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إا‚ـــازات باحــث Úشصباب
ترصصـــــدها «الشصعـــــــب»:

تصصوير :فواز بوطارن
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^ اإبداعـ ـات واخ ـ ـÎاعات الصسال ـ ـون
الوطني Ÿنتجات البحث –ت الضسوء
صصـــ٣
٠ـ
7ـــ٠ـ

Q
É
`
`
`
Ñ
N
C
G
 ¥ô` ` ` ` ` ` ` ` ` °ûdGإاتـ ـÓف  250هكـتـار م ـن ا◊ب ـوب ومئ ـات اأ’شسج ـار اŸثمـرة
قسصنطينـــــة –ــــت وطــــأاة ا◊ــــرارة وا◊ـــرائق

صصـــ٣
٠ـ
٩ـــ٠ـ

«°U

«Ø
äÉ

مــــــــع تـــــوافد
اŸصصطـــــــاف Úعلى
شصواطـــئ بومـــــرداسس
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ز’تكـ ـ ـ ـ ـو
داليتـ ـ ـ ـشس:
«ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ
كـ ـان بجانبن ـا»
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يÎأاسس ال--ي--وم وزي--ر ال-فÓ-ح-ة
وال-ت-ن-م-ي-ة الريفية والصسيد عبد
القادر بوعزغي ،مراسسيم افتتاح
ا÷معية العامة العادية للغرفة
ال--وط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة ،اب-ت-داء م-ن
السس----اع---ة  08:30وذلك Ãق-------ر
ال---غ---رف---ة ال--وط--ن--ي--ة ل--ل--فÓ--ح--ة
بالصسافكسس.
وÁي-ز ال-ل-ق-اء ب-ع-رضس التقرير
اŸا‹ ،وك----ذا ت----ق---ي---ي---م أانشس---ط---ة
الغرفة الوطنية للفÓحة Ÿوسسم
.2017 / 2016

يشس - - - -رف وزي - - - -ر السس - - - -ي - - - -اح - - - -ة
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية عبد القادر
’وراسسي،
بن مسسعود اليوم بفندق ا أ
ع -ل -ى ح -ف -ل ت -خ -رج دف -ع -ات ط -ل -ب -ة
اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ليا للسسياحة،
واŸع- -ه- -دي -ن ال -وط -ن -ي Úل -ل -ف -ن -دق -ة
والسس - -ي- -اح- -ة ل- -ب- -وسس- -ع- -ادة وت- -ي- -زي
وزوللسسنة الدراسسية 2018 / 2017
على السساعة  09.30صسباحا.

شسر‘ ‘ زيارة عمل
إا ¤ورڤلة

الدالية ‘ زيارة عمل
إا ¤ع“ Úوشسنت
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اليوم ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم  275حول موضسوع «كيفية “رد الشسعب ا÷زائري على مؤوسسسسات ا’سستعمار الفرنسسي إابان الثورة التحريرية»،
وذلك على السساعة العاشسرة صسباحا Ãقر قسسمة اÛاهدين بالشسبلي.

لقاء ب ÚاŸدارسس ا÷زائرية والفرنسسية

ت -ق -وم وزي -رة ال -تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
’سس- - -رة وقضس- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن - -ي - -ة
وا أ
ال -دال -ي -ة ،ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل ا¤
و’ي -ة ع“ Úوشس -نت ت-ق-وم خÓ-ل-ه-ا
ب-ت-ف-ق-د م-ؤوسسسس-ة ال-ط-ف-ول-ة اŸسس-ع-فة
ب - -ب - -ن - -ي صس - -اف ومشس- -روع ‰وذج- -ي
لصسناعة السسفن .كما تضسع الوزيرة
ح-ج-ر ا’سس-اسس ل-ب-ن-اء م-رك-ز التوحد
وزي - - - -ارة Ÿؤوسسسس- - - -ات ال- - - -تضس- - - -ام- - - -ن
الوطني..

جامعة صسيفية إا¤
غاية  15جويلية
بباب الزوار
ت- -ت- -واصس- -ل ف- -ع- -ال- -ي- -ات ا÷ام- -ع -ة
الصس -ي -ف -ي -ة ،ال -ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-ام-ع-ة
ه - - -واري ب - - -وم - - -دي - - -ن ل - - -ل - - -ع - - -ل - - -وم
وال - -ت - -ك - -ن - -ول - -وج- -ي- -ا ب- -ب- -اب ال- -زوار
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’مريكية إا ¤غاية 15
ا÷زائرية ا أ
جويلية .2018

‘ إاط -ار الشس -ب -ك -ة اıت -ل -ط
ة ل -ل -م-دارسس ا÷زائ-ري-ةوا
ل -ف -رنسس -ي -ة وب -ال -ت -نسس -ي -ق
م-ع وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وا
ل
ب
ح
ث
ا
ل
ع
ل
م -ي ،وسس -ف -ارة
ف -رنسس-ا ب-ا÷زائ-ر ،ت-ن-ظ-م
اŸ
د
ر
س
س
ة
ا
ل
ع
ل
ي
ا
‘
ع
لوم التغ
ال - -ي - -وم ،ل - -ق - -اء ب ÚاŸدا ذية والصسناعات الغذائية
رسس
ا÷زائ - -ري - -ة واŸؤوسسسس - -ات
ا
÷زائ-ري-ة وال-ف-رنسس-ي-ة ب-ا
÷
ز
ا
ئ
ر
،
و
ذ
ل
ك
ع
ل
ى
ا
ل
س
س
اعة
ا
ل
ت
ا
س
س
ع
ة
ص
س
ب
ا
ح
ا بنهج أا
حمد حميدوشس با◊راشس.

ق تعزي
ز وجوده ‘ ا÷زائر ،ي
لصس -ن -اع -ة ال-ه-وات-ف ال-ذك-ي-ة PO ،شسرع العمÓق الصسيني
OP
يوليو ‘ ،2018تسسويق هاتفه ا÷ ب - -دءا م - -ن السس - -بت 7
د
ي
د
،
7
F
O
ا÷ز
 ‘ OPPالسسوق
ا ائرية .ويعد هذا ا إ
’طÓق ا
ÿ
ا
م
س
س
ل
ل
ع
Ó
أ
م
’خ
Ò
م
ن
س
س
ة Ÿولودها
ل
س
س
ة
ال -ه -وات -ف ال -
ذ
ك
ي
ة
F
،
،
ب
ع
م
ا
د
ذ
ك
ل م-نالن ج F1وF1S
و F5و ،F3ال -ت -ي ل -ق-
ي
ت
ك
ل
ه
ا
اŸس
ر
و
ا
ج
ا
ل
د
ى
ستعمل Úا÷زائري،Ú
خاصسة الشسباب منهم.
ا
÷
ه
ا
ز
م
ت
و
ف
ر
بثÓثة أالوان ،ا أ
(ck
a
l
B
d
n
’حمر ( ،)Red Solarا أ
o
m
a
’سسود
i
D
)
و
ا
ل
فضسي (Silver
t
h
g
i
l
n
o
o
)
M
،
س
س
ا
ي
ت
÷
م
و
ب
ه
ي
ر
ع هذه
ة التكنولوجية
كامÒا اأمامية بد بسسعر  59900،00دج.
قة  25ميجا بكسسل
مع AI Beauty 2.0
كانت OPPO
العÓمة التجارية ا أ
’و ‘ ¤العا
⁄
ا
ل
ت
ي
أ
ا
د
 ،F5التي Œع
›
ل
ت
ص
ت
س
ك
و
ن
ر
و
السسيلفي تظه
ر
أ
ا
ك
لوجيا  AI Beautyمع
Ì
و
ا
ق
ع
ي
ة
و
ط
ب
ي
ا÷ديد بكامÒا
عية وشسخصسية” .
أامامية بقوة  25ميجا
ب
ي
ك
س
س
Œهيز OPPO F7
ل
و
ا
÷
ي
ل
ا
ل
ث
ا
من التقاط صسور ذاتي
 Êمن تقني
التي تتيح إاتقان ة بجودة ’ تضساهى .وبفضسل تقنية اŸدى ا ة ‡ ،AI Beautyا مكن
كل
لدين
تفاصسيل الصسورة ،وا
اميكي العا‹ (،)HDR
لواقع اŸعزز ( ،)ARسس
ت
ب
طبيعية وأاك Ìتخصس
ي
د
و
ص
س
ا
ص
س
م
و
ر
ن
أ
ا
ا
ل
ً
ي
س
س
و
ي
ق
ل
ف
ت
ي
اأكÌ
مضسى!

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

’دارة والمالية
ا إ

الصس -ح -ة ب-ال-ت-وازي م-ع
ارة
–ي -ي م -دي -ري -ة السس -ك -ان ل -وز وم العاŸي للسسكان يوم
اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ي
’·
ر» يتمتع ا’ولياء بحق
ب-رن-ام-ج ا أ
ويلية – ،2018ت شسعا
’ربعاء  11ج
عدد أاطفالهم بحرية
ا أ
ديد
أاسساسسي من حقوق ا إ
’نسسان ‘ – طني للصسحة العمومية
هم» ،وهذا باŸعهد الو
والتباعد بين
سساعة  08.30صسباحا.
’بيار بالعاصسمة على ال
با

أاول هاتف مزود بكام
Ò
ا
أ
ا
م
ا
م
ي
ة
ب
د
ق
ة
5
2
م
ي
ج
ا
ب
ك
س
س
ل
إا ¤ا÷زائر:
O
 OPPتطلق هاتف  F7ا÷ديد
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

اليوم العاŸي للسسكان

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ورشسات تكوين
بجامعة
أام البواقي
ت -ظ -م خ -ل -ي -ة ال -ت -ع-ل-ي-م
ال - -ت - -ل- -ف- -زي ب- -ج- -ام- -ع- -ة أام
ال -ب -واق -ي ورشس -ات ت -ك-وي-ن
ت- - -زام- - -ن- - -ا م- - -ع ا÷ام - -ع - -ة
الصس- -ي- -ف- -ي -ة لسس -ن -ة ،2018
وتنظم الورشسات ذلك من
 08إا ¤غ- -اي- -ة  12جويلة
ا÷اري.تشس - -م - -ل ال - -دورة
ورشس - -ت Úح - -ول شس- -ب- -ك- -ات
’‹ ل - -ت- -حضسÒ
’ع Ó- -م ا آ
ا إ
شس -ه -ادة سس -يسس -ك -ووت -ث-ب-يت
ال -ل -وح -ات الشس -مسس -ي -ة م -ن
خÓل تكوين تطبيقي.

ت-ق-وم اŸف-وضس-ة ال-وط-ن-ية ◊ماية
ال-ط-ف-ول-ة ال-ي-وم وغ-دا ب-زي-ارة عمل
ت- -ق- -وده- -ا إا ¤و’ي- -ة ورق -ل -ة،ح -يث
ت -ت -ف -ق -د اŸصس -ال -ح اŸك -ل -ف-ة ب-ح-م-اي-ة
واسستقبال الطفولة.

ا◊ملة الوطنية للتحسسيسس
من خطر السسباحة ‘ السسدود
يعطي وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسس -يب ،غ -دا ال -ث Ó-ث -اء  10جويلية
ا÷اري بسسد كيسس Òبو’ية جيجل
إاشسارة انطÓق ا◊ملة التحسسيسسية
من خطر السسباحة ‘ السسدود ،التي
تبادر بها الوكالة الوطنية للسسدود
والتحويÓت.

ندوة صسحفية
حول التأامينات
ينظم اÛلسس الوطني للتأامينات
ال-ي-وم ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ،ح-ول ت-ق-ييم
’ول م- -ن سس- -ن- -ة ،2018
السس - -داسس - -ي ا أ
ينشسطها ›موعة من اŸمثل Úعلى
السساعة  10.00صسباحا Ãقر اÛلسس
بسسعيد حمدين بالعاصسمة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
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

الثن 09 Úجويلية  2018م
الموافق لـ  25ششوال  1439هـ
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‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية

أإويحيى ‘ حفل تنصسيب إلرئيسس إلÎكي
سشيتنقل الوزير األول أاحمد أاويحيى امسس الثن Úإا ¤أانقرة
(تركيا) لتمثيل رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘
حفل تنصشيب الرئيسس الÎكي ،طيب رجب أاردوغان ،حسشبما
أافاد به اليوم األحد بيان Ÿصشالح الوزارة األو .¤وأاوضشح
البيان أان الوزير األول أاحمد أاويحيى سشيتنقل يوم الثن09 Ú
جويلية  2018إا ¤العاصشمة الÎكية أانقرة لتمثيل فخامة رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ حفل تنصشيب الرئيسس
الÎكي طيب رجب أاردوغان وسشيؤودي أاردوغان ،الذي أاعيد
ان -ت -خ-اب-ه ل-ع-ه-دة ج-دي-دة ي-وم  24ج-وي-ل-ي-ة اŸاضش-ي ،ال-يمÚ
ال- -دسش- -ت- -وري- -ة أام -ام الŸÈان الÎك -ي خ Ó-ل ح -ف -ل رسش -م -ي.
وللتذك ،Òفقد أانتخب طيب رجب أاردوغان لعهدة جديدة
تدوم خمسس ( )5سشنوات ‘ الدور األول من هذه النتخابات،
بنسشبة  ٪52،59من الصشوات ،على حسشاب مرششح اŸعارضشة
الرئيسشيﬁ ،رم إا‚ي.

توقف تقني للرئيسس إلفنزويلي با÷زإئر
قام الرئيسس الفنزويلي نيكولسس مادوروموروسس ،أامسس األحد بتوقف تقني
با÷زائر ‘ طريقه نحوتركيا ◊ضشور مراسشم التنصشيب الرسشمي للرئيسس طيب
رجب أاردوغ -ان .وك -ان ‘ اسش -ت -ق-ب-ال ال-رئ-يسس م-ادوروÃط-ار ه-واري ب-وم-دي-ن
ال -دو‹ ،رئ -يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،السش-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،ووزي-ر الشش-ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسشاهل وأاعضشاء من ا◊كومة

الذكرى  60للعÓقات الدبلوماسصية ا÷زائرية  -الصصينية:

مسساهل يشسيد بـ«إلتميز وإلمتياز» إللذين يطبعان عÓقة إلبلدين
أاشصاد وزير الشصؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسصاهل ،بـ»التميز وا’متياز» اللذين يطبعان
العÓقات ب Úا÷زائر والصص Úلكونها ترتكز
ع -ل -ى ن -فسس اŸب -ادئ ،م -ؤوك-دا أان م-رور  60عاما
على هذا الÎابط سصيكون فرصصة للتأاكيد على
ح -رصس ال -ب -ل -دي -ن ال-دائ-م ع-ل-ى اŸضص-ي ق-دم-ا ‘
’سصÎاتيجية الشصاملة
سصبيل تعزيز الشصراكة ا إ
القائمة بينهما منذ .2014
وقال مسشاهل ‘ مقابلة خصس بها وكالة الصشÚ
ا÷دي -دة ل Ó-ن-ب-اء «شش-ي-ن-خ-وا» أامسس السش-بت Ãن-اسش-ب-ة
اح-ت-ف-ال ال-ب-ل-دي-ن ب-ال-ذك-رى السش-ت Úإلق-امة العÓقات
الدبلوماسشية بينهما ،أان هذه الذكرى –مل «معان
نبيلة ودللت عميقة تعكسس عراقة ومتانة األواصشر
ب Úالبلدين والششعب Úالصشديق Úوالتي  ⁄تششهد عÈ
تاريخها سشوى التميز والمتياز» .كما اعت Èمسشاهل
الذكرى» فرصشة للتأاكيد على “سشك البلدين بنفسس
اŸب -ادئ وت -ق-اسش-م-ه-م-ا ل-ن-فسس ال-رؤوى ح-ي-ال ال-قضش-اي-ا
ال- -دول- -ي- -ة واإلق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ذات اله- -ت- -م -ام اŸششÎك
وحرصشهما الدائم على اŸضشي قدما ‘ سشبيل تعزيز
الششراكة اإلسشÎاتيجية الششاملة القائمة بينهما منذ
 .»2014فقد تطرق رئيسس الديبلوماسشية ا÷زائرية ‘
حديثه وبإاسشهاب لركائز العÓقة ب Úا÷زائر والصشÚ
وأاهدافها واŸكاسشب اÙققة لفائدة الطرف Úحيث
أاششاد بتوصشل الطرف Úإلقامة ششراكة اسشÎاتيجية عÈ
ال -ن -م -واŸط-رد ل-ل-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اÛالت.
ونوه مسشاهل Ãا ششهدته العÓقات ا÷زائرية
الصشينية خÓل السشنوات اŸاضشية من ‰ومتسشارع
Œل -ى ‘ ﬁاف -ظ -ة الصش Úع -ل -ى م -رت -ب-ة الشش-ريك
ال -ت -ج -اري األول ل -ل -ج -زائ -ر Ãع -دل سش -ن-وي ف-اق 8
م -ل -ي -ارات دولر م -ن إاج -م -ا‹ ال -ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة
ا÷زائرية .ووصشف مبادرة «ا◊زام والطريق» بأانها
مشش -روع اسشÎات -ي -ج -ي م-ت-ك-ام-ل ي-ه-دف إا ¤ت-ع-زي-ز
ال -ت -ع -اون ب Úال -دول خ -دم -ة أله -داف -ه-ا ال-ت-ن-م-وي-ة
ومصشا◊ها اŸششÎكة خاصشة من خÓل مضشاعفة
السش -ت-ث-م-ارات Ãا ي-خ-دم اŸصش-ل-ح-ة اŸششÎك-ة ‘
ال -ت -ن -م -ي -ة والزده -ار ،م -ع -تÈا أان ا÷زائ-ر «ف-اع-ل
أاسشاسشي لتحفيز التعاون الصشيني  -العربي» بحكم
عÓقاتها اŸتميزة مع الصش Úودورها اÙوري ‘
ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي« .ا◊زام وال -ط-ري-ق» ه-ي م-ب-ادرة
اسشÎاتيجية تنموية طرحها الرئيسس الصشيني ششي
ج Úب-ي-ن-غ وت-ت-م-ح-ور ح-ول ال-ت-واصش-ل وال-ت-عاون بÚ
الصش Úودول أاسشيا وأاوروبا وافريقيا والتي تتضشمن
ف - -رع Úرئ - -يسش Úه- -م- -ا « ح- -زام ط- -ري- -ق ا◊ري- -ر
القتصشادي الÈي» و»طريق ا◊رير البحري».
وتهدف مبادرة ا◊زام والطريق ا ¤بناء طريق
ح -ري -ر عصش -ري ي-رب-ط الصش Úب-را وب-ح-را ب-ج-ن-وب
ششرق أاسشيا ووسشط اسشيا والششرق الوسشط واوروبا
واف -ري -ق -ي -ا وه -ي تصشب ‘ دع -م اه -داف ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسشتدامة من خÓل توف Òالقدرة على الوصشول
ل Ó-سش -واق ıت -ل -ف ال -دول .وق -د ت -ع -ه-دت الصشÚ
بتخصشيصس  126مليار دولر ÿطتها هذه .وأاششار
رئيسس الديبلوماسشية ا÷زائرية ‘ معرضس حديثه
عن ›الت التعاون ب Úالبلدين ا ¤أان الصشÚ
تعمل على إا‚از عدة مششاريع للبنى التحتية ‘
ك-ام-ل ال-بÓ-د ،وك-ذا ت-وق-ي-ع ال-ب-ل-دي-ن لت-ف-اقيات ‘
›الت ال -زراع -ة والصش -ي -د ال -ب -ح-ري وغÒه-ا م-ن
القطاعات .كما نوه با÷هود اŸششÎكة اŸبذولة ‘
›ال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضشاء والتي
ت- -وجت ب- -اإلطÓ- -ق ال -ن -اج -ح ألول ق -م -ر صش -ن -اع -ي
جزائري لÓتصشالت (أالكوم سشات )1انطÓقا من

جددت تضصامنها التام مع تونسس

إ÷زإئر تدين بشسدة إلعتدإء إإلرهابي Ãحافظة جندوبة
أادانت ا÷زائر «بششدة» العتداء الرهابي الذي اسشتهدف امسس دورية للحرسس الوطني التونسشي ‘
ﬁافظة جندوبة ,حسشبما أاكد الناطق باسشم وزارة الششؤوون اÿارجية.
أاكد عبد العزيز بن علي الششريف ‘ تصشريح لوأاج «إاننا ندين بششدة العتداء الرهابي الذي اسشتهدف
امسس دورية للحرسس الوطني التونسشي ‘ منطقة ع Úسشلطان Ãحافظة جندوبة».
وأاضشاف « :ننحني بإاجÓل أامام تضشحية ا÷نود السشتة التونسشي Úالذين سشقطوا ‘ سشبيل أاداء واجبهم
خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا اÿالصشة لعائÓتهم و◊كومة تونسس وششعبها الششقيق.»Ú
وقال الناطق باسشم وزارة الششؤوون اÿارجية «نعرب عن تضشامننا التام مع تونسس ,واننا نبقى على
يق Úأان الرهاب الششنيع والعمى ل Áكنه زعزعة عزم هذا البلد الششقيق وقادته وششعبه ,على مكافحة
هذه الفة والتغلب عليها».

توضسيحات وزإرة إŸالية بشسأان سسياسسة إلدعم

‘ طريقه إا ¤تركيا ◊ضصور مراسصم
تنصصيب أاردوغان

األراضشي الصشينية ‘  11ديسشمÈ
اŸاضشي ،حيث ششكل هذا ا◊دث
«اŸتميز» ﬁطة مهمة ‘ تعزيز
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن-ائ-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن،
مؤوكدا على األهمية البالغة التي
ت -ول -ي -ه-ا ا÷زائ-ر إل‚از مشش-روع
ميناء ا◊مدانية ( 120كم ششمال
غرب العاصشمة ا÷زائر) والذي
سش -ت -ن-ف-ذه الصش Úب-ق-رضس صش-ي-ن-ي
يقدر بـ  3.3مليار دولر .ولفت
ا ¤ك -ون ه -ذا اŸشش -روع ي-ك-تسش-ي
ط - -اب - -ع - -ا اسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ا ع- -ل- -ى
اŸسش -ت -وي Úال-وط-ن-ي واإلق-ل-ي-م-ي ،ح-يث سش-يسش-م-ح
حسشبه بربط السشوق الصشينية بالسشوق اإلفريقية من
خÓل الطريق العابر للصشحراء ،الذي يصشل ا÷زائر
بÓغوسس ‘ نيجÒيا ،وسشيششكل بالتا‹ قطبا ÷ذب
اŸسش -ت -ث-م-ري-ن ن-ح-واŸن-ط-ق-ة ال-ل-وجسش-ت-ي-ة ال-ه-ام-ة
اÙي -ط-ة ب-اŸي-ن-اء وم-ن خÓ-ل-ه-ا ن-ح-واŸن-ط-ق-تÚ
اŸت -وسش -ط -ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة .وأاشش-ار مسش-اه-ل إا ¤أان
ا÷زائر والصش Úوقعتا ‘ ششهر أاكتوبر  ،2016على
اتفاق إاطار ‘ ›ال تعزيز القدرات اإلنتاجية،
ي -ه -دف إا ¤إاع -ادة ه -ي -ك -ل -ة ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة
القتصشادية ب Úالبلدين والتي «ترتكز بششكل خاصس
ومنذ مدة ليسس فقط على التبادل التجاري بل
تعداه إا ¤إابرام عقود اإل‚از العمومي والتوجه
نحوديناميكية اسشتثمار وإانتاج مششÎك من خÓل
وضش-ع إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذي وق-اع-دة ل-لشش-راك-ة الصش-ن-اعية
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ب Úال-ب-ل-دي-ن» .وي-غ-ط-ي الت-ف-اق
›الت الصشناعات التحويلية واسشتغÓل اŸوارد
والطاقات (الغاز والنفط) والصشناعة اŸيكانيكية
وصش- -ن- -اع -ة السش -كك ا◊دي -دي -ة وا◊دي -د والصش -لب
والبنى التحتية والصشناعة البÎوكيمياوية والطاقات
اŸت -ج -ددة وال -ن -ج -اع -ة ال-ط-اق-وي-ة و–وي-ل اŸواد
اŸنجمية والبناء واألجهزة الكهرومنزلية باإلضشافة
إا ¤التعاون التقني .كما سشيتدعم التعاون ا÷زائري
 الصشيني  -وفق ما ذكره الوزير  -بآافاق جديدةح -يث م -ن اŸن -ت -ظ -ر إانشش -اء شش -راك -ات «ق-وي-ة» م-ع
مؤوسشسشات صشينية تنششط ‘ ›الت التصشنيع‡ ،ا
سشيمكن ا÷زائر من تنويع اقتصشادها ويجعل منها
وج -ه -ة ‡ي-زة ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن الصش-ي-ن-ي Úسش-اه-م ‘
توطيد العÓقات ب Úالطرف ‘ Úجميع اÛالت.
أاكد وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر مسشاهل
أان منتدى التعاون الصشيني ـ العربي سشاهم منذ
ان -ط Ó-ق -ه ع-ام  ‘ 2004ت -وط -ي -د ال -ع Ó-ق-ات بÚ
الطرف Úحيث صشارت اليوم تششمل جل ›الت
التعاون .جاء ذلك ‘ مقابلة خصس بها مسشاهل
Óنباء «ششينخوا» اول أامسس
وكالة الصش Úا÷ديدة ل أ
Ãناسشبة احتفال ا÷زائر والصش Úبالذكرى السشتÚ
إلقامة العÓقات الدبلوماسشية بينهما ،تطرق فيها
ا ¤منتدى التعاون الصشيني -العربي الذي سشيلتئم
اج -ت -م -اع -ه ال -وزاري ال-ث-ام-ن ب-ع-د غ-د ال-ثÓ-ث-اء ‘
العاصشمة بك.Ú
وأاكد مسشاهل أانه منذ إاطÓق هذه اŸبادرة العام
« ،2004سشاهم اŸنتدى كأالية تعاون فعالة ‘ توطيد
العÓقات ب Úالطرف Úفصشارت اليوم تششمل جل
›الت ال- -ت- -ع -اون ،إاذ ل ت -ق -تصش -ر ع -ل -ى ال -تشش -اور
وا◊وار السش -ي -اسش -ي ،ب-ل ت-ع-دت-ه إا ¤إاق-ام-ة شش-راك-ة
اق -تصش -ادي -ة ح-ق-ي-ق-ي-ة صش-ي-ن-ي-ة ع-رب-ي-ة» ،مششÒا ا¤
اإلرادة السش -ي -اسش -ي -ة ل -ل-ج-ان-ب ‘ Úم-واصش-ل-ة ت-ع-زي-ز
العÓقات الثنائية ب Úالصش ÚواŸنطقة العربية».
وأاع-رب ع-ن ي-ق-ي-ن-ه ب-أان ال-دورة ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-م-ن-ت-دى
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سشتكلل بالنجاح وسشتسشمح بوضشع
ب-رن-ام-ج ع-م-ل ل-ل-ع-ام ÚاŸق-ب-لÚ
ي -ت -م -اشش -ى وت -ط -ل -ع-ات الشش-ع-وب،
مششÒا ا ¤أان الدورة « تأاتي ‘
وقت تششهد فيه اŸنطقة العربية
عدة توترات على الصشعيد األمني
والسشياسشي وتواجه فيه جملة من
ال - -ت - -ح- -دي- -ات ع- -ل- -ى اŸسش- -ت- -وى
القتصشادي والتنموي».
وأاوضشح ‘ هذا السشياق ا ¤أان
اŸنتدى سشيتناول قضشايا التنمية
‘ اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة ودراسش -ة
األوضش -اع ‘ سش -وري -ا وال-ي-م-ن ول-ي-ب-ي-ا وف-لسش-ط ،Úك-م-ا
سشيناقشس القضشايا الدولية ذات الهتمام اŸششÎك
وسشبل تعزيز التعاون الثنائي لسشيما ‘ ›ال التبادل
الثقا‘ والتواصشل اإلنسشا .Êومن اŸقرر ان يلتقي
ا÷ان -ب -ان (الصش -ي -ن -ي وال -ع -رب-ي) م-رة أاخ-رى ‘ اط-ار
اŸنتدى سشالف الذكر لجراء مناقششة ششاملة ومعمقة
ح-ول ت-وط-ي-د عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ب-ي-ن-ه-م-ا وت-ع-زيز بناء
«ا◊زام وال- -ط -ري -ق» ،ت -لك اŸب -ادرة السشÎات -ي -ج -ي -ة
التنموية التي طرحها الرئيسس الصشيني ششي ج Úبينغ
وتتمحور حول التواصشل والتعاون ب Úالصش Úودول
أاسشيا واوروبا وافريقيا والتي تتضشمن فرع ÚرئيسشÚ
ه- -م- -ا « ح- -زام ط- -ري- -ق ا◊ري- -ر الق- -تصش -ادي الÈي»
و»طريق ا◊رير البحري».
يششار ا ¤ان هناك عديد من اآلليات ‘ إاطار
اŸنتدى كالجتماع الوزاري و÷نة كبار اŸسشؤوولÚ
ومؤو“ر رجال األعمال ومؤو“ر التعاون الصشيني
العربي ‘ ›ال الطاقة وا◊وار ب Úا◊ضشارتÚ
الصشينية والعربية وندوة التعاون اإلعÓمي الصشيني
العربي ومهرجان الفنون العربية وغÒها .يعقد
الجتماع الوزاري مرة كل سشنت ‘ Úالصش Úوإاحدى
الدول العربية بالتناوب.

...ويشسرع ‘ زيارة رسسمية إإ¤
إلصس Úإبتدإء من إألربعاء
ي -ق -وم وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع -ب -د ال -ق-ادر
مسشاهل حام Óرسشالة من رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة إا ¤نظÒه الصشيني ششي ج Úبينغ
يومي  11و 12جويلية بزيارة رسشمية إا ¤جمهورية
الصش Úالششعبية بدعوة من نظÒه الصشيني وانغ يي،
حسشبما أافاد به أامسس األحد بيان لوزارة الششؤوون
اÿارج- -ي- -ة .وتصش- -ادف زي -ارة مسش -اه -ل إا ¤الصشÚ
احياء الذكرى الـ 60إلقامة العÓقات الدبلوماسشية
ب Úالبلدين .وأاوضشح البيان أان هذه الزيارة سشتششكل
ف- -رصش- -ة ل- -ل- -ط- -رف Úل- -ب- -حث ‘ ،إاط- -ار الشش- -راك- -ة
السشÎاتيجية الششاملة التي تربط ا÷زائر والصش،Ú
«السشبل والوسشائل الكفيلة بتوطيد العÓقات الثنائية
وتعميق التششاور إا ¤جانب تبادل التحليÓت حول
اŸسش- -ائ- -ل الق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات اله -ت -م -ام
اŸششÎك» .وم- -ن اŸق- -رر أايضش -ا أان ي -ق -ود السش -ي -د
مسش -اه -ل ال -وف -د ا÷زائ -ري ‘ أاشش -غ -ال الج -ت-م-اع
الوزاري الثامن Ÿنتدى التعاون الصشيني -العربي
ال -ذي سش -ت-ح-تضش-ن-ه ال-ع-اصش-م-ة ب-ك 10 ‘ Úجويلية
 .2018ومن اŸرتقب أان Œري الوفود اŸششاركة ‘
هذا اŸنتدى «تقييما للتعاون الصشيني-العربي مع
بحث سشبل تعزيزه وترقيته ‘ ششتى اÛالت»،
حسشب ذات البيان.

ق - - - -دمت وزارة اŸال - - - -ي- - - -ة أامسس الح- - - -د
توضشيحات بششأان سشياسشة الدعم مÈزة انه «إاذا
كان هناك ضشرورة إلعادة النظر ‘ آاليات
ال -دع -م ا◊ال -ي -ة ف -ان -ه ل ي -ك -ون ذلك بصش -ف -ة
متسشرعة ولن تطبق بطريقة آالية وعششوائية «
حسشبما علمت «واج» من الوزارة.
و‘ ه -ذا الصش -دد ي -ذك -ر ن -فسس اŸصش-درأان
وزير اŸالية عبد الرحمن راوية كان قد اششار
مؤوخرا خÓل حصشة ‘ اإلذاعة الوطنية على
«األه-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ق -درة الشش -رائ-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات
الجتماعية األك Ìحرمانا و‘ ذات السشياق
ا ¤ا÷هود التي تبذلها الدولة سشنويا على
اŸسشتوى اŸيزانيات» .وعليه فإان دعم الدولة
ل -ل-ع-ائÓ-ت والق-تصش-اد ق-د م-ث-ل خÓ-ل ال-فÎة
 2016 - 2012نسشبة متزايدة تعادل  ٪27من
النا œاÙلي اÿام ‘ اŸتوسشط .وحسشب
ال -وزارة «ف -ان –ل -ي-ل ب-ن-ي-ة ال-دع-م م-ن خÓ-ل
ن -ت -ائ -ج اŸسش -ح ح -ول السش -ت -هÓ-ك اب-رزت ان
اإلعانات يسشتفاد منها أاك Ìالفئات األك Ìثراء
مقارنة بالفئات ذات الدخل اÙدود».
Óع-ان-ات
ل-ذا ف-ان «ه-ذه اآلل-ي-ة اŸع-م-م-ة ل -إ
على غ Òتكلفتها اŸفرطة بالنسشبة للدولة ⁄
Óهداف الرامية إا ¤تقليصس
تعد تسشتجيب ل أ
ال -ف -ارق وضش -م -ان ح -م -اي -ة أاك Ìل -ل-ف-ئ-ات ذات
ال - -دخ - -ل اÙدود» أاوضش- -ح ن- -فسس اŸصش- -در.
وجراء هذه النتيجة فان «ا◊اجة ا ¤إاصشÓح
نظام دعم األسشعار تفرضس نفسشها كضشرورة
اق- -تصش- -ادي- -ة» تشش Òال- -وزارة .وحسشب ال -وزارة
يفمع ذلك «إاذا كانت هناك حاجة إا ¤مراجعة

آاليات الدعم السشارية اŸفعول فانها ل تكون
بصش -ف -ة م -تسش -رع -ة ول-ن ت-ط-ب-ق ب-ط-ري-ق-ة آال-ي-ة
وعشش - -وائ - -ي- -ة » ‘ .ك- -ل الح- -وال تشش Òوزارة
اŸاليةي فانه «لن يتم تنفيذ أاي إاجراء دون
دراسشة مسشبقة ودون تششاور واسشع النطاق».
و‘ ال -واق -ع ف -أان ال -ه -دف ي -ظ -ل «ح -م -اي -ة
الفئات الجتماعية األك Ìاحتياجا من خÓل
اسش -ت -كشش -اف ج -م -ي -ع اÿي -ارات ال -ت -ي تسش-م-ح
بالقيام بتحويÓت مسشتهدفة لفائدة العائÓت
األك Ìاح- -ت -ي -اج -ا» ‘ .ه -ذا الصش -دد تضش -ي -ف
الوزارة فإان دعم منتجات الطاقة (الكهرباء
والغاز والوقودÁ« )...تصس  ٪60من اŸوارد
Óعانات
ال-ت-ي ت-خصشصش-ه-ا السش-ل-ط-ات ال-ع-امة ل إ
التي ل تخضشع Ÿيزانية الدولة والتي تسشتفيد
منها الفئة الك Ìتفضشي .ًÓولهذا السشببي تؤوكد
Óسش-ع-ار
ال -وزارة ف -ان اŸراج -ع -ة اÙت-م-ل-ة ل -أ
سشتعني ‘ البداية هذه اŸنتجات (الطاقوية)
م -ع م -راع -اة مسش -أال -ة ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ق -درة
الشش-رائ-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات الضش-ع-ي-ف-ة الدخل .للتذكÒ
ب-ل-غت ال-ت-ح-ويÓ-ت الج-ت-ماعية  1.625مليار
دينار ‘ عام  2017مقابل
 1.239مليار دينار ‘ عام  2010وارتفع
هذا اŸبلغ إا 1.760 ¤مليار دينار ‘ سشنة
 2018بزيادة حوا‹  ٪8مقارنة بسشنة .2017
هذا وقد بلغ معدل التحويÓت الجتماعية
8ر ٪22م -ن اŸي -زان -ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-دول-ة خÓ-ل
الفÎة  2004 - 2000ثم 5ر ٪24خÓل الفÎة
 2009 - 2005ثم  ٪25من ميزانية الدولة ‘
الفÎة  2015 - 2010و ٪23ب Úعامي 2016
و.2017

انشصئت ب ÚاÛلسس ا’سصÓمي و›لسس اللغة العربية

›موعة عمل ÷رد وفهرسسة إıطوطات إ÷زإئرية
” امسس ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصص- -م- -ة إانشص -اء
›م - -وع - -ة ع - -م - -ل مشصÎك- -ة ب ÚاÛلسس
’ع-ل-ى ل-ل-غة
’ع-ل-ى واÛلسس ا أ
’سصÓ-م-ي ا أ
ا إ
ال-ع-رب-ي-ة م-ك-ل-ف-ة بجرد وإاحصصاء وفهرسصة
اıطوطات ا÷زائرية.
وأاوضشح بيان للمجلسس السشÓمي العلى أانه
«Ãوجب هذا التفاق ,سشتقوم هذه اÛموعة
بإاحصشاء وجرد وفهرسشة هذه اıطوطات عÈ
القيام Ãسشح علمي ششامل ودقيق لها ‘ ﬂتلف
مواقع تواجدها».
ك -م -ا سش -ت -ع -م -ل ›م-وع-ة ال-ع-م-ل اŸششÎك-ة
يضش - -ي - -ف ذات اŸصش- -در ع- -ل- -ى «وضش- -ع م- -نصش- -ة
إال -كÎون -ي -ة ت -ف -اع -ل -ي -ة ل -ف -ه-رسش-ة اıط-وط-ات

ا÷زائرية تكون ‘ متناول الباحث Úبغية تسشهيل
البحوث والدراسشات العلمية».
ويششمل نششاط اÛموعة أايضشا «رصشد عام
لÎاث اıط- -وط ا÷زائ- -ري ,ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
اÿريطة الوطنية ÿزائن اıطوطات وذلك
بالسشتفادة من التقنيات التكنولوجية ا◊ديثة,
ا ¤جانب تنظيم ندوات متخصشصشة عﬂ Èتلف
مناطق الوطن تتضشمن عرضس
لسش-ر ال-ع-لمية
أاع-م-ال-ه-ا وت-ك-ر Ëال-ع-ائÓ-ت وا أ
التي “تلك اıطوطات نظ› Òهوداتها ‘
ا◊فاظ عليها والسشعي إا ¤تششجيعها على وضشع
ك- -ن- -وز اıط- -وط- -ات ‘ م- -ت- -ن- -اول ال- -ب- -اح -ثÚ
والكادÁي».Ú

القطاع الصصناعي العمومي:

إرتفاع ‘ إألسسعار خÓل إلثÓثي إألول لـ2018
شش -ه -دت الأسش -ع -ار ع -ن -د الإن -ت -اج ‘ ال-ق-ط-اع
الصشناعي العمومي (خارج اÙروقات) ارتفاعا
بـنسش-ب-ة  ٪1،4خÓ- -ل ال -ث Ó-ث -ي الأول ل -ع -ام 2018
م -ق -ارن -ة ب -ال -ث Ó-ث-ي الخ Òلسش-ن-ة  2017و8ر٪1
مقارنة بالثÓثي الول من  2017حسشبما علمته
«واأج» لدى الديوان الوطني لÓإحصشائيات .وهذا
الرتفاع لÓأسشعار عند اÿروج من اŸصشنع سشجل
‘ ال -ق -ط -اع -ات الصش -ن -اع -ي -ة م -ن -ه-ا الصش-ن-اع-ات
ال -غ -ذائ -ي -ة وا÷ل-د والأح-ذي-ة والصش-لب وا◊دي-د
والصشناعات اŸعدنية واŸيكانيكية والكهربائية
واللكÎونية والنسشيج .وحسشب فئة القطاع فقد
سش - -ج - -لت اأك Èنسش - -ب - -ة ‘ اأسش - -ع - -ار الن - -ت- -اج ‘
الصشناعات الغذائية بنسشبة 8ر ٪3وهذا مقارنة
بالثÓثي الأخ Òمن سشنة  .2018وحسشب ذات
اŸصش -در ف -ق-د ” تسش-ج-ي-ل ارت-ف-اع-ات ه-ام-ة ‘
اسشعار انتاج السشجائر (7ر )٪6واŸواد الغذائية
ل-ل-ح-يوانات (8ر .)٪6ول- -ق- -د مسس ه -ذا الرت -ف -اع
ايضشا صشناعات ا÷لود والأحذية والتي ارتفعت
ب-نسش-ب-ة 3ر ٪3وال -ن -اج -م -ة ع -ن ‰واسش-ع-ار اŸواد
ال-وسش-ي-ط-ة ل-ل-ج-ل-ود ب-زي-ادة 8ر ٪1وف -ي -م-ا ي-خصس
الصش-ن-اع-ات اŸع-دن-ي-ة واŸي-ك-انيكية والكهربائية
واللكÎونية فان اأسشعار النتاج عرفت ارتفاعا
بنسشبة 9ر .٪0و‘ هذا القطاع باسشتثناء الصشلب
و–وي -ل ا◊دي -د وال -ف -ولذ اأي-ن السش-ع-ار ع-رفت
ان -خ -ف -اضس ق-دره 6ر ٪1ف -اإن ب -اق -ي ال -نشش -اط-ات
“يزت سشواء بارتفاع اوركود ‘ السشعار .وفيما
ي -خصس صش -ن -اع -ات ال -نسش -ي-ج ف-ان اأسش-ع-ار الن-ت-اج

عرفت ارتفاع قدره 8ر ٪0خصشوصشا بفضشل اإنتاج
اŸواد السش -ت -ه Ó-ك ال-نسش-ي-ج-ي-ة ب-ح-يث ارت-ف-عت
السش-ع-ار بـ8ر .٪1ب -اŸق -اب-ل ف-ان اأسش-ع-ار الإن-ت-اج
ل-ل-م-واد ال-وسش-ي-ط-ة ل-ه-ذه الصش-ن-اع-ة سش-ج-لت ركود
نسشبي (1ر .)٪0وفيما يخصس صشناعات اÿششب
والفل Úوالورق فان الأسشعار عرفت تباطء Ÿعدل
الرتفاع بتسشجيل ارتفاع قدره 6ر ٪0مقابل 2ر٪3
خÓل الثÓثي الأخ Òمن  2017مقارنة بالثÓثي
الثالث  .) 2017ويضشيف ذات اŸصشدر باأن هذه
ال -زي -ادة اŸع -ت -دل -ة ك-انت م-دف-وع-ة ‘ الأسش-اسس
ب -ت -ط -ور اأسش-ع-ار تصش-ن-ي-ع و–وي-ل ال-ورق (1ر.)٪2
وب -ال -رغ -م م -ن اأن -ه -ا م -ع-ت-دل-ة اإل اأن الصش-ن-اع-ات
الكيميائية سشجلت زيادة ‘ الأسشعار بنسشبة 2ر٪0
‘ ح“ Úيزت مواد البناء والسشÒاميك والزجاج
ب -ال -رك -ود .م -ن ن -اح-ي-ة اأخ-رى سش-ج-لت اŸن-اج-م
واÙاج-ر ان-خ-ف-اضش-ا ‘ اأسش-ع-ار الإن-ت-اج ب-نسش-ب-ة
2ر ٪5خÓ- -ل ال- -ث Ó-ث -ي الأول م -ن  2018مقارنة
بالثÓثي الأخ Òمن  .2017ويرجع هذا الŒاه
اإ ¤انخفاضس اأسشعار اسشتخراج معدن الفوسشفات
( )٪8-بينما سشجلت الأنششطة الأخرى ‘ هذا
القطاع تغÒات اإيجابية ‘ السشعر.
اأم -ا ب -ال -نسش -ب -ة ل -ق -ط -اع ال -ط -اق -ة (ال -ك-ه-رب-اء
وال-غ-از )...ف-ق-د “ي-زت اأسش-ع-ار الإن-ت-اج ب-ال-ركود
خÓ- -ل ال- -ث Ó-ث -ي الأول  2018م-ق-ارن-ة بالثÓثي
الأخ Òمن عام  2017وهذا بعد انخفاضس بنسشبة
3ر ٪2اŸسشجل خÓل الثÓثي الأخ Òمن عام
 2017مقارنة بالثÓثي الثالث من عام .2017

»æWh

ا’ثن 09 Úجويلية  2018م
الموافق لـ  25ششوال  1439هـ

لتطوير السصياحة ا◊موية والعÓجية

التوقيع على اتفاقية ب Úوزارتي السشياحة والصشحة
لحد با÷زائر العاصصمة التوقيع على اتفاقية اطار ب Úوزارة السصياحة والصصناعة التقليدية
” امسس ا أ
ووزارة الصص-ح-ة والسص-ك-ان وصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-ي-ات ب-ه-دف ت-ط-وي-ر السص-ي-اح-ة ا◊م-وي-ة وال-عÓ-ج-ي-ة لضص-مان
التكفل الفضصل بالزبون .وقد ” التوقيع على التفاقية بحضصور وزير السصياحة والصصناعة التقليدية,
عبد القادر بن مسصعود ,ووزير الصصحة والسصكان واصصÓح اŸسصتشصفياتﬂ ,تار حسصبÓوي.
وتهدف هذه ا’تفاقية ا¤
«ت- -ث- -م Úوت -ط -وي -ر السش -ي -اح -ة
ا◊موية والعÓجية والوقائية
والÎف- -ي- -ه- -ي- -ة وك- -ذا تشش -غ -ي -ل
اŸسش - - -ت- - -خ- - -دم ÚاŸؤوه- - -لÚ
ب - -اŸؤوسشسش - -ات السش - -ي - -اح - -ي- -ة
ا◊موية ,خاصشة منهم سشلك
ششبه الطبي» .كما تهدف أايضشا
ا« ¤التكفل ا’فضشل بالزبون
وضش -م -ان ال -ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل
للمسشتخدم ‘ Úسشلك ششبه
الطبي الذين Áارسشون عملهم
‘ اÙطات ا◊موية ومراكز
اŸعا÷ة Ãياه البحر» .و‘
ه- - -ذا اإ’ط - -ار ,صش - -رح وزي - -ر
السشياحة والصشناعة التقليدية
ان هذه ا’تفاقية
«سش -تسش -م -ح ب -ال -ت -نسش-ي-ق بÚ
ق-ط-اع-ي السش-ي-اح-ة والصش-حة,
وهذا تطبيقا لÈنامج رئيسش
ا÷م -ه -وري-ة ال-ذي ي-ه-دف ا¤
اع - -ادة ا’ع - -ت - -ب - -ار ل - -ق- -ط- -اع
السش- -ي- -اح- -ة وت -رق -ي -ة اÿدم -ة
السش- - -ي - -اح - -ي - -ة» .وأاضش - -اف ان
ا÷زائ - - -ر ب - - -ل - - -د «رائ - - -د» ‘
السش- -ي- -اح- -ة ا◊م- -وي -ة ,ح -يث
ت- -دع- -م ب  282م-ن-ب-ع حموي
جديد و  25مؤوسشسشة حموية
ق -ي -د ا’سش -ت-غÓ-ل ,مششÒا ا¤
وج- -ود  30مشش-روع-ا سش-ياحيا
ح- -م- -وي- -ا ق- -ي- -د اإ’‚از ع -ل -ى
اŸسشتوى الوطني .من جانبه,
أاك - -د وزي- -ر الصش- -ح- -ة أان ه- -ذه

ا’تفاقية «تسشمح باŸسشاهمة
‘ ت- - -ع- - -زي- - -ز الشش - -راك - -ة بÚ
ال -ق -ط -اع Úع -ن ط-ري-ق وضش-ع
اط-ار ق-ان-و Êوت-ن-ظ-ي-مي كفيل
بضشمان تكامل دائم ومنظم,
وه- - - - - - -ذا ‘ اط - - - - - -ار –سشÚ
اÿدم- - - -ة» .وأاب - - -رز ان ه - - -ذه

ا’ت- -ف -اق -ي -ة سش -ت -ك -ون Ãث -اب -ة
«ح - -اف - -ز م - -ه - -م ‘ Œسش - -ي- -د
اأ’هداف اŸرجوة من خÓل
مسش- -اه- -م- -ة وزارة الصش -ح -ة ‘
ال-نشش-اط-ات اŸت-ع-ل-ق-ة بضش-مان
تأاط Òالدورات التكوينية التي
تنظمها وزارة السشياحة لفائدة

اŸسش -ت -خ-دم Úشش-ب-ه ال-ط-ب-يÚ
الذين Áارسشون نششاطهم ‘
ا◊م-ام-ات اŸع-دن-ي-ة وم-راك-ز
ال -عÓ-ج Ãي-اه ال-ب-ح-ر وضش-م-ان
اسشتفادتهم من اÈÿة الكفيلة
بتحسش Úجودة اÿدمات التي
تقدمها هذه اŸراكز لزبائنها.

