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’فريقي للرئيسس بوتفليقة
’وŸبي ا إ
إاسصداء وسصام ا’سصتحقاق الرياضصي وا أ

أويحيى يششرف على أفتتاح ألطبعة  ٣لأللعاب أإلفريقية للششباب
^ عـ ـ ـرسس إأفريق ـ ـي با÷زأئر يجسش ـ ـ ـد مبـ ـ ـدأأ ألع ـ ـ ـ ـيشس مع ـ ـ ـ ـًا ‘ سش ـ ـ ـ ـلم
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عائÓت تناشصد وا‹ بومرداسس بالتدخل

مافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ألششوأط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ
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لوح يششرف على تنصشيب ألنائب
ألعام لدى ›لسص قضشاء تيبازة

نسشيب ‘ زيارةعمل
إأ ¤برج بوعريريج
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ألعدد

يشش -رف أل -ي-وم وزي-ر أل-ع-دل
لخ-ت-ام أل-ط-يب ل-وح،
ح -اف-ظ أ أ
ع -ل -ى م -رأسش -م ح -ف -ل ت -نصش -يب
أل - -ن - -ائب أل - -ع - -ام ل- -دى ›لسص
قضشاء تيبازة ناصشف أ◊سش،Ú
وذلك Ãقر أÛلسص.

يوم توعوي –سشيسشي لفائدة
أ◊جاج ببلوزدأد
ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع -ي -ة م -رضش -ى
ألسش - -ك - -ري ل - -ولي - -ة أ÷زأئ - -ر
ومسش - - -ج - - -د صش Ó- - -ح أل - - -دي - - -ن
لي- - -وب- - -ي ،ي - -وم - -ا ت - -وع - -وي - -ا
أ أ
–سش -يسش -ي -ا ل -ف -ائ -دة أ◊ج -اج،
–ت شش - -ع - -ار «أ◊ج ك- -ي- -ف- -ي- -ة
ح -ف -اظ أ◊اج ع -ل-ى صش-ح-ت-ه»،
وذلك يوم ألسشبت  21جويلية
باŸركز ألثقا‘ ÿضشر رباح 11
ديسشم 1960 Èببلوزدأد.

ألرهانات ألطاقوية
ﬁور قوأسشم دولية
ينظم أŸعهد ألوطني للدرأسشات
لسشÎأت -ي-ج-ي-ة ألشش-ام-ل-ة ‘ إأط-ار
أ إ
سش -لسش -ل -ة ق-وأسش-م دول-ي-ة ت-ظ-اه-رة
ع-ل-م-ي-ة ح-ول م-وضشوع «ألرهانات
أل - -ط - -اق - -وي - -ة ‘ ح- -وضص أل- -ب- -ح- -ر
لب- -يضص أŸت- -وسش- -ط» ،ي- -نشش- -ط- -ه- -ا
أ أ
ف- -رأنسش- -يسص ب -رأن م -دي -ر أل -ب -حث
ت- -خصشصص مشش -اك -ل ط -اق -ة أريسص،
أل -ي -وÃ ،ق -ر أŸع-ه-د ع-ل-ى ألسش-اع-ة
 13.45زوأل.

حملة –سشيسشية خاصشة
بالتكوين أŸهني
لعÓمية
تتوأصشل أ◊ملة أ إ
وأل -ت -حسش -يسش-ي-ة أل-ت-ي ب-ر›ه-ا
ق -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن و أل -ت -ع -ل-ي-م
أŸه - -ن - -ي Úم - -ن- -تصش- -ف ألشش- -ه- -ر
أ÷اري إأ ¤غاية  15سشبتمÈ
ألقادم ،ويتم باŸناسشبة تقدË
ع- -روضص أل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸت -اح -ة
وأ›ÈŸة ،وذلك Ãن - -اسش - -ب - -ة
ألدخول أŸهني دورة سشبتمÈ
. 2018
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أللقاء أ÷ماعي أŸوسشع رقم
 278لتسشجيل ألششهادأت أ◊ية
ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وطني للمجاهد بالتنسشيق
مع مديريات أÛاهدين وأŸتاحف أ÷هوية،
أليوم ،أللقاء أ÷ماعي أŸوسشع رقم  278حول
م-وضش-وع «ألسش-ر أل-ك-ام-ن ‘ أل-ت-م-وي-ن وألتمويل
أŸت -وأصش -ل ل -ل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك ع-ل-ى
ألسش-اع-ة أل-ع-اشش-رة صش-ب-اح-ا ب-قسش-مة أÛاهدين
بالدأر ألبيضشاء.
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وفاة  5أششخاصص وجرح  15آأخرين خÓل  24سشاعة أألخÒة

لخÒة
‘ حوأدث مرور سشجلت خÓل 24سشاعة أ أ

وأصشيب  15آأخرون بجروح متفاوتة أÿطورة ،
لقي  5أششخاصص حتفهم
ب حصشيلة أوردتها أمسص مصشالح أ◊ماية أŸدنية.
بعدة مناطق من ألوطن ،حسش
ويل إأ ¤أŸسشتششفيات أÙلية  6أششخاصص متوفÚ
ت وحدأت أ◊ماية أŸدنية من أجل أنتششال و–
من جهة أخرى ،تدخل
لت من أجل إأخماد حريق ششب Ãسشكن بحي 216
اية ،تيزي وزو ،عنابة ،قاŸة وتيارت ،كما تدخ
غرقا بكل من ألطارف ،بج
( )6أششخاصص بصشعوبة ‘ ألتنفسص ” ألتكفل بهم.
دأئرة ألرويبة ،أدى هذأ أ◊ريق إأ ¤إأصشابة سشتة
مسشكن ببلدية ألرغاية

عروضص PixXألضشخمة Ÿوبيليسص
إأسشتمتعوأ و أختاروأ أألفضشل!

يعلن موبيليسص عن إأثرأء عرضص  PixXو ذلك بإادخال
ت-ع-ديÓ-ت و ع-روضص ج-دي-دة ع-ل-ي-ه ،أك Ìج-اذب-ي-ة ،تسشمح
لك Ìطلباً.
بإارضشاء حاجيات ألزبائن أ أ
و ع -ل -ي-ه ،سش-ي-ت-م-ك-ن زب-ائ-ن ع-رضص أل-دف-ع أŸسش-ب-ق م-ب-تسش-م
لسشتفادة من عروضص ضشخمة ذأت مزأيا متعددة
 ،PixXمن أ إ
ب-تشش-ك-ي-ل ألÓ-ئ-حة  *600#أو بشش -رأء أل-ع-رضص م-ب-اشش-رة ل-دى
نقاط ألبيع.
عرضص  : PixX 100مكاŸات و رسشائل قصشÒة غﬁ Òدودة
نحو ششبكة موبيليسص  150 +دج نحو جميع ألششبكات ألوطنية ،Go 1 +صشالح Ÿدة  24سشاعة.
عرضص  : PixX 500مكاŸات و رسشائل قصشÒة غﬁ Òدودة نحو ششبكة موبيليسص  750 +دج نحو جميع ألششبكات
ألوطنية ،Go 5 +صشالح Ÿدة  15يوما.
عرضص  : PixX 1000مكاŸات و رسشائل قصشÒة غﬁ Òدودة نحو ششبكة موبيليسص  2000 +دج نحو جميع
ألششبكات ألوطنية › f + Go 13 +ا ،Êصشالح Ÿدة ششهر.
عرضص  : PixX 2100مكاŸات و رسشائل قصشÒة غﬁ Òدودة نحو ششبكة موبيليسص  4000 +دج نحو جميع
ألششبكات ألوطنية › f + Go 30 +ا ،Êصشالح Ÿدة ششهر.
ِ
ُ
كذلك ،وحتى يسشتفيد أقاربكم من ألعروضص ألضشخمة ُ ، PixXيَمكنكم موبيليسص من ششرأء ألعرضص أŸرغوب فيه
وإأهدأئه Ÿرأسشلكم باسشتعمال خدمة سشلكني عن طريق ألÓئحة .*665#
عروضص ، PixXألعروضص ألضشخمة و ألدأئمة !

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسص مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

ي- -ق- -وم أل- -ي- -وم وزي- -ر أŸوأرد
أŸائ -ي -ة حسش Úنسش -يب ب -زي-ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشش-اري-ع ألقطاع
ب - -ولي - -ة ب - -رج ب - -وع- -ري- -ري- -ج
أÿميسص  19جويلية أ÷اري.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشص
مدير ألتحرير

فنيدسص بن بلة

دورة أÛلسص
ألششعبي ألولئي
للعاصشمة
يعقد أليوم أÛلسص ألششعبي
ل- - - -ولي- - - -ة أ÷زأئ - - -ر دورت - - -ه
أل- -ع- -ادي- -ة ،وذلك أب -ت -دأء م -ن
ألسشاعة  09.30صشباحا بقاعة
ألجتماعات  ،حيث تخصشصص
أل - - -دورة ل- - -درأسش- - -ة مشش- - -روع
لضش -اف-ي-ة ل-ولي-ة
أŸي -زأن -ي -ة أ إ
أ÷زأئ- - - -ر ودرأسش - - -ة مشش - - -روع
ت - -ع - -دي - -ل و–ي Úأل - -ق - -ان- -ون
لسشاسشي Ÿؤوسشسشة «أسشروت».
أ أ

ﬂاطر ألطرق خÓل
موسشم ألصشطياف
تتوأصشل أ◊ملة ألتوعوية
من حوأدث أŸرور  ،أŸنظمة
م - -ن ق- -ب- -ل أŸرك- -ز أل- -وط- -ن- -ي
لمن ع Èألطرق،
للوقاية وأ أ
وذلك –ت ششعار «كن حذرأ
‘ سش- - -ف- - -رك...ل- - -ت - -ت - -م - -ت - -ع
ب -ع -ط-ل-تك» ،حسشب م-ا أف-ادت
أمسص ،ذأت أل -ه -ي -ئ -ة ‘ ب -ي -ان
لها.
تهدف أŸبادرة إأ‘‘ ¤توعية
مسش-ت-ع-م-ل-ي ألطريق Ãخاطر
ح- - -وأدث أŸرور ،خ - -اصش - -ة ‘
م- -وسش- -م ألصش- -ط- -ي- -اف أل- -ذي
ترتفع فيه مؤوششرأت ألÓأمن
أŸروري بسشبب ألديناميكية
أل -ت -ي تشش -ه-ده-ا ه-ذه أل-فÎة
أŸعروفة بكÌة ألرحÓت و
أل - -ت- -ن- -قÓ- -ت خ- -اصش- -ة ع- -ل- -ى
مسش- - - - - -ت- - - - - -وى ط- - - - - -رق أŸدن
ألسشاحلية».

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

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1439هـ

 ٪٥٥ ، 88نسسبة النجاح ‘ البكالوريا

التسشجيÓت ا÷امعية األولية ‘  ٢٦جويلية ا÷اري
ملء بطاقة الرغبات وإايداعها ع Èموقع التوجيهات
ح -ددت وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال- - -ب- - -حث ال- - -ع- - -ل- - -م - -ي رزن - -ام - -ة
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ا÷ام-ع-ي-ة ◊ام-ل-ي
ال - -ب - -ك- -ال- -وري- -ا ا÷دد دورة 2018
لولية
حيث تنطلق التسسجيÓت ا أ
‘  26يوليو ا÷اري و يكون اخر
أاج-ل ل-ل-تسس-ج-يÓ-ت ال-ن-ه-ائية ‘ 16
سس -ب -ت -م Èحسسب م -ا ع -ل-م-ت-ه أامسض
«وأاج» من الوزارة.
وب- - -حسضب أŸصض- - -در ف- - -ق- - -د ح- - -دد
أŸنشضور ألوزأري رقم  01أŸؤورخ ‘ 9
لو‹
أبريل  2018أŸتعلق بالتسضجيل أ أ
وت -وج -ي -ه ح -ام -ل -ي شض -ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا
ب -ع -ن-وأن ألسض-ن-ة أ÷ام-ع-ي-ة 2019-2018
أرب -ع م -رأح -ل ل-ل-تسض-ج-يÓ-ت أ÷ام-ع-ي-ة
لعÓن عن نتائج ألبكالوريا
وذلك بعد أ إ
وحصضول ألناجح Úأ÷دد على رقمهم
أÿاصص من ألثانوية ألتي يدرسضون بها
لحرأر من مديرية ألÎبية لوليتهم
وأ أ
لولية من
تنطلق مرحلة ألتسضجيÓت أ أ
 26أ 28 ¤يوليو أ÷اري.
وتتضضمن هذه أŸرحلة ملء بطاقة
أل- -رغ- -ب- -ات وأي -دأع -ه -ا ع Èأÿط م -ن
خÓ- -ل م- -وق- -ع أل- -وأب ل- -ل- -تسض- -ج- -ي Ó-ت
أ÷امعية tp:www:orientation-esi.dz .
لولية ‘
وي-ت-م ت-أاك-ي-د أل-تسض-ج-يÓت أ أ
ألفÎة أŸمتدة ما ب 29 Úأ 30 ¤يوليو

كما يسضمح للطلبة أ÷دد أيضضا خÓل
ه-ذه أل-فÎة ب-ت-ع-دي-ل ب-ط-اق-ة رغ-ب-ات-ه-م
ألسض -اب -ق-ة ب-ح-يث ي-ت-م ت-وج-ي-ه أل-ط-الب
حسضب ب -ط -اق-ة أل-رغ-ب-ات أل-ث-ان-ي-ة ل-ي-ت-م
ألعÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج أل-ت-وج-ي-ه-ات ع-لى
أÿط يوم  07أوت  2018مسضاء وذلك
ب- -ع- -د م- -ع- -ا÷ة أل- -رغ- -ب -ات ‘ أل -فÎة
أŸمتدة ما ب 31 Úو  07أوت».
وأضضاف نفسص أŸصضدر أن أŸرحلة
لولية وإأعادة
ألثانية من ألتسضجيÓت أ أ
أل - -ت - -وج - -ي - -ه وإأج - -رأء ألخ- -ت- -ب- -ارأت و
أŸق -اب Ó-ت ب -ال-نسض-ب-ة ل-ل-ف-روع أŸع-ن-ي-ة
لمر
تكون من  08إأ 12 ¤أوت.ويتعلق أ أ
بالطلبة ألذين ” توجيههم لفرع علوم و

تقنيات ( ) STAPSألذين يتوجب عليهم
تقد Ëشضهادة طبية للمؤوسضسضة ألتي ”
توجيههم فيها وكذأ إأجرأء لقاء شضفوي
‘ ح -ال -ة ت -وج -ي -ه -ه -م إأ ¤إأح -دى ه -ذه
أŸؤوسضسضات.
لم -ر ب -اŸدأرسص أل -ع-ل-ي-ا
وي -ت -ع -ل -ق أ أ
Óسض- - -ات- - -ذة أو م- - -ع- - -اه- - -د وع - -ل - -وم
ل - - -أ
ألتكنولوجيات ألتطبيقية وبعضص دورأت
لم - -ام - -ة
أل- - -ل- - -يسض - -انسص و ل - -يسض - -انسص أ إ
لرشضاد.
وأ إ
و أبرز نفسص أŸصضدر أن أŸعا÷ة
ألثانية ◊الت ألرسضوب ‘ ألختبارأت
وأŸقابÓت وطلبات إأعادة ألتوجيه تتم
‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 13 Úو  16أوت

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ط -اق-ة مصس-ط-ف-ى
ق-ي-ت-و Êامسض سس-ف Òاسس-ب-ان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر
سس -ن -ت-ي-اق-و ك-اب-ان-اسض انسس-وري-ن-ا و ال-ذي
تطرق معه ا ¤سسبل تعزيز التعاون ‘
ق-ط-اع الطاقة ،حسس -ب-م-ا اف-اد ب-ه ب-ي-ان
للوزارة.
وأسض-ت-ع-رضص أل-ط-رف-ان عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون
أ÷زأئرية ألسضبانية ‘ ›ال ألطاقة و ألتي
وصضفاها «با÷يدة و ألقدÁة» مع أ◊ديث
عن أفاق تعزيزها.
و بهذه أŸناسضبة  ،ع Èقيتو Êعن رضضاه
ل -ن -وع -ي-ة أل-عÓ-ق-ات م-ع أسض-ب-ان-ي-ا ‘ أÛال
ألطاقوي.

كما أكد ألوزير على أرأدة قطاعه ‘
تعزيز ألعÓقات ب Úألبلدين ‘ ›الت
أÙروقات وألطاقات أŸتجددة و –لية
مياه ألبحر.
و ‘ هذأ ألطار ،دعا ألوزير أŸؤوسضسضات
ألسض-ب-ان-ي-ة ل-ل-مشض-ارك-ة ب-ق-وة ‘ أŸن-اقصض-تÚ
أللت Úسضيتم أطÓقهما قريبا.
وتتعلق أŸناقصضة ألو ¤بإا‚از وحدتÚ
لتحلية مياه ألبحر ‘ كل من وليتي ألطارف
وزرألدة.
أما أŸناقصضة ألثانية فتتعلق بإانتاج 150
م-ي-غ-اوأط م-ن أل-ط-اق-ة أŸت-ج-ددة باسضتعمال
أللوأح ألضضوئية .

و بهذأ أÿصضوصص  ،تطرق قيتو Êأ¤
أمكانية ألشضرأكة ب ÚأŸؤوسضسضات أ÷زأئرية
وألشضركات ألسضبانية ل‚از هذه أŸشضاريع.
من جهته ،ع Èسضف Òأسضبانيا عن أرأدة
أ◊كومة أ÷ديدة لبÓده للتجاوب و ألعمل
بفعالية من أجل تعزيز ألروأبط و ألعÓقات
ألسضÎأتيجية ب Úألبلدين ‘ جميع أŸيادين
و خاصضة ‘ ›ال ألطاقة.
ك- -م- -ا أع- -رب ‡ث- -ل أل -دي -ب -ل -وم -اسض -ي -ة
ألسض- -ب- -ان- -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر ع -ن رضض -اه ع -ل -ى
عÓقات ألشضرأكة وألتعاون ب ÚأŸؤوسضسضات
أ÷زأئرية و ألسضبانية ‘ ألقطاع ألطاقوي.
م- -ن ج- -انب أخ- -ر  ،أك -د ع -ل -ى أه-ت-م-ام

التعاون الطاقوي ﬁور ﬁادثات قيتو Êومع سشف Òإاسشبانيا

بن مسشعود يتباحث مع سشف Òفرنسشا

الشس- -عب  /أسض -ت-ق-ب-ل وزي-ر ألسض-ي-اح-ة
وألصض -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
مسض- - -ع - -ود أمسص Ãق - -ر أل - -وزأرة ألسض - -فÒ
ألفرنسضي با÷زأئر أكزأفييه دريانكورت
حيث تباحث معه سضبل تعزيز ألتعاون بÚ
ألبلدين.
أشض-اد ألسض-ف Òب-اإلم-ك-ان-ي-ات ألسض-ي-احية
ومقومات أ÷ذب أŸميزة ألتي تنفرد بها
أ÷زأئ - - - - - -ر وألÌأء أ◊ضض- - - - - -اري أŸادي
وألÓمادي ألذي تتميز به وألذي يؤوهلها

لتصضبح وجهة سضياحية بامتياز ،كما أعرب
ع -ن أسض -ت -ع -دأد ب -ل -ده Ÿوأصض -ل -ة ت -ط -وي -ر
ألعÓقات ألثنائية مع أ÷زأئر ‘ ›ال
ألسض- -ي- -اح- -ة وت- -وسض- -ي -ع ›الت ألشض -رأك -ة
وأل -ت -ع -اون .م -ن خ Ó-ل أسض -ت -ع-رأضص وأق-ع
ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين ‘ ›ال
ألسضياحة وألصضناعة ألتقليدية وقف ألوزير
ع-ن-د أÿط-وط أل-ع-ريضض-ة لÓ-سضÎأت-ي-ج-ية
أŸسض- -ط- -رة ل- -ل- -دف- -ع ب -ق -ط -اع ألسض -ي -اح -ة
وألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ أ÷زأئر وجعله

لعÓن عن نتائج
أŸقبل صضباحا .أما أ إ
أل -ت -وج-ي-ه-ات ف-ي-ك-ون ‘  16م- -ن ذأت
ألشضهر.
من جهة أخرى أكد نفسص أŸصضدر
Óي-وأء
أن ف -ت -ح أل -ب -وأب -ة أıصضصض -ة ل -إ
حدد ‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 08 Úأ¤
لعÓ-ن ع-ن
 15أوت أل- -دأخ- -ل ،ل -ي-ت-م أ إ
أل -تسض -ج -ي Ó-ت أل -ن -ه-ائ-ي-ة وك-ذأ م-ل-ف-ات
أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي -ة م-ن  02أ06 ¤
سض -ب -ت -م.Èوه -ي م -رح -ل -ة أل-تسض-ج-يÓ-ت
ألنهائية.
ووأصضل أŸصضدر مؤوكدأ أن مرحلة
معا÷ة أ◊الت ألسضتثنائية من طرف
م-ؤوسضسض-ات أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وإأعادة فتح
Óيوأء وأŸنحة و
ألبوأبة أıصضصضة ل إ
أل -ن-ق-ل ت-ك-ون م-ن  02أ 16 ¤سضبتمÈ
ب -ح-يث ح-دد ت-اري-خ  16سض-ب-تم Èكآاخر
أجل للتسضجيÓت ألنهائية بعنوأن ألسضنة
أ÷امعية .2019-2018
Óشضارة تنظم وزأرة ألتعليم ألعا‹ و
ل إ
أل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي أب-وأب-ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى
مسضتوى مؤوسضسضات ألتعليم ألعا‹ من
 24إأ 30 ¤جويلية أ÷اري.
م- -ع أل- -ع- -ل- -م أن نسض- -ب- -ة أل- -ن -ج -اح ‘
أل -ب -ك-ال-وري-ا ه-ذه ألسض-ن-ة ب-ل-غت 55 ،88
لرق -ام أل -ت-ي ق-دم-ت-ه-ا
باŸئة ،حسضب أ أ
وزأرة ألÎبية.

ألشضركات ألسضبانية بالسضتثمار ‘ أ÷زأئر
‘ ›الت أÙروق- - -ات و أل- - -ك - -ه - -رب - -اء و
ألطاقات أŸتجددة.
وأتفق ألطرفان على وضضع ألية متابعة و
تنفيد ألجرأءأت أŸوصضى بها بهدف تعزيز
ألعÓقات ألثنائية .

رأفدأ من روأفد ألقتصضاد ألوطني.
خÓل أÙادثات ،أكد ألطرفان على
ضضرورة رفع وتÒة ألتعاون ب Úألبلدين عن
ط -ري-ق ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت سض-ي-اح-ي-ة لصض-ال-ح
أŸتعامل Úوألفاعل Úألفرنسضي› ‘ Úال
ألسض -ي -اح -ة ب -غ -رضص أل -ت -ع -ري -ف ب-اŸن-ت-وج
ألسضياحي أ÷زأئري أŸتميز وألÎويج له
وأل-ع-م-ل ع-ل-ى تشض-ج-ي-ع ف-رصص ألسض-ت-ث-مار
ألسضياحي وألفندقي وتطوير ألشضرأكة ‘
›ال ألتسضي Òألفندقي.

‡ث Óللجزائر ومسساهما ‘ الشسركة ‘ لقاء كينيا

طمار يششارك ‘ ا÷معية العامة السشنوية  37لششل-Îافريقيا

ت- -ن- -ع- -ق- -د ا÷م- -ع- -ي -ة ال -ع -ام -ة
السس -ن -وي -ة السس -اب -ع -ة وال -ثÓ-ث-ون
لشس-رك-ة شس-ل-Îاف-ري-ق-ي-ا بنÒوبي
(كينيا ) خÓل الفÎة اŸمتدة من
 18ا 20 ¤ي- -ول -ي -و ا÷اري،
Ãشساركة وزير السسكن و العمران
و اŸدي -ن -ة ع -ب -د ال -وح-ي-د ط-م-ار،
حسسبما افاد به بيان الوزارة.

وأضض -اف ذأت أل -ب -ي -ان أن مشض -ارك -ة
ألوزير ‘ هذأ أ◊دث تأاتي كمسضاهم
‘ شضركة شضل Îوكممثل للجزأئر رفقة
 13عضضوأ كرؤوسضاء وفود برتبة وزرأء.
و يقوم أŸشضاركون ‘ هذه أ÷معية
أل -ع -ام -ة ب -ف -حصص ت -ق -اري-ر وحسض-اب-ات
ألشضركة  2017كما سضيقومون بإاعادة
ت -وج -ي -ه نشض -اط -ات-ه-م م-ن خÓ-ل وضض-ع

أسضÎأتيجية جديدة للمسضتقبل و أعادة
هيكلة شضؤوونها أŸالية و أإلدأرية.
وت- -ع- -ت Èشض -رك -ة شض -ل -Îأف -ري -ق -ي -ا
م-ؤوسضسض-ة ل-ت-م-وي-ل ألسض-ك-ان ب-أاف-ري-ق-ي-ا
ح - - - -يث تضض - - - -م  44ب -ل -دأ أف-ري-ق-ي-ا
وم -ؤوسضسض -ت Úم -ال -ي -ت Úو ه -م -ا أل -ب -نك
ألف -ري -ق -ي ل -ل -ت -ن -م-ي-ة و شض-رك-ة أع-ادة
ألتام Úأألفريقية.

ل‡ي حول التنمية اŸسستدامة بنيويورك
اŸنتدى ا أ

اÛلسس الششعبي الوطني مثل ا÷زائر ‘ األششغال

يشضارك أÛلسص ألشضعبي ألوطني
‘ أشضغال «أŸنتدى ألسضياسضي ‘ قمة
ه -ي -ئ -ة أل· أŸت -ح-دة ح-ول أل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسضتدأمة» ألتي أنعقدت من  16أ¤

 18م- -ن ألشض- -ه -ر أ÷اري Ãق -ر أل·
أŸتحدة بنيويورك.
أوضض- -ح ب- -ي- -ان ل -ل -م -ج -لسص أمسص أن
أŸشض- -ارك Úع- -ك- -ف -وأ ‘ ه -ذه أل -دورة

ع -ل -ى م -ن-اقشض-ة م-وضض-وع «دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
أل- -ت- -ح -ول قصض -د –ق -ي -ق ›ت -م -ع -ات
مسضتدأمة ومرنة».
ومثل أÛلسص ألشضعبي ألوطني ‘

نوه بدعم ا÷زائر لتقرير اŸصسÒ

أشض -غ -ال ه-ذه أل-دورة ألسض-ي-دأن ﬁم-د
حÓ-ب وشض-ه-اب ألصض-دي-ق ب-اع-تبارهما
عضض- -وي- -ن دأئ- -م Úب -ال–اد ألŸÈاÊ
ألدو‹.

وفد عن اÛلسس الوطني الصشحراوي يزور ›لسس األمة
أسضتقبل نائب رئيسص ›لسص ألأمة
عزيز بزأز أمسص Ãقر أÛلسص ،وفدأ
ع---ن أÛلسص أل--وط--ن--ي ل--ل--ج--م--ه--وري--ة
ألعربية ألصضحرأوية ألدÁقرأطية يقوده
نائب رئيسص أÛلسص ،أحمودة حمدة
ألزين.

و أوضضح بيان Ûلسص ألمة أن هذأ
أللقاء سضمح بتبادل وجهات ألنظر حول
ألنظام ألŸÈا Êبصضفة عامة «وعن دور
أÛلسص ‘ أ◊ي-------اة ألسض-------ي------اسض------ي------ة
وأل--تشض--ري--ع-ي-ة خ-اصض-ة ودوره ‘ ›اَلْ-ي
ألتشضريع وألرقابة على عمل أ◊كومة».

و أضض---اف ذأت أŸصض---در أن أل---ل---ق---اء
«شضّ--ك--ل ف--رصض-ة أيضض-ا ل-ت-ج-دي-د م-وق-ف
أ÷زأئر بقيادة رئيسص أ÷مهورية عبد
أل--ع--زي--ز ب--وت--ف--ل--ي--ق--ة أل--ث-ابت وأل-دأع-م
للقضضية ألصضحرأوية ‘ أإطار ألشضرعية
ألدولية وقرأرأت ألأ· أŸتحدة».

م---ن ج---ه---ت---ه أشض---اد رئ---يسص أل---وف--د
ألŸÈا Êألصض----ح----رأوي بـ«أل----عÓ---ق---ات
أŸت-م-ي-زة» أل-ت-ي Œم-ع أل-ب-ل-دي-ن ُمنوًها
ب»ألدعم ألذي ُتقدمه أ÷زأئر للشضعب
ألصض---ح---رأوي ‘ أÙاف---ل ألŸÈان---ي---ة
ألدولية من أجل تقرير مصضÒه».

ألعدد
17699
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‘ يوم ماندي .. Óا÷زائر قبلة
للششباب اإلفريقي

^ أأم Úبلعمري
ليام العشسرة القادمة
سستكون ا÷زائر و على مدار ا أ
لفارقة القادم Úمن أاك Ìمن  20بلدا
قبلة للشسباب ا أ
لل-ع-اب ال-ق-اري-ة ل-لشس-ب-اب ‘
إاف -ري -ق -ي -ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ا أ
طبعتها الثالثة و التي –تضسنها ا÷زائر ب 18 Úو 28
جويلية  2018و من جميل الصسدف أان يتزامن هذا
اŸوع -د ال -ري -اضس -ي م-ع إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ن-ي-لسس-ون
لخر
لفريقي الذي مّر هو ا آ
ماندي ، Óهذا الزعيم ا إ
من ا÷زائر و هو يافعا شسأان الكثÒين من أامثاله من
لرضض
شسباب القارة السسمراء الذين تشسبعوا ‘ هذه ا أ
ب- -أاب- -ج- -دي- -ات ا◊ري -ة و الن -ع -ت -اق  ،ف -ا÷زائ -ر ال -ت -ي
لف-ري-ق-ي-ة م-ن ج-ي-ل
تسس -ت -ق -ب-ل خÒة شس-ب-اب ال-ق-ارة ا إ
لمسض ال -ق -ريب ق -ب -ل -ة ل-لشس-ب-اب
السس -ت -ق Ó-ل ك -انت ب -ا أ
لفريقي اŸكافح على حد تعب Òأاحد رموز النضسال
ا إ
القاري آامليكار كابرال.
لف-ري-ق-ي و سس-ي-ب-ق-ى مصس-در اع-ت-زاز
ك-ان ان-ت-م-اؤون-ا ا إ
وافتخار لكل ا÷زائري Úالذين يحملون هموم هذه
ال- -ق -ارة ‘ ق -ل -وب -ه -م و  ⁄ي -دخ -روا ج -ه -دا ل -ن -ج -دت -ه -ا
ومسساعدتها كلما كانت ا◊اجة ،فا÷زائر و  -ل فخر-
لط -اح -ة ب -ن -ظ -ام الب -رت -اي -د
ك- -ان ل- -ه- -ا دور ك -ب ‘ Òا إ
ال -ع -نصس -ري ‘ ج -ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ل-ه-ذا ك-انت أاول زي-ارة
لـنيلسسون ماندي Óإا ¤بÓدنا سسنة  1989بعد خروجه
م -ب -اشس -رة م -ن سس -ج -ون ذلك ال -ن-ظ-ام ال-ع-نصس-ري ال-ب-ائ-د
Ãثابة رسسالة شسكر و عرفان من الـ «ماديبا» لها نظÒ
ما قدمته من أاجل القضساء ليسض على البرتايد فقط
لفريقية
ولكن على مسساهمتها ‘ –رير كل القارة ا إ
و ت-ق-ويضض ال-ف-لسس-ف-ة السس-ت-ع-م-اري-ة و ه-ي م-ع-ركة لن
تتوقف حتى تصسفية آاخر بؤورة اسستعمارية ‘ إافريقيا
و هي الصسحراء الغربية.
لف -ري -ق -ي -ة ل
ج- -ه- -ود ا÷زائ- -ر م- -ن أاج- -ل ال -ق -ارة ا إ
ي -ق -دّره -ا إال ال -ع -ظ -م -اء م -ن ط-ي-ن-ة م-ان-دي Ó-و ه-اه-ي
لف-ري-ق-ي لك-تشس-اف
تضس -رب ال -ي-وم م-وع-دا ل-لشس-ب-اب ا إ
البلد الذي أالهم أاحد ايقونات القارة السسمراء و هو
نيلسسون ماندي Óالذي سسحرته ا÷زائر يافعا و رحل
عن هذا العا ⁄و  ⁄ينسض صسنيعها.
سستبوء كل اÙاولت اÿبيثة التي تهدف إا ¤ضسرب
عÓقة ا÷زائر بالقارة السسمراء و منها ملف اŸهاجرين
ال -ق-ادم Úم-ن إاف-ري-ق-ي-ا ج-ن-وب الصس-ح-راء وسس-ت-ك-ون ه-ذه
لف-ري-ق-ي
لف-ري-ق-ي-ة ﬁك-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-لشس-ب-اب ا إ
لل-ع-اب ا إ
ا أ
لك -تشس -اف زي -ف و ك-ذب الفÎاءات ب-خصس-وصض ت-ع-ام-ل
لل-ع-اب سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة
الشس -عب ا÷زائ -ري م-ع ه-ؤولء وا أ
لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى ا◊ق-ي-ق-ة ب-أان-فسس-ه-م و سسيكونون السسفراء
ال-ذي-ن ت-ق-ع ع-ل-ي-ه-م أام-ان-ة ن-ق-ل-ه-ا إا ¤ب-ل-دانهم بكل أامانة
لف-ري-ق-ي الـ «م-ادي-ب-ا» ن-ي-لسسون
اق-ت-داء ب-ق-دوة الشس-ب-اب ا إ
لل-ع-اب ب-ت-كرË
م-ان-دي Ó-ال-ذي يسس-ت-ح-ق أان ت-ت-وج ه-ذه ا أ
يليق Ãقامه.

لفريقي
تخليدا Ÿئوية الزعيم ا إ

إاصشدار طابع بريدي للراحل نيلسشون مانديÓ
” امسض اصس - -دار ط - -اب- -ع
ب- -ري- -دي اف -ري -ق -ي م -وح -د
ت -خ -ل-ي-دا ل-ل-ذك-رى اŸئ-وي-ة
ŸيÓد ايقونة النضسال ضسد
التمييز العنصسري الزعيم
الفريقي الراحل نيلسسون
ماندي.Ó
وق -د أشض -رف ع -ل -ى م-رأسض-م
ألصض- -دأر Ãت- -ح- -ف أل -ط -وأب -ع
بالÈيد أŸركزي ،وزيرة ألÈيد
وأŸوأصض Ó- - -ت ألسض - - -ل- - -ك- - -ي- - -ة
وألÓ-سض-ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-يات
وألرقمنة ،هدى أÁان فرعون،
ووزير ألشضؤوون أÿارجية ،عبد
ألقادر مسضاهل.
وجاءت فكرة إأصضدأر طابع
م- -وح- -د Ãب- -ادرة م- -ن أل–اد
لفريقي للÈيد خÓل أشضغال
أإ
دورت- - -ه  37أل-ت-ي أح-تضض-ن-تها
أ÷زأئر شضهر أبريل أŸاضضي
تكرÁا لهذأ ألرجل ألذي أفنى
ح- -ي- -ات- -ه م -ن أج -ل م -ن -اهضض -ة
أل -ع -نصض -ري-ة ‘ بÓ-ده ،جنوب
أفريقيا.
وباŸناسضبة ” ،تقد Ëنبذة
عن حياة هذأ ألزعيم ،صضديق
أ÷زأئر ،ألذي قضضى  27عاما
‘ ألسضجن من أجل ألدفاع عن
قضضيته ،ك - -م - -ا ” بث ب - -عضص
أŸق -اط -ع م -ن أÿط -اب أل-ذي
ألقاه خÓل ألزيارة ألتي قام
بها سضنة  1990أ ¤أ÷زأئر بعد
خروجه من ألسضجن.
ي -ذك -ر أن أل -زع -ي-م ن-ي-لسض-ون
ماندي ،Óأل- -ذي ت- -و‘ سض- -ن- -ة

 ،2013ك- -ان ق- -د –صض -ل ع -ل -ى
جائزة نوبل للسضÓم عام 1993
ق - -ب - -ل أن يصض - -ب - -ح أول رئ- -يسص
أفريقي لبÓده.
Óشضارة سضيتم إأصضدأر ‘ 15
ل إ
ن- -وف- -م ÈأŸق- -ب- -ل أŸصض- -ادف
ل - -ذك - -رى أعÓ- -ن ق- -ي- -ام دول- -ة
ف - -لسض - -ط Úب- -ا÷زأئ- -ر ط- -اب- -ع
بريدي يحمل شضعار «ألقدسص،
ألعاصضمة ألبدية لفلسضط.»Ú
وباŸناسضبة أيضضا ” تدشضÚ
أل-ق-ب-اضض-ة أل-رئ-يسض-ي-ة ل-لعاصضمة
ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة أع-ادة تهيئة،علما
أن أنشضاء هذأ أŸقر يعود أ¤
سضنة .1962
وت- - -ت- - -وف - -ر ه - -ذه أŸنشض - -أاة
ألÈيدية على  18شضباكا بريديا
مزودأ Ãعدأت جديدة وشضباك
ﬂصضصص ل - - -ل - - -مسض - - -ن Úوذوي
ألح-ت-ياجات أÿاصضة ،أضضافة
أ ¤شض- -ب- -اك ب -ري -دي ﬂصضصص
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úأل-ت-اب-ع Úللقطاع،
ألÈي - -د ألسض - -ري - -ع ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر
وأتصضالت أ÷رأئر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’دارية وشسهادة الكفاءة لرخصسة السسياقة للمقيم Úباÿارج
تخصس الوثائق ا إ

بدوي ومسساهل يشسرفان على إاطÓق خدمة اسستخراج الوثائق عن بعد للجالية ا÷زائرية
^ تسسهيل اÿدمة العمومية وإاضسفاء الشسفافية ‘ اŸعامÓت اإلدارية

العدد
1٧699

04

إانشساء نادي اŸصسدرين للخضسر و الفواكه ،جÓب :

مليار دولر من صسادرات اÿضسر و الفواكه خÓل السسنت ÚالقادمتÚ
يتوقع وزير التجارة سسعيد جÓب ان
قيمة الصسادرات من اÿضسر و الفواكه
سس - - -تصس- - -ل ا 1 ¤م- -ل- -ي- -ار دو’ر خ Ó-ل
السسنت ÚاŸقبلت ، Úو هو اŸوعد الذي
ضس -رب -ه ل -ب-دء ع-م-ل-ي-ات ال-تصس-دي-ر ع-ل-ى
’سسواق اÿارجية .
أاسسسس ثابتة نحو ا أ

حياة  /ك

أاشس -رف ك -ل م -ن وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة ن-ور
ال -دي -ن ب -دوي ووزي -ر اÿارج -ي -ة ع -ب-د
القادر مسساهل ،أامسس على إاطÓق خدمة
اسس -ت -خ -راج ال -وث -ائ -ق ع -ن ب-ع-د اŸوج-ه-ة
ل-ل-ج-ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸق-ي-مة ‘ اÿارج
وه- -ي ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إاط -ار
’داري- -ة سس- -واء
’ج- -راءات ا إ
عصس - -رن- -ة ا إ
ب - - - -ال- - - -داخ- - - -ل أاو ب- - - -اÿارج  ،مشسÒا أان
ال-ت-نسس-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف ال-ق-ط-اعات مكن
’ن-ت-ه-اء م-ن ت-زوي-د ال-رع-اي-ا
م -ن ق -رب ا إ
ب- -اÿارج ب- -ج- -واز السس- -ف- -ر ال- -ب- -ي -ومÎي
ب-ح-وا‹  90ب -اŸائ-ة وه-و ال-نشس-اط ال-ذي
ي- -ن- -درج ‘ إاط -ار اŸادة  27م-ن ال-دسستور
ال-ت-ي ت-ق-ول ب-ت-ع-زي-ز رواب-ط اŸق-يم‘ Ú
’مة وتعبئة مسساهماتهم ‘
اÿارج مع ا أ
تنمية ا÷زائر .

خالدة بن تركي
أاوضشح مسشاهل خÓل الندوة الصشحفية التي
نشش -ط -ه -ا رف -ق-ة وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي
ببلدية ا÷زائر الوسشطى بحضشور وا‹ ولية
العاصشمة عبد القادر زوخ ورئيسش اÛلسش
الشش- -ع- -ب- -ي ال -ولئ -ي ورئ -يسش ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر
الوسشطى وعدد من اإلطارات أان العملية التي
دخ- - -لت ح- - -ي- - -ز اÿدم - -ة أامسش وسش - -تسش - -م - -ح
ب -السش -ت -خ -راج ع -ن ب -ع -د وبصش -ف -ة ال -كÎون-ي-ة
شش- -ه- -ادات ا÷نسش- -ي- -ة والسش- -واب- -ق ال -ع -دل -ي -ة ،
بالتنسشيق مع وزارة العدل وكذا التصشحيح عن
بعد األخطاء اإلدارية ‘ عقود ا◊الة اŸدنية
دون التنقل إا ¤ا÷زائر كما كان ا◊ال ‘
السشابق .
وأاضش -اف مسش -اه -ل ان -ه ب-إام-ك-ان اŸول-ودي-ن
باÿارج من اسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية
من اقرب قنصشلية أاو سشفارة اليهم وابتداء من

أامسش من الولية التي يقطنونها دون التوجه
إا ¤وزارة الششؤوون اÿارجية بالعاصشمة  ،وهي
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت-ي تسش-م-ح ب-اسش-ت-خ-راج ع-ن ب-ع-د
ششهادات رخصشة السشياقة لغرضش –ويلها إا¤
رخصشة سشياقة بلد اإلقامة وهي اإلجراءات
اŸواكبة لقرارات الرئيسش اŸتعلقة باسشتفادة
أافراد ا÷الية ا÷زائرية من السشكن الÎقوي
ال -ع -م -وم-ي وم-ن ق-روضش دون ف-ائ-دة ل-لشش-ب-اب
إلنششاء مششاريع اقتصشادية وهي القرارات التي
ي -ع -م -ل ع -ل -ى Œسش -دي-ه-ا وزي-ر السش-ك-ن ووزي-ر
العمل.
وأاك- -د وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة أان ه- -ذه
ال‚ازات تدخل ‘ إاطار العتناء بانششغالت
ا÷الية الوطنية باÿارج والتي ل تهم وزارة
اÿارجية لوحدها وا‰ا عدة قطاعات حسشب
اخ -تصش -اصش -ات -ه -ا و‘ إاط -ار ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسش
ا÷مهورية .
من جهته قال بدوي خÓل اإلعÓن عن
Óرضش -ي-ة الل-كÎون-ي-ة
الن -ط Ó-ق ال -رسش -م -ي ل  -أ
ل -ت -ع -زي-ز رق-م-ن-ة اÿدم-ات اإلداري-ة ل-ل-ج-ال-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة اŸق -ي -م-ة ب-اÿارج وب-اŸوازاة م-ع
التي انطلقت بالداخل «أانها لبنة تضشاف إا¤
اللبنات التي وضشعت لفائدة ا÷الية ‘ اÿارج
سشتسشمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تقلصش
من تدخل العامل البششري وتضشفي الششفافية
على اŸعامÓت اإلدارية باإلضشافة إا“ ¤كÚ
اŸواطن من ا◊صشول على خدمة عمومية
ب -ك -ل سش -ه -ول -ة ‘ أاي ب -ل -د ك -ان وه -ذا ب-فضش-ل
الوثائق البيومÎية ».

