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العدد

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسصيب  ،غدا الثÓثاء ،
بزيارة عمل إا ¤ميلة يتفقد
خÓ- -ل- -ه- -ا مشص- -اري- -ع ال -ق -ط -اع
بالو’ية .

توقيع عقود عمل
لفائدة اŸعاقÚ
تشص- -رف اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة
ل-ل-ج-زائ-ري-ة ال-ق-طرية للصصلب
ع-ل-ى ح-ف-ل ت-وق-يع عقود عمل
ل- -ف- -ائ- -دة ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات
’رب - -ع - -اء 25
اÿاصص- - -ة ي- - -وم ا أ
ج-وي-ل-ي-ة ع-ل-ى السص-اعة 10:00
صص- -ب- -اح- -ا Ãق -ره -ا ب -اŸن -ط -ق -ة
الصص- -ن- -اع- -ي -ة ب Ó-رة ب -ب -ل -دي -ة
اŸي - -ل - -ي - -ة .ه - -ذا ال - -ن - -ه- -ج م- -ن
اŸسص-ؤوول-ي-ة ا’ج-تماعية الذي
ت-ت-ب-ن-اه ا÷زائ-ري-ة ال-ق-ط-ري-ة
ل- -لصص -لب ذات ال -ط -اب -ع ال -رائ -د
يشص-ه-د ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام الكبÒ
ال-ذي ت-ول-ي-ه الشص-رك-ة لتعزيز
وحماية حقوق اŸعاق.Ú

حملة –سشيسشية
خاصشة بالتكوين
اŸهني

1٧٧02

عيد الششرطة
ي -ن -ظ -م أام -ن و’ي -ة ا÷زائ-ر،
ال- -ي- -وم ،اح- -ت- -ف- -ا’ ب- -ال- -ذك- -رى
السص - -ادسص - -ة واÿمسص Úل - -ع - -ي- -د
الشصرطة وذلك Ãقر ›موعة
ا’ح -ت -ي -اط وال-ت-دخ-ل ب-ال-ق-ب-ة
على السصاعة  10.00صصباحا.

حددت وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي
رزن- -ام- -ة ال- -تسص- -ج- -يÓ- -ت ا÷ام- -ع -ي -ة ◊ام -ل -ي
ال -ب -ك-ال-وري-ا ا÷دد دورة  2018ح-يث ت-نطلق
ال-تسص-ج-يÓ-ت ا أ
’ول-ي-ة ‘  26ج-ويلية ا÷اري،
ويكون آاخر أاجل للتسصجيÓت النهائية ‘  16سصبت
م Èحسصب وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي.

التسشجيÓت اأ’ولية للناجح ‘ Úالبكالوريا

ت-ن-ط-ل-ق م-رح-ل-ة ال-تسص-ج-يÓ-ت ا أ
’ول-ي-ة ل-ل-ن-اج-ح
 ‘ Úشص-هادة الباكالوريا من  26إا 28 ¤جويلية
ا
÷اري ،و تتضصمن هذه اŸرحلة ملء بطاقة الرغ
بات وإايداعها ع Èاÿط من خÓل موقع «الواب»
ل
ل
ت
س
ص
ج
ي
Ó
ت
ا
÷امعية . http:www:orientation-esi.dz

اللقاء  « 280د
ور الطفل ‘ الثورة التحريرية »
...

و ين
ظم اللقاء (  ) 280لتسص
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن  ،وي -خصصصس جيل الشصهادات ا◊ية
Ÿو
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» يوم ا ضص -وع « دور ال -ط-ف-ل ‘
ÿم
ال
يسس  26ج-ويلية على
سصاعة  10:00صصباحا .
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مكتب و’ية ا÷زائر Ÿنظمة
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اŸناضصل واŸسصبل ومدلولهما لÓ- -م Úال- -ع- -ام ودع-م اŸوق-ف ال-ث-ابت
ل -ل -
أاث - - - - - - -ن - - - - - - -اء ال - - - - - - -
م -ن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة
ال -ت -ح -ري -ري -ة» ث - - - - - - -ورة للمجاهدين.
،وذلك ع -ل-ى
ال
سصاعة 10:00صصباحا .

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

دورة للمقبل Úعلى
الزواج ببومرداسس

التسشجيÓت ا÷امعية تنطلق
من  26جويلية ا÷اري

اللقاء 279
لتسشجيل ششهادات
اÛاهدين

’عÓمية
تتواصصل ا◊ملة ا إ
و ال -ت-حسص-يسص-ي-ة ال-ت-ي ب-ر›ه-ا
ق -ط -اع ال -ت -ك -وي -ن و ال -ت -ع -ل-ي-م
اŸه - -ن - -ي Úم - -ن- -تصص- -ف الشص- -ه- -ر
ا÷اري إا ¤غاية  15سصبتمÈ
القادم ،ويتم باŸناسصبة تقدË
ع- -روضس ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸت -اح -ة
وا›ÈŸة ،وذلك Ãن - -اسص - -ب - -ة
ال- - - - -دخ- - - - -ول اŸه - - - -ن - - - -ي دورة
سصبتم. 2018È

يشص - -رف وزي - -ر ال- -فÓ- -ح- -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة و الصص-ي-د البحري
عبد القادر بوعزغي ،اليوم
 ،على اليوم الوطني للبطاطا
 ،وذلك على السصاعة 08:30
’وراسصي .
صصباحا بفندق ا أ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- - -ن- - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
’سصÓ- -م- -ي ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس
ا إ
Ãقره ،غدا  ،الدورة التأاويلية
ا أ
’و ¤للمقبل Úعلى الزواج ،
–ت ع-ن-وان «ف-ه-م ال-ن-فسص-ي-ات
ب Úالزوج Úو اثر ذلك على
السص- -ع- -ادة ال- -زوج -ي -ة» ،وذلك
على السصاعة  09:00صصباحا .

ندوة صشحفية حول
«بعوضشة النمر»

ت - - -ن - - -ظ- - -م وزارة الصص- - -ح- - -ة
والسص - - - - -ك- - - - -ان وإاصصÓ- - - - -ح
اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ،ال -ي -وم ،
ن - -دوة صص - -ح- -ف- -ي- -ة ح- -ول
موضصوع «بعوضصة النمر»،
وذلك Ãق- - - - -ر اŸع- - - - -ه - - - -د
ال - - -وط - - -ن - - -ي ل- - -لصص- - -ح- - -ة
’ب-يار على
’ب-ن-اء ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ا أ
ت -ن -ظ-م اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة أ
 ،غ -دا  ،ن -دوة ت-اري-خ-ي-ة  ،السصاعة . 09:30
الشص -ه -داء
ت - - - -ن- - - -درج ال- - - -ن- - - -دوة
تكرÁا لشصهداء معركة الونشصريسس
–ت ع -ن -وان « ا’سص -ت -قÓ-ل الصص- - -ح- - -ف- - -ي - -ة ‘ ،إاط - -ار
ال -كÈى
لشص -ه -داء وا’سص -ت -م -راري-ة ا◊م Ó-ت ال -ت-حسص-يسص-ي-ة
م -ف -خ -رة ا
’م - -راضس ال- -ت- -ي
وذلك ب- - -اŸرك- - -ز ال- - -ث - -ق - -ا‘ ح - -ول ا أ
واجب» ،
ي ،ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة  09:00تنتشصر ‘ فصصل الصصيف.
’سصÓ- -م- -
ا إ
صصباحا .

ندوة تاريخية حول معركة
الونششريسس الكÈى

الششاف ششهرزاد تقدم إاصشدارها ا÷ديد

تنظم الشصاف «شصهرزاد » التي تخطت وصصفاتها حدود الوطن إا ¤العاŸية،
يوم  28من الشصهر ا÷اري ورشصة ‘ الطبخ ا÷زائري بفندق لوفال بحيدرة
ب--ا÷زائ--ر ال--ع-اصص-م-ة  ،ت-ك-ون م-ت-ب-وع-ة ب-ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ت-ق-دم م-ن خÓ-ل-ه-ا
برنا›ها « مئزر شصهرزاد» الذي يتضصمن تقدÁا لكتابها « طبخي ا÷زائري»
كما سصتنظم شصهر أاوت القادم حفل عشصاء.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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راوية يتحادث مع نظÒه البينيني حول التعاون ا’قتصصادي ب Úالبلدين

رئيسس ا÷مهورية معزيا عائلة العقيد أاحمد بن شصريف:

ا÷زائر تفقد ›اهدا كبÒا ومناضص Óفذا
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة،
امسس ،ب- -رق- -ي- -ة ت- -ع- -زي- -ة إا¤
ك- -اف -ة أاف -راد أاسص -رة ال -ع -ق -ي -د
أاحمد بن شصريف الذي انتقل
إا ¤رحمة الله اول أامسس ،
عن عمر ناهز  91عاما ،أاكد
ف - -ي - -ه - -ا ان ا÷زائ - -ر ف- -ق- -دت
ب- -رح- -ي- -ل- -ه «›اه- -دا ك -بÒا
وم -ن -اضص  Ó-ف -ذا م -ن رج -الت
نوفم.»È
وك -تب ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه،
«ف -ق -دت ا÷زائ -ر ال -ي-وم ب-رح-ي-ل
ال-ع-ق-ي-د أاح-م-د ب-ن شص-ري-ف ط-يب
الله ثراه› ،اهدا كبÒا ومناضصÓ
ف -ذا م-ن رج-الت ن-وف-م Èال-ذي-ن
سصطروا ‘ تاريخها صصفحات عز
و›د وف -خ-ار ،إاذ ك -ان ال -ف-ق-ي-د
Áث -ل ج -ي  Ó-ك -ام Ã Ó-ا ي-ن-ط-وي
ع -ل -ي -ه ا÷ي-ل م-ن حب وإاخÓ-صص
للوطن ،ومن إاقدام وشصجاعة ‘
م -ي -ادي -ن ال-ن-زال ،وم - -ن ع - -زم
وتصصميم على بناء ›تمع آامن».

وأاضص- -اف رئ- -يسص ا÷م- -ه -وري -ة
«وÃا كان يتسصم به الراحل من
فضصائل اإلقدام ،وخÈة ‘ إادارة
الشص-ؤوون ال-عسص-كرية ،تصص -دى م-ع
رف -اق -ه ل-ل-مسص-ت-ع-م-ر ي-ن-ازل-ون-ه ‘
جبهات اŸعركة ،حيث أابدى من
صصنوف القتال ما أاهله ألن يرقى
إا ¤رت -ب -ة ع-ق-ي-د ،و ⁄ي -ث -ن -ه م-ا
أاصصيب به من جراح ول ما وقع

فيه من أاسصر عن مواصصلة رسصالته
لتحرير الوطن ،إا ¤أان انتصصرت
ال -ث -ورة وأاشص -رقت شص -مسص ا◊ري-ة
ليكون ‘ طليعة الذين هبوا لبناء
الدولة الوطنية ا◊ديثة يؤوسصسصون
ل -ه -ا ب -ع-د أان خ-رب-ه-ا السص-ت-ع-م-ار
م -ع -ن -وي -ا وم -ادي -ا وم -ؤوسصسص -ات -ي-ا،
وي -ك -ون ع -ل -ى رأاسص ال -ع -دي -د م-ن
اŸؤوسصسص - - -ات خ - - -اصص- - -ة ال- - -درك

معزيـا عائلته ورفاقه ‘ الكفاح ،زيتو:Ê

الوطني».
وخ -ت -م رئ-يسص ال-دول-ة رسص-ال-ت-ه
بالقول «لقد فقدت فيه ا÷زائر
اليوم وطنيا ﬂلصصا ،وفقد فيه
ج -ي-ل ن-وف-م› Èاه-دا شص-ج-اع-ا،
أاسصأال اŸو ¤جل جÓله أان يكرم
وفادته ،وي -غ -م -ر روح-ه ب-ج-زي-ل
مغفرته وثوابه ،و يتغمده بواسصع
رحمته ،وينزله مكانا يرتضصيه ‘
ج -ن -ات ال -ن -ع -ي-م م-ع األخ-ي-ار م-ن
ع-ب-اده األب-رار ،وأان ي -ل -ه-م أاه-ل-ه
وذويه ورفاقه ‘ السصÓح صصÈا
ج -م -ي Ó-و سص-ل-وان-ا ع-ظ-ي-م-ا ،ول
أاملك أامام هذا اÿطب األليم إال
أان أاعرب لهم عن عزائي اÿالصص
ودعائي الصصادق بأان يوفيهم الله
أاج - -ر الصص- -اب- -ري- -ن« .إا‰ا ي -وف -ى
الصص- - - -اب - - -رون أاج - - -ره - - -م ب - - -غÒ
حسص- - -اب»».وبشص - -ر الصص - -اب - -ري - -ن
الذين إاذا أاصصابتهم مصصيبة قالوا
إانا لله وإانا إاليه راجعون أاولئك
عليهم صصلوات من ربهم ورحمة
وأاولئك هم اŸهتدون».

بن شصريف سصيبقى إاسصمه راسصخا ‘ الذاكرة الوطنية واأ’جيال

(الشص - -عب) ــ ع Èوزي - -ر اÛاه - -دي - -ن،
الطيب زيتو Êعن بالغ التأاثر إاثر وفاة
فقيد ا÷زائر العقيد أاحمد بن شصريف،
م- -ؤوك- -دا ‘ ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة إا ¤ع -ائ -ل -ة
ال -راح -ل ع -ن أاصص -دق مشص-اع-ر ال-تضص-ام-ن
واŸواسص- - -اة ‘ م- - -واج- - -ه- - -ة ه - -ذه اÙن - -ة
لليمة.
ا أ
وذكر زيتو Êبخصصال ضصابط جيشص التحرير
ال -وط -ن -ي ،عضص -و اÛلسص ال -وط -ن -ي ل -ل -ث-ورة،
العقيد أاحمد بن شصريف ،الذي رحل عن عمر
ناهز  91سصنة.
وعاد وزير اÛاهدين إا ¤مسصÒة الراحل
م -ت -وق -ف-ا ع-ن-د ك-ل ﬁط-ات نضص-ال-ه ق-ائ Ó-أان
العقيد بن شصريف شصارك ‘ عديد اŸعارك
وال -ع -م -ل -ي -ات ال -عسص -ك -ري -ة ب -ال -ولي -ة ال -راب-ع-ة
التاريخية ،وقدم النفسص والنفيسص ‘ سصبيل

ا◊رية والسصتقÓل ،وذاق اŸرحوم ‘ سصبيلها
م-رارة ال-ت-ع-ذيب ،وال-ظ-ل-م وا◊ي-ف ب-السص-جون
السصتعمارية ،أاين زح به ‘ السصجن سصنة 1960
وحكم عليه باإلعدام با÷زائر قبل أان يحول
إا ¤السص -ج -ن ب -ف -رنسص -ا وي -ط -ل -ق سص-راح-ه ب-ع-د
التوقيع على اتفاقيات إايفيان ،وظل اŸرحوم
وف -ي -ا ÿصص-ال-ه ول-تضص-ح-ي-ات الشص-ه-داء األب-رار

واÛاه -دي -ن األخ -ي -ار ،م -ت -مسص -ك -ا Ãب -ادئ -ه
م -ل -ت -زم -ا بشص -رف ا÷ه -اد وال -نضص-ال م-ن أاج-ل
ا◊رية والنعتاق.
غ -داة اسصÎج-اع السص-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ،واصص-ل
اŸرح- -وم رسص- -ال -ت -ه ب -ك -ل وف -اء وإاخ Ó-صص ‘
خدمة الوطن وإاعÓء صصرحه وكسصب رهانات
ن - -هضص- -ت- -ه ‘ ك- -ل اŸه- -ام ال- -ت- -ي ك- -ل- -ف ب- -ه- -ا
واŸسص -ؤوول -ي -ات ال -ت -ي ت -ل -ق-ده-ا ‘ م-ؤوسصسص-ات
Óجيال
الدولة ا÷زائرية اŸسصتقلة مقدما ل أ
أاروع الصصور ‘ حب الوطن والتفا ‘ Êخدمته
لسصيما منها قيادته ÷هاز الدرك الوطني،
وتقلده Ÿهام وزارة الري واسصتصصÓح األراضصي
وحماية البيئة.
سص-ي-ب-ق-ى اسص-م اÛاه-د ال-ف-ذ ال-ع-ق-ي-د سصي
أاحمد بن شصريف راسصخا ‘ الذاكرة الوطنية
وذاكرة األجيال اŸتعاقبة.

›ددة موقفها الثابث من القضصية الفلسصطينية

ا÷زائر تدين مصصادقة الكنيسصت على قانون «الدولة القومية» اليهودية
اأدانت ا÷زائر مصصادقة الكنيسصت
السص -رائ -ي -ل -ي ع -ل -ى ق -ان -ون «ال-دول-ة
ال -ق -وم -ي -ة» ال -ي-ه-ودي-ة ال-ذي ي-ك-رسس
ال -ت -وج -ه -ات ال -ع -نصص -ري -ة لسص -ل -ط -ات
الإحتÓل ،حسصب ب- - - - -ي- - - - -ان وزارة
الشصوؤون اÿارجية.
وج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان اأن «ا÷زائ -ر ت -دي -ن
“ادي اسص- - -رائ- - -ي- - -ل ‘ اإن - -ك - -ار ا◊ق - -وق
ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ق-انونية اŸشصروعة للشصعب
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي وال-ت-ي ك-ان اآخ-رها مصصادقة

الكنيسصت على قانون «الدولة القومية»
ال- -ي- -ه- -ودي- -ة ال- -ذي ي- -ك- -رسص ال- -ت -وج -ه -ات
العنصصرية لسصلطات الإحتÓل».
واأضصاف البيان «اإن اإقبال الكنيسصت على
هذه اÿطوة اÿطÒة ،فضص Óعن كونه
ﬁاول- -ة ج- -دي- -دة ل- -ط -مسص ا◊ق ال -ث -ابت
ل -لشص -عب ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي ‘ ت-ق-ري-ر مصصÒه
واسصÎج-اع ح-ق-وق-ه اŸسص-ل-وب-ة  ،ف -اإن م-ن
شص- -اأن- -ه ت- -ع- -ق- -ي- -د ال- -وضص- -ع ا◊ا‹ وخ -ل -ق
تداعيات على اŸنطقة برمتها وتقويضص

مدير السصياحة لولية ا÷زائر:

 400وكالة سصياحة اسصتجابت Ÿقتضصيات مرسصوم التصصنيف

قرابة  400وكالة سصياحة و أاسصفار من
أاصص- -ل  750وك -ال-ة ال-ت-ي تضص-م-ه-ا ولي-ة
ا÷زائ -ر اسص -ت -ج-ابت Ÿق-تضص-ي-ات اŸرسص-وم
ا÷دي-د اŸت-ع-ل-ق ب-ال-تصصنيف بها حسصبما
لح- -د م- -دي- -ر السص- -ي- -اح- -ة
أاك- -ده أامسس ا أ
لولية ا÷زائر نور الدين منصصور.
وق -ال م -نصص -ور ل/واج ح -ول م-وضص-وع ال-ت-ن-ظ-ي-م
ا÷دي- -د ال -ذي يسص -ري ع -ل -ى وك -الت السص -ي -اح -ة و
األسص - -ف- -ار أان ق- -راب- -ة  400وك -ال -ة ق-د اسص-ت-ج-ابت
Ÿق -تضص -ي -ات ه -ذا اŸرسص -وم ا÷دي-د ال-ذي «ي-ل-غ-ي
تصصنيف الوكالت إا ¤صصنف Úأا و ب» (أا Œ :لب
السصواح للبلد و ب  :الÎويج للسصياحة اÿارجية
تصصدير السصواح) .واوضصح أان التنظيم القد Ëكان
يصصنف الوكالت السصياحة ال 750إا ¤صصنف Úأا و ب
 .و قد الغى التنظيم ا÷ديد هذا التصصنيف ليسصمح
للوكالت من « توسصعة نشصاطهم و كذا الختيار بÚ
الÎوي -ج ل -لسص-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة أاو اÿارج-ي-ة وح-ت-ى
ال -ق -ي -ام Ãم -ارسص -ة ال -نشص -اط ‘ Úآان واح-د و ذلك
تشصجيعا للسصياحة با÷زائر».
وأافاد أانه ” إاعطاء الوكالت مهلة سصتة ()6
أاشص-ه-ر ل-تسص-وي-ة وضص-ع-ي-ت-ه-ا وف-ق-ا ل-ل-ت-ن-ظ-يم ا÷ديد
مضصيفا أان مديرية السصياحة لولية ا÷زائر كانت
قد «وجهت إاعذارات للوكالت ال 750لتتماشصى مع
التنظيم ا÷ديد».
وأاوضصح أانه ‘ حالة عدم قيام بعضص الوكالت

ب-ت-غ-ي Òوضص-ع-ي-ت-ه-ا وف-ق-ا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ا÷ديد سصتقوم
مديرية السصياحة لولية ا÷زائر بإارسصال القائمة
إا ¤الوزارة الوصصية التي سصوف تتخذ الجراءات
الÓزمة منها سصحب العتماد.
وأابرز بخصصوصص نشصاط هذه الوكالت أانه ”
مÓ- -ح- -ظ -ة ‘ ال -ع -م -ل اŸي -دا« Êغ -ي -اب الÎوي -ج
للمنتجات اÙلية» حيث تسصعى الوكالت للÎويج
للمنتوجات اÿارجية على غرار «العمرة» والقليل
منها يروج للسصياحة الداخلية .
و أارجع سصبب قلة الÎويج للسصياحة الداخلية إا¤
«ع -دم ق -درة « ال -وك -الت ع -ل -ى «ت -رك -يب اŸن -ت -وج
اÙلي» و كذا» السصعي للربح السصهل» على غرار»
الÎويج للعمرة وزيارة البقاع اŸقدسصة».
وذكر ‘ ذات السصياق أان أازيد من  22أالف سصائح
من ﬂتلف ا÷نسصيات زاروا ولية ا÷زائر من
ب -داي-ة سص-ن-ة  2018ل -غ-اي-ة ي-ون-ي-و ال-ف-ارط ‘ إاط-ار
رحÓت سصياحية للÎفيه والسصتجمام مضصيفا أان
ولية ا÷زائر أاصصبحت تسصتقطب عددا كبÒا من
السص -ي -اح ل -زي -ارة ﬂت-ل-ف اŸع-ا ⁄ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
العاصصمة و خاصصة القصصبة العتيقة.
و اشصار ا ¤أان العاصصمة «سصتصصبح ‘ اŸسصتقبل
وج -ه -ة سص -ي -اح -ي -ة ب -ام -ت -ي-از» ب-فضص-ل ال-ت-حسص-ي-ن-ات
والتغيÒات األخÒة التي عرفتها ‘ إاطار اıطط
السصÎاتيجي للجزائر العاصصمة الذي سصيمتد لغاية
. 2035
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جهود اÛتمع الدو‹ الرامية اإ ¤اإعادة
بعث مسصار السصÓم Ãا يضصمن ح ÓشصامÓ
ودائما وعادل للقضصية الفلسصطينية».
‘ خضص- -م ه- -ذه ال- -ت- -ط -ورات اÿطÒة ،
حسصب نصص البيانŒ« ،دد ا÷زائر دعوتها
Ûلسص المن ولكافة فعاليات اÛتمع
الدو‹ للوقوف ‘ مواجهة هذا القانون
ا÷ائ - -ر ال - -ذي يضص - -رب ع - -رضص ا◊ائ- -ط
Ãب -ادئ ال -ق -ان -ون ال -دو‹ وك-اف-ة ال-ل-وائ-ح
الأ‡ية ذات الصصلة».
«كما توؤكد ا÷زائر على موقفها الثابت
ال -داع -م Ÿم -ارسص -ة الشص -عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي
◊قوقه اŸشصروعة و‘ مقدمتها حقه ‘
اإقامة دولته اŸسصتقلة وعاصصمتها القدسص
الشصريف،طبقا للقانون الدو‹ وللشصرعية
الدولية» ،حسصب نفسص اŸصصدر.

–ادث وزي -ر اŸال-ي-ة ،ع-ب-د الرحمان
لح-د ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-مة
راوي-ة امسس ا أ
مع نظÒه البنيني عبدولي بيوتشصاÊ
ح -ول واق-ع واف-اق ال-ت-ع-اون الق-تصص-ادي
ب Úا÷زائر والبن ، Úحسصب ما أافاد به
بيان للوزارة.
خÓل هذا اللقاء  ،تطرق الوزيران ا¤
«واقع عÓقات التعاون الثنائي وامكانية تعزيز
أاك Ìروابط الصصداقة وترقية اŸبادلت بÚ
البلدين « .
و‘ هذا السصياق ،أابدى بيوتشصا Êاهتماما
شص - -دي - -دا ب - -اإلج - -راءات اŸت- -خ- -ذة ‘ ›ال
الصصÓحات اŸالية وال‚ازات اŸسصجلة ‘
هذا اÛال.
كما أاعرب عن «إاعجابه» باŸسصتوى الذي
بلغته ا÷زائر فيما يتعلق بالتنمية القتصصادية
والجتماعية وع Èعن الرغبة ‘ السصتفادة
من التجربة ا÷زائرية ‘ هذا الصصدد يضصيف
البيان .
ون- -اقشص ال- -وزي- -ران ايضص- -ا سص- -ب- -ل Œسص -ي -د
والسصتفادة من الفرصص اŸتاحة وتنفيذها ‘
الواقع و‘ التكامÓت القائمة ب Úاقتصصاد

البلدين.
و يقوم بيوتشصا Êالذي يشصغل ايضصا منصصب
وزي-ر دول-ة م-ك-ل-ف ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط وال-ت-ن-م-ي-ة ‘
البن Úبزيارة ا ¤ا÷زائر من  21إا 24 ¤يوليو
ا÷اري.
و‘ ه -ذا الط -ار ي -غ -ت -ن -م ال-وزي-ر ال-ب-ن-ي-ن-ي
ف -رصص -ة ت -واج -ده ب -ا÷زائ -ر م -ن اج-ل ال-ق-ي-ام
بزيارات ا ¤عدة هياكل تخصص قطاع اŸالية
لسصيما مراكز التكوين من اجل الطÓع على
الجراءات اÙققة ‘ هذا اÛال ،يضصيف
البيان.

التعاون الصصناعي ﬁور ﬁادثات يوسصفي وبيتشصاÊ
اسص-ت-ق-ب-ل وزي-ر الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م السصيد
يوسصف يوسصفي ،امسص بالعاصصمة وزير الدولة
اŸك -ل -ف ب -ال -ت-خ-ط-ي-ط وال-ت-ن-م-ي-ة ÷م-ه-وري-ة
البن ،Úعبد ولي بيوتشصا Êالذي يقوم بزيارة
عمل إا ¤ا÷زائر.
وخÓل اللقاء تطرق الطرفان ا ¤فرصص
ال -ت -ع -اون اŸت -اح -ة أام -ام ا÷زائ-ر وال-ب-ن‘ Ú
اÛال Úالصص -ن-اع-ي واŸن-ج-م-ي ،ح -يث أاك-د
اŸسصؤوولن بأان امكانيات التعاون ب Úالبلدين
موجودة لسصيما ‘ فروع الصصناعات الغذائية
و ال - -نسص - -ي - -ج و صص - -ن - -اع- -ة ا◊دي- -د والصص- -لب
والصص -ن -اع -ة الل -كÎون -ي -ة وال -ك -ه -ر وم -ن -زل-ي-ة
والصصناعة اŸيكانيكية.
واع- -ت Èال- -ط- -رف- -ان ب- -أان ت- -ب- -ادل ال- -وف- -ود
الق -تصص -ادي -ة وت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اءات اع -م -ال بÚ
م -ت-ع-ام-ل-ي ال-ب-ل-دي-ن م-ن شص-أان-ه اŸسص-اه-م-ة ‘
–ديد امكانية خلق شصراكات ثنائية ‘ هذه
الفروع.
ك -م -ا اشص -ار ي -وسص-ف-ي إا ¤ام-ك-ان-ي-ة تصص-دي-ر

ب -عضص اŸن -ت -ج -ات الصص-ن-اع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ا¤
ال- -ب- -ن Úع- -ل- -ى غ -رار اŸرك -ب -ات الصص -ن -اع -ي -ة
وم-ن-ت-ج-ات ال-نسص-ي-ج وم-واد ال-ب-ن-اء واŸن-تجات
اللكÎونية والكهر ومنزلية.
وم - -ن ج- -ان- -ب- -ه دع- -ا ال- -وزي- -ر اŸؤوسصسص- -ات
ا÷زائ- -ري- -ة ا ¤السص -ت -ث -م -ار ‘ ب Ó-ده وه -ذا
ل Ó- -سص - -ت - -ف - -ادة م - -ن خÈت - -ه - -م ‘ اÛالت
اŸذكورة.

لول لـ2018
خÓل السصداسصي ا أ

العجز التجاري للجزائر يبلغ  2 ،95مليار دو’ر
بلغ العجز التجاري للجزائر 2،956
م -ل -ي -ار دولر خ Ó-ل السص-داسص-ي الول
من  ، 2018مقابل عجز قدره 5،657
م -ل -ي -ار دولر خÓ-ل ن-فسس ال-فÎة م-ن
 ، 2017أاي ب -ان -خ -ف-اضس ق-دره 47،75
باŸئة ،حسص- -ب- -م- -ا ع -ل -م -ت -ه وأاج ل -دى
مصصالح ا÷مارك.
وأاظ- -ه- -رت ب- -ي- -ان -ات ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
ل‹ والحصصائيات للجمارك ان
ÓعÓم ا آ
ل إ
الصصادرات بلغت  19،828مليار دولر من
مقابل
ي -ن -اي -ر ا ¤ن -ه -اي-ة ي-ون-ي-و 2018
 17.616مليار دولر خÓل نفسص الفÎة من
 ، 2017ما Áثل زيادة قدرها  2،21مليار
دولر(12،56+باŸئة).
وب -ال -نسص-ب-ة ل-ل-واردات  ،ف-ق-د ان-خ-فضصت
بشصكل طفيف جدا ا 22،784 ¤مليار دولر
مقابل  23،273مليار دولر خÓل نفسص
الفÎة من السصنة اŸاضصية ،أاي بÎاجع قدره

489مليون دولر (.)%2،1-
وحسصب ذات اŸصص- -در ف- -ق- -د ” “ك -نت
الصصادرات من تغطية فاتورة الواردات ‘
حدود  ‘ 87اŸائة مقابل  ‘ 76اŸائة
خÓل نفسص الفÎة من السصنة اŸاضصية.
وق- -درت ق- -ي- -م- -ة صص -ادرات اÙروق -ات
وال -ت -ي م -ث -لت م -رة اخ -رى اه -م اŸب -ي -ع-ات
ا÷زائرية نحو اÿارج ( 38ر93باŸئة من
إاجما‹ الصصادرات)  18،516مليار دولر
م-ق-ابل  16،652م -ل -ي-ار دولر  ،اي ب-زي-ادة
بلغت  1،86مليار دولر (.)%11،2+
أام- -ا ع -ن الصص -ادرات خ -ارج اÙروق -ات
التي ما تزال هامشصية  ،فقد بلغت 1،31
مليار دولر خÓل السصتة اشصهر الو ¤من
 %6،62( 2018م- - -ن ›م - -وع الصص - -ادرات)
مقابل  964مليون دولر ،بزيادة 36،1باŸئة
مقارنة بنفسص الفÎة من .2017

صصدر ‘ ا÷ريدة الرسصمية

النظام ا÷ديد لصصندوق ضصمان الودائع اŸصصرفية
صصدر ‘ العدد رقم  42للجريدة
ال -رسص -م -ي -ة ال -ن-ظ-ام ا÷دي-د ل-ب-نك
ا÷زائ -ر اŸت -ع -ل-ق بصص-ن-دوق ضص-م-ان
الودائع اŸصصرفية.
ووفقا لهذا النصص ا÷ديد الذي يعدل
ال- -ن -ظ -ام الصص -ادر ‘  ،2004ف - - -اإن ا◊د
الأقصص-ى ل-ل-ت-ع-ويضص اŸم-ن-وح ل-ك-ل مودع
ﬁدد Ãل- -ي- -و Êدي- -ن -ار ( 2م-ل-ي-ون دج)
مقابل  600 . 000دج سصابقا.
ويسص Òهذا الصصندوق من قبل شصركة
مسصاهمة تسصمى «صصندوق ضصمان الودائع
اŸصصرفية» (صص.ضص.و.م).
ويجب على البنوك الكتتاب ‘ راأسص
مال شصركة ضصمان الودائع اŸصصرفيةي
الذي يوزع
بينها بالتسصاوي.

«ينجر بحكم القانون عن الشصروع ‘
تصص- -ف- -ي -ة ب -نك مسص -اه -م والن -ط Ó-ق ‘
اإجراءات تعويضص اŸودع Úعقب انتهاء
ع-م-ل-ي-ة ت-خ-ف-يضص اŸودع-ي-ن-ي ت-خ-ف-يضص
راأسص- - -م - -ال شص - -رك - -ة ضص - -م - -ان ال - -ودائ - -ع
اŸصص -رف -ي -ة ب -ال -نسص-ب-ة ◊صص-ة راأسص-م-ال
البنك اŸعني بالإجراء «ي حسصب نصص
النظام ا÷ديد.
كما يلزم البنوك بالدفع اإ ¤شصركة
ضصمان الودائع اŸصصرفية عÓوة سصنوية
–سصب ع -ل -ى اأسص -اسص اŸب -ل -غ الإج-م-ا‹
للودائع بالعملة الوطنية اŸسصجلة بتاريخ
 31ديسصم Èمن كل عام.
يتم –ديد نسصبة هذه العÓوة سصنوياً
م - -ن ط- -رف ›لسص ال- -ن- -ق- -د وال- -ق- -رضص
اسصتنادا اإ ¤موؤشصرات الشصراف.

