸرحلة
اأ’و ¤وكان وراء الهدف اأ’ول للمنتخب ،لكنه
بعد ذلك ضصيع ثÓث كرات .لكن هذا ’ يعني
أان «بوخنشصوشس» كان اأ’ضصعف ،أ’ن «بن طالب»

تأالق «بو‚اح» ‘ أاول لقاء له كأاسصاسصي بأالوان
اŸنتخب الوطني ،و“كن من إابراز قدراته
أاخÒا ‘ أاول  90دقيقة “نح له ،بعدما “كن
م -ن تسص -ج -ي -ل أاول ث -ن -ائ -ي -ة ل-ه ب-أال-وان ال-ف-ري-ق
الوطني ،اأ’ول كان بعد “ريرات ثنائية بينه
وبﬁ« Úرز» ال- -ذي ق- -دم ل- -ه ك -رة ‘ ال -ع -م -ق
ووضص -ع -ه -ا «ب-و‚اح» ب-خ-ارج ال-ق-دم ‘ شص-ب-اك
ا◊ارسس التنزا ،Êوالثا Êكان من عمل فردي
رائع بعدما عبث بدفاع التنزاني Úمثلما يقوم
به ‘ فريقه السصد القطري و“كن من إاضصافة
الهدف الثا Êله ‘ اللقاء .كما أان الهدف
الثا Êالذي سصجله اŸدافع التنزا Êضصد مرماه
ضصغط عليه «بو‚اح» ما جعله يرتكب اÿطأا
ويضص -ع ال -ك -رة ‘ الشص -ب -اك ،وك -ان وراء ع -دي-د
التمريرات لزمليه «هني» و»سصودا »Êاللذين
فشص ‘ Óالتسصجيل أامسصية اÿميسس .وكسصب
«ماجر» الرهان ‘ هذا اللقاء بعدما “كن من
إايجاد منافسس قوي لهدا‘ اŸنتخب الوطني
(إاسصÓم سصليما ÊوهÓل العربي سصودا.)Ê
وكان «فرحات» و»هني» أافضصل الÓعب‘ Ú
اللقاء من جانب اŸنتخب الوطني وسصاهما
بشص- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òف- -وز اÿضص- -ر ،ف- -ي- -م -ا –رر
«ﬁرز» ولعب أافضصل مباراة له مع اŸنتخب ‘
ال- -عشص- -ري- -ن م- -واج -ه -ة اأ’خÒة م -ع اŸن -ت -خب
ال -وط -ن -ي وك -ان وراء “ري -رت Úح -اسص-م-ت‘ Ú
اللقاء ،باŸقابل «سصودا ⁄ »Êيظهر بوجهه
ك -ب Òه -ج -وم -ي -ا أ’ن-ه ع-م-ل ‘ ال-رواق اأ’يسص-ر
وسص-اع-د ال-دف-اع ك-ثÒا م-ا ج-ع-ل-ه ي-ظ-ه-ر ب-وجه
شصاحب ‘ اÿط اأ’مامي.

«ماجر» يحل عقدة ملعب  5جويلية

ورغم اأ’داء الباهت الذي ظهر به رفقاء
النجم «رياضس ﬁرز» أامام اŸنتخب التنزا،Ê
إا’ أان اŸدرب «رابح ماجر» وطاقمه أاعادا
ه-ي-ب-ة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘ ال-ل-ق-اءات الثÓثة
ال-ت-ي ق-ادوا ف-ي-ه-ا ال-ع-ن-اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ع-دم-ا
“كنوا ‘ اللقاء اأ’ول من رد ا’عتبار للفريق
ال -وط -ن-ي ال-ذي ك-ان ي-ع-ا Êأازم-ة ن-ت-ائ-ج ح-ادة،
و“كنوا من التعادل ضصد اŸنتخب النيجÒي

ال-ق-وي Ãل-عب «ح-مÓ-وي» ب-قسص-ن-ط-ينة ،وبعده
قرر «ماجر» العودة إا ¤ملعب  5جويلية برسصم
ل-ق-اء إاف-ري-ق-ي-ا ال-وسص-ط-ى و“ك-ن اŸن-تخب من
الفوز بثÓثية نظيفة ،و‘ لقاء اÿميسس “كنوا
من مواصصلة سصلسصلة النتائج ا’يجابية بالفوز
بأاربعة أاهداف لواحد أامام منتخب ضصعيف هو
اآ’خر.
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ربع نهائي كأاسس ا÷مهورية

»°VÉ`` `` jôdG
بسسبب عدم نيلهم مسستحقاتهم اŸالية

«إلكناري» و «أإبناء مدينة إلورود» يتنافسصان على تأاشصÒة إŸربع إلذهبي ’عبو شصبيبة بجاية يقاطعون إلتدريبات
ويدخلون ‘ إإضصرإب

ي- -واج- -ه شس- -ب -ي -ب -ة
ال- -ق- -ب- -ائ- -ل ،ال- -ي- -وم،
ن- - - - - - - - - - - - - -ظÒه ا–اد
ال -ب -ل -ي -دةÃ ،ل -عب 5
جويلية ا’وŸبي‘ ،
رب - -ع ن - -ه- -ائ- -ي ك- -أاسس
ا÷م- -ه- -وري -ة ح -يث
يسس- -ع- -ى ال- -ف- -ري -قÚ
ل - -ل - -ت - -ن - -افسس ع- -ل- -ى
اق- - -ت - -ط - -اع ت - -اشسÒة
ال- -ت- -اه- -ل ا ¤اŸرب- -ع
ال- - -ذه- - -ب- - -ي ’‚اح
اŸوسسم .
عمار حميسسي

بعد مد و جزر كبÒين ” بر›ة مباراة ربع
نهائي كأاسس ا÷مهورية ب Úششبيبة القبائل و
ا–اد البليدة Ãلعب  5جويلية بسشبب عدم
ج- -اه- -زي- -ة م- -ل- -عب اول ن -وف -م Èب -ت -ي -زي وزو
لحتضشان ا◊دث  .كانت ادارة «الكناري» قد
فضش- -لت ‘ الخ Òاخ -ت -ي -ار م -ل -عب  5جويلية
لحتضشان اŸباراة بالنظر ا ¤قربه من مدينة
تيزي وزو وهو ما سشيسشمح للعديد من النصشار
بالتنقل ا ¤اŸلعب Ÿناصشرة الفريق .يعاÊ

ال -ف -ري -ق Úك-ثÒا ه-ذا اŸوسش-م خ-اصش-ة ان-ه-م-ا
ي -ت -ن -افسش -ان ع-ل-ى ضش-م-ان ال-ب-ق-اء ‘ ال-راب-ط-ة
اÎÙفة الو ¤وهو ما يجعل التنافسس على
ت -أاششÒة ال -ت -أاه -ل م -ه -م ل -ه-م-ا م-ن اج-ل ا‚اح
اŸوسشم و منح جرعة معنوية لÓنصشار .
يسشعى ششبيبة القبائل لسشتغÓل ا◊ضشور
ا÷م- -اهÒي ال- -ك- -ب Òم- -ن انصش- -اره م- -ن أاج -ل
افتكاك تاششÒة التاهل ا ¤اŸربع الذهبي و
فرضس اسشمه بقوة من اجل اŸنافسشة على
التتويج بالكأاسس التي غابت عن خزائن الفريق

خÓل اŸواسشم اŸاضشية.
ت- -ري- -د الدارة ا◊ال -ي -ة
ب - -ق - -ي - -ادة شش - -ري - -ف م Ó- -ل
اسشتغÓل هذه الفرصشة لبعث
الم- - - -ل ل- - - -دى النصش - - -ار و
ال-ت-أاك-ي-د ان-ه-ا تسش-ع-ى لقيادة
ال -ف -ري-ق م-ن اج-ل ا◊صش-ول
ع- -ل- -ى الل -ق -اب م -ن خ Ó-ل
اŸن-افسش-ة ب-ق-وة ع-ل-ى ك-أاسس
ا÷مهورية .
سشتكون صشفوف الفريق
ﬁروم- - -ة م- - -ن خ- - -دم- - -ات
اŸداف-ع ب-ل-ك-الم اŸت-واج-د
مع اŸنتخب الوطني و هو
م-ا سش-ي-ج-ع-ل ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
ل -لشش -ب -ي -ب-ة م-ط-ال-ب-ا ب-اي-ج-اد
ا◊ل -ول ال Ó-زم -ة م -ن أاج -ل
سشد هذه الثغرة ‘ الدفاع .
م -ن ج -ه-ت-ه ،يسش-ع-ى ا–اد
ال -ب -ل -ي -دة لصش-ن-ع اŸف-اج-أاة و اف-ت-ك-اك ت-أاششÒة
التأاهل من «الكناري» خاصشة ان الفريق يريد
ه- -و الخ- -ر ا‚اح م -وسش -م -ه ال -ذي ي -ب -دو ان -ه
سشيكون صشعبا ‘ النهاية بسشبب تواجد الفريق
‘ مؤوخرة الÎتيب.
حضشر ا÷هاز الفني للفريق الÓعب Úجيدا
ل -ه -ذه اŸب -اراة م-ن خÓ-ل اج-راء ال-ع-دي-د م-ن
اŸباريات الودية و التدريبات ‘ البليدة للرفع
من ا÷اهزية البدنية و الفنية لÓعب Úقبل
خوضس اŸباراة .

بهدف تطوير العÓقات ‘ اÛال الرياضسي

توقيع إتفاقية تعاون ب Úإللّجنة إأ’وŸبية إ÷زإئرية ونظÒتها إÛرية

وّق - - -ع ،صس - - -ب- - -اح أامسس ،رئ- - -يسس
’وŸب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
ال- -ل- -ج- -ن -ة ا أ
مصسطفى براف مع نظÒه اÛري
ك -ريسس -ت Úك -ول -كصس -ل -ر ،ب -حضس-ور
’سس- -ب- -ق ل -دول -ة اÛر
ال- -رئ- -يسس ا أ
وال- - -عضس - -و الشس - -ر‘ ‘ ال - -ل - -ج - -ن - -ة
’ول -ب -ي -ة ال -دول -ي -ة ب-ال شس-م-يت
ا أ
على إاتفافية تعاون ب ÚالطرفÚ
’وŸبية بهدف
‘ كل الرياضسات ا أ
ت -ب -ادل اÈÿات خ Ó-ل ال -ع -ه -دة
’وŸبية ا◊الية وسسيسستمر إا¤
ا أ
غ-اية  2021وك-ان ذلك ب-اŸت-حف
’وŸبي بالعاصسمة.
ا أ
نبيلة بوقرين

إاعت Èبراف توقيع اإلتفاق Ãثابة اÿطوة
اŸهمة Ÿسشتقبل الرياضشة ا÷زائرية قائ:Ó
«بالنسشبة للتوقيع الذي جرى اليوم ب Úاللجنة
األوŸب - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة و اÛري - -ة وال - -ذي
سشيسشتمر إا ¤غاية  2021ونرغب أان تتواصشل
فيما بعد ،ألنه يتضشمن فصشل مهم وينصس على
–Óادات
تبدال اÈÿات ب Úالفرق الوطنية ل إ
ا÷زائرية واÛرية وكخطوة أاو ¤سشنباششر
بأاربعة رياضشات فردية واألمر يتعلق بكل من
السشباحة ،اŸبارزة ،اŸصشارعة ،ا÷مباز».
أاضش -اف ب -راف ق-ائ« :Ó-ب-ع-ده-ا سش-ن-دخ-ل ‘
›ال التبادل ‘ اŸواهب الششابة والتحضشÒ
للÎبصشات مع بعضس لكي يكون إاحتكاك بÚ
الرياضشي Úوهذا يسشمح لنا بتحسش Úمسشتوانا
ون -ك -ون ‘ اŸوع -د خ Ó-ل اÙاف -ل ال-دول-ي-ة
القادمة ،كما سشيكون هناك تعاون ‘ ›ال
الرياضشة اŸدرسشية ب Úاإل–ادية ا÷زائرية
واÛرية رغم أانها ليسشت أاوŸبية ،وبالنسشبة
للعÓقات إاتفقنا حتى نكون ‘ نفسس الصشورة
‘ السشاحة الدولية للتحضش Òللتحديات التي

ت -ن -ت -ظ-رن-ا ع-ل-ى اŸدى ال-ق-ريب وال-ب-ع-ي-د و‘
م -ق-دم-ت-ه-ا األل-ع-اب األوŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و 2020
وأا“ن - -ى أان تسش Òاألم- -ور ب- -ج- -دي- -ة ألن ه- -ذا
التوقيع لن يبقى ح Èعلى ورق وسشيجسشد على
أارضس الواقع إا ¤غاية سشنة .»2021

’تفاق»
كولكصسلر« :سسعيد جدا بهذا ا إ

من جهته ،رئيسس اللجنة األوŸبية اÛرية
كريسشت Úكولكصشلر ثّمن هذه اÿطوة قائ:Ó
«أاول أاششكر رئيسس اللجنة األوŸبية ا÷زائرية
وهذا هو الوقت من أاجل تهنئة الرئيسس على
اŸتحف األوŸبي وهو إا‚از رائع وأانا جد
سشعيد بتواجدي ‘ ا÷زائر ،أاما فيما يتعلق
باإلتفاقية اŸوقعة بيننا فهي جد هامة ألنها
فرصشة للعمل اŸششÎك ب Úا÷ميع من أاجل
تبادل اÈÿات ب Úالرياضشي Úوسشنوفر كل
الظروف الÓزمة من أاجل تسشهيل اŸهمة بÚ
كل اإل–اديات الرياضشية خاصشة ‘ األربعة
إاختصشاصشات األو.»¤

’وŸبية
شسميت« :أاشسكر اللّجنة ا أ
ا÷زائرية على منحي وسسام
ا’سستحقاق»

‘ عقد مدته  3سسنوات

م -ن -ح وسش -ام السش -ت -ح -ق-اق األوŸب-ي ل-ل-ج-ن-ة
األوŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-ل م-ن رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة
األوŸب- -ي- -ة اÛري- -ة ك- -ريسش- -ت Úك- -ول- -كصش -ل -ر
وال -رئ -يسس األسش -ب -ق ل-دول-ة اÛر ب-ال شش-م-يت
عرفانا Ãا قدمه هذا األخ Òللرياضشة Ãا أانه
ب -ط -ل ع -اŸي وأاوŸب -ي سش -اب-ق ‘ إاخ-تصش-اصس
اŸبارزة ،وبهذا الصشدد قال ضشيف ا÷زائر
«تشش -رفت ب -ه -ذا ال -ت -ك -ر Ëم -ن ط -رف رئ -يسس
ال -ل -ج -ن -ة األوŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وسش-ع-دت ج-دا
ب-ال-ع-م-ل اŸششÎك ال-ذي سش-ي-ج-م-ع-ن-ا وبإامكان
ال- -ري- -اضش- -ي Úال- -ت- -ن- -ق- -ل إا ¤اÛر م -ن أاج -ل
التحضش Òلقادم اŸواعيد الرياضشية ،كما أان
اŸدرب ال - -ذي سش - -يشش- -رف ع- -ل- -ى اŸن- -ت- -خب
ا÷زائري للمصشارعة سشيكون ›ري».
Óششارة ،فإان مراسشيم التوقيع جرت ‘
ل إ
ظ -روف رائ -ع -ة ب -حضش -ور سش -فÒة دول -ة اÛر
با÷زائر ،بعضس رؤوسشاء اإل–اديات ،أابطال
أاوŸبي Úسشابق Úوعدد كب Òمن الصشحفيÚ
الذين غطوا ا◊دث الذي يعت Èخطوة مهمة
بالنسشبة للرياضشة ا÷زائرية من اجل إاكتسشاب
اÈÿة والتجربة من نظرائهم اÛريÃ Úا
أانهم Áلكون أابطال أاوŸبي ÚوعاŸي.Ú

إإ–اد إلعاصصمة يتعاقد مع إلÓعب زكريا بن شصاعة
كششف اŸوقع الرسشمي إل–اد العاصشمة ،عن
انضشمام الÓعب «زكرياء بن ششاعة» Ÿدة 3
سشنوات كاملة ‘ أاول صشفقات رئيسس اللجنة
اŸسشÒة للفريق «عبد ا◊كيم سشرار».
ال Ó-عب «زك -ري -اء ب -ن شش -اع -ة» م -ن م-وال-ي-د
 ،1997ت -ك ّ-ون ‘ م -ول -ودي -ة وه -ران وت -أال-ق ‘
ﬂتلف األصشناف الششابة للمنتخب الوطني.
كما قام بتجربة صشغÒة ‘ كل من فرنسشا
وروسش -ي -ا ق-ب-ل أاّن ي-ع-ود ل-ب-ل-ده ا÷زائ-ر ،ح-يث
يششغل الÓعب منصشب «مهاجم».
ب -دأا سش -رار ‘ ت -دع -ي -م «سش -وسش-ط-ارة» ك-أاول
خطوة من أاجل إاعادة هيكلة النادي.

يسشعى الÓعب لبعث مششواره الحÎا‘ من
جديد بعد ان رفضس البقاء ‘ فريق مولودية
وهران من خÓل ا–اد العاصشمة الذي ينوي
ج -ع -ل ال Ó-عب ي -ع-ود م-ن ج-دي-د ا ¤مسش-ت-واه
اŸعهود.
كانت ادارة ال–اد تريد التعاقد مع بÓيلي،
إال أان هذا الخ Òف ّضشل النتقال ا ¤تونسس
ل -ي -ج-د رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة اŸسشÒة ل-ل-ف-ري-ق ع-ب-د
ا◊كيم سشرار ا◊ل ‘ التعاقد مع بن ششاعة
الذي يعد من اŸواهب الصشاعدة اŸهمة التي
لها مسشتقبل كب. Ò

رفضس لع -ب -و ف -ري -ق شش -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،أامسس
األول ،مباششرة التدريبات وقّرروا الدخول ‘
إاضشراب مفتوح ،بسشبب عدم حصشولهم على
مسشتحقاتهم اŸالية ،واŸتعلقة براتب ششهرين
ومنحتي سشعيدة وسشكيكدة ،حيث بالرغم من
مسشاعي اŸسشÒين لحتواء الوضشع إال أانهم
رفضش- -وا ال -ع -ودة ا ¤ال -ت -دري -ب -ات ح -ت -ى –ل
الدارة هذا اŸششكل بششكل سشريع ونهائي.
ب -حسشب اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي ب-ح-وزت-ن-ا ،قّ-رر
رئ -يسس ›لسس إادارة شش -ب -ي -ب-ة ب-ج-اي-ة ب-وعÓ-م
طياب ،عقد اجتماع طارئ مع الÓعب ،Úمن
أاجل حّل مسشأالة اŸسشتحقات اŸالية العالقة،

خ- -اصش- -ة وأاّن ال- -ف- -ري- -ق أام -ام -ه مشش -وار م -ه ّ-م
Ÿواصشلة سشلسشلة النتائج اإليجابية اÙققة
◊د اآلن ،والتي مكنت البجاوي Úمن الظفر
ب -اŸرت -ب -ة األو ،¤وب -ال-ت-ا‹ –ضش Òا÷ولت
القادمة بدءًا من لقاء جمعية وهران◊ ،سشاب
ا÷ولة  24من الرابطة اÎÙفة الثانية.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،ي-أام-ل األنصش-ار م-ن اإلدارة
Œسشيد وعودها ،و–قيق السشتقرار للفريق
خاصشة وأان األمور تتطلب العمل ،على –قيق
ال -ه -دف اŸنشش -ود واŸت -م-ث-ل ‘ الصش-ع-ود إا¤
حظÒة الكبار.

بجاية :بن النوي توهامي

أابدى ثقته ‘ ‚اح ماجر كمدرب

تاسصفاوت« :إ÷يل إ◊ا‹ للمنتخب موهوب
ويسصتطيع –قيق إ‚ازإت أإفضصل»
أاك -د ال -ه ّ-داف ال -ت -اري -خ -ي ل -ل -خضش -ر ،ع -ب -د
ا◊ف -ي -ظ ت -اسش -ف -اوت ،أاّن م -اج -ر ي -ل-ق-ى دع-م
األغ-ل-ب-ي-ة ف Ó-أاح-د ي-ت-م-ن-ى ال-فشش-ل ل-ل-منتخب
الوطني ،كما أاّن لديه لعب Úمن اŸسشتوى
العا‹.
قال تاسشفاوت Ÿوقع «غول» العاŸي أامسس:
«أان- -ا ك- -ج- -زائ- -ري ،ل أا“ن- -ى سش- -وى ال- -ن -ج -اح
للمنتخب الوطني وهذا أامر طبيعي»»..لدينا
لعب Úمن اŸسشتوى العا‹ ،لعب Úبإامكانيات
كبÒة ،وهناك من تتجاوز قيمته الـ 70مليون
أاورو» .وتابع« :الششيء اŸهم هو الذهاب نحو
األم -ام وﬁاول -ة Œدي -د ال -ع-ه-د ،ألن الشش-عب
ا÷زائري ينتظر الكث Òمن هذا اŸنتخب».
خ -ت -م ك Ó-م -ه« :ك -ان ه -ن-اك خ-ي-ب-ات ب-ع-د
اŸون -دي -ال ،ل-ك-ن أا“ن-ى أاّن ي-ك-ون اŸسش-ت-ق-ب-ل
زاه -را ،وال Ó-ع -ب -ون وح -ده -م Áك -ن -ه -م رف -ع
التحدي».
أاك -د ال -ه ّ-داف ال -ت -اري -خ -ي ل -ل -خضش -ر ،ع -ب -د
ا◊فيظ تاسشفاوت ،أاّن الÓعب اÙلي الذي
يبقى ‘ ا÷زائر ل يتطور بششكل كب Òوهذه
أاحد نقاط ضشعفه .قال تاسشفاوت ‘ تصشريح
Ÿوق -ع «غ -ول» ال-ع-اŸي« :ب-ال-نسش-ب-ة ‹ ه-ن-اك
بعضس الÓعب ÚاŸميزين ‘ ا÷زائر».
أاضشاف« :لكن أاعتقد اأن الÓعب اÙلي
الذي يبقى ‘ ا÷زائر يبقى ‘ حالته اÿام
ول يتطور كثÒا».
تابع« :السشبب واضشح فالÓعب اÙلي ⁄
يعمل جيدا منذ الصشغر ،و ⁄يتكون بطريقة
م -ث -ال -ي -ة ،ول -ه-ذا السش-بب ف-الÓ-عب ل ي-ت-ط-ور
كثÒا» .وأاردف قائ« :ÓالÓعب اÙلي Áكنه
أان يقدم موسشم كب Òلكن ‘ اŸوسشم اŸقبل
Áر جانبا ول ندري Ÿاذا».
خ -ت -م كÓ-م-ه« :ال-ت-ك-وي-ن ل-يسس ‘ مسش-ت-وى

التطلعات وهذا بالنسشبة لكل لعبي األندية
ا÷زائ -ري -ة ،ف -ل-يسس ه-ن-اك اإلسش-ت-م-راري-ة ‘
األداء الÓعب.»Ú
أابدى «عبد ا◊فيظ تاسشفاوت» عن ثقته
ال-ك-ام-ل-ة ‘ ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-خضش-ر رغ-م أان
قائمة «ماجر» أاسشالت الكث Òمن ا◊‘ È
إاسشتدعاء لعب Úوإابعاد آاخرين.
ق -ال ت -اسش -ف -اوت Ÿوق -ع «غ -ول» ال-ع-اŸي:
«م-اج-ر ومسش-اع-دي-ه ،ك-ان-وا لع-ب Úوأاصش-ح-بوا
م- -درب ،Úي -ع -ل -م -ون ج -ي -دا مسش -ت -وى ال Ó-عب
اÙلي» .أاضشاف« :ششخصشيا أارى أانه أامر رائع
أان ن -ع -ط -ي ال -ف -رصش -ة ل -ك -ل ه -ؤولء الÓ-ع-ب،Ú
والشش - -يء األك - -ي - -د ل ي - -جب ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن
إامكانياتهم».
ختم كÓمه« :لديهم اŸؤوهÓت للعب ‘
اŸنتخب الوطني ،والكرة اآلن ‘ مرماهم من
أاجل إاثبات أانفسشهم ‘ اŸنتخب».