بطاقة التعريف البيومÎية حجر
األسساسس للحكومة اإللكÎونية
وأاك-د ب-دوي أان ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف ال-وط-ن-ية
اللكÎونية والبيومÎية تعت Èحجر األسشاسش

لتجسشيد ا◊كومة اللكÎونية التي أامر بها
رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة  ،ه -ذا إا ¤ج -انب دخ -ول
السش-ج-ل ال-وط-ن-ي اآل‹ ل-ل-ح-ال-ة اŸدن-ي-ة الذي
يكتمل اليوم بإادراج معلومات ا◊الة اŸدنية
ل -ل -م -واط -ن ÚاŸول -ودي -ن ب -اÿارج م -ا يسش -م-ح
باسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية ع Èكامل
بلديات الوطن بغضش النظر عن مكان ميÓد
اŸواطن .
وأاوضش -ح وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة بشش -ان األرضش-ي-ة
اللكÎونية لششهادة الكفاءة لرخصش السشياقة
ا÷زائ -ري -ة قصش -د –وي -ل -ه -ا ل -رخصش سش -ي-اق-ة
أاجنبية  ،أان العمل سشار لتكون العملية بطريقة
رق -م -ي -ة ع -ل -ى م-دار  24سش -اع -ة خ -اصش-ة وان
اŸواط -ن Úك-ان-و ي-ن-ت-ظ-رون أاشش-ه-ر ◊صش-ول-ه-م
على هذه الوثيقة بالطريقة الكÓسشيكية إال
أان -ه -م ال -ي -وم ي -ط -ل-ب-ون-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة ال-كÎون-ي-ة
وي -ت -حصش -ل -ون ع-ل-ي-ه-ا ب-الصش-ورة ذات-ه-ا ‘ م-دة
تÎواح ب 3 Úأايام إا ¤أاسشبوع على األك. Ì
وأاكد بدوي ضشرورة اŸرور بهذه اŸراجل
ألج -ل ال -وصش -ول إا ¤إادارة ال-كÎون-ي-ة عصش-ري-ة
تسشمح Ÿرتفقيها با◊صشول على اŸعلومات
واÿدم -ات م -ن م -ن -زل -ه -م دون ع -ن-اء ال-ت-ن-ق-ل
واألششواط التي قطعت ‘ اÛال خ Òدليل
على ذلك خاصشة مع دخول حيز اÿدمة سشجل
ا◊ال - -ة اŸدن - -ي - -ة الل - -كÎو Êل- -ل- -م- -واط- -نÚ
اŸول -ودي-ن ب-اÿارج ال-ذي يسش-م-ح ب-اسش-ت-ع-م-ال
رق-م-ه-م ال-ت-ع-ري-ف-ي ال-وط-ن-ي م-ن اجل التعرف
عليه ‘ كل اإلدارات العمومية ومن ثم ل يكون
داعي لسشتخراج الوثائق أاو طلبها .
وقال بدوي ‘ اÿتام أان اإلدارة ا÷زائرية
ال - -ي - -وم أام - -ام –دي م - -واك - -ب - -ة ال- -ت- -ح- -ولت
التكنولوجية وأاثرها على ا◊ياة اليومية للفرد
‘ ﬂتلف تعامÓته اإلدارية وهو ما تسشعى
إاليه اليوم من خÓل اسشتغÓل ا◊لول الذكية
خ -دم -ة ل -ل -م -واط -ن Úسش -واء داخ -ل ال -وط -ن أاو
خارجه تنفيذا لÈنامج رئيسش ا÷مهورية .

قدم جÓب  ،امسش  ‘ ،لقائه باŸصشدرين
ب»ا÷كسش»  ‘ ،الكلمة التي القاها Ãناسشبة
انعقاد ا÷لسشة  5مع اŸصشدرين  ،تعليمات
ل -ت -وج -ي -ه ه-ؤولء اŸت-ع-ام-ل ، Úي-ط-ال-ب-ه-م م-ن
خÓلها  ،النخراط ‘ أافواج العمل  ،التي
أانشش-ئت ل-غ-رضش م-ن-اقشش-ة و م-ع-ا÷ة إاشش-ك-ال-ي-ة
التصشدير  ،منوها بأاهمية نادي اŸصشدرين
للخضشر و الفواكه الذي أانششئ مؤوخرا  ،و الذي
يعد من النتائج األولية للقاءات السشابقة .
وي -ع -د ال -ل -ق-اء  5م- -ن ن- -وع- -ه ب Úال -وزي -ر
واŸصش- -دري -ن  ،و ي -أات -ي اسش -ت -ج -اب -ة Ÿا ج -اء
‘ رسش- -ال- -ة ال- -رئ- -يسش ،اÿاصش- -ة ب- -ا÷لسش -ات
الوطنية للفÓحة  ،التي ركز من خÓلها على
تصشدير اŸنتجات الفÓحية  ،و إاعطاء أاهمية
كÈى لتنويع الصشادرات خارج اÙروقات .
–دث جÓب الذي يÎأاسش فريق عمل
يعنى بالÎويج و تصشدير اÿضشر و الفواكه
والذي سشتنبثق عنه رؤوية سشيتم ادراجها ‘
السشÎات -ي -ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصش-ادرات ال-ن-ت-ائ-ج
األولية لهذه اللقاءات  ،التي يتم على ضشوئها
وضشع خطة عمل و خارطة طريق  ،سشتعرضش
على ا◊كومة سشبتم Èالقادم .

اللوجسستيك ا◊لقة األقوى
‘ عملية التصسدير
وم -ن اه -م اÙاور ال -ت -ي ارت -ك-زت ع-ل-ي-ه-ا
اللقاءات ،اجراء تقييم Ÿدى وفرة اŸنتوج
ال -وط -ن -ي م -ن اÿضش -ر و ال -ف -واك-ه  ،و أاه-م-ي-ة

Œسسيدا ’جراءت –سس Úاسستقبال ا÷الية

الرواق األخضسر ﬁل تنويه وإاشسادة Ãيناء سسكيكدة
صس - -رح ع - -ب - -د ال - -ن - -ور حّ- -ددو اŸدي- -ر
ا÷ه -وي ل -ل -ج -م-ارك صس-ب-اح امسس ،ع-ل-ى
ه -امشس م -ع -اي -ن -ت-ه ا’ج-راءات اŸت-خ-ذة
’سس-ت-ق-ب-ال ا÷ال-ية ا÷زائرية القادمة
من مرسسيليا على م Ïالباخرة طاسسيلي
 2ال-راسس-ي-ة ب-اÙط-ة ال-ب-ح-ري-ة Ãي-ن-اء
’جراءات
سسكيكدة« ،انه ” تعميم كل ا إ
ال - -ت- -ي ات- -خ- -ذت- -ه- -ا اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة
وŒسس- -ي- -ده- -ا م- -ي- -دان -ا ،ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
با’سستقبال ا◊سسن للجالية ا÷زائرية
اŸق -ي -م -ة ب -اÿارج سس -واء ع -ل -ى مسس-ت-وى
اŸوانئ أاو اŸطارات».

سسكيكدة  :خالد العيفة
واوضشح ان ذلك جاء بعد العتماد على
ال -ع -نصش-ر ال-بشش-ري ب-إاخضش-اع أاع-وان ا÷م-ارك
للتكوين ‘ كيفية اسشتقبال اŸسشافرين خÓل
اŸوسش- -م الصش- -ي -ف -ي ا÷اري ،ح -يث ” خ Ó-ل
السشنة ا÷ارية تكوين  149اطار وعون ‘ هذا
اÛال  ،موضشحا ‘ هذا السشياق « بان هؤولء
العوان و الطارات تابعوا تكوينا ‘ هذا

«ليقلتاك»:

تكنولوجية جديدة ع ÈاألنÎنت لتسسهيل الولوج إا ¤اÿدمات القانونية

شش-ك-لت ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية القانونية «ليقلتاك»
( )LegaltechاŸت- - -م- - -ث- - -ل- - -ة ‘ اسش- - -ت - -خ - -دام
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ل -تسش -ه -ي -ل ول -وج اŸواط -نÚ
واŸق- -اول Úإا ¤اÿدم- -ات ال- -ق -ان -ون -ي -ة عÈ
ال - -ويب ,م - -وضش - -وع ن- -ق- -اشش امسش األرب- -ع- -اء
با÷زائر العاصشمة.وخÓل هذا اللقاء الذي
نظمته اŸؤوسشسشة الناششئة «ليقال دوكÎين»
ح -ول م -وضش -وع «ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة:
اسش -ت -خ-دام-ات-ه-ا وآاف-اق-ه-ا ‘ ا÷زائ-ر» ,أاك-د
ﬂتصشون ‘ اÛال على ضشرورة ادراج
التكنولوجيات الرقمية ‘ اÿدمات القانونية
(أاو رقمنة القانون) ليسشتفيد منها اÿواصش
واŸؤوسشسشات وا÷ماعات على حد سشواء.و‘
تصشريح لوأاج أاكد وليد غا‰ي مؤوسشسش موقع
 www.legal-doctrine.com,وه -ي أاول م -نصش-ة
ج -زائ-ري-ة أاط-ل-قت ‘ فÈاي-ر ال-ف-ارط وال-ت-ي
ت -قÎح عﬁ Èرك ب -ح -ث -ه -ا ال -ذك -ي ق -اع-دة
بيانات تششريعية وخدمات قانونية تسشتجيب

◊اجيات اŸواطن ÚواŸقاول Úأانه «بالنظر
للتعقيدات اŸتعلقة بالولوج إا ¤اŸعلومات
ال-ق-ان-ون-ي-ة واإلداري-ة ال-ت-ي ن-واج-ه-ها يوميا,
ادركنا ا◊اجة اŸوجودة ‘ ›ال البحث
القانو Êو–رير العقود ‘ ا÷زائر».
واوضشح أان منصشة «ليقل دوكÎين» “كن
مششÎك - -ي- -ه- -ا م- -ن «ت- -ق- -ل- -يصش وقت ال- -ب- -حث
بتموضشعها كبوابة ولوج للواب للقانون ‘
ا÷زائر ويقÎح قاعدة بيانات تششريعية تضشم
ال- -ق- -وان ÚواŸراسش -ي -م واŸذك -رات اإلداري -ة
واŸن -اشش Òواألوام-ر والج-ت-ه-اد ال-قضش-ائ-ي».
وأاضش- -اف ي- -ق- -ول «ت- -رت -ك -ز خ -دم -ات -ن -ا ع -ل -ى
خ -وارزم -ي -ات ق -وي -ة ت -ه -دف ل -تسش -ه -ي-ل ول-وج
اŸسش-ت-خ-دم Úل-ل-ق-ان-ون وت-خ-ف-يضش التكاليف
واآلجال من أاجل رفع فعالية اÿدمات»,
مششÒا إا ¤أان «منصشته –توي على وثائق
قانونية ﬁررة وﬁينة من طرف ﬁررين
قانوني.»Úوأاششار غا Âإا ¤أان ‘هذه اŸنصشة

توفر خدمة –رير الوثائق القانونية لكافة
اŸقاول( Úمؤوسشسشات ومؤوسشسشات ناششئة أاو
خ - -واصش) ,وإانشش- -اء م- -ؤوسشسش- -ات ب- -إاج- -راءات
تسش- -ي Òم- -رورا ب- -ع- -ق -ود ال -ع -م -ل أاو م -واث -ي -ق
الشش -رك -اء» ,مضش-ي-ف-ا أان «ه-ن-اك مسش-تشش-اري-ن
متوفرين ع ÈالنÎنت من أاجل الرد على
األسش -ئ-ل-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-ق-د أاو أاي-ة إاشش-ك-ال-ي-ة
قانونية أاخرى» .من جهته ,تناول جÈان
فريتاسش ,مؤوسشسش التكنولوجيا القانونية ‘
إافريقيا (ليقلتاك أافريكا) أاثر التكنولوجيات
ا◊دي -ث -ة ع -ل -ى ال-ق-ان-ون لسش-ي-م-ا إاف-ري-ق-ي-ا,
مؤوكدا ان الهدف من مؤوسشسشته الناششئة هو
«اŸششاركة ‘ تطوير الدخول إا ¤قانون
اŸقاولتية ‘ القارة بفضشل النÎنت».
وششدد على ضشرورة –رير ﬁتوى له عÓقة
مع القانون و التكنولوجيات الرقمية و كذا
ال -وث -ائ -ق ذات ال -ط -اب-ع ال-ق-ان-و.Êو ب-ال-نسش-ب-ة
Ùمد سشكندر ,رئيسش جيل منتدى رؤوسشاء

ا÷انب ال -ل -وجسش -ت -ي -ك -ي  ،ال-ذي ي-ع-د ا◊ل-ق-ة
القوية ‘ عملية التصشدير  ،و كذا اŸطابقة
للمواصشفات  ....و كلها ششروط أاسشاسشية لولوج
األسشواق اÿارجية  ،كما اكد على «العتماد»
و « اŸنحة « التي سشتمنح للمصشدرين  ،والتي
ب-واسش-ط-ت-ه-ا يسش-م-ح ل-ه-م ب-تسش-وي-ق منتوجاتهم
نحو اÿارج  ،كما ذكر بالرواق األخضشر الذي
وضش - -ع –ت تصش - -رف - -ه - -م  ،م - -ع اإلشش - -ارة ا¤
ان اıطط اÿماسشي لتطوير الصشادرات
سشيتم اإلفراج عنه ششهر أاكتوبر القادم.
وذكر الوزير ان دائرته الوزارية قد أاطلقت
عدة ورششات  ،ترمي إا ¤مراجعة إاطار تسشيÒ
صشناديق دعم ترقية الصشادرات ،بغية توسشيع
التكفل باإلعانات اŸوجهة للتصشدير  ،و كذا
م -راج -ع -ة صش Ó-ح -ي -ات و ط -رق تسش -ي Òب-عضش
الهيئات كالغرفة ا÷زائرية للتجارة والصشناعة
ال- - - - -ت- - - - -ي ل- - - - -ه- - - - -ا دور ك - - - -ب ‘ ÒالÎوي - - - -ج
للصشادرات .وŒدر الششرارة ا ¤انه الهدف
م -ن ت-ن-ظ-ي-م ال-ل-ق-اءات ال-تشش-اوري-ة اÿمسش-ة ،
الع - -ت - -م - -اد ع - -ل - -ى ﬂرج - -ات- -ه- -ا ‘ وضش- -ع
السشÎاتيجية الوطنية لتنويع الصشادرات  ،التي
أاصش- -ب- -حت  -حسشب ج Ó-ب -ضش -رورة م -ل -ح -ة
وحتمية يفرضشها الوضشع القتصشادي للبلد ‘
ظل الصشعوبات اŸالية  ،التي افرزها تراجع
أاسشعار اÙروقات.

اŸؤوسشسشات ,فإان ليقلتاك هو ›ال»جذاب
ل -ل -غ -اي -ة» إاذ ي -خصش ج -م -ي-ع السش-ك-ان ت-ق-ري-ب-ا
واŸؤوسشسش -ات ,مضش -ي -ف -ا ان ه -ذا ال-ت-ط-ور ‘
ال-ع-ا ⁄ال-ق-ان-وÁ Êث-ل ف-رصش-ا تسش-م-ح ب-زي-ادة
ف -ع -ال -ي -ة م -ه -ن -ي -ي ال -ق -ان -ون ألن اسش -ت -ع -م-ال
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا سش-يسش-اع-ده-م ‘ الÎك-ي-ز على
أاعمال ذات قيمة مضشافة .و أاششار متدخلون
آاخرون إا ¤أان ليقلتاك تقدم حلول «ملموسشة
و ف-ع-ال-ة» ل-ل-مشش-اك-ل اŸع-ق-دة ال-ت-ي ي-طرحها
القانون (إاضشفاء الطابع الرسشمي لÓقتصشاد
وت- -ام ÚاŸل- -ك- -ي- -ة و ت- -خ- -ف- -يضش ت- -ك- -ال- -ي- -ف
ال- - -ع- - -دال- - -ة.)...و أاب- - -رزوا ‘ ه - -ذا الصش - -دد
اÛالت ال -ت -ي ت -ت -دخ -ل ف -ي -ه -ا م -ؤوسشسش -ات
ليقلتاك على غرار تسشي Òالأعمال و الفوترة
و اÙاسشبة و التخزين و توليد الوثائق وتبليغ
ال - -وث- -ائ- -ق الل- -كÎون- -ي- -ة أاث- -ن- -اء اإلج- -راءات
القضشائية أاو ا◊كومية و البحث عن الوثائق
القانونية.

اÛال وقد ” تنصشيبهم على مسشتوى نقاط
ت -ف -ت -يشش اŸسش-اف-ري-ن ب-ك-ل م-ن م-ط-ار ﬁم-د
ب-وضش-ي-اف ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة وم-ط-ار ﬁمد خيضشر
ببسشكرة ،و كذا مطار مصشطفى بن بوالعيد
بباتنة و ميناء سشكيكدة الذي حضشي بحصشة
السشد من خÓل تخصشيصش حوا‹  60عونا
به».
” وضشع –ت
وقال حددو «ككل سشنة ّ
تصشرف العائÓت التصشريح بالعملة عن طريق
النÎنيت ،وكذا “كينهم من –ميل وثيقة
الششحن عن طريق هذه األخÒة أايضشا ،مع
ت -دع -ي -م اÙط -ة ال -ب -ح -ري -ة ب-ع-دد ك-ا‘ م-ن
األع -وان ،ل -ل -ت -م -ك -ن م -ن تسش -ه -ي-ل اإلج-راءات
اŸتخذة ،كما ان تواجد اعوان فرقة اÓŸحة
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ج-م-ارك  ،و ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ت-ق-دË
سشندات العبور للجمارك على م Ïالباخرة قد
سش -ه -لت و سش-رعت بشش-ك-ل ك-ب Òع-م-ل-ي-ة خ-روج
اŸسشافرين مباششرة من اŸيناء بعد مغادرتهم
ل -ل -ب-اخ-رة ،ال م-ا ت-ع-ل-ق ب-ا◊الت اŸشش-ب-وه-ة
وال -ت -ي ي Ó-ح -ظ -ه -ا ذات الع -وان او ﬂت -ل-ف
الششركاء ما يسشتدعي التفتيشش».
واشش - -ار اŸت - -ح- -دث ‘ ذات السش- -ي- -اق» أان
مصشا◊ه تو‹ كل العناية الكبÒة Ÿا يدّون ‘
دف Îالششكاوى الذي يتم مراقبته و الطÓع
عليه من قبل اŸسشؤوول األول عن ا÷مارك»،
م- -ؤوك- -دا ع- -ل- -ى ان «ان- -ه م -ن -ذ ب -داي -ة م -وسش -م
الصشطياف  ⁄يتم تسشجيل اية ششكاوى من
اŸسش -اف -ري -ن و ان ع -م-ل-ي-ة اسش-ت-ق-ب-ال ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية تسش ‘ Òظروف حسشنة».
وذكر ذات اŸسشؤوول باŸزايا التي ترتبت
ع -ل -ى ت -خصش-يصش ال-رواق الخضش-ر ‘ تسش-ه-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة خ-روج اŸسش-اف-ري-ن خصش-وصشا بالنسشبة
Ÿي -ن -اء سش -ك -ي -ك-دة ،و ال-ذي م-ك-ن خÓ-ل ه-ذه
الرحلة التي تعد اÿامسشة منذ بداية موسشم
الصشطياف ‘  15يونيو اŸنصشرم من اصشل 9
رحÓت م›Èة ا ¤غاية  15سشبتم ÈاŸقبل
م- -ن خ -روج اŸسش -اف -ري -ن ‘ ظ -رف وج -ي -ز ل
يتعدى  10دقائق خصشوصشا وان  95باŸائة من
›م -ل مسش -اف -ري ه-ذه ال-رح-ل-ة ه-م ع-ائÓ-ت
Óششارة  ،رسشت الباخرة طاسشيلي Ã 2يناء
.ل إ
سشكيكدة حوا‹ منتصشف نهار امسش ،و على
متنها  1209مسشافر و  305سشيارة ‘ حÚ
ينتظر ان تغادر مسشاء نفسش اليوم و على متنها
 120سشيارة و  255مسشافر .
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Œنبا لتكرأر سشيناريو تعفن ألأضشاحي :

زبدي :الوزارة مسشؤوولة لردع اŸوال ÚالغششاششÚ
دع - -ا رئ - -يسس أŸن - -ظ- -م- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
◊م-اي-ة أŸسش-ت-ه-لك وﬁي-ط-ه ،مصش-طفى
زبدي،أمسس ،وزأرة ألفÓحة إأ ¤إأتخاذ
تدأب ÒأحÎأزية لتفادي تكرأر ظاهرة
ت-ع-ف-ن أضش-اح-ي أل-ع-ي-د ه-ذه ألسشنة رغم
أن- -ه ت- -وق -ع ت -رأج -ع -ه -ا ب -فضش -ل ح -م Ó-ت
ألتحسشيسس.

أŸسسموم وليسض أŸناسسباتية ،حيث أشساد بدور
أŸوأط- -ن ‘ Úفضس -ح أŸؤوسسسس -ات م -ن خ Ó-ل
ألصس - -ور ت - -نشس - -ر ع Èشس - -ب - -ك - -ات أل - -ت - -وأصس- -ل
ألجتماعي أدت إأ ¤عدول بعضض أŸؤوسسسسات
عن سسلوكات سسوء ألتخزين.

احذروا مواد سشامة ‘ «مارغارين»

جÓل بوطي
أسس -ت -ب -ع -د زب -دي ت -ك -رأر سس -ي -ن -اري -وت -ع -ف-ن
ألضس-اح-ي خÓ-ل أل-ع-ي-د ب-ع-د أل-ق-ي-ام ب-ح-م-ل-ة
–سسيسض وأسسعة منذ ألعام أŸاضسي لفائدة
أŸوأطن ،Úدأعيا أ÷هات ألوصسية إأ ¤إأتخاذ
إأجرأءأت صسارمة للحد نهائيا من ألظاهرة
ألتي كلفت أŸسستهلك خسسائر فادحة.
قدم مصسطفى زبدي خÓل ندوة صسحفية
ع -ق -ده -ا ،أمسض ،ب -اŸرك -ز أل -ث-ق-ا‘ ب-ب-ل-وزدأد
بالعاصسمة جملة من أŸقÎحات أهمها إألزأم
أŸوأل Úب -تسس -ل -ي -م وصس -ل ل -ل -مشسÎي ‘ إأط -ار
متابعة أŸوأل ‘ حال تأاكد تناول أألضسحية
أŸك- -مÓ- -ت أل- -غ- -ذأئ -ي -ة أألم -ر أل -ذي يسس -م -ح
للموأطن باŸتابعة ألقضسائية ،موضسحا أن هذأ
أإلجرأء من حق أŸوأطن ◊مايته.
‘ هذأ ألصسدد قال زبدي ‘ رده على
سس -ؤوأل «ألشس -عب» أن م -ؤوشس -رأت ت-ف-ادي ت-ك-رأر
ت -ع -ف -ن أألضس -اح-ي ه-وت-رأج-ع ب-عضض أŸوألÚ
أوألبائع Úعن إأسستخدأم أعÓف غ Òصسحية
للموأشسي أسسابيع قليلة عن يوم ألعيد ،مؤوكدأ
أن ÷ان -ا خ -اصس -ة ق -امت ب -ت -حسس-يسض أŸوألÚ
لتفادي تلقيح أŸوأشسي أوأطعامها مكمÓت
غذأئية قبل شسهر عن موعد ألتذكية.
طالب أŸتحدث بضسرورة توسسيع عمليات
أل -رق -اب -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ن -ق -اط أل -ب -ي -ع أل-ت-ي
خصسصس-ت-ه-ا وزأرة أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ريفية
وألصسيد ألبحري سسنويا لتمك ÚأŸوأطن Úمن
أضساحي سسليمة ،موضسحا أن عدم أإلفصساح عن
نتائج ألتحقيق ألذي قامت به ألوزأرة أŸعنية
أل- -ع- -ام أŸاضس- -ي ي -زي -د م -ن أل -غ -م -وضض ح -ول
أألسسباب أ◊قيقية ورأء تعفن آألف أألضساحي،
‘ ح Úأسس -ت -ب -ع -د ن -ه -ائ -ي -ا ف -رضس -ي-ة أ◊رأرة
وأل-رط-وب-ة أل-ت-ي ط-رح-ت-ه-ا م-ف-تشس-ية ألبيطرية
ب -وزأرة أل -ف Ó-ح -ة ،دأع -ي -ا بشس-ك-ل أسس-ت-ع-ج-ا‹
ÓعÓن عن نتائج ألتحقيق.
ل إ

وقال زبدي أن أŸسستهلك عليه أإلدرأك أن
أ◊رأرة مرتقبة لبد من ألذبح وألسسلخ بشسكل
سسريع ،لتفادي تعفن أألضساحي دأعيا إأياهم
إأ ¤ألسس -ت -ع -ان -ة ب -ذوي أإلخ -تصس-اصض ‘ ح-ال
ت -ع -ذر أل -ق-ائ-م Ãه-م-ة أل-ذب-ح وألسس-ل-خ بشس-ك-ل
سسريع سسيما مع تزأمن يومي ألعيد مع فصسل
أ◊رأرة ،م -ؤوك -دأ أن أŸوأط -ن ي-ت-ح-م-ل ك-ذلك
ج- -زء م- -ن ضس- -م -ان أضس -ح -ي -ت -ه ‘ ح -ال أت -ب -ع
ألتعلميات أŸقدمة.
كما ألح رئيسض منظمة حماية أŸسستهلك
ع -ل-ى أ÷ه-ات أل-وصس-ي-ة ب-ان ت-ك-ون أل-ت-ح-ال-ي-ل
أÈıية ألتي قامت بها أıابر أألمنية ‘
م -ت -ن -اول أŸسس -ت -ه -لك ‘ وقت ق-ادم ل-ل-ت-ع-رف
بشسكل وأضسح على ›ريات ألعملية ،مشسÒأ
إأ ¤أن أıابر ألوطنية ضسعيفة أŸسستوى ‘
هذأ أÛال.
‘ سسياق منفصسل تطرقت منظمة حماية
أŸسس -ت -ه -لك إأ ¤أ◊م -ل -ة أل -وط -ن -ي -ة « ق -ف ل
تسسقني سسما» ،حيث قال زبدي أن أ◊ملة ألتي
تهدف إأﬁ ¤اربة ألتسسممات ألغذأئية عن
ط -ري -ق ت -ف -ادي ت -ع-ريضض أŸشس-روب-ات ألشس-ع-ة
ألشسمسض قد أتت أكلها خÓل موسسمها ألثالث،
مشسÒأ إأ ¤أتسس- -اع دأئ- -رة فضس -ح أŸم -ارسس -ات
أŸغشسوشسة من طرف أŸتعامل ÚألقتصساديÚ
ألذي ل يحÎمون أŸعاي Òألصسحية ‘ ظل
عجز وزأرة ألتجارة عن سسن قانون يجرم نقل
أŸشسروبات ‘ ألشساحنات أŸكشسوفة ،مÈزأ
أن أŸنظمة تركز على ألتسسممات ألغذأئية
أŸزمنة وألتي تأاتي بعد وقت طويل من ألغذأء

‘ موضسوع ذي صسلة حذر مصسطفى زبدي
من ألتسسممات ألغذأئية ‘ بعضض أألطعمة بعد
أن أظهرت نتائج Èﬂية قامت بها أŸنظمة
على عينة من أنوأع أŸارغرين ألتي أظهرت
أل -ن-ت-ائ-ج أن-ه-ا –م-ل م-وأد خ-طÒة ج-دأ ع-ل-ى
صسحة أإلنسسان على غرأر ألزيوت أŸهدرجة
وهي تضساف إلطالة مدة ألصسÓحية للزيت عن
طريق –ويله إأ ¤سسمن نباتي .إأضسافة إأ¤
تقليل ألتكلفة.
أبرزت نتائج ألتحليل ألتي قام بها Èﬂ
أجنبي ÷أات إأليه منظمة حماية أŸسستهلك
أ ¤أن م- -ع- -ظ- -م أل -ده -ون أل -ت -ق -اب -ل -ي -ة ت -ؤودي
إأ ¤أرت- -ف- -اع أل- -ك- -ولسسÎول ألضس -ار ،ألسس -م -ن -ة
أŸف -رط -ة .أرت-ف-اع ضس-غ-ط أل-دم وأل-تشس-ن-ج-ات
وتصسلب ألشسرأي ،Úوكذلك أإلصسابة بالسسكري،
حصس -وأت أŸرأرة وأم -رأضض أل-ك-ب-د ،ك-م-ا أن-ه-ا
ت -ك -ون م -وأد سس -ام -ة أث -ن -اء ت -ع -رضس -ه-ا ألشس-ع-ة
ألشسمسض ،وأوضسح زبدي أن ألنتائج سسÎسسل
إأ ¤وزأرة ألتجارة للتحقيق ‘ ذلك.

ثقتنا ‘ القضشاء إلنصشاف مكتتبي «عدل»
‘ موضسوع آأخر أكد زبدي رفع أŸنظمة
ل- -دع- -وى قضس -ائ -ي -ة ضس -د م -ؤوسسسس -ة ع -دل إأث -ر
ألتجاوزأت أŸسسجلة ‘ علميات بناء ألسسكنات
إأضسافة إأ ¤غياب سسند قانوÁ Êكن أŸسستفيد
من مقاضساة أŸؤوسسسسة ‘ حال عدم أسستيفاء
ألشسروط أŸتفق عليها ،مؤوكدأ أن أŸنظمة
تلجأا إأ ¤ألقضساء ألذي سسينصسف أŸوأطنÚ
ألذين من حقهم أŸطالبة بسسكن لئق مثلما
أقره رئيسض أ÷مهورية ،مÈزأ أن أŸنظمة
لديها ألثقة ألكاملة ‘ مؤوسسسسة ألعدألةألتي
Áث -ل رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ق -اضس-ي-ه-ا أألول ‘
ألبÓد.

أسشتنكروأ ألوضشعية أŸالية أŸزرية Ÿؤوسشسشتهم

عمال النظافة Ãعسشكر يلوحون باإلضشراب ويطالبون Ãسشتحقاتهم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دششن مقر جمعية ألتجار وأ◊رفي Úبوهرأن ،بولنوأر:

إاطÓق موقع إالكÎو Êوششبكة « تنهنان» للعنصشر النسشوي

أششرف رئيسس أ÷معية ألوطنية
للتجار وأ◊رفي Úطاهر بولنوأر أمسس
على تدشش ÚأŸقر أ÷ديد للجمعية
بوهرأن ،وتعي Úقندسشي جي‹Ó
‡ث Óلعاصشمة ألغرب أ÷زأئري
وناطقا باسشمه.
قال أ◊اج ألطاهر بولنوأر خÓل
ندوة صشحفية عقدها باŸناسشبة باŸقر
ألولئي ألوأقع بحي ألبدر ،أن ألهدف
من أ÷معية ألتي دخلت حيز ألنششاط
منذ قرأبة ألعام هوجمع ششمل
أŸتعامل ‘ Úهذأ أÛال وإأعادة
تنظيمه بطريقة تتسشم بالكفاءة
وأŸهنية وألنضشباط.

وهرأن :برأهمية مسشعودة
كما لفت أيضسا إأ ¤ألدور ألكب Òألذي Áكن
أن ي- - - - - -ل- - - - - -ع- - - - - -ب- - - - - -وه ألج- - - - - -ل إأن- - - - - -ه - - - - -اء
ألصس- -رأع وأل- -ن- -زأع- -ات دأخ- -ل أل–اد أل -ع -ام
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -ار أ◊رف- - -ي ،Úبسس - -بب خ Ó- -ف - -ات
وأصسطدأمات ب Úألتجار وأ◊رفي Úوصسلت
أروق- -ة أل- -ع- -دأل- -ة ‘ وج -ود «ق -ي -ادة ب -رأسسÚ
وجناح »Úعلى حد تعبÒه.
ك- -م- -ا أع -ت Èأن أل -ل -ق -اءأت أ÷ه -وي -ة م -ع
‡ثلي ألوليات فرصسة للتعريف باألعضساء
وألسسعي نحوإأعادة هيكلة أŸكاتب ألولئية،
معلنا ‘ ألوقت نفسسه عن إأنشساء فروع تابعة
ل -ل -ج-م-ع-ي-ة ب-دول أج-ن-ب-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ت-ونسض
ألسسنغال ،نيجريا ،ألصس Úوأيطاليا ،وذلك من
أج -ل ب -حث سس -ب -ل أل -ت -ع -اون وأل -ت -ب -ادل ،وك-ذأ
ألÎويج للمنتوج أ÷زأئري.
و‘ سسياق متصسل أعلن بولنوأر عن إأطÓق
م- -وق -ع إأل -كÎو Êخ -اصض ب -ا÷م -ع -ي -ة ،خ Ó-ل
أألسسبوع ألقادم ،ويتضسمن  3جرأئد ألكÎونية
ن- -اط- -ق- -ة ب- -ال- -ل- -غ- -ات أل- -ع- -رب- -ي -ة أل -ف -رنسس -ي -ة

وأل‚ل -ي -زي -ة ،إأضس -اف -ة إأ ¤ت -أاسس -يسض شس -ب -ك-ة
«تنهنان» ألتي تعنى بالعنصسر ألنسسوي ،وتهدف
إأ ¤مرأفقة ألنسساء حامÓت أŸشساريع ،بغية
“ك-ي-ن-ه-ن م-ن ت-ط-وي-ر مشس-اريعهن وإأعطاءهن
فرصسة ألÈوز وإأظهار قدرأتهن وكفاءتهن.
وكشس -ف أ◊اج ب -ول -ن -وأر خÓ-ل أل-ن-دوة ع-ن
إأبرأم عّدة أتفاقيات Ãعية شسركائهم ،أبرزها
أت -ف -اق -ي -ة م -ع م -ؤوسسسس -ة أل -ت -أام ،Úسس -تسس -م-ح
بتخفيضض تكاليف ألتاأم Úما ب 50 Úإأ،٪60 ¤
وأت-ف-اق-ي-ة أخ-رى م-ع وزأرة أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-عليم
أŸه- -ن -ي بشس -أان ت -ك -وي -ن أل -ت -ج -ار وأ◊رف -يÚ
وأصسحاب أÿدمات وموظفي أŸؤوسسسسات
أÿاصس - - -ة ،مشسÒأ إأ ¤إأحصس - - -اء  1200مركز
تكوين على أŸسستوى ألوطني.
ك- -م- -ا تسس- -ع- -ى أ÷م- -ع- -ي -ة أيضس -ا إأ ¤إأب -رأم
›م -وع -ة م -ن ألت -ف -اق -ي -ات م -ع م -ؤوسسسس-ات
ف -ن-دق-ي-ة وب-ن-ك-ي-ة ،وك-ذأ وزأرأت أخ-رى ع-ل-ى
غرأر ألصسناعة وألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية،
ووزأرة ألÈيد وتكنولوجيا أإلعÓم وألتصسال،
وذلك أبتدأء من ألدخول ألجتماعي ألقادم.

بعد ألسشتنجاد بالرتل أŸتنقل Ÿكافحتها

إاخماد حريق غابة بوعريف بباتنة بصشعوبة
‚حت مصش - -ال - -ح أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة
ل -ولي -ة ب-ات-ن-ة ‘ ،إأخ-م-اد ألسش-ن-ة أل-ل-هب
أل -ت -ي أن -دل -عت ق -ب -ل ي -وم ،Úب-اŸن-ط-ق-ة
أŸسش -م -اة غ-اب-ة أل-دول-ة أŸع-روف-ة ﬁل-ي-ا
ب- -ج- -ب- -ل ب- -وع -ري -ف ،ح -يث أشش -ارت ذأت
لعÓم
أŸصشالح ‘ بيان صشادر عن خلية أ إ
وألتصش -ال ،إأ ¤أسش -ت -ن -ف -ار أŸدي -ري-ة لـ7
وحدأت على غرأر ألوحدة ألرئيسشية،
ح-م-ل-ة ،سش-ري-ان-ة ،ع Úج-اسش-ر ،م-روأنة،
أŸع- -ذر وع Úأل- -ت- -وت -ة ب -ت -ع -دأد بشش -ري
ي -ق -در بـ 35م -ت-دخÃ Ó-خ-ت-ل-ف أل-رتب
ع- - -ل- - -ى م 9 Ïآأل -ي -ات إأط -ف-اء ﬂت-ل-ف-ة
لوزأن وألتخصشصشات.
أ أ
وأكدت مصسالح أ◊ماية أŸدنية أنه بعد
أن -تشس -ار أ◊رأئ-ق وخ-وف-ا م-ن ع-دم ألسس-ي-ط-رة
عليها ” ألسستنجاد بالرتل أŸتنقل Ÿكافحة
ح -رأئ -ق أل -غ -اب -ات ب-ات-ن-ة أŸت-ك-ون م-ن ت-ع-دأد

بشسري يقدر بـ 50عون Ãختلف ألرتب و10
آأليات إأطفاء ﬂتلفة أألوزأن وألتخصسصسات،
حيث ” توزيعها ع ÈثÓثة جبهات ‡تدة من
ألشسمال إأ ¤أ÷نوب ،سساهمت ‘ أول أيام
أ◊ريق ‘ إأخماد أجزأء منه بصسعوبة بالغة،
ل -تسس -ت -م -ر ع -م -ل-ي-ة ألإط-ف-اء وأل-ق-ي-ام ب-إاخ-م-اد
أ◊رأئق وأŸوأقد أŸتفرقة.
وب - -خصس - -وصض أسس - -ب - -اب أ◊ري - -ق أŸه - -ول
ف- -أارج -عت ذأت أŸصس -ال -ح إأ ¤أرت -ف -اع درج -ة
حرأرة أ÷ووقوة ألرياح ألتي كان أŒاهها من
أسسفل ألغابة إأ ¤أعÓها سساعد على أتسساع
رقعة أ◊ريق وفرة وكثافة أ◊شسائشض أليابسسة
وأألدغال ألتي كانت مغذية ومسساعدة للهب،
باإلضسافة إأ ¤طبيعة أألرضسية ألصسخرية ذأت
مرتفعات ومنخفضسات

Ÿوششي حمزة

ششيدها أصشحابها Ãحاذأة قنوأت ألغاز وأŸياه

هدم عششرات البنايات الفوضشوية ببلدية باتنة

ه- -دد ع- -م- -ال أل -ن -ظ -اف -ة ل -ل -م -ؤوسشسش -ة
أل -ع -م -وم -ي -ة ل -رف -ع وتسش -ي Òأل -ن -ف -اي -ات
أŸن-زل-ي-ة Ãعسش-ك-ر ،ب-الدخول ‘ إأضشرأب
م- -ف- -ت- -وح ع -ن أل -ع -م -ل م -ع ضش -م -ان أ◊د
لدن- -ى ل- -ل- -خ- -دم- -ات ،وج- -دد أل- -ع- -م- -ال
أ أ
أŸنضش - - -وون –ت ل - - -وأء أل–اد أل- - -ع- - -ام
ل-ل-ع-م-ال أ÷زأئ-ري Úم-ط-ال-ب-هم بتسشوية
مسش -ت -ح -ق -ات -ه -م أŸال -ي -ة ل -ث Ó-ث -ة أشش -ه -ر
وألتكفل بتسشديد جميع ديون أŸؤوسشسشة
Ãا فيها ألديون ألعالقة لدى صشندوق
ألضشمان ألجتماعي وﬂتلف أŸمونÚ
مع دعم أŸؤوسشسشة ماليا وإأيجاد حل نهائي
لطريقة “وينها ماليا لصشعوبة –صشيل
لعانات ألسشنوية من ألبلديات.
أ إ

معسشكر :أم أ.Òÿسس
أسس-ت-ن-ك-ر ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة ‘ ب-ي-ان ل-لتمثيل
ألنقابي“ ،اطل ألسسلطات أÙلية ‘ تسسوية
وضسعية أŸؤوسسسسة ألعمومية ألغارقة ‘ ديون

مÎتبة عن نفقات ألتسسي،Òحيث تقدر ديونها
لدى صسندوق ألضسمان ألجتماعي  220مليون
دينار ،وترأوح  70مليون دينار لدى أŸمونÚ
ب- -ق- -ط -ع أل -غ -ي -ار وأل -وق -ود وﬂت -ل -ف أل -ع -ت -اد
أŸسس- -ت- -ع- -م- -ل ‘ أل- -ن- -ظ- -اف- -ة ‘ ح Úت -ب -ق -ى
مسس-ت-ح-قات  1600ع-ام-ل ب-اŸؤوسسسس-ة ع-ال-ق-ة
Ÿدة ت - -زي- -د ع- -ن  4أشس -ه-ر بسس-بب أل-ظ-روف
أŸادية للمؤوسسسسة ألعمومية.
وتؤوكد أŸؤوشسرأت أن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألولئية لرفع وتسسي Òألنفايات أŸنزلية توأجه
أإلفÓسض أŸؤوكد بفعل سسوء ألتسسي Òوتبديد
أموأل أŸؤوسسسسة كنتائج أولية لتحقيق قامت
به ألسسلطات ألولئية قبل أشسهر ،حيث أشسارت
تقارير ÷نة تفتيشض ولئية إأ ¤وجود ثغرة
مالية ضسخمة  ⁄تفصسح عن قيمتها هي ‘
أألصسل نتاج فوأت Òمضسخمة وأخرى وهمية ”
ع-ل-ى إأث-ره-ا ت-وق-ي-ف أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-مؤوسسسسة
وبعضض أŸشستبه فيهم ‘ أهم قضسية فسساد
تطال مؤوسسسسة عمومية أقتصسادية Ãعسسكر،

زيادة على تدخل وأ‹ معسسكر بصسفته رئيسض
›لسض إأدأرة أŸؤوسسسس- -ة إلع- -ادة ت- -ن -ظ -ي -م -ه -ا
وهيكلتها بشسكل يحول دون تشسريد أزيد عن
ألف عائلة يعيلها  1600عامل نظافة.
من جانب آأخر ،تكون أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألولئية للنظافة Ãعسسكر قد تدعمت مؤوخرأ
Ãب-ل-غ  51م-ل-ي-ون دي-ن-ار ك-إاع-ان-ة م-ن م-يزأنية
ألولية لتغطية جزء من ديونها ألعالقة لدى
أŸمون Úبقطع ألغيار وألوقود ‘ ،ح Úتبقى
أŸؤوسسسس -ة ﬁل أŸوضس -وع ب -ح -اج -ة إأ ¤ضس -خ
مبالغ مالية ضسخمة للمسساعدة على تخطي
وضسعها أ◊ا‹ ألذي أثر سسلبا على نظافة
أÙي -ط Ãدن م-عسس-ك-ر وب-ل-دي-ات-ه-ا،و‘ ذأت
ألصسدد علمت «ألشسعب» من مصسادر موثوقة أن
ب- -عضض ن- -وأب أل- -ولي- -ة ‘ أÛلسض ألشس- -ع -ب -ي
أل -وط -ن -ي ق -د ت-ك-ون ل-ه-م ي-د ‘ أح-ت-وأء وضس-ع
أŸؤوسسسس- -ة م- -ن خÓ- -ل ح ّ-ل وأح -د ل ث -ا Êل -ه
وه -وح ّ-ل أŸؤوسسسس -ة و–وي -ل ع -م-ال-ه-ا وم-ل-ف
ألنظافة ككل – -ت إأشسرأف ألبلديات.