ويتع Úحسصب نفسص النصص -اأن تسصهر
شص- -رك -ة ضص -م -ان ال -ودائ -ع اŸصص -رف -ي -ةي
اŸك- -ل- -ف- -ة ب -تسص -ي Òالصص -ن -دوق -ي ع -ل -ى
–صصيل العÓوات اŸسصتحقة ل صصندوق
الضص- -م- -ان وع- -ل- -ى اإي -داع -ه -ا ‘ حسص -اب
مفتوح لدى بنك ا÷زائر.
كما يجب عليها التحقق من توظيف
هذه اŸوارد اŸتاحة ‘ «اأصصول اآمنة».
ي- -ذك- -ر اأن- -ه ” اإدراج ن- -ظ- -ام ضص -م -ان
الودائع اŸصصرفية ‘ عام  2004بهدف
تعويضص اŸودع ‘ Úحالة عدم توافر
ودائعهم اŸصصرفية.
وع -ل -ى ه -ذا الأسص -اسص -ي ي -ت -ع Úع -ل -ى
ال-ب-ن-وك ال-وط-ن-ي-ة وك-ذلك ف-روع ال-ب-نوك
الأج- -ن- -ب- -ي- -ة ال -ت -ي ت -نشص -ط ‘ ا÷زائ -ر
اللتزام بنظام ضصمان الودائع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاشسرف على تخرج دفعة موحدة ‘ ذكرى تأاسسيسسها ٥٦
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بدوي :احÎافية كبÒة سسجلتها الشسرطة ا÷زائرية
لسستقرار
لمن وا إ
مواصسلة ﬁاربة ا÷رÁة وكسسب رهان ا أ
لسستغÓل غÒ
ثمن وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ›هودات منتسسبي جهاز الشسرطة ‘ مكافحة ا÷رÁة وا إ
لمنية اŸشسÎكة مع فرق الدرك الوطني وهو ما يؤوكد « عزم الدولة القضساء نهائيا على
ÓمÓك العمومية خÓل هذه الصسائفة ضسمن الفرق ا أ
الشسرعي ل أ
لسستقرار بفضسل اÛهودات ا÷بارة التي يقوم بها
لمن وا إ
كل اŸمارسسات غ Òالقانونية التي تنغصص راحة وأامن مواطنينا ويأاتي هذا بعد كسسب رهان ا أ
ا÷يشص الوطني الشسعبي».
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إأسض -ت -ط -رد ب -دوي خÓ-ل إأشض-رأف-ه ع-ل-ى
أإلحتفال بالذكرى  56لتأاسضيسص ألشضرطة
Óم-ن
أ÷زأئ -ري -ةÃ ،ع -ي -ة أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
أل -وط -ن -ي أل -ع -ق -ي -د مصض -ط -ف -ى أل -ه-بÒي،
وأعضضاء من ألطاقم أ◊كومي وفعاليات
أÛتمع أŸد ،Êبالدأر ألبيضضاء ،أن ما
حققه هذأ أ÷هاز أألمني  ،يندرج ضضمن
ق -رأرأت رئ -يسص أ÷م -ه-وري-ة أل-ذي ي-دع-م
هذأ ألقطاع أ◊سضاسص ،معربا عن قناعته
بأان هذأ أ÷هاز سضيعرف «قفزة نوعية»
–ت ق- -ي- -ادت- -ه أ÷دي -دة وب -فضض -ل خ -زأن
ألكفاءأت وألطاقات ألبشضرية ألقادرة على
رفع ألتحدي و–قيق أألهدأف أŸرجوة
‘ سض -ب -ي -ل بسض -ط رسض -ال -ة أألم-ن و أألم-ان
Ãعية أألجهزة أألمنية أألخرى.
وأع -رب ب -دوي أل -ذي أشض -رف ب -حضض-ور
أŸدي -ر أل -ع -ام ل Ó-م -ن أل -وط -ن -ي أل -ع-ق-ي-د
مصضطفى لهبÒي على تخرج دفعة موحدة
ل -لشض -رط-ة تضض-م  2592ع -نصض -ر ع-ن دع-م
أ◊كومة لهذأ أ÷هاز قائ »:Óلن ندخر
أي ج -ه -د ‘ سض -ب -ي -ل إأع -ط -اء ك -ل أل -دع-م
أŸادي وأŸع - -ن - -وي ل- -ل- -ق- -ي- -ادة أ÷دي- -دة
للشضرطة لتمكينها من أدأء مهامها ألنبيلة
على أكمل وجه ،ضضمانا لمن أŸوأطن
و‡ت -ل -ك -ات -ه ،ع-م Ó-ب-ق-وأن Úأ÷م-ه-وري-ة
أحÎأم- -ا ل- -ل- -م- -ب -ادئ أألسض -اسض -ي -ة ◊ق -وق
أإلنسضان.»..
Óشض -ادة
و ⁄ي -ف -وت ب -دوي أل -ف -رصض -ة ل  -إ
بالتجربة أ÷زأئرية ألرأئدة ‘ أ◊فاظ
ع -ل -ى أŸوأط -ن و‡ت -ل -ك -ات -ه وم -ا أكسض-ب-ه
ل -رج -ال ألشض -رط -ة م -ن خÈة ‘ أل -ت -ح -ك-م
وي - -ق - -ظ- -ة ‘ أŸي- -دأن ،ج- -ع- -ل- -ه- -ا ق- -دوة
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ألشض-رط-ي-ة أل-ق-ارية وألعربية،
مشضÒأ ‘ هذأ ألسضياق أ ¤ألعناية ألكبÒة
أل -ت -ي ي -ول -ي -ه -ا رئ -يسص أ÷م-ه-وري-ة ÷ه-از
ألشضرطة Ãعية أألسضÓك أألمنية أألخرى
ألجل مرأفقتها و–قيق أألهدأف ألتي
تصضبو إأليها وفق خطط علمية وعملية
ﬁكمة حتى تكون ‘ مسضتوى ألتحديات
ألرأهنة.
وذكر وزير ألدأخلية ‘ ،هذأ أإلطار
ب -أان ق -وأت أألم -ن ،تسض -ه -ر ع -ل -ى Œسض-ي-د
سضلطة ألدولة ‘ أŸيدأن وفقا Ÿا Áليه
عليها ألقانون ،كما أنها مطالبة بتطبيق

وي -ع -د ج -ه -از ألشض-رط-ة ي-ف-ي-د وزي-ر
ألدأخلية ،أحد أŸكاسضب ألسضيادية ألتي
ج - -اءت غ- -دأة ألسض- -ت- -قÓ- -ل ل- -ت- -ع- -زي- -ز
مؤوسضسضات ألدولة أ÷زأئرية أ ¤جانب
مؤوسضسضة أ÷يشص ألوطني ألشضعبي.

قطعنا الشسك باليق Úأامام زارعي
اليأاسص ومسسوقي صسور الفÏ

قوأن Úأ÷مهورية خدمة لرأحة وأمن
أŸوأطن وحفاظا على سضكينته وطمأانينته
ألتي ل Áكن ألتهاون ‘ –قيقها.
لط -ار دع -ا ب -دوي ك -اف-ة
و‘ ه -ذأ أ إ
لم-ن أل-وط-ن-ي ح-ت-ى
م -ن -تسض -ب -ي سض -لك أ أ
ي -ك -ون -وأ ‘ مسض -ت -وى أل -ت -ح -دي-ات أل-ت-ي
يفرضضها ألوضضع ألرأهن وألتصضدي بكل
قوة وفعالية ıتلف أشضكال أ÷رÁة
ف -م -ه -ام -ك-م ي-ؤوك-د ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،

«ع-دي-دة وم-تشض-ع-ب-ة» ،ف-أان-ت-م يقول »:من
Œسضدون سضلطة ألدولة ‘ أŸيدأن وفقا
Ÿا Áل -ي -ه ع -ل-ي-ك-م أل-ق-ان-ون ،ك-م-ا إأن-ك-م
م-ط-ال-ب-ون ب-ت-ط-ب-ي-ق ق-وأن Úأ÷م-ه-ورية
خدمة لرأحة وأمن أŸوأطن وحفاظا
على سضكينته وطمأانينته ألتي ل Áكن
ألتهاون ‘ –قيقها فكفاءتكم تقاسص ‘
لول بتحقيق هذه أŸتطلبات».
أŸقام أ أ
لح -ت -ف-ال-ي-ة
وأف -اد ب -دوي أن ه -ذه أ إ

ليسضت أحتفالية عابرة فحسضب ،بقدر ما
ه - -ي وق - -ف - -ة م - -دون- -ة Ÿسض- -ار أل- -دول- -ة
أ÷زأئ - -ري - -ة أل - -ت - -ي “ك - -نت ب - -فضض - -ل
ألتضضحيات أ÷سضام Òÿة أبنائها ألÈرة
من صضنع ›دها وبسضط سضيادتها ،ليبقى
لزم-ن-ة أŸت-ع-اق-ب-ة
شض -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ع Èأ أ
شضاهد عيان على عبقرية ألشضعب ألذي
لمسص أروع م- -ل -ح -م -ة ‘ ح -ي -اة
ق- -اد ب- -ا أ
ألبشضرية.

وأكد بدوي من باب ألتنويه  « :أن قلعة
أألب -ط -ال أو ج -زأئ -ر ألشض-ه-دأء ك-م-ا ي-ح-ل-و
للمؤورخ Úوصضفها ،قد قطعت مرة أخرى
ألشضك ب - -ال - -ي - -ق Úأم - -ام زأرع - -ي أل- -ي- -أاسص
ومسضوقي صضور ألف ،Ïبفضضل أبنائها ألذين
لقنوأ ‘ عديد أŸناسضبات أعدأء بلدهم
وأÎŸبصض Úب - -ه دروسض - -ا ‘ أل - -وط - -ن - -ي - -ة
Ãعانيها ألسضامية موجه Úبذلك للعا⁄
ب -رم -ت-ه رسض-ال-ة ق-وي-ة ع-ن م-دى “سض-ك-ه-م
Ãؤوسضسض -ات -ه -م أل -دسض -ت -وري-ة وإأن-خ-رأط-ه-م
بشض - -ك - -ل م - -ب - -اشض - -ر وج- -دي ‘ مضض- -م- -ار
أإلصضÓحات ألعميقة ألتي باشضرها رئيسص
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
على جميع أألصضعدة لتعود أ÷زأئر قوية
وصضلبة Ãؤوسضسضاتها ومسضارها ألتنموي».
لح-ت-ف-ال-ي-ة أل-ت-ي
وق -د “ي -زت ه -ذه أ إ
ع- -رفت حضض- -ور أعضض- -اء م- -ن أل -ط -اق -م
أ◊كومي وفعاليات أÛتمع أŸدÊ
ت -رق-ي-ة  14م-رأقب شض-رط-ة،م-ن ب-ي-ن-ه-م
إأمرأة“ ،ثلت ‘ شضخصص ألسضيدة خÒة
مسضعودأن،وكذأ تسضمية أÛاهد ألفقيد
أح-م-د درأي-ع-ي-ة ع-ل-ى م-درسض-ة ألشض-رط-ة
ل -ل -دأر أل-ب-يضض-اء ع-ل-م-ا أن أŸرح-وم ق-اد
لزيد من  12سضنة.
هذأ ألسضلك أ
لح -ت-ف-ال-ي-ة أÿاصض-ة
ك -م -ا ع -رفت أ إ
بتخليد ألذكرى ألـ 56لتأاسضيسص ألشضرطة
أ÷زأئرية تخرج دفعة مشضÎكة حملت
أسضم عون ألشضرطة حمامي نور ألدين
م -ن م -وأل -ي-د  4أوت  1971با÷زأئر
ألعاصضمة أغتيل رميا برصضاصص على يد
أشضخاصص مسضلح Úيوم  2جويلية .1994
وق- - -امت وأل- - -دف - -ع - -ة أŸت - -خ - -رج - -ة
ب-اŸن-اسض-ب-ة ب-ج-م-ل-ة م-ن ألسض-ت-عرأضضات
ألفنية وألقتالية أبرزت من خÓلها ألدور
أÙوري ‘ ضض - -م - -ان أم- -ن وأŸوأط- -ن
و‡تلكاته.

توجه لفائدة مرضسى اŸسستشسفيات ع Èوليات الوطن

 3آا’ف مÎبصص يشساركون ‘ ا◊ملة الوطنية للتÈع بالدم أ’عوان ا◊ماية اŸدنية
»côJ øH IódÉN
ن-ظ-مت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ماية اŸدنية
Ãق-ر ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تدريب والتدخل
ب -ال -دار ال -ب -يضس -اء ،اأمسص ،ا◊م -ل -ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-تÈع ب-ال-دم Ãشساركة  3000مÎبصص ع-لى
اŸسس- -ت- -وى ال -وط -ن -ي ت -ل -ب -ي -ة ل -ن -داء اŸصس -ال -ح
السس -تشس -ف -ائ -ي-ة ال-ت-ي دعت اإ ¤ال-ق-ي-ام ب-ه-ذه
العملية لإنقاذ حياة اŸواطن ، Úحيث كانت
السستجابة من طرف اأعوان ا◊ماية اŸدنية
ع Èم -ل -ح -ق -ات -ه -ا الأرب -ع م -ن ب -ي -ن -ه -ا م -ل-ح-ق-ة
ال- -ت- -دريب ب- -ال- -دار ال- -ب- -يضس- -اء ال- -ت -ي ع -رفت
مشساركة  1000مÎبصص .

أوضضح أÓŸزم ،بن عيدة حكيم ،أŸكلف بالإعÓم
ب -اŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ‘ تصض-ري-ح
ل -لصض -ح -اف -ة خ Ó-ل ألإع Ó-ن ع -ن أن -ط Ó-ق أ◊م -ل -ة
ألوطنية للتÈع بالدم ألتي تسضتمر أإ ¤غاية ألنتهاء
ألكلي من عدد أÎŸبصض Úع Èملحقاتها ألأربعة
أŸت- -وأج- -دة ب- -ك- -ل م- -ن ع- -ن- -اب- -ة ،أف -ل -و مسض -ت -غ -اÂ
وأ÷زأئ -رأل -ع -اصض -م -ة أل-ت-اب-ع Úل-ل-م-درسض-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي -ة بÈج أل -ب -ح -ري « أن أل -ع -م -ل -ي -ة
ألتضضامنية جاءت Ÿسضاعدة ألأشضخاصص ألذين هم
بحاجة لهاته أŸادة لإنقاذ حياتهم Ãا فيهم مرضضى
أŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات وك- -ذأ ضض- -ح- -اي -ا أ◊وأدث « وذلك
ل -ت -جسض -ي -د أل -روح أل -تضض -ام -ن -ي-ة ب Úأف-رأد أ◊م-اي-ة
أŸدنية .
وذك -ر أŸت -ح -دث أن أ◊م -ل -ة أل -تضض -ام -ن -ي-ة أل-ت-ي

شضهدتها ألوحدة ألوطنية للتدريب وألتدخل بالدأر
ألبيضضاء أصضبحت عادة Ÿنتسضبي أ÷هاز شضملت 3
ألف مÎبصص على مسضتوى ألÎأب ألوطني ،حيث
ك -انت ألن-طÓ-ق-ة م-ن أŸل-ح-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-دريب
وألتدخل أŸوجودة على مسضتوى ألوحدة ألوطنية
للتدريب وألتدخل بالدأر ألبيضضاء وكانت ألنطÓقة
ألرسضمية أمسص وتسضتمر أإ ¤غاية ألنتهاء من عدد
أŸتÈع ÚأŸعلن عنهم سضابقا .
و أضض -اف أن ع -م -ل -ي -ة أل -تÈع ب -ال -دم أل-ت-ي ع-رفت
ط -وأب Òم -ن أŸتÈع Úأل -ذي -ن أب -دوأ أإسض -ت -ع-دأده-م
للتÈع خÓل ألدورأت أŸقبلة تهدف لتجسضيد ألروح
أل- -تضض -ام -ن -ي -ة ب Úأع -وأن أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة وك -ذأ
مسضاعدة من هم بحاجة لهذه أŸادة ألتي سضتوجه
أإ ¤أŸسضتشضفيات ألعمومية ع ÈألÎأب ألوطني .

و أك -د ‘ سض -ي -اق م -وصض -ول أن أŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة
ل -ل -ح -م-اي-ة أŸدن-ي-ة سض-خ-رت أل-وسض-ائ-ل وألإم-ك-ان-ات
ألÓزمة لإ‚اح ألعملية ألإنسضانية ألتي تدخل ‘
أإطار Œسضيد ألروح ألتضضامنية ب Úمنتسضبي أ÷هاز
وكذأ مسضاعدة وأإنقاذ أروأح بحاجة أإ ¤قطرة دم
وأإذكاء وعي ألأعوأن على نطاق وأسضع با◊اجة أإ¤
ألتÈع بالدم بانتظام من أجل ألحتفاظ باإمدأدأت
كافية من ألدم ÷ميع أŸرضضى ألذين يحتاجون أإ¤
نقل ألدم ‘ مسضتشضفيات ألوطن أإ ¤جانب ألتÈعات
ألفردية للموأطن .
وŒدر ألإشضارة  ،أن ألعملية عرفت ‘ أللحظات
ألأو ¤من أنطÓقها توأفد أÎŸبصض Úبشضكل كبÒ
ت -ط -ب -ع -ه روح أŸسض -اع -دة وأل -رغ-ب-ة ‘ أإن-ق-اذ أروأح
ألأشضخاصص.
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–سصبا Ÿوسصم السصياحة الصصحراوية ‘ أاكتوبر ،بن مسصعود:

 ٪ 50خفضض أاسسعار اإ’قامة وتذاكر النقل
وتسسليم التأاشسÒة خÓل  3أايام
لبرز اŸطالب
كشصف أامسس وزير السصياحة والصصناعة التقليدية عبد القادر بن مسصعود عن السصتجابة أ
لقامة والنقل التي
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-إاع-ادة ب-عث السص-ي-اح-ة ب-ولي-ات ا÷ن-وب ال-ك-ب ،Òت-أات-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ك-ل-فة ا إ
انخفضصت بحوا‹  50باŸائة ،إاذ ل يتجاوز سصعر الليلة الواحدة بالفندق مع ضصمان كل الوجبات  16أالف دج
‘ السصابق ،على أان يكلف السصفر باحتسصاب تذكرة الطائرة Ÿدة  6أايام  40أالف دج بتمÔاسصت و 56أالف دج
بأادرار ،وا ¤ذلك –دث عن تقليصس آاجال منح التأاشصÒة إا 48 ¤و  72سصاعة ،وفتح اŸسصالك السصياحية
اŸغلقة ،وقد ” تسصجيل ارتفاع هائل ‘ عدد السصياح باŸنطقة ناهز  326أالف سصائح بينهم أاك Ìمن  25أالف
أاجنبي ‘  ،2018/2017مقابل  170أالف سصائح ‘ اŸوسصم السصابق.

فريال بوششوية
تصشوير :فواز بوطارن

أألهمية بالنسضبة للدولة عموما وألقطاع
–ديدأ ،ألن أألمر يتعلق بإارجاع ألسضياحة
إأ ¤ما كانت عليه قبل أŸشضكل أألمني.

ح- -رصس أŸسض- -ؤوول أألول ع- -ل -ى ق -ط -اع
ألسضياحة ،لدى ترؤوسضه أمسس أشضغال لقاء
يندرج ‘ إأطار ألتحضض ÒلنطÓق موسضم
ألسضياحة ‘ ألوليات أ÷نوبية وعددها
 ،14على نقل رسضالة طمأانينة إأ ¤ألوكالت
ألعقارية ،لفتا إأ ¤أن ألدولة جادة ‘
أألخ - -ذ ب - -ع Úألع - -ت - -ب - -ار ألنشض - -غ - -الت
أŸط -روح -ة ،أل -ت -ي ت -أات -ي ‘ م -ق -دم -ت -ه-ا
أل-ت-أاشضÒة وت-ك-ل-ف-ة أل-ن-ق-ل وأإلق-ام-ة ،وك-ذأ
Óجانب وفتح أŸسضالك
ضضمان أ◊ماية ل أ
أŸغلقة لدوأع أمنية ،كما وجه رسضالة قوية
إأ ¤سضكان أ÷نوب ،مفادها ألعودة ألقوية
للقطاع ألذي تقتات منه آألف ألعائÓت.
و ⁄يفوت ألوزير بن مسضعود أŸناسضبة،
ل-ي-ت-وق-ف ع-ن-د أÿط-وأت أŸل-م-وسض-ة ألتي
ك -ل -لت ج -ه-ود أل-دول-ة ‘ سض-ب-ي-ل أل-ن-ه-وضس
ب-السض-ي-اح-ة ألصض-ح-رأوي-ة ،م-ن أج-ل ب-ع-ث-ه-ا
ب -ق -وة وإأع -ادة ألع -ت -ب -ار ل -ه -ا Ãا يضض-م-ن
م -دأخ -ي -ل آللف أل -ع-ائÓ-ت أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د
عليها كمصضدر عيشس ،معتÈأ أللقاء Ãثابة
إأشض -ارة أن -ط Ó-ق ف -ع -ل -ي -ة ل -ل -م-وسض-م أل-ذي
يتزأمن وشضهر أكتوبر من كل سضنة ،وجزم
‘ سض -ي-اق ح-دي-ث-ه ب-ح-ل مشض-ك-ل أل-ت-أاشضÒة
أل- -ذي ع- -اد خÓ- -ل أل- -ن- -ق- -اشس ،و” وف- -ق
توضضيحاته تقليصس أآلجال من  15إأ20 ¤
يوما ‘ ألسضابق إأ 48 ¤سضاعة و 3أيام
كأاقصضى حد لتسضليم تأاشضÒة “كن ألسضائح
أألج- -ن- -ب- -ي م -ن دخ -ول ألÎأب أ÷زأئ -ري
وقضضاء عطلة ‡تعة با÷نوب ألكب.Ò
وعÓ- -وة ع- -ل- -ى أل -ت -أاشضÒة– ،دث ذأت
أŸسضؤوول عن توقيع أتفاقيت Úمع شضركة
أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية وكذأ شضركة
«طاسضيلي» للطÒأن ،و” مرأجعة أألسضعار
ب-ت-خ-ف-يضض-ه-ا ،مسض-ت-ج-ي-ب Úب-ذلك لنشضغال
إأقرأر أسضعار تنافسضية لÎقية ألسضياحة
أل -دأخ -ل -ي -ة ،لف-ت-ا إأ ¤أن-ه-ا ت-ك-تسض-ي ب-ال-غ

اتفاقية ب Úوزارتي
السسياحة وا’تصسال للÎويج
السسياحي قريبا

 3قرى سسياحية بتاغيت،
تيميمون وجانت

ودعا بن مسضعود أŸتعامل ÚألناشضطÚ
‘ أل- -ق- -ط -اع ل -ل -تشض -م Òع -ن سض -وأع -ده -م
إلع -ط -اء دف -ع ل -ل-ق-ط-اع وإأ‚اح ألسض-ي-اح-ة
ألصضحرأوية ،كاشضفا عن توقيع أتفاقية بÚ
وزأرت -ي ألسض-ي-اح-ة وألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ووزأرة ألتصضال ‘ سضبتم ÈأŸقبل تخصس
مرأفقة أإلعÓم ألعمومي وأÿاصس على
أختÓفه للسضياحة وألÎويج لها.
أل -ل -ق-اء أŸن-ظ-م ب-ف-ن-دق أ÷زأئ-ر “ي-ز
ب - -ن - -ق - -اشس م - -ف - -ت - -وح ” ،خ Ó- -ل- -ه ط- -رح
ألنشضغالت لكن قبل ذلك تقييم أŸوسضم
ألسض- -اب- -ق ،وق- -دم م- -دي- -ر ألسض- -ي -اح -ة أو¤
أŸدأخÓت ‘ هذأ ألشضأان ،مشضÒأ إأ ¤أن
ما ل يقل عن  14ولية معنية باŸوسضم
ألسضياحي ،تنشضط بها  370وكالة سضياحية،
“ثل  15باŸائة من أ◊ظÒة ألفندقية
أŸوزعة على ألÎأب ألوطنيÃ ،ا يناهز
 203مؤوسضسضة فندقية –وي حوأ‹ 113
ألف سضرير.
وأسضتنادأ أ ¤أألرقام ألتي قدمها فان
أŸوسضم ألسضياحي  2018/2017سضجل ‰وأ
بنسضبة  52باŸائة مقارنة بسضابقه ،وقد
فاق عدد ألسضياح  326ألف سضائح بينهم
 25800سضائح أجنبي ،مقابل  170ألف
سضائح ‘  ، 2017/2016ما يؤوكد ألرتفاع
ألهائل ‘ عدد ألسضياح أ÷زأئري Úألذين
يتنقلون إأ ¤ألصضحرأء أ÷زأئرية لقضضاء
عطلهم ،و‘ سضياق أ◊ديث عن ألتكفل
ب - -النشض - -غ - -الت أŸط - -روح- -ة م- -ن ق- -ب- -ل
أŸت-ع-ام-ل Úأل-ن-اشض-ط ‘ Úأل-ق-ط-اع وع-لى
رأسضهم ألوكالت ألسضياحية ،أكد ألشضروع

و“ح- -ورت م- -دأخ- -ل- -ة أŸدي- -ر أل- -ع- -ام
للديوأن ألوطني للسضياحة ،حول ألتصضال
وأهميته ‘ ألÎويج للمقاصضد ألسضياحية،
ومرأفقة جهود ألدولة ‘ ألŒاه ،وخلصس
أ ¤ضض- -رورة Œدي- -د وت- -ك- -ي- -ي- -ف دع -ائ -م
ألتصض- -ال ،ف- -ي- -م -ا ح -رصس أŸدي -ر أل -ع -ام
Ûم -ع أل -ف -ن-دق-ة وأ◊م-ام-ات أŸع-دن-ي-ة
ع-ل-ى أل-ت-ذك ،Òب-أان ألصض-ح-رأء “ث-ل ث-ل-ث-ي
مسض- -اح -ة أ÷زأئ -ر ،ك -اشض -ف -ا ع -ن ت -وق -ي -ع
أتفاقيت Úمع وزأرتي ألفÓحة وألصضحة،
من أجل ألسضتفادة من غابات ألسضتجمام
وأŸرأف - -ق - -ة أل - -ط- -ب- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أ◊مامات ،وتقليصس أسضعار ألتذأكر مع
شضركة «طاسضيلي» بـ Ãعدل  50باŸائة.
وفيما يخصس كلفة أإلقامة أشضار إأ¤
ت -خ -ف-يضس أألسض-ع-ار إأ ¤أل-نصض-ف ،ل-ي-ن-ت-ق-ل
سض -ع -ر أل -ل -ي -ل -ة أل -وأح -دة م -ع ضض -م -ان ك -ل
ألوجبات من  16ألف دج إأ 8 ¤آألف دج
ب - -ولي - -ة بشض - -ار م - -ث  ،Ó- -وأق - -ل م - -ن ذلك
ب- -ت- -مÔأسضت وج -انت ،وت -ق -لصضت ت -ك -ل -ف -ة
ألعطلة من  6أيام إأ 56 ¤ألف دج بفندق
بولية بشضار باحتسضاب ألنقل ،بعدما كان
ل ي - -ق - -ل  105آألف دج ،و ⁄ت- - -ق - -تصض - -ر
أل -ت -خ -ف -يضض -ات إأ ¤أل -نصض -ف ع-ل-ى أل-ن-ق-ل
أ÷وي ،وإأ‰ا شض -م -لت أيضض -ا أل -ن -ق -ل ب-رأ،
ألذي أنخفضس من  12ألف دج إأ5500 ¤
دج.م -ن ج -ه -ت -ه ،أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -دي-وأن
أل -وط -ن -ي ل -لسض -ي -اح-ة ،كشض-ف ع-ن  3قرى
سض -ي -اح -ي -ة ب -ك -ل م -ن ت-ي-م-ي-م-ون وت-اغ-يت،
وأع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة أل-ق-ري-ة ألسض-ي-اح-ي-ة ألكائنة
بجانت.

‘ فتح أŸسضالك ألسضياحية أآلمنة وغÒ
ألبعيدة عن ألتموقع ألسضكا ،Êوتخفيضضات
‘ أسض -ع -ار ت -ذأك-ر أل-ط-ائ-رة مشض-ددأ ع-ل-ى
ضضرورة تشضجيع أŸبادرة وتثمينها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوعزغي :ندعم إانشساء حظÒة « وارن »
الوطنية للغابات باأ’غواط

ع Èوزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي-ة
ال- - -ري - -ف - -ي - -ة والصص - -ي - -د ال - -ب - -ح - -ري
ع -ب-دال-ق-ادر ب-وع-زغ-ي امسس السص-بت
لغواط عن دعمه ŸقÎح إانشصاء
با أ
ح -ظÒة «وارن» ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-غ-اب-ات
ب- -ه -ذه ال -ولي -ة السص -ه -ب -ي -ة ل -ت -ك -ون
ال -ت-اسص-ع-ة م-ن ن-وع-ه-ا ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
الوطني .
وأع -ط-ى أل-وزي-ر  -ل-دى ت-ل-ق-ي-ه ع-رضض-ا
شض-امÃ Ó-ن-ط-ق-ة أ÷Óل أل-غ-رب-ي ب-ب-ل-دية
سضبقاق ( 140كلم شضمال أألغوأط ) حول
ﬂط -ط إأع -ادة أإلع -ت-ب-ار وت-وسض-ع-ة ألسض-د
أألخضضر أŸمتد على مسضاحة إأجمالية
تقارب  400ألف هكتار  -موأفقته على
إأنشض -اء أ◊ظÒة أŸذك -ورة أل -ت -ي ت -ن -درج
ضضمن هذأ أıطط .وحث على متابعة
ألدرأسضة ألتقنية للمشضروع ثم ألتفك‘ Ò
“ويله سضوأء ﬁليا أو مركزيا بقوله « إأذأ
أك- -ت- -م- -لت شض- -روط أإلنشض- -اء سض- -ي -ت -م ذلك
لتضضاف إأ ¤ثما Êحظائر وطنية موجودة
حاليا « مشضجعا ‘ أآلن ذأته على إأيجاد
ﬁمية صضيد Ãنطقة تاجرونة ويتوخى
م -ن ه -ذه أ◊ظÒة أل -ت -ي تشض-م-ل ب-ل-دي-ات
أل - -غ - -يشض - -ة ووأدي م - -رة ووأدي م- -زي Ãا
›موعه  28.830هكتار أ◊فاظ وإأعادة
تأاهيل ألÌوة أ◊يوأنية وألنباتية وترقية
أŸناطق ألسضياحية  -حسضب ألشضروحات
أŸقدمة للوزير . -
من جانب آأخر أكد بوعزغي على أن
ت-ط-وي-ر أل-فÓ-ح-ة وج-ع-ل أŸن-توج ألوطني
تنافسضيا ‘ أألسضوأق ألدولية يتطلب تأامÚ
أل -ف Ó-ح ف -وق أرضض -ه وأل -رف -ع م-ن أإلن-ت-اج
ب -ت -ك -ث -ي -ف ب -رأم -ج « أل -ت -ك -وي-ن وأإلرشض-اد
وأسض -ت -غ Ó-ل أل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ‘ خ-دم-ة

ألفÓحة» .
وق- -ب- -ل ذلك أشض- -رف وزي- -ر أل- -فÓ- -ح- -ة
وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصض-ي-د ألبحري على
معاينة مشضروع غرسس  100هكتار Ãا
يسضاوي  120ألف شضجÒة Ãنطقة أ÷Óل
أل- -غ -رب -ي ب -ب -ل -دي -ة سض -ب -ق -اق أل -ذي رصض -د
لتجسضيده مبلغ ما‹ يقارب  15مليون دج .
ك -م -ا ع -اي -ن مشض -روع م -ك-اف-ح-ة أل-تصض-ح-ر
ومعا÷ة أŸصضب وﬁمية رعوية وأخرى
ل-ل-ح-ل-ف-اء وع-م-ل-ي-ة غ-رأسض-ة رع-وي-ة ت-دخل
ضضمن طابع أإلسضتثمار ‘ ›ال ألنباتات
ألعطرية وألطبية.
وأطلع وزير ألقطاع أيضضا على وضضعية
ﬁيطي أ◊وضس وألقرأرة ببلدية وأدي
مرة وألعمليات أŸوجهة لهما قبل أن
يقوم بتسضليم رمزي لعشضرة (  ) 10مقررأت
م- - -ن أصض- - -ل  318مسض-ت-ف-ي-دأ م-ن أل-ع-قار
أل- -ف Ó-ح -ي و  194مسض-ت-ف-ي-دأ م-ن ح-ي-ازة
أŸلكية ألعقارية بوأسضطة أإلسضتصضÓح.
وببلدية تاجموت طاف بوعزغي Ãرأفق
أŸزرع -ة أل -ن -م -وذج-ي-ة أل-ت-ي خصضصس ل-ه-ا
غÓف ما‹ يتجاوز  93مليون من أجل
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا و–سض Úوضض-ع-ي-ة أل-ع-م-ال ب-ه-ا ،
ليقف بعدها عند ألسضد أ÷و‘ ألبالغ
طوله  250م Îوبإامكانه سضقي  600هكتار
وألذي هو بحاجة لعملية ترميم وأسضعة،
و‘ ختام أليوم ألأول من زيارته لولية
أألغ -وأط زأر أل -وزي -ر أ◊دي -ق-ة أل-ن-ب-ات-ي-ة
أل -وأح -ات -ي -ة ب -ع -اصض -م -ة أل -ولي -ة م-ع-رضض-ا
ل -ل -م -ن -ت -وج -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة وآأخ-ر خ-اصض-ا
باŸرأة ،ك-م-ا ت-ف-ق-د ع-دة مشض-اري-ع ت-ابعة
ل- -ق- -ط- -اع ب- -ب- -ل- -دي- -ات أألغ- -وأط وأÿن- -ق
وألعسضافية.