لطارات اŸسصÒة لقطاع الصصحة
يتعلق با إ

حسشبÓوي يعلن عن ا’نتهاء من وضشع ﬂطط التكوين
أاع -ل -ن وزي -ر الصش -ح -ة والسش-ك-ان واصشÓ-ح
اŸسش -تشش -ف -ي -اتﬂ ،ت -ار حسش -ب Ó-وي ،امسش
ا’حد با÷زائر العاصشمة عن ا’نتهاء من
وضش - -ع ﬂط - -ط ت - -ك- -وي- -ن خ- -اصش لصش- -ال- -ح
ا’طارات اŸسشÒة لقطاع الصشحة .واششار
بيان لوزارة الصشحة أان الوزير قد أاوضشح
خÓل اجتماع عقده مع مدراء الصشحة لـ15
و’ية لغرب وجنوب البÓد أانه «” ا’نتهاء
م -ن وضش -ع ﬂط -ط ت -ك -وي -ن خ-اصش لصش-ال-ح
’مر
ا’طارات اŸسشÒة» ،مششÒا إا ¤أان ا أ
يتعلق بـ»ادراج الطرق ا÷ديدة للتسشي Òالتي
سش- -ت- -ن- -ت- -ج ع- -ن ت- -غ- -ي Òال- -وضش- -ع ال -ق -ان -وÊ
للمؤوسشسشات الصشحية والتي سشتحظى بطابع
خ- -اصش Áن -ح اŸزي -د م -ن اŸرون -ة وÁك -ن
اŸسشÒين من ا’سشتجابة ‘ وقت قصشÒ
◊اج -ي -ات ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸرضش-ى» .وخصشصش

اللقاء ،الذي عرف مششاركة اŸدراء العامون
ل- -ل- -م- -ؤوسشسش -ات ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ا÷ام -ع -ي -ة
واŸؤوسشسش -ات ال -ع -ام -ة واŸت -خصشصش -ة وك -ذا
رؤوسشاء اÛالسش العلمية واÛالسش الطبية
ل-ل-و’ي-ات اŸع-ن-ي-ة ،ل-وضش-ع شش-بكات متكاملة
للتكفل باŸرضشى على اسشاسش تبادل اŸوارد
اŸتوفرة ’ ،سشيما بالنسشبة لÓسشتعجا’ت
الطبية ا÷راحية والتكفل بالنسشاء ا◊وامل.
’سشداء
كما ششكل اللقاء فرصشة للوزير إ
«ت -ع -ل -ي -م -ات واضش -ح -ة ورسش -م اıط -ط-ات
ل -ل -مشش -اري -ع ا’سش -اسش-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ط-ل-ق ف-ور
صشدور قانون الصشحة ا÷ديد الذي صشادق
ع-ل-ي-ه الŸÈان م-ؤوخرا» .وإاذا أال- -ح ع -ل -ى أان
ا’سشتعجا’ت الطبية وا÷راحية هي «مرآاة
النظام الصشحي» ،أاوضشح الوزير أان ا◊كومة
قد بذلت «›هودات مالية معتÈة اضشافية

’ع- -ادة ت- -أاه- -ي -ل ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
إ
ا÷راح -ي -ة» وال-ت-ي تسش-ت-ف-ي-د م-ن ف-ت-ح ع-دد
م- -ع- -ت Èم -ن اŸن -اصشب اŸال -ي -ة ل -ت -وظ -ي -ف
ا’ط - -ب- -اء ال- -ع- -ام- -ون ،مششÒا ا ¤أان ه- -ؤو’ء
ا’ط-ب-اء سش-يسش-ت-ف-ي-دون م-ن «ت-ك-وي-ن اضش-ا‘
لتمكينهم من اŸهارات الÓزمة ليصشبحوا
اطباء متخصشصش ‘ Úا’سشتعجا’ت».
أاما ‘ ما يخصش التكفل باŸرأاة ا◊امل،
ذك -ر ال -وزي -ر أان -ه «” اع -داد دل-ي-ل ل-ل-ت-ك-ف-ل
باŸرأاة ا◊امل من طرف ›موعة خÈاء»،
مÈزا أان الدليل يهدف إا ¤وضشع «ششبكات
يجد فيها جميع الفاعل Úامكنتهم بششكل
يسشمح بتحديد مسشار اŸرأاة ا◊امل» .كما
نوه الوزير ‘ هذا السشياق بـ «العمل ا÷يد
ال -ذي ت -ق -وم ب -ه ال-ق-ابÓ-ت ال-ل-وات-ي ت-ع-تÈن
اسشاسش التكفل باŸرأاة ا◊امل».

لتفادي اية مضصاعفات لرتفاع ا◊رارة

وزارة الصشحة وا◊ماية اŸدنية تذكران بإاجراءات الوقاية من موجة ا◊ر
ذك - - -رت وزارة الصص- - -ح- - -ة ومصص- - -ال- - -ح
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة Ÿواط- -ن Úوخ- -اصص -ة
لج -راءات ال -وق-اي-ة
ال -ف -ئ -ات ال -هشص -ة ب -ا إ
ال -واجب ات -ب -اع -ه-ا ل-ل-ح-م-اي-ة م-ن م-وج-ة
ا◊ر التي تعرفها البÓد منذ ايام بعد
صص -دور ع -دة نشص -ري -ات ت -ت -ن-ب-أا ب-ارت-ف-اع
ك- - -ب ‘ Òا◊رارة خ- - -اصص- - -ة ‘ ا÷ن - -وب
تقارب ال 50درجة.
و‘ ه- -ذا الصش- -دد ت- -وصش- -ي ذات اŸصش -ال -ح
بضشرورة وقاية الفئات اأ’ك Ìتضشررا من موجة
ا◊ر ع -ل -ى غ -رار ال -رضش-ع وا’ط-ف-ال الصش-غ-ار
وا’ششخاصش اŸسشن ÚواŸصشاب Úباأ’مراضش
اŸزم- -ن- -ة م- -ذك- -رة ب- -إا’ح -ت -ي -اط -ات ال -واجب
اتخاذها واŸتمثلة ‘ تفادي اÿروج خÓل
السشاعات التي تششتد فيها درجة ا◊رارة «إا’
ع -ن -د الضش -رورة ف -ق -ط» ك -م -ا ت -نصش-ح ب-ارت-داء
مÓبسش خفيفة و واسشعة وتفادي البقاء مطو’
–ت اششعة الششمسش.

كما دعت ا ¤تناول كميات كبÒة من اŸاء
مع تفادي تناول اŸششروبات التي –توي على
نسشبة عالية من السشكر والكافي Úو كذا إاغÓق
النوافذ و سشتائر واجهات السشكنات اŸقابلة
أ’شش -ع -ة الشش -مسش و اب -ق -اءه -ا م -غ-ل-ق-ة ع-ن-دم-ا
ت- -ت- -ج- -اوز درج- -ة ا◊رارة اŸسش- -ج -ل -ة خ -ارج
اŸنازل تلك اŸسشجلة بداخلها و عدم القيام
بنششاطات خارجية (رياضشة وبسشتنة واعمال
اليدوية) مع ا’سشتحمام عدة مرات ‘ اليوم.
ون -ب -هت ك -ل م -ن وزارة الصش-ح-ة واŸدي-ري-ة
ال -ع -ام -ة ل -ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ‘ ح-ال-ة الشش-ع-ور
ب -الصش -داع أاو ال -رغ -ب -ة ‘ ال -ت -ق-ي-ؤو أاو ال-ع-طشش
الشش - -دي- -د و ارت- -ف- -اع درج- -ة ح- -رارة ال- -بشش- -رة
واح -م -راره -ا ج-ف-اف-ه-ا أاو الشش-ع-ور ب-ال-دوراÊ
ب -ا’تصش -ال ع -ل -ى ال -ف-ور ب-اإ’سش-ع-اف-ات (م-رك-ز
ا’عانة الطبية اŸسشتعجلة وا◊ماية اŸدنية)
م- -ع وضش- -ع الشش- -خصش ال- -ذي ي- -ع -ا Êم -ن ه -ذه
ا’عراضش ‘ «مكان بارد» وتزويده بكمية من

اŸاء الششروب ورشش جسشمه باŸاء (او وضشع
ق -ط-ع-ة ق-م-اشش م-ب-ل-ول-ة ع-ل-ي-ه) و ك-ذا ت-ه-وي-ت-ه
باŸروحة.
وي - -ذك - -ر أان وزارة الصش - -ح - -ة ق - -د وضش - -عت
الÎت -ي -ب -ات ال Ó-زم-ة «خ-اصش-ة» ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-أاث-ار
موجة ا◊ر الششديدة من خÓل اعداد بطاقة
تقنية تتعلق بالسشلوك الذي يجب اعتماده عند
التعرضش «للفحة ششمسش» أاو «تعقيدات» بسشبب
ا◊ر الشش -دي -د م -ع إاع -داد ط -اق -م ط-ب-ي ل-ه-ذه
ال -ع -م-ل-ي-ة خÓ-ل اŸوسش-م و–دي-د ع-دد أاسش-رة
ا’نعاشش اıصشصشة Ÿثل هذه ا◊ا’ت وكذا
ضشمان «ﬂزون للمواد الصشيد’نية اÿاصشة
’سشيما السشوائل الطبية».
ك -م -ا أاع -دت ت -رت -ي -ب -ات خ -اصش -ة ب -اإ’عÓ-م
وا’تصشال لصشالح اŸواطن Úومهنيي الصشحة
خÓ-ل م-وسش-م ا’صش-ط-ي-اف م-ن خÓ-ل ت-ط-وي-ر
نششاطات اتصشال واعÓم جوارية بالتعاون مع
ا◊ركة ا÷معوية وا’ذاعات اÙلية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدونة وطنية جديدة للنششاطات اŸمارسشة بدور الششباب
كشص - -ف وزي- -ر الشص- -ب- -اب وال- -ري- -اضص- -ة
ﬁم -د ح-ط-اب أامسس ب-ق-اŸة ب-أان دائ-رت-ه
ال - -وزاري - -ة بصص- -دد ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òإاع- -داد
م -دون -ة وط -ن -ي -ة ج -دي -دة ل -ل -نشص-اط-ات
اŸمارسصة بدور الشصباب.
وأاوضش- -ح ال- -وزي -ر ل -وسش -ائ -ل اإ’ع Ó-م Ãق -ر
الو’ية على هامشش زيارة عمل قام بها إا¤
ه -ذه ال -و’ي -ة ب-أان وضش-ع-ي-ة دور الشش-ب-اب ع-ل-ى
اŸسش -ت -وى ال -وط-ن-ي «ت-دف-ع-ن-ا إا ¤ال-ت-ف-ك‘ Ò
إاعداد مدونة وطنية تتماششى مع طموحات
الششباب ‘ الوقت ا◊ا‹» مضشيفا بأان عملية
إاعداد اŸدونة سشيششارك فيها الششباب بششكل
«كب.»Ò
وأاضشاف حطاب أانه من اŸرتقب أان يتم
’حقا تنظيم لقاء وطني مع ‡ثل Úللفئات
الششبانية من أاجل –ديث مدونة النششاطات
اŸم- - -ارسش- - -ة ب- - -دور الشش - -ب - -اب مششÒا إا ¤أان
اŸدونة اŸوجودة حاليا تعود إا ¤السشنوات
اأ’و ¤من ا’سشتقÓل.
واع - -ت Èوزي - -ر الشش - -ب - -اب وال - -ري - -اضش- -ة أان
ال- -نشش- -اط -ات اŸم -ارسش -ة ح -ال -ي -ا ب -ب -عضش دور
الشش -ب -اب «’ ت -ت -م -اشش-ى م-ع ط-م-وح-ات ا÷ي-ل
ا◊ا‹ من الششباب الذي لديه ميو’ت كبÒة
ن -ح -و ال -عصش -رن -ة وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا وال-رق-م-ن-ة
وال-نشش-اط-ات ال-ب-ي-ئ-ي-ة» م-ؤوك-دا ب-أان التفك‘ Ò
مدونة جديدة للنششاطات «ضشروري من أاجل
جعل الششباب أاك Ìفعالية ‘ حياتهم اليومية»
وكذا –ويل دار الششباب إا« ¤منزل فعلي»
للششباب حسشب تعبÒه .
وفيما يتعلق بالنششاطات اŸوجهة لفائدة
أابناء اŸناطق ا÷نوبية والهضشاب العليا خÓل
الفÎة الصشيفية ذكر وزير الششباب والرياضشة
بأان ما يقارب  30أالف طفل وششاب من هذه
اŸناطق سشيسشتفيدون طوال الفÎة الصشيفية
م-ن ﬂي-م-ات ونشش-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة بالو’يات
السشاحلية للبÓد .
وأاضشاف السشيد حطاب بأان هذه النششاطات
الصش -ي-ف-ي-ة ت-ن-ظ-م ب-ال-ت-وازي م-ع ع-دة مشش-اري-ع

جارية حاليا أاو سشتنطلق ‘ اŸسشتقبل وتخصش
كما قال -هياكل السشباحة Ãختلف أانواعهاع Èال-ب-ل-دي-ات واŸن-اط-ق اŸت-واج-دة ب-جنوب
ال-بÓ-د وب-اŸدن وال-و’ي-ات ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-وط-ن
داعيا ‘ نفسش السشياق القطاع اÿاصش إا¤
ا’سشتثمار ‘ هذا اÛال
وكان وزير الششباب والرياضشة أاششرف خÓل
زيارته إا ¤و’ية قاŸة على تدشش Úملعب
ج -واري ب -ب -ل -دي -ة ع Úرق -ادة وم -ع-اي-ن-ة إا‚از
مÓعب بلدية بالعششب ا’صشطناعي ببلديات
تاملوكة وهواري بومدين و›از عمار تصشل
تكلفة كل ملعب إا 500 ¤مليون دج .كما
أاشش- -رف ع- -ل- -ى إاطÓ- -ق سش -ب -اق اŸاراط -ون
وسشباق للدراجات الهوائية باŸركب الرياضشي
سشويدا Êبوجمعة ببلدية قاŸة.
واخ- -ت- -ت- -م ح- -ط -اب زي -ارت -ه ل -و’ي -ة ق -اŸة
بتدششﬂ Úيم للششباب بجبال ماونة التابعة
لبلدية بن جراح التي يصشل ارتفاعها إا ¤نحو
 1400م Îعن سشطح البحر وهو اŸرفق الذي
ي -تسش -ع لـ  300سش -ري -ر ك-م-ا ق-ام أاشش-رف ب-ذات
ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى ان-طÓ-ق ف-ع-ال-يات لقاء للششباب
اŸتطوع.Ú

مطار قسشنطينة :خلية توجيه من أاجل اسشتقبال أافضشل للمسشافرين
ÓعÓ-م وال-ت-وج-ي-ه Ãط-ار
” ت -نصش -يب خ -ل -ي -ة ل -إ
ﬁم -د ب -وضش -ي -اف ال -دو‹ ب -قسش -ن-ط-ي-ن-ة م-ن أاج-ل
السشماح بأافضشل اسشتقبال للمسشافرين الذين يأاتون
إا ¤ا÷زائر Ãناسشبة موسشم ا’صشطياف حسشب ما
كشش- -ف ع- -ن- -ه امسش اŸدي- -ر ا÷ه- -وي ل- -ل -ج -م -ارك
ا÷زائرية بقسشنطينة عبد النور حدادو.
و‘ كلمته ‘ أاعقاب مراسشم اسشتقبال رحلة
قادمة من مرسشيليا (فرنسشا) –دث ذات اŸسشؤوول
عن وضشع جهاز للتوجيه واإ’عÓم من أاجل تسشهيل
م-ع-ا÷ة ا’ج-راءات اÿاصش-ة ب-اŸسش-اف-ري-ن Ãط-ار
ﬁمد بوضشياف بقسشنطينة.
و‘ هذا الصشدد أاوضشح ذات اŸسشؤوول أان عدد
اŸوظف ÚاŸسشخرين Ãطار قسشنطينة ششهد زيادة
م -ن أاج -ل السش-م-اح ب-ت-ح-ك-م أافضش-ل ب-ال-ط-لب ال-ك-بÒ
اŸع - -ت - -اد ع - -ل - -ى ال - -ن- -ق- -ل ا÷وي خÓ- -ل م- -وسش- -م
ا’صشطياف.

وبعد أان ذكر Ãختلف التسشهيÓت اŸوضشوعة
من طرف اŸديرية العامة للجمارك سشلط ذات
اŸسشؤوول الضشوء على مزايا التصشريح عن اأ’موال
ع Èاإ’نÎنت ‘ –سش Úظ - - -روف اسش - - -ت - - -ق- - -ب- - -ال
اŸسشافرين الراغب“ ‘ Úضشية عطلتهم با÷زائر.
ك-م-ا –دث ع-ن ف-ت-ح م-ط-ار قسش-ن-ط-ي-ن-ة لسش-جل
للششكاوى سشيششكل صشوت اŸسشافرين للتبليغ عن أاي
Œاوزات وأاداة Ÿصشالح ا÷مارك من أاجل تصشحيح
أاي أاوجه خلل يتم تسشجيلها.
وأاششاد اŸسشافرون الذين كانوا على م Ïالرحلة
ال -ق -ادم -ة م-ن م-رسش-ي-ل-ي-ا وه-م ح-وا‹ 140مسشافرا
أاغ-ل-ب-ه-م ج-زائ-ري-ون م-ق-ي-م-ون باÿارج با’سشتقبال
ا◊ار الذي تلقوه Ãطار قسشنطينة مسشلط Úالضشوء
ع- -ل- -ى ال -تسش -ه -ي Ó-ت اŸت -اح -ة ‘ ›ال إاج -راءات
اŸعا÷ة.

انقطاع التزويد باŸاء الششروب اليوم ا’ثن Úع Èبلديات العاصشمة

تششرع مديرية اŸوارد اŸائية لو’ية ا÷زائر
العاصشمة اليوم من السشاعة  08.00صشباحا إا¤
السشاعة  20.00مسشاء ‘ اششغال –ويل قناة رئيسشية
للتوزيع اŸاء الششروب ,حسشب ما جاء ‘ بيان
Ÿؤوسشسشة اŸياه والتطه Òلو’ية ا÷زائر (سشيال).
تؤودي هذه اأ’ششغال الواقعة على مسشتوى بلدية
باشش جراح و التي تندرج ‘ اطار مششروع تهيئة
وادى اوشش- -اي- -ح إا ¤ان- -ق- -ط- -اع ‘ ال -ت -زوي -د ب -اŸاء
الشش- -روب ع Èال- -ع- -دي- -د م- -ن ب- -ل- -دي- -ات ا÷زائ- -ر
العاصشمة.
ويتعلق اأ’مر حسشب اŸصشدر نفسشه ببلدية القبة
(ح -ي ال -ب -در ,اب -ري-ف-ال ,ح-ي  648مسش-ك-ن886 ,
مسشكن ,مزرعة ديسشكا ,حي ا÷ي ‹Óاليابسش,

حي الباهية ,حديقة بن عمر) ,جميع احياء بلدية
باشش جراح ,بلدية بوروبة (جزئيا) و بلدية جسشر
قسشنطينة (جزئيا).
وأاوضش -حت م -ؤوسشسش -ة سش -ي-ال أان خ-دم-ة ال-ت-زوي-د
باŸاء الششروب سشتعود تدريجيا إا ¤طبيعتها ‘
اليوم نفسشه مع بداية السشهرة.
و” وضش- - -ع اج- - -راءات ل- - -ت - -زوي - -د اŸؤوسشسش - -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة و ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة م -ن خ Ó-ل تسش-خÒ
ششاحنات ذات صشهاريج ,يشش ÒاŸصشدر ذاته.
ك-م-ا اع-ت-ذرت الشش-رك-ة ل-زب-ائ-ن-ه-ا ع-ل-ى اإ’زع-اج
الناجم عن اأ’ششغال و وضشعت –ت تصشرفهم رقم
مركز اسشتقبال اŸكاŸات  1594أ’ي اسشتعÓمات
على مدار  24سشاعة. .

منذ بداية شصهر جوان:

وفاة  62ششخصشا غرقا بالششواطئ وا’حواضض اŸائية
تو‘  62ششخصشا تÎاوح أاعمارهم ب 6 Úو 16
سشنة غرقا على مسشتوى الششواطئ و ا◊واجز
اŸائية منذ بداية ششهر يونيو  ,2018حسشبما
علم امسش لدى مصشالح اŸديرية العامة للحماية
اŸدنية.
‘ تصش- -ري- -ح ل- -وأاج أاك- -د اŸك- -ل- -ف ب- -اإ’ع Ó-م
باŸديرية العامة للحماية اŸدنية النقيب نسشيم
برناوي «لقد سشجلنا منذ بداية ششهر يونيو غرق
 62ششخصشا تÎاوح أاعمارهم ب 6 Úو  16سشنة
م -ن -ه-م  14شش -خصش -ا ع -ل -ى مسش -ت -وى الشش -واط-ئ
اŸسشموحة للسشباحة خارج أاوقات اŸراقبة و 12
بالششواطئ اŸمنوعة».

لدى تطرقه إا ¤اŸدن التي سشجلت أاك Èعدد
من الوفيات ,ذكر برناوي و’ية وهران التي
سشجلت أاربعة قتلى تليها مدن تلمسشان وا÷زائر
العاصشمة و سشكيكدة و الطارف بثÓث قتلى بكل
واحدة.
وذكر ذات اŸسشؤوول أانه سشجلت خÓل ذات
ال- -فÎة وف- -اة  36شش -خصش-ا غ-رق-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا◊واجز اŸائية ( 4سشدود و  6وديان و  14برك
مائية و 9حواجز و  ‘ 3اأ’حواضش اŸائية).
و“كنت مصشالح ا◊ماية اŸدنية خÓل نفسش
الفÎة من انقاذ أاك Ìمن  9000ششخصش من الغرق
على مسشتوى الششواطئ اŸسشموحة للسشباحة..
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ألثن 09 Úجويلية  2018م
ألموأفق لـ  25شسوأل  1439هـ

بعد دعوة بعضصها للرئيسس بوتفليقة لكمال اŸسصÒة

الطبقة السسياسسية تسستغل الصسائفة ‘ التحضس ÒلÓنتخابات الرئاسسية
ل-ن ت-خ-ل-د ال-ط-ب-ق-ة السص-ي-اسصية عموما
إا ¤الراحة هذه الصصائفة ،كونها دخلت
‘ مرحلة السصتعداد –سصبا لÓنتخابات
ال -رئ-اسص-ي-ة ال-ت-ي ي-فصص-ل-ن-ا ع-ن-ه-ا أاق-ل م-ن
لغ-ل-ب-ي-ة ق-د
سص -ن -ة ،وإاذا ك -انت أاح-زاب ا أ
حسصمت ‘ موقفها الداعم لÎشصح رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،فان
لحزاب اŸنتمية إا ¤اŸعارضصة سصتعمل
ا أ
ج-اه-دة ع-ل-ى ت-رت-يب ب-ي-ت-ه-ا وا◊سصم ‘
مرشصحها الذي تعول عليه ‘ النتخابات
الرئاسصية لسصنة . 2019

فريال بوشسوية
ينظم ألتحالف ألوطني أ÷مهوري جامعته
ألصسيفية مطلع سسبتم ÈأŸقبل ،فيما أختتمت
ح-رك-ة أإلصسÓ-ح أل-وط-ن-ي ط-ب-ع-ت-ه-ا أول أمسس،
على أن توأصسل أألحزأب تنظيم هذأ ألنشساط
أل -ذي ي -ت-زأم-ن وفصس-ل ألصس-ي-ف م-ن ك-ل سس-ن-ة،

تكريسسا لنشساطها أŸسستمر طيلة ألسسنة ،وÃا
أن أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى م -وع -د م -ع ألن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسسية ،فان ألطبقة ألسسياسسية سستضساعف
نشس- -اط- -ه- -ا ،وسس- -ت- -ك- -ون ألصس- -ائ- -ف- -ة ب- -ن- -ك -ه -ة
ألسستحقاقات.
أعتادت ألتشسكيÓت ألسسياسسية على تنظيم
نشس -اط -ات ‘ ألصس -ائ -ف -ة وسس -م -ت-ه-ا ب-ا÷ام-ع-ة
ألصس -ي -ف -ي -ة ،ت -أات -ي ع -ادة أسس -ت -ع-دأدأ ل-ل-دخ-ول
ألج -ت -م -اع -ي ،ك -م -ا ت-ن-درج ‘ إأط-ار ب-رن-ام-ج
Óح- -زأب– ،رصس م -ن
ألسس- -دأسس- -ي أل- -ث- -ا Êل - -أ
خÓلها على ألتوأجد ،إأما من خÓل أ÷امعة
Óحزأب
ألصسيفية مثلما هو ألشسأان بالنسسبة ل أ
أŸنتمية إأ ¤ألتيار أإلسسÓمي ،أو من خÓل
ن -دوأت م -ث -ل -م -ا ه -و ألشس -أان ب -ال -نسس -ب -ة ◊زب
ألعمال.
وألن فصس- - - - -ل صس - - - -ي - - - -ف  2018سسيسسبق
أسستحقاقات أنتخابية بحجم ألرئاسسيات ،فانه
سسيكون أحر ليسس قياسسا إأ ¤درجات أ◊رأرة

ألتي ترتفع من سسنة إأ ¤أخرى ،وإأ‰ا قياسسا
إأ ¤ح -م -اسس أل -ط -ب -ق -ة ألسس -ي -اسس -ي -ة ع-م-وم-ا،
وأل- - - -رأغ- - - -ب ‘ ÚألÎشس- - - -ح Ÿنصسب رئ- - - -يسس
أ÷مهورية على وجه ألتحديد ،وكان أألمÚ
أل-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي أح-مد
أوي -ح -ي -ي ،ق -د ت -ن -ب-أا بصس-ي-ف سس-اخ-ن لقÎأب
موعد ألنتخابات.
من جهته ،حزب Œمع أمل أ÷زأئر ـ تاج
سسيكون على موعد مع مؤو“ره ألوطني مع
أل-دخ-ول ألج-ت-م-اع-ي أŸق-ب-ل ،أل-ذي سس-يتميز
بتجديد ألثقة ‘ شسخصس رئيسسه عمار غول،
لسس -ي -م -ا وأن -ه أع -ل -ن ع-ن دع-م ت-رشس-ح رئ-يسس
أ÷مهورية ومناشسدته ألÎشسح لعهدة رئاسسية
جديدة ،على غرأر جمال ولد عباسس أألمÚ
أل -ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،وك-ذأ
أألم Úأل - -ع - -ام لـ «أألرن- -دي» ،أح- -زأب ك- -ل- -ه- -ا
سستنخرط ‘ حملة من أجل إأ‚اح مرشسحها،
‘ حال أسستجاب ألرئيسس بوتفليقة لدعوتهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بولنوار :تأاسصيسس شصبكة تينهينان Ÿرافقة حاملي اŸشصاريع

اŸشسروع يعمم وطنيا إانطÓقا من سسبتمÈ

حجم التبادلت ب Úا÷زائر و الهند  1.8مليار دولر

رجال أاعمال الهنديتطلعون لإÓسستثمار ‘ الطاقة و البنى التحتية
تصصدير مواد فÓحية و صصناعات –ويلية نحو الهند
ب - -ل - -غ ح - -ج- -م ال- -ت- -ب- -ادلت
ال - -ت - -ج - -اري- -ة ب Úا÷زائ- -ر و
ال-هند  1.8م-ل-ي-ار دولر سصنة
 ،2017غ Òأان اŸي - - - - - - - - - - - - -زان
التجاري متجه لفائدة البلد
ال -ث -ا ، Êحسص -ب -م -ا م -ا أاف-اد ب-ه
جÓ-ل سص-ران-دي م-ع-م-ر عضص-و
›لسس غ - -رف - -ة ال- -ت- -ج- -ارة و
الصص- - -ن- - -اع- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة و
رئ - -يسس ال- -غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
لتيبازة .

حياة  /ك
أكد سسرأندي معمر  ،أمسس ،
‘ تصس- -ري- -ح ل « ألشس- -عب» ع- -ل- -ى
هامشس لقاء ألعمل أ÷زأئري –
أل- -ه- -ن- -دي ،أل- -ذي ن- -ظ- -م ب- -ن- -زل
أألورأسس -ي ن -ي -ة رج -ال أألع -م -ال
ألهندي Úألسستثمار ‘ أ÷زأئر،
وف -ق ل -ق -اع-دة  ،51/49أل - -ت- -ي ⁄
يسس - -ج- -ل- -وأ أي أعÎأضس أو ت- -ردد
بشسأانها ،وقد عÈوأ عن رغبتهم
ألشس - -دي - -دة ‘ إأق- -ام- -ة مشس- -اري- -ع
ببÓدنا ،منوهÃ Úناخ ألسستثمار
وبالتحفيزأت ألتي يتضسمنها ،كما
يعتÈون أن أ÷زأئر ألبلد ألذي
يتوفر فيه حاليا أألمن وهو عامل

أسس-اسس-ي ،ل-نسس-ج عÓ-ق-ات شس-رأكة
أق- -تصس- -ادي- -ة ،ك -م -ا أن -ه -ا أل -دول -ة
أل- -ق- -ري- -ب -ة ج -غ -رأف -ي -ا وه -ذأ م -ا
يسس -اع -ده -م ع -ل-ى ول-وج أألسس-وأق
أإلفريقية .

شسراكة و ‘ ›ال
الصسيدلة و الطب
قال أŸتحدث أن من خÓل
ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي ت-ع-ق-ب-ه لقاءأت
ث- -ن- -ائ- -ي- -ة  ،ب Úرج- -ال أألع- -م -ال
أ÷زأئري Úو نظرأئهم ألهندي، Ú
يسسمح بالسستفادة من Œارب و
خÈأت هذأ ألبلد أألسسيوي ألذي
يصسل عدد سسكانه أŸليار نسسمة ،
‘ عدة قطاعات منها ألصسيدلة ،
و ألطب و ألطاقة و ألتكنولوجيا
أŸتطورة .
حسسب م- -ا أب- -رزه سس- -رأن -دي
معمر  ،أن هناك سسعي من قبل
ألغرفة إأ ¤إأقامة شسرأكة ‘ هذه
أل- -ق -ط -اع -ات  ،ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن
أÈÿة أألج -ن -ب -ي -ة  ،و ب -اŸق -اب -ل
نعمل على إأيجاد سسبل لتصسدير
أŸنتوجات ألفÓحية وألصسناعات

أل -ت -ح -وي -ل -ي-ة  ،و كشس-ف ‘ سس-ي-اق
أ◊ديث أن- -ه ” ‘ «أل -ك -وأل -يسس»
أل -ت -ف -اوضس ل -تصس -دي -ر م-ن-ت-وج-ات
فÓحية جزأئرية ذأت أ÷ودة إأ¤
أل- -ه- -ن- -د  ،و ق- -د “ت أŸوأف- -ق- -ة
أŸبدئية بشسأانها .

مذكرة تفاهم ب Úالغرفة
التجارية والصسناعية
للبلدين
وفيما يتعلق Ãذكرة ألتفاهم
أل-ت-ي ” أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ي-ه-ا ‘ ه-ذأ
أل- -ل- -ق -اء ب Úأل -ط -رف أ÷زأئ -ري
‡ث ‘ Ó- -أل- -غ- -رف- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
ل -لصس-ن-اع-ة و أل-ت-ج-ارة و ن-ظÒت-ه-ا
ألهندية  ،قال سسرأندي  ،قال أن
أل -ه -دف م -ن -ه -ا ﬁاول -ة ت -ق -ريب
أŸت -ع -ام -ل Úألق -تصس -ادي Úل -كÓ-
ألبلدين  ،قصسد ألتوصسل إأ ¤إأقامة
عÓقات شسرأكة ب ÚأŸؤوسسسسات
أ÷زأئرية و ألهندية  ،خاصسة وأن
أ÷زأئ -ر دخ -لت م -رح -ل -ة ت -ن -وي-ع
أقتصسادها ،وألتخلصس من ألتبعية
للمحروقات.
ومن جهته –دث رئيسس وفد

ليام الصصيفية بجامعة باب الزوار :
ا أ

رجال أألعمال ألهندي Úأن غرفة
ألتجارة و ألصسناعة ألهندية تغطي
 80باŸائة من ألسستثمارأت ‘
أل -ه -ن -د ،و ق -ال أن أل -وقت مÓ-ئ-م
إلقامة أسستثمارأت هامة هنا ‘
أ÷زأئ - - - -ر ،خ- - - -اصس- - - -ة ‘ ظ- - - -ل
ألسستقرأر ألتي تنعم به.
وأشسار ‘ معرضس حديثه إأ¤
نوعية ألعÓقات ب Úأ÷زأئر و
ألهند  ،ألتي “تد ‘ ألتاريخ  ،إأ¤
ما قبل ألسستقÓل  ،وهو يتطلع
أن تسس- -اه- -م بÓ- -دن- -ا م- -ن خÓ- -ل
أŸشس- -اري- -ع ألسس- -ت- -ث- -م- -اري- -ة‘ ،
–سس Úو تقريب ترتيب ألبلدين
‘ ألقتصساد ألعاŸي حيث –تل
أل -ه -ن -د أŸرت-ب-ة  67و أ÷زأئ - -ر
أŸرتبة .97
أبرز أŸتحدث أهم ألقطاعات
ألتي “تلك ألهند فيها ألتجربة
م -ن -ه -ا أل -ك -ه-رب-اء وأل-غ-از وأل-ب-ن-ى
أل -ت -ح -ت -ي -ة ،وألشس -رك-ات أل-ه-ن-دي-ة
ألكÈى متوأجدة ‘  50باŸائة
من دول ألعا ⁄منها إأفريقا و
ألشس - -رق أألوسس - -ط ،وق - -د ق- -درت
ق -ي -م -ة أŸشس -اري -ع أل -ت -ي أق -ي -مت
ب-ا÷زأئ-ر  3م -ل-ي-ار دولر خÓ-ل
ألسسنوأت ألقليلة أŸاضسية.

أاع- -ل- -ن رئ- -يسس ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ل -ت -ج -ار ا◊رف -ي Úا÷زائ -ري Úا◊اج
ط -اه -ر ب -ول -ن-وار ع-ن إان-طÓ-ق وت-أاسص-يسس
شص -ب -ك -ة ت -ي -ن -ه-ي-ن-ان Ÿراف-ق-ة ا◊رف-ي-ات
وال- -ت- -اج -رات ح -ام Ó-ت اŸشص -اري -ع ال -ت -ي
ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ت -رق-ي-ة نشص-اط-ات اŸرأاة
ورب- -ط- -ه -ا ب -السص -وق ل -تسص -ه -ي -ل ع -م -ل -ي -ة
ال -ت -وزي -ع ،ح -يث ت -دخ-ل ح-ي-ز اÿدم-ة
رسصميا شصهر سصبتم Èالقادم.

خالدة بن تركي
قال ،بولنوأر ،أن شسبكة تينهينان عبارة عن
م -ب -ادر نسس -وي -ة ‘ م -ن -ط -ق-ة ألّشس-رق أألوسس-ط
وشس -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا ت-ت-ك-ون م-ن ›م-وع-ة م-ن
أل -نسس -اء م -ن أعضس -اء ‘ أ÷م -ع -ي -ة ت -اج -رأت،
مقاولت قررن تأاسسيسس إأطار لÎقية نشساطهم
أ◊ر‘ ورب -ط -ه ب -السس -وق م -ع ضس-م-ان ع-م-ل-ي-ة
أل -ت -وزي -ع خ -اصس -ة وأن أل -ك-ث Òم-ن-ه-ن يصس-ن-ع-ن
منتوجات رأئعة دون علمهن بكيفية ألتوزيع
لسس- -ي- -م- -ا ‘ ›ال صس- -ن- -اع -ة أÿزف أ÷ل -د
وأŸقاولتية.
وت -ع -م -ل أ÷م -ع -ي -ة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع شس-ب-ك-ة
ت-ي-ن-ه-ي-ن-ان وأŸك-اتب أŸوج-ودة ع Èولي-ات-ه-ا
بتسسهيل توزيع أŸنتوج ع Èأألسسوأق من خÓل
ألتصسال مع أ◊رفيات لتسسهيل عملية ألبيع
باإلضسافة أ ¤توجيه أ◊رفيات نحو تطوير
أŸنتوجات ألتقليدية من خÓل تبادل أألفكار
وأآلرأء ب Úأعضساء ألشسبكة لسسيما ما يتعلق
باŸادة أألولية.
وت -ه -دف ألشس -ب -ك -ة إأ ¤م -رأف -ق -ة ح-امÓ-ت
أŸشس -اري -ع وت -ق-د Ëب-رن-ام-ج ت-ك-وي-ن-ي ÷م-ي-ع
أل-نشس-اط-ات أ◊رف-ي-ة لÎق-ي-ة أŸن-ت-وج أ◊ر‘

وتأاهيله حسسب متطلبات ألسسوق باإلضسافة إأ¤
ترقية أŸرأة ‘ تسسي ÒأŸؤوسسسسات و“كينها
م-ن ألسس-ت-ف-ادة م-ن ألت-ف-اق-ي-ات أل-ت-ي تÈم-ها
أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة وأل -ت -ج -ار وأŸؤوسسسس -ات
وألهيئات على غرأر ألتفاقية ألتي أبرمت مع
شس - -رك - -ات أل - -ت - -ام Úألج - -ل أ◊صس- -ول ع- -ل- -ى
ت -خ -ف -يضس -ات تÎوأح ب 50 Úإأ 60 ¤باŸائة
ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤أت -ف -اق -ي -ة م-ع وزأرة أل-ت-ك-وي-ن
وأل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م أŸه -ن -ي Úل -ف -ائ -دة أل -ت -اج -رأت
وأ◊رفيات ‘ كل أÛالت .
وتعمل أ÷معية على ربط سسبل ألتوأصسل
ب Úألتاجرأت وأ◊رفيات ع Èوليات ألوطن
ل -ت -ب -ادل أألف -ك -ار وأŸن -ت -وج -ات بﬂ Úت -ل-ف
أل -ولي -ات ع-ل-ى غ-رأر أدرأر وم-ن-ط-ق-ة وه-رأن
لتوزيع أŸنتوج أÙلي وألرقي به إأ ¤أعلى
مسستوى  ،حيث تقÎح أ÷معية بالتنسسيق مع
ألشس -ب -ك -ة ت -ق -دﬂ Ëط-ط ت-ب-ادل Œاري عÈ
ب- -عضس م- -ن- -اط- -ق أل- -وط- -ن ل- -لسس -م -اح ل -ل -نسس -اء
وأل-ت-اج-رأت أŸن-خ-رط-ة ‘ ألشس-ب-ك-ة أŸت-كونة
ح-ال-ي-ا م-ن  30عضس-وة ت-روي-ج م-ن-ت-جاتها ألتي
تدخل ‘ إأطار أŸوروث ألثقا‘ باإلضسافة إأ¤
ك -ون-ه-ا ت-ك-تسس-ي ط-اب-ع أج-ت-م-اع-ي وأق-تصس-ادي
Ãي -زة ج -م -ال -ي -ة رأئ -ع -ة وه-و أŸشس-روع أل-ذي
سس-ي-ع-م-م شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èأل-دأخ-ل خ-اصس-ة أمام
ألنجاح ألكب Òألذي حققته بعضس أ◊رفيات
‘ ›ال صسناعة أÿزف ،أ◊لي باختÓف
أنوأعه ،وكذأ ‘ ›ال أŸقاولتية.
وتسس -اه -م ه -ذه أŸشس -اري -ع ‘ إأن-ت-اج ألÌوة
و–سس Úمسس- -ت- -وأه- -ا أŸع- -يشس- -ي ع -ن ط -ري -ق
م- -رأف -ق -ة مسس -ت -م -رة م -ن ط -رف ﬂتصس‘ Ú
أÛال ألجل تطويرها وتعميمها على باقي
ربوع ألوطن .

الÈفيسسور شسريفي :التبادل التكنولوجي مع الباحث Úا÷زائري Úباÿارج
أاع -ل -نت أامسس ‡ث -ل -ة وزي -ر ال -ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع- -ا‹ وال- -ب- -حث ال- -ع -ل -م -ي الÈفيسصور
لي -ام
ل- -وي- -زة شص- -ري- -ف -ي ،ع -ن اف -ت -ت -اح ا أ
الصص -ي -ف -ي -ة ب -ج -ام -ع -ة ه -واري ب -وم -دي-ن
للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار التي
“ت- -د إا ¤غ- -اي- -ة  15ج-وي-ل-ية ا÷اري،
ومن  15إا 19 ¤جويلية بولية باتنة،
ب -ه -دف رب -ط جسص -ور ال -ت -ع -اون وت -ب-ادل
اÈÿات ب ÚاÈÿاء وال- - - - -ب- - - - -اح - - - -ثÚ
ا÷زائ- -ري ÚاŸق- -ي- -م Úه -ن -ا وب -اÿارج،
وب -ال -ت -ا‹ اŸسص -اه -م-ة ‘ ت-ط-وي-ر ال-ب-حث
ال -ع -ل -م-ي ب-بÓ-دن-ا ،وذلك ب-حضص-ور سص-فÒ
لم-ريكية وا÷الية
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
ا÷زائرية بأامريكا.