 ⁄يحظ بثقة اŸدرب سساري

إإدإرة نابو‹ ُتقرر بيع أإو إإعارة آإدم
أإوناسس
كشش- -ف اإلعÓ- -م- -ي اإلي -ط -ا‹ إاÁان -وي -ل -ل -ي
ك -ام -اروت -ي ‘ ،ع -م -وده ال -ي -وم-ي ع-ل-ى م-وق-ع
«ن -اب -و‹ م -اغ -ازي -ن» ،أان م -اوريسش -ي -و سش -اري،
مدرب نابو‹ ،منح الضشوء األخضشر لبيع أاو
إاعارة ا÷زائري آادم أاوناسس خÓل اÒŸكاتو
الصشيفي اŸقبل ،وذلك بسشبب عدم اقتناعه
ب -اŸردود ال -ذي ي -ق ّ-دم -ه م -ع ال -ف-ري-ق .رغ-م
ظ -ه -وره بشش -ك -ل ج ّ-ي -د خÓ-ل اŸواج-ه-ة أام-ام
ليبزيغ األŸا ‘ Êمسشابقة الدوري األوروبي،
فإانّ أاوناسس  ⁄ينجح ‘ نيل ثقة مدّربه الذي
واصشل Œاهله ‘ مباريات الدوري ،مفضشÓ
منح ثقته بصشفة دائمة للثنائي لورينزو إانسشيني
وج - -وزي- -ه ك- -ال- -ي- -خ- -ون ‘ م- -رك- -زي ا÷ن- -اح.
سشبق لسشاري أان أابدى رغبته ‘ التخلصس من
أاوناسس خÓل فÎة النتقالت األخÒة بإاعارته
لسشاسشولو ‘ إاطار عملية التعاقد مع النجم
ماتيو بوليتانو ،غ Òأان عدم إا“ام اإلجراءات
اإلداري -ة ‘ اŸدة ال -ق -ان-ونّ-ي-ة ج-ع-ل الصش-ف-ق-ة
ت- -ت- -ع .Ìوف- -ق- -ا ل- -ك -ام -اروت -ي ،ف -إان «اŸسش»Î
ي-خ-ط-ط لسش-ت-ع-ادة روب-رت-و إانسش-ي-ن-ي ،الششقيق
األصشغر للنجم لورينزو ،ليحلّ مكانه خÓل
اŸوسشم اŸقبل ،وذلك بعد اŸسشتويات القوّية
التي قّدمها مع بارما ،النادي الذي ينششط

م - - - - - - -ع - - - - - - -ه ‘ ن - - - - - - -ط - - - - - - -اق اإلع - - - - - - -ارة.
م -ن-ذ ال-ت-ح-اق-ه ب-ن-ادي ا÷ن-وب اإلي-ط-ا‹ ‘
الصشيف اŸاضشي ،اكتفى ‚م بوردو الفرنسشي
السشابق باŸششاركة ‘  12مباراة ،بواقع 332
جل خÓلها هدفا وحيدا
دقيقة مششاركة ،سش ّ
وصشنع هدفا وحيدا أايضشا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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افتتاح مهرجان عنابة الثالث للفيلم اŸتوسسطي

عروضس متنوعة ،جمهور ‘ اŸوعد ..و‚وم غائبون

العدد
17٦00

«عائلة سسورية» يفتتح مهرجان عنابة

15

قصسة إانسسانية واقعية لعائÓت أانهكها الدمار

لربعاء ،على موعد مع افتتاح الدورة الثالثة Ÿهرجان الفيلم اŸتوسسطي بعنابة ،حيث توافد بقوة نحو
كان جمهور الفن السسابع ،عشسية ا أ
لعمار ،لتحية ومشساهدة الوافدين من الفنان Úمن ﬂتلف الدول العربية
لجناسس وا أ
سساحة الثورة ،واصسطفت جماه Òمن ﬂتلف ا أ
لوروبية للمشساركة ‘ هذه التظاهرة الثقافية والفنية..
وا أ

عنابة :هدى بوعطيح

تزينت سصاحة «الكور» بلوحات فلكلورية ،وعلى
وق -ع ال -ب -ارود وال -زرن -ة ،وف -ي ح -دود السص -اع-ة
السصادسصة مسصاء ،بدأا مسصرح عز الدين مجوبي
يسص -ت -ق -ب -ل م -خ -ت -ل -ف ال -وف -ود ال -مشص-ارك-ة ف-ي
ال- -ت- -ظ -اه -رة ،وال -ذي -ن أان -اروا سص -اح -ة ال -ث -ورة
بحضصورهم ،حيث كانوا في الموعد المحدد
ل -ه -م أام  Ó-م -ن-ه-م ف-ي إاح-ي-اء ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
الثقافية والفنية الكبرى.
المشصاركون في التظاهرة توافدوا على مسصرح
«م -ج -وب -ي» وسص -ط اسص -ت -ق -ب -ال ك-ب-ي-ر م-ن ق-ب-ل
الجمهور العنابي ،الذي صصنع بدوره الفرجة
بـ»الكور» وهو يصصفق ويتراقصس على نغمات

الفرق الموسصيقية الحاضصرة ،كما اكتظت قاعة
ع -ز ال-دي-ن م-ج-وب-ي ع-ن آاخ-ره-ا ،ح-يث أاع-ل-ن
رسص -م -ي -ا ع -ن ان-طÓ-ق ال-م-ه-رج-ان ف-ي ح-دود
السصاعة السصابعة مسصاء.
التظاهرة انطلقت بكلمة لمحافظ المهرجان
السصعيد ولد خليفة ،والذي اسصتذكر في كلمته
ال -ف -ن -ان ع -م -ار شص -ط -ي -ب -ي م -ح -رك السص-ي-ن-م-ا
المتوسصطية ،مؤوكدا أانه كان من اأ’وائل الذين
أاسصسصوا لهذا المهرجان ،وقال بأانهم التزموا
بأان تكون الدورة الثالثة أانجح من الدورتين
السصابقتين ،خصصوصصا وأانها تعتمد على طاقم
شصاب ومحترف ،وأاشصار إالى أان عنابة جوهرة
ال -م -ت -وسص -ط تسص-ت-ح-ق م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات
الثقافية الكبرى.

من جهته والي عنابة محمد سصلماني ،قال بأان
ال -م -ه -رج -ان ي -أات -ي ت -حت ال -رع -اي -ة السص-ام-ي-ة
لفخامة رئيسس الجمهورية ،الذي أاولى عناية
خاصصة للثقافة ’ ،سصيما تلك المتعلقة بالفن
ال -ه -ادف واإ’ب-داع-ي ال-خÓ-ق ،مشص-ي-را إال-ى أان
السص-ي-ن-م-ا ب-ك-ل م-ا ت-ح-م-ل-ه م-ن م-ت-ع-ة سص-ت-ب-ق-ى
المÓذ السصاحر لكل الفئات واأ’عمار ،ناهيك
ع- -ن ال- -ح- -رك- -ي- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة والسص- -ي- -اح -ي -ة
وا’ق-تصص-ادي-ة ،ال-ت-ي ت-ح-دث-ه-ا ه-ذه ال-ت-ظاهرة
ال -دول -ي -ة ،ال -ت -ي ت-ج-ع-ل م-ن م-دي-ن-ت-ن-ا واج-ه-ة
متوسصطية ،وقبلة للسصينمائيين واإ’عÓميين.
أاضصاف سصلماني بأان المهرجان أاصصبح موعدا
ثقافيا هاما ينتظره سصكان الو’ية ،وعشصاق
ال -ف -ن السص -اب -ع م -م-ا أاكسص-ب-ه ب-ع-دا ج-م-اه-ي-ري-ا
واسص -ع -ا ،ج -ع -ل م -ن ع -ن -اب -ة واح -دة م -ن أاه -م
الحضصارات السصينمائية التي تسصتقطب اأ’نظار
ع -ل -ى م -دار أاسص -ب -وع ك -ام -ل ،م -ؤوك-دا ب-أان ه-ذه
الفعاليات سصتبقى محطة راسصخة في يوميات
بونة ،وفي ذاكرة جمهورها الشصغوف بالتفاعل
م -ع ه -ذه اأ’ج -واء ال -م -م -ي -زة ،ال -ت-ي تصص-ن-ع-ه-ا
العدسصات المبدعة والصصور الراقية.
سصلماني قال بأان الدولة الجزائرية ،ظلت وفية
لهذا التوجه ،بدعمها لمئات اأ’فÓم المنتجة
منذ ا’سصتقÓل إالى يومنا هذا ،وذلك لتأاسصيسس
سصينما وطنية بهوية محلية وإانسصانية ،وأاضصاف
بأانه ’شصك بأان اأ’عداد الكبيرة من اأ’فÓم
ال -م -ن -ت -ج -ة ف-ي ال-م-ه-رج-ان-ات ال-م-ن-ظ-م-ة ف-ي
السص -ن -وات اأ’خ -ي -رة ي -ؤوك -د ع-ودة ال-روح ل-ل-ف-ن
السص- -اب -ع ف -ي ب Ó-دن -ا ،وم -ا اح -تضص -ان ع -ن -اب -ة
ل-ل-م-ه-رج-ان سص-وى اع-ت-زازا ل-ك-ل السص-ي-ن-مائيين
الجزائريين والمتوسصطيين ،وهو عرفان منهم
لترسصيخ قيم التواصصل والمحبة والسصÓم.

لم Úالعام إاسسماعيل أاولبصسÒ
‘ رسسالة قرأاها نيابة عنه ا أ

ميهوبي :اŸهرجان يهدف إلبراز القدرات اإلبداعية ‘ ميدان الفن والصسناعة السسينمائية با÷زائر
أاك -د ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب-ي وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ،أان
ت-واج-ده-م ‘ م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة ل-لفيلم اŸتوسسطي،
لع-ط-اء إاشس-ارة ان-طÓ-ق ال-دورة ال-ث-ال-ثة ،فرصسة
إ
له-م-ي-ة وال-ع-ن-اي-ة اŸع-ط-اة ل-ه-ذا ا◊دث
لب -راز ا أ
إ
الثقا‘ ،الذي يعتŒ Èسسيدا لسسياسسة ترمي إا¤
لقاليم من
غرسس الفعل الثقا‘ ‘ إاطار تنمية ا أ
لب-داع ال-ف-ني
ج-ه-ة ،وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ت-ك-ريسس ا إ
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ لصس-ورة ب-ل-دن-ا العزيز
ك-وسس-ي-ل-ة ل -إ
على مسستوى الصسرح اŸتوسسطي.

عنابة :هدى بوعطيح

قال عز الدين ميهوبي في كلمة قرأاها نيابة عنه
اأ’مين العام بوزارة الثقافة إاسصماعيل أاولبصصير ،إانه
بالرغم من التقليصس المعتبر للميزانية المخصصصصة
للنشصاطات الثقافية بصصفة عامة ،حرصصت وزارة
الثقافة على مواصصلة دعم هذا المهرجان ،وعيا
م -ن-ه-ا ب-أاه-م-ي-ة ال-ب-ع-د ال-م-ت-وسص-ط-ي ل-ه-ذه ال-م-دي-ن-ة
المضصيافة التي أانجبت مبدعين ومناضصلين من أاجل

الفن الثقافي ،مشصيرا إالى أاولئك الذين أاسصسصوا أ’يام
السصينما المتوسصطية ،التي اسصتلهمت فكرة إاقامة
مهرجان عنابة للفيلم المتوسصطي.
أاضصاف وزير الثقافة بأان وقوف قطاعه وراء تنظيم
ه-ذا ال-م-وع-د السص-ي-ن-م-ائ-ي ،ي-ع-د ت-رج-مة للمسصاعي
ال -م -ب -ذول -ة م -ن أاج -ل إاع-ادة السص-ي-ن-م-ا ال-ج-زائ-ري-ة،
ÓفÓم الجزائرية وأايضصا
بإاعطاء فرصس للترويج ل أ
إاث-راء ال-مشص-ه-د السص-ي-ن-م-ائ-ي ’ ،سص-ي-م-ا ف-ي محيطه
الدولي ،مؤوكدا بأان المهرجان يندرج في نظرته
الشصاملة إالى إابراز القدرات اإ’بداعية والطاقات
ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه-ا ال-ج-زائ-ر ف-ي م-ي-دان ال-ف-ن،
والصصناعة في مجال السصينما.
ق- -ال ب- -أان- -ه ’ ي- -ف -وت -ه ب -أان ي -ذك -ر ب -أان سص -ي -اسص -ة
المهرجانات للوزارة ،ورغم تقليصس الميزانية ،قد
أابقت على ثÓثة مواعيد سصينمائية هامة ،وهي
الفيلم المتوسصطي بعنابة ،والفيلم العربي بوهران،
والفيلم الدولي بالجزائر العاصصمة ،وأاضصاف بأانهم

واث -ق -ون ب -أان السص -ي-ن-م-ا وك-اف-ة ال-ت-ع-اب-ي-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة
اأ’خرى ،كفيلة بالمسصاهمة إ’عطاء نفسس للحياة
ع-ل-ى مسص-ت-وى م-خ-ت-ل-ف رب-وع ال-ت-راب ال-وط-ني ،لما
تقدمه من خدمة ترفيهية وتثقيفية ،إالى جانب
بعدها ا’قتصصادي المهم في النشصاط المحلي.
اأ’م -ي -ن ال -ع -ام ق -ال ب -أان وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م -ي -ه -وب -ي ح -ريصس ك -ل ال -ح -رصس ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع
السص -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي-ة وال-ف-اع-ل-ي-ن ا’ق-تصص-ادي-ي-ن،
ومكونات المجتمع المدني المحلي ،من أاجل جعل
النشصاطات الثقافية من بين المحركات اأ’سصاسصية
للحياة المحلية ،مشصيرا إالى أان مسصاهمة اإ’دارة
ال-م-ح-ل-ي-ة وال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصص-ادي-ي-ن وال-م-ج-تمع
ال- -م- -دن- -ي ت -ع -د ج -وه -ري -ة ل -ت -ف -ع -ي -ل ال -نشص -اط -ات
وال-م-ه-رج-ان-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن أاج-ل تحسصين العيشس
والمسصاهمة في حياة اقتصصادية محلية ،ترتكز على
ال -ث -ق -اف -ة ك -ع -ام -ل م -دع -م ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وا’قتصصادية.

تنطلق دورتها الثامنة غًدا باŸسسرح الوطني

يحتضسن اŸسسرح الوطني ا÷زائري ،من 25
Óيام
إا 29 ¤مارسس ا÷اري ،الدورة الثامنة ل أ
اŸسس -رح -ي-ة ل-ل-ج-ن-وب ،ال-ت-ي ت-أات-ي ه-ذه السس-ن-ة
–ت عنوان« :اŸمارسسة اŸسسرحية ا÷زائرية
‘ ا÷ن- -وبŒ ..ارب وآاف -اق» .وسس -ت -ك -ون ه -ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ،ال -ت -ي ت -ت -خ-ل-ل-ه-ا ل-ق-اءات ف-ك-ري-ة
ومسسابقة أاحسسن نصس ،فرصسة لكتشساف أاعمال
مسس- -رح- -ي- -ة م -ن ج -ن -وب -ن -ا ال -ك -ب ،Òم -ن خ Ó-ل
عروضس سسيكون أاولها «حالة حب» من أادرار،
وآاخ- -ره- -ا «أاُح- -ج- -ي- -ة إال- -كÎون- -ي- -ة» م- -ن دول -ة
السسودان ضسيف الشسرف.

أإسسامة إفرإح

تنطلق ،مسصاء غٍد اأ’حد ،بالمسصرح الوطني الجزائري
Óيام المسصرحية
محيي الدين باشصتارزي ،الدورة الثامنة ل أ
للجنوب ،وسصيكون أاول عرضس تفتتح به التظاهرة من
تقديم جمعية «أاسصود الخشصبة» للفنون الدرامية بأادرار،
مسصرحية «حالة حب» التي كتبها فÓح شصاكر ويخرجها
الشص-ي-خ ع-ق-ب-اوي ،وه-ي ال-مسص-رح-ي-ة ال-ع-ائ-دة م-ؤوخ-را من
مشصاركة دولية مثلت فيها الجزائر في الدورة السصابعة
عشصرة من «مهرجان سصÓفيا» الدولي للمسصرح بالعاصصمة
الصصربية بلغراد.
ثم تتواصصل العروضس بمعدل عرضصين يوميا ،أاحدهما
على السصاعة الثالثة وثانيهما على السصاعة السصابعة مسصاءً،
ح -يث سص -ي -ك -ون ج -م -ه-ور ال-ف-ن ال-راب-ع ع-ل-ى م-وع-د ،ي-وم
اإ’ثنين ،مع عمل قادم من تمنراسصت ،حيث سصتقدم لنا
الجمعية الثقافية للفنون المسصرحية «نوارة» التي أالفها
عبد الهادي دحدوح ويخرجها عزوز عبد القادر ،ثم
مسصرحية «الواد الغربي» التي أالفها أانيسس حور ويخرجها
ق-ادة ج-ن-اح ،وت-ق-ت-رح-ه-ا ع-ل-ي-ن-ا ج-م-ع-ي-ة «أال-وان النعامة»
بالتنسصيق مع المسصرح الجهوي لسصعيدة.
أام-ا ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،فسص-ت-ع-رضس ج-م-ع-ي-ة ب-ودرق-ة ل-ل-مسصرح

هدى  -ب.

فيلم «عائلة سصورية» من إاخراج البلجيكي فيليب
فان لو ،إانتاج مشصترك بلجيكي ـ فرنسصي لبناني
خÓل سصنة  2017يسصلط خÓل  85دقيقة الضصوء
على عائلة سصورية ،تعيشس في ظل اأ’وضصاع اأ’منية
المتدهورة للبÓد ،عائلة مكونة من الجد وزوجة
ابنه وبناتها وولدها يعيشصون الحصصار داخل شصقة
ف -ي إاح -دى ال -ع -م -ارات ال -واق -ع -ة ف -ي ح -ي يشص -ه-د

أاصسداء من اŸهرجان
^ بقي الجمهور داخل قاعة «مجوبي» ينتظر دخول أاسسماء فنية بارزة من داخل
ال-ج-زائ-ر وال-وط-ن ال-ع-رب-ي ،إال أان-ه ت-ف-اج-أا ب-غ-ي-اب ال-ن-ج-وم عن هذه الدورة ،عكسس
الدورات السسابقة التي اسستضسافت أاسسماء لها وزنها في الوطن العربي.
^ تصسنع فلسسطين «الحدث» في كل مرة يذكر اسسمها في مهرجان الفيلم المتوسسطي،
حيث ل يتوانى جمهور القاعة في التصسفيق لها ،تحية وإاكبار لهذه الدولة ،التي
لفÓم التي تسسلط الضسوء
سستكرم خÓل هذه التظاهرة ،بعرضس مجموعة من ا أ
عليها.
^ الجمهور العنابي ،ل يتوانى بدوره في صسنع الفرجة ،حيث شسارك مجموعة من
الشسباب الفرق الفنية بسساحة الثورة رقصسها وشساركها لوحاتها الفنية المميزة ،وهو
ما أاضسفى نكهة مميزة على حفل الفتتاح.
^ العÓمة الكاملة لمنشسطة حفل الفتتاح ،حيث أابدعت في التنشسيط ،ووفقت
إالى حد بعيد في مهمتها ،خصسوصسا وأانها تحدثت بطÓقة أامام ضسيوف المهرجان
باللغتين العربية والفرنسسية.

‘ اŸلتقى الدو‹ السسابع للسسÒة النبوية بورقلة

التأاكي ـ ـد عل ـ ـى ترسسيـ ـخ ثقاف ـ ـة اŸرجعي ـ ـة
الديني ـ ـة وا◊فـ ـاظ عليهـ ـ ـا
أاكدت ÷نة توصسيات اŸلتقى الدو‹ للسسÒة النبوية ‘ طبعته السسابعة بورقلة الذي
عرف مشساركة نخبة من العلماء والباحث Úمن داخل الوطن وخارجه وخ ّصسصس Ÿعا÷ة
موضسوع اŸنهج النبوي ‘ مواجهة أاسسباب التشسّدد بالتنمية اŸسستدامة على ضسرورة التأاكيد
لف-ك-ار ال-دخ-يلة
ع-ل-ى ت-رسس-ي-خ ث-ق-اف-ة اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا Ÿواج-ه-ة ك-ل ا أ
واŸتطرفة.

األيام اŸسسرحية للجنوب ..سسفر ‘ عمق التمّيز ا÷زائري

بالبيضس مسصرحية «الحلم اأ’سصود» ،وهي نصس لفتيحة
طاهري أاخرجه للركح أاحمد هشصام فاندي .يليه عرضس
«اغ-ت-راب» وه-ي درام-ات-ورج-ي-ا إ’سص-م-اع-ي-ل سص-وف-يط من
إاخ -راج حسص -ي -ن م -خ-ت-ار وإان-ت-اج ج-م-ع-ي-ة إاشص-راق ل-ل-ف-ن-ون
المسصرحية ببسصكرة.
وتشصارك جمعية درب اأ’صصيل من اأ’غواط بمسصرحية
ع -ن -وان -ه -ا« :أاصص -وات ال -ه-امشس وال-ق-ن-ادي-ل» ،ك-تب نصص-ه-ا
سصعودي بوزيد بن طالب ويخرجها علي فربون ،فيما
تقترح علينا جمعية الفنون الدرامية النبراسس من الجلفة
مسصرحية «أاشصباه وطاولة» وهي من تأاليف عاطف علي
ال -ف -راي -ة وإاخ -راج خ -ال -د ون -وق -ي ،وه -م-ا ال-مسص-رح-ي-ت-ان
ال-م-ب-رم-ج-ت-ان ل-ي-وم اأ’رب-ع-اء .وك-م-ا ج-رت ال-ع-ادةُ ،ي-عقد
بفضصاء امحمد بن قطاف لقاء لمناقشصة كل عرضس من
العروضس المقدمة.
’ يخلو برنامج التظاهرة من اللقاءات الفكرية ،التي
سصتنظم صصبيحة كل يوم بالتوازي مع برنامج العروضس،
وسصيكون اللقاء اأ’ول بعنوان« :الحركة المسصرحية في
الجنوب ،تجارب اشصتغال «ويديره اأ’سصتاذ عبد الكريم
غريبي ،حيث سصيتحدث المخرج القادم من وادي سصوف
ف -ت -ح-ي صص-ح-راوي ع-ن ال-مسص-رح الشص-ع-ري ال-غ-ن-ائ-ي ،أام-ا
المخرج مكي سصوداني (تقرت) فسصيتحدث عن المسصرح
الشص- -ع- -ب -ي ،وه -ارون ال -ك -ي Ó-ن -ي (اأ’غ -واط) ع -ن مسص -رح
الطقسس ،وعبد الحليم زريبيع (تندوف) عن ا’قتراب من
ال- -نصس ال- -مسص- -رح- -ي ال- -ع- -ال- -م- -ي ،وع -ب -د ال -ق -ادر ع -زوز
(تمنراسصت) عن مسصرح الجنوب الكبير الناشصئ ،والمخرج
احميدة خيدر عن التجربة المسصرحية في بسصكرة.
في اليوم الثاني تعقد ندوة «المسصرح الذي نريد» التي
سص-ت-دي-ره-ا د.ج-م-ي-ل-ة ال-زق-اي ،ح-يث سص-ت-ت-ط-رق ال-جلسصة
اأ’ول-ى إال-ى ال-رؤوي-ة ال-ج-م-ال-ي-ة وال-م-ع-رف-ي-ة ف-ي ال-مسصرح،
وت -ط -رح سص -ؤوال «ك -ي -ف ي -ت -أاسصسس ال -مسص -رح ع-ل-ى ال-ب-حث
العلمي؟» ،وينشصطها د .جلولي العيد عميد كلية اآ’داب

كان جمهور الفن السسابع ،عشسية افتتاح
م -ه -رج -ان ع -ن-اب-ة ل-ل-ف-ي-ل-م اŸت-وسس-ط-ي ،ع-ل-ى
لح -داث ال -ت -ي ت-ع-يشس-ه-ا سس-وري-ا
م -وع -د م -ع ا أ
اليوم ،وذلك من خÓل فيلم «عائلة سسورية»
الذي افتتح التظاهرة ،حيث جلب اهتمام
اŸتفرج Úوتعاطفهم مع ما يحدث ‘ البلد
الشس- -ق- -ي- -ق ال- -واق -ع –ت ا◊صس -ار وال -قصس -ف
والدمار..