لضصا‘ اŸؤوقت الوقائي:
الرسصم ا إ

اŸتعاملون ا’قتصساديون مدعوون لتقدË
مقÎحاتهم للجنة ا’سستشسارية
دعت وزارة ال - - -ت - - -ج- - -ارة اŸت- - -ع- - -ام- - -لÚ
القتصصادي Úمن ﬂتلف شصعب النشصاطات
الق -تصص -ادي -ة ل -ت -ق -د Ëم -قÎح -ات -ه -م إا¤
ال -ل -ج -ن -ة السص -تشص -اري -ة ت -ط -ب -ي-ق-ا ل-ل-رسص-م
الضص- - -ا‘ ال- - -وق- - -ائ - -ي اŸؤوقت ال - -ذي أانشص - -ئ
Ãوجب ق -ان -ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ل2018
حسصبما أافاد به امسس بيان للوزارة.
و” عقد عدة أجتماعات خÓل شضهر يوليو
أ÷اري مع ‡ثلي شضعب ألبÓسضتيك وأÿزف
وأألل -وم-ن-ي-وم وألصض-ن-اع-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة وذلك ‘
إأط -ار أل -ع -م -ل أل -تشض -اوري م -ع ﬂت -ل -ف شض-عب
أل- -نشض -اط ب -ه -دف ح -م -اي -ة أإلن -ت -اج أÙل -ي -ي
وأسضتعدأدأ لتطبيق ألرسضم ألوقائي ألذي جاء
ب -ه ق-ان-ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي أألخÒي حسضب
نفسس أŸصضدر.
وأوضضح ألبيان ‘ هذأ ألسضياق بأان ألفاعلÚ
ألقتصضادي Úمدعوون لتقد ËمقÎحاتهم ‘
«أق- -رب أآلج- -ال» إأ ¤أل- -ل- -ج -ن -ة ألسض -تشض -اري -ة
م- -ت- -ع -ددة أل -ق -ط -اع -ات ب -خصض -وصس أل -ت -دأبÒ
ألوقائية.
وت-ه-دف ه-ذه ألج-ت-م-اع-ات أل-ت-ي ي-رأسض-ها
وزي- -ر أل -ت -ج -ارةي سض -ع -ي -د ج Ó-ب -ي إأ ¤ج -م -ع
أŸعلومات ألÓزمة لتحسض Úألرؤوية بخصضوصس
تنفيذ ألرسضم أ÷ديد.

و” أمسس و‘ إأط- -ار م- -وأصض- -ل- -ة أ÷لسض- -ات
أل- -تشض- -اوري- -ةي ع- -ق- -د أج- -ت- -م- -اع Úل- -ل- -ج- -ن- -ة
ألسض -تشض -اري-ة Ãق-ر أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة
أل - -ت - -ج- -ارة أÿارج- -ي- -ةي م- -ع ‡ث- -ل- -ي شض- -عب
أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة و أل-ورق وأل-ورق
أŸقوى وذلك برئاسضة ألسضيد جÓب.
وب -ه-ذأ ألشض-أا Êق-ام أل-وزي-ر ب-ت-ح-دي-د أرب-ع-ة
( )04معاي Òلضضبط قائمة أŸنتجات أÿاضضعة
ل -ل -رسض -م أل -وق -ائ -ي ونسض -ب -ت -ه -ا وه -ي :أل-ط-اق-ة
أإلن-ت-اج-ي-ة أŸوج-ودةي نسض-ب-ة ت-غ-ط-ي-ة ألسضوق
أÙليةي آأفاق ألسضتثمار وألتصضدير.
وخÓل ألجتماع مع شضعبة صضناعة ألورقي
رحب ألسض- - -ي - -د ج Ó- -ب وأعضض - -اء أل - -ل - -ج - -ن - -ة
ألسضتشضارية بإانشضاء جمعية أŸنتج ÚأÙليÚ
Ÿادة ألورق أŸقوى.
ك -م -ا دع -ا أل -وزي -ر م -ن -ت -ج -ي أل -ت -ج -ه-ي-زأت
ألكهرومنزلية وأإللكÎونية لتوحيد أ÷هود من
خÓل إأنشضاء جمعية مهنية على غرأر ما ” ‘
باقي ألشضعب ألنتاجية لتشضكيل «قوة أقÎأح»
ون -اط -ق -ا ب -اسض -م أŸت -ع -ام -ل Úم -ع ألسض -ل -ط -ات
ألعمومية.
ومن أŸقرر عقد أجتماعات تشضاورية مع
‡ثلي شضعب أخرى ‘ أأليام أŸقبلة حسضب
نفسس ألبيان .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسف Òالصسحراوي من جريدة «الشسعب»:

نوفم ـ ـ Èمرجعيتن ـ ـ ـا ‘ النضض ـ ـ ـال م ـ ـ ـن اج ـ ـ ـل تقري ـ ـ ـر اŸصض ـ ـ ـÒ
أاشس- -اد السس- -ف Òالصس- -ح- -راوي ع -ب -د ال -ق -ادر
ال -ط -الب ع -م -ر ب -ج -ري -دة «الشس -عب» ودوره -ا
’عÓ-م-ي ‘ م-ن-اصس-رة ال-قضس-ي-ة الصسحراوية
ا إ
’عÓ- -م -ي
مسس- -اه- -م- -ة ‘ كسس- -ر ال- -ت- -ع- -ت- -ي- -م ا إ
السسياسسي للمحتل اŸغربي اŸتمادي ‘ اŸناورة
واŸؤوام -رة  ⁄ت -أات ب -ن -ت -ي -ج-ة ب-ل أاع-طت ق-وة
إاضسافية للتحرر الصسحراوي الذي تعÎف به
ك- -ل ال- -ل- -وائ- -ح وق- -رارات اÙاك- -م آاخ -ره -ا م -ا
’وروبية بعدم شسرعية
أاصسدرته اÙكمة ا أ
’قليم الواقع –ت إادارة
اسستغÓل ثروات ا إ
’· اŸت -ح -دة وت -ت -و ¤مسس -ؤوول -ي -ة تسس -يÒ
ا أ
اŸل -ف إا ¤غ -اي -ة إاج -راء اسس -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري -ر
اŸصس Òدون قيد أاو شسرط.

’عÓمي والسسياسسي
^ ا’حتÓل حاصسر نفسسه بالتعتيم ا إ

فنيدسس بن بلة
تصصوير:آأيت قاسصي

قأل السشفير الطألب عمر الذي قأم بزيأرة
مجأملة إالى أام الجرائد وتلقى ششروحأ من
الرئيسشة المديرة العأمة السشيدة امينة دبأشس
عمأ تقوم به «الششعب» من جهود اعÓمية في
م -ن-أصش-رة ال-قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة  »:ان-ن-أ ن-ت-أب-ع
بأهتمأم بألغ مأ تنششره الصشحيفة عن التحرر
الصشحراوي ووقوفهأ على مدار السشنين الى
جأنب عدالة القضشية ومعركة المصشير آلخر
مسش-ت-ع-م-رة اف-ري-ق-ي-ة ت-ح-ظ-ى ب-ألدعم الدولي
وتسشأند من مختلف الوحدات السشيأسشية تأركة
الحتÓل المغربي في عزلة وليسس أامأمه سشوى
النسش- -ي -أق وراء ق -رارات الشش -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة
وال- -ك -ف ع -ن سش -ي -أسش -ة ال -ه -روب ال -ى الم -أم.
والتمأدي في سشرد األكأذيب والفتراءات».
وذك -ر ال -ط -ألب ع-م-ر ف-ي ل-ق-أء م-ع صش-ح-ف-ي-ي
«الشش -عب» وه-و ي-ح-ي-ي ج-ه-ود ق-أط-رة اإلعÓ-م
ال-ع-م-وم-ي ال-وف-ي-ة ل-خ-ط-ه-أ السشيأسشي ومبدئهأ
اإلعÓمي النزيه في زمن التعددية  ،بدور
ال -ج -زائ -ر ف -ي م -ؤوازرة ال -قضش -ي-ة الصش-ح-راوي-ة
وم-راف-ع-ت-ه-أ ب Ó-ت-وق-ف ل-م-ب-دأا تقرير المصشير
مجددة من أاعلى المنأبر والقمم حق تقرير
ال -مصش -ي -ر م-ؤوك-دة أام-أم ال-م Ó-أان ه-ذا الشش-عب
انتفضس من اجل اسشتعأدة السشيأدة الوطنية وان
الحتÓل المغربي مهمأ حظي من دعم القوى
ال-ح-ل-ي-ف-ة ل-ن ي-وق-ف ح-رك-ة ال-تأريخ.ولن يقوى
ع-ل-ى ن-زع ال-ب-ن-دق-ي-ة م-ن ال-م-ق-أتل الصشحراوي
الذي يتخذ من الثورة الجزائرية تجربة له في
إاعÓء صشوت الحق واسشتعأدة األرضس المحتلة.

دروسس من بلد اŸليون شسهيد

في هذا الششأن قأل الطألب عمر »:نتخذ من

ن -وف -م -ب -ر م -رج -ع -ي -ة ل-ن-أ ف-ي اسش-ت-ع-أدة ال-ح-ق
ال-م-هضش-وم وال-ح-ري-ة ال-مسش-ل-وب-ة.إاننأ صشأمدون

فششل بدليل ل توجد دولة واحدة في المعمورة
ت -ع -رف ب -ألسش -ي -أدة ال-م-غ-رب-ي-ة ع-ل-ى الصش-ح-راء

’ توجد دولة ‘ العا⁄
تعÎف بسسيادة اŸغرب
على الصسحراء الغربية
تحت درجة حرارة  50صشيفأ وتحت الصشفر
شش- -ت- -أء ،ه -دف -ن -أ ال -م -ق -دسس إاسش -م -أع الصش -وت
الصش-ح-راوي وت-ب-ل-ي-غ ال-رسش-أل-ة الصشحراوية كمأ
هي .نواصشل معركة المصشير ضشد احتÓل جند
كل ششيء على مدار  40سشنة في حرب إاعÓمية
لتزييف الحقأئق ومغألطة الرأاي العأم .لكنه

الغربية».
توقف الطألب عمر قلي Óوواصشل في التعريف
اك-ب-ر ب-آأخ-ر ت-ط-ورات ال-قضش-ي-ة وآاف-أق-ه-أ قأئÓ
«نجدد للمششككين الذين لم يهضشموا موجة
اسشتقÓل الدول التأكيد إاننأ على درب تحرر
الجزائر سشأئرون .نقأوم .نحن امتدادا لثورة

نوفمبر التي جأءت بمبدا حق الششعوب في
تقرير مصشيرهأ وتجسشيد مغرب الششعوب حيث
السش-ي-أدة وال-م-واط-ن-ة وال-ح-ري-ة ت-ع-ل-و ول ي-على
عليهأ .نتخذ التجربة من الجزائر التي فهمت
ال -ع -أل -م وع -رفت ال -م -ط -ل-وب ،ان-تصش-رت ع-ل-ى
السش -ت -ع -م-أر ال-ف-رنسش-ي والره-أب وم-أ ي-ع-رف
ب -أل -رب -ي -ع ال-ع-رب-ي وت-ت-ج-ن-د ل-م-ح-أرب-ة األزم-ة
القتصشأدية بإأيجأد حلول ذاتية وقرار سشيأدي
ل يقبل المسشأومة وامÓءات اآلخر ووصشفأته.
وذهب السش -ف -ي -ر ال -ط-ألب ع-م-ر ف-ي تشش-ري-ح-ه
ل-ل-وضش-ع ال-ج-ي-و سش-ي-أسش-ي ال-م-ت-غ-ي-ر ك-أشش-فأ عن
متطلبأت الظرف الراهن والتي ،ان الصشحراء
ال-غ-رب-ي-ة كسش-رت ال-حصش-أر ال-م-غ-رب-ي واوصش-لت
مدى نضشألهأ الى ابعد نقطة في المعمورة.ولم
ت -ع -د ت -ت -خ -ذ م-ن الت-ح-أد الف-ري-ق-ي م-ح-ط-ة
لسشمأع صشوتهأ وكسشب المزيد من المسشأندة
بل بأتت تششأرك في التجمعأت الكبرى مع

شش -رك -أء ال -ق -أرة السش -م -راء م-ت-ح-دي-ة ال-ع-واقب
والحواجز.
عن كيفية اقنأع الششبأب الصشحراوي الذي مل
م -ن الن -ت -ظ -أر ول -م ي -ع -د ي -ح -م -ل م-زي-دا م-ن
الممأطلة في انتزاع السشتقÓل مرددا بملء
الفم» 40سشنة بركأت» ،قأل السشفير الطألب
ع-م-ر ان ه-ذه ح-ق-ي-ق-ة ق-أئ-م-ة وت-ت-ع-أم-ل معهأ
ال -ق -ي -أدة الصش -ح-راوي-ة ب-واق-ع-ي-ة وب-ع-د ال-ن-ظ-ر
والرؤوى مؤوكدة ان التهدئة ظرفية دولية .وان
الحألة السشتأتيكية ل يمكن ان تسشتمر الى مأ ل
نهأية.لهذا جأء خيأر تحديد المدة الزمنية
ل -ل -م -رور ال -ى ال -حسش-م دون الب-ق-أء ع-ل-ى ه-ذه
الحألة التي هي تنأقضس في السشأسس اتفأق
وق -ف اط Ó-ق ال -ن -أر ف-ي  1991ال-ذيسس ي-مهد
الرضشية لمفأوضشأت بين المغرب والبوليزاريو
تفضشي الى اسشتفتأء تقرير المصشير دون سشواه.

«البوليسساريو» –تفظ بكامل قوتها العسسكرية

«الصضحراويـ ـون لن يفشضلـ ـوا ‘ معركة انتـ ـزاع ا◊ريـ ـة والسضتق ـ ـÓل
قال سسف Òا÷مهورية العربية الصسحراوية با÷زائر عبد القادر
الطالب عمر،أامسس ،أان الشسعب الصسحراوي عازم كل العزم على –قيق
ا’سستقÓل Ãا فيها خيار العودة للكفاح اŸسسلح وذلك ‘ حال فشسل
اÛتمع الدو‹ ‘ فرضس خيار ا’سستفتاء على اÙتل اŸغربي ،مؤوكدا أان
«البوليسساريو» –تفظ بكامل قوتها العسسكرية ÿوضس ا◊رب ‘ وقت
تراها انسسب لتقرير اŸصس.Ò

جÓل بوطي
أاوضشح السشفير الطألب عمر أان الصشحراويين لم ولن يفششلوا مهمأ
طأل الوقت ،الذي يسشعى المغرب لربحه لكسشر وعرقلة مسشأعي
المبعوث الخأصس لÓمين العأم األممي إالى الصشحراء الغربية
هورسشت كوهلر ،مششيرا إالى أان خيأر العودة إالى الكفأح المسشلح
ه-و اح-د ال-خ-ي-أرات ال-ت-ي سش-ت-ل-ج-أ ل-ه-أ ال-ج-ب-ه-ة الشش-ع-ب-ية لتحرير
السشأقية الحمراء ووادي الذهب «البوليسشأريو».
قأل الدبلومأسشي في هذا الششأن مقدمأ تفأصشيل اكبر »:ان جبهة
البوليسشأريو تحتفظ بكل قوتهأ العسشكريةكمأ أانهأ تولي عنأية
كبيرة للجيشس الصشحراوي سشواء من نأحية التجهيز أاو التحضشير

أم Úبلعمري

القتألي لكل المقأتلين تحسشبأ لعودة خيأر الكفأح المسشلح الذي
ي-ب-ق-ى اح-د ال-خ-ي-أرات ال-م-ط-روح-ة أام-أم-ه-أ ح-أل فشش-ل ال-مجتمع
ال -دول -ي ف -ي ف -رضس اسش -ت -ف -ت -أء ي -ق -رر م-ن خÓ-ل-ه الصش-ح-راوي-ون
مصش-ي-ره-م خ-أصش-ة ف-ي ظ-ل اسش-ت-م-رار ال-ت-ع-نت ال-م-غ-رب-ي أامأم كل
المبأدرات الدولية».
ونفى السشفير أان تتغير روح الثورة لدى األجيأل الصشحراوية بعد
مرروا كثر من أاربعين سشنة ،قأئ« Óأان إارادة السشتقÓل تزداد
يوميأ بعد يوم وليسس هنأك مأ يخيفنأ آابدا في هذا الجأنب»،
مؤوكدا أان معأنأة الششعب الصشحراوي حقيقة ل يمكن نكرانهأ،
لكنه عأزم كل العزم على نيل اسشتقÓله بكل الطرق التي يراهأ
منأسشبة لتحقيق النصشر والسشتقÓل المنششود ول يمكنه انم يفششل
بأية حأل مهمأ طأل الزمن أاو قصشر.
وأابدى الطألب عمر ارتيأحه لمجهودات المبعوث األممي الخأصس
إالى الصشحراء الغربية كوهلروقأل انهأ تسشير في الطريق الصشحيح
سشيمأ قيأمه بمششأورات واسشعة لطرفي النزاع جبهة البوليسشأريو
والمغرب ،مؤوكدا أان القيأدة الصشحراوية تدعمه بكل قوة لتحقيق
القرار األممي  2414الذي دعأ طرفي النزاع إالى العودة لطأولة
ال -م -ف -أوضش -أت سش -ي -م -أ وان ال-م-ه-ل-ة ال-ت-ي ح-دده-أ م-ج-لسس األم-ن

لسشتمرار عمل بعثة «المينورسشو» قضشى نصشفهأ والموعد ششهر
أاكتوبر القأدم ،مؤوكدا آان المغرب يعرق كل المسشأعي األممية التي
يقوم بهأ كوهلر ويعمل لربح الوقت.

..ويرد على نظÒه الفرنسسي
:تصسريح ’ يعكسس ا’رادة
الرسسمية

في سشيأق آاخر رد الطألب عمر على السشفير الفرنسشي بألجزائر،
بخصشوصس مواقف بأريسس من القضشية الصشحراوية موضشحأ أان
تصشريح الدبلومأسشي الفرنسشي ل يعكسس اإلرادة الحقيقة لبÓده
التي تمثل الداعم األول للمحتل المغربي إالى جأنب اسشبأنيأ،
مجددا التأكيد أان فرنسشأ هي من تعرقل مسشأر قضشية الصشحراء
الغربية على مسشتوى مجلسس األمن الدولي ،ول يمكن أان تكون
أابدا تسشعى إالى إاحداث توازن بين طرفي النزاع.
أاوضشح السشفير الطألب عمر أان السشفير الفرنسشي الذي صشرح
لوسشيلة إاعÓم جزائرية أان فرنسشأ تسشعى إالى إاحداث توازن في
القضشية هو ذر للرمأد في العيون ،مششيرا إالى أان الدبلومأسشي

اŸغرب خسسر الرهان

الفرنسشي تفأدى الحديث أابدا عن ملف تقرير المصشير الذي تقف
فرنسشأ ضشده وتؤويد الطرح المغربي بخصشوصس الحكم الذاتي،
األمر الذي يؤوكد تورطهأ بششكل واضشح في المنطقة ككل وليسس
الصشحراء الغربية فقط ،قأئ Óإانهأ تتخذ من القضشية الصشحراوية
مطية لÓبتزاز وورقة للتأثير على المنطقة المغأربية».
كمأ اعتبر السشفير الصشحراوي أان المششهد السشيأسشي الفرنسشي
عرف فع Óتغيرات حيأل قضشية الصشحراء الغربية ،وذلك بفضشل
نواب برلمأنيين متعأطفين مع القضشية الصشحراوية سشأهموا في
تأسشيسس جمعية برلمأنية للصشداقة مع الششعب الصشحراوي بدأات
في نششأطهأ من الجمعية الفرنسشية لكنهأ يبقى عم Óقلي Óبألنظر
إالى موقف فرنسشأ المعأدي للصشحراويين.
في السشيأق الدولي عبر الدبلومأسشي الصشحراوي عن أامله في أان
يكون تغيير الحكومة السشبأنية واختيأر أامين عأم جديد للحزب
الحأكم بعد اإلطأحة بمأريأنو راخوي قد يؤودي إالى تغير موقف
اسشبأنيأ تجأه القضشية الصشحراوية ،مششيرا إالى أان عأدة رئيسس
الوزراء السشبأني زيأرة المغرب بعد كل تجيد لكن الوافد الجديد
على رئأسشة الوزراء لم يقم بذلك وهو مأ قد يششير إالى تغير
طفيف نظرا إالى رمزية مكأن تأسشيسس الجمعية البرلمأنية.

للي ـ ـة الفريقيـ ـة دور  ﬁـ ـوري ‘ حـ ـ ـل القضضي ـ ـة الصضحراوي ـ ـة
ا آ

يجمع المراقبون للشش أن الإفريقي اأن المغرب الذي راهن
كثيرا على انضشمأمه اإلى التحأد الإفريقي لعزل القضشية
الصشحراوية قأريأ انتهى به المطأف اإلى فششل ذريع و لم
يسشتطع اإبعأد التحأد الأفريقي عن مسش ألة تقع في صشميم
المبأدئ الموؤسشسشة لÓتحأد و تعتبر من اهدافه السشأمية وهي
اسشتكمأل تصشفية السشتعمأر في قأرة تجرعت منه الأمّرين ،
تعرف اأكثر من غيرهأ بششأعة وجه الحتÓل ،لهذا كأنت
القرارات الأخيرة التي اتخذت في قمة التحأد بنواقششوط و
المتعلقة بأإنششأء اآلية افريقية لحل القضشية الصشحراوية توؤكد
ممأ ل يدع مجأل للششك اأن المنظمة القأرية ل تريد اأن

تكتفي بدور المتفرج على قضشية تعنيهأ بألدرجة الأولى ،
وفي هذا الصشدد اأكد السشفير الجمهورية العربية الصشحراوية
الديمقراطية بألجزائر  ،عبد القأدر طألب عمر لدى زيأرته
لجريدة «الششعب» اأمسس اأن الصشمود الصشحراوي نجح في كسشر
ال -م-وؤام-رات وال-م-ن-أورات ال-م-غ-رب-ي-ة وان ه-ذا الأخ-ي-ر وع-ل-ى
عكسس مأ يروج له عبر اأبواقه الدعأئية مني بفششل ذريع على
الصشعيد القأري و لم يسشتطع – كمأ كأن يتوهم– اإبعأد القضشية
عن اإطأرهأ الإفريقي الطبيعي و هو من عمل الممكن و
المسشتحيل لتبقى القضشية حكرا على مسشتوى الأمم المتحدة
و مجلسس الأمن لأنه يراهن كثيرا على الفيتو الفرنسشي الذي
اأنقذه في الكثير من المرات و لكن هذا الفيتو لم يششفع له
قأريأ و في السشيأق – اأضشأف السشفير الصشحراوي – اأن

تصشرفأت المغرب اأدخلته في عزلة قأرية و هذا على عكسس
مأ كأن يريده و يششتهيه من خÓل عودة انضشمأمه الى التحأد
اأين كأن يتصشور اأنه قأدر على عزل البوليسشأريو؟ .
ط -ألب ع -م -ر ع -أد اإل -ى ال -ق -رار ال -ه -أم ال-ذي ات-خ-ذ ف-ي ق-م-ة
موريتأنيأ الأخيرة و المتضشمن اإنششأء اآلية رئأسشية افريقية
م-ك-ل-ف-ة ب-أل-ن-ظ-ر ف-ي ت-ط-ورات ال-م-ل-ف الصش-ح-راوي و ت-نسشيق
الجهود مع الأمم المتحدة بخصشوصشهأ مأ يوؤّكد حسشب الوزير
الأول الأسش -ب -ق و السش-ف-ي-ر ال-ح-أل-ي ل-ل-ج-م-ه-وري-ة الصش-ح-راوي-ة
ب- -أل- -ج- -زائ -ر اأن ال -قضش -ي -ة الصش -ح -راوي -ة اأصش -ب -حت ف -ي ق -لب
اهتمأمأت المنظمة القأرية على مسشتوى القمة و اأن هذه
الأخيرة تريد اأن يكون لهأ دور فعأل في اإيجأد حل عأدل و
م -نصش -ف ل -م -ع-أن-أة الشش-عب الصش-ح-راوي و دع-م السش-ف-ي-ر ه-ذه

الفرضشية بألعودة اإلى القرار الذي اتخذه التحأد الإفريقي
ال-ق-أضش-ي ب-ع-ودة م-ك-تب الت-ح-أد اإل-ى ال-ع-ي-ون ال-م-ح-تلة قريبأ
ليبأششر مهأمه اإلى جأنب طأقم المكّون السشيأسشي و الإداري
لبعثة «مينورسشو» الذي عأد هو الآخر اإلى العيون المحتلة
بقرار من مجلسس الأمن الذي جأء ردا على قيأم الحكومة
المغربية بطرد الفريق الإداري و السشيأسشي للمينورسشو بششكل
تعسشفي و كأن الهدف من وراء ذلك هو مراهنة المخزن على
اإفراغ البعثة من محتواهأ و تحويلهأ اإلى مجرد بعثة عسشكرية
مهمتهأ ضشمأن وقف اإطÓق النأر و ليسس تنظيم اسشتفتأء
تقرير المصشير و هي مهمة منصشوصس عليهأ في التسشمية بل
هي الأصشل في اإيفأدهأ اإلى الأراضشي الصشحراوية قبل 27
سشنة ؟.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سضقاطه
نراهن على الŸÈان والقضضاء ا’وروبي Úإ

Œدي ـ ـ ـد اتف ـ ـ ـاق الصصي ـ ـ ـد ب ـ ـ ـ ÚاŸغ ـ ـ ـرب وا’– ـ ـ ـاد اأ’وروب ـ ـ ـي  ⁄يحسص ـ ـ ـم
’وروبي وأŸغربي ⁄ ،يحسسم بعد .وقال طالب عمر أن ألبوليسساريو تأامل أن تنتصسر
أكد ألسسف Òألصسحرأوي با÷زأئر عبد ألقادر طالب عمر ،أن Œديد أتفاق ألصسيد ألبحري ب Úأ’–اد أ أ
’وروبية للشسرعية ألدولية وتعزز مسسار تصسفية أ’سستعمار بالصسحرأء ألغربية.
ألسسلطتان ألتشسريعية وألقضسائية دأخل ألهيئة أ أ

حمزة ﬁصصول
في رده على بيان وزارة الخارجية المغربية
الذي ادعت فيه أان المفاوضضات مع ا’تحاد
اأ’وروبي ،لتجديد اتفاق الصضيد البحري كللت
ب -ال-ن-ج-اح ،أاوضض-ح السض-ف-ي-ر الصض-ح-راوي ط-الب
عمر «أان اأ’مر لم يحسضم بعد ،وأانهم اتفقوا
فقط على مضضمون ا’تفاق».
ونبه المتحدث إالى أان «هذا المضضمون ’ ،بد
أان ي -م-ر ع-ل-ى ال-ب-رل-م-ان اأ’وروب-ي،وح-ك-وم-ات
الدول ،ثم يخضضع لÓسضتشضارة القانونية وما إاذا
ك -ان ي -ت -ن -اسضب م -ع ق -رارات م -ح -ك -م-ة ال-ع-دل
اأ’وروبية التي نصضت على عدم شضرعية تطبيق
ا’تفاق على المياه اإ’قليمية الصضحراوية».
وأالمح السضفير إالى أان مسضار تجديد ا’تفاق
المنتهية صضÓحيته في  14جويلية الماضضي،
قد يأاخذ وقتا أاطول مما هو متوقع’ ،فتا إالى
اسض -ت -ئ -ن-اف « ج-لسض-ات أاخ-رى ح-ول ال-م-وضض-وع
شضهر سضبتمبر المقبل» ،مؤوكدا في الوقت ذاته
انسضحاب السضفن ا’وروبية من المياه اإ’قليمية
الصض -ح -راوي -ة اسض -ت -ج -اب -ة ل -ق -رار ال -م -ح -ك -م-ة
ا’وروبية والشضرعية الدولية.
وقال طالب عمر أان الجمهورية الصضحراوية
ل- -يسضت ف- -ي صض- -راع م- -ع ك -ل أاعضض -اء اإ’ت -ح -اد
اأ’وروبي ،وإانما بعضض الدول المسضتفيدة من
ا’تفاق خاصضا بالذكر اسضبانيا وفرنسضا ،فيما
تسضير بلدان أاخرى في فلكهما بالنظر لتشضابك
المصضالح.
وت -ع -ارضض دول ضض -م -ن ال-م-ج-م-وع-ة اأ’وروب-ي-ة
ت-ج-دي-د ات-ف-اق الصض-ي-د ال-ب-ح-ري ب-ي-ن ال-مغرب
وا’ت-ح-اد اأ’وروب-ي ،بصض-ي-غ-ت-ه السض-اب-قة ،حيث
تدعو أالمانيا وايرلندا على سضبيل المثال إالى
اح- -ت- -رام ق -راري م -ح -ك -م -ة ال -ع -دل اأ’ورب -ي -ة
الصضادرين سضنتي  2016و.2018
وث -م -ن السض -ف-ي-ر الصض-ح-راوي إانصض-اف ال-قضض-اء
اأ’وروب-ي ل-ل-ح-ق ،وت-أاك-ي-ده ل-ل-ع-ال-م أان ال-مغرب
ي -ح -ت -ل اأ’راضض -ي الصض-ح-راوي-ة بشض-ك-ل سض-اف-ر،
ويقوم بنهب منظم وممنهج وبتواطؤو أاجنبي
ل- -ل- -ث- -روات ال- -ت- -ي ت -ع -ود م -ل -ك -ي -ت -ه -ا ل -لشض -عب
الصضحراوي.
وق -ال أان ق -رارات م -ح -ك -م -ة ال-ع-دل « ،ت-ع-ت-ب-ر
ان -تصض -ارا ت-اري-خ-ي-ا ل-ل-دول-ة الصض-ح-راوي-ة ع-ل-ى

القوى الكبرى التي تدعم ا’سضتعمار لدوافع
سضياسضية واقتصضادية».
وبشض -أان م -ح -او’ت ا’ل -ت -ف -اف ع-ل-ى م-ق-ررات
ال -قضض -اء ال-دول-ي وق-ي-ام السض-ل-ط-ات ال-م-غ-رب-ي-ة
بإايهام الجانب اأ’وروبي بأان «تجديد ا’تفاق
سض-ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى سض-ك-ان اأ’راضض-ي التي
ت-ح-ت-ل-ه-ا ،وأان-ه-ا تشض-اورت م-ع-ه-م» ،ق-ال ط-الب
عمر أانها « لم تسضتشضر أاحد ،وكيف لها أان تفعل
والسضكان مشضتتين في المÓجئ ويتعرضضون
للقمع والتنكيل والسضجن واإ’خفاء القسضري».
وحذر من سضعي دول أاوروبية ’يجاد تفسضيرات
م -غ -ال -ط -ة ل -ف -ح -وى ق -راري م -ح -ك -م-ة ال-ع-دل
اأ’وروب -ي -ة أ’ن «ال -ج -ري -م -ة ح -ي -ن -ه -ا سض -ت-ك-ون
مضضاعفة ،انتهاك القانون ،والتزوير والغشض
والتحايل وتحريف المعطيات».
وب -ع -د اخ -ت-ي-ار السض-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة لÓ-ت-ح-اد
اأ’وروبية ا’صضطفاف مع ا’حتÓل في قضضية
تجديد اتفاق الصضيد البحري للمغرب ،تعول
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و ع-ل-ى ال-ب-رل-م-ان ا’وروبي
إ’سضقاط مضضمون الوثيقة الذي يشضمل المياه
اإ’قليمية الصضحراوية نظرا لوجود برلمانيين
كثر يدعمون القضضية الصضحراوية.
كما تراهن بشضكل كبير على السضلطة القضضائية
(محكمة العدل اأ’وروبية) « إ’حقاق الحق،
خ- -اصض- -ة ب- -ع- -دم- -ا ت -ح -م -لت ث -ق  Ó-سض -ي -اسض -ي -ا
ودبلوماسضيا ورفضضت ضضغوط القوى المؤوثرة
داخل ا’تحاد ،و’ يمكن تصضور أانها سضتتراجع
إالى الوراء» .يؤوكد السضفير الصضحراوي.

ألوضسع ‘ ألكركرأت
وبشض-أان ال-وضض-ع ف-ي م-ن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ،ال-تي
شض -ك -لت ن -ق -ط -ة ت -وت -ر ك -ب -ي -رة ف -ي السض -ن -ت-ي-ن
ا’خ-ي-رت-ي-ن ب-ي-ن ال-ب-ول-يسض-اري-و وال-م-غرب ،قال
السضفير طالب عمر « نحن لسضنا موجودين
حاليا في المنطقة ،أ’ننا ننتظر لجنة تقنية
أام -م -ي -ة ل -م -ع -ال -ج -ة ال -م -وضض -وع»م -وضض -ح-ا أان
انسضحاب الطرف الصضحراوي ،يأاتي في سضياق
« التعاون لتهيئة ا’جواء من أاجل الدخول في
ال -م -ف -اوضض -ات ،وت-ح-م-ي-ل اآ’خ-ري-ن مسض-ؤوول-ي-ة
الوضضع ،أ’ننا قمنا بكل ما طلب منا».
في المقابل توقع السضفير اسضتمرار ضضغط قوى

ك- -ب- -رى وع- -ل- -ى رأاسض -ه -ا ال -و’ي -ات ال -م -ت -ح -دة
اأ’م- -ري -ك -ي -ة إ’ي -ج -اد ح -ل ن -ه -ائ -ي ل -ل -قضض -ي -ة
الصض-ح-راوي-ة ،وع-دم ا’سض-ت-م-رار ف-ي ال-تعاطي
التقليدي والروتيني مع مواعيد تجديد بعثة
المينورسضو.

وق -ال أان ال -م -ب -ع -وث اأ’م -م -ي إال -ى ال -م-ن-ط-ق-ة
ه -ورسضت ك -وه -ل-ر ،اط-ل-ع ف-ي زي-ارت-ه ا’خ-ي-رة
Óراضضي المحتلة ،ما يقوم به المغرب من
ل أ
ب -طشض ف -ي ح-ق الصض-ح-راوي-ي-ن ب-ع-دم-ا ال-ت-ق-ى
ب -ج -م -ع -ي -ات وشض -اه-د ب-ع-ي-ن-ه غضضب السض-ك-ان،

«لذلك نأامل في اتخاذ ا’جراءات التي تبعث
العملية السضياسضية لتمكين الشضعب الصضحراوي
من تقرير مصضيره».

