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الموافق لـ  ٠١ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

ا’حتفال باليوم
الوطني للطفل

بوعزغي يدشسن الطبعة
الثالثة لÓحتفال الوطني
بالطماطم الصسناعية
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ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي
لسس- - - - -رة وقضس- - - - -اي - - - -ا اŸرأاة ‘ ،إاط - - - -ار
وا أ
الح- -ت- -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -ط -ف -ل
اŸصسادف لـ  15جويلية من كل عام ،حفÓ
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة وذلك Ãق- -ر م- -درسس -ة
لط- -ف- -ال اŸع- -اق Úبصس- -ري- -ا ب- -ال -ع -اشس -ور
ا أ
ب -ال-ع-اصس-م-ة ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 14:30
بعد الزوال .

...و شسبكة ندى –تفي باŸناسسبة
تنظم الشسبكة ا÷زائرية للدفاع عن
حقوق الطفل  -ندى -احتفالية باليوم
الوطني للطفل ،اŸصسادف لـ  15جويلية
من كل عام ،و ذلك باŸدرسسة اÿضسراء
بحديقة الوئام اŸد Êل Íعكنون ،على
السساعة  10:30صسباحا.

ملتقى دو‹ حول التأام ÚواŸالية
اإ’سسÓمية نوفم Èالقادم
لسسÓمي
–ت رعاية رئيسس اÛلسس ا إ
لع -ل-ى وب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ؤوسسسس-ة «صس-ا‘»
ا أ
لسسÓ-م-ية ،ينظم
اŸت-خصسصس-ة ‘ اŸال-ي-ة ا إ
م- -ل- -ت- -ق- -ى دو‹ ح -ول ال -ت -أام ÚواŸال -ي -ة
لسسÓمية ،وذلك يومي  24و 25نوفمÈ
ا إ
 ،2018ب- - -قصس- - -ر ال - -ث - -ق - -اف - -ة ب - -ا÷زائ - -ر
العاصسمة ،حيث سسيتناول اŸلتقى قضسايا
لسسÓ-م-ي-ة ،الصس-ن-اع-ة اŸال-ية
الصسÒف-ة ا إ
وال-ت-أام Úال-ت-ك-اف-ل-ي ودوره-ا ‘ ال-ت-ن-مية
الق- -تصس -ادي -ة الشس -ام -ل -ة ع Èمسس -اه -م -ة
ال - -ع - -دي- -د م- -ن ال- -ب- -اح- -ث Úا÷زائ- -ريÚ
لج - - - - -انب ،وك - - - - -ذا اŸت - - - - -ع- - - - -ام- - - - -لÚ
وا أ
القتصسادي Úومؤوسسسسات التأام ،Úقصسد
ع - - - -رضس Œارب وخÈات ال - - - -ن- - - -م- - - -اذج
لسسÓمية
الناجحة ‘ الصسناعة اŸالية ا إ
والتأام Úالتكافلي.

دورة تدريبية حول ا◊ج
لسسÓمي لولية
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ب -وم -رداسس ،دورة ت -دري -ب -ي -ة Ãن -اسس -ب -ة
م- - - -وسس - - -م ا◊ج 1439هـ2018/م- - - – ،ت
ع-ن-وان »:ت-ع-ل-م م-ن-اسسك ا◊ج والعمرة»،
لرب-ع-اء
لح -د ،ال-ثÓ-ث-اء وا أ
وذلك أاي -ام ا أ
من كل أاسسبوع خÓل الفÎة الصسباحية،
ي - -ؤوط - -ره - -ا أاسس - -ات - -ذة وأائ - -م - -ة م - -ن ذوي
الختصساصس والتجربة ‘ اŸيدان.

أابواب مفتوحة على التقاعد
ت-ن-ظ-م ال-وك-الة اÙلية للصسندوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ع-اشس-ات ل-ل-ج-زائر شسمال
أابوابا مفتوحة على مسستوى مقرها
لخ- -وة ب- -وسس- -ع- -د
ال - -ك - -ائ- -ن بشس- -ارع ا إ
«م- -يسس- -و Êسس- -اب- -ق- -ا» ،وت -ن -ظ -م ه -ذه
لب - -واب م - -ن  16إا 18 ¤جويلية
ا أ
ا÷اري ‘ .إاط- -ار ت- -ن- -ف- -ي -ذ ب -رن -ام -ج
ال- -ع -م -ل لـ ،2018وم- -واصس- -ل- -ة Ÿه- -م -ة
التصس- -ال ا÷واري وال- -ت- -واصس- -ل م- -ع
اŸوظف ÚواŸواطن.Ú

1٧695

حجار يفتتح اŸلتقى الدو‹ حول
« الرياضسيات و العيشص معا ‘ سسÓم »
يشسرف وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي الطاهر حجار ،اليوم
على حفل افتتاح أاشسغال اŸلتقى الدو‹ –ت عنوان « الرياضسيات و
ال-ع-يشس م-ع-ا ‘ سسÓ-م» ،ال-ذي سس-ت-ح-تضس-ن-ه ج-ام-ع-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د ابن
ب -اديسس Ãسس -ت -غ -ا Âال -ذي تشس -ارك ف -ي -ه أاك Ìم-ن  20دول -ة ،وذلك
ابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

ال

رهانات الطاقوية ﬁور قواسسم دولية

ي -ن -ظ -م اŸع -ه-
د ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسس-ات ا إ
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تخصسصس مشساكل طاق
ة أاريسس ،وذلك يوم اÿ
Ãقر اŸعهد ع
ميسس  19جويلية ا÷اري
ع
ة
لى السسا  13.45زوال.

ندوة صس

حفية حول اسستعما’ت بطاقة الشسفاء

ينشسط اŸدير العام
لوكالة الصسندوق الوطن
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وك-ال-ة ال-ع-اصس-م-ة صس-ب-ا
ح ال-ي-وم اب-ت-داء م-ن السس-اع
ة  09:00ن-دوة صس-حفية،
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ر
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وسسيتطرق من خÓله إا¤
اسستعمال بطاقة الشسفاء.

يوم دراسسي حول دور
اŸكتبات الرقمية

لدارة والمالية
ا إ

÷نة ا◊دود الثنائية
ا÷زائرية-النيجرية

انقطاع التزود بالغاز الطبيعي ‘ 14
حيا ببلدتي بوزريعة وبني مسسوسص

ندوة فكرية حول» التسسول خطر عروضص سسينمائية دورية
لأÓطفال كل ثÓثاء
على البعد اأ’مني ،ا’قتصسادي
وا’جتماعي»ببومرداسص

ع -ة ا إ
لق -ل -ي-م-ي-ة ف-ائ-دة ا أ
لط-
ل- -ل- -در
ف-ال ،تسس-ت-م-ر إا ¤غ-اية
الش ك ال- -وط- -ن- -ي ،أام- -ن ال -ولي -ة وم -دي -ري -ة 24
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 ،القتصسادي
والج- -ت- -م- -اع- -ي» ،وذل
السساعة  10:00صس ك ي- -وم ال- -ث Ó-ث -اء ع -ل -ى
باحا.

...ويÈمج دورات تكوينية
‘ اÿط العربي

عرضص الفيلم الÎكي
«اأ’ب اÿباز  »..بسسينماتيك

ت-ن-ظ-م سس-ف-ار
ة دول-ة ت-رك-يا با÷زائر
–ت رع-اي-ة وز
ا
ر
ة
ا
ل-ث-ق-اف-ة ،ل-ق-اء ي-ت-م
خÓله عرضس ف
ي
ل
م
«
ا
أ
ل
ب
ا
ÿ
باز  »..من
ب -رم -ج دورة ت -
اÿط ال -ع -رب-ي دري-ب-ي-ة ‘ ت-ق-ن-ي-ات ت-ع-ل-ي-م إان- -ت- -اج ت- -رك- -ي
،
و
ذ
ل
ك ي- -وم الث- -ن Úم -ن
وال-زخ-رف-ة ا إ
لسسÓ-م-ي-ة ،و ذلك السس- -اع- -ة 14:00
أاي -ام ا أ
إا ،16:30 ¤ب -ق -اع -ة
لح -د ،ال -ثÓ-ث-ا
 13:30إا 15:30 ¤ء واÿم-يسس م-ن السس-اع-ة سسينيماتيك اŸتوا
جدة بشسارع العربي بن
مسساء.
مهيدي بالعاصسمة.

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

ينشسط الرئيسس اŸدير العام لشسركة سسونلغاز،
وم ،ل-ق-اء م-ع اŸؤوسسسس-ات ال-وط-ن-ي-ة اıتصس-ة ‘ال -ي
ال إا‚از شسبكات الكهرباء ،وذلك على السساعة
›
ام -ن -ة وال -نصس -ف صس -ب -اح -ا ب-ق-اع-ة اÙاضس-راتال -ث
ع -ه -د ال-ت-ك-وي-ن ل-ل-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب Íع-ك-ن-ون،
Ã
يث سس- -ي- -ت- -ن- -اول ال- -ل- -ق- -اء ف- -رصس السس- -ت- -ث -م -ار
ح- -
ؤوسسسسات الوطنية ‘ هذا القطاع على الضسغط
للم
العا‹.

سسيشسهد  14حيا ‘ بلديتي بوزريعة وبني مسسوسس
ط-اع-ا ‘ ال-ت-زود ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ،غ-دا الثنÚ
ان-ق-
لشسغال ا›ÈŸة
ي-ن-ظ-م اÛلسس ا أ
ابتداء من السساعة  13:00بسسبب ا أ
لع-ل-ى ل-ل-غة
ال -ع -رب -ي-ة ،ال-ي-وم ،ي-
و
م
ى مسستوى شسبكة التوزيع ،حسسبما أافاد به بيان
ا
د
ر
اسس-ي-ا
ت-ع-ق-د ÷ن-ة ا◊دود ال-ث-ن-ائية ا÷زائرية -عل
ح-و
ل دور اŸك-ت-ب-ات ال-رق-م-ي-
ي-ري-ة ال-ت-وزي-ع ل-ب-ول-وغ Úالتابعة لشسركة توزيع
ال- -ن- -ه- -وضس ب- -اÙت- -وى ال -رق -مة ‘ ال- -ن- -ي- -ج- -ري- -ة ،ال- -ي -وم وغ -دا ب -اŸرك -ز ال -دو‹ Ÿد
يالكهرباء والغاز للجزائر العاصسمة.
ب -ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي-ة ،وذلك ع-ل-ى ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف رح -ال ا÷زائ -ر
لح- -ي- -اء ال- -ت- -ال -ي -ة:
ويشس- -م- -ل ه- -ذا الن- -ق- -ط- -اع ا أ
السس - -اع- -ة ال- -ت- -اسس- -ع- -ة صس- -ب- -اح- -ا العاصسمة ،دورتها السسادسسة اıصسصسة لتعزيز
سماحة  1و 2واŸنزل  1و 2و 3وحي  250مسسكن
باŸ
ى
لمني و السسياسسي و القتصسادي عل
التعاون ا أ
بوس
كتبة الوطنية با◊امة.
ي-م وح-ي  18مسس-ك-ن Ãدرسس-ة ال-ب-نوك وبوحمام
مسستوى اŸناطق ا◊دودية.
نسس-
ي «ك -ن -اب» وط -ري -ق ب -اي-ن-ام-ب-وزري-ع-ة (ب-ل-دي-ةوح
ريعة) و حي  100مسسكن بسسيدي يوسسف و 640
بوز
ك -ن ع -دل بسس -ي -دي ي -وسس -ف وح -ي غ-ي بسس-ي-ديمسس
سس -ف وغ -م -ي -دري (ب -ل -دي-ة ب-ن-ي مسس-وسس) ،حسسب
ي -و
نفسس اŸصسدر.
وتضس -ع شس -رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ل-ج-زائ-ر
ي -ن -ظ -م اŸع -ه-د ال-
صسمة –ت تصسرف زبائنها الرقم Ÿ 3303زيد من
«سس -رف -ان-ت-يسس» ب-ال-ع-اث-ق-ا‘ السس-ب-ا Êالعا
ي
صس-م-ة ع-روضس اŸعلومات يضسيف البيان.
ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إلسسÓ-م-ي ببومرداسس سسينمائية دو
Ãق -
ر
ه
،
ب
ا
ل
ت
رية كل أامسسية ثÓثاء،
ع
ا
و
ن
م
ع
ل-
اÛم -و

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

التحرير

فرصص ا’سستثمار ‘ قطاع الغاز
والكهرباء ﬁور ندوة صسحفية

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر
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فنيدسص بن بلة

...وببلديتي براقي وسسيدي موسسى

كما سسيتم قطع التزود بالكهرباء اليوم ابتداء من
صسف الليل وإا ¤غاية السساعة الرابعة صسباحا،
منت
ديتي براقي وسسيدي موسسى ،وفق ما ورد ‘ بيان
ببل
ي -ري-ة ال-ت-وزي-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة،
Ÿد
بب أاشس -غ -ال صس -ي -ان-ة ،ع-ل-ى أان Áسس ع-دة أاح-ي-اء
بسس -
ي  500مسس -ك -ن و  128مسس-ك-ن ،واŸرج-ة وب-راقي
وه -
ط ،و  2004مسسكن ،وأامÓك سسي جعفر وحوشس
وسس
 ،Ëوح-وشس م-ي-ه-وب ولمÒات ،وده-ي-م-ات وح-ي
م-ر
رية وحي حيدي بوعÓم وحوشس حمزة وحي
ا◊
لربعاء.
سسبايسس ،وطريق ا أ

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-قادر
ب-وع-زغ-ي الث-ن 16 Úج-وي-ل-ي-ة بزيارة
ع- - -م- - -ل ت - -ق - -وده ا ¤ولي - -ة ال - -ط - -ارف،
وسسيشسرف باŸناسسبة على تدشس Úالطبعة
ال-ث-ال-ث-ة لÓ-ح-ت-ف-ال ال-وط-ن-ي بالطماطم
الصسناعية.
ك- -م- -ا سس- -ي- -ق- -وم ب- -وع- -زغ -ي Ãع -اي -ن -ة
اŸسس -ت -ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ،ومسس-ت-ث-م-رات
ت -رب -ي -ة اŸواشس -ي وت -رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،وا¤
ذلك سس- -يشس- -رف ع- -ل- -ى ل- -ق -اءات Œم -ع -ه
ب - - -ال - - -فÓ- - -ح ÚواŸرب Úوالصس- - -ي- - -ادي- - -ن
ومتعاملي الصسناعات الغذائية.

وفد برŸا Êيتفقد موانئ
ومطارات مسستغا Âووهران
لمسس وا ¤غ-اي-ة
ي -ق -وم اب -ت-داء م-ن ا أ
لرب- - -ع- - -اء ،وف - -د ع - -ن ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
ا أ
اÿارجية والتعاون وا÷الية للمجلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ب-رئاسسة عبد ا◊ميد
سسي عفيف ،بزيارة اسستطÓعية لبعضس
اŸط-ارات واŸوان-ئ ع-ل-ى مسس-ت-وى وليتي
مسستغا Âووهران.

سسفارة تركيا تنظم ندوة صسحفية
‘ إاط- -ار ذك- -رى ال- -تصس- -دي ال- -ث- -ان- -ي -ة
ل -ل -م -ح -اول -ة الن-قÓ-ب-ي-ة ال-ف-اشس-ل-ة ال-ت-ي
شسهدتها تركيا ‘  15جويلية  ،2016من
لره-اب-ي-ة ينشسط سسفÒ
ط-رف اŸن-ظ-م-ة ا إ
ا÷م -ه -وري -ة الÎك -ي -ة ب -ا÷زائ -ر ن -دوة
صس-ح-ف-ية يوم  15ج-وي-ل-ية على السساعة
لبيار.
Ã 14:00قر السسفارة با أ

نواب حزب «تاج» ‘ زيارة
ميدانية أ’م البواقي
‘ إاطار الÈنامج السسنوي للمجموعة
الŸÈان - -ي - -ة ◊زب Œم- -ع أام- -ل ا÷زائ- -ر
«ت- - -اج» م- - -ن دورة  ،2019/2018سس-ي-ق-وم
وف -د م -ن ن -واب ال -ك -ت -ل -ة ب -رئ-اسس-ة ه-اوي
ط-اه-ر ب-زي-ارة م-ي-دان-ي-ة إا ¤أام ال-ب-واق-ي
يومي  15و 16جويلية ا÷اري.

قوافل فنية «لنفرح جزائريا »
تتواصسل عملية تنظيم القوافل الفنية
(لنفرح جزائريا) ،التي بادر بها الديوان
الوطني ◊قوق اŸوؤلف وا◊قوق اÛاورة
–ت الرعاية السسامية لرئيسس ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وب-إاشس-راف وزي-ر
ال -ث -ق -اف -ة ووزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية ،وŒوب وليات الوطن Ãشساركة
عدد من الفرق والفنان Úا÷زائري Úإا¤
غ -اي -ة  18أاوت ، 2018وه-ذا Ãسس-اه-م-ة
لذاع-ة ال-وطنية
ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري وا إ
حيث يحيي حفل الفتتاح نخبة من ‚وم
لغ-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن-ه-م ،رابح عصسمة،
ا أ
لمزاد ،الزهوانية.
كدير جابو ،Êفرقة ا إ
وسس-ي-ن-ظ-م ح-ف-ل ك-ب Òاب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 20.00مسساء بسساحة رياضس الفتح.
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أ’حد  15جويلية  2018م
ألموأفق لـ  01ذي ألقعدة  1439هـ

رئيسض ا÷مهورية مهنئا نظÒه الفرنسضي بالعيد الوطني لبÓده:

طفولة إليوم وإلغد

موإصسلة إلعمل إŸشسÎك إ’‚از شسرإكة ثنائية إإسستثنائية
ب- -عث رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-هنئة ا ¤نظÒه الفرنسضي
اÁان -وي -ل م -اك -رون Ãن -اسض -ب -ة اح -ت -ف-ال بÓ-ده
ب -ع -ي-ده-ا ال-وط-ن-ي أاك-د ل-ه م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى أان
“ت Úال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ -ر وف-رنسض-ا «ج-دي-ر
ب -أان يصض -ب-ح ق-دوة ي-ح-ت-ذى ب-ه-ا ‘ اŸن-ط-ق-ة و‘
لوروبية-اŸتوسضطية».
العÓقات ا أ
وجاء ‘ رسضالة ألرئيسس بوتفليقة« :يسضر ÊأأÁا
سض -رور وألشض -عب أل -ف -رنسض-ي ألصض-دي-ق ي-ح-ت-ف-ل ب-ع-ي-ده
ألوطني أŸوأفق ليوم  14يوليو أأن أأتوجه إأليكم باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأأصضالة عن نفسضي بتهانينا
أ◊ارة مقرونة بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور ألصضحة
وألتوفيق وبالرقي وأ’زدهار للشضعب ألفرنسضي».
وبهذه أŸناسضبة ألسضعيدة يضضيف رئيسس أ÷مهورية
«أأع -رب ل-ك-م ع-ن أرت-ي-اح-ي ل-ت-ط-ور ج-م-ل-ة عÓ-ق-ات-ن-ا
باطرأد وأأؤوكد لكم ألتزأمي بأان أأوأصضل معكم ألعمل
أŸشضÎك ألذي بدأأ قبل سضن Úمن أأجل إأ‚از شضرأكة
ث -ن -ائ -ي -ة أسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ت -رق -ى إأ ¤مسض -ت -وى ت-ط-ل-ع-ات
وطموحات بلدينا ألصضديق.»Ú
وتابع قائ« :Óهذأ وأأخصس بالتنويه زيارة ألصضدأقة
وألعمل ألتي قمتم بها حديثا إأ ¤أ÷زأئر وألدفع
أ÷ديد ألوأعد ألذي كان منا لعÓقاتنا مذلل Úبذلك
ألطريق نحو “ت Úتعاوننا أ÷دير بأان يصضبح قدوة
ُي-ح-تَ-ذى ب-ه-ا ‘ أŸن-ط-ق-ة و‘ أل-عÓ-ق-ات أأ’وروب-ي-ة-
أŸتوسضطية».

وخلصس رئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته أ ¤ألقول:
«إأنني متيقن ‘ هذأ ألسضياق من أأن أللقاءأت ألقادمة
ألتي سضتجمع بلدينا خاصضة أجتماع أللجنة أ◊كومية

أŸشضÎكة ألرفيعة أŸسضتوى سضتكون خطوة نوعية على
طريق ألشضرأكة أ’سضÎأتيجية ألتي يسضعى بَلدأنا من
أأجل –قيقها».

الدورة ÷ 6نة ا◊دود ا÷زائرية-النيجرية اليوم

إلتعاون إأ’مني وإلسسياسسي وإ’قتصسادي ‘ صسدإرة إأ’شسغال
ت-ع-ق-د ÷ن-ة ا◊دود ال-ث-ن-ائ-ية
ا÷زائ -ري -ة -ال -ن -ي -ج -ري -ة ال -ي-وم
وغدا باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف رح -ال ا÷زائ -ر
ال -ع -اصض-م-ة ،دورت-ه-ا  6اıصضصضة
لم - -ن - -ي
ل - -ت - -ع - -زي - -ز ال - -ت - -ع - -اون ا أ
والسض- -ي -اسض -ي والق -تصض -ادي ع -ل -ى
مسضتوى اŸناطق ا◊دودية.
أأنشض -ئت أل -ل -ج -ن -ة أل -ث -ن -ائ -ي -ة ط-ب-ق-ا
لÈت- -وك- -ول أت -ف -اق  30أأك -ت -وب-ر 1997
با÷زأئر ،من أجل تعزيز ألتعاون على
مسض- -ت- -وى أŸدن أ◊دودي- -ة وذلك م -ن
خÓ- -ل ت -رق -ي -ة أŸب -اد’ت سض -ي -م -ا ‘
’م-ن-ي ع-ل-ى مسض-ت-وى
›ال أل -ت -ع -اون أ أ
’شضخاصس و ألهجرة
أ◊دود و تنقل أ أ
غ Òألشضرعية ،وألتعاون أ’قتصضادي
ب-ك-ل أأب-ع-اده سض-ي-م-ا ‘ م-ي-دأن أل-ت-ن-مية
أŸسض -ت -دأم -ة وأل -ت -ع -اون أ’ج-ت-م-اع-ي
وألثقا‘.
وقد أأفضضت أأشضغال ألدورة  5للجنة

وألتي عقدت نهاية يوليو  2015بنيامي
إأ ¤وضض -ع آأل -ي -ات ت -ن -ف -ي -ذ أل-ت-وصض-ي-ات
أŸن -ب -ث -ق -ة ع -ن ﬂت-ل-ف أل-دورأت م-ن
’مر
ب-ي-ن-ه-ا ÷ن-ة«أŸت-اب-ع-ة» .وت-ع-لق أ أ
’ع-م-ال أŸشضÎك-ة ل-لحد من
ب-ت-ع-زي-ز أ أ
ظاهرة ألهجرة غÒألشضرعية و حماية

أ◊دود وت- -ع- -زي- -ز وسض -ائ -ل م -ك -اف -ح -ة
’من وأ’سضتغÓل
ألتهريب وأنعدأم أ أ
أل -ع-ق ÊÓ-ل-ل-فضض-اء ،و ت-ن-ظ-ي-م دوري-ات
م -ت -زأم -ن -ة و م -نسض -ق -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
أ◊دود أŸشضÎك -ة م -ع ن -ق -اط أل-ت-ق-اء
لتبادل أŸعلومات.

’م-ر ب-ت-ك-ث-ي-ف ت-ب-ادل
ك -م -ا ت -ع -ل -ق أ أ
أŸسض -ت -خ-دم Úب Úمسض-ؤوو‹ أŸن-اط-ق
وألو’يات أ◊دودية ،وتفعيل ألتعاون
أل Ó-م -رك -زي ب Úأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
للمناطق أ◊دودية ’سضيما من خÓل
زيارأت ﬂتلف أŸسضؤوول .Úوبالنسضبة
ل-لسض-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة تشضكل أŸنطقة
أ◊دودية ب Úألبلدين « جسضرأ لÎقية
’خوة وألتعاون و ألتكامل،
ألصضدأقة وأ أ
لكنها توأجه قيودأ أأمنية متعددة تعود
أأسضاسضا إأ ¤توأجد ›موعات إأرهابية
’فات أŸرتبطة بها منها
تتغذى على أ آ
باÿصضوصس أ’Œار باıدرأت «.
وتو‹ أ÷زأئر « أهتماما خاصضا»
ل - -ت - -أام Úه- -ذه أŸن- -اط- -ق م- -ن أأج- -ل
وضض- -ع- -ه- -ا ‘ ،م -أام -ن م -ن ألشض -ب -ك -ات
’ج -رأم-ي-ة ’ سض-ي-م-ا م-ن
’ره -اب -ي -ة وأ إ
أ إ
’ج-ل
خ Ó-ل ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي أ
إأقامة مناخ مÓئم لتنميتها أ’قتصضادية
وأ’جتماعية أŸسضتدأمة.

Ÿعاينة ظروف اسضتقبال ا÷الية ا÷زائرية

÷نة إلشسؤوون إÿارجية باÛلسس إلشسعبي إلوطني Ãطار وميناء إ÷زإئر
ع -اي -نت ÷ن -ة الشض-ؤوون اÿارج-ي-ة
والتعاون وا÷الية باÛلسض الشضعبي
ال -وط -ن -ي  ،امسض السض - - -بت ،ظروف
اسض -ت -ق -ب -ال أاف -راد ا÷ال -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة
اŸق-ي-م-ة ب-اÿارج ع-ل-ى مسض-ت-وى م-طار
ا÷زائ - -ر ال - -دو‹ ه - -واري ب- -وم- -دي- -ن
وم -ي -ن -اء ا÷زائ -ر ال -ع -اصض-م-ة ال-ل-ذي-ن
لفراد ا÷الية
يشضهدان توافدا كبÒا أ
ل - -قضض - -اء ع - -ط - -ل - -ة الصض - -ي- -ف ‘ أارضض
الوطن.وقد قام أاعضضاء هذه اللجنة
ب-زي-ارة اسض-ت-طÓ-ع-ي-ة ıت-لف مصضالح
مطار هواري بومدين وميناء ا÷زائر
من شضرطة حدود وجمارك و–دثوا
م - -ع أاف - -راد ا÷ال- -ي- -ة ال- -واف- -دي- -ن م- -ن
ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -ب- - -ل- - -دان ع- - -ن ظ- - -روف
واجراءات السضتقبال.

وقد ع Èرئيسس أللجنة عبد أ◊ميد
سض -ي ع -ف -ي -ف ‘ تصض-ري-ح ل-لصض-ح-اف-ة ع-ن
«أرتياح أللجنة للظروف وألÎتيبات ألتي
وف -رت -ه -ا ﬂت -ل -ف أŸصض -ال -ح وأل -ه -ي -ئ-ات
ألعاملة باŸطار وأŸيناء ’سضتقبال أأفرأد
أ÷الية ألوطنية باŸهجر لقضضاء عطلة
ألصضيف با÷زأئر تنفيذأ لتعليمات رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة» ،مشضÒأ
أ ¤أأن ظروف أسضتقبال أأفرأد أ÷الية
’خ-رى رغ-م
«تسض -ج -ل –سض -ن -ا م -ن سض -ن -ة أ
وجود بعضس أ’خت’Óت ألتي سضتدرسضها
أللجنة بغرضس أيجاد حلول لها».
ب -دوره أأوضض -ح م -دي -ر م -ؤوسضسض-ة تسض-يÒ
مطارأت أ÷زأئر ألطاهر عÓشس أأن «كل
أ’م -ك -ان -ي -ات أل-بشض-ري-ة وأŸادي-ة ›ن-دة
على مسضتوى أŸطار لضضمان رأحة أأفرأد

كشض -فت اŸف -وضض ال -وط -ن -ي رئ -يسض -ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
◊ماية وترقية الطفولة ،مر Ëشضر‘ ،امسض اأن الهيئة
ت -ل-قت ح-وا‹  400اإخ-ط-ارا ع-ن ح-الت اŸسض-اسض ب-ح-ق-وق
الطفل ع Èالرقم الأخضضر» »11-11و الÈيد اللكÎوÊ
للهيئة خÓل سضنة .2018
وأأوضضحت ألسضيدة شضر‘ تصضريح لوأأج عشضية أ’حتفال باليوم
ألوطني للطفل أŸصضادف لـ 15يوليو من كل سضنة  ،أأن ألهيئة «تلقت
حوأ‹  400أخطار حول حا’ت أŸسضاسس بحقوق ألطفل ،قام
بالتبليغ عنها موأطنون أأو حتى أ’طفال نفسضهم  ،و ذلك عÈ
ألرقم أ’أخضضر « »11-11و عن طريق ألÈيد أ’لكÎو Êللهيئة»،
مع ألعلم أن أÿط أ’خضضر أطلق مع بدأية سضنة . 2018
وأأبرزت ألسضيدة شضر‘ أأن أ’خطارأت ألتي تتلقاها ألهيئة عن
«حا’ت أŸسضاسس بحقوق ألطفل تتعلق بعضضها بسضوء أŸعاملة أأو
أ’عتدأءأت من بينها أ÷نسضية أأو ألتسضول أأوأ’سضتغÓل أ’قتصضادي أو
عن حا’ت أهمال ،أ ¤جانب أخطارأت أأخرى من قبل أأولياء يطلبون
مسضاعدة لتوجيه أأبنائهم ألذين يرأفقون أأطفال ألسضوء».
وأأكدت نفسس أŸسضوؤولة أأنه بعد تلقي ألهيئة لÓإخطارأت يتم
ألتوجه أإ ¤أŸيدأن للقيام ببحث أجتماعي بغية ألتحقق من

أ÷الية أ÷زأئرية مÈزأ أأنه «يتم ألعمل
وف -ق أŸع -اي Òأل -دول -ي -ة أŸع -م -ول ب -ه ‘
أŸطارأت ألعاŸية» .و‘ نفسس أ’طار
أأوضض- -ح أل- -رئ- -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام لشض -رك -ة
أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية ‘ رده على
أ’نشض -غ -ا’ت أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ارت-ف-اع أأسض-ع-ار
أل -ت -ذأك -ر أأن «أأسض -ع-ار أ÷وي-ة أ÷زأئ-ري-ة
ت-ن-افسض-ي-ة وأل-دل-ي-ل ع-لى ذلك أسضتحوأذها
على حصضة  52باŸائة من ألسضوق» مشضÒأ
أ ¤أأنه «” أتخاذ عدة تدأب’ ÒحÎأم
موأعيد ألرحÓت وسضرعة تسضليم أأمتعة
أŸسضافر وضضمان خدمات ذأت جودة على
م Ïأل -ط -ائ -رة» ،م - -ذك- -رأ أن ألشض- -رك- -ة
«أسضتثمرت مبلغا هاما لتجديد أأسضطولها
مع فتح عدة خطوط جديدة» .و‘ نفسس
ألسضياق أأوضضح أŸدير أ÷هوي للجمارك

ل -ل -ج -زأئ -ر أÿارج -ي ح -درب-اشس زه Òأأن
أŸديرية ألعامة للجمارك أتخذت كافة
ألÎتيبات وأ’جرأءأت ألكفيلة ’سضتقبال
أأفرأد أ÷الية خÓل موسضم أ’صضطياف ‘
أأحسضن ألظروف» ،مشضÒأ أ ¤أأنه ” ‘
ه - -ذأ أ’ط - -ار «رف - -ع ت - -ع- -دأد ع- -ن- -اصض- -ر
أ÷مارك على مسضتوى أŸطار» .وبهذه
أŸناسضبة أأعرب عدد من أأفرأد أ÷الية
ألوأفدين من مطار أور‹ (فرنسضا) على
م Ïرحلة للخطوط أ÷وية أ÷زأئرية عن
«أرت-ي-اح-ه-م» ل-ت-حسض-ن ظ-روف أ’سض-ت-قبال
Óشضارة فان ÷نة
Ãطار أ÷زأئر ألدو‹.ل إ
ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة
باÛلسس ،سضتقوم بزيارأت أسضتطÓعية
‡اث-ل-ة Ÿي-ن-اء مسض-ت-غ-ا Âوم-ي-ن-اء وم-طار
وهرأن ألدو‹.

^ فنيدسس بن بلة
ألرقم ألذي أأعطته ألهيئة ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفولة عشضية
أ’حتفالية بعيدها ألعاŸي جدير بالتوقف عنده وإأعطائه حقه من
ألتحليل وألرؤوى وألبعد .ألرقم  400أخطار عن حا’ت أŸسضاسس
بحقوق ألطفل أŸسضجلة ع Èأÿط أأ’خضضر منذ إأقامته هذأ ألعام
يثبت بالدليل ألقاطع مدى أ’هتمام وألعناية بالÈأءة.ويؤوكد مدى
Œاوب أŸوأطن مع هذه أآ’لية تنفيذأ للسضياسضة ألوطنية وغاياتها من
أجل تهيئة أŸناخ لرعاية طفولة تسضتدعي ألتكفل بها أليوم وألغد.
يكفي ألتذك Òبالنصضوصس ألتشضريعية ألتي صضدرت ‘ هذأ ألشضأان
للتأاكد مدى ألتزأم أ÷زأئر باŸوأثيق ألدولية وحرصضها ألدؤووب على
ح-م-اي-ة ه-ذه أل-ف-ئ-ة أل-هشض-ة أل-ت-ي ت-ت-ع-رضس أ’خ-ط-ر أل-تهديدأت وأكÈ
أ’نتهاكات ’ Áكن تركها “ر مرور ألكرأم أو إأغماضس أأ’ع Úعنها
تطبيقا للقاعدة ألسضلبية «تخطي رأسضي».
على هذأ أأ’سضاسس جاءت أŸادة  02من ألقانون رقم 15-12
أŸؤورخ ‘  15جويلية  2015حاملة أ’دق ألتفاصضيل عن حماية ألÈأءة
رأفضض- -ة ت -رك أأي ف -ج -وة أأو أخ -ت Ó-ل.ج -اءت أŸادة م -فصض -ل -ة تضض -ع
أÿطوط أ◊مرأء ألتي ’ Áكن Œاوزها .وقد عرفت ‘ هذأ ألشضأان
أأ’خطار أÙدقة بالطفل وكيفية معا÷تها أو أŸسضاسس بها –ت أأية
حجة وعذر.
نصضت أŸادة مثلما ركزت عليه ألهيئة ألوطنية أŸعنية بهذأ
أ’ختصضاصس ،أن ألطفل ‘ خطر هو ألذي تكون «صضحته أأو أأخÓقه أأو
تربيته أأو أأمنه ‘ خطر أأو عرضضة له ,أأو تكون ظروفه أŸعيشضية أأو
سضلوكه من شضأانها أأن يعرضضاه للخطر أÙتمل أأو أŸضضر Ãسضتقبله أأو
يكون ‘ بيئة تعرضس سضÓمته ألبدنية أأو ألنفسضية أأو ألÎبوية للخطر».
 Óكيف هي مهمة حماية ألطفولة .وكم هو ثقل
من هنا تظهر للم أ
أŸسضؤوولية أŸلقاة على أأك Ìمن طرف أأو هيئة .وتؤوكد أ◊اجة
أŸلحة إأ ¤أأن حماية ألطفولة هي أك Èمن إأن تتو’ها هيئة أأو وزأرة
بل هي مسضؤوولية مشضÎكة تقتضضي تكاتف أ÷هود وتقاسضم أŸهام.
أأول خطوة ‘ حماية ألطفولة تتو’ها أأ’سضرة ألتي تسضتدعي
ب-دوره-ا أŸرأف-ق-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اأ’ب-ن-اء وت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ياجاتهم أŸعيشضية،
أل-ت-ع-ل-ي-م-ة وإأح-اط-ت-ه-م ب-ال-رع-اي-ة أل-ك-ف-ي-ل-ة ل-ه-م ب-اسض-ت-ك-مال ألدرأسضة
وأ◊ي -ل -ول-ة دون ح-دوث تسض-رب-ه-م أŸدرسض-ي وألسض-ق-وط ‘ مسض-ت-ن-ق-ع
أ’ن -ح -رأف وأآ’ف -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة .وب -ع -د أأ’سض-رة ت-أات-ي أŸدرسض-ة
وأÙيط وأÛتمع وأليات أخرى –رصس على توف ÒأÛال
لبيئة سضليمة ضضرورية لنمو برأءة وحمايتها من أأي أفكار تطرف أو
ج -رأئ -م أل -كÎون -ي -ة وم -ا أكÌه -ا ‘ زم -ن ع-وŸة أ’نÎن-يت وم-وأق-ع
ألتوأصضل أ’جتماعي.
أنها مسضالة ما أنفك رئيسس أ÷مهورية يرأفع من أجلها مؤوكدأ ‘
أك Ìمن مناسضبة عدم ألتسضامح مع أأي مسضاسس بحقوق ألطفولة
أ÷زأئرية ألتي أنشضئت لها هيئة تتو ¤هذه أŸهمة Ãسضؤوولية و–د
غ -اي -ت-ه-ا Œسض-ي-د ﬂط-ط أل-ع-م-ل أل-وط-ن-ي ب-أام-ان-ة م-قسض-م-ة أن ه-ذأ
ألتحدي يجب رفعه مهما كان ألثمن.

ورشضات حول التعليم والتوجيه اŸدرسضي

أإك Ìمن  30عارضسا ‘ إلصسالون  7للتلميذ و إلطالب
يشض - -ارك اك Ìم - -ن  30عارضضا
م-ن-ذ ي-وم السض-بت ب-قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة
م- - -ف- - -دي زك- - -ري- - -اء (ا÷زائ - -ر) ‘
الصض -ال -ون  7ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ و ال-ط-الب
ا÷زائ- -ري ال- -ذي ي -ج -ري ل -ل -م -رة
ال - -ث- -ان- -ي- -ة ب- -اŸوازاة م- -ع صض- -ال- -ون
التكوين اŸهني.
وي -ع -رف ألصض -ال-ون مشض-ارك-ة ع-دي-د
أل -ب -ل -دأن أ’ج -ن -ب -ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ونسس
وروسضيا ورومانيا وسضويسضرأ وأŸملكة
أŸت -ح -دة وأل -و’ي -ات أŸت -ح-دة وك-ن-دأ
وهولندأ وقÈصس.
‘ هذأ ألصضدد أكد مدير ألصضالون
‚اري جمال أن هذأ أ◊دث ألذي
يسض- -ب- -ق أ’عÓ- -ن ع -ن ن -ت -ائ -ج شض -ه -ادة
أل -ب -ك -ال -وري -ا ي-رأد ل-ه أن ي-ك-ون «فضض-اء
يسض -م -ح ب -ال -ت -ق -اء ›م -وع-ة ك-بÒة م-ن
ألفاعل› ‘ Úال ألتكوين و جمهور
م -ن أŸت -ع -ام -ل Úبشض-ت-ى ت-خصضصض-ات-ه-م
ومسضتوياتهم سضوأء كانوأ من ألباحثÚ
عن فرصس للتكوين ألعا‹ أو أŸهني أو
ف- -ق- -ط م- -ن ألسض- -اع Úورأء نصض- -ائ- -ح و
ت -وج-ي-ه-ات ب-خصض-وصس مسض-ار أل-ت-ك-وي-ن
ألوأجب أتباعه».
وأوضضح ذأت أŸسضؤوول ألذي أعرب
Óقبال أŸسضجل لتÓميذ
عن أرتياحه ل إ

لخضضر
قام بالتبليغ عنها مواطنون ع Èاÿط ا أ

 400إخطار عن حا’ت إŸسساسس بحقوق إلطفل أإمام هيئة حماية إلطفولة
صضحة أŸعلومة أŸبلغ عنها حيث ” –ويل معظمها أإ ¤مصضالح
أل-وسض-ط أŸف-ت-وح أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرة أل-تضض-امن ألوطني ،ل-ل-تكفل بها
ومعا÷تها.
لÓإشضارة تتشضكل مصضالح ألوسضط أŸفتوح من ﬂتصض ÚومربÚ
ومسضاعدين أجتماعي Úوأأخصضائي Úنفسضاني Úوكذأ حقوقي، Ú
يتولون مهام أ◊ماية أ’جتماعية لÓأطفال على أŸسضتوى أÙلي
وذلك ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع أل -ه -ي-ئ-ات و أŸوؤسضسض-ات أŸع-ن-ي-ة ب-رع-اي-ة
ألطفولة.
وأأضضافت ألسضيدة شضر‘ أن ألهيئة تتلقى يوميا ما ب2 . 000 Ú
أ 4.000 ¤م -ك -اŸات وأتصض -ا’ت ع Èأل -رق -م أ’أخضض -ر وألÈي-د
أ’ل -كÎو Êت -ت -م -ح -ورح -ول ط -لب ت -وج -ي -ه -ات أأوأسض -ت-فسض-ارأت أأو
أنشضغا’ت ترتبط Ãسضلة ألطفولة أأو حول مهام ألهيئة.

ألعدد
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بنفسس أŸناسضبة ذكرت ألسضيدة شضر‘ باŸادة  2من ألقانون
رقم  15-12أŸوؤرخ ‘  15يوليو  2015أŸتعلق بحماية ألطفل،
ألتي تنصس أأن ألطفل ‘ خطر هو ألذي تكون صضحته أأو أأخÓقه أأو
تربيته أأو أأمنه ‘ خطر أأو عرضضة له ،أأو تكون ظروفه أŸعيشضية أأو
سض -ل -وك -ه م -ن شض -اأن -ه -ا أأن ي -ع -رضض-اه ل-ل-خ-ط-ر أÙت-م-ل أأو أŸضض-ر
Ãسضتقبله أأو يكون ‘ بيئة تعرضس سضÓمته ألبدنية أأو ألنفسضية أأو
ألÎبوية للخطر.
وأأك -دت ن -فسس أŸسض -وؤول -ة أأن أل -رق -م أ’أخضض -ر ي -ع -ت Èم -ن بÚ
أ’آليات ألرأمية أإ ¤ضضمان أ◊ماية أ’جتماعية للطفل ‘ خطر
ويعد Ãثابة جهاز لتكريسس مصضلحة ألطفل من خÓل ألتبليغ عن
كل ما من شضاأنه أŸسضاسس بحقوقه أأو جعله ‘ وضضعية خطر.
وذكرت أأن ألقانون يضضمن أ◊ماية للشضخصس ألقائم بالتبليغ

أل- -ث- -ان -وي -ات وأل -ط -ل -ب -ة م -ن -ذ أف -ت -ت -اح
ألتظاهرة ألتي سضتتوأصضل حتى أليوم
أ’ح- - -د أن ألصض- - -ال - -ون« Úي - -ع - -رضض - -ان
›م -وع-ة ك-بÒة م-ن ألصض-ي-غ أŸن-اسض-ب-ة
ل Ó-ح -ت -ي -اج -ات أŸت -ط -ورة و يشض-كÓ-ن
ب-ال-ت-ا‹ ف-رصض-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-معني Úمن
أج - -ل أ’ك - -تشض - -اف و فضض- -اء ÿي- -ارأت
وأسضعة من أ’قامات أللغوية ‘ بلدأن
م- -ث- -ل أŸم- -ل- -ك- -ة أŸت- -ح -دة و ك -ن -دأ و
ألو’يات أŸتحدة».
وفضض  Ó- -ع - -ن أج - -ن- -ح- -ة ﬂت- -ل- -ف
أل -ع -ارضض Úسض -ي -ق -دم ألصض-ال-ون ‘ ذأت
ألسضياق برنا›ا ثريا يتضضمن نشضاطات
أخرى من ﬁاضضرأت/ورشضات لفائدة
ت Ó-م -ي -ذ أل -ث-ان-وي-ات وأل-ط-ل-ب-ة وأول-ي-اء
ألتÓميذ تتمحور حول ألنجاح أŸهني
وألتوجيه أŸدرسضي.
وسض-ت-ك-ون أ÷م-ع-ي-ة أل-وطنية أ’ولياء
أل -ت Ó-م -ي -ذ ضض-ي-ف شض-رف ه-ذأ أ◊دث
ح- -يث سض- -ي -ك -ون ل -ه -ا فضض -اء ل -ل -ع -رضس
وت- -نشض- -ط ع- -ل- -ى ه- -امشس ه -ذأ أ◊دث
ﬁاضضرة حول ألتوجيه.
أما ألطبعة ألـ 8من هذأ ألصضالون
فسضتنظم -حسضب أ÷هة أŸنظمة‘ -
شضهر نوفمÈأŸقبل وŒري ‘ شضكل
قافلة Œوب عديد و’يات ألوطن.