سسهام بوعموشسة
أوضسحت ألÈفيسسور شسريفي ‘ كلمة ألقتها
نيابة عن وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،
أن هذه أأليام ألصسيفية ألتي تنظم ألول مرة
Ãب-ادرة م-ن أ÷م-ع-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة أألم-ري-ك-ية،
هي وسسيلة للتقارب ب Úألباحث Úأ÷زأئريÚ
ون-ظ-رأئ-ه-م ‘ أم-ري-ك-ا ،ك-م-ا تسس-م-ح ل-ل-دكاترة
بتبادل ألبحث ‘ عدة ميادين ،مشسÒة إأ ¤أن
أŸسس -ؤوول أألول ع -ل -ى ق -ط-اع أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
يشسجع هذه أŸبادرة ،آأملة ‘ أن تكون بدأية
ل - -ل - -ت - -ع - -اون أŸث - -م - -ر ‘ ›ال أل- -ب- -حث بÚ
أ÷زأئري ‘ Úألدأخل وأÿارج.
و‘ ردها عن سسؤوأل جريدة»ألشسعب» ،حول

أŸوأضسيع ألتي أرتكزت عليها ألوزأرة قالت
‡ثلة ألوزير أن سسنة  2016خصسصست للبحث
أل- -ن -وع -ي ،و 2017خصسصست لسسÎأت -ي -ج -ي-ة
مشساريع أŸؤوسسسسات على أŸسستوى ألوطني،
‘ ح Úهذأ ألعام فهو موأصسلة وأسستكمال
ل- - -ت - -ط - -وي - -ر مشس - -اري - -ع
مؤوسسسساتنا وجعلها ذأت
بعد عاŸي ،مؤوكدة أن
ه- -ذأ ألÈن- -ام- -ج ح- -ق- -ق
نتائج أيجابية.
من جهته ،شسدد عبد
أ◊ف- -ي -ظ أورأغ أŸدي -ر
أل -ع -ام ل -ل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي
ع -ل -ى ضس -رورة ت-ط-وي-ر أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي دأخ-ل
أŸؤوسسسس -ات وحسس -ب -ه ف -إان ه -ن -اك م -وؤسسسس-ات
ق -ل-ي-ل-ة م-ن ت-ع-ت-م-د أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأن ع-دد
ألباحث Úبها ل يتجاوز  200باحث على عكسس
ما يوجد ‘ ألبلدأن أألوروبية ،حيث يتجاوز
هذأ ألعدد ،مشسÒأ إأ ¤أنه بدون تطوير ألبحث
‘ أŸؤوسسسسات ل Áكننا تطوير ألتكنولوجيات
وألقتصساد ألوطني.
وأضس - -اف أن أل - -دول - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ب - -ذلت
›هودأت ‘ هذأ أŸيدأن◊ ،ث أŸؤوسسسسات
على إأدرأج ألبحث ألعلمي وألرتقاء بهÿ ،لق
ألÌوة وألقيمة أŸضسافة ،كما أنها أسستدركت
ألتأاخر ،كاشسفا عن لقاء مع وزأرة ألصسناعة
قريبا لدرأسسة هذأ أŸوضسوع.
ك - -م- -ا أل- -ح أورأغ ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت- -ط- -وي- -ر

أÿدمات أŸنشسئة للÌوة وكذأ سسياسسة ألÈأعة
قائ Óأن هناك أك Ìمن  300شسهادة أخÎأع
بعدما كان عددها يقدر ب 22شسهادة أخÎأع.
باŸقابل ،دعا مدير ألبحث ألعلمي ألباحثÚ
أ÷زأئ -ري ÚأŸق -ي -م Úب -ال -ولي -ات أŸت -ح -دة
أألمريكية للعمل على نقل
أÈÿة وأل- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ا
لنظرأئهم أ÷زأئري Úمن
خÓ- -ل م- -رأف -ق -ت -ه -م عÈ
مشس-اري-ع وأق-ع-ي-ة ل-ت-حويل
ألتكنولوجيا ،قائ« :Óنحن
ب -أامسس أ◊اج -ة ل -ت -ح-وي-ل
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ،ل-ت-ط-وي-ر
ألبحث ألعلمي با÷زأئر ،مشسكلتنا هي تكوين
ألكفاءأت ومرأفقتها ÿلق ألقيمة أŸضسافة».

أاوراغ :تطوير البحث ضسرورة
لÓرتقاء با’قتصساد
وخلق الÌوة

رئيسس ا÷امعة :كل اإ’مكانيات
جاهزة ’سستقبال الطلبة ا÷دد
قال رئيسس جامعة هوأري بومدين للعلوم
وألتكنولوجيا ﬁمد سسعيدي ،أن تنظيم أأليام
ألصس- -ي- -ف- -ي- -ة ج- -اء ب -فضس -ل م -ب -ادرة أ÷م -ع -ي -ة
أ÷زأئرية أألمريكية ألتي جندت حوأ‹ 15
خبÒأ جزأئريا مقيما بأامريكا ‘ تخصسصسات
ألهندسسة أŸدنية ،أŸعمار ،هندسسة ألكÎونية،
ألبيولوجيا مع أك Ìمن ثÓث Úباحثا جزأئريا
م -ن ﬂت -ل-ف ج-ام-ع-ات أل-وط-ن ،ب-ح-يث ي-ق-دم

ألباحثون أŸقيمون بأامريكا على مدأر أسسبوع
ﬁاضس- -رأت وم- -ل- -ت- -ق- -ي- -ات م- -ت -ع -ل -ق -ة ب -آاخ -ر
ألك -تشس -اف-ات أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وت-ق-د Ëأل-ع-ل-وم،
وم -ن-ح-ه-م وسس-ائ-ل ل-رب-ط عÓ-ق-ات م-ع ﬂاب-ر
ألبحث أŸوجودة باÿارج للتعاون فيما بينهم.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-دخ-ول أ÷ام-ع-ي ،أوضس-ح
سس - -ع - -ي - -دي أن أ÷ام - -ع- -ة بصس- -دد أل- -ت- -حضسÒ
لسستقبال ألطلبة أ÷دد أبتدأء من  24جويلية
أ÷اري إأ ¤غ- -اي- -ة  8أوت ،ب-ح-يث ج-ن-د ل-ه-م
أسساتذة لتحسسيسس أوليائهم وشسرح لهم تعليمة
أل- - - - - -وزأرة ل ،2018وت- -وج- -ي- -ه- -ه- -م لخ- -ت- -ي -ار
أل - -ت - -خصسصس- -ات ،ع- -ل- -م- -ا أن ع- -دد أل- -ط- -ل- -ب- -ة
أŸتخرج Úلهذه ألسسنة بلغ تسسعة آألف وأكÌ
م- -ن خ- -مسس- -ة آألف م- -ت- -حصس -ل ع -ل -ى شس -ه -ادة
ألليسسانسس وأك Ìمن أربعة آألف متحصسل على
شسهادة أŸاسس .Îوأضساف رئيسس أ÷امعة أنه
أبتدأء من  2سسبتم 2018 Èيشسرع ألطلبة ‘
أسستÓم بطاقة ألطالب وألشسهادة أŸدرسسية
وج -دول أل -ت -وق -يت ،ب -ح -يث ت-ن-ط-ل-ق أل-دروسس

بصسفة رسسمية ‘  9سسبتم Èللطلبة ألقدأمى
و‘  16سسبتم 2018 Èللطلبة أ÷دد.
وعلى هامشس أأليام ألصسيفية ،أبرز رئيسس
أ÷معية أ÷زأئرية أألمريكية طه مرغوب،
‘ تصسريح لـ«ألشسعب» أهمية هذأ أ◊دث ‘
إأقامة جسسر من أÈÿأت ‘ أÿارج وأ÷زأئر،
وتكوين برأمج بحث ما ب Úألطلبة أ÷زأئريÚ
با÷زأئر مع أÈÿأء باÿارج سسوأء أجنبة أو
جزأئرية ،كما أن هذه أأليام تعد لقاء سسنوي
يتعرف من خÓلها ألطلبة باألسساتذة وهؤولء
بدورهم يتعرفون على أسساتذة آأخرين ،لتكوين
ع Ó-ق-ات ‘ ت-خصسصس-ات ع-دة م-ث-ل أل-ه-ن-دسس-ة
أŸدن -ي -ة وأل -ب -ي-ول-وج-ي-ا وأل-ع-م-ل م-ع ب-عضس ‘
مشس - -اري - -ع ب - -حث .وأضس - -اف أن ه - -ذأ أ◊دث
سسينظم ألعام أŸقبل ‘ جامعة أخرى ،وتكون
أŸوأضس- -ي- -ع أıت- -ارة م- -ن أقÎأح أل- -ط- -ل- -ب- -ة
وأل- - -ب- - -اح - -ث Úأ÷زأئ - -ري ،ÚمشسÒأ إأ ¤ه - -ذه
أŸبادرة هي أألو ،¤بحيث سستنظم هذه أأليام
من  15إأ 19 ¤جويلية أ÷اري بولية باتنة.

اإلثن 0٩ Úجويلية  201٨م
الموافق لـ  25شصوال  143٩هـ

»æWh

‘ زيأرة مفأجئة لعدة ورشسأت

وا‹ وهران يتوعد اŸتقاعسس ‘ Úخدمة اŸواطن
^ لن نسسمح بأأي تأأخر ‘ الإ‚أز

حذر وا‹ وهران مولود شسريفي رؤوسسأء الدوائر واŸنتخب Úمن التقأعسش ‘ أاداء واجبأتهم ومسسؤووليأتهم كأم ،Óمشسددا على
ضسرورة الفصسل ب Úتعأرضش اŸصسألح العأمة واŸصسألح اÿأصسة Ãأ فيهأ اŸنأزعأت اŸتعلقة بألنتخأبأت.

وهران  :براهيمة مسسعودة

ه - - - -دد ال - - - -وال- - - -ي ب- - - -ل- - - -ه- - - -ج- - - -ة صص- - - -ري- - - -ح- - - -ة
وواضصحة باتخاذ اإلجراءات القانونية الÓزمة في
حال عدم اللتزام بتطبيق التعليمات ،قائ Óفي
هذا المجال »:ل يمكن أان أاتسصامح أاو أاتوانى
ل -ح-ظ-ة ف-ي ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون والسص-ع-ي ن-ح-و ت-ل-ب-ي-ة
احتياجات المواطن ومتطلبات التنمية في مختلف
األصصعدة».
كما ابدى الوالي نيته واسصتعداده التام إلعطاء يد
ال -مسص -اع -دة ل -ك -ل مسص -ؤوول أاو م -ن -ت-خب ل-دي-ه ارادة
خ-الصص-ة ف-ي ال-ع-م-ل ،أام-ا بشص-ان ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن الذين
يسص-ع-ون ل-ت-ح-ق-ي-ق م-أارب-ه-م الشص-خصص-ية على حسصاب
المصصلحة العامة ،فدعاهم إالى النسصحاب وعدم
التشصويشش وتوعدهم بتسصليط أاقصصى العقوبات في
حالة اكتشصاف تجاوزات.
جاء ذلك خÓل زيارة الوالي أامسش قادته إالى سصاحة
أاول نوفمبر بوسصط المدينة دعا خÓلها القائمين
على المشصروع بالعمل المكثف لي Óونهارا من اجل

اإلسصراع في وتيرة اإلشصغال واللتزام بالوعود في
آاجالها المحددة ،مع تنفيذ التعليمات بحذافيرها،
لسصيما في ظل التأاخير المسصجل في تجسصيدا هذا
المشصروع الذي كان من المزمع اسصتÓمه المبدئي
في  5جويلية عيد السصتقÓل.
ومن هنا كانت فكرة الزيارة الفجائية التي قام بها
ال- - -وال- - -ي راج Ó- - -ع - -ل - -ى األق - -دام إال - -ى ال - -ح - -ي
الشص- -ع -ب -ي»ال -درب» ،ح -يث وق -ف ع -ن ق -رب ع -ل -ى
ال- -وضص -ع -ي -ة ال -ك -ارث -ي -ة ال -ت -ي تشص -ه -ده -ا األرضص -ي -ة
وال -ط -رق -ات وق -ن-وات الصص-رف الصص-ح-ي ،اإلن-تشص-ار
Óوسصاخ المنزلية والنفايات وتفاقم مشصكل
الواسصع ل أ
البنايات اآليلة للسصقوط والبنايات الهشصة.
وقد اسصتمع الوالي مطول لنشصغالت السصكان التي
تركزت حول السصكن ،وأاكد بأانه أاعطى تعليمات
لرئيسش الدائرة من اجل التكفل الفوري بالحالت
اإلسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة ،أام-ا ال-ح-الت الج-ت-م-اعية األخرى
فقال بأانه سصيجد حلول لها ولكن يضصيف الوالي
يجب التريث ودراسصة الملفات بجدية إلعطاء كل
ذي حق حقه.

كما أاعطى والي وهران بالمناسصبة تعليمات صصارمة
لمديرة األشصغال العمومية وكذا رئيسش المجلسش
الشصعبي البلدي لبلدية وهران نور الدين بوخاتم إالى
إادراج ال -ح -ي ضص -م -ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-حضص-ري-ة،
انطÓقا من إاعادة تهيئة الطرقات وإازالة الحفر
التعفنية ورفع أاكوام النفايات.
ثالث نقطة محل معاينة كانت الطريق اإلجتنابي
ال- -م- -زدوج ال- -راب- -ط ب -ي -ن ع -ي -ن ال -ت -رك وشص -اط -ئ
األندلسصيات ،وهناك أايضصا أابدى الوالي انزعاجه
م -ن ال-م-ن-ظ-ر ال-ع-ام ل-ل-ط-ري-ق وشص-دد ع-ل-ى ضص-رورة
إازالة التوسصعات العشصوائية ونزع األعشصاب الضصارة
وكل الصصور المشصوهة.
وقال بأان بلدية عين الترك اسصتفادت من تنظيم
واع - -ت - -م - -اد م - -ال- -ي خ- -اصش ي- -جب أان يسص- -ت- -ك- -م- -ل
حسصبه بإاجراءات إاضصافية ،داعيا في سصياق متصصل
ع -ل -ى ضص -رورة إاي -ج -اد ح -ل ل -ح -ال-ة النسص-داد ال-ت-ي
ت - -ع - -يشص - -ه - -ا ب- -ل- -دي- -ة ع- -ي- -ن ال- -ت- -رك وم- -ع- -ال- -ج- -ة
األمور الداخلية والفوضصى داخل البلدية ،بعيدا
عن المماسش بكرامة المواطن.

صسراعأت داخلية تهدد اÛألسش اŸنتخبة بتلمسسأن

انسسداد و–قيق أامني ‘ تزوير مداو’ت بعدة بلديات
تعيشش العديد من اÛألسش اŸنتخبة بولية تلمسسأن موجة من الصسراعأت الداخلية التي صسأرت تهدد بتجميدهأ بفعل عدم تقأرب وجهأت
لمر الذي يهدد مصسلحة اŸواطن خأصسة بعد Œميد اÛلسش البلدي لبلدية عم Òمن جهة ووصسول اŸداولت ببلدية
النظر مأ ب ÚاŸنتخب Úا أ
ع Úتألوت إا ¤التحقيق القضسأئي بعد اتهأم اŸعأرضسة للم Òبتزويرهأ واتهأمه بعÓقة غ ÒأاخÓقية مع منتخبة و÷وء ا ÒŸإا ¤العدالة
لمر الذي فجر الوضسع وسسط هذه البلدية النأئية.
ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مشسددين على إا‚أز مشسروع التهيئة

سسكان القرية ا’شسÎاكية ببجاية يغلقون الطريق
الوطني رقم 26
أاق-دم سس-ك-أن ال-ق-ري-ة الشسÎاك-ية
ب---ب---ل---دي---ة أاق---ب---وأامسش ،ع---ل---ى غ---ل--ق
الطريق الوطني رقم  26الرابط بÚ
ولي---ت--ي ب--ج--أي--ة وال--ب--وي--رة ،وذلك
ل--ل--م-ط-أل-ب-ة ا‚أز مشس-روع ال-ت-ه-ي-ئ-ة
لشس--غ--أل ع--أم
ال---ذي ان---ط---ل---قت ب---ه ا أ
 ،2015و ⁄يكتمل إا ¤غأية اليوم
لسسبأب غ Òمقنعة.كمأ يقولون.
أ
وفي هذا الصصدد اأكد ممثل عن السصكان،
لـ’الشصعب’’ ،نحن نطالب بضصرورة تدخل
السص--ل--ط--ات ال--م--ح--ل--ي--ة لإت--م-ام اأشص-غ-ال
ال--ت--ه--ي--ئ--ة ف--ي ال--ق--ريب ال-ع-اج-ل ،ح-يث
ب--ال--رغ--م م--ن ال--وع--ود اإل اأن شص--ي--ئ--ا ل--م
يتحقق على اأرضش الواقع ،وهوما دفع
بنا اإلى الحتجاج بهده الطريقة ،حيث
ن---ع--يشش ظ--روف--ا صص--ع--ب--ة بسص--بب غ--ي--اب
التهيئة العمرانية».
ومن جهته انتقد مزهود توفيق والي
ب-ج-اي-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ،ل-م-ثل هذه التصصرفات
التي ل تخدم التنمية المحلية ،موؤكدا
اأنه ل حوار مع الذين يغلقون الطرق
ث على
ويعطلون مصصالح المواطنين ،وح ّ
ضص-رورة ان-ت-ه-اج ال-ح-وار ك-اأفضص-ل وسص-يلة
للتعبير عن انشصغالت المواطنين ،بعيدا
عن الحتجاج بطرق غير حضصارية اأدت
اإلى تلطيخ سصمعة الولية ،وتسصببت في

تسصجيل تاأخر في العديد من المشصاريع.
ومن جهتهم عبّر العديد من مسصتعملي
ال--ط--رق ال--وط--ن--ي--ة وال--مسص--اف--ري--ن ،ع-ن
ام--ت--ع--اضص--ه--م لسص--ت--م--رار ظ-اه-رة غ-ل-ق
الطرق في كل مرة ،والتي انعكسصت سصلبا
على مصصالحهم والتنمية الملحية ،حيث
يضص--ط--ر ال--مسص--اف--ري-ن اإك-م-ال ط-ري-ق-ه-م
سصيرا على الأقدام ،اأوسصلك طرق اأخرى
للوصصول اإلى مقاصصدهم ،كما تسصاءلوا
عن دور الجهات الوصصية من اأجل وع
حّد لمثل هذه التصصرفات ،ودعوا اإلى
ضصرورة اللجوء اإلى الطرق الحضصارية
لإيصصال انشصغالتهم دون الحاق الضصرر
بغيرهم.
لÓ---إشص---ارة ف---ق---د ت---اأث--ر ال--مسص--ت--ث--م--رون
المحليون بسصبب غلق الطرق ،والتي نتج
عنها هروب بعضصهم اإلى وليات اأخرى،
واأصص--ب--ح--وا ي--خشص--ون ال-ق-دوم اإل-ى ولي-ة
بجاية خوفا من وقوع احتجاجات بغلق
الطريق ،ولم يعودوا قادرين على تحمل
جل في كل مّرة
هذا الوضصع الذي يسص ّ
خسص--ائ--ر وت--اأخ-را ف-ي اإن-ج-از ال-مشص-اري-ع
التنموية بالولية.

بجاية :بن النوي توهام

إاعذارات للمسستثمرين بأنتزاع رخصش السستفأدة بسسعيدة

اجتماع تنسسيقي ÷رد وضسبط اŸسساحات
الفÓحية غ ÒاŸسستغلة

اشس- - -رف وا‹ سس- - -ع- - -ي- - -دة سس- - -ي - -ف
لسس Ó-م ل-وح ع-ل-ى اج-ت-م-أع حضس-ره
ا إ
م-دي-ر اŸصس-أل-ح ال-فÓ-ح-ي-ة واŸديري
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ون ورؤوسس- -أء ال- -دوائ -ر
واÛألسش الشسعبية البلدية ورؤوسسأء
اŸندوبيأت البلدية.

الج-ت-م-اع ال-ت-نسص-ي-ق-ي خصصصش ل-ج-رد وضص-ب-ط
المسصاحات الفÓحية غير مسصتغلة ،سصواء تعلق
األم- -ر ب- -ت- -لك ال- -م- -درج- -ة ضص- -م- -ن األراضص- -ي
الصص -خ -ري -ة اوت-لك ال-مسص-ت-غ-ل-ة ل-غ-ي-ر نشص-اط-ه-ا
األصص - -ل - -ي اوم - -ح - -ل سص- -ك- -ن- -ات هشص- -ة قصص- -د
اسصترجاعها ودمجها ضصمن حافظة العقارية
ألمÓك الدولة األراضصي الفÓحية.
في تدخله اكد مدير المصصالح الفÓحية على
ضص -رورة ت -ط -ب -ي -ق ت -ع -ل -ي -م -ة وزارة ال -داخ-ل-ي-ة
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
تجسصيدا لهداف المتوخاة من العملية بغرضش
ت-ط-ه-ي-ر ال-ع-ق-ار ال-فÓ-حي ،مسصتعرضصا وضصعية
األراضص -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -م -م -ن -وح-ة ف-ي إاط-ار
ب -رن -ام -ج السص -تصص Ó-ح ال -ت -ي ت -ع -ود ل -م -ط -ل -ع
الثمانينات ،المسصتثمرات الفردية والجماعية
اوتلك المحولة من حق النتفاع لحق المتياز
ولم يباشصر مسصتغلوها النشصاط معرجا على

اإلشصكالت اإلدارية التي حالت دون ذلك..
ك -ل -ف ال -وال -ي أاعضص -اء ال -ل-ج-ان ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال -دوائ -ر وال -ب -ل -دي -ات وب -السص -ت-ع-ان-ة ب-خ-ب-راء
ومهندسصين بمباشصرة اإلجراءات فيما يتعلق
بضص -ب -ط وت -ح -دي -د األراضص -ي ال-فÓ-ح-ي-ة غ-ي-ر
مسص -ت -غ -ل -ة ب -م -ا ف -ي ذلك األراضص -ي ال-ع-رشص-ي-ة
اوال -م -درج -ة ضص -م -ن ال-م-ل-ك-ي-ة ال-ع-ائ-ل-ي-ة ع-ب-ر
البلديات تمهيدا لتقديم القتراحات الممكنة
ق- -ب -ل م -وع -د  15ج-وي-ل-ي-ة.وهوموعد عرضش
الوضصعية أامام اللجنة الوزارية.
كما شصدد الوالي على القيام بخرجات ميدانية
وب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ج-م-ي-ع ال-ق-طاعات والمصصالح
ال-م-ت-دخ-ل-ة وال-م-ن-دوب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ي-ن ب-ح-ر هذا
األسصبوع عبر جميع البلديات لغرضش الوقوف
ع -ل -ى ال -وضص -ع -ي-ات ال-ع-ال-ق-ة ل-غ-رضش ال-ت-ث-ب-يت
ال -مسص -ت -ف -ي-دي-ن وتسص-وي-ة اإلشص-ك-الت اإلداري-ة
واإلج- - -رائ- - -ي- - -ة إلطÓ- - -ق السص- - -ت- - -ث- - -م - -ارات
العالقة.وبالمقابل اتخاذ اإلجراءات الردعية
إللغاء اإلسصتفادات واسصترجاع األراضصي في
حالة التخلف اواإلخÓل عن اللتزامات بعد
اسصتنفاد إاجراء اإلعذارات.

سسعيدة:ج.علي

لرضسية
طألبوا بإأيفأد ÷نة –قيق حول قضسية تأخر توزيع القطع ا أ

سسكـ ـ ـان بشسـ ـ ـار يخرجـ ـ ـون للشسـ ـ ـارع ويناشسـ ـ ـدون
وزيـ ـ ـر الداخليـ ـ ـة بالتدخـ ـ ـ ـل

ففي بلدية الرمشصي  25كلم شصمال تلمسصان
تحولت إاحدى الجلسصات األخيرة إالى صصراع
داخلي ما بين المنتخبين بعد قيام احدهم
ب-م-ح-اول-ة ت-م-ري-ر ع-م-ل-ي-ة رب-ط ح-ي ف-وضص-وي
ب-ال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء م-ن م-ي-زان-ي-ة الدولة بمعية
الكاتب العام تلبية لرغبة احد بارونات العقار
الذي كان سصببا في سصقوط «المير» السصابق،
الم -ر ال-ذي ج-ع-ل م-ن-ت-خ-ب-ي ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني يعارضصون العملية ويهددون باللجوء
للعدالة.
من جانب اخر أاقدم  07أاعضصاء من أاصصل 13
عضصوا منهم منتخبون من «الفÓن» و 05من
«الرندي» على رفضش مداولة المجلسش البلدي
ببلدية تيانت التابعة لدائرة الغزوات مطالبين
ب-اع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي ت-رك-ي-ب-ة ال-م-ج-لسش معلنين
النسص -داد وال -رفضش ال -مصص -ادق -ة ع-ل-ى ج-لسص-ة

Óط-ع-ام ال-م-درسص-ي
ال -م -داول -ة ال -م -خصصصص -ة ل -إ
وب-عضش ال-مشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ل-ه-ا عÓقة
م- -ب -اشص -رة ب -ت -حسص -ي -ن ال -مسص -ت -وى ال -م -ع -يشص -ي
للمواطن.
وبعين تالوت اقصصى شصرق ولية تمسصان أاقدم
 06منتخبين من اصصل 15على تجميد المجلسش
البلدي واتهام رئيسش البلدية بتزوير مداولت
المجلسش البلدية كما اتهموه بعÓقة اخÓقية
مع منتخبة المر الذي عجل بالوصصول الى
ال-قضص-اء ب-ع-د رف-ع ال-ط-رف-ي-ن دع-اوي قضص-ائية
ف -ال -م -ي-ر ال-م-ن-ت-م-ي لÓ-رن-دي وال-م-دع-م ب06
اعضص-اء م-ن ح-زب-ه ووم-ن-ت-خ-ب-ة م-ن ال-مسص-تقبل
واخ -رى م -ن الف -ن-ا رفضش الت-ه-م-ات وه-اج-م
المعارضصة التي تضصم  04منتخبين من الفÓن
ومنتخب من جبهة المسصتقبل واخر من الفنا
الذي تمسصكوا بالتهمات وتقديم الدلة التي

من شصأان القضصاء التحقيق فيها خاصصة تزوير
م-داول-ة  43مسص-ك-ن ب-السص-ع-ادن-ي-ة م-ا أادى ال-ى
محاولة انتحار احد المسصتفيدين الذي نزع
ال-م-ي-ر اسص-ت-ف-ادت-ه ب-عضش ال-م-داول-ة زي-ادة على
العديد من المداولت الخرى.
وببلدية عمير أاقدم والي الولية على تجميد
المجلسش البلدي بعد النسصداد الذي تجاوز
ال 10أاشصهر بعدما رفضش المنتخبين العمل مع
رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة ال-م-ت-اب-ع قضص-ائ-ي-ا م-ا أادى إال-ى
تعطيل مصصالح المواطنين األمر الذي دفع
وال-ي ال-ولي-ة ال-ى ت-ج-م-ي-د ال-م-ج-لسش والب-قاء
على رئيسش البلدية لتسصييرها تفاديا لنسصداد.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

نأشسد سسكأن عأصسمة ا÷نوب الغربي
بشس- -أر وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -أع- -أت
لق -ل -ي -م ل -ل -ت -دخ -ل
اÙل- -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة ا إ
ال-ع-أج-ل وإاي-ف-أد ÷ن-ة –ق-ي-ق ،للوقوف
لسسبأب التي تقف وراء التمأطل
على ا أ
ا◊أصس -ل ‘ ت-وزي-ع  11000أال-ف ق-ط-عة
ارضش صسأ◊ة للبنأء والسسكن ‘ وقت ”
فيه توزيع هذا النمط ‘ البلديأت و⁄
توزع ‘ بعأصسمة الولية..

بشسار  /دحمان جمال
ن -اشص -د ال -عشص -رات م -ن ق -اط -ن -ي أاح -ي -اء بشص-ار
الجديد « بداندو» في تصصريح «الشصعب «
وزير الداخلية والجماعات المحلية من أاجل
ال -ت -دخ -ل ال-ع-اج-ل إلي-ف-اد ل-ج-ن-ة ت-ح-ق-ي-ق إال-ى
المدينة للوقوف على حيثيات األطراف التي
تقف خلف عرقلة اإلفراج على حصصة 11000
أالف قطعة ارضش صصالحة للبناء الحضصري
قائلين ان هذا السصلوك يتنافى مع توجيهات
ال -ح -ك -وم -ة ال -ق -اضص -ي -ة بضص-رورة اإلسص-راع ف-ي
اإلفراج على مختلف اإلعانات المتعلقة بملف
السص-ك-ن ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ال-ط-لب المتزايد على

السصكنات خاصصة منها الجتماعية ذات الطابع
اإليجاري العمومي.
وخ- -رج السص- -ك- -ان إال- -ى الشص- -ارع م- -ل -وح -ي -ن
باسصتئناف الحتجاج منتصصف الشصهر الجاري
وذلك ف -ي ح -ال -ة م -ا ل -م ت -ح -رك السص -ل -ط -ات
المعنية سصاكنا للتكفل بانشصغالهم القائم.
وم -م -ا ي -ح -ز ف -ي ن -ف-وسش ه-ؤولء أان ع-م-ل-ي-ة
اإلفراج على القوائم األسصمية للمسصتفيدين من
قطع األراضصي تمت بمعظم بلديات الولية
ع -دا ب -ل -دي -ة بشص -ار ،وه -وم -ا ي-ط-رح أاك-ث-ر م-ن
عÓمة اسصتفهام حسصب قولهم ؟
من جهة ثانية يعتبر ملف قطع األراضصي من
الملفات الشصائكة بولية بشصار لكن لم تجد
ح  Ó-ب -اع -ت -ب -ار أان حصص -ة ع -اصص -م -ة ال-ج-ن-وب
ال- -غ- -رب- -ي م -ن األراضص -ي الصص -ال -ح -ة ل -ل -ب -ن -اء
الحضصري مسصجلة منذ أاكثر من  05سصنوات،
حيث يعد ملف السصكن بمختلف أانماطه من
بين القطاعات التي تعيشش على وقع صصفيح
سصاخن وذلك لعدة أاسصباب لعل من أاهمها عجز
السصلطات المعنية في اسصترجاع عقار الدولة
المنهوب من طرف المافيا وأاصصحاب المال
والنفوذ في فترة تحويل الحتياطات العقارية
من البلديات إالى الوكالت المحلية العقارية.
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إأ‚ازأت باحث Úشسباب ترصسدها «ألشسعب»:

طاقات متجّددة ،اإ’عÓم اآ’‹ ،آا’ت تصسوير ومنتجات أاخرى
^ إأبدأعات وأخÎأعات ألصسالؤن ألؤطني Ÿنتجات ألبحث ألعلمي –ت ألضسؤء

’مكانيات وأŸسستقبل
هم شسباب مبدع أجتمع ‘ قصسر أŸعارضش بغية عرضش مشساريعهم أŸبتكرة ‘ جناح خاصش أحتؤت جنباته  650منتج حقيقي ،كلها كانت أول حروفها إأرأدة فئة رفضست أÿنؤع أمام كلمة أ إ
ألغامضش أو حتى ألعبارة ألتي يتدأولها ألكث ،Òإأن ألشسباب مقصسر ‘ أŸهام وألؤأجب وأŸسسؤؤولية.
‘ كل تلك أŸنتجات ألتي وقف أمامها شسباب أ÷يل ألثالث من أ’سستقÓل للتعريف بها صسؤرة حقيقية ووأقعية ÿطؤأت ثابتة نحؤ أ’مام من أجل بلد كان ألشسباب ذخÒة ثؤرتها ألتي صسنعت أŸعجزة ‘ ألـ 5جؤيلية
 1962ألتي نعيشش نشسؤة حريتها وأنتعاشش أسستقÓلها .ألتفاصسيل ترصسدها «ألشسعب» ‘ هذأ أ’سستطÓع.

اسستطÓع :فتيحة كلواز
تصسوير :فواز بوطارن

المتجّول في جناح معرضص الصسالون الوطني
لمنتجات البحث العلمي التي نظم مؤوخرا،
عشسية ا’حتفال بعيدي ا’سستقÓل والشسباب،
أادهشس -ت -ه ال -ق -وة ال -ت-ي رآاه-ا ف-ي ع-ي-ون ه-ؤو’ء
الشس -ب-اب ال-ذي-ن ات-خ-ذوا م-ن ال-ع-ل-م وسس-ي-ل-ت-ه-م
ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م ال-ت-ق-دم وال-ن-ه-وضص ب-ا’ق-تصساد
الوطني...،هي فسسحة اجتمع فيها أاصسحاب
ال-ورشس-ات ال-ت-ي ك-انت مشس-اري-ع ن-ه-اي-ة ال-تخرج
وم-اسس-ت-ر ه-ي ث-م-رة ج-ه-ود ف-رق م-ن م-خ-ت-لف
ك -ي-ان-ات ال-ب-حث ك-م-راك-ز ال-ب-حث ،م-خ-ت-ب-رات
البحث الجامعية من مختلف جامعات الوطن،
مقدمة في شسكل نماذج للمواطن و للمتعاونين
من القطاعين ا’قتصسادي وا’جتماعي.

 650منتج منها  209خاصسة Ãرأكز
ألبحؤث
م- -ن ب -ي -ن ال -ذي -ن ال -ت -قت ب -ه -م «الشس -عب» ف -ي
الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-م-ن-ت-ج-ات ال-ب-حث ال-ع-لمي
عليوشص سسامي وقادري عادل اللذين أاسسسسا
الشسركة الناشسئة «طلبة -سستون» وكانت لها
معهم دردشسة عن ا’نجاز ،ا’فاق والمسستقبل.
قال عليوشص سسامي ،متخرج تخصسصص هندسسة
م -ع -م-اري-ة وه-و ي-ع-رف ب-الشس-رك-ة ،أان-ه-ا م-وق-ع
الكتروني للتسسّوق خاصص بالطلبة على مسستوى
الوطن يوفر لهم كل ما يحتاجونه سسواء كانت
سس -ل -ع أاو خ -دم -ات وه -و ت-ط-ب-ي-ق م-ت-وف-ر ع-ل-ى
مسستوى «بÓي سستور» يجد منتجات و خدمات
أاما فيما يخصص المنتجات فيجد اأ’لبسسة وكل
ما هو متعلق بالكمبيوتر واإ’عÓم اآ’لي ،آا’ت
تصسوير ومنتجات أاخرى ،أاما الخدمات فلدى
الشس- -رك- -ة ات- -ف- -اق- -ي- -ة م- -ع م -دارسص السس -ي -اق -ة
والعيادات حيث يمنحون الطالب تخفيضسات
خ -اصس -ة ب -ال -ط -ل -ب -ة ،ب -اإ’ضس-اف-ة ال-ى خ-رج-ات
أاسس -ب-وع-ي-ة وك-ذا ت-ن-ظ-ي-م سس-ف-ري-ات ال-ى خ-ارج
الوطن ،سسهرات خاصسة بالطلبة وشسحن مجاني
على مسستوى  48و’ية وضسمان ما بعد البيع.
أاما عن الفكرة وكيف أاصسبحت حقيقة قال
قادري عادل ،إان «طلبة -سستون» شسركة ناشسئة
انطلقت في سسبتمبر  2017تخصسصص تسسيير
وتجارة عالمية ،ان احتياجاتهم كطلبة عدم
ت -واج -ده -ا ع -ل -ى السس -وق وان وج-دت ’ تصس-ل
ال -ط-الب ،ج-ع-ل-ت-ه-م-ا ي-ف-ك-ران ف-ي انشس-اء ه-ذه
الشسركة .رغم انهما بعيدان عن هذا الميدان
ا’ ان -ه -م -ا ت -ل -ق -ي-ا ت-ك-وي-ن-ا ف-ي اإ’عÓ-م اآ’ل-ي

ل -ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة انشس-اء م-وق-ع أاو شس-رك-ة
ال-ك-ت-رون-ي-ة وب-ال-ف-ع-ل اسستطاعا تحقيق الفكرة
لتصسبح اليوم «طلبة-سستون» التي تحتوي كل
ا’حتياجات الخاصسة بالطلبة مع ا’سستفادة
من تخفيضسات تصسل الى  ٪ 20على مسستوى
المنتجات.
وأ’نهما شسابان اسستطاعا تحقيق ما أاراداه في
ت -خصسصص ب -ع -ي -د ع -ن دراسس -ت -ه -م ال -ج -ام -ع -ي-ة
سسأالتهما «الشسعب» عن السسر في عدم بقاء
احÓمهما معلقة على مشسجب «الدولة لم توفر
لنا اإ’مكانيات»  ،رد قادري عادل ان الذي
«يريد ...يسستطيع» و الدولة ’ تقف في وجه
من يحب ان يعمل و يبدع بل تسساعده ،اإ’نسسان
ي -جب ان ي -ب -حث ع -م -ا ي -ري -د ان ي -ف -ع -ل -ه ف-ي
ال -مسس -ت -ق -ب-ل و ’ ي-جب ال-رك-ون ال-ى ت-خصسصص
دراسسي جامعي أ’ن سسوق العمل له خيارات
بعيدة عن الدراسسة ،لذلك على الشسباب ان يعي
أان الحياة ليسست سسهلة وعلى المرء ان يسسقط
عدة مرات ليتمكن من تحقيق حلمه لذلك
ي -جب أان ي -تسس -ل -ح ب -اإ’رادة وال -ق-وة ل-م-واصس-ل-ة
الدرب.

شسعÓل ﬂلؤف :ألبحث
عصسب ألتطّؤر وألتقّدم
شس- -عÓ- -ل م- -خ- -ل- -وف ،اأسس -ت -اذ م -ح -اضس -ر م -ن
الباحثين بجامعة قسسنطينة الذين يعرضسون
بالصسالون الوطني ’نجازات البحث العلمي
م-ن-ت-ج-ات-ه-م ال-ت-ي ت-خ-ت-زل ال-ط-ب-يعة في مواد
غذائية تتÓءم وما يتوفر في الجزائر من
نباتات ،سساألته «الشسعب» عما قدمه فاأجاب
انها مشساريع نهاية التخرج وماسستر كلها في
م -ج -ال ال -ت -غ -ذي -ة ح -يث ت -ع -ت -م-د ع-ل-ى م-واد
طبيعية ،من بينها شسكو’طة بطعم «نوتي»Ó
اإ’ اأن م -ك -ون-ات-ه-ا م-خ-ت-ل-ف-ة و»ن-ي-وت-ي »Ó-ه-ي
مصسنوعة من مكون اأسساسسي هو الخروب .عن
سس-بب اخ-ت-ي-اره ل-ه-ذه ال-ث-م-رة اأخ-ب-رنا شسعÓل
مخلوف انها متوفرة في الجزائر حيث تحتل
ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ام-ن-ة ع-ال-م-يا في اإنتاج الخروب
وح -ت-ى ي-ت-م-ك-ن ال-مسس-ت-ه-لك م-ه-م-ا ك-ان سس-ن-ه
ا’سستفادة من منافعه الغذائية و التي غالبا
م -ا ي -ج -ه -ل -ه -ا ال -ن-اسص ،ل-ذلك ح-اول-ن-ا اإي-ج-اد

أبرمت إأتفاقيات مع مؤؤسسسسات إأقتصسادية

جامعة «برج بوعريريج» تسستعد ’سستقبال  4600طالب
صسا
^ فتح  93منصسب دكتؤرأه ‘  11تخصس ً

كشس -ف ألÈوف -يسس-ؤر ب-ن ي-ع-يشش ع-ب-د
أل- - -ك- - -ر ،Ëم- - -دي- - -ر ج- - -ام - -ع - -ة أل - -بشسÒ
’برأهيمي بالÈج عن إأبرأم أتفاقيات
أ إ
شس- -رأك- -ة وت- -ع -اون م -ع ك -ل م -ن م -ن -ت -دى
رؤوسساء أŸؤؤسسسسات ومؤؤسسسسات أقتصسادية
تخصش تخصسصسات أŸاسس ÎأŸهني لفائدة
ط-ل-ب-ة أ÷ام-ع-ة ولÓسستجابة وألتطبيق
ألفعلي لنظام «أل.أم.دي».

أاضساف البروفيسسور على هامشص اختتام الموسسم
ال-ج-ام-ع-ي أان ال-ج-ام-ع-ة ب-رم-جت إاب-رام ات-ف-اق-يات
ت-ع-اون وشس-راك-ة ب-ي-ن م-ؤوسسسس-ة ’ف-ارج ل-ف-ت-ح م-جال
التربصص وإادماج الطالب في الوسسط المهني وتزويد

ال-م-ؤوسسسس-ة ب-ال-خ-ب-رة ال-ت-ق-ن-ي-ة للجامعة ،إاضسافة إالى
ميÓد دار المقاو’تية بهدف مرافقة الطالب في
الولوج لعالم الشسغل وعالم المقاولة وا’بتكار.
أاكد عميد الجامعة بأان رسسالة الجامعة مرتبطة
بأاهداف المجتمع الرامية إالى الرقي بالوطن في
شس -ت-ى ال-م-ج-ا’ت م-ا ي-ت-ط-لب ال-م-زي-د م-ن ال-ج-ه-ود
وتضسافرها في جو من التعاون وا’سستغÓل اأ’مثل
Óمكانيات المتاحة من أاجل تخريج كفاءات عالية
ل إ
وف -ق -ا ل -ل -خ -ط-ط ال-ت-ي تسس-ط-ره-ا ال-وزارة ال-وصس-ي-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ج-ودة وضس-م-ان ال-ن-وع-ي-ة بقطاع التعليم
العالي.
جدير بالذكر أان الجامعة و منذ نشسأاتها سسجلت
تخرج  29550طالب مع إاسستعدادها ’سستقبال قرابة

 4600طالب جديد ،فضس Óعن النسسبة الهائلة من
المتخرجين في طور الليسسانسص سسيعاد تسسجيلهم
في الماسستر ،خÓل الموسسم القادم.
عن الدراسسات العليا كشسف البروفيسسور بن يعيشص
عن فتح  93منصسب دكتوراه عبر مختلف الكليات
ضسمن  11تخصسصسا ،كما تمت ترقية أاربعة إالى رتبة
أاسستاذ التعليم العالي ،وكذا ترقية وتأاهيل  18أاسستاذا
إال -ى رت -ب -ة أاسس -ت -اذ م -ح -اضس -ر أا و ت-رق-ي-ة  27أاسستاذ
‘محاضسر قسسم ب ،كما تنتظر الجامعة إاسستÓم عدد
من الهياكل طور اإ’نجاز.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

لتشسجيع أ’سستثمار أÙلي

ا’نتهاء من تهيئة  9مناطق نشساط بسسطيف
تسسعى السسلطات الو’ئية المكلفة بتطوير وتشسجيع
مشس-اري-ع ا’سس-ت-ث-م-ار ب-و’ي-ة سس-طيف،إ’تمام أاشسغال
التهيئة لكافة المناطق المتعلقة بالنشساطات ،عبر
ال -ع -دي -د م -ن ال -ب-ل-دي-ات،وه-ي م-ن-اط-ق ال-نشس-اط-ات
المقدر عددها بـ  15منطقة ،تم اسستحداثها عام
.2016
بحسسب مصسادر من اأ’مانة العامة للو’ية المتابعة
لهذا الملف ،فإانه من ضسمن  15منطقة ،تم ا’نتهاء

من أاشسغال تهيئة  9منها ،وهي منتشسرة بكل من
بلديات سسطيف وعين ولمان وأاو’د صسابر والقلتة
ال-زرق-اء وم-ن-ط-ق-ة حÓ-ت-م-ة ،ف-ي-ما تبقى  6مناطق
نشساطات في طور ا’نجاز والتهيئة قبل عرضسها
لÓسستغÓل.
بحسسب ذات المصسدر ،فإان المنطقة الصسناعية
الكبرى التي يجري إاعدادها ،منذ سسنوات ببلدية
او’د صسابر ،شسرق عاصسمة و’ية سسطيف ،والتي

تتربع على مسساحة  696هكتار ،يعّول عليها كثيرا
ف -ي ب -عث ا’سس -ت -ث -م -ار ال -م -ن-ت-ج واسس-ت-ق-ط-اب ك-ب-ار
الصس-ن-اع-ي-ي-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وم-ن ال-وط-ن ك-ك-ل ،وال-تي
سستخصسصص بالدرجة ا’ولى للمسستثمرين أاصسحاب
ال-مشس-اري-ع الصس-ن-اع-ي-ة ال-م-ن-ت-ج-ة وال-متنوعة ،وليسص
ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-ع-ادي-ي-ن م-ن مسس-ت-غلي المخازن أاو
نقاط البيع.