’Œاه ألصسحيح سسياسسيا
ألقضسية ألصسحرأوية ‘ أ إ

إاحصصاء ’ ١٧٣ . ٦٠٠جئ ‘ اıيمات
جدد سسف Òأ÷مهورية ألعربية ألصسحرأوية با÷زأئر ألسسيد عبد ألقادر عمر
’Œاه ألسسياسسي ألصسحيح نظرأ
طالب ألتأاكيد على ألقضسية ألصسحرأوية توجد ‘ أ إ
ل‚ازأت ألدبلوماسسية أŸسسجلة على أك Ìمن صسعيد تÎجم حقا حكمة وكفاءة
ل إ
’لتزأم
’هدأف أŸتوخاة منها خاصسة أ إ
وقدرة ألقيادة ألصسحرأوية ‘ ألوصسول إأ ¤أ أ
’‡ي ه-ورسست ك-وه-ل-ر،
ب -الشس -رع -ي -ة أل -دول -ي -ة ،وأل -ت -ع -ام -ل أل -ذك -ي م -ع أŸب -ع-وث أ أ
’فريقي.
’–اد أ إ
’من وأ إ
’حÎأم ألصسارم لكل أللوأئح ألصسادرة عن ›لسس أ أ
وأ إ
اأم -ام ق -وة اسض -ت -رات -ي -ج-ي-ة الصض-ح-راوي-ي-ن ف-ي
ال-ت-ك-ف-ل ب-قضض-ي-ت-ه-م ال-مصض-ي-ري-ة وف-ق روؤية لم
ه-ذه ال-م-ن-ظ-وم-ة م-ن ال-ن-ظ-رة ا’إسض-تشض-راف-ي-ة يسضتطع المغاربة اسضتيعابها اأو مواجهتها في
اأحبطت مناورات ا’آخر الذي مازال يتخبط الواقع.
في اأوضضاع ’ تعرف نهاية لها ،كونه فشضل وه- -ك- -ذا ف- -اإن ال- -دع- -اي- -ة ال- -م- -غ -رب -ي -ة ح -ول
فشض Óذريعا في احتواء القضضية الصضحراوية المسضاعدات ا’إنسضانية المقدمة للصضحراويين
بالرغم من الضضجيج ا’إعÓمي الذي يحدثه لم تعد تنطلي على اأحد وكل ما قاله هوؤ’ء
ف -ي ه -ذا الشض -اأن ،وال -تشض-ويشض ال-ع-م-دي ع-ل-ى عن ا’إعانات كان مجرد محاولة التاأثير على
المسضاعي الخيرة الجارية في هذا الصضدد .ا’آخ -ري -ن ل -ت -وق -ي -ف -ه -ا ع-ن الصض-ح-راوي-ي-ن اأو
ففي كل مرة ينسضب لنفسضه قرارات لم تكن ت -ق -ل-يصض-ه-ا اإل-ي اأدن-ى ال-مسض-ت-وي-ات ،وق-د اأراد
اأب -دا لصض -ال -ح -ه اأث -ارت سض -خ -ط ال -م -ج-م-وع-ة المغرب رفقة بعضض حلفائه التلويح بهذه
ال -دول -ي -ة ال -ت-ي ح-ذرت-ه م-ن ه-ذه ال-تÓ-ع-ب-ات ال- -ورق- -ة ال- -ي- -ائسض- -ة ،وال- -تشض- -ك- -يك ف- -ي ع -دد
المشضينة المضضرة بالموؤسضسضات القائمة على الصضحراويين المتواجدين بالمخيمات ،وهنا
هذا ا’أمر.
كان السضفير عبد القادر عمر طالب واضضحا
وكل الموؤشضرات السضياسضية الحالية توحي باأن وصضارما في هذا ا’إطار ،وهذا عندما شضدد
الصضحراويين بصضدد تسضجيل نقاط ثمينة على على اأن الرقم المحصضى هو ’ 1٧٣ . 600جىء
المغرب بشضهادة كل المتتبعين الذين سضئموا وف -ق م -رج -ع -ي-ة ال-م-ف-وضض-ي-ة السض-ام-ي-ة ل-غ-وث
طريقة عمل المغاربة على الصضعيد الدولي الÓجئين ،وكذلك المنظمات ا’أخرى العاملة
وعجزهم عن بث كل تلك السضموم الدعائية في هذا ا’إطار ،قصضد تقديم المسضاعدات
ضضد الصضحراويين على اأكثر من موقع تقمصض الÓزمة والضضرورية لهوؤ’ء بعيدا عن التهويل
ف -ي -ه -ا دب -ل -وم-اسض-ي-وه م-ن-ه-م م-م-ث-ل-ه-م ب-ا’أم-م ال -م -غ -رب -ي ال -ذي ي -ب -حث ع -ن ك -ل ا’أسض-ال-يب
المتحدة عمر هÓل الذي اأبدع في تركيب ل -م -ح -اول-ة كسض-ر ه-ذه ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة واإحÓ-ل
سض -ي -ن -اري -وه-ات غ-ري-ب-ة ا’أط-وار ’ صض-ل-ة ل-ه-ا محلها الدعاية الهدامة.
ب-ا’أع-راف ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا ك-م-حاولة ا’إعتداء واأب-دى السض-ف-ي-ر الصض-ح-راوي اإرت-ي-اح-ه ال-كبير
على الوفود الصضحراوية وكذلك السضقوط في لمسضاهمة المملكة العربية السضعودية في منح
مهازل مسضرحية تثير الشضفقة والضضحك.
الÓ-ج-ئ-ي-ن الصض-ح-راوي-ي-ن ك-م-يات من التمور،
وتبعا لكل هذا ،فاإن كل تلك الحمÓت الدنيئة م -ع -رب ع -ن اأم -ل -ه ف -ي اأن ي-ت-ط-ور ذلك اأك-ث-ر
التي تشضنها المغرب ضضد القيادة الصضحراوية مسضتقب.Ó
باءت بالفشضل الذريع ،وسضقطت سضقوطا حرا

جمال أأوكيلي

مقاومة سسلمية ووسسائل ﬂتلفة

الثقافة الصصحراوية الوجه ا’خر للنضصال التحرري

أŸعروف عن شسعب ألسساقية أ◊مرأء ووأدي ألذهب “سسكه
ألقوي بهويته وتقاليده وثقافته ألعريقة ألضساربة جذورها ‘
ع -م -ق أل -ت -اري -خ ،ه -ذأ ب -رغ -م أل -ل -ج -وء و أل -نضس -ال أŸسس -ت -م -ر ضس-د
أ’سستعمار وألعيشس –ت نÒه  ،بل هو شسعب جعل من ثقافته
سس -فÒأ ﬂضس -رم -ا ي -دخ-ل ﬁاف-ل دول-ي-ة ع-ج-زت أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
وأ◊نكة ألسسياسسية من ألوصسول إأليها ،ليعرف بقضسيته ألعادلة ‘
أŸطالبة بحقه أŸشسروع ‘ تقرير أŸصس ÒوأسسÎجاع سسيادته على
كل أرأضسي ألصسحرأء ألغربية أÙتلة من قبل أŸغرب.

حببية غريب
ه -و وج -ه آاخ -ر ل -ل -نضض -ال ي -ق -ول ع -ب -د ال -ق -ادر ط -الب ع-م-ر سض-ف-ي-ر
الجمهورية العربية الصضحراوية الديمقراطية في الجزائر  »:نقوم
بمقاومة سضلمية بوسضائل مختلفة ،منها الرياضضة من خÓل مراطون
الصضحراء الذي من سضنة إالى أاخرى يجلب مئات المشضاركين من
مختلف القارات ،والذين يعودون إالى بÓدهم حاملين معهم القضضية

الصضحراوية بعد ان يكتشضفون شضعبا صضامدا وقضضية عادلة».
وهناك يضضيف طالب عمر قائ « :Óالسضينما من خÓل مهرجان
الداخلة للسضينما الذي يعرف مشضاركة كبار الممثلين منهم من حاز
على جوائز اأ’وسضكار ،والذين قاموا بإاعداد أافÓم حول القضضية
الصضحراوية شضاركت في مهرجانات دولية ،كما يقومون أايضضا
بتكوين الشضباب الصضحراوي في التمثيل وصضناعة السضينما».
وتعتمد القضضية الصضحراوية أايضضا على فنانين ومطربين يعرفون
بها في كل محفل و مناسضبة ،خاصضة من خÓل ا’غاني الصضحراوية
ال -م -ل -ت -زم -ة ال -ت -ي وصض -لت ال-ي-وم ال-ى اب-ع-د ال-ح-دود ال-ى اسض-ت-رال-ي-ا
ون- -ي- -وزي -ل -ن -دا ح -يث نشض -ات ج -م -ع -ي -ات ث -ق -اف -ي -ة تسض -ان -د الشض -عب
الصضحراوي».
و’ يسض -ت -ه -ان أايضض -ا ب -اأ’دب الصض -ح -راوي ب -ك -ل أاج -ن -اسض -ه و ب-ال-ف-ن
التشضكيلي و بالرقصض الصضناعة التقليدية واللباسض الصضحراوي ،التي
تشضكل أايضضا هي اأ’خرى جوانب هامة للتعريف بالقضضية إاقليميا و
دوليا.
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بعد وفاة شساب ‘ حادث مرور بالعريشسة جنوب تلمسسان

غياب أŸدأومة بالعيادة متعددة أÿدمات يشضعل فتيل ألحتجاج
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بسسبب أرتفاع درجات أ◊رأرة بو’ية أم ألبوأقي

حريق يتلف  07هكتارأت من أ◊صضيدة و 460شضجرة زيتون

نشس -بت ،أاول أامسش ،ح -ري -ق م -ه -ول ب -ب-ل-دي-ة عÚ
الزيتون بو’ية أام البواقي باŸنطقة اŸسسماة مشستة
فم العنبة ،حيث تسسبب ‘ إاتÓف  07هكتارات من
ا◊صسيدة و 460شسجÒة زيتون و 30شسجÒة صسنوبر
ح -دي -ث -ة ال -غ -رسش .وق -د ت-دخ-لت اث-ر ه-ذا ا◊ري-ق
الوحدة الرئيسسية للحماية اŸدنية أ’م البواقيفي

ع ÚاŸك- -ان وأاخ- -م- -دت ا◊ري -ق ‘ ال -وقت ال -ذي
باشسرت فيه مصسالح اأ’من اıتصسة –رياتها حول
أاسسباب ا◊ريق.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

..و  250قنطار شضع Òو 792شضجÒة
–ت أألسضنة ألنÒأن باŸدية

خلف 11حريقا بو’ية المدية ،حسسب الحماية
المدنية في الفترة الممتدة من يوم  18إالى 19
جويلية الجاري بكل من بلديات أاو’د ابراهيم،
القلب الكبير ،شسÓلة العذاورة ،سسيدي نعمان،
ال-ب-رواق-ي-ة  ،الشس-ه-ب-ون-ي-ة ،ال-م-ف-ات-حة و مزغنة
خسسائر كبيرة في المنتوج الزراعي ،ومن بين
ذلك  80.18هكتار قمح 21 ،هكتار حصسيدة
وحشسائشش جافة 792 ،شسجيرة وأاخرى مثمرة،
 800حزمة تبن 250 ،قنطار شسعير 02 ،هكتار
شسعير 01 ،هكتار أاشسجار البلوط 1.7 ،هكتار
’فراد على
صسنوبر حلبي ،كما عمل تدخل ا أ
حماية  352هكتار قمح  50 ،قنطار شسعير 1 ،

هكتار أاشسجار مثمرة  02 ،إاسسطبÓت ،غابات
مجاورة 26 ،خلية نحل ،و 58حزمة تبن.
على صسعيد أاخر ،اهتز ،أاول أامسش ،حي رمبو
ب-م-دي-ن-ة قصس-ر ال-ب-خ-اري ج-ن-وب ال-و’ي-ة ع-ل-ى
خ--ل-ف-ي-ة سس-م-اع-ه ل-خ-ب-ر وف-اة خ-ب-زي م-وظ-ف-ة
بالمحكمة نتيجة حادث مرور أاليم وقع بطريق
’م ضس--ح--ي-ت-ه ،ع-قب
ال--زوب--ي--ري--ة ك--انت ه--ذه ا أ
توديعها لوالدتها  ،تاركة وراءها ابنها وزوجها.

اŸدية :علي ملياÊ

‘ تدخÓت متفرقة للحماية أŸدنية

حوأدث مرور وحرأئق با÷ملة خÓل  3أيام بعاصضمة ألهضضاب
أقدم ،مسساء أول أمسس ،عشسرأت ألشسباب ببلدية ألعريشسة 80 ،كلم أقصسى جنوب و’ية تلمسسان ،على قطع ألطريق ألوطني رقم  22ألرأبط
ما ب Úألشسمال وأ÷نوب على مسستوى ألبلدية ،أحتجاجا على وفاة شساب ‘ طريقه أ ¤أŸسستشسفى ،أصسيب ‘ حادث مرور رفقة زميل له وتو‘
متأاثرأ بجروحه ،فجر أول أمسس ،بفعل غياب أŸدأومة ألطبية بالعيادة أŸتعددة أÿدمات للمدينة.
الحوادث من جهة اخرى ،كما تكثر حوادث ا’لغام هذا وقد حاولت السسلطات البلدية ورئيسش الدائرة
بفعل وجود المنطقة ضسمن آاثار خط موريسش اح -ت -واء ال -غضسب ،ل -ك -ن دون ج -دوى ح-يث ت-م م-ن-ع
بحسسب نائب رئيسش البلدية ،رمضسان زوايلي ،فقد ا’سستعماري ،كما تعرف المنطقة بأانها سسهبية شسبه السس -ي -ارات م -ن ال-م-رور م-ع ضس-م-ان ت-وف-ي-ر ال-م-ي-اه
طالب المحتجون بضسرورة توفير المداومة الطبية صسحراوية يعيشش أاصسحابها على تربية المواشسي ما الباردة للمارة العالقين في الطريق ،با’ضسافة إالى
وف -ت -ح مصس -ل -ح -ة ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ب-ال-ع-ي-ادة ال-ط-ب-ي-ة ي-رف-ع م-ن اصس-اب-ة ال-تسس-م-م-ات ال-ع-قربية وا’فاعي ،دعوتهم إالى منازلهم محتسسبين كل هذا صسدقة
ودع -م -ه-ا ب-ا’ط-ب-اء ا’خ-تصس-اصس-ي-ي-ن ،م-ؤوك-دي-ن ان-ه هذا وقد انطلقت شسرارة الغضسب بعد جنازة الشساب لروح الضسحية وطالبوا بحضسور والي الو’ية لنقل
يسستوجب ضسمان الموت الكريم ’بنائنا ان عجزت المتوفى «قيداري عماد» ،البالغ  22سسنة من العمر ،انشسغالهم اليه ولم يتم فتح الطريق إا’ بتدخل
عن تقديم خدمات صسحية ،وفق تطلعات المواطن ح -يث ت -ع -رضش رف -ق -ة صس-دي-ق ل-ه ال-ى ح-ادث م-رور مدير الصسحة والسسكان ممث Óلوالي و’ية تلمسسان
خاصسة في ظل وجودهم بمنطقة سسهبية تحوي بعدما صسدمت سسيارة دراجتهما فجرا ورغم ان ال -ذي ق -دم ت -ع -ازي -ه ل -ع -ائ -ل-ة ال-ف-ق-ي-د ووع-د ب-ف-ت-ح
ط -ري -ق -ا وط -ن -ي -ا سس -ري -ع -ا ي -رب -ط م-ا ب-ي-ن الشس-م-ال الشساب كان ينزف ،إا’ ان غياب المداومة الليلية المداومة ومصسلحة الو’دة في أاجل أاقصساه شسهر
والجنوب معروف بحركيته الكبيرة من جهة وكثرة عجلت بوفاته وهو في طريقه الى مسستشسفى سسبدو ،ونصسف.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

لفائدة ألناجح ‘ Úبكالوريا 2018

أأبوأب مفتوحة على أ÷امعة بالوأدي
ت-ن-ظ-م ج-ام-ع-ة ألشس-ه-ي-د ح-مة ÿضسر
بالوأدي على غرأر باقي و’يات ألوطن
أبوأبا مفتوحة ،أبتدأء من يوم ألثÓثاء
 24ج -وي -ل -ي-ة وأ ¤غ-اي-ة  30جويلية.
’بوأب أŸفتوحة Œرى أشسغالها بقاعة
أ أ
أل-نشس-اط-ات أل-ع-لمية وألثقافية و–توي
ع- -ل- -ى أج- -ن- -ح- -ة ت -ع -ري -ف -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف
أل -ت -خصسصس -ات أ÷ام -ع -ي -ة ح-يث يشس-رف
ع- -ل -ي -ه -ا ط -اق -م م -ن أسس -ات -ذة وﬂتصسÚ
لشسرح وتوضسيح ما –توي عليه جامعة
ألوأدي من تخصسصسات ونوأد طÓبية.
جديد هذه السسنة هو إاجراء اسستبيان يهدف
إالى دراسسة وتجميع معلومات تسسمح بالتعرف
ع-ل-ى ت-وج-ه-ات ورغ-ب-ات ال-ط-ل-ب-ة ال-مسس-ت-قبلية
للتنبؤو باختياراتهم مما يسسمح بإاعداد خارطة
بيداغوجية.
سسيشسرف على افتتاح هذه اأ’بواب المفتوحة
مدير الجامعة ونوابه واإ’طارات الجامعية،
باإ’ضسافة إالى مختلف الهيئات الفاعلة في
الو’ية.
سسخرت الجامعة كافة اإ’مكانات المادية
وسس -ي -ك -ون ف-ي اسس-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة ال-ن-اج-ح-ي-ن
وأاول - -ي- -ائ- -ه- -م أاط- -ق- -م م- -ن اأ’سس- -ات- -ذة لشس- -رح
ال -ت -خصسصس -ات ول -ل -ت -ك -ف -ل ب -ك -اف -ة انشس-غ-ا’ت
وا’سستفسسارات .وقد سسطرت جامعة الشسهيد
ح-م-ة ل-خضس-ر رزن-ام-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ال-جامعية
تتمثل في انطÓق التسسجيÓت اأ’ولية من 26
ج- -وي -ل -ي -ة إال -ى غ -اي -ة  28ج -وي -ل -ي-ة و ت-أاك-ي-د

ب-حسسب ب-ي-ان ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دنية بسسطيف،
ف- -ق -د ت -م ك -ذلك تسس -ج -ي -ل  5ح-رائ-ق ف-ي
ال -بسس -ات -ي -ن وال -م -زارع ب -ك -ل م-ن «ك-اف ب-ن
ع -م -ار» ب -ج -م -ي-ل-ة« ،ب-وع-م-ران» ب-ع-م-وشس-ة،
«ال -رح -ام -ن-ة» ب-اأو’د صس-اب-ر« ،ل-قسس-اسس-م-ة»
ببوقاعة« ،الحمار» بعين ولمان والعلمة،
تسسببت في احتراق واإتÓف حوالي 140
شسجرة ،مثمرة و  350حزمة تبن واأعÓف و
 2ه - -ك- -ت- -ار اأح- -راشش و  3ه-ك-ت-ارات م-ن
ال -حشس-ائشش ،ون-ف-وق ح-وال-ي  3000دجاجة

’شسهارية ألقانونية
للتقيد بالصسفائح أ إ

بلدية سضطيف ترأسضل أأصضحاب أŸهن أ◊رة
قامت ،مؤوخرا ،المصسالح المختصسة التابعة إ’دارة
ال -م -ج -لسش الشس -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي بسس-ط-ي-ف ،ب-ت-وج-ي-ه
اعذارات من خÓل توجيه برقيات إارسسال الى كل
أاصسحاب المهن الحرة على مسستوى تراب البلدية،
من اجل ا’لتزام بصسفائح ا’شسهار القانونية لهم
إ’خضساعها لÓطر القانونية المعمول بها.
بحسسب مصسدر من بلدية سسطيف ،فانه تم توجيه
 262برقية إارسسال الى اأ’طباء ،و 99برقية الى
الصس- -ي- -ادل- -ة ،و 265ل-ل-م-ح-ام-ي-ن وال-م-حضس-رين
القضسائيين والكتاب العموميين والموثقين ،و192
ل -م -ك -اتب ال -دراسس-ات ،و 6ل-م-ؤوسسسس-ات ال-تصسوير

الطبي و 18للمؤوسسسسات ا’سستشسفائية  ،و 7برقيات
أ’صسحاب خدمات اإ’سسعاف.
من جهة اخرى ،شسرعت مصسالح البلدية في نزع
ال-ل-وح-ات ا’شس-ه-اري-ة غ-ي-ر ال-م-ط-اب-قة ،أاو المثبتة
على اأ’عمدة الكهربائية أاو مواقع أاخرى ،كما
تعتزم المتابعة القضسائية ضسد كل مخالف في
مجال اإ’شسهار غير القانوني ،بسسبب اسستعمال
مسساحة غير شسرعية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

 ٪ 49.85نسسبة ألنجاح بعنابة

ليلة بيضضاء وأأللعاب ألنارية تزّين سضماء
بونة أحتفال بنيل شضهادة ألبكالوريا
التسسجيÓت من  29إالى غاية  30جويلية و
اإ’عÓن عن نتائج الرغبات  07أاوت  ،فتح
Óيواء  06أاوت إالى 15
البوابة المخصسصسة ل إ
أاوت  ،معالجة إاعادة التوجيه وحا’ت الرسسوب
من  13أاوت إالى  16أاوت والتسسجيÓت النهائية

وملفات الخدمات من  02سسبتمبر إالى غاية 06
سسبتمبر.

الوادي :قديري مصسباح

 ٪ 53.38نسسبة ألنجاح ‘ ألبكالوريا بتبسسة

تكر Ëعائلة مÎشضح عقب وفاته ‘ حادث مرور

ارتفعت نسسبة النجاح في شسهادة البكالوريا
ب- -ـ  ،٪15وذلك ب -ت -ح -ق -ي -ق نسس-ب-ة ،٪ 53 . 38
وبنجاح  4719مترشسح ،وهذا مقارنة بالسسنة
الماضسية ،وتحصسلت التلميذة درار روؤى من
ث-ان-وي-ة شس-رف-ي ل-خضس-ر ب-ب-ك-اري-ة ع-لى اعلى
معدل بـ  18 . 24وجاءت متبوعة بالتلميذة
ق -راد شس -ذى م -ن ث -ان -وي -ة سس -ع-دي الصس-دي-ق
ب -ت -بسس-ة ب-م-ع-دل  ،18 . 33وق - -د ت - -حصس - -ل 19

سسجلت مصسالح أ◊ماية أŸدنية لو’ية
’خÒة 31 ،
سس -ط-ي-ف ،خÓ-ل  72سس- -اع -ة أ أ
ح-ادث-ا م-روري-ا Ãن-اط-ق ﬂت-ل-فة من ترأب
و’ي -ة سس -ط-ي-ف ،تسس-ب-بت ‘ م-ق-ت-ل شس-خصس
وأح- - -د ،وإأصس - -اب - -ة  37آأخ -ري -ن ب-درج-ات
م- -ت -ف -اوت -ة ،أخ -ط -ره -ا ح -ادث أصس -ط -دأم 4
’وريسس -ي -ا
سس -ي -ارأت ع -ل -ى ط -ري -ق أŸوأن ب -ا أ
ألذي خلف وفاة سسائق وإأصسابة  5آأخرين،
وح- -ادث أصس -ط -دأم ‡اث -ل لـ  3سس-يارأت ‘
موكب عرسس على ألطريق ألسسيار خّلف 8
مصساب.Ú

واتÓ- -ف  20ق -ن -ط -ار اأع Ó-ف داخ-ل ب-يت
بÓسستيكي مهياأ لتربية الدواجن ،وتمكنت
الفرق المتدخلة من حماية باقي البسساتين،
منازل وغابات بالجوار ،اإلى جانب اإخماد
 28حريقا اآخر في بدايتها دون اأن تخلف
خسس -ائ -ر ك -ب -ي -رة .ب -ا’إضس-اف-ة اإل-ى تسس-ج-ي-ل
حريق لحظيرة هياكل السسيارات القديمة
وملحقاتها بقرية لحما’ت باو’د صسابر.
اإلى جانب ذلك ،تم اإسسعاف واإجÓء 28
مصسابا في حوادث متفرقة ،منها شسخصسين
يبلغان من العمر  21و  17سسنة تعرضسا
’إصسابات متعددة على اإثر سسقوط رافعة
كهربائة صسغيرة من الطابق الثاني لبناية
طور ا’إنجاز بحي حشسمي بمدينة سسطيف،
وال- -ت -ك -ف -ل ب -اإسس -ع -اف واإج Ó-ء  116حالة
مرضسية .تم تسسجيل حادث انهيار جزئي
للجدران الخارجية لبناية قديمة (حارة)،
وسسط مدينة سسطيف ،نتيجة اأشسغال حفر
ل -مشس -روع ق -ي -د ا’ن -ج-از ب-ال-ج-وار ،دون اأن
يخلف خسسائر بشسرية ،وقد بلغ اإجمالي
التدخÓت خÓل هذه الفترة  292تدخل.

مترشسحا اخر على معد’ت تفوق او تسساوي
 ،17ب- -ي- -ن -م -ا ك -ان اع -ل -ى م -ع -دل ب -ال -نسس -ب -ة
للمترشسحين ا’حرار .17 . 06
وقد قررت مديرية التربية بالو’ية ،تكريم
عائلة عبد الله العيفة مع المتفوقين في
شسهادة البكالوريا ،مواسساة ’أسسرته وتخفيف
ا’أل -م ع -ن ع -ائ -ل -ت -ه ال-م-ف-ج-وع-ة ف-ي اب-ن-ه-ا
صس -احب  18سس -ن-ة ،ال-ذي ن-ج-ح ف-ي شس-ه-ادة

ال-ب-ك-ال-وري-ا ب-م-ع-دل  ،11 . 56ذهب ضس- -ح- -ي -ة
حادث مرور قبل اأسسبوعين ،وكان الفقيد
ابن بلدية بئر العاتر الحدودية ،مجتهدا في
دراسسته ومواظبا عليها ،ومن المتفوقين في
الثانوية التي يدرسش بها.

تبسسة :خ  .العيفة

ف -رح -ة ع -ارم -ة وأح -ت-ف-ال ك-ب Òشس-ه-دت-ه
’عÓن
عنابة ،عشسية أÿميسسÃ ،جرد أ إ
ع- -ن ن -ت -ائ -ج أل -ب -ك -ال -وري -ا ،ح -يث  ⁄ي -ت -وأن
أل -ت Ó-م -ي -ذ أل-ف-ائ-زون ‘ أÿروج إأ ¤شس-وأرع
أŸدي -ن -ة ،وت -ق -اسس -م م -ع أصس -دق -ائ -ه -م ف -رح-ة
أل -ن -ج -اح ،وأل -ذي ت-ك-ل-ل ب-ع-د مشس-وأر درأسس-ي
ج -اد ،ح -يث ع -اشست ب -ون -ة ل -ي -ل -ة ب -يضس -اء ⁄
تتوقف فيها أ’حتفا’ت إأ ¤غاية سساعات
متأاخرة من ألليل.

عنابة :هدى بوعطيح
ح -ال-ة م-ن ال-ت-رقب وا’ن-ت-ظ-ار وال-ت-وت-ر ع-اشس-ت-ه-ا
العائÓت العنابية رفقة اأبنائهم ،قبيل ا’إعÓن
عن نتائج البكالوريا ،عشسية الخميسش ،حيث كانت
ا’أن-ظ-ار مشس-دودة ن-ح-و ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ل-تشسكيل
الرقم اأو «الكود» الذي سسيعلن اإما عن نجاح
ال -ت -ل-م-ي-ذ واإطÓ-ق ال-ف-رح-ة ف-ي ب-يت ع-ائ-ل-ت-ه ،اأو
رسسوبه وتاأجيل ا’حتفال اإلى العام المقبل وسسط
مسساندة المحيطين به.
فقد سسجلت و’ية عنابة هذه السسنة نسسبة نجاح
في شسهادة البكالوريا قدرت بـ  ،٪ 49 . 85حيث
سسجلت الثانوية التقنية اأعلى نسسبة نجاح بـ76.16
 ،٪في حين حصسلت التلميذة «ح Óقاسسمية» من
ثانوية «القديسش اأوغسستين» شسعبة علوم تجريبية

على اأعلى معدل  ،18.82وتحصسل  11تلميذا على
معدل يفوق  ،18و 76تلميذا على معدل يفوق 17
من  .20تعالت الزغاريد في مختلف البيوت
العنابية ،كما تشسكلت طوابير من السسيارات التي
كانت تحمل المتوجين بشسهادة البكالوريا صسنعت
الفرجة بمختلف شسوارع عنابة ،وكما هي العادة
كانت وجهة الفائزين نحو كورنيشش عنابة ،الذي
يعرف اإقبا’ كبيرا للمصسطافين هذه ا’أيام ،حيث
شس-ارك-وا ب-دوره-م ال-تÓ-م-ي-ذ ف-رح-ت-ه-م ،واأط-ل-قت
بعضش النسسوة الÓتي كن متواجدات على شساطئ
ال-ب-ح-ر ال-زغ-اري-د ال-م-رف-وقة بالتهاني وا’أمنيات
ب -مشس -وار ج -ام -ع -ي ح -اف-ل ب-ال-ن-ج-اح-ات ،دون اأن
ينسسوا من لم يكن الحظ حليفهم لنيل شسهادة
ال-ب-ك-ال-وري-ا ه-ذه السس-ن-ة ع-ل-ى اأم-ل ال-ن-ج-اح ال-عام
المقبل .ا’ألعاب النارية زينت بدورها سسماء
بونة ،كما دوى صسوت المفرقعات التي اأطلقها
اأصسدقاء الفائزين في كل شسارع يمرون به ،وهو
م-ا ج-ع-ل ع-ن-اب-ة ب-اأك-م-ل-ه-ا ت-ح-ت-ف-ل م-ع ال-تÓ-م-يذ
الحاصسلين على شسهادة البكالوريا لدورة جوان
 ،2018حيث اعتبرت العديد من العائÓت هذا
ال-ف-وز اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار اأن ا’م-ت-ح-انات
جاءت مباشسرة بعد انتهاء الشسهر الفضسيل ،الذي
قضساه التÓميذ في مراجعة دروسسهم بكل عزم
وتحد بالرغم من مشسقة وتعب الصسيام.

‹hO

أإلثنين  23جويلية  2018م
ألموأفق لـ  09ذي ألقعدة 1439هـ

تنديد بتّورط حكومتي إاسسبانيا وفرنسسا ‘ نهب ثروات الشسعب الصسحراوي

سسيداتي :إاتفاق الصسيد البح ـ ـري إانته ـاك
لقـ ـ ـرار ﬁكم ـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـدل اأ’وروبيـ ـ ـ ـ ـة
لوروبية واŸغرب اتفقا يوم
لمانة الوطنية الوزير اŸنتدب اŸكلف بأاوروبا السسيد ﬁمد سسيداتي ،أان اŸفوضسية ا أ
أاكد عضسو ا أ
لقليمية الصسحراوية ‘ انتهاك صسارخ لقرار ﬁكمة العدل
 20جويلية ا÷اري على نصض اتفاق للصسيد البحري يشسمل اŸياه ا إ
لوروبية لـ 27فيفري .2018
ا أ

أبرز ألسسيد ﬁمد سسيدأتي ‘ بيان صسحفي ،أن نسسبة
ألصسيد ألبحري للسسفن أألوروبية ‘ أŸياه ألصسحرأوية
مثلت  ‘ %91ألسسنوأت أألخÒة من ›موع أŸصسايد
أألوروبية ألتي ” ألتفاوضش عليها مع أŸغرب وأقل من %9
تتم ‘ أŸياه أŸغربية.
أسستنكر ألبيان تصسريح وزير ألزرأعة وألصسيد ألبحري
أإلسسبا Êألذي ع Èعن «أمله ‘ أن تسستأانف قريبا ألسسفن
أإلسسبانية ألصسيد ‘ أŸياه أŸغربية».
ذكر ألبيان أن قرأر ﬁكمة ألعدل أألوروبية  ،أكد مرأرأ أن
ألصسحرأء ألغربية ل تنتمي للمغرب ول أŸياه أإلقليمية
ألصسحرأوية تشسكل جزءأ من منطقته ألقتصسادية  ،كما أن
أŸغ -رب ل -يسش أل -ق-وة أŸدي-رة ق-ان-ون-ي-ا إلق-ل-ي-م ألصس-ح-رأء
ألغربية ألنه ل يوجد أي إأقرأر بهذأ أŸعنى من أأل·
أŸت -ح-دة  ،وم-ن ج-ه-ة أخ-رى ف-اŸغ-رب ي-ح-ت-ل عسس-ك-ري-ا
أألرأضسي ألصسحرأوية غرب أ◊زأم ألذي شسيده وأŸزروع
Óفرأد ،ويقسسم ألشسعب ألصسحرأوي إأ¤
باأللغام أŸضسادة ل أ
نصسف Úبشسكل بشسع.
أعتﬁ Èمد سسيدأتي أن ما أدعته أŸفوضسية أألوروبية
من أجل إأجرأء –سسينات على نصش أتفاق ألصسيد ألبحري
لتحقيق أقصسى قدر من ألفوأئد للسسكان أÙلي‘ Ú
أŸناطق أŸعنية مع أحÎأم مبادئ أإلدأرة أŸسستدأمة
وأŸتوأزنة للموأرد ألسسمكية ،هو ›رد «كذب ونفاق» ،
معتÈأ أن أŸفوضسية أألوروبية شسريك مع أŸغرب ‘ نهب

قبل أاسسبوع على
موعد ا◊سسم

أŸوأرد ألطبيعية للشسعب ألصسحرأوي ألذي يجد نفسسه
ﬁروما بشسكل كب Òمن أرضسه ومياهه ويعيشش ‘ أŸنفى
وألفقر.
أضس -اف أل -ب -ي -ان ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ف-اوضش م-ع أŸغ-رب
بخصسوصش ألصسحرأء ألغربية ،فإان أŸفوضسية أألوروبية ألتي
تدعي أحÎأم مسسلسسل ألسسÓم أأل‡ي ول تريد ألتأاثÒ
عليه ،فهي بهذه ألطريقة تشسجع ألحتÓل أŸغربي على
“ادي- -ه و“ن- -ع ‚اح أ÷ه- -ود أل- -ت -ي ي -ب -ذل -ه -ا أŸب -ع -وث
 ·ÓأŸتحدة هورسست كوهلر
Óم Úألعام ل أ
ألشسخصسي ل أ
على وجه أÿصسوصش.
يختم ﬁمد سسيدأتي قائ« :Óإأن مصسدأقية أل–اد
أألوروبي على أÙك ويجب على دول أل–اد أألوروبي
وأعضساء ألŸÈان أألوروبي أن يعلموأ ذلك ،وهم مدعوون
ليسش فقط لعدم ألتصسويت على مسسودة ألتفاق أ÷ائر،
ولكن أيضسا Ÿناقشسة أألمر مع أŸمثل ألشسرعي وألوحيد
ل -لشس -عب ألصس -ح -رأوي ج -ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و ،ف-ي-م-ا ي-خصش
موأرده».

