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‘ زيــارة إ ¤إلفرقــة  12مشصــاة ميكانيكيـة با÷لفـة ،إلفريـق ڤايـد صصالـح:

أ÷زأئر هي أŸبتدأ وأŸنتهى و جيشسنا يصسون سسيادتها ألوطنية
^ ألطموح ـ ـ ـ ـ ـات ألتحديثي ـ ـ ـ ـ ـة ‘ أ÷يـ ـ ـ ـ ـشس كـ ـ ـ ـ ـبÒة تتطلـ ـ ـ ـ ـ ـب أŸثابـ ـ ـ ـرة

علــى هامــشس أإشصغال إلدورة Ÿ 10٧ؤو“ر
إلعمـــل إلـــدو‹ بجنيــــف

سصحب إلزيادة ‘ إلوثائق
إلبيوميÎية

على مائدة إفطار ودية
بحضصـــــــــور كعــــــــــوإن

أ÷زأئر تصسف حياد أللجنة ومصسدأقيتها ألطبقة ألسسياسسية ترّحب «أوريـ ـ ـ ـ ـدو» يجمـ ـ ـ ـع
بقرأرأت رئيسس أ÷مهورية أألسسرة أإلعÓمي ـة ‘
ع
ا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ت
ج
ل
أ
ن
ـ
م
ب
ـ
ـ
ـ
ح
س
س
ن
ت
و
Ò
ـ
ـ
ـ
ط
ÿ
ا
ب
 04-03أجوأء رمضسانية ‡يزة
03
صصـــ3ـــ0ــ

صصــــــــــــــــــ

رمضضانيات

إلتكافل إلجتماعي ‘ أإسصمى معانيه بورڤلة
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الموافق لـ  ٢٢رمضضان  ١٤٣٩هـ

لوح ‘ زيارة
إأ ¤أŸدية

زروأطي تششرف على تنصشيب
ألّلجنة ألقطاعية أŸششÎكة
للتنوع ألبيولوجي

02

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

ي-ق-وم أل-ي-وم وزي-ر أل-ع-دل ،حافظ
لخ- - -ت- - -ام ،ط- - -يب ل- - -وح ،ب- - -زي- - -ارة
أ أ
ميدأنية إأ ¤ولية أŸدية.

17664

زيتو ‘ Êزيارة تفقد
إأ ¤بومردأسس

جلسشة علنية Ûلسس أألمة
تشص- -رف ،أل -ي -وم ،وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة
وأل - -ط - -اق - -ات أŸت - -ج - -ددة ،ف- -اط- -م- -ة
أل - -زه- -رأء زروأط- -ي ،أل- -ي- -ومÃ ،ق- -ر
أل - -وزأرة ع- -ل- -ى ت- -نصص- -يب أل- -ل- -ج- -ن- -ة
أل - -ق- -ط- -اع- -ي- -ة أŸشصÎك- -ة ل- -ل- -ت- -ن- -وع
أل - -ب- -ي- -ول- -وج- -ي ،أل- -ت- -ي ج- -اءت ب- -ه- -ا
ألسصÎأت- -ي- -ج- -ي -ة وﬂط -ط أل -ع -م -ل
ألوطني Úللتنوع ألبيولوجي –2016
 ، 2030أŸصصادق عليه يوم  28مارسس
 ‘ ، 2018أجتماع أ◊كومة ،أبتدأءً
من ألسصاعة  11:00صصباحا.

أتفاقية إأطار بÚ
وزأرة ألسشياحة
وألفÓحة
ي -ق -وم وزي -ر أÛاه-دي-ن ،أل-ط-يب
زي- -ت- -و ،Êي -وم  10ج - -وأن أ÷اري،
بزيارة عمل إأ ¤ولية بومردأسس،
قصصد تفقد وضصعية ألقطاع.

بوعزغي ‘ زيارة
عمل إأÔ“ ¤أسشت
‘ إأط - -ار أل - -ع - -م - -ل أل - -ت - -نسص- -ي- -ق- -ي
وأل-تشص-اوري ب Úأل-ق-ط-اعات ،يشصرف
وزي- - -ر ألسص- - -ي- - -اح- - -ة وألصص - -ن - -اع - -ات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ألقادر بن مسصعود،
Ãع -ي -ة وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت-ن-م-ي-ة
أل -ري -ف -ي -ة وألصص -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب -د
أل- -ق- -ادر ب -وع -زق -ي ،ي -وم  10جوأن،
أب -ت -دأًء م-ن ألسص-اع-ة  ،21:30ب-ف-ندق
ألورأسصي ،على مرأسصم ألتوقيع على
أتفاقية إأطار ب Úألقطاع ،Úوذلك
ل - -ت - -ث - -م ÚأŸوروث ألي - -ك - -ول- -وج- -ي
وألفÓحي.

لقاء قطاعي ب Úألدأخلية
وألسشياحة وألرياضشة
ل· ،ي- -وم 09
ي - -ح - -تضص- -ن قصص- -ر أ أ
ج- -وأن أ÷اري ،ل- -ق -اء سص -ي -ج -م -ع بÚ
ق- -ط- -اع- -ات أل -دأخ -ل -ي -ة وألسص -ي -اح -ة
وأل- - -ري- - -اضص - -ة ،وذلك أب - -ت - -دأء م - -ن
ألسصاعة  10:00صصباحا.

جمعية «كافل أليتيم»
تنظم مأادبة إأفطار
ي -ن -ظ -م ،أل -ي -وم ،أŸك -تب أل -وط -ن-ي
÷م -ع -ي -ة «ك -اف -ل أل -ي -ت -ي -م» ،م -أادب-ة
لي-ت-ام
أف-ط-ار ج-م-اع-ي ع-ل-ى شص-رف أ أ
لرأمل ،أبتدأءً من ألسصاعة 17:00
وأ أ
بابتدأئية «ﬁمد جعفر» أمام بلدية
بئرتوتة.

زوخ يششرف على تكر Ëصشغار
حفظة ألقرآأن ألكر ËألناجحÚ
يوأصصل وزير ألفÓحة وألتنمية
أل -ري -ف -ي -ة وألصص -ي -د أل-ب-ح-ري ،ع-ب-د
أل- -ق- -ادر ب- -وع- -زغ -ي ،أل -ي -وم ،زي -ارة
أل -ع -م -ل إأ ¤أل -ولي -ة أŸن-ت-دب-ة عÚ
صص- -ال- -ح ولي- -ة “Ôأسصت ،ب- -ت- -ف -ق -د
مسص- -ت- -ث- -م- -رأت فÓ- -ح- -ي- -ة وت -رب -ي -ة
أŸوأشص-ي،وسص-ت-ك-ون ل-ه أيضص-ا ل-ق-اءأت
ون - -ق - -اشص - -ات م - -ع ف Ó- -ح- -ي وم- -رب- -ي
وم -ت -ع -ام -ل -ي ألصص -ن -اع-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة
بالولية.

حمÓت «ألتوعية
وألتحسشيسس» موضشوع حصشة
«ألمنكم»
سصتناقشس حصصة « أ
لمنكم» ،ألتي
ت -بث ع -ل -ى أŸ
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يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
ألقتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

صصصس لطرح أسصئلة شصفوية
يعقد ›لـسس أ أ
لُمة ،أليوم ،جلسصة علنية تخ ّ
لو،¤
لسصئلة ألوزأرة أ أ
على عدد من أعضصاء أ◊كومة ،وسصتخصس هذه أ أ
أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،أل-ط-اق-ة ،ألÈي-د
وأŸوأصصÓت ألسصلكية وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة ،وذلك على
ألسصاعة  10:00صصباحا.

توزيع أ÷وأئز على ألفائزين
‘ مسشابقة رئيسس أ÷مهورية
للمبدع Úألششباب

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

يشصرف ،أليوم ،وأ‹ ولية أ÷زأئر ألعاصصمة،
عبد ألقادر زوخ ،على حفل تكر Ëصصغار حفظة
أل-ق-رآأن أل-ك-ر ،Ëأل-ن-اج-ح ‘ ÚأŸسص-اب-ق-ة ألدينية
ألتاريخية أÿاصصة بالذكرى أŸزدوجة لعيدي
لمام ببلدية
ألسصتقÓل وألشصباب،وذلك بدأر أ إ
أÙمدية على ألسصاعة  10:00صصباحا.

أششغال جسشر وأدي ألكرمة –ول يوميات
ألسشائق Úإأ ¤جحيم

ر صصغ Òعلى مسصتوى وأدي ألكرمة على ألطريق
أصصبحت أشصغال توسصعة جسص
ر خادم تسصبب أختناقا مروريا حادأ Áتد أحيانا
ألسصريع ألرأبط ب Úألبليدة و بئ
سصر بابا علي على مسصتوى نقطة أŸرأقبة ألثابتة
من ﬁول وأدي ألكرمة إأ ¤ج
ب ‘ ع-رق-ل-ة ألسص Òع-ل-ى ﬁور أل-ط-ري-ق ألسص-ري-ع
ل -ل -درك أل -وط -ن -ي ،ك-م-ا ي-تسص-ب
لشصغال على بسصاطتها أنطلقت قبل حوأ‹
ألبليدة – ألدأر ألبيضصاء ،للعلم أن أ أ
سصنة كاملة ولكنها  ⁄تنته إأ ¤أليوم ؟!

يشص-رف وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-ز أل-دين
م-ي-ه-وب-ي ،ع-ل-ى ح-فل توزيع أ÷وأئز
على ألفائزين أŸشصارك ‘ Úمسصابقة
ج- -ائ- -زة رئ- -يسس أ÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د
ألعزيز بوتفليقة للمبدع Úألشصباب
«ع-ل-ي م-ع-اشص-ي» ،وذلك ي-وم أ÷م-ع-ة
ع-ل-ى ألسص-اع-ة  22:00ل-ي ،Ó-باŸسصرح
ألوطني ﬁيي ألدين بشصطارزي.

غول يششرف على ندوة
حول «ألرقمنة»

ختان جماعي Ãصشلحة ألسشتعجالت «مسشتششفى أبن عكنون»

عاصصمة ،يوم ألسصبت ،حفل أختتان لفائدة أطفال
ينظم أÛلسس ألشصعبي ألولئي لل
ي Ãصصلحة ألسصتعجالت مسصتشصفى أبن عكنون
ألعائÓت ،ويكون ألختتان أ÷ماع
على ألسصاعة  08:30صصباحا .

حفل للموسشيقى ألتقليدية ألÎكية

دأ ،حف Óللموسصيقى ألتقليدية لÎكيا وذلك على
تنظم سصفارة تركيا با÷زأئر ،غ
ة وألنصصف لي Óبأاوبرأ أ÷زأئر «بوعÓم بسصايح».
ألسصاعة ألعاشصر

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

يشص -رف ع-م-ر غ-ول ،رئ-يسس ح-زب
«Œمع أمل أ÷زأئر» ،يوم  09جوأن
أ÷اري ،ن- - -دوة ح- - -ول أل - -رق - -م - -ن - -ة
ودوره- -ا ‘ أ◊وك -م -ة وب -ت -أاط Òم -ن
خÈأء ‘ أÛال وذلك على ألسصاعة
Ã 10.30قر أ◊زب دأ‹ أبرأهيم.

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أÿميسس  07جوأن  2018م
ألموأفق لـ  22رمضشان  1439هـ

Ãناسشبة احتفال بلده بعيدها الوطني

رئيسس ا÷مهورية يهنئ ملك السسويد
بعث رئيسش ا÷مهورية ،عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ا ¤م-لك
السشويد ،كارل السشادسش عششر غوسشتاف،
Ãناسشبة احتفال بلده بعيدها الوطني،
أاكد له فيها حرصشه على العمل معه على
تعزيز ا◊وار السشياسشي وتطوير أاواصشر
الصشداقة والتعاون ب Úالبلدين.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة ال -رئ -يسش ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة
قوله« :يسشر ،Êو‡لكة السشويد –تفل
بعيدها الوطني ،أان أاتوجه اليكم ،باسشم

ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصش -ال -ة ع-ن
ن- -فسش- -ي ،ب- -ت- -ه- -ان -ي -ن -ا ا◊ارة و“ن -ي -ات -ي
÷لل -ت -ك -م Ãوف -ور الصش -ح -ة والسش -ع -ادة
وب- -ال- -رق- -ي والزده- -ار ال- -دائ -م ل -لشش -عب
السشويدي الصشديق».
أاضشاف قائل« :واغتنم هذه السشانحة
لؤوكد لكم حرصشي على العمل
الطيبة أ
م -ع -ك -م ع -ل -ى ت -ع -زي -ز ا◊وار السش -ي-اسش-ي
وتطوير أاواصشر الصشداقة والتعاون بÚ
بلدينا».

بإاجماع  193دولة عضشو

انتخاب ا÷زائر نائبا لرئاسسة ا÷معية العامة Ÿنظمة األ· اŸتحدة
أن -ت -خ -بت أ÷زأئ -ر ،أأول أأمسس ،ب -إاج -م-اع 193
ل· أŸتحدة ،نائبا
دولة عضشو ‘ منظمة أ أ
ل·
ل- -رئ -اسش -ة أل -دورة  73ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل أ
أŸتحدة ألتي سشتنطلق ششهر سشبتم ÈأŸقبل” .
أنتخاب أ÷زأئر ◊سشاب ›موعة دول إأفريقيا.
يأاتي هذأ ألنتخاب ألذي يكرسس جهود ودور
أل -دب -ل-وم-اسش-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ت-ع-زي-زأ Ÿك-ان-ت-ه-ا ‘
أÙافل ألدولية .كما يع Èعن ثقة أÛتمع
أل- -دو‹ ب- -ع- -د سش- -لسش- -ل- -ة م- -ن أ‚ازأت أ÷زأئ- -ر

ومسشاهمتها ألديناميكية ‘ ﬂتلف ألتظاهرأت
ألديبلوماسشية ألوأسشعة ألنطاق على غرأر توليها
لو ¤أŸكلفة بنزع
سشنة  2017رئاسشة أللجنة أ أ
ألسشلح وتسشهيل أŸصشادقة على إأصشلح نظام
ل· أŸتحدة .ششكلت أŸصشادقة على
تطوير أ أ
لصش- -لح أŸع- -م -ق ‘  31م-اي أŸنصش-رم
ه- -ذأ أ إ
لج-م-اع
ع -لم-ة ت-ق-دي-ر وع-رف-ان م-عÎف ب-ه-ا ب-ا إ
÷ه- -ود أ÷زأئ- -ر أل- -ت -ي م -ك -نت م -ن أ‚اح ه -ذأ
أŸسشار ألهام.

بصشفتها نائبا لرئيسس أ÷معية ألعامة ،سشتكون
أ÷زأئ-ر عضش-وأ ‘ أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-ام-ة ،وه-ي ه-ي-ئ-ة
ل· أŸتحدة ،مكلفة بتسشيÒ
فرعية هامة ‘ أ أ
أأشش -غ -ال أ÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة .أن-ت-خ-بت أ÷م-ع-ي-ة
ألعامة ماريا فرناندأ إأسشبينوسشا غارثيسس ،وزيرة
لكوأدور ،لرئاسشة دورتها .73
ألششؤوون أÿارجية ل إ
تصش -ب -ح إأسش -ب -ي -ن -وسش -ا غ -ارث -يسس أŸرأأة أل -رأب -ع-ة
أŸن -ت -خ -ب -ة ‘ ه-ذأ أŸنصشب م-ن-ذ  73سش-ن-ة من
ل· أŸتحدة.
إأنششاء منظمة أ أ

على هامشش أاششغال الدورة Ÿ 107ؤو“ر العمل الدو‹ بجنيف

الوفد ا÷زائري يرفضس رسسميا قرار اللجنة من حيث الشسكل اŸضسمون
ا÷زائر تصشف حياد اللجنة ومصشداقيتها باÿط Òوتنسشحب من الجتماع
«الششعب» /ششاركت ا÷زائر ‘ أاششغال
ال - - -دورة الـ Ÿ 107ؤو“ر ال -ع -م-ل ال-دو‹
التي تنعقد ‘ جنيف بسشويسشرا ،خلل
الفÎة من  28ماي إا 8 ¤جوان ،2018
بوفد هام ثلثي التششكيلة يقوده وزير
العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي،
م - -راد زم - -ا‹ ،وي - -ت - -ك - -ون م- -ن ‡ث- -ل- -ي
م -ن -ظ -م-ات أاصش-ح-اب ال-ع-م-ل ،واŸن-ظ-م-ات
النقابية للعمال ،إاضشافة إا ¤إاطارات من
دائرته الوزارية.
كان مرأد زما‹ نششاط مكثف خلل أأششغال
أل -دورة ،ح -يث شش -ارك ‘ أأشش -غ -ال ألج -ت -م -اع
ألتحضشÒي للمجموعة ألعربية وألتقى عددأ
من نظرأئه من ألدول ألعربية ،حيث جّدد
مقÎح أ÷زأئر ألرأمي إأ ¤مناقششة مناهج
ع -م -ل ÷ن -ة ت -ط-ب-ي-ق أŸع-ايŸ Òك-تب أل-ع-م-ل
ألدو‹ ،لسشيما طريقة ومعاي Òأنتقاء ألبلدأن
لسش -م-اع-ه-ا وع-م-ل ب-ع-ث-ات ألتصش-ال أŸب-اشش-ر،
وأتخاذ موقف عربي موحّد إأزأءها.
ششّدد ألسشيد ألوزير ،خلل أللقاءأت ألثنائية
ألتي جمعته بكل من أŸدير ألعام Ÿنظمة
أل -ع -م -ل أل -دول -ي -ة غ-اي رأي-در (،)Guy Ryder
ومديرة قسشم أŸعاي Òألدولية ‘ أŸنظمة،
ألسشيدة كورين فارجا ( ،)Corinne Varghaعلى
أأن أ÷زأئر تبذل جهودأ كبÒة من أأجل ترقية
أ◊ّق ‘ ألعمل وأ◊ماية ألجتماعية ،وأ◊ق
ألنقابي وأ◊ق ‘ أإلضشرأب ،ألتي ” تكريسشها
جميعا ‘ دسشتور ألبلد.
أأّكد أأن ألوأقع ‘ أ÷زأئر ﬂتلف “اما
ع -م -ا –اول ب -عضس أألط -رأف أل -ت -ي ت -ف -ت -ق -د
ل -ل -مصش -دأق -ي-ة ،ألÎوي-ج ل-ه ألغ-رأضس م-بّ-ي -ـت ـة،
وأأشش -ار إأ ¤أأن ألسش -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي-ة ت-ل-ت-زم
بضش -م -ان أ◊ق ‘ أŸم -ارسش -ة أل -ن-ق-اب-ي-ة وح-ق
ألعمال ‘ إأنششاء منظمات نقابية للدفاع عن
حقوقهم أŸادية وأŸعنوية ‘ إأطار ألقانون.
” ألت -ف -اق خ -لل ت -لك أÙادث -ات ع -ل-ى
موأصشلة ألتششاور من أأجل إأيجاد حلول لنقاط
ألختلف ألتي أأدت إأ ¤تأاخ Òوصشول بعثة
ألتصشال أŸباششر إأ ¤أ÷زأئر ،وذلك مباششرة
بعد أنتهاء أأششغال ألدورة Ÿ 107ؤو“ر ألعمل
ألدو‹ وذّكر ‘ هذأ ألصشدد ،أأن أ÷زأئر ⁄
ت -ع -ارضس ق -دوم ب -ع -ث -ة ألتصش-الت أŸب-اشش-رة،
ولكنها ظلت متفتحة ومسشتعدة لتهيئة ششروط

‚اح ه- - - - - - - - - - - - - -ذه أŸه- - - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - - -ة.
ك -م -ا شش -ارك أل -وف -د أ÷زأئ-ري ‘ أأشش-غ-ال ÷ن-ة
ت -ط -ب -ي -ق أŸع -اي ‘ ÒأŸن -ظ -م -ة ،وق ّ-دم ج-م-ي-ع
أŸعلومات ألتي Áكن أأن تسشاهم ‘ تنوير أللجنة
بششأان أŸلحظات ألتي وجهت إأ ¤أ÷زأئر من
قبل ÷نة أÈÿأء ،مرفقة بكافة ألوثائق ألثبوتية
وأÈŸرأت ألدأعمة.
غ Òأأنّ أل -وف -د أ÷زأئ -ري ت -ف -اج -أا ب-أان ÷ن-ة
تطبيق أŸعاي ⁄ Òتأاخذ ‘ ألعتبار أÿطوأت
وأ◊جج وألوثائق أŸقدمة ،و ل ألتقدم ألذي
أأح- -رزت -ه أ÷زأئ -ر ‘ أÛال ،وأت -خ -ذت ق -رأرأ ً
يوصشي بإارسشال بعثة رفيعة أŸسشتوى ،ما يوحي
ب -أان أل -ق -رأر ” أت -خ -اذه بشش -ك-ل مسش-ب-ق ألع-م-ال
أل -ل -ج -ن -ة .أأع -ل -ن ‡ث-ل أل-وف-د أ÷زأئ-ري خ-لل
تدخله ،أأن هذأ ألقرأر يعت Èأنحرأفا خطÒأ
ّ Áسس بحياد أللجنة ومصشدأقيتها ،وهو ما نبّهت
إأل -ي -ه أ÷زأئ -ر م -رأرأ ً خ -لل أل -دورأت ألسش -اب-ق-ة
للمؤو“ر.
تأاسشف ألوفد أ÷زأئري بششدة لهذأ ألقرأر،
وأأششار إأ ¤أأنه ل يسشتند إأ ¤أأي مÈر ،بالنظر إأ¤
ألوقائع و◊جم ألتأاييد ألذي لقيته أ÷زأئر من
أŸندوب ÚأŸششارك ‘ Úأللجنة ،وÁكن أأن يدفع
أل -دول إأ ¤ع -دم أل -تصش -دي -ق ع -ل -ى ألت -ف -اق-ي-ات
ألدولية للمنظمة ،وعدم أللتزأم بتطبيقها ،بل
وحتى ألتوجه نحو ألنسشحاب أ÷زئي أأو ألكلي
منها.
قال ‡ثل ألوفد أ÷زأئري إأن هذأ ألوضشع
يؤوكد ،مرة أأخرى ،وجود خلل ‘ عمل آألية ÷نة
ت- -ط- -ب- -ي -ق أŸع -اي Òوط -ري -ق -ة ت -ق -ي -ي -م ت -ن -ف -ي -ذ
ألت -ف -اق -ي -ات .وه -و م -ا ي -ؤوك -د أ◊اج -ة أŸل -ح-ة
إلصش -لح سش Òع-م-ل-ه-اÃ ،ا ي-ت-ي-ح –دي-د ق-ائ-م-ة
أل- -دول أıال- -ف -ة ب -ط -ري -ق -ة شش -ف -اف -ة وأت -خ -اذ
ألقرأرأت بناء على مبدأأ ألثلثية ،حتى تعكسس
بششكل صشحيح ودقيق أآلرأء ألتي أأعرب عنها
أأثناء أŸناقششات وألوصشول بالتا‹ إأ ¤توصشيات
توأفقية .إأضشافة إأ– ¤قيق ألتوأزن وألتششاور
ألثلثي أألطرأف ،وأŸسشاوأة ‘ ألتصشويت عند
أت- -خ -اذ أل -ق -رأرأت م -ن أأج -ل ت -ع -زي -ز ألÎك -ي -ب -ة
ألثلثية.
أسش -ت -ن -ك -ر أل -وف -د أ÷زأئ-ري ،ق-ي-ام م-ن-دوب-ي
أل-ع-م-ال ل-ل-م-غ-رب وألÈأزي-ل خ-لل أأشش-غ-ال ÷نة
أŸعاي ،Òبتقد Ëملحظات للجزأئر فيما يتعلق
ب-الت-ف-اقية  87ح-ول أ◊ري-ة أل-ن-ق-اب-ي-ة وح-م-اية

اسشتبدال قفة رمضشان Ãسشاعدات مالية

الهلل األحمر ا÷زائري يثمن قرار رئيسس ا÷مهورية
ث- -م- -ن أل- -ه- -لل أألح- -م- -ر أ÷زأئ- -ري م -ط -ل -ق
ألقرأرأت ألتي أتخذها رئيسس أ÷مهورية خلل
أجتماع ›لسس ألوزرأء أŸنعقد ،أأمسس ألثلثاء،
خ -اصش -ة ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-اسش-ت-ب-دأل ق-ف-ة رمضش-ان
Ãسشاعدأت مالية ،بحسشب ما أأفاد به يوم أألربعاء
بيان لذأت أ÷معية .أأوضشح أŸصشدر ذأته أأن هذأ
ألقرأر «يؤوكد على سشعي رئيسس أ÷مهورية من
خ -لل سش -ي -اسش -ت-ه أل-رشش-ي-دة إأ– ¤ق-ي-ق أل-ع-دأل-ة
ألجتماعية وتكريسس مبدأأ أŸسشاوأة ورفع ألغÍ
عن أÙتاج Úوتعزيز ألعمل أإلنسشاÃ Êا يحقق

أل- -رأح- -ة وأل- -ط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة ل- -ل -ع -ائ -لت أل -ف -قÒة
وأÙتاجة» .ع Èألهلل أألحمر أ÷زأئري عن
«ت-ق-دي-ره» و «ع-رف-ان-ه» ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-لى
قرأرأته أ◊كيمة وألتي لطاŸا كانت سشندأ ودعما
وتعزيزأ لقيم أ÷زأئر أإلنسشانية» ،مضشيفا أأن هذه
ألقرأرأت «تأاتي لتحقيق مبدأأ ألتضشامن و ألتكافل
ومد يد ألعون للمحتاج ÚوأŸعوزين و–افظ
على كرأمتهم» .أأكد ألهلل أألحمر أ÷زأئري أأنه
«سش- -ي- -ظ- -ل دأع- -م- -ا ومسش- -ان- -دأ ل- -ق -رأرأت رئ -يسس
أ÷مهورية خاصشة ‘ ›ال ألعمل أإلنسشا.Ê

أ◊ق ألنقابي ،وألتي صشّدقت عليها أ÷زأئر سشنة
 ،1962ثلثة أأششهر بعد أسشÎجاع أسشتقللها‘ ،
ح Úأأن بلدأنهم  ⁄تصشادق على هذه ألتفاقية
◊ّد أآلن.

ا÷زائر ّŒدد التزامها
واحÎامها آلراء وملحظات
أاجهزة منظمة العمل الدولية
وعليه ،أأعلن ألوفد أ÷زأئري رفضشه رسشميا
ق- -رأر أل- -ل- -ج- -ن -ة م -ن ح -يث ألشش -ك -ل وم -ن ح -يث
أŸضشمون ،وأنسشحب مباششرة من أأششغال أللجنة
تعبÒأ عن أسشتياء أ÷زأئر من هذه أŸمارسشات
ألتي تعّد أنتهاًكا للسشيادة ألوطنية ولسشتقللية
أل -قضش -اء أ÷زأئ -ري ،ول ت -ت -ن -اسشب م -ع ح-ق-ي-ق-ة
أŸششهد ألنقابي ألتعددي ‘ أ÷زأئر ول مع
ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال أ◊وأر ألجتماعي،
وألتي كانت ﬁل إأششادة ‘ ألعديد من أŸرأت
من طرف منظمة ألعمل ألدولية ذأتها.
طالب ‡ثل ألوفد أ÷زأئري ،مندوب ألعمال
‘ ÷نة أŸعاي Òبتحمل مسشؤووليته ،من خلل
ألÎك -ي-ز ع-ل-ى ح-الت أل-دول أل-ت-ي ت-ن-ت-هك ف-ع-ل
أتفاقيات أŸنظمة ،وتلك ألتي  ⁄تصشادق عليها
◊ّد أآلن ويششارك مندوبوها ‘ أأششغال أللجنة
دون أأي إأحرأج ،وذلك عوضس ألÎكيز ‘ كل مرة
على دول بعينها.
كانت أ÷زأئر قد دعت ‘ أأك Ìمن مناسشبة،
إأ ¤إأضشفاء ألششفافية ‘ –ديد أŸعاي Òألتي
تنتهجها ÷نة تطبيق أŸعاي ‘ Òأتخاذ قرأرأتها
على أعتبار أأنها “ثل أأطرأف أإلنتاج ألثلثة،
وذلك حتى ل يكون هناك أأي أنحياز أأو خلفيات
غ Òت- -لك أل- -ت- -ي ت- -ت- -ع -ل -ق ب -األه -دأف أŸع -ل -ن -ة
وأŸع-روف-ة Ÿن-ظ-م-ة أل-ع-م-ل أل-دول-ي-ة ‘ أخ-تيار
أ◊الت أıالفة للمعاي Òألدولية.
وإأذ ّŒدد أ÷زأئر ألتزأمها وأحÎأمها آلرأء
وملحظات أأجهزة منظمة ألعمل ألدولية ‘ كل
أŸي- -ادي- -ن وأÛالت ،ن- -ظ- -رأ Ÿا “ث- -ل -ه ه -ذه
أألج -ه -زة م-ن أل-دع-ائ-م أل-ت-ي تسش-اه-م ‘ ت-رق-ي-ة
تطبيق أŸبادئ ألعامة للقانون ،فإانها –رصس
بششدة ،على أأن تكون هذه أŸلحظات مؤوسشسشة
قانونا وأأن يتم ذلك بعيدأ عن ألعتبارأت غÒ
أŸوضشوعية و‘ إأطار أحÎأم ألسشيادة ألوطنية
للدول أألعضشاء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشيجري على هامشش الندوة ﬁادثات مع نظرائه من إافريقيا

مسساهل يشسارك بكوبنهاغن ‘ أاشسغال الجتماع
الوزاري إافريقيا  -دول الشسمال
سشيششارك وزير ألششؤوون أÿارجية،
ع - -ب - -د أل - -ق - -ادر مسش - -اه - -ل ،أل - -ي - -وم،
بكوبنهاغن (ألدأ‰ارك) ‘ ألجتماع
ألوزأري إأفريقيا -دول ألششمال ألذي
سشيعقد –ت موضشوع «قيم مششÎكة
سش- -ب -ل مششÎك -ة» ب -دع -وة م -ن ن -ظÒه
أل- -دأ‰ارك- -ي أأن -درسس سش -ام -وي -لسش -ن،
بحسشب ما أأفاد به ،أأمسس أألربعاء،
بيان لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.
ب- -حسشب ذأت أل- -ب- -ي -ان ،سش -يسش -م -ح
أل -ل -ق -اء أل -ذي ي -ع -د «م -وع -دأ سش-ن-وي-ا
للتششاور وأ◊وأر لدول أÛموعت Úبالتطرق إأ¤

أإلششكاليات وألتحديات أŸششÎكة ‘
›ال ألسش- - -ل- - -م وأألم- - -ن وت- - -رق- - -ي- - -ة
ألسشتثمارأت وألتجارة ،وكذأ أŸسشائل
أŸت-ع-ل-ق-ة بÎق-ي-ة ألشش-ب-اب وأسش-ت-غ-لل
ألعائد ألدÁغرأ‘ وتنقل أألششخاصس
وألهجرة».
خ- -لصس أل- -ب- -ي -ان إأ ¤أن مسش -اه -ل
سشيجري على هامشس ألندوة «سشلسشلة
من أÙادثات مع نظرأئه من إأفريقيا
ودول ألششمال حول ألعلقات ألثنائية
وأŸسش -ائ -ل أإلق -ل -ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة ذأت
ألهتمام أŸششÎك».

على صشفحتها الفÎاضشية ،بن غÈيت:

 ٪ 96 ،40نسسبة النتقال الوطنية ‘ امتحان نهاية الطور البتدائي
لو ¤متوسشط ‘
بلغت نسشبة ألنتقال ألوطنية إأ ¤ألسشنة أ أ
أمتحان نهاية ألطور ألبتدأئي  96 ،40باŸائة ،يحسشب ما أأعلنت
ع--ن--ه ،أأمسس ،وزي--رة ألÎب--ي--ة أل--وط--ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت .نشش-رت
أل-وزي-رة ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ه-ا Ãوق-ع أل-ت-وأصش-ل ألج-ت-م-اع-ي ألفيسشبوك
ألنتائج ألتي “خضس عنها أمتحان نهاية ألطور ألبتدأئي وألذي
ب--ل-غت ف-ي-ه نسش-ب-ة ألن-ت-ق-ال أل-وط-ن-ي-ة  ،٪ 96 ،40ع--ل--م--ا أأن ع--دد
أŸتحصشل Úعلى ألعلمة ألكاملة ( )10/10بلغ  10351تلميذ.
” ألعلن عن نتائج هذأ ألمتحان ،أبتدأء من أأمسس ،على
ألسشاعة أÿامسشة مسشاء ،على أŸوقع أللكÎو،http:cinq.onec.dz Ê
لناث  90 ،30باŸائة ‘ ح Úقدرت
قد قدرت نسشبة ألنجاح لدى أ إ
لدى ألذكور بـ .٪ 84 ، 41

الدالية على هامشش زيارتها للعاصشمة

نحو تعميم السستفادة من التجهيزات السسمعية لكل األطفال اŸعاق Úسسمعيا
كششفت وزيرة ألتضشامن ألوطني
وألسش- -رة وقضش- -اي- -ا أŸرأأة ،غ- -ن- -ي- -ة
ألدألية ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة
ع-ن مشش-روع ت-ع-م-ي-م ألسش-ت-ف-ادة من
أل-ت-ج-ه-ي-زأت ألسش-معية لكل ألطفال
أŸع -اق Úسش -م -ع -ي -ا ،سش -ي-م-ا أط-ف-ال
أل -ف -ئ -ات أŸع -وزة أل -ت -ي ل-يسشت ل-ه-ا
تغطية أجتماعية.
أأوضش- -حت أل- -دأل- -ي -ة ‘ تصش -ري -ح
للصشحافة ،على هامشس ألزيارة ألتي
ق - -ادت- -ه- -ا أ ¤م- -درسش- -ة أألط- -ف- -ال
أŸعاق Úسشمعيا بكل من تيليملي وبرأقي ،أأن وزأرة
ألتضشامن ألوطني تسشعى بالتنسشيق مع وزأرة ألعمل
وألتششغيل وألضشمان ألجتماعي أ« ¤أعتماد أجرأء
يقضشي بتعميم ألسشتفادة من ألتجهيزأت ألسشمعية
أل- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ألعضش -اء أŸع -اقÚ
ألصشطناعية ولوأحقها وذلك لفائدة كل ألطفال
أŸعاق Úسشمعيا».
‘ هذأ ألسشياق ،تسشاهم وزأرة ألتضشامن ألوطني
بنسشبة من تكلفة هذه ألتجهيزأت لفائدة أأطفال
ألعائلت أŸعوزة ألتي ليسشت لها تغطية أجتماعية.
ولهذأ ألغرضس سشيتم أطلق حملة تششخيصس ◊الت
ألع -اق -ة ألسش -م -ع -ي -ة ل-دى ألط-ف-ال ع-ل-ى مسش-ت-وى
أŸؤوسشسشات أŸتخصشصشة ألتابعة لقطاع ألتضشامن
ألوطني ،لقياسس مسشتوى ألسشمع لدى هؤولء ألطفال
بغية توف Òهذه أألجهزة “اششيا مع نسشبة ألعاقة
ألسشمعية.
‘ نفسس ألسشياق ،أأبرزت ألدألية أأنه يوجد ما

ي -ق -ارب  65.000شش -خصس مصش -اب
ب -إاع -اق -ة سش -م -ع -ي-ة ع-ل-ى أŸسش-ت-وى
أل - -وط - -ن - -ي ،مضش- -ي- -ف- -ة أأن ق- -ط- -اع
أل-تضش-ام-ن أل-وط-ن-ي ي-ت-ك-فل بحوأ‹
 5.000طفل معاق سشمعيا موزعÚ
ع- - -ل- - -ى مسش- - -ت- - -وى  46مؤوسشسشة
متخصشصشة.
من جهة أأخرى ،كششفت ألدألية
عن مششروع أعدأد طبعة لقاموسس
ل -غ -ة ألشش -ارة ب -ال-ل-غ-ة ألم-ازي-غ-ي-ة
لفائدة ألطفال أŸعاق Úسشمعيا،
بعد أصشدأر ألطبعة ألو ،¤باللغة ألعربية ‘ سشنة
 ، 2017ت -تضش -م -ن  1.560ك-ل-م-ة ألك Ìأسش-ت-ع-مال،
مششÒة أ ¤أأنه ” توزيع  10.000نسشخة منها على
أŸؤوسشسشات أŸتخصشصشة ألتابعة لقطاع ألتضشامن
أل- - -وط- - -ن- - -ي وأ÷م - -ع - -ي - -ات وب - -عضس أŸؤوسشسش - -ات
وألقطاعات أŸهتمة بلغة ألششارة.
أأضشافت ألدألية أأن ألطبعة ألو ¤لقاموسس لغة
ألششارة «تعد Œريبية قابلة للتحي Úوألتحسش،»Ú
وذلك وفقا للملحظات ألتي قد تتلقاها ألوزأرة
م-ن ق-ب-ل مسش-ت-ع-م-ل-ي ه-ذأ أل-ق-ام-وسس ،م-ؤوك-دة على
أأه-م-ي-ة ف-ت-ح ورشش-ات ل-ت-ع-ل-ي-م ل-غ-ة ألشش-ارة ل-ف-ائ-دة
أأولياء ألطفال أŸصشاب Úبالعاقة ألسشمعية.
أأكدت ألدألية أأن قطاع ألتضشامن ألوطني سشطر
عدة برأمج للتكفل Ãختلف ألعاقات سشيما فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸرأف-ق-ة أل-ن-فسش-ي-ة وألدم-اج ألج-تماعي
وألÎبوي ،مششÒة أ ¤أأهمية ألتنسشيق مع قطاع
ألصشحة خاصشة ‘ ›ال ألكششف أŸبكر للعاقة.

تعزيز سشبل التعاون والششراكة ب Úششرطة البلدين

اللّواء هامل ‘ زيارة عمل إا ¤الÈتغال

« الششعب» /يقوم اŸدير العام
لم -ن ال -وط -ن -ي ،ال -ل -واء ع -ب -د
ل - -أ
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل ،ع -ل -ى رأاسش وف-د
ه -ام ،اب -ت -داء م -ن أامسش ،ب-زي-ارة
ع -م -ل إا ¤الÈت -غ -ال ت-ه-دف ا¤
ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون والشش-راك-ة بÚ
شش- -رط- -ة ال- -ب- -ل- -دي- -ن خ- -اصش- -ة ‘
م - -ي- -ادي- -ن ال- -ت- -ك- -وي- -ن وت- -ب- -ادل
اÈÿات ومكافحة ا÷رÁة.
أأوضش -ح ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري-ة أل-ع-ام-ة
لمن ألوطني أأن هذه ألزيارة تندرج
ل أ
«‘ إأطار تعزيز سشبل ألتعاون وألششرأكة ب Úششرطة
ألبلدين ألتي قطعت أأششوأطا معتÈة ومتميزة خلل
ألسشنوأت ألقليلة أŸاضشية».
كما تهدف يضشيف ذأت ألبيان ،إأ« ¤تدعيم
هذه ألششرأكة ب Úألبلدين وألرتقاء بها وتوطيدها،
وذلك ‘ م -ي -ادي -ن أل -ت -ك -وي -ن وأل-ت-دريب وألشش-رط-ة

ألعلمية وألتقنية وتبادل أÈÿأت ‘
›ال م- -ك -اف -ح -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة
وألسشÈأن -ي -ة إأ ¤ج -انب م -ن-اقشش-ة ع-دة
قضشايا ذأت ألهتمام أŸششÎك ،وÃا
يخدم ›ال أألمن ‘ ألبلدين».
سشجري أللوأء هامل ،خلل هذه
ألزيارة «لقاءأت مع مسشؤوول ÚسشامÚ
‘ جهاز ألششرطة ألÈتغالية تتمحور
أأسش- -اسش- -ا ح- -ول ب- -حث سش- -ب- -ل ت- -ع- -زي -ز
ألعلقات ألثنائية ب Úششرطة ألبلدين
وتبادل أÈÿأت وألتجارب ب ÚخÈأء
ألبلدين ‘ أÛال ألششرطي» .كما سشيقوم أŸدير
لمن ألوطني رفقة ألوفد أŸرأفق له بزيارة
ألعام ل أ
عدد من أŸصشالح ألعملياتية للششرطة ألÈتغالية
وب - -عضس أل- -وح- -دأت أŸت- -خصشصش- -ة ‘ م- -ك- -اف- -ح- -ة
أ÷رÁةÃ ،ا ف -ي -ه -ا أ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة وأ÷رأئ-م
أŸسشتحدثة كما أأكده نفسس ألبيان.

لمازيغية
لكادÁية ا÷زائرية للغة ا أ
مششروع القانون اŸتعلق با أ

اÙافظة السسامية لألمازيغية تشسيد باŸصسادقة

أأششادت أÙافظة ألسشامية للأمازيغية ،أأمسس
ألأرب - -ع- -اء .ب- -اŸصش- -ادق- -ة خ- -لل ›لسس أل- -وزرأء
أŸنعقد ،أأمسس ألأول برئاسشة رئيسس أ÷مهورية،
ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة على مششروع ألقانون
أŸتعلق بالأكادÁية أ÷زأئرية للغة ألأمازيغية.
أأكدت أÙافظة ‘ بيان لها أأن «هذأ ألقرأر
ألتاريخي وأŸكسشب ألوطني أÛسشدين Ãبادرة

من رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة سشمح
ب -اسش -ت -ك -م -ال مسش -ار أع-ادة ألع-ت-ب-ار ل-لأم-ازي-غ-ي-ة
ب -ب -لدن -ا» ،مضش -ي -ف -ا أأن «أسش -ت -ك-م-ال ه-ذأ أŸسش-ار
أŸوؤسشسس يفتح للأمازيغية ،لغة و،ثقافة (ترأث
جميع أ÷زأئري )Úأأفاقا معتÈة من حيث ألعمل
أل- - - - -وأجب أ‚ازه ‘ ألآج- - - - -ال و‘ ﬂت - - - -ل - - - -ف
أÛالت» .ك -م -ا أع -تÈت أÙاف -ظ -ة ألسش -ام -ي -ة

ل- -لأم- -ازي- -غ- -ي -ة أأن ألأك -ادÁي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -غ -ة
ألأم -ازي -غ -ي -ة «ه -ي -ئ -ة دسش -ت -وري -ة ﬂتصش -ة وصش-رح
م -رج -ع -ي ع -ل -م -ي وط -ن -ي ل غ -ن -ى ع -ن-ه و ح-ام-ل
Ÿششاريع أأبحاث من أأجل توحيد أللغة ألأمازيغية
و توضشيحها من أأجل تعلم متاح للجميع و ألتي
تسش -ت -م-د م-ع-رف-ت-ه-ا ق-وت-ه-ا م-ن “سش-ك-ه-ا أŸزدوج
بالسشتعمال وألتوحيد».

»æWh
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خÓل إاشصرافه على الفتتاح الرسصمي للطبعة ÷ 15ائزة ا÷زائر الدولية ،عيسصى:

ألتظاهرة تقليد تنافسسي ◊فظة ألقرآأن وتعكسس أهتمام أ÷زأئر بكتاب ألله
رئيسص الّلجنة« :اŸسصابقة الدولية جعلت ا÷زائر تعيشص نهضصة قرآانية»

أاشص- -رف ،أاول أامسص ،وزي- -ر الشص- -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
لوقافﬁ ،مد عيسصى ،على إاطÓق فعاليات
وا أ
ال-ط-ب-عة الـ ÷ 15ائ-زة ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة ◊فظ
القرآان الكر ËوŒويده وتفسصÒهÃ ،شصاركة 53
لسصÓمي وا÷اليات اŸسصلمة
دولة “ثل العا ⁄ا إ
ل- -دول ال- -غ -رب وال -ت -ي أام -ر ب -ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا رئ -يسص
ا÷م-ه-وري-ة وم-راف-ق-ة خ-ط-وات-ه-ا ،م-ن-ذ أان ك-انت
لو ،¤قبل أان تصصبح عاŸية
مغاربية ‘ طبعتها ا أ
‘ دورتها الثالثة ،مشصيدا بدور القرآان الكر‘ Ë
لرهاب إا ¤مصصا◊ة
–ويل العنف إا ¤رفق وا إ
ووئام وكذا ›ابهة اŸؤوامرات وشصحن الطوائف.

خالدة بن تركي
ق -ال ﬁم -د ع -يسض -ى ،خÓ-ل إأشض-رأف-ه ع-ل-ى ألف-ت-ت-اح
أل -رسض -م -ي ل-ل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي ت-دوم إأ ¤غ-اي-ة  11جؤأن
أ÷اري ب-قصض-ر أŸع-ارضش ألصض-ن-ؤب-ر أل-ب-ح-ري وب-حضض-ؤر
مسض -تشض -ار رئ -يسش أ÷م -ه -ؤري -ة ،ع -ل-ي ﬁم-د ب-ؤغ-ازي،
و‡ثل Úعن ›لسش أألمة وأÛلسش ألشضعبي ألؤطني
ووزرأء ‘ أ◊ك- -ؤم- -ة وأعضض- -اء ألسض- -لك أل- -دب -ل -ؤم -اسض -ي
أŸع- -ت- -م -د ب -ا÷زأئ -ر و‡ث -ل Úع -ن م -ؤؤسضسض -ات أ÷يشش
أل -ؤط -ن -ي ألشض -ع -ب -ي وأل -درك أل -ؤط -ن-ي وأألم-ن أل-ؤط-ن-ي
وأ◊ماية أŸدنية ووأ‹ ولية أ÷زأئر «أن صضؤت تÓوة
ألقرآأن باŸسضاجد ألزوأيا وب Úألطلبة يجعل أ÷زأئر
بخ Òوقادرة على ›ابهة قؤى ألشضّر أıطط لها» .
أكد ألدكتؤر ،عيسضى ،أن أ÷زأئر عصضية منذ سضقؤط
أألندلسش حتى ألعشضرية ألسضؤدأء على أألعدأء وتدحضش
كل ألدسضائسش وأÙاولت ألفاشضلة لضضرب أسضتقرأرها
وع-اف-ي-ت-ه-ا ،غ Òأن-ه-ا ب-فضض-ل م-ؤؤسضسض-ات-ه-ا ب-ق-يت وأق-ف-ة
شض -اﬂة وسض -ت-ت-م-ك-ن م-ن دحضش ك-ل أıط-ط-ات ل-ق-ؤى
ألشضر ألتي تريد زرع ألفتنة وألنقسضام وألطائفية وتبقى
أ÷زأئر سضاŸة آأمنة ».
أثنى ،عيسضى ،على أ÷هؤد وأÿطؤأت ألثابتة ألتي
قطعتها أ÷ائزة منذ إأنشضائها ‘ سضنة  2003من طرف

رئيسش أ÷مهؤرية وألتي سضمحت بأان يفيضش ألقرآأن –ت
رعاية منظمة ألدول أإلسضÓمية وألدول ألصضديقة ألتي
تعيشش فيها أ÷الية أ◊افظة لكتاب ألله ما جعلها تتؤسضع
لتشضمل عدة دول عربية وإأسضÓمية وأ÷اليات أإلسضÓمية
‘ كندأ وألؤليات أŸتحدة أألمريكية وأŸانيا ،مضضيفا
بأانها «تزدأد سضنة بعد سضنة تأالقا وتؤسضعا وتأاثÒأ» ،خاصضة
وأن أÙتفى به هؤ ألقرآأن ألكر Ëألذي يعت« Èبلسضم
أألروأح يهذب ألنفسش ويطمئن بعد إأضضطرأب».
من جهته ،قال رئيسش ÷نة –كيم أŸسضابقة ،كمال
قدة ،أن أ÷زأئر أليؤم تقف وقفة معهؤدة مع كتاب ألله
من خÓل جائزة أ÷زأئر ألدولية ◊فظ ألقرآأن ألكرË
ألتي يشضرف عليها رئيسش أ÷مهؤرية إأÁانا منه بضضرورة
ألنهؤضش بالقرآأن ما جعلها ﬁط أنظار عديد ألدول
يحضضرها فرسضان من ﬂتلف ألبلدأن ما جعل أ÷زأئر
تعيشش ‘ نهضضة قرآأنية.

