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مؤوكـــــــدا السص Òا◊سصن للتحقيق ‘ قضصية
حجـــز  70١كلــــغ مـــن الكوكايÚ
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حمــــــــــــام
«الشصيقـــــــــــــر»
Ãغنيــــــــــــــــــة

مركز سصي ـاحي
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مهماه بوزيان ‘ حوار مع «الشصعب»:

«أاوب ـ ـ ـيب» وشصركاؤوه ـ ـ ـا صصـ ـ ـّؤبت منح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
التخفيضش والسصعر يسصتقر عند  70دو’را
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يشس- -رف وزي- -ر ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم
ع- -ل- -ى اف- -ت- -ت- -اح الصس -ال -ون ال -وط -ن -ي
Ÿنتجات البحث العلمي –ت شسعار»
ال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي ‘ خ-دم-ة اŸواط-ن»
وذلك على السساعة  14.00زوال .

17684

زرواطي تفتتح الطبعة
األو ¤للجائزة الوطنية
للمدينة اÿضشراء

ندوة تاريخية حول ذكرى
السشتقÓل
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لدراسسات والبحث ‘
ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة وث-ورة أاول ن-وف-م ،Èال-يوم،
ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة Ãن -اسس-ب-ة ال-ذك-رى  56لعيد
السس- -ت -ق -لل ،ح -يث يشس -رف وزي -ر اÛاه -دي -ن
الطيب زيتو Êعلى أاشسغال الندوة على السساعة
 09:30صسباحا ،بقاعة اÙاضسرات Ãقر اŸركز
بالعاصسمة.

حفل تخرج بجامعة
ا÷زائر  1يوم األربعاء
ت -ن -ظ -م ج -ام -ع-ة ا÷زائ-ر  ،1ي - -وم
لربعاء القادم ،حفل تخرج طلبة
ا أ
لرب- -ع ال -طب ،ال -ع -ل -وم،
ك- -ل- -ي- -ات- -ه- -ا ا أ
ا◊ق - -وق وال - -ع - -ل - -وم السس - -لم - -ي- -ة.
وي- -ت- -م- -ي- -ز ا◊ف- -ل ال -ذي ي -ت -م –ت
رعاية وزير التعيم العا‹ والبحث
ال -ع -ل -م -ي ب -إاع-لن ت-خ-رج أاول دف-ع-ة
ل- -ط- -ل- -ب- -ة ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -وم اŸؤوه -ل -ة
للدراسسات العليا.

جامعة العربي بن مهيدي
تختتم السشنة الدراسشية
تنظم جامعة العربي بن مهيدي
ب -ولي -ة أام ال -ب -واق-ي ،ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام
السس -ن -ة ا÷ام -ع -ي-ة ،2018 / 2017
وذلك ب -ت -ك -ر Ëال -ط -ل -ب -ة اŸت -ف-وقÚ
لربعاء 04
خلل السسنة ،وهذا يوم ا أ
ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري ب-ق-اعة اÙاضسرات
ال-كÈى ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 09:30
صسباحا.

ملتقى دو‹ حول
«اإلسشÓم والبعد
اإلنسشا»Ê

اŸركز الثقا‘ اإلسشÓمي ببومرداسص يحتفل بعيد السشتقÓل

«فرحة وسشÓم» بدار
أاوبرا ا÷زائر
ت - - -ن - - -ظ - - -م دار أاوب - - -را ا÷زائ- - -ر
Ãقرها ،اليوم ،عرضسا فنيا بعنوان
«ف- - -رح - -ة وسس - -لم»– ،ت ق - -ي - -ادة
اŸايسسÎو أام Úق - - - -وي - - - -در ،وذلك
على السساعة  19:00مسساء.

لسس -لم -ي الشس -ه -ي -د اع -م -ر ﬂرف ب -ولي -ة
ي- -ن- -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
بومرداسسÃ ،ناسسبة الذكرى  56لعيدي السستقلل والشسباب ،فعاليات
إاحياء حفل تكرÁي بهذه اŸناسسبة ،وذلك غدا الثلثاء  03جويلية،
على السساعة  09:00صسباحا .
تشس -رف وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح م -ل -ت -ق-ى ت-ن-ظ-ي-م
لو ¤ل -ل -ج -ائ -زة ال -وط -ن -ي -ة
ال- -ط- -ب -ع -ة ا أ
ل -ل -م -دي -ن -ة اÿضس -راء ،اŸصس -ادف ل -ل -ي-وم
ال- -ع- -اŸي ل -لشس -ج -رة  25أاك -ت -وب -ر ،2018
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف
رحال ،على السساعة  12:30زوال.

اختتام الدورة الŸÈانية

سشاحلي ينششط
ندوة صشحفية

ي- -ع- -ق- -د ا أ
لم Úال- -ع -ام
◊زب التحالف الوطني
ا÷م- -ه- -وري- -ة ب- -ل- -ق -اسس -م
سس-اح-ل-ي ،ن-دوة صس-ح-ف-ية
لحكام
لمة ،اليوم ،دورته الŸÈانية العادية طبقا أ
يختتم ›لسس ا أ
ح - - -ول الن - - -ت- - -خ- - -اب- - -ات
اŸادة  135من الدسستور ،وذلك على السساعة  10:00صسباحا.
ال- - -رئ- - -اسس - -ي - -ة وقضس - -اي - -ا
سس-ي-اسس-ية ﬂتلفة ،وهذا
ع- -قب اج- -ت- -م- -اع اŸك -تب
ال- - -وط- - -ن - -ي ،وذلك ي - -وم
السس -بت  07ج-وي-لية 018
 2ا÷اريÃ ،ق - -ر ا◊زب،
لنسس-ان ب-ال-ت-عاون مع اŸنظمة
عل
ي-ن-ظ-م اÛلسس ال-وط-ن-ي ◊ق-وق ا إ
ى السساعة  10:30صسباحا.
لوسس -ط وشس -م -ال
لصس -لح ا÷ن -ائ -ي م -ك -تب الشس -رق ا أ
ال- -دول- -ي- -ة ل  -إ
لشسخاصس اŸوقوفÚ
إافريقيا ،اليوم ،دورة تدريبية حول حماية ا أ
لم-ن ال-وط-ن-ي وال-درك ال-وط-ن-ي ،وذلك ب-ف-ن-دق
ل-ل-ن-ظ-ر ل-ف-ائ-دة ا أ
ا÷زائر ،على السساعة  09:00صسباحا.

ك-م-ا يشس-رف م-ي-ه-وب-ي ع-لى عملية
ت -وزي -ع م -ل -ي-ون و 600أال -ف نسس-خ-ة
ك -ت-اب م-ن اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة إا48 ¤
ولي-ة م-ن-ه-ا ب-رام-ج صس-ن-دوق ال-دعم
وال- -ك- -تب ال- -ت- -ي ط- -ب- -عت Ãن- -اسس -ب -ة
لف-ري-ق-ي ،وذلك
اŸه -رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ا إ
يوم الثلثاء  03جويلية  ،2018عند
منتصسف النهار ‘ ،اŸكتبة الوطنية
ا◊امة.

لقاء حول ا◊رف
اإلسشبانية

ا÷امعة الصشيفية ◊ 10ركة
اإلصشÓح الوطني
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«رئ-اسس-ي-ات
 2019ف -رصس -ة ل -ب -ن-اء
ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي» ،وذل
بسسيدي فرج ،ابتداء ك ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-لشس-باب
م
ن السساعة  09:00صسباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

ميهوبي يششرف
على توزيع كتب

دورة تدريبية ◊قوق األششخاصص اŸوقوفÚ

لع-ل-ى
لسس-لم-ي ا أ
ي-ن-ظ-م اÛلسس ا إ
لسس- -لم وال- -ب- -ع- -د
م- -ل- -ت- -ق- -ى دو‹ «ا إ
لنسس- -ا »Êوذلك اح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د
ا إ
السس -ت-ق-لل ،ا◊دث ي-وم-ي  04و05
ج-وي-ل-ي-ة ،ب-ق-اعة اÙاضسرات Ÿسسجد
بن باديسس بولية وهران.

التحرير

ي -ق -وم وزي -ر الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة
ﬁمد حطاب ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولي- - -ة ع Úال - -دف - -ل - -ى ،ي - -ق - -وم
خ -لل -ه -ا Ãع -اي-ن-ة مشس-اري-ع ق-ط-اع-ه
ويزور عدة بلديات بالولية ،وذلك
غدا الثلثاء  03جويلية.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الصشالون الدو‹ للÌوة ا◊يوانية
واŸعدات الزراعية
تنظم «سسيما  -سسيبسسا ا÷زائر» الصسالون الدو‹ للÌوة ا◊يوانية
واŸعدات الزراعية ،من  08إا 11 ¤أاكتوبر  ،2018بقصسر اŸعارضس
ب -الصس -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري «صس -اف -كسس» ا÷زائ -ر ،ح -يث سس -ت -ع -رضس
›م-وع-ة ك-ام-ل-ة م-ن اŸن-ت-ج-ات واŸواد ال-لزم-ة ل-ت-ل-بية
اح-ت-ي-اج-ات ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات ال-زراع-ي-ة ‘
اŸنطقة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

ت -ن -ظ-م سس-ف-ارة إاسس-ب-ان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر
ب - -ال - -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع اŸع- -ه- -د ال- -ث- -ق- -ا‘
سس - -رف- -ن- -تسس ،ال- -ي- -وم ،ن- -دوة ح- -ول»
لسسبانية ا÷زائرية طريق
ا◊رف ا إ
لي -اب» ،ح -يث ي-نشس-ط-ه-ا
ال -ذه -اب وا إ
خÈاء إاسسبان وجزائريون ‘ اÛال،
وذلك Ãن- -اسس- -ب -ة عشس -ر سس -ن -وات م -ن
جائزة ا◊رفي ،Úبقاعة اÙضسارات
ب -قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ع-ل-ى
السساعة  15:00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ ا◊اكمة العامة لكندا ونظÒيه البورندي والصصوما‹
بعث رئيسص ا÷مهورية ،السشيد عبد العزيز بوتفليقة ،بÈقية تهنئة إا¤
ا◊اك -م -ة ال -ع -ام-ة ل-ك-ن-دا ،السش-ي-دة ،ج-و‹ ب-اي-اتÃ ،ن-اسش-ب-ة ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي
لبÓدها ،أاعرب لها فيها عن ارتياحه للتطور اŸعت Èالذي تششهده عÓقات
ال -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م -ة ب Úال -ب-ل-دي-ن .وج-اء ‘ ب-رق-ي-ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة »:إان
’توجه إاليك،
ا’حتفال بالعيد الوطني لكندا يتيح ‹ سشانحة طيبة أاهتبلها أ
ب -اسش -م ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة وأاصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا ،Êوأاط-يب
“ن-ي-ات-ي لك ب-ال-ع-اف-ي-ة وال-ه-ن-اء وا’زده-ار ل-لششعب الكندي» .وأاردف رئيسص
’عرب عن ارتياحي
الدولة قائ« :Óهذا ،وأاغتنم هذه الفرصشة السشعيدة أ
للتطور اŸعت Èالذي تششهده عÓقات التعاون القائمة ب Úا÷زائر وكندا ‘
ﬂت -ل -ف اÛا’ت ،وأاج -دد لك رغ-ب-ت-ي ‘ م-واصش-ل-ة ج-ه-ودن-ا اŸششÎك-ة قصش-د
تعميقها.

معه على توثيق أاواصصر الصصداقة والتضصامن التي Œمع البلدين .وجاء ‘ برقية الرئيسس
بوتفليقة »:إان احتفال جمهورية بورندي بعيدها الوطني ،سصانحة طيبة أاغتنمها أ’توجه
اليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتهانينا ا◊ارة اÿالصصة مقرونة
بأاطيب “نياتي لكم بالسصعادة والرفاه ،وباطراد الرقي وا’زدهار للشصعب البورندي
الشصقيق» .وأاضصاف رئيسس ا÷مهورية قائ »:Óهذا ،ويطيب ‹ أان أاغتنم هذه السصانحة
السصعيدة أ’ؤوكد لكم اسصتعدادي للعمل معكم على توثيق أاواصصر الصصداقة والتضصامن التي
Œمع بلدينا ومواصصلة عملنا التضصامني داخل ا’–اد اإ’فريقي من أاجل –قيق تطلعات
قارتنا إا ¤السصلم وا’سصتقرار والتنمية.

...ويهنئ نظÒه الصصوما‹

..يهنئ الوزير األول الكندي
بعث رئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إا ¤الوزير اأ’ول
الكندي السصيد جوسصت ÚترودوÃناسصبة احتفال بÓده بعيدها الوطني جدد له فيها
اسصتعداده للعمل معه على مواصصلة “ت Úأاواصصر الصصداقة والتعاون ب Úا÷زائر وكندا.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية« :يطيب ‹ Ãناسصبة احتفال بÓدكم بعيدها الوطني أان
أاتوجه إاليكم باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي بأاحر تهانينا مشصفوعة
بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة وبالرقي وا’زدهار للشصعب الكندي».
وأاردف السصيد بوتفليقة قائ« :Óهذا وأاغتنم هذه السصانحة السصعيدة أ’جدد لكم اسصتعدادي
للعمل معكم على مواصصلة “ت Úأاواصصر الصصداقة والتعاون ب Úا÷زائر وكندا مع تسصجيل

ارتياحي للجهود اŸشصÎكة لبلدينا من أاجل ترقية السصلم واأ’من ‘ العا.⁄

..يهنئ نظÒه البورندي
بعث رئيسس ا÷مهورية ،السصيد عبد العزيز بوتفليقة ،بÈقية تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية
بورندي ،بيار نكورونزيزاÃ ،ناسصبة العيد الوطني لبÓده ،أاكد له فيها اسصتعداده للعمل

Ãششاركة أاويحيى ‡ث Óللرئيسص بوتفليقة

افتتاح أاشصغال القمة  31ل–Óاد اإلفريقي بنواكشصوط
ت-واصص-لت أاشص-غ-ال ال-ق-م-ة  31ل-رؤوسص-اء دول وح-ك-ومات
ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ال -ي-وم اأ’ح-د بن-واقشص-وط (موريتانيا)
وسصيعكف القادة اأ’فارقة خÓل هذه القمة على مناقشصة
مسصأالة الفسصاد الشصائكة ÷عل هذه القارة موطن السصلم
والتكامل والتنمية ا’قتصصادية .وبرأاي قادتها ،يجب على
إافريقيا التي تواجه ﬂتلف اأ’زمات أان تعطي اأ’ولوية
للحوار ◊ل النزاعات عن طريق ايجاد حلول إافريقية
بحتة .ودعا القادة اأ’فارقة اليوم اأ’حد بنواقشصوط لدى
افتتاح أاشصغال القمة  31لرؤوسصاء دول وحكومات ا’–اد
ا’ف -ري -ق -ي ،إا ¤ت -ق -د« Ëصص -ورة إاي-ج-اب-ي-ة» ع-ن إاف-ري-ق-ي-ا
Óزمات والنزاعات ‘ .هذا
وتفضصيل التسصوية السصلمية ل أ
اإ’ط -ار ،سص -ت -ك -ون مسص -أال -ة الصص -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ‘ صص-لب
ا’هتمامات أ’نها سصتدرج أ’ول مرة «كبند قائم ‘ حد
ذاته ومنفصصل» عن اŸسصائل اأ’خرى اŸدرجة ‘ جدول
أاعمال القمة  31ل–Óاد اإ’فريقي .كما ” إادراج السصلم
واأ’م -ن ضص -م -ن أاج -ن -دة اج -ت-م-اع ال-ق-ادة اأ’ف-ارق-ة ال-ذي-ن
سصيدرسصون سصبل ›ابهة الراديكالية والتطرف العنيف
ال -ل -ذان ي -ع -تÈان ضص -م -ن ال -ع -وام -ل ال -رئ -يسص-ي-ة ل-ل-ت-ه-دي-د
اإ’ره -اب -ي .و‘ م -داخ-ل-ت-ه أاك-د رئ-يسس م-ف-وضص-ي-ة ا’–اد
ا’ف -ري -ق-ي ،م-وسص-ى ف-ق-ي ﬁم-د أان-ه «سص-واء ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
با’نتخابات ‘ جمهورية كونغوالدÁقراطية أاومسصاري
اŸصصا◊ة ‘ بورندي و‘ إافريقيا الوسصطى أاواأ’زمة ‘
غ -رب ال -ك -ام -رون وال -وضص -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا أاووضص -ع ا’نسص-داد
اŸسصتمر الذي Áيز ملف الصصحراء الغربية ،فإان الظروف
ومصصلحة إافريقيا تسصتدعي منا Œاوز قدراتنا وتقدË
حلول وسصطى وتغليب اŸصصلحة العامة

وطرق وسصبل تعزيزها› ،ددا ‘ ،ذات الصصدد“« ،سصك
ا÷زائر بتعزيز روابط اأ’خوة والتضصامن التي تقيمها مع
هذه البلدان».
كما تباحث الوزير اأ’ول مع رؤوسصاء الدول اأ’ربعة
اŸسصائل الرئيسصية اŸسصجلة ‘ جدول أاعمال قمة ا’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي ’ 31سص -ي -م-ا اإ’صصÓ-ح اŸؤوسصسص-ات-ي Ÿن-ظ-م-ة
ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي وك-ذا ت-ط-ب-ي-ق م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ب-ادل ا◊ر
القاري ،باإ’ضصافة إا ¤قضصية الصصحراء الغربية .وجدد
رؤوسصاء الدول التزامهم من أاجل تطوير عÓقات التعاون
الثنائي والتشصاور اŸنتظم مع ا÷زائر ،راج Úمن أاويحيى
أان ي -ن-ق-ل ك-ل ا’حÎام وال-ت-ق-دي-ر ال-ذي-ن ي-ك-ن-ون-ه ل-رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-دال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة مع “نياتهم بالتقدم
للشصعب ا÷زائري

أاويحيى يلتقي عدة رؤوسصاء أافارقة
على هامشس قمة ال–اد اإلفريقي ..ويؤوكد على «الدور اÙوري»
ال -ت -ق -ى ال -وزي -ر اأ’ول أاح -م-د أاوي-ح-ي-ى ،أامسس اأ’ح-د،
للدول األعضصاء
بن -واقشص -وط ،ع -ل -ى ه -امشس ق-م-ة رؤوسص-اء دول وح-ك-وم-ات

ا’–اد اإ’ف -ري -ق-ي ع-دة رؤوسص-اء أاف-ارق-ة ال-ذي-ن ن-ق-ل ل-ه-م
ال -ت -ح -ي -ات اأ’خ -وي -ة ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة .وبصصفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ،التقى السصيد
أاوي -ح-ي-ى ك-ل م-ن ال-رئ-يسس اŸا‹ اب-راه-ي-م اب-وب-ك-ر ك-اي-ت-ا
وال -رئ -يسس ال -ك -ون -غ -و‹ دي -ن -يسس سص -اسص -ون-غ-يسص-ووال-رئ-يسس
ال- -زÁب- -اب- -وي اÒÁسص- -ون م- -ن- -ان- -غ- -اغ -وا وك -ذا ال -رئ -يسس
الصصحراوي ابراهيم غا‹ .ونقل الوزير لكل من هؤو’ء
ال -رؤوسص -اء ال -ت -ح -ي -ات اأ’خ -وي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة وك-ذا
“ن-ي-ات-ه ب-ال-ن-جاح للقمة  31ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي .وتطرق
أاويحيى مع رؤوسصاء الدول اإ’فريقية إا ¤العÓقات الثنائية

أاك- -د ال- -وزي- -ر اأ’ول أاح- -م- -د أاوي- -ح -ي -ى ،أامسس اأ’ح -د،
ب -ن -واكشص -ط ،ع -ل-ى «ال-دور اÙوري» ل-ل-دول اأ’عضص-اء ‘
ا’–اد اإ’فريقي ‘ Œسصيد مسصار اإ’صصÓح اŸؤوسصسصاتي
للمنظمة اإ’فريقية .وتدخل أاويحيى بصصفته ‡ث Óلرئيسس
ا÷مهورية ‘ ،أاشصغال القمة  31لرؤوسصاء دول وحكومات
ا’–اد اإ’ف- - -ري- - -ق- - -ي ‘ إاط - -ار دراسص - -ة رؤوسص - -اء ال - -دول
وا◊ك- -وم- -ات Ÿسص- -أال- -ة اإ’صصÓ- -ح اŸؤوسصسص -ات -ي ل –Ó-اد
اإ’ف -ري -ق -ي ع -ل -ى ضص -وء ال -ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ال-رئ-يسس
الرواندي بول كاغامي الرئيسس ا◊ا‹ ل–Óاد ،ورئيسس

مفوضصية ا’–اد اإ’فريقي موسصى فقي ﬁمد .كما أاشصار
أاويحيى إا« ¤ضصرورة» ا◊فاظ على التجذر الدÁقراطي
لعمل اŸنظمة اأ’فريقية من خÓل اÙافظة على ‰ط
ا’نتخابات Ÿناصصب مفوضصي ا’–اد اإ’فريقي .وأاكد ‘
Óصص Ó-ح
ذات السص- -ي- -اق ع- -ل -ى ال -ط -اب -ع ا’سصÎات -ي -ج -ي ل  -إ
اŸؤوسصسصاتي ل–Óاد ا’فريقي ،مشصÒا إا ¤دعم ا÷زائر
لهذا اŸسصار و÷هود الرئيسس بول كاغامي الذي كلف
بالقيام به بالتشصاور مع الدول اأ’عضصاء ومفوضصية ا’–اد
اإ’فريقي .أاما بخصصوصس “ويل ا’–اد اإ’فريقي فقد
أاك -د ال -وزي -ر اأ’ول ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ت -ب -ن -ي «م -وق -ف م -رن»
ب -خصص -وصس ط -ري-ق-ة دف-ع ال-ب-ل-دان اأ’عضص-اء ’شصÎاك-ات-ه-ا
اŸالية وذلك ‘ «اآ’جال اÙددة».

توقف تقني لرئيسس ›لسس الوزراء
اŸصصري با÷زائر العاصصمة
ق- - - -ام رئ- - - -يسس ›لسس ال- - - -وزراء اŸصص - - -ري
مصص-ط-ف-ى م-دب-و‹ ب-إاج-راء ت-وق-ف ت-ق-ني مسصاء
امسس با÷زائر العاصصمة قادما من نواقشصوط
حيث شصارك ‘ قمة ا’–اد ا’فريقي.
وكان ‘ اسصتقبال رئيسس الوزراء اŸصصري
لدى وصصوله إا ¤مطار هواري بومدين الدو‹,
وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-تهيئة
العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ
اأ’ختام الطيب لوح.

أاششار إا ¤أان هذا ا’لتزام منصشوصص عليه ‘ التنظيم اÚÙ

لوكال  :البنوك مدعوة إلعÓم زبائنها بالشصروط البنكية
” ال-ط-لب م-ن ال-ب-ن-وك واŸؤوسشسشات
اŸال-ي-ة أان ت-ط-ل-ع زب-ائ-ن-ه-ا بششكل أافضشل
ح- -ول الشش -روط ال -ب -ن -ك -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-اŸع-امÓ-ت اŸصش-رف-ي-ة ،لضش-م-ان اŸزي-د
من «الششفافية» و»اŸنافسشة النزيهة»،
’ح- -د ل -وأاج
حسش- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه أامسص ا أ
ﬁافظ بنك ا÷زائرﬁ ،مد لوكال.
و” ‘ هذا الصصدد ،إارسصال مذكرة من
قبل بنك ا÷زائر إا ¤البنوك واŸؤوسصسصات
اŸال -ي -ة ،أامسس اأ’ح -د ،ت-ت-ع-ل-ق ب-الشص-روط
ال -ب -ن -ك-ي-ة ال-ع-ام-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸع-امÓ-ت
البنكية ،حسصب نفسس اŸسصؤوول .وبهدف
ضصمان «الشصفافية» و»اŸنافسصة النزيهة»،
” دعوة البنوك واŸؤوسصسصات اŸالية إا¤
«إاعداد ونشصر ،ع Èكل الوسصائل اŸتاحة،
ال -ق -واع -د ال -ع -ام -ة اŸت -ع -ل -ق-ة ب-الشص-روط
ال-ب-ن-ك-ي-ة اŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى العمليات البنكية
التي تنفذها ﬂتلف اŸؤوسصسصات» ،يضصيف
السصيد لوكال .وأاشصار إا ¤أان هذا ا’لتزام
م -نصص -وصس ع-ل-ي-ه ‘ ال-ت-ن-ظ-ي-م ا‘ ÚÙ
أاب -ري-ل  2013اÙدد لشص -روط ال -ب-ن-وك،
مضص-ي-ف-ا أان ال-ب-ن-وك واŸؤوسصسص-ات اŸال-ي-ة
ملزمة بإابÓغ زبائنها واŸواطن ،Úع Èكل
الوسصائل اŸتاحة ،بالشصروط البنكية التي
ي -ط -ب -ق -ون -ه -ا ‘ إاط -ار اŸع -ام Ó-ت ال-ت-ي
ي -ق -وم -ون ب -ه-ا .و‘ ه-ذا السص-ي-اق ،ي-ط-لب

م-ن-ه-م إابÓ-غ زب-ائ-ن-ه-م بشص-روط اسص-ت-خدام
ا◊سص -اب -ات اŸف -ت -وح -ة وأاسص-ع-ار ﬂت-ل-ف
اÿدم -ات ال-ت-ي ي-ق-دم-ون-ه-ا وا’ل-ت-زام-ات
اŸتبادلة ب Úالبنك والزبون ،يضصيف نفسس
اŸسصؤوول .كما يجب –ديد هذه الشصروط
‘ اتفاقية فتح ا◊سصاب أاو‘ اŸسصتندات
اŸرسصلة لهذا الغرضس.

لعمÓئها يشصرح -اŸسصؤوول ـ مÈزا أان هذا
ي -ه -دف إا« ¤اسص -ت -ع-ادة ث-ق-ة اŸسص-ت-ه-ل-كÚ
(الشصركات واأ’فراد واأ’سصر) Œاه القطاع
اŸصص- -ر‘» .ب- -ا’إضص -اف -ة إا ¤ذلك سص -ي -ت -م
احتسصاب هذه الفوائد اŸفرطة ونشصرها
بشص - -ك- -ل دوري م- -ن ق- -ب- -ل مصص- -ال- -ح ب- -نك
ا÷زائر.

أاسصعار الفائدة على القروضس يجب
أان ل تكون مبالغا فيها

البنوك مطالبة بتقدË
اÿدمات اŸصصرفية «›انا»

و‘ سص -ؤوال ح -ول نسصب ال -ف -ائ -دة ،أاك-د
ﬁافظ بنك ا÷زائر أانها «ﬁددة بشصكل
حر» من قبل البنوك واŸؤوسصسصات اŸالية،
مشصÒا إا ¤أان نسصب الفائدة حول القروضس
التي “نحها البنوك واŸؤوسصسصات اŸالية
«’ يجب أان تتجاوز النسصبة اÙددة من
قبل بنك ا÷زائر» .حول هذه النقطة،
أاشص- - -ار اÙاف- - -ظ إا ¤أان ط - -رق –دي - -د
اŸع - -د’ت اŸف - -رط - -ة ك - -انت م - -وضص - -وع
التعليمة اŸؤورخة ‘ سصبتم 2016 Èمن
بنك ا÷زائر .وتسصجل هذه التعليمة ضصمن
منطق حماية مسصتهلكي اÿدمات اŸالية
‡ا Áنع أاي اŒاه مفرط للفوات Òوالتي
Áكن للبنوك واŸؤوسصسصات اŸالية إادارتها
على ﬂتلف فئات القروضس التي “نحها

وردا على سصؤوال أاك– Ìديدا حول
أاسصعار الفائدة اŸقدمة للمدخرين أاوضصح
لوكال أانه إاذا «” –ديدها بحرية» من
قبل البنوك من حيث توف Òالدينار ،فإان
هذا ’ ينطبق على اŸدخرات بالعملة
Óفراد أاين تبقى أاسصعار الفائدة
اأ’جنبية ل أ
«منظمة من قبل بنك ا÷زائر» .وعÓوة
على ذلك أاشصار إا ¤أان البنوك مطالبة
ب -ت -ق -د Ëاÿدم -ات اŸصص -رف-ي-ة «›ان-ا»
ع -ل -ى خ -دم -ات ف -ت-ح وإاغÓ-ق ا◊سص-اب-ات
ب -ال-دي-ن-ار وال-ع-مÓ-ت اأ’ج-ن-ب-ي-ة ،وإاصص-دار
دف Îالشص- -ي- -ك -ات ،إاصص -دار دف Îال -ت -وف،Ò
ال -دف -ع والسص -حب ال -ن -ق -دي ل -دى ال-وك-ال-ة
الرئيسصية وإانشصاء وإارسصال كشصف حسصاب
ثÓثي للزبون ومسصأالة النقل من حسصاب

إا ¤حسص - -اب ب Úاأ’ف - -راد داخ - -ل ال- -ب- -نك
نفسصه.

حماية الزبائن ‘ تطبيق
اŸنافسصة الشصريفة
وباختصصاري ذكر ﬁافظ بنك ا÷زائر
ب - -ا’ل - -ت - -زام - -ات اŸوج - -ه - -ة إا ¤ال- -ب- -ن- -وك
واŸؤوسصسص - -ات اŸال- -ي- -ة ‘ ›ال اإ’شص- -ه- -ار
والÎوي -ج لشص -روط ال -ب -نك اŸط -ب -ق -ة ع -ل -ى
العمليات اŸصصرفية اŸتعلقة باŸعامÓت
مع زبائنها وعموم اŸواطن« Úمن الطبيعي
ال- -تسص- -ج- -ي- -ل م- -ن ج- -ه -ة ‘ اإ’دم -اج اŸا‹
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي للمدخرات بالعمÓت الوطنية
وال -ع -م Ó-ت اأ’ج-ن-ب-ي-ة وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ‘
حماية عمÓء البنوك ‘ تطبيق اŸنافسصة
الشص-ري-ف-ة ضص-م-ن ال-فضص-اء اŸصص-ر‘ واŸا‹
«للبÓد .عÓوة على ذلك وخÓل اŸناقشصات
Óدماج اŸا‹ خÓل
العميقة التي كرسصت ل إ
اجتماعاته اıتلفة مع رؤوسصاء البنوك حث
ﬁافظ بنك ا÷زائر على «إاظهار الشصفافية
والديناميكية» ‘ نشصر شصروطهم اŸصصرفية
وجعلها متاحة للعمÓء وعموم اŸواطنÚ
م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ا’سص-ت-دام-ة ‘ ع-م-لياتهم
Óب-داع ‘
وال -ت -ي ي -جب أان ت -ك -ون بصص -م -ة ل -إ
›ال ا’تصصال..

بعث رئيسس ا÷مهورية ،السصيد عبد العزيز بوتفليقة ،بÈقية تهنئة إا ¤نظÒه
الصصوما‹ﬁ ،مد عبد الله ﬁمد فرماجوÃ ،ناسصبة الذكرى ’ 58سصتقÓل بÓده،
أاعرب له فيها عن عزمه على العمل سصويا من أاجل تعزيز وتعميق عÓقات التعاون
ال -ق-ائ-م-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن.وج-اء ‘ ب-رق-ي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة »:ي-ط-يب ‹ وج-م-ه-وري-ة
الصصومال الفدرالية الشصقيقة –تفل بالذكرى الثامنة واÿمسص’ ÚسصتقÓلها اÛيد،
أان أاعرب لكم باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي عن أاخلصس التهاÊ
وأاصصدق التمنيات لكم بدوام الصصحة والعافية وللشصعب الصصوما‹ الشصقيق Ãزيد من
’من وا’سصتقرار» .وأاردف رئيسس الدولة قائ»:Óهذا،
التقدم وا’زدهار ‘ كنف ا أ
’عرب لكم عن عزمي على العمل معكم من أاجل
وأاغتنم هذه السصانحة السصعيدة أ
’خوة
تعزيز وتعميق عÓقات التعاون القائمة ب Úبلدينا وا’رتقاء بها إا ¤مسصتوى ا أ
واÙبة التي تربط بلدينا وشصعبينا الشصقيق.Ú

مؤوكدا السش Òا◊سشن للتحقيق ‘ قضشية حجز  701كلغ من الكوكايÚ

لوح  :القضصاء «ل يسصتمع إال لصصوت القانون والضصم»Ò

أاك -د وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ اأ’خ-ت-ام،
ال -ط -يب ل -وح ،أامسس اأ’ح -د ،ب -ا÷زائ-ر
العاصصمة ،أان القضصاء الذي «’ يسصتمع
إا’ لصص - - -وت ال - - -ق - - -ان - - -ون والضص - - -م»Ò
بخصصوصس قضصية حجز ما يزيد عن
 700ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-وك-اي .Úوعلى
هامشس جلسصة التصصويت على عدد من
القوان Úذات الصصلة بقطاعه Ãجلسس
اأ’مة ،رد السصيد لوح على سصؤوال يتعلق
ب- -آاخ- -ر اŸسص- -ت -ج -دات ‘ قضص -ي -ة 701
ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك-وك-اي Úال-ت-ي ث-بت
تورط العديد من اŸتهم Úفيها ،قائ« :Óلقد تكلمت عنه
(م- -ل- -ف ال- -قضص- -ي- -ة) ك- -ثÒا وق -دمت م -ا ك -ان ع -ن -دي م -ن
توضصيحات أ’سصرة اإ’عÓم وللراأي العام ،والقضصية اآ’ن
أامام القضصاء الذي ’ يسصتمع إا’ للقانون والضصم .»Òويأاتي
تصص -ري -ح وزي-ر ال-ع-دل ب-ه-ذا اÿصص-وصس أاي-ام-ا ف-ق-ط ب-ع-د
كشصفه عن أان التحقيق ا’بتدائي ‘ القضصية اŸذكورة
أاظهر تورط سصتة مشصتبه فيهم مقيمون بالعاصصمة ،كما أان
شص -رك -ة اسص-تÒاد ال-ل-ح-وم ال-ت-ي Áل-ك-ه-ا اŸت-ه-م ال-رئ-يسص-ي
«ك.شس» والتي تعت Èمالكة البضصاعة التي وجدت بداخلها
اıدرات مقرها بالعاصصمة أايضصا.
وك- -ان ق- -د ” –وي- -ل ال- -قضص- -ي- -ة ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن
التحقيقات ا’بتدائية بوهران لصصالح وكيل ا÷مهورية

اıتصس بسصيدي اﬁمد بالعاصصمة مع
فتح –قيق ابتدائي دام ثمانية أايام ‘
إاج - -راء ك - -انت ال - -غ - -اي - -ة م - -ن - -ه حسصب
ت- - -وضص- - -ي- - -ح - -ات ل - -وح «السص Òا◊سص - -ن
ل -ل -ت -ح -ق -ي-ق» وف-ق-ا ل-ق-ان-ون اإ’ج-راءات
ا÷زائية .كما كان وزير العدل قد أاشصار
أايضص - -ا ‘ ذات السص - -ي - -اق إا ¤أان وك- -ي- -ل
ا÷م -ه -وري -ة اıتصس ال -ت-مسس إاصص-دار
إانابات قضصائية دولية ‘ البلد الذي ”
منه الشصحن والذي رسصت به الباخرة
وغÒها من الدول ،مؤوكدا أان الكمية
الكبÒة التي ضصبطت من اıدرات «تب Úدون شصك وجود
شصبكة دولية» .وشصدد لوح ‘ هذا اإ’طار على أان ﬁاربة
الفسصاد وا÷رائم «سصياسصة راسصخة ‘ الدولة» وبأانه «’
تسص -ام -ح م -ع م -ن ي -ح -اول اŸسص -اسس ب-ن-زاه-ة ومصص-داق-ي-ة
السصلطة القضصائية سصواء من داخلها أاوخارجها» ،ليضصيف
بأانه و‘ حال تأاكد تورط أاي شصخصس ،فإانه «سصيتحمل
مسصؤووليته كاملة» .وكانت اÛموعة اإ’قليمية ◊راسس
السص -واح -ل ب -وه -ران ق -د “ك -نت رف -ق -ة ال -درك ال-وط-ن-ي
وا÷م -ارك ا÷زائ -ري -ة ،ب -ت-اري-خ  29م -اي ال -ف-ارط ،م-ن
إاحباط ﬁاولة إادخال  701كغ من الكوكاي Úع Èميناء
وهران كانت معبأاة ‘ حاوية على م Ïباخرة نقل بضصائع
قادمة من الÈازيل و–مل راية دولة ليبÒيا.

‘ اجتماع مع مديري الصشحة لو’يات الششرق

حسصبÓوي يدعو إا ¤شصبكة عÓج متخصصصصة
و–سص Úظروف عمل اŸوظفÚ

شص -ك-ل م-وضص-وع ت-ن-ظ-ي-م و–سصÚ
خدمات العÓج ﬁور اللقاء الذي
جمع ،أامسس اأ’حد ،با÷زائر ،وزير
الصص- - - -ح- - - -ة والسص- - - -ك - - -ان وإاصص Ó- - -ح
اŸسص- -تشص -ف -ي -ات ﬂت -ار حسص -ب Ó-وي
ومديري الصصحة والسصكان لـ  17و’ية
من شصرق الوطن وهذا مع مشصاركة
اŸدي - -ري - -ن ال - -ع - -ام Úل - -ل - -م - -راك- -ز
ا’سصتشصفائية ا÷امعية لشصرق الوطن
وك- -ذا رؤوسص- -اء اÛالسس ال- -ع- -ل- -م -ي -ة
واÛالسس ال- -ط- -ب -ي -ة ل -ل -م -ؤوسصسص -ات
التابعة للو’يات اŸعنية .وخصصصس
ه -ذا ال -ل -ق -اء ل -ل -ت-ط-رق إا ¤م-وضص-وع
تنظيم و–سص Úخدمات العÓج بهذه
ال -و’ي -ات ’ سص -ي -م -ا ا’سص -ت-ع-ج-ا’ت
ال-ط-ب-ي-ة ا÷راح-ي-ة وال-ت-كفل بالنسصاء
ا◊وامل ،كما شصكل «فرصصة للوزير
من أاجل تذك Òاإ’طارات اŸسصÒة
ببعضس اŸلفات ذات اأ’ولوية والتي
تسص - - -اه - - -م ‘ –سص Úال - - -ت- - -ك- - -ف- - -ل
ب- -اŸرضص- -ى» ،حسص- -ب- -م -ا أاك -ده ب -ي -ان
للوزارة .وطالب حسصبÓوي مديري
الصصحة بوضصع اسصÎاتيجيات التكفل
ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى ال- -و’ي- -ة وم- -ا بÚ
الو’يات با’سصتناد إا ¤شصبكة عÓج
م-ت-خصصصص-ة و–سص Úظ-روف ال-ع-م-ل

لفائدة اŸوظف Úوا’سصتقبال لفائدة
اŸسص - - -ت - - -ع- - -م- - -ل Úوحشص- - -د اŸوارد
اŸتوفرة سصواء العمومية أاواÿاصصة
‘ إاطار التشصاور من أاجل –سصÚ
ع -م -ل اŸن -اوب-ة وك-ذا ا◊رصس ع-ل-ى
نشص- -ر ك- -ل اŸع- -ل- -وم- -ات الضص -روري -ة
لفائدة اŸواطن Úوموظفي الصصحة،
يضصيف اŸصصدر.
وأاكد الوزير بهذه اŸناسصبة على
«ت- -ع -زي -ز أام -ن ال -ع -م -ال ال -ن -اشص -طÚ
و–سص Úظ- - -روف سص ÒاŸن - -اوب - -ة».
وبعد أان ذكر بأان كل و’ية «يجب أان
تتوفر على مسصتشصفى مرجعي يضصم
ط -اق-م ت-ق-ن-ي ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-خصصصص-ات
رف -ي -ع-ة اŸسص-ت-وى ل-ت-م-ك ÚاŸرضص-ى

بكل و’ية من ا’سصتفادة من شصبكة
تكفل مد›ة» شصدد الوزير ﬂاطبا
اإ’طارات اŸسصÒة على ضصرورة أان
تكون عمليات إاجÓء اŸرضصى «–ت
اŸسصوؤولية ا◊صصرية للمؤوسصسصة و‘
إاطار منظم» .وفيما يخصس اŸلف
اÿاصس ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرأاة ا◊ام-ل
أاب- -رز اŸسص -ؤوول اأ’ول ع -ن ال -ق -ط -اع
«أاه- -م- -ي- -ة ت- -أاط Òال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرأاة
ا◊امل منذ بداية ا◊مل» ،مضصيفا
أانه «إاذا قام كل الفاعل ÚاŸعنيÚ
ب -ع -م -ل -ه -م ك-م-ا ي-جب ‘ إاط-ار دل-ي-ل
التكفل باŸرأاة ا◊امل فإان معدل
الوفيات لدى اأ’مهات «من شصأانه أان
ينخفضس للتوصصل إا ¤مسصتويات أاكÌ
ت -واف -ق-ا م-ع ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ي أاضص-حت
م -ت -وف -رة ‘ إاط -ار ﬂت-ل-ف الÈام-ج
ال- -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي ب -ادر ب -ه -ا رئ -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة» .وأاع - -ط- -ى ال- -وزي- -ر
ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات ل -ل -مسصÒي -ن «إ’شص -راك
ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة ‘ ال -نشص -اط -ات
اإ’ع Ó-م -ي -ة وال -ت -حسص -يسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اŸواط- - - - - -ن ÚولÎق - - - - -ي - - - - -ة ا◊وار
ا’جتماعي دون إاقصصاء مع النقابات
اŸعتمدة واŸمثلة.

فرعون حول مششروع بنك بريدي

اÈÿة جارية والتجارب األو ¤مرتقبة خÓل 2019
صص - -رحت ،أامسس اأ’ح - -د ،وزي- -رة
الÈي- -د وت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات ا’ع Ó-م
وا’تصصال ،إاÁان هدى فرعون ،من
اŸدي -ة أان ع -م -ل خÈة ج -ار ح -ال -ي-ا
–سصبا لبعث مشصروع بنك بريدي،
م- -ؤوك- -دة أان ال -ت -ج -ارب اأ’و ¤ل -ه -ذا
اŸشصروع يرتقب بعثها خÓل سصنة
 .2019وق- - - -الت ال- - - -وزي - - -رة خ Ó- - -ل
إاشص -راف -ه -ا ع -ل -ى اف -ت -ت -اح ع -دد م -ن
م - -ك - -اتب الÈي- -د ووك- -ا’ت Œاري- -ة
Ÿؤوسصسصة بريد ا÷زائر على مسصتوى
مرج شصك Òوبزيوشس بوسصط مدينة
اŸدي - -ة «ه - -ن- -اك إارادة سص- -ي- -اسص- -ي- -ة

ح-ق-ي-ق-ي-ة ’سص-ت-ح-داث وت-دع-يم هذا
القطاع ببنك بريدي قادر على توفÒ
خ -دم -ات وم -ن -ت-ج-ات م-ال-ي-ة لصص-ال-ح

اŸواطن .»Úوأاضصافت هدى فرعون
أان ال- -وضص- -ع اŸا‹ Ÿؤوسصسص- -ة ب- -ري -د
ا÷زائر يسصمح ببعث هذا النوع من
اŸؤوسصسصات اŸالية آاملة ‘ حصصولها
ع- -ل- -ى مسص -اع -دة م -ن ب -نك ا÷زائ -ر
ل-دع-م م-ؤوسصسص-ة ب-ري-د ا÷زائ-ر ع-ل-ى
–قيق هذا اŸشصروع.وقالت الوزيرة
إان - -ه «ي - -ج - -ري ح - -ال - -ي- -ا إا‚از دفÎ
الشصروط الذي يحدد شصروط عمل
ومهام ونطاق هذا البنك» ،مشصÒة
إا ¤أان م - -رح - -ل- -ة إا‚از ال- -ت- -ج- -ارب
اÿاصص - -ة ب - -ه - -ذا اŸشص - -روع ق- -د ”
بر›تها خÓل سصنة .2019

الثن 02 Úجويلية  201٨م
الموافق لـ  1٨شصوال  1439هـ
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‘ جلسشة علنية ترأسشها بن صشالح بحضشور رأوية

اŸصصادقة على قانون اŸالية التكميلي لسصنة 2018
لمة أليوم ألحد على مششروع قانون أŸالية ألتكميلي لسشنة  2018وذلك خÓل جلسشة علنية ترأسشها
صشادق أعضشاء ›لسس أ أ
عبد ألقادر بن صشالح رئيسس هذه ألهيئة ألŸÈانية بحضشور و زير أŸالية عبد ألرحمان رأوية  .و يتضشمن مششروع قانون أŸالية
ألتكميلي لسشنة  2018عدة تدأب Òتدخل ‘ أطار ألجرأءأت ألرأمية لسشتعادة ألتوأزن أŸا‹ وأخرى خاصشة باŸيزأنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اختتام الدورة الŸÈانية الواحدة األو ¤من السصنة التشصريعية اليوم

ي -خ-ت-ت-م ال-ي-وم الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه السص-ن-ة
األو ¤من الفÎة التشصريعية الثامنة ،التي
“يزت باسصتكمال اŸصصادقة على مشصاريع
ه -ام -ة ت -ك-رسس أاح-ك-ام دسص-ت-ور  ،2016ال-ت-ي
كللت اإلصصÓحات السصياسصية التي بادر بها
رئيسس ا÷مهورية ،إا ¤جانب اإلصصÓحات
الق -تصص -ادي -ة “اشص -ي -ا م -ع ت -ب -ن -ي ال-ن-م-وذج
الق -تصص -ادي ا÷دي -د ال-ذي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه ‘
التخلصس نهائيا من التبعية Ÿداخيل النفط.