ت -ف -ج-ي-رات ي-وم-ي-ة وإاطÓ-ق ل-ل-رصص-اصس ..م-ا ج-ع-ل
يومياتهم مزرية وسصط حالة من الخوف والرعب
من اقتحام منزلهم من قبل قناصصين.
تلجأا عائلة أاخرى مكونة من الزوج وزوجتهما
ورضصيعهما إالى هذه العائلة ،حيث يتعرضس الزوج
لÓعتداء لكن دون أان يتدخل أاحد إ’نقاذه خوفا من
مصصيرهم المحتوم.
«ع -ائ -ل-ة سص-وري-ة» يسص-رد ب-أاسص-ل-وب مشصّ-وق وإانسص-ان-ي
قصصة أام شصجاعة رفضصت الهروب من وطنها ومن
بيتها واعتبرته الحامي لها ،الذي لن تتخلى عنه
مهما حدث في ظل غياب الزوج الذي تسصلح أ’جل
الدفاع عن عائلته ،فتكافح وتناضصل داخل منزلها
المحاصصر وتحاول مواصصلة العيشس في ظل غياب
كافة سصبل الحياة من أاكل وشصرب وانقطاع الماء
وا’تصص -ا’ت ،م -ب -رزة م -ع -ان-اة السص-وري-ي-ن ف-ي ه-ذه
الحرب التي امتدت إالى منازلهم..

ورقلة :إÁان كا‘

ركزت التوصصيات على محاور عدة على غرار ضصرورة حماية الشصباب وتحصصينهم من أاشصكال
التطرف والتشصدد وبواعثه والعمل على صصناعة بيئة ا’عتدال في عالمنا العربي واإ’سصÓمي عبر
محاربة التطرف بتكريسس تنمية مسصتدامة اقتصصاديا واجتماعيا وبيئيا ،وترسصيخ قيم المنهج
النبوي في شصقيه التنموي وا’قتصصادي داخل المناهج التربوية وأايضصا تفعيل دور المؤوسصسصات
الدينية في تحقيق التنمية المسصتدامة بجميع أاشصكالها والتركيز على أان تتحمل مؤوسصسصات
المجتمع مسصؤوولياتها في تعزيز وتنمية قيم ا’عتدال.

الفنان  »«ëjo ÖjOQƒHحف ًÓبقاعة «األطلسس»
بورقلة ،ود.حميد عÓوي .أاما الجلسصة الثانية التي تبحث
في المسصرح كمتعة عقلية وتطرح إاشصكالية «كيف يكتسصب
الجمهور الفاعلية من خÓل المسصرح؟» فينشصطها كل من
د .لخضصر منصصوري وأا.محمد بوكراسس.
في اليوم الثالث لقاء يديره د.حميد عÓوي حول «نماذج
م -ن ال -مسص -رح ال -م -ل -ت-زم ف-ي ال-ج-ن-وب» ،ي-نشص-ط-ه ك-ل م-ن
د.سصبتي المعلم ود.انشصراح سصعدي .فيما سصتشصهد صصبيحة
اليوم الرابع واأ’خير اإ’عÓن عن الفائز بجائزة أاحسصن
نصس ل -ك -ت -اب ال -ج-ن-وب ،ب-ق-راءة ال-ب-ي-ان ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ح-ول
النصصوصس المشصاركة في المسصابقة ،وقراءة مختارات من
النصصوصس الثÓثة المرشصحة من قبل مؤولفيها.
في نفسس اليوم ،سصيقدم عرضس اختتام الورشصة التكوينية
«ال-ذاك-رة ال-بصص-ري-ة ل-جسص-د ال-م-م-ث-ل وعÓ-ق-ت-ه-ا بالفضصاء
المسصرحي» التي يؤوطرها المخرج العراقي د .فاضصل
السصوداني ،وتختتم التظاهرة بعرضس مسصرحية «أاحجية
إال-ك-ت-رون-ي-ة» ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا م-ج-م-وعة «رتاج المسصرحية»
القادمة من دولة السصودان ضصيف شصرف التظاهرة.
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لنسصان ‘ القليم اÙتل
 1٥0منظمة دولية تدعو Ÿراقبة إانتهاكات حقوق ا إ

›لسس اأ’من يدعو Ÿفاوضسات مباشسرة حول الصسحراء الغربية
لمن ا ¤هدف وسصاطته اŸتمثل ‘ اجراء مفاوضصات مباشصرة و
ل‡ي ا ¤الصصحراء الغربية هورسصت كوهلر أامام ›لسش ا أ
تطرق اŸبعوث ا أ
دون شصروط مسصبقة ب Úجبهة البوليزاريو واŸغرب ،خÓل سصنة  . 2018اسصتنادا ا ¤مصصادر مقربة من اŸلف فقد أاطلع السصيد كوهلر
لنها تقتضصي
لمن حول هدفه اŸتمثل ‘ تنظيم مفاوضصات هذه السصنة ،معÎفا أان هذه اÙادثات «ليسصت غاية ‘ حد ذاتها» أ
›لسش ا أ
«الرادة ا◊سصنة» لطر‘ النزاع و التزامهما باŸشصاركة فيها دون «شصروط مسصبقة».
كما أعرب أŸبعوث أأ’‡ي عن أرأدته ‘
إأ ¤ضص -رورة إأسص -ت -ح -دأث م -ق-رر خ-اصش م-ع-ن-ي
موأصصلة مشصاورأته أŸوسصعة و يعتزم أ’لتقاء
بإانتهاكات حقوق أإ’نسصان ‘ أأ’رأضصي أÙتلة
ب - -أاعضص - -اء ›لسش أ’م - -ن أ’‡ي ،ب- -حسصب
م-ن ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،خ-اصص-ة ب-ع-د أل-تصصعيد
ألعناصصر أ’ولية أŸسصربة من أحاطته أأ’و¤
Óن -ت -ه -اك -ات أŸم -ن-ه-ج-ة وأل-وأسص-ع-ة
أÿط Òل  -إ
أمام هذأ أ÷هاز أأ’‡ي.
أل - -ن - -ط - -اق وأÿطÒة ل- -ل- -ح- -ري- -ات وأ◊ق- -وق
من جهة أخرى ،أكد ألسصيد كوهلر ألذي
أأ’سصاسصية للشصعب ألصصحرأوي ‘ أŸنطقةÃ ،ا
–صصل على دعم ›لسش أأ’من من أجل
‘ ذلك أ◊ق غ Òألقابل للتصصرف ‘ تقرير
موأصصلة مهمة ألوسصاطة أنه «سصيسصتمر على
أŸصص Òوأ’سصتقÓل.
أبرزت أŸنظمات ألدولية ألـ Ã 150ا فيها
نفسش أŸنحى» و يحتفظ بنفسش مقاربة
أللجنة ألوطنية ألصصحرأوية ◊قوق أ’نسصان،
عمله ألتي تكمن ‘ توسصيع دأئرة ألوسصاطة
‘ بيان «تفاءل ألشصعب ألصصحرأوي بشصأان
‘ هذأ ألنزأع .كما يعتزم ألوسصيط أ’ŸاÊ
أŸهام ألفنية ألتي بدأها مكتب أŸفوضش
أŸضص- -ي ق- -دم- -ا ‘ م -ه -م -ت -ه ب -ال -رغ -م م -ن
ألسصامي ◊قوق أإ’نسصان ‘ عام  ،2015إأ’
ﬁاو’ت أŸغرب لعرقلة جهوده ،مشصÒأ
أ ¤أن تسصوية هذأ ألنزأع هي من صصÓحيات أÿت -ام -ي أل -ذي ق -رأه رئ -يسش ›لسش أأ’م-ن  25جانفي وفدأ من ألبوليسصاريو ‘ برل.Ú
أنها ولسصوء أ◊ظ ⁄ ،تلق أي متابعة من قِبل
ة
ي
ع
الحتÓل يواصصل عملياته القم
›لسش أأ’من وحده حيث يتمتع أŸغرب أ’‡ي أل- -ه- -ول -ن -دي ج -ان غ -وسص -ت -اف ف -ان
أÛلسش أأ’‡ي ◊قوق أإ’نسصان».
أق - -دمت ق - -وأت أ’ح- -تÓ- -ل أŸغ- -رب- -ي،
بدعم فرنسصا ألÓمشصروط .حاولت فرنسصا أوسص -تÒوم ع -ل -ى ألصص -ح -اف -ة .أشص-ار ›لسش
دعم ثابت لكفاح الشصعب الصصحراوي
منع ›لسش أأ’من من تأاكيد أهمية أ’طرأف أأ’م- -ن ‘ أل- -ب -ي -ان أل -ذي صص -در ع -قب ه -ذأ أÿميسش ،على ﬁاصصرة منزل عائلة ألشصهيد
جّدد أŸؤو“ر ألوطني أ÷نوب أأ’فريقي
أأ’خرى ألتي أسصتشصارها ألسصيد كوهلر ‘ أ’جتماع أن «›لسش أأ’من تلقى بكل أرتياح سصعيد دم Èبالعاصصمة أÙتلة ألعيون أين دعمه لكفاح ألشصعب ألصصحرأوي من أجل
ع -رضش أŸب -ع -وث ألشص -خصص-ي ح-ول ل-ق-اءأت-ه ك- -انت ت- -ق- -ام أل- -ذك -رى ألشص -ه -ري -ة ل -وف -ات -ه أ◊رية وأ’سصتقÓل ،ودعا أÛتمع ألدو‹
أطار أسصتئناف أŸسصار أ’‡ي.
‘ ألصص -ي -غ -ة أ’و ¤ل-ل-ب-ي-ان أل-ذي ك-ان م-ن ألثنائية أأ’خÒة مع طر‘ ألنزأع و ألبلدأن وأسص - -ت - -ه - -دفت م- -تضص- -ام- -ن Úصص- -ح- -رأوي Úوأأ’· أŸتحدة بشصكل خاصش أ’ن يتحمÓ
أŸفروضش أن يتوج هذأ أ’جتماع أ’عÓمي أÛاورة».
باسصتخدأم ألقوة .كما قامت قوأت أ’حتÓل دون تأاخ Òمسصؤووليتهما ألقانونية وأأ’خÓقية
ع Úألرئيسش أأ’Ÿا Êألسصابق كولر مبعوثا ب -اعÎأضش سص -ب -ي -ل أل -ع -دي-د م-ن أŸن-اضص-ل ‘ Úضصمان وأحÎأم حق ألشصعب ألصصحرأوي
حول ألصصحرأء ألغربية أكد أعضصاء ›لسش
أأ’م -ن «أه -م -ي -ة أأ’ط -رأف أل -ت-ي أتصص-ل ب-ه-ا للصصحرأء ‘ أوت  ، 2017وقام ‘ أكتوبر وم -ن -ع -ه -م م-ن أل-ول-وج م-ن-زل أل-ع-ائ-ل-ة وذلك غ Òألقابل للتصصرف ‘ تقرير أŸصص.Ò
أŸبعوث ألشصخصصي» ‘ أشصارة أﬂ ¤تلف أŸاضصي بأاو ¤جو’ته ‘ أŸنطقة ويعمل بالتعنيف وأ’عتدأء أ÷سصدي وأللفظي ،كما
ح -ي -ا أ◊زب أ÷ن -وب أف -ري -ق -ي «صص-م-ود
أأ’طرأف ألتي أسصتشصارها كوهلر منذ جانفي جاهدأ لدفع أŸباحثات حول هذأ ألنزأع ح -دث ل  -إ
Óع Ó-م -ي-ة ألصص-ح-رأوي-ة «ألصص-ا◊ة ألشص -عب ألصص -ح -رأوي ‘ ك -اف -ة ت-وأج-دأت-ه»»
ت
أ
و
ق
ف
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ي
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أ
بوتنكيزة»
ألفارط و ألتي تضصم طر‘ ألنزأع و ألبلدأن أŸسصتمر منذ عقود.
وجدد عزمه تكثيف حملته ألتضصامنية مع
ودعا ‘  23جانفي  2018وزرأء خارجية أ’حتÓل أŸغربي دون سصابق أنذأر.
ألصصحرأء ألغربية Ãبادرأت أك Ìعملية مثل
أÛاورة وأ’–اد أ’ف- - -ري- - -ق - -ي و أ’–اد
أŸغ- -رب وأ÷زأئ- -ر وم -وي -ت -ان -ي -ا ومسص -ؤوو’ ‘
هذأ ودعت  150منظمة و÷نة حقوقية دولية ،أŸسصاعدأت أإ’نسصانية ومسصÒأت ألتضصامن
أأ’وروبي.
غ Òأن هذه أأ’طرأف أختفت من ألبيان ألبوليسصاريو إأ ¤برلŸ Úباحثات .وأسصتقبل ‘ ›لسش حقوق أإ’نسصان ألتابع ل أ
 ·ÓأŸتحدة ،وألندوأت.

أاكد إاجراء النتخابات البلدية ‘ موعدها

رئيسس ا◊كومة التونسسية يسستعجل تطبيق ا’صسÓحات ا’قتصسادية

لصصÓحات القتصصادية «يجب أان تبدأا بسصرعة خاصصة ‘ قطاع اŸؤوسصسصات العمومية» ،مؤوكدا أان
قال رئيسش الوزراء التونسصي ،يوسصف الشصاهد ،ان ا إ
النتخابات البلدية سصتجري ‘ موعدها اÙدد يوم  6ماي اŸقبل .قال الشصاهد ‘ كلمة خÓل جلسصة عامة عقدها ،أامسش ا÷معة› ،لسش نواب الشصعب
لصصÓح وضصع البÓد ووضصعها على سصكة النمو وقامت بكل ما ‘ وسصعها
(الŸÈان) Ÿسصاءلة ا◊كومة ،إان حكومته «عملت خÓل عام ونصصف العام كل ما Áكن إ
لنها ُتدرك أان ا◊ل يكمن ‘ إاصصÓح اŸنظومة من الداخل».
رغم إاكراهات اŸنظومة أ
شصدد ‘ هذأ ألسصياق على أن أإ’صصÓحات أ’قتصصادية «يجب
أن تبدأ بسصرعة خاصصة ‘ قطاع أŸؤوسصسصات ألعمومية»’ ،فتا
إأ ¤أنه يوأجه ضصغوطا من أŸعارضصة وألنقابات ألتي تتهمه
بالفشصل.
من جهة أخرى ،جدد رئيسش أ◊كومة ألتونسصية ،ألتأاكيد على
أن أ’نتخابات ألبلدية أُŸقرر تنظيمها ‘ ألسصادسش من ماي
أُŸقبل «سصتجري ‘ موعدها» وقال ‘ كلمته ،إأن «خيارنا ‘
أ◊كومة وأضصح و’ رجعة فيه وهو أن أ’نتخابات سصتتم ‘
م -وع -ده -ا» .أضص -اف أن ح -ك -وم -ت -ه أخ-ذت ك-اف-ة أإ’ج-رأءأت
ألضصرورية من أجل حسصن سص Òأ’سصتحقاق أ’نتخابي مؤوكدأ
‘ أŸق -اب -ل ،أن أ’ن-ت-خ-اب-ات أُŸرت-ق-ب-ة «سص-ت-ك-ون م-ث-ل أل-ت-ي
سصبقتها أي حرة نزيهة وشصفافة وتعكسش أختيارأت ألشصعب

ألتونسصي».
 ⁄يÎدد ‘ أŸقابل ‘ إأتهام بعضش أأ’طرأف دون أن
يذكرها باإ’سصم بأانها تسصعى إأ ¤إألغاء أإ’سصتحقاق أإ’نتخابي
أُŸرتقب حيث قال « :هناك جهات رأفضصة لÓنتخابات
ألبلدية ..وتخاف من ألصصندوق وبالتا‹ تهرب من أ’سصتحقاق
أ’نتخابي  ..وهناك من يعت Èأن نتائج ألبلديات سصتكون
ضصربة قاسصية لطموحاتها ألسصياسصية».
ي-ت-ع-ل-ق أإ’سص-ت-ح-ق-اق أإ’ن-ت-خ-اب-ي أُŸرت-قب ب-إان-ت-خ-اب أعضصاء
أÛالسش ألبلدية ‘  350دأئرة بلدية ،بينها  86بلدية حديثة
ألعهد و› 24لسصا جهويا (تابعا للمحافظة) موزعة على
ﬂتلف أÙافظات ألتي يبلغ عددها ﬁ 24افظة ،وذلك
Ãقاعد تزيد عن  7آأ’ف مقعد.

أكد قادة أ÷يشش ألليبي ‘ ،بيان ختامي صصدر ،أمسش
أ÷معة ،بعد أ÷ولة ألسصادسصة ’جتماعات وفد أ÷يشش
ألليبي بالقاهرة أن «مسصار توحيد أŸؤوسصسصة ألعسصكرية Ãثابة
نوأة صصلبة لدفع أŸسصار ألسصياسصي إأ ¤أأ’مام خÓل هذه
أŸرحلة أ◊رجة وألدقيقة من تاريخ ألبÓد ألتي تشصهد
أخطارأ جسصيمة تهدد سصÓمتها ‘ ظل ألصصعوبات ألتي
ت -عÎي –ق -ي -ق أسص -ت -ق -رأر أل -دول -ة أل-ل-ي-ب-ي-ةÃ ،ا يسص-ت-ج-يب
لتطلعات وطموحات ألشصعب ألليبي» .جاء ‘ ألبيان
أÿت -ام -ي « ..وأصص -ل أب -ن -اء أŸؤوسصسص -ة أل -عسص -ك-ري-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
خلفــت  ٣قتــــلى
وإاصصابة  ٥آاخرين

أ÷و’ت ألتي أسصتضصافتها مصصر لتوحيد أ÷يشش ألليبي على
أسصسش م -ه -ن -ي-ة وأحÎأف-ي-ة خ-الصص-ة Ãا ي-ج-ع-ل-ه ق-ادرأً ع-ل-ى
أ’ضصطÓع بدوره كضصامن لوحدة ألدولة أŸدنية ‘ ليبيا
وسص-ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى ك-ام-ل ت-رأب-ه-ا أل-وط-ن-ي ،وح-ماية مقدرأتها
وث-روأت-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ل-كً-ا خ-الصصً-ا أ’ب-ن-اء ألشص-عب ألليبي».
شصدد ألبيان ،على ضصرورة أŸضصي ‘ مشصروع توحيد أ÷يشش
ألليبي Ãا يجعله قادرأً على ألتعاطي بشصكل إأيجابي وفاعل
مع ألتحديات ألتي توأجهها ألدولة ألليبية حالياً ومسصتقبًÓ
‘ ضصوء أıاطر أÙدقة بها ،سصوأء ما يتعلق بخطر

أإ’رهاب أو ألهجرة غ Òألشصرعية أو أ÷رÁة أŸنظمة أو
غÒها من ألتهديدأت ألتي من شصأانها أن تهدد أسصتقرأر ليبيا.
كما أكد على موأصصلة أ’جتماعات ألتي بدأت ‘  20مارسش
ب-ال-ق-اه-رة خÓ-ل أل-فÎة أŸق-ب-ل-ة ب-ه-دف أسص-ت-ك-م-ال أللجان
ألفنية أأ’ربع  -ألتي تشصكلت خÓل أ÷و’ت ألسصت ألسصابقة -
لعملها فيما يتعلق بآاليات ألتنفيذ وألتطبيق ألفعلي للمشصروع
أل -وط -ن -ي ل-ت-وح-ي-د أ÷يشش أل-ل-ي-ب-يÃ ،ا ي-تÓ-ءم م-ع م-ه-ام-ه
أŸن -وط ب -ه -ا ،وك -ذلك ل-ت-ل-ب-ي-ة م-ت-ط-ل-ب-ات أإ’ره-اب وت-أامÚ
أ◊دود ومكافحة ألهجرة غ Òألشصرعية.

أكد ألرئيسش ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون ,أمسش أ÷معة ,أن
’رهابي ‘ فرنسصا ’ يزأل مرتفًعا مع وجود تهديد
«أÿطر أ إ
من ألدأخل» .وقال ماكرون  ‘-تصصريحات من بروكسصل
عقب أنتهاء وأقعة أحتجاز ألرهائن ‘ جنوب فرنسصا وتصصفية
منفذها , -إأن فرنسصا «توأجه خطًرأ دأخلًيا ‘ ظل وجود
أشصخاصش Áثلون تهديًدأ إأرهابًيا ‘ ألبÓد  ,وÁكن ألتأاثÒ
’رهابي  ,أو من ›موعات
عليهم من تنظيم /دأعشش /أ إ
إأرهابية أخرى» .وأكد إأÁانويل ماكرون أن ألوضصع «تغ,Ò
’ن فرنسصا  ⁄تعد توأجه هجمات على أرضصها يتم
نظًرأ أ
ألتخطيط لها من سصوريا و ألعرأق» ,مضصيفا أن أ◊كومة ,

’م--ك--ان-ات Ÿوأج-ه-ة أÿط-ر
«ت--وأصص--ل ت--ع--ب--ئ--ة ك--اف--ة أ إ
’من
’رهابي ,وتعقد أجتماًعا أسصبوعًيا Ûلسش أ أ
أإ
وألدفاع ألقومي ,وذكر Ãشصروع ألقانون ألذي مررته
أ◊كومة مؤوخًرأ لتشصديد إأجرأءأت أŸرأقبة وأŸتابعة
’ح-دأث
وأل-ت-أام .Úوأك-دت ألسص-ل-ط-ات أل-ف-رنسص-ي-ة أن أ أ
’رهابية ألتي وقعت أليوم جنوب فرنسصا,هي عبارة عن
أإ
ثÓث هجمات متفرقة أسصفرت عن مقتل ثÓثة أشصخاصش
وإأصص-اب-ة خ-مسص-ة أخ-ري-ن ب-ي-ن-ه-م ثÓ-ث-ة ح-ال-ت-ه-م خ-طÒة.
وأوضص--حت ألسص--ل--ط--ات أل--ف--رنسص-ي-ة ,أن أŸع-ت-دي ي-دع-ى
رضص---وأن ’ك--د 25( Ëع--ام-ا) وه-و مسص-ج-ل ع-ل-ى ق-ائ-م-ة

’منية  ,فضص Óعن تورطه ‘
’جهزة أ أ
ألتطرف لدى أ أ
جرأئم حق عام ،لﻺشارة متكنت وحدات التدخل

ثÓثـ ـ ـة هجمـ ـ ـات إارهابي ـ ـة تضس ـ ـرب جن ـ ـوب فرنسس ـ ـ ـ ـ ـ ـا

تأاجيل النظر ‘ ملف النقÓب

لوروبي يحتج «رمزًيا»
ال–اد ا أ

@ بلجيكا :أيد زعماء أ’–اد أأ’وروبي بريطانيا ‘ توجيه أللوم Ÿوسصكو ،فيما يتعلق
بهجوم بغاز أأ’عصصاب على جاسصوسش روسصي سصابق ‘ أ‚لÎأ ،وأسصتدعوأ مبعوث أ’–اد
إأ ¤موسصكو ‘ أحتجاج رمزي.
من شصأان إأظهار أ’–اد دعمه ‘ ،وقت تتصصدى فيه بريطانيا لتحديات أÿروج من
ألتكتل ،إأعطاء دفعة لرئيسصة ألوزرأء تÒيزأ ماي ألتي تدعو دوً’ أخرى أ’ن –ذو حذوها
‘ قرأر طرد روسش على خلفية ألهجوم.