تنديد بالتواطؤو السسبا - Êالفرنسسي
‘ ألسس -ي -اق ،ن -ددت ع -دة م-ن-ظ-م-ات ن-ق-اب-ي-ة ،وأح-زأب
Óطفال
سسياسسية كنارية ،وألعائÓت أإلسسبانية أŸضسيفة ل أ
أل - -ق - -ادم Úم- -ن ﬂي- -م- -ات ألÓ- -ج- -ئ Úألصس- -ح- -رأوي،Ú
أŸتضسامن Úمع ألقضسية ألصسحرأويةÃ ،وأقف أ◊كومتÚ

أإلسس-ب-ان-ي-ة وأل-ف-رنسس-ي-ة أŸشس-ج-ع-ة ل–Óاد أألوروبي على
أل-ت-ورط ‘ ن-هب ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة،
عكسش ما أقرته ﬁكمة ألعدل أألوروبية ألتي تسستثني
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة م -ن أي أت -ف -اق شس -رأك -ة ب Úأل–اد
أألوروبي وأŸغرب ،باعتبارها إأقليما مسستق Óومنفصس.Ó
حذر أŸتظاهرون خÓل مسسÒة حاشسدة ‘ مدينة سسانتا
ك -روث دي ت -نÒي -ف -ي ،أإلسس -ب -ان -ي -ة ،ألسس-بت ،م-ن م-وأق-ف
حكومتي فرنسسا وأسسبانيا ‘ أألسسابيع أألخÒة أŸنحازة
–Óاد ألوروبي Ÿوأصسلة
للمحتل أŸغربي وأŸشسجعة ل إ
نهب ألÌوأت ألطبيعية للصسحرأء ألغربية ،مطالبة بضسرورة
تصسفية ألسستعمار أŸغربي من ألصسحرأء ألغربية و“كÚ
ألشسعب ألصسحرأوي من ‡ارسسة حقه ‘ تقرير أŸصسÒ
وألسستقÓل.
وذّكر أŸتظاهرون ،بكفاح ألشسعب ألصسحرأوي وصسموده
ألك Ìمن أربعة عقود دون أن يث Òذلك عطف أ◊كومة
أإلسسبانية ويدفعها للبحث عن حل لهذأ ألنزأع يضسمن
للشسعب ألصسحرأوي حقه ‘ تقرير أŸصس ÒوألسستقÓل.
شسدد ألبيان على مسسؤوولية إأسسبانيا ألسسياسسية وأŸعنوية
Œاه ألنزأع ‘ ألصسحرأء ألغربية بصسفتها ألقوة أŸديرة
Óقليم قانونيا ،مؤوكدأ ‘ هذأ ألسسياق عزم جميع ألقوى
لإ
أŸتضسامنة مع ألشسعب ألصسحرأوي على موأصسلة دعمها
أŸادي وأŸعنوي حتى يتمكن هذأ أألخ Òمن ‡ارسسة
حقه ‘ تقرير أŸصس ÒوألسستقÓل.

السسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق الرئاسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ مـ ـ ـ ـ ـا‹ يحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم

لحد القادم اŸوافق لـ  29جويلية ا÷اري والتي يتنافسض
تتواصسل ا◊ملة الدعائية لÓنتخابات الرئاسسية اŸقرر تنظيمها ‘ ما‹ ،ا أ
فيها  24مÎشسحا من بينهم امرأاة واحدة هي كانتي دجيبو ندياي التي اتخذت شسعار «صسّو ْ
ت لمرأاة .لقد فشسل الرجال» عنوانا
◊ملتها النتخابية ،و دعت نسساء ما‹ إا ¤التصسويت لها بقوة ،متعهدة بالعمل على –قيق المن و الوحدة الوطنية و تسسريع
التنمية وزيادة “ثيل اŸرأاة ‘ اÛتمع ‘ ،حال فوزها ‘ هذا السستحقاق السسياسسي.

تأامل أŸرشسحة دجيبو ندياي من خÓل
أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت يوم 7
جويلية أ÷اري و تسستمر حتى  26منه‘ ،
أن تنجح بجذب ليسش فقط أصسوأت ألنسساء
وأ÷معيات أŸدأفعة عن حقوق أŸرأة،
بل أيضسا أصسوأت ألشسباب و»كل من يبحث
عن ألتغي ‘ »Òما‹ .وهي –ظى بدعم
أك Ìم- - -ن  80م-ن-ظ-م-ة ›ت-م-ع م-د‘ Ê
ألبÓد ،بحسسب ألتقارير ألعÓمية.
وعدت ندياي ( 55عاما) ،خÓل ﬂتلف
أŸه-رج-ان-ات ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى
–قيق ألوحدة ألوطنية وألتوزيع ألعادل
ل -ل -م -وأرد ب ÚأŸال -ي Úوتسس -ري -ع أل-ت-ن-م-ي-ة
وزيادة معدل “ثيل أŸرأة ‘ ألوظائف
ألعامة وبخاصسة Ãرأكز صسناعة ألقرأر.
وشسددت على أن «أألمن سسيحتل مكانا
بارزأ ‘ سسياسستها» .وقالت ‘ هذأ ألسسياق
«سسأابذل كل جهدي لسستعادة أألمن ‘
جميع أنحاء ألبÓد وتطبيق أسسÎأتيجيات
أمنية وسسياسسية تتكيف مع ألوقائع على
أألرضش لن ألمن هو ألضسمانة ألوحيدة
ألي تطور».
ل -ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ه-دف-ه-ا –ق-ي-ق ألسسÓ-م
بجميع مناطق ألبÓد Ãا فيها أŸناطق
أŸضسطربة شسمال ما‹ ،قامت أŸرشسحة
ن-دي-اي ب-إاطÓ-ق ح-م-ل-ت-ه-ا ألن-ت-خ-اب-ية من
إأقليم «كيدأل»« ،لدعم ألنسساء ‘ ألشسمال

وألوسسط وهم أألك Ìمعاناة من عوأقب
أألزمة أألمنية و ألضسحية ألو ¤لكل ما
يجري» ،كما قالت.

اÎŸشسحة الوحيدة –ث
على النتخاب

تؤوكد أŸرشسحة كانتي دجيبو ندياي أن
أŸرأة أŸالية «توأجه مشساكل و–ديات
ت-ت-ع-ل-ق ب-الصس-ح-ة وأل-ت-عليم وألبطالة وحتى
ألهجرة ،وأنه ل Áكننا أن نفهم أنه ‘ عام
 2018يتم نقل ألنسساء ‘ عربات لدخول
أŸرأكز ألصسحية ،ل Áكننا أن نفهم ‘
ألوقت أ◊اضسر أننا نتحدث عن مشسكلة
سسرير ‘ مسستشسفى وأن ألشسباب ل يجدون
وظائف..
÷م -ي -ع ه -ذه أألسس -ب -اب ،ف -إان أط-ف-ال-ن-ا
وأزوأجنا يهربون من هذأ ألبلد ليموتوأ إأما
‘ ألصس- - -ح - -رأء أو ‘ أل - -ب - -ح - -ر أألب - -يضش
أŸت -وسس -ط ل -ع -دم وج -ود آأف-اق وه-ذأ ه-و
ألسس -بب ورأء ت -رشس -ح -ي ل -ل -رئ -اسس -ة ألن -ن-ي
مقتنعة بأان ألتغي Òسسيأاتي من ألنسساء».
دعت أŸرشسحة ندياي نسساء ما‹ إأ¤
أل- -تصس- -ويت ل- -ه- -ا ب- -ق -وة ‘ ألن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ -اسس-ي-ة ،ك-م-ا دعت أل-رج-ال إأ ¤ت-غ-يÒ
فكرتهم حول عدم قدرة ألنسساء على إأدأرة
ألشسؤوون ألعامة.
ت -ع -ول ن -دي -اي ع -ل -ى خÈت-ه-ا ‘ ›ال
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«اÿوذ البيضض» يغادرون
@ عمان :أكد أ÷يشش أإلسسرأئيلي أسستكماله خÓل ألسساعات
أألخÒة عملية إأجÓء حوأ‹  800من عناصسر ما يسسمى بالدفاع
أŸد Êألسسوري أŸعروف Úبـ»أÿوذ ألبيضش» وذويهم من منطقة
ألقتال جنوبي سسوريا.
ب -دوره ق -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م وزأرة أÿارج-ي-ة أألردن-ي-ة ﬁم-د

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

ألقتصساد لتقد Ëحلول جذرية للمشسكÓت
ألقتصسادية ألتي تعا Êمنها ما‹ .وسسبق
لها أن عملت خبÒة أقتصسادية و كانت
مسس -تشس -ارة ل -رئ -يسش ج -م -ه -وري-ة أف-ري-ق-ي-ا
ألوسسطى فرأنسسوأ بوزيزي ،قبل أن تعود
إأ ¤ما‹ عند أندلع أألزمة ألسسياسسية ‘
جمهورية أفريقيا ألوسسطى لتقتحم ›ال
أألعمال أ◊رة و–قق ‚احات لفتة.

مراقبون من ال–ادين
لوروبي
لفريقي وا أ
ا إ

يتنافسش ‘ ألنتخابات ألرئاسسية ‘
ما‹  24مرشسحا ،أبرزهم ألرئيسش
أŸنتهية وليته أإبرأهيم بوبكر كيتا ،و
م - -ن - -افسس- -ة ألول زع- -ي- -م أŸع- -ارضس- -ة
سس -وم -اي  Ó-سس -يسس-ي أ ¤ج-انب رئ-يسش
ألوزرأء ألسسابق موسسى مارأ وأ÷Ôأل
م -وسس -ى سس -ي -ن -ك -و ك -ول -ي -ب-ا‹ ،وع-م-دة
م -دي -ن -ة سس -ي-ك-اسس-و أÿل-ي-ف-ة سس-ان-وغ-و
وأÿب Òألق- -تصس- -ادي م- -ودي- -ب -و ك -وÊ
فضس Óعن شسخصسيات أخرى.
ي -ع -ت Èك -ي -ت-ا أك ÌأŸرشس-ح Úح-ظ-ا
ل -ل -ف -وز ب -الن -ت -خ -اب -ات أل-رئ-اسس-ي-ة ،أإذ
يحظى بدعم غالبية أحزأب ما‹،
ف -م -ن -ذ أك Ìم -ن ث Ó-ث -ة أشس -ه -ر أع-ل-ن
–ال- -ف يضس- -م عشس- -رأت أŸن- -ظ- -م -ات
وألأح - -زأب أŸن- -ت- -م- -ي- -ة أإ ¤ألأكÌي- -ة

ألكايد ،إأن أ◊كومة وأفقت على عبور حوأ‹  800سسوري بطلب من
أأل· أŸتحدة لـ «أسسباب إأنسسانية بحتة» ،وبضسمانات عدد من
ألدول ألغربية بإاعادة توطينهم ‘ أرأضسيها ‘ غضسون فÎة ل
تتجاوز  3أشسهر.
أازمة الكهرباء
@ طرابلسض  :حذر رئيسش أÛلسش ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
ألوطني ألليبية ,فائز ألسسرأج من تفاقم أزمة ألكهرباء ‘ ألبÓد
ألتي تهدد بانهيار تام لشسبكة ألكهربائية ,إأذأ  ⁄يتعاون أ÷ميع مع
ألشسركة ألعامة ,مÈزأ بأان ألشسركة ألعامة سستنشسر أسسماء أŸناطق
ألتي  ⁄تسستجب لتعليمات طرح أألحمال ,وذلك حتى تعرف
أ◊قيقة بكل شسفافية.
إانقاذ  40مهاجرا
@ زوارة :أنقذت قوأت ألبحرية ألليبية ,أمسش أألحد ,أربعÚ

أ◊اك -م-ة دع-م-ه-ا لÎشس-ح ك-ي-ت-ا ل-ولي-ة
ثانية.
عباأت ألسسلطات أŸالية نحو  11ألف
جندي لتاأم Úألعملية ألنتخابية على
عموم ترأب ألبÓد و ضسمان أ◊ماية
ل -ل -مÎشس -ح ‘ Úألسس-ب-اق ألن-ت-خ-اب-ي.
سستجري ألنتخابات بحضسور مرأقبÚ
من أل–ادين ألفريقي و ألأوروبي،
حيث أوفد أل–اد ألإفريقي رئيسش
جمهورية بن Úألسسابق توماسش بونى
ي- -ائ- -ي ع- -ل -ى ر أسش ب -ع -ث -ت -ه Ÿرأق -ب -ة
ألنتخابات ألرئاسسية ‘ ما‹.
ذكر موقع « ما‹ ويب» أن «ألرئيسش
ب -ون -ى ي -اي -ى ل -دي -ه Œرب -ة وأسس-ع-ة ‘
›ال مرأقبة ألنتخابات» و أشسار أإ¤
أن -ه أشس -رف خ Ó-ل ألع -وأم أŸاضس -ي-ة
ع -ل -ى ب -ع -ث -ات Ÿرأق -ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسسية بعدد من دول ألقارة .وتعد
أل-ب-ع-ث-ة ألف-ري-ق-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن نوعها
Ÿرأق -ب -ة ألن -ت -خ -اب -ات ‘ م -ا‹ ب-ع-د
ألبعثة ألتي أوفدها أل–اد ألأوروبي
وأل- -ت- -ي ت- -ت- -ك- -ون م- -ن ث -م -ان Úعضس -وأ
Ÿرأقبة ألنتخابات أŸالية ،تر أسسها
أل-وزي-رة ألإي-ط-ال-ي-ة ألسس-اب-ق-ة ،سسيسسيل
كيانغ .كما تعت Èألنتخابات أŸرتقبة
سسادسش أنتخابات رئاسسية ‘ ما‹ منذ
أقرأر ألتعددية ‘ ألبÓد عام .1992

ألعدد
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مفوضسية النتخابات ‘ ليبيا
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إاجراء ا’سستحقاقات مرتبط بصسدور قانون ا’سستفتاء على الدسستور
ربط رئيسض اŸفوضسية العليا
لÓنتخابات ‘ ليبيا عماد
السسائح مصس Òاللتزام
بإاجراء انتخابات ‘ البÓد
هذا العام وفق اŸوعد
اŸتفق عليه ،بقانون
السستفتاء على الدسستور
والقوان Úالنتخابية التي
من اŸفÎضض أان تصسدر عن
السسلطة التشسريعية
(الŸÈان).
وق- -ال ألسس- -ائ- -ح ،أمسش أألح -د « ،إأن
إأم-ك-ان-ي-ة إأج-رأء ألن-ت-خ-اب-ات ألليبية
خÓل هذأ ألعام من ألناحية ألفنية
وألزمنية ،يتوقف على نوع ألعملية
ألن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة ،ف -إاذأ صس -در ق -ان -ون
ألسستفتاء ‘  30جويلية أ÷اري من
هذأ ألعام ،فإان ألفÎة ألزمنية ألتي
ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة ألسستفتاء
سستÎأوح ما ب Úشسهرين إأ ¤ثÓثة
أشسهر وهذأ يعني أن ما تبقى من
هذأ ألعام سسوف لن يتيح أÛال
للمفوضسية إلجرأء ألنتخابات ألتالية
ل Ó-سس -ت -ف -ت-اء ع-ل-ى أل-دسس-ت-ور وأل-ت-ي
ت-تضس-م-ن إأج-رأء أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسسية
وب- - -رŸان - -ي - -ة وأن - -ت - -خ - -اب ›لسش
ألشسيوخ».
ذلك أألم- -ر ب- -الضس- -رورة ،ب -حسسب
ألسسائح« ،يقود إأ ¤أن ألنتخابات ما
بعد ألدسستور سسوف تكون ‘ ألعام

 2019ول - -يسست ‘ أل- -ع- -ام أ÷اري،
حيث يشس Òمشسروع ألدسستور إأ ¤أن
ت -ن -ف -ي -ذ ت-لك ألن-ت-خ-اب-ات ي-جب أن
يكون خÓل  240يوم أي ‘ أجل
أقصساه  8أشسهر من تاريخ صسدور
وأعتماد تلك ألتشسريعات».
«أم - - -ا إأذأ ق - - -رر ›لسش أل - - -ن - - -وأب
(ألŸÈان) أل -ذه -اب ن-ح-و ع-م-ل-ي-ات
أن- -ت -خ -اب -ي -ة م -ب -اشس -رة أي رئ -اسس -ي -ة
وبرŸانية وفق أإلعÓن ألدسستوري «
فيقول ألسسائح «سستكون وقتها ألفÎة
ألزمنية ألÓزمة لتنفيذ تلك ألقوأنÚ
تتوقف على ما سسوف –تويه من
مدد زمنية وأسسبقية تلك ألعمليات
هل رئاسسية ثم برŸانية أو ألعكسش أو
ألعمليت Úتنفذأن ‘ آأن وأحد».
و‘ تصس- - -ري - -ح أد‹ ب - -ه ألسس - -ب - -وع
أŸاضسي  ،أعلن عماد ألسسائح رئيسش
مفوضسية ألنتخابات ألليبية –ّقق
شسرط Úرئيسسي Úمن أربعة شسروط
إل“ام ع-م-ل-ي-ة أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسسية و
ب - -رŸان- -ي- -ة ن- -اج- -ح- -ة ◊ل أألزم- -ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة ‘ أل -ب Ó-د وف -ق م -ا ”
ألتفاق عليه ‘ (إأعÓن باريسش)
وخطة أأل· أŸتحدة.
تابع «هناك أربعة شسروط لزمة
ل-ت-ن-ف-ي-ذ ألن-ت-خ-اب-ات ‘ ل-ي-ب-ي-ا وق-د
–قق منها شسرط Úأولها أإلنفاق
ألسس - -ي- -اسس- -ي ح- -ول ضس- -رورة إأج- -رأء
أنتخابات ‘ ألبÓد وهو ما صسدر

عن لقاء باريسش ألذي جمع أطرأف
ليبية معنية» .ألشسرط ألثا“« Êثل
‘ ق- - - -رأر أÛلسش أل- - - -رئ - - -اسس - - -ي
ب- - -خصس- - -وصش “وي- - -ل م - -ي - -زأن - -ي - -ة
أŸفوضسية».
أما ألشسرط Úألباقي Úأللذين قال
رئيسش أŸفوضسية إأنهما ‘ أنتظار
أل -ت-ح-ق-ي-ق :ف-ي-ت-ع-ل-ق ألول ب-ق-ان-ون
ألن -ت-خ-اب وه-و مسس-ؤوول-ي-ة ألسس-ل-ط-ة
أل -تشس -ري -ع -ي -ة أŸت -م -ث -ل-ة ‘ ›لسش
أل -ن -وأب وألشس -رط أآلخ -ر ه-و ت-أامÚ
أل -ع -م -ل -ي -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة «وه -و م -ن
مسسؤوولية أ◊كومة».
‘  29ماي أŸاضسي ،جمعت فرنسسا
أط -رأف أل -ن -زأع أل -ل -ي-ب-ي إأ ¤ط-اول-ة
حوأر أتفقوأ خÓلها فيما عرف بـ
«إأعÓن باريسش» على عدة إأجرأءأت
◊ل أألزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة أه-م-ه-ا ت-ن-ظ-يم
أن -ت -خ -اب -ات رئ -اسس-ي-ة وب-رŸان-ي-ة ‘
ديسس- -م ÈأŸق -ب -ل ،وه -و ذأت أألم -ر
أل- -ذي ط- -ال- -بت ب -ه أأل· أŸت -ح -دة
ضسمن خارطة طريق وضسعتها ألعام
أŸاضسي ◊ل أألزمة ألليبية.
ه- - -ذأ وأصس- - -در أألح- - -د أŸاضس- - -ي،
أÛلسش ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
ألليبية قرأرأ يقضسي بتخصسيصش مبلغ
 66.12م -ل-ي-ون دي-ن-ار ل-ي-ب-ي لصس-ال-ح
أŸف -وضس -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات
ت- -خصسصس- -ه ل- -ل- -ت -ج -ه -ي -ز ل -ت -ن -ف -ي -ذ
ألنتخابات ألŸÈانية وألرئاسسية.

ردا على ذبحها  18شسخصسا واختطافها  10نسساء

جيشش النيجر يقتل  10إارهابي Úمن «بوكو حرام»

شسنت جماعة «بوكو حرام «
الرهابية ،نهاية السسبوع
اŸاضسي ،هجوما على قرية ‘
جنوب دابوا الواقعة على
بحÒة تشساد والقريبة من
النيجر ،وقامت بذبح 18
شسخصسا وخطف عشسر نسساء،
وفق ما أاعلن مصسدر أامني،
لحد.
أامسض ا أ
كان جيشش ألنيجر قد أعلن ،مسساء
ألسسبت ،مقتل عشسرة إأرهابي Úبعدما
صس-د ه-ج-وم-ا ل-ب-وك-و ح-رأم أل-دموية
على أحد موأقعه.
أع -ل -ن مصس -در أم-ن-ي تشس-ادي ،أمسش
أألح -د ،م -ق -ت-ل  18شس-خصس-ا مسس-اء
أÿم -يسش ‘ ه -ج-وم ÷م-اع-ة ب-وك-و
ح- -رأم ألره- -اب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ألضس -ف -ة
ألتشسادية من بحÒة تشساد .وأضساف
أŸصس- -در أن «دم- -وي -ي ب -وك -و ح -رأم
ه -اج -م -وأ ق -ري -ة ‘ ج -ن -وب دأب -وأ»
ألوأقعة على بحÒة تشساد وألقريبة

من ألنيجر لي Óوقاموأ «بذبح 18
شس- -خصس -ا وج -رح شس -خصس Úآأخ -ري -ن
وخطف عشسر نسساء».
كان جيشش ألنيجر قد أعلن ،مسساء
ألسسبت ،أنه «قتل عشسرة إأرهابي»Ú
ب -ع -دم -ا صس -د ه -ج -وم -ا ع -ل -ى أح -د
م-وأق-ع-ه شس-ن-ت-ه ج-م-اع-ة ب-وك-و حرأم
ألدموية أÿميسش ‘ جنوب شسرق
ألنيجر.
ق -الت وزأرة أل -دف -اع ‘ ب -ي -ان ت Ó-ه
ألتلفزيون ألرسسمي ليل ألسسبت إأنه
«قرأبة ألسساعة أ◊ادية عشسرة من
ليل أÿميسش أ ¤أ÷معة ،تعرضش
م-وق-ع ب-اروأ أل-عسس-ك-ري ل-ه-ج-وم م-ن
قبل جماعة بوكو حرأم أإلرهابية.
أ◊صسيلة أŸؤوقتة هي ‘ :صسفوفنا
مقتل جندي وإأصسابة أثن Úآأخرين
ب -ج -روح و‘ صس-ف-وف أل-ع-دو م-ق-ت-ل
عشسرة إأرهابي Úنتيجة ألرد أ◊اسسم
لقوأتنا».
أضس- -اف أل- -ب- -ي- -ان أن «ع -م -ل -ي -ات

أل-ت-مشس-ي-ط أل-ت-ي شس-رعت ب-ه-ا قوأتنا
أل - -دف - -اع - -ي - -ة وأألم - -ن- -ي- -ة ل ت- -زأل
مسستمرة» .ويعود آأخر هجوم كبÒ
لبوكو حرأم ألرهابية على أ÷انب
ألتشسادي من بحÒة تشساد إأ ¤ماي
 2018وق -ت -ل ف -ي -ه سس -ت-ة أشس-خ-اصش
معظمهم من قوأت أألمن ‘ بلدة
غ -اب -الم-ي غ-ي إأح-دى ج-زر ب-حÒة
تشس - -اد .وتشس - -اد أق - -ل تضس - -ررأ م- -ن
ن -ي -جÒي -ا نسس -ب -ي -ا ج-رأء أل-ه-ج-م-ات
ألرهابية لكنها تشسهد تصساعدأ ‘
أع-م-ال أل-ع-ن-ف أل-ت-ي ت-رت-ك-ب-ه-ا بوكو
حرأم ألدموية منذ بضسعة أشسهر.
تشسارك تشساد ‘ قوة ›موعة دول
ألسساحل أÿمسش (ألنيجر وموريتانيا
وتشساد وما‹ وبوركينا فاسسو) ألتي
أنشسئت Ÿكافحة ألرهابي .Úوأسسفر
ألنزأع ألذي يشسهده حوضش بحÒة
تشساد عن أك Ìمن عشسرين ألف قتيل
وتسسبب بتشسريد  2،6مليون آأخرين
‘ نيجÒيا منذ ألعام .2009

«ووترغيت» فرنسسية تهّز أاركان الليزيه

ماكرون يلزم الصسمت وسسط تصساعد الضسغوط بشسأان قضسية مسستشساره

 ⁄يخرج الرئيسض الفرنسسي
إاÁانويل ماكرون عن
صسمته منذ بدء قضسية
بينال «بنع « Óوتصساعدها
لتطرح أاخطر أازمة
سسياسسية واجهها منذ
انتخابه ‘ ماي  ،2017وسسط
تصساعد الدعوات من أاجل
أان يشسرح موقفه.
نشس- - -أات أألزم- - -ة م- - -ع أل- - -كشس - -ف،
أألرب -ع -اء أŸاضس -ي ،ع -ن م -ق -اط -ع
فيديو يظهر فيها أحد أŸقربÚ
م- -ن أل- -رئ- -يسش أل -كسس -ن -در ب -ي -ن -ال
يضس-رب م-ت-ظ-اه-ري-ن ‘ ي-وم ع-ي-د
ألعمل ،وهو يضسع شسارة ألشسرطة
‘ ح Úأن - -ه ك- -ان ي- -رأف- -ق ق- -وأت
أألمن بصسفة مرأقب ل غ.Ò
 ⁄يصسدر أي إأعÓن عن قصسر
أإلل -ي -زي -ه ح -ول أح -ت -م -ال صس -دور
توضسيح عن ألرئيسش ألذي يفÎضش
أن يخصسصش نهاية أألسسبوع للعمل
‘ ب - -اريسش أو ‘ م - -ق - -ر لن - -تÒن
أل -رئ -اسس -ي ‘ ف -رسس -اي بضس-وأح-ي
ألعاصسمة.
قال مصسدر مقرب من أ◊كومة أنه
مع ألتحقيقات ألتي باشسرها ألقضساء

مهاجرأ غ Òشسرعي قبالة سسوأحل ألبÓد من أ÷هة ألغربية.
وقال أŸتحدث ألرسسمي باسسم ألبحرية ألليبية« ,بناء على بÓغ
“كنت ألسسبت دورية ◊رسش ألسسوأحل قطاع طرأبلسش من إأنقاذ
أربع Úمهاجرأ غ Òشسرعي ,من بينهم  31رج Óوطفل وأحد
وثمانية نسساء كانوأ على م Ïقارب مطاطي» ,مشسÒأ إأ ¤أن عملية
أإلنقاذ “ت شسمال مدينة زوأرة.
تلبية احتياجات اŸتظاهرين
@ بغداد :أعلن رئيسش ألوزرأء ألعرأقي حيدر ألعبادي ,أمسش
أألحد ,دعم صسندوق ألسسكان Ãبلغ  800مليار دينار عرأقي نحو
( 67مليون دولر) لغرضش توف Òألسسكن أÓŸئم للموأطن ÚفضسÓ
عن توف Òفرصش عمل للعاطل Úوذلك ‘ ﬁاولة لوضسع حد
ل -ل -م -ظ -اه-رأت أل-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا أŸدن أل-ع-رأق-ي-ة أŸط-ال-ب-ة ب-ت-وفÒ
أÿدمات ألسساسسية وتوف Òفرصش ألعمل وﬁاربة ألفاسسدين.

وألŸÈان وشس - -رط- -ة ق- -وأت أألم- -ن،
«يجري ألعمل على كل أŸسسارأت»
وب -ال -ت -ا‹ «ل -يسش م-ن ألضس-روري» أن
يصسدر موقف علني عن ألرئيسش «‘
أل- -وقت أ◊اضس- -ر» بشس- -أان م- -ع- -اون- -ه
ألسس -اب -ق أÙت -ج-ز ره-ن أل-ت-ح-ق-ي-ق
على خلفية أعمال ألعنف ألتي جرت
‘ أألول من ماي.
غ Òأن مصسدرأ ‘ ألغالبية ألرئاسسية
أع- -ت Èأن -ه «ك -ان ي -ج -در أل -ت -وأصس -ل
بشسكل سسريع ووأضسح ،أقله Ùاولة
نزع فتيل ألقضسية» ،معتÈأ أن صسمت
ألرئيسش مضسر أك Ìمن «ألتلفزيونات
ألتي تبث ذلك بشسكل متوأصسل بدون
توقف».
قال نائب من أŸعارضسة «كلما أسستمر
صسمته ،أجج ذلك ألتسساؤولت» فيما رأى
آأخ- -ر أن- -ه «ع -ل -ى صس -ع -ي -د إأدأرة أألزم -ة،
أسستوفوأ كل شسروط» أإلخفاق.صسعد كبار
أŸسسؤوول Úألسسياسسي ،Úألسسبت ،ألضسغط
ع- - -ل- - -ى أل- - -رئ - -يسش ورأى رئ - -يسش ح - -زب
«أ÷مهوريون» (معارضسة Áينية) لورأن
ف-وك-ي-ي-ه أن أل-كسس-ن-در ب-ي-ن-ال «سسيحاسسب
أم -ام أل -قضس -اء ،ل -ك -ن إأÁان -وي-ل م-اك-رون
سسيحاسسبه ألفرنسسيون».
تسس -اءل ‘ ح -ديث لصس -ح -ي -ف -ة ل -و

طعن بقانون «امتيازات النواب»
@ بغداد  :طعن رئيسش ألوزرأء ألعرأقي حيدر ألعبادي أمام
أÙكمة أل–ادية بقانون أمتيازأت ألنوأب ،ألذي تبناه ›لسش
ألنوأب قبل حله.
وقال أŸكتب أإلعÓمي لرئيسش ألوزرأء ‘ بيان مقتضسب« :ألعبادي
طعن لدى أÙكمة أل–ادية بقانون أمتيازأت ألنوأب ،وطالب
أÙكمة بإايقاف ألعمل به».
لكوادور تتخلى عن أاسسا„
ا إ
@ لندن  :كشسفت تقارير إأعÓمية أن أإلكوأدور تتجه للتخلي
أخًÒأ عن مؤوسسسش موقع ويكيليكسش جوليان أسسا„ ،وطرده من
سسفارتها ‘ ألعاصسمة لندن حيث يقيم منذ سستة أعوأم.
ونقل موقع «ذأ إأنÎسسيبت» أن صسفقة تسسليم أسسا„ على وشسك
ألنتهاء ،إأذأ  ⁄تكن أنتهت بالفعل.

ف- -ي- -غ- -ارو «م- -ن ك- -ان ع- -ل- -ى ع -ل -م
باŸسسأالة؟ متى؟ Ÿاذأ  ⁄يتم رفع
أŸسسأالة إأ ¤ألقضساء؟ Ÿاذأ ذهبوأ
إأ ¤حد أسستخدأم ألشسرطة لطمسش
أل -قضس -ي -ة؟ م -ا ه -ي أألسس-رأر أل-ت-ي
Áسسك ب -ه -ا ب -ي -ن-ال ح-ت-ى ي-ح-ظ-ى
Ãثل هذه أ◊ماية؟».