فريال بوشسوية

ال -دورة ال -تشص -ري -ع-ي-ة األو ¤ال-ت-ي أاق-ره-ا
دسصتور  2016وتختتم اليوم ،كانت متميزة
قياسصا إا ¤مشصاريع القوان Úالتي ” عرضصها
وناقشصها أاعضصاء الغرفة العليا ،والتي كرسصت
تعزيز حقوق اإلنسصان ولعل أابرز اŸكاسصب
اÙق -ق -ة إادراج ال -ت -ق-اضص-ي ع-ل-ى درج-ت،Ú
والدفع بعدم الدسصتورية الذي سصيكون نافذا
بعد سصنة و–ديدا ‘ السصابع مارسس من
العام  2019تزامنا ومرور  3سصنوات كاملة
على دخول الدسصتور بصصيغته ا◊الية حيز
التنفيذ.
وعÓ- -وة ع -ل -ى ت -ع -زي -ز ح -ق -وق اإلنسص -ان
واŸمارسصة السصياسصية“ ،يزت الدورة أايضصا
باŸصصادقة على القانون اŸتعلق بقوانÚ

اŸالية ،الذي تقاطع اÈÿاء والŸÈانيون
‘ تأاكيد أاهميته ،على اعتبار أانه يؤوسصسس
Ÿرح- -ل- -ة ج- -دي- -دة ت- -ت- -م- -اشص- -ى وال- -ت- -وج- -ه
القتصصادي ا÷ديد ،حيث يؤوسصسس Ÿرحلة
جديدة يقوم إاعداد قوان ÚاŸالية فيها على
أاسص- - -اسس ال - -تسص - -ي Òول - -يسس ع - -ل - -ى أاسص - -اسس
الحتياجات ،وإا ¤ذلك سصجلت عودة قانون
اŸالية التكميلي الذي  ⁄يتم اعتماده طيلة
 3أاع- -وام ك- -ام- -ل -ة ،م -ك -رسص -ا ق -رار رئ -يسس
ا÷مهورية القاضصي برفع التجميد عن عدة
مشصاريع بتخصصيصس برامج تناهز  500مليار
دج.
‘ سصياق آاخر ،حسصم ›لسس األمة ‘
ق -ان-ون ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي و“ت اŸصص-ادق-ة
عليه ،بعد إاثراء إاثر قراءة مسصتفيضصة‘ ،
وقت ك -ان اÛلسس الشص -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ع-ل-ى
موعد مع انتخابات تشصريعية تؤوسصسصه للفÎة
التشصريعية الثامنة ،ما اضصطر إا ¤تأاخÒه ‘
م -رح -ل -ة أاو ،¤ورغ -م ب -ر›ت -ه خÓ-ل ه-ذه
ال - -دورة ،إال أان رئ- -يسس اÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي
ال -وط -ن -ي السص -ع -ي -د ب-وح-ج-ة ،فضص-ل إارج-اءه
اسص -ت -ج -اب -ة Ÿط-الب ال-ن-واب ال-ذي-ن «ث-اروا»
ضص -ده ،إلق -راره ع -ق-وب-ات ‘ ح-ق-ه-م بسص-بب
التغيب اŸبالغ فيه ‘ السصنوات األخÒة،
تصص -ل إا ¤ح -رم -ان -ه -م م -ن الÎشص-ح ل-ه-ي-اك-ل
ا◊زب.

خÓل جلسشة ترأسشها بوحجة

ففي جزئه الول اŸتعلق بطرق و وسصائل
ال- -ت -وازن اŸا‹ ف -ق -د ج -اء ق -ان -ون اŸال -ي -ة
التكميلي لسصنة  201٨بأاحكام عديدة اهمها
تأاسصيسس رسصم اضصا‘ مؤوقت وقائي الذي يطبق
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات اسص-تÒاد ال-بضص-ائ-ع اŸط-روح-ة
لÓسصتهÓك ‘ ا÷زائر بحيث يحدد هذا
الرسصم بنسصبة تÎاوح ما ب 30 Úو  200باŸئة.
و–دد ق- -ائ -م -ة ال -بضص -ائ -ع اÿاضص -ع -ة ل -ل -ح -ق
الضص - - -ا‘ اŸؤوقت ال - - -وق- - -ائ- - -ي واŸع- - -دلت
اŸوافقة بصصفة دورية عن طريق التنظيم من
ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة م-ت-ع-ددة ال-ق-ط-اع-ات
اŸكلفة Ãتابعة و مراقبة اجراءات ا◊ماية
التجارية .
و ‘ شص -ق -ه اŸتضص -م -ن ال -ت-داب ÒاŸت-ع-ل-ق-ة
باŸيزانية العامة للدولة فقد حدد قانون
اŸال -ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي لسص-ن-ة  201٨اليرادات
واÙصصÓ- -ت واŸداخ- -ي -ل اŸط -ب -ق -ة ع -ل -ى
النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسصنة
 ,201٨بسصتة الف واربعمائة واربع عشصرون
م -ل -ي -ار وارب -ع -م -ائ -ة و تسص -ع -ون م -ل-ي-ون دي-ن-ار
جزائري (  6.424.490.000.000دج).

...واŸصصادقة على القانون
العضصوي اŸتعلق بقوان ÚاŸالية
صصادق أاعضصاء ›لسس األمة امسس  ,على
مشص -روع ال -ق-ان-ون ال-عضص-وي اŸت-ع-ل-ق ب-ق-وانÚ
اŸال- -ي- -ة ،وي -رت -ك -ز نصس ال -ق -ان -ون ال -عضص -وي
اŸت -ع -ل-ق ب-ق-وان ÚاŸال-ي-ة ال-ذي ي-تضص-م-ن 91
مادة على اŸوازنة اŸوجهة لتحقيق النتائج
انطÓقا من أاهداف ﬁددة وليسس على طبيعة
النفقات مثلما هو معمول به حاليا ,من خÓل

وضص- -ع «ﬁاف- -ظ ب- -رام -ج» ل -ف -ائ -دة ال -وزارات
واŸؤوسصسصات العمومية والتي تتفرع بدورها
ا ¤برامج فرعية ونشصاطات من خÓل دمج
م-ي-زان-ي-ت-ي ال-تسص-ي Òوالسص-ت-ثمار –ت حسصاب
واحد .ويرمي نصس القانون إا ¤إاصصÓح تسصيÒ
اŸال-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ح-يث سص-ي-وج-ه ل-لبحث عن
الفعالية والنتائج وإا– ¤سص Úتقد ËقوانÚ
اŸال- -ي -ة ل -ل -حصص -ول ع -ل -ى م -ق -روئ -ي -ة أافضص -ل
ل -ل -م-ع-ط-ي-ات وت-ع-زي-ز شص-ف-اف-ي-ة اŸع-ل-وم-ات و
األرق-ام اÿاصص-ة ب-اŸي-زان-ي-ة ,ت-ق-وي-ة الرقابة
الŸÈانية وإادماج عناصصر اŸرونة ‘ التسصيÒ
اŸا‹.

...واŸصصادقة على مشصروع
القانون العضصوي اŸتعلق
بالقضصاء العسصكري
صص - - - -ادق أاعضص - - - -اء ›لسس األم- - - -ة ,امسس
األح -د ,ب -األغ -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى مشص-روع ال-ق-ان-ون
العضصوي اŸتعلق بالقضصاء العسصكري ,وهذا
خÓل جلسصة علنية ترأاسصها رئيسس اÛلسس,
عبد القادر بن صصالح ,بحضصور وزير العÓقات
مع الŸÈانﬁ ,جوب بدة ,وكذا ‡ثل
وزارة ال - -دف - -اع ال - -وط - -ن - -ي .وع - -قب ج- -لسص- -ة
التصصويت ,ذكر وزير العÓقات مع الŸÈان أان
نصس ه - - -ذا ال - - -ق- - -ان- - -ون ي- - -ن- - -درج ‘ اط- - -ار
«الصصÓحات السصياسصية العميقة التي تعرفها
البÓد» ,مثمنا الحكام التي تضصمنها نصس
ال -ق -ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ال-قضص-اء ال-عسص-ك-ري ال-ذي
أاصصبح «جزءا ل يتجزأا من اŸنظومة القضصائية
ال -وط -ن -ي -ة» .وق -د أاث -ن -ى ال -وزي -ر ب -اŸن -اسص -ب -ة
ب -اإل‚ازات ال -ت -ي ي-ح-ق-ق-ه-ا ا÷يشس ال-وط-ن-ي

الشصعبي الوطني ,داعيا الشصعب ا÷زائري ا¤
«اللتفاف حوله» .كما ع Èعن امتنانه لرئيسس
ا÷م -ه -وري -ة «ن -ظ Òم -ا ح -ق -ق -ت -ه بÓ-دن-ا م-ن
مكاسصب ثمينة بفضصل سصياسصته الرشصيدة التي
ت-ب-ن-اه-ا وال-ت-ي ب-فضص-ل-ه-ا ت-ن-عم ا÷زائر باألمن
والسصتقرار

...واŸصصادقة على مشصروع
القانون العضصوي اŸتعلق باÛمع
ا÷زائري للغة المازيغية
صص - - - -ادق أاعضص - - - -اء ›لسس الم- - - -ة ,امسس
الحد,على مشصروع القانون العضصوي اŸتعلق
باÛمع ا÷زائري للغة المازيغية ,وهذا ‘
ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-حضص-ور وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م العا‹
والبحث العلمي ,الطاهر حجار .وباسصتثناء
أاعضصاء جبهة القوى الشصÎاكية الربع الذين
امتنعوا عن التصصويت ,فقد حظي مشصروع
هذا القانون باŸوافقة من طرف كل أاعضصاء
›لسس المة .وعقب جلسصة التصصويت ,اعتÈ
وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي أان نصس
هذا القانون يأاتي تطبيقا ألحكام اŸادة ال4
م -ن ال-دسص-ت-ور لضص-ب-ط ك-ي-ف-ي-ات ت-ن-ظ-ي-م وسصÒ
اÛم -ع .ك -م -ا ي -ت -واف -ق ال -نصس أايضص-ا م-ث-ل-م-ا
اضصاف مع «ارادة السصلطة العليا للبÓد ,وعلى
رأاسصها رئيسس ا÷مهورية ‘ ,تعزيز الهوية
الوطنية من خÓل اعتماد الطار التشصريعي
واألدوات القانونية اÓŸئمة التي “كن من
الرت -ق -اء ب -ال -غ -ة الم-ازي-غ-ي-ة وف-ق م-ق-ارب-ات
علمية رصصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشصنج
والرŒال».

أششاد بوتÒة أ‚از ﬂتلف أŸششاريع ألفندقية بسشكيكدة

بن مسصعود  :السصعي ÷عل  20باŸائة من الدخل الوطني ‘ افاق 2030من السصياحة
أشش - -اد ع - -ب - -د أل- -ق- -ادر ب- -ن مسش- -ع- -ود وزي- -ر
ألسش -ي -اح -ة وألصش -ن -اع -ات أل -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع-ل-ى
ه -امشس زي -ارت -ه أل -ت -ف-ق-دي-ة ل-ق-ط-اع-ه أمسس
ب -ولي -ة سش -ك -ي -ك -دة ،ب -وتÒة أ‚از ﬂت -ل-ف
أŸششاريع ألفندقية بالولية ،وأعت Èقطاع
ألسشياحة بالولية« ،مثال حي للديناميكية
أŸن-ق-ط-ع-ة أل-ن-ظ ÒوألسشÒورة أل-تصش-اع-دي-ة
بقطاع ألسشياحة».

سسكيكدة :خالد العيفة
اشص - - -ار ال - - -وزي - - -ر ‘ ذات السص- - -ي- - -اق» ا‚ ¤اح
ال - -ت - -حضصÒات ال - -ت - -ي “ت ب - -خصص - -وصس اŸوسص - -م
الصصيفي» ،واصصفا إاياه «با÷يد واŸتميز للمرافق
التي أا‚زت من قبل تدعيما للسصياحة بالولية،
بحوا‹  04فنادق كÈى لسصعة  3900سصرير ،إاضصافة
ا ¤مشصاريع أاخرى كÈى تنجز بوتÒة متسصارعة‘ ،
إاطار السصÎاتيجية الكÈى إلعادة العتبار للقطاع
السص -ي -اح -ي ،ت-ن-ف-ي-ذا لÈن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة»،
مصصرحا ‘ هذا السصياق «انه جد متفائل Ÿسصتقبل
ال -ق -ط -اع ال -واع -د ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ولي-ة ل-ل-ح-رك-ي-ة
ال -ك -بÒة لسصﬂ Òت -ل -ف اشص -غ -ال ا‚از اŸشص -اري -ع،

والق -ب -ال ال -ك -ب Òم -ن ق -ب -ل اŸواط -ن Úع -ل-ى ه-ذه
اŸرافق ،كما انه يوجد اقبال على السصتثمار ‘
اŸي- - -دان السص- - -ي- - -اح - -ي ،وط - -لب ‘ ه - -ذا الط - -ار
«اÙافظة على هذه الديناميكية لتحقيق وŒسصيد
بناء سصياحة وطنية صصلبة».
واكد الوزير «انه من ب Úاهداف السصÎاتيجية
للوزارة إاعادة بعث الوكالت السصياحية من خÓل
اه-دف-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي-ة لسص-ت-ق-ب-ال السص-واح ،وال-تسص-ويق
للسصياحة اÙلية ،وجعل السصتقطاب السصياحي من
ب Úاهم اهداف هذه الوكالت» ،مضصيفا ‘ نفسس
السصياق «لبد للوكالت ان تلعب دورها ‘ ترقية
السصياحةÃ ،ختلف ا‰اطها ،على غرار السصياحة
ا÷ب -ل -ي -ة ،والصص-ح-راوي-ة وغÒه-ا» ،ب-غ-رضس ت-رق-ي-ة
قطاع السصياحة كما أاوضصح بن مسصعود» ‘ اطار
السصÎاتيجية الكÈى لرئيسس ا÷مهورية ،بان يكون
الدخل الوطني من قطاع السصياحة ‘ حدود 15و20
باŸائة ‘ ،افاق سصنة  ، 2030و–قيق رقم 10
مÓ- -ي Úسص- -ائ- -ح م- -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن ،وف -ق
اسصÎاتيجية واضصحة تسصعى الوزارة ‘ Œسصيدها»،
والح الوزير» على دور العÓم ‘ «بيع الصصورة
اإليجابية» عن اŸرافق اÙلية الناجحة».
ك- -انت ل- -وزي- -ر ق -ط -اع السص -ي -اح -ة والصص -ن -اع -ات

التقليدية زيارة تفقدية ومعاينة ıتلف اŸشصاريع
ال- -ت- -ي ” إا‚ازه- -ا بسص- -ك- -ي -ك -دة ،وأاخ -رى ‘ ط -ور
اإل‚از ،على غرار القرية السصياحية «سصياحة» التي
تÎبع على مسصاحة  130أالف م Îمربع ،بتمويل
جزائري سصعودي ،التي تعرف وتÒة اإل‚از تأاخرا
طفيفا ،حيث طلب وزير القطاع من القائم Úعلى
هذا اŸشصروع الواعد والذي يعد من أاك Èالقرى
السصياحية بشصمال أافريقيا ،الرفع من وتÒة اإل‚از،
وان يكون اسصتقبال اŸشصروع خÓل الصصائفة اŸقبلة
على أاك Èتقدير ،كما كانت للوزير ان زار نزل رويال
توليب ،اين طلب من مسصÒي هذا الفندق ذو 05
‚وم إاضص -ف -اء Ÿسص -ة ث -ق -اف -ي -ة ﬁل -ي -ة ع -ل -ى ه -ذا
اŸرف- -ق ،إلب- -راز السص- -م- -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة اÙل -ي -ة،
والتسصويق هذا اŸنتوج التفا‘ للسصواح األجانب.
كما دشصن الوفد الوزاري Ãنطقة العربي بن
م-ه-ي-دي اإلق-ام-ة السص-ي-اح-ي-ة «السص-ف »Òل-ل-مسص-ت-ث-م-ر
مهري عثمان ،قبل ان يتفقد عدة مشصاريع فندقية
وأاخ -رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ق-رى سص-ي-اح-ي-ة ب-ن-فسس اŸن-ط-ق-ة،
ليختتم الزيارة الوزارية Ãعاينة معرضس للصصناعة
التقليدية بسصاحة ميناء سصطورة ،اين طاف على
ﬂتلف اŸعروضصات التي تنوعت بتنوع اŸوروث
الثقا‘ بالولية.

اŸصصادقة على قائمة نواب الرئيسس
ت - -رأسس رئ - -يسس أÛلسس ألشش - -ع - -ب- -ي
أل-وط-ن-ي ألسش-ع-ي-د ب-وح-ج-ة أمسس ج-لسشة
علنية خصشصشت للمصشادقة على قائمة
ن -وأب رئ -يسس أÛلسس ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
ل-لسش-ن-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن أل-فÎة ألتششريعية
أل -ث-ام-ن-ة ط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  12م-ن أل-ن-ظام
ألدأخلي للمجلسس ألتي تقضشي بانتخاب
ن -وأب أل-رئ-يسس Ÿدة سش-ن-ة وأح-دة ق-اب-ل-ة
ل- -ل- -ت -ج -دي -د ،وه -م :ع -ن ح -زب ج -ب -ه -ة
ألتحرير ألوطني :عبد ألرزأق تربيشس،
أ◊اج أل-ع-ايب ﬁم-د م-وسش-اوج-ة وم-رأد
ح- - -ل - -يسس ،ع - -ن أل - -ت - -ج - -م - -ع أل - -وط - -ن - -ي
أل -دÁق -رأط -ي:حسش -ان ب -ون-ف-ل-ةﬁ ،م-د
ألعيد بيبي وألسشيدة هدى طلحة ،عن
حركة ›تمع ألسشلم :أسشماعيل ميمون
لح- -رأرﬁ :م- -د
وأخÒأ ع - -ن أل- -ن- -وأب أ أ
ه‹Ó
بعد اŸصصادقة على قائمة نواب الرئيسس،
وبناء على التغي Òالذي مسس رؤوسصاء بعضس
اÛموعات الŸÈانية ” اإلعÓن عن قائمة
رؤوسص -اء اÛم -وع -ات الŸÈان -ي -ة اŸم-ث-ل-ة ‘
اÛلسس على النحو اآلتي ..
ع -ن اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ◊زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،ا النائب معاذ بوشصارب خلفا
ل -لسص -ي -د السص -ع -ي -د ÿضص-اري ،ع-ن اÛم-وع-ة
الŸÈان -ي -ة ل -ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي،
ال -ن -ائب ب -ل-ع-ب-اسس ب-ل-ع-ب-اسس ،.ع-ن اÛم-وع-ة

الŸÈانية ◊ركة ›تمع السصلم ،النائب أاحمد
صص- -ادوق خ- -ل- -ف -ا ل -ن -اصص -ر ح -م -دادوشس ،.ع -ن
اÛم -وع -ة الŸÈان-ي-ة ل-ت-ج-م-ع أام-ل ا÷زائ-ر
«ت- -اج» ال- -ط- -اه- -ر شص- -اوي خ -ل -ف -ا Ÿصص -ط -ف -ى
ن -واسص -ة،ع -ن اÛم -وع-ة الŸÈان-ي-ة األح-رار،
ال- -ن- -ائب  ÚŸعصص- -م- -ا ، Êع- -ن اÛم- -وع -ة
الŸÈانية ل–Óاد من أاجل النهضصة والعدالة
والبناء النائب سصليمان شصن Úخلفا للخضصر بن
خ Ó-ف،ع -ن اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ÷ب -ه -ة
اŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -ن- -ائب ا◊اج ال- -غ- -وث- -ي ،ع- -ن
اÛموعة الŸÈانية ÷بهة القوى الشصÎاكية
النائب الصصادق سصليما Êخلفا لشصافع بوعيشس
،ع-ن اÛم-وع-ة الŸÈان-ي-ة ل-ل-ح-رك-ة الشصعبية
ا÷زائرية النائب ا◊اج الشصيخ بربارة اخÒا
ع- -ن اÛم- -وع -ة الŸÈان -ي -ة ◊زب ال -ع -م -ال
النائب جلول جودي .
و ⁄ي -ف -وت رئ -يسس اÛلسس ب -ع -د ت -نصص-يب
أاعضصاء اŸكتب ا÷دد أان يهنئهم ،متمنيا لهم
كل التوفيق والسصداد ‘ مهامهم ا÷ديدة ،و
السصتمرار على نفسس اŸنوال وذات الوتÒة
اŸت -م -ي -زة ب -النسص-ج-ام وال-ت-ك-ام-ل ب Úج-م-ي-ع
األعضصاء ،يقول الرئيسس ،مؤوكدا على ضصرورة
Œسصيد الÈنامج اŸسصطر ،والرقي باŸؤوسصسصة
وال -ع -م -ل ال -تشص -ري -ع -ي والŸÈا Êا ¤مسص-ت-وى
ت -ط -ل -ع -ات اŸواط -ن Úال-ذي-ن وضص-ع-وا ث-ق-ت-ه-م
الكاملة لتمثيلهم و–سصسس تطلعاتهم وإايصصالها
إا ¤السصلطات العمومية.

أكد أن أششغال ألسشيار بجاية ـ ألبويرة بلغت ٪٧٤

زعÓن :تسصوية مسصتحقات الشصريك الصصيني إا ¤غاية شصهر أافريل
أك -د وزي -ر ألأشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل،
ن أششغال ألطريق
عبد ألغا ÊزعÓن ،أمسس ،أ ّ
ألسشّيار ألرأبط ب Úبجاية وألبويرة ‘ ،ششقه
أل -رأب -ط ب Úم-ن-ط-ق-ة سش-ي-دي ع-يشس وم-ي-ن-اء
ب -ج -اي -ة ،تسش ‘ ÒوتÒة م -ق-ب-ول-ة ،ح-يث ّ”
تسش-وي-ة أل-وضش-ع-ي-ة أŸال-ية للششركة ألصشينية
أŸكلفة بالإ‚از.

بجاية :بن النوي توهام
دع- -ا ال- -وزي- -ر ،اŸن- -ت- -خ- -ب ÚاÙل- -ي Úلإق -ن -اع
ا ل ق ا ط ن  Ã Úن ط ق ة ت و ج ة با ل ع د و ل ع ن ا لع ر ا ق ي ل ا ل ت ي
تسصّببوا فيها ،والتي تتمثل ‘ منع الشصركة الصصينية
م-ن ال-ت-م-وي-ن ال-ك-ا‘ ب-ا◊صص-ى Ãح-ج-رة ال-ب-ل-دية،
ح- -يث ي- -ح- -ت -اج اŸشص -روع اإ1.5 ¤م -ل-ي-ون ط-ن م-ن
ا ◊ ص ص ى ش ص هر يا  ‘ ،ح  Á Úو ن ح ا ل ي ا ب ـ  1 0 0ا أ ل ف ط ن
فقط.
واأضصاف زعÓن ،اأّن وتÒة الأشصغال تسص‘ Ò
ظ -روف حسص -ن -ة وب -ل -غت نسص -ب -ة الإ‚از  ،٪74واأّن
الإشصكال اŸا‹ غ Òمطروح حاليا ،بعدما – ّصصلت
الشص-رك-ة الصص-ي-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-اŸشص-روع ع-ل-ى ك-امل
م س ص ت ح ق ا ت ه ا ا  Ÿا ل ي ة ا إ  ¤غ اية ش ص ه ر ا أ ف ر ي ل ا ل ف ار ط ،
مشصÒا اإ ¤اأن اأشصغال حفر اأنفاق سصيدي عيشس
ب ل غ ت ح ال ي ا  ، ٪ 6 0و ب ل غ ت ‘ ا ل ش ص ق ا ل ر ا ب ط ب Ú
م د ي ن ت ي ا إ Ÿا ثن و ا ل ق ص ص ر  ، ٪ 6 5ك م ا ب ل غ ت ا لأ ش ص غ ا ل ‘
اÙور ال- -راب- -ط ب ÚاإŸاث- -ن وت- -ق- -ريت نسص -ب -ة 60
با  Ÿئ ة .
و ل د ى ل ق ا ئ ه Ãم ثل  Úع ن س ص ك ا ن ق ر ي ة ‘ ا أ ف ت ي س س ‘ ،

ا أ ك د ا ل و ز ي ر ت خ ص صي ص س م بل غ م ا‹ ق د ر بـ  1 5م ل ي و ن
د ي نا ر  ،لإ ‚ ا ز ا لط ري ق ا ل را بط ب  Úا ل ق ر ي ة و ا ل ط ر ي ق
ا ل و ط ن ي ر ق م  ، 2 6و ه و م ا ا سص ت حس ص ن ه ا ÷ م ي ع ع ل ى
ا ع تب ا ر ا  Ÿع انا ة ال ت ي ل ز م ت ا ل س ص ك ا ن ‘ ا ل س ص ن و ات
الفارطة.
وزي -ر الأشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ن-ق-ل ،عّ-ب-ر ع-ن
ارت -ي -اح -ه لإ‚از ّﬁول ال -ط -رق الأرب-ع-ة ال-ذي ّ”
ت س ص ج ي ل ه س ص ن ة  ، 2 0 1 0و ا ن ط ل ق ت ب ه ا لأ شص غ ا ل س ص ن ة
 ،2012بعد اأن ” تسصخ Òظرف ما‹ لذلك ،قّدرت
ق- -ي- -م- -ت -ه Ãل -ي -اري دي -ن -ار ،وب -حسصب الشص -روح -ات
اŸقدمة يهدف اإ ¤حذف كّل التقاطعات على
مسص -ت -وى ال -ط -رق الأرب -ع -ة ،ورب -ط -ه -ا ب-ال-ط-ري-قÚ
الوطني Úرقم  12رقم  09مباشصرة ‘ ،ح Úسصيوؤدي
جسص- -ر اآخ- -ر م -ب -اشص -رة اإﬁ ¤ط -ة ب -ج -اي -ة الÈي -ة
ا ÷ د ي د ة  ‡ ،ا س ص ي س ص م ح ب ف ك ا  ÿنا ق ع ل ى ا  Ÿن ط ق ة
و ا ل ت خ ف ي ف م ن ح ر ك ة ا  Ÿر و ر ب و س ص ط م د ي ن ة ب ج اي ة .
وÃيناء بجاية دشّصن الوزير اÙطة البحرية
ا ÷ د ي د ة  ،و ا ل ت ي ا ن ط ل ق ت ب ه ا ا لأ ش ص غ ا ل ع ا م 2 0 1 3
وتسصتقبل ما ل يقل عن مليون مسصافر 100 ،األف
مركبة ‘ ظروف جيدة ،وكلفت غÓفا ماليا قدر بـ
 5م  Óي  Òد ي نا ر  ‡ ،ا س ص ي س ص م ح ب ت ح س ص  Úظ ر و ف م ر و ر
واسص -ت -ق -ب -ال اŸسص-اف-ري-ن Ãي-ن-اء ب-ج-اي-ة ،وب-حسصب
اŸعلومات اŸقدمة ،اÙطة ا÷ديدة “تد على
مسص-اح-ة  27األ- -ف م Îم- -رب- -ع ”ّ ،اإ‚ازه- -ا وف -ق
ا  Ÿع اي  Òا ل د و ل ي ة ا ل س ص ا ر ي ة ا  Ÿف ع و ل  ،ع ل ى غ ر ا ر م ا
ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-ق-ب-ال وع-ب-ور اŸسص-اف-رين واŸركبات،
و ل ه ا ا أه م ي ة ك ب  Òة ‘ ت ن ق ل ا  Ÿس ص ا ف ر ي ن .

»æWh
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الموافق لـ  18ششوال  1439هـ

جامعة ا÷زائر  1تفتح بوابة اŸقاو’تية لطلبتها

شصراكة مع «أانسصيج» لتحفيز اŸبادرة ومرافقة اŸشصاريع

OÉ«Y øH ó«©°S
–تضضن جامعة ا÷زائر Ã 1درج بن
بعطوشش ندوة حول اŸقاو’تية ،حيث
تسض- -م- -ح ال- -ن- -دوة ال- -ت -ي اف -ت -ت -حت أامسش
وتدوم ثÓثة أايام لكافة الطلبة خاصضة
م-ن-تسض-ب-ي ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ب-ا’طÓ-ع ع-ل-ى
ﬂت- -ل- -ف ا÷وانب اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -انشض- -اء
مؤوسضسضة مصضغرة بدءا من ضضبط الفكرة
إا ¤تصض - - -م - - -ي - - -م اŸشض - - -روع وصض- - -و’ إا¤
Œسض- -ي- -ده Ãراف -ق -ة آال -ي -ات ال -تشض -غ -ي -ل
ت -ت -ق-دم-ه-ا ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تشض-غ-ي-ل
الشضباب (انسضيج).

مرافقة جوارية
الندوة اإلعÓمية والتكوينية التي تندرج ‘
نشش -اط -ات ا÷ام -ع -ة الصش -ي -ف-ي-ة ” ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
ب-ال-ت-ع-اون م-ع وك-ال-ة تشش-غ-ي-ل الشش-باب ا÷زائر
غرب افتتحها رئيسس جامعة ا÷زائر  1ششنيتي
عبد ا◊ميد الذي أاوضشح أانه “ت اŸبادرة
بالتحضش Òلها منذ بداية السشنة الدراسشية وفقا
لتوجيهات وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
‘ إاط -ار ان -ف -ت -اح ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ع-ل-ى
ﬁيطها القتصشادي للمسشاهمة ‘ الرفع من
وتÒة السشتثمار وتوسشيع مسشاحة التششغيل.
وأاضش -اف شش -ن -ي -ت -ي ﬁف-زا ال-ط-ل-ب-ة خ-اصش-ة
اŸششرف Úعلى التخرج أان ا÷امعة  ⁄تعد
اليوم مؤوسشسشة تعليمية كÓسشيكية تهيئ الطلبة
ع -ل -م -ي -ا وب-ي-داغ-وج-ي-ا وإا‰ا أاصش-ب-حت تسش-اي-ر
ت-ط-ل-ع-ات وط-م-وح-ات ال-ط-ل-ب-ة Ÿراف-ق-تهم ‘
ولوج عا ⁄الششغل من خÓل بوابة اŸقاولتية
ال -ت -ي ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى اŸب-ادرة وال-ع-زÁة ل-رف-ع
التحديات ،وهو ما تصشبو اليه اتفاقية التعاون
م -ع وك -ال-ة «انسش-ي-ج» ال-ت-ي أاصش-ب-حت م-ت-ع-امÓ-
ششريكا داخل جامعة ا÷زائر  1بتخصشيصس
م- -ك -تب ل -ه -ا داخ -ل ا◊رم ا÷ام -ع -ي ل -ي -ك -ون

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

مرافقا جواريا للطلبة بتوف Òكل ما يتعلق
ب- -ع- -ا ⁄اŸق- -اول- -ة وت -ع -ري -ف -ه -م ب -اإلج -راءات
وال- -ت -ح -ف -ي -زات وإاج -راءات اŸراف -ق -ة إل‚از
اŸششاريع .مواكبة التحولت مبكرا.
ودعا األسشتاذ ششنيتي منتسشبي كلية العلوم
وعموم الطلبة إا ¤التفك Òمبكرا ‘ مواجهة
سشوق العمل ع Èآالية وكالة تششغيل الششباب
ال -ت -ي تسش -اع -د و–ف -ز اŸب -ادرة اÓÿق-ة م-ن
خÓ- -ل اقÎاح مشش- -اري- -ع اق -تصش -ادي -ة Ãع -ايÒ
اŸقاولة الصشغÒة ومطابقة للطلب ‘ السشوق.
ولتثم Úهذه الندوة أاششار إا ¤أانها تتوج Ãنح
شش -ه -ادة ل -ف -ائ -دة ال -ط -ل -ب-ة ال-ذي-ن سش-حضش-رون
أاششغالها بانتظام ويواضشبون على بذل ا÷هود
‡ا يسش -اع-ده-م مسش-ت-ق-ب ‘ Ó-السش-ت-ف-ادة م-ن
خدمات وكالة تششغيل الششباب التي “نحهم
األول- -وي- -ة ل- -ي -دع -وه -م إا ¤إادراك ال -ت -ح -ولت
الق-تصش-ادي-ة ال-ت-ي يشش-ه-ده-ا ال-ع-ا ⁄وا÷زائ-ر
وا◊رصس ع- -ل- -ى ال- -ق- -ي- -ام Ãب- -ادرات ت -ؤوسشسس
لدخول عا ⁄الششغل قبيل التخرج.

فرصصة اŸسصتقبل
من جانبه ،حث لزا‹ عدلن مدير وكالة
تششغيل الششباب ا÷زائر غرب ،الطلبة الذين
أاظهروا اهتماما بالتظاهرة على التقاط أاول
اÿيط الذي يقود إا ¤عا ⁄الششغل من دار
اŸق-اولي-ة ال-ت-ي تشش-ك-ل ع-ن-وان ال-ن-دوة ك-ون-ها
“هد الطريق إا ¤عا ⁄القتصشاد والسشتثمار،
موضشحا أان اŸناسشبة “نح فرصشة إازالة أاي
غموضس وتوضشيح الرؤوية للطلبة الذين أانهوا
مسشارهم التعليمي العا‹ ليعÈوا من جسشر
اŸقاولتية ليتحول الطالب إا ¤مقاول صشغÒ
مسشتقب Óفيضشع طاقاته العلمية ‘ دواليب
اŸن -ظ -وم -ة الق -تصش -ادي-ة خ-اصش-ة ‘ ›الت
اإلبداع والبتكار وصشياغة ا◊لول القتصشادية
‘ ك -ل ال -ق -ط-اع-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ف-رصس
اسشتثمار واعدة .ودعا لزا‹ اŸششارك Úإا¤

اسشتغÓل جيد للفرصشة ÷مع أاك Èحجم من
اŸعطيات والششروحات اŸفيدة ﬁفزا على
اŸشش -اك -رة ‘ ال -ن -ق -اشس والسش -ؤوال ب  Ó-ح -دود
وإاثارة كل ما يتبادر ‘ الذهن لتكون الندوة
ورشش- -ة ت- -ف- -اع- -ل- -ي -ة م -ع اŸنشش -ط Úم -ن أاه -ل
الختصشاصس.

قاطرة سصوق الشصغل
وب -ع -د أان أاك -د ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم أاه-م-ي-ة
–صش -ي-ل أاك Èح-ج-م م-ن اŸع-ارف ال-ق-ان-ون-ي-ة
واŸن- -اجÒي- -ال- -ي- -ة ‘ ع- -ا ⁄اŸق- -اولت -ي -ة ‘
الوسشط ا÷امعي ،مششÒا إا ¤تسشليم الششهادات
غ -دا وه -ي ذات أاث -ر م -ف -ي -د ل -ت -أاسش-يسس ب-داي-ة
اŸسشار اŸهني للطالب الطموح ‘ Œاوز كل
ما يصشنف ‘ خانة اŸعوقات وسشلبيات ﬁيط
سشوق الششغل بإاظهار العزÁة والتصشميم على
Œاوزها بروح اŸبادرة ،أاوضشح كرباج ﬁمد
الصشالح أاسشتاذ مكون لدى «انسشيج» أان هذه
الطبعة األو ¤ترمي لسشتقطاب الطلبة نحو
م -ق -ارب -ة إانشش -اء م -ؤوسشسش -ات ،مضش -ي -ف -ا أان-ه ‘
ال -دخ -ول ا÷ام -ع -ي اŸق -ب -ل سش -وف ت -تشش -ك -ل
ﬁافظة للطلبة اŸهتم Úبإانششاء مؤوسشسشات
مصش- - -غ- - -رة ‡ا يسش- - -اع - -د ‘ رسش - -م مشش - -ه - -د
اŸق -اولت -ي -ة ا÷ام -ع -ي -ة ال -ت -ي تشش-ك-ل إاح-دى
ق-اط-رات ت-نشش-ي-ط سش-وق الشش-غ-ل ،ال-ت-ي ي-ن-ب-غي
مواجهة –دياتها بتنمية فرصس العمل التي
تضشع أامام الطلبة ‘ كل التخصشصشات مفاتيح
تسش -اع -د ع -ل -ى Œاوز ه-اجسس ال-ب-ط-ال-ة وذلك
ب -إاظ -ه-ار ال-ط-ل-ب-ة إارادة ‘ تشش-ك-ي-ل ت-ع-اون-ي-ات
مصشغرة تكون نواة Ÿقاولت Œد مكانتها ‘
السشوق بفضشل اŸرافقة العملية لوكالة تششغيل
الششباب.
وأابدى الطلبة ‘ اليوم األول حرصشا على
السشتفادة من اللقاء الذي نششطه إاطارات ذوو
ك -ف-اءة م-ن ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل «أان-ام’
وأاسشاتذة جامعيون.

العدد
17684
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دعا إا ¤تعزيز وجذب ا’سضتثمار ا’قتصضادي باŸناطق النائية

يوسصفي :ا◊كومة تدرسس اإلمكانيات الرامية إا ¤تعزيز السصتثمار بغرداية

أاك- - -د وزي- - -ر الصض- - -ن- - -اع- - -ة
واŸن- -اج -م ي -وسض -ف ي -وسض -ف -ي،
ب- - -غ- - -رداي- - -ة ،أان ا◊ك- - -وم- - -ة
’م - -ك - -ان - -ي- -ات
ت - -درسش ك - -ل ا إ
والصض-ي-غ ال-رام-ي-ة إا ¤ت-ع-زي-ز
وج - - - -ذب ا’سض - - - -ت - - - -ث- - - -م- - - -ار
ا’ق-تصض-ادي ب-اŸن-اطق النائية
بالبÓد.
وأاوضش -ح ال -وزي -ر ع -ل-ى ه-امشس
زيارة عمل وتفقد بولية غرداية،
أاول أامسس ،إارادة ا◊كومة لتعزيز
التنمية القتصشادية باŸناطق التي  ⁄تصشل إا¤
اŸت -وسش-ط ال-وط-ن-ي لÓ-سش-ت-ث-م-ار م-ن أاج-ل خ-ل-ق
م -ن -اصشب الشش -غ -ل والÌوة ل -ف -ائ -دة سش -ك -ان ه-ذه
اŸناطق.
’’سشتتم دراسشة تسشهيÓت ووضشع آاليات من أاجل
الدفع بالسشتثمار اÿاصس من خÓل دعم الدولة
بغية اسشتحداث مناصشب الششغل وخلق الÌوة»
كما أابرزه الوزير.
وتسشعى السشلطات العمومية إا– ¤سش Úبيئة
األعمال وتششجيع السشتثمار وتعزيز الصشادرات
خ -ارج اÙروق -ات ك-م-ا ذك-ره ي-وسش-ف ي-وسش-ف-ي،
م- -ؤوك -دا ع -ل -ى أان الم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -اسش -ت -ق -ط -اب
اŸسشتثمرين وتششجيعهم.
وأاششار يوسشفي أايضشا إا ¤أان دائرته قد ششرعت
‘ إاحصشاء اŸؤوهÓت والÌوات التي تتوفر عليها
كل منطقة من أاجل –ديد فرصس السشتثمار
واŸسشاهمة ‘ عملية تنمية هذه اŸناطق.
وسش- -تسش- -اه- -م ك -ل ه -ذه اإلج -راءات اÙف -زة
واŸراف -ق -ة ‘ Œسش-ي-د السش-ت-ث-م-ارات اŸن-ت-ج-ة
اŸولدة للÌوة وŸناصشب الششغل وتسشمح كذلك
بالتصشدير خارج اÙروقات.
وق -د رحب ال -وزي -ر خ Ó-ل زي -ارت -ه إا ¤ولي -ة
غ-رداي-ة ب-اسش-ت-ئ-ن-اف السش-ت-ث-م-ار ب-ه-ذه اŸن-طقة
«ذات القدرات الصشناعية» التي أاصشبحت قاعدة
لوجسشتيكية صشناعية وكذا بروح اŸقاولتية التي

ي -ت -م-ي-ز ب-ه-ا اŸسش-ت-ث-م-رون
بهذه اŸنطقة.
وك -ان ي-وسش-ف-ي شش-رع ‘
زي - -ارة ع - -م - -ل Ãن - -ط- -ق- -ة
غ -رداي -ة م -ن خÓ-ل ت-ف-ق-د
وح -دة ل-رسش-ك-ل-ة ب-ط-اري-ات
اŸركبات بطاقة اسشتيعاب
ت- -ق -در بـ  7آالف ط- - -ن ‘
السش -ن -ة وم -ط -ح -ن -ة دق -ي -ق
ب -ق-درة  20ط -ن ‘ ال -ي -وم
Ãن -ط -ق -ة ب -ري -ان ق -ب -ل أان
يقوم بزيارة منطقة النششاطات ا÷ديدة «مداغ»
لÈي -ان ال -ت -ي تÎب -ع ع -ل -ى مسش -اح -ة  16هكتارا
م - -قسش - -م- -ة إا 58 ¤ق-ط-ع-ة وب-ع-ده-ا ل-ل-م-ن-ط-قة
الصش -ن -اع -ي -ة ل -ب -ن -ورة اŸنشش-أاة سش-ن-ة  1970على
مسش -اح-ة  118ه -ك -ت -ار وال-ت-ي تضش-م  113وحدة
إانتاجية.
ك -م -ا ع -اي -ن ال-وزي-ر ›م-وع-ة م-ن ال-وح-دات
اإلن- -ت- -اج -ي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة الصش -ن -اع -ي -ة وال -ت -ق -ى
ب -اŸسش -ت -ث -م -ري -ن اŸن -ظ-م Úضش-م-ن ›م-وع-ات
با÷معية اŸهنية لصشناعيي وادي ميزاب قبل أان
يزور مؤوسشسشة «الفابيب» اŸتخصشصشة ‘ إانتاج
األن-اب-يب اŸوج-ه-ة ل-ق-ط-اع ال-ط-اق-ة وك-ذا وحدة
إانتاجية للخرسشانة.
وت-ف-ق-د ال-وزي-ر أايضش-ا مشش-روع إا‚از م-ن-ط-ق-ة
صش -ن -اع -ي -ة ج -دي -دة Ãت-ل-ي-ل-ي ا÷دي-دة ب-اŸك-ان
اŸسشمى «الفوينيسس» واÎŸبع على مسشاحة 80
ه -ك -ت -ارا م-قسش-م-ة إا 117 ¤ق-ط-ع-ة م-وج-ه-ة 67
باŸائة للصشناعة و  22باŸائة للزراعة الغذائية.
ودع -ا وزي -ر الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م ‘ ن -ه-اي-ة
زيارته لولية غرداية إا ¤تعزيز جاذبية اŸنطقة
من أاجل السشتثمار اŸثمر واŸسشتدام من خÓل
تثم Úأافضشل مؤوهÓت اŸنطقة قبل أان يوؤكد أان
ا÷زائ- -ر تسش ‘ Òال- -ن- -ح -و الصش -ح -ي -ح ‘ ›ال
السشتثمار.