احتجاجات ‘ كاليفورنيا

@ كاليفورنيا :أثار تسصجيل مصصور يظهر شصرطي Úوهما يطلقان وأبً Óمن أأ’عÒة
ألنارية على شصاب أسصود أعزل ‘ سصكرأمنتو عاصصمة و’ية كاليفورنيا ،أحتجاجات عارمة
بالشصوأرع عرقلت حركة أŸرور باŸدينة لسصاعات يوم أÿميسش .قالت ألشصرطة ،إأن
ألفيديو ألذي صصورته ألكامÒأت ألتي كانت مثبتة ÓÃبسش ألشصرطي ÚخÓل أŸوأجهة
ألتي دأرت ،مسصاء أأ’حد ،أظهرت ألقتيل «سصتيفون كÓرك» ألبالغ من ألعمر  22عاًما ،وهو
Áسصك شصيًئا تب Úفيما بعد أنه هاتف ﬁمول بينما أطلق ألشصرطيان عليه  20عياًرأ نارًيا.

الحتجاجات تتمّدد من جرادة إا ¤الرشصيدية

العفو الدولية تدعو اŸغرب للكف عن قمع اŸتظاهرين

Œددت اŸظاهرات ،أاول أامسش اÿميسشÃ ،دينة جرادة ،للمطالبة بـ«العدالة
لفراج عن نشصطاء
الجتماعية وتوف Òفرصش العمل و–سص Úظروف عيشش السصكان» ،وا إ
موقوف .Úردد اŸتظاهرون شصعارات تطالب ا◊كومة بالسصتجابة Ÿطالب السصكان
«اŸشصروعة والعادلة».
ق -ال سص-ع-ي-د ع-اشص-ور ،أح-د نشص-ط-اء
أ’حتجاجات بجرأدة ،إأن «قوأت أأ’من
منعت أŸتظاهرين من ألوصصول لسصوق
أأ’حد أأ’سصبوعي باŸدينة ،ألذي كان
م -ق -ررأ ت-وج-ه أÙت-جÃ ÚسصÒأت-ه-م
إأليه».
أضص- -اف ع -اشص -ور ،أن «أ’سص -ت -م -رأر ‘
أ’ح-ت-ج-اج-ات ب-ال-نسص-بة لسصكان جرأدة
سص- -ب- -ب- -ه ع- -دم أسص- -ت- -ج -اب -ة أ◊ك -وم -ة
Ÿطالبهم ألثÓثة أŸتمثلة بتوف Òبديل
أقتصصادي للمدينة عن مناجم ألفحم
ألتي ” إأغÓقها ،وحل مشصكلة ترأكم
فوأت ÒأŸياه وألكهرباء غ ÒأŸسصددة،
وﬁاسصبة أŸسصؤوول Úعن وضصع أŸدينة
أÎŸدي» .تصصاعد ألتوتر ‘ أŸدينة
خÓل أأ’يام أŸاضصية ،بعد أن أوقف
أأ’م - - -ن  22ن -اشص -ط -ا ،ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
موأجهات مع متظاهرين ،وقعت ‘
 14من ألشصهر أ÷اري ،وأسصفرت عن
ألعديد من أإ’صصابات.
الرشصيدية على «صصفيح سصاخن»
أتسص -ع أ◊رأك ألشص -ع -ب-ي م-ن م-دي-ن-ة
ج -رأدة أŸغ -رب -ي-ة ،أÿم-يسش ،ل-ت-ن-ت-ق-ل
أجوأء ألتوتر لتخيم مدينة ألرشصيدية
ألتي أصصبحت على «صصفيح سصاخن»،
بعد أن قرر أŸئات من طلبة ألكلية
أŸت-ع-ددة أل-ت-خصصصص-ات ،وك-ل-ي-ة أل-علوم
وأل- - -ت- - -ق- - -ن- - -ي- - -ات ،أÿروج ‘ مسصÒة
أحتجاجية مشصيا على أأ’قدأم ،ملوحÚ
برزمة من أŸطالب من بينها تعميم
أŸن- -ح- -ة وأ’سص- -ت- -ف -ادة م -ن أŸط -ع -م
أ÷امعي وألسصكن ،بحسصب ما ذكرته
مصصادر إأعÓم ﬁلية.
أوضص-حت ج-ري-دة «أل-ع-م-ق» أن م-دي-ن-ة
ألرشصيدية أŸغربية تعيشش على «صصفيح
سص - -اخ - -ن ،ح - -يث أن- -ط- -ل- -قت أŸسصÒة
أ’ح -ت -ج -اج -ي -ة م -ن أل -ك -ل -ي-ة م-ت-ع-ددة
أل-ت-خصصصص-ات وصص-و’ إأ ¤ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم
وألتقنيات ليقرر أŸئات من ألطلبة بعد
ذلك أÿروج إأ ¤ألشص- - -ارع أل- - -ع - -ام‘ ،
أŒاه مقر و’ية جهة درعة تافيÓلت،
رأفع Úشصعارأت من قبيل «ألطالب ها
ه- -و وأŸن -ح -ة أي -ن ه -ي» ،وم -ط -ال -بÚ
ب -ت-ع-م-ي-م أŸط-ع-م أ÷ام-ع-ي وألسص-ك-ن،
على جميع طلبة ألكليت.Ú
أسص-ت-ن-ف-ر ت-ظ-اه-ر أŸئ-ات م-ن ط-ل-ب-ة

أل- -ك- -ل -ي -ت- Úب -حسصب أŸصص -در ذأت -ه-
ﬂت -ل -ف أأ’ج -ه -زة أأ’م -ن -ي -ة Ãدي-ن-ة
ألرشصيدية ،لتعÎضش ألقوأت ألعمومية
مسصÒت-ه-م أ’ح-ت-ج-اج-ي-ةŸ ،ن-ع-ه-ا م-ن
ألوصصول إأ ¤ألشصارع ألعام ومنه إأ ¤مقر
و’ية جهة درعة تافيÓلت ،فيما ’
يزأل ألطلبة مصصرون على أ’سصتمرأر
‘ أ’ح -ت -ج -اج إأ ¤غ -اي -ة أ’سص-ت-ج-اب-ة
Ÿط -ال -ب -ه -م .أوضص -ح مصص -در م -ط -ل-ع
للجريدة ،أن ما أجج من غضصب ألطلبة
ودف -ع-ه-م ل-ل-خ-روج لÓ-ح-ت-ج-اج ،ه-و أن
أغلب من وضصعوأ طلباتهم لÓسصتفادة
م - -ن أل- -دع- -م أل- -ذي خصصصص- -ه ›لسش
أ÷هة للمنح أ÷امعية ،تفاجأاوأ بقرأر
لوزأرة ألدأخلية أجهضش هذأ أ◊لم.
يشصار أن وزأرة ألدأخلية قامت بحذف
 12م -ل -ي -ون دره-م أıصصصص-ة ل-دع-م
طلبة أ÷هة وألتي صصادق عليها ›لسش
ج -ه -ة درع -ة ت -اف-يÓ-ت ،خÓ-ل أل-دورة
ألعادية لشصهر أكتوبر.
العفو الدولية تسصتنكر سصياسصة
اıزن
‘ ﬁاولة يائسصة لتزييف أ◊قيقة،
أن -ت -ق -دت أ◊ك -وم -ة أŸغ -رب -ي-ة بشص-دة
ت- -ق- -ري- -ر م- -ن- -ظ -م -ة أل -ع -ف -و أل -دول -ي -ة
«أمنيسصتي» ،وألذي أدأن أسصتعمال ألقوة
«أŸف- -رط- -ة» ‘ ح- -ق أŸت- -ظ -اه -ري -ن
و«ت -ره -ي -ب -ه -م» Ãدي -ن -ة ج -رأدة شص-رق
أŸغرب .كانت منظمة ألعفو ألدولية
قد دعت ألسصلطات أŸغربية إأ ¤ألكف
عن أسصتعمال ألقوة أŸفرطة ‘ حق
أŸتظاهرين بجرأدة.
قالت أŸنظمة ‘ بيان لها« :إأنه يجب
على قوأت أأ’من أŸغربية أن تكف عن

أسص -ت -خ -دأم أل -ق-وة أŸف-رط-ة وت-ره-يب
أÙت - -ج Úألسص - -ل- -م- -ي ،»ÚمشصÒة إأ¤
أقتحام خمسش شصاحنات لهذه ألقوأت
حشصًدأ من أÙتج 14 ‘ Úمارسش،
‡ا خلّف عشصرأت أإ’صصابات ‘ مدينة
ج- -رأدة .أن- -دل -عت أ’ح -ت -ج -اج -ات ‘
م -دي -ن -ة ج -رأدة؛ إأث-ر مصص-رع شص-ق-ي-قÚ
دأخل منجم مهجور ‘ أوأخر شصهر
ديسصم ÈأŸاضصي ،قبل وفاة شصخصصÚ
آأخ -ري -ن ‘ ظ -روف مشص-اب-ه-ة؛ م-ا دف-ع
ب -اÙت -ج Úل -ل -خ -روج ‘ ت-ظ-اه-رأت
سصلمية تطالب بـ«بدأئل أقتصصادية» عن
ألعمل باŸناجم.
الطفل ضصحية «الدهسش» يخرج
عن صصمته
خرج ألطفل ألقاصصر عبد أŸو ¤زعيقر،
ضصحية «ألدهسش» من قبل سصيارة تابعة
للقوأت ألعمومية ،خÓل موأجهات بÚ
أأ’من ومتظاهرين بجرأدة ،عن صصمته
‘ شصريط فيديو مؤوثر ،أÿميسش ،يطالب
ف- -ي- -ه بـ«ﬁاسص- -ب -ة م -ن دهسص -وه بسص -ي -ارة
أأ’م - -ن» .ط - -الب زع- -ي- -ق- -ر ،أŸسص- -ؤوولÚ
بـ«ألتكفل بعÓجه حتى يعود للوقوف على
أقدأمه» ،قائ Óأنه «’ يريد ألعودة إأ¤
جرأدة ،بل يتمنى نقله إأ ¤مكان أفضصل
م -ن أج -ل عÓ-ج-ه» ،مضص-ي-ف-ا ‘ تصص-ري-ح
مؤوثر أنه «’ يريد سصوى ألشصفاء وألوقوف
على قدميه».
قالت وألدته ،أن رسصالتها ورأء تصصويره
ه -ي «م -ط -ال -ب -ة أŸسص-ؤوول Úب-ال-ت-دخ-ل
للتكفل بعÓجه» ،مشصÒة إأ ¤أن إأدأرة
أŸسصتشصفى أ÷امعي بوجدة ،عمدت
إ’خرأجه من قسصم أإ’نعاشش إأ ¤قاعة
عادية.

نيكو’ سساركوزي –ت اŸراقبة القضسائية

توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية نواة صسلبة لدفع اŸسسار السسياسسي
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أاّكد أانه يتعّرضش Ÿؤوامرة

قادة ا÷يشش الّليبي

@ واغ -ادوغ -و  ” :ت -أاج -ي -ل ﬁاك -م-ة ق-ادة أÙاول-ة
أ’نقÓبية ألفاشصلة ‘ سصبتم 2015 Èببوركينا فاسصو إأ ¤غاية 26
مارسش أ÷اري ،من أجل ألسصماح للمحكمة بالبت ‘ دفوعات
بخصصوصش أهلية ألقضصاة.
و‘  16سصبتم ، 2015 Èحاول جنود من فوج أأ’من ألرئاسصي
أإ’طاحة با◊كومة أ’نتقالية ألتي تشصكلت بعد سصقوط ألرئيسش بليز كومباوري.

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

ألعدد
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من القضاء عﲆ اﻹرهايب.

وأضصافت أن قوأت ألدرك «تدخلت بعد ذلك وأخرجت
›م--وع--ة م--ن أل-ره-ائ-ن ,ث-م ق-ام م-ق-دم ب-ق-وأت أل-درك
ب-ت-ب-دي-ل ن-فسص-ه ب-ال-ره-ي-ن-ة أل-ذي ك-ان ’ ي-زأل ي-ح-ت-ج-زه-ا
أŸهاجم».
وأشصارت إأ ¤أن «ألضصابط ألذي حل ﬁل ألرهينة تعرضش
’صصابة بالغة  ,وترك هاتفه أÙمول مفتوحا ,ثم
إ
تدخلت ألقوأت أÿاصصة بعد سصماع دوي أعÒة نارية».

تراجع شصعبية ماكرون

@ باريسش :أظهر أسصتطÓع للرأي نشصرت نتائجه،
أمسش ،أن شصعبية ألرئيسش ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون،
ترأجعت أ’دنى مسصتوياتها منذ توليه ألرئاسصة بعد يوم
م -ن أح -ت -ج -اج -ات ‘ أن -ح -اء أل-بÓ-د ع-ل-ى سص-ي-اسص-ت-ه
ÓصصÓح شصارك فيها عشصرأت أآ’’ف من موظفي
لإ
أ◊كومة .أظهر أسصتطÓع «بي.‘.إأيه» للرأي ،أنه على ألرغم من ترأجع ألبطالة وأرتفاع
مكانة فرنسصا عاًŸيا ،إأ’ أن مسصتوى قبول ألناسش أ’دأء ألرئيسش ألذي يبلغ من ألعمر 40
عاًما ترأجع ثÓث نقاط مئوية ‘ مارسش إأ.%40 ¤
بسصبب أ’سصتياء من إأصصÓحات خاصصة بالعمل وألضصمان أ’جتماعي ،أضصرب معلمون
و‡رضصات وغÒهم من ألعامل ‘ Úألقطاع ألعام عن ألعمل ،أÿميسش ،بسصبب ﬂاوف
Óدأء.
بشصأان خططه ÿفضش عدد ألعامل Úوتطبيق نظام أأ’جر وفًقا ل أ

بولتون صصديق إاسصرائيل

@ القدسش اÙتلة :وصصف موقع «ديبكا» أ’سصتخبارأتي أإ’سصرأئيلي ،أمسش أ÷معة،
مسصتشصار أأ’من ألقومي أ÷ديد جون بولتون بـ «ألصصديق ألقوي» إ’سصرأئيل ،مشصًÒأ إأ ¤أن
تعيينه كان ‘ إأطار خطة إأعادة ألهيكلة ألتي يقوم بها ألرئيسش أأ’مريكي دونالد ترأمب،
وألتي قد تطيح بوزير ألدفاع جيمسش ماتيسش.
وينضصم بولتون إأ ¤مايك بومبيو ،ألذي عينه ترأمب وزيًرأ للخارجية هذأ ألشصهر ،بدً’ من
ريكسش تيلرسصون ،وهو أيضًصا من ألصصقور ‘ ،ألوقت ألذي تشص Òفيه طاحونة ألشصائعات ‘
وأشصنطن إأ ¤أن جيمسش ماتيسش سصيكون ألضصحية أ÷ديدة».

بعد اتهامه رسصمًيا بتلقي “ويل من ليبيا ◊ملته النتخابية ،وضصع الرئيسش الفرنسصي السصابق نيكول سصاركوزي
لشصخاصش لهم عÓقة باŸلف ،إاضصافة ◊ظر السصفر
–ت اŸراقبة القضصائية ،التي منعت عليه التصصال بعدد من ا أ
إا ¤أاربعة بلدان على رأاسصها ليبيا .أاعلن تياري هÒزوغﬁ ،امي نيكول سصاركوزي ،أامسش ا÷معة ،أان الرئيسش
الفرنسصي السصبق سصيقدم طلب اسصتئناف حول اŸراقبة القضصائية اŸفروضصة عليه“ .نع هذه اŸراقبة القضصائية
لطراف التسصعة ‘ هذه القضصية Ãن فيهم اثنان من اŸقرب Úاليه كلود غيان وبريسش
سصاركوزي من الجتماع با أ
اورتوفو اللذان كانا وزيرين إابان رئاسصته التي اسصتمرت من  2007ا.2012 ¤
ي -ع -ت Èسص -ارك -وزي أول رئ -يسش ف -رنسص -ي ي -خضص -ع ل -ل-م-رأق-ب-ة أ’تصصال بكلود جيون ،مدير حملته أ’نتخابية عام ،2007
Óليزيه.
أل -قضص -ائ -ي -ة خ Ó-ل أ÷م-ه-وري-ة أÿامسص-ة ،ف-ب-حسصب ق-ان-ون وألذي شصغل أيضًصا منصصب ألكاتب ألعام ل إ
أŸسصطرة أ÷نائية ألفرنسصي« ،يعت Èكل متهم بريًئا ،ويبقى
إأضصافة إأ ¤هؤو’ء ،هناك وزير ألدأخلية ألسصابق بريسش
حًرأ ،ولكن إأذأ تطلبت ألتعليمات أو أإ’جرأءأت أأ’منيةÁ ،كن هورتيفو ،وهو أول من وجهت إأليه تهمة «ألتزوير وغسصيل
أن يفرضش عليه ألتزأم أو عدة ألتزأمات Ãقتضصى أŸرأقبة أأ’موأل و ألتهرب ألضصريبي» ،بسصبب شصرأء شصقته ألباريسصية
ألقضصائية».
بطرق مالية مبهمة ،وبسصبب سصفره إأ ¤ليبيا ‘ ديسصمÈ
أي أن أل- -ق -ان -ون ي -خ -ول ل -ل -قضص -اة صص Ó-ح -ي -ة –دي -د ت -لك  .2005إأضصافة إأ ¤هؤو’ء أأ’شصخاصش ،منع ألرئيسش أŸتهم من
أ’لتزأمات ،و‘ حالة سصاركوزي قرر قضصاة ألتحقيق ألثÓثة زيارة أربعة بلدأن ،وإأن كان ’ يزأل ﬁتف ً
ظا بجوأز سصفره،
أŸكلفون باŸلف ،منعه من أ’تصصال بأاشصخاصش لهم عÓقة وهي ليبيا وتونسش و مصصر ،وأيضًصا جنوب إأفريقيا حيث يقيم
باŸلف.
بشص Òصصالح «ألعلبة ألسصودأء» ورئيسش مكتب ألعقيد معمر
من أبرز هؤو’ء رجل أأ’عمال ألفرنسصي أللبنا Êزياد تقي ألقدأ‘ ،وهو شصاهد مهم ‘ أŸلف يسصعى ألقضصاء ألفرنسصي
ألدين ،ألذي وجه إأليه أ’تهام بـ «أختÓسش أأ’موأل ألعامة للحصصول على شصهادته.
بليبيا» و «تقد Ëرشصوة Ÿسصؤوول عام ليبي».
فيما صصرح مصصدر مقرب من أŸلف ،أن خضصوع نيكو’
يعد «تقي ألدين» أهم أسصم ‘ ملف سصاركوزي ،حيث أكد أنه سصاركوزي للمرأقبة ألقضصائية هو إأجرأء ‘ صصا◊ه ’ ،يرى
سصافر ثÓث مرأت ب Úطرأبلسش وباريسش ‘ عامي  2006و فيه ﬁيطه سصوى طريقة إ’هانته .أكد نيكو’ سصاركوزي،
 ،2007لنقل خمسصة مÓي Úأورو ‘ حقائب ،سصلمها لنيكو’ أÿميسش ،ع Èألقناة أأ’و ¤ألفرنسصية ‘ ،أول خروج إأعÓمي
سص -ارك -وزي وم-دي-ر ح-م-ل-ت-ه ووزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة ،وه-و م-ا ن-ف-اه له بعد أتهامه رسصميًا ،أنه « ⁄يخن أبًدأ ثقة ألفرنسصي ،»Úوأنه
ألثÓثة ،آأخرهم سصاركوزي ‘ ألتحقيق ألذي خضصع له هذأ يتعرضش Ÿؤوأمرة حولت حياته إأ ¤جحيم منذ  ،2011كما
أأ’سصبوع ،بحسصب صصحيفة «لوفيغارو» .كما منع سصاركوزي من نعت تقي ألدين بـ «ألشصخصش ألشصرير وغ ÒأŸتوأزن».

لدعم جهود تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصا◊ة

رئيسس وزراء ما‹ ‘ كيدال أ’ول مرة منذ 2014
لول اŸا‹
وصص - -ل ال- -وزي- -ر ا أ
سص -وم -ي -ل -و ب -وب -ي م -اي -غ-ا ،أامسش
ا÷م -ع-ة ،إا ¤م-دي-ن-ة ك-ي-دال
شص -م -ا‹ ال -ب Ó-د ‘ ،أاول زي-ارة
م -ن ن -وع-ه-ا م-ن-ذ أارب-ع سص-ن-وات
Ÿسص - -ؤوول ك - -ب Òب - -ا◊ك - -وم - -ة
اŸال-ي-ة ل-ل-م-دينة وذلك لدعم
ا÷هود الرامية لتنفيذ اتفاق
السص- -ل- -م واŸصص- -ا◊ة ،وف- -ق م -ا
أافادت تقارير اعÓمية.
ذكرت ألتقارير نفسصها أن مايغا
ت -وق -ف ب -رف -ق -ة ث -م-ان-ي-ة وزرأء ‘
ط -ري -ق -ه إأ ¤ك-ي-دأل ‘ م-ق-اط-ع-ة
تسص- -ال- -يت ،وذلك ‘ أط- -ار ج- -ول- -ة
دأخ- -ل- -ي -ة تشص -م -ل تسص -ع ﬁط -ات.