عن حا’ت أŸسضاسس بحقوق ألطفل بحيث ’ يتم تعريضضه ’أية
متابعة مدنية أأو أإدأرية أأو جزأئية حتى لو  ⁄توؤد ألتحقيقات أإ¤
أإثبات حا’ت أنتهاك حقوق ألطفل أŸبلغ عنها.
وبهذه أŸناسضبة أأكدت ألسضيدة شضر‘ أأن ألطفولة ‘ أ÷زأئر
حققت «عدة مكتسضبات» ،مشضÒة ‘ ذلك أإ ¤دور ألهيئة ألوطنية
◊ماية وترقية ألطفولة ألتي ” أسضتحدأثها Ãوجب قانون حماية
ألطفل ألذي ينصس على عدة أأحكام ◊مايته ويتناول كل أŸبادئ
أŸنصضوصس عليها ‘ أ’تفاقية ألدولية ◊قوق ألطفل.
وأأب -رزت أأن أل -ه -ي -ئ -ة بصض-دد أل-ت-حضض Òل-ت-ق-ري-ر ح-ول وضض-ع-ي-ة
أل -ط -ف -ول -ة ‘ أ÷زأئ -ر وأŸك-تسض-ب-ات أÙق-ق-ة ‘ ه-ذأ أÛال،
بحيث سضيتم رفعه لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة قبل
نهاية ألسضنة أ÷ارية.
أأوضضحت أأن أإعدأد هذأ ألتقرير ألذي سضيتناول كل ما ”
أ‚ازه لصض- -ال- -ح ه- -ذه ألشض- -ري- -ح- -ة م- -ن أÛت -م -ع قصض -د أÿروج
بتوصضيات ترمي أ– ¤سض Úأأوضضاعها ،يتم بالتنسضيق مع ﬂتلف
ألهيئات وألقطاعات وأŸوؤسضسضات وأŸصضالح أŸعنية بالطفولة
وÃشضاركة أÛتمع أŸد Êوذلك ‘ أإطار ÷نة متوأجدة على
مسضتوى ألهيئة.

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

»æWh

األحد  ١٥جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠١ذي القعدة ١٤٣٩هـ

أاكدت أان مشضروع –دي القراءة العربي أاسضهم ‘ تنمية مواهب التلميذ

بن غÈيت  :سسنعزز حضسور نصسوصس الكّتاب ا÷زائري ‘ ÚاŸناهج الÎبوية
ق- - -الت وزي- - -رة الÎب - -ي - -ة
الوطنية نورية بن غÈيت،
أامسس ،أان ال- - -وزارة ت - -ع - -ك - -ف
ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إادراج اŸزي-د م-ن
’دب -ي -ة ل -ك -ت -اب
ال -نصض -وصس ا أ
وأادب -اء ج -زائ -ري ‘ ÚاŸن-ه-اج
الÎبوي ،وأاكدت أان مشضروع
–دي ال-ق-راء ال-ع-رب-ي أاسض-ه-م
ف - -ع - -ل ‘ ت - -ن - -م - -ي- -ة م- -واهب
تلميذ فكريا.

ان- -ت- -ق- -اء ال -ف -ائ -زي -ن ال -عشض -رة ‘
التصضفيات والتي جرت على ثÓث
م -راح -ل ع Èك-اف-ة رب-وع ال-وط-ن،
وث- -م- -نت أاه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ع -اون بÚ
ا÷زائر ودولة اإلمارات العربية
‘ ›ال الÎب - -ي - -ة ال- -ذي أاث- -م- -ر
ال -ت-ع-رف ع-ل-ى م-واهب ج-زائ-ري-ة
مشضجعة.

إاشسادة بقيادة ا÷زائر
Ÿشسروع التحدي

جÓل بوطي
أاوضض - - - - - -حت ب- - - - - -ن غÈيت أان
النصضوصس اıتارة تتمثل أاسضاسضا
‘ نصض- - - -وصس ألدب- - - -اء وك - - -ت - - -اب
ج- - -زائ- - -ري Úك- - -رم- - -ه - -م رئ - -يسس
ا÷مهورية من خÓل اسضتحداث
ع- -دد م- -ن ا÷وائ- -ز ع- -ل- -ى غ -رار
جائرة األديبة أاسضيا جبار وعلي
م -ع -اشض -ي ،وه -ي ق -ام -ات ع-ل-م-ي-ة
وأادب -ي -ة ت -ف -ت-خ-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
اÙافل الدولية.
أاكدت بن غÈيت خÓل كلمة
أالقتها ‘ ا◊فل اÿتامي للطبعة
ال-ث-ال-ث-ة Ÿسض-اب-ق-ة –دي ال-قراءة
العربي بقاعة اÙاضضرات لولية
ا÷زائر أان التكر Ëالذي يحظى
به كتاب ا÷زائر ‘ دول اÿليج
دليل قاطع على مكانة ا÷زائر
‘ اإلبداع العربي بشضتى أانواعه
الفكرية.
وذكرت وزيرة الÎبية الوطنية
أان أاول -وي -ة ت -دريسس ب-اŸؤوسضسض-ات
Óدب - -اء
الÎب- - -وي - -ة سض - -ي - -ك - -ون ل  - -أ
ا÷زائ -ري Úال -ذي -ن ه -م مسض -ت-وى
ع -ا‹ ع -ل -ى اŸسض -ت -وى ال -وط -ن -ي
وال -دو‹ ،وشض -ددت أان ق -ط -اع -ه-ا
ي -و‹ األه-م-ي-ة ال-قصض-وى ل-ل-ق-راءة
م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ت -ظ -اه -رات
أاهمها أاقÓم بÓدي التي تهدف
إا ¤تشضجيع التÓميذ على قراءة
ال-ك-ت-اب م-ن ت-راث-ن-ا ال-وط-ن-ي بكل
اللغات.
‘ ه - -ذا الصض - -دد أاب - -رزت ب- -ن
غÈيت أاه - -م- -ي- -ة اإلسض- -ت- -ع- -م- -ال
األقصضى للرصضيد األدبي وترسضيخ
اÿي- -ال األدب- -ي ا÷زائ -ري م -ن -ذ
السض -ن -وات األو ¤ل -ل -م -درسض -ة‘ ،

ح Úأاعلنت عن شضراكة ب Úقطاع
الÎب -ي -ة ووزارة ال -ث-ق-اف-ة ل-ت-زوي-د
اŸك-ت-ب-ات اŸدرسض-ي-ة ب-ع-دد ك-بÒ
م-ن ال-ك-تب ال-ت-ي أال-ف-ه-ا م-ث-ق-ف-ون
وكتاب جزائريون» ،مشضÒة إا ¤أان
اŸؤوسضسضات التعليمية الفائزة ‘
التصضفيات –صضلت على هبة من
اŸشضرف Úعلى اŸشضروع تتمثل
‘ عدد كب Òمن الكتب .
وت - - -ط - - -رقت ب- - -ن غÈيت إا¤
مسض -أال -ة إاع -ادة ت -نشض -ي-ط ﬂت-ل-ف
ال-ن-وادي األدب-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ح-ت-ى
ي- -تسض- -ن- -ى نشض- -ر اŸوروث األدب- -ي
للجزائر ،موضضحة أان الهدف من
مشضروع –دي القراءة هو تنمية
ال-ت-ل-م-ي-ذ ل-يصض-ق-ل م-وه-بة القرائة
ب- -اإلضض- -اف- -ة إا ¤ت- -رسض- -ي -خ األدب
ا÷زائ -ري ل -دى ال -ت Ó-م -ي -ذ ،م-ن
خÓ- -ل إاصض- -دار ك- -تب ب- -ال- -ل- -غ -تÚ
الوطنيت Úواللغة األجنبية األو.¤
ك- - -م- - -ا أاك- - -دت ب - -ن غÈيت أان

الوزارة تسضعى حاليا إا ¤توسضيع
دائ - -رت- -ه- -ا إا ¤ل- -غ- -ات أاخ- -رى ‘
الطبعات القادمة Ÿشضروع –دي
القراءة العربي ،مؤوكدة إان اللغة
ال-ع-رب-ي-ة ه-ي ال-ل-غ-ة ال-رسض-م-ي-ة ‘
ا÷زائر باŸوازاة مع إاقرار اللغة
األم-ازي-غ-ي-ة ت-دريسض-ا وم-نهاجا ‘
القطاع  ،مشضÒة إا ¤أان مشضروع
–دي القراءة العربي هو إامتداد
Ÿشض-روع ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
واŸت- -م- -ث- -ل ‘ مشض- -روع ت- -رق- -ي -ة
ال - -ق - -راءة ل - -دى ال - -ت Ó- -م - -ي- -ذ ‘
اŸؤوسضسضات الÎبوية» ،وذكرت أان
اŸشض- -روع ه- -و إام -ت -داد لÈن -ام -ج
ع -م -ل ال -وزارة وسض-ي-اسض-ة ال-ق-ط-اع
تربويا.
ون- - - -وهت وزي- - - -رة الÎب- - - -ي- - - -ة
باÛهودات الكبÒة التي يبذلها
اŸشض -رف -ون ع-ل-ى –دي ال-ق-راءة
الذي يقام سضنويا بدولة اإلمارات
وذلك خدمة للتÓميذ إا ¤غاية

من جهتها قالت األمينة العامة
Ÿشض -روع –دي ال -ق-راءة ال-ع-رب-ي
‚Óء سض- - -ي- - -ف الشض- - -امسض- - -ي أان
اŸشضروع يعرف مشضاركة قوية من
أان -ح -اء ال -ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي وب-اتت ل-ه
م -ك -ان-ة خ-اصض-ة ل-دى تÓ-م-ي-ذ ك-ل
الدول اŸعنية ،بعد النجاح الكبÒ
الذي يحققه سضنويا بعد تسضجيل
مشض -ارك-ة  ١٠م Ó-ي Úط -الب م -ن
الوطن العربي ،مؤوكدة أان مشضاركة
ا÷زائ - -ر ه - -ام - -ة وق - -ي - -ادي- -ة ‘
اŸشضروع الفكري.
وذكرت اŸتحدثة أان اŸشضروع
الذي انطلق منذ ثÓثة أاعوام ‘
م- -دارسس ا÷زائ- -ر و‘ م -دارسس
ال- -وط- -ن ال- -ع- -رب -ي مÈم -ج ل -ه أال
يتوقف ،حيث أان العمل ا÷اد
سضيسضتمر ‘ منظومة التحدي كي
ي-ح-ق-ق اŸشض-روع رؤوي-ت-ه ورسض-ال-ته
بأان يصضل ‘ خطته إا ¤خمسضÚ
ب -اŸائ -ة م -ن ط -ل-ب-ة اŸدارسس ‘
الوطن العربي وما ل حد له من
أاب-ن-اء اŸه-ج-ر ل-ت-حقيق األهداف
اŸنشضودة.
وŒدر اإلشضارة إا ¤أان اŸرتبة
األوŸ ¤شضروع التحدي ظفرت
ب -ه -ا ال -ت -ل-م-ي-ذة ن-دى ع-ن-ق-ال م-ن
ثانوية بن مد Êبولية سضطيف،
حيث سضتمثل ا÷زائر ‘ مشضروع
–دي القراءة العربي ‘ طبعته
الثالثة بدبي ‘ ،ح ” ÚتكرË
ال- -ط- -ل- -ب -ة اآلخ -ري -ن إاضض -اف -ة إا¤
اŸرتبة األو ¤من طرف وزيرة
الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وسض -ف Òدول -ة
اإلم - -ارات ب - -ا÷زائ - -ر ب- -حضض- -ور
عائÓت التÓميذ.

أاشضرف عليها بوعزغي

العدد
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تنصسيب ÷نة لبعث شسعبة تربية اÿيول واإلبل
أاشضرف وزير الفÓحة و التنمية الريفية و
الصضيد البحري عبد القادر بوعزغي على
تنصضيب ÷نة مكلفة بإاعداد ملف عن إاشضكالية
شضعبة تربية اÿيول واإلبل إليجاد ا◊لول
اŸناسضبة حسضبما أافاد به امسس السضبت بيان
ل -ل -وزارة .وخ Ó-ل ه -ذا الج -ت-م-اع اıصضصس
لبعث شضعبة تربية اÿيول واإلبل دعا الوزير
اإلطارات اŸسضؤوول Úعن الشضعبة إا ¤تقدË
مقÎحات لتعزيزها وتطويرها كما «أالح على
بذل اŸزيد من ا÷هود للحفاظ على اŸوارد
ال -وراث -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،خ -اصض -ة ال -دم ال -ع-رب-ي
اÿالصس وا◊صض - - - - - - -ان الÈب- - - - - - -ري و–سضÚ
السض Ó- -لت» حسضب ن - -فسس اŸصض- -در .وج- -م- -ع
ال -ل -ق -اء ال-ذي ان-ع-ق-د ي-وم اÿم-يسس اŸنصض-رم
با÷زائري إاطارات القطاع واŸدير العام
للديوان الوطني لتنمية تربية اÿيول واإلبل
وم - -دي - -ر شض - -رك- -ة سض- -ب- -اق اÿي- -ل وال- -ره- -ان
اŸشضÎك.
ي -ذك-ر أان ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة ت-رب-ي-ة
اÿيول واإلبل يتكفل Ãهمة تشضجيع و تطوير
وا◊فاظ على سضÓلت اÿيول واإلبل .ولهذا
ال -غ -رضض -ي ي -ق -وم ال -دي -وان ب -ت -ن -ف -ي -ذ ب-رام-ج
التشضجيع والتنمية التي تقررها وزارة الفÓحة

والتنمية الريفية والصضيد البحري وكذا إانشضاء
تطوير وتعزيز أاي نشضاط يتعلق بÎبية اÿيول
واإلبل واŸسضاهمة ‘ نشضر تقنيات الÎبية ل
سضيما من خÓل تنظيم حمÓت اإلرشضاد .اأما
شض - -رك - -ة سض- -ب- -اق اÿي- -ل وال- -ره- -ان اŸشضÎك
فمهمتها الرئيسضية تكمن ‘ الÎويج ألنواع
اÿيول واإلبل باإلضضافة إا ¤تنظيم السضباقات
ال -ع -م-وم-ي-ة ل-ل-خ-ي-ول واإلب-ل وتشض-ج-ي-ع ت-رب-ي-ة
اÿي - - -ول واإلب - - -ل و–سض Úسض Ó- - -لت - - -ه- - -ا ‘
ا÷زائري ،يضضيف البيان.

ﬁذرا مناضضليه من ا’نسضياق وراء أادوات تشضتيت ا◊زب

ولد عباسس يدعو أاتباعه بالتجند –سسبا لÓسستحقاقات القادمة

لفلن جمال ولد
’م Úالعام ل أ
دعا ا أ
ع-ب-اسس م-ن-اضض-ل-ي وك-اف-ة إاط-ارات ح-زب-ه
لسضتحقاقات القادمة اŸتمثلة
للتجند ل إ
’نتخابات الرئاسضية وŒديد أاعضضاء
‘ا إ
›لسس ا’مة مع نهاية العام ا÷اري .

ع Úالدفلى  :و.ي  .أاعرايبي
‘ لقاء جهوي عقد أامسس بع Úالدفلى ضضم
إاطارات ا◊زب من وليات الشضلف واŸدية
وت -ي -ب -ازة وع Úال -دف -ل -ى  ،ح -ذر ول -د ع -ب -اسس
مناضضليه من اإلنسضياق وراء دعوات األبواق
ال -ت -ي م -ا ف -ت -ئت ت-ع-م-ل ع-ل-ى زع-زع-ة ا◊زب
واصض- -ف -ا إاي -اه -م ب -اŸشض -وشض Úال -ف -اشض -ل Úم -ع
التخلي عن بعضس الظواهر السضلبية واŸشضينة
‘ ال-ع-م-ل-ي-ة اإلن-ت-خ-اب-ية كاÙسضوبية ومنطق
الشض- -ك -ارة وا÷ه -وي -ة وت -رك اÿي -ار وال -ق -رار
للصضندوق الذي هو وحده التحكم ‘ العملية
اإلن -ت -خ -اب -ي -ة  ،م -ن ج -ه -ة أاخ-رى اعÎف ول-د
عباسس باألخطاء اŸرتكبة التي دفع ا◊زب
ثمنها ‘ التشضريعيات السضابقة كما حدث ‘
ولية الشضلف التي وصضف نتائجها بالكارثية
م -ت -وع -دا Ãح-ارب-ة ك-ل ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي م-ن

شضأانها تعك Òصضفو مسضÒة واسضتقرار ا◊زب .
وحسضب ولد عباسس فإان حزبه يسضتهدف
الوصضول إا ¤مليون مناضضل مع نهاية السضنة
وه-ذا ضض-م-ن ح-مÓ-ت ال-ت-حسض-يسس وال-توعية
ال -ت -ي ب -اشض -ره -ا ا◊زب ‘ إان -ت-ظ-ار وصض-ول
ال -ت -ع -ل -ي -م -ة ا÷دي -دة ال -ت -ي –م-ل رق-م ١٣
الداعية إا ¤توسضيع ÷ان Œديد الهياكل
ال - -ق - -اع- -دي- -ة ل- -ل- -ح- -زب ب- -إاشض- -راك أام- -ن- -اء
لول مرة .
اÙافظات والقسضمات أ

’رندي» من قسضنطينة:
مناضضلت «ا أ

دعوة رئيسس ا÷مهورية Ÿواصسلة مسسÒة البناء الوطني
اح-تضض-ن ب-ه-و قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة م-الك ح-داد ب-قسض-ن-ط-ينة الندوة
ا÷هوية للمنتخبات اÙليات لو’يات الشضرق التي جاءت –ت
عنوان «اآليات اإدماج اŸراأة ‘ ا◊زب وسضبل تعزيز دورها» وذلك
‘ اإط -ار سض -لسض -ل -ة ال -ن -دوات ا÷ه-وي-ة ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا قسض-م اŸراأة
ب-اŸك-تب ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي –ت اإشض-راف ال-وزي-رة السض-ابقة
وعضضو اŸكتب الوطني للأرندي السضيدة سضعدية نوارة جعفر
رفقة عدد من قيادي ا◊زب على اŸسضتوى الوطني على راأسضهم
السض -ي -دة اŸك -ل -ف -ة Ãن -اضض -لت الشض -رق وعضض -و اŸك -تب ال -وط -ن-ي
عمامرة ‚اة.

قسسنطينة :مفيدة ظريفي
اللقاء ا÷هوي حضضره عدة شضخصضيات قيادية ياأتي ‘ مقدمتها علي
رزقي عضضو ›لسس وطني ،عبد اÛيد بودريبة رئيسس كتلة الأرندي
باÛلسس الشضعبي وعدد من الأمناء الولئي Úلأربع وليات ‡ثلة ‘
سضكيكدة ،ميلة ،جيجل وقسضنطينة.
اأكدت السضيدة «سضعدية نوارة جعفر» ‘ كلمتها على تعزيز دور اŸراأة
‘ ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي واإدم-اج-ه-ا ع Èك-اف-ة ال-ه-ياكل
اÙلية والوطنية وهو ما يعمل على اسضتقرار مكانتها التي اأضضحت عليها
اليوم.
وق -الت ن -وارة ج -ع -ف -ر ان الأرن -دي ع Èع -ن راأي -ه اŒاه الن -ت -خ -اب-ات
الرئاسضية ‘ اŸوؤ“ر الوطني اÿامسس بخصضوصس دعوة رئيسس ا÷مهورية
السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة الÎشض-ح ل-ع-ه-دة خ-امسض-ة وي-ع-ي-دها ووهو
ي -ج -دده -ا م -ن خ Ó-ل ك -اف-ة ال-ل-ق-اءات ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي ذلك ب-ت-ث-مÚ
ال‚ازات التي قام بها الرئيسس ‘ اÛالسس والتي عززها دسضتور ،٢٠٠٨
وكذا دسضتور  ٢٠١٦الذي اأحدث اŸناصضفة ‘ مناصضب العمل والقرار.
واضضافت نوارة ‘ كلمتها حول النقاشس الدائر اŒاه تطبيق اŸادة ٣٦
م -ن دسض -ت -ور  ٢٠١٦ال -ذي اأح -دث ق -ف -زة ن -وع -ي -ة ‘ اÛال السض -ي -اسض-ي
والج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-راأة سض-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ف-ع-ي-ل دور اŸراأة ‘ جميع
اÛالت وظهورها الآن بشضكل واضضح من خÓلها “ثيلها بحوا‹ ١٢٠
مقعد ‘ الŸÈان من اأصضل  ٤٦٠مقعد.
وعلى هامشس اللقاء الذي جمعها بوسضائل الإعÓم اأكدت نوارة جعفر
على اأن اللقاء مÈمج ضضمن سضلسضلة الندوات والتي وصضلت اإ ١٥ ¤لقاءا

ج-ه-وي-ا وذلك –ضضÒا ل-ل-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي سض-ي-ت-م ان-ع-ق-اده-ا
با÷زائر العاصضمة شضهر سضبتم Èالداخل .كما كشضفت على اأن اللقاء جاء
لإطÓع النسضاء اŸنتخبات اŸكلفات بشضوؤون اŸراأة على
مسضتوى اÛالسس اÙلية ،باأهم الإجراءات التي اتخذها
الرندي فيما يخصس التمثيل النسضوي ‘ هذه اÛالسس
وكذا التعريف باıطط الذي يقوم به قسضم اŸراأة لتفعيل
ا◊ركة النضضالية لنسضاء التجمع الوطني الدÁقراطي.
ك- -م- -ا عÈت ن- -وارة ج- -ع- -ف- -ر ع- -ن ارت -ي -اح ا◊زب لداء
اŸن-ت-خ-ب-ات اÙل-ي-ات مشض-ي-دة Ãا ق-دم-ت-ه اŸن-ت-خ-ب-ات ‘
ع -ه -دت-ه-ن الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ف-ه-ن-اك حسض-ب-ه-ا نسض-اء ل-ه-ن Œارب
سضابقة فيما يتعلق بتواجدهن ‘ اÛالسس ونقل خÈات للنسضاء الÓئي
انتخ Íسضنة  ،٢٠١٧والتعرضس اإ ¤دور اŸنتخبة ‘ ظل التحديات التي
تواجهها بدءا من مسضاألة اإثبات الذات وثانيا بكيفية اإدارتها لقضضايا
ﬁلية تناقشس باÛالسس البلدية والولئية لتتمكن من الدفاع عن حقوق
وانشضغالت اŸواطن.Ú
اللقاء ا÷هوي ياأتي لتعريف اŸنتخبات اÙليات على اأهم القرارات
الأخÒة ل-ل-ح-زب ب-ع-د ت-ق-ي-ي-م-ه ل-نشض-اط ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚواŸن-تخبات ،والذي
يطالب بتفعيل اأدائهن اأك ‘ ÌاÛالسس اÙلية ،وتشضجيعها ضضمن

لقاءات تكوينية ،حيث اأن الأرندي يراهن على العنصضر النسضوي ‘ تنفيذ
قرارات الأحزاب ‘ عا ⁄السضياسضة هذا اإ ¤جانب تشضجيعها لنخراط
الشضباب ‘ ا◊زب لن القانون الأسضاسضي للحزب يدعو اإ ¤اإعطاء حصضة
ل -لشض -ب -اب وتشض -ج -ي -ع-ه-م ‘ ت-ول-ي-ه-م مسض-وؤول-ي-ة اإدارة صض-ف-ح-ات ال-ت-واصض-ل
الجتماعي ،حيث اأن اÿطاب التصضا‹ ببيت الأرندي بحسضب ذات
اŸتحدثة يتماشضى وا◊داثة وتكنولوجيات الإعÓم والتصضال.ذلك اأن
ا◊زب Áتلك ما نسضبته  ٢٠باŸائة من الطاقة الشضبابية التي تتواجد
بصضفة دائمة تتو ¤مناصضب ومسضوؤوليات.
من جهتها اأكدت اŸناضضلة اıضضرمة وعضضو اÛلسس الوطني نادية
لوجرتني ان اللقاء جاء لتكوين اŸنتخبات للتكفل باŸواطن وتطبيق
برنامج رئيسس ا÷مهورية ‘ اŸيدان ،ذلك من خÓل التكوين واإمدادهم
الآليات ‘ كيفية تطبيق قانون البلدية والولية واسضتقبال اŸواطنÚ
واŸشضاركة ‘ التنمية وتطبيق برنامج ا◊زب اŸسضتمد من برنامج
فخامته.
وذكرت لوجرتني ان اللقاء هدفه ايضضا تكوين امراأة سضياسضية فعÓ
وقول ‘ اŸيدان .وهي ميزة ينفرد بها التجمع الوطني الدÁقراطي من
خÓل اأمينه العام اأحمد اأويحي الذي يعطي اأهمية كبÒة للمراأة الذي
يوليها اهتماما كبÒا وبدونها ل تكون هناك مكاتب ل
وطنية ول ولئية ،مضضيفة اأن اŸراأة ا÷زائرية بطبيعتها
ثورية واإن اأطرت وكونت وفق اسضÎتيجية وبرنامج طويل
اŸدى واŸت -اب -ع -ة سض -ت-ك-ون نسض-اء سض-ي-اسض-ات ‘ اŸسض-ت-وى
Ÿسضتقبل البÓد.
من جهته الأم Úاألولئي السضعيد اأحمد رضضوان قال لنا
اأن اللقاء جاء وفق ›هودات بذلتها اŸناضضÓت ع Èكافة
هياكل الرندي من اجل العمل على تكوين اŸنتخبات اÙليات ونقل
اÈÿات فيما بينهن ،واأن ›هودات ا◊زب Ãعية اأمينه العام والتي
تتمحور اأسضاسضا حول تعزيز مسضار اŸراأة ع ÈاÛالسس اŸنتخبة جديرة
بالتنويه والشضادة..
و‘ خ -ت -ام ال -ل -ق -اء ال -ت -ك -وي -ن -ي ال -ذي ع-رف حضض-ورا ق-وي-ا م-ن ط-رف
اŸناضضÓت واŸنتخبات اÙليات والذين اسضتحسضنوا مثل هذه الندوات
التكوينية التي تسضمح لهم Ãعرفة اأهم القرارات التي يخرج بها ا◊زب
ع -ل -ى اŸسض -ت -و ¤ال-وط-ن-ي ،ك-رم رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة نظرا Ûهوداته واإ‚ازاته ودورها ‘ اسضتقرار ا÷زائر.

التكوين يسساعد
اŸرأاة على تأادية
اŸهام واŸسسؤووليات
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ﬂتÈات روشش تكشسف عن أاحدث ابتكاراتها ‘ عÓج سسرطان الثدي

دوإء جديد يبطئ تطور إلدإء إÿبيث يسسوق أ’ول مرة ‘ إ÷زإئر
^  ١٠آإ’ف إصسابة جديدة بسسرطان إلثدي سسنويا
كشسفت ﬂتÈات روشش عن أادوية جديدة متوفرة حاليا ‘ ا÷زائر لعÓج سسرطان الثدي ،حتى ‘ أاك Ìمراحله تقدما ما من
لمل للنسساء اŸصسابات بالداء عن طريق إابطاء تطور اŸرضش وإاطالة عمرهن بشسكل كب.Ò
شسأانه أان يسساهم ‘ إاعادة ا أ
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وخÓل لقاء علمي نظمه ﬂتÈات روشس
ب -الشسÒاط -ون –ت شس -ع-ار «م-ع-ا م-ن أاج-ل-ه-ا»،
أاجمع اıتصسون ‘ عÓج اأ’ورام السسرطانية
على مدى فعالية اأ’دوية ا÷ديدة تتمثل ‘
 kadcylaو perjetaال -ت-ي سس-ت-ك-ون م-ت-وف-رة ‘
ا÷زائر ‘ اأ’سسابيع القادمة ،ويسستفيد منها
جميع النسساء اŸصسابات بسسرطان الثدي‘،
إاطار اسستفادة ا÷زائر من ابتكارات عÓجية
جديدة .
ون -اقشس اŸشس -ارك -ون ‘ ال -ل-ق-اء اسس-ت-خ-دام
أاح -دث ال -ت -ط -ورات ال -ع Ó-ج -ي -ة وال -ت-وصس-ي-ات
ال -دول -ي -ة ‘ ع Ó-ج سس -رط -ان ال-ث-دي Her2 +
لتحديد إاجماع عÓجي ﬁلي ،مؤوكدين أان
ا÷زائ-ر ح-ال-ي-ا ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ت-رسس-انة عÓجية
تسسمح بإادارة أافضسل لهذا النوع من السسرطان
الذي Áسس كبÒات السسن وحتى الشسابات ‘

عمر الثÓثينات.
ودق اıتصس -ون ن -اق-وسس اÿط-ر ’ن-تشس-ار
سسرطان الثدي بشسكل كب ‘ Òا÷زائر،حيث
يتم تشسخيصس  10آا’ف حالة جديدة كل سسنة،
مشسÒين إا ¤أان سسرطان الثدي وحده Áثل

أاك Ìمن  40باŸئة من جميع السسرطانات لدى
النسساء.
م- -ن ج -ه -ت -ه أاك -د رئ -يسس مصس -ل -ح -ة اأ’ورام
السس - -رط - -ان - -ي - -ة Ãرك - -ز ب - -ي- -ار م- -اري ك- -وري
الÈوف- -يسس- -ور ب- -وزي- -د ،أان ال- -ت -ك -ف -ل Ãرضس -ى
السسرطان يتطلب مسساهمة جميع اıتصسÚ
‘ إاطار ÷نة متعدد التخصسصساتŒ ،تمع ‘
ك -ل م -رة Ÿن-اقشس-ة ك-ي-ف-ي-ة تشس-خ-يصس ا◊ا’ت
واÿي-ارات ال-عÓ-ج-ي-ة ،وتسس-م-ح ب-ت-ب-ادل اآ’راء
واÈÿات ب Úاأ’طباء واأ’سساتذة .
وحسسب اŸدير العام لشسركة روشس ا÷زائر
أام Úسس- -خ- -ري ،ف- -إان ه- -ذه اأ’دوي- -ة ا÷دي -دة
–ق -قت ب -ع -د ع -ق -ود م -ن اأ’ب -ح-اث ‘ روشس
وسستعزز من عÓجات سسرطان الثدي HER2
،م- -ؤوك- -دا أان ا÷زائ- -ر سس- -اه- -مت ‘ ال -ت -ط -ور
السسريري لÈوتوزوماب من خÓل اŸشساركة
‘ التجربة السسريرية الدولية بÒوسس ع Èعدة
مسستشسفيات جزائرية.

إŸرشسحون لنهاية إمتحان إلتخصسصض ( )DEMSيطالبون بدورة إسستدرإكية
لطباء اŸقيمون ‘ وقفة احتجاجية باŸسستشسفي ا÷امعي مصسطفى باشسا
ا أ
لضسراب والعودة للعمل
لطباء بعد Œميد ا إ
وضسعية مأاسسوية يعيشسها ا أ

لطباء اŸقيمون ‘ وقفة
ندد أامسش ،ا أ
اح-ت-ج-اج-ي-ة ب-باحة اŸسستشسفى ا÷امعي
مصس-ط-ف-ي ب-اشس-ا ب-ال-وضس-عية اŸزرية التي
يعيشسونها على مسستوى ﬂتلف اŸصسالح
السس - -تشس - -ف - -ائ- -ي- -ة م- -ن- -ذ ع- -ودت- -ه- -م إا¤
لضس -راب،
م- -ن- -اصس- -ب- -ه- -م ب- -ع- -د Œم- -ي -د ا إ
مسس -ت -ن -ك -ري -ن ال-تصس-رف-ات الÓ-مسس-ؤوول-ة
الصسادرة من طرف بعضش رؤوسساء اŸصسالح
الذين يتعمدون على حد قول الناطق
ال -رسس -م -ي ب -إاسس -م ال -ت-نسس-ي-ق-ي-ة ال-دك-ت-ور
ح -م -زة ط -الب ع -رق -ل -ة م -ه -ام -ه -م ح-يث
وصس- - -لت ‘ ب- - -عضش اŸصس- - -ال- - -ح ا ¤فصس - -ل
لط -ب -اء،م -ل -وح Úب -ال -ع -ودة إا ¤خ -ي-ار
ا أ
لضس -راب وال -وق -ف -ات الح -ت-ج-اج-ي-ة ‘
ا إ
حال بقاء الوضسع على ما هوعليه.
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وضسعية مأاسسوية يعشسيها اأ’طباء اŸقمون
بعد أاسسابيع قليلة من اسستئناف العمل بعد 8
أاشسهر من حركة ا’حتجاج السسلمية ،وŒميد
اإ’ضس -راب ‘ ن -ه -اي-ة اŸط-اف ي-ؤوك-د ال-دك-ت-ور
طالب ،جاء كإاثبات حسسن النية ◊ل نزاع دام
طوي Óبينهم وب Úالوزارة الوصسية واسستئناف
ا◊وار وفقا لتصسريحات وزير الصسحة الذي
ط -ال -ب -ه -م ب -ال -ع -ودة ا ¤ال -ع -م -ل ل -ف-ت-ح أاب-واب
ا◊وار،غ Òأان الوضسع ما يزال يزداد سسوءا.
واŸؤوسسف ‘ اأ’مر يقول الناطق الرسسمي
باسسم التنسسيقية حمزة طالب ،أان هذا التجميد
بات مؤوŸا ‘ بعضس اÿدمات حيث بات يعاÊ
العديد من اأ’طباء اŸقيم Úمن تهديدات
يومية وتخويف من جميع اأ’نواع ،و‘ بعضس
اأ’حيان يتحولون إا ¤أاعمال انتقامية معرجا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óغنام
بعد انتشسار الوباء ب Úالبقر وﬂاوف من انتقاله ل أ

موإجهة دإء إ◊مى إلقÓعية و–صس ÚإŸاشسية قبل عيد إأ’ضسحى

ط- - - -م - - -أان ﬂتصش ‘ ال - - -ت - - -ن - - -م - - -ي - - -ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة،آاك -ل -ي م-وسس-و ،Êأان ح-الت
لصس -اب -ة ب -فÒوسش ا◊م -ى ال -ق Ó-ع -ي-ة
ا إ
لبقار
التي تظهر بصسفة دورية “سش ا أ
لغ -ن -ام اŸع-ز وا÷م-ال ه-ي ح-الت
أام -ا ا أ
ن - - -ادرة ح- - -يث ظ- - -ه- - -ر اŸرضش ب- - -ب- - -عضش
لب -ق -ار بشس -ك -ل دف-ع
ال -ولي -ات وأاصس -اب ا أ
لج-راءات
وزارة ال -ف Ó-ح -ة إا ¤إات-خ-اذ ا إ
ال Ó-زم -ة ل -ل -ح -ي-ل-ول-ة دون ان-تشس-اره بÚ
لضساحي لسسيما مع التنقل اليومي لها
ا أ
واقÎاب ع -ي -د الضس -ح -ي ال -ذي ي -ج -ع-ل
اŸواطن Úيعيشسون حالة قلق سسواء من
انتشسار اŸرضش أاوارتفاع أاسسعار الغنم .

»côJ øH IódÉN
أاوضس -ح،شس -ن-وف ج-ل-ول ،ط-ب-يب ب-ي-ط-ري ‘
تصسريح لـ « الشسعب» أان ا◊مى القÓعية التي
تظهر بصسفة دورية مع اقÎاب عيد اأ’ضسحى
تصس - -يب اأ’ب - -ق- -ار دون ال- -غ- -ن- -م
بالنظر لسسرعة تنقل الفÒوسس
ب -ي -ن-ه-ا واخ-تÓ-ف-ه ع-ن اŸرضس
اŸن- -تشس- -ر ب Úرؤووسس ال- -غ- -ن- -م،
خاصسة وان الزيارات اŸيدانية
ل -ل -ب-ي-اط-رة أاث-ب-تت أان ال-فÒوسس
يختلف عن الذي يصسيب الغنم
ما يجعل سسرعة انتشساره تهدد البقر أاك،ÌغÒ
أان هذا ’ Áنع من انتشساره ب Úرؤووسس الغنم
ال -ت -ي أاصس -ب -حت ال -ي -وم م -ه-ددة ‘ ظ-ل ت-ن-ق-ل
اŸرب Úب Úاأ’سسواق خاصسة مع اقÎاب عيد
اأ’ضسحى أاين تك ÌتنقÓت اŸرب Úب Úأاسسواق
و’يات الوطن .
وأاكد الدكتور ‘ سسياق موصسول انه ورغم
تضسخيم اأ’مر حول انتشسار الفÒوسس إا’ انه

موجود بشسكل قليل ب Úرؤووسس البقر بو’ية
البويرة وأاصساب  40بقرة ليسس أاك Ìوالوزارة
ككل سسنة على اسستعداد ’تخاذ اإ’جراءات
ال -وق -ائ-ي-ة ل-ت-ف-ادي ان-تشس-اره ب Úرؤووسس ال-غ-ن-م
ُمطمئنا بأان أاضساحي العيد سسليمة و’ تعاÊ
◊د اآ’ن من أاي مرضس .
وقال شسنوف جÓل ‘ سسياق اإ’جراءات
ال-وق-ائ-ي-ة م-ن م-رضس ا◊م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة ال-ذي
يعت Èوباء خط Òله نتائج وخيمة على الÌوة
ا◊يوانية ضسرورة تفادي دخول اأ’سسواق Ÿنع
ان - -تشس - -ار اŸرضس ووضس- -ع ال- -ب- -ق- -ر ‘ ع- -زل- -ة
باإ’ضسافة ا ¤الوقاية عن طريق مادة ا÷Ò
اأ’بيضس الذي يقلل من انتشساره مع ضسرورة
توفر اللقاح الروتيني واللقاح من داء ا◊مى
ال -ق Ó-ع -ي -ة ال-ذي ت-ت-ك-ف-ل ب-ه ال-دول-ة وه-وغÒ
م -ت -وف -ر ل -دى ا÷م -ي-ع غ Òأان اŸرح-ل-ة ال-ت-ي
وصسل إاليها اŸرضس تسستدعي التدخل العاجل
من اŸصسالح اŸعنية أ’جل وضسع حد له قبل
عيد اأ’ضسحى .
وأاضساف الطبيب البيطري
أان ال -ل -ق-اح ت-ت-ك-ف-ل ب-ه ال-دول-ة
وي- - -ق - -ام ›ان - -ا م - -ن ط - -رف
ب- -ي -اط -رة ت -اب -عŸ Úدي -ري -ات
ال -ف Ó-ح-ة أاوخ-واصس ب-ت-ك-ل-ي-ف
منها ◊ماية الÌوة ا◊يوانية
م - -ن ال - -ن - -ف - -وق،خ - -اصس- -ة وان
ال -ف Ó-ح Úال -ي -وم غ Òم -ؤوم -ن Úم -ا ي -ج-ع-ل-ه-م
يتكبدون اÿسسائر لوحدهم دون تدخل من
الوزارة التي دعت ‘ آاخر تصسريح لها على
لسسان وزير الفÓحة عبد القادر بوعزڤي «إا¤
ضس -رورة ت -أام Úأان -فسس -ه -م واŸاشس -ي -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
ال -ك -ام -ل ب -ه-م ،إا ¤ج-انب إاج-راءات السسÓ-م-ة
Ùاصسرة اŸرضس» .

إلتأام Úضسروري
لتعويضض مربي
إأ’بقار إŸتضسررين

‘ كلمة أامام مناضسلي حزبه من قسسنطينة

رباع Úيدعوإ ¤بناء دولة قانون تضسمن فرصسا
متسساوية للجميع

‘ حديثه على بعضس ا◊ا’ت التي ” فصسلها
من طرف رؤوسساء اŸصسالح بدون أاي وجه حق.
كما أانهم  ⁄يتلقوا يؤوكد الدكتور حمزة،
م -ن -ذ Œم -ي -د اإ’ضس -راب أاي دع-وة م-ن ط-رف
الوزارة الوصسية ’سستئناف ا◊وار ،على الرغم
من الطلبات العديدة ÷لسسات ا’سستماع التي
صساغتها الوزارة واسستلمتها.
ومن هنا عقب الدكتور حمزة قائ Óمن
اŸسستحيل بالنسسبة لنا أان ‚د تفسسÒا مرضسيا
ومنطقيا لهذه ا◊الة« ،أ’نه يبدولنا أان كلمة
ال -وزي -ر ي -جب أان ت -ك -ون ح -ق -ي -ق-ي-ة ‘ ال-ع-ادة
وتصسريحاته التي أاد ¤بها ع Èوسسائل اإ’عÓم
يجب ان يتم الوفاء بها».
وع -رج ﬁدث -ن -ا ل -ل -ح -ديث ع -ن ال -وضس-ع-ي-ة
اŸأاسس -وي-ة ال-ت-ي ع-اشس-ه-ا اأ’ط-ب-اء اŸرشس-ح-ون
ل-ن-ه-اي-ة ام-ت-حانات التخصسصس ( )DEMSح -يث
اجتازه ‘ ظروف إاسستثنائية ’ تفي بأاي معيار

بسس - -بب ال - -ت - -أاخ ‘ Òاإ’ع Ó- -ن ع - -ن ت - -اري - -خ
ا’متحانات كما أانهم  ⁄يسستفيدوا من أاي
جلسسة اسستماع.
و‘ هذا الصسدد طالب اأ’طباء اŸقيمون
‘ وق -ف -ت -ه -م ا’ح -ت-ج-اج-ي-ة ب-ح-ق-ه-م ‘ دورة
إاسس -ت -دراك -ي -ة ف-ي-م-ا ي-خصس إام-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة
التخصسصس خاصسة وأان النتائج كانت جد سسلبية
حيث عرفت بعضس التخصسصسات رسسوب كل
اŸمتحن .Úوخلصس الدكتور حمزة إا ¤التأاكيد
على أان اأ’طباء اŸقيم ’ Úيزالون مسستعدين
للمرافعة على حقوقهم اŸشسروعة ،حيث من
اŸفÎضس ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة ب-ع-د ان-تهاء
امتحانات نهاية التخصسصس ‘  19جويلية من
أاجل دراسسة الوضسع والنظر ‘ قرار العودة ا¤
خ -ي -ار اإ’ضس -راب م -ن ع -دم -ه ،ح-يث م-ا ي-زال
اأ’مل قائما ‘ فتح أابواب ا◊وار مع الوزارة
الوصسية من أاجل تسسوية مطالبهم.