ت -ت -وأصش -ل ع -م -ل -ي -ة ه-دم أل-ب-ن-اي-ات
أل -ف -وضش -وي -ة ب -ط -ري-ق أل-وزن أل-ث-ق-ي-ل
Ãدي -ن -ة ب-ات-ن-ة ،وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي
شش-رعت ف-ي-ه-ا مصش-ال-ح م-دي-ري-ة أل-بناء
وألتعم Òلدى بلدية باتنة منذ عدة
أشش- - -ه- - -ر وع Èم - -رأح - -ل م - -ن ألسش - -ن - -ة
أ÷اري- -ة ،ح- -يث ت- -ع- -ت Èأل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
لك ‘ Èع- -م- -ل- -ي -ات ت -ه -دË
لخÒة أ أ
أ أ
أل -ب -ن -اءأت أل -ف -وضش-وي-ة أŸن-تشش-رة عÈ
إأق -ل -ي -م أل-ب-ل-دي-ة وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي
ع- - -رفت ﬁاول - -ة أح - -ت - -ج - -اج ك - -بÒة
لصش -ح -اب أل -ب -ن -اي -ات م-ن خÓ-ل غ-ل-ق
أ
أل- -ط- -ري- -ق ق- -ب- -ل أن ت- -ت- -دخ -ل أل -ق -وة
ألعمومية ألتي ” تسشخÒها Ÿرأفقة
ألعملية.

باتنةŸ :وششي حمزة
عن أسسباب عملية ألهدم أشسارت مصسالح
ألبلدية إأ ¤كون هذه ألبنايات قد شسيدت
ب -ط -ري -ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن ت-ع-دي
ب -عضض أصس -ح -اب -ه-ا ع-ل-ى م-ل-ك-ي-ة Ÿؤوسسسس-ات
أل -دول-ة وك-ذأ أل-ب-ن-اء Ãح-اذأة ق-ن-وأت أل-غ-از
لودية ،وبجانب قنوأت
ذوألضسغط ألعا‹ وأ أ
مياه ألشسروب.
وشس-م-لت ع-م-ل-ي-ة أل-ه-دم م-ن-ذ أنطÓقها
خ Ó-ل ه -ذأ ألسس -دأسس -ي ت -ه -د 334 Ëبناية

فوضسوية بكل من أحياء أحياء طريق تازولت
أ÷ه -ة ألسس -ف -ل -ى وأل -ع -ل-ي-ا وخ-ل-ف ع-م-ارأت
أŸرق - -ي أل - -ع - -ق - -اري دري - -د ،ح- -ي ألخ- -وة
Ÿب- -ارك- -ي- -ة ،ح- -ي ألصس -ادق شس -بشس -وب ،ح -ي
سسلسسبيل ،حي تامشسيط ،طريق ألوزن ألثقيل
وغÒها من ألتجمعات ألسسكنية ،سسخرت لها
آأليات وŒهيزأت كبÒة خاصسة بالهدم.
كما صساحبت عملية ألقضساء على هذه
أل -فضس -اءأت شس -ن سس -لسس -ل -ة م -ن أل -ت -دخÓ-ت
أŸيدأنية للعديد من أŸوأقع ألسسودأء ألتي
تسس- -ب- -بت ‘ تشس- -وي- -ه أıط -ط أل -ع -م -رأÊ
Ÿدي -ن -ة ب -ات -ن -ة أي -ن ” إأزأل -ة أل -ع -دي -د م-ن
لك -وأخ أل -ف -وضس -وي -ة ،أكشس -اك
أل- -ورشس- -ات وأ أ
حديدية– ،رير ‡رأت عمومية.
لج-رأءأت أل-ت-ي سس-ت-ت-وأصسل
وت-أات-ي ه-ذه أ إ
بحزم -حسسبما أوضسحته مصسالح ألبلدية-
حتى ألقضساء ألكلي على ألسسكنات أŸنجزة
فوضسويا ،تنفيذأ لتعليمات وزأرة ألدأخلية
وأ÷ماعات أÙلية ووأ‹ ألولية ألرأمية
ل‰اط ألسسكنية وكل
إأ ¤ألقضساء على هذه أ أ
ما يشسوه أŸنظر ألعام للمدن .
وتعتزم مصسالح بلدية باتنة تنفيذ عمليات
ليام ألقادمة قصسد أسستعادة
‡اثلة خÓل أ أ
لوعية ألعقارية ألتي هي ملك
ألعديد من أ أ
Ÿؤوسسسسات ألدولة لتجسسيد مشساريع ألتنمية
‘ ظ -ل أحÎأم ق -وأع -د أل -ع -م -رأن وت -ل -ب -ي -ة
حاجيات ألسسكان.

اÿميسض  19جويلية  201٨م
الموافق لـ  05ذي القعدة  1439هـ

info@ech-chaab..com
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بعـــد ترميمـــه وتغـــي Òعرباتـــه بششرإكــــة جزإئريــــة فرنسشيــــة

الـ ـ ـوا‹ يشش ـ ـدد ع ـ ـلى اح ـ ـÎام مقـ ـاييسس األمـ ـان بالتليفÒي ـك
ششدد وإ‹ ولية تلمسشان علي
بن يعيشس على ضشرورة
إلسشرإع ‘ إنهاء إششغال ترميم
تليفريك تلمسشان موقف
إلسشنة  2015ليتم إطÓقه
خÓل نهاية ششهر أإوت إŸقبل
لوضشع حد Ÿعانات إŸصشطافÚ
إŸتوإفدين على هضشبة لل
سشتي.

تلمسسان  :بن ترأر ﬁمد
والي الو’ية الذي وقف على ورشسة ا’شسغال
اين عاين عملية التجريب ا’ولية للعربات
بعد تغيير الكوابل وتركيب العربات الجديدة
ال -م -ط -اب -ق -ة وال -ت -ي ت -ت -م بشس-راك-ة ج-زائ-ري-ة
فرنسسية بغÓف مالي قدر بمليار دج  ،هذا
وقد تبن ان اأشسغال الترميم قد قد قطعت
شس -وط -ا ك -ب-ي-را وسس-ارت ف-ي ط-ري-ق الصس-واب
ب-ع-دم-ا ان-ط-ل-قت ان-ط-ل-قت م-ن-ذ ع-دة اشس-هر
وفشس -ل ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-مشس-روع ف-ي اع-ادة
اطÓقه اواخر رمضسان اأو شسهر جويلية رغم
ك - -ل ال - -ج - -ه- -ود  ،ه- -ذا وك- -انت الشس- -رك- -ة
الفرنسسية المكلفة قد انطلقت في ا’شسغال
بسسرعة بفعل خبرتها في الميدان وهي التي
سسبق لها العمل في مشسروع ميترو الجزائر،
ح -يث ت -م ت -ج -دي -د ال -ك -واب -ل ال -ت -ي ان -ت-هت
صس Ó-ح -ي -ت -ه -ا وت -غ -ي -ي -ر ال -ع -رب -ات ب -ع-رب-ات
اأكبر وحول لونها الكروي الى المربع ولونها
ا’زرق الى ا’صسفر  ،هذه العربات التي تم
اسستقبالها عبر ميناء الغزوات منذ اأكثر من
سسنة و تم اخراج العتاد وا’أجهزة التقنية
ال-خ-اصس-ة ب-ال-مصس-اع-د ال-ه-وائ-ي-ة «ال-تليفريك»
التي كانت مركونة بميناء الغزوات منذ ما
يقارب السسنة ،والذي تم اإدخاله على شسكل
اأشس -ط -ر اأول -ي -ة م -ن ق -ب-ل الشس-رك-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
ال-م-ك-ل-ف-ة ب-ا’إصسÓ-ح ال-ت-ي اأط-ل-قت ال-ع-ملية
بداية السسنة الجارية لتفادي تكرار سسيناريو
ال -ت -وق -ف -ات وسس -يسس -م -ح خ -ط ال-ت-ل-ي-ف-ي-ريك
ب- -وصس- -ول السس- -واح ال- -ى هضس- -ب- -ة ’’ سس- -ت- -ي
السسياحية في ضسرف  06دقائق بعد ا’نطÓق
من الحوضض الكبير وبملغ ’يزيد عن  30دج

في الوقت الذي تفرضض
سسيارات الÓجرة مبالغ
م - -ال - -ي - -ة تصس- -ل ح- -دود
ال500دج.
ه- -ذا ال -مشس -روع ال -ذي
ك -ل -ف خ -زي-ن-ة ال-دول-ة
مبلغ  11مليار سسنتيم
وال- - -ذي ان- - -ج- - -زت- - -ه
الشس-رك-ة السسويسسرية
خÓ- - -ل ال- - -ف- - -ت- - -رة
ال -م -م -ت -دة م -ا ب-ي-ن
سسنتي 2009و2012
 ،والذي تبين ان
ط-ري-ق-ته واشسغاله
ل- -م ت- -ك- -ن اأم- -ن- -ة م -ا
اأسس -ت -وجب ت -وق -ي -ف -ه واإع -ادة ال -دراسس -ة م -ن
جديد تفاديا لوقوع ايه حوادث غير مرغوب
فيها  ،بعدما تبين ان الكوابل وكذا ا’عمدة
وال -ع -رب -ات غ -ي -ر م-ط-اب-ق-ة  ،ح-يث ان-ط-ل-قت

للمرة إلثانية على إلتوإ‹

الحتجاجات Œتاح بلدية قطارة با÷لفة

لربعاء ببلدية قطارة جنوب ولية إ÷لفة للمرة إلثانية
ّŒددت إلحتجاجات أإمسس إ أ
على إلتوإ‹ ‘ ظرف أإسشبوع ،حيث خرج سشكان قطارة ‘ وقفة إحتجاجية سشلمية وأإقدموإ
من خÓلها على غلق إلطريق إلوطني ب Úبلديتي قطارة و إم لعضشام ،رإفع ÚخÓلها
ششعارإت نددوإ فيها بالوضشعية إŸزرية.

أ÷لفة  :موسسى بوغرأب
الحركة ا’حتجاجية جاءت صسباح اأمسض
اأين اأكد اأحد المحتجين في تصسريح
لـجريدة «الشسعب» اأن معاناتهم ’ تزال
متواصسلة فيما يتعلق بمشسكل توزيع السسكن
ا’جتماعي و الريفي ،و قائمة مناصسب
ال-ع-م-ل  70م -نصسب ،واإع -ادة ال -ن -ظ-ر اإل-ى
ا’أراضسي الفÓحية «على من وزعت وكيف
« النقصض الكبير للكهرباء واأنقطاعها مع
درج - -ة ال - -ح - -رارة ،و ان- -ع- -دام ال- -م- -راف- -ق
العمومية،و نقصض المياه الصسالح للشسروب
وم- -ي- -اه السس- -ق -ي ول -ذلك لسس -وء ال -تسس -ي -ي -ر
وان- -ع- -دام ا’إن- -ارة ال- -ع- -م -وم -ي -ة ال -ط -اق -ة
الشس- -مسس- -ي- -ة ال- -ت -ي م -ن -حت ’أشس -خ -اصض ’

يسستحقون ،وانعدام غاز البوتان و انتشسار
المزابل والنفايات ،وحسسب ما ذكره ذات
المتحدث اأنّ النقطة التي اأفاضست الكاأسض
وج -ع -لت السس -ك -ان ي-ق-دم-ون ع-ل-ى غ-ل-ق-ه-م
للطريق هو معاناتهم مع اأزمة العطشض
الخانقة التي يتخبطون فيها منذ حوالي
شسهرين جعلتهم يعيشسون معاناة حقيقية
نتيجة غياب الماء عن حنفياتهم وهو ما
دف -ع م -ن -ه -م اإل-ى اق-ت-ن-اء صس-ه-اري-ج ال-م-ي-اه
باأثمان باهظة بالرغم -كما يوؤكده  -من
ال-م-راسسÓ-ت ال-ع-دي-دة ال-ت-ي وج-ه-وه-ا اإلى
الجهات المعنية ،مشسيرا اإلى اأن دالوعود
’ ت -زال سس -ي -دة ال -م -وق-ف وم-ط-ال-ب-ي-ن م-ن
السس -ي -د ال-وال-ي ب-ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل وب-ف-ت-ح
تحقيق.

أإكدتها نتائج –اليل باسشتور

تسشجيل حالت للبوحمرون بع Úازال ‘ سشطيف
سسجلت المصسالح الطبية بمسستشسفى
مدينة عين ازال،الواقعة جنوب عاصسمة
و’ي- - -ة سس- - -ط - -ي - -ف ،خ Ó- -ل الشس - -ه - -ري - -ن
ال-م-اضس-ي-ي-ن 73 ،ح -ال -ة مشس -ك-وك ف-ي-ه-ا
لمرضض البوحمرون ،وحسسب مصسدر من
ذات ال -مسس-تشس-ف-ى ،ف-ق-د ت-اأك-دت رسس-م-ي-ا
اأرب -ع ح -ا’ت ل Ó-إصس -اب -ة ب -ال-م-رضض ،ب-ع-د
وصسول نتائج التحاليل التي تم اإجراوؤها
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -خ -ب -ر م -ع -ه -د ب -اسس-ت-ور
ل Ó- -أم - -راضض ال - -م - -ع - -دي - -ة ب - -ال - -ج - -زائ- -ر
ال-ع-اصس-م-ة.ودائ-م-ا حسسب ذات ال-مصس-در،
فان ا’أمر يتعلق بحالتين موؤكدتين من

بلدية عين الحجر التابعة لدائرة عين
ازال ،ضسمن الحا’ت ا’أربعة الموؤكدة،
وال -ت -ي ت -م اسس -تشس -ف -اوؤه -ا ع-ل-ى مصس-ل-ح-ة
ال - - -طب ال - - -داخ - - -ل - - -ي وطب ا’أط- - -ف- - -ال
ب-مسس-تشس-ف-ى ع-ي-ن ازال ،وال-ت-ك-ف-ل ال-طبي
ب -ه -ا ،وم -غ -ادرة ال -مسس -تشس -ف -ى ف -ي ح -ال-ة
صسحية جيدة.وبالمناسسبة ،دعا المصسدر
ال-ط-ب-ي ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ى وج-وب ال-ت-ح-لي
ب -ال -ي -ق -ظ -ة ل -م -واج -ه -ة ان -تشس-ار ال-م-رضض
ال -م -ت -م -ي -ز ب -ع-دوى ك-ب-ي-رة ،وال-حث ع-ل-ى
التطعيم للكبار والصسغار.

سسطيف :نورألدين بوطغان

ا’شسغال لتجديد
كل المسستلزمات ،و’ يتم ا’إبقاء ا’ على
ا’عمدة ال 11والمحطات الثÓث .هذا ومن

شساأن اطÓق التليفريك ان يرفع من قيمة
ا’سستغÓل ويزيد من عدد
ط -ال -ب -ي اسس -ت -غ Ó-ل -ه
ال -ذي سس -ب -ق وان ب-ل-غ
 1 . 1مليون مسسافر في
السسنة  ،هذا واأشسارت
مصس- -ادر م- -ق -رب -ة م -ن
الموؤسسسسة
ال -م -ك-ل-ف-ة ب-ا’ن-ج-از ان
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-رم-ي-م جاءت
بعدما كشسفت التحقيقات
اأن ال -ك -اب -ل غ-ي-ر م-ط-اب-ق
وال-ع-رب-ات غ-ي-ر م-ط-اب-قة
وان الشس -رك -ة السس-ويسس-ري-ة
ال- -ت- -ي اأن- -ج- -زت ال -مشس -روع
خÓ- -ل  2009ب-غÓ-ف م-الي
ت -ج-اوز ال 11م-ل-ي-ون سسنتيم
لم تقم بوجبها كام ، Óكما
تبين انه تم تغييب شسروط الصسيانة من دفتر

الشسروط  ،وكانت هذه النقائصض هي التي
تسسببت في تعطل عربات التيليفيريك ’أكثر
م- -ن  03م- -رات ل- -وق- -وع خ- -ل -ل دائ -م اأرغ -م
ال -م -وؤسسسس-ة ع-ل-ى غ-ل-ق ال-م-ح-ط-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
للمصساعد و فرعيها بالحوضض الكبير و
الثانية الكائنة بالقرب من ثانوية «اإبن زكري
«بقلب المدينة .
هذا وكان والي الو’ية خÓل زيارته ا’خيرة
وقف على التجارب ا’ولية للعربات وكذا
الوقوف على نوعية الكوابل حيث شسدد على
ضسرورة احترام مقاييسض ا’من لضسمان تنقل
المواطنين في اأمان كما شسدد على احترام
الجيران من المواطنين الذي يعبر سسكناتهم
التليفيريك  ،حيث يعول على هذا المشسروع
فك اسسر هضسبة ’’سستي ورفع من نسسبة
ا’سس -ت -ث -م -ار ب -ه -ا بصس -ف -ت-ه-ا اح-دى ال-م-واق-ع
السسياحة التي تعتبر مزارا لمختلف الطبقات
والسس -واح م -ن ج -ه -ات م -خ -ت -ل-ف-ة م-ن ال-وط-ن
وخارجه.

إحتضشنها إŸركز إلوطني للسشجل إلتجاري

أابواب مفتوحة حول إايداع حسشابات الششركات بتيسشمسشيلت
اختتم امسض الفرع المحلي للمركز الوطني
ل-لسس-ج-ل ال-ت-ج-اري ل-و’ي-ة ت-يسس-مسسيلت بمقره
تظاهرة ا’بواب المفتوحة حول كيفية إايداع
حسسابات الشسركات على مسستوى ذات الفرع
حيث تتضسمن هذه المبادرة التي أاقيمت في
الفترة من  11إالى 19جويلية الجاري من قبل
فرع المركز المذكور توزيع مطويات وتنظيم
ل-ق-اءات ج-واري-ة ت-حسس-يسس-ي-ة ل-فائدة أاصسحاب
الشسركات التجارية بهدف حثهم على إايداع
حسس -اب -ات-ه-م ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ال-م-دة
Óيداع والمحددة في  31جويلية
القانونية ل إ
الحالي وذلك من أاجل رفع نسسبة ا’سستجابة
Óي -داع ،وب -ال-م-ن-اسس-ب-ة كشس-ف م-أام-ور ال-ف-رع
ل -إ
ال-م-ح-ل-ي ل-ل-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسس-ج-ل التجاري
ل-ت-يسس-مسس-ي-لت السس-ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر ب-رب-ار بأان
 75.54ب -ال -م -ائ -ة م -ن الشس -رك -ات ال-ت-ج-اري-ة
ال -مسس -ج -ل -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ف-رع ق-د أاودعت
حسس-اب-ات-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة للسسنة المالية 2016
موضسحا في هذا ا’طار بأان  121شسركة من
مجموع  221شسركة مسسجلة على مسستوى ذات
الفرع قامت بهذا اإ’جراء القانوني المتعلق
بالسسنة المالية لسسنة 2016.
وأاكد بربار إالى أان الشسركات التي لم تقم
ب-إاي-داع حسس-اب-ات-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ف-ي اآ’ج-ال
ال- -م- -ح- -ددة ق -ان -ون -ا سس -ت -ت -ع -رضض إ’ج -راءات
قانونية قد تصسل لحد المتابعة القضسائية في
حقها أاو التوقيف عن النشساط .ويذكر أان 230
شس- -رك -ة ت -ج -اري -ة ب -ال -و’ي -ة م -ع -ن -ي -ة ب -إاي -داع
حسساباتها ا’جتماعية خÓل السسنة المالية
الحالية  2017وفق ذات المصسدر الذي لفت
إالى أان عدد الشسركات المعنية بهذا اإ’جراء
قد شسهد «ارتفاعا» مقارنة بالسسنة الماضسية
التي سسجل خÓلها  221شسركة .وأاشسار ذات
ال -مسس -ؤوول إال -ى أان ال -ف -رع ال -م -ح-ل-ي ل-ل-م-رك-ز
ال -وط -ن -ي ل-لسس-ج-ل ال-ت-ج-اري سس-ي-ك-ث-ف خÓ-ل
اأ’سسابيع المقبلة من نشساطه التحسسيسسي تجاه

الشس -رك -ات ال -ت -ج -اري -ة ح-يث سس-ي-ت-م ف-ي ه-ذا
اإ’ط -ار ت-نشس-ي-ط حصسصض إاذاع-ي-ة ت-حسس-يسس-ي-ة
حول الموضسوع ووضسع ملصسقات توعوية على
مسستوى فرع ذات المركز وكذا بمقر المديرية
الو’ئية للتجارة وباأ’ماكن العمومية .وشسكلت
هذه اأ’بواب المفتوحة فرصسة لدى مأامور
الفرع المحلي المذكور لدعوة مسسؤوولي آاليات
دعم التشسغيل بالو’ية منها جهازي «كناك»
و»أانسس -اج» ل-ل-مسس-اه-م-ة ف-ي ت-ح-ف-ي-ز أاصس-ح-اب
المؤوسسسسات المصسغرة على إايداع حسساباتهم
ا’جتماعية قبل انتهاء اآ’جال القانونية التي
حددت للعملية قبيل  31جويلية الجاري.
...واأيام –سشيسشية حول التسشممات الغذائية بتيارت
تعكف مديرية التجارة لو’ية تيارت وعلى
م -دار فصس-ل الصس-ي-ف اي-ام-ا ت-حسس-يسس-ي-ة ح-ول
ال -تسس -م -م -ات ال -غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ع-رضض ال-ي-ه-ا
ال -مسس -ت -ه -ل -ك -ون ج -راء ت -ن -اول ب -عضض ال -م-واد
ال-غ-ذائ-ي-ة ’ سس-ي-م-ا ال-م-ع-رضس-ة م-ن-ه-ا للهواء و
الشس -مسض م -ب -اشس -رة  ،و ق -د سس-ط-رت م-دي-ري-ة
التجارة برنامجا ثريا ’طÓع المواطنين على
فحواه و اماكن تواجد ممثليها عبر دوائر
الو’ية ،و قد باشسر المختصسون في النظام
ال -غ -ذائ -ي و ت -ن -اول ا’ط -ع -م -ة م -ن م -وظ -ف-ي
المديرية العملية من دائرة الرحوية غرب
الو’ية و التي تضسم  3دوائر هي مشسرع الصسفا
وواد ل -ي -ل -ي و ال -رح -وي -ة ،و تضس -م -نت ع-م-ل-ي-ة
ال -ت -حسس-يسض ك-ي-ف-ي-ة ت-خ-زي-ن و ت-ب-ري-د ال-م-واد
ا’سستهÓكية ،و كيفية تغليفها و حفظها من
التعرضض للميكروبات و البكتيريا  ،و ذلك عبر
الشس- -رح ال- -م -ب -اشس -ر و ع -رضض لصس -ور ت -ع -رضض
اصسحابها لتسسممات غذائية جراء عدم حفظ
المواد بطريقة جيدة ،و كيفية تعفن المواد
ال -غ -ذائ -ي -ة السس-ري-ع-ة ال-ت-ل-ف  ،ك-م-ا ت-م ت-وزي-ع
م -ط -وي -ات ع-ل-ى ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن مسس-ت-ه-م
ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ح-ت-وي ع-ل-ى ط-ريق تجنب التسسمم

الغذائي و ’ سسيما بالمطاعم الشسعبية التي
تعرضض الماأكو’ت على قارعة الطرق،عملية
ال -ت -حسس -يسض شس -م-لت ايضس-ا ال-ت-ن-اول ال-م-ف-رط
للسسكريات و ا’مÓح و الدسسوم اثناء الفترة
الصسيفية كونها فترة عطل و يتنقل المواطنين
ال -ى خ -ارج دي -اره -م اي-ن ك-ان ي-راع-ى ال-ت-زود
بالمواد المذكورة بطريقة عقÓنية .

تيارت :ع-عمارة

إثر إيدإع ششكوى ضشده

األم Úالعام لبلدية
تيغينف رهن ا◊بسس

إأوقفت مصشالح إلأمن Ãعسشكر
إأمسس  ،إإط-ارإ ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-غ-ن-يف
يشش - -غ - -ل م- -نصشب إأم Úع- -ام ذإت
إل -ب -ل -دي -ة  ،م -ت -ل -بسش -ا Ãم-ارسش-ة
إل- - -رذي- - -ل- - -ة ‘ إأح- - -د إلأم- - -اك- - -ن
إŸشش -ب -وه-ة Ãدي-ن-ة م-عسش-ك-ر  ،و
ي -ك -ون وك -ي-ل إ÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁكمة تيغينف قد إأمر باإيدإع
إŸشش -ت -ب -ه ب-ه إ◊بسس ب-ع-د إل-ق-اء
إل- -ق- -بضس ع -ل -ي -ه ب -رف -ق -ة إم -رإة
متزوجة  ،كان زوجها قد إأبلغ
إ÷ه- -ات إل- -قضش -ائ -ي -ة بشش -ك -وك -ه
حول عÓقة غ Òششرعية تربط
زوج -ت-ه ب-الم Úإل-ع-ام ل-ب-ل-دي-ة
تيغينف  ،حيث تابعت عناصشر
إلأم -ن –رك -ات إŸشش-ت-ب-ه ب-ه إإ¤
إأن إألقت عليه إلقبضس متلبسشا.

معسسكر  :أم أ.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 122مؤؤسسسسة تربؤية و  82هيك Óخدماتيا جاهزة بع Úالدفلى

دخلت إدإرة قطاع إلÎبية ‘ سسباق مع إلزمن
لسس- -تÓ- -م ه- -ي- -اك- -ل ت -رب -وي -ة ج -دي -دة وم -رإف -ق
إ
خ-دم-ات-ي-ة ‡ّون-ة م-ن خ-زي-ن-ة إل-ولي-ة وإلقطاع
إŸع- -ن- -ي ،وه- -ذإ لسس -د إل -ن -قصص وإل -ط -لب إŸت -زإي -د
ب -اŸن -اط -ق إل-ري-ف-ي-ة إل-ت-ي م-ا ف-ت-ئت –ق-ق ن-ت-ائ-ج
مدرسسية مشسجعة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
بحسسب معطيإتنإ فإإن المصسإلح اإ’دارية بإلقطإع
التربوي انتقلت من التحضسير لسسد النقصس في
ال -م -ن -إصسب ال-ج-دي-دة إال-ى ال-ت-حضس-ي-ر إ’سس-ت-يÓ-م
الهيإكل التربوية والخدمإتية الجديدة التي ظلت
مطلب أاسسرة التعليم وأاوليإء التÓميذ ،من خÓل
لقإءاتهم الدورية ،مع إادارة القطإع والسسلطإت
ال -و’ئ -ي-ة ال-ت-ي ك-ث-فت م-ن نشس-إط-ه-إ وخ-رج-إت-ه-إ
الميدانية لمعإينة سسير التمدرسس والبحث عن
سس -ب -ل ت -حسس -ي -ن ظ-روف-ه ،وف-ق ت-ع-ل-ي-م-إت وزي-رة
ال-ق-ط-إع ،ب-حسسب م-دي-ر ال-ت-رب-ي-ة م-ح-مود فوزي
تبون لـ «الشسعب» ،فإإن تخصسيصس هذه الهيإكل في
وقتهإ جإء تطبيقإ لبرنإمج رئيسس الجمهورية
ل -رف -ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ال-مشس-إري-ع ال-ت-رب-وي-ة ال-ت-ي

تنفسست منهإ الو’ية.
من جهته اعتبر الوالي بن يوسسف عزيز ،تحسسين
ظروف التمدرسس ومنح الفرصسة أ’بنإء الريف
ع -ل -ى ح -د سس -واء وب -ن -فسس ال -درج -ة م -ع اأ’ب -ن-إء
المنإطق الحضسرية مكسسب نعمل على تجسسيده
ميدانيإ ،رفقة مسسؤوولي القطإع الذين برهنوا
من خÓل النتإئج المدرسسية البإهرة المحققة،
خ -إصس -ة ف -ي ع -إل -م ال -ري -ف ال -ذي م -ن -ح -ن-إه ك-ل
اإ’مكإنيإت لتفجير المواهب والطإقإت الكإمنة،
داخ -ل ال -وسس -ط ال -م -درسس-ي .ه-ذا م-إ أاك-د ع-ل-ي-ه
ال-وال-ي ف-ي ل-ق-إء خ-إط-ف م-ع-ه ،خÓ-ل ال-م-ع-إي-نة
اأ’خيرة للهيإكل التربوية الجديدة.
بنظر مدير القطإع محمود فوزي فإإن دخول
 122مؤوسسسسة تربوية و 82هيك Óخدمإتيإ من
المطإعم مع الدخول المدرسسي القإدم مكسسبإ
ل -ف -إئ-دة م-ت-م-درسس-ي-ن-إ خ-دم-ة ل-ت-حسس-ي-ن ظ-روف
ال-ت-م-درسس ومضس-إع-ف-ة ال-ن-ت-إئ-ج ال-م-رضس-ي-ة ال-ت-ي
ن -ح -ق -ق -ه -إ م -ن ع-إم إال-ى آاخ-ر ب-م-ؤوسسسس-إت ع-ي-ن
الدفلى التي تتخلصس من العجز في الهيإكل ،مع
بداية الدخول المدرسسي.

حريق مهول بجبال إŸيزإب

 7هكتارات من الÌوة الغابية أالسسنة النÒان
«إلشسعب» -أإشسرف إلعميد غا‹ بلقصس ،Òقائد إلدرك إلوطني ،أإمسص ،على مرإسسم تنصسيب إلعقيد حميتي ﬁمد قائدإ
للقيادة إ÷هوية إلثالثة للدرك ببشسار/ن.ع ،3.خلفا للعقيد علي و◊اج يحي .جاء هذإ ‘ بيان وزإرة إلدفاع إلوطني تلقت
«إلشسعب» نسسخة منه.
قإل العميد في هذه المنإسسبة« :وفقإ ال-ث-إل-ث-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-بشس-إر ،خلفإ للعقيد ال -ق -ي -إدة ال -ج -ه -وي -ة ل-ل-درك ح-يث ت-م تسس-ل-ي-م
واسس -ت Ó-م ال -راي -ة ،ب-حضس-ور ضس-ب-إط وإاط-إرات
ل -ل -م-رسس-وم ال-رئ-إسس-ي ال-م-ؤورخ ف-ي  12جويلية علي ولحإج يحي».
 ،2018وت-ط-ب-ي-ق-إ ل-م-خ-ط-ط ال-ت-حويل السسنوي
النإحية.
كإن قإئد الدرك قد اسستقبل ،قبل ذلك ،من
 ،2018المصسإدق عليه من طرف الفريق نإئب
إاثر ذلك ،قإم العميد بلقصسير بزيإرة تفتيشس
طرف اللواء شسنقريحة السسعيد قإئد النإحية
وزير الدفإع الوطني ،رئيسس أاركإن الجيشس،
وت-ف-ق-د ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ه-ي-إك-ل والمنشسآإت التإبعة
ال-عسس-ك-ري-ة ال-ث-إل-ث-ة ب-م-ق-ر ق-يإدة النإحية ،قبل
أان ّصسُ-ب رسس-م-ي-إ ،ه-ذا ال-ي-وم ،ال-ع-ق-ي-د ح-م-ي-ت-ي
للقيإدة الجهوية الثإلثة للدرك الوطني ببشسإر.
ا’شسراف على مراسسم التنصسيب على مسستوى
م -ح -م -د ف-ي م-نصسب ق-إئ-د ال-ق-ي-إدة ال-ج-ه-وي-ة

“ك -نت مصس -ال -ح إل -غ -اب -ات ب -ال -ت -ع -اون م-ع
مصسالح إ◊ماية إŸدنية وإلسسلطات إÙلية،
مسساء أإول أإمسص ،من إخماد أإول حريق شسبّ ‘
جبال إŸيزإب إلوإقعة ماب Úبلديتي سسبدو
بني سسنوسص جنوب تلمسسان.

ال- -ح -ري -ق ال -ذي أات -ى ع -ل -ى م -إ ي -ق -إرب 07
ه -ك -ت-إرات م-ن ا’شس-ج-إر ال-غ-إب-ي-ة ت-م اخ-م-إده
بصس-ع-وب-ة ن-ت-ي-ج-ة صس-ع-وب-ة ال-مسسإلك وا’رتفإع
الذي سسإعد في توسسع النيران بإلغإبة ،ا’مر
الذي دفع بأإعوان الغإبإت والحمإية المدنية

«إلشس -عب» -أإع-ل-نت وزإرة إل-دف-اع ت-وإصس-ل
ع -م -ل -ي -ة تسس -وي -ة إل -وضس -ع -ي -ة Œاه إÿدم-ة
إل -وط -ن -ي -ة ،إŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸوإط-ن Úإل-ب-ال-غÚ
ث Ó-ث )30( Úسس- -ن- -ة ف -م -ا ف -وق إ ¤غ -اي -ة 31
ديسسم ،2014 Èأإي إŸولودين سسنة  1984وما
قبل.

ق -إلت ال -وزارة ف -ي ب -ي-إن ل-ه-إ ت-ل-قت «الشس-عب»
نسسخة منه ،أامسس ،ان هذه العملية المقررة من
رئ -يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ،ال-ق-إئ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات
المسسلحة ،وزير الدفإع الوطني ،تتواصسل في

ظروف جيدة.
بحسسب ذات البيإن ،فإإنه منذ بداية هذه
العملية وإالى غإية  30جوان  ،2018ارتفع عدد
ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن اسس-ت-ف-إدوا م-ن اإ’ج-راءات
الرئإسسية إالى مإئتين وأاربعة وخمسسين أالف
وعشس- -ري -ن ()254.622
وسس-ت-م-إئ-ة واث-نين
مواطن ،من بينهم ثÓثة أا’ف وسستمإئة وثÓث
وثÓثون ( )3.633مقيمإ بإلخإرج.
في إاطإر نفسس هذه اإ’جراءات وفي نفسس

الفترة ،تم تسسوية وضسعية ثمإنمإئة و ثÓثة و
ث Ó-ث -ي -ن أال -ف وأارب -ع -م -إئ-ة وثÓ-ث-ة وخ-مسس-ي-ن
( )833.453متأإخرا من الدفعإت قبل .2014
من جهة أاخرى ،تنهي وزارة الدفإع الوطني
إال -ى ع -ل -م ال -م -واط -ن -ي -ن ب-أإن م-راك-ز ال-خ-دم-ة
الوطنية ،عبر كإمل التراب الوطني ،تواصسل
اسس-ت-ق-ب-إل اأ’شس-خ-إصس ال-م-ع-ن-ي-ي-ن للتكفل بهم،
بإلسسرعة المطلوبة ،وهذا بصسرف النظر عن
جداول المرور المحددة مسسبقإ.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

أإمن ولية إلبّيضص

حجز ثÓثة قناط Òونصسف من الّلحؤم البيضساء

لجرإءإت إلرئاسسية
أإك Ìمن  254أإلف إسستفادوإ من إ إ

تؤاصسل تسسؤية وضسعية اŸؤاطن Úالبالغ ÚثÓث Úسسنة فما فؤق

الى تطويقهإ لمنع توسسعهإ ،حيث تم التحكم
في أالسسنة اللهب في سسإعة متأإخرة من ،نهإر
أاول أامسس ،وتم اخمإد الحريق بمشسإركة الرتل
ال -م -ت -ن -ق -ل ل -ح-م-إي-ة ال-غ-إب-إت واع-وان ال-غ-إب-ة
والحمإية المدنية ،في حين فتحت مصسإلح
الدرك الوطني تحقيقإ في أاسسبإب الحإدث
ال -ذي ي-رج-ع ال-ى ال-ي-د ال-بشس-ري-ة م-ن ن-ح-إل-ي-ن
وفحإمين أاو رعإة.

«إلشسعب» ‘ -إطار إ◊فاظ على إلصسحة
إل-ع-ام-ة“ ،ك-نت مصس-ال-ح أإم-ن ولي-ة إل-ب-يضص
م -ن ح -ج-ز  03ق -ن-اط Òونصس-ف م-ن إل-ل-ح-وم
إل- -ب- -يضس- -اء (دوإج- -ن) ع- -ل -ى مسس -ت -وى ق -ط -اع
لخ -تصس -اصص ،م -ع ت -وق -ي -ف مشس -ت-ب-ه ف-ي-ه ‘
إ إ
إلعقد إلثالث من إلعمر .جاء هذإ ‘ بيان
تلقت «إلشسعب نسسخة منه.

حيثيإت القضسية جإءت بعد تلقي قوات اأ’من
الوطني لمعلومإت مؤوكدة ،مفإدهإ قيإم أاحد
ا’شسخإصس بتسسويق ونقل كميإت من اللحوم
البيضسإء دون مراعإة شسروط الصسحة العإمة،
ح -يث ت-م-ك-نت ق-وات الشس-رط-ة ب-إل-ت-نسس-ي-ق م-ع

مديريتي التجإرة والفÓحة لذات الو’ية ،من
ح-ج-ز  350ك-ل-غ م-ن ال-ل-ح-وم ال-ب-يضس-إء ،ل-ع-دم
اح -ت -رام صس-إحب الشس-إح-ن-ة ل-م-ع-إي-ي-ر الصس-ح-ة
المعمول بهإ وظروف النقل المÓئمة للحوم.
أاثبتت المعإينة اأ’ولية أان المخإلف ’ يحوز
على شسهإدة بيطرية مسسبقة ،وعليه تم عرضسهإ
ل-ل-م-ع-إي-ن-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ال-ت-ي أاك-دت ب-أإن-ه-إ غ-ي-ر
صسإلحة لÓسستهÓك.
تم إانجإز ملف قضسإئي ضسد المشستبه فيه قدم
ب -م -وج -ب -ه أام -إم السس -ي -د وك -ي -ل ال -ج -م -ه -وري-ة
المختصس إاقليميإ.

موإصسلة للجهود إ◊ثيثة للجيشص

إارهابيان يسسلمان نفسسيهما بتمÔاسست
لرهاب وموإصسلة للجهود
«إلشسعب» ‘ إطار مكافحة إ إ
إ◊ثيثة لقوإت إ÷يشص ،سّسلم إرهابيان ( )02نفسسيهما،
صسبيحة أإمسص ،للسسلطات إلعسسكرية بتمÔإسست /ن.ع.6.

يتعلق اأ’مر بكل من المسسمى «بن عروبة مراد» المكنى
«أابو فريد» ،الذي إالتحق بإلجمإعإت ا’رهإبية سسنة ،2013
و»ب -ن دب-ة ال-ط-إه-ر» ال-م-دع-و «أاب-و م-ح-م-د» ،ال-ذي إال-ت-ح-ق
ب -إل-ج-م-إع-إت ا’ج-رام-ي-ة سس-ن-ة  .2017ا’ره- -إب- -ي- -إن ك -إن

بحوزتهمإ مسسدسسإ رشسإشسإ من نوع كÓشسنيكوف وبندقية
قنإصسة ومخزني ( )02ذخيرة مملوءين.

تؤقيف مهرب Úوحجز ﬂدرات

ف-ي إاط-إر م-ح-إرب-ة ال-ت-ه-ريب وال-ج-ري-م-ة ال-م-ن-ظمة أاوقفت
مفإرز للجيشس ،خÓل عمليإت متفرقة بكل من برج بإجي

مختإر وعين قزام/ن.ع ،6.أاربعة ( )04مهربين وضسبطت
ثÓث ( )03مركبإت ربإعية الدفع و( )3,7طن من المواد
الغذائية و( )9312وحدة من مواد التنظيف ،فيمإ اأوقفت
م-ف-رزة أاخ-رى ب-جإنت/ن.ع )07 ( ،4.م-ن-ق-ب-ي-ن ع-ن الذهب
ب-ح-وزتهم ( )03أاج -ه -زة كشس -ف ع -ن ال -م-ع-إدن و( )19م-ول-د
كهربإئي و( )12مطرقة ضسغط.
ف- -ي سس- -ي- -إق م- -تصس- -ل ،ح- -ج- -ز ح- -راسس السس -واح -ل ،ب -ع -ي -ن

تيموشسنت/ن.ع )24,5( ،2.كيلوغرام من الكيف المعإلج،
فيمإ ضسبط عنإصسر الدرك الوطني ( )319قرصس مهلوسس
بتيإرت/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -فت م -ف -إرز ل -ل-ج-يشس عشس-ري-ن ()20
مهإجرا غير شسرعي من جنسسيإت إافريقية مختلفة بعين
قزام/ن.ع.6.