سسطيف :نور الدين بوطغان

معاد’ت لتحويل هذه الثمرة الى شسكو’طة
طلي اأو بسسكويت ليسستطيع المواطن من اكلها
بكل سسهولة ويسسر بعيدا عن اسستخدام المواد
الكيمائية اأو الحافظات با’إضسافة الى عسسل
التمر.
اأما عن البحث العلمي قال شسعÓل محفوظ
ان ال -ج -زائ -ر م -ج -ب -رة ع -ل-ى ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
ال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي خ-اصس-ة م-ع م-ا ت-ع-رف-ه م-ن
ال-ن-اح-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ،سس-ي-م-ا واأنها منتجات
ومشس -اري -ع م -ج-ان-ي-ة وط-ب-ي-ع-ي-ة ’ ت-خ-رج ع-ن
ط -ب -ي -ع-ة ال-ب-ل-د ل-ذلك ’ ب-د م-ن اإع-ط-اء دع-م
للبحث العلمي ،كما ثمن تنظيم هذا الصسالون
الوطني الذي اعطى الطلبة والسساهرين على
ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ال-ف-رصس-ة لÓ-لتقاء بالشسريك
ا’ق- -تصس- -ادي والصس- -ن -اع -ي ال -ذي ي -ل -عب دور
اأسساسسي في تسسويق منتجات البحث العلمي
ما يعطي دفعة قوية لÓقتصساد الوطني.
يذكر ان علي حجار وزير التعليم العالي
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي اأب-رز خÓ-ل اشس-راف-ه ع-ل-ى
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لصس-ال-ون الوطني لمنتجات
البحث العلمي اأهمية التظاهرة ’نها تكشسف
انجازات قطاع اسستراتيجي.
الصس -ال -ون كشس -ف ع -ن م-ج-م-وع-ة واسس-ع-ة م-ن
المنتجات التي بلغت  650منتج منها 209

مدير ألنقل

خ -اصس -ة ب -م -راك -ز ال -ب -ح -وث م -ن-ه-ا م-ا ي-ع-ن-ى
ب -ق-ط-اع-ي ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا’عÓ-م وا’تصس-ال
وان -ت -رنت ا’أشس -ي -اء ،ال -ط -اق -ات ال -م -ت -ج -ددة
وال -ن -ج -اع -ة ال -ط -اق -وي -ة وال -ب -ي-وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
والصس -ح -ة ،اأم -ا م -ن -ت -ج -ات م -خ -اب -ر ال -ب -حث
ال -ج -ام -ع-ي-ة ،ف-ق-درت بـ  455مشس -روع ك-انت
الحصسة الكبيرة فيها لقطاع الزراعة ،صسيد
السس-مك وت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات وسسÓ-م-ة ال-غ-ذاء،
ب -ا’إضس -اف -ة ال -ى ك -ون -ه -ا م -ن -ت -ج -ات ه-ي ف-ي
جوهرها تعالج قضسايا حقيقة وتقدم حلو’
م- -دروسس- -ة طّ- -وره -ا ب -اح -ث -ون واك -ادي -م -ي -ون
مختصسون.
كما اعتبر الصسالون الوطني للبحث العلمي،
ب- -حسسب م -ا اأك -ده ال -مشس -ارك -ون لـ «الشس -عب»،
فرصسة ذهبية لتسسليط الضسوء على ابداعات
الشس-ب-اب ’إع-ط-اء ال-دع-م ال-ح-ي-وي لÓ-قتصساد
الوطني ما يتيح خيارات متعددة للقضساء على
عبء ف -ات -ورة ا’سس -ت -ي -راد ،ال -ى ج -انب ك-ون-ه
حدث اقتصسادي بامتياز من خÓله يعرضص
قطاع البحث العلمي مختلف الخدمات على
رج- -ال ا’ع- -م- -ال ف- -ي ال- -ق- -ط- -اع- -ي- -ن ال -ع -ام
والخاصص ،اأما اأهم اأهدافه فهو تحقيق الثقة
ب -ي -ن ال -ب -حث والصس-ن-اع-ة وال-م-ج-ت-م-ع بشس-ك-ل
عام.

بتلمسسان:

قطع الغيار اŸقّلدةتتسسبب ‘ تّوقف ا◊افÓت

أع-ط-ى أŸدي-ر أل-ؤ’ئ-ي ل-ل-ن-ق-ل ب-ت-ل-مسس-ان ،ن-ؤر
أل -دي -ن ع -ط-ار ،صس-ؤرة سس-ؤدأء ع-ن أل-ق-ط-اع أل-ذي
يعرف فؤضسى كبÒة خاصسة ‘ ›ال أ◊افÓت
أل-ق-دÁة أل-ت-ي ي-زي-د ع-م-ره-ا ع-ن ألـ  05سسنؤأت،
مؤؤكدأ أن عدد أ◊افÓت ألتي تؤقفت نهائيا عن
أل-نشس-اط لصس-ع-ؤب-ة إأي-ج-اد ق-ط-ع أل-غيار أÿاصش بها
Œاوز ألـ  40حافلة من نؤع «جاك» ،تؤقفت عن
أل -ع -م-ل م-ن-ذ  4سس - -ن - -ؤأت .وق- -ال ذأت أŸدي- -ر ،أن
أ◊افÓ- -ت أل -ت -ي ب -قت ت -نشس -ط ه -ي م -ن أصس -ن -اف
«إأسسيزي» وطيؤطا و هؤندأي وسسؤناكؤم .

تنشسط هذه الحافÓت في الخطوط ،منها
 350حافلة حضسرية معدل عمرها 5سسنوات
و  11حافلة ما بين البلديات و  74حافلة
ل-ل-و’ي-ات وم-ع-ظ-م-ه-ا ل-مÓ-ك ينحذرون من
جهة الشسرق الجزائري ،ناهيك عن المئات
من مركبات الكارسسان التي تربط المناطق
الحضسرية بالمناطق الريفية والتي أاغلبها
بلغت درجة متقدمة من ا’هتراء وأاصسبحت
تشسكل خطرا على الركاب.
قال عطار أان قطع الغيار المقلد تعتبر
السس -بب ال -م -ب -اشس -ر ف -ي ا’ع-ط-اب ال-ي-وم-ي-ة
يسستوجب على الجهات العليا النظر فيها
’ن ج- -م- -ي- -ع مسس- -ت- -ع -م -ل -ي ح -اف Ó-ت ن -ق -ل
أ

المسسافرين يلجأاون إاليها رغما عنهم ،لكن
ل -م ي -ت -ل-ق أاي إاشس-ك-ال ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
الحافÓت.
بالعكسص سسجلت المديرية نقصسا فادحا في
’قل من مسسافة
اليد العاملة بين الو’يات أ
 300كلم و عليها الطلب كبير و ’ تسستطيع
منح تراخيصص ا’سستغÓل فالوزارة الوصسية
أاوقفتها منذ خمسص سسنوات ويتسساءل عن
أاسسباب غلق هذه الخطوط التي بإامكانها
خلق وفرة بالمحطات خاصسة وأان المواطن
البسسيط يبحث عن أاقل سسعر من سسيارات
’جرة ،بحسسب سسبر أارائهم و عليه يضسيف
اأ
المدير «انهم يناشسدون المؤوسسسسة الوطنية
العمومية لنقل المسسافرين «أان _تي _في»
دعم و’ية تلمسسان بالخطوط الناقصسة لما
ب -ي -ن ال-و’ي-ات ب-إات-اح-ة ال-ف-رصس-ة ل-ل-خ-واصص
لتعزيز النقل بالكفاية لتحسسين أاداء النقل
بالو’ية خاصسة في ظل تزود الو’ية بمحطة
نقل جديدة بمسستوى راٍق وأاداء جيد.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

اإ’ثنين  09جويلية  2018م
الموافق لـ  25شسوال  1439هـ

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

من مراسسلينا

حفاظا على جمال اŸدينة

’نارة العمومية بدائرة تقرت،
بلغت كمية النفايات التي ” جمعها من طرف اŸؤوسسسسة العمومية للنظافة وا إ
البعيدة بحوا‹  160كلم عن عاصسمة الو’ية ورقلة حوا‹  1100طن من النفايات من بينها  400طن اŸنزلية و700
طن من الرمل الصسلبة التي ” رفعها خÓل هذه ا◊ملة التي أاطلقتها وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة
’حياء والشسوارع الرئيسسية و‘ التجمعات ا◊ضسرية الكÈى لو’يات الوطن.
’قليم ،ع Èا أ
ا إ
ورقلة :إاÁان كا‘

اŸدينة ولبيئة اÙيط ،ففي الثÓثي اأ’ول لسسنة
Œ ” 2018ميع  5039طن من النفايات اŸنزلية
ويوميا يتم رفع النفايات وتنقل إا ¤مركز الردم
التقني بالنزلة ،وقد عرفت العملية Œاوبا كبÒا من
قبل اŸواطن Úحيث سساهمت ‘ رفع النفايات ‘
أاوق -ات مضس -ب -وط -ة ودوري -ة ك -م -ا ” ال -قضس -اء ع-ل-ى
العديد من النقاط السسوداء اŸعروفة على غرار
الطريق الو’ئي رقم  309وكذلك ‘ حي اŸسستقبل
ا÷نوبي ،و‘ السسوق الكبŸ Òدينة تقرت وأاخرى

‘ م- -دي- -ن- -ة ت- -بسس- -بسست ،ه -ذا فضس  Ó-ع -ن ت -وع -ي -ة
اŸواطن Úمن خÓل العمليات التحسسيسسية لتكوين
ط -ب -ق -ة ع -ل -ى درج-ة م-ن ال-وع-ي وال-دراي-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة
التعامل مع النفايات وكيفية القضساء عليها أاو إاعادة
ت -ث -م -ي -ن -ه -ا وت-دوي-ره-ا ‘ ،ه-ذا اإ’ط-ار ” ت-ن-ظ-ي-م
حمÓت –سسيسسية مسست أايضسا اŸدارسص اإ’بتدائية
من أاجل العمل على تكوين جيل يحمل ثقافة بيئية
ومكتسسب لعادات سسلوكية راقية.

بسسبب ضسعف طاقة اسستيعاب اŸرافق السسياحية ببومرداسس

كراء الششقق نششاط مربح وغ Òمقّنـن

ب- -دأات ظ- -اه- -رة ك- -راء الشس- -ق -ق
اŸف- - -روشس- - -ة م - -ن ق - -ب - -ل اÿواصس
ت - -ع - -رف م - -زي - -دا م- -ن ا’ن- -تشس- -ار
وال -ت -وسس -ع ب -و’ي -ة ب-وم-رداسس م-ع
ب-داي-ة م-وسس-م ا’صس-ط-ياف ،حيث
ازده -ر ه -ذا ال -ن -وع م -ن ال -نشس -اط
السس- -ي- -اح -ي غ ÒاŸق ‘ السس -ن -وات
’خÒة اسس - -ت - -ج - -اب - -ة ل - -ل - -ط - -لب
ا أ
اŸت- -زاي- -د م- -ن ق- -ب- -ل اŸصس- -ط -افÚ
والزوار الذين وجدوا ‘ مقصسد
ال -و’ي -ة وج -ه -ة م -فضس -ل -ة ل -ع -دة
اع -ت -ب -ارات م -ن -ه-ا أاج-واء ال-راح-ة
’م-ن-ي-ة ،ن-اهيك عن
ال-ن-فسس-ي-ة وا أ
’سس -ع -ار م-ق-ارن-ة م-ع
ع -ق Ó-ن -ي -ة ا أ
ب - -عضس ال- -وج- -ه- -ات السس- -ي- -اح- -ي- -ة
التقليدية اŸعروفة وطنيا.
بومرداسس :ز ــ كمال

شس -ق -ق م -ف -روشس -ة ب -ك -ل اÿدم -ات’ ،ف-ت-ات
م -ع -ل -ق -ة ع -ل-ى ا÷دران واأ’ع-م-دة ب-ه-ا أارق-ام
ال-ه-ات-ف وإاعÓ-ن-ات ع-ن ك-راء م-ن-ازل ج-اه-زة،
Óت صسفحات الفضساء اأ’زرق وبعضص
وأاخرى م أ
اŸواق - - -ع ا’ل- - -كÎون- - -ي- - -ة اŸت- - -خصسصس- - -ة ‘
اإ’عÓنات وعملية البيع والشسراء كواد كنيسص،
ظاهرة بدأات ‘ ا’نتشسار ببلديات بومرداسص
السساحلية مع انطÓق موسسم الصسيف والعطلة
الصسيفية للتÓميذ واŸوظف Úاسستجابة للطلب
اŸتزايد من قبل العائÓت التي تفضسل قضساء
عطلة صسيفية بهذه الو’ية وأايضسا تفضسيل هذا
ال- -ن- -وع م- -ن اإ’ي -واء ع -ل -ى ال -ف -ن -ادق وم -راك -ز
ا’سس -ت -ق -ب-ال اأ’خ-رى ع-ل-ى ق-ل-ت-ه-ا وﬁدودي-ة
ط -اق -ة اسس -ت-ي-ع-اب-ه-ا ال-ت-ي ت-ك-ل-ف ك-ثÒا ب-ن-ظ-ر
الزائرين.
وحسسب اŸتتبع Úللملف والناشسط ‘ Úهذا
النوع من التجارة اŸوسسمية البعيدة عن رقابة
مديرية السسياحة والسسلطات اÙلية““ ،فإان
الكث Òمن اŸواطن ÚاŸالك Úلسسكنات قريبة
من الشساطئ يفضسلون تركها صسيفا واسستغÓلها
‘ ›ال الكراء اŸوسسمي اŸمتد على ثÓثة
أاشسهر تقريبا بأاسسعار تفاوضسية “تد من 4500
دينار إا ¤أازيد من  8000دينار وأاك Ìلليلة
الواحدة ،بالنسسبة لبعضص ا’قامات اŸتواجدة
بأاحياء راقية بها ﬂتلف اÿدمات اأ’سساسسية
Ãا ف -ي -ه -ا السس -ك -ن -ات ا÷اه-زة ““الشس-ال-ي-ه-ات““

العدد

مكتتبو عدل  ٢بتمÔاسست

جمع  1100طن من النفايات بدائرة تقرت

وق- -د ع- -رفت ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة تسس -خ Òذات
اŸؤوسسسس- - -ة لـ 124ع- -ام -ل ن -ظ -اف -ة وع -دد م -ن
العناصسر باإ’ضسافة إا ¤العتاد واŸعدات لرفع
ال -ن -ف -اي -ات ،وحسسب تصس -ري -ح م -دي -ر اŸؤوسسسس-ة
Óنارة والنظافة العمومية علي بن
العمومية ل إ
موسسى لـ«الشسعب““ ،فإان برنامج رفع النفايات
اŸن -زل -ي -ة ون-ظ-اف-ة الشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة ل-دائ-رة
ت -ق -رت خ Ó-ل ال-فÎة ال-رمضس-ان-ي-ة وي-وم-ي ع-ي-د
الفطر ،شسهد تسسجيل حملة نظافة واسسعة على
مسس -ت -وى ت -راب ال -دائ -رة ،ح -يث ” تسس -خ Òك-ل
اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية للعملية التي نتج
عنها Œميع حوا‹  3000طن من النفايات ‘
ذات الفÎة ،كما ” إازالة ما يقارب  107طن من
الرمال خÓل عمليات مسست الشسوارع الرئيسسية
وعدد من النقاط السسوداء.
ول -ل -ع -ل-م ف-إان اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة
واإ’نارة العمومية بتقرت ،تعد أاول مؤوسسسسة من
نوعها ‘ ا÷نوب الكب ،Òنشسأات ‘ أافريل 2016
وه- -ي م- -ؤوسسسس -ة مشسÎك -ة م -ا ب ÚاŸق -اط -ع -ات
اإ’داري -ة ب -ب -ل -دي -ات -ه-ا اأ’رب-ع-ة ““ت-ق-رت ،ال-ن-زل-ة،
ال-زاوي-ة ال-ع-اب-دي-ة وت-بسس-بسست““ ،ت-رت-ك-ز م-ه-امها
ع- -ل -ى رف -ع ال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة وك -نسص الشس -وارع
ال -رئ -يسس -ي -ة وغسس -ل ال -ط -رق-ات وال-وق-اي-ة والصس-ح-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وصس -ي -ان-ة اŸسس-اح-ات اÿضس-راء ،وم-ن
اآ’فاق اŸسستقبلية للمؤوسسسسة التوجه بنشساطها إا¤
عمليات فرز ورسسكلة النفايات من أاجل اŸسساهمة
‘ تنمية ا’قتصساد الوطني نظرا Ÿا يحققه هذا
النشساط من مداخيل هامة.
وت -ت -وضس -ح ‚اع -ة ا◊م Ó-ت ال -ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي
أاط -ل -ق -ت -ه -ا اŸؤوسسسس -ة ‘ ال -ت -غ Òاإ’ي -ج-اب-ي ل-وج-ه
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اŸسشتفيدون يطالبون باحÎام
اŸواصشفات اŸتفق عليها
طالبت جمعية مكتتبي عدل  02بتمÔاسست ،من ‡ثل اŸديرية
ا÷هوية لوكالة عدل ورقلة ،بضسرورة التدخل العاجل ،و الوقوف على
التجاوزات التي تشسهدها ورشسات بناء السسكنات ،واıالفة لدفÎ
الشسروط اŸتفق عليه ،و هذا بعد مÓحظة مكتتبي عدل Ûموعة من
التجاوزات التي اسستوقفتهم خÓل الزيارة اŸيدانية التي قادتهم إا¤
ﬂتلف ورشسات البناء.
وسس -ج -لت ا÷م -ع -ي -ة ›م -وع -ة م -ن ال -ت -ج-اوزات ‘ ﬂت-ل-ف أا‰اط
السسكنات ،قامت بتبليغها خÓل جلسسة ،كللت بتدوين ﬁضسر اجتماع
–صسلت ““الشسعب““ على نسسخة منه ،جمعتهم Ãمثل اŸديرية ا÷هوية
لوكالة عدل ورقلة ،و ‡ثل ديوان التسسي Òالعقاري Ãقر اأ’خÒة،
مطالب Úبضسرورة التدخل و الوقوف على التجاوزات اŸسسجلة ،على
غرار سسكنات  03غرف كغياب اŸناشسر فيها ،وعدم تعويضسها بسساحات
طبقا للمادة  33من القرار الوزاري اŸؤورخ ‘  31ديسسم2012 È
واŸتضسمن اŸوافقة على دف Îالشسروط الذي يحدد معاي ÒاŸسساحة
والرفاهية اŸطبقة على اŸسساكن اıصسصسة للبيع باإ’يجار ،و عدم
احÎام اŸواصس - -ف - -ات ال - -ت - -ق- -ن- -ي- -ة اÙددة ‘ دف Îالشس- -روط وذلك
باسستعمال قوالب إاسسمنت رديئة النوعية عوضسا من مواد بناء ذات جودة
(الياجور) ،وغياب النوعية اŸعمارية ‘ العديد من اŸبا Êاÿاصسة
Ãشسروع  50سسكن من نوع  03غرف ،وكذا غياب العديد من اأ’شسياء
بسسكنات  04غرف على غرار اŸأاخذ و نقاط اإ’ضساءة.
من جهته أاكد ‡ثل اŸديرية ا÷هوية لوكالة عدل ورقلة بن مسسعود
فاروق ،على رفع هذه ا’نشسغا’ت إا ¤ا÷هة الوصسية وتدارك الوضسع
مع مكتب الدراسسات اŸعني وديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري بصسفته
اŸك -ل -ف ب -ا‚از اŸشس -روع ،م-ن أاج-ل ال-وق-وف ع-ل-ى ب-عضص ال-ن-ق-ائصص
وتداركها ‘ أاقرب اآ’جال.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

صسصسة لفائدة التÓميذ اŸعوّزين
ّﬂ

 11,5مليون دينار ’قتناء
ﬁ 5500فظة مدرسشية بتيبازة
يرتقب بأان تكشسف مديرية النشساط ا’جتماعي بو’ية تيبازة عن اسسم
اŸمون اŸعني باقتناء اÙافظ و اŸآازر اŸدرسسية لفائدة اŸعوزين
خÓل اأ’سسبوع القادم عقب انتهاء اŸهلة القانونية التي تقتضسيها
ا’سستشسارة اŸفتوحة خصسيصسا لهذا الغرضص والتي ”ّ فتح أاظرفتها يوم
الثÓثاء اŸنصسرم.
وقال رئيسص مصسلحة ا’تصسال ا’جتماعي باŸديرية السسيّد نبيل
العيشسي ،بأاّن مصسالح اŸديرية رصسدت مبلغ  11,5ملون دينار ’قتناء
ﬁ 5500ف-ظ-ة م-رف-ق-ة ب-ن-فسص ال-ع-دد م-ن اŸآازر اŸوج-ه-ة ل-ل-تÓ-ميذ
اŸع -وزي -ن م -ن ال -ط -وري -ن ا’ب-ت-دائ-ي واŸت-وسس-ط دون ال-ث-ان-وي ،وم-ن
اŸرتقب تسسليم ا◊صسة Ÿصسالح الÎبية خÓل شسهر جويلية لتمكينها
م -ن ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى ﬂت -ل -ف اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة عشس-ي-ة ال-دخ-ول
اŸدرسسي وتقدÁها Ÿسستحقيها ‘ الوقت اŸناسسب ،و Œنبا لكل
التأاخرات اÙتملة التي ”ّ تسسجيل عّدة حا’ت منها خÓل سسنوات
خلت ،مع ا’شسارة إا ¤كون حوا‹  300وحدة سستخصسصسها مديرية
ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸت-م-درسس Úب-اŸراك-ز البيداغوجية
اŸتخصسصسة ،التابعة لها مباشسرة ،إاضسافة ا ¤اŸتمدرسس Úعلى مسستوى
 10أاقسسام مد›ة منتشسرة بعّدة مؤوسسسسات تربوية تابعة لوزارة الÎبية
الوطنية.

تيبازة :عÓء ملزي

اŸتواجدة Ãواقع قريبة من الشساطئ التي ’
تزال تسستغل ‘ هذا النشساط منذ سسنوات..
وق -د رب -ط ال -ب -عضص ان -تشس-ار ه-ذا ال-ن-وع م-ن
النشساط السسياحي إا ¤أاسسباب كثÒة ،أابرزها
ارتفاع قوافل اŸصسطاف Úوزوار الو’ية الذي
بدؤووا يقصسدون شسواطئ و’ية بومرداسص ‘
السس- -ن- -وات اأ’خÒة ب- -أاع -داد وصس -لت اŸوسس -م
الفارط إا ¤حوا‹  13مليون مصسطاف نتيجة
اسس -ت -ت -ب -اب اأ’م -ن وام -تÓ-ك ال-و’ي-ة لشس-ري-ط
سساحلي Áتد على أازيد من  80كلم من بودواو
ال -ب -ح -ري غ -رب-ي إا ¤أاع-ف Òشس-رق-ا م-ع وج-ود
شسواطئ خÓبة وعذراء متنوعة ب Úالرملية
والصس -خ -ري -ة وح-ت-ى ال-غ-اب-ي-ة ‘ ح-دود ب-ل-دي-ة
ت -ي -ق -زي -رت ال -ت -ي ي -فضس -ل -ه -ا ال-ك-ث Òم-ن أاج-ل
السس-ب-اح-ة و‡ارسس-ة ه-واي-ة الصس-ي-د وال-تخييم،
ن -اه -يك ع -ن ق -ل -ة م -راف -ق ا’سس-ت-ق-ب-ال وع-دد
اأ’سسرة ‘ الفنادق الناشسطة التي ’ تسستجيب
ل-ل-ط-لب اŸت-زاي-د وغÓ-ء اأ’سس-ع-ار ن-ظ-را ل-قلة
اŸن- -افسس- -ة ،اأ’م- -ر ال- -ذي دف -ع ب -ال -ك -ث Òم -ن
اŸسس-ت-ث-م-ري-ن الشس-ب-اب إا ¤ال-ت-ف-ك ‘ Òدخ-ول
ه -ذا ال -نشس -اط اŸرب -ح ،ب -إا‚از ف-ن-ادق وق-رى
سس-ي-اح-ي-ة وإاع-ادة إاح-ي-اء اŸراك-ز واıي-م-ات
ال -ع -ائ -ل -ي -ة ال -ت -ي ك -انت سس-ائ-دة سس-اب-ق-ا داخ-ل
الفضساءات الغابية ،حيث كانت اŸناسسبة قبل
أاي -ام ب -اف -ت -ت -اح ﬂي -م““السس -اح -ل““ ب-زم-وري ‘
انتظار ا’نتهاء من باقي اŸشساريع اأ’خرى
ا›ÈŸة إ’عادة إاحياء قطاع السسياحة بو’ية
ب - -وم - -رداسص ال - -ذي ي- -ع- -ت Èث- -ا Êأاه- -م م- -ورد
اقتصسادي بعد القطاع الفÓحي.

وا‹ تبسسة يطمئن اŸسستفيدين من السسكن Ãنطقة الدكان

’ نقبل الّتÓعب بحقوق اŸواطن

وزعت السس -ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ل-ت-بسس-ة ع-ق-ود
وم -ف -ات -ي -ح سس -ك-ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة وم-ق-ررات
اسس -ت -ف -ادة م -ن –اصس -يصص أارضس -ي -ة وع -ق-ود
اسس-ت-ث-م-اري-ة وم-ق-ررات ال-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي على
مسستحقيها بعدد من بلديات الو’ية ،وقدم
عطا الله مو’تي على هامشص هذه اŸناسسبة
ت -ف -اصس -ي -ل دق -ي -ق -ة ح -ول ال-ق-طب السس-ك-ن-ي
Ãنطقة الدكان ،موضسحا ““أانه يتفهم جيدا
ق - -ل - -ق اŸواط- -ن ،خصس- -وصس- -ا الصس- -ع- -وب- -ات
اŸيدانية التي جابهت اŸشسروع والعوائق
ال-ت-ق-ن-ي-ة وم-ن-ه-ا ن-قصص ا’ع-ت-م-ادات اŸالية
وإاشس- -ك- -ال -ي -ة اخ -ت -ي -ار اأ’رضس -ي -ة وخ -ط -أا ‘
ال -دراسس -ة ،ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤صس-ع-وب-ة تضس-اريسص
اŸوق - -ع ا÷ب - -ل - -ي ال - -ذي اخ - -ت Òك - -فضس- -اء
ل-ل-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة الكÈى““ .عÓوة على
ن- -قصص اŸق- -او’ت ال- -ك- -ف- -ؤوة ك- -م- -ا أاضس- -اف
اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ال -و’ي -ة““ ،وق -ل -ة ال -ي -د
ال -ع -ام -ل -ة ال -ف-ن-ي-ة وت-ق-اعسص اŸق-اول‡ Úا
اضسطر اŸصسالح اŸعنية لفسسخ العقد مع
أاح- -د اŸق- -اول Úواسس -ت -ب -دال -ه وغÒه -ا م -ن
اŸشساكل التي سساهمت بشسكل كب ‘ ÒتأاخÒ
توزيع حصسة معتÈة من السسكن ا’جتماعي

ب -ب-ل-دي-ة ت-بسس-ة““ .وأاك-د ب-ه-ذا اÿصس-وصص““ أان
أاشسغال التهيئة اÿارجية واأ’شسغال الثانوية
تسس Òعلى قدم Úوسساق وليسص فقط على
قدم وسساق““ ،مقÎحا على اŸواطن Úالذين
يهمهم اأ’مر ““التنقل إا ¤ع ÚاŸكان ورؤوية
ذلك بالع ÚاÛردة ،والتأاكد من ذلك““.
ك -م -ا ال-ت-زم وا‹ ال-و’ي-ة Ãواع-ي-د ق-ري-ب-ة
ل -ت -وزي -ع أازي -د م -ن أال -ف سس -ك -ن اج -ت -م-اع-ي
ب -ال -ق -طب السس -ك -ن-ي ال-دك-ان ،وال-وصس-ول إا¤
ت-وزي-ع ““ ““3100سس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ق-ب-ل ن-هاية
السسنة ا÷ارية عﬂ Èتلف بلديات الو’ية““،
وطمأان باŸناسسبة مكتتبي عدل مصسرحا ““
أانه يعي حجم التأاخر ا◊اصسل وأانه بالنسسبة
إاليه غ Òمقبول “اما ،ومهما كانت ا◊جج
وأان-ه ي-ت-ف-ه-م ق-ل-ق اŸك-ت-ت-ب ،Úوأان اأ’شس-غ-ال
سس-ت-ب-اشس-ر Ãج-رد إامضس-اء ال-ع-ق-د م-ع شس-ركة
““اأ’ط- -لسص““ ‘ ال- -ع -اشس -ر م -ن ه -ذا الشس -ه -ر،
واŸؤوسسسس -ة اŸع -ن -ي -ة سس-ت-ن-ه-ي اŸشس-روع ‘
أاوق-ات ق-ي-اسس-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤السس-م-ع-ة ال-ت-ي
تتمتع بها على الصسعيد الوطني والدو‹““،
طالبا منهم ““التحلي قلي Óبالصس Èوأانه لن
ي- -دخ- -ر أاي ج- -ه- -د ‘ اسس- -ت- -دراك ال -ت -أاخ -ر

ا◊اصسل ومتابعة اŸشسروع إا ¤نهايته““.
كما –ّدث عطا الله مو’تي مطو’ عن
ال -ت -ح -اصس -يصص ا’ج -ت-م-اع-ي-ة والسس-ك-ن ب-ك-ل
صسيغه ،مقرا بوجود تأاخر ‘ قطاعات عدة
يجري العمل على تداركه وان هناك آالة
بÒوق -راط -ي -ة م -ن -تشس -رة وب -ق -وة ب -ع -دد م -ن
اŸؤوسسسسات الرسسمية ،يعمل على ﬁاربتها
بكل جهد خدمة للمواطن ولÈامج التنمية
بالو’ية.
Óشسارة ،قام وا‹ الو’ية رفقة السسلطات
ل إ
اÙلية ،بتوزيع  210سسكن اجتماعي على
مسس-ت-ح-ق-ي-ه ب-ب-ل-دي-ات ا◊م-ام-ات ،م-رسسط،
والشس-ري-عة ،و 466م -ق-رر ب-ن-اء ري-ف-ي ،و200
–صسيصص اجتماعي بعدد من البلديات.
كما أاشسرف الوا‹ ومرافقيه على توزيع
 68عقد اسستثمار ‘ اÛال الفÓحي ،و25
عقد اسستثمار ‘ اÛال الصسناعي ،كرم 42
ت -اج -را م-ن أاصس-ح-اب اÓÙت اÿدم-ات-ي-ة
ع Èبلديات الو’ية الفائزين بأاحسسن واجهة
Œارية وخدماتية.

تبسسة :خ ــ العيفة
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اإلثنين  09جويلية  ٢01٨م الموافق لـ  ٢٥ششوال  1٤٣9هـ
العدد

17690

قسسنطينة –ت وطأأة ا◊رارة وا◊رائق

إتÓف أإك Ìمن  250هكتار من إ◊بوب ومئات إألشصجار إŸثمرة
إانقطأعأت متكّررة للكهربأء واŸيأه

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

تشش-ه-د قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن-ذ أاك Ìم-ن أاسش-ب-وع Úت-قريبا
ارتفاعا غ Òمسشبوق ‘ درجة ا◊رارة ،تسشتقر ‘
اŸتوسشط ‘ حدود  ٤٣درجة ،غ Òأان األرقام تتعدى
‘ بعضس األوقات اÿط األحمر ،األمر الذي دفع
القسشنطينون لعدم اŸغامرة للبقاء ‘ اÿارج Ÿدة
أاطول ،حيث تظل الششوارع خالية من اŸارة بÚ
العاششرة صشباحا وا ¤غاية السشادسشة مسشاء ،خاصشة
وأان التعليمات العامة ‘ ›ال الصشحة العمومية
“ن - -ع ال - -ب - -ق- -اء Ÿدة أاط- -ول –ت أاشش- -ع- -ة الشش- -مسس
ا◊ارقة.
وق- -د تسشّ- -ب -بت م -وج -ة ا◊ر ه -ذه ‘ الن -ق -ط -اع
اŸف -اج -ئ واŸت -ك-رر ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع Èأاغ-لب
بلديات الولية ،كما أاحدثت هذه اŸوجة السشتثنائية
تذبذبا ‘ التزود باŸاء الششروب ،والذي قد يÎاوح
فيها هذا النقطاع من  ٨ا 10 ¤سشاعات ‘ اليوم
وهذا ‘ أاغلب األحياء تقريبا ،كما تسشبب الرتفاع
اŸفاجئ ‘ درجات ا◊رارة ا ¤نششوب حرائق ‘
 Óا◊يوان
اÙاصشيل الزراعية ،األششجار اŸثمرة ،ك أ
ومسشاحات كبÒة من األعششاب اليابسشة.
فخÓل  ٢٤سشاعة األخÒة فقط ،سشجلت مصشالح
ا◊م - - -اي - - -ة اŸدن - - -ي - - -ة ب - - -ك - - -ل م - - -ن ب - - -ل - - -دي- - -ات
قسشنطينة ،اÿروب ،زيغود يوسشف ،ديدوشس مراد
وحامة بوزيان ،إاحÎاق أاك Ìمن  10هكتارات من
القمح الصشلب 07 ،هكتار حصشيدة و ٣٨٥ربطة ك أ
Ó
ا◊يوان ونحو نصشف هكتار من األعششاب اليابسشة،
وت- -رج- -ع مصش -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة أاسش -ب -اب ه -ذه
ا◊رائ -ق وال -ت -ي ت -تسش -بب أايضش -ا ‘ ارت -ف -اع درج -ات
ا◊رراة اŸوسشمية ا ¤أاقصشى مسشتوياتها ،ا ¤عدم
ال -ت -ق -ي-د ب-اإلج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة واإلحÎازي-ة ،وال-ت-ي
ي -فÎضس أان ي -ت -وّخ -اه -ا أاصش -ح -اب ه -ذه اÙاصش -ي -ل
◊ماية منتوجهم الفÓحي مع بداية فصشل ا◊صشاد
والدرسس.
ونظّمت مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية قسشنطينة
ب -قصش -ر ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د ال -ع -ي -د أال خ -ل -ي -ف-ة أاي-ام-ا
–سشيسشية للوقاية من ﬂاطر فصشل الصشيف ،خاصشة

ما تعلق منها بحماية اÙاصشيل الزراعية ومرافق
اŸنشش- -آات ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ،ح- -يث تّ- -وجت ه- -ذه األي -ام
التحسشيسشية بتنقل أاعوان ا◊ماية اŸدنية ‘ 1٨
ج- -وان ال -ف -ارط إا ¤ك -ل ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ل -ت -ق -دË
اإلرشش - -ادات الضش- -روري- -ة ل- -ل- -فÓ- -ح ،Úغ Òأان ه- -ذه
‡ا
التعليمات قد ل تتبع وبجدية من قبل هؤولء ّ
تسشبّب ‘ كوارث أادت اإ ¤إاتÓف عششرات األطنان
من ا◊بوب Ãختلف أانواعها.
وبسش -بب ع -دم ال -ت -ق -ي -د ب -ال-ت-ع-ل-ي-م-ات واإلج-راءات
الوقائية ،و‘ إاحصشائية للفÎة اŸمتدة من  11جوان
الفارط وحتى اليوم ،فقد أاتلفت النÒان نحو ٢٥٥
هكتارا من ﬁاصشيل ا◊بوب القائمة (القمح بنوعيه
والششع ،)Òوأاك Ìمن  ٥00ششجرة مثمرة من ﬂتلف
 Óا◊ي- -وان وعشش- -رات
األن- -واع و ٣آالف رب- -ط- -ة ك - -أ
الهكتارات من ا◊صشائد واألعششاب اليابسشة ،إاضشافة

ا› ¤م -وع -ة م -ن خ Ó-ي -ا ال -ن -ح-ل .وع-ل-ى إاث-ر ه-ذه
ا◊وادث ،ق -امت مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ل-ولي-ة
وع Èب -ل -دي -ات قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،اÿروب ،ع Úع -ب -ي-د،
ديدوشس مراد..وغÒها من البلديات التي ششهدت
م-ث-ل ه-ذه ا◊رائ-ق ،ب-ح-م-اي-ة م-ئ-ات ال-ه-ك-ت-ارات من
اÙاصش -ي -ل ال -زراع-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ،ا◊صش-ائ-د ،خÓ-ي-ا
ال -ن-ح-ل ،األشش-ج-ار اŸث-م-رةﬁ ،ط-ات وأان-اب-يب ن-ق-ل
الغاز ،مسشاكن وآالت الفÓحية.
وا÷دير بالذكر ،أان درجات ا◊رارة من اŸنتظر
أان ت -ب -ق -ى ع -ل -ى ح -ال-ه-ا خÓ-ل شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة وف-ق-ا
لتوقعات نششرية األرصشاد ا÷وية ،وهو ما يرشّشح بقاء
سشكان قسشنطينة –ت وطأاة موجة حرارة مرتفعة،
تزيد من حدتها احÎاق الزراعية إاذا  ⁄يتم اإلسشراع
‘ جنيها لتفادي مثل هذه ا◊وادث؟

اŸراكز الصسحية بخنشسلة ‘ طوارئ

مسشتوى
اŸرافق السشتششفائية اŸذكورة ،العÓج
ال Ó-زم ،م-ع ت-وصش-ي-ات األط-ب-اء بضش-رورة
البتعاد عن أاششعة الششمسس لسشيما ‘
أاوقات الذروة ،إا ¤جانب ضشرورة ششرب

إ◊ماية إŸدنية تدعو
إ ¤إحÎإم إلتّعليمات

سش ّ-ج -لت مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ‘ حصش-ي-ل-ة
تدّخÓت وحداتها منذ بداية موسشم الصشطياف إا¤
أازي- -د م -ن أال -ف ت -دخ -ل ،ع -ل -ى مسش -ت -وى الشش -واط -ئ ٣٣
اŸسشموحة للسشباحة ،حيث بلغ عدد اŸصشطاف Úالذين
توافدوا عليها اأزيد من نصشف مليون مصشطاف.
اأفادت ذات اŸصشالح وفاة ثÓث أاششخاصس غرقا خارج
أاوقات السشباحة ‘ ،ششاطئي بوليماط وملبو ،فيما ”
اإنقاذ اأزيد من  ٣00مصشطافا من موت ﬁقق ،من
إاجما‹ اŸصشطاف Úالذين قدموا لششواطئ الولية.
وفيما يخصس حوادث الطرقات ّ” ،تسشجيل 196حادث
مرور ،خلّف  10قتلى و٢٣7جريحا ،باإلضشافة إا ¤عدة
تدخÓت اأخرى “حورت ‘ ›ملها ‘ ،نقل اŸرضشى
واŸصشاب ‘ Úا◊وادث اŸرورية التي حدثت ع Èعدة
طرقات ،كما سشجلت مصشالح ا◊ماية أايضشا  109حريقا
ﬂتلفا ب Úحضشري وصشناعي.
Óشش -ارة ،ف -ق-د سشّ-خ-رت ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ولي-ة
ول  -إ
بجاية كافة اإلمكانيات اŸادية والبششرية إل‚اح موسشم
الصشطياف وحماية الÌوة الغابية ،التي –توي على
أاك Ìمن  ٣٢األف هكتار من اŸسشاحات الغابية ،من
خÓل وضشع برنامج واسشع للوقاية ومكافحة ا◊رائق،
دخل حيز التنفيذ بداية من الفا— جوان ا÷اري ،بعد
تنصشيب اللجان الدائمة ع Èالدوائر والبلديات ،سشيما
تلك التي تتواجد بها غابات كثيفة ،و‘ هذا الصشدد ”
تصش-ن-ي-ف  1٢ب- -ل -دي -ة م -ن ب ٥٢ Úال-ت-ي تضش-م-ه-ا ولي-ة
بجاية ،ضشمن اŸناطق ا◊مراء األك Ìحسشاسشية ◊رائق
الغابات.
كما جّندت مديرية ا◊ماية اŸدنية كافة طاقاتها
بوضشع ﬂطّط وقائي Ÿوسشم الصشطياف ،حيث ”
تسش -خ Òوسش -ائ -ل بشش -ري -ة وم -ادي -ة ضش -خ-م-ة ،م-ن خÓ-ل
تنصشيب رتل اŸتحرك Ÿكافحة ا◊رائق ،اŸدعم من
بخمسس ششاحنات حرائق خفيفة وششاحنة اطفاء ،بسشبب
ما ششهدته الولية خÓل السشنة اŸاضشية من حرائق،
حيث اأتلفت أالسشنة النÒان أازيد من 6آالف هكتار ،بعد
سش-لسش-ل-ة م-ن ا◊رائ-ق ال-ك-بÒة ال-ت-ي ال-ت-ه-مت مسش-احات
غابية هامة ،على مسشتوى غابات ،برباششة ،القصشر ،بئر
السشÓم ،مسشيسشنة ،إاغرم ،اأكفادو ،وتازمالت ،وبالرغم
م -ن اÛه -ودات ال -ت -ي ب -ذل -ه -ا أاع -وان ا◊م -اي -ة إال أان
الوضشعية كانت جّد صشعبة بفعل صشعوبة التضشاريسس.

بجأية :بن النوي توهأمي

لموال القطأعية بسسكيكدة
للتحكم أاك ‘ Ìا أ

إإصصابة إŸئات بضصربات إلشصمسس بسصبب موجة إ◊ر
تسش -ب -بت ،م -وج -ة ا◊ر ال -ت -ي Œت-اح
خنششلة ،منذ نهاية ششهر جوان اŸاضشي،
‘ إاصشابة عديد األششخاصس من ﬂتلف
األع- - -م- - -ار وم- - -ن ا÷نسش Úوزادت م - -ن
متاعب اŸصشاب Úباألمراضس اŸزمنة،
خاصشة منها مرضشى السشكري وارتفاع
ضشغط الدم.
أاورد مصشدر طبي لـ«الششعب”” ‘ هذا
الصش- -دد اسش- -ت- -ق- -ب- -ال ﬂت -ل -ف اŸراك -ز
الصشحية وقاعات السشتعجالت الطبية،
واŸسش -تشش -ف -ي -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى دوائ -ر
الولية وبلدياتها ،وكذا عيادات األطباء
اÿواصس ،ال - - - -عشش- - - -رات م- - - -ن ا◊الت
اŸرضشية ،الناŒة عن تعرضس أاصشحابها
ألششعة الششمسس ل سشيما من فئة األطفال
الصش -غ -ار وك -ب-ار السش-ن ن-ت-ي-ج-ة م-ك-وث-ه-م
لفÎات طويلة –ت أاششعة الششمسس أاثناء
فÎات الذروة دون أاخذ الحتياطات.
وق - -د زادت م - -وج - -ة ا◊ر ه- -ذه ،م- -ن
متاعب مرضشى ضشغط الدم والسشكري
وغÒه -ا م -ن األم -راضس ال -ت -ي ت -ت -ف -اق-م
مضشاعفاتها مع ارتفاع درجة ا◊رارة
الصشيفية ،وانتقل العديد من هؤولء إا¤
ق -اع -ات السش -ت -ع-ج-الت ل-ت-ل-ق-ي ال-عÓ-ج
والتخفيف من ششدة اŸرضس.
تلقى اŸصشابون لدى اسشتقبالهم على

توافد قيأسسي على شسواطئ بجأية

كميات
كبÒة من اŸياه ،وضشرورة منع األطفال
م - -ن اÿروج إا ¤الشش - -ارع ب Úالسش- -اع- -ة
العاششرة صشباحا والرابعة زوال.