أاشضرفت عليها الدالية من بسضكرة

انطÓق قافلة –سصيسصية حول ترشصيد اسصتهÓك الطاقة
’ح -د ،م -ن بسض -ك-رة
ان -ط -ل -قت ،أامسش ا أ
ق- -اف -ل -ة وط -ن -ي -ة –سض -يسض -ي -ة لÎشض -ي -د
اسضتهÓك الطاقة –ت شضعار «اسضتهلك
أاحسض- - -ن وادف- - -ع أاق- - -ل» وذلك ب - -إاشض - -راف
’سض -رة
وزي- -رة ال- -تضض- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي وا أ
وقضضايا اŸرأاة غنية الدالية التي توجد
ب -ع-اصض-م-ة ال-زي-ب-ان ‘ إاط-ار زي-ارة ع-م-ل
وتفقد.
وق -د أاع -طت ال -وزي -رة ب -اŸن -اسش -ب -ة إاشش -ارة
النطÓقة الرمزية لهذه القافلة التي سشتجوب
 16ولية ع ÈالبÓد وذلك إا ¤غاية  19يوليو
ا÷اري.
وحسشب الشش- -روح ال -ت -ي ” ت -ق -دÁه -ا ل -دى
اف -ت -ت -اح م -ع -رضس ب -اŸن -اسش -ب -ة أاك -د اŸك -ل -ف
باإلعÓم لدى الششركة الوطنية لتوزيع الكهرباء
والغاز خليل هدنة أان هذه القافلة تهدف إا¤
–سشيسس اŸواطن بضشرورة ترششيد اسشتهÓك
الكهرباء ،إاضشافة إا ¤التعريف باآلليات التي
“ك -ن م -ن م -واج -ه -ة ال -ط -لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى
الطاقة.
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول كذلك أان القافلة

التحسشيسشية  ⁄تأات من منطلق ضشعف اإلنتاج
أاوقلته على اعتبار وجود اسشتثمارات ضشخمة
‘ هذا اÛال وإا‰ا لضشرورة القتصشاد ‘
الطاقة عموما وليسس الكهرباء فقط بل ‘
ال -غ -از أايضش -ا بصش -ف-ت-ه «اŸصش-در األسش-اسش-ي ‘
توليدها».
وأاششار هدنة إا ¤أان الدراسشات التي أاجريت
على مسشتوى هذه الششركة تؤوكد أان اŸواطن
ا÷زائ-ري يسش-ت-ه-لك  40ب-اŸائ-ة م-ن ال-طاقة
اŸنتجة عموما  60منها كهرباء وهي «نسشبة
ك - -بÒة» -حسش - -ب - -ه -مضش - -ي - -ف - -ا أان اŸواط - -ن
ا÷زائري يسشتهلك  3,5باŸائة من الكهرباء
أاك Ìمن اŸعدل العاŸي.

’مراضش الفتاكة تهدد حقول ﬁصضول العنب واŸبيدات ’ –ل اŸشضكل
ا أ

بولنوار :غياب التكوين وسصوء اسصتعمال اŸبيدات وراء ارتفاع اÿسصائر إا٪50 ¤

^ خب ÒفÓحي :العÓج الوقائي ضضروري لتفادي اÿسضائر و›ابهة مرضش» اŸيليديو»
^ ﬂتصش ‘ التنمية الفÓحية ٪30 :خسضائر مادة البطاطا ‘ بعضش الو’يات
ت -ع -الت أاصض -وات ال -ف Ó-ح ‘ Úح -ق-ول ﬁصض-ول
العنب جراء اÿسضائر التي تكبدوها بسضبب مرضش
البياضش الزغبي أاو»اŸيليديو» الذي انتشضر بشضكل
كب Òوتسضبب ‘ خسضائر مادية معتÈة وصضلت إا¤
 50ب -اŸائ-ة م-ا دف-ع-ه-م إا ¤ا’سض-ت-ن-ج-اد Ãدي-ري-ات
ال -ف Ó-ح -ة وال -غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ي-ة قصض-د ال-ت-دخ-ل
ل-دع-م-ه-م ب-ال-دواء Ûاب-ه-ة ان-تشض-ار اŸرضش وإان-قاذ
ع -دد م -ن ا◊ق-ول ،خ-اصض-ة وأان اŸب-ي-دات  ⁄ت-ع-د
Œدي نفعا.

»côJ øH IódÉN
ق -ال رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج-ار ا◊رف-يÚ
ا÷زائري Úا◊اج طاهر بولنوار ‘ تصشريح لـ» الششعب»
إان مرضس «اŸيليديو» الذي انتششر على مسشتوى حقول
الفÓحﬁ ‘ Úصشول العنب وتسشبب ‘ خسشائر مادية
م -ع -تÈة ألصش -ح -اب -ه -ا ال -ذي ي -ن -اشش-دون ال-ي-وم م-دي-ري-ات
الفÓحة التدخل «جاء بسشب األدوية النباتية وعÓماتها

ب -اإلضش -اف -ة إا ¤سش-وء اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا األم-ر ال-ذي يسش-ت-وجب
اŸرافقة من طرف غرف الفÓحة وكذا دورات تكوينية
ألجل تطوير خÈات الفÓح Úأاك.« Ì
أاوضشح ‘ سشياق موصشول أان  ٪ 70من الفÓح Úمن فئة
الكهول وهم أاميون ل يعرفون كيفية اسشتعمال األدوية
ا◊دي -ث -ة اŸسش -ت -وردة وال-ت-ي ق-د ت-ك-ون سش-ب-ب-ا ‘ ان-تشش-ار
اŸرضس وت -ه-دي-د ﬁصش-ول ال-ع-نب ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ن-وع-ي-ة
األدوي -ة اŸسش -ت -ع -م -ل -ة اŸسش-ت-وردة Ãب-ال-غ زه-ي-دة ف-رغ-م
علمهم بعدم صشÓحيتها يبيعونها للفÓح Úالذي يجهلون
اليوم النوعية ا÷يدة جراء غياب التكون ‘ اÛال.
أاششار بولنوار ‘ ذات السشياق إا ¤عدم احÎام ششروط
ا◊فظ وغياب اŸعرفة التي غالبا ما تؤودي إا ¤نتيجة
ع -كسش -ي -ة تسش -ب -بت ‘ ان -تشش-ار اŸرضس وال-ف-تك ب-عشش-رات
ال-ه-ك-ت-ارات م-ا ج-ع-ل ال-فÓ-ح Úي-ط-ل-ق-ون ن-داء اسش-ت-غ-اثة
للوزارة الوصشية قصشد التدخل قبل تكبد خسشائر أاخرى.
من جهته ،أاكد عيسشى منصشور خب ‘ ÒالفÓحة ‘
تصش- -ري- -ح لـ»الشش -عب» أان م -رضس «اŸي -ل -ي -دي -و» اŸع -روف
بالبياضس الزغبي مرضس فطري ومعروف منذ وقت طويل

غ Òأانه تفاقم خÓل هذا الششهر بالضشبط منذ  20يوم
تقريبا ،أاين اششتكى الفÓحون من الوضشع الذي كبدهم
خسشائر كبÒة أارجعوه إا ¤عدة عوامل على غرار األمطار
الغزيرة والرطوبة العالية وكذا ا◊رارة التي عادة ما
تؤودي إا ¤انتششار مرضس البياضس الزغبي الذي هوعبارة
عن بقع زيتية موجودة فوق أاوراق العنب تعيق عملية
الÎكيب الضشوئي وهواŸرضس الذي من اŸفروضس أان
تصشاحبه عملية إانذارات من اŸعهد الفÓحي ◊ماية
النباتات من أاجل إايجاد عÓج وقائي لتفادي خسشائر
أاك.È
وأاكد عيسشى منصشور ضشرورة تدخل الوزارة الوصشية
إليجاد حل للمششكل الذي قد يكون انتششاره بسشبب عدم
اسشتعمال األدوية ‘ الوقت الÓزم وعدم احÎام مدة
العÓج اÙددة بـ  4أايام كأاقصشى تقدير باإلضشافة إا¤
عدم احÎام اŸدة يؤودي بدوره إا ¤انتقال اŸرضس إا¤
مرحلة أاخرى وبالتا‹ الدواء ل يجدي نفعا ‘ هذه
ا◊الت.

وقال خب ‘ Òالتنمية الفÓحية» آاكلي موسشو‘ Ê
تصش - -ري - -ح لـ «الشش - -عب» إان اŸرضس م - -وج- -ود ‘ اÿضش- -ر
وال -ف -واك -ه خ -اصش -ة ‘ اŸن -اط -ق ال -ت -ي ع -رفت تسش -اق -ط
األمطار ،حيث سشجلت خسشارة ‘ فاكهة العنب بنسشبة
 100باŸائة و 80باŸائة ‘ الكرز ‘ ،ح Úوصشلت إا30 ¤
باŸائة ‘ مادة البطاطا بالنسشبة Ÿنطقة البويرة ،مششÒا
أان اŸبيدات اŸسشتعملة ‘ عÓج اŸيليديوليسشت فعالة
خ -اصش -ة وأان ال -ك -وك -ت-ال اŸع-ت-م-د ‘ السش-ن-وات اŸاضش-ي-ة
اŸسشتعمل ‘ ﬁاربة «اŸيليديو»  ⁄يعد يعتمد اليوم أاين
أاصش-ب-ح ال-فÓ-ح-ون ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى ال-عÓ-ج ال-وح-ي-د الذي
يخفف اŸرضس ول يقضشي عليه نهائيا بالنظر إا ¤ثمنه
الزهيد باŸقارنة مع اآلخر وهنا يكمن اŸششكل الذي
يكبد الفÓح Úخسشائر كبÒة.
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اإلثن 02 Úجويلية  2018م
الموافق لـ  18شسوال  1439هـ

يحسسسس بحماية اÙيط من التلوث

صشالـ ـون النوادي اÿضش ـراء وجه ـة اŸصشطاف ‘ Úبومرداسس

ي -ت -واصس -ل الصس -ال -ون ال -وط -ن -ي ل -ل-ن-وادي ال-خضس-راء
وال-ج-م-ع-ي-ات ال-ن-اشس-ط-ة ف-ي م-ج-ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
بشس-اط-ئ ق-ورصس-و ب-مشس-ارك-ة م-م-ث-ل-ين عن  30ولية
ي -ع -ك -ف -ون ط -ي-ل-ة أارب-ع-ة أاي-ام ع-ل-ى ت-ق-دي-م ع-روضس
لمختلف األنشسطة التي تقوم بها هذه الجمعيات
ف-ي م-ع-ال-ج-ة ورسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات المنزلية والصسلبة
وم -ع -ارضس أاخ -رى ومسس -اب -ق -ات ف-ي م-ج-ال ال-رسس-م
Óط -ف -ال ل -ل-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة ح-م-اي-ة ال-م-ح-ي-ط
ل -أ
السس -ك -ن -ي والي -ك -ول -وج-ي».الشس-عب» ع-اشست أاج-واء
التظاهرة وترصسد أادق التفاصسيل بعين المكان.
بومرداسس..ز /كمال
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا دي-وان م-ؤوسسسس-ة الشس-باب
لبومرداسس تحت شسعار»من أاجل محيط أاخضسر»
تهدف إالى غرسس الثقافة البيئية بين الشسباب وخلق
فضساءات لÓحتكاك والتبادل بين النوادي الخضسراء
والجمعيات الناشسطة في الميدان القادمة من عدة
ولي-ات .ك-م-ا سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة ل-ل-مشس-ارك-ين للتعرف
على ولية بومرداسس والطÓع على أاهم المواقع
السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا وم-خ-ت-لف المجهودات
ال-م-ب-ذول-ة ل-ت-ث-م-ي-ن ق-ط-اع البيئة ومعالجة النفايات
ورسس -ك -ل -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى م -رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
لقورصسو.
وينتظر أان تشسهد التظاهرة التي تمتد إالى غاية يوم
 5جويلية المتزامن مع مناسسبة عيدي السستقÓل
والشسباب ،تنظيم عدة أانشسطة وورشسات مفتوحة من
ال-مشس-ارك-ي-ن ل-ع-رضس ت-ج-رب-ت-ه-م في مجال الحفاظ
ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ن-وع الي-ك-ول-وجي عبر الوطن.كما
تهدف إالى إابراز الجانب القتصسادي لهذا القطاع
الحسساسس بعرضس تجارب ناجحة لمؤوسسسسات شسبانية
اقتحمت ميدان الرسسكلة وتدوير النفايات بأانواعها

م -ن ب Ó-سس -ت -يك ،زج -اج ،ال -زي -وت ،م -ادة ال -ك -رت -ون
وغ -ي -ره -ا م -ن ال -ت -رك -ي -ب -ات األخ -رى ال -ت -ي ي -م-ك-ن
السستفادة منها واسستغÓلها في إانتاج مواد قابلة
Óسستعمال.
ل إ
وم -ه -م-ا ي-ك-ن م-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي ي-خ-رج ب-ه-ا ال-ل-ق-اء
ال-م-ت-زام-ن م-ع ان-طÓ-ق ال-ح-م-ل-ة ال-وط-ن-ية لتنظيف
الشسواطئ واألحياء ،فإان األهم في كل هذا هو
عودة ملف البيئة ومشسكل رفع القمامة ومعالجة
النفايات ليأاخذ مكانه في أاولوية البرامج الولئية
وال-وط-ن-ي-ة وان-خ-راط ك-ل ال-ف-اع-ل-ي-ن ل-ل-ت-خ-فيف من

حجم الكارثة البيئية ومظاهر البؤوسس اليومي التي
تغرق فيها المدن والتجمعات السسكنية ،ومحاولة
صسبغ القطاع بصسبغة إاقتصسادية عن طريق تثمين
النفايات وإاشسراك المؤوسسسسات المصسغرة في هذا
المجهود بطريقة عملية رابحة ومحفزة بعيدا عن
الشسعارات والحمÓت التطوعية المناسسباتية التي
لم تقدم حلول جذرية للمشسكل بل اسستغلت من
ط -رف ب -عضس ال -ج -م -ع -ي-ات ال-م-وج-ودة ع-ل-ى ال-ورق
ل -ت -حسس -ي -ن صس -ورت -ه-ا وت-ح-ق-ي-ق م-آارب شس-خصس-ي-ة ل
جماعية..

انتقد تهاون ا÷معيات البيئية ،وا‹ سسعيدة:

الدعم يوجه للنششطاء الفاعل Úو÷ان األحياء ‘ الصشدارة

طلب والي سسعيدة سسيف اإلسسÓم لوح خÓل حملة
ال-ت-ن-ظ-ي-ف م-ن م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة اإلسسراع في إاعداد
القانون الداخلي إلطÓق مسسابقة أاجمل حي داعيا
الهيئات والجمعيات الناشسطة في هذا المجال إالى
ت-ك-ث-ي-ف ج-ه-وده-ا وت-ن-ظ-ي-ف ال-م-دي-ن-ة حتى يتسسنى
ل -ل -ولي -ة ال -مشس-ارك-ة ب-ال-مسس-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ألج-م-ل

مدينة.
انتقد الوالي الجمعيات ولجان األحيان التي لم
تشس-ارك ف-ي ح-م-ل-ة ال-ن-ظ-اف-ة م-ؤوخ-را ،م-ؤوك-دا ع-لى
ضس -رورة دع -م ك -ل م -ن سس-اه-م ف-ي إان-ج-اح ال-ع-م-ل-ي-ة
وم-واصس-ل-ة ج-ه-وده-ا ف-ي ت-ن-ظ-ي-ف المحيط قائ»:Ó
نحن لسسنا في الجتماعات أاو في الشسعارات رغم

حضسوري و دوراتي لمعظم األحياء فالجمعيات التي
ن-ظ-م-ن-ا م-ع-ه-ا اج-ت-م-اع-ات ل-م ن-ج-د ل-ه-ا أاث-را ولكن
هاهي الجمعيات النشسطة يجب العمل مع هؤولء
طالبا الدعم لهم بالوسسائل الضسرورية..

سسعيدة :ج.علي

يؤورق اŸتعامل Úا’قتصسادي Úمنذ مدة

ضشعف ششبكة األنÎنت باŸنطقة الصشناعية بسشطيف

يشس - -ت- -ك- -ي اŸت- -ع- -ام- -ل- -ون ا’ق- -تصس- -ادي- -ون
ب- -اŸن- -ط -ق -ة الصس -ن -اع -ي -ة بسس -ط -ي -ف ‘ ،اŸدة
’خÒة ،م - -ن صس - -ع - -وب - -ات ‘ ›ال ال- -رب- -ط
ا أ
’نÎنت التي أاصسبحت جد ضسعيفة
بشسبكة ا أ
وم -ت -ق -ط -ع -ة ب -اسس -ت -م -رار ،م -ا ع -ق-د م-ه-ام-ه-م
وإارسسال اŸلفات واŸراسسÓت ،والتواصسل بهذه
ال -ت -ق -ن -ي -ة ال -ت -ي أاضس -حت ’ م -ن -اصس م -ن -ه-ا ‘
العمل.
ت -رج-ع ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة ،حسسب ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ،إال-ى
تاريخ إاجراء امتحانات شسهادة البكالوريا ،2018

والتي شسهدت كما هو معلوم انقطاعا من الجهات
المعنية لوقف الغشس والوقاية منه.
غير أانه ومنذ ذلك الحين ،أاصسبح التدفق ضسعيفا
جدا ،ويتقطع كل دقيقة أاو دقيقتين لدى بعضس
الشس- -رك- -ات ،ويصس- -عب ف- -ي ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال -ح -الت
اسس -ت -غ Ó-ل الشس -ب -ك -ة ،رغ -م أان أاغ -لب ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن
يتمتعون باشستراكات من أاجل الحصسول على تدفق
كبير يسسمح بأاداء المهام بسسهولة.
على هذا األسساسس وجه المتعاملون نداء للمؤوسسسسة
المختصسة للنظر في هذه الحالة التي اعتبروها في

البداية مؤوقتة ،إال أانها تواصسلت على نفسس النسسق
ما عطل مصسالحهم.
يذكر أان العديد من المشستركين على مسستوى مدينة
سسطيف يشستكون من التدفق البطيء جدا لشسبكة
األنترنت ،خاصسة لي ،Óرغم اسستفادة الولية من
كمية كبيرة من األلياف البصسرية لتغطية كل نواحي
الولية باألنترنت ،وبتدفق مقبول.

سسطيف :نورالدين بوطغان

سسكان سسيدي بوبكر بسسعيدة يتسساءلون:

Ÿاذا غياب اŸناوبة الليلية للصشيادلة ؟
تسساءل المواطنون القاطنون ببلدية سسيدي بوبكر
الواقعة شسمال ولية سسعيدة بـ 30كم عن األسسباب
وال -م -ب -ررات ال -ت -ي ت-ق-ف وراء ع-م-ل-ي-ة ال-غ-ل-ق ال-ت-ي
تشس-ه-ده-ا م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-دل-ي-ات ل-ي Ó-ط-ي-ل-ة األي-ام
وليالي المناسسبات الخاصسة إالى جانب عدم التزام
أاصسحابها بنظام المناوبة الليلية وعدم العمل في
أاغلب األحيان بنظام كامل.
وقال هؤولء إان أاغلب هذه الصسيدليات تفتح أابوابها

صس -ب -اح -ا ،ن -ظ -را ل -ع -دم أاخ -ذ الصس -ي -ادل-ة ال-خ-مسس-ة
ال -ن -اشس -ط-ي-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ب-ع-ي-ن الع-ت-ب-ار مصس-ل-ح-ة
المواطن وما زاد من اسستياء وتذمر المعنيين هو
تجاهل المديرية الوصسية لهذه المشسكلة بدليل عدم
فرضسها جدول للمناوبة الليلة لضسمان عمل هؤولء
الصسيادلة خÓل العطلة األسسبوعية أاو في األعياد
الوطنية والدينية ،مما يعني مزيدا من المعاناة
للمريضس وعلى الخصسوصس في المناطق المعزولة

والبعيدة عن التجمعات الحضسرية.
ويأامل الممتعضسون أان تجد صسرختهم هذه أاذانا
صساغية قصسد دراسسة هذه المشسكلة والتعجيل في
إايجاد حلول ناجعة بإامكانها احتواء التنقل لي Óإالى
الصسيدليات المجاورة.

سسعيدة :ج.علي

 ⁄تزر حنفياتهم منذ  3أاشسهر

سشكان ع Úالسشلطان يغلقون الطريق للمطالبة Ãياه الششرب
اح -ت -ج سس -ك -ان ق -ري -ة ع -ي -ن السس -ل-ط-ان شس-م-ال ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج وال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دية مجانية بغلق الطريق
الوطني  106للمطالبة بمياه الشسرب التي لم تزر
حنفياتهم منذ  03أاشسهر على حد تصسريحاتهم،
حيث أاكد المحتجون أانهم كانوا ل يشسربون سسوى
مرة في  15و  20يوما قبل أان تنقطع المياه نهائيا،
حيث لجأات البلدية إالى تزويدهم بـ  10صسهاريج
يوميا وهو ما ل يكفي و ل يفي بالغرضس حسسب

المحتجين.
ومن جهته ،أاكد رئيسس البلدية أان المشسكل يعود إالى
توقف البئرين الرئيسسيين اللذين كانا يزودان القرية
بسسبب الجفاف ما تسسبب في أازمة حيث لجأات
البلدية حسسب رئيسسها إالى حل مؤوقت يتمثل في
ت-زوي-د ال-م-واط-ن-ي-ن ب-الصس-ه-اري-ج ف-ي إانتظار دخول
البئر الجديد حيز الخدمة والذي تم إانجازه في
ان -ت -ظ -ار اسس -ت -ك-م-ال إاج-راءات وضس-ع شس-ب-ك-ة ال-ن-ق-ل

حلت قافلة ا◊ج اÈŸور ،أامسس ،بسسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ‘ ،م-وسس-م-ه-ا ال-ث-الث ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا
الديوان الوطني للحج والعمرة .وقد حطت
رح-ال-ه-ا Ãسس-ج-د م-ع-اذ ب-ن ج-ب-ل ب-حي سسيدي
ا÷ي ‹Óحيث كان عدد كب Òمن ا◊جاج ‘
Óسس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -وج -ي -ه -ات
إان- -ت -ظ -اره -ا ل  -إ
’رشسادات.
وا إ

الحج مع عدد من الحصسصس التدريبية كذا مختلف
النصسائح واإلرشسادات الصسحية.
أاكد ممثل وزارة الصسحة والسسكان كهلوز بلعيد أان
ال-ه-دف األسس-اسس-ي ي-ك-م-ن ف-ي ت-ق-دي-م ال-ت-وج-ي-ه-ات
الصسحية للحجاج بما في ذلك األخذ بعين اإلعتبار
ال -ظ -روف ال -م -ن -اخ -ي -ة ل -ل -ب -ق-اع ال-م-ق-دسس-ة وت-ق-دم
التوجيهات على مراحل بداية بالتوجيهات الخاصسة
بمرحلة الذهاب ثم نصسائح مرحلة الوصسول إالى
البقاع ثم النصسائح المتعلقة بمرحلة الشسعائر وما
تعرفها هذه المرحلة من خصسوصسيات.
وأاضس -اف أان ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-ق-اف-ل-ة ت-ل-ق-وا وع-ب-ر
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ح-ط-ات السس-اب-ق-ة ال-عديد من األسسئلة

إليصسال المياه إالى المواطنين.
وأاثناء محاورة المواطنين من طرف مدير الري
وال -مسس-ؤوول-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ط-ال-ب-وا ب-إال-ح-اح ب-ت-زوي-د
قريتهم من سسد عين زادة حتى ل يتكرر مشسكل
العطشس كل صسيف بسسبب جفاف اآلبار.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

قافل ـ ـ ـ ـة ا◊ـ ـ ـج اÈŸور –ـ ـ ـ ـ ـط الرح ـ ـ ـ ـ ـال بسشي ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسس

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
وف -ي ه -ذا الصس-دد ت-ل-ق-ى ال-ح-ج-اج دروسس-ا ت-وع-وي-ة
تعليمية نظرية وتطبيقية وعرضسا شسام Óلمناسسك

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

الهادفة والتي تعكسس مدى اهتمام الحجاج بهذه
التوجيهات ،مشسيرا في الوقت ذاته إالى تركيز أاطباء
ال -ق -اف -ل -ة ع -ل -ى ف -ئ-ة ال-ح-ج-اج م-ن ذوي األم-راضس
المزمنة كالسسكري ،أامراضس القلب وضسغط الدم
وه -ي األم -راضس ال -ت -ي ت -ف -رضس ع-ل-ى ال-ح-اج إات-ب-اع
النصسائح واتخاذ جملة من الحتياطات لضسمان حج
صسحي وسسليم من األمراضس.
ومن جهتهم ،عبر عديد الحجاج عن إاسستحسسانهم
ل-ل-م-ب-ادرة ال-ت-ي سس-م-حت ل-ه-م ب-ال-ت-ع-رف أاك-ث-ر ع-ل-ى
المناسسك وتدعيم معارفهم الخاصسة بكيفية أاداء
الشس -ع -ائ-ر وك-ذا ال-ف-رصس-ة ال-ت-ي أات-ي-حت ل-ه-م ل-ط-رح
انشسغالتهم وتسساؤولتهم على المسسؤوولين مباشسرة.
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 03مقاو’ت حطمت مشسروع  1969للري باÙيط اŸسسقي Ÿغنية

لحـ ـ ـرار يطالب
ا–اد الفÓح Úا أ
بحماي ـ ـة سشه ـ ـل بني واسشÚ

اأث -ار ا–اد ال -ف Ó-ح Úا’أح-رار
Œاوزات ج- - - -م- - - -ة ت - - -خصس اإ‚از
ق-ن-وات السس-ق-ي ب-اÙيط الزراعي
Ãغ- -ن -ي -ة م -ن ق -ب -ل  03مقاو’ت
ق-امت ب-ت-ح-ط-ي-م ال-ق-ن-اة ال-قدÁة
اŸن -ج -زة سس-ن-ة  1969وب -اشس-رت ‘
اإ‚از قناة جديدة دون احÎام
اŸقاييسس.
وطالب ا–اد الفÓح Úالسسلطات
العليا بالتدخل لوقف التجاوزات التي
م- -ن شس- -اأن- -ه -ا ال -ت -اأث Òع -ل -ى اÙي -ط
اŸسس - -ق- -ي ل- -ب- -ن- -ي واسس Úال- -ذي م- -ن
اŸن -ت -ظ -ر ت -وسس-ي-ع-ه اإ 7000 ¤هكتار
خاصسة واأنه يحوي اأزيد من  1 . 5مليون
شسجرة زيتون ،و 7اآلف شسجرة برتقال
ن -اه -يك ع -ن اŸئ -ات م -ن ال -ه-ك-ت-ارات
اıصسصس-ة لإن-ت-اج ال-ب-ط-اط-ا والبطيخ
ل -ك-ن الأشس-غ-ال ح-ط-مت ﬂط-ط سس-ن-ة
 1969و ⁄تسستطع اإعادته فحرمت
اŸئات من الفÓح Úمن اŸياه .
قال رئيسس اŸكتب الوطني ل–اد
ال - -فÓ- -ح Úالأح- -رار ع- -ب- -د ا◊م- -ي- -د
بوحسسون اإن هذا اÙيط الذي يÎبع
ع - -ل - -ى مسس- -اح- -ة  4250ه- -ك -ت -ار ”
اسستحداث ﬂطط سسقيه من سسد بني
بهدل سسنة  1969وفقا لقنوات ذات
مقاييسس لها عÓقة باÙيط ،كما اأنه
” اإق -ام -ة ﬂارج اŸي -اه ع -ل -ى شس -ك-ل
عيون حسسب اŸسساحة اŸسسقية وفقا
لسس- -تشس- -ارة ال- -ف Ó-ح Úاآن -ذاك الآم -ر
ال -ذي ج -ع -ل الأرضس -ي ال-واسس-ع-ة ت-ن-ت-ج
ك -م -ي -ات ه-ام-ة م-ن اÿضس-ر وال-ف-واك-ه
ع-ل-ى راأسس-ه-ا ال-ب-ط-اط-ا وال-زي-تون التي
–ت -ل سس -ه -ول م -غ-ن-ي-ة اŸراتب الأو¤
وط -ن -ي -ا وه -و الأم -ر ال-ذي ” اإه-م-ال-ه
اليوم.
ورغ-م اح-ت-ج-اج-ات ال-فÓ-ح Úح-ول
ح -ج -م الأن -اب -يب وت -ق -ل -يصس م-وزع-ات
اŸياه من  ‘ 04اŸوقع اإ 02 ¤فقط
لكن ل اأحد تدخل ما سسوف يوؤدي اإ¤
اأزمة مياه وصسراعات حول السسيطرة

ع - -ل- -ى اŸي- -اه م- -ا ب Úال- -فÓ- -ح Úم- -ا
سس -ي-خ-ل-ق اأزم-ة ع-وضس اأن ي-ت-م ت-دع-ي-م
اÙيط باŸياه للسسقي من سسد حمام
بوغرارة ذو  177مليون م Îمكعب.
من جانب اآخر اأكد رئيسس اŸكتب
ال- -ولئ- -ي ل–اد ال- -فÓ- -ح Úالأح- -رار
كباب جمال اأن العملية ل تزيد عن
ت- -ب -دي -د اŸال ال -ع -ام ال -ذي رصس -دت -ه
ال -دول -ة ل -ه -ذا اŸشس -روع ن-ت-ي-ج-ة ع-دم
احÎام اŸق- - -اي - -يسس ،خ - -اصس - -ة اآم - -ال
الفÓح ‘ Úتوسسيع السسهل اŸسسقي
اإ 7000 ¤ه -ك -ت -ار اإ ¤غ -اي -ة ق -ري-ة
الزريقة اأصسبح اأمرا شسبه مسستحيل ‘
ظ -ل ال -ط -ري -ق-ة ال-ت-ي ي-ت-م ال-ع-م-ل ب-ه-ا
خصس -وصس -ا ت -ق -ل -يصس ح -ج -م الأن -اب -يب
وع -دد ي -ن -اب -ي -ع السس -ق -ي ،الأم -ر ال-ذي
سس -ي -ع-ي-د ا÷ف-اف اإ ¤السس-ه-ل وي-خ-ل-ق
صس - -راع- -ات م- -ا ب Úال- -فÓ- -ح Úح- -ول
اسس -ت -غ Ó-ل اŸي -اه ،وذلك ب -ف-ع-ل ج-ه-ل
اŸق -اولت ال-ثÓ-ث اŸك-ل-ف-ة ب-الإ‚از
من جهة ،وغياب اŸراقبة من جهة
اأخرى.
اأم- -ا ف Ó-ح -و ال -ب -ط -ي -م ف -ق -د اأشس -ار
‡ث -ل -ه -م ب -وك Ó-ط -ة ع -ب -د ال -ق -ادر اأن
الشسغال Î– ⁄م فيها ل اŸقاييسس
ول ال -ع -م -ل ف -ق -د ك -ل -ف -ت -ه -م الأشس-غ-ال
خسسائر كبÒة خÓل الشستاء بعدما ”
ح -ف -ر ح -ق -ول ال -ب -ط -اط -ا ومسس -اح -ات
شس -اسس -ع -ة م -زروع -ة ب -ا◊ب -وب واأخÒا
ت -وق -فت اŸي -اه ع -ن -د ح -دود م-ن-ط-ق-ة
الكبادنة ل غ Òبفعل قلة اŸياه وهو
ما خيب اآمال الفÓح Úبالبطيم وما
ج- -اوره- -ا ال -ت -ي ك -انت تسس -ت -ف -ي -د م -ن
ﬂط -ط السس -ق -ي اŸن -ت -ج سس -ن -ة 1969
وال-ت-ي ” ح-رم-ان-ه-ا م-ن-ه ال-ي-وم الأم-ر
الذي جعل حلم الفÓح ‘ Úتوسسيع
اÙيط اإ 7000 ¤هكتار ع Èحقول
ال- -زري- -ق- -ة واسس- -ت- -غ Ó-ل سس -د السس -واÊ
يتÓشسى ويتبدد.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

’رباب العمل ا÷زائري:Ú
رئيسس ا’–اد العام أ

مششاكل التصشدير كثÒة وا◊لول مؤوجلة

دع - - -ا رئ - - -يسس ا’–اد ال - - -ع - - -ام
’أرباب العمل ا÷زائري ،Úعلي
شس -ايب اإ ¤اإع -داد ب -رام -ج ت-اأه-ي-ل
خ -اصس -ة ب -اŸوؤسسسس -ات ال-ت-ي ت-وج-ه
كامل منتجاتها للتصسدير ،موؤكدا
ع- -ل- -ى ضس -رورة ت -ن -وي -ع وت -رق -ي -ة
الصسادرات خارج اÙروقات.

الوادي  :قديري مصسباح
ط - -الب ع - -ل - -ي شس - -ايب ب- -تسس- -وي- -ة مشس- -اك- -ل
اŸوؤسسسسات اŸصسدرة ،لسسيما تلك اŸتعلقة
بخروج العملة لتمويل عمليات التصسدير مع
اإزالة العراقيل التي يواجهها اŸسستثمرون على
مسستوى الإنتاج لأن عديد اŸشساريع الصسناعية
التي سستوجه منتجاتها كليا للتصسدير متوقفة
بسس- -بب ال -ع -وائ -ق الإداري -ة ،مضس -ي -ف -ا اأن ع -ل -ى
اŸصس- -دري -ن ا÷زائ -ري Úال -ب -حث ع -ن اأسس -واق
ب-دي-ل-ة لÓ-أسس-واق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة على غرار اأسسواق
الدول الإفريقية.

ك -م -ا اأك -د ذات اŸسس -وؤول ،ضس -رورة ت-ك-ث-ي-ف
رق-اب-ة الصس-ح-ة ال-ن-ب-ات-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ◊م-اية
اŸسس -ت-ه-لك وال-ت-ف-ك ‘ Òم-ن-ح اأراضس فÓ-ح-ي-ة
للمسستثمرين خواصسا اأو اأجانب ‘ اإطار حق
المتياز من اأجل تخصسيصسها للتصسدير فقط
ب-ت-ك-ي-ي-ف السس-ل-ع واŸع-اي ÒاŸع-م-ول ب-ها دوليا
ل -يسس -م -ح ب-ول-وج-ه-ا الأسس-واق ال-ت-ي م-ن-عت ه-ذه
الأخÒة ل -ع -دم م -ط -اب-ق-ت-ه-ا Ÿع-اي Òال-تصس-دي-ر
والإن- -ت- -اج ،ن- -ت- -ي- -ج- -ة الإف -راط ‘ اسس -ت -ع -م -ال
اŸبيدات بالنسسبة لكميات من البطاطا صسّدرت
نحو فرنسسا وروسسيا ،فيما منعت كندا دخول
كميات من التمور ا÷زائرية لحتوائها على «
الدود «.
واأضس- -اف ذات اŸت- -ح- -دث ،اأن اإم- -ك- -ان -ي -ات
اŸن -ت -وج -ات ال -زراع -ي-ة اŸصس-درة ‘ ا÷زائ-ر
ه- -ام- -ة ج -دا ب -فضس -ل السس -ت -ث -م -ارات ال -ك -بÒة
اÙق -ق -ة ‘ السس -ن -وات الأخÒة ،ل -ك -ن وع-قب
اأخ- - -ط - -اء ” –دي - -ده - -ا ب - -ع - -د رفضس ب - -عضس
اŸن -ت -وج -ات ا÷زائ -ري -ة ب -اÿارج ي -جب ع-ل-ى
ا◊ك -وم -ة ت -اأط ÒاŸصس -در وم -راف -ق -ت-ه ورسس-م
تداب Òجديدة خاصسة بالتصسدير الزراعي..

قدما Êرئيسشا للمجلسس الوطني ما ب ÚاŸهن لششعبة البطاطا
ان -ت -خب حسس -ان ق-دم-ا Êرئ-يسس-ا ل-ل-م-ج-لسس
الوطني ما ب ÚاŸهن لشسعبة البطاطا .وجرى
هذا خÓل ا÷معية العامة ا’نتخابية Ÿهني
فرع البطاطا الذي يشسمل منتجﬁ ،ÚولÚ
وﬂزن.Ú

ح/ك

يندرج انتخاب الرئيسس ا÷ديد على اÛلسس
تنفيذا للتوصسيات اŸنبثقة عن ا÷لسسات الوطنية
للفÓحة ،اŸنعقدة –ت رعاية رئيسس ا÷مهورية
 23أافريل اŸاضسي ،حسسب البيان الذي تسسلمت
«الشسعب» نسسخة منه .
ال -ه -دف م -ن ال -ع -م-ل-ي-ة ت-رق-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-ف-رع،
و–سس Úاإلن -ت -اج ال -وط -ن -ي ل-ل-ب-ذور ك-م-ي-ا ون-وع-ي-ا،

وت-دع-ي-م ه-رم اإلن-ت-اج ،عصس-رن-ة ت-ق-ن-ي-ات وم-عدات
الزراعة اÿاصسة بالبذر وا÷ني.
ي- -ت- -م م- -ن خÓ- -ل اÛلسس ت- -وسس -ي -ع اŸسس -اح -ة
اŸسس -ت -غ -ل -ة ع Èال -ب -حث ع -ن م -ن -اط-ق ج-دي-دة ‘
الهضساب العليا وا÷نوب ،كما يكلف بجمع البيانات
الÓزمة إلعداد ورقة طريق بغرضس توجيه نشساط
إان-ت-اج ال-ب-ط-اط-ا مسس-ت-ق-ب. Ó-ي-ذك-ر أان ق-يمة اإلنتاج
الوطني للبطاطا لعام  2017بلغ  46064024قنطار
بقيمة وصسلت  234279مليون دج  ،و قد بلغ إانتاج
البطاطا اŸوسسمية  26371756قنطار .
وبالنسسبة للوليات الرائدة ‘ إانتاج هذه اŸادة
الرئيسسية بالنسسبة للجزائري ، Úتأاتي الوادي ‘
مقدمة اŸراتب بإانتاج  11530000قنطار تليها
ع Úالدفلى بإانتاج  6879365قنطار ،ثم مسستغاÂ
بكمية إانتاج وصسلت  4471604قنطار

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

»æWh

اإ’ثن 02 Úجويلية  2018م
الموافق لـ  18شصوال  1439هـ

ديوان ا’رصصاد ا÷وية يحّذر ‘ نشصرية خاصصة

تندرج ‘ إاطار برنامج رئيسض ا÷مهورية

تسصليم حصصة  5061وح ـ ـدة سصكن ـ ـية بباتن ـ ـة

كشصف وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صصيودة ،عن عزم مصصا◊ه تسصليم مفاتيح  5061حصصة سصكنية بالو’ية من ﬂتلف الصصيغ ،وذلك Ãناسصبة
ا’حتفال بالذكرى السصادسصة واÿمسص Úلعيدي ا’سصتقÓل والشصباب ،حيث تندرج العملية حسصب صصيودة ‘ إاطار تنفيذ برنامج رئيسض
ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة اÿاصصة بقطاع السصكن.
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موجة حر شصديدة “ّيز العديد من و’يات جنوب الوطن

تشصهد سصت ( )6و’يات من جنوب الوطن ،منذ
أامسض ،إالى غاية اليوم موجة حر شصديدة حيث من
المتوقع أان تبلغ درجات الحرارة أاو تفوق محليا 48
درج -ة حسص -ب -م -ا ج -اء ف-ي نشص-ري-ة خ-اصص-ة ل-ل-دي-وان
Óرصصاد الجوية ،حيث أاشصار ذات المصصدر
الوطني ل أ
إال -ى أان -ه «اث -ر م-وج-ة ال-ح-ر الشص-دي-د ال-ت-ي سص-ت-م-ي-ز
و’يات جنوب الوطن ،خÓل السصاعات المقبلة من
المتوقع تسصجيل ارتفاع في درجات الحرارة قد
تبلغ محليا أاو تفوق  48درجة في العديد من و’يات
الوطن ،خÓل يومي  1و  2جويلية على أاقل تقدير».
تتمثل الو’يات المعنية في بسصكرة و الوادي وورقلة

و جزء من شصرق غرداية وأادرار و شصمال تمنراسصت،
بحسصب ذات المصصدر.
Óرصصاد الجوية ،اليوم
كما نشصر الديوان الوطني ل أ
اأ’حد ،خريطة لليقظة تعلن عن تسصجيل ارتفاع
محسصوسض في درجات الحرارة في أاربع و’يات
لشصرق الوطن (برج بوعريريج و سصطيف و خنشصلة و
تبسصة.
ونشص-ر ال-دي-وان ،أامسض ،خ-ري-ط-ة ل-ل-ي-ق-ظ-ة ت-خصض
ارتفاع درجات الحرارة في  17و’ية من شصرق
وجنوب الوطن سصتدوم إالى غاية اليوم ا’ثنين.

’ول للشصرطة آايت مزيان يسصتعرضض نشصاط الشصرطة Ãعسصكر
العميد ا أ

تراجع ‘ معد’ت ا÷رÁة والتجارة اŸوازية بفعل ا’نتشصار اŸيدا ÊاŸكثف
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شص -ه -دت ع -اصص -م-ة ا’وراسض ب-ات-ن-ة ،خÓ-ل اأ’شص-ه-ر
اأ’خ -ي -رة ع -م -ل -ي-ة اإ’ف-راج ع-ل-ى عشص-رات ال-ق-وائ-م
الخاصصة بمختلف الصصيغ السصكنية خاصصة اإ’يجارية
العمومية بكل بلديات الو’ية ،وهي العملية التي
اسصتحسصنها السصكان ،بعد طول انتظار ،لتكون بذلك
سصنة  2018سصنة إاسصكان المواطنين بباتنة بامتياز،
بعدما تم توزيع  2840وحدة سصكنية بمختلف الصصيغ
خÓل شصهر رمضصان بمناسصبة إاحياء ليلة القدر والتي
أاشصرف عليها بباتنة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
في إاطار عملية وطنية بأامر من فخامة السصيد

الرئيسض عبد العزيز بوتفليقة ..
ال -حصص -ة السص -ك -ن -ي-ة ال-ت-ي سص-ي-ت-م ال-تسص-ل-ي-م ال-رم-زي
لمفاتيحها للمسصتفيدين منها بهذه المناسصبة موزعة
على مختلف الصصيغ السصكنية ،حسصبما أافادت به
خلية اإ’عÓم وا’تصصال لو’ية باتنة ،على السصكن
العمومي إايجاري بحصصة  2803موزعة عبر بلديات
بريكة بحصصة  400سصكن ،بولهيÓت  90سصكنا ،أاو’د
ف-اضص-ل  80سص-ك-ن-ا ،ال-م-عذر  40سص-ك-ن-ا وج-رم-ة 40
سصكنا.
ب -ي -ن -م -ا ت-ق-در ال-حصص-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة لصص-ي-غ-ة السص-ك-ن
الترقوي المدعم بـ  742وحدة سصكنية سصيتم توزيع
مفاتيحها بكل من بلديات سصقانة  80سصكنا ،الشصمرة

 40سصكنا ،بولهيÓت  ،80عين التوتة  292ومروانة
 ،250ناهيك عن سصكنات البيع باإ’يجار المعروفة
بعدل حيث تم تحديد  400وحدة سصكنية سصتوزع
ببلدية عين التوتة.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصض ع-دد السص-ك-ن-ات ال-م-زم-ع ت-وزيعها
بصص-ي-غ-ة ال-ت-رق-وي ال-ح-ر ،فسص-ي-ت-م ال-تسص-ل-يم الرمزي
لمفاتيح  56وحدة سصكنية ببلدية عين التوتة و60
وح -دة سص -ك -ن -ي -ة ب -ب -ل-دي-ة ت-ازولت ،ه-ذا وق-د ب-ل-غت
اإ’عانات الممنوحة للبناء الريفي بـ  1000وحدة
سصكنية بالعديد من بلديات الو’ية.

قبلة سصياحية بامتياز

 14مليون مصصطاف بسصواحل ع“ Úوشصنت
كشصف مدير السصياحة لو’ية عين تموشصنت،
م -ع -م -ري ح -م -ودة ،ف -ي تصص -ري-ح صص-ح-ف-ي أان
مصصالحه تتوقع اسصتقبال ما يفوق  14مليون
مصص -ط -اف ه -ذه السص-ن-ة بشص-واط-ئ و’ي-ة ع-ي-ن
تموشصنت الـ  19المسصموحة للسصباحة والتي
تعتبر قبلة سصياحية بامتياز بفعل جمال هذه
الشصواطئ التي تمتد على مسصافة  106كلم من
ت-ارق-ة شص-رق-ا ال-ى ال-وردان-ي-ة غ-رب-ا ،ك-م-ا أان-ها
ت-ج-م-ع م-ا ب-ي-ن زرق-ة ال-ب-ح-ر وم-واق-ع ط-بيعية
وحضص-اري-ة خÓ-ب-ة رسص-مت ل-وح-ة ف-ن-ي-ة رائ-عة
تسصحر الزوار .
من أاجل ضصمان الراحة للمصصطافين أاشصار
ذات ال- -م- -دي -ر ان مصص -ال -ح -ه ق -د اسص -ت -دركت
ن -ق -ائصض السص -ن -ة ال -م -اضص -ي -ة وق -امت ب -م -ع-ي-ة
ال- -ب -ل -دي -ات السص -اح -ل -ي -ة ب -ت -وف -ي -ر م -خ -ت -ل -ف
الضصروريات على غرار المراحيضض ،المرشصات
 ،ك- -م- -ا خصصصصت فضص- -اءات ل -ل -راح -ة وأاخ -رى
Óطعام ،كما تم توفير المراقبة الطبية بكل
ل إ
الشص- -واط- -ئ ب- -اإ’ضص- -اف -ة ال -ى مصص -ال -ح اأ’م -ن
وال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة وت-ج-ري ع-م-ل-ي-ة ح-م-اي-ة
الشصواطئ من قبل بارونات الشصمسصيات.
بصصرامة كبيرة لحماية حقوق المواطنين
في التمتع بالرمال ،من جهة أاخرى ومن أاجل
ضص- -م- -ان ح- -م- -اي- -ة م- -رت- -ادي الشص- -واط -ئ م -ن
التسصممات وبالتعاون مع مديرية التجارة تم
تسصخير 05فرق لمراقبة المنتجات الغذائية
المعروضصة ومدى مطابقتها لمعايير النظافة
والجودة .