تخلل حفل ألفتتاح تكر Ëأحد أفرأد عائلة رجال
أإلصضÓح ألفقيد ألشضيخ ﬁمد أسضكندر من ولية أŸدية
ألذي Áثل رجال أإلصضÓح ‘ أ÷زأئر وفضضيلة ألشضيخ
أحمد دريسش عبدو وأألسضتاذة ألعلمية فضضيلة بلعبيد من
ولية سضطيف ،وذلك عرفانا Ÿا قدمؤه خدمة للعلم
وأŸعرفة وأ÷زأئر.
Óشضارة ،فإان أŸسضابقة سضتعرف تؤزيع جؤأئر معتÈة
ل إ
للفائزين أألوأئل ،خÓل أ◊فل ألذي سضينظم با÷امع
أل- -ك -ب ،Òي -ؤم  27م -ن شض -ه -ر رمضض -ان ،وأل -ت-ي سض-ت-ع-رف
أنضضباطا ‘ أŸعاي Òوطريقة تؤزيع ألدرجات للمهتمÚ
بالقرآأن ألكر ،Ëحفظا وŒؤيدأ وتفسضÒأ وأإلسضهام ‘
إأعدأد أ◊فظ إأعدأدأ متقنا ‘ أ◊فظ وألتÓوة وأألدأء
وتكر Ëأهل ألقرآأن ألكر Ëوألهتمام بنشضر أŸعارف
أŸتعلقة بعلم ألتجؤيد وربط ألناشضئة بالقرآأن ألكرË
وغرسش ﬁبته ‘ نفؤسضهم وألعمل على تثبيت قيمه.

سصحب الزيادة ‘ الوثائق البيومÎية يÓقي اسصتحسصانا كبÒا

قرأر رئيسس أ÷مهورية ‘ صسميم ألسسياسسة ألجتماعية ألتي أنتهجها

لق -ى ق -رار رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،القاضصي بسصحب كل الزيادات اŸقÎحة
فيما يخصص الوثائق البيومÎية ،اسصتحسصانا كبÒا
م- -ن ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن عÈوا م- -ن خ Ó-ل م -واق -ع
ال-ت-وصص-ل الج-ت-م-اع-ي ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ،لهذا القرار
ال -ذي ج-اء ب-ع-د ا◊ديث ع-ن إاق-رار زي-ادات ت-ن-اه-ز
 2500دج ب-ال-نسص-ب-ة ل-ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف ال-وطنية،
و 10000آالف دج ÷واز السصفر.

فريال بوشصوية
سضحب رئيسش أ÷مهؤرية ألزيادة أŸقÎحة بخصضؤصش
أل -ؤث -ائ -ق أإلدأري -ة ،ق -رأر أت -خ -ذه ل-دى ت-رؤوسض-ه أج-ت-م-اع
›لسش ألؤزرأء أÛتمع ،أمسش أألول ،وأضضعا حدأ بذلك
Ÿسضأالة أرقت أ÷زأئري Úطيلة أأليام أألخÒة ،بعدما ”
نشضر أŸبالغ أÙددة وألتي تدفع مقابل أ◊صضؤل على
ألؤثائق ألبيؤمÎية ،يتم دفعها ‘ شضكل دمغة ،أمر أثار
أسضتياء أŸؤأطن Úألذين أسضتغربؤأ دفع  2500دج مقابل

أ◊صضؤل على بطاقة ألتعريف ألؤطنية ،و 10آألف دج
للحصضؤل على جؤأز ألسضفر.
قرأر متؤقع أتخاذه من قبل رئيسش أ÷مهؤرية ،قياسضا
إأ ¤عدة مؤؤشضرأت بينها ،أإلبقاء على أŸبلغ ألضضخم
أŸرصض -ؤد لسض -ي -اسض -ة أل -دع -م ألج-ت-م-اع-ي ،رغ-م أألزم-ة
أŸالية ألناŒة عن ترأجع أسضعار أÿام أألسضؤد ،ألتي
دخلت عامها أÿامسش بحلؤل ألعام  ، 2018وكذأ أإلبقاء
على دعم أسضعار أŸؤأد ألؤأسضعة ألسضتهÓك ،على غرأر
أÿبز وألزيت وأ◊ليب وألسضكر.
أ ¤ذلك ،ورغم ألظروف أŸالية ألصضعبة ،فإانه رفضش
ألتخلي عن ألدعم “سضكا بسضياسضة أجتماعية تعد ركيزة
أسض -اسض -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف ب -رأم -ج أÿم -اسض -ي -ة ،وذلك م-ن-ذ
أع -ت Ó-ئ-ه سض-دة أ◊ك-م ،وت-ق-رر أن ي-ق-تصض-ر أل-دع-م ع-ل-ى
ألفئات ألهشضة ودون أŸتؤسضطة ،باعتبارها أŸعنية به
وأألك Ìحاجة له ،لسضيما وأنه من غ ÒأŸعقؤل أن يدفع
أŸؤأطن نفسش ألثمن ألذي يدفعه صضاحب مصضنع مقابل
ألسضكر على سضبيل أŸثال ،و‘ فؤأت ÒأŸاء وألكهرباء.
أŸؤؤشضر ألثا Êألذي ل يقل أهمية ،إأبقاء ألرئيسش

بؤتفليقة على ألزيادأت ألسضنؤية ‘ معاشضات شضريحة
أŸتقاعدين ،رغم بلؤغ أألزمة ذروتها ،حيث أنه حريصش
كل أ◊رصش على هذه ألزيادأت ألتي تعت Èمسضاعدة
م -ب -اشض -رة ل -ه -ذه أل -ف -ئ -ة ع-م-ؤم-ا ،وأصض-ح-اب أŸع-اشض-ات
ألضضعيفة على وجه ألتحديد ،أسضتكمال للزيادأت ألهامة
ألتي كان يقرها ‘ كل مرة ◊صضؤل أŸتقاعد على مبلغ
Îﬁم يلبي أحتياجاته ويصضؤن كرأمته.
ول Áكن بأاي حال من أألحؤأل ،إأغفال قرأر آأخر ل
يقل أهمية أتخذه رئيسش أ÷مهؤرية‡ ،ث ‘ Óتعؤيضش
ق- -ف- -ة رمضض- -ان أŸن -درج -ة ب -دوره -ا ‘ إأط -ار سض -ي -اسض -ة
ألتضضامن ألؤطنيÃ ،سضاعدأت مالية تصضرف عن طريق
ألبنؤك ،أو عمليات نقدية إألكÎونية.
ب -ات -خ -اذه ه-ذأ أل-ق-رأر ،ي-ك-ؤن أل-رئ-يسش ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بؤتفليقة قد حسضم ‘ أ÷دل ألقائم بخصضؤصش ألزيادة
‘ ألؤثائق ألبيؤمÎية ،ألتي كانت سضتشضكل عبئا إأضضافيا
يثقل كاهل أŸؤأطن ‘ ،ظروف تتميز أسضاسضا بالزيادأت
‘ أألسضعار وكذأ تعرضضه لتبعات أزمة أقتصضادية ،أزمة
كان أثرها سضيكؤن أسضؤأ لؤل أتخاذ إأجرأءأت أحÎأزية.

على مائدة إافطار ودية بحضصور كعوان

«أوريدو» يجمع أألسسرة أإلعÓمية ‘ أجوأء رمضسانية ‡يزة
توثيق التواصصل مع الصصحافي Úيسصاهم ‘ التقرب من الزبائن

لسصرة
جمع متعامل الهاتف النقال «أاوريدو» ا أ
لع Ó-م-ي-ة ع-ل-ى م-ائ-دة إاف-ط-ار ودي-ة رمضص-ان-ي-ة
ا إ
حضصرها وزير التصصال ،جمال كعوان ،وعدد من
اŸسصؤوول Úومدراء ا÷رائد العمومية واÿاصصة
وال -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف-زي-ون-ي-ة ،ح-يث ب-اتت ال-دع-وة
تقليدا راسصخا لدى الشصركة.

ترشسيد ألنفقات وعقÓنية أسستعمال أŸوأرد

^ سصعيد بن عياد
يرتقب أن تسضجل أŸشضاريع أŸعطلة أنتعاشضا من خÓل رصضد مشضروع قانؤن أŸالية
ألتكميلي “ؤي Óإأضضافيا Ãبلغ  500مليار دينار ‘ شضكل رخصش برأمج دون تسضجيل
أعتمادأت إأضضافية ،كما تقرر ‘ أجتماع ›لسش ألؤزرأء أŸنعقد ،أول أمسش‡ ،ا يسضمح
ببعث جملة مشضاريع خاصضة منها ذأت ألطابع ألجتماعي ألتي شضملها ألتجميد بفعل
ألتدأعيات أŸالية ألناجمة عن ألصضدمة أŸالية أÿارجية .ويندرج هذأ ألتؤجه ألذي رسضمه
رئيسش أ÷مهؤرية ضضمن خيار ترشضيد ألنفقات وعقلنة أسضتعمال أŸؤأرد ،بدل ألسضقؤط ‘
ﬁاذير ألتقشضف ألذي يتعارضش ‘ أ÷ؤهر مع ألنمؤ ويقتل أŸبادرة ‘ وقت بلغ فيه مسضار
ألسضتثمار مرحلة ل Áكن ألتؤقف ‘ منتصضفها وإأ‰ا تتطلب مؤأجهة ألتحدي با◊رصش
على ضضمان دÁؤمة أ◊ركية بكافة جؤأنبها من أسضتثمار وأ‚از ومؤأكبة لتقلبات أألسضؤأق
دون أن تفقد أŸنظؤمة ألقتصضادية روح أŸبادرة.
‘ هذأ أإلطار ألذي يتطلب حشضد أŸؤأرد وŒنيد أإلمكانيات خاصضة ألصضندوق ألؤطني
لÓسضتثمار ،حؤل هدف ألنمؤ خاصضة ،وأن أŸؤؤشضرأت ألكلية مشضجعة من ضضعف للمديؤنية
وأحتياطي للعملة ألصضعبة ل يزأل ‘ مسضتؤى مقبؤل إأ ¤جانب مناخ مشضجع لÓسضتثمار
بكافة ألصضيغ Ãا فيها ألشضرأكة أألجنبية ،تسضتفيد Ãؤجب تدأب Òمشضروع قانؤن أŸالية
ألتكميلي عدة مشضاريع متؤقفة أو تقتضضي إأعادة ألتقييم ،على غرأر أ‚از سضكك جديدة
وطرق أجتنابية تتعلق Ãيناء ألؤسضط أ÷ديد وأسضتغÓل مناجم ألفؤسضفات مع عصضرنة ميناء
عنابة وكذأ أزدوأجية خط ألسضكة أ◊ديدة :أÿميسش -ألعفرون ووأد سضلي -يّلل ،تثمÚ
ميناء جن جن ،أ‚از وحدة جديدة Ÿطار ألسضانية وترمؤأي ورقلة.
ومثل هذه أŸشضاريع ألتي –مل صضبغة أقتصضادية بامتياز بالنظر لدورها أÙؤري ‘
Óزمة أŸالية
تعزيز مسضار ألنمؤ ومؤأكبة ألتحؤلت بشضكل يسضمح بتجاوز أآلثار ألسضلبية ل أ
وإأدرأك مسضتؤيات متقدمة على طريق بناء أقتصضاد إأنتاجي ومتنؤع يرتكز على –رير
أŸبادرة أمام أŸؤؤسضسضات أ÷زأئرية وأسضتقطاب ألرأسضمال ألؤطني وأألجنبي حؤل مشضاريع
ذأت جدوى وقابلة للنجاح أمام أŸنافسضة ألقؤية ﬁليا وإأقليميا وعاŸيا.
 ⁄يكن ‡كنا ألبقاء ›ددأ ‘ مؤقع أŸتأاثر بالصضدمة أŸالية على ما حملته من
أنعكاسضات مالية ،وإأ‰ا كان ضضروريا ألبحث عن أıارج ألتي تنتشضل أŸنظؤمة ألقتصضادية
برمتها من دوأمة أألزمة ووضضعها على سضكة ألنمؤ ،وهؤ ما تهيئ له أŸشضاريع ألقاعدية ألتي
تسض-ت-ف-ي-د م-ن إأج-رأءأت ق-ان-ؤن أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي وأل-ظ-روف أŸؤأت-ي-ة وأب-رزها ألتمؤيÓت
أŸطلؤبة ،وفقا لرؤوية دقيقة ‘ أŸدي ÚأŸتؤسضط وألبعيد تكؤن فيه أŸؤؤسضسضة أ÷زأئرية
Ãثابة ألقلب ألنابضش Ÿا تنتجه من قيمة مضضافة ‘ كافة ألقطاعات.
إأن كافة تلك أŸشضاريع ألتي تعزز ألبنية ألتحتية ،وألتي يسضمح هذأ أŸشضروع بالنتهاء
من أشضغالها ‘ أآلجال أÙددة وبالنؤعية ألÓزمة ،تؤفر لÓسضتثمار ألقتصضادي أألرضضية
ألصضلبة Ÿؤأصضلة Œسضيد أŸشضاريع ألتي يعؤل عليها ‘ –قيق ألنتقال ألقتصضادي من
ألتبعية للريع ألنفطي ألذي تÎأجع مؤأرده إأ ¤أإلنتاج وألتصضدير نحؤ أسضؤأق خارجية خاصضة
وأن Œارب ،ولؤ أنها ﬁدودة ،تظهر وجؤد طاقات تؤؤكد ألقدرة على رفع –دي أألسضؤأق
أÿارجية خاصضة من ألبؤأبة أإلفريقية شضريطة أن تنتقل أŸؤؤسضسضة أإلنتاجية إأ ¤سضرعة
متقدمة ‘ أألدأء من خÓل تطؤير أŸناهج وترقية أألسضاليب ذأت ألصضلة بالعمليات
أإلنتاجية وألتسضؤيقية .هذأ ألمتياز ألذي “نحه ألدولة لعا ⁄ألسضتثمار من خÓل –مل
عبء “ؤيÓت تؤصضف بالثقيلة يحمل دللة وأضضحة Ÿدى ألثقة ألتي تؤضضع ‘ أŸؤؤسضسضات
أ÷زأئرية خاصضة ألصضغÒة وأŸتؤسضطة لتكؤن ‘ نهاية أŸطاف أŸصضدر أÓŸئم إلنتاج
ألÌوة با◊جم وألقؤة ألتي يتطلبها ألظرف ،قصضد أسضÎجاع جانب معت Èمن أŸؤأرد
ألثمينة ألتي تصضرف أليؤم ،وذلك عن طريق ألؤفرة أÙلية وألتصضدير.
ويعكسش هذأ أÿيار ما فيه من صضعؤبات ظرفية إأرأدة للمضضي قدما على طريق ألنمؤ
ألقتصضادي بجانبه ألجتماعي وفقا للتؤجهات ألرئيسضة للدولة وأنسضجاما مع ألتطلعات
ألتي –ملها أÛمؤعة ألؤطنية ‘ بلؤغ مسضتؤيات متقدمة من ألرفاهية ألتي يصضعب
ب -ل-ؤغ-ه-ا دون أن ت-ل-ت-زم أŸؤؤسضسض-ة أإلن-ت-اج-ي-ة وأŸت-ع-ام-ل أŸسض-ت-ث-م-ر وأŸسض-ت-ه-لك أŸدرك
ıاطر تقلبات ألسضؤق بقؤأعد أŸؤأطنة ألقتصضادية ألتي ينبغي أن تتحؤل إأ‡ ¤ارسضة
يؤمية ‘ ألؤرشضات وأŸصضانع وأألسضؤأق و‘ كافة أŸؤأقع ألتي –يط باŸؤؤسضسضة أ÷زأئرية،
مثل ألبنؤك ،إأدأرة ألعقار ،أ÷مارك ،ألضضرأئب ومرأقبة ألنؤعية وألفروع ألقتصضادية
ألتجارية للممثليات ألدبلؤماسضية ألتي ينتظر أن تتحرك لتنسضجم مع ألديناميكية أ÷ديدة.

إاقرار مزيد من ا◊ماية للتجارة اÿارجية

–دي أ÷ودة وتنويع ألصسادرأت

ت -ن -ت -ظ -ر اŸت -ع -ام-ل Úالق-تصص-ادي ‘ ÚاŸرح-ل-ة
الراهنة –ديات عديدة لبلوغ مسصتوى عاٍل من
لداء الذي يتطلع إاليه القتصصاد الوطني ‘ ،ظل
اأ
العديد من التحفيزات والدعم اŸوجه للمؤوسصسصات
الصصغÒة واŸتوسصطة على وجه اÿصصوصص ،ولعل
ال-ن-ج-اع-ة وال-تصص-دي-ر ل-ن ي-ت-ح-ق-ق-ا م-ن دون غ-ياب
لنتاج ،من أاجل
اسصتثمار حقيقي وبلوغ ا÷ودة ‘ ا إ
لسص -واق اÿارج -ي -ة ب -ث -ق -ة ول -ك -ن ب -ع-د
اق -ت -ح -ام ا أ
ال- -ت- -خ -ط -ي -ط وال -دراسص -ة ع -ل -ى ضص -وء إاسصÎاŒي -ة
واضص -ح -ة اÓŸم -ح ،ف  Ó-ي -ع -ق -ل أان ت -ب -ق-ى ال-ت-ج-ارة
اÿارجية ترتكز فقط على السصتÒاد ،من دون
ف -ت -ح أاب -واب ال-تصص-دي-ر لسص-ت-ق-ط-اب الÌوة خ-ارج
قطاع اÙروقات.

فضصيلة بودريشش

صصونيا طبة
من جهته ،أكد مدير عام متعامل ألهاتف ألنقال
«أوريدو» أ÷زأئر عبد أللطيف حامد ضضيف ألله ،على
هامشش أإلفطار ألرمضضا Êألذي جرت فعالياته ،بفندق
 AZبشضاطئ ألنخيل ،حرصش أŸؤؤسضسضة ألدأئم على دعم
وتؤثيق ألتؤأصضل مع ألصضحافي Úألذين Áثلؤن ﬂتلف
أŸؤؤسضسضات أإلعÓمية.
أعت Èحامد ضضيف ألله مقاسضمة أإلفطار ألرمضضاÊ
مع أألسضرة أإلعÓمية ‘ أجؤأء ‡يزة ،فرصضة سضانحة
لتؤطيد ألعÓقة وألتؤأصضل ب Úألشضركاء أإلعÓمي‘ Ú
أ÷زأئر ألتي تعؤد إأ 11 ¤سضنة ،مشضيدأ باŸسضتؤى ألذي
وصضلت إأليه ألصضحافة أ÷زأئرية ومدى “تعها بحرية
أل-ت-ع-ب ،Òزي-ادة ع-ل-ى أل-ع-دد أل-ك-ب Òل-لصض-ح-اف-ي Úوألتنؤع
أإلعÓمي ألذي يدل على أŸسضتؤى ألثقا‘ ألرفيع للبلد
وإأم-ك-ان-ي-ة نشض-ر أŸع-ل-ؤم-ات ألصض-ح-ي-ح-ة وت-ؤصض-ي-ل-ه-ا إأ¤
أ÷مهؤر.
أضض- -اف أن ألشض- -رأك- -ة أل- -ت- -ي Œم- -ع «أوري- -دو» م -ع
ألصضحافة ،منذ سضنؤأت ،من ألؤأجب تثمينها وتقييمها
نظرأ للدور ألكب ‘ Òنقل أألخبار وأŸعلؤمات أÿاصضة،
بالعروضش ألتي تطلقها ألشضركة ‘ كل مرة إأ ¤ألزبائن،
مشضÒأ إأ ¤أن «أوريدو «دخلت أ÷زأئر باسضتثمار يقدر بـ

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

 3مليار دولر ‘ شضبكتها ولديه  3آألف و  200مؤظف
جزأئري و  100ألف مؤظف غ Òمباشضر و  14مليؤن
زبؤن.
‘ ذأت ألسضياق ،أوضضح أŸدير ،قائ :Óشضركة
«أوريدو» ألعاŸية باتت جزءأ ل يتجزأ من ألشضعب
لفضضل ،وتؤثيق ألتؤأصضل مع
أ÷زأئري ألذي يسضتحق أ أ
لعÓم يعطي ألفرصضة للجزأئريŸ Úعرفة
وسضائل أ إ
إأمكانيات ألشضركة ألتي تقدم خدمات جديدة ووسضائل
أتصضالت متنؤعة سضؤأء ما تعلق بالتصضالت ألصضؤتية

أو أŸك- -ت- -ؤب- -ة أو أŸرئ -ي -ة وأسض -ت -خ -دأم -ات ألنÎنت
وألبيانات.
باŸناسضبة ” ألعÓن عن “ديد آأجال إأيدأع
لعÓم إأ¤
أŸؤأضضيع للمشضارك ‘ Úمسضابقة ‚مة أ إ
لك Èعدد من ألصضحافيÚ
غاية  21جؤأن ،للسضماح أ
لعÓ-م-ي-ة م-ن
أŸشض -ارك -ة م -ن ﬂت -ل -ف أŸؤؤسضسض-ات أ إ
صض -ح -اف -ة م -ك -ت-ؤب-ة وإأل-كÎون-ي-ة وق-ن-ؤأت ت-ل-ف-زي-ؤن-ي-ة
وإأذأعية ،مشضÒأ إأ ¤أن حفل تؤزيع أ÷ؤأئز سضيكؤن ‘
شضهر سضبتم Èألقادم.
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 ⁄ي -ع -د أم -ام أآلل -ة أإلن -ت -اج -ي -ة وأŸت-ع-ام-ل
ألق - -تصض - -ادي سض - -ؤى أل - -ع - -م- -ل Ãع- -اي Òأ÷ؤدة
وألنجاعة ،ألنه تنتظرهما ألعديد من أألشضؤأط
أŸهمة ألتي ينبغي أن يÈهنا فيها على فرضش
م-ن-ت-ج-ات-ه-م ع Èأألسض-ؤأق أÙل-ي-ة وأÿارج-ي-ة،
على حد سضؤأء ،على أعتبار أن ألدولة ‘ كل مرة
تطلق ألعديد من أإلجرأءأت ألتي ت ّصضب نحؤ
ت -ؤف Òك -ل أل-دع-م وﬂت-ل-ف أل-تسض-ه-يÓ-ت ل-دع-م
ألسضتثمار ،ولعّل تضضمن مشضروع قانؤن أŸالية
ألتكميلي إلقرأر حق وقائي إأضضا‘ ،لكن مؤؤقت
للحماية ‘ ›ال ألتجارة أÿارجية جاء من
Óنتاج
أجل فسضح أÛال إلعطاء نفسش آأخر ل إ
أل -ؤط -ن -ي ،وت -ف -ع -ي -ل أÿط -ى وأ÷ه -ؤد ل -ت -ن-ؤي-ع
ألصض -ادرأت وح -ج -ز م-ك-ان-ة م-ه-م-ة ع Èأألسض-ؤأق
أÿارجية Ÿؤأكبة أŸنافسضة ألشضرسضة.
وإأن كان أ◊ق ألؤقائي مؤؤقتا فإان أŸتعامل
ألقتصضادي مطالب باغتنام ألفرصضة وألسضتفادة
من هذه أ◊ماية على أرضش ألؤأقع ،ومن خÓل
أدأء جيد على جميع أألصضعدة حيث أن زمن
أل -عشض-ؤأئ-ي-ة وألرŒال ق-د و ،¤وي-ن-ب-غ-ي درأسض-ة
ألسض -ؤق وألن -ف-ت-اح ع-ل-ى ج-دي-د أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات
أ◊ديثة ،من أجل تؤسضيع ألسضتثمارأت أŸنتجة
ومضض-اع-ف-ة أإلن-ت-اج وت-ف-ع-ي-ل وت-رق-ي-ة أÿدمات،
وب -ال -ت -ا‹ أل -ت -م -ؤق-ع أ÷ي-د ‘ ألسض-ؤق أل-ؤط-ن-ي-ة
وأÿارج-ي-ة وأل-ت-ي ت-ك-ؤن أن-طÓ-ق-ت-ه-ا من ألقارة

ألسضمرأء وألدول أإلفريقية ،وكذأ ألدول ألعربية.
إأذأ ‘ يد أŸؤؤسضسضة ألقتصضادية ألعديد من
أŸف-ات-ي-ح م-ن أج-ل أل-ع-ؤدة ب-ق-ؤة ل-ت-ف-ع-ي-ل أألدأء
وأإلنتاج ألقتصضادي ،فاŸؤؤسضسضة تتؤأجد ‘ قلب
أل -ره -ان-ات ألق-تصض-ادي-ة ،خ-اصض-ة ب-ع-د ك-ل أل-ذي
سضخر ورصضد لنمؤها وأسضتمرأرها ،وإأن كان من
أŸف - - -روضش أن ع - - -ام ﬂ 2018صضصش لÎق -ي -ة
ألسضتثمارأت ‘ ﬂتلف أÛالت خاصضة ما
ت -ع -ل-ق ب-إان-ت-اج ألÌوة خ-ارج ق-ط-اع أÙروق-ات،
وتقؤية نسضيج أŸؤؤسضسضات ألصضغÒة ألتي تعتÈ
Ãث-اب-ة أل-ع-م-ؤد أل-ف-ق-ري لÓ-ق-تصضاديات ألناشضئة
وأŸت -ط -ؤرة ،وع -ل -م -ا أن أ÷زأئ -ر ت -ت -ط -ل -ع أإ¤
أسضتحدأث عدد معت Èمن أŸؤؤسضسضات ألصضغÒة
وأŸت -ؤسض -ط -ة أي ي -ق-در أÈÿأء ح-اج-ت-ه-ا إأ1 ¤
مليؤن مؤؤسضسضة جديدة لسضتحدأث ألÌوة ،لكن
ع -ل -ى ضض-ؤء خ-ارط-ة ح-ت-ى ي-ت-جسض-د م-ن خÓ-ل-ه-ا
ألتنؤيع ‘ ألنشضاطات ،و حتى يكؤن ألتكامل ول
يقع ألتكرأر ،فا÷زأئر –تاج إأ ¤إأنشضاء شضركات
مناولة ‘ أŸيكانيك ،وخلق مؤؤسضسضات لصضناعة
ألدوأء و‘ ألصضناعات ألتحؤيلية وألفندقية و‘
ت -ك -ن -ؤل -ؤج-ي-ات أإلعÓ-م وألتصض-ال وم-ا إأ ¤غÒ
ذلك ،وما بات يتطلع إأليه ألعديد من أŸتعاملÚ
ألقتصضادي ‘ Úألؤقت أ◊ا‹ بناء جسضر نحؤ
ألتصضدير ،حيث بدأت أ÷هؤد تبذل وألصضعؤبات
ترفع وأıاوف تتÓشضى خاصضة ‘ ظل إأرأدة
قؤية لتنؤيع ألصضادرأت وكبح ألؤأردأت.
ج -اء إأق -رأر أŸزي -د م -ن أ◊م -اي -ة ل -ل -ت-ج-ارة
أÿارج-ي-ة ‘ مشض-روع ق-ان-ؤن أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-يلي
لعام  ،2018ألذي صضادق عليه ›لسش ألؤزرأء
لÒسضي –دي أ÷ؤدة و تنؤيع ألصضادرأت ،وبذلك
صضارت ألكرة ‘ مرمى أŸتعامل Úألقتصضادي،Ú
وكان رئيسش أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة قد
قدم تؤجيهاته ذأت ألرؤوية ألسضÎأŒية ‘ آأخر
›لسش للؤزرأء ،للمتعامل Úألقتصضادي ÚلÎقية
أسضتثمارأتهم وألرفع من سضقف أإلنتاج وألعمل
على تنؤيع ألصضادرأت خارج قطاع أÙروقات.
ل يخفى أن أŸؤؤسضسضة مطالبة أليؤم بدخؤل
مرحلة جديدة تختلف “اما عما سضبق ،فÓ
وقت للسض Òبخطى بطيئة ،وكما أنه ل وقت
للÎدد ،ألن أŸنافسضة ألشضرسضة ل تنتظر أحدأ
ليلتحق بركبها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لول مع رؤوسضاء أل–ادأت  ،حطاب يؤؤكد :
أشضرف على أŸلتقى أ أ

اللقاء فرصسة لبداية نسسج اإلسسÎاتيجية الوطنية لقطاع الشسباب والرياضسة
سسنعمل على توحيد الرؤوى والنهوضض بقطاع الرياضسة

أشض- -رف صض- -ب- -ي- -ح -ة أمسش وزي -ر
ألشض- - -ب- - -اب وأل- - -ري - -اضض - -ة ““ﬁم - -د
لول م-ع
ح -ط -اب““ ع -ل -ى أŸل -ت -ق-ى أ أ
رؤوسض- -اء أل–ادي- -ات أل- -ري- -اضض -ي -ة
أل -ت -ي أح -تضض-ن-ت-ه ق-اع-ة أل-ن-دوأت
Ÿركب ““ﬁم- - - - -د ب- - - - -ؤضض - - - -ي - - - -اف““
ب - -ال - -ع - -اصض - -م - -ة ،ل - -ل - -ح- -ديث ع- -ن
لسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ؤط-نية للؤزأرة
أ إ
قصض - -د أل - -ن - -ه - -ؤضش ب - -ال - -ري - -اضض - -ة
أ÷زأئرية عن طريق ألحتفاظ
لي-ج-اب-ي-ة وأل-ت-خلي عن
لم-ؤر أ إ
ب-ا أ
ألسض- -ل- -ب -ي -ات ،ك -م -ا أك -ده أŸسض -ؤؤول
لول على ألقطاع ،ألذي أسضتمع
أ أ
إأ ¤أنشض - -غ- -الت أل- -رؤوسض- -اء ووع- -د
بؤجؤد حل لكل أŸشضاكل ألعالقة
لولؤيات.
حسضب أ أ

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير :عباسص تيليوة

وزي -ر الشص -ب -اب وال -ري -اضص-ة ““ﬁم-د
حطاب““ أاكد بأان اŸلتقى الذي جمعه
ب-رؤوسص-اء ا’–ادي-ات ال-ري-اضص-ية فرصصة
للجميع قصصد التعارف والعمل معا على
ال- -ن- -ه- -وضس ب- -ه -ذا ال -ق -ط -اع ا◊سص -اسس
لتحقيق النتائج اŸرجوة ،وقال بهذا
اÿصص -وصس ““ي-جب أان نسص-ت-م-ع ل-ب-عضص-ن-ا
ال -ب -عضس ،وك-ي ن-ب-ل-غ أاه-داف-ن-ا ون-ن-هضس
بالرياضصة علينا أان نحتفظ با’يجابيات
ونطورها ونعمل على –ديد مواطن
الضصعف ونسصتدركها ،وهذه اليوم فرصصة
م-ن أاج-ل م-ب-اشص-رة ال-ع-م-ل ل-ب-داي-ة نسصج
عÓقات تنسصيق اإ’سصÎاتيجية الوطنية
لقطاع الشصباب والرياضصة ،وعندما يتم
تقد ËمÓحظات أاو ننتقد أامرا ما من
الطرف Úهذا ’ يعني بأاننا أاعداء بل
ي -ع -ن -ي ب -أان -ن -ا ن -ع -م-ل ‘ اŒاه وه-دف
واحد““.
«ح -ط -اب““ أاك -د ب -أان م -ه -م-ة رؤوسص-اء
اأ’ن -دي -ة ب -ال -غ -ة ‘ ت -رق -ي -ة ال -ري -اضص -ة
وضص - -م - -ان اŸسص - -اواة ‘ ‡ارسص- -ت- -ه- -ا،
واإ’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة سص-تعمل على
توحيد الرؤوى ،وتابع حديثه ““حرصصت
شصخصصيا منذ تسصليم مهامي على رأاسس
ال -ق -ط -اع ع -ل -ى إاع -ط -اء ال -دف-ع الÓ-زم
وا’ن- -طÓ- -ق- -ة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -ري -اضص -ة
ا÷زائ -ري -ة ،وي -أات -ي ه -ذا ال-ل-ق-اء ل-رف-ع
مسصتوى الشصراكة مع كافة اŸسصاهمÚ

الفاعل ‘ Úالرياضصة““ ،الوزير أاكد بأان
السص- -ل- -ط- -ات ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل- -ب Ó-د ق -امت
Ãجهودات معتÈة من أاجل النهوضس
بالرياضصة عن طريق تزويد كل القطر
ال -وط -ن -ي Ãنشص -آات ري -اضص -ي -ة ح -دي -ث -ة
وعصصرية ومواصصلة بناء اŸنشصأات التي
 ⁄ت -ك -ت -م -ل ب-ع-د ،وك-ذا ال-دع-م اŸادي
لرياضصة النخبة.
«حطاب““ شصدد على ضصرورة ترشصيد
ك -ل ا’–ادي -ات ال -ري -اضص -ي-ة ل-ل-ن-ف-ق-ات
السصنوية وتنويع موارد الدخل والبحث
ع- -ن اŸم -ول ،Úقصص -د ب -ل -وغ اأ’ه -داف
وضص-م-ان –ضص Òج-ي-د ل-ل-ف-رق ال-وط-نية
وتدعيم الرياضصي Úلتحقيق نتائج جيدة
‘ ا’سصتحقاقات اŸقبلة.

تشسكيل ÷نة وطنية إلعداد
نصسوصض تطبيقية لقانون 05 - 13
وكشص -ف وزي -ر ال -ق -ط-اع ب-أان-ه سص-ي-ت-م
تشصكيل ÷نة إ’عداد نصصوصس تطبيقية
ل -ق-ان-ون  05 - 13اŸت-ع-ل-ق ب-تنظيم
اأ’نشص- -ط- -ة ال- -ري- -اضص- -ي -ة وت -ط -وي -ره -ا،
م -وضص -ح -ا ب -أان ه -ذه ال -ورشص -ة ه -دف -ه-ا
اأ’سصاسصي هو التطرق إا ¤ملف التكوين
أ’ن - - -ه سصÓ- - -ح ت- - -ط- - -ور أاي ›ال م- - -ن
اÛا’ت““ ،التكوين هو القلب النابضس
أ’ي قطاع ،وعلى ا÷ميع التوجه نحو
ال -ت -ك -وي -ن م-ث Ó-ت-ق-وم ب-ه ا–ادي-ة ك-رة
ال -ق -دم م-ع ““الشص-ي-خ سص-ع-دان““ اŸسص-ؤوول
على اŸديرية التقنية الوطنية ورئيسصها
““خ Òالدين زطشصي““ الذي Áلك خÈة
ك- - -بÒة ‘ ه- - -ذا اÛال ،ال- - -ري - -اضص - -ة

ت -ط -ورت وت -ك -وي -ن -ه -ا ك-ذلك وي-جب أان
نواكب هذا التطور““.
«حطاب““ أاكد بأانه على ا’–اديات
ال -ت-وج-ه ن-ح-و م-راك-ز ال-ت-حضص Òال-ف-رق
الوطنية الـ  13اŸتواجدة ع ÈالÎاب
الوطني والتي سصتزيد مع تسصليم البقية
واسصتغÓلها ،و–دث بهذا اÿصصوصس
““ل -دي -ن-ا م-راك-ز Ãع-اي Òدول-ي-ة Áك-ن-ه-ا
اح- - -تضص- - -ان ت- - -ربصص- - -ات ك- - -ل ال - -ف - -رق
واŸن - -ت - -خ - -ب - -ات ال - -وط- -ن- -ي- -ة ،وع- -ل- -ى
ا’–ادي -ات ال -ت -وج -ه ن -ح -وه -ا ،وع -ل-ى
سصبيل اŸثال ’ أارى فرقا ب Úمركز
““سصÒاي - -دي““ ب - -ع- -ن- -اب- -ة وم- -رك- -ز ““عÚ
ال - -دراه - -م““ ب- -ت- -ونسسŸ ،اذا ’ ن- -دخ- -ر
اأ’موال ونسصتعملها ‘ تكوين الشصباب،
ون- -ب- -حث ع- -ن ال- -ف- -رق واŸن- -ت- -خ -ب -ات
اأ’ج - -ن - -ب - -ي- -ة ل- -لÎبصس ع- -ن- -دن- -ا ه- -ن- -ا
با÷زائر““.
الوزير أاكد بأانه يعي كل اŸشصاكل
ال -ت -ي ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا ال -ق-ط-اع وي-ع-ي
اŸشص -اك -ل ال -ت -ي ت-وج-د داخ-ل ال-وزارة،
ملمحا ‘ ذات الوقت بأانه سصيضصرب
بيد من حديد للقضصاء على التصصرفات
السص -ل -ب -ي -ة ال -ت-ي أاك-د ب-أان-ه-ا سص-ت-زول ‘
ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ،ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى خ-دم-ة
الرياضصة.
م -ن ج -ان -ب -ه -م ،رؤوسص -اء ا’–ادي-ات
–دث -وا ع -ن اŸشص -اك -ل ال -ت -ي تصص-ادف
ال-ري-اضص-ة ا÷زائ-ري-ة ي-ت-ق-دم-ه-م رئيسس
ا’–ادي - -ة ا÷زائ - -ري- -ة ل- -ل- -ري- -اضص- -ات
اŸيكانيكية ““شصهاب بهلول““ الذي طالب
ال- - -وزي- - -ر بضص - -رورة إانشص - -اء أاوŸب - -ي - -اد
ج-زائ-ري-ة ل-لشص-ب-اب ’ك-تشصاف اŸواهب

الشص-اب-ة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى إاع-ادة ال-ت-ق-نيÚ
ا÷زائ- -ري Úإا ¤أارضس ال- -وط- -ن ال -ذي -ن
يصص -ن -ع -ون أاف -راح ال -ف-رق واŸن-ت-خ-ب-ات
اÿليجية ،وكذا ضصرورة مراجعة قانون
 05 - 13الذي حسصبه ’ Áكنه تطوير
الرياضصة ا÷زائرية.
«مÈوك قربوعة““ رئيسس ا’–ادية
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -دراج- -ات– ،دث ع- -ن
مشصكل اŸركز الفرق الوطنية الذي بني
ب- -و’ي -ة م -عسص -ك -ر خصص -يصص -ا ل -ري -اضص -ة
الدراجات ،بطاقة اسصتيعاب تقدر بـ 50
سص-ري-را ومضص-م-ار ﬂصصصس ل-ل-دراج-ات
ال-ه-وائ-ي-ة ،و’ تسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه ا’–ادي-ة
أ’سص -ب -اب ت -ب -ق -ى ›ه-ول-ة ل-غ-اي-ة ال-ي-وم
وع -راق -ي -ل م-ن-ع-ت-ه-م م-ن ذلك ،رغ-م أان
ا’–ادية تقوم بعمل كب Òو“كنت من
ضص- -م- -ان ج- -لب ال- -ب- -ط- -ول- -ة ال- -ع- -رب- -ي -ة
وا’ف -ري -ق -ي -ة واŸشص-ارك-ة أ’ول م-رة ‘
البطولة العاŸية للدراجة ا÷زائرية ‘
ظرف وجيز.
أام- -ا رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
ل -ل -ك -رة ال -ط -ائ -رة ““Ÿوشص -ي““ أال -ح ع -ل-ى
ال -وزي -ر ع -ل -ى ضص -رورة م -ن-ح ا’–ادي-ة
مركز صصغ Òخاصس بها من أاجل العمل
على الرفع من مسصتوى كرة الطائرة
ع- -ن- -د ال -ذك -ور واإ’ن -اث ب -ع -دم -ا ب -اتت
اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات ا÷زائ -ري -ة ’ Áك -ن -ه -ا
›اب -ه -ة مسص -ت -وى ا÷Òان ال-ت-ونسص-يÚ
واŸصص- -ري Úال- -ذي- -ن Áل- -ك- -ون م -راك -ز
خاصصة بهم.

سسعدان ““ :اŸافيا““ تسس Òكرة
القدم ا÷زائرية

وخÓ- -ل م- -داخ- -ل -ت -ه– ،دث شص -ي -خ
اŸدرب Úا÷زائ -ري““ Úراب -ح سص -ع -دان““
بحكم أانه إاطار وزارة الشصباب والرياضصة
عن ضصرورة احتفاظ السصلطات بالوزير
ال -ذي ي -نصصب ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ق -ط-اع
أ’ط- -ول م- -دة ‡ك- -ن- -ة إ’‚اح مشص- -روع
ع -م -ل -ه ح -ت -ى ’ ت-ك-ون ه-ن-اك كسص-ر ‘
العمل.
ك -م -ا أاك -د ب -أان -ه ي -جب ال -ب -حث ع-ن
مسصÒين جدد ‘ كرة القدم ا÷زائرية،
““يجب اآ’ن أان ندخل أايضصا ‘ سصياسصة
ال -ب -حث وت -ك -وي -ن مسصÒي-ن ج-دد ل-ك-رة
ال - -ق- -دم ا÷زائ- -ري- -ة ،ك- -ون اŸسصÒي- -ن
ا◊ال -ي Úع -ب -ارة ع -ن ““م -اف -ي -ا““ ،وح-ان
الوقت للقيام بإاصصÓح رياضصي جديد““.

ألطاهر حجار من أŸسضيلة:

الدخول ا÷امعي القادم سسيكون بكل أاريحية باŸسسيلة
أشضرف وزير ألتعليم
أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث ألعلمي
أل -ط -اه -ر ح -ج-ار صض-ب-اح
أمسش ب- -ج- -ام -ع -ة ﬁم -د
بؤضضياف باŸسضيلة على
ت - -دشض Úأل - -ع- -دي- -د م- -ن
أŸنشض -آات أل -ع -ل -م -ي -ة م-ن
ق- - - -اع- - - -ات ﬁاضض - - -رأت
وم- - -ع- - -اه- - -د وإأق- - -ام - -ات
ج - -ام - -ع - -ي - -ة وم- -نشض- -ات
ري-اضض-ي-ة ج-ام-ع-ي-ة بعد
ألطÓ- - -ع رف- - -ق- - -ة أل- - -ؤف- - -د
أŸرأف- - -ق ل - -ه ع - -ل - -ى ع - -رضش
م -فصض -ل ح -ؤل أ÷ام -ع-ة وم-ا
–ت-ؤي-ه م-ن م-ع-اهد وكليات
وم -ا ت -ق -دم-ه م-ن إأضض-اف-ات ‘
ألبحث ألعلمي وتطؤيره.