بعد اجتماعه بوزير التعليم العا‹ والبحث العلمي

دعا رئيسس حزب عهد 54
ع- - -ل- - -ي ف- - -وزي رب - -اع Úامسس
السسبت من قسسنطينة إا ¤العمل
ع-ل-ى ب-ن-اء دول-ة ق-ان-ون تضس-م-ن
م - -ب - -دأا ال- -ف- -رصس اŸتسس- -اوي- -ة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ج-م-ي-ع وال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة .و‘ كلمته خÓل
ل- -ق- -اء م- -ع م- -ن- -اضس- -ل -ي ح -زب -ه
واŸت -ع-اط-ف Úم-ع-ه اح-تضس-ن-ت-ه
دار الشسباب أاحمد سسعدي شسدد
رباع Úعلى أاهمية تضسافر ا÷هود من أاجل
بناء دولة قانون تضسمن اŸسساواة ب Úا÷ميع
م- -ن ح- -يث الشس- -غ- -ل ع- -ل- -ى وج -ه اÿصس -وصس.
وأاضساف رئيسس عهد  54أان «ا÷زائر بلد غني
قادر على –قيق التطور دون ا’عتماد على
موارده من اÙروقات» ،داعيا إا ¤تطوير
قطاعات الفÓحة والصسناعة والسسياحة على
وج -ه اÿصس -وصس م -ع -تÈا إاي -اه -م «ق -ط -اع-ات
هامة» ‘ التنمية اŸسستدامة للبÓد.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد سس- -ل- -ط ذات اŸت- -دخ- -ل
الضس-وء ع-ل-ى ضس-رورة ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ع-راق-ي-ل
اإ’دارية ’سسيما تلك التي تعيق تطور هذه

ال -ق-ط-اع-ات اÓÿق-ة ل-لÌوة
وق-ط-ع الصس-ل-ة م-ع ا’ق-تصس-اد
ال- -ري- -ع- -ي ال- -ذي ي- -واصس- -ل -
حسسبه« -كبح عملية التنمية
با÷زائر».
«لقد حان الوقت لتحديد
ت - -رت - -يب اأ’ول - -وي- -ات حسسب
ا÷ه- -ود اŸب- -ذول -ة ‘ إاط -ار
تنمية البÓد وبعيدا عن اأي
›ام- - -ل- - -ة» ،يضس- - -ي - -ف ذات
اŸت -ح-دث .ول-دى ت-ط-رق-ه ل-ل-ق-درة الشس-رائ-ي-ة
«ال -ت -ي تشس -ه -د ت -راج -ع -ا»  ،حث رب-اع Úع-ل-ى
تنظيم وإاعادة هيكلة أاسسواق ا÷ملة اÿاصسة
ببيع اÿضسر والفواكه التي ’ تزال حسسبه-
«ﬁتكرة من طرف أاقلية تبحث عن –قيق
الربح على حسساب اآ’خرين» .وعÓوة على
ذلك طالب نفسس اŸصسدر بتعزيز ا’تصسال بÚ
اŸواطن Úوالسسلطات العمومية» ،داعيا إا¤
ال Ó-م-رك-زي-ة اإ’داري-ة وا’ق-تصس-ادي-ة م-ن أاج-ل
إاع -ط -اء م -زي-د م-ن الصسÓ-ح-ي-ات ل-ل-م-ن-ت-خ-بÚ
اÙلي Úالذين يعدون «عناصسر أاسساسسية ‘
معادلة التنمية اŸسستدامة.

ا◊ركة سستقدم مÎشسحها إاذا  ⁄يكن هناك مرشسح توافق وطني

رئيسض بلدية أإميزور يؤوكد فتح إلقطب إ÷امعي بدإية من إلدخول إ÷امعي إلقادم مقري يدعوإ ¤إ’سستعانة بكل إلقوى إلوطنية لتحقيق «أإمن إ÷زإئر»
أاكد ،أامسش ،زه Òخراز ،رئيسش بلدية
أاميزور ،لـ«الشسعب» ،أان الجتماع الذي
ع -ق -د ي -وم اÿم -يسش ال-ف-ارط ،م-ع وزي-ر
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث العلمي ،طاهر
حجار ،وبعضش الŸÈانيّ “ ،Ú
خضش عنه
ق -رار ف -ت -ح ال -ق -طب ا÷ام -ع -ي ا÷دي -د
لم -ي-زور ب-داي-ة م-ن ال-دخ-ول ا÷ام-ع-ي
أ
ال- -ق- -ادم ،وذلك ب- -ث Ó-ث -ة اخ -تصس -اصس -ات
جديدة ،اŸدرسسة الوطنية للرياضسيات،
علم الفلك والطاقات اŸتجددة.

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH
أاكد وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي،
ط -اه -ر ح -ج -ار ،خ Ó-ل ال -زي-ارة اأ’خÒة ال-ت-ي
قادته إا ¤و’ية بجاية ،أاّن القطب ا÷امعي
أ’ميزور ،يعت– Èفة ’ مثيل لها بكل أانحاء
ال -وط -ن ،وأان -ه-ا تضس-اه-ي ‘ ج-ودة تصس-م-ي-م-ه-ا
أافضس -ل ج -ام-ع-ات ال-ع-ا ،⁄وه-ي اŸنشس-أاة ال-ت-ي
تÎب -ع ع -ل -ى سس -ت-ة ه-ك-ت-ارات ،وك-ل-فت خ-زي-ن-ة
الدولة أازيد من أالف مليار سسنتيم ،كما ع Èعن

ارتياحه فيما يتعلق بنوعية اأ’شسغال ،والتي
سستسسمح للطلبة واأ’سساتذة Ãمارسسة ﬂتلف
نشساطاتهم ،حيث تضسم قاعة لÓسستماع فريدة
من نوعها ،تتسسع أ’لف مقعد ،و12مدرجا ذات
سسعة تÎاوح ب 200 Úو 300مقعد ،كما تشسمل
م -ك -ت-ب-ة ت-تضس-م-ن 120م -ك-ت-ب-ا صسّ-م-م خصس-يصس-ا
Óسساتذة ،وكذا مقر رئاسسة للجامعة ،حيث
ل أ
ب -ن -يت ‘ ث -م -ان-ي-ة ط-واب-ق وﬂ03اب-ر ل-ل-بحث
ال- -ع -ل -م -ي وم -ط -ع -م وك -اف -ي -تÒي -ا ،إا ¤ج -انب
فضساءات أاخرى للدعم والÎفيه.
من جهته رئيسس بلدية أاميزور ،أاكد أانه
ف هذه البشسرى بنفسسه ،وأانه جد
أاراد أان يز ّ
سسعيد ’سستماع وزير التعليم العا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ’نشس-غ-ا’ت-ه ،خ-اصس-ة أاّن اأ’م-ر ي-ت-علق
با◊رم ا÷امعي الذي تدهورت حالته بعد
مضس -ي ث Ó-ث سس -ن -وات دون اسس -ت -غ Ó-ل-ه ،وه-ي
خسس -ارة ك -بÒة ت -ت -ج -ل -ى ‘ أان ه -ذه ال -ت -ح-ف-ة
اŸعمارية قد ظلت شساغرة منذ سسنة ،2015
سسيما وأانه باسستثناء اإ’قامة ا÷امعية التي
تسستضسيف الطلبة ⁄ ،يسستقطب هذا القطب
” غلقه Ÿدة ثÓث
اŸنسسي أاية كلية ،حيث ّ

سسنوات ،بعد رفضس أاسساتذة وطلبة كلية العلوم
ال -دق -ي -ق -ة ل -ب -ج -اي -ة– ،وي -ل -ه -م ن-ح-وال-ق-طب
ا÷امعي ا÷ديد أ’ميزور ،بحجة عدم توفر
شسروط التعليم ،على اعتبار أان هذا اأ’خÒ
مازال ورشسة غ Òمهيأاة Ÿا تتطلبه كلية العلوم
الدقيقة ،خاصسة ما تعلق باıابر وقاعات
اأ’شس -غ -ال اŸوج -ه -ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ا’ك-ت-ظ-اظ
اŸوجود بكلية العلوم الدقيقة بتارقة أاوزمور،
ونقصس الظروف اŸهيأاة لضسمان السس Òا◊سسن
ıتلف النشساطات العلمية.
Óشس- -ارة ،ف- -إان ه- -ذا ال- -ق- -طب ك -ان م -ن
ول - -إ
اŸقرر ،أان يحتضسن على التوا‹ كلية العلوم
ال -ق -ان -ون -ي -ة (أام -ي -زور) وال -ع -ل-وم ا’ق-تصس-ادي-ة
(ال -قصس -ر) ،وُع  Ú-ب -ع -د ذلك ’ح -تضس -ان ك -ل-ي-ة
ال - -ري- -اضس- -ي- -ات ،إا’ أان اأ’م- -ور  ⁄تسس- -ر وف- -ق
التخطيط اŸسسطر‡ ،ا أادى إا ¤تنظيم لقاء
تشساوري مع جميع وﬂتلف ركائز ا÷امعة،
من أاجل التوصسل إا ¤إاحالة توافقية ،غ Òأانه
 ⁄يدخل حيز اÿدمة بسسبب رفضس الكليات
ا’ن-ت-ق-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى ح-رم ج-ام-ع-ة أام-يزور
ا÷ديد.

دعا رئيسس حركة ›تمع
السس -ل -م ع -ب -د ال-رزاق م-ق-ري،
امسس السس - - - -بت ب- - - -ا÷زائ- - - -ر
العاصسمة ،إا« ¤ا’سستعانة بكل
ال- -ق- -وى ال- -وط -ن -ي -ة م -ن أاج -ل
–قيق أامن ا÷زائر واÿروج
من اأ’زمة»وقال مقري خÓل
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة نشس-ط-ها Ãقر
ا◊زب ،أان -ه «ي-ن-ب-غ-ي إاشس-راك
ك -ل ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة ‘ إاط-ار
التوافق الوطني ،من أاجل –قيق أامن ا÷زائر
واÿروج م -ن اأ’زم -ة ال -ت -ي ت-ع-يشس-ه-ا ال-بÓ-د»،
مؤوكدا أان ا◊ركة «مسستعدة للتنازل عن كل
ط -م -وح -ات -ه -ا الشس -خصس -ي -ة وا◊زب -ي -ة خ -دم-ة
Ÿصسلحة البÓد وترفضس اأن يتم اسستخدامها
من طرف أاشسخاصس أاوعصسب» .وبعد انتقاده
Ÿا أاسس- -م -اه «الÎاج -ع اÙسس -وسس Ÿؤوشس -رات
ا’قتصساد الوطني» ،شسدد اŸسسؤوول ا◊زبي
على أانه «بإامكان ا÷زائر اÿروج من حالة
ا’ن- -ك- -م -اشس ا’ق -تصس -ادي خ Ó-ل  5سسنوات،
والتحول إا ¤بلد صسناعي من خÓل –قيق

شس- -روط ت- -ت- -م- -ث- -ل ‘ ا◊ك- -م
ال- - - -راشس- - - -د ،ا’سس - - -ت - - -ق - - -رار
وال -ت -م-وي-ل» .و‘ ح-دي-ث-ه ع-ن
ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-لة ،قال
رئ- -يسس ا◊رك- -ة أان- -ه «ق- -ب -ل 8
أاشس - -ه - -ر م - -ن ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات
الرئاسسية ’ ،يوجد أاي ملمح
لهذا اŸوعد ا’نتخابي الذي
يلفها الغموضس» ،مشسÒا اإ¤
أان م -وق -ف ا◊رك -ة م -ن ه -ذه
ا’ن -ت -خ -اب -ات ي -ت-م-ث-ل ‘ ال-دع-وة إا ¤مÎشس-ح
ت -واف -ق -ي» ،و‘ ح -ال ع -دم ال-ت-وصس-ل إا ¤ه-ذا
ا◊ل فإان ا◊ركة «سستقدم مÎشسحها بقرار
من مؤوسسسساتها الرسسمية».
و‘ رده على سسؤوال يتعلق بقضسية الكوكايÚ
اÙج- -وزة ،ق- -ال م- -ق- -ري أان ه -ذه ال -قضس -ي -ة
«مرتبطة بأابعاد دولية وعلى عÓقة وطيدة
ب - -أاج - -ه - -زة ﬂاب - -رات دول - -ي - -ة» ،داع- -ي- -ا اإ¤
«معا÷تها ‘ إاطار القانون و‘ سسياق مصسلحة
البÓد مع ضسرورة إاعÓم اŸواطنÃ Úجريات
التحقيق».
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اأ’حد  15جؤيلية  201٨م
المؤافق لـ  01ذي القعدة  1٤3٩هـ

سصكان حي ألبناء» ألذأتي» با÷لفة

ا◊شصرات الضصارة تتكاثر صصيفا وانعدام النظافة يؤورق يومياتهم

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

أ÷معيات وأصصدقاء ألبيئة ينذرون بكارثة إأيكولوجية

تلوث شصاطئ مرسصى بن مهيدي يهدد حياة اŸصصطافÚ
دقت ن - -ه - -ار أمسس عشص-رأت م-ن أ÷م-ع-ي-ات
وألناشصطون أ◊ق -وق-ي-ون أل-ف-اع-ل-ون ،و‡ث-ل-ي
أÛت -م -ع أŸد Êب -اŸن -اط -ق أ◊دودي -ة أل -غ -رب-ي-ة،
ناقوسس أÿطر حول تسصريب كميات كبÒة من
أŸياه ألقذرة وأŸوأد ألسصامة إأ ¤شصاطئ مرسصى بن
للف م -ن
م- -ه- -ي- -دي وأل -ذي صص -ار ي -ه -دد ح -ي -اة أ آ
أŸصص- -ط- -اف ÚأŸت- -وأف- -دي- -ن ع- -ل- -ى ه- -ذأ ألشص- -اط -ئ
أÓÿب ،خ -اصص -ة ب -ع -دم -ا تسص -ب-بت أŸي-اه ‘ ن-ف-وق
لسص -م -اك م -ا ج-ع-ل مصص-ال-ح
ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن أ أ
أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة “ن-ع أŸصص-ط-اف Úم-ن ألقÎأب
لم- -رأضس
م - -ن ألسص - -اح - -ل أ◊دودي خ - -وف- -ا م- -ن أ أ
لوب -ئ -ة ،دأع Úألسص -ل -ط -ات أل -ع -ل -ي -ا ل -ل -ت -دخ-ل
وأ أ
ألعاجل من أجل فتح –قيق معمق ‘ ألقضصية.

تلمسسان  :بن ترار ﬁمد

ع Èسصكان حي «ألبناء ألذأتي»ألوأقع وسصط مدينة أ÷لفة عن أسصتيائهم÷ ،ريدة «ألشصعب» وتذمرهم ألكبÒين إأزأء
ألوضصعية أŸزرية ألتي آأل إأليها حيهم ،بسصبب ألنتشصار ألكب Òللنفايات ألتي أغرقت أ◊ي ،وقد صصب ألسصكان جمّ غضصبهم على
لكوأم أÎŸأمية دأخل ألشصوأرع ألضصيقة.
أŸسصؤوول ÚأÙلي ،Úألذين “اطلوأ ‘ رفع تلك ألنفايات وأ أ

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

ال-مشش-ك-ل ال-ذي ح-ؤل ح-ي-ه-م إال-ى م-ف-رغ-ة ع-م-ؤمية
حسشبهم ،وا’نتششار الكبير أ’نؤاع الحششرات الضشارة
وال -ف -ت -اك -ة ع -ل -ى غ -رار ال -ع-ق-ارب ،وحسشب م-ا أاك-د
أاحدهم لجريدة «الششعب» ،إانهم ’ يسشتطيعؤن فتح

النؤافذ خؤفا من دخؤل الحششرات فيما تحدث
آاخرون عن أان تناول الطعام في بعضض المناطق
أاصشبح مسشتحيل مع هذا الكم الهائل من الحششرات
والقؤارضض المنتششرة في كافة المدينة ،بينما ازداد
ال- -عبء ع- -ل- -ى رب اأ’سش- -رة ف- -أاصش- -ب- -حت م -ب -ي -دات
الحششرات أامرا ضشروريا في المنازل كما اأن بعضض
المؤاطنين يعانؤن من طفح جلدي وأامراضض أاخرى

بسشبب هذه الحششرات والقؤارضض.
خ - -اصش - -ة بشش - -ارع ال- -ح- -ي ال- -ذى ُي- -ج- -دد السش- -ك- -ان
المتضشررون نداءهم لمسشؤؤوليهم من أاجل ا’لتفاتة
إال-ي-ه ،م-ن خ-لل ت-ن-ظ-ي-ف-ه وت-زوي-ده ب-ح-اوي-ات تليق
بمقام عراقة وقدم الحي ،ومن ششأانها أان تخفف
من تفاقم الظاهرة التي عرضشت الكثير منهم إالى
اأ’مراضض الخطيرة.

“ت بشصفافية ‘ أنتظار ألطعون

العدد
176٩5
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أاششار الناششط الحقؤقي زبؤج أاحمد في تصشريح
خاصض للششعب ،أانهم راسشلؤا السشلطات العليا من
أاجل التدخل بغية وقف هذه التسشريبات التي تهدد
ششاطئ مرسشى بن مهيدي ،الذي يعد قطبا سشياحيا
بامتياز ينافسض ششاطئ السشعيدية المغربي ،مؤؤكدا
أان ه -ذه ال -ن -ف-اي-ات ت-ت-م ب-ط-ري-ق-ة م-دروسش-ة ،ح-يث
تصشرف في وادي كيسض الذي يفصشل ما بين الجزائر
والمغرب ،هذه النفايات التي يتم نقلها بؤاسشطة
الرياح الغربية للجانب الغربي من ششاطئ مرسشى
ب -ن م -ه -ي -دي ،م -ا تسش -بب ف-ي ت-ل-ؤث ال-م-ي-اه ون-ف-ؤق
اأ’سشماك التي تعتبر دليل قاطعا على خطؤرة هذه

النفايات ،ما جعل مصشالح الحماية المدنية تمنع
المصشطافين من ولؤج منطقة واسشعة من السشاحل.
وأاضش -اف زب -ؤج أان -ه-م ،أاب-ل-غ-ؤا ال-مصش-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة
والسشلطات المحلية للتدخل لؤقف هذا التصشرف
ال -لمسش -ؤؤول ال -ذي يضش-اف إال-ى ح-م-ل-ة ال-م-خ-درات
واأ’ق -راصض ال -م -ه -ل-ؤسش-ة ،ال-ت-ي ت-ه-دد ح-ي-اة شش-ب-اب
ال -ج-زائ-ر ضش-م-ن م-خ-ط-ط م-دروسض ي-ك-ل-ف ال-دول-ة
مبالغ باهظة للتصشدي له.
وكشش -ف ال -م -ت -ح -دث أان ه -ذا ال -ت-ل-ؤث يضش-اف إال-ى
لبار الحدودية والمياه الجؤفية،
التلؤيث الممنهج ل آ
م -ن ق-ب-ل ال-ج-ي-ران ال-ذي-ن ي-ق-ؤم-ؤن ب-تسش-ريب م-ي-اه
المنطقة الصشناعية في واد مؤيلح لتلؤيث سشد
حمام بؤغرارة الذي يخزن  177مليؤن متر مكعب
من المياه ،والذي كلف الدولة مبالغ كبرى لضشمان
تؤفير مياه الششرب للرواق الغربي من جهة وسشقي
 700هكتار من سشهل بني واسشن الخصشب من جهة
أاخرى.
من جهته أاوضشح الناششط الجمعؤي أاحمد بلخير
في تصشريح ل»الششعب» ،أان عملية تسشريب المياه
القذرة نحؤ السشهؤل الجزائرية قد أاجهضض مششروع
إاقامة سشد بنؤاحي الششبيكية ،بهدف سشقي محيط
بني واسشين وهي عملية مدروسشة انتقامية من قبل
ال -ج -ارة ال -م -غ -رب ال -ت-ي ل-م ت-ك-ت-ف بسش-م-ؤم-ه-ا م-ن
ال-م-خ-درات وال-م-ه-ل-ؤسش-ات ف-راحت ت-ه-دد ال-حرث
والنسشل عن طريق صشرف المياه الملؤثة بالسشمؤم
الخطيرة التي تنفث روائح كريهة .

بعد أنتظار دأم  17سصنة

مكتتبو عدل بتلمسصان يحتجون أامام مقر الولية
Œمهر ‘ ألسصاعات ألأخÒة ألعشصرأت من مكتتبي عدل 01و 02أمام مقر ولية تلمسصان،
مطالب Úبرحيل مدير وكالة عدل بتلمسصان ،أحتجاجا على عدم توزيع سصكنات عدل 01
لك Ìمن  06سصنوأت ،مدعمÃ Úكتب ألرأبطة أ÷زأئرية
لك Ìمن  17سصنة وعدل  02أ
أ
لنسصان مكتب ولية تلمسصان حيث أشصار أŸكتتبون أن ألعشصرأت منهم
للدفاع عن حقوق أ إ
توفوأ قبل أن يروأ مشصروعهم يتحقق خاصصة ،وأن أغلبهم إأطارأت ‘ ألدولة ل يسصمح لهم من
للف.
ألسصتفادة من ألسصكنات ألجتماعية وأŸدعمة ألتي وزعت منها أ آ

اإلفراج عن قائمة اŸسصتفيدين من  124سصكن بالوادي

أفرجت مصصالح ألسصكن بدأئرة ألدبيلة
ولي-ة أل-وأدي ع-ل-ى ق-ائ-م-ة أŸسص-ت-ف-يدين من
ق-رأب-ة  124سص-ك-ن ع-م-وم-ي إأي-ج-اري ببلدية
حسصا Êعبد ألكر ‘ ،Ëإأطار صصيغة ألسصكن
ألعمومي أليجاري ” ،منحها لعائÓت تعد
‘ أمسّس أ◊اجة لسصقف يأاويها بعد درأسصة
م- -ل- -ف- -ات- -ه- -م وأل- -ت- -ح- -ق- -ق م -ن وضص -ع -ي -ات -ه -م
ألج-ت-م-اع-ي-ة أ◊رج-ة ،ك-م-ا ت-بقى ألقائمة
أŸفرج عنها أولية إأ ¤ح Úدرأسصة ألطعون
م -ن ق -ب-ل أل-ل-ج-ن-ة أل-ولئ-ي-ة وأŸوأف-ق-ة ع-ل-ى
ألقائمة ألنهائية.
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-م-ذك-ؤرة ت-مت ب-ك-ل شش-ف-اف-ية في إاطار
ال-ق-ؤان-ي-ن ال-م-ع-م-ؤل ب-ه-ا ف-ي م-ج-ال ت-ؤزي-ع السش-كن
ا’جتماعي ،من خلل ا’عتماد على مبدأا اأ’ولؤية
في التؤزيع .

وبهدف طمأانة المقصشيين ،كششفت ذات المصشالح
عن تششكيل لجنة على مسشتؤى الدائرة ’سشتقبالهم

وا’سش-ت-م-اع ’نشش-غ-ا’ت-ه-م م-ق-اب-ل ت-قديم ششروحات
واف -ي -ة ع -ن ك -ي -ف -ي -ة ت -ق -دي -م ال-ط-ع-ؤن ف-ي اآ’ج-ال
القانؤنية.

...وكناسس الوادي تنظم حملة
–سصيسصية لفائدة اŸؤومن لهم اجتماعيا

يشش-رع الصش-ن-دوق ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-تماعية
للعمال اأ’جراء وكالة و’ية الؤادي في تنظيم حملة
تحسشيسشية لفائدة المؤؤمن لهم اجتماعيا وششركائهم
ا’جتماعيين ممتهني الصشحة (الصشيادلة واأ’طباء
المتعاقدين) ،تحت ششعار « الضشمان ا’جتماعي
حق مكتسشب ،لنحافظ عليه «.
وت- -دخ- -ل ه- -ذه ال- -ح- -م- -ل- -ة ف- -ي إاط -ار ال -م -خ -ط -ط
ا’سش -ت -رات -ي -ج -ي ل -لصش -ن -دوق ال -ؤط -ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال اأ’ج-راء وال-رام-ي إالى ترقية
الخدمات للمؤؤمن لهم اجتماعيا.

وت -ه -دف ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة إال-ى ت-ؤع-ي-ة ال-م-ؤؤم-ن ل-ه-م
بضشرورة التعقل في اسشتعمال بطاقة الششفاء وعدم
ت-رك-ه-ا ف-ي م-ت-ن-اول ال-غ-ي-ر ،وك-ذا اسش-ت-رج-اعها فؤر
لدوية من قبل الصشيادلة حتى ’ تكؤن
اسشتلمهم ل أ
عرضشة ’سشتعمالها غير القانؤني ،إالى جانب حث
الصش -ي -ادل -ة ب -ع -دم ا’ح -ت -ف -اظ ب -ب -ط -اق-ات الشش-ف-اء
وإارج -اع -ه -ا إال -ى أاصش -ح -اب-ه-ا م-ب-اشش-رة ب-ع-د تسش-ل-ي-م
اأ’دوية.
وسش -ي -ت -م خ -لل ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة ع-ق-د ل-ق-اءات م-ع
المعنيين باأ’مر ،ممثلي الصشيادلة المتعاقدين مع
الصشندوق ،مديرية الصشحة وممثلي الجمعيات ذات
الطابع ا’جتماعي والطبي وكذا تحسشيسض المؤؤمن
ل-ه-م اج-ت-م-اع-ي-ا ع-ب-ر ت-ن-ظ-ي-م أاب-ؤاب م-ف-تؤحة على
مسشتؤى كل هياكل الؤكالة للفترة الممتدة من 17
إالى غاية  26جؤيلية.

الوادي  :قديري مصسباح

ألدورة ألعادية ألثانية للمجلسس ألشصعبي ألولئي بتبسصة

تشصكيل مرصصد للصصحة ◊صصر مشصاكل القطاع والسصعي إا ¤التكفل بها
ن-اقشس أعضص-اء أÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-ولئي
ب -ت-بسص-ة ‘ دورت-ه أل-ع-ادي-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-لسص-ن-ة
أ÷اري - -ة ،ب - -ق - -اع- -ة ألج- -ت- -م- -اع- -ات Ãق- -ر
أل- -ولي- -ة ،أل- -ع- -دي -د م -ن أل -ن -ق -اط أŸدرج -ة
لع-م-ال ع-ل-ى غ-رأر ،م-دى ت-ن-ف-يذ
ب-ج-دول أ أ
لو ،¤وعرضس ومناقشصة
توصصيات ألدورة أ أ
لضص-اف-ي-ة للسصنة أ÷ارية،
م-ل-ف أŸي-زأن-ي-ة أ إ
لدأري للسصنة أŸاضصية ،ثم عرضس
أ◊سصاب أ إ
وم-ن-اقشص-ة م-ل-ف ألسص-ت-ث-م-ار فملف ألصصحة،
وذلك ب- -حضص- -ور ع- -ط- -ا أل- -ل- -ه م- -ولت- -ي وأ‹
لم Úأل -ع -ام ل -ل -ولي -ة ،أعضص -اء
أل- -ولي- -ة وأ أ
لم -ن -ي -ة ،ن -وأب أÛلسس ألشص -ع-ب-ي
أل -ل -ج -ن -ة أ أ
ألوطني ،أعضصاء أÛلسس ألتنفيذي للولية،

والي الؤ’ية وفي مسشتهل كلمته الختامية كرر
تؤجيه نداء إالى اأ’طباء المختصشين للعمل في
ت -بسش -ة وت -ع -ه -د ب -ت -ؤف -ي -ر ال -ظ -روف ال -م -ن-اسش-ب-ة
وتخصشيصض السشكن لفائدتهم ،وذلك في محاولة

منه لتدارك النقصض الفادح في الكادر الطبي
المتخصشصض على مسشتؤى و’ية تبسشة ،وأاوصشى
ال-ؤال-ي ال-م-ع-ن-ي-ي-ن «ب-ال-ح-رصض ع-لى التكفل التام
بالمرضشى ومنهم المجاهدين وأارامل الششهداء
وأارام -ل ال -م -ج-اه-دي-ن ،وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
ال -م -ؤؤسشسش -ات ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة وت-ؤف-ي-ر ا’أم-ن ف-ي
م-ح-ي-ط-ه-ا وضش-م-ان ت-ح-دي-د اأ’ول-ؤي-ات وت-ط-ؤير
ج-م-ي-ع اإ’ج-راءات ال-رام-ي-ة إال-ى ت-ع-زي-ز ال-رع-اية
الصش -ح -ي-ة ال-م-ج-ان-ي-ة وج-ع-ل ال-م-راف-ق الصش-ح-ي-ة
المتؤفرة في الخدمة بكامل طاقتها وتعدادها
وال-رف-ع م-ن اسش-ت-ع-داد ال-ط-ؤاق-م ال-ع-املة وترقية
السش -ل -ؤك ال -حضش -اري وث -ق -اف -ة حسش-ن اسش-ت-ق-ب-ال
ال- -م- -ريضض» ،ووع- -د ب- -ال- -ن- -ظ -ر ف -ي ج -م -ل -ة م -ن
ا’ق -ت -راح -ات ال -ت -ي ت -ق -دم ب -ه -ا السش-ادة أاعضش-اء
ال -م -ج -لسض ،والسش -ع -ي ب -ال -ت -نسش -ي-ق وال-تشش-اور م-ع
الجهات المركزية للتكفل بها.
لششارة ،تم رصشد دعم مالي معتبر من ميزانية
ل إ
الؤ’ية لفائدة قطاع الصشحة بالؤ’ية ،بغرضض

إاع - -ادة ا’ع - -ت - -ب - -ار ل - -ع - -دد م - -ن ال- -م- -ؤؤسشسش- -ات
ا’سشتششفائية وقاعات العلج المتعددة الخدمات
ب -ب -عضض ال -ب -ل -دي -ات ،وت -حسش-ي-ن ظ-روف ال-ت-ك-ف-ل
بالمرضشى ،مع اقتناء عدد معتبر من سشيارت
اإ’سشعاف للمؤؤسشسشات ا’سشتششفائية ،وتخصشيصض
مبالغ مالية أاخرى لتجهيز مسشتششفى «بن جدة
م-ه-ن-ي-ة» ب-ؤسش-ط م-دي-ن-ة ت-بسش-ة ،اسشتعدادا لفتحه
والعمل على تخصشيصض قسشم لجراحة اأ’طفال
ب -أاح -د أاج -ن -ح -ت -ه،إاضش -اف -ة إال -ى إاع -ادة ت -ج -ه -ي -ز
مسشتششفى «مرسشط» ،و تششكيل مرصشد للصشحة
برئاسشة والي الؤ’ية ،رئيسض المجلسض الششعبي
ال - -ؤ’ئ- -ي ،وي- -تشش- -ك- -ل م- -ن ع- -دد م- -ن اأ’ط- -ب- -اء
واأ’خصش -ائ -ي -ي -ن وال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ق-ط-اع الصش-ح-ة
لحصشر مششاكل القطاع والسشعي إالى التكفل بها.

تبسسة  :خالد العيفة

إأثر نشصوب حرأئق Ãسصتودعات بتبسصة

ا◊ماية اŸدنية Œنب بلدية صصفصصاف الوسصرى خسصائر معتÈة

لجل إأخماد حريق بقرية أŸزأرة بلدية صصفصصاف ألوسصرى بدأئرة أم
تدخلت ليلة أول أمسس ،ألوحدة ألثانوية للحماية أŸدنية بئر ألعاتر ،أ
علي ،أ◊ريق شصب Ãسصتودعات وعددهم ثÓثة مسصتودعات دأخل مزرعة زيتون (حوأ‹  04هكتارأت بها حوأ‹  400شصجرة زيتون وسصكن
ريفي) ،ومسصاحة أŸسصتودعات ألتي شصب بها أ◊ريق تقدر بحوأ‹  300م Îمربع ،حيت ” أحÎأق كلي وأنهيار أ÷درأن كما ” تسصجيل
أحÎأق حوأ‹  20شصجرة زيتون وثÓثة أشصجار صصنوبر حلبي ،ليتم إأخماد أ◊ريق وأإنقاذ باقي أŸزرعة صصباح نفسس أليوم.
إ’خماد حؤالي  05هكتارات صشنؤبر حلبي ،بلؤط ،حلفاء ،أاعششاب غابية في نفسض المنطقة ،وبتسشخير
وششهدت و’ية تبسشة مؤؤخرا العديد من الحرائق،
على غرار حريق بغابة جبل انؤال التلة حؤالي  20ح -ل -ف -اء ،أاعشش -اب غ -اب -ي-ة ع-م-ل-ي-ة إاخ-م-اد ال-ح-ري-ق العديد من اإ’مكانيات من قبل مصشالح الحماية
ه-ك-ت-ار ،ح-يث ت-م-ك-نت مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ت -ؤاصش -لت إال -ى غ -اي -ة سش -اع -ات م -ت -أاخ -رة م-ن ل-ي-ل-ة المدنية ومحافظة الغابات.
ب -م -ع -ي -ة مصش-ال-ح م-ح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات م-ن إاخ-م-اده ،الخميسض إالى الجمعة ،كما تدخلت نفسض المصشالح
خ
إ’خماد أاكثر من  15هكتار صشنؤبر حلبي ،بلؤط،
وب-ب-ك-اري-ة ال-م-اء اأ’ب-يضض ت-دخ-ل ال-رت-ل ال-م-ت-ح-رك

تبسسة . :العيفة

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

وأاششار المحتجؤن إالى التأاخر الكبير الذي
ي -خ -ي -م ع-ل-ى مشش-روع سش-ك-ن-ات ع-دل 01و،02
ب -اإ’ضش -اف -ة إال-ى ع-دم ان-ط-لق ال-مشش-اري-ع ف-ي
العديد من المؤاقع السشكنية على غرار مؤقع
سش -ب -دو ،ال -ح -ن -اي -ة ،م -غ -ن -ي -ة ،ال-غ-زوات ،أاو’د
ميمؤن ،فيما تم وضشع حجر اأ’سشاسض يؤم 5
جؤيلية على مسشتؤى مؤقع سشكنات عدل بقرية
بؤجميل ببلدية بني مسشتار بدائرة منصشؤرة
لتششييد نحؤ  2300وحدة سشكنية هنالك ،كما
سشجل تأاخر كبير في مؤاقع أاوجليدة ،منصشؤرة
والرمششي.
وحسشب المحتجين ،فإان وكالة عدل سشلبتهم
أامؤالهم منذ أاكثر من  17سشنة ،دون أان يتم
تسشليمهم مششاريعهم أاو تعؤيضشهم عن التأاخر
الذي يعتبر نؤعا من اأ’ضشرار المادية ،من
جهته أاششار رئيسض كتلة حركة مجتمع السشلم

ن -ؤر ال -دي -ن ب-ل-ه-ؤاري م-ن خ-لل مسش-اءل-ة ف-ي
المجلسض الؤ’ئي ،الذي ناقشض ملف السشكن
إالى مدى التأاخر الذي تعرفه مششاريع عدل
وما تسشببه من مششاكل للمكتتبين.
من جهته قال والي الؤ’ية علي بن يعيشض ،في
رده ع-ل-ى اح-ت-ج-اج-ات ال-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن ،أان اأ’م-ر
خارج عن نطاقه فيما سشبق لكن اليؤم ،فهؤ
يقؤم بكل ما يلزم لضشمان جاهزية السشكنات
خ-لل اأ’شش-ه-ر ال-م-ق-ب-ل-ة ،ح-يث م-ن ال-م-ن-تظر
تؤزيع جزء منها يؤم  20أاوت وجزء آاخر خلل
عاششؤراء والجزء الباقي في أاول نؤفمبر و11
ديسشمبر ضشمن مخطط مدروسض ،معربا أان
مشش-ك-ل ال-ت-أاخ-ي-ر ن-اج-م ع-ن ال-ت-ه-يئة والغلف
المالي المخصشصض الذي كان غير كاف ،حيث
تم تنصشيب الششركات المكلفة بربط التجمعات
السش -ك -ن -ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل»ع-دل» بشش-ب-ك-ة الصش-رف
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-حضش-ري-ة ب-أام-ر م-ن وزي-ر السش-ك-ن
لتجاوز المششكل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  15جؤيلية  2018م
المؤافق لـ  01ذي القعدة  1439هـ

بن معمر ميلود مدير اŸصسالح الفÓحية بسسكيكدة لـ « الشسعب » :

إانتاج الطماطم الصشناعية Œاوز  4مÓي Úقنطار
^ “ويل أاك Ìمن  15ولية ببذور ا◊بوب

العدد
17695

07

Óسستاذ
السسرقات العلمية إاهانة ل أ

رابط ـ ـة حقـ ـ ـوق اإ’نسشان تطال ـ ـب بالتحقي ـ ـق ‘
ا÷امع ـ ـة لتجن ـ ـب دخ ـ ـول جامع ـ ـي سشاخ ـ ـن

لعÓمية Ãقر اŸديرية ،عن بلوغ حملة ا◊صساد نسسبة 60
كشسف ميلود بن معمر مدير اŸصسالح الفÓحية بسسكيكدة ،خÓل الندوة ا إ
باŸائةÃ ،ختلف ربوع الولية ،وتوقع انتاج ما يفوق  500أالف قنطار ،مؤوكدا أان الشسعبة الفÓحية للحبوب عرفت نقلة نوعية ،بحيث
اسستقبلت تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة السسنة اŸاضسية ،على مسستوى ﬂازنها ،ما يفوق  400أالف قنطار وهو رقم قياسسي كما أاوضسح مدير
اŸصسالح الفÓحية ،وأاشسار نفسس اŸتحدث إا ¤أان ﬂتلف صسيغ دعم اŸنتج Úللحبوب أاتى بثماره ،بحيث بلغت قيمة القرضس الرفيق سسقف 52
مليار سسنتيم ،اسستفاد منها  679فÓح Áارسسون هذه الشسعبة الفÓحية السسÎاتيجية.

لنسسان بإايفاد ÷نة –قيق رفيعة اŸسستوى إا ¤جامعة الشسهيد
طالبت الرابطة ا÷زائرية ◊قوق ا إ
لوضساع اŸزرية التي آالت إاليها من مشساكل إادارية وبيداغوجية
عباسس لغرور بولية خنشسلة للوقوف على ا أ
وŒاوزات قانونية وفضسائح متتالية زادت من تد ÊاŸسستوى التعليمي للطالب وتسسببت ‘ عديد الصسراعات
لسسرة ا÷امعية طوال اŸوسسم ا÷امعي اŸنصسرم.
وسسط ا أ

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
سسكيكدة  :خالد العيفة
أاما فيما يخصس التخزين على مسستؤى مخازن
ت-ع-اون-ي-ة ال-ح-ب-ؤب وال-ب-ق-ؤل ال-جافة ،فتبلغ 10
مخازن بطاقة اسستيعاب تصسل إالى  600أالف
قنطار ،وهي تتجاوز الكمية المتؤقع انتاجها،
وقد وفرت التعاونية  137حاصسدة من بينها 23
ح- -اصس- -دة ت- -اب -ع -ة ل -ه -ذه األخ -ي -رة ،وت -دع -ي -م
الؤحدات التخزينية ب  100عامل مؤسسمي،
باإلضسافة إالى  160عامل دائم ،وهذا للتحكم
في عملية تحصسيل المنتؤج.
وذكر بن معمر أان ولية سسكيكدة ،رائدة في
إان -ت -اج ب -ذور ال-ح-ب-ؤب ،وت-م-ؤن  15ولي-ة م-ن
م-خ-ت-ل-ف رب-ؤع ال-ؤط-ن ،وه-ذا ل-ل-ج-ؤدة ال-عالية
للحبؤب التي تنتجها وتؤافق كل المقاييسس
المعمؤل بها في هذا المجال ،مضسيفا أانه تم

إانتاج  180أالف قنطار السسنة الماضسية ،من قبل
 70منتج ،كما أان الؤلية لها اكتفاء ذاتي من
هذه المادة السستراتيجية ،وفي هذا الشسأان
يقؤل بن معمر أان قطاعه يعمل على تؤسسيع
المسساحة ،وجعل الؤلية متخصسصسة في إانتاج
ال -ب -ذور ،مشس -ي-را إال-ى أان-ه م-ؤؤخ-را ت-م تسس-ج-ي-ل
حريق أادى إالى اتÓف حؤالي  8هكتارات من
ال-ح-ب-ؤب ج-ن-ؤب ال-ؤلي-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ب-ل-دية
الحروشس.
من جانب آاخر ،أاكد مدير المصسالح الفÓحية،
ريادة الؤلية في إانتاج الطماطم الصسناعية
ال- -ت -ي ي -ت -ؤق -ع إان -ت -اج م -ا ي -ف -ؤق  4.6مÓيين
قنطاربهذا المؤسسم الفÓحي ،الذي انطلقت
عملية الجني خÓل األسسبؤع الثاني من الشسهر
الجاري وتسستمر إالى غاية نهاية شسهر سسبتمبر
ال -م -ق -ب-ل ،م-ع تسس-ج-ي-ل ارت-ف-اع ف-ي ال-مسس-اح-ة

ال -م-ن-ت-ج-ة ال-ى  9800ه -ك -ت -ار ب -ع -د أان ك-انت
ب -ال -م-ؤسس-م ال-م-اضس-ي تصس-ل ال-ى  7400هكتار،
وأاشسار نفسس المتحدث إالى أان سسكيكدة تنتج
لؤحدها نصسف المنتؤج الؤطني ،على مسساحة
تصسل هي كذلك نصسف المسساحة المخصسصسة
إلن-ت-اج ال-ط-م-اط-م الصس-ن-اع-ي-ة ع-ل-ى ال-مسس-ت-ؤى
الؤطني ،وأارجع المسسؤؤول األول على القطاع
الفÓحي بالؤلية ،تصسدر هذه الشسعبة وطنيا،
منذ سسنة  2009إالى عدة عؤامل من بينها
الدعم الكبير الذي تؤليه الدولة في تذليل
الصس- -ع- -اب ،والسس -ع -ي ل Ó-ك -ت -ف -اء ال -ذات -ي م -ن
الطماطم الصسناعية ،لتؤفير العملة الصسعبة،
وغ -ل -ق م -ج-ال اسس-ت-ي-راد ه-ذا ال-م-ن-ت-ؤج ال-ه-ام،
إاضس -اف -ة إال-ى ت-م-ك-ن م-ن-ت-ج-ي ال-ط-م-اط-م ع-ل-ى
مسستؤى الؤلية من هذه الشسعبة.

بعد  10سسنوات من اŸعاناة والنتظار والÎقب

خطـ ـ ـ ـوط ششبه حضشريـ ـ ـة لنقـ ـ ـل الطلبـ ـ ـة

شسدد وا‹ ولية تلمسسان علي بن يعيشس
خÓل تدخله ‘ قطاع اÿدمات ا÷امعية
على ضسرورة توف Òالنقل ا÷امعي للمناطق
شسبه حضسرية التي تقل مسسافتها عن  50كلم
لم -ر ب -دوائ -ر ال -رمشس -ي ،صسÈة،
وي- -ت- -ع- -ل -ق ا أ
سس- -ب- -دو ،اولد م- -ي -م -ون ،ب -ن سس -ك -ران ب -غ -ي -ة
ت -خ -ف -ي -ف الضس -غ-ط ع-ن ال-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-يÚ
الذين يجدون أانفسسهم ب Úمطرقة اŸنع من
لقامة والنقل اŸكلف يوميا مع التأاخÒات
ا إ
ال -ت -ي ت -ه -دد م -ئ -ات ال -ط -ل -ب -ة بÎك م-ق-اع-د
الدراسسة.

