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الثÓثاء  ٢٢ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦رمضضان  ١٤٣٩هـ

لوح ‘ زيارة عمل إ ¤جيجل

معرضس حول إلتنوع إلبيولوجي

02

ت -ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات
أابواب مفتوحة حول التنوع البيئي،
وذلك باŸعهد الوطني للبحث الغابي
بباينام ابتداء من السساعة الـ 09:00
صسباحا.

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

لختام
يقوم وزير العدل حافظ ا أ
ال -ط -يب ل -وح ،ال -ي -وم ،ب -زي-ارة ع-م-ل
وت- -ف -ق -د إا ¤ولي -ة ج -ي -ج -ل ،ح -يث
سسيعاين بعضض اŸنشسآات القضسائية.

هامل يفتتح ملتقى
حول إ’تصصال إأ’مني

شصيخي ينشصط منتدى إلذإكرة

17650

›لسس إأ’مة يسصتأانف أإشصغاله
لمة جلسساته العلنية يوم
يسستأانف ›لسض ا أ
 27ماي ا÷اري ،وذلك لتقد Ëومناقشسة مشسروع
القانون اŸتعلق بالصسحة ،حيث سستخصسصض جلسسة
ي -وم الث-ن 28 Úم -اي ا÷اري ل Ó-سس-ت-م-اع إا ¤رد
وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات على
لمة.
تدخÓت أاعضساء ›لسض ا أ
أاما جلسسة يوم الثÓثاء  29مايو فسستخصسصض
ل- -ت- -ق- -د Ëوم -ن -اقشس -ة مشس -روع ال -ق -ان -ون اŸع -دل،
واŸتمم للقانون رقم  278-63اŸؤورخ ‘  26يوليو
لعياد الرسسمية،
سسنة  ،1963الذي يحدد قائمة ا أ
ث -م السس -ت -م -اع إا ¤رد وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشس-غ-ي-ل
والضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ع -ل -ى ت-دخÓ-ت أاعضس-اء
لربعاء  30مايو لعرضض ومشساريع القوان ÚاŸشسار إاليها أاعÓه للتصسويت.
اÛلسض ،فيما تخصسصض جلسسة يوم ا أ

موبيليسض يكشسف عن عرضسه الÎويجي
اÿاصض باÎÙفÚ

Óم -ن
يشس- -رف ال- -ل- -واء اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
ال-وط-ن-ي ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،ال-ي-وم على
ف-ع-ال-ي-ات م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ح-ول التصس-ال
Óمن الوطني
لمني ‘ اŸديرية العامة ل أ
ا أ
ع- -ل- -ى م- -دار ي- -وم ،Úب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل- -لشس- -رط- -ة «ع- -ل- -ي ت- -ونسس- -ي» ،ب- -حضس- -ور
شس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة ،إاعÓ-م-ي ،Úأاسس-ات-ذة
ج -ام -ع -ي Úو‡ث -ل -ي ج -م -ع -ي-ات اÛت-م-ع
اŸد ،Êوذلك ابتداء من السساعة 09:00
صسباحا.

 ...يقوم بزيارة ميدإنية بالعاصصمة

Óم -ن
ي- -ق- -وم ال- -ل- -واء اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل  -أ
ال- -وط- -ن -ي ع -ب -د ال -غ -ن -ي ه -ام -ل ،ال -ي -وم،
بتدشس Úمقرات ومنشسآات أامنية جديدة
لكل من مرقد بني مسسوسض ،امن حضسري
با◊راشض ،وملعب رياضسي بباب الزوار،
حث ي- -ك -ون الن -ط Ó-ق م -ن م -ق -ر ولي -ة
ا÷زائر على السساعة الـ 10:00صسباحا.

بصصمة إأ’صصابع وصصورة إلوجه
مطلب أإسصاسصي لطالبي تأاشصÒإت
إلدخول إ ¤إلسصعودية

مكاŸات غﬁ Òدودة 24سصا24/
وأإحجام إنÎنت ’ مثيل لها!
ح -ريصض ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة اح -ت-ي-اج-ات ك-ل زب-ائ-ن-ه،
موبيليسض يحتفي بقدوم الشسهر الفضسيل مع زبائنه
اÎÙف ÚواŸؤوسسسسات ،بإاطÓق عرضض ترويجي ل
مثيل له على كل اشسÎاكات عرضض «.»Win Pro
ال- -ع -رضض الÎوي -ج -ي ال -
رمضس -ا ، Win Pro Êي -ق -دم ل -ك -ل ال -زب-ائ-ن ا◊ال-يÚ
وا÷دد،ميزة مزدوجة عل
ى كل الشسÎاكات .حيث سسيسستفيد كل اشسÎاك من
مكاŸات ورسسائل قصسÒة غ
ﬁ Òدودة  24سسا 24/نحو شسبكة موبيليسض ورصسيد
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نحو موبيليسض  15 +سساعات نحو جميع الشسبكات 60 +
دقيقة مكاŸات دولية.
صسحة رمضسانكم !إاسستمتعوا

ينشسط
اŸدي -ر ال -ع-ام
Óرشسيف
ل أ
الوطني عبد
اÛيد
شسيخي،
اليوم،
منتدى
الذاكرة،
حيث
سسيتطرق
ف - - -ي - - -ه إا ¤مشس - - -ارك- - -ة ال- - -كشس- - -اف- - -ة
لسسÓ- -م- -ي- -ة ‘ ال- -ت- -حضس Òل- -ل -ث -ورة
ا إ
ال-ت-ح-ري-ري-ة وذلك ب-جريدة اÛاهد
ابتداء من السساعة  10:30صسباحا.

ندوة صصحفية حول
إسصÎإتيجية إلتكرير
لسصوناطرإك
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-عام لسسوناطراك،
غدا ،ندوة صسحفية حول إاسسÎاتيجية
التكرير للمجمع ،وذلك Ãقرها ابتداء
من السساعة  09:30صسباحا.

إلصصوفية دوإء Ÿعا÷ة
ظاهرة إلعنف

‘ إاطار برنامج ثقا‘ ثري ،خÓل شسهر
ة العربية السسعودية لدى
«الشسعب» تنهي سسفارة اŸملكıتلفة اŸقروءة واŸسسموعة رمضس - -ان ،ت - -ن - -ظ - -م اŸؤوسسسس- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
لعÓم ا
ا÷زائر كافة وسسائل ا إ
لشسهارﬁاضسرة بعنوان «زخم
لحد  27ماي  2018سسيتم لÓتصسال وا إ
واŸرئية ،بأانه اعتبارا من يوم ا أ
لصس-اب-ع وصس-ورة ا◊ب ون -ف -خ ال -رح-م-ة ـ دواء الصس-وف-ي-ة ‘
تسس -ج -ي-ل اÿصس-ائصض ا◊ي-وي-ة م-ن بصس-م-ة ا أ
الوجه كمطلب أاسساسسي على جميع طالبي تأاشسÒات الدخول عا ⁄مريضض بالعنف» من تنشسيط الكاتب
إا ¤اŸم -ل -ك -ة ال -ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ÷م-ي-ع أان-واع ال-ت-أاشسÒات اŸت- -خصسصض ‘ ال- -تصس- -وف ﬁم- -د ع- -ت -ب -ي،
باسستثناء التأاشسÒات الدبلوماسسية واÿاصسة وهي كالتا‹:
وذلك يوم اÿميسض  24ماي  ،ابتداء من
ت-أاشسÒات ال-زي-ارة ب-ك-اف-ة أان-واع-ه-ا :زي-ارة رج-ال أاع-م-ال ،السساعة  21:30لي ، ÓباŸكتبة اŸتواجدة
زي-ارة Œاري-ة ،زي-ارة ع-م-ل ،زي-ارة م-راف-ق ،زي-ارة ع-ائ-ل-ية ،بـ 1شسارع باسستور بالعاصسمة .
زيارة حكومية ،زيارة شسخصسية ،زيارة البعثات واŸنظمات.
لق -ام -ة ،م -رور
لخ -رى ،ت -أاشسÒة ال -ع -م -ل ،ا إ
ال -ت -أاشسÒات ا أ
وتأاشسÒة “ديد العودة.
السسابقة عن طريق مراكز خدمات التأاشسÒات واÿصساصض ا◊يوية التابعة
وسستتم الجراءات
لشسركة  VFS/تسسهيل.
للكÎونية التالية:
وŸزيد من اŸعلومات Áكنك زيارة اŸواقع ا إ
موقع وزارة اÿارجية السسعودية www.vfstasheel.com
موقع الشسركة اŸشسغلة للمراكز www.mofa.gov.sa

حصصة موعد مع إلتاريخ تتناول
أإوريدو ُتضصاعف ثÓث مرإت مزإيا إلصصوت
وإ’نÎنت لتعبئاتها ماكسصي إإ ¤غاية  100جيغا
دور إلطلبة ‘ إلثورة إلتحريرية»
ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د .. ،وعرضس  Win max Controlيفuجْر أإحجام إنÎنت أإرصصدتكم أإوكتي ( )Go 100من إ’نÎنت ،رصصيد مضصاعف
غدا ،العدد الـ( )178من حصسة «موعد مع
‘ اسس-ت-م-اع دا
ثÓث مرإت ومزإيا أإخرى عديدة
ئ-م و م-ت-واصس-ل ل-زب-ائ-ن-ه ،م-وب-ي-ل-يسض يرافق زبائنه ذوي
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ب-إاطÓ-ق ع-رضض ت-رويجي
التحريرية» ،وذلك Ãقر مركز التكوين
اŸه - - -ن وال- - -ت- - -م- - -ه« Úم- - -ه- - -دي ◊سس- - -ن»
سس -وي -دان -ي -ة ب -ال -ع -اصس -م-ة ع-ل-ى السس-اع-ة
 11:00صسباحا.

تسصليم عربات من نوع
مرسصيدسس «بنز» بالرويبة

تتم ،اليوم ،عملية تسسليم عربات من
ن- -وع م- -رسس- -ي- -دسض «ب- -ن- -ز» Ãق- -ر شس- -رك -ة
ال -ت -وزي-ع  ،ams -mbل-ف-ائ-دة اŸدي-ري-ة
اŸرك- -زي- -ة ل- -ل- -ع- -ت- -اد  /و.د.و ،وه -ي -ئ -ات
عمومية وخاصسة ،وذلك بالرويبة على
السساعة  09:30صسباحا
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

سهر رمضسان بعروضض ترويجية متميزة على تعبئاتها
–تفل أاوريدو بحلول ش
ح إا ¤غاية  100جيغا أاوكتي ( )Go 100من النÎنت
ماكسسي ( ،)MAXYالتي “ن
صسا◊ة طوال الشسهر الفضسيل.
 MAانÎنت  ،2000يسستفيد الزبون من ›موعة ثرية
تعبئات  Super MAXY 3500و  MAXYهدرة  2000و XY
مع
لنÎنت مع مزايا مضساعفة ثÓث مرات خÓل رمضسان.
من عروضض الصسوت وا
فريدة وذلك باختيار إاحدى الصسيغ الثÓثة اŸقÎحة:
“نح هذه العروضض الÎويجية ا÷ديدة للزبائن مزايا
تي من النÎنت ،ومكاŸات غﬁ Òدودة نحو أاوريدو
 Super MAXY : 3500يسستفيد الزبون من  100جيغا أاوك
^
كاŸات اÙلية و 7000دج كرصسيد ،صسا◊ة Ÿدة  30يوما
24سسا24/سسا ،ومكاŸات نحو اÿارج بتسسعÒة اŸ
صسيد ،ومكاŸات غﬁ Òدودة نحو أاوريدو 24سسا24/سسا
 MAXYهدرة  :2000يسستفيد الزبون من  9000دج كر
^
ية  4جيغا أاوكتي من النÎنت ،صسا◊ة Ÿدة  30يوما.
ومكاŸات نحو اÿارج بتسسعÒة اŸكاŸات اÙل
تي من النÎنت ،و فايسسبوك غﬁ Òدود و 5000دج
 MAXYانÎنت  :2000يسستفيد الزبون من  30جيغا أاوك
^
كرصسيد ،صسا◊ة Ÿدة  30يوما.
يدو زبائنها خÓل هذا الشسهر الفضسيل Ãزايا للمكاŸات
ن خÓل هذه العروضض الÎويجية اŸتميزة ،ترافق أاور
م
لصسدقاء.
تسسمح لهم عيشض يومياتهم الرمضسانية مع العائلة و ا أ
والنÎنت و

الرئيسسة اŸديرة العامة
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تتضصمن التصصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول واŸنظمات

رئيسس ا÷مهورية يوقع على خمسسة مراسسيم رئاسسية
وق -ع رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أامسس ،ع-ل-ى
خ-مسص-ة م-راسص-ي-م رئ-اسص-ي-ة ت-تضص-من
التصصديق على اتفاقيات تعاون بÚ
ا÷زائ - - -ر وع- - -دد م- - -ن ال- - -ب- - -ل- - -دان
’ف-ري-ق-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة
واŸن -ظ-م-ات ا إ
وذلك ط- -ب- -ق- -ا ل- -ل- -م- -ادة  9-91من
ال -دسص -ت -ور ،حسصب م -ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لرئاسصة ا÷مهورية.
وي- - -تضس - -م - -ن أاو ¤ه - -ذه اŸراسس - -ي - -م
ال -تصس -دي -ق ع -ل -ى «الت -ف-اق ب Úح-ك-وم-ة
ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة
الشس-ع-ب-ي-ة وم-ف-وضس-ي-ة ال–اد الف-ري-ق-ي
اŸت -ع -ل -ق Ãق -ر آال-ي-ة ال–اد الف-ري-ق-ي
ل -ل -ت -ع -اون الشس -رط-ي (أاف-ري-ب-ول) اÙرر
با÷زائر بتاريخ  14ماي سسنة .»2017
وي-ت-ع-ل-ق اŸرسس-وم ال-ث-ا Êب-ال-تصس-دي-ق
ع- -ل- -ى «ات- -ف- -اق- -ي -ة اŸق -ر ب Úح -ك -وم -ة
ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة

الشس-ع-ب-ي-ة واŸرك-ز ال-ع-رب-ي ل-ل-وق-اي-ة م-ن
أاخ -ط -ار ال -زلزل وال -ك -وارث ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة
لخ -رى اŸوق -ع -ة ب-ا÷زائ-ر ب-ت-اري-خ 29
ا أ

أاكتوبر سسنة .»2017
وي -خصض اŸرسس -وم ال -ث-الث ال-تصس-دي-ق
على «اتفاق التعاون الثقا‘ ب Úحكومة

ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة
الشس -ع -ب -ي-ة وح-ك-وم-ة ج-م-ه-وري-ة إاث-ي-وب-ي-ا
الفدرالية الدÁقراطية اŸوقع بأاديسض
أابابا بتاريخ  26يناير سسنة ‘ ،»2014
ح Úيتصسل اŸرسسوم الرابع بالتصسديق
على «اتفاق التعاون ‘ ›ال السسياحة
ب Úح- -ك- -وم- -ة ا÷م- -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشس- -ع- -ب- -ي -ة وح -ك -وم -ة
جمهورية إاثيوبيا الفدرالية الدÁقراطية
اŸوقع بأاديسض أابابا» بنفسض التاريخ.
أام- -ا اŸرسس- -وم اÿامسض اŸوق -ع م -ن
ط -رف رئ -يسض ال -دول -ة ف -ي -خصض «ات -ف-اق
إانشساء مركز حدودي بري على مسستوى
الشس- - - - - -ري- - - - - -ط ا◊دودي اŸشسÎك بÚ
ح - -ك - -وم - -ة ا÷م - -ه - -وري - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشس- -ع- -ب- -ي -ة وح -ك -وم -ة
ا÷م -ه -وري -ة السس Ó-م -ي -ة اŸوري -ت -ان -ي -ة
اŸوق - - -ع ب - - -ن - - -واكشس - - -وط ب- - -ت- - -اري- - -خ 8
نوفم ،»2017Èيوضسح اŸصسدر ذاته.

اختتام ا’جتماع الثÓثي حول ليبيا با÷زائر

التنويه باŸصسا◊ات اÙلية وŒديد اŸوقف الداعم للحل السسياسسي

’قليمية والدولية
^ رصصد أاي انتقال لعناصصر إارهابية إا ¤اŸنطقة من بؤور الصصراعات ا إ

اختتممت أامسس ا’ثن Úبا÷زائر العاصصمة أاشصغال ا’جتماع الوزاري الثÓثي حول ليبيا– ،ت رئاسصة وزير الشصؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسصاهل ،بحضصور وزيري الشصؤوون
اÿارجية اŸصصري ،سصامح شصكري ،والتونسصي ،خميسس ا÷هيناوي .ويندرج هذا ا’جتماع ا÷ديد ‘ إاطار «التشصاور اŸسصتمر ب Úالبلدان الثÓثة حول الوضصع السصائد ‘ هذا البلد
’مني» .كما بحثوا «سصبل تعميق جهود بلدانهم من
’خÒة ا◊اصصلة ‘ ليبيا ’ سصيما على اŸسصتوي Úالسصياسصي وا أ
الشصقيق واÛاور» .وبهذه اŸناسصبة «اسصتعرضس الوزراء التطورات ا أ
’زمة ‘ إاطار مرافقة الليبي Úعن طريق ا◊وار واŸصصا◊ة» .ويذكر انه ” عقد ثÓثة اجتماعات تشصاورية ب Úوزراء خارجية ا÷زائر
أاجل اŸسصاهمة ‘ تسصريع مسصار تسصوية ا أ
وتونسس ومصصر ،جرت على التوا‹ با÷زائر ‘ جوان  2017وبالقاهرة ‘ نوفم 2017 Èوبتونسس ‘ ديسصم.2017 È
م -ق -دم -ت -ه -ا ع Ó-ق -ات ال -ت-ع-اون ضس-م-ن ال–اد
الفريقي.
ويÎأاسض مسس -اه -ل ه -ذا الج -ت -م-اع ال-ثÓ-ث-ي
الذي يضسم كل من وزيري الشسؤوون اÿارجية
اŸصس- -ري وال- -ت- -ونسس- -ي خ- -م- -يسض ا÷ه- -ي- -ن -اوي
لسستعرضض التطورات األخÒة ا◊اصسلة ‘ ليبيا
ل سسيما على اŸسستوي Úالسسياسسي واألمني .كما
سسيبحثون «سسبل تعميق جهود بلدانهم من أاجل
اŸسساهمة ‘ تسسريع مسسار تسسوية األزمة ‘
ث -م -ن وزي -ر اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ار
إاط- -ار م- -راف -ق -ة ال -ل -ي -ب -ي Úع -ن ط -ري -ق ا◊وار
’طراف الليبية با◊ل
مسصاهل “سصك ا أ
واŸصسا◊ة.
السص-ي-اسص-ي وب-اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة كسصبيل
وحيد لوضصع حد لÓزمة ا◊الية ،داعيا
وحكومة الوفاق الوطني للتكفل باحتياجات
ا÷ميع إا ¤مواصصلة الدعم والوقوف إا¤
ج- -انب إاخ- -وان- -ن- -ا ال- -ل- -ي- -ب- -ي Úل -ت -ح -ق -ي -ق الشس -عب ال -ل -ي -ب -ي ع-ل-ى اŸسس-ت-وي Úالق-تصس-ادي
ا’سص-ت-ق-رار وا’ن-ت-قال السصياسصي ،ورفضس والجتماعي.
ومن منطلق التضسامن وواجب ا÷وار ،فان
’جنبي.
اÿيار العسصكري والتدخل ا أ
ح -يث اع -ت Èان الت -ف -اق السس -ي-اسس-ي اÈŸم ا÷زائر ‘ ظل هذا الظرف السستثنائي الذي
‘  17ديسسم ،2015 Èيظل منطلقا يقود عملية “ر به ليبيا ،تواظب بالتنسسيق مع اÛلسض
أاك -د وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة ال-ت-ونسس-ي
اأكد وزير الشسؤوون اÿارجية اŸصسري سسامح
Óزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة .ال -رئ -اسس-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ع-ل-ى سس-د
خ - -م- -يسض ا÷ه- -ي- -ن- -اوي ،أامسض أالث- -ن Úأان- -ه
الن -ت -ق -ال وا◊ل السس -ي -اسس -ي ل  -أ
الح- -ت- -ي- -اج- -ات الضس -روري -ة لسس -ك -ان اŸن -اط -ق شسكري أامسض با÷زائر العاصسمة على ضسرورة
ب -ا÷زائ-ر ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ اŸب-ادرة ال-ثÓ-ث-ي-ة
›ددا دعم ا÷زائر ÷هود اŸمثل اÿاصض
توف Òكل الدعم لليبي Úحتى يتمكنوا من األخذ
Óم Úالعام السسيد غسسان سسÓمه ‘ تنفيذ ا◊دودية.
ا÷زائرية  -التونسسية  -اŸصسرية من أاجل
ل أ
مؤوكدا ‘ السسياق ذاته انه رغم النتصسارات بزمام األمور وضسع خريطة طريق للخروج من
مسساعدة ليبيا ‘ التقدم ‘ اŸسسار السسلمي
خطة العمل التي زكاها ›لسض األمن.
ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا أاب-ن-اء ل-ي-ب-ي-ا ع-ل-ى ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات األزمة التي يعرفها هذا البلد.
وتخطي الصسعوبات التي عرفها هذا اŸسسار
سس -ج -ل مسس -اه -ل ب -ارت -ي -اح ع -م -ي -ق ح -رك-ي-ة
وشسدد الوزير اŸصسري ‘ تصسريح له عقب
اŸصسا◊ات التي أابرمت بﬂ Úتلف مناطق اإلرهابية إال أان تهديدات اإلرهاب وﬂاطر
‘ اآلون - -ة األخÒة .وق- -ال ا÷ه- -ي- -ن- -اوي ‘
ا÷رÁة اŸنظمة وكذا الصسراعات القبلية ما وصسوله إا ¤مطار هواري بومدين للمشساركة ‘
تصسريح أاد ¤به للصسحافة عقب وصسوله إا¤
ومدن ليبيا ،ل سسيما ما توصسل إاليه األشسقاء ‘
زالت قائمة ‘ بعضض اŸناطق ل سسيما بجنوب الجتماع الثÓثي ب Úا÷زائر ومصسر وتونسض
اŸطار الدو‹ هواري بومدين أانه با÷زائر
مصسراتة والزنتان .مشسÒا ا ¤ان ا÷زائر تعتÈ
البÓد ،مع ما يÎتب عن ذلك من انعكاسسات ح -ول ل -ي-ب-ي-ا ع-ل-ى ضس-رورة «اي-ج-اد ح-ل Ÿع-ان-اة
ب -دع -وة م -ن وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
ه - -ذه اŸب - -ادرات ح - -دث - -ا ه - -ام - -ا ع- -ل- -ى درب
الشس -عب ال -ل -ي-ب-ي ال-ذي ط-الت وذلك ب-ت-وف Òك-ل
اŸصس- -ا◊ة الشس- -ام- -ل- -ة ،وŒدد اسس- -ت- -ع- -داده- -ا على دول ا÷وار.
القادر مسساهل ‘ ،إاطار اŸبادرة الثÓثية
اعت Èأان توحيد اŸؤوسسسسات الوطنية Ãا ‘ الدعم حتى يأاخذ الشسقاء ‘ ليبيا بزمام األمور
لـ»مسساعدة أاشسقائنا ‘ ليبيا ‘ التقدم ‘
Ÿقاسسمة الشسعب الليبي Œربتها ‘ اŸصسا◊ة
ذلك ب -ن -اء ج -يشض ق-وي ومصس-ال-ح أام-ن-ي-ة ،ك-ف-ي-ل م -ن خ Ó-ل وضس-ع خ-ري-ط-ة ط-ري-ق Ÿسس-ت-ق-ب-ل-ه-م
اŸسسار السسلمي وتخطي بعضض الصسعوبات
الوطنية والنتقال السسياسسي واŸؤوسسسساتي.
Óرهاب ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى السس -ت -ق -رار و–ق -ي -ق ال -ن-م-و
بفرضض سسلطة الدولة وتصسدي فعال ل إ
الذي عرفها هذا اŸسسار ‘ الفÎة األخÒة،
إان تعدد اŸبادرات ◊ل األزمة الليبية ،من
.
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أاخرى ،أاوضسح رئيسض الدبلوماسسية التونسسي
ي - - - -ق - - - -ول مسس - - - -اه- - - -ل م- - - -ن الضس- - - -روري أان التي تقف على مسسافة واحدة من كل األطراف Ÿسساعدة ليبيا على اسستعادة مؤوسسسسات الدولة
أان ه -ذه ال -زي -ارة سس -ت -ك -ون م -ن -اسس -ب -ة أايضس-ا
نؤوكد جميعا على “سسكنا وتأاييدنا اŸسستمر الليبية ⁄ ،تنقطع جهودها ا÷ادة وبعيدا عن والعمل على اÿروج من األزمة من أاجل دعم
ل-ل-ت-ح-ادث م-ع مسس-اه-ل ح-ول ك-ي-ف-ي-ة ت-ن-م-ي-ة
ل-ل-ح-ل السس-ي-اسس-ي ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ا◊وار ال-وط-ن-ي األضسواء ‘ التواصسل مع األشسقاء ‘ ليبيا على السستقرار ‘ اŸنطقة».
العÓقات الثنائية «اŸتميزة» ب Úا÷زائر
واŸصسا◊ة ب Úكافة األطراف الليبية.
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ال -دف -ع وت -ع -زي -ز ت -لك ال -عÓ-ق-ات Ÿصس-ل-ح-ة
القليمية والدولية ذات الهتمام اŸشسÎك و‘
الشسعب.»Ú

مسساهل :فرضس سسلطة
الدولة والتصسدي الفعال
لإلرهاب وللجرÁة
اŸنظمة

سسامح شسكري  :ضسرورة
توف Òكل الدعم لليبيÚ
للخروج من ا’زمة

جهيناوي :شسدد على أاهمية مسساعدة
ليبيا ‘ التقدم ‘ اŸسسار السسلمي

بيان ا÷زائر لدعم التسصوية السصياسصية ‘ ليبيا

Œديد اŸواقف الداعمة للحل السسياسسي
عقد السصادة عبد القادر مسصاهل ،وزير
الشصؤوون اÿارجية للجمهورية ا÷زائرية
ال - -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص- -ع- -ب- -ي- -ة ،وخ- -مّ- -ي- -سس
ا÷ه - -ي - -ن- -اوي ،وزي- -ر الشص- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
ل -ل -ج -م -ه-وري-ة ال-ت-ونسص-ي-ة ،وسص-ام-ح شص-ك-ري،
وزي-ر خ-ارج-ي-ة ج-م-ه-وري-ة مصص-ر ال-ع-ربية،
ي - - - - - - - -وم ا’ث- - - - - - - -ن 21 Úم- - - - - - - -اي 2018
اجتماعا با÷زائر ‘ إاطار اŸبادرة الثÓثية
ل -ب -حث مسص -ت -ج ّ -دات ال-وضص-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا وآاف-اق
ل السص-ي-اسص-ي لÓ-زم-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ه-ذا
ا◊ ّ
البلد الشصقيق وا÷ار .
اسستعرضض الوزراء تطورات الوضسع ‘ ليبيا
خ - -اصس- -ة ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق Ãسس- -ار ال- -تسس- -وي- -ة
السس - - -ي - - -اسس - - -ي - - -ة ومسس - - -ت - - -ج - - -دات ال - - -وضس- - -ع
األم-ن-ي وال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه إان-ه-اء األزمة
وع -ودة األم -ن والسس -ت -ق -رار إا ¤رب -وع ال -بÓ-د ،
وجددوا موقفهم الداعم للحل السسياسسي طبقا
Ÿا توصسلوا إاليه خÓل مشساوراتهم السسابقة .
ك -م -ا ب -ح-ث-وا ا÷ه-ود ال-ت-ك-ام-ل-ي-ة ل-ب-ل-دان-ه-م
الثÓثة ‘ مرافقة األشسقاء الليبي Úعلى Œاوز

حالة النسسداد السسياسسي Ãا يحفظ وحدة ليبيا
وسس -ي -ادت -ه -ا وسس Ó-م -ة ت -راب-ه-ا و◊م-ة شس-ع-ب-ه-ا،
›ددين دعمهم ÿطة العمل من اجل ليبيا
Óم Úال-ع-ام
ال -ت -ي ق -دم -ه -ا اŸب-ع-وث اÿاصض ل -أ
 ·ÓاŸتحدة إا ¤ليبيا الدكتورغ ّسسان سسÓمة
ل أ
وال - - - -ت - - - -ي اع - - - -ت- - - -م- - - -ده- - - -ا ›لسض األم- - - -ن
‘  10اكتوبر ،2017وم -ؤوك-دي-ن ع-ل-ى م-رك-زي-ة
الدور ال‡ي ‘ تنفيذ بنود التفاق السسياسسي
الليبي اÈŸم ‘  17ديسسم 2015Èبهدف وضسع
حد لÓزمة الليبية وبناء مؤوسسسسات وطنية قوية
ل سسيما جيشض موحد وأاجهزة أامنية تضسطلع
Ãهمة حفظ األمن العام ومكافحة اإلرهاب
ومؤوسسسسات اقتصسادية موحدة وفاعلة.
شسدد الوزراء على أاهمية وضسع خطة العمل
األ‡ي -ة ح -ي -ز ال -ت -ن -ف -ي -ذ م -ن-وه Úب-اÿط-وات
اÙرزة ‘ هذا الشسأان ودعوا ›ددا األطراف
الليبية Ãختلف توجهاتها وعلى كل اŸسستويات
وخ -اصس -ة اŸؤوث -رة م -ن -ه -ا ،إا ¤ب -ذل م -زي -د م -ن
التنازلت إلعÓء اŸصسلحة الوطنية فوق كل
اع -ت -ب -ار و–ق -ي -ق ال -ت -واف -ق الضس -روري إلن -ه-اء

اŸرحلة النتقالية.
أاكد الوزراء ‘ هذا اإلطار على ضسرورة
توف Òالظروف اÓŸئمة الكفيلة بتسسريع تنفيذ
خطة العمل األ‡ية ،داع Úاألطراف الليبية
إا– ¤م -ل مسس-ؤوول-ي-ات-ه-ا وم-واصس-ل-ة ان-خ-راط-ه-ا
بحسسن نية ‘ –قيق هذا اŸسسار ع Èإارسساء
ت- -واف -ق -ات م -وسس -ع -ة “ه -د Ÿصس -ا◊ة وط -ن -ي -ة
شس -ام -ل -ة ،م -ن -وه Úب -اŸصس-ا◊ات اÙل-ي-ة بÚ
ﬂت -ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات السس-ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
وم -ث -م -ن Úأاه -م -ي-ة اŸسس-اه-م-ة ‘ تسس-ري-ع ه-ذا
اŸسسار وكل مكونات خطة العمل من اجل ليبيا.
حذر الوزراء من أان التأاخ ‘ Òالتوصسل إا¤
حل لÓزمة من شسانه أان يفسسح اÛال أامام
مزيد من التصسعيد وانتشسار العنف واإلرهاب
واتسساع الصسراعات.
شس- -دد ال- -وزراء ع -ل -ى أاه -م -ي -ة األخ -ذ ب -عÚ
العتبار مسساهمة الليبي ‘ Úكافة اŸشساورات
وا÷هود اإلقليمية والدولية الرامية إا ¤تنفيذ
مسسار التسسوية مؤوكدين على أان ا◊ل السسياسسي
ي -جب أان ي-ك-ون ل-ي-ب-ي-ا -ل-ي-ب-ي-ا ون-اب-ع-ا م-ن إارادة

وتوافق كافة مكونات الشسعب الليبي.
أاكد الوزراء على رفضض كل أاشسكال التدخل
اÿارجي ‘ ليبيا واŸؤودية إا ¤تصسعيد داخلي
م-ن شس-ان-ه ت-ق-ويضض ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ية وإاطالة
األزم- - -ة واسس- - -ت - -ه - -داف ل - -يسض ف - -ق - -ط األم - -ن
والسستقرار ‘ ليبيا بل وأايضسا ‘ دول ا÷وار.
اتفق الوزراء على مواصسلة التنسسيق األمني
ب Úالدول الثÓث لتقييم التهديدات التي “ّثلها
التنظيمات اإلرهابية على أامن واسستقرار ليبيا
والدول الثÓث وكذلك بقية دول ا÷وار وتعزيز
ت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات ورصس-د أاي ان-ت-ق-ال ل-ع-ن-اصسر
إاره- -اب -ي -ة إا ¤اŸن -ط -ق -ة م -ن ب -ؤور الصس -راع -ات
اإلقليمية والدولية.
جدد الوزراء –ذيرهم من ترّدي األوضساع
اŸع -يشس -ي -ة ل -لشس -عب ال-ل-ي-ب-ي بسس-بب ح-ال-ة ع-دم
السس -ت -ق -رار واسس -ت -م -رار النسس -داد السس -ي-اسس-ي،
وأاك -دوا ع -ل -ى أاول -وي -ة ت-وف Òاÿدم-ات ال-ع-ام-ة
للمواطن الليبي و–سس Úظروف حياته اليومية.
اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم
بالقاهرة ‘ موعد يحدد بالتشساور فيما بينهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يأاتي الجتماع التشساوري الرابع لدول ا÷وار العربي لليبيا اŸنعقد با÷زائر
أامسض ‘ وقت تعرف فيه هذه اŸعضسلة الليبية ظهور بوادر ايجابية ‘ األفق عÈ
Óم Úالعام ال‡ي إا ¤ليبيا ،غسسان سسÓمة اŸتمثلة
خطة اŸبعوث الشسخصسي ل أ
أاسساسسا ‘ إاجراء انتخابات رئاسسية وبرŸانية قبل نهاية السسنة ا÷ارية علها تنهي
اŸراحل النتقالية اŸزمنة و تنهي معها تعدد مراكز القرار وهذا رغم وجود
حكومة مؤوقتة معÎف بها دوليا.
هذا وتوسسط هذا الجتماع الذي –تضسنه وتÎأاسسه ا÷زائر Ãشساركة تونسض
ومصسر تواجد اŸبعوث اÿاصض إا ¤ليبيا با÷زائر وعرضض تقريره حول تطور
الوضسع ‘ ا÷ارة ليبيا أامام ›لسض األمن أامسض وهذا ‘ ظل دخول أازمتها العام
الثامن على اندلعها جّراء اإلسسقاط العنيف للقذا‘ و نظامه بتدخل فرنسسي ـ
أاطلسسي ‘ ليبيا سسنة  2011أادخل البÓد ‘ حالة الÓدولة؟.
ان الفوضسى التي غرقت فيها ليبيا بعد ذلك انعكسست بشسكل مباشسر على دول
ا÷وار التي تتقاسسم معها حدودا برية تصسل إا ¤أالف الكيلومÎات ل سسيما
ا÷زائر التي وجدت أامنها واسستقرارها مهددين بسسبب –ول ليبيا إا ¤بؤورة
للفوضسى وانتشسار السسÓح ومن ثمه إا ¤وجهة مفضسلة للجماعات اإلرهابية ا◊اŸة
بهذه البيئة اŸثالية التي تغيب فيها الدولة ويحضسر فيها السسÓح..؟! ووقع ما
حذرت منه ا÷زائر مرارا وتكرارا التي رفضست من البداية ول تزال أاي تدخل
عسسكري آاخر قد ينسسف أاي أامل ‘ تسسوية اŸلف الليبي نهائيا ،تسسوية ل تكون من
وجهة نظر ا÷زائر إال ع Èالقنوات األ‡ية وبإاشسراك كل أالوان الطيف الليبي
لتكون شساملة ومسستدامة تنبع من حوار داخلي ليبي  -ليبي بعيدا عن اإلقصساء
والتصسنيف.
إان هذا النسسجام ب Úمواقف ا÷زائر واأل· اŸتحدة يعكسض حجم التعاون
والتنسسيق بينهما ،فا÷زائر كانت سسباقة إا ¤دعم ومسساندة ›هودات األ·
اŸتحدة ‘ ليبيا لقطع الطريق أامام أاجندات خارجية موازية ل تراعي مصسلحة
الليبي Úوتلتزم Ãبدأا ا◊ياد أاجهضست كل ﬁاولت التسسوية ‘ ليبيا بزيادة
الحتقان وشسق الصسفوف ع Èدعم طرف على حسساب آاخر ول تزال تشسوشض على
›هودات األ· اŸتحدة ودول ا÷وار الرامية إا ¤نزع فتيل اŸعضسلة إال أان
تشسويشسها أاصسبح دون أاثر ألن الشسعب الليبي علمته التجربة واÙن من معه ومن
ضسده؟!.