أŸسسيلة :عامر ناجح
أاك -د وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار
خÓل اختتام زيارته ببوسصعادة
أان ال- -دخ- -ول ا÷ام -ع -ي ال -ق -ادم
سصوف يكون بكل أاريحية نتيجة
ت -دع -م ق -ط -اع ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي Ãنشصات جديدة
وح- -دي- -ث- -ة ت- -ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ك -ف -ل
ال -ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-ط-الب وت-وفÒ
اإ’ي -واء ال -ل -ذي -ن ي -ن -درج-ان ‘
إاطار ا’سصتقبال ا÷يد وا◊سصن

ل-ل-ط-الب ا÷ام-ع-ي ان-طÓ-قا من
الدراسصة واŸبيت .
وأاضصاف وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي أان م -ا ي-ع-زز
أاريحية الدخول ا÷امعي القادم
ب -اŸسص -ي -ل -ة ه-و اسص-تÓ-م ال-و’ي-ة
 2000م-ق-ع-د ب-يداغوجي جديد
وإاقامة جامعية ب  2000سصرير .
وأاشص - -ار ح- -ج- -ار ب- -خصص- -وصس
م-ط-لب ت-رق-ي-ة اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا
Óسص-ات-ذة اŸت-واج-دة ببوسصعادة
ل -أ
إا ¤مركز جامعي أان اŸطلب ’
Áكن Œسصيده ‘ الوقت ا◊ا‹
و‘ ظ- -ل غ- -ي- -اب ال -ت -خصصصص -ات
ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-رضس ت-وف-رها
ل - -لÎق - -ي- -ة اŸنشص- -اة إا ¤م- -رك- -ز
جامعي.
وأاما على اŸسصتوى الوطني
ف- -ق- -د ن -وه ح -ج -ار إا ¤اع -ت -م -اد
–سص -ي -ن -ات ج -دي-دة ‘ ط-ري-ق-ة

فرعؤن من ميلة:

كشض -فت أمسش وزي-رة
ألÈي- - - -د و أŸؤأصضÓ- - - -ت
ألسض-ل-ك-ي-ة وألÓ-سض-ل-ك-ي-ة
وألتكنؤلؤجيا
وألرقمنة هدى فرعؤن
م -ن م -ي-ل-ة ع-ن ت-ع-ط-ي-ل
خ-دم-ة شض-بكة ألتؤأصضل
ألجتماعي Ÿدة سضاعة
ك- -ام- -ل- -ة ب- -ع -د أن -ط Ó-ق
شض - -ه - -ادة أل- -ب- -ك- -ال- -ؤري- -ا
ل- -ل- -قضض -اء ع -ل -ى أي -ة ﬁاول -ة
غشش ﬁت- - -م- - -ل - -ة أو تسض - -ريب
ل-ل-م-ؤأضض-ي-ع ب-اسض-تعمال خدمة
ألنÎنت.
و أاضصافت الوزيرة خÓل زيارة
ال -ع -م-ل ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا ا ¤ال-و’ي-ة
ن- - -ه- - -ار أامسس ان نسص - -ب - -ة ت - -دف - -ق

ا’نÎنت Ãيلة سصتقفز من 200
باŸائة ا ¤حدود ال  500باŸئة
بعد تشصغيل ا◊لقة الوطنية للخط
اŸزدوج ل- -ل- -رب- -ط ب -ا’نÎنت عÈ
ال- -ط- -ري- -ق السص ّ-ي -ار شص -رق -غ -رب
العابر لو’ية ميلة بطول  140كم.
ك -م -ا ط -م-أانت ال-وزي-رة ه-دى

إاشسكالية انتشسار الظاهرة اإلرهابية لتنظيمي القاعدة وداعشض ‘ رسسالة تخرج
ن-اقشش ألعÓ-م-ي ن-ؤر أل-دي-ن ل-ع-رأج-ي
أمسش مذكرة لنيل شضهادة أŸاسض ‘ Îألعلؤم
ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-عÓ-قات ألدولية تخصضصش:
درأسضات مقارنة – ،ت عنؤأن «:إأشضكالية
لره-اب-ي-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة
أن -تشض -ار أل -ظ -اه-رة أ إ
أل- -ع- -رب- -ي- -ة ،ت- -ن- -ظ -ي -م أل -ق -اع -دة ودأعشش
ك -درأسض -ة م-ق-ارن-ة“““ ،ي-زت ب-ن-ق-اشش ث-ري
ك -ؤن -ه ي -ط -رح أل -ب -ع -د أل -دو‹ ل -ل -ظ -اه-رة
لرهابية ،وكللت جهؤد ألطالب بتحصضله
أ إ
على درجة ‡تاز بعÓمة  19من .20

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

تناولت مذكرة نيل شصهادة اŸاسص ‘ Îالعلوم

السصياسصية والعÓقات الدولية تخصصصس :دراسصات
مقارنة للطالب نور الدين لعراجي ،إاشصكالية
انتشصار الظاهرة اإ’رهابية ‘ اŸنطقة العربية،
متخذة تنظيم القاعدة وداعشس كدراسصة مقارنة،
م -وضص -وع م -ه -م ج-دا ي-ك-تسص-ي ب-ال-غ اأ’ه-م-ي-ة ‘

تسص- - -ج- - -ي- - -ل ط- - -ل- - -ب - -ة
البكالوريا ا÷دد خÓل
اŸوسص - - -م ال- - -دراسص- - -ي
القادم بهدف تلبية
رغ- - - - -ب- - - - -ات - - - -ه - - - -م ‘
ال-تسص-ج-يÓت ا÷امعية
ال -ت -ي ي -ري -دون-ه-ا دون
اإ’خÓ- -ل ب- -اŸع- -د’ت
اŸعتمدة .
وŒدر اإ’شصارة إا¤
أان ح -ج -ار ب-دأا زي-ارت-ه
بتدشص Úقاعة اÙاضصرات ابن
الهيثم وعاين معهد ا‚از علوم
التقنيات الرياضصية والنشصاطات
ال -ب -دن -ي -ة وال -ري -اضص -ي-ة ب 2000
م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وجي والذي يعتÈ
–فة معمارية نادرا جدا تضصم
ال-ع-دي-د م-ن اŸراف-ق ال-ري-اضص-ية
ع- -ل- -ى غ -رار اŸل -عب واŸسص -ب -ح
اسص- -ت- -ل- -م ال- -وزي- -ر خ Ó-ل زي -ارة
اŸع -اي -ن -ة ل -ل -م-ع-ه-د م-ل-ف-ا ح-ول
مطلب ترقية اŸعهد إا ¤جامعة
خ -اصص-ة ب-ال-نشص-اط-ات ال-ري-اضص-ي-ة
وال- -ب -دن -ي -ة .ك -م -ا دشص -ن ح -ج -ار
ب- - - - -ب- - - - -وسص - - - -ع - - - -ادة 1000مقعد
ب -ي -داغ -وج -ي ب-اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا
Óسصتاذة حديثة النشصأاة وختم
ل أ
زي - -ارت - -ه ب - -ت - -دشص Úاإ’ق - -ام- -ة
ا÷ام -ع -ي-ة  500سص -ري-ر ب-ن-فسس
اŸكان.

تعطيل خدمة األنÎنت لتفادي التسسريبات ‘ شسهادة البكالوريا

يعد مرجعا للباحث Úوألطلبة وإأضضافة للمكتبة أ÷امعية:
السص -اح -ة اأ’ك -ادÁي-ة ،وه-ذا م-ا ث-م-ن-ه اأ’سص-ات-ذة
اŸشصرف Úعلى مناقشصة رسصالة اŸاسص Îأامسس
بكلية العلوم السصياسصية والدولية ،كون الطالب
وفق ـ حسصبهم ـ إا ¤درجة كبÒة ‘ التطرق إا¤
هذه اإ’شصكالية حديث السصاعة ويسصاهم ‘ إاثراء
اŸكتبة ا÷امعية ،كما اسصتحسصنوا اللغة السصليمة
ال -ت -ي –دث ب -ه -ا ال-ط-الب خ-ال-ي-ة م-ن اأ’خ-ط-اء
ا’إمÓئية .
‘ هذا الصصدد– ،دث اŸشصرف واŸقرر
ال -دك -ت -ور سص -ل -ي -م -ان أاع -راج ع -ن ظ-روف إاع-داد
اŸذك -رة والصص -ع -وب-ات ال-ت-ي واج-ه-ت-ه-م ‘ إاط-ار
–ضصÒها ،قائ Óأان اإ’شصكالية من اŸواضصيع
اŸهمة جدا ما دفعه لتشصجيع الطالب لعراجي
للمضصي قدما ‘ اسصتكمال اŸوضصوع ،الذي ⁄
ي -ت -م ال -ت -ط -رق إال -ي -ه وي -ن-درج ‘ إاط-ار م-واضص-ي-ع
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السص -اع -ة وال -ت -ه -دي -دات اŸرت -ب -ط -ة ب -اأ’ن -ظ-م-ة
السصياسصية.
وأاضصاف أانه Ÿسس ‘ ،الطالب ا÷دية ‘
العمل واأ’خذ بالنصصائح ،وكذا احÎام تخصصصصه
وارت -ب -اط -ه ب -اأ’ج-ن-دات ال-دول-ي-ة ال-ت-ي أاصص-ب-حت
تسصعى ÿلق الفجوة القائمة ب Úالدول اŸتقدمة
والنامية وإاعادة إانتاج اأ’دوات التي تصصنع الفشصل
باŸنطقة العربية ،واصصفا إاياه بنموذج الطلبة
اŸنصصت ،Úومن شصأان مذكرته أان تكون إاضصافة
للمكتبة والطلبة والباحث. Ú
نفسس اأ’مر أاكده الدكتور دبشس اسصماعيل،
بالقول أان الطالب وفق ‘ معا÷ة اŸوضصوع،
وعليه تطويره ليكون دليل للطلبة حول مفهوم
اإ’رهاب ا◊قيقي ،واعت Èالدكتور عصصام نكاع
البحث قيم وكان للطالب ا÷رأاة ‘ تناوله ،كما

أان اÙتوى ثري جدا اعتمد فيه الطالب على
ع- -دة م- -راج- -ع أاك- -ادÁي- -ة ي- -ع- -كسس ›ه- -وده ‘
اŸيدان ،لكن هذا Á ⁄نعه من تقد Ëبعضس
اÓŸحظات اŸتعلقة با÷انب اŸنهجي.
وŒدر اإ’شصارة إا ¤أان ،الدراسصة قسصمت إا¤
ث Ó- -ث - -ة فصص - -ول تضص - -م- -ن ال- -فصص- -ل اأ’ول إاط- -ار
م -ف-اه-ي-م-ي وم-دخ Ó-ن-ظ-ري-ا Ÿف-ه-وم ال-ظ-اه-رة
اإ’رهابية ‘ ،ح Úتناول الفصصل الثا Êتنظيمي
ال -ق -اع -دة وداعشس ،أام -ا ال -فصص-ل ال-ث-الث م-ت-ع-ل-ق
بدراسصة اسصÎاتيجية ’نتشصار و“دد التنظيمÚ
‘ اŸن -ط -ق -ة ال-ع-رب-ي-ة ،ل-ي-خ-لصس إا ¤أان ان-تشص-ار
الظاهرة ‘ اŸنطقة العربية يعد فع Óإاشصكالية
عويصصة “ر بها اŸنطقة خاصصة ‘ ظل اسصتمرار
ا’ضص-ط-راب-ات ال-داخ-ل-ي-ة وال-ت-ج-اذبات اإ’قليمية
والصصراعات الدولية حولها.

ف-رع-ون مسص-ت-ع-م-ل-ي شص-بكات
ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اعي بتوفر
خ -دم -ة ا’نÎنت ط -ي -ل-ة أاي-ام
العيد.
و ‘ حديثها عن الرقمنة
أاك - - - -دت وزي - - - -رة الÈي - - - -د و
اŸواصصÓت عن إاعادة توزيع
اŸوزعات اآ’لية للنقود عÈ
اقليم و’ية ميلة لتكون اكÌ
قربا من التجمعات السصكنية
و اŸدارسس و اŸسص - -تشص - -ف- -ي- -ات و
م- -زودة ب- -ك -امÒات ل -ل -م -راق -ب -ة و
ال-ت-ام Úووع-دت ب-ذات اŸن-اسص-ب-ة
بتوف Òمزيد من مناصصب العمل
ب-ق-ط-اع-ه-ا ب-و’ي-ة م-ي-ل-ة م-ع زيادة
ال- -ت- -ك -وي -ن ال -ن -وع -ي ل -ل -م -وظ -فÚ
اŸؤوهل Úللعمل ‘ القطاع.
و كانت فرعون قد باشصرت
زيارة العمل إا ¤و’ية ميلة من
خÓ- - -ل ت - -دشص Úع - -دة مشص - -اري - -ع
ووضصعت حجر اأ’سصاسس للبعضس
اآ’خر ،و البداية كانت من بلدية
واد العثمانية حيث أاعطت الوزيرة
اشص- -ارة ان- -طÓ- -ق مشص- -روع رب -ط
و’ي-ة م-ي-ل-ة م-ع ا◊ل-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óل-ي-اف ال-بصص-ري-ة عÈ
ا÷دي -دة ل  -أ
الطريق السصيار شصرق غرب.
و ببلدية القرارم قوقة قامت
الوزيرة بوضصع حيز اÿدمة و
م -ع -اي -ن -ة اŸق -ر اıصصصس Ÿك-تب
بريدي ‘ اطار الصصندوق الوطني
لÓسصتثمار اضصافة ا ¤وضصع حجر
ا’سص - -اسس ’‚از م - -ك - -تب ب- -ري- -دي
ب- -اŸدي- -ن- -ة .ك- -م- -ا زارت اŸدرسص- -ة
ا’بتدائية مسصعود شصخموم اŸزودة
با’نÎنت Ãنطقة عنوشس علي.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

‘ ﬁاضضرة فلسضفية وسضياسضية ،د.مصضطفى شضريف يؤؤكد:

أصضـبح أليـؤم حـؤأر أ◊ضضارأت ‘ لب
إأشضـكالية ألعÓقات ألدولية ،أŸبنية على
منطق ألهيمنة ،وبالرغم من ألدعايات
لسض Ó- - - - -م ،إأل أن
أŸغ - - - - -رضض - - - - -ة ضض - - - - -د أ إ
ه- - -ذأ ألخ Òي- - -ع- - -ت““ Èم- - -ق - -اوم - -ا أم - -ام
لدي-ؤل-ؤج-ي-ات أل-ف-اشضلة ،ومؤؤسضسضا Ÿنهج
أ إ
حضضاري من خÓل حؤأر يسضهل ألتعايشش
‘ أط -ار ألخ -ت Ó-ف ‘ أل -دي -ن وأŸع -ت-ق-د
وألثقافة ،هذأ ما تؤصضل إأليه مصضطفى
شض -ري -ف خ Ó-ل ﬁاضض -رت-ه ح-ؤل ““ح-ؤأر
أ◊ضض -ارأت و أل -عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة““ أل-ت-ي
لمة.
ألقاها ،أمسشÃ ،جلسش أ أ

حياة  /ك
اع -ت Èمصص -ط -ف -ى شص -ري -ف دك-ت-ور دول-ة ‘
الفلسصـفة السصياسصـية ‘ ﬁاضصرته التي القاها
ب -حضص -ور ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صص -ال -ح وع-دد م-ن
الوزراء منهم وزير ا’تصصال ووزير العÓقات
مع الŸÈان وشصخصصيات سصياسصية ...ان حوار

مسسـتقبل العÓقات الدولية ره Úحوار ا◊ضسارات ما بـ Úالغـرب والعـا ⁄اإلسسـÓمي

ا◊ضص -ارات ان ت -ك -ون اŸشص -اك-ل م-ط-روح-ة ‘
نفسس الوقت.

ا÷زائر ‰وذج للوسسطية الصسا◊ة
لكل زمان ومكان

ق- - - -ال اÙاضص - - -ر ان - - -ه ‘ اط - - -ار ح - - -وار
ا◊ضص -ارات ي -واج -ه ا’سص Ó-م دع -اي-ة م-غ-رضص-ة
ترميه بالعنف والتطرف وتعتÈه اسصاسس تخلف
الشص - -ع - -وب ،مشصÒا إا ¤ان- -ه ““ن- -واج- -ه ح- -ال- -ي- -ا
إايديولوجية ترفضس ا◊وار وا’نتقاد““ مؤوكدا
‘ هذا الصصدد على ضصرورة ﬁاربة ا’فكار
اŸت - -ط - -رف - -ة ،وم - -ذك - -را ب - -ت - -مسصك ا÷زائ- -ر
ب -ث-ق-اف-ة ال-ك-رام-ة وع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ الشص-ؤوون
الداخلية للدول.
وأاضص- -اف ‘ سص -ي -اق ذي صص -ل -ة ان ا÷زائ -ر
تدرك ضصرورة العودة ا ¤ا◊وار ،و‘ ذات
الوقت –ارب بقوة ا’رهاب ،كما “ثل ـ حسصبه
 ‰وذج- -ا ل -ل -وسص -ط -ي -ة الصص -ا◊ة ل -ك -ل زم -انوم -ك -ان ،ول -ذلك يشص-دد ع-ل-ى اه-م-ي-ة ان ت-ك-ون
العÓقات الدولية دÁقراطية  ،موقنا بإامكانية

معا÷ة ا’شصكاليات اŸطروحة ‘ اطار –اور
يقبل باختÓف الغ Òو ’ يلغيه Ãنطق الهيمنة
.
قال شصريف ان العÓقـات الدوليـة و حـوار
ا◊ضصـارات موضصوع متشصعب و معقد  ،وأ’جـل
ت- - - -ل- - - -خ- - - -يصصـه و–ديـد م - - -ع - - -اŸه ، ،قسص - - -م
ﬁاضصرته إا ¤ثÓثة اقسصام هي التاريخي ،و
ا÷يو -سصياسصي والفكري.
‘ ا÷انب ال -ت-اري-خ-ي اسص-ت-ذك-ر اÙاضص-ر
ال -ه -ج -م-ات اإ’ره-اب-ي-ة ‘  11سص ـب -ت-م2001 È

وت -زاي -د صص -دام ا◊ضص -ارات وارت -ف -اع ك-راه-ي-ة
اأ’ج- -انب و ““اإ’سص Ó-م -وف -وب -ي -ا““ ،وك -ذا ب -داي -ة
عوŸة ال Óأامن ،وعـلى نقـيضس ذلك ،فقد كان
هذا العام عام اأ’مـم اŸتحـدة ل ـ ““ا◊ـوار بـÚ
ا◊ضصارات““ الذي صصرحت به ا÷معية العامة.
‘ ح -وار ا◊ضص -ارات وال -عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة
اŸتصص -ارع -ة هـذاُ،ي -طـرح أاح -ي -ان -ا سص -ؤوا’ ع -ن
مسصؤوولية الغرب  ،وسصياسصة التدخل ‘ الشصؤوون
الداخلية  ،وزعزعة اسصتقرار الـدول  ،مـن جهـة
أاخرى ،فإان العا ⁄اإ’سصÓمي متهم ‘ الغرب
بكونـه يقـف حجـر عثـرة أامـام عارضس التطور
والدÁقراطية و ا◊داثة ،ويخلـط بـ Úالدين ،
النظام العاŸي والسصياسصة بل يرى ( أاي الغرب)
ان ا’سص Ó- -م مصص - -در ال- -ت- -ط- -رف وال- -ت- -عصصب
واسصتعمال العنف اأ’عمـى.

ل يوجد تعريف توافقي وعاŸي
Ÿفهوم ا◊ضسارة

و من خÓل –ليله لهذا اŸوضصوع  ،توصصل
الدكتور شصريف ا ¤انه ’ يوجد هناك تعريف

ت- -واف- -ق -ي وع -اŸي Ÿف -ه -وم ا◊ضص -ارة ،ح -يث
““يجب علينا من خÓل ا◊وار أان نفسص ـر وجـود
عـدد مـن ت - -ع- -ري- -فـات اŸفـاه- -ي- -م ا÷وه- -ريـة
للعÓقات الدولية وحياة الشصعوب““.
والسصبب برأايه  ،أان ا◊داثة ا◊الية وعـلى
الـرغ -م مـن إا‚ازات -ه -ا والÎك -ي -ز عـل-ى ال-ع-ق-ل
وال-ن-واح-ي ال-دن-ي-وي-ة ،ف-إان-ه-ا ت-ع-جز عن إارسصاء
حضصارة عاŸية .فهـي غـ Òصصا◊ة و’ تناسصب
ج -م -ي -ع الشص -ع -وب  ،إاذ ت -واج -ه صص -ع -وب-ات م-ع
اأ’خ - - - - -رى و’ –قـق ح - - - - -وار ا◊ضص- - - - -ارات
والعÓقات الدولية  ،معنى اŸسصاواة بالشصكل
الصصحيح ثم إانها مبنية على تصصميم خاصس
وإاشصكا‹ ‘ العÓقة مع العا ،⁄وبغضس النظر
عن تطورات الغرب ومعارفه العلمية ،فإانه ،إا’
انه يسص ‘ Òإارادة تسصودها الهيمنة واأ’نانية
والعوŸة وزيادة التوتر.

اŸسسلمون كآاخر مقاوم Úأامام
النموذج الغربي ‘ كل اÛالت

سص-ي-ظ-ه-ر اŸسص-ل-م-ون  -حسصب اŸت-ح-دث-

كآاخر مقاوم Úأامام النموذج الغربي ‘ كل
اÛا’ت  ،فبفضصل ا◊وار والنقاشس والشصـرح
ال -ب -ن -اء Áك -ن ل -ل -غ -رب أان ي -عـÎف و ي -قـر بـأان
ا◊وار منهج حضصاري ارتقى بفضصـل اإ’سصÓم ،
ه - - - -ذا ا’خ Òهـو اأ’ول الـذي أاسصسس وع - - - -مـم
أاسصـل- - -وب ا◊وار ،إ’ث- - -ب- - -ات ا◊ق وتسصـه- - -ي - -ل
التعايشس و–قيـق اأ’هداف اŸقررة.
و اوضصح يقول ان التفاهم وا◊وار بÚ
ا◊ضص-ارات ح-اجـة إانسصـان-ي-ة ت-ق-تضصـي-ه-ا ا◊ي-اة
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ك-م-ا ت-تطلبها الظروف والتحو’ت
واŸتغÒات اŸتسصارعة التـي يشصهدها العا⁄
اليوم ،وذلك ما يقتضصي البحث عن القواسصـم
اŸشصـÎكة التـي Œمع البشصـرية و’ تفرقها.
و خلصس بالقول ان مسصـتقبل العÓقات
الدولية ره Úحوار ا◊ضصارات ما بـ Úالغـرب
وال- -عـا ⁄اإ’سصـÓم- -ي ،ف- -ك- -ثـ Òمـن اŸف -كـري -ن
ال - -غـرب - -ي Úعـل- -ى وعـي تـام ب- -اأ’زمـة وضصـرورة
ا◊وار ولكن ’ يعرفون اإ’سصÓم أاتـم اŸعرفـة،
بـل وأاكثـر فـإانهم ينتقدونه ويخافون منه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ذيرات من اÿتان التقليدي العشسوائي

بر›ة ختان  765طفل منذ بدأية رمضسان ،مقابل  2047عملية ‘  2017بوهرأن

أاحصست مديرية الصسحة والسسكان لولية
وهران ،نحو  765عملية ختان ›انية” ،
بر›تها خÓل شسهر رمضسان ا÷اري ،داخل
اŸسستشسفيات اÛهزة Ãختلف العتاد الÓزم
لهذا النوع من ا÷راحة البسسيطة ،وفق ما
لرب- - -ع- - -اء  06ج -وان ،م-ي-ل-ود
أاك- - -ده ،أامسص ا أ
ﬁم- -دي ،رئ- -يسص مصس- -ل- -ح -ة السس -ك -ان ب -ذات
اŸديرية.

الجهاز التناسشلي بتششّوهات وعيوب ،وغيرها من
المششاكل المتعلقة بهذا النوع من الختان ،الذي
غالبا ما يتم بوسشائل غير معقمة ،ما قد يؤودي إالى
حدوث تعفنات والتهابات حادة.

لصسابة
اÿتان يقلّل من احتمال ا إ
بفÒوسص ( )HPVاŸسسبّب الرئيسسي
لسسرطان عنق الرحم

وهران :براهمية مسشعودة
أاوضشح الدكتور محمودي في تصشريح لـ «الششعب»
أانه تم تسشطير هذا البرنامج بالتنسشيق مع ششركة
سشونطراك و 20هيئة وجمعية محلية ،وششمل عددا
م- -ن اأ’ط -ف -ال ال -ي -ت -ام -ى وأاب -ن -اء اأ’سش -ر ال -م -ع -وزة
والفقيرة ،متوقعا أان يتضشاعف العدد’ ،سشيما وأان
رمضشان  2017ششهد  2047عملية ختان ،من مجموع
 3647عملية تم إاجراؤوها بنجاح طيلة نفسس السشنة.
تم تسشخير كل من المسشتششفيين الجامعيين «الدكتور
بن زرجب» بحي بÓطو و»أاول نوفمبر» بإايسشطو،
وك-ذا ال-مسش-تشش-ف-ى ال-م-ت-خّصش-صس ف-ي طب اأ’ط-ف-ال
ب- - -ك- - -ن- - -اسش- - -ت- - -ي- - -ل ،إاضش- - -اف- - -ة إال- - -ى ال - -م - -ؤوسشسش - -ة
اإ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-دك-ت-ور م-ج-ب-ر تامي ،الكائنة بعين
الترك ومسشتششفى الششرطة الجهوي بششرق وهران،
وذلك م -ن خÓ-ل ت-وف-ي-ر ط-اق-م-ا ط-ب-ي-ا ،م-ك-ون م-ن
م -م -رضش -ي -ن وج -راح ع -ام وم -خ -تصس ف-ي ال-مسش-الك
البولية ،كما تم تخصشيصس غرفة عمليات مجهزة

بمختلف العتاد الÓزم ،وفقما أاششير إاليه.
ه-ن-ا وّج-ه م-حّ-دث-ن-ا ن-داء إال-ى ال-ج-م-ع-ي-ات واأ’ولياء
وم-دراء ال-مسش-تشش-ف-ي-ات ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-عليمة الوزارية
التي تن ّصس على تنظيم عمليات الختان وتطبيق
الششروط المتفق عليها ،وأاهمها وجوب إاجرائها
داخ -ل ال -م-ؤوسشسش-ات اإ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة وت-حت إاشش-راف
فريق طبي متكامل ذي اختصشاصشات مختلفة.
ح ّ-ذر ف -ي ال -وقت ذات -ه م -ن ان -ع -ك -اسش -ات ال -خ -ت -ان
ال - - -عشش - - -وائ - - -ي وال - - -ت - - -ق - - -ل - - -ي - - -دي ،خصش - - -وصش - - -ا
لدى اأ’طفال المصشابين بفقر الدم أاو تخثر الدم
وال -م -ع -روف ب -م-رضس ال-ه-ي-م-وف-ي-ل-ي-ا ،م-ا ي-ؤودي إال-ى
حدوث نزيف حاد ومضشاعفات خطيرة تصشل إالى
حد الموت ،كما قد تصشاب مناطق حسشاسشة في

ك -م-ا أاشش-ار ال-دك-ت-ور م-ح-م-دي م-ي-ل-ود إال-ى ال-ف-وائ-د
الصشحية ’سشتئصشال أاو إازالة قلفة القضشيب «جلد
م -ق -دم -ة ال -قضش -يب» ،إات-ب-اع-ا ل-ع-ادات ق-دي-م-ة ذات
جذور دينية ،وعن ذلك ،يؤوكد نفسس المصشدر ،أان
«خ -ت -ان ال -ذك -ور ي -ق -ي ب -نسش -ب -ة ك -ب -ي -رة م -ن ع-دي-د
اأ’مراضس المعدية ،حيث يقلل من احتمال اإ’صشابة
بعدوى الجهاز البولي وسشرطان القضشيب وفيروسس
الورم الحليمي البششري ( )HPVالمسشبب الرئيسشي
في  ٪ 99من حا’ت سشرطان عنق الرحم لدى
المرأاة ،وغيرها من اأ’مراضس المنقولة جنسشيا.
كما ذهبت بعضس الدراسشات إالى أان ختان الرجل
يجنبه اإ’صشابة بفيروسس اأ’يدز بنسشبة كبيرة ،وتقف
عدة أاسشباب وراء ذلك ،من بينها أان خÓيا معينة
في الجلدة تقع في مقدمة العضشو الذكري يمكن أان
تكون بمثابة أاهداف لهذا النوع من الفيروسشات،
كما أان الجلدة التي تغطي حششفة القضشيب تصشبح
أاقل حسشاسشية ،ومن ثم تنخفضس احتما’ت نزيفها،
مما يقلل من خطر العدوى في أاعقاب الختان،
وفق ما أاششير إاليه.

احتفال باليوم العاŸي للبيئة بع“ Úوشسنت

ويناز « :أÙافظة على ألبيئة ُبعد أسسÎأتيجي هام ‘ ألتنمية»

أاك -دت وا‹ ولي -ة ع“ Úوشس -نت « ل -ب -ي -ب-ة
ويناز « ،خÓل تواجدها بدار البيئة للولية،
أان للمحافظة على البيئة بعد اسسÎاتيجي من
أاب-ع-اد ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دامة التي يجب ا◊رصص
على –قيقها ،وفقا لتوجيهات فخامة رئيسص
ا÷م - -ه- -وري- -ة ،اŸؤوك- -د ع- -ل- -ى وج- -وب إاع- -ط- -اء
جمالية للمدن ‘ إاطار –سس Úالنمط اŸعيشسي
للمواطن ÚواŸواطنات.
ششّددت ويناز على أانه يجب على مسشؤوولي كافة
بلديات الو’ية أان يبقوا مطالبين بمواصشلة سشعيهم
لمعالجة المحيط بكل مكوناته لهدف إابراز جماله
وب -م -واصش -ل -ة ت -ك -ث -ي-ف ال-ح-راك ال-ت-حسش-يسش-ي ح-ول

ضشرورة إاششراك جميع أاطياف المجتمع في تجسشيد
برنامج الحفاظ على البيئة ،مؤوكدة على انطÓق
ترششح بلديات الو’ية لمسشابقة «مدينة خضشراء «
ل -ت -ت -ب -ارى أاج -م -ل -ه -ا ع -ل -ى ن-ي-ل ال-ج-ائ-زة ال-وط-ن-ي-ة
ال-مسش-ت-ح-دث-ة ،ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-يمات وزارتي الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة.
كانت الوالي قد أاششرفت على انطÓق ا’حتفال
الرسشمي محليا ،باليوم العالمي للبيئة المصشادف لـ
 05جوان من كل سشنة وتحت ششعار هذه السشنة« :معا
لمحاربة التلوث البÓسشتيكي» .من خÓل ترؤوسس
أاشش-غ-ال ال-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-و’ئ-ي الذي انعقد،
صش-ب-اح أامسس ،ل-دراسش-ة م-ا م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ال-م-خ-ط-ط

ا’سشتعدادي لموسشم الحصشاد والدرسس لهذه السشنة.
أاع-طت وال-ي ال-و’ي-ة ل-ل-ق-ط-اع-ي-ي-ن م-ج-موعة من
التوجيهات ذات الطابع التحضشيري للعملية أاهمها
توفير الظروف الجيدة ،المادية منها والبششرية،
إ’نجاح مختلف مراحل العملية بما فيها تخزين
م -حصش-ول ال-ح-ب-وب ب-ك-ام-ل-ه ح-ت-ى ل-و ت-ط-لب اأ’م-ر
تسشخير فضشاءات وهياكل أاخرى للغرضس والبحث
عن الحوافز ليبقى من أاهم العوامل اإ’نمائية
لقطاع الفÓحة و الزراعة عامل التحفيز و التسشهيل
لفائدة الفÓحين حتى يبذلوا مجهودات أاكثر من
أاجل تحقيق مردود أاكبر.

–ضسÒا Ÿوسسم الصسطياف بولية ع“ Úوشسنت

أŸوأفقة على أسستغÓل  18شساطئا و 07فنادق جديدة للنهوضض بالقطاع ألسسياحي

كششف مدير السشياحة لو’ية عين تموششنت ،حمودة
م -ع-م-ري ،أان مصش-ال-ح-ه ق-د ان-ت-هت م-ن ال-رت-وشش-ات
اأ’خيرة لموسشم ا’صشطياف ،لهذا الموسشم ،الذي
ع- -رف ان -ط Ó-ق -ة م -ب -ك -رة ،ه -ذه السش -ن -ة ،لضش -م -ان
اسشتقطاب أاكبر عدد من السشواح ،خاصشة وأان عين
تموششنت تعّد من أاهم الو’يات السشياحية لما تمتاز
به من مقومات سشياحية كبرى.
تقّرر ،بحسشب ذات المسشؤوول ،انه تم الموافقة على
تأاهيل وافتتاح  18ششاطئا مسشموحا للسشباحة على
مسشتوى سشاحل الو’ية ،الممتد من «ولهاصشة» غربا
ال -ى شش -اط -ئ «ت -ارق -ة» شش-رق-ا ،ب-مسش-اف-ة  106كلم،
وال -ذي -ن سش -وف ي -ت -م ت -دع -ي -م -ه-م ب-أاع-وان ح-راسش-ة
للحماية المدنية وأاعوان ا’من والدرك ،بالزيين

نظمتها مديرية ا◊ماية
اŸدنية بقسسنطينة

المدني والرسشمي للسشهر على حماية المصشطافين
ال-ذي-ن ي-ت-واف-دون ع-ل-ى السش-واح-ل الشش-ه-ي-رة للو’ية
على غرار «رششقون ،مدريد ،سشاسشل ،سشيدي جلول،
الهÓل ،تارقة».
أاكد ذات المسشؤوول أان توجيهات صشارمة وجهت الى
رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات السش-اح-ل-ي-ة الـ  05م-ن ق-ب-ل وال-ي
الو’ية ،ويناز لبيبة ،بغية إانجاح موسشم ا’صشطياف
وت-ه-ي-ئ-ة السش-واح-ل وت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا ب-خ-ل-ق ف-رق خ-اصش-ة
لذلك ،مع طÓء واجهات البنايات العمومية وخلق
فضشاءات تجارية ومواقع لتوقف المركبات لتفادي
ا’كتظاظ وا’ختناق المروري.
من جانب آاخر ،تّدعمت الو’ية بـ  07فنادق جديدة
بطاقة  1000سشرير ،خÓل هذا الموسشم ،تضشاف

الى  21فندقا ،تزخر به الو’ية والذي من ششأانه
ضش -م-ان ال-راح-ة ل-ل-مصش-ط-اف-ي-ن ،خ-اصش-ة وأان ه-ن-اك
فندق راق برششقون بطاقة عظمى سشيضشاعف من
ع -دد السش -واح ال -م -ت -واف -دي -ن ع -ل -ى ه -ذا الشش -اط-ئ
الخÓب ،زيادة على فندق آاخر بششاطئ تارقة و03
بعاصشمة الو’ية ،وهو تقدم يحسشب للقطاع بالو’ية
التي تتنوع فيها المنتجعات السشياحية بين الحموية
والشش -واط -ئ ،وك -ذا ال -م -واق-ع ال-دي-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة
واأ’ثرية ما يجعل الو’ية قطبا سشياحيا بامتياز
ي -ح -ت-اج ال-ى ل-مسش-ات خ-ف-ي-ف-ة ل-ت-ك-ون م-رك-زا ه-ام-ا
’سشتقطاب السشواح.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

أأيام –سسيسسية للوقاية من ﬂاطر فصسل ألصسيف

^ تسسخ 25 Òشساحنة إاطفاء وŒنيد  242عون Ÿكافحة ا◊رائق

انطلقت ،أاول أامسس ،بقصشر الثقافة «محمد العيد
آال خليفة» بقسشنطينة ،اأ’يام التحسشيسشية للوقاية من
أاخطار الصشيف ،والتي تسشهر على تنظيمها مديرية
الحماية المدنية للو’ية.
أاوضشح النقيب «سشمير بن حرز الله» ،رئيسس مكتب
التوثيق واإ’حصشاء بمديرية الحماية المدنية للو’ية ،لـ
«الششعب» ،أان الهدف من هذه اأ’يام هو التحسشيسس
بالوقاية من أاخطار حوادث موسشم الصشيف كحوادث
ال -م -رور والسش -ب -اح -ة وح-رائ-ق ال-غ-اب-ات وال-م-ح-اصش-ي-ل
الزراعية ،وأاضشاف أان تزويد هذا المعرضس بورششات
عملية لفرق الغطسس والتدخل في اأ’ماكن الوعرة
والتي يسشهر عليها أاعوان الحماية المدنية في تلقين
ال -ج-م-ه-ور ب-عضس ال-ح-رك-ات ل-مسش-اع-دة الضش-ح-اي-ا ف-ي
مختلف المواقف الحرجة من ششأانه اتقاء مثل هذه
الحوادث أاو التقليل منها.

في ما يخصس الموسشم الفÓحي ،أاضشاف ممثل الحماية
المدنية أان المديرية كانت قد برمجت في ششهر ماي
الفارط حملة تحسشيسشية على مسشتوى كل من بلديتي
الخروب وبن زياد حيث تم تلقين الفÓحين طرق
التدابير و الوقاية من حرائق المحاصشيل الزراعية،
وه -ذا ق -ب -ل وأاث -ن-اء وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ال-حصش-اد وال-درسس،
مششيرا في ذات السشياق بأان مصشالح الحماية سشجلت
السش -ن -ة ال -ف -ارط -ة ان -خ -ف-اضش-ا م-حسش-وسش-ا ف-ي ح-رائ-ق
المحاصشيل الزراعية ،بينما كانت هذه النسشبة مرتفعة
في حرائق الغابات مث.Ó
عن حوادث المرور قال بن حرز الله« :إان حصشيلة
حوادث المرور خÓل اأ’ربعة أاششهر اأ’ولى من سشنة
 2017ب-ل-غت  646ح -ادث م-ق-اب-ل  510خÓ-ل السش-نة
الجارية ،في حين ارتفع عدد القتلى الى  19ضشحية،
ب -داي-ة ه-ذه السش-ن-ة م-ق-اب-ل  14ق-ت-ي Ó-السش-نة الفارطة
وخÓل نفسس الفترة.

بخصشوصس حوادث ا’ختناق بالغاز ،قال محدثنا أان
عدد ضشحايا هذه المأاسشاة بلغ خÓل اأ’ششهر اأ’ربعة
اأ’ولى من هذه السشنة بـ  06وفيات مقابل ضشحيتين
سشنة  ،2017حيث كانت معظم التدخÓت على مسشتوى
المدينة الجديدة علي منجلي.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ت-ع-زي-زات اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي وضش-ع-تها مديرية
الحماية المدنية قيد الخدمة هذه الصشائفة فتتمثل
في تسشخير  25ششاحنة إاطفاء و 242عون مجهزين
ل -ل -ت -دخ -ل السش -ري -ع ف -ي م -ك -اف -ح -ة ح -رائ -ق ال-غ-اب-ات
وال-م-ح-اصش-ي-ل ال-زراع-ي-ة ،إاضش-اف-ة إال-ى تسش-خ-ي-ر ج-هاز
متحرك لمكافحة هذه الحرائق ،خاصشة على مسشتوى
جبل الوحشس وششطابة ،وهذا بالتعاون والتنسشيق مع
مديرية الغابات للو’ية.

قسشنطينة :أاحمد دبيلي

لسستاذ
طالبت بتحسس Úظروف عمل ا أ

تنسسيقية أأسساتذة جامعة أ÷زأئر  02تنتظر رد ألوصساية
يطالب أاسشاتذة قسشم التاريخ بجامعة أابو القاسشم
سشعد الله ،ببوزريعة ،والذين قارب عددهم حوالي
 200أاسش-ت-اذ م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ت-خصشصش-ات ،ب-ت-حسشين
ظروف العمل ،بحيث أان اأ’سشتاذ يدرسس في بيئة
مليئة باأ’وسشاخ ،وكأانه ليسس في الحرم الجامعي،
أاين يدرسس العلم ،وفتح تحقيق في طريقة التسشيير
المالي لمصشلحة الششؤوون اإ’جتماعية ،علما أان عمل
هذه اأ’خيرة تم تجميده.
في المقابل ،ششددوا على ضشرورة تطبيق المرسشوم
Óسشتاذ
رقم  293/01الخاصس بالمهام اإ’ضشافية ل أ

ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-م-ن-اقشش-ات ل-ل-م-اسش-ت-ر ،وال-دك-توراه
والتأاهيل الجامعي بإاعطاء منحة اإ’ششراف.
إالى جانب تطبيق المرسشوم الوزاري لسشنة 2014
الخاصس بالمناصشب العليا ،قانون المناصشب العليا
في الجامعة المحدد لضشرورة حيازة الششخصس الذي
يتولى رئاسشة القسشم أاو الجامعة لششهادة البروفيسشور
Óسش-ات-ذة
 ،ف -ي ح -ي -ن ه -ذا غ -ي -ر م -ط -ب-ق وي-م-ن-ح ل -أ
المسشتخلفين من أاجل الضشغط عليهم في مهامهم،
بحسشب ما أافاد به اأ’سشاتذة الذين كانوا قد نظموا
تجمعا احتجاجيا بجامعة أابو القاسشم سشعد الله

ببوزريعة بحضشور رئيسشة الجامعة.
يشش-ار إال-ى أان ال-ت-ج-م-ع أاسش-ف-ر ع-ن إانشش-اء ت-نسش-ي-ق-ي-ة
أاسشاتذة جامعة الجزائر  02ممثلة من طرف كل
ال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة وأاسش-ات-ذة آاخ-ري-ن ،ب-حيث تم
ت -ع -ي -ي -ن ع -يسش -ى ب -وراي -و ن -اط -ق -ا رسش -م -ي -ا ب-اسش-م
ال -ت -نسش -ي -ق -ي-ة ،ال-ت-ي ت-ق-دمت إال-ى ال-وزارة ال-وصش-ي-ة
بتقرير وينتظرون الرد.

سشهام ب

العدد
17664

تكتسسي أاهمية بالغة ‘ خدمة الزبائن
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معارضسة مُÓك أألرأضسي “رير ألشسبكة يعيق Œسسيد
مشساريع ألربط بالكهرباء

دعت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء والغاز
ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،السس-لطات اÙلية التدخل
م- -ن أاج- -ل مسس -اع -دت -ه -ا ‘ Œسس -ي -د مشس -اري -ع
–سس Úال -رب -ط ب -ال-ك-ه-رب-اء ل-ف-ائ-دة زب-ائ-ن-ه-ا
بعديد اŸناطق بالولية ،حيث تشسهد عدة
لراضس - -ي
مشس - -اري - -ع م - -ع - -ارضس - -ة أاصس - -ح - -اب ا أ
ل“امها ،هذا ما تسسبب ‘ تعطلها ،بحسسب
إ
ب- -ي- -ان رسس- -م- -ي ÿل- -ي- -ة الإعÓ- -م والتصس -ال
للمديرية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
ب- -حسشب ذات ال- -مصش- -در ،ف- -تشش -ه -د ع -دة مشش -اري -ع
بالو’ية توقف في ا’نجاز على خلفية معارضشة
أاصشحاب اأ’راضشي لمرور الششبكة عبر أاراضشيهم،
منها مششروع ربط  1200مسشكن ببلدية المحمل،
وال -ذي أان-ج-زت م-ن-ه  14ك-ي-ل-وم-ترا ليتوقف بسشبب
م-ع-ارضش-ة أاصش-ح-اب اأ’راضش-ي ،م-ن-ذ سش-ن-ت-ين ،لتبقى

 800متر كآاخر ششطر من المششروع متّوقفة.
ك -م -ا يشش -ه -د مشش -روع خ -ط خ-نشش-ل-ة  30كيلوفولط
المنطلق من محّول  60كيلوفولط من بلدية قايسس
م -ع -ارضش -ة أاصش -ح -اب اأ’راضش -ي ورفضش -ه -م ت -م -ري -ر
الشش-ب-ك-ات ع-ب-ر أاراضش-ي-ه-م وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-غيير
مسش -ارات -ه ف -ي ك -ل م -رة إا’ أان ك -ث -رة ال -م-ع-ارضش-ات
عطلت انجازه ،علما وان هذا المششروع يكتسشي
أاهمية بالغة في التكفل بطلبات الزبائن ووضشع حد
للتذبذبات في التموين بالتيار الكهربائي لفائدة
السشكان.
تجدر اإ’ششارة في هذا اإ’طار الى أان السشلطات
المحلية بو’ية خنششلة وبتدخل من والي الو’ية،
تمكنت قبل ششهور من تسشوية عدة مششاكل ووضشع
حد للعراقيل التي تعطل مششاريع ربط محيطات
الششباب ا’سشتصشÓحية بالمنطقة الجنوبية للو’ية،
وتم إاعادة بعث هذه المششاريع بعد  06سشنوات من
التوقف بسشبب معارضشة مÓك اأ’راضشي.

توأصسل أزمة ندرة «ألفونتول »Úيهّدد مرضسى ألربو

تتواصسل بولية سسيدي بلعباسص معاناة
مرضسى الربو بسسبب الندرة ا◊ادة ‘ دواء
ل‚ع
بخاخ الفونتول Úالذي يعد العÓج ا أ
م -ن ن -وب -ات ال -رب -و ا◊ادة أاو ضس-ي-ق ال-ت-ن-فسص
لدى العديد من اŸرضسى.
’تزال سشوق اأ’دوية بو’ية سشيدي بلعباسس تششهد
ندرة جد حادة في دواء الفونتولين حيث أاصشبح
الحصشول عليه ششبه مسشتحيل ما أادى إالى تدهور
الوضشع الصشحي للعديد من المرضشى ،خاصشة مع
التقلبات الجوية اأ’خيرة التي أادخلت العديد من
المرضشى في نوبات تنفسشية حادة ،اسشتدعت نقلهم
إالى المسشتششفى للعÓج في ظل غياب البخاخات.
بحسشب الدكتورة نصشيرة بششير ششريف ،المختصشة
ف-ي اأ’م-راضس الصش-دري-ة وال-ت-ن-فسش-ي-ة ب-ال-مسش-تششفى
ال -ج -ام -ع -ي ع-ب-د ال-ق-ادر حسش-ان-ي ،ف-إان ن-درة م-ادة
الفونتولين تؤوثر وبششكل كبير على صشحة المريضس،
باعتبار أان هذا الدواء هو عÓج سشريع للنوبات
ال -ت -ن -فسش-ي-ة ف-ه-و ال-مسش-ؤوول ع-ن ت-م-دي-د ال-قصش-ب-ات
الهوائية بعد تقلصشها ،ويسشتعمله المريضس كعÓج
آان -ي ل -ت -ف -ادي اأ’زم -ة ق -ب -ل ال -ذه-اب إال-ى ال-ط-ب-يب

المعالج أاو المسشتششفى .ويعد الفونتولين أايضشا دواء
فعا’ عكسس مضشادات اإ’لتهاب التي وعلى الرغم
م -ن ف -ع -ال -ي -ات -ه -ا ،إا’ ان اضش -راره -ا وخ -ي -م-ة ع-ل-ى
ال -م -ريضس و’ي -جب اسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ب-دون إاسش-تشش-ارة
الطبيب.
من جهته عبد الحق سشفيزف ،نائب رئيسس المكتب
الو’ئي للنقابة الوطنية للصشيادلة ،أاكد على دور
الرقابة فيما يتعلق بإاسشتيراد هذا الدواء باعتبار أان
المسشتوردين يخضشعون لقانون وزارة التجارة وليسس
وزارة الصش- -ح- -ة ،م- -وضش- -ح- -ا ف- -ي ن- -فسس ال- -وقت أان
الوصشاية قامت بتنصشيب خلية أازمة لمتابعة الملف،
وأاضشاف أان المريضس وفي حالة عدم عثوره على
دواء الفونتولين الذي يبلغ  300دج يلجأا إالى العÓج
داخل المسشتششفى ما يكلف الدولة تكاليفا إاضشافية،
كما أاكد أان المكتب يعقد إاجتماعات ششهرية مع
مديرية الصشحة إ’خطارها باأ’دوية المفقودة من
أاجل رفع المششكل وتدارك النقصس المسشجل.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

جامعة قاصسدي مرباح بورقلة –تل أŸركز أألول مغاربيًا

اح -ت -لت ج -ام -ع -ة «ق -اصس -دي م-رب-اح» ب-ورق-ل-ة،
لول ‘ ت -رت -يب اŸؤوسسسس -ات ا÷ام -ع -ي -ة ‘
اŸرك -ز ا أ
الدول اŸغاربية ،وفق تصسنيف «يونÒنك» الذي
ي-ع-ت Èم-ن ال-تصس-ن-ي-ف-ات ال-رائ-دة ‘ دل-ي-ل التعليم
العا‹ وﬁرك بحث يضسم تقييمات وتصسنيفات
لزي- -د م -ن  13أال-ف ج-ام-ع-ة وك-ل-ي-ة م-عÎف ب-ه-ا
أ
ضسمن حوا‹  200دولة ،وصسنفت جامعة ورقلة
لو ،¤من ب 66 Úمؤوسسسسة جامعية ‘ ا÷زائر،
ا أ
و‘ اŸرتبة  31عربيا و 39إافريقيا.