ي- -ه- -دف م -اي -غ -ا م -ن ورأء زي -ارت -ه
لكيدأل لدعم جهود إأقامة أإ’دأرة
أÙل- -ي- -ة ‘ أŸدي- -ن- -ة وت- -ق- -ريب
خدماتها من أŸوأطن Úوأ’طÓع
على أحتياجاتهم عن قرب .عرفت
أŸدي-ن-ة أضص-ط-رأب-ات أم-نية خÓل
أأ’سص- -اب- -ي- -ع أأ’خÒة ك- -ان آأخ- -ره -ا
ت -ع -رضش م -عسص -ك -ر ل -ق-وأت ح-ف-ظ
ألسصÓم ألتابعة للمنظمة ألدولية ‘
ك-ي-دأل أÿم-يسش ل-ه-ج-وم ب-ق-ذأئف
أŸورت- - -ر أدى إ’صص - -اب - -ة  5جنود
ف -رنسص-ي ،Úوخ-ل-ف خسص-ائ-ر م-ادي-ة
وصصفت بـ«ألهامة» ،وفق ما أعلنت
·Ó
بعثة حفظ ألسصÓم ألتابعة ل أ
أŸتحدة ‘ ما‹ .قالت ألبعثة« :إأن

م- -عسص- -ك- -ره -ا ‘ ك -ي -دأل ت -ع -رضش
إ’طÓ- -ق ن- -ار ‘ وقت م -ب -ك -ر م -ن
صصباح أÿميسش» ،مشصÒة إأ ¤عدم
تسص- -ج- -ي- -ل إأصص- -اب- -ات ‘ صص -ف -وف
أل-ع-ام-ل Úب-اŸن-ظ-م-ة ،بينما أصصيب
عدد من ألقوأت ألدولية ‘ هذأ
ألهجوم .هذأ و ‘ أكتوبر ،2016
ك- -ان حضص- -ور ح -اك -م ك -ي -دأل ل -دى
أسص -ت -ئ-ن-اف أل-ع-ام أل-درأسص-ي خÓ-ل
أح -ت -ف -ال م -ع رف -ع أل -ع -ل -م أŸا‹،
مؤوشصرأ أ ¤بدأية عودة ألدولة أ¤
ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ⁄ .ت -ع -د أل -دول -ة
أŸالية أ ¤كيدأل منذ معارك ماي
 2014خÓل زيارة لرئيسش ألوزرأء
‘ تلك ألفÎة موسصى مارأ.
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أاكل اللحوم ‡نوع يومي الثÓثاء واألربعاء ‘ باكسضتان
عرفت باكسضتان منذ أاك Ìمن خمسضÚ
عاما تقليدًا ل يزال سضائدا يتمثل ‘ عدم
لغنام واŸاعز والبقر
ذبح ا◊يوانات من ا أ
لربعاء ،من كل
وا÷مال ،يومي الثÓثاء وا أ
أاسضبوع .تغلق جميع Óﬁت اللحوم
الطازجة طوعياً ‘ هذين اليوم ،ÚوÁتنع
الناسس عن تناول اللحوم ،حتى أان بعضس
اÓÙت ل تبيع اللحوم اÛمدة ‘ هذين
اليوم‡ ،Úا يخفف اسضتهÓك اللحوم Ãا
يعادل ثلث الكمية .وليسضت عطلة الثÓثاء
لربعاء مقتصضرة على ا÷زارين فحسضب،
وا أ
بل هي لعامة الناسس الذين يؤوثرون تناول
لسضماك ‘
اÿضضار و اŸعجنات أاو حتى ا أ
هذين اليوم.Ú
يعود تاريخ هذه العادة إا ¤قانون عسشكري سشّنها
ا◊اكم العسشكري السشابق لباكسشتان ا÷Ôال أايوب
خ -ان ل -فÎة وج -ي -زة ،وذلك بسش -بب ت -ن-اقصس أاع-داد
اŸواششي ،خاصشة األبقار ‘ ،مطلع السشتينيات بُعيد
تأاسشيسس باكسشتان ،حيث صشار اŸسشلمون اŸسشتقلون
ح -دي -ث-ا ع-ن ال-ه-ن-د ي-ذب-ح-ون األب-ق-ار ب-كÌة ك-رم-ز
للتحرر من العادات الهندوسشية التي كانت –كم
الهند و–رم ذبح األبقار.
يقول اÿب ‘ Òوزارة الغذاء الباكسشتانية جنيد وتو
إان ظاهرة اإلكثار من ذبح األبقار تزايدت إابان
ا◊رب الباكسشتانية الهندية عام ‡ ،19٦5ا حدا
با◊اكم العسشكري آانذاك إا ¤منع ذبح البقر والغنم
واŸاعز وا÷مال ،يومي الثÓثاء واألربعاء لتقليصس
أاعداد ا◊يوانات اŸذبوحة بنسشبة الثلث تقريبًا.
أاضشاف وتو أان «ا◊كومات اآلن تسشتفيد من هذه
ال-ظ-اه-رة ل-ت-ن-ظ-ي-م اسش-ت-هÓ-ك ال-ل-ح-وم ،ف-يما يششبه
ا◊ظر الطوعي».
أاوضشح أان عدد العامل ‘ Úقطاع تربية اŸواششي ‘
بÓده أاك Ìمن ثمانية مÓي Úنسشمة ،وأان اإلنتاج
السشنوي من األبقار يبلغ أاربع Úمليون رأاسس تقريباً،
ومن ا÷واميسس نحو  3٦مليوناً ،معتÈا أان هذه

????
ل‚ليزية
“تلئ اللغة ا إ
للوان
بالعبارات التي تربط ا أ
بالعاطفة ،فمث Óإاذا كنت
Œادل حتى يزرق وجهك فهذا
معناه أانك ﬁتقن بالغضضب،
وإاذا كنت تشضعر بأانك أاخضضر من
ا◊سضد فمعناه أان قلبك Áتلئ
با◊سضد والغÒة.
اآلن قد أاظهر العلماء للمرة األو¤
أان ال -ن -اسس ت -ت -غ Òوج-وه-ه-م ب-ال-ف-ع-ل
بحسشب مششاعرهم ،وعلى الرغم من
أان- -ه –ول خ- -ف- -ي- -ف ي- -ل- -ون ال- -بشش -رة
واÓŸمح حول األنف أاو ا◊اجب Úأاو
اÿدي- -ن أاو ال- -ذق- -ن ف- -إان اŸراق- -بÚ
يلتقطون هذه التأاثÒات الÓششعورية،
‡ا يجعل من الصشعب جدا إاخفاء
العواطف .هذا يعني أان الششخصس
ا◊زين الذي يحاول تصشنع الششجاعة
ليسشتطيع التخلصس من اللون الذي يبدو
على وجهه من حزن هو سشيظهر هذا
الضشطراب بدون قصشد خلف ابتسشامته.
يعتقد العلماء بجامعة ولية أاوهايو

األرقام «يجب التعامل معها بحذر ‘ دولة تضشم
 ٢0٨مÓي Úنسشمة ،وتسشتهلك الّلحوم بكÌة».
أاما خبÒة التغذية سشمÒة خانفÎى أان المتناع عن
ذبح وأاكل اللحوم يوم ‘ Úاألسشبوع» عادة صشحية
جداً ،خاصشة لدى الذين يكÌون من تناول اللحوم،
إاذ إان-ه-ا ت-ع-ط-ي ال-ك-ل-ي-ت Úوال-ك-ب-د ف-رصش-ة ضش-روري-ة
للراحة والتعويضس باأللياف النباتية».
تتمنى خان أان يتمدد ا◊ظر إا ¤أاك Ìمن يومÚ
«ن -ظ -راً ل -ت -فشش -ي األم-راضس اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسش-ت-هÓ-ك
ال -ل -ح -وم ك -ارت -ف -اع نسش-ب-ة ال-ك-ول-يسشÎول وال-ده-ون،
وارت-ف-اع ضش-غ-ط-ا ال-دم ،وان-ت-ف-اخ األوع-ي-ة ال-دموية،
وعسش -ر ال -هضش -م والسش -م -ن -ة ،ن -ظ -راً ل -كÌة ال -ل -ح-وم
والدهون اŸششبعة».
م -ن ج -ه -ت -ه ،يشش Òت-اج-ر ال-ل-ح-وم اŸث-ل-ج-ة ﬁم-د

ك - -ام- -ران إا ¤أان ال- -ب- -اكسش- -ت- -ان- -ي Úيضش- -ط- -رون إا¤
اسشتهÓك اللحوم الطازجة اŸكششوفة التي تغيب
عنها الرقابة الصشحية بششكل كب ،Òمضشيفا أانه يتم
تثليج اللحوم الطازجة بطريقة مÓئمة« ،فالبÓد
ت -ف -ت -ق -ر إا ¤ع Ó-م -ات Œاري -ة خ -اصش -ة ب -ال -ل -ح -وم
اŸذب -وح-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة اإلسشÓ-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
عÓمات اللحوم العاŸية».
كما ينبه إا ¤أان معظم الذبائح ل تخضشع للفحصس
البيطري قبل الذبح؛ ‡ا يعرضس صشحة اŸسشتهلكÚ
للخطر ،مبدياً أاسشفه من «عجز الدول اإلسشÓمية
عن تقد ËعÓمة عاŸية للحوم ا◊Óل ،تطمئن
الششعوب اإلسشÓمية إا ¤اسشتهÓكها» ،ويشش Òإا ¤أان
م- -ع -ظ -م ع Ó-م -ات «ا◊Óل» ق -ادم -ة م -ن دول غÒ
إاسشÓمية.

التقنيـ ـ ـ ـ ـات ا÷دي ـ ـ ـ ـدة

األمربكية أان التغÒات ‘ اللون تأاتي
من تدفق الدم اŸوجه من ا÷هاز
العصشبي اŸركزي إا ¤الوجه بناء على
ا◊الة الذهنية.
ل-غ-رضس ال-دراسش-ة ال-ت-ق-ط ال-باحثون
م- -ئ- -ات الصش- -ور ل- -ت- -ع- -بÒات ال- -وج- -ه
وقسشموها إا ¤قنوات أالوان ﬂتلفة
تتطابق مع كيفية رؤوية عيون البششر
للون ،إاما ‘ قناة حمراء /خضشراء أاو

زرق- -اء /صش -ف -راء ،ث -م م -رروا الصش -ور
خ Ó-ل –ل-ي-ل ح-اسش-وب-ي ف-وج-دوا أان
العواطف مثل «سشعيد» أاو «حزين» أاو
«غ-اضشب» أاو «مشش-م-ئ-ز» ك-ل-ه-ا شش-ك-لت
أا‰اطا فريدة من األلوان .ووجدوا
«مششمئز» –على سشبيل اŸثال–تضشفي
لونا أاصشفر مزرقا حول الششفت ،Úو
لكنها تضشفي لونا أاخضشر ﬁمرا حول
األنف وا÷بهة.

الوجه السشعيد يبدو اللون األحمر ‘
اÿدين والصشدغ Úوقليل من األزرق
حول الذقن ،لكن نفسس الوجه عندما
ي -ك -ون «م -ت -ف -اج -ئ -ا» Áي-ل ال-ل-ون إا¤
ا◊مرة قلي ‘ Óا÷بهة وأاقل زرقة
قلي ‘ Óالذقن .على الرغم من أان
الباحث ⁄ Úيتفحصشوا حالة «ا◊سشد»
فإانهم يششÒون إا ¤أان اللون األخضشر
اŸرت-ب-ط ب-اإلحسش-اسس ب-ال-غÒة Áك-ن
أان ينبع من الغثيان الذي يصشاحب
العاطفة غالبا.
م -ن خÓ-ل ه-ذه الخ-ت-ب-ارات “ك-ن
ال- -ب- -اح -ث -ون م -ن ب -ن -اء خ -وارزم -ي -ات
حاسشوبية تتعرف بششكل صشحيح على
اŸشش -اع -ر ال -بشش-ري-ة ع Èل-ون ال-وج-ه
ب- -نسش -ب -ة تصش -ل إا %90 ¤م- -ن ال- -وقت،
وكانت السشعادة أاسشهل عاطفة يتعرف
ع -ل -ي -ه-ا ا◊اسش-وب م-ن ال-ل-ون وح-ده،
وقد اكتششفها بدقة تصشل إا،%90 ¤أاما
الغضشب فقد بلغت دقة اكتششاف لونه
 %٨0من الوقت وا◊زن  ،%٧5وكانت
نسشبة التعرف .%٧0

«‘ اŸرة القادمة ،اسضرق دراجة غالية الثمن من أاحد األثرياء ،أاو ل تسضرق أابدًا»!..

 ⁄تبدأا قصضة الشضابة
لمريكية أاماندا نيدهام بداية
ا أ
جيدة ،إال أان النهاية كانت
سضعيدة بكل تأاكيد .إاذ سُضرقت
دراجتها التي اشضÎتها خصضيصضاً
من أاجل الذهاب للعمل ‘ ،حÚ
 ⁄يبق لها منها سضوى العجلة
لمامية والقفل ،وتعبًÒا عن
ا أ
حزنها قامت بشضيء لفت انتباه
لبÓغ عن
كثÒين .فبدلً من ا إ
السضرقة ،والذي عرفت رÃا أانه
لن يعيد دراجتها ،علsقت
الشضابة لفتة كتبت فيها رسضالة
إا ¤اللصس .وكتبت ‘ رسضالتها:
«إا ¤الششخصس الذي سشرق دراجتي.
آامل أان تكون بحاجة إاليها أاك Ìمني.
لقد اششÎيتها مسشتعملة مقابل ٢00
دولر ألذهب ب - -ه- -ا إا ¤ع- -م- -ل- -ي .ول
أاسش- -ت -ط -ي -ع شش -راء دراج -ة أاخ -رى‘ .
اŸرة القادمة ،اسشرق دراجة سشباق
بيجو غالية الثمن من أاحد األثرياء،
‹».
أاو ل تسشرق أابداً ،رجاًء أاعدها إا s
ف -ي -م -ا نشش -رت صش -ورة ال Ó-ف -ت-ة ع-ل-ى
صش-ف-ح-ت-ه-ا بـ»إانسش-ت-غ-رام» .وق-د ظ-لت
رسشالتها معsلقة  ٧أايام .و مع ذلك⁄ ،
تعد إاليها الدراجة ،إال أان ما حدث
كان رائعًا.
فبفضشل النتششار الكب Òللوسشم الذي
أاطلقت عليه نيدهام «هاششتاج كارما
سش -ي -ك Ó-ت» ،ف-ق-د ظ-ل ب-اب-ه-ا ُي-ط-رق
كثÒاً ‘ األيام التالية لنششرالصشورة.
إاذ جاء إا ¤بيتها رجل كان قد رأاى
الÓ-ف-ت-ة ،وع-رضس ع-ل-ي-ه-ا أان ُي-ع-طيها
دراج -ت -ه ،ك -م -ا ط -رقت ب -اب -ه-ا ام-رأاة

أاخ -رى وسش -أال -ت-ه-ا ع-ن ال-دراج-ة ال-ت-ي
–تاجها ،ووعدتها بأانها إاذا وجدت
واح-دة ،فسش-وف Œل-ب-ه-ا إال-ي-ه-ا .ث-الثًا
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وأاخÒاً ،دsق سشتيف باورزعلى بابها.
وع-رضس ع-ل-ي-ه-ا ال-رج-ل ،ال-ذي ي-ع-مل
تاجراً للقطع الفنية ٢00 ،دولر (نحو

« الراريفوتية»

اŸنطقة الغامضضة
‘ اÙيط
اكتششف باحثون منطقة جديدة غامضشة –يط بششعاب مرجانية ‘
البحر الكاريبي تضشم اأنواعا عديدة من الأسشماك التي  ⁄تكن معروفة
من قبل للعلماء .وتاأثر الباحثون –الذين يوثقون هذه الأنواع ا÷ديدة–
بالنظام الإيكولوجي الفريد الذي صشادفوه ،واقÎحوا اسشما جديدا له
هو «اŸنطقة الراريفوتية».
تقع اŸنطقة ا÷ديدة على عمق ب 130 Úو 309اأمتار –ت سشطح
البحر قبالة سشاحل كوراكا و‘ جنوب البحر الكاريبي ،وتضشم العديد من

 1٦0أاورو) مقابل لفتتها ،وكان هذا
بالضشبط هو مبلغ الدراجة اŸسشروقة.
وقد قبلت نيدهام هذا العرضس.

العدد
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@ ق - -امت شش - -رط - -ة م - -دي- -ن- -ة
ل -ي -ن -ك -ول-ن شش-اي-ر الÈي-ط-ان-ي-ة
Ãب - -ادرة سش - -ت - -ؤوم - -ن ÷م- -ي- -ع
أافرادها وقتا كافيا للراحة و
السشتجمام ‘ خطوة يقولون
إانها األو ¤من أاجل –سشÚ
ع- -م- -ل الشش- -رط- -ة و Áك- -ن أان
تسشاعد األفراد ‘ التعامل مع
ضشغوط العمل التي «تؤوثر سشلبا
فيهم» .يعتقد اŸسشؤوولون أان
ه - - -ذه السش- - -ي- - -اسش- - -ة اŸق- - -رر
ت -ط -ب -ي -ق-ه-ا ‘ أاف-ري-ل ال-ق-ادم
سشتجعل القوة ‘ وضشع أافضشل لتلبية «الحتياجات اÿاصشة» Ÿقاطعة ريفية كبÒةÃ .وجب هذه
اŸبادرة سشيحق للفرد ما يصشل إا 3٢ ¤يوما عطلة ‘ السشنة بعد التغي ،Òبزيادة يوم.Ú
تعقيبا على ذلك قال رئيسس الششرطة بيل سشكيلي« :لقد تأاثرت كثÒا بالتزام موظفي و أافراد ششرطة
لينكولن ششاير ولكني أارى بششكل متزايد األثر الذي Áكن أان يحدثه ذلك على صشحتهم البدنية
والذهنية» .أاضشاف «ومن خÓل تششجيع موظفينا على تخصشيصس وقت لÓعتناء بأانفسشهم أاعتقد أانه
Áكننا –سش Úمسشتوى ششعورهم ‘ العمل ،ونأامل أان يسشاعد ذلك ‘ تقليل ا◊الت اŸرضشية
و–سش Úمسشتوى اŸرونة ‘ كل جهاز الششرطة».

«الÈيد األسضÎالية» تنسضى رسضائل خمسضة أاشضهر
@ اع- -ت- -ذرت ه- -ي- -ئ- -ة الÈي- -د
األسشÎال-ي-ة ل-ع-مÓ-ئها ،بعدما
ت- - -ركت رسش- - -ائ - -ل الÈي - -د ‘
صش- -ن- -دوق Úب- -ب- -ل- -دة صش -غÒة
ششما‹ فيكتوريا مدة خمسشة
أاشش -ه -ر دون ت -وزي -ع-ه-ا .وق-ال
م -ت -ح -دث ب -اسش-م ال-ه-ي-ئ-ة” :
نسشيان الصشندوق Úبعد أان ”
ت-ع-ي Úف-ري-ق ج-دي-د ،وأاصش-بح
مسشوؤوًل عن جمع الÈيد ‘
بلدة بيتششوورث.

فرنسضية جّمدت أاطفالها فور ولدتهم!
@ بدأات ‘ فرنسشاﬁ ،اكمة
الفرنسشية رامونا كانيت (3٨
سش-ن-ة) ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ق-ي-امها
ب- -إاخ- -ف- -اء ج- -ثث أاط- -ف- -ال -ه -ا
حديثي الولدة ‘ الثÓجة،
Ÿدة عششر سشنوات.
أافادت بعضس الصشحف أان
إاحدى بنات اŸتهمة عÌت
على جثثا ألطفال ›مدة،
وأاب- - -ل- - -غت وال- - -ده - -ا خ - -وان
كارلوسس كانيت بذلك ،والذي أابلغ الششرطة فورا .كششفت التحقيقات أان أاحد األطفال كان على
قيد ا◊ياة قبل  ٤٨سشاعة من العثور عليه ›مدا إا ¤جانب  ٤آاخرين.
اعتقلت الششرطة الوالدين بعد انتهاء عمليات التفتيشس ،حيث اتهم األب بإاخفاء ا÷ثث وعدم
إابÓغ الششرطة Ãا كان يحدث ،ولكن التحقيق كششف عدم علمه بحمل زوجته خÓل أاعوام
 ،٢015–٢005حيث أالغيت التهم اŸوجهة إاليه و أافرج عنه .بدأات اÙاكمة بعد مضشي ثÓث
سشنوات على العثور على جثث األطفال ،وقد تواجه اŸتهمة حكما بالسشجن مدى ا◊ياة.

دّرب كلب على التحية النازية فكانت اإلدانة؟؟

@ أادانت ﬁك- - - - -م - - - -ة
أاسش-ك-ت-ل-ن-دية مارك ميكان
ب -ج -رÁة ك -راه -ي-ة ،وذلك
ل -ت -ع-ل-ي-م-ه ك-لب صش-دي-ق-ت-ه
كيفية أاداء التحية النازية
ونششر مقطع فيديو بذلك
على موقع يوتيوب.
نششر الفيديو منذ عام،Ú
وف -ي -ه ي -ن -ظ -ر م -ي -ك-ان ‘
الكامÒا ويصشف التدريب
ال - -ذي ق - -دم- -ه ل- -ل- -ك- -لب.
ويحتوي الفيديو على مششهد للكلب وهو يحدق ‘ خطاب ألدولف هتلر.
تعرضس الفيديو لنتقاد من قبل قادة يهود غاضشب ،Úبينما دافع عنه أاششخاصس آاخرون
وقالوا إانه ل يتعارضس مع حرية التعب .Òوجد النقيب ديريك أاوكارول أان ميكان كان مذنبا
Ãوجب قانون التصشالت ،وذلك لنششر فيديو على وسشائل التواصشل الجتماعي و يوتيوب،
الذي كان «معاديا للسشامية وعنصشريا» .وصشف أاوكارول الفيديو بأانه مه Úللغاية ،وقال إان
وصشف الفيديو بأانه فكاهي ليسس عصشا سشحرية تعفي ميكان من اŸسشؤوولية .قال أاوكارول إان
هذه اÙكمة أاخذت حرية التعب ‘ Òالعتبار ،لكن ا◊ق ‘ حرية التعب Òيأاتي أايضشا مع
اŸسشؤوولية.

الأسش -م -اك ال -ت -ي ت -رت -ب -ط ب -الأن -واع اŸوج -ودة ع -ل -ى الشش -ع -اب
اŸرجانية والتي  ⁄يكن يعتقد اأنها تظهر ‘ مثل هذا العمق.
على الرغم من اأن العلماء اسشتفاضشوا ‘ اكتششاف الششعاب
اŸرجانية فاإن اŸياه العميقة اÙيطة فيها – ⁄ظ مطلقا
Ãثل هذا الهتمام.
قال الدكتور روسشرو برتسشون ،عا ⁄الأحياء البحرية ‘ ،معهد
اأب -ح -اث سش-م-يششسش-ون ي-ان-اŸداري-و ،الشش-ريك اŸوؤل-ف ل-ل-دراسش-ة
ا÷ديدة التي توثق هذه الكتششافات «اإن واحدا من كل خمسشة
اأسشماك ‚دها ‘ الراريفوتية الكاريبية هو نوع جديد».
ك- -ان اŸسش -ت -كشش -ف -ون ي -ت -ج -اه -ل -ون اإ ¤ح -د ك -ب Òالأن -ظ -م -ة
الإي -ك -ول -وج -ي-ة ل-لشش-ع-اب اŸرج-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ع –ت اŸن-ط-ق-ة
اŸيسش-وف-وت-ي-ة– وه-ي اأقصش-ى ع-م-ق Áك-ن ل-لشش-ع-اب اŸرج-ان-ي-ة
اŸدارية اأن تظل فيه على قيد ا◊ياة .بتحديد هذه اŸنطقة
ا÷ديدة موطنا للمجموعة فريدة من اıلوقات ياأمل العلماء
اأن يتمكنوا من اإثارة الهتمام ‘ جزء غ Òمسشتكششف من بحار
العا.⁄

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

السضبت  ٢٤مارسص  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦رجب ١٤٣٩

١٧٦٠٠
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هذه الصضفحة –توي على آايأت قرآانية
كرÁة واحأديث نبوية شضريفة ،الرجأء ا◊فأظ
عليهأ وحمأيتهأ من التدنيسس .وشضكرا

ه ـمـ ـّتـ ـك تـ ـرفـ ـعـ ـ ـك عـ ـن ـ ـد وق ـ ـوفـ ـ ـك ف ـ ـاهـ ـت ـ ـ ـم بـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـا

ف -ق -ال ت -ع-اÉCÑf º¡«˘∏˘Y π˘JGh{ :¤
É¡æe ï∏°ùfÉa ÉæJÉjGB √Éæ«JGB …òdG
ø˘e ¿É˘µ˘a ¿É˘£˘«˘°ûdG ¬˘©˘˘Ñ˘˘JÉC˘˘a
É¡H √Éæ©aôd ÉæÄ˘°T ƒ˘dh ø˘jhÉ˘¨˘dG
™˘Ñ˘JGh ¢VQ’CG ¤GE ó˘∏˘NGC ¬˘˘æq˘˘µ˘˘dh
 ،}√Gƒgسضورة األعراف.
أاما أاهل العزائم والهمم فلقد أاثنى
عليهم وحثّ على تقّفي أاثرهم و‘
ط-ل-ي-ع-ت-ه-م ال-رسض-ل واألن-ب-ياء من أاو¤
العزم فقالGƒdhGC È°U Éªc È°UÉa{ :
.}π°SôdG øe Ωõ©dG
وه-م ال-ذي-ن أاث-ن-ى ع-ل-ي-ه-م ووصضفهم
بالرجال الثابت Úعلى الطاعة والقوة
‘ دين الله تعا ¤فقال’ ∫ÉLQ{ :
ôcP øY ™«H ’h IQÉŒ º˘¡˘«˘¡˘∏˘J
،}IÉcõdG AÉàjGEh IÓ°üdG ΩÉbGEh ¬∏dG
سضورة النور.
ث النبي
وأاما ‘ السضنّة فكثÒا ما ح ّ
ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ على الهمة
ورفع الشضأان والطموح واتخاذ األمل
أاكسضÒا لتحقيق األما Êرغم الصضعاب
وا÷راح وال -ف ÏواŸغ -ري -ات ف -ق -ال ـ