مسسابقة التعليم البتدائي ببومرداسس

 500مÎششـ ـ ـح بقطـ ـ ـاع الÎبيـ ـ ـة
يدخلـ ـ ـون ا’متحـ ـ ـان اŸهنـ ـ ـي

تلمسسان  :بن ترار ﬁمد
كلف المسسؤؤول التنفيذي األول على مسستؤى ولية
ت -ل -مسس -ان م -دي -ر ال -ن-ق-ل وك-ذا م-دي-ري ال-خ-دم-ات
ال -ج-ام-ع-ي-ة م-نصس-ؤرة وت-ل-مسس-ان ب-اي-ج-اد ح-ل ل-ه-ذا
المشسكل الذي ليزال مطروحا منذ أاكثر من 10
سسنؤات ،بفعل مركزية دفتر الشسروط الذي منح
ولي -ة ت -ل-مسس-ان  124ح-اف-ل-ة ل-ن-ق-ل ال-ط-ل-ب-ة مابين
اإلقامات الجامعية وداخل القطب الجامعي لنقل
الطلبة ما بين المعاهد وفق مخطط مدروسس لمدة
 05سسنؤات ليقبل التغيير ،حيث أاشسار الؤالي بعد
السستماع إالى جميع األطراف إالى ضسرورة مراجعة
هذا المخطط الذي يهدد مئات الطلبة ،وإاقامة

مخطط شسبه حضسري لتؤفير النقل الجامعي لطلبة
دوائر الرمشسي ،صسبرة ،سسبدو ،اولد ميمؤن ،بن

سس -ك -ران صس -ب -اح -ا ومسس -اءا ع -ل -ى األق-ل ب-داي-ة م-ن
المؤسسم الجامعي المقبل.

–ط الرحال بعاصسمة ا◊مادي Úببجاية

قافلة للتحسشيسس بÎششيد اسشتهÓك الطاقة

حّ- -ط -ت ،أامسس ،ال -ق -اف -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ح-ول السس-ت-خ-دام ال-ع-قÊÓ-
ل -ل-غ-از وال-ك-ه-رب-اء ،ال-رح-ال ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة،
وذلك ب -ه -دف ت -رشس -ي -د اسس -ت -هÓ-ك ال-ط-اق-ة،
لليات التي “كن
لضسافة إا ¤التعريف با آ
با إ
من مواجهة الطلب اŸتزايد على الطاقة.

بجاية  :بن النوي توهامي
وبحسسب السسيد هدنة خليل المكلف باإلعÓم لدى
الشسركة الؤطنية لتؤزيع الكهرباء والغاز ،لـ’الشسعب’،
فإان هذه القافلة تهدف إالى تحسسيسس المؤاطنين
بضسرورة ترشسيد اسستهÓك الغاز والكهرباء ،وكذا
ال-ت-ع-ري-ف ب-اآلل-ي-ات ال-ت-ي ت-م-ك-ن م-ن ت-ل-ب-ي-ة الطلب

كشس -ف ب -ي -ان ل -ل -راب -ط-ة
م -مضس -ي م-ن ط-رف اأم-ي-ن-ه-ا
ال- -ع- -ام ال- -ؤط -ن -ي ب -ن شس -ي -خ
ال-حسس-ي-ن ضس-ي-اء ال-دي-ن ،عن
عديد التجاوزات الحاصسلة
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -ؤى مصس - -ال - -ح
ال- -ج- -ام- -ع- -ة ف- -ي الشس- -ق- -ي -ن
البيداغؤجي والإداري منها
ما هؤ حاصسل على مسستؤى
كلية الآداب واللغات ،حيث
تم تسسجيل عجز قدر ب130
سساعة لم يتم تدريسسها على
مسس- - -ت- - -ؤى قسس- - -م ال- - -ل- - -غ - -ة
ال -ف -رنسس -ي -ة لصس-ال-ح دف-ع-ات
مقبلة عن التخرج.
واأشس- -ار ذات ال- -مصس- -در اإل -ى
ت -ؤرط ع-م-ي-دة ك-ل-ي-ة الآداب
ف- -ي سس- -رق- -ة ب- -حث ع -ل -م -ي
ب -نسس-ب-ة  71ب-ال-م-ائ-ة ادعت
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ه ف- -ي ج- -ام- -ع- -ة
بسسكرة ،اإل اأن فترة البحث
ت -زام -نت م -ع ال -ف -ت -رة ال -ت-ي
كانت تمارسس فيها مهامها
بشسكل منتظم كعميدة للكلية
وبعلم مدير الجامعة.

كما كشسف ذات المصسدر عن
ع-دي-د ال-ت-ج-اوزات الإداري-ة
ف -ي ال-تسس-ي-ي-ر ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
مصس- -ال- -ح ال -ج -ام -ع -ة م -ن -ه -ا
ظ -اه -رة تسس -ي -ي -ر ال -مصس-ال-ح
بالتكليف عن طريق تكليف
م -ؤظ -ف -ي -ن غ -ي -ر م -ؤؤه -ل -ي -ن
لشس-غ-ل-ه-ا ق-ان-ؤن-ا مع تهميشس
ال -عشس -رات م -م -ن ي -ت -ؤف-رون
ع -ل -ى الشس -روط ال -م -ط -ل-ؤب-ة
وذكرت بالأسسماء مجمؤعة
م-ن ال-م-ؤظ-ف-ي-ن وال-م-ناصسب
التي يشسغلؤنها.
هذا اإلى جانب تعمد اإدارة
ال-ج-ام-ع-ة ع-دم الأخ-ذ ب-عين
الع -ت -ب -ار غ -ي-اب-ات ال-ط-ل-ب-ة
وال- -ت- -غ- -اضس -ي ع -ن الإقصس -اء
خ Ó-ف -ا ل -ق -ؤان -ي -ن ال -ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ال-ي وه-ؤ م-ا تسس-بب ف-ي
تكسسير العملية البيداغؤجية
ب- -ال- -مسس- -اواة ب -ي -ن ال -ط -الب
المؤاظب والطالب الذي ل
ي -اأت-ي اإل-ى ال-ج-ام-ع-ة اأصس.Ó-
وذك -ر ال -ب -ي -ان اأن الأسس -ات-ذة
ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن ي-ت-عرضسؤن اإلى
الإه-ان-ة ال-ي-ؤم-ي-ة م-ن طرف
اإدارة الجامعة حيث يرفضس

ال-م-دي-ر اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م ل-لنظر
في انشسغالتهم ،واأكثر من
ذلك اأعطى تعليمات لأعؤان
ال- -ح- -راسس- -ة ل- -ط -رده -م ف -ي
مشس -ه -د ي -ت -ك -رر ي -ؤم -ي-ا م-ن
الإدارة ال - -م- -رك- -زي- -ة ع- -ل- -ى
الرغم من تاأكيدهم لإيداع
شس - - -ك- - -ؤاه- - -م ل- - -دى اإدارات
ال-ك-ل-ي-ات دون ت-ل-قي الحلؤل
اأو اإي - -ج - -اب - -ي- -ات م- -ق- -ن- -ع- -ة
بخصسؤصسها.
وندد بيان الرابطة بطريقة
تسس -ي-ي-ر ال-م-ن-ح وال-ت-ربصس-ات
التي تجرى بالخارج لصسالح
الأسس- -ات -ذة ال -ط -ل -ب -ة وال -ت -ي
تشسهد اسستفادة اأشسخاصس ل
ع Ó-ق -ة ل -ه -م ب -ه -ا سس -ن -ؤي -ا.
وط - -ال - -بت ال - -راب - -ط - -ة م - -ن
ال -ؤصس -اي-ة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل
لؤضسع حد لهذه التجاوزات
م-ح-ذرة م-ن دخ-ؤل ج-ام-ع-ي
سس -اخ -ن ل Ó-ح-ت-ق-ان ال-ك-ب-ي-ر
ال- - -ذي ت- - -ع- - -يشس- - -ه الأسس- - -رة
الجامعية« .الشسعب» حاولت
التصس -ال ب -م -دي-ر ال-ج-ام-ع-ة
لسس-م-اع-ه ب-خصس-ؤصس ال-ب-ي-ان
اإل اأن ذلك تعذر علينا.

المتزايد على الطاقة ،ول يقتصسر األمر على طاقة
ال -ك -ه -رب -اء ف-ق-ط ،وإان-م-ا ال-غ-از أايضس-ا ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر
المصسدر األسساسسي في تؤليدها.مشسيرا إالى أانه وفقا
للدراسسات التي قامت بها الشسركة ،فإان المؤاطن
الجزائري يسستهلك  3.5بالمائة من الكهرباء أاكثر
م -ن ال-م-ع-دل ،أاضس-ع-اف ال-م-ع-دل ال-ع-ال-م-ي ل-ل-ط-اق-ة
الكهربائية ما نسسبته  60بالمائة ،وقد تّم تخصسيصس
ق -درة ك -ه -رب -ائ -ي -ة إاضس -اف-ي-ة ج-دي-دة ل-م-ؤاج-ه-ة أاّي
ت - -ذب - -ذب - -ات ق - -د ت - -ح- -دث ،ح- -يث ق- -درت ب- -أال- -ف
و10ميغاواط وهؤ ما يسستدعي مضساعفة الجهؤد
من أاجل ضسبط معايير السستهÓك .هدنة خليل
أاضس-اف ،أان ه-ذه ال-ح-م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ،ب-دأات ف-ي
الفاتح جؤيلية وتمتد إالى غاية  20جؤيلية من نفسس
الشسهر ،وسستجري على ثÓث مراحل على مسستؤى

 16ولي -ة ،ح -يث ال -م -رح -ل -ة األول -ى تضس-م ولي-ات
بسسكرة ،ورقلة ،غرداية ،الجلفة ،تيارت ،ووهران،
وب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-م-رح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ولي-ات ،مسس-ت-غ-ان-م،
غليزان ،الشسلف ،بؤمرداسس ،تيزي وزو وبجاية ،أاما
المرحلة الثالثة تم ّسس وليات؛ برج بؤعريرج ،ميلة،
سس -ك -ي -ك -دة وال -ب -ل -ي -دة.وم -ن ج -ه -ت -ه -م ع -ب -ر ب-عضس
المؤاطنين الؤافدين لمقر شسركة تؤزيع الكهرباء
وال-غ-از ب-ج-اي-ة ،ع-ن اسس-ت-حسس-ان-ه-م ل-ه-ذه ال-م-ب-ادرة،
والتي ترمي إالى تؤعية الزبائن بضسرورة القتصساد
في اسستهÓك الطاقة ومنها الكهرباء ،والمسساهمة
في تقليصس السستهÓك خÓل فصسل الصسيف على
وجه الخصسؤصس ،والذي تكثر فيه وتيرة الطلب
ع- -ل- -ى ال -ط -اق -ة ،ل -ت -ف -ادي م -خ -اط -ر السس -ت -ه Ó-ك
المتصساعد.

ي -دخ -ل أازي -د م-ن  500مÎشس-ح ب-قطاع
الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ن-ه-ار ال-ي-وم الم-تحانات
اŸه- - -ن- - -ي - -ة ‘ ع - -دد م - -ن ال - -رتب الÎب - -وي - -ة
لداري - - - -ة حسسب اŸن - - - -اصسب الشس - - - -اغ - - - -رة
وا إ
باŸؤوسسسسات التعليمية بولية بومرداسس من
أاجل تدارك العجز اŸسسجل ‘ ›ال التأاطÒ
اسس -ت -ع -دادا ل -ل -م-وسس-م ال-دراسس-ي 2019/2018
لسسرة الÎبوية الكث Òمن
التي تنتظر منه ا أ
ال -ت -حسس -ي -ن -ات ب-ع-د اسس-تÓ-م اŸراف-ق اŸن-ج-زة
لتخفيف حدة الكتظاظ التي تبقى السسمة
لبرز اŸشسÎكة وطنيا.
ا أ

بومرداسس ،ز /كمال
خصسصست مديرية التربية لؤلية بؤمرداسس
ب -حسس -اب ال -دخ -ؤل ال -م -درسس-ي ال-ق-ادم حصس-ة
معتبرة من المناصسب المالية المفتؤحة ،جانب
منها شسمل المسسابقة الخارجية لتؤظيف 230
أاسس -ت -اذ ف -ي م -ؤاد ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ال-ف-رنسس-ي-ة
واألم-ازي-غ-ي-ة ل-دع-م ال-م-دارسس الب-ت-دائية إالى
جانب  44منصسبا ماليا في رتب أاخرى على
غ -رار ال -مشس -رف -ي -ن ال -ت -رب -ؤي -ي -ن ،مسس-تشس-اري
ال-ت-ؤج-ي-ه ال-م-درسس-ي ،ال-مقتصسدين والملحقين
بالمخبر ،حيث ينتظر أان يجرى يؤمي  16و17
ج-ؤي-ل-ي-ة ال-ج-اري الم-ت-ح-ان الشس-فهي لتحديد
ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ن-اج-ح-ي-ن ف-ي المتحان
ال-ك-ت-اب-ي خ-اصس-ة ف-ي مسس-اب-ق-ة األسس-اتذة التي
عرفت مشساركة معتبرة حسسب مصسادر تحدثت
ل»الشس -عب» وصس -لت إال -ى  9955مشس-ارك ف-يما
قدرت قائمة الناجحين في المتحان الكتابي

بـ  2936ناجحا يتم اختيار منهم  230أاسستاذ
عن طريق المتحان الشسفهي.
ك -م-ا ضس-مت ال-حصس-ة أايضس-ا مسس-اب-ق-ات م-ه-ن-ي-ة
ل-ف-ائ-دة ال-م-ؤظ-ف-ي-ن واألسس-اتذة الناشسطين في
ال-م-ي-دان سس-ي-دخ-ل-ؤن الم-ت-ح-ان ال-ك-تابي نهار
ال -ي -ؤم وشس -م-لت  510م -نصس -ب -ا ف -ي ع -دد م-ن
التخصسصسات منها  192منصسبا مخصسصسا لرتبة
م-دي-ر ف-ي األط-ؤار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓثة ونائب
مدير بالمدرسسة البتدائية ،إالى جانب 200
م -نصسب ل -ف -ائ-دة ال-م-ف-تشس-ي-ن ال-ت-رب-ؤي-ي-ن ل-ك-ل
ال-مسس-ت-ؤي-ات ال-ت-ع-ل-ي-مية 15 ،م-نصسب ل-ن-اظ-ر
ثانؤية 75 ،منصسب كمسستشسار للتربية وعددا
آاخ-را م-ن ال-رتب ال-ت-ي مسس-ت-ه-ا ال-ت-رق-ي-ة م-ن-ها
المقتصسدين ،الملحقين بالمخبر ومسستشساري
التغذية المدرسسية.
يذكر أان قطاع التربية بؤلية بؤمرداسس عرف
مؤؤخرا ديناميكية جديدة برفع التجميد على
 47م-نشس-أاة ت-م-ث-ل م-ج-م-ل ال-ه-ي-اك-ل والمرافق
ال- -ت -رب -ؤي -ة ال -مسس -ج -ل -ة ل -ف -ائ -دة ال -ؤلي -ة ف -ي
المخطط الخماسسي  ،2019/2014حيث من
المنتظر أان يتم تسسليم كمرحلة أاولى ثانؤيتين،
م-ت-ؤسسطتين 7 ،م-ج-م-ع-ات م-درسسية ابتدائية
و 13قسس-م ت-ؤسس-ع-ة ب-داي-ة م-ع شس-ه-ر سس-ب-ت-م-ب-ر
ال -ق -ادم ،ف -ي ان -ت-ظ-ار إان-ج-از  6ث-ان-ؤي-ات10 ،
متؤسسطات 28 ،قسسم تؤسسعة من أاصسل  54قسسم
مبرمج وأازيد من  20مجمع مدرسسي ،وكلها
ه -ي -اك -ل ت -رب -ؤي -ة ب -ح -اج-ة إال-ى ت-أاط-ي-ر إاداري
وتربؤي يتم التحضسير له انطÓقا من هذه
المسسابقات المبرمجة.
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مشساريع الّري معطلة بو’ية الشسلف

الوا‹ واŸنتخبون اÙليون غاضسبون على إادارة تسسي ÒاŸياه

الطريق النافذ للسسيار شسرق  -غرب Ãعسسكر

مطالبة اŸقاو’ت باحÎام إالتزاماتها

حّمل الوا‹ ومنتخبو اÛلسس الشسعبي الو’ئي ،بالشسلف إادارة قطاع الري بالتأاخر ‘ ا‚از اŸشساريع
وتعطيل انطÓقها رغم مرور أازيد من عام منذ تنصسيبه على رأاسس هذا القطاع ا◊ ّسساسس الذي ترتكز
عليه دواليب التنمية اÙلية ونشساط السسكان ،خاصسة ‘ القطاع الفÓحي والتزّود باŸاء الشسروب خاصسة ‘
اŸناطق النائية.
ح- -يث ◊د السس- -اع- -ة ⁄
الشسلف /و.ي.
تبادر ذات اŸصسالح إا¤
أاعرايبي
ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ذم-ر
م- -ن واق- -ع تسس- -يÒ
مشس- - -اري- - -ع ال - -ري
ب- -ال- -و’ي- -ة أاث- -ارت
غضسب اŸن-ت-خ-بÚ
اÙليÚ
باÛلسص الشسعبي
الو’ئيÃ ،ا فيهم
رئ - - - -يسص اÛلسص
ﬁم - - -د ط- - -وي- - -ل
اŸسس - - - - -ؤوول اأ’ول
ع- - - - - -ن ا÷ه- - - - - -از
ال-ت-ن-فيذي بالو’ية
ع - -ب - -د ال - -ل - -ه ب - -ن
م - -نصس - -ور ال- -ذي- -ن
اسستغربوا
ت -ب -اط -ؤو مصس -ال -ح ق-ط-اع ال-ري ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
الÈام -ج اŸسس -ط -رة خ-اصس-ة ال-ت-ي تكتسس-ي
ط -اب -ع -ا اسس -ت -ع -ج -ال-ي-ا ،ب-حسسب م-ن-ت-خ-ب-ي
““اأ’ب - -ي - -وي““ ال - -ذي- -ن ث- -اروا ضس- -د مسسÒي
ال -ق -ط -اع ‘ ع -دم ت -ع -اط -ي-ه-م م-ع ال-واق-ع
ال -ت -ن -م -وي وت -ن-ف-ي-ذ اŸشس-اري-ع اŸسس-ط-رة
خاصسة باŸداشسر واŸناطق النائية التي
 ⁄ي- -ب- -ق ل- -لسسكان سس -وى ال -ت -وج -ه ل -ل -وا‹
ورئ-يسص اÛلسص وم-ن-ت-خ-ب-ي اأ’ب-ي-وي م-ن
خÓل الشسكاوى التي نقلوها لهذه ا÷هات
خ Ó-ل اÿرج -ات اŸي -دان -ي -ة ال -ت-ي ك-ث-ف
ÓطÓع عن قرب على واقع
الوا‹ منها ل إ
ت - -وف ÒاŸاء الشس - -روب ب- -ه- -ذه اŸن- -اط- -ق
خ -اصس -ة خ Ó-ل م-وسس-م الصس-ي-ف اŸع-روف
بحرارته ،وهذا بنواحي تنسص والبلديات
اÙيطة بها على سسلسسلة جبال الظهرة
ومناطق أاخرى التي  ⁄يتوقف سساكنوها
عن مطالبة ذات اŸصسالح بالتحرك لرفع
النقائصص اŸسسجلة ‘ ا‚از اŸشساريع،

كما هو ا◊ال Ãشساريع رصسدت لها أاغلفة
مالية معتÈة تقدر بـ 100مليار ،لكن ◊د
السساعة  ⁄تنطلق ﬂلفة اسستياًء كبÒا بÚ
أاوسساط سسكان هذه اŸداشسر النائية التي
ت -ق -ل ب-ه-ا اŸي-اه ا÷وف-ي-ة ،ب-ل ت-ع-ت-م-د ‘
الغالب على ﬁطات اŸعا÷ة والتصسفية
اŸوجودة با÷بهة السساحلية.
يحدث هذا رغم مرور أاك Ìمن عام
على تنصسيب إادارة القطاع ا÷ديدة التي
تلقى غضسب السسكان واŸنتخب Úوالوا‹،
م -ن خ Ó-ل وق -وف -ه -م اŸي-دا Êوالشسكاوى
التي تصسلهم بطرق مباشسرة أاوعن طريق
وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ،خ-اصس-ة اŸكت-وب-ة ال-ت-ي
تسس - -ه - -ر ع- -ل- -ى ن- -ق- -ل انشس- -غ- -ا’ت ه- -ؤو’ء
اŸغبون Úبعدة مداشسر.
 ⁄تتوقف الوضسعية عند تزويد السسكان
باŸاء الشسروب فقط بل تعدت إا ¤وجود
ن -ق -ائصص ت -ت -ع -ل -ق ب -السس -ق -ي ،ح -يث ’زال
مشسروع سسقي سسهل الشسلف اأ’وسسط ﬁل
غضسب م - -ن ط - -رف السسكان وال- -فÓ- -ح،Ú

Œدي -د شس -بكة السس -ق-ي،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن م-ن-ط-ق-ة
شس -ج-رة ق-اق-ة ب-اŸدخ-ل
ال- -غ -رب -ي Ÿدي -ن -ة وادي
ال -فضس-ة ب-اŒاه م-ن-ط-ق-ة
ك-وان ““الشس-ط““ وال-زم-ول
إا ¤غ- - -اي- - -ة ““م- - -ل- - -ق- - -ى
اŸودي - - - - - -ان““ .وه- - - - - -ي
اŸناطق التي كانت قبل
الزلزال تسسقى من هذه
ال -ق -ن-اة اŸف-ت-وح-ة ،غÒ
أان حالة التخريب وردم
ج- -زء م- -ن -ه -ا ‘ غ -ي -اب
اŸراق-ب-ة وم-ت-اب-ع-ة هذا
ال- - -ه- - -يكل والشس- - -راي - -ان
اأ’سس - -اسس - -ي ‘ سس - -ق - -ي
م -ئ -ات ال-هكت-ارات ال-ت-ي
ت -ت -ع-رضص ل-ل-ج-ف-اف‡ ،ا أاث-ر ع-ل-ى ن-قصص
اإ’ن-ت-اج خ-اصس-ة ‘ ف-اك-ه-ة الÈت-ق-ال ال-ت-ي
اختفت Ãنطقة الزمول وكوان أامام عيون
إادارت -ي ق -ط -اع ال -ف Ó-ح-ة وال-ري .ك-م-ا ⁄
تضسع هاتان اإ’دارتان حسسابات Ÿا سسيتم
ا‚ازه م -ن خ Ó-ل مشس -روع مشس -ت -ل -ة أاو’د
ف - -ارسص اıصسصس - -ة ل - -ت - -حضس Òم Ó- -يÚ
الشستÓت وتوزيعها على اŸسستوى الوطني
وهو ما يجعل رئيسص الغرفة اŸسسؤوول عن
اŸشسروع واŸصسالح اŸعنية بالتوجه نحو
الوا‹ لتحقيق غرسص مÓي ÚالشستÓت،
خ -اصس -ة ‘ ف -اك -ه-ة الÈت-ق-ال ،ب-حسسب م-ا
أاك -ده ل -ن-ا رئ-يسص ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ب-د
القادر حجوطي.
أام -ام ه -ذه اŸت -اعب ي -ن -اشس -د أاعضس -اء
اÛلسص الشسعبي الو’ئي الوا‹ بالتحرك
ل- -ت- -نشس- -ي- -ط إادارة ق- -ط- -اع ال -ري ،ك -ون ان
اŸن -ط -ق -ة ف Ó-ح -ي -ة ب -إام -ت -ي -از وم-ورده-ا
ا’قتصسادي وتثبيت السسكان ‘ مناطقهم
اأ’صسلية ينطلق من هنا ،بحسسب أاقوالهم.

›مع  ٥٠سسكنا ريفيا بالرصسفة جنوب تيارت

’ ماء و’ قنوات الصسرف الصسحي

يشس -تكي اŸسس -ت -ف -ي-دون م-ن حصس-ة 50
سسكنا ريفيا Ãجمع بلدية الرصسفة جنوب
تيارت من عدم اسستغÓلها منذ أاك Ìمن
ثÓث سسنوات ،بسسبب افتقارها ا ¤التهيئة
واŸراف - -ق الضس- -روري- -ة كشس- -بكة الصس- -رف
الصس- - -ح- - -ي واŸاء والكه- - -رب- - -اء وال- - -غ- - -از
وا’رصسفة ،مبدين اسستيائهم من سسكوت
السس- - -ل- - -ط- - -ات اÙل - -ي - -ة رغ - -م الشسكاوى
اŸتعددة التي وجهوها Ÿديرية السسكن
وال -ف Ó-ح -ة وا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ومصس-ال-ح
دائرة ع Úكرمسص.
‘ حديث مع سساكني التجمع بالوسسط

ا◊ضس -ري ل -ب -ل -دي -ة ال -رصس -ف -ة ف-إان ب-عضص
اŸسس- -ت- -ف- -ي- -دي -ن اضس -ط -روا ال -دخ -ول إا¤
سسكن- -ات- -ه- -م بسس- -بب ظ- -روف غ Ó-ء الكراء
وع -دم وج -ود ب -دي -ل ع -ن -ه -ا شس -ق-وا ح-ف-را
لتصسريف اŸياه اŸسستعملة كحل مؤوقت
غ Òانه Œ ⁄د نفعا بسسبب تراكم اŸياه
وايذاء ا÷Òان من ا’حياء اÛاورة‡ ،ا
اضسطر ا ¤غلقها وبقي الهاجسص يؤورق
السسكان ،وخÓل تسساقط ا’مطار تغمر
السسكنات ا’سسقف.
‘ رده على انشسغا’ت اŸسستفيدين قال
رئ -يسص ب -ل -دي-ة ال-رصس-ف-ة ان اŸشسكل وج-د

قبل العهدة ا’نتخابية ا◊الية وان ا◊ل
ليسص بيد اÛلسص الشسعبي البلدي لكون
السسكنات تعود ا ¤وزارة الفÓحة كونها
سسكن -ات ري -ف-ي-ة ›م-ع-ة ،وك-ذا الصس-ن-دوق
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لسسكن وق- -د اتصس- -ل اÛلسص
البلدي با÷هات اŸذكورة وينتظر تنفيذ
ال -وع -ود ،مضس -ي -ف -ا ب -أان اÛلسص ي -ن-ت-ظ-ر
اسستكمال ا‚از القنوات ا◊يوية كاŸاء
وال -غ -از والكه -رب -اء ل -ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-ه-ي-ئ-ة
اÿارج -ي -ة وا◊ضس -ري -ة ال -ت -ي سس -ي-ت-ح-م-ل
اÛلسص البلدي تكاليفها وب ÚاÛلسص
الشس -ع-ب-ي ال-ب-ل-دي وا÷ه-ات ا’خ-رى ال-ت-ي
أاوكلت إاليها بناء السسكنات الريفية يبقى
سس- -اك- -ن -و  50سسكن -ا ري -ف -ي -ا ي -ن -ت -ظ -رون
حظهم،حيث Áلكون سسكنات منذ سسنوات
و ⁄يعمروها بسسبب “اطل بعضص ا÷هات
‘ تنفيذ مشسروع قد انتهت به ا’شسغال
وأاغلق نهائيا ،وقد ناشسد سسكان التجمع
م -ن خ Ó-ل ج -ري -دة ““الشس -عب““ السس -ل-ط-ات
اÙلية وعلى رأاسسها وا‹ و’ية تيارت
السس -ي -د ب -ن ت -وات-ي ع-ب-د السسÓ-م ال-ت-دخ-ل
إ’ن -ه -اء م -ع -ان -ات -ه -م ‘ أاق-رب ا’ج-ال و’
سسيما ان الكث Òمنهم رضسخ ا ¤ا◊اجة
اŸاسسة ا ¤السسكن ودخل سسكنه بدون أاي
تهيئة.

تيارت :ع-عمارة

أابدى وا‹ معسسكر ﬁمد لبقى اسستياءه
م -ن ت -ق -اعسص اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى
ا‚از الطريق النافذ للسسيار شسرق غرب
على مسسافة  43كلم خاصسة على مسستوى
ب -عضص ال -ورشس -ات ال -ت -ي تكاد ت -خ -ل -و م -ن
ال - -ع - -م - -ال‡ ،ا أاث - -ر ع - -ل- -ى وتÒة إا‚از
اŸشس- -روع ،ح- -يث ت -ل -ق -ى اŸسس -ؤوول ل -دى
زي -ارة ت -ف-ق-دي-ة ع-اي-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا وتÒة
تقدم اŸشسروع التنموي الهام شسروحات
ح-ول الصس-ع-وب-ات اŸال-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-تي
عرقلت سس ÒاŸشسروع بالوتÒة اŸطلوبة،
حيث أامر ﬁمد لبقى ›موع اŸقاو’ت
العاملة على اŸشسروع با’لتزام بتعهداتها
وت-رك-ي-ز ج-ه-وده-ا م-ن أاج-ل تسس-ل-ي-م ك-افة
اŸنشس- -آات ال- -ف -ن -ي -ة اÿاصس -ة ب -اŸشس -روع
والشس -ط -ر ال -راب -ط ب Úسس -ي -ق وحسس‘ Ú
آاج- -ال -ه اÙددة ب -السس -داسس -ي اأ’ول م -ن
السس -ن -ة اŸق -ب -ل -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى ضس -رورة
ا’لتزام باأ’جال التي حددت لدى زيارة
الوزير عبد الغا ÊزعÓن ‘ شسأان تسسليم
ال -ط -ري -ق ا’ج-ت-ن-اب-ي لسس-ي-ق ،ن-ه-اي-ة أاوت

كأاقصسى أاجل.
عاين ﬁمد لبقى أاشسغال ا‚از الطريق
النافذ للطريق السسيار اŸنشسآات اŸرافقة
للطريق السسيار شسرق -غرب على مسسافة
 43كلم الذي رصسد له أاك Ìمن  37مليار
دينار ،حيث أاكد على أاهمية اŸشساريع
ا’قتصسادية وا’جتماعية ،معتÈا مشسروع
الطريق النافذ للطريق السسيار باŸكسسب
ال - -ت - -ن- -م- -وي ال- -ذي يضس- -اف إا ¤ج- -م- -ل- -ة
ا’‚ازات ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ال-و’ي-ة خÓ-ل
فÎة وج-ي-زة ضس-م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-نموية،
وذكر اŸسسؤوول اأن الطريق النافذ للسسيار
سس -يسس -م -ح ب -ت-نشس-ي-ط ا◊رك-ي-ة ال-ت-ج-اري-ة
وا’ق -تصس -ادي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة وزي-ادة ع-ل-ى
اع -ت -ب-اره م-ن-ف-ذ ب ÚاŸن-ط-ق-ة الشس-م-ال-ي-ة
وا÷ن-وب-ي-ة ع Èب-واب-ة م-عسسكر ،سس-يسس-م-ح
اŸشس -روع ب -ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن وط-أاة ا’زدح-ام
اŸروري الذي تشسهده مدينة سسيق ويقلل
من حوادث اŸرور التي تقع كثÒا على
ﬁور الطريق الوطني رقم .6

معسسكر :أام ا-Òÿسس.

سسعر اللحوم البيضساء بلغ مسستوى قياسسيا بتلمسسان

إارتفاع مذهل ’مشش  ٥٠٠دينار للكغ الواحد
ت -ع -رف و’ي-ة ت-ل-مسس-ان ارت-ف-اع-ا م-ذه‘ Ó-
أاسسعار اللحوم البيضساء التي Œاوزت 450دج
للكيلوغرام الواحد زيادة على الندرة الكبÒة
‘ ◊وم الدواجن الذي يلقى طلبا كبÒا
خاصسة ‘ موسسم ا’صسطياف ،حيث Œاوز
ثمن الدجاجة اŸشسوية 1000دج ‘ أاحسسن
ا’حول وذلك بفعل نقصص ا’نتاج من جهة
وغ -ل -ق أاك ÈاŸؤوسسسس -ات اŸن -ت -ج -ة ل-ل-دواج-ن
بالو’ية زيادة على ا’مراضص وا’وبئة التي
قضست على آا’ف الكتاكيت والدجاج ‘ مركز
الÎب- - -ي - -ة وه - -وم - -ا أادى ا ¤اف Ó- -سص اŸربÚ
وتركهم لعملية تربية الدواجن.
و’ية تلمسسان التي –تل اŸرتبة السسابعة
وط -ن-ي-ا ‘ ت-رب-ي-ة ال-دواج-ن ب-إان-ت-اج ي-زي-د ع-ن
 211100قنطار سسنويا عجزت اليوم عن تلبية
ا◊اجيات وهوما عجل برفع أاسسعارها من
قبل اŸضسارب Úا ¤حدود  450دج و500دج
خاصسة ‘ الشسواطئ واŸناطق التي يك Ìفيها
ال -ط -لب ،ه -ذا وأارج -عت السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة
اŸشسكلة ا ¤غلق مؤوسسسسة يوسسا‘ أ’بوابها
وتسسريح عمالها بفعل مشساكل ‘ التنازع حول

نقل اŸلكية للقطعة اأ’رضسية البالغ مسساحتها
 12.2هكت- -ار م -ن -ذ  2006لضس- -م -ان تسس -يÒ
القروضص إ’‚اح اŸؤوسسسسة.
ه - -ذا ال- -ف- -رع ال- -ذي ان- -فصس- -ل ع- -ن شس- -رك- -ة
““رمشسا‘““ سسنة  2006وفقا لÓئحة ›لسص
اÙاسسبة رقم  57/ 09والذي Áول ا÷زائر بـ
 ٪ 05من اللحوم البيضساء بـ 02مليون دجاجة
سسنويا و 4.3مليون كلغ من اللحوم البيضساء
نتيجة تربعه على مسساحة  12.2هكتار التي ⁄
يتم تسسويتها جعل ““رمشسا‘““ تعيد اŸطالبة
بها ،وذلك للتهرب من العقد الذي يربطها بها
والذي يضسمن “ويلها باللحوم البيضساء من
 2017/10/04ا ،2018/10/04 ¤زيادة على
ذلك ت -راج -ع ال -ف Ó-ح Úع-ن ت-رب-ي-ة ال-دواج-ن
بفعل اÿسسائر الكÈى التي منيو بها بفعل
ارت -ف -اع ال -تكال -ي -ف وغ-ي-اب ال-ت-أام Úوك-ذا داء
ن -ي -وك -اسس -ت -ي -ل وال -غشص ‘ ا’ع Ó-ف ون -وع -ي-ة
الكت -اك -يت ،وال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي أادت ا¤
إاف Ó-سص ال -عشس-رات م-ن اŸرب Úوم-ق-اط-ع-ت-ه-م
تربية الدواجن.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

دائرة العامرية بع“ Úوشسنت

 ٥مÓي Òسسنتيم لتهيئة الشسواطئ
كشس- -فت السس- -ل- -ط- -ات ال -ب -ل -دي -ة ل -دائ -رة
ال - -ع - -ام- -ري- -ة أاقصس- -ى شس- -م- -ال و’ي- -ة عÚ
“وشس - -نت ع - -ن مشس- -اري- -ع كÈى ‘ إاط- -ار
النهوضص باŸنطقة تنمويا ودعم السسياحة
لتكون إاحدى أاهم اŸوارد لهذه البلدية
الشس -اط -ئ -ي -ة ال -ت-ي “ت-از بسس-واح-ل رم-ل-ي-ة
ذهبية تسستقطب مئات السسياح.
وقد ” رصسد  3مÓي Òسسنتيم لتهيئة
اŸراف-ق وال-ه-ي-اك-ل ال-ت-ي ت-ده-ورت ب-ف-عل
العوامل الطبيعية بسسواحل بلدية بوزجار،
حيث ” تهيئة مراكز ا◊ماية اŸدينة
وال-درك ال-وط-ن-ي وال-ع-ي-ادة ال-ط-ب-ي-ة زيادة
على إازالة ﬂلفات ا’ضسطرابات ا÷وية،
كما ” تخصسيصص مبلغ  02مÓي Òسسنتيم

ك -م -ب-ل-غ اإضس-ا‘ ل-ت-ه-ي-ئ-ة شس-واط-ئ ال-دائ-رة
الثÓثة :مداغ ،بوزجار  1و ،02من جانب
آاخر و‘ ›ال التنمية اÙلية ينتظر أان
ت-ن-ط-ل-ق ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ع-م-لية ربط
 1700ع-ائ-ل-ة ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-تحسسÚ
اŸسس -ت -وى اŸع -يشس -ي ل-لسسكان يضس-اف إا¤
عملية الربط السسابقة التي مسست 1500
مسسكن ،زي- -ادة ع- -ل- -ى ت- -ه- -ي- -ئ- -ة الشس -بكات
ا◊يوية من ماء وكهرباء وقنوات صسرف
صس-ح-ي وه-ات-ف ،ل-ت-ت-ب-ع-ه-ا ع-م-ل-ي-ة تزفيت
شس -ام -ل -ة م -ن شس -أان -ه-ا –سس Úوج-ه اŸدن
والشس -وارع ال -ت -ي ع -انت فÎة ط -وي -ل -ة م-ن
ا◊فر.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
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اأ’حد  14حؤيلية  2018م
المؤافق لـ  01ذي القعدة  1439هـ

لحكام إلقاسشية ‘ حق قادة «حرإك إلريف»
تنديدإ با أ

 145هيئة مغربية تششارك ‘ مظاهرة الرباط اليوم
تششارك  ١4٥هيئة مدنية وحقوقية وإجتماعية مغربية ،إليوم ‘ ،مسشÒة إحتجاجية بالعاصشمة إŸغربية إلرباط ،تضشامنا
لحكام إلتي وصشفت بالقاسشية وإ÷ائرة بحقهم وإلتي ترإوحت ب Úسشنت Úإ¤
مع معتقلي حرإك إلريف وعائÓتهم وتنديدإ با أ
 ٢٠سشنة نافذة.

ذكرت تقارير إاعÓمية مغربية أامسش ،أان الجبهة
المدنية لدعم ومسصاندة الحركات ا’جتماعية،
طالبت في بيان لها ،باإ’فراج الفؤري عن كل
ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ال-ح-راك ا’جتماعي،
ودعت السصلطات العمؤمية ا’سصتجابة للمطالب
ال -ت-ي اع-ت-ب-رت-ه-ا ال-ج-ب-ه-ة بـ»ال-ع-ادل-ة» ل-ل-ح-رك-ات
ا’حتجاجية (الحسصيمة-جرادة) والتي تسصائل
في جؤهرها سصياسصاتها العمؤمية و «نمؤذجها
التنمؤي» ،حسصب البيان.
وأاك -دت ال -ج -ب -ه -ة ال -م -نضص-ؤي-ة ت-حت  145هيئة
حقؤقية واجتماعية وسصياسصية ،في البÓغ ذاته،
أانه تثمينا إ’يقاف المعتقلين في سصجن عكاشصة
وإ’ضصرابهم عن الطعام و’عتزامهم اسصتئناف
اأ’حكام ،دعت كل فئات الشصعب المغربي للتعبئة
ال -م -ك -ث -ف -ة وال-مشص-ارك-ة ف-ي ال-مسص-ي-رة ال-ؤط-ن-ي-ة
المنظمة بالرباط يؤم اأ’حد  15جؤيلية 2018
إاب- -ت- -داء م- -ن السص- -اع -ة  10ب-ال-ت-ؤقيت المحلي،
ان -طÓ-ق-ا م-ن سص-اح-ة ب-اب اأ’ح-د ل-ل-تضص-ام-ن م-ع
معتقلي الحركات ا’حتجاجية وعائÓتهم.
وت -أات -ي ه -ذه اإ’ح -ت -ج -اج-ات ،ع-قب م-ظ-اه-رات
م-م-اث-ل-ة شص-ه-دت-ه-ا ال-ع-اصص-م-ة ا’ق-تصص-ادي-ة ال-دار
ال-ب-يضص-اء اأ’سص-اب-ي-ع ال-م-اضص-ي-ة ،وال-تي نظمت في
م- -ح- -اول- -ة ل- -كسص- -ر ال- -ط- -ؤق ال- -م- -ف- -روضش ع -ل -ى
ال- -م -ظ -اه -رات ف -ي ب -ل -دات ال -ري -ف وال -ت -ن -دي -د
ب -اأ’ح -ك -ام الصص -ادرة ع -ن م -ح-ك-م-ة ا’سص-ت-ئ-ن-اف
بمدينة الدار البيضصاء في  26جؤان الماضصي،

والتي قضصت بالسصجن في حق عدد من قادة
ونشص-ط-اء ا’ح-ت-ج-اج-ات ب-ال-ري-ف ،ت-راوحت ب-ي-ن
سصنة واحدة إالى  20سصنة.

لسشود
لربعاء إ أ
إ أ
غير بعيد عن تراب الحسصيمة ،التي شصهدت رفع
اآ’’ف مِن الحناجر الريفية شصعارات مطالبة
بالعدالة والكرامة ،جاءت صصرخة مؤازية كسصرت
هدوء الصصحراء الشصرقية ،منادية من جرادة
Óخؤين جدوان والحسصين،
باإ’نصصاف والتمكين ل أ
اللذين قضصيا نحبيهما في مناجم الفحم.
ب-ع-د أاشص-ه-ر ع-ل-ى ا’ح-ت-ج-اج-ات ،ع-اشصت جرادة
«ذكرى حراك باردة» يؤم اأ’ربعاء الماضصي ،بعد
أان انطفأات شصعلة «الرغيف اأ’سصؤد» ،إاثر مؤجة
ا’عتقا’ت التي طالت قيادات الحراك بتهم ٍ
مختلفة أافضصت إالى الزج بالشصبان وراء القضصبان
في سصجن وجدة ،وإايقاف مد السصاكنة الحالمة
ب -غ -د ي -أات-ي ب-ال-ف-رج ،حسصب م-ا ن-ق-ل-ت-ه ال-ت-ق-اري-ر
اإ’عÓمية.
وكان انطÓق الحراك بعد وفاة العاملين جدوان
والحسصين ،داخل مناجم الفحم غير القانؤنية
ب -ج -رادة ،ل -ت -ت -ح -ؤل ال-م-دي-ن-ة إال-ى سص-اح-ة ك-ب-رى
لÓحتجاج ،في نقط حفظها المغاربة من شصدة
التداول اإ’عÓمي منها المنار والمسصيرة وحاسصي

بÓل وو’د عمر.
غير أان «اأ’ربعاء اأ’سصؤد» شصكل نقطة «تحؤل
فارقة» في مسصاِر الحراك ،بعد إاقداِم العشصراِت
من المحتجين على ا’عتصصاِم داخل المناجم،
رغم إاصصدار السصلطات اأ’منية لبيان يمنع خؤضش
أاي شصكل احتجاجي غير مرخصش ،لتندلع بعد
ذلك م-ؤاج-ه-ات ع-ن-ي-ف-ة ،ب-ع-د م-ح-اول-ة ال-ق-ؤات
العمؤمية فظ ا’عتصصام ،حيث أاحرقت خÓلها
السصيارات وجرى تبادل الرشصق بالحجارة على
طؤل غابة «فيÓج يؤسصف».