ورقلة :إاÁان كا‘
بحسشب مديرية الجامعة ،فإان هذه المكانة الهامة
التي حظيت بها جامعة «قاصشدي مرباح» جاءت
نتيجة لجهود متضشافرة ،تم السشعي من خÓلها إالى
تطوير وتحسشين ظروف العمل والتحصشيل العلمي
ال- -ذي أاسش- -اسش -ه م -ع -اي -ي -ر ال -ج -ودة وت -وف -ي -ر ك -اف -ة
اإ’م -ك -ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشش-ري-ة وان-ت-ه-اج سش-ي-اسش-ة
اتصش -ال ع -ب -ر الشش -ب -ك -ة ،ال-غ-رضس م-ن-ه-ا ه-و خ-دم-ة
ال -ج -ام -ع -ة ع -ب -ر إاي Ó-ء اأ’ه -م -ي-ة ل-ل-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والتحصشيل المعرفي وتكييف العمل ،وفق التطور
التكنولوجي وا’لكتروني واسشتغÓله اأ’مثل للدخول
في سشباق حول المراكز اأ’ولى على جميع النواحي،
وذلك ف -ي ظ -ل ت -ط -ب -ي -ق ال-ت-وصش-ي-ات وال-ت-ع-ل-ي-م-ات
الصش -ادرة ع -ن ال -وصش -اي -ة ال -ت -ي تسش-ع-ى إال-ى إاصشÓ-ح
وتطوير المؤوسشسشة التعليمية الجامعية في الجزائر.
في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
بلغ عدد المقا’ت المنششورة في المجÓت الدولية
إالى غاية  30أافريل  2018ما يعادل  884مقالة

ع -ل -م -ي -ة م -ن ال -تصش -ن -ي -ف «ب» ،ك -م -ا وصش-ل ت-ع-داد
المقا’ت العلمية من هذا النوع سشنة  2017إالى 173
مقالة علمية ،مما أاهل الجامعة للدخول لتصشنيف
جديد ،هذا وتحصشي الجامعة  45مقالة من نفسس
النوع خÓل سشنة .2018
ف -ي إاط -ار ال -ع Ó-ق -ات ال -خ -ارج-ة وال-ت-ع-اون تسش-ع-ى
الجامعة من خÓل ا’نفتاح الخارجي إالى خلق
وتششجيع التبادل ما بين الجامعة ومحيطها الوطني
والدولي في إاطار تفعيل وترقية التبادل والتعاون
ب -م -ا ي -خ -دم م -ج -ال -ي ال -ت -ك -وي-ن وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
بالجامعة ،وتعزيز القدرات الداخلية للجامعة من
خÓل الحركية الدولية ،باإ’ضشافة إالى ا’نخراط
ال -م -ت -واصش -ل ف -ي ال -مشش -اري-ع اأ’وروب-ي-ة ،وف-ي ه-ذا
اإ’ط -ار ع -ق -دت ال-ج-ام-ع-ة  83ات-ف-اق-ي-ة دول-ي-ة مع
جامعات ومؤوسشسشات البحث في الدول الششقيقة
والصشديقة ،أاما على الصشعيد الوطني فتحصشي 127
اتفاقية ،منها  40مع جامعات ومخابر بحث وطنية
ج -ام -ع-ي-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى  87ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون مع
ال -م -ؤوسشسش -ات ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
واإ’دارات العمومية.
ووصشل عدد المششاريع في إاطار التعاون الدولي بين
التكوين والبحث إالى  9مششاريع بحث في إاطار
ال-ت-ع-اون 4 ،م -ن -ه -ا ف-ي إاط-ار الشش-راك-ة ال-ف-رنسش-ي-ة
وال-ج-زائ-ري-ة و 2ف -ي إاط -ار الشش -راك -ة ال-ج-زائ-ري-ة
ال -ت -ونسش -ي -ة ومشش-روع ف-ي ال-ع-ل-وم ال-زراع-ي-ة وال-ذي
ي -دخ-ل ف-ي إاط-ار ال-ب-روت-وك-ول ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ت-ع-اون
ال -ع -ل -م -ي وال -ت -ك-ن-ول-وج-ي ب-ي-ن ال-ج-زائ-ر وإاي-ط-ال-ي-ا
ومشش -روع واح -د ف -ي ت -رب -ي -ة اإ’ب -ل ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى
مششروعين في إاطار التعاون.

فيما بلغ عدد طالبيها  17أالف

أŸرضسى أŸزمنون وأŸطلقات يسستفيدون من
 2000منحة جزأفية للتضسامن

ب -ع -د سس -ن -ت Úم -ن Œم -ي -ده-ا وب-ل-وغ ع-دد
ملفات طالبيها  17أالف ملف ،اسستفادة ولية
أام ال- - -ب- - -واق- - -ي م - -ن  2000م-ن-ح-ة ج-زاف-ي-ة
ل-ل-تضس-ام-ن لصس-ال-ح ال-ف-ئ-ات ال-هشس-ة ‘ اÛتمع
ب-ق-ي-م-ة  3000دي -ن -ار ج -زائ -ري شس-ه-ري-ا ،م-ع
السستفادة ببطاقة الشسفاء لكل حاصسل على
هذه اŸنحة.
أاوضش -حت ف -ي ه -ذا اإ’ط -ار ،ح-ي-اة اون-يسس ،رئ-يسش-ة
مصشلحة التضشامن على مسشتوى مديرية النششاط
ا’جتماعي لو’ية أام البواقي ،بأان هذا النوع من
ال -م -ن -ح ال -ج -زاف -ي -ة ل -ل -تضش -ام -ن م-خصشصس ب-حسشب
اأ’ولويات إالى فئات المسشنين وأاصشحاب اأ’مراضس
ال-م-زم-ن-ة ،وك-ذا ال-م-ط-ل-ق-ات ب-أاط-ف-ال بشش-رط عدم
اسشتفادتهم من منح أاخرى أاو عمال أاو تأامينهم.

أاششارت ذات المسشؤوولة في هذا السشياق الى أان عدد
الملفات المودعة للحصشول على هذه المنحة تجاوز
الـ  17أالف ملف بما يجعل ا’سشتفادة المذكورة
والمقدرة بـ  2000منحة ضشئيلة جدا وغير كافية
للتكفل بهذه الطلبات.
أاضشافت أان مصشالح المديرية تعمل على زيادة حصشة
أاخرى من هذه المنح وتلقت وعود بذلك من طرف
الجهات الوصشية ،على أامل ان يتحقق ذلك ،علما
وأان أاهمية هذه المنحة بحسشبها تكمن خاصشة في
ظ -ف -ر ال-مسش-ت-ف-ي-د ب-ه-ا ب-ب-ط-اق-ة شش-ف-اء ت-م-ك-ن-ه م-ن
التداوي والعÓج مجانا خاصشة أاصشحاب اأ’مراضس
المزمنة غير المؤومنين.

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي
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اÿميسس  07جوان  2018م
الموافق لـ  22رمضشان  1439هـ

زعÓن يÎأاّسس Ãقر الوزارة اجتماعا تنسسيقّيا

بغرضص دفع وتÒة إا‚از مششروع الطريق السشيار جن جن  -العلمة بجيجل
’شس- - - -غ- - - -ال
ت - - - -رأاّسس وزي - - - -ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ني
زع Ó-ن Ãق-ر ال-وزارة اج-ت-م-اع-ا
ت -نسس -ي -ق -ي -ا ب-حضس-ور وا‹ و’ي-ة
’م-ي-نة العامة لو’ية
ج-ي-ج-ل ،ا أ
’م Úال- -ع- -ام ل- -و’ي -ة
م- -ي- -ل- -ة وا أ
سس - -ط - -ي - -ف ‘ ،إاط - -ار م - -ت - -اب- -ع- -ة
اŸشس - -اري - -ع اŸه - -ي - -ك - -ل- -ة ال- -كÈى
ل -ل -ق -ط -اع ،وال-ت-ي ت-دخ-ل ضس-م-ن
ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة
السسيد عبد العزيز بوتفليقة.

جيجل :خالد العيفة
ت -م -ح -ورت م -ح -اور ا’ج -ت -م-اع ح-ول
ت -ق -ي -ي -م م -دى ت -ق -دم أاشش -غ-ال إان-ج-از
مششروع الطريق السشيار النافذ الذي
يربط ميناء جن جن بالطريق السشيار
شش -رق غ -رب ع -ل -ى مسش -ت -وى م -دي -ن -ة
ال -ع-ل-م-ة ع-ل-ى مسش-اف-ة  110ك-م ،ك-م-ا
يهدف هذا ا’جتماع الذي حضشره كل
المتدّخلين المعنيين بهذا المششروع
من مؤوسشسشات اإ’نجاز تحت إاششراف
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق السش-يارة ،مكاتب
الدراسشات وإاطارات اإ’دارة المركزية
وال -م -ح-ل-ي-ة ،إال-ى إاع-ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ج -دي -دة ل-ه-ذا ال-مشش-روع ال-ه-ام ال-ذي
ي -ع -ب -ر ث Ó-ث -ة و’ي -ات ج -ي -ج -ل ع -ل-ى
مسشافة  45كم ،ميلة على مسشافة 15
ك -م وسش -ط -ي-ف ع-ل-ى مسش-اف-ة  50كم،
وال - -ذي ي - -ع - -رف مسش - -اره تضش - -اريسس
صشعبة.
وقد تطّرقت «الششعب» فيما سشبق الى
وضشعية المششروع ،حيث تعرف أاششغال
إانجاز الجسشور على الطريق المنفذ

ج -ن ج -ن ـ ال -ع -ل -م -ة ت -ق ّ-دم -ا ك -ب-ي-را،
بالمقابل انجاز الطريق ،يسشير ببطء
وع- - -رف ت- - -أاخ- - -را ك - -ب - -ي - -را ،بسش - -بب
اإ’ضشرابات التي قام بها عمال ششركة
«مابا» التركية المكلفة بإانجاز عدد
من المنششآات الفنية التابعة للطريق
السش -ري -ع ،وذلك ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ع-دم
حصشول هؤو’ء العمال على أاجورهم
الشش - -ه - -ري - -ة ،وع- -دم وف- -اء الشش- -رك- -ة
المششغلة بوعودها تجاه هؤو’ء ،كما
ششّن عمال الششركة التركية التي تقوم
ب -إان -ج -از أاك -ب-ر ن-ف-ق يضش-م-ه ال-ط-ري-ق
السش -ري -ع ج-ن ج-ن ـ ال-ع-ل-م-ة ،وال-واق-ع
ت -حت سش -ف -وح ج -ب-ال ب-ل-دي-ة ت-اكسش-ن-ة
خÓل ششهر أاكتوبر الماضشي إاضشرابا
مفتوحا احتجاجا على عدم تلقيهم

ل- -مسش- -ت- -ح- -ق- -ات- -ه- -م ال- -م- -ال -ي -ة وه -ي
ال-مسش-ت-ح-ق-ات ال-ت-ي ل-م ت-دخل جيوب
العمال ـ حسشب ممثلين عن هؤو’ء ـ
منذ خمسشة أاششهر كاملة باحتسشاب
ششهر أاكتوبر الجاري ،ما تسشبّب في
أازمة كبيرة لهوؤ’ء العمال الذين باءت
م -ف -اوضش-ات-ه-م م-ع الشش-رك-ة ال-مشش-غ-ل-ة
ب -ال -فشش -ل ال -ذري -ع ـ ع -ل-ى حّ-د ت-ع-ب-ي-ر
ممثليهم ـ وهو ما دفعهم إالى سشلك
طريق اإ’ضشراب الذي أاعاد ششريط
اإ’ضشرابات الذي دخله عمال العديد
م-ن الشش-رك-ات ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى مسشتوى
منفذ جن جن ـ العلمة إالى الواجهة.
ك - -م - -ا ت - -ح ّ- -ولت ه - -ذه اإ’ضش - -راب- -ات
المتكّررة كابوسشا يؤورق القائمين على
المششروع سشكان المناطق التي يمّر

بها الطريق ،فمن المؤوّكد اسشتحالة
تسشليم هذا اأ’خير الذي يمتد على
مسشافة  110كلم انطÓق من ميناء
ج -ن ج -ن ب-ج-ي-ج-ل إال-ى غ-اي-ة م-دي-ن-ة
ال -ع -ل-م-ة ب-و’ي-ة سش-ط-ي-ف ف-ي اآ’ج-ال
الجديدة التي حددتها وزارة اأ’ششغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي م-ن-تصش-ف سش-نة ،2019
وذلك رغ -م ت -م -دي -د آاج -ال ال -تسش -ل-ي-م
بثÓث سشنوات كاملة من سشنة 201٦
إالى سشنة  ،2019وذلك في ظّل التأاخر
الكبير الذي تعرفه أاغلب مقاطع هذا
الطريق والذي كان يفترضس تسشليم
أاول م -ق -ط -ع م -ن-ه-ا أاو ب-اأ’ح-رى ذلك
الممتد من ميناء جن جن والى غاية
حدود بلدية تاكسشنة مع بداية العام
ال -م -ق -ب -ل ،ع -ل-م-ا أاّن ع-م-ال م-خ-ت-ل-ف
الورششات المفتوحة على طول هذا
ال -ط -ري -ق ق-ام-وا ب-م-ا ’ ي-ق-ل ع-ن 0٦
إاضش -راب -ات خ Ó-ل ال-نصش-ف اأ’ول م-ن
السشنة الجارية بعضشها اسشتمر لقرابة
أاسشبوعين ،ما انعكسس سشلبا على تقدم
اأ’ششغال التي ’زالت تراوح مكانها
ب -أاغ -لب ال -م -ق -اط -ع رغ -م ت-ط-م-ي-ن-ات
السش -ل-ط-ات ،اأ’م-ر ال-ذي دف-ع ال-ن-ائب
بوششملة ايمان التدخل بقبة البرلمان
م-ل-ت-مسش-ة م-ن السش-ل-ط-ات ال-م-ع-ن-ية ان
ت - -ب - -ادر ب - -فضس ا’شش - -ك - -ال ،وج - -ع- -ل
المششروع أاولوية السشلطات المركزية،
أ’ه- -م- -ي- -ة ه- -ذا اأ’خ- -ي- -ر ف- -ي شش ّ-ق -ه
ا’ق-تصش-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ،وال-ك-ف-يل
ب -فّك ال -ع -زل -ة ع -ن ع -دي -د ال-م-ن-اط-ق
وإاضش -ف -اء ح -ي -وي-ة اق-تصش-ادي-ة ل-رب-ط-ه
بميناء جن جن مع الو’يات الداخلية
ان -ط Ó-ق -ا م -ن و’ي -ة سش -ط -ي -ف ع-ل-ى
مسشتوى مدينة العلمة.

قصسد إا‚اح مقصس Úمن كلية العلوم ا’إسسÓمية بتلمسسان

 05منظّم ـ ـ ـات طّÓبي ـ ـة تقّرر غلـ ـ ـق ا÷امعـ ـة

ب -اشس-رت  05ت-ن-ظ-ي-م-ات طÓ-ب-ية بجامعة
تلمسسان حملة واسسعة لغلق ا÷امعة خÓل
’سس - -ب - -وع اŸق - -ب - -ل ،وال - -دخ - -ول ‘ ح- -رك- -ة
ا أ
احتجاجية بكافة الكليات احتجاجا على ما
’وضساع اŸزرية للطالب وا◊قرة
وصسفوه با أ
وال -دي-ك-ت-ات-وري-ة ،حسسب ال-ب-ي-ان اŸوّج-ه إا¤
ك -اف -ة السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة وال-ع-ل-ي-ا Ãا ف-ي-ه-م
رئاسسة ا÷امعة.

البيان الممضشي من قبل الرابطة الوطنية للطلبة
الجزائريين ،المنظمة الوطنية للطلبة ،المنظمة

ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تضش-ام-ن ال-طÓ-ب-ي ال-ح-رك-ة ال-وطنية
للطلبة الجزائريين وتجمع الطلبة الجزائريين
اأ’ح -رار ،أاّك -د أاّن ه -ن -اك ت -ج -اوزات ك -ب -رى ف -ي
ال -ج -انب ال -ب -ي -داغ -وج -ي ل -ط-ل-ب-ة م-ع-ه-د ال-ع-ل-وم
اإ’سشÓمية أاين تّم إاقصشاء العششرات من الطلبة
بدون مبّرر قانوني ،والذي تّم وصشفه في خانة
تصش -ف -ي -ة ال -حسش -اب -ات م-ن ق-ب-ل ب-عضس اأ’ط-راف
ا’دارية والبيداغوجية.
ه -ذا وم -ن أاج -ل ال -وق -وف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة الّ-ت-ه-م،
اّتصشلنا بنائب عميد الكلية الدكتور بن داود نصشر

الدين ،الذي أاّكد أان عملية اإ’قصشاء جاءت وفقا
للقانون بعد غياب الطلبة أ’كثر من  07حصشصس،
ورغ- -م أاّن ال- -ق -ان -ون ق -د ح ّ-دد ع -دد ال -غ -ي -اب -ات
المسشموح بها بـ  05غيابات مبررة إا’ّ أاّن ا’دارة
وسّشعتها إالى  ،07وهو ما لم يسشتجب له ال ّ
طلبة
ال- -ذي -ن ت -ع ّ-رضش -وا إال -ى ا’قصش -اء ف -اسش -ت -ن -ج -دوا
ب-ال-م-نّ-ظ-م-ات ل-م-ح-اول-ة الّضش-غ-ط وال-دوسس ع-ل-ى
القانون.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تشسييد سسكنات فردية بالوادي بدعم الدولة

تخصشيصص  5000قطعة أارضص اجتماعية لفائدة سشكان عاصشمة الولية

‘ إاط -ار إانشس -اء Œزئ-ات ع-ق-اري-ة ل-ب-ن-اء
سس -ك -ن -ات ف -ردي -ة وال -رام -ي إا ¤اŸسس -اه-م-ة ‘
ال -قضس -اء ع -ل -ى أازم -ة السس-ك-ن ،أاع-ل-نت و’ي-ة
ال- -وادي أامسس ،ع- -ن ت -خصس -يصس  5000قطعة
ارضس كتحصسيصسات اجتماعية لفائدة سسكان
عاصسمة الو’ية الراغب ‘ Úتشسييد سسكنات
فردية بدعم من الدولة.
وحسشب ذات ال- -مصش- -در ،ف- -حصش- -ة ب- -ل- -دي -ة ال -وادي
ال -م -ت-م-ث-ل-ة ف-ي  5000ق-ط-ع-ة أارضش-ي-ة اج-ت-م-اع-ية،
مقسشمة على أاربعة مواقع :سشيدي مسشتور 1500

قطعة ،القارة الغربية  500قطعة ،تكسشبت الغربية
 500قطعة و 2500قطعة بمنطقة وازيتن .وقد تم
ت -ه -ي-ئ-ة ه-ذه ال-م-واق-ع ب-ع-د إازال-ة ال-رم-ال وال-ت-ك-ف-ل
ب-أاشش-غ-ال الشش-ب-ك-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ال-خ-اصش-ة ب-الصشرف
الصش-ح-ي وارب-ط بشش-ب-ك-ة ال-م-ي-اه الصش-ال-ح-ة للششرب،
ت-حضش-ي-را ل-ت-وزي-ع-ه-ا ع-لى مسشتحقيها كتحصشيصشات
اجتماعية مخصشصشة للمواطنين ،الذين لم يسشبق
لهم وأان اسشتفادوا بسشكن في مختلف الصشيغ أاو دعم
مالي في إاطار السشكن حتى يتمكنوا من تششييد
سشكنات فردية مدعمة تلبية لحاجاتهم .يذكر أاّن

و’ي- -ة ال- -وادي وضش- -م -ن ه -ذا اإ’ط -ار ،أانشش -أات 131
تحصشيصشة اجتماعية عبر  27بلدية ،مقسشمة في
م-ج-م-ل-ها الى  21924ق-ط-ع-ة أارضش-ي-ة ،وزعت م-نها
 9000قطعة بعدا إاتمام عملية تهيئتها ،في انتظار
اسشتكمال حصشة عاصشمة الو’ية وبعدها مواصشلة
تهيئة وتوزيع التجزئات الباقية.

خنشسلة :إاسسكندر ◊جازي

‘ خرجة ميدانية

وا‹ سشطيف يقف على واقع التّنمية بجميلة
في خرجته الميدانية لتفقد واقع التنمية المحلية
بدائرة جميلة ،ششرق عاصشمة و’ية سشطيف ،والتي
تضشم بلديتي جميلة وبني فودة ،وقف والي و’ية
سشطيف ،ناصشر معسشكري ،على عدة مششاريع جارية
تخصس عدة قطاعات على غرار التربية والسشكن
والتحسشين الحضشري والششباب والرياضشة ومرافق
خدماتية.
وبالمناسشبة ،أاّكد معسشكري أان المششاريع التنموية
بالدائرة تسشير بوتيرة مقبولة ،مع بعضس ا’ششكا’ت

الصش-غ-ي-رة ال-مسش-ج-ل-ة ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-انجاز
الملعب البلدي بجميلة ،اين تعهد الوالي بتذليل
الصش-ع-وب-ات ال-ت-ي ت-ق-ف وراء ت-أاخ-ر ان-ج-ازه ،وم-ن-ها
مششكل التزود بالكهرباء ،واعطى تعليمات للمقاولة
المكلفة با’نجاز ،وبالتنسشيق مع مديرية الششباب
والرياضشة للو’ية للتكفل با’نششغا’ت مع تزويد
ال -م -ل -عب ب -ال -عششب ا’صش -ط -ن -اع -ي ال -م -ب -رم -ج ف-ي
المششروع ،وهو الملعب الذي من ششأانه دفع الحركة
الرياضشية بالدائرة.

كما كان ملعب بلدية بني فودة من أاهم مطالب
ششباب البلدية ،وبالمناسشبة ،أاكد الوالي أانّ البلدية
مسشتفيدة من هذا المششروع ،على أان يكون هناك
ان-ف-راج ف-ي ال-مسش-ت-ق-ب-ل ال-ق-ريب ل-ت-زوي-ده ب-العششب
ا’صشطناعي ،على اعتبار أان هذا اأ’مر مجّمد
حاليا.

سسطيف :نور الدين بوطغان

كانت ﬁل زيارة وا‹ ا÷لفة

تفّقد القطب ا◊ضشري هواري بومدين ومششاريع أاخرى ببلدية ع Úوسشارة

في إاطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها والي
الو’ية لتفقد مختلف المششاريع التنموية ببلديات
الو’ية ،قام والي و’ية الجلفة السشيد حمانة قنفاف
رفقة رئيسس المجلسس الششعبي الو’ئي طويسشات بن
سشالم وبعضس مدارء الهيئة التنفيذية ،بزيارة تفقدية
للقطب الحضشري بربيح هواري بومدين ،أاين وقف
ع -ل -ى ج -اه -زي -ة السش -ك -ن -ات ا’ج -ت-م-اع-ي-ة م-ق-دم-ا
توجيهات لتسشليمها في اقرب اآ’جال ،كما عاين
مششروع إانجاز متوسشطة بنفسس الحي سشتسشلم في
الدخول ا’جتماعي المقبل .وبسشكنات عدل كان
للوالي حديث مع سشاكنتها وأابدى إاعجابه بالحي
النموذجي المقام بالحي وششجع هذه المبادرات،
ل -ي -ن -ت -ق -ل ن -ح -و م-ت-وسش-ط-ة حسش-ان-ي السش-ع-ي-د ب-ح-ي
ال-فصش-ح-ى ال-ت-ي اسش-ت-ف-ادت م-ن  08اقسش-ام ج-ديدة

سش-وف تسش-ت-غ-ل خÓ-ل ال-دخ-ول ال-م-درسش-ي ال-م-قبل،
ليتوجه نحو اكمالية بن عياد عياد التي تدّعمت
ب -م-ط-ع-م م-درسش-ي ،ث-ان-وي-ة ع-م-ور ال-م-ت-واج-دة ه-ي
اأ’خرى بحي دلولة بلعباسس تدعمت بمطعم سشيسشلم
خÓل الدخول ا’جتماعي القادم.
لينتقل الوالي الى بلدية عين وسشارة متفقدا حالة
المطعم بمتوسشطة زروال لخضشر ،كما وقف عند
حي السشÓم اين عاين مقر وكالة التششغيل وأامر
بتجهيزه فضش Óعن مششروع التهيئة الخارجية للحي
الرئيسشي ،كما عرج نحو متوسشطة ششعباني محمد
ووقف على سشير أاششغال المطعم مسشديا تعليمات
بتسشريع وتيرة ا’نجاز ’سشتÓم المطعم في الدخول
ا’جتماعي المقبل ،باإ’ضشافة الى مششروع انجاز
مقر البلدية ،وأاسشدى تعليمات صشارمة لتسشليم هذا

ال -م -رف -ق ال -ع -م-وم-ي ف-ي اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة،
م -ت -وج-ه-ا ب-ع-د ذلك ال-ى السش-ك-ن-ات ال-ت-رق-وي-ة «150
مسشكن مدعم» و» 52محل يجاري عمومي» بحي
«ق -رادة ب -ل -ق -اسش -م» ح-يث م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر تسش-ل-ي-م-ه-ا
أ’صشحابها في اأ’يام المقبلة القادمة ،كما تفّقد
مصشلحة أامراضس النسشاء والتوليد بمسشتششفى عين
وسش- -ارة ،وأاك- -د ع- -ل -ى ال -ت -ك -ف -ل ال -ج -دي وال -حسش -ن
للمرضشى ،وفي آاخر زيارة السشيد الوالي عرج نحو
حي عبان رمضشان أاين اسشتمع ’نششغا’ت سشاكنة
الحي ،واعدا بإايجاد حلول في اقرب وقت ممكن،
وكذا مواطني عين وسشارة مصشغيا لمطالبهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’نسسان والنّباتات وال ّ
طيور بسسعيدة
خطرها على ا إ

اسشتبدال أاكياسص البÓسشتيك بالقفف اŸصشنوعة من
اŸواد الّطبيعية ضشروري
أاح-يت الّسش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ال-ي-وم ال-ع-المي للبيئة
بنششاطات عديدة اسشتهّلتها بحملة جمع اأ’كياسس
البÓسشتيكية وعقد بعدها لقاء مع عمال النظافة
وف -ع -ال -ي -ات ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -دن -ي ،ف -اأ’ك -ي -اسس
ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ط-ال-م-ا ششّ-ك-لت خطرا على صشحة
اإ’نسشان والبيئة ،ولهذا الغرضس ششّرع المششّرع
الجزائري ،ومن خÓل عدة قوانين إالى وضشع
Óكياسس تهدف بالدرجة اأ’ولى
ششروط تقنية ل أ
إالى نششر الثقافة في أاوسشاط المجتمع لتفادي
اسشتعمال اأ’كياسس غير المطابقة.
تصشّ-ن-ف اأ’ك-ي-اسس ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى أان-ه-ا أاكثر
ال-م-واد ال-م-لّ-وث-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة وأاخ-ط-ره-ا ع-ل-ى صش-حة
اإ’نسشان ،إاذ يتطلب تحللها مدة تصشل إالى 400
سشنة ما يضشاعف مضشارها على مكونات الطبيعة
وم -خ -ت -ل-ف ال-ك-ائ-ن-ات ال-ح-ي-ة ،السش-ي-دة ع-وم-ري-ة
أاوشش- -يشس إاط- -ار ب- -م- -دي -ري -ة ال -ب -ي -ئ -ة ت -ح ّ-دثت لـ
«الششعب»« :السشياسشة غير المنطبقة تتطلّب أاكثر
من  200إالى  400سشنة حتى تتحلل تؤوثر في
البكتيريا الموجودة في التربة ،كما تعتبر حاجزا
يمنع وصشول الماء للطبقات الجوفية تؤوثر في
ن -م -و ال -ن -ب-ات-ات ،ف-ه-ذه اأ’ك-ي-اسس خ-ف-ي-ف-ة ال-وزن
ت-ت-ط-اي-ر ب-ف-ع-ل ال-ري-اح وب-إام-ك-ان-ها تؤوثر على كل
الطيور عن طريق الخنق ثم إالى عدم تلقيح
النباتات ،والخطر اآ’خر هو انسشداد البالوعات
مما يؤودي إالى فيضشانات».

هذا ويعتبر اسشتخدام اأ’كياسس البÓسشتيكية غير
المطابقة لتغليف المواد الغذائية أاحد اأ’سشباب
Óمراضس السشرطانية ،تضشيف
الششائعة ا’نتششار ل أ
ذات ال- -م- -ت- -ح- -دث -ة أان ت -خ -زي -ن ه -ذه اأ’ك -ي -اسس
واسشتعمالها إاما في وضشع بعضس المواد الغذائية،
ومن خÓل درجة الحرارة تنتقل هذه المواد
الكيمياوية السشامة إالى المواد الغذائية.
المششّرع الجزائري ومن خÓل عّدة قوانين وضشع
Óكياسس المطابقة تحّدثت عنها
ششروط تقنية ل أ
المهندسشة في البيئة حنان ربيعي لـ «الششعب»:
«ال -م -واصش -ف -ات ال -ت -ق-ن-ي-ة ل-ل-ك-يسس ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي
ال -مسش -م -وح ’سش -ت-ع-م-ال-ه ي-كّ-ون م-ادة أاول-ي-ة ع-ل-ى
أاسشاسس متعدد اأ’تلين اأ’صشلي ،يجب أان يكون
فيه تعريف المنتج وعنوانه رقم الحصشة وتاريخ
اإ’ن -ت-اج ا’سش-م وال-ب-ي-ان-ات الشش-خصش-ي-ة ال-دق-ي-ق-ة
ل-ل-م-ن-ت-ج وال-مسش-ت-ورد ع-ن-دم-ا ي-تعلق اأ’مر بوضشع
اأ’كياسس البÓسشتيكية المسشتوردة في السشوق».
اسشتبدال هذه اأ’كياسس بالقفف المصشنوعة من
ال-م-واد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ك-ال-ح-ل-فاء والدوم أاصشبح ا’آن
حة تمليها معطيات واقع اليوم من
ضشرورة مل ّ
ارت - -ف - -اع ل - -نسشب ال - -ت - -ل - -وث وع- -دد اإ’صش- -اب- -ات
باأ’مراضس السشرطانية.

سسعيدة :ج ــ علي

–ضسÒا ◊ملة ا◊صساد والدرسس

اّتخاذ الّتداب Òواإلجراءات إل‚اح اŸوسشم
الفÓحي 2018

ت-حضش-ي-را ل-ح-م-ل-ة ال-حصش-اد والدرسس لموسشم
 ،2018وح- -رصش- -ا م- -ن- -ه ع -ل -ى ب -ل -وغ ا’أه -داف
المرسشومة من قبل الحكومة في مجال توسشيع
م -ج -ا’ت ال -م-ح-اصش-ي-ل ا’إسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة وع-ل-ى
راأسش-ه-ا شش-ع-ب-ة ال-ح-ب-وب ،وك-ذا م-واج-ه-ة جميع
ا’إشش-ك-ا’ت ال-ت-ي ت-ع-ت-رضس ال-ع-م-ل-ي-ة خÓ-ل كل
موسشم بداية من النقل ،التخزين وصشو’ اإلى
ال -ت -خ -ل -يصس ع -ل-ى مسش-ت-وى م-ق-رات اأو وك-ا’ت
البنوك ،عقد والي الو’ية اأمسشية اأول اأمسس
ب -م-ق-ر ال-و’ي-ة ق-اع-ة ال-م-ح-اضش-رات اج-ت-م-اع-ا
ت -نسش -ي -ق -ي -ا حضش -ره روؤسش-اء ال-دوائ-ر ،ال-م-دراء
ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ون ال-م-ع-ن-ي-ون ،ال-مصش-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة،
وممثلي البنوك والغرفة الفÓحية والتعاونيات
ال -ف Ó-ح-ي-ة ،اسش-ت-ع-رضس م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ت-داب-ي-ر
وا’إج- -راءات ال- -م- -ت- -خ- -ذة ’إن- -ج- -اح ال- -م -وسش -م
الفÓحي حملة الحصشاد والدرسس لموسشم 2018
من خÓل تسشخير جميع ا’إمكانات المادية

البششرية المتوفرة على مسشتوى الدوائر بدءا
من توفير وسشائل النقل وصشو’ اإلى مقرات
التخزين عبر البلديات والتعاونيات الفÓحية
وتعزيز البنوك بمكاتب محلية على مسشتوى
ال -ب -ل -دي -ات اأو ظ -رف -ي -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى م-راك-ز
وال-ف-روع ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ت-ع-اونيات الحبوب الجافة
لتسشهيل عملية للتخليصس والحد من ظاهرة
ال-ط-واب-ي-ر ،ب-ا’إضش-اف-ة اإل-ى ال-م-ك-اتب ال-م-حلية
التي تعززت بها ذات المصشالح على مسشتوى
دائ- -رة ي- -وب ،سش- -ي- -دي ب- -وب -ك -ر وال -حسش -اسش -ن -ة
ت-خصش-يصس ح-م-ل-ة ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ين حول
ال-م-خ-اط-ر ال-م-ح-ت-م-لة ،وذلك باإششراك مصشالح
الغابات ،الحماية المدنية ومصشالح سشونلغاز.

سسعيدة :ج ــ علي

حجـ ـز  229ك ـلغ من اللّحوم الفاسشـ ـدة غ Òالقابلة
لÓسشتهـ ـÓك باŸسشيلـ ـة

’م -ن -ي -ة
تسس -ع -ى السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة وا أ
ب-اŸسس-ي-ل-ة ج-اه-دة إا ¤ا◊ف-اظ ع-ل-ى الصسحة
العامة للمواطن من خÓل دوريات مراقبة
’سس -واق وÓﬁت ال -قصس -اب -ة ال-ت-ي
ıت -ل -ف ا أ
ك ّ-ل -لت ب -ح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن ال-ل-ح-وم
’شس -ك -ال
ال- -ف -اسس -دة م -ن ﬂت -ل -ف ا’أن -واع وا أ
ال-غ Òق-اب-ل-ة لÓ-سس-ت-هÓ-ك ال-بشسري ،وتشسّكل
خطرا على صسحة اŸواطن.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ت -م ّ-ك -نت مصش -ال -ح الشش-رط-ة ب-ال-مسش-ي-ل-ة ف-ي ذات
اإ’طار من حجز  229كيلو غرام من اللحوم
الفاسشدة بعد مراقبة ميدانية دورية تخصس 17
محل من محÓت القصشابات المتواجدة بمحل
ا’خ -تصش -اصس ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة
واأ’ط-ب-اء ال-ب-ي-اط-رة ال-ت-اب-ع-ين لمديرية المصشالح
الفÓحية بهدف المحافظة على الصشحة العامة
ومعاقبة المخالفين ،حيث تمكنت ذات العناصشر
من حجز الكمية المذكورة بعدما أاثبت الطبيب

البيطري عدم صشÓحيتها لÓسشتهÓك البششري.
وت -ت -ك -ون ال -ك -م -ي -ة ال -م -ح -ج-وزة حسشب مصش-ال-ح
الششرطة من لحوم حمراء تقدر بـ  22كلغ ،ودجاج
 23كلغ ،وأاحششاء  20كلغ ،ورؤووسس غنم تقدر بـ 45
ك -ل-غ والشش-ح-وم ال-خ-اصش-ة ب-ال-ب-ق-ر  99ك-ل-غ وك-بد
مجمدة  20كلغ ،وعليه تم إانجاز ملف قضشائي
ضش-د ال-م-ت-ورط-ي-ن وإاتÓ-ف ال-ل-ح-وم ال-فاسشدة من
طرف المصشالح المختصشة.
وفي نفسس إاطار مراقبة الصشحة العامة ،برمج
والي الو’ية حاج مقداد خرجة ميدانية لمعاينة
ال-ع-دي-د م-ن ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى مسش-توى
م -ن -ط -ق -ة ب -وسش -ع -ادة ،واسش -ت -م -ع إال -ى انشش-غ-ا’ت
الفÓحين وعاين مششروع تهيئة محÓت تجارية،
مششّددا على ضشرورة اإ’سشراع في وتيرة اأ’ششغال،
ك-م-ا زار ال-وال-ي ب-ق-ري-ة ال-م-ع-ذر ب-ل-دي-ة بوسشعادة
سشوق الخضشر والفواكه أاين كانت له وقفة مع
م- -ج- -م- -وع- -ة م- -ن ال- -فÓ- -ح -ي -ن ،ح -يث اسش -ت -م -ع
’نشش-غ-ا’ت-ه-م ب-خصش-وصس ت-ن-ظ-ي-م وت-ق-ن-ي-ن سش-وق
للجملة لفÓحي المنطقة.

اسستفاد منها ذوو الدخل الضسعيف

نششر قائمة  240سشكن ببلدية العمارية باŸدية
نشش-رت ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ال-م-ختّصشة بدائرة
العمارية ششرق و’ية المدية صشبيحة أاول أامسس
بعد صشÓة الفجر قائمة المسشتفيدين من حصشة
 240سشكن ايجاري اجتماعي وسشط فرحة الكثير
مّ-م-ن شش-م-ل-ت-ه-م ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،ال-ت-ي ك-ان رئيسس
الدائرة حنفي مختار قد اعتبرها بحق منعرجا
في عهدة بلدية مقر دائرته الحالية بالنظر إالى
حسشاسشية ملف السشكن لدى السشاكنة العمومية.

ه -ذا وف -ي -م-ا أاّك-د مصش-در «الشش-عب» ب-أان غ-ال-ب-ي-ة
المسشتفيدين من هذه الحصشة السشكينة اعتبروا
من ذوي الدخل الضشعيف ،واأ’كثر حاجة لهذه
الشش -ق -ق ال -ج -م -اع -ي -ة ،ق -امت ه -ذه ال-ج-م-اع-ات
المحلية بإالصشاق قوائم المسشتفيدين على جدار
المتقنة.

اŸدية :علي ملياÊ

‹hO

إÿميسض  07جوإن  2018م
إلموإفق لـ  22رمضسان  1439هـ

زÁبابوي خامسس ﬁطّة ‘ جولته القارية

الّرئيسس غا‹ يقف على ثبات الّدعم اإ’فريقي للقضسية ال ّصسحراوية

ي-خ-ت-ت-م الرئيسس الّصسحراوي
لم Úال- - - - - -ع- - - - - -ام ÷ب- - - - - -ه- - - - - -ة
ا أ
ال -ب -ول -يسس -اري -و اب -راه -ي-م غ-ا‹،
ال -ي -وم ،زي -ارت -ه ال -رسس -م -ي -ة ا¤
زÁب- - -اب- - -وي ‘ إاط - -ار ج - -ول - -ت - -ه
الراهنة بافريقيا ،والتي شسملت
لن أاربع دول أاخرى.
حتى ا آ
ووصس -ل إل -رئ -يسض إلصس -ح-رإوي إ¤
هرإري إلثÓثاء ‘ ،زيارة تدوم ثÓثة
أإيام قادما من جنوب إفريقيا ،ووفق
م-ا ذك-رت وك-ال-ة إأ’ن-ب-اء إلصس-ح-رإوي-ة
(وإصض) فإان إبرإهيم غا‹ عقد لقاء
ثنائيا مع نظÒه إلزمبابوي إÁرسسون
دإم -ب -ودزو م -ن -ان -غ -اغ -وإ ،ك -م -ا ع-ق-د
إلوزرإء إŸرإفقون له لقاءإت ‡اثلة
مع نظرإئهم إلزÁبابوي.Ú
وكان إلرئيسض غا‹ أإجرى زيارة
عمل ÷نوب إفريقيا إسستغرقت أإربعة
إي -ام ّ” خ Ó-ل -ه -ا إ’شس -ادة Ãسس -ت -وى
إل- -ت- -ع -اون وإل -تضس -ام -ن إل -ذي ي -رب -ط
إلبلدين.
وكانت إلزيارة مناسسبة جّدد فيها
إلرئيسض إلصسحرإوي ونظÒه إ÷نوب
إف -ري -ق -ي سسÒي -ل رإم -اف -وسس -ا ك -ام-ل

دع -م -ه -م -ا ÷ه -ود ك -ل م -ن إŸب-ع-وث
·Ó
Óم Úإل - -ع- -ام ل - -أ
إلشس - -خصس - -ي ل  - -أ
إŸت- -ح- -دة إ ¤إلصس- -ح- -رإء إل -غ -رب -ي -ة
هورسست كوهلر ،وإŸبعوث إÿاصض
ل–Óاد إأ’فريقي للصسحرإء إلغربية
جوإكيم شسيسسانو ،إلهادفة إ ¤إ÷مع
ب Úط -ر‘ إل -ن -زإع (إŸغ -رب وج-ب-ه-ة
إل -ب -ول -يسس-اري-و) م-ن أإج-ل إل-دخ-ول ‘
ﬁادث- -ات ““م- -ب- -اشس- -رة ودون شس -روط
مسس -ب -ق -ة““ ب -ه -دف إن -ه -اء إل -ن -زإع ‘

إلصس-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة ،وت-عبئة إÛتمع
إلدو‹ لتنفيذ جميع إلقرإرإت ذإت
إلصسلة.
وجّدد إلرئيسض رإمافوسسا إلتأاكيد
على ““دعم جنوب إفريقيا إŸتوإصسل
◊ق شس -عب إلصس -ح -رإء إل -غ -رب-ي-ة غÒ
إل-ق-اب-ل ل-ل-تصس-رف ‘ ت-ق-ري-ر إŸصسÒ
وإ’سس -ت-قÓ-ل““ ،ك-م-ا أإب-دى ق-ل-ق-ه إزإء
““إل-ت-ق-اري-ر إŸت-ع-ددة ح-ول إن-ت-هاكات
حقوق إإ’نسسان ‘ إأ’رإضسي إÙتلة

من إلصسحرإء إلغريبة باإ’ضسافة إ¤
إسس -ت -م-رإر إ’سس-ت-غÓ-ل غ Òإلشس-رع-ي
ل -لÌوإت إل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ‘ ه-ذإ إ÷زء
إÙتل““.
لÓ- -شس- -ارة ،ف- -إاّن ج- -ول -ة إل -رئ -يسض
إلصس -ح-رإوي إ’ف-ري-ق-ي-ة ق-ادت-ه أإيضس-ا
إ ¤كل من ناميبيا وبوتسسوإنا و‡لكة
ل- -يسس- -وت -و .وت -ك ّ-ل -لت ه -ذه إل -زي -ارإت
ب -ت -ج -دي-د ق-ادة ه-ذه إل-دول ،دع-م-ه-ا
◊ق إلشسعب إلصسحرإوي ‘ إ◊رية
وإ’سس -ت -ق Ó-ل ع Èت -ن-ظ-ي-م إسس-ت-ف-ت-اء
لتقرير إŸصس.Ò
ويرإفق إلرئيسض إلصسحرإوي ،وزير
إلشس - -ؤوون إÿارج- -ي- -ةﬁ ،م- -د سس- -ا⁄
إلسس- -الك ،ووزي- -ر إل- -ت- -ع- -اون بÓ- -ه -ي
إلسسيد ،وكاتب إلدولة للتوثيق وإأ’من
إبرإهيم أإحمد ﬁمود ،إضسافة إ¤
إلسسيدت ،Úسسكينة ’رباسض إ÷ما،Ê
وم- - -ي- - -ن- - -ت- - -و ’رب- - -اسض أإسس - -وي - -دإت،
إŸسس -تشس-ارت Úب-رئ-اسس-ة إ÷م-ه-وري-ة،
وك -ذإ إلسس -ي -دإن ,ع -ب -دإت -ي أإب-ري-ك-ة،
إŸسس -تشس -ار ب -ال-رئ-اسس-ة وم-اء إل-ع-ي-نÚ
ل- -ك- -ح- -ل ،مسس- -تشس -ار ب -وزإرة إلشس -ؤوون
إÿارجية.

موقف يسساهم ‘ عزل الحتÓل ومقاطعته عاŸيا

ال ّضسغط الفلسسطيني يج Èاأ’رجنت Úعلى إالغاء مباراة مع منتخب إاسسرائيل ‘ القدسس
ج-ه ال–اد ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ل-ك-رة ال-قدم
و ّ
لرجنتيني ليونيل
أامسس شسكره إا ¤النجم ا أ
م-يسس-ي ب-ع-د إال-غ-اء م-ب-اراة بÓ-ده ال-ودية أامام
الكيان الصسهيو Êالتي كانت مقررة Ãدينة
ال -ق -دسس اÙت -ل-ة السس-بت ‘ اط-ار –ضسÒات
الرجنت Úلنهائيات كأاسس العا.2018 ⁄
وج -اء ‘ إل -ب -ي -ان ““إ’–اد إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي يشس-ك-ر
’عبي إŸنتخب إأ’رجنتيني بقيادة إلنجم ليونيل
ميسسي لرفضسهم إŸشساركة ‘ إسستخدإمهم بهدف
غ Òرياضسي““.
ون -ق -لت إأ’ن -ب -اء تصس -ري -ح -ات ÷Èي-ل إل-رج-وب
رئ -يسض إ’–اد إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ق -ال ف-ي-ه-ا““ :إل-ق-ي-م
إأ’خÓقية وإلرياضسة حافظا على إ’نتصسار إليوم
وأإشس -ه-رإ ب-ط-اق-ة ح-م-رإء ‘ وج-ه إسس-رإئ-ي-ل ب-إال-غ-اء
إŸبارإة““.
وكان هوجو مويانو رئيسض إ’–اد إأ’رجنتيني
لكرة إلقدم قد قال ‘ تصسريحات لوسسائل إعÓم
ﬁلية أإرجنتينية““ :إŸبارإة أإلغيت وأإعتقد أإن هذإ
هو إأ’مر إلصسحيح ،فما يحدث ‘ تلك إŸنطقة
من قتل للبشسر ’ Áكن تقبله من منظور إنسسا،Ê
ك- -م- -ا أإن ع- -ائÓ- -ت إلÓ- -ع- -ب Úك- -انت سس- -ت -ت -ع -رضض
لتهديدإت على خلفية تلك إŸبارإة““.
وكان إ’–اد إأ’رجنتيني لكرة إلقدم أإّكد إلغاء
إŸب -ارإة إل -ت -ي ك -انت سس -ت -ق -ام ‘ إل -ق -دسض ،وإل-ت-ي
إع-تÈه-ا إل-ب-عضض إعÎإف-ا م-ن إل-ن-ظ-ام إأ’رج-ن-تيني
بالقدسض عاصسمة إ’سسرإئيل ضسمن إ◊ملة إأ’مريكية
وإإ’سسرإئيلية إŸقامة ‘ إلفÎة إأ’خÒة.
وأإثارت إŸبارإة إŸقررة إعÎإضسات فلسسطينية

إسستهدفت خصسوصسا مشساركة ‚م نادي برشسلونة
إ’سسبا Êليونيل ميسسي إلذي يحظى بشسعبية كبÒة
ب Úإلفلسسطيني Úوإلعرب.
وكان إلرجوب دعا ميسسي إأ’حد إ““ ¤أإ’ّ يكون
جسسرإ لتبييضض وجه إ’حتÓل““.
و‘ مؤو“ره إلصسحا‘ إأ’ربعاء ،شسكر إلرجوب
’ع-ب-ي إŸن-ت-خب إأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ،م-ت-م-نيا ““إأن نرإهم
على من ّصسات إلتتويج ‘ كأاسض إلعا ““⁄إلتي تقام ‘
روسسيا ب 14 Úجوإن و 15جويلية.