ع“ Úوشصنتﬁ :مد بن ترار

اسصتعرضض العميد اأ’ول للشصرطة ،رئيسض اأ’من
ال-و’ئ-ي ل-م-عسص-ك-ر ،ال-ي-اسص-ي-ن آايت م-زي-ان ،حصص-ي-لة
نشص -اط مصص -ال -ح اأ’م-ن ،خÓ-ل الشص-ه-ر ال-م-ن-قضص-ي،
حيث أاكد المسصؤوول أان معد’ت الجريمة عرفت
ت -راج -ع -ا م -ل -ح -وظ -ا ،وذلك م-ا اسصُ-ت-خ-لصض ن-ت-ي-ج-ة
اإ’جراءات اأ’منية المتخذة ،والتي ارتكزت على
تكثيف ا’نتشصار الميداني للشصرطة الذي نتجت عنه
ال -حصص -ي -ل -ة اأ’م -ن -ي -ة ا’ي -ج -اب -ي -ة سص -واء م-ن ح-يث
ان -خ -ف -اضض م -ع -دل ا’ع -ت -داءات ع-ل-ى اأ’شص-خ-اصض
والممتلكات أاو من حيث حوادث المرور.
ففي جانب اأ’من العمومي ،قال الياسصين آايت
م -زي -ان ،إان مصص -ال -ح -ه سص -عت إال-ى ت-غ-ل-يب ال-ج-انب
الوقائي والتحسصيسصي على الجانب الردعي ،مما
أاث -ر ع -ل-ى ان-خ-ف-اضض ع-دد ال-م-خ-ال-ف-ات ال-مسص-ج-ل-ة
والمقدرة بـ  765مخالفة ،منها  122حالة سصحب
ل -رخصص -ة السص -ي-اق-ة ،خÓ-ل  15397ع-م-ل-ية مراقبة
للمركبات ،مشصيرا ان  70بالمائة من حوادث المرور
ال -مسص -ج -ل -ة ،خ Ó-ل شص -ه -ر رمضص -ان ال-م-اضص-ي ،ك-ان
الراجلين السصبب الرئيسصي في حدوثها حيث تم
تسص-ج-يل  44ط -ف  Ó-م -ن أاصص-ل  78شص-خصص-ا ضصحية
حوادث المرور المسصجلة و كلها حا’ت لضصحايا
حوادث السصير و اللعب في الطريق العام و قطع
الطريق في اأ’ماكن غير المخصصصصة  ،في حين
تسصبب السصائقون في  19حادثا من أاصصل  65حادثا،
ت -م تسص -ج -ي -ل -ه أ’سص -ب -اب ت -ع -ود ل-ل-ك-ث-اف-ة ال-م-روري-ة
للمركبات خصصوصصا بعد مواعيد اإ’فطار ،السصرعة
المفرطة والتجاوز الخطير.
ح- -يث أاشص- -ار رئ- -يسض اأ’م -ن ال -و’ئ -ي أان شص -رط -ة
العمران سصجلت انخفاضصا في عدد المخالفات و
المحجوزات نتيجة ا’حتÓل التلقائي و ا’سصتباقي

Óماكن العمومية و اأ’رصصفة التي
لعناصصر الشصرطة ل أ
يسص -ت -غ -ل-ه-ا ال-ب-اع-ة ال-ف-وضص-وي-ون ف-ي ال-ت-ج-ارة غ-ي-ر
الشصرعية ،مقابل نشصاط مصصلحة الشصرطة العامة
والتنظيم التي نفذت  1669تدخل ميداني لمراقبة
ال -م -ح Ó-ت ال-ت-ج-اري-ة ،ح-يث سص-ج-لت ف-رق شص-رط-ة
التنظيم  353مخالفة و  113اقتراح غلق لمحÓت
تجارية مخالفة للتنظيم العام و مقاييسض الصصحة و
النظافة ،كما أاسصفرت تدخÓت فرق هذه المصصلحة
ع -ن ح -ج -ز م -ا ي -زي -د ع-ن  5ق-ن-اط-ي-ر م-ن اللحوم
ال-ف-اسص-دة ال-م-وج-ه-ة لÓ-سص-تهÓك و  2ق-ن-اطير من
المواد الغذائية المنتهية الصصÓحية أاو المعروضصة
في ظروف غير صصحية.
في الجانب المتعلق بنشصاط الشصرطة القضصائية،
أاكد الياسصين آايت مزيان أان مصصالحه لم تسصجل أاي
حا’ت للعنف ضصد المرأاة ضصمن ظاهرة اجتماعية
تعرف منحى تصصاعديا ،موضصحا أاكثر أان مصصالح
أامن معسصكر سصجلت انخفاضصا بـ  12بالمائة في
معدل الجريمة ،حيث تم معالجة  175قضصية ،منها
 84قضصية مسصاسض باأ’شصخاصض و 31قضصية مخدرات
وقضصايا أاخرى تم على إاثرها توقيف  198شصخصض
وحجز  1,5كلغ من الكيف زيادة إالى  416قرصض
مهلوسض.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اأشص -اد آايت م-زي-ان ب-ت-ج-اوب
المواطنين مع اإ’جراءات اأ’منية المتخذة ،مشصيرا
أان -ه ل -م تسص -ج -ل أاي ح -ا’ت ل -ع -دم ام-ت-ث-ال ال-ت-ج-ار
Óجراءات الردعية ،ما يعكسض بحسصبه
المخالفين ل إ
مدى تجاوب واحترام المواطن للشصرطة و ووعيه
بالمعادلة اأ’منية.

معسصكر  :أام ا -Òÿسض

بسصبب عملية توظيف  55عامÓ

أاعوان اÿدمات ا÷امعية ينتفضصون ويحتّجون بسصعيدة

انتفضض ،أامسض ،أاكثر من ثÓثون عام Óيزاولن
م-ه-ام-ه-م ب-ق-ط-اع ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة أام-ام مقر
ال-م-دي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة وي-نشص-ط-ون ب-مختلف اإ’قامات
الجامعية المنتشصرة عبر إاقليم الو’ية ،بسصبب ما
أاسص -م -وه ت -ج -اوزات ف -ي ال -ت -وظ-ي-ف وال-تÓ-عب ف-ي
مناصصب العمل ،بعد أان تم إادماج وتوظيف أاكثر من
 55ع -ام  Ó-ج ّ-ل -ه -م م -ن خ -ارج ق -ط -اع ال-خ-دم-ات
ال-ج-ام-ع-ي-ة ،ال-ع-م-ال ال-ذي-ن ب-دوا ف-ي ق-م-ة غضصبهم
ب -ع -دم -ا أاوضص -ح -وا أان -ه ت -م ال -ت -ع -دي ع -ل -ى ح -ق-ه-م
باعتبارهم هم اأ’ولى باإ’دماج خاصصة وأان أاغلبهم
لهم عقود ما قبل التشصغيل وعقود اجتماعية يمتد

بعضصها إالى  10سصنوات.
لكن ما جاء في البيان الذي اسصتلمنا نسصخة منه
هو تبرير هؤو’ء القائمين على الوضصع بالخدمات
ال-ج-ام-ع-ي-ة ،ك-ون ه-ن-اك م-واف-ق-ة م-ن وال-ي ال-و’ي-ة
لمدير الخدمات الجامعية بعدم إاشصهار المسصابقة
على مسصتوى مقر المديرية بسصبب مطالبة العمال
باإ’دماج ليتفاجأاوا ،يوم نتائج المسصابقة بتجاوزات
ل-م ي-ع-رف مصص-دره-ا خ-اصص-ة وأان ال-م-دي-ر ال-ج-دي-د
أابدى عدم علمه بالموضصوع ،بعد تحويل المدير
السصابق إالى اإ’قامة الجامعية بسصينيا وهران.

سصعيدة :ج .علي

يتواصصل إا ¤غاية  ٤جويلية بقصصر اŸعارضض

اتصصا’ت ا÷زائر الراعي الرسصمي Ÿعرضض إا‚ازات التكوين
ترعى اتصصا’ت الجزائر بصصفة رسصمية الصصالون الوطني للتكوين
و التمهين تحت شصعار «معرضض إانجازات قطاع التكوين والتعليم
المهنيين  ،« 2018-1999الذي انطلق ،أامسض ،ويتواصصل إالى غاية 04
جويلية  ،2018بقصصر المعارضض الصصنوبر البحري ،وهذا بمشصاركة
معاهد و مراكز التكوين الوطنية.
ح -يث ي -ع -د ه -ذا الصص -ال -ون ،ب -حسصب ب-ي-ان ال-م-ؤوسصسص-ة ،ت-حصص-لت
«الشص -عب» ع -ل -ى نسص -خ -ة م -ن -ه ،أامسض ،ف -رصص -ة ل-ت-حسص-يسض الشص-ب-اب
ب -م -خ -ت -ل -ف م-ا ي-ع-رضص-ه ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي و ال-ت-م-ه-ي-ن م-ن

تخصصصصات ،خÓل الدخول المهني لدورة سصبتمبر  ،2018وكذا من
أاج -ل إاب -راز أاه -م -ي -ة ال -ت-ك-وي-ن ب-ه-دف ا’ن-دم-اج ف-ي ع-ال-م الشص-غ-ل
’مكانيات والوسصائل من أاجل الخروج باقتصصاد وطني متنوع في
وا إ
مختلف القطاعات.
ك--م--ا سص--ي-ع-رف ه-ذا ال-م-ع-رضض مشص-ارك-ة م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ك-وي-ن
المهني كالمعاهد الوطنية المتخصصصصة للتكوين المهني ،معاهد
التعليم المهني ،وكذا المؤوسصسصات الخاصصة في التكوين المهني،
إاضصافة إالى خريجي قطاع التكوين المهني و التعليم المهنيين

الذين نجحوا في خلق مؤوسصسصاتهم الخاصصة.
’ب-راز ال-م-ج-ه-ودات ال-م-ب-ذولة في
ك-م-ا سص-ت-خصصصض فضص-اءات إ
م--ج--ال ال--ت-ك-وي-ن ال-م-ت-واصص-ل والشص-راك-ة وفضص-اءات ل-م-ؤوسصسص-ات
’عÓم وا’تصصال .تثبت
الهندسصة البيداغوجية و تكنولوجيات ا إ
اتصص-ا’ت ال-ج-زائ-ر م-ن خÓ-ل رع-اي-ت-ه-ا ل-ه-ذا الصص-ال-ون ق-ي-م-ه-ا
’حداث التي تهم
كمؤوسصسصة مواطنة تعنى بكل الفعاليات وا أ
الشصباب الجزائري والجزائريين.
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‘ حصصيلة شصاملة Ÿصصا◊ها بالبليدة

الشصرطة تضصرب بقوة وتتصصدى لبؤور اإ’نحراف
كشصفت اأ’رقام اإ’حصصائية لنشصاط مصصالح اأ’من الو’ئي في البليدة ،خÓل الشصهر
المنصصرم  ،حجم التدخÓت التي قام أاعوان اأ’من عبر تراب  25بلدية ،لضصمان تأامين
الممتلكات العامة والخاصصة ،وقضصاء أايام صصوم في أاجواء عادية وآامنة ،باأ’سصواق و أاماكن
العبادة باأ’خصض ،وأايضصا ضصرب مواطن والنقاط السصوداء للجريمة و المنحرفين في
الشصهر الفضصيل المنصصرم .
كشصفت الندوة الصصحفية المنظمة على شصرف وسصائل اإ’عÓم ،أاول أامسض ،تؤوكد بلغة
اأ’رقام ،أان مصصالح اأ’من في اختÓف تخصصصصاتها تمكنت من وضصع  492متهم في
جرائم ا’سصتهÓك و المتاجرة بالمخدرات و المهلوسصات والمؤوثرات العقلية ،والضصرب
والجرح العمدي ،وهي الجريمة التي غالبا ما تكثر في شصهر رمضصان.
تقع أ’سصباب تافهة وبسصيطة ،و جرائم المسصاسض باأ’خÓق و اآ’داب العامة ،فضص Óعن
معالجة قضصايا أاخرى تعلقت بالقضصايا المخالفة للقواعد و
المعامÓت التجارية ،و بينت اأ’رقام بأان فيه تباين في حجم الجرائم التي حدثت
خÓل رمضصان للعام الجاري  ، 2018مقارنة بنسصبة الجرائم التي وقعت في رمضصان للعام

. 2017
وحول ما خ ّصض ا’إجراءات اأ’منية المتخذة ،اأ’من العمومي ،فقد تركز النشصاط
ا’مني كذلك على تأامين الطرقات العامة و الشصوراع الرئيسصية ،و في الغالب ما تشصهد
إاكتظاظا مروريا ،و أايضصا المنشصآات العمومية و المرافق الحسصاسصة و تأامين حركة تنقÓت
المواطنين  ،عبر محطات نقل المسصافرين  ،و اأ’سصواق اليومية و اأ’سصبوعية  ،و محاربة
ظاهرة التجارة غير الشصرعية  ،و ا’نتشصار الفوضصوي لمواقف و حظائر السصيارات  ،كما
تم تنظيم أابواب مفتوحة و حمÓت تحسصيسصة للوقاية من حوادث المرور  ،ووجبات إافطار
جماعي للصصائمين و ذلك كل نهاية أاسصبوع و عبر أاحد الحواجز اأ’منية .
عن حوادث المرور سصجلت مصصالح اأ’من بالبليدة  ،مقتل شصخصصين و إاصصابة 55
جريحا ،تم بموجبها و في مراقبة الطرقات سصحب  375رخصصة سصياقة ،أاما فيما يخصض
التجارة غير الشصرعية  ،تدخلت مصصالح الشصرطة في  138تدخل و حولت  87شصخصصا على
الجهات المؤوهلة ’تخاذ التدابير الÓزمة .
’من  18450مكالمة عبر الخطوط
واسصتكمال لنشصاطها وتدخÓتها ،تلقت مصصالح ا أ

’سصتعÓم والتوجيه والتبليغ عن جرائم و
الخضصراء  ،وذلك لطلب المسصاعدة وا إ
’تصصالية و المبادرات التضصامنية فقد قامت
حوادث مرور ،و في إاطار النشصاطات ا إ
’مني» على أامواج إاذاعة البليدة الجهوية،
’من بتنشصيط حصصة «الراصصد ا أ
مصصالح ا أ
’سصتهÓك العقÓني،
وهو الذي يتناول مواضصيع مختلفة تهم المواطنين على غرار ا إ
خÓل الشصهر الفضصيل و مخطط المرور ،خÓل شصهر رمضصان و التعريف بآاليات
’ذاعة من تنشصيط حصصة «رد بالك»
الشصرطة ،كما قامت ذات المصصالح و على نفسض ا إ
’م-ن-ي-ة
’ج-راءات ا أ
وال -ت -ي ت -ت -ن -اول م -واضص -ي-ع ح-ول إاحصص-ائ-ي-ات ح-وادث ال-م-رور و ا إ
المسصطرة و المتخذة من طرف أامن و’ية البليدة بمناسصبة عيد الفطر  ،و بعضض
المداخÓت المتنوعة و المختلفة ،أاما فيما يخصض المبادرات التضصامنية ،تم تنظيم
ت-ظ-اه-رات ب-م-ن-اسص-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ح-ق-وق ال-ط-ف-ل و ال-ق-ي-ام ب-زيارة مجاملة إالى
مسصتشصفى حسصيبة بن بوعلي و توزيع الهدايا.

البليدة :لينة ياسصمÚ
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اإلثن 02 Úجويلية  20١٨م الموافق لـ  ١٨ششوال ١٤٣٩هـ
العدد

١٧٦٨٤

قرية كفريدة بتاسشكريوت ببجاية

منتوج اŸششمشش مهدد بالتلف بباتنة

التسسويق عطل توزيع الفائضض وانخفاضض السسعر إا ٢٠ ¤دينارا

لوراسش منذ أاقل من ششهر حملة واسشعة ÷ني فاكهة اŸششمشش اŸعروفة بجودتها بباتنة على
تششهد عاصشمة ا أ
اŸسشتوى الوطني ،حيث أاششارت مصشالح مديرية الفÓحة بباتنة حسشب مسشؤوو‹ اŸصشالح الفÓحية إا ¤وجود إارادة قوية
لششجار اŸثمرة بصشفة عامة واŸششمشش بصشفة خاصشة وذلك من
لدى اŸششرف Úعلى القطاع لفتح آافاق جديدة ÿريطة ا أ
لنواع وغرسش أاصشناف أاخرى لتحسش Úنوعية الفاكهة.
خÓل تنويع ا أ
باتنةŸ :وششي حمزة
ت-ت-واصش-ل ع-م-ل-ي-ة ج-ن-ي اŸشش-مشس ب-ب-ات-ن-ة ،حيث
تتوقع مديرية اŸصشالح الفÓحية –قيق ﬁصشول
وف Òهذا اŸوسشم الفÓحي بـ  ٣٩١٤١0قنطار ،بـ
 ٩0قنطارا ‘ الهكتار الواحد ،وهو –سشن كبÒ
‘ اإلنتاج بفضشل اÛهودات الكبÒة التي بذلها
الفÓحون والقائمون على قطاع الفÓحة بصشفة
عامة.
وق -د ” تسش -ج -ي -ل زي -ادة م -ع -تÈة ق -درت -ه-ا ذات
اŸصش - -ال- -ح بـ  ١٧2١٧٧ق-ن-ط-ار م-ق-ارن-ة ب-اŸوسشم
الفÓحي اŸاضشي  ، 20١٧الذي بلغت فيه الكمية
اإلج -م -ال -ي -ة اŸن-ت-ج-ة م-ن ه-ذه ال-ف-اك-ه-ة 2١٩2٣٣
قنطار وذلك بسشبب كميات األمطار الكبÒة التي
تهاطلت هذا اŸوسشم.
وأاششار بعضس الفÓح Úإا ¤انطÓق التحضشÒات
اÿاصشة بحملة جني فاكهة اŸششمشس قبل أاوانها
سش -واء م -ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة أاو ال-فÓ-حÚ
أانفسشهم وذلك من خÓل وضشع فتح ورششة لدى
غرفة الفÓحة تضشم كل الفاعل Úوكذا تنصشيب
خ -ل -ي -ة ت -نسش -ي -ق دائ-م-ة ب-ذات ال-غ-رف-ة ح-ول ج-م-ع
و–وي - - -ل اŸشش- - -مشس داخ- - -ل وخ- - -ارج ال- - -ولي- - -ة،
وب- -خصش- -وصس اŸسش- -اح -ة اإلج -م -ال -ي -ة اŸغ -روسش -ة
بأاششجار اŸششمشس بباتنة فقدرت بـ  ٤٣٣٩هكتار
م -ن-ه-ا  ٤2٨2ه -ك -ت -ار م-ن-ت-ج-ة ب-إاج-م-ا‹ ٦٣2١٧0
ششجرة.
وينتظر أان تصشل الكمية اÿاصشة بالتحويل إا٦ ¤
آالف طن Ãصشنع نقاوسس لوحده ‘ ،ح Úسشيوجه
الباقي لوحدتي للتحويل ببلديتي نقاوسس ومنعة،
ورغم هذه اÛهودات ،ما تزال فاكهة اŸششمشس
بباتنة تعا Êمن بعضس اŸششاكل على غرار ما أاششار
إاليه الفÓحون حيث أاكدوا إاتÓف  ١2أالف ششجرة
مثمرة من أاصشل  2٨أالف ششجرة ببلدية رأاسس العيون
لوحدها ،حيث أاوضشحوا أان ا÷فاف الذي ضشرب

ال- -ولي- -ة ‘ السش -ن -وات األخÒة قضش -ى ع -ل -ى ه -ذه
األششجار اŸثمرة وا◊ل يكمن حسشبهم ‘ منحهم
تراخيصس ◊فر أابار ارتوازية ،ونشش Òهنا أان هذه
األششجار كانت إا ¤وقت قريب قبل أان يضشرب
ا÷فاف اŸنطقة تنتج أاك Ìمن أالفي طن من
فاكهة اŸششمشس.

وي- -ع- -ت Èمشش -ك -ل إان -خ -ف -اضس أاسش -ع -ار اŸشش -مشس
هاجسشا حقيقيا يواجه الفÓح ÚواŸنتج ،Úحيث
واجه الفÓحون بدائرة نڤاوسس بباتنة ،صشعوبات
كبÒة ‘ تسشويق اŸنتوج حيث وصشل سشعر البيع 20
دينارا ،وهو يعÈون عن ﬂاوفهم جراء ذلك.

سشوق الرحبة العتيق بقلب باتنة

ي-ت-م-ي-ز سش-وق ال-رح-ب-ة ب-وفرة
اŸواد الغذائية اıتلفة والنادرة خاصشة
م-ات-ع-ل-ق ب-ال-ت-واب-ل وب-عضس ا◊ل-وي-ات ال-تي
تسشتعمل ‘ األفراح والكث Òمن األعششاب
الطبية النادرة والتي لÁكن أان Œدها
سش -وى بسش -وق ال-رح-ب-ة ،ال-ذي م-ن ‡ي-زات-ه
أايضشا كÌة اŸتسشوق Úب Úأاروقته وÓﬁته
الصشغÒة الضشيقة اŸتÓصشقة التي يحولها
أاصشحابها إا ¤لوحات فنية رائعة من خÓل
تزيينها بأاجود أانواع التمور واŸكسشرات
وكذا النباتات العطرية واألوا Êالطينية
واÿششبية.
ي-ف-ت-خ-ر سش-ك-ان ع-اصش-م-ة األوراسس ك-ثÒا
بأاسشواق الرحبة اŸنتششرة بعدة مدن منها
مدينة باتنة التي يتواجد بقلبها النابضس

سشوق الرحبة الذي يعت Èذاكرة جماعية
لسشكان الولية وفق اıطط العمرا.Ê
وي - -ت - -واج - -د ه - -ذا اŸع - -ل- -م ال- -ت- -ج- -اري
والتاريخي والسشياحي خلف مبنى اŸسشرح
ا÷هوي يضشم Œ Óﬁ ٤5اريا هي عبارة
عن مربعات ل تتعدى مسشاحتها  ٣أامتار
مربعة ،بها عدة مداخل وﬂارج زادتها
ج-م-ال أاروق-ت-ه الضش-ي-ق-ة وان-ع-ك-اسس أاضشواء
اŸصشابيح اŸلونة وانتششار الروائح الطيبة
اŸنبعثة من كل مكان األمر الذي يجعل
من الزائر له ملكا يقع ‘ حب منتجاته من
أاول نظرة.
وإادراكا منها بأاهمية هذا السشوق قامت
ب -ل -دي-ة ب-ات-ن-ة سش-ن-ة  20١١ب-إاغÓ-ق-ه Ÿدة
سشنت Úمن أاجل إاعادة تهيئته ،حيث ⁄

لطاŸا ُعرفت قرية كفريدة الواقعة ببلدية تاسشكريوت بأاراضشيها
اÿصش-ب-ة ب-ام-ت-ي-از ،مّ-ك-ن-ه-ا م-ن-ه-ا م-وق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ اÓŸئ-م وم-ناخها
ال -رطب ‘ أاغ -لب األح -ي -ان ،ول -ك -ن ب -ال -رغ -م م -ن ذلك ت -ب -ق-ى ك-ل ه-ذه
اإلمكانيات غ Òمسشتغلّة ،فإاذا كان بعضس اŸالك Úالسشاكن Úبضشواحي
اŸن -ط-ق-ة ي-ح-اول-ون ج-اه-دي-ن ت-ن-م-ي-ة أامÓ-ك-ه-م ال-ع-ق-اري-ة ،ع-ن ط-ري-ق
اŸب -اشش -رة ‘ زراع -ة ج -زء صش -غ Òم-ن-ه-ا ك-ل سش-ن-ة ،ف-ال-ك-ثÒون أاه-م-ل-وا
حقولهم Ÿدة طويلة ،لدرجة أاّنها تبدوا كما لو كانت ليسشت ملكا لهم.
و‘ هذا الصشدد يقول معيزة فÓح باŸنطقة ،لـ’الششعب’Ã’ ،نظور
ششامل ،هناك العديد من العوامل التي تدفع الفÓح Úإا ¤العزوف عن
‡ارسشة الفÓحة بكفريدة ،ولكن ال ّسشبب الرئيسشي وراء ذلك يبقى بُعد
موقعها ،فكث Òمن اŸواطن Úالسشاكن Úببلدية أايت سشماعيلÁ ،لكون
أاراضس صشا◊ة للزراعة ذات مسشاحات ﬂتلفة ‘ كفريدة ،ولكنهم ل
يقصشدونها إال عند حلول وقت جني الّت ،Úحيث أاّنهم ينسشون كلّيا أانهم
.’ Ó
Áلكون قطعا أارضشية باŸنطقة عندما يح Úوقت حصشاد الك أ
ومن جهته ،أاعرب أاحد القاطن Úبكفريدة عن تأاسّشفه إازاء الصشعوبات
التي تعرقل ‡ارسشة الزراعة بكفريدة قائ’ ،Óصشحيح أانه ليسس من
Óششخاصس الذين ل يسشكنون
السشهل ‡ارسشة الفÓحة بكفريدة بالنسشبة ل أ
فيها ،حيث أان موقعها ا÷غرا‘ عامل يششكل –ّديا كبÒا بالنسشبة
للمزارع ،Úبفعل مسشالكها اŸنحدرة اÿطÒة’.
‘ ح Úطرح مواطنون آاخرون إاششكالية عدم توّفّر اŸياه ،إاذ أان الكثÒ
م- -ن اŸزارع Úي- -ج- -دون صش- -ع- -وب -ات ‘ ت -وف ÒاŸاء م -ن أاج -ل سش -ق -ي
اŸزروعات كما يجب ،وليسس األمر بالصشعوبة التي يبدو عليها ،ففي
اŸاضشي قام أاجدادنا بالرغم من عدم توفر الطرق ووسشائل النقل،
بتحدي كل الصشعوبات و ⁄تردعهم ل ا◊رارة ول اŸسشافات البعيدة
عن ‡ارسشة الفÓحة ،وما من ششك ‘ أان عزÁتهم كانت أاششد.
وا÷دير بالذكر ،فقد اسشتفادت ولية بجاية من ميالغ مالية معتÈة
لتنمية القطاع الفÓحي خÓل اıطط اÿماسشي ،حيث ” بفضشل
”
هذا الغÓف اŸا‹ Œسشيد عّدة مششاريع عﬂ Èتلف البلديات  ،52و ّ
اسشتÓم البعضس منها وأاخرى جارية ،حسشب مصشدر مسشؤوول ‘ قطاع
الفÓحة للولية.
وقد ” توجيه هذا الدعم لتطوير برنامج غرسس أاششجار الزيتون ،التي
فقدت بسشبب ا◊رائق التي ششبت خÓل الصشائفة اŸاضشية ،فضش Óعن
فتح معاصشر جديدة ،لضشمان خدمات للفÓح Úومنتجي زيت الزيتون،
وفتح مذابح ومششاتل جديدة ،إا ¤جانب اقتناء جرارات وتوسشيع نطاق
السشقي وفتح مسشالك فÓحية ،وŒسشيد برنامج اıطط ا÷واري
للتنمية الريفية اŸد›ة اŸتمثل ‘ التهيئة ،والسشتجابة لنششغالت
الفÓحÃ ،Úا يضشمن –قيق األمن الغذائي من خÓل اسشتغÓل ﬂتلف
اŸؤوهÓت التي يزخر بها القطاع الفÓحي.

بجاية :بن النوي توهامي

تزويد الولية باŸاء الششروب والسشقي

تبسسة تسستفيد بالربط انطÓقا من سسد بوخروفة بالطارف

ذاكرة جماعية للسسكان والتسسوق
يعت Èسشوق الرحبة
ال-ع-ت-ي-ق ب-ق-لب مدينة
ب -ات -ن-ة ،م-ن ب Úأاشش-ه-ر
اŸع- -ا ⁄ال- -ت- -اري -خ -ي -ة
وال - -ت - -ج - -اري- -ة ال- -ت- -ي
–ك-ي ت-اري-خ اŸنطقة
‘ الزمن الغابر ،حيث
يتحول منذ السشاعات
لو ¤ل- -لصش -ب -اح وإا¤
ا أ
غ- -اي -ة إاسش -دال ال -ل -ي -ل
للف من
سشتاره Ùج آ
ال- -ع- -ائÓ- -ت وال- -ت -ج -ار
واŸواط - - - - - - -ن Úم- - - - - - -ن
ﬂت- - -ل- - -ف ب - -ل - -دي - -ات
ال- -ولي- -ة وال- -ولي- -ات
اÛاورة .

األراضسي الفÓحية غ Òمسستغلة

“نع مدة الغلق من وفاء الزبائن له حيث
عادوا بقوة Ãجرد افتتاحه ،على الرغم
من أان مدينة باتنة تتوفر على العششرات
م - -ن اÓÙت اıتصش - -ة ‘ ب- -ي- -ع ن- -فسس
منتجات سشوق الرحبة العتيق.
كما يتميز سشوق الرحبة بكونه أاول سشوق
Œاري ترتاده نسشاء اŸدينة بكل حرية،
ح -يث ي -ق -تصش-ر ت-واج-د ال-رج-ال ف-ي-ه ع-ل-ى
الباعة فقط ‘ الغالب ،بعدما كان التسشوق
حكرا على الرجال ‘ عديد األسشواق
واÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ،ف -م -ن-ت-ج-ات سش-وق
الرحبة من توابل وأاكÓت تقليدية كالَعْيشس
والششخششوخة والكسشكسشي وغÒها يحتاج
اقتناؤوها ألنامل نسشوية Îﬁفة.

Ÿوششي حمزة

تششرع ولية تبسشة قريبا ‘ إاطار الÈنامج الوطني
ل -ت -ح -وي -ل م -ي -اه السش -دود ال -ذي أاق -رت-ه وزارة ال-ري
واŸوارد اŸائية ‘ ،إا‚از ومد ششبكة قنوات على
طول  ١٨0كلم لتحويل اŸياه من سشد «بوخروفة «
بولية الطارف نحو سشد « ع Úدالية « بولية سشوق
أاهراسس ومنه إا ¤سشد « واد مÓق» ببلدية «الونزة»
بتبسشة ،والذي تصشل قدرة اسشتيعابه  ١5٦مليون مÎ
مكعب ويكفل مهمة تزويد أاجزاء كبÒة من الولية
Ãياه الششرب  ،لتدعيم خزانات الولية و–سشÚ
عملية تزويد السشاكنة بهذه اŸادة ا◊يوية و–ويل
ج -زء م -ن -ه -ا إا ¤السش -ق -ي ال -ف Ó-ح -ي وت-وج-ي-ه أاخ-ر
لÓسشتعمال الصشناعي.
وصشرح عطا الله مولتي وا‹ الولية على هامشس
الجتماع التنسشيقي Ãقر الولية ‘ اإطار التحضشÒ
ل-ل-وسش-م الصش-ي-ف-ي وم-وسش-م الصش-ط-ي-اف« ،أان شش-غ-ل-ه
الششاغل وأاو ¤اهتماماته توف Òمياه الششرب إا¤
سشاكنة الولية» ،واسشدى تعليمات صشارمة Ÿسشؤوو‹
ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي -ة «بضش -رورة ﬁارب -ة ال -رب-ط
العششوائي وŒنيد كافة اإلمكانات للحد من ظاهرة
سش -رق -ة اŸي -اه و›اب -ه -ة الع -ت -داء ع -ل-ى شش-ب-ك-ات
التوزيع واتخاذ إاجراءات ردعية ضشد اŸتسشبب.« Ú
وشش -دد اŸسش -ؤوول األول ع-ل-ى ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي،
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -قضش -اء ع -ل -ى ال -تسش -رب -ات اŸائ-ي-ة
اŸتسش -ب -ب -ة ‘ ضش -ي -اع ك -م -ي -ات ه -ائ -ل -ة م -ن اŸي -اه
اıصشصشة واŸوجهة للمواطن ومعا÷ة أاسشبابها،
و‘ السشياق ذاته أاضشاف عطا الله مولتي «انه ”
رصشد غÓف ما‹ قدره  ١20مليار سشنتيم ،بهدف
تدعيم تزويد سشكان الولية Ãياه الششرب وذلك ‘
إاطار اıطط الوطني السشتعجا‹ الذي نادت به
ا◊كومة ويسشتهدف  25ولية منها ولية تبسشة»
وأاششار إا « ¤أان وزير القطاع يتابع ششخصشيا وعن
كثب مدى تنفيذ هذا اıطط السشتعجا‹».
وأاوضش- -ح ال- -وا‹» أان ه- -ذا ال- -غÓ- -ف اŸا‹ وج -ه
ل -ت -ن -ف -ي -ذ ع -دة ع-م-ل-ي-ات ل-ت-دع-ي-م و–سش Úت-زوي-د
اŸواطن ÚباŸياه الصشا◊ة للششرب انطÓقا من
موسشم الصشطياف ع 0٦ Èبلديات بالولية تعرف

نقصشا وتذبذبا ‘ التوزيع ،ويتعلق األمر ببلديات
ت -بسش -ة ،الشش -ري -ع-ة ،ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ،ال-ون-زة ،ل-ع-وي-ن-ات،
وا◊مامات «.
Óششارة ،عاصشمة الولية التي يناهز عدد سشكانها
ل إ
 220أالف نسشمة ،اسشتفادت من غÓف ما‹ قدر بـ
 ١00مليون دج خصشصس لتنفيذ مششروع إا‚از  ٦آابار
عميقة وربطها بخزانات اŸدينة ع Èششبكة قنوات
ت -زوي -د ع-ل-ى مسش-اف-ة  ١٧ك-ل-م ،ب-ل-دي-ة ال-ون-زة ال-تي
يشش -ت -ك-ي سش-ك-ان-ه-ا م-ن مشش-ك-ل ال-ت-زود ب-ه-ذه اŸادة
ا◊ي- -وي- -ة ،اسش- -ت- -ف -ادت م -ن مشش -روع إا‚از ﬁط -ة
Ÿعا÷ة اŸياه وربطها بخزان اŸدينة الذي يضشم
 5000م Îمكعب ،إا ¤جانب ربط ﬁطة –لية
اŸي -اه اÙول -ة م -ؤوخ -را م-ن ولي-ة ب-ج-اي-ة بشش-ب-ك-ة
قنوات اŸياه ،بغÓف ما‹ قدر بحوا‹  500مليون
دج.
من جهتها ،اسشتفادت بلدية العوينات من مششروع
إا‚از  ٣آابار عميقة وربطها Ãحطة الضشخ «عÚ
زروق» ببلدية ا◊مامات ،تعمل على –ويل مياه
الشش- -رب م -ن ه -ذه اÙط -ة وت -زوي -د سش -ك -ان ه -ذه
ا÷م -اع -ة اÙل -ي -ة ب -ه -ا .خصشصس ل -ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة
اسشتثمار ما‹ بقيمة  ١50مليون دج ،فيما اسشتفادت
بلدية بئر العاتر من مششروع إا‚از ﬁطة ضشخ
ل-ل-م-ي-اه ب-قدرة  ١20ل/Îال -ث -ان-ي-ة م-ن أاج-ل –سشÚ
تزويد سشكان البلدية باŸياه بغÓف ما‹ حدد بـ
 ١00مليون دج.
وسشكان بلدية الششريعة من جهتهم سشيسشتفيدون
من مششروع إا‚از قنوات لتحويل اŸياه من بلدية»
ق -ري -ق -ر» إا ¤ب -ل -دي -ة «الشش -ري -ع -ة» ،سش -ت -ع-م-ل ع-ل-ى
تزويدهم باŸياه الصشا◊ة للششرب بقوة ضشخ تصشل
إا٦0 ¤ل/Îال-ث-ان-ي-ة خصشصس م-ب-ل-غ  250م-ل-يون دج
لتنفيذ هذه العملية.
كما اسشتفادت بلدية ا◊مامات من عملية إاعادة
تأاهيل ورد العتبار لششبكة توزيع اŸياه الصشا◊ة
للششرب لتحسش Úتوزيع هذه اŸادة على سشكان هذه
ا÷ماعة اÙلية Ãبلغ  ١00مليون دج.

تبسشة :خ .العيفة

‹hO

أألثنين  02جويلية  2018م
ألموأفق لـ  18شصوأل  1439هـ

قمة ا’تحاد ا’فريقي:

فقي يقدم تقريره حول الصسحراء الغربية

قدم رئيسس مفوضصية ا’تحاد ا’فريقي ,موسصى فقي محمد امسس بنواكشصوط ,خÓل
جلسصة مغلقة ,في إاطار القمة ال 31للمنظمة ا’فريقية ,تقريره حول الصصحراء
الغربية ,وهي لحظة اعتبرها المشصاركون «هامة».
وحسصب ه -ذه أل -مصص -ادر ذأت -ه -ا ,ف -إان ت -ق -دي -م وي -ت -ع -ل -ق ألم -ر ,حسصب ع -دي -د أل-مÓ-ح-ظ-ي-ن
ألسصيد فقي لهذه ألوثيقة يعد «لحظة هامة» «بهزيمة نكرأء للمغرب» وألتي تحفظ بشصأانها
في ألقمة ,علما أن هذأ ألتقرير يأاتي على أثر أل-م-ن-دوب-ون وأل-مشص-ارك-ون ف-ي ق-م-ة ن-وأكشص-وط
ألجولة ألتي قادته إألى ألمنطقة ,هو وألمبعوث طالما أن مسصأالة ألصصحرأء ألغربية تسصجل ألول
Óم-م أل-م-ت-ح-دة إأل-ى م -رة ك -ب -ن -د «ق -ائ -م ب -ح -د ذأت -ه وم-ن-فصص-ل ع-ن
Óم-ي-ن أل-ع-ام ل -أ
أل -خ -اصس ل  -أ
ألمسصائل أألخرى» في جدول أعمال ألقمة.
ألصصحرأء ألغربية ,هورسصت كوهلر.

عبر
العالم

7ا’ف يمنـي يسستغيثـون

@صصنعاء -أطلقت وزأرة ألصصحة أليمنية
في صصنعاء ،أمسس ،ندأء أسصتغاثة إلنقاذ حياة أكثر
من  7000مريضس بالفشصل ألكلوي يعانون من نقصس
أألدوية وألمحاليل ألÓزمة.

مطاردة «داعشش»
@بغداد -كشص -فت ل -ج -ن -ة أألم -ن وأل-دف-اع ب-م-ج-لسس
ألنوأب ألعرأقي (ألبرلمان) ،أمسس ،عن وجود ألف
عنصصر من تنظيم «دأعشس» أإلرهابي في منطقة/
مطيبيجة /ألممتدة بين محافظات ديالي وكركوك
وصص Ó-ح أل -دي -ن ،م -ح-ذرة م-ن ه-ج-م-ات ق-د ي-ن-ف-ذه-ا
أل-ت-ن-ظ-ي-م ب-ع-د زي-ادة نشص-اط-ه ف-ي أل-م-ن-اط-ق أل-ج-ب-لية
وألصصحرأوية.

ميليشسيات «الشسباب» تحت السسنة النيران
@مقديشصو-أج- -رى أل- -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألصص -وم -ال -ي
ع -م -ل -ي -ات ت-مشص-ي-ط وأسص-ع-ة ضص-د م-ل-يشص-ي-ات ح-رك-ة/
ألشص -ب -اب /أل -م -رت -ب -ط -ة ب -ت -ن -ظ -ي -م /أل -ق-اع-دة /ف-ي
منطقتي /لوق جيلو /و /بار /بمحيط مدينة /
بلدوين /في إأقليم /هيرأن /بوسصط ألبÓد.

رفع الحظر عن السسودان
@ال -ق -اه -رة  -أع -ل -ن رئ -يسس أل-ب-رل-م-ان أل-ع-رب-ي
مشص -ع -ل ب -ن ف -ه -م ألسص -ل-م-ي ،أمسس ،أن وف-دأ م-ن
أل -ب -رل -م -ان أل -ع -رب -ي سص -ي -ق -وم ب -زي-ارة ل-ل-ولي-ات
ألمتحدة قريبا لطلب من ألجانب أألمريكي رفع
أسص- -م ألسص- -ودأن م- -ن ق- -ائ- -م- -ة أل- -دول أل- -رأع- -ي -ة
Óرهاب .وقال ألسصلمي في مؤوتمر صصحفي
ل إ
مشص- -ت -رك م -ع وزي -ر أل -دول ب -وزأرة أل -خ -ارج -ي -ة
ألسصودأنية فيصصل ،عقب أجتماع أللجنة ألمعنية
بتنفيذ خطة ألبرلمان ألعربي لرفع أسصم ألسصودأن
Óرهاب
من ألقائمة أألمريكية للدول ألرأعية ل إ
إأنه « تم وضصع خطة تنفيذية لرفع أسصم ألسصودأن
Óره-اب وسص-وف
م -ن ق -ائ -م -ة أل -دول أل -رأع -ي -ة ل -إ
ت-ع-رضس ع-ل-ى ج-لسص-ة أل-ب-رل-م-ان أل-ع-رب-ي ألقادمة
حيث سصيتم مصصادقتها وألبدء في تنفيذها».

قائمة  471سسجين
هندي تسسلم لنيودلهي
@ إاسصÓ- - - - -م اب - - - -اد -ق- -الت وزأرة أل- -خ- -ارج- -ي- -ة
ألباكسصتانية ،أمسس ،إأن باكسصتان سصلمت قائمة
تضصم  471سصجين هندي ،من بينهم  53مدنيا
و 418صصياد كانت تحتجزهم إألى أللجنة ألهندية
ألعليا.
وأضصافت ألوزأرة في بيان إأن «هذأ يتناسصب مع
ق-وأع-د أت-ف-اق-ي-ة دخ-ول أل-ق-نصص-ل-ي-ة أل-تي وقعتها
باكسصتان وألهند يوم  21مايو  2008وألتي تفرضس
على ألبلدين تبادل قوأئم بالسصجناء ألموجودين
في سصجون بعضصهما ألبعضس مرتين في ألعام ،في
أألول من يناير وأألول من يوليو على ألتوألي».

وسصيتم ألتطرق إأليها ومناقشصتها على مسصتوى
رؤوسصاء ألدول وألحكومات ألذي يحصصلون ألول
مرة على «تقرير حصصري ومنفصصل حول هذه
ألمسصأالة».
وأعد هذأ ألتقرير بموجب قرأر قمة ألتحاد
أإلف -ري -ق -ي أل -ت -ي أن-ع-ق-دت ف-ي ي-ن-اي-ر أألخ-ي-ر
بأاديسس أبابا حيث طلب من ألجمهورية ألعربية
ألصصحرأوية ألديمقرأطية وألمغرب أسصتئناف
أل-م-ف-اوضص-ات أل-م-ت-وق-ف-ة منذ  2012م -ن أج-ل
تسصوية ألنزأع.
وأعرب رؤوسصاء ألدول و ألحكومات ألمجتمعين
في أطار ألقمة ألسصابقة لÓتحاد ألفريقي في
ق -رأره -م أل -ذي أت-خ-ذ ب-اإلج-م-اع ع-ن دع-م-ه-م
ل-ل-مسص-ار أل-ت-ف-اوضص-ي ب-ي-ن ألمغرب وألجمهورية
أل-ع-رب-ي-ة ألصص-ح-رأوي-ة أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة من أجل
أل -ت -وصص -ل أل -ى ح -ل «دأئ -م» ل -ن -زأع ألصص-ح-رأء
أل- -غ -رب -ي -ة «أن -ط Ó-ق -ا م -ن نصس وروح ق -رأرأت
منظمة ألوحدة ألفريقية و ألتحاد ألفريقي
وألمم ألمتحدة ذأت ألصصلة».
كما جددت ألقمة دعوتها للدولتين أألعضصاء
ب-ال-دخ-ول ف-ي م-ح-ادث-ات «م-ب-اشص-رة وجادة»,و
«دون شصروط مسصبقة» ألتي دعا أليها ألتحاد
ألف-ري-ق-ي وألم-م أل-م-ت-ح-دة م-ن أج-ل ت-ن-ظ-ي-م
أسصتفتاء «حر وعادل» يمكن شصعب ألصصحرأء
ألغربية من ممارسصة حقه في تقرير ألمصصير.