إنضسمت إ ¤بورصسة إ÷زإئر ‘ 2016

«بيؤفـ ـ ـارم» قط ـ ـ ـب رائـ ـ ـد فـ ـ ـي الصسناعـ ـ ـة الصسيد’نيـ ـ ـة
أإك Ìمن  100منتوج Ãعمل وإدي إلسسمار ‘ إلعاصسمة

لدإرة و تقارير ﬁافظي إ◊سسابات .جاءت إŸصسادقة بعد مرإجعة نشساط إلشسركة
لعمال ‘ صسدإرتها إلتقرير إلسسنوي Ûلسص إ إ
صسادقت إ÷معية إلعامة Ÿسساهمي شسركة بيوفارم على إللوإئح إŸسسجلة ‘ جدول إ أ
خÓل إلسسنة إŸالية إŸنتهية بتاريخ  31ديسسم.2017 È

مراسسلة خاصسة

بحسسب مصسدر لـ «الشسعب» فإإنه  ⁄يطرأا أاي تغي Òعلى
البيإنإت اŸإلية اŸوجزة للسسنة اŸإلية  2017التي ” نشسرهإ
‘  23مإي  2018قبل انعقإد ا÷معية العإمة العإدية و “ت
اŸصسإدقة عليهإ مع التقرير السسنوي.
كمإ قررت الجمعية العإمة العإدية توزيع ربح قدره  100دينإر
للسسهم الواحد بمبلغ إاجمإلي قدره  2552187500دينإر بزيإدة
 ٪ 51.5مقإرنة مع عإم . 2017
بحسسب ذات المصسدر فقد تم ابÓغ المسسإهمين بأإن الربح
سسيتم دفعة بتإريخ  31جويلية  2018عبر الوسسطإء الخإصسين
صسإحب الحسسإب IOB
مع العلم ان مجمع بيوفإرم ينشسط في مختلف مجإ’ت
الصس-ن-إع-ة الصس-ي-د’ن-ي-ة  :ال-ت-ط-وي-ر،اإ’ن-ت-إج ،ال-توزيع بإلجملة،
ال- -ت- -وزي- -ع ل- -لصس- -ي- -دل- -ي- -إت ،اإ’عÓ- -م ال- -ط- -ب -ي و ال -خ -دم -إت
اللوجسستيكية .وقد أانشسئت شسركة بيوفإرم عإم  1991و حققت

الشس- -رك- -ة رق- -م أاع- -م- -إل م- -ج- -م- -د ف -ي ع -إم  2017ي -ق -در بـ
 58567782393دينإر جزائري.
في نفسس العإم ،حققت بيوفإرم نإتج ربح ،حصسة المجمع،
تقدر بـ  253.11دينإر للسسهم الواحد .تقوم بيوفإرم بتصسنيع
أاكثر من  100منتوج في وحدة اإ’نتإج الكإئنة بوادي السسمإر
بإلجزائر العإصسمة ،وتعد أاول وحدة جزائرية تحصسل على
شس-ه-إدة م-م-إرسس-إت ال-تصس-ن-ي-ع ال-ج-ي-دة ( )GMPم -ن ال -وك-إل-ة
الوطنية الفرنسسية لسسÓمة ا’أدوية )ANSM(.توزع بيوفإرم
للتوزيع التإبعة للمجمع اأكثر من  500دواء لتجإر الجملة.
كمإ توزع شسركة بيوبور التإبعة للمجمع لحوالي  4000صسيدلية
أاكثر من  3500مرجعية ،قإمت بيوفإرم بتنويع مسسإهميهإ
المسستثمرين.
اتخذت أاول خطوة في عإم  2013المتمثلة في إاعإدة تنظيم
أانشس -ط -ت -ه -إ ح -ول أاق -ط -إب م -ت -خ ّصس -صس -ة وف -ت -ح رأاسس م -إل -ه-إ
للمسستثمرين الدوليين تمثلت الخطوة الثإنية في إادخإل اسسم
بيوفإرم ( )BIOاإلى بورصسة الجزائر في  20أافريل .2016

الخميسض  19جويلية  2018م
الموافق لـ  05ذي القعدة  1439هـ
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أاصشحابها  ⁄يلتزموا بتعليمات اŸصشالح البيطرية

 8٩حالة للحمى اŸالطية بسسيدي بلعباسس
جلت مصسالح الصسحة لو’ية سسيدي بلعباسض  89حالة
سس ّ
لداء ا◊مى اŸالطية خÓل السسداسسي اأ’ول من السسنة
ا÷اري -ة ،وه -ي اإ’حصس -ائ -ي -ات ال-ت-ي ت-ع-كسض تضس-اع-ف ع-دد
ا◊ا’ت مقارنة بالسسنوات اŸاضسية ،ما يسستدعي إا ¤دق
ناقوسض اÿطر Ùاربة هذا اŸشسكل الوبائي.
جل أاك Èعدد ◊ا’ت اإ’صسابة بداء ا◊مى اŸالطية
وسس ّ
على مسستوى بلدية سسيدي بلعباسض بـ  29حالة ،تليها بلدية
رأاسض اŸاء بـ  28حالة،سسيدي ◊سسن بـ  14حالة وبلديتي
تÓغ وتيغاليمات بـ  10حا’تÃ ،جموع  46حالة خÓل
الثÓثي اأ’ول و 89حالة حتى شسهر جوان ،وهي اأ’رقام التي
فاقت الضسعف مقارنة بالسسنة اŸاضسية  2017التي سسجلت
بها  256حالة.
وقد أارجعت ذات اŸصسالح سسبب إارتفاع حا’ت اإ’صسابة
بهذا الداء إا ¤التنقل الكب Òللموال Úومربي اŸواشسي داخل
الو’ية وخارجها ،تناول ا◊ليب غ ÒاŸغلى للبقر واŸاعز
ووج -ود ب -عضض ا◊ي -وان -ات غ ÒاŸراق -ب -ة ع -ل-ى ال-رغ-م م-ن
ا÷ه- -ود اŸب- -ذول -ة ‘ ه -ذا اÛال واŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ل -ق -ي -ح
ا◊ي-وان-ات ،وال-ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة ت-وع-وي-ة ل-ف-ائ-دة
اŸرب ،Úح -يث ط -ال -بت اŸصس -ل -ح -ة ب -ت -ف -ع -ي -ل دور ال-ل-ج-ان
اŸت -ع -ددة اأ’ط -راف م -ن أاج-ل اŸراق-ب-ة الصس-ارم-ة ل-ب-ائ-ع-ي

ا◊ل -يب ،ال -كشس -ف ع -ن ا◊ي -وان -ات اŸصس -اب -ة م -ع ت -ك -ث-ي-ف
اŸراقبة بأاماكن تربية اŸواشسي– ،سسيسض مربي اŸواشسي
بهذا اŸرضض وكيفية Œنبه ،مع منع الذبح العشسوائي ‘
اأ’سسواق اأ’سسبوعية للحيوانات ومنع بيع ◊ومها.
و‘ سسياق اأ’مراضض اŸتنقلة عن طريق ا◊يوان ،سسجلت
اŸصسلحة أايضسا حالة واحدة للكيسض اŸائي خÓل الثÓثي
اأ’ول Ÿريضض يقطن ببلدية مزاورو مقابل  10حا’ت خÓل
Óصسابة بالليشسمانيات ا÷لدية خÓل
سسنة  ،2017و 3حا’ت ل إ
نفسض اŸفÎة مقابل  19حالة خÓل  ‘ ،2017ح⁄ Ú
تسسجل اŸصسلحة أاية حالة للشسمانيا ا◊شسوية أاو لداء الكلب
على الرغم من تسسجيل  431عضسة حيوان ،منها  345عضسة
كلب 69 ،عضسة للقطط و 12عضسة للجرذان ،حيث ” التكفل
بكل ا◊ا’ت التي تلقت العÓج الÓزم ،على أان تتواصسل
عملية الوقاية من الداء بتكثيف حمÓت مكافحة ا◊يوانات
اŸتشسردة مع إازالة اŸفارغ العشسوائية للوقاية من هذا النوع
من اأ’مراضض ،فضس Óعن مكافحة ا◊شسرات من خÓل
القيام بحمÓت لرشض اŸبيدات وإازالة اŸسستنقعات والÈك
الراكضسة Ÿنع انتشسار ا◊شسرات الضسارة.
أاما عن اأ’مراضض اŸتنقلة عن طريق اŸياه ،فقد سسجلت
اŸصسلحة  3حا’ت إ’لتهاب الكبد الفÒوسسي أا خÓل الثÓثي

اأ’ول بنسسبة  1,38باŸائة ،مقابل  27حالة خÓل ،2017
‘ ح ⁄ Úتسسجل أاية حالة أ’مراضض الكولÒا ،حمى التيفية
والزحار .هذا و” تسسجيل  10حا’ت للتسسممات الغذائية
بنسسبة  4,60باŸائة من اأ’مراضض اŸصسرح بها إاجباريا.
وŸراقبة صسÓحية مياه الشسرب قامت ا÷هات اıتصسة
بـ – 4431ليل للبحث عن الكلور ،أاسسفر عن تسسجيل 379
حالة سسلبية ،وقامت أايضسا Ãراقبة ﬁ 3716ل Œاري أاين
” رصسد  1875حالة للنظافة اŸرضسية أاسسفر عن تقد378 Ë
إاعذار و 6إاقÎاحات غلق .و‘ هذا الصسدد أاكدت اŸصسالح
على أاهمية مراقبة اÓÙت ذات الطابع الغذائي طول
السسنة مع الÎكيز على فÎة الصسائفة خاصسة لبائعي اأ’كل
السس -ري -ع ،اŸث -ل -ج -ات ،واŸواد السس -ري-ع-ة ال-ت-ل-ف ك-ال-ل-ح-وم،
اأ’سسماك واÿضسر والفواكه ،مع تكثيف ا÷هود بالتنسسيق
مع مصسالح التطهÙ Òاربة ظاهرة السسقي باŸياه القذرة،
مراقبة أاحواضض الÎسسب ،تطه Òاÿزانات ،ووضسع الكلور
وا÷ Òعلى حافة الوديان ،مع تكثيف ا◊مÓت لتنظيف
وﬁاربة إانتشسار اŸفارغ العشسوائية.

سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو

تصشادف الفا— من نوفمÈ

توزيع  1280مسسكن عمومي إايجاري بأاقبو

“ت بر›ة توزيع  ١28٠وحدة سشكنية
ّ
لي-ج-اري ،التي
م-ن ن-وع السش-ك-ن ال-ع-م-وم-ي ا إ
ششّ-ي-دت ع-ل-ى مسش-ت-وى ق-طب أازاغ-ار ب-بلدية
أاق -ب -و ،ل -ت-اري-خ ال-ف-ا— م-ن ن-وف-م Èال-ق-ادم،
والذي سشيتصشادف مع إاحياء الذكرى الـ 64
لندلع ثورة التحرير الوطنية اÛيدة.

هذا ما وعد به توفيق مزهود ،وا‹ و’ية بجاية بالنيابة،
على إاثر اجتماع عمل جمع ﬂتلف اأ’طراف اŸعنية بهذا
اŸشس -روع ،وق -د ق -ام خ Ó-ل ج -لسس -ة ال -ع-م-ل اŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى
مسستوى مقر الو’ية بحضسور رئيسض اÛلسض الشسعبي البلدي
لبلدية أاقبو ،بلفت انتباه كل اŸتدخل Úبالورشسة واŸتمثلÚ
‘ مديري السسكن والعمران والّري والطاقة وديوان الÎقية
والتسسي Òالعقاري وا÷زائرية للمياه ،إا ¤ا◊اجة اŸلحّة إا¤
اإ’سسراع ‘ وتÒة اأ’شسغال إ’نهاء هذه اŸسساكن ا’جتماعية
ووضسع حّد Ÿعاناة اŸواطن Úوانتظارهم الطويل اأ’مد.
وا÷دي -ر ب -ال -ت-ذك Òأان اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه ال-وح-دات
ببلدية أاقبو ،قد قاموا ‘ شسهر مارسض اŸنصسرم ،بعد أان
جل فيما يتعلق بإا‚از هذه
سسئموا من التأاخر الكب ÒاŸسس ّ
الوحدات ،بغلق الطريق الوطني رقم  26أامام حركة السس،Ò
ت -ع-بÒا ع-ن غضس-ب-ه-م وان-زع-اج-ه-م ال-ك-بÒي-ن ،ح-يث ط-ال-ب-وا
السسلطات اÙلية بتحديد آاجال توزيعها.
ولكن وفقا Ÿا بلغنا ،تلتزم اŸؤوسّسسسات اŸكّلفة بإا‚از
الطرق والشسبكات اıتلفة التابعة لهذه الوحدات بإانهاء

اأ’شسغال
جه وا‹ الو’ية بالنيابة تعليمات
خÓل أاربعة أاشسهر ،وقد و ّ
إا ¤ك -اف -ة اŸصس -ال -ح اŸشس -رف -ة ع-ل-ى إا‚از ه-ذا الÈن-ام-ج،
Óشسغال واحÎام اآ’جال
مفادها ال ّسسهر على ال ّسس Òا◊سسن ل أ
اŸقّررة ،حيث وجّه تعليمات إا ¤اŸديرين اŸعني Úتنصض
على القيام بتنظيم اجتماعات كّل  15يوما على مسستوى
ورشسة هذا اŸشسروع ،قصسد متابعة تطور اأ’شسغال عن قرب،

علما
أان السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ق -د ب -اشس-رت عشس-ي-ة إاح-ي-اء ع-ي-دي
ا’سستقÓل والشسباب ،بتسسليم  257مفتاح للمسستفيدين من
السسكنات ا’جتماعية ،وكذا منح  500قرار ا’سستفادة من
اإ’عانات اŸالية للسسكن الريفي.

بجاية :بن النوي توهامي

بسشبب انتششار الّروائح الكريهة

سسكان ع Úالتوتة يشستكون ّﬂلفات Œار السسوق اŸتنّقلة
ت-تسشّ-ب-ب السش-وق اŸت-ن-ق-لة بÚ
لح- -ي- -اء ال- -ت- -ي ب- -ادرت إال- -ي -ه -ا
ا أ
ب- -ل- -دي- -ة ع Úال -ت -وت -ة ب -ولي -ة
ب- - -ات- - -ن - -ة ،ك - -ل مسش - -اء ‘ ت - -رك
لوسشاخ خاصشة بقايا
القمامة وا أ
اÿضش-ر وال-ف-واك-ه ال-ت-ي يÎك-ها
ال-ت-ج-ار ب-ع-د م-غ-ادرت-ه-م اŸك-ان،
لح-ي-اء
ح -يث اشش -ت -ك -ى سش -ك -ان ا أ
ال -ت -ي ت -ت -واج -د ب -ه-ا السش-وق م-ن
ه -ذه ال -ظ -اه-رة السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي
أاثّ-رت ع-ل-ى ح-ي-ات-هم ،خاصشة ما
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ن -ظ -اف -ة وح -م -اي -ة
اÙي -ط ،وظ-ه-ر ذلك ج-ل-ي-ا ه-ذا
الصش- -ي- -ف خ- -اصش- -ة م- -ع ارت- -ف -اع
درجة ا◊رارة.

م- -ن قضس- -اء ح- -وائ- -ج- -ه -م ،غ Òأان السس -ك -ان
اشستكوا من إاهمال التجار ومصسالح البلدية
ل -ل -ن -ظ -اف -ة ،ح -يث ي -خ -ل -ف ال -ت -ج-ار ي-وم-ي-ا
ال-عشس-رات م-ن ال-ك-ي-ل-وغ-رام-ات من اأ’وسساخ
والقمامة بتلك اأ’حياء ،حيث تÎك روائح
ك -ري -ه -ة خ -اصس-ة ه-ذه اأ’ي-ام ‘ ظ-ل ارت-ف-اع
درجة ا◊رارة.
وقد طالب اŸواطنون من مصسالح البلدية
ت-ك-ث-ي-ف دوري-ات ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ك-ل مسساء
لنقل القمامة ‘ حينها وعدم تركها تتعفن
أاك Ìوأاك ،Ìحيث تصسبح عرضسة للحيوانات
واأ’طفال الصسغار الذين يعبثون بها.
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أان ب -ل -دي-ة ع Úال-ت-وت-ة
بادرت إا ¤إا‚از سسوق جواري آاخر بحي
الشسافات رصسد له غÓف ما‹ معت Èيفوق
الـ  2مليار سسنتيم ،غ Òأانه  ⁄يسستغل بعد
بسس -بب ب -عضض اŸشس -اك -ل ،خ -اصس -ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب -رفضض ال -ت -ج -ار واŸواط -ن Úا’ل -ت-ح-اق ب-ه
واسستغÓله ،لبعد اŸسسافة حيث ” –ويله
إا ¤قاعة رياضسة.

ورغ-م اسس-ت-حسس-ان السس-ك-ان ل-ف-ك-رة السس-وق
اŸت -ن -ق-ل ،ال-ذي ي-ع-وضض اأ’سس-واق ا÷واري-ة
ال -ث -اب -ت -ة وذلك م -ن خ Ó-ل ب -رن -ام -ج ي-وم-ي
يحÎمه التجار بالتواجد ‘ حي من بÚ
أاح -ي -اء ع Úال -ت -وت -ة ال -ك -بÒة ذات ال-ك-ث-اف-ة
السسكانية ،والتي بها فضساء لعرضض التجار
لسس -ل -ع -ه -م ‘ إاط -ار ت -ق -ريب سس -وق اÿضس -ر
والفواكه منهم للتكفل بانشسغالهم ‘ هذا
اÿصسوصض ،وذلك على مدار أاسسبوع كامل.
وتعتمد فكرة السسوق حسسب التجار على
تنقلهم يوميا ب Úأاحياء ع Úالتوتة ،وعرضض
سسلعهم بطريقة “كن مواطني تلك اأ’حياء

مسشتعملو ال ّ
طريق الوطني
رقم  28يعانون من Œار
اÿردة

باتنةŸ :وششي حمزة

ما تزال معاناة مسستعملي الطريق الوطني
رقم  28الرابط ب Úو’يتي باتنة واŸسسيلة
‘ شس- -ق- -ه- -ا ال -راب -ط ب -ب -ل -دي -ة ا÷زار ،م -ن
ا’نتشسار الكب Òللخردة على ﬁور الطريق،
وزاد اأ’مر بعد شسروع السسلطات ‘ تهيئة
الطريق الذي حصسد ‘ السسنوات اأ’خÒة
أارواح العديد من مسستعملي الطريق بسسبب

كÌة ا◊ف -ر وان -تشس -ار ال -ن -ق-اط السس-وداء ب-ه
جراء اهÎائه وغياب تزفيته ،يضساف لها
ا’ن -تشس-ار ال-ك-ب Òل-ب-ائ-ع-ي اÿردوات وق-ط-ع
الغيار اŸسستعملة على جنبات الطريق ،رغم
›هودات و’ية باتنة ‘ وضسع حد لهذا
اإ’شسكال من خÓل دعوة أاصسحاب اÓÙت
إا ¤تنظيم Œارتهم ‘ هذا اÛال.
وي- -ع- -رف ه- -ذا ال- -ط -ري -ق ال -ه -ام ان -تشس -ار
العشسرات من اÓÙت التي تبيع اÿردة
اÿاصسة بالسسيارات وكل اŸركبات ،ويعتÈ
سسوقا وطنيا بامتياز ،حيث يقصسده يوميا

اŸئات من اŸواطن Úمن ﬂتلف و’يات
الوطن إ’قتناء هياكل اŸركبات والشساحنات
ال - -ت - -ي ت - -ع- -رضست ◊وادث اŸرور ،وال- -ت- -ي
–ولت ÿط- -ر ح- -ق- -ي- -ق- -ي ي -ح -ذق بسس -ائ -ق
اŸركبات بسسبب إاعاقة حركة اŸرور ،حيث
يجد السسائق صسعوبة كبÒة ‘ الروؤية.
ويعت Èإاعادة اإ’عتبار لهذا الطريق وجعله
مزدوجا من اولويات وا‹ باتنة عبد اÿالق
صسيودة ،حيث سسيكون من ب Úاهم ا‚ازات
التنمية اÙلية ببلدية ا÷زار لسسنة ،2018
” تسسجيله ضسمن ميزانية القطاع
حيث ّ

حوضس مائي يثﬂ Òاوف سشكان
بوينان
نّ- -ب- -ه ‡ث- -ل- -ون ع- -ن سس- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق- -ة اŸسس- -م- -اة
““الكوشسريد““ بحي السسطايفية ‘ بوينان ،إا ¤خطر
تعرضض أابنائهم ‘ هذه اأ’يام ا◊ارة ◊وادث غرق
باÿندق اŸائي الذي ” حفره دون تسسييجه أاو وضسع
موانع.
وبيّـن ‡ثلو السسكان خاصسة اأ’ولياء إا ¤أان مقاولة
قامت منذ حوا‹  6أاشسهر كاملة بشسق ما يشسبه خندقا
طوي ،Óوغادرت دون اسستكمال اŸشسروع ،ومع الوقت
وخÓل التسساقط اأ’خ ÒلÓأمطار –ول إا ¤مسسبح
شسبهه بعضض اأ’ولياء باŸسسبح ا’وŸبي ،خاصسة وأان
عمقه قارب  8أامتار ،وأاضساف ‡ثلو السسكان انهم
يطالبون من اŸسسؤوول Úالتدخل خصسوصسا وأان هذه
اأ’ي -ام الصس -ي -ف -ي -ة ت -ع -رف درج-ات ق-ي-اسس-ي-ة ‘ ح-رارة
الطقسض ،وهو ما يجعل اأ’طفال يفكرون ‘ البحث عن
أام -اك -ن ل -لسس-ب-اح-ة م-ذك-ري-ن ب-ا◊وادث السس-اب-ق-ة ال-ت-ي
عاشستها البليدة منذ شسهر مارسض اŸاضسي .ومع حلول
فصسل الصسيف أاحصست مصسالح ا◊ماية اŸدنية تعرضض
 6أاشسخاصض كلهم أاطفال تÎاوح أاعمارهم ب7 Ú
و 15سس -ن -ة إا ¤ح -وادث غ-رق م-أاسس-اوي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
تأاوم 7 ‘ Úمن العمر  ،حاول فيها شسقيق توأام إانقاذ
شسقيقه الذي سسقط ‘ مياه وادي الشسفة ،إا’ أانه ⁄
يتمكن وغرقا ا’ثنان معا ،و ⁄ينته مسسلسسل الغرق،
حيث تعرضض عشسريني ا’سسبوع اŸاضسي إا ¤حادث
‡اثل بضسواحي مفتاح.

جسشر الرمل مهّدد بالنهيار
أابدى سسكان اأ’حياء ا÷نوبية واŸتاخمة ◊ي سسيدي
الكب ،Òوالواقعة ب Úالبليدة وبوعرفة ﬂاوفهم من
انهيار ا÷سسر القد Ëالذي يشسق وادي سسيدي الكب،Ò
بسس-بب م-رك-ب-ات ال-وزن ال-ث-ق-ي-ل وال-ف-يضس-ان-ات .وأاوضسح
بعضض ‡ثلي السسكان لـ ““الشسعب““ ،إا ¤أانهم يطالبون
اŸصسالح التقنية اŸسسؤوولة بالتدخل ،ومعاينة ا÷سسر
وحجم اأ’ضسرار التي باتت تهدده ،خاصسة وأان الفيضسان
اأ’خ Òل -فصس -ل ال -رب -ي-ع اŸنصس-رم ارت-ف-ع ف-ي-ه م-نسس-وب
اŸي -اه بشس -ك -ل ك -ب ،Òأادى إا ¤ان-ه-ي-ار وج-رف سس-ك-ن-ات
منجزة على ضسفاف الوادي ،كما أان تضسييق الوادي ‘
Óتربة
بعضض النقاط السسوداء نتيجة الردم العشسوائي ل أ
وبقايا مواد البناء حول نسسبيا من ›رى الوادي ،وهو
ما يجعل اأ’سساسسات تتعرضض إا ¤ا’هتزاز.
وبناء Ÿا تقدم ،فهم متخّوفون من تأاث Òكل ذلك
على ا÷سسر ،ويضساف حجم الوزن الثقيل للشساحنات
ال-ت-ي تسس-ت-ع-م-ل-ه ي-وم-ي-ا ل-ل-وصس-ول إا ¤ق-لب ح-ي سس-يدي
الكب ،Òرغم أانه ‘ حال تضسرر ،فاÿوف الكب Òمن
وقوع كارثة نتيجة تضسرر شسبكتي الغاز الطبيعي ومياه
الشسرب اللت Úتقعان أاسسفل ا÷سسر.

اعتداءات وجرائم بأاحياء أاولد
سشÓمة
دعا سسكان أاو’د سسÓمة الواقعة شسرق مقر الو’ية
البليدة ،اŸصسالح اŸسسؤوولة تكثيف الدوريات اأ’منية
لي Óخاصسة من أاجل الردع والقبضض على عصسابات
أاصسبحت تعتدي على ‡تلكاتهم ،وتتخذ من أاحيائهم
Óنحراف وتعاطي اŸمنوعات.
أاماكن ل إ
و اسستعجل ‡ثلون عن السسكان إا‚از مقر لÓمن أاو
ال-درك ل-وضس-ع ح-د ل-ل-م-ن-ح-رف Úوعصس-اب-ات ال-لصسوصض
التي نشسرت اÿوف ‘ أاوسساطهم ،خاصسة ‘ اŸدة
ا’خÒة ،وال -ت -ي راح ضس-ح-ي-ت-ه-ا صس-ن-دوق ال-زك-اة ب-أاح-د
اŸسساجد بقلب اŸدينة ،وأايضسا مؤوسسسسة دار الشسباب
حيث “ّكن فيها اللصسوصض من سسرقة وا’سستحواذ على
حواسسيب وأاجهزة كهرومنزلية كان توضسع –ت تصسرف
الشسباب ،كما دعا مربو النحل أايضسا إا ¤تعزيز اأ’من
إ’يقاف النزيف الذي أاصسبح يعرضض خÓيا نحلهم ا¤
السس -رق -ة ،وي -وف -ر ل -ه -م اأ’م-ن ع-م-وم-ا ب-ب-ق-ي-ة اأ’ح-ي-اء
وبالبلدية.

البليدة :لينة ياسشمÚ

مششروع  ١٠٠سشكن Ãدينة بن بولعيد ‘ خنششلة

اŸسستفيدون ينتظرون الربط بالكهرباء والغاز
خنششلة :اسشكندر ◊جازي
ط - -الب اŸسس- -ت- -ف- -ي- -دون م- -ن مشس- -روع  100سسكن
اجتماعي تسساهمي الواقع باŸدينة ا÷ديدة الشسهيد
مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ية خنشسلة ،من
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ضس-رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل أ’ج-ل
رب-ط السس-ك-ن-ات بشس-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ،وت-ك-ملة
مشس -روع ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ل-ل-م-وق-ع السس-ك-ن-ي ح-ت-ى
يتسسنى لهم تسسّلم شسققهم وإانهاء معاناتهم اŸتواصسلة
جراء طول انتظار اسستكمال هذا اŸشسروع منذ سسنة
.2010
وأاوضسح ‡ثل عن هؤو’ء اŸسستفيدين لـ ““الشسعب““،
أانّ مشسروع  100سسكن يشسهد منذ سسنة  2010عديد
اŸشساكل والعراقيل اإ’دارية ،والتي كانت السسبب ‘
تأاخر تسسليمه ◊د السساعة.
وعلى الرغم من Œاوز عديد العراقيل وإاكمال
إا‚از العمارات بنسسبة  100باŸائة من طرف اŸرقي

صساحب اŸشسروع منذ  3سسنوات ،إا’ أان أاشسغال الربط
الثانوي بالكهرباء والغاز وإاكمال التهيئة اÿارجية
للموقع السسكني  ⁄تتم بسسبب رفضض اإ’دارة إا‚ازها
على أاسساسض أان ذلك يقع على عاتق اŸرقي العقاري
صس -احب اŸشس -روع ،م -ا أادخ -ل -ه -م ‘ دوام -ة ان -ت -ظ-ار
أاخرى.
«الشسعب““ اّتصسلت باŸرقي العقاري ،عبد الرحمان
تفاح صساحب اŸشسروع ،الذي أاوضسح لنا انه أاكمل
إا‚از العمارات بنسسبة  100باŸائة منذ  03سسنوات،
إا’ أاّنه اصسطدم مرة أاخرى بعدة عراقيل إادارية حالت
دون تسسليم السسكنات أ’صسحابها.
وأاّكد اŸرقي تفاح ‘ هذا السسياق أاّن السسلطات
اÙلية تعّمدت عرقلة عملية تصسفية وتطه Òقائمة
اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن ،ف -رغ -م م -ط -ال -ب-ت-ه إ’دارت-ي ال-و’ي-ة
والدائرة ومراسسلته لهما منذ سسنوات بغرضض تطهÒ
ال -ق -ائ -م -ة اŸت -ب-ق-ي-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن م-ا ي-ق-ارب الـ 30
مسس-ت-ف-ي-د ل-غ-رضض ت-ع-ويضس-ه-م ب-آاخ-ري-ن بسس-بب ال-وف-اة

وال- -ت- -ح- -وي -ل واإ’ل -غ -اء ،إا’ أان -ه  ⁄ي -ت -ل -ق أاي رد ◊د
السساعة.
وأاضساف أاّن مشسروع  100سسكن ما زال يتعرضض
ل -ل -ع -رق -ل -ة اإ’داري -ة بسس-بب رفضض سس-ل-ط-ات م-دي-ري-ة
ال -ت -ع-م Òإا‚از ال-رب-ط ال-ث-ان-وي بشس-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء
والغاز ‘ ،الوقت الذي اسستفادت منه كل مشساريع
السسكن ا’جتماعي التسساهمي اŸنجزة من عمليات
جها
الربط بهات Úالشسبكت Úعلى عاتق الدولة ،مو ّ
نداء إا ¤السسلطات اŸركزية لرفع ا◊قرة عنه ،على
حد تعبÒه.
مدير التعم Òوالهندسسة اŸعمارية والبناء ،بوعÓم
كريكت ،أاّكد لـ ““الشسعب““ حول موضسوع الربط بشسبكتي
الكهرباء والغاز أان اŸديرية ’ عÓقة لها باŸرقي
ال -ع -ق -اري ،ف-ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-رب-ط اأ’و‹ ال-ث-ان-وي
بالشسبكات اıتلفة بالقطب العمرا Êا÷ديد أاين
يقع اŸشسروع ” إا‚ازها ،والباقي يبقى على عاتق
أاصسحاب البناءات
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بالّتوازي مع ارتفاع درجات ا◊رارة با÷نوب

اŸصضالح الصضحية ›ندة Ÿواجهة الطوارئ
’صسابات
الوقاية قللت من خطر ا إ

’يام؟
’رصساد ا÷وية ‘ غضسون هذه ا أ
جلة من قبل ا أ
ماهي ا إ
’جراءات الطبية العاجلة التي اّتخذتها اŸصسالح الصسحية با÷نوب على ضسوء درجات ا◊رارة العالية اŸسس ّ
ّ
ّ
ّ
هذا ما سسنحاول ا’طلع عليه من خلل مراسسلينا ‘ ثلثة و’يات ،اتخذناها كعّينات Ÿعرفة مدى ا◊رصس الذي تبديه ا÷هات اŸسسؤوولة ‘ التكفل بكل ا◊ا’ت الطارئة التي
’مراضس اŸزمنة غ Òالقادرة على مسسايرة هذا
قد تسستقبلها تلك اŸصسالح الصسحية ‘ كل ◊ظة ،بناءً على ا◊ا’ت الناجمة عن ضسربات الشسمسس ،أاو تلك الصسادرة عن ما يعرف با أ
صسارمة للصسابات التي تنجر عن ا◊رارة اŸرتفعة ،وما
الوضسع .واسستنادا إا ¤مراسسلينا ‘ و’يات “Ôاسست ،ورقلة وتندوف ،فإان كل الشّسروط متوّفرة قصسد اŸتابعة الطبية ال ّ
” الوقوف عليه ع Èالعديد من نقاط
ا
م
ا
ذ
ه
و
،
ب
س
س
ا
ن
تخّلفه من تداعيات على أاصسحابها وهذا من خلل ال ّسسهر ا÷دي على تخصسيصس كل ما يلزم من أاجهزة وعتاد ‘ الوقت اŸ
ّ
ّ
العلج ،حتى تكون السسلطات اÙلية ‘ مسستوى انشسغا’ت اŸواطن ‘ Úكل ◊ظة Ÿنع أاي مضساعفات أاخرى .ولتفادي أاي وضسع يفضسل اŸشسرفون على عملية اسستقبال الناسس خيار
الوقاية ،وهذا من خلل ا’عتماد على التحسسيسس اŸتواصسل ع Èوسسائل ا’تصسال كا’ذاعات اÙلية خاصسة ،والنّصسائح الواردة من هنا وهناك .وحسسب ما يوافينا به مراسسلونا ،فإانّ
البعضس من اŸسستشسفيات ‘ ا÷نوب  ⁄تسستقبل أاي حا’ت ناجمة عن درجة ا◊رارة مثلما هو بتندوف ،كون ا÷ميع ‘ هذه اŸناطق لهم دراية وحتى Œربة ‘ مثل هذه
اŸسستجدات اŸناخية ا’سستثنائية ،وآاثارها على صسحة ا’نسسان.

جمال أاوكيلي

باŸسستشسفى اıتلط ““سسي ا◊واسس““ بتندوف

 ٧قاعات ›ّهزة ’سضتقبال اŸصضاب Úبضضربات الشّضمسس

ششهدت و’ية تندوف هذه السشنة ارتفاعًا
ﬁسش - -وسش ً- -ا ‘ درج - -ات ا◊رارة م - -ق - -ارن - -ة
ب -السش -ن -وات ال -ف -ارط -ة ،وسش-ط غ-ي-اب م-راف-ق
ترفيهية وسشاحات عامة تلجأا إاليها العائÓت
ل- -لÎوي- -ح ع- -ن ال -ن -فسض ،وأام -ام ه -ذا ال -وضش -ع
شش -رعت إادارة اŸسش -تشش -ف -ى اıت -ل -ط ““سش -ي
ا◊واسض““ ‘ ات- -خ- -اذ ج- -م- -ل- -ة م- -ن ال -ت -دابÒ
ا’حÎازي- -ة ل- -ل- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ا◊ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
اŸسشتعجلة التي تنجم عن ضشربات الششمسض
خاصشة ‘ فئة اأ’مراضض اŸزمنة ،وهو ما
أاك- -ده سش- -وداﬁ Êم- -د اŸك -ل -ف ب -ا’ع Ó-م و
ا’تصشال على مسشتوى اŸسشتششفى ،موضشحاً
بأان إادارة اŸسشتششفى قامت بتخصشيصض 04
ق - -اع - -ات ك- -ام- -ل- -ة ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -ز Ãصش- -ل- -ح- -ة
ا’سشتعجا’ت ،باإ’ضشافة ا ¤قاعة عمليات
احتياطية وضشعت خصشيصشًا للتكفل با◊ا’ت
الطارئة خÓل فصشل الصشيف ،معتÈاً أان هذه
اإ’جراءات اŸتخذة تأاتي Ãتابعة مباششرة من
اÛلسض الطبي بالتنسشيق مع خلية ا’عÓم
وا’تصش -ال م -ن خ Ó-ل ال -وق-وف ع-ل-ى ظ-روف
إاي -واء اŸرضش-ى وا’ط-ع-ام وال-ت-ك-ي-ي-ف وت-وفÒ
اŸواد الصش -ي -د’ن-ي-ة و تسش-خ Òط-واق-م ط-ب-ي-ة
ج-اه-زة ل-ل-ح-ا’ت ال-ط-ارئ-ة .ون-ف-ى اŸتحدث
تسشجيل أاي حا’ت إاصشابة بضشربات الششمسض
أاو مضشاعفات صشحية بسشبب ارتفاع درجات
ا◊رارة ببلدية تندوف ،وأارجع السشبب ا¤
ال-ت-ف-اع-ل ا’ي-ج-اب-ي ل-ل-م-واط-ن Úم-ع ح-مÓت
ال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسض م-ن ﬂاط-ر ال-ت-ع-رضض

اŸب -اشش -ر أ’شش -ع-ة الشش-مسض ،مشش-ي-داً ‘ ن-فسض
ال -وقت ب -ال -دور ال -ك-ب Òال-ذي ت-ل-ع-ب-ه مصش-ال-ح
الرقابة على مسشتوى مديرية التجارة ،والتي
حالت دون تسشجيل حا’ت تسشمم غذائي ا¤
حد السشاعة بو’ية تندوف.
–صشي إادارة اŸسشتششفى اıتلط ““سشي
ا◊واسض““ بتندوف تسشجيل  39974كششف طبي
” إاجراؤوه خÓل السشداسشي ا’ول من سشنة
 ،2018منها  27604كششوف إاسشتعجالية ،مع
تسشجيل  952عملية جراحية و  2599حصشة
خاصشة بتصشفية الكلى خÓل نفسض الفÎة‘ ،

ح Úبلغ عدد اŸواليد ا÷دد  1227و’دة ‘
مصشلحة التوليد الوحيدة على مسشتوى الو’ية
خÓل السشداسشي اأ’ول من هذه السشنة‘ ،
ال -وقت ال -ذي ي -ط -الب ف -ي-ه اÛت-م-ع اŸدÊ
واŸن -ت -خ -ب Úبضش -رورة رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ن
مششروع إا‚از مصشلحة اأ’مومة و الطفولة
بسشعة  60سشرير لتخفيف الضشغط ا◊اصشل
على اŸصشلحة القدÁة التي أاصشبحت عاجزة
ع -ن ال -ت -ك-ف-ل ب-اأ’ع-داد اŸت-زاي-دة ل-ل-م-وال-ي-د
خاصشة ‘ فصشل الصشيف.

تندوف :عويشس علي

حة اŸواطن بتمÔاسست
عيون سساهرة على صس ّ

اŸتضضّررون من ا◊رارة –ت الّرعاية الّدائمة

Óرصشاد
منذ صشدور أاول نششرية خاصشة ل أ
ا÷وية ،التي كششفت عن موجات ا◊ر
التي إاجتاحت بعضض مناطق الوطن على
غرار عاصشمة التديكلت 700 ،كلم ششمال
و’ي- -ة “Ôاسشت ،تسش- -ج- -ل ح- -ال- -ة ت -أاهب
قصش -وى Ÿصش -ال -ح الصش-ح-ة اŸع-تÈة ال-ت-ي
–ت -وي ع -ل-ي-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘
اŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اإ’سش-تشش-ف-ائية بعÚ
صشالح والعيادة اŸتعددة اÿدمات ،من
أاج -ل ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸواط-ن Úخ-اصش-ة ك-ب-ار
السشن ،والذين من اŸمكن أان يتعرضشوا
لضش - -رب - -ات الشش - -مسض وم- -وج- -ة ا◊ر غÒ
العادية ،والتي عرفت إارتفاعا كبÒا ،زاد
من ششدة ا◊ر التي “تاز بها مدينة عÚ
صشالح ‘ ا◊ا’ت العادية ،حيث Œاوزت
درجة ا◊رارة ‘ الكث Òمن اأ’حيان 49
درجة ‡ا أاثر بششكل واضشح على ا◊ياة
اليومية للمواطن.Ú
كششفت مصشادر ““الششعب““ من اŸؤوسشسشة
العمومية اإ’سشتششفائية بع Úصشالح ،عقب
ﬁاول - -ة إاتصش - -ال ع- -دي- -دة ب- -اŸدي- -ر ،أان
مصشالح اإ’سشتعجا’ت بالهيكل الصشحي،
سشجلت إاسشتقبال والتكفل Ãا يزيد عن 10
حا’ت يوميا ،منذ اجتياح موجات ا◊ر
اŸعلن عنها للمنطقة ،أاغلبها من كبار
السشن وأاصشحاب اأ’مراضض اŸزمنة ،أاين
ي -ت -م ال -ت -ك -ف -ل ب-ه-م وت-ق-د Ëاإ’سش-ع-اف-ات
الÓزمة والضشرورية Ÿثل هذه ا◊ا’ت
التي عرفت إانتششارا كبÒا ‘ الكث Òمن

م- -ن- -اط -ق ال -وط -ن ،ح -يث أارج -ع إاط -ارات
الصش- - -ح- - -ة ب- - -اŸؤوسشسش - -ة ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
اإ’سشتششفائية سشبب تضشرر كبار السشن من
موجة ا◊ر إا ¤عدم إاتباع توصشيات قاع
الصشحة ،والتي ششددت على ضشرورة البقاء
‘ اŸنازل بعد العاششرة صشباحا ،وعدم
التجول ‘ أاششعة الششمسض ‘ مثل هذه
ال -ظ -روف ،وال -ذي -ن غ -ال -ب-ا م-ا ي-قصش-دون
ب-عضض اŸؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى غرار
ال- - -ب- - -ن- - -وك وغÒه- - -ا م - -ن أاج - -ل قضش - -اء
حاجياتهم.
‘ هذا الصشدد طالب بعضض النششطاء
بضشرورة تغي Òتوقيت العمل Ãا يتماششى
م -ع ال -ظ -روف ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة ،وم-ا يسش-اع-د
اŸواط -ن Úع -ل -ى ا◊رك -ة وال -ت -ن-ق-ل ب-ك-ل
أاريحية لقضشاء حاجيتهم.
أاّك - - -د اŸواط- - -ن- - -ون ال- - -ذي –ّدث- - -وا لـ
““الششعب““ على غرار الششيخ بن إايعيشض،
م- -واط- -ن م- -ن ق -ري -ة إاقسش -ط -ن ب -ال -و’ي -ة
اŸن- - -ت - -دب - -ة ع Úصش - -ال - -ح ،أاّن مصش - -ال - -ح
اإ’سشتعجا’ت بالهياكل الصشحية بعاصشمة
ال -ت -دي -ك -لتŒ ،ن -دوا م -ن اج -ل ال -ت -ك -ف-ل
ب -ال -واف -دي -ن م-ن اŸتضش-رري-ن م-ن م-وج-ة
ا◊ر ال -ت -ي إاج -ت -احت اŸن-ط-ق-ة م-ؤوخ-را،
مؤوّكدا بأان ما Áيز اŸنطقة ‘ فصشل
الصش-ي-ف م-ن ح-راراة م-رت-ف-ع-ة ي-ج-ع-ل من
ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ه-ي-اك-ل الصش-ح-ي-ة ،ع-ل-ى
دراية وخÈة ‘ التعامل مع مثل هذه
ا◊ا’ت ‡ا سش - -ه - -ل حسشب رأاي- -ه ع- -م- -ل

اأ’ط- - -ب- - -اء واŸم- - -رضش Úب- - -اŸؤوسشسش - -ات
الصشحية.
‘ نفسض السشياق ،يضشيف مواطن آاخر
أان م- -ا ع- -رف- -ت- -ه اŸن- -ط -ق -ة خ Ó-ل ه -ذه
الصش -ائ -ف -ة و إا ¤ح -د ا’ن ،ف -ي -م -ا ي-خصض
إانعدام إانقطاعات التيار الكهربائي على
غ Òال -ع -ادة ،وتسش -خ ÒاŸسش -اب-ح ك-ل أاي-ام
اأ’سشبوع لفائدة الششباب ،سشّهل بششكل كبÒ
‘ Œنب ضشربات الششمسض ونسشيان موجة
ا◊ر التي ششكل ا◊دث ‘ الوطن خÓل
اأ’يام القليلة اŸاضشية.
و‘ سشياق آاخر ،أاّكد بعضض اŸواطنÚ
على إاسشتحسشانهم وإارتياحهم للعمل الذي
ت -ق -دم -ه اŸؤوسشسش-ات الصش-ح-ي-ة ب-ع-اصش-م-ة
ال -ت -دي -ك -لت ،يضش -اف ل-ه-ا ب-عضض ال-ع-وام-ل
السشالفة الذكر ،رغم النقائصض التي تعاÊ
منها ‘ ششتى اÛا’ت ،وهو ما يثبت
عدم تسشجيل حا’ت وفاة بسشبب موجات
ا◊ر على غرار السشن ÚاŸاضشية ،والتي
ك -انت ت -ع -رف تسش -ج -ي -ل ع -دد م-ع-ت Èم-ن
ال -وف -ي -ات ‘ صش -ف -وف ك-ب-ار السش-ن خÓ-ل
السشنوات القليلة اŸاضشية.
هذا وتعرف مؤوخرا صشفحات التواصشل
اإ’ج -ت -م-اع-ي م-ط-الب ع-دي-دة م-ن ط-رف
راوده بضشرورة إاعادة النظر ‘ مواقيت
العمل ‘ فصشل الصشيف ،وخاصشة خÓل
موجات ا◊ر التي Œتاح اŸنطقة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