اŸقاطعة نوع من اŸقاومة
ومن جهتها أإشسادت حركة حماسض أإمسض بقرإر
إ’–اد إ’رجنتيني لكرة إلقدم ،وإعتÈته يسساهم
‘ عزل ““إ’حتÓل““ إ’سسرإئيلي ومقاطعته عاŸيًا.
ÓعÓم ) إمسض عن
ونقل (إŸركز إلفلسسطيني ل إ
عضس -و إŸك -تب إلسس -ي -اسس -ي ◊رك -ة ح -م-اسض حسس-ام
بدرإن قوله إن ““إلغاء منتخب إأ’رجنتŸ Úبارإته
أإمام فريق دولة إ’حتÓل إإ’سسرإئيلي ‘ إلقدسض
موقف يسستحق إلثناء وإلتقدير““.
وأإضساف أإنّ ““إلغاء مبارإة إأ’رجنت Úيؤوّكد أإّن
إل ّضس- -غ- -ط إلشس- -ع -ب -ي وإ◊رإك إل -دإع -م Ÿق -اط -ع -ة
إ’حتÓل ‘ إلعا ،⁄نوع من إŸقاومة Áكن أإن
يحّقق إ‚ازإت عملية تسساهم ‘ عزل تل أإبيب““.
وأإضس -اف““ :صس -ورة إل -ع -دو ي-جب أإن ت-ظ-ه-ر ع-ل-ى
حقيقتها ‘ كل مكان و‘ كل ميدإن““.
وأإّكد إلقيادي ‘ حركة حماسض على ““إلرفضض
إلتام لكل أإشسكال إلتطبيع إلتي Áارسسها قلة من

إل -ع -رب ع -ل -ى إŸسس -ت -وى إل -ري -اضس -ي أإو إل-ث-ق-ا‘ أإو
إلسسياحي أإو غÒها من أإنوإع إلتطبيع إıتلفة““.
وك- -انت إأ’ي- -ام إŸاضس- -ي- -ة شس- -ه- -دت ف- -ع -ال -ي -ات
فلسسطينية للمطالبة بإالغاء إŸبارإة.
وك- -ان م- -ن إŸق- -رر أإن ي- -وإج -ه رف -اق م -يسس -ي
إŸن-ت-خب إإ’سس-رإئ-ي-ل-ي إلسس-بت إŸق-ب-ل ع-ل-ى ملعب
تيدي كوليك ‘ إلقدسض إÙتلة بناء على إتفاق
أإشسرف عليه رجل إأ’عمال إإ’سسرإئيلي دإ Êبناييم،
ويحصسل عÈه منتخب إأ’رجنت Úعلى مقابل مادي
يتجاوز  2مليون دو’ر.
وسسبق Ÿنتخب إأ’رجنت Úأإن زإر إسسرإئيل ‘
أإرب-ع م-ن-اسس-ب-ات خÓ-ل –ضسÒإت-ه ل-ل-نسس-خ إلسس-ابقة
للمونديال.
و‘ أإول ت -ع -ل -ي -ق رسس -م -ي ،أإع -رب وزي -ر إل-دف-اع
أإف- -ي- -غ -دور ل -يÈم -ان ع -ن أإسس -ف -ه ل -ك -ون إŸن -ت -خب
إأ’رج -ن -ت -ي-ن-ي ““ ⁄ي-ق-اوم ضس-غ-وط إل-ذي-ن يضس-م-رون
إلكرإهية إ’سسرإئيل ،وهدفهم إلوحيد إنتهاك حقنا
إأ’سساسسي ‘ إلدفاع ،وتدم Òإسسرإئيل““ ،كما قال.

ا’حتÓل يعدم شسابّا
أإع -دم عسس -اك -ر إ’ح -ت Ó-ل إإ’سس -رإئ-ي-ل-ي صس-ب-اح أإمسض
إأ’رب -ع -اء شس -اب-ا ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ا م-ط-اردإ م-ن-ذ شس-ه-ور ،أإث-ن-اء
إقتحامهم قرية إلنبي صسالح غرب مدينة رإم إلله ‘
إلضسفة إلغربية.
وروى شسهود عيان أإّن عسساكر إسسرإئيلي Úأإطلقوإ إلنار
على إلشساب عز إلدين عبد إ◊فيظ إلتميمي ( 21عاما)
‡ا أإّدى
من مسسافة تقل عن مئة م Îعند مدخل إلقريةّ ،

اعتÈوا أاّنها ل تخدم الطّبقات ال ّ
ضسعيفة

غالبية الفرنسسّي Úيرفضسون سسياسسة ماكرون وحكومته

ي - -ع - -ت Èث Ó- -ث- -ة ف- -ق- -ط م- -ن ك- -ل عشس- -رة
ف- -رنسس- -ي Úأاّن السس- -ي -اسس -ة ال -ت -ي ي -ع -ت -م -ده -ا
اÁان -وي -ل م -اك -رون وح -ك-وم-ت-ه ““صس-ح-ي-ح-ة““
لكÌية أانهما ل يبذلن جهودا
بينما ترى ا أ
لك Ìاحتياجا من سسواهم،
كافية Ÿسساعدة ا أ
كما أافاد اسستطÓع للرأاي أاجرته مؤوسسسسة ““بي
‘ أا« ونشسرت نتائجه أامسس.
وإذإ كان  31باŸائة من إلفرنسسي Úإلذين سسئلوإ
يعتÈون سسياسسة إ◊كومة ““صسحيحة““ ‘ مقابل 73
باŸائة أإبدوإ آإرإء مناقضسة ،يتب Úأإن هذه إلنسسبة
إŸئ - -وي - -ة ه- -ي ن- -فسس- -ه- -ا إل- -ت- -ي ت- -وصس- -لت إل- -ي- -ه- -ا
إ’سس -ت -طÓ-ع-ات ‘  ،2013ب -ع -د ع -ام ع -ل -ى تسس -ل-م
فرنسسوإ هو’ند مهام منصسبه.
ويعت 55 ÈباŸائة أإن إÁانويل ماكرون وحكومته
’ ي -ق -وم -ان ““Ãا ف -ي -ه إل -ك -ف -اي -ة““ م-ن أإج-ل ““إأ’كÌ
إحتياجا من سسوإهم““ ‘ ،مقابل  11باŸائة يعتÈون
إنهما يفعÓن ““إلكث ،““Òكما إضساف هذإ إلتحقيق

إلذي أإجري ◊سساب ›لة ““’ تريبون““.
من جهة أإخرى ،يرى  59باŸائة من إلذين سسئلوإ
ع- -ن آإرإئ- -ه- -م أإن ثّ- -م- -ة ““إف- -رإط -ا ‘ إŸسس -اع -دإت
إ’جتماعية ‘ فرنسسا““ ‘ ،مقابل  39باŸائة يبدون
رأإيا ﬂالفا ،وأإصسدرت إ◊كومة ‘ إوإخر ماي
ب -ي -ان -ات ح -ول خ -فضض ﬁت-م-ل ل-ه-ذه إŸسس-اع-دإت
إ’جتماعية.
ورّدإ على سسؤوإل عن إلتدب Òإلذي يبدو لهم أإوليا
إ’صسÓحها ،طلب  44باŸائة من إلفرنسسي““ Úخفضض
عدد إ’شسخاصض إلذين يحق لهم بها““ ،ورأإى 30
ب - -اŸائ - -ة أإن إ’ول - -وي - -ة سس - -ت - -ك - -ون ““خ- -فضض م- -دة
إŸسس- - -اع - -دإت““ ،و 9ب- -اŸائ- -ة ““خ- -فضض ق- -ي- -م- -ة
إŸسساعدإت““ .و ⁄يدل  17باŸائة برأإيه.
وقد أإجري إ’سستطÓع هاتفيا من  4إ 5 ¤جوإن
على عينة من  1018شسخصسا تفوق أإعمارهم 18
عاما ،حسسب طريقة إ◊صسصض .وهامشض إÿطأا من
 1،4إ 3،1 ¤نقاط.

وعلى صسعيد إلسسياسسية إÿارجية ،حّذر إلرئيسض
إل -ف -رنسس -ي إÁان -وي -ل م -اك-رون ‘ م-ؤو“ر صس-ح-ف-ي
مشسÎك مع رئيسض وزرإء إلكيان إلصسهيو ÊبنيامÚ
نتانياهو ‘ قصسر إإ’ليزيه ،جميع إأ’طرإف من
““تصسعيد““ قد يؤودي إ ¤إند’ع ““نزإع““ بعدما أإعلنت
إي- -رإن خ- -ط- -ة ل- -زي- -ادة ق- -درت- -ه- -ا ع -ل -ى ت -خصس -يب
إليورإنيوم.
وقال ماكرون““ :أإدعو إ÷ميع إ ¤إ◊فاظ على
إسستقرإر إلوضسع وعدم إ’‚رإر لهذإ إلتصسعيد أ’نه
سسيؤودي إ ¤أإمر وإحد ،إلنزإع““ ،موضسحا أإن ما
أإعلنته طهرإن ’ يعني أإنها خرجت من إطار إتفاق
 2015حول برنا›ها إلنووي.
كما عّبر ماكرون Ûموعة إلسسبع عن قلقه من
نشسوب حرب Œارية عاŸية بسسبب فرضض إإ’دإرة
إأ’مريكية رسسوما جمركية على صسادرإت إ’–اد
إأ’وروبي وعدد من إلدول.

لجندة قّمة سسنغافورة
تنسسيق نهائي أ

جولة سسادسسة من اÙادثات ب Úبيونغ يانغ وواشسنطن
ق-ال ال-رئ-يسس ال-روسس-ي ،فÓ-د ÒÁبوتÚ
لرب-ع-اء إاّن-ه
ل -وسس -ائ -ل إاعÓ-م صس-ي-ن-ي-ة أامسس ا أ
لمريكي ،دونالد
يتع Úالشسادة بالرئيسس ا أ
ت -رامب وال -زع -ي -م ال -ك -وري الشس -م -ا‹ ،ك -ي-م
ج -ون -غ أاون بسس -بب ق -راره -م -ا ال -ل -ق-اء ل-ل-م-رة
الو ‘ ¤سسنغافورة.
وذكر بوت ‘ Úمقابلة تلفزيونية ‘ موسسكو ،قبل
زيارة إ ¤إلصس““ Úإتخذت إلقيادة إلكورية إلشسمالية
ب -عضض إÿط -وإت غ ÒإŸت -وق -ع -ة وغ ÒإŸسس-ب-وق-ة
بشسكل صسريح لتخفيف..إلتوترإت““.
وأإضس -اف ب -وت ‘ ÚإŸق -اب -ل -ة أإن ت -رإمب إّت -خ-ذ
““ق -رإرإ شس -ج -اع-ا ون-اضس-ج-ا““ ‘ ،إل-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-ق-اء

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

إلزعيم إلكوري إلشسما‹ ،مشسÒإ ““يجرى إ’جتماع
ونتوقع نتائج إيجابية من إ’جتماع““.
ومع تبقي خمسسة أإيام على لقاء إلقمة ب Úكوريا
إلشس -م -ال -ي -ة وإل-و’ي-ات إŸت-ح-دة ،ي-ج-ري إ÷ان-ب-ان
إلكوري إلشسما‹ وإأ’مريكي ﬁادثات على مسستوى
›موعة إلعمل ‘ قرية إلهدنة با‰ونغوم.
ومن إŸتوقع أإن يقوم إ÷انبان إلكوري إلشسما‹
وإأ’م -ري -ك -ي ب -ال -ت -نسس -ي -ق إل -ن -ه -ائ -ي أ’ج -ن-دة ق-م-ة
سس-ن-غ-اف-ورة ب Úإل-رئ-يسض إأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ترإمب
وإل -زع -ي -م إل-ك-وري إلشس-م-ا‹ ك-ي-م ج-ون-غ-إأون إل-ت-ي
سسÎكز على نزع إلسسÓح إلنووي لكوريا إلشسمالية
وضسمان وإشسنطن أ’من إلنظام إلكوري إلشسما‹.

يذكر أإّن إ÷انب Úإلكوري إلشسما‹ وإأ’مريكي
ع -ق -دإ خ -مسض ج -و’ت م -ن إÙادث -ات ل-ل-ت-حضسÒ
للقمة ‘ با‰ونغوم منذ يوم  27ماي إŸاضسي.
وك- -ان إل -ب -يت إأ’ب -يضض ق -د ذك -ر إ’ث -ن ‘ Úأإول
إعÓن عن جدول زمني للقمة إŸرتقبة ب Úإلرئيسض
إأ’مريكي دونالد ترإمب وإلزعيم إلكوري إلشسما‹
كيم جونغ أإون ،أإن إلقّمة سستبدأإ ‘ وقت مبكر يوم
 12جوإن إ◊ا‹ ‘ سسنغافورة.
وق -ال ت -رإمب إأ’سس -ب -وع إŸاضس -ي إّن ق ّ-م -ة ن -زع
إلسس Ó-ح إل -ن -ووي ل -ن ت -ك -ون سس -وى ب -دإي -ة ع -م -ل -ي -ة
دبلوماسسية.

إلعدد
17٦٦4

لدارة الّرشسيدة للموارد العامّة
من خÓل ا إ
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الدول الغربية –ث على Œاوز اأ’زمة ا’قتصسادية ‘ ليبيا
ح ّ- - -ث- - -ت ال- - -ولي- - -ات اŸت- - -ح- - -دة وال–اد
لوروبي وحكومات بريطانيا فرنسسا وأاŸانيا
ا أ
اŸسس -ؤوول Úال -ل-ي-ب-ي Úع-ل-ى م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد
اŸا‹ الذي ينخر اقتصساد البÓد ويضساعف
لمنية والسسياسسية.
أازمتها ا أ
وق- -ال إ’–اد إأ’وروب- -ي وإل- -دول إŸذك- -ورة ‘
بيان ،نقلته وسسائل إعÓمية ،أإمسض ،حول إ’جتماع
ÓصسÓ-ح إ’ق-تصس-ادي إل-ذي ع-ق-د ب-تونسض
إل-ث-ام-ن ل -إ
““ن - -حث ج - -م - -ي - -ع إل- -ق- -ادة إلسس- -ي- -اسس- -ي Úوإل- -وزرإء
وإŸسس-ؤوول Úإ◊ك-وم-ي Úإل-ل-ي-ب-ي ،Úإل-ذي-ن إئ-ت-منهم
إلشسعب على إŸوإرد إلعامة على إدإرتها بحكمة،
وزي-ادة إلشس-ف-اف-ي-ة ،وإ◊ّد م-ن إ’ح-ت-ي-ال وإل-ت-ب-ذي-ر
وسسوء إسستخدإم إلسسلطة““.
ولفت إ’–اد إأ’وروبي وإلدول إŸذكورة إ¤
أإنه ““يجب على إŸؤوسسسسات إلليبيةÃ ،ا ‘ ذلك
إلبنك إŸركزي ،أإن تتوحّد من أإجل إلتنفيذ إلفعال
للتغي Òإلذي –تاجه إلبÓد““.
ونّوه إ’–اد إأ’وروبي وإلدول إŸذكورة إ ¤أإّنه
““يسس -اوره ق -ل-ق بشس-أان إل-وضس-ع إ’ق-تصس-ادي ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وأإهمية إ’قتصساد إ◊اسسمة ‘ إ’سستقرإر ،وإلتنمية
وإلنمو إلقوي ،وأإهمية إŸؤوسسسسات إ◊كومية ‘
تقد Ëإÿدمات إلعامة للموإطن Úإلليبي.““Ú
ك- -م -ا حّث إ’–اد إأ’وروب -ي وإل -دول إŸذك -ورة
““إŸؤوسسسس -ات وإÛت -م -ع -ات إÙل-ي-ة ع-ل-ى إل-ت-آازر
وت-وح-ي-د إ÷ه-ود ◊م-اي-ة م-وإرد ل-ي-ب-ي-ا إل-ط-ب-ي-ع-ية،
وتوزيع ثروة ليبيا بشسكل عادل على إÛتمعات
إÙلية إلتي لديها مطالب مشسروعة للحصسول على
إلبنية إلتحتية وإÿدمات إأ’سساسسية““.
وأإشسار إ’–اد إأ’وروبي وإلدول إŸذكورة إ¤
أإن ““إ’ن -ت -خ -اب -ات إل -ت -ي ’حت ‘ إأ’ف -ق ،سس-ي-ك-ون
بإامكان إلشسعب إلليبي إإ’د’ء بصسوته وإلتصسويت
للقادة إلذين Ãقدورهم أإن يكونوإ قيّم Úجيدين
على ثروة ليبيا““.

معركة درنة
شسّن سسÓح إ÷و إلتابع للقيادة إلعامة للجيشض
إلوطني إلليبي ،صسباح أإمسض ،غارإت جديدة على
عدد من موإقع إ÷ماعات إŸتشسّددة Ãدينة درنة،
وسسط تقدم ميدإ Êمتسسارع ،وتقديرإت بالسسيطرة
على إŸدينة بشسكل نهائي ““خÓل أإيام““.
وأإّكدت مصسادر ﬁلية ليبية ،أإن سسÓح إ÷و
إل- -ل -ي -ب -ي وج -ه ضس -رب -ات م -رك -زة إ ¤ع -دة م -وإق -ع
إسسÎإتيجية تختبئ فيها عناصسر ما يسسمى ““شسورى
›اه- - -دي درن- - -ة““ ،وسس - -ط إŸدي - -ن - -ة و«أإوق - -ع ‘
صسفوفهم خسسائر فادحة““.
وذكرت إŸصسادر أإن هذه إلغارإت أإسسفرت عن
مقتل وإصسابة  9عناصسر مسسلحة ،بينهم قياديان
بارزإن ،إضسافة إ ¤خسسائر ‘ إآ’ليات ،مشسÒة إ¤
أإنه ”ّ إثر ذلك “شسيط إŸنطقة ،وإلعثور على
ذخائر تعود للجماعات إإ’رهابية.
من جانبه ،أإكد إلناطق باسسم إلقوإت إÿاصسة
إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-يشض إل-وط-ن-ي إل-ل-ي-ب-ي ،إل-ع-ق-ي-د م-ي-ل-ود
إلزوي ،أإنه جرى ““إلقبضض على عدد من إŸسسلحÚ
خÓل إلعمليات إلعسسكرية ،و”ّ تسسليمهم للجهات
إıتصسة للتحقيق معهم““ ،مشسÒإ إ ¤أإن –رير
إŸدينة نهائيا لن يسستغرق سسوى ““أإيام معدودة““.
وأإوضسح إلزوي أإن قوإت إ÷يشض إلوطني إلليبي
سس -ي -ط -رت ع -ل -ى ح -ي ب -اب طÈق وح -ي إلسس -اح-ل
إلشسرقي وفندق إللؤولؤوة ،سسيطرة كاملة ،مشسÒإ إ¤
أإن وحدإت إ÷يشض إلليبي تتقدم بشسكل متسسارع
نحو إŸيناء إلبحري.
وقال إلزوي ‘ تصسريحات صسحافية أإمسض““ ،إن
إŸيناء إلبحري –ت نÒإن قوإت إ÷يشض وعملية
إقتحامه هي مسسأالة وقت فقط ،وما يعرقل تقدمنا
هو وجود إلقناصسة إلذين يعتلون أإسسطح إŸباÊ
إلقريبة منه ،وجرى –ديد موإقعهم وجار إلتعامل
معهم““.

تونسس

إاقالة وزير الّداخلية على خلفية غرق قارب مهاجرين
أاق - -ال رئ - -يسس ا◊ك- -وم- -ة
ال-ت-ونسس-ي-ة ي-وسسف الشساهد،
أامسس ،وزير الداخلية لطفي
ب- -راه- -م م- -ن م- -ه- -ام- -ه ع- -ل -ى
خ- - -ل- - -ف- - -ي- - -ة غ- - -رق م- - -ركب
م- -ه -اج -ري -ن غ Òن -ظ -ام -يÚ
لح - - -د اŸاضس - - -ي ق - - -ب - - -ال- - -ة
ا أ
السسواحل التونسسية.
وأإّكد بيان لرئاسسة إ◊كومة
إل-ت-ونسس-ي-ة ،أإن-ه ” ت-ك-ل-ي-ف وزي-ر
إل- -ع- -دل غ -ازي إ÷ري -ب -ي وزي ً-رإ
للدإخلية بالنيابة.
وك- -ان إل- -وزي- -ر ب -رإه -م ق ّ-رر،
فجر أإمسض ،إعفاء  10مسسؤوولÚ
أإمني Úمن مهامهم على خلفية
غرق مركب إŸهاجرين.
ووف- - -ق ب- - -ي- - -ان صس- - -ادر ع - -ن
” إعفاؤوهم
إلدإخلية ،فإان من ّ
هم رئيسض منطقة إأ’من إلوطني

Ãدي-ن-ة ق-رق-ن-ة (إل-ت-اب-ع-ة ل-و’ي-ة
صسفاقسض جنوب تونسض) ورئيسض
إŸصس -ل -ح -ة إÙل ّ-ي -ة إıتصس-ة
بصسفاقسض.
وكذلك رئيسض فرقة إإ’رشساد
Ãنطقة إأ’من إلوطني بقرقنة،
ورئيسسا فرقتي إلشسرطة إلعدلية
Ãنطقة إأ’من إلوطني بقرفنة،
وصسفاقسض إŸدينة.

إانهاء اÓÿف ا◊دودي

ع Èالعا⁄

أإعلنت إ◊كومة إإ’ثيوبية إنهاء خÓفها إ◊دودي
مع إريÎيا وفتح إقتصسادها للقطاع إÿاصض ،ورفعت
ح -ال -ة إل-ط-وإرئ إل-ت-ي ف-رضست ب-ع-د إسس-ت-ق-ال-ة رئ-يسض
إلوزرإء إلسسابق ‘ فيفري إŸاضسي.

تعليق عضسوية
واشسنطن :مّ-ررت م-ن-ظ-م-ة إل-دول إأ’م-ري-كية
أإول أإمسض إلثÓثاء قرإرإ يدعو إ ¤إنعقاد جلسسة
إسستثنائية للتصسويت على تعليق عضسوية فنزويÓ
‘ إŸنظمة ،و”ّ “رير إلقرإر بتصسويت  19عضسوإ
م-ن إ÷م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة لصس-ا◊ه ،مقابل
إعÎإضض  4وإمتناع 11عن إلتصسويت.

لقاء مرتقب ب Úسسلفاك Òومشسار
اÿرطوم :وإفق رئيسض دولة جنوب إلسسودإن
سس -ل -ف-اك Òم-ي-ارديت ،ع-ل-ى إŸب-ادرة إل-ت-ي ق-دم-ه-ا
إل -رئ -يسض إلسس -ودإ Êع -م -ر إل-بشس ،Òل-ع-ق-د ل-ق-اء ‘
إÿرطوم يجمعه مع زعيم إŸعارضسة إŸسسلحة
رياك مشسار.

مضساعفة الّردع
بروكسسل :ق - -ال مسس - -وؤول - -ون إن إل- -و’ي- -ات
إŸتحدة تضسغط على حلفائها إأ’وروبي Úلتجهيز
إŸزيد من كتائب حلف شسمال إأ’طلسسي وسسفنه
وطائرإته للقتال ،وذلك ‘ مسسعى جديد لتعزيز
قوة إ◊لف على ردع أإي هجوم روسسي.

إاعادة اإ’عمار
موسسكو :دعت وزإرة إلدفاع إلروسسية ،أإمسض،

أإما ‘ سسلك إ◊رسض إلوطني
فقد أإعفي كل من رئيسض منطقة
إ◊رسض إلوطني ،ورئيسض فرقة
إأ’ب -ح -اث وإل -ت -ف -ت-يشض Ãن-ط-ق-ة
إ◊رسض إلوطني ،ورئيسض فرقة
أإم -ن إلسس -ف -ن وإل -رك-اب ،ورئ-يسض
م- -رك- -ز أإم- -ن إلسس- -ف -ن وإل -رك -اب
بصسفاقسض ،ورئيسض فرقة إ◊دود
إلبحرية بقرقنة.

بلدإن رإبطة إلدول إŸسستقلة للمشساركة فى إعادة
إعمار سسوريا.وذكرت ‘ بيان ،أإّن وزيرها سسÒغي
شسويغو ،حضسر إجتماع ›لسض وزرإء دفاع دول
إلرإبطة““ ‘ ،كيزيل““ عاصسمة جمهورية توفا (أإحد
إلكيانات إلفيدرإلية ‘ روسسيا).

موافقة على ا◊كومة
روما :ن -الت إ◊ك-وم-ة إإ’ي-ط-ال-ي-ة إلشس-ع-ب-وي-ة
إ÷دي -دة ب -رئ -اسس-ة ج-وزي-ب-ي ك-ون-ت-ي ث-ق-ة ›لسض
إلشسيوخ بحصسولها على  171صسوتا مقابل معارضسة
 117وإمتناع  25عن إلتصسويت .ويتوجه كونتي إ¤
كندإ ‘ نهاية إأ’سسبوع حيث يشسارك للمرة إأ’و¤
‘ قمة ›موعة إلسسبع ويلتقي نظرإءه إلغربي.Ú

مؤو“ر ‘ ’هاي
جنيف :طالب إ’–اد إأ’وروبي بعقد مو“ر
ط- -ارئ ‘ ’ه- -اي خÓ- -ل إلشس -ه -ر إ÷اري ل -ل -دول
إأ’طرإف إŸتعاقدة ‘ إتفاقية حظر إأ’سسلحة
إل -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ،حسسب م -ا أإوردت-ه ،أإمسض ،مصس-ادر
إعÓمية.

عملية واسسعة
بغداد :أإعلنت إلقوإت إأ’منية إلعرإقية أإمسض،
إنطÓق عملية عسسكرية وإسسعة ÓŸحقة عناصسر
تنظيم ““دإعشض““ ‘ مناطق جنوب غربي ﬁافظة
كركوك شسما‹ إلبÓد.

أامل ‘ عضسوية كاملة
الدوحة :صسّرح وزير إلدولة إلقطري لشسؤوون
إلدفاع إلقطري خالد بن ﬁمد إلعطية إلثÓثاء
أإن ““طموح““ قطر إ’سسÎإتيجي على إ’مد إلطويل
هو إ’نضسمام إ ¤حلف شسمال إ’طلسسي.
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إسست

لو ¤للشسهر إلفضسيل بورڤلة
ليام إ أ
““إلشسعب““ تسستطلع إ أ

Óع
طـــــــ

ورقلة :إÁان كا‘

موائد الرحمن تزين الشسوارع ‘ رمضسان

‘ شسهر رمضسان كثفت العديد من جمعيات اÛتمع
اŸد Êب -ال -ت -ع -اون م -ع أاه -ل ا Òÿواإلحسس -ان Ãخ -ت -ل -ف
ب -ل -دي -ات ولي -ة ورق -ل -ة واŸق -اط -ع -ة اإلداري-ة ت-ق-رت م-ن
نشس -اط -ات -ه -ا ال -تضس -ام -ن -ي-ة خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان ال-فضس-ي-ل
ل -ت -ك -ريسس ث -ق-اف-ة ال-ت-ع-اون وال-ت-ك-اف-ل بﬂ Úت-ل-ف ف-ئ-ات
اÛتمع.
وك- -انت روح ال- -تضس- -ام- -ن ع- -ال- -ي -ة ب Úشس -رائ -ح اÛت -م -ع
Ãسساهمة أاهل ال ÈواÒÿين ،ناهيك عن Œند وتطوع
الشسباب الذي طبع هذه العمليات التضسامنية ‘ النشساطات
اÒÿية اıتلفة ،الفئة ا◊اضسرة بقوة والتي أاظهرت
درجة كبÒة من الوعي بأاهمية الفعل التضسامني وروح
التعاون ب Úأافراد اÛتمع.
النسساء أايضسا سسجلن حضسورهن ومشساركتهن الفّعالة ‘
مثل هذه النشساطات اÒÿية التي تعرفها الولية ،حيث
أاشسرفت العديد منهن على Œهيز هذه اŸوائد Ãختلف
اŸأاكولت سسواء باŸشساركة ‘ إاعداد الطعام من بيوتهن
أاو من خÓل إاعداده بالتعاون مع ا÷معيات اŸشسرفة على
هذا النشساط.
مظاهر التكافل الجتماعي ‘ أاوسساط اÛتمع تنوعت
ب Úمسس -اع -دة ال -ف -ق-راء واÙت-اج Úوإاف-ط-ار الصس-ائ-مÚ
وع- -اب- -ري السس -ب -ي -ل وزي -ارة اŸرضس -ى ‘ اŸسس -تشس -ف -ي -ات
واŸرضس -ى اŸق -ع -دي-ن ‘ م-ن-ازل-ه-م ،فضس Ó-ع-ن ح-مÓ-ت
Óطفال
التÈع بالدم وختان األطفال وشسراء كسسوة العيد ل أ
من العائÓت اŸعوزة.

اإ’فطار ا÷ماعي عادة ’ تنقطع

ومنذ األيام األو ¤لبداية شسهر رمضسان الكر Ëتعكف
العديد من ا÷معيات على إاحياء عادة تنظيم موائد
إافطار للصسائم Úع Èعدد من مطاعم الرحمة وﬁطات
اŸسسافرين وعﬂ Èتلف الطرقات الرئيسسية ،حيث بلغ
عدد اŸطاعم اŸعتمدة لتقد Ëوجبات اإلفطار خÓل
شس -ه-ر رمضس-ان ب-ال-ولي-ة  16م-ط-ع-م-ا وه-ي “ث-ل م-طاعم

يسس -ت -ف -ي -د م -ن-ه-ا اŸع-وزي-ن وك-ذلك
األج - -انب اŸق - -ي - -م ‘ Úا÷زائ - -ر
وعابري الطرقات ،حسسب ما كشسفه
اŸدير الولئي للنشساط الجتماعي
سسعد سسليمي.
وعلى غرار العديد من ا÷معيات
تشسارك يوميا جمعية آافاق الطالب
العربي بتقرت وجمعية ناسس اÒÿ
بورقلة خÓل شسهر رمضسان الكرË
ب-ت-حضس Òم-وائ-د رمضس-ان-ي-ة إلفطار
ع- -اب- -ري السس- -ب- -ي- -ل واŸسس- -اف- -ري- -ن
وم-رت-ادي ال-ط-رق-ات وح-ت-ى الفئات
اŸع - -وزة م - -ن اÛت - -م- -ع Ÿواسس- -م
متتابعة وعلى التوا‹.
و‘ هذا السسياق ،تقدم ا÷معيات
العديد من النشساطات الهادفة إا¤
تكريسس من روح التعاون والتضسامن
ع -ل -ى غ -رار ج -م -ع -ي-ة شس-ب-اب اÒÿ
ورق -ل -ة ال -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى إاف -ط-ار
الصس -ائ -م ‘ Úث Ó-ث أام -اك -ن ت-ت-وّزع
ع- -ل- -ى ط- -ري- -ق ال- -وزن ال- -ث -ق -ي -ل 49
رويسسات وحاسسي مسسعود – تقرت
وﬁط -ة اŸسس -اف -ري -ن وأايضس -ا ع-ل-ى
طريق حي النصسر – غرداية ،كما
أاوضسح نائب رئيسس ا÷معية  ÚŸبن
دان -ي-ة ،أان-ه ّ” ت-ق-د Ëوج-ب-ة ك-ام-ل-ة
–ت -وي ع -ل -ى ك -ل م -ك -ون-ات م-ائ-دة
اإلف -ط -ار ال -رمضس -ان -ي -ة “ام -ا م-ث-ل
البيت يتكفل بإاعدادها عام اإلفطار
نسساء ‘ بيوتهم لضسمان جودة األكل
” توزيع قفة رمضسان
حسسبه ،هذا و ّ
التي يصسل عددها إا ¤حوا‹ 1400
قفة على كل أاحياء ورقلة وا◊جÒة

رمضسان
حول إلعا⁄

«اŸقابلة»..
تÓوة القرآان
‘ اŸسساجد البوسسنية
ب -ع-د ال-ف-ج-ر ،أاو ب-ع-د الّ-ظ-ه-ر ،أاو ب-ع-د
ال -عصس -ر ت -لك ه -ي األوق -ات الّ-ثÓ-ث ال-ت-ي
ل -ودخ -لت ج -ام -ع ً-ا ‘ ال -ب -وسس -ن-ة ح-ي-ن-ه-ا،
ل-وج-دت أاشس-خ-اصسً-ا ي-ت-حّ-ل-ق-ون مسس-ت-م-عÚ
لتÓوة مقرئ Úيتلون ‘ العادة جزءا ً من
القرآان الكر Ëكّل يوم.
ت - -لك ع- -ادة اع- -ت- -اده- -ا أاه- -ل
ال- - -ب- - -وسس- - -ن- - -ة ‘
رمضسان،
ويسسّمونها
اŸقابلة إاذ يتقابل
ال ّ-ن -اسس ‘ رمضس -ان

ب -نّ-ي-ة تÓ-وة ال-ق-رآان ال-ك-ر ،Ëوي-ع-تÈون-ه-ا
اسستلهامًا من السسنة الشّسريفة اŸروّية عن
ابن عباسس :أان رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ كان من أاجود الناسس ،وأاجود ما
يكون ‘ رمضسان ح Úيلقاه جÈيل ،يلقاه
كل ليلة يدارسسه القرآان.
وأاول «م -ق -اب -ل-ة» ت-ع-ق-د ‘ ال-ي-وم ال ّسس-اب-ق
ل -ل -ي -وم األّول م-ن رمضس-ان وآاخ-ره-ا ال-ي-وم
األخ Òمن رمضسان ،وأاحيانًا يتلى دعاء
خ -ت -م ت Ó-وة ال -ق -رآان ال -ك-ر Ëق-ب-ل صسÓ-ة
العيد.
وŒمع اŸقابلة «حّفاظ القرآان» الذين
يتمّيزون Ãكانة خاصّسة ‘ البوسسنة ،فما

أان يحفظ الشّسخصس القرآان ويسسّمعه أامام
÷ن -ة م -وث -وق -ة ح -ت -ى ي -ط-ل-ق ع-ل-ي-ه ل-قب
«ح- -اف- -ظ» ول ي -ن -ادي ال ّ-ن -اسس اسس -م -ه إاّل
مسس -ب -وق ً-ا ب -ه -ذا ال ّ-ل -قب ،وي -راف-ق-ه ح-ت-ى
‡اته.
وق- -د ل- -وح -ظت زي -ادة واضس -ح -ة ‘ ع -دد
حّ -ف-اظ ال-ق-رآان ال-ك-ر ‘ Ëال-ب-وسس-ن-ة ب-ع-د
نهاية ا◊رب التي جرت فيها ب Úعامي
 95ـ  ،96وتسستضسيف اŸشسيخة اإلسسÓمّية
‘ البوسسنة حّفاظًا من دول مسسلمة أاخرى
كÎك- -ي- -ا وإاي- -ران ومصس- -ر ،ل- -يشس- -ارك- -وا ‘
«اŸقابلة» ويكون هذا تشسريفاً ألهل البلد
أان ي -ك -ون ‘ ضس -ي -اف -ت-ه-م حّ -ف-اظ ل-ل-ق-رآان

” توزيع اللحم لفائدة  300عائلة معوزة ‘ نصسفية
كما ّ
رمضسان ،باإلضسافة إا ¤توزيع كسسوة العيد التي تعّد هي
األخرى من النشساطات اÒÿية التي تتزايد وتÒة العمل
عليها خÓل العشسر األواخر من الشسهر الكر ‘ Ëالعادة،
هذا فضس Óعن اŸشساركة ‘ التحضسŸ Òسسابقة ولئية ‘
حفظ القرآان ويصسل عدد الشسباب اŸتطوع ‘ ا÷معية
واÛند نفسسه ‘ سسبيل إافطار الصسائم والوقوف على
ﬂتلف النشساطات اÒÿية إا 200 ¤شساب.
األم -ر ن -فسس -ه ب -ال -نسس -ب -ة ÷م-ع-ي-ة آاف-اق ال-ط-الب ال-ع-رب-ي
باŸقاطعة اإلدارية تقرت وحسسب ما ذكره ‡ثل ا÷معية
ﬁم- -د الصس- -دي- -ق م- -ي -م -و ‘ Êح -ديث لـ»الشس -عب» ،ف -إان
ا÷معية تتكّفل يوميا بإافطار  250إا 300 ¤صسائم من
عابري السسبيل عﬁ Èطة اŸسسافرين بتقرت باإلضسافة
إا 60 ¤إا 90 ¤وجبة متنقلة توزع على العائÓت اŸعوزة
والفقراء واألرامل ،هذا فضس Óعلى إاكرامية الصسائم والتي
تتمّثل ‘ قفة متكونة من مواد اسستهÓكية لفائدة 100
عائلة من اÙتاج Úوذوي الدخل اÙدود من بينها
حالت ببلدية تقرت وأاخرى من خارج البلدية.
ومن ب Úاألمور التي حرصست ا÷معية على ضسمها إا¤
نشساطاتها والتي تعّد فريدة من نوعها التكفل با÷نائز ‘
اŸنطقة خÓل شسهر رمضسان ،وقد أاوضسح اŸتحدث أان
النشساط اÒÿي يعد ثابتا على مدار السسنة ،حيث تقّدم
ضس -م -ن ب -رن -ا›ه-ا سس-ل-ة
ا Òÿوسس- - -ل- - -ة م- - -ريضس
السس- - -ري - -ر ت - -وزع ع - -ل - -ى
اŸع- -وزي- -ن ع‡ Èث- -لÚ
وم -ك -ل -ف Úب -ال -ت-وزي-ع ‘
أاحياء مسسجلة وﬁصسية
يصس- -ل ت- -ع -داده -ا إا15 ¤
ح- -ي- -ا ،ك -م -ا ت -و‹ أايضس -ا
اه- - - -ت- - - -م - - -ام - - -ا ك - - -بÒا
ب - -اŸرضس- -ى ،إاذ ت- -ه- -دف
ال -ع -دي -د م -ن ال-ع-م-ل-ي-ات
اÒÿي - - - - -ة إا ¤ت - - - - -وفÒ
اح -ت-ي-اج-ات ل-ل-م-ق-ع-دي-ن
واŸع- -اق ،Úب- -اإلضس- -اف -ة
ع -ت-اد ي-ت-م-ث-ل ‘ األسس-رة
وال -ك -راسس -ي اŸت -ح -رك -ة
وغÒها.

زيارة اŸرضسى
والتÈع بالدم
نشساط تطوعي آاخر

الكر .Ëوأاثناء التّÓوة يتابع بقيّة الّناسس
ا◊اف -ظ م -ن اŸصس-ح-ف ،ف-ت-ك-ون ف-رصس-ة
Ÿن ل ي- -ت -ق -ن ت Ó-وة ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëأان
يتعّلمها.
تعود جذور «اŸقابلة» ألك Ìمن أاربعة
ق -رون ونصس -ف ،ألي -ام ح -ك -م ال-ع-ث-م-انّ-يÚ-
ل -ل -ب-وسس-ن-ة ،ح-يث ق-ام-وا ب-إانشس-اء ا÷وام-ع
ونشس- -ر اإلسس Ó-م ب Úالسس ّ-ك -ان اّÙل ّ-ي ،Ú-
وب- -الّ- -ت- -ا‹ ان -ت -ق -ل م -ذه -ب -ه -م ال -ف -ق -ه -ي
وط- -ري- -ق- -ت- -ه- -م ‘ أاداء ال -ع -ب -ادة إال -ي -ه -م،
فاŸذهب ال ّسسائد ‘ البوسسنة والهرسسك
ه -و اŸذهب ا◊ن -ف ّ-ي ،واŸصس -ط -ل -ح -ات
اÿاصّس-ة ب-ال-ع-ب-ادات أاكÌه-ا مصس-ط-ل-حات
تركية ،مثل كلمة «‰از» وتعني ال ّصسÓة،
«اكشسم» وتعني وقت اŸغرب وغÒها.
ومنذ عشسر سسنوات ،بدأات ‘ العاصسمة
سس -راي -ي -ف -و اŸق -اب -ل -ة اÿا ّصس-ة ب-الّ-ن-سس-اء،
ف- -ي- -ت- -جّ- -م -ع ال ّ-ن -سس -وة ‘ ا÷ام -ع وت -ت -ل -و
ا◊افظات جزءا ً كام Óكلّ يوم.
ول يشسÎط ‘ اŸقابلة أان تتلو قارئة
واح -دة ف -ق -ط ،وإاّن -م-ا ت-ت-ن-اوب ›م-وع-ة
ت- -ت -ل -وك -ل اح -دة م -ن -ه ّ-ن ع -دة صس -ف -ح -ات
بالتّسساوي ،كما أان هناك «مقابلة» خاصّسة
ب- -األط -ف -ال ل -ت -ح -ب -ي -ب -ه -م ت Ó-وة ال -ق -رآان
وتعليمهم الّتÓوة ال ّسسليمة.

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

Œنب انتفاخ البطن وعسسر الهضسم ‘ رمضسان

التكافل ا’جتماعي ‘ أاسسمى معانيه

يسسجل إلتكافل إلجتماعي وإلتضسامن ب Úأإفرإد إÛتمع أإبهى صسوره منذ إنطÓق شسهر رمضسان سسوإء
بعاصسمة إلولية ورقلة أإو إلولية إŸنتدبة تقرت وإلذي تعمل على تكريسسه إلعديد من إ÷معيات إلتي  ⁄تدّخر
أإي جهد خÓل هذإ إلشسهر إلفضسيل ع Èنشساطاتها إıتلفة للمسساهمة ‘ إفطار إلصسائم Úمن إÙتاج Úوعابري
لفطار ب ÚعائÓتهم.
لجر وإلثوإب على إ إ
إلسسبيل وبتطّوع من طرف شسباب فضسلوإ إلسسعي من أإجل كسسب إ أ
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ي- -ع- -د ان- -ت- -ف- -اخ ال- -ب- -ط- -ن م -ن أاكÈ
اŸشساكل التي تواجه الصسائم ‘
شس -ه -ر رمضس -ان ج-راء اخ-تÓ-ف
أاوقات تناول الطعام واتباع
ع -ادات غ -ذائ-ي-ة ت-ؤودي إا¤
عسسر الهضسم.
والن- -ت -ف -اخ ه -و وج -ود
ك - -م - -ي - -ة زائ - -دة م- -ن
ال -ه-واء ،أاو ال-غ-ازات
‘ اŸعدة والقناة
ال- -هضس -م -ي -ة‡ ،ا
يؤودي إا ¤توسسع
وان-ت-ف-اخ ال-بطن.
ومن اجل Œنب
ه - -ذا الن - -ت- -ف- -اخ
يجب اتباع عادات
غ - -ذائ- -ي- -ة صس- -ح- -ي- -ة
ل -ل -ت -خ -لصس م-ن عسس-ر
الهضسم ومعا÷ته من
خÓ- -ل ›م -وع -ة م -ن
النصسائح.
– ت - -ع - -ويضس اŸاء ال - -ذي ف- -ق- -ده
الصسائم طوال نهار اليوم بشسرب ما
ب 8 Úإا 10 ¤أاكواب من اŸاء ‘ الفÎة ما
ب Úاإلفطار والسسحور ألن نقصس السسوائل
Óمسس-اك ‘ شس-ه-ر
ي -ع-د السس-بب ال-رئ-يسس-ي ل -إ
رمضسان.
– تناول ا◊بوب الكاملة بدل من اÿبز
واألرز األبيضس وهي متوفرة ‘ اŸعكرونة
اŸصس -ن -وع -ة م -ن ط -ح Úال-ق-م-ح ذي ا◊ب-ة
الكاملة والÈغل والفريكة والشسع Òواألرز
البني والكسسكسسي اŸصسنوع من طح Úقمح
ك -ام -ل والشس -وف -ان .وإان أات-ب-اع ه-ذا ال-ن-ظ-ام
الغذائي يحد كثÒا من أاعراضس النتفاخ،
ن-ظ-را ألن م-ك-ون-ات-ه –ت-وي ع-ل-ى ف-ي-ت-امÚ
«ب» ال -ذي ي -ح -ارب ان-ت-ف-اخ ال-ب-ط-ن بشس-ك-ل
كب.Ò

من هنا
وهناك

للتزيÚ

– تناول الطعام ببطء ومضسغه جيدا ،ألن
هذا يسسهل عملية الهضسم.
– تناول الل Íالرائب الذي يحتوي على
ج -راث -ي -م م -ف -ي -دة ح -ي -ة أاو ت -ن-اول أاق-راصس
ا÷راث -ي -م اŸف -ي -دة ،ألن ال -ن -قصس ‘ ه -ذه
ا÷راثيم اŸفيدة يؤودي إا ¤هضسم الطعام
بشس - -ك - -ل ج - -زئ- -ي غ Òك- -ام- -ل وإا ¤ت- -ك- -ون
النتفاخات والغازات.
– ق- -ل -ل م -ن اسس -ت -ه Ó-ك اÿضس -ار ال -ن -ي -ئ -ة
واسس- -ت- -ب- -دال- -ه- -ا ب -اÿضس -ار اŸط -ب -وخ -ة أاو
شسوربات اÿضسار.
– حاول بقدر اإلمكان تخفيف اŸلح ‘
الطعام ،ألن اŸلح يتسسبب ‘ احتباسس اŸاء
‘ ا÷سسم ،والذي ينتج عنه النتفاخ.
– Œنب السس -ت -ل -ق -اء ب -ع -د ت -ن -اول ال-وج-ب-ة

رئيسس وزراء
ينظف البÓط
ويتنّقل بالدراجة

من جهتها ،نظمت بعضس
ا÷معيات زيارات لفائدة
اŸرضس -ى Ãسس -تشس -ف -ي -ات
ال- - - -ولي - - -ة ،ح - - -يث لقت
اŸبادرة اسستحسسان الكثÒ
م- -ن- -ه- -م ،ف- -ي- -م -ا ن -ظ -مت
ج- - -م- - -ع- - -ي- - -ات ﬂتصس- - -ة
ب - -اÛال الصس- -ح- -ي ،و‘
إاط -ار نشس -اط -ات -ه -ا لشس-ه-ر
رمضس- -ان اŸب- -ارك زي- -ارة
ل -ل -م -رضس-ى اŸق-ع-دي-ن ‘
منازلهم لسسيما اŸسسنÚ
واŸصس - -اب Úب- -األم- -راضس
اŸزمنة.
وقد كانت هذه اŸبادرة
ف-رصس-ة سس-ان-ح-ة للوقوف
على ا◊الة الصسحية للمرضسى وتوجيههم بتقدﬂ Ëتلف
النصسائح واإلرشسادات الطبية التي من شسأانها مسساعدتهم
‘ ا◊فاظ على اسستقرار صسحتهم خÓل شسهر الصسيام،
باإلضسافة إا ¤هذا تعمل ا÷معيات وبالتعاون مع اŸركز
الولئي ◊قن الدم ككل سسنة على تنظيم حمÓت للتÈع
ب -ال -دم ،ح -يث ي -تّ-م اسس-ت-ق-ط-اب ع-دد م-ه-م م-ن اŸتÈعÚ
بشسكل دوري.