إاثر تتويج مدرسصة أاشصبال اأ’مة بسصطيف بالنهائي ‘ «ب Úالثانويات»

الفريق ڤايد صسالح يدعو إا ¤بذل ا÷هود
واŸواظبة ‘ التحصسيل العلمي

«الشس -عب» ع -ل -ى إاث-ر
ت -ت -وي -ج ف -ري-ق م-درسس-ة
أاشس-ب-ال األم-ة بسس-ط-ي-ف
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال-عسس-ك-ري-ة
اÿامسس -ة ب -ل-قب ال-دور
ال-ن-ه-ائ-ي للطبعة الثالثة
Ÿن- - - - - - - -افسس - - - - - - -ة «بÚ
ال - -ث - -ان - -وي - -ات» ،ع- -ل- -ى
حسس - - -اب م - - -ن - - -ت - - -خب
ثانويات سسكيكدة ،قّدم
ال -ف -ري -ق اأح -م -د ڤ -اي -د
صس- - -ال - -ح ،ن - -ائب وزي - -ر
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسض أارك-ان ا÷يشض
ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ت-ه-ان-ي-ه اÿالصس-ة إا¤
إادارة اŸدرسسة ومن خÓلها إا ¤أاشسبال
األمة الفائزين باللقب ،على هذه النتيجة
ال -ب -اه-رة اÙق-ق-ةﬁ ،ف-زا إاي-اه-م ع-ل-ى
ضسرورة مواصسلة بذل ا÷هود واŸواظبة
‘ ال -ت-حصس-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-ع-ا‹ والسس-ل-وك
اŸثا‹ الذي يتع Úأان يتحلوا به طيلة

مسس -اره -م ال -ت -ك-وي-ن-ي
والتعليمي.
ه - -ذا ال - -ت - -ت - -وي - -ج
اŸسس - -ت - -ح - -ق ،ال - -ذي
يضس - -اف إا ¤ج - -م- -ل- -ة
النتائج اŸمتازة التي
م -ا ف -ت -ئت ُت -ح -ق -ق-ه-ا
مدارسض أاشسبال األمة،
ال - -ت- -ي ” إاح- -داث- -ه- -ا
ب-ق-رار ف-خ-ام-ة السسيد
رئ- -يسض ا÷م- -ه -وري -ة،
القائد األعلى للقوات
اŸسس -ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،ي-أات-ي
ل -ي -ؤوك -د ن -وع -ي -ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي َتْ -ضسَ-مُ-نُ-ه
م -ؤوسسسس-ات ال-ت-ك-وي-ن ‘ ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الشس- -ع- -ب- -ي ،ب- -فضس -ل ا◊رصض واŸت -اب -ع -ة
اŸسستمرة للقيادة العليا التي وّفرت جميع
مسسببات وعوامل النجاح لهذه اŸشساتل
التعليمية ،حتى تصسبح قطب امتياز ُيزّود
جيشسنا بالنخب العسسكرية اŸسستقبلية.

ثمنا عمق العÓقات التاريخية ب Úالبلدين

زيتو Êيسستقبل سسف Òكوريا الشسمالية با÷زائر

شص -ك -لت ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -اري -خ-ي-ة بÚ
ا÷زائر وكوريا الشصمالية وسصبل توسصيع
›ا’ت ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ب -ي -ن-ه-م-ا ‘
ﬂت -ل -ف اÛا’تﬁ ،ور ال -ل -ق -اء ال-ذي
خصس به أامسس وزير اÛاهدين الطيب
زي - -ت - -و ،Êسص- -ف Òج- -م- -ه- -وري- -ة ك- -وري- -ا
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص -ع -ب -ي -ة ب -ا÷زائ -ر
(كوريا الشصمالية) تشصوي هيوك تشصول.
وأاوضسح بيان لوزارة اÛاهدين أان زيتوÊ
اسس-ت-ق-ب-ل Ãق-ر دائ-رت-ه ال-وزاري-ة سس-ف Òك-وريا
الشسمالية با÷زائر الذي أادى له زيارة وداع
إاث-ر ان-ت-ه-اء م-ه-ام-ه ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر،
حيث ّذكر بـ»عمق» العÓقات التاريخية بÚ

ا÷زائر وكوريا الشسمالية التي كانت من الدول
السس- -ب- -اق- -ة لÓ- -عÎاف ب- -ا◊ك- -وم -ة اŸؤوق -ت -ة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ سس -ب-ت-م1958 È
متمنيا تطوير وتوسسيع آافاق التعاون الثنائي
Ãا ي- -خ- -دم مصس- -ل- -ح- -ة ال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ شس- -ت -ى
اÛالت.
ومن جهته ،نsوه السسفÃ Òسستوى العÓقات
ال -ت -اري -خ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ود ل-فÎة ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني حيث «أاشساد باألمن والسستقرار الذي
تنعم فيه ا÷زائر واإل‚ازات التنموية التي
–ققت –ت قيادة رئيسض ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ت-ي شسهدها خÓل فÎة
تواجده ببÓدنا».

Œسصيد برامج تكوين جديدة

مباركي يسستقبل سسفÒة سسويسسرا با÷زائر
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ت -ك -وي -ن وال -ت-ع-ل-ي-م
اŸهنيﬁ ،Úمد مباركي ،أامسض الثنÚ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،سس -فÒة سس-ويسس-را
ب- -ا÷زائ- -ر ،السس- -ي- -دة م- -وري- -ال بÒسس -يت
كوه Úعلى إاثر انتهاء مهامها با÷زائر،
ح -يث ” الت -ف-اق ب-ي-ن-ه-م-ا ع-ل-ى Œسس-ي-د
مشس- -اري- -ع ج- -دي -دة سس -ي -م -ا ال -ت -وأام -ة بÚ
م -ؤوسسسس -ات ال -ت -ك -وي -ن و–سس Úم -ه-ارات
اŸكون ،Úحسسبما افاد به بيان للوزارة.
كما ” التفاق  -يضسيف ذات البيان -
ع - -ل - -ى –ديث ال - -وسس - -ائ - -ل ال - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
والبيداغوجية لدعم التكوين واŸشساركة
ال -ف -ع -ال -ة ل -لشس-رك-ات الصس-ن-اع-ي-ة ‘ دع-م
إاصسÓ-ح ج-ه-از ال-ه-ن-دسس-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة،

مضسيفا أان اللقاء شسكل فرصسة للوزير من
Óعمال التي ” Œسسيدها
اجل التطرق ل أ
بالتعاون مع سسويسسرا ‘ ›ال الهندسسة
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج -ي -ة .وأاضس -اف اŸصس -در ان
مباركي قد ذكر بشسكل خاصض بأان قطاع
ال -ت -ك-وي-ن اŸه-ن-ي ب-اسس-ت-ف-ادت-ه ‘ ال-فÎة
اŸمتدة ب 2014 Úإا 2017 ¤من مشسروع
م -ت -ع -دد السس -ن -وات ل -دع -م انشس -اء شس -ع-ب-ة
ال -ت -ك -وي -ن اŸرت -ب -ط -ة ب -تسس -ي Òال -ت-ج-ارة
ب -ال -ت -ج-زئ-ة ب-دع-م م-ن ال-دائ-رة ال-وزاري-ة
للتكوين Ãقاطعة جنيف ،يكون قد أارسسى
ق -واع -د اصس Ó-ح م -ن -اه-ج إاع-داد الÈام-ج
وت -ق -ي -ي -م مسس -ارات ال -ت -ك-وي-ن اŸرت-ب-ط-ة
باÿدمات وتوجيه اÎŸبصس.Ú
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’صشÓحات العميقة ،بوحجة:
قال إان تعديله يتّوج ا إ

اŸراجعة تسضتجيب لطبيعة العمل التشضريعي والŸÈا ‘ Êظلّ أاحكام دسضتورية جديدة
معا÷ة ظاهرة الغياب تتطلّب دراسشة معمقة ومسشتفيضشة

ق -ال رئ -يسص اÛلسص الشش -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
السش -ع -ي -د ب -وح -ج -ة ،اإن «ت -ع-دي-ل ال-ن-ظ-ام
ال -داخ -ل -ي السش -اري اŸف -ع-ول ،ي-عّ-د ح-ل-ق-ة
اأسشاسشية تتّوج ا’صشÓحات العميقة التي
عرفتها البÓد ،بقيادة رئيسص ا÷مهورية
اÛاهد عبد العزيز بوتفليقةÃ ،ا يوؤكد
م ﬂتلف
دوره كموؤسشسشة دسشتورية تضش ّ
ال -ق -وى السش -ي -اسش -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د ‘ ت -رق -ي-ة
العمل الدÁقراطي وا’أداء اŸوؤسشسشاتي،
‘ سش -ي -اق اآخ -ر اأف -اد ب -اأن م -ع-ا÷ة ظ-اه-رة
ال - -غ - -ي - -اب ت - -ت - -ط - -لب دراسش - -ة م - -ع- -م- -ق- -ة
ومسشتفيضشة Œسشد ا’أحكام الدسشتورية.

فريال بوششوية
وت-اأت-ي م-رأج-ع-ة أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي للمجلسس
ألشضعبي ألوطني ،وفق ما أكد بوحجة «قصضد
مطابقة أحكامه مع دسضتور  ،2016ومع أحكام
ألقانون ألعضضوي رقم  16ـ  ،12ألذي يحّدد
تنظيم أÛلسس ألشضعبي ألوطني و›لسس ألأمة
وعملهما ،وكذأ ألعÓقات ألوظيفية بينهما وبÚ
أ◊كومة» ،على أعتبار أن أŸرأجعة «تسضتجيب
Ÿسض- -ت -ل -زم -ات وط -ب -ي -ع -ة أل -ع -م -ل أل -تشض -ري -ع -ي
وألŸÈا ‘ Êظ -ل أح -ك -ام دسض -ت -وري -ة ج-دي-دة،
منحت صضÓحيات هامة للمجلسس».
و أشضار رئيسس ألغرفة ألŸÈانية ألسضفلى ‘
كلمة ألقاها أمسس لدى تر أسضه جلسضة علنية،
خصضصضت Ÿن -اقشض -ة أل -ن -ظ -ام أل-دأخ-ل-ي ،أإ ¤أن

«تعديل ألنظام ألدأخلي ألسضاري أŸفعول ،يعد
حلقة أسضاسضية تتّوج ألصضÓحات ألعميقة ألتي
ع -رف -ت -ه -ا أل -ب Ó-د ،ب -ق -ي -ادة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
أÛاهد عبد ألعزيز بوتفليقةÃ ،ا يوؤكد دور
أÛلسس ك -م -وؤسضسض -ة دسض -ت -وري -ة تضض ّ-م ﬂت-ل-ف
أل -ق -وى ألسض-ي-اسض-ي-ة ‘ أل-بÓ-د ‘ ت-رق-ي-ة أل-ع-م-ل
أل -دÁق -رأط -ي وألأدأء أŸوؤسضسض -ات -ي ،و–ق -ي -ق
ألتوأزن فيما ب ÚأŸوؤسضسضات ألدسضتورية».
ول - -دى ت - -ط- -رق- -ه أإ‡ ¤ارسض- -ة أŸع- -ارضض- -ة
ألŸÈان -ي-ة ،ح-رصس ب-وح-ج-ة ع-ل-ى أل-ت-ذك Òب-اأن
دسضتور  2016كرسس نظاما خاصضا بها ،من خÓل
منحها حقوقا “كنها من أŸسضاهمة ألفعلية ‘
ألنشضاط ألŸÈا Êوأ◊ياة ألسضياسضية ،وكذأ ‘

أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ألŸÈان-ي-ة ،أل-ت-ي ألزم أŸوؤسضسس
أل -دسض -ت -وري ع -ل -ى أشض -رأك أŸع -ارضض -ة ف -ي -ه-ا،
وتكريسس ـ أضضاف يقول ـ ما هو معمول به منذ
ب -دأي -ة أل -فÎة أل -تشض -ري -ع -ي -ة أل -ث-ام-ن-ة ،أإذ ع-م-ل
أÛلسس على أعتماد أقÎأحات أÛموعات
ألŸÈان -ي -ة حسضب “ث -ي-ل-ه-ا أل-نسض-ب-ي ‘ ،ت-ع-يÚ
أل -وف -ود وك-ذأ تشض-ك-ي-ل أÛم-وع-ات ألŸÈان-ي-ة
ل -لصض-دأق-ة ،ك-ذأ أل-ت-م-ث-ي-ل ‘ ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات
ألŸÈانية ألدولية وألقليمية وأ÷هوية.
و ⁄يخف باأن معا÷ة ظاهرة ألغياب تتطلب
درأسض -ة م -ع -م -ق-ة ومسض-ت-ف-يضض-ة Œسض-د ألأح-ك-ام
ألدسضتورية ،و–افظ على مكانة ألنائب وصضفته
وم -ه -ام -ه أل -وط -ن -ي -ة ،أل -ت -ي تسض -ت-وجب م-ت-اب-ع-ة
أنشض -غ -الت أŸوأط -ن ،Úو–سضسس ت -ط -ل -ع -ات -ه -م
ل-ل-وف-اء ب-ال-ت-زأم-ات-ه أل-ت-ي ق-ط-ع-ه-ا أم-ام أل-ه-ي-ئة
ألناخبة.
‘ سضياق أآخر شضّدد بوحجة على ضضرورة
«–ديد أجرأءأت ‡ارسضة ألرقابة ألŸÈانية
على عمل أ◊كومة بدقة ،وأجرأءأت تشضكيل
ألبعثات ألسضتعÓمية أŸوؤقتة ،وكيفيات ألدفع
ب - -ع - -دم دسض - -ت - -وري - -ة أي نصس تشض - -ري - -ع- -ي ّ“ت
أŸصضادقة عليه» ،وكذأ «سضد ألفرأغات ألتي
أف -رزت -ه -ا أŸم -ارسض -ة ألŸÈان -ي -ة ل-ع-ق-دي-ن م-ن
أل -زم -ن» ،وأإ ¤ذلك ت -ك -ريسس ألآل -ي-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة
بارتقاء ألعمل ألتشضريعي وألŸÈاÃ Êا يعّزز
مكانة أÛلسس ألشضعبي ألوطني ب Úألهيئات
ألدسضتورية.

فيما أاكد بوحجة إايجاد حل توافقي Ÿعا÷ة الغيابات:

النواب ينتقدون ا’جراءات العقابية ‘ النظام الداخلي
 ⁄ي - -خ - -ف ن - -واب اÛلسص الشش - -ع- -ب- -ي
الوطني الذين تكلموا أامسص ،وعلى غÒ
ال-ع-ادة ب-لسش-ان واح-د م-وا’ة ومعارضشة،
ل -ت -وج -ي -ه ان -ت -ق -ادات شش -دي -دة ل -ل-ن-ظ-ام
ال -داخ -ل-ي ل-ل-م-ج-لسص الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي،
ولعل ما أاثار اسشتياءهم إاقرار عقوبات
صش -ارم -ة ع-ل-ى اŸت-غ-ي-ب Úع-ن ا÷لسش-ات،
ظ-اه-رة سش-ل-ب-ي-ة ب-ل-غت ذروت-ه-ا ‘ ن-ه-اي-ة
ال-فÎة ال-تشش-ري-ع-ي-ة اŸن-قضش-ي-ة ،غ Òأان
رئ -يسص اÛلسص السش-ع-ي-د ب-وح-ج-ة رفضص
أاي ان -ت-ق-اد ي-وج-ه ا ¤أاح-ك-ام ال-دسش-ت-ور،
والتزم بإايجاد حل للمادة .69

فريال بوششوية
سضيطر ألغضضب أمسس على نوأب أÛلسس
ألشضعبي ألوطني ،ألذين أنتقدوأ بشضدة ألنظام
ألدأخلي للغرفة ألŸÈانية ،لسضيما فيما تعّلق
ب -إاق -رأر ع -ق -وب -ات صض -ارم -ة ع -ل -ي -ه-م ‘ ح-ال
أل- -غ- -ي- -اب- -ات أŸت- -ك- -ررة غ ÒأÈŸرة ،وك- -انت
أل- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة أن أل -ن -وأب ع -ن أح -زأب أŸوألة
وأŸع- -ارضض- -ة –دث -وأ ب -لسض -ان وأح -د رأفضضÚ
أل -ع -ق -وب -ات ،أل -ت -ي أع -تÈوه -ا تضض -ي-ي-ق-ا ع-ل-ى
حرياتهم ،كما أنتقوأ ألعÓم بشضدة لتسضليطه
ألضضوء على ألغيابات.
أ÷لسض -ة أل -ع -ل -ن -ي -ة أ›ÈŸة أمسس وأل -ت -ي
سض -ج -لت أزي -د م-ن  100م-ت-دخ-ل ،ب-دوره-ا ⁄
تسض -ج -ل حضض-ورأ ك-بÒأ Ÿم-ث-ل-ي ألشض-عب ،ل-ك-ن
ع -دده -م Œاوز ب -ق -ل -ي-ل ع-دد أل-ذي-ن حضض-روأ
أ÷لسض- - - -ة أ›ÈŸة ‘ أل- - - -ي- - - -وم ألسض- - - -اب - - -ق
وأıصضصضة لعرضس ومناقشضة ألقانون أŸتعلق
بالقضضاء ألعسضكري ،غ Òأن عدم حضضورهم ⁄
ي -ث -ن -ي -ه -م ع -ن أن -ت -ق-اد ألج-رأءأت أل-ع-ق-اب-ي-ة،
م -ف -ردي -ن ب -ذلك أك Èح -ي -ز م -ن ت -دخ Ó-ت -ه-م
ل-ل-غ-ي-اب-ات م-ن-ت-ق-دي-ن ظ-روف ع-ملهم وأألجور

وكذأ جوأزأت ألسضفر ألدبلوماسضية.
وذهب ألنائب ÿضضر نعوم ‘ هذأ ألŒاه،
مبديا –فظاته لسضيما فيما تعّلق بالصضيغة
ألتي جاء فيها مث Óكلمة «يحرم» ألنائب ،وكذأ
ألقتطاع من أألجور ألن ألنوأب ليسضوأ Œار
حسض -ب -ه ،وق -ال ن -اصض -ر ح -دأدوشس ع -ن ح -رك -ة
›تمع ألسضلم بأانه ل يوجد أنسضجام ب Úن ّصس
ألنظام ألدأخلي وألدسضتور.
و‘ ألسضياق ،أكد ألنائب ÿضضر بن خÓف
ع - - -ن أل–اد م - - -ن أج- - -ل
أل-ن-هضض-ة وأل-ع-دألة وألبناء،
بأان ألتعديل يأاتي بعد 18
سض -ن -ة م -ن أع-ت-م-اده ،وك-ان
أألج- - -در ـ حسض - -ب - -ه ـ سض ّ- -د
أل- - -ث- - -غ- - -رأت م- - -ن خ Ó- -ل
أل -ت-ج-رب-ة أŸك-تسض-ب-ة وم-ن
خÓل تطبيق أŸادة 114
من حقوق أŸعارضضة ألتي
تضض -م -ن-ه-ا دسض-ت-ور  ،2016أل- -ت -ي “ك -ن -ه -ا م -ن
أŸشض -ارك -ة أل -ف -ع -ل -ي -ة ‘ أألشض-غ-ال ألŸÈان-ي-ة
” تغييبها ،حسضبه.
وأ◊ياة ألسضياسضية ،ألتي ّ
كما سضجل بن خÓف ألÎأجع ألوأضضح عن
ألج -رأءأت أل -ت -ي ت -خصس أألسض -ئ -ل -ة ألشض -ف-وي-ة
وألكتابية ،وكذأ ألتوأجد ‘ هياكل أÛلسس
وم-رأق-ب-ة ع-م-ل أ◊ك-وم-ة ،ك-م-ا أن-ت-ق-د أقصضاء
أŸعارضضة من ألتوأجد ‘ ألهياكل .أما فيما
يخصس ألغيابات أقر بأان «ألغياب ألدأئم للنوأب
أŸع -ن -ي Úأوصض -ل -ن -ا أ ¤م -ا ن -ح -ن ع-ل-ي-ه ،دون
أحÎأم ل للعهدة ألŸÈانية ،ول ألعقد ألذي
يربط ألنائب Ãن أنتخبه».
م -ن ج -ه -ت -ه أل -ن-ائب ع-ن أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
ألدÁقرأطي ﬁمد قيجي ،أعت Èبأان معا÷ة
ظاهرة غياب ألنوأب ،ينبغي أن تعالج على
مسض - -ت - -وى أألح - -زأب ول - -يسس ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
ألŸÈان ،كما أقÎح ‘ سضياق آأخر تقليصس

عدد نوأب ألرئيسس ،فيما وصضف ألنائب يحيى
ب -ن Úع -ن ح -رك -ة ›ت -م -ع ألسض -ل -م أل -ق-ان-ون بـ
«أŸعاقب» و»أŸوبخ» ألذي  ⁄يو‹ أي أهمية
للŸÈا.Ê
وقد أختزل نوأب أÛلسس ألشضعبي ألوطني
مدأخÓتهم حول نظام ألقانون ألدأخلي‘ ،
أŸادة  69ألتي أقرت عقوبات صضارمة ‘ حال
ألغيابات غ ÒأÈŸرة ،تصضل أ ¤أÿصضم من
ألتعويضضات وأ◊رمان من ألÎشضح Ÿنصضب ‘
أجهزة أÛلسس.
وتنصس أŸادة بعينها على ما
يلي« :إأذأ غاب ألنائب عن أشضغال
أل -ل -ج -ان أل -دأئ -م-ة ،أو أ÷لسض-ات
أل -ع -ام -ة ل -ث Ó-ث م-رأت م-ت-ت-ال-ي-ة
خÓل ألدورة ،دون عذر مقبول،
يقع –ت طائلة ألعقوبات أآلتية:
ي-وج-ه أل-ي-ه ت-ن-ب-ي-ه ك-تابي ،وتدون
أسض- -م- -اء أل- -ن- -وأب أل -غ -ائ -ب Úع -ن
أشضغال أللجان ألدأئمة ‘ ﬁاضضر أجتماعات
أللجان أللجنة وتبلغ نسضخ من ورقة حضضور
أعضض -اء أل -ل -ج -ن -ة أ ¤ك -ل م -ن ن -ائب أل -رئ-يسس
أŸك - - -ل - - -ف بشض - - -ؤوون أل- - -تشض- - -ري- - -ع ،ورؤوسض- - -اء
أÛم -وع-ات ألŸÈان-ي-ة ،وأŸصض-ال-ح أإلدأري-ة
أıتصضة».
كما تن ّصس أŸادة على خصضم مبلغ ما‹ من
ألتعويضضة ألŸÈانية ألتي يتقاضضاها ألنائب،
بعدد أأليام ألتي غاب فيها عن أشضغال أللجان
ألدأئمة ،وأشضغال أ÷لسضات ألعامة ،وأذأ تكّرر
ألغياب  3مرأت متتالية أخرى خÓل ألدورة
نفسضها دون عذر مقبول ،يحرم من ألÎشضح
ألي م - -نصضب ‘ أج - -ه - -زة أÛلسس ب - -ع- -ن- -وأن
ألتجديد أŸقبل ،وÁكن للنائب ألغائب دون
أشضعار كتابي مسضبق ،أن يقدم كتابيا مÈرأت
غيابه أ ¤رئيسس أÛلسس ،أو رئيسس أللجنة
ألدأئمة حسضب أ◊الة.

اÿصضم من التعويضضة
الŸÈانية وا◊رمان
من الÎشضح لهياكل
ا◊زب

دعت الششباب إا ¤ا’سشتثمار ‘ ›ال تدوير النفايات

زرواطي :اÙافظة على البيئة عملية اجتماعية ›تمعية أاك Ìمنها تقنية
أك -دت وزي -رة أل -ب -ي -ئ-ة وأل-ط-اق-ات
أŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة أل-زهرأء زروأطي
ليلة أول أمسس ،بقاŸة بأان أÙافظة
ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة ه-ي «ع-م-ل-ي-ة أج-تماعية
›ت- -م- -ع- -ي- -ة أك Ìم- -ن- -ه- -ا ت -ق -ن -ي -ة».
وأوضضحت ألوزيرة ‘ لقاء مع ‡ثلي
أÛتمع أŸد Êبدأر ألثقافة عبد
أÛي -د ألشض -اف-ع-ي ب-وسض-ط أŸدي-ن-ة
ضضمن زيارة عمل وتفقد بأانه رغم
ت - - - -وف - - - -ر أإلرأدة ألسض- - - -ي- - - -اسض- - - -ي- - - -ة
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وضضّ-خ أغ-ل-ف-ة مالية
ضض -خ -م-ة ‘ ألسض-ت-ث-م-ارأت أŸوج-ه-ة
للمحافظة على ألبيئة ،إأل أنه إأذأ ⁄
ي- -ب- -ادر أÛت -م -ع ك -م -ا ق -الت  -إأ¤
أل-ت-ح-ول إأ ¤ألسض-ل-وك-ي-ات أإلي-ج-اب-ي-ة،
ف - -إان ك - -ل ت - -لك ألسضÎأت - -ي - -ج - -ي- -ات
وألسضتثمارأت «لن –قق أهدأفها».
وأضض - -افت زروأط - -ي ب- -أان أÛت- -م- -ع

أŸد« Êلبد عليه أن يتحرك أك‘ Ì
›ال أÙاف - -ظ - -ة ع- -ل- -ى أل- -ب- -ي- -ئ- -ة
ومناصضرة ﬂتلف ألÈأمج أŸسضطرة
‘ هذأ أÛال وخاصضة دفع ألشضباب

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

ن- -ح- -و ألسض -ت -ث -م -ار ‘ ›ال ت -دوي -ر
أل -ن -ف -اي -ات (أل -رسض -ك -ل -ة) وأل -ط-اق-ات
أŸت -ج-ددة بصض-ف-ة ع-ام-ة» م-ع-تÈة أن
أل -ق -رأرأت أل -وزأري -ة أو أل -ولئ -ي-ة «ل

تكفي وحدها لتطوير ألقطاع».
ودعت وزي -رة أل -ب -ي -ئ-ة وأل-ط-اق-ات
أŸتجددة أ÷زأئري ÚباŸناسضبة إأ¤
جعل شضهر رمضضان أŸبارك فرصضة
م -وأت -ي -ة ل -ت -غ -ي Òب -عضس ألسض -ل-وك-ي-ات
أÿاطئة كما قالت  ‘ -ألتعامل مع
أÙيط مÈزة بأان ألبيئة أŸتدهورة
ه - -ي م - -ن- -اخ مÓ- -ئ- -م ل- -كÌة أآلف- -ات
ألج- -ت- -م -اع -ي -ة وأل -ع -ن -ف وأل -ت -ف -كك
أألسض -ري .وذك -رت ب-اŸن-اسض-ب-ة ك-ذلك
ب- - - -أان –سض Úأإلط- - - -ار أŸع - - -يشض - - -ي
ل -ل -م -وأط -ن ي -ن -درج ضض -م -ن أول -وي -ات
برنامج رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،مشضÒة إأ ¤أن ألسض-ل-ط-ات
أل-ع-م-وم-ي-ة سض-خ-رت خÓل ألـ 15سضنة
أألخÒة أغلفة مالية كبÒة ‘ ﬂتلف
هياكل أÙافظة على ألبيئة تعادل 2
مليار دولر.

ألعدد
1٧650

04

انتقد اÙتوى ونقصص اإ’بداع ‘ برامج القنوات اÿاصشة خÓل رمضشان،كعوان:

اتفاقية التعاون ب« Úتيديا» و»آاسضال» تلبي احتياجات البث اإ’ذاعي والتلفزي

الباب مفتوح أامام القنوات اÿاصشة لÓششÎاك ‘ القمر الصشناعي أالكوم سشات 1

’تصش- -ال ج- -م- -ال ك -ع -وان،
أاشش- -رف وزي- -ر ا إ
أامسص ،ع- -ل -ى Œسش -ي -د إات -ف -اق -ي -ة ت -ع -اون بÚ
ال -وك -ال -ة ال -فضش -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة «ت -ي -دي -ا»
وال- -وك- -ال -ة ال -فضش -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة «آاسش -ال»
’م-ث-ل ل-لنظام الفضشائي للقمر
لÓ-سش-ت-غÓ-ل ا أ
الصش- -ن -اع -ي «أال -ك -وم سش -ات ،»1ك- - - -اشش - - -ف - - -ا أان
ا’سشتغÓل الرسشمي للقمر الصشناعي سشيكون
‘ مدة أاقصشاها نهاية السشنة ،مرحبا ‘ ذات
السشياق باششÎاك القنوات اÿاصشة ‘ القمر
الصش- - -ن- - -اع- - -ي ا÷زائ- - -ري «ال- - -ك- - -وم سش - -ات»1
باعتبارها “ثل اÛتمع ا÷زائري ،متأاسشفا
‘ سش -ي -اق آاخ -ر Ùت -وى الÈام -ج الÎف -ي -ه-ي-ة
ال- -ت -ي ت -بث ع -ل -ى ب -عضص ال -ق -ن -وات اÿاصش -ة
خÓل رمضشان.

خالدة بن تركي
تصشوير :عباسس تيليوة

وقال «جمال كعوأن» ،أمسس خÓل إأشضرأفه على
أل -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون لسض-ت-غÓ-ل أل-ن-ظ-ام
أل- -فضض- -ائ- -ي ل- -ل- -ق -م -ر ألصض -ن -اع -ي
لح- - -ت - -ي - -اج - -ات أل - -بث أإلذأع - -ي
وألتلفزي وبحضضور أŸدير ألعام
Ÿؤوسضسضة ألبث أإلذأعي وألتلفزي
‘ أ÷زأئ -ر ع -زأل -دي-ن أو صض-دي-ق
أŸدي -ر أل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة أل-فضض-ائ-ي-ة
أ÷زأئرية Ãركز ألبث ألفضضائي
ببوشضاوي بأاولد فايت ،أن ألسضاتل
لزأل ق-ي-د أل-ت-ج-رب-ة أل-ت-ي وصض-ف-ه-ا ب-ال-ن-اجحة كون
ألقوأن Úألتنظيمية تعمل حاليا على أن يكون ذو
جاذبية سضوأء من ناحية ألتقنية أو أ÷اذبية.
وت -أاسض -ف «ك -ع -وأن» ل -لÈأم -ج أل -ت-ي ت-بث ب-ب-عضس
Óب-دأع ول “ث-ل
أل -ق -ن-وأت أÿاصض-ة أل-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل -إ
أÛتمع أ÷زأئري ،مشضÒأ ‘ ذأت ألسضياق إأ¤
كÌة أإلشض -ه -ار ‘ أغ -لب أل-ق-ن-وأت أÿاصض-ة م-ب-دي-ا
ترحيبه بإاشضرأكها ‘ ألقمر ألصضناعي أ÷زأئري
ألكوم سضات باعتبارها “ثل أÛتمع أ÷زأئري
فلها أحقية ألشضÎأك.
وصضرح ألوزير على ألهامشس أن ألقمر ألصضناعي
«ألكوم سضات» سضيفتح آأفاقا جديدة لقطاع ألسضمعي
ألبصضري أ÷زأئري ،سضيما وأنه يتوفر على ›الت
عديدة وقنوأت تسضمح بالرقمنة وÁتاز بتدفق عا‹
يغطي من ألشضرق أ ¤ألغرب وكذأ جهات ألسضاحل
مÈزأ أه- -م- -ي- -ة أإل‚از أل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي ‘ “كÚ

أ÷زأئر من إأقحام ›موعة ألدول ألتي تتوفر على
Óتصضالت.
منصضة فضضائية ل إ
وأشضار «كعوأن» إأ ¤جهود أإلطارأت أ÷زأئرية
ألتي أشضتغلت سضنوأت لتحقيق ألهدف وبدعم قوي
م -ن ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى رأسض -ه -ا رئ-يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي أكد على
إأنشض -اء أل -وك -ال -ة أل -فضض -ائ -ي -ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن خÓ-ل
تسضخ Òكافة أإلمكانيات أŸتوفرة للتعاون من أجل
Œسض- -ي- -د ه -ذأ أŸشض -روع أل -ذي ك -ل -ف م -ن خ Ó-ل -ه
أŸؤوسضسضة ألعمومية للبث أإلذأعي وألتلفزي على
أل -ت -ج-اوب أل-ك-ام-ل م-ع ط-ل-ب-ات أل-وك-ال-ة أل-فضض-ائ-ي-ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ ›الت أسض- -ت- -خ- -دأم- -ات أل- -ق- -م -ر
ألصضناعي ألكوم سضات ‘ 1ألبث أإلذأعي وألتلفزي.
ووصضف «كعوأن» أ◊دث بالتاريخي بالنظر إأ¤
توقيع أتفاقية تسضمح باسضتغÓل ألفرصس أŸتاحة
من أسضتثمار ما‹ وعلمي أقدمت عليه أ÷زأئر
وألغاية منه ليسس ‘ –صضيل ألتكنولوجيا وإأ‰ا ‘
توطينها وألتحكم أألمثل ‘ تطبيقاتها من أجل
ألدخول ‘ طور إأنتاج أŸعرفة وأسضتدرأر ألÌوة
لÓلتحاق Ãصضاف أأل· أŸتقدمة.
وتسض -م -ح إأت -ف -اق -ي -ة أل-ت-ع-اون
أل -ت-اري-خ-ي-ة ب-اسض-ت-غÓ-ل ق-درأت
ألقمر ألصضناعي أŸوجهة للبث
وأإلذأع - - - - - - - - - -ي و–دي - - - - - - - - - -د
ألسضÎأتيجية ألتجارية لتطوير
وت- -وسض- -ي- -ع خ -دم -ات أل -بث عÈ
ألسضاتل ‘ أ÷زأئر وكذأ صضيانة
أÙط- - -ات أألرضض - -ي - -ة ل - -ل - -بث
أإلذأع-ي وأل-ت-ل-ف-زي ،ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤أل-ت-ك-وي-ن ونقل
أŸع - -ارف ‘ م - -ي - -دأن خ - -دم - -ات أل- -بث أإلذأع- -ي
وألتلفزي ع Èألسضاتل وتصضميم وهندسضة أألنظمة
أŸرتبطة بخدمات ألبث أإلذأعي وألتلفزي.
ويعت ÈإأطÓق ألكومسضات  1أول قمر صضناعي
جزأئري لÓتصضالت يضضع أ÷زأئر ‘ دأئرة أأل·
أل -ت -ي “ت -لك أرضض -ي -ات -ه -ا أÿاصض -ة ل Ó-تصض -ال عÈ
ألسضاتل ،حيث سضيسضمح أسضتغÓله بتعزيز ألسضيادة
أل -وط-ن-ي-ة ‘ إأط-ار أل-بث ألسض-م-ع-ي أل-بصض-ري ،ح-يث
“ثلت مسضاهمة مؤوسضسضة ألبث أإلذأعي وألتلفزي
◊د أآلن ‘ ألدرأسضة ،ألتصضميم وألهندسضة ألتي
تتعلق بأانظمة أإلرسضال ع Èألسضاتل ÿدمات ألبث
أإلذأعي وألتلفزي على ألقمر ألكوم سضات ويعتÈ
أل -ت-ع-اون م-ع أل-وك-ال-ة أل-فضض-ائ-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ره-ان-ا
لتطوير ÿدمات ألسضمعي ألبصضري عÈألسضاتل كما
سض -ي -ف -ت -ح آأف -اق -ا وأع -دة ل -ت-ط-وي-ر ق-ط-اع ألسض-م-ع-ي
ألبصضري ‘ أ÷زأئر.