صضلى الله عليه وسضلم ـفي ا◊ديث:
«إان ق- -امت السض- -اع- -ة وب- -ي -د أاح -دك -م
فسضيلة فإان اسضتطاع أان ل تقوم حتى
يغرسضها فليغرسضها».
واعت Èأان الطامح ‘ اŸعا‹ ل
يحجبه عن ذلك شضيء بشضرط العمل
ثم العمل لبلوغ اŸرام ،فعن ربيعة بن
كعب األسضلمي ـ رضضي الله عنه ـ قال:
«كنت أابيت مع رسضول الله ـ صضلى الله
عليه وسضلم ـ فأاتيته بوضضوئه وحاجته
ف- - -ق- - -ال ‹ «سض - -ل؟ ف - -ق - -لت أاسض - -أالك
م- -راف- -ق- -تك ‘ ا÷ن -ة؟ ق -ال :أاو غÒ
ذلك؟ قلت هو ذاك قال :فأاعني على
نفسضك بكÌة السضجود».
وك -أان ال -ن -فسص ه-ي ﬁور السض-ق-وط
وﬁور الرفعة والعلو وهذا صضحيح
ب Óشضكّ فكل من الناسص إاما طامع ‘
الدنيا وإاما راغب ‘ اآلخرة ،أامله أان
يرضضى عنه الله تعا ¤فطالب الدنيا
ط -م -وح -ه سض -اف -ل ل ي -ل-بث أان ي-ذهب
سضواء –ّقق أام  ⁄يتحّقق بينما طالب
اآلخ -رة ي -ع -م -ل ل -ه -ا ب -ال -ت -غّ-ل-ب ع-ل-ى

ول- -ق- -د أاوصض- -ى ال -ن -ب -ي ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ
بضضرورة الشضعور فيها
ب -ال -غ -رب -ة واإلنسض-ان
ف- -ي- -ه- -ا ك- -اŸسض -اف -ر
العابر للبلدان فقال ـ
صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ:
«ك -ن ‘ ال -دن -ي -ا ك -أانك غ-ريب أاو
عابر سضبيل».
 ٢ـ ت-ذ ّك-ر اŸوت وسض-ك-راته :ذل- -ك أان
اŸسض -ل-م اŸسض-ت-ق-ي-م ي-ع-ت-ق-د أان اŸوت حّ-ق
لشضك فيه وهو كأاسص لمفر من شضربه ول
تأاتي إال بغتة ÿوف ل يثنيه وا÷زع ل يرده
فأاين اŸفر¿hôØJ …òdG äƒŸG ¿GE πb{ :
⁄ÉY ¤GE ¿hOôJo ºK ºµ«bÓe ¬fÉEa ¬æe
 ،}IOÉ¡°ûdGh Ö«¨dGسضورة ا÷معة.
فذكر النسضان لهذا يجعله مع الله
دائما مسضتقيما ‘ سضÒه إاليه ل
يضضلّ ول ُيضضل.
 ٣ـ ت-وق-ع أاخ-ذ ال-له :وهذا
عامل مهم جدا مسضاعد على
السضتقامة والسضتمرار عليها،
ذلك أان اŸسض -ل -م ي -ع-ت-ق-د ب-أان-ه
ليسص ‘ أامان على نفسضه من
انتقام الله فلقد قال تعا¿GE{ :¤
 ،}¿ƒeÉCe ÒZ º¡HQ ÜGòYسضورة
اŸعارج.
وهناك صضور كثÒة أل· كثÒة
أاخ -ذه -م ال -ل -ه ب -غ -ت -ة وظ-ن-وا أان-ه-م
ناجون من عذاب الله ،فلما عاثوا
ب الله عليهم
‘ األرضص فسضادا صض ّ
ال- -ع- -ذاب صض- -ب- -ا وج- -ع- -ل- -ه- -م عÈة
ل-ل-م-ع-تÈي-ن وع-ظ-ة ل-ل-م-ت-عظ Úأاما
اŸؤوم - -ن - -ون ال- -ذي- -ن اسض- -ت- -ق- -ام- -وا
فأا‚اهم الله من العذاب األليم.
ف-م-ا أاج-م-ل أان يسض-ت-ق-ي-م ال-ع-ب-د
اŸسضلم على األمر والنهي ول
يروغ روغان الثعالب ،حتى يلقى
الله وهو عنه راضصٍ.

مطالب نفسضه باإلÁان إان ما عند
ال-ل-ه خ Òوأاب-ق-ى ،ول-ه-ذا ي-ق-ول ع-ل-ي-ه
الصضÓة والسضÓم «إان الله تعا ¤يحب
معا‹ األمور ويكره سضفاسضفها».
ومن أاجل ذلك كان ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ يرشضد إا ¤أان اŸسضلم إاذا سضأال
الله فليك Ìول يطمع ‘ قليل يريد
فقال« :إاذا سضأال أاحدكم فليك Ìفإا‰ا
يسضأال رّبه عّز وجل».
ولذلك فعلى ذي الهّمة العالية أان
ي -ط -م -ح إا– ¤ق -ي -ق اآلم -ال ال-ك-بÒة
ويعمل على Œاوز الصضعاب وتذليل
العقبات ،وأان يعلم أان الله تعا ¤ل
يٌ - - -ع- - -ج- - -زه شض- - -يء ‘ األرضص ول ‘
السض -م -اء ،وه-و سض-ب-ح-ان-ه ي-حّب ع-ب-ده
ال -ط -ام -ح ‘ ال -وصض-ول إا ¤م-ا ع-ن-ده،
فملكه ل ينقصضه شضيء ولقد كان النبي
ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ يحثّ الناسص
على التوجه إا ¤الله بالطلب بتجميل
اŸسضأالة والعزم فيها وطلب أاعÓها
فقال ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ« :إاذا
سضأالتم الله ا÷نة فاسضأالوه الفردوسص
ف- -إان -ه أاوسض -ط ا÷ن -ة وأاع -ل -ى ا÷ن -ة،
ف -وق-ه ع-رشص ال-رح-م-ان وم-ن-ه ت-ف-ج-ر
أانهار ا÷نة».
إان ال-هّ-م-ة ال-ع-ال-ي-ة ه-ي ال-ت-ي – ّق-ق
ل - -لشض - -ب - -اب األم - -ا Êال - -فضض - -ف- -اضض- -ة
اŸسضتعصضية والتي يسضتحيل –قيقها
ع -ل-ى ذوي ال-ه-م-م ال-ف-اشض-ل-ة السض-اف-ل-ة
بشض - -رط ال- -ع- -ل- -م وال- -ت- -ح- -رك وع- -دم
ال - -رضض - -وخ ل - -ل - -ظ - -روف والصض - -ع - -اب
اŸصضطنعة ،لسضيما أان الله وضضع فينا
قوة بالفعل –ّقق اŸسضتحيل و–ّول
ا◊ل - -م إا ¤واق - -ع ﬁسض- -وسصπbh{ ،
¬dƒ°SQh ºµ∏ªY ¬∏dG iÒ°ùa Gƒ∏ªYG
 ،}¿ƒæeƒDŸGhسضورة التوبة.

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
OhOƒdG

ومن أاسضماء الله ا◊سضنى اسضم الله
الودود والذي ذكر ‘ قولهƒgh{ :
 }OhOƒdG QƒØ¨dGومعناه اأنه هو الواّد
سضبحانه ألهل طاعته ،الراضضي عنهم
ب-أاع-م-ال-ه-م ،واÙسض-ن إال-ي-ه-م ألجلها وهو
الذي يحب ا÷ Òÿميع الناسص واÿلق ،فحّبب إاليهم
وهو الذي يتحبّب اإ ¤الطائعÃ Úعرفته وإا ¤اÿلق
برزقه وكفاياته.
وحظنا منه اأن نحسضن للناسص جميعا ف Óنسضيء إاليهم،
وعلينا أان نزداد معرفة بالله تعا ¤عن طريق اإلÁان به
والتوّكل عليه وإاخÓصص العمل إاليه وطاعته النابعة عن
ا◊ب اŸطلق له سضبحانه وتعا.¤

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قأل عمر« :مأ من إامرئ إال وله أاثر هو واطئه،
ورزق هو آاكله ،وأاجل هو بألغه ،وحنق هو قأتله،
لتبعه حتى
حتى لو أان رج Óهرب من رزقه أ
يدركه ،كمأ أان اŸوت يدرك من هرب منه،
أال فأتقوا الله وأاجملوا ‘
الطلب.

جوابك

قبول إلتوبة من إلذنوب وإإن تكررت إلذنوب
عن أابي موسضى عن النبي ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ قأل« :إان الله عّز وجل يبسضط يده بألليل
ليتوب مسضيء النهأر ،ويبسضط يده بألنهأر
ليتوب مسضيء الليل حتى تطلع الشضمسس
من مغربهأ» ،رواه مسضلم
وأاحمد.
سضلوك ‘ اŸيزان

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سس :ت - - - -وضض- - - -أأت
ل - -لصض Ó- -ة وع - -ن- -د
ان- - -ت- - -ه- - -أئ- - -ي م - -ن
ال- -وضض- -وء ن -ظ -رت
إا ¤ا- - - - - - - - - - - - - - - - Ÿرآاة
ف -وج -دت أان أاح -د
اŸرفقÁ ⁄ Úسضه
اŸأء ف - - -ه- - -ل ه- - -ذا
ال-وضض-وء صض-ح-ي-ح،
ومأ العمل؟

خ Òالهدى

إلعوإمل إŸسساعدة لسسلوك إلصسرإط إŸسستقيم

يقول تعا¬∏dG ÉæHqQ GƒdÉb øjòdG ¿GE{ :¤
’GC áµFÓŸG º¡«∏Y ∫õqæàJ GƒeÉ≤à°SG ºK
»àdG áæ÷ÉH Ghô°ûHGCh Gƒfõ– ’h GƒaÉîJ
 ،}¿hóYƒJ ºàæcسضورة فصضلت.
تتحدث هذه اآلية الكرÁة عن ثمرات
السض-ت-ق-ام-ة وال-ت-ي ت-ع-ن-ي سض-ل-وك الصض-راط
اŸسضتقيم ،وهو الدين القو Ëمن غ Òميل
عنه َÁنة ول ي ْسضرة ،وهو يشضمل الطاعات
كلها الظاهرة والباطنة ،وترك اŸنهيات
ك -ل -ه-ا ال-ظ-اه-رة وال-ب-اط-ن-ة وه-و وسض-ط بÚ
ال -ق -ول وال -ت -قصض Òوك Ó-ه-م-ا ن-ه-ى الشض-ارع
ع -ن -ه -م-ا وه-ي أاصض-عب شض-يء ع-ل-ى اإلنسض-ان
ألنها تتطّلب اŸداومة والسضتمرار لذلك
كان الدعاء ‘ كل ركعة•Gô°üdG ÉfógGE{ ،
.}º«≤à°ùŸG
ذلك أان ال- - - -ت - - -قصض Òه - - -و ال - - -غ - - -الب ‘
اإلسض -ت -ق -ام -ة ف -إان -ه ي -ت -ط ّ-ل -ب م -ن اŸسض-ل-م
السض -ت -غ -ف -ار دائ -م -ا ألن -ه ه -و اŸرشض-د إا¤
الطريق اŸسضتقيم ،حيث إان الله أاشضار إا¤
ح -ت -م -ي -ة ال-ت-قصض Òم-ن اإلنسض-ان ف-دع-ا إا¤
جÈه بالسضتغفار فقال تعا:¤
{}√hôØ¨à˘°SGh ¬˘«˘dGE Gƒ˘ª˘«˘≤˘à˘°SÉ˘a
وقال.}Égƒë“ áæ°ù◊G áÄ«°ùdG ™ÑJGCh{ :
ويكون ذلك بالسضتغفار والتوبة إا ¤الله
تعا :¤إان وسضطية السضتقامة صضعبة اŸنال
إال إاذا –لى النسضان بعوامل تسضاعده على
ذلك ،فما هي عوامل السضتقامة يا ترى؟
إان م - -ن ال - -ع - -وام - -ل اŸسض - -اع - -دة ع - -ل- -ى
اإلسض -ت -ق -ام -ة Áك -ن -ن -ا إاب -رازه -ا م-ن خÓ-ل
النقاط التالية:
لمل :وهذا
 ١ـ الشضعور بألغربة وقصضر ا أ
ي-دل ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة ا◊ي-اة ال-دن-ي-ا وط-ب-ي-عة
اŸسضلم فيها قائمة على الزوال وأانه غريب
ف -ي -ه -ا ،وب -ال -ت-ا‹ ف Ó-ي-ن-ب-غ-ي ال-ث-ق-ة ف-ي-ه-ا
والطمئنان إا ¤تقلباتها وبريقها الزائف
Óنسض-ان ف-ي-ظ-ن
ال -ذي ي -زّي -ن -ه الشض -ي -ط-ان ل -إ
اÿلود فيها ولكنها كما قال الشضاعر:
وغرور دنياك إلتي تسسعى لها
دإر حقيقتها متاع يذهب

العدد

هام جدإ

إعدإد :عب ـد إلق ـادر سسنات ـي
إمام خطيب Ãسسجد إلبشس Òإإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

الهّمة هي تلك القوة الباعثة على
ال -ف -ع -ل ،وه -ي ال -ط -م -وح إا ¤م -ع -ا‹
األم- -ور ،وه -ي ضض -د اÿن -وع وال -ه -ون
والرضضا بالدون.
وال-هّ-م-ة ق-ري-ن-ة ال-ن-ي-ة ف-إان صض-ل-حت
صضلح ما بعدها وإان فسضدت فسضد ما
ب- - -ع- - -ده- - -ا،و‘ ه- - -ذا ي - -ق - -ول أاح - -د
الصض -ا◊« :Úه ّ-م -تك اح -ف -ظ -ه-ا ف-إان
الهّمة مقدمة األشضياء فمن صضلحت
ّهمته وصضدق فيها :صضلح له ماوراء
ذلك من األعمال».
والهّمة ترفع صضاحبها عند وقوفه
ب Úاÿلق وﬁلها قلبه ،والقلب إاما
أان ي -ح -م -ل ه ّ-م ا÷ب -ال وإاّم -ا ي-ح-م-ل
ضضعف الذباب ،وÁثل لها ابن القيم
فيقول« :مثل القلب مثل الطائر ،كلما
ع  :Ó-ب -ع -د ع -ن اآلف -ات وك-ل-م-ا ن-زل:
اح -ت -وت -ه اآلف -ات» ،وه -ذا ي -ع -ن -ي أان
السض-ت-عÓ-ل ب-ال-هّ-م-ة وال-ط-م-وح ُي-ب-قي
القلب نظيفا بريئا مشضغول بالعظام،
أام -ا اله -ت -م -ام ب-السض-ف-اسض-ف ف-ي-ب-ق-ي
ال- -ق- -لب مشض- -غ- -ول ب -اآلف -ات وسض -ه -ام
الشض -ي-ط-ان ،ف-ال-هّ-م-ة ت-أات-ي ع-ل-ى ق-در
اه -ت -م -ام اإلنسض -ان ب -ع -ظ-ام األم-ور أاو
صضغارها كما يقول الشضاعر:
على قدر أإهل إلعزم تأاتي إلعزإئم
وتأاتي على قدر إلكرإم إŸكارم
وتعظم ‘ ع Úإلصسغ Òصسغارها
وتصسغر ‘ ع Úإلعظيم إلعظائم
ولقد تواردت النصضوصص من الكتاب
والسضّ- -ن- -ة وال- -ت -ي –ّث ع -ل -ى ال -ه ّ-م -ة
وارت- - -ي- - -اد اŸع - -ا‹ وال - -تسض - -اب - -ق ‘
اÒÿات ،وال- -ت- -ح- -ذي -ر م -ن سض -ق -وط
الهمم واÿنوع عن فعل ا Òÿواألمر
به ،وذلك ألن اإلسضÓم يكره سضاقطي
الهمم ولهذا َذّمهم ‘ أابشضع صضورة
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ج :هذه التي تركتها من غ Òوضضوء هي ما يسضمى باللمعة
وهي داخلة ‘ الذراع Úالواجب غسضلهما ،فإاذا كانت مبللة
فإانه يكفيك أان –كها بيدك حتى تتبلل ،أاما إاذا جفّ العضضو،
فإانه يتوجّب عليك إاعادة الوضضوء مرة أاخرى و‘ حالة ما إاذا
صضليت ،فإانك تعّد قد صضليت ب Óوضضوء ،وبالتا‹ فإان صضÓتك
باطلة وعليك بإاعادتها وجوبا ‘ الوقت أاو قضضائها إاذا خرج
وقتها والله أاعلم.

إإحجام إلناسس عن إلتطوع سسلوك سسلبي وضسيع

اÓŸحظ على كث Òمن الناسص عزوفهم عن فعل ا ÒÿواŸشضاركة فيه خاصضة العمل
التطوعي الذي يدعو إاليه اإلسضÓم ويعطى لفاعله األجر الكب Òحتى وإان كان مرتكبا
للذنوب واŸعاصضي ،فقد يغفر الله له Ãجرد –ييده ◊جر أاو شضوكة تضضّر اÿلق كما
حدث لذلك الرجل الذي ذكرت قصضته ‘ الصضحيح ،Úحيث قطع شضجرة كانت تؤوذي
الناسص ‘ الطريق فدعا الله تعا ¤فغفر له ذنوبه.
ونحن ‘ هذا الزمان Ÿا بعدنا عن النهج اÙمدي واتخذنا من التكال
والÓمبالة سضبي Óعشضعشضت فينا األوسضاخ ودخلت حتى إا ¤منازلنا بسضبب أانه كل
واحد منا معتمد على اآلخر أاو يقول هناك من يقوم بهذا العمل ،ونسضي أان الوطن
يجب أان يشضارك ‘ بنائه جميع أابنائه اıلصض Úوأان اŸواطن الصضالح هو الذي يعمل
بكل جهده من أاجل أان يزرع خÒا ‘ اÙل الذي حلّ فيه فهو ‘ ا◊قيقة مفتاح
للخ Òيع Úعليه ويهدي إاليه غÒه ويحرصص على نشضره ب Úالناسص جميعا.
إان -ا م -ا ي -ح -زن -ن -ا ون -ح -ن نسض -ك -ن ‘ ع -م-ارة واح-دة ونÓ-ح-ظ األوسض-اخ ‘ السض⁄Ó-
والسضاحات التابعة للعمارة ول واحد منا يتحرك من أاجل تنظيف تلك السض ⁄Óأاو
دعوة الناسص إا ¤فعل ذلك .إان هذه الروح الباردة تدل على فسضاد ذوقنا وعدم حبنا
للنظافة وا÷مال ،واإلنسضان إاذا كان ﬁيطه وسضخا فإان بيته الذي يبيت فيه يكون
أاوسضخ ،فعلى هذا األسضاسص جميل أان نحيي فينا روح التطّوع واŸبادرة بعدم العتماد
على اآلخرين ‘ القيام بالواجب الذي علينا أاداءه.
وإاعطاء صضورة جميلة تّدل على أاننا قوم ننتمي إا ¤دين شضعاره النظافة من اإلÁان
وال-وسض-خ م-ن الشض-ي-ط-ان مسض-ت-ج-ي-ب Úألم-ر ال-ل-ه ت-عا¤
القائل:
≈∏Y GƒfhÉ©J ’h iƒ≤àdGh È
{q dG ≈∏Y GƒfhÉ©Jh
.}¿Ghó©dGh ºK’EG

حكمة العدد

ال -ع -واط -ف ت -نشض -ئ ال-دول-ة،
وال -ع -ق -ول ت -رسض -ي دع -أئ -م -ه -أ،
لهواء Œعلهأ ركأمأ.
وا أ

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ٢٤مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦رجب ١٤٣٩
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العـ ـدد١٧٦٠٠ :

koutoufcom@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال إÒÿ

إ◊مل

أب ِ- - -ق صص - - -وتك م - - -أال - - -وفً- - -ا
ب -ال -دع-اء ي-اح-م-ل  ..إأصص-ن-ع
لعلى …
Óأ أ
لك حضصورأ مهيبا ‘ أ Ÿأ
ولتغادر ألباب.

إلثور

نحن من ط Úياثور يوجعنا
لذى وي- -ج- -رح- -ن -ا صص -غ Òألشص -وك
أ أ
ويجÈنا لطف ألله.

إ÷وزإء

أولد بÓدي خاوة ماتفرقهم
عدأوة و مايغويهم عناد
ضصحاو على أ÷زأئر جابوها
با÷هاد
أحنا أولد أ÷زأئر خاوة ‘
كل بÓد

أأخبار

مثÒة

عملية نادرة تنقذ
صساحبة إلقدم إŸلتفة

ل–ت -ق-ر شص-خصض ول-و رأي-ت-ه
يعصصي ألله باأك Èألكبائر ياجوزأء
ف- -أانت لت- -دري م- -ن سص- -ي- -ك -ون ي -وم
ألقيامة أقرب إأ ¤ألله أنت أم هو.

^ ألذئب ل يأاكل أ÷يفة.
لن- -ه م -ن ألسص -ب -اع وم -ن سص Ó-ل -ة
أ
أŸل -وك ول ي -ح -دث ع -ن-د أل-ذئب
ل شص -يء يصص -عب ت -فسصÒه ك-م-ا يصص-عب زوأج أÙارم أي أنه ل يتزوج من
ت- - - -فسص Òألصص- - - -مت ،ف- - - -ه- - - -و ألحÎأم أمه أو أخته كباقي أ◊يوأنات.
له - - -ان - - -ة ،وأل - - -رضص - - -ا وألسص - - -خ - - -ط ‘ ،ح -ال -ة م -وت أح-د أل-زوجÚ
وأ إ
ي -ق -ام ح-دأد Ÿدة ل ت-ق-ل ع-ن
ألÓمبالة وأŸبالة كلها.
ثÓثة أشصهر.

إإبتسسم

^ تزوج رجل إأمرأة قد
م - -ات ع - -ن - -ه - -ا أرب - -ع - -ة أزوأج
فمرضض مرضض أŸوت فجلسصت
ع -ن -د رأسص-ه ت-ب-ك-ي وق-الت إأ¤
من توصصي بي وإأ ¤من تÎكني ..
لح-م-ق ي-ت-كلم
^ أ أ
فقال لها إأ ¤ألسصادسض ألشصقي.
Ãا سص- - - -ي - - -ع - - -م - - -ل ..
وأŸغ -رور ي -ت-ك-ل-م Ãا ^ ذهب رج - -ل إأ ¤أل - -ط - -ب - -يب وق- -ال ل- -ه :م- -ن- -ذ
ع- -م- -ل -ه  ..وأل -ع -اق -ل أسص -ب -وع Úوأن -ا أرى ‘ م -ن -ام -ي ق -ط-ط-ا ت-ل-عب
مبارأة كرة ألقدم
يعمل ول يتكلم..
وع -ن -دم -ا أع-ط-اه أل-ط-ب-يب أل-دوأء وق-ال ل-ه
تناوله أليوم قبل أن تخلد للنوم ..قال
^ أح -ي -ان -ا ق -د ت-ع-ود
له ألرجل :ل Áكنني
أŸي-اه إأ› ¤اري-ه-ا ل-ك-ن-ها
لن أليوم هو
أن أتناوله أليوم أ
ل تعود صصا◊ة للشصرب..
ألنهائي.