اŸصسالح الطبية بورقلة على أاهبة ا’سستعداد

تداب Òاسضتعجالية للتّكّفل با◊ا’ت الّطارئة

ب- -ل- -غت درج -ات ا◊رارة ب -و’ي -ات
ا÷ن-وب ع-ل-ى غ-رار ورق-ل-ة مسس-ت-وي-ات
عالية منذ دخول فصسل الصسيف ،حيث
’سس- -ب- -وع Úع- -ل- -ى
ظ- -لت Ÿدة ت- -ف- -وق ا أ
ال- -ت -وا‹ ت -راوح  47درج -ة ف -م -ا ف-وق
حسسب ع -دة نشس -ري -ات ج -وي -ة خ -اصس-ة
لرصساد
صسادرة عن الديوان الوطني ل أ
ا÷وي - - -ة ،ون - - -ظ - - -را ل - - -ه - - -ذه ا◊ال- - -ة
ا’سس- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا ه -ذه
اŸن- -اط- -ق ،ف- -ق -د ك -ان م -ن اŸه -م ات -خ -اذ
العديد من التداب Òالوقائية ◊ماية
’ثار السسلبية.
السسكان من ا آ
ورقلة :إاÁان كا‘

وتفاديا ÿطورة موجة ا◊ر الششديدة التي تششهدها
اŸنطقة ،فإان اŸصشالح الصشحية ‘ حالة تأاهب تام
ك -ك -ل م-وسش-م ح-ر ل-ت-جسش-ي-د الÈن-ام-ج ال-وق-ائ-ي ال-ذي
يجري تنفيذه بالتنسشيق ب Úالوزارة الوصشية والو’ية
ومصشلحة الوقاية كما تؤوكد ذات ا÷هات على ضشرورة
ات -خ -اذ اŸواط -ن Úك -ل ال -ت -داب Òال -وق -ائ-ي-ة م-ن أاج-ل
ا◊فاظ على سشÓمتهم الصشحية وتفاديا أ’ي تبعات
قد يتسشبب فيها التعرضض اŸسشتمر أ’ششعة الششمسض.
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -داب Òال -وق -ائ -ي-ة ت-نصش-ح ب-ه-ا ذات
اŸصش -ال-ح ،وأاه-م-ه-ا Œنب ال-ت-ع-رضض أ’شش-ع-ة الشش-مسض
ل -فÎة ط -وي -ل -ة وا’ح -ت -م -اء داخ -ل اŸن-ازل واأ’م-اك-ن
اŸظ -ل -ل -ة وا’ب -ت -ع -اد ع-ن ال-ع-م-ل الشش-اق –ت أاشش-ع-ة
الشش- -مسض ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤اإ’ك- -ث -ار م -ن شش -رب اŸاء
والسش -وائ -ل الصش -ح-ي-ة وك-ذا ا’ه-ت-م-ام ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى
رط -وب -ة ا÷سش-م ت-ف-ادي-ا أ’ي مضش-اع-ف-ات صش-ح-ي-ة ق-د
يخلفها التعرضض أ’ششعة الششمسض ا◊ارقة على غرار
ح -ا’ت اإ’غ -م -اء وال -غ -ث -ي -ان وارت -ف -اع درج -ة ح -رارة
ا÷سشم ،التششنج العضشلي والتعرق والتعب الششديد،
الصشداع والصشرع ،التعرضض للجفاف خاصشة بالنسشبة
للرضشع واŸسشن.Ú
ومنذ اقÎاب فصشل الصشيف عملت مصشالح ﬂتلف
البلديات إاطÓق حملة واسشعة Ÿكافحة ا◊ششرات
الضشارة باسشتخدام اŸبيدات بكل أاحياء البلدية ،حيث
شش-م-ل الÈن-ام-ج اأ’سش-ب-وع-ي ل-نشش-اط ف-رق-ة م-ك-اف-ح-ة
ا◊ششرات ببلديات الو’ية ورقلة معا÷ة عدد من
اأ’حياء وا÷هات ،وقد كانت هذه ا◊مÓت اسشتباقية
من أاجل ا◊د من انتششار ا◊ششرات الضشارة والتي من
شش-أان-ه-ا اŸسش-اه-م-ة ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-دل ح-ا’ت
التسشمم العقربي وغÒها.
من جانب آاخرŒ ،در اإ’ششارة إا ¤أان الكث Òمن
اأ’مور تنجر عن ششدة موجة ا◊ر التي تششهدها ذات
الو’يات من جنوب الوطن على غرار ورقلة ،من
أاهمها حا’ت التسشمم العقربي والتي تسشجل ارتفاعا
‘ عددها باŸقارنة مع بقية الفصشول .وبهذا الصشدد
فإان العديد من التداب Òالوقائية الواجب اتخاذها
تفاديا لتسشجيل حا’ت تسشمم عقربي تتطلب ضشرورة
رفع النفايات بششكل دوري من أامام اŸنازل ،وكذا
ﬂل -ف -ات ال -ب -ن -اء وال -ردم وال-قضش-اء ع-ل-ى اŸف-رغ-ات
ال -عشش -وائ -ي -ة وا◊رصض ع -ل-ى ت-رم-ي-م اŸن-ازل وصش-ق-ل
ثقوب ا÷دران باعتبارها أاماكن قد تتخذها العقرب
‡ا قد يششّكل
كبؤورة من البؤور للعيشض والتكاثر فيهاّ ،

خطرا كبÒا على اإ’نسشان.
العديد من التحذيرات تطلقها اŸصشالح اŸعنية ‘
كل سشنة لتفادي تسشجيل حا’ت خاصشة اÿطÒة منها
أاو ح -ا’ت أاخ -رى ق -د ت -ودي ب -أاصش -ح -اب-ه-ا إا ¤اŸوت
بلسشعة عقرب خاصشة لدى اأ’ششخاصض الذين يعانون
م -ن مضش -اع -ف -ات صش -ح -ي -ة أاو أام -راضض م-زم-ن-ة ،وم-ن
أاب - -رزه- -ا ع- -دم ال- -ت- -أاخ- -ر ‘ ال- -ت- -ق- -دم إا ¤مصش- -ال- -ح
ا’سشتعجا’ت ع ÈاŸؤوسشسشات ا’سشتششفائية العمومية
وال -ع -ي -ادات اŸت -ع -ددة اÿدم -ات اأ’ق -رب ب -ال -نسش-ب-ة
للمتضشرر من أاجل أاخذ مصشل ضشد التسشمم العقربي
والقضشاء تدريجيا على مفعوله.
وششّكل نقصض عمليات التششج Òو‚اعتها ﬁور
ح -ديث م -وسش -ع ب ÚاŸواط -ن Úوﬂت -ل -ف ف -ع -ال -ي-ات
اÛتمع اŸد ،Êحيث أاّكدت درجات ا◊رارة التي
ششهدتها اŸنطقة عن حاجة ماسشة لتكثيف عمليات
التششج Òمن أاجل توف Òالظل وتلطيف ا÷و ،الذي
أاضشحى أاك Ìمن ضشرورة مع مراعاة نوعية اأ’ششجار
اÓŸئمة ‘ مثل هكذا أاجواء ،وأايضشا –ديد ﬂطط
Ÿتابعة عمليات السشقي والعناية بها ،وهو ما اتفق
ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úع -ل -ى ط -رح -ه ‘ اسش -ت-طÓ-ع
““الشش - -عب““ آ’راء ب - -عضض اŸواط - -ن Úو‡ث- -ل- -ي ب- -عضض
ا÷معيات اŸهتمة بالبيئة ‘ ،ح Úكان ملف ا◊فاظ
على نظافة اÙيط من اŸواضشيع اŸطروحة أايضشا
ن -ظ -را أ’ه -م-ي-ت-ه ‘ ت-وف-ر ب-ي-ئ-ة ن-ظ-ي-ف-ة وخ-ال-ي-ة م-ن
ا◊ششرات الضشارة أايضشا.
ﬂطّط للقضساء على ا’نقطاعات
وضشع ›ّمع سشونلغاز كما سشبق وأاكد الرئيسض اŸدير
العام Ûمع سشونلغاز ﬁمد عرقاب خÓل زيارته
إا ¤و’ية ورقلة ،هدفا أاسشاسشيا يسشعى إا– ¤قيقه
وه-و ي-رت-ب-ط ب-ت-دع-ي-م اإ’ن-ت-اج وت-وسش-ي-ع ت-غطية ششبكة
توزيع الكهرباء ع Èالو’ية وتدعيم التموين بالطاقة،
و‘ ه -ذا السش -ي -اق أا‚زت م -دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
وال- -غ -از ب -ورق -ل -ة ‘ إاط -ار ب -را›ه -ا ا’سش -ت -ث -م -اري -ة
اıتلفة ﬁ 270ول كهربائي بغÓف ما‹ معتÈ
ق- - - -در بـ  274م -ل -ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،وال-ذي ي-ن-درج ضش-م-ن
برنا›ها اŸسشطر لتعزيز وŒديد ﬂتلف الششبكات
الكهربائية.
وسش -عت ذات ال -ه -ي -ئ -ة م -ن خ Ó-ل ه-ذه الÈام-ج إا¤
تعزيز وŒديد ﬂتلف الششبكات الكهربائية والعمل
على –سش Úنوعية اÿدمات اŸقدمة وا’سشتجابة
ل -ل -ط -لب اŸت -زاي -د ع-ل-ى ال-ك-ه-رب-اء وت-خ-ف-يضض نسش-ب-ة
اإ’ن -ق -ط -اع -ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة .ورغ-م ك-ل ه-ذه ا÷ه-ود
مازالت مطالب العديد من اŸواطن Úمنصشبة على
ضشرورة اتخاذ كل اإ’جراءات الÓزمة من طرف ذات
ا÷ه -ة م -ن أاج -ل م -ن -ع ح -دوث أاي ان -ق -ط -اع ل -ل -ت -ي -ار
ال -ك -ه-رب-ائ-ي ‘ ه-ذه اŸن-اط-ق ال-ت-ي تسش-ج-ل ا◊رارة
مسشتوياتها القصشوى وتسشتوجب من اŸواطن قضشاء
م-ع-ظ-م سش-اع-ات ي-وم-ه داخ-ل أام-اك-ن م-غ-ل-ق-ة وم-كيفة
Ÿقاومة ششدة ا◊ر.
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ك -ل ال -ت -داب ÒاŸت-خ-ذة ‘ ظ-ل
درج -ات ا◊رارة ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا ه -ذه اŸن-اط-ق م-ن
الوطن ،إا’ أان ذلك يبقى غ Òكاف بالنسشبة للمواطن
اÙلي الذي مزال يأامل ‘ تكثيف التداب◊ Òمايته
فعليا من أاي آاثار سشلبية قد تنجر على تواصشل موجة
ا◊ر ،ك -م -ا ي -ن -ت -ظ -ر أان تشش -م -ل ت -ق -اري -ر وت -وصش-ي-ات
اÛالسض الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة ال-ع-دي-د م-ن
ا÷زئيات اŸهمة التي “سض مصشلحته بششكل مباششر.
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هدفها دعم تقرير أŸصسÒ

›موعة إايطالية للصضداقة والتضضامن مع الشضعب الصضحراوي

تعّززت ألقضسية ألصسحرأوية على صسعيد ألتضسامن ألŸÈا Êألدو‹ ،بتشسكيل ›موعة برŸانية إأيطالية تدعم ألشسعب
’خÒة ،يعمل على لفت ألهيئات
’سسابيع أ أ
ألصسحرأوية وحقه ‘ تقرير أŸصس ،Òوتشسهد أيطاليا حرأكا جمعويا وسسياسسيا ‘ أ أ
ألدولية ألرسسمية ’نتهاكات أ’حتÓل أŸغربي.
م -ن خ Ó-ل ع Ó-ق -ات -ه -ا ال -م -ت-م-ي-زة وال-وازن-ة
اح -تضس -ن م-ق-ر ال-ب-رل-م-ان الإي-ط-ال-ي ،اأمسس والتعريف بها داخل ايطاليا».
الأول ،مراسسم الإعÓن عن ميÓد المجموعة ن ّصس البيان اأيضسا وفق ما ذكرته وكالة النباء وال- -ج -ي -دة م -ع اأط -راف ال -ن -زاع وم -ع ب -ل -دان
البرلمانية اليطالية للصسداقة والتضسامن مع الصس -ح -راوي -ة (واصس) ،ع -ل -ى «اأن -ه م -ن ب -ي-ن الت-ح-اد الوروب-ي وت-ف-ع-ي-ل ت-اأث-ي-ره-ا ب-ه-دف
الشس -عب الصس -ح -راوي ب -حضس-ور م-م-ث-ل ج-ب-ه-ة اأولويات المجموعة هو القيام بمبادرات من المسساهمة في تسسريع الوصسول الى حل عادل
ال-ب-ول-يسس-اري-و ب-اإي-ط-ال-ي-ا اأم-ي-ه ع-م-ار وسس-ف-ير اأجل تسسريع الوصسول اإلى مفاوضسات مباشسرة ودائ- -م ل- -قضس- -ي -ة الشس -عب الصس -ح -راوي ال -ت -ي
ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا ب-اي-ط-ال-يا .تضسم المجموعة ب -ي -ن ط -رف -ي ال -ن -زاع (ج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسس-اري-و سستسساهم في اسستقرار المنطقة».
ال -ب -رل -م-ان-ي-ة ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن ال-ب-رل-م-ان-ي-ي-ن وال -م -غ -رب) ت -حت اإشس -راف الأم -م ال-م-ت-ح-دة في تدخله خÓل مراسسم ميÓد المجموعة
الإيطاليين من مختلف التشسكيÓت السسياسسية بهدف الوصسول عن طريقها اإلى حل يحترم ال-ب-رل-م-ان-ي-ة ه-ات-ه ،ج-دد سس-ف-ي-ر دول-ة جنوب
المشسكلة من غرفتي النواب ومجلسس الشسيوخ قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ،اف -ري -ق -ي -ا ل -دى اي -ط -ال-ي-ا دع-م بÓ-ده ل-ك-ف-اح
يكون عادل ونزيه يضسمن للشسعب الصسحراوي الشس - -عب الصس - -ح - -راوي م- -ن اأج- -ل ال- -ح- -ري- -ة
الإيطالي.
والسستقÓل ،مشسيدا بهذه الخطوة التي من
بحسسب ما ورد في البيان التاأسسيسسي فاإن حقه في تقرير المصسير».
ال-م-ج-م-وع-ة ال-ب-رل-م-ان-ي-ة الإيطالية للصسداقة ب- -الإضس- -اف- -ة اإل -ى ذلك سس -ي -ك -ون م -ن م -ه -م -ة شساأنها  -كما قال  -المسساهمة في الضسغط
والتضسامن مع الشسعب الصسحراوي تهدف اإلى ال -م -ج -م -وع -ة «م-ط-ال-ب-ة ال-ق-ادة الإي-ط-ال-ي-ي-ن بهدف الوصسول الى حل عادل ودائم للنزاع
«القيام بمبادرات ودراسسات من اأجل الوصسول والموؤسسسسات الإيطالية الحكومية والبرلمانية في الصسحراء الغربية يحترم الحق في تقرير
اإل -ى ح-ل ع-ادل ودائ-م ل-ل-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة من اأجل اأن تلعب ايطاليا دورا رياديا وكبيرا المصسير.

ألعبادي ّÁد يده للمتظاهرين متعهدأ بتلبية مطالبهم

ا◊كومة العراقية تسضابق الزمن لحتواء احتجاجات ا÷نوب
مّ- -د رئ- -يسس أل- -وزرأء أل- -ع- -رأق- -ي ،ح- -ي- -در
ألعبادي ،يديه للمتظاهرين مقدما تعهدأت
ب- -ت- -حسس Úأÿدم- -اتﬁ ‘ ،اول- -ة ’ح- -ت -وأء
أŸظ- -اه- -رأت أل- -ت- -ي Œت- -اح ،ج- -ن- -وب أل -ب Ó-د
Óسس- -ب- -وع أل- -ث- -ا ،Êع- -ل -ى أل -ت -وأ‹ ،ف -دع -ا
ل - -أ
أŸت -ظ -اه-ري-ن إأ ¤أل-ت-ع-اون م-ع أ◊ك-وم-ة م-ن
أج -ل كشس -ف «أŸن-دسس »Úوك-ل م-ن يسس-ت-ه-دف
’من ‘ ألعرأق
’من ألعام .وأشسار إأ ¤أن أ أ
أ أ
قد –قق بعد تضسحيات كبÒة.

تسس-اب-ق ال-ح-ك-وم-ة ال-ع-راق-ي-ة الزمن لحتواء
ال- -م- -ظ- -اه- -رات ال- -ت- -ي ت- -هّ- -ز ال- -ع -دي -د م -ن
المحافظات ،احتجاجا على تردي الوضسع
الق- -تصس- -ادي والج- -ت- -م- -اع- -ي ف -ي ال -ب Ó-د،
وتحاول بكل قّوتها وامكانياتها السستجابة
السسريعة للمطالب المشسروعة للمتظاهرين
من أاجل تقوية الجبهة الداخلية والتماسسك
المجتمعي الذي يحفظ حقوق الجميع.
ح- -ذر رئ- -يسس ال- -وزراء ال -ع -راق -ي ،ح -ي -در
لسسبوعي،
العبادي ،في مؤوتمره الصسحفي ا أ

لول ،مما وصسفه بـ «النفجار» الذي
امسس ا أ
ق -د ي -دم -ر ال -ج -م -ي -ع ول-ن ي-خ-دم أاح-دا ف-ي
العراق» ،قائ« :Óإانني أاشسجع التظاهرات
ول أاق-ف ضس-ده-ا وه-ي ت-نشس-ط السس-ي-اسس-ي-ي-ن
لداء عملهم على أال تتضسمن
والمسسؤوولين أ
عنفا أاو تحريضسا» ،محذرا من أان «انهيار
الدولة سسيؤودي إالى فظائع ومشساكل كبرى»،
معتبرا أان «الفاسسدين وأاصسحاب الجريمة
ال -م-ن-ظ-م-ة» يسس-ت-ف-ي-دون م-ن أاي ان-ه-ي-ار ف-ي
العراق.
ق-ال ال-ع-ب-ادي «ه-ن-اك ح-رصس-ا ل-دى ج-م-يع
Óسس-راع ب-ت-ل-ب-ي-ة ال-م-ط-الب الشس-عبية
ال-ك-ت-ل ل -إ
والتفاق على تشسكيل الحكومة» ،معتبرا أان
«أاحد أاهم أاسسباب المظاهرات الحالية هو
الفراغ التشسريعي» ،في وقت دعت القوى
لسسراع في تشسكيل
السسياسسية الى «ضسرورة ا إ
لجراءات الحكومية
لجنة لمتابعة وتنفيذ ا إ
لصس Ó-ح -ات السس -ري -ع -ة ،وضس-رب ال-فسس-اد
ب -ا إ
لضسمان أاداء أافضسل لمؤوسسسسات الدولة لتلبية

حاجيات المواطنين الملحة».
ف -ي سس -ي -اق م -تصس-ل ،دع-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
لعرجي ،في تصسريحات له
العراقي قاسسم ا أ
م -ن م -ح -اف -ظ -ة «ك -رب Ó-ء» ج -ن-وب ال-ع-راق،
ال -م-ت-ظ-اه-ري-ن ف-ي ع-دد م-ن ال-م-ح-اف-ظ-ات
الجنوبية للبÓد ،إالى الهدوء «بعد وصسول
رسسالتهم إالى السسياسسيين» ومنحهم الحكومة
ف -رصس -ة ل -ل -ب -حث ع -ن ح -ل -ول ل -م -ط -ال -ب -ه -م
«المشسروعة».
لم -م ال -م -ت -ح -دة
ه -ذا  ،وح ّ-ذرت ب -ع -ث -ة ا أ
ل-مسس-اع-دة ال-ع-راق (ي-ون-ام-ي) م-ن ت-داع-يات
لم-ن-ي والق-تصس-ادي
سس -ل -ب-ي-ة ع-ل-ى ال-وضس-ع ا أ
ج-راء اسس-ت-م-رار الح-ت-ج-اج-ات ال-ع-نيفة في
مدن جنوبي البÓد ،والتي دخلت أاسسبوعها
الثاني دون أان تجد ح .Óوحثّ يان كوبيتشس
Óم-م
Óم -ي -ن ال -ع -ام ل  -أ
ال -م -م -ث -ل ال -خ -اصس ل  -أ
ال -م -ت -ح -دة ف -ي ال -ع -راق ،ال -ح -ك -وم -ة ع -ل -ى
السس-ت-ج-اب-ة ال-ك-ام-ل-ة «ل-ل-مطالب المشسروعة
للشسعب».

Ÿوأجهة مسسÒة أŸسستوطن Úألسسبت أŸقبل

األوقاف الفلسضطينية تدعو لشضد الرحال إا ¤األقصضى

’وق - -اف وألشس - -ؤوون
دع- - -ا وزي - -ر أ أ
ألدينية ألشسيخ يوسسف أدعيسس ،إأ ¤شسّد
’قصس -ى Ÿوأج -ه -ة
أل- -رح- -ال ل -ل -مسس -ج -د أ أ
مسسÒة دعت ج- -م- -اع- -ات أŸسس- -ت- -وط -نÚ
أ’سسرأئيلي Úإأ ¤مشساركة وأسسعة فيها
’قصسى ،يوم ألسسبت أŸقبل.
باŸسسجد أ أ
أاك- -د ادع- -يسس ،ف- -ي ب- -ي- -ان أامسس ،أان األقصس -ى
«يحتاج منا إالى وقفة جدية تدفع هجمات
ال -مسس -ت-وط-ن-ي-ن وان-ت-ه-اك-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة وال-ت-ي
ت -تضس -اع-ف ف-ي أاوق-ات ق-ي-اسس-ي-ة ،ك-م-ا حصس-ل،
صس- -ب- -ي- -ح- -ة أامسس ،ب- -اق- -ت -ح -ام أاك -ث -ر م -ن 150
مسستوطن ،خÓل فترة قياسسية ،تحت حماية
قوات الحتÓل وشسرطته».
قال ادعيسس ،إان ممارسسات الحتÓل تجاه
ح -راسس ال -مسس-ج-د األقصس-ى« ،ت-ؤوك-د م-ن-ه-ج-ي-ة
الح- -تÓ- -ل إلف- -راغ ال- -مسس- -ج- -د م- -ن ح -م -ات -ه

والمدافعين عنه ،األمر الذي يقتضسي من أابناء
الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-وؤازرت-ه-م
وال - -وق - -وف م - -ع- -ه- -م ف- -ي وج- -ه ان- -ت- -ه- -اك- -ات
المسستوطنين».
طالب منظمة المم المتحدة للتربية العلوم
والثقاقة (اليونيسسكو) ،بالوقوف بشسكل جدي
ل -ل -دف -اع ع -ن ق-رارات-ه-ا ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ت-ج-اه
القدسس وبلدتها القديمة ،والمسسجد األقصسى.
ن -اشس -د رام -ي ال -ح -م -د ال -ل-ه ،رئ-يسس ال-وزراء
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،ال -خ -م -يسس ال -م-اضس-ي ،ال-دول
األعضساء في التحاد األوروبي إالى العمل مع
دولة فلسسطين ،والعمل أايضسا بصسورة فردية
وج-م-اع-ي-ة ،ل-م-واج-ه-ة ب-ن-اء المسستوطنات غير
الشسرعية وتوسسيعها على األرضس الفلسسطينية،
مما يشسكل تهديدا لحل الدولتين.
دع- -ا ايضس- -ا ،إال- -ى ضس -رورة ت -دخ -ل الت -ح -اد

األوروب- -ي ل -وق -ف ع -م -ل -ي -ات ه -دم ومصس -ادرة
المنازل والممتلكات الفلسسطينية ،لسسيما في
المنطقة «ج» بالضسفة الغربية المحتلة.

اŸقاومة السضلمية
قالت مجموعة فلسسطينية ُتطلق على نفسسها
اسس -م «وح-دة ال-ط-ائ-رات ال-ورق-ي-ة وال-ب-ال-ون-ات
ال -ح -ارق -ة (أاب -ن -اء ال-زواري)» ف-ي ق-ط-اع غ-زة،
أامسس ،إان -ه-ا «مسس-تّ-م-رة ف-ي إاطÓ-ق ط-ائ-رات-ه-ا
وب-ال-ون-ات-ه-ا ال-ح-ارق-ة ،ب-ات-ج-اه ال-مسس-ت-وط-ن-ات
اإلسسرائيلية المحاذية للقطاع ،حتى تحقيق
م-ط-ال-ب-ه-ا ب-رف-ع ال-حصس-ار» .وحّ-ذرت ال-وحدة
العدو اإلسسرائيلي من زيادة «كمية الحرائق
واتسساع بقعة الزيت» ،مشسيرةً إالى أان «العÓقة
بين زيادة الحصسار وكمية الحرائق طردية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مريكية
أقّر بالتدخل ألروسسي ‘ أ’نتخابات أ أ

ترامب يحاول إاخماد الضضجّة اŸثارة بشضأان تصضريحاته ‘ هلسضنكي
سسعى الرئيسس األمريكي دونالد ترامب لحتواء
الغضسب العارم ضسده داخل بÓده بإاعÓنه أانه
ي -ق -ب -ل ن -ت -ائ-ج ت-ح-ق-ي-ق-ات السس-ت-خ-ب-ارات بشس-أان
ال- -ت -دخ -ل ال -روسس -ي ف -ي ان -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ة
األم -ري-ك-ي-ة ال-م-اضس-ي-ة ،ووع-د ب-م-ن-ع ال-روسس م-ن
التدخل في النتخابات المقبلة.
ق- -ال ت -رامب ف -ي مسس -ت -ه -ل ل -ق -اء م -ع أاعضس -اء
ب -ال -ك -ون -غ -رسس ف -ي ال -ب -يت األب -يضس ،إان -ه «أاسس-اء
ال-ت-ع-ب-ي-ر» ح-ي-ن ن-ف-ى خÓ-ل ال-ق-م-ة ال-ت-ي جمعته
الثنين بالعاصسمة الفنلندية هلسسنكي مع نظيره
الروسسي فÓديمير بوتين أان تكون روسسيا تدخلت
في انتخابات .2016
تابع أانه يدعم أاجهزة اسستخبارات بÓده ويؤومن
بها إايمانا كام ،Óوقال إان إادارته سستتصسدى بكل
حزم ألي تدخل روسسي محتمل في انتخابات
ت-ج-دي-د نصس-ف أاعضس-اء ال-ك-ون-غ-رسس ف-ي ن-وفمبر
المقبل.
في الوقت نفسسه ،نفى الرئيسس األمريكي أان
تكون حملته النتخابية تواطأات مع الروسس ،أاو
أان تكون التدخÓت الروسسية قد أاثرت في نتائج
ان -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ة ال-ت-ي أاج-ريت ف-ي ن-وف-م-ب-ر
 ،2016قائ Óإان إادارة الرئيسس السسابق باراك
أاوباما علمت بالتدخل الروسسي في النتخابات
في سسبتمبر من نفسس العام ولم تفعل شسيئا.
ك-ان أاعضس-اء ج-م-ه-وري-ون ف-ي ال-ك-ون-غ-رسس م-ثل
السسيناتور جون ماكين والرئيسس السسابق لوكالة
السستخبارات المركزية األمريكية جون برينان
باإلضسافة إالى رئيسس مجلسس النواب بول راين قد
ان -ت -ق -دوا بشس -دة تصس -ري -ح -ات ت -رامب ف -ي ق-م-ة
هلسسنكي التي أاظهر فيها تأاييدا لموقف روسسيا

ال -ت -ي ت -ن -ك -ر ال -ت-دخ-ل ب-الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
األمريكية األخيرة.
في ما يتعلق باجتماعه مع بوتين قال الرئيسس
األمريكي إانه أاحرز تقدما على صسعيد العديد
م -ن الصس-راع-ات .وأاضس-اف أان-ه-م-ا ن-اقشس-ا األزم-ة
السس- -وري- -ة وط- -م- -وح -ات إاي -ران ال -ن -ووي -ة ،وأام -ن
إاسسرائيل ول سسيما في المدى البعيد .كما قال
إانهما بحثا اتخاذ إاجراء للحيلولة دون تفاقم
األسسلحة النووية التي وصسفها بالخطر األكبر
على العالم ،اليوم ،مشسيدا في األثناء بالتقدم
الذي تحقق في المفاوضسات بين بÓده وكوريا
الشسمالية.

توضضيح يحرج أامتنا أاكÌ
ق-ل-ل ال-دي-م-ق-راط-ي-ون ال-معارضسون من محاولة
الرئيسس األمريكي دونالد ترامب التراجع عن
التعليقات التي أادلى بها خÓل لقائه مع الرئيسس
الروسسي فÓديمير بوتين .وقال زعيم األقلية في
مجلسس الشسيوخ تشساك شسومر إان ترامب حاول
«التملصس» ،مما قاله يوم الثنين في هلسسنكي.
أاضس -اف شس -وم-ر« :إان-ه-ا (م-ح-اول-ة) م-ت-أاخ-رة 24
سساعة  ،وفي المكان الخطأا  ..إاذا لم يسستطع
الرئيسس أان يقول مباشسرة للرئيسس بوتين إانه على
خطأا وإاننا على صسواب وإان وكالت اسستخباراتنا
على صسواب ،فهذا غير فعال ».وقالت نانسسي
بيلوسسي ،زعيمة األقلية في مجلسس النواب ،وهي
أايضس -ا م-ن ال-دي-م-ق-راط-ي-ي-ن ،إان ت-وضس-ي-ح ت-رامب
«يحرج أامتنا أاكثر».

’منية
جهود إأقليمية ودولية Ÿوأجهة ألتهديدأت أ أ

ما‹ مصضمّمة على اجراء النتخابات الرئاسضية ‘ موعدها

ب-دأ أل-ع-د أل-ت-ن-از‹ لÓ-سس-ت-ح-ق-اقات ألرئاسسية،
ألتي دخلت حملتها يومها  ‘ 13ما‹ ،فيما تشسهد
أل -بÓ-د وضس-ع-ا أم-ن-ي-ا صس-ع-ب-ا ‘ ،ظ-ل –ذي-رأت م-ن
’ره-ابية
تصس-ع-ي-د أل-ه-ج-م-ات وت-ن-ام-ي أ◊رك-ات أ إ
وأن -تشس -ار أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ،وت -وأصس -ل أ÷ه -ود
أ’قليمية وألدولية ’حتوأء ألوضسع ،وللحد من
ت -دأع -ي -ات-ه ع-ل-ى أل-ب-ل-د وع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة ألسس-اح-ل
برمتها.

من هذا المنظور ،حذر مبعوث المين العام
لÓ-م-م ال-م-ت-ح-دة ل-غ-رب اف-ري-ق-ي-ا ،م-ح-مد بن
شس -م -ب -اسس ،أامسس ،ف -ي إاح -اط -ة ام -ام م-ج-لسس
األمن الدولي ،حول الوضسع في مالي ومنطقة
السس -اح -ل ،م-ن أان ت-داع-ي-ات األزم-ة ال-ح-ال-ي-ة،
«ت -ؤوث -ر ع -ل -ى ال -م -زي -د م -ن ال -دول ال -م-ج-اورة
كبوركينا فاسسو والنيجر».
ق- -دم تشس- -ام -ب -اسس إال -ى ال -دول األعضس -اء ف -ي
م -ج-لسس الم-ن السس-ت-ن-ت-اج-ات ال-رئ-يسس-ي-ة ف-ي
أاحدث تقرير على تطور الوضسع والتطورات
في األشسهر السستة الماضسية في غرب أافريقيا
ومنطقة السساحل ،بما في ذلك حوضس «بحيرة
تشساد».
قال المسسؤوول الممي« ،لتزال الجماعات
اإلرهابية تحاول ضسرب المنطقة برمتها على
ال -رغ -م م -ن ال -ع -م -ل -ي -ات ال-ج-اري-ة ل-م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب « ،مشسيرا إالى أان تعقيد الهجمات
األخيرة «هو ثمرة التحالفات بين المنظمات

اإلرهابية في منطقة السساحل ومنطقة غرب
افريقيا ،مع عواقب مدمرة على المجتمعات
المحلية».
أاوضسح انه «على الرغم من المكاسسب التي
حققتها القوات النيجيرية والقوة المشستركة
ال -م -ت -ع -ددة ال -ج -نسس -ي -ات ،ت -ب -ق -ى ال -ح -رك -ات
الرهابية في غرب افريقيا نشسطة ،ول سسيما
في جنوب شسرق النيجر و نيجيريا و بحيرة
تشساد ،حيث تسستمر النسساء الÓئي تجندهن
ج-م-اع-ة «ب-وك-و ح-رام» ال-دم-وي-ة ،ف-ي ارت-كاب
ال-ت-ف-ج-ي-رات وان ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن ال-ه-ج-م-ات
يرتكبها أاطفال.
Óمم المتحدة
من جهته ،اعرب المين العام ل أ
ان- -ط- -ون -ي -و غ -وت -ي -ريسس ،ع -ن انشس -غ -ال -ه ام -ام
«ام-ك-ان-ي-ة ت-ك-ث-ي-ف» ال-رواب-ط ب-ي-ن ال-جماعات
اإلرهابية في غرب افريقيا والسساحل ،مشسيرا
الى «التهديد المتزايد» الذي أاضسحت تمثله
ال-ج-م-اع-ات الره-اب-ي-ة ال-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود ف-ي
المنطقة.
أاوضسح المين العام األممي ،في تقريره
السسداسسي أامام مجلسس األمن حول الوضسعية
السسائدة في غرب افريقيا والسساحل ،خÓل
ال -ف-ت-رة ال-م-م-ت-دة ب-ي-ن ج-ان-ف-ي ون-ه-اي-ة ج-وان
ال-م-اضس-ي-ي-ن أان «ال-ق-ل-ق ي-ت-زاي-د ام-ام ام-ك-ان-ية
تكثيف الروابط بين الجماعات الرهابية في
غرب افريقيا والسساحل».

– ٍ
د أمني جديد

فرنسضا تبدأا اإلفراج عن مئات السضجناء الرهابيÚ
قبل خمسس سسنوأت ،ألقت ألشسرطة
أل - - -ق - - -بضس ع - - -ل - - -ى رج - - -ل ف- - -رنسس- - -ي ‘
ألعشسرينيات من عمره ،كان حصسل على
ه -وي -ة م -زي -ف-ة وأشسÎى مÓ-بسس تشس-ب-ه
أل - -زي أل- -عسس- -ك- -ري ك- -ج- -زء م- -ن خ- -ط- -ة
ل Ó-نضس -م -ام إأ ¤أ’ره -اب -ي ‘ Úسس -وري -ا.
بحسسب صسحيفة «وول سسÎيت جورنال»
’مريكية ،أُدين أŸشستبه فيه ،بالتآامر
أ أ
لدعم جماعة إأرهابيةÃ ،وجب قوأنÚ
“نح ألسسلطات ألفرنسسية حرية وأسسعة
‘ ألزج بـ«أŸتطرف ‘ »Úألسسجن.
ل-ك-ن ه-ذا ال-ف-رنسس-ي ال-م-ح-ت-ج-ز سس-يتم إاطÓق
سسراحه في األسسابيع المقبلة ،من بين مئات
السس -ج-ن-اء ال-ذي-ن ت-ط-رف-وا خÓ-ل ال-ح-رب ف-ي
سسوريا وظهور «داعشس» الرهابي ،والذين من
المقرر اإلفراج عنهم من السسجون الفرنسسية،
قبل نهاية العام المقبل.
م -ع إاط Ó-ق سس -راح -ه -م ،تسس-ت-ع-د السس-ل-ط-ات
الفرنسسية المختصسة بمكافحة اإلرهاب لتجدد
ال-ت-ه-دي-د األم-ن-ي ال-ذي تضس-اءل م-ع ت-ف-ك-يكهم
لخÓيا إارهاب داعشس في اأوروبا ،وفي محاولة
ل-م-ن-ع ال-ه-ج-م-ات ال-م-حتملة ،تخطط الشسرطة
ال -ف-رنسس-ي-ة ل-تشس-ك-ي-ل وح-دة ج-دي-دة ل-م-راق-ب-ة
السسجناء السسابقين.

ق -ال ال -م -دع -ي ال -ع -ام ال-ف-رنسس-ي ،ف-رانسس-وا
مولينز ،للتلفزيون الوطني في ماي الماضسي:
«إان اإلف- -راج ع- -ن سس- -ج -ن -اء ف -ي ن -ه -اي -ة م -دة
عقوبتهم دون إاصسÓحهم ،وبعد أان أاصسبحوا
أاك -ث -ر ت -ط -رًف -ا ن-ت-ي-ج-ة ل-وق-ت-ه-م ف-ي ال-داخ-ل،
مجازفة كبيرة».
ب -حسسب وزارة ال -ع -دل ،سس -ي -ت -م اإلف -راج ع-ن
ح -وال-ي  50شس -خًصس -ا م-م-ن ي-قضس-ون أاح-ك-اًم-ا
متعلقة باإلرهاب و 400آاخرين «تطرفوا» أاثناء
وجودهم في السسجن ،قبل نهاية عام .2019

اختبار أامني
في بلد ل يزال يعاني سسلسسلة من الهجمات
اإلرهابية القاتلة على مدى السسنوات الثÓث
ال -م -اضس -ي -ة ،ن -ف-ذ م-ع-ظ-م-ه-ا أاشس-خ-اصس قضس-وا
عقوبات في السسجون الفرنسسية ،فإان عودتهم
الوشسيكة إالى المجتمع سستختبر قدرة األجهزة
األمنية على إادارة التهديد المحتمل .في عام
 ،2016سسsنت فرنسسا قوانين أاكثر صسرامًة تمدد
عقوبات بعضس الجرائم اإلرهابية ،بينما ظل
متوسسط عقوبة السسجن في التحاد األوروبي
على الجرائم المتعلقة باإلرهاب  5سسنوات في
عام .2017
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سسوق ألسسمك ب Úألوفرة وألحتكار

ألرأي

متى تراعى القدرة الشّسرائية؟
جلت أاسصعار السصردين ‘ األيام القليلة األخÒة انخفاضصا معتÈا بعد أان بلغ الكيلوغرام الواحد ما ب ٢٠٠ Úو  ٣٠٠دينار ،األمر الذي سصاعد العائÓت على اقتناء هذه اŸادة األسصاسصية ذات القيمة
سص ّ
الغذائية والصصحية ،التي ل Áكن أان تعوضصها مواد أاخرى .وإاذا كان اŸوسصم ا◊ا‹ مÓئما لتحسصن مؤوشصر سصوق السصمك بالنسصبة للسصردين ،فإان أانواعا أاخرى من هذا اŸنتوج البحري ل تزال بعيدة
اŸنال على غرار السصمك األبيضس «مÒلن» و»ا÷مÈي» والسصمك األحمر»روجي» والتونة ،وهذا لعدة أاسصباب أاهمها ما تعلق بسصلوكات اŸتدخل ‘ Úهذه السصوق ،التي ل تزال حصصتها ‘ مكونات
النمو القتصصادي اقل من اإلمكانيات التي تتوفر عليها .وباŸوازاة مع كل ما يحيط بقطاع الصصيد من معوقات ،إال أانه يتوفر على طاقات طبيعية ومادية وبشصرية تشصجع مواصصلة العمل على صصعيد
–سص Úمعدلت اإلنتاج وحماية األسصعار عند مسصتويات تراعي القدرة الشصرائية وفقا Ÿعادلة متوازنة ل Áكن بناؤوها سصوى من خÓل اŸهني Úا◊قيقي ،Úالذين لديهم ثقافة اŸتعامل القتصصادي
Ãا يراعي إامكانيات اŸسصتهلك العادي ،علما أان السصردين كان ‘ اŸاضصي غذاء ﬁدود الدخل ،ومن ثمة يحظى Ãعاملة خاصصة سصواء عند الصصيد أاو التسصويق مع حماية جانب الصصحة للمسصتهلك.