اإ’سضتغÓل الرسضمي
للقمر الصضناعي نهاية
السضنة كأاقصضى تقدير

’‚از ويؤوكد:
طمار يعاين آانية تسشديد اŸسشتحقات Ÿؤوسشسشات ا إ

تطوير نظام الدفع لصضندوق السضكن يسضاهم
’‚از اŸشضاريع
’جال اÙددة إ
‘ احÎام ا آ
أاكد وزير السشكن والعمران واŸدينة
ع -ب -د ال -وح -ي -د ط -م -ار أان ضش -م -ان آان -ي -ة
ع- -م- -ل- -ي- -ة دف- -ع اŸسش- -ت -ح -ق -ات Ÿؤوسشسش -ات
’‚از سش- - - -يسش - - -اه - - -م ‘ –سش ÚوثÒة
ا إ
’ج - -ال
أاشش- - -غ- - -ال ال- - -ورشش - -ات واحÎام ا آ
’‚از مششاريع قطاع السشكن.
اّÙددة إ

صشونيا طبة
وأوضضح وزير ألسضكن خÓل لقاء نظم أمسس Ãقر
أŸديرية أ÷هوية وسضط للصضندوق ألوطني للسضكن،
أن أع- -ت- -م -اد آأن -ي -ة ن -ظ -ام تسض -دي -د أŸسض -ت -ح -ق -ات
Ÿؤوسضسضات أإل‚از ومكاتب ألدرأسضات ع Èفضضاء
م- -ؤوسضسض- -ات- -ي ي- -ن -درج ‘ إأط -ار عصض -رن -ة أل -ق -ط -اع
وت -ك -ريسس ك-ل شض-روط أل-ع-م-ل أ◊دي-ث-ة وألسض-ري-ع-ة،
ح-يث أن أل-ع-م-ل-ي-ة م-وج-ه-ة ل-لشض-رك-ات أل-ع-مومية أو
أÿاصضة وحتى أألجنبية.
وحسضب أŸسضؤوول أألول عن قطاع ألسضكن ،فإان
ت-ط-وي-ر ألشض-ب-ك-ة أآلل-ي-ة سض-يسض-مح
ب-ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ة أل-ث-قة من خÓل
خ- -ل- -ق ﬁي- -ط ع- -م- -ل إأي- -ج -اب -ي
وشض -ف -اف ل-ت-حسض ÚوثÒة أشض-غ-ال
أل- - - -ورشض- - - -ات وأحÎأم أآلج- - - -ال
ورزن -ام-ة ألÈأم-ج أŸسض-ط-رة م-ع
ت- - -وف Òأ÷ه- - -د وأل- - -وقت وك - -ذأ
ضض -م -ان حسض -ن أل -تسض -ي÷ Òم -ي-ع
مشضاريع قطاع ألسضكن.
وقال وزير ألسضكن ،إأن ‚اح ألقطاع يعتمد على
›ه-ودأت أل-ن-اشض-ط Úوأل-ف-اع-ل ‘ Úع-م-ل-ي-ة ألبناء
وأل -تشض -ي -ي -د م -ع -تÈأ أن ت-وف Òه-ذه أآلل-ي-ات ي-ب-ق-ى

ث على
ألضضمان أألمثل للسض Òإأ ¤أ◊دأثة وأ◊ ّ
عصضرنة ألقطاع وأŸؤوسضسضات ألناشضطة ‘ ›ال
ألبناء.
وأكد على حرصس ألوزأرة Ÿوأصضلة أÛهودأت
أŸبذولة ‘ إأطار ألتنمية على
مسضتوى ألعمل وأألشضغال مشضّددأ
ع-ل-ى ت-ك-رأر م-ث-ل ه-ذه أل-ل-قاءأت
ألهامة لتقييم ألعمل وألسضهر على
تلبية أحتياجات أŸوأطن.Ú
من جهة أخرى ،دعا طمار
أŸؤوسضسضات ألقائمة على إأ‚از
أŸشض -اري -ع ألسض -ك -ن -ي -ة Ãخ -ت-ل-ف
ألصضيغ إأ ¤ضضرورة أحÎأم قوأعد ألبناء وفق ألنظام
أŸضض -اد ل -ل-زلزل ل-لسض-ه-ر ع-ل-ى سضÓ-م-ة أŸوأط-نÚ
مؤوكدأ أن هيئة ألرقابة لن تتسضامح ‘ حال ”
تسضجيل Œاوزأت ،فيما يتعلّق باحÎأم مقاييسس
ومعاي Òإأ‚از ألسضكنات ‘ جميع أŸسضتويات.

ضضرورة تطبيق
مقاييسس البناء وفق
النظام اŸضضاد للز’زل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لشضغال أŸرأفق
ع Èعن عدم رضضاه لسض Òأ أ

تصضل إأ ‘ ٪18 ¤حدود 20٣0

ا÷زائرية للميأه تسسعى لتقليصس معدل التسسربأت

حطأب :ا’سستثمأر ‘ العنصسر البشسري من أاولويأت الوزارة

تسض -ع-ى أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ل-ت-ق-ل-يصس
معدل ألتسضربات ‘ شضبكة أŸياه من ٪٣0
حاليا إأ ‘ ٪18 ¤حدود  20٣0حسضب ما
أعلن عنه أمسس مديرها ألعام سضماعÚ
لذأعة
عمÒوشس ،مصضرحا على أمؤأج أ إ
أل- -ؤط -ن -ي -ة أن م -ع -دل أل -تسض -رب ح -ال -ي -ا
بـ ،٪٣0ك- -ل أل- -ع -م -ل -ي -ات أ÷اري -ة سض -ؤأء
أ›ÈŸة أو أŸم -ؤل -ة ت -ه -دف إأ ¤خ-فضس
هذه ألنسضبة إأ ¤معدل مقبؤل يÎأوح
ب 18 Úو ‘ ٪20حدود .““20٣0
وط-ال-بت ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-تمؤيل سسنؤي
يÎاوح ب 5 Úإا 10 ¤ملي Òدج حسسب مديرها
العام الذي أاكد ان Œديد الشسبكة يعد ““أاولؤية““
ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-رك-ة .وسس-يسس-م-ح ب-رنامج Œديد
الشسبكة با◊فاظ بشسكل أاحسسن على اŸؤارد
اŸائية ‘ بلد يلجأا إا ¤عملية –لية مياه
البحر اŸكلفة من أاجل تلبية حاجياته ،وإا¤
ج - -انب تسس - -رب اŸي - -اه يسس - -بب ال - -رب- -ط غÒ
الشس -رع -ي بشس -ب -ك -ة اŸي-اه خسس-ائ-ر بـ ٪15م- -ن
ال -ك -م -ي -ة اإلج -م -ال -ي -ة اŸن -ت -ج-ة حسسب ن-فسض
اŸسسؤؤول.
وب-خصس-ؤصض م-ؤسس-م الصس-ي-ف ال-ق-ادم ط-مأان
عمÒوشض بأان التزويد باŸاء الشسروب سسيكؤن
جيدا ‘ معظم وليات الؤطن .وذكر ‘ هذا
السسياق بالÈنامج الذي ” أاطلقه ‘ نؤفمÈ
اŸاضسي قصسد Œنب الضسطرابات اŸسسجلة

أك - - - -د وزي - - - -ر ألشض - - - -ب- - - -اب
وأل- -ري- -اضض- -ة ﬁم -د ح -ط -اب
أمسس ع- -ل- -ى ه- -امشس ت- -ف -ق -ده
لعدة منشضات تابعة لقطاعه
بتيبازة على أن ألسضتثمار ‘
أل -ع-نصض-ر أل-بشض-ري ي-ع-ت Èم-ن
أول -ؤي -ات أل -ؤزأرة م -ن خÓ-ل
ت -ؤف Òأل -ه -ي-اك-ل ألضض-روري-ة
للتكؤين وألتأاهيل.

تيبازة..عÓء ملزي
و‘ ذات السس- -ي- -اق ق- -ال وزي- -ر
الشسباب و الرياضسة بان ما يناهز
 ٪99من اŸنتخبات تسسافر إا¤
اÿارج إلجراء تربصساتها اŸغلقة
وم -ن ث -م ف -ق -د ال-ح ع-ل-ى ضس-رورة
اسس -ت -دراك ال -ت -أاخ -ر ا◊اصس -ل ‘
ا‚ -از  13م-رك-ز ج-ه-ؤي ل-تجمع
ال-ف-رق و 11م-ل-عب شس-ب-ه أاوŸبي،
مشسÒا إا ¤كؤن ا÷زائر Áكنها
تؤف Òهياكل مريحة إلجراء مثل
هذه الÎبصسات على غرار مركز
Œمع الفرق بفؤكة الذي اسستهل
به الؤزير زيارته يؤم أامسض.
وأاع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ات شس -ف -ؤي-ة
لط -ارات اŸرك -زي -ة لج -ت -م -اع
ل -إ
ب -ال–ادي -ات ال -ري -اضس -ي-ة ◊ث-ه-ا
على اسستغلل اإلمكانات الؤطنية
اŸت- -اح- -ة ب- -دل م- -ن السس- -ف -ر إا¤
اÿارج ،مشسÒا إا ¤كؤن مصسا◊ه
سس -ت -ل -ج -أا ا ¤ت -ق -ل-يصض اإلع-ان-ات

اŸالية للفرق التي ل تلتزم بهذه
التعليمات.
وكان وزير الشسباب والرياضسة
ق -د اسس-ت-ه-ل زي-ارت-ه Ãرك-ز ف-ؤك-ة
لتجمع الفرق والذي كان يفÎضض
اسستلمه خلل الثلثي األول من
السس - -ن - -ة ا÷اري- -ة إال ان أاشس- -غ- -ال
ال‚از تأاخرت لسسباب متشسعبة،
وه -ؤ اŸرك -ز ال -ذي يضس-م ف-ن-دق-ا
يسس - -ع لـ 200سس -ري -ر و 6قاعات
ıتلف الرياضسات.
وت-ك-م-ن اه-م-ي-ت-ه ‘ ك-ؤن-ه ي-قع
بجؤار مركب شسبه أاوŸبي يشسهد
حاليا اشسغال تؤسسعة تع Ôبرفع

سسعة اسستيعابه من  9آالف متفرج
إا 20 ¤أالف متفرج إاضسافة إا¤
إاع- - -ادة ت- - -كسس- - -ي- - -ت- - -ه ب - -ال - -عشسب
الصسطناعي ،كما يحؤي على 8
أاروق -ة أال-ع-اب ال-ق-ؤى و 3ملعب
اسسÎخاء ،وقد أاعرب الؤزير عن
ع- - - - - -دم رضس- - - - - -اه بسسÒورة وتÒة
األشسغال باŸركب على غرار 10
مركبات ‡اثلة ع Èالؤطن.
وبشسرشسال تفقد وزير الشسباب
وال -ري -اضس -ة أاشس -غ-ال إا‚از م-ل-عب
لكرة القدم يسسع لـ 10500متفرج و
هؤ اŸشسروع الذي شسرع فيه سسنة
 2006وشس -ه-د ت-ؤق-ف-ات م-ت-ك-ررة

ألفدرألية أ÷زأئرية للمسضتهلكÚ

ألسس -ب -اب ل -ه -ا ع -لق -ة ب-السس-ي-ؤل-ة
اŸالية وانزلق الÎبة.
وكشس---ف ال--ؤزي--ر أايضس--ا ع--ن
ك--ؤن ال--ت--حضسÒات ل--ل--ب--ط--ؤل-ة
الف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ج-دي-ف ج-اري-ة
ع--ل--ى ق--دم وسس--اق و‘ أاحسس-ن
ال-ظ-روف وه-ي ال-ب-ط-ؤل-ة ال-تي
سس-ي-ح-تضس-ن-ه-ا اŸرك-ز ا÷هؤي
ل---ل---ري---اضس---ات اŸائ---ي---ة بسس---د
بؤكردان ومن ثم فقد أاعطى
الؤزير تعليمات صسارمة تتعلق
بالتحضس Òا÷يد لهذا ا◊دث
الذي بؤسسعه جلب مزيد من
الحÎام والشسرف للجزائر.

ق- - -دمت أل- - -ف - -درأل - -ي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة
ل - -ل - -مسض - -ت - -ه - -ل - -ك ،Úأمسس ،ج- -م- -ل- -ة م- -ن
ألقÎأح- -ات أل -ت -ي دعت أŸؤأط -ن Úم -ن
خÓ- -ل- -ه- -ا إأ ¤أسض- -ت- -غÓ- -ل ف -رصض -ة شض -ه -ر
رمضضان من أجل أŸسضاهمة ‘ ““تكريسس
ثقافة أسضتهÓك صضحية““.
«ويتمثل الهدف من خلل هذه العملية ‘
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى الصس-ح-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة واإلط-ار
اŸع -يشس -ي وم-ي-زان-ي-ة األسس-رة وك-ذا الق-تصس-اد
الؤطني““ مثلما أاوضسحه رئيسض الفدرالية زكي
حريز ‘ بيان له.
وت -ت -ج -ه اŸقÎح -ات صس -ؤب اŸسس -ت-ه-ل-كÚ
والتجار حيث تدعؤ الطرف األول إا““ ¤اقتناء

بسضبب إأضضرأب أŸؤظف ‘ Úفرنسضا

إاعأدة تأهيل  1597عمأرة بو’ية ا÷زائر
خÓل سسنة 2018

وأاب - -رز رئ - -يسض ال - -ف - -درال - -ي - -ة ا÷زائ- -ري- -ة
للمسستهلك Úأان للتجار أايضسا دورا هاما داعيا
ال- -ف- -اع -ل Úالق -تصس -ادي Úإا ¤احÎام شس -روط
النظافة وتلك اŸتعلقة بإاشسهار األسسعار.
«ي -ن -ب -غ -ي اج -ت -ن -اب ك -ل شس -ك-ل م-ن أاشس-ك-ال
اŸضساربة من أاجل ضسمان اسستقرار األسسعار““،
حسسبما ذكره حريز الذي يرأاسض هذه الفدرالية
التي تضسم نحؤ  35جمعية ولئية من بينها
جمعية ﬁلية بؤهران التي ٍيرأاسسها أايضسا.
وتÈم -ج ح -م -لت إاع-لم-ي-ة –سس-يسس-ي-ة ‘
اŸيدان وفقا لتؤجيهات وزارة التجارة التي
–ث ا÷م -ع -ي -ات ع -ل -ى ح -م -اي -ة اŸسس -ت-ه-لك
وتكثيف النشساطات ا÷ؤارية.

اسستمرار اضسطراب رحÓت اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية إا ¤الغد
أع - -ل - -نت شض - -رك- -ة أÿط- -ؤط أ÷ؤي- -ة
أ÷زأئرية ،عن أضضطرأبات ‘ رحÓتها
أ÷ؤية نحؤ فرنسضا أبتدأء من أمسس إأ¤
غ - -اي- -ة أل- -غ- -د بسض- -بب ألضض- -رأب أل- -ع- -ام
للمؤظف Úألفرنسضي Úحسضبما أفادت به
ألشضركة ‘ بيان لها.
وحسسب ذات اŸصسدر فانه ونظرا إلضسراب

اŸؤظف Úالفرنسسي Úالذي ” الشسروع فيه يؤم
الثن 21 Úماي من السساعة السسادسسة مسساء
إا ¤غ- -اي- -ة األرب -ع -اء  23م-اي ح-ت-ى السس-اع-ة
السسادسسة صسباحا فإان شسركة اÿطؤط ا÷ؤية
ا÷زائرية تعلم زبائنها أان النقل ا÷ؤي من
وإا ¤فرنسسا سسيتأاثر ويشسهد اضسطرابا.
ون - -ت - -ي- -ج- -ة ل- -ذلك أاشس- -ارت الشس- -رك- -ة ب- -أان

لحؤأل أ÷ؤية
بسضبب سضؤء أ أ

تأأجيل رحلة ا÷زائر -مأرسسيليأ والتكفل
بأŸسسأفرين وتعويضسهم

أوضض -حت أŸؤؤسضسض -ة أل -ؤط -ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
أل-ب-ح-ري ل-ل-مسض-اف-ري-ن ‘ ب-ي-ان لها أمسس،
أن-ه-ا ت-ك-ف-لت وق-دمت ت-ع-ؤيضض-ات م-ال-ي-ة
Ÿسض -اف -ري أل-رح-ل-ة أ÷زأئ-ر  /م-ارسض-ي-ل-ي-ا
لخÒ
ألتي كانت مقررة يؤم  17ماي أ أ
ع- -ل- -ى م Ïسض- -ف- -ي- -ن -ة ““أ÷زأئ -ر  ““2ق -ب -ل
تأاجيلها بسضبب ألتقلبات أ÷ؤية.
لزع- -اج ““ال- -ذي دف- -ع ب- -ب- -عضض
ون - -ظ - -را ل  - -إ
اŸسس -اف -ري -ن إا ¤م -ن -ع إان -زال اŸرك -ب -ات م -ن
السسفينة““ فقد أاكدت ذات اŸؤؤسسسسة أان تأاجيل
هذه الرحلة يعؤد إا““ ¤سسؤء األحؤال ا÷ؤية““.
ون- -ت- -ي- -ج- -ة ل- -ذلك ،اقÎحت اŸؤؤسسسس- -ة ع -ل -ى
اŸسسافرين ““التكفل التام بهم على مسستؤى
فندق بالعاصسمة يشسمل اليؤاء والطعام إا¤
غاية –سسن األحؤال ا÷ؤية““.
وأاضس - - - -اف ذات اŸصس- - - -در ان اŸؤؤسسسس- - - -ة
““منحت تعؤيضسات مالية للمسسافرين على طؤل
فÎة النتظار““.
كما أاوضسح بيان اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنقل

ال-ب-ح-ري ل-ل-مسس-اف-ري-ن أان-ه ““إاذا ك-انت أاغ-ل-ب-ية
اŸسس- -اف- -ري- -ن اŸق- -ي- -م Úب- -ا÷زائ- -ر ق- -د ”
التصسال بهم عن طريق رسسائل الكÎونية
قصسÒة إلبلغهم بتأاجيل الرحلة ألن أارقامهم
الهاتفية كانت بحؤزتنا فاألمر  ⁄يكن كذلك
بالنسسبة Ÿؤاطنينا اŸقيم Úباÿارج الذين
يؤقفؤن تشسغيل شسريحتهم Ãجرد وصسؤلهم ا¤
ا÷زائر وبالتا‹ اسستحالة التصسال بهم““.
وعند ركؤب اŸسسافرين على م Ïالسسفينة
قامت اŸؤؤسسسسة ““Ãبادرة Œارية Œاه زبائنها
“ث- -لت ‘ إاع- -ادة ال- -تصس- -ن- -ي- -ف م -ن ال -درج -ة
الق - -تصس - -ادي - -ة إا ¤ح - -ج- -رات وم- -راق- -د م- -ع
السستفادة من الطعام ›انا““.
ول- -دى ال- -ؤصس- -ؤل إا ¤م- -ارسس -ي -ل -ي -ا ،ق -ررت
اŸؤؤسسسسة بالتفاق مع اŸمثلية الدبلؤماسسية
ا÷زائ-ري-ة Ãارسس-ي-ل-ي-ا ال-ق-ي-ام أايضسا بـ«مبادرة
Œاري -ة Œاه زب -ائ -ن -ه -ا م -ن خ-لل ت-خ-ف-يضض
جؤهري عند شسراء تذكرة سسفر جديدة وذلك
بصسفة اسستثنائية““ .حسسب نفسض اŸصسدر.

‘ صسيف .2017
ويهدف هذا الÈنامج  -الذي يشسمل تزويد
الشس-ب-ك-ة ب-ت-ؤصس-ي-لت ج-دي-دة وع-م-ل-ي-ات ن-ق-ل
اŸياه وانشساء آابار  -إا ¤تؤف ÒاŸياه خلل
فÎات سساعية تصسل إا 18-16 ¤سساعة يؤميا
‘ اŸت - -ؤسس - -ط ،و‡ا سس - -اع - -د الشس - -رك - -ة ‘
ج-ه-ؤده-ا اŸسس-ت-ؤى ا÷ي-د ل-تسس-اق-ط األمطار
ال- -ذي سس- -ج -ل خ -لل اŸؤسس -م ا◊ا‹ إاذ ب -ل -غ
م- -ع- -دل ام -ت -لء السس -دود خ -لل شس -ه -ر م -اي -ؤ
ا÷اري قرابة  ٪70حسسب نفسض اŸسسؤؤول.
وتطرق عمÒوشض إا ¤مشسكل مسستحقات
الشسركة على زبائنها التي تقدر بـ 46مليار دج
مؤضسحا أان  16مليار دج من هذه اŸسستحقات
““ق -دÁة ج -دا““ ‡ا ي -ج -ع -ل اسسÎج-اع-ه-ا غÒ
‡كن.
و“ث-ل مسس-ت-ح-ق-ات الشس-رك-ة ل-دى ال-ه-ي-ئات
ال -ع-م-ؤم-ي-ة  8م - -لي Òدج ي- -ج- -ري ح- -ال- -ي- -ا
اسسÎج-اع-ه-ا ع-قب م-راسس-ل-ة ل-ؤزي-ر ال-داخ-ل-ية
للؤلة يطالبهم فيها بتسسريع دفع هذه الديؤن.
أاما باقي اŸسستحقات  -التي تعؤد للعائلت
ول- -ل- -م- -ت- -ع- -ام- -ل Úالصس- -ن- -اع- -ي - Úفـ«ي- -ج -ري
اسسÎجاعها تدريجيا““ حسسب اŸسسؤؤول الذي
لحظ ان مبلغ اŸسستحقات بقي ثابتا منذ
سسنت Úوان الفؤات Òا÷ديدة يتم تسسديدها
بانتظام Ãعدل .٪95

لعادة تهيئتها
تنفيذ أıطط ألسضÎأتيجي إ

اسستغÓل فرصسة رمضسأن ““لتكريسس ثقأفة اسستهÓك صسحية““
اŸشسÎي- -ات وف -ق ا◊اج -ة ال -ؤاق -ع -ي -ة وال -ت -ي
تنسسجم أايضسا مع تؤازن عملية التمؤين““.
«ويجب اجتناب تكديسض اŸؤاد ل سسيما
وأاننا ‘ مرحلة تتميز بؤفرة العرضض““ يضسيف
حريز.
كما تسستؤجب ثقافة اسستهلك صسحية على
اŸؤاطن –ري ““سسلؤك يقظ ل سسيما أامام
اŸؤاد منتهية الصسلحية أاو تلك التي يجهل
مصسدرها والتي تباع غالبا على مسستؤى السسؤق
اŸؤازية““ يشس Òذات النصض.
كما أان التجار مدعؤون من جهتهم إا¤
احÎام التنظيمات اŸؤؤطرة Ûال نشساطهم
وحماية اŸسستهلك.Ú

العدد
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التأاخÒات والضسطرابات سستؤؤثر على جميع
ال - -رح - -لت ا÷ؤي - -ة ال - -ت - -ي ت - -ع Èاألراضس - -ي
لضس-راب
الفرنسسية .ل -ل -ت-ذك Òف-إان ال-دع-ؤة ل -إ
التي أاطلقها عدد من نقابات اŸؤظف‘ Ú
فرنسسا سسيتم تفعيلها ‘ اŸيدان من خلل
ت - -ب - -اط- -ؤؤ ‘ وتÒة ع- -م- -ل ق- -ط- -اع اÿدم- -ات
ال-ع-م-ؤم-ي-ة أاو ال-ت-ؤق-ف “ام-ا ع-ن ال-ع-م-لي مع
اضس- -ط- -راب واضس -ح ‘ ح -رك -ة ال -ن -ق -ل ا÷ؤي
للبلد.
وسسيشسارك مراقبؤ اŸلحة ا÷ؤية ‘ هذه
ا◊رك- -ة .وع- -لوة ع- -ل- -ى ذلك ط- -ل -بت ه -ي -ئ -ة
الطÒان اŸد Êمن شسركات الطÒان إالغاء 20
من الرحلت ا÷ؤية على مسستؤى اŸطارات
الرئيسسية ‘ فرنسسا.

ت- -ع- -ك- -ف ولي- -ة أ÷زأئ -ر م -ن أج -ل
Œسض -ي -د مشض -اري -ع -ه-ا لسض-ن-ة 2018على
ت -رم -ي-م وإأع-ادة ت-أاه-ي-ل  1597عمارة
ق- -دÁة ب- -ال- -ع- -اصض- -م- -ة وت -دخ -ل ه -ذه
ألعملية ‘ إأطار أıطط ألسضÎأتيجي
لع - -ادة ت - -ه- -ي- -ئ- -ة وعصض- -رن- -ة ولي- -ة
إ
أ÷زأئ - -ر ،حسض - -ب- -م- -ا ج- -اء ‘ ت- -ق- -ري- -ر
إأ‚ازأت ولية أ÷زأئر لـ.2017
وحسسب هذا التقرير الذي –ؤز واج على
نسسخة منه فإان عدد العمارات والسسكنات
ا÷اري ترميمها بالعاصسمة خلل  2018قد
بلغ  1597عمارة قدÁة أاي ما يعادل 22034
وحدة سسكنية وذلك بهدف تنفيذ ﬁتؤى
لع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
اıط- -ط السسÎات- -ي- -ج -ي إ
عصسرنة ولية ا÷زائر.
ي -ذك -ر أان أاشس -غ-ال ت-رم-ي-م وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل
العمارات القدÁة كانت قد انطلقت منذ
منتصسف سسنة  2014ومع نهاية  2017بلغ
عدد العمارات التي ” ترميمها  -حسسب
ال -ت -ق-ري-ر  ““1692““ -ع- -م- -ارة أاي م -ا ي -ع -ادل
 34523وح-دة سس-ك-ن-ي-ة وب-إاضس-اف-ة اŸشساريع
التي سستنجز خلل سسنة  2018فسسيبلغ عدد
العمارات التي سسيتم ترميمها  3289عمارة
قدÁة.
لج-م-ا‹ ل-ل-ع-م-ارات
ول-ل-ع-ل-م ف-أان ال-ع-دد ا إ
والسس -ك -ن -ات ال -ت -ي –ت-اج ل-ع-م-ل-ي-ات ت-رم-ي-م
بالعاصسمة قد بلغ  14767عمارة قدÁة ‡ا
يضس-اه-ي  583184وح-دة سس-ك-ن-ي-ة““ .ويجري
حاليا علوة على ترميم العمارات القدÁة
تهيئة وترميم فندق اŸفاوضس Úوطبانة حلق
ال-ؤادي ب-ا◊راشض وقصس-ر لف-ي-ج-ي وك-ن-يسس-ة
لع- -ادة ت -أاه -ل -ي -ه -ا إا ¤م -درسس -ة
ب- -ؤل- -ؤغ Úإ
للمسسرح““ يÈز ذات اŸصسدر.
إاع -ادة ال -ت -ه -ي -ئ -ة ل ت -خصض ف -ق-ط م-ب-اÊ
ا◊قبة السستعمارية بل حتى التي شسيدت
خ - -لل سس- -ن- -ؤات  - 1970إاع- -ادة ت- -رم -ي -م
ال -ع -م -ارات ال-ق-دÁة ل ي-خصض ف-ق-ط م-ب-اÊ
وسس- -ط ال- -ع -اصس -م -ة ال -ت -ي ت -ع -ؤد ل -ل -ح -ق -ب -ة

السستعمارية والتي –تاج لـ«ترميم عميق““
لح- -ي- -اء ال- -ت -ي ت -ع -ؤد
وإا‰ا ت- -خصض ك- -ذلك ا أ
لسسنؤات السسبعينات والثمانينات على غرار
أاح -ي -اء ب -اب ال -زوار وب -اشض ج -راح وب -ؤروب -ة
لحياء على مسستؤى بلديات الؤلية
وجميع ا أ
وال -ت -ي –ت -اج إا““ ¤ت -رم -ي-م خ-ف-ي-ف““ م-ؤج-ه
ل«تزي Úواجهاتها““،
وحسسبما افاد به لـ«واج» اŸسستشسار لدى
ال -ل -ج -ن -ة اŸك -ل -ف -ة ب -إاع -ادة ت-ه-ي-ئ-ة وت-زيÚ
ال-ع-اصس-م-ة ل-ؤلي-ة ا÷زائ-ر ﬁم-د م-عشس-ؤق.
وذك -ر السس -ي -د م -عشس -ؤق أان ع -م -ل -ي -ة ت -رم-ي-م
ال -ب -ن -اي -ات ال -ق -دÁة ب -ال -ؤلي-ة ان-ط-ل-قت ‘
البداية على مسستؤى مدخل الناحية الشسرقية
والؤاجهة البحرية للؤلية ل سسيما اŸباÊ
اŸتؤاجدة بنهج العربي بن مهيدي وديدوشض
مراد وﬁمد اÿامسض والعقيد عمÒوشض ثم
تؤسسعت لتشسمل جميع أاحياء الؤلية حتى
تلك التي تعؤد لعهد السسبعينات والثمانينات.
لحياء التي تعؤد لفÎة ما
وكانت هذه ا أ
ب -ع -د السس -ت -ق -لل –ت-اج ‘ غ-ال-ب-ي-ت-ه-ا إا¤
ت-رم-ي-م-ات خ-ف-ي-ف-ة و–سس Úل-ؤاج-هاتها عن
ط -ري -ق ن -زع ال -ه -ؤائ -ي -ات اŸق-ع-رة ال-ف-ردي-ة
وم -ك -ي -ف -ات ال-تÈي-د اŸرك-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
الشسرفات والتي كانت تشسؤه منظر العاصسمة.
ويقؤل السسيد معشسؤق ‘ هذا الصسدد انه ”
تركيب أازيد من  2300مقعر جماعي على
مسس-ت-ؤى ال-ع-م-ارات وت-غ-ي Òأام-ك-ن-ة م-ك-يفات
التÈيد بطريقة مدروسسة وعقلنية حتى ل
ت -ظ-ه-ر ل-ل-ع-ي-ان ول تشس-ؤه واج-ه-ة ال-ب-ن-اي-ات.
وتدخل عملية تصسليح مصساعد جميع بنايات
الؤلية ‘ إاطار ترميم البنايات القدÁة
حيث أاكد اŸسسؤؤول أانه ” إاحصساء أاك Ìمن
 780مصس -ع -د م -ع -ط -ل ب-ؤلي-ة ا÷زائ-ر و”
التكفل بـ 280مصسعد (حيز إاعادة التهيئة)
منها  ” 35إاصسلحها ويؤجد أاغلبيتها على
مسس- -ت- -ؤى ح- -ي ال -ك -ث -ب -ان ب -اÙم -دي -ة (26
مصسعد).

يربط ميناء وهرأن بؤأجهة ألبحر

الشسروع منتصسف جوان اŸقبل ‘ مرحلة التجأرب التقنية للمصسعد الهوائي
ي-رت-قب ألشض-روع م-ن-تصضف شضهرجؤأن
أل -ق -ادم ‘ م -رح -ل -ة أل-ت-ج-ارب أل-ت-ق-ن-ي-ة
ل-ل-مصض-ع-د أل-ه-ؤأئ-ي أل-ذي سضÒب-ط م-ي-ناء
وهرأن بشضارع جيشس ألتحرير ألؤطني
(وأج -ه -ة أل -ب -ح -ر) ،حسض -ب -م -ا أف-اد ب-ذلك
أŸدير ألؤلئي للنقل.
وأاب -رز رزوق ﬂت -ار ‘ تصس -ري -ح ““م -رح -ل -ة
التجارب التقنية للمصسعد الهؤائي ا÷اري
لشس-غال
ا‚ازه Ãح-اذاة اŸدي-ري-ة ال-ؤلئ-ي-ة ل -أ
ال-ع-م-ؤم-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن م-ي-ن-اء وه-ران والذي
سسÒبط شسارع جيشض التحرير الؤطني (واجهة
البحر) سستنطلق منتصسف شسهر يؤنيؤ القادم
(مع نهاية شسهر رمضسان)““.
وأاضساف أان ““األشسغال الكÈى انتهت بنسسبة

 ‘ ٪100انتظار تركيب الكابينة خلل األيام
القادمة والتي سسيتم جلبها من اÿارج على أان
ت -ن -ط -ل -ق ‘ ي -ؤن-ي-ؤ ال-ق-ادم م-رح-ل-ة ال-ت-ج-ارب
ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ي-دخ-ل ح-ي-ز السس-ت-غ-لل شسهر يؤليؤ
القادم على أاقصسى تقدير““.
وسس -يسس-م-ح ه-ذا اŸصس-ع-د ال-زج-اج-ي ال-ذي
كلف اÿزينة العمؤمية مبلغ  247مليؤن دج
ف-ؤر دخ-ؤل-ه ح-ي-ز السس-ت-غ-لل ب-تسس-ه-ي-ل حركة
تنقل اŸؤاطن Úب ÚاŸيناء ومركز اŸدينة ل
سسيما أان ا÷هة السسفلى Ÿؤقع اŸصسعد تعرف
تؤافد كب Òللمؤاطن Úنظرا لؤجؤد عدد من
اŸؤؤسسسس -ات ع -ل -ى غ -رار اŸي -ن -اء وم-دي-ري-ت-ي
ا÷مارك واألشسغال العمؤمية ‘ ظل غياب
أاماكن لركؤن اŸركبات ،كما أاشس Òإاليه.

وب -خصس -ؤصض تسس -ي Òه -ذه اŸنشس -أاة ،أاوضس-ح
رزوق أان هناك ثلثة اقÎاحات الو ¤هي
م -ؤؤسسسس -ة ال -ن -ق -ل ا◊ضس -ري وشس -ب -ه ا◊ضس-ري
(إايتؤزا) والثانية مؤؤسسسسة ﬁلية ““ارميسسؤ““ اأما
القÎاح ال -ث -الث وه -ؤ األوف-ر ح-ظ-ا وي-ت-ط-لب
مؤافقة الؤزارة الؤصسية وهي شسركة ““ايتاك““
م - -ت - -خصسصس - -ة ‘ ا‚از وتسس - -ي ÒاŸصس- -اع- -د
الهؤائية ““تيليفÒيك““.
يذكر أان هذا اŸصسعد الذي تكفلت با‚ازه
شس- -رك- -ت- -ان وط -ن -ي -ت -ان األو ¤م -ت -خصسصس -ة ‘
ال -ه-ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة وال-ث-ان-ي-ة ب-ؤضس-ع اŸصس-ع-د
سسيسسمح بنقل أازيد من  10أاشسخاصض مع العلم
أان هذا اŸشسروع انطلق ‘  2012ثم تؤقف
ألسسباب تقنية.
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ألمؤأفق لـ  06رمضضان  1439هـ

‘ عملية تضسامنية لقت أسستحسسان أ÷ميع

«الشسعب» تشسارك اإ’فطار باإ’قامة ا÷امعية «زعفران سسليمان» با÷لفة
لفطار ‘ شسهر رمضسان وسسط أجوأء بهيجة ،وعلى نكهة
لقامة أ÷امعية»زعفرأن سسليمان «با÷لفة ،طاولة أ إ
شساركت «ألشسعب» ألطلبة با إ
لجوأء ألتي علّها تنسسيهم
لقامة ،وهي أ أ
لطباق أ÷زأئرية ألتي أصسبح يعشسقها هؤولء ألطلبة ويلتفون حولها عند كل موعد إأفطار دأخل أ إ
أ أ
ولو ◊ Úأبتعادهم عن ولياتهم.