«ووترغيت»

رأى زعيم «فرنسسا أŸتمردة» (يسسار
رأديكا‹) جان لوك ميÓنشسون أن
أل- -قضس- -ي- -ة «Ãسس- -ت- -وى ووت -رغ -يت»،
أل -فضس -ي -ح -ة أل-ت-ي أدت إأ ¤أسس-ت-ق-ال-ة
ألرئيسش أألمريكي ريتشسارد نيكسسون.
فيما رأت رئيسسة «ألتجمع ألوطني»
( ÚÁمتطرف) مارين لوبن أن ‘
أŸسسأالة أكاذيب من قبل أ◊كومة،
وك -ذب-ة ع-ن ط-ري-ق إأخ-ف-اء أ◊ق-ي-ق-ة
نوعا ما من قبل رئيسش أ÷مهورية،
بقدر ما كان ‘ قضسية ووترغيت».
أكدت أن «صسمت» ألرئيسش يحول
قضسية بينال إأ« ¤فضسيحة دولة».
وقال نيكول دوبون إأينيان (من دعاة
ألسسيادة ألوطنية) للصسحافي« Úعلى
رئ -يسش أ÷م -ه-وري-ة وأجب ﬂاط-ب-ة
ألفرنسسي Úع Èألتلفزيون» معتÈأ أن
ألغالبية «ل تعرف كيف Áكنها أن
ترد» ألن ماكرون «تصسرف منفردأ».
تعمل أ◊كومة ‘ ألوقت أ◊اضسر
ع -ل-ى أل-ت-حضس÷ Òلسس-ات ألسس-ت-م-اع
أŸرت- -ق -ب -ة خ Ó-ل أألي -ام أŸق -ب -ل -ة،
وخصس -وصس -ا م -ث -ول وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة
جÒأر كولومب أمام ÷نة ألقوأنÚ
‘ أ÷معية ألوطنية ،أليوم ألثن.Ú
أث -بت م -اك -رون م -رأرأ م-ن-ذ ت-ول-ي-ه
ألرئاسسة أنه ل يحبذ رد ألفعل –ت
ألضس - -غ - -ط ،ول سس - -ي- -م- -ا ألضس- -غ- -وط
أإلعÓمية أو أ◊زبية.
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كلفة الّتسسّممات الغذائية

ألوقاية توّفر موأرد مالية معتÈة توجّه لÎقية ألصسحة

العدد
١٧٧٠٢

الرأاي

ألنّظافة أ’متحان أل ّصسعب

فضسيلة بودريشض

تكّلف التسسّممات الغذائية مصساريف مالية تÎتب عن ﬂتلف عمليات العÓج ،بحيث يكون الثمن مضساعفا بعشسرات اŸرات مقابل ثمن أاكلة يتناولها
اŸواطن ‘ ◊ظة دون التأاكد من سسÓمة موادها .وتفيد اŸؤوشسرات ذات الصسلة بأان ا◊ا’ت التي تسسجل ‘ هذا الشسأان تعرف ارتفاعا مثلما ترصسده مصسالح
’و ¤من سسنة  .2018و‘ ا÷زائر العاصسمة
وزارة الصسحة التي أاحصست حوا‹  10آا’ف حالة تسسمم غذائي سسنة  ،2017وأاك Ìمن  900حالة ‘ الشسهور ا أ
’ول من السسنة ا÷ارية.
لوحدها ” إاحصساء  385حالة خÓل السسنة اŸاضسية ،و 57حالة ‘ السسداسسي ا أ
سسعيد بن عياد
اŸسس-ت-ه-ل-ك Úب-ا◊رصس ع-ل-ى ت-ف-ادي أاي
غشس أاو اسستعمال غ Òسسليم للمواد التي
ل -ل -وق -وف ع-ل-ى م-ع-ط-ي-ات م-ا ت-خ-ل-ف-ه ظ-اه-رة ال-تسسّ-م-م-ات
ت -دخ -ل ‘ إاع -داد ال -ط -ع -ام وال -ت-ح-ذي-ر،
الغذائية من ا÷انب Úالطبي والقتصسادي ،انتقلت «الشسعب»
خاصسة من أاي تÓعب بأاجهزة التÈيد
ا ¤مسستشسفى بولوغ Úابن زيري (باينام) غرب العاصسمة،
اÿاصسة باŸواد الغذائية وخاصسة األلبان
حيث قّدم أاطباء أاخصسائيون صسورة مكÈة حول اŸشسكلة
ومشس -ت -ق -ات ا◊ل -يب وال -ل -ح -وم ،ذلك أان
التي تسستنزف موارد مالية وتهدد حياة مصساب ،Úإاذا  ⁄يتم
هناك من سسقط ضسمÒهم اŸهني فÓ
رف -ع مسس -ت -وى ال -ت-حسس-يسس وال-ت-وع-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف األوسس-اط
ي -ت-ورع-ون ‘ إاط-ف-اء ت-لك األج-ه-زة ل-يÓ-
اŸعنية .وجدنا السساهرين على صسحة اŸرضسى على قدم
ب -داع -ي اق -تصس -اد ال -ط -اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وسس - -اق ي - -واج - -ه - -ون ا◊الت ال - -ت- -ي تصس- -ل إا ¤مصس- -ل- -ح- -ة
وإاعادة تشسغيلها صسباحا ‡ا يÎتب عنه
السستعجالت ،وألهمية النشسغال أابدت إادارة اŸسستشسفى
ﬂاطر صسحية بفعل انتقال مادة من
بقيادة مديره مسسعد موسسى تعاونا لتنوير الرأاي العام قناعة
حالة تÈيد إا ¤سسخونة فتÈيد لتكون
بأان الوقاية –قق ‘ اŸدي Úالقصس ÒواŸتوسسط اقتصساد
اŸسساحة بؤورة لنمو فÒوسسات وانتشسار
نفقات ووقاية أافراد اÛتمع من خطر ﬁدق ،خاصسة ‘
ميكروبات.
الدكتور ليندة عمرون
الÈوفيسسور رشسيدة عوامر
ظل صسيف حار تنظم فيه الولئم وتتسسع خÓله مسساحة بيع
وت-دع-و ﬁدث-ات-ن-ا ،م-ن-ط-ل-ق-ات من رصسيد
اŸأاكولت واŸشسروبات ‘ الفضساء اŸفتوح .وسسهل تواصسله الصسحة حاضسر ‘ تشسكيلة اللجان التي تنشسط حول حماية
اŸسس - -ت - -ه- -لك◊ .سس- -ن ا◊ظ  ⁄تسس- -ج- -ل ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى Œرب -ة م -ه -ن -ي-ة وم-ت-اب-ع-ة م-ن-ت-ظ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى مصس-ال-ح
ÓعÓم ‘ تنظيم لقاء نشسطه فريق يضسم كفاءات
واحÎامه ل إ
اسستعجالت هذه اŸؤوسسسسة السستشسفائية إا ¤اليوم أاي حالة السستعجالت Ÿسستشسفى يتوسّسط عددا من البلديات ذات
طبية يتشسكل من الÈوفيسسور عوامر رشسيدة رئيسسة مصسلحة
تسسمم خÓل الصسيف ا◊ا‹ ،ورÃا كما يعتقد اıتصسون الكثافة السسكانية وتعرف حركة Œارية ل تتوقف خاصسة بيع
أاخصسائية ‘ التخدير واإلنعاشس والسستعجالت ،والدكتورة
أان اŸواط -ن أاصس -ب -ح ي -درك ال-ت-داع-ي-ات الصس-ح-ي-ة وي-راع-ي اŸأاكولت على الطريق وانتشسار أاسسواق فوضسوية ،إا ¤بعث
عمرون ليندة أاخصسائية ‘ التخدير واإلنعاشس رئيسسة وحدة
سسÓمته قبل كل شسيء وهذا مؤوشسر ايجابي .وتظهر أاعراضس برامج للتكوين ‘ خدمة الوقاية القبلية لتفادي انتشسار
السستعجالت ،الدكتورة آايت أام Òأاخصسائية ‘ علم األوبئة
اإلصسابة بتسسمم غذائي بشسكل جلي على اŸريضس ،وأابرزها ظ -اه -رة ال -تسس ّ-م -م-ات ،ب-ح-يث ل-ك-ل تصس-رف وق-ائ-ي م-ق-اب-ل
وال -طب ال -وق-ائ-ي وال-دك-ت-ورة ع-ت-ي-ق أاسس-ت-اذ مسس-اع-د رئ-يسس
القي ،ا◊مى الشسديدة والعرق واإلسسهال إا ¤جانب األم ‘ اقتصسادي وما‹ يوجه لتمويل خدمات أاخرى ‘ اŸنظومة
مصسلحة التخدير واإلنعاشس.
اŸعدة ،ويشستد األ ⁄لدى كبار السسن واألطفال بفعل حالة الصسحية أاو اŸرافق التي يحتاج إاليها اÛتمع .وتكمن
ت -ب Úم -ن خ Ó-ل أاول ال -ن -ق -اشس أان ل -ك -ل تصس-رف م-ه-ن-ي ‘
ج- -ف- -اف ا÷سس- -م ل- -ف -ق -دان -ه بداية ا◊ل ‘ اعتماد أاسسلوب التحسسيسس على مدار السسنة
ال-وسس-ط ال-ط-ب-ي م-ق-اب-ل اقتصسادي
ع - -نصس- -ر اŸاء ال- -ذي ي- -وف- -ر ف Óتقتصسر برامج الوقاية على فصسل واحد أاو ‘ مناسسبة
م- -ن خÓ- -ل ك- -ل- -ف -ة ال -ف -ح -وصس -ات
Óنسس -ان ق-وة ال-ت-خ-لصس م-ن ﬁددة .غ Òأاّن الطبيبات األخصسائيات الّلواتي يتحّملن مع
ل -إ
والتحاليل واألشسعة واŸتابعة التي
زم Ó-ئ -ه -ن ‘ آاخ -ر اŸط-اف ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-ت-ع-ج-الت
السسموم.
يسس- -ط -ره -ا دف Îالسس -تشس -ف -اء Ãا
من خÓل متابعة وتشسخيصس واŸصسالح اŸعنية مهمة التكفل باŸصساب بتسسمم غذائي
فيها ما يدخل ‘ خانة اÿدمات
ﬂت- -ل- -ف ح- -ل- -ق- -ات إاصس -اب -ة تأاملن لو أان ا÷ماعات اÙلية تسساهم ‘ تنمية برامج
لتكفل باŸريضس اŸقيم من إايواء
بتسسمم غذائي ،تبين النتائج أان قلة أاو انعدام النظافة هي ل -ل -ت -حسس -يسس م -وّج-ه-ة ل-ل-ت-ج-ار تشس-م-ل سس-لسس-ل-ة ال-تصس-رف-ات
وأاكل نقل باإلسسعاف .وأاظهرت الطبيبات إادراكا للتّداعيات
ّ
العنصسر ا÷وهري وراء تفاقم اŸشسكلة‡ ،ا يÎتب عن اŸتعلقة بجوانب الوقاية من خÓل إاتباع قواعد صسارمة ‘
اŸالية والقتصسادية بكل ما يقتضسيه ا◊رصس على ترشسيد
Óسسف  ⁄تسسجل أاية
تناول غذاء سسريع بكلفة ل تتعدى  ٣٠٠دينّار كلفة عÓج حفظ اŸواد الغذائية والنظافة .لكن ل أ
اسس-ت-ع-م-ال ال-وسس-ائ-ل واإلم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا ﬂت-لف
(خدمات اسستشسفاء ،فحصس عÓج و–اليل) Ãعدل  ٢٠أالف مبادرة للشسراكة ‘ هذا الŒاه ليؤوكدن انه لو يتم ربط
عمليات عÓج اŸرضسى ،مع التطلع للرهان على الوقاية
دينار كما يشس Òإاليه األطباء ،مبدين أاسسفهم بلغة اقتصسادية التصسال وفقا Ÿقاربة مند›ة Áكن بناء منظومة وقائية
اŸب -ك -رة ح -ول اÙي -ط ال -ط -ب -ي Ãشس -ارك -ة ك-ل األط-راف
Ÿا يÎتب عن ◊ظة تهاون أاو إاهمال يصسل إا ¤درجة حديثة من شسانها أان –قق نتائج طيبة ،تعزز مسسار العمل
واÛتمع اŸد Êلتفادي الكلفة التي تدفع عند كل حالة
خطورة تهدد حياة اŸصساب ،وتسستنزف إامكانيات وموارد الوقائي الذي يتم ضسمن اطر قائمة Œمع كافة اŸتدخلÚ
اسستشسفاء بداعي التسسّمم الغذائي وغÒه.
و–تاج للتطوير والتحسس Úبإادراج التكنولوجيات ا÷ديدة
جل ظاهرة التسسّممات الغذائية ارتفاعا ،بحيث يسسجل طبية Áكن أان توجه Ÿعا÷ة حالت أاك Ìتعقيدا.
تسس ّ
وألن الوقاية خ Òمن العÓج يشسدد األطباء اıتصسون على لÓتصسال.
من  5إا ٧ ¤إاصسابات يوميا يتم التكفل بهم على مسستوى
ّ
ضسرورة أان يدرك اŸسستهلك Ÿا يتناوله ويراعي اÙيط ويتوّفر هذا اŸسستشسفى كما تؤوّكدن على جميع الوسسائل
مسستشسفى باينام ببلدية ا◊مامات غرب العاصسمة .وأاكدت
بكل إافرازاته ،ولذلك يوصسون با◊رصس على تفادي تناول واإلمكانيات التي يتطلبها العÓج ،بحيث تتكفل اŸصسالح
أان Óﬁت بيع البيتزا والسساندويشس ،تشسكل مصسدر خطر
األك -ل خ -ارج ال -ب-يت ،الل-ت-زام ال-ط-وع-ي ب-ق-واع-د ال-ن-ظ-اف-ة اŸت-خصسصس-ة ب-اŸريضس وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-عÓ-ج-ي-ة ال-ط-ب-ية
على الصسحة العامة خاصسة ‘ فصسل الصسيف ﬁذرة من
وخاصسة غسسل اليدين عند كل عملية أاكل وتطه Òمياه غسسل الÓزمة ،ف Óيغادر اŸصساب إال بعد التأاكد من شسفائه التام
مواد شسديدة اÿطورة مثل اŸثلجات ،الكاشس Òوالبيضس
اÿضسر ،وطهي اللحم بشسكل تام إلزالة كل ما من شسأانه أان ﬁم Óبنصسائح وتعليمات تفيده ‘ اŸسستقبل .ويراهن
اŸقتنى خارج Óﬁت مكيفة.
يشس -ك -ل خ -ط -را .وي -ح -م -ل-ون أاصس-ح-اب اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة على ورقة الطريق اŸتضسمنة لتعليمات وتوصسيات مفيدة
تتم متابعة اإلصسابات من خÓل مصسلحة طب األوبئة التي
واŸط-اع-م مسس-ؤوول-ي-ة ‘ ح-م-اي-ة صس-ح-ة زب-ائ-ن-ه-م وسسÓ-م-ة ل -ت -ح -ق -ي-ق األه-داف اŸط-ل-وب-ة ب-ك-اف-ة ج-وان-ب-ه-ا الصس-ح-ي-ة
تتكفل بتبليغ ا÷هات العمومية اŸعنية ،علما أان قطاع
والطبية والقتصسادية انطÓقا من تفعيل قاطرة الوقاية.

سساندويتشش بـ  300دينار
يكلّف عÓجا بـ  20ألف دينار

ي -واج -ه اŸسس-ت-ه-لك ي-وم-ي-ا خ-اصس-ة ‘ فصس-ل الصس-ي-ف ظ-اه-رة
Óصس-اب-ة
خ -طÒة ت -ه -دد سس Ó-م -ة صس -ح -ت -ه ،وŒع -ل-ه ع-رضس-ة ل -إ
بالتسسممات الغذائية التي قد تؤودي به إا ¤الهÓك ،بسسبب
انعدام النظافة ،لسسيما ظاهرة تواجد Óﬁت األكل السسريع
و»البيتزيريات» داخل ﬁطات النقل با◊افÓت ،التي تنفث
غازات ودخانا منبعثا من عوادم ﬁركاتها السسيارات ،فيتناول
اŸسستهلك سسندويتشسا أاو أاك Óخفيفا بطعم دخان اŸركبات
تعلوه سسحابة من الغبار ،وما يث Òإا ¤التسساؤول غياب الرقابة
وكذا حسس اŸسستهلك ،الذي ينبغي أان يشسارك ‘ ﬁاربة من
يتÓعب بصسحته من أاجل الربح السسريع.
لعل العابر من أامام العديد من ﬁطات النقل  ،يدرك للوهلة
األو ¤أانه ل تخلو ﬁطة من ﬁل يقدم خدمات األكل
اÿفيف ،واألخطر من كل ذلك يقبل عليه يوميا عدد معتÈ
من الزبائن ،رغم أان اŸكان مفتوح على الغبار اŸتطاير
وسسحابات دخان اŸركبات اŸلوث بالغازات –يط به من كل
جانب ،وما يتبادر إا ¤الذهن أانه إا ¤متى تبقى هذه الظواهر
السسلبية قائمة؟ ‘ وقت تشسهد فيه ا÷زائر ارتفاعا كبÒا ‘
نسسبة ا÷امعي Úالذين من اŸفروضس يوجدون على وعي كبÒ
Ãا يشس -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صس-ح-ة األشس-خ-اصس خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
بوجباتهم الغذائية.
تسسجل كل تلك التجاوزات التي ل مÈر لنتشسارها بسسبب
الصسمت اŸطبق عليها ‘ ،ظل انتشسار ظاهرة أاخرى ل تقل
خطورة وسسلبية عنها ،وتتمثل ‘ قلة النظافة ‘ األماكن
العامة ،رغم كل اÛهودات التي تبذل والتكاليف التي تنفق،
لكن ا◊صسيلة مازالت ضسعيفة ل تعكسس ما يجب الوصسول إاليه،
ألنه لو كل مواطن ينظف أامام منزله ،ويحرصس على الوقوف
بصسرامة على مدى توفر شسروط النظافة ،حيثما حل ليسس ‘
بيته بل أابعد من ذلك أاي ‘ حيه وداخل اŸقهى و اŸطعم
حيث يقاطع من ل يحÎم شسروط النظافة ،وبالتا‹ يعاقب
بطريقة حضسارية من يهددون صسحة وسسÓمة اŸواطن ،وأاما
م -ا ي -دف -ع إا ¤ضس -رورة ال-ت-ح-رك ،وج-ود Œار ي-ب-ي-ع-ون السس-ل-ع
اıتلفة ويÎكون األماكن التي يسستغلونها ملوثة تÎاكم فيها
بقايا منتجاتهم وأاغلفتها ،بل وهناك من يتخلصس من النفايات
التي تكون داخل ﬁله التجاري إا ¤خارجها ،حيث يلقي بها
‘ قلب الشسارع أاو يرميها ‘ الرصسيف اŸقابل الذي يبعد عنه
ببضسعة أامتار .ولشسك أان كل ذلك يفتح اÛال للحديث كذلك
عن نظافة اŸسستثمرين وأاصسحاب اŸصسانع الذين يتخلصسون
من النفايات الصسناعية األخطر على البيئة وصسحة اإلنسسان ‘
نفسس الوقت ‘ الفضساءات اŸفتوحة وكذا ‘ عرضس البحر،
وك -ل ذلك ي -ح -ت -اج إا ¤رق -اب -ة وصس -رام -ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون
للمخالف Úللمعاي ÒاŸعمول بها.
وي -ب -ق -ى الم -ت -ح -ان الصس -عب ‘ م -ع -ادل -ة –دي-ات ال-ن-ظ-اف-ة
وا◊فاظ على صسحة وسسÓمة اŸواطن ،نظافة الشسواطئ التي
من اŸفروضس أان تتصسدر األولويات ‘ موسسم الصسطياف،
حتى تسستمتع العائÓت بعطلتها الصسيفية ‘ ظروف جيدة،
وبعيدا عن األخطار ،على اعتبار أان توف Òعامل النظافة أامر
طبيعي وضسروري ،ل يحتاج إا ¤جهود كبÒة لتجسسيده.

أأبوأب مفتوحة ‘ أوت
يجري التحضس Òلتنظيم أابواب مفتوحة ‘ منتصسف أاوت
الداخل حول ا’نعكاسسات الصسحية الناجمة عن التعرضض
للحرارة الشسديدة وجفاف ا÷سسم من اŸاء خاصسة لكبار
’سسهال التسسمم العقربي.
’طفال ،الغرق ،ا إ
السسن وا أ
ويجتهد فريق من أاطباء أاخصسائي Úلتجسسيد هذا
’عÓمي ا÷واري الذي ينظم على مسستوى
الÈنامج ا إ
ﬂتلف مصسالح مسستشسفى «باينام» من أاجل اطÓع اŸرضسى
والزوار باÿصسوصض على التوجيهات الطبية التي تسساعد
على الوقاية ،وخاصسة ما يتعلق بالنظافة Ãفهومها
الشسامل وتفادي تبعات أاي تصسرف غ Òسسليم يقود ا ¤ما
’ يحمد عقباه .ويتم باŸناسسبة عرضض لوحات وملصسقات
أاعدها أاطباء تتضسمن معلومات مفيدة وبث فيديوهات
داخل قاعة ا’نتظار ،مثلما أاشسارت إاليه الدكتورة آايته
’وبئة والطب الوقائي.
أام Òأاخصسائية ‘ علم ا أ

تسسّممات أخرى

تسسجّل ا’سستعجا’ت أانواعا أاخرى من التسسممات
الناجمة عن تناول مواد غ Òغذائية منها الكحول
’دوية ،ويتم التصسريح بكل ا◊ا’ت من بينها
وا أ
ﬁاو’ت انتحار –دث على مسستوى ﬂتلف اŸسستويات
ا’جتماعية ،خاصسة خÓل اŸوسسم الدراسسي بفعل انهيار
مراهق Úمن ا÷نسس Úنتيجة نقصض يصسيبهم أاو مرورهم
’عداد حملة
بظروف قاسسية ’ –تمل ،ويوجد عمل إ
ضسد هذا الصسنف من التسسممات باعتبارها كارثة.
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” تزويده Ãرافق ترفيهية جديدة
ّ

منتزه الصسابÓت قبلة العائÓت العاصسمية
يششهد منتزه الصشابÓت حركة دؤووبة من قبل
الزوار ،الذين ف ّ
ضشلوا ششد الرحال نحو البحر
لسشتنششاق هواء منعشش بعيدا عن ا◊رارة
ليام،
الششديدة التي تعرفها العاصشمة هذه ا أ
ناهيك عن فتح فضشاءات جديدة سشاهمت ‘
اسشتقطاب العائÓت من ﬂتلف بلديات
العاصشمة.
العاصشمة :سشارة بوسشنة
أاجمعت العائÓت التي اقÎبنا منها أان منتزه الصشبÓت
ب -ات ي -ت -ؤف -ر ع -ل -ى فضش -اءات ل -لÎف -ي-ه وال-تسش-ل-ي-ة م-ؤج-ه-ة
Óطفال ،باإ’ضشافة إا ¤تؤفر اأ’من ‘ كافة أارجائه ،ما
ل أ
يجعله ينال إاعجاب كل من يزوره ،حيث اسشتطاع منتزه
الصشبÓت بحسش Úداي اسشتقطاب آا’ف الزوار يؤميا و‚ح
‘ فرضس مكانته ،وباإ’ضشافة ا ¤هذه اŸرافق اسشتفاد
Óطفال بات
منتزه الصشابÓت مؤؤخرا من مرفق ترفيهي ل أ
متنفسشا حقيقيا للعائÓت العاصشمية وغ Òالعاصشمية ،كما

Óطفال مع اأ’لعاب التي يؤفرها لهم
أانه يعت Èمتنّفسشا ل أ
اŸرفق ا÷ديد ،خاصشة مع الششح الكبŸ Òثل هذه اأ’ماكن
‘ ا÷زائر العاصشمة.
ال -فضش -اء الÎف -ي -ه -ي ال -ذي ّ” اف -ت -ت-اح-ه Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-دي
ا’سشتقÓل والششباب من طرف وا‹ العاصشمة ،عبد القادر
زوخ ،وبحسشب اأ’رقام اŸقدمة من الؤ’ية خ ّصشصشت له
ميزانية ميزانية مالية مقدرة بـ  2.5مليار سشنتيم مزود 14
Óو’د قضشاء
لعبة ب Úمائية وأاخرى قابلة للنفخ تسشمح ل أ
أاجمل اأ’وقات ‘ هذا اŸكان الÎفيهي ا÷ديد ،باإ’ضشافة
إا ¤الفعاليات والÈامج اıتلفة .هذا الفضشاء الذي أاقيم
بالششراكة مع اŸؤؤسشسشة الؤ’ئية للرياضشة والتسشلية «اوب،»Ó
‘ قطعة أارضشية قدرت بـ  4200م Îمربع من أاجل أان يتم
إاقامة اŸششروع على مسشتؤاه ،وحددت سشاعات العمل يؤميا
من السشاعة الرابعة زوا’ إا ¤منتصشف الليل ،فيما يتم
“ديد سشاعات العمل إا ¤غاية الثانية صشباحا خÓل عطلة
اأ’سشبؤع.
كما سشمح الفضشاء الذي سشمح بتششغيل  26عام Óيسشهرون
ع -ل -ى ح -م -اي -ة اأ’ط-ف-ال خÓ-ل

« الششعب» ترافق أاطفال تيزي مهدي
إا ¤ششاطئ ششنوة بتيبازة

الÈاءة تسستمتع بالّتخييم ال ّصسيفي
وتفرضض نفسسها صسديقة للبيئة

اسشتمتع نحو  32طف Óمن بÚ
ناششئة بلدية تيزي مهدي ‘
اŸدية مؤوخرا من ›موع 163
طفل وطفلة بزرقة وجمال
ششاطئ «ششنوة» بتيبازة– ،ت
لطار
قيادة مسشتششار اŸقاطعة ا إ
ﬁمد ﬂلو‘ وفوزي ‡ثل
البلدية على مسشتوى فضشاء
التخييم ،وهو فضشاء منظم من
مديرية الششباب والرياضشة
بالتنسشيق مع ديوان مؤوسشسشات
الششباب ضشمن برنامج اıطط
لزرق.
ا أ
اŸدية :علي ملياÊ
دعت فرقة التخييم هؤؤ’ء ا’طفال إا¤
اŸشش- - -ارك- - -ة ‘ ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -نشش- - -اط- - -ات
الÎفيهية ،وبخاصشة ما تعلق منها بإا‚اح
العملية الÎويجية ÷ائزة رئيسس ا÷مهؤرية
ل-ل-م-دي-ن-ة اÿضش-راء
إا ¤ج- -انب أاط- -ف -ال
م-ن ب-ل-دي-ات سشيدي
دم- -د ،ال- -ع- -م- -اري -ة،
سش - -غ - -ؤان واŸدي - -ة
–ت إاشش- - - - - - - - - -راف
إاط - - - - - -ارات م - - - - - -ن
م -دي -ري -ت -ي ال -ب -ي-ئ-ة
ل - -ؤ’ي - -ت - -ي اŸدي- -ة
وتيبازة.
أاك- - - - - -د رمضش- - - - - -ان
ت- -ي- -ط- -رواي رئ -يسس
ال -راب -ط -ة ال -ؤ’ئ-ي-ة
ل -ت -نشش -ي -ط الشش-ب-اب
ب -ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة لـ
«الششعب» ،أاّن هذه اŸبادرة اŸقامة –ت
رعاية وا‹ اŸدية وتنفيذ مديرية الششباب
وال-ري-اضش-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع دي-ؤان م-ؤؤسشسشات
الششباب ،تأاتي ‘ إاطار برنامج اıطط
اأ’زرق Ÿؤسشم ا’صشطياف .2018
وقد وصشل عدد اŸسشتفيدين منه إا ¤غاية
ه - -ذه ال- -رح- -ل- -ة زه- -اء  3040مصشطاف
ومصش -ط -اف -ة ،وÁن -ح ه -ذا ال -فضش -اء ل -ه-ؤؤ’ء
اŸصش- -ط- -اف Úف- -رصش- -ة Ÿع- -ان -ق -ة ال -ب -ح -ر،
واŸششاركة ‘ الÈنامج الÎفيهي من أالعاب
ششاطئية لتفج Òقدراتهم اإ’بداعية ،دورات
رياضشية ،أايام تؤعؤية –سشيسشية وا’سشتمتاع
بعروضس بهلؤانية –ت قيادة طاقم ششبابي
قار بهذا الفضشاء التخييمي يÎأاسشهم الفنان
مراد ›رام ومرافقيهم ومرافقاتهم.
كما كششف نؤر الدين فتاح إاطار Ãديرية
البيئة للمدية ‘ هذا الصشدد أابعاد القافلة
اŸتنقلة اÿاصشة با◊ملة الÎويجية بجائزة
رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ل-ل-م-دي-ن-ة اÿضشراء على

اŸسشتؤى اÙلي ،أانه ” اسشتهداف ششريحة
اأ’ط-ف-ال وال-ع-ائÓ-ت ب-ه-ذا الشش-اط-ئ بقصشد
التحسشيسس واعÓم اŸؤاطن Úللمششاركة ‘
نششر ثقافة اأ’خضشر وجعل اŸدينة صشديقة
للبيئة وﬁاولة تكؤين الؤعي البيئي ،تششجيع
اÛت -م -ع اŸد ‘ Êسش-ب-ل ت-ن-م-ي-ة و ت-رق-ي-ة
اŸدن اÿضشراء اإ’يكؤلؤجية.
من جهتها أاوضشحت فؤزية غزا‹ رئيسشة
مصشلحة ا’عÓم والÎبية البيئة بتيبازة ،أاّن
مششاركتها ‘ هذه القافلة جاءت ‘ اطار
تؤأامة ب Úمديريتي البيئة باŸدية وو’يتها
السش-اح-ل-ي-ة ،ت-خّ-ل-ل-ت-ه-ا ت-ؤزي-ع مطؤيات حؤل
طرق حماية الششاطئ على أان تتم عملية
التحسشيسس كل يؤم خميسس.
ك -م -ا شش -ه -دت ه-ذه ال-رح-ل-ة ال-ت-ي راف-قت
فيها «الششعب» أاطفال بلدية تيزي مهدي
الفÓحية ،تنظيم ورششات للÈاءة ‘ ›ال
ال-رسش-م وال-ت-ل-ؤي-ن وورشش-ة اأ’سش-ئ-ل-ة ال-ب-ي-ئ-ية،
ت-ؤزي-ع ع-ي-ن-ات م-ن م-ي-ث-اق ال-ب-يئة اŸدرسشي
وت -ن -ظ -ي -م مسش-اب-ق-ة ‘ ال-ب-ي-ئ-ة تّ-ؤجت Ãن-ح

الفائزين والفائزات لؤحات ديزÃ Êششاركة
اŸؤؤسشسشة الصشناعية «طؤنيك».
وأاك -دت ف -ؤزي -ة أان الشش -اط -ئ ع -رف ح -ل-ة
ج- -دي- -دة خ Ó-ل السش -ن -ؤات اأ’خÒة ب -فضش -ل
›هؤدات السشلطات اÙلية جراء التحكم
‘ اŸفرغة العمؤمية ،وتدخل مركز الردم
ال -ت -ق -ن -ي وسش -ه -ره ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة اÙي -ط
بتسشخÒه لعدد كب Òمن العمال بدءاً من
السشاعة الرابعة صشباحا ،إا ¤جانب تعيÚ
متصشرف اداري لتسشي Òهذا اŸرفق الذي
“كن من تخليصشه من مششكلة ا’سشتحؤاذ
بطريقة عششؤائية.
وع ّ-ب -رت ال -ط -ف -ل -ة ف -ل -ة ب -ؤدوم-ة  14سشنة
وششقيقاها بلقاسشم ومر Ëمن بلدية سشيدي
دم- -د بضش- -ؤاح -ي دائ -رة ع Úب -ؤسش -ي -ف ع -ن
فرحتهم بهذه الرحلة Ãا ‘ ذلك أاطفال
ب -ل -دي -ة ت -ي -زي م -ه -دي ،ضش -ارب Úأ’نسش-ف-ه-م
مؤاعيد أاخرى للفسشحة والÎفيه عن النفسس
‘ اŸسشتقبل القريب.