ق ــ إأ

جل إأقبال كب Òعلى ألسسردين
فيما سس ّ

اسستثمارات الصسيد ّ– ⁄قق الّنتائج اŸأامولة

ترسصم أاسصواق السصمك صصورة غ Òمتوزانة بÚ
العرضس القليل والطÓب الكث ‘ Òظل تداخل
مÈرات ك- -ل ط- -رف ب Úم- -ن ي- -رج -ع ع -وام -ل
ارتفاع األسصعار إا ¤قلة اإلنتاج ،كما يتحجج به
مهنيو الصصيد البحري بسصبب تراجع احتياطي
السصمك وكلفة الصصيد من جهة ،ومن يسصتهجن
تكريسس ‡ارسصات اŸضصاربة والحتكار مثلما
يفسصره اŸواطنون.
وبعد أان تراجعت أانواع معينة من السصمك التي
أابعدتها أاسصعارها اŸرتفعة من غذاء العائلة
ا÷زائ- -ري -ة ع -ل -ى غ -رار ا÷مÈي وغÒه م -ن
األسص -م -اك ذات ال -ن -وع -ي -ة اŸم -ي -زة ،شص-ه-دت
أاسصعار السصردين هذه األيام تراجعا ‡ا سصمح
ل -ل -م -واط-ن Úم-ن أاصص-ح-اب ال-دخ-ل اŸت-وسص-ط
واÙدود ب- -اق- -ت- -ن -اء ه -ذه اŸادة ال -غ -ذائ -ي -ة
الضص -روري -ة و‘ ب -عضس األي -ام اإلق-ب-ال ع-ل-ي-ه-ا
بكÌة.
بالرغم من اÛهودات الكبÒة التي بذلتها
الدولة للنهوضس بقطاع الصصيد البحري إال أان
النتائج اŸنتظرة ل تزال دون اŸأامول ،فيما
ت -وج -د م -ؤوشص -رات ت-ؤوك-د أان ل-ل-ق-ط-اع أاك Ìم-ن
فرصصة لتنمية موارده شصريطة أان يتم ضصبط
خ- -ارط- -ة يسص- -اه- -م ‘ رسص- -م م -ع -اŸه -ا ك -اف -ة

اŸتدخل ‘ Úمعادلة إانتاج ومعا÷ة وتسصويق
األسصماك برؤوية اقتصصادية متوسصطة وبعيدة
األمد ،بحيث Áكن للقطاع حينها اŸشصاركة
‘ تعزيز مسصار النمو.
وإاذا كانت اŸؤوشصرات اŸباشصرة منها يعكسصها
سصوق السصمك “يل لدعاة ضصعف اإلنتاج بكل

م- -ا ي- -ق- -دم- -ون- -ه م- -ن مÈرات م- -ن -ه -ا م -ا ه -و
موضصوعي ومنها ما هو قابل للنقاشس ،فإان
ال -ط -اق -ات ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة وال-ق-درات اإلن-ت-اج-ي-ة
اŸادي -ة وال -بشص-ري-ة ت-ط-رح م-ع-ط-ي-ات م-غ-اي-رة
تسصتدعي البحث ‘ عمق إاشصكالية األسصعار
التي ل Áكن للمسصتهلك القتناع أانها ناœ

رئيسس أ÷معية ألوطنية للصسيادين لـ «ألشسعب»:

فرضض رقابة على الدخÓء واŸتÓعب Úباألسسعار

نفى حسس Úبلوط رئيسس أ÷معية ألوطنية للصسيادين
لسس-وأق
م -ا ّ” ألÎوي -ج ل -ه م -ؤوخ -رأ ح -ول ت-دف-ق ع Èأ أ
سسمك ألسسردين أŸسسموم ألذي يهدد صسحة أŸسستهلك،
وقال إأن بعضس أŸغرضس Úحاولوأ نشسر إأشساعات ليسس لها
أي أسساسس من ألصسحة ع Èموأقع ألتوأصسل ألجتماعي،
ليحرموأ أŸسستهلك من أقتناء ألسسردين بعد أنخفاضس
سسعره بفضسل ألصسيد ألوف Òمنذ حوأ‹ أسسبوع ،علما أن
لسسعار ‘ بعضس ألوليات ترأوحت ما ب 50 Úو150
أ أ
دينار للكيلوغرأم ألوأحد.
فضسيلة بودريشس
انتقد حسص Úبلوط ‡ثل الصصيادين وŒار السصمك من يحاولون
ال- -ت -أاث Òع -ل -ى سص -وق السص -مك وضص -رب الصص -ي -ادي -ن ب -اإلشص -اع -ة
اŸغرضصة من جهة ،وتارة أاخرى اŸضصارب Úالذين ليسس لديهم
أاي عÓقة بالصصيد أاو التجارة ،لكنهم يسصيطرون على السصمك
بقبضصة من جشصع ويرفعون من أاسصعار األسصماك بشصكل يجعل
ال -ق-درة الشص-رائ-ي-ة هشص-ة ل Áك-ن-ه-ا م-واج-ه-ة ال-غÓ-ء ال-ف-احشس
ألسص -ع -ار السص -مك ،ال -ذي ارت -ف-ع بشص-ك-ل ق-ي-اسص-ي خ-اصص-ة خÓ-ل
السصنوات األخÒة.
وعقب انتشصار بعضس األخبار تفيد بأانه توجد ‘ السصوق بعضس
أاسص-م-اك «السص-ردي-ن» اŸسص-م-وم ،وحّ-ذرت م-ن اسص-ت-هÓ-ك-ه ك-ون-ه
يهدد صصحة وحياة ا÷زائري ،Úفّند حسص Úبلوط بشصدة ‘
تصصريح خصس به «الشصعب» هذا ا Èÿووصصفه باإلشصاعة الكاذبة
التي جاءت حسصب تقديره بغرضس التشصويشس ،وبالتا‹ حرمان
اŸسصتهلك ا÷زائري من تناول السصمك بعد تراجع أاسصعاره
بفعل أان الصصيد منذ أاسصبوع جاء وفÒا ،وأادى إا ¤انخفاضس ثمن
السصردين ‘ مدينة بومرداسس إا ¤حدود  ٥٠دينار و‘ سصكيكدة
إا ١٠٠ ¤دينار ،و‘ عنابة ” تسصويق السصمك بـ  ١٥٠دينار وسصعر
السصمك بالغزوات بلغ  ٢٠٠دينار .وقال ‡ثل الصصيادين وŒار
ب -ي -ع السص -مك أان األخ -ب -ار اŸغ -ل -وط -ة ان -تشص -رت ع Èوسص -ائ -ط
التواصصل الجتماعي كالهشصيم ‘ النار بسصرعة الÈق ،وخلصس
بلوط إا ¤القول ‘ هذا اŸقام أان معدل سصعر السصردين تراوح
منذ أاسصبوع ما ب ٥٠ Úو ٢٥٠دينار.
أاما بخصصوصس أاسصباب لهيب أاسصعار العديد من أانواع السصمك،
أاوضصح حسص Úبلوط يقول أان ارتفاع سصعر ا÷مÈي سصجل بسصبب
أانه من أانواع السصمك األبيضس وتÎاوح أاسصعاره ع Èاألسصواق ‘
الوقت ا◊ا‹ ما ب ١٢٠٠ Úو ١٦٠٠دينار ،ويتنوع ا÷مÈي ما
ب Úاألبيضس واألحمر ويتوفر بحجم كب Òوآاخر بحجم صصغ،Ò
بينما سصمك «اŸارلون» فثمنه يÎاوح ما ب ١٥٠٠ Úو ١٨٠٠
دينار وأاحيانا ينخفضس إا ¤سصعر  ٨٠٠دينار ،أاي ‘ فÎة تكاثر
هذا النوع من السصمك ‘ ،ح Úسصمك «اإلسصبادون» على سصبيل
اŸث - -ال يÎاوح ب - -دوره سص - -ع - -ره م - -ا ب ١٦٠٠ Úو ٢٠٠٠دينار،
وينخفضس سصعره إا ٨٠٠ ¤دينار ‘ فÎة تكاثره ،أاي ‘ الفÎة
اŸمتدة ما ب Úشصهر أافريل وماي وكذا جوان.
وأارجع بلوط غÓء أاسصعار األسصماك إا ¤ارتفاع ثمن وقود
ﬁركات البواخر «اŸازوت» وإا ¤جانب التهاب أاسصعار قطع
الغيار ،وأاحيانا عندما يكون الطلب أاك Ìمن العرضس بالنسصبة

ل -لسص -مك األزرق ،أاي م -ا ت -ع-ل-ق ب-السص-ردي-ن
واŸم -ل -ح -ات األخ -رى ،م -ن ال -ط-ب-ي-ع-ي أان
ت- -رت- -ف- -ع األسص- -ع- -ار ‘ ،ظ- -ل ع- -دم ت- -وازن
معادلتي العرضس والطلب .و‘ رده على
سصؤوال يتعلق بتفشصي ظاهرة اŸضصاربة ‘
ق - -ط - -اع تسص- -وي- -ق السص- -مك ،كشص- -ف ‡ث- -ل
الصصيادين الذي قال أانه لديه خÈة ل تقل
ع -ن  ٥٠ع -ام -ا م-ن الحÎاق ك-ب-ح-ار ،ع-ن
وجود أاصصحاب شصاحنات دخÓء و›هولÚ
عن هذه اŸهنة ،أاي ليسصوا بتجار سصمكا
ول-يسص-وا ك-ذلك بصص-ي-ادي-ن ،ل-ك-ن-هم يهيمنون
على كميات معتÈة من السصمك ويتولون
فوق ذلك مهمة توزيعها على اŸسصمكات،
رغ -م أان -ه -م ل Áل -ك -ون سص -ج Œ Ó-اري -ا ول شص -ه -ادة اÓŸح -ة،
وبالتا‹ يفرضصون األسصعار التي –قق لهم األرباح.

خالصس Ÿعادلة العرضس والطلب.
نظرا لÓرتباط اŸباشصر مع القدرة الشصرائية،
فإان مسصأالة التحكم ‘ أاسصعار السصمك خاصصة
العادي تكتسصي أاهمية بالغة ،علما أان لهذا
اŸنتوج الطبيعي الذي ل يكلف أاي شصيء ‘
إاطعامه وتربيته أاو عÓجه يسصاهم ‘ حماية
الصصحة الغذائية للسصكان ،ومن ثمة فانه غÒ
مكلف بحيث ل يتحمل الصصياد سصوى أاعباء
الوقود والعمال وعتاد الصصيد ،والتي ل يعتقد
أانها “ثل نسصبة اك Èمن عائدات اإلنتاج ‘
كل عملة صصيد.
يبدو أان اŸهنة بكل ما حققته من مكاسصب
ع-ل-ى أاك Ìم-ن صص-ع-ي-د تشص-ري-ع-ي واسص-ت-ثماري،
فإانها بحاجة إا ¤توسصيع Ÿسصاحة النقاشس بÚ
اŸهني Úوكافة اŸتدخل Úلرد العتبار إا¤
كافة ا◊لقات التي تشصكل سصلسصلة الصصيد من
م -رح -ل -ة اإلن -ت -اج إا ¤ال -تسص -وي -ق م -رورا ب -ك -ل
اÙط -ات ذات األه -م -ي -ة ‘ إان -ت -اج ال -ق -ي-م-ة
اŸضص-اف-ة م-ث-ل ال-ت-ح-وي-ل الصص-ن-اع-ي وال-تÈي-د
وت -رب-ي-ة األسص-م-اك وتسص-م-ي-ن-ه-ا م-ن أاج-ل ب-ل-وغ
هدف التصصدير.
سسعيد بن عياد

واغ -ت -ن -م ال -ف -رصص-ة ‘ ه-ذا السص-ي-اق ل-ي-دع-و إا ¤ضص-رورة ق-ط-ع
الطريق أامام هؤولء اŸضصارب Úعلى مسصتوى  ٣٣ميناء ينتشصرون
ع Èكامل الÎاب الوطني ،قي ظل ما وصصفه بغياب الرقابة،
وشصّدد بلوط ‘ سصياق متصصل على ضصرورة اسصتحداث ع Èكل
م-ي-ن-اء ب-ي-ط-ريŸ Úراق-ب-ة السص-مك ،وك-ذا اسص-ت-ح-داث مصص-ل-ح-ة
للنظافة لفرضس اŸعاي ÒالÓزمة ،ويرى
أان من شصأان فرضس الرقابة أان ينعكسس
ع -ل -ى ت -وازن األسص-ع-ار .وراف-ع ب-ل-وط ع-ن
مطلب دعم الصصيادين“ ،اما كما يدعم
ال -ف Ó-ح وب-ال-ت-ا‹ إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ م-ل-ف
الصصيادي.Ú
يذكر أانه بلغ عدد الصصيادين نحو  ٦٢أالف
صصياد ع Èكامل الÎاب الوطني ،بينما
وصصل عدد Œار السصمك إا ¤ما ل يقل
عن  ٢٥أالف تاجر سصمك ،بينما يوجد
اآللف م -ن أاصص -ح -اب الشص-اح-ن-ات ال-ذي-ن
ي- -نشص- -ط- -ون ‘ اÿف- -اء م- -ن دون سص- -ج -ل
Œاري وليسس ‘ حوزتهم أاي ترخيصس
ويسصتنزفون جيوب اŸواطن تارة وتارة أاخرى يحرمون الطبقة
اŸتوسصطة من تناول األسصماك.

–ّدي وقف النهيار
تشصّ-ك-ل وضص-ع-ي-ة ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘
السص- -وق م- -عضص -ل -ة ت -ؤورق اŸؤوسصسص -ات
واŸواط-ن Úب-ال-ن-ظ-ر لÎاج-ع ق-ي-متها
لجنبية ،خاصصة
م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-مÓ-ت ا أ
‘ ظل انفتاح السصوق واتسصاع مسصاحة
اŸبادلت.
تسصتثمر ›موعات Œارة العملة ‘
ال -ف -راغ ال -ذي ي -ح -ي -ط ب-اŸؤوسصسص-ات
البنكية العمومية مسصتفيدة من ارتفاع
سسعيد بن عياد
ال -ط -لب م -ق -اب -ل ان -ك-م-اشس ال-ع-رضس،
ولذلك “ارسس عمليات الصصرف ‘ أاك Ìمن موقع ومنها
فضص -اءات م -ف -ت -وح -ة أاب -رزه -ا سص -وق ب -ور سص -ع -ي -د «السص -ك -وار»
لجنبية أامام مرأاى ومسصمع
بالعاصصمة ،حيث يروج للعمÓت ا أ
ا÷ميع.
حقيقة ل تسصاوي عملة بلد سصوى ما ينتجه اقتصصاده ،ومن ثمة
لسصباب اقتصصادية ،منها
Áكن اسصتيعاب تراجع قيمة الدينار أ
لنتاجية ،لكن ليسس إا ¤هذه الدرجة
لنتاج وا إ
تد Êمعدلت ا إ
من الضصعف التي يحتمل أانها تخفي عناصصر غ Òاقتصصادية
وراء ضصرب اŸركز التجاري للعملة الوطنية.
م -ن ب Úال -ع -وام -ل ال -ت -ي Áك -ن إادراج -ه -ا ‘ ه-ذه اÿان-ة أاي
ل◊اق الضصرر به ‘ اŸدي ÚاŸتوسصط
اسصتهداف عملة بلد إ
والبعيدÁ ،كن ذكر «إاغراق» السصوق اŸوازية بالعملة الصصعبة
من خÓل جماعات اŸصصالح ،الÎويج «لصصورة ‰طية سصيئة»
عن البنوك اÙلية للتأاث ‘ Òخيار اŸواطن ،Úول يسصتبعد أان
تكون لوبيات تسصاهم ‘ تأاجيج سصوق العملة لعرقلة انتعاشس
القتصصاد ا÷زائري.
ل -ك-ن ب-دل ال-ت-وق-ف ع-ن-د تشص-خ-يصس وم-ع-اي-ن-ة ال-وضص-ع-ي-ة ب-ك-ل
ت -ع -ق -ي -دات -ه -ا وت -داع -ي -ات -ه -ا ،اŸط -ل-وب ،ب-ح-ك-م «اŸواط-ن-ة»
القتصصادية خاصصة ،أان يحرصس كل متدخل ‘ اŸنظومة
لن -ت -اج أاو الب -ت -ك -ار أاو
الق -تصص -ادي -ة ،سص -واء ع -ل -ى مسص -ت -وى ا إ
لنتاجية وا◊رصس على
لنتاج وا إ
التسصويق ،على رفع –دي ا إ
لسصعار لكسصب معركة
Œسصيد معاي Òا÷ودة والتحكم ‘ بنية ا أ
اŸنافسصة ‘ السصوق ﬁليا وخارجيا.
لطار ،فإان الظرف القتصصادي الوطني الراهن
و‘ هذا ا إ
يوفر فرصصة مواتية للمؤوسصسصات ا÷زائرية بكل أا‰اطها و‘
كل القطاعات حتى تتموقع جيدا ‘ السصوق وتعزز قدراتها
–سصبا Ÿا يحمله اŸسصتقبل ضصمن توجهات عوŸة القتصصاد.
لذلك ل ينبغي أان يكون صصاحب اŸؤوسصسصة ا÷زائرية عامة
كانت أاو خاصصة أاو اŸتعامل مهما كان ‘ موقف اŸتفرج أامام
معضصلة اتسصاع الهوة ب Úالدينار وباقي العمÓت اŸتداولة،
وإا‰ا يكون له حسس Ãدى اŸسصؤوولية التي تÎتب عن اختÓل
معادلة الصصرف خاصصة بالنسصبة Ÿصص ÒاŸؤوسصسصة ودÁومة
نشصاطها‡ ،ا يسصتوجب حتما تدارك أاي تأاخر ومعا÷ة أاي
ت -قصص Òم-ن خÓ-ل م-ت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة ل-ل-م-ؤوشص-رات وإادراج-ه-ا ‘
ﬂط-ط-ات الÈام-ج وال-ع-م-ل-ي-ات الق-تصص-ادي-ة ح-ت-ى ل ي-خ-ت-ل
ا◊سصاب ول يكون الضصرر فادحا.
كلما كان اŸسص ÒاŸتعامل كثÒا مع سصوق العمÓت مدركا
لفÓت
لثقل التغÒات ومتحكما ‘ اŸؤوشصرات كلما أامكنه ا إ
من تبعات السصوق بكل ما يعنيه ذلك من –صص Úللمؤوسصسصة ‘
مواجهة متعامليها ‘ أاسصواق خارجية وضصمان للدÁومة.

أمام منع بيع ألطازجة منها وغياب أسسوأق مطابقة

األسسماك اّÛمدة ودعم تربية اŸائيات خيار اŸسستهلك ‘ ا÷نوب

لسسماك ألطازجة
تشسهد حركة بيع أ أ
بوليات أ÷نوب خÓل شسهري جويلية
وأوت من كل سسنة حظرأ مؤوقتا ،وذلك
تطبيقا لقرأر ولئي Áنع ألتجارة
باŸنتوج ألسسمكي خÓل هذه ألفÎة من
ألسسنة ألتي تسسجل أرتفاعا كبÒأ ‘
درجات أ◊رأرة وتؤوثر سسلبا على عملية
لسسماك.
حفظ أ أ
ورڤلة:إأÁان كا‘

وعلى خÓف هذا الفصصل تسصجل حركة Œارة
بيع األسصماك بولية ورقلة ديناميكية مقبولة،
ح -يث ت -ت -وف -ر ﬂت -ل -ف اŸن -ت -وج-ات السص-م-ك-ي-ة
البحرية وحتى أاسصماك اŸياه العذبة ،ويعتÈ
أاحد باعة السصمك ‘ سصوق ورقلة والذي Áارسس
هذه اŸهنة منذ ما يزيد عن  ٢٠سصنة أان منع بيع
السصمك ‘ مناطق جنوب الوطن منطقي جدا،
Óعباء الكبÒة التي تقع على كاهل
وذلك نظرا ل أ
الباعة خÓل هذه الفÎة من السصنة ،حيث أان
السصمك من اŸنتوجات اŸعرضصة للتلف بسصرعة
خÓل ارتفاع درجات ا◊رارة ،كما أانه يسصتوجب
توفر شصروط معينة ‘ ا◊فظ والنظافة من
ب- -ي- -ن- -ه -ا ضص -رورة ا◊ف -اظ ع -ل -ى درج -ة الÈودة
وا◊اجة للماء البارد وأايضصا كرات الثلج ،والتي
ل تشص -ك -ل ع -ائ -ق-ا أام-ام ال-ت-ج-ارة ب-األسص-م-اك ‘
درجات حرارة ،مؤوكدا على أاهمية اسصتغÓل هذه

ال -فÎة ل-ل-ت-ط-وي-ر م-ن م-ظ-ه-ر اÙل وال-وسص-ائ-ل
اŸت- -اح- -ة ◊ف- -ظ السص- -مك وك- -ذا ط -رق ع -رضس
اŸن-ت-وج ال-ت-ي ت-ب-ق-ى حسص-ب-ه أاسص-ال-يب ضص-روري-ة،
و–ظى بأاهمية تسصبق –ديد السصعر ‘ أاحيان
كثÒة.
وبالنسصبة للمواطن فإان األسصماك اÛمدة تعد
ال -ب -دي -ل اŸط -روح بشص -دة ‘ ه -ذه ال -فÎة ال-ت-ي
ت -ع -رف ف -ي-ه-ا السص-وق اÙل-ي-ة ل-لسص-مك ال-ط-ازج
رك -ودا ،ورغ -م اإلق -ب -ال ال -ق -ل -ي -ل ع -ل -ي -ه-ا ن-ظ-را
ألسصعارها اŸرتفعة نوعا ما –ظى بقبول ‘
أاوسصاط ﬁبي األسصماك ،حيث توفر اÓÙت
العديد من أانواع األسصماك اÛمدة على غرار
«ال- - -روج- - -ي»« ،اÒŸل - -ون»« ،ا÷مÈي»« ،ك - -لب
البحر»« ،التونة ا◊مراء» وغÒها.

من جانبه كشصف مدير غرفة اŸائيات بورقلة
فوزي هبيتة أانه من أاجل توفر اŸنتوج السصمكي،
فإانه من الضصروري أان يكون هناك سصوق فيه
مواصصفات وشصروط حفظ منتجات الصصيد ألن
شص -دة ا◊رارة وت -ع -رضص -ه-ا ل-لشص-مسس ‘ الصص-ي-ف
مشص -ك -ل ك -ب Òخ -اصص -ة األسص -م -اك ال -زرق-اء م-ث-ل
السصردين ،هذا باإلضصافة إا ¤أان طريقة نقل
األسصماك ‘ شصاحنات التÈيد من السصاحل إا¤
ا÷نوب تأاثر كثÒا على وصصول اŸنتوج سصليما.
وأاشصار إا ¤أانه إاذا كانت اÓÙت مهيأاة وفقا
للمعاي ÒاŸطلوبة للحفظ ،فإان األمر سصيكون
جيدا خاصصة ‘ حال توفرت منتجات تربية
اŸائيات ‘ مناطقنا الصصحراوية أاين سصيصصبح
موضصوع ا◊فظ من اŸاضصي.

وأاضصاف ﬁدثنا الذي كان من ب ÚاŸشصاركÚ
‘ اليوم اإلعÓمي الذي نظمه مؤوخرا اŸعهد
الوطني العا‹ للصصيد البحري وتربية اŸائيات
ح -ول ح -ف-ظ وسصÓ-م-ة اŸن-ت-ج-ات السص-م-ك-ي-ة ‘
إاطار تربية اŸائيات اŸد›ة مع النشصاطات
ال-فÓ-ح-ي-ة ،وت-ق-دم Ãداخ-ل-ة Ÿشص-ارك-ة التجربة
اÙل- -ي -ة أان غ -رف -ة ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ورق -ل -ة
سصتÈمج دورة تكوينية ‘ اŸواصصفات الصصحية
وشص-روط ا◊ف-ظ ل-ل-م-ن-ت-ج-ات الصص-ي-دي-ة ل-ف-ائدة
بائعي األسصماك ومنتجي تربية اŸائيات وأايضصا
البياطرة.
وŒدر اإلشصارة إا ¤أان برنامج «‘ديفكو‘ »٢-
مرحلة تأاهيل مسصارات تسصويق منتجات الصصيد
ال -ب-ح-ري ب-ورق-ل-ة ،رك-ز ب-األسص-اسس ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
وت-ط-وي-ر ك-ل ال-نشص-اط-ات ذات الصص-ل-ة ب-ع-م-ل-ي-ات
ت -وزي -ع وب -ي -ع م -وارد الصص -ي -د ال -ب -ح -ري وت-رب-ي-ة
اŸائيات وفقا للقوان ÚاŸعمول بها مع احÎام
شصروط النظافة من أاجل حماية اŸسصتهلك Úمن
خÓ-ل تشص-خ-يصس ال-وضص-ع ال-راه-ن ت-ب-ع-ا ل-زيارات
م-ي-دان-ي-ة ق-ام ب-ه-ا اŸك-ل-ف-ون Ãت-اب-عة اŸشصروع
لعدة نقاط بيع ع Èعدة وليات من بينها ورقلة
من أاجل اقÎاح ﬂطط عمل يضصمن تطوير
شص -ب -ك -ة ت -وزي -ع وتسص-وي-ق م-واد الصص-ي-د ال-ب-ح-ري
وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات م-ع اخ-ت-ي-ار ال-ن-وعية واحÎام
شصروط النظافة إا ¤جانب التحكم ‘ األسصعار
وطريقة العرضس وذلك اسصتجابة إا ¤متطلبات
اŸسصتهلك Úوحمايتهم ‘ آان واحد.
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«الشسعب» ترصسد آاراء اŸواطن Úحول النظارات الشسمسسّية

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

عائÓت تناشسد وا‹ بومرداسش التدخل

ا÷ودة آاخر اهتمامات اŸسصتهلكÚ

مافيا الشصواطئ تسصتغل الثغرات القانونية ’بتزاز اŸصصطافÚ

أاضسافت السسيدة« :هي إاذن Œارة مربحة Ãثابة البقرة
تلقى النظارات الشسمسسيّة إاقبا’ كبÒا كّلما
ل فصسل الصسيف  ،حيث ‚دها ‘ صسدارة ا◊لوب بالنسسبة للعديد من الب ّ
طال Úوالتّجار اŸزّيف،Ú
ح ّ
خاصسة أان العÓمات أاو باأ’حرى العÓمات اŸقلّدة التي
’غراضش التي ’ Áكن ا’سستغناء عنها،
ا أ
 Óاأ’سس -واق وتشس ّ-ج -ع ال -ن -اسس ع -ل-ى إات-ب-اع ه-ذه اŸوضس-ة
“ أ
سسواء كانت دائرية الشسكل أاو بيضسوية أاو
الرخيصسة الثمن ،حيث Áكن شسراء نظارات جميلة بـ ٢٠٠
حتى مسستطيلة ،يتهافت الرجال والنسساء
إا ٣٠٠ ¤دينار ،ولكن ماذا عن حماية العين Úوصسحتهما؟‘.
’وسساط ’قتنائها.
’عمار وا أ
من كل ا أ
Ÿيول إا ¤ارتداء
*صسالح أاسستاذ يقول بدورهُ ‘ ،يشسّكل ا ُ
النظارات الشسمسسّية اıالفة للمعاي Òالصسحيّة ،خطرا
بجاية :بن النوي توهامي
ك -بÒا ع -ل -ى صس-ح-ة اŸسس-ت-ه-لك ال-ذي ي-ج-د ن-فسس-ه ضس-حّ-ي-ة
أاصسبحت النظارات أاك Ìمن ›ّرد أاكسسيسسوار بزجاجها خياراته اÿاطئة ،خاصسة أان اŸواد اŸسستعملة لصسناعتها
جة ،ما يلحق أاضسرارا
ال- -داك- -ن ال- -ل- -ون ،ح- -ت- -ى أان اÿروج م- -ن دون -ه -ا ‘ اأ’ي -ام و’سسيما الزجاج ،ليسست مواد معالَ َ
اŸشسمسسة أاصسبح أامرا مسستحي Óعند كث Òمن اأ’شسخاصس ،وخيمة بالبصسر ،ولهذه النظارات الشسمسسيّة الّرخيصسة الثمن
فمنهم من هو مهووسس بارتدائها على سسبيل اŸوضسة ،آاثار سسلبّية كثÒة على العين ،Úلدرجة أانها Áكن أان تسسبب
ومنهم من يرى فيها السسبيل الوحيد ◊ماية عينيه من الفقدان التام للبصسر‘.
*ن -ذي -ر ط-الب ج-ام-ع-ي ي-ق-ول‘ ،ل-يسس ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ي شس-راء العيون ،أان العين Úبحاجة إا ¤ا◊ماية من اأ’شسّعة فوق مشس -ك -ل آاخ -ر ي -راف -ق -ه وي-زي-د م-ن حّ-دت-ه ،ي-ت-م-ث-ل ‘ ك-ون
اأ’شسعة فوق البنفسسجية.
نظارات أاصسلية باهضسة الثمن ،وعليه أا÷أا إا ¤النظارات البنفسسجيّة ،حماية ’ توّفرها النظارات اŸقّلدة ،وتعريضس اŸعنيّين Ãا Áكن تسسميته باآ’فة ’ ،يكÎثون ‘ غالب
*السس -ي -دة صس -ب -ي -ح -ة ط -ب-ي-ب-ة ،ت-ق-ول لـ « :الشس-عب» ‘ ه-ذا
اŸقّلدة الرخيصسة ،وأاملك ‘ البيت ›موعة كبÒة من العيون لهذه اأ’شسّعة Ÿدة طويلة ومن دون حماية قد يؤودي اأ’حيان بتحذيرات اأ’طباء ،فهم ينجذبون إا ¤هذه ال ّسسلعة
جل النظارات الشسمسسية نسسبة مبيعات
الصسدد‘ ،بالفعل ،تسس ّ
النظارات اّلتي اشسÎيتها باأ’سسواق الشسعبية ،و‘ ا◊قيقة إا ¤إاصسابات ‘ القرنية ويتعذر عÓجها ،فأاك Ìمن ›ّرد ال ّ-رخ -يصس -ة ل -ك -ون -ه-م ع-اج-زي-ن ع-ن دف-ع سس-ع-ر ال-ن-ظ-ارات
جّ-د م-رت-ف-ع-ة سس-ن-وّي-ا ،م-ت-حّ-ول-ة ب-ذلك إاŒ ¤ارة م-وسس-مّ-ية
‹ صسديق اقتنى إاحدى النظارات بسسعر ٢٠أالف دينار ،احمرار أاو إادماع العينÁ ،Úكن لهذه اأ’عراضس الشسائعة اأ’صسلّية ،و’ تسسمح لهم باقتناء نظارات أاصسليّة ،وهو ما
رائ -ج -ة ،واŸل -م -وسس أان اŸواط -ن Úي -ل -ج -ؤوون إا ¤اق -ت -ن -اء
ولكنه اكتشسف فيما بعد أانه تعرضس لÓحتيال ،وأان السسعر التسسبب ‘ ‘الكاتاراكت‘ أاو ما يسسمى بإاعتام عدسسة الع Úأاو يؤوكد أاّن للجودة ثمن ،ولكن ينبغي على كل شسخصس أان يكون
ّ
ال -ن -ظ -ارات ال -رخ -يصس -ة ال -ث -م -ن ،اŸع-روضس-ة ع-ل-ى ن-اصس-ي-ة
ّ
ّ
مدركا أاّن ال ّصسحة كنز ’ يقّدر بثمن ،خاصسة عندما يتعلق
ا◊قيقي لتلك النظارات ’ يفوق ١٥٠٠دينار ،لكونها ›رد حتى التسسّبب ‘ العمى.
ال -ط -رق -ات وق -ارع -ة الشس -وارع غ Òم -كÎث Úب -ن -وع ّ-ي -ت -ه-ا،
ّ
هو مشسكل عويصس بإادمان اŸواطن Úعلى ارتداء هذه اأ’مر بالعين.Ú
معرضس Úبذلك أاعينهم إا ¤مشساكل صسحيّة وليتهم ُيدركون تقليد إ’حدى العÓمات الشسهÒة‘.
النظارات اŸقلّدة الرديئة ،ولكن هنالك
‘ هذا السسياق ،يؤوكد اأ’خصسائيون ‘ طب
خطورتها».
حsتى يبلغها الهواء البارد على حxد سسواء ،مع ضسرورة
ا◊فاظ على نظافة الثÓsجة والتأاtكد من سسÓمة
الطعام داخلها دورvيا.
 اأ’وع -ي -ة اŸصس -ن -وع -ة م -ن الـ «أال -وم -ن -ي-وم» أاو الـ«تيفال» ’ تناسسب غرضس حفظ الطعام ،خصسوصًسا
ذلك ا◊اوي الصسلصسة وا◊مضسيات .عمومًاُ ،يغsلف
الطعام بورق القصسدير على أان يقرب هذا اأ’خÒ
ف أاsوً’ بطبقة من
من سسطحه قدر اإ’مكان ،أاو ُيل t
البÓسستيك ،من ثsم ُيغsلف بالقصسدير بعدها.
 ’ يوضسع الطعام السساخن ‘ الثÓجة بل يÈد–تtل نظافة اŸطبخ جزءًا ’ ُيسستهان به من خطsة ‘ ح -رارة ال -غ -رف -ة ق -ب -ل ذلك .ل-ت-ج-م-ي-د ال-ل-ح-وم
التدب ÒاŸنز‹ .و‘ اآ’تي ،بعضس النصسائح ◊فظ والدواجنُ ،تغسسل جuيًدا ،ثsم sŒفف وُتقطsع حسسب
اأ’طعمة:
Ÿمكن أايضًسا
ف بالبÓسستيك .ومن ا ُ
الرغبة ،فتُل t
 الهواء والرطوبة عدsوا الطعام ،وهو ما يسستوجب حفظها نيئة أاو متبsلة بالبصسل والتوابل أاو البيضسالتقليل من تعريضسه للهواء واŸاء ،خصسوصًسا أاثناء والبقسسماط وجاهزة للقلي أاو حsتى مطهية.
حفظه داخل الثÓsجة.
 الطريقة اŸف sضسلة ‘ حفظالطعام عموًما ،واŸطبوخ منه
ّ
خصس -و ًصس -ا ،ت -قضس-ي ب-وضس-ع-ه ‘
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اإ’سسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي اŸشستاق) ،وا◊ـْمÒي ‘ القرن ١٥م ( عهد ا’سستقÓل تابعة لو’ية تيزي وزو ،ثم
تلتصسق ببعضسها ويصسعب فصسلها وقت ا◊اجة ،كالـ الذابلة ،ثم sتوضسع ‘ فوطة مبsللة داخل
تبدأا بفتح موسسى بن نصس Òلها ‘٧٠٧
الروضس اŸعطار) ،وا◊سس ÚالورثÊÓ
أا◊قت بو’ية بومرداسس Ãوجب التقسسيم
«هامÈغر» والبيتزا اÛمدة.
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 اÛمدة تقضسي بأاُ ’sتكsدقطع صسغÒة وُتحفظ ›sمدة.
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رأاسض ا◊وت
اسصتهوى
بطليموسض ،ابن
حوقل وابن بطوطة

أاثارت قضسية احتÓل الشسواطئ
الرئيسسية اŸسسموحة للسسباحة من
قبل أاشسخاصش و›موعات من
الشسباب لفرضش خدماتهم بدون
سسند قانو Êواضسح ،بعد إالغاء حق
ا’متياز السسابق ،حفيظة
اŸواطن ÚوالعائÓت التي تتوافد
على هذه الفضساءات من أاجل
ا’سستجمام .ناشسد هؤو’ء وا‹
بومرداسش بضسرورة التحرك
’جراءات الÓزمة
’تخاذ ا إ
وŒسسيد وعوده Ãجانية
’عÓن عنها
الشسواطئ التي ” ا إ
مع افتتاح موسسم ا’صسطياف..
بومرداسش :ز /كمال
من بودواو البحري إا ¤اعف Òشسرقا الصسورة
نفسسها ⁄ ،يعد بحق اŸصسطاف اختيار أاو
إايجاد مكان لنصسب شسمسسيته أاو خيمته على
طول الشسواطئ الرئيسسية اŸسسموحة للسسباحة.
Áك- -ن ذك- -ر ب- -اÿصس- -وصس شس- -اط- -ئ ق -ورصس -و،
الكرمة ،ليصسال Úبدلسس وبدرجة أاك Èالشساطئ
اŸركزي لرأاسس جنات الذي وقع –ت سسيطرة
شسباب قاموا بنصسب وتثبيت خيما وشسمسسيات
على طول الشساطئ بأاجزائه الثÓثة ع Èعدة
صسفوف منذ انطÓق اŸوسسم ‘ مظهر ⁄
يÎك للعائÓت واŸصسطاف Úفرصسة إايجاد
مكان قريب من اŸياه‡ ،ا يضسطرهم لكراء
خيما تصسل إا ١٠٠٠ ¤دينار رغم إاحضسارهم
ل-ه-ذه ال-ل-وازم اأ’سس-اسس-ي-ة لÓ-سس-تجمام ،خاصسة
بالنسسبة للقادم Úمن مناطق بعيدة “اشسيا مع
فكرة ›انية الشسواطئ التي ” اإ’عÓن عنها
خÓل افتتاح اŸوسسم.
«الشسعب» كانت شساهد عيان ‘ أاك Ìمن مرة
على هذه التجاوزات التي طالت اŸصسطافÚ
اŸتوافدين على شسواطئ و’ية بومرداسس ،٤٧

ونخ ّصس هنا بالذكر شساطئ ميناء رأاسس جنات
ال -ذي ي -ع -رف ح -رك -ي -ة ك -بÒة بسس -بب م -وق-ع-ه
وسسÓسسة الوصسول إاليه بجانب الطريق الوطني
رقم  ٢٤و“تعه برمال ذهبية وحمايته من
اأ’مواج ،إاضسافة إا ¤عملية التهيئة التي عرفها
وكذلك بالنسسبة ◊ظائر السسيارات اأ’مر الذي
جعله مطمعا للكث Òمن الشسباب الذين ÷أاوا
إا ¤تثبيت خيامهم ليل نهار دون ترك أاي منفذ
أ’صس- -ح -اب الشس -مسس -ي -ات –ت شس -ع -ار ال -دف -ع
ال- -قصس- -ري ل- -ل -خ -دم -ات ‘ غ -ي -اب اŸت -اب -ع -ة
والرقابة من قبل اŸصسالح اıتصسة اŸكلفة
ب-ح-م-اي-ة اŸواط-ن ÚواŸصس-ط-افÚ
م -ن ه -ذه ال -ت -ج -اوزات وع -م -ل-ي-ات
ا’بتزاز اŸكشسوفة بعيدا عن كل
معيار قانو.Ê
أام -ام ه -ذه ال -وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ذ ّك-رت
اŸصس- -ط- -افÃ Úع- -ان -اة السس -ن -وات
اŸاضسية بسسبب ما وصسفه قاصسدو
الوجهة بـ «تغّول» مافيا الشسواطئ
ب -اح -ت Ó-ل ال -فضس -اءات ال -ق -ان-ون-ي-ة
اıصسصس- -ة ل- -ه- -م وال- -ت- -م- -دد ع- -ل- -ى حسس- -اب
الفضساءات اŸفتوحة للسسباحة وفرضس أاسسعار
خيالية وابتزاز حقيقي للزوار القادم Úمن
الو’يات اÛاورة.
ل -ه-ذا ن-اشس-د ال-ع-دي-د م-ن اŸصس-ط-اف Úال-ذي-ن
–دثنا إاليهم وا‹ و’ية بومرداسس بالتدخل
ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون وإاج-راءات ›انية الدخول
ل-لشس-واط-ئ وح-م-اي-ة ال-ع-ائÓ-ت م-ن ك-ل أاشسكال
ا’سستغÓل و–ت أاي مÈر كان أاو شسعار تقدË
اÿدمات التي تبقى اختيارية ودون فرضسها
باحتÓل الشساطئ.

اإ’عÓمي سسرعان ما تخلو لهم السساحة و’
أاحد أاو هيئة معنية بعد ذلك تسسأال أاو تراقب
م- -ا ي -ج -ري ب -ه -ذه الشس -واط -ئ و’ أاح -د أايضس -ا
يسستجيب ’سستغاثة العائÓت التي تبتز يوميا
أاو العزوف عن التمتع وأاطفالها بزرقة البحر
‘ اأ’ماكن اÙروسسة من قبل أاعوان ا◊ماية
اŸدنية.
هنا كشسفت بعضس اŸصسادر التي –دثت لـ
«الشس -عب» ان غ -ي -اب ال -ت-نسس-ي-ق داخ-ل ال-ل-ج-ن-ة
الو’ئية اŸشسÎكة ورؤوسساء البلديات السساحلية
الذين غضسوا الطرف على بعضس اأ’شسخاصس
ال- - -ذي- - -ن يسس- - -ت - -غ - -ل - -ون
الشس - -واط - -ئ دون سس- -ن- -د
قانو Êو’ دف Îشسروط
باعتبار أان حق ا’متياز
الذي كان مطبقا سسابقا
‘ تسس - - - -ي Òم - - - -وسس - - - -م
ا’صس - -ط- -ي- -اف  ⁄ي- -ع- -د
مفع Óما عدا حظائر
السس- - -ي- - -ارات اŸه- - -ي- - -أاة
ب-ط-ري-ق-ة ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي خضس-ع ال-ب-عضس م-ن-ه-ا
Ÿناقصسات مفتوحة وأاخرى فوضسوية.
لكن اŸؤوسسف مثلما توقفت عليه «الشسعب»
هو “ادي حراسس ا◊ظائر ‘ عملية ا’بتزاز
على غرار ما تعرفه مواقف السسيارات لشساطئ
رأاسس جنات حيث يقوم ا◊راسس بطلب أاسسعار
ج -زاف -ي -ة تصس -ل إا ٢٠٠ ¤دي-ن-ار ب-دون تسس-ل-يم
تذكرة تÈز ا÷هة اŸسسÒة  .يقوم هؤو’ء بهذا
السسلوك أامام أاع Úالسسلطات اÙلية ببلدية
رأاسس ج- -انت ضس -ارب Úب -ذلك ع -رضس ا◊ائ -ط
تعليمات الوا‹ الصسارمة والسسلطات اأ’منية
اŸكلفة بتوف Òا◊ماية للمصسطاف Úوﬁاربة
مثل هذه السسلوكات التي أاضسرت كثÒا Ãوسسم
ا’صسطياف فكيف ا◊ديث عن ترقية القطاع
السسياحي ‘ ظل هذه الظروف التي يتهرب
من مسسؤووليتها ا÷ميع.

شساطئ اŸيناء
برأاسش جنات
–ت قبضسة
سسمــــــاسسرة
موسسميــــÚ

تواطؤو بعضض اأ’ميار
وغياب التنسصيق واŸتابعة..

القضسية اسستفحلت مباشسرة بعد إانهاء مراسسيم
افتتاح موسسم ا’صسطياف وإادراك السسماسسرة
اŸوسس- -م- -ي Úأان ك- -ل إاج- -راءات وتصس -ري -ح -ات
›انية الشسواطئ هي ›رد كÓم لÓسستهÓك

الخميسس  ١٩جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٥ذي القعدة  ١٤٣٩هـ
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خطوات تقيك سصمومها

لسس- -ع- -ات ق- -ن- -دي- -ل ال- -ب -ح -ر ه -ي واح -دة م -ن
اŸشسكÓت الشسائعة نسسبيًا ب Úمن يسسبحون
أاويسستحمون أاويغطسسون ‘ مياه البحر ،حيث
Áكن للمجسسات الطويلة التي تخرج من جسسم
قنديل البحر أان –قنك بال ّسسم من آا’ف اإ’بر
اÛه - - - - - - - -ري - - - - - - - -ة الشس - - - - - - - -ائ - - - - - - - -ك- - - - - - - -ة.
تتفاوت لسسعاته ‘ حدتها تفاوًتا كبًÒا ،وغالبًا
ما تؤودي إا ¤أا ⁄واحمرار فوري وعÓمات
تهيج على ا÷لد .وÁكن لبعضس الّلسسعات أان
تسس- -بب م- -زيً- -دا م- -ن اأ’م- -راضس ‘ (أاج -ه -زة)
ا÷سس- -م ك- -ل -ه،
ورÃا ت- - -ك - -ون
م-ه-ددة ل-لحياة
‘ ب- - - - - - - - -عضس
ا◊ا’ت
النادرة.
تتحسسن معظم
اللسسعات
بالعÓج
اŸنز‹ ،ولكن
–تاج
التفاعÓت
ا◊ - - - - - -ادة إا¤
الرعاية
الطبية
الطارئة.
تتضسمن
العÓمات
واأ’عراضس
الشسائعة
للسسعات
ق-ن-دي-ل ال-ب-حر
م - -ا ي- -ل- -ي ،أا⁄
حارق ،شسائك’ ،سسع ،ظهور مسسارات حمراء
أاوُب -ن -ي -ة أاورج -وان -ي -ة ع -ل -ى ا÷ل -د ،وه -ي أاث -ر
تÓمسس اÛسسات مع ا÷لد،ا◊كة ،التورم،
وخ- -ز وت- -ن -م -ي -ل ،أا ⁄ن -ابضس Áت -د إا ¤السس -اق
أاوالذراع .وÁكن للسسعات قنديل البحر ا◊ادة
أان ت -ؤوث -ر ع -ل -ى ال -ع -دي -د م-ن أاج-ه-زة ا÷سس-م،
وÁكن أان تظهر تلك التفاعÓت سسريًعا أاوبعد
التعرضس للسسعات بعدة سساعات.
ت -تضس-م-ن عÓ-م-ات وأاع-راضس لسس-ع-ات ق-ن-دي-ل
البحر ا◊ادة ما يلي:
ال- -غ- -ث- -ي- -ان وال -ق -يء ،الصس -داع ،مشس -ك Ó-ت
ب- - - -اŸف- - - -اصس - - -ل وال - - -عضس Ó- - -ت ،الضس - - -ع - - -ف
وال -دوخ -ة ،ا◊م -ى ،ف -ق -دان ال-وع-ي ،صس-ع-وب-ة
التنفسس ،مشسكÓت ‘ القلب.
وت- -ع- -ت- -م- -د ح- -دة ال -ت -ف -اع -ل ع -ل -ى م -ا ي -ل -ي:
@ نوع قنديل البحر وحجمه ،العمر وحجم
ا÷سس -م وا◊ال -ة الصس-ح-ي-ة ،إاذ إان ال-ت-ف-اعÓ-ت
ا◊ادة أاك Ìاح -ت -م-اً’ ل-دى اأ’ط-ف-ال وم-ع-تّ-ل-ي
Óبر ،مسساحة ا÷لد
الصسحة ،مدة التعرضس ل إ
اŸتأاثرة.
ي -جب أان ت -ع -ل -م م -ت -ى ي-ن-ب-غ-ي زي-ارة ال-ط-ب-يب
والتماسس الرعاية الطارئة ‘ حالة:

@ امتداد اللسسعات على منطقة كبÒة من
ا÷لد.
@ إاصسابتك بأاعراضس حادة أاوتفاعل حسساسسية
خط.Ò
Óرشس -ادات ال -ت -ال -ي-ة أان تسس-اع-دك ‘
Áك -ن ل  -إ
Œنب لسسعات قنديل البحر:

ارتِد بذلة واقية

ع-ن-د السس-ب-اح-ة أاوال-غ-وصس ‘ م-ن-اط-ق ي-حتمل
تواجد قناديل البحر فيها ،ارتِد بذلة الغوصس
أاوغÒها من اÓŸبسس الوقائية ،وتبيع Óﬁت

الغوصس بذ’ت واقية للجلد أاوواقية من اإ’بر
مصسنعة من قماشس رقيق فائق التقنية.
احصس - -ل ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم- -ات ع- -ن ال- -ظ- -روف
–دث إا ¤ا◊راسس أاوالسس - - -ك - - -ان اÙل - - -يÚ
أاواŸسسؤوول ‘ Úاإ’دارة الصسحية اÙلية قبل
السسباحة أاوالغوصس ‘ اŸياه السساحلية ،خاصسة
‘ اŸناطق التي تك Ìفيها قناديل البحر.
Œنب نزول اŸياه ‘ موسسم قناديل البحر
ابق خارج اŸياه عندما تك Ìأاعداد قناديل
البحر.
@ ك - - - - -ن ح- - - - -ذًرا أاي- - - - -ن- - - - -م- - - - -ا ت- - - - -غ- - - - -وصس
لتجنب اللّسسعات ‘ الوجه ’ ،تغوصس ‘ اŸياه
التي قد يوجد بها قناديل البحر.
@ اسس- - -ت- - -خ - -دم أان - -واع ال - -غسس - -ول ال - -واق - -ي - -ة
أاثبتت بعضس اأ’دلة السسريرية أان بعضس أانواع
ال -غسس -ول Áك -ن أان ت -ق -ل -ل م-ن ال-لسس-ع-ات ب-ع-د
التعرضس Ûسسات قنديل البحر.
@ غ- - - - - - - - - -ادر اŸي- - - - - - - - - -اه ب- - - - - - - - - -ه - - - - - - - - -دوء
إاذا تعرضست للسسع ،دون التسسبب ‘ مزيد من
رشس اŸياه ويفيد هذا ‘ منع مزيد من اإ’بر
م- - - - - - - - - - - - - - -ن إاطÓ- - - - - - - - - - - - - - -ق السس - - - - - - - - - - - - - -م.