أ÷لفة :موسسى بوغرأب

بحسضب رئيسس مصضلحة أإ’طعام باإ’قامة ألجامعية
«منير برأهيمي» ،فقد تم تسضطير برنامج إأفطار
جماعي لفائدة أأكثر من  700صضائم وقد يصضل ألعدد
إألى  650صضائم يؤميا خلل ألشضهر ألفضضيل ،حيث
حضضرت أإ’قامة عملية أإ’فطار ألجماعية ،خلل
أأول أأيام رمضضان ،ووقفت على ألجانب ألتضضامني
وألروحي وألشضعؤر ألذي يشضعر به جميع ألطلبة
ألجامعيين ،من إأدأرة وعمال وحتى مفطرين ،وهم
على مؤأئد أإ’فطار.
بخصضؤصس مائدة أإ’فطار فهي تحؤي على أأ’طباق
ألجزأئرية ألمعروفة من ألحريرة ،ألسضلطة ،طبق
ألمثّؤم ،طبق ألزيتؤن وطبق لحم ألحلؤ ،باإ’ضضافة
إألى أأنؤأع مختلفة من ألمشضروبات ،ويسضبق كل هذأ
أإ’فطار على حبات تمر وألحليب ،وذلك قبل تأادية
صضلة ألمغرب ألجماعية ،دأخل ألمطعم وفي مكان
م- -ع- -د ل- -ذلك وب -ع -د أإ’ف -ط -ار ه -ن -اك ج -ن -اح آأخ -ر
مخصضصس لتناول ألقهؤة وألشضاي ،وبعضس أأ’نؤأع من
ألحلؤيات.
فيما تعلق بالمدعؤين لمائدة أإ’فطار فهم ألطلبة
أل -ج -ام -ع -ي -ؤن وب -عضس أل-ع-م-ال وق-د يصض-ل أل-م-ع-دل
أليؤمي لمائدة أإ’فطار ،بحسضب مسضؤؤول أ’طعام
إأل- - - -ى  650وج- -ب- -ة ،وأأشض- -ار م- -دي- -ر أل- -خ- -دم -ات
ألجامعية»،بن بؤزة برأهيم» ،أأن أإ’دأرة بادرت بهذأ
أل -ع -م -ل أل -تضض -ام -ن -ي وأإ’نسض -ان -ي ف-ي ح-ق أل-ط-ل-ب-ة
أل -م -ق -ي-م-ي-ن ،وذلك قصض-د خ-ل-ق ن-ؤع م-ن أل-تضض-ام-ن
ألروحي للطلبة خاصضة وأأنهم بعيدون عن عائلتهم،
ومنهم من هم خارج ألؤطن ومن جنسضيات مختلفة
كسض-اح-ل أل-ع-اج ،أل-ك-ام-ي-رون ،م-ؤري-ت-ان-يا ،ألصضحرأء

أنتهت عملية توزيع قفة رمضسان أŸوجهة
لفائدة ألعائÓت أŸعوزة بولية ورقلة ،حيث
” توزيع ألطرود ألغذأئية قبل أنطÓق شسهر
رمضسان وذلك بفعل ألتحضس ÒأŸبكر للعملية
تطبيقا لتعليمات وزأرة ألدأخلية ،بحسسب ما
كشس- -ف- -ه ،أمسس ،م -دي -ر أل -نشس -اط ألج -ت -م -اع -ي
ل -ولي -ة ورق -ل -ة سس-ع-د سس-ل-ي-م-ي أل-ذي أع-ت Èأن
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-تضس-ام-ن-ي-ة ع Èأل-ولي-ة أن-ط-ل-قت
أنطÓقة جيدة هذه ألسسنة.

ورقلة :إأÁان كا‘

ألغربية ،ونيجريا ،مالي ،وفلسضطنين.
ف -ي ه -ذأ أ’ط -ار ،ح -دث-ن-ا «ب-رأه-ي-م-ي م-ن-ي-ر « ب-أان
أإ’قامة تتؤفر على مطعم ومكتبة ،مؤؤكدأ تؤفير
كافة ألخدمات ألتي يحتاجها ألمقيمؤن ،فضضل عن
وسضائل ألنقل من أإ’قامة باتجاه ألجامعة ومختلف
ألمعاهد وألملحق ،وقال بأان إأدأرتهم تسضهر على
تلبية كافة متطلبات أأ’جانب ألمقيمين بها ،وهؤ ما
أأجمع عليه ألطلبة من جهتهم في حديثنا معهم
ورصض-دن-ا آ’رأئ-ه-م وأن-ط-ب-اع-ات-ه-م خلل مشضاركتهم
لفطار ألجماعي إألى غاية نهاية شضهر رمضضان،
ل إ

وبذلك يمكن تحقيق ما سضطر في ألبرنامج في كل
إأقامة.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ،أع-ت-ب-ر أل-ط-ل-ب-ة أأن أل-م-ب-ادرة تعد جد
ممتازة وخاصضة خلل شضهر رمضضان ،حيث أأنها
أأنسضتهم صضعؤبة ألصضيام بعيدأ عن أأ’هل وألعائلة،
ونفسس أ’نطباع أأشضار إأليه بعضس ألطلبة أ’جانب،
وه -م ج -د سض-ع-دأء ب-ال-م-ط-ع-م وأل-م-ن-ظ-م م-ن ط-رف
أإ’ق- -ام -ات أل -ج -ام -ع -ي -ة وت -حت إأشض -رأف م -دي -ري -ة
ألخدمات ألجامعية ،أأين وجهؤأ شضكرهم إألى كافة
عمال ألمطعم وألى كل ألمشضرفين عن ألعملية.

لسسعار
جشسع ألّتجار وأسستغÓل شسهر ألصسيام برفع أ أ

مواطنون يشستكون غلء اأ’سسعار بأاسسواق ا÷لفة
يشس -ت -ك -ي أل -ك -ث Òم-ن أŸوأط-ن Úب-ولي-ة
لسس-ع-ار أÿضس-ر
أ÷ل-ف-ة ،ألرت-ف-اع أل-ره-يب أ
وألفوأكه ‘ أول أيام شسهر رمضسان أŸبارك،
ف-م-ع ت-ه-افت أŸوأط-ن Úأب-ط-ل نسس-ب-ي-ا م-ف-عول
لسسعار.
ألتدأب ÒأŸتبعة لضسمان أسستقرأر أ أ
فبالرغم من ألتحضضيرأت ألتي أنطلقت منذ شضهؤر
إأل -ى أأن أل-ح-ك-ؤم-ة ع-ج-زت ع-ل-ى أل-ع-م-ل ’سض-ت-ق-رأر
للتهاب
أأ’سض-ع-ار وتسض-ق-ي-ف-ه-ا وإأي-ج-اد ح-ل سض-ري-ع ل -إ
ألذي تعرفه أأ’سضؤأق في أأول أأيام ألشضهر ألمبارك.
من أأكثر أأ’سضعار أرتفاعا وألتي أأثارت أسضتغرأب
أل-م-ؤأط-ن-ي-ن سض-ع-ر أل-ط-ماطم 1800دج ل-ل-ك-يلؤغرأم،
وأل-ف-ل-ف-ل أل-ح-ار 1600دج ل-ل-ك-ي-ل-ؤغ-رأم ،و أل-ب-ط-اطا
 7500دج للكيلؤ غرأم ،وألخيار 1400 :دج للكيلؤ
غ-رأم ،وأل-ج-ل-ب-انة 1600 :دج ل-ل-ك-ي-ل-ؤغرأم ،وألقرع
أأ’خضضر 1600 :دج للكيلؤغرأم ،وألجزر 1000 :دج
ل -ل-ك-ي-ل-ؤغ-رأم ،وشض-لط-ة  1400دج ل -ل -ك -ي-ل-ؤغ-رأم
وبؤرأك 100 :دج.
يرجع ألى أسضتغلل ألباعة أأهمية هذه ألخضضار ألتي
تسض-ت-ع-م-ل ف-ي أل-ع-دي-د م-ن أأ’ط-ب-اق أأ’سض-اسض-ي-ة في
أل-م-ائ-دة أل-ج-زأئ-ري-ة ،ف-ي-م-ا ق-ف-ز سض-ع-ر أل-ج-زر إألى
100دينار ،كما عرفت ألفؤأكه ألمجففة أرتفاعا
رهيبا حيث بلغ سضعر ألعنب ألجاف إألى  9000دينار،
ح -يث أأك -دت ل -ن -ا أل-ع-دي-د م-ن رب-ات أل-ب-ي-ؤت أأن-ه-ن
مضض -ط -رأت لشض -رأئ-ه-ا ب-إاع-ت-ب-اره-ا أأسض-اسس أل-م-ائ-دة
ألجزأئرية في ألشضهر ألفضضيل.
يبقى طمع ألتجار ليسس ألسضبب ألؤحيد بل تشضترك
فيه ترأجع ألثقافة أ’سضتهلكية لدى ألجلفاويين،
وما ينجر عنها من تهافت ’قتناء ألمؤأد ألغذأئية
بشض -ك -ل ع -ام ،وه -ؤ م -ا ي -ن -ت-ه-زه أل-ب-اع-ة ف-ي ف-رضس
أأسضعارهم ألجنؤنية ،على حسضاب ألمؤأطن وألرقابة
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اŸسستفيدين بورقلة

ومكنت مسضاهمة ألبلديات وألؤ’ية ،كما أأوضضح
ذأت ألمسضؤؤول من أقتناء  23أألف طرد غذأئي،
باإ’ضضافة إألى مسضاهمة وزأرة ألتضضامن ألؤطني
بـ  2000طرد غذأئي وشضركة سضؤناطرأك بـ 2700
طرد غذأئي ،مما يّرجح ألرفع من كمية ألطرود
ألغذأئية ألتي أسضتفادت منها ألعائلت ألمعؤزة
بؤ’ية ورقلة إألى حؤألي  27أألف طرد غذأئي،
حيث ذكر ألمتحدث أأن قيمة متؤسضط ألطرود
ألغذأئية ألمؤزعة بلغت  5000دج للطرد ألؤأحد.
أأشضار مدير ألقطاع إألى أأن مديرية ألشضؤؤون
ألدينية لؤ’ية ورقلة قدمت من جهتها مسضاهمة
ت -م -ث -لت ف-ي  2300إأع -ان -ة ن -ق -دي-ة ،فضض-ل ع-ن
أل-ع-م-ل-ي-ات أل-تضض-ام-ن-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-ؤى ألمسضاجد
وأل-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ج-م-ع أل-م-ؤأد أل-غ-ذأئ-ي-ة ل-ت-مكين
ألمعؤزين وألتي تعتبر بمثابة طرد ثاني أأو قفة
ثانية للعائلت أأ’كثر حرمانا ،فضضل عما بدأأت
في تؤزيعه بعضس ألجمعيات ألخيرية من طرود

غذأئية على مسضتؤى بلديات ألؤ’ية.
أأضضاف أأيضضا أأن عدد ألمطاعم ألمعتمدة لتقديم
وجبات أإ’فطار ،خلل شضهر رمضضان ،بالؤ’ية
بلغ إألى غاية أليؤم  16مطعما وهي تمثل مطاعم
يسض -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا أل -م -ع -ؤزي -ن وك -ذلك أأ’ج-انب
أل -م -ق -ي -م-ي-ن ف-ي أل-ج-زأئ-ر وع-اب-ري أل-ط-رق-ات،
مشضيرأ إألى أأن ألؤجبات ألمؤزعة من خللها
بلغت إألى غاية ،أأمسس أ’ثنين 4944 ،وجبة ،ما
ب -ي -ن وج -ب -ات م -ح -م -ؤل -ة وسض-اخ-ن-ة ،وعّ -ق-ب ف-ي
معرضس حديثه على ألهبّة ألتضضامنية ألتي تسضجل
عبر كل ألطرق ألؤطنية وألشضؤأرع ألرئيسضية ومن
شضمال ألؤ’ية إألى جنؤبها وعبر محاور ألطرقات
ألرئيسضية وألمدن ألكبرى حاسضي مسضعؤد ،ورقلة،
تقرت كما ذكر وألتي تعرف تجميعا لقدرأت
ألشضباب وأأ’فرأد خاصضة وألجمعيات ألفاعلة.

ق-امت م-ن-دوب-ي-ة م-ن-ت-دى رؤوسس-اء أŸؤوسسسسات
لفسسيو» باŸدية ،صسبيحة أمسس ،بتوزيع حصسة
«أ أ
 800ط -رد م -ن ق -ف -ة رمضس -ان أŸق -درة ق -ي-م-ة ك-ل
وأح- -دة بـ  3000دج ت-تضس-م-ن  16م-ادة غ-ذأئ-ية،
وذلك بسس-اح-ة ف-ن-دق أŸصس-ل-ى ل-ف-ائ-دة م-ع-وزي 40
بلدية –ت أشسرأف وأ‹ ألولية ،وبالتنسسيق مع
لج -ت -م -اع -ي وأل -تضس -ام -ن
م- -دي- -ري -ت -ي أل -نشس -اط أ إ
وألتجارة مضساف إأ ¤ذلك  25طرد ” منحه إأ¤
لرم-ل-ة
ف -ق -رأء ج -م -ع-ي-ة شس-ؤوون أŸرأة أŸط-ل-ق-ة وأ أ
وألطفولة.

للجماعات ألمحلية في كل ألمناسضبات ،شضاكرأ
إأياه على هذه ألمسضاهمة ألتي تجندت ،بحسضبه،
ك -ل أل -ق -ط -اع -ات ،أل -ي-ؤم ،م-ن أأج-ل أن-ج-اح ه-ذه
ألعملية ألخيرية.
كانت هذه ألمندوبية أسضتنادأ أ’مينها ألؤ’ئي
م -ح -م -د شض -ن-ي-ن-ي ق-د سض-ل-مت  200ط -رد أأ’ي-ام
لشضخاصس ألمحتاجين بهذه ألؤ’ية،
ألفارطة ل أ
كما تعتبر هذه ألمبادرة ألمحطة ألثالثة ،منذ
تنصضيب هذه ألهيأاة ألنقابية بهذه ألؤ’ية.

مندوبيـ ـ ـ ـة «اأ’فسسيـ ـ ـ ـ ـو» باŸديـ ـ ـة ت ـ ـّوزع
 800قفـ ـ ـة ع 40 Èبلدي ـ ـ ـة

أعتبر مدير أإ’دأرة ألمحلية بحلزأم ،ممثل
لؤألي ألؤ’ية ،بأان «أأ’فسضيؤ» بات شضريكا أأسضاسضيا

أŸدية :علي ملياÊ

سسوق «الرحمة» بتيارت متنّفسس لألسسعار والنظافة

أسس -ت-بشس-ر سس-ك-ان م-دي-ن-ة ت-ي-ارت ول سس-ي-م-ا
أل -ق -اط -ن Úع -ل-ى مشس-ارف أل-ط-ري-ق أل-ب-يضس-اء و
ألحياء أÛاورة خÒأ بالسسوق أ÷ديدة ألتي
” ف- -ت- -ح- -ت- -ه- -ا م -ن ط -رف ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة
Ãن- -اسس- -ب -ة شس -ه -ر رمضس -ان ،وأل -ذي ” أخ -ت -ي -ار
لقامته ،وهو سسوق مفتوح على
مفÎق طرق إ
أل -ه -وأء يسس-ت-ط-ي-ع أŸتسس-وق أن ي-رى أŸن-ت-وج-ات
أŸعروضسة من بعيد لكون جميع ألتجار ألذين
سساعدهم أ◊ظ ‘ أيجاد مكان لهم بهذه ألسسوق
يعرضسون بضساعتهم على أبوأب أÓÙت .

تيارت :ع .عمارة
من طرف ألجهات ألؤصضية في مّهب ألريح ،ويبقى
ألمؤأطن ألبسضيط يعاني ويلت غلء أأ’سضعار وشضحّ
ألمدخؤل مع فؤبيا ألجزأئريين في ألتب ّضضع ،خلل
شضهر رمضضان ويبقى ينتظر في ألقرأرأت ألردعية

للحد من جشضع ألتجار.

أ÷لفة :موسسى بوغرأب

ألعملية متوأصسلة منذ بدأية شسهر رمضسان

مطاعم الرحمة إ’فطار عابر السسبيل بسسعيدة
إأف -ط -ار ألصس -ائ -م ه -و م -ن ب Úأÿصس -ال أ◊م -ي -دة ل-لشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل
وج-م-ي-ل أن شس-ب-اب-ن-ا ي-ع-م-ل بÎسس-ي-خ ه-ذأ أŸب-دأ أل-ن-ب-يل ‘ أÛتمع من
خÓل ﬂتلف ألنشساطات ألتطوعية ‘ مطاعم ألرحمة ،فهو مطعم
Óف-ط-ار ع-ن-د
لف-ط-ار ع-اب-ر ألسس-ب-ي-ل ب-ال-ولي-ة ي-ب-ت-دئ –ضسÒأت-ه ل -إ
إ
منتصسف ألنهار وبنظام عمل عن طريق أفوأج .
أأوضضح صضؤأن عبد ألكريم رئيسس ألجمعية ألؤ’ئية للتضضامن وأإ’حسضان لـ
«ألشضعب» أأن ألتحضضيرأت أأ’ولية لمائدة رمضضان تنطلق عند منتصضف ألنهار من
لعمال عن كل فؤج في
طرف طباخات بمسضاعدة متطؤعات ومتطؤعين ل أ
ألطهي وألتنظيف وألترتيب قبل وضضع ألؤجبات بدقائق معدودة عن أأذأن
ألمغرب.
يقع هذأ ألمطعم بالمسضبح ألبلدي حيث يمتاز بطابع أسضترأتيجي هذأ وقد تم
لشضارة إألى
تقديم أأكثر من  450وجبة على ألطاولة ،منذ بدأية شضهر رمضضان ،ول إ
تسضيير هذأ ألمطعم من قبل جمعية ألتضضامن وأإ’حسضان ،كما تتؤأصضل هذه
ألجمعية بنشضاطاتها ألتضضامنية لفائدة ألفئة ألمعؤزة من ألمجتمع حيث منذ
بدأية ألشضهر ألفضضيل قامت ألجمعية بتؤزيع أأكثر من  1416قفة رمضضان.
هناك جمعيات أأخرى تسضاهم في ذلك على غرأر جمعية محبي مدينة سضعيدة
وألمنظمة ألؤطنية للتغذية وألتكؤين أأ’سضرى ألمنتجة وكما جرت ألعادة عليه
فإان مطاعم ألرحمة تعتمد على إأعانات ألمحسضنين ،كما أفتتحت أللجنة
ألؤ’ئية للهلل أأ’حمر ألجزأئري بسضعيدة خلل شضهر رمضضان هذه ألسضنة
خمسس مطاعم للرحمة ،ثلثة منها مؤجؤدة بعاصضمة ألؤ’ية وبلدية يؤب
بمطعم وأحد وبلدية عين ألحجر بمطعم .ألمطاعم ألخمسضة تحضضر يؤميا 640
وجبة ما بين ألمقدمة على ألمائدة وألمحمؤلة هذأ ألعدد من ألؤجبات قابله
شضح في ألمؤأد ألتي تدخل في إأعدأدها ما دفع رئيسس أللجنة ألؤ’ئية للهلل

أأ’حمر إألى تؤجيه ندأء إألى ألمحسضنين بفضضل إأفطار ألصضائم ،خلل شضهر
ألفضضيل ،هؤ رمضضان شضهر ألرحمة وألتكافل وأإ’حسضان.

 ..وŒار الدواجن با÷ملة
يحتجّون أامام مقر الو’ية
نظم أأمسس ،تجار ألدوأجن بالجملة ،وقفة أحتجاجية أأمام مقر و’ية سضعيدة،
قصضد مناشضدة وألي ألؤ’ية للتدخل و مسضاعدة أأصضحاب هذه ألمهنة غير
ألمنظمة قانؤنيا على تؤفير مذأبح شضرعية للدوأجن عبر دوأئر و’ية سضعيدة.
أأوضضح ألمحتجين على لسضان ممثليهم لـ «ألشضعب» أأن إأنشضاء مذأبح شضرعية
تسضمح لهم و تمكنهم من تسضؤيق منتجؤهم بطرق شضرعية ،متسضائلين عن ألسضبب
ورأء ترخيصس إ’نشضاء مذأبح أ’شضخاصس بحسضب وصضفهم ليسضؤأ من أأهل ألمهنة،
معتبرين أأن ألمعنيين لم يعط لهم أأي أهتمام أ’صضحاب ألمهنة.
أأضضاف ممثلي تجار ألدوأجن ،أأنهم رأسضلؤأ ألجهات ألمعنية حؤل ملف قضضيتهم
لكن بدون جدوى ،هذأ ورفضس تجار ألدوأجن ألعؤدة إألى نشضاطهم ألتجاري
للدوأجن ،إألى غاية تحقيق مطلبهم ،يذكر أأن أحتجاج تجار ألدوأجن بالجملة،
شضل ،أأمسس ،معظم قصضابات بيع أللحؤم ألبيضضاء عبر بلديات و’ية سضعيدة.

سسعيدة :ج .علي

تسضاعد فسضاحة ألمكان في ألتجؤل بكل أأريحية،
زي-ادة ع-ل-ى ت-رت-يب أل-م-ؤأد أل-م-ع-روضض-ة ،ب-حسضب
تقاربها فمؤأد ألنظافة مثل متجاورة مع لؤأزم
أل -ك -ه-رب-اء و أل-خضض-روأت م-ع-زول-ة ل-ؤح-ده-ا ف-ي
زأوي-ة ت-ج-ن-ب-ا ل-ل-ت-ل-ؤث وأ’خ-ت-لط ب-م-ؤأد أأخرى
وحتى ألتمؤر لها جناح خاصس بجؤأر ألفؤأكه،
ف -ال -م -تسض -ؤق ي -ج -د أل -م -ن-ت-ؤج-ات أ’سض-ت-ه-لك-ي-ة
ك-ال-ف-ؤأك-ه وأل-ل-ح-ؤم ب-ن-ؤع-ي-ه-ا ألبيضضاء وألحمرأء
بالقرب من بعضضها ،ونظافة ألمكان سضمة تتصضف
بها هذه ألسضؤق في أ’يام أ’ولى من رمضضان
على أ’قل زيادة على أأنؤأع ألعجائن ألتي حضضر
لها جناح خاصس.

أل-م-تسض-ؤق-ؤن أل-ذي-ن صض-ادف-ن-اه-م ق-رأبة ألعاشضرة
صضباحا بمدخل ألسضؤق أّقروأ بنظافة ألمكان و
متؤسضط أ’سضعار بالمقارنة مع متاجر أأخرى و
أسضؤأق أخرى ،و رغم أرتياحهم إأ’ أن هناك
نقائصس من حيث ألسضلع أأو قلة عارضضيها أ’ن
سضؤق ألرحمة أأو ألطريق ألبيضضاء .
كما يعرف بتيارت أسضتقطبت حتى أآ’ن تاجر أأو
تاجرين لكل سضلعة فمثل أللحؤم صضادفنا تاجرأ
وحيدأ ،مما أأحدث طابؤرأ ولؤ لم يعق ألتسضؤق،
لكن ألمؤأطن دأئما متسضرعا سضؤأء لضضيق وقته أأو
بسضبب ظرف آأخر ،لكن ألكل أأجمع على أعتدأل
أ’سض -ع -ار ف -م-ث-ل أل-ج-زر ب-ي-ع بـ  60أل -ى  70دج
وألشضمام أأو (ألفقؤسس) ،كما يصضطلح عليه بتيارت
بسضعر  70دج و ألبطيخ (ألد’ع ) بـ  70ألى  80دج
للكلغ ألؤأحد وألفلفل بـ  70دج.
أأما ألفؤأكه فهي أأ’خرى في ألمتناول فالكرز بـ
 150دج/ك- -ل -غ وأل -ت -ف -اح بـ  300دج/ك-ل-غ ،ه-ذه
أل -ع -ي -ن -ات أأخ -ذن -اه-ا ق-رأب-ة أل-ع-اشض-رة وأل-نصض-ف
صضباحا ،وقد قضضى هذأ ألسضؤق على ألتجارة
ألمؤأزية ألتي كانت تعرضس باأ’حياء ألمجاورة
ك-ال-ف-ؤ’ن-ي وح-ي أل-رح-م-ة وألسض-ؤن-ات-ي-با وألسضؤق
ألمذكؤرة مؤؤمنة بسضؤر ومتؤأجد بمفترق طرق
أأين تمر حافلت ألنقل ألحضضري ومرأقبة من
طرف أعؤأن مديرية ألتجارة.

أطلقت مبادرة ÷مع كسسوة ألعيد

÷نة سسبل اÒÿات تّوزع  2600قّفة ببلديات الو’ية
كشس - -ف م - -دي - -ر ألشس- -ؤوون أل- -دي- -ن- -ي- -ة
لوق -اف ل -ولي-ة أم أل-ب-وأق-ي ،ب-وذرأع
وأ أ
ب- -ل- -خ ،Òصس- -ب- -اح أمسس ،أن ÷ن- -ة سس- -ب -ل
أÒÿأت ألعاملة على أŸسستوى ألولئي
ب-أام أل-ب-وأق-ي ،أن-ت-هت م-ن ع-م-ل-ي-ة توزيع
أزي -د م -ن  2600ق-ف-ة رمضس-ان-ية لصسالح
أŸعوزين من كل بلديات ألولية.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي
أأوضضح ذأت ألمسضؤؤول ،أأن ألقفف ألرمضضانية
ألمؤزعة ترأوحت قيمتها بين  05أألف إألى 20
أألف دينار جزأئري للقفة ألؤأحدة ،كانت ثمرة

جهؤد أللجنة وتبرعات ألمحسضنين ألذين هبؤأ
هبة رجل وأحد في هذأ ألعمل ألخيري.
أأضض -اف ،إأن ع -م -ل -ي-ة ت-ؤزي-ع أل-ق-ف-ة وأح-ت-رأم-ا
ل-مشض-اع-ر أل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ب-ه-ا ت-مت ف-ي أأوقات
ألليل حيث تم إأيصضالها إألى منازل ألمسضتفيدين
بالشضاحنات وألسضيارأت بمسضاهمة عدة فاعلين
في أأعمال ألخير.
دعا بالمناسضبة ذأت ألمسضؤؤول ،مؤأطني و’ية
أأم ألبؤأقي إألى ألمسضاهمة مثلما تعؤدوأ في
م-ب-ادرة ل-ج-ن-ة سض-ب-ل أل-خ-ي-رأت ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
ألمديرية ألخاصضة بجمع كسضؤة ألعيد لصضالح
فئات ألمعؤزين من أليتامى وألمحتاجين.
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أإلثنين  22ماي  2018م
ألموأفق لـ  06رمضشان  1439هـ

Óمن الوطني خÓل رمضضان
أاطلقتها اŸديرية العامة ل أ

إافطار جماعي وتوزيع  100وجبة على السسائق Úلتفادي حوادث اŸرور
’مني اŸوضضوع بالقرب من اŸدخل الرئيسضي للوحدة
أاشضرفت مصضالح أامن و’ية تلمسضان على تنظيم إافطار جماعي على مسضتوى ا◊اجز ا أ
” تقد 100 Ëوجبة سضاخنة كاملة،
◊ 304فظ النظام بالرمشضي بجوار الطريق الوطني رقم  ٢٢الرابط ما ب Úتلمسضان ووهران ،حيث ّ
لفائدة السضائق Úومرافقيهم.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

ألعملية ألتي تدخل في إأطار ألمبادرة ألتي أطلقتها
Óمن ألوطني ،ألمتضشمنة توزيع
ألمديرية ألعامة ل أ
وجبات أإلفطار لفائدة مسشتعملي ألطريق ألعام
على مسشتوى نقاط وحوأجز ألمرأقبة ،خÓل ششهر
رمضشان ألكريم خÓل هذه ألسشنة ،تعزيزأ لمهام
ألوقاية وألسشÓمة ألمرورية عبر ألطرق ،وتجسشيدأ
لقيم ألتكافل ألجتماعي بين أفرأد أألمن ألوطني
وبين مختلف ششرأئح ألمجتمع ،لسشيما خÓل هذأ
ألشش -ه -ر ،لع -ت -ب -ار أن أغ -لب ح -وأدث أل-م-رور أل-ت-ي
تحدث خÓل ششهر رمضشان ألمعظم تكون في فترة
ما قبل أإلفطار.
من جهة أخرى ،سشاهمت هذه ألفرصشة للششرطة
بإاعطاء نصشائح وإأرششادأت من أجل ألتحلي بالثقافة
أل-م-روري-ة أل-م-ن-اسش-ب-ة ،أل-ت-عريف باألرقام ألخضشرأء
Óمن ألوطني .هذه
أل-خ-اصش-ة ب-ال-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل-م-ب-ادرة أل-تضش-ام-ن-ي-ة لقت أسش-ت-حسش-ان ألموأطنين
وخصش-وصش-ا ألسش-ائ-ق-ي-ن ،ك-ون-ه-ا تسش-اه-م ف-ي ت-ق-ريب

أل -م -وأط -ن م -ن ألشش -رط-ة وت-ك-ريسس م-ب-دأ ألشش-رط-ة
ألجوأرية ،هذأ وقد كششفت خلية أإلعÓم بمديرية
أألم-ن ل-ت-ل-مسش-ان أن ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة سش-تسش-تمر خÓل

ششهر رمضشان ألمعظم ،خاصشة أيام ألعطل أين تكثر
ألحركة ألمرورية.

مياه آابار ببلدية ع Úا◊جر –دث الطوارئ ‘ ا◊ناية بتلمسسان

وأشش -ارت ألسش-ل-ط-ات أل-ب-ل-دي-ة ف-ي ب-ي-ان ل-ه-ا أمضش-اه
رئيسس ألمجلسس ألششعبي ألبلدي أبركان عبد ألمجيد
بتاريخ  20ماي  ،2018أن ألتحاليل ألبكتريولوجية

أل-ت-ي أق-ام-ت-ه أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ع-ل-ى أح-د أآلب-ار
ب-ت-اري-خ  ،2016/04/16أك -دت أن -ه -ا م -ل -وث -ة وغ-ي-ر
صشالحة لÓسشتهÓك.
وأث- -ار ه- -ذأ أل- -ب -ي -ان ح -ال -ة ط -وأرئ وسش -ط سش -ك -ان
ألمنطقة ألذين كانوأ يسشتعملون مياه هذه ألمنطقة
للششرب خصشوصشا ،وأن قرية عين ألحجر معروفة
بآابارها ومياهها ألعذبة ألتي تعرف إأقبال كبيرأ
ل -لسش -ك -ان م -ن م-خ-ت-ل-ف أل-م-ن-اط-ق ل-ل-ت-زود ب-ه-ا ف-ي
رمضشان.
من جهة أخرى تجري ألجزأئرية للمياه ألتحاليل

ألبكتريولوجية على كافة أآلبار بالمنطقة على
غرأر مليلية ألتي بها مياه عذبة يكثر عليها ألطلب
وكذأ عين بوقرة وألحناية لتفادي حدوث أمرأضس
ناجمة عن ألمياه .من جانب آأخر ليزأل ألبحث
جار على أسشباب ثلوث مياه أبار عين ألحجر ،حيث
يششتبه في تسشرب للمياه ألقذر نحو مركز عيون
ألبئر.

مع تكثيف اŸداهمات والعمليات الشضرطية

تلمسشان :م .ب  .ت

 1500شسرطي لتأام ÚاŸواطن خÓل الشسهر الكر Ëوا’متحانات Ãيلة
قامت مصضالح أامن و’ية ميلة ومع حلول شضهر رمضضان اŸبارك باتخاذ كافة التداب Òالوقائية من أاجل راحة اŸواطن ‘ Úشضعائرهم الدينية
وتنقÓتهم اليومية ،حيث ”ّ تسضخ 1500 Òشضرطي لهذه العملية ،هذه السضنة من خÓل لقيام بدوريات راجلة وراكبة بصضفة مسضتمرة حول
’دارية العمومية.
’سضواق ،مراكز التسضوق ،اŸراكز اŸالية ،اŸقرات ا إ
النقاط ا◊سضاسضة وا◊يوية (ا أ
ك -م -ا أت -خ -دت مصش -ال-ح أألم-ن حسشب ب-ي-ان ت-ل-قت
«ألشش- -عب» نسش- -خ -ة م -ن -ه أج -رأءأت ل -م -ن -ع أل -ت -ج -ار
ألمتنقلين أو أي ششخصس آأخر من عرضس سشلعهم
ل - -ل - -ب - -ي - -ع ب - -م - -ح - -اذأة أل - -مسش - -اج - -د وأل - -م - -رأف- -ق
أإلدأرية ومكافحة كل أششكال ألمسشاسس بالنظافة
ألعمومية في أألوسشاط ألحضشرية مع منع توقيف
ألسش- -ي- -ارأت ب- -ال -ق -رب م -ن أل -مسش -اج -د وأل -م -رأف -ق
ألعمومية.
وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ب-رم-جت ألشش-رط-ة أل-قضش-ائية تكثيف

لتسضي Òحركة اŸرور خÓل رمضضان

مصسالح أامن تيارت تسسّخر أاك Ìمن  3اآ’ف شسرطي
حرصضا على سضÓمة اŸواطن وأامنه خÓل
شض -ه -ر رمضض -ان ال-ك-ر ،Ëسضّ-خ-رت مصض-ال-ح أام-ن
و’ية تيارت أاك Ìمن  3000شضرطي بالزي
ال -رسض -م -ي واŸد Êم -ق -ح -م -ة بصض-ف-ة م-ب-اشض-رة
وغ Òم -ب-اشض-رة ،وذلك لضض-م-ان اسض-ت-م-راري-ة
اÿدمة العمومية للمواطن دون أاي إاخÓل
باŸهام العادية.

تيارت:ع :عمارة

البلدية تدعو اŸواطنŸ Úقاطعتها بعد تلوثها

ح ّ-ذرت مصض -ال -ح ب -ل-دي-ة ا◊ن-اي-ة 11
ك -ل -م شض-م-ال و’ي-ة ت-ل-مسض-ان م-ن أاخ-ط-ار
’ب - -ار اŸوج - -ودة ب- -ق- -ري- -ة عÚ
ب - -عضض ا آ
ا◊جر باŸدخل ا÷نوبي للبلدية التي
اتضض- -حت ان- -ه- -ا م- -ل- -وث- -ة وغ Òصض- -ا◊ة
لÓسضتهÓك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألمدأهمات وألعمليات ألششرطية باألماكن وأألحياء
ألمششبوهة خÓل ألششهر ألفضشيل بمدأهمة أوكار
أل -فسش -اد وب-ؤور أإلج-رأم م-ع أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى م-حÓ-ت
وأم -اك -ن أل -ب -ي -ع غ -ي -ر أل -مشش -روع ل -م -خ -ت -ل-ف أن-وأع
ألمششروبات ألكحولية.
وتسشهر مصشالح أم ولية ميلة ،حسشب ألبيان على
Óفطار ألجماعي لفائدة ألسشوأق
تنظيم مبادرة ل إ
ومسشتعملي ألطريق ألعام عن طريق نصشب خيم
ب -ج -وأر أل -ح -وأج -ز أألم -ن -ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ألم-ن أل-ولي-ة

ألمتوأجدة في مدأخل ومخارج ألمدينة.
وأت-خ-ذت مصش-ال-ح أألم-ن أل-وط-ن-ي ب-م-ي-ل-ة إأجرأءأت
خ-اصش-ة ل-م-رأف-ق-ة وت-أام-ي-ن ألم-ت-حانات ألمصشيرية،
حيث تّم تسشخير  900ششرطي لضشمان ألسشير ألحسشن
لهده ألمتحانات عبر  135مركزأ عبر ألولية.

ميلةﬁ :مد بوسشبتة

احتفا’ت بعيد الطالب  19ماي ببشضار

وت- -ه- -دف ه -ذه أإلج -رأءأت حسشب ب -ي -ان خ -ل -ي -ة
أإلعÓم لمصشالح أمن ولية تيارت إألى تأامين
مختلف ألمرأفق ألعمومية على غرأر أألسشوأق،
أألق-ط-اب أل-ت-ج-اري-ة م-ح-ط-ات نقل ألمسشافرين،
أماكن ألترفيه (حدأئق ألتسشلية مÓعب جوأرية)،
أم -اك -ن أل-ع-ب-ادة ،لسش-ي-م-ا أث-ن-اء صشÓ-ة أل-ت-رأوي-ح
تسشتمر ألعملية خÓل فترة ألفطار أين يكون
ألموأطن منهمكا في تناول ألوجبة أو فترة ما
ب -ع -د ألف -ط -ار أي -ن ت -ك -ث -ر أل -ح-رك-ة وأل-زي-ارأت
وألسشهرأت.
عملية ألمرأقبة تششمل تطهير ألطريق ألعمومي
وم- -ن- -ع أح- -تÓ- -ل أل- -ط- -رق م- -ن ط- -رف أل- -ب -اع -ة
ألفوضشويين وألمتجولين في ظّل تطبيق ألقوأنين
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-ت-ي أق-رتها ألسشلطات ألعمومية،
وتتوأصشل عملية تسشير حركة ألمرور وأألششخاصس
م-م-ا ي-ت-رتب ع-ن-ه أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن أل-ح-وأدث ،ول

سشيما أن ألحصشاءأت تسشجل حوأدث عند وقت
ألذروة وألمتمثل في ألسشاعات ألتي تسشبق آأذأن
ألمغرب.
وتؤومن مصشالح ألششرطة أألماكن ألتي يرتادها
أل-م-وأط-ن-ي-ن ك-م-رأك-ز أل-بريد وجميع ألموؤسشسشات
ألمصشرفية ،كما ششرعت مصشالح أألمن في تنظيم
وج- -ب- -ات أف- -ط- -ار ل- -ف- -ائ- -دة م- -رت- -ادي أل- -ط- -رق
وألمسشافرين ألقاصشدين تيارت أو ألعابرين عبر
ط-رق-ه-ا وم-ن ث-م ت-م-ري-ر أل-ع-م-ل-ي-ات ألتحسشيسشية
ح - -ول م - -خ- -اط- -ر ح- -وأدث أل- -م- -رور وألسش- -رع- -ة
ألمفرطة.