انتشسر على وسسائل التواصسل الجتماعي تسسجيل مصسور لرئيسس
وزراء هولندا مارك روتي وهو Áسسح األرضس بعدما وقع كوب قهوة
من يده.
وكان اŸسسؤوول الهولندي يهم باجتياز البوابة اإللكÎونية ◊ضسور
أاحد الجتماعات عندما وقع منه كوب القهوة .وطلب روتي من
عاملة النظافة أان تعطيه ‡سسحة ،وراح Áسسح األرضس بنفسسه‡ ،ا
أاثار إاعجاب ا◊ضسور الذين بادروا بالتصسفيق بحفاوة بالغة له.
ورغم أان رئيسس الوزراء كان يعلم أان كامÒا قناة ﬁلية تصسوره،
فإانه  ⁄يبال وبقي على هدوئه .وسسبق أان انتشسرت صسور للمسسؤوول
الهولندي وهو يسستقل دراجة هوائية أاثناء توجهه إا ¤القصسر للقاء
ملك البÓد.

ت-ع-م-ل أايضس-ا ع-دة ج-م-ع-ي-ات ب-ال-ولي-ة ع-ل-ى غ-رار جمعية
فرحة يتيم بورقلة وجمعية كافل اليتيم بتقرت وغÒها
العديد من ا÷معيات على جمع التÈعات ودعوة أايادي
ا Òÿواإلحسسان للمسساهمة ‘ زرع البسسمة على وجوه
األطفال اÙتاج Úواليتامى بكسسوة العيد.
‘ هذا الصسدد ،أاطلقت العديد منها مشسروعا للتكفل
Óطفال اليتامى واÙتاج Úوالعملية
بشسراء كسسوة العيد ل أ
مسستمرة ÷مع التÈعات ،ومن جهتها أاطلقت مديرية
الشسؤوون الدينية مشسروع «بسسمة الفق »Òوهو يهدف إا¤
ج -م -ع كسس -وة ال -ع -ي -د ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸسس-اج-د م-ن ط-رف
اÙسسن Úوأاهل الفضسل وتوزع يوم Úأاو ثÓثة قبل العيد،
وقد عرفت العملية ‘ العام اŸاضسي ‚احا كبÒا كما
ذكر اŸدير الولئي للشسؤوون الدينية عمر ﬁمد حسسا.Ê
وعلى اختÓف األرقام ونوعية التÈعات وأاعمال اÒÿ
تبقى ﬂتلف اŸبادرات اŸسسجلة ع Èعدة جهات دليÓ
على روح التكافل والتضسامن الجتماعي.

ﬁمد الصسالح
ب- - -خ- - -ت - -ة ه - -و
أاصسغر إامام ‘
تونسس ،بدأا يؤوم
اŸصس -ل Úوه-و
‘ سسّن الثامنة
م- - -ن ع - -م - -ره.
انطلقت رحلة
ﬁمد الصسالح
م-ع ك-ت-اب ال-ل-ه
م- -ن- -ذ أان ك- -ان
ع- -م- -ره ثÓ- -ث
سس-ن-وات ،حيث
ك - - - -ان وال- - - -ده
سس- -ا ⁄ب- -خ- -ت -ة
حريصسا كل ا◊رصس على أان يحفظ ابنه كتاب الله عز وجل ويتعلم
أاحكام تÓوته وŒويده.

كسسوة العيد نشساط تضسامني تتصساعد
وتÒته خÓل اأ’يام اأ’خÒة من رمضسان

حلويات
إلعيد

مباشسرة ،لت ‘ÓارŒاع الطعام إا ¤اŸريء
وأاك ِ-ث ْ-ر م -ن اÛه-ود ا◊رك-ي خ-اصس-ة ب-ع-د
اإلفطار.
– Œنب ت- - -ن - -اول ا◊ل - -وي - -ات واألغ - -ذي - -ة
الدسسمة ،مثل اŸقا‹ والوجبات السسريعة
ألن الدهون تبقى ‘ ا÷هاز الهضسمي لفÎة
طويلة وتسسبب سسوء الهضسم.
– ق uسس- -م ال- -وج- -ب- -ات إا ¤وج- -ب- -ات صس- -غÒة
متعددة وŒنب الوجبات الكبÒة.
– Œنب اŸشس -روب -ات ال -ت -ي –ت -وي ع -ل -ى
الكافي Úمثل القهوة والشساي واŸشسروبات
الغازية ومشسروبات الطاقة.
– تناول مغلي األعشساب مثل البقدونسس
وال -ب -اب -و„ وال-ز‚ب-ي-ل ألن-ه-ا تسس-اع-د ع-ل-ى
التخلصس من عسسر الهضسم والنتفاخات.

نشس -أا ﬁم -د الصس -ال -ح ال -ذي أا” ح -ف -ظ ال -ق -رآان ال -ك -ر ‘ Ëسس -ن
العاشسرة ‘ ،أاسسرة ﬁافظة تقطن ‘ حي الشسابة من ﬁافظة
توزر ‘ ا÷نوب التونسسي ،وقد سسبقته شسقيقاته الثÓث ‘ هذه
التجربة التي انتهت باألبناء األربعة إا ¤حمل كتاب الله العزيز
والتميز ‘ دراسستهم.
برزت ظاهرة إامامة األطفال لصسÓة الÎاويح خاصسة ‘ ا÷هات
الداخلية كتوزر ومدن ،Úحيث حظي الطفل عبد الهادي اŸغÒبي
باهتمام كب Òبعد أان بدأا يؤوم باŸصسل ‘ ÚصسÓة الÎاويح وهو ‘
سسن الـ 14عاما.
و“يز ﬁمد الصسالح وعبد الهادي ‘ دراسستهما منذ انطÓق
مسسÒتيهما الدراسسية ،وكانا من اŸتفوقﬂ ‘ Úتلف مراحل
الدراسسة يتصسدران اŸراتب األو ‘ ¤النتائج اŸدرسسية ،رغم
التزامهما Ãراجعة ما حفظاه من قرآان بصسفة يومية.

بلدية تركية توفر اإ’فطار
للفقراء منذ  25سسنة

أاصسغر إامام ‘ تونسس يؤوّم اŸصسل Úمنذ الثامنة

تواصسل بلدية ولية بارطن ،شسمال تركيا ‘ ،توف Òوجبة اإلفطار
والسس -ح -ور ل -ل-ف-ق-راء واÙت-اج Úم-ن أاه-ل اŸن-ط-ق-ة ط-ي-ل-ة شس-ه-ر
رمضسان ،منذ أاك Ìمن  25عاما.
ويج ّسسد هذا التقليد أابهى مبادئ اإلسسÓم وهي الرحمة ،بدأا منذ
سسنة  ،1993ح Úأاسسسست البلدية مطعما خÒيا لتقد Ëوجبات
إاف- -ط- -ار وسس- -ح- -ور ›ان- -ي- -ة سس -اخ -ن -ة ل -ل -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة وذوي
الحتياجات اÿاصسة ،وسساهم ‘ العمل ‘ اŸطعم و“ويله شسبان
من اŸنطقة تطّوعوا لتقد Ëيد اŸسساعدة والعون.
لقيت اŸبادرة حينها ‚احا كبÒا ،لذا تواصسلت على مّر السسنوات
اŸق -ب -ل -ة ،وأاصس -ب -حت ت -ق -ل -ي -دا رمضس -ان -ي -ا ‘ اŸن -ط -ق-ة ،إاذ ت-ب-دأا
التحضسÒات منذ الصسباح الباكر ‘ ،مطعم البلدية ،فيقوم  8طهاة
متطوعون بتحضس Òالطعام ثم وضسعه ‘ أاوعية نظيفة ومعقمة،
ولكل عائلة اوعيتها باسسمها واŸوجود ‘ لئحة العائÓت الفقÒة.
و‘ هذا العام من رمضسان ،يقّدم مطعم البلدية  3أاصسناف من
الوجبات السساخنة ‘ اإلفطار ومثلها ‘ السسحور ،لـ 550أاسسرة
فقÒة ‘  18حيا بالولية .وبلغ عدد األشسخاصس اŸسستفيدين من
ه -ذه ال -ب-ادرة  1600شس-خصس-ا .وت-ق-وم ال-ب-ل-دي-ة أايضسا،
إاضسافة إا ¤توزيع الوجبات ،بتوزيع
مواد غذائية وبقول
ج - - -اف- - -ة ‘ أاول
ج -ري -دة
ر
أاي- - - -ام الشس - - -ه - - -
ة ت- -عّ- -ودت ء خاصصد
ال - - -ك - - -ر Ëل ّسس -
ن
ا
احتياجات  3آالف ك- -ك- -ل سس -خصسيصص فضس  ،ف- -ي -ه
Ë
ت
م -ن األسس-ر ال-ف-قÒة ““إلشسعب““ ضس- -ان إل- -ك- -ر نحاول
وغ-ن-ي-ة
ه- -ر رمŸوإط -ن
‘ اŸنطقة ،وإاقامة لشس-
ن-وع-ة
إ
م-واد إاف-ط-ار ل-ل-ط-ل-بة أإرك-ان م-ت -ه -ا ت -ع -ري -ف ي “يز
ل-
ت
أايضسا.
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ل
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حلوى باŸربى

إŸقادير
 170غ من الزبدة..
 65غ من سسكر ..
 1كيسس الفاني..Ó
 7بيضسات..
 1كيسس خمÒة..
 250غ من فرينة
 150غ م- -ن ال -ل -وز اŸسس -ل -وق
واŸفروم..

نصسف علبة صسغÒة من مربى التوت..
نصسف كأاسس صسغ Òمن اŸاء الزهر..
طريقة إلتحضسÒ
‘ إاناء نضسع الزبدة ..السسكر ،الفاني Óوأاصسفر
البيضس «يحتفظ باألبيضس» ..نخلط جيدا حتى
يذوب السسكر .تضساف اÿمÒة ..والدقيق ا¤
خ-ل-ي-ط ال-زب-دة وال-ب-يضس ..وت-خ-ل-ط ج-ي-دا ح-ت-ى
نحصسل على عج Úل.Ú
–ضسر كويرات صسغÒة من العج Úتغمسس ‘
أابيضس البيضس ..ترشس ‘ اللوز اŸفروم
وŒوف م- -ن ال -وسس -ط ..تصس -ف -ف ‘ صس -ف -ي -ح -ة
وتدخل إا ¤الفرن السساخن وبعد خمسس دقائق
يفتح الفرن ..وŒوف مرة أاخرى ثم نعيدها
للفرن حتى تتحمر .يزين جوفها Ãربى التوت.
مÓحظة :يغلى اŸربى مع نصسف كأاسس صسغÒ
من اŸاء الزهر»Ÿدة  15دقيقة «
وبالصسحة والعافية

مقروط العسسل

13

ثقب العجينة
وم -ن ا◊شس -و اصس -ن -ع-ي قضس-ي-ب-ا ب-ط-ول ال-ق-ط-ع-ة
السسابقة من العجينة ،ضسعي بداخله ا◊شسو
غلقي ولفي جيدا واضسغطي قلي Óمن اÿارج
إا ¤الداخل كي ل يبقى اثر للغلق،
ث -م ب -رف -ق وع-ن-اي-ة وب-راح-ة ال-ي-د أاع-ي-دي شس-ك-ل
السسطوانة الو ¤متجانسسة.
تأاكدي ان اثر الغلق من –ت وبسسك Úحادة
اقطعي بدءا من الطرف األÁن وبضسربة واحدة
م -ن ف-وق ل-ت-حت (ح-ت-ى –ت-ف-ظ ا◊ب-ة ب-الشس-ك-ل
اŸق-بب ا÷م-ي-ل) وبشس-ك-ل م-ائ-ل ل-ت-حصس-ل-ي على
معينات متقايسسة.
حسس -ن-ي أاط-راف ك-ل ح-ب-ة ب-إادارت-ه-ا ب-رف-ق ع-ل-ى
الطاولة حتى يختفي اإلعوجاج والرؤووسس ا◊ادة
اŸوجودة دون أان تقلبيها على وجهها فيخسسر
شسكله اŸقبب ا÷ميل.
إاقليه على نار مرتفعة قليلة وقلبيه حتى يصسبح
شسكله ذهبيا وضسعيه يقطر ‘ كسسكاسس
دقائق قليلة ثم اغمسسي كل حبة ‘ العسسل او
العسسيلة  4دقائق ،وضسعيها ‘ كاسسات
وعند التقد Ëاضسيفي عليها قلي Óمن العسسل او
العسسيلة.
ويسستحسسن ان يحضسر اŸقروط يوم Úاو ثÓثة
قبل ان يقدم فيكون أاطرى وأاطيب.

حلوى النجمة

إŸقادير :
–  3كيÓت فرينة سسيم ( 300غ)
–  100غ مارغرين طرية
– قرصسة فانيليا
–  1ملعقة كبÒة سسكر ناعم
– ماء زهر الÈتقال
– ملون غذائي أاخضسر
إ◊شسو :
–  500غ لوز مقشسر مرحي رقيق
–  150غ سسكر مسسحوق
–  1ملعقة صسغÒة ماء الزهر
–  2بياضس بيضس ﬂفوق.
إلتزي:Ú
– عسسل
– بندق
طريقة إلتحضس: Ò
–ضس Òالعجينة :
‘ إان -اء ،أاخ -ل-ط-ي ال-ف-ري-ن-ة ،ال-ف-ان-ي-ل-ي-ا والسس-ك-ر
الناعم ،أاضسيفي اŸارغرين ،أاخلطي مرة أاخرى
ثم اجمعي Ãاء زهر الÈتقال حتى ا◊صسول
على عجينة سسهلة اسستعمال .لونيها باألخضسر.
حضس -ري ا◊شس -و :أاخ -ل -ط-ي ال-ل-وز ،السس-ك-ر وم-اء
الزهر ،أافرغي بياضس البيضس اıفوق تدريجيا
واجمعي اÿليط.
أابسسطي العجينة ثم مرريها ‘ آالة العجينة ‘
رقم  2ورقم  .6قطعي دوائر قطرها  10سسم.
– شسكلي كريات من ا◊شسو ،أابسسطيها على كف
اليد ثم خطيها إا 8 ¤أاجزاء بواسسطة ملعقة
مسس -ط -ح -ة أاوسس -ك .Úضس -ع -ي ا◊شس-وع-ل-ى دوائ-ر
العجينة.
– إارفعي العجينة على ا◊شسومع اتباع التقطيع.
– أاقرصسي أاطراف العجينة.
– زي -ن -ي اŸرك-ز ب-ح-ب-ة ب-ن-دق ث-م ضس-ع-ي-ه-ا ع-ل-ى
صسينية مدهونة بالزبدة واطهيها ‘ الفرن.
– بعد الطهي ،إاغطسسيها ‘ العسسل ثم قطريها.

إŸقادير
 3كيÓت من الدقيق اŸتوسسط
كيلة من السسمن
ملح
ملعقة سسكر
ملعقة فرينة ،ماء الزهر
عسسل أاو عسسيلة
إ◊شسو باللوز
 3كيÓت من اللوز
كيلة من السسكر
قرفة
ماء الزهر
إ◊شسو بالتمر
 3كيÓت “ر منزوع النواة ومهروسس (غرسس)
كيلة سسكر
قرفة
ماء الزهر
إلتحضسÒ
اخ- -ل- -ط- -ي ال- -دق- -ي -ق وال -ف -ري -ن -ة،
والسسكر ،اŸلح ثم اضسيفي السسمن
ال -ذائب وح -رك-ي اÿل-ي-ط ج-ي-دا
باليد ثم اضسيفي ماء الزهر حتى
ب
سسم إ
ل
ل
ه
إ
ب
ديت
ت-ت-حصس-ل-ي ع-ل-ى ع-ج-ينة رملية ،إل
ب فال إنويت طلّ وعلى إ
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ب
ي
صس
ي
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د
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إ لى ﬁبتها؟؟ لدتها..
سساعات.
قلتلهم وإشص يص وشستها..
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طويلة
ب -اإلب -ه -ام اظ -غ -ط-ي ع-ل-ى ط-ول سس-ط-ح
السسطوانة لتحفري خطا للحشسو دون
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Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
النقاط السشوداء ما تزال قائمة بورقلة

تكّدسس النفايات بحاويات الشضوارع الرئيسضية

’ششغال تبقى مÎاكمة لفÎة طويلة جدا
بقايا ا أ
رغم أان نظافة اÙيط بو’ية ورقلة –ظى باهتمام كب Òمن طرف السشلطات اÙلية ،إا’ أان هذا ا◊رصش Á ⁄نع من تخطي
’حياء ،و‘ ششوارع رئيسشية
اŸششكل بششكل فّعال وذلك بسشبب انتششار النقاط السشوداء وتراكم النفايات ‘ ا◊اويات ‘ بعضش ا أ
تعرف حركية كبÒة بالو’ية على غرار ششارع ششيغفارا الذي يعّد ›معا هاما للعديد من اŸطاعم ويبقى مع ذلك Áثل إاحدى
النقاط السشوداء التي  ⁄يتم Œاوزها رغم اÛهودات الهادفة إا ¤ا◊د من التلوث البيئي من أاجل ا◊فاظ على نظافة
اÙيط.
ورقلة  :إاÁان كا‘
وتششّكل بقايا ردم البناء التي تعّد من النفايات
ال -ه -ام -دة مشش -ك  Ó-ك -بÒا داخ -ل اŸدن ب-ذات
الو’ية ،حيث مازالت تÎاكم ردوم البناء لفÎة
طويلة دون أان يتّم رفعها خاصشة وأانها تعرف
عادة انتششارا ع Èعدة مناطق على غرار حي
ال-نصش-ر وح-ي سش-ك-رة ب-ورق-ل-ة وح-ي اŸسش-ت-قبل
ب -ت-ق-رت وم-ن-اط-ق أاخ-رى م-ت-ف-رق-ة ‘ ال-و’ي-ة
وداخل بعضس التجمعات السشكانية ،ويششتكي
سشكان ورقلة أايضشا من مششكل تراكم ﬂلفات
العديد من التدخÓت واأ’ششغال التي تنجز
على مسشتوى الششبكات اıتلفة ،حيث يكتفي
ب- -عضس اŸق- -اول Úب- -إان- -ه- -اء اأ’شش -غ -ال وج -م -ع
ﬂل -ف -ات ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى اأ’رصش-ف-ة وح-ت-ى ‘
ح -واف ال -ط -رق -ات أاح -ي -ان -ا‡ ،ا يسش -اه -م ‘
تطاير الرمال و‘ تششويه اŸنظر العام وخلق
فرصس لتششكل نقاط سشوداء جديدة.
وت -نشش -ط ال -ع -دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات ‘ اÛال
البيئي وعيا من اŸواطن بأان اÙافظة على
اÙيط تعد مسشؤوولية ا÷ميع ،حيث تنظم
العديد منها حمÓت دورية للنظافة تسشاهم
‘ تنظيف اأ’حياء والششوارع اÙاذية والقيام
بحمÓت لغرسس اأ’ششجار وصشيانة اŸسشاحات
اÿضشراء.

 877طن من النفايات ” اسضÎجاعها

من جهتها تعمل اŸؤوسشسشة الو’ئية لتسشيÒ
م -راك -ز ال -ردم ال-ت-ق-ن-ي ب-ورق-ل-ة م-ن-ذ دخ-ول-ه-ا
اÿدمة على تركيز تدخÓتها على مسشتوى
النقاط السشوداء لتجمع النفايات ،سشواء على
ال -ط -ري -ق اإ’ج -ت -ن-اب-ي وب-عضس اأ’ح-ي-اء وتششÒ
اإ’حصشائيات اŸتعلقة بنششاط ذات اŸؤوسشسشة
إا ¤أان كمية النفايات اŸنزلية اŸسشتقبلة على
مسشتوى مركز الردم التقني بورقلة منذ 2012
إا ،2017 ¤بلغت أاك Ìمن  201أالف و 947طن،
أام -ا ال -ك -م -ي-ة اŸسشÎج-ع-ة ف-ق-د Œاوزت 877
طن.
وقد عرفت عملية اسشÎجاع النفايات على
مسشتوى مركز الردم التقني بورقلة أاو مركز
ال -ردم ال-ت-ق-ن-ي ب-ال-ن-زل-ة –سش-ن-ا ك-بÒا خ-اصش-ة
خÓل ششهر رمضشان حسشب مدير اŸؤوسشسشة
الو’ئية لتسشي Òمراكز الردم التقني بورقلة
إالياسس حدو الذي اعت ‘ Èحديث لـ»الششعب»،
أان النفايات التي ”ّ اسشتقبالها ع Èمراكز
الردم التقني بالو’ية ارتفعت بششكل واضشح
خÓل ششهر رمضشان ،إاذ يÎاوح اŸعدل اليومي
لكميات النفايات اŸسشتقبلة والتي يتّم جمعها
ب 145 Úإا 150 ¤طن من النفايات التي تدخل
إا› ¤مع بامنديل ورقلة وحوا‹  130طن
تدخل ›مع النزلة ،حيث –توي على كمية
معتÈة من البÓسشتيك بأانواعه وذلك نظرا
للتوقيت الوحيد اıصشصس إ’خراج النفايات
م -ن اŸن -ازل وال -ذي ي -ع -قب م -ب -اشش -رة صش Ó-ة
الÎاويح ،إاذ سشاهم ‘ تسشهيل عملية جمع
وم -ع -ا÷ة ال -ن -ف -اي -ات واسشÎج -اع أاك Èك -م -ي-ة
‡كنة من اŸواد القابلة لÓسشÎجاع ،حيث
يتّم جمع هذه اıلفات ‘ السشاعات اأ’و¤
من الصشباح حتى يتمّكن العمال من الششروع ‘
عملية فرزها حتى حدود السشاعة  11صشباحا.
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ،أاشش- -ار اŸت- -ح- -دث إا ¤أان
كميات كبÒة من البÓسشتيك ”ّ جمعها خÓل
هذا الششهر وبلغت ما يفوق  4أاطنان ،خاصشة
منها قارورات اŸياه اŸعدنية والتي يرتفع
م -ع -دل اسش -ت-خ-دام-ه-ا ‘ شش-ه-ر رمضش-ان ال-ذي
ي- -ت- -زام- -ن ودخ -ول فصش -ل الصش -ي -ف اŸع -روف
”
بارتفاع درجات ا◊رارة ‘ اŸنطقة وقد ّ
ع -رضس ه -ذه ال -ك-م-ي-ات ل-ل-ب-ي-ع ب-اŸزاي-دة ي-وم
اإ’ث -ن Úب -ب -ل -دي -ة ال -ن -زل -ة ،ك -م-ا ذك-ر و“ك-نت
اŸؤوسشسشة من ا◊صشول على أاحسشن عرضس
لبيعها Ãبلغ معت Èسشمح بتوف Òمدخول جيد
ومن ششأانه اŸسشاهمة ‘ “ويل رواتب عمال

ذات اŸؤوسشسشة.
وأاكد إالياسس حدو أان اŸؤوسشسشة تعّلق الكث Òمن
اآ’م -ال ع -ل -ى م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ب-اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة حاسشي مسشعود والذي يعّد من أاحسشن
اŸراكز التي اسشتفادت منها الو’ية ،نظرا Ÿا
ي- -ت- -وف- -ر ع -ل -ي -ه م -ن وسش -ائ -ل م -ت -ط -ورة ج -دا
ومسشاعدة ‘ عملية الفرز.
Œدر اإ’ششارة إا ¤رئيسس اÛلسس الششعبي
ل -ب -ل -دي -ة ورق -ل -ة ب -وب -ك -ر ع -زي ك -ان ق -د أاك -د
لـ»الششعب» ،أانه وسشعيا لتجاوز مششكل النظافة
سشيتم تعي Úهذا اأ’حد مؤوسشسشة للتكفل بجمع
النفايات على مسشتوى اأ’حياء هذا وتخصشصس
البلدية فرق لعمال النظافة ÷مع النفايات
ع Èالتجمعات السشكنية.

Œميع  5039طن من النفايات بتقرت

وبالنسشبة للمؤوسشسشة العمومية للنظافة واإ’نارة
العمومية بتقرت التي تعّد أاول مؤوسشسشة ‘
ا÷نوب الكب Òمن نوعها ،نششأات ‘ أافريل
 2016وه- - -ي م- - -ؤوسشسش- - -ة مششÎك- - -ة م - -ا بÚ
اŸقاطعات اإ’دارية ببلدياتها اأ’ربعة «تقرت،
ال -ن -زل -ة ،ال-زاوي-ة ال-ع-اب-دي-ة وت-بسش-بسشت» ،ف-إان
م-ه-ام-ه-ا ت-رت-ك-ز ع-ل-ى رف-ع ال-ن-فايات اŸنزلية
وك -نسس الشش-وارع ال-رئ-يسش-ي-ة وغسش-ل ال-ط-رق-ات
وال- -وق- -اي- -ة والصش- -ح- -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وصش -ي -ان -ة
اŸسشاحات اÿضشراء ومن اآ’فاق اŸسشتقبلية
للمؤوسشسشة التوجه بنششاطها إا ¤عمليات فرز
ورسشكلة النفايات من أاجل اŸسشاهمة ‘ تنمية
ا’ق -تصش -اد ال -وط -ن -ي ن -ظ-را Ÿا ي-حّ-ق-ق-ه ه-ذا
النششاط من مداخيل هامة.
وي -ت -وّضش -ح ‚اح اŸؤوسشسش -ة ‘ أاداء م -ه -ام -ه -ا
حسشب اŸك -ل -ف ب -خ-ل-ي-ة ا’تصش-ال ب-اŸؤوسشسش-ة
مراد ششاء الله من خÓل التغ Òاإ’يجابي لوجه
اŸدينة ولبيئة اÙيط ففي الثÓثي اأ’ول
لسشنة Œ ” 2018ميع  5039طن من النفايات
اŸنزلية ويوميا يتم رفع النفايات وتنقل إا¤
م -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن-ي ب-ال-ن-زل-ة ،وق-د ع-رفت
العملية Œاوبا كبÒا من قبل اŸواطن ،Úحيث
سشاهمت ‘ رفع النفايات ‘ أاوقات مضشبوطة
ودوري -ة ك -م -ا ّ” ال -قضش -اء ع -ل -ى ال -ع -دي -د م-ن
النقاط السشوداء اŸعروفة على غرار الطريق
الو’ئي رقم  309وكذلك ‘ حي اŸسشتقبل
ا÷نوبي ،أاين كان هناك تواجد لنقطة سشوداء
كبÒة ‘ السشوق الكبŸ Òدينة تقرت وأاخرى
‘ مدينة تبسشبسشت ،هذا فضش Óعن توعية
اŸواط-ن Úم-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تحسشيسشية
لتكوين طبقة على درجة من الوعي والدراية
بكيفية التعامل مع النفايات وكيفية القضشاء
عليها أاو إاعادة تثمينها وتدويرها ‘ ،هذا
اإ’ط -ار ّ” ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت –سش -يسش -ي -ة ‘
اŸدارسس ا’ب -ت -دائ -ي -ة م -ن أاج-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى
ت -ك-وي-ن ج-ي-ل ي-ح-م-ل ث-ق-اف-ة ب-ي-ئ-ي-ة وم-ك-تسشب
لعادات سشلوكية راقية.
و‘ حديث لـ»الششعب» اعت ÈاŸفتشس ا÷هوي
ل -ل -ب -ي-ئ-ة ب-ورق-ل-ة ال-ط-يب ب-ل-ول-ة ،أان ال-ن-ف-اي-ات

أاصش -ب -حت تشش -ك -ل اق -تصش-ادا ضش-خ-م-ا سش-واء ‘
ا÷م -ع أاو ال -رسش -ك -ل -ة أاو ال -ت -ح -وي -ل ب -ال-نسش-ب-ة
ل -ل -ن -ف -اي -ات اŸن-زل-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن ال-ن-ف-اي-ات
الصش-ن-اع-ي-ة وال-ن-ف-اي-ات ال-ط-ب-ي-ة وه-ي صش-ن-اعة
جديدة ومتطورة ،موضشحا أان البيئة تتلقى
دعما كبÒا لتواكب التنمية اŸسشتدامة أ’ن
البيئة  ⁄تعد قضشية ﬁلية بل أاضشحت ذات
طابع عاŸي كما تصشاعدت أاهميتها وأاصشبحت
جزءا لصشيقا Ãخططات الدولة السشاعية إا¤
ا◊ّد من التلوث البيئي ،خاصشة وأان اŸششكل
البيئي ‘ أاي منطقة قد يهمّ العا ⁄بأاجمعه،
ن -ظ-را إ’م-ك-ان-ي-ة ت-وسش-ع ن-ط-اق-ه وان-ت-ق-ال-ه إا¤
مناطق أاخرى من العا ⁄لذلك أاصشبحت البيئة
ت -درسس ‘ اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ،فضش  Ó-ع-ن
اختصشاصشات متعّددة ‘ ا÷امعة ،مششÒا إا¤
أان ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن اŸشش-اري-ع ال-ت-ي ت-ن-ج-ز
Ÿع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات ورسش-ك-ل-ت-ها ،باإ’ضشافة إا¤
وج -ود ب -رام -ج ون -ي -ة Ÿراف -ق -ة اŸسش-ت-ث-م-ري-ن
اÿواصس للمحافظة على البيئة ،باإ’ضشافة إا¤
دراسش- -ات إ’‚از م- -راك -ز ل -ل -ردم ال -ت -ق -ن -ي ‘
بلديات أاخرى من و’يات ا÷نوب.
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اŸدير العام Ÿؤوسشسشة تسشي Òمراكز الردم التقني بتمÔاسشت:

وضضعنا ﬂطط عمل شضامل لتنظيف عاصضمة األهقار
’هقار حركية ملموسشة فيما يخصش إازالة النفايات ،بجميع أاششكالها
تششهد عاصشمة ا أ
بعد أان أاضشحت مششك ÓكبÒا يؤورق اŸواطن ،خاصشة بعد إاعداد خطة عمل ،فعلية
’مكانيات اŸادية والبششريةÿ ،لق
من القائم Úعلى القطاع بالو’ية ،وتسشخ Òا إ
’هقار.
’عتبار للوجه ا÷ما‹ لعاصشمة ا أ
ﬁيط بيئي نظيف ،وإاعادة ا إ
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود
أاكد عبد القادر خيلو‹ ،اŸدير العام Ÿؤوسشسشة
تسش -ي Òم -راك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ب -ت-مÔاسشت ،أان
مصشا◊ه إانتهجت رفقة القطاعات الفاعلة ‘
ال -و’ي -ة ع -ل-ى غ-رار ال-ب-ل-دي-ة ،و( )09م -ؤوسشسش-ات
مصشغرة ‘ إاطار تدعيم آاليات تششغيل الششباب
(أاونسش -اج) ،خ -ط -ة ع -م -ل م-غ-اي-رة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى
ال- -ظ- -اه- -رة ال- -ت- -ي اسش- -ت -ف -ح -لت ‘ وقت ق -ريب
ب -اŸدي -ن -ة ،ح -يث سش-ج-لت اŸؤوسشسش-ة إارت-ف-اع ‘
عملية رفع النفايات بششكل كب ،Òأاين قفز الرقم
من رفع  35طن من النفايات يوميا ،إا ¤أازيد من
Óرتفاع،
 70طن يوميا ،مؤوكدا بأان الرقم مرجح ل إ
ليتجاوز الرفع  100طن يوميا.
كشش -ف السش -ي-د خ-ي-ل-و‹ ،لـ»الشش-عب» ،أان ال-ق-ط-اع
ونظرا لتفاقم ظاهرة الرمي العششوائي للقمامة،
وإارتفاع الكثافة السشكانية بعاصشمة الو’ية÷ ،أا
إا ¤اسشتحداث مؤوسشسشة (تام نت) للنظافة ،والتي
ششرعت ‘ العمل مع بداية الششهر الفضشيل ،أاين
” ت - - -وف 24 Òم-نصش-ب-ا ع-م-ل ك-ان-طÓ-ق-ة أاولية،
ّ
وبتخصشيصس مبلغ ما‹ يقدر بـ  10مÓي Úد.ج
ك -ل  03أاشش -ه -ر م -ن أاج -ل –سش Úوج-ه اŸدي-ن-ة
وا◊د م -ن ظ -اه -رة إان -تشش -ار ال-ق-م-ام-ة ،وت-ل-ويث
اÙيط.
وأاضش -اف اŸت-ح-دث أان اŸؤوسشسش-ة اŸسش-ت-ح-دث-ة،
سشطّرت ﬂطط عمل مسشتقبلي ششامل ّ Áسس كل
ا÷وانب لتنظيف اÙيط ،وهذا إانطÓقا من
الرفع اليومي ،والدوري للنفايات ذات ا◊جم
الكب ،Òوكذا الكنسس اليومي للطرقات الرئيسشية،
وتنظيف الوديان ،وإازالة النقاط السشوداء التي
تنتششر على حدود اŸدينة.
وطالب خيلو‹ من اŸواطن Úبضشرورة التحلي
ب -ال -ث -ق -اف -ة ال -ب -ي -ئ -ي-ة ،وال-وع-ي الÓ-زم م-ن أاج-ل
اŸسش -اه -م -ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ﬁي-ط ن-ظ-ي-ف،
خ -اصش -ة ف -ي -م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-رم-ي ال-ن-ف-اي-ات وخ-ل-ط
اŸنزلية منها بالهامدة ما يصشعب من عملية
رف -ع -ه -ا م -ن ط -رف ع -م -ال ال -ن -ظ -اف -ة أاو ح -ت-ى
اŸؤوسشسشات اŸصشغرة الناششطة ‘ هذا اÛال.
من جهة أاخرى ،أاضشاف عضشو اŸكتب الوطني
ل -ل -م -ن-ظ-م-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة واŸواط-ن-ة ق-ي-د
التأاسشيسس (عليلي ،م) ،والتي قامت بعدة حمÓت

مدير البيئة لو’ية تندوف:

نظافة وتششج Òـ حسشب تصشريحه لـ»الششعب» منذ
جانفي  ،2017إا ¤حد اأ’ن كانت لها بصشمة
اي -ج -اب -ي -ة ع Èو’ي -ات ال -وط -ن ع -ام -ة وال-و’ي-ة
خاصشة ،معتمدة على مبادرات ششبانية عفوية
ان -ط -ل -قت افÎاضش-ي-ا م-ن صش-ف-ح-ات ال-ف-يسش-ب-وك
وت -ل -ت-ق-ي واق-ع-ي-ا ك-ل ي-وم السش-بت حسشب ظ-روف
اŸتطوع ،Úمن أاجل غرسس روح التعاون بÚ
ا÷Òان ‘ ح -م -اي -ة ون-ظ-اف-ة اÙي-ط وال-ب-ي-ئ-ة
وأان -ه -ا مسش -ؤوول -ي -ة ك -ل م -واط -ن ،ف -ك -انت ه-ن-اك
ح-مÓ-ت ل-ل-ن-ظ-اف-ة وأاخ-رى ل-ل-تشش-ج Òوت-واصشلت
اŸبادرة حسشب اسشتطاعة اŸتطوع ،Úوالذين
إاصشطدموا حسشبه Ãششكل الرفع والتوقيت غÒ
اŸناسشب.
أاكد اŸتحدث ،أان النظافة هي مسشؤوولية وثقافة
يجب بل من واجب على كل إانسشان مسشلم أان
يلتزم بها ،ويعلمها ويغرسشها داخل بيته وأاهله
وحيه ،لذلك إاذا التزم كل واحد بهاته اŸسشؤوولية
وب -ه -ذا اŸن -ه -ج ل -ق -ل -ن-ا أان ال-ن-اسس ’ –ت-اج إا¤
ششوارع نظيفة بقدر ما –تاج الششوارع إا ¤أاناسس
Îﬁم.Ú
مضشيفا أان هناك نقائصس من ا÷هات الوصشية
خاصشة مششكل الرفع والتوقيت ونقصس ا◊اويات،
م -ط -ال-ب-ا أان ي-ك-ون ه-ن-اك ي-وم ت-ك-وي-ن-ي ل-روؤسش-اء
اأ’حياء لدراسشة ملف النظافة ،خاصشة ‘ ما
يتعّلق بالرفع و–سشيسس السشكان بأاهمية ذلك،
ل- -ت- -ك- -ون اأ’م- -ور أاك Ìت -ن -ظ -ي -م -ا ب ÚاŸواط -ن
واŸسش -ؤوول أ’ن ‘ اأ’خ Òال -ن -ظ -اف -ة مسش -ؤوول -ي-ة
ا÷ميع.

الفضضاءات –ّولت إا ¤مفرغة مفتوحة على الطبيعة

كشش-ف «ع-ب-د ال-ل-ه م-واتسش-ي» م-دي-ر ال-ب-ي-ئ-ة ب-و’ي-ة
ت -ن -دوف لـ»الشش -عب» ع -ن ال-ك-م-ي-ات ال-ه-ائ-ل-ة ال-ت-ي
تفرزها الو’ية من النفايات ،مؤوكدا أان ما معدله
 52طنا من النفايات يتم انتاجها يوميًا ‘ كل من
تندوف وأام العسشل وهي نسشبة مرتفعة مقارنة
بالتعداد السشكا Êللبلديت ،Úواعت ÈاŸتحدث أان
اأ’كياسس البÓسشتيكية بو’ية تندوف «باتت تششكل
كارثة بيئية بكل اŸعا »ÊمششÒاً إا ¤أان حجم
ال-ن-ف-اي-ات اŸرف-وع-ة ‘ إاط-ار ح-مÓ-ت ال-ن-ظ-اف-ة
الو’ئية التي تتّم بششكل دوري وبإاششراف مباششر
م- -ن وا‹ ال- -و’ي -ة  ⁄ت -ت -ج -اوز  % 25م -ن ح -ج-م
النفايات الهامدة بالو’ية ،مششÒا ‘ هذا اإ’طار
أان إاعادة رسشكلة النفايات البÓسشتيكية مّكنت من
اسشÎجاع  251طن من البÓسشتيك خÓل السشنة
ال -ف -ارط -ة .و–ّولت م-دي-ن-ة ت-ن-دوف إا ¤م-ف-رغ-ة
ع -م -وم -ي -ة م -ف -ت -وح-ة ع-ل-ى ال-ه-واء رغ-م ح-مÓ-ت
النظافة التي يقودها وا‹ الو’ية ششخصشيًا كلما
خ-رج اأ’م-ر ع-ن السش-ي-ط-رة ُت-جّ-ن-د ل-ه-ا إام-ك-ان-ي-ات
ضش-خ-م-ة وت-تضش-اف-ر ف-ي-ه-ا ج-ه-ود اإ’دارة وفعاليات
اÛتمع اŸد ،ÊفاŸدينة ذات التعداد السشكاÊ
اŸنخفضس نسشبيًا مقارنًة بالو’يات اأ’خرى باتت
اليوم ترزح –ت رحمة أاكوام من النفايات ونقاط
سش -وداء ع-ج-زت السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ع-ن ال-قضش-اء
عليها بششكل نهائيُ ،تضشاف إا ¤ذلك ظاهرة الرمي
ال-عشش-وائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة وﬂل-ف-ات أاششغال
ال -ب -ن-اء ،ن-اه-يك ع-ن اأ’غ-ن-ام اŸت-جّ-ول-ة وال-كÓ-ب
الضشالة التي باتت مسشلسشل يومي تتوا ¤حلقاته
ع -ل -ى م -رأاى ومسش -م -ع م -ن السش -ل -ط-ات ،ف-ظ-اه-رة
اأ’غ- -ن- -ام اŸت- -ج- -ول -ة ‘ شش -وارع اŸدي -ن -ة ورغ -م

انخفاضشها بششكل ﬁسشوسس ‘ السشنوات اأ’خÒة
إا’ أانها تبقى عائقا يحول دون ‚اح حمÓت
التششج Òالتي تقوم بها ﬁافظة الغابات وبعضس
رؤوسشاء اأ’حياء وا÷معيات التي تعنى بالبيئة‘ ،
ح Úيتزايد خطر ا◊يوانات الضشالة على صشحة
وأامن اŸواطن Úو‡تلكاتهم وسشط دعوات لتفعيل
دور جمعية «الر »Ëللصشيد والتدخل إ’نقاذ ما
Áكن إانقاذه .من جهتها أاكدت «ششيماء ششراد»
رئ -يسش -ة اŸك -تب ال -و’ئ -ي ل -ل -م-ن-ظ-م-ة ا÷زائ-ري-ة
◊ماية وإارششاد اŸسشتهلك ،وﬁيطه أان اŸواطن
‘ و’ية تندوف يعيشس ‘ «بيئة مزرية» ’عتبارات
عديدة ،منها قرب اŸفرغة العمومية من سشكان
حي ا◊كمة والنتائج الكارثية التي ‚مت عن
إا‚از ﬁط -ة إاع -ادة تصش -ف-ي-ة اŸي-اه اŸسش-ت-ع-م-ل-ة
بالقرب من التجمعات السشكنية وانتششار ا’كياسس
البÓسشتيكية ‘ ششوارع اŸدينة ‘ مششهد ينبئ
«بكارثة بيئية» وهوما دفعنا ـ تضشيف اŸتحدثة -
إا ¤تنظيم ا◊ملة التحسشيسشية «قفتي ‘ يدي»
ل -ل-ح-د م-ن اسش-ت-ع-م-ال اأ’ك-ي-اسس ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ‘
اŸن -ازل اسش-ت-ب-دال-ه-ا ب-ال-ق-ف-ة واأ’ك-ي-اسس ال-ورق-ي-ة،
وأاضشافت اŸتحدثة أان سشكان حي ا◊كمة قد
تضشرروا بششكل كب Òبفعل الروائح ودخان ا◊رائق
اŸنبعثة من اŸفرغة العمومية ،مؤوكدًة ‘ الوقت
ذاته عن عزم اŸكتب الو’ئي للمنظمة الششروع ‘
مراسشلة وزير الداخلية ووزيرة البيئة و‘ اأ’مر إاذا
« ⁄ت -ت -ج -اوب» السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة م-ع
مطالبهم بتحويل اŸفرغة ‘ أاقرب وقت ‡كن.
و‘ سش -ي -اق م -تصش-ل ،أاشش-اد م-دي-ر ال-ب-ي-ئ-ة ب-ال-و’ي-ة
ب-ال-وع-ي ال-ك-ب Òال-ذي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه ع-م-ال ال-ن-ظافة

ب-ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف وال-ذي-ن اسش-ت-ف-ادوا م-ن ت-وجيهات
تتعلق ‘ ›ملها بطرق تفريغ النفايات والتصشدي
لظاهرة ا◊رق العششوائي ،وأاضشاف اŸتحدث أان
بلدية تندوف اسشتفادت من مششروع إا‚از مركز
تقني للردم ولكن م ّسشه التجميد ،و◊ Úرفعه يبقى
سشكان حي ا◊كمة ‘ معاناة متواصشلة مع دخان
ح-رائ-ق ن-ف-اي-ات اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ية ،وهي نفسس
اŸعاناة اŸسشجلة لسشكان أاحياء أاخرى مع البعوضس
وال -روائ -ح اŸن -ب -ع -ث -ة م -ن ﬁط -ة تصش-ف-ي-ة اŸي-اه
اŸسشتعملة.
يطالب ششباب و’ية تندوف بإاعادة بعث ورششات
ا÷زائر البيضشاء التي كان لها الدور الكب‘ Ò
امتصشاصس البطالة واÙافظة على نظافة بعضس
الششوارع الرئيسشية ،حيث ششهدت هذه اŸششاريع
التابعة لقطاع التضشامن الوطني توقفًا تامًا منذ
سشنوات ليلقي بظÓله على ششوارع اŸدينة التي
ب - -اتت ال - -ي - -وم –ت رح- -م- -ة ان- -تشش- -ار اأ’ك- -ي- -اسس
ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة وال-ن-فايات اŸنزلية والتي أاصشبحت
Óغنام اŸتجولة ،من جهة
هي اأ’خرى مرتعًا ل أ
أاخ-رى ،سش-ج-ل-ن-ا غ-ي-اب ت-ام ل-ل-مسش-اح-ات اÿضشراء
وح -مÓ-ت تشش-ج Òح-ق-ي-ق-ي-ة ب-ال-و’ي-ة رغ-م تششّ-ب-ع
مششتلة الغابات بأانواع كثÒة من الفسشائل اÙلية
وغÒها ،ما تعيششه و’ية تندوف مؤوخراً ،فبالرغم
من تأاسشيسس العديد من النوادي اÿضشراء على
مسش-ت-وى اŸؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ووج-ود جمعيات
ت-ع-ن-ى ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي ،إا’ أان
التششج Òبالو’ية يبقى ›رد نششاط ثانوي ‘
اŸناسشبات واأ’عياد الوطنية.
تندوف :عويشش علي
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أاحياء بشسار تغرق ‘ النفايات