الخارجية الفلسصطينية

تحذير من التعامل مع القضسية كمسسأالة سسكانية
’حد ،من التعامل مع القضصية
حذرت وزارة الخارجية ،أامسس ا أ
الفلسصطينية كمسصأالة سصكانية بحاجة إالى «برامج إاغاثية».
وق -الت أل -وزأرة ف -ي ب -ي -ان صص-ح-ف-ي ،إأن وأضص-افت أل-خ-ارج-ي-ة أل-ف-لسصطينية« ،في
إأدأرة ألرئيسس أألمريكي ،دونالد ترمب ،أإلطار نفسصه تتوأصصل محاولت أإلدأرة
«تصص -ر ع -ل -ى إأع -ادة إأن -ت -اج أل-ط-روح-ات أألمريكية وإأسصرأئيل إلسصقاط ألقضصايا
وأل-م-وأق-ف أإلسص-رأئ-ي-ل-ي-ة ألسص-ت-ع-م-اري-ة أل -ج -وه -ري -ة ل -لصص -رأع وف -ي م -ق-دم-ت-ه-ا
ألتوسصعية ألقديمة بأاثوأب جديدة وألتي قضصيتي ألقدسس وألÓجئين عبر تفكيك
ت- -دع- -و إأل- -ى أل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع أل- -قضص -ي -ة وك -ال-ة أألم-م أل-م-ت-ح-دة ل-غ-وث وتشص-غ-ي-ل
أل -ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ب-وصص-ف-ه-ا مسص-أال-ة سص-ك-ان ألÓجئين ألفلسصطينيين (أونروأ) وإأعادة
يحتاجون إألى برأمج إأغاثية».
تركيبها من جديد للقيام بدور إأغاثي
وأع- -ت -ب -رت ،أن ألسص -ي -اسص -ة أألم -ري -ك -ي -ة ع -ام يشص-م-ل أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن ب-ع-ي-دأ ع-ن
أل -م-ذك-ورة «ت-ت-ج-اه-ل ألسص-بب أل-رئ-يسص-ي ألدأفع ألحقيقي إلنشصاء ألوكالة».
وألجوهري لمعاناة ألشصعب ألفلسصطيني وتسص- -اءلت أل- -وزأرة ف- -ي ب- -ي- -ان- -ه- -ا «أي -ن
أل-م-ت-م-ث-ل ف-ي ألح-تÓ-ل أإلسص-رأئ-ي-ل-ي» .ألمنطق وألعقل من ألدعوأت أألمريكية
وأشصارت ألوزأرة ،إألى أن تقارير أألمم ل -مسص -اع -دة أل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ي -ن ف-ي رف-ع
ألمتحدة وألمنظمات ألدولية «أجمعت م-ع-ان-ات-ه-م أإلنسص-ان-ي-ة؟ ف-ي ظ-ل ت-جاهل
بمجملها على أن ألحتÓل ألسصرأئيلي ألح-تÓ-ل وإأج-رأءأت-ه وت-دأب-ي-ره أليومية
ألرضس دول - -ة ف - -لسص- -ط- -ي- -ن ه- -و ألسص- -بب وأسص -ت -ي -ط-ان-ه أل-ت-ي ت-دم-ر أي م-ق-وم-ات
ألرئيسصي للتدهور ألحاصصل في أألوضصاع ل -ل -ح -ي -اة؟ أل -يسس ذلك ق -م -ة ألسص -ت-غ-ب-اء
أإلنسص -ان -ي -ة ف -ي أألرضس أل -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة للمجتمع ألدولي؟».
ألمحتلة في مختلف مجالت ألحياة» .وأشصارت ألوزأرة ،إألى أنها تقوم بحرأك
ورأت أن ت -ح -رك -ات أإلدأرة أألم -ري -ك-ي-ة دبلوماسصي نشصط للتحذير من مخاطر
إلب- -رأز أل- -م -ع -ان -اة أإلنسص -ان -ي -ة ل -لشص -عب ما تروج له ألوليات ألمتحدة وإأسصرأئيل
ألفلسصطيني «تسصتهدف تبرئة ألحتÓل ت- -حت مسص- -م- -ى (صص -ف -ق -ة أل -ق -رن) وم -ا
وم- -ن- -ح- -ه شص- -رع- -ي- -ة ألسص- -ت- -م- -رأر ف- -ي وصص-ف-ت-ه بـ «أل-ن-ت-ائ-ج ألسص-ل-ب-ي-ة وأل-كارثية
مخططاته لبتÓع ما تبقى من أرضس ل-ل-ت-ع-اط-ي م-ع-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-قبل ألشصعب
دولة فلسصطين».
ألفلسصطيني وفرصس تحقيق ألسصÓم على
وف- - -ي ذأت ألسص - -ي - -اق ،ق - -الت إأن «ه - -ذأ أسصاسس حل ألدولتين».
ألتحرك أألمريكي ينسصحب ليسس فقط وت-ق-اط-ع ألسص-ل-ط-ة أل-ف-لسص-ط-ي-نية أإلدأرة
ع -ل -ى ق -ط -اع غ -زة وم -ع -ان -ات-ه أل-ك-ب-ي-رة أألم -ري -ك -ي -ة م -ن -ذ إأعÓ-ن ،ت-رأمب ،ف-ي
وأل -وأسص -ع -ة ،إأن -م -ا أيضص -ا ع -ل -ى ألضص -ف -ة ألسص-ادسس م-ن شص-ه-ر ديسص-م-ب-ر أل-م-اضص-ي،
ألغربية في أسصتغÓل بشصع لتلك ألمعاناة أعتبار ألقدسس عاصصمة إلسصرأئيل ونقل
وتسص-وي-ق-ه-ا ل-ل-ع-ال-م ب-م-ع-زل ع-ن ب-ع-ده-ا ألسصفارة أألمريكية إأليها في  14من مايو
ألسصياسصي ألحقيقي».
ألماضصي.

 info@ech-chaab..comألعدد
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 17مرشصحا في السصباق للرئاسصيات بمالي

المصسالحة عصسب ا’سستقرار السسياسسي والوحدة الوطنية

يسصتعد ألماليون إلجرأء أنتخابات رئاسصية في
 29يوليو ألجاري ،لنتخاب رئيسس جديد للبÓد
ل -م -دة خ -مسس سص -ن -وأت ،خ -اصص-ة ب-ع-د م-وأف-ق-ة
ألمحكمة ألدسصتورية ألعليا ،أول أمسس ألسصبت،
على قبول ملفات  17مرشصحا وأسصتبعاد مبدئيا
 13ملفا آأخرأ ،وسصط ألدعوة لتنظيم أنتخابات
«شصفافة ونزيهة» يتوقع أن تبدأ عهدأ جديدأ
في هذأ ألبلد بإانجاح ألمسصار ألسصياسصي وتعزيز
ألسصتقرأر وأسصسس ألدولة ومحاربة ألرهاب.
ووأف -قت أل -م -ح-ك-م-ة أل-دسص-ت-وري-ة ف-ي م-ال-ي -
ألهيئة ألمخولة للفصصل في ملفات ألمترشصحين
م- -ن ب- -ي- -ن م- -خ- -ت- -ل- -ف أألح- -زأب ألسص- -ي -اسص -ي -ة
وأل -ج -م -اع-ات أل-ح-رة  -أمسس ع-ل-ى أسص-م-اء 17
مرشصحا لÓنتخابات ألرئاسصية ألمقرر تنظيمها
في  29يوليو ،جميعهم من ألرجال ،فيما عدأ
مرشصحة وأحدة أمرأة ،إأيسصاتا سصيسصيه ،فيما
أسص-ت-ب-ع-دت م-ب-دئيا ملفات  13م-رشص-حا آأخرأ،
م -ؤوك -دة أن -ه -ا «وب-ع-د أن إأك-ت-م-ل أل-ع-م-ل بشص-أان
ألتحقيق ومرأجعة ملفات ألمتقدمين للترشصح
ل -م -نصصب رئ -يسس ج-م-ه-وري-ة م-ال-ي ،ق-د أن-ت-هت
وقررت أسصتبعاد عدد من طالبي ألترشصيح لعدم
ت -وأف -ر شص -رط أو أك -ث -ر م -ن ألشص -روط أل-وأجب
توأفرها قانونيا لهذأ ألمنصصب» ،مضصيفة أنها
«ت-ع-ط-ي أل-م-رشص-ح-ي-ن ألمسصتبعدين مهلة لتقل
عن  24سصاعة للطعن بقرأر ألمحكمة بشصكل
قانوني».
وقد دعت ألحكومة ألمالية في وقت سصابق
هيئة ألناخبين إألى إأجرأء ألنتخابات ألرئاسصية
ف -ي م -وع -ده-ا أل-م-ح-دد ،وسص-ت-ن-ط-ل-ق أل-ح-م-ل-ة
ألنتخابية في  7يوليو وتختتم في  27من
نفسس ألشصهر ،بحسصب بيان صصادر عن مجلسس
أل -وزرأء ،وأل -ذي أضص -اف إأن -ه ف -ي ح -ال ت -ق-رر
إأج -رأء شص -وط ث -ان ،ف -إان أل-ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
ألخاصصة به ،تنطلق في  12أوت ألمقبل.
وقد أثارت هذه ألنتخابات ألرئاسصية بمالي
تفاؤول لدى ألطبقة ألسصياسصية ألتي ما فتئت
ت -حشص -د أرك -ان -ه-ا وم-ؤوي-دي-ه-ا ف-ي أن-ت-ظ-ار ف-رز
أل-م-رشص-ح-ي-ن أل-ن-ه-ائ-ي-ي-ن ،ت-رق-ب-ا ل-ه-ذأ ألموعد
ألن- -ت- -خ- -اب -ي ح -يث ن -ظ -مت ف -ي وقت سص -اب -ق
مظاهرأت تطالب بشصفافية ونزأهة ألتصصويت
قد حشصدت أآللف من ألموأطنين.
ووأف-قت أل-م-ح-ك-م-ة ع-ل-ى ت-رشص-ي-ح-ات ألرئيسس
ألحالي إأبرأهيم بوبكر كيتا حيث صصرح في 28
مايو ألمنصصرم رغبته في ألفوز بعهدة ثانية
ع -ل -ى رأسس أل -ب Ó-د قصص -د ت -ج -دي-د «ث-ق-ت-ه م-ع
ألشصعب ألمالي» باإلضصافة إألى زعيم ألمعارضصة،
لكنها أسصتبعدت ملفات ألوزير أألول أألسصبق
ألشص -ي -خ م -ودي -ب -و دي -ارأ ،وم -رشص-ح-ي-ن ب-ارزي-ن
آأخ -ري -ن م -ن ب -ي -ن -ه -م شص -وغ -ي -ل ك -وك-ال م-ي-غ-ا،
ومونتاغا تال ،ويي سصاماكي ،وحمدون توري
وهارون سصنكاري ،وفقا لبيان أصصدرته أمسس.

أتفاق السسلم و المصسالحة أاسساسش التÓحم
ا’جتماعي وا’سستقرار

ول يزأل أتفاق ألسصلم وألمصصالحة في مالي بعد
ثÓ-ث سص-ن-وأت م-ن ت-وق-ي-ع-ه «أسص-اسص-ا ل-ل-تÓ-ح-م
ألجتماعي وألسصتقرأر» ،كما أن تنفيذ نصصه ل
يزأل يعطي إأشصارأت جيدة ل سصيما بعد أن تم
م -ؤوخ -رأ إأنشص -اء دوري -ات م -خ -ت -ل -ط-ة مسص-ب-وق-ة
بانعقاد ندوة ألوفاق ،وكذأ تنصصيب ألسصلطات
ألمؤوقتة في مناطق شصمال ألبÓد سصنة .2017
ومن أهم ألنقاط ألتي تجدر أإلشصارة إأليها في
أتفاق ألسصلم ألمنبثق عن مسصار ألجزأئر ،هي
وقف إأطÓق ألنار وتنصصيب ألسصلطات ألمؤوقتة
لمناطق ألشصمال ألخمسس (تاودينيت ،ميناكا،
كيدأل ،تومبوكتو وغاو) ،وإأنشصاء موأقع تجمع
وتسص -ل -ي -م ق -ائ -م -ة أل -م -ق-ات-ل-ي-ن أل-مسص-م-وح ل-ه-م
ألسص- -ت -ف -ادة م -ن إأع -ادة أإلدم -اج ف -ي أل -ق -وأت
ألعسصكرية ،وإأنشصاء ألدوريات ألمختلطة على
غرأر تلك ألتي قاموأ بها مؤوخرأ في تومبوكتو
ناهيك عن أنخرأط جميع ألماليين في مسصار
ألسصلم.
وفي هذأ ألسصياق ،أكد وزير ألشصؤوون ألخارجية،
عبد ألقادر مسصاهل ،في وقت سصابق ،أن مسصار
ألسصلم في مالي «يتقدم بشصكل جيد» ،مضصيفا
أنه من ألمهم إأنجاح ألمسصار ألسصياسصي لتعزيز
أسصسس ألدولة ألمالية.
وم -ن ج -ه -ت-ه ،ك-ان وزي-ر أل-مصص-ال-ح-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألتÓحم ألجتماعي في دولة مالي ،محمد
ألمختار ،قد أشصار  -في تعليقه على حصصيلة
ثÓث سصنوأت لتفاق ألسصلم وألمصصالحة ،أن
هذه ألذكرى يجب أن تمثل لكل شصخصس «وقتا
Óمل وأللتزأم ألجماعي بغية ضصمان تنفيذ
ل أ
ألتفاق» ،موضصحا بذأت ألمناسصبة أن «ألتفاق
ل يزأل وسصيظل أسصاسصا للتÓحم ألجتماعي
وألسص -ت -ق -رأر ف -ي م -ال -ي ،ب -حسصب ألصص -ح -اف -ة
ألمحلية.
وقال محمد ألمختار «تحسصنت حالة أطفال
م -ال -ي ب -فضص -ل أل-دول ألصص-دي-ق-ة وأل-م-ن-ظ-م-ات
أإلقليمية وألدولية ألتي رأفقت توقيع أتفاق
ألسصلم وألمصصالحة في  15مايو  2015بباماكو».
وع-ن أل-ج-ه-ود أل-م-ب-ذول-ة ح-ال-ي-ا إلحÓل ألسصلم
نهائيا في مالي ،قال ألوزير»ل يمكن إأحÓل
ألسص -ل -م وألسص -ت -ق-رأر دون مصص-ال-ح-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
للقلوب وألعقول».
يذكر أنه تم إأبرأم أتفاق ألسصلم وألمصصالحة في
مالي ألموقع في مرحلة أولى في مايو 2015
بالجزأئر ألعاصصمة وفي مرحلة ثانية في يونيو
من ألسصنة نفسصها من طرف كافة أألطرأف
أل -م -ال -ي-ة ب-ب-ام-اك-و (أل-ح-ك-وم-ة وأل-م-ج-م-وع-ات
ألسصياسصية ألعسصكرية) عقب خمسس جولت من
ألحوأر تمت مباشصرته في يوليو  2014تحت
إأشصرأف ألوسصاطة ألدولية بقيادة ألجزأئر.

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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مهماه بوزيان يرصسد تأاثÒات رفع إانتاج النفط

«أاوبيب» وشسركاؤوها صسّوبت منحى التخفيضض والسسعر يسستقر عند  70دو’را
^ ا÷زائر صسارت فاع Óموثوقا ووسسيطا يسسمع لرأايه

يقدم الدكتور بوزيان مهماه ،اÿب Òالطاقوي ،قراءة دقيقة ‘ نتائج آاخر اجتماع جمع ب Úالدول اŸصسدرة للنفط «أاوبك» وشسركائها من اŸنتج ÚاŸسستقل Úبفيينا،
’سسعار وتوازن السسوق ،مسسلطا الضسوء على الدور الذي لعبته ا÷زائر ومازالت بتأاثÒها
’نتاج على ا أ
وكشسف عن رؤويته ا’سستشسرافية حول مدى تأاث Òقرار الرفع من ا إ
بفضسل دبلوماسسيتها الطاقوية ‘ التنسسيق وتقريب وجهات النظر.

حاورته :فضضيلة بودريشش

’خيرة التي
^ «الشس-عب» :م-ا ه-ي ق-راءت-ك-م ل-ل-ن-ت-ائ-ج ا أ
أافضس-ى إال-ي-ه-ا اج-ت-م-اع م-ن-ظ-مة الدول المصسدرة للنفط
«أاوبك» وشسركائها من المنتجين المسستقلين في فيينا؟
^ الدكتور بوزيان مهماه خبير في شصؤوون الطاقة :بداية أاذكر
لخير بفيينا جاءت متوقعة ،علما أاننا أاشصرنا
بأان نتائج اللقاء ا أ
بذلك في حواراتنا السصابقة مع جريدة «الشصعب» ،خاصصة منذ
اتفاق الجزائر التاريخي المنعقد في شصهر سصبتمر  ،2016حيث
لنتاج في
تم آانذاك التوافق على القيام بتخفيضصات وتسصقيف ا إ
حدود  33إالى 32.5مليون برميل يوميا ،ثم بعد ذلك تم ترسصيم
ذلك في لقاء فيينا ،مع نهاية عام  ،2016وعقب ذلك تم تقاسصم
حصصصض التخفيضض بين أاعضصاء أاسصرة «أاوبك» مع إاعفاء كل من
ليجابي
ليبيا ونيجيرا ،وهذا ما سصمح بتعزيز منحى التجاه ا إ
لسصعار النفط نحو مسصتوى أاعلى ،وقد تعزز هذا المنحى من
أ
خÓل عمل لجنة المتابعة الوزارية الخماسصية ،التي تضصم في
عضصويتها الجزائر وكلفت بمهمة متابعة حالة السصوق النفطية
لجراءات التي بإامكانها
العالمية ،واقتراح الخطوات العملية وا إ
تسص -ري -ع ال -وصص -ول إال -ى وضص -ع -ي-ة ال-ت-وازن ف-ي السص-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة
ال -ع -ال -م-ي-ة ،ك-م-ا أان ه-ذا الت-ف-اق ال-ت-اري-خ-ي وم-ن خÓ-ل ع-م-ل
لنه
المتابعة ،قد تحول إالى مسصار أاطلقنا عليه «مسصار الجزائر ،أ
ارتقى إالى مسصتوى اللتزام الحقيقي والتوافق الملموسض بين
مختلف أاعضصاء من خارج «أاوبك» ،بما سصمح إالى تمديد هذا
الت -ف-اق إال-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة  ،2018ك -م -ا ت -م ال -وصص -ول إال -ى نسصب
اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ف-ي الل-ت-زام ب-ال-ت-خ-ف-يضض ت-جاوز السصقف المحدد،
وبالعكسض وصصفت من قبل كل الجهات المتابعة للسصوق النفطية،
أانه التزام تاريخي بحيث وصصلت إالى نسصبة  ٪152كالتزام ،لكن
هذه الوضصعية بقدر ما هي إايجابية ،وتدل دللة قاطعة على
مسصتوى النضصج والوعي والتوافق بين «أاوبك» وشصركائها ،فقد
لخير
خلقت فجوة في المعروضض النفطي ،حيث أان التقرير ا أ
لوبك لشصهر جوان ،أاشصار إالى أان «أاوبك» تنتج 11.860مليون
أ
برميل يوميا ،أاي أاقل من السصقف المحدد في تخفيضصات إاتفاق
الجزائر -فيينا ،هذا الرقم أايضصا يعضصده تقرير الوكالة الدولية
للطاقة ،الذي أاشصار أان أاوبك تنتج 11.9مليون برميل يوميا،
لسص-ع-ار م-ن كسص-ر ال-ح-اج-ز ال-ن-فسص-ي ف-ي
وب -ال-م-ق-اب-ل ت-م-ك-نت ا أ
لسصواق وهو 80دولرا للبرميل ،وهذا الوضصع بقدر ما كان
ا أ
لفتا للنظر وله انعكاسصات إايجابية على مداخيل كل الدول
المصصدرة للنفط ،إال أانها خلقت ثÓثة اتجاهات متباينة:

ا’Œاه اأ’ول:

يخصض أاوبك وشصركائها حيث ظهر تباين في وجهات النظر
ح -ول السص-ع-ر ال-ع-ادل وال-م-ت-وازن وال-مسص-ت-دام ل-ب-رم-ي-ل ال-ن-ف-ط،
فإايران مث Óترى بأان السض
عر ينبغي أان يكون في حدود  60دولرا للبرميل ،وروسصيا ترى
بأانه ينبغي أان يكون في حدود  65دولرا للبرميل ،والسصعودية
ترى أانه من المقبول أان يكون ما بين 70و75دولرا ،وكذلك
الجزائر ترى بأانه ينبغي أان يكون في حدود 70دولرا.

ا’Œاه الثا:Ê
ي -خ ّصض ال-دول ال-مسص-ت-ه-ل-ك-ة ح-يث ب-رز ت-وج-ه ظ-اه-ر ل-دى ك-ب-ار
ال-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن ،خ-اصص-ة الصص-ي-ن وال-ه-ن-د بضصرورة السصتفادة من
التمويل النفطي بأاسصعار منخفضصة.

ا’Œاه الثالث:
لمريكية ،كأاكبر منتج ومسصتهلك في
يخ ّصض الوليات المتحدة ا أ
لمريكية من خÓل
لدارة ا أ
لمر با إ
الوقت الحالي ،حيث وصصل ا أ
الكونغرسض ،إالى تهديد «أاوبك» بفرضض عقوبات قاسصية عليها،
لسصعار ،ودعت إالى ضصرورة إابقاء أاسصعار
واتهامها بالتÓعب با أ

لجواء
برميل النفط منخفضصة ،وهذا ما يقودنا إالى طبيعة ا أ
لخير سصواء بين «أاوبك» أاو بين
التي جرى فيها لقاء فيينا ا أ
«أاوبك» وشصركائهاالـ .10
’خير متوافق مع روح اتفاق الجزائر
^ا’جتماع ا أ
^^ ب- -رأايك ل- -م- -اذا أاق- -دمت «أاوبك» وشس- -رك- -ائ- -ه- -ا م -ن
’نتاج ،بعد أان
المنتجين المسستقلين إالى الزيادة في ا إ
ك-انت ت-خ-وضص ج-و’ت م-اراط-ون-ي-ة م-ك-ث-فة لتخفيضسه
’سسعار؟
بهدف تصسحيح ا أ
^ بالنظر بعين التفحصض والتدقيق لقراراتها المتوجة بالتوافق
لنتاج على مسصتوى
لعضصاء ،والقاضصي برفع ا إ
بين مختلف ا أ
«أاوبك» بـ 757أالف برميل وإامكانية وصصوله إالى 1مليون برميل
لعضصاء خارج «أاوبك» ،وهنا أاؤوكد
في تدخل من طرف بقية ا أ
لن الفرق مهم
لنتاج ،أ
أاننا نتحدث عن رفع وليسض عن زيادة ا إ
جدا في هذه الظروف ،فأاوبك وشصركائها لم يقرروا الزيادة
خارج مضصامين اتفاق الجزائر التاريخي ،وإانما قاموا بتصصويب
منحى التخفيضض الذي أاصصبح سصلبيا وطالبوا بوضصوح وصصراحة
أان يلتزم كل عضصو بحصصته ،وأان يزيد من إانتاجه بردم الهوة
وال-ف-ارق ال-ذي خ-ل-ف-ت-ه ال-ت-خ-ف-يضص-ات ال-ط-وع-ي-ة ،ل-ذا ل-ما نقوم
ب-حسص-اب ال-ت-خ-ف-يضص-ات ال-ط-وع-ي-ة السص-ل-ب-ي-ة ال-تي كانت أاقل من
لنتاج المتوافق حوله ،نجدها في حدود الرقم المعلن
سصقف ا إ
لهمية
لنتاج ،لذلك من ا أ
لخير كخطوة لرفع ا إ
عنه في البيان ا أ
لخير جاء متوافقا مع روح اتفاق
أان نقول بأان هذا اللقاء ا أ
الجزائر ومتطابقا مع مقررات اتفاق فيينا ،ولذلك نقول بكل
ثقة أان هذه القرارات هي معززة ومعضصدة لمسصار التوافق
لسصعار برميل النفط ،ولمسصعى الوصصول إالى توازن السصوق
و أ
النفطية العالمية.
^ م-ا ه-و ت-أاث-ي-ر ا’ت-ف-اق ال-ج-دي-د ال-ق-اضس-ي ب-ال-رف-ع ف-ي
’نتاج على سسعر برميل النفط؟
ا إ
^ أاعتقد أانه مع هذه القرارات سصتبقى أاسصعار برميل النفط في
نطاق 70دولرا للبرميل ،لكن مع أاخذ بعين العتبار لجملة من
ال -ت -غ-ي-رات الضص-اغ-ط-ة ع-ل-ى ال-مشص-ه-د ال-ط-اق-وي ع-ل-ى ال-ع-م-وم
مسصتقب ،Óوبإامكانها أان تسصبب تذبذبات كبيرة وخطيرة في
أاسصعار برميل النفط ،ونخصض بالذكر منها ما يلي:
 -1الحرب التجارية الناشصئة بين أامريكا من جهة والصصين
لوروبي وكندا ،لكن أاشصدها خطورة الحرب الناشصئة
لتحاد ا أ
وا إ
بين أامريكا والصصين على اعتبار أان الصصين قد أاقر خطوة
م -ت -ق -دم -ة ب -إاق -راره ال -ت -وق -ف ع-ن اسص-ت-ي-راد ال-ن-ف-ط ال-خ-ف-ي-ف
لم -ري-ك-ي ،وع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أان الصص-ي-ن م-ن أاك-ب-ر ال-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن
ا أ

والمسصتوردين للنفط في العالم ،لذلك تداعيات هذا المعطى
سصوف يغير من وضصع القتصصاد العالمي ،الذي يشصهد حاليا
نسصبة النمو ،وعلى أاسصاسض نسصبة النمو بنيت مختلف التوقعات
مسصتقب ÓلسصتهÓك النفط ،لكن في حالة اسصتمرار واتسصاع
هذه الحرب التجارية الناشصئة ،سصتقلب هذا المعطى وسصوف
تتسصبب في تراجع نسصبة نمو القتصصاد العالمي ،وبمعنى آاخر
تباطؤو الطلبات العالمية على النفط.
 -2في حالة ترسصيم المسصعى الصصيني الهندي القاضصي بتشصكيل
كارتل عالمي للمسصتهلكين ،قد يضصم في البدء كل من الصصين
وال-ه-ن-د وك-وري-ا ال-ج-ن-وب-ي-ة وال-ي-اب-ان ،ه-ذا ال-ك-ارتل يتوخى من
خ Ó-ل -ه تشص -ك -ي-ل إاط-ار وازن م-ق-اب-ل «أاوبك» ،يضص-غ-ط ل-ت-ع-دي-ل
لسصعار لصصالح المسصتهلكين.
ا أ
لمريكية التي ليسصت فقط سصياسصية ،وإانما
 -3الضصغوطات ا أ
لشصارة إاليه ،حيث انه وصصل سصعر برميل
فيها بعد تقني ينبغي ا إ
النفط إالى أاعتاب 70دولرا للبرميل ،وكان فارق السصعر بين
لمريكي ،قد تجاوز 10دولرا،
خام البرنت والخام الخفيف ا أ
وحين نعلم بأان أامريكا تصصدر النفط الخام الخفيف وتسصتورد
النفط الخام الثقيل ،الذي يتÓئم مع منشصآات التكرير التحتية،
لمريكية تفكر بطريقة براغماتية،
لدارة ا أ
هذا المعطى جعل ا إ
أاي أان -ه -ا ف -ي م -واج -ه-ة ف-ارق  10دولرا ل-ل-ب-رم-ي-ل ب-ي-ن الخام
ال -مصص -در وال -مسص -ت -ورد ،ف -إان ذلك سص -ي -ك -ل-ف-ه-ا ف-ي ال-م-ب-ادلت
لسصعار على ما هي
التجارية ،هذا ما جعلها تضصغط بقوة على ا أ
عليه في الوقت الحالي ،حتى يتقلصض الفارق بين البرنت الخام
لمريكي.
وا أ
 -5ه -ن -اك ت -أاخ -ر ب-عضض ال-ب-ل-دان ف-ي إان-ت-اج-ه-ا بسص-بب مشص-اك-ل
داخ -ل -ي -ة ،ن -خصض ب -ال -ذك -ر ل -ي -ب -ي-ا وال-ع-راق وأان-غ-ول ع-ل-ى وج-ه
الخصصوصض ،وأاعتقد بأان هذه العناصصر قد تجعل من مختلف
لسصعار برميل النفط مسصتقب Óتدخل دائرة الضصبابية
توقعاتها أ
والÓيقين.

تّرقب لقاء سسبتمر اŸقبل با÷زائر
^ ل- -ع -بت ال -ج -زائ -ر وم -ازالت ت -ل -عب دورا ف -اع  Ó-ف -ي
ال-ت-نسس-ي-ق وت-ق-ريب وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر مسس-ت-غ-ل-ة ف-ي ذلك
ث-ق-ل-ه-ا ودب-ل-وم-اسس-ي-ت-ه-ا ،وسس-اه-مت ف-ي مسس-ع-ى تصس-ح-يح
’سسعار ،كيف ترون تأاثير الجزائر داخل أاوبك ومع
ا أ
الشسركاء المنتجين للنفط؟
لسص-اسص-ي
لشص -ادة ب -ال -دور ال -ه -ام وا أ
^^ ي -ن -ب -غ -ي ال -ت -ث -م -ي -ن وا إ
والمحوري للجزائر ،ولو فقط يقتصصر حديثنا على دور الجزائر
لسصواق العالمية ،واتجاه السصتقرار ،وكذلك
في تعزيز وضصعية ا أ
انتشصال أاسصعار برميل النفط من الحضصيضض خÓل السصنتين
لخيرتين ،نجد بأان الجزائر أاصصبحت فاع Óمحترما وموثوقا
ا أ
به ،ووسصيطا يسصمع له ويؤوخذ برأايه لتقريب وجهات النظر
داخل أاسصرة «أاوبك» ومع شصركائها من خارجها ،بدءا باتفاق
الجزائر التاريخي ،مرورا بلقاءات فيينا وكذلك العمل الدوري
لخيرة قبيل وأاثناء
للجنة المتابعة الخماسصية وأايضصا مسصاعيها ا أ
اتفاق فيينا ،وهنا ينبغي تعضصيد ما ذهبنا إاليه في اسصتحضصار
لعÓمية للصصحافة العالمية وللعديد من
مشصهد التصصريحات ا إ
الخبراء والمحللين والمتابعين ،الذين كانوا ينظرون بنظرة
لخير ،لكن في
تشصاؤومية لحتمالت مخرجات لقاء فيينا ا أ
م-ق-اب-ل ه-ذه ال-تصص-ري-ح-ات ك-ان ال-م-وق-ف ال-ج-زائ-ري ال-رسص-مي
متوازنا ومتفائ ،Óبل وكان حاسصما في التقريب بين وجهات
لي-ران-ي-ة والسص-ع-ودي-ة وال-ع-راقية والروسصية والفنزويلية
ال-ن-ظ-ر ا إ
لكوادورية ،وكذلك أاتوقع بأان اللقاء المقبل المرتقب عقده
وا إ
خÓ-ل شص-ه-ر سص-ب-ت-م-ب-ر ب-ال-ج-زائ-ر ،سص-ي-ك-ون أايضص-ا ل-ق-اًء تاريخيا
ومحوريا لتعزيز ما تم إانجازه بين «أاوبك» وشصركائها ،ولتسصطير
م-ع-ال-م إاسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة شص-ام-ل-ة ومسص-ت-وع-بة لمصصالح
المنتجين والمسصتهلكين على حد سصواء ،كما نتوقع أان يكون هذا
ال -ل -ق -اء ال -م-ق-ب-ل ف-ي رم-زي-ت-ه ل-ق-اء ت-ك-ري-م-ي-ا ل-ل-ج-زائ-ر ك-دول-ة
ومؤوسصسصات وكدبلوماسصية طاقوية نشصطة وفعالة وموثوقة.

مصسيطفى يدعو إا ¤إانتاج الÌوة ع Èالسسوق

 50ملي ـ ـ ـ ـون وظيفـ ـ ـة ف ـ ـ ـي العـ ـ ـا⁄
مه ـ ـ ـ ـّددة با’ختف ـ ـاء آافـ ـ ـاق 2030

^ تكييف التعليم والتكوين مع الرقمنة ومواكبة اŸهن ا÷ديدة

(الشسعب) افاد ا’سستاذ بشس Òمصسيطفى بأان النصسف
الثا Êمن القرن ا◊ا‹ سسينقل البشسرية من العÓقات
’’ت بسسبب –ول
’شسخاصص ا ¤العÓقات ب Úا آ
ب Úا أ
ال -رق -م -ن -ة م-ن ›ال الصس-ن-اع-ة ا› ¤ال اÿدم-ات Ãا
فيها اÿدمات ذات الطابع ا’سستهÓكي.
اأضص- -اف ك- -اتب ال- -دول- -ة ل- -دى ال -وزي -ر الأول ل Ó-سص -تشص -راف
والحصص-ائ-ي-ات سص-اب-ق-ا ج-رت ال-خ-م-يسض ال-م-اضص-ي ب-تيزي وزو
بمناسصبة الصصالون الأول للطالب شصاركت فيه جامعات كل من
ت -ي -زي وزو ،ال -ب -وي -رة وب-ج-اي-ة ،اأن  50م-ل-ي-ون وظ-ي-فة مهددة
بالزوال اآفاق العام  2030جراء الجيل الثاني للرقمنة ،مما
ي-ح-ت-م ع-ل-ى ال-ج-ام-ع-ات ال-ج-زائ-ري-ة وم-راك-ز التكوين المهني
ال-ت-ح-ول سص-ري-ع-ا ال-ى ال-م-ع-رف-ة ال-م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ( ال-دي-جيتال )
والتمهين المبني على المهن الجديدة ،وذلك في اإطار روؤية
وطنية مدروسصة للصصعود.

عن دور الطالب الجزائري في الثلث الأول من القرن الحالي
( اآفاق  ) 2030اأشصار الى تراجع القتصصاديات النفطية في
ج-م-ي-ع دول اأوبك وخ-ارج-ه-ا وت-ق-دم الق-تصص-اد ال-م-ب-ن-ي ع-ل-ى
المعرفة بحيث باتت الموؤسصسصة القتصصادية وجها لوجه اأمام
النتاجية المبنية على تاأهيل الموارد البشصرية بدل السصتثمار
بفكرة ( المفتاح باليد ) وهو ما يدفع الى قرار متطور يجب
اأن يتخذه حملة الشصهادات العلمية ،وهو اإنتاج الثروة عبر
السصوق وليسض عبر الوظيفة العمومية ،كما هو الحال الآن.
والطريق الى ذلك يقول مصصيطفى هو تشصكيل نخبة علمية
حول موضصوعات المسصتقبل التي تتقدمها الطاقات المتجددة
والبيئة والمياه والقتصصاد الخالي من الكربون ،مع اسصتشصراف
سص-وق الشص-غ-ل ال-ق-ادم-ة ،وه-ي سص-وق ت-تصص-دره-ا ال-م-ه-ن ك-ث-يفة
التكنولوجيا الى جانب تكنولوجيا النانو والربوتيك الرقمي
وسصحابات النترنت واللكترونيات الجزئية.

العدد
17684

الرأاي
شسراكة إايجابية لفائدة دول ا÷نوب
تحرصض الجزائر على تعميق التعاون
مع منظمة العمل الدولية من اجل
ت -ق -اسص -م ال -خ -ب -رات وت -وسص -ي -ع ن-ط-اق
الشص- -راك- -ة ل- -ف- -ائ- -دة ب- -ل- -دان ال- -ق- -ارة
لفريقية المغرب العربي التي تراهن
ا إ
على رصصيد التجربة الجزائرية في
تكريسض الحوار الجتماعي والحماية
الج-ت-م-اع-ي-ة وه-و م-ا أاث-م-رت-ه ن-ت-ائج
برنامج التعاون جنوب -جنوب الذي
سسعيد بن عياد
اح-تضص-نت ن-دوت-ه ال-خ-ت-امية المدرسصة
العليا للضصمان الجتماعي باعتبارها حاضصنة لروابط التضصامن
لقليمي لفائدة التنمية المسصتدامة في ظل مناخ
والنفتاح ا إ
السصتقرار الذي يشصجع على السصتثمار والتبادل المنتج للقيمة
المضصافة .ان العÓقات بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية
ليسصت وليدة اليوم وإانما تعود إالى أاكثر من نصصف قرن حملت
رصصيدا من المبادلت والتنسصيق وتركيب مشصاريع تتمحور حول
لدراك عجلة النمو في ظل
تطلعات بلدان الجنوب ،سصعيا إ
عولمة اقتصصادية تؤوسصسض لفوارق ل يمكن للمجموعة الدولية أان
تتحملها ومن ثمة ل بديل عن العمل المشصترك لمرافقة مسصار
السصتثمار الجواري والشصراكة الناجعة ،من خÓل تثبيت آاليات
الحوار المسصتمر والتنسصيق الذي يسصمح ببروز طاقات خÓقة
وتجسصيد مشصاريع ملموسصة تسصتوعب الحتياجات القتصصادية
والجتماعية في إاطار برنامج التعاون جنوب -جنوب .وفي
لطار ،مّولت الجزائر هذا البرنامج المّوقع في  14أاكتوبر
هذا ا إ
 2015وتمخضض عنه تنظيم  23ورشصة اإقليمية لفائدة  26بلدا
إافريقيا و 12منظمة نقابية إالى جانب إامضصاء  4اتفاقيات ثنائية
ل -ل -ت -ع -اون ح -ول ت-ط-وي-ر وت-ع-زي-ز ال-ق-درات وت-ق-اسص-م ال-خ-ب-رات
بخصصوصض الحوار الجتماعي والحماية الجتماعية التي تتوفر
فيها الجزائر على رصصيد نوعي ،كما يعكسصه عالم الشصغل،
ويمكن لمنظمة العمل الدولية العتماد عليه في تمكين بلدان
عديدة من جهات مختلفة من جنوب العالم لÓسصتفادة منه من
خÓ-ل ت-وسص-ي-ع ن-ط-اق ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-أاه-ي-ل ،ح-ت-ى يصص-ب-ح الحوار
والحماية الجتماعية مكسصبا قاريا وإاقليميا يتطابق تماما مع
لفريقي المتعلقة بالتنمية المسصتدامة وينسصج
أاهداف التحاد ا إ
لرسصاء التنمية الجوارية .لذلك
لمم المتحدة إ
مع تّوجهات ا أ
وخÓفا لما ذهبت إاليه بعضض التحاليل ل يوجد أاي خÓف مع
منظمة العمل الدولية ،وهو ما أاكده وزير العمل والتشصغيل
لمر أان لجنة
والضصمان الجتماعي ،موضصحا أان كل ما في ا أ
تطبيق المعايير الدولية لم تبد مراعاة في اسصتنتاجاتها لتشصريع
لخصض النتائج المحققة في مجالي الحوار
وتنظيم العمل وبا أ
والحماية الجتماعيين في وقت يرسصم فيه مشصهد عالم الشصغل
تقدما واضصحا في هذا الشصأان تؤوكده التعددية وجملة المكاسصب
الجتماعية التي ل يمكن القفز عليها .ولعّل من بين الضصمانات
التي تؤوكد ذلك تكريسض تلك المبادئ في الدسصتور الجزائري
إال -ى ج -انب ال -رصص -ي -د ال -م -ت -م-ي-ز ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه آال-ي-ات ال-ح-وار
الج-ت-م-اع-ي ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،خ-اصص-ة ال-ثÓ-ث-ي-ة ف-ي ظل مناخ واسصع
يسصتوعب المنظمات النقابية القطاعية ومنابر التعبير الحرة
وكل ما يندرج في خانة الحقوق الجتماعية وأابرزها التغطية
الشصاملة بواسصطة أانظمة الحماية الجتماعية المختلفة وآاليات
التشصغيل التي تواصصل في تأامين خدماتها رغم صصعوبات الظرف
المالي ،ما يؤوكد أان الجانب الجتماعي في عالم الشصغل أاخد
لصصÓحات.
ثوابت الدولة الجزائرية ويرافق كافة مراحل ا إ

سضعيد بن عياد

تسسي Òالنفايات باŸدية

حملة –سسيسسية Œاه التجار واŸنتجÚ
باشسرت مديرية التجارة لو’ية اŸدية ،حملة –سسيسسية،
Ãعية مديرية البيئة واŸؤوسسسسة العمومية الو’ئية لتسسيÒ
’ذاع-ة
م -راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ومصس-ال-ح الشس-رط-ة وا إ
ا÷هوية لفائدة التجار و اŸنتج Úو مقدمي اÿدمات من أاجل
’لتزام بالوقت اÙدد،
ا◊د من الرمي العشسوائي للنفايات وا إ
اŸم- - - - - -ت- - - - - -د م- - - - - -ن السس - - - - -اع - - - - -ة السس - - - - -اب - - - - -ع - - - - -ة مسس - - - - -اء إا¤
السسابعة صسباحاŒ ،سسيدا للحملة الوطنية للنظافة.
تهدف الحملة الى تنظيم عملية رفع النفايات و اخÓء األرصصفة من كل
المواد التي قد تؤوثر على صصحة المواطن وتسصيء للمحيط والبيئة،
احترام مواقيت وضصع القمامة ،مع تحديد النقاط السصوداء إلتخاذ
اإلجراءات القانونية مسصتقب ،Óفيما أاوضصح رابح صصابور ،ممثل هذه
المؤوسصسصة الولئية «نظافة التيطري» أان هذه الشصركة سصتقوم باإلتفاق مع
ال -ت-ج-ار ع-ل-ى وضص-ع ب-رن-ام-ج زم-ن-ي ل-رف-ع ك-ل ال-م-واد ال-مسص-ت-رج-ع-ة م-ن
بÓسصيتك وكرطون ،شصريطة فرزها وتصصفيفها حتي تسصهل مهمة نقلها
بقصصد حماية المحيط والمسصاهمة الجماعية في ارجاع الوجه النظيف
لعاصصمة الولية.
سصخرت لهذا الغرضض  03فرق مشصتركة منها رقابية ،مسصتهدفة
المحÓت التجارية الكبرى بكل من أاحياء طريق الجزائر ،نهج جيشض
التحرير ،انطÓقا من حي النصصر إالى حي باب األقواسض حيث يتمركز
أاكبر عدد من التجار ،مع العلم بأان التجار الذين تحدثت معهم هذه
ال-ل-ج-ن-ة ال-مشص-ت-رك-ة اسص-ت-حسص-ن-وا ال-ت-وج-ه-ي-ات ال-م-ق-دم-ة ل-ه-م ،م-تعهدين
بالعمل عليها في الميدان .
وي -ع -ن -ى ع -م -ل ال -ل -ج -ن -ة أايضص-ا ب-ت-وع-ي-ة م-ن-ت-ج-ي ال-مشص-روب-ات ،صص-ن-اع-ة
الخرسصانة اإلسصمنتية ،تغذية األنعام ،والمطاحن ،الملبنات ،تجار
ال-ج-م-ل-ة ل-ل-ت-غ-ذي-ة ال-ع-ام-ة وال-ت-ج-زئ-ة ،م-ح-ط-ات ال-خ-دم-ات والمطاعم،
المقاهي وقاعات الحفÓت على مسصتوى دوائر الولية ،مسصتهدفة نحو
 429متعامل في مختلف القطاعات من بينهم  195في قطاع التجزئة.

اŸدية :علي ملياÊ
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عـ ـ ـÚ
خـ ـ ـ ـÈة «‚ ـ ـ ـ ـ ـوم السضامب ـ ـ ـ ـ ـ ـا» اŸونديال
بلجيكا تسصعى لكبح جماح اليابان

على

‘ مواجه ـة طم ـ ـوح اŸكسضي ـ ـك

لو ¤سصتكون داربي أامريكا الÓتينية
تتواصصل اليوم مباريات الدور ثمن النهائي من منافسصة كأاسس العا ⁄بإاقامة مواجهت ،Úا أ
ب ÚاŸنتخب الÈازيلي ،أاحد اŸرشصح Úلنيل لقب كأاسس العا ⁄هذه الصصائفة وجاره اŸنتخب اŸكسصيكي الذي أابهر متتبعي الكرة
لمريكية ،وهو ما سصيكون
لول ،مباراة سصتعرف خروج أاحد ‡ثلي جنوب القارة ا أ
العاŸية بأادائه البطو‹ ‘ مباريات الدور ا أ
لرجنتيني ‘ ،ح Úسصيجمع اللقاء الثا ÊاŸنتخب البلجيكي القوي ضصد اŸنتخب اليابا Êالعنيد ‘ لقاء
خسصارة أاخرى ‘ هذا اŸونديال بعد خروج اŸنتخب ا أ
مفتوح على كل الحتمالت.