ا’سشتمتاع باللعب ،سشيما أان  6أالعاب منها مؤجهة إا¤
اأ’طفال الذين يبلغ سشنهم من سشنت Úإا 6 ¤سشنؤات ،و6
أالعاب أاخرى تخصس فئة اأ’طفال الذين يبلغ عمرهم من 6
سشنؤات إا ¤غاية  13سشنة ،إاضشافة إا ¤تؤاجد  4أاعؤان أامن
من أاجل ا◊فاظ على أامن العائÓت ،و’ يسشمح للششباب
بالدخؤل لؤحدهم إا ¤الفضشاء.
وقد سشجل الفضشاء تؤافد ما ب 2500 Úو 4000زائر يؤميا

خاصشة خÓل العطل اأ’سشبؤعية ،سشيما أانه ” –ديد مبلغ
 200دينار جزائري من أاجل Œربة اأ’لعاب القابلة للنفخ
Ÿدة  20دقيقة ،فيما ” –ديد سشعر اأ’لعاب اŸائية
والهؤائية و»الكؤاد» بسشعر  300دينار Ÿدة تقدر بـ  5دقائق.
وبهذه اإ’ضشافة Ÿنتزه الصشابÓت الذي بات مÓذ الكثÒ
م- -ن ال- -ع- -ائ Ó-ت خ Ó-ل فصش -ل الصش -ي -ف ،أاصش -ب -ح ب -إام -ك -ان
العاصشمي ÚاسشتغÓله خاصشة ‘ عطلة نهاية اأ’سشبؤع.
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ﬁمية عسسكرية
اختارها اإلمÈاطور
أاوكنافيوسض
تقع مدينة مليانة على بعد  100كم غرب
العاصشمة ا÷زائرية ،هي ليسشت ›رد مدينة
ذات ت -اري -خ م -رت -ب -ط ب -ؤج -ؤه ث -ؤري-ة واج-هت
ا’سش -ت -ع-م-ار ال-ف-رنسش-ي ،أام-ث-ال الشش-ه-ي-د ع-ل-ي
’ب -ؤانت والشش -ه -ي -د أاح -م -د ب -ؤق -رة وم -ؤؤسشسس
الكششافة ا÷زائرية ﬁمد بؤراسس .بل هي
مدينة ضشاربة ‘ عمق التاريخŒ ،مع ا÷مال
ال -ط -ب -ي -ع -ي واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ -ي -ة واأ’ع -ي -اد
الشش- -ع- -ب -ي -ة ،ك -ع -ي -د ال -ك -رز ،ال -ذي ي -ع -رف ‘
اŸن-ط-ق-ة ب-ن-ؤع-ي-ت-ه ال-رف-ي-ع-ة ل-درج-ة تسشميته
ب اŸلؤك» ،إاضشافة إا ¤اأ’عياد الدينية
بـ« َ
ح ُ
كاŸؤلد النبؤي الششريف ومؤلد سشيدي أاحمد
بن يؤسشف .هذه العؤامل كلها اجتمعت لتجعل
من اŸدينة مقصشداً مغرياً للسشياح والزوار.
ي -ع -ؤد ت -أاسش -يسس م -دي -ن -ة م -ل-ي-ان-ة إا ¤ا◊ق-ب-ة
ال- -روم- -ان- -ي- -ة ،ح- -ي- -ن -ه -ا سش -م -اه -ا م -ؤؤسشسش -ه -ا
اإ’مÈاطؤر أاوكتافيؤسس زوكابار (ب ÚالقرنÚ
 2٧و 25ق.م) ،وجعلها حامية عسشكرية⁄ .
يكن خيار اإ’مÈاطؤر أاوكتافيؤسس عبثياً ،بل
كان مدروسشاً من وجهة نظر رجل عسشكري،
رأاى ‘ علؤها بـ  ٧20مÎاً عن سشطح البحر،
وت -ف -رع مسش -ال -ك -ه-ا ن-ح-ؤ م-ن-اط-ق ع-دي-دة ،م-ا
يؤؤهلها لتكؤن مركزاً حربياً.
خيار أاوكتافيؤسس عّززته خيارات أاخرى Ÿن
تبعه ‘ اسشتيطان اŸدينة من حضشارات ودول
أاخ - -رى ،ف - -ق - -د أاع - -اد ب- -ؤل- -غ Úب- -ن ال- -زي- -ري
الصش -ن -ه -اج -ي ب -ن-اءه-ا ع-ام  ٩٧2م ،وج-ع-ل-ه-ا
ع -اصش -م-ة سش-ي-اسش-ي-ة ع-ل-ى ج-زء ك-ب Òم-ن بÓ-د
اŸغرب ،قبل أان يسشتؤ‹ عليها اŸرابطؤن
ع - -ام  ،1081ف- - -اŸؤح- - -دون ع - -ام  ،114٩ث - -م
الزيانيؤن عام  ،1308لتصشبح إامارة مسشتقلة
ح-ت-ى وصش-ؤل ال-ع-ث-م-ان-ي Úل-ل-م-ن-ط-ق-ة .مّ-ر ب-ها
الرحالة العربي اأ’ششهر ابن بطؤطة ذهابًا،
قادماً من تلمسشان ،وإايابًا عائداً من صشفاقسس
بتؤنسس ،متؤجهاً إا ¤طنجة باŸغرب ،وزارها
أايضشاً التازي واإ’دريسشي وا◊سشن بن وزان.
عام  1835دخلها مؤؤسشسس الدولة ا÷زائرية
ا◊دي -ث -ة اأ’م Òع -ب -د ال -ق -ادر ،وشش -ي -د ف-ي-ه-ا
م-ؤؤسشسش-ات سش-ي-اسش-ي-ة وعسش-ك-ري-ة وج-ع-ل ف-ي-ه-ا
م-ق-راً Óÿف-ت-ه،ع-ام  1840اح-ت-لتها ا÷يؤشس
الفرنسشية ،بعد مقاومة ششرسشة من أاهاليها
بقيادة اÿليفة بن عÓل.
اأ’م Òعبد القادر بن ﬁي الدين من أاششهر
اأ’مراء العرب ‘ التاريخ .سشياسشي وﬁارب

ورج- -ل ف- -ك- -ر م- -ع -روف ب -ت -أاسش -يسش -ه ل -ل -دول -ة
ا÷زائرية ا◊ديثة ،مّر Ãدينة مليانة وإادراكًا
منه أ’هميتها حّؤل مقر إاقامة القائد الÎكي
اŸعروف باسشم «دار الباي» إا ¤مقر Óÿفته
ب Úالعام 1835 Úو .1840نال هذا اŸبنى
اŸؤؤسشسس ع -ل -ى ال -ط -ري-ق-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة شش-ه-رة
واسشعة ،ما جعل اإ’مÈاطؤر الفرنسشي لؤيسس
نابليؤن الثالث يزوره عام  ،1865بعد تغيÒ
اسشمه إا« ¤دار اأ’م »Òمع ا’حتÓل الفرنسشي
للمدينة.
أاعيد افتتاح اŸبنى كمتحف بعد إاعادة تأاهيله
عام  2000من قبل رئيسس ا÷مهؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة .يحؤي اŸتحف عدة قاعات
كانت ‘ اأ’صشل حجرات صشا◊ة للسشكن أاو
العمل من أاهمها:
قاعة اآ’ثار الرومانية –ؤي بقايا معمارية،
ونصشباً أاثرية ،وقطعاً نقدية كششؤاهد مادية
عن مدينة زوكابار الرومانية.
ق -اع -ة اıط -ؤط-ات واإ’ث-ن-ؤغ-راف-ي-ا– :ؤي
›م -ؤع -ة م -ن اıط -ؤط-ات ال-ت-ي ت-ع-ؤد إا¤
ال -ق-رن 18 Úو 1٩ح -ؤل ع-ل-ؤم ال-دي-ن وال-ل-غ-ة
وا◊سشاب ،إاضشافة إا› ¤مؤعة من ا◊لي
واأ’لبسشة والصشناعات التقليدية ،وكنز نقدي
يعؤد إا ¤عهد اŸؤحدين (القرن .)12
س
ش
قاعة اŸقاومات الششعبية :تضشم م دسشات
وبنادق تقليدية ،وعدداً من الؤثائق التاريخية
والصشؤر ،واللؤحات الزيتية اıلدة لبطؤ’ت
اأ’م Òعبد القادر.
قاعة الÎاث اŸن
ج
م
ي
:
–
ؤ
ي
أ
ا
د
و
ا
ت
و
قاطرة
أاششغال Ÿناجم جبل زكار القريب من اŸدينة،
إاضشافة إا ¤صشؤر ووثائق حؤل اŸنجم.
قاعة حرب التحرير الؤطنية :خ ّصشصشت هذه
القاعة لتاريخ ثؤرة التحرير الؤطنية ،وتضشم
›مؤعة من صشؤر لقؤافل ششهداء اŸنطقة،
ووث -ائ-ق وق-ط-ع أاسش-ل-ح-ة وع-دداً م-ن ال-ل-ؤح-ات
الزيتية اıلدة لنضشا’ت أابناء اŸنطقة.

منارة جامع البطحاء أاو سساعة اŸدينة

م- -ع -روف أان اأ’م Òع -ب -د ال -ق -ادر رج -ل دي -ن
أايضش ً-ا ،ول -يسس غ -ري -ب ً-ا أان ي -ت -خ -ذ م-ن اŸب-ن-ى
اŸقابل Ÿسشجد البطحاء ،الذي يعؤد تاريخ
إانشش-ائ-ه إا ¤ا◊ق-ب-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة ،م-قراً إ’قامة
اÿليفة.
مسشجد البطحاء واحد من  25مسشجداً كان

مؤجؤداً آانذاك ‘ اŸدينة .خّربه اŸسشتعمر
الفرنسشي عام  1844وجعل من أارضشيته سشاحة
فسشيحة أاطلق عليها اسشم «سشاحة كارنؤ» ،و⁄
ُيبقِ سشؤى على منارته التي حؤلها إا ¤سشاعة.
أاطلق اسشم القديسس «سشانت بؤل» على الششارع
الذي يضشمها ،واآ’ن تنسشب السشاحة إا ¤اأ’مÒ
عبد القادر.

مسسجد ومزار الو‹
سسيدي أاحمد بن يوسسف

تفيد الؤثائق الرسشمية بنسشب الؤ ّ
‹ الششهÒ
¤
أاحمد بن يؤسشف ( )1524-1436إا اإ’مام
علي بن أابي طالب ،ويحتفظ السشيد عنÎي
بؤزار بالعقد اأ’صشلي ،كاإثبات نسشب لهذا الؤ‹
الصش -ال -ح ،ال-ذي ُت-سش-رد ع-ن-ه أاخ-ب-ار ك-ثÒة ع-ن
كرامات خارقة.
ي -ؤؤدي اŸسش -ج -د اآ’ن وظ -ي-ف-ت-ه ك-م-ك-ان أ’داء
الصشÓة ،بينما أاقفل اŸزار منذ سشنؤات ‘
‹،
وجه الزائرين الطامع« ‘ Úششفاعة» الؤ ّ
بحجة الÎميمات التي يعؤد تاريخ بدايتها إا¤
عششر سشنؤات .وÁ ⁄نع اإ’غÓق الزائرين من
التمسشح على أاعتاب باب اŸزار ،وقضشاء وقت
‘ فنائه الرحب واÛهز بكراسس حجرية
تسشتخدم للجلؤسس حيناً ،وأاحياناً لكسشر حبات
البيضس أ’غراضس تبقى حبيسشة ‘ نفؤسس من
يقدم على هذا اأ’مر!

ال ّسسور الّروماÊ

ي -ع -ت Èالسش -ؤر ال -روم -ا Êأاح -د أاشش -ه -ر م -ع-ا⁄
اŸدينة ،ملتقى ل أ
Óصشدقاء والعائÓت ،التي
تتخذ من اŸقاهي البسشيطة اŸنتششرة على
ط -ؤل -ه م -ك -ان ً-ا ل -ل -راح -ة وا’سش -ت -م -ت -اع ب-ا÷ؤ
خصشؤصشاً ‘ مسشاءات الصشيف .يطؤق السشؤر
ا÷ه- -ة ا÷ن- -ؤب- -ي- -ة Ÿل- -ي- -ان -ة وي -ع -ط -ي رؤوي -ة
بانؤرامية Ÿدينة «اÿميسس» الؤاقعة على بعد
 ٧كيلؤمÎات أاسشفلها.
ويششيع حال السشؤر انطباعًا صشريحاً ومباششراً
بإاهمال رسشمي فظيع وغ ÒمÈر ،فقد تداعى
ج -زء م -ن -ه وسش-ق-ط ع-ام  2012بسش-بب ال-رياح
واأ’مطار ،وتعرضس جزء آاخر للتلؤيث اŸتعمد
منعاً لتجمع العشّشاق ،إاذ يعت Èجلؤسس ثنائي ‘
مكان عام ‘ ا÷زائر عيبًا يجب ﬁاربته.
أانشش -أا السش -ؤر ‘ ال -فÎة ال -روم -ان -ي-ة ك-ح-م-اي-ة
للمدينة ،وهؤ اآ’ن بحاجة إا ¤من يحميه من
اأ’يادي اّıربة.

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

ثقافة
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ألموأفق لـ  09ذي ألقعدة  1٤٣9هـ

‡ثل ا÷زائر ‘ مهرجان «ثويزا»

واسشين ـي« :على اŸفكري ـن إاع ـادة النظ ـر ‘ اŸسشلّم ـات»
’مازيغية
’عرج ،رفقة عدد من اŸفكرين واŸثقف ÚاŸغاربي ÚاŸشسارك ‘ Úأاو ¤ندوات الطبعة Ÿ 14هرجان الثقافة ا أ
وقف واسسيني ا أ
«ثويزا» ،على حدود جرأاة اŸثقف ب Úحرية اŸوقف وقيود سسلطة السسياسسة وا’قتصساد واÛتمع .ودعا واسسيني ‘ ،مداخلته أاول أامسس
اÿميسس بطنجة اŸغربية ،اŸفكرين إا ¤ضسرورة إاعادة النظر ‘ ا÷اهز من اŸسسلمات ،معتÈا أان ا÷رأاة ‘ العا ⁄العربي «ما تزال ﬁدودة».
ويشسارك ‘ التظاهرة مثقفون وأادباء على غرار أادونيسس والكو Êويوسسف الصسديق.

ألعدد
1٧٧02

15

دعت رئيسس ا÷مهورية إا ¤اسستكمال دعم الكتاب وبعثه من جديد

نقابة الناششرين للكتب تعقد جمعيتها
العامة وتنتخب ماضشي لعهدة جديدة
كّللت أاشسغال ا÷معية العامة ا’نتخابية للنقابة الوطنية لناشسري الكتب ،بإاعادة انتخاب
اŸكتب الوطني ا÷ديد برئاسسة أاحمد ماضسي لعهدة جديدة ،حيث عقدت النقابة جمعيتها
العامة العادية Ãقرها الوطني ،بالعاصسمة ،نهاية أاول أامسس ،بعد توفر النصساب القانوÊ
’دبي.
’عضسائها ،وعرضس التقريرين اŸا‹ وا أ
أ

نور الدين لعراجي

أاسشامة.إا  /الوكا’ت

خÓل مششاركته في ألندوة أأ’ولى بمهرجان
أل -ث -ق -اف -ة أأ’م -ازي -غ -ي -ة «ث -وي-زأ» ،أل-خ-م-يسش
أل -م -اضش -ي ب -ط-ن-ج-ة أل-م-غ-رب-ي-ة ،ق-ال أأ’ديب
أل- -ج- -زأئ- -ري وأسش- -ي- -ن -ي أأ’ع -رج ،إأن «ج -رأة
ألمثقف ليسشت هي ألقدرة على ألقول فقط،
بل هي أ’نخرأط في هذأ ألقول ،حتى ’
يقع في أ’زدوأجية» ،مضشيفا بأان «ألجرأة
في ألعالم ألعربي عموما محدودة ،لكونه
(أي ألعالم ألعربي) لم يسشتطع في ألتاريخ
ألمعاصشر أن يخلق نموذجا أو أيقونة تششكل
Óج-ي-ال وعÓ-م-ة ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى
م -رج -ع -ا ل  -أ
وصشول ألفكر إألى مسشتوى معين».
ودعا وأسشيني ،ألذي يمثل ألجزأئر في هذه
أل -ن -دوة أل -ت -ي تشش -ه -د مشش -ارك-ة أل-ع-دي-د م-ن
أل-م-ث-ق-ف-ي-ن وأأ’دب-اء وأل-م-ف-ك-ري-ن على غرأر
أدونيسش وألتونسشي يوسشف ألصشديق وألليبي
إأب -رأه -ي -م أل-ك-ون-ي ،أل-م-ف-ك-ري-ن إأل-ى ضش-رورة

إأعادة ألنظر في ألجاهز من ألمسشلمات ،كما
أع-ت-ب-ر م-ن خÓ-ل مÓ-ح-ظ-ت-ه ل-ب-عضش ن-ماذج
ألمثقفين في ألتاريخ ألعربي ألمعاصشر أن
«توقف جرأة ألمثقف في مرحلة معينة من
مسشاره ،تكون عوأقبها وخيمة وتدفع به إألى
ألنسشيان».
أما ألتونسشية ألفة يوسشف فرأت بأان «ألجرأة
ل- -يسشت أخ- -ت- -ي -ارأ أو ق -رأرأ إأرأدي -ا ،ب -ل ه -ي
مفهوم سشياقي وتاريخي مرتبط بالمجتمع
وزم - -ن- -ه» ،وأن «صش -دق أل -م -ث -ق-ف ف-ي ط-رح
ألقضشية ،مهما كانت ،يجعل لها صشدى لدى
ألسش -ام-ع» .ب-ال-م-ق-اب-ل ،وصش-فت أل-ف-ة ي-وسش-ف
أل -م -ج -ت -م -ع-ات أل-ع-رب-ي-ة وأل-م-غ-ارب-ي-ة ب-أان-ه-ا
«إأقصشائية ’ تقبل أ’ختÓف مع من لهم
قرأءة مختلفة».
من جهته ،أعتبر ألكاتب وألششاعر ألمغربي
أحمد عصشيد أن «ألسشياسشة دون ثقافة تبقى
عمياء» ،كما أن «ألسشياسشة دون عمق ثقافي،
ت-ك-ون ف-اق-دة ل-ل-ع-م-ق أإ’نسش-ان-ي» .ف-ي-ما أكد

زين الدين بومرزوق لـ«الشسعب»:

تيمقاد تسشتكمل –ضشÒاتها ’حتضشان
مهرجانها الدو‹ 40

موأطنه صشÓح ألوديع أنه ’ يتصشور «مثقفا
دون جرأة» ،أ’ن ألمثقف يÓمسش ألقضشايا
أل-حسش-اسش-ة ب-ال-ح-د أأ’دن-ى م-ن أ’سش-تقÓلية،
مشش-ي-رأ إأل-ى أن-حسش-ار أل-فضش-اءأت أل-ت-ق-ل-ي-دية
ودخ -ول ألشش -ب -ك -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ك -ف -اع-ل
أسشاسشي.
Óششارة فإان مهرجان «ثويزأ» ،ألذي أنطلق
ل إ
سش -ن-ة  ،2005ي -ه -دف إأل -ى تشش -ج -ي -ع أل -ح-وأر
وأل- -ت- -ب -ادل ب -ي -ن أل -ث -ق -اف -ات وأل -حضش -ارأت.
ويناقشش ضشيوف هذه ألطبعة ،ألتي أنطلقت
ألخميسش وتختتم غدأ أأ’حد ،محاور منها
مسش -ت-ق-ب-ل أل-ث-ق-اف-ة ف-ي أل-فضش-اء أل-م-غ-ارب-ي،
ومسش-ت-ق-ب-ل أأ’م-ازي-غ-ي-ة ،وأل-مشش-روع أل-فكري
ألمعاصشر في ألفضشاء ألمغاربي .ويسشتضشيف
ألمهرجان مثقفين وأدباء على غرأر ألششاعر
وألمفكر ألسشوري أدونيسش ،وألمفكر ألتونسشي
ي-وسش-ف ألصش-دي-ق ،وأأ’ديب أل-ل-ي-ب-ي إأب-رأه-ي-م
ألكوني.

ج -رت أشش -غ -ال أل -ج -م -ع -ي -ة
ألعامة ألعادية ،في ظروف
ع-ادي-ة وت-ن-اولت ب-ال-درأسش-ة
وأل- -ن- -ق- -اشش ك- -ل أل- -ن- -ق- -اط
أل- - -م- - -درج - -ة ف - -ي ج - -دول
أ’عمال .حيث نّوه أعضشاء
أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ناششري
أل -ك -تب ،ب-اإ’ن-ج-ازأت أل-ت-ي
ت- -ح- -ق- -قت ف- -ي ألسش- -ن- -وأت
أأ’خيرة ’ سشيما ما حظي
به قطاع ألكتاب من ألدعم
وم -ا ي -ج-ده م-ن أل-تشش-ج-ي-ع،
لصشالح ترقيته وألوصشول به
إأل- -ى مسش- -ت- -وى ألصش- -ن- -اع- -ة
أ’ق- -تصش- -ادي- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة،
ومسش-اه-م-ة ف-ي دي-ن-ام-ي-كية
ألتنمية ألوطنية ألششاملة.
ف - -ي ألسش - -ي - -اق ذأت - -ه دع - -ا
أعضشاء ألهيئة إألى أسشتكمال
وإأزألة ما بقي من عرأقيل
ت -ع -ت -رضش أل-ك-ت-اب وت-ذل-ي-ل
بعضش من ألصشعوبات ،ألتي
ت -ق -ف ح -ج -رة ع -ث -رة أم-ام
تسش-وي-ق-ه وت-رج-م-ت-ه ،ل-ذلك
ت -أام -ل أل-ه-ي-ئ-ة ف-ي أن ي-ن-ال
ق -ط -اع أل -ك -ت -اب م-ا ت-وف-ره
إأج- -رأءأت أل -ح -ك -وم -ة وم -ا
يمنحه ألمناخ أ’سشتثماري
أل-ج-ي-د ف-ي أل-ج-زأئ-ر ح-ت-ى
ي- -ت- -م- -ك- -ن أل -ن -اشش -رون م -ن
أل- -مسش- -اه- -م -ة ف -ي أل -وث -ب -ة
ألثقافية ألوطنية.
إألى جانب توفير ألخدمات
أل-م-ع-رف-ي-ة ل-لمجتمع ،يقول
ب- -ي -ان أل -ن -ق -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة
لناششري ألكتب ،أن تسشويق
أل- -ك- -ت -اب سش -ي -ق -دم أفضش -ل

صش-ورة ل-ل-ث-ق-اف-ة أل-جزأئرية
في مختلف مناطق ألعالم.
لذلك دعت ألنقابة مختلف
ألفاعلين في مجال ألكتاب
إألى تعميق ألحوأر ،وتوسشيع
م -ج-ا’ت-ه وت-ج-اوز ع-ق-ب-ات
أل-م-اضش-ي ،وأل-مسش-ارع-ة إألى
ت -ك -اث -ف أل -ج -ه-ود وت-ع-زي-ز
أل-ت-ع-اون ل-ل-ن-هوضش بالكتاب
ألجزأئري وأ’رتقاء به إألى
مسش- - -ت- - -وى أل- - -ت - -ح - -دي - -ات
أل -مسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة وأن ت -ك -ون
أل- -ط- -ب- -ع- -ة أل- -ق- -ادم- -ة م -ن
ألصش-ال-ون أل-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب،
أ’ن- -طÓ- -ق- -ة أل- -م- -ت -ج -ددة
ل- -ل- -ك -ت -اب أل -ج -زأئ -ري وأن
ت- -ك- -ون ف- -رصش -ة ل -ت -أاسش -يسش
صش -ن -اع -ة وط -ن -ي -ة ح-ق-ي-ق-ة
للكتاب.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ث -م -ن أعضش -اء
أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ناششري
أل- -ك- -تب ع -ال -ي -ا أل -ق -رأرأت
أل -ت -اري -خ-ي-ة ل-لسش-ي-د رئ-يسش

أل -ج -م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،لصش-ال-ح أل-كتاب
ألجزأئري ،وما تكرم به من
رعاية عالية ،ودعم كبير،
وتششجيع وأسشع ،منذ ،1999
وهي ألقرأرأت ألتي أعادت
ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة أل- -ج- -زأئ- -ري- -ة
ح-ي-وي-ت-ه-ا ،ول-لكتاب رونقه،
ول -ل -م -ق -رؤوي -ة ف -ع -ال -ي -ت -ه -ا،
وللمعرفة جدأرتها.
ون- - -ظ- - -رأ ل- - -ل- - -وضش- - -ع- - -ي - -ة
أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-عرفها
ألثقافة وألكتاب ألجزأئري
ع - -ل- -ى وج- -ه أل- -خصش- -وصش،
ج ّ- -ددت ن- -ق- -اب- -ة ن- -اشش- -ري
ألكتب إأزأءها ،دعوتها ألى
ألسش-ي-د أل-رئ-يسش ب-وت-ف-ليقة،
أ’سش -ت-م-رأر ف-ي أسش-ت-ك-م-ال
مسشار إأعادة إأحياء ألثقافة
ألوطنية ،وألوصشول بالكتاب
إألى تلبية طموحات وآأمال
شش-ه-دأء أل-ج-زأئ-ر وتطلعات
ششبابها.

«أاوبريت واحة اÛد»

ملحمة –اكي بطو’ت «أاها‹ ورقلة»إابان الثورة

اسس-ت-ك-م-لت دائ-رة ت-ي-م-ق-اد –ضسÒات-ها
اÿاصسة بإا‚اح الطبعة الـ 40من مهرجان
ت-ي-م-ق-اد ال-دو‹ ‘ ط-ب-ع-ته الوطنية ،والتي
م -ن اŸزم-ع أان ت-ن-ط-ل-ق ه-ذا اÿم-يسس ،ح-يث
دع-ا زي-ن ال-دي-ن ب-وم-رزوق ،رئ-يسس ال-دائرة
ك- - -ل سس- - -ك- - -ان و’ي- - -ات ا’وراسس وا÷زائ - -ر
لق-ب-ال ب-ق-وة ع-ل-ى زي-ارة ت-يمقاد وحضسور
ل -إ
’مكانيات
السسهرات الفنية ،خاصسة ‘ ظل ا إ
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة ال -ك -بÒة ال -ت-ي وف-رت-ه-ا
ال -دائ -رة ÷ع -ل ال-ط-ب-ع-ة  40ع-رسس-ا وطنيا
بامتياز.

باتنةŸ :وششي حمزة

كششف بومرزوق لجريدة «ألششعب» عن
أخ- -ر ت- -حضش- -ي- -رأت ع- -اصش -م -ة أ’ورأسش
ل-م-ه-رج-ان ت-ام-وق-ادي ،ح-يث أشش-ار إأل-ى
حرصش وألي باتنة عبد ألخالق صشيودة
شش -خصش -ي-ا ع-ل-ى أغ-لب أل-ت-رت-ي-ب-ات أل-ت-ي
أنطلقت مبكرأ مسشت ألجانب ألمادي
وأل- -بشش- -ري وك- -ذأ أل- -ج- -انب أل -ج -م -ال -ي
ل -ل -م -دي -ن -ة ح -ت -ى ت -ك -ون م -ع م -وع-ده-ا
’سشتقبال ضشيوفها.
أشش-ار ب-وم-رزوق إأل-ى وضش-ع-ه ب-اع-ت-ب-اره
رئيسشا لدأئرة تيمقاد عدة لجان عمل
بالتنسشيق مع مصشالح ألبلدية مسشتفيدين
م -ن أل -ت -ج-رب-ة ألسش-اب-ق-ة وأل-ج-دي-د ه-ذأ
ألعام -حسشبه -هو أإ’عÓن ألمبكر عن
تاريخ ألمهرجان ،مما أتاح لهم ألوقت
ل -ل-ت-حضش-ي-ر ف-ي ظ-روف حسش-ن-ة ،م-ؤوك-دأ
أسشتكمال كل ألتحضشيرأت قبل أنطÓق
أل -م -ه -رج -ان ب -أاسش -ب-وع ك-ام-ل ،ب-م-ت-اب-ع-ة
مباششرة من أأ’مين ألعام للو’ية يوسشف
بشش Ó-وي ،رف-ق-ة أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أل-ت-ي
نصشبت لهذأ ألغرضش.
بخصشوصش أسشتعدأد مدينة تيمقاد لهذأ
ألحدث ألفني فأاششار بومرزوق إألى تغير
ألوجه ألجمالي للمدينة من خÓل أنجاز
مسشاحات خضشرأء وإأطÓق ورششات عدة
مسشت ألجانب ألجمالي للمحيط حيث
أنجزت جملة من أأ’ششغال ألتي أضشافت

مسش -ح -ة ج -م -ال -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت-حسش-ي-ن
أإ’ن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-ف أل-م-ح-يط،
إأصشÓح ألنافورأت بمششاركة ألموأطنين
ح -يث أدم -ج-وأ ف-ي ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي
ينتظرها ألموأطن سشنويا كل في مجاله،
بهدف جعل زأئر تيمقاد من ألفنانين
وألموأطنين في أريحية تامة.
بالنسشبة للروتوششات ألتقنية ألمتعلقة
بالركح وتركيب ألمعدأت فأاكد رئيسش
ألدأئرة أنها من أختصشاصش ألمحافظ
ألجديد وألفرقة ألفنية برئاسشة ألفنان
يوسشف بوخنتاشش ألذي أختارته ألوزأرة
ل -ي -ك-ون م-ح-اف-ظ-ا ج-دي-دأ ل-ل-م-ه-رج-ان،
ف -ان-ط-ل-قت ،أمسش ،مصش-ال-ح أل-و’ي-ة ف-ي
وضش -ع -ه -ا ل -ت-ك-ون ج-اه-زة ق-ب-ل أل-م-وع-د
وت- -خضش- -ع ل- -ل -ت -ج -ارب أل -ت -ق -ن -ي -ة ،ك -م -ا
أسشتكملت ألتحضشيرأت أأ’منية بمختلف
تششكيÓتها لهذأ ألحدث ألفني ألكبير.
هذأ وأكد بومرزوق أن هياكل أ’سشتقبال
قد وفرتها ألو’ية من خÓل ألمرأفق
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ات أل-م-خ-تلفة وكذلك
أل -م -رأف -ق أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط-اع أل-خ-اصش
’سش- -ت- -ق- -ب- -ال ألضش- -ي- -وف م- -ن ف -ن -ان -ي -ن
وإأعÓميين وتقنيين وضشيوف في ظروف
جد حسشنة قصشد إأنجاح هذه ألدورة من
مهرجان تيمقاد.

’حداث التي مّرت بها بلدنا منذ القدË
’خضسر سسعداوي تاريخ ا÷زائر بشسكل تدريجي تتسسلسسل فيها ا أ
تؤورخ أاوبريت «واحة اÛد» Ÿؤولفها الكاتب ﬁمد ا أ
’سسلمية ،إاضسافة إا¤
واŸتعلقة بتعدد جنسسيات ا◊ملت ا’سستعمارية التي غزتها على غرار «الوندال» و»البيزنطي »Úو»الرومان» ،وصسو’ إا ¤الفتوحات ا إ
ﬂتلف الدويلت التي تعاقبت على اŸنطقة بعد الفتح ،ثم عهد الدولة العثمانية فا’سستعمار الفرنسسي ،وما نتج عنه من مقاومات شسعبية وحراك سسياسسي
’وبريت صسفحة مسساهمة منطقة ورقلة ‘ الثورة وتلقي الضسوء على وقوف أاهلها ‘ وجه ﬂطط
وصسو’ إا ¤انطلق ثورة نوفم ÈاÛيدة لتفتح ﬁاور ا أ
ا’سستفراد بالصسحراء ،من خلل مظاهرات فيفري ومارسس ع Èكل مدن وقرى اŸنطقة.
حلة ألتي خرج فيها في أول عرضش أفتتاحي له».
ألوصشول به إألى أل ّ
كما خضشع يقول« :أختيار ألممثلين بعناية فائقة بعد إأعÓن موسشع ،إأذ تطلبت عملية
أ’ختيار تنسشيقا ومجهودأ كبيرأ باإ’ضشافة إألى ألتحضشير ألذي دأم حوألي ششهر قبل
تطرق ألعمل ألدرأمي ألذي قدم أول مرة أإلى جمهور دأر ألثقافة «مفدي زكرياء»
ألعرضش ،وبالرغم من أسشتقبال عديد ألطلبات من ممثلين محترفين وآأخرين من خارج
بورقلة ،وألذي كان وأحدأ من بين فعاليات أ’حتفا’ت بذكرى أسشترجاع ألسشيادة
ألوطن ،إأ’ أن إأدأرة ألعمل أقترحت منح ألفرصشة فقط أ’بناء ورقلة من أجل ألتعرف
ألوطنية وعيد ألششباب ألتي أسشتقطبت أهتمام وأإعجاب كل من تابعه أإلى أن «ورقلة
على ألموأهب ألششابة وإأعطائها فرصشة ألمششاركة في عمل يحكي تاريخ ألجزأئر
كانت ششاهدة ومششاركة في ألثورة من خÓل سشرد أحدأث عكسشت عمق ألوعي
وألمنطقة».
ألوطني لدى سشكان ألجهة وأسشتعدأدهم للتضشحية حتى أآخر أيام أ’سشتعمار».
في رده على سشؤوأل حول أهم أسشباب فكرة إأخرأج ألعمل بهذأ ألششكل ،أجاب محدثنا،
«ألششعب « حضشرت ألعرضش ألششرفي وأسشتطلعت أ’آرأء و ردود فعل ألجمهور
قائ« :Óأنه قد تم ألتركيز على مسشاعدة ألجميع كل من موقعه على تقديم أفضشل ما
وألفنانين ،حيث وقف ألحضشور مرأت متتالية لتحية ألممثلين وألتعبير عن فرحتهم
عنده برسشم خطة إأخرأجية من خÓل ألعمل ألذأتي قبل ألتوأصشل مع أآ’خرين ومن ثمة
بالعرضش ألذي حيكت مششاهده وأسشترجعت تفاصشيل «أسشتعادة ألمجد في ألوأحة «
تنسشيق ألمجهود ألجماعي من أجل تحقيق أأ’هدأف ألمرأد بلوغها ،وذلك من خÓل
مسشتوحاة من عبق ذأكرة ألماضشي ومن خÓل لوحات نسشجت تفاصشيلها أسشوأر
خلق أأ’جوأء أأ’خوية وإأعطاء ألمبدع مسشاحة من ألحرية ،تماششيا مع محددأت ألخطة
ألقصشر ألصشحرأوي ووأجهاته ألتي لطالما كانت حصشنا منيعا وششاهدأ على مقاومة
أإ’خرأجية» .هذأ إألى جانب يقول« :زرع ألثقة في كل مششارك لتمكينه من تفجير
أ’أهالي وتصشديهم لكل ضشربات ألمسشتعمر ونوأياه ألخبيثة.
موأهبه فوق ألخششبة وخلق جو أخوي وإأبدأعي».
«اإ’خراج ‚ح بفضسل التنسسيق الذكي والواعي لكل جهد إابداعي»
ألديكور أيضشا كان له دور مهم في ألتركيز على إأظهار ألطرأز ألمعماري ألمعبر عن
أل-قصش-ر ألصش-ح-رأوي ك-خ-ل-ف-ي-ة ف-ن-ي-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأل-ى أل-مÓ-بسش أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أل-ى ج-انب
كششف ألمخرج زرزور طبال ،في تصشريح خ ّصش به «ألششعب» ،قائ :Óإأن «ألكثير من
ألتصشاميم ألتي تم أختيارها وأيضشا ألممثلون ألذين تم أختيارهم ،كذلك كان أأ’مر في
أأ’سشئلة فرضشت نفسشها للدخول في كوأليسش إأخرأج ألعمل في ششكله ألنهائي ،وهو ألذي
أ’ختيار ألموفق للموسشيقى ألتأاثيرية .ألديكور كان من تصشميم خريجة مدرسشة ألفنون
’قى إأجماعا على تمّيزه وتأالق كل مششارك فيه سشوأء على ألخششبة أو خلف أأ’ضشوأء».
ألجميلة بالعاصشمة قريششي صشورية وتنفيذ صشاغور توفيق ،أسشتاذ فنون تششكيلية.
كما أكد ألمخرج على «جدية كبيرة في ألتحضشير أبدأها ألقائمون عليه من أجل
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ا÷زائر تفتك الفضضة والÈونز ‘ سضباق ضضد السضاعة
أفتكت أ÷زأئر ،أمسس ،ميدأليت ‘ Úسشباق ضشد ألسشاعة إأناث وذكور
للدرأجات جرت وقائعهÃ ،دينة ألرغاية ،يدخل ‘ أطار أليوم ألرأبع من
منافسشة أللعاب ألفريقية للششباب ألتي تتوأصشل وقائعها با÷زأئر من 18
أ 28 ¤جويلية.

نبيلة بوقرين

“كن إلدرإج لبصش Òعيسشى ناجي ،إبن مدينة سشطيف ،من –قيق إŸيدإلية إلفضشية
بتوقيت قدره  ،07: 31فيما عاد إŸركز إلول للمصشري عبد إ◊سشن يوسشف ،وإلÈونز كان
من نصشيب إلثيوبي تيسشفاي ترإب.
أإما إلسشباق لدى إلناث سشيطرت عليه إثيوبيا بنيلها للميدإليت Úإلذهبية وإلفضشية عن
ط -ري -ق ك -ل م -ن غ -اب-ري-ا وأإخ-رى ف-ي-م-ا إك-ت-فت إ÷زإئ-ري-ة ن-ور ب-وزن-زن ب-اŸرك-ز إل-ث-الث
وإŸيدإلية إلÈونزية.
ولÓششارة ،فإان إŸسشلك كان من إلسشاحة إلرئيسشية Ÿدينة إلرغاية Ãحاذإة إلبلدية باŒاه
إلطريق إŸؤودي إإ ¤مدينة درقانة أإي بـ  13،8كلم بالنسشبة للبنات و  22،8كلم بالنسشبة
للذكور مع وجود جمهور كب Òحضشر كل فعاليات إلسشباق وششجعوإ إŸتسشابق Úإ÷زإئريÚ
من إلبدإية إ ¤إلنهاية.