مناظر غ Òحضشارية للمواطن Úوالتجار

رغم ا÷هود اŸبذولة من طرف عمال مؤوسسسسة «السساورة نت» بشسار ،فإان اÙيط يبقى ملوثاً ،حيثما تو‹ وجهك تسستقبلك أاكياسس القمامة واŸواد اŸعلبة هنا وهناك‘ ،
ديكور أاقل ما يقال عنه أانه مقزز ،وهو اŸنظر اليومي Ÿعظم أاحياء وشسوارع بلدية بشسار اŸهددة بتدهور بيئي ملحوظ للعيان ونحن على مقربة من فصسل الصسيف ،خاصسة
’حياء واÓÙت التجارية،
مع الشسهر الفضسيل الذي يعرف اسستهÓكا واسسعا للمواد اŸعلبة كمياه القوارير البÓسستيكية وعلب اŸنتجات الغذائية التي تتكّدسس ‘ كل زوايا ا أ
بعد أان كانت تشسغل مكانا ﬁددا ومعروفا لدى عمال النظافة.
أŸوأطن Úوغياب ثقافة ألتمدن وألنظافة لدى
بشسار  /دحمان جمال
ألبششاري.Ú
يجمع ألكثÒون ‡ن –دثت لهم ‘‘ألششعب‘‘ ‘ أ÷ولة بدأأت من حي ألفرسشان وحي أŸنقار
خرجتها أ’سشتطÓعية ‘ عدد من أأحياء بلدية بالدبدأبة ألتي أأصشبحت تعرف أنتششارأ كبÒأ
بشش -ار وب -عضص أأ’سش -وأق م -ث -ل ب -وه Ó-ل أل-رح-م-ة ل -ل -ق -م -ام -ة ع -ل -ى ط-ول ألشش-ارع أل-رئ-يسش-ي ،ف-ك-ل
ب-ال-دب-دأب-ة بشش-ار أ÷دي-دة ،أأن سش-ل-وك-ي-ات ب-عضص م-وأط-ن ي-وف-ر م-ك-ان-ا ل-رم-ي فضشÓ-ت-ه أŸن-زل-ية.
ألتجار وأŸوأطن ÚأŸنافية للتمدن وألتحضشر وي -ؤوك-د أل-ب-عضص أل-ذي-ن –دث-ن-ا إأل-ي-ه-م أأن أأن-ان-ي-ة
هي ألسشبب ألرئيسص ‘ ردأءة أÙيط ،ما يششكل بعضص أŸوأطن Úوغياب ثقافة ألتحضشر لديهم،
خطرأ على صشحة ألسشكان ،حيث ‚د أأكياسشا ج -ع-ل-ت-ه-م ’ ي-حÎم-ون أأوق-ات إأخ-رأج أل-ن-ف-اي-ات
وعلبا وبقايا أأطعمة تنتششر أأمام أأ’بوأب وعلى أŸنزلية ،ناهيك عن رميها ‘ أأي زأوية ،إأذ أأنهم
Óم-اك-ن
جوأنب ألطرقات وأأ’رصشفة .وضشعٌ بات مرهقا ’ ي -ك -ل -ف -ون أأن -فسش -ه -م ع -ن -اء ج -ل -ب -ه -ا ل -أ
لعمال جمع ألقمامة وألذي تعدأدهم يبلغ  90أıصشصشة لذلك بل يكتفون بوضشعها ‘ أأقرب
موظفا Ãؤوسشسشة «ألسشاورة نت» للنظافة ألذين زأوية من منازلهم أأو نقلها على م Ïسشيارتهم
عÈوأ أأنه  ⁄يعودوأ قادرين على أحتوأء ألكم ورميها أأمام مسشاكن بعيدة عن باب بيته وسشرقة
أل -ه -ائ -ل م -ن ه -ذه أل -ن-ف-اي-ات أل-ي-وم-ي-ة وتصش-رف أ◊اويات ألبÓسشتكية أأو حرقها ،متناسش Úحجم
أÿط- -ر أÙدق ب- -ه -م خ -اصش -ة وأأن -ن -ا ‘ فصش -ل
واقع النظافة بو’ية بسسكرة
ص
ألصش -ي -ف أل -ذي ت-ك Ìف-ي-ه أ◊شش-رأت ك-ال-ب-ع-وض
ألكسشاد ،باإ’ضشافة إأ ¤أأكوأم ألنفايات ،وأأكياسص إأضشافية ’حتوأء ألوضشع ‘ ششهر رمضشان مع
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أل -ق -م-ام-ة أÎŸأم-ي-ة ع-ل-ى أأرضش-ي-ة أŸك-ان أل-ت-ي نقصص ششاحنات ألتي تقدر  20ششاحنة ،منها 5
أ◊يوأنات.
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أأع-وأن أل-ن-ظ-اف-ة ’ح-ت-وأء أل-وضش-ع وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ألسشيد ألعو‘ بدرألدين إأ’ أأن (يدأ وأحدة ’
ي-ع-رف ق-ط-اع ال-ن-ظ-اف-ة ب-عروسس الزيبان ألضش -ال -ة أأصش -ب -حت مصش -درأ ل -ل -روأئ-ح أل-ك-ري-ه-ةﬂ ،اطره تذهب ‘ مهب ألريح ،دون أ◊ديث تصش- -ف- -ق) ع- -ل- -ى ح- -د ت- -ع- -بÒه- -م ،خ- -اصش- -ة وأأن
بسسكرة ،تطورا ملحوظا ‘ جمال التكفل أŒه - -ن- -ا إأ ¤ح- -ي أ◊دب ،أأح- -د أأك Èأأ’ح- -ي- -اء عن ألروأئح ألكريهة أŸنبعثة من تلك أŸفرغات ›هودأتهم تقابل بتصشرفات غ Òمسشؤوولة من
’ح-ي-اء وت-ن-ظ-ي-ف ب -ال -ب -ل -دي -ة ،وج -دن -ا م -ن-اظ-ر غ Òصش-ح-ي-ة ’زأل ألتي تسشّد أأنفاسص كل من يقصشد تلك أأ’سشوأق ،أأو قبل أŸوأطن Úمطالب Úألوأ‹ بفتح فروع على
ب -رف -ع ال -ق -م -ام-ة م-ن ا أ
ﬂت-ل-ف ال-فضس-اءات واŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة يصشنعها قاطنو أأ’حياء ألذين يرمون نفاياتهم حتى من Áر بالقرب من تلك أŸناطق.
مسشتوى  21بلدية لتوف Òمناصشب عمل لششباب
ع - - -ل - - -ى غ - - -رار ا◊دائ- - -ق وﬂارج اŸدن ألصشلبة وألسشائلة من أأعلى ألششرفة أأو أأسشطح وي- -ع -ج -ز أل -ك -ث Òم -ن أŸوأط -ن Úأل -ق -اط -ن ‘ Úه- -ذه أل- -ب- -ل -دي -ات أÙروم -ة ،م -ن خ Ó-ل رم -ى
وذلك ،من خÓل تعليمات وا‹ بسسكرة سشكناتهم ،ورغم ندأء أأعوأن ألنظافة Ãؤوسشسشة أÛمعات ألسشكنية عن أÙافظة على نظافة ألسشكان لنفاياتهم أŸنزلية بششكل عششوأئي ،وكذأ
اح- -م -د ك -روم ‘ ه -ذا اÿصس -وصس وال -ذي «سش- -اورة نت» ورغ- -م أÛه -ود أل -ي -وم -ي وب -أاق -ل أÙيط وأŸسشاهمة ‘ بقاء أ◊ي نظيفا ،من مشش- -ك- -ل إأخ- -رأج أ◊اوي- -ات م- -ن أل -رصش -ي -ف إأ¤
أاكد خÓل إاشسرافه على احتفا’ت اليوم أإ’م -ك -ان -ي-ات ق-ام-وأ ب-ت-ن-ظ-ي-ف أŸك-ان أأك Ìم-ن خÓل تعمد ألكثÒين منهم عدم أحÎأم أأوقات ألطريق ألذي تركن فيه ألششاحنة أıصشصشة
العاŸي للبيئة أان ،النظافة من ب Úأاهم مرة ،يبقى أŸوأطن دأئما أŸتسشبب ألوحيد ‘ إأخ-رأج ن-ف-اي-ات-ه-م ،وع-دم رب-ط-ه-ا ب-إاحكام لتكون لنقل هذه ألنفايات ،بسشبب أتخاذ ألسشكان من
أاولوياته منذ تعيينه على رأاسس الو’ية .أنعدأم ألنظافة ،و‘ هذأ أإ’طار قالت ألسشيدة ب -ذلك أل -ق-ب-ل-ة ألسش-ه-ل-ة ل-ل-مشش-ردي-ن وأ◊ي-وأن-ات أأ’رصش -ف -ة ح -ظÒة غ Òشش -رع-ي-ة ل-لسش-ي-ارأت م-ن
نورة «يجب فرضص ألضشرأئب وألعقوبات على من ألضشالة للنبشص فيها ،ناهيك عن أأكياسص ألقمامة بدأية ألششارع إأ ¤نهايته ،ناهيك عن عدم أحÎأم
بسسكرة Ÿوشسي حمزة
ششدد كروم على أأن نظافة أÙيط وألبيئة ،يرتكب مثل هذه ألتصشرفات أ’أأخÓقية ،وعلى ألتي تلقى بطرق عششوأئية ،كما هو أ◊ال ‘ أŸوأطن Úتوقيت إأخرأج نفاياتهم أŸنزلية ،ما
خ - -اصش - -ة وأن- -ه يÓ- -ح- -ظ ‘ ك- -ل م- -رة ع- -دي- -د ششرطة ألعمرأن أأن تتحرك بدورها» .أأحياء  600عديد أأ’حياء ،وهو ألسشلوك ألذي يششتكي منه ي -ل-زم أل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى أل-ت-ن-ظ-ي-ف أŸرور ب-ن-فسص
أل -ن -ق -ائصص ،م-ا ي-ت-ط-لب حسش-ب-ه تضش-اف-ر ج-ه-ود مسش- - -ك - -ن تششÎك ‘ ن - -فسص أŸظ - -اه - -ر ،وه - -ي ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة .ورغ-م أأّن-ه-م ب-ر›وأ خ-رج-ات ألششارع أأك Ìمن مرة.
ألنفايات أŸنتششرة على طول ألششارع أŸؤودي إأ¤
أ÷ميع من أأجل تدأركها و–سش ÚأŸسشتوى
مسشتششفى 240سش- -ري- -ر م- -رم -ي -ة ع -ل -ى ح -وأف
أŸعيششي للموأطن ألبسشكري ،حيث طالب أأمر
أل -ط -رق -ات ،وه -ن -الك م -ن ع -ب -ثت ف -ي -ه -ا ب -عضص
بضشرورة أ’هتمام Ãوضشوع ألنظافة وإأعطائه
أ◊يوأنات،
أأه -م -ي-ة ب-ال-غ-ة ،ح-يث ق-ال أأن-ه ’ Áك-ن أل-ق-ي-ام
ما أأدى إأ ¤أنتششارها ‘ وسشط ألطريق .ويبقى
بعمليات تنموية وسشط بيئة متسشخة ،وأأضشاف
ألسشلوك غ Òأ◊ضشاري ألذي يسشلكه أŸوأطنون
أأن أل- -ن- -ظ- -اف- -ة قضش- -ي -ة أ÷م -ي -ع وه -ي أأول -وي -ة
ويسشاهمون بسشببه ‘ تفاقم ﬂاطر ألنفايات
أأ’ولويات بالنسشبة له ،أ’ن أŸوأطن ألبسشكري
أŸنزلية ،ألهاجسص أأ’ك Èألذي يتلقاه أŸوأطن
يسشتحق أأن يعيشص وسشط ﬁيط نظيف ،ملحا
‘ م-ب-ادرة ت-ط-وع-ي-ة ع-رفت بـ»شش-ب-اب أل-دب-يلة ’رتفاع درجة أ◊رأرة ،كما كان لششباب ألدبيلة
وعمال ألنظافة.
على أنخرأط أ÷ميع ‘ –قيق هذأ ألهدف،
صش-ن-اع أل-ن-ظ-اف-ة» ،ق-ام شش-ب-اب أل-دب-ي-لة ألششرقية أŸركزية من جانبهم أأن نظموأ حملة لتنظيف
ة
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م- -ن خÓ- -ل م -ا ت -ق -وم ب -ه أŸؤوسشسش -ة أل -و’ئ -ي -ة
ألوأقعة ششرقي عاصشمة و’ية ألوأدي ‘ هبة ﬁيط سشاحة  20أأوت  ‘ 1955مبادرة هي
ل أ
Óششغال أ◊ضشرية ،وكذأ ›هودأت أŸؤوسشسشة أŒهنا بعدها إأ ¤بعضص أأ’سشوأق ،خاصشة أأسشوأق ل-ت-ن-ظ-ي-ف أÙي-ط وت-زي Úح-ي-ه-م أل-وأق-ع ع-ل-ى كذلك لقيت أسشتحسشانا كبÒأ ،ومباششرة حملة
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-تسش-ي Òومعا÷ة ألنفايات أÿضش-ر وأل-ف-وأك-ه ب-وهÓ-ل وأل-رح-م-ة ب-ال-دبدأبة ألطريق ألوطني رقم ’ 16سشتقبال ششهر ألصشيام نظافة قام بها عمال أ◊ظÒة بحي 70سشكن،
أ◊ضشرية ‘ ›ال ألتوعية حول أأهمية وقاية وبششار أ÷ديدة ،وخاصشة وجدنا نفايات تتكدسص وأŸوسش-م ألصش-ي-ف-ي ،وم ّسش-ت أل-ع-م-ل-ي-ة ألتطوعية وه -ذه أŸب -ادرأت ّ“ت ط -ي -ل -ة ألشش -ه-ر أل-ك-ر،Ë
أÙيط من ألنفايات أıتلفة وترقية ألبيئة ،ف- -وق ب- -عضش- -ه -ا أل -ب -عضص وع -ل -ى ج -وأنب ألسش -ل -ع هذه مسشجد أ◊ي وأŸسشاحات أÙيطة به’ ،سشتعادة بريق بلدية ألدبيلة.
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع أÛالسص ألشش -ع -ب -ي -ة أل-ب-ل-دي-ة أŸعروضشة ،خاصشة وأأن ششاحنات ألنظافة ،غالبا كما ” طÓء أأ’رصشفة .وأأكد خÓلها أأبناء أ◊ي ولتنظيم أأوقات رمي ألقمامة ،وŒنيب ششوأرع
وأ÷معيات ألناششطة ‘ ›ا’ت أ◊فاظ على م -ا ت -أات -ي م -ت -أاخ -رة ،ب -حسشب م -ا ق -ال -ه أل -ب -اع -ة أسش -ت -ع -دأده -م Ÿوأصش -ل -ة أ◊م-ل-ة ط-ي-ل-ة ألشش-ه-ر ألبلدية ألرمي ألعششوأئي ،قامت بلدية ألدبيلة
أÙيط وأأ’نظمة ألبيئية.
وأŸوأط -ن -ون أل -ق -اط-ن-ون ب-ج-وأر ه-ذه أأ’سش-وأق ،أل -فضش-ي-ل ،وم-ا ك-ان م-ن ألسش-ك-ان إأ’ تشش-ج-ي-ع-ه-م بتغي Òوقت رفع ألقمامة إأ ¤ألسشادسشة صشباحا
وق- -د أسش- -ت- -حسش- -ن أŸوأط- -ن أل- -بسش- -ك -ري ه -ذه فبعدما تصشبح جبا’ تسشتقطب أ◊يوأنات ‡ا وأسش-ت-حسش-ان-ه-م ل-ه-ذه أل-ه-ب-ة ألتطوعية ،لتحسش Úح -ت -ى ت -ت -مّ -ك-ن مصش-ال-ح أل-ن-ظ-اف-ة م-ن إأزأل-ة ك-ل
أ◊مÓت ألتطوعية أÿاصشة بالنظافة غ Òأنه يتسشبب ‘ تناثرها،فضش Óعلى تصشرفات ألباعة م -ن -ظ -ر أ◊ي أل-ذي ي-ع-رف ب-ب-ن-اي-ات-ه أل-ق-دÁة ،أل - -ق- -اذورأت وأل- -ق- -م- -ام- -ة ،و“ك ÚأŸوأط- -نÚ
ما يزأل يطمح للمزيد خاصشة ‘ فÎأت نهاية غ ÒأŸسش - -ؤوول - -ة أل - -ذي - -ن يÎك - -ون فضشÓ- -ت- -ه- -م وبغرضص إأزألة ألنقاط ألسشودأء وإأعطاء حيهم بإاخرأج هذه ألقمامة ‘ وقت وأحد ،كما نظمت
أأ’سشبوع وأŸناسشبات ألدينية ألتي يك Ìفيها وﬂل -ف -ات -ه-م ‘ آأخ-ر أل-ي-وم ،ن-اه-يك ع-ن أŸي-اه منظرأ جمي Óيليق Ãوقعه أ’سشÎأتيجي على عملية تششج ‘ ÒأŸلعب ألبلدي ،إ’ضشفاء عليه
أ’سشتهÓك وإألقاء ﬂلفاته ،غ Òأأن أŸصشالح أل -ق -ذرة أŸسش -ت -ع -م -ل -ة ع -ن ت -ن -ظ -ي-ف أÓÙت ألطريق ألوطني رقم  15أأين يعÈه ألزوأر من Ÿسشة جمالية.
أŸع- -ن -ي -ة سش -وأء ‘ أل -ب -ل -دي -ات أو أŸؤوسشسش -ات وبالذأت Óﬁت بيع أللحوم وألدجاج ،إأذ يلقون ألو’يات أÛاورة ،حتى من خارج ألوطن.
مبادرة تنظيف ألششوأرع نالت إأعجاب أ÷ميع،
ألعمومية أŸكلفة بالنظافة تدعو ‘ كل مرة بها إأ ¤عرضص ألششارع ليسشاهموأ بذلك ‘ تلطيخ وشش -ارك ‘ أ◊م -ل -ة أل -ت -ط -وع -ي -ة ه-ذه ،أل-ك-ب Òكما أأن هذأ ألعمل  ⁄يقتصشر على ألششباب فقط
م- -وأط- -ن -ي أل -و’ي -ة إأ ¤أحÎأم م -وأق -يت رم -ي أأ’رصشفة باأ’وسشاخ وأŸياه ألقذرة .وتششهد كل وألصش -غ ،Òوق -ام -وأ ب -إازأل -ة أأ’وسش-اخ أŸن-تشش-رة ،ب - -ل شش - -ارك ‘ ذلك ألصش - -غ - -ار وك - -ب - -ار ألسش- -ن،
ألقمامة ،لتسشهيل ألعملية على أأعوأن وششاحنات أŸسش-اح-ات أ÷ان-ب-ي-ة ل -أ
Óسش-وأق أŸغ-ط-اة وسش-ط ورف -ع أل -ق -م -ام -ة وط Ó-ء أأ’رصش-ف-ة ،ف-ك-ان-وأ ي-د أسشتششعارأ بأاهمية أÙافظة على نظافة أ◊ي
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ألقمامة ألتي Œوب ششوأرع وأأحياء مدن بسشكرة بششار تقريبا ،حالة كارثي
وأحدة ‘ ألعملية ألتضشامنية ،أأين ششارك سشكان وأŸششاركة ‘ أأ’عمال ألتطوعية وتنمية ثقافة
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ي -وم -ي -ا ل -رف -ع أل -ق -م -ام -ة وت-ن-ظ-ي-ف ألسش-اح-ات م -ن أل -ق -م-ام-ات وأأ’وسش-ا
” رفع
وشش- -ب- -اب أ◊ي ‘ ج- -و ع- -ائ- -ل- -ي ‘ ت- -ن- -ظ -ي -ف ألعمل ألتطوعي ÿدمة أÛتمع ،حيث ّ
أل -ع -م -وم -ي -ة خ -اصش-ة ت-لك أل-ت-ي ت-ك-ون م-قصش-دأ وح -ول -ت-ه إأ ¤م-ف-رغ-ة ع-م-وم-ي-ة ،ت-وزعت بشش-ك-ل ﬁي -ط -ه -م ،و ⁄تّÎدد ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ‘ ألقمامات وبقايا عمليات ألبناء ،وأأعطى هؤو’ء
مفضش ÓللعائÓت ألبسشكرية ‘ هرأت رمضشان ملفت لÓنتباه
تقد Ëيد أŸسشاعدة ‘ بعضص ألعمليات ،متمثلة أŸتطوعون مثا’ ‘ Œسشيد مفهوم أŸوأطنة،
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أŸعظم .وقد جدد ألوأ‹ كروم دعوته لرؤوسشاء ويعد Œار وب
‘ عمال أ◊ظÒة ألبلدية ،بتوف Òأإ’مكانات وفق تصشريحات أŸششارك ،Úمؤوكدين على أأنها
ة
ش
س
ش
س
ؤ
و
Ã
‘
و
ع
ل
أ
د
ي
ش
س
ل
أ
م
Ó
ع
إ
’
ألبلديات وأ÷معيات ألنششطة وموأطني ألو’ية أŸك- -ل- -ف ب- -ا
أŸتاحة ،من أŸسشتلزمات وأŸعدأت وألعتاد ،رسشالة إأ ¤أ÷ميع كي يسشاهم كل موأطن ‘
ب -أاخ -ذ قضش -ي -ة أل-ن-ظ-اف-ة وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ب-ع« Úألسشاورة نت» وبعضص أŸوأطن Úألذين أ ِلتقت وذلك من أأجل موأصشلة أ◊ملة ومششاركة عمال تنظيف ششارعه ،وبالتا‹ ‘ تنظيف أÙيط
أ’ع - -ت - -ب - -ار وذلك خ Ó- -ل حضش - -وره Ÿع - -ارضص بهم «ألششعب» ،ألسشبب ألرئيسشي ألذي يقف ورأء هذه أأ’خÒة ‘ ألعملية.
ككل.
Ãناسشبة أليوم ألعاŸي للبيئة ،مششÒأ إأ ¤أأنها تلويث أŸكان ،بسشبب رميهم ألعششوأئي لفضشÓت وت -وأصش -لت أ◊م Ó-ت ‘ ألشش -ه -ر أل -فضش -ي -ل م-ع
قضشية تهم أ÷ميع بدون أسشتثناء.
الوادي :خالد .ع
سش -ل -ع -ه -م أıت -ل -ف -ة وأل -ت -ي ب-دأأ ي-تسش-رب إأل-ي-ه-ا م -ب -اشش -رة أ◊م -ل -ة ل -ي Ó-لصش-ع-وب-ة أل-ع-م-ل ن-ه-ارأ

›هودات جّبارة لتحسشÚ
الوجه ا◊ضشري لألحياء
والسشاحات العمومية

ببلدية الدبيلة بالوادي

الششباب يقومون بحملة نظافة
واسشعة ألحيائهم السشكنية
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كلمة العدد

ا◊سس اŸدÊ
جمال أاوكيلي
باقÎأب فصشل ألصشيف بدءأ من  21جوأن
ألقادم ،ترتفع درجات أ◊رأرة با÷نوب
’ي-ام ألسش-اب-ق-ة ،من
بشش-ك-ل ي-خ-ت-ل-ف ع-ن أ أ
ن- -اح- -ي -ة أل -ت -غ ّ-ي -ر أÙسش -وسص ‘ أŸن -اخ
أŸتعّود عليه ،وبالتوأزي مع ذلك إأرتأاينا
أأن ن -ف-ت-ح م-ل-ف أل-ن-ظ-اف-ة ‘ ع-ي-ن-ات م-ن
ألو’يات بهذه أŸناطق حتى نعرف ما
م -دى ح -رصص أ÷م -اع-ات أÙل-ي-ة ع-ل-ى
’ثار أÎŸتبة
حماية صشحة أŸوأطن من أ آ
ع-ن أل-رم-ي أل-عشش-وأئ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ‘ ،كل
’حياء ألسشكنية أأو ‘ نقاط
زأوية من أ أ
أأخ - -رى ّﬁل م - -رور أŸوأط - -ن ي - -وم - -ي - -ا
بجانبها.
وأأول -وي -ة أ÷ه -ات أÙل-ي-ة أŸسش-ؤوول-ة ‘
هذأ ألششأان هو ألتحضش ÒأŸسشبق لتفادي
أأي مضش- -اع- -ف- -ات ن- -اج- -م- -ة ع- -ن ت- -رأك- -م
حي
ألنفايات ،خاصشة على ألصشعيد ألصش ّ
وهذأ من خÓل إأزألة كل ما من ششأانه
أل -ت -أاث ‘ Òأ◊ي -اة أل -ي -وم -ي -ة ،ل -ل-م-وأط-ن
وتعك Òصشفو أنششغا’ته ،جّرأء ما يقف
عليه من تلويث أÙيط بطريقة غÒ
حضشارية وبسشلوك مناف ◊ّد أأدنى من
ألتفاعل مع أأبجديات مع ما تتطّلبه أأو
ت -ف -رضش -ه أŸدي -ن -ة م -ن أل -ت -ح -ل -ي ب -ق -ي-م
ألنظافة.
‘ ه -ذأ أŸل -ف أل -ذي أأم-ام-ن-ا سش-ن-ع-رضص
عينات حّية من و’يات أ÷نوب لÓطÓع
على مدى ما أأ‚ز من أأششغال ‘ هذأ
’ط -ار ون -ع -ن -ي ب -ذلك أل -ت -حضش Òأ÷ي-د
أ إ
’سشتقبال فصشل آأخر ليسص كباقي ألفصشول
‘ ج -ن-وب-ن-ا أل-ك-ب Òيسش-ت-دع-ي أل-ك-ث Òم-ن
ألشش -روط ألصش -ارم -ة ‘ ›ال أل -ن -ظ -اف -ة
حتى ’ يظهر أأي طارئ يذكر أأو أأششياء ⁄
ت -ك -ن ‘ أ◊سش-ب-ان ن-ت-ي-ج-ة ع-دم أل-ت-ك-ف-ل
بالوسشط ألذي يعيشص فيه ألناسص.
وه -ذه أل -ن -ظ -رة أل -ق -ائ -م -ة ع-ل-ى أسش-ت-ب-اق
’ح-دأث وأل-ت-كّ-ي-ف م-ع أل-وأق-ع وأل-ت-كّ -ف-ل
أ أ
بتدأعياته ،قبل بلوغه أأو ألوصشول إأليه،
’درأك ألكاملŸ ،ا قد
إأ‰ا تÎجم ذلك أ إ
’ط -ار
ي- -ن- -ج- -م ع -ن أأي ت -ه -اون ‘ ه -ذأ أ إ
جه إأ ¤حماية صشحة أŸوأطن قبل
أŸتو ّ
كل ششيء.
’ن أل- -ك- -ث Òيشش- -ت- -ك- -ي أل- -ي -وم م -ن –ّول
أ
’ح-ي-اء
أل -ن -ف -اي-ات لÓ-أسش-ف إأ ¤دي-ك-ور ب-ا أ
توضشع عند مدخل ألعمارة أأو ألسشكن أأو
’ي
ق -ب-ال-ت-ه ،بصش-ف-ة ف-وضش-وي-ة ’ ت-خضش-ع أ
منطق ما عدأ ألذهنية ألضشيقة لبعضص
ألناسص ألذين يرفضشون ألتنقل إأ ¤نقاط
بعيدة للرمي بها ،وإأ‰ا يريدون أأن تكون
قريبة متناسش Úإأفرأزأتها أÿطÒة.
وعليه’ ،بد وأأن تكون مدننا ‘ أ÷نوب
نظيفة ،و’ خيار لنا إأ’ هذأ ..وأأولوياتنا
‘ كل ألÈأمج أŸسشطرة ..وهنا يظهر
جليا أŸهام أıولة للجماعات أÙلية
‘ أأن تكون ‘ مسشتوى أ◊دث ،قائمة
ع- -ل- -ى شش- -ؤوون أŸوأط -ن ‘ ه -ذأ أÛال
وهذأ بإابعاد عنه كل ما يسشبّب له متاعب
صش -ح -ي -ة ج ّ-رأء أ’ن -تشش -ار غ Òأل -ع-قÊÓ-
للنفايات.
ويتجلى أأك Ìهذأ أ’هتمام ‘ ،ألسشعي
للعمل وفق نظرة جديدة تتجاوز ألطرح
’دأري ،وأŸقصش- - - - -ود م- - - - -ن ذلك ه - - - -و
أ إ
أ’نخرأط ‘ مسشلك جديد يتوجّه إأ¤
’ول ..هذأ ’ يعني
’نسشان ‘ أŸقام أ أ
أ إ
أأبدأ إأعفاءه من مسشؤووليته وإأ‰ا أŸطلوب
منه أأن يكون ششريكا أأسشاسشيا ومؤوثرأ ‘
هذه ألعملية ،من خÓل مسشاعدة ألطرف
’خر على –قيق هذه ألوثبة أ◊ضشارية.
أ آ
هذأ ليسص كÓما دÁاغوجيا أأو طوبويا،
وإأ‰ا هو ألوأقع ألذي نعيششه علينا أأن
نكون وأع Úبذلك ،و’ يتأاتى هذأ إأ’ إأذأ
كان ذلك مبنيا على رؤوية منسشجمة ضشمن
إأط -ار أÛت -م -ع أŸد ،Êع Èج -م -ع-ي-ات-ه
أŸتنوعة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لوراسس مركزا
نسسعى ÷عل عاصسمة ا أ
لشسعاع الثقا‘ والتكفل بالفنان Úأاولوية
لإ
’سس- -ت -اذ شس -ل -ي -ح -ي
ي- -ؤوك- -د ا أ
حسس Úرئيسس اللجنة الثقافية باÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،أاه-مية
’ن ذلك
إاح -ي -اء ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ان ،أ
Ãثابة ا’عÎاف باÛهودات التي يبذلها
ال-ف-ن-ان-ون ا÷زائ-ري-ون ‘ خ-دم-ة ال-ثقافة
وال- -دف -اع ع -ن صس -ورة ا÷زائ -ر والÎوي -ج
ل-ت-اري-خ-ه-ا وث-ق-اف-ت-ه-ا ،ح-يث ك-ان ال-ف-ن-ان،
حسسب ضس- -ي- -ف ج- -ري -دة «الشس -عب» حسسÚ
’مامية للمقاومة،
شسليحي ‘ الصسفوف ا أ
’مر بنداء الوطن.
كلما تعلّق ا أ

باتنةŸ :وشسي حمزة

ي-ت-ف-اءل ال-ن-اشس-ط ال-ج-م-ع-وي ف-ي ال-ح-ق-ل ال-ث-ق-اف-ي
بعاصسمة ا’وراسض باتنة ،حسسين شسليحي بمسستقبل
ال -ق -ط -اع ال -ف -ن -ي وال -ث -ق -اف -ي ف-ي ب-ات-ن-ة خصس-وصس-ا
والجزائر عموما بفضسل المجهودات الكبيرة التي
تبذلها الدولة الجزائرية للرقي بالقطاع وتطويره
Óبداع ،فهو يرى ـ
وجعله خÓقا للثروة ومتنفسسا ل إ
في اتصسال مع جريدة «الشسعب» ـ أان المشسهد الفني
بدا يعرف انتعاشسا واضسحا خÓل السسنوات اأ’خيرة،
خاصسة ما تعلق بالنشساط المسسرحي ومجال النشسر
وك- -ذا اإ’ن- -ت- -اج ال- -ت -ل -ف -زي -ون -ي ،م -رج -ع -ا ذلك إال -ى
ا’سستقرار الكبير الذي تعرفه الجزائر في عدة
مجا’ت وميادين خاصسة ا’سستقرار اأ’مني الذي
يعتبر مهما جدا لتفعيل الحركة الثقافية وجعل
الفنانين يمارسسون اإ’بداع بكل حرية ،حيث أاصسبح
ال -ف -ن سس Ó-ح -ا ’ ي -م -ك -ن م -ق-اوم-ت-ه و’ ال-ح-د م-ن
فعالياته وتأاثيره يضسيف شسليحي.

من أاولويات اÛلسس الشسعبي
الو’ئي ا’هتمام بالفنانÚ
وا’سستثمار ‘ قطاع الثقافة
غير أان محدثنا يسستدرك ليتأاسسف على بعضض
الوضسعيات التي يعاني منها فنانو الجزائر ،خاصسة
الذين يرحلون في صسمت بعد أان قدموا الكثير
للثقافة الجزائرية محليا ووطنيا ودوليا ،حيث يؤوكد
السسيد حسسين شسليحي أانه رغم التطور الكبير الذي
أاحرزه القطاع ،إا’ أان هناك العديد من التحديات
والرهانات التي ينبغي النظر إاليها بجدية كتحسسين
ال-ظ-روف ا’ج-ت-م-اع-ي-ة والصس-ح-ية للفنانين ،مشسيرا
إالى أانه ’ ينفي وجود مشساكل مازال يواجهها الفن
ف -ي ال-ج-زائ-ر ،داع-ي-ا ج-م-ي-ع الشس-رك-اء م-ن ف-ن-ان-ي-ن
وج -م -ع -ي -ات ن -اشس -ط -ة وف -ع -ال -ي-ات م-ج-ت-م-ع م-دن-ي
ومسسؤوولين لفتح نقاشض واسسع وجاد وشسفاف من
اجل البحث في حلول مناسسبة إ’عطاء دفع جديد
للحركة الثقافية في بÓدنا.
وبخصسوصض برنامج المجلسض الشسعبي الو’ئي لباتنة
في دعم الفنانين وقطاع الثقافة عموما ،أاكد السسيد
شسليحي باعتباره رئيسسا للجنة الثقافة بأانه لن يدخر
رفقة رئيسض المجلسض الدكتور حواسض عبد الحفيظ

ب-ال-ت-نسس-ي-ق وال-ت-ع-اون م-ع وال-ي ب-ات-ن-ة ع-ب-د ال-خ-ال-ق
صسيودة إ’حداث نقلة نوعية في القطاع ودعم كل
الفنانين بدون اسستثناء ومهما كانت انتماءاتهم في
تحريك عجلة الثقافة بو’ية تاريخية وثرية فنيا
وسسياحيا وتاريخيا كباتنة.
وأاشساد المتحّدث بدور المسسؤوول اأ’ول عن الو’ية
عبد الخالق صسيودة في التنمية الثقافية من خÓل
إاطÓق عديد المشساريع الخاصسة بالقطاع على غرار
المكتبات ودور الثقافة ومراكز الترفيه والتسسلية
وغيرها من المكاسسب التي سستفعل من الثقافة في
حال اسستغلت كما يجب وهو الدور الذي يقع على
ع-ات-ق ل-ج-ن-ة ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-م-ج-لسض الشس-عبي الو’ئي،
حيث أاشسار شسليحي إالى عزمه تنظيم لقاء و’ئي
ي -ج -م-ع ك-ل ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ح-ق-ل ال-ث-ق-اف-ة ،خ-اصس-ة
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-باحث ودراسسة كل السسبل
لجعل عاصسمة اأ’وراسض فع Óقطبا ثقافيا رائدا
Óشس-ع-اع ال-ف-ن-ي
ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وم-رك-زا ل -إ
وال -مسس-رح-ي والسس-ي-ن-م-ائ-ي ..ال-خ ،وذلك م-ن خÓ-ل
تشسريح واقع القطاع وا’سستماع ’نشسغا’ت الفنانين
والمثقفين والجمعيات الثقافية لتحديد اأ’ولويات
الثقافية ،وتوجيه الدعم المالي للجمعيات النشسطة
المتواجدة في الميدان.

الدولة ا÷زائرية وّفرت
إامكانيات ضسخمة لتفعيل
ا◊ركة الثقافية
كما أاشسار شسليحي إالى مسساهمته في التكفل بالفنان
حكيم الكاهنة وتحقيق حلم حياته في زيارة البقاع
ال -م-ق-دسس-ة ،وأاك-د أان ك-ل أاب-واب ال-م-ج-لسض الشس-ع-ب-ي
الو’ئي تبقى مفتوحة وفي كل وقت وللجميع إايمانا
منه كرئيسض للجنة الثقافة بأاهمية الحوار ودوره في
ت -ط -وي -ر وت -رق -ي -ة ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ب-اأ’وراسض وك-ذا
ال-ت-زام-ا م-ن-ه ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ح-زبه ا’نتخابي
الذي صسّوت عليه السسكان.

كما ثّمن شسليحي في سسياق انجازات قطاع الثقافة
بدسسترة «الحق في الثقافة» ،والذي بادر إاليه رئيسض
الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،المؤومن
حسسب شسليحي بأاهمية الفنان والمحترم لدوره من
خÓل تكريماته المسستمرة للفنانين وانجاز مشساريع
ثقافية ضسخمة ،وإاصسداره لقوانين تخدم القطاع
وتزيد من لحمة الجزائريين وتحافظ على هويتهم
على غرار مشسروع إانشساء اأ’كاديمية الجزائرية للغة
اأ’م -ازي -غ -ي-ة وال-ذي ي-أات-ي ل-ي-ع-زز إان-ج-ازا دسس-ت-وري-ا
وأايضس-ا ت-رق-ي-ة ل-م-ك-ان-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ب-اع-تبارها لغة
وطنية رسسمية.
وه -و م-ا ي-ت-ج-ل-ى م-ن خÓ-ل ا’ه-ت-م-ام ال-ذي ت-ول-ي-ه
الحكومة الجزائرية لوضسعية المثقفين والفنانين،
تجسسيد لهذا الحق في الثقافة واعتراف بحقوق
المثقف الفنان ،فمن بطاقية الفنان إالى تجريم
قرصسنة اإ’نتاج الفني والسسلطة الفكرية التي جاء به
المرسسوم الرئاسسي حفاظا على الملكية الفكرية
والثقافية وعلى حقوق اإ’بداع والتأاليف ،لكن يبقى
الطريق طوي ،Óفتاريخ الجزائر الثقافي والفكري
والفني ،حافل بأاسسماء وأاعمال خالدة ،في الفلسسفة
وال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي وا’ب-ت-ك-ار واإ’ب-داع اأ’دب-ي ،ف-ي
القصسة والرواية والشسعر بكل أاجناسسه ،وفي الفن
وال -م -وسس -ي -ق -ى وال -ت -أال -ي -ف وال -غ -ن-اء وف-ي ال-مسس-رح
والسسينما ،وفي الفن التشسكيلي.

توثيق إابداعات الفنان Úوأاعمالهم
حفاظا على الذاكرة الثقافية
للجزائريÚ
وع -اد شس -ل -ي -ح -ي إال -ى ال -ح-ديث ع-ن وضس-ع-ي-ة ب-عضض
الفنانين الجزائريين الذين أاقعدهم المرضض وحّد
من حركتهم ،متأاسسفا لتركهم من طرف الجهات
المعنية وحدهم ،يتجرعون مرارة المرضض بعيدا
ع -ن اأ’ن -ظ -ار أاو ال -رع -اي -ة ،ب -ع -د أان ت -خ-ل-ى ع-ن-ه-م
ال -ج -م -ي -ع ،ل -ي-ب-ق-ى ال-ف-ن-ان حسسب شس-ل-ي-ح-ي يصس-ارع
المرضض ،و’ يتذكرهم أاحد إا’ بعد وفاتهم ،حيث ’
يفيد بعدها ذلك في حّق أاي فنان مهما كان سسواء
ممثل مسسرحي ،مطرب ،روائي ،رسسام ...الخ ،لم
يبخل بأاي جهد أاو طاقة إا’ وأاضسافها إالى حقل
ال-ت-ن-م-ي-ة ل-ل-مشس-ه-د ال-ث-ق-اف-ي ب-الجزائر خاصسة ،وأان
أاغلبية المبدعين والفنانين الجزائريين يعملون من
حسسابهم الشسخصسي.
وي- -رى شس- -ل- -ي- -ح- -ي ،أان -ه م -ن ال -ج -م -ي -ل أان ي -ت -ذك -ر
ال -ج -زائ -ري-ون ف-ن-ان-ي-ه-م وم-ث-ق-ف-ي-ه-م وال-ع-م-ل ع-ل-ى
تكريمهم في الحياة أاو’ ،والمسساهمة في التعريف
بما أانجزوه وما ينجزونه بتدوين مسسيراتهم اأ’دبية
والفنية وحفظها لذاكرة التراث المادي والÓمادي
الوطني ،وذلك بهدف تدعيم صسرح هوية الشسعب
الجزائري ،من خÓل كتب وأاشسرطة وثائقية وحتى
أافÓم سسينمائية تحكي مسسيراتهم وحياتهم وأارائهم
وأاف -ك -اره -م ك -ت -وث -ي -ق ل -ذاك -رة الشس -عب ال-ج-زائ-ري
الثقافية والفنية.

لقاء أأدبي Ãكتبة شسايب دزأير
ينشسط الكاتب مصسطفى شسريف ،الليلة ،بداية من
السساعة  ،21:30بالعاصسمة بمكتبة «شسايب دزاير»
التابعة للمؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال والنشسر
واإ’شسهار ،لقاء حول كتابه« :الحضسارة اإ’سسÓمية
نمودج عالمي في حل الوسسط».

فرقة «رأينا رأي» بدأر أألوبرأ
تحتضسن دار اأ’وبرا بوعÓم بسسايح ،بالعاصسمة،
سسهرة اليوم ،بداية من السساعة  ،22:30حف Óفنيا
من إاحياء فرقة راينا راي والفنان أامين شسبان.

برنامج ألطفل باŸوقار وأألطلسس
ينظم الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم ،أامسسية
اليوم ،بقاعة اأ’طلسض ،بداية من السساعة ،14:00
Óطفال ،بعنوان« :ا’بن
عرضسا مسسرحيا موجها ل أ
البار» ،وبقاعة «الموقار» مسسرحية «العم برهان».

مسسرحية «لناليز» Ãسسرح مسستغاÂ

يقدم المسسرح الجهوي «الجيÓلي بن عبد
الحليم» ،بمسستغانم ،سسهرة اليوم ،بداية من
السساعة  23:00عرضسا مسسرحيا ،تحت عنوان:
«’ناليز» من إانتاج تعاونية فنون وثقافة بسسطيف.

«قعدة زمان» Ãتحف ألباردو
تنظم الجمعية الوطنية «تراث جزائرنا» بالتنسسيق
مع المتحف العمومي الوطني «الباردو» ،سسهرة
غد الجمعة ،بالمتحف ،بداية من السساعة ،22:00
سسهرة رمضسانية تحت عنوان « :تراث زمان في
قعدة رمضسان».

حفل تكر Ëألرأحل ﬁمد
جديد بوهرأن
تنظم الجمعية الثقافية «ا’أمل» بوهران،
سسهرة الغد ،بداية من السساعة  ،22 : 30بمعهد
الموسسيقى «اأحمد وهبي» حفل تخرج الدفعة
 20لممثلي المسسرح التي تحمل اسسم الراحل
محمد جديد المدعو «بوضسو» ،كما سسيتم
تكريم الفقيد بمناسسبة اليوم الوطني للفنان.

Ãناسسبة العيد الوطني للفنان

مسسرح قسسنطينة يحتفي ‘ سسهرة فنية باŸبدعÚ

ي -ن -ظ -م ،سس -ه -رة غ-د ا÷م-ع-ة ،مسس-رح
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ا÷ه -وي «ﬁم -د ال -ط -اه-ر
ال - -ف - -رق - -ا– ،»Êت إاشس - -راف م - -دي- -ري- -ة
ال-ث-ق-اف-ة ل-ل-و’ي-ة ،اح-ت-ف-ال-ي-ة Ãناسسبة
اليوم الوطني للفنان اŸصسادف لـ  8جوان
من كل سسنة.

قسسنطينة :أحمد دبيلي

تفتتح هذه السسهرة بمعرضض يوم الفنان من طرف
والي الو’ية يتبعها عرضض مونولوغ «خباط كراعو»
للممثل الفكاهي القدير« ،عبد الحكيم دكار» ،يتبع
الحفل بتوزيع بطاقات الفنان على مجموعة من
فناني المدينة.
كما يتم بهذه المناسسبة تقديم تكريمات لكل من

عائلة المرحوم الموسسيقي « نذير بودة» والفنانة
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة «ح-ف-ي-زة بشس-ي-ري» وال-فنان المسسرحي
القدير «حاج إاسسماعيل محمد الصسغير» الذي قدم
ع -ط -اء ث -ري -ا ل -ل-مسس-رح ال-ج-زائ-ري ،خÓ-ل مسس-ي-رة
حافلة ،ويعتبر من اأ’وائل الذين نهضسوا بمسسرح
قسسنطينة الجهوي ،هذا اأ’خير ،الذي عرضض على
رك-ح-ه م-ن-ذ م-ن-تصس-ف سس-ب-ع-ي-ن-ي-ات القرن الماضسي،
أاج-م-ل وأارق-ى اأ’ع-م-ال ال-ت-ي ي-ف-ت-خ-ر ب-ه-ا المسسرح
الجزائري حتى اليوم.
تختتم هذه السسهرة بحفل فني من إاحياء الفنان «
طارق ديفلي» ،وللتذكير فإان السسهرات الرمضسانية
ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا مسس-رح قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-بة
الدينية ،تسستمر حتى  12جوان الجاري ،بحفل في
فن المالوف يقدمه الفنان «أاحمد حركاتي».

اŸدية –تفي
باليوم الوطني للفنان

قراءة ‘ كتاب

«ألقـ ـول أŸأاث ـ ـور ‘ ك ـ ـÓم سسيـ ـدي عبـ ـد ألرحمـ ـن أÛـ ـذوب»

سسهرة فنية وشسعرية
وتكر Ëلفنا ÊأŸنطقة

^ الشسعر الشسعبي ا◊كيم ‘ أابهى ّŒلياته

‚د ضسمن كتب مشسروع «أالفية القراءة» الذي أاطلقته دار «الوطن اليوم» للنشسر ،كتاب «القول اŸأاثور ‘ كÓم سسيدي عبد الرحمن اÛذوب» ،وهو كتّيب خفيف القراءة ،ثقيل
’لفاظ
الفائدة ،حّققه وعّلق عليه فارسس كعباشس ،الذي وصسف هذا العمل بأانه «كتاب نادر صسنفه الشسيخ نور الدين عبد القادر البسسكري ،وجمع فيه رباعيات اÛذوب وشسرح غريب ا أ
وبعضس اŸعا ،Êبل وقارن ب Úبعضسها وب Úأابيات معروفة ‘ الشسعر العربي».