ﬁمد فوزي بقاصص
سص -ي -ك -ون م -ي -دأن «ك -وسص -م -وسص أأري-ن-ا»
Ãدينة «سصمارأ» ألروسصية ،بدأية من
ألسصاعة ألثالثة مسصاء ،مسصرحا ’إجرأء
دأرب- - -ي أأم- - -ري- - -ك- - -ا ألÓ- - -ت- - -ي- - -ن - -ة بÚ
«ألسص-ي-ل-يسص-او» و»أي-ل ت-ري-ك-ول-ور» ،ل-ك-ن
ه- -ذه أŸرة ل -يسص ‘ م -ن -افسص -ة «ك -وب -ا
أأمريكا» ،بل ‘ ألدور ثمن ألنهائي من
م-ن-افسص-ة ك-اأسص أل-ع-ا ⁄أŸق-ام-ة ح-ال-يا
بروسصيا.
أأشص- -ب- -ال أŸدرب «أأدي- -ن- -ور ل- -ي -ون -اردو
باشصي» أŸلقب بـ «تيتي» سصيخوضصون
ه- -ذأ أل- -ل- -ق- -اء ب- -ق- -وة ك -بÒة م -ن أأج -ل
أ’إطاحة باŸنتخب أŸكسصيكيÃ ،ا أأن
أŸن-ت-خ-ب-ان ي-ت-ع-ارف-ان ج-ي-دأ ويعرفان
ن- -ق- -اط ق- -وة وضص- -ع- -ف م- -ن- -افسص -ه -م -ا،
وسص -ي -ل -عب رف -ق -اء أل -ن -ج -م «ن -ي -م-ار دأ
سص- - -ي- - -ل- - -ف- - -ا» Ãائ - -ت Úب - -اŸائ - -ة م - -ن
أإم -ك -ان -ي -ات -ه-م-ا لÓ-إط-اح-ة ب-اŸكسص-يك
وألعبور أإ ¤ألدور ربع ألنهائي للعمل
على ألذهاب بعيدأ ‘ هذأ أŸونديال
وŸا ’ أل -ت -ت -وي-ج ب-ال-ل-قب ألسص-ادسص ‘
تاريخ ألÈأزيل ،خصصوصصا بعد خروج
أل -ك -ب-ار ع-ل-ى غ-رأر أŸن-ت-خب أ’أŸاÊ
ح -ام -ل ل -قب أل -ط-ب-ع-ة أŸاضص-ي-ة أل-ذي
خرج من ألدور أ’أول ،با’إضصافة أإ¤
خ-روج أŸن-ت-خب أ’أرج-ن-ت-ي-ن-ي وغ-ي-اب
أŸنتخبان ألهولندي وأ’يطا‹ أللذأن
 ⁄ي- -ت- -م- -ك- -ن- -ا م- -ن أل- -ت- -اأه -ل أإ ¤ه -ذأ
أŸونديال.
م-ه-م-ة أل-ق-ائ-د «م-اسص-ي-ل-و» وزمÓ-ئه لن
تكون سصهلة بتاتا أأمام منافسص عنيد
أسص- -م- -ه أŸن -ت -خب أŸكسص -ي -ك -ي أل -ذي
ضصرب بقوة مع بدأية أŸونديالŸ ،ا
“كن من أإحدأث مفاجاأة مدوية ‘
مبارأة أ÷ولة أ’أو ¤من ألدور أ’أول
ضصد أŸاكنات أ’أŸانية بعدما أأطاح
ب - -اأشص - -ب- -ال «ي- -وأك- -ي- -م ل- -وف» ،وب- -ع- -ده
أŸن -ت -خب أل -ك-روي أل-ذي ت-ف-وق ع-ل-ي-ه
بهدف Úلوأحد ،قبل أأن يسصقط بثÓثية
مدوية ضصد أŸنتخب ألسصويدي تكون
ق- -د أأي- -ق- -ظ- -ت- -ه ق- -ب- -ل أل- -دأرب- -ي ضص -د
ألسص- -ي- -ل- -يسص- -او ،أل- -ذي سص- -ي -ب -حث ف -ي -ه
«تشص -يشص -ت -اري-ت-و» وزمÓ-ئ-ه ع-ن أل-ع-ب-ور
ل -ل -م -رة أل -ث -ال -ث -ة ‘ ت-اري-خ مشص-ارك-ات

أ’أخضص -ر ‘ أŸون -دي -ال ل -ل -دور أل-رب-ع
نهائي بعدما بلغوه ‘ مناسصبت‘ Ú
طبعتي  1٩70و .1٩86
وسص-ي-ح-تضص-ن م-ل-عب «روسص-توف أأرينا»،
بدأية من ألسصاعة ألسصابعة ،بالتوقيت
أ÷زأئري أŸبارأة ألثانية لليوم ألـ 1٩
من أŸونديال ،مبارأة سصتكون قمة ‘
أ’إث - - -ارة ب Úم - - -درسص - - -ت Úك- - -روي- - -تÚ
ﬂتلفت ‘ Úأ’أدأء وأ’أسصلوب ،ويتعلق
أ’أم- - - -ر «ب- - - -الشص- - - -ي - - -اط Úأ◊م - - -ر» و
«ألسصامورأي أ’أزرق».
أŸدرب «روبÒت -و م -ارت -ي -ن -ي -ز» ي-ب-حث
رفقة أأشصباله عن دخول ألتاريخ وكتابة
عهد جديد للمنتخب بقيادة أÙنكÚ
أ’أن- -ي- -ق «أإي- -دي- -ن ه- -ازأرد» وأل- -دب -اب -ة
«روم - -ي - -ل - -و ل - -وك- -اك- -و» ،خصص- -وصص- -ا أأن

اأصصغر لعب يسصجّل ‘ الأدوار القصصائية

ألشص- - - -ي- - - -اط Úب- - - -ات- - - -وأ م - - -ن ب ÚأأكÈ
أŸرشصح Úللتتويج بكاأسص ألعا،2018 ⁄
ن -ظ -رأ ’إحصص -ائ -ي -ات -ه -م أل-ك-بÒة خÓ-ل
مباريات ألدور أ’أول بعدما “كنوأ من
أك -تسص -اح ك -ل م-ن-افسص-ي-ه-م ،ح-يث “ك-ن
أÿط أ’أمامي للمنتخب ألبلجيكي من
تسصجيل  ٩أأهدأف كاملة مقابل هدفÚ
تلقتهما شصباك حارسص نادي تشصيلسصي
«تيبو كورتوأه» خÓل ثÓث مباريات،
وكذأ لطريقة أللعب ألرأقية وألسصريعة
أل- -ت- -ي ق -دم -ه -ا أل -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ون خ Ó-ل
أŸونديال ،لكن ألتاأهل أإ ¤ألدور ألربع
أل- -ن- -ه- -ائ -ي وﬁاول -ة –سص Úمشص -ارك -ة
Ã 1٩86كسصيكو ألتي بلغ فيها «ألريد
ديفيلز» نصصف ألنهائي ،تع Èع Èألفوز
على أŸنتخب أليابا Êألذي Áلك ‘

مبابي يدخل تاريخ اŸونديال من أاوسضع األبواب
يشصعر كيليان مبابي ،مهاجم منتخب
ف -ر ن س ص -ا  ،ب -ف -ر ح -ة أ س ص -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة  ،ب -ع -د
أ ل -ت -ف -و ق ع -ل -ى أ ل -ن -ج -م أ ’ أ ر ج -ن -ت -ي -ن -ي
ل -ي -و ن -ي -ل م -ي س ص -ي ‘ م -ب -ا ر أ ة أ ل -ف ر ي ق ، Ú
ضصمن منافسصات دور ألـ  16بكاأسص
أ ل -ع -ا  . ⁄و س ص -ج -ل م -ب -ا ب -ي  ،ث -ن -ا ئ -ي -ة ‘
م -ر م -ى أ ’ أ ر ج -ن -ت  ، Úس ص -ا ع -د ت أ ل د ي و ك
ع -ل -ى أ ل -ف -و ز ب -ن -ت -ي -ج -ة  . 3 - 4أ أ ص ص - -ب - -ح
مبابي ،رأبع أأصصغر ’عب ‘
ت - -ا ر ي - -خ أ  Ÿو ن - -د ي - -ا ل ،
ي - -ح - -ر ز أ أ ه - -د أ ف - -ا ‘
أ ’ أ د و أ ر أ ’ إ ق ص ص - -ا ئ - -ي -ة
ب - -ا ل - -ب - -ط - -و ل - -ة  ،ب - -ع - -د
أ ل  Èأ ز ي - - -ل - - -ي ب - - -ي - - -ل - - -ي - - -ه ،
وأ’إ‚ليزي مايكل أأوين ،وأ’أمريكي
ج - - - - - - - -و ل - - - - - - - -ي - - - - - - - -ا ن ج - - - - - - -ر ي - - - - - - -ن .
أأحرز ألنجم ألشصاب ،ألهدف ألثالث
له ‘ أŸونديال ألروسصي ‘ ،عمر 1٩
ع ا ًم ا و  1 ٩ 2ي و م  .ك م ا أ أ ص ص ب ح م ب ا ب ي ،
أأول مرأهق يسصجل ثنائية ‘ مبارأة
وأحدة بكاأسص ألعا ⁄منذ هد‘ بيليه
‘ مرمى ألسصويد ‘ ،نسصخة .1٩58
أ أ ك - -د أ ل - -د و ‹ أ ل - -ف - -ر ن س ص - -ي أ ل س ص - -ا ب - -ق ،
ف -ل -و ر أ ن م -ا ل -و د أ  ،أ أ ن ك -ي -ل -ي -ا ن م -ب -ا ب -ي ،

ألنجم ألصصاعد بسصرعة ألصصاروخ ‘
منتخب ألديوك ’ ،يقل باأي حال من
أ ’ أ ح -و أ ل ع -ن أ ’ أ ر ج -ن -ت -ي -ن -ي ل ي و ن ي ل
م - - - - -ي س ص - - - - -ي  ،أ أ و أ ل  Èت - - - -غ - - - -ا ‹
ك - -ر ي س ص - -ت - -ي - -ا ن - -و ر و ن - -ا ل - -د و .
وقال مالودأ ‘ ،موسصكو
«لديه أ’إمكانيات ألتي
توؤهله
للوصصول
أإ¤
مسصتوى
ميسصي ورونالدو ،أإذأ
أ أ ظ -ه -ر أ ’ إ ص ص -ر أ ر و أ س ص -ت -غ -ل أ إ ب -د أ ع -ه
سصيكون باإمكانه أأن يفعل مثلهما».
يدين منتخب فرنسصا بالفضصل ‘ هذأ
أ ل -ف -و ز ل -ن -ج -م ب -ا ر ي س ص س ص -ا ن ج  Òم -ا ن
ألذي سصجل ألهدف Úألثالث وألرأبع
و ح ص ص -ل ب -ن -ف س ص -ه ع -ل -ى ض ص -ر ب -ة أ ÷ ز أ ء
أ ل - -ت - -ي ج - -ا ء م - -ن - -ه - -ا أ ل - -ه - -د ف أ ’ أ و ل .
ت - -ا ب - -ع م - -ا ل - -و د أ « أ ’ أ ج - -و أ ء ‘ ر و س ص - -ي -ا
تسصاعد مبابي على أإخرأج أأفضصل ما
لديه ‘ ،هذه ألسصن ألصصغÒة فاإنه
ي - -ر ي - -د أ أ ن ي - -ث -ب ت أ أ ن -ه و أ ح -د م -ن ب Ú
أ’أفضصل».
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ت -ع -دأده ’ع-بﬂ Úضص-رم Úي-خ-وضص-ون
م- -ون- -دي- -ال- -ه -م أل -رأب -ع ع -ل -ى أل -ت -وأ‹،
وي- -ط- -ب- -ق- -ون ط- -ري- -ق- -ة ل- -عب سص -ري -ع -ة
وي -ع -ت -م -دون ‘ ذلك ع -ل -ى أل -ه-ج-م-ات
أŸرت- - - -دة أÿاط - - -ف - - -ة ل Ó- - -إط - - -اح - - -ة
Ãنافسصيهم.
أأشص - -ب- -ال أŸدرب أل- -ي- -اب- -ا « Êن- -ي- -كÒأ
نيشصينو» سصيبحثون ‘ هذأ أللقاء عن
دخول تاريخ أŸونديال وأŸنتخب من
بابه ألوأسصع بالتاأهل ’أول مرة ‘ تاريخ
مشص -ارك -ات أل -ي-اب-ان ‘ م-ن-افسص-ة ك-اأسص
ألعا ⁄أإ ¤ألدور ربع ألنهائي ،بعدما
فشصلوأ ‘ ذلك ‘ مناسصبت ‘ Úطبعة
 2002ألتي أحتضصنتها أليابان وكوريا
أ÷نوبية بالتشصارك ،و‘ طبعة 2010
Ãونديال «ألعم أŸوندي.»Ó

لبيـــــــضس اŸتـــــــوسصط بتـــــــــــاراغونا
أالعـــــــاب البحــــــر ا أ

عمار حميسشي

بعد الصصابة

خاميسس رودريغيز جاهز Ÿواجهة إا‚لÎا

أقÎب ألكولومبي خاميسص رودريغيز’ ،عب
بايرن ميونخ ،من أŸشصاركة ‘ مبارأة بÓده
أأمام نظÒه أ’إ‚ليزي ،ضصمن منافسصات دور
ألـ 16من بطولة كاأسص ألعا 2018 ⁄بروسصيا.
أأوضصحت شصبكة «بي بي سصي» أأن خاميسص،
أل -ب -ال-غ م-ن أل-ع-م-ر  26ع -اًم -ا ،أقÎب م -ن
أŸشصاركة ‘ مبارأة أإ‚لÎأ وألتي
سصتقام يوم ألثÓثاء  .أأفادت باأن
طبيب أŸنتخب ألكولومبي ،أأكد
أأنه  ⁄يتعرضص لتمزق ‘ عضصلة
ألسصاق ،ولكنه يعا Êمن تورم
ف-ق-ط ،وذلك ب-ع-د أل-ف-حصص
أل - -ط - -ب- -ي أل- -ذي خضص- -ع ل- -ه
ألÓعب .خرج خاميسص من
مبارأة منتخب بÓده أأمام
نظÒه ألسصنغا‹ ،بعد نصصف
سص- -اع- -ة ف- -ق -ط م -ن ب -دأي -ت -ه -ا ،وذلك
ب- -دأع- -ي أ’إصص- -اب- -ة .ك- -ان خ -ام -يسص
أأصص -يب خÓ-ل م-ب-ارأة أل-ف-ري-ق أأم-ام
ن- -ظÒه ألسص- -ن -غ -ا‹ ،ي -وم أÿم -يسص
أŸاضصي ،وخرج ‘ ألدقيقة  31من
أŸبارأة.
رغم فوز أŸنتخب ألكولومبي
‘ ه- - -ذه أŸب- - -ارأة ألصص- - -ع- - -ب- - -ة

وأ◊اسصمة وتاأهله أإ ¤ألدور ألثاÊ
‘ أ  Ÿو ن - -د ي -ا ل أ ل -ر و س ص -ي  ،و ج -ا ء ت
أإصصابة خاميسص Ãثابة لطمة قوية
ل -ل -م -د ر ب ب -ي -ك -ر م -ا ن ق ب ل أ  Ÿو أ ج ه ة
أ’أك Ìصص - -ع- -وب- -ة وأأه- -م- -ي- -ة أأم- -ام
أŸنتخب أ’إ‚ليزي ‘ دور ألسصتة
عشص- -ر ب- -ال- -ع -اصص -م -ة أل -روسص -ي -ة
موسصكو.
خÓل أŸوؤ“ر ألصصحفي
ب - -ع- -د م- -ب- -ارأة ألسص- -ن- -غ- -ال
Ãدي -ن -ة سص-ام-ارأ أل-روسص-ي-ة،
رفضص بيكرمان أ◊ديث عن
أ’إصص -اب -ة أل -ت -ي ق -د ت -ل -ق-ي
ب - -اآث - -اره - -ا ع- -ل- -ى ف- -رصص
أل-ف-ري-ق ‘ أل-ت-اأه-ل ل-دور
أل - -ث - -م - -ان - -ي- -ة .وأك- -ت- -ف- -ى
ب- -ي- -ك- -رم- -ان ب- -ق -ول -ه« :أإن -ه
م- -وق- -ف صص- -عب ل- -ل- -غ- -اي -ة ع -ل -ى
فريقي ’ ..أأريد ألتحدث عن
هذأ ‘ موؤ“ر’ ،أن هذأ قد
ي -غ -ط -ي ع -ل -ى ك -ل شص -يء أآخ-ر
حدث ،ولكن Áكنني أأن أأقول
أإن- -ه ل- -يسص م- -وق- -ف- -ا م -ري -ح -ا
بالنسصبة لنا.
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ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سضق ـ ـ ـ ـ ـوط
ميسضي وكريسضتيانـ ـو
صص-ن-ع خ-روج ك-ريسص-ت-ي-ان-و رون-ال-دو و ميسصي
ا◊دث م- -ن اŸون- -دي- -ال Ãا أان- -ه- -م -ا ال Ó-ع -ب -ان
لك Ìتتويجا بالكرة الذهبية ،خÓل العشصر
ا أ
سص - -ن - -وات اŸاضص - -ي - -ة و ه- -و م- -ا أاربك حسص- -اب- -ات
ا◊صص -ول ع -ل -ى ه -ذه ا÷ائ -زة ،خ Ó-ل السص -ن-ة
اŸقبلة.
 ⁄ي- -ك- -ن أاح- -د ي- -تّ- -وق -ع خ -روج الرج -ن -ت Úو
الÈت-غ-ال م-ن ال-دور ال-ث-ا Êل-ل-م-ون-دي-ال حيث
كان ا÷ميع يرشصحهما لبلوغ ربع النهائي على
الق- -ل و ضص- -م- -ان ال- -ت- -واج- -د م -ع أاق -وى ث -م -اÊ
منتخبات ‘ العا ،⁄لكن القدر أاراد غ Òذلك.
معروف ان اŸنتخب اŸتّوج بكأاسس العا ⁄هو
لحد لعبيه حظوظ كبÒة ‘
الذي تكون أ
نيل الكرة الذهبية رغم ان المر  ⁄يحÎم
سصنة  2010أاو  2014عندما نالت إاسصبانيا وأاŸانيا
التاج القاري .
ودع مونديال روسصيا أافضصل لعب ‘ Úالعا⁄
لخ Òالرج-ن-ت-ي-ن-ي ل-يونيل ميسصي
‘ ال-ع-ق-د ا أ
والÈت-غ-ا‹ ك-ريسص-ت-ي-ان-و رون-الدو ‘ يوم شصهد
لوروغواياÊ
تفوق الفرنسصي كيليان مبابي وا أ
لدوار
إادي - - -نسص - - -ون ك- - -اف- - -ا Êم- - -ع ان- - -طÓ- - -ق ا أ
القصصائية .
م -ع دخ -ول م -ن -افسص -ات م-ون-دي-ال روسص-ي-ا 2018
مرحلة ا◊سصم تفوق اŸنتخب الفرنسصي بطل
لرج-ن-ت Úب-ط-ل-ة  1978و1986
 1998ع -ل -ى ا أ
بنتيجة  ‘ 3-4مباراة حماسصية لفتة أاقيمت
ع- -ل- -ى م- -ل- -عب ك- -ازان أاري- -ن- -ا ب- -ي -ن -م -ا ت -ف -وقت
لوروغواي ‘ سصوتشصي على الÈتغال بنتيجة
ا أ
 1-2وذلك ‘ أاول مبارات Úضصمن الدور ثمن
النهائي .
لوروغواي ا ¤الدور
وتأاهلت بذلك فرنسصا وا أ
رب- -ع ال- -ن -ه -ائ -ي وسص -ت -ل -ت -ق -ي -ان ‘ السص -ادسس م -ن
ج -وي-ل-ي-ة ‘ ن-وف-غ-ورود ب-ي-ن-م-ا وّدع اŸون-دي-ال
الÓعب Úاللذين تقاسصما جائزة أافضصل لعب
لخÒة .
لعوام العشصرة ا أ
‘ العا ‘ ⁄ا أ
يتوقع على نطاق واسصع ان اŸونديال الروسصي
لخ Òلكل من رونالدو و ميسصي ومع
سصيكون ا أ
خ- -روج ال- -ث -ن -ائ -ي اŸذك -ور سص -ي -دخ -ل الصص -راع
لع- -ب- -ون أاخ -رون رغ -م ان الÈازي -ل -ي ن -ي -م -ار
أاصص-ب-ح أام-ام ف-رصص-ة ذه-ب-ي-ة ل-كسص-ر احتكار كل
من رونالدو و ميسصي للكرة الذهبية ‘ حال
تّوج باŸونديال .
ك-م-ا ي-ت-واج-د لع-ب Úآاخ-ري-ن ‘ ال-ق-ائمة على
غ- -رار ال- -ف -رنسص -ي م -ب -اب -ي ال -ذي ح -ق -ق ا‚ازا
كبÒا ،بعد ان قاد فرنسصا لربع النهائي ونفسس
الم -ر ي -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ك-اف-ا Êولع-ب Úآاخ-ري-ن
سصيحتدم الصصراع بينهم لختيار الفضصل على
وجه الكرة الرضصية.

á°VÉjQ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اأنهت ا÷زائر دورة تاراغونا لألعاب البحر الأبيضس اŸتوسصط التي اختتمت ،ليلة اأمسس ‘ ،اŸركز Ã 15جموع  13ميدالية منها ذهبيتان4 ،
فضصيات و  7برونزيات و هي حصصيلة متواضصعة  ..و اسصتطاعت  7رياضصات من الصصعود فوق منصصة التتويج Ãختلف الختصصاصصات التي
شصاركت بها ا÷زائر حيث كانت رياضصة األعاب القوى اآخر منافسصة بالنسصبة للوفد ا÷زائري لإضصافة ميداليت ،Úالأو ¤فضصية عن طريق
ﬁمد ياسصر تريكي ‘ مسصابقة القفز الطويل والثانية برونزية عن طريق اŸنتخب الوطني لسصباق  400م تتابع .

حامد حمور
مبعوث «الششعب» إا ¤تاراغونا
حصصدت أألعاب ألقوى أ÷زأئرية ميدأليتÚ
“كنت بفضصلها من زيادة عدد أ◊صصاد،
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن أأن أأم- -ال « أأم أل -ري -اضص -ات»
ت-ق-لصصت م-ق-ارن-ة ب-ال-دورأت ألسص-اب-ق-ة أل-تي
كانت تقدم « ‚وما « سصاهموأ من قبل ‘
–قيق نتائج كبÒة .
أسص -ت -ط -اع ت -ري -ك -ي ‘ أل -ق -ف-ز أل-ط-وي-ل م-ن
ألتمركز ‘ أŸرتبة ألثانية بقفزة قدرت بـ
 8 . 1م و أل -ت -ي ك -انت ج -د ق -ي -م-ة ب-ال-نسص-ب-ة
لرياضصة أألعاب ألقوى ألتي دخلت ألÎتيب
ب- -حسصب أل- -ري- -اضص- -ات ب- -ال- -نسص -ب -ة ل -ل -ب -ع -ث -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ،ق- -ب- -ل أأن يضص- -ي- -ف أŸن- -ت -خب
ألوطني لـ  400م تتابع ألÈونز ألذي يجسصد
أÛهودأت أŸبذولة من طرف ألعدأئÚ
ألذين حفظوأ ماء ألوجه بالنسصبة ’ألعاب
ألقوى ألتي ننتظر أأن تعود أ ¤ألوأجهة
ب -وج -ود م -وأهب ع -دي-دة ت-ن-ت-ظ-ر أل-ظ-روف
أŸناسصبة للتاألق  ‘ ..ح Úأأخفق ◊ولو ‘
ألصصعود فوق منصصة ألتتويج ‘ سصباق ألـ
 400م  ..كما أأن ألكل هنا بتارأغونا أنتظر
تاألق ألثنائي حتحات و بلبشص ‘ Òنهائي ألـ
 800م  ،لكنهما أكتفيا باŸركزين ألرأبع و
ألسصادسص على ألتوأ‹ .

ميداليت Úيتيمت Úفضصية
وبرونزية ‘ األعاب القوى..؟
وبالتا‹ ،فاإن ألنتائج  ⁄تكن باهرة بالنسصبة
’ألعاب ألقوى و سصارت ‘ نفسص أŸسصار
ألذي سصجلته رياضصات أ÷يدو وأÓŸكمة
‘ هذه ألدورة ،كونها  ⁄تنل أأي ذهبية
أل -ت -ي ك -انت سصÎف -ع م-ن رصص-ي-د أ÷زأئ-ر..
ف -ق -د ك -ان م -ن -ت -ظ-رأ أأن ي-ت-األ-ق مصص-ارع-ون

ألقادمة باليابان .
ألرياضصي ألذي منح أ÷زأئر ذهبيت Úهو
ألسص -ب -اح أأسص -ام -ة سص -ح -ن-ون أل-ذي  ⁄ي-خ-يب
أ’أمال ألتي كانت مركزة عليه ح Úفاز
بالذهب ‘ سصباق  100م سصباحة حرة و
ألفضصة ‘ سصباق  50م سصباحة
حرة،

أأمثال زردأ Êهود ،
بن عمادي و و’ل،
ل -ك -ن -ه -م  ⁄ي-ن-ال-وأ
أأي - -ة م - -ي - -دأل - -ي- -ة
’أسص-ب-اب م-ت-علقة
بالتحضصÒأت،
ب - - - -حسصب م- - - -ا
ت - - -اأك - - -د م - - -ن
حديث
ألتقني.Ú
ف- -ق- -د أأع- -اد
ج- - - -ل أل - - -ري - - -اضص - - -يÚ
وأل -ت -ق-ن-ي Úسص-بب ه-ذه أل-ن-ت-ائ-ج أ¤
ألتحضصÒأت ألتي  ⁄تكن ‘ أŸسصتوى من
أأجل أŸشصاركة ‘ دورة عرفت ندية كبÒة و
تنافسصا شصديدأ ب Úرياضصي Úمن مسصتوى
ع- -ال Á .ك- -ن أل- -ق- -ول أأن دورة ت- -ارأغ -ون -ا
عرفت مشصاركة أأبطال عاŸي Úو أأوŸبي،Ú
أ’أم- -ر أل- -ذي رف- -ع م- -ن ح- -ج- -م أل- -ت- -ن -افسص

وأ’أرقام أÙققة ‘ ﬂتلف
أŸنافسصات.

اŸصصارعة  ..مفاجاأة
سصارة ومسصتقبل واعد
ومع ذلك ’ ،بد من أ’إشصارة
أأن ب- -عضص أل -ري -اضص -ات ك -انت
ب -ح -ق م -ف -اج-اأة أŸوع-د ع-ل-ى
غرأر أŸصصارعة ألتي “كنت
م - -ن «ح - -ج- -ز « م- -ك- -ان ضص- -م- -ن
أŸنتخبات ألتي لها تقاليد ‘
أحتÓل أŸرأتب أ’أو ‘ ¤هذه
أل -ري -اضص -ة  ..و ه -ذأ ب -فضص -ل ن -ي-ل
فضص -ي -ت Úع -ن ط -ري -ق سص -ي-د ع-زأرة بشص Òو
بوجمل Úأأدم أللذأن كانا قريب Úمن ألذهب
و تنافسصا مع أأبطال عاŸي‡ ،Úا يوؤكد
ألعمل ألكب Òألذي يقام و قد يصصل أ¤
ألتنافسص على ميدألية أأوŸبية ‘ ألدورة

عمار عدادي (رئيسس اللّجنة الدولية لألعاب البحر الأبيضس اŸتوسصط )

أالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب تاراغون ـ ـ ـ ـ ـا كان ـ ـ ـ ـت ناجحـ ـ ـ ـ ـ ـة و‡ـ ـ ـ ـّيزة

للعاب البحر
كشصف رئيسس اللجنة الدولية أ
لبيضس اŸتوسصط عمار عدادي ،يوم أامسس،
ا أ
ان دورة تاراغونا كانت ناجحة على كل
اŸسصتويات حي ثعرفت مشصاركة قياسصية و
كذا حضصورا ‡ّيزا للرياضصي Úذوي
لوŸبي .
اŸسصتوي ÚالعاŸي وا أ

أأشصار ‘ هذأ أ’طار« :ألتنظيم كان رأئعا ‘ موأقع
أŸنافسصة و ‘ موقع أ’يوأء حيث أأكدت أ’–اديات
ألدولية أرتياحها لظروف أجرأء أŸنافسصات حيث أأن
÷نة ألتنظيم قامت بعمل كب Òو نحن جد مرتاحÚ
ل -ل -ظ -روف أل-ت-ي ج-رت ف-ي-ه-ا أأ’ل-ع-اب و أل-ت-ي ك-انت
ناجحة « .
كما –دث عدأدي عن بعضص ألصصعوبات ألتي كانت
‘ أأ’يام أأ’و ¤وأŸتعلقة بالنقل نظرأ للعدد ألكبÒ
من أŸشصارك ،Úلكنها حّلت بعد ذلك وسصارت أأ’مور
بشصكل موفق للغاية.
عن حالة أإ’ضصرأب ألتي عرفتها هذه أأ’لعاب:
«ك- -انت ‘ ري- -اضص -ة أŸصص -ارع -ة ،أأي -ن ط -الب ب -عضص
أ◊ك -ام ضص-رورة أ◊صص-ول ع-ل-ى أŸسص-ت-ح-ق-ات أل-ت-ي
تكون من مهمة أللجان أأ’وŸبية ألوطنية  ..وألبعضص
منهم أنسصحبوأ ولكن أŸنافسصة توأصصلت ‘ ظروف
موأتية « ..

Áكن ألقول أأن أ’–ادية ألدولية ألتزمت باتخاذ
قرأرأت تأاديبية ضصد أ◊كام أŸعني. Ú
شصهدت أأ’لعاب حالة وأحدة لتعاطي أŸنشصطات و ألتي
تخ ّصص مصصارعة ألكارأتي أأنا درأسصكوفيتشص ألتي وقعت
‘ ف -خ أŸرأق -ب -ة ع -ن ت -ن -اول أŸنشص-ط-ات ح-يث أأشص-ار
عدأدي  ”« :أجرأء  350مرأقبة طيلة هذه أأ’لعاب».
فيما يخصص ألدورة ألقادمة أŸقررة بوهرأن عام
 ،2021ذك -ر رئ -يسص أل-ل-ج-ن-ة أل-دول-ي-ة أ’ل-ع-اب أل-ب-ح-ر
أأ’بيضص أŸتوسصط أأن عملية Œهيز أŸنشصآات تسصÒ
‘ ظروف جيدة وسصتكون جاهزة ‘ أŸوعد.
أأما مدير أأ’لعاب هكتور سصانشصاز ،فقد قدم أأرقاما
عن ألدورة ألتي ذّكر فيها بالرقم ألقياسصي ‘ عدد

أŸشصارك Úألذي بلغ  3648رياضصي (  1468أناث و
 1180ذكور )،
Óلعاب
و قال « :أأن أللجنة ألفنية للجنة ألدولية ل أ
سصوف تدرسص أمكانية أجرأء تغيÒأت على ألÈنامج
أل -ذي ’ ي -ت -ع -ارضص م-ع أŸوأع-ي-د أل-دول-ي-ة أأ’خ-رى
ل - -لسص - -م- -اح ل–Ó- -ادي- -ات ألسص Òب- -دون ضص- -غ- -ط ‘
بر›تها»  ..و” ألÎكيز خÓل هذه ألندوة من
طرف مدير أأ’لعاب و كذأ رئيسص بلدية تارأغونا
جوزيب فليكسص باليسصتÒوسص على ألدور ألكب Òألذي
لعبه أŸتطوعون ألذي بلغ عددهم حوأ‹  3أأ’ف،
م -ؤوك -دي -ن أأن -ه -م ع-م-ل-وأ ب-ك-ل ج-د ع-ل-ى أ‚اح ه-ذأ
أŸوعد وقال رئيسص بلدية تارأغونا« :سصيتم كتابة
أسصم كل متطوع ‘ أأحد شصوأرع أŸدينة لتبقى عÈة و
عرفان لكل هؤو’ء أŸتطوع.»Ú
عن مسصتوى أ’قبال أ÷ماهÒي ،خÓل أŸنافسصات
أل -ت -ي ج -رت ب-ت-ارأغ-ون-ا ،أأك-د م-دي-ر أل-دورة ه-ك-ت-ور
سصانشصيز أأن  « :أ’قبال كان ‘ أŸسصتوى خÓل بعضص
ألرياضصات و  ⁄يكن ضصعيفا و هذأ بحسصب ألرياضصة و
أه -ت -م -ام أ÷م -ه -ور و ك -ذأ أŸق-ابÓ-ت و أŸن-از’ت
أ›ÈŸة ‘ أأ’يام» ..
من جهة أأخرى ،قال رئيسص بلدية تارأغونا« :أأن
حفل أ’ختتام ” ،أعدأده كشصكر لكل ألذين شصاركوأ
‘ أ‚اح هذه ألدورة وأأ“نى ألنجاح لدورة وهرأن،
حيث أأننا سصعدأء باحتضصانها للدورة ألقادمة.

أأك -دت أŸصص -ارع-ة ألسص-اب-ق-ة ،صص-وري-ة ح-دأد ،أأن
سصبب ألنتائج أŸتوأضصعة Ÿصصارعي أ÷يدو ‘
دورة تارأغونا يعود أ ¤ألتحضص Òألبد Êألذي
كان ناقصصا من خÓل متابعتها لعدة مناز’ت،
ق- -ائ- -ل- -ة ’ « :ح- -ظت أل -ف -رق ب Úري -اضص -ي -ي -ن -ا و
منافسصيهم وأأن ألضصعف كان وأضصحا من حيث
ألتحضصÒأت ألفنية و ألنفسصية  ..فا’سصتعدأدأت
كانت ناقصصة كون ألنخبة ألوطنية  ⁄تقم أ’
بÎبصص وأحد خارج ألوطن ‘  3أأشصهر أأ’خÒة،
أأ’مر ألذي أأثر على أللياقة و أŸسصتوى ألذي
ّÁكن ألوصصول أ ¤مسصتوى أأحسصن».
أأضصافت حدأد « :أŸسصؤوولية ‘ هذأ أ’خفاق
تعود ل–Óادية أŸعنية وألطوأقم ألفنية ألذين

ك -ان ع -ل -ي-ه-م أي-ج-اد أ◊ل-ول أŸن-اسص-ب-ة ح-ت-ى ‘
غ -ي -اب أإ’م -ك -ان-ي-ات أŸادي-ة ..و ’ Áك-ن ت-وق-ع
نتائج أأفضصل كون ألعمل ’ يتم بشصكل جدي على
مسصتوى أأ’ندية « .
عن ألتغيÒأت أŸسصتمرة للطوأقم ألفنية أأكدت
صصاحبة أŸيدألية ألÈونزية ‘ أأ’لعاب أ’أوŸبية
 « :أأن أŸصصارعÁ ’ Úكنهم ألعمل بارتياح ‘
ظل هذه ألتغيÒأت « .
لÓشصارة ،فإان صصورية حدأد ترشصحت ’نتخابات
÷نة ألرياضصي Úألتابعة للجنة ألدولية أ’لعاب
ألبحر أŸتوسصط أ ¤جانب ﬁمد فليسصي ،إأ’
أأنها  ⁄تكن ضصمن أÙظوظ ‘ .. Úح Úكسصب
فليسصي مقعدأ ‘ أللجنة.
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صصوريــــــــــــة
حــــــــــــــــداد:

ضضعف التحضضÒات سضّبب النتائج اŸتواضضعة للجيدو ا÷زائري

أ¤
ج-انب –ق-ي-ق-ه ل-رق-م ق-ي-اسصي
وطني و تسصجيله لنتيجة من ضصمن أ’أحسصن
‘ هذه ألسصنة  ..فقد كان هذأ ألسصباح ‘
أŸسصتوى و باإمكانه تسصجيل نتائج أأحسصن
بكث ‘ Òحالة توف Òله أإمكانيات أأك،È
خ- -اصص -ة و أأن ه -دف -ه أ’أسص -اسص -ي ‘ أل -فÎة
أ◊الية هو ألتحضص Òبشصكل جيد للتاألق ‘
أ’ألعاب أ’أوŸبية  ..وألكل يعلم أأن رياضصة
ألسصباحة ‘ حوضص أŸتوسصط جد متطورة
و لها مسصتوى Îﬁما‡ ،ا يوؤكد أأن أأسصامة
سص -ح -ن -ون ق-ادر ع-ل-ى أل-ت-األ-ق ‘ أ’أوŸب-ي-اد
ألقادم .

حسص Úدايخي واأسصامة سصحنون ..
من ذهب
أأما ألكارأتي فقد فتح رصصيد أ÷زأئر ‘
هذه ألدورة من خÓل ذهبية حسص Úدأيخي
ألذي –دى أ÷ميع ،موؤكدأ أأن ’ أأحد كان
ينتظر هذه أŸيدألية بالنظر للظروف ألتي

ضصر فيها هذه أ’ألعاب  ..كما أأن زميله
ح ّ
بوعبعوب وليد نال ألÈونز  ..لتوؤكد رياضصة
ألكارأتي ‘ أ÷زأئر أأن لديها أإمكانيات
كبÒة للتاألق ‘ أŸنافسصات ألدولية .
و ‘ ألرياضصات أ÷ماعية أكتفى أŸنتخب
ألوطني لكرة أليد باŸرتبة ألسصابعة بعدما
فاز Ãقابلت Úأأمام كل من أيطاليا و صصربيا
و أنهزم ‘ ثÓثة لقاءأت أأمام كروأتيا ،
ت- -ونسص و ألÈت- -غ- -ال  ..و ك -ان ب -ا’م -ك -ان
–قيق أأحسصن ‡ا كان بالنسصبة لتشصكيلة
أŸدرب سص -ف -ي-ان ح-ي-وأ Êأل-ت-ي ع-انت م-ن
ألتحضصÒأت أŸتوأضصعة للمشصاركة ‘ هذأ
أŸوعد حيث أكتفى ألفريق ألوطني بـ 10
أأيام من ألتحضص ،Òبحسصب ما أأكده ألناخب
ألوطني لـ «ألشصعب «  ،أ ¤جانب أ’رهاق
ألبد Êألذي كان باديا على ألÓعب Úبعد
موسصم شصاق ،و كان من ألضصروري تسصيÒ
أ’سصÎجاع خÓل ألÎبصص وكذأ مقابÓت
ألدورة  ..كما أأن أŸنتخبات ألتي نشصطت
ألنهائي أأي تونسص و كروأتيا قدمت بالفريق
أ’أول أ ¤ت- -ارأغ- -ون- -ا و ك- -انت أأحسص- -ن م- -ن
ألفريق ألوطني من ألناحية ألبدنية ،كون
أل -ف -ن -ي-ات ك-انت ح-اضص-رة ب-ال-نسص-ب-ة ل-زمÓ-ء
عبدي أأيوب .
‘ ك- -رة أل- -ق- -دم ” ،ألÎك -ي -ز ع -ل -ى كسصب
ألتجربة و رفع أŸسصتوى تدريجيا بالنسصبة
ل -ع -ن -اصص -ر أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ’أق-ل م-ن 20
سص -ن -ة ،ح -يث ف -وج -ئ أل -ف -ري -ق أل -وط-ن-ي ‘
أŸب- -ارأة أ’أو ¤أأم- -ام أسص- -ب- -ان- -ي -ا  ..ل -ك -ن -ه
أسصÎج- -ع ت- -وأزن- -ه أأم- -ام أل- -ب- -وسص- -ن -ة و ف -از
باŸبارأة و خسصر أŸبارأة ألÎتيبية أأمام
نظÒه ألفرنسصي و أحتل أŸركز ألسصادسص .
بينما كانت أŸهمة صصعبة للغاية بالنسصبة
ل -ل -م -ن -ت -خب أل-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة ل-دى
ألذكور و أ’ناث ،كون مسصتوى أŸنافسصة
ك -ان رف-ي-ع-ا ‘ ظ-ل أسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-تشص-ب-يب
ألتي أنطلقت فيها أ’–ادية .

ﬁمد حطاب من تاراغونا

تق ـ ـد Ëمل ـ ـ ـف مشض ـ ـ ـÎك لتنظ ـ ـيم
كأاسس العـا ⁄لكرة القـ ـدم أامـر ‡كن

أأك- -د وزي- -ر ألشص -ب -اب وأل -ري -اضص -ة ،أأمسص،
ب -ت -ارأغ-ون-ا ،أأن-ه سص-ي-ت-م درأسص-ة أإم-ك-ان-ي-ة
ترشصح أ÷زأئر Ãلف مشصÎك مع تونسص
وأŸغ- -رب ’ح- -تضص- -ان م -ن -افسص -ات ك -اأسص
ألعا ⁄لكرة ألقدم ،قائ« :Óأليوم جئنا
أإ ¤ت - -ارأغ - -ون- -ا ’سص- -تÓ- -م رأي- -ة أل- -دورة
ألقادمة ’ألعاب ألبحر أ’أبيضص أŸتوسصط
ل -ع-ام  2021ب -وه-رأن أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
هياكل رياضصية وأسصتقبال ‘ أŸسصتوى..
وب - -خصص - -وصص أل- -ه- -ي- -اك- -ل ف- -اإن أ÷زأئ- -ر
ب -اإم -ك -ان -ه -ا درأسص -ة ت -رشص -ح مشصÎك م -ع
تونسص وأŸغرب ’حتضصان كاأسص ألعا⁄
لكرة ألقدم».
أأضصاف ألوزير « :بفضصل هذه أŸنشصاآت
أŸت-وف-رة ف-اإن-ه-ا تسص-م-ح ل-ل-ج-زأئر تنظيم
هذه ألتظاهرأت وهذأ ما يجسصد عودة
أ÷زأئ -ر ب -ق -وة أإ ¤دوره -ا أ◊ق -ي-ق-ي ‘
تنظيم ألتظاهرأت ألرياضصية ألدولية من

خ Ó-ل أ’أل -ع -اب أ’إف -ري -ق -ي-ة ل-لشص-ب-اب ‘
ج -وي-ل-ي-ة أ◊ا‹ وأأل-ع-اب أل-ب-ح-ر أ’أب-يضص
أŸتوسصط عام .»2021
عن ألدورة أ◊الية لÓألعاب أŸتوسصطية
أل - -ت- -ي أخ- -ت- -ت- -مت أأمسص و‘ ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ه
ل -ل-مشص-ارك-ة أ÷زأئ-ري-ة أأشص-ار أل-وزي-ر أأن-ه
سص -ي -ت -م ت -ق -ي-ي-م أŸشص-ارك-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘
ألدورة  ،18قائ « : Óنشصكر ألرياضصيÚ
أل -ذي -ن شص -ارك -وأ ‘ ه-ذه أل-دورة وأل-ذي-ن
قدموأ كل ما لديهم من أأجل تشصريف
أ’أل -وأن أل -وط -ن-ي-ة ..وسص-ن-ق-ي-م أŸشص-ارك-ة
أ÷زأئرية باإيجابياتها وسصلبياتها ،حيث
أأن ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة سص -ت-ك-ون ب-ت-ق-ي-ي-م ك-ل
أ–ادية على حدة «..
وÁكن ألقول أإن حصصيلة أ÷زأئر ‘ هذه
أ’ألعاب كانت بكسصب  13ميدألية منها
ذهبيتان و 4فضصيات و 7برونزية.
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حمام «الشسيقر» Ãغنية

مركز سضياحي ينافسس الشضواطئ

تعرف مدينة تلمسسان ومغنية بحماماتها اŸعدنية التي اشستهرت بنقاوة وصسفاء مياهها التي
تسس -ت-ق-طب عشس-رات اŸصس-ط-اف ÚاŸول-ع Úب-السس-ي-اح-ة ا◊م-وي-ة سس-ن-وي-ا ل-ل-ت-م-ت-ع ب-اŸي-اه ال-داف-ئ-ة
والعÓج ،حيث أاصسبح اŸواطنون ،خاصسة اŸرضسى منهم يقصسدونها من كلّ مكان ،حتى يسستفيدوا
من مياهها التي تعالج عدة أامراضض جلدية وأاخرى داخلية .
سضياحية جادة.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
–ولت ا◊مامات اŸعدنية إاﬁ ¤ج للسضياح ‘ حمام «الشضيقر» بـ»مغنية» ذاع صضيته ب ÚاŸواطنÚ
الصضيف للسضباحة ‘ أاحواضضها ،ويشضربون من مياهها من ﬂتلف مناطق الوطن وتعدت شضهرته حدود
ك-ذلك ،ال-ت-ي “ن-ح-ه-م نشض-اط-ا وق-وة ،وتشض-ف-ي-ه-م من ا÷زائر ،يقصضده الناسس من كل أارجاء الوطن أ’ن
بعضس اأ’مراضس التي  ⁄يجدوا لها دواء حتى عند مياهه ليسضت ككل اŸياه ،يوجد على بعد  5كلم من
اأ’طباء ،وخاصضة إاذا تعلق اأ’مر بأامراضس الكلى ومن مدينة مغنية ،باŒاه قرية سضيدي اŸشضهور إاقليمه
ب Úه - - -ذه ا◊م - - -ام - - -ات ح - - -م- - -ام «الشض- - -ي- - -ق- - -ر» بـ ت -اب -ع إا ¤ب -ل -دي -ة ح -م -ام «ب -وغ -رارة» ال -ت-ي ت-ت-ك-ف-ل
«مغنية» اŸعروف Ãياهه السضاخنة التي يقال إانها بتسضيÒه ،يÎبع على مسضاحة جبلية واسضعة ‘ أاسضفله
تعمل على تذويب ا◊صضى التي تتكدسس ‘ كلية يوجد مصضب مائي طبيعي يخرج من ا÷بل يقصضده
اإ’نسضان  .هذه اŸنطقة اŸعروفة على اŸسضتوى الناسس ،وعلى حافة الطريق ،توجد ع Úيشضرب منها
ال-وط-ن-ي وال-ت-ي صض-ارت ت-ن-افسس الشض-واط-ئ اÓÿب-ة ،اŸارة ،ويوجد على ارتفاع  361م على سضطح البحر.
Óسض-ف Œاه-ل-ت-ه-ا السض-ل-ط-ات ل-ع-دم ت-وف-ر سض-ي-اسض-ة فتح أابوابه ‘ السضبعينيات من القرن اŸاضضي شضهد
ل -أ

ح - -ال - -ة م- -ن اإ’ه- -م- -ال وال- -ت- -خ- -ريب ‘ ال- -عشض- -ري- -ة
السضوداء ،لتعطى إاشضارة إاعادة تهيئة ا◊مام وترميمه
من قبل وا‹ الو’ية اأ’سضبق نوري عبد الوهاب بعد
زيارة ميدانية له ‘  28مارسس  2005ليفتح أابوابه
للزوار بعد أاشضهر من انطÓق اأ’شضغال.
يزوره سضنويا أاك Ìمن  80أالف شضخصس ،منهم حوا‹
 600زائر ‘ اليوم خÓل فصضل الصضيف و‘ 200
اليوم خÓل فصضل الشضتاء ومن ب Úاأ’مراضس التي
وإان  ⁄ن- -ق- -ل ع- -ن -ه -ا مسض -ت -عصض -ي -ة ،إاّ’ أان -ه -ا تسض -بب
للمصضاب ÚأاŸا وصضعوبة ‘ ا◊ياة اأ’مر الذي يجعل
ه -ؤو’ء اŸرضض -ى ’ ي -ك -ت -ف -ون ب-ال-عÓ-ج ال-ذي تّ-وف-ره
اŸسضتشضفيات ،ولكن يتنقلون مسضافات طويلة باŒاه
حمامات قيل إاّن مياهها تكفي لتصضفية الدم وا÷سضم
وبالتا‹ فيها عÓج وشضفاء بإاذن الله.
حمام «الشضيقر» الذي ينافسس شضواطئ الو’ية من
حيث عدد السضواح ‘ اليوم خصضوصضا القادم Úمن
اŸن -اط -ق الصض -ح -راوي -ة وح-ت-ى ال-عشض-رات م-ن أاب-ن-اء
ا÷ال -ي -ة م -ن اÿارج ال -ذي -ن ي -قصض -دون ه -ذا ال -ن -ب-ع
الطبيعي من أاجل العÓج وا’سضتحمام حوله سضكان
«مغنية» إا ¤مسضبح Ÿن  ⁄تسضمح له الظروف اŸادية
با’نتقال إا ¤البحر خاصضة وأان البلدية تفرضس مبلغا
رمزيا ’ يزيد عن  50دج للدخول ،حيث يعج ا◊مام
باŸئات من اأ’طفال والشضباب الطالب ÚلÓسضتجمام
‘ مسضبح ا◊مام فارين من ا◊رارة اŸرتفعة التي
Œت -اح اŸن -ط -ق -ة ،ل -ي -ب-ق-ى ه-ذا ال-فضض-اء السض-ي-اح-ي
ا◊موي الذي ينافسس السضياحة الشضاطئية ‘ فصضل
الصضيف يحتاج إا ¤تكفل من وزارة السضياحة من اجل
إاعادة ا’عتبار له وإا◊اقه Ãديرية السضياحة عوضس
البلدية التي ’ “لك اإ’مكانيات الÓزمة لتهيئته
وتسضيÒه .
م -ن ج -انب آاخ -ر كشض -فت م -دي-ري-ة السض-ي-اح-ة ل-و’ي-ة
تلمسضان وبعد الزيارة اأ’خÒة لوا‹ الو’ية ا◊ا‹
علي بن يعيشس للمحطة عن إاطÓق دراسضة من أاجل
إاع- -ادة ا’ع- -ت- -ب- -ار ل- -ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة السض- -ي- -اح- -ي- -ة
اÓÿبة فمن اŸنتظر أان يتم إا◊اق تسضي Òهذه
اŸؤوسضسض -ة السض -ي -اح -ي -ة ب -دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسض -يÒ
السضياحي مع تخصضيصس غÓف ما‹ يقدر بـ  34مليار
سض -ن -ت -ي -م م -ن أاج-ل ت-رم-ي-م ﬁط-ة ح-م-ام «الشض-ي-ق-ر»
ودعمها بالهياكل التي تسضاهم ‘ اسضتقطاب السضواح.