ع 33٢ Èمركز إامتحان

 44933تلميذأامام موعد ا◊سسم باŸدية
ي- -ج -ت -از صض -ب -ي -ح -ة ال -غ -د  1854٢تلميذ
وت -ل -م -ي -ذة شض -ه -ادة ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’ب-ت-دائ-ي منهم  903٢إان-اث-ا Ãع-دل 48.7٢
ب- -اŸائ- -ة ،ف- -ي- -م- -ا ب- -ل -غ ت -ع -داد ال -ذك -ور 9510
مÎشضحا أاي بنحو  51.٢8باŸائة ،موزعÚ
ع -ل -ى  33٢م -رك -ز اج -راء وي -ؤوط -ره -ا 4100
مؤوطر.

اŸدية :علي ملياÊ
وم-ق-ارن-ة م-ع أل-م-وسش-م أل-درأسش-ي أل-ف-ارط ت-م
تسش-ج-ي-ل أرت-ف-اع ف-ي ت-ع-دأد أل-م-ت-رشش-ح-ي-ن ن-اهز
 1192مترششحا ،فيما قابله أرتفاع في تعدأد
ألمرأكز نفسشه بحوألي  9مرأكز ،كما تمّ تهيئة
م -ت -وسش -ط -ة أم -ام أل -ي -اسس ل -ت -ك-ون م-ق-رأ ل-م-رك-ز
ألتصشحيح .
وضشعت مديرية ألتربية لولية ألمدية خÓل 48
سشاعة أألخيرة آأخر أللمسشات على ألمتحانات
أل- -رسش- -م- -ي -ة ف -ي وقت أع -طت أإلدأرة أل -وصش -ي -ة
ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة ت -قضش -ي ب -ال -ت-ك-ف-ل أألم-ث-ل

ب-ال-م-ت-رشش-ح-ي-ن ع-ب-ر أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-وظ-ي-فية لمرأكز
أإلجرأء ،وهو ما كان محلّ أجتماعات تنسشيقية
عديدة ترأسشتها هذه ألمديرة أسشماء بولحبال
بإاششرأك جميع أألطرأف ذأت ألصشلة إألى جانب
خرجات ميدأنية للوقوف على مدى جاهزية
هذه ألمرأكز.
وفي ألوقت ألذي تعكف فيه ألمديرية هذه
أألي -ام ع -ل -ى ت -وف -ي-ر أل-م-ن-اخ أل-مÓ-ئ-م لم-ت-ح-ان
ألتÓميذ عبر ألتهيئة ألوظيفية للمرأكز وتوفير
أإلي -وأء وأإلط -ع -ام وأل-ن-ق-ل ل-ل-تÓ-م-ي-ذ وم-ؤوط-ري
أل-ع-م-ل-ية ،يجتاز  12793ت-ل-م-ي-ذأ لششهادة ألتعليم
أل-م-ت-وسش-ط م-ن ب-ي-ن-هم  12222م-ت-مدرسس434 ،
أحرأر و 137من فئة إأعادة ألتربية على مسشتوى
 59م- -رك- -ز ت- -حت إأشش -رأف  2912م-ؤوط-ر .كما
ي-م-تحن  13598ت-ل-م-ي-ذ لشش-ه-ادة أل-بكالوريا على
مسش-ت-وى  41م-رك-ز م-ن ب-ي-ن-ه-م  8230متمدرسس
نظامي 4068 ،أحرأر ألمديرية 1186 ،كأاحرأر
ألمرأسشلة ،و  114ممتحنا من فئة إأعادة ألتربية
تحت إأششرأف  3783موؤطر.

اختÒت أارضضيته باŸنطقة اÙاذية Ÿيناء جن جن

إا‚از مشسروع لتحويل البذور الزيتية بجيجل

تسسليم شسهادة ماسس Îللطالب الشسهيد «بوصسبيع أاحمد»
عرفت ا’حتفا’ت اıلدة لذكرى عيد الطالب بجامعة طاهري ﬁمد ببشضار ،حضضورا هاما للسضلطات اÙلية اŸدنية والعسضكرية على
’سضرة الثورية و‡ثلي التنظيمات الطÓبية.
رأاسضها وا‹ الو’ية ،وأافراد ا أ

وبعد أن زيارة مقبرة ألششهدأء لقرأءة فاتحة ألكتاب وألترحم على
أروأح ألششهدأء ،توجه ألجميع نحو ألمدرج ألمركزي للجامعة ،حيث
تّم تكريم عدد من ألطلبة وألأسشاتذة وألفرق ألرياضشية ألفائزة في
ألمسشابقات ألوطنية.
وك-انت ب-دأي-ة أل-ح-ف-ل ب-ك-ل-م-ة ل-م-دي-ر أل-ج-ام-عة ألبروفيسشور «معموري
سشعيد» ألذي أعتبر أن هذه ألوقفة ألتاريخية وألهامة ينبغي أن ل تمر
م -رور أل -ك -رأم دون ألإشش -ادة ب -م -ا ق ّ-د م -ه ف-خ-ام-ة رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة
للجامعة ألجزأئرية على ألعموم ،ولجامعتنا على وجه ألخصشوصس،
ولعلّ أهمها ترقيتها من مركز جامعي أإلى جامعة ،وكذلك ألهتمام
ألمتميز ألذي أظهره فخامته بافتتاح كلية ألطب ،وهو ألمكسشب ألذي
نسشجله ويسشجله كل جزأئري باأحرف من ذهب رئيسس كيف ل ونحن
نعيشس نجاح هذأ ألمكسشب في عامه ألرأبع ،و أضشاف ألسشيد ألمدير
ق-ائ « :Ó-أدع-وك-م ل-ت-ن-ف-ي-ذ وصش-ي-ة ق-ي-ادة أل-ث-ورة أآن-ذأك ب-ال-حفاظ على
أل-ج-زأئ-ر و أم-ن-ه-ا ،وم-ك-اسش-ب-ه-ا أل-م-حّ-ق -ق-ة ف-ي ظّ-ل ألسش-ياسشة ألرششيدة
لرئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،بل و أدعوكم لتكونوأ يدأ
وأحدة لبناء صشرح جامعتنا وتحقيق نقلة نوعية على صشعيد ألتعليم
وخدمة ألطالب ألجامعي».
أما بدأية ألتكريمات فكانت بتسشليم ششهادة ماسشتر ششرفية للطالب
ألششهيد «بوصشبيع أحمد» أحد ضشحايا ألطائرة ألعسشكرية ببوفريك،
وهي أللتفاتة ألتي حظيت باإششادة من وألد ألششهيد ،ألذي أششاد بهذأ
ألتكريم ،وأعتبره يعكسس مدى ألهتمام ألذي يحظى به ألطالب في
ألجامعة ألجزأئرية.
وموأزأة مع هذأ تمّ تكريم ألطلبة ألنجباء ممن فازوأ بمنح للدرأسشة
خارج ألوطن ،وهي ألغاية ألتي يطمح أإليها كل طالب جامعي ،علما أن
جامعة بششار حافظت على ريادتها وتاألقها في حصشد عدد من ألمنح
بلغت  07منح لهذه ألسشنة وهذأ في كليات ألعلوم ألدقيقة ،علوم
ألطبيعة وألحياة ،ألآدأب وأللغات ،وألتي تمّ تكريم عمدأئها.
وفي نفسس ألفعالية كرم وألي ولية بششار ألطالبتان ألمتفوقتان في
مسش-اب-ق-ة وأل-ي أل-ولي-ة لأحسش-ن ب-حث ع-ل-م-ي وي-ت-عّ-ل -ق ب-مشش-روع لنظام
م -رأق -ب -ة وتسش -ي -ي -ر ح -ظ -ي-رة ألسش-ي-ارأت ،وه-و ب-حث ف-ي م-رح-ل-ة ط-ور
ألليسشانسس أششرف عليه ألأسشتاذ بن بطوشس عضشو مخبر فابÓب ألذي
يتر أسشه ألدكتور قادري بوفلجة.
وببهو ألجامعة تّم تنظيم معرضس كبير ومتنوع ،حيث كانت فرصشة

ل-وأل-ي أل-ولي-ة وأل-وف-د أل-م-رأف-ق ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى أل-ع-ديد من ألمششاريع
وألبرأمج ألتي يششتغل عليها طلبة ألجامعة وبالمناسشبة هنّاأ ألطلبة
بعيدهم ألوطني متمنيا لهم مزيد من ألجتهاد وألتاألق وتششريف
ألجامعة ألجزأئرية ،وفي ألأخير تمّ توزيع مجموعة من ألجوأئز على
ألفائزين في مختلف ألتظاهرأت ألعلمية وألثقافية وألرياضشية ألتي
نظمت بالمناسشبة.

...وإافطار جماعي للمسسافرين
بواكدة وعند مدخل بلدية بشسار
أششرفت أمسس مصشالح ألأمن بششار بمناسشبة حلول ششهر رمضشان ألكريم
لسش-ن-ة  ،2018ب-ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات أإف-ط-ار ج-م-اع-ي ل-ل-مسش-افرين وعابري
ألسشبيل على مسشتوى ألحاجز ألثابت عند مدخل وأكدة وكذأ على
مسشتوى ألطريق ألعام بمدخل بلدية بششار في ألخيمة ألتي أعدت على
جانب ألطريق ،حيث يتّم توفير وجبة كاملة للموأطنين قبل موأصشلة
سشفرهم ،وهو ما يسشمح للمسشافرين باأخذ نفسس قبل موأصشلة سشفرهم
.
وتهدف هذه ألمبادرة أإلى تثمين ألتكافل ألجتماعي بين أفرأد ألأمن
ألوطني ومختلف ششرأئح ألمجتمع ألّرأمي أإلى تكريسس مبد أ ألششرطة
ألجوأرية لتقريب ألششرطة من ألموأطن.
و يقوم أإطارأت من أمن ألولية بتنششيط دروسس أإرششادية على مسشتوى
ث ألسشائقين على ألتاأّني أثناء
أماكن ألإفطار وتوزيع ألمطويات وح ّ
ألسشياقة وأللتزأم بالسشرعة ألقانونية وألبتعاد عن ألتوّتر ألنّاتج عن
ألقلق لعدم ألّلحاق بموعد ألإفطار ،ودعوة سشائقي ألمسشافات ألطويلة
أإلى فحصس مركباتهم وألتاأّكد من سشÓمة ألعجÓت و أخذ قسشط من
ألّرأحة عند ألتعب وأإيقاف ألمركبة على ألجانب ألأيمن من ألطريق،
كما يتّم ألتنبيه أإلى عدم ألإسشرأع لّلحاق بموعد ألإفطار تفاديا لوقوع
ألحوأدث ،خاصّشة و أن عائÓتهم في أنتظارهم.

بششار  /دحمان جمال

ي -ت -م ح -ال -ي-ا ب-ال-و’ي-ة ،إا‚از أاح-د أاك ÈاŸشض-اري-ع ع-ل-ى اŸسض-ت-وى ال-وط-ن-ي ‘ ›ال –وي-ل
’مر Ãصضنع  Nutrisالذي يتكون من  03وحدات يتم
وتخزين البذور الزيتية ويتعّلق ا أ
إا‚ازها باŸنطقة اÙاذية Ÿيناء جن جن على مسضاحة  16هكتار.

جيجل :خالد .ع
سشيسشاهم هذأ ألمششروع بقسشط كبير في
ضشمان أألمن ألغذأئي بالجزأئر بقدرة إأنتاج
تقدر بـ  6000طن من ألبذور ألزيتية يوميا،
تبلغ كلفته  250مليون دولر أمريكي وآأجال
إأنجاز تقدر بـ  24ششهرأ كما أنه سشيخلق 561
منصشب عمل مباششر و 1500منصشب عمل
غير مباششر في مرحلة ألسشتغÓل.
أل-مشش-روع ح-ال-ي-ا ف-ي م-رح-ل-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن
أإلن -ج-از ب-ع-د رف-ع ك-ل أل-ع-ق-ب-ات أل-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب-ع-م-ل-ي-ة أل-رب-ط ب-ال-م-ي-اه ألصش-ال-حة للششرب،
ألغاز ،ألكهرباء وألسشكة ألحديدية ،وقد أكد
وألي ألولية خÓل ألجتماع ألذي ترأسشه
مؤوخرأ ،بمقر ألولية وألذي خ ّصشصس لعرضس
ألمششروع ،على أهمية هذأ ألمصشنع وألذي
سشيحظى بمرأفقة دأئمة من طرفه ومن
طرف ألمصشالح ألمعنية من أجل تجسشيده

ف- -ي أآلج- -ال أل -م -ح ّ-ددة ودخ -ول -ه م -رح -ل -ة
أإلنتاج ،علما بأان  80بالمئة من ألتجهيزأت
ألخاصشة بالمصشنع قد تّم جلبها.
Óشش -ارة ،شش-رع م-ؤوخ-رأ ف-ي أن-ج-از ق-اع-دة
ل -إ
ل-وجسش-ت-ي-ك-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن م-ي-ن-اء ج-ن جن،
حيث إأن ألمششروع يوجد في مرحلة ألتهيئة.
وحسشب ألقائمين على ألمششروع ألمتمثل في
ألشش-رك-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-خ-دم-ات أل-ب-ح-ري-ة ،ف-إان
ألقاعدة سشتوفر مناصشب ششغل وتفتح ألباب
وأسشعا لعملية ألتصشدير.
وأشش -ارت ن -فسس أل-مصش-ادر ،إأل-ى أن-ه سش-ي-ت-م
ت -ج -ه -ي-زه-ا ب-ك-ل ألشش-روط ألضش-روري-ة أل-ت-ي
ي -ح -ت -اج -ه -ا أل-مصش-در ،م-ن غ-رف أل-ت-ب-ري-د،
وح-دأت أل-ت-ع-ب-ئ-ة ،وأل-ت-غ-ل-ي-ف ،ب-اشش-رأك كل
ألمتعاملين وألفاعلين في مجال ألخدمات
أللوجسشتيكية لنقل ألبضشائع ،وقد تّم أختيار
ألمنطقة لقربها من ميناء جن جن بـ 20
كلم ،وألطريق ألسشريع جن جن  -ألعلمة.

‹hO

ألثÓثاء  22ماي  2018م
ألموأفق لـ  06رمضسان  1439هـ

قال إان اŸغرب انتهك الشضرعية الدولية باحتÓله الصضحراء الغربية

غا‹ :جاهزون Ÿفاوضسات جديدة دون شسروط مسسبقة
قال رئيسس ا÷مهورية العربية الصضحراوية الدÁقراطية إابراهيم غا‹ أامسس ،أان جبهة البوليسضاريو مسضتعدة للدخول ‘
جولة جديدة من اŸفاوضضات مع اŸملكة اŸغربية دون شضروط مسضبقةﬁ ،ذرا من اسضتمرار الحتÓل ‘ “لصضه من الشضرعية
الدولية ،ما يشضّكل خطرا على اŸنطقة اŸغاربية برمتها.

منطقة التفاريتي باألراضضي الصضحراوية
اّÙررة ،مبعوث «الشضعب» :جÓل بوطي

ودعا ألرئيسس أأ’مين ألعام لجبهة ألشسعبية لتحرير
ألسس -اق -ي -ة أل-ح-م-رأء ووأدي أل-ذهب «أل-ب-ول-يسس-اري-و»
إأبرأهيم غالي ألمغرب تغليب لغة ألعقل وألتحلي
باإ’رأدة ألسسياسسية لÓنتقال للشسرعية ألدولية ،من
إأحÓل ألسسلم ألعادل وألدأئم في منطقتنا ألمغاربية
وأ’نخرأط في مسسار مشسترك بين كل مكونات
أل -م -ن -ط -ق -ة دون ت -ه -م -يشس أو إأقصس-اء ل-روح أأ’خ-وة
وأل -ت -ع -اون وأل -ت -ك -ام -ل وحسس -ن أل -ج-وأر وأ’ح-ت-رأم
أل -م -ت -ب -ادل وأل -ت -ع-ايشس ألسس-ل-م-ي ب-ي-ن ك-ل م-ك-ون-ات
ألمغرب ألعربي.
دعوة ألرئيسس غالي جاءت في كلمته لدى إأشسرأفه
بمنطقة ألتفاريتي باأ’رأضسي ألصسحرأوية ألمحّررة
على ألذكرى ألـ’ 45ند’ع ألكفاح ألمسسلح ،مؤوكدأ
أن ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسس-اري-و مسس-ت-ع-دة ك-ل أ’سس-ت-ع-دأد
ل -ل -دخ -ول ف-ي ج-ول-ة ج-دي-دة م-ن أل-م-ف-اوضس-ات م-ع
أل -م -م-ل-ك-ة أل-م-غ-رب-ي-ة دون شس-روط مسس-ب-ق-ة ب-غ-رضس
إأحÓل ألسسلم وأأ’من ألمتكامل ألمنشسود من كÓ
ألطرفين.
وفي هذأ أإ’طار قال ألرئيسس غالي« ،إأن ألشسعب
ألصس-ح-رأوي ك-ان وسس-ي-ب-ق-ى مسس-ال-م-ا ي-ن-بذ ألحروب
وألتطرف وأإ’رهاب ،موضسحا أن في ألوقت نفسسه
يبقى متشسبثا بحقوقه ألمشسروعة ألتي تن ّصس عليها
ألقرأرأت وألموأثيق ألدولية ،مصسرأ على تحقيق
ذلك مهما تطلب ذلك من تضسحيات لنيل حقوقه
ألمشسروعة.
كما دعا ألرئيسس إأبرأهيم غالي أأ’مم ألمتحدة إألى
ألضسغط على ألمغرب لتفادي تكرأر أسساليبه للتهرب
م -ن أ’نصس -ي-اع ل-لشس-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة ،م-ؤوك-دأ أن-ه أم-ا
إأصس -رأر م -ج -لسس أأ’م -ن أل -دول -ي ع -ل -ى أل -م -ط-ال-ب-ة
بالتعجيل بالحل وألشسروع في مفاوضسات مباشسرة
ب -ي -ن ط -رف -ي أل -ن -زأع ب -حسس -ن ن -ي -ة وب -دون شس-روط
مسسبقة ،وفي موقف ينمّ عن نية مبيتة للتملصس من
ت -ط -ب -ي -ق ه -ذأ أل -م -ط -لب أل-دول-ي أل-م-ل-ح شس-ن دول-ة
أإ’ح -ت Ó-ل أل -م -غ -رب -ي ف -ي أآ’ون -ة أأ’خ -ي -رة ح-م-ل-ة
مسس-ع-ورة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-ت-ه-دي-د وأل-وعيد ومؤوسسسسة
ف -ق-ط ع-ل-ى م-ا ت-خ-ت-ل-ق-ه م-ن أف-ت-رأء صس-ارخ وك-ذب
ممنهج ومزأعم وأدعاءأت متكررة ،مضسيفا «إأنها ’
تجد أدنى سسند على أرضس ألوأقع».
وأوضسح ألرئيسس إأبرأهيم غالي أن جبهة ألبوليسساريو

ح -ق -قت ف -ي أآ’ون -ة أأ’خ -ي -رة أن-تصس-ارأت ع-ظ-ي-م-ة
ومكاسسب عديدة على غرأر تأاكيد محكمة ألعدل
أأ’وروبية في أكثر من مناسسبة أن ألصسحرأء ألغربية
وألمملكة ألمغربية أقليمان منفصسلين ومتمايزأن،
ما يؤوكد أن وجود ألمغرب في ألصسحرأء ألغربية هو
قوة أحتÓل عسسكري ’ شسرعي ،وأنه ’ سسيادة على
أأ’جزأء ألتي يحتلها من ألجمهورية ألصسحرأوية.
وأشسار ألرئيسس إأبرأهيم غالي إألى أن دخول ألمغرب
إألى أ’تحاد أأ’فريقي شسكل منعطفا آأخر من خÓل
جلوسسه إألى جنب ألجمهورية ألعربية ألصسحرأوية
وفشسله في ألتأاثير على دعم أ’تحاد ألقوي ،سسيما
بعد توقيع ألصسحرأء ألغربية على ميثاق ألشسرأكة
أإ’قتصسادية ألحرة في قمة أبيدجان ألسسنة ألجارية
وهو ما جعل ألمغرب يفتعل أسساليب للتشسويشس على
ألجبهة وألتكالب على أعدأئها أأ’مر ألذي يؤوكد ’
محالة عدم أنصسياعه للشسرعية ألدولية.
وشسهدت أ’حتفا’ت ألمخلدة لذكرى أند’ع ألكفاح
أل-مسس-ل-ح أسس-ت-ع-رأضس-ات عسس-ك-ري-ة ضس-خمة لمختلف
وحدأت ألجيشس ألصسحرأوي باأ’رأضسي ألمحررة،
وهو شسّكل رسسالة قوية للمغرب ألذي يدعي أن
ج -ب -ه -ة أل-ب-ول-يسس-اري-و أخ-ت-رقت وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار

أاعلنت عن اسضÎاتيجية جديدة Œاه طهران

ب -اع -م -اره -ا ل -ل-م-ن-اط-ق أل-م-ح-ررة وه-و م-ا ت-رفضس-ه
ألجبهة جملة وتفصسي.Ó

سسف ÒزÁبابوي يقّدم أاوراق اعتماده سسفÒا
لدى الصسحراء الغربية باأ’راضسي اÙررة
قدم ألدبلوماسسي جورج أيدوين مودأزأ أورأق
أع-ت-م-اده سس-ف-ي-رأ رسس-م-ي-ا ل-دى أل-ج-م-هورية ألعربية
ألصس-ح-رأوي-ة ،وج-رت م-رأسس-ي-م أإ’ع-ت-م-اد ب-م-ن-طقة
ألتفاريتي باأ’رأضسي ألمحررة ،حيث أسستلم رئيسس
أل-ج-م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة إأب-رأه-ي-م غ-ال-ي
أورأق أع- -ت -م -اد ألسس -ف -ي -ر أل -ذي أك -د ف -ي تصس -ري -ح
ل -لصس -ح -اف -ة ع -ل -ى ه -امشس م -رأسس -م إأسس -ت -ق -ب -ال أن
زي-م-ب-اب-وي ت-دع-م ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و ف-ي كفاحها
ألنضسالي لتحقيق مصسير ألشسعب ألصسحرأوي.
وقال ألدبلوماسسي ،إأن موقف زيمباوبي ألرأفضس
لÓحتÓل ألمغربي نابع عن قناعة رأسسخة تربطه
ب -الشس -عب ألصس -ح -رأوي ألشس-ق-ي-ق أل-ذي سس-ي-ل-ق-ى ك-ل
ألدعم مت جمهورية زيمباوبي ألتي تؤوكد وقوفها
إألى جانب ألصسحرأء ألغربية لتحقيق أ’سستقÓل.

أامريكا تتوّعد إايران بعقوبات  ⁄يشسهدها التاريخ

لمريكي ،مايك
اعت Èوزير اÿارجية ا أ
لي -را Êل
ب- -وم- -ب- -ي- -و ،أان الت -ف -اق ال -ن -ووي ا إ
لمن للعا ،⁄متعهدا بأان العقوبات،
يضضمن ا أ
ال -ت -ي سض -ت -ف -رضض -ه -ا ال -ولي -ات اŸت -ح-دة ع-ل-ى
لقوى ‘ التاريخ.
إايران ،سضتكون ا أ
وقال بومبيو ،في ألكلمة ألعلنية أأ’ولى ألتي ألقاها
بعد توليه منصسب وزير ألخارجية ،وجاءت أمسس،
«إأن ألعقوبات على إأيرأن سسيتم تشسديدها حال عدم
تغييرها ألنهج ألذي أختارته في ألماضسي وألذي ’
يمكن ألتغاضسي عنه ،وهو فعل ذلك بغضس ألنظر
ع -ن أ’ت -ف -اق ،أل -ذي أب -رم -ه م -ع ع -دد م -ن أل-دول،
وبالنتيجة سسيوأجه أشسد عقوبات (من قبل ألو’يات
ألمتحدة) شسهدها ألتاريخ».
وتابع بومبيو« :إأننا سسنمارسس ضسغوطا مالية غير
مسس-ب-وق-ة ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام أإ’ي-رأن-ي ،ول-ن ي-ك-ون لقادة
طهرأن أي شسك في مسستوى جديتنا».
وأوضس -ح وزي -ر أل-خ-ارج-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي ،أن أل-و’ي-ات
أل -م -ت -ح -دة ،ب -ع-د أنسس-ح-اب-ه-ا م-ن أ’ت-ف-اق أل-ن-ووي،

سستعيد تطبيق ألعقوبات ألقديمة على إأيرأن كما
سستفرضس إأجرأءأت تقييدية جديدة ضسدها.
وقال بومبيو إأن أ’سسترأتيجية أ’مريكية ألجديدة
تتكون من  7محاور للتعامل مع إأيرأن ،مؤوكدأً أن
ألضس- -غ- -ط أ’ق- -تصس- -ادي ه- -و أل- -ج- -انب أأ’ب- -رز م -ن
أ’سسترأتيجية ألجديدة تجاهها.
وشسدد على أن هناك  12مطلباً أمريكيا من إأيرأن
أبرزها ما قال أنه «دعم أإ’رهاب» وأ’نسسحاب من
سسوريا ،وكذأ وقف دعم حزب ألله أللبناني وجماعة
ألحوثيين في أليمن.
ولم يخف بومبيو أن ألعقوبات على إأيرأن لها تبعات
أق-تصس-ادي-ة ع-ل-ى أم-ي-رك-ا وع-ل-ى ب-عضس أصس-دق-ائ-ها،
وقال إأن ألتوسسع أإ’يرأني في ألمنطقة زأد بعد
توقيع أ’تفاق ألنووي ،مشسيرأً إألى أن آألية ألتحقق
وت-ف-ت-يشس أل-م-وأق-ع أل-ن-ووي-ة أإ’ي-رأن-ي-ة ح-ال-يًا ليسست
ك -اف -ي -ة ،مشس -ي-رأً أن ع-ل-ى إأي-رأن ألسس-م-اح ل-م-ف-تشس-ي
ألوكالة ألدولية بدخول كل موأقعها ألنووية ،مشسددأً
«على إأيرأن وقف أنتاج أي صسوأريخ قادرة على

حمل رؤووسس نووية».
وأكد أن وأشسنطن سستعمل على أن ’ تتمكن إأيرأن
من ألحصسول على سسÓح نووي أبدأ ،معتبرأ أنها
تصس-رف م-ل-ي-ارأت ع-ل-ى أل-تسس-ل-ح وي-ح-رم شس-ع-ب-ه من
أبسسط حقوقه ،وقال بومبيو إأن أميركا مسستعدة
لخطوأت جديدة مع إأيرأن إأذأ قامت بتغيير سسلوكها
ألحالي.

لرهابي Úمنها
بعد دحر ا إ

ا÷يشش السسوري يعلن دمشسق وريفها آامنة
قالت وسسائل إأعÓم سسورية رسسمية أمسس ،إأن
ألجيشس تمكن من طرد أرهابيي تنظيم دأعشس من
منطقة ألحجر أأ’سسود في جنوب دمشسق.
وق -ات -ل أل -ج -يشس ألسس -وري أ’سس -اب -ي -ع ’ن-ت-زأع ج-يب
لتنظيم دأعشس أ’رهابي في ألحجر أأ’سسود ومخيم
أليرموك ألمجاور لÓجئين ألفلسسطينيين ،إأذ كانا
يشسكÓن آأخر منطقة خارج سسيطرة ألحكومة في
ألعاصسمة أو حولها.

بهذأ ألنصسرألميدأني يكون أعلن ألجيشس ألسسوري
دمشسق وريفها آأمنة وخالية منا ’رهابيين.
وقال ألتلفزيون في خبر مقتضسب ،إأن «وحدأت من
ألجيشس ألسسوري فرضست سسيطرتها ألكاملة على
حي ألحجر أأ’سسود بريف دمشسق ألجنوبي بعد دحر
أإ’رهابيين منه».
وع -رضس صس -ورأ م -ب-اشس-رة م-ن ح-ي أل-ح-ج-ر أأ’سس-ود
وألجنود ألسسوريون يرفعون شسارأت ألنصسر ويقولون

العراق

«مبروك لسسوريا تحرير ألحجر أأ’سسود» ،مرددين
هتافات تحي ألجيشس ألسسوري.
وقام عدد من ألجنود برفع ألعلم ألسسوري وإأطÓق
رشس- -ق- -ات م- -ن أل -رصس -اصس ف -ي ألسس -م -اء أب -ت -ه -اج -ا
ب-السس-ي-ط-رة ع-ل-ى ح-ي أل-ح-ج-ر أأ’سس-ود آأخ-ر م-ع-ق-ل
لتنظيم (دأعشس) أإ’رهابي في جنوب دمشسق.
وبهذه ألسسيطرة تصسبح ألعاصسمة دمشسق وريفها
آأمنة وخالية من أ’رهابيين.

حراك سسياسسي لتشسكيل ا◊كومة

بدأ ألحرأك ألسسياسسي في ألعرأق لتشسكيل تحالفات
سسياسسية بعد صسدور ألنتائج ألنهائية لÓنتخابات
ألبرلمانية .وألتقى ألزعيم ألشسيعي مقتدى ألصسدر
برئيسس ألوزرأء حيدر ألعبادي وصسّرح بعد ذلك أن
ألحكومة ألمقبلة سستكون من ألتكنوقرأط ،وأنه لن
يكون فيها توزيع ألمناصسب على أسسسس طائفية.
هذأ وأكد تيار «ألحكمة» ألعرأقي ،أن ألسساحة
ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ع-رأق-ي-ة سس-تشس-ه-د ت-ح-ال-ف-ا ب-ي-ن أرب-عة
أئ -ت Ó-ف -ات شس -اركت ف -ي أ’ن -ت-خ-اب-ات أل-ب-رل-م-ان-ي-ة
ألماضسية في ألعرأق.

وق -ال أل -م -ت -ح -دث ب -اسس -م أل -ت -ي -ار ،م-ح-م-د ج-م-ي-ل
ألمياحي ،في بيان له أأ’حد أن «ألسساعات ألـ72
أل -م -ق-ب-ل-ة سس-تشس-ه-د ت-ح-ال-ف-ا ب-ي-ن سس-ائ-رون وأل-نصس-ر
وألحكمة وألفتح».
وكان رئيسس تيار «ألحكمة» ،عمار ألحكيم ،أجرى
في وقت سسابق سسلسسلة من أللقاءأت وألحوأرأت مع
زعيم ألتيار ألصسدري ،مقتدى ألصسدر ،ألذي يترأسس
تحالف «سسائرون» وزعيم تحالف «ألنصسر» ورئيسس
أل -وزرأء أل -ح-ال-ي ،ح-ي-در أل-ع-ب-ادي ورئ-يسس ت-ح-ال-ف
«ألفتح» وزعيم منظمة «بدر» ألسسياسسية ألعسسكرية

ألشس-ي-ع-ي-ة ه-ادي أل-ع-ام-ري ل-ب-حث تشس-كيل ألحكومة
ألمقبلة.
كما أعلنت ألمفوضسية ألعليا ألمسستقلة لÓنتخابات
ف- -ي أل- -ع- -رأق ي- -وم ألسس -بت أل -م -نصس -رم ف -وز ك -ت -ل -ة
«سس-ائ-رون» ب-زع-ام-ة ألصس-در رج-ل ف-ي أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألبرلمانية وحصسولها على  54مقعدأ فيما حصسد
تحالف «ألفتح» للعامري  47مقعدأ وحقق ألمركز
ألثاني بينما كان ألمركز ألثالث من نصسيب أئتÓف
«أل-نصس-ر» ب-ق-ي-ادة أل-ع-ب-ادي-ي بـ 42م-ق-ع-دأ أم-ا ت-ي-ار
«ألحكمة» فاحتل ألمرتبة ألـ 7بـ 20مقعدأ.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعبئة إاقليمية Ÿسساعدة ليبيا على اÿروج من اأ’زمة

أاك- -د وزي- -ر الشض- -ؤوون اÿارج -ي -ة اŸصض -ري
سضامح شضكري أامسس ،با÷زائر العاصضمة على
ضض -رورة ت -وف Òك -ل ال -دع -م ل -ل-ي-ب-ي Úح-ت-ى
لم -ور وضض -ع
لخ -ذ ب -زم -ام ا أ
ي -ت -م -ك -ن -وا م -ن ا أ
لزم-ة ال-ت-ي
خ -ري -ط-ة ط-ري-ق ل-ل-خ-روج م-ن ا أ
يعرفها هذا البلد.
وشسّدد ألوزير ألمصسري في تصسريح له عقب وصسوله
ألى مطار هوأري بومدين للمشساركة في أ’جتماع
ألثÓثي بين ألجزأئر ومصسر وتونسس حول ليبيا على
ضسرورة «أيجاد حل لمعاناة ألشسعب ألليبي ألذي
طالت ،وذلك بتوفير كل ألدعم حتى يأاخذ أ’شسقاء
في ليبيا بزمام أأ’مور من خÓل وضسع خريطة
طريق لمسستقبلهم للحفاظ على أ’سستقرأر وتحقيق
ألنمو وأ’زدهار.
وأوضسح أن زيارته للجزأئر تندرج في أطار موأصسلة
«أل-تشس-اور ب-ي-ن أل-ج-زأئ-ر وت-ونسس ومصس-ر ل-مسس-اع-دة
ليبيا على أسستعادة مؤوسسسسات ألدولة وألعمل على
ألخروج من أأ’زمة من أجل دعم أ’سستقرأر في
ألمنطقة».
من جهة أخرى ،أعتبر شسكري هذه ألزيارة فرصسة
ل -ب -حث م -ع وزي-ر ألشس-ؤوون أل-خ-ارج-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسس-اه-ل أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وأل-قضس-اي-ا أ’ق-ل-ي-مية
وألدولية ذأت أ’هتمام ألمشسترك وفي مقدمتها
عÓقات ألتعاون ضسمن أ’تحاد أ’فريقي.

وترأسس مسساهل هذأ أ’جتماع ألثÓثي ألذي ضسّم
ك- -ل م- -ن وزي- -ري ألشس- -وؤون أل- -خ- -ارج -ي -ة أل -مصس -ري
وألتونسسي خميسس ألجهيناوي ’سستعرضس ألتطورأت
أأ’خ -ي -رة أل -ح -اصس -ل -ة ف -ي ل -ي -ب -ي -ا’ ،سس -ي -م -ا ع-ل-ى
ألمسستويين ألسسياسسي وأأ’مني.
كما بحثون «سسبل تعميق جهود بلدأنهم من أجل
ألمسساهمة في تسسريع مسسار تسسوية أأ’زمة في إأطار
مرأفقة ألليبيين عن طريق ألحوأر وألمصسالحة».
وفي سسياق ألجهود أ’قليمية وألدولية لحل أأ’زمة
أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ق-دم أل-م-ب-ع-وث أأ’م-م-ي إأل-ى ل-ي-ب-ي-ا غسسان
سسÓمة ،أمسس ،إأحاطة لمجلسس أأ’من ألدولي ،حول
خطته لتفعيل مسسار ألسسÓم في هذأ ألبلد ألذي
دمرته ألفوضسى منذ حوألي  7سسنوأت.
وسستخضسع خطة ألسسÓمة ألتي سسبق وعرضسها شسهر
سس -ب -ت -م -ب -ر أل -م -اضس-ي ع-ل-ى ه-امشس أن-ع-ق-اد أل-دورة
Óمم ألمتحدة ،للتقييم،
ألسسنوية للجمعية ألعامة ل أ
وك -انت ق -د تضس -م -نت إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ف -ي أ’ت -ف -اق
ألسس-ي-اسس-ي وأل-ت-وج-ه ن-ح-و أن-ت-خ-اب-ات ع-ام-ة وع-ق-د
مؤوتمر وطني للمصسالحة ألوطنية.
وع -رفت ج -ه -ود سس Ó-م -ة ع -دة ع -رأق-ي-ل ،أرت-ب-طت
ب -ال -خ Ó-ف -ات ب -ي -ن أل -م-ؤوسسسس-ات أل-م-دن-ي-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
وصسعوبة تحديد موقع ألجيشس ألليبي ألذي يقوده
ألمشسير خليفة حفتر في أية عملية سسياسسية مقبلة.