خنشسلة :اسسكندر ◊جأزي

إŸنتخبون يطالبون بÎشصيد إلّنفقات
أاقّر اÛلسس الولئي اŸقدمة خÓل دورته بالدورة
ال-ع-ادي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،اıصشصش-ة ل-ل-م-ي-زان-ي-ة اإلضشافية
Óي- - -رادات
وا◊سش - - -اب اإلداري ،وال - - -ذي أاوق - - -ف ل - - -إ
والنفقات والتي Œاوزت  10٤1.96مليار سشنتيم ،أاّنه
” منح إاعانات لبلديات الولية مسشتثناة منها عاصشمة
ّ
الولية وبلدية حمادي كرومة ،للتكفل بنفقات صشيانة
عتاد النقل اŸدرسشي وكراء ا◊افÓت لفائدة تÓميذ
الطور البتدائي قّدرت بـ  1٢.٣مليار سشنتيم ،إاضشافة
ا ¤مبلغ يصشل ا ¤أاك Ìمن  ٤7.٥٣مليار سشنتيم،
كإاعانة ‡نوحة للبلديات اŸمولة من طرف صشندوق
ال -تضش -ام -ن والضش-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
Ãصشاريف التغذية اŸدرسشية لفائدة بلديات الولية
بعنوان الششطر األول وجزء من الششطر الثا Êللسشنة
ال -دراسش -ي -ة اŸاضش -ي -ة ،أام -ا اإلع -ان -ات ال -ت -ي م -ن-حت
للبلديات بغرضس ا‚از مششاريع تنموية و‡ولة من
طرف ميزانية الولية فقد قّدرت بـ  ٥7.7٥مليار
سشنتيم.
أاك -دت ÷ن -ة الق-تصش-اد واŸال-ي-ة أاث-ن-اء م-ن-اقشش-ت-ه-ا
ل- -ل -ع -رضس اŸق -دم ب -ه -ذا اÿصش -وصس ،ع -ل -ى ضش -رورة
السش- -ت- -م- -رار ‘ ت- -ط- -ه ÒاŸشش- -اري- -ع والÈام- -ج غÒ
اŸنطلقة منذ مدة لسشتغÓل األموال ‘ مششاريع
أاخ -رى ذات ج -دوى ،م -ع ال -ت -أاك -د ع-ل-ى ال-ت-نسش-ي-ق بÚ
ﬂت- -ل- -ف ال- -ق- -ط- -اع -ات واإلدارة اÙل -ي -ة ل -ت -ف -ادي
الخ -ت Ó-ف ‘ ت -ق -د Ëاألرق -ام اŸت -ع -ل -ق-ة ب-الÈام-ج
اŸرخصس ب -ه -ا ل -ل -ع -دي -د م-ن اŸشش-اري-ع خ-اصش-ة ق-ب-ل
الششروع ‘ ا‚از ا◊سشاب اإلداري لكل سشنة مالية،
ك -م -ا أال ّ-ح أاعضش -اء اÛلسس ال -ولئ -ي ،ع -ل -ى ال -زام-ي-ة
ترششيد التقديرات اŸالية خاصشة ‘ قسشم التسشيÒ
وف -ق ق -واع -د اÙاسش -ب -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ل-ت-ت-ن-اسشب م-ع
السشتهÓك السشنوي لتحاششي Œميد هذه األموال
واللجوء ا ¤ترحيل الفوائضس من سشنة ألخرى ،مع

اختيار اŸواقع اŸقÎحة لتنفيذ مششاريع الكهرباء
والغاز والتي تكون متوفرة على الششروط القانونية
ال -ت -ي تسش -م-ح ب-إا‚ازه-ا ،م-ن أاه-م-ه-ا اŸل-ف ال-ت-ق-ن-ي
للمششروع.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸي-زان-ي-ة اإلضش-اف-ة ال-ت-ي بلغت
 7٨7.0٤مليار سشنتيم ،فقد طلب أاعضشاء اÛلسس من
ك -ل ق -ط -اع مسش -ت -ف -ي-د م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-ولي-ة الل-ت-زام
ب - - -اإلسش- - -راع ‘ وتÒة ا‚از اŸشش- - -اري- - -ع والÈام- - -ج
اŸسشجلة ‘ القطاع مع –ري الدقة اŸتناهية ‘
ال -دراسش -ة واŸت -اب -ع -ة ،وت -ف -ادي ال-ت-ن-ف-ي-ذ ال-عشش-وائ-ي
للÈامج ألنه يهدر اŸال العام ويعرقل اŸششاريع،
وأاك-دوا ع-ل-ى السش-ت-م-رار ‘ دع-م ال-ب-ل-دي-ات ال-ف-قÒة
خ -اصش -ة ‘ ب -عث مشش -اري -ع ال -ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة وال-ع-ت-اد
والل-ي-ات الÓ-زم-ة ل-ت-ع-زي-ز ح-ظ-ائ-ره-ا للمسشاهمة ‘
التنمية اÙلية ،مع البحث عن مصشادر ﬁلية ÿلق
الÌوة على اŸسشتوى البلديات.
ك-م-ا ط-ل-ب-وا ب-إاي-ج-اد ح-ل-ول سش-ري-ع-ة ل-ت-ع-م-ي-م ال-غ-از
وال -ك -ه -رب -اء ع Èرب -وع ال -ولي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ع -دال -ة
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة م -ن خ Ó-ل ت -وف Òا◊ي -اة ال -ك -رÁة
للمواطن ،واإلسشراع ‘ ترميم الهياكل الÎبوية التي
هي ‘ حاجة ماسشة لذلك قبل الدخول اŸدرسشي
لتوف Òا÷و اŸناسشب للتمدرسس ا÷يد.
من جهة أاخرى ،نادى أاعضشاء اÛلسس الولئي
بالتنسشيق ا÷اد ب Úالقطاع اŸعني واإلدارة اÙلية
لضشبط ا÷انب اÙاسشبي لتفادي التضشارب ا◊اصشل
‘ األرقام اŸقدمة من قبل الطرف ،Úوتفادي تكرار
الÈام -ج ال -ت -ن -م-وي-ة ال-ت-ي سش-ج-لت م-ن ق-ب-ل و ⁄ت-ن-ت-ه
الششغال بها ،و ⁄تغلق حرصشا على اسشتعمال اŸال
العام ‘ مششاريع وبرامج أاخرى تعود بالنفع على
اŸواطن.Ú

سسكيكدة :خألد العيفة
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مسشيرة حاششدة مرتقبة يوم  ١5جويلية في الرباط

مظاهرات إاحتجاجية بالدار البيضساء
رافضسة لأÓحكام الجائرة في حق معتقلي الريف

لحد ،في مسشيرة احتجاجية بمدينة الدار البيضشاء ،للمطالبة بإاطÓق سشراح موقوفي حراك
للف من المغاربة ،أامسس ا أ
ششارك ا آ
الريف ،وتنمية منطقة الريف ششمالي المغرب.
وكانت فعاليات إاجتماعية وسصياسصية قررت
إاخ -راج صص -وت اإ’ح -ت -ج -اج -ات اإ’ج -ت -م -اع-ي-ة
Óحكام «الجائرة» ضصد قادة حراك
الرافضصة ل أ
ال-ري-ف م-ن ال-ح-ي-ز الضص-ي-ق ل-ل-م-دن ال-ري-فية ’
سص- -ي- -م -ا ال -حسص -ي -م -ة ون -ق -ل -ه ال -ى ال -ع -اصص -م -ة
ا’قتصصادية للمغرب «الدار البيضصاء».
جاءت هذه اإ’حتجاجات للتأاكيد مرة أاخرى،
ع -ل-ى أان ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ع-دال-ة وصص-ون
ال- -ك- -رام- -ة ا’نسص- -ان- -ي- -ة ال- -ذي رف -ع -ه سص -ك -ان
الحسصيمة ،ما هو إا’ مطلب اجتماعي تبنته
مختلف شصرائح المجتمع المغربي.
ردد المشصاركون في المسصيرة ،شصعارات لدعم
مطالب حراك الريف ،وضصرورة إاصصدار عفو
ع-ن ج-م-ي-ع ال-م-وق-وف-ي-ن ،وم-ن ب-ي-ن الشصعارات
ال -ت -ي ت -م ت -ردي -ده -ا « ،الشص -عب ي -ري-د إاطÓ-ق
المعتقل» ،و«حرية كرامة عدالة اجتماعية».
رفع المحتجون ،خÓل هذه المسصيرة التي
دعا إاليها جمعيات غير حكومية وعدد من
اأ’ح - -زاب ال - -يسص - -ار’ ،ف - -ت - -ات ت - -دي- -ن ع- -دم
ا’سصتجابة لمطالب حراك الريف ،خصصوصصا
إاط Ó-ق سص -راح ال -م -وق-وف-ي-ن .ك-م-ا شص-ارك ف-ي
المسصيرة عدد من قياديي اأ’حزاب والنقابات
وال-ج-م-ع-ي-ات وال-ه-ي-ئ-ات ،باإ’ضصافة إالى أاهالي
ال-م-وق-وف-ي-ن .وان-ط-ل-قت ال-مسص-ي-رة م-ن سص-احة
ال -نصص -ر ت-ج-اه وسص-ط ال-م-دي-ن-ة .وم-ن-ذ أاك-ت-وب-ر
 2016وعلى مدى  10أاشصهر ،شصهدت مدينة
الحسصيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف
(شصمال) احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة
وإانهاء تهميشصها.
بينما أاظهرت المسصيرة الوطنية التي شصهدتها
ال -ع -اصص-م-ة ا’ق-تصص-ادي-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ،أامسس ،أان
الشصعب المغربي ’ يمكنه الوقوف صصامتا أامام
اأ’ح -ك -ام ال -ق -اسص -ي-ة الصص-ادرة ف-ي ح-ق ن-اصص-ر
الزفزافي ورفاقه والتي وصصلت في مجموعها
الى أازيد من  300سصنة سصجنا نافذا ،فإانها
أاكدت من جهة أاخرى ،إاصصرار هذا الشصعب
على إاسصقاط هذه اأ’حكام الجائرة وتلبية
ك الحصصار عن
المطالب العادلة للحراك وف ّ
ال-ري-ف ،وق-د ت-ع-ه-د ب-ت-ن-ظ-ي-م مسص-ي-رة ح-اشصدة
أاخرى يوم  15جويلية الجاري في العاصصمة
ال- -رب- -اط ،ت -حت شص -ع -ار« :ج -م -ي -ع -ا م -ن أاج -ل
ال -م -ط -ال -ب-ة ب-إاطÓ-ق سص-راح ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن وفك
الحصصار عن الريف».

هبات تضسامنية لنصسرة المطالب
المشسروعة

أاكدت فعاليات سصياسصية مغربية ،امسس اأ’حد،
أان هبتها لنصصرة قادة الحراك ،انما تنبع من
م -ب -دأا تضص -ام-ن-ه-ا م-ع ال-م-ط-الب ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وا’ق -تصص -ادي -ة ال-ع-ادل-ة لشص-ب-اب ه-م-ه ال-وح-ي-د
ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة م-ن اج-ل صص-ون ك-رام-ته في

وطنه ’ غير ،وهو ما دفع بالعديد من احرار
المغرب النهوضس لنصصرة إاخوانهم في المدن
الريفية التي تعاني من التهميشس وا’قصصاء من
الحياة ا’قتصصادية وا’جتماعية.
كان معتقلو حراك الريف قد قرروا اإ’ثنين
ال -م -اضص -ي ،خ-وضس م-ع-رك-ة اأ’م-ع-اء ال-خ-اوي-ة،
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى اأ’ح-ك-ام «ال-ث-قيلة والقاسصية»
التي صصدرت في حقهم.
م -ن ج -ه-ت-ه ،ج-دد ن-زار ب-رك-ة ،اأ’م-ي-ن ال-ع-ام
لحزب ا’سصتقÓل ،أان اأ’حكام التي وزعت
ت -ب -اع -ا ع -ل -ى م -ع -ت -ق-ل-ي ح-راك ال-ري-ف ك-انت
«القاسصية « ،مشصددا أان من يسصتحق السصجن هم
أاولئك المسصؤوولين الفاشصلين الذين تسصببوا في
ت- -ع- -ث- -ر إان- -ج- -از مشص -روع ال -حسص -ي -م -ة «م -ن -ارة
ال-م-ت-وسص-ط « ،ح-يث حّ-م-ل-ه-م مسص-ؤوول-ية اند’ع
«حراك الريف» الذي جاء كرد فعل طبيعي
م-ن السص-اك-ن-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ت-قصص-ي-ره-م ف-ي ال-ق-ي-ام
بالواجبات الملقاة على عاتقهم.
ذات المتحدث ،أاكد أانه «كان يجب أان يكون
ه-ن-اك ح-وار اج-ت-م-اع-ي م-ع سص-ك-ان ال-م-دي-ن-ة،
وهذا من مهام الحكومة والفئات المنتخبة
والبرلمانيين».

منع نشسطاء الناظور من التضسامن مع المعتقلين

فرقت قوات اأ’من بمدينة الناظور ،أامسس،
عشصرات النشصطاء الحقوقيين خÓل تنظيمهم
وقفة للمطالبة بإاطÓق سصراح المسصجونين من
نشصطاء «حراك الريف».
يشصار أانه منذ صصدور اأ’حكام في حق قادة
ح -راك ال -ري -ف ،ل -م تسص -م-ح السص-ل-ط-ات ب-م-دن

لممية تتعهد بمرافقة المترششحين ششمال البÓد
البعثة ا أ

انطÓق الحملة ا’نتخابية للرئاسسيات في مالي

بدأات الحملة الرسصمية لÓنتخابات الرئاسصية
في مالي ،في ظل إاجراءات أامنية مشصددة ،قبل
ثÓثة أاسصابيع من موعد ا’قتراع الذي يشصهد
منافسصة بين  24مرشصحا ،وجرى توقيع مدونة
قواعد سصلوك ،بين المترشصحين لضصمان السصير
ال-حسص-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة السص-ي-اسصية الحاسصمة .رفعت
السصبت ’فتات انتخابية في مناطق عدة من
العاصصمة باماكو ،لكن أاجواء الحماسصة لم تطَغ
ب -ع -د.ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،أاط -ل -ق ال-رئ-يسس ال-م-ال-ي
المنتهية و’يته إابراهيم بوبكر كيتا ،الذي تولى
الرئاسصة في  2013لو’ية من خمسس سصنوات،
ومرشصح المعارضصة سصوماي Óسصيسصي حملتيهما،
ب -ع -د ظ -ه -ر أامسس.وخسص -ر سص -يسص -ي ،ف-ي ال-دور
ال-ث-ان-ي لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسصية الماضصية ،أامام
ابراهيم بوبكر كيتا ،وتوجه إالى بيته لتهنئته
ب -ال -ف-وز ،ف-ي مشص-ه-د ل-ق-ي ث-ن-اء ال-ج-م-ي-ع ،أ’ن-ه
عكسس سصلوكا ديمقراطيا وحضصاريا .يتصصدر
ال -م -رشص -ح -ان ،إال-ى ج-انب ال-ف-ي-زي-ائ-ي ،الشص-ي-خ
موديبو ديارا ،الذي شصغل منصصب رئيسس الوزراء
خÓل الفترة ا’نتقالية التي عرفتها البÓد بين
سصنتي  2012و ،2013قائمة اأ’وفر حظا للفوز
با’نتخابات الرئاسصية المقررة ،نهاية الشصهر
الجاري.
سصيتنافسس  24مرشصحا في الدورة اأ’ولى من
ا’نتخابات الرئاسصية المقررة في  29جويلية،
التي سصتكون أابرز تحدياتها إاخراج مالي من
ال-وضص-ع ا’ق-تصص-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ال-ذي ي-ث-ي-ر
اسصتياء المواطنين الماليين ،إالى جانب وضصع
اسص -ت -رات -ي -ج -ي -ة أاك -ث -ر ن -ج -اع -ة ف -ي م -واج -ه-ة

التحديات اأ’منية التي تواجهها البÓد ،في
ظ-ل اسص-ت-م-رار ال-ه-ج-م-ات ا’ره-اب-ي-ة ف-ي مدن
الشصمال ووقع المرشصحون أاو ممثلون لهم ،يوم
الجمعة« ،مدونة قواعد سصلوك « في احتفال
برعاية وزارة المصصالحة ،في محاولة تهدف
الى تفادي ا’ضصطرابات في البÓد .سصيتولى
أاك -ث -ر م-ن  80م -راقً-ب-ا م-ن ا’ت-ح-اد اأ’وروب-ي
اإ’شصراف على عملية ا’نتخاب ،بحسصب بيان
أاصصدرته هذا اأ’سصبوع بعثة ا’تحاد اأ’وروبي
لمراقبة ا’نتخابات في مالي.
أاعلنت وزارة اأ’من تعبئة أاكثر من  30أالفا بين
شصرطي وجندي من أاجل «حماية المرشصحين
على اأ’رضس وعمليات ا’قتراع».
سصتشصارك الحركات السصياسصية التي وقعت مع
ال-ح-ك-وم-ة السص-اب-ق-ة ات-ف-اق السص-ل-م وال-مصصالحة
المعروف باتفاق «الجزائر» في جوان ،2015
في عملية فرضس اأ’من ،بحسصب الوزارة.
أاع -ل -ن رئ-يسس ب-ع-ث-ة اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة ل-ح-ف-ظ
السصÓم في مالي محمد صصالح النظيف ،أان
ال- -ب -ع -ث -ة سص -ت -ؤوم -ن م -واك -ب -ة ل -م -ن ي -رغب م -ن
ال -م -رشص -ح -ي -ن ،ت-ن-ظ-ي-م ت-ج-م-ع-ات خ-اصص-ة ف-ي
المناطق الشصمالية.
ق -ال رئ -يسس ال-ب-ع-ث-ة اأ’م-م-ي-ة «سص-ن-واك-ب-ه-م م-ن
باماكو حتى كبرى مدن المناطق التي نتواجد
فيها» ،مشصيًرا بشصكل خاصس إالى كبرى مدن
الشصمال ،حيث نفذت مؤوخرا هجمات إارهابية،
مضصيفا «نريد القيام بذلك على قدم المسصاواة
بين الجميع».
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الشصمال المغربية بتنظيم ا’حتجاجات.
ه- -ذا ،وب- -حسصب م- -ح -ام -ي نشص -ط -اء ال -ح -راك
بالحسصيمة ،تمت متابعة  16ناشصطا بالحسصيمة
ون-واح-ي-ه-ا ،ب-ع-د مشص-ارك-ت-ه-م ف-ي اح-ت-جاجات
منددة با’حكام الصصادرة في حق قادة حراك
الريف.

مضسرب عن الطعام مند  40يوما

قالت المحامية ،نعيمة الكÓف ،عضصو هيئة
دف -اع م -ع -ت -ق -ل -ي «ح -راك ال -ري-ف»  ،إان ح-ال-ة
ال -م -ع -ت-ق-ل رب-ي-ع اأ’ب-ل-ق ت-ده-ورت ك-ث-ي-را ب-ع-د
دخ -ول -ه ال -ي -وم اأ’رب -ع -ي -ن ع -ل -ى إاضص -راب-ه ع-ن
الطعام.
وأاوضصحت أايضصا أان «ربيع الذي دخل منظومة
غ -ي -ن -يسس ل -ت -ح -ط -ي -م اأ’رق -ام ال -ق-ي-اسص-ي-ة ف-ي
ا’ضصراب عن الطعام ..تغير كثيرا فقد وزنه
وتغير لونه وانهارت قواه».
يذكر أان ربيع اأ’بلق خاضس عدة إاضصرابات عن
ال-ط-ع-ام م-ن-ذ اع-ت-ق-ال-ه ،وب-دأا إاضص-رابه الحالي
قبيل صصدور الحكم الذي أادانه بـ 5سصنوات
سصجنا نافذا ،وهو الوحيد من بين المعتقلين
الرافضس ’سصتئناف الحكم عليه.

إاثر كمين إارهابي بجندوبة

جرحى وقتلى ضسمن قوات
الحرسس الوطني التونسسي

ل -ق -ي ع -دد م -ن ع -ن -اصص -ر ال -ح -رسس ال -وط -ن -ي
ال -ت-ونسص-ي ،مصص-رع-ه-م ،ف-ي م-ن-ط-ق-ة «شص-ه-ي-د»
بمدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة
بشصمال غرب البÓد  ،إاثر وقوع دوريتهم في
كمين إارهابي ،وسصارعت قوات الجيشس إالى
ت -مشص -ي -ط ال -م-ن-ط-ق-ة ،ب-اسص-ت-خ-دام م-روح-ي-ات
حربية وقوات ميدانية.
أافاد بÓغ صصادر عن وزارة الداخلية التونسصية،
أان دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرسس
ال -وط -ن -ي ت -ع-رضصت ع-ل-ى الشص-ري-ط ال-ح-دودي
الغربي ،صصبيحة أامسس ،إالى كمين إارهابي تمثل
في زرع عبوة ناسصفة أاسصفر عنها مقتل 06
عناصصر.
تضصاربت أارقام الضصحايا باختÓف المصصادر،
حيث نقلت أاوسصاط أامنية ،أان تسصعة أاعوان من
ال-ح-رسس ال-وط-ن-ي ت-اب-ع-ي-ن ل-ل-م-رك-ز ال-ع-ملياتي
المتنقل بمعتمدية غار الدماء ،قتلوا في كمين
نصصبته مجموعة إارهابية في الطريق الرابط
بين محمية الفائجة ومنطقة الصصريا .بحسصب
نفسس المصصدر ،فإان أاعوان الحرسس الوطني
كانوا في دورية عادية ،على متن سصيارتين
رب- -اع- -ي- -ت- -ي ال- -دف -ع ع -ن -د حصص -ول ا’ع -ت -داء
ا’ره -اب-ي ب-رم-ي ق-ن-ب-ل-ة ي-دوي-ة ع-ل-ى السص-ي-ارة
ا’منية ا’ولى وحصصول مواجهات بعد ذلك
با’سصلحة النارية بين أاعوان الحرسس الوطني
والمجموعة ا’رهابية.
هذا ،وأاكدت وزارة الداخلية التونسصية ،أانه فور
وق -وع ا’ع -ت -داء ،ان -ه ت -م ت-وج-ي-ه وح-دات م-ن
ال -ح -رسس ال -وط -ن -ي م -دع -م-ة ب-ق-وات ال-ج-يشس
للمنطقة المذكورة ومروحيات للقيام بتمشصيط
وت -ع -قب اإ’ره -اب -ي-ي-ن وت-ع-زي-ز ب-ق-ي-ة ال-م-راك-ز
الحدودية بالجهة.
نسصب الهجوم ،إالى جماعة إارهابية تنشصط
بالمنطقة ،وحاولت القيام بعمليات إارهابية
مماثلة ،خÓل شصهر جوان المنصصرم.
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وزير الخارجية وانغ يي:

ا’جتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصسيني
العربي محطة فاصسلة في العÓقات الدولية
ششراكة إاسشتراتيجية ضشمن «الحزام والطريق»

«الششعب» :أاعطى مسشتششار الدولة ووزير
الخارجية الصشيني وانغ يي صشورة دقيقة
عن منتدى التعاون الصشيني العربي الذي
ينعقد في بكين يوم  ١٠جويلية الجاري.
وقال وزير الخارجية ان المنتدى الذي يفتتحه
الرئيسس الصصيني ،ويشصارك فيه وزير خارجيتنا
عبد القادر مسصاهل وممثلو  21دولة عربية يعد
حدثا بارزا في
ال-عÓ-ق-ات ب-ين
الصصين والعرب
أ’نه يدخل في
إاط -ار «ال-ح-زام
والطريق».
يرجع التواصصل
ب - -ي- -ن الصص- -ي- -ن
والدول العربية
إالى زمن بعيد،
ويعد نموذجا يحتذى به ،على مدى  2000سصنة
ت -واصص -لت اأ’م -ت -ان الصص -ي -ن -ي -ة وال-ع-رب-ي-ة بشص-ك-ل
مسص -ت -م -ر ب -را وب -ح-را ،واسص-ت-ف-ادت ال-حضص-ارت-ان
الصص-ي-ن-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة م-ن ب-عضص-ه-م-ا البعضس ،حتى
أاصصبحتا نموذجين مشصرقين ،منذ منتصصف القرن
ال-م-اضص-ي ،تضص-ام-ن ال-ج-ان-ب-ان الصص-ي-ن-ي وال-عربي
بإاخÓصس في نضصالهما من أاجل التحرر الوطني،
وتباد’ الدعم في مسصيرتهما لبناء الوطن ،مما
جعل آايات جديدة للصصداقة والتعاون ،في عام
 ،2004تأاسصسس منتدى التعاون الصصيني العربي،
الذي يجعل العÓقات الصصينية العربية تتقدم
بـ«المحّركين» الثنائي والجماعي ،ويدفع التطور
ال -م -تسص -ارع ل -ل -ت -ع -اون ب-ي-ن ال-ج-ان-ب-ي-ن ف-ي ك-اف-ة
المجا’ت.
أاشصار الرئيسس شصي جينبينغ بنظرة شصاملة إالى أان
الصص- -ي- -ن وال- -دول ال -ع -رب -ي -ة ،شص -ري -ك -ا ال -ت -ع -اون
الطبيعيين في بناء «الحزام والطريق» ،فيجب
ع -ل -ى ال -ج -ان -ب -ي -ن ت-ك-ريسس روح ط-ري-ق ال-ح-ري-ر
المتمثلة في السصÓم والتعاون وا’نفتاح والشصمول
وا’سص -ت -ف -ادة ال -م -ت -ب -ادل-ة وال-م-ن-ف-ع-ة ال-م-ت-ب-ادل-ة
وال- -كسصب ال- -مشص- -ت -رك ،ب -م -ا ي -زي -د ال -ق -واسص -ي -م
Óمتين في طريقهما إالى النهضصة،
المشصتركة ل أ
ب -فضص -ل ال -ت -وج -ي -ه واإ’رشص -اد وال -دع-م م-ن ق-ادة
ال -ج -ان-ب-ي-ن ،صص-ار ل-ل-عÓ-ق-ات الصص-ي-ن-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة
مشصهدا جديدا.
خÓل السصنوات اأ’ربع الماضصية ،حقق الجانبان
الصص -ي-ن-ي وال-ع-رب-ي ن-ت-ائ-ج م-ث-م-رة ف-ي ال-ت-واصص-ل
والتعاون المتمحورين حول «الحزام والطريق»،
وسصج Óنقاطا سصاطعة كثيرة.
خÓل السصنوات اأ’ربع الماضصية ،تكثف التواصصل
ال-رف-ي-ع ال-مسص-ت-وى ب-ي-ن ال-ج-ان-بين ،وفي مقدمته
ال -زي -ارة ال-ن-اج-ح-ة ل-ل-رئ-يسس شص-ي ج-ي-ن-ب-ي-ن-غ إال-ى
الشصرق اأ’وسصط وزيارات قادة مصصر والسصعودية
والمغرب وفلسصطين للصصين ،اأ’مر الذي عزز
الثقة السصياسصية المتبادلة وأابقى العÓقات بين
الجانبين في المسصتوى العالي ،وقامت الصصين

عبر

زيارة سسÓم تاريخية

أاسشمرة وصص - -ل ال - -رئ - -يسس
العالم
اإ’ث -ي-وب-ي آاب-ي أاح-م-د ،صص-ب-اح أامسس
اأ’حد ،إالى العاصصمة اإ’ريترية أاسصمرة
في زيارة تاريخية إ’نهاء الخÓف بين البلدين
المسصتمر منذ نحو  20عاما .وحظي الزعيم
اإ’ث-ي-وب-ي ب-اسص-ت-ق-ب-ال رسص-م-ي وشص-ع-ب-ي ح-افل،
حيث كان الرئيسس اإ’ريتري إاسصياسس أافورقي
على رأاسس مسصتقبليه في المطار ،بينما خرج
آا’ف اإ’ريتريينز الى الشصوارع للترحيب به،
من جانبه ،اعتبر وزير اإ’عÓم اإ’ريتري أان
تلك الزيارة تؤوذن بحقبة جديدة من السصÓم
والتعاون بين البلدين الجارين.

اتفاق لتقاسسم السسلطة

جوبا بعد محادثات طويلة في أاوغندا،
السص-بت ،حضص-ره-ا ال-رئ-يسس اأ’وغ-ن-دي ي-وي-ري
م-وسص-ي-ف-ي-ن-ي والسص-ودان-ي ع-مر البشصير ،توصصل
الرئيسس الجنوب السصوداني سصالفا كير وزعيم
ال -م -ع-ارضص-ة ري-اك مشص-ار إال-ى ات-ف-اق ل-ت-ق-اسص-م
السص-ل-ط-ة .وي-نصس ا’ت-ف-اق ع-ل-ى ت-ع-ي-ي-ن أارب-ع-ة
ن -واب ل -ل -رئ -يسس ،ع -ل-ى أان ي-ت-ول-ى سص-ال-ف-ا ك-ي-ر
منصصب النائب اأ’ول .وكان طرفا النزاع في
ج-ن-وب السص-ودان واف-ق-ا ال-ج-م-ع-ة ع-ل-ى سصحب
قواتهما من «المناطق الحضصرية» في إاطار
اتفاق أامني تم توقيعه في الخرطوم.

يوم عالمي لضسحايا «داعشس»

بغداد أاعلنت وزارة الخارجية العراقية ،عن
موافقة ا’تحاد ا’وروبي على مقترح العراق
ب -ت -خصص -يصس ي -وم ع -ال-م-ي لضص-ح-اي-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م
ا’رهابي المسصمى «داعشس» .قال المتحدث
باسصم الوزارة احمد محجوب ،إان «البرلمان

بإاقامة أاو رفع العÓقات ا’سصتراتيجية مع 11
دولة عربية ،دعمت الصصين جهود الدول العربية
ف -ي اسص -ت -كشص -اف ال -ط -رق ال -ت -ن -م -وي -ة ب -إارادت-ه-ا
ال-مسص-ت-ق-ل-ة وج-ه-ود ف-لسص-ط-ين ’سصتعادة حقوقها
الوطنية المشصروعة .في المقابل ،قدمت الدول
العربية دعما ثمينا للصصين في القضصايا المتعلقة
بمصصالحها الحيوية والهامة.
ك -م -ا ت -وسص-عت
دائ-رة ال-ت-عاون
العملي
الصصيني
ال- -ع- -رب- -ي ف -ي
المجا’ت
ا’قتصصادية
والتجارية
والشصعبية،
ح- -ت- -ى غ- -طت
م- - -ج- - -ا’ت واسص- - -ع- - -ة ،م- - -ن إاط Ó- -ق اأ’ق - -م - -ار
ا’صصطناعية إالى الفضصاء إالى زراعة القطن في
اأ’رضس ،كما ازدادت آاليات المنتدى تنوعا ،إاذ
يسصير أاكثر من  10آاليات بشصكل فعال ،بما فيها
ا’ج -ت -م-اع ال-وزاري واج-ت-م-اع ك-ب-ار ال-مسص-وؤول-ي-ن
وم -ؤوت -م-ر رج-ال اأ’ع-م-ال وم-ؤوت-م-ر ال-ت-ع-اون ف-ي
م-ج-ال ال-ط-اق-ة ،اأ’م-ر ال-ذي سص-اه-م ف-ي ت-ع-زي-ز
ال -تشص -ارك الصص -ي -ن -ي ال -ع-رب-ي ف-ي ب-ن-اء «ال-ح-زام
والطريق» من أابعاد وزوايا مختلفة.
خÓل السصنوات اأ’ربع الماضصية ،وبفضصل الجهود
ال-م-ت-ظ-اف-رة وال-خ-ط-وات ال-رائ-دة وال-ح-ث-ي-ثة من
الجانبين ،ترسصخت معادلة التعاون «»1 + 2 + 3
المتمثلة في إاتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسصي
وال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة وتسص-ه-ي-ل ال-ت-جارة واإ’سصتثمار
كجناحين و 3مجا’ت ذات تكنولوجيا متقدمة
وحديثة تشصمل الطاقة النووية والفضصاء واأ’قمار
اإ’صصطناعية والطاقة الجديدة كنقاط اختراق،
كما تقدمت على نحو شصامل خطط العمل اأ’ربع
ال -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ا’سص-ت-ق-رار واإ’ب-داع ف-ي
التعاون والمواءمة في مجال الطاقة اإ’نتاجية
وتوثيق عرى الصصداقة.
بذل الجانبان الصصيني والعربي جهودا متواصصلة
لتعزيز المواءمة بين ا’سصتراتيجيات التنموية،
مما دفع التعاون في كافة المجا’ت لتحقيق
ت-ق-دم ج-دي-د ق-د وق-عت الصص-ي-ن م-ذك-رة ت-ف-اه-م
بشصأان التشصارك في بناء «الحزام والطريق» مع 9
دول ع -رب -ي -ة ووث -ي -ق -ة ال -ت -ع -اون بشص -أان ال -ط-اق-ة
اإ’نتاجية مع  5دول عربية .كما قام صصندوق
Óسصتثمار في
طريق الحرير والبنك اآ’سصيوي ل إ
البنية التحتية با’سصتثمار في الدول العربية .في
عام  ،201٧بلغ حجم التبادل التجاري الصصيني
ال -ع-رب-ي م-ا ي-ق-ارب  200م-ل-ي-ار دو’ر أام-ريكي،
بزيادة  ٪11 9على أاسصاسس سصنوي ،وبلغ حجم
ا’سصتثمار الصصيني المباشصر في الدول العربية
 1 26م -ل -ي-ار دو’ر أام-ري-ك-ي ،ب-زي-ادة  ٪9 3ع-ل-ى
أاسصاسس سصنوي.

اأ’وروب- -ي واف- -ق ع- -ل- -ى ال- -ق- -رار ال -م -تضص -م -ن
الموافقة على مقترح السصفارة العراقية في
ا’تحاد اأ’وروبي بتخصصيصس يوم عالمي من
ك- -ل ع -ام ك -ذك -رى ت -خ -ل -ي -د لضص -ح -اي -ا داعشس
والقاعدة في العالم».

انتشسال جثت ارهابيين

طرابلسس أاكد الناطق باسصم المجلسس البلدي
لدرنة عبد الكريم صصبره في تصصريح صصحفي
ل -وسص-ائ-ل ا’عÓ-م ال-م-ح-ل-ي-ة ،أامسس ا’ح-د ،ان
الهÓل اأ’حمر الليبي قام بانتشصال  105جثة
’ره-اب-ي-ي-ن م-ن-ذ ب-داي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-تحرير التي
أاعلنها الجيشس في مدينة درنة.

الهدوء يعود إالى نانت

نانت عاد الهدوء نسصبيا الى أاحياء مدينة
نانت ،غرب فرنسصا ،بعد بضصع ليال من اعمال
ال- -ع -ن -ف ال -ت -ي ت -لت مصص -رع شص -اب ب -رصص -اصس
شصرطي ،مسصاء الثÓثاء الماضصي.
تسصبب مقتل الشصاب بأاربع ليال متتالية من
أاعمال العنف في أاحياء نانت التي توصصف
بأانها «حسصاسصة» .وكان ليل الجمعة الى السصبت
أاكثر هدوءًا من الليالي السصابقة.

إاعادة عد أاصسوات الناخبين

بغداد تبدأا في بغداد ،اليوم ا’ثنين ،عمليات
العد والفرز اليدوي لصصناديق اقتراع سصجلت
ع-ل-ي-ه-ا شص-ك-اوى وط-ع-ون ف-ي سصت م-ح-افظات
جنوبية .قال الناطق الرسصمي باسصم مفوضصية
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ق-اضص-ي ل-يث ج-ب-ر ،إان ع-م-ل-ي-ة
«إاعادة العد والفرز اليدوي سصتبدأا صصباح اليوم
لصص -ن -ادي -ق ا’ق -ت -راع ل -ل -م -راك -ز وال-م-ح-ط-ات
ا’نتخابية التي وردت بشصأانها شصكاوى وطعون
في محافظات البصصرة وميسصان وذي قار.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بعد تأاّهل كرواتيا إا ¤نصشف نهائي اŸونديال

على

«إ◊ـ ـ ـ ـظ كـ ـ ـ ـ ـان بجانبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا»
اعÎف اŸدير الفني Ÿنتخب كرواتيا ،زلتكو داليتشس ،بأان ا◊ظ حالفهم
‘ الفوز أامسس السشبت على روسشيا بركÓت الÎجيح ( 1-1 ،3-4بعد 90
دقيقة و 2-2بعد الششوط الضشا‘) ،والتأاهل إا ¤الدور نصشف النهائي
لكأاسس العا ⁄لكرة القدم «روسشيا .»2018
وأوضسح زلتكو دأليتشس ‘ ،تصسريحات صسحفية« :أهّنئ لعبي منتخبي بهذأ ألنتصسار
وأيضسا أŸنتخب ألروسسي على أألدأء ألقتا‹( )...هذه  ⁄تكن مبارأة جميلة ،بل كانت
معركة من أجل أŸرور أ ¤ألدور قبل ألنهائي .كنا ﬁظوظ.»Ú
وأضساف أŸدرب ألكروأتي« :كنت مركزأ طوأل أŸبارأة ولكن بعد ركلة إأيفان رأكيتيتشس
خ -رجت ع -ن شس -ع-وري ،شس-ع-رت ب-ارت-ي-اح شس-دي-د ،ل-ق-د ج-ع-ل-ن-ا أ÷م-ي-ع ‘ ك-رأوت-ي-ا يشس-ع-ر
بالسسعادة .أنفجرت مشساعري وبكيت كثÒأ ،لكن لدي سسبب وجيه ،كروأتيا ‘ ألدور نصسف
ألنهائي ،وهذأ ‚اح كب Òونتيجة رأئعة».
وكّررت كروأتيا إأ‚ازها ‘ مونديال فرنسسا  ،1998عندما وصسلت إأ ¤ألدور نصسف ألنهائي
‘ أول مشساركة لها ،وخسسرت ‘ أŸربع ألذهبي أمام بطلة ألعا ⁄فرنسسا ( ،)2-1وأنهت
ألبطولة ‘ أŸركز ألثالث بقيادة ‚مها دأفور شسوكر ،ألذي يتو ¤حاليا رئاسسة أل–ادية
ألكروأتية لكرة ألقدم.
وضسرب منتخب كروأتيا موعدأ ‘ ألدور قبل ألنهائي مع نظÒه أإل‚ليزي ،ألذي تغلب
بدوره على نظÒه ألسسويدي ،بهدف Úدون رد.

منتحب روسشيا

صساميدوف يقّرر إ’عتزإل دوليا

أع -ل -ن لعب خ -ط وسس -ط أŸن -ت -خب أل -روسس -ي وسس -ب -ارت-اك م-وسس-ك-و ،أل-كسس-ن-در
صساميدوف ،أعتزأل أللعب دوليا وألرحيل عن أŸنتخب ألروسسي ،وذلك ‘
أعقاب أقصساء منتخب «ألدببة» ضسد كروأتيا ‘ ألدور ربع ألنهائي لكأاسس ألعا⁄
أ÷ارية حاليا بروسسيا.
وقال ألكسسندر صساميدوف أن أŸبارأة ألتي جمعت منتخب بÓده Ãنتخب
كروأتيا ،وتأاهل فيها ألثا Êعلى حسساب أألول بضسربات ألÎجيح ،كانت آأخر
مبارأة له دوليا.
ولعب صساميدوف ( 33سسنة) مع أŸنتخب ألوطني ألروسسي منذ عام ‘ 2011
مركز لعب خط ألوسسط ،وأجرى  ٥3مبارأة دولية سسجل خÓلها سسبعة أهدأف.
وضس ّ-م أŸن -ت -خب أل-روسس-ي خÓ-ل م-ون-دي-ال  2018ث Ó-ث -ة لع -ب Úأك Èسس-ن-ا م-ن
ألكسسندر صساميدوف ،هم سسÒغي إأيغناشسيفتشس ( 38سسنة) ،ألذي أعلن عن
أعتزأله أيضسا ميادين كرة ألقدم وفÓد ÒÁغابولوف ( 34سسنة) ويوري جÒكوف
( 34سسنة).

بعد اختتام الدور ربع النّهائي

ه ـ ـاري كاي ـ ـن يتصس ـ ـّدر قائم ـ ـة إلهـ ـ ـ ـّدإفÚ
يتصسّدر هاري كاين قائمة ترتيب ألهّدأف Úبعد أختتام
منافسسات دور ربع ألنهائي كاأسس ألعا ‘ ⁄كرة ألقدم
 2018بـ  6أهدأف.
كريسستيانو رونالدو (ألÈتغال) ،روميلو لوكاكو (بلجيكا)،
دينيسس تشسÒيشسيف (روسسيا) :أربعة أهدأف.
* ثÓثة أهدأف:
دييغو كوسستا (إأسسبانيا) ،كيليان مبابي (فرنسسا) ،إأدينسسون
ك -اف -ا( Êأألوروغ-وأي) ،يÒي م-ي-ن-ا (ك-ول-وم-ب-ي-ا) ،أن-ط-وأن
غريزمان (فرنسسا) ،أرتيم دزيوبا (روسسيا).
* هدفان:
ل -وك -ا م -ودري -تشس (ك-روأت-ي-ا) ،م-ي-ل-ي ي-دي-ن-اك (أسسÎأل-ي-ا)،
ف -ي -ل -ي -ب -ي ك -وت -ي -ن -ي -و ون-ي-م-ار (ألÈأزي-ل) ،أح-م-د م-وسس-ى
(نيجÒيا) ،أدين هازأر (بلجيكا) ،جون سستونز(أنكلÎأ)،
ﬁم- -د صسÓ- -ح (مصس -ر) ،ل -ويسس سس -وأري -ز (أألوروغ -وأي)،
هيونغ م Úسسون (كوريا أ÷نوبية) ،أندرياسس كرأنغفيسست
(ألسس -وي -د) ،وه -ب -ي أÿزري (ت -ونسس) ،سسÒخ -ي -و أغ -وي -رو
(ألرجنت ،)Úتاكاشسي أينوي (أليابان).
* هدف وأحد:
ن -اتشس-و ف-رن-ان-دي-ز وإأيسس-ك-و وي-اغ-و أسس-ب-اسس (أسس-ب-ان-ي-ا)،
خ -وسس -ي -ه خ -ي -م -ي -ن-ي-ز (أألوروغ-وأي) ،إأي-وري غ-ازي-نسس-ك-ي
وألكسسندر غولوف Úوماريو فرنانديشس (روسسيا) ،يوسسف
ب -ولسس -ن وك -ريسس -ت -ي -ان إأري -كسس -ن وم -ات -ي -اسس ي -ورغ -نسس-ون
(ألد‰ارك) ،ألكسسندر كولروف وألكسسندر ميÎوفيتشس
(صس- -رب- -ي- -ا) ،هÒف- -ي- -ن- -غ ل -وسس -ان -و وخ -اف -ي Òه -رن -ان -دي -ز
«تشسيتشساريتو» وكارلوسس في( ÓأŸكسسيك) ،سستيفن تسسوبر

بلجيكا

وغ -رأن -يت تشس -اك -ا وشسÒدأن شس-اكÒي وي-وسس-يب درم-ي-تشس
وبل ËÒدزÁا‹ (سسويسسرأ) ،لودفيغ أوغوسستينسسن وأول
ت -وي -ف -ون -ن وإأم -ي -ل ف -ورسسÈغ (ألسس -وي -د) ،درأيسس م -رت-ن-ز
وم -ي -تشس -ي ب -اتشس -وأي وع -دن -ان ي -ان-وزأي وي-ان فÒت-ون-غ-ن
وم -روأن ف Ó-ي -ن -ي ون -اصس -ر ألشس -اذ‹ وك -ي -ف -ن دي ب -روي -ن
(بلجيكا) ،يويا أوسساكو وشسينجي كاغاوأ وكيسسوكي هوندأ
وجينكي هارأغوشسي (أليابان)ي خوأن فرناندو كينتÒو
ورأدأميل فالكاو وخوأن كوأدرأدو (كولومبيا) ،مباي نيانغ
وسس -ادي -و م -ان -ي -ه وم -وسس -ى وأغ -ي -ه (ألسس -ن -غ -ال) ،غ-ري-غ-ور
ك-ريشس-وف-ي-اك وي-ان ب-ي-دن-اريك (ب-ول-ن-دأ) ،ب-ن-ج-ام-ان بافار
ورأفايل فارأن (فرنسسا) ،أنتي ريبيتشس وأيفان رأكيتيتشس
أي-ف-ان بÒي-زي-تشس وم-يÓ-ن ب-ادي-ل-ي وم-اري-و م-ان-دزوكيتشس
وأندري كرأماريتشس ودوماغوي فيدأ (كروأتيا) ،روبرتو
فÒم -ي -ن -و وب -اول -ي -ن -ي-و وت-ي-اغ-و سس-ي-ل-ف-ا وري-ن-ات-و أغ-وسس-ت-و
(ألÈأزيل) ،ديÓن برون وألفرجا Êسساسسي وفخر ألدين
بن يوسسف (تونسس) ،ماركو رويسس وطو Êكروسس (أŸانيا)،
ك -ي -م ي -ون -غ-غ -وون (ك -وري -ا أ÷ن -وب -ي-ة) ،أن-خ-ل دي م-اري-ا
وغ -اب -ري -ال مÒك -ادو ول -ي -ون -ي -ل م-يسس-ي وم-ارك-وسس روخ-و
(أألرج-ن-ت ،)Úأل-ف-ري-د ف-ي-ن-ب-وغ-اسسون غيلفي سسيغوردسسون
(أيسسلندأ)ي جيسسي لينغارد وهاري ماغوأير وديلي ‹
(أن-ك-لÎأ) ،سس-ل-م-ان أل-ف-رج وسس-ا ⁄أل-دوسس-ري (ألسس-عودية)،
ريكاردو كورأيسسما وبيبي (ألÈتغال) ،كر Ëأنصساري فرد
(إأي -رأن) ،خ -ال -د ب -وط -يب وي -وسس -ف أل -نصسÒي (أŸغ-رب)،
أن -دري ك -اري-و وب-اول-و غÒي-رو (أل-بÒو) ،ف-ي-ك-ت-ور م-وزيسس
(نيجÒيا) ،لكندأل وأسستون (كوسستاريكا).