سسطيف –تفل بعيد ا◊رية

مهرجانات ومسضابقات موجهة للشضباب

إاح- -ي- -اء ل- -ل -ذك -رى  56ل-ع-ي-دي ا’سس-ت-قÓ-ل
والشس - -ب - -اب؛ سس - -ط - -رت م - -دي - -ري - -ة الشس - -ب - -اب
وال -ري -اضس -ة ل -و’ي -ة سس-ط-ي-فÃ ،ع-ي-ة دي-وان
م - -ؤوسسسس - -ات الشس - -ب - -اب وÃسس- -اه- -م- -ة راب- -ط- -ة
ال -نشس -اط -ات ال -ع -ل -م -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة وراب -ط-ة
ال -نشس -اط -ات ال -ع -ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وج-م-ع-ي-ة
’ع Ó-م وا’تصس -ال ب -رن -ا›ا ه -ام -ا ي -تضس-م-ن
ا إ
ع -دي -د ال -نشس-اط-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة والشس-ب-ان-ي-ة،
ت- -ت- -م- -ث- -ل ‘ م -ع -ارضض ت -اري -خ -ي -ة ،ون -دوات،
وم-ه-رج-ان-ات ومسس-اب-ق-ات شس-ب-ان-ي-ة طيلة شسهر
جويلية.هذا ما توقفت عنده «الشسعب».
سسطيف :نورالدين بوطغان
يحيي قطاع الشضباب والرياضضة لو’ية سضطيف عيدي
ا’سض-ت-قÓ-ل والشض-ب-اب بÈن-ام-ج ث-ري م-ت-ن-وع يتضضمن
عديد اأ’نشضطة ،تتمثل ‘ تنظيم معارضس تاريخية
ع Èكامل مؤوسضسضات الشضباب بÎاب الو’ية ،وكذا
تنظيم زيارات للمعا ⁄التاريخية بالو’ية وتنظيم
ن -دوات وﬁاضض -رات ي -نشض -ط -ه -ا ›اه-دون ل-ف-ائ-دة
الشض -ب -اب ل -رب -ط ج -ي -ل ا’سض -ت -ق Ó-ل ب -ج-ي-ل ال-ث-ورة،
ول -ت -ذكÒه -م دائ -م -ا ب -ت -اري -خ -ه-م ونضض-ا’ت أاب-ائ-ه-م
وأاجدادهم اÛاهدين والشضهداء لتحرير
الوطن ،حسضب ما أاكده ناصضر فاضضلي مدير
ديوان مؤوسضسضات الشضباب.
ك -م -ا ي -تضض -م -ن الÈن -ام-ج ا’ح-ت-ف-ا‹ ال-ذي
ينطلق اليوم  02جويلية ،ويسضتمر إا ¤غاية
نهاية الشضهر ا÷اري عدة مسضابقات أاهمها
اŸسضابقة الو’ئية الكÈى– ،ت شضعارّإابداع و“يز»
‘ ﬂتلف النشضاطات الثقافية والعلمية ،من خÓل
تنظيم النهائيات من يوم غد إا 06 ¤جويلية إ’براز
إابداعات شضباب جيل ا’سضتقÓل ودورهم ‘ البناء
والتشضييد.
كما يحتضضن ديوان مؤوسضسضات الشضباب التصضفيات
النهائية ‘ ﬂتلف النشضاطات العلمية ،فيما يتم
تنظيم نهائيات الفنون التشضكيلية بحديقة «سضاعد
رفاوي» ،ونهائيات الفنون الدرامية باŸسضرح البلدي

ونهائيات الفنون الغنائية بقاعة ا◊فÓت بحديقة
ال -تسض -ل -ي -ة ،إاضض -اف -ة إا ¤اŸه -رج -ان ال -و’ئ -ي ل-رسض-م
ا÷داري - - -ات ،وذلك ع- - -ل- - -ى ا÷دار
اÿارج -ي Ÿل -عب ال -ث -ام-ن م-اي م-ن
اليوم إا 05 ¤جويلية حول موضضوع
اŸواطنة ومكافحة العنف وتنظيم
حفل فني سضاهر من تنشضيط الفرق
اŸوسض -ي -ق -ي-ة ال-ف-ائ-زة ‘ اŸسض-اب-ق-ة
ال -و’ئ -ي -ة ال-كÈى ل-ل-ف-ن-ون ال-غ-ن-ائ-ي-ة
سضهرة يوم  04جويلية.
ي- -تضض -م -ن الÈن -ام -ج أايضض -ا ح -ف -ل ت -ك -ر Ëالشض -ب -اب
اŸتميزين البارزين على اŸسضتوى اÙلي والوطني
‘ ﬂت- -ل- -ف اأ’نشض- -ط- -ة واŸه -رج -ان -ات ال -وط -ن -ي -ة
والو’ئية ،والذي سضيتم من خÓله تكر 100 Ëشضاب
متميز يوم  09جويلية بدار الثقافة ،إاضضافة إا¤
اختتام مسضابقة أاحسضن تدوين مرئي للشضباب حول
أاحسضن رسضالة شضبابية والسضياحة الشضبانية اŸنظمة

نضضال األمسس
و–ديات الغد
‘ ذكرى

من طرف ديوان مؤوسضسضات
الشض - -ب- -اب م- -ع دار الشض- -ب- -اب
البشض Òاإ’براهيمي وجمعية
اأ’ف - - -ق ع ÚوŸان وال- - -ت- - -ي
عرفت مشضاركة  40شضابا بـ
 40عم Óمرئيا.
رسسائل موجهة للشسباب
وأاعمال ترويجية
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -ن -ظ -م
م-دي-ري-ة الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة
را‹ الرياضضات اŸيكانيكية
 05جويلية Ãدينة سضطيف،
واسض -ت -ع-راضض-ا ‘ ال-ف-روسض-ي-ة
ي-جسض-د ا◊ري-ة وا’سض-ت-قÓل
ي - - - -وم  07ج -وي -ل -ي-ة .وه-و
اسض- -ت- -ع- -راضس م- -ن ت -ن -ظ -ي -م
ال-راب-ط-ة ال-و’ئية للفروسضية
–ت إاشض- - -راف م- - -دي- - -ري - -ة
الشضباب والرياضضة ،إاضضافة إا ¤البطولة الوطنية لـ
«الكام بو» لصضنف أاكابر ذكور من  04إا 07 ¤جويلية
بالقاعة اŸتعددة الرياضضات بحي  1006مسضكن من
تنظيم الرابطة الو’ئية للرياضضات القتالية ،دورة
و’ئية Ÿدارسس كرة القدم يوم  05جويلية Ãلعب
 08ماي  ،1945والبطولة الوطنية للمÓكمة أاكابر
م- - -ن  03إا 10 ¤ج-وي-ل-ي-ة ب-ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة
الرياضضات  08ما .1945
دورة ‘ كرة اليد صضنف أاشضبال وكرة القدم صضنف
أاكابر على الرمال بسضاحة دار الثقافة من  05إا¤
 15جويلية من تنظيم الرابطة الو’ئية لكرة اليد
والرابطة الو’ئية للرياضضة للجميع ،كما يتضضمن
الÈن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-وط-ن-ي-ة لـ»ال-ف-وف-ي-ت-ن-ام»
Ãشضاركة  300رياضضي من ﬂتلف و’يات الوطن
جميع اأ’صضناف من  28جويلية إا 05 ¤أاوت
باŸركب الرياضضي ا÷واري حربيل من تنظيم
النادي الرياضضي للفوفيتنام بحربيل.

العدد
17684

يحمل اسسم الطفلة اŸعاقة « شسروق»

مسضلك ذوي الحتياجات اÿاصضة
يوضضع ‘ اÿدمة بشضاطى شضنوة بتيبازة

” وضسع مشسروع اŸسسلك اÿاصض بذوي ا’حتياجات اÿاصسة نحو
مياه شساطئ «شسنوة» ‘ اÿدمة بعد أاك Ìمن شسهرين من الدراسسة
’‚از م -ن ط-رف ا÷م-ع-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك وب-ي-ئ-ت-ه
وا إ
بالتنسسيق مع فرع تيبازة للمحافظة الوطنية للسساحل.
تيبازة:عÓء ملزي
‘ هذا ا’إطار “ت تسضمية اŸشضروع
ب-اسض-م ال-ط-ف-ل-ة اŸع-اق-ة «شضروق»التي
كان أابوها يحملها دوريا على أاكتافه
إا ¤مياه البحر قاطعا مسضافة  50مÎا
ل- -ب- -ل- -وغ م- -اء ال- -ب -ح -ر خ Ó-ل م -وسض -م
ا’صضطياف للعام اŸنصضرم ،ومن ثم
فقد تلقت الطفلة «شضروق» وعدد من
نشضطاء جمعية حماية اŸسضتهلك خÈ
–ضض Òمسضلك خاصس بفئتها خÓل
الصضائفة اŸوالية ،وبالفعل فقد وفت
ا÷م -ع -ي -ة ب -وع -ده -ا وح -رصضت ع-ل-ى
إا‚از اŸسض- -لك ب- -أال- -واح خشض- -ب -ي -ة ”
اق -ت -ن -اؤوه -ا م-ن ط-رف ﬁسض-ن Úوه-و
اŸسضلك الذي Áتد على مسضافة 50
مÎا ع Èرمال الشضاطئ يسضمح لذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصض -ة ب -ال -ع-ب-ور ‘
ظروف مريحة.
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ك -انت ج -م -ع -ي -ة ح -م -اي-ة اŸسض-ت-ه-لك
صض -اح-ب-ة اŸشض-روع ق-د أاق-امت ح-فÓ-
رم -زي -ا ب -اŸن -اسض -ب -ة ب -ال -ت -نسض -ي -ق م-ع
ﬁافظة السضاحل وذلك على شضرف
ا÷معية الو’ئية لذوي ا’حتياجات
اÿاصضة «نور اŸنى» غ Òأان الذي
تأاسضف له نشضطاء ا÷معية يكمن ‘
ان -ع -دام اŸع -ل -وم -ات ح -ول ال -ط -ف -ل-ة
«شضروق» التي أاخذ اŸشضروع اسضمها
و– ⁄ضضر احتفالية التدشض.Ú
غ Òأان رئيسس ا÷معية حمزة بلعباسس
أاشضار إا ¤كون اŸشضروع يعت Èفكرة
هامة وصضائبة ‘ كل ا◊ا’ت ويبقى
‘ خدمة ذوي ا’حتياجات اÿاصضة
بحيث ترتقب ا÷معية تعميمه على
ﬂت- -ل- -ف الشض -واط -ى ال -كÈى ل -و’ي -ة
ت -ي -ب -ازة خ Ó-ل م -وسض -م ا’صض -ط -ي -اف
القادم ‘ إاطار مهمة إانسضانية تهدف
إا ¤مرافقة هذه الفئة وإادماجها ‘
اÛتمع.
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الفضضة،
ن  sمعدن ح sسضاسس يتطلsب العناية
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أاضصرار النوم ‘ اŸكيف الهوائي إاحذر منها

التكييف على ا÷لد فقط بل يؤوثر أايضساً على
ال- -ع ،Úح- -يث ي- -ؤودي إا‹ زي- -ادة ح- -ك- -ة ال- -عÚ
وال-ت-ه-ي-ج .وÁك-ن ل-ل-ت-ك-ي-ي-ف أان يفاقم مشساكل
الع Úمثل التهاب اŸلتحمة والتهاب ا÷فن.

’سش-ت-ن-غ-اء ع-ن اŸك-ي-ف
م -ع ارت -ف -اع درج -ة ا◊رارة الشش -دي -د ’ يسش-ت-ط-ي-ع ال-ك-ث Òا إ
’فراد ينامون ‘ التكييف لفÎات طويلة و‘ ا◊قيقة أاصشبح جزءا
والكث Òمن ا أ
من حياتنا سشواء أارادنا أام ’ ولكن درجات ا◊رارة اŸنخفضشة بششكل سشيء تؤودي إا‹
’ضشطرابات الصشحية .وبالرغم
العديد من اŸششاكل الصشحية وانتششار العديد من ا إ
من أان مكيفات الهواء Œعل الغرفة تبدو أاك Ìبرودة وأاصشبحت آالية عمل التكيف
’ثار السشلبية علي
أاك Ìفعالية من اŸروحة ‘ تÈيد الغرفة إا’ أان له العديد من ا أ
صشحتك  .وإاليك قائمة بأاضشرار النوم ‘ التكييف علي صشحتك.

الصصداع

إاذا ك -ان ن -ظ-ام ال-ت-ك-ي-ي-ف ‘ م-ن-زلك م-رك-زي-ا
ودائمًا ما يتم ضسبط درجة ا◊رارة على درجة
منخفضسة مع مرور الوقت يؤودي إا ¤زيادة
الشسعور بالصسداع.

جفاف ا÷لد

عند النوم لسساعات طويلة ‘ التكييف يؤودي
إا ¤ج - -ف - -اف ا÷ل - -د .ل- -ذلك ي- -نصس- -ح دائ- -مً- -ا
باسستخدام مرطبات البشسرة لتقليل حكة ا÷لد
الناŒة عن النوم ‘ التكييف.

األمراضض اŸزمنة

إاذا كنت تعا Êمن أاي مرضض مزمن قد يكون
أاحد اŸشساكل الناŒة عن النوم ‘ مكيف
ال -ه -واء ،ح -يث ي -ؤودي ال -ت -ك -ي -ي -ف إا ¤ت -ف -اق -م
أاعراضسه مثل انخفاضض ضسغط الدم ،إالتهاب
اŸف-اصس-ل ،إال-ت-ه-اب األعصس-اب وأايضسً-ا صس-ع-وبة
التحكم ‘ األ.⁄

صصعوبة التكيف مع درجات ا◊رارة

عند النوم ‘ التكييف لفÎة طويلة يواجه

يؤوثر علي ا÷سصم بصصفة عامة

النوم ‘ التكييف يضسر بصسحة ا÷سسم عموماً
وخصسوصساً عند قضساء وقت طويلة ‘ الغرفة
ي- -ؤودي إا ¤ظ- -ه- -ور ›م- -وع -ة م -ن األع -راضض
اıتلفة مثل الدوخة ،جفاف ا◊لق ،حكة
العين Úوالغثيان.

زيادة الشصعور بالكسصل

مشصاكل ا÷هاز التنفسصي

التلوث الضصوضصائي

تكييف الهواء ليسض آالة صسامتة وذلك يعتمد
بصسورة أاسساسسية على نوع اŸكيف .حيث يؤودي

اسصتخدامات اسصتثنائية
ّÛفف الشّصعر
ل ي-ق-تصس-ر اسس-ت-خ-دام ›uف-ف الشس-ع-ر ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-ل-ى
تصسفيف الشسعر فحسسب ،بل يشسمل أاك Ìمن ›ال ،ومن
بينها التدب ÒاŸنز‹:
ي جزء صسغ Òمن اÓŸبسضُ :يبsلل هذا ا÷زء بقليل
@ كّ
من اŸاء ،فتعلsق قطعة اÓŸبسض على شسsماعة ،ثمُ sيشسtد
ال-ق-م-اشض ويشسs-غ-ل ›ف-ف الشس-ع-ر ،م-ع ت-وج-ي-ه-ه ل-ن-اح-ية
Ÿبsللة.
اŸنطقة ا ُ
@ إازالة لصسق السسعر عن القطعة ،ع Èتشسغيل ›uفف
الشسعر وتثبيته عليه.
@ Œفيف الكرÁة على الكعكة بعد وضسع الكرÁة على
الكعكةُ ،يشسsغل ›uفف الشسعر على حرارة دافئة ،ويوجsه
إا ¤أاعلى الكعكة وإا ¤جوانبها ،حsتى تسسيل الكرÁة
قليً.Ó
@ إازالة أالوان الشّسمع من ا÷دار عÈ

ájõeQ
¿Éµe

اŸسصالك البولية

كما ذكرنا أاعÓه فإان النوم ‘ التكييف يؤودي
إا ¤العديد من اŸشساكل ‘ ا÷هاز التنفسسي
مثل نزلت الÈد ،إالتهاب ا◊لق واللوزت .Úهو
أايضسًا يؤودي إا ¤إالتهاب اŸسسالك البولية.

ا÷سسم صسعوبة ‘ التكيف مع درجات ا◊رارة
بعد أان قضسى وقتا طوي ‘ Óدرجات حرارة
م-ن-خ-فضس-ة .وع-ن-د ال-ق-ي-ام ب-الن-ت-ق-ال من بيئة
باردة إا ¤الهواء اÿارجي ودرجات ا◊رارة
يؤودي إا ¤زيادة عدد الوفيات الناجمة عن
ارتفاع درجة ا◊رارة خÓل موجات ا◊ر وقد
ب -ل -غ م -ت-وسس-ط ع-دد ال-وف-ي-ات  400ح-ال-ة ك-ل
صسيف.
ع -ن -د ال -ن -وم ‘ ال -ت -ك -ي -ي -ف وع -دم ت -ن -ظ -ي -ف
اŸكيفات “يل إا‹ جمع الغبار والعفن والذي
ينتشسر ‘ جميع أانحاء الغرفة وهذا ل يؤودي
إا ¤ا◊سس -اسس -ي -ة ف -ق -ط ب-ل أايضسً-ا إا ¤مشس-اك-ل
ا÷هاز التنفسسي ويسسهل التكييف من انتقال
األم- -راضض ع Èال- -ه- -واء‡ ،ا يسس- -اع- -د ع- -ل- -ى
ان -تشس -اره -ا وإاصس -اب -ة ع -دة أاشس-خ-اصض ‘ وقت
واحد.

ال -ن -وم ‘ ال -ت -ك -ي -ي-ف ل-فÎة ط-وي-ل-ة ي-زي-د م-ن
الشس- -ع- -ور ب- -ال- -كسس -ل وصس -ع -وب -ة ق -ي -ام ا÷سس -م
باألنشسطة اıتلفة ‘ ا◊ياة اليومية.

آالم الظهر والرقبة

إا ¤حدوث التلوث الضسوضسائي وبالتا‹ يؤوثر
ذلك ع- -ل- -ى إان- -ت- -اج- -ي- -تك ‘ ال- -ي- -وم وح -دوث
اضسطرابات النوم .

ضسبط
›uفف
الشس-ع-ر ع-لى
ح -رارة ع -ال -ي-ة،
وي- -وsج -ه إا ¤أال -وان
الشس - - -م - - -ع ع- - -ل- - -ى
ا◊ائ -ط ،ح -ت-ى ت-ب-دأا
‘ الذوبان ،ثمُ sتمسسح
ب-ق-م-اشس-ه مبsللة باŸاء
والصسابون .وباإلمكان
ت -ك -رار اÿط -وة م -ع
نقاط الشسمع على
األثاث.
@ توسسيع النظsارة :هذه الطريقة ُتسستخدم مع النظارة
ذات النوع الرخيصض حصسًرا ،فإاذا كانت ضسuيقة يجب
تشسغيل ›uفف الشسعر على حامل النظارة حتsى يل.Ú
@ إاشسعال النار ‘ الشسsواية.
@ تذويب اÿضسراوات ،التي غفلت سسuيدة البيت عن
إاخراجها من الـثÓجة قبل وقت كا ٍ
ف من الطهي.

الرجل الوجيه هو حسسن خزناجي وزير اŸالية لدى
الداي ﬁمد بن عثمان ‘ القرن الثامن عشسر ،أاما ابنته
فهي « للة خداوج» اشستقاق لسسم خديجة التي أاهدى لها
القصسر ،عاشست فيه حتى ‡اتها ثم أاصسبح يعرف باسسمها
«دار خداوج العمية»
يعد القصسر األثري العتيق «خداوج العمياء» الذي يقع
أاسسفل حي القصسبة –فة خالدة وأاسسطورة جزائرية حية،
وإاح -دى ال -روائ-ع اŸع-م-اري-ة ال-ن-ادرة ال-ت-ي ت-ت -أ
Óأل ق-ب-ال-ة
الواجهة البحرية ،ورغم مرور خمسسة قرون طويلة على
بنائه أاول مرة من قبل البحار الÎكي الشسه« Òخ Òالدين
ب- -رب -روسض» ‘ رب -ي -ع  ،1546إالّ أاّن أاع- -م- -دت -ه وأاق -واسس -ه
وفوانيسسه ل تزال شساﬂة كالطود العتيق على هامة
مدينة ا÷زائر.
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ل ي - -ؤوث - -ر ال - -ه- -واء ا÷اف ال- -ذي يصس- -در م- -ن
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ي-ؤوث-ر ال-ن-وم ‘ ال-ت-ك-ي-ي-ف ع-ل-ي ع-ظ-ام ال-رقبة
والظهر وعند اÿروج ‘ منطقة أاك Ìحرارة
يؤودي إا ¤تقلصض الألياف العضسلية وحدوث
الشس -د ال -عضس -ل -ي والشس -ع -ور ب -األ ‘ ⁄ال -ظ -ه-ر
والرقبة.

‘  100عام وتلتقي ابنتها ألول مرة

اجتمعت أام عمرها مئة عام بابنتها البالغة من العمر  79عاما وذلك ألول مرة منذ إا‚ابها
لها بعد أان أاخÈت آانذاك أان ابنتها توفيت عند الولدة ،حسسب ما جاء ‘ صسحيفة
بريطانية.
وعاشست العجوز األمÒكية ليليان سسيمنÒي حياتها وهي على يق Úأان البنت التي أا‚بتها ‘ بداية العشسرينيات من
عمرها قد ماتت بالفعل عند الولدة ‘ ،ح Úعاشست ابنتها جوان لونسسÎن Ãثابة ابنة بالتبني لدى إاحدى
العائÓت ،وقد قيل لها هي األخرى إان أامها ماتت أاثناء ولدتها لها.
وبفضسل عجائب تتبع ا◊مضض النووي وا÷هود التي بذلها أافراد العائلة ”  ⁄شسمل األم بابنتها بعد أان كانتا قد
فصسلتا عن بعضسهما ‘ نيويورك سسيتي قبل  79عاما لتكتشسفا أانهما كانتا تعيشسان على بعد مئة ميل فقط على
سساحل فلوريدا.
ول تزال أاسسباب وخلفيات التفريق بينهما غ Òواضسحة ،غ Òأان البنت -التي كشسفت لها عائلتها عندما أاصسبح
عمرها  16عاما أانها ابنتها بالتبني -قالت إانها كثÒا ما تسساءلت عن أامها ا◊قيقية،
مضسيفة أانها كانت Œلسض الليا‹ تلو الليا‹ تبكي ،وأاضسافت أانها ظلت دائما غÒ
مقتنعة أان أامها ماتت وقت اıاضض أاثناء ولدتها ،إاذ تقول «كان لدي إاحسساسض
ما أانها ل تزال حية ،ل أادري Ÿاذا انتابني ذلك اإلحسساسض غ Òأانه ظل
يراود.»Ê
وعلق أاليوت ابن جوانا على هذا اللقاء قائ« Óهذا شسيء ل يصسدق ،لقد
“كنت أامي ‘ نهاية اŸطاف من العثور على جواب لسسؤوالها :من أانا؟»
وعندما التقت األم بابنتها ظلتا ترسسمان وتلونان وتعهدتا بالسستمرار ‘
التواصسل ،و‘ إاحدى الصسور اكتفت البنت بكتابة «أاحبي ابنتك جوانا».

لبني شسقيقتها «عمر» و»نفيسسة».
و‘ عام  ،1783اسستأاجر القصسر ،تاجر ثري ومفاوضض
بارع يدعى «ميشسيل كوه Úبكري» ،قدم من مدينة جنوة
اإليطالية ،ل إ
Óقامة مع
أاسس - - - -رت - - - -ه ‘ قصس - - - -ر
«خ- - -داوج» ،وب- - -ع- - -د أان
اسس- -ت -ق -ر ب -ه اŸق -ام ‘
اŸدي -ن -ة ،زادت ث -روت-ه
بشس - -ك- -ل م - -دهشض م- -ن
م -ع -ام Ó-ت-ه ال-ت-ج-اري-ة،
ل- - -ك- - -ن ب- - -ع- - -د دخ- - -ول
اÙت- -ل Úال -ف -رنسس -يÚ
إا ¤ا÷زائ- - - - - - - - - -ر ‘ 5
ج- -وي -ل -ي -ة ” ،1830
السستيÓء على القصسر
ب - -ع - -د أان ” ت - -ع- -ويضض
م Óّ- -ك - -ه Ãال زه - -ي - -د
ليصسبح قصسر « خداوج «
فيما بعد مقرا ألول ب
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ة
‘ مدينة ا÷زائر.
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والÎميمات ،أاخذت شسك Óمغايرا بعد اسستقÓل ا÷زائر
‘ اÿامسض جويلية .1962
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ح -جب داخ -ل ال -دار ع -ن األن -ظ -ار ،وه -و ح -ل م -ع -م-اري
معروف ،يوصسل اŸمر اŸتعرج إا ¤صسحن صسغ– Òيط
به غرف ل إ
Óقامة .تخضسع غرف الطوابق العلوية لتصسميم
ثÓثي

يتكون من فضساء أاوسسط عميق وآاخرين جانبي.Ú
وك -ب -اق -ي م -ن-ازل ا÷زائ-ر ت-ت-ب-ن-ى دار «خ-داوج ال-ع-م-ي-ة»
تصسميم الدار اŸغاربية التي تتمحور حول نواة مركزية
ه -ي الصس -ح -ن ال-ذي ت-رج-ع أاصس-ول-ه إا ¤ال-ق-دم.
ب- - - -ق- - - -اع - - -ة الشس - - -رف
وبالطابق الثالث يوجد
إاي -وان ي -ت -خ -ذ تصس -م-ي-م
حرف» «  TالÓتيني
اŸعروف من قبل.
ث - - -م ه - - -ن- - -اك ال- - -درج
اŸسستقيم اŸنزوي بÚ
جدارين طبقا للهندسسة
ال-ع-رب-ي-ة م-غ-ط-ى ب-قبو.
أاما وكئيه النوافذ وهي
قسسم ا÷دار الذي يقع
–ت م- -ت- -ك- -ئ- -ه -ا ف -ه -و
م- -ن- -ح- -در وي- -ت- -م -اشس -ى
ووضسعية ا÷لوسض على
األرضض .العقدان الدائريان للباب الرئيسسي يرتكزان على
عضساضست Úتتخذان شسكل الدعامات ا÷دارية للنهضسة
اإليطالية.
وبالرغم
م
ن
م
ر
و
ر
ا
ل
س
سن Úإال أان الذي يشسد نظرك إاليه
وأانت تت
ج
و
ل
ب
Ú
أ
ا
ح
ض
س
ا
ن
ه
ا
ل
ع
ت
ي
ق
ة
ب
الرغم من قدمها
شس -يء م
ن
ا
ل
ز
م
ن
ا
÷
م
ي
ل
ي
ع
ي
ش
ض
ف
ي
ه
ا
،
ت
ل
ك
ا
أ
ل
ع
م
دةواألقواسض التي –مل على عاتقها إا ¤حد السساعة روح
ال -قصس -ر اŸادي-ة واŸع-ن-وي-ة ع-ل-ى ح-د سس-واء ،تشس-ع-ر ب-ه-ا
تعانق كل ما يشسكل القصسر ‘ شسكله بشسدة كبÒة.
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ميهوبي :منظمات دولية تراقب قنواتنا ..واŸتجاوزون يسسيئون للجزائر
لدبية والفنية ‘ ،إاطار إانتاج الهواتف النقالة والتكنولوجيات التي
لحد بفندق «آا زد» ،اتفاقية تتضسمن ترخيصس اسستعمال كل اŸصسنفات ا أ
وقع كل من الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف ومؤوسسسسة «إايريسس» ،أامسس ا أ
تطورها «إايريسس» .حضسر حفل التوقيع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،وأاشساد بهذه اŸبادرات ،كما أاكد أان الفدرالية الدولية Ÿنتجي السسمعي البصسري تراقب عن كثب قنواتنا التلفزيونية التي قد تدفع ا÷زائر
فاتورة تعّديها على حقوق التأاليف.

أإسسامة إفرإح
تصسوير :فوإز بوطارن

خÓل كلمته ،اعتبر ميهوبي هذه اللقاءات «مهّمة
وتبّين أان العمل في الشسفافية وفي إاطار القانون
مسس -أال -ة أاسس-اسس-ي-ة» ،ك-م-ا أان «ل-ون-دا ت-ق-ت-رب بصس-ورة
مسس -ت -م-رة م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-م-ؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة،
وال -ق -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ال -ت -ي تسس -ت -ع -م -ل أاك-ث-ر
المصسنفات» ،وقد تمكنت «لوندا» ،بتوقيع مثل هذه
الت -ف -اق -ي-ات ،م-ن ت-ح-ق-ي-ق «ن-ج-اح ك-ب-ي-ر ف-ي ف-ت-رة
قصسيرة لم تتجاوز السسنة» ،حسسب وزير الثقافة،
الذي دعا المنتجين القتصساديين إالى أان يحذوا
ح- -ذو ه- -ذه ال- -م- -ؤوسسسس- -ات ال -ت -ي ف -رضست ن -فسس -ه -ا
باحترامها للقانون ،خاصسة وأان هذه التحصسيÓت
المالية تعود في النهاية إالى العائلة الفنية ،التي
تسستفيد من هذه العائدات بمختلف الطرق.
وأاضس- -اف م -ي -ه -وب -ي أان «ال -ذي -ن ي -ح -اول -ون ت -ج -اوز
القوانين والعمل الفوضسوي يعرضسون صسورة الجزائر
إالى مشساكل ومتاعب» ،مؤوكدا أان «الفدرالية الدولية
لمنتجي السسمعي البصسري تراقب اليوم التلفزيونات
الجزائرية التي تعرضس أاعمال غير مرخصس بها،
وه- -ذا ي- -م- -ك- -ن أان ي -ؤودي إال -ى أان ت -دف -ع ال -ج -زائ -ر
الفاتورة».
ف-ي األخ-ي-ر ،ت-ق-دم م-ي-ه-وب-ي ب-أاح-ر ال-ت-ع-ازي لعائلة
الفنان القدير عمار معروف ،الذي توفي صسبيحة
اإلثنين.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشس -اد ج -م -ال ق -ي -دوم ،ال-م-دي-ر ال-ع-ام
ال-مسس-اع-د ب-م-ؤوسسسس-ة «سس-ات-ي-ري-كسس إاي-ريسس» ،أاشس-اد

ب-م-ج-ه-ودات «ل-ون-دا» ع-ل-ى ال-ت-زام-ه-ا السستراتيجي
لمسساندة اإلنتاج الوطني .وأاضساف بأان مثل هذه
المبادرات توفر رؤوية اسستراتيجية أاوضسح للمصسّنع
الجزائري .وذّكر قيدوم بأان مؤوسسسسته «جزائرية
وطنية مائة بالمائة ،بدأات بثÓثين عام Óوهي
تضسّم اآلن  3300عامل كلهم جزائريون» .وإاذا كانت
المؤوسسسسة حاضسرة في  6دول خارج الجزائر إالى حد
اآلن ،ف -ه -ي ت -ط -م -ح إال -ى ال -وصس -ول إال -ى ال -ق -ارت-ي-ن
األوروبية (إاسسبانيا) واألمريكية (األورغواي).
سسأالنا قيدوم عن الرسسالة التي يوجهها للمنافسسين
الذين لم يعمدوا بعد إالى تسسوية وضسعيتهم تجاه
القوانين الحامية للمصسنفات الفكرية ،ما ل يوفر
م-ن-اخ-ا اق-تصس-ادي-ا سس-ل-ي-م-ا ب-قواعد تنافسسية عادلة،
فقال إان شسركته لطالما عملت في شسفافية تامة،
وأان ال-م-ن-افسس-ي-ن ن-وع-ان« :ال-م-ن-ت-ج-ون وه-م زمÓء،
ومتأاكد أان الكثير من المنتجين الوطنيين سسيتبعون
ن -فسس السس -ت -رات -ي -ج -ي -ة ،أام -ا ال -ن -وع ال -ث -ان -ي وه -م
المنافسسون الباعة فأاقول يجب أان يكون لدينا ثقافة
احترام حقق اآلخرين ،ألن مؤوسسسسة محترمة تعمل
في إاطار الشسفافية يجب أان تحترم حقوق المؤولف».
أاما سسامي بن شسيخ الحسسين ،المدير العام لديوان
ح -ق -وق ال -م -ؤول -ف وال -ح -ق -وق ال -م -ج -اورة ،ف-وصس-ف
«إايريسس» بالمؤوسسسسة الوطنية المواِطنة ،وبتوقيعها
ع -ل -ى ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة ف -ه -ي ت-ع-ب-ر ع-ن ال-ت-زام-ه-ا
بالقوانين الدولية الخاصسة بالملكية الفكرية ،خاصسة
وأان ال -م -ال ال -ذي سس -ت -دف -ع-ه سس-ي-ف-ي-د ف-ي مسس-ان-دة
المجهود اإلبداعي.
وشس -رح ب -ن شس -ي -خ ال -حسس -ي -ن أان -ه-ا ات-ف-اق-ي-ة خ-اصس-ة
ب-ت-رخ-يصس ل-م-دة سس-ن-ة لسس-ت-ع-م-ال ال-مصس-ن-ف-ات ف-ي

من أاجل Œنب اŸتاحف اللجوء إا ¤اÿارج

الورشسة األو◊ ¤فظ وترميم الفسسيفسساء
القدÁة بتيبازة بخÈة جزائرية

أاك -د وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال-دي-ن
ميهوبي ،أامسس األحد بتيبازة أان
المتاحف والمواقع األثرية «لن
ت- -ل- -ج- -أا اب -ت -داء م -ن اآلن ل -ن -ق -ل
مسس -اح-ات-ه-ا ال-فسس-ي-فسس-ائ-ي-ة إال-ى
الخارج من أاجل ترميمها» وذلك
ب- -ع -د اف -ت -ت -اح «ال -ورشس -ة األول -ى
ل -ح -ف -ظ وت -رم -ي -م ال -فسس -ي-فسس-اء
القديمة» التي تتوفر على خبرة
ج -زائ-ري-ة م-ك-ون-ة ف-ي ال-م-ج-ال.
وأاكد الوزير لدى إاشسرافه على
الف- -ت- -ت- -اح ال- -رسس- -م- -ي لـ»ورشس -ة
ال -ح -ف -ظ وت -رم -ي -م ال-فسس-ي-فسس-اء
ال-ق-دي-م-ة» ال-ت-ي سس-ي-كون مقرها
ب -ف-ي« Ó-أاون-ج-ل-ف-ي» ب-ت-ي-ب-ازة ،أان
ال -ت -ك -وي -ن ال -ذي اسس -ت -ف -اد م -ن -ه
األث-ري-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ين (عددهم
 ،)8بدعم من مؤوسسسسة «غيتي»
األم- -ري- -ك- -ي -ة وضس -م -ن ب -رن -ام -ج
«م -وزي -ك -ون» سس -ي -ج -ع -ل -ه-م «ف-ي
خ- -دم- -ة ال -م -ت -اح -ف وال -م -واق -ع
األثرية عبر الوطن» التي «تحتاج
إالى معالجة اسستعجالية» لقطعها
الفسسيفسسائية .وقال ميهوبي أان
ال-ج-زائ-ر ت-ح-ت-ل ال-م-رت-بة الثانية
م -ت -وسس -ط -ي -ا م-ن ح-يث م-خ-زون
الفسسيفسساء المنتشسر عبر وليات

الوطن خاصسة الجهة الشسرقية،
ب- -مسس- -اح -ة ت -ق -در بـ  4500متر
مربع ،واصسفا افتتاح الورشسة بـ
«العيادة الخاصسة» التي سستعالج
م- -ا ح- -ل ب- -ذلك ال -م -خ -زون م -ن
تأاثيرات .وأاشسار في ذات السسياق
إال -ى أان وزارت -ه ت -ف -ك -ر ف-ي ف-ت-ح
ورشس -ة ث -ان-ي-ة ف-ي ولي-ة شس-رق-ي-ة
حيث معالم جميلة وتيمقاد ،مما
ي - - -ب - - -رز ûحسس- -ب- -ه «ان- -خ- -راط»
ال -ج-زائ-ر ف-ي ب-رن-ام-ج ال-ح-ف-اظ
ع - - -ل - - -ى ال- - -م- - -وروث ال- - -م- - -ادي
والÓمادي .واسستشسهد في هذا
ال-م-ج-ال ب-م-ت-ح-ف ت-ي-مقاد الذي
أاع - -ي - -د ف - -ت - -ح - -ه ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ور
والمختصسين بعد ربع قرن من
ال-غ-ل-ق .م-ن ج-ه-ت-ه ،أاوضس-ح ع-ب-د
ال -وه -اب زك -اغ ،ال -م -دي -ر ال -ع -ام
ل- -ل- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -تسس -ي -ي -ر
واسس-ت-غÓ-ل ال-م-م-ت-لكات الثقافية
المحمية ،لـ«واج» أان هذه الدورة
ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة «ت-راه-ن» ،أاول ع-ل-ى
ت -وف -ي -ر إاط -ار ق -ان -ون-ي «يضس-م-ن
السس -ت -ق-رار ال-م-ه-ن-ي وال-ب-ح-ث-ي»
Óث-ري-ي-ن ال-م-ت-ك-ون-ي-ن «ح-ت-ى ل
ل -أ
يضسيعوا» ،على حد قوله ،وثانيا
«ت- - -رم- - -ي - -م ك - -ل ال - -مسس - -اح - -ات

ال -فسس -ي -فسس -ائ-ي-ة ال-م-خ-زن-ة ع-ب-ر
المتاحف منذ  .»1930كما أاشسار
ف -ي سس-ي-اق م-تصس-ل ،أان ال-ج-زائ-ر
سساهمت بقدر كبير في تفعيل
هذا التكوين المتخصسصس ،حيث
مولت  ٪90من تكاليف التكوين،
ف-ي-م-ا ت-ك-ف-لت م-ؤوسسسس-ة «غ-ي-ت-ي»
بضس-م-ان ال-م-ؤوط-ري-ن ال-متخصسين
وال- -ت -ك -ف -ل ب -ال -م -ت -ربصس -ي -ن ف -ي
تنقÓتهم بالخارج .وقال بارتيك
ب-ل-ون (،)Patrick BLANC
مسسؤوول ورشسة الحفظ والترميم
على مسستوى متحف آارل القديم،
أان ال - -ورشس - -ة ال - -ت- -ي اف- -ت- -ت- -حت
ال -ج -زائ -ر ت -ن -درج ضس -م ب-رن-ام-ج
«ذوب-ع-د م-ت-وسس-ط-ي» ل-كونه يهتم
بكل المناطق الحوضس األبيضس
حيث تكثر القطع الفسسيفسسائية
ال-ق-دي-م-ة ،وال-ه-دف م-ن التكوين
الذي تحصسل عليه الجزائريين
الثمانية اضسافة الى اثريين من
لبنان ومصسر ،هو»كيفية متابعة
المتاحف في تطورها وتجددها
وت-وسس-ع-ات-ه-ا أايضس-ا» ،ب-ح-يث ي-ت-م
ن -ق -ل ال-فسس-ي-فسس-اء بشس-ك-ل دق-ي-ق
يضسمن لها عمرا أاطول.
وأاشساد بلون بالورشسة «األولى من

‘ آاخر إاصسدار لها

الشساعرة اŸغربية سسناء ا◊ا‘ تغرد بـ «عروسس الرماد»
لعÓمية اŸغربية سسناء
أاصسدرت الشساعرة وا إ
ا◊ا‘ ديوان «عروسس الرماد» ،وتضسم اÛموعة
الشس- -ع- -ري- -ة ،ال -ت -ي صس -درت ع -ام  2017ع - -ن دار
«الغاية للنشسر والتوزيع» ب Úدفتيها  25قصسيدة،
م -ن -ه-ا م-ا اخ-ت-ارت ل-ه الشس-اع-رة الشس-ك-ل ال-ع-م-ودي
التقليدي ،ومنها ما أاجرته على إايقاعات قصسيدة
التفعيلة ،والغاية من كليهما ،البوح Ãا يضسطرم
ب Úجوانح اŸبدعة من حرقة الشستياق ،ومرارة
البعد ،وقسسوة النتظار.