’صسيل
مقصسد العائÓت وﬁبي الفن ا أ

قصصر الثقافة والفنون شصعلة مضصيئة ‘ صصيفيات روسصيكادا
كانت السسهرة التي نظمتها إادارة القصسر ‘ الهواء الطلق على هامشش أايام
زرياب للفن الÎاثي من أا‚ح السسهرات ،والتي اسستحسسنها ﬁبوالفن
اŸتأاصسل من أابناء روسسيكادا ،وضسيوف هذه الطبعة اÿامسسة ÷معية رصسد
وماية للفن الÎاثي .كان ا’قبال كبÒا على هذه السسهرة الصسيفية ،والتي
نظمت بالهواء الطلق ،أامام البوابة الرئيسسية للقصسر ‘ ،مبادرة شسذت عن
’جواء وترصسد التفاصسيل.
ما هو متعارف عليه« .الشسعب» عاشست هذه ا أ
سسكيكدة :خالد العيفة
أامتعت جمعية رصسد وماية ا÷مهور بسسهرات
للفن الÎاثي اأ’صسيل واŸوسسيقى اأ’ندلسسية
وأاغ- -ا ÊاŸأال- -وف ب- -ال- -ق -اع -ة ال -كÈى ل -قصس -ر
الثقافة ،من خÓل أايام زرياب للفن الÎاثي،
على مدار ثÓثة أايام Ãشساركة عديد الو’يات
ب -ف -رق شس-ب-ان-ي-ة عÈت ع-ن ت-ع-ل-ق-ه-ا ب-اأ’صس-ال-ة
والفن الراقي ،نالت إاعجاب ا÷مهور ا◊اضسر
الذي تفاعل بشسدة مع هذه اŸبادرة الفنية.
ج -ري -دة «الشس -عب» ال-ت-ي ك-انت ح-اضس-رة ب-ه-ذه
اأ’جواء Ÿسست تفاعل ا÷مهور ا◊اضسر ،مع
ه -ذه السس-ه-رات ال-ف-ن-ي-ة ،م-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات

العمرية ،و“نوا ان تسستمر هذه اأ’نشسطة طيلة
فصسل الصسيف ،ونفسس ا’نطباع وجدناه عند
طاوطاو ،رئيسس جمعية رصسد وماية الذي ثمن
جهود إادارة هذه اŸؤوسسسسة الرائدة ‘ ،تذليل
الصسعاب واحتضسان ﬂتلف اأ’نشسطة الثقافية،
بغرضس ا‚احها.
تعتزم إادارة قصسر الثقافة على لسسان مديره
ن -ور ال -دي-ن ب-ودم-اغ ،م-واصس-ل-ة ه-ذه اأ’نشس-ط-ة
ال -ث -ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ب-غ-رضس ان-ع-اشس السس-اح-ة،
واŸسس -اه -م -ة ‘ ت -ف-ع-ي-ل ا◊رك-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة،
خصس -وصس -ا ‘ ال -فÎة الصس -ي -ف -ي -ة ،ب-ت-ق-د Ëم-ا
يÓئمها ،للجمهور اŸتعطشس ıتلف الفنون
والطبوع الغنائية.

أاضساف نور الدين لنا ان لقصسر الثقافةأااجندة
” اع -داده -ا مسس -ب -ق -ا ،وتشس -م -ل ال -ع -دي-د م-ن
اأ’نشسطة اŸتنوعة ،وموزعة على أايام فصسل
الصس-ي-ف ،ح-ت-ى ي-ج-د اŸواط-ن-ون ضس-ال-ت-ه-م ‘
ه -ذه اأ’نشس -ط -ة ا›ÈŸة ،ع-ل-ى غ-رار اح-ي-اء
سس-ه-رات وت-ن-ظ-ي-م ح-فÓ-ت م-ت-ن-وع-ة ،ع-روضس
أ’فÓم تاريخية ،وتنظيم حفل ’ختتام ورشسة
الرسسم التابعة للمؤوسسسسة ،إاضسافة ا ¤التحضسÒ
ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن ال-تشس-كيلي ‘ طبعته
اÿامسسة ،والذي يسستمر لثÓثة أايام كاملة،
Ãشساركة العديد من و’يات الوطن ،كفعالية
تزاوج ب Úالفن التشسكيلي ،والشسعر».
ك -انت أانشس-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ك-م-ا ج-رت
ال-ع-ادة ،زّي-نت سس-اح-ة قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة Ãن-اسسبة
ا’حتفال بذكرى عيدي ا’سستقÓل والشسباب،
أابدع من خÓلها مقدمو العرضس اŸسسرحي
الثوري ‘ تقد Ëمشسهد جد مع Èومؤوثر عن
وحشسية وهمجية ا’سستعمار الغاشسم ،لكن إارادة
الشسعب ا÷زائري البطل كانت أاقوى تّوجت ‘
اأ’خ Òب- -ا◊ري- -ة وا’سس -ت -ق Ó-ل ورف -ع ال -ع -ل -م

الوطني ،كما كان للفن التشسكيلي حيزا كبÒا ‘
ه- -ذا ال- -ي- -وم اŸم- -ي -ز م -ن خ Ó-ل ا÷داري -ات
الكÈى رسسم عليها شسهداء و›اهدين.
Ãناسسبة احياء ليا‹ شسهر رمضسان الكر،Ë
تواصسلت السسهرات فنية ،التي أابدع فيها ‚وم
اأ’غ -ن -ي -ة الشس -ع-ب-ي-ة اŸل-ت-زم-ة ،ك-ال-ف-ن-ان ع-ب-د
ا◊ميد جلواجي والفنان بوعزيز عÓء الدين
وال- -ف- -ن -ان راب -ح اب -راه -ي -م -ي ال -ذي -ن أاط -رب -وا

ا÷مهور بالكلمة اŸوزونة واللحن اأ’صسيل.
كما نالت الغكاهة حظها ‘ السسهرات الفنية
ا›ÈŸة م- -ن ط- -رف إادارة قصس- -ر ال- -ث -ق -اف -ة
لسس -ك -ي -ك -دة ،م -ن خ Ó-ل ال -ع -رضس اŸسس -رح -ي
الكوميدي الذي قدمته فرقة «الصسرخة» حيث
أاب -دع اŸم -ث -ل -ون ‘ Œسس -ي -د أادوار ك-وم-ي-دي-ة
جعلت ضسحكات ا÷مهور تتعا ‘ ¤قاعات
العروضس الكÈى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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على غرار نعيمة ،حكيم صضا◊ي ،الياسس القسضنطيني و»كاميليون»

لحياء صسيف 2018
الفنانون ا÷زائريون إ
لعÓم لصضيف  ،2018التي يحتضضنها مسضرح الهواء
يتواصضل برنامج السضهرات الفنية اŸتنوعة الديوان الوطني للثقافة وا إ
ء معروفة وأاخرى صضاعدة لتقد Ëطبقي
ا
م
ض
س
أ
ا
م
ض
ض
ي
ج
الطلق ـ الكازيف ـ بسضيدي فرج وغÒها من الفضضاءات التابعة للديوان ،بÈنام
ً
موسضيقي ثري .أاما مؤوسضسضة فنون وثقافة فقد حرصضت على اقÎاح برنامج غني يتواصضل إا ¤غاية الفا— من سضبتم ،Èويتنوع بÚ
القناوي ،السضطايفي ،القبائلي ،ا◊وزي ،وغÒها من الطبوع ‘ ﬂتلف الفضضاءات بالعاصضمة.

أاسسامة.إا
سسيكون جمهور الكازيف سسهرة غد الجمعة
على موعد مع الفنانين :سسيلينا ،كادير باريقو،
الشساب رياضض .أاما بعد غد السسبت فسسيحيي
السس- -ه- -رة ك- -ل م- -ن ل -زه -ر ال -ج Ó-ل -ي ،دي -دي -ن
باريزيان ،كادير  ،44فيما يعتلي ركح سسهرة
األح- -د  22ج -وي -ل -ي -ة ك-ل م-ن الشس-اب ف-ارسض،
الشساب توفيق ،وتوفيق ندرومي.
من جهة أاخرى ،تواصسل قاعة  08ماي 1945
ب -خ -راط-ة ولي-ة ب-ج-اي-ة إاح-ي-اء صس-ي-ف م-ح-ب-ي
األغ -ن -ي -ة ال -ج -زائ-ري-ة ،ح-يث ي-غ-ن-ي ب-وج-م-ع-ة
أاك -راول -ج-م-ه-وره غ-دا ال-ج-م-ع-ة ،ف-ي-م-ا ت-ع-ت-ل-ي
طاوسض أارحاب الركح بعد غد السسبت ،أاما
ال-ج-م-ع-ة ال-مقبل  27ج-وي-ل-ي-ة ف-ن-ج-د ك Ó-من
غانوالبجاوي وحفيظ عمور ،ثم نجم األغنية
ال- -ق- -ب- -ائ -ل -ي -ة راب -ح عصس -م -ة وذلك السس -بت 28
جويلية.

فنون وثقافة ‘ ..اŸوعد
من جانبها ،أارادت مؤوسسسسة فنون وثقافة أان
يكون موسسم الصسطياف لسسنة  ،2018غنيا من
حيث محتواه الثقافي والفني ،حيث تم برمجة
سسهرات فنية انطلقت من  03جويلية لتتواصسل
إال-ى غ-اي-ة ال-ف-ات-ح سس-ب-ت-م-ب-ر ال-م-ق-ب-ل ،مع تنوع
ال-ط-ب-وع ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة م-ن ق-ن-اوي ،سس-ط-اي-ف-ي،
قبائلي ،حوزي ،وغيرها .كما بُرمجت هذه
السس -ه -رات ف -ي ال -ه -واء ال -ط-ل-ق ،ف-ي م-خ-ت-ل-ف
الفضساءات بالعاصسمة.
م-ث Ó-ي-ح-تضس-ن مسس-رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ب-م-ت-ن-زه
الصسابÓت سسهرة فنية مع الفنان ماسسي وذلك
يوم غد الجمعة ،تليها سسهرة فنية مع الفنانة
نعيمة دزيرية بعد غد السسبت .أاما األربعاء 25
جويلية فسسيحيي الفنان حكيم صسالحي سسهرة
موسسيقية ،يعقبها سسهرة فرقة دزاير بالجمعة

 27جويلية ،ثم فرقة «كاميليون» بالسسبت 28
جويلية الجاري.
أاما طحطاحة الفنانين ـ المسسمكة ،فسستخصض
جمهورها بتقديم طبق من موسسيقى الشسعبي،
حيث تحتضسن سسهرة اليوم الخميسض حف Óمع
عاشسوري مختار ،يليه حفل شسعبي آاخر مع
طاير سسليمان غدا الجمعة ،ثم سسليمان قبي
سس -ه -رة السس-بت  21ج-وي-ل-ي-ة ،وسس-ليمان فطان
سس-ه-رة ال-ثÓ-ثاء  24ج-وي-ل-ي-ة ،محمد بوزوران

سسهرة  26جويلية ،مختار مزيان سسهرة 27
جويلية ،ثم محمود حاج علي سسهرة السسبت 28
جويلية الجاري.
فيما يحتضسن فضساء دنيا بارك ـ الرياح الكبرى
مسس -اء ال -ي -وم ال -خ -م-يسض ح-ف-ل ال-ف-ن-ان ال-ي-اسض
القسسنطيني ،يليه الفنان محمد روان في حفل
فني منوع غدا الجمعة ،ثم الفنان توفيق عون
ي -وم ال -ثÓ-ث-اء  24ج-وي-ل-ي-ة ،وال-ف-نان أاغيÓسض
الخميسض المقبل  26جويلية.

حولتها جمعية نسضيم الصضباح اŸنظمة إا ¤تظاهرة مغاربية

افتتاح الطبعة السسابعة لبا‹ اŸوسسيقى
لندلسسية بشسرشسال
ا أ

ك-م-ا ت-ت-ن-وع ال-ح-فÓ-ت ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة ب-م-خ-تلف
ال -فضس -اءات ،إاذ ن -ج -د ب -م -ت -ن -زه «م -ن -ب-ع ال-م-اء
«بالحراشض حفÓت لكل من حليم العاصسمي
( 21ج-وي-ل-ي-ة) والشس-اب ت-وف-ي-ق ( 28جويلية)،
وبشساطئ ديكا بÓج بعين طاية ك Óمن عيقور
م- - -راد ( 21ج- -وي -ل -ي -ة) وأام -ي -ن صس -ولي (28
جويلية) .أاما بمتنزه بن طلحة فنجد محمد
زي - -دون ( 21ج -وي -ل -ي -ة) وم -ح -م -د راوي (28
جويلية).

«»2
‘ بيتنا ﬁضسرة صسيفا ومرقد
كنت اتسساءل في الكثير من المرات عند رؤوية العجوز
الخامسسة ،وماما رقية ،وهن يجلبن قهوة الصسباح للشسيخ
كعوالة ،ثم يطلبن منا منحهن قطعا من الصسلصسال بسسرية
تامة ،دون ان ينتبه لهن «انعمسسيدي» ،وببراءة الطفال
كنا أايضسا نسستحي ان نطرح عليهن السسؤوال ،لماذا تصسر
خالتي عائشسة بنت صسنون ،نانا اسسطنبولة ،على طلب
الصسلصسال ،الهذا الحد يحببن أاكل الطمي يابسسا...
لم نفق من غفوتنا ال بعد ان كبرنا قلي Óوعرفت ان ابنة
الجيران نفيسسة انجبت طفلة على خدها اليسسر وحمة
تشسبه حجر الصسلصسال ،فقيل لنا سساعتها ،انها كانت في
حالة وحم على هذه الحجرة ،فلم يتسسنى لها اكلها ،ألن
الفصسل كان شستاء ،فولدت ابنتها الصسغيرة بشسامة على
خدها بلون الصسلصسال ،ومنذ ذلك التاريخ كنا نتسسابق
ل -ج -لب اك -ب -ر ق -در م-ن ح-ج-ره ون-ب-ي-ع اي-اه إال-ى «ح-ان-وت
المزابي بكير» ..فما باله الصسلصسال لم تعد اليوم تفي
غرضسه كما كان في السسابق ،إاضسافة إالى علب السسمق ،أاو
«الدواية» فيها بعضسا من قطع الصسوف دون حسسكة تعكر
صس -ف -وت -ه -ا ،م -غ -ط -وسس-ة وسس-ط سس-ائ-ل ال-ق-ط-ران ،وح-ي-ن
ي Ó-مسس -ه -ا «ل -ق Ó-م» تصس -ع -د م -ع -ه إال -ى أاع-ل-ى ال-م-ح-ب-رة
«الدواية» فتخط حروفا حفصسية من ذهب ،تجر بعضسها
بعضسا .بدأا اطفال الحي يتوافدون على المحظرة ،وكلهم
ف -رح واسس -ت -ع -داد ل -ق -راءة ال -ق -ران ،ف -ي ان -ت -ظ -ار ق -دوم
الشسيخ،وماهي إال سسويعات وهاهو يقبل من أاعلى الشسارع
ح-يث ت-ت-واج-د م-ق-ه-ى ال-م-ج-اه-د ح-ن-طوشض ،وعلى ممر
السساقية التي كانت تشسق المدينة ووتنزل عبر الشسارع،
لتمر قرب بيتنا العتيق كانت أاشسجار التوت المتراصسفة
على امتداده ،تمدد من اغصسانها المترامية على الجهات
الرب -ع ،وأاسس -ف -ل م -ن -ه -ا تسس -ب -ح ط-ي-ور ال-ب-ط واألوز ،ف-ي
غدوورواح ،تصسنع من sزبيطها وبطبطتها سسمنفونية نادرة
وكأانها تسسبح للقادمين والوافدين الجدد على المدينة
نشسيدها السساطع.

–تضضنهادار الثقافة حسضن ا◊سضني باŸدية

ا÷مهور مع موعد الطبعة  10أليام الطرب الشسعبي
ت-ن-ظ-م دار ال-ث-ق-اف-ة حسض-ن ا◊سض-ن-ي باŸدية صضبيحة
لي-ام ال-ط-رب الشض-ع-بي –ت
ه-ذا اÿم-يسس ال-ط-ب-عة  10أ
اسضم الفنان الراحل عمر الزاهي وهذا على مدار  05أايام
وليا‹ ‘ الفÎة اŸمتدة من  19إا 23 ¤من الشضهر ا÷اري
Ãقر سضاحة بلدية عاصضمة الوليةÃ ،شضاركة كوكبة
لصضيلة ،من بينهم الفنان
من شضيوخ وأاصضحاب ا◊نجرة ا أ
ﬁم-د شض-ت-وان ،م-ع-م-د ال-ع-ق-روي م-ن ال-ع-اصض-م-ة وح-م-ي-د
ع- -مÒات وع- -ب- -د ال- -ق- -ادر شض -رشض -ام ،إا ¤ج -انب ال -ف -رق -ة
لندلسضية السضÓم لتلمسضان.
ا أ

اŸدية :علي ملياÊ

كما سستعرف هذه التظاهرة تنظيم برنامج موازي
م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ع-ب-ر ب-ل-دي-ات سس-غ-وان،
تابÓط  ،قصسر البخاري ،بني سسليمان ،وامري ،

لفائدة عشساق الطرب الشسعبي بمشساركة كل من
ال -ف -ن -ان -ي-ن مصس-ط-ف-ى ب-ل-ك-ح-ل ،م-ح-م-د ح-ب-ي-رشض،
مصسطف فراح ،بوعÓم بلكحل ،وأاحمد العشساب،
ب -ال-ت-ع-اورن م-ع ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات وم-دي-ري-ة الشس-ب-اب
والرياضسة.
ليام
تأاتي هذه المبادرة الثقافية أايام بعد اختتام ا أ
لط-ف-ال ت-حت شسعار
الصس-ي-ف-ي-ة السس-اب-ع-ة ل-ع-روضض ا أ
«أاطفال الجزائر ..آامال الجزائر «المندرجة ضسمن
لصسطياف صسيف المدية «أالوان الثقافة
موسسم ا إ
Óطفال عدة محطات مع
والفنون «حيث كان ل أ
عروضض فنية تربوية وترفيهيه من بينها «السساحر
ال-ح-ائ-ر «نشس-ط-ه زي-ن-و وم-ي-م-و وراف-ق-ه-م-ا ع-روضض
للمهرجين والدمى والعمÓقة.

اŸتحف الوطني «أاحمد زبانة» لوهران:

تظاهرة «األندلسسيات واŸتحف» مطلع أاوت القادم
أاف -ت -ت-حت ل-ي-ل-ة أامسس Ãت-وسض-ط-ة
Áي- -ن -ة أاوداي بشض -رشض -ال ف -ع -ال -ي -ات
ال-ط-ب-ع-ة السض-اب-ع-ة ل-ب-ا‹ اŸوسض-ي-قى
لندلسضية التي دأابت على تنظيمها
ا أ
ج -م -ع -ي -ة نسض -ي -م الصض -ب -اح اÙل -ي-ة،
وهب ال- -ط -ب -ع -ة ال -ت -ي –ولت ه -ذه
السض-ن-ة ا ¤ت-ظ-اه-رة م-غ-اربية بفعل
تنشضبطها من طرف فرق موسضيقية
م- -ن ت- -ونسس واŸغ- -رب Ãع- -ي- -ة ف- -رق
أاخرى من ا÷زائر العميقة.

تيبازة :عÓء ملزي

في ذات السسياق فقد أاشسار رئيسض
ال-ج-م-ع-ي-ة مصس-ط-ف-ى ب-ل-نقر إالى كون
التظاهرة سستنشسطها عّدة فرق من
بينها جمعية أابناء وبنات زرياب من
مدينة طنجة المفربية إاضسافة إالى
ف -رق -ة ال-م-ال-وف-ج-ي-ة م-ن ال-م-نسس-ت-ي-ر
التونسسية بقيادة الفنان محمود فريح
وف-رق م-ح-ل-ي-ة أاخ-رى م-ن ال-ج-زائ-ر،

كما أاشسار رئي الجمعية أايضسا الى
دعوة عدد من المطربين المختصسين
لن-دلسس-ي ل-ت-نشس-ب-ط
ف -ي ال -ح -وزي وا أ
ال-ت-ظ-اه-رة ت-ل-ب-ي-ة ل-رغبات وحاجات
الشسرشساليين الفنية على غرار نادية
بن يوسسف وديدين كاروم ولمية أايت
ع- -م -ارة م -ن ال -ج -زائ -ر وم -ذا ه -ن -اء
الوزانية من المغرب ،وبرتقب بان
يقوم المنشسط مراد زيروني بتنشسيط
ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ظ-اهرة التي سستتواصسل
ع- -ل -ى م -دار  4ل-ي-ال م-ت-ت-ال-ي-ة ،كما
سس-يشس-م-ل ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة تكريم
الفنان مقداد زروق الذي قدم الكثير
لن- -دلسس- -ي- -ةوال- -ط- -رب
Óغ - -ن- -ي- -ة ا أ
ل --أ
الجزائري سسهرة يوم السسبت القادم
ت - -زام - -ن - -ا وإاسس- -دال السس- -ت- -ار ع- -ل- -ى
التظاهرة وهوالتكريم الذي سسيسسبق
ب-م-ح-اضس-رة م-ت-خصسصس-ة حول الفنان
لسس -ت-اذ ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
ي -ق -دم -ه -ا ا أ

دعماشض بالمكتبة البلدية لشسرشسال.
وما يلفت النتباه في هذه التظاهرة
لول-ى م-ن
الصس -ق -اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر ا أ
ن -وع -ه -ا ب -ه -ذا ال -مسس -ت -وى ب -م -دي -ن-ة
شسرشسال كونها تجرى تحت الرعاية
السسامية لفخامة رئيسض الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة وتحت اشسراف
كل من وزارة الداخلية والجماعات
المحلية ووزارة الثقافة وولية تيبازة
وك- -ذا ال- -دي- -وان ال- -وط -ن -ي ل -ح -ق -وق
المؤولف والحقوق المجاورة والديوان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة والعÓ-م وب-ل-دي-ة
شسرشسال ما أاكسسبها ميزة خاصسة لم
لخرى لسسيما
تعهدها التظاهرات ا أ
وأاّن م -وع -ده -ا ت -زام -ن م -ع ب-رن-ام-ج
ت -نشس -ي -ط م-وسس-م الصس-ط-ي-اف ال-ذي
اول-ت-ه السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة اه-تماما
خ -اصس -ا ه -ذه السس -ن ت -خ -ل -ي -دا ل -روح
الفقيد الفنان عمر الزاهي.

ي-ن-ظ-م ال-م-ت-ح-ف ال-وط-ن-ي ال-ع-م-وم-ي «أاح-م-د زب-ان-ة»
ب-وه-ران اع-ت-ب-ارا م-ن ال-ف-ات-ح أاوت ال-ق-ادم ،ت-ظ-اه-رة
تحمل عنوان «أاندلسسيات المتحف «تشسمل معارضض
للتحف التراثية ،حسسبما اسستفيد اليوم األربعاء لدى
ه -ذه ال -م -ؤوسسسس -ة ال -م -ت -ح -ف -ي -ة .وسس -ي -ح -تضس -ن ه -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ي-م-ت-زج ف-ي-ه-ا ع-ب-ق ال-تراث بنسسائم
البحر المركب السسياحي «األندلسسيات» بدائرة عين
الترك وذلك من أاجل تنشسيط موسسم الصسطياف
وخ -ل -ق أاج -واء ت-راث-ي-ة داخ-ل ال-فضس-اءات السس-ي-اح-ي-ة،
حسسبما ذكرته رئيسسة دائرة النشساط الثقافي بذات
المتحف .ويهدف هذا النشساط الذي يعتبر األول من
نوعه بوهران إالى نقل المجموعات المتحفية اإلى
ال-م-رك-ب-ات السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي تسس-ت-ق-ب-ل أاك-ب-ر عدد من
المصسطافين القادمين من مختلف وليات الوطن من
خÓ-ل إاق-ام-ة م-ع-ارضض ت-ب-رز ال-ت-ح-ف ال-ت-راث-ي-ة ال-ت-ي
يزخر بها المتحف «أاحمد زبانة ،كما أاضسافت نادية
بلعادل .كما سسيتيح هذا المسسعى ،الذي يدوم خمسسة

عشسر يوما ،للمصسطافين التعرف أاكثر عن دور هذه
المؤوسسسسة العريقة في نشسر الثقافة المتحفية في
وسسط األجيال الصساعدة من خÓل األنشسطة الثقافية
وال -ت-رف-ي-ه-ي-ة ال-م-ن-ظ-م-ة ل-ت-ث-م-ي-ن ال-ت-راث ال-ت-اري-خ-ي
والثقافي الجزائري،كما اأشسارت السسيدة بلعادل.
ك-م-ا سس-ت-ك-تسس-ي ه-ذه ال-م-ب-ادرة ط-اب-ع-ا ف-ن-ي-ا وت-رب-ويا
وترفيهيا بحيث تم برمجة أانشسطة متنوعة وتراثية،
من بينها تنظيم ورشسات حول حفظ المجموعات
ال-م-ت-ح-ف-ي-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ومسس-اب-ق-ات ف-ك-رية
Óطفال وعروضض فنية للكبار تشسمل مختلف
محفزة ل أ
ال -ط-ب-وع ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة ك-م-ا ت-تضس-م-ن ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
Óطفال
Óلعاب التقليدية وتخضسيب الحنة ل أ
عروضض ل أ
بنقوشض تقليدية فضس Óعن تشسجيعهم للمشساركة في
ال -ل -عب ال -ت -رك -ي -ب -ي-ة «ال-ب-ازل» ال-مصس-م-م-ة م-ن ط-رف
المتحف «أاحمد زبانة» والتي تخصض قطعها جملة
من المجموعات المتحفية التي تزخر بها المؤوسسسسة
المذكورة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’هم ‘
حقق وفاق سسطيف أ أ
لقاء أ÷ولة ألثالثة من دور
أÛموعات ‘ منافسسة رأبطة
أبطال أفريقيا ،بتحقيق ألفوز
على ضسيفه ألدفاع أ◊سسني
أ÷ديدي أŸغربي بـ ‘ ، 1/2
لقاء شسهد إأثارة كبÒة ،خاصسة
وأن ألفريق ألضسيف كان سسباقا
للتسسجيل ‘ ألدقيقة ألرأبعة
عن طريق علي بومعمر ،ليعود
أشسبال أŸدرب أŸغربي رشسيد
ألطاوسسي ‘ ألنتيجة بفضسل
هد‘ بوقلمونة ‘ ألدقيقة ،20
وغشسة ‘ ألدقيقة .88
ك-انت ال-تشش-ك-ي-ل-ة السش-ط-اي-ف-ي-ة التي
أاخفقت ‘ اللقاءين السشابق Úأامام
تي بي مازمبي بـ ، 1/4و‘ سشطيف
أام - -ام م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر بـ ، 0/1
م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -ال -ف -وز و’ شش -يء غÒه،
للحفاظ على ا◊ظوظ التي انتظرت
إادارة ال - - -رئ - - -يسس حسش - - -ان ح- - -م- - -ار،
واŸدرب ا÷دي - -د ب - -ت- -ف- -اؤول ،وه- -ي
ا◊ظوظ التي انتعششت ،خاصشة بعد
ان -ه -زام م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ‘ ن-فسس
ا÷ول- - - - -ة بـ  0/1أام- -ام ت -ي ب -ي ب -ي
مازمبي.

ت -ن -ت -ظ-ر تشش-ك-ي-ل-ة ال-نسش-ر اأ’سش-ود 3
م -ق-ابÓ-ت أاخ-رى م-ه-م-ة ‘ سش-ط-ي-ف
أام -ام ‡ث -ل ال -ك-رة ال-ك-ون-غ-ول-ي-ة ،و‘
العاصشمة أامام مولودية ا÷زائر ،و‘
ل -ق -اء ال -ع -ودة أام -ام ال-دف-اع ا◊سش-ن-ي
ا÷ديدي بعد أاقل من  9أايام.
كان هذا الفوز الذي –قق بفضشل
عزÁة الÓعب ÚوالتحضشÒات ا÷ادة

ري -اضش -ي-ا وإاداري-ا ،م-ن خÓ-ل تسش-دي-د
مسشتحقات الÓعب ،Úقد خلف فرحة
ك- -بÒة ‘ ن -ف -وسس اأ’نصش -ار ،ب -ع -د ان
تسش- - -رب إال - -ي - -ه - -ا الششك ‘ اŸوسش - -م
اŸاضش- -ي ال- -ذي خسش -ر ف -ي -ه ال -وف -اق
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ل -قب ‘ ال -ب -ط -ول-ة
اÎÙفة ا’و ،¤واقصشائه ‘ كأاسس
ا÷م- - -ه- - -وري - -ة  ،وك - -ذا ال - -ه - -زÁتÚ

اŸتتاليت ‘ Úمنافسشة رابطة أابطال
افريقيا .وينتظر من اأ’نصشار الوقفة
ا◊ق-ي-ق-ي-ة م-ع ال-تشش-ك-ل-ي-ة السشطايفية
التي عرفت تغيÒا كبÒا ‘ تعدادها،
وه -ذا ل -ل-وصش-ول ب-ع-ي-دا ‘ اŸن-افسش-ة
القارية الكÈى.

سسطيف :نورالدين بوطغان

–ويÓت

عط ـ ـ ـال يلتح ـ ـق رسشمي ـ ـا بنـ ـ ـادي ني ـ ـ ـسس

رسسم أŸدأفع ألدو‹ أ÷زأئري ،يوسسف عطال ،ألتحاقه بنادي نيسس ألفرنسسي،
بعدما أجتاز ألفحوصسات ألطبية بنجاح ،قادما من نادي كورترأي ألبلجيكي
(ألقسسم أ’ول) ،حسسبما أأعلن عنه ألنادي أŸنتمي أ ¤ألرأبطة ألفرنسسية أ’و¤
لكرة ألقدم ،على موقعه ألرسسمي.
ت -وصش -ل ن -ادي ا÷ن -وب ال -ف -رنسش -ي ا ¤ات -ف-اق م-ع
نظÒه البلجيكي ،على انتقال خريج اأكادÁية
ن -ادي اأت -ل -ي -ت -يك ب -ارادو اإ ¤صش-ف-وف ن-ادي ن-يسس،
ل-يصش-ب-ح اŸسش-ت-ق-دم ال-ث-الث ل-ل-ف-ري-ق اŸن-ت-مي ا¤
«الليغ  ،»1بعد كل من دانيلو باربوسشا ،كريسشتوف
هÒيل ،يضشيف اŸصشدر.
قدرت الصشحافة اÙلية ،قيمة –ويل الظهÒ
ا’Áن ا÷زائري ا ¤نيسس الفرنسشي قيمة 3
مÓي Úاأورو .وششارك عطال ،خريج اأكادÁية
بارادو’ ،أول مرة مع اأكابر نادي «الباك» وسشنه ’

روب ÒبÒيسس

يتجاوز  19عاما ،عندما كان ينششط الفريق ‘
ال -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة ا÷زائ -ري -ة .ب -ع -د م -وسش-مÚ
قضش- -اه -م -ا ب -ا÷زائ -ر ،بـ  48م -ب -اراة م-ع ال-ن-ادي
العاصشمي ،التحق بنادي كورتراي البلجيكي على
شش -ك -ل اإع -ارة ‘ صش -ي-ف  ،2017ك -م -ا خ -اضس اأرب-ع
مقابÓت دولية مع «اÿضشر»“ .كن ابن مدينة
بوغني (تيزي وزو) من اقناع ادارة فريقه بالتعاقد
معه بششكل نهائي ،بفضشل اŸسشتوى الذي قدمه
والذي سشمح له بنيل لقب «رجل اللقاء» ‘ خمسس
مناسشبات.

أأون ـ ـاي إأ Áـ ـ ـري أأفضشـ ـ ـ ـل صشفق ـ ـ ـ ـة ألرسشن ـ ـ ـ ـال

أافاد روب ÒبÒيسس ا÷ناح السشابق أ’رسشنال إان
النادي اŸنافسس ‘ البطولة اإ’‚ليزية لكرة القدم
(القسشم اŸمتاز) لكرة القدم ،قد أابرم أافضشل صشفقة
‘ سشوق ا’نتقا’ت بالتعاقد مع اŸدرب اإ’سشباÊ
ا÷ديد أاوناي إاÁري.
أاخ -ت -ار ال -ن -ادي ال-ل-ن-د ÊإاÁري م-درب أاشش-ب-ي-ل-ي-ة
وب -اريسس سش -ان جÒم -ان السش -اب -ق ل -ي -خ -ل-ف أارسشÚ
فينغر ،وتعاقد اŸدرب البالغ عمره  46عاما مع
خمسشة ’عب Úحتى اآ’ن ‘ عملية إاعادة هيكلة
الفريق.
أابلغ بÒيسس ،الذي لعب –ت قيادة فينغر بÚ
 2000و ،2006ششبكة سشكاي سشبورتسس التلفزيونية
«أافضشل تعاقد بالنسشبة ‹ هو اŸدرب أاوناي إاÁري
وب -ال -ت -أاك -ي-د أاث-ق ‘ الÓ-ع-ب Úوخ-اصش-ة اÛم-وع-ة
ا÷ديدة ( )...حقق أالقابا ‘ إاسشبانيا وفرنسشا ،إانه
Áلك خÈة كبÒة وأا“نى له وأ’رسشنال النجاح».

أاصشبح لوكاسس توريرا ’عب منتخب أاوروغواي
والششاب ماتيو الغندوزي أاحدث صشفقات أارسشنال
اأ’سشبوع اŸاضشي فيما رحل ’عب الوسشط جاك
ويلشش ‘ Òوقت مبكر من الششهر ا◊ا‹ وانضشم إا¤
وسشت هام يونايتد.
قاد إاÁري فريقه ا÷ديد للفوز بنتيجة ()0-8
على بورهام وود اŸنافسس ‘ الدرجة اÿامسشة ‘
أاو ¤م-ب-اري-ات-ه ،السش-بت اŸاضش-ي ،ل-ك-ن-ه سش-ي-خ-وضس
اختبارات صشعبة ضشد أاتليتيكو مدريد اإ’سشباÊ
وفريقه السشابق باريسس سشان جÒمان ‘ دورة ودية
‘ سشنغافورة ،اأ’سشبوع اŸقبل.
حصشل اŸدرب اإ’سشبا Êعلى مهمة –سش Úأاداء
الفريق الذي احتل اŸركز السشادسس ‘ البطولة
اŸوسشم اŸاضشي وخسشر ‘ الدور نصشف النهائي
ال - - -دوري اأ’وروب - - -ي ،ك - - -م - - -ا ودع ك- - -أاسس ا’–اد
اإ’‚ليزي من الدور الثالث.

’فريقية
’وŸبية أ إ
جمعية أللّجان أ أ

برأف ُيعلن ترششحه لرئاسشة ألهيئة ألقارية

أليابان

إأنييسشتـ ـ ـا يلتح ـ ـق رسشمي ـ ـا بنـ ـ ـادي فيسشيـ ـ ـل كوبـ ـ ـ ـ ـ ـه

منتخب أأŸانيا

لوف وبÒهوف يناقششان أأسشباب أإلخفاق ‘ أŸونديال

وصش -ل ‚م ب -رشش -ل -ون -ة ا’إسش -ب-ا Êالسش-اب-ق
اأندريسس اإنييسشتا اإ ¤اليابان ،اأمسس ،لينضشم
بذلك رسشمياً اإ ¤فريق فيسشيل كوبه اŸنافسس
‘ ال -ب -ط -ول-ة ال-ي-اب-ان-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم (ال-قسش-م
اŸتاز) .ذكرت وكالة اأنباء «كيودو» ،اأمسس،
نق ً
 Óعن مصشدر مقرب من النادي ،اأنه من

ششهد مقر ا’–اد ا’أŸا Êلكرة القدم ،اأمسس
اأول ،اجتماع ب Úيواخيم لوف اŸدير الفني
للمنتخب ا’أŸا Êواأوليفر بيÒهوف مدير
اŸنتخب ،منذ ا’إخفاق واÿروج من الدور
ا’أول لكاأسس العا 2018 ⁄التي اأقيمت بروسشيا
واخ -ت -ت -مت ف -ع-ال-ي-ات-ه-ا ،ي-وم ا’أح-د اŸاضش-ي،
بتتويج فرنسشا.
رج -ح م -راق -ب -ون اأن ه -ذا ا’ج -ت-م-اع ي-ت-ع-ل-ق
ب- - -اŸن - -اقشش - -ة اŸق - -ررة بشش - -اأن –ل - -ي - -ل اأداء
اŸنتخب ا’أŸا ‘ ÊاŸونديال الذي ششهد
خروج اŸنتخب ا’أŸا Êحامل اللقب من دور
اÛموعات.
 ⁄ي -دل ل -وف ب -اأي تصش -ري-ح-ات ع-ل-ن-ي-ة م-ن-ذ
تصش - -ري - -ح - -ات - -ه ل - -دى ال - -وصش - -ول اإ ¤م - -ط - -ار
فرانكفورت عند عودة اŸنتخب من روسشيا
وقد قال حينها اإن اÿروج اŸبكر للمنتخب
من اŸونديال  ⁄يكن لسشبب واحد واإ‰ا لعدة
اأسشباب.
وكان راينهارد جريندل رئيسس ا’–اد ا’أŸاÊ

اŸق- -رر اأن ي -نضش -م اإن -ي -يسش -ت -ا ل -ل -ف -ري -ق ،ي -وم
ا÷معة ،وسشيسشجل اأول ظهور له ‘ البطولة
اليابانية ،يوم ا’أحد اŸقبل ‘ ،مباراته التي
سشيخوضشها الفريق اأمام فريق ونان بيلمÒ
اليابا.Ê
وواف-ق اإن-ي-يسش-ت-ا صش-احب ه-دف ف-وز اإسش-ب-ان-يا

قد طالب لوف وبيÒهوف بتقد Ëتقرير حول
اأداء اŸن -ت -خب ووضش -ع اÿط -ط اŸسش -ت-ق-ب-ل-ي-ة
للفريقي ‘ موعد اأقصشاه  24اأوت  .جريندل

يتسسم أليوم ألثا Êمن أ’لعاب
أ’فريقية للشسباب ‘ طبعتها ألثالثة
أŸقامة با÷زأئر ،أليوم ،بانطÓق
دورة كرة ألقدم ألتي سستنشسط من
قبل سسبعة منتخبات أفريقية ،فيما
سستسسجل أ÷زأئر كذلك خÓل
منافسسات هذأ أليوم أنطÓقتها
ألتاريخية ‘ أختصساصس Úجديدين
هما ألهوكي على ألعشسب وألريغبي
بسسبعة ’عب.Ú
يتضشمن برنامج اŸنافسشات اŸدرجة لليوم
ال -ث -ا ÊاŸق -درة بـ  13اخ-تصش-اصشا رياضشيا،
اخ- -تصش- -اصش- -ان اث- -ن- -ان م -وؤه Ó-ن ل Ó-أل -ع -اب
ا’وŸبية للششباب ( 2018ا’رجنت Úمن 6
ا 18 ¤اكتوبر) ،ويتعلق ا’مر بالتجذيف
والهوكي على العششب.
سش -ت -خصشصس م -ن -افسش -ات ال -ي -وم ا’ول م-ن
التجذيف التي تقام بسشد بوكردان بتيبازة ،
لÓأدوار التصشفوية التي سشتنطلق ،ابتداء من
السشاعة الـ 09 :00سشا صشباحا و تسشتمر لغاية
السشاعة الـ 17 :30سشا  .وتنششط منافسشات
التجذيف اŸقررة من  19ا 22 ¤جويلية
ا÷اري من قبل حوا‹  20دولة ،تتنافسس
جميعها من اجل اقتناصس تاأششÒات التاأهل
ا’رب -ع -ة ’أوŸب -ي -اد الشش -ب -اب ب -ا’أرج-ن-ت،Ú
علما ان هاته التاأششÒات ا’ربع ﬂصشصشة
Ÿنافسشة (السشكيف اناث و ذكور) و الزوجي
(اناث و ذكور).
سشتقام اŸنافسشة اÿاصشة برياضشة الهوكي
على العششب Ãلعب فرحا Êبباب الوادي
(ا÷زائ - - -ر) ،وه - - -و ا’خ - - -تصش - - -اصس ال- - -ذي
سشتششارك فيه ا÷زائر با÷نسش( Úالذكور
على السشاعة  1٥ :00وا’ناث على السشاعة
الـ 11 :00سشا) .
من جانبها ،سشتنطلق منافسشات ا÷يدو
اأحد اأهم ا’ختصشاصشات اŸدرجة ‘ هذه
الطبعة الثالثة من ا’لعاب ا’فريقية ،2018
اب -ت -داء م -ن السش -اع -ة الـ 09 :00سش-ا ب-قاعة
حرششة حسشان ‘ ثمانية ( )8اأوزان :اأقل من
 44كلغ ،اقل من  ٥2كلغ ،اقل من  63كلغ،
اقل من  78كلغ ،اقل من  ٥٥كلغ ،اقل من 66

كلغ ،اقل من  81كلغ ،اقل من  100كلغ،
علما ان اŸناز’ت النهائية تقام ابتداء من
السشاعة الرابعة بعد الزوال (16 :00سشا) .
سشتكون رياضشة التايكواندو حاضشرة كذلك
‘ ب -رن -ام -ج ال -ي -وم ،ب -اإق -ام -ة ال -ن -ه -ائ -ي-ات
اŸق- -ررة اب- -ت- -داء م -ن السش -اع -ة 16 :30سشا
بالقاعة اŸتعددة الرياضشات با’أبيار ‘
اربعة فئات هي على التوا‹ :اقل من 73
كلغ واأقل من  ٥٥كلغ (ذكور) واأقل من 49
كلغ و اك Ìمن  63كلغ (اناث).
‘ الرياضشات ا÷ماعية ،سشتسشجل ا÷زائر
كذلك Ãناسشبة هذه ا’لعاب خطواتها ا’و¤
‘ رياضشة الريغبي بسشبعة ’عب( Úذكور) حيث
سشتسشتهل اŸنافسشة Ãواجهة منتخب جنوب
افريقيا على السشاعة التاسشعة صشباحا (:00
9سش -ا) ،ب -اŸل -عب ا’وŸب-ي  ٥ج-وي-لية ،فيما
سش -ي-واج-ه اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة ال-ط-ائ-رة
(ذكور) نظÒه البوتسشوا Êبالقاعة اŸتعددة
ال- -ري- -اضش- -ات ب -روي -ب -ة .ام -ا م -ن -ت -خب ا’ن -اث
فسشيواجه منتخب جمهورية الكونغو ‘ نفسس
ال-ت-وق-يت ب-ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة ال-رياضشات بعÚ
طاية .
Œدر ا’ششارة ‘ ا’خ Òا ¤ان دورة كرة
القدم اÿاصشة بهذه الطبعة سشتنششط من
ق - -ب- -ل سش- -ب- -ع- -ة م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ات م- -وزع- -ة عÈ
›موعت .Úاأسشفرت عملية القرعة التي
ج -رت ،مسش -اء اأمسس ال -ث Ó-ث -اء ،ع -ل -ى وضش -ع
اŸنتخب الوطني ‘ اÛموعة الثانية التي
سشيواجه فيها اÿضشر منتخب غينيا بيسشاو،
اليوم ،باŸلعب البلدي بسشيدي موسشى (:00
18سش-ا) ،ف-ي-م-ا سش-ي-ك-ون م-ن-ت-خب ال-ك-امÒون
م- -ع- -ف- -ى ‘ ه- -ذه ا÷ول -ة .و‘ اÛم -وع -ة
ا’و ¤سش -ت -ل -عب م-ق-اب-ل-تÃ Úل-عب ا◊م-اي-ة
اŸدنية بالدار البيضشاء ا’و ¤ب Úجيبوتي
 /ليبيا (10 :00سشا) و نيجÒيا  /اŸغرب
(18 :00سشا) .
م -ع-ل-وم ،اّن ال-ع-رسس ا’ف-ري-ق-ي ‘ ط-ب-ع-ت-ه
الثالثة با÷زائر سشيعرف حضشور حوا‹
 4٥00ششخصس ،منهم  3000رياضشي ورياضشية
Áث- -ل- -ون  ٥4دول - -ة وي - -ت - -ن- -افسش- -ون ‘ 30
اختصشاصشا رياضشيا.