رقـ ـ ـم قـ ـ ـ ـياسسي جديـ ـ ـ ـد له ـ ـ ـ ـازإرد

أفادت إأحصسائيات خاصسة Ãناسسبة مونديال روسسيا
أن ع -دد أŸرأوغ -ات أل -ن -اج-ح-ة أل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ‚م
أŸن -ت -خب أل -ب -ل-ج-ي-ك-ي إأدي-ن م-اي-ك-ل ه-ازأرد خÓ-ل
مقابلة ألÈأزيل يوما÷معة Ãلعب «كازأن أرينا» ⁄
يسسجل منذ .1966
وأوضسح أŸصسدر أن لعب أŸنتخب ألبلجيكي إأدين
هازأرد ( 27سسنة) قام بعشسر مرأوغات ‘ مبارأة ربع
أل -ن -ه -ائ-ي ضس-د ألÈأزي-ل ( )1-2أل- -ت- -ي ج- -رت أمسس
أ÷معة Ãدينة كازأن وكانت جميعها ناجحة ،وهو
ما  ⁄تسسجله أية فعالية لكأاسس ألعا ⁄منذ عام
 .1966وحّقق «ألشسياط Úأ◊مر» إأ‚ازأ  ⁄يبلغوه
منذ  32سسنة بتأاهلهم للدور نصسف ألنهائي لكأاسس ألعا ،⁄حيث

سس-ي-ق-اب-ل-ون غ-دأ أل-ثÓ-ث-اء ألقادم أŸنتخب
ألفرنسسي.
وب- -خصس -وصس أŸن -ت -خب ألÈأزي -ل -ي ،ف -ق -د
أقصس -ي م -ن ن -ه-ائ-ي-ات ك-أاسس أل-ع-ا ⁄ل-ل-م-رة
أل -رأب-ع-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ م-ن ط-رف م-ن-ت-خب
أوروبي ،حيث خسسر ‘ عام  2006أمام
أŸنتخب ألفرنسسي ( ‘ )1-0ألدور ربع
ألنهائي وأمام أŸنتخب ألهولندي ‘ نفسس
ألدور ‘ عام  )2-1( 2010وأمام أŸنتخب
أألŸا ‘ )7-1( Êألدور نصسف ألنهائي ثم
هزÁة أخرى أمام هولندأ ( ‘ )3-0أللقاء
ألÎتيبي على أŸركز ألثالث.

* ضسد أŸرمى:
عزيز بوحدوز (أŸغرب) ،أوغينيكارو أيتيبو (نيجÒيا)،
عزيز بهيشس (أسسÎأليا) ،تياغو شسيوسسيك (بولندأ) ،أحمد
ف- - -ت- - -ح- - -ي (مصس - -ر) ،دي - -ن - -يسس تشسÒيشس - -ي - -ف وسسÒغ - -ي
أيغناشسيفيتشس (روسسيا) ،إأديسسون ألفاريز (أŸكسسيك) ،يان
سسومر (سسويسسرأ) ،فرناندينيو (ألÈأزيل).

QƒªM óeÉM

الÈلزيل إلكونفدرإلية تقÎح على إŸدّرب تيتي “ديد عقده

أقÎحت ألكونفدرألية ألÈأزيلية لكرة
ألقدم على أŸدرب تيتي ألذي أوصسل
أŸن- -ت- -خب ألÈأزي- -ل -ي أ ¤أل -دور رب -ع
أل -ن -ه-ائ-ي ل-ك-اسس أل-ع-ا“ 2018 ⁄ديد
عهدته على رأسس أŸنتخب وفق ما
أكدت وسسائل ألعÓم ألÈأزيلية.
وحسسب يومية «أو غلوبو» فإان رئيسس
أل -وف -د ‘ روسس -ي -ا وأل -رئ -يسس أŸق -ب -ل
ل-ل-ك-ون-ف-درأل-ي-ة ألÈأزي-ل-ي-ة ل-كرة ألقدم

نيمار:

روجÒي -و ك -اب -وك -ل -و –ادث م -ع ت-ي-ت-ي
ع -قب خسس -ارة ألÈأزي-ل أم-ام ب-ل-ج-ي-ك-ا
( )1-2أ÷م- -ع- -ة ل- -ك- -ي ي- -قÎح ع- -ل -ي -ه
«مشس- -روع لرب -ع سس -ن -وأت ع -ل -ى ألق -ل
بصسفة ناخب».
وأكدت جريدة «فولها سساو بولو» أن
ألتقني طلب «منحه» ألوقت قبل أن
يعطي جوأبه ألنه يرغب أول «ألعودة
أ ¤أسسرته وأخذ وقت للتفك.»Ò

وأضسافت يومية «أو غلوبو» أن «تيتي ⁄
يحدد تاريخا للرد لكن ألكنفدرألية
ألÈأزيلية لكرة ألقدم وأثقة بأان يكون
ألرد إأيجابيا».
ويوم أ÷معة رفضس تيتي أ◊ديث عن
مسس- -ت- -ق- -ب -ل -ه ،م -ؤوك -دأ أن «أل -وقت غÒ
مناسسب أ◊ديث عن أŸسستقبل».
ي - -ذك - -ر أن ت - -ي- -ت- -ي ع- -يـّن ع- -ل- -ى رأسس
أŸنتخب ألÈأزيلي منذ .2016

خروجنا أإمام بلجيكا هو أإتعسش ◊ظة ‘ مسسÒتي

أعرب نيمار دأ سسيلفا لعب أŸنتخب ألÈأزيلي لكرة ألقدم
عن حزنه عقب خروج منتخب بÓده من ألدور ربع ألنهائي
لبطولة كأاسس ألعا ⁄أŸقامة حاليا ‘ روسسيا ،إأثر ألهزÁة
من بلجيكا بهدف Úمقابل هدف.
وقال ‚م منتخب ألÈأزيل أÎÙف بنادي باريسس سسان
جرمان ألفرنسسي ‘ تصسريح له« :هذه أتعسس ◊ظة ‘
مسسÒتي».
وأضساف« :أأل ⁄هائل ألننا كنا نعرف أننا لدينا ما يكفي
للوصسول Ÿا هو أبعد من هذأ وصسناعة ألتاريخ .لكن  ⁄يكن
أألمر ‡كنا».
وجاء إأقصساء ألÈأزيل من أŸونديال ألروسسي بعد  4أعوأم
على أÿروج ألكارثي من نسسخة  2014على أرضسها حÚ
تعرضست ÿسسارة مذلة أمام أŸانيا  ‘ 7-1أŸربع ألذهبي.
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ضشربـــــــات ا÷ــــــــزاء ‘ اŸونديــــــــال

سسوبازيتشش يعادل رقم
غويلوتشسيا وشسوماخر

ح ـ ـ ـ ـرإسش إŸرمـ ـ ـ ـى..
«إلقّوة إل ّضساربـ ـة»...؟

ي-ت-مّ-ي-ز ال-رب-اع-ي ال-ذي سش-ي-نشش-ط الدور نصشف
ال -ن -ه -ائ -ي Ÿون -دي -ال روسش-ي-ا ب-ام-تÓ-ك-ه ح-راسش-ا
للمرمى من مسشتوى رفيع ،والذين لعبوا دورا
ك- -بÒا ‘ مسش- -ار ك- -ل م- -ن ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا ،إا‚لÎا،
كرواتيا وفرنسشا لبلوغ هذه اÙطة اŸتقدمة
‘ العرسس الكروي العاŸي.
وأاضش - -ح - -ى ح - -ارسس اŸرم- -ى Ãث- -اب- -ة الضش- -م- -ان
ا◊ق -ي -ق -ي ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ن -ت -ي -ج-ة وك-ب-ح
صشراع على
ﬁاولت اŸنافسس ،حيث سشيكون ال ّ
أاششده هذه اŸرة من أاجل اختيار أاحسشن حارسس
‘ دورة روسشيا بالنظر للقيمة العالية لرباعي
قوي.
فا◊ارسس البلجيكي تيبو كورتوا تصشّدى لكل
ﬁاولت نيمار وزمÓئه ‘ أاوقات حاسشمة من
اŸواجهة أامام الÈازيل ‘ الدور ربع النهائي،
وأاب -ق-ى ال-ت-ف-وق لـ «الشش-ي-اط Úا◊م-ر» ،م-ؤوك-دا
اŸسش - -ت - -وى ال - -ذي ي - -قّ- -دم- -ه ب- -ن- -ادي تشش- -لسش- -ي
لصشداء ،فإان ريال
ال‚ليزي .وحسشب آاخر ا أ
مدريد ضشاعف من اهتمامه با◊ارسس السشابق
لت -ل -ت -ي -ك -و م -دري -د ،ال-ذي ق-د ي-ت-م اخ-ت-ي-اره
أ
أاحسشن حارسس ‘ مونديال .2018
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ح- -ارسس ك -روات -ي -ا سش -وب -ازي -تشس،
اıضش- -رم ال -ذي سش -ار ب -ن -فسس مسش -ت -وى ق -ي -م -ة
لعبي وسشط ميدان هذا الفريق الذي “ّكن
لرضس
م- -ن إاقصش- -اء م -ن -ت -خب روسش -ي -ا صش -احب ا أ
وا÷م -ه -ور ،ف-ب-الضش-اف-ة إا ¤ت-أاّل-ق-ه ‘ اŸب-اراة
بتصشديات «خارقة للعادة» ،كان دوره مهما ‘
ضش-رب-ات الÎج-ي-ح ،وتصشّ-دى لضش-رب-ة سش-اهمت
كثÒا ‘ وصشول كرواتيا إا ¤اŸربّع الذهبي.
‘ ح Úأان ح -ارسس اŸن -ت -خب ال -ف -رنسش -ي ه-ي-غ-و
لوريسس لعب دورا ‡ّيزا ‘ مسشÒة «الديكة»،
ورÃا سشتكون لقطة تصشّديه Ùاولة مهاجم
لحسش- -ن ‘ دورة ك- -أاسس ال- -ع -ا⁄
لوروغ- -واي ا أ
ا أ
ا◊ال-ي-ة ،وي-ع-رف ل-وريسس ب-رزان-ت-ه وتركيزه
لمر
الذي Áنح ثقة كبÒة لÓعبي الدفاع ،ا أ
ال -ذي يسش -م -ح ل -ه -م ال -ت -م -رك -ز بشش-ك-ل ج-ي-د ‘
اŸنظومة الدفاعية .وبالتا‹ فقد أاّكد حارسس
نادي توتنهام أاّنه يرّتب ضشمن أاحسشن ا◊راسس
‘ العا.⁄
أام -ا إا‚لÎا ف -ق -د أاع-طت الّ-ث-ق-ة ◊ارسس شش-اب
اسش -م -ه ب -ي -ك -ف -ورد ،ال -ذي يسش -اه -م م -ن م -ب-اراة
لخرى ‘ النتائج الكبÒة للفريق الذي حجز
أ
لول مرة منذ  28سشنة،
لخ Òأ
مكانه ‘ اŸربع ا أ
فبالرغم من أان تششكيلة سشاوثقيت «مدجّجة»
ب- - -ال- - -ن - -ج - -وم ع - -ل - -ى غ - -رار ك - -اي - -ن ،دا‹ أا‹،
سشتون...إال أان مدرب الفريق ال‚ليزي رّكز
‘ تصش-ري-ح-ات-ه ع-ل-ى ا◊ارسس ب-ي-ك-فورد ،الذي
كان ‘ القمة ‘ مباراة الدور ربع النهائي أامام
ال -ف -ري -ق السش -وي -دي ،وب -إام -ك -ان ح -ارسس ن -ادي
إايفرتون ال‚ليزي الذهاب بعيدا ‘ مسشÒته
كونه أاصشبح أاسشاسشيا ‘ كأاسس العا ⁄وÃسشتوى
كب ،Òرغم أانه لعب  3مقابÓت دولية فقط
قبل موعد روسشيا.

á°VÉjQ

أإلثنين  09جويلية  2018م
ألموأفق لـ  2٥شسوأل 1439هـ

عـ ـ ـÚ
ز’تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو دإليت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش :اŸونديال
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“كن حارسس مرمى اŸنتخب الكرواتي دانييل سشوبازيتشس من معادلة رقمي الأرجنتيني
سشÒخيوغويكوتششيا والأŸا Êهارالد ششوماخر ‘ التصشدي لضشربات ا÷زاء خÓل نهائيات كاأسس العا⁄
لكرة القدم.
تصسدى حارسس منتخب كروأتيا ،خÓل
مبارأة ربع ألنهائي ألتي جمعته بنظÒه
أل- -روسس -ي ،لضس -رب -ة أ÷زأء أل -ت -ي ن -ف -ذه -ا
فيودور سسمولوف ،كما  ⁄تدخل شسباكه
ضس- -رب- -ة أ÷زأء أل- -ت- -ي ن- -ف- -ذه- -ا أŸدأف- -ع
أل - - - -روسس- - - -ي م- - - -ن أصس- - - -ل ب- - - -رأزي- - - -ل- - - -ي
ماريوفرنانديز.
قبل ذلك “كن دأنييل سسوبازيتشس أيضسا
خ Ó-ل دور ث -م -ن أل -ن -ه -ائ -ي م -ن أل -تصس-دي

لضسربات جزأء ثÓثة لعب Úمن منتخب
ألد‰ارك وعادل بذلك أإ‚از ألÈتغا‹
ألكسسندر ريكاردو‘ مونديال  2006ضسمن
رب -ع أل -ن -ه -ائ-ي أل-ذي ج-م-ع م-ن-ت-خب بÓ-ده
وم- -ن- -ت -خب أإ‚لÎأ و“ك -ن م -ن أل -تصس -دي
لثÓث ضسربات جزأء.
ب -ذلك ي -ك-ون دأن-ي-ي-ل سس-وب-ازي-تشس ،ح-ارسس
نادي موناكوألفرنسسي وألبالغ من ألعمر 33
سسنة ،قد بلغ أ‚از ألتصسدي ÿمسس ضسربات

جزأء كان ‘ حوزة حارسسي مرمى عاŸيÚ
م-ث-ل شس-وم-اخ-ر ( 1982و )1986وغ-وك-وتشسيا
( )1990وŒاوز رق- -م ألÈت- -غ- -ا‹ أل- -كسس -ن -در
ريكاردوأŸنجز قبل نحو 12سسنة.
ت -اأه -لت ك -روأت-ي-ا أ ¤أŸرب-ع أل-ذه-ب-ي أث-ر
تغلبها على منتخب ألبلد أŸنظم بركÓت
ألÎجيح ( )3-4بعد أنتهاء أللقاء بالتعادل
( ‘ )1-1أل - -وقت ألصس - -ل - -ي و( )2-2ب -ع-د
ألوقت ألضسا‘.

منتخب فرنسشا

مارتينيز

لدينا ›موعة من إلÓعب Úيسستحقون إلذهب

يرى ألإسسبا Êروبرتو مارتينيز ،أŸدير ألفني Ÿنتخب بلجيكا ،أن أ÷يل
أ◊ا‹ لÓعبي فريقه يضساهي بالفعل أ÷يل ألذهبي لبلجيكا ‘ مونديال
.1986
قال مارتينيز« :لدينا ›موعة من ألÓعب Úيسستحقون ألذهب ،لأنه ‘ كرة
ألقدم عندما يكون لديك ألثقة باأنك قادر على هزÁة ألÈأزيل فهذأ كل
شسيء».
أضساف« :ألÓعبون يسستحقون أعتبارهم قدوة للناسس ‘ بلجيكا ولأجيال
كثÒة قادمة ،هذأ أ÷يل على نفسس مسستوى جيل  ‘ ،»1986أإشسارة أإ ¤أ÷يل
ألذي وصسل Ãنتخب بلجيكا أإ ¤أŸربع ألذهبي للمونديال قبل  32عاما.
ختم بالقول « :أفضسل جيل للكرة ألبلجيكية كان ‘  ،1986أعتقد أن أ÷يل
أ◊ا‹ يسس- -ت- -ح -ق أن ي -ك -ون ع -ل -ى ق -دم أŸسس -اوأة ،ف -خ -ور ب -ه -ذأ أ÷ي -ل م -ن
ألÓعب.».Ú

مبابي

هـ ـ ـÔي ك ـ ـ ـ ـ ـان ’عًبا رإئًعا

أكد كيليان مبابي‚ ،م أŸنتخب ألفرنسسي ،أن
م -وأط -ن -ه ت-يÒي هÔي ،مسس-اع-د أŸدي-ر أل-ف-ن-ي
ل-ل-م-ن-ت-خب أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،ك-ان لعً-ب-ا رأئً-عا قبل أن
يعتزل كرة ألقدم »« .هÔي كان لعبًا رأئًعا ،لقد
ألهمني منذ صسغري ،ولكنه أآلن ليسس معنا « ،قال
مبابي  .أضساف« :سسنحاول تقد Ëكل مالدينا
أم-ام ب-ل-ج-ي-ك-ا ،وسس-ن-ح-ق-ق أ◊ل-م ب-ال-ف-وز ببطولة
كأاسس ألعا .»⁄عن مشسوأره خÓل بطولة كأاسس
أل-ع-ا ⁄ق-ال« :إأن-ه-ا ب-ط-ول-ة ن-اج-ح-ة ب-ال-نسس-بة ‹،
كانت لدي مبارأة صسعبة ‘ ألبدأية ،ولكن كنت
أعمل بجد ،وأللعب أ÷ماعي سساعدنا كثًÒأ».
أخ-ت-ت-م« :ن-ع-ل-م أن أ÷م-ه-ورأل-ف-رنسس-ي كله خلفنا
وي- -دع- -م- -ن -ا ،وسس -وف ن -ح -ق -ق أ◊ل -م» .وي -وأج -ه
أŸنتخب ألبلجيكي نظÒه ألفرنسسي ‘ نصسف
ألنهائي من بطولة كأاسس ألعا 2018 ⁄بروسسيا.

مودريتشس:

الكونفدرالية
الإفريقية لكرة القدم

تسسليط عقوبات
صسارمة على  ١١حكما

رفضس أوليفيه جÒو ،مهاجم تشسيلسسي
ألإ‚ليزي ،وصسف مسسÒته مع منتخب
ف -رنسس -ا ‘ ك -اأسس أل -ع -ا ⁄ب -ال -ف -اشس -ل -ة أو
أÙبطة ،لعدم تسسجيله أي هدف ‘ ٥
مباريات .قال جÒو ،أمسس ‘ ،موؤ“ر
صس -ح -ف -ي « :ألإح -ب -اط أو أل -فشس -ل ك -ل-م-ة
كبÒة ،وطاŸا ألفريق يفوز ويتقدم ‘
أŸسس- -اب- -ق- -ة ،سس- -اأك -ون أك Ìسس -ع -ادة ،لأن
مهمتي أيضسا أإيجاد مسساحات لزمÓئي
وأإمدأدهم بالكرأت».
أضساف مهاجم تشسيلسسي« :بالطبع أ“نى
هّز ألشسباك ‘ كاأسس ألعا ،⁄رÃا تظهر
بصس- -م -ت -ي ‘ م -ب -ارأة ب -ل -ج -ي -ك -ا ب -نصس -ف
أل -ن -ه -ائ -ي ،ي -وم أل -ث Ó-ث -اء أو ‘ أŸب-ارأة
ألنهائية ،ل دأع للقلق ،ل يزأل أمامي
فرصسة لإحرأز ألأهدأف ،ولكن لن أربك
ن - -فسس - -ي ب - -ال- -ت- -ف- -ك Òك- -ثً Òأ ‘ ألأم- -ر».
أسستشسهد جÒو Ãوقف ألثنائي سستيفان
جيفارشس ،ألذي  ⁄يسسجل أي أهدأف،

اإسشبانيا

وكريسستوف دوغاري ألذي أكتفى بهدف
وحيد ‘ مشسوأر تتويج ألديوك بكاأسس
ألعا ⁄عام .1998
أ” جÒو« :أإذأ فاز أŸنتخب باللقب ،و⁄
أسسجل أهدأف ،لن أكون ملزًما بشسيء،
لأنني سساأكون حينها بطل ألعا ،⁄وهو
ألإ‚از ألأك Èألذي أسسعى لتحقيقه»».

هيÒو ينهي عÓقته باŸنتخب

أنهى فرناندو هيÒو ،أŸدير ألفني إلسسبانيا ،عÓقته Ãنتخب ل روخا ،بعد أÿروج من بطولة
كأاسس ألعا 2018 ⁄بروسسيا ،أمام ألدولة أŸضسيفة بركÓت ألÎجيح ‘ دور ثمن ألنهائي..
أكدت صسحيفة موندو ديبورتيفو أإلسسبانية ،أن أل–اد أإلسسبا Êلكرة ألقدم أعلن أنتهاء
عÓقته بهيÒو ،حيث عمل مديرأ فنيا ،ومديرأ رياضسيا للفريق أŸتُّوج بكأاسس ألعا.2010 ⁄
أشسارت ألصسحيفة إأ ¤أن هيÒو رفضس ألعودة إأ ¤منصسبه كمدير رياضسي ،مفضس Óخوضس Œربة
جديدة بتطلعات جديدة.
وتو ¤هيÒو منصسب أŸدير ألفني إلسسبانيا ،قبل بدأية أŸونديال بيوم Úفقط ،عقب إأقالة
جول Úلوبيتيجي ،أŸدير ألفني أ◊ا‹ لريال مدريد .قدم أل–اد أإلسسبا Êألشسكر لهيÒو ألذي
عمل مديًرأ رياضسَيا للمنتخب أإلسسبا ،Êمنذ عام .2007

أإعتقد أإن رونالدو سسيبقى ‘ إلريال

تنباأ لوكا مودريتشسÃ ،سستقبل زميله ‘
ري- -ال م- -دري -د ،ألÈت -غ -ا‹ ك -ريسس -ت -ي -ان -و
رون - -ال- -دو ،أل- -ذي –دثت ت- -ق- -اري- -ر ع- -ن
أقÎأب -ه م -ن ألن -ت -ق -ال أإ ¤ج -وف-ن-ت-وسس.
وقال مودريتشس أإنه يعتقد أن رونالدو،
سسيبقى ‘ صسفوف ألنادي أŸلكي ولن
يرحل أإ ¤جوفنتوسس.
وبسس -وؤأل -ه ع -ن مصس Òك -ريسس -ت -ي -ان-و ،ق-ال
مودريتشس للصسحفي Úعقب تاأهل منتخب
بÓده أإ ¤نصسف نهائي مونديال روسسيا
 2018بعد ألتغلب على صساحبة ألضسيافة
بركÓت ألÎجيح « :3-4سسوف نرى ما
سسيحدث ..ل أعتقد أنه سسÒحل و أ“نى
أن يبقى لأنه أفضسل لعب ‘ ألعا.»⁄
وتابع « :أعتقد أنه سسيبقى ..هذأ ر أيي،
سسيكون من أ÷يد للغاية أن يبقى لأنني
ل أتخيله ‘ أي فريق أوروبي أآخر»».

جÒو« :رÃا تظهر بصسمتي ‘ مبارإة بلجيكا»

ينششط الدور نصشف النهائي لكاأسس العا⁄

‚اح إإ‚لÎإ يأاتي بعد تأالق إŸنتخبات إلشسبانية

جاء ‚اح أŸنتخب أإل‚ليزي لكرة ألقدم وتأاهله للدور نصسف ألنهائي
‘ مونديال  2018 -بروسسيا ‘ أعقاب ألتتويج باللقب ألعاŸي ‘ ألفئة
ألعمرية أقل من  17سسنة وأقل من  20سسنة عام .2017
تعد بذلك إأ‚لÎأ ألبلد ألثا Êألذي يوقع هذأ أإل‚از بعد ألÈأزيل سسنة
.2003
كما أن أŸنتخب أإل‚ليزي هوألفريق ألوحيد ألذي أسستدعى  23لعبا
للمشساركة ‘ أŸونديال من أŸمارسس ‘ Úألبطولة أÙلية (ألدوري
أŸمتاز).
يشسارك ‘ كأاسس ألعا ‘ ⁄روسسيا ما ›موعه  124لعب من جنسسيات
ﬂتلفة يدأفعون عن ألوأن أألندية أإل‚ليزية ،أي Ãعدل  ،٪17وهي
نسسبة  ⁄تشسهدها من قبل أية دورة لنهائيات كأاسس ألعا.⁄
من جهة أخرى ،حقق جوردأن هندرسسون ،وسسط أŸنتخب أإل‚ليزي
وفريق ليفربول ،رقما قياسسيا مع أألسسود ألثÓثة بعد عبور فريقه إأ¤
نصسف نهائي مونديال روسسيا وŒاوزه عقبة أŸنتخب ألسسويدي بهدفÚ
ن -ظ -ي -ف .Úووأصس -ل ه -ن -درسس -ون سس -لسس -ل-ة ع-دم أÿسس-ارة م-ع أŸن-ت-خب
سسلطت ألكونفيديرألية ألإفريقية لكرة ألقدم (ألكاف) عقوبات
صسارمة على  11حكما وحكما مسساعدأ من بينهم وأحد مدى
أ◊ياة وأثنان Ÿدة  10سسنوأت ،على خلفية فضسيحة ألرشسوة
ألتي أدت أإ ¤سسقوط رئيسس أل–اد ألغا Êكويزي نيانتاكيي،
حسسب ما أعلنت عنه ألهيئة ألقارية على موقعها ألرسسمي.
ف - -ف - -ي –ق - -ي- -ق أع- -ده ألشس- -ه- -ر أŸاضس- -ي ألصس- -ح- -ف- -ي أآن- -اسس
أرÁي-اوأآن-اسس ،ت-ط-رق ف-ي-ه ل-ن-ظ-ام أل-رشس-وة أŸع-ت-م-د ‘ أل-ك-رة
ألغانية وألإفريقية وألذي أمتدت خيوطه أإ ¤رئيسس أل–اد
ألغا Êونائب رئيسس ألكاف ،كويزي نيانتاكيي ألذي أضسطر

أإل‚ليزي ‘ آأخر  30مبارأة له ،كأاطول سسلسسلة لÓعب مع أألسسود
ألثÓثة ‘ ألتاريخ Ãعدل  23أنتصسارأ و 7تعادلت.
سس -ي -وأج -ه أŸن -ت -خب أإل‚ل-ي-زي ن-ظÒه أل-ك-روأت-ي ‘ أŸرب-ع أل-ذه-ب-ي
للمونديال ،يوم أألربعاء (سسا  19 :00بالتوقيت أ÷زأئري)Ã ،لعب
لوجنيكي Ãوسسكو.

لتقد Ëأسستقالته.
وقد أظهر ألفيديو أيضسا أ◊كام بصسدد قبول ألرشساوي أÿاصسة
Ãق-ابÓ-ت أل-ب-ط-ول-ة أل-غ-ان-ي-ة وأŸن-افسس-ات ألإف-ري-ق-ي-ة ألتي ”
ترتيب نتائجها .بعد صسدور هذأ ألتحقيق،
ق-امت ÷ن-ة ألنضس-ب-اط ل-ل-ه-ي-ئ-ة ألف-ري-ق-ي-ة ب-تسس-ل-ي-ط عقوبات
صسارمة ‘ حق حكام وحكام مسساعدين .وكان أ◊كم أŸسساعد
مروى رأناجي من كينيا ،ألأك Ìعقوبة حيث ” تصسويره بصسدد
تلقي مبلغ  600دولر من طرف صسحفي أوهم نفسسه باأنه مسسÒ
ناد غا ،Êحيث عوقب بحرمانه من ‡ارسسة أي نشساط يتعلق

ب -ك -رة أل-ق-دم ألإف-ري-ق-ي-ة .وك-ان م-روى رأن-اج-ي ضس-م-ن أ◊ك-ام
أŸقÎحŸ Úونديال 2018-بروسسيا ،قبل أن ينسسحب بسسبب
هذه ألفضسيحة.
من جهته ،تلقى أ◊كم ألطوغو‹ ياننيسسوبيبووأ◊كم أŸسساعد
ألغامبي جالوأبرÁا عقوبة عشسر سسنوأت ،فيما سسلطت ألكاف
عقوبة تÎأوح ب Úعام Úوسست سسنوأت على حكام من كوت
ديفوأر وما‹ وبوركينافاسسووموريتانيا وألنيجر.
كما يبقى  11حكما أآخر معاقبا بصسفة موؤقتة أإ« ¤غاية درأسسة
حالتهم من طرف أللجنة ألتاأديبية للكاف ،يوم  8أوت أŸقبل».

14

األثنين  ٠٩جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٥ششوال  ١٤٣٩هـ

äÉ«Ø«°U

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

العدد
١٧٦٩٠

لطفال
حروق الشّصمسس عند ا أ

إحذر آإثارها على إ÷لد
سصنتحدث اليوم عن ضصرورة التمييز ما
ب Úح -روق الشص -مسس وضص -رب -ة الشص-مسس،
وك -م -ا اخÎن -ا ال -ي -وم أان ن -ع-رف-ك-م ع-ل-ى
أافضص - -ل ال - -عÓ- -ج- -ات اŸن- -زل- -ي- -ة ◊روق
الشصمسس من بعد التجربة ،وسصوف نقدم
نصص -ائ -ح ع -ام-ة ل-ت-ج-نب ح-روق وضص-رب-ة
لمكان.
الشصمسس قدر ا إ

إلفرق ب ÚعÓمات
حروق إلشضمسص وضضربة أإشضعتها
تنتج حروق الششمسض عن ا÷لوسض لفÎة طويلة
–ت الششمسض دون الوقاية الكافية ،فتؤودي إاما
إا ¤حروق من الدرجة األو ¤تؤودي إا ¤ظهور
‡ا
احمرار ‘ عدة أاماكن من بششرة الطفل ّ
يسشّبب احمرار وتورم وأا ⁄خفيف وهذه ا◊الة
م -ن اŸم -ك -ن ع -لج -ه -ا ب-اŸن-زل .ق-د يصش-يب
بششرة الطفل حروق من الدرجة الثانية ،وهي
أاك Ìخ- - -ط- - -ورة ،وتسش- - -بب أاًŸا أاك Èوت - -ورم ً- -ا
واح -م-رارا ً أاك Ìوت-ظ-ه-ر ب-ث-ور وح-ب-وب م-ل-ي-ئ-ة
ب - -اŸاء ،و‘ ه - -ذه ا◊ال - -ة ي - -جب اسش- -تشش- -ارة
ال -ط -ب -يب اıتصض ال -ذي ق -د يصش-ف ل-ل-ط-ف-ل
أادوية مضشادة لللتهاب والوذمة.
أاما عند تعرضض طفلك لضشربة الششمسض فقد
ترتفع درجة حرارة جسشمه ألك Ìمن  ٣٩أاوقد
ت -زي-د ح-رارة ج-ل-د وي-ت-ع-رضض ل-ل-ج-ف-اف ،وق-د
يعا Êمن اإلسشهال والقيء والدوار ،وقد يصشل
األمر للصشعوبة ‘ التنفسض ونبضض قلب سشريع
وفقدان الوعي و‘ هذه ا◊الة ل تقوم بتلقاء
نفسشك باتخاذ أاي إاجراء بل يجب اŸسشارعة
إا ¤أاقرب مششفى وإاجراء العلج اللزم.

إÿطوإت إل ّصضحيحة
لعÓج حروق إلشّضمسص
@ يوصشي أاطباء ا÷لد عند تعرضض األطفال
◊روق الششمسض بأان يتم ترطيب مناطق ا÷لد
اÙروقة ع Èوضشع طبقة سشميكة من مراهم
ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-بشش-رة (اب-ت-ع-د ع-ن ال-كرÁات التي
–توي على الكورتيزون) ،ومن ثم تÈيدها
بعد ذلك من خلل وضشع كمادات رطبة عليها،
وع -دم ف -رك ا÷ل -د اŸصش -اب ،وك-م-ا ي-وصش-ون

بتطبيق الوصشفات الطبيعية ‘ اŸنزل التي
تخفف من ا◊روق واآللم وتعمل على تهدئة
البششرة.
نصصائح للوقاية من حروق الشصمسس
لطفال وتخفيفها بعد حدوثها
عند ا أ
@ ل تتوان عن تطبيق كرÁات الوقاية من
الششمسض على جميع أاجزاء ا÷لد اŸكششوفة،
وكذلك فروة الرأاسض إاذا كان الششعر خفيفًا،
ويجب أان –توي كرÁات الوقاية على عامل
وقاية ل يقل عن  ،٥٠واختاري األنواع التي
–توي على مركبات غ Òعضشوية مثل أاكسشيد
ال- -زنك ل- -ل -بشش -رة ا◊سش -اسش -ة ل -ت -ج -نب ح -روق
الشش - -مسض ق- -در اإلم- -ك- -ان ،وأاع- -ي- -دي ت- -ك- -رار
تطبيقها كل  ٣سشاعات ،وإاذا تعرضض ا÷سشم
للماء أاوالتعرق الششديد فيفضشل إاعادة تطبيق
الواقي أايضشاً.
@ يجب أان يلبسض األطفال ثيابًا قطنية بأاكمام
ط-وي-ل-ة وسش-راوي-ل ط-وي-ل-ة أايضشً-ا ،وي-جب وضش-ع
ق- -ب- -ع- -ات سش- -م- -ي- -ك- -ة وك -بÒة ت -غ -ط -ي ال -وج -ه
وال-رق-ب-ة،وا÷ل-وسض ‘ األم-اك-ن اŸظ-ل-لة قدر
اإلمكان.
@ إاذا كان عمر طفلك أاقل من سشنة وتعرضض
◊روق الششمسض ،فل بد من اسشتششارة الطبيب
على الفور حتى لوبدا لك بأان إاصشابته طفيفة.

@ ل تضش -ع -ي ع -ل -ى بشش -رة ط -ف-لك اŸن-ت-ج-ات
اŸصشنوعة من اŸواد الزيتية مثل الفازلÚ
أاوزيت ال -زي -ت -ون ألن -ه -ا “ن-ع ه-ذه اŸن-ت-ج-ات
ا◊رارة وال- -ع- -رق م- -ن اÿروج م- -ن ال- -بشش- -رة،
وÁكن أان تزيد ا◊روق سشوءا ً.
@ ّŒن -ب -ي اسش -ت -خ -دام ب-خ-اخ-ات اإلسش-ع-اف-ات
األولية أاواŸراهم التي –توي على بنزوكاين،
والذي Áكن أان يسشّبب تهيجاً أاوحسشاسشية ‘
بششرة طفلك ،ول تقÎبي من ا◊بوب اŸليئة
ب - -اŸاء ال - -ن - -اŒة ع - -ن ح - -روق الشش - -مسض ألن
تفجرها قد يزيد من اللتهاب ويزيد الطÚ
بلة.
@ دعي طفلك يأاخذ حمامًا باردا ً لتخفيف
وت -ه -دئ-ة ا◊روق ،وجّ -ف-ف-ي بشش-رت-ه ب-رف-ق ول
تفركيها مطلقاً أاو طبقي منششفة مبللة باŸاء
البارد على منطقة حروق الششمسض Ÿدة ١٠
إا ١٥ ¤دقيقة مرات عدة ‘ اليوم مع ا◊رصض
على أالّ يششعر طفلك بالÈد.
* أالبسشي طفلك ملبسض فضشفاضشة وقطنية
عند تعرضشه للحروق لتجنب الحتكاك ومنع
تهّيج بششرته اÙروقة.
@ الوقاية خ Òمن قنطار علج ،لذا يجب
حماية األطفال من التعرضض ألششعة الششمسض
قدر اإلمكان ،لذا ل تÎددي بتطبيق النصشائح

التي قدمناها لك لتجنبها ،حيث تشش Òبعضض
الدراسشات أان حروق الششمسض الششديدة خلل
مرحلة الطفولة قد تسشبب لحقاً نوعًا من

خصصصصت أ
لطفال الوليات

 3إقامات تضضامنية بتيبازة
بدإية من  20جويلية

كشص-ف رئ-يسس مصص-ل-ح-ة التصص-ال الج-ت-م-اع-ي
وإاعÓ- -م ن- -ظ- -ام ال -تسص -يÃ Òدي -ري -ة ال -نشص -اط
الجتماعي بتيبازة نبيل العيشصي عن تهيئة 3
مواقع لحتضصان فعاليات ا إ
لقامات التضصامنية
أ
لط -ف -ال ال -ولي -ات ال -داخ -ل -ي -ة ب-داي-ة م-ن 20
جوبلية ا÷اري.
تيبازة :عÓء ملزي

أاششار العيششي ا ¤كون مديرية النششاط الجتماعي
بالولية أانهت ›مل الÎتيبات اŸتعلقة باسشتقبال
أاطفال وليتي ع Úالدفلى وا÷لفة Ãعدل  ٢٠٠طفل
لكل ولية ،وعلى مدار دورت Úمن  ١٢يوما “تد
ا
” –ديد الفÎة
ألو ¤من  ٢٠ا ٣١ ¤جويلية ،فيما ّ
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٣
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٦
١
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ص
ش
ف
ة
ب
Ú
ا
ل
و
ل
ي
ت
Ú
ا
Ÿ
ع
ن
ي
ت
Ú
،
بحيث يرتقب
بأان يسشتقبل اŸركز البيداغوجي ل أ
لطفال اŸعاقÚ
بالدواودة  ٨٠طفل مقابل  ٦٠طفل لكل من اŸركز
بحيث
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ل-ب-وسش-م-اع-ي-ل وم-درسش-ة الصش-م ال-ب-ك-م
ت- -راف- -ق ه- -ؤولء ف- -رق م -ن اŸنشش -ط Úواألخصش -ائ -يÚ
بحجوط.
ق -ال ال -ع-يشش-ي أايضش-ا ب-أاّن ال-ف-ئ-ة اŸسش-ت-ه-دف-ة ت-ع-ن-ى النفسشانب ÍواŸرب Úاıتصش Úعلى مدار الدورت.Ú
وأاعّ-د ل-ه-ذا ال-غ-رضض ب-رن-ام-ج ت-رف-ي-ه-ي ث-ري يشش-مل
باليتامى وذوي الحتياجات اÿاصشة واŸعوزين،
خ- -رج- -ات ل- -لشش -واط -ئ خ -لل ال -فÎات الصش -ب -اح -ي -ة،
وزيارات اسشتطلعية ıتلف اŸواقع األثرية

والتاريخية بكل من تيبازة والعاصشمة خلل الفÎات
اŸسشائية Ãعية تنظيم ورششات لعب ودورات تسشوق،
على أان تششهد الفÎات الليلية سشهرات فنية وعروضشا
فكاهية وأالعابا متنّوعة تناسشب الفئة اŸسشتهدفة.

ÒHGóJ
á«dõæe

سشرطان ا÷لد يسشّمى (اŸيلنوما) ،وهوأاكÌ
أاششكال سشرطان ا÷لد فتكًا .أابعده عنا وعنكم
وعن أاطفالنا وأاطفالكم.

تداب Òمنزلية

تخلّصص من ّŒعد
إÓŸبسص
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درج-ة ح-رارة ع-ال-ي-ة ل-ل-ت دÁة ع-م-وًم-ا ال-غسش-ل ع-ل-ى
خt-ل-أانسشجة اŸلبسض للتلف .صض م-ن-ه-ا ،وه-و م-ا ي-عu-رضض
ت
ُفرز اŸلبسض قبل غسشله
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نفسشها مًعا ‘ الغسشالة .تي تتطلsب درجة ا◊رارة
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Œ
ع
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مسشاحة كافية للملبسض
ح
ت
ى
sت
ت -ح s-رك داخ -ل ال-غ
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 uع-د ال-ف-راغ م-ن دورة
الغسشيل والتجفيف.
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س
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‘ الغسشيل ،فهوُيخلuصشها من
التجtعد.
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حرارة
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ُتعلsق كtل قطعة من اŸ
لبسض على ششsماعة ،وُتنششر
معلsقة،
وعندئذ لن –تاج للكي بع
ف.
ّ د أان s Œ
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مع تزايد توافد اŸصشطاف Úعلى ششواطئ بومرداسس

–ديات كبÒة ‘ تسشي Òموسشم ا’صشطياف والقضشاء على مظاهر ا’بتزاز

تششهد ششواطئ بومرداسس الـ  47اŸفتوحة للسشباحة خÓل هذا اŸوسشم
إاقبا’ متزايدا للمصشطاف ،Úالذين بدأاوا يتوافدون عليها من ﬂتلف
ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة وو’ي -ات ال-وط-ن خ-اصش-ة اÛاورة م-ن-ه-ا ب-ح-ث-ا ع-ن
’يام
’جواء ا◊ارة التي ششهدتها ا أ
الراحة وا’سشتجمام وهروبا من ا أ
’سشاسشية للزوار وŒاوز
اŸاضشية ،مقابل –ديات توف Òاÿدمات ا أ
ظ -اه -رة ا’سش -ت-غÓ-ل وا’ب-ت-زاز اŸسش-ت-م-رة م-ن ق-ب-ل ح-راسس ا◊ظ-ائ-ر
وأاصشحاب الششمسشيات والطاو’ت.
بومرداسس :ز ــ كمال
السشابقة» ،إاضشافة إا ¤إاششكالية حظائر
اŸركبات التي ل تزال هي األخرى
–ّد كب Òينتظر السشلطات اÙلية تث Òتسشاؤولت اŸواطن Úودور البلدية
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ب-ل-دي-ات السش-اح-ل-ي-ة ‘ هذا اŸلف ،حيث  ⁄يتغ ‘ Òأامر
اŸكلفة بتسشي Òموسشم الصشطياف ‘ اŸوسشم ششيئا ‘ أاهم ششواطئ الولية
إاط -ار ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي -ة اŸششÎك -ة ،كششاطئ رأاسس جنات اŸركزي قبالة
بالنظر إا ¤التأاخر ‘ Œهيز وتهيئة اŸي -ن -اء وشش -واط -ئ ب -وم -رداسس ،ف-ق-د
ع - -دد م- -ن الشش- -واط- -ئ اŸسش- -م- -وح- -ة ي Ó-ح -ظ ال -زائ -ر
ل -لسش-ب-اح-ة ‘ أاوج م-وسش-م الطصش-ي-اف لفتات ألصشحاب
ب- -األخصس الشش -واط -ئ ا÷دي -دة ال -ت -ي ا◊ظ -ائ -ر ﬁدد
أاعلن عن فتحها هذا اŸوسشم على عليها أاسشعار ركن
غرار ششاطئ بودوا والبحري وششاطئ السشيارات
ت -اق -دامت ب-اŸدخ-ل ال-غ-رب-ي ل-ب-ل-دي-ة وا◊افÓ-ت ال-تي
دلسس ،ح- -يث ل ت- -زال ب- -عضس أاشش- -غ -ال تصش - - - - -ل إا٢٠٠ ¤
التهيئة ‘ بدايتها ناهيك عن نقصس دينار وأاك.Ì
اŸراف-ق واÿدم-ات األسش-اسش-ي-ة ال-ت-ي ‘ ح Úي- -ب -ق -ى ال -ت -خ -وف األك Èه -و
ي-ب-حث ع-ن-ه-ا اŸصش-ط-اف وال-ع-ائÓ-ت “ادي ه- -ذه اÛم- -وع -ات لح -ت Ó-ل
ال -ت -ي ب -دأات تشش-د رح-ال-ه-ا ب-ح-ث-ا ع-ن األرصش-ف-ة وال-ط-رق-ات ال-ع-امة وفرضس
رسشوم على أاصشحاب اŸركبات خÓل
السشتجمام والتمتع بزرقة البحر.
ك -م-ا أاظ-ه-رت ا÷ول-ة السش-ت-طÓ-ع-ي-ة األي- -ام اŸق- -ب- -ل- -ة م- -ع ارت -ف -اع درج -ة
ال- -ت -ي ق -ادت «الشش -عب» إا ¤ع -دد م -ن ا◊رارة وازدي- -اد ع- -دد اŸصش -ط -افÚ
ششواطئ الولية ،عن اسشتمرار ظاهرة اŸن -ت -ظ -ر ب -ع -د اإلع Ó-ن ع -ن ن -ت-ائ-ج
الب -ت -زاز م -ن ق -ب -ل شش-ب-اب ي-ت-ع-م-دون ششهادة البكالوريا نهاية ششهر جويلية
تنصشيب اÿيم والششمسشيات بالكراسشي التي كبحت من عملية تنقل العائÓت
والطاولت على طول الششاطئ وحجز وبداية ششهر أاوت مع العطلة الصشيفية
أاغ- - -لب ال- - -فضش - -اءات ‘ –ّد صش - -ارخ ألغ - -لب اŸوظ - -ف ‘ Úح - -ال - -ة ع - -دم
ل- -ت- -ع- -ل- -ي -م -ات ال -وا‹ ،ال -ذي ت -ع ّ-ه -د التدخل الصشارم للسشلطات العمومية
«Ãجانية الدخول للششواطئ وﬁاربة وا÷ه-ات اıتصش-ة اŸك-ل-ف-ة ب-تسشيÒ
ك-ل أاشش-ك-ال السش-ت-غÓ-ل ال-ت-ي ع-رفتها اŸوسشم.
ب-اŸق-اب-ل ي-ب-ق-ى م-وسش-م الصش-ط-ي-اف
اŸواسشم

ششباب يفرضشون قانونهم
وتعليمـ ـ ـ ـة ›ـ ـ ـاني ـ ـ ـة
الشّشواطئ ‘ خ Èكان
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يحتوي البطيخ األصشفر علي اللحم األصشفر الكناريوغالبًا بدون بذور أاو
يوجد به بذور سشوداء ‘ بعضس األحيان .ل يختلف طعم البطيخ األصشفر
عن األحمر كثÒاً.
ويوجد Ãختلف األششكال واألنواع سشواء البيضشاوي أاو الصشغ Òأاو الكبÒ
ومتوسشط األوزان اليوم نعرفك على فوائده ،وأافضشل طريقة لتناول
ال -ب -ط -ي -خ األصش -ف -ر ه-و ت-ن-اول-ه ب-ارد ب-ع-د ت-قششÒه وي-ن-اسشب ج-داً ع-م-ل
كوكتيÓت الفواكه ،فهو يعطي إاحسشاسس منعشس وÁكنك تخزينه ‘
الثÓجة Ÿدة أاسشبوع واحد .وا÷دير بالذكر أانه ” بدأا زراعته ‘
جنوب إافريقيا ،ويتم زراعته ‘ فصشل الربيع.
وإاذا كنت تبحث Úعن وسشيلة جديدة لتغ Òطريقة عمل سشلطة الفواكه
اÿاصشة بكÁ ،كنك إاضشافة معكبات البطيخ األصشفر فهو له طعم
أافضشل من البطيخ األحمر ،وÁكنك عمل عصش Òالبطيخ األصشفر.
وتوجد العديد من أانواع البطيخ األصشفر سشواء التي يوجد فيها بذور أام
ل .يحتوي أايضشاً البطيخ األصشفر على عناصشر غذائية –مي ا÷سشم من
األمراضس اıتلفة.