باراغواي ثالث دولة تنقل سضفارتها إا ¤القدسس

فلسسط Úتدين وتدعو Ÿقاطعة الدول التي تدعم اإسسرائيل

أادانت وزارة اÿارج -ي -ة ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي-ة
لثن ،Úافتتاح باراغواي سضفارتها ‘
أامسس ا إ
م -دي -ن -ة ال -ق -دسس اÙت -ل -ة ،م-ع-تÈة أان ت-لك
اÿطوة “ثل «انتهاكا للقانون الدو‹».
كما أدأنت حنان عشسرأوي عضسو أللجنة ألتنفيذية
لمنظمة ألتحرير ألفلسسطينية ،قيام بارغوأي بنقل
سسفارتها إألى ألقدسس ،دأعية رئيسس بارأغوأي إألى
ألترأجع عن هذأ ألقرأر.
وقالت في بيان صسحفي إأن« :أتخاذ هذأ أإ’جرأء
غير ألمسسؤوول يعد أنتهاكا صسارخًا ومتعمدأً للقانون
ألدولي ولقرأرأت ألشسرعية ألدولية».
وط- -ال -بت عشس -رأوي أل -دول أأ’عضس -اء ب -ال -ج -ام -ع -ة
ألعربية ومنظمة ألتعاون أإ’سسÓمي وحركة عدم
أ’نحياز ودول ألعالم ألتي تحترم ألقانون ألدولي
وألدولي أإ’نسساني ،لقطع عÓقاتها مع ألدول ألتي
تدعم أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي.
وكانت بارأغوأي ،قد أفتتحت أمسس ،سسفارة لها في
مدينة ألقدسس لتصسبح ألدولة ألثالثة ألتي تفتتح
م-م-ث-ل-ي-ة ل-ه-ا ف-ي أل-م-دي-ن-ة ،ب-ع-د ألو’يات ألمتحدة
أأ’مريكية وغوأتيما’.

اسستشسهاد اأ’سس Òعويسسات
ح-م-لت ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ف-لسس-يطينية،
أمسس ،سسلطات أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي ،ألمسسؤوولية
كاملة عن أسستشسهاد أأ’سسير عزيز عويسسات ،وعن
ح -ي -اة وسس Ó-م -ة ج -م -ي -ع أأ’سس -ي -رأت وأأ’سس-رى ف-ي
سسجونها.

وقال ألمتحدث ألرسسمي باسسم ألحكومة يوسسف
أل-م-ح-م-ود ،إأن «غ-ال-ب-ي-ة أل-ت-ق-ارير وألشسهادأت حول
ألحركة أأ’سسيرة تجمع على أن سسلطات أ’حتÓل
ت-ن-ت-ه-ج سس-ي-اسس-ة أإ’ه-م-ال ل-ط-ب-ي ب-حق أأ’سسرى في
Óسسرى
معتقÓتها ،و’ تهتم بتقديم ألعÓج ألÓزم ل أ
ألمرضسى ،أأ’مر ألذي من شسأانه مفاقمة أوضساعهم
ألصسحية حتى تصسل إألى مرأحل خطيرة من ألصسعب
إأنقاذها ،وهو ما يعرف بسسياسسة ألموت ألبطيء».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ح ّ-م -ل ن -ادي أأ’سس -ي -ر أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي،
أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي ألمسسؤوولية ألكاملة عن وفاة
أأ’سس -ي -ر أل -م -ق-دسس-ي ع-زي-ز ع-ويسس-ات « 53عاما»،
متهما إأياه باإ’همال ألطبي وأ’بقاء على أعتقاله
رغم تيقنه أنه وصسل إألى مرحلة خطيرة.
وأف -اد أل -ن -ادي ف -ي ب -ي -ان ل -ه ،ب -أان ع -دد ألشس -ه -دأء
ألفلسسطينيين أأ’سسرى أرتفع إألى  216شسهيدأ منذ
عام  1967منهم  75أسسيرأ أسستشسهدوأ بعد قرأر
بتصسفيتهم وإأعدأمهم بعد أ’عتقال و 72أسستشسهدوأ
Óهمال
نتيجة للتعذيب و  62أ سستشسهدوأ نتيجة ل إ
ألطبي و 7أسسرى توفوأ نتيجة إ’طÓق ألنار ألمباشسر
عليهم من قبل جنود وحرأسس دأخل ألمعتقÓت.
وكان أأ’سسير عويسسات قد أعتقل بتاريخ في 24
مارسس عام  ،2014وحكم عليه بالسسجن لـ 30عاما،
وأصسيب بنزيف حاد وجلطة قلبية ،نتيجة أ’عتدأء
ألمبرح وألهمجي عليه من قبل قوأت ألقمع في
«أيشسل» في  2ماي  ، 2018ودخل في غيبوبة.
هذأ وقال نبيل شسعث مسستشسار ألرئيسس ألفلسسطيني
للشسؤوون ألخارجية ،إأنه سسيضسع مÓحقة مسسؤوولين
عن ألسسجون أإ’سسرأئيلية أمام ألمحكمة ألجنائية
ألدولية.

بينما تطعن اŸعارضضة ‘ شضرعيتها

مادورو يف ـوز بو’ي ـ ـة رئاسسيـ ـة ثانيـ ـة ‘ فنزوي ـ ـÓ
أاكد اÛلسس الوطني لÓنتخابات ‘ فنزويÓ
فوز الرئيسس نيكولسس مادورو بولية رئاسضية
لحد ،لكن
ث-ان-ي-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي جرت ا أ
م- -ن- -افسض -ه ال -رئ -يسض -ي هÔي ف -ال -ك -ون ط -ع -ن ‘
شضرعيتها وطالب بإاعادتها.
وقال ألمجلسس ،إأن نسسبة أإ’قبال على ألتصسويت
بلغت  ،%46.1وهو ما يقل كثيرأ عن إأقبال بلغت
نسسبته  %80في آأخر أنتخابات رئاسسية ويرجع ذلك
إألى مقاطعة ألمعارضسة.
وقالت رئيسسة ألمجلسس تيبيسساي لوسسينا إأنه أسستنادأ
إأل -ى ن -ت -ائ-ج ف-رز  %90م- -ن أأ’صس -وأت ف -ق -د حصس -ل
مادورو على  %67.7من أأ’صسوأت ،متقدما بفارق
شساسسع على منافسسه ألرئيسسي هنري فالكون ألذي
حصسل على  %21.2من أأ’صسوأت.
وت-م-ت-د و’ي-ة م-ادورو أل-رئ-اسس-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة من 2019
حتى .2025
ل-ك-ن ف-ال-ك-ون أل-م-ن-افسس أأ’ب-رز ل-ل-رئيسس ألفنزويلي

ن-ي-ك-و’سس م-ادورو ،رفضس أ’ع-ت-رأف ب-ا’ن-ت-خابات
ألرئاسسية ألتي تنافسس فيها مع ألرئيسس مادورو
ألمنتهية و’يته ،مؤوكدأ أنها تفتقر إألى «ألشسرعية»
وطالبا بإاعادتها قبل نهاية ألعام ألجاري.
وأقترح إأجرأء أنتخابات رئاسسية جديدة في نوفمبر
أو ديسسمبر ألمقبلين ،وهو ألموعد ألذي تجري فيه
عادة أ’نتخابات في هذأ ألبلد.
من جهته ،أعلن رئيسس تشسيلي سسيباسستيان بينيرأ،
أن بÓده ’ تعترف بنتائج أ’نتخابات ألرئاسسية
ألتي جرت في فنزوي Óأأ’حد ،بزعم أنها ’ تفي
بأادنى ألمعايير ألديمقرأطية ألحقيقية.
وشسارك في أ’نتخابات ألرئاسسية في فنزوي4 Ó
مرشسحين هم :ألرئيسس ألحالي مادورو ،ومنافسسه
ألرئيسسي فالكون ألذي ترشسح رغم دعوة ألمعارضسة
لمقاطعة أ’نتخابات ،وألمهندسس رينالدو كيهادأ،
وألقسس ألسسابق خافيير بيرتوتشسي.
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منها ما اندثر ومنها ما يصشارع من أاجل البقاء

أالعاب ششعبية رمضشانية Ãيلة تصشنع اŸتعة والتّسشلية

äÉ«fÉ°†eQ

ميلةﬁ :مد بوسشبتة

مع بداية اليوم الرمضسا ،Êيف ّضسل الكثÒ
م- -ن الشس- -ي- -وخ إال- -ه -اء أان -فسس -ه -م ب -ل -ع -ب -ة
«اÿرب-ق-ة» ،ه-ذه ال-ل-ع-ب-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-تي
تعتمد على حجÒات صسغÒة وحفر وهي
تشس -ب -ه إا ¤ح -د ب -ع -ي -د ل -ع-ب-ة الشس-ط-ر„،
وتعتمد على الذكاء والتخطيط ،ومثلها
لعبة «الضسامة» التي تعد اأ’ك Ìانتشسارا
ح- -ت -ى ‘ أاوسس -اط الشس -ب -اب ،أام -ا ل -ع -ب -ة
«ثليثة» ف Óتختلف كثÒا عن سسابقتها
غ Òأانها تتميز بأاقل عدد من اأ’حجار
أاو «ال -ك Ó-ب» ،ك -م -ا تسس -م-ى ‘ ال-ل-ه-ج-ة
اÙلية كما تتطلب سسرعة أاك Ìوذكاء
أاك.È
هذه أالعاب Œلب إاليها أاعدادا هائلة من
الÓعب ÚواŸتفرج ‘ Úشسكل جماعات
جماعات ،كما أانها أالعاب تث Òفضسول
ا◊اضسرين اŸتفرج Úالذين كثÒا ما
يتدخلون لتوجيه الÓعب Úالذين غالبا
ما يعÈون عن غضسبهم بسسبب افقادهم
الÎكيز من طرفهم ،وقد يقضسي عشساق
ه-ذه اأ’ل-ع-اب الشس-ع-ب-ي-ة سس-اع-ات ط-وي-لة
مفÎشس Úاأ’رضس أاو ا◊صسى دون كلل
أاوملل ’ يفضس Œمعهم سسوى اأ’ذان أاو
أامر طارئ.

ق- -ال الشس- -ي -خ اب -راه -ي -م أاح -د م -رت -ادي
›السس اللعب ’« :أاجد أافضسل من هذه
اأ’لعاب الشسعبية فهي اŸمتعة واŸسسلية
من جهة ومن جهة أاخرى ’ يعصسى فيها
الÓعب الله ما يجعله ‘ راحة تامة ،و’
تزعج أاحدا كونها بسسيطة وسسهلة» ،أاما
عمي الطاهر فقد أاّكد بأانه تعود على
لعب «الضسامة» منذ الصسغر وهي لعبته
اŸفضس-ل-ة ت-ن-م-ي ال-ذك-اء وت-ط-ور التفكÒ
على حد تعبÒه.
«اÿا”» لعبة ليلية بامتياز
لعبة أاخرى اندثرت و ⁄يبق لها وجود
سسوى عند بعضس الشسيوخ ،الذين ’ زال
ا◊ن Úيشس- -ده- -م إا ¤ال- -ع- -اب الشس- -ب- -اب
واŸاضس -ي ،ف -ي -ح -اول -ون إاح -ي-اء ب-عضس-ه-ا
ومنها لعبة «اÿا”» وهي لعبة طرفاها
›م-وع-ت-ان أاوف-ردان ،وأاكÌه-ا ان-تشسارا
ما يدور ب› Úموعت Úأاو فريق ،Úعدد
’عبيه غ Òمهم ،يتم فيها إاخفاء شسيء
وليكن «خا“ا» أاو شسيئا آاخر ‘ يد أاحد
الÓعب ،Úبطريقة خفية ب ÚالÓعبÚ
ليدخل الفريق اآ’خر ‘ رحلة البحث
عن الشسيء اıفي ‘ ظرف قياسسي
و‘ ح-ال ال-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه ي-حصس-ل ال-ف-ري-ق
ال -ف -ائ -ز ع -ل -ى ›م -وع -ة م -ن «ال-ت-م-ر»،
وت-ن-ت-ق-ل ال-ل-ع-ب-ة ب-ع-ده-ا ل-ل-ط-رف الفائز
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باŸوازاة مع برنامج أامني صشارم خÓل رمضشان

أامن سشطيف يخ ّصشصص  500وجبة إافطار
أاسشبوعية Ÿسشتعملي الطّريق

يف ّ
ضشل الكث Òمن الكهول والششيوخ خاصشة اŸتقاعدين منهم بعدد من بلديات ولية ميلة قضشاء أاوقاتهم خÓل الششهر
الفضشيل بأالعاب ششعبية متعددة ،منها ما اندثر ومنها ما هو ‘ طريقه ا ¤الزوال ومنها ما يواصشل الصشراع من أاجل
البقاء ‘ ،ظل التطور الجتماعي والتقدم التكنولوجي الذي يوسشع الهوة ب Úالقد Ëوا◊ديث من ا أ
للعاب.

وه- -ك- -ذا ،وي- -ت- -ج- -م- -ع ج- -م- -ع ك- -ب Òم -ن
اŸت-ف-رج Úح-ول ا÷م-اع-ة يسس-ت-م-ت-عون
بحماسس الÓعب Úوذكائهم وسسرعتهم ‘
البحث والكشسف.
وعنها قال «حسسان» أاحد ﬁبي هذه
اللعبة أان ‡ارسستها خÓل شسهر رمضسان
لي Óبالهواء الطلق أامر ‡تع بعيدا عن
هرج اŸقاهي ونرفزة ’عبي الدومينو
وال- -ورق ،أام- -ا ع- -م- -ي «ع- -ل -ي» ف -أاك -د أان
ال -ه -دف م -ن ا’ج -ت -م -اع م -ع ب -عضس م-ن
ي -ع -رف -ون ال -ل -ع -ب-ة خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان
ه -وإاح -ي -اء ه -ذا الÎاث وا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه
Óجيال ا÷ديدة التي  ⁄تعد
وتوريثه ل أ
“ارسس م -ث -ل ه -ذه اأ’ل -ع -اب الشس -ع -ب -ي -ة
اŸمتعة واسستبدلتها بأالعاب جديدة ‘
ظل التطور التكنولوجي.
لعبة «اÿا”» تختلف عن غÒها من
اأ’ل- -ع- -اب الشس- -ع- -ب- -ي -ة ك -ون ‡ارسس -ي -ه -ا
ي-فّضس-ل-ون ا’سس-ت-م-ت-اع ب-ه-ا ل-ي Óلسساعات
طويلة قد “تد إا ¤وقت السسحور وسسط
ه -ال -ة م-ن اŸت-ع-ة والضس-حك وال-دع-اب-ة،
وي - -أام - -ل ب- -عضس ﬁب- -ي ه- -ذه اأ’ل- -ع- -اب
الشسعبية أان يتعلمها الشسباب وÁارسسونها
حفظا لهذا الÎاث الشسعبي الذي Áيزنا
عن غÒنا.

سشطّرت مصشالح أامن ولية سشطيف مع حلول ششهر رمضشان اŸعظم ،برنا›ا أامنيا
لسشواق
لهم ا أ
ثريا يهدف ا ¤ضشمان سش Òأامثل ◊ركة اŸرور ،وتغطية ششاملة أ
والفضشاءات العمومية وحتى اŸسشاجد والسشاحات وا◊دائق التي تعرف حتما
إاقبال معتÈا ‘ الششهر الفضشيل نهارا ولي ،Óولتوف Òحماية أامثل للمواطّنÚ
لم-ن-ي ‘ اŸي-دان ،م-ن خÓ-ل
ع -م -دت مصش -ال-ح الشش-رط-ة إا ¤ت-ع-زي-ز ت-واج-ده-ا ا أ
لمنية ،كما أاعادت
مضشاعفة دورياتها الراكبة والراجلة ونقاط مراقباتها ا أ
النظر ‘ طريقة توزيع وحداتها خاصشة الراجلة منها.
التدخÓت التي قد Œريها مصسالح الشسرطة
سشطيف :نور الدين بوطغان
ع Èإاقليمها ا◊ضسري ،فضس Óعن تأاطÒ
ك -م -ا سس-يشس-ه-د ه-ذا الشس-ه-ر حضس-ورا أام-ن-ي-ا م -ب -ادرت -ه -ا اإ’نسس -ان -ي-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ق-ل-ي-دا
‡ي - - -زا ،ي - - -ت - - -م دع - - -م - - -ه ب - - -ف - - -رق - - -ة ” بالنسسبة أ’صسحاب البذلة الزرقاء ،واŸتمثلة
إاسس-ت-ح-داث-ه-ا،م-ؤوخ-را ،ت-ت-ك-ف-ل Ãت-اب-ع-ة ك-ل ‘ ت-ن-ظ-ي-م م-وائ-د إاف-ط-ار ج-م-اع-ي-ة لفائدة
صس - -غÒة وك - -بÒة ت - -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ن- -ق- -ل ع Èمسستعملي الطريق وعابري السسبيل ،تتم ‘
«الÎامواي» ،كما تدعمت ﬂتلف اأ’نشسطة إاط-ار ت-ع-زي-ز م-ب-دأا شس-رط-ة ج-واري-ة م-ث-الية
اŸي -دان -ي -ة ب -ت -ق -ن -ي-ة اŸراق-ب-ة ع-ن ط-ري-ق قريبة دوما من اŸواطن ،تتم أاسسبوعيا كل
الفيديو ،والتي سستسسهل حتما أاداء وفعالية يوم إاثن ،Úوتخصسصس خÓلها و‘ كل مرة

قرابة الـ  500وجبة سساخنة.
وهي سسانحة سسيسستغلها عناصسر الشسرطة
م- -ن أاج- -ل ت- -ق- -د Ëت- -وج- -ي- -ه -ات ونصس -ائ -ح
وإارشسادات Ÿسستعملي الطريق ،تدعو إا¤
احÎام ق - -ان- -ون اŸرور ،وإات- -ب- -اع ﬂت- -ل- -ف
قواعد السسÓمة اŸرورية ،مع حثهم على
Œنب اإ’فراط ‘ السسرعة خÓل الفÎات
القصسÒة التي تسسبق موعد اإ’فطار،والتي
غالبا ما تشسهد حوادث خطÒة.
الÈنامج يسسهر على Œسسيده عدد هام من
اإ’ط- -ارات وال- -رت- -ب- -اء واأ’ع -وان ال -ت -اب -عÚ
ıت-ل-ف اŸصس-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة واإ’داري-ة،
سس -يسس -ه -رون خ Ó-ل -ه -ا ع -ل-ى ت-وف Òال-راح-ة
والطمأانينة واأ’من للمواطن والعائÓت إا¤
سساعات متأاخرة من الليل وبأاهم الفضساءات
والسس-اح-ات وا◊دائ-ق وفضس-اءات ال-تسس-ل-ية،
طوال الشسهر الفضسيل ،وحتى خÓل العطلة
الصسيفية التي عادة ما تشسهد تنقل أاعداد
كبÒة من اŸواطن Úإا ¤عاصسمة الو’ية
ال -ت -ي أاضس -حت ت -زخ -ر ب -فضس -اءات وم-راف-ق
Œذبهم.
ويسسهر رئيسس أامن الو’ية شسخصسيا على
–ديد و–ي Úكيفيات اآ’داء وطرق العمل
ووضسعيات توزيع وانتشسار قوات الشسرطة ‘
اŸي -دان ‘ ،سس-ب-ي-ل ضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة
شساملة وتدخÓت ناجعة ،سسريعة وآانية ،مع
اسستباق ا÷رÁة خاصسة ما تعلق بقضسايا
السس -رق -ات وال -نشس -ل ال -ت -ي ع -ادة م -ا ت -ق-ل-ق
اŸواط- -ن،ع- -ل- -م- -ا ب- -أان مصس- -ال -ح الشس -رط -ة
بسسطيف ،تعكف على تسسخ Òعدد جد هام
من قوات الشسرطة ،يناهز  5000شسرطي
أاغ -ل -ب -ه -م ‡وه Úب-ال-زي اŸد ،Êإ’ضس-ف-اء
شس- -يء م- -ن ال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة ‘ ›ال ﬁارب -ة
اإ’جرام ا◊ضسري وا◊يلولة دون وقوعه.

«الششيششة» عÓمة ‡يزة
لل ّسشهرات الّرمضشانية با÷لفة

لول
لنها الختيار ا أ
«الششيششة» أاو «الرنغيلة» جليسس الششباب ‘ السشهرات الرمضشانية فلن تخلو اŸقاهي ‘ ا÷لفة منها أ
لكل من يريد البقاء مع أاصشدقائه يتبادلون أاخبارهم بعد يوم طويل من الصشيام ورغم انها دخيلة على اŸنطقة إال أانها
لخÒة ،بل أاصشبحت من حاضشرة ‘ Óﬁت بيع اŸنتوجات التقليدية حيث تÎاوح
تلقى رواجا كبÒا ‘ السشنوات ا أ
أاسشعارها ب 700 Úدج و 3000دج.
ا÷لفة :موسشى بوغراب

الششعب 20١٨/05/22

ANEP 814527

لعّل ما يجذب الشسباب إا ¤تدخ Úالشسيشسة
‘ اŸق - -اه - -ي أاو ج - -لسس - -ات السس - -م - -ر ه- -و
ا’سستمتاع بنكهة التبغ ورائحة الفراولة أاو
الÈتقال أاوالنعناع ،وسسط أاجواء تكون فيها
اŸزحة والطرائف سسيدة اŸوقف ،خاصسة
‘ السسهرات الرمضسانية.
وت-زاي-دت ظ-اه-رة ت-ع-اط-ي الشس-يشس-ة ب-ك-افة
بلديات الو’ية ،وارتفعت بشسكل رهيب إاذ
اŒه العديد من الشسباب إا ¤تدخينها كعادة
اجتماعية مكتسسبة ’ Áكن ا’سستغناء عنها
ب - - -أاي ح - - -ال م- - -ن اأ’ح- - -وال و–دي- - -دا ‘
سسهراتهم الرمضسانية باŸقاهي ،أاين يجتمع
عدد من الشسباب أاو اأ’شسخاصس على طاولة
واحدة يتبادلون فيها اخبارهم الرمضسانية
الطريفة.

ولن –لو ا÷لسسة دون «الشسيشسة «ا◊اضسر
البارز ‘ مقاهي ا÷لفة ،أاين تشسم رائحة
ال-ف-راول-ة أاو ال-ت-ف-اح اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن ن-ف-خ-ات
دخانها ،لتؤونسس ليا‹ الشسباب الرمضسانية
ل -يسس -ت-م-ت-ع-وا بسس-م-اع ا◊ك-اي-ات وال-دردشس-ة
ووسس -ي -ل -ت -ه -م ل -ت -ف -ري-غ ال-ه-م-وم سس-ي-م-ا ت-لك
اŸتعلقة بغÓء اŸعيشسة أاومشساكل البيت.
وأاصسبحت الشسيشسة تلقى صسدى كبÒا بÚ
ﬁبيها رغم آاثارها الصسحية اÿطÒة على
جسسم من يتعاطاها أ’ّن مدمنوها يتعّرضسون
كغÒهم من مدخني السسجائر إا ¤أاضسرار
صس -ح -ي -ة م -ن السس -رط -ان وأام -راضس ا÷ه -از
ال -ت -ن -فسس -ي ،إاضس -اف -ة ل -تسس ّ-ب -ب-ه-ا ‘ ان-تشس-ار
اأ’م -راضس اŸع -دي -ة م -ث -ل م-رضس ال-ه-ربسس
ا÷ل- -دي ،وك -ذلك السس -ل وال -ت -ه -اب ال -ك -ب -د
والتهاب ا÷هاز التنفسسي وكذلك سسرطان
الفم واللثة .وعلى عكسس ما يعتقده الناسس

صشح فطوركم
ن-قّ-دم ل-ك-م ‘ ك-ل ي-وم أاط-ب-اق-ا رمضش-ان-ي-ة م-ت-نّ-وعة منها التقليدي
لصشالة ‘ كل
لذواق التي تبحث عن ا أ
لرضشاء جميع ا أ
والعصشري إ
ششيء ‘ الششهر الفضشيل ،خاصشة اŸأاكولت التقليدية التي تعد أاهم
ما Áيز مائدة إافطار رمضشان ،و‘ اليوم السشادسس من الششهر الفضشيل
حاولنا أان نعطي كل منطقة حقها من قائمة الطعام التي أاعطيناها
Ÿسش- -ة عصش- -ري- -ة تضش -م -ن Œدي -ده -ا م -ع ا◊ف -اظ ع -ل -ى أاصش -ال -ت -ه -ا ،صش -ح
فطوركم.

مائدة
الفطور

صشحة
رغم خطرها على ال ّ

إشهار
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ا◊ريرة البششارية

❊ اŸكّونات
◊م حسسب اختيارك غنم أام بقر مقطع ا ¤مربعات.
بصسل.
حفنة حمصس منقوعة ‘ اŸاء مسسبقا.
حفنة فول منقوع ‘ اŸاء مسسبقا.
التوابل :القرفة ،فلفل أاسسود ،راسس ا◊انوت ،السسكنجب Òوملح.
 2مÓعق كبار طماطم مصسÈة.
كأاسس تشسيشسة.
قصس Èمقطع.
كأاسس ماء.
ملعقة أاكل أاو اثنان فرينة.
❊ طريقة التحضشÒ
قلي قطع اللحم ‘ طنجرة مع الزيت أاو السسمن ثم أاضسيفي البصسل اŸفروم وا◊مصس والفول ثم
تبلي بالتوابل اŸدرجة ‘ اŸقادير ،وأاتركي الكل يتقلى لدقائق ثم أاضسيفي اŸاء وأاتركي الطبخة
تطهى.
حللي الفرينة ثم أاضسيفيها للطنجرة.
أاتركي الطبخة تسستوي ثم أاضسيفي الطماطم اŸصسÈة اÙللة ‘ اŸاء ،ثم أاضسيفي ‘ اأ’خÒ
القصس ÈاŸقطع والتشسيشسة
بعد أان تنضسج ا◊ريرة نضسعها ‘ صسحن التقد Ëونرشس عليها القصس.È

السشفÒية

❊ اŸكّونات
دجاجة مقطعة ا ¤قطع
كاملة أاو ◊م خروف مقطع
ا ¤قطع متوسسطة.
 2حبات بصسل.
كاسس حمصس منقوع ‘ اŸاء
ليلة كاملة.
ملعقة كبÒة سسمن أاو زيت.
 4/1ملعقة شساي من الفلفل
ا’سسود.
 4/1ملعقة شساي من القرفة
اŸطحونة أاو عود قرفة.
ملح.
راسس ا◊انوت.
حزمة معدنوسس.
السشفÒية:
 1كلغ من البطاطا مغلية ‘
ماء ‡لح.
ملح ،فلفل أاسسود.
حزمة معدنوسس ناعما.
حبة بصسل مفروم ناعما.
قليل من القرفة.
 2حبات بيضس.
فرينة.
خبز مرحي.
❊ طريقة التحضشÒ
أاو’ نح ّضسر اŸرق:
‘ ط -ن -ج -رة ضس -ع -ي ال-ل-ح-م أاو
ال- - -دج- - -اج وف- - -وق - -ه ال - -بصس - -ل

‘ أان أاضسرار الشسيشسة أاقل من السسجائر،
أاثبتت دراسسة طبية مؤوخرا أان تدخ Úحجر
الشسيشسة الواحد Ãثابة  8أاعقاب السسجائر،
ك -م -ا أان م -دخ -ن الشس-يشس-ة Áتصس
ث - - -ا Êأاكسس- - -ي- - -د
الكربون
ج -ري -دة
أاك Ìم - - - - -ن
ة ت- -عّ- -ودت ء خاصسمدخن
ن-
ك- -ك- -ل سش - -خصشيصس فضشا  ،ف- -ي -ه
ر
ئ
السسجا
Ë
ت
ال- -ع- -ادي -ة ّ‡ا ““الششعب““ ضش- -ان ال- -ك- -ر نحاول
ة
م
يعرضسه
لشش- -ه- -ر ر ن-وع-ة وغ-ن-يŸ -واط -ن
ري -ف ا
ت
Óصسابة
ل إ
ي “يز
أارك-ان م- -ه -ا ت -ع -
ت
ل
ب-أام-راضس ال-ق-لب م- -ن خ Ó- -وال-ت-ق-ال-ي-د ال والعا⁄
ع-اداتالوطن
والرئت.Ú
ب-ال
ق

ح فطوركم
صش ّ

ن-اط
ﬂت-ل-ف م -قاطبة.
سشÓمي
ا إ
ل

اŸسسكرفج والسسمن أاو الزيت،
الفلفل ا’سسود ،القرفة اŸلح
وراسس ا◊ان- -وت و‰زج ال- -ك- -ل
جيدا ونÎكه على نار هادئة
ب -ع -د  10دق -ائ-ق م-ن ال-غ-ل-ي-ان
نضسيف ا ¤اŸزيج ماء مقدار
م -ا ن -غ -ط -ي ب -ه ك -ل ﬁت -وي-ات
الطنجرة ،ثم نضسيف ا◊مصس
اŸنقوع بعد تصسفيته من اŸاء
ون- -غ- -ط- -ي ال -ط -ن -ج -رة ونÎك -ه
يطهى.
–ضس ÒالسسفÒية
ن -أاخ -ذ ال -ب -ط -اط -ا ون -ه -رسس -ه-ا
ب -واسس -ط -ة شس -وك -ة ث -م نضس -ي -ف
ع - -ل - -ي - -ه - -ا ال - -بصس - -ل اŸف- -روم
واŸع-دن-وسس اŸف-روم وال-فلفل
اأ’سس -ود وال -ق -رف -ة واŸل -ح ،ث-م
نضس -ي -ف ال-ب-يضس ح-ت-ى ن-حصس-ل
على عجينة متماسسكة.

نضسع مقÓة فوق النار بها كمية
كافية من الزيت للقلي نحضسر
طبق فيه فرينة وآاخر فيه بيضس
ﬂف-وق م-ن ع-ج-ي-ن-ة ال-ب-ط-اطا
نصس -ن -ع ك -وي -رات ب -ح -ج-م ح-ب-ة
البيضس ثم نغمسس الكويرات ‘
الفرينة ثم البيضس اıفوق ثم
نكمل باÿبز اŸرحي.
نضس - -ع ال - -ك- -وي- -رات ‘ ال- -زيت
السس-اخ-ن ونÎك-ه-ا ح-ت-ى –م-ر
من ا÷انب.Ú
نضس- -ع ‘ صس- -ح- -ن ال- -ت- -ق -دË
أاق-راصس ال-ب-ط-اطا ونغمرها
ب -اŸرق ون-زي-ن ب-ا◊مصس
وق- - -ط- - -ع ال- - -دج- - -اج أاو
ال-ل-ح-م ،ون-زين سسطح
الطبق
باŸعدنوسس.

G
Y
≤
ó
h
G
b
ô
G
∂dÉa

ب -اسش -م
رضش -ي ال-ل-ه ب-د
ي
ت
و
ع
ت ،أاول -
ل-ى ال-ن-
تنغرسس بال يك ه -اد ال -ب -و ب-ي صش-ل-
ي
ت
و
ع
ل-ى ال
ق -ال -ة
بي
عود نغ
دك يا معبود ،رسس ميات عو ن -ويت :ل-و ك-ان صش-ح-اب-ة
د
ي
ا
ا سشقام لسشعود ‘ وطية ،لك لسش-ع-ود
ن
س
ش
ا
ل
ق
س
م
ش
ع
‹
ود
سشعدي.
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لسسواق والفضساءات التّجارية
مراقبة ا أ

إألعوإن ‘ إŸيدإن وجها لوجه مع إŸضساربÚ

لخصس وزارة
تنظيم ال ّسسوق من صسÓحيات ال ّسسلطات العمومية وبا أ
لليات اŸعّدة ‘ هذا الشّسأان واŸتمثّلة أاسساسسا
التجارة ،وهذا من خÓل ا آ
‘ مصسالح اŸراقبة ،والتي لها مهام ّﬁددة ل يخرج ما خّوله إاّياها
لسسواق
القانون ،أاي ‘ نطاق اŸعمول به ‘ إاطار متابعة إاŒاهات ا أ
لول إاذا ما سسجّل هناك Œاوزات
لوضساع إا ¤حالها ا أ
وﬁاولة إاعادة ا أ
م -ع ّ-ي -ن -ة ،خ -اصس -ة م -ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-وع-ي-ة ومّ-دة الصسÓ-ح-ي-ة وال-ن-ظ-اف-ة
لسسعار فتعود إا ¤العرضس والطلب ،وأاحيانا إا ¤عوامل
وغÒها ،أاما ا أ
أاخرى خارجة عن نطاق هذه الدائرة.
ل Áكن التحكم فيها بال ّسسهولة اŸعلن عنها،
وهذه ا◊قيقة «الواقعية» تدركها وزارة التجارة إادراكا كام Óأاي أانّ
ال -ع -م -ل -ي -ة ت -وج -د ل -دى أاط -راف أاخ -رى ل -ه-ا دراي-ة ك-اف-ي-ة ب-ت-ق-ن-ي-ات
الحتكار واŸضساربة.
وهذه اŸعاينة ليسست وليدة اليوم بل أاصسبحت لصسيقة بهذا النّشساط

الّ-ت-ج-اري م-ن-ذ سس-ن-وات خ-لت ،وه-ذا ع-ن-دم-ا اق-ت-ح-م الّ-دخÓء القطاع
صسعوبة
الفÓحي يسسيّرونه كما يريدون أامام أاع Úا÷ميع ،ومن ال ّ
لحادي ‘
Ãكان ولوج هذه الدائرة نظرا لقّوة نفوذها ،وتصسّرفها ا أ
–ديد قيمة اŸنتوج ،الطماطم اليوم بـ  ١٨٠دينار ،البصسل  ١٢٠دينار،
ال-ب-ط-اطا بـ  ٧٠دي-ن-ار وال-ق-ائ-م-ة ط-وي-ل-ة ل ت-ن-ت-ه-ي إاذا شسرع ا⁄رء ‘
عّدها.
هذا الوضسع يقلق وزارة التجارة إا ¤حد ل يطاق ،لكنها ‘ مقابل ذلك
ت-ع-ي جّ-ي-دا م-اذا ي-ع-ن-ي ال-ت-دخ-ل اŸب-اشس-ر ‘ سس-وق م-ف-ت-وح ق-د ي-ع-ود عليها
بال ّسسلب كإادارة ل Áكنها أان تكون ا◊كم واÿصسم ‘ آان واحد ،من جهة
تعمل على وضسع أاسسسس اقتصساد ال ّسسوق ،ومن جهة أاخرى تضسع ترسسانة من
القوان Úتكبح جماح تقّدم هذا اŸسسعى.
ل -ذلك ف -إاّن وزارة ال -ت-ج-ارة ل ت-ري-د الّسس-ق-وط ‘ ه-ذا ال-ف-خ اŸنصس-وب ل-ه-ا
لسس-ال-يب
ب -دون أان تشس -ع -ر ،إان سس -ارعت إا ¤ال -ت -دخ-ل ب-دون ال-ع-ودة إا ¤ا أ

الذكية.
ومن حّقها أان تكون حاضسرة وموجودة ‘ اŸيدان ،عن طريق ما يعرف
لسسواق ،وعدم تركها عرضسة
بالوظيفة أاو اŸهّمة التنظيمية ◊ركة ا أ
لي تÓعبات ،التي تتفاوت حّدا معيّنا أاو منطقا معقول.
أ
وم-ن خÓ-ل اŸل-ف ال-ذي أام-ام-ن-ا ن-ح-اول أان ن-ق-ف ع-ن-د ال-ع-م-ل ال-ي-ومي
والّدائم الذي تقوم به مصسالح اŸراقبة ‘ الوليات ،ومدى قدرتها
لح -اط -ة ب -ك -ل ه -ذا الّ-زخ-م ل-لّسس-وقÃ ،ا ي-ح-م-ل-ه م-ن ك-ل ه-ذه
ع -ل -ى ا إ
الّ- -ت- -ح- -ولت م- -ن ◊ظ- -ة إا ¤أاخ -رى ،و‘ ك -ل اŸواق -ع سس -واء م -ا ت -ع -ل -ق
صسÓحية ،وما يّÎتب عن ذلك من الّتفاعÓت
با أ
لسسعار ،الّنوعية ،ال ّ
الّ-ن-اج-م-ة ع-ن ال-ف-ع-ل الّ-ت-ج-اري ،ال-ذي ي-راد م-ن-ه أان ي-ك-ون ‘ مسس-توى
السستقرار بعيدا عن الّتهويل.

غياب الّتنسسيق ب ÚاŸصسالح الفÓحية والّتجارة ببومرداسس

دعوة إإ ¤تغي Òإآلليات وتوسسيع إلنّشساط إŸباشسر ب ÚإŸنتج وإŸسستهلك
ليام Ãا ل يدعو
أاثبتت التجربة وا أ
لداري - - - -ة
لج- - - - -راءات ا إ
ل- - - - -لشسك أان ا إ
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ال-تي تّتخذها مديرية
لسس-ع-ار،
ال -ت -ج -ارة ك -ل سس-ن-ة Ÿراق-ب-ة ا أ
وا◊د من التهابها ‘ اŸناسسبات الهامة
كشس- -ه- -ر رمضس -ان وك -ذا ال -ت -ط -م -ي -ن -ات
Ÿسس -ؤوو‹ ال -ق -ط-اع اŸق-دم-ة ل-ل-م-واط-ن
ح -ول ال -ق -درة ع -ل -ى ال -ت -ح-ك-م ‘ سسÒ
اŸع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة وع-ام-ل ال-وفرة،
ع - -دم ‚اع - -ت - -ه - -ا أام- -ام ق- -وة وت- -أاثÒ
ال-ب-ارون-ات والسس-م-اسس-رة اŸت-حّ-كم‘ Ú
رق- - - -اب اŸواط- - - -ن Úوسس- - - -وق اÿضس - - -ر
وال-ف-واك-ه ،مسس-ت-غ-ل Úق-ان-ون ال-ع-رضس
لسس-عار ‘ غياب
وال-ط-لب ل-ل-تÓ-عب ب-ا أ
بدائل –مي اŸسستهلك.
بومرداسس :ز ــ كمال
كل أŸؤوشّشرأت وأŸعطيات أŸيدأنية كانت
تشش Òأن أسشعار أÿضشر وألفوأكه ’ تعرف
–ركا كبÒأ وأرتفاعا جنونيا ‘ ◊ظات
ب -و’ي -ة ب -وم -ردأسش Ãن -اسش -ب -ة ح-ل-ول شش-ه-ر
رمضشان ألفضشيل بسشبب ألوفرة ألكبÒة هذه
ألسشنة ‘ ﬂتلف ألششعب ألفÓحية ،ألتي
ق- -دمت إأن- -ت- -اج- -ا ه- -ام -ا ب -فضش -ل أأ’م -ط -ار
أŸعتÈة وطبيعة أŸناخ ألسشائد ،لكن كل
ه-ذأ أل-ت-ف-اؤول ت-بّ-خ-ر عشش-ي-ة رمضش-ان ب-عدما
ق -ف -زت أأ’سش -ع -ار وتضش -اع -فت سش -ري-ع-ا دون
سشابق إأنذأر ،حيث ’ تزأل ‘ أليوم أÿامسش
م- -ن شش -ه -ر أل -رح -م -ة ك -م -ا يسش -م -ى أسش -ع -ار
ألفاصشولياء أÿضشرأء ‘ حدود  250دينار
للكلغ ،ونفسش أأ’مر بالنسشبة للطماطم ألتي
–افظ على رقمها ألقياسشي بـ  160دينار،
 140دينار بالنسشبة للكوسشة وأÿسش ‘ حÚ
 ⁄تنزل أسشعار بعضش ألفوأكه عن  200دينار
وه -و م -ا ي -وح -ي أن –و’ ع -م -ي-ق-ا تشش-ه-ده
ألتعامÓت ألتجارية وأنششطة قطاع ألتجارة
‘ أسش- -وأق أ÷م- -ل- -ة وأل- -ت- -ج- -زئ -ة ت -ت -ط -لب
إأج -رأءأت م -ل-م-وسش-ة وم-دروسش-ة ل-ف-ه-م ه-ذه
أŸت-غÒأت ،وأل-ت-ك-ي-ف م-ع-ه-ا ب-آال-ي-ات فّ-ع-الة
ت -ن ّ-ظ -م ألسش -وق و–م -ي أŸسش-ت-ه-لك ،ول-يسش

ب -تصش -ري -ح -ات وت-ط-م-ي-ن-ات ع-اب-رة وب-ب-عضش
ألتدأب Òألروتينية ألتي ’ تقّدم و’ تأاّخر ‘
أأ’مر ششيئا.
ك -م -ا  ⁄ت -ع-د ت-دأب Òم-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة م-ن
خÓل مصشلحة ألرقابة وقمع ألغشش تتعدى
ع -م -ل -ي -ة م -رأق -ب -ة أحÎأم أل -ت -ج -ار ل -ب-عضش
أŸمارسشات كاإ’عÓن على أأ’سشعار فقط
بالنسشبة للخضشر وألفوأكه ،و’ يهم أرتفاعها
أو أنخفاضشها ما دأمت خاضشعة Ÿبدأ قانون
أل - -ع - -رضش وأل- -ط- -لب ،ع- -ل- -ى ع- -كسش أŸوأد
أل -غ -ذأئ -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -رف ب -عضش أل-تسش-ق-ي-ف
وإأم-ك-ان-ي-ة أل-ت-دخ-ل خ-اصش-ة ب-ال-نسش-بة للموأد
ألرئيسشية أŸقننة ذأت أ’سشتهÓك ألوأسشع،
وع- -ل- -ي -ه Áك -ن أل -ق -ول أن ت -دخ -ل مصش -ال -ح
أل -ت -ج -ارة ع -ل -ى أŸسش -ت -وى أÙل -ي ي -ب -ق-ى
ﬁدودأ و’ ي- -ؤوث- -ر ‘ ت- -غ- -ي ÒأŸع- -ط -ي -ات
أŸف- -روضش- -ة ع- -ل- -ى أأ’رضش ،وأن أل- -قضش- -ي -ة

تتجاوز هذأ أŸسشتوى إأ ¤مسشتويات أعلى،
مع ذلك تبقى مبادرة إأنششاء أسشوأق تضشامنية
Ãن -اسش -ب -ة شش -ه-ر رمضش-ان خ-ط-وة ع-قÓ-ن-ي-ة
لتششجيع عملية ألبيع أŸباششر ما ب ÚأŸنتج
وأŸسش- -ت- -ه- -لك دون أŸرور ع- -ل- -ى أ◊ل- -ق- -ة
ألسش -ودأء ل -لسش -م -اسش -رة وأŸضش -ارب Úأل -ذي -ن
ي-ع-تÈون أل-ع-ل-ة أل-رئ-يسش-ي-ة ل-ك-ل هذه أأ’زمة
وأŸع-ان-اة أل-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن ،ل-ك-ن بشش-رط
تعميم ألعملية على كل ألبلديات إ’عطاء
أل-ف-رصش-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ،و’ ي-ق-تصش-ر أأ’م-ر على
ع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة وأل-ع-م-ل أيضش-ا ع-ل-ى تنويع
أŸن- -ت- -وج وأŸت- -ع- -ام- -لÿ Úل -ق م -زي -د م -ن
أŸنافسشة ألتي سشتؤوثر إأيجابا على أأ’سشعار
ونوعية ما يعرضش من منتجات تنافسشية.
ن -ق -ط -ة أخ -رى م -ه -م-ة سش-اه-مت ‘ ت-غ-ذي-ة
فوضشى أأ’سشوأق وأأ’سشعار بو’ية بومردأسش،
تتعلق بغياب ألتنسشيق ب ÚأŸصشالح أŸعنية،

ف -ف -ي وقت أع -ل -نت ف -ي -ه م -دي-رة أŸصش-ال-ح
ألفÓحية عن توقع تسشجيل أرقام قياسشية ‘
أŸنتجات ألفÓحية بو’ية بومردأسش هذه
ألسشنة منها على سشبيل أŸثال أزيد من 400
ألف قنطار من أ◊مضشيات ،حوأ‹  45ألف
ط - -ن م - -ن أل - -ب - -ط - -اط- -ا أŸوسش- -م- -ي- -ة وغÒ
أŸوسش-م-ي-ة 13 ،أل -ف ط -ن م -ن أل -ط-م-اط-م
ألطازجة 2200 ،طن من ألكوسشة 8 ،آأ’ف
طن من أ÷زر و 5آأ’ف طن من أÿسش
وغÒها أŸوأد أأ’خرى إأضشافة إأ ¤منتوج
ألفوأكه منها  373طن من أŸششمشش ،نسشجل
أل-ت-ه-اب ‘ أأ’سش-ع-ار أ’سش-ب-اب ت-ب-ق-ى ت-ط-رح
ألكث Òمن أأ’سشئلة خÓل كل مناسشبة دينية
أو أج -ت -م -اع -ي -ة دون إأي -ج-اد ح-ل-ول ج-ذري-ة
للظاهرة ألتي تتكرر بنفسش أأ’سشباب وبنفسش
ألنتائج.

ع“ Úوشسنت

جمال أاوكيلي

إلغاء إلعطل إل‚اح برنامج
حماية إŸسستهلك

أطلقت مديرية ألتجارة لو’ية ع“ Úوششنت بالتعاون مع
مصشالح أأ’من وألدرك حملة وأسشعة منذ بدأية رمضشان من
أجل حماية أŸوأطن ألتموششنتي من خطر ألتسشمم وجششع
أل-ت-ج-ار،أل-ذي-ن رف-ع-وأ أسش-ع-ار أÿضش-ر وأل-ف-وأك-ه مع بدأية
أليوم أأ’ول من رمضشان لضشمان هامشش ألربح ،أأ’مر ألذي
تصشّدت له مصشالح مرأقبة أ÷ودة ومكافحة ألغشش ألتابعة
Ÿديرية ألتجارة عن طريق فرقها ألتي تعمل ليل نهار.
هذأ وقد كششف مدير ألتجارة للو’ية عبد ألرحمن قيجي
أن مصشا◊ه أوقفت عطل أعوأنها وألغت ألتعويضشات عن
أيام ألعمل أإ’ضشافة أ ¤ما بعد عيد ألفطر أŸبارك،
وذلك من إأ‚اح ﬂطط خاصش لضشمان حماية أŸوأطن
من أخطار ألتجار ،و‘ هذأ ألصشدد يؤوكد ذأت أŸسشؤوول
عن Œنيد  93فرقة تعمل ليل نهار ضشمن ﬂطط مكاÊ
وزما Êللوقوف ‘ وجه ألتجار ،ألذين يطالبون ألÌأء ‘
رمضشان على حسشاب جيوب أŸوأطن وصشحته ،هذأ وكانت
ألسش -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي -ة ب -ق -ي -ادة وأ‹ أل -و’ي -ة ل-ب-ي-ب-ة وي-ن-از
وب -ال -ت -ع -اون م -ع مصش -ال-ح ب-ل-دي-ات ع“ Úوشش-نت  ،28ق -د
أطلقت ﬂطط ألقضشاء على ألتجارة ألفوضشوية حيث ”
Œم -ي -ع أل-ت-ج-ار أل-ف-وضش-وي ‘ Úأسش-وأق ج-دي-دة ن-ظ-ام-ي-ة
لتسشهيل مرأقبتهم من قبل أجهزة ألرقابة ،مع منع Œارة
ألرصشيف ألتي غالبا ما تكون ألسشبب ‘ ألتسشممات.
هذأ وقد أنطلقت فرق ألرقابة Œوب أأ’سشوأق وأÓÙت
وألقصشابات للوقوف على أسشتقرأر أأ’سشعار أو’ ” نوعية
أŸوأد أŸعروضشة ثانيا ،وكثÒأ ما يتعرضش أعوأن هذه
أل- -ف -رق أ ¤أل -ت -ه -دي -د وأل -وع -ي -د وﬁاول -ة أ’ع -ت -دأء م -ا
أسشتوجب دعمهم بعناصشر أمنية لضشمان حمايتهم .من
ج-ه-ة أخ-رى سشّ-خ-رت مصش-ال-ح أل-ب-ي-ط-رة أل-ت-اب-ع-ة Ÿدي-رية
ألفÓحة بع“ Úوششنت مصشا◊ها من ألبيطرين Ÿرأقبة
أللحوم ‘ أŸذأبح ومنع إأخرأج أللحوم ألتي يششتبه ‘
إأصشابتها بأامرأضش خطÒة ،كما ” منع بيع ألعديد من
ألزوأئد على غرأر ألكبد وأ’حششاء ،وألتي تتثبت أŸعاينة
ألبيطرية أنها مصشابة بالكيسش أŸائي .من جانب آأخر
خ ّصش - -صشت مصش - -ال - -ح أم - -ن و’ي- -ة ع“ Úوشش- -نت ضش- -م- -ن
ﬂططها ألتي خصشصشت له  2500ششرطي فرقا Ÿرأقبة
أأ’سشوأق ومنع بيع أŸنتجات غ Òألصشا◊ة ،كما ششّكلت
أ◊وأجز ومرأقبة تنقل ألبضشائع أ◊سشاسشة نحوأأ’سشوأق
كاللحوم وأ◊ليب وأ’سشماك لتفادي دخول موأد فاسشدة
أ ¤أأ’سشوأق ،كما ” تنظيم دوريات رأجلة ورأكبة Ÿنع بيع
أŸوأد أ◊ ّسشاسشة على أأ’رصشفة كاÿبز وأ◊ليب.
ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
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 52فرقة تفتيشض Ÿراقبة النّشساطات الّتجارية بتيبازة

لنشس-ط-ة
ج ّ-ن-دت مصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة ب-ت-ي-ب-ازة  52ف -رق-ة ت-ف-ت-يشس Ÿراق-ب-ة ﬂت-ل-ف ا أ
التجارية خÓل شسهر رمضسان من بينها  26فرقة خاصسة باŸمارسسات التجارية ،فيما
تعنى  26فرقة أاخرى Ãصسلحة النوعية وقمع الغشس ،بحيث أاسسندت لهذه الفرق
لك ÌاسستهÓكا.
›تمعة مهمة الÎكيز على اŸواد الغذائية ا أ
تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات السسياق ،أاشسار اŸفتشض الرئيسسي ‘
قمع الغشض حمزة زعميشض ا ¤كون عمليات
اŸراقبة سستتم لي Óونهارا Ãسساهمة ›مل
الفرق اّÛندة ،مع ا’شسارة اŒ ¤نيد  ٧فرق
اضسافية مقارنة مع رمضسان العام اŸنصسرم
بالنظر ا ¤توسسع النشساط التجاري من جهة،
وتطور ا◊ركية التي أاضسحت تعتمدها مصسالح
التجارة من جهة أاخرى مع ضسمان مداومة
م -ت -واصس -ل -ة ب -اŸف -تشس -ي -ات ا÷ه-وي-ة اÿمسس-ة
التابعة للقطاع لي Óونهارا وخÓل أايام نهايات
اأ’سسبوع ،بحيث تسسعى مصسالح القطاع لضسمان
تغطية شساملة ıتلف اŸمارسسات التجارية
على مدار الشسهر وبدون انقطاع Œنبا لكل
سس -وء ﬁت -م -ل ،ك -م -ا أاّك -د ﬁدث -ن -ا أايضس-ا ب-أاّن
أاول -وي -ات اŸراق -ب -ة ت -رت -ب -ط أاسس -اسس-ا ب-اŸواد
الغذائية اأ’ك ÌاسستهÓكا خÓل هذا الشسهر،
و’سس- -ي- -م- -ا ت -لك ال -ت -ي ت -ن -درج ضس -م -ن اŸواد
السس-ري-ع-ة ال-ت-ل-ف ك-ال-ل-ح-وم واŸشس-روب-ات ب-كل
أانواعها واأ’سسماك ومنتجات ا◊ليب ،بحيث
يعت Èشسهر رمضسان فرصسة للعديد من التجار
وم -ن غÒه -م ل -تسس -وي -ق ﬂت -ل -ف اŸن -ت -ج -ات
ا’سس-ت-هÓ-ك-ي-ة ب-ط-رق غ Òم-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-عايÒ
ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وم-ن ثّ-م ف-ق-د اسس-ت-ح-دثت مصسالح
ال -ت -ج -ارة ف -رق-ة خ-اصس-ة Ÿراق-ب-ة ن-ق-ل اŸواد
السسريعة التلف على مسستوى ا◊واجز اأ’منية
بالتنسسيق مع أاعوان الشسرطة والدرك الوطني،
وسس -ط -رت مصس -ال -ح ال -ت -ج -ارة ‘ ه -ذا الشس -أان
ب-رن-ا›ا ع-م-ل-ي-ا ل-ل-م-راق-ب-ة ي-عتمد على ثÓث
مراحل رئيسسية ،تعنى أاو’ها Ãراقبة وفرة
اŸنتوج ’سسيما حينما يتعلق اأ’مر باŸنتجات
الكثÒة ا’سستهÓك مع التدخل اŸباشسر وفقا
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -واردة م -ن ال-وصس-اي-ة ‘ ح-ال
تسس -ج -ي -ل خ -ل -ل م-ا ،وت-ع-ن-ى اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
Ãتابعة ومرافقة سسÒورة اŸنتوج من Œارة
ا÷م -ل -ة اŒ ¤ارة ال -ت -ج -زئ -ة ف -ي -م -ا ت -ت -ع-ل-ق
اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-اŸراق-ب-ة ال-روت-ي-ن-ية لتجار
التجزئة من حيث اŸمارسسة التجارية وفقا

للقانون اŸعمول به ،وŒنب الغشض وا’لتزام
بالنظافة.
وأ’ّن ا’سستهÓك ‘ شسهر رمضسان يزداد بشسكل
’فت ‡ا ينجّر عنه التخلي عن كميات أاكÈ
من النفايات وﬂلفات اŸواد اŸقتناة ،فقد
ب -اشس -رت مصس -ال -ح ال -ت -ج -ارة ع -م -ل-ي-ة م-راق-ب-ة
اÙي- -ط اŸع -ن -ي ب -اŸم -ارسس -ات ال -ت -ج -اري -ة
ك-اأ’سس-واق الشس-ع-ب-ي-ة واÓÙت ال-ت-ج-اري-ة من
خÓل التعاون والتنسسيق مع مكاتب النظافة
البلدية وفقا لطلبات هذه اأ’خÒة ،وبلغ عدد
البلديات اŸعنية بهذه العملية ا ¤حّد السساعة
 ٩بلديات ‘ ،انتظار التحاق بلديات أاخرى
ليضساف هذا ا÷هد ا ¤جهود أاخرى تقوم بها
فرقة خاصسة Ãراقبة النظافة بكل أاطيافها

على اŸسستوى الو’ئي ،وهي الفرقة اŸعنية
بÎقب مدى التزام التجار بالنظافة الصسحية،
ون- -ظ- -اف- -ة م- -نصسب ال -ع -م -ل Œن -ب -ا ıت -ل -ف
اأ’مراضض اÙتملة.
و‘ سس - -ي- -اق ذي صس- -ل- -ة ،ت- -واصس- -ل عّ- -دة ف- -رق
ﬂتلطة مع قطاعات أاخرى نشساطها خÓل
شسهر رمضسان ،بحيث تندرج ضسمن هذه الصسفة
فرقة Œارة ـ مفتشسية بيطرية التي تسسهر على
مراقبة تسسويق ﬂتلف اŸنتجات ذات اأ’صسل
ا◊يوا Êكاللحوم والبيضض ،فيما تختصض فرقة
Œارة ـ فÓحة Ãراقبة اŸنتجات ذات اأ’صسل
النباتي كاÿضسر والفواكه Ãختلف انواعها،
م- -ع ا’شس -ارة ا ¤ك -ون مصس -ال -ح ال -ت -ج -ارة ق -د
اسستحدثت فرقة خاصسة Ÿراقبة اŸعامÓت
التجارية على مسستوى سسوق اÿضسر والفواكه
با◊طاطبة على مدار الشسهر ،وهي الفرقة
ال -ت-ي ت-قّ-دم ت-ق-اري-ر ي-وم-ي-ة ل-ل-وصس-اي-ة ل-غ-رضض
ال -ت -دخ -ل ب -الشس -ك -ل اŸن-اسسب ح-ي-ن-م-ا تسس-ج-ل
اخت’Óت واضسحة ‘ سسÒورة تسسويق بعضض
اŸنتجات الفÓحية.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ-ر ،تسس-ه-ر ف-رق-ت-ان ت-اب-ع-ت-ان
Ÿكتب التوعية والتحسسيسض باŸديرية الو’ئية
للتجارة منذ بداية الشسهر الفضسيل وا ¤غاية
نهاية موسسم ا’صسطياف على مباشسرة برنامج
–سس-يسس-ي م-ك-ث-ف ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ثÓ-ث ﬁاور
رئيسسية ،تتعلق Ãكافحة التبذير والتقليل من
اسستهÓك اŸلح والسسكر ‘ ﬂتلف اأ’طعمة
وال -ت -ح -ذي -ر م -ن ال -تسس-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،وه-و
الÈنامج الذي شسرع ‘ Œسسيده عمليا منذ
تاريخ اليوم العاŸي للمسستهلك ح Úأاعّدت
وزارة ال- -ت- -ج- -ارة ت- -ظ- -اه -رة ‘ ه -ذا اŸع -ن -ى
ت -واصس -لت ع -ل-ى م-دار اسس-ب-وع ك-ام-ل ،وŒاوب
م-ع-ه-ا اŸسس-ت-ه-ل-ك-ون وال-ت-ج-ار م-ع-ا ’سسيما ‘
جانبها اŸتعلق بالتقليل من اسستعمال السسكر
واŸلح ‘ الطعام ’رتباطه بالسسنة النبوية،
وه - -ي اÓŸح - -ظ - -ة ال - -ت - -ي ت - -ل- -ج ا ¤أاذه- -ان
اŸسستهلك Úبعفوية كبÒة.

لكياسس Ãدينة سسكيكدة
–ايل ‘ بيع حليب ا أ

األسسعار تخضسع للعرضض والطلب ول ›ال Ÿراقبتها
ا’قبال الكب Òوالتوافد اŸسستمر على ﬂتلف نقاط البيع
اıتلفة ،من Óﬁت وأاسسواق اÿضسر والفواكه وﬂتلف
اŸواد الغذائية ،جعل اأ’سسعار ‘ ارتفاع متزايد ،وان
اسستقرت ففي سسقف غ Òمقبول ،على غرار العديد من
اÿضسر كالطماطم ،ا÷زر ،السسÓطة ،وغÒها ،أاما الفواكه
ف -أام -ره -ا ﬂت -ل -ف ،ف -ه-ي ل-يسست ‘ م-ت-ن-اول اŸواط-ن ذو
ال -دخ -ل الضس-ع-ي-ف ،ووق-فت الـ»الشس-عب» ع-ل-ى اŸم-ارسس-ات
السسلبية لتجار اŸواد الغذائية من بائعي ا◊ليب ‘ ،جولة
بوسسط اŸدينة ،حيث يتم فرضض كيسض من حليب البقرة،
كما يقولون بسسعر  60دج ،مع كيسس Úمن ا◊ليب اŸدعم،
رغ- -م ان مصس -ال -ح ال -ت -ج -ارة أاخÈت م -ن ق -ب -ل ج -م -ع -ي -ات
اŸسستهلك ،والتجار الذين يقومون بهذه اŸمارسسة السسلبية
معروف ÚباŸدينة ،إا’ ان ذلك Á ⁄نعهم من مواصسلة
التحايل على اŸواطن.
مديرية التجارة أاوضسحت ،أانها جندت  86فرقة Ÿراقبة
اأ’سس- -واق ،خÓ- -ل شس -ه -ر رمضس -ان ،وت -ق -وم ب -رصس -د ي -وم -ي
للمنتجات اŸسسّوقة ،من حيث اأ’سسعار والكمية اŸتداولة،
منها  50فرقة Ÿراقبة اŸمارسسات التجارية ،ومن شسأان
هذه الفرق وضسع حد للممارسسات غ Òالشسرعية ،والقضساء

على البيع العشسوائي للمواد الغذائية ومراقبة اأ’سسعار،
ح -يث أاوضس -ح عشس -م -اوي ع -ب -د ال -ل -ط-ي-ف ،م-دي-ر ال-ت-ج-ارة
بسسكيكدة أانه «” Œنيد كل ا’عوان للعمل طيلة هذا
الشسهر الكر ،Ëو” قطع كل ا’جازات للتواجد الفعلي
اŸيدا Êلكل ا’عوان ،وبهذا الصسدد ” رصسد  86فرقة
مراقبة ،من بينها  36فرقة خاصسة Ãراقبة نوعية اŸواد
وقمع الغشض ،و 50فرقة Ÿراقبة اŸمارسسات التجارية،
وسسيتم تكثيف سساعات العمل ،خÓل كل الفÎات ،قبل
وب -ع -د اإ’ف -ط -ار ،وي -ت -م ت -أاط Òك -ل اأ’نشس -ط -ة ال -ت -ج-اري-ة،
و–سسيسض التجار لفتح اÓÙت ،بعد موعد اإ’فطار،
لرفع ا◊ركية التجارية على مسستوى الو’ية».
أاوضسح كر Ëبن رابح،إاطار Ãديرية التجارة بسسكيكدة»،ان
مراقبة أاسسعار اŸواد الغذائية تتم على السسلع اŸدعمة
واŸسسقفة ،أاما باقي اŸواد من اÿضسر والفواكه وﬂتلف
الّلحوم وا’سسماك ،فتخضسع ا ¤قانون العرضض والطلب،
و’ Áكن Ÿصسالح التجارة ان تتدخل عند رفع أاسسعارها،
فالتاجر حر ‘ –ديد هامشض الربح ،ويبقى ›ال تدخل
اŸصس -ال -ح ال -ت -ج -اري -ة ‘ م-راق-ب-ة م-دى ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-وانÚ
كاإ’شسهار بوضسع اأ’سسعار ،حتى تكون واضسحة للمسستهلك»،

أاك Ìمن  ١٠٠فوج ‘ اŸيدان بتلمسسان

15

حجز كميات كبÒة من ◊وم اŸذابح السسرية

ب -اشس -رت السس-ل-ط-ات ال-و’ي-ة ب-ت-ل-مسس-ان Ãع-ي-ة
مصسالح الرقابة وا’من حملة رقابة واسسعة
ب -غ -ي -ة ح-م-اي-ة اŸواط-ن م-ن ا÷شس-ع وال-ت-ج-ار
الفوضسوي ،Úففي اأ’سسبوع اأ’ول قام اŸسسؤوول
اأ’ول عن الو’ية علي بن يعيشض بخرجات
ميدانية ا ¤كل من سسوق اÿضسر والفواكه
بوسسط تلمسسان مغنية ،حيث وقف عن كتب
على وضسعية عرضض اÿضسر والفواكه واللحوم،
وطالب بضسرورة تخفيضض اأ’سسعار ،كما شسّدد
على السسلطات البلدية بغية ضسمان تنظيف
اŸك -ان ◊م -اي -ة اŸواط -ن م -ن ال -تسس -م -م-ات،
وبسس -وق ا÷م -ل -ة ’ب -ي ت -اشس -ف Úع -اي -ن سس -وق
اÿضسر للجملة للتأاكد من اÿلل ‘ ارتفاع
اأ’سسعار ،وهنا وقف على الكارثة والنفايات
التي تسستوجب التكفل العاجل ،هذه اÿرجة
التي اسستحسسنها اŸواطن التلمسسا ،Êخاصسة
ب -ع -دم -ا أاصس -ب -ح ال -ت -اج -ر ي-خ-اف ان يصس-ط-دم
باŸسسؤوول اأ’ول عن الو’ية ،خصسوصسا وأانه
الوا‹ الوحيد الذي ينزل إا ¤اأ’سسواق خÓل
رمضسان ‘ تاريخ تلمسسان.
من جانب آاخر ،جنّد مصسالح التجارة لو’ية
ت -ل -مسس -ان أاك Ìم -ن  100ف-رق-ة ال-ت-ي ب-اشسرت
ع -م -ل -ه-ا ‘ اأ’سس-واق ،وال-ت-ي ضس-ربت ب-ي-د م-ن
حديد خÓل اأ’يام اأ’و ،¤وذلك من خÓل
ح-ج-ز  18ن-ع-ج-ة م-ذب-وح-ة ب-طريقة مشسبوهة
وموجهة ا ¤ا’سستهÓك ،حيث Œري عملية
التحقيق ‘ اŸذبح الذي تب Úان كل اŸواشسي
هزيلة وغ Òصسا◊ة تذبح فيه بطريقة سسرية،
والتي Áلك أاصسحابه ختما بيطريا بغية ضسمان
بيع هذه اللحوم بدون خوف .هذا وانطلقت
هذه الفرق ‘ عملها على مسستوى بلديات
الو’ية ◊ 53ماية اŸواطن من جشسع التجار
وخ-ط-ر اŸواد ا’سس-ت-هÓ-ك-ي-ة غ ÒاŸط-اب-ق-ة،
و‘ ه -ذا الصس -دد كشس -ف م -دي-ر ال-ت-ج-ار ع-م-ر
هÓيلي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،أان مصسا◊ه
تسس-ع-ى ا ¤ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وية
خÓل هذا الشسهر ،ومنح بيع اŸنتجات على
اأ’رصسفة خاصسة اŸواد ا’سستهÓكية السسريعة
ال -ت-ل-ف م-ث-ل ال-ل-ح-وم ،ال-ب-يضض ،ا◊ل-يب وال-ت-ي
يرتبط فسسادها بالتسسممات وصسحة اŸواطن
الذي يسستوجب عليه اليقظة ،وان ’ ينجر
وراء اأ’سس- -ع- -ار اŸن- -خ- -فضس- -ة م- -ن ق -ب -ل Œار

وأاضساف« :أاما اŸواد اŸدعمة على غرار اŸواد الغذائية
كا◊ليب ،السسميد وغÒها من اŸواد الغذائية التي شسملها
تدعيم الدولة ،والتي سسّقف سسعرها ،فمجال تدخل مديرية
التجارة يكون ،بحسسب اإ’جراءات والتنظيمات اŸعمول
ب - -ه - -ا ،ب - -وضس - -ع ح- -د ل- -ه- -ذه
اŸمارسسات غ Òالقانونية».
م-ن ج-ان-ب-ه ،صس-ل-ج-ة شسعبان،
رئ- -يسض ج- -م- -ع- -ي- -ة ا◊م -اي -ة
وال- -دف- -اع ع- -ن اŸسس- -ت- -ه -لك
بسس - -ك - -ي - -ك - -دة ،يّ- -وضس- -ح «ان
اأ’سس -ع -ار ‘ ح -ق -ي-ق-ة اأ’م-ر
حّ- -رة ،وت- -خضس- -ع دائ- -م -ا ا¤
ال -ع -رضض وال -ط -لب ،وبصس-ورة
عامة فحريتها مسستمدة من
اŸشس - -رع ا÷زائ- -ري ،ال- -ذي
ي -ع -ط -ي ا◊ري-ة ل-ل-م-م-ارسس-ة
ال- -ت- -ج- -اري- -ة و–دي- -د اأ’سس -ع -ار ،إا’ ‘ م -ا ي -خصض اŸواد
اŸدعمة كا◊ليب والسسميد واÿبز وغÒه ،أاو التي سسقفت
أاسسعارها ،و‘ هذا الشسأان اŸواطن له دور كب ‘ Òا◊د
من تÓعب و–ايل بعضض التجار Ãمارسسات سسلبية ،وغÒ
قانونية ،خصسوصسا ‘ اŸواد اŸدعمة منها ،أاو التÓعبات
اأ’خرى كبيع ا◊ليب بفرضض منتوج آاخر ،وهنا تقييد حرية
اŸسستهلك ،والقانون ‘ هذا ا’مر واضسح ويعاقب على
هذه اıالفات غ Òالقانونية» ،وأاضساف صسلجة بخصسوصض

اأ’رصسفة.
من جهة أاخرى ،سسخرت مصسالح أامن و’ية
تلمسسان  2500عون شسرطة ◊ماية اŸواطن
التلمسسا ÊخÓل شسهر رمضسان اŸعظم ،حيث
سسطرت ّ ﬂ
ططا هاما باإ’ضسافة ا ¤التكفل
اأ’مني ،فقد ” تسسخ Òأاعوان شسرطة البيئة
Ÿراقبة اأ’سسواق عن قرب من اجل حماية
اŸواطن والتدخل العاجل بالتعاون مع مصسالح
ال -رق -اب -ة وال -ب -ي -ط-رة وغÒه-ا ال-ت-ي ل-ه-ا صس-ل-ة
ب -اŸوضس -وع ،ك -م -ا نصس -بت ح-واج-ز ‘ ال-ط-رق
Ÿراقبة تنقل السسلع ا◊سساسسة ومنع تهريبها
أاو ن- -ق- -ل- -ه -ا ‘ وضس -ع -ي -ات خ -طÒة ك -ا◊ل -يب
وا’سس -م -اك ،ال -دج -اج وال-ل-ح-وم ،وق-د “ّك-نت
ع -ن -اصس -ر شس -رط -ة ال -ب -ي-ئ-ة وال-ع-م-ران ال-ت-اب-ع-ة
للمصسلحة الو’ئية لÓأمن العمومي بتلمسسان
‘ ال- -ي- -وم اأ’ول م- -ن رمضس- -ان اŸع- -ظ- -م م- -ن
مصس-ادرة ك-م-ي-ة م-ن ال-ل-ح-وم ا◊م-راء م-وج-هة
لÓسستهÓك عبارة عن  21رأاسض غنم ” ذبحها
‘ م- -ذب- -ح سس- -ري ب- -ع -ي -د ع -ن اع Úال -رق -اب -ة
والبياطرة ،و ⁄يحÎم أاصسحابها شسروط الذبح
واŸرسس -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي اŸن -ظ -م ل -ط-رق ذب-ح
ا◊يوانات وشسروطه ،وكذا ظروف نقل مثل
هذه اŸواد ا◊سساسسة ،التي كانت منقولة على
م Ïمركبة ›هزة بجهاز تÈيد إاثر نقطة
مراقبة على مسستوى طريق الشس’Óت شسرق
ت -ل -مسس -ان ،وك-انت م-وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع أ’صس-ح-اب-ه-ا
اŸم- - -ارسس Úنشس- - -اط ال- - -قصس- - -اب- - -ة ل- - -غ - -رضض
ا’سستهÓك ،على هذا اأ’سساسض ” –ويلها
من طرف عناصسر ا’أمن ا ¤مقر اŸصسلحة
م -ن أاج -ل ال -ت -ح -ق-ي-ق ‘ شس-أان-ه-ا ب-ع-د إاخ-ط-ار
م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ع -ن -ه -ا ،و” إاي -ف -اد ÷ن -ة
Ÿع-اي-ن-ت-ه-ا وع-ل-ي-ه ت-ق-رر ح-ج-زها .من جهتها
مصسالح الدرك  ⁄تبق مكتوفة اأ’يدي حيث
سس ّ-خ -رت ف -رق -ه -ا ل -ل -ب -ي -ئ -ة ال -ت-ي خ-رجت ا¤
اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة وال-ت-ج-ار اŸوزع Úع-ل-ى
مسستوى القرى واŸداشسر خصسوصسا القصسابات
Ÿراق -ب -ة ط -ري -ق -ة ع -م -ل -ه -ا ح -م -اي -ة لصس -ح -ة
اŸواطن ،كما نصسبت حواجز بالطرق الوطنية
والو’ئية ◊ماية اŸواطن من دخول أاي مواد
اسستهÓكية خطÒة أاو نقل مواد ح ّسساسسة ‘
ظروف غ ÒمÓئمة.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ا’سسعار «ان للمسستهلك الدور الكب ‘ Òرفعها أاو خفضسها،
وذلك بإاقباله عليها رغم ارتفاع أاسسعارها ،مع امكانية
ت -رك -ه -ا ،ك -م -ا أان ال -ن -وع -ي -ة ‘ اŸن-ت-وج-ات –دد وف-ق-ه-ا
ا’سسعار ،وبالتا‹ فدور اŸسستهلك كب ‘ Òا◊د من هذه
اŸم -ارسس -ات غ ÒاŸق -ب-ول-ة
ل -دى ال -ب -عضض م -ن ال -ت -ج-ار،
خصس - -وصس - -ا خÓ- -ل الشس- -ه- -ر
الكر.»Ë
أاشسار رئيسض جمعية ا◊ماية
والدفاع عن اŸسستهلك ا¤
«ان ه - - -ذه اأ’خÒة ت- - -ل- - -قت
العديد من الشسكاوى من قبل
اŸواط- - - -ن ،Úب - - -خصس - - -وصض
تÓعبات العديد من التجار
Ãدينة سسكيكدة ‘ ،التحايل
‘ ب - -ي - -ع أاك - -ي - -اسض ا◊ل- -يب
اŸدعم ،بفرضض منتوجات أاخرى أاو –ديد عدد ا’كياسض،
بإاضسافة حليب البقرة ،كما يقولون ،مع العلم أان اأ’مر
مشسكوك فيه ،ومن خÓل ا÷معية نقلنا هذه الشسكاوى
للمصسالح اŸعنية اŸتمثلة ‘ مديرية التجارة ،أ’ن من
أاهداف ا÷معية فضسح هذه اŸمارسسات وا◊رصض على
حماية حقوق اŸسستهلك».
سسكيكدة :خالد العيفة
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درفلو‘ مفاوضسات متقدمة مع فريق هولندي

إادارة إا–اد العاصصمة تقّرر تسصريح سصعيود ،حامية وحمزاوي

ضسبطت أدأرة أ–اد ألعاصسمة
قائمة أولية بأاسسماء ألÓعبÚ
أŸرأد تسسريحهم ،خÓل فÎة
أ’نتقا’ت ألصسيفية ،حيث
ضسّمت ك Óمن حمزأوي،
حامية وسسعيود ‘ أنتظار
دخول ’عب Úآأخرين قائمة
أŸسسرح.Ú

أاسس- - -ام- - -ة درف- - -ل - -و ‘ اتصس - -ا’ت
م - -ت - -ق - -دم- -ة م- -ع أاح- -د ا’ن- -دي- -ة
ال -ه -ول -ن -دي -ة ح -يث ي -ري-د ه-داف
ال -ب -ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ا’حÎاف ‘
ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة خ-اصس-ة ان-ه ت-لقى
عدة عروضض من خارج الوطن.
ينتهي عقد درفلو مع ا’–اد ‘
ج-وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل وه-وم-ا سس-ي-جعل
من مهمة احÎافه أاسسهل بكثÒ
Ãا ان الفريق الذي يريد التعاقد
معه لن يكون ‘ حاجة للتفاوضض
مع ادارة ا–اد العاصسمة .تكفل
مناج ÒالÓعب رامي بن سسبعيني
Ãلف احÎاف درفلو حيث يكون
قد لعب دور الوسسيط ب ÚالÓعب
والفريق الهولندي الذي  ⁄تتضسح
هويته بعد.