أسسامة إأفرأح

ويعتبر عبد الرحمن المجذوب من اأشسهر اأولياء
الدولة السسعدية ،هو عبد الرحمن بن عياد بن
يعقوب بن سسÓمة الصسنهاجي الدكالي ،ولد في
 909هجرية الموافقة لـ 1506ميÓدية ،بالقرب
من بلدة اآزمور ،ثم رحل سسنتين من بعد مع
والده اإلى نواحي مكناسض ،حيث تلقى تعليمه
ق-ب-ل اأن ي-رح-ل اإل-ى ف-اسض ،وج-م-ي-ع-ه-ا ب-ال-مغرب
ا’أقصسى.
اأخذ الشسيخ المجذوب عن عدة مشسايخ ،منهم
الشس -ي -خ ع -ل -ي ب -ن اأح -م -د الصس -ن -ه -اج-ي ال-دوار،
والشسيخ اأبي حفصض عمر الخطاب ،والشسيخ اأبي
عثمان سسعيد بن اأبي بكر ،والشسيخ اأبي الرواين،
والشس -ي -خ اأب -ي م -ح -م -د ع -ب -د ال -ح -ق ال-زل-ي-ج-ي،
وغ -ي -ره-م .وي-ق-ول ف-ارسض ك-ع-ب-اشض ف-ي م-ق-دم-ة
الكتاب اإن المتتبع لسسلسسلة شسيوخه تظهر اأن
الشس-ي-خ ال-م-ج-ذوب اتصس-ل ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-زروق-ي-ة
المÓمتية.
اأم -ا شس -ارح ال -دي -وان ،الشس -ي -خ ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن
اإب -راه -ي -م ب -ن الصس -غ -ي -ر ب -ن اأح -م -د ال -ح-م-ي-دي
البسسكري ،فهو من مواليد سسنة  1890ميÓدية
ب-ال-قصس-ب-ة .ت-ت-ل-م-ذ سس-ب-ع سس-ن-وات ف-ي ال-م-درسس-ة
الثعالبية على يد عبد القادر المجاوي وعبد

الحليم بن سسماية والدكتور محمد بن شسنب.
ابتداًء من  ،1915شسغل العديد من الوظائف بما
ف -ي ذلك ع -م -ل -ه ب-رادي-و ال-ج-زائ-ر .وم-ن اأشس-ه-ر
تÓ- -م- -ي- -ذه ال- -دب- -ل- -وم -اسس -ي الشس -ه -ي -ر ا’أخضس -ر
ا’إبراهيمي والشسيخ محمد شسارف.
ل- -ه م- -وؤل- -ف- -ات م- -ن- -ه- -ا «ال -رسس -ال -ة الصس -رف -ي -ة»،
«ا’أج -روم-ي-ة ع-ل-ى ط-ري-ق-ة السس-وؤال وال-ج-واب»،
«اأسس-اسض ال-ع-رب-ي-ة ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ح-روف ال-ه-جائية»،
«اإع- -راب ال- -ج- -م- -ل»« ،م- -ت- -ن ’م -ي -ة ا’أف -ع -ال»،
«ال-وسس-ي-ل-ة ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-رب-ي-ة» ،وق-اموسض فرنسسي
عربي بالدارجة ..وافت المنية الشسيخ البسسكري
في  12اأفريل  1981وهو دفين مقبرة القطار
بالعاصسمة.
عمد محّقق الكتاب ،فارسض كعباشض ،اإلى مقارنة
تصسنيف الشسيخ نور الدين البسسكري بما توفر من
نسس -خ ق -دي -م-ة وج-دي-دة ،ف-وج-ده-ا «ع-ل-ى ن-فسض
الوتيرة ولم يعمد ناشسروها اإلى اإضسافة ولو تعليق
واحد» ،ما دفع فارسض كعباشض اإلى اإضسافة اأبيات
منسسوبة اإلى الشسيخ المجذوب قاربت الثÓثين
بيتا ،وهو ما نجده في الصسفحتين  91و.92
واعتمد في بعضض ا’إشسارات على المسستشسرق
«هنري دو كاسستر».
وقد ُعرف عبد الرحمن المجذوب بالملحون
ال -ذي ح ّ-م -ل -ه ب -ال -ف-وائ-د وال-ح-ك-م« ،وق-د زادت-ه

الرباعيات شسهرة وجعلته يتمتع بتقدير واحترام
الخاصسة والعامة» ،يوؤكد كعباشض.
ومن رباعيات المجذوب نذكر تلك الحاملة رقم
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في الكتاب:

«خبزة والقلب مشسروح
والضسحك هو اإيدامه
خزار والكبشض مذبوح
ي طعامه»
ما يلذ شسي عل ّ
بمعنى اأن انطÓق الوجه والبشساشسة خير من
سس -ع -ة ال-ع-يشض م-ع ال-ع-ب-وسض ،وال-خ-زار الشس-خصض
الذي يعطيك ويمن عليك.
ك -م -ا ن -ذك -ر ال -رب-اع-ي-ة ال-ح-ام-ل-ة رق-م  113في
الكتاب:
«الزيت يخرج من الزيتونة
والفاهم يفهم لغة الطير
اإلي ما تخرج كلمته موزونة
يحجرها في ضسميره خير»
نقول في ا’أخير اإن كتاب الجيب هذا رفيق جيد
ف-ي السس-ف-ر اأو ال-ت-ن-ق-ل ،ي-ج-م-ع ب-ي-ن م-ت-ع-ة ال-قراءة
ورونق التراث وفائدة الحكم وا’أمثال ،وهو ما
نجده في اأشسعار الشسيخ المجذوب ،التي قدمها لنا
الشسيخ البسسكري في اأسسلوب سسلسض ذي انسسياب.

تحيي كل من مديرية ودار الثقافة «حسسن
الحسسني» ومحافظة المهرجان الثقافي
للفنون والثقافات الشسعبية بالمدية سسهرة
الليلة بالمطعم الجامعي بحي المصسلى
فعالية اليوم الوطني للفنان.
وقد برمج قطاع الثقافة بالمناسسبة عدة
نشساطات تتضسمن عرضض فيديو حول
الشسهيد علي معاشسي ،أالقاءات شسعرية من
تقديم الشساعر رشسيد دحمون والشساعر
مروان بن رمضسان ،حفلة غنائية في طابع
الملوف يحييها الفنان مبارك دخلة من
’حتفائية بتكريم فنانين من
تبسسة ،ليختتم ا إ
الو’ية.
وسسيتم تنشسيط هذا الحفل من طرف
الفنانة «نبيلة بوزناق» والشساعر «حليم
طوبال».

أŸدية :علي علياÊ
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مباراة ودية
الÈتغال ــ ا÷زائر اليوم على السساعة 20:15

«اÿضضر» يطمحون لرد العتبار من بّوابة الÈتغال

يحل اŸنتخب الوطني اليوم ضسيفا على نظÒه الÈتغا‹ ‘ مواجهة ودية تكتسسي أاهمية كبÒة Ÿدرب الÈتغال Ãا أاّنها آاخر
مواجهة قبل السسفر إا ¤روسسيا ،وهو ما يجعل ماجر اليوم أامام أاصسعب اختبار.

عمار حميسسي
يسسعى أŸنتخب ألوطني أليوم للظهور
بشسكل أفضسل من ألذي ظهروأ به خÓل
موأجهة ألرأسس ألخضسر ألتي عرفت
‡ا جعل
فوز هذأ ألخ ÒبثÓثية كاملة ّ
ألشسك يتسسّرب أ ¤نفوسس أŸناصسرين
ألذين طالبوأ بالتغي.Ò
ح -ال -ة أل -ق-ل-ق تسسّ-ربت أيضس-ا إأ ¤ن-ف-وسس
أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن ب -دوأ ت -ائ -ه Úخ Ó-ل
أل- -ي- -وم ÚأŸاضس- -ي ،Úوه -و م -ا زأد م -ن
صس -ع -وب -ة ع-م-ل أ÷ه-از أل-ف-ن-ي ب-ال-ن-ظ-ر
لرغبة هذأ ألخ ‘ Òإأعادة ألروح إأ¤
أÛموعة بعد أÿسسارة أمام ألرأسس
ألخضسر.
وت -غ ّ-ي -رت أألم -ور ك -ثÒأ أول أمسس ب -ع-د
ح-ل-ول أل-ب-ع-ث-ة ب-لشس-ب-ون-ة ،ح-يث أرت-فعت
معنويات ألÓعب Úألذين تعاهدوأ على
أل -ظ -ه -ور بشس -ك -ل أفضس -ل رغ -م صس-ع-وب-ة
أŸأام- -وري- -ة أم- -ام زم Ó-ء ك -ريسس -ت -ي -ان -و
رونالدو.
وما يزيد من صسعوبة أŸأامورية هو أّن
أŸوأج- -ه- -ة ه- -ي أألخÒة ل- -ل- -م -ن -ت -خب
ألÈت- -غ- -ا‹ ق- -ب- -ل ألسس- -ف- -ر إأ ¤روسس -ي -ا،
و–ق -ي -ق ف-وز م-ط-م-ئ-ن م-ن شس-أان-ه رف-ع
م -ع-ن-وي-ات ألÓ-ع-ب Úك-ثÒأ ق-ب-ل خ-وضس
غمار أŸونديال.
صسا◊ي وسسليما ‘ Êالّتشسكيلة
’سساسسية
ا أ

رضس - -خ م - -درب أŸن - -ت - -خب أل- -وط- -ن- -ي
لضسغوطات ألرأي ألعام ألرياضسي ألذي
طالب بالتضسحية بشساوشسي بعد أÿطأا
أل- -ف- -ادح أل- -ذي أرت- -ك- -ب- -ه أم- -ام أل -رأسس
ألخضسر ،حيث سسيقوم بإاشسرأك صسا◊ي

‘ سسبورتنغ لشسبونة ألÈتغا‹.
ماجر مّÎدد ‘ بعضس اŸناصسب
مازأل أ÷هاز ألفني  ⁄يفصسل ‘ هوية
أل- -ع -ن -اصس -ر أل -ت -ي سس -تشس -ارك ‘ ب -عضس
أŸرأكز خاصسة وسسط أŸيدأن ،حيث
يريد ماجر ألزج بالÓعب ›ا Êللعب
أمام ﬁور ألدفاع من أجل تأامينه من
ألخÎأق من ألوسسط.
كما  ⁄يتم تأاكيد مشساركة فرحات من
ع -دم -ه -ا رغ -م أن م -اج -ر ي -ري-د م-ن-ح-ه
ألفرصسة مرة أخرى رفقة بن طالب‘ ،
ح Úيريد بعضس أعضساء أ÷هاز ألفني
Œريب ألثنائي بن طالب  -بن ناصسر.
ال ّ
صسيام
Óعبون اّتفقوا على ال ّ

مكانه.
وظهر صسا◊ي Ãسستوى أك Ìمن ‡يز
خÓل أŸباريات ألقليلة ألتي لعبها مع
«أÿضس -ر» ،ك -م-ا أن-ه م-ت-وأج-د ‘ ل-ي-اق-ة
ج -ي -دة وه-و م-ا لح-ظ-ه أ÷م-ي-ع خÓ-ل
ألتدريبات عكسس شساوشسي ألذي أنهارت
معنوياته بعد تأاكده من مغادرة مولودية
أ÷زأئر.

م -ن ج -ه -ة أخ -رى سس-ي-ق-وم م-اج-ر Ãن-ح
أل -ف -رصس -ة إلسس Ó-م سس -ل-ي-م-ا Êك-ن-وع م-ن
ألتكر Ëبالنظر إأ ¤ترأجع مسستوأه ،لكن
لعب أŸوأجهة ‘ ألÈتغال Áثل أكÌ
من معنى لسسليما ،Êوهو ما جعل ماجر
يفضسله على بو‚اح.
وي- -ع- -رف سس- -ل- -ي- -م- -ا Êج- -ي- -دأ ألج -وأء
ألÈتغالية بحكم أنه لعب لثÓث موأسسم

أّت -ف -ق أل Ó-ع -ب -ون ع -ل -ى ألصس-ي-ام خÓ-ل
موأجهة ألÈتغال على أن يتم أسستغÓل
فÎة ما ب Úألشسوط Úمن أجل أإلفطار
Ãا أن أذأن أŸغرب يتزأمن مع نهاية
ألشسوط أألول من أŸوأجهة ،وهو ما
يسسهل أألمور.
من جهته طمأان أ÷هاز ألطبي للمنتخب
ألوطني ألناخب رأبح ماجر حول صسيام
أل Ó-ع -ب ،Úح -يث أك-د ل-ه أن أجسس-ام-ه-م
تأاقلمت مع ألصسيام بعد  20يوما من
رمضس -ان وأإلف -ط -ار أآلن ق -د يضس-ر ب-ه-م
ويجعلهم يوأجهون مشساكل ‘ أŸعدة.
وأّكد ألÓعبون للمدرب أنهم سسبق لهم
م- -وأج -ه -ة ه -ذه أل -ظ -روف ‘ أك Ìم -ن
مناسسبة ،وأللعب –ت تأاث Òألصسيام لن
يكون له أي أثر سسلبي على إأمكانياتهم
أل -ب -دن -ي -ة م -ق -ارن -ة بÓ-ع-ب-ي أŸن-ت-خب
ألÈتغا‹.

مونديال  2018لكرة ا÷رسس

انهـ ـ ـ ـ ـزام اŸنتخ ـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـي أامـ ـ ـ ـام نظ ـ ـ ـ ـÒه الصضين ـ ـ ـ ـي

أن- - -ه - -زم أŸن - -ت - -خب أل - -وط - -ن - -ي
أ÷زأئ - - - - -ري ل - - - - -ك- - - - -رة أ÷رسس
ذك -ور(ري -اضس -ة أŸع -اق ،)Úمسس -اء
أل -ث Ó-ث -اء أم -ام ن -ظÒه ألصس -ي -ن -ي
ب-ن-ت-يجة (◊ )3-7سس - -اب أ÷ول- -ة
أÿامسسة من بطولة ألعا2018 ⁄
أŸت-وأصس-ل-ة ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-اŸدي-نة

ألسسويدية ماŸو.
وقبل هذأ ألنهزأم ،كان أŸنتخب
أل- -وط- -ن- -ي ق -د ف -از ع -ل -ى ن -ظÒه
ألÎكي بنتيجة (◊ ،)5-7سساب
أ÷ولة ألرأبعة من أŸنافسسة.
وي -ح -ت -ل أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ‘
ألÎت - - -يب أŸؤوقت -ب - - -رصس - - -ي- - -د

أنتصسارين أثن Úو ثÓث هزأئم،-
أŸركز ألسسادسس Ãجموع سست()6
ن-ق-اط ،خ-ل-ف م-ن-ت-خ-ب-ات ك-ل م-ن
بلجيكا ( 15نقطة) وليتوأنيا (12
نقطة) وألصس 9( Úنقاط) وتركيا
( 69نقاط) وألسسويد ( 7نقاط)،
ف -ي-م-ا ي-ت-ق-دم أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي

تراجع مسستواها منذ عّدة سسنوات

على منتخبي كل من ألرجنت Úبـ
( 1نقطة) وأسسÎأليا بـ ( 0نقطة).
وت-تشسّ-ك-ل أÛم-وع-ة أل-ث-ان-ي-ة من
م -ن -ت -خ -ب -ات أل -ولي -ات أŸت -ح-دة
ألم- -ري- -ك- -ي- -ة ،ألÈأزي- -ل وك- -ن -دأ
وأŸانيا وإأيرأن ومصسر وجمهورية
ألتشسيك وأليابان.

العمل على إاعادة رياضضة كرة اليد بوهران إا ¤الواجهة

أل -ت-زمت ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
لوهرأن بالعمل على بعث رياضسة
ك- -رة أل- -ي- -د ب- -ع- -اصس- -م- -ة أل- -غ- -رب
أ÷زأئري بعدما ترأجع مسستوأها
ون-ت-ائ-ج-ه-ا بشس-ك-ل ﬁسس-وسس منذ
أك Ìمن عشسريت.Ú
وع- - -ق- - -د وأ‹ وه- - -رأن ،م - -ول - -ود
شس -ري-ف-ي ،م-ؤوخ-رأ ل-ق-اء م-ع ‚وم
ق- - -دأم- - -ى ‘ أل- - -ك- - -رة ألصس - -غÒة
ألوهرأنية ” ،خÓله ألتطرق إأ¤
أل-ع-رأق-ي-ل أŸت-ع-ددة أل-ت-ي ت-وأجه
أŸشس -رف Úع -ل -ى ه-ذه أل-ري-اضس-ة
ألرأغب ‘ Úإأعادتها إأ ¤ألوأجهة.
وصس ّ-رح ع -ب-د أل-ك-ر Ëب-ن ج-م-ي-ل،
ألدو‹ أ÷زأئري أألسسبق ،ألذي
كان من ب ÚأŸشسارك ‘ Úأللقاء:
«خÓل هذأ ألجتماع ألذي برمج
بطلب منا ،أبدى ألوأ‹ أسستعدأده
أل-ك-ام-ل Ÿسس-اع-دت-ن-ا ع-ل-ى إأع-ادة
أ›اد ألكرة ألصسغÒة ألوهرأنية
ب- - - -ع- - - -د ع- - - -دة سس - - -ن - - -وأت م - - -ن
ألخفاقات».
وي- -رأسس ب- -ن ج- -م- -ي -ل م -ن -ذ أرب -ع
سس- -ن- -وأت أ÷م- -ع -ي -ة أل -ري -اضس -ي -ة

مونديال 2018
أف -ادت وسس -ائ -ل أإعÓ-م روسس-ي-ة
أمسس ألأربعاء نق Óعن مصسادر
” بيع أزيد من
من ألفيفا أنه ّ
مليو Êتذكرة ◊ضسور مباريات
ك- - - -اأسس أل- - - -ع - - -ا 2018 ⁄ألتي
تسستضسيفها روسسيا خÓل ألفÎة
م- - -ا ب 14 Úج -وأن و 15جويلية

‘‘ك -اسس -ت -ور‘‘ (ح -ي أŸق -ري) ل-ك-رة
أليد ،حيث يسسعى رفقة لعبÚ
سس - -اب- -ق ‘ Úم- -ول- -ودي- -ة وه- -رأن
وأŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري ألن ت-ك-ون
جمعيته مدرسسة مثالية للموأهب
ألشسابة ألقادرة على ألعودة بالكرة
ألصس - -غÒة ب - -ع - -اصس - -م - -ة أل - -غ- -رب
أ÷زأئري إأ ¤سسابق عهدها.
وأضس -اف ن -فسس أŸسس -ؤوول« :ل -ق -د
أسستغلينا ألفرصسة كي نتطّرق مع
أŸسس - -ؤوول أل - -ت - -ن - -ف - -ي- -ذي أألول
ب -ال-ولي-ة إأ ¤أŸشس-اك-ل أŸت-ع-ددة
ألتي توأجهنا وألتي تعرقل كثÒأ
مسسعانا لتكوين جيل جديد من
ألÓ- -ع -ب ،Úع -ل -ى غ -رأر أل -ن -قصس
أÙسسوسس ‘ ألقاعات ألرياضسية
‘ ظل تزأيد عدد أŸمارسسÚ
لكرة أليد بوهرأن».
ويتوأصسل تقهقر ألكرة ألصسغÒة
ألوهرأنية بعدما كانت ‘ ألسسابق
خ -زأن -ا م -ه -م-ا ل-ت-م-وي-ن ﬂت-ل-ف
أŸن - -ت - -خ - -ب- -ات أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا أŸن-ت-خب أألول أل-ذي
بسس -ط سس -ي -ط -رت-ه ع-ل-ى ألسس-اح-ة

أإلفريقية وكان يشسارك بانتظام
‘ أل- - -ب- - -ط - -ولت أل - -ع - -اŸي - -ة ‘
أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات وأل-تسس-ع-ي-ن-يات من
ألقرن أŸاضسي.
وّ Œسسد تقهقر رياضسة كرة أليد
ب-ال-ب-اه-ي-ة ب-ن-زول مولودية وهرأن
إأ ¤بطولة ألقسسم أألول ‘ نهاية
أŸوسس- -م أŸن- -قضس- -ي ب- -ع- -د ع -دة
سسنوأت من أŸعاناة ‘ ألبطولة
أŸمتازة.
وع- -ل- -ق ب- -ن ج- -م- -ي- -ل ع- -ل -ى ه -ذأ
أإلخفاق قائ« : Óنزول مولودية
وهرأن هو نتيجة حتمية للتسسيÒ
ألكارثي للنادي ألهاوي للمولودية.
أنا جد حزين لهذأ أŸصس Òألذي
ي- -ل- -ق -اه ف -ري -ق -ي ألسس -اب -ق أل -ذي
ت- -رع -رعت ب -ه رف -ق -ة ع -دة ‚وم
ل - -ل - -ك - -رة ألصس- -غÒة ‘ أ÷زأئ- -ر.
أعتقد أن وأ‹ وهرأن يدرك هو
أآلخر حجم أŸشساكل ألتي توأجه
فريق كرة أليد Ÿولودية وهرأن
وألكرة ألصسغÒة ألوهرأنية بشسكل
عام ،وقد أبان عن نوأياه أ◊سسنة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه أŸشس-اك-ل من أجل

مسساعدتنا على إأعادة بعث هذه
ألرياضسة ‘ ألولية ،خاصسة وأنه
أب-دى إأع-ج-اب-ه ب-ال-ع-م-ل ألقاعدي
أل -ذي ت -ق -وم ب -ه ع -دة ج -م -ع -ي-ات
رياضسية ﬁلية».
وأختار عدد من ‚وم كرة أليد
ألوهرأنية ألسسابق Úألتحول أإ¤
ميدأن ألتدريب أو ألتسسي‘ Ò
ب -عضس ألأن -دي -ة أÙل -ي -ة ،ح -يث
ي -رك -زون ع -ل -ى أل -ت -ك-وي-ن ضس-م-ن
ﬂط- -ط ب- -عث ه -ذه أل -ري -اضس -ة
ب- -اŸدي- -ن -ة ،وه -و أل -ع -م -ل أل -ذي
يصس- -ف- -ه أŸت -اب -ع -ون ب -اŸشس -ج -ع
ب-ال-ن-ظ-ر أإ ¤أل-ن-ت-ائ-ج ألتي بد أت
–رزه - -ا سس- -ي- -اسس- -ت- -ه- -م وأل- -ت- -ي
ت- -رج- -م- -ه- -ا ت- -اأه -ل ث Ó-ث -ة ف -رق
وه -رأن -ي -ة أإ ¤ن -ه -ائ -ي -ات ك -اأسس
أ÷زأئر ‘ ألأصسناف ألصسغرى
هذأ أŸوسسم ،ويتعلق ألأمر بكل
من جمعية كاسستور ( أقل من 18
سسنة  /أإناث) وودأدية كرة أليد
( أقل من  20سسنة  /أإناث) وهÓل
مسس -رغ ( Úأق -ل م -ن  19سس-ن-ة /
ذكور).

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو Êتذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

أŸقبل.
وأسس -ت -ح -وذ أŸشس -ج-ع-ون أل-روسس
على أ◊صسة ألأك Èمن ألتذأكر
بشسرأئهم  872578تذكرة تÓهم
مشس -ج -ع -و أل-ولي-ات أŸت-ح-دة ب
 86710ت- -ذأك- -ر ث- -م ألÈأزي- -ل بـ
 71787فكولومبيا بـ  64231ألف

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

تذكرة ثم أŸانيا بـ  60457ألف
تذكرة.
وب- -ذلك ب- -ل- -غت نسس -ب -ة أل -ت -ذأك -ر
أŸباعة من خارج روسسيا نحو 54
باŸئة حتى ألآن وسسيسستمر بيع
أل- -ت- -ذأك- -ر ع Èم- -وق- -ع أل- -ف -ي -ف -ا
ألرسسمي على ألنÎنت أإ ¤غاية

 15ج- -وي- -ل- -ي- -ة أŸق -ب -ل أل -ذي
يصس - -ادف أŸب - -ارأة أل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة
للبطولة.
وسس -ت-ك-ون روسس-ي-ا وج-ه-ة ل-عشس-اق
ألسس - - - -اح - - - -رة أŸسس- - - -ت- - - -دي- - - -رة
ب-اسس-تضس-اف-ت-ه-ا ك-اأسس ألعا ⁄لكرة
ألقدم.

ألعدد
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«زطشسي» يؤوكد أان «مناد»  ⁄يقدم اسستقالته من العارضسة الفنية ويكشسف :

بعد لقاء الÈتغال سضنقيم عمل األشضهر
األخـ ـ ـ ـÒة ونخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات

كشسف رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم «خ Òالدين زطشسي» على
هامشس ملتقى وزير الشسباب والرياضسة «ﬁمد حطاب» مع رؤوسساء ا’–ادية
الرياضسية ،أان تقييم عمل ناخب وطني وطاقمه سسيكون من طرف أاعضساء
اŸكتب الفيدرا‹ بعد مباراة الÈتغال الودية التي سستلعب أامسسية اليوم
بالعاصسمة الÈتغالية لشسبونة– ،ضسÒا للجولة الثانية من التصسفيات
اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا  2019بالكامÒون أامام منتخب غامبيا.

ﬁمد فوزي بقاصص

«زطشس- -ي» أوضس- -ح أن أ◊سس- -م ‘ مسس- -ت- -ق- -ب- -ل
ألناخب ألوطني «رأبح ماجر» سسيكون بعد لقاء
أŸن -ت -خب ألÈت -غ -ا‹ خ Ó-ل أشس -غ -ال أŸك-تب
ألفدرأ‹ أŸقبل أŸزمع إأجرأئه بتاريخ 24
جوأن ألدأخل ،قائ« : Óل Áكننا أ◊ديث عن
ما إأذأ تكون أŸوأجهة ألودية ضسد أŸنتخب
ألÈت -غ -ا‹ ح -اسس-م-ة ل-ت-ح-دي-د رح-ي-ل أل-ن-اخب
ألوطني من عدمه من على رأسس ألعارضسة
ألفنية ،نحن أŸكتب ألفدرأ‹ سسنجتمع بتاريخ
 24جوأن أŸقبل وسسنقيم ألعمل أŸنجز خÓل
أألشسهر أŸاضسية ونخرج بقرأرأت» ‘ ،إأشسارة
منه إأ ¤أن أي تع Ìجديد للمنتخب سسيكلف
«ماجر» وطاقمه أإلقالة.
رئيسس ألفاف أكد بأان ألشسعب أ÷زأئري من
حقه أن يكون غاضسبا على نتائج أŸنتخب
أألخÒة وطريقة أللعب وأألدأء ،لكن أوضسح
بأانه ل يقبل تهجم أ÷مهور على شسخصسية
ألناخب ألوطني ،وأكد بأان أل–ادية سسنعمل
على حماية كل مدربي أŸنتخبات ألوطنية،
ومن ألناحية ألتقنية سسيجتمع ‘ كل مرة مع
أŸكتب ألفدرأ‹ ليقيم ويقرر بعدها.
و‘ إأجابته على سسؤوأل «ألشسعب» أŸتعلق Ãا
إأذأ –صس- -ل ع- -ل- -ى ورق- -ة أسس- -ت- -ق -ال -ة أŸدرب
أŸسساعد ألثا« Êجمال مناد» من على رأسس
أل -ع -ارضس -ة أل -ف -ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب أل-وط-ن-ي ،ب-ع-د
أألخبار ألتي تسسربت من بيت شسبيبة ألقبائل
ب -أان ه -دأف أÿضس -ر أألسس -ب-ق سس-ي-ت-و ¤ق-ي-ادة
ألعارضسة ألفنية للكناري ،قال «جمال مناد ⁄
يقدم طلب مغادرة ألعارضسة ألفنية للخضسر».
وع- -ن م- -وأج- -ه- -ة أŸن- -ت- -خب ألÈت- -غ -ا‹ ق -ال
أŸسس- - -ؤوول أألول ع- - -ل- - -ى رأسس ك- - -رة أل - -ق - -دم
أ÷زأئ -ري -ة ،ب -أان أŸك -تب أل -ف -درأ‹ أ÷دي -د

“ك- -ن م- -ن ضس- -م- -ان م- -ب- -اري- -ات ودي- -ة ك- -بÒة
للمنتخب أألول وأŸنتخبات ألشسبانية ،وقال
أيضسا «منتخب ألرأسس أألخضسر Îﬁم لعبنا
مبارأة صسعبة ضسد منتخب إأفريقي Ãسستوى
جيد ،ل Áكننا ألفوز بكل أللقاءأت لكن ل
يجب أن ننكر بأانه كانت هناك أمور إأيجابية،
أآلن أŸنتخب متوأجد ‘ لشسبونة –ضسÒأ
Ÿبارأة ألÈتغال ،سسيكون لقاء مهم للغاية ضسد
منتخب متأاهل Ÿونديال روسسيا ،ونتمنى أن
نقدم وجها ل بأاسس به مقارنة باللقاء أألول
ونصسلح أخطاء أللقاء أألول لنشساهد منتخب
وط -ن -ي ب -وج -ه آأخ -ر» ،وت -اب -ع ح -دي-ث-ه «ل-دي-ن-ا
ألم -ك -ان -ي -ات وأل Ó-ع -ب Úج -اه -زي -ن ل-ت-ق-دË
موأجهة ل بأاسس بها ،ونتمنى ألعودة بنتيجة
أيجابية ،أŸوأجهة غ Òسسهلة لكن يجب علينا
لعب مثل هذأ ألنوع من أŸباريات لنقيم نقاط
قوة وضسعف أŸنتخب.« ،

كأاسس ا÷زائرلكرة السسلة (سسيدات)

نهائ ـ ـ ـ ـي يع ـ ـ ـد باإلث ـ ـارة بـ ـ ـ Úبحريـ ـ ـة
حسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úداي واّÛم ـ ـ ـع الب ـ ـÎو‹

سسيكون جمهور قاعة حرشسة حسسان ،ليلة اÿميسس ا ¤ا÷معة (سسا )00 : 00
على موعد مع حوار رياضسي شسيق ‘ نهائي كأاسس ا÷مهورية سسيدات لكرة السسلة،
ب ÚالعمÓق Úبحرية حسس Úداي واÛمع البÎو‹ اŸسسيطرين على اŸنافسسة
الوطنية منذ عدة مواسسم.
وسس -يسس-ع-ى ح-ام-ل أل-ك-اأسس ‘ سس-ن-ت-ي 2016
و ،2017فريق بحرية حسس Úدأي أ– ¤قيق
ألتاج ألثالث له توأليا ليعادل بذلك ألرقم
أŸسسجل من قبل كل من نصسر حسس Úدأي
أŸتوج سسنوأت  1989و 1990و 1991وجمعية
بريد أ÷زأئر (2008
و 2009و )2010وأÛمع ألبÎو‹ (2011
و 2012و ،)2013فيما يبقى فريق أوŸبيك
أ÷زأئر ألذي  ⁄يعد يلعب ألدوأر ألو‘ ¤
ألسسنوأت ألخÒة ينفرد بعدد ألتتويجات ‘
ألكاأسس ألتي سسيطر عليها لفÎة طويلة ودون
أنقطاع من  1996أ.2005 ¤
وعليه سستسسعى ألبحرية –ت قيادة أŸدرب
مقرأن بن عباسس ،بكل ما “لك من قوة أ¤
–ق -ي -ق ه -دف م -زدوج ي -ت -م -ث -ل ‘ م -ع-ادل-ة
أل -ك -وؤوسس أل-ثÓ-ث-ة أŸت-ت-ال-ي-ة أل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا
أل- -ف- -رق ألسس- -اب -ق -ة أل -ذك -ر ‘ ن -ه -ائ -ي ك -اأسس
أ÷مهورية من جهة ،ومن جهة أخرى ألثاأر
من ألهزÁة ألتي Œرعها ألفريق موؤخرأ
أمام نفسس أŸنافسس ‘ نهائي ألبطولة ،ومن
ثم منع أÛمع ألبÎو‹ من –قيق ألثنائية
ألثالثة له ‘ تاريخه بعد  2011و.2013
ف -ف -ي أŸق -اب -ل -ة أل -ن -ه-ائ-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة“ ،ك-نت
لع - -ب - -ات ب- -ح- -ري- -ة حسس Úدأي م- -ن ف- -رضس
سسيطرتهن على ألربع Úألول وألثا ،Êقبل
أن تتمكن ألبÎوليات من ألعودة بقوة وأنهاء
أŸقابلة لصسا◊ها بفارق  10نقاط (،)53-63
وهي ألنتيجة ألتي لقت أحتجاجات كبÒة
من تشسكيلة بحرية حسس Úدأي ألتي أرجعتها
أ ¤أل-ت-ح-ك-ي-م «أŸن-ح-از» ل-ل-م-جمع ألبÎو‹.
و أبدى مدرب ألبحرية تخوفه نوعا ما حيث
صسرح لـ «و أج» قائ« :Óسستجري هذه أŸبارأة
‘ ظرف خاصس ،حيث سسنخوضس مبارأتنا

ألنهائية ألثالثة على ألتوأ‹ أمام منافسس
نعرفه جيدأ ،وألذي أنهزمنا أمامه موؤخرأ
‘ نهائي ألبطولة ألوطنية».
ب -اŸق -اب -ل ،تسس -ع -ى أل -بÎول -ي-ات أ– ¤ق-ي-ق
أل -ث -ن -ائ -ي -ة ه-ذأ أŸوسس-م م-ن خÓ-ل أل-ت-ت-وي-ج
ب -ل -قب ك -اأسس أ÷م -ه -وري -ة أل -ت -ي أدأرت ل-ه-م
ظ-ه-ره-ا م-ن-ذ  ،2015وأك Ìم- -ن ه- -ذأ أن -ه -اء
أŸوسسم بدون أي أنهزأم ,وبالتا‹ أثرأء
خزأنتهن بالتاج أÿامسس بعد تتويجات 2011
و  2012و 2013و.2015
ويعي مدرب أÛمع ألبÎو‹ ،حكيم مدور،
صسعوبة أŸهمة ألتي تنتظر فتياته ‘ هذأ
ألنهائي ألذي برمج ‘ سساعة غ Òمعتادة
(م -ن -تصس -ف أل -ل -ي -ل) ،وأل -ذي سس-ي-ك-ون Ãث-اب-ة
أللقاء ألسسابع ب Úألتشسكيلت Úهذأ أŸوسسم
ح -يث ع -ادت أل -ك -ل-م-ة ‘ ج-م-ي-ع أŸق-ابÓ-ت
للبÎوليات .هذه أŸوأجهات أŸتكررة بÚ
ألتشسكيلت ،Úتنم عن معرفة كل فريق جيدأ
Ÿنافسسه ،ألمر ألذي سسيمكن كل طرف من
درأسس -ة أŸن -افسس م -ن ك -ل أل -ن -وأح -ي وب -اأدق
ألتفاصسيل ألتي “كنه من صسناعة ألفارق ‘
هذه أŸقابلة ألنهائية.
وع -ن ه -ذأ أل -ن -ه -ائ -ي ق -ال م -درب أÛم -ع:
«بالفعل فريقي  ⁄ينهزم هذأ أŸوسسم ،لكن
هذأ يدفعنا لتوخي أ◊ذر أك Ìوعدم ألوقوع
‘ فخ ألسسهولة أمام منافسس عنيد أسسمه
ب- -ح- -ري- -ة حسس Úدأي ،وسس- -ب- -ق ل -ه أل -ت -ت -وي -ج
ب- -ال- -ك- -اأسس Ÿوسس- -م Úم- -ت- -ت- -ال -ي .»Úوع -ل -ي -ه
سستخوضس
تشس -ك -ي -ل -ة أÛم -ع أل -بÎو‹ ه -ذه أŸق -اب-ل-ة
ألخÒة ‘ أŸوسس- -م ب- -ن- -ي- -ة أك -ي -دة وع -زÁة
كبÒة من أجل ألفوز باللقب وأنهاء أŸوسسم
باأحسسن طريقة ‡كنة.
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مواقيت
الصشÓة

^  ٠٧جوان  :١٩6٠اعÎاف دولة ليÈيا با◊كومة
اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية.
^  ٠٧ج -وان  :١٩6٢م-ن-ظ-م-ة ا÷يشش السش-ري
 OASتقدم على عمل إاجرامي همجي “ثل ‘
ح-رق اŸك-ت-ب-ة ا÷ام-ع-ي-ة اŸرك-زي-ة ب-ا÷زائ-ر أاسشفر
عن إاتÓف أاك Ìمن  6٠٠أالف كتاب ،وتفج Òاıابر
والقاعات.
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‘ زيارة إا ¤الفرقة  ١٢مششاة ميكانيكية با÷لفة الفريق ڤايد صشالح:

ا÷زائر هي اŸبتدأا واŸنتهى وجيشسنا يصسون سسيادتها الوطنية
’وجــــــه إا ¤مداه اŸأامـــــول
@ ا’رتقـــــاء بالعمــــل اŸيدا ÊاŸتعدد ا أ
@ الطموحــــــات التحديثيـــــة ‘ ا÷يـشش كبــــÒة تتطلب اŸثابــــــرة

جدد نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الششعبي ،الفريق أاحمد ڤايد صشالح،
أامسس األربعاء با÷لفة ،التأاكيد على أان ““الطموحات
التحديثية ‘ ا÷يشس كبÒة وغﬁ Òدودة تتطلب
اŸثابرة وعدم السشقوط ‘ فخ الرتياح““ ‘ .كلمة
توجيهية أالقاها خÓل تفقده وتفتيششه للفرقة 12
مششاة ميكانيكية با÷لفة الناحية العسشكرية األو،¤
قال نائب وزير الدفاع الوطني““ ،إاننا نبقى نؤوكد على
أان طموحاتنا التحديثية ‘ ا÷يشس الوطني الششعبي
هي طموحات كبÒة وغﬁ Òدودة تتطلب اŸثابرة
اŸتواصشلة وعدم السشقوط ‘ فخ الرتياح الذاتي
مهما كان حجم النتائج اÙققة““.

تبني نهج اŸراجعة اŸسستمرة لألسساليب
اŸسستعملة واŸراجعة لقوات ا÷يشش
واع -ت ‘ Èه -ذه ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي ُب-ثت إا ¤ج-م-ي-ع
وحدات الناحية ع Èتقنية التحاضشر عن بعد ،أانه
““ب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة وع-ل-ى ه-ذا ال-ن-ح-و ي-ت-م ت-ب-ن-ي ن-ه-ج
Óسش -ال -يب اŸسش -ت -ع -م -ل -ة
اŸراج- -ع- -ة اŸسش- -ت- -م- -رة ل  -أ
واŸراجعة تعني ‘ أاكمل Œلياتها أان يقوم اإلنسشان
بإاجراء تقييمات متتالية Ÿا أا‚ز من أاعمال مع
ا◊رصس على إاتباع ذلك بالتقوÁات الضشرورية““.
وأاكد مرة أاخرى على أان ““تراكم النتائج اÙققة
سش -ن -ة ب -ع -د أاخ -رى وحسش -ن السش -ت-ف-ادة م-ن اÈÿات
وال -ت-ج-ارب اŸك-تسش-ب-ة سش-واء أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دريب
والتحضش Òالقتا‹ بكافة مراحله ومسشتوياته أاو أاثناء
م-راح-ل ال-ت-ك-وي-ن اŸت-ع-دد اŸسش-ت-وي-ات ه-ي ال-ط-رق

األنسشب واأل‚ع اŸؤودي - -ة إا– ¤ق - -ي - -ق ال - -ن - -ت- -ائ- -ج
اŸرجوة““ .وأاضشاف يقول ““لقد جعلت من ا÷انب
التحسشيسشي والتوعوي مرتكزا قويا من اŸرتكزات
التي ترسشم معا ⁄العمل اŸثمر وإاننا نسشعى إا ¤ذلك
سشعيه وكفى بالله ششهيدا وكفى بالله وكي.Ó

–قيق اŸزيد من التطور
لكسسب موجبات القوة وا◊داثة
فمع تطورات األحداث وتقلبات حوادثها على
اŸسشتوى ا÷هوي واإلقليمي كان ا÷يشس الوطني
الشش-ع-ب-ي ع-ي-ن-ه ع-ل-ى ا÷زائ-ر وع-ل-ى صش-ون سش-يادتها
الوطنية وكنا دائما نردد من أاجل ذلك بأان ا÷زائر
هي اŸبتدأا وهي اŸنتهى وهي الغاية التي من
أاجلها نعمل وألجلها نبذل قصشارى جهودنا ‘ سشبيل
–ق- -ي- -ق اŸزي -د م -ن ال -ت -ط -ور واŸزي -د م -ن كسشب
موجبات القوة وا◊داثة ““.وبعد أان أاششاد با÷هود
التي تبذلها هذه الفرقة وبقية الوحدات والتششكيÓت
اŸنتششرة ع Èإاقليم الناحية العسشكرية األو‘ ¤
تطبيق اŸقاربة الششاملة واŸتكاملة التي ” وضشعها
‘ السشنوات القليلة اŸاضشية الرامية إا ¤الرتقاء
بالعمل اŸيدا ÊاŸتعدد األوجه إا ¤مداه اŸأامول،
دعا اŸنتم Úإا ¤الفرقة  12مششاة ميكانيكية إا ¤أان
““يجعلوا من سشواعدهم الصشلدة ركائز قوية لصشرح
ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة وأان ي-ج-ع-ل-وا م-ن ع-ق-ول-ه-م م-نبعا
Óبداع القتا‹ والعملياتي وعلى أان يحرصشوا على
لإ
جعل قلوبهم معق◊ Óب ا÷زائر““.

ا’تسسام با◊كمة ‘ التفك Òوبالعقلنية ‘
التدب Òوبسسداد الرأاي
«إان من يلم إاŸاما وافيا وكافيا Ãضشمون معادلة
النجاح سشيجد طريقه نحو التوفيق حتما وأاريد هنا
أان أاركز خÓل هذا اللقاء عن ا÷انب العقلي الذي
يعني التسشام با◊كمة ‘ التفك ÒوبالعقÓنية ‘
التدب Òوبسشداد الرأاي عند ‡ارسشة العمل وبوضشوح
ال-رؤوي-ة وب-ع-د ال-ن-ظ-ر وب-ال-واق-ع-ية واŸوضشوعية أاثناء
اسشتنباط معاي Òالتفوق وعوامل النجاح فالفرد إان
تكاملت لديه هذه اŸعاي› Òتمعة أاصشبح دون ششك
مالكا Ÿفاتيح اكتسشاب اإلتقان اإلبداعي الÈاعة بل
والتفوق““ ،أاضشاف يقول .ولهذا الغرضس –ديدا““ ،كنا
دوما وسشنبقى بحول الله تعا ¤وقوته ومن منطلق
ا◊رصس ال -ذي م -ا ان -فك يـب -دي-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
القائد األعلى للقوات اŸسشلحة وزير الدفاع الوطني
ل-ل-ت-اري-خ ال-وط-ن-ي ع-م-وم-ا ول-ت-اريخ الثورة التحريرية
ع -ل -ى وج -ه اÿصش -وصس نسش -ت -حضش -ر رف -ق -ة األف -راد
العسشكري ‘ Úكل مناسشبة وطنية وزيارة ميدانية
أاحد أاهم مرتكزات بناء القوة اŸعنوية أال وهي
اسش-ت-حضش-ار م-ف-اخ-ر ت-اري-خ-ن-ا ال-وط-ن-ي وال-ع-مل على
ترسشيخه ‘ قلوب وعقول األفراد وجعل أاحداثه
ووقائعه وﬁطاته الكثÒة واŸنÒة مدعاة للمزيد
م -ن ا÷ه-د وداف-ع-ا م-ع-ن-وي-ا ق-وي-ا م-ن دواف-ع ال-ع-م-ل
اŸثمر هذا فضش Óعن جعله Ãثابة القدوة ا◊سشنة
التي تسشتدعي دوما السشتفادة من دروسشها““.
وأاششار إا ¤أان إاسشهام ا÷انب اŸتعلق باŸـهـارات
واŸؤوهÓت والكفاءات بكل ما يحمله هذا ا÷انب

من معنى ‘ الرفع من ا÷اهزية و–قيق النتائج
اŸيدانية هو إاسشهام كب Òوضشروري إال أاننا على يقÚ
تام أايضشا بأان متطلب ا÷انب اŸعنوي وإاسشهامه ‘
ال-رف-ع م-ن درج-ات ا÷اه-زي-ة ال-ق-ت-ال-ي-ة وال-ع-ملياتية
Óف-راد وال-وح-دات ه-و إاسش-ه-ام شش-دي-د ا◊ي-وي-ة ب-ل
ل -أ
وششديد الضشرورة““.

اŸقياسش ا◊قيقي والواقعي للحكم على
جاهزية أاي جيشش هو اŸقياسش اŸعنوي
Óفراد
وعليه““ ،فقد جعلنا من ا÷انب اŸعنوي ل أ
أاحد أاهم األسشسس التي تنبني عليها كافة جهودنا
العملية والتطويرية ألننا نؤومن أان اŸقياسس ا◊قيقي
والواقعي للحكم على جاهزية أاي جيشس من ا÷يوشس
ه-و اŸق-ي-اسس اŸع-ن-وي ف-اح-رصش-وا ع-ل-ى م-ن-ح-ه ك-ل
الرعاية التي يسشتحقها““.
وأاضشاف ““إانني وأانا أاتفرسس ‘ وجوهكم وأاقرأا ‘
م ﬁÓ-ك-م م-واصش-ف-ات ال-ق-وة وال-ث-ب-ات أاج-زم ب-أان-ك-م
“ثلون صشخرة صشلدة ‘ بنيان راسشخ الركائز اسشمه
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي سش -ل -ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر

الوطني إان قوة جيششكم هي من قوة معنويات أافراده
وتلكم حقيقة ظاهرة للعيان ندركها جيدا كقيادة
عليا ونعمل جاهدين وباسشتمرار على “ت Úأاسشسشها
ب Úالصشفوف وإاننا إاذ نلحظ بارتياح ششديد Œلياتها
البارزة من خÓل هذه القوة اŸعنوية العالية التي
تشش-ه-د ع-ل-ي-ه-ا إاسش-ه-ام-ات األف-راد ال-عسش-كري Úبكافة
ف- -ئ- -ات -ه -م ك -ل ‘ ›ال ع -م -ل -ه ‘ ك -اف -ة اŸي -ادي -ن
خصش-وصش-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا Ãه-م-ة م-واصش-ل-ة مكافحة
بقايا اإلرهاب واسشتئصشال جذوره““.
و‘ ختام اللقاء فسشح اÛال أامام أافراد الناحية
للتعب Òعن انششغالتهم واهتماماتهم ثم تابع السشيد
الفريق و‘ نقل مباششر من ميدان الرمي واŸناورات
للفرقة› ،ريات تنفيذ “رين بيا ÊبالذخÒة ا◊ية
نفذته وحدة من وحدات الفرقة Ãوضشوع ““سشرية
مششاة ميكانيكية ‘ هجمة مضشادة““ وذلك ‘ إاطار
مواصشلة تنفيذ برنامج سشنة التحضش Òالقتا‹ -2017
.2018
و‘ اÿتام هنأا الفريق األفراد اŸنفذين لهذا
ال-ت-م-ري-ن شش-اك-را ل-ه-م ا÷ه-ود ال-كÈى ال-ت-ي ب-ذل-وه-ا
ط -وال سش-ن-ة ال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹ وك-ذا خÓ-ل م-راح-ل
–ضش Òوتنفيذ هذا التمرين.
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