يحتوي على نسشبة قليلة من السشعرات ا◊رارية

إاذا كنت –اول فقدان الوزن أاو ا◊فاظ على وزن صشحي ،فإان البطيخ
األصشفر هو اÿيار األمثل لك كوب واحد من عصش Òالبطيخ األصشفر
يحتوي على  ٤٦سشعرة حرارية فقط،
ول ي -ح -ت -وي ف -ق -ط ع-ل-ى سش-ع-رات
ح- -راري -ة ق -ل -ي -ل -ة ،وإا‰ا ي -ع -ط -ي
إاحسش -اسس ب -الشش -ب -ع ب -ع-د ت-ن-اول-ه،
وبالتا‹ يسشاعدك على التمسشك
بنظام غذائي متوازن.

مصشدر ها

ي-رج-ع وج-ود ال-غ-ال-ب-ي-ة ال-عظمى من
السش- -ع- -رات ا◊راري -ة ‘ ال -ب -ط -ي -خ إا¤
ال -ك -رب -وه-ي-درات ،ف-ع-ن-د ت-ق-د Ëك-وب م-ن
البطيخ األصشفر يحتوي على  ١٢جرام من
ال -ك -رب-وه-ي-درات و ١غ- -رام ب- -روت Úوت- -ع- -ط- -ي
الكربوهيدرات ا÷سشم اŸزيد من الطاقة ،ويحتوي على

ل-ه-ذه السش-ن-ة ب-ح-اج-ة إا ¤دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ثقافية وفنية موازية طيلة السشهرات
الصشيفية لفائدة اŸصشطاف ،Úالذين
ي -ب -ح -ث-ون ع-ن ال-ت-ن-وع واÿي-ارات م-ن
أاجل قضشاء عطلة مريحة ومتكاملة
ليسشت فقط على الششاطئ.
إاّن -ه -ا م-ن أاك Èال-ه-واجسس والّ-ن-ق-ائصس
اŸسشّ-ج-ل-ة ك-ل سش-ن-ة ب-ب-وم-رداسس ،ف-ما
ع - -دا ب - -عضس األنشش- -ط- -ة والسش- -ه- -رات
ب -ع -اصش -م-ة ال-ولي-ة نسش-ج-ل غ-ي-اب ت-ام
ل -ل -نشش -اط -ات الÎف -ي -ه -ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات
السشاحلية التي تسشتقبل هي األخرى

أاع -دادا ك -بÒة م -ن اŸصش -ط -اف ،Úم-ع
نقصس الفضشاءات العائلية ومسشاحات
Óط-ف-ال
ال-ل-عب اŸه-ي-أاة اıصشصش-ة ل -أ
وحتى واجهات بحرية عصشرية
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بإامكانها جذب السشائح وإاحياء ليا‹
هذه اŸدن التي ل تزال غ Òقادرة
على تقد– Ëفيزات ÷لب الزوار ‘
إاط -ار ت -نشش -ي -ط السش -ي -اح -ة ال-داخ-ل-ي-ة
بسشبب

ق -ل -ة م -راك -ز السش -ت -ق -ب-ال م-ن ف-ن-ادق
وم -راك -ز ع -ائ -ل -ي -ة ،وغ -ي -اب ال -ب-دائ-ل
السش -ي -اح -ي -ة رغ -م ال -ق -درات ال -ك -بÒة
ومعا ⁄ا÷ذب السشياحي التي تبقى
دون اسشتغÓل كمورد دخل اقتصشادي.
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شسبابنا موهوب..و’ ينقصسه سسوى بعضض إلّتوجيه وإŸتابعة

اسشتطاعت جمعية «ششباب مواهب وآافاق»Ã ،رور الوقت ،أان تفرضس نفسشها ‘ اŸششهد الثقا‘ العاصشمي خاصشة ،والوطني عامة ،من خلل
نششاطاتها الثقافية اŸيدانية ،التي كانت تظاهرة «فن ‘ الششارع» بالÈيد اŸركزي السشبت اŸاضشي واحدة منها .اقÎبنا من رئيسشة ا÷معية
السشيدة نصشÒة دواغي ،ووجدنا فيها مثابرة على النششاط وحرصشا على العمل القاعدي والتكوين« :التظاهرات ليسشت كل ششيء ،والعمل
لهم» ،تؤوكد السشيدة دواغي.
اŸيدا Êهو ا أ

أاسسامة إافراح

في حديثها إالينا ،عمدت السشيدة دواغي على
التذكير بأان أاول طبعة لـ «فن في الششارع» كانت في
جانفي  ،2016وأان هذه هي ثالث مرة تحتضشن فيها
سشاحة البريد المركزي هذه التظاهرة ،إالى جانب
طبعة في «دنيا بارك» ،ومنتزه الصشابÓت بالتنسشيق
مع مديرية الششباب والرياضشة ،خاصشة وأان الجمعية
تتعامل كثيرا مع ديوان مؤوسشسشات الششباب لولية
الجزائر« :هذا الديوان هو الذي يوّفر لنا الوسشائل
المادية ،ألننا ل نعتمد على الدعم وننششط فقط
بإارادة أاعضشاء الجمعية» ،تقول محدثتنا.
سشأالنا السشيدة دواغي عن سشبب عدم العتماد على
الدعم ،فقالت إاّنه «قرار ذاتي ،ألّننا قررنا انتظار
ه -ي -ك -ل -ة ال -ج -م-ع-ي-ة بشش-ك-ل م-ك-ت-م-ل ،ألن-ن-ا ارت-أاي-ن-ا
السشتثمار في العنصشر البششري ،وجمع المهتمين
الذين يريدون العمل ،واآلن نحسض بأاننا مسشتعّدون».
م -ث  Ó-ع -ادة م-ا ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اه-رات ال-ج-م-ع-ي-ة
بطريقة تراتبية ،ولكن هذه المرة أاوكِل تنظيم «فن
في الششارع» إالى الششباب»..هو هدفنا منذ البداية،
ألن جمعيتنا جمعية ششباب ،وهؤولء يجب تأاطيرهم
ألن لديهم الكثير من المواهب والطاقات ،ولكنهم
يششعرون بششيء من التردد بسشبب نقصض الخبرة،
لذلك فنحن نقّدم لهم خبرتنا وهم يقّدمون لنا
طاقتهم الششبانية» ،تقول دواغي ،مضشيفة« :صشحيح
أان ج-م-ع-ي-ت-ن-ا م-وّج-ه-ة ل-لشش-ب-اب ،ول-ك-ن-ن-ا ل ن-عترف
بالحدود العمرية .لذلك فإان الجمعية تضشم أاعضشاء
من مختلف األعمار ،وما يربط بينهم هو الحترام
المتبادل».
ومن مزايا تظاهرات مثل «الفن في الششارع» تذكر
دواغي ميزة الجوارية ،فالششباب يحب أان يعّبر عن
نفسشه في الششارع ،وكان هنالك الكثير من الكبت في
هذا الصشدد .ومن األمثلة على ذلك ،ما حدث في
تظاهرة الصشابÓت ،حيث كان أاحد الششباب على
الركح يرّدد اسشم فريق كرة قدم عاصشمي ،ما أاثار
ح-ف-ي-ظ-ة شش-ب-اب ي-ن-اصش-رون ف-ري-ق-ا ع-اصش-م-ي-ا آاخر،
وب -دؤووا ف -ي الشش -وشش -رة« ،ف -اق -ت -ربت م -ن أاح -ده -م
وسشأالته لماذا يفعل ذلك مادام بإامكانه الصشعود إالى
ال- -م- -نصش- -ة وال- -غ- -ن- -اء وال- -ت- -ع- -ب- -ي -ر ع -ن ن -فسش -ه ه -و
أايضشا..فتعجب وسشأالني :فع Óبإامكاني الصشعود إالى
المنصشة؟»..لم يكن هذا الششاب يتوقع أانه بإامكانه
التعبير عن نفسشه بششرط احترام القواعد.

ولم تقتصشر المششاركة على ششباب العاصشمة ،بل
ه -ن -اك م-ن ق-دم م-ن غ-ل-ي-زان وت-بسش-ة ،وال-ت-ظ-اه-رة
م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ،إاذ ب-إام-ك-ان الشش-ب-اب ب-اخ-تÓف
ولياتهم وهواياتهم وميولتهم التسشجيل من أاجل
ال -مشش -ارك -ة ،وح -ت -ى ع -م -ل -ي -ة ال -تسش-ج-ي-ل ه-ذه ه-ي
تنظيمية فقط ل غير.
ك-م-ا ل-م ي-ق-تصش-ر ب-رن-ام-ج «ال-ف-ن ف-ي الشش-ارع» ع-ل-ى
الموسشيقى ،بل تضشّمن أايضشا أالعاب الخّفة (السشحر)
والـ «وان مان ششو» ،وغيرها من أاششكال التعبير
ال-ف-ن-ي .وق-د ج-اء ب-رن-ام-ج ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة م-ق-تضش-ب-ا
بسشبب مباريات كأاسض العالم التي تنطلق على الثالثة
زوال.
إاضش -اف -ة إال-ى ذلك ،ي-نصشب اه-ت-م-ام ال-ج-م-ع-ي-ة ع-ل-ى

التكوين ،على غرار التصشوير الفوتوغرافي ،وكذا
ال-رسش-ك-ل-ة ،ألن ال-ج-م-ع-ي-ة ت-رك-ز ك-ث-ي-را ع-لى قضشايا
ال-ب-ي-ئ-ة وال-م-ح-ي-ط .وأاّك-دت رئ-يسش-ة «ششباب مواهب
وآاف- -اق» أان ال- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ل ت- -ه- -دف إال -ى ت -ن -ظ -ي -م
التظاهرات ،بل التكوين وعمل الثقافي الميداني،
وقد تجسشدت ثمار هذه الرؤوية في تأاسشيسض فرق
فنية مث.Óولعل الرسشالة التي رّددتها محدثتنا في
أاكثر من مناسشبة ،هي أان أابواب الجمعية مفتوحة
للجميع ،ويمكن التواصشل معها بمقرها الكائن بـ 17
ششارع حريششان بالجزائر الوسشطى ،وحتى وإان كانت
ال -ج -م -ع -ي -ة ولئ -ي -ة« ،إاّل أاّن -ن -ا ن -نّسش-ق ون-ت-ب-ادل م-ع
جمعيات أاخرى في مختلف وليات الوطن» ،تؤوّكد
نصشيرة دواغي.

إختتـ ـ ـام إŸوسسـ ـ ـم إلثّقـ ـ ـا‘ بأانشسطـ ـ ـة متنّوعـ ـ ـة

أإبطال مسسرحية «أإنزإر وبوغنجة» يلتحمون

لول مرة بسشاحة مسشرح
وقف عشّشاق الركح سشهرة أاول أامسس و أ

ﬁم - -د ال- -ط- -اه- -ر ال- -ف- -رق- -اŸ ،Êشش- -اه- -دة
العرضس الششر‘ Ÿسشرحية «أانزار وبوغنجة»
التي تدخل ‘ إاطار مسشرح الششارع.
وق ّ -دم اŸم -ث-ل اŸسش-رح-ي ال-ق-دي-ر ن-ور ال-دي-ن
بششكري هذا العرضس على أانه سشابقة أاو‘ ¤
تاريخ اŸسشرح ا÷زائري ،وهي مبادرة ّŒرأا
مسش-رح قسش-ن-ط-ي-ن-ة ÿوضش-ه-ا ك-ت-جربة أاو،¤
حيث يلتحم فيها ا÷مهور مع اŸمثل ‘ Úما
يسش-م-ى Ãسش-رح الشش-ارع ،ف-ه-و ال-ع-رضس ال-ذي
يتفاعل معه اŸتفّرج وتسشقط خششبة اŸسشرح
ل- -ت -ن -دم -ج م -ع ال -فضش -اء اÿارج -ي ،وتصش -ب -ح
السشاحة أاو جزءا من الششارع ركحا جديدا
بامتياز.

منخرط للموسشم الجاري ،بعد ما كان العدد ل يزيد
عن  1500منخرط الموسشم الماضشي ،لسشهرها على
تلبية مختلف أاذواق الجمهور العريضض من خÓل ما
تقدمه من أانششطة ثقافية وكذا تكوين بيداغوجي
وفني ،فالورششات البيداغوجية والفنية حسشب مدير
دار الثقافة زيدان مغÓوي البالغ عددها  15ورششة،
تضش-م ف-ي م-ج-م-ل-ه-ا ع-ل-ى ورشش-ة ال-ف-ن-ون ال-تششكيلية
للصشغار والكبار ،وورششة الموسشيقى للصشغار والكبار،
باإلضشافة إالى ورششة الصشورة الفوتوغرافية ،وورششة
السش -م-ع-ي ال-بصش-ري وورشش-ة ال-رقصض ال-ك-وري-غ-راف-ي
Óنترنت ،ومكتبة المطالعة للصشغار
وكذا فضشاء ل أ
والكبار وورششة المسشرح للصشغار والكبار والنادي
األدبي.
وأاوضش-ح زي-دان م-غÓ-وي «إان ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
وخاصشة في مجال تأاطير الششباب في الورششات
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ت-م-ت-از ب-داف-ع-ية عالية ،وذات صشبغة
ح -دي -ث -ة ب -ع -ي-دة ع-ن ال-ت-ق-ل-ي-د ،وت-رت-ك-ز ك-ذلك ف-ي
برامجها على النوع وليسض الكم وتتصشف بالدقة

من المعروف أان موسشم الصشطياف والسشتجمام خاصشة بولية بومرداسض التي
تحولت منذ سشنوات إالى قبلة لعششرات المصشطافين القادمين من مختلف
وليات الوطن ليسض مخصشصض للسشباحة فقط ،وممارسشة هواية الصشيد بالنسشبة
للبعضض اآلخر ،إانما هو عبارة عن برنامج متكامل من األنششطة التي يمتزج فيها
الفعل الثقافي والترفيهي وتنظيم دورات سشياحية للتعريف بالمعالم األثرية
والتاريخية التي تزخر بها الولية ،وهي من المبادرات البسشيطة لكنها تزيد من
ثراء موسشم الصشطياف والتششهير بتميز هذه الوجهة السشياحية داخليا وحتى
خارجيا.
اليوم وخÓل كل موسشم ل يمثل النششاط الثقافي الترفيهي والسشياحي سشوى
نسشبة ضشئيلة من اهتمامات اللجنة الولئية المششتركة المكلفة بإادارة وتسشيير
موسشم الصشطياف ،فما عدا بعضض األنششطة المنتظر أان تحتضشنها دار الثقافة
رششيد ميموني بعاصشمة الولية مثلما دأابت عليه في ليالي الصشيف ،تعيشض
البلديات السشاحلية التي تتقاسشم هي األخرى جانبا من هذا الموسشم وأاحيانا

مدير اŸسشرح ا÷هوي صشراط بومدين لـ «الششعب»:

إنتاج مسسرحية «إلهج »Úوعرضض للأطفال هذه إل ّصسائفة

سسكيكدة :خالد العيفة

إلسسبات إلثّقا‘ وإلفني للبلديات إل ّسساحلية يعك ّر أإجوإء إŸصسطافÚ

ليام الصشيفية
يواجه قطاع الثقافة بولية بومرداسس التي تعيشس هذه ا أ
أاجواء موسشم الصشطياف الذي انطلق قبل أايام من بلديتي بودواو البحري
لطفال
وق-ورصش-و –دي م-واك-ب-ة ه-ذا ا◊رك-ي-ة ال-ت-ي تصش-ن-ع-ه-ا ال-ع-ائ-لت وا أ
وأاف -واج اŸصش -ط -اف ،Úال -ذي -ن ب -دأاوا ي -ت -دف-ق-ون ع-ل-ى شش-واط-ئ ال-ولي-ة الـ 47
اŸفتوحة ليسس من أاجل السشتجمام فقط وإا‰ا هم بحاجة أايضشا إا ¤أانششطة
ثقافية وفنية تطبع سشهرات اŸوسشم التي تبقى داكنة وبدون طعم.

تجاوب بالفعل الجمهور القسشنطيني وبششهادة
الجميع مع هذا العرضض الفريد من نوعه،
حيث يبشّشر بنجاح هذه التجربة التي سشتلقى
إاق -ب -ال ك -ب -ي -ر م -ن ج -م-ه-ور ال-م-ت-ف-رج-ي-ن ف-ي
المسشتقبل.
وت-ق-اسش-م أادوار ه-ذه ال-مسش-رح-ي-ة ال-ت-ي أاّل-فها
ل- -مسش- -رح قسش- -ن- -ط- -ي- -ن -ة أاحسش -ن سش -راج ،وق -ام
ب-تصش-م-ي-م-ه-ا وإاخ-راج-ه-ا ال-م-خ-رج ال-مسش-رح-ي
ال-ق-دي-ر ي-اسش-ي-ن ت-ونسش-ي ،م-ج-م-وعة من وجوه
المسشرحي الششباب ،نذكر منهم حمزة محمد
الشش - -ري - -ف ،نسش- -ري- -ن ب- -ن ع- -م- -ي- -رة ،ل- -ي- -ن- -دة
غ - -ن - -ام،ف - -يصش - -ل سش - -ع - -د ك - -ي - -م- -وشض ،ت- -ام- -ر
مخناشض..بينما أادت الدور الكوريغرافي في
ه -ذا ال -ع -م -ل ال -ف -ن -ي الضش-خ-م م-ج-م-وع-ة م-ن
الراقصشين أامثال سشيد علي لعروق ،عبد الله
رق -ي -ق ،أام -ي-ن م-راب-ط ،حسش-ام ل-دي-ن ششÓ-ب-ي،
ياسشين بوجمر..في حين أادى دور الوصشفان
كل من الهاششمي بن زموششي ،رمضشان لويسشي،
علي صشوفة ومحمد العايب.
وي-ت-ل-خصض نصض مسش-رح-ي-ة «أان-زار وب-وغ-ن-جة»،
وال -ت -ي ه -ي ع -ب -ارة ع -ن قصش-ة مسش-ت-وح-اة م-ن
«ال-م-ي-ث-ول-وج-ي-ا الم-ازي-غية» أانها تروي حكاية
عششق إاله األمطار «أانزار» لفتاة جميلة رآاها
ذات مرة تسشتحم بالواد ،طلب «أانزار» يد هذه

الفتاة التي وقع في غرامها للزواج غير أانها
رفضشت؟ غضشب «أانزار» من موقف هذه الفتاة
وكإاله يحسشب له أالف حسشاب قام بسشحب كل
المياه الموجودة باألرضض .خوف الفتاة جعلها
ت -ت -راج -ع ع -ن م-وق-ف-ه-ا ث-م ت-ع-ت-ذر ل-ه-ذا اإلل-ه
صشاحب القوة ،وفي الأخير يتقبل «أانزار» هذا
الع-ت-ذار ف-ي-بسش-ط ع-ف-وه ع-ل-ى ال-ف-ت-اة وي-ع-ي-د
المياه إالى حالها ثم يتزوجها.
وفي كلمتة يقول أاحسشن سشراج مؤولف النصض،
بأان كل ششيء ممكن في المسشرح كاألحداث
ال-غ-ري-ب-ة ،ال-ت-ك-ه-ن-ات ،الÓ-م-ع-ق-ول وحتى لقاء
ششخصشية لم تلتق بها في الواقع ،فـ «بوغنجة»
مث Óرآاها «أانزار» فعششقها رغم أانها «دمية»
عمÓقة ،تلتقي الدمية بالسشكان وتسشببت لهم
في كارثة ،جفاف ومجاعة ،رغم أانهم بششر
ح-ق-ي-ق-ي-ي-ن ،ه-ذه ال-قصش-ة ي-روي-ه-ا ف-ي زم-ان-ن-ا
«بوسشعدية» ،رغم أانها حكاية مسشتوحاة من
«الميثولوجيا المازيغية» بطريقته الخاصشة،
ف -وج -دن -ا ان-فسش-ن-ا ف-ي ال-ن-ه-اي-ة ف-ي مسش-ت-ن-ق-ع
أاحداث وهمية،مسشتحيلة أاحيانا باختصشار إانها
متعة المسشرح.
المخرج ومصشمم المسشرحية ياسشين تونسشي،
يقول في كلمته بأان الكثير من الناسض يعتقد أان
ال-دم-ى «ال-م-اري-ون-يت» ل ت-ت-ع-دى م-ج-ال عالم
األطفال ،وهي حسشب ظن الكثير موجهة الى
البراعم فقط ،غير أان «الماريونيت» هي فن
مسشتقل بذاته ،وهي في حقيقة األمر موجهة
للجميع ،فالمسشرحية تدور أاحداثها بعيدا عن
خششبة المسشرح أاي في الششارع ،والششارع هو
أاي مكان نجده مÓئما للفضشاء الذي سشوف
تدور فيه األحداث .ويختم المخرج :إاذا نحن
في فضشاء مرتجل مع جمهور مرتجل أايضشا.
ت -ج -در اإلشش-ارة ،أان ه-ذا ال-ع-م-ل ال-مسش-رح-ي
الضشخم ،والذي تطلب تضشافر جهود نحو 9
ممثلين و 8راقصشين و 04وصشفان ،ششاركت فيه
أايضش -ا م -ج -م -وع -ة م -ن ال -ف-ن-ان-ي-ن ح-يث وضش-ع
موسشيقاه صشالح سشامعي وقام بالكوريغرافيا
سش -ي -د ع -ل -ي ل -ع -روق ،ب -ي -ن -م -ا ق -ام ب -تصش -م -ي-م
الماريونيت العمÓقة ،والتي تبلغ نحو عششرة
أامتار الفنان رمزي باجي.

والتميز» ،وأاضشاف مدير دار الثقافة« :سشعيا منا
إلبراز النششاط المسشتمر بالورششات البيداغوجية
وال-ف-ن-ي-ة ،ق-م-ن-ا ب-ت-دع-ي-م ك-ام-ل الورششات باألجهزة
المتطورة والمعدات الÓزمة ،والتقنيات والوسشائل
المتعددة ،والبرمجيات واسشتخدام فعال للوسشائط
التفاعلية وكافة الوسشائط السشمعية البصشرية ،من
أاجل صشقل المواهب الششابة كل في اختصشاصشه،
بالعتماد على التكوين األكاديمي الذي من ششأانه
أان يجعل من الششاب فنانا ذو كفاءة عالية ،يمكنه أان
يلتحق بالمعاهد العليا في المسشتقبل» ،مششيرا إالى
«أان دار الثقافة تعمل على ربط جسشور التواصشل
ب-ي-ن ال-م-واهب الشش-اب-ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا وب-ي-ن ال-فنانين
المحترفين وكذا تكوينهم وإاعطائهم دفعة قوية في
ت -ط -وي -ر ق -درت -ه -م ع-ل-ى اإلب-داع ال-ف-ن-ي م-ن خÓ-ل
ت -وظ -ي -ف وسش-ائ-ل ال-ت-ن-م-ي-ة وك-ذلك ت-ل-ق-ي-ن ط-ري-ق-ة
التفكير اإليجابي».

لنششطة اŸوازية ‘ سشهرات بومرداسس
‘ غياب اŸبادرات وا أ

بومرداسس :ز ــ كمال

‘ أاّول عرضس Ÿسشرح الشّشارع بقسشنطينة

قسسنطينة :أاحمد دبيلي

دار الثّقافة ﬁمد سشراج بسشكيكدة

كّللت مختلف الورششات البيداغوجية بدار الثقافة
بسشكيكدة ،والتي تبلغ  15ورششة بما فيها النادي
األدب-ي وم-ك-ت-ب-ة ال-ك-ب-ار ،إاضش-اف-ة إال-ى م-ك-تبة أاخرى
مخصشصشة للصشغار ،بتنظيم احتفالت تزامنت مع
ال-ذك-رى ال-م-زدوج-ة ل-ع-ي-دي السش-ت-قÓ-ل والشش-باب،
ح -يث ع -اششت دار ال -ث -ق -اف-ة م-ح-م-د سش-راج ،أاج-واء
ثقافية وفنية ،أابدع من خÓلها المنخرطون بما
قّدموه من نششاطات متمّيزة كنتاج لما تعلموه طيلة
السشنة على أايدي أاسشاتذة ومتخصشصشون في مختلف
المجالت الفنية ،من خÓل الفرقة الموسشيقية التي
أادت مجموعة من األغاني الوطنية بأاصشوات ششبابية
واعدة تجاوب معها الحضشور ،أاو عن طريق ورششات
ال -رسش -م م-ن ال-خÓ-ل ال-م-ع-ارضض ال-ت-ي ع-رضش-وا م-ن
خÓلها ارتباطهم بهوية وطنهم.
تسشتقطب دار الثقافة محمد سشراج بسشكيكدة العدد
ال-ك-ب-ي-ر م-ن الشش-ب-اب ،ف-ق-د ب-ل-غ ع-دد ال-م-ن-خ-رطين
بمختلف الورششات الثقافية والفنية ما يقارب 3156
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بأاعداد كبيرة خاصشة بلديات زموري ،رأاسض جنات ودلسض بأاقصشى ششرق الولية
سشباتا عميقا ول أاثر لبرنامج النششاطات الفنية الموازية التي تزيد من الحركية،
وتعطي النطباع لدى الزائر بمدى عراقة هذه المدن وطريقة احتضشانها أليام
الصشطياف ،وهي الكثير من المÓحظات التي عّبر عنها ضشيوف الولية الذين
لح -ظ-وا خ-ل Ó-ف-ي م-وسش-م الصش-ط-ي-اف ،ف-رغ-م اع-ت-راف-ه-م ب-ج-م-ال ال-م-ن-اط-ق
السشياحية والطبيعية والششواطئ الخÓبة التي تبقى العديد منها عذراء ،إال أان
ظاهرة النوم المبكر للمدن السشاحلية ونقصض الهياكل الترفيهية والفضشاءات
العائلية الموازية ل تزال تششّكل نقاطا سشوداء ،وأاسشئلة لم تجد اسشتفسشارا من
قبل السشلطات المحلية ورؤوسشاء البلديات العاجزين عن فعل ششيء بالنظر إالى
تكامل األدوار والمسشؤووليات بين عدة هيئات وإادارات مكلفة بتسشيير موسشم
الصشطياف.
المÓحظ أايضشا في هذه الجولة السشتطÓعية هو قلة فضشاءات الترفيه واللعب
Óطفال في بلديات الولية ،والبعضض مما هو موجود غير كاف
المخصشصض ل أ
وبحاجة إالى صشيانة ومتابعة بالنظر إالى وضشعية وسشائل اللعب البسشيطة التي لم
تعد صشالحة لÓسشتعمال .والسشؤوال ما هو بديل العائÓت المصشطافة التي تتكّبد
عناء التنقل من وليات داخلية لتجد نفسشها مجبرة على قضشاء فترة العطلة
على الششاطئ؟ فما عدا فضشاء الترفيه بغابة قورصشو التي ششهدت أاششغال تهيئة
ل نجد مثل هذه المسشاحات في باقي مناطق الولية ،ول حتى واجهات بحرية
مهيأاة وتتوفر على مختلف الخدمات السشياحية من مطاعم وصشالونات ،وغيرها
التي قد تغطي جانبا من هذا العجز في هياكل السشتقبال والترفيه.

يشش-رع اŸسش-رح ا÷ه-وي صش-راط ب-وم-دي-ن
بسش- -ع- -ي- -دة ه- -ذه الصش- -ائ- -ف -ة ‘ إان -ت -اج ع -م -ل
مسش-رح-ي ج-دي-د ب-ع-ن-وان «ال-ه-ج ،»Úللكاتب
وردي إابراهيم قصشد اŸششارك به ‘ مهرجان
اŸسش-رح اÎÙف ،ك-م-ا سش-ط-ر لشش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
لط -ف -ال
ال- -ق -ادم إان -ت -اج ع -رضس مسش -رح -ي ل  -أ
بعنوان «كي كي» للكاتب بوزيان بن عاششور،
حسشب ما صشرح به لـ «الششعب» اŸدير مرزوق
سشعيدي.

سسعيدة :جلطي علي

عرفت السشهرات واألمسشيات التي احتضشنها
ال -مسش -رح ال -ج -ه -وي صش -راط ب -وم -دي -ن ب -ق-لب
عاصشمة ولية سشعيدة ،الموسشم الماضشي إاقبال
ك -ب-ي-را م-ن شش-ب-اب وع-ائÓ-ت حضش-رت ب-ك-ث-رة.
جريدة «الششعب» التقت مدير المسشرح السشيد
م -رزوق سش -ع-ي-دي ال-ذي لّ-خ-صض ل-ن-ا ال-ب-رن-ام-ج
الثري الذي سشطر بالمناسشبة ،والذي عرضشت
خÓله  20جمعية وتعاونية مسشرحية أاعمالها.
ومسض هذا البرنامج كل الفاعلين المسشرحيين
على المسشتوى الوطني من العاصشمة وتبسشة
وتيزي وزو وسشطيف والعالمة سشيدي بلعباسض
وه -ران وغ -ي -ره -ا م -ن ال -ولي -ات ،زي-ادة ع-ل-ى

ال -ج -م -ع -ي -ات ال -م -ح -ل -ي-ة وال-ت-ي ق-ام ال-مسش-رح
الجهوي بإانتاج إاعمالها بالششراكة معها ،كما
تنوعت العروضض المسشرحية ما بين الكوميديا
وال-درام-ا وال-م-ون-درام .وع-ن اإلن-ت-اج ال-ج-ديد
ل-ل-مسش-رح ف-ل-ق-د ت-م ب-رم-ج-ت-ه ،ي-قول المسشؤوول
«خÓل الششهر الكريم مع العلم أاننا نحرصض
دائ -م -ا وع -ل -ى م -دار السش-ن-ة ع-ل-ى ف-ت-ح أاب-واب
ال -مسش -رح ل -ل -مسش -رح -ي -ي -ن م -ن خ Ó-ل ت -ق-دي-م
ع -روضش -ه -م أاو السش-م-اح ل-ه-م ب-السش-ت-ف-ادة م-ن
التربصشات و الدورات التكوينية التي تبرمج
لفائدتهم ،وهذا على غرار ورششة فن الممثل
بشش -راك -ة م -ع م-ح-اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان ال-مسش-رح
Óخ- - -راج
ال - - -ه - - -اوي ،وأايضش - - -ا ورشش - - -ت - - -ان ل - - -إ
والسشينوغرافيا بالششراكة مع مسشرح معسشكر».
ول -م ي -ق-تصش-ر نشش-اط ال-مسش-رح ع-ل-ى ال-ج-انب
التطبيقى فحسشب ،أاضشاف سشعيدي قائ:Ó
«بل تعداه إالى تنظيم ملتقى أاكاديمي للمسشرح
الهاوي ،والذي أاطّره مجموعة من الباحثين
وال -م -م -ارسش -ي -ن ل -ل-مسش-رح ال-ه-اوي ع-ل-ى غ-رار
ال- -ك- -اتب والصش- -ح- -ف- -ي ب- -وزي- -ان ب- -ن ع -اشش -ور
وال -ب -روف -يسش -ور ال-ح-اج م-ل-ي-ان-ي وال-م-خ-رج-ان
المسشرحيان محمد ششرششال ومالك العقون».
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انتشسار ﬂيف لسسرطان الّرأاسص والّرئة لدى الشسباب

لصسابات
لورام السسرطانية خÓل لقاء علمي منظم با÷زائر ناقوسض اÿطر حول انتشسار سسرطان الرأاسض والرقبة ببÓدنا بكÌة لدى الشسباب ،عكسض الدول الغربية التي تسسجل أاغلبية ا إ
صسون ‘ ا أ
د ّ
ق اıت ّ
لشسخاصض الذين يفوق سسنهم  60عاما.
بهذا النوع من السسرطان لدى ا أ
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اأرجع المخت ّصصون خÓل اللقاء العلمي «الماسصتر كÓسض حول سصرطان
ال -راأسض وال -رق -ب -ة» ال -م -ن-ع-ق-د لأول م-رة ف-ي ال-ج-زائ-ر م-ن ق-ب-ل ال-ج-م-ع-ي-ة
الجزائرية للتكوين والبحث في الأورام السصرطانية بالتنسصيق مع جمعية
الطب العرب لمكافحة السصرطان اأسصباب اإصصابة الشصباب بهذا النوع من
السصرطان اإلى التدخين والكحول .وهي نفسض عوامل الإصصابة بسصرطان
البلعوم اإنها
فيروسض «اآ شصبي في» و»اأو بي في».
م-ن ج-ه-ت-ه كشص-ف ال-ب-روف-يسص-ور ع-دة ب-ون-ج-ار رئ-يسض ال-ج-م-ع-ي-ة الجزائرية
للتكوين والبحث في الأورام «سصافرو» ورئيسض مصصلحة الأورام الطبية
بالمسصتشصفى الجامعي البليدة اأن الدراسصات الإكلينيكية الخاصصة بمختلف
اأنواع السصرطان في الجزائر ل تشصرك اإل  100مريضض فقط ،بينما تتجاوز
في الخارج  ٣0بالمائة من عدد المرضصى المصصابين بالسصرطان.
وجاء هذا في لقاء علمي ضصم اأكثر من  150مختصض من
م -خ -ت-ل-ف ال-دول ،ب-الإضص-اف-ة اإل-ى اأسص-ات-ذة وخ-ب-راء ج-زائ-ري-ي-ن
وف-رنسص-ي-ي-ن م-خ-تصص-ي-ن ف-ي عÓ-ج السص-رط-ان ع-رضصوا خبراتهم نقصض الّدراسسات
و ا آ خ ر ت ط و ر ا ت ا ل ط ب ف ي ع  Óج ا أ خ ط ر ا ل س ص ر ط ا ن ا ت  ،و ق د ت مّ
لكلينيكية
ا إ
مناقشصة سصرطان الغّدة الدرقية والبلعوم خÓل هذين اليومين.
بالنسصبة للبروفيسصور بونجار فاإنّ «اختيار المواضصيع يسصتجيب مشسكل يجب حّله
لح -ت-ي-اج وط-ن-ي وج-ه-وي ف-ي م-ج-ال ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-رضص-ى ،ف-ي
الحقيقة سصرطان البلعوم ل يسصجل اإل في دول المغرب العربي
«الجزائر وتونسض والمغرب» وكذا في الصصين.
ورّكز المشصاركون على تطوير الدراسصات الإكلينيكية في الجزائر باإشصراك
عدد اأكبر من المرضصى ،وبالأخصض في ما يتعلق بموضصوع سصرطان البلعوم،
وبالتالي فاإّن المرضصى الجزائرّيين ل يمكنهم السصتفادة من الدراسصات
العالمية بما اأّنه يتمركز في المغرب».

حّذروا من ا◊رارة اŸرتفعة ‘ فصسل ال ّصسيف

أاطبـ ـ ـ ـاء يقّدم ـ ـ ـون نصسائ ـ ـ ـح لتف ـ ـ ـادي جف ـ ـ ـاف ا÷سس ـ ـ ـم والتّع ـ ـ ـب بسسب ـ ـ ـب ا◊ ـ ـ ـر

ليام ارتفاع شسديد ‘ درجة ا◊رارة ‘ اغلب وليات الوطن خاصسة ا÷نوبية ما يجعل اŸواطنون معرضسون إاﬂ ¤اطر
تشسهد هذه ا أ
لصسابة با÷فاف والصسداع والتعب طوال اليوم ،خاصسة بالنسسبة Ÿرضسى داء السسكري وارتفاع الضسغط الدموي
ضسربة الشسمسض ا◊ارقة وا إ
لمراضض اŸزمنة.
والربو وﬂتلف ا أ
ق - -د ل ي - -ك- -ون ال- -ع- -طشض م- -وؤشص- -را ً دق- -ي- -قً- -ا
^ شسرب المشسروبات مع الوجبات:
وقّ-د م الأط-ب-اء ال-م-خ-تصص-ون ب-عضض ال-نصص-ائح
لح -ت -ي -اجك ل -لسص -وائ-ل .م-ن ب-عضض عÓ-م-ات
التي تقي من الإصصابة بضصربة الشصمسض كما
يحتار اأغلب الأشصخاصض فيما اإذا كانت عادة
ال -ج -ف -اف ال -م -ب -ك -رة ه -ي ضص -ع -ف ال -ت -رك-ي-ز
تسص-اع-د بسص-ه-ول-ة ف-ي ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ال-حرارة
شصرب المشصروبات مع الوجبات اأمرا ً جيدا ً
والخمول والتعب وجفاف
وال -ج -ف -اف وال-ت-م-ت-ع بصص-ح-ة ج-ي-دة ،اأه-م-ه-ا
اأم ل .الحقيقة اأنها ليسض
الفم ،اأما عن الحالة المزمنة لعدم كفاية
الإك -ث -ار م -ن السص -وائ -ل وال-ف-اك-ه-ة وال-خضص-ار
ه- -ن- -اك ح- -اج- -ة ل- -فصص- -ل ال -مشص -روب -ات ع -ن
كمية السصوائل ،فمن الممكن اأن توؤدي اإلى
ال- -ط- -ازج -ة ،م -وضص -ح -ي -ن اأن اخ -ت -ي -ار اأن -واع
الأطعمة الصصلبة اإل اأنه يجب العتدال في
فرط
ا ل م ش ص ر و ب ا ت ي م ك ن ا أ ن ي ح د ث ف ر ق اً ك ب ي ر ا ً ف ي
ذلك ،فاإنه من الجيد احتسصاء
التنقية في الكليتين مما يوؤدي اإلى مرضض
كيفية توازن كمية الماء وردة فعل الجسصم.
ك- -اأسصً- -ا م- -ن ال- -م- -اء ال- -داف -ئ اأو م -ن الشص -اي
كلوي اأو تشصكل البحصصات .يمكن اأن يكون
وبحسصب المخت ّصصين فاإنّ المشصروبات خاصصة
الأخضصر
للجفاف الحاد عواقب صصحية خطيرة مثل
الماء المعدني تعد العنصصر الأسصاسصي في
اأو من الحسصاء مع الوجبات كما اأن اإضصافة
الغثيان والإقياء وفقدان الوعي وفي بعضض
المحافظة على رطوبة الجسصم في الأيام
القليل من عصصير الليمون يعزز القدرة على
الحالت ممكن اأن تكون قاتلة وبالتالي من
ال- -ح -ارة ،فسص -واء ك -انت ج -زءا ً م -ن ال -وج -ب -ة
امتصصاصض الحديد والكالسصيوم من الغذاء
المهم اأن يبقى الجسصم رطبًا
الرئيسصية اأم بين الوجبات ،يمكن للمشصروب
اإضصافة اإلى فيتامين سصي الموجود بداخله.
بشصكل جيد خÓل الأيام الجافة والحارة،
ال -م -ن -عشض اأن يسص -اع-د ع-ل-ى مّ-د ك ب-ال-ط-اق-ة
وال-مشص-روب-ات الصص-ي-ف-ي-ة ه-ي ك-ل م-ات-حتاجه
وال -ح -ي-وي-ة ب-ع-د ال-ت-عب ال-ذي ي-ت-ع-رضض اإل-ي-ه
^ الكمية التي يجب علينا شسربها:
لتلبية هذه الحاجة.
الجسصم نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة.
تختلف المناقشصات حول ذلك بشصكل كبير،
فالمشصروب المثالي لأيام الصصيف الحارة هو
طرق عÓج ال ّ
طفح الجلدي
لكن ما ُيتفق عليه هو اأن عدم شصرب كمية
اإما مياه الشصرب النقية ،اأو المشصروبات التي
ي -ت -م ع Ó-ج ال-ط-ف-ح ال-ج-ل-دي ب-حسصب ال-مسص-بب
ك -اف -ي -ه م -ن السص -وائ -ل ذنب ي-رت-كب ف-ي ح-ق
ت-م-ن-ح ال-جسص-م ف-وائ-د صص-ح-ي-ة م-ث-ل ال-معادن
ال -رئ -يسص-ي ل-ه-ذا ال-ط-ف-ح ،وال-ن-ق-اط اآلت-ي-ة ب-عضض
النفسض .يحتاج البالغ لمعدل ما يقارب  2اإلى
ن
والقليل من السصعرات الحرارية والسصكر لك
العÓجات المسصتخدمة باإلضصافة لبعضض النصصائح
 2 . 5ليتر ( 10-8كوؤوسض) من السصوائل يوميًا
م -ن دون م -واد ح -اف -ظ-ة اأو ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،ك-م-ا
ل- -ت- -خ- -ف- -ي -ف م -ن أاع -راضص -ه ب -عضض الل -ت -ه -اب -ات
للمحافظة على توازن الجسصم.
يفضصل
الفيروسصية التي تسصبب الطفح الجلدي ل تحتاج
اأن تكون منتجات عضصوية.
^ عدم كفاية كمية ال ّسسوائل يمكن اأن
للعÓج ،فتزول وحدها بعد فترة.
ب-عضض الّ -ن -صص-ائ-ح ال-ه-اّم -ة وال-م-ف-ي-دة ل-ت-جّ -ن -ب
الجفاف هذا الصصيف
يوؤدي اإلى الجفاف:

لحمر الصسحية
فوائد البطيخ ا أ

الد’ع يسساعد على تعويضضص ال ّسسوائل اŸفقودة

لحمر أاحد أاشسهر الفواكه الصسيفية،
يعت Èالبطيخ ا أ
وال -ذي يسس -اع -د ع -ل-ى م-واج-ه-ة ح-رارة ا÷و وت-ع-ويضض
السسوائل اŸفقودة ،يحتوي البطيخ ‘ معظمه على اŸاء
حيث أان  % 92من مكوناته ماء و % 7كربوهيدرات ،ول
للياف الغذائية ،ومن فوائده أانه
يعد مصسدرًا غنيا با أ
يحتوي على مادة الكاروت( Úفيتام )A Úوالضسرورية
Ÿن- -اع- -ة ا÷سس- -م ،وح- -مضض ال- -ف- -ول- -يك وال- -ب- -وت -اسس -ي -وم
وفيتام B ÚوفيتامC. Ú
تقوية اŸناعة :فوائد البطيخ األحمر متعددة
بسص -بب اح-ت-وائ-ه ع-ل-ى مضص-ادات أاكسص-دة ق-وي-ة م-ث-ل
الكاروتين والليكوبين ،وفيتامين  Cيجعل له دور
في تقوية المناعة ومحاربة العديد من المراضض
ومواجهة اللتهابات وخاصصة التهابات المفاصصل.
التخلصض من اإلمسصاك ،حيث باحتوائه على األلياف
ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-ذوب-ان ونسص-ب-ة م-ي-اه ع-ال-ي-ة يسص-اع-د على
تسص -ه -ي -ل ح -رك -ة الم -ع -اء وت -ع -زي -ز صص-ح-ة ال-ج-ه-از
الهضصمي وعمله ،والوقاية من المسصاك وحماية
القولون وخاصصة ضصد سصرطان القولون.
م-ف-ي-د ل-ل-حامل :ي-ع-ت-ب-ر ال-ب-ط-ي-خ األح-م-ر مصصدرا
لحمضض الفوليك ،والذي يعد من العناصصر المهمة
جدا للحامل وخاصصة في الشصهور الولى من الحمل
ف-ه-و ي-دخ-ل ف-ي ت-رك-يب ال-ج-ه-از ال-عصص-ب-ي ل-ل-ج-نين
وي -ح -م -ي -ه م -ن ال -تشص -وه -ات وخ-اصص-ة تشص-وه ال-ح-ب-ل
الشصوكي ،وذلك بنسصبة  %60اذا ما حصصلت األم على
الكمية الÓزمة والكافيه لها.
م -ف-ي-د ل-م-رضص-ى ال-ق-لب وال-ك-ل-ى :ب-اح-ت-واء ال-ب-ط-ي-خ
الح- -م -ر ع -ل -ى نسص -ب -ة ع -ال -ي -ة م -ن ال -م -اء وم -ع -دن
ال-ب-وت-اسص-ي-وم وال-ح-مضض الم-ي-ن-ي السص-ت-ي-رولين ،فهو
يلعب دورا كبيرا في خفضض ضصغط الدم ومسصاعدة

لكزÁا»
تعرف طبيا بـ «ا إ

الوعية الدموية على السصترخاء والتوسصع ،وبالتالي
الوقاية من أامراضض القلب والشصرايين .وباعتباره
مدر للبول ومفتت للحصصى وخاصصة حصصى الكلى،
ف- -ه -و يسص -اع -د ك -ث -ي -را ف -ي ع Ó-ج أام -راضض ال -ك -ل -ى
والتهاباتها .واحتوائه على البوتاسصيوم يسصاعد في
ت -ق -ل -ي -ل ت -رك -ي -ز ح -مضض ال -ي-وريك ف-ي ال-دم وازال-ة
المÓح.
ف -وائ -د ال -ب -ط -ي -خ الح-م-ر ل-ل-ج-ل-د وال-بشس-رة:
احتواء البطيخ الحمر على مضصادات الكسصدة مثل
الÓيكوبين وفيتامين  Cيجعل منه ذو فعالية كبيرة
لوقاية الجلد من أاشصعة الشصمسض والعوامل الخارجية
وح -م -اي -ت-ه ،وم-ع-ال-ج-ة ال-ت-ج-اع-ي-د وم-ف-ي-د ل-نضص-ارة
البشصرة،وهو يسصاعد على التئام الجروح ومعالجة
ال -ح -روق وتسص -ري-ع شص-ف-ائ-ه-ا ،وذلك لح-ت-وائ-ه ع-ل-ى
ال-ح-مضض الم-ي-ن-ي السص-ت-ي-رول-ي-ن وال-ذي ي-تحول الى
ارجنين والذي يشصجع كريات الدم البيضصاء على
الوصصول الى مكان الجروح لتسصرع شصفائها ،وتسصاعد
على تعويضض النسصجة التالفة.
ع Ó- -ج آالم ال - -عضسÓ- -ت :وف -ق -ا ل -ل-ع-دي-د م-ن
ال -دراسص -ات ف-ق-د وج-د أان ف-وائ-د ال-ب-ط-ي-خ الح-م-ر
كبيرة في تقليل أالم العضصÓت وعÓجه ،وخفضض
معدل نبضض القلب للرياضصيين وخاصصة بعد النشصاط
الرياضصي ،وذلك لحتوائه على مادة السصتيرولين
وهي عبارة عن حمضض أاميني يتم تحويله لرجنين
ف -ي ال -جسص -م .وه -و أاح-د أاه-م الح-م-اضض الم-ي-ن-ي-ة
المهمة لتحسصين الدورة الدموية واسصترخاء األوعية
الدموية ،بالضصافة الى احتوائه على فيتامين 6B
وال- -ذي يسص -اع -د ال -جسص -م ع -ل -ى ت -ج -دي -د ال -ط -اق -ة
واسصتعادة النشصاط.