عمار حميسسي
تأاكد رسسميا رحيل كل من حامية
وسس - -ع - -ي - -ود ع- -ن ا’–اد ‘ فÎة
ا’ن- -ت- -ق- -ا’ت الصس- -ي- -ف- -ي- -ة ح- -يث
أاعلمتهم ا’دارة بقرارها وطلبت
م-ن-ه-م ج-لب ف-ري-ق ل-ل-ت-فاوضض من
أاج - -ل ا◊صس - -ول ع - -ل - -ى وث- -ي- -ق- -ة
التسسريح Ãا ان عقودهم مازالت
سس- -اري- -ة ا ¤غ- -اي- -ة ⁄ . 2021
يسستطع سسعيود فرضض نفسسه ‘
الفريق ومرت Œربته ‘ ا’–اد
مرور الكرام رغم ان ا÷ميع توقع
ان يكون من العناصسر التي تقود
الفريق ‘ اŸسستقبل ،لكن العكسض
هو الذي حدث.
وفشسل سسعيود ‘ اقناع ا’نصسار
بامكانياته بعد ان انضسم للفريق
ق -ادم-ا م-ن دف-اع ت-اج-ن-انت ودف-ع
مسس- -ت- -وى الÓ- -عب ه -ذا اŸوسس -م
ا’دارة ‘ اتخاذ قرار تسسريحه
ا ¤اح- -د ا’ن- -دي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ري- -د
ا◊صسول على خدماته .
من جهته ،تواجد اŸهاجم حامية
‘ ال -ق -ائ -م -ة ا’ول -ي -ة ح -يث رأات

أ’سستئناف يوم  5جوأن

ادارة ا’–اد ان الÓعب  ⁄يقدم
أاي اضس- -اف- -ة وم -ا زاد ال -ط Úب -ل -ة
هوعدم التزامه بالتدريبات حيث
ك- -ان ي- -غ -يب ك -ثÒا ع -ن ا◊صسصض
التدريبية .سسيكون حامية مطالبا
’خر بجل فريق للتفاوضض
هو ا آ
م -ن أاج -ل ا◊صس -ول ع -ل -ى وث-ي-ق-ة
التسسريح Ãا ان عقده مع الفريق
سسينتهي ‘ جانفي . 2021

ب - -اŸق- -اب- -ل ل- -ن ي- -ك- -ون الÓ- -عب
ع- -ك- -اشس- -ة ح- -م- -زاوي م- -ط- -ال- -ب- -ا
ب-ا◊صس-ول ع-ل-ى وث-ي-ق-ة ال-تسس-ري-ح
Ãا ان ع -ق -ده ي -ن -ت -ه-ي ‘ ال-ف-ا—
جوان اŸقبل حيث سسيكون حرا
م -ن أاي ال -ت -زام ،وه -و م -ا ي -ج -ع-ل
وضسعيته أافضسل من الثنائي حامية
وسسعيود.
من جهة أاخرى ،يتواجد الÓعب

من أجل تدعيم خطه أÿلفي

م- -ن- -حت إادارة ا–اد ال- -ع -اصس -م -ة
راحة Ÿدة أاسسبوع ÚلÓعب Úمن
أاجل التقاط ا’نفاسض قبل العودة
ل- -ل- -م- -ن -افسس -ة م -ن ج -دي -د Ãا ان
ال -ف -ري -ق م -ع -ن -ي Ãن -افسس-ة ك-أاسض
الكاف ،وهو ما جعل ا’دارة “نح
الÓعب 15 Úيوما فقط.
يسس -ت -أان -ف ال -ف -ري -ق ت-دري-ب-ات-ه ‘
اÿامسض ،جوان اŸقبلÃ ،لعب
ع -م -ر ح -م -ادي ،ب -ب-ول-وغ Úح-يث
سس-ي-ك-ون ال-ف-ري-ق ع-ل-ى م-وع-د مع
اج- -راء ت- -ربصض أاواث- -ن Úح -يث ⁄
تفصسل ا’دارة ‘ ا’مر بعد رغم
تأاكد تربصض زمÓء زماموشض ‘
تونسض.

بشصيكت ـ ـاشش الÎك ـي مهتـم بخدمـ ـات مان ـدي
كشسف موقع «أسستديو ديبورتيفو» أن مدرب نادي بيشسكتاشس ألÎكي سسينول غونيشس،
يتابع عن كثب ألدو‹ أ÷زأئري عيسسى ماندي ’عب ريال بييتسس وهذأ من أجل
ضسمه خÓل أÒŸكاتو ألصسيفي أ÷اري ،وتدعيم دفاع ألفريق ألذي أنهى ألبطولة
’سسود.
ألÎكية ‘ أŸركز ألرأبع وهي مرتبة  ⁄ترضس ألفريق أ’بيضس وأ أ
ب -حسسب اŸصس -در ،ف -إان م -درب ري -ال ب -ي-ت-يسض
ك -وك-ي سس-ي-ت-ي-ان غ Òمسس-ت-ع-د لÓ-سس-ت-غ-ن-اء ع-ن
’عبه الذي يوجد ﬁل ثناء سسيما بعد –سسن
مسستواه خÓل اŸوسسم اŸنقضسي.
بات ماندي من أاحسسن مدافعي «الليغا» بعد
موسسم Úقضساها باسسبانيا قادما من رامسض

’و¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

الفرنسسي مقابل  2.5مليون أاورو .وافاد
اŸصسدر أايضسا أان التقني ا’سسبا ،Êاتفق مع
’ندلسسي على ا’حتفاظ بأابرز
إادارة النادي ا أ
الÓ- -ع- -ب ،Úوم -ن ب -ي -ن -ه -م م -ان -دي ال -ذي م -ن
اŸنتظر أان تصسله عروضض أاخرى لÓسستفادة
من خدماته.

فري ـ ـق شش .السص ـ ـاورة متمسص ـ ـك باŸـ ـ ـدرب نغ ـ ـ ـ ـيز

’و ‘ ¤أŸرتبة ألثانية ألتي
سسيوأصسل أŸدرب نبيل نغيز مهامه على رأسس ألعارضسة ألفنية لشسبيبة ألسساورة بعدما أنهى بطولة ألرأبطة أ أ
’فريقية للمرة ألثانية ‘ ظرف ثÓثة موأسسم ،بحسسب ما أسستفيد من إأدأرة ألنادي.
’بطال أ إ
تسسمح للنادي باŸشساركة ‘ رأبطة أ أ

صسرح اŸدير العام للشسبيبة ﬁمد
جبار« :العقد الذي يربط نغيز مع
الشسبيبة Áتد لـ  18شسهرا ،ونحن
متمسسكون باحÎامه ،سسيما بعدما
‚ح ه - - -ذا اŸدرب ‘ –ق - - -ي- - -ق
ال - -ه - -دف اŸسس- -ط- -ر وه- -و اإن- -ه- -اء
ال -ب -ط -ول -ة ب Úال -ث Ó-ث -ة ا’أوائ -ل».
التحق اŸدرب الوطني اŸسساعد
السسابق بالفريق ‘ ا÷ولة  22من
البطولة ،عندما خلف كر Ëخودة

إأيطاليا

الذي كان قد عوضض بدوره فوؤاد
بوعلي ‘ بداية مرحلة ا’إياب.
ك -انت الشس -ب -ي -ب -ة –ت-ل اŸرت-ب-ة
اÿامسس-ة ع-ن-د اسس-ت-ق-دام م-درب-ها
الثالث هذا اŸوسسم ،لكن ا’أخÒ
“ك -ن م -ن ا’رت -ق -اء ب -ه-ا ‘ سس-ل-م
الÎتيب قبل اأن تنهي البطولة ‘
الصسف الثا Êبفضسل حصسولها معه
على  22نقطة ‘ تسسع مباريات.
سساهم اŸشسوار ا÷يد لنغيز ،الذي

ك - - -انت ل- - -ه Œرب- - -ة قصسÒة ه- - -ذا
اŸوسسم مع نادي اأحد السسعودي،
‘ اإبداء بعضض ا’أندية رغبتها ‘
ا’سس -ت -ف-ادة م-ن خ-دم-ات-ه– ،سس-ب-ا
للموسسم اŸقبل.
اأوضس -ح اŸدي -ر ال -ع -ام لشس -ب -ي -ب-ة
السس- -اورة ب- -اأن اŸدرب ن -غ -ي -ز ه -و
ال -ذي سس-يشس-رف ع-ل-ى ا’ن-ت-داب-ات
م - -ن خ Ó- -ل اسس - -ت - -ق - -دام ’ع - -بÚ
ب- -اإم- -ك- -ان- -ه- -م ت- -ق- -د Ëا’إضس- -اف- -ة

اŸرج- -وة سس- -ي- -م- -ا واأن ال- -ف- -ري- -ق
سسيسسعى لتقد Ëمشسوار اأفضسل ‘
رابطة ا’أبطال مقارنة Ãشساركته
ا’أو ‘ ¤ه- -ذه اŸسس- -اب- -ق -ة ال -ت -ي
خرج منها من دورها التمهيدي،
م-ع ا’ح-ت-ف-اظ ب-رك-ائ-ز ال-تشس-ك-ي-لة
ا◊ال- -ي- -ة ال- -ت -ي ح -ق -قت اŸرت -ب -ة
ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ‘ مشس-وار
ال -ن -ادي م -ن -ذ صس -ع-وده اإ ¤سس-اح-ة
الكبار ‘ .2012

أان ÎميÓن ـو «يخطـف» بطاق ـة اŸشصارك ـة ‘ رابطـ ـة األبط ـ ـال

’حد ،على مضسيفه ’تسسيو ‘ 2-3
حسسم فريق إأن ÎميÓنو ألبطاقة أ’خÒة أŸؤوهلة إأ ¤رأبطة أبطال أوروبا أŸوسسم أŸقبل بفوزه ،سسهرة أ أ
’خÒة من بطولة إأيطاليا لكرة ألقدم.
مبارأة مثÒة بأاحدأثها ‘ أŸرحلة  38وأ أ

فعلى اŸلعب ا’أوŸبي بروما،
التحق اإن ÎميÓن ا ¤اŸسسابقة
القارية ا’أهم بفرق جوفنتوسض
البطل ونابو‹ وروما بفوزه على
’تسسيو  .2-3وكان ’تسسيو اأهدر
ف-رصس-ة حسس-م ال-ب-ط-اق-ة ال-رابعة،
خ Ó-ل ا’أسس -ب -وع اŸاضس -ي ،ب -ع -د
سس -ق -وط -ه ‘ ف -خ ال-ت-ع-ادل اأم-ام
مضس-ي-ف-ه ك-روت-و Êب-ن-ت-ي-جة ،2-2
ل- -ي- -فشس- -ل ‘ اسس- -ت- -غÓ- -ل ه -دي -ة
سساسسوولو الذي هزم اإن ÎميÓن
بحصسة  ‘ 1-2عقر داره ،قبل
اأن ي -ه -در ف -رصس -ة ج -دي -دة ،ي -وم

تنسس

ا’أحد ،على الرغم من تقدمه
مرت ‘ ÚاŸباراة .ورفع اإنÎ
م -ي Ó-ن -و رصس-ي-ده اإ 72 ¤نقطة،
وهو نفسض رصسيد ’تسسيو ،لكن
اإن Îت - - -ف - - -وق ‘ اŸواج - - -ه- - -تÚ
اŸباشسرت. Ú
دخل فريق العاصسمة اŸباراة وهو
‘ ح- -اج -ة ا ¤ال -ت -ع -ادل و‚ح ‘
افتتاح التسسجيل بواسسطة النÒان
الصسديقة عندما سسجل جناح اإنÎ
م- - -ي Ó- -ن - -و ،ال - -ك - -روات - -ي اي - -ف - -ان
بÒيسس- -ي- -تشض ،ه- -دف -ا ب -اÿط -اأ ‘
مرمى فريقه ‘ الدقيقة التاسسعة.

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

ل - -ك - -ن دان- -ي- -ل- -و دامÈوزي- -و اأدرك
التعادل ’إن ÎميÓنو ‘ الدقيقة
 ،29قبل اأن Áنح الÈازيلي فيليبي
اندرسسون التقدم لÓتسسيو ›ددا
ق -ب -ل ن -ه -اي -ة الشس -وط ا’أول ب-اأرب-ع
دقائق.
رم -ى اإن Îم -ي Ó-ن ب -ك -ل ث -ق -ل-ه
ﬁاو’ تعديل النتيجة واÿروج
فائزا ‘ الشسوط الثا Êو‚ح ‘
اإدراك التعادل بواسسطة هدافه
ا’رج-ن-ت-ي-ن-ي م-اورواي-ك-اردي من
ضس -رب -ة ج -زاء ‘ ال -دق -ي -ق -ة 78
تسس- -بب ف- -ي- -ه- -ا م -داف -ع ’تسس -ي -و

ال -ه -ول -ن -دي سس -ت -ي-ف-ان دي ف-راي
الذي سسينتقل ‘ نهاية اŸوسسم
اإ ...¤اإن ÎميÓنو.
بعدها بدقيقة ازدادت ا’مور
سس -وءا ع -ل -ى ’تسس -ي -و ب -ع -د ط-رد
’ع-ب-ه ال-ب-وسس-ن-ي سس-ي-ن-اد لوليتشض
◊صسوله على البطاقة الصسفراء
ال-ث-ان-ي-ة ،ل-ي-ك-م-ل ف-ريقه اŸباراة
بعشسرة ’عب .Úوجاءت الضسربة
القاضسية عن طريق كرة راأسسية
Ÿات-ي-وف-ي-ت-يشس-ينو ‘ الدقيقة 81
مسستغ Óضسربة ركنية ليمنح اإنÎ
ميÓن بطاقة التاأهل ا’أوروبية.

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـادال يت ـ ـ ـ ـّوج ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدورة روم ـ ـ ـ ـ ـ ـا للماسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎز

أكد أ’سسبا Êرأفايل نادأل ،أŸصسنف أول ،جاهزيته ألتامة للدفاع عن لقبه ‘ بطولة رو’ن غاروسس ثا Êألبطو’ت ألكÈى،
بتتويجه للمرة ألثامنة ‘ دورة روما للماسسÎز على حسساب أ’Ÿا Êألكسسندر زفÒيف بطل ألنسسخة أŸاضسية.
‘ اŸباراة النهائية ،تقدم نادال ‘ اÛموعة روما ،منذ  ،2013فاسستعاد على أاثره صسدارة رو’ن غاروسض التي تنطلق ‘  27ماي ،إاذ كان
ا’و 1-6 ¤ثم رد زفÒيف بالنتيجة ذاتها ‘ ال -تصس -ن -ي-ف ال-ع-اŸي لÓ-ع-ب ÚاÎÙف Úم-ن
أاحرز لقبه ا◊ادي عشسر ‘ كل من دورتي
ال-ث-انية ( ،)6-1ل -ك-ن ا’سس-ب-ا Êف-رضض اي-ق-اع-ه السسويسسري روجيه فيدرر الغائب عن الدورات مونتي كارلو وبرشسلونة قبل أان يخرج من ربع
ويحسسمه اŸباراة ( .)3 -6
على اÓŸعب الÎابية.
نهائي دورة مدريد أامام النمسسوي دومينيك
يعت Èاللّقب ا’ول لنادال ( 31عاما) ‘ دورة
اسستعد ا’سسبا Êبالتا‹ للدفاع عن لقبه ‘ تييم.

العدد

17650

كـــأاسس أ÷زأئـــر ‘ كــرة أليـــد
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إاثـ ـارة ك ـبÒة مرتقب ـة ‘ موعدي نصصف النهائي
يشسهد ألدور نصسف ألنهائي Ÿنافسسة كأاسس أ÷زأئر لكرة أليد رجال موأجهتÚ
’و ¤ب ÚأÛمع ألبÎو‹ ووفاق ع Úتوتة أما أللقاء ألثا Êسسيدور
قويتŒ Úمع أ أ
’نه من
’ثارة أ
ب Úشسباب برج بوعريريج وشسبيبة سسكيكدة ما يجعل أŸنافسسة ‘ قمة أ إ
ألصسعب ألتكهن Ãن سسيتأاهل للنهائي وألبسساط هو ألفاصسل ألوحيد بالنظر إأ ¤تقارب
أŸسستوى ب ÚأŸتنافسس.Ú

نبيلة بوقرين
يعت ÈاŸربع الذهبي للموسسم
’ق- -وى
ال - -ري - -اضس - -ي ا◊ا‹ ا أ
ب - -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤اŸع- -ط- -ي- -ات
اŸت- -وف- -رة وال- -ذي سس- -ي -ك -ون
’ول ،ي- -وم السس -بت اŸق -ب -ل،
ا أ
بتاجنانت ،بداية من السساعة
الـ  ،23:00حيث يسسعى نادي
Óط-اح-ة
اÛم -ع ال -بÎو‹ ل  -إ
بنادي وفاق ع Úتوتة وهذا
للوصسول ا– ¤قيق الثنائية
Ãا أانه تّوج بط Óللموسسم ‘
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،أام-ا أابناء
ع Úتوتة أاكيد أانهم سسيعملون
م- - -ن أاج- - -ل إاي - -ق - -اف زح - -ف
ال -بÎول -ي Úو–ق -ي-ق ال-ت-أاه-ل
للمواجهة النهائية من خÓل

ت -ق -د Ëك -ل م -ا ل -دي -ه-م ف-وق
البسساط.
أام- - -ا ف- - -ري - -ق شس - -ب - -اب ب - -رج
ب -وع -ري -ري -ج ي -ط -م -ح ل -ب -ل -وغ
ال -ن -ه-ائ-ي ع-ل-ى حسس-اب ن-ادي
شسبيبة سسكيكدة ‘ اŸواجهة
ال-ت-ي سس-ت-ك-ون بشس-لغوم العيد،
بداية من السساعة  23:00من
خÓ- - -ل إاسس- - -ت- - -غÓ- - -ل اÈÿة
وال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي إاك-تسس-ب-ها ‘
السس -اب -قÃ ،ا أان اÛم -وع -ة
تقدم أاداء رائعا ‘ السسنوات
’خÒة ،وه -ذا م -ا ج -ع -ل -ه -م
ا أ
يواصسلون مشسوارهم ‘ كأاسض
ا÷زائر رغم قوة اŸنافسسة.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ف -ري -ق شس -ب -ي -ب-ة
سس- -ك- -ي- -ك- -دة ال- -ت- -ي أاظ -ه -رت
’خ-رى
مسس -ت -وى رائ -ع -ا ه-ي ا أ
وذلك راجع إا ¤العمل الذي

يقوم به كل اŸشسرف Úعلى
اÛموعة من خÓل توفÒ
اÙيط اŸناسسب ما جعلهم
’و‘ ¤
’دوار ا أ
ي - -ل - -ع - -ب- -ون ا أ
البطولة الوطنية ،إاضسافة إا¤
صسمودهم ‘ مسسابقة الكأاسض
ول-ه-ذا سس-ي-ل-ع-ب-ون ح-ظ-وظ-ه-م
ل -ب -ل -وغ ال-ن-ه-ائ-ي وال-ع-ودة إا¤
منصسة التتويج ،بعدما فازوا
ب - -ل - -قب ال- -دوري ‘ م- -وسس- -م
.2015 /2014
بالتا‹ فإان ا÷مهور اŸتابع
للكرة الصسغÒة سسيكون على
Óسستمتاع
موعد مع فرصسة ل إ
Ãا سستقدمه عناصسر الفرق
‘ سسهرة رمضسانية من أاجل
م-ع-رف-ة م-ن سس-ي-نشس-ط ن-ه-ائي
سسنة  2018الذي سسيكون ‘
الفا— جوان القادم.

غاري لينكر

مغادرة ﬁرز لنادي ليسص« Îمسصأالة وقت»
كشس- -ف الÓ- -عب ال -دو‹ ا’‚ل -ي -زي السس -اب -ق
غاري لينكر أاسسطورة نادي ليسس Îسسيتي ‘
ت -غ -ري -دة ل -ه ع -ل -ى حسس -اب -ه ت -وي Îأان م-غ-ادرة
ال Ó-عب ا÷زائ -ري ري -اضض ﬁرز «ل -ل-ث-ع-الب»
مسسأالة وقت ’ أاك Ìو’ أاقل.
قال لينكر الذى يشسعل منصسب ﬁلل تلفزيوÊ
عقب آاخر مباراة لنادي ليسس Îهذا اŸوسسم
’خÒ
أام-ام ت-وت-ن-هام « :5-4ه -ذا ال -ه-دف ه-وا أ
لرياضض بأالوان ليسس .»Îأاضساف« :كان أاحد
أافضسل الÓعب ‘ Úتاريخ النادي أا“نى له
ال -ت -وف-ي-ق ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل» .ب-حسسب الصس-ح-اف-ة
ا’‚ليزية فإان ﬁرز ‘ طريقه ا ¤صسفوف
نادي مانشسسس Îيونايتد بطل ا‚لÎا مقابل
حوا‹  55مليون جنيه اسسÎليني.
ينتظر ان يكون ﬁرز ضسمن قائمة اŸنتخب
ال -وط-ن-ي ال-ت-ي سس-ي-كشس-ف ع-ن-ه-ا اŸدرب راب-ح
ماجر– ،سسبا للمواجهت Úالوديت Úأامام كل
من جزر الرأاسض ا’خضسر ،يوم الفا— جوان،
Ãل- -عب  5ج -وي -ل-ي-ة والÈت-غ-ال ،ي-وم  7جوان
بلشسبونة.

مانشسيسس Îيونايتد

بوغبـ ـا يلم ـح إا ¤إامكانيـ ـة مغادرتـ ـه للنادي
أاŸح ب -ول ب -وغ -ب-ا‚ ،م م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د
’‚ليزي ،إا ¤إامكانية الرحيل عن مسسرح
ا إ
’ح Ó-م ،م -ع -ل-ق-ا ع-ل-ى شس-ائ-ع-ات اقÎاب-ه م-ن
ا أ
باريسض سسان جÒمان .قال بوغباÁ ’ ،كن
ا◊ديث ع - -ن مسس- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي ،ك- -ل شس- -يء وارد
ا◊دوث ،فيما يتعلق بعقدي مع مانشسسسÎ
ي -ون -اي -ت -د» .ح -ول ع Ó-ق -ت-ه Ãدرب ال-ف-ري-ق،
جوزيه مورينيو ،أاوضسح بوغبا «هناك بعضض
’وق -ات ال -ت -ي ل-ع-بت ف-ي-ه-ا أاسس-اسس-ي-ا ،وأاخ-رى
ا أ
ت- -واج- -دت ع- -ل -ى دك -ة ال -ب -د’ء ،و‘ ك -ل م -رة
’مر ،ويقولون إان هناك
يتحدث ا÷ميع عن ا أ
شسيئا ما غ Òصسحيح».
أاضساف «اŸدرب له ا◊ق ‘ اختيار التشسكيلة،
وعÓقتي مع مورينيو ليسست صسداقة ،وحينما
يضسعني على الدكة ،أاحب الرد ‘ اŸلعب،
ب- - - - - -ت- - - - - -ق- - - - - -د Ëأافضس- - - - - -ل م- - - - - -ا ل - - - - -دي».
وواصسل «مع مورينيو ،حملت شسارة القيادة ‘
’و ‘ ¤مسسÒتي،
مانشسسس Îيونايتد ،للمرة ا أ
’مر سساعد Êعلى التطور ،وسسيكون
وهذا ا أ
مفيدا مع منتخب فرنسسا أايضسا» .علق النجم

ال- -ف- -رنسس- -ي ،ع- -ل- -ى إام -ك -ان -ي -ة انضس -م -ام -ه ‘
اŸسستقبل لباريسض سسان جÒمان بقوله« :أاحب
’مراء ،ولكن ليسض
اللعب –ت أاضسواء حديقة ا أ
بقميصض سسان جÒمان.».

بعد موسسمه أŸميّز مع ليفربول

ﬁم ـ ـد صص ـ ـÓح يكـ ـسصب جائـ ـزة جديـ ـ ـدة
حصسد ﬁمد صسÓح ،هداف ليفربول ،جائزة
جديدة ‘ إا‚لÎا ،بعد اŸوسسم الرائع الذي
قدمه رفقة الريدز .وأاعلنت رابطة الÓعبÚ
اÎÙف ،Úفوز ﬁمد صسÓح ،بجائزة ’عب
اŸوسس -م م-ن اخ-ت-ي-ار ا÷م-اه ،Òب-ع-دم-ا ح-از
’صسوات ،بالتفوق على
على أاعلى نسسبة من ا أ
ك -ي -ف Úدي ب -روي -ن ،صس -ان -ع أال-ع-اب م-انشسسسÎ
سس -ي -ت -ي .ن-ال ﬁم-د صسÓ-ح ،م-ن ق-ب-ل ج-ائ-زة
أافضس- -ل ’عب ‘ الÁÈيÒل- -ي- -غ م- -ن راب- -ط- -ة
’‚ل- -ي- -زي
ال Ó- -ع - -ب ÚاÎÙف Úوا’–اد ا إ
ورابطة النقاد الرياضسي .Úكما حقق صسÓح
رقًما قياسسًيا بالتتويج بلقب هدف الدوري
’‚ليزي ،بعدما أاصسبح أاول ’عب يسسجل 32
ا إ
هدًفا ‘ موسسم واحد بنظام  20فريًقا..

شسهار

’IÒN
C G

ألثÓثاء  22ماي  2018م
ألموأفق لـ  06رمضضان  1439هـ

أ

ألشسعب ٢٠١٨/٠٥/٢٢

إ÷يشش يوقف 7غّطاسض Úبالقالة و 21مهاجرإ غ Òشضرعيا
““ألشسعب““ ‘ أإطار ﬁاربة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸن- - -ظ- - -م - -ة ،أوق - -ف ح - -رأسس
ألسضوأحل ،يوم أول أمسس ،بالقالة سضبعة
غطاسض Úدون رخصضة ،وضضبطوأ أجهزة
ﬁظ - -ورة لصض - -ي- -د أŸرج- -ان وم- -ع- -دأت

ل -ل -غ -طسس ،ف -ي -م-ا ضض-ب-ط ع-ن-اصض-ر أل-درك
أل -وط -ن -ي ث Ó-ث-ة ب-ن-ادق صض-ي-د وك-م-ي-ة م-ن
ألذخÒة  1000خرطوشضة.
من جهة أخرى ،أحبط حرأسس
ألسض--وأح--ل ب--ع“ Úوشض--نتﬁ ،اول--ة

شسهار

أ

ه--ج--رة غ Òشض--رع--ي-ة لـ  43شضخصضا
ك--ان--وأ ع--ل--ى م Ïق--وأرب ت--ق--ل-ي-دي-ة
ألصضنع ،فيما ” توقيف  21مهاجرأ
غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة
بورقلة وتلمسضان.

دخل حيز أÿدمة ألفعلية منذ شسهرين

عطب تقني يحرم إŸوإطن Úمن خدمة ترإموإي بورقلة

ل حركة عربات خط ترأموأي بعاصسمة ألو’ية ورقلة على طول مسساره
تسسبب عطب تقني وقع ،أمسس ‘ ،شس ّ
أÙدد بـ  9,6كلم وحرمان ألعديد من أŸوأطن ÚأŸرتادين بشسكل شسبه يومي لهذه ألوسسيلة ،خاصسة سسكان ألتجمعات
ألسسكانية ألبعيدة عن وسسط أŸدينة ،على غرأر سسكان حي ““ألنصسر أÿفجي““ وبعضس ألطلبة أ÷امعي Úوألذين أكد
عدد منهم ‘ حديث لـ ““ألشسعب““ أن ألÎأموأي سساهم كثÒأ ‘ رفع ألغ Íعنهم،خاصسة خÓل شسهر رمضسان ألكر.Ë

ورقلة :إاÁان كا‘

تسض- -ع- -ى ألشض- -رك -ة أŸك -ل -ف -ة ب -تسض -يÒه
وأسض-ت-غÓ-ل-ه إأ ¤م-ع-ا÷ة أل-ع-طب أل-ت-ق-ني
إ’عادة بعث أÿدمة من جديد ‘ فائدة
أŸوأطن ،Úومن جهته أوضضح مدير ألنقل
ل -و’ي -ة ورق -ل -ة ت -وف -ي -ق ج-دي ‘ ح-ديث
لـ«ألشضعب““ أن مصضا◊ه تدخلت بحافÓت
من أŸؤوسضسضة ألعمومية للنقل أ◊ضضري
وألشضبه أ◊ضضري من أجل ألتكفل بنقل
أŸوأطن ÚوŒاوز أŸشضكل بشضكل مؤوقت

إأ ¤غ -اي -ة ع-ودة ألÎأم-وأي ل-ل-خ-دم-ة م-ن
جديد.
Œدر أإ’شضارة إأ ¤أن خط ترأموأي
ورقلة دخل حيز أÿدمة ألفعلية ،منذ 20
مارسس أŸاضضي ،و” تدشضينه من طرف
وزير ألنقل وأأ’شضغال ألعمومية عبد ألغني
زعÓن و ⁄يسضبق وأن سضجل أÿط أي
ع -ط -ب -ا ت -ق -ن -ي-ا ‡اث Ó-م-ن ق-ب-ل أدى إأ¤
توقفه عن أÿدمة لسضاعات ،علما بأانه
Áت- -د ع- -ل- -ى مسض -اف -ة  9,6ك-ل-م وي-رب-ط
أŸدينة أ÷ديدة باŸدينة ألقدÁة عÈ
ﬁ 16ط -ة ،أن-طÓ-ق-ا م-ن ﬁط-ة ““سض-ي-د

روحو““ ،مقابل أÛمع ألتجاري وﬁطة
““شضن Úقدور““ باŸدينة أ÷ديدة وﬁطة
حافÓت ألربط ب ÚألÎأموأي وأأ’حياء،
وي -ت -م تشض -غ -ي-ل أÿط بـ  23ق-اط-رة سضعة
أل-وأح-دة م-ن-ها  414رأكب ،وت-ق-در سض-ع-ة
ألنقل ‘ أوقات ألذروة بـ  3450رأكب ‘
ألسضاعة و‘ أ’Œاه ألوأحد ،وقد حّددت
سضرعته ألتجارية بـ  20,6كلم ‘ ألسضاعة،
ف-ي-م-ا ح-دد أل-ف-اصض-ل أل-زم-ن-ي ب Úق-اطرة
وأخرى بـ  10دقائق و‘ أوقات ألذروة بـ 8
دقائق ،كما أعلن عنه.

أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم

إعفاء ماجر من تدريب إŸنتخب إلوطني للمحليÚ
قررت أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
ي -وم أمسس إأع -ف -اء أل -ن -اخب أل -وط-ن-ي رأب-ح
ماجر وطاقمه ألفني من تدريب أŸنتخب
ألوطني أÙلي ،حسضب ما أكدته ألفاف
على موقعها ألرسضمي حيث أشضارت““ :بعد
أجتماع رئيسس ألفاف خ Òألدين زطشضي
وأل- -ن- -اخب أل- -وط- -ن- -ي رأب -ح م -اج -ر أت -ف -ق

ألطرفان على إأعفاء ألطاقم ألفني ألوطني
من تدريب أŸنتخب ألوطني للمحلي..Ú
وبالتا‹ ألسضماح له ألÎكيز على أŸنتخب
ألوطني أأ’ول مع قرب أŸوأعيد ألرسضمية
ألتي تنتظر ““أÿضضر““ ‘ إأطار تصضفيات
 2019 ·Óب-دأي-ة م-ن
ك -أاسس إأف -ري -ق -ي -ا ل -أ
سضبتم Èألقادم .

موقعها بلدية أو’د منصسور باŸسسيلة

هّزة أإرضضية بقوة  3.4درجة على سضلم ريشضÎ
ضضربت ،مسضاء أمسس“ ‘ ،ام ألسضاعة
ألوأحدة وإأحدى عشضر دقيقة ،على بعد 3
كلم ،جنوب شضرق بلدية أو’د منصضور
ب-اŸسض-ي-ل-ة ه-زة أرضض-ي-ة ب-ق-وة  3,4درجة
على سضلم رشض ،Îبحسضب ما أعلن عنه

م -رك -ز أل-ب-حث ‘ ع-ل-م أل-ف-لك وأل-ف-ي-زي-اء
ألفلكية وأ÷يوفيزياء .كما أعلنت خلية
أإ’ع Ó- -م وأ’تصض- -ال Ÿصض- -ال- -ح أ◊م- -اي- -ة
أŸدن -ي -ة ع -ن ع -دم تسض -ج -ي-ل أي خسض-ائ-ر
مادية أو بشضرية تذكر ‘ .ح ،Úسضجل هلع

وسضط ألسضكان ألذين هرعوأ أ ¤مغادرة
بيوتهم خوفا من وقوع هّزأت أرتدأدية قد
تكون أك Ìقوة من ألهزة أأ’و.¤

اŸسسيلة :عامر ناجح
ألشسعب ٢٠١٨/٠٥/٢٢

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

ألعدد
1٧650

24