هولندإ تصشعد
بعد «أازمة دبلؤماسصية» فجرتها ندوة صصحفية
لؤزيري خارجية المغرب وهؤلندا ،بسصبب مؤقف
ه-ذه اأ’خ-ي-رة م-ن م-ح-اك-م-ات ال-م-غ-رب ل-نشصطاء
حراك الريف ،تتجه أامسصتردام إالى «التصصعيد»
بإاصصدار تحذيرات للمغاربة العائدين إالى بلدهم
من أاراضصيها ،خÓل فصصل الصصيف الجاري.
وكشص -فت السص -ل -ط -ات ال-ه-ؤل-ن-دي-ة ع-ن «ت-خ-ف-يضش
مؤؤشصر نسصبة السصÓمة» بالنسصبة للهؤلنديين ذوي
اأ’صصؤل المغربية ،الذين ينؤون زيارة المغرب
خÓ- -ل صص- -ي- -ف ه- -ذا ال- -ع -ام ،م -ن اأ’خضص -ر إال -ى
اأ’صصفر ،مما يعني أان هناك «مخاطر تتعلق
بالسصÓمة وأان على الناسش تؤخي الحذر».

إختطاف عامل Úمن حقل نفطي

انتهاء اŸرحلة التحضشÒية األو ¤للملتقى الليبي الششامل
لنسش -ا ،Êأإمسس،
أإع- -ل- -ن م- -رك -ز إ◊وإر إ إ
لو ¤من إŸسشار إلتششاوري
إنتهاء إŸرحلة إ أ
للملتقى إلوطني إلليبي إلذي إنطلق ‘ مطلع
أإفريل إŸاضشي ،وإنتهى ‘  ١١جويلية إ÷اري
Ãدينة تازربو.

وق -ال م -دي -ر مشص -روع ل -ي -ب -ي-ا ف-ي م-رك-ز ال-ح-ؤار
اإ’نسص -ان -ي ك -ريسص -ت -ؤف -ر ث -ؤرن -ت -ؤن ،إان «ال-مسص-ار
التشصاوري كان ثرياً وعميقاً ،والمرحلة الراهنة
ت-ق-تضص-ي ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ج-م-ي-ع وترتيب وحؤصصلة
الكّم الهائل من المخرجات التي تم صصياغتها في
Óمين
تقرير نهائي سصيقدم إالى الممثل الخاصش ل أ

Óمم المتحدة في ليبيا».
العام ل أ
وشص -ارك ف -ي ال -م -ؤؤت -م -ر ال -ذي ي-ع-ت-ب-ر أاح-د أاه-م
عناصصر الخطة اأ’ممية في ليبيا ،أاكثر من 7
اآ’ف ليبي داخل ليبيا وخارجها ،في أاكثر من 76
ملتقى في  43مدينة في كامل ربؤع ليبيا.
وقام مركز الحؤار اإ’نسصاني بتيسصير هذا المسصار
Óمين
التشصاوري بتكليف من الممثل الخاصش ل أ
Óمم المتحدة ،وخÓل المسصار التشصاوري
العام ل أ
ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-ؤط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي ح-رصش مركز الحؤار
اإ’نسصاني على ا’سصتماع لكل المكؤنات الليبية
ب -دون اسص -ت -ث -ن -اء ،ك -م -ا ط -رحت قضص -اي -ا م -ه-م-ة

وجؤهرية خÓل هذا المسصار ،أابرزها :اأ’ولؤيات
ال -ؤط -ن -ي -ة واأ’م -ن وال -دف -اع وب -ن-اء ال-م-ؤؤسصسص-ات
والحؤكمة والمسصار ا’نتخابي.

تقلصس إلنتاج

قالت المؤؤسصسصة الؤطنية للنفط في ليبيا أامسش ،إانها
تتؤقع خسصارة  160أالف برميل يؤميا من إانتاج حقل
الشص -رارة ب -ع-د اخ-ت-ط-اف اث-ن-ي-ن م-ن ال-ع-ام-ل-ي-ن ف-ي
ه -ج -ؤم ،ن -ف -ذه أاشص -خ -اصش م -ج -ه -ؤل -ؤن ،وم -ن ب -ي-ن
ال -م -خ -ت -ط -ف -ي -ن أاج -ن-ب-ي
ي- - -ح - -م - -ل ال - -ج - -نسص - -ي - -ة
اأ’وكرانية.
وأاضص -افت ال-م-ؤؤسصسص-ة ف-ي
ب- - -ي- - -ان أان أارب- - -ع - -ة م - -ن
ال-ع-ام-ل-ي-ن اخ-ت-ط-ف-ؤا في
ال-ب-داي-ة ل-ك-ن ت-م اإ’ف-راج
ف -ي -م -ا ب -ع -د ع -ن اث -ن -ي -ن
م -ن -ه -م ،وق -ال ال-ب-ي-ان إان
آاب -ار ال -ن-ف-ط ب-ال-م-ن-ط-ق-ة
المحيطة بحقل الشصرارة
أاغلقت كإاجراء احترازي
ك- -م- -ا ت -م إاج Ó-ء ج -م -ي -ع
العاملين.
وك -ان م-ع-دل اإ’ن-ت-اج م-ن
ح -ق -ل الشص -رارة م-ن ق-ب-ل
ن -ح -ؤ  300أال-ف ب-رم-ي-ل
يؤميا.
وبذلك يعؤد ،إانتاج ليبيا
من النفط إالى التذبذب
من جديد ،بعد أايام قليلة
م-ن اسص-ت-ئ-ن-اف ال-تصص-دي-ر
ب -ط -اق -ة ك -ام -ل -ة ن -ت-ي-ج-ة
اسص - -ت - -ع- -ادة ال- -م- -ؤؤسصسص- -ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ل-لنفط
 ANEP 821493سص- -ي -ادت -ه -ا ع -ل -ى ق -ط -اع
المحروقات.

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية›لسس الدولة

ت ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لسش-ى ت-ل-ق-ى ك-ل م-ن رئ-يسش-ة ›لسس إل-دول-ة،
ب -ب-ال-غ إ◊زن وإ أ
ﬁاف -ظ إل-دول-ة وك-اف-ة إل-قضش-اة وم-وظ-ف-ي ›لسس إل-دول-ة ن-ب-أا
لم Úإلعام Ûلسس إلدولة.
وفاة وإلد إلسشيد غماتي ﬁمد إ أ
وعلى إثر هذإ إŸصشاب إ÷لل يتقدمون له ولعائلته إلكرÁة
بتعازيهم إلقلبية إÿالصشة ويدعون إŸو ¤عز وجل أإن يتغمد
إلفقيد برحمته إلوإسشعة ويسشكنه فسشيح جنانه ويلهم ذويه
إلصش Èوإلسشلوإن.
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لوروبي وإŸغرب دون Œديد
إنتهاء إتفاق إلصشيد إلبحري ب Úإل–اد إ أ

الŸÈان اإليرلندي يقر قانونا Áنع إاسشتÒاد
منتوجات مصشدرها الصشحراء الغربية

أاقر مجلسش الشصيؤخ اإ’يرلندي أامسش ،مشصروع قانؤن
ي -ع -رف ب -اسص -م» ق -ان-ؤن اأ’راضص-ي ال-م-ح-ت-ل-ة «ي-م-ن-ع
اسصتيراد وبيع منتجات الدول التي ’زالت تحت
وطأاة اإ’سصتعمار ،على غرار الصصحراء الغربية ،و
ي-ع-ت-ب-ره-ا ج-ري-م-ة ي-ع-اقب ع-ل-ي-ه-ا القانؤن بالسصجن
خمسش سصنؤات ،أاو بغرامة مالية قدرها  250أالف
يؤرو.
وأافادت مصصادر صصحراوية ،أان هذا القانؤن يقضصي
ب»معاقبة كل من يسصتؤرد أاو ُيسصاعد على اسصتيراد
أاو بيع بضصائع أاو ُيسصاعد على اسصتغÓل المؤارد
الطبيعية لهذه اأ’راضصي ومياهها اإ’قليمية».
وحظي القانؤن الذي قدمته السصناتؤر اإ’يرلندية
المسصتقلة فرانسصيسش بÓيك ،بمؤافقة كل اأ’حزاب
اإ’يرلندية ،باسصتثناء حزب «فاين غايل» الحاكم،
حيث صصادق المجلسش على مشصروع القانؤن بـ25
صصؤتا مقابل .20
وأاكد الناطق باسصم الشصؤؤون الخارجية في حزب
«ف -ي -ان -ا ف -ي-ل» اإ’ي-رل-ن-دي ال-م-ع-ارضش أان ال-مشص-روع
ينطبق أايضصا على التجارة اإ’يرلندية من شصمال
قبرصش وكذا الصصحراء.
ويأاتي القرار اإ’يرلندي ،بعد «حرب دبلؤماسصية
شصرسصة» خاضصتها جبهة البؤليسصاريؤ ضصد اسصتغÓل
ون -هب ال -ث -روات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
وانسص -ج -ام -ا م -ع م -ؤاق -ف ع -دي-د ال-دول اأ’وروب-ي-ة
وخ -اصص -ة الشص -م -ال -ي -ة م -ن -ه -ا ،وال -داع -ي-ة إال-ى ع-دم
المشصاركة في نهب هذه الثروات حتى تقرير مصصير
اإ’قليم.
هذا و قد جاء مشصروع قانؤن البرلمان ا’يرلندي
عشصية انتهاء مهلة العمل باتفاق الصصيد البحري بين
ا’ت- -ح- -اد اأ’وروب- -ي وال -م -غ -رب أامسش ا’ح -د دون
التؤصصل إالى «اتفاق جديد» على الرغم من مراوغة
الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل اأ’وروبية
وإاقناع الدول اأ’عضصاء بقانؤنية ا’تفاق الجديد.
هكذا إاذن ،و عكسش ما كان يتمناه المفاوضصؤن
المغاربة واأ’وروبيؤن والصصيادون اإ’سصبان ،إانتهى
أامسش اتفاق الصصيد البحري دون تؤصصل الطرفين
إالى تؤقيع «اتفاق جديد» يتÓءم مع القرار اأ’خير
لمحكمة العدل اأ’وروبية والقاضصي باسصتثناء مياه
الصصحراء الغربية من ا’تفاق».
وكانت المحكمة المذكؤرة قد أاصصدرت في فيفري
الماضصي ،قرارا ينصش على أان اتفاق الصصيد البحري
بين ا’تحاد اأ’وروبي والمغرب سصاري المفعؤل «ما
لم يطبق على مياه الصصحراء الغربية».
وفي أافريل الماضصي انطلقت بالرباط المفاوضصات
مع ا’تحاد اأ’وروبي للؤصصؤل إالى اتفاق جديد بين
الطرفين.

هزÁة مغربية نكرإء
وأاوردت الصصحف اإ’سصبانية ،أان الطرفين «فشص»Ó
ف -ي ت -ؤق -ي -ع ات-ف-اق ج-دي-د ول-يسش ت-ج-دي-د ا’ت-ف-اق
الحالي ،رغم أان المفاوضصات انطلقت في الرباط
وب -روكسص -ي -ل م -ن -ذ أاسص -اب-ي-ع ،وع-ق-دت سصت ج-ؤ’ت
ل-ل-م-ف-اوضص-ات آاخ-ره-ا ا’ث-ن-ي-ن ال-م-اضص-ي بالعاصصمة
البلجيكية.
وع-ب-ر وزي-ر ال-فÓ-ح-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري اإ’سصباني،
ل -ؤيسش ب Ó-ن -اسش ،ع -ن خ -ي -ب -ة أام -ل -ه ف-ي ح-ؤار م-ع
التلفزيؤن اإ’سصباني ،لفشصل الطرفين في التؤصصل
إال -ى ت -ؤق -ي -ع «ات -ف -اق ج -دي -د» ،م -ا ي -ف -رضش ع -ل -ى
الصصيادين اإ’سصبان مغادرة المياه المغربية.

وأاشص -ار ال -ؤزي -ر اإ’سص -ب -ان -ي ،إال-ى أان-ه ف-ي ظ-ل فشص-ل
المفاوضصات بين الطرفين وتسصرب التؤجسش والقلق
في صصفؤف الصصيادين اإ’سصبان ،سصيعطي أاوامره
«م-ن أاج-ل ال-ق-ي-ام ب-اإ’ج-راءات الضص-روري-ة ل-ت-ق-دي-م
الدعم المادي للصصيادين خÓل فترة وقف الصصيد
(في المياه المغربية)».
وأاكد أان اتفاق الصصيد البحري مع المغرب «مهم
بالنسصبة إالى إاسصبانيا وا’تحاد اأ’وروبي» ،متمنيا أان
يتم «التؤصصل إالى اتفاق جديد في ظروف جيدة
وعما قريب .وأان يصصادق عليه البرلمان اأ’وروبي».
ودخلت ا’تفاقية المذكؤرة حيز التنفيذ ،في ،2014
لمدة أاربع سصنؤات قابلة للتجديد ،انتهت أامسش.
وتسص-م-ح ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة ل-لسص-ف-ن اأ’وروب-ية بدخؤل
م-ن-ط-ق-ة الصص-ي-د اأ’ط-لسص-ي-ة ل-ل-مغرب ،وأايضصا المياه
اإ’قليمية الصصحراوية مقابل  30مليؤن أاورو سصنؤياً
يدفعها ا’تحاد اأ’وروبي ،إاضصافة إالى  10مÓيين
أاورو مسصاهمة من أاصصحاب السصفن.
وتضصم ا’تفاقية نحؤ  120سصفينة صصيد ( 80بالمائة
م -ن-ه-ا إاسص-ب-ان-ي-ة) ت-م-ث-ل  11دول -ة أاوروب -ي -ة ،وه-ي:
إاسص -ب -ان -ي -ا ،ال -ب -رت-غ-ال ،إاي-ط-ال-ي-ا ،ف-رنسص-ا ،أال-م-ان-ي-ا،
ل -ي -ت -ؤان -ي -ا ،و’ت -ف -ي -ا ،ه -ؤل-ن-دا ،إاي-رل-ن-دا ،ب-ؤل-ؤن-ي-ا،
وبريطانيا.

مركز فرنسشي-صشحرإوي للدرإسشات
أانشصئ مؤؤخرا مركز فرنسصي-صصحراوي للدراسصات
و الؤثائق بباريسش والذي أاطلق عليه اسصم المفكر
والسصياسصي الشصهير و السصفير السصابق الصصحراوي
أاحمد بابا ميسصكة ،حسصب ما علم أامسش السصبت لدى
تمثيلية جبهة البؤليسصاريؤ بفرنسصا.
ويكمن هدف المركز المذكؤر والذي تم اطÓقه
يؤم اأ’ربعاء اأ’خير في القيام بمجمؤعة واسصعة من
الدراسصات « من دون تقييد الميدان» حؤل مؤاضصيع
تمسش من قريب أاو من بعيد الصصحراء الغربية و
محيطها بحسصب ذات المصصدر الذي يؤضصح أان
تقارير
ووثائق المركز سصتتمتع بمقاربة علمية.
سصيرتكز هذا الخزان للتفكير على قاعدة معلؤمات
تتكؤن من اأ’رشصيف ومن مؤاد بحثية ( أاطروحات و
كتب و دراسصات ...الخ) سصيما وأان مقره يتؤاجد
ب-ب-اريسش ال-ت-ي ت-ع-د م-دي-ن-ة ت-ح-ت-ؤي ع-لى مجمؤعة
أاوسصع نطاقا من الؤثائق وعلى أاغنى ا’نتاجات
الفكرية يضصيف نفسش المصصدر.

طÒإن إلحتÓل يقصشف موإقع بقطاع غزة

ال–اد األوروبي :لن نعÎف بسشيادة إاسشرائيل على األراضشي اÙتلة

لوروبي رفضشه إلعÎإف بسشيادة
أإكد إل–اد إ أ
لرإضش -ي إÙت -ل -ة ‘  ،١96٧وسش- -ط
إسش- -رإئ -ي -ل ع -ل -ى إ أ
خÓف ب Úإسشرإئيل وإيرلندإ بسشبب مششروع قانون
ي -ح -ظ -ر إسش -تÒإد إي -رل -ن -دإ سش -ل -ع -ا م -ن إŸسش -ت-وط-ن-ات
لسشرإئيلية.
إ إ
وف-ي م-ؤؤت-م-ر صص-ح-ف-ي ب-ب-روكسص-ل ،ق-الت م-اي-ا
ك -ؤسص -ي -ان -تشص -ي-تشش ،ال-م-ت-ح-دث-ة ب-اسص-م رئ-يسص-ة
دب -ل -ؤم -اسص -ي -ة ا’ت -ح-اد ا’أوروب-ي ،ف-ي-دي-ري-ك-ا
م -ؤغ -ي -ري -ن -ي« ،ن -ح-ن ب-ال-ط-ب-ع ن-ت-اب-ع ال-مسص-ار
ال- -تشص -ري -ع -ي ل -ه -ذا ال -م -ق -ت -رح ال -ذي ’ ي -زال
متؤاصص ،»Óمبينة اأنها ليسصت في وضصع يسصمح
ل -ه -ا ب -ال -ت -ع -ل -ي -ق ع -ل -ى مشص -روع ق -ان -ؤن ق -ي -د
الدراسصة.
واأضص -اف «’ ن -ع -ت-رف بسص-ي-ادة اإسص-رائ-ي-ل ع-ل-ى
المناطق التي احتلتها في 1967و’ نعتبرها
جزءا من ا’أراضصي ا’إسصرائيلية».
وكان مجلسش الشصيؤخ ا’إيرلندي صصؤت ،مسصاء
ا’أربعاء الماضصي ،بغالبية  25صصؤتا مقابل 20
صص-ؤت-ا ،ع-ل-ى مشص-روع ق-ان-ؤن ي-ح-ظ-ر اسص-تيراد
اإيرلندا سصلعا من المسصتؤطنات ا’إسصرائيلية.
وسص -ي -ع -رضش مشص -روع ال -ق -ان -ؤن ع -ل -ى م-ج-لسش
النؤاب للمؤافقة عليه ليصصبح سصاري المفعؤل،
علما باأن الحزب الحاكم في اإيرلندا يعارضش
هذا النصش.

بوت :Úإلوضشع صشعب
اأكد الرئيسش فÓديمير بؤتين خÓل اسصتقباله
ن -ظ -ي -ره ا ل -ف -لسص -ط -ي-ن-ي م-ح -م -ؤد ع -ب -ا س ش اأ م س ش ،

ب - -م - -ؤ سص - -ك - -ؤ  ،اأن ال -ؤضص -ع ف -ي الشص -رق ا’أو س ص -ط
صصعب ،مشصيرا اإلى خططه ’إجراء اتصصا’ت
بهذا الصصدد مع زعماء دول المنطقة.
و ب -دوره اأ ك -د ال -ر ئ -ي س ش ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي ع-ل-ى ا أ ن
المنطقة تمر حاليا بؤقت عصصيب ،وعلى وجه
ال - -خصص - -ؤص ش ع - -ل -ى ضص -ؤء ت -ؤ س ص -ع ا’سص -ت -ي -ط -ا ن
ا’إسصرائيلي ،وقال «هذه قضصية حسصاسصة للغاية
بالنسصبة لفلسصطين ،ونشصعر بالخطر ..نحن غير
راضصين ،ونحن نرفضش المحاو’ت ا’أمريكية
لفرضش قراراته على اأكثر المشصاكل حسصاسصية».
ك - -م - -ا شص -دد ع -ب -ا س ش ع -ل -ى اأن ال -ع Ó-ق -ات ب -ي -ن
فلسصطين والؤ’يات المتحدة صصعبة للغاية ،بما
ف - -ي ذل ك ب س ص - -ب ب ق - -ر ار واش ص- -ن- -ط -ن ح -ؤ ل ن -ق -ل
سصفارتها اإلى القدسش.

غارإت جوية
شص -ن ط -ي -ران ا’ح -ت Ó-ل ا’إسص -رائ -ي -ل-ي اأمسش،
ع -دوان -ا ع -ل -ى ع -دة م -ؤاق -ع ف -ي ق -ط-اع غ-زة
المحاصصر.
وق- -د سص- -ق- -ط شص- -ه -ي -دان واأصص -يب ال -عشص -رات
ب -ج-روح وح-ا’ت اخ-ت-ن-اق ف-ي م-ؤاج-ه-ات م-ع
ا’حتÓل على اأطراف شصرق قطاع غزة في
ال-ج-م-ع-ة رق-م  16م-ن اح-ت-ج-اج-ات مسصيرات
العؤدة الكبرى.
وي-رت-ف-ع ب-ذلك ع-دد الشص-ه-داء ال-ف-لسص-ط-ينيين
اإل - -ى  139ف -ي م -ؤاج -ه -ات شص -ب -ه ي-ؤم-ي-ة م-ع
ا’حتÓل منذ اإنطÓق مسصيرات العؤدة في
 30مارسش الماضصي.

…OÉ` `°üàb’G
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موسشم ا’صشطياف يلهب سشوق العملة

الرأاي

أأ’ورو بـ  210وألدو’ر ب 172 Úإأ 173 ¤دينار

تصسحيح أخت’Óت

غياب آالية فعالة “تصص فائضص السشيولة اŸتداولة

“ثل أامÓك الدولة خاصسة العقارية
م- -ن- -ه- -ا وك- -ل ال- -نسس- -ي -ج ا’ق -تصس -ادي
اإ’ن -ت -اج -ي ح -ج -ر ال -زاوي-ة ‘ مسس-ار
التنمية ،ولذلك تث Òجد’ ’ يتوقف
كلما ’حت ‘ اأ’فق تداعيات ناجمة
عن –و’ت اقتصسادية وتزداد ا◊دة
كلما ضساقت اŸسساحة ب Úمتطلبات
ال -ن -ج -اع -ة ا’ق-تصس-ادي-ة وضس-روري-ات
سشعيد بن عياد
العدالة ا’جتماعية .وقد وجد قرار
منع التنازل عن أامÓك الدولة Ÿؤوسسسسة السساحل اŸعلن عنه
مؤوخرا صسدى ايجابيا ‘ أاوسساط الرأاي العامŸ ،ا يحمله من
معان ‘ التأاكيد على الثقل الذي تلعبه الدولة ‘ حماية
أامÓك اÛموعة الوطنية ومعا÷ة ضسمن اأ’طر القانونية ما
حصسل ‘ فÎة زمنية معينة من اخت’Óت وŒاوزات .غ Òأانه
حبذا لو يشسمل القرار كافة اأ’مÓك ذات الطابع ا◊يوي مثل
اŸزارع النموذجية واسسÎجاع اŸؤوسسسسات العمومية اÙلية
التي تعرضست Ÿمارسسات ﬂالفة للقانون بحيث دخلت ‘
دوام -ة مضس-ارب-ة وتÓ-ع-ب-ات غ-ذت-ه-ا ‡ارسس-ات بÒوق-راط-ي-ة،
بينما كان يراهن على أان تعزز تراكم الÌوة الوطنية و–مي
مناصسب العمل.
’ يعني اقتصساد السسوق إاطÓقا ترك ا’أمÓك العمومية التي
تعود ملكيتها للدولة عرضسة لتداعيات ناجمة عن توجهات
اق-تصس-ادي-ة ج-دي-دة ي-ف-ت-ح م-ن خÓ-ل-ه-ا اÛال ل-ن-م-و ال-ق-طاع
اÿاصس الوطني وتعزيز الشسراكة اÙلية واأ’جنبية ،سسعيا
لبلوغ عجلة النمو ‘ وقت قياسسي وبأاقل كلفة ،خاصسة وأان
اÛال أاصسبح مفتوحا أامام اŸبادرة اÓÿقة للÌوة .و’ يزال
القطاع العام عامﬁ Óوريا ‘ بعث مسسار النمو من خÓل
ا’سستثمار اŸنتج والتوظيف العق ÊÓللموارد واأ’مÓك ،التي
يتعاظم ثقلها ‘ الديناميكية التي ينتهجها ا’قتصساد الوطني
على درب التحول من النمط الريعي إا ¤النموذج اإ’نتاجي
واŸت- -ن- -وع م- -ن خÓ- -ل ا’سس -ت -ع -م -ال ا÷ي -د ل -ك -ل ال -ط -اق -ات
واإ’مكانيات اŸدرجة ‘ خانة اأ’مÓك اÿاصسة للدولة.
ÓمÓك الوطنية التي تلعب دورا
توجد ضسمن النسسيج العام ل أ
اق -تصس -ادي -ا م -وارد ‘ شس -ك -ل ع -ق -ارات ذات ط -اب -ع ف Ó-ح -ي،
سسياحي ،عمرا ÊوغÒها من منقو’ت تتمثل خاصسة ‘ أادوات
إانتاج وعتاد ،تعرضس كله أاو بعضسه لسسبب أاو آ’خر ،إ’همال أاو
تعطيل ،ويسستوجب ا◊رصس على إادماجها ‘ الديناميكية
ا÷ديدة من أاجل –سس Úأاداء خلق الÌوة ،وذلك باسستغÓلها
وف -ق -ا ل-ق-ان-ون السس-وق Ãخ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ال-ت-ي –م-ي ا◊ق-وق
اأ’صسلية وتشسجع الشسراكة .و‘ ظل أازمة مالية أاو بدونها
ينبغي العمل وفقا لقاعدة حماية اŸال العام وتوظيفه الناجع
‘ الدورة ا’قتصسادية وهو ما ينبغي أان تسسعى إاليه ا÷ماعات
اÙلية ‘ وقت –تاج فيه Ÿداخيل مÓئمة تغطي نفقاتها
وتضسمن سسيولة لتمويل مشساريع لفائدة سسكانها ،و’ يتطلب
اأ’مر سسوى ا’لتزام بثقافة السسهر على إاحاطة كل ما يندرج
‘ اأ’مÓك واأ’موال العامة بالضسمانات القانونية والتنظيمية
من أاجل تأام Úموارد هي بحاجة إاليها اليوم وغدا.

م-ازالت السش-وق اŸوازي-ة ل-ل-ع-م-ل-ة الصش-ع-بة تهيمن
على معادلتي العرضص والطلب ،على اعتبار أانها
تسشتقطب الزبائن للششراء والبيع على حد سشواء
‘ ظ -ل اسش -ت -م -رار غ -ي -اب نشش -اط شش-ب-اب-يك صش-رف
ال- -ع -م -ل -ة الصش -ع -ب -ة ،ال -ذي ك -ان ي -ع -ول ع -ل -ي -ه ‘
ام- -تصش- -اصص اŸضش- -ارب- -ة وا◊د م -ن ح -ج -م السش -وق
اŸوازية التي ’ تنتششر فقط بالعاصشمة بل عÈ
جميع و’يات الوطن ،علما أان سشوق «السشكوار»
ال-ذي ي-ع-ج ب-ب-اع-ة ال-ع-م-لة الصشعبة ،ليسص القبلة
’ورو» و
ال-وح-ي-دة Ÿن أاراد أان ي-ق-ت-ن-ي ع-م-ل-ت-ي «ا أ
«الدو’ر» ،وإا‰ا العديد من اÓÙت التجارية ‘
ال- -ع- -اصش -م -ة و‘ ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات -ه -اŒ ،د Œارا
’ح -ذي -ة
ي -حÎف -ون إا ¤ج -انب ب -ي -ع اÓŸبسص أاو ا أ
ع -ل -ى سش -ب -ي -ل اŸث -ال تسش -وي -ق ال -ع -م -ل-ة الصش-ع-ب-ة،
واŸدهشص أان السشعر يكون تقريبا موحدا والفرق
طفيف قد ’ يتعدى ال 100دينار فقط.
فضشيلة بودريشص

بالفعل السسوق اŸوازية رغم أان Œارها غ ÒشسرعيÚ
ي -ت -واج -دون ‘ ك -ل م -ك -ان ،ل -ك -ن ال Ó-فت أان أاسس-ع-اره-م
موحدة ونادرا ما يكون الفارق يتمثل ‘  50أاو  100دينار
‘ ع -م -ل-ي-ة ب-ي-ع  100أاورو ،وه -ن -اك م-ن ال-ت-ج-ار ال-ذي-ن
Áارسسون بطريقة غ Òشسرعية بيع العملة اأ’جنبية يكون
لديهم نشساط آاخر رسسمي ،على غرار بيع اÓŸبسس أاو
اأ’حذية وا◊قائب وما إا ¤غ Òذلك ،علما أان لهؤو’ء
ال -ت -ج -ار زب -ائ -ن -ه-م ‡ن يشسÎون وح-ت-ى ال-ذي-ن ي-ب-ي-ع-ون
يلجأاون إاليهم.
وا÷دير باإ’شسارة فإان سسعر اأ’ورو بلغ  210دينار للبيع

من طرف التاجر غ Òشسرعي ،و 200دينار Ÿن يبيع
خاصسة بالنسسبة للمتقاعدين الذين يتقاضسون تقاعدا من
دولة أاجنبية ،أاما سسعر الدو’ر فاسستقر عند حدود 172
دينار وŸن يبيع يÎاوح ما ب170 Úو 171دينار ،والÓفت
أان هناك تدفق وإاقبال كذلك من طرف العديد من
اŸغÎب Úأاو ع -ائ Ó-ت-ه-م ال-ذي-ن ي-ت-ل-ق-ون إاع-ان-ات م-ال-ي-ة
بالعملة الصسعبة من طرف أابنائهم وذويهم ،أاما الدو’ر
ف Óيعرف إاقبا’ كبÒا مثل اأ’ورو ،وأاحيانا –دث ندرة
‘ تسس -وي -ق ه -ذه ال -ع -م -ل -ة ‘ السس -وق اŸوازي-ة ،وي-رج-ع

التكوين العمود الفقري لقطاع الطاقة

إأعدأد يد عاملة أأقل كلفة وكسسب رهان أ÷ودة وأ’بتكار
يششكل التكوين وا’سشتثمار ‘ الوقت ا◊ا‹ ،إاحدى أاولويات ›مع سشونطراك وكذا سشونلغاز ،خاصشة
’رضشية ’سشتيعاب عدد معت Èمن اÎŸبصش Úخاصشة ‘ منطقة ا÷نوب الكب ،Òوهذا من
بعد تهيئة ا أ
ششأانه أان يسشمح ب Óششك ‘ اسشتحداث مناصشب ششغل جديدة وامتصشاصص البطالة ‘ و’يات ا÷نوب
’ول ع-ن ق-ط-اع ال-ط-اق-ة مصش-ط-ف-ى ق-ي-ت-وÛ Êم-ع-ي سش-ون-ط-راك
ا÷زائ -ري ،وت -أات -ي دع -وة اŸسش -ؤوول ا أ
وسش-ون-ل-غ-از ب-ا’سش-ت-ث-م-ار خ-ارج ال-وط-ن واف-ت-ك-اك ف-رصص أاخ-رى ÿل-ق الÌوة ،م-ن أاج-ل توسشيع نششاط
’صشعدة وŸواكبة تطورات السشوق والتموقع ا÷يد على
اÛمع Úوتفعيل أادائهما على العديد من ا أ
’نتاج وا’سشتثمار.
صشعيد ا إ
فضشيلة بودريشص
يوجد التكوين ‘ قلب اإ’سسÎاŒية
التنموية Ûمع سسونطراك الرائد
إاف -ري -ق -ي -ا ‘ ›ال ال-ط-اق-ة ،ح-يث
يعول عليه كثÒا ‘ توف Òيد فنية
متخصسصسة ‘ العديد من اÛا’ت
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ق-ط-اع-ي ال-بÎول والغاز
ع -ل -ى ح -د سس -واء ،وب -ال-ت-ا‹ ت-وسس-ي-ع
نشس- -اط- -ات ال- -ق- -ط- -اع ب -ي -د ع -ام -ل -ة
ج- -زائ- -ري- -ة وم- -ه -ن -دسس Úوإاط -ارات
جزائرية ،ومن ب ÚاŸشساريع التي
ي -ن -ت -ظ-ر م-ن-ه-ا ال-ك-ث Òع-ل-ى صس-ع-ي-د
ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي سس-ي-ن-ع-كسس على ‰و
ال- - -ق- - -ط- - -اع وأاداء اÛم- - -ع ،ق - -رار
سسونطراك بفتح مركز للتكوين ‘
و’ي -ة ورق-ل-ة ‘ ت-خصسصس ال-ت-ل-ح-ي-م
واأ’دوات اŸع - -دن - -ي- -ة ،وإا ¤ج- -انب
إانشساء ثÓثة مراكز أاخرى جديدة،
ويتعلق اأ’مر بكل من مركز يتواجد
Ãدينة أادرار متخصسصس ‘ اŸهن
ال-ت-ي ل-دي-ه-ا عÓ-ق-ة بصس-ن-اع-ة ال-غ-از
تتسسع إا 300 ¤سسرير جهز بجميع
اŸرافق الضسرورية ،وكذلك بوسسائل
ال - -راح - -ة ال Ó- -زم- -ة ،أام- -ا ‘ و’ي- -ة
“Ôاسست ،مسسطر إا‚از مركز بعÚ
صس-ال-ح ي-ت-خصسصس ‘ صس-ن-اع-ة ال-غ-از
بطاقة اسستيعاب تقدر ب 300سسرير،
ويضساف إا ¤كل ذلك مركز للتكوين
‘ مدينة إاليزي ‘ تخصسصس اŸهن
اŸت- -ع -ل -ق -ة Ãخ -ت -ل -ف ال -نشس -اط -ات
البÎولية.
وا÷دير باإ’شسارة فإان إايÓء عناية
ك-بÒة ب-ال-ت-ك-وي-ن ي-ع-د ت-وج-ه ذا ب-عد
جواري من شسأانه أان Áتصس البطالة
أ’ن -ه ي -وف -ر ال -ي -د ال-ع-ام-ل-ة اÙل-ي-ة
اأ’ق -ل ك -ل -ف -ة ،وب -ال-ت-ا‹ ل-دي-ه ت-أاثÒ
ومسس- -اه- -م -ة ‘ رف -ع –دي ا÷ودة

البعضس النقصس ‘ سسيولة الدو’ر كون العملة التي تتدفق
‘ السسوق اŸوازية مصسدرها اŸغÎب ÚواŸتقاعدين
الذين يتلقون معاشسات بالعملة الصسعبة من فرنسسا على
وجه اÿصسوصس كلها تكون باأ’ورو.
و‘ عز موسسم ا’صسطياف يرجح أان يرتفع سسعر بيع
اأ’ورو بشسكل أاك ،Èمقارنة باأ’شسهر السسابقة ،على اعتبار
أان ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-فضس-ل قضس-اء ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة ‘
اÿارج ،تلجأا إا ¤هذه السسوق من أاجل اقتناء ما يكفيها
لتغطية تكاليف الرحلة السسياحية.
وكان من اŸفروضس حسسب تقديرات اÈÿاء أان يكون
موسسم ا’صسطياف منعشسا للعملة الصسعبة ‘ ا÷زائر،
ب- -ف- -ع -ل ت -واف -د ع -دد م -ع -ت Èي -ق -در Ãئ -ات اآ’’ف م -ن
اŸغÎب Úا÷زائري ،Úوالذين يفضسلون قضساء العطلة ‘
وط-ن-ه-م ا÷زائ-ر وح-ت-ى ي-ك-ون-وا ق-ري-ب Úم-ن ع-ائÓ-ت-ه-م
وأاقاربهم.
و‘ ظل هيمنة السسوق اŸوازية وتسسجيل ظاهرة أان Œار
السسوق اŸوازية للعملة الصسعبة يتمكنون باسستمرار من
توحيد اأ’سسعار بطريقة مدهشسة ،يعود ا◊ديث ›ددا
إا ¤حتمية الذهاب إا ¤تنظيم هذه السسوق التي ’ يعرف
ح -ج -م اأ’م-وال اŸت-داول ف-ي-ه-ا واŸوج-ود خ-ارج ن-ط-اق
الرقابة البنكية ،وكذا خارج الرسسوم الضسريبية ،ويفتح
اÛال ›ددا للحديث عن ضسرورة اإ’سسراع بإايجاد
آاليات “تصس هذه السسوق وتتسسم بالنجاعة والصسرامة،
وحتى يتم وضسع حد للمضساربة التي تسستنزف جيوب
اŸواطن ‘ ،Úظل ضسآالة اŸنحة السسياحية التي مازالت
رم-زي-ة ’ ت-غ-ط-ي ت-ك-ال-ي-ف ال-رح-ل-ة السس-ياحية للمسستفيد
منها.

نفط

سسعر سسلة خامات أوبك يصسل إأ 72,15 ¤دو’رأ للÈميل

ومن ثم التحكم ‘ اŸشساريع والسسÒ
نحو تشسجيع ا’بتكار ،وإاعطاء نفسس
ق - - - -وي وسس - - - -ري - - - -ع ل - - - -وتÒة اأ’داء
ا’ق -تصس -ادي خ -اصس -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الورشسات ،ولعل الفرصسة من خÓل
إارسساء قاعدة صسلبة للتكوين تكون
كبÒة ومهيأاة ،بهدف –ضس Òاÿلف
من اليد العاملة ومواكبة التطورات
التكنولوجية السسارية ‘ العا.⁄
Áك - -ن ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن ع- -ل- -ى اŸديÚ
اŸتوسسط والطويل أان يعزز من قوة
وفعالية اليد العاملة وكذا اإ’طارات
التي تتمتع بالكفاءة من مهندسسÚ
ومسسÒي -ن ‘ ق -ط -اع ال-ط-اق-ة ال-ذي
م -ازال وسس-ي-ظ-ل مصس-در م-ه-م ÿل-ق
الÌوة وضسخ العملة الصسعبة ،وصسب
السس-ي-ول-ة اŸال-ي-ة إ’ن-ع-اشس ا’قتصساد
ال- -وط- -ن- -ي .ول- -ع- -ل الشس -ق اŸت -ع -ل -ق
بالتكوين من شسأانه أان يفعل وينعشس
ا’سس -ت -ث -م-ار ل-ت-وسس-ي-ع نشس-اط اأ’داء
ال- -ط- -اق- -وي ،وب- -ال- -ف- -ع- -ل ›م- -ع- -ي

سسونطراك وسسونلغاز مدعوين ليسس
ب -ا’سس -ت -ث -م -ار داخ-ل ال-وط-ن وج-لب
شس - -رك - -اء أاج - -انب ،ب - -ل ال - -ت - -ح- -دي
ا÷وه -ري ي-ك-م-ن ‘ ا’سس-ت-ث-م-ار ‘
اÿارج وع Èالعديد من الدول ‘
اŸرح-ل-ة ا◊ال-ي-ة واŸق-ب-ل-ة ،وت-أات-ي
دع -وة وزي -ر ال -ط -اق-ة بشس-ك-ل واضس-ح
لتجعل اÛمع Úوجه لوجه أامام
خ- -ي- -ار ت- -ن -وي -ع اسس -ت -ح -داث الÌوة،
وتنويع اŸنتجات الطاقوية ،ورغم
أان سسونطراك الرائد إافريقيا لديه
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ج-ارب ال-ن-اج-حة ‘
اÿارج ،دون شسك ›مع سسونلغاز
سسيكون ›ندا بنحو  90أالف عامل
ليكون ‘ مسستوى الرهانات التنموية
‘ ›ال صس- - -ن- - -اع- - -ة وال- - -ت- - -زوي - -د
ب - -ال - -ك - -ه- -رب- -اء خ- -اصس- -ة أان السس- -وق
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ب -ح-اج-ة إا ¤ال-ك-ه-رب-اء
وبحكم قرب اŸسسافة ،فإانه ينبغي
ا’سستعداد لذلك من طرف ›مع
سسونلغاز.

بلغ سسعر سسلة خامات منظمة الدول اŸصسدرة للنفط (أاوبك)
 72,15دو’را ،ليسسجل بذلك انخفاضسا مقارنة بالسسعر الذي
سس -ج -ل -ه ي -وم اأ’رب -ع -اء ال -ف -ارط ،ح-يث ك-ان  74,40دو’را،
حسس -ب -م -ا أاوردت -ه «واج» ن -ق  Ó-ع -ن اŸن -ظ-م-ة ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
ا’ل- - -كÎو .Êوتضس - -م سس - -ل - -ة
خ- -ام- -ات أاوبك ال- -ت- -ي ت- -ع -د
م -رج -ع -ا ‘ ق-ي-اسس مسس-ت-وى
اإ’نتاج  14نوعا وهي خام
صس -ح -اري ا÷زائ-ري واÿام
ال -ب -ح -ري ال -ق -ط -ري واÿام
ال -ع-رب-ي اÿف-ي-ف السس-ع-ودي
وخ -ام ال -تصس -دي -ر ال -ك -وي -ت -ي
وخ - -ام م - -رب - -ان اإ’م- -ارات- -ي
واإ’ي -را Êال -ث -ق-ي-ل وال-بصس-رة
اÿف- -ي- -ف ال -ع -راق -ي وخ -ام
السس -در ال -ل -ي -ب -ي وخ -ام ب-وÊ
ال- - -ن - -ي - -جÒي وخ - -ام مÒاي
ال -ف -ن -زوي -ل-ي وجÒاسس-ول اأ’ن-غ-و‹ ورب-ي-ع اÿف-ي-ف ال-غ-اب-وÊ
وأاورينت ا’كوادوري.
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان أاسسعار النفط أانهت اأ’سسبوع مرتفعة
بحوا‹ واحد باŸئة ،حيث أانهت عقود خام القياسس العاŸي
مزيج برنت أ’قرب اسستحقاق جلسسة التداول مرتفعة 88
سسنتا ،لتبلغ عند التسسوية  75.33نقطة .وصسعدت عقود خام
القياسس اأ’مريكي غرب تكسساسس الوسسيط  68سسنتا ،لتسسجل
ع-ن-د ال-تسس-وي-ة  70.33دو’ر ل -لÈم -ي -ل .وك-ان وزي-ر ال-ط-اق-ة
الروسسي أالكسسندر نوفاك ،قد قال يوم ا÷معة إان بÓده
ومنتجي نفط آاخرين كبار ،قد يضسخون اŸزيد من اÿام ،إاذا

واجهت سسوق النفط العاŸية نقصسا ‘ اŸعروضس.
ويذكر أان الدول اأ’عضساء ‘ أاوبك و شسركائها من الدول
اŸنتجة خارج اŸنظمة ،قد اتفقوا يوم  23يونيو اŸاضسي،
بفيينا –ديد مسستوى ا’متثال ’لتزامات خفضس اإ’نتاج،
عند سسقف  100باŸائة وذلك
وف -ق -ا ’ت -ف -اق –دي -د اإ’ن-ت-اج
اŸتوصسل إاليه ‘ أاواخر 2016
ب -ف -ي -ي -ن -ا وال -ق -اضس-ي ب-ت-ق-ل-يصس
اإ’ن- -ت- -اج ب- -ن- -ح -و  1,8مليون
ب -رم -ي -ل ي -وم -ي -ا ( 1,2مليون
ب -رم -ي -ل ب -ال -نسس -ب-ة ل-دول أاوبك
و 600أال-ف ب-رم-ي-ل ل-ل-دول غÒ
اأ’عضساء ‘ اŸنظمة) .وكانت
اŸن- -ظ- -م -ة ق -د واف -قت ع -ل -ى
–دي -د إان -ت -اج -ه-ا ال-ن-ف-ط-ي ‘
حدود  1,2مليون برميل يوميا
أ’ول م- -رة م -ن -ذ  2008وذلك
بهدف اسستقرار أاسسواق النفط العاŸية.
وقد انظمت دول منتجة للنفط خارج أاوبك إا ¤اتفاق تقليصس
ا’نتاج ،ومن ضسمنها روسسيا حيث عمدت هذه الدول على
تقليصس انتاجها ب واقع  600أالف برميل يوميا .يذكر أان
اتفاق –ديد ا’نتاج قد ” “ديده إا ¤غاية نهاية 2018
وذك خÓل اجتماع منظمة أاوبك اŸنعقد ‘ نوفم.2017 È
Œدر اإ’شس- -ارة إا ¤أان ا’ج -ت -م -اع اŸق -ب -ل Ÿن -ظ -م -ة ال -دول
اŸصسدرة للنفط (أاوبك) ،سسيعقد ‘ اأ’سسبوع اأ’خ Òمن شسهر
سسبتم ÈاŸقبل با÷زائر .وسسيتيح هذا اللقاء لدول أاوبك
التشساور والعمل معا للحفاظ على اسستقرار سسوق النفط.