حكم وأإمثال

للعÈة
لطباء ‘ تعديل
‚ح فريق من أ أ
سصاقي طفلة كامÒونية ،كانت تعاÊ
ح- -ال- -ة ط- -ب- -ي -ة ن -ادرة أدت ل -ت -ق -وسض
سصاقيها بشصكل غريب .وأظهرت صصور
حديثة –ول إأيجابيا كبÒأ لسصاقي
جسص -ت ،Úصص -اح-ب-ة ألـ  11ع-ام-ا ،ألتي
ك-انت ت-ع-ا ،Êوف-ق-ا لصص-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي
م- -ي- -ل» ،م -ن ت -أاخ -ر ‘ أل -ن -م -و أدى إأ¤
تقوسض سصاقيها  180درجة..
وبسص -بب ه -ذه أ◊ال -ة أل -ن-ادرة ك-ان
م- - - -ن ألصص- - - -عب ع- - - -ل- - - -ى ج- - - -اسص- - - -تÚ
أŸشص - -ي وأ◊رك- -ة و‡ارسص- -ة أ◊ي- -اة
ألطبيعية..
ق-ام ج-رأح-ون ب-ت-ق-ط-ي-ع ع-ظ-ام-ه-ا
وتفكيك ألتقوسض ،قبل إأعادة تركيب
ألسصاق Ãسصاعدة أ÷بسض..
ظهرت صصور حديثة للطفلة بعد 5
أشص -ه -ر م -ن أل -ع -م -ل -ي -ة أŸع -ق-دة ،وه-ي
لطفال،
تسصتطيع أŸشصي وأللعب مع أ أ
وع- - -ادت Ÿم - -ارسص - -ة أ◊ي - -اة بشص - -ك - -ل
ط -ب -ي-ع-ي ح-ال-ي-ا ،وف-ق-ا ل-لصص-ح-ي-ف-ة..
أصص- - -ي- - -بت جسص - -تÃ Úرضض ي - -دع - -ى
لط-ف-ال،
«ب Ó-ون-تسض» ي-ت-ع-ل-ق ب-ن-م-و أ أ
أدى لتقوسض سصاقيها وألتفافهما ،حتى
أصص - -ب - -حت ق - -دم- -اه- -ا ت- -ت- -ج- -ه- -ان إأ¤
أÿلف..
وتكفلت مؤوسصسصة «مÒسصي شصيبسض»
أل-ك-ن-دي-ة Ãع-ا÷ة أل-طفلة على مÏ
باخرة طبية ،ثم إأعادتها للكامÒون
بعد ‚اح ألعملية..

إلسسرطان

ششغل
عقلـك

أل-ب-اب أل-ذي ي-ق-ف-ل ‘ وج-هك
ع- -م- -دًأ إأي- -اك أن ت- -ط- -رق- -ه ث- -ان- -يً- -ا
ياسصرطان.

إألسسد

ل يا أسصد اولِكن
ال ُنريْد ألاكما ْ
 ÿا
حوأ عنْد أ ّ
طأا.
ُنريْد قلوباً تصص ُ

إلعذرإء

أسصوأ ما ‘ أÿيانة ياعذرأء
أنها ل تأاتي من عدو.

❊ له ع Úول يرى،
فما هو ؟

حل إلعدد إلسسابق
❊ علي

ثمنإاŸعجزة

‘ يـوم وقفت طفلة صصغÒة عند باب حجرة أخيها أŸريضض
لب  :ماذأ
وهي تتابع أ◊وأر ألذي دأر ب Úوألديها .قال أ أ
نفعل ؟ إأنه على أبوأب أŸوت  .لبد من إأجرأء عملية سصريعة
‘ أŸخ ونحن ل ‰لك شصيًئا! حياته ‘ خطر  ،من ينقذ إأبننا
لمر يحتاج إأ ¤معجزة!»
لم وألدموع ‘ عينيها« :أ أ
أجابت أ أ
– ⁄ت -م -ل أل -ط -ف -ل -ة ه -ذأ أŸن -ظ-ر ب-ل إأن-ط-ل-قت بسص-رع-ة إأ¤
حجرتها وفتحت حصصالتها ألتي كانت تضصع فيها ما يتبقى من
مصصروفها ،وإأذأ بها Œد جنيًها وربع  .صصارت تعد أŸبلغ ثÓث
م -رأت ل -ت-ت-أاك-د م-ن أŸب-ل-غ ف-إاذأ ب-ه ج-ن-ي-ه ورب-ع  ⁄ .تسص-ت-أاذن
وأل -دي -ه -ا ب -ل بسص -رع -ة ألÈق إأن-ط-ل-قت إأ ¤ألصص-ي-دل-ي-ة أل-ت-ي
ب -ج-وأر م-ن-زل-ه-ا .ه-ن-اك وج-دت ألصص-ي-د‹ ي-ت-ح-دث م-ع أح-د
أل -ع -م Ó-ء  ،وإأذ ط -ال أ◊ديث ب -ي -ن-ه-م-ا و ⁄ي-ه-ت-م ألصص-ي-د‹
ب-ال-ط-ف-ل-ة أل-ت-ي ك-انت ‘ أل-ث-ام-ن-ة م-ن عمرها نقرت بإاصصبعها
على مكتب ألصصيد‹  .باسصتخفاف تطلع إأليها وسصأالها ماذأ
تريدين ؟ أجابت « :معجــــزة!» ‘ دهشصة قال لها ألصصيد‹:
«م -اذأ ت -ري -دي -ن ؟ أج-ابت « :أري-د أن أشصÎي م-ع-ج-زة لشص-ف-اء
أخي! ‘ إأسصتخفاف قال« :لسصنا نبيع معجزأت» .سصأالته« :أين
لشصÎي -ه -ا ؟» ق -ب -ل أن ي -ج -يب ألصص -ي -د‹ إأذأ
أج- -د أŸع- -ج- -زة أ
بالعميل يقول لها  .كم من أŸال مع ِ
ك ؟» أجابت «معي جنيه
وربع ،هو كل ما أملكه» .إأبتسصم ألعميل وسصأالهاŸاذأ تريدين
لخ -ي أŸريضض» .فسص -أال -ه -ا ع -ن أخ -ي -ه -ا
شص- -رأءه- -ا ؟» ق -الت  « :أ
وعرف منها أنه ﬁتاج إأ ¤عملية ‘ أŸخ  .عندئذ مّد يده
وسصأالها أن تقدم له ما لديها من أŸال  ،ثم قال لها« :إأن ثمن
أŸعجزة هو جنيه وربع» .إأنطلق معها ألعميل وقد ظنّت أنه
سص -ي-ذهب م-ع-ه-ا إأ ¤صص-ي-دل-ي-ة أخ-رى ل-يشصÎي ل-ه-ا أŸع-ج-زة ،
ل-ك-ن-ه سص-أال-ه-ا ع-ن ع-ن-وأن ب-ي-ت-ه-ا  .ه-ن-اك تعّرف على وألديها
وحمل ألطفل إأ ¤عيادته و أجرى للطفل ألعملية ،إأذ كان
هو جرأح متخصصصض ‘ أŸخ‚ .حت ألعملية وعاد ألطفل إأ¤
لم
بيته وكان ألكل يشصكر ألله على عمله معهم  .قالت أ أ
Óب « :نشصكر ألله ألذي أرسصل لنا هذأ ألطبيب ‘ أŸوعد
ل أ
لج -رأء أل -ع -م -ل -ي -ة ›اًن -ا ،إأن-ه-ا م-ع-ج-زة!» ت-دخ-لت
أŸن -اسصب إ

إŸيزإن

لف -ك -ار
ألصص- -دأق- -ات م- -ث- -ل أ أ
ي -ام -ي -زأن ،أل -نضص -ج ي -ج -ع -ل -ن-ا ن-ق-وم
ب -اسص -ت -ب -دأل -ه -ا بشص-ك-ل مسص-ت-م-ر .ول
أروع م- -ن صص -دي ٍ-ق ك -ف -ك -رة ث -اب -ت -ة
بعقلك.

إلعقرب

لق-ن-ع-ه
ي-ق-ال ي-اع-ق-رب أن أ أ
ي -رت -دي -ه -ا ك -ل م-ن ه-و ك-اذب ،ل-ك-ن
ألبعضض يردتيها لكي يخفي حزنه.

إلقوسس
ألعقلية ألتي تفسصر ألصصمت
بالضصعف و ألعجز  ..يا قوسض،
هي نفسصها من ترى ‘ ألصصرأخ هيبة
وإأنصصاف ،لذلك ليساض كل ذو عقلٍ،
عاقل.

إ÷دي

أي -ن أŸشص-ك-ل-ه ع-ن-دم-ا “ارسض
عادة «عدم ألتدخل بحياة غÒك
« ياجدي و“شصي بحال سصبيلك؟

إلدلو

سص- -ي -أات -ي ُك -ل م -ا دع -وت ب -ه
دلو ،قد يختلف شصكله وقد
يطول وقته اقد يأاتي أفضصل
ب
منه و لكنه سصيأاتي أ
لن ألله « اقِري ٌ
ُمِجيب».
أل -ط -ف -ل -ة وق -الت ل -وأل -دت -ه-ا« :ل-ق-د دف-عت ل-ه ث-م-ن أŸع-ج-زة
أعطيته كل ما أملك ،جنيًها وربع فاشصÎيت بها أŸعجزة» .
لم إأبنتها وأخÈتها مفهوم أŸعجزة ،وأن ألله هو
إأحتضصنت أ أ
ألذي دّبر كل هذأ لشصفاء أخيها ،أما ثمن أŸعجزة فهو حبها
لخيها وصصÓتها من أجله وتقد Ëكل ما لديها من أجله .
أ
لث-ن-ان يشص-ك-رأن أل-ل-ه ع-ل-ى فضص-ل-ه ون-عمته ومعجزأته
رك-ع أ إ
ألتي ل تنتهي ثمن أŸعجزة  ..أن تفعل كل ما لديك وتÎك
لله تدب Òألمور.

إ◊وت

أل - -وقت أل - -ذي نضص- -ي- -ع- -ه ‘
Óنتقام
أل-ب-حث ع-ن ط-رق ل -إ
م - -ن أل - -ذي- -ن أذوك ي- -اح- -وت،
فلتسصتغله ‘ تطوير ذأتك و–قيق
سصعادتك ففي ذلك للحاقدين أشصد
لنتقام.
أ إ
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

اطــــــــــاسس امعــــــــــذر اديفــــــــــررن ذثمــــــــــت
يل امذن اتزمرث يسسع  ،يل ون ادللن سسثزمرث اسس Ÿعن يغل ذمعذر ،الن امعذر اديفررن ذقذذ .غسس انف الن اقذ اخصسن نغ اثنف اسسعن لعذر Ÿعن ذثذرث اأنسس انتفضس
اسسعشسن اآخر بيضس ،امذي ادنبذر اذرغلن نغ اقذ اخصسن ازر اثنتفضس شسفن اأك Ìبيضس امكن سسلن سسلبعذ اسسميزن اصسث اقمذنن يك زمرن اذعقلن ثغوسس سسمسس

البويرة :ع نايت رمضشان
ايق ذين ي Íامنذ ادفن ثر أام قرن لÈي نغ ثر اند اذرغل يزمر
اذميزن سسمسس و اذير نغ اديسسنطق أاين يرن ،اشسف Úيسسع اذرغلن
ذين اثيتسسجن اديفرر ذقغربز نغ ذقغرو ذثمت ابغذذ ،أانف اكن
الن اطسس امعذر اذنثن اديسسمدن ثكثون العرشس امكن فرن ثمسسل
اشسدن ،اسس Úادنبذر امعذر اقخصسن اكر ذ÷ث انسسن .غسس اكن
اتفضس يسسع ا◊رف غر افسسنسس ايسس اليصسوضس أاديب القث
اثوشسلتسس.
اطسس امعذر اديفررن ذقطسس انتغوسسون .ذزمن ايذغ ادنقر
أان -ف اك -ن اطسس ان -ت -غ-وسس-ون اق-تسس-وخ-ذم-ن ال-ف-ي-ذ ام-ع-ذر اوك-ن
اذعشسن ثذرث انسسن اكن إاوث ا◊ل اذغ اثنف اسسلح Úثنعرن
امكن حضسرن ا‚معن بدل اذغ أانف اطسس ادي Íاشسعث ثفرغل
اند ثربيع بقذ اصسحن ارصسوضسن اذخذمن اقمضس ايغر اصسوضسن
امعذر ،امكن أانف اطسس امعذر اليسسلح Úثكبن Úنغ اصسوضسن
اه ادنن امعذر
ذثمسسنون اند ارصسوضسن وغذ يسسعن ثزمرث،
اريل أاذون اخصسن ثزمرث Ÿعن امعذر أاذون يسسعن ثزمرث نتسس
يتسسطف ا◊ضس يسسرج ون السسديفكن ثلقمت.

او Ÿـان  -الزربي ـة انوغ ـÓن

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر
اتغوسسى انوخدام نالضسوفت اغÓن تدجور
ا“ضس- -ى ات- -قضس- -ع دف- -ر ات -اف ن -ن -ال -ت -او’ت
نالصسناعة اتقدى افوخدام نوفوسس مع اخÒ

ثافسسوث ذي منعة ذي باثنت

نالضسوفت مع الزربية ا’ن ادروسس اتوسسغى
غ ÒاŸناسسبات.
الزربية اناف دسس مناو للوان اشس اللون
غرسس اŸعنى اناف دسس انبسسون اتسسحق
تاسسلت تزقاسس ابسسون دخ اتسسخدام
“ط -وت ازط ان -تشس -ا دوق-رداشس
اوŸان
ادمناو ابسسون اضسضسن.Ú
تغوسس “زوارت
سساŸناسسبات
اخدمان اسسسس يغلب نلرهاط
نسسوشسا انغ ازرابة اغÓن ا’صسل
ت - - - -و ع  Ó- - -ك ا ض س - - -ر ا ن ت
انوŸان توبايند سسالضسوفت انوفريشس
ا غ  Ó- - -ن د ي - - -ن ا س س - - -د ر
انغ اتغات دو’م،اخدام انوŸان
نالعيد نالزربية ا’ن
قضسعان اسسمناو ابردان باشس ادو’ن
ا ت - -و س س -د ج ا ش س ا س س -ق س س
واجدين اوزط نزرابة دسسوشسا
ت - -غ - -ر د ا ي ت ج - -ر و ا ن د س س
اد◊نابال.
ا د ب - - - - -ا ب ن - - - - -ا ◊ ر ف - - - - -ا ت
ا‰دان ازراب - - - - - - - -ة
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ادوخدام.

الزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة اغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن
تغردايت :الششيخ باعلي واعمر
ال - -زي- -ارة ت- -دج- -ور سس- -وف- -وسس
ن - -ع - -زب - -ان دي- -روان دمصس- -وردى
اتسس- -دج- -ان ت- -ي -ج -وريت ا‰دان
دم -وشس -ان ن-وزوري ات-ب-دى دقسس
ات- - -ق- - -دى تسس - -مسس Úسس - -وزونسس
ننفاشس.
اسس-وي ن-ال-زي-ارة دي-ن اسس-ونحم
ان- -تشس- -ل- -ي دالسسÒة ‰ق- -ران -ان
دم - -زوار ان - -وغ Ó- -ن م - -ان
الزيارة
م - - -دان ات - - -ب - - -دان اشس
انغ اسساحي دقت العادة
اŸقÈة مان اعزاب
ت Óتدجور اغÓن د’ن دقاع
ادي-وشس ال-ت-اري-خ ان-غ
اغ -رم -ان ن-غ-زر ان-ل-م-زاب  .اسس-اح-ي
اضس- - - -رى ت- - - -تشس- - - -لت اوسس - - -قسس ي - - -ور
“دورت ن - -الشس- -ي- -خ
انتفسسوت مان مدان ا“Óقان فمارا
دا’صسلسس ادون ادج
قضس - - - -ع - - - -ان ادزروان ام - - - -وشس - - - -ان
“دورتسس
ات- -ونضسÓ- -ن دسس- -ان ا’ول -ي -اء
ن
ا
ن
ا
ز
م
ا
س
ص
ب- -اÿصس -و
دالصسÓح انوغÓن.
باشس ادسسنان امزروي انغ
ال -ت -اري -خ ن -غ -زر ان -ل -م-زاب
دم- -ق -ران -ان ادج Úاق -ن وب -ري -د
اسستيحوريت
انوورغ.
اي - -دلسس - -يت دق - -ل - -ن - -د م- -دل- -ن م- -ان ام- -زن -ان ا“Óق -ان ازغ -ار

ذالفرصصث بشصام اذمسصاﬁن واذﬁيÍ

يبذو اسسا ذي Ÿدينث ‰نعة
ذي لوراسس امقران ذي باثنت
الفال نوعدي نتفسسوث ماÊ
اسسوجذن لعباذ امنعة مليح
مليح بشسام اديرق امÚ
اخسسن سسÒتو ماÊ
هذحظرين ذيسس لباسس
نلعوايل ذسس ا÷زاير كامل
بشسام اذفرحن واذزهان
سستافسسوث ما Êاثرقا اŸشستا
سسو سسميط انسس واعداد
الربيع وثافسسوث.

باتنةŸ :وششي حمزة

نوغرم اقت الفرحة ايتزعلك
اصس- -ودوف -ان دسس ت -ي -ن -ي دوغ -ي
دق - - - -ن Ÿن - - - -ي اب- - - -ورخسس ا’ن
او÷ورن يد ازعÓك اسساحي .
غ - -ال “ديت دف - -ر ت - -ك - -زي - -ن
ادعاودان ادمÓقان قاع اŸقÈة
ادع- -زم- -ان ال- -ق- -ران ادخ- -ت -م -ان
ادسسوتران يوشس امقران اديوي

ا Òÿادلهناء ا“دورت ا‰دان
ب -ع -د ازو Êن -ن -ف -اشس ت -ن -وب-اوي-ن
ادŸن - - - - -ي اب - - - - -ورخسس ب - - - - -اشس
ادح - -ف- -ظ- -ان ال- -ق- -ران ع- -م- -ران
اÛالسس ان - -وع- -زام ن- -ال- -ق- -ران
ادو’ن غال تدارتنسسان ادزاقان
مع اغو’د بسسم الله يا الله هيا
رحمن.

ثغاوسسا ثمزواروث اق Óاتهنا وا
اق Óاذعدا منعة اسسا وسسينغاما
سس- -م- -انت اح- -ن -ب -ل -ن ت -زرب Úاق Ó-
ت -واع -ل-ق-ن ذي م-ن-ك-ل ام-ك-ان سس-ي
م - -ن - -ع- -ة م- -ا Êات- -راق- -نت اÓÿث
ا‰نعة كامل وسسراقنتيد احنبلن
انسس- -نت وت- -عÓ- -ق -ن -ه -نت ف -ي -ت -دار
و◊ي- - -وط بشس - -ام اذزرن ي - -ا اق Ó- -
تعدان منعة بلي ثافسسوث ثعداد
وث - -ا Êبشس - -ام اذب - -ي واذسس - -ف - -ك - -ر
ب -عضس -اسس -ن سسÒت -و ال -دريث Ò‰ا
ب -ل -ي ن -ه -ن Úذي ج -زاي-ري-ن ك-ام-ل
ون - -ت - -يشست ن - -ت - -م- -ورث اق’ Ó- -زم
اذحافظ فÓسس مليح مليح.
وسسراظنت ادريث اروط انزيك
اق Ó- - -ي- - -تشس - -اخ فÎاث نشس - -اوي - -ن
ام-ل-ح-اف اث-ه-ي-وي-ن واقشسابي انيغ

اع Ó- - -و ادريث وت - - -ق - - -ن اق - - -ربÚ
وث-خ-ام Úسس-ل-خ-ي-م-اث وسس-روسس-ان
ذيسسنت لعبوب اق Óا’ن اتعاشس
ايسس - - -ن زيك ام - - -ث - - -اشس - - -ي - - -ب- - -وط
وث-اسس-دايث واب-رب-وشس ول-بصس-طاث
ولباسس نتغاوسسوين انزيك.
وتقنت اÓÿث لقاطواث احÓن
م -ل-ي-ح م-ل-ي-ح ادريث انسس-نت بشس-ام
اذزه- - -ان واذف- - -رح - -ن سس - -وع - -دي
ن -ت -افسس -وث واذط -ل Íرب -ي ادع -دا
اسسقاسس سسا Òÿاذلهنا واذفلحن
مليح واذعرم ا Òÿوتقنت لÈاج
واشس- -خشس- -وخ ن- -وغ- -روم اق’ Ó- -زم
اذم - -وق ذي اق - -رب Úا‰ن - -ع- -ة ذي
قسس -اي ك -ام -ل وم -ن ب-ع-د ت-راق-نت
اÓÿث ن - -ت - -وزرنت ب- -عضس- -اسس- -نت
وتÒارنت ايذن نرقازن هاكورث
اق Óثتواخذام سسواري ومن بعد
اتÒارن بشسام اذكسسن ثغاوسسوين
اق  Ó-ا’نت ذق Ó-ون اذح -ل -ي -ن -تشس
خ-اط-ر ث-افسس-وث ذال-ف-رصس-ة بشس-ام
اذمسس - -اﬁن اŸواط- -ن Úا‰ن- -ع- -ة
واذمعاون فالهم دنيا.
وثافسسوث نتاث ذالعيذ سسوعدي
ن- - -ال - -رب - -ي - -ع ذي ل - -وراسس ك - -ام - -ل
ا–ت - -ف - -ال - -ن ايسس اشس - -اوي - -ن ك - -ل
اسسقاسس وتاسسند حتى سسي اÿارج
بشس-ام اذف-اق-ن غ-ن-ت-اري-خ ن-ت-م-ورث
ان -غ ان -زيك واثسس -ح -ف-ظ-ن ا÷ي-ال
Ò‰ا.
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مواقيت
الصصÓة

^  ٢٤م- -ارسس  :١٩5٦ا’إ–اد ال-ع-ام ل-ل-ط-ل-ب-ة اŸسص-ل-مÚ
ا÷زائ -ري Úي -ع -ق -د م -ؤو“ره ال -ث -ا Êب -ال -ع -اصص -م -ة
الفرنسصية باريسس ،ويواصصل أاشصغاله طيلة أاربعة
أاي -ام ،وي -خ -رج ب -ت -وصص -ي -ات ع ّ-ب -رت ع -ن م -وق -ف
’–اد إازاء ال -قضص -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ودع-م-ه ال-ك-ام-ل
ا إ
للكفاح التحرري.
^  ٢٤م -ارسس  :١٩5٨ال-دول-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ت-عّ-بر عن رفضصها
ا◊لول السصلمية اŸقÎحة ◊ل القضصية ا÷زائرية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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’مة ..مشصتلة ’طارات ا÷يشس الوطني الشصعبي
مدارسس اشصبال ا أ

ذاكرة وتاريخ  ..مسشÒة حافلة بالتحدي وآافاق لكسشب رهان الحÎافية
لبنة أاسصاسصية وإامتداد ÷يل ا’مسس ..طليعة مسصلحة Ãختلف ادوات التكنولوجيا

تكريسس ا’تصصال ا÷واري  ،رهان القيادة العليا وضصمان مؤوسصسصة عسصكرية قوية

 /Ö©°ûdGتنفيذأ ıطط ألتصشال لسشنة  2018أŸصشادق عليه من طرف ألقيادة
ألعليا للجيشس ألوطني ألششعبي وبهدف ألتعريف بكيفيات ألتكوين Ãدأرسس أأششبال
أألمة وششروط أللتحاق بها –سشبا للدخول أŸدرسشي  ،2019 -2018نظمت ،أأول
أأمسس ،أأيام إأعÓمية على مسشتوى مرأكز أإلعÓم أإلقليمية لكل من ألبليدة،
وهرأن ،بششار ،سشطيف وباتنة وكذأ دور ألثقافة لكل من وليات بجاية ،أŸسشيلة،
تيارت ،إأليزي ،ع Úصشالح وأألغوأط ،وباŸكتبة ألرئيسشية لولية “Ôأسشت.
تضشمنت هذه ألتظاهرأت معارضشا للصشور وعدة أأجنحة مثل جناح ششروط
ألتسشجيل وأ÷ناح ألبيدأغوجي ،حيث تلقى أ÷مهور ﬂتلف ألششروحات ألوأفية
من طرف إأطارأت مدأرسس أأششبال أألمة.
عرفت هذه أأليام أإلعÓمية ألتي سشتمتد إأ ¤غاية  24مارسس  ،2018إأقبال كبÒأ
للجمهور وıتلف وسشائل أإلعÓم و ششكلت فرصشة للتعرف عن قرب على ﬂتلف
أإلمكانيات ألبيدأغوجية ألتي تتوفر عليها مدأرسس أأششبال أألمة.