الطّف ـ ـ ـح ا÷لـ ـ ـدي..أاسسبابـ ـ ـه ،أاعراضسـ ـ ـه وكيفيـ ـ ـة التخلـ ـ ـصص منـ ـ ـه
لشسجار ‘ موسسم
لزهار وا أ
لطفال ،وÁكن أان يكون التعرضض للقاحات ا أ
لسسباب انتشسارا ب Úا أ
لكزÁا» ،فمنها ما هو معد ومنها غ Òمعد وتتمثل ‘ العدوى الفÒوسسية ،وتعت Èمن أاك Ìا أ
هناك أاسسباب عديدة لظهور الطفح ا÷لدي أاو «ا إ
لصسابة با◊صسبة أاو ا÷دري.
الربيع عام Óمن عوامل الصسابة ،وÁكن أان يكون الطفح ا÷لدي دللة على مرضض أاو خلل با÷سسم ،مثل ا إ
وفي بعضض األحيان تكون عوامل الصصابة بالطفح الجلدي
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-رضض ل-مسص-ت-حضصرات التجميل الخاصصة باألطفال،
ال-ت-ي ت-ح-ت-وي ع-ل-ى م-واد ع-ط-ري-ة وال-ج-ف-اف الشص-دي-د ل-ل-بشص-رة
وتناول بعضض األدوية التي تسصبب ظهور طفح جلدي والعدوى
الجرثومية ،حيث إانها تنشصأا نتيجة تناول األطعمة والمشصروبات
الملوثة ،وينشصأا عنها مرضض السصحايا.
ك-م-ا ي-م-ك-ن أان ي-ؤوذي اسص-ت-ع-م-ال ب-عضض ال-ك-ري-م-ات ال-ت-ي ت-ع-ال-ج
الحسصاسصية المحتوية على مادة الكورتزون في اإلصصابة بالطفح
الجلدي ،حيث إانّ هذه المادة تشصفي الطفح بسصرعة هائلة،
ولكنه يعود بعد مرور ثÓثة أايام بشصكل آاخر وبمكان أاوسصع من
السصابق.
وم-ن ب-ي-ن األسص-ب-اب أايضص-ا اسص-ت-خ-دام ال-م-ن-ظ-ف-ات بشص-ك-ل ك-بير،

والصصابون الذي يحتوي على نسصبة عالية من الصصودا و التوتر
وب-عضض الضص-غ-وط-ات ال-ن-فسص-ي-ة ت-ؤودي ل-ظ-ه-ور ال-ط-ف-ح ال-ج-ل-دي
وبعضض الظروف البيئية من تغير المناخ وتقدم العمر وغيرها
قد تؤودي لظهور الطفح الجلدي.

أاعرضض الطّفح ا÷لدي

ت -خ -ت-ل-ف األع-راضض ال-مصص-اح-ب-ة ل-ظ-ه-ور ال-ط-ف-ح ال-ج-ل-دي م-ن
شصخصض إالى آاخر ،لكن في مجملها تتمثل في ظهور الحبوب أاو
الحمرار على مناطق مختلفة من الجسصم أاو الحكة الشصديدة
للجلد وارتفاع بدرجات الحرارة ،والشصعور بأالم بالحلق وضصيق
ال -ت -ن -فسض ه -ذه ب -ح -ال -ة وج -ود حسص -اسص -ي -ة م -ن األدوي-ة ول-دغ-ة

ال-حشص-رات وان-ت-ف-اخ ب-م-ن-اط-ق ال-ط-ف-ح ال-ج-لدي وآالم المفاصصل
وجفاف وتقشصر الجلد.

طرق عÓج الطّفح ا÷لدي

يتم عÓج الطفح الجلدي بحسصب المسصبب الرئيسصي لهذا
الطفح ،والنقاط اآلتية بعضض العÓجات المسصتخدمة باإلضصافة
ل -ب -عضض ال -نصص -ائ -ح ل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن أاع-راضص-ه ب-عضض الل-ت-ه-اب-ات
الفيروسصية التي تسصبب الطفح الجلدي ل تحتاج للعÓج ،فتزول
وحدها بعد فترة.قد يحتاج المريضض إالى بعضض المثبطات
ال-م-ن-اع-ي-ة وال-ك-ورت-ي-ك-وسص-ت-يرويد في حال األمراضض المناعية.
العÓج الضصوئي ،عن طريق األشصعة فوق البنفسصجية لبعضض

األم -راضض .إاع -ط -اء ال -مصص -اب مضص -اد ال -ح ّ -ك -ة م -ث-ل ُم-ضص-اّدات
الهيسصتامين أاو ما يشصابهه ،للتخفيف من الشصعور بالحّكة التي
تزيد من نسصبة الطفح وتسصّبب اللتهاب الجلدي.
الترطيب المسصتمر للجلد ،باسصتعمال المواد الطبيعية فقط،
مثل زيت الزيتون وزيت الجلسصرين والبرافين السصائل ،حيث إانها
تؤودي إالى الشصفاء التام دون تعريضض الجسصم ألي من المشصكÓت
الصصحيّة مسصتقب ً
.Ó
التخفيف من اسصتعمال مواد التنظيف والصصابون.
ت-جّ -ن-ب اسص-ت-ع-م-ال ال-م-ن-ادي-ل ال-م-بّ-ل-ل-ة ال-خا ّصصة باألطفال والتي
ت -ح-ت-وي ع-ل-ى م-واد ع-ط-رّي-ة .اسص-ت-ع-م-ال م-ن-ادي-ل ن-اع-م-ة ع-ل-ى
البشصرة .تجنّب األماكن التي تحتوي على الّزهور واألشصجار
بوقت اإلزهار.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

إإ’ثنين  ٠٩جويلية  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٢٥شسوإل  ١٤٣٩هـ

هام جدا

مالك اŸلك

ورد هذإ إ’سسم ‘ قوله تعا““ :¤قل إلّلهم مالك إŸلك
نؤوتي إŸلك من نشساء““ (آإل عمرإن) إآ’ية. ٢٦ :
ومعناه ‘ حق إلله تعا :¤هو إلذي تنفذ مشسيئته ‘
ملكه كيف يشساء وكما يشساء ،إيجادإ وإعدإما ،وإبقاًء
وإفتاءً ’ ،مّرد لقضسائه و’معقب ◊كمه ،يعّز من يشساء،
ويّذل من يشساء بيده إ Òÿوهو على كل شسيء قدير.
وحظنا من هذإ إ’سسم إن نعÎف بأان إلله هو إŸلك
إŸطلق وأإنه ملك إıلوق Úإ ¤زوإل ،فكل من عليها
ف- -ان وي- -ب- -ق -ى وج -ه ربك ذو إ÷Óل وإ’ك -رإم ،وع -ل -ى
إŸسسلم إن ’تتعلق نفسسه إإ’ به سسبحانه و’ يهفو قلبه
إإ’ إإليه ف Óيتعلق باŸال و’ يتعلق با÷اه و’ يتعلق
ب -الشس -ب -اب و’ إلسس -ل -ط -ان ف -ه -ذه ك-ل-ه-ا تصس Òإ ¤زوإل
حتمي.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
وع -ب -ادة إل -ل -ه ح -ق إل -ع -ب-ادة ب-ع-ي-دإ ع-ن إلشس-رك وإل-ن-ف-اق،
ف-ال-ف-ري-ق إل-ن-اج-ي إÙق-ق وإŸسس-ت-ح-ق ل-ل-زمان هو إلذي
حقق إلعدل وإŸسساوإة ب Úأإطرإف ﬁكومية فقال عز
وجل ““ :فأاي إلفريق Úأإحق باأ’من إإن كنتم تعلمون* إلذين
آإمنوإ و ⁄يلبسسوإ إإÁانهم بظلم أإو’ئك لهم إأ’من وهم
مهتدون““ ( إ’أنعام) إآ’يت. ““٨٢ - ٨١ :Ú
فالشساهد يقول إذإ عم إلظلم وإنتشسرت مسساوئه فقد
إأ’م -ن وع -مت إل -ف -وضس-ى وتصس-ارع إل-ن-اسس ع-ل-ى إŸن-اصسب
وإلكرإسسي وضساعت مفاصسل إلدولة ب Úهؤو’ء إÛرم.Ú
إإذإ إن قضسية إأ’من هي مسسؤوولية إ÷ميع وهي نعمة
تسس-ت-وجب إلشس-ك-ر وإÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ،وت-ت-ط-لب إل-ي-ق-ظة
وإ◊سس إأ’مني ب Úإلناسس جميعا ،وإذإ فكر إلوإحد منا ‘
إه -ت -زإز أإم -ن ب -ل -ده ف -ل -ي-ن-ظ-ر م-ن ح-ول-ه وي-ت-دب-ر ‘ ح-ال
إلفاقدين لهذه إلنعمة إ÷ليلة وإن بÓدنا مسستهدفة فالقوم
Ÿا فشسلوإ ‘ تأاليب إلرأإي إلعام على وطنه وفشسلوإ إن
يجعلوه أإدإة حارقة لزرعه ونسسله Œندوإ إليوم بإاغرإقه
باıدرإت ،وإŸهلوسسات للسسيطرة على عقول إلشسباب
وأإصسبحت إıدرإت سسÓح عابر للقارإت ‘ أإيدي إلدول
إلعظمى للسسيطرة على سسياسسات إلدول إلضسعيفة وحيثما
ع ّ-م إل -ك -وك -اي Úوإغ -رقت ب -ه إل -دول سس -ه -ل ع -ل-ى إŸاف-ي-ا
إلعاŸية إلدخول إ ¤تلك إلبÓد وتخريبها خرإبا يصسعب

الشسباب حصسن األمة وقّوتها ‘ الدفاع والبناء والتشسييد

حكمة العدد

١7٦٩٠

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

اÙافظة على األمن عقيدة راسسخة ‘ عقول الصسلحاء

إإن إ’سس Ó-م ي -و‹ أإه -م -ي -ة كÈى إ ¤إلشس -ب -اب ب -اع -ت-ب-اره
إأ’يقونة إلذهبية لكل نهضسة ولكل تقدم أإوتطور ولكل تغيÒ
أإو إإصسÓح يريده إلناسس ،وإŸتتبع للقرآإن إلكر Ëيتأاكد من
أإن إلذين كانوإ ﬁورإ ‘ إ’صسÓح وإلتغي Òوقيادة إلشسعوب
نحو إلتطور وإ’زدهار كانوإ هم إلشسباب ،وما كان إأ’نبياء
وإلرسسل إإ’ شسبابا فهذإ إبرإهيم عليه إلسسÓم Ÿا توجه إ¤
إأ’صسنام وسسأالهم وŸا  ⁄ينطقوإ رإغ عليهم ضسربا باليمÚ
فجاءه قومه يهرعون إإليه وŸا سسأالوإ عن من فعل ذلك
ب-آال-ه-ت-ه-م ذك-ر ل-ه-م إل-ذي-ن سس-م-ع-وإ إب-رإه-ي-م ينتقدهم لعدم
سسمعهم وبصسرهم ونفعهم وضسّرهم فقالوإ ،كما ذكر إلقرآإن:
““سسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرإهيم““ (إأ’نبياء) ،إآ’ية . ٦٠
وكذلك موسسى عليه إلسسÓم كان شسابا Ÿا –دى فرعون
باآ’يات إلباهرة إلدإلة على وحدإنية إلله وبطÓن سسحر
فرعون وإدعائه إأ’لوهية ولقد أإتاه إلله عز وجل إآ’يات Ÿا
إإسس -ت -وى وإشس -ت -د ع -وده ،ف -ق -ال سس-ب-ح-ان-ه““ :وŸا ب-ل-غ أإشسّ-ده
وإسس -ت -وى أإت-ي-ن-اه ح-ك-م-ا وع-ل-م-ا وك-ذلك ‚زي إÙسس-ن““Ú
(إلقصسصس) ،إآ’ية .١٤ :
وكذلك أإهل إلكهف ح“ Úردوإ على إلباطل ورفضسوإ
إÿضسوع لغ Òإلله وتنكروإ ÷Èوت إأ’مÈإطور وإعÓنهم
إلو’ء لله رّب إلعا ÚŸكانوإ شسبابا ،فلم يفزعهم طغيان
إلظا ÚŸوبطشسهم إن يعلنوها مدوية ولقد وصسفهم إلله ‘
إلقرآإن ‘ قوله تعا «:¤إإنهم فتية آإمنوإ بربهم وزدناهم
ه -دى ورب -ط -ن -ا ع -ل -ى ق -ل -وب-ه-م إإذ ق-ام-وإ ف-ق-ال-وإ رب-ن-ا رب
إلسسموإت وإأ’رضس لن ندعو من دونه إإلها لقد قلنا إإذإ
شسططا““(إلكهف) ،إآ’ية .١٤ :
وكذلك كان خا” إأ’نبياء وإŸرسسلﬁ Úمد بن عبد إلله
صسلى إلله عليه وسسلم فلما أإتته إلرسسالة كان قد بلغ إأ’ربعÚ
وه -و سس -ن ك -م -ال إلشس -ب -اب وإسس-ت-وإئ-ه وق-درت-ه ع-ل-ى –م-ل
إلصسعاب ومتاعب إŸسسؤووليات إ÷سسام ““حتى إإذإ إسستوى
وبلغ أإربع Úسسنة قال رّب أإوزعني إن أإشسكر نعمتك إلتي
أإن- - -ع- - -مت ع- - -لّ- - -ي وع- - -ل- - -ى وإل- - -دي وأإن أإع- - -م - -ل صس - -ا◊ا

إلعدد

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

مطلب فردي وجماعي مُلح

ي -ق -ول إل-ل-ه ت-ع-ا““ :¤وإإن ت  --ع--دوإ ن-ع-مت إل-ل-ه
’–صسوها““ (إبرإهيم) ،إ’آية ٣٤
إإن نعم إلله على إ’نسسان كثÒة ’ يسستطيع
ع ّ-ده -ا و’حصس -ره -ا ول -وب -ذل وسس-ع ج-ه-ده ‘
–قيق ذلك ،ولكن إ’نسسان جحود كفار ،عياذإ
بالله ،ومن أإعظم إلنعم إلتي تقتضسي إلشسكر
وتسستوجبه وتسستنكر كفره نعمة إأ’من وإأ’مان.
إأ’من مطلب فردي وإجتماعي فكل وإحد
‘ هذه إلدنيا يتمنى أإن يكون آإمنا ‘ حياته
مسستقرإ بعيدإ عن إŸشساكل وإلشسغب ،ولهذإ
فإان إلعاقل إإذإ خّير ب Úكنوز إلدنيا وأإمنه
’ختار إلزمن ،ونبي إ’سسÓم ﬁمد صسلى إلله
عليه وسسلم يؤوكد هذإ إأ’مر من خÓل قوله ‘
حديث عبيد إلله بن ﬁصسن إÿطمي عن
إلنبي صسلى إلله عليه وسسلم قال:
«من أإصسبح منكم آإمنا ‘ سسربه ومعافى ‘
جسس  --ده ع  --ن  --ده ق  --وت ي  --وم-ه ف-ك-أا‰ا ح-ي-زت ل-ه
إلدنيا بحذإفÒها““.
ولقد ب Úإلله ‘ إلقرآإن إن إأ’من نعمة من
إلله تسستمر بالعبادة وإلطاعة لرب إلعاÚŸ
وإلتحدث بها قال سسبحانه«:فليعبدوإ رب هذإ
إل--ب  --يت إل-ذي أإط-ع-م-ه-م م-ن ج-وع وآإم-ن-ه-م م-ن
خوف““ (قريشس) ،إآ’ية ،٤ :وما ذلك إإ’ أ’ن إأ’من هو إلذي
يعمل على إ’سستقرإر إلذي يؤودي إ ¤إلرخاء وإ’زدهار،
وبقدر ما حافظ إ’نسسان عليه وحقق إلشسكر كلما أإغدق
إلله على عباده من إÒÿإت وإلرزق من حيث ’ يحتسسبون،
ولكن إإذإ كفروإ بذلك فإان مصسÒهم سسيكون إلزوإل ،كما
قال““ :وإضسرب لهم مث Óقرية كانت آإمنة مطمئنة يأاتيها
رزقها رغدإ من كل مكان فكفرت بأانعم إلله فأاذإقها إلله
لباسس إ÷وع وإÿوف Ãا كانوإ يصسنعون““ (إلنحل) ،إآ’ية :
.““ ١١٢
ف -ال -فسس -اد وإ’ن -ح -رإف م -ن إل -ع-وإم-ل إŸم-ح-ق-ة ل-ل-ن-ع-م
Óمن ومن عقاب إلله عزوجل للبشسر بعد إلكفر
وإلسسالبة ل أ
وإلطغيان إنه يسسلط عليهم إلباذخ ÚإÎŸف Úفيعيشسون
‘ إأ’رضس فسسادإ بعد ذلك يأاتي أإمر إلله وهم غافلون ،كما
قال سسبحانه““ :وإإذإ أإردنا إن نهلك قرية أإمرنا مÎفيها
ف  --فسس  --ق-وإ ف-ي-ه-ا ف-حّ-ق ع-ل-ي-ه-ا إل-ق-ول ف-دّم-رن-اه-ا ت-دمÒإ““
إ’سسرإء ،إ’آية .““١٦ :فب Úإلله سسبحانه إن أإهل إŸال
وإلبذخ معول هدم للبنية إلتحتية لÓقتصساد وهم سسبب
زوإل إأ’من وإأ’مان ‘ تلك إأ’وطان.
هذإ وإإن إأ’من ’ يتحقق إإ’ ‘ ميدإن –قيق إلعدل
وإنتفاء إلظلم ويأاخذ على يد إلظا ،⁄ونصسرة إŸظلوم
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ترضساه““(إأ’حقاف) ،إآ’ية. ١٥:
فكان عليه إلصسÓة وإلسسÓم
شسابا قاد إأ’مة وإصسلح إلله به
أإقوإما حولهم من رعاة غنم
إ ¤رعاة أإ· وقادتها ،وكان
ع- -ل -ي -ه إلصس Ó-ة وإلسس Ó-م يشس -ج -ع
إلشسباب ‘ –مل إŸسسؤووليات ويوليهم
عناية فائقة ويتابع تنشسئتهم منذ إلصسغر فكان يفعل ذلك
مع عبد إلله بن عباسس حيث كان يردفه على حماره ويقول
له ““ :يا غÓم إإ Êأإعلمك كلمات إإحفظ إلله يحفظك““ ولقد
سسلّم مشسعل قيادة إ÷يشس إ ¤أإسسامة بن زيد ““رضسي إلله
عنه““ و ⁄يبلغ سسن إلعشسرين وكذلك بعث معاذ بن جبل إ¤
إليمن وهو ‘ سسن إلثÓثينيات وماذلك إإ’ ليعلمنا كيف
نقدر هاته إلفئة إلنفيسسة وإلتي Áكن ،بل يعتمد عليها ‘
’مة إلتي فيها
عملية إلبناء وإلتشسييد وعملية إلتغي ،Òوإإن إ أ
إلشسباب و–سسن توجيههم ’يكتب لها إلفناء وإلزوإل ،بل
يسستمر وجودها وعطاؤوهاإ ¤ما شساء إلله تعا ،¤و’Áكن
’مة
Óعدإد أإن يفكروإ ‘ إيذإئها أإوإ◊اق إلضسرر بها وإ أ
ل أ
إلتي –Îم نفسسها هي إلتي تقدم هذه إلشسريحة ‘ وإجهة
إأ’حدإث و“نحهم لوإء إلقيادة و’ تعمل على تثبيطهم
بطريقة أإو بأاخرى.
إإننا ‘ ذكرى إلشسباب وإلتي يصسادف يوم  ٥جويلية حريّ
بنا إن نرإعي هذإ إ÷انب ،ونهتم بشسبابنا وذلك بفتح له
فرصس إ’بتكار وإ’خÎإع وتفتيق إŸهارإت إلكامنة فيه
وإن -ق -اذه م -ن ف -وه -ة إلÈإك Úإل -ظÓ-م-ي-ة إل-ت-ي ت-دف-ع-ه إ¤
إحÎإف إ÷رÁة وإقÎإف إ’آثام ،وإÙافظة على إلقوة
إلتي فيه ،وذلك عن طريق إسستغÓل إŸلكات وإلقدرإت
إل-ع-ق-ل-ي-ة ب-وإسس-ط-ة خ-ل-ق م-ن-اصسب إلشس-غ-ل وف-ت-ح إلفضساءإت
إلعلمية وإلرياضسية ’كتشساف موإهبه وإسستغÓلها ‘ إلصسالح
إلعام.

«من اسستطاع أان تكون له خبيئة
من عمل صسالح فليفعل

إلتحكم ‘ نتائجه.
ول-ه-ذإ ف-إان إأ’م-ر ي-ق-تضس-ي إل-ت-ج-ن-ي-د ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
إلسسيادة إلوطنية ويقتضسي كذلك يقظة رجال إأ’من من
جيشس ودرك وشسرطة ’جهاضس هذإ إıطط إÿطÒ
للقضساء على إلنسسيج إ’جتماعي إŸسسلم لهذإ إلوطن ،كما
يتطلب إأ’مر ردع من تسسّول له نفسسه إ’قÎإب من هذه
إأ’مور إÿطÒة مهما كان موقعه لسسيما ونحن على موعد
مع ذكرى إ’سستقÓل وإلشسباب فلنجعلها ﬁطة Ùاربة
إلفسساد وﬁطة للثقة وإسسÎجاعها ب Úإ◊اكم وإلشسعب،
وإ’بتعاد عن إŸزإيدإت أ’ن إلقضسية قضسية وطن ووجود
أإوع- -دم وأ’ن ه- -ذه إأ’رضس ت- -أاب- -ي إن ت- -ذوب ‘ أإج -ن -دإت
خارجية فهي يد وإحدة على من عادإها يصسدق فيها قول
إلله عّزوجلﬁ«:مد رسسول إلله وإلذين معه أإشسّدإء على
إلكفار رحماء بينهم““ ““ إلفتح إ’آية . ““ ٢٩
‘ إأ’خ ،Òنقول مرة أإخرى على إ÷ميع إ◊فاظ على
ن -ع -م إأ’م-ن وإŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ث-ب-يت أإرك-ان-ه ،إن-طÓ-ق-ا م-ن
إŸرك -ز إل -ذي ي -ك -ون ف -ي -ه إ’نسس -ان و’ي -ج -وز إل -ع -بث ب -ه
وإلسسماح للعابث Úبأان يحققوإ أإهدإفهم فإان ““يد إلله فوق
أإيديهم““ (سسورة إلفتح) ،إآ’ية .١٠ :وحفظ إلله بÓدنا من
كل سسوء وبÓء.

كتب عمر ““رضسي إلله عنه““ ،إ ¤أإبي مورسسي““ :من
خلصست نيته كفاه إلله مابينه وب Úإلناسس ،ومن تزّين للناسس
بغ Òمايعلم إلله من قلبه شسانه إلله ،فما ظنك ‘ ثوإب
إل- -ل- -ه ‘ ع- -اج- -ل رزق- -ه وخ- -زإئ- -ن رح -م -ت -ه،
وإلسسÓم““.

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
بّر الوالدين أاحقّ بهما
وأانه أافضسل من ا÷هاد

عن أإبي هريرة رضسي إلله عنه““ :قال جاء رجل إ ¤رسسول إلله
صسلى إلله عليه وسسلم فقال :من أإحق إلناسس بحسسن صسحبتي،
قال““ :أإمك ،قال :ثم من ؟ قال :ثّم أإمك““ قال ثم من؟ قال:
أإمك ،ثم من؟ قال :ثم أإبوك““ روإه إلبخاري ومسسلم وعن عبد
إلله بن عمر قال :جاء رجل إ ¤إلنبي صسلى إلله عليه
ي وإلدإك؟
وسسلم يسستأاذنه ‘ إ÷هاد ،فقال«:أإح ّ
قال نعم ،قال :ففيهما فجاهد““ ،روإه
مسسلم وأإحمد.

سسلوك ‘ اŸيزان

سس :هل يجوز للجنب أان يقرأا القرآان ‘ اŸصسحف؟
ج :قرإءة إلقرآإن عبادة عظيمة وإلعبادة تقتضسي إلطهارة من إ◊دث
إأ’صسغر وإأ’ك Èولهذإ فإانه ’يجوز للجنب أإن يقرأإ إلقرآإن من إŸصسحف،
ويجب عليه إن يرفع إ◊دث إإ’ بالغسسل من إ÷نابة و’ يجوز له أإن يبقى
على ‚اسسته ،إإ’ إذإ كان معذورإ فإاذإ كان عنده عذر شسرعي Áنعه من
إ’غتسسال جاز له إن يصسلي وأإن يقرأإ إلقرآإن بالتيمم.

سسوء اŸعاملة واإليذاء بالّلسسان شسّر خليقة

بعضس إلناسس إإذإ خاصسم فجر ،وإلفجور هو
درجة متّدنية ‘ إأ’خÓق وصسفة من صسفات
إŸن -اف-ق Úإل-ذي-ن بسس-بب ح-ق-ده-م وحسس-ده-م
للمؤومن Úينتظرون دإئما سساعة إ◊سسم للنيل من
إلذي يّكنون له إلعدإء وإ◊قد ’ ،لشسيء إإ’ أ’نه
رÃا أإفضسل منهم عند إلله أإو عند إلناسس أإو رÃا
فتح إلله عليه باŸال أإوإلعلم أإو إ◊كم ،فنجده
عند إلناسس ﬁبوبا أإومقربا منهم فإانهم يبحثون
دإئما عن طريق يؤوذيه وإŸفروضس على إŸسسلم
إن ’يكون حقودإ بذيء إللّسسان ،بل ينبغي إن
يكون قلبه صسفحة بيضساء يحب إلناسس جميعا ،و’
يتمنى زوإل إلنعم عن إلناسس مهما علو عليه ،بل
يقول مرددإ ،كما كان يرّدد إلرسسول ،صسلى إلله
عليه وسسلم قائ““ :Óإلّلهم ما أإصسبح بي من نعمة
أإوأإحد من خلقك فمنك وحدك ’ شسريك لك
فلك إŸلك ولك إ◊مد ولك إلشسكر““.

وهذإ إلدعاء إإذإ إلتزمه إŸسسلم مسسح من قلبه كل قحد دف،Ú
بل يفتح إلله عليه من أإبوإبه إلوإسسعة وعلى إŸسسلم إن يعلم إن
إلله خلق كل وإحد منا وهو مّيسسر Ÿا خلق له وف ّضسل بعضسنا على
ب-عضس وج-ع-ل-ن-ا م ّسس-خ-ري-ن ك-ذلك ل-ب-عضس-ن-ا إل-ب-عضس ح-ت-ى إأ’ن-ب-ياء
وإلرسسل هم كذلك فقال سسبحانه ““ :تلك إلرسسل فضسلنا بعضسهم
على بعضس منهم من كّلم إلله ورفع بعضسهم درجات ““ (إلبقرة)
إآ’ية.٢٥٣ :
وعلى إŸسسلم إلتحكم ‘ لسسانه وليحذر إإيذإء إآ’خرين ،أ’ن
ذلك مدعاة إ ¤إلقطيعة وإلهجرإن وقسساوة إلقلب وذهاب إلuود
وإ◊ب ب Úإلناسس ،أ’ن جرإحات إللّسسان ’ Áكنه إن تندمل وتÈأإ
بخÓف إن يجرح إلعبد بالسسيف أإو بالسسÓح عموما فإانه ’ يلبث
كثÒإ أإن يÈأإ ذلك إ÷رح وحدث إلشساعر إإذ يقول :جرإحات
إل َسسَناِن لها إلتئام *** و’ يلتئم ماجرح إلّلسسان
فا’يذإء بالّلسسان عند إÿصسومة يعد سسوء معاملة بذيئة و’
يلبسس هذإ إÿلق إإ’ شسّر إÿليقة وعلى إŸسسلم إن يرضسى Ãا
قسسم إلله له من إلكث Òوإلقليل و’يكون ذلك مدعاة إŒ ¤رؤوه
على إلله بعدم قبول ما إنسساق لغÒه من إ.Òÿ
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موأقيت
ألصشÓة

^ 0٩ج-وي-لية  :1٩٦1غ -ادر «ﬁم-د ي-زي-د» (وزي-ر
أ’أخ -ب-ار) أŸغ-رب ،ب-اŒاه ك-ون-اك-ري (غ-ي-ن-ي-ا)
وقابل خÓل زيارته ألرئيسس «سشيكوتوري».
^  0٩جويلية  :1٩5٦صشدور قرأر من ألوزير
أŸقيم با÷زأئر يحظر Ãوجبه بيع بنادق ألصشيد
Ÿنع وصشولها إأ ¤جيشس ألتحرير ألوطني.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

ڤايد صصالح يشصرف على حفل تسصليم
جائزة ا÷يشس الوطني الشصعبي

يشس -رف ال -ف-ري-ق أاح-م-د ق-اي-د
صس- - -ال - -ح ن - -ائب وزي - -ر ال - -دف - -اع
ال -وط -ن-ي ,رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس
الوطني الشسعبي ,اليوم بالنادي
الوطني للجيشس ببني مسسوسس
با÷زائر العاصسمة ,على مراسسم
ح- -ف- -ل تسس- -ل- -ي -م ج -ائ -زة ا÷يشس
الوطني الشسعبي ,أ’فضسل عمل
ع -ل -م-ي وث-ق-ا‘ وإاعÓ-م-ي لسس-ن-ة
 ‘ 2018ط -ب -ع -ت -ه-ا السس-اب-ع-ة,
حسسب ما أافاد به اليوم اأ’حد
بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وسس- -ت- -ك- -ون ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب -ة
سسانحة للفريق لتكر Ëالفائزين
‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس-ات ع-ل-ى
غ- - -رار ال- - -ع- - -ل- - -وم ال- - -ط- - -ب- - -ي- - -ة
وال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ة واإ’نسس -ان -ي -ة
واأ’عمال الفنية.

أششرف عليه قائد ألدرك ألوطني ألعميد بلقصشÒ

تنصصيب العقيد سصرهود قائدا للقيادة ا÷هوية اÿامسصة بقسصنطينة
«ألششعب » طبقا ıطط التحـ ـويل السسنوي ◊سسـ ـ ـاب سسنة  ،2018أاشسرف العميد غـ ـا‹ بلقصسي ـر قـ ـائد الدرك الوطني
صسبيـ ـحة امسس ا’حد على تنصسيب العقيد سسماعيل سسرهود قائدا للقيادة ا÷هوية اÿامسسة للدرك الوطني بقسسنطينة،
خلفا للعميد طاهر مغالط.
وقد اسستقبل العميد قائد الدرك الوطني من طرف اللواء اعثامنية عمار قائد الناحية العسسكرية اÿامسسة ،ليتنقل
بعدها إا ¤مقر القيادة ا÷هوية اÿامسسة للدرك الوطني حيث أاشسرف على مراسسم التنصسيب مرفوقا بالعميد مرغني عبد
ا◊كيم رئيسس أاركان الناحية ،حيث ” تسسليم واسستÓم راية القيادة ا÷هوية اÿامسسة للدرك الوطني ،بحضسور ضسباط
وإاطارات هذا الهيكل القيادي ا÷هوي ،ليقوم بعدها السسيد العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيشس وتفقد ıتلف
الهياكل واŸنشسآات التابعة للقيادة ا÷هوية للدرك الوطني بقسسنطينة.

‘ موكب جنائزي مهيب بحضشور ششخصشيات سشياسشية ورياضشية

جثمان حسصان ’Ÿاسس يوارى الÌى ÃقÈة ڤاريدي بالعاصصمة

سصعيد عليق Ÿ’« :اسس رفضس
عرضصا من مرسصيليا »...

ال - -رئ - -يسس السس - -اب - -ق ل - -ف- -ري- -ق إا–اد
ال- -ع- -اصس- -م -ة «سس -ع -ي -د ع -ل -ي -ق» أاك -د لـ
«الشس- -عب» ب- -أان اŸرح -وم شس -خصس -ي -ة
ك-بÒة م-ل-ي-ئ-ة ب-اŸب-ادئ وال-ق-ي-م ،وقال
بهذا اÿصسوصس «أاو’ أا“نى أان يتغمد
الله الفقيد برحمته الواسسعة ويسسكنه
ب -فسس -ي -ح ج -ن -ات-ه ،وي-ل-ه-م ذوي-ه الصسÈ
والسسلوانŸ’« ،اسس» عايشسته لسسنوات
ع- - - -دة ،ه - - -و إانسس - - -ان Îﬁم ،وÁلك
شس- -خصس -ي -ة ق -وي -ة ج -دا وك -انت ل -دي -ه

 30°أ÷زأئر

عنابة

تخصس أفضشل عمل علمي وثقا‘ وإأعÓمي لسشنة 2018

مبادئ وقيم ’ Áكنه الÎاجع عنها،
الفقيد كان رج‡ Óيزا و’عبا كبÒا
ب -ك -ل م -ا أاوت -يت ال -ك -ل -م -ة م-ن م-ع-ن-ى
خصسوصسا أا Êواجهته ‘ الكث Òمن
اŸناسسبات ،مسسÒته كÓعب ومدرب
ت-ت-ح-دث ع-ن-ه وال-ذي-ن ع-ي-ن-وه كأافضسل
’عب ل- -ك- -ل اأ’وق -ات  ⁄ي -خ -ط -ئ -وا»،
وذهب إا ¤أابعد من ذلك ح Úقال
«ال-رج-ل ك-ان م-ع-روف-ا ب-وط-ن-ي-ت-ه ال-تي
ف -اقت ك -ل ال -تصس -ورات ‘ ،السس -ن -وات
اأ’و ¤لÓسستقÓل كان فريق أاوŸبي
مارسسيليا الغني عن كل تعريف يتوسسل
إاليه من أاجل ا’لتحاق به على اأ’قل
Ÿوسسم وحيد ،لكن حب الوطن دفعه
ل- -رفضس ع -رضس م -رسس -ي -ل -ي -ا أ’ن ه -ذا
الفريق كان Áثل فرنسسا التي خرجت
م-ن ا÷زائ-ر ب-ع-د تضس-ح-ي-ات ب-ال-نفسس
وال- -ن- -ف- -يسس ل- -رج- -ال ونسس- -اء ل -ت -ح -ي -ا
ا÷زائر» .من جانبه اŸدير الفني
ل -ل -م -ن -ت -خب ال-وط-ن-ي «راب-ح سس-ع-دان»
–دث عن الفقيد بكث Òمن التأاثر
ح Úقال «’Ÿاسس كان ’عبا كبÒا
وفريدا من نوعه ،كان ‹ الشسرف وأان
واج- -ه- -ت- -ه ح Úك- -نت ’ع -ب -ا ل -ف -ري -ق
مولودية باتنة ،وعايشسته كثÒا Ãركز
سسيدي موسسى ‘ Œمعات اŸنتخب

 °32أ÷زأئر

عنابة

’ثنين  25ششوأل  1٤٣٩هـ ألموأفق لـ  0٩جويلية  2018م
أ أ

‘ جو جنائزي مهيب ششيعت ظهر
أمسس ÃقÈة «ق - - - - - - - -اري - - - - - - - -دي»
ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ج-ن-ازة أي-قونة كرة
أل- - -ق- - -دم أ÷زأئ- - -ري- - -ة «حسش- - -ان
’Ÿاسس» عن عمر ناهز  75عاما
بعد صشرأع طويل مع أŸرضس دأم
لسش- -ن- -وأت ع- -دة ،ورأف- -ق حسش- -ان
’وق -ات
’عب ج- -زأئ- -ري ل- -ك- -ل أ أ
’خ Òششخصشيات سشياسشية
Ÿثوأه أ أ
و رياضشية.
ﬁمد فوزي بقاصس
ع-رفت ج-ن-ازة ال-ن-ج-م السس-اب-ق ل-فريق
شسباب بلوزداد حضسور جموع غفÒة
من ﬁبيه ومن عايشسوه على غرار
’ع-ب-ي ا÷ي-ل ال-ذه-ب-ي ل-ف-ري-ق شسباب
بلوزداد (عاشسور وسساŸي) ومسسÒين
سس -اب-ق Úوا◊ال-ي Úأ’صس-ح-اب ال-ب-ذل-ة
ا◊م- -راء وال -ب -يضس -اء ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا¤
«ﬁن -د شس -ري -ف ح -ن -اشس -ي» و»سس-ع-ي-د
ع-ل-ي-ق» ال-رئ-يسس Úالسس-اب-ق Úل-ف-ري-قي
شسبيبة القبائل وإا–اد العاصسمة على
التوا‹ ،كما كان ب Úا◊ضسور ‚م
ل- -يسس Îسس- -ي- -ت- -ي وه- -داف اŸن- -ت- -خب
ال -وط -ن -ي ا◊ا‹ «إاسس Ó-م سس -ل -ي-م-ا»Ê
رف- -ق- -ة رؤوسس- -اء ف -رق ح -ال -ي Úووج -وه
إاع Ó-م -ي -ة و ري-اضس-ي-ة ب-ارزة ،وأاسس-م-اء
أاخرى من الذين صسنعوا أا›اد كرة
القدم ا÷زائرية.

ألفجر0٣.٤7................:
ألششروق05.٦٣..............:
ألظهر12.5٣.................:
ألعصشر1٦.٤٤................:
ألمغرب20.1٣...............:
ألعششـاء21.52..................:

Óم -ال واŸن -ت -خب اأ’ول
ال- -وط- -ن- -ي ل  -آ
آانذاك ،كان ’عبا ‡يزا ورج ÓكبÒا
 ،وكنت أاكن له الكث Òمن ا’حÎام
والتقدير أ’نه قدم الكث Òلكرة القدم
ا÷زائرية وبقيت دائما صسامتا و⁄
يتحدث يوما عن ا‚ازاته ،اŸرحوم
ع- -ان- -ى ك- -ثÒا م- -ع اŸرضس وا÷زائ -ر
فقدت رمزا من رموزها»
وبصس -ع -وب -ة ب-ل-ي-غ-ة صس-رح ل-ن-ا ‚م شس-ب-اب
بلوزداد اأ’سسبق «عاشسور» عن رفيق دربه
والدموع على خّده« ،أا“نى من الله أان
يÎح-م-ه ب-رح-م-ت-ه ال-واسس-ع-ة وي-وسسع عليه
قÈه ،كان رج Óقمة ‘ أاخÓقه وتعامله
و‘ ك -رة ال -ق -دم ك -ان «م -ايسس -ط-رو» ف-وق
أارضسية اŸيدان ،وبعد نهاية مسسÒته كان
أاسسطورة وسسيظل كذلك أ’ن ا÷زائر لن
تنجب ’عبا من طينته إا ¤اأ’بد ،رحل
رفيق دربي والصساحب الذي أاعاشسره منذ
السس-ت-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضس-ي وك-م سسيكون
فراقه صسعبا علّي».
اأما «جي ‹ÓسساŸي»  ⁄يقو على
ا◊ديث م- -ن شس- -دة ال- -ت -اأث -ر وق -ال
ج -م -ل -ة وح -ي-دة ÿصست ك-ل شس-يء،
«قيمة الرجل الذي رحل ،اأك Èمن
قيمة الÓعب التي يتحدث عنها
ا÷ميع».
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كاريكات /ÒعنÎ

حجز  2614قارورة خمر بقصصر الشصÓلة بتيارت
’قليمية للدرك الوطني بدائرة قصسر
“كنت الفرقة ا إ
الشسÓلة غرب تيارت من حجز  2614قارورة خمر من
ﬂتلف ا’صسناف Ãنطقة الفرعة  ،وجاءت عملية ا◊جز
حسسب بيان اÛموعة ا’قليمية للدرك بتيارت ،أاول أامسس،
على اثر القيام بدورية ‘ حدود السساعة العاشسرة لي،Ó
حيث تب Úمن خÓل تصسرفات ‡تطيي السسيارة من نوع
رونو ماسس Îانها ‘ ا’مر قضسية رغم انها كانت متوقفة
على حافة الطريق حيث تب Úمن خÓل عملية اŸراقبة
انها كانت قادمة من بلدية سسيد لعجال بو’ية ا÷لفة

وع Ìب- -داخ- -ل السس -ي -ارة ع -ل -ى ال -ك -م -ي -ة اŸذك -ورة م -ن
اŸشسروبات الكحولية  ،و بعد حجزها تب Úان صساحب
السسيارة تاجر متنقل لتجارة اÓŸبسس  ،ليتم نقل السسائق
مع مرافقيه إا ¤مقر وحدة الدرك الوطني لقصسر الشسÓلة
’شسخاصس الثÓثة بتهمة
و فتح –قيق  ،أاسسفر على توقيف ا أ
ح -م-ل و اŸت-اج-رة ب-اŸشس-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غÒ
قانونية وقد قدرت القيمة اŸالية للمحجوزات بأاك Ìمن
 800أالف دج.
تيا رت :ع-عمارة