بكاأسس العا ⁄للعام  2010على ا’نضشمام اإ¤
الفريق اليابا Êوذلك بعد اأن اأكمل  19موسشماً
بنادي برششلونة ا’إسشبا.Ê
ك-ان اإن-ي-يسش-ت-ا ق-د اع-ت-زل ال-ل-عب دول-يً-ا ب-ع-د
خروج منتخبه اأمام روسشيا ‘ كاأسس العا⁄
 2018بروسشيا.

’يشش- -ارك ‘ اج- -ت- -م -اع -ات ل -وف وب -يÒه -وف
اŸنعقدة Ÿدة يوم Úوالتي يحضشرها اأعضشاء
ا÷هاز الفني اŸعاون للوف.

أعلن رئيسس أللجنة
أ’أوŸبية وألرياضسية
أ÷زأئرية ،مصسطفى
برأف ،عن ترشسحه
لرئاسسة جمعية أللجان
أ’أوŸبية أ’إفريقية
( أكنوأ) ،خÓل أ÷معية
ألعامة أ’نتخابية للهيئة
أ’إفريقية ،أŸقررة شسهر
نوفم ÈأŸقبل بطوكيو،
وذلك ‘ ختام أشسغال
أ÷معية ألعامة
أ’سستثنائية لهاته ألهيئة
ألرياضسية.

ق- -ال ب- -راف ال- -ن- -ائب ا’أول
ل -رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة ال -ري -اضش-ي-ة
ا’إف- -ري- -ق- -ي- -ة ،وال -ذي ت -راأسس
اأشش -غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ‘
تصش - -ري - -ح ل - -ه« :سش - -اأت- -رشش- -ح
Ÿنصشب رئيسس جمعية اللجان
ا’أوŸب-ي-ة ا’إف-ري-قية اŸقررة
انتخاباتها ‘ ا÷معية العامة
ال- -ع- -ادي- -ة ÷م -ع -ي -ة ال -ل -ج -ان
ا’أوŸب -ي -ة ال -دول -ي -ة ‘ شش-ه-ر
ن- -وف- -م Èال- -ق -ادم ‘ م -دي -ن -ة
طوكيو اليابانية» ،وبدى براف
واث- -ق -ا م -ن ‚اح -ه ‘ –دي
«ان-ت-خ-اب-ي ع-ل-ى راأسس جمعية
ال-ل-ج-ان ا’أوŸب-ي-ة ا’إف-ري-ق-ية
سشيكون ›رد اإجراء ششكلي
وهو ششرف للجزائر».
” ان- - - -ت - - -خ - - -اب ا÷زائ - - -ري
مصش -ط -ف-ى ب-راف ‘ ،م-نصشب
النائب ا’أول لرئيسس جمعية
اللجان ا’أوŸبية ا’إفريقية
(اك -ن -وا)  ،ل -ل -ع -ه-دة اÿامسش-ة

على التوا‹ ،خÓل ا÷معية
العامة للهيئة ا’إفريقية التي
ج - - -رت شش - - -ه - - -ر م- - -اي 2017
بجيبوتي.
وواج- -هت ج- -م- -ع -ي -ة ال -ل -ج -ان
ا’أوŸب -ي -ة ا’إف -ري -ق -ي -ة ،ع-دة
مشش -اك -ل ع-ل-ى مسش-ت-وى اأع-ل-ى
الهرم و ذلك منذ عدة اأششهر،
حيث األغت ﬁكمة التحكيم
الرياضشي بعد انتظار دام مدة
ط -وي-ل-ة ،ان-ت-خ-اب ا’إي-ف-واري
’سش-ان-ا ب-ال-ن-ف-و ل-ع-ه-دة راب-ع-ة
الذي ” ‘ ششهر ماي ،2017
ك - -م - -ا األ - -غ- -يت ال- -ع- -ق- -وب- -ات
اŸسش -ل -ط -ة ع -ل -ى ال-ك-امÒوÊ
ك- -ال- -ك -اب -ا م -ال -ب -وم اÎŸشش -ح
لنفسس ا’نتخابات ومنعه من
تقد Ëترششيحه بسشبب «خرقه
لقانون ا’أخÓقيات».
ل-ي-ت-و ¤ب-راف رئ-اسش-ة ج-م-عية
ال-ل-ج-ن-ة ا’أوŸب-ي-ة ا’إف-ري-ق-ية

بالنيابة ،عقب انتخابه خÓل
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’سش-تثنائية
ل-ل-ه-ي-ئ-ة يوم  3ن-وف-م2017 È
بـÈاغ.
‘ خضش- - -م ه- - -ذه ا’أج- - -واء
اŸششحونة ،اجتمع ‡ثلو ٥3
عضش - -وا ÷م - -ع - -ي- -ة ال- -ل- -ج- -ان
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إاذاؤوه حرام وتعxد على حقوقه

إلّتمّرد عند إألطفال...أإسسبابه وعÓجه
إاّن األولد نعمة من الله تعا ،¤وهي هبة منه حيث قال:
{َيَهبُ لَِمن َيشَشاءُ إاَِناثًا َوَيَهبُ لَِمن َيشَشاءُ الtذُكو َر} (الششورى).
ونحن نتحمل مسشوؤولية كبÒة ‘ إاصشÓحهم وصشÓحهم إاذا
وق -ف -ن -ا ع-ل-ى ت-رب-ي-ت-ه-م ،أاو طÓ-ح-ه-م وفسش-اده-م إاذا أاه-م-ل-ن-ا
تربيتهم وتركناهم للششارع يفعل فيهم فعلته.
والطفل أاو الولد ل يولد منحرفا ،بل يولد كما أاخÈنا عليه
ال ّصشÓة وال ّسشÓم على الفطرة وهو صشفحة بيضشاء ،وما يظهر
من سشلوكاته بعد ذلك ما هو إال نتاج ما كتبناه نحن على هذه
ال ّصشفحات ،فإان رأاينا خÒا فهو منّا وإان رأاينا ششّرا فهو
كذلك.
فنسشتطيع القول جازم Úأان األولياء هم السشبب األول ‘
تعليم األطفال السشلوك اŸتمرد اŸنحرف ،بل إانّ إاعطاء
اŸثل السشيء وإاظهار الصشفات اŸششينة أامام األطفال هي
التي ترسشخ ‘ أاذهانهم ،وبالتا‹ يصشعب بعد ذلك تقوÁهم
لنعدام القدوة ا◊سشنة.
ل تنه عن خلق وتأاتي مثله
عار عليك إاذا فعلت عظيم
فهذا هو اŸنطق ‘ سشلوك الطفل اŸنحرف أاو اŸسشتقيم
أاسشاسس ذلك األولياء بالدرجة األو.¤
إانّ التمرد عند األطفال ‘ ا◊قيقة يظهر على أاششكال
متعددة ،فالسشلوك غ Òالسشوي ورفضس النصشياع لتوجيهات
ال -وال -دي -ن وال -ت -ك-اسش-ل ،وكÌة ال-ل-ه-و وال-ع-بث وع-دم الل-ت-زام
بالوقت والتصشرفات العنيفة ،واحÎاف آافة التدخ Úوالهروب
من اŸنزل وعدم الدخول ‘ الوقت ا ¤اŸنزل ،وكÌة السشهر
خارجه ،كلها دلئل واضشحة على “رد الطفل ورفضشه العيشس
وفق نظام سشليم ومنهاج صشحيح  ⁄يدرب على اللتزام به.
ومن اÿطأا ا÷سشيم أان تتخذ األسشرة العقاب والضشرب
والشش -ت -م والسش -ت -ه -زاء وسش -ائ-ل Ÿع-ا÷ة “رد األب-ن-اء ،وه-ذا
‡ا يزيد ‘ تفاقم الوضشع وتعّفنه.
موجود بكÌة عندنا ّ

حكمة إلعدد

إان اÿط- -أا ‘ ال- -ت- -ع- -ام -ل م -ع
األبناء يدفع دون ششك هؤولء
ا ¤زي- -ادة ال- -ت- -م- -رد وم- -ن ث -م
اإلنحراف ،فاألسشرة التي تهمل
فردا وتهتم بآاخرين حتى ولو كان
دون قصش- -د ،ي- -ؤودي ذلك ب- -الضش- -رورة ا¤
“رد هذا الفرد كوسشيلة للفت النتباه ،ومن اŸفروضس أان ل
ت -ت -ع-ام-ل األسش-رة بشش-ك-ل خ-اط-ئ م-ع ه-ذا السش-ل-وك ،وت-ق-اب-ل-ه
بالضشرب والعقاب والششتم ألن ذلك يؤودي ا‹ ترسشيخ ‘ ذهن
الطفل أان أاسشرته انتبهت له ،واتخذت العقاب وسشيلة للتعبÒ
عن اهتمامها به ،وسشرعان ما يصشبح العقاب ﬁبوبا لدى
الطفل اŸتمرد ،فيزداد “رده ويزداد العقاب الذي يصشÒ
بعد وقت مأالوفا وﬁبوبا مادام يعّبر عن النتباه.
ومن األخطاء الششائعة عندنا اليوم ونحن كأاباء والتي تدفع
باألولد ا ¤التمرد دفعا ،إاطÓق العبارات السشلبية التي توحي
ب -ت -وق-ع األسش-رة م-ن ال-ط-ف-ل أان-ه سش-يسش-لك سش-ل-وك-ا م-ت-م-ردا او
منحرفا‡ ،ا يؤودي باألبناء ا ¤أان يظهروا السشلوك اŸتوقع
منهم دون أاي جهد منهم أاو اجتهاد ‘ مقاومة ذلك او سشلوك
مسشلك آاخر سشليم وصشحيح ،وهم  ⁄يسشمعوا أاية كلمة طيبة او
ثناء حسشن يششجعهم على السشتقامة والطاعة.
خذ مثال :لو قال أاحدنا لبنه :أانا أاعلم أانك ضشعيف وأانك
ل تصشلح ألي ششيء ،فإان هذه العبارات سشتهدم كيانه و–طم
الثقة فيه وتقضشي على ارادته ،لكن لو قلت له أانت رجل
صشالح ولك مسشتقبل مششّع نيّر وبإامكانك التفوق ،فان هذا
سشÒفع من مسشتوى تفكÒه ويقوي إارادته ،ويرسشم له حدود
مسشتقبله وسشيتغلب على مششاكله مهما كÌت أاو قويت.
إان الكلمة الطيبة وذكر اÙاسشن والتششجيع والنتباه ا¤
نقاط القوة لدى األبناء هي مضشادات فعالة وقوية –مي
األبناء من التمرد والنفعال والنحراف بل Œعل منهم امثلة
يحتذى بها و‰اذج متميزة يقتدى بها.

^ إاّنه ما أاسصّر أاحد سصريرة إالّ أابداها الله على صصفحات وجهه وفلتات لسصانه
^ وال ّصصدق ‘ الطّلب منار ،أاين وجد يدل على ا÷ادة ،وإا‰ا يتعثّر من  ⁄يخلصس

١٧٦٩٩

ح ّ
ظك من أإسسماء إلله إ◊سسنى

إ÷ار لبنة إÛتمع ووصسية جÈيل لرسسول رّب إلعاÚŸ

ولقد بالغ السشÓم ‘ –ذير أاولئك الذين ل يرعون حق
ا÷ار ،ح Úأاعلن ان اŸسشلم الذي ل يهتم بششأان جاره ،ول
ي -أا ⁄آللم -ه ول ي -حسس ب -إاحسش -اسش-ه ق-د ج-اف-ى خ-ل-ق أاه-ل
الÁان ،وذلك بقوله صشلى الله عليه وسشلم ““ :ما أامن من
بات ششبعان وجاره جائع وهو يعلم““.
وهذا السشلوك هو الذي Áيز كثÒا من ا÷Òان ‘ هذا
الزمان ،حيث خّيمت األنانية على الناسس وأاصشبح كل واحد
مهتما بنفسشه بل ل يعلم عن جاره ششيئا ،ورÃا مات ‘
داره أاياما ول يفطن له أاحد لول رائحة جيفته لظل هناك
أاعواما وأاعواما.
إان ه -ذا ال -تصش -رف ع -اق -ب -ت -ه ي -وم ال-ق-ي-ام-ة وخ-ي-م-ة ي-وم
ا◊سشاب والعقاب ،وكم من جار يأاتي يومئذ وهو متعلق
بجاره يقول :رّب سشل هذا  ⁄أاغلق عّني بابه ومنعني
فضشله.
جاء رجل إا ¤النبي صشلى الله عليه وسشلم فقال :يا رسشول
الله اكسشني ،فقال““ :أاما لك جار له فضشل ثوبÚ؟ قال :بلى
غ Òواحد ،قال صشلى الله عليه وسشلم““ :ف Óيجمع الله
بينك وبينه ‘ ا÷ّنة““.
وهذا يدل على وجوب الحسشان ا ¤ا÷ار ،واذا كان
األمر كذلك فما أاششد ما توّعد به النبي صشلى الله عليه
وسشلم أاولئك الذين يسشيئون إا ¤جÒانهم ،فلقد قال عليه
الصشÓة والسشÓم““ :والله ل يؤومن ،والله ل يؤومن ،والله ل
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

لسصÓم
اŸسصلمون بنيان واحد ‘ نظر ا إ

اŸسشلمون ‘ نظر السشÓم بنيان واحد يششد بعضشه
بعضشا ،لبناته هي أابناء هذه األمة ،وكل لبنة ‘ هذا البنيان
مرتبطة ارتباطا وثيقا باللبنات األخرى ،وحيث ما كانت
هذه اللبنات ،فإانها كيان واحد “ده با◊ياة روح واحدة
هي روح الÁان ،التي ل تعرف لونا ول أارضشا ول لسشانا.
ولقد كانت نظرة السشÓم ‘ هذا ا÷انب نظرة واقعية،
حيث عالج ‘ أابناء هذه األمة اسشباب الضشعف والتفكك،
ودعاها ا ¤األخذ بوسشائل القوة ،فجاءت تششريعاته كلها
من عقائد وعبادات وأاخÓقيات ومعامÓت تؤوكد هذا
اŸعنى ‘ األمة وŒمعها على كلمة سشواء.
ولقد كان أاهم ما اهتم به السشÓم ودعا ا ¤صشيانته
وحفظ حقوقه ا÷ار ،وأامر برعاية حرماته والتعاون معه،
وجعل الله سشبحانه وتعا ¤معاملته با◊سشنى فرضشا على
أاتباع هذا الدين سشواء كان ا÷ار قريبا أاو بعيدا ،وسشواء
كان مسشلما أاو كان على غ ÒالسشÓم.
ومن أاجل هذه اŸكانة العظيمة للجار ‘ السشÓم‚ ،د
أان الله تعا ¤درجه ونظمه ‘ سشلك واحد مع عبادة الله
وبر الوالدين واألقرب ،Úفقال سشبحانه¬ns∏dG GhóoÑoYrGhn{ :
…òpHp hn ÉfkÉ˘°ùn ˘MrGEp øp˘jrón˘dpGƒn˘drÉ˘Hp hn É˘Äk˘«r˘°nT ¬p˘Hp Gƒ˘co ôp˘°ûr ˘Jo ’nhn
QpÉénrdGhn ≈Hnôr≤ordG …Pp QpÉénrdGhn Ú
p pcÉ°ùn ªnrdGhn ≈enÉàn«nrdGhn ≈Hnôr≤ordG
p æ˘én˘drÉ˘Hp Öp˘MpÉ˘°üs dGhn Ö
p ˘æo˘éo˘rdG
ârµn ∏nen Éenhn πp«Ñp ˘°ùs dG øp˘HrGhn Ö
}GQkƒîoan ’kÉ˘àn˘îr ˘eo ¿nÉ˘cn ø˘en Öt˘ëp˘jo ’n ¬n˘∏s˘dG ¿sGEp ºr˘µo ˘foÉ˘ªn˘jrGCn
(النسشاء.)٣٦ :
ومن حق ا÷ار على جاره أان يكون له ‘ الششدائد عونا
و‘ ال- -رخ- -اء أاخ- -ا ،ي -أاسش -ى Ÿا ي -ؤوذي -ه ،وي -ف -رح Ÿا يسش -ره
ويرضشيه ،ينّفسس عنه كرباته ويقضشي حاجاته ،ويسشانده اذا
اسشتعان به ،ويأاخذ بيده اذا أاظلمت ‘ وجهه ا◊ياة،
ويرششده إاذا ضشل وأاخطأا الطريق ،ويهنئه اذا أاصشابه خ،Ò
وينصشره اذا ظلم أاو ُ
ظلم ويدفع عنه األذى ،وكل هذا من
أاخÓق السشÓم العظيمة والتي ترجمها النبي صشلى الله
عليه وسشلم ‘ هذا ا◊ديث ،فعن معاوية بن جيدة قال:
قلت يا رسشول الله ما حق ا÷ار عليs؟ قال““ :إان مرضس
عدته وإان مات ششيعته وإاذا اسشتقرضشك أاقرضشته وإاذا افتقر
عدت إاليه ،وإاذا أاصشابه خ Òهّنأاته وإاذا أاصشابته مصشيبة
عّزيته ،ول تسشتطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إال
بإاذنه ،ول تؤوذيه بقتار ريح قدرك إال أان تغرف له منها،
وإان اششÎيت فاكهة فاهد له منها فإان  ⁄تفعل فادخلها
سشّرا ول يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده““ (رواه الطÈا.)Ê
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يؤومن““ ،قالوا :من يا رسشول
ال -ل -ه؟ ق -ال““ :ال-ذي ل ي-أام-ن
ج -اره ب -وائ-ق-ه““ ،أاي شش-روره،
وقال صشلى الله عليه وسشلم
‘ ح- -ديث آاخ- -ر““ :م -ن ك -ان
ي -ؤوم -ن ب -ال -ل -ه وال-ي-وم اآلخ-ر
ف -ل -ي -ك -رم ضش -ي -ف-ه وم-ن ك-ان
يؤومن بالله فليكرم جاره““.
وعن عبد الله بن عمر -
رضشي الله عنه  -قال :قال
رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم““ :خ Òاألصشحاب عند
الله خÒهم لصشاحبه وخÒ
ا÷Òان ع -ن -د ال -ل -ه خÒه-م
÷اره““.
ول-ه-ذا ف-ان اŸسش-ل-م ال-ذي
ينتسشب إا ¤السشÓم ويؤوّدي واجباته ،ف Óخ Òفيه ول أاثر
لعبادته حيث روى اإلمام أاحمد أان النبي صشلى الله عليه
وسشلم قيل له :يا رسشول الله إاّن فÓنة تذكر من كÌة
صش Ó-ت -ه-ا وصش-دق-ت-ه-ا وصش-ي-ام-ه-ا غ Òأاّن-ه-ا ت-ؤوذي جÒان-ه-ا
بلسشانها ،قال““ :هي ‘ النّار““.
وعليه فإاّنه ل بد أان نتيّقن أان سشعادتنا رهن Ãقدار
اسش -ت -مسش -اك -ن -ا ب -ه -ذه ال-ت-ع-ال-ي-م ،وأان سش-ك-ي-ن-ت-ن-ا وأام-ن-ن-ا ‘
العتصشام بها والسشتمسشاك بحبلها ،وأان واجبنا أان نأاخذ
Óخر وكل
انفسشنا على احÎام ا÷ار ،فكل واحد منا جار ل آ
واحد منا يجب أان ّÁد يده ا ¤جاره ،ف Óيجب عليه أان
يؤوذيه أاو ي ُسشّبه أاو يششتمه أاو يضشرب ولده أاو حتى بهيمته،
فقد قال صشلى الله عليه وسشلم““ :إاذا أانت رميت كلب جارك
فأانت أاذيته““ ،وعن أانسس  -رضشي الله عنه  -قال :قال
رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم““ :من أاذى جاره فقد آاذاÊ
ومن آاذا Êفقد أاذى الله ،ومن حارب جاره فقد حاربني
ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل““.
فمن هنا نعلم أان ا÷ار له فضشل كب Òعند الله ،والفائز
هو الذي يحسشن إا ¤جاره ويدفع األذى عنه ،ويششاركه
أافراحه وأاقراحه ،ويحب له ما يحب لنفسشه وصشدق رسشول
الله صشلى الله عليه وسشلم إاذ يقول““ :مازال جÈيل يوصشيني
با÷ار حتى ظننت أاّنه سشيّورثه““.

Ωmƒr«ndp ¢pSÉæsdG ™oepÉL
ورد هذا السشم ‘ قوله تعاn ∂nfsGEp ÉænHsQn)) :¤
( ،((p¬«ap Öاآل عمران).
n jrQn ’s
ومعناه ‘ حق الله تعا ¤هو اŸؤولف ب Úالكائنات ،ا÷امع
ب ÚاŸت -م -اث Ó-ت ،ك -النسس ع -ل -ى ظ-ه-ر األرضس و‘ صش-ع-ي-د
القيامة عند ا◊ششر ،وهو الذي سشيجمع ب Úخلقه يوم معادهم
ويفصشل بينهم ويحكم فيما اختلفوا فيه ،ويجزي ك Óبعمله ‘
الدنيا.
وحظ العبد من هذا السشم ان يوقن انه سشيعود ا ¤الله
تعا ،¤وأانه سشيجمع عظامه يوم القيامة ،وهو قادر على ذلك
ل يعجزه عن ذلك ششيء ،وأان يعمل ال ّصشا◊ات ول يظلم أاحدا
من خلق الله ،وعليه ان يوقن إان كان مظلوما و ⁄تنصشفه عدالة
اıلوق ،Úفإاّن عدالة الله ل يظلم عندها أاحد ،وسشيجمع الله
ب Úاıلوقات جميعها فيثيب اÙسشن Úويعاقب الظّاÚŸ
اŸفسشدين اŸعتدين.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
جرت مسشأالة ‘ ّﬁبة الله ‘
مكة ،فسشئل ا÷نيد فقال :عبد ذاهب عن نفسشه،
مّتصشل بذكر رّبه ،قائم بأاداء حقوقه ،ناظر إاليه بقلبه ،فإان
تكّلم فبالله وإان نطق فعن الله ،وإان –ّرك فبأامر الله ،وإان
سشكن فمع الله ،فهو بالله ولله ومع الله .ابن القيم
«مدارج السشالك.»Ú

جوإبك

ع ّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

خ Òإلهدى

عن ششداد بن أاوسس  -رضشي الله
عنه  -قال :سشمعت رسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم يقول““ :إان الله عز وجل يقول :اذا
إابتليت عبدا من عبادي مؤومنا فحمد ÊوصشÈ
على ما ابتليته به يقوم من مضشجعه ذلك كيوم
ولدته أامه من اÿطايا ،ويقول الرب تبارك
وتعا ¤للحفظة :إاّني قد قّيدت عبدي هذا
وابتليته فأاجروا له ما كنتم Œرون له
وهو صشحيح““ (رواه أاحمد).

من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

❊ سس :هل يجب عليّ قول سصمع الله Ÿن حمده
وأانا مأاموم أاصصلي خلف المام؟

❊❊ ج :ما عليه جمهور العلماء من ا◊نفية واŸالكية والششافعية
أان اŸأاموم ل يجب عليه أان يقول سشمع الله Ÿن حمده مع المام
بل يكتفي بقوله :ربنا ولك ا◊مد ،وذلك اسشتنادا ا ¤قوله صشلى
الله عليه وسشلم““ :إا‰ا جعل المام ليؤو” به ف Óتختلفوا عليه،
فإاذا كبّر فكبّروا وإاذا ركع فاركعوا ،وإاذا قال :سشمع الله Ÿن حمده
فقولوا ربّنا ولك ا◊مد وإاذا سشجد فاسشجدوا وإاذا صشلى جالسشا
فصشلوا جلوسشا أاجمعون““.

إلشّسيخ عبد إلرحمان بن ﬁمد إ÷ي‹Ó

م -ن ه -و ع--ب-د ال-رح-م-ان ب-ن ﬁم-د

ا÷ي‹Ó؟ ولد ببولوغ Úبا÷زائر ‘ ٩
فÈاير  ،١٩٠٨حفظ القرآان ودرسس أالوانا
من الثقافة السشÓمية ،اللغة العربية واألدب
وال -ف -ق-ه وع-ل-م ال-كÓ-م ع-ل-ى ع-ل-م-اء ا÷زائ-ر
أامثال :الششيخ ﬁمود البوزيدي والششيخ أابو
القاسشم ا◊فناوي ،كما تعلم اللغة الفرنسشية
Ãف- -رده ،اشش- -ت- -غ -ل الشش -ي -خ ع -ب -د ال -رح -م -ان
ا÷ي ‹Ó- -ع -دة وظ -ائ -ف دي -ن -ي -ة ‘ شش -ب -اب -ه
كمجّود وحّزاب ‘ بعضس مسشاجد العاصشمة
ثم عمل أاسشتاذا Ãدرسشة الششبيبة السشÓمية
ا ¤جانب عدد من قادة الصشÓح أامثال
ﬁم- -د ال- -ع- -ي- -د آال خ -ل -ي -ف -ة ،ف -رح -ات ب -ن
الدراجي ،جلول البدوي ،كما انخرط أايضشا

‘ ال -ع -م -ل ا÷م -ع -وي ÿدم -ة أاف -راد ›ت-م-ع-ه ،فسش-اه-م ‘
تأاسشيسس جمعية الهداية السشÓمية بحي العناصشر ‘ عام
 ١٩٣٤لتعليم القرآان واللغة العربية .كان يعتمد ‘ ﬁاضشراته
ع -ل -ى اŸراج -ع ال -دي -ن -ي-ة األسش-اسش-ي-ة وال-ب-ح-وث ا◊دي-ث-ة ‘
›الت الطب والجتماع.
Óثار
عمل الششيخ بعد السشتقÓل باحثا باŸتحف الوطني ل آ
ثم ع Úأاسشتاذا للفقه اŸالكي Ãعهد تكوين األئمة Ãفتاح ثم
التحق بجامعة ا÷زائر كأاسشتاذ لعلم ا◊ديث.
ترك الششيخ ›موعة كتب منها :تاريخ ا÷زائر العام،
مسشرحية اŸولد ،تاريخ اŸدن الثÓثة ،سشكة األم Òعبد
القادر..الخ.
تو‘ العا ⁄ا÷ليل عبد الرحمان ا÷ي ‹Óليلة اÿميسس
Ãسشتششفى ع Úطاية با÷زائر العاصشمة ،عن عمر ناهز ١٠٣
سشنوات ،رحمه الله تعا.¤
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مواقيت
الصشلة

وسشاء
^  1٩جويلية  :1٩61الر ؤ
ال--ث--لث-ة (ج-م-ال ع-ب-د ال-ن-اصش-ر ،نهرو
وج-وزي-ف ب-روز ت-ي-ت-و) ي-ق-ررون بÒي-وت-ني
لن -ح-ي-از،
(ي -وغسش -لف -ي -ا) إانشش -اء ح -رك -ة ع -دم ا إ
ويناقششون القضشية ا÷زائرية باهتمام كب.Ò
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بحضسور أاعضساء ا◊كومة ،شسخصسيات إافريقية وهيئات دولية

أإويحيى يشسرف على إفتتاح إلطبعة  ٣لأÓلعاب إإ’فريقية للشسباب
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
أاع -ط -ى عشش-ي-ة أامسس ال-وزي-ر ا أ
لفريقية
لل-ع-اب ا إ
إاشش-ارة ان-ط-لق ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل -أ
لوŸب-ي ال-ذي اح-تضش-ن
ل -لشش -ب-ابÃ ،ل-عب  5ج -وي-ل-ي-ة ا أ
حفل الفتتاح ،بحضشور طاقمه ا◊كومي و 22وزيرا
ل -لشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة م -ن ال -ق -ارة السش -م -راء وسش -ف -راء
لضش-اف-ة إا ¤شش-خصشيات رياضشية
ال-ب-ل-دان اŸشش-ارك-ة ،ب-ا إ
لوŸبية مصشطفى براف
بارزة يتقدمها رئيسس اللجنة ا أ
ورئيسس الفاف خ Òالدين زطششي.
لول نيابة عن
حفل الفتتاح تسشلم فيه الوزير ا أ
رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة وسشام
لوŸبية
لف-ري-ق-ي م-ن ج-م-ع-ي-ة ال-لجان ا أ
السش-ت-ح-ق-اق ا إ
لول ل-ل-ب-لد ‘
لف-ري-ق-ي-ة ،ع-رف-ان-ا ÷ه-ود ال-ق-اضش-ي ا أ
ا إ
لفريقية.
ترقية الرياضشة ا إ
مركب  5جويليةﬁ :مد فوزي بقاصس
الوزير األول ‘ كلمته رحب بضسيوف ا÷زائر ،حيث قال
«أارحب بضسيوف ا÷زائر ‘ بلدهم الثا ،Êوأا“نى أان تقضسوا
أاياما ‡تعة ‘ هذا العرسس اإلفريقي» ،وأاضساف «نشسكر جمعية
اللجان األوŸبية اإلفريقية على منح فخامة رئيسس ا÷مهورية
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وسس-ام السس-ت-ح-قاق اإلفريقي،
بعدما قضسى كل حياته خدمة للشسباب ولÎقية مكان إافريقيا
‘ العا ،»⁄وأاعلن أاويحيى ‘ األخ Òعن الفتتاح الرسسمي
Óلعاب اإلفريقية للشسباب نيابة عن رئيسس
للطبعة الثالثة ل أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

حطاب  :إ’لعاب إ’فريقية
Œسسد مبدأإ إلعيشس معا ‘ سسÓم

من جانبه رئيسس ÷نة تنظيم األلعاب اإلفريقية للشسباب،
وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب  ،أاشساد بجهود رئيسس
ا÷مهورية وعلى رعايته للعرسس اإلفريقي الذي سستحتضسنه
ا÷زائر إا ¤غاية الـ  28جويلية ا÷اري ،وحث كل الشسباب
اŸشسارك على احÎام مبدأا الروح الرياضسية والقيم األوŸبية.
وقال «تشساء الصسدف أان –تضسن ا÷زائر الطبعة الثالثة
Óلعاب اإلفريقية للشسباب ،ونحن نحتفي بعيد السستقÓل
ل أ
والشسباب التي أاحث فيها كل الرياضسي Úوالرياضسيات على

إاششهار

الششعب 201٨/0٧/1٩

اعÎافا لدوره التاريخي
كزعيم ‘ خدمة ششعوب القارة

إإسسدإء وسسام إ’سستحقاق
إلرياضسي وإأ’وŸبي إإ’فريقي
للرئيسس بوتفليقة

التنافسس الشسريف واحÎام الروح الرياضسية والقيم األوŸبية».
«حطاب» كشسف بأان الطبعة الثالثة للتظاهرة اإلفريقية
ال -ت -ي –تضس -ن-ه-ا بÓ-دن-ا ،ح-ط-مت ف-ي-ه-ا ك-ل األرق-ام م-ن ع-دد
اŸشسارك Úوالختصساصسات الرياضسية ،ما جعل  6اختصساصسات
Óلعاب األوŸبية للشسباب باألرجنت،Ú
رياضسية تكون مؤوهلة ل أ
وأاضساف «األلعاب اإلفريقية للشسباب سسيطغى عليها التنافسس
ال-ري-اضس-ي الشس-ري-ف ،وال-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ وسس-ي-جسس-د ف-ي-ها مبدأا
العيشس معا بسسÓم».
هذا وبعث رئيسس اللجنة األوŸبية الدولية «توماسس باخ»
ب-ك-ل-م-ة تشس-ج-ي-ع-ي-ة ع Èال-ف-ي-دي-و ،ح-يث ق-ال «ه-ن-ي-ئ-ا ل-لجزائر
وا÷زائ -ري Úع -ل -ى اح -تضس -ان -ه -م ﬁط-ة م-ه-م-ة م-ن ﬁط-ات
التنافسس الرياضسي الشسريف ،ا÷زائر باتت مهدا لحتضسان
كÈى اŸنافسسات الرياضسية الدولية بامتياز ،اليوم –تضسن
األلعاب اإلفريقية للشسباب و‘  2021سستكون عروسس البحر
األبيضس اŸتوسسط».
ك -م -ا  ⁄ي -ف-وت ال-ف-رصس-ة ◊ث ك-ل ال-ري-اضس-ي Úع-ل-ى ب-ذل
قصس -ارى ج -ه -وده -م م -ن أاج -ل الÈوز وق -ال ب -ه-ذا اÿصس-وصس،
«أاحثكم جميعا على العمل للÈوز والتأالق ‘ هذا اÙفل
اإلف- -ري- -ق- -ي ألن األب -ط -ال يÈزون م -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -دورات،
Óبد».
وعندما نكون أابطال سسيبقى ذلك ل أ

منحت جمعية اللجان الوطنية األوŸبية بإافريقيا امسس
لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وسسام السستحقاق
الرياضسي و األوŸبي اإلفريقي خÓل حفل افتتاح األلعاب
اإلفريقية الثالثة للشسباب با÷زائر ( 28-18يوليو) ,و ذلك
نظ« Òدوره ‘ مسسار Œسسيد الوحدة افريقية».
و قد اسستلم الوزير الول احمد اويحيى هذا الوسسام
ب-اسس-م ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة خÓ-ل حفل حضسره
اعضساء من ا◊كومة و شسخصسيات بارزة من بلدان افريقية
و‡ثلون آاخرون للهيئات الرياضسية الدولية جاؤووا ◊ضسور
هذه اللعاب القارية التي سستعرف مشساركة حوا‹ 3300
رياضسي من  54دولة يتنافسسون ‘  30رياضسة.
‘ هذا الصسدد صسرح مامادو ديانيا ندياي ‡ثل رئيسس
اللجنة الدولية الوŸبية اننا مرتاحون لتنظيم هذه الطبعة
ال 3من اللعاب الفريقية للشسباب ‡ا يدل على جهود
بÓدكم التي “كنت من توف Òجميع المكانيات البشسرية و
اŸادية إل‚اح هذا ا◊دث الفريقي كما نقدم شسكرنا
للرئيسس بوتفليقة الذي دعم الرياضسة ‘ افريقيا بصسفته
زع -ي -م -ا ت -اري -خ -ي -ا ‘ خ -دم-ة الشس-ع-وب» .واضس-اف ب-ال-ق-ول
«يشسرفنا باسسم جمعية اللجان الوطنية األوŸبية بإافريقيا
واÛلسس التنفيذي اÛتمع ‘  16يوليو  2018ان نسسدي
ه-ذا ال-وسس-ام ل-ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اعÎاف-ا ل-دوره ال-ت-اري-خي
كزعيم ‘ خدمة الشسعوب الفريقية و التزامه من اجل
ا◊ركات الفريقية و اللجان الرياضسية الوطنية الفريقية».

لوحات فنية صسنعتها
إلوفود إ’فريقية
‘ عرسس إ÷زإئر
شش -ه -دت ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ال-ث-ة
لف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-ب-اب
لل-ع-اب ا أ
ل -أ
ال -ت -ي ان -ط -ل -قت أامسس Ãل-عب 5
لوŸب- -ي حضش- -ورا
ج - -وي - -ل - -ي- -ة ا أ
ج -م-اهÒي-ا ك-بÒا م-ن ﬂت-ل-ف
ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة،حيث سشجلنا
ت -واج -د ال -ع-ائ-لت ال-ع-اصش-م-ي-ة
ال -ت -ي ت -ق-ط-ن Ãح-اذات اŸركب
لوŸب-ي ﬁم-د ب-وضش-ي-اف التي
ا أ
لسش -ت -م -ت -اع ب-ال-ل-وح-ات
أارادت ا إ
ال-ف-ن-ي-ة ال-رائ-ع-ة ال-ت-ي صشنعتها
لف - -ري- -ق- -ي- -ة ال- -ت- -ي
ال - -وف - -ود ا أ
ت - -ت - -واج - -د ‘ ا÷زائ- -ر ‘ ه- -ذا
اÙف-ل ال-ري-اضش-ي ال-ك-ب Òالذي
سشيدوم  10أايام.
نبيلة بوقرين
@ سسجلت جريدة «الشسعب» التي
غ- - -طت ا◊دث ت - -واج - -د أاط - -ف - -ال
اıيمات الصسيفية من كل وليات
ج -ن-وب-ن-ا ال-ك-ب Òال-ذي-ن ي-ق-ي-م-ون ‘
ال-ع-اصس-م-ة م-ن اج-ل قضس-اء ال-ع-ط-ل-ة
الصسيفية ،حيث إاسستمتعوا باألجواء
ال -ت -ي ع -اشس-وه-ا Ãدرج-ات اŸل-عب
األوŸب -ي .م -ا زاد ف -رح -ت-ه-م أان-ه-م
حققوا حلمهم بزيارة هذا اŸعلم
ال - -ك- -ب Òال- -ذي يشس- -ه- -د ع- -ل- -ى أاكÈ

الح -ت -ف -الت ال -ري-اضس-ي-ة ‘ ع-ي-د
ا÷زائر اŸسستقلة.
@ م -ن ج -ه -ت-ه-م ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
تنقلت Ÿتابعة ا◊فل الذي تزامن
م- -ع إان- -طÓ- -ق األل- -ع -اب عÈوا ع -ن
فرحتهم لحتضسان ا÷زائر اŸوعد
الرياضسي الكب ،Òخاصسة أانها كانت
فرصسة جديدة لهم لكتشساف أاعرق
الثقافات الضساربة ‘ عمق تاريخ
القارة السسمراء التي تتميز بتنوعها
وأاصسالتها يكفيها أانها تلقب Ãهد
ا◊ضسارات.
@ زي -ادة ع -ل -ى األج-واء ال-رائ-ع-ة
التي عشسناها يجب أان ننوه بالتنظيم
ا÷يد لدخول الوفود اŸشساركة إا¤
اŸل-عب ،واŸت-اب-ع-ة ا÷م-ه-ور ح-ت-ى
اŸدرجات من طرف أاعوان حفظ
األمن الذين كانوا منتشسرين ‘ كل
زاوي -ة م -ن اŸل -ع -ب -وه -ذه ال -ن -ق -ط-ة
بالذات لقيت إاسستحسسان العائÓت
واألط -ف -ال وح -ت -ى ب -عضس اŸغÎي-ن
ال -ذي -ن أارادوا أان ي -ع -يشس -وا األج -واء
اإلحتفالية بنكهة أافريقية.
Óشسارة فإان الزرنة كعادتها
@ل إ
ك - -انت ح - -اضس- -رة ‘ ه- -ذا اŸوع- -د
الكب Òحيث رسسمت ﬂتلف الطبوع
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤورخ ÷زائ-ر ال-عراقة
واألصس-ال-ة ،وإاسس-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ضس-ي-وف-ن-ا
الكرام الذين Áثلون  54دولة بهذه
األج- -واء اإلح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة ال- -رائ- -ع- -ة
اŸمزوجة بأاهازيج ا÷مهور الكبÒ
الذي توجد ‘ اŸدرجات بأاعداد
كبÒة.
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