أألحد  15جويلية  2018م
ألموأفق لـ  01ذي ألقعدة 1439هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لن ‘ اŸونديال
قدما وجها ‡يزا ◊د ا آ

بـ ـ Úغريزمـ ـ ـان وم ـ ـ ـ ـودريتشش

قال اŸهاجم الفرنسسي اأنطوان
غريزمان اإنه ل ينشسغل بتتويجه
اÙتمل بجائزة الكرة الذهبية
كاأفضسل لعب ‘ اŸونديال ،واإ‰ا
يهتم فقط بالسسعي لتحقيق الفوز
على اŸنتخب الكرواتي ‘ اŸباراة
النهائية والتتويج بالبطولة ،وهو
نفسس الإنطباع الذي اأبداه
الكرواتي لوكا مودريتشس.
وق -ال غ -ري -زم -ان ه -دأف ن-ادي أت-ل-ت-ي-ك-و
مدريد ألإسصبا Êأثناء توأجده ‘ معسصكر
أŸنتخب ألفرنسصي «هذأ ل يشصغلني على

ألإطÓق ،أإ‰ا أريد ألفوز بكاأسش ألعا.»⁄
وي -ع -ل -ن أل-ف-ائ-ز ب-ج-ائ-زة أل-ك-رة أل-ذه-ب-ي-ة
لأفضص - - -ل لعب ‘ أŸون - - -دي - - -ال ع- - -قب
أŸب- -ارأة أل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة أŸق- -ررة Ãل- -عب
«لوجنيكي».
ويعد غريزمان ضصمن قائمة أŸرشصحÚ
‘ أل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م أل- -ذي Œري- -ه ›م -وع -ة
ألدرأسصات ألفنية بال–اد ألدو‹ للعبة
«فيفا» ،ومع ذلك يتصصدر ألفرنسصي كيليان
مبابي وألكروأتي لوكا مودريتشش قائمة
أŸرشصح Úللفوز با÷ائزة.
وكان زين ألدين زيدأن ألÓعب ألفرنسصي

أل -وح -ي -د أل -ذي ت -وج ب-ا÷ائ-زة ،وذلك ‘
نسصخة  2006باأŸانيا.
وق -د أك -د ق-ائ-د م-ن-ت-خب ك-روأت-ي-ا ل-وك-ا
مودريتشش أنه ل يفكر ‘ أحتمال فوزه
هذأ أŸوسصم بجائزة ألكرة ألذهبية ألتي
“نح لأفضصل لعب ‘ ألعا ،⁄مشصÒأ أإ¤
أن أه - -م شص - -يء ل - -ه ه - -و أل - -ف - -وز ب- -ل- -قب
أŸونديال.
وقال لعب وسصط نادي ريال مدريد
ألإسصبا« Êهذه ألأشصياء ل تقلقني ،ألأهم
ي هو ‚اح كروأتيا ،ورفع ألكاأسش».
لد ّ
وأإذأ ما ‚ح مودريتشش ‘ ألفوز بلقب

أŸونديال ،ألذي سصيكون ثا Êأهم ألقابه
هذأ أŸوسصم ،بعد فوزه برأبطة أبطال
أوروبا مع ريال مدريد للمرة ألثالثة على
ألتوأ‹ ،فسصيصصبح أحد أبرز أŸرشصحÚ
ل -ل -ف -وز ب -ال -ك -رة أل -ذه-ب-ي-ة ،ل-يضص-ع ن-ه-اي-ة
لسص -ي -ط -رة أل-ث-ن-ائ-ي ك-ريسص-ت-ي-ان-و رون-ال-دو
ول -ي -ون -ي -ل م -يسص-ي ع-ل-ى ه-ذه أ÷ائ-زة ‘
ألسصنوأت ألعشصر ألأخÒة.
ولكن مودريتشش يفكر فقط ‘ ألفوز
ب-ل-قب أŸون-دي-ال ،ح-يث أسص-ت-ط-رد ق-ائÓ
«سصنكون ﬁ 22اربا ،سصنبذل كل شصيء،
هذأ هو أهم شصيء عندي».

ماندزوكيتشس

هد‘ ضسد إا‚لÎا كان األك Ìأاهمية ‘ مسسÒتي حتى اآلن
ع -ل -ق أل -ك-روأت-ي م-اري-و م-ان-دزوك-ي-تشش ،م-ه-اج-م
جوفنتوسش ألإيطا‹ ،على صصفقة أنتقال ألÈتغا‹
كريسصتيانو رونالدو لصصفوف ألسصيدة ألعجوز هذأ
ألصصيف..
وق -ال م -ان -دزوك -ي -تشش ،خ Ó-ل تصص -ري -ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا
صصحيفة «سصبورت بيلد» ألأŸانية« :صصفقة رونالدو؟

أانفانتينو :

«روسسيا نظمت النسسخة األفضسل على اإلطÓق»
أثنى رئيسش أل–اد ألدو‹ لكرة ألقدم
«ألفيفا» ألسصويسصري جيا Êإأنفانتينو على
روسص- -ي -ا ق -ائ  Ó-إأن -ه -ا أسص -تضص -افت أل -نسص -خ -ة
أألفضصل على أإلطÓق من كأاسش ألعا ⁄ألتي
سصتختتم أليوم بنهائي ب Úكروأتيا و فرنسصا.
وقال إأنفانتينو خÓل مؤو“ر صصحفي «منذ
عام Úوأنا أقول إأنها سصتكون أفضصل نسصخة
من كأاسش ألعا ،⁄وأليوم Áكنني أن أقول بثقة
أك Èإأنها أفضصل كأاسش عا ⁄على أإلطÓق».
وأضصاف «ألكث Òمن ألشصكر للشصعب ألروسصي
وأ◊ك - -وم - -ة وأل- -رئ- -يسش (فÓ- -د )ÒÁب- -وتÚ
وأللجنة أŸنظمة للبطولة وأل–اد ألروسصي
لكرة ألقدم ،وكل من سصاهم ‘ ضصمان أن تكون هذه هي
أفضصل نسصخة من كأاسش ألعا.»⁄
وت -اب -ع إأن -ف -ان -ت-ي-ن-و أل-ذي حضص-ر أŸؤو“ر ،م-رت-دي-ا أل-زي
أÿاصش ب-اŸت-ط-وع« Úألشص-ك-ر أيضص-ا ل-ل-م-ت-ط-وع Úأل-ذي-ن
شصكلوأ بسصمة أŸونديال وقلبه».
وأشصار رئيسش «ألفيفا» إأ ¤أن روسصيا تغÒت إأ ¤دولة –تل
م -ك -ان -ة ب -ارزة ع -ل -ى خ -ري-ط-ة ك-رة أل-ق-دم ،وأن أل-ري-اضص-ة

مونديال : 2022

أصص -ب -حت أآلن ج -زءأ أصص -ي Ó-ب-ه-ا
وب -ث-ق-اف-ت-ه-ا ،خ-اصص-ة ب-ع-د أن ب-ه-ر
أŸن - -ت- -خب أل- -روسص- -ي ج- -م- -اهÒه
ب- -ال- -وصص- -ول إأ ¤دور أل- -ث- -م- -ان- -ي- -ة
للمونديال ،وكذلك ‘ ظل ألبنى
أألسص -اسص -ي-ة أل-ه-ائ-ل-ة أل-ت-ي ج-ه-زت
ضصمن ألسصتعدأدأت للمونديال.
وق -ال إأن -ف -ان -ت -ي -ن -ن -و إأن ألشص -ك-وك
ألكبÒة ألتي سصبقت ألبطولة أتضصح
أنه ل أسصاسش لها.
«ل -ق -د ت -غ Òم -ف -ه -وم أل -ع -ا ⁄ع -ن
روسصيا .توأفد نحو مليون شصخصش
إأليها وأكتشصفوأ هنا دولة جميلة ومضصيافة وشصعبا حريصصا
على أن يظهر للعا ⁄عدم صصحة ما يقال أحيانا إأنه يحدث
‘ روسصيا».
وأختتم ألرجل أألول ‘ أقوى هيئة رياضصية ‘ ألعا⁄
حديثه «ألعديد من أآلرأء أŸكونة بشصكل مسصبق تغÒت
هنا بسصبب هذه ألنسصخة من كأاسش ألعا .⁄فالكل شصاهد
ألطبيعة أ◊قيقية لروسصيا».

أنا لسصت مهتما».
وق-اد م-ان-دزوك-ي-تشش م-ن-ت-خب بÓ-ده ل-ن-ه-ائ-ي بطولة
كاأسش ألعا ⁄أŸقامة حاليًا ‘ روسصيا ،بعد ألنتصصار
بهدف Úلهدف على أŸنتخب ألإ‚ليزي ‘ نصصف
ألنهائي.
و أضصاف« :هد‘ ضصد أإ‚لÎأ كان ألأك Ìأهمية ‘
مسصÒتي ،حتى ألأن.».
وي -وأج -ه أŸن-ت-خب أل-ك-روأت-ي أل-ي-وم ألأح-د ،ن-ظÒه
ألفرنسصي ‘ ،نهائي أŸونديال..
وأنضص -م رون -ال-دو م-ن-ذ أي-ام ÷وف-ن-ت-وسش ‘ صص-ف-ق-ة
بلغت قيمتها أك Ìمن  100مليون يورو ،وبرأتب
سصنوي  30مليون يورو..

أكد جيا Êأإنفانتينو رئيسش أل–اد ألدو‹ لكرة
ألقدم (ألفيفا) أ÷معة ،أنه أبلغ جميع أل–ادأت
أÙل- -ي- -ة وأل- -ق- -اري- -ة Ãوع- -د ك- -اأسش أل -ع -ا2022 ⁄
أŸق- -ررة أإق -ام -ت -ه -ا ‘ ق -ط -ر ‘ أل -فÎة م -ا ب20 Ú
نوفم Èو 18ديسصم.È
وي-ق-ام م-ون-ديال  ‘ 2022أÿري -ف بسص -بب أرت -ف-اع

«ك -ل ال -ع -ي -ون م-وج-ه-ة ن-ح-و م-ودري-تشس» ..
ه- - -ذا م- - -ا ي - -ردده ج - -ل الخ - -تصس - -اصس - -ي Úو
اŸتتبع Úلأطوار اŸونديال الروسسي  ..فقد
اأبدع صسانع األعاب منتخب كرواتيا و سساهم
بشس -ك -ل ك -ب ‘ ÒاŸسسÒة ال-ذه-ب-ي-ة ل-ف-ري-ق-ه
ال-ذي ي-نشس-ط ال-ي-وم اŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ية لأول
مرة ‘ تاريخ اŸنافسسة.
ال -ف -ن -ي -ات و ال-روؤي-ة ا÷ي-دة ل-ل-عب ك-انت ‘
اŸوع- -د ب -ال -نسس -ب -ة Ÿودري -تشس ال -ذي اأك -د ‘
ك - -اأسس ال - -ع - -ا ⁄مسس- -ت- -واه اŸع- -روف ‘ ري- -ال
م -دري -د ح -يث ي -ع -ت « Èال -دي-ن-ام-و « ل-وسس-ط
ميدان الفريق الكرواتي ،و يعطي ا◊لول
اŸناسسبة لزمÓئه الذين يجدون اأنفسسهم ‘
وضسعيات مناسسبة للتفوق وحمل اÿطر اإ¤
مرمى اŸنافسس.
و اأغ- -لب اŸت- -ت- -ب -ع Úي -رشس -ح -ون م -ودري -تشس
ل- -ل- -ف- -وز ب -ل -قب اأحسس -ن لعب ‘ اŸون -دي -ال،
بالنظر Ÿا قدمه على مر اŸنافسسة  ..و ‘
حالة تتويج منتخبه باللقب العاŸي سسوف
ي -ك -ون «م -وزار ك -رة ال-ق-دم» الأق-رب ل-ل-ف-وز
ب-ال-ك-رة ال-ذه-ب-ي-ة ك-اأحسس-ن لعب ‘ ال-ع-ا⁄
لهذه السسنة ،بعد اأن كان قطعة اأسساسسية ‘
اŸسسÒة الذهبية لكسسب ناديه ريال مدريد
اللقب الثالث على التوا‹ لرابطة الأبطال
الأوروبية.
و لعل قيادته بشسكل موفق Ÿنتخب كرواتيا
سس- -ي- -ك- -ون ال -ف -اصس -ل ب -ي -ن -ه و ب « Úال -ن -ج -وم
الأخرى « التي غادرت اŸونديال مبكرا و
دون اأن ت-ق-دم اŸسس-ت-وى ال-ذي ك-ان م-ن-ت-ظرا
م -ن -ه -ا  ..ف -اÿي -ب -ة ك -انت ك -بÒة ب-ال-نسس-ب-ة
لنيمار الذي كان بعيدا عن اŸسستوى الذي
“ناه اأنصسار « الصسامبا « الذين سسئموا من
مقارنته ب» ا÷وهرة بيليه « و  ⁄يتمكن
م -ن ف -رضس ن -فسس -ه كصس -ان -ع األ -ع -اب و ه-داف
حاسسم ‘ اŸواعيد الكÈى.
‘ ح Úخ- - -رج م- - -يسس- - -ي م- - -ن « حسس- - -اب- - -ات «
اŸونديال و كان اأداءه بعيدا كل البعد عن
اŸسستوى الذي يقدمه مع البارصسا ‘ ،الوقت
ال- - -ذي –دث ب- - -عضس الخ- - -تصس - -اصس - -ي Úاأن
اŸون -دي -ال ال -روسس -ي ق -د ي -ك -ون لـ «م -يسس -ي»
بالنظر Èÿته و اإمكانياته اŸعتÈة .
ك -م-ا اأن رون-ال-دو ،رغ-م ب-داي-ت-ه اŸوف-ق-ة ⁄
ي-ت-م-ك-ن م-ن «ح-م-ل» ال-ف-ري-ق الÈت-غا‹ اإ¤
دور متقدم ‘ كاأسس العا .. ⁄فبالرغم من
اأن اأحسسن لعب ‘ العا ⁄و زمÓءه دخلوا
اŸون- -دي- -ال ‘ ث- -وب ب- -ط- -ل اأوروب -ا اإل اأن -ه -م
اصس-ط-دم-وا Ãن-ت-خ-ب-ات اأق-وى  ..و  ⁄ي-ت-حد
رون -ال -دو الصس -ع -وب-ات ‘ ه-ذا اŸوع-د ،الأم-ر
ال - -ذي ق - -د ي - -وؤث- -ر ع- -ل- -ى الÓ- -عب ا÷دي- -د
÷وفنتوسس ‘ التصسويت على اأحسسن لعب
‘ العا ⁄هذه السسنة.

حامد حمور

تقنيـ ـ ـ ـة الفيدي ـ ـ ـ ـو أانه ـ ـ ـ ـت أاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداف التسسـ ـ ـ ـ ـلل
أع -ل -ن رئ -يسش أل–اد أل -دو‹ ل -ك -رة أل-ق-دم ج-ي-اÊ
أنفانتينو أن تقنية ألتحكيم بالفيديو أسصتخدمت ‘
 440مرة باŸونديال وصصححت  16خطاأ للحكام
موؤكدأ أن ألتقنية « أنهت أهدأف ألتسصلل».
وقال أإنفانتينو ‘ موؤ“ر صصحفي Ãوسصكو عن تقييم
مونديال روسصيا« :نحن نتقدم وألوضصع أفضصل من
أŸاضصي .ألتحكيم بالفيديو غ Òكرة ألقدم جعلها
أك Ìنظافة.
جعلها أمينة وشصفافة وسصاعد أ◊كام على أتخاذ
ألقرأرأت ألسصليمة».
و أشصار أنفانتينو أإ ¤أن ألتقنية رفعت ألقرأرأت
ألصصحيحة للحكام من  %95أإ.% 99 , 2 ¤
و أشصار أإ ¤أن ألتقنية غÒت  16قرأرأ –كيميا أإ¤

قطر».
وع-اد رئ-يسش أل-ف-ي-ف-ا ل-ي-ب-ق-ي أل-ب-اب م-ف-ت-وًح -ا أمام
أإمكانية مشصاركة  48منتخًبا ‘ كاأسش ألعا2022 ⁄
وق -ال« :ه -ذأ أŸوضص -وع سص -ت-ت-م م-ن-اقشص-ت-ه م-ع ق-ط-ر
(مسصتضصيفة ألبطولة) أوًل ثم مع بقية ألأطرأف بعد
ذلك».

كـــــــأاسس العــــــــا ⁄روسسيــــــا 2018

قرأرأت صصحيحة.
وأعت Èأن ألهدأف ألتي –رز من ألتسصلل « أصصبحت
من أŸاضصي بفضصل هذه ألتقنية.
وقال« :ألتحكيم بالفيديو قضصى على أهدأف ألتسصلل
‘ كرة ألقدم على ألأقل ‘ كرة ألقدم ألتي يوجد
بها هذه ألتقنية».
و أشصار أإ ¤أن ألتقنية غÒت سصلوك ألÓعب Úبعدما
أصص -ب -ح -وأ م-رأق-ب Úب-ال-ك-امÒأت ول ي-ل-ج-اأون ل-ل-عب
أÿشصن.
وق- -ال ⁄« :تصص- -در ب- -ط- -اق- -ة وأح -دة ح -م -رأء بسص -بب
ألسصلوك ألعنيف.
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نهائي مفتوح ..وإاثارة مرتقبة من أاجل انتزاع التاج العاŸي

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودريتشش ..
«ظاهـ ـرة كروي ـ ـة»

” اسستخدامها  ٤٤0مرة ‘ اŸونديال

إاقامـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـدورة مـ ـ ـن  ٢٠ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفم Èإا ١٨ ¤ديسسم ـ ـ ـ ـ ـÈ
أ◊رأرة ‘ فصص - -ل ألصص- -ي- -ف و أك- -د رئ- -يسش أل–اد
أل- -دو‹ ل- -ك- -رة أل- -ق -دم أن -ه أخ Èأل–ادأت ل -تضص -ع
برنا›ها مع وضصع موعد كاأسش ألعا ‘ ⁄أ◊سصبان.
وقال أإنفانتينو « :أخÈت جميع أل–ادأت Ãوعد
نهائيات كاأسش ألعا ،2022 ⁄وهو قرأر جيد لأننا ل
نسص -ت -ط -ي -ع ل -عب ك -رة أل -ق-دم ‘ ج-وأن وج-وي-ل-ي-ة ‘

على

á°VÉjQ

أألحد  15جويلية  2018م
ألموأفق لـ  01ذي ألقعدة 1439هـ

عـ ـ ـÚ
حـ ـ ـ ـ ـ ـوار سساخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن منتظ ـ ـ ـ ـ ـر اŸونديال
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يكون عشساق السساحرة اŸسستديرة على
موعد عشسية اليوم بداية من السساعة
الرابعة مسساء بالتوقيت ا÷زائري مع نهائي
كأاسس العا 2018 ⁄بروسسيا الذي سسينشسطه
لسسود
الديوك الفرنسسية ضسد ا◊صسان ا أ
للمونديال اŸنتخب الكرواتي ‘ اللقاء الذي
لوŸبي
سسيحتضسنه ملعب اŸركب ا أ
لنفاسس
«لوزنيكي» ،مقابلة سستحبسس ا أ
وسستجلب إاليها اهتمام اÓŸي Òمن سسكان
اŸعمورة.

ﬁمد فوزي بقاصص

أŸنتخب ألفرنسصي ألذي أنتقد كثÒأ قبل أنطÓق
أŸونديال بسصبب ترأجع ألنتائج ألتي  ⁄تكن مفرحة
ل -ك -ت -ي -ب -ة أŸدرب أل -ف -رنسص -ي «دي -دي ديشص -ان» خÓ-ل
أŸباريات ألودية ،سصار ‘ نهائيات كأاسش ألعا2018 ⁄
بروسصيا بذكاء كب Òو“كن من حسصم تأاهÓته خÓل
أل-تسص-ع Úدق-ي-ق-ة م-ؤوك-دأ ع-ل-و ك-ع-ب-ه ،ت-أال-ق ج-اء ك-ذلك
بفضصل ألتضصامن ألكب Òب ÚأÛموعة ألذي يظهر
دأخل وخارج أŸيدأن أألمر ألذي قاد ألديوك إأ¤
ألدور ألنهائي ،رغم أنه وأجه منتخبات قوية وأبعدها
من سصباق أŸنافسصة بدأية Ãنتخب ألتانغو ألذي قابله
خÓل ألدور ثمن ألنهائي ومنتخب بلجيكا أŸرشصح
أألول لنيل ألتاج ألعاŸي.
رفقاء ألقائد حامي عرين أŸنتخب ألفرنسصي «هيغو
ل -وريسش» ،سص -ي -خ -وضص -ون ن -ه -ائ -ي -ه -م أل-ث-الث ‘ ت-اري-خ
مشصاركاتهم ‘ كأاسش ألعا ⁄بكل قوة بغية حصصد ألكأاسش
ألثانية لفرنسصا بعد تلك ألتي فازوأ بها سصنة  1998ضصد

أŸنتخب ألÈأزيلي ‘ ألبطولة ألتي نظموها وقتها،
حيث جهز ألطاقم ألفني لـ»ألزرق» أسصلحته Ÿوأجهة
منتخب كروأتيا ألقوي ذهنيا ،وسصيدخل أللقاء ألنهائي
ب-ن-فسش أل-ت-ع-دأد أل-ذي ت-ع-ود أ÷م-ه-ور أل-ري-اضص-ي على
مشصاهدته منذ أنطÓق أŸونديال ،بإاقحام كل من
«لوريسش» ‘ حرأسصة أŸرمى وﬁور ألدفاع أŸشصكل
من ألثنائي (أومتيتي وفارأن) باإلضصافة إأ ¤ألظهÒين
(ب -اف -ار وهÒن-ون-دي-ز) ع-ل-ى أل-روأق ÚأألÁن وأأليسص-ر
ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ ‘ ،ح Úأن وسص -ط أŸي -دأن سص -يشص-غ-ل-ه
أل- -ث -ن -ائ -ي أل -ذي ق -ط -ع أألخضص -ر وأل -ي -ابسش ع -ل -ى ك -ل
أŸنافسص Úويتعلق أألمر بـ (كانتي وبوغبا) ‘ حÚ
سصيكون ألذكي «ماتويدي» ‘ تنشصيط أللعب ،وألثÓثي
أŸنسص -ج -م (غ -ري -زم -ان ،م-ب-اب-ي ،جÒود) ل-ه-ز شص-ب-اك
حارسش إأمارة موناكو ألذي يعرف كرة ألقدم ألفرنسصية
جيدأ أıضصرم «دأنييل سصوباسصيتشش».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى أك-دت إأحصص-ائ-ي-ات م-وق-ع «ب-ل-ي-تشص-ر
ريبورت» أألمريكي ،أن أŸنتخب ألفرنسصي  ⁄يتذوق
طعم ألهزÁة بتوأجد ثنائي ألوسصط (كانتي وبوغبا)
خÓل  18مبارأة كاملة ،ألتي “كن فيها ألديكة من
ألفوز بـ 14لقاء وتعادلوأ ‘  ،4ما يؤوكد أن خط وسصط
فرنسصا مهم ويعد همزة وصصل حقيقة ب ÚأÿطÚ
أÿلفي وأألمامي.
وم -ن خ Ó-ل أل-تصص-ري-ح-ات أل-ت-ي أط-ل-ق-ه-ا «ب-وغ-ب-ا» ‘
ألندوة ألتي تسصبق أŸوأجهة ،هو ألذي يعول عليه
ألفرنسصي ÚكثÒأ من أجل مسصاهمته ‘ قيادة منتخب
بÓدهم ÷لب ألنجمة ألثانية ،كشصف بأانه ل يريد أن
يعيشش خيبة ألهزÁة ‘ مبارأة نهائية ›ددأ ،بعدما
ف -وت ع -ل -ى ن -فسص -ه أل -ت -ت -وي-ج ب-ك-أاسش رأب-ط-ة أألب-ط-ال

عبد السسÓم دراع لـ «الشسعب»:

التحضسÒات اÿاصسة باأللعاب األفريقية للشسباب تتواصسل ‘ ظروف جيدة

ل–ادية ا÷زائرية
كشسف رئيسس ا إ
للمÓكمة عبد السسÓم دراع ‘ تصسريح
خصس به جريدة «الشسعب» أان العناصسر
لفريقية للشسباب التي
للعاب ا أ
اŸعنية با أ
سستجري وقائعها با÷زائر ب Úالـ 18والـ28
جويلية تواصسل العمل بكل جدية من أاجل
–قيق نتائج إايجابية تسسمح للفريق بنيل
لول ‘ نهاية اŸنافسسة.
اŸركز ا أ

نبيلة بوقرين

يتوأجد ألفريق ألوطني ‘ مركز ألشصلف ألنه يحتوي
على كل ألشصروط ألÓزمة للتحضص Òحسصب ما أكده لنا
درأع «دخ-لت أل-ع-ن-اصص-ر أŸع-ن-ي-ة ب-األل-ع-اب أألف-ري-قية
للشصباب ‘ تربصش مغلق Ãركز ألشصلف أÈŸمج من ألـ
 7إأ ¤غاية  24جويلية أ÷اري ،بتعدأد يتكون من 7
ذكور و 5إأناث وبعدها سصنختار  4عناصصر عند ألذكور
وإأسصم Úلدى أإلناث Ãا أن قانون أŸنافسصة ينصش
على وجود أربعة أوزأن فقط وأألمر يتعلق بكل من 52
كلغ 69 ،كلغ 75 ،كلغ 91 ،كلغ».
وأصصل ﬁدثنا ‘ ذأت ألسصياق «بعدها سصنعود إأ¤
ألعاصصمة وسصنوأصصل ألعمل ‘ ألشصرأقة أو ‘ مركز
أإليوأء بباب ألزوأر أو بالسصويدأنية إأذأ وأفقت ÷نة
تنظيم أأللعاب ،لكن أŸهم أن ألتحضصÒأت لن تتوقف
‘ ك Óأ◊الت Úألن ألعناصصر ألوطنية سصتدخل ‘ جو
أŸنافسصة بدأية من ألـ  24إأ ¤غاية ألـ  27جويلية بÈج
أل -ك -ي -ف-ان وه-دف-ن-ا أŸسص-ط-ر م-ن ه-ذه أŸشص-ارك-ة ه-و
–قيق أŸركز أألول ألننا ‰لك عناصصر ذأت مسصتوى
عا‹ ‘ صصنف أألوأسصط ولهذأ سصنكون ‘ أŸوعد
بحول ألله لتشصريف أأللوأن ألوطنية».
أم-ا ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج أŸت-حصص-ل ع-ل-ي-ه-ا ‘ أل-ع-اب أل-ب-ح-ر
ألب- -يضش أŸت- -وسص- -ط ق- -ال أل- -رج -ل أألول ع -ل -ى رأسش
أإل–ادية «ألنتائج كانت متوقعة ألننا جددنا ألفريق
بنسصبة  80من أŸائة وكنا نعول كثÒأ على ﬁمد
Óصصابة ،إأضصافة إأ¤
فليسصي إأل أن هذأ أألخ Òتعرضش ل إ
أل -ت -ح -ك -ي -م أل -ذي  ⁄ي -ك-ن ‘ صص-ال-ح ب-ق-ي-ة أل-ع-ن-اصص-ر
ألوطنية ،ولكن ألوأقع أن أÓŸكم ⁄ Úيحضصروأ جيدأ

للموعد أŸتوسصطي ما يعني أنه ل توجد أي مفاجآات
ول ›ال ل -ل -م -ق-ارن-ة ب Úأل-ط-ب-ع-ة أŸاضص-ي-ة ÃرسصÚ
ألÎكية ألن أألسصماء ألتي شصاركت حينها كانت “لك
أÈÿة وألتجربة عكسش ما كان عليه أ◊ال ‘ هذه
ألسصنة».
Óشصارة فإان درأع كشصف لنا أن ألبطولة ألوطنية
ول إ
Óوأسصط إأنطلقت أمسش بقاعة أŸعهد ألعا‹ لتكوين
لأ
إأط -ارأت ألشص -ب -اب وأل -ري -اضص -ة Ãشص-ارك-ة  145مÓكم
وسصتدوم إأ ¤غاية ألـ  19من هذأ ألشصهر ،حيث ”
توف Òكل أإلمكانيات وألظروف ألتي تسصمح بالسصÒ
أ÷يد ألجوأء أŸنافسصة.

أألوروب- -ي- -ة ‘ ط- -ب- -ع- -ة  2015رف -ق -ة ن -ادي -ه ألسص-اب-ق
يوفنتوسش ،وكأاسش أ· أوروبا رفقة أŸنتخب ألفرنسصي
خÓل طبعة  ،2016موضصحا بأانه وزمÓئه ‘ أŸنتخب
نضصجوأ كثÒأ خÓل ألسصنت Úألفارطت Úو–ديدأ بعد
ألهزÁة ‘ نهائي كأاسش أ· أوروبا  2016ضصد منتخب
ألÈتغال.
‘ أ÷ه -ة أŸق -اب -ل-ة ،ي-ع-يشش رف-ق-اء أل-ق-ن-اصش «م-اري-و
ماندزوكيتشش» حلما ببلوغهم ألدور ألنهائي ألول مرة
‘ تاريخ مشصاركات أŸنتخب ألكروأتي خÓل نهائيات
كأاسش ألعا ،⁄و ⁄يتمكن حتى سصابقوهم من منتخب
يوغوسصÓفيا ألقوي ألذي كان ينتمي إأليه ألكروأت
لبلوغ هذأ ألدور ،ما يعد إأ‚ازأ ÷يل ألقائد أألنيق
«لوكا مودريتشش» ألذي سصاهم بقوة بصصفته ألنجم أألول
ل-ل-م-ن-ت-خب ‘ ق-ي-ادة أصص-ح-اب أل-ق-م-يصش أŸن-ق-ط إأ¤
ألنهائي وكتابة أسصم كروأتيا ‘ ألسصجل ألذهبي لكأاسش
ألعا ⁄وكرة ألقدم ألعاŸية ،وكي يصصبح أ◊لم حقيقة
يتوجب على رفقاء مايسصÎو وسصط أŸيدأن لعب
أل-ن-ادي أŸل-ك-ي ،أل-ف-وز ب-ه-ذأ أل-ل-ق-اء وأل-ت-تويج باللقب
أألول ‘ تاريخ «ألفاتريني» ،رغم معاناتهم من مشصكل
ن -قصش ألسصÎج -اع أم -ام أŸن -ت -خب أل -ف -رنسص -ي أل -ذي
أسص -ت -ف -اد م -ن ي -وم رأح -ة إأضص -ا‘ م -ق -ارن -ة ب-ال-دي-وك،
باإلضصافة إأ ¤معاناتهم من مشصكل ألتعب ألبد Êبسصبب
ل -ع -ب -ه -م م -ب -ارأة زأئ -دة م -ق -ارن -ة ب -ك -ل أŸن-افسص‘ Ú
أŸونديال هم ألذين خاضصوأ ثÓث لقاءأت متتالية
- Ãدة  120دق -ي -ق-ة ،ل-ك-ن ذلك ل-ن ي-ك-ون ع-ائ-ق-ا أم-ام
صصخرة ألدفاع «فيدأ» وزمÓئه ألذين دأئما يجدون
أإلمكانيات ألبدنية وألعقلية ‘ أحلك ألظروف ،وهو
م -ا ق -اده-م ل-ل-دور أل-ن-ه-ائ-ي م-ا ي-ؤوك-د روح أÛم-وع-ة

تشسيلسسي:

سساري ا Ÿـ ـدرب اإليطا‹
 ‘ ٦ت ـ ـ ـ ـاريخ الن ـ ـ ـادي
ع- - -ي- - -نت إأدأرة ن - -ادي
تشص -ي -لسص -ي أل‚ل-ي-زي،
أŸدرب أإلي - - - -ط - - - -ا‹
ماوريسصيو سصاري ،على
رأسش أل-ع-ارضص-ة أل-ف-ن-ية
ل -ل -ف -ري-ق أŸن-ت-م-ي إأ¤
ألبطولة أŸمتازة لكرة
ألقدم ،حسصب ما أعلن
عنه ألنادي أللند Êأمسش.
ووقع سصاري ألبالغ من ألعمر  59عاما ،عقدأ مع
«ألبلوز» Ÿدة  3سصنوأت.
وبهذأ يتو ¤سصاري ،أŸدرب ألسصابق لنادي نابو‹
أليطا‹ ألذي يضصم أ÷زأئري Úفوزي غولم وآأدم
وناسش ،زمام أألمور ألفنية لتشصكيلة «ألبلوز» ،خلفا
Ÿوأط -ن -ه أن -ط -ون -ي -و ك -ون-ت-ي أŸق-ال أ÷م-ع-ة م-ن
منصصبه إأثر ألنتائج غ ÒأŸرضصية.
وذك- -رت شص -ب -ك -ة «أوب -ت -ا» أن سص -اري ه -و أŸدرب
أإليطا‹ ألـ 12ألذي يتو ¤مهمة فنية ‘ ألبطولة
أإل‚ليزية أŸمتازة.

‘ حال عدم اسستقدام موسسى دÁبلي

ان ÎميÓنو مهتم بكوفاسسيتشش

ذكرت تقارير صصحفية أن إأن ÎميÓن أإليطا‹ ،حدد ألبدأئل ألتي يسصعى للتعاقد معها ،خÓل ألصصيف– ،سصبًا
لفشصل أنضصمام لعب توتنهام هوتسصب.Ò
ويرغب ألنÒأزوري ‘ أ◊صصول على خدمات ألبلجيكي موسصى دÁبلي ،لعب وسصط ألسصبÒز ،موضصحة أنه
بالرغم من توصصل إأن Îلتفاق مع توتنهام ،إأل أن ألنادي بدأ يفقد صصÈه.
«ووفقا Ÿوقع كالتشصيو مÒكاتو ،فإان إأن Îحدد ماتيو كوفاسصيتشش ،لعب وسصط ريال مدريد ،وليوناردو
بارأديسش ،كبديل ،Úحال فشصل صصفقة أنضصمام دÁبلي إأ ¤ألنÒأزوري.
وأضصاف أن إأن Îقد يتحرك لضصم كوفاسصيتشش ‘ ،ظل رغبة ريال مدريد ‘ ألتعاقد مع سصÒجي ميلينكوفيتشش
سصافيتشش ،لعب وسصط لتسصيو ،خÓل هذأ ألصصيف ،وهو ما يعني تزأيد فرصش رحيل كوفاسصيتشش ،عن
أŸلكي..

أل -ع -ا‹ ج -دأ ع -ن -د أل Ó-ع -ب ،Úوه -و م -ا أك-ده أل-ق-ائ-د
«مودريتشش» خÓل ألندوة ألصصحفية ألتي تسصبق أللقاء
ح Úقال «لدينا ›موعة قوية ومتÓحمة فيما بينها،
وسصر تأالقنا رأجع للمدرب «زلتكو دأليتشش» ألذي يعد
شصخصصا مهما بالنسصبة لنا قبل أن يكون مدربنا ،هو
ي-ع-م-ل Ÿصص-ل-ح-ة أل-ف-ري-ق ي-ري-دن-ا أن ن-ل-عب ج-ي-دأ وأن
نحقق نتائج جيدة» ،وتابع حديثه «دأليتشش جاء ‘
وقت عصصيب وأعطانا ألثقة ألÓزمة ح Úقال لنا بأاننا
مازلنا قادرين على ألعطاء على ألرغم من أألزمة ألتي
كنا فيها وبلغنا ألنهائي كما تشصاهدون أليوم بفضصل
تعليماته ألقيمة».
من جهة أخرى ⁄ ،ينسصى أنصصار أŸنتخب ألكروأتي
بعد مرور  20عاما عن لقاء نصصف نهائي كأاسش ألعا⁄
أل -ذي ج -م -ع -ه ب -ال -دي-وك أل-ف-رنسص-ي-ة ،صص-خ-رة أل-دف-اع
«ليليون تورأم» ألذي قاد أŸنتخب ألفرنسصي إأ ¤ألفوز
ع-ل-ى م-ن-ت-خب بÓ-ده-م وب Îح-ل-م-ه-م ي-وم-ه-ا ب-ال-تتويج
ب -ال -ل -قب ،وت -وع -دوأ أشص -ب -ال أŸدرب «دي-دي ديشص-ان»
بالهزÁة أمام رفقاء أÙارب «بÒيسصيتشش» ورفاقه
‘ نهائي أليوم.

صســــراع حول لقب أافضسل لعب
‘ مونديــــال روسسيـــــا

أل -ن -ه -ائ -ي أل -ذي سص -ي -خ -وضص -ه أŸن -ت -خ -ب-ان أل-ف-رنسص-ي
وأل -ك -روأت -ي سص -ي -ك-ون ن-ه-ائ-ي-ا دأخ-ل ن-ه-ائ-ي سص-ي-ج-م-ع
ألظاهرة ألكروية صصاحب ألـ  19ربيعا «كيليان مبابي»
وق-ائ-د أŸن-ت-خب أل-ك-روأت-ي «ل-وك-ا م-ودري-تشش» ،نهائي
سصيكون عنوأنه ألفرعي لقب أفضصل لعب ‘ نهائيات
مونديال  2018بروسصيا وألذي سصيقود صصاحبه للتموقع

كيليان مبابي

ج -ي -دأ ‘ صص -رأع أل -ت -ت-وي-ج ع-ل-ى ل-قب أŸت-وج ب-ال-ك-رة
ألذهبية ألعاŸية لسصنة  2018ألتي قد ل تكون هذأ
أŸوسصم من نصصيب ألثنائي (رونالدو وميسصي) أللذأن
تربعا عليه لعشصرية كاملة.
«م -ب -اب -ي» أل-ذي ي-ع-ود ل-ه أل-فضص-ل ‘ ق-ي-ادة أŸن-ت-خب
ألفرنسصي للنهائي ،بعدما فجر طاقاته ضصد أŸنتخب
أألرجنتيني بتسصجيله ثنائية وجلبه لركلة أ÷زأء ألتي
ترجمها زميله «غريزمان» إأ ¤هدف ‘ ،أللقاء ألذي
فاز به ألفرنسصيون بأاربعة أهدأف لثÓثة ،وتأالقه خÓل
م- -وأج- -ه- -ت -ي رب -ع ونصص -ف أل -ن -ه -ائ -ي ضص -د أŸن -ت -خب
أل -ي -وروغ -وي-ا Êوأل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ،سص-ي-ن-افسش
«م -ودري -تشش» و»ه -ازأرد» ع -ل -ى ل -قب أفضص-ل لعب ‘
أŸونديال ،وألذي Áكنه ألتتويج بها خصصوصصا ‘ حالة
تتويج ألديوك بلقبهم ألعاŸي ألثا ،Êوبذلك سصيسصÒ
صص- - - -احب ألـ  19رب -ي -ع-ا ع-ل-ى خ-ط-ى أل-ن-ج-م أألسص-م-ر
ألÈأزيلي «بيليه» ألذي توج بأاول كأاسش عاŸية لبÓده
وعمره  ⁄يتجاوز ألـ  17سصنة ،لكن مأاموريته ‘ ذلك لن
تكون سصهلة أمام قائد ألكروأت ولعب ريال مدريد
أıضصرم «مودريتشش» ألذي يعود له ألفضصل ‘ فوز
م -ن -ت -خب ب Ó-ده ب -ك-ل أل-ل-ق-اءأت أل-ت-ي خ-اضص-ه-ا خÓ-ل
مونديال ألدب ألروسصي ،هو ألذي لعب كل أŸباريات
أسصاسصيا وكان قائدأ حقيقيا فوق أŸيدأن ،كما أنه
ح -ط -م رق -م-ا ق-ي-اسص-ي-ا ج-دي-دأ خÓ-ل ه-ذأ أŸون-دي-ال
بتقدÁه “ 100ريرة صصحيحة لزمÓئه خÓل مبارأة
‘ تاريخ كل ألطبعات لكاأسش ألعا ،⁄وهو مرشصح فوق
ألعادة للتتويج بلقب أفضصل لعب ‘ ألدورة حتى وإأذأ
خانه أ◊ظ ‘ ألتتويج باللقبÃ ،ا أن «مبابي» سصيتوج
بلقب أفضصل لعب شصاب ‘ مونديال روسصيا.