أايام إاعÓمية حول مدارسس أاششبال األمة بدار الثقافة ببجاية
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ،أŸت-خ-ذ ع-قب م-ب-ادرت-ه أل-رشش-ي-دة
أŸتعلقة بإاعادة بعث هذأ ألهيكل ألتعليمي وألتكويني
من جديد.
وهو أŸسشار ألذي أأصشبح يششتمل على 10مدأرسس
موزعة على كافة ألÎأب ألوطني ،ششأانه ششأان مدرسشة
أأششبال أألمة ببجاية ،وألتي فتحت أأبوأبها تزأمنا مع
ألدخول أŸدرسشي  ،2016/2015حيث تششكل مصشدرأ
خصشبا لتلبية أحتياجات قوأتنا أŸسشلحة ،من نخبة
عسش -ك -ري-ة وأع-ي-ة ل-وأج-ب-ه-ا أل-وط-ن-ي وم-تشش-ب-ع-ة ب-روح
أŸسشؤوولية أÙافظة على مبادئ ألثورة أÛيدة.
وأأريد أإلششارة ،إأ ¤أأن ألتسشجيÓت أألولية Ÿسشابقة
أللتحاق Ãدرسشة أأششبال أألمة ،تتّم بعد أإلعÓن عن
ن -ت -ائ -ج أم -ت -ح -ان -ات شش -ه -ادت -ي أل -ت -ع -ل -ي -م أŸت-وسش-ط
وألبتدأئي للسشنة ألدرأسشية أ◊الية ،وهي مفتوحة
Óناث وألذكور ،وهذه ألسشنة  ،2018/201٧نسشجل
ل إ

أأول دف-ع-ة سش-ت-ق-وم ب-اج-ت-ي-از أم-ت-ح-ان شش-ه-ادة أل-ت-عليم
أŸتوسشط“.
وأ÷دير بالذكر ،فقد عرفت هذه ألتظاهرة إأقبال
ك -بÒأ ل -لشش -ب -اب ‘ ،ألط Ó-ع ع -ل -ى شش -روط وظ-روف
ألتمدرسس بهذه أŸؤوسشسشة ألعسشكرية ألعريقة ،وكانت
لششبال
ألفرصشة للزوأر للتعرف على تاريخ مدأرسس أ أ
لمة،
وألتÓحم ألتاريخي ب Úأأششبال ألثورة وأأششبال أ أ
ع Èم -ع -رضس ل -لصش -ور وم-ط-وي-ات أأع-دت ل-ل-م-ن-اسش-ب-ة،
وع -رضس أأف Ó-م وث -ائ -ق -ي -ة ت -ن -اولت أ◊ي -اة أل -ي -وم -ي -ة
Óششبال ،وآأليات ألتكفل بهم وÃسشتقبلهم ‘ صشفوف
ل أ
أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،وألظروف ألدرأسشية أŸهيأاة
ل -ت -حصش -ي -ل ع -ل -م -ي ون -وع -ي ،م -ع ت -ق -د Ëشش -روح-ات
ل -ل -م -وأط -ن Úم -ن ط -رف إأط -ارأت أŸدرسش -ة وأأشش-ب-ال
لمة.
أ أ

بجاية :بن النوي توهامي

...و تأاكيد على أاهميتها كصشرح تربوي وعلمي ببششار

أأششرف ألعقيد ريـم ألتهامي قائد مدرسشة أأششبال
أألم -ة صش -اب -ر ع -ب -د أل-ق-ادر ب-بشش-ار ن-ي-اب-ة ع-ن ق-ائ-د
أل -ن -اح -ي -ة أل -عسش -ك -ري -ة أل -ث -ال -ث-ة ع-ل-ى أف-ت-ت-اح أألي-ام
أإلعÓمية حول مدرسشة أأششبال أألمة ببششار ،
بحضشور إأطارأت عسشكرية وسشلطات مدنية و‡ثلÚ
عن وسشائل أإلعÓم،حيث أألقى كلمة أأكد فيها ““ أأن
هذأ ألصشرح ألÎبوي ألعلمي وألثقا‘ جاء ليضشاف إأ¤
م-ن-ظ-وم-ة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذأ لتعليمات فخامة
رئيسس أ÷مهورية ألقائد أألعلى للقوأت أŸسشلحة،
وزير ألدفاع ألوطني ،ألقاضشية بإاعادة بعث مدأرسس
أأششبال ألثورة ‘ صشورتها وحلتها أ÷ديدة وأŸتمثلة
‘ م- - - - - - - - - - -دأرسس ““ أأشش - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -ال أألم - - - - - - - - - -ة““
“ثلت هذه أأليام أإلعÓمية وأŸنظمة على مسشتوى

قاعة أÙاضشرأت بنادي أŸوقع للجيشس ألوطني
ألششعبي فرصشة للزوأر للتعرف على تاريخ مدأرسس
أألششبال وألتÓحم ألتاريخي ب Úأأششبال ألثورة وأأششبال
أألم - -ة ،ع Èم - -ع- -رضس ل- -لصش- -ور وم- -ط- -وي- -ات أأع- -دت
للمناسشبة ،وكذأ عرضس وثائقية تناولت أ◊ياة أليومية
Óشش-ب-ال وآأل-ي-ات أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-م وÃسش-ت-ق-ب-ل-ه-م ضش-م-ن
ل -أ
صشفوف أ÷يشس ألوطني ألششعبي وألظروف ألدرأسشية
أŸه - - -ن - - -ي - - -ة ل - - -ت - - -حصش - - -ي - - -ل ع - - -ل - - -م - - -ي ن - - -وع - - -ي
أ ُسش -ت -ه -ل ضش -ب -اط أ÷يشس أل -وط -ن-ي ألشش-ع-ب-ي ب-ورشش-ة
ألسشتقبال ألتعريف لزوأر مع تقد Ëنبذة تاريخية عن
م - -درسش - -ة أأشش - -ب - -ال أألم- -ة م- -رورأ ب- -ورشش- -ة أÛم- -ع
ألبيدأغوجي ووصشول إأ ¤ورششة ألنششاطات ألتصشالية
وأل- - - - - - - -ث- - - - - - - -ق- - - - - - - -اف- - - - - - - -ي- - - - - - - -ة وألÎف- - - - - - - -ي- - - - - - - -ه

أأوضشح ألعقيد ر Ëألتهامي ل ““ ألششعب ““ أأن مثل هذه
لب -وأب أŸف -ت-وح-ة أل-ت-ي ت-ن-درج ‘ سش-ي-اق ألسش-ي-اسش-ة
أ أ
لسشاسس
ألتصشالية للجيشس ألوطني ألششعبي ،تهدف با أ
لصشل ألثابت ،بÚ
إأ ¤تعزيز وتوطيد ألعÓقة ،ذأت أ أ
أ÷يشس وع -م -ق -ه ألشش -ع -ب -ي و ك-ذأ ت-ث-م Úأل-عÓ-ق-ات
لخوية وفتح أأك Ìمن ›ال للتوأصشل ب ÚأŸوأطنÚ
أ أ
باختÓف ششرأئحهم مع مؤوسشسشتهم ألعسشكرية ،موجها
سشكان وليات أ÷نوب أ÷زأئري لتششجيع أأبنائهم
لÓلتحاق بهذأ ألصشرح لتكويني أŸميز وألنتسشاب
أ ¤قلعة ألعلم ومنبع أŸعارف.

بشصار /دحمان جمال

العميد بوطبة صصالح قائد مدرسصة مدفعية اŸيدان ببوسصعادة

مدارسس أاششبال األمة حصشن منيع وتاريخ عريق

أأكد قائد أŸدرسشة ألتطبيقية Ÿدفعية أŸيدأن
ببوسشعادة ألعميد ““بوطبة صشالح““ نهاية أألسشبوع
بدأر ألثقافة قنفوذ أ◊مÓوي باŸسشيلة نيابة عن
أل -ل -وأء ق -ائ -د أل -ن -اح -ي -ة أل -عسش -ك-ري-ة أألو ¤خÓ-ل
أإلششرأف على أفتتاح أأليام أإلعÓمية Ÿدأرسس
أأشش - -ب - -ال أألم- -ة ب- -حضش- -ور ألسش- -ل- -ط- -ات أل- -ولئ- -ي- -ة
وأŸوأطن ,Úأأن مدأرسس أأششبال أألمة تعت Èمششتله
م -ن مشش -ات -ل أ÷يشس ألشش -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي و تضش-ط-ل-ع
بتكوين أأفرأد يتحلون بباع علمي رفيع أŸسشتوى.
وأع -ت Èق -ائ -د أŸدرسش -ة أل -ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة Ÿدف-ع-ي-ة
أŸي -دأن ‘ ك -ل -م -ت -ه أل -ت -ي أأل -ق -اه-ا ع-ل-ى أ◊ضش-ور
مدأرسس أأششبال أألمة لبنة أأسشاسشية لتنششئة جيل
جديد من ألششباب من ششانه قيادة أ÷يشس مسشتقبÓ
وحمل أŸششعل .مششÒأ إأ ¤أأن أأليام أإلعÓمية
أ›ÈŸة Ÿده ثÓث أأيام تندرج ‘ إأطار تنفيذ
إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة ألتصش-ال أل-ت-ي ت-ت-ب-ن-اها ألقيادة ألعليا
ل-ل-ج-يشس ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي قصش-د أن-فتاح أŸؤوسشسشة
ألعسشكرية على أÛتمع .
من جانبه قائد مدرسشة أأششبال أألمة باŸسشيلة ““
ألعقيد ششÓبي ﬁمد ““نوه ‘ كلمته إأ ¤أأن مدأرسس

أأششبال
أألم -ة ه -ي أم -ت -دأد Ÿدأرسس أل -ث -ورة إلنشش -اء ج-ي-ل
مسشلح Ãختلف ألعلوم وتعت Èصشرح تكويني نخبوي
يضشم خÒة ششباب أألمة  ,مششÒأ إأ ¤أأن ألقيادة
ألعليا للجيشس تسشعى جاهدة إأ ¤تكريسس سشياسشة
ألتصشال أ÷وأري وألنفتاح على أÛتمع بششكل
أك Èوت -ع -زي -ز أل -عÓ-ق-ات م-ع-ه وك-ذأ ت-ق-وي-ة رأب-ط
جيشس -أمة  ,وما Œدر أإلششارة إأليه أنه ” عرضس

 20°ا÷زائر

 20°وهران

الثمن  ١٠دج

OÉ°üM

19°

france prix 1

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

âÑ°ùdG

^ يعت Èقرأر أ÷زأئر حول تأاجيل ألتوقيع على
لششخاصس ،حتى ل يفتح
بروتوكول حرية تنقل أ أ
ب -اب أل -ه-ج-رة غ Òألشش-رع-ي-ة ع-ل-ى مصش-رأع-ي-ه‘ ،
ألوقت ألذي نسشعى فيه لتأام Úحدودنا من كل
لسشلحة وأ÷رÁة
آأفات Œارة ألرق وأŸتاجرة با أ
أŸنظمة ألتي عادة ما يكون هؤولء أ◊ا ÚŸبعبور
لمان للظفر بتذكرةـ
جنوبنا ألكب ،Òيرونها صشمام أ أ
نحو ضشفتي أŸتوسشط.
هذأ ألتأاجيل ل يعني إأطÓقا إأخÓل أ÷زأئر
ب-إال-ت-زأم-ات-ه-ا Ãسش-اع-دة ألÓ-ج-ئ Úأل-ق-ادم Úإأل-يها
إأنسشانيا ،و‘ سشياق آأخر ألبحث عن أأسشوأق بديلة
‘ أل -ق -ارة ألسش -ودأء م -ن شش -أان -ه أأن ي-ث-م-ر ب-تسش-وي-ق
لمر ألذي حركت بششأانه أ÷زأئر
منتجاتها وهو أ أ
مسشارها ‘ بناء وحدة وتكامل و–رير مناطق
لسشوأق ألنقل أ÷وي.
ألتبادل أ◊ر قصشد ألولوج أ
^ إأن مشش- -روع أل- -ق- -ان- -ون ◊م- -اي -ة أŸع -ط -ي -ات
Óف-رأد أل-ذي “ت
ألشش -خصش -ي -ة وأ◊ي-اة أÿاصش-ة ل -أ
لسشبوع جاء ليكرسس مبدأأ حماية
مناقششته نهاية أ أ
لجرأئي ◊ماية
حقوق ألنسشان مع توسشيع ألإطار أ إ
أŸعلومات ألششخصشية ويعجل بإانششاء سشلطة ضشبط
وطنية “نح ترأخيصس معا÷ة أŸعطيات ıتلف
ألفئات مع ضشمانات –مي هذه أŸعلومات وعدم
أŸسش -اسس ب -ح -ي -اة أأصش -ح -اب -ه-ا ،وه-ي خ-ط أأح-م-ر،
ناهيك على أأنه مكسشب فهو أأيضشا ليسشد ألفرأغ
ألقانو› ‘ Êال معا÷ة أŸعطيات ذأت ألطابع
ألششخصشي.
^ ح -ل -ق -ة ج -دي-دة ‘ إأج-ت-م-اع ولة أ÷م-ه-وري-ة
بنظرأئهم ألفرنسشي Úمن ششأانها أأن ترتقي Ãسشتوى
ألشش-رأك-ة وط-م-وح-ات أل-ب-ل-دي-ن بتفعيل ألÓمركزية
لسش-ئ-ل-ة وتسش-ع-ى
أل -ت -ي ت -ث Òخ -ل -ف -ه -ا أل -ك-ث Òم-ن أ أ

لطرأف من خÓلها إأ ¤خلق ألÌوة ‘ ألتنمية
أ أ
أل -بشش -ري-ة وت-وف Òوسش-ائ-ل أل-ع-م-ل ل-ت-ب-ادل أÈÿأت
وألعمل على أŸسشتوى أألمني بالنظر إأ ¤حجم
ألتهديدأت أ◊الية.
^ أل -ت -ع -اون أل -ف -رنسش-ي ـ أ÷زأئ-ري شش-ك-ل أأيضش-ا
خطوة مهمة ‘ مسشار ألعÓقات ألسشياسشية بÚ
أل -ب-ل-دي-ن ل-و أأن ن-ظ-رة ف-رنسش-ا ت-ت-غ Òح-ول م-ف-ه-وم
لمن ‘ أŸنطقة أŸغاربية وألسشاحل،
ألسشÓم وأ أ
و–دد ف- -ه -م -ه -ا أÿاط -ئ ل -ل -ت -ع -اون ب Úضش -ف -ت -ي
لمر أأك Èبكث Òمن ذلك ،فهو
لن أ أ
أŸتوسشط ،أ
حتمية تاريخية تتحكم ‘ دفع هذه أÿطوة نحو
لمر ل يعدو أأن يكون أأجندأت
ألنجاح وإأل أأن أ أ
تنتهي بإا“ام أŸهام أŸوكلة.
^ رد بدوي على تقرير «هيومن رأيتسس ووششن»
ب-خصش-وصس أل-ت-ك-ف-ل ب-اŸه-اج-رين أألفارقة وعملية
ترحيلهم إأ ¤بلدأنهم ،فإان أألمر جاء بناء على
طلب بلدأنهم« ،نقطة إأ ¤ألسشطر!» ول أأحد Áلي
ع-ل-ى ألسش-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة وأج-ب-ات-ه-ا ،ف-ليسس من
ششيمنا ألتذك ÒوألتششهÃ Òا نقوم به.
^ عيد ألنصشر ألذي جاء ‘ موعده ألـ ،56أأكد
Óسشتعمار أأن أ÷لوسس على طاولة ألتفاوضس بندية
ل إ
ومسشاوأة ب Úألطرف Úما كان لول صشÓبة ألثورة،
حسشب ما ذكره أÛاهد ألرئيسس بوتفليقة ،لكنه
‘ أŸق -اب -ل م -وع -د ت -اري -خ -ي لسش -ت-حضش-ار Ÿآاث-ر
ألششعب ألذي أأخرج نصشره من رحم أŸسشتحيل.
لسش-ب-وع صش-ن-ع-ه-ا “ث-ال ع Úأل-ف-وأرة
^ ن -ه -اي -ة أ أ
وعوضس أأن يكون ألنقاشس دأخل قبة ألŸÈان ‘
مسشتوى أ◊دث ،خرج عن سشياقه وأأقحم ‡ثل
أ◊كومة ‘ دوأمة من ألرد ألششعبوي أأسشاءت له
عوضس أأن يخرج منها سشاŸا.

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة و’يات

ارهابي يسشلم نفسشه  ،بحوزته مسشدسس رششاشس وتدم 6 Òقنابل تقليدية
 ‘ Ö©°ûdGإأطار مكافحة أإلرهاب وبفضشل جهود وحدأت أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،سشّلم إأرهابي نفسشه،
أليوم  22مارسس  ،2018للسشلطات ألعسشكرية بتمÔأسشت/ن.ع ،6.وبحوزته مسشدسس ( )01رششاشس من نوع
كÓششنيكوف و(ﬂ )03ازن ‡لوءة .يتعلق أألمر باŸسشمى ““ر .إأبرأهيم““ ،أŸدعو ““عويلي““ ،ألذي ألتحق
با÷ماعات ألرهابية سشنة .2012
‘ نفسس ألسشياق ،وإأثر عملية بحث و“ششيط ،كششفت ودمرت مفرزة للجيشس ألوطني ألششعبي سشتة ()06
قنابل تقليدية ألصشنع بع Úألدفلى/ن.ع .1.و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،ضشبطت مفارز
مششÎكة للجيشس ألوطني ألششعبي ( )23856وحدة من ﬂتلف أŸششروبات بكل من ورقلة وبسشكرة/ن.ع،4.
فيما أأوقفت مفرزة أأخرى ( )05مهرب Úبحوزتهم ( )3149علبة سشجائر بتمÔأسشت/ن.ع.6.
من جهة أأخرى ،أأوقفت مفرزة للجيشس ألوطني ألششعبي وعناصشر ألدرك ألوطني وحرسس أ◊دود ()34
مهاجرأ غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان وبششار وأأدرأر وغردأية.

...توقيف مهرب وحجز سصيارة رباعية الدفع

صش -ور وف -ي -دي -و حـي ي -ظ-م ع-دد م-ن
أألجنحة باŸدرسشة على غرأر جناح
أل- -تسش- -ج- -يـل وأŸسش- -اب -ق -ة ،وأ÷ن -اح
ألبيدأغوجي وجناح أإليوأء وأإلطعام
وأل - -نشش - -اط- -ات أل- -ري- -اضش- -ة وأألخ- -ر
أÿاصس ب -ي -وم -ي-ات ألشش-ب-ل ،وه-و م-ا
سشجل أرتياحا لدى أأولياء أألششبال
أل- -ذي -ن حضش -روأ أألي -ام أإلع Ó-م -ي -ة
وخ -اصش -ة ع -ن -د زي -ارت -ه -م أŸع -رضس
أŸقام ببهو دأر ألثقافة ،وخرجـوأ
ب-ان-ط-ب-اع ج-ي-د ع-ن م-درسش-ة أأشش-باب
أألمة باŸسشيلة وألتي تعت Èمن بÚ
أŸدأرسس أŸن- - - -تشش- - - -رة ع ÈألÎأب
ألوطنـي ،وأعتÈوها Ãثابة مكسشب للوطن وللولية
م-ع-ا ،خ-اصش-ة ب-ع-د أأن أك-تشش-ف-وأ ألÈن-ام-ج أل-رسش-مي
للتعليم ألعام باŸدرسشة هـو نفسشه ألÈنامج ألذي
أأقرته وزأرة ألÎبية ألوطنية باإلضشافة إأ ¤تلقÚ
أألششبال باŸدرسشة ألنضشباط طبقا لÈنامج تكوين
ششبه عسشكري.

اŸسصيلة :عامر ناجح

فيما ا÷يشس يزيح الثلوج بالزبوجة

العثور على جثة ›هول بالطريق السشيار
ل -ق -ي مسش -اء أأمسس شش -خصس ح-ت-ف-ه ب-ال-ط-ري-ق ألسش-ي-ار شش-رق غ-رب ب-اŸن-ط-ق-ة
أŸسشماة ألطوأهرية ببلدية بوقادر ،وحسشب مصشادر من أ◊ماية أŸدنية ،فإان
ألضشحية ألذي وجدت جثته مرمية على حافة ألطريق يبلغ من ألعمر حوأ‹
60سشنة يكون قد تعرضس لعملية دهسس بسشيارة نفعية حسشب أŸصشالح أŸعنية
ألتي ششخصشت أإلصشابات ،حيث ” نقلها إأ ¤أŸؤوسشسشة أإلسشتششفائية بالصشبحة،
فيما باششرت فرقة ألدرك ألوطني عملية ألتحقيق ‘ ألظروف أÙيطة
با◊ادثة.

٧x٧

 23°ا÷زائر

 19°وهران

18°

تذكرة كيغا‹  ..زيارة كولومب  ..ع Úالفوارة «تششا‹»

بهدف تعزيز ›ال تواصصل اŸواطنÃ Úؤوسصسصتهم العسصكرية

نظمت قيادة ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة ،أأمسس
أألول ،أأياما إأعÓمية حول مدأرسس أأششبال أألمة بدأر
أل -ث -ق-اف-ة ب-ب-ج-اي-ة ،تÈز م-ن خÓ-ل-ه-ا م-زأي-ا أل-ت-ك-وي-ن
لتحضش Òألنخبة ألعسشكرية أŸسشتقبلية ،يششرف عليها
طاقم بيدأغوجي وعسشكري يلقن أŸعارف وألعلوم
إأ ¤جانب مبادئ أأسشسس أ◊ياة ألعسشكرية.
و‘ هذأ ألصشدد أأكد ألنقيب فلة سشم ،Òلـ“ألششعب“،
“أأّن ألهدف من هذه أŸبادرة يتمثل ‘ تعزيز ›ال
ألتوأصشل أŸوأطنÃ Úختلف ششرأئحهم Ãؤوسشسشتهم
ألعسشكرية ،وهي فرصشة للزوأر لÓطÓع عن قرب عن
Óشش-ب-ال وآأل-ي-ات أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ،م-ع
أ◊ي -اة أل -ي -وم-ي-ة ل -أ
أإلششارة إأ ¤أأنه  ⁄يكن لهذأ ألصشرح ألعلمي وألتكويني
أأن يوجد ،لول قرأر ألسشيد رئيسس أ÷مهورية ألقائد
أألع -ل -ى ل -ل -ق -وأت أŸسش-ل-ح-ة ،وزي-ر أل-دف-اع أل-وط-ن-ي،
باقÎأح من ألسشيد نائب وزير ألدفاع رئيسس أأركان
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ومن جانب آأخر لقيت عملية فتح طريق ألرأبط ب Úألزبوجة وبني حوأء
باŸرتفعات ألغابية ألتي ششهدت تسشاقطات كبÒة ‘ كميات ألثلوج أرتياح
ألسشكان ومسشتعملي ألطريق خاصشة أÎŸددين على عاصشمة ألولية ألششلف ،
وهذأ بعد تسشخ Òأإلمكانيات أŸادية وأ÷رفات من طرف مصشالح ألدرك
وأ÷يشس ألوطني ألذي حضشر ‘ ألسشاعات أألو ¤من ألتسشاقطات ألثلجية
حسشب مصشادرنا أÙلية .

الشصلف /و.ي .اعرايبي

‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،أأحبطت مفارز للجيشس ألوطني ألششعبي ،يوم  22مارسس ،2018
بكل من سشوق أأهرأسس ،تبسشة وألطارف/ن.عﬁ ،5.اولت تهريب كمية من ألوقود تقدرب ـ ( )5199لÎأ ً ‘ ،حÚ
أأوقف عناصشر ألدرك ألوطني بتمÔأسشت/ن.ع ،6.مهربا وحجز ( )01سشيارة رباعية ألدفع ومعدأت للكششف عن
لنوأع Ãسشتغا/Âن.ع.2.
أŸعادن ،فيما ” حجز ( )698وحدة من أŸششروبات من ﬂتلف أ أ

كاريكات /ÒعنÎ