ن /لعرإجي

ق-ال ع-ن-ه-ا ال-ن-ق-اد إان ال-ح-اف-ي تسس-لك ت-وج-ه-ا ف-نيا
ينتمي للشسعرية الجديدة ،تناولت في مجموعتها
جميع قضسايا وهموم المرأاة المغربية التي تتغرب
ع-ن وط-ن-ه-ا ويشس-ده-ا الشس-وق وال-ح-ن-ي-ن إال-ي-ه ،وه-ي
أايضس -ا مشس -دودة إال -ى ع -روب -ت -ه -ا وقضس -اي -ا أام -ت -ه -ا.
وت -ت -ن-وع نصس-وصس ال-دي-وان ال-ت-ي ق-الت ح-ول-ه-ا إان-ه-ا
تخاطب القلوب وتتغنى بالوطن وآالم الجراح ،وهي
قصسائد «يجد فيها المتلقي نفسسه أامام ومضسات
تصسب عبر انفعالت وجدانية للروح والحب تعبر
وتسسطر ما يخرج من جوانيات الشساعرة المكلومة

ب-األل-م وال-ح-زن وال-ح-رم-ان ال-ع-اط-في والجتماعي
والحنين للوطن».
Óشسارة سسناء الحافي ،المقيمة في األردن ،من
ل إ
م -وال -ي -د م -دي -ن -ة وج-دة ،صس-درت ل-ه-ا م-ج-م-وع-ات
شس -ع -ري -ة أاخ -رى وه -ي (شس -مسس ال -نسس -اء) ،و(غ-واي-ة
ام -رأاة) ،و(ح -وري -ة ال-م-ن-اف-ي) ،وه-و ال-دي-وان ال-ذي
قالت إانها جمعت فيه كل أاوجاعها وآالمها التي
خ -اضس -ت -ه-ا م-ع-ب-رة ع-ن-ه-ا ف-ي قصس-ائ-د ت-ت-ب-اي-ن ب-ي-ن
العمودي والحر والمنثور.

ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة ،وه -ي رخصس -ة شس-ام-ل-ة تسس-م-ح
باسستيراد وإانتاج كل جهاز يمكنه أان يحمل مصسنّفا:
«في السسابق كل السسلع كانت مسستوردة لذلك لم نكن
في حاجة إالى هذه التفاقيات ،أاما اليوم فنحن
نتعامل أاكثر مع منتجين ل مسستوردين» ،يقول مدير
«ل -ون -دا» ،شس -ارح -ا ب -أان ال-نسس-خ-ة ال-خ-اصس-ة ه-ي ك-ل
ال-نسس-خ-ة ال-ت-ي ي-م-ك-ن تسس-ج-ي-ل-ه-ا بشسكل خصسوصسي،
ولذلك يدفع مقابل كل جهاز يسسمح بتسسجيل أاو
نسسخ مصسنف ما.
وقد سسأالت» الشسعب» بن شسيخ الحسسين التوضسيح لما

جاء على لسسان وزير الثقافة من كون المؤوسسسسات
الدولية تراقب ما تبثه قنواتنا ،وهو ما سسبق لبن
شسيخ التحذير منه شسهر ماي الفارط ،فأاجاب بأان
«م -ؤوسسسس-ة دول-ي-ة ت-ت-اب-ع ع-ن ق-رب ب-رام-ج ال-ق-ن-وات
ال -ج -زائ -ري -ة وه -و ق -رار ات -خ -ذ ف -ي شس-ه-ر رمضس-ان
(حوالي  24أاو  25ماي) ،حيث تم تعيين مجموعة
خبراء للمتابعة ،بعد بث فيلم من إانتاج نتفليكسس،
وأافÓم هذه الشسركة العالمية ليسست موجهة للعرضس
في دور السسينما أاو القنوات ،وهنا ل يتعلق األمر
بقرصسنة بل سسرقة ،ويبدو أان نتفليكسس هي الشسركة

التي أاطلقت هذه العملية» .وتوقع مدير «لوندا» أان
يصسدر قرار في القضسية بعد أاسسبوعين أاو ثÓثة،
م- -ت- -وق- -ع- -ا صس- -دور ع- -ق -وب -ات خ -اصس -ة وأان إاث -ب -ات
التجاوزات سسهل جدا ،كما ناشسد وزارة التصسال ألن
تدين هذه التجاوزات وتوقفها.
واعتبر بن شسيخ أان التحجج باعتماد هذه القنوات
م -ن خ -ارج ال -ج -زائ -ر ل -م ي -ع -د ذا م -ع-ن-ى ،ألن ه-ذه
القنوات مقراتها بالجزائر وتنشسط بالجزائر تقدم
إاشس -ه -ارا ل -ل -ج-زائ-ر وب-رام-ج-ه-ا م-وج-ه-ة ل-ل-ج-م-ه-ور
الجزائري.

طالبوا بتحسس Úمسستوى مهرجان جميلة

مثقفو سسطيف يثّمنون تعيﬁ Úافظ جديد للمهرجان
ط - -الب رؤوسس - -اء ج - -م - -ع - -ي - -ات وم- -م- -ث- -ل- -ون
ل-ت-ع-اون-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة وشس-خصس-ي-ات ث-قافية
وفكرية وفنية فاعلة في المشسهد الثقافي
ب -ولي -ة سس-ط-ي-ف ،بضس-رورة وضس-ع ح-د ل-م-ا
له -م -ال وال -تسس-يب ال-ذي مّ-ي-ز
اع -ت -ب -روه ا إ
ط-ب-ع-ات م-ه-رج-ان ج-م-ي-ل-ة ال-ع-رب-ي ،ال-ذي
ي-ق-ام ك-ل صس-ي-ف ب-م-دي-ن-ة ج-م-ي-لة بولية
سسطيف بحضسور نخبة من الفنانين العرب
والجزائريين.

سسطيف :نورإلدين بوطغان

ومن خÓل ما جاء في نداء موقع عليه للسسلطات
المعنية ،أاكدوا أان الخطوة التي قام بها وزير
الثقافة  ،عزالدين ميهوبي،مؤوخرا ،في تغيير
محافظ مهرجان جميلة العربي خطوة إايجابية،
وق-د ث-م-ن-وه-ا م-ن خÓ-ل ت-غ-ي-ي-ر اسس-م ال-م-ح-افظ
ب-واح-د م-ن أاب-ن-اء ولي-ة سس-ط-ي-ف ،وي-ت-ع-ل-ق األمر
ب -خ -ال -د م -ه -ن -اوي ،ح -يث سس -ي -ع -ط -ي ،حسس -ب-ه-م،
المحافظة الجديدة دفعا للمهرجان من خÓل
إاشسراك أابناء المدينة في المهرجان ،والترويج
للسسياحة بالمنطقة األثرية ،خاصسة وأانهم طالبوا
منذ مدة بتغييره ،لكن الوصساية لم تأاخذ طلبهم
بعين العتبار ،رغم إالحاحهم في كل مرة ،خاصسة
م -ع ع -زوف ال -ج -م-ه-ور ع-ن ال-حضس-ور ف-ي اآلون-ة
األخيرة ،بسسبب سسوء التنظيم الذي طغى على
المهرجان ،وكذا تكرار األسسماء نفسسها من دون
أاي جديد يذكر ،وكذا معطيات أاخرى يعرفها

العام والخاصس ،حسسب أاصسحاب النداء ،ولهذه
األسس- -ب -اب ف -ه -م م -ت -مسس -ك -ون ب -ت -ج -دي -د اإلدارة
الجديدة التي سستعطي للمهرجان نفسسا جديدة .
كما تسساءل مثقفو عاصسمة الهضساب عن أاسسباب
رفضس المحافظة القديمة إامضساء دفتر الشسروط
الخاصس بالموقع األثري ،وعدم إاشسراك الهيئات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ف-ي ك-ل ع-م-ل-ي-ات ال-ت-حضسير
للمهرجان ،وماذا اسستفادت بلدية جميلة منه؟
ك-م-ا ط-ال-ب-وا ب-ت-ج-دي-د دم ال-م-ه-رج-ان ،وإاع-طائه
دفعة قوية ،معلنين رفضسهم القاطع لعودة

الرداءة ،وتكريسسها في تنظيم المهرجان الذي
يشسرف عليه الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم،
وهذا ما كان واضسحا ،حسسبهم ،في طبعة السسنة
الماضسية  2017التي تشسبه كثيرا طبعة  2005على
كل المسستويات.
نشسيرإالى أان الطبعة المقبلة للمهرجان سستنطلق
في  2أاوت المقبل ،وحسسب محافظه الجديد،
فإان المحافظة تنوي اسستدعاء عدد كبير من
ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،واحتمال نقل السسهرات
إالى عدة مدن بالولية للتقرب أاكثر من الجمهور.

لعمال اŸسسرحية والتلفزيونية
له سسجل حافل با أ

الفنان الكب Òعمار معروف ‘ ذمة الله
انتقل ،أامسس ،إالى رحمة الله الفنان القدير عمار
م -ع-روف ،ع-ن ع-م-ر ي-ن-اه-ز  76سس-ن-ة ،ب-ع-د رحلة
صسراع مع المرضس أالزمه الفراشس والمكوث لفترة
بمسستشسفى مصسطفى باشسا بالجزائر العاصسمة.
ويعد الممثل المرحوم قامة من قامات المسسرح
الوطني الجزائري ،حيث دخل عالم التمثيل منذ
سس -ن -وات السس -ت -ي -ن-ي-ات وك-ان شس-اه-دا ع-ل-ى ن-هضس-ة
المسسرح إالى جانب ممثلين كبار آانذاك ،كما أادى
أادوارا ثانوية في السسينما الجزائرية على غرار
مشساركته في فيلم «معركة الجزائر» ،له سسجل
حافل باألعمال المسسرحية والتلفزيونية من بينها
مسس -رح -ي -ة «ال -ب -واب-ون» وال-مسس-لسس-ل ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي
«المصسير»« ،جروح الحياة».
وقد أاكد عدد من المسسرحيين على أاخÓق الراحل
وتفانيه وحبه لميدان التمثيل الذي أامضسى فيه ما

يفوق  54سسنة من عمره ،وفي نفسس السسياق اعتبر
المخرج المسسرحي سسيد أاحمد قارة في حديث
لـ»الشسعب» أان الفنان الراحل عمار معروف هو من
بين الفنانين الذين قدموا الكثير للفن والفنانين
ف -ي ال -ج -زائ -ر ،ح -يث ك -ان م-م-ث Ó-ق-وي-ا ،صس-ادق-ا
وناجحا في معظم أادواره سسواء في المسسرح أاو
السس-ي-ن-م-ا أاو ال-ت-ل-ف-زي-ون ،ك-م-ا ك-ان ف-ي ال-ك-واليسس
مشسجعا لكل األعمال الناجحة حتى وإان لم يكن
موزعا فيها وتتلمذ على يده العديد من الشسباب،
كما كون العديد من الطاقات والمواهب الفنية،
مشسيرا إالى ضسرورة اللتفاتة الفعلية من طرف
الجهات المعنية للوضسعية الجتماعية والصسحية
ل-ل-ف-ن-ان ف-ي ال-ج-زائ-ر وإايÓ-ئ-ه اله-ت-م-ام وال-عناية
الÓزمة.

إÁان كا‘

ُولد عمار معروف ،بالجزائر العاصسمة سسنة  ،1942حيث بدأا مشسواره الفني في المسسرح ومثل الى جانب اكبر الممثلين مثل رويشسد
الذي تقاسسم معه الخشسبة في مسسرحية «البوابون» .وفي السسينما ،أادى الممثل أادوارا ثانوية ،ل سسيما في «معركة الجزائر» للمخرج
اليطالي جيلوبونتيكورفو .ومثل ايضسا في عدة مسسلسسÓت تلفزيونية مثل «المصسير» لجمال فزاز .وري الفقيد الثرى ظهر امسس
الحد في مقبرة الرويبة بشسرق العاصسمة ،بحضسور عدد كبير من المثقفين والفنانين واهل الختصساصس والفن

اإلثنين  ٠٢جويلية  ٢٠1٨م الموافق لـ  1٨شسوال  1٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
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أاطباء يحذرون :فÒوسس غريب قد يؤودي إا ¤مضساعفات خطÒة صصحتك رأأسس مالك
ميكروب موسسمي أأم فÒوسس جديد

إاصصابات لدى أاطفال با÷زائر العاصصمة واŸدية
لطباء من تفشصي فÒوسس غريب ‘ بعضس الوليات منها ا÷زائر العاصصمة واŸدية ،مؤوكدين أان أاعراضس اŸرضس شصبيهة بعÓمات
حّذر ا أ
لŸانية ،وهو ما جعل تشصخيصس الداء صصعب ويختلف من طبيب إا ¤آاخر.
ا◊صصبة وا◊صصبة ا أ

فواكه تسساعد على حرق
الدهون وفقدان الوزن

ي -نصس-ح خÈاء ال-ت-غ-ذي-ة ال-راغ-ب ‘ Úخسس-ارة وزن-ه-م ب-اسس-ت-هÓ-ك
صصونيا طبة
الفواكه الطبيعية التي تسساعد على حرق الدهون ،كونها قليلة
السس-ع-رات ا◊راري-ة وغ-ن-ي-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ن-اصس-ر الغذائية ،كما
تسساهم ‘ الشسعور بالشسبع لفÎات طويلة.
جح ﬂتصسون أان الداء ›رد ميكروب موسسمي
رّ
من الفواكه التي تسساعد على
يصسيب األطفال الصسغار وليسض فÒوسسا جديدا،
ح- - - - - -رق ال- - - - - -ده- - - - - -ون
‘ ح Úاعت Èآاخرون األعراضض شسبيهة بفÒوسض
«الف-وك-ادو» ،وي-ع-ود
ا◊صس - -ب- -ة األŸان- -ي- -ة اŸع- -روف ل- -دى ال- -ع- -ام- -ة
ذلك Ùت- - - - - - -واه
ب-ب-وشس-وك-ة،واك-ت-ف-ى ال-ب-عضض اآلخ-ر ب-وصسف أادوية
ال-غ-ني بالدهون
مضسادة ◊سساسسية ا÷لد تصسيب األطفال.
الصس -ح -ي -ة م-ن
اŸرضض الذي  ⁄تعرف بعد مدى خطورته على
األوم- -ي -ج -ا ٣
األطفال اŸصساب Úسسوى أانه يخلف بتورا صسغÒة
واألحماضض
ح -م-راء ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-وج-ه وال-ف-م واألط-راف،
الذهنية
مصس -اح-ب-ة ب-ارت-ف-اع درج-ة ا◊رارة ،سسّ-ج-ل أايضس-ا
األسساسسية،
ل -دى ك -ب-ار السس-ن ل-ك-ن أاغ-ل-ب-ي-ة اإلصس-اب-ات مّسس-ت
وه- - - - -ي م - - - -ن
األطفال الصسغار نظرا لضسعف جهازهم اŸناعي.
ال- - -ده- - -ون غÒ
من جهتها ،أاكدت أام الطفلة مر Ëالبالغة من
اŸشسبعة
ال -ع-م-ر ع-ام Úونصس-ف أان اب-ن-ت-ه-ا ظ-ه-رت ل-دي-ه-ا
أاع- -راضس- -ا ع- -ل- -ى شس- -ك -ل ب -ت -ور صس -غÒة شس -ب -ي -ه -ة عÓمات اŸرضض شسبيهة با◊صسبة ليحسسم طبيب اŸريضسة ‘ –سسن.
والصس -ح -ي -ة ل-ل-جسس-م
ب -ال -ف -ق -اع -ات ع -ل -ى مسس-ت-وى األط-راف ال-ع-ل-وي-ة ا÷لد اŸتخصسصض بÈج الكيفان طبيعة الفÒوسض و‘ ظ ّ-ل ان -تشس -ار اŸرضض ي -ح -ت -م ع -ل-ى ا÷ه-ات أايضسا.
والسسفلية والوجه وكذا الفم ،موضسحة أان اŸرضض وحّدده Ãرضض يسسمى «ايكزوكيك».
لف-وك-ادو :يسس-اع-د ع-لى
اŸعنية بفتح –قيق اسستعجا‹ للكشسف عن نوع @ ا أ
م-ع-دي ،ح-يث ان-ت-ق-ل م-ن اب-ن-ت-ه-ا ل-يصس-يب ط-ف-ل-ة وبعد تشسخيصض اıتصض ‘ أامراضض ا÷لد حالة هذا الفÒوسض أاو اŸرضض الدخيل،لتفادي تطور زيادة معدل حرق الدهون و–ويلها إا ¤طاقة‡ ،ا يعّزز عملية
ال- -ط- -ف- -ل- -ة م- -ر ،Ëق -ام ب -وصس -ف أادوي -ة ل -ل -ع Ó-ج األعراضض إا ¤مضساعفات خطÒة يصسعب التحكم التمثيل الغذائي ،كما يسسمح كذلك بزيادة اإفراز الهرمونات التي
أاخرى من العائلة بعد ظهور نفسض العÓمات.
وب -حسسب وال -دة ال -ب -نت ال -ق -اط -ن -ة ب -ب -اب ال-زوار اŸوضسعي للبتور من خÓل منحها ﬁلول مطهر فيها زيادة على ضسرورة اتخاذ إاجراءات النظافة تسساعد على خسسارة الوزن ‘ كل من الرجال والنسساء ،فÒسسل
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ف -إان -ه Ãج -رد اك -تشس -اف أاع -راضض ب- -ي- -ت -ادي -ن اŸع -روف ل -دى ا÷زائ -ري Úب -ال -دواء Ÿن -ع ت -وسّس -ع ب -ؤورة ان -تشس -اره ‘ ان -ت -ظ -ار –دي-د إاشسارات عصسبية للدماغ بامتÓء اŸعدة‡ ،ا يسساعد على منع
اإلصسابة باŸرضض لدى طفلتها توجهت إا ¤طبيب األحمر ومرهم إلزالة اآلثار البتور على البشسرة ،السس -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة ط -ب -ي -ع -ة ال -فÒوسض وم-دى الرغبة الشسديدة ‘ تناول الطعام.
ع -ام ل -تشس-خ-يصض ح-ال-ت-ه-ا الصس-ح-ي-ة ،ح-يث اع-ت Èعلما أان األدوية قدمت فعاليتها وجعلت حالة خطورته.
@التفاح :أاك Ìالفواكه الفّعالة ÿسسارة الوزن فهو غني باأللياف
الغذائية وقليل السسعرات ا◊رارية‡ ،ا يجعله وجبة خفيفة رائعة
ﬂتصصون ‘ طب العيون:
خÓل اليوم .وهو ما –تاج Úلتناوله للشسعور بالشسبع ،كما أانه
مصسدر غني بالفيتامينات كفيتام B ،C Úومضسادات األكسسدة
واŸعادن التي تعطي ا÷سسم الطاقة الÓزمة.
لناناسس :يسساعد على خسسارة الوزن نظرا لحتوائه على نسسبة
@ا أ
من السسكريات الطبيعية التي ل تتسسبب ‘ ارتفاع مسستويات السسكر
ي- -نصس- -ح اıتصس- -ون ‘ طب ال- -ع- -ي- -ون ب -ت -ج -نب ارت -داء ن-ظ-ارة شس-مسس-ي-ة أاث-ن-اء ارت-داء ال-ع-دسس-ات
‘ الدم .كما اأنه منخفضض السسعرات ا◊رارية وغني باأللياف
اسستخدام العدسسات الÓصسقة ّŸدة طويلة كونه خارج اŸنزل ،وذلك نظرا لحتواء ا÷و على
الغذائية‡ ،ا يسساعد على الشسعور بالشسبع سسريًعا .إا ¤جانب ذلك،
ي -ؤوذي إا ¤ق -رح -ة ‘ ال -ع ،Úوي-ؤوث-ر ع-ل-ى ق-رن-ي-ة مهّيجاٍت كثÒة للع Úمثل الغبار والعفن وحبوب
فيحتوي األناناسض على إانز Bromolina Ëوهو من العوامل
ال- -ع ،Úم- -ا ق- -د ي- -تسسّ- -ب- -ب ‘ ال -ع -م -ى وذلك ألن ال- -ل- -ق- -اح ووب- -ر ا◊ي -وان -ات‡ ،ا ي -ؤودي ذلك إا¤
اŸضسادة لÓلتهابات ،يسساعد على –سس Úعملية الهضسم وÁنع
ال -ع -دسس -ات ت -ؤودي إا ¤ضس -غ -ط األكسس -ج Úداخ-ل هيجان الع.Ú
انتفاخات اŸعدة.
ال- -ع ،Úوب- -ال- -ت- -ا‹ م- -ن ال -واجب غسس -ل ال -ي -دي -ن كما حّذر اıتصسون من ارتداء العدسسات أاثناء
@ التوت الÈي :جميع أانواع التوت مفيدة لصسحة ا÷سسم ،لكن
واسستخدم اÙلول اÿاصض بالعدسسة نفسسها.
السس -ب -اح-ة وال-غ-طسض وذلك ألن ح-وضض السس-ب-اح-ة
التوت الÈي هو أاكÌها .حيث يحتوي على كميات هائلة من
ح
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شس- -ائ -ع -ا ‘ ال -ع -ق -ود األخÒة ،ي -ؤودي إا ¤أاضس -رار العدسسات اŸوجودة داخل الع ،Úزيادة على ذلك مع الوضسع قبل اإلصسابة بالعدوى ،وباإلضسافة إا ¤مضسادات األكسسدة ،والتي تسساعد على حرق الدهون بكفاءة عالية،
صس -ح -ي-ة ع-دي-دة م-ث-ل ال-تسس-بب ب-ت-ك-ون ن-دوب ‘ ي- -جب الب- -ت- -ع- -اد ع- -ن اŸدخ- -ن Úأاث -ن -اء ارت -داء ذلك ،ي-ح-ت-م-ل ظ-ه-ور ن-دوب ع-ل-ى ال-ق-رن-ي-ة “ن-ع إاذ تسس-اع-د ت-لك ال-ع-ن-اصس-ر ال-غ-ذائ-ي-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ع-م-ل-ي-ة ال-تمثيل
ال-ق-رن-ي-ة ،ت-ق-رح-ات وح-ت-ى اإلصس-اب-ة ب-ع-دوى من ال -ع -دسس -ات ال Ó-صس -ق -ة ك -ون ال-دخ-ان ق-د يصس-يب إامكانية وضسع العدسسات ‘ اŸسستقبل ،كذلك قد الغذائي‡ ،ا يسساعد ا÷سسم على حرق اŸزيد من السسعرات
طبيب فورا تؤودي أاضسرار العدسسات الÓصسقة إا ¤خلل ‘ ا◊رارية.
جراثيم خطÒة Áكن أان تؤودي إا ¤فقدان البصسر بقرحةٍ ‘ الع .Úوينصسح باسستشسارة ال ّ
‚د أان عشس - - -رات ا◊الت ال - - -ن- - -اج- - -م- - -ة ع- - -ن ‘ حال شسعور الشسخصض بعدم وضسوحٍ ‘ الرؤوية أاو الرؤوية الليلية بسسبب التعمية ،وظهور هالت حول كما –توي كذلك على نسسبة منخفضسة من السسكريات ،ما يعني أانه
مصسادر الضسوء.
ل ي -تسس -بب ‘ زي -ادة مسس -ت -وي -ات ا÷ل -وك -وز ‘ ال -دم ،وق -د أاك -دت
مضساعفات اسستخدام العدسسات الÓصسقة شسهرًيا الشسعور با◊رقة أاو ا◊سساسسية
الدراسسات أان األشسخاصض ‡ن يتناولون التوت الÈي يوميا لديهم
ي -ت -وج -ه-ون إا ¤أاقسس-ام طب ال-ع-ي-ون ل-ل-تشس-خ-يصض على مسستوى الع.Ú
ده- - - - - -ون أاق- - - - - -ل ‡ن ل
‘
ة
ق
س
ص
Ó
ل
وال - -عÓ- -ج و‘ ب- -عضض األح- -ي- -ان ،ق- -د ت- -ؤودي إا ¤وتسسبّب العدسسات ا
ت
س
ساعد
يتناولونه.
على الوقاية من اÿطر
إاصسابات خطÒة تصسل إا ¤فقدان البصسر.
ب - -عضض ا◊الت ‘ ال - -ت- -ه- -اب
@ الرمان:
وي- -ح- -ذر األط- -ب- -اء م- -ن ت -أاث ÒاÙل -ول اÿاصض القرنية التي عادة ما يكون
وف -ق -ا ل -ل -ع-دي-د
بالعدسسات الÓصسقة على العين ،Úفهناك عدة م- -ن ن- -وع ت- -ق -رح -ي أاع -راضض
عرض
م-ن ال-دراسس-ات،
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تخّرج  3دفعات باألكادÁية العسشكرية لششرششال

نخب عسشكرية لتعزيز قدرات ا÷يشش ‘ التصشدي ألي تهديد

أاشسراف الفريق ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أاركان
’ك-ادÁي-ة ال-عسس-ك-ري-ة لشس-رشس-ال
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي امسش ب-ا أ
ال-رئ-يسش ال-راح-ل ه-واري ب-وم-دي-ن ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خّرج  3دف-عات تلقت
ت-ك-وي-ن-ا عسس-ك-ري-ا وع-ل-م-ي-ا رف-ي-ع-ا وأاع-تÈت Ãث-اب-ة عصس-ارة ال-ت-كوين
القاعدي للجيشش وفقا للمناهج ا’سسÎاتيجية ا◊ديثة.
شسرشسال :عÓء ملزي
Œع- -ل- -ه- -م ق- -ادة أŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل ب- -ك- -ل
أŸقاييسس ،بحيث توألت عّدة مربعات
تضصم ألدفعات أŸتخرجة ألدفعة م -ن -ظ -م -ة م-ن أل-ط-ل-ب-ة ألضص-ب-اط أم-ام
ألـ 11من ألتكوين ألعسصكري ألقاعدي أŸنصصة ألشصرفية لتقد Ëعروضس ‘
أŸشصÎك وألدفعة أل 49من ألتكوين رياضصات ألكونغ فو وألكارأتي وألقتال
أأ’سصاسصي و ألدفعة أل 2لضصباط دورة أŸتÓ- -ح -م وغÒه -ا م -ن أل -ري -اضص -ات
أŸاسص - - -ت Òم - - -ع أ’شص - - -ارة أ ¤ك - - -ون أأ’خ -رى أل -ت-ي ت-ن-درج ضص-م-ن ألÈأم-ج
أ’حتفالية حضصرتها عّدة أوجه “ّثل ألتكوينية أأ’سصاسصية على مدأر فÎة
ﬂت-ل-ف ألسص-ل-ط-ات أل-ع-ل-ي-ا أل-عسصكرية ألتكوين.
ك -م -ا كشص -ف أŸت -خ -رج -ون ب -ح-يث
وألسص-ي-اسص-ي-ة ل-ل-بÓ-د ع-ل-ى غرأر وزيرة
ألÎبية ألوطنية وقائد ألذرك ألوطني كشص- -ف ه -ؤو’ء ع -ن لسص -رع -ة ك -بÒة ‘
ألÎكيز وألدقة ‘ ألتقدير تلتها عّدة
Óمن ألوطني.
وأŸدير ألعام ل أ
ك- -م- -ا Œدر أ’شص- -ارة أيضص -ا أ ¤أّن م -رب -ع -ات أخ-رى أج-رت ب-ن-ج-اح ك-بÒ
ألفريق قائد صصالح كان ﬁاطا بكل عّدة “ارين تطبيقية ‘ ﬂتلف أنوأع
من قائد ألقوأت ألÈية أللوأء أحسصن ألقتال باسصتعمال ألسصÓح أأ’بيضس و
طافر وقائد ألناحية ألعسصكرية أأ’و ¤بدونه بالشصكل ألذي يÈز مدى –ّكم
أللوأء حبيب شصنتوف وقائد أ’كادÁية أŸك-ون ‘ Úت-ق-ن-ي-ات أل-ق-ت-ال ب-وج-ود
شصرشصال أللوأء علي سصيدأن ألذي ألقى ألذخÒة وح Úنفاذها أيضصا،كما شصّكل
كلمة أبرز من خÓلها ألدور ألريادي ط -ل -ب -ة أ’ك -ادÁي -ة ع ّ-دة م -رب -ع -ات و
ألذي تؤوديه أ’كادÁية ‘ تخرج نخبة ›م- -وع- -ات م- -ن- -ظ- -م- -ة تÈز ب- -دق- -ة
م -ن أط -ارأت أ◊يشس و“ك -ي -ن -ه-م م-ن متناهية تعلقهم با÷زأئر و رأيتها،و
–صص -ي -ل ت -ك -وي -ن عسص -ك -ري وع -ل-م-ي ما يلفت أ’نتباه ‘ ›مل أللوحات
مصص-ق-ول ب-السص-ل-وك أŸث-ا‹ أŸط-ب-وع أŸشصكلة أبرأز تناسصق و تÓحم كبÒ
ب Úأأ’فرأد يÎجم أŸسصتوى ألعا‹
بالروح ألوطنية.
وق - - -ال م- - -دي- - -ر أ’ك- - -ادÁي- - -ة أن للتدريب و ألتطبيق أŸيدأ Êللعلوم
أŸتخرج– Úدوهم أ’رأدة ألقوية و أŸكتسصبة على أرضس ألوأقع.
أق- -ت- -ح- -ام ب- -يت مشص- -ب- -وه ب- -أاع- -ا‹
ألتضصحية ‘ سصبيل ألوطن من خÓل
ألÈأمج ألنوعية أŸسصايرة للمتطلبات شص -رشص-ال و سص-ف-ي-ن-ة مشص-ب-وه-ة ب-أاع-ا‹
أ◊دي - -ث - -ة ‘ أÛال Úأل - -ت - -ق- -ن- -ي و ألبحر
كما أجرت ›موعة عسصكرية من
أل -ت -ك -ن-ول-وج-ي.وه-ي م-ع-اي Òم-وج-ه-ة
للطلبة ألضصباط ألعامل ÚوأÎŸبصص Úأأ’ك -ادÁي -ة “ري -ن -ا ت -ط -ب -ي-ق-ي-ا ع-ل-ى
من دورة أŸاسصت Òو كذأ أÎŸبصص ÚأŸب-اشص-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-التصصدي Ûموعة
أره - -اب - -ي - -ة أفÎأضص - -ي- -ة تسص- -ل- -لت أ¤
من ألدول ألشصقيقة و ألصصديقة.
بعد أدأء ألقسصم و تقليد ألرتب و أŸنطقة أ÷نوبية Ÿدينة شصرشصال و
تسص-ل-ي-م ألشص-ه-ادأت ل-ل-متفوق Úأأ’وأئل أحتلت أحد أŸبا Êهناك لتحتجز به
مع تسصليم سصيف أأ’كادÁية للمتفوق ره -ائ -ن م -ن أŸوأط -ن Úأل-ع-زل ،ل-ي-ت-م
أأ’ول من دفعة ألتكوين أأ’سصاسصي و Œسصيد خطة تدّخل عالية ألدقة و
تسصليم و أسصتÓم ألعلم  ،وأفق نائب ألÎكيز باسصتعمال ﬂتلف ألوسصائل و
وزير ألدفاع ألوطني على طلب تسصمية ألتقنيات ألقتالية Ùاصصرة أŸبنى ‘
ألدفعات أŸتخرجة باسصم أÛاهد مرحلة أو ¤و تنفيذ ألهجوم أŸرحلي
أŸتوفى بن مصصطفى بن عودة أحد ع- -ل- -ي- -ه ‘ م- -رح- -ل- -ة ث- -ان- -ي- -ة و أب- -ان
›موعة أل  22أŸفجرة للثورة سصنة أŸهاجمون عن قدرأت قتالية عالية
” خ Ó- -ل - -ه - -ا أ’سص - -ت - -خ - -دأم أ÷ي- -د
.1954
Óسصلحة مع ألدقة ‘ أنتقاء وضصعيات
أب -رز أŸت-خ-رج-ون م-ن أأ’ك-ادÁي-ة ل أ
أل - -عسص- -ك- -ري- -ة لشص- -رشص- -ال م- -ن خÓ- -ل ألتنقل ‘ أأ’ماكن غ Òأآ’منة ،بحيث
” ألقضصاء على أÛرم Úمع –رير
›م- -وع -ة م -ن أل -ع -روضس أل -ق -ت -ال -ي -ة
ّ
وأل -ف -ن-ي-ة أمسس ع-ن مسص-ت-وى ع-ال م-ن أŸبنى بصصفة كلية باسصتخدأم تقنيات
أل -ق -درأت أل -ب -دن -ي-ة و أل-ذه-ن-ي-ة أل-ت-ي ألتسصلق على أ◊بال و أقتحام أŸبنى

–ت وقع نÒأن كثيفة.
كما نّفذت ألقوأت ألبحرية قبالة
ألسص -اح -ل ألشص -رشص-ا‹ “ري-ن-ا آأخ-ر ّ”
تصصويره على شصاشصة عمÓقة و يعنى
ب -اعÎأضس مسص -ار سص -ف -ي -ن -ة مشص-ب-وه-ة
ك -انت –م -ل غ -ل -ى م -ت-ن-ه-ا أسص-ل-ح-ة و
ذخÒة م -وج -ه -ة ’ره -اب -ي ، Úب -ح -يث
“ت ﬁاصصرة ألسصفينة بوأسصطة قطع
ّ
ب -ح -ري -ة ج -زأئ -ري -ة م -ت -ع -ددة أŸه -ام
أن -ط -ل -قت م -ن -ه-ا عّ-دة زوأرق سص-ري-ع-ة
–م -ل ع -ل -ى م -ت -ن -ه-ا ›م-وع-ات م-ن
أأفرأد أ÷يشس ألوطني ألشصعبي ألتي
ت -ك -ف -لت ب -ال -ه -ج-وم ع-ل-ى ألسص-ف-ي-ن-ة و
تطه Òسصطحها قبل ألولوج أ ¤غرفة
أل- -ق- -ي- -ادة لضص- -م- -ان –ك- -م أم- -ث- -ل ‘
ألسص -ف-ي-ن-ة و ق-د أردفت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
ع -م -ل -ي -ة أسص -ن -اد ل -وج-يسص-ت-ي-ك-ي ق-وي-ة
وسص- -ري -ع -ة ك -انت ت -ه -دف أ ¤ضص -م -ان
ألتأام Úألطبي و تقد Ëأ’سصعافات
أأ’ولية فيما تكفلت حوأمات ألبحث
وأ’نقاذ بإاجÓء أŸصصاب Úعن طريق
ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -رف -ع ،و أ’ّن أÛم -وع -ة
أ’رهابية حاولت ألقاء بعضس أأ’شصياء
أŸشصبوهة دأخل ألبحر فقد تكفلت
›م -وع -ة م -ن أل -غ -ط -اسص Úأل -ت-اب-عÚ
للقوأت ألبحرية بعملية أسصÎجاع ما
Áكن أسصÎجاعه وفقا لعملية بحث
‡ن -ه -ج -ة ب -ج -وأر ألسص -ف-ي-ن-ة ل-ت-ن-ت-ه-ي
أŸه- -م- -ة ب- -ن- -ج- -اح ب- -ال- -قضص- -اء ع- -ل -ى
أ’ره- - -اب- - -ي Úو–ري- - -ر أل- - -ره- - -ائ- - -ن
أÙتجزين و ألسصيطرة ألكلية على
ألسص- -ف -ي -ن -ة ،ب -ح -يث أب -رزت أل -ق -وأت
أل-ب-ح-ري-ة م-ن خÓ-ل أل-ت-م-رين قدرأت
عالية ‘ أصصابة ألهدف دون تسصجيل
خسصائر تذكر.
أخ-ت-ت-مت أ’ح-ت-ف-ال-ية بعّدة لوحات
أسصتعرأضصية متناسصقة للطلبة ألضصباط
أŸت -خ -رج Úم -ن خ Ó-ل أسص -ت -ع-رأضس
عسصكري ضصخم و لوحات أخرى تÈز
م -دى –ك -م أŸضص -ل -ي Úم -ن أل -ق-وأت
أÿاصص- -ة ‘ أل -ق -ف -ز م -ن أل -ط -ائ -رة و
أل-رسص-و بسص-اح-ة أل-ع-ل-م ب-ال-تحديد دون
غÒها من أŸسصاحات أ’خرى بحيث
أب -رز ه -ؤو’ء ت -ق -ن -ي -ات ع-ال-ي-ة ‘ أدأء
م -ه -ام-ه-م ب-الشص-ك-ل أل-ذي ل-فت أن-ت-ب-اه
أ◊ضصور.
ب -ع-ده-ا ق-ام أل-ف-ري-ق ق-ائ-د صص-ال-ح
بتكر Ëعائلة أÛاهد ألرأحل ألذي
أخذت ألدفعات أŸتخرجة أسصمه.

‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة والتهريب

ا÷يشش يوقف مهاجرين غ Òششرعي Úويحجز ﬂدرات

«الشسعب» ‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ،أوق-فت م-ف-رزة
مشصÎكة للجيشس ،يوم  30جوأن 2018
بالنعامة/ن.ع ،2.تاجر ﬂدرأت ()01
وحجزت ( )71كيلوغرأما من ألكيف
أŸعالج ومركبة سصياحية.

وفاة ششاب بصشعقة
كهربائية بع Úالششيح
با÷لفة

‘ سص-ي-اق م-تصص-ل ،ضص-ب-طت م-ف-ارز
للجيشس ،خÓل عمليات متفرقة بكل
م - - - -ن ع Úق - - - -زأم وب- - - -رج ب- - - -اج- - - -ي
ﬂتار/ن.ع )14( ،6.مولدأ كهربائيا
و( )10مطارق ضصغط ومركبة رباعية
ألدفع ودرأجت )02( Úناريت.Ú

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوق -فت م -ف-ارز
للجيشس وعناصصر حرسس أ◊دود ()26
م -ه -اج -رأ غ Òشص-رع-ي م-ن ج-نسص-ي-ات
ﬂتلفة بكل من إأن أميناسس/ن.ع4.
وتلمسصان/ن.ع.2.

سساعات قبل افتتاح موسسم ا’صسطياف

ششواطئ تلمسشان تبتلع ثالث ضشحية

لقي شصاب حتفه صصباح أول أمسس
أÿميسس ،على أثر تعرضصه لصصعقة
ك -ه-رب-ائ-ي-ة دأخ-ل ﬁل ل-ب-ي-ع أل-ل-ح-وم
ب -ح -ي ع Úألشص -ي -ح ب -ا÷ل -ف -ة ،ح -يث
ت -دخ -لت مصص -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن-ي-ة
أ’جل نقل جثة ألضصحية (ب.يوسصف)
ألبالغ من ألعمر  14سصنة Ÿصصلحة
حفظ أ÷ثث باŸسصتشصفى أŸركزي
Ãدينة أ÷لفة.
ا÷لفة :موسسى بوغراب

موازاة مع توقيف مروج للمخدرات وحجز 65غ كيف

اإلطاحة بششاب ينصشب على الفتيات ‘ مواقع التواصشل الجتماعي

“كنت مصصالح أمن دأئرة بن سصكرأن  25كلم شصمال و’ية تلمسصان أإ’طاحة
بنصصاب ‘  28من ألعمر يسصتغل شصبكات ألتوأصصل أ’جتماعي للنصصب على
أل -نسص -اء وألسص -رق -ة ك -م -ا ” ت -وق -ي -ف م -روج ﬂدرأت ‘ أل -ع -ق -د أل -ث-الث م-ن
ألعمروذلك ‘ عمليت Úمنفصصلت .Úألعملية أ’و ¤جاءت بعد تقدم إأحدى
ألضصحايا بشصكوى بعد تعرضصها للسصرقة ع Èشصبكة ألتوأصصل أ’جتماعي فيسس
بوك ،حيث أكدت أنه خÓل أوأخر شصهر رمضصان  ،2018أتصصلت عن طريق
شصبكة ألتوأصصل أ’جتماعي  ،face bookأ بصصاحب حسصاب يعرضس أدوأت
ألتجميل للبيع ع Èحسصابه أÿاصس ،وطلبت منه تزويدها بأادوأت ألتجميل
Ãختلف أأ’نوأع ،إأ ¤بلدية بن سصكرأن .بعد أسصبوع أتصصل بها وأخطرها أنه
ببلدية بن سصكرأن قرب إأحدى ألعمارأت وما كان عليها سصوى ألتوجه إأليه،
حيث Ãجرد وصصولها إأليه  ⁄تعجبها أي شصيء من هذه ألسصلعة ،أأ’مر ألذي ⁄
ي-ع-ج-ب-ه ل-ي-ق-وم ب-ا’ع-ت-دأء ع-ل-ي-ه-ا جسص-دي-ا وسص-ل-ب-ه-ا ه-ات-ف-ه-ا ألنقال وﬁفظة
يدهالتتقدم بشصكوى أمام مصصالح أأ’من مقدمة حسصابه ألشصخصصي ع Èشصبكة
ألتوأصصل أ’جتماعي فيسس بوك ليتم –ديد هويته وألتعرف عليه.
ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-اŸدع-و»ب.إأ»  28سص-ن-ة ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف-ه وأق-ت-ي-اده إأ ¤مقر
أأ’منوبتقدÁه أ ¤وكطيل أ÷مهورية Ãحكمة أو’د ميمون ،أودع أ◊بسس
أŸؤوقت ‘ أنتظار أسصتكمال ألتحقيق للوصصول أ ¤باقي ضصحاياه ،و‘ عملية
منفصصلة “كنت ذأت أŸصصالح من توقيف مروج أıدرأت «سس ع» أŸكنى
يوسصف  31سصنة متلبسصا بÎويج أıدرأت بعد أسصتغÓل للمعلومات ،وبتفتيشس
منزله ” حجز  65غرأم من ألكيف وكذأ مبلغ ما‹ قدره  2400دج ،ألذي
يعت Èمن عائدأت ترويج أıدرأت.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

أن- -تشص -لت مسص -اء أول أمسس مصص -ال -ح
أ◊ماية أŸدنية لو’ية تلمسصان غريق
م -ن أح -د ألشص -وأط -ئ أل -غ Òمسص-م-وح-ة
للسصباحة بهنÚ
ألضص-ح-ي-ة ي-ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  21سصنة
وتب Úأن ألتيارأت ألبحرية ألقوية هي
من جرفته أ ¤أ’عماق Ÿا كان يسصبح
‘ شصاطئ صصخري ‡نوع ،هذأ ويعد
هذأ ألضصحية ألثالث قبل أفتتاح موسصم
أ’صصطياف ألذي أعلن عنه نهار أمسس
م -ن شص -اط -ئ ب -ن م -ه -ي-دي ،وذلك ب-ع-د
أنتشصال جتثي أفريق Úغرقا بشصاطئ
مرسصى بن مهيدي أ’سصبوع أŸاضصي
Ÿا كانو‘ رحلة رفقة جمع من ألطلبة
أ’فارقة.
فيما تسصخ 05 Òفرق Ÿرأقبة Œار
أأ’سصوأق وألشصوأطئ حجز  228كلغ من
أل- -ل- -ح- -وم أ◊م -رأء أل -ف -اسص -دة ‘ عÚ
“وشص -نت “ك -نت ع -ن -اصص -ر أل -ن -ظ-اف-ة
وحفظ ألصصحة لو’ية ع“ Úوشصنت

من حجز  228كلغ من أللحوم أ◊مرأء
أل -غ Òصص-ا◊ة لÓ-سص-ت-هÓ-ك م-ع-روضص-ة
للبيع بسصوق شصعبة أللحم من قبل Œار
ق- -ادم Úم- -ن ن- -اح -ي -ة أل -ك -رم -ة شص -رق
وهرأن.
أل-ع-م-ل-ي-ة “ت إأث-ر ع-م-ل-ية مرأقبة
’سصبوعي أŸقام كل
عادية للسصوق أ أ
ي -وم سص -بت ،ح -يث ” أل -وق -وف ع-ل-ى
ه -ذه أل -ل -ح -وم ت -ب -اع ‘ ظ -روف غÒ
صصحية ناهيك على أنها –مل عدة
موأصصفات غ Òصصحية حيث يشصتبه
أنها Ÿوأشصي عليلة أو›نونة ،هذأ
وقد ” إأحالة ألتجار على ألعدألة،
ه- -ذأ وم- -ن أج- -ل ضص- -م- -ان أ◊م- -اي -ة
للموأطن من ألتسصممات وأŸنتجات
أل -ف -اسص -دة ف -ق -د سص -خ -رت م -دي -ري -ة
’سص-وأق
أل-ت-جارة  05ف-رق Ÿع-اي-ن-ة أ أ
وشصوأطئ ألو’ية أل 19لتفادي بيع أي
منتجات مشصبوهة .
ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار