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرصش الف ـ ـ ـريق Úمتسساوي ـ ـ ـ ـة

شص-دد ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،م-ه-اج-م م-ن-ت-خب ف-رنسصا ،على
ضصرورة توخي أ◊ذر ألشصديد خÓل موأجهة كروأتيا،
أليوم ‘ نهائي كأاسش ألعا..⁄
وقال مبابي ‘ تصصريحات أبرزتها صصحيفة «ليكيب»
أل -ف -رنسص-ي-ة« :ف-رصش أل-ف-ري-ق Úم-تسص-اوي-ة ‘ أل-ت-ت-وي-ج
باللقب بنسصبة  %50لكل منهما ،ألنها مبارأة نهائية».
وأضصاف« :إأذأ ركزنا على بعضش ألتفاصصيل ،يتب Úلنا أن
منتخب كروأتيا يعا Êمن أإلرهاق وأإلجهاد ،ولكن
يجب عدم وضصع هذأ أألمر ‘ أ◊سصبان».
وت -اب -ع« :ل -ق -د ل-ع-ب-وأ أك Ìم-ن م-ب-ارأة أم-ت-دت ل-ل-وقت
أإلضصا‘ ،ولكن ‘ نهائي كأاسش ألعا ،⁄ألكل سصيتخلصش
من أإلجهاد ،بل سصيتحكم ألعامل ألذهني ‘ سصÒ
أللقاء».
وأ” مهاجم باريسش سصان جÒمان ألشصاب« :بالنظر
Óرهاق فإان فرصصنا تبدو  %51مقابل  %49لكروأتيا».
لإ

اŸنتخـــــــــــب
الوطنــــــــــي:

بلماضسي ينفي أاي اتصسال مع الفاف

نفى اŸدرب ا÷زائري السسابق لنادي
الدحيل القطري ،جمال بلماضسي ،تلقيه
اأي عرضس من قبل ال–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم (الفاف) ،لÓإشسراف على
العارضسة الفنية للمنتخب الوطني ،خلفا
لرابح ماجر.
و أوضصح بلماضصي «ل يوجد أي أتصصال مع أل–اد
أ÷زأئ - -ري ل - -ت- -دريب م- -ن- -ت- -خب بÓ- -دي ‘ أل- -وقت
أ◊ا‹».
و أضصاف ‘ تصصريحات للصصحافة «أل–اد أ÷زأئري
أو ¤بالسصوؤأل Ÿعرفة أإن كان يفكر ‘ ألتصصال بي
حقا أم ل».
وذكرت تقارير صصحفية أن بلماضصي «سصيقود أÿضصر
خلفا لرأبح ماجر» ‘ ،ألوقت ألذي أفاد فيه ناديه
ألقطري ألسصابق ،ألدحيل ،أن أŸدرب ألذي قاده
للتتويج بلقب بطولة ‚وم قطر أربع مرأت «قد ترك
منصصبه لأسصباب خاصصة» ليتم تعي Úألتونسصي نبيل
م -ع -ل-ول خ-ل-ف-ا ل-ه ،وأل-ذي فسص-خ ع-ق-ده م-ع أ÷ام-ع-ة
ألتونسصية لكرة ألقدم أثر خروج «نسصور قرطاج» من

ألدور ألأول من مونديال  2018بروسصيا.
وتقدمت أإدأرة بطل قطر أŸوسصم ألفارط بالشصكر
أ÷زي -ل «ج -م -ال ب -ل -م -اضص -ي ع -ل -ى أل‚ازأت أل -ت-ي
–ق-قت أث-ن-اء ق-ي-ادت-ه أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ألول وألذي
حقق معه لقب ألبطولة أربع مرأت أضصافة للقب
كاسش قطر ولقب Úكاأسش ألأم Òوألوصصول أإ ¤ألدور
ربع ألنهائي من دوري أبطال أآسصيا.
من جهتها ،تخلت ألفاف عن خدمات ماجر شصهر
جوأن أŸاضصي بعد أقل من عام على توليه أŸنصصب،
أإث- -ر ع- -ج- -زه ع -ل -ى –ق -ي -ق أل -ن -ت -ائ -ج أŸرج -وة م -ع
«أÿضصر» ،ليتعرضش ◊ملة من ألنتقادأت.
ول ت -زأل أل -ه -ي -ئ-ة أل-ف-ي-درأل-ي-ة ت-ب-حث ع-ن «أŸدرب
أŸن -اسصب» أŸع-ول ع-ل-ي-ه ل-ق-ي-ادة «سص-ف-ي-ن-ة» أل-ن-خ-ب-ة
ألوطنية أإ ¤بر ألأمان ،سصيما و أن ألفريق ألوطني
ت -ن -ت -ظ -ره م -ن -افسص-ات رسص-م-ي-ة ه-ام-ة ،ي-ت-ع-ل-ق ألأم-ر
ب -ال-تصص-ف-ي-ات أŸوؤه-ل-ة أإ ¤ن-ه-ائ-ي-ات ك-اأسش أف-ري-ق-ي-ا
لÓأ·  2019 -بالكامÈون ،حيث يلتقي ‘ سصبتمÈ
أŸق-ب-ل م-ن-ت-خب غ-ام-ب-ي-ا ب-ال-ع-اصص-م-ة با‚ول ضصمن
أ÷ولة ألثانية عن أÛموعة ألرأبعة.
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لطÓق
أغرب ألهوأيات وألطقوسس على أ إ

@ تربية األفاعي ب ÚاŸغامرة ،الفضضول وحب الكتشضاف
@ Œارب عن تربية األفاعي وترويضض الثعاب Úتنقلها من معسضكر «الشضعب»
أسش

لطÓق يحتاج أÿوضس فيها
تنتششر Ãعسشكر أحد أغرب ألهوأيات وألطقوسس على أ إ
إأ ¤أل-ت-ط-رق ل-ل-ع-م-ق أل-ع-ق-ائ-دي ل-ل-ط-ري-ق-ة أل-ع-يسش-اوية –ألصشوفيةÃ ،ا أن ألعتقاد
لف-اع-ي
ألسش -ائ -د بÎأب أل -ولي -ة يشش Òأ ¤أن ج -م -ي-ع م-ن Áلك «ح-ك-م-ة « ت-رب-ي-ة أ أ
ألسش -ام -ة أوأصش -ط -ي -اده -ا وأل -ل -عب ب -ه -ا ه -وم -ن أŸن-تسش-ب Úل-ه-ذه أل-ط-ري-ق-ة ألصش-وف-ي-ة
«عيسشاوة».
«ألششعب» حاولت قدر أŸسشتطاع أن تغوصس ‘ وأقع هذه ألهوأية أŸتجذرة ‘ عمق
ألثقافة ألششعبية أÙلية من خÓل ألتقرب من بعضس أÈÿأء ‘ تربية ألثعابÚ
لفاعي ألسشامة.
وألÎكيز على ششغفهم ‘ مصشاحبة أ أ
لسش-ك-ان اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وا÷ب-ل-ية واŸنازل
معسشكر :أم أ . Òÿسس.
اÙاذية ألماكن تعيشس فيها هذه الزواحف
ع-ل-ى ح-د ال-ب-ح-وث ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا لكتششاف السشامة.
حقيقة هذه الهواية وأاسشرارها سشواء من خÓل أام -ا ال -ب -عضس اآلخ -ر ف -ه -و ي -ب-حث ع-ن خ-دم-ة
ال-ب-حث اŸي-دا Êأاوع-ل-ى الشش-ب-ك-ة ال-ع-ن-كبوتية– ،صش Úبيته من هجمات األفاعي وهي كلها
ت- -ب Úأان أاك ÌاŸغ- -ام- -ري- -ن بÎب -ي -ة األف -اع -ي خدمات يّوفرها «العيسشاوى» حتى وإان  ⁄يكن
واصش -ط -ي -اده -ا ب -اخ -ت Ó-ف اŸع -ت -ق-د ال-دي-ن-ي شش -ي -خ-ا ت-اب-ع-ا ل-ل-ط-ري-ق-ة أاوح-ك-ي-م-ا وذا دراي-ة
واÛت-م-ع-ات ل عÓ-ق-ة ت-رب-ط-ه-م ب-ال-ط-ري-قة واسش -ع -ة ب-ه-ذه ال-ط-ائ-ف-ة ال-دي-ن-ي-ة ف-ق-د تصش-ب-ح
العيسشاوية .لكن ما يششتهر وسشط ›تمعنا من «ع- - -يسش - -اوي - -ا» دون أان –ضش - -ر ›السس ذك - -ر
ط- -ق- -وسس ال- -ل- -عب ب- -األف- -اع- -ي ‘ ا◊ضش- -رات ال -ط -ري -ق -ة الصش-وف-ي-ة Ûرد أان –صش-ل ع-ل-ى
والولئم أاوتربيتها داخل البيوت واصشطيادها –صش.Ú
من ب Úاألششواك والششعاب ينسشب للعيسشاوة ي- -ت -م –صش Úاألشش -خ -اصس وال -ب -ي -وت م -ن أاث -ر
Óف-اع-ي ب-اسش-ت-ع-م-ال عدة
وهم أاتباع الطريقة الصشوفية العيسشاوية التي الّ-ل-دغ-ات السش-ام-ة ل -أ
ت -ت -م -ي -ز ع -ن غÒه -ا م -ن ال-ط-رائ-ق الصش-وف-ي-ة طرق ،حيث تقول السشيدة نورية  ٣٧سشنة ،وهي
باŸمارسشات الششعبية الثقافية والÎاثية التي «عيسشاوية « من عائلة خبÒة ‘ تربية األفاعي
ي -خ-ت-ل-ط ف-ي-ه-ا اإلÁان وال-روح-ان-ي-ة ب-ت-ج-ارب واصشطيادها أان كل ششيخ عيسشاوي له طريقته
وأاداءات قريبة من الفلكلور والÎاث الششعبي ‘ –صش Úاآلخ -ري -ن م -ن ل -دغ -ات األف -اع-ي،
تظهر نوعا من اÿوارق وصشفات الششجاعة فمنهم من يضشرب بيده ب Úكتفي الراغب ‘
التحصش ٧ Úمرات ،ثم ينفث ‘ كفيه وÁسشح
وقهر الطبيعة.
م-ن ط-ق-وسس أات-ب-اع ال-ط-ري-ق-ة ال-ع-يسش-اوية التي على وجه طالب التحصش ،Úهذا بالنسشبة Ÿن
“ارسس خÓل ا◊ضشرات والولئم التي تقام تظهر عليه مÓمح الذعر من رؤوية أافعى وجها
‘ اŸواسش-م ال-دي-ن-ي-ة ال-رقصس ع-ل-ى إاي-ق-اع-ات ل- -وج- -ه وم- -ن- -ه- -م م- -ن
موسشيقى الطبل والزرنة لدرجة اإلغماء وأاكل Áسشك ب - -ي- -ده أاف- -ع- -ى
ا÷مر و–ويله إا ¤حلوى ،غرسس اÿناجر ‘ ويقرأا عليها بعضشا من
سش -ور ال -ذك -ر ا◊ك -ي -م
ا÷سشد دون إاراقة الدم واللعب باألفاعي.
قد يبدو األمر قريبا للجنون ويقÎب من ذلك و“تمات غ Òمفهومة
أاك Ìح Úي- -قشش- -ع -ر ب -دنك وح -واسشك اÿمسس ثم ّÁررها على جسشد
Ûرد ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òع- -يشس ه- -ذه اŸغ- -ام- -رة طالب التحصش Úفتبدأا
الفريدة من نوعها ،ففي وقت ينتابك الذعر بلدغه ونفث سشمها ‘
لدى رؤويتك ألفعى ع Èششاششة التلفزيون هناك عروقه دون أان تصشيبه
من تسشتهويهم تربية الثعاب ،Úاألك Ìمن ذلك بأاذى أاوحتى يسشتششعر
أان ت- -ع Ìع -ل -ى م -ق -الت وب -ح -وث ت ّ-وضش -ح لك أا ⁄لدغتها ‘ أاماكن
ال -ط -رق اŸث -ال-ي-ة لÎب-ي-ة أاف-ع-ى داخ-ل ال-ب-يت ،عدة من ا÷سشد كاليد
وتؤوكد لك هذه اŸقالت أان تربية الثعاب Úوال- - -ذراع Úوال- - -ف - -م،
ت -ت -ط -لب إاع -دادات خ -اصش -ة وظ-روف م-ري-ح-ة وه- -ي آاخ- -ر م- -رح- -ل- -ة
ومÓئمة ومن اŸقالت التي تلفت النتباه أانه ي-ت-خ-لصس ف-ي-ه-ا ط-الب
لبد لك أان تتيقن من سشÓمة الثعبان من أاي ال- -ت -حصش Úم -ن ذع -ره
مرضس من خÓل النظر ‘ عينيه فصشفاء عينيه وخ -وف -ه م-ن األف-اع-ي
وأاوضش -حت م -ت -ح -دث -ة
دليل سشÓمته وصشحته.
م -ن ال -نصش -ائ -ح ال -ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ب-عضس اŸواق-ع «الششعب» ان التمتمات
اللكÎونية لك قبل أان تقتني ثعبانا هي أان ه- - -ي ك - -ل - -م - -ات سش - -ر
Óف-ع-ى وه-ي
ت -ع -رف م -ت -ط -ل -ب -ات ال -ث-ع-ب-ان اŸفضش-ل ل-ديك ال -ت-ح-ك-م ‘ السش-ل-وك ا◊ي-وا Êل -أ
واحتياجاته لتضشمن له بيئة مناسشبة ومثالية عبارات يتقنها «العيسشاوي» ويحفظها.
للعيشس والتكاثر ،واألغرب من كل ذلك أان
نورية ومغامرة ترويضض
ال -ث -ع -اب– Úب ل-ع-ب-ة ال-غّ-م-يضش-ة ح-يث ت-فّضش-ل
الثعاب Úواألفاعي ال ّسضامة
ا÷زء اّ ıصش - -صس ب - -الخ - -ت - -ب - -اء وال- -ت- -م- -ت- -ع
ع -ن Œرب -ت -ه -ا وخÈت -ه -ا ال -ط-وي-ل-ة ‘ ت-رب-ي-ة
باŸطاردات الوهمية لفرائسشها داخل بيئتها
ال -ث -ع -اب Úوت -رويضس األف -اع-ي السش-ام-ة ،ت-ق-ول
ا÷دي- -دة ،أام- -ا إان ك- -نت ت- -رغب ‘ اك -تشش -اف
نورية ،صشاحبة  ٣٧من العمر ،إانها  ⁄تكن
هواية تربية األفاعي والثعاب Úواصشطيادها
لتتوقع أان “سشك بيدها يوما أافعى ،حيث كان
Ãنطقة معسشكر لبد لك من اŸرور ع Èششيخ
ينتابها الذعر الششديد Ûرد رؤوية حّية ‘
من الفرقة العيسشاوية أاوأاحد أاتباعها لتحصشل
مششهد تلفزيو .Êلكن سشرعان ما تخلصشت من
ع -ل -ى «ال -ت -حصش »Úوي -ط -ل-ق ع-ل-ى ذلك ال-ف-ع-ل
حالة الذعر واÿوف بعد إامسشاكها ألول ثعبان
«سشقي وسشقاه ليمنع نفاذ السشم ‘ جسشده
بطول مÎين هاجم بيتهم الواقع بالقرب من
ويحميه من الضشرر» ،بششكل يجعل جسشدك
›رى وادي ‘ القرية الفÓحية نواري حمو،
ﬁصشنا وذا مناعة من لدغة األفاعي.
نواحي معسشكر ،تقول نورية أانه  ⁄يكن للثعبان
التحصض Úمن لدغات األفاعي..
أان ي -ه -اج -م ب-ي-ت-ه-م ال-ع-ائ-ل-ي اÙصش-ن وال-ذي
يسشكنه  ٥أافراد ﬁصشن Úأايضشا ،موضشحة ان
خدمة ›انية يقّدمها العيسضاويون
يلجأا عديد سشكان معسشكر إا« ¤التحصش « Úمن الثعاب Úواألفاعي ل تقÎب ول تعتدي على
سش ّ-م األف -اع -ي ب -الّ-ل-ج-وء إا ¤شش-ي-وخ ال-ط-ري-ق-ة األشش- -خ- -اصس اّÙصش- -ن Úبـ «ال -ع -يسش -اوة» ،وإان
ال -ع -يسش-اوي-ة ف-ه-ن-اك م-ن ي-ط-لب ه-ذه اÿدم-ة حدث واعتدت وهاجمت ششخصشا ﬁصشنا فلن
ط -م -ع -ا ‘ خ -وضس م-غ-ام-رة الّ-ل-عب ب-األف-اع-ي تؤوذيه لدغتها ،بل ل يكون لها أاي أاثر.
ال ّسش -ام -ة واصش -ط-ي-اده-ا وه-ن-اك م-ن ي-ل-ج-أا إا ¤واصشلت نورية حديثها عن أاول ثعبان أامسشكته،
ال- -ت- -حصش Úب- -ه- -دف ال -وق -اي -ة وا◊م -اي -ة م -ن ق -ائ-ل-ة  ⁄ت-ك-ن Œرب-ة سش-ه-ل-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ب-ال-ف-ع-ل
Óفاعي ،خاصشة بالنسشبة م -غ -ام -رة رائ -ع -ة وم -دهشش -ة «ان -زوى ال -ث-ع-ب-ان
الّلدغات اŸباغتة ل أ

الضش - -خ - -م ‘ أاح - -د زواي - -ا مسش - -ت- -ودع ال- -ب- -يت
وت -خ -رصس -ال -ت -وى ‘ شش -ك -ل دائ -ري م-ع-ق-د-
بحجمه العظيم والهائل ،اقÎبت منه بهدوء
و ⁄أاكف عن تÓوة الفا–ة واŸعوذت Úوآاية
ال- -ك -رسش -ي  ..اخ -ت -ل -ط ب -ي الشش -ع -ور ب -اÿوف
والضش - -ع- -ف ل- -ك- -ن- -ي واصش- -لت القÎاب إا ¤أان

أامسش -كت ب -رأاسش -ه و ⁄أاف-ل-ت-ه رغ-م شش-دة ال-ت-واء
باقي جسشده على أاطرا‘  ..ثم واصشلت قراءة
القرآان عليه إا ¤أان هدأا كليا وكأانه أاك Ìكائن
حي أاليف أامسشكت به يداي « وقبل ان تطلق
نورية سشراح الثعبان أاعطته «عهدا» .
وقصش -ة ال -ع -ه -د ه -ذا أاو ال -وع -د ي -ع -ط -ي-ه-ا أاي
«عيسشاوي « Áسشك باألفاعي ،فإان رغب ‘
تربيته رّوضشه ووضشعه ‘ صشندوق وإان خششي
أان يكون خطÒا على اآلخرين أاطلق سشراحه
‘ مكان بعيد ‘ اÓÿء ويعطيه وعدا أان ل
يقتله ششرط أان ل يعاود مهاجمة اآلخرين،فإان
ق -ت -ل «ال -ع -يسش -اوي» ال -ث -ع -ب -ان ذه-بت ح-ك-م-ت-ه
وكرامته ‘ القبضس على األفاعي دون أان تؤوثر
عليه لدغتها وعليه أان يعاود عملية التحصشÚ
من جديد.

يحتفظ بعشضر أافاعي داخل منزله ويرفضض
الكشضف عن أاسضرار القبضض عليها

م - -ن ب Úع - -دد ك - -ث Òم- -ن م- -رب- -ي األف- -اع- -ي
وصش-ائ-دي-ه-ا م-ن م-رت-ادي ال-ط-ري-قة العيسشاوية
ك- -انت «ن- -وري- -ة « أاك Ìشش- -خصس ح- -دث- -ن- -ا ع- -ن
مغامرته وخÈته ‘ اصشطياد األفاعي فأاكÌ
م -ن ق -اب -ل -ن -اه واسش -ت -فسش-رن-اه ع-ن أاسش-رار ه-ذه
اŸغامرة Œنب ا◊ديث عنها.

قال عبد الرحمن  ٥٣سشنة «عيسشاوي « أانه ل
يجب ا◊ديث عن هذه األمور والكششف عنها
ف -ه -ن -اك م-ن ي-ع-ت-ق-د أان ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-السش-ح-ر
والدجل مع أان من Áلكون هذه ا◊كمة هم
أاششخاصس قلة واكتفى متحدثنا بإاخبارنا عن
اح-ت-ف-اظ-ه بـ ١١أاف -ع -ى م -ن ﬂت -ل -ف األن -واع
واألحجام واأللوان ‘ صشندوق  -فيطعمها
ويعتني بها ويسشتعملها كلما دعت ا◊اجة إا¤
ذلك مثل أان يدعوه أاحد جÒانه لصشطياد
أاف-ع-ى اق-ت-ح-مت ب-ي-ت-ه ف-يسش-ت-ع-مل أاحد ثعابينه
للبحث عنه وإاخراجها أاويسشتعملها «لسشقي «
و–صش Úط- - -الب ال- - -ت- - -حصش Úم - -ن ل - -دغ - -ات
األفاعي.
ذكر عبد الرحمن أانه علم اأك Ìمن  ٨٠ششخصشا
طرق اصشطياد األفاعي وترويضشها ،من بينهم
أاط -ف -ال م-عّ-رضش-ون ÿط-ر ه-ج-م-ات األف-اع-ي
واعت Èعبد الرحمن هذه التجربة واŸغامرة
الغريبة باÿدمة التي يؤوجر عليها ‘ اآلخرة،
ع -وضس أان ي -ع-تÈه-ا ال-ب-عضس سش-ح-را وشش-ع-وذة،
مؤوكدا ‘ حديثه اŸليء بالششغف واألسشرار
التي  ⁄يفصشح عنها أان األفاعي ل تهاجم
الشش- -خصس اÙصش- -ن أاوم- -ن ي- -راف- -ق شش -خصش -ا
ﬁصشنا وهناك من يعتمد ‘ عملية التحصشÚ
ع -ل -ى ع -دة ط -رق م -ن -ه -ا اŸل-ح وت-راب ال-وا‹
الصشالح سشيدي بن صشواق...

اŸلح وتراب الو‹ الصضالح لتحصضÚ
البيوت من هجمات األفاعي

م -ن اŸت -ع -ارف ع -ل -ي -ه بÎاب ولي -ة م -عسش-ك-ر
أاوعلى األقل بالناحية ا÷نوبية إلقليم الولية
إا ¤الوليات اÛاورة لها ،على غرار سشيدي
بلعباسس وسشعيدة ،ان الناسس يلجأاون إا ¤طرق
ع -دي -دة لصش -د ه -ج -م -ات األف -اع-ي وال-ث-ع-ابÚ
السشامة ومنعها من العتداء عليهم خاصشة ‘
القرى والرياف.
من تلك الطرق رسشم حدود ل تتجاوزها هذه
ال -زواح -ف أام -ام ع -ت -ب -ات ال-ب-ي-وت ،وإان ح-دث
واعتدت على حدودها ،فإان األفعى ل يعود
ب-إام-ك-ان-ه-ا ا◊راك م-ن م-ك-ان-ه-ا وي-ت-مكن أاحد
صشاحبيالبيوت من قتلها بسشهولة دون أان تبدي
ردة فعل دفاعية من ب Úتلك الطرق حفنة من
اŸلح يقرأا عليها «العيسشاوي» صشاحب ا◊كمة
تّرشس ‘ حدود البيت وداخل اŸسشكن أاوتعلق
أامام باب البيت أاوتراب الو‹ الصشالح سشيدي
بن صشواق الواقع بقرية ويزغت -وادي التاغية
‘ ا◊دود اإلقليمية ب Úمعسشكر وسشعيدة.
يقع الضشريح القد ËللعÓمة سشيدي بن صشواق
ع- -ل- -ى ضش- -ف- -اف سش- -د وي -زغت ،ه -ذه ال -ق -ري -ة
«ويزغت» التي يبدو اسشمها قريبا إا ¤اللغة
األم -ازي -غ -ي -ة ،ي -ق -ول ب -عضس ال-ع-ارف Úب-ت-اري-خ

اŸنطقة أان اسشمها مششتق من «الوزغ» نوع من
الزواحف كان ششديد النتششار ‘ اŸنطقة،
لكنه ل يقÎب أابدا من مقام الو‹ الصشالح
اŸدفون ‘ ضشريح على ضشفاف سشد ويزغت
ح -يث ي -ع -ت -ق -د سش-ك-ان اŸن-ط-ق-ة أان سش-ر ع-دم
اقÎاب ال -وزغ وب -اق -ي ال -زواح-ف السش-ام-ة م-ن
موقع الضشريح يعود إا ¤هبة ربانية كان Áلكها
الو‹ الصشالح إا ¤أان أاصشبح الناسس يسشتعملون
تراب الضشريح ‘ حماية بيوتهم من هجمات
األفاعي برسشم حدود ل تقÎب منها األفعى،
إال وأاصشابها الصشرع فبقيت سشاكنة ‘ مكانها
بدون حراك ويفسشر بعضس الناسس ذلك ،اأنه
Áكن أان يحتوي تراب الو‹ الصشالح سشيدي بن
صشواق على مواد ومعادن لها تأاث Òعصشبي على
الزواحف ‘ ح Úيعتقد الغالبية بالÈكة التي
خ -ل -ف -ه -ا ال-و‹ صش-ال-ح سش-ي-دي ب-ن صش-واق ب-ع-د
وفاته.

القّوة والسضيطرة
وا÷Èوت ‘ صضيد األفاعي

إا ¤أان تتضشح الرؤوية العلمية واŸنطقية لهذه
التجارب اŸليئة باألسشرار اŸتجذرة ‘ صشلب
اŸع-ت-ق-دات الشش-ع-ب-ي-ة اŸت-وارث-ة ب Úاألجيال،
ت-ق-ول ﬁدث-ت-ن-ا السش-اب-ق-ة ع-ن م-وضش-وع ت-رب-ية
األفاعي أانه موضشوع يتسشم بالغرابة ويحيط به
ششغف اŸغامرة وحب الكتششاف حيث أاكدت
ن- -وري -ة ‘ سش -ي -اق ح -دي -ث -ه -ا أان Œرب -ت -ه -ا ‘
اإلمسش -اك ب -األف-اع-ي خ-لصش-ت-ه-ا م-ن ﬂاوف-ه-ا
ال-ع-م-ي-ق-ة وضش-ع-ف-ه-ا ال-ط-بيعي الذي يتملك اأي
إانسش -ان وب -األح -رى أاي أان -ث -ى ،ووصش-فت ن-وري-ة
صشداقتها مع أاك Ìمن ثعبان وأافعى أانها عÓقة
ل تششبه أاي ششيء.
أاما عن ششعورها وهي تلتقط بيديها الناعمة
ثعبانا فهو ششعور بالقوة والتحكم والسشيطرة
اŸطلقة على األمور ،تقول نورية ان اإلمسشاك
ب -أاف -ع -ى وه -ي ت -واج -هك ب -ق -وت-ه-ا وصشÓ-ب-ت-ه-ا
يكسشبها الكث Òمن الطاقة والقوة ،بل تعلمت
الكث Òمن األمور التي كانت نتاج اكتششاف
عا ⁄األفاعي.
خلصشت نورية إا ¤القول أان األفاعي هي أاكÌ
ال -ك -ائ -ن -ات ذك -اًء وق -وة زي -ادة ع -ل-ى اتسش-ام-ه-ا
ب -ا◊ي -ل -ة ح -يث صش -ارت ت -رى ه -ذه ال-زواح-ف
السشامة أاك Ìالكائنات قابلية للÎويضس ششرط
أان ت- -ك- -ون ال -ث -ق -ة ب -ال -ن -فسس وصش -ف -اء ال -ذه -ن
حاضشران ‘ أاي مواجهة مع األفعى ..ما يعني
كثÒا أان التخلصس من اıاوف والتحرر من
ششوائب األفكار هي أاسشاسس النتصشار ‘ أاي
مواجهة Áكن أان يتعرضس لها اإلنسشان سشواء
مع أافعى سشامة أاوثعبان من أاي حجم يتصشّوره
العقل.
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لوحات تششكيلية أبدعتها أنامل  7فنانÚ
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الطبعة  18من تظاهرة لقاء الصصيف تتواصصل بشصرشصال
Ãشش -ارك -ة  7ف -ن -ان Úتشش -ك -ي-ل-ي Úق-دم-وأ م-ن
أل-ع-اصش-م-ة وت-ي-ب-ازة ت-ت-وأصشل باŸكتبة ألبلدية
ﬁمد فنجال ،بششرششال ألطبعة  18لتظاهرة
ل-ق-اء ألصش-ي-ف أل-ت-ي دأب ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-مها سشنويا
أل- -ف- -رع أل- -و’ئ- -ي ل–Ó- -اد أل -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون
ألتششكيلية بالتنسشيق مع ÷نة أ◊فÓت Ÿدينة
ششرششال.
تيبازة :عÓء ملزي
بحسسب ما علمناه من رئيسس الفرع الولئي ل–Óاد
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ،ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي عبد
الرحمان بختي ،فإاّن التظاهرة التي افتتحت يوم ٨
جويلية الفارط ،تتواصسل ا ¤غاية  ٣٢أاوت الداخل
لÎافق بذلك ›مل اŸصسطاف Úالوافدين ا ¤مدينة
شسرشسال Ãعية العائÓت الشسرشسالية.
” عرضس  ٣٥لوحة فنية من طرف ٧
‘ هذا الطارّ ،
فنانÎﬁ Úف Úوموهوب Úسساهموا جميعهم ‘ التعبÒ
عن عّدة مواضسيع اجتماعية تعت ‘ Èواقع األمر من تلك
التي ك Ìا◊ديث عنها وأاسسالت ا◊ ،ÈخÓل السسنوات
اŸنصسرمة.
ف -ق -د ع-رضست ال-ف-ن-ان-ة سس-ع-ي-دة ب-وسس-ك Úم-ن ال-ع-اصس-م-ة ٥
لوحات وفقا لتوجهات اŸدرسسة التعبÒية ا◊ديثة شسّرحت
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ﬂاط -ر اسس -ت -ع -م-ال األنÎنت لسس-ي-م-ا ع-ل-ى
األطفال الفئة التي ل “ّيز عادة ب Úما هو

›دي لها وما هو مدّمر ◊ياتها ومسستقبلها.
حاولت الفنانة من خÓل لوحاتها إابراز ا÷انب السسلبي
لهذه اÿدمة التكنولوجية ا◊ديثة مع التأاكيد على دورها
ا◊اسسم ‘ ترقية البعد الثقا‘ والعلمي لشسخصسية الفرد
ومن ثّم وجب التمييز ب Úالسستعمال الهادف واŸفيد لهذه
اÿدمة والسستعمال السسلبي اŸفضسي ا– ¤طيم شسخصسية
الفرد.
ع-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-ف-ن-ان ÚاŸشس-ارك Úب-ال-ت-ظ-اه-رة ،أاشس-ار ع-بد
الرحمان بختي ا ¤كون معظمهم من
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الشس- -ب- -اب أات- -ي- -حت ل- -ه- -م ف- -رصس- -ة ال- -ع- -رضس
والح-ت-ك-اك اŸب-اشس-ر م-ع ا÷م-ه-ور لك-تشس-اف ان-ط-ب-اع-اته
ومÓ- -ح- -ظ- -ات -ه ،إال أاّن ع -ام -ل الحÎاف وŒاوز م -رح -ل -ة
اŸوهبة يبقى بارزا بالÎكيبة البشسرية اŸشساركة ،لسسيما
وأاّن معظم اŸشسارك Úمن أاسساتذة الفنون التشسكيلية.
يندرج ضسمن هؤولء كل من سسعيدة بوسسك Úوفائزة خلغون
من العاصسمة وهما أاسستاذتان ‘ الفنون التشسكيلية ،كما
شس -ارك ب -ال -ت -ظ -اه -رة ب-وسس-ف أاومشس-وك م-ن ح-ج-رة ال-نصس
ونسسيم بوعروسس وعبد الرحمان بختي من شسرشسال.
ع -ل -ى م -دار م -وسس -م الصس-ط-ي-اف ي-رت-قب ان ت-ف-ت-ح أاب-واب

اŸعرضس
ب -داي -ة م-ن
ال- -ت- -اسس -ع -ة صس -ب -اح -ا وا ¤غ -اي -ة
منتصسف الليل لتمك Úزوار مدينة شسرشسال من الطÓع
عليه ،كما يرتقب بأان تعد ÷نة ا◊فÓت للمدينة برنا›ا
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خطط وقاد معارك ضسد العدو

علي بطاشش لـ «الشسعب»:

اÛاهد الفقيد «أاحمد فدال» اŸدعو «سشي حميمي» ..حياة نضشال

أانا أاّول من كتب عن مسشؤوول الو’ية الثالثة التاريخية
^ فدال اŸدعو سسي حميمي شسخصسية تركت بصسماتها ‘ الثورة

^ تأاليف كتاب حول منطقة صسدوق أاثناء ا◊رب التحريرية هد‘

ال-رائ-د ف-دال أاح-م-د من
مواليد  ‘ 1923قرية أاڤمون (
ب -ن -ي خ -ي-ار ) ،ب-ن-ي م-ع-وشش ال-ت-اب-ع-ة
ك -ان م -ن إأ’وإئ -ل إل -ذي-ن حضس-روإ آانذاك لبوڤاعة (سسطيف) .نشسأا مثل رإئ- -د سس- -ن -ة  ،1958وب -ال -ت -ال -ي أإصس -ب -ح عضس-و
ل- -ت -ف -ج -ي -ر إل -ث -ورة ،ح -يث شس -ارك ك-اف-ة ال-ن-اسش ،اب-ن ع-ائ-لة متواضسعة إلمجلسس إلوطني للثورة.
إلرإئد سسي حميمي في مجازر  8ح- -رف- -ت- -ه ب- -ن- -اء وك- -ان صس- -ي- -ادا
ماهرا.
ماي  1945حيث تم سسجنه من طرف

’سساتذة اŸهتم Úبالبحث ‘ التاريخ ،حيث كان كثÒ
علي بطاشش اŸتقاعد من سسلك الÎبية الوطنية من ا أ
اŸطالعة ومنخرطا ‘ ا÷معية النقابية والرياضسية اŸهتمة بالÎاث ،علما أان بحوثه بدأاها بتقدﬁ Ëاضسرات
’سستاذ صسدفة ‘ معرضش الكتاب وكانت لها معه
عديدة ع ÈاŸدن والقرى وتنظيم عدة معارضش».الشسعب» التقت ا أ
دردشسة عن إاصسداره ا÷ديد حول شسخصسية أاحمد فدال اŸدعو سسي حميمي.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

إهتمامه بالتاريخ يعود إلى فترة إلتدريسس في إلطور إلمتوسسط ،عندما
كان أإسستاذإ في مادتي إلتاريخ وإلجغرإفيا ،يقوم بتحضسير إلدروسس
للتÓميذ إلتي إعتمد فيها على عدة مرإجع ،ومع مرور إلوقت تمكن
من إلحصسول على مادة تاريخية كبيرة سساعده فيها إلتÓميذ بتقديم
إأ’رشسيف وإلمرإجع إلمتعلقة بالتاريخ ،كما أإن تÓميذته تأاثروإ به،
بحسسب ما أإفاد به في حديث لـ «إلشسعب».
قام بطاشس بتمثيل بجاية ثقافيا في عدة و’يات ،وقد صسدر له أإول
كتاب حول إلشسيخ إلحدإد بحكم أإنه إبن إلمنطقة ،كما تمكن من
إ’طÓع عن هذه إلشسخصسية من خÓل إلكتب إلقيمة إلتي عثر عليها
وتحتوي على معلومات حول هذه إلشسخصسية إلتاريخية.
عن سسبب إختياره لشسخصسية أإحمد فدإل إلمدعو سسي حميمي مسسؤوول
إلو’ية إلتاريخية إلثالثة ،أإوضسح بطاشس أإنه أإعجب بهذإ إلمسسؤوول
إلثوري إلذي أإثر في إلتاريخ من خÓل بطو’ته ،معتبرإ عدم إلكتابة
عنه بأانه جريمة في حقه وحق إ’جيال إلقادمة إلتي ينبغي أإن تعرف
مسسيرة أإجدإدها إلبطولية.
ذك -ر ب-ط-اشس ف-ي ه-ذإ إل-م-ق-ام« :ت-دوي-ن ت-اري-خ سس-ي ح-م-ي-م-ي ي-ت-ط-لب
إمكانيات كبيرة ،لم يكتب عنه إ’ سسطحيا فعدد إلمعارك إلتي قام بها
ت- -ف- -وق  150م- -ع- -رك- -ة ،وأإن- -ا أإول م- -ن ك- -تب ع- -ن- -ه ل- -يسس- -ت- -ن- -د إل- -ي- -ه
إلمؤورخين»،مشسيرإ إلى إصسدإره كتابا حول جرإئم فرنسسا في إلجزإئر
وكتب أإخرى مدرسسية ،ويعتزم تأاليف كتاب حول منطقة صسدوق أإثناء
إلثورة يتطرق فيه لتاريخ إلمنطقة بالتفصسيل.
أإضساف إلباحث إنه سسلط إلضسوء على هذه إلشسخصسية ،أ’نه تقلد عدة
مسسؤووليات بالو’ية إلتاريخية إلثالثة منها رإئدإ ومسسؤوو’ بالمنطقة
ومنخرطا في مجلسس إلو’ية إلتي قام بتمثيلها على مسستوى إلو’يتين
إأ’ولى وإلثانية ،وكذإ مندوب إلحكومة إلمؤوقتة في مؤوتمر طرإبلسس،
بحيث ترك بصسمة في إلنضسال إلثوري .حاول بطاشس إلحصسول على كل
إلكتب إلصسادرة في إلجزإئر إلتي تتناول هذه إلشسخصسية ولوبشسكل
سسطحي كي يكون فكرة عامة عنه ،فاتصسل بالعائلة وبعضس إأ’شسخاصس
إلمقربين منه وإأ’صسدقاء إلذين يعرفونه كي يزودوه بشسهادإت ،منها
محاضسرإت لعدة سساعات أإلقاها سسي حميمي في مناسسبات وطنية.
قال أإيضسا أإن أإحمد فدإل حين يتكلم عن إلتاريخ فهو حقيقي ،أ’نه
ي- -ق- -دم شس- -ه- -ادة صس -ح -ي -ح -ة وي -ذك -ر إأ’م -اك -ن وإأ’ح -دإث وإلسس -ن -وإت
وإأ’شسخاصس بالتفصسيل حتى وصسف بجهاز إعÓم آإلي أإي «كومبيوتر»،
بحسسب شسهادة إلباحثين كمحمد عباسس ،يحيى بوعزيز ،عبد إلحفيظ
أإمقرإن ،وإعلي وكل من عرفوه أإثناء إلثورة ،كما عرف سسي حميمي
ببسساطته رغم مسستوإه إلدرإسسي إلمحدود ،صسرإحته وحبه إلتقرب من
إلناسس.

^ سس -ب -اق ف -ي نشس -ر ال -ث -ورة ف -ي م-رب-ع ق-ن-زات ،صس-دوق،
جعفرة وأاقبو
عÓوة على ذلك أإضساف بطاشس أإن أإحمد فدإل شسخصسية وطنية،
عاشست كل أإحدإث إلثورة في إلو’ية إلتاريخية إلثالثة ،ليسس له ما
يخفيه وهو من إلرعيل إأ’ول للثورة شسارك في إلعديد من إأ’حدإث،
وكان إلسسّباق في نشسر إلثورة في مربع قنزإت ،صسدوق ،جعفرة وأإقبو
بخوضسه أإولى إلمعارك في هذه إلمناطق ،كمعركة جسسر إلدرك في
سسبتمبر  ،1955صسدوق ،معركة بÓقة في  20أإوت  ،1955إبن إوتÓن،
سسطيف ،أإكمين تÓسسوسست ،ماي  ،1955جعافرة برج بوعريريج.
بحسسبه فإان إلمشسكل ليسس في إلتاريخ ،بل في نقصس مقروئية إلكتب
إلتاريخية إلذي يعد مشسكلة عامة ،وعزوف إلناسس عن إلقرإءة مّرده
فقدإن إلثقة وإسستعمال إلتاريخ كإايديولوجية وإعتماده كمناسسباتي
يجعل إلناسس تعزف عن إلتاريخ .بالمقابل ،أإبرز محدثنا إهتمام
إلناسس بالتاريخ إلمحلي مؤوخرإ أ’نه يخ ّصسهم مباشسرة ،وبالنسسبة لتدوين
ذإكرة إأ’مة إلجزإئرية ،قال إلباحث أإن هناك تأاخرإ في كتابة إلتاريخ

إلوطني.
بحسسبه فإان هناك مذكرإت أإيقظت إلهمم ودفعت للنقد وإلكتابة رغم
أإنها كانت عنوإن قلق وإحرإج للكثيرين ،قائ« :Óأإطمئن إلجميع أإن
إلمذكرإت ليسست تاريخ ،بل هي شسهادة لشسخصس يتحمل مسسوؤوليته،
إلمؤورخ هو من يجعل لها فعالية عن طريق إلقيام بالمقارنة» ،مطالبا
إل -ذي -ن يكت -ب-ون إل-م-ذك-رإت إل-ت-ح-ل-ي ب-ال-م-وضس-وع-ي-ة ،وإ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
إلشس -ه-ادإت إل-ح-ي-ة وإل-وث-ائ-ق إل-ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ل-يكون إل-ب-حث م-ؤوسسسس ك-ون
إلتاريخ ’ يرحم.

اŸؤولف ‘ سشطور:
^ ع-ل-ي ب-ط-اشش م-ول-ود ب-ق-ري-ة صس-دوق ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة
بتاريخ  26فيفري .1966
^ أاسستاذ متقاعد من سسلك التربية الوطنية.
^ م-ؤول-ف ك-تب وإاصس-دارات ك-ث-ي-رة ف-ي م-ج-ال ال-ت-اريخ
باللغتين العربية والفرنسسية.

إ’سستعمار إلفرنسسي وعمره ’ يتجاوز 22
سسنة ،ومن ثم إنخرط في صسفوف حزب إلشسعب
إلجزإئري في  11مارسس .1947
بعدها شسرع في تجنيد إلشسباب ونشسر إلوعي إلقومي في
منطقة ( أإيت معوشس) ،أإين تعرف على إلمناضسل إلمدعو
إلعربي أإولبصسير من تازمالت ،إلذي عرفه بدوره بالعقيد
عميروشس وبعد إلثقة إلمتبادلة ،كلفه إلسسي حميمي بمهمة
صسعبة تتمثل في إلقضساء على إلمصساليين إلمتوإجدين بكثرة
في منطقة ڤنزإت وبني يعلى ،كونه أإقرب إلى هذه إلمناطق،
مما أإخر إند’ع إلثورة في منطقة (أإيت معوشس) إلى غاية
. 1955
بمسساعدة أإبطال آإخرين من إلمنطقة ’ يقلون عزما وعقيدة،
قاموإ بتفجير إلثورة وأإلحقوإ خسسائر كبيرة بالعدو إلفرنسسي،
في معارك خطط لها وقادها مثل عملية إحرإق إلبيلدوزر ‘‘
»  bulldozerببني شسبانة في مارسس  ،1955معركة د’ڤة
إلشسهيرة في  19أإوت  1955بسسطيف ،عملية فدإئية ضسد درك
صسدوق في  17سسبتمبر  ،1956معركة تاسسيفت وڤريسس بقرية
أإڤمون في سسنة  ،1956معركة أإڤوني بقرية أإڤمون وتشسوإفث
في عملية شسال سسنة  1959وغيرها .تقلد عدة رتب إبان إلثورة
آإخرها

سسياسســــي وعسسكــــري ّﬁنــــك

الششهيد «السشايح اŸيسشوم» اŸدعو «ا◊نصشا‹»‘ الواجهة
ولد الشسهيد اŸيسسوم السسايح ا◊نصسا‹ بتاريخ  5أافريل  1927بقرية الصسفرة ناحية السسواحلية دائرة الغزوات بو’ية
تلمسسان ،وينتسسب إا ¤عائلة “تهن الفÓحة وتعلم ‘ جامع القرية مبادئ القراءة والكتابة ،وحفظ جزءا من القرآان
Óفق السسياسسي والنضسا‹ ،وﬁاولة لÓلتحاق باŸشسرق
الكر ،Ëو‘ عام  1943هاجر إا ¤فرنسسا طلبا للرزق وتوسسيعا ل أ
’هلية الفرنسسية.
العربي للدراسسة والتحصسيل ،وهناك حصسل على الشسهادة ا أ
إلحربي وإلنضسالي بمناسسبة حلول أإول نوفمبر .1955

سسهام.ب

في عام  1953عاد إلى مسسقط رأإسسه وسسعى لفتح متجر صسغير
للموإد إلغذإئية ،وعين مشسرفا على إلقسسمة إلنضسالية بناحية
إلسسوإحلية ،وشسارك في إلمظاهرة إلكبيرة إلتي تم تنظيمها
ضسد سسياسسة حاكم ندرومة إ’سستعمارية إلجائرة في نفسس
إلسسنة .بعد إنشساء إللجنة إلثورية للوحدة وإلعمل في مارسس
 ،1954إلتحق بها وأإصسبح وإسسطة إ’تصسال بين إلمناضسلين
وإلقائد محمد إلعربي بن مهيدي وعبد إلحفيظ بوصسوف،
وإتخذ منزله مكانا للقاء وإلتدإرسس وإلتجمع وتوزيع إأ’سسلحة
وتخبئتها ،كما إتخذه إلعربي بن مهيدي مكانا لعÓجه من
جروحه لمدة شسهر ونصسف.
بتاريخ  15مارسس  ،1955تم إجتماع موسسع للمجاهدين بقيادة
إلسسايح إلميسسوم إلحنصسالي ،وذلك لتدإرسس وضسع إلثورة وسسير
أإعمالها وللتخطيط للحصسول على إأ’سسلحة ،ومن إلصسدف
إل -حسس -ن -ة أإن إل -ب -اخ -رة «دي-ن-ي-ا» إأ’ردن-ي-ة وصس-لت إل-ى سس-وإح-ل
إلمنطقة بكمية من إأ’سسلحة ،وعلى ظهرها إلقائد هوإري
ب-وم-دي-ن «م-ح-م-د ب-وخ-روب-ة « فكل-ف إلشس-ه-ي-د ج-ن-وده ب-ت-ف-ريغ
إلباخرة ،ونقل إأ’سسلحة إلى أإماكن آإمنة في دوإر إلصسفرة قرب
إلغزوإت.
ف-ي شس-ه-ر سس-ب-ت-م-بر  1955وب-وشس-اي-ة م-ن أإح-د إل-خ-ون-ة ت-مكنت
إلشس-رط-ة إ’سس-ت-ع-م-اري-ة م-ن إع-ت-ق-ال-ه ه-و وإب-ن ع-م-ه ب-وشسنافة
أإحمد ،ونقلتهما إلى مركز تونان إلعسسكري في إلسسوإحلية
قرب إلغزوإت ،وعذبتهما جسسميا ونفسسيا وإتهمتهما باغتيال
إمرإة وهي تهمة باطلة ،وإمعانا في تعذيب إلميسسوم إلسسايح تم
تعليقه في سسقف كوخ لمدة  24سساعة ،فاسستغل وجود نافذة
بجوإره وفر منها عند منتصسف إلنهار بعد أإن خلد جنود
إلمركز إلى تناول طعام إلغذإء وإلتحق بسسرعة بمنزل إلشسهيد
مبروك أإحمد في قرية إلدرإويشس إلذي فك عليه إلسسÓسسل
إلتي كانت ملتصسقة برجليه ،ومن هناك إلتحق بقرية أإو’د
ع -ل-ي إل-ذي ي-ت-م-رك-ز ب-ه-ا إل-ع-ق-ي-د ع-ب-اسس وع-اد إل-ى نشس-اط-ه

ششهادات من معركة «لهوان» Ãرسشى بن
مهيدي ا◊دودية مع اŸغرب
وع -ي -ن مسس -ؤوو’ ع -ل-ى إل-قسس-م إأ’ول ومشس-رف-ا ع-ل-ى إل-ع-م-ل-ي-ات
إلعسسكرية ،وقاد بنفسسه هجوما على مركز تونان إلعسسكري
بالسسوإحلية ،وعلى مرإكز أإخرى لجيشس إ’حتÓل بمناسسبة
إلذكرى إأ’ولى ’ند’ع ثورة أإول نوفمبر .1954
في أإوإخر شسهر جانفي  ،1956شسّن هجوما خاطفا على مركز
إلصسبابنة إلعسسكري إ’سستعماري بناحية مسسيردة ،وتمكن من
تدمير إلمركز كلية وقتل أإكثر من أإربعين عسسكريا فرنسسيا
وسستين جزإئريا متعاونين معهم ،وإسستولى على كل ما به من
إأ’سسلحة وإلذخائر وإأ’متعة ولم يجد جيشس إ’حتÓل من
ينتقم منهم سسوى إلعزل من أإفرإد إلشسعب وشسن هجوما وإسسعا
بريا وبحريا عليهم.
ولكن إلمجاهدين لم يبقوإ مكتوفي إأ’يدي ،فشسنوإ هجومات
متوإلية على مرإكز وتجمعات إلعدو مثل مركز بوشسفع ما بين
إلغزوإت وتونان ،ومركز جبل طوماي إ’سسترإتيجي إلذي نزلت
فيه طائرة إسستعمارية خطأا في تجمع للمجاهدين فقضسوإ على
كل من بها من إلجنود وإلضسباط ،وأإثر ذلك في معنويات جيشس
إ’حتÓل .
في بدإية عام  ،1957جرح إلميسسوم إلسسايح في إحدى
إلمعارك ،وإقتيد إلى إلمغرب إأ’قصسى للعÓج ،ومنح هناك
رتبة رإئد وعاد إلى إلجهاد في إلجزإئر وخاضس معركة لهوإن
ببلدية مرسسى بن مهيدي على مقربة من إلحدود إلمغربية،
يومي  23و 24جويلية  1957وإسستشسهد خÓلها مع عديد من
رفقائه إلمجاهدين بجوإر إأ’سسÓك إلشسائكة إلمكهربة ،وذلك
يوم  27جويلية .1957

’ول
كان الرفيق ا◊ميم والنائب ا أ
للعقيد سسي عمÒوشش

كان إلرفيق إلحميم وإلنائب إأ’ول للعقيد سسي عميروشس،
وأإشس -رف ع -ل-ى إل-ح-رإسس-ة إأ’م-ن-ي-ة إل-ع-ام-ة ل-م-ؤوت-م-ر إلصس-وم-ام
بإافري ( .أإوز’ڤن ) في  20أإوت  1956وُعِين قاضسيا في إلو’ية
إلثالثة إلتاريخية .لقد تعرف على أإكبر زعماء إلثورة أإمثال :
كريم بلقاسسم  -عبان رمضسان  -بوضسياف  -أإيت أإحمد  -بن
عودة .جهزت إلقوإت إلفرنسسية أإكبر إلوسسائل إلحديثة للقضساء
عليه نظرإ لخطورته وعبقريته في إلتخطيط للمعارك ،ما
عّرضس أإبناء منطقته وخاصسة أإفرإد عائلته وقريته إلى أإكبر
وسس-ائ-ل إل-ت-ع-ذيب وإل-تشس-ري-د وإل-ق-م-ع وإل-ق-ت-ل إلجماعي وذلك
بمسساعدة إلحركى.
بعد إ’سستقÓل عاشس سسي حميمي موإطنا بسسيطا مبتعدإ عن
إلصس -رإع -ات إلسس-ي-اسس-ي-ة ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ع-ه-دة وإح-دة ك-عضس-و ف-ي
إلمجلسس إلشسعبي إلوطني ممث Óلو’ية بجاية .ولم يكن من
إلذين طالبوإ مقاب Óلكفاحهم ،إلى أإن وإفته إلمنية يوم 27
مارسس  2003بعد مرضس عضسال ،وتم دفنه بمربع إلشسهدإء
بمقبرة إلعالية في إلجزإئر إلعاصسمة وسسجل إسسمه في إلتاريخ
بأاحرف من ذهب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشضعب» «فوأنيسس» صضرحا ضضمن صضفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنشضر
إأبدأعاتكم ومسضاهماتكم ‘ ﬂتلف أأ’جناسس ألثقافية شضعر ،قصضة وروأية ،
راسضلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإ’سضهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصضة للجميع.

شسعر
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أإحسسن خرإط – عزإبة –
يزملني ألضضوء ‘ خطوة
أŸاء أأمشضي
أأدق على مرفأا أأ’زلية
أأمضضي إأ ¤ما ورأء ألغياب
ودربي ألنبوة وجهي
أŸكان
تأاثث من مطلق ألضضوء
‘ دهشضة أآ’ن يفتح
معجم نوريتي ألفجر
تطرق بابي أÓŸئكة
“سضكني من يدي و تسضلك
بيا دروب أأ’زل
وملء أ÷هات زوأبع
رعدي و سضردي
يسضيل على رنتي ألضضوء
يركضس ‘ معجم حر‘
وينسضج من خيطها رأية
ألفجر
يرشضف من بنتي يسضتسضيغ
مذأقي
يوزع ‘ سضاحل ألروح
ظله
يفكه ‘ جنتي و حقو‹
و يفرد أأجنحة ألوحي

شسعر

عني يبلل آأنيتي طافحا
يرتديني
و خلفي غبار ألنهار
وإأشضرأقة ألفجر ›رى
حرو‘
على فرسس أ◊رف آأت
وأأرقى ذرى ألصضبوأت
رقي أŸتيم تشضتاقني ألنفسس
أأصضفو مع ألروح أأطفو
و أأرقي بروج ألنبوأت
أأجذف نحو ألتماهي
أأشضم خزأمى ألنبوة فيا
ينقب ‘ صضورتي أŸاء
ينسضاح ‘ دفء أأسضطورتي
أللوتسس ألليلكي
يدجن ‘ نطفتي نسضله
ألعبقي
و يحرسس إأرثي أأ’زل
تعول عني ألنبوأت يقرأأ
هالتي ألوقت يفتح ‹ كتب
أŸاء أأقرأأÊ
يخيط إأ‹ معدن ألت Èحر‘
و يصضنع من لونه أŸلكي
ظ‹Ó
فأاذهب ‘ Ÿة ألوحي
أنزل من ذروأت ألسضماء
توضضأا من ماء آأنيتي
ألفجر يشضتد ‘ وحي
حر‘
على حجر أأ’فق ينقشضني
معلما من رخام ألنهار
يحدثني أŸاء من خلفي
ظلي
و يسضرح ‘ أأرخبيل خيا‹
فأاشضد ‘ سضفر أآ’زلية
يجلسس ‘ Ÿتي ألÔجسس
أŸتوأضضع مني
يفجر ماء حرو‘ ببال
أŸكان
و يحفر رعدي ببال أأ’زل
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رميصساء  .ت
 ⁄يحن ألوقت بعد لذهابك ’ –ز،Ê
تلك ألدموع ألتي تنسضج بدأخلي روحا
أأج -م -ل ك -ل -م -ا ن-ظ-رت أل-ي-ه-ا خ-ل-وت-ي بك
تنجيني من عذأب ألدنيا  ...فلتÎكي
أŸرآأة ألتي تنتقد كل شضيء فيك و ترتكب
أأبشضع أ÷رأئم ‘ حق نفسضك ألطاهرة ،
أأمي أأنت لسضت ثÓث حروف تنطق ..
أأنت مÓك نزلت من سضبع سضماوأت...
تطل Úعلى سضن أليأاسس !  ..حبيبتي أأنت
ب Úثانية و ثانية تزهر ‘ Œاعيدك
ورود فأاي سضن يأاسس تطل Úأأنت ! حبيبتي
تلك ألصضبغة ألبيضضاء ألتي تلون شضعرك
يوم عن يوم هناك –ط عصضاف Òأ÷نة
تأاتي بثوأبك ،أأمي أأرقام سضنك ألتي تتغÒ
’ تكرهيها إأنها وسضام ألعظيمات مثلك،
بينما –اول Úأأن تضضحي بالكمال ‹ وأأنا
‘ أ◊ق- -ي- -ق- -ة ’ أأك- -ت- -م- -ل إأ’ بك ،أأم- -ي
أأهديتني روحا و جسضدأ و منذ أأن وجدت
و أأنا أأقتات منك وها أأنا ذأ أأهديك رحلة
أ’سضتقرأر بقلبي ،أأحبك يا من يحييني
ق -ربك وي -ق -ت -ل -ن -ي ب -ع -دك ،م Ó-ك-ي ذأت
رأئ -ح -ة أŸسضك “سض -ك-ي ب-ي ’ ت-ط-ف-ئ-ي
فانوسس طريقي هو أأنت حبيبتي ...

نصص
نÌي
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وضضحكتها مزيج من عطور
–رك ‘ اŸدى صضمت الشضعور
وأالسضنة من الشضمسس اسضتقرت
بوجنتها ترابط بالثغور
تراود وجنتيها عن هواها
تزيد النور نورا فوق نور

قصسة
قصسّÒة جّدإ
=

عبد إلله ’‹ :بسسكرة

ك -ان أŸك -ان يضض ّ-ج ب -ا◊ي -اة ..وألصض-ور
ت- -ت- -زأح- -م ‘ ﬂي- -ل- -ت- -ي رغ -م أل ّسض -ك -ون
ألظاهري ،ألذي سَضْرَبَل ألطبيعَة بغÓلة
شضفيفة ..أأسضمع خرير أل ّسضاقية على بضضع
خ- -ط- -وأت م -ن -ي أأو ع -ل -ى م -رم -ى سض -نÚ
مضضت ،وع - - -زَف عصض - - -افَ Òت - - -ب - - -دع ‘
سض-م-ف-ون-ي-ات-ه-ا أل-ي-وم-ية أل ّسضاحرة ..وهذأ
أأزيز نحلة يقÎب ويبتعد  ،كأانه وسضوسضة
غ -ادة ت -رغب وت-ت-مّ-ن-ع ..وب Úأ◊شض-ائشس
تتفّتُح زهرة أأقحوأن أنغمسضت خجلى بÚ
( ألنجم ) عند جانب ألسضاقية؛ فتُفَتن
بها فرأشضة تأاتي رأقصضة ‘ د’ل ..
( أل ّسضمسضيمة ) هاته ألطوأفة أŸثقلة ،ما
ت-ك-اد ت-ل-مسس أŸاء ب-أان-ام-ل-ه-ا ح-ت-ى ت-عود
فÎتفع  ،وتهتّز وكأانها –اذر أأن يصضيبها
أل -ب-ل-ل ..وه-دي-ل ح-م-ام-ة ‘ رأأسس ن-خ-ل-ة
م -ث -ق -ل -ة ب -ت -م -ور ذه-ب-ي-ة  ،ي-ن-عشس روح-ي

ويغرقها ‘ تهاو Ëألوجد !  ..أفÎشس
ألبسضاط أأ’خضضر أل ّسضندسضي أأسضفل نخلة
ب -اسض -ق -ة  ،ك -انت ي-وم-ا “ّد ‹ أأط-رأف-ه-ا
وتعانقني باسضتحياء ..ثّم أأغوصس ‘ حلم
ألطفولة ألوردي  ..وأأزفر بحرقة :
يا ليتني أأبقى ثّمة ّﬂلدأ! ..

ô£ªdG øe äGô£b

بقلم :مرإد إلعمري

إÁان شسرف
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قصسة
قصسÒة

سسهام بن Ÿدق
فوق أأرضضي
فوق أأرضضي أأدفن
حية
فوق أأرضضي ليسس
‹ هوية
ف - - -وق أأرضض- - -ي ’
حياة للÈية
‘ وطني ’ توجد
أنسضانية
أأي- -ن أأنت أأي- -ت- -ه- -ا
ألبشضرية
أأل - - - -يسس ‹ م - - - -ن
معيشضة هنية
أأليسس ‹ حياة أأنا
و ولدي
أأليسس لولدي حياة
كالورد
أأين أأنت يا وطني
أأين أأنت يا أأرضضي
’ تبكي علي
ف - -أان- -ا ل- -ن أأŒرد

منك
فليسس ‹ مرد إأ’
إأليك
ف- -ف- -يك سض -ت -ك -ون
نهايتي
وي -ك -ون ول -دي ‘
حمايتي
سضأافديك يا ولدي
سض -ي -ك-ون لك خÒ
‘ ألغد
وبنجاتك يا ولدي
ت- -ك- -ون أل- -بسض- -م -ة
فوق قÈي
م- -رسض -وم -ة ع -ل -ى
شضفتي
أأ‚و ب- -روحك ي -ا
بني
وأن- -ق- -ذ جسض- -دك
من ألدفن
إأن ك- -نت ح- -ي- -ا أأو
›روحا
فأافدي ولدك من
ألغم

ليلة ماطرة وقد تهاطل أŸطر بكÌة على
أأ’شضجار و أŸنازل وعلى شضوأرع أŸدينة،
وكان ألصضمت يخيم على كل أŸنازل ألتي
ب-دت وك-أان-ه-ا ل-وح-ة ف-ن-ي-ة م-رسض-وم-ة بسض-وأد
أ◊ ÈأŸسض- - - - -ك- - - - -وب ع- - - - -ل- - - - -ى أل- - - - -ورق.
–فة جميلة وقد أأبدعت ألطبيعة ‘ رسضم
مشض- - -ه- - -د ج- - -م- - -ي - -ل يسض - -ر أل - -ن - -اظ - -ري - -ن.
‘ هذه أللحظات ظهر ألقط وهو يسضرع ‘
مشضيته
يريد أإ’حتماء –ت صضندوق ألقمامة ولكنه
تبلل وهو يفرك برجله أأحد أأ’ذن ،Úوقد
أأصضدر عدة أأصضوأت وعÓمة ألفزع وأÿوف
وأضض - - - - - - - - -ح - - - - - - - - -ة ع - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ه.
ه- -ن- -الك شض- -خصس ن- -ائ- -م ي- -ب -دو غ Òوأضض -ح
أÓŸمح  .أأظنه شضيخ كب ‘ Òألسضن ،يفÎشس
ف -رأشس ق -د Ëوق-د غ-ط-ى جسض-ده ب-ال-غ-ط-اء
جيدأ ولكن أŸطر قد بلل جزءأ منه أ’نه ‘
م -ك-ان يسض-ت-ط-ي-ع أŸط-ر أأن ي-ل-ح-ق إأل-ي-ه م-ن
ج - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ع أ÷ه- - - - - - - - - - -ات.
و›موعة من ألكÓب على ألطريق تنبح
وهي بجانب ألقمامة تريد أأن تأاكل ألقليل
من بقايا ألطعام ألذي يرميه ألسضكان دأخل
صضندوق ألقمامة  ،وكان ألصضندوق قد أمت أ
Ó
وأأصضبحت أأكياسس ألقمامة خارج ألصضندوق
وعلى أأ’رضس– .رك ألرجل من فرأشضه
ق -ل -ي  Ó-وق -د رم -ى أل -كÓ-ب ب-ا◊ج-ر ك-ي ’
تقÎب منه ،وبالفعل فقد هربت مسضرعة
نحو أ÷هة أأ’خرى من ألشضارع وكانت غÒ
سضعيدة أ’نها  ⁄تأاكل شضيء من ألقمامة‘ .
ألعمارة أŸقابلة للطريق كانت هنالك شضقة
قريبة.
ت -ط -ل ع -ل-ى صض-ن-دوق أل-ن-ف-اي-ات وك-ان رج-ل
دأخل ألشضقة وأقف ينظر من نافذة ألشضقة،
 ⁄يسضتطع ألنوم كان يفكر وهو يبحث دأخل
شضقته وكأانه فقد شضيء ،كان يÓحظ وهو
ي- -ن -ظ -ر ك -ذلك ل -ل -رج -ل أŸسض -ك Úأل -ذي ⁄
يسضتطع ألنوم ‘ هذأ أ÷و ألبارد وأأ’مطار
أل - - - - - -ت - - - - - -ي ب - - - - - -ل - - - - - -لت ك - - - - - -ل شض- - - - - -يء.
مصض -ب -اح ألشض -ارع  ⁄يشض -ت -ع -ل ب-ف-ع-ل أŸط-ر
وألذي إأحÎق وكان ألظÓم قد خيم على
أل- - - - - - - - - - - - - - - - - -ط - - - - - - - - - - - - - - - - -ري - - - - - - - - - - - - - - - - -ق .
نهضس ألرجل أŸسضك Úمن فرأشضه وذهب
نحو صضندوق ألقمامة وبدأأ يبحث عن شضيء
يأاكله وبالفعل فقد وجد بقايا من ألطعام
دأخ - - -ل أل - - -ك - - -يسس ف - - -أاك - - -ل - - -ه بسض- - -رع- - -ة.
أ’ن أ÷وع يكاد يقطع أأمعاءه ،ثم بعد ذلك
ب -حث وه -و ي -ب-حث وج-د ك-يسض-ا آأخ-ر ول-ك-ن-ه
ﬂتلف عن أأ’كياسس أأ’خرى كيسس دأخل
ع -دة أأك-ي-اسس ف-ف-ت-ح أأ’ك-ي-اسس بسض-رع-ة وŸا
فتحها ذهل من أŸشضهد وجد رزمة من
أŸال وه - - - - - - - - -ات- - - - - - - - -ف ن- - - - - - - - -ق- - - - - - - - -ال .
_ ي- - - - - - -ا إأل - - - - - -ه - - - - - -ي ..م - - - - - -اه - - - - - -ذأ...؟
ف -رح أل -رج -ل أŸسض-ك Úب-ه-ذأ أŸال ،وب-ه-ذأ
أ◊ظ ألذي إأنقلب فجأاة،وأأخذ يفكر ويفكر
 ...م- - -اذأ سض- - -ي- - -ف- - -ع- - -ل ب - -ه - -ذأ أŸال....؟
جلسس –ت أŸطر لعدة دقائق أأخذ يفكر

خوإطر
أإدبية

ويفكر ولكنه  ⁄يسضتطع تقبل فكرة أأن يأاخذ
أŸال ،وماذأ سضيفعل به....؟ فهو رجل قد
قارب على ألنهاية وماذأ يفعل بهذأ أŸال
 ...؟
_ ه - -ل سض - -ي - -ع - -ي - -د ل - -ه شض - -ب - -اب- -ه........؟
_ أأم أأن- -ه سض -ي -ع -ي -د ل -ه زوج -ت -ه وأأو’ده إأ¤
أ◊ياة...؟
ل- - -ن ت- - -ع- - -ود ت - -لك أأ’ي - -ام أ÷م - -ي - -ل - -ة !...
إأذن ما فائدة أŸال إأنه و’ شضيء بالنسضبة
له....؟!
حمل ألكيسس ووضضعه دأخل مÓبسضه ،كان
Áشضي ويفكر كان يسضتعيد أأ’يام وذكريات
شض -ب -اب -ه  .ك -ي -ف ك-ان..؟ وك-ي-ف أأصض-ب-ح ...؟
توجه إأ ¤مركز ألشضرطة مباشضرة  ،وŸا
دخل إأ ¤أŸركز وجد شضرطي وأقف حدثه
...
قال له  :أأنظر ماذأ وجدت ‘ صضندوق
أل - - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - -ام- - - - - - - - - - - - -ة .
أأدخله ألشضرطي إأ ¤أŸكتب  .وبدأأ ألرجل
يسضرد له ألقصضة كاملة وكيف وجد ألكيسس.
شضكر ألشضرطي ألرجل أŸسضك Úعلى هذأ
أل - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ل أ÷م- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ل.
و‘ ألصضباح كان صضاحب أŸال عند مركز
ألشضرطة
ج - - - - -اء ك - - - - -ي يسض - - - - -ت - - - - -ل- - - - -م م- - - - -ال- - - - -ه .
وŸا إأسضتلم ماله خرج من مركز ألشضرطة
كان سضعيدأ للغاية ركب سضيارته وسضار ‘
ألطريق إأ ¤أأن توقف بالسضيارة قرب ألرجل
أŸسض - - - - -ك . Úك - - - - -ان ’ي - - - - -زأل ن - - - - -ائ - - - - -م
نزل ألرجل من سضيارته مباشضرة كي يشضكره
وعÓمة ألشضفقة وأضضحة عليه شضكره ثم بعد
ذلك سضلم له مبلغا من أŸال .فرفضس ألرجل
أŸسض - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ك ÚأŸال .
قال له :أأوصضيك يا بني أأن تعتني بأاو’دك
وزوجتك جيدأ .فهم أأسضاسس هذه أ◊ياة.
أأما أأنا فليسس ‹ نصضيب من هذه ألدنيا .أ’Ê
كما ترى منذ زمن بعيد وأأنا هكذأ على هذأ
أ◊ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ال .
_ ه- - - - - - - -ذأ ه- - - - - - - -و أل- - - - - - - -نصض- - - - - - - -يب...؟
ثم عاد كي ينام مرة أأخرى ،إأندهشس ألرجل
م - - - - - - - - - - - - - - - -ن ك Ó- - - - - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - - - - -ه..
ث- -م ركب سض- -ي -ارت -ه وسض -ار ب -ه -ا وك -ان ل -ه -ذه
ألكلمات وقع كب ‘ Òنفسضه.

äÉØbh
نسسرين جوإهر

كّلهم وأقفون أأمام ألغابة
ألّنظرأت
تبدو تائهة
كأاّنها ’ Œيد ألبصضر
أل ّضضحكات
تصضمت
كأاّنها قيثارٌة دون وتر
ألعبارأت
تتÓحق متسضائلة
ماذأ لو أأخفت صضرخة ألورود شضوكًة
صضّماء؟
م -اذأ ل -و  ⁄ت -ك -ن أل ّسض -ه -ول ع-ام-رًة ب-ل
جردأء؟
ماذأ لو حمل ألنّهُر ‘ حلقهِ حجر؟
أ◊كايات
خجولة

ي أأثر
’ تريد ترك أأ ّ
ألنّسضمات
عجولة
“ضضي ‘ ألغابة
“ضضي
دون حذر
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مواقيت
الصسÓة

^  15جويلية  :1957قرر وزير الدفاع
الفرنسســــي أانــــــدري موريسس André
إاق -ام -ة م-رك-ز ال-ت-ج-ارب
Maurice
النووية الفرنسسية ‘ الصسحراء ا÷زائرية.
’حد  01ذو القعدة  1٤39هـ الموافق لـ  15جويلية  201٨م
ا أ

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة و’يات

حجز  32كلغ من أıدرأت  ،أجهزة
ﬂتلفة وإأحباط هجرة غ Òشصرعية

الفجر03.53.................:
الشسروق05.٤1..............:
الظهر12.5٤.................:
العصسر16.٤5................:
المغرب20.10...............:
العشسـاء21.٤6.................:
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كاريكات /ÒعنÎ

«الشسعب» ‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت
مفرزة للجيشس اول امسس  ،ببشسار/ن ع  )32,2( ،3كيلوغراما من
الكيف اŸعالج ،فيما قامت مفارز أاخرى خÓل عمليات متفرقة
بكل من “Ôاسست ،برج باجي ﬂتار وع Úقزام  ،بتوقيف ()27
شسخصسا من جنسسيات ﬂتلفة وحجزت ( )06مولدات كهربائية،
( )05أاج -ه -زة كشس -ف ع -ن اŸع -ادن )09( ،م -ط-ارق ضس-اغ-ط-ة)05( ،
سسيارات رباعية الدفع  )05(،أاطنان من اŸواد الغذائية و()03
’قمار الصسناعية.
Óتصسال ع Èا أ
هواتف نقالة ل إ
‘ نفسس السسياق حجز عناصسر الدرك الوطني بكل من
تيارت وتلمسسان/ن.ع )10509( ،2.وحدة من اŸشسروبات
الكحولية.من جهة أاخرى و ‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غÒ
الشسرعية ،أاوقف عناصسر حرسس ا◊دود بكل من تلمسسان
و النعامة/ن ع  )21( ،2مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة.

هÓك شصخصصÚ
أختناقا بالغاز بقسصنطينة
قامت بها مصسالح الدرك الوطني

تفكيك عصصابة تسصتغل بطريقة
غ Òشصرعية شصاطئ أ◊مدأنية بشصرشصال
“كنت مصضالح ألدرك ألوطني بشضرشضال و’ية تيبازة
أمسس ألسضبت من تفكيك عصضابة أشضرأر تسضتغل شضاطئ
أ◊مدأنية بشضرشضال بطريقة غ Òشضرعية حسضبما علم لدى
مصضالح ألدرك ألوطني للو’ية .تتكون ألعصضابة أسضتنادأ
لذأت أŸصضدر من أربعة أشضخاصس مسضبوق Úقضضائيا ‘
قضض -اي -ا إأج -رأم -ي-ة م-ن-ه-م ثÓ-ث-ة أشض-خ-اصس ي-ن-ح-درون م-ن
حجوط و شضخصس رأبع من مدينة بورقيقة “كنت قوأت
ألدرك ألوطني من وضضع حد لنشضاطهم أŸتعلق بإابتزأز
أŸوأطن Úسضيما منهم أŸصضطافون و أسضتغÓل شضاطئ
ب- -دون رخصض- -ة إأ ¤غÒه- -ا م- -ن أل- -تصض- -رف -ات أŸشض -ب -وه -ة
أأ’خرى.و ” إأثر هذه ألعملية ألتي تندرج ‘ إأطار مكافحة
أ’سضتغÓل غ Òشضرعي للشضوأطئ وضضمان رأحة أŸوأطنÚ
و دخولهم أÛا Êلتلك أŸناطق حجز كمية من أأ’سضلحة

أÙظورة على غرأر بندقيتي صضيد ألسضمك و بخاخات
مسضيلة للدموع و أسضلحة بيضضاء ﬂتلفة أأ’حجام منها
سضيوف و خناجر يرجح أنها تسضتعمل ’بتزأز أŸوأطن Úو
ترهيبهم حسضب أŸصضادر .و سضيتم تقد ËأŸشضبه فيهم
ي- -وم غ -د أأ’ح -د أم -ام ن -ي -اب -ة ﬁك -م -ة شض -رشض -ال ب -ت -ه -م -ة
أ’سض -ت -غ Ó-ل غ Òألشض -رع -ي ل -لشض -وأط -ئ و ح -ي -ازة أسض -ل-ح-ة
ﬁظورة و حيازة أسضلحة بيضضاء و أنتحال ألصضفة و تكوين
عصض -اب -ة أشض -رأر حسضب ذأت أŸصض -ادر .ل Ó-شض -ارة ت -خ-وضس
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شضاطئا مسضموحا للسضباحة مدأهمات و عملية ترصضد دورية
للشضوأطئ ألتي يعتقد أنها عرضضة لÓسضتغÓل غ Òألشضرعي
من قبل عصضابات دأبت على إأرغام أŸوطن Úعلى دفع
مبالغ مالية مقابل ألسضماح لهم بدخول ألشضاطئ

’ثنÃ ÚقÈة العالية
يوارى الÌى غدا ا أ

ألفنان ألتشصكيلي
عبد ألقادر هوأمل ‘ ذمة ألله

سضيوأرى ألÌى جثمان ألفنان ألتشضكيلي و أÛاهد عبد ألقادر
هوأمل أبن مدينة نقاوسس بباتنة ألذي تو‘ يوم أأ’ربعاء أŸنصضرم
بروما بإايطاليا عن عمر ناهز  82سضنة ÃقÈة ألعالية با÷زأئر
ألعاصضمة حسضبما علمته وأج أمسس ألسضبت من نبيل هوأمل أحد
أق -ارب -ه ب -ع-اصض-م-ة أأ’ورأسس.وي-ن-ت-ظ-ر حسضب ذأت أŸصض-در أن ي-وأرى
ألفقيد ألذي كان ›اهدأ إأبان ألثورة ألتحريرية ألÌى يوم أ’ثنÚ
أŸقبل 16جويلية أ÷اري .و ولد ألفنان هوأمل ‘  17أغسضطسس
Ã 1936دينة نقاوسس بو’ية باتنة ليلتحق بصضفوف
ألثورة ألتحريرية وعمره ’ يتجاوز  19سضنة يضضيف أŸصضدر ألذي
أكد بأان ولع ألفقيد بالفنون ألتشضكيلية جعله يسضتقر بعد أ’سضتقÓل
بإايطاليا وعلى وجه أÿصضوصس Ãدينة روما بعد أن أسضتفاد من
منحة لدرأسضة ألفنون ألتشضكيلية بها .و كان وزير ألثقافة عز ألدين
ميهوبي بعث برسضالة تعزية إأ ¤أسضرة ألفنان ألفقيد أشضاد فيها
بخصضاله و Ãوهبته حيث وصضفه بأانه «شضخصضية فنية موهوبة و ‡يزة
بدأ ألكفاح ‘ سضن مبكرة ‘ صضفوف جبهة ألتحرير ألوطني ضضد
أ’سضتعمار ألفرنسضي» مضضيفا بأانه «كان له تأاث Òعلى ألفن ألتشضكيلي
با÷زأئر و ألعا ⁄ألعربي و أأ’وروبي ».جدير بالذكر أن أŸرحوم كان
من ألرعيل أأ’ول للتشضكيلي Úأ÷زأئري Úوحاز ‘ مشضوأره ألفني
أ◊افل باإ’‚ازأت على ألعديد من أ÷وأئز منها أ÷ائزة أأ’و¤
سضان فيتو رومانو ‘ سضنة  1962كما حاز على وسضام أ’سضتحقاق ألتي
خصضه به رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ‘  8يونيو 2000
Ãدينة وهرأن Ãناسضبة أليوم ألوطني للفنان

ا÷ا Êأالقي بنفسسه
من اعلى الواجهة البحرية

طعن شصابا حتى أŸوت بحي
ألكثبان ألرملية بوهرأن

ب -اشض -رت أمسس مصض-ال-ح ألشض-رط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة
Óم -ن أ◊ضض -ري أل -ب-اه-ي-ة ب-ع ÚألÎك ،غ-رب
ل -أ
وه -رأن –ق -ي -ق -ات م -ع -م -ق -ة ‘ ج -رÁة ق-ت-ل
شضنيعة ،رأح ضضحيتها شضاب ‘ مقتبل ألعمر
بالقرب من ملهى ليلي بحي ألكثبان ألرملية
(ل-ي-دون).وب-حسضب مصض-ادر أم-ن-ي-ة ،ف-ق-د ت-ل-قى
ألضض -ح -ي -ة ع -دة ط -ع -ن -ات ب -اÿن -ج -ر ،أدخ -ل-ت-ه
مباشضرة إأ ¤قاعة ألعمليات أ÷رأحية ،وهو ‘
حالة صضحية جد حرجة ‘ ،وقت تتوأصضل فيه
أل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق -ات ل -كشض -ف م Ó-بسض -ات وأسض -ب -اب
أ÷رÁة .وفور تلقي أ÷هات أأ’منية أÈÿ
توجهت على جناح ألسضرعة إأ ¤ع ÚأŸكان
وتطويقه ،كما “ت ﬁاصضرة أŸعتدي ألذي
ح -اول أل -ف -رأر م -ن ق -بضض -ة أأ’م -ن وه-و ي-ح-م-ل
سض Ó- -ح - -ا ﬁظ - -ورأ ،غ Òأّن ﬁاو’ت - -ه ب- -اءت
بالفشضل ،قبل أن يعمد إأ ¤رمي نفسضه من أعلى
ألطريق أÙاذي للوأجهة ألبحرية‡ ،ا أدى
إأ ¤إأصضابته بجروح بليغة ،حول على إأثرها إأ¤
مصضلحة أ’سضتعجا’ت ألطبية ،وفق ما أشضÒ
إأليه.
وهران :براهمية مسسعودة

لقي شضخصضان من عائلة وأحدة حتفهما فيما ” إأنقاذ  5آأخرين
أمسس ألسضبت بقسضنطينة بعد أسضتنشضاقهما لغاز أحادي أكسضيد
ألكربون أŸنبعث من سضخان أŸاء حسضب ما علم من مصضالح
و أوضضح ذأت أŸصضدر أن أ◊ادث وقع
أ◊ماية أŸدنية.
بحي  188مسضكن باŸدينة أ÷ديدة علي منجلي ببلدية أÿروب.
وأسضتنادأ للمتحدث فقد تو‘ ألشضخصضان و هما أمرأة تبلغ من
ألعمر  50سضنة و شضاب صضاحب  25ربيعا بع ÚأŸكان و قد ”
–ويل جثتي ألشضخصض ÚأŸتوفي Úنحو مصضلحة حفظ أ÷ثث
Ãسضتشضفى عبد ألقادر بن شضريف بذأت أŸدينة.كما مكن تدخل
عناصضر أ◊ماية أŸدنية من إأنقاذ  5أشضخاصس آأخرين من نفسس
ألعائلة تÎأوح أعمارهم ب 9 Úو  25سضنة و أŸتوأجدين حاليا
–ت ألرقابة ألطبية بذأت أŸؤوسضسضة أ’سضتشضفائية  ,مثلما “ت
أإ’شضارة إأليه.

على مسستوى الطريق الوطني غرب أام البواقي

إأصصابة  09أأشصخاصض ‘ أصصطدأم
 03سصيارأت ببلدية سصيقوسض

أصضيب ظهر أمسس ،تسضعة أشضخاصس بجروح وكسضور متفاوتة
أÿطورة ‘ حادث مرور وقع على مسضتوى ألطريق ألوطني رقم
 ‘ 10جزئه ألرأبط ب Úبلديتي سضيقوسس وع Úفكرون غرب و’ية
أم ألبوأقي.
أ◊ادث “ثل ‘ أصضطدأم ثÓث سضيارة سضياحية من عÓمات
رونو ،كيا وأودي ،ببعضضها بالطريق أŸذكور دأخل إأقليم بلدية
سضيقوسس ،ما تسضبب ‘ إأصضابة ألركاب ألتسضعة من بينهم طفل،Ú
تÎأوح أعمارهم ب 03 Úسضنوأت و 45سضنة.وقد ” نقل ألضضحايا
ألتسضع من طرف مصضالح أ◊ماية أŸدنية إأ ¤ألعيادة متعددة
أÿدمات لسضيقوسس أين Œري عملية ألتكفل ألطبي بهم‘ ،
ألوقت ألذي باشضرت مصضالح أأ’من أıتصضة إأقليميا –رياتها
حول أسضباب أ◊ادث.
ام البواقي  :اسسكندر ◊جازي

تورط ‘ جرائم قتل  ،إاعتداء
وسسرقة بالو’يات الغربية

توقيف ›رم خط Òصصدرت ‘ حقه  7أوأمر بالقبضض
وضضعت مصضالح أمن سضيدي بلعباسس حدأ لنشضاط ›رم خط Òكان
ينشضط على مسضتوى أربع و’يات با÷هة ألغربية  ،وتورط ‘ عديد
أ÷رأئم وأإ’عتدأءأت ،حيث أصضدر ألعدألة ‘ حقه  7أوأمر بالقبضس
.أŸتهم ألذي ينحدر من إأحدى ألو’يات أ÷نوبية كان يقيم ‘ منطقة
معزولة بإاقليم مدينة أÙمدية Ãعسضكر قبل أن تÎصضده مصضالح أأ’من
بعد فتحها لتحقيق معمق وتلقي ألقبضس عليه  ،أين أعÎف بجرأئمه ألتي
كان آأخرها قتل سضائق شضاحنة بضضوأحي بلدية سضفيزف شضهر أكتوبر
أŸاضضي ،بهدف سضرقة مركبته وهو نوع أ÷رأئم ألتي يحÎفها أŸتهم
ألذي يÎصضد ضضحاياه من فئة ألناقل Úليعتدي عليهم ‘ مناطق معزولة
Ãسضاعدة شضركائه أÿمسضة ألذين ” توقيفهم تباعا بعديد ألو’يات .
سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو

حرب على
«أŸافيا» ..
أام Úبلعمري
أسض -ت -بشض -ر أŸوأط -ن -ون خÒأ و ه -م يشض -اه-دون
عناصضر ألتشضكيل أıتلط من ألدرك و ألشضرطة
ألوطني Úوهم يدأهمون شضوأطئ ألعاصضمة تنفيذأ
للمخطط ألذي وضضعته أ◊كومة للقضضاء على ما
أصضبح يطلق عليهم «مافيا ألشضوطئ»  ،عصضابات
ظ -لت لسض -ن -وأت ط -وي -ل -ة “ت -ه -ن ت -روي -ع و أب-ت-زأز
أŸوأطن Úمن خÓل إأجبارهم على ألدفع مقابل
ألدخول إأ ¤ألشضوأطئ رغم ›انيتها أو إأجبارهم
على أقتناء شضمسضية و طاولة بأاسضعار خيالية تفوق
أحيانا حتى أأ’سضعار أŸطبقة ‘ بعضس ألفنادق
من صضنف  3و ‚ 4وم ؟ و  ⁄تعد هذه أŸمارسضات
تقتصضر على موسضم أ’صضطياف فقط بل حتى ‘
أل- -فصض- -ول أأ’خ- -رى ح- -يث أن- -ه و م- -ا إأن ت -ت -وق -ف
بسضيارتك Ÿمارسضة هوأية ألصضيد ألبحري أو أخذ
قسضط من ألرأحة..ألخ إأ’ و Œد من يسضتقبلك
بتلك ألعبارة ألشضهÒة «رأ Êهنا « أو «باركينغ» ؟
‡ا يؤوكد أن أ◊ملة على هؤو’ء أŸنحرف’ Ú
يجب أن تنتهي Ãجرد أنتهاء موسضم أ’صضطياف
أ’نهم أصضبحوأ يسضتغلون خلّو ألشضوأطئ ‘ ألفصضول
أأ’خ -رى م-ن ألسض-ن-ة ل-ت-ح-وي-ل-ه-ا إأ ¤ب-ؤور ل-ت-ع-اط-ي
أÿم - -ور و أıدرأت و ألÎوي - -ج ل- -ه- -م- -ا و ك- -ذأ
‡ارسضة أفعال منحرفة أخرى ؟
أŸت -وج -ه إأ ¤شض -وأط -ئ أل -ع-اصض-م-ة ه-ذه أأ’ي-ام
يلمسس شضيئا من ألتغي Òأ’يجابي ألذي حصضل مثل
أختفاء تلك ألعصضابات –ت ضضربات ألدوريات
أŸشضÎكة للشضرطة و ألدرك و لكن رغم ذلك تصضر
تلك ألعصضابات على أ’سضتمرأر ‘ أÿفاء و لكي ’
تث Òأ’نتباه أصضبحوأ يسضتعملون أأ’طفال ألصضغار
لعرضس خدمة كرأء ألشضمسضيات حيث أنه و Ãجرد
وصضولك إأ ¤ألشضاطئ يتجه نحوك طفل صضغÒ
قائ« Óعمو بارأسضول» ؟ و ألكث Òمن أŸوأطنÚ
يقعون ‘ شضرأكهم و يدفعون مقابل شضمسضية أ’نهم
’ يعلمون بأان ألدولة وّفرت أŸئات من ألطاو’ت
و ألشضمسضيات باÛان و لكن ليسس هناك ’فتات
تشض Òإأ› ¤ان -ي -ت -ه -ا ك -م -ا أن أأ’ع -وأن أŸك-ل-فÚ
بتسضي Òألشضوأطئ و مسضاعديهم ’ يضضعون سضÎأت
“ّيزهم عن باقي أŸصضطاف‡ Úا فتح ألباب
أم- - -ام وق - -وع ح - -ا’ت ت Ó- -عب و –اي - -ل ع - -ل - -ى
أŸصضطاف Ú؟.
إأن مكافحة هذه ألظوأهر أ ¤غاية إأزألتها
ن- -ه- -ائ- -ي- -ا م- -ع ت- -وف Òأ◊د أأ’دن -ى م -ن أÿدم -ة
ألسضياحية  ،هي أÿطوة أ’أو ‘ ¤إأنعاشس قطاع
Áكنه أن يدر أÓŸي Òعلى أÿزينة ألعمومية من
ألسض -ي -اح -ة أل -دأخ-ل-ي-ة ف-ق-ط ن-اه-يك ع-ن ألسض-ي-اح
أأ’جانب.