عبد ألكر Ëششوأ‹ (مدير أŸنتخبات ألوطنية للمبارزة) لـ «ألششعب» :

هدفنا جلب أاك Èعدد من اŸيداليات وإانهاء اŸنافسضة ‘ اŸرتبة األو¤

بعد أنطلق أŸنافسشات ‘ رياضشة أŸبارزة ‘ ،يومها
لول ،باŸركز ألرياضشي ألنسشوي ،بابن عكنون
أ أ
بالعاصشمة ،أقÎبنا من مدير أŸنتخبات ألوطنية «عبد
ألكر Ëششوأ‹» ،ألذي أكد لنا بأان هدف أل–ادية
أ÷زأئرية للمبارزة هو جلب أك Èعدد ‡كن من
لو ‘ ¤ألÎتيب
أŸيدأليات ،وإأنهاء أŸنافسشة ‘ أŸرتبة أ أ
ألعام ،لتأاكيد أن أ÷يل أ÷ديد للمبارزين موجود
وسشيكون له ششأان كب ‘ Òألسشنوأت أŸقبلة ،كما –دث
لوŸبية للششباب،
للعاب أ أ
عن ألرياضشي ÚأŸتأاهل Úإأ ¤أ أ
‘ هذأ أ◊وأر :

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«ألشش- -عب» :أل- -ي- -وم ك -ان أŸوع -د م -ع ألن -ط -لق أل -رسش -م -ي
Ÿنافسشة أŸبارزة بكل أختصشاصشاتها ،كيف تقيّم لنا هذه
ألنطلقة؟
ع-ب-د أل-كر Ëششوأ‹ :إŸن-افسش-ة إن-ط-ل-ق-ن-ا ف-ي-ه-ا ‘ ظروف

حسش -ن -ة ،ح -يث “ك -ن ك -ل إل -ري -اضش -ي ÚإŸشش-ارك Úم-ن Œاوز
إألدوإر إألولية بسشهولة ،ومع مرور إلسشاعات إألو ¤للمنافسشة
نقÎب من –قيق أإهدإفنا ،حيث حاليا ضشمنا إلÈونز وإلفضشة
‘ إختصشاصس ششيشس إإناث ‘ إنتظار إجرإء باقي إألدوإر،
إألمور إلتنظيمية تسش Òعلى أإفضشل ما يرإم ،وكل إŸششاركÚ
مركزين على عملهم فوق إŸضشمار ،هناك توإفد ل بأاسس به
م -ن ق -ب -ل إ÷م -ه -ور ب-ق-اع-ة إŸرك-ز إل-ري-اضش-ي إل-نسش-وي ب-اب-ن
ع -ك -ن -ون ،ون-ت-م-ن-ى أإن ي-ك-ون نصش-ي-ب-ن-ا زإخ-رإ ب-اŸي-دإل-ي-ات ‘
إلنهاية.

@@ دخلنا إŸنافسشة بثÓث مبارزين ‘ كل سشÓح ،كما ينصس
عليه إلقانون إلدو‹ للعبة ،حيث لدينا  24مبارزإ بـ  12عند
إلذكور ونفسس إلعدد عند إإلناث ،وإنتقينا أإفضشل إŸبارزين
وإŸبارزإت من إلفئة إلعمرية لسشنوإت  2002إإ ¤غاية ،2004
لكي نÎك بصشمتنا ‘ إأللعاب إإلفريقية للششباب.
@ كم هو عدد أŸيدأليات ألتي أسشتهدفتموها ‘ هذه

أŸنافسشة ؟

@@ ن -ح-ن ع-ن-دم-ا إن-ت-ق-ي-ن-ا إŸب-ارزي-ن ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ إألل-ع-اب
إإلفريقية للششباب ،إخÎنا إألفضشل حتى نتمكن من إلÈوز ‘
هذه إأللعاب وحتى نخطف أإك Èعدد من إŸيدإليات ،وهدفنا
إإنهاء إŸنافسشة ‘ إŸرتبة إألو ‘ ¤منافسشة إŸبارزة.
لل -ع -اب م-ن صش-ن-ف
@ أŸب -ارزي -ن أŸشش -ارك ‘ Úه -ذه أ أ
لل-ع-اب أل-ب-ح-ر
لن أ
لشش -ب -ال ،ه -ل ب -دأ” –ضش-رون م-ن أ آ
أ أ
لبيضس أŸتوسشط؟
أ أ

@@ هذإ إ÷يل نعمل معه منذ مدة ونسشهر على تكوينه جيدإ،
ومثل هذه إŸنافسشات تسشمح له من إلحتكاك باŸسشتوى
إل -ع -ا‹ ،إألل -ع -اب إإلف -ري -ق -ي-ة ل-لشش-ب-اب ه-ي ف-رصش-ة م-ن أإج-ل
م -وإصش -ل-ة إل-ع-م-ل م-ع-ه-م و–ضش Òه-ذإ إ÷ي-ل ل-ي-ك-ون ج-اه-زإ
ألل-ع-اب إل-ب-ح-ر إألب-يضس إŸت-وسش-ط إل-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ه-ا م-دينة
وهرإن إ÷زإئرية سشنة  2021بإاذن إلله.
لششهر ألقادمة؟
@ هل لديكم أسشتحقاقات بانتظاركم ‘ أ أ
@@ إألل -ع -اب إإلف -ري-ق-ي-ة ل-لشش-ب-اب سش-ت-ك-ون آإخ-ر م-ن-افسش-ة ل-ن-ا
وسشنختم بها إŸوسشم إلرياضشي ( ،)2018 - 2017و‘ إŸوسشم
إŸقبل لدينا أإهدإفنا حيث سشنششارك ‘ إلبطولة إلعربية

عبد أ◊ليم عزي:

«مرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح للمسضتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى التنظيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي»
أعرب أŸدير ألعام للجنة تنظيم
ألطبعة ألثالثة من أللعاب
ألفريقية للششباب أŸتوأصشلة
فعالياتها با÷زأئر ،عبد أ◊ليم
عزي ،أمسس ،عن «أرتياحه»
للمسشتوى ألتنظيمي لهذه
ألتظاهرة ألرياضشية.
بهذإ إÿصشوصس ،أإوضشح مسشؤوول ÷نة
تنظيم إللعاب إلفريقية للششباب إنه
«بعد مرور أإربعة إيام من إŸنافسشة
Áك -ن-ن-ي إل-ق-ول إن-ن-ي م-رت-اح ع-م-وم-ا
للمسشتوى إلتنظيمي ( )...إنا حريصس
ع - -ل - -ى إلصش - -غ - -اء ب - -اه- -ت- -م- -ام ك- -بÒ
لنشش - -غ - -الت إل - -وف - -ود إلج - -ن - -ب - -ي - -ة
إŸشش- -ارك- -ة .ل أإن- -ك- -ر ب -أاي ح -ال م -ن
إلح- - -وإل وج - -ود ب - -عضس إل - -ث - -غ - -رإت
وإل-ن-ق-ائصس إل-ت-ي لزل-ن-ا ن-ع-م-ل ب-ج-هد
كب Òمن أإجل معا÷تها ‘ أإسشرع وقت
‡كن».
م -ع -ل -وم إّن إ÷زإئ -ر تسش -تضش -ي-ف ‘
إلفÎة إ◊الية إك Ìمن  3000رياضشي
ورياضشية Áثلون  54دولة مششاركة ‘
فعاليات إلطبعة إلثالثة من إللعاب
إلف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-ب-اب ،وي-تنافسشون عÈ
 30إختصشاصشا .وكانت إلدورة إلو¤
من هذه إللعاب قد جرت سشنة 2010
بالرباط إŸغربية ،فيما جرت إلدورة
إلثانية أإربع سشنوإت من بعد ()2014
Ãدينة غابورون (بوتسشوإنا).
ب-خصش-وصس ه-ذإ إ÷انب إل-ت-ن-ظ-ي-مي
إلذي يبقى إلرهان إلك Èو إلصشعب
‘ إحتضشان أإي تظاهرة ،أإكد مدير
ع -ام ت -ن -ظ -ي-م دورة إ÷زإئ-ر « :أإع-ق-د
إجتماعا صشبيحة كل يوم (سشا ) 07،00
مع رؤوسشاء إلوفود إŸششاركة من إجل

إلتطرق إﬂ ¤تلف إلنقاط إŸرتبطة
با÷انب إلتنظيمي ،ومن ثم إعطاء
ت- -ع- -ل- -ي -م -ات و ت -وج -ي -ه -ات Ÿسش -ؤوو‹
ﬂت- -ل- -ف إل- -ل -ج -ان  -ك -ل وإح -دة ‘
إختصشاصشها  -من إجل إلعمل على
–سش Úإلمور قدر إلمكان».
‘ ت -ع -ل -ي-ق-ه ع-ن إلن-ت-ق-ادإت إل-ك-ثÒة
إلصشادرة من بعضس إلوفود إلجنبية و
ن- -ق- -ل -ت -ه -ا ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل إلع Ó-م
إل -وط -ن-ي-ة ،و إل-ت-ي “ح-ورت ›م-ل-ه-ا
حول ظروف إلقامة ،قال عبد إ◊ليم
ع - -زي « :إع - -ت - -ق - -د إن م - -ث- -ل ه- -ات- -ه
إلتصشريحات تهدف إ ¤خلق إلبلبلة و
إل -ت -أاث Òع -ل -ى إلسش Òإ◊سش-ن ألل-ع-اب
( )...أإنا ششخصشيا  ⁄إتلق أإي ششكوى
من هذإ إلقبيل» ،مششÒإ إن إ÷زإئر
«سش -خ -رت إم -ك-ان-ي-ات ك-بÒة م-ن أإج-ل
إإع- -ادة ت- -ه- -ي -ئ -ة إŸوإق -ع إıصشصش -ة
إلي - -وإء إل- -ري- -اضش- -ي Úم- -ع ت- -وف Òك- -ل

إل -ظ -روف إŸن -اسش -ب -ة لضش -م-ان إق-ام-ة
طيبة للضشيوف».
بلهجة إلششخصس إلوإثق من أإقوإله،
وج -ه إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل -ج -ن -ة ت-ن-ظ-ي-م
إلطبعة إلثالثة من إللعاب إلفريقية
ل - - -لشش- - -ب- - -اب -إل- - -ذي إ ّك- - -د إن ه- - -ذه
إلنتقادإت مغلوطة وغ Òصشحيحة-
دعوة وندإء لكل إلصشحفي ÚإŸهتمÚ
ب -ت -غ -ط-ي-ة ه-ذإ إ◊دث إل-ري-اضش-ي إ¤
إل - -ت - -ق - -رب م - -ن ﬂت - -ل - -ف إŸوإق- -ع
إıصشصش -ة إلي-وإء إل-وف-ود إŸشش-ارك-ة
«م -ن أإج -ل أإخ -ذ صش-ورة ح-ق-ي-ق-ي-ة ع-ن
ظروف إلقامة».
Œدر إلشش - -ارة ،إ ¤إّن إل - -ل - -ج - -ن- -ة
إŸن -ظ-م-ة ل-دورة إلل-ع-اب إلف-ري-ق-ي-ة
إلثالثة للششباب –صشلت على غÓف
ما‹ يقدر بـ  5 ،5مÓي Òدينار من
إجل –ضش Òهذإ إ◊دث إلرياضشي
إلقاري إلكب.Ò
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بصضم ـ ـ ـ ـة إافريقي ـ ـ ـة

للعـاب ألإفريقيـة للششبـاب ‘ طبعتهـا ألثالثة
أ أ
دورة سشبـــــــــاق ألدرأجــــــــــات

@ وك- -م ع- -دد أŸب- -ارزي- -ن أ÷زأئ -ري ÚأŸشش -ارك ‘ Úه -ذه
أŸنافسشة ذكورأ وإأناثا ؟

وإإلفريقية وهدفنا دإئما تششريف إ÷زإئر وجلب أإك Èعدد
‡كن من إŸيدإليات ‘ كل منافسشة نخوضشها.
لرجنت،Ú
لوŸبية للششباب با أ
للعاب أ أ
@ وبخصشوصس أ أ
ه-ل ل-دي-ك-م م-ب-ارزي-ن م-ت-أاه-ل Úل-ه-ذه أŸن-افسش-ة ،وم-ا هي
أهدأفكم ؟

@@ إ◊مد لله لدينا مبارزت Úتأاهلتا لهذه إأللعاب ،هما
«يسشرى زبوج» ‘ سشÓح سشيف إ◊سشام ،وزميلتها «بن عبد
إل-ب-اشش-ي» ،وضش-م-ن-ت-ا ت-أاه-ل-ه-م-ا إإ ¤إألل-ع-اب إألوŸب-ي-ة للششباب
خÓ-ل مشش-ارك-ت-ه-م-ا ‘ إل-ب-ط-ول-ة إل-ع-اŸي-ة ‘ إإي-ط-ال-ي-ا ،وعند
Óلعاب إألوŸبية للششباب ،وعن
إلذكور  ⁄يضشمن أإحد تأاهله ل أ
إألهدإف إŸسشطرة ،هذه أإلعاب أإوŸبية للششباب سشيششارك
ف- -ي- -ه- -ا أإفضش- -ل إŸب- -ارزي- -ن وإل- -ري- -اضش- -ي Úإل -ع -اŸي ‘ Úك -ل
إلختصشاصشات ،نحن سشنششارك وسشندخل إŸنافسشة بقوة من
أإجل إلذهاب بعيدإ ،و‘ كل إألحوإل سشتكون مششاركة مفيدة
بالنسشبة Ÿبارزإتنا إلÓتي Áلكن مسشتوى عاٍل وإ◊مد لله.

لف-ري-ق-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة
لل -ع -اب أ إ
ق ّ-دم ح -ف -ل أف -ت -ت -اح أ أ
لفريقية،
للششباب صشورة أنيقة ومتناغمة للهوية أ إ
من خلل إأششرأق ألوأن ألÎأث ألثقا‘ لششعوب ألقارة
لف-ق ‘ ظ-ل ع-وŸة شش-ام-ل-ة تضش-ع
ألسش -م -رأء ل -تضش -يء أ أ
لعصش -ار .و أب -رزت أل-رسش-ال-ة أل-ت-ي
إأف -ري -ق -ي -ا ‘ ع Úأ إ
لفريقي وأنصشهاره ‘
حملها هذأ أŸوعد قوة ألششباب أ إ
بوتقة وأحدة يتقاسشم فيها نفسس ألتطلعات ‘ مششهد
تضشامني يؤوكد ألقدرة على Œاوز ألظروف ألصشعبة
–ت مظلة ألسشلم وألتنمية ،مثلما ل تيأاسس أ÷زأئر
لهدأف ألنبيلة.
عن ألعمل من أجل هذه أ أ
 ⁄يكن ‚اح ألفتتاح صشدفة وإأ‰ا هو ثمرة عمل
دؤووب بذلت فيه كافة ألقطاعات أŸعنية ما يجب أن
تبذله ،و‘ أجل قياسشي أ‚زت أششغال تصشميم وبناء
أÿششبة ألرئيسشية وغرف تغي ÒأŸلبسس أıصشصشة
للفرق ألفنية أŸششاركة ‘ أ◊فل.
ب -ال -ف -ع -ل ‘ أق-ل م-ن  20ي-وم-ا ف-ق-ط سش-ل-مت م-ؤوسشسشة
«دوم- -ا» أŸك- -ل -ف -ة ب -أاشش -غ -ال أل -دي -ك -ور م -نصش -ة أ◊ف -ل
Ãسش -اح -ة ح -وأ‹ أل -ف-ي م Îم-رب-ع Ãع-اي Òألصش-لب-ة
لت-ق-ان ،ع-ل-م-ا أن أل-ع-م-ل-ي-ة ت-ت-طلب معدل  5أششهر
وأ إ
فكان للعامل أ÷زأئري ‘ ششتى ألتخصشصشات ألتقنية
فرصشة لتأاكيد ‚اعته و–كمه ‘ تقنيات مثل هذه
أŸوأعيد.
يوضشح صشاحب مؤوسشسشة «دوما» ألذي رفع ألتحدي
ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-دأر أل-ي-وم ب-ل أن-ق-ط-اع أن كافة أŸوأد
أŸسش -ت -ع -م-ل-ة ‘ أشش-غ-ال أ‚از ألÈن-ام-ج ‘ شش-ق-ه أŸادي
وأل-ت-ج-ه-ي-زي أق-ت-ن-يت م-ن ألسش-وق أÙل-ي-ة وأسشتعملت
موأد صشديقة للبيئة ليتحقق أŸطلوب ‘ زمن قياسشي
للعاب ألنارية ألتي
وبإامكانيات جزأئرية ما عدأ أ أ
تولتها فرقة صشينية ،و‘ هذأ درسس يفيد أنه Áكن
Œاوز أي معّوقات وتخطي أي عقبات ‘ طريق أي
مششروع تكون فيه سشمعة أ÷زأئر ألعنصشر ألبارز ،كما
لف-ري-ق-ي ل-لشش-ب-اب أل-ذي
ه -و ألشش -أان ‘ ه -ذأ أل-ع-رسس أ إ
يحمل أك Ìمن دللة Ÿدى أرتباط أ÷زأئر بالقارة
ألسش-م-رأء دف-اع-ا ع-ن ح-ق-وق-ه-ا ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة “ام-ا ك-م-ا
دأفعت عنها ‘ أسشÎجاع ألسشيادة ألوطنية ومكافحة
بقايا ألحتلل.
ل-ق-د أت-ق-نت ك-ف-اءأت ج-زأئ-ري-ة من ألششباب خاصشة
ع -م -ل -ي -ات Œسش-ي-د ك-ل ج-وأنب أل-دي-ك-ور ب-اسش-ت-ع-م-ال
أÿششب ،ف -ي -م -ا أب -دع ع -وأم -ر ف -ري -د ‘ ضش -ب -ط أوت -ار
أŸوسشيقى على أنغام إأفريقيا وترأثها أŸتنوع وألغني،
ليÎسشخ أنطباع أيجابي ترك أثره ألطيب لدى كافة
أ◊اضشرين من رسشمي Úوضشيوف وجمهور.

سسعيد بن عياد

كرة ألريششة

اŸنتخ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـي لإلن ـ ـ ـاث يف ـ ـ ـوز بالذه ـ ـ ـ ـب

توج أŸنتخب أ÷زأئري لكرة ألريششة
لناث ،باللقب ألقاري ،بعد فوزه،
(بادمينتون) ل إ
بقاعة أ◊ماية أŸدنية بالدأر ألبيضشاء ‘ ،نهائي
أللعاب ألفريقية للششباب  2018أ÷ارية
با÷زأئر على حسشاب نظÒه أŸصشري بنتيجة
ثلثة أششوأط دون مقابل.

‘ إللقاء إلول فازت هالة بوكسشا Êعلى جانا أإششرف عز
إلدين بـ ( ،)13-21 ،16-21 ،21-17لتتغلب بعدها ليندة
مازري ‘ إللقاء إلثا Êعلى نور أإحمد يسشري بـ (،14-21
 ،)16-21لÎسشم أإوششفون مÓك فوز إ÷زإئر إإثر إإطاحتها
بالÓعبة إŸصشرية إلثالثة ،مÓك باسشم صشبحي ،بوإقع
(.)10-21 ،08-21 ،26-24
كانت إ÷زإئر قد فازت ‘ نصشف إلنهائي على نيجÒيا
بثÓثة إششوإط لوإحد ،أإما مصشر فقد تغلبت على جزر
موريسس بوإقع ثÓثة أإششوإط دون رد.
ع -قب إل -ت -ت -وي-ج ،صش-رح إل-ن-اخب إل-وط-ن-ي ،ن-ويشش-ي ع-م-ر
«مÈوك علينا هذه إلنتيجة ،إلنهائي  ⁄يكن سشه Óبالرغم
من إلفوز بثÓثة إششوإط دون مقابل ،إمام منتخب مصشري
قوي ،وحتى نصشف إلنهائي كان صشعبا ،لقد ششرفنا إ÷زإئر
وكنت عند وعدي بانتزإع ميدإلية ذهبية».
من جهته ،أإوضشح إŸدرب إŸصشريﬁ ،مد حسشن ،أإن
«خÈة إلÓعبات إ÷زإئريات هي من صشنعت إلفارق ‘
هذإ إللقاء مقارنة مع عناصشرنا إلÓئي تصشغرهن سشنا بأاقل
من  15عاما .إلنهائي كان صشعبا ‘ ظل قوة إلعناصشر
إ÷زإئ -ري -ة ع -ل -ى غ -رإر ه -ال -ة ب -وكسش-ا Êإل-ت-ي ت-أاه-لت إ¤
إوŸبياد إلششباب بالرجنت( Úإكتوبر.»)2018-
أإما عند إلذكور ،فقد توجت نيجÒيا باللقب ،إإثر فوزها
‘ إل -ن -ه -ائ -ي ،إل -ذي ح -بسس إألن-ف-اسس ،أإم-ام مصش-ر ب-ثÓ-ث-ة
أإششوإط لششوط.Ú

إلÎتيب

ذهبية

38
 -1مصشر
 -2نيجÒيا 16
 -3إ÷زإئر 14
7
 -4تونسس
 -5إŸغرب 6
 -6موريسس 3
 -7إثيوبيا 3
 -8ناميبيا 2
 -9كوت ديفوإر 1
 -10مدغششقر
 -11إلتششاد
 -12إنغول
 -13ليبيا
 -14بوتسشوإنا
 -15إلبنÚ
 -16ما‹
 -17جيبوتي
 بوروندي -إلصشومال

ماريوسس ششومان ( مدرب منتخب جنوب أفريقيا للريغبي):

فضشية

برونزية

إÛموع

16
8
18
12
16
4
2
3
1
1
1
1

14
12
23
7
11
4
1

68
36
55
26
33
11
6
5
3
4
4
1
6

3

بلغن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هدفنـ ـ ـ ـ ـ ـا األسضاسضـ ـ ـ ـ ـ ـي بتأاهلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إا ¤أاوŸبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد األرجـ ـ ـ ـ ـ ـنتÚ

أكد مدرب منتخب جنوب أإفريقيا
ماريوسس ششومان أن هدف فريقه
ألأسشاسشي كان حجز مكانته ‘
ألألعاب ألأوŸبية للششباب ،2018
وهو ما –قق بعد تتويجه بلقب
دورة ألريغبي بسشبعة لعبÚ
بجدأرة وأسشتحقاق ‘ ،أإطار ألنسشخة
ألثالثة للألعاب ألإفريقية للششباب.
ق -ال م -درب م -ن -ت -خب ج -ن -وب إإف -ري-ق-ي-ا
م -اري -وسس شش -وم -ان إإن ت -ت -وي-ج ف-ري-ق-ه ك-ان
مسش-ت-ح-ق-ا «سش-ي-ط-رن-ا ع-ل-ى إŸن-افسش-ة م-نذ

إلعدد

19

بدإيتها وذلك بالرغم من إلإرهاق إلذي
ك- -ان ي -ع -ا Êم -ن -ه لع -ب -ون -ا بسش -بب ك -ث -اف -ة
إل- -ت- -حضشÒإت وإŸب- -اري- -ات إل- -ودي- -ة إل -ت -ي
لعبناها من إأجل إلتحضش Òلهذه إلألعاب
وإف- -ت- -ك- -اك ت- -اأششÒة إل -ع -ب -ور إإ ¤إلأل -ع -اب
إلأوŸب -ي -ة ل -لشش -ب -اب ‘ إلأرج -ن -ت( Úشش -ه-ر
إأك- -ت- -وب- -ر ‘ ب -ونسس إآي -رسس) وه -و ه -دف -ن -ا
إلأسشاسشي».
بسشط فريق جنوب إإفريقيا إلذي يحتل
إŸرتبة إÿامسشة ‘ ترتيب إل–اد إلدو‹
للريغبي ،هيمنته على منافسشات إلريغبي

بتحقيقه إأربعة إنتصشارإت ‘ إلدور إلأول
على حسشاب كل من بوركينافاسشو (،)0-38
إ÷زإئر ( ،)5-31تونسس ( )0-36و إلسشنغال
( ،)0- 45جعله يتصشدر ترتيب إÛموعة
برصشيد  12نقطة.
ل -ي -وإج -ه ف -ري -ق «إل -ب -اف-ان-ا ب-اف-ان-ا» ن-ظÒه
إŸوريسشي ‘ إŸربع إلذهبي ،ويتفوق عليه
بوإقع ( ،)0-46و‘ إللقاء إلنهائي إأكدت
تششكيلة بÓد إلزعيم إلرإحل ماندي ،Óعلو
ك-ع-ب-ه-ا ب-الإط-اح-ة Ãن-ت-خب ن-ام-يبيا إلقوي
بنتيجة (.)12-32

1
3
3
6
3
2
2
1
1
1

2
2
1
1
1

إأضشاف إŸدرب ششومان «إŸنافسشة كانت
جيدة وإŸسشتوى إلفني مقبول ،إأظن إأنه
ف - -خ - -ر لإف - -ري - -ق- -ي- -ا ب- -اأن –تضش- -ن دورإت
ومقابÓت إلريغبي إلتي تعد رياضشة ششهÒة
ومتطورة ‘ إلعا.»⁄
إخ-ت-ت-م إل-ت-ق-ن-ي إ÷ن-وب إإف-ري-ق-ي ح-ديثه
ب -خصش -وصس م -وع-د إ÷زإئ-ر «ه-ذه زي-ارت-ن-ا
إلأو ¤ل -ل -ج -زإئ-ر ون-ح-ن سش-ع-ي-دون ب-ذلك.
إل-ت-ن-ظ-ي-م ك-ان ‘ إŸسش-ت-وى وإأه-ن-ئ ج-م-ي-ع
إل -ق -ائ -م Úع -ل -ى إلأل-ع-اب وإأشش-ك-ر إلشش-عب
إ÷زإئري إلطيب على حسشن إلسشتقبال».
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مواقيت
الصضÓة

^  23جويلية  :183٠أاعلن ›لسس اأعيان
م -دي-ن-ة ا÷زائ-ر ب-ق-ي-ادة ا◊اج سض-ي-دي
السض - -ع- -دي وﬁم- -د ب- -ن زع- -م- -وم ب- -ع- -د
اجتماع عقد بتامنفوسضت ا÷هاد واŸقاومة
ضضد اÙتل الفرنسضي.
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الشضروق٠5.٤٧..............:
الظهر12.55.................:
العصضر16.٤5................:
المغرب2٠.٠5...............:
العشضـاء21.٤٠.................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لثنين  ٠٩ذو القعدة  1٤3٩هـ الموافق لـ  23جويلية  2٠18م
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 29°وهران

الثمن  1٠دج
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لفريقية  3للشضباب
للعاب ا إ
ا أ

 28°وهران

32°

31°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

اŸبارزة تضسيف ذهبيت Úللجزائر
‘ اليوم األول من اŸن ـ ـ ـافسس ـ ـة
لول من منافسضة اŸبارزة بقاعة اŸركز
سضيطرت عناصضر اŸنتخب الوطني ا÷زائري أامسس على ›ريات اليوم ا أ
لفريقية للشضباب ا÷ارية وقائعها با÷زائر العاصضمة إا ¤غاية 28
للعاب ا إ
الرياضضي النسضوي ‘ بن عكنون◊ ،سضاب ا أ
لو ‘ ¤الشضيشس إاناث
من الشضهر ا÷اري ،بعدما حصضدت فتيات اŸنتخب الوطني  8ميداليات كاملة ،منها ذهبيتان ا أ
والثانية ‘ سضÓح السضيف إاناث و  6ميداليات برونزية.

مواصضلة Ùاربة
ا÷رÁة اŸنظمة
ﬁمد فوزي بقاصس
تصضوير  :عباسس تيليوة

ت- -وجت أŸب- -ارزة «صش -ون -ي -ا زب -وج»
باŸيدألية ألذهبية لختصشاصس ششيشس
إأن -اث ،ب -ع -د ت -غ -ل -ب-ه-ا ع-ل-ى أŸصش-ري-ة
«مر Ëصشديقي» بنتيجة (‘ )14 – 15
ن- -ه -ائ -ي م -ث ،Òح -يث ك -انت أل -ب -دأي -ة
ل -ل -مصش -ري -ة أل -ت -ي دخ -لت ب -ق-وة ل-ك-ن
«زب- -وج» سش- -رع -ان م -ا ت -دأركت أألم -ر
وع -ادت ‘ أل -ن -ت -ي -ج -ة ل-ت-ن-ه-ي أل-وقت
أألصشلي متفوقة بنتيجة (.)5 – 7
وأصشلت أ÷زأئرية تأالقها حاصشدة
ألنقطة تلوى أألخرى ،لكن آأثار ألتعب
بدأ عليها ‘ أألنفاسس أألخÒة من
أل -ل -ق -اء وه -و م -ا م -ك-ن أŸصش-ري-ة م-ن
تعديل ألنتيجة بـ (.)14 – 14
وبعد ألعودة إأ ¤أŸضشمار أبقت
«صشونيا زبوج» على تركيزها مفتكة
ب- -ذلك أŸي- -دأل -ي -ة أل -ذه -ب -ي -ة أألو¤
ل -ل -ج -زأئ-ر ‘ ري-اضش-ة أŸب-ارزة وسش-ط
ف-رح-ة ع-ارم-ة م-ن أل-ع-ن-اصش-ر ألوطنية
وأ÷مهور أ◊اضشر ‘ أŸدرجات.
«زبوج» أكدت ل»ألششعب» بأان أللقاء
 ⁄ي -ك -ن سش -ه Ó-وق-الت ب-ه-ذأ ألصش-دد:
«أŸب -ارأة  ⁄ت -ك -ن سش -ه-ل-ة ب-ت-ات-ا أم-ام
أŸصش-ري-ة ،ل-ك-ن-ن-ي ع-رفت ك-ي-ف أبقي
على تركيزي إأ ¤غاية تسشجيلي نقطة
أل- -ف- -وز ،أشش- -ك- -ر ك -ل أ÷م -ه -ور أل -ذي
سش -ان -د Êب -ق -وة ،وأل-دأي وأخ-ت-ي وك-ل
زمÓ- -ئ- -ي وزم- -يÓ- -ت- -ي ‘ أŸن- -ت -خب
أل- -وط- -ن- -ي .،وأ“ن- -ى أن ت- -ك- -ون ه -ذه
أŸيدألية فا–ة خ Òعليهم ،لنوأصشل
حصش- -د أŸي- -دأل- -ي- -ات» ،وب- -خصش- -وصس
مسش- -ان- -دة شش- -ق -ي -ق -ت -ه -ا ل -ه -ا –دثت،
«شش -ق -ي -ق -ت -ي يسش -رى ن -الت أŸي -دأل-ي-ة
ألÈونزية وأقصشيت على يد مصشرية،
ورف-عت م-ع-ن-وي-ات-ي ك-ثÒأ ق-ب-ل أل-ل-قاء
ألنهائي و–دث إأ‹ّ كثÒأ ،وقالت ‹
يجب أن تتغلبي على أŸصشرية ،ألن
أ÷زأئ -ر ومصش-ر ل-دي-ه-م-ا ن-دي-ة ك-بÒة
م- -ن- -ذ أل- -ف -ئ -ات ألصش -غ -رى ‘ أل -ق -ارة
ألسشمرأء ،أ◊مد لله عملت ونلت».
وإأن ك- -ان ت -ت -وي -ج «صش -ون -ي -ا زب -وج»
منتظرأ ،إأل أن تأالق أŸبارزة «ليا رششا
م- -الك» ك -ان غ Òذلك “ام -ا ب -ع -دم -ا
“كنت من بلوغ ألدور ألنهائي وتغلبت
ع -ل -ى أŸصش -ري -ة «نصش -ر ع-ه-د» ب-ط-ل-ة
إأف- -ري -ق -ي -ا ‘ أŸب -ارأة أل -ن -ه -ائ -ي -ة ‘

«برناوي» :رفعن ـ ـ ـا السسقف عاليـ ـ ـ ـا
والفوز بأازيد من  20ميدالية غايتنا

أخ -تصش -اصس سش Ó-ح ألسش-ي-ف ‘ أل-ل-ق-اء
أل -ذي أن -ت-هت ن-ت-ي-ج-ت-ه بـ ()13 – 15
وسش -ط ف -رح -ة ع -ارم -ة م-ن أل-ع-ن-اصش-ر
أل -وط -ن -ي -ة وأل -ط -وأق-م أل-ف-ن-ي-ة وح-ت-ى
أ÷مهور ،نظرأ لصشغر سشنها هي ألتي
“ك -نت م -ن أل -ف -وز ب -أاول أل -ق-اب-ه-ا ‘
مسشÒت -ه-ا أل-ري-اضش-ي-ة ح-يث سش-ي-ط-رت
على أللقاء بالطول وألعرضس وكانت
‘ كل مرة تعمق ألفارق على نظÒتها
إأ ¤أن خ -ط -فت أŸي -دأل -ي -ة أل-ذه-ب-ي-ة
بامتياز.
«م -الك» ب-دت م-ت-أاث-رة ع-ن-د ن-ه-اي-ة
أللقاء وقالت «لعبت مبارأة كبÒة ضشد
ب -ط -ل -ة إأف -ري -ق -ي -ا لخ -تصش-اصس سشÓ-ح
ألسشيف ،سشÒتها منذ ألبدأية و“كنت
من ألفوز باŸيدألية ألذهبية أألو¤
‹ ‘ مسشÒتي ألرياضشية ‘ أŸنافسشة
ألدولية ألثالثة ألتي أخوضشها».
ه- - -ذأ و“ك- - -نت ك - -ل م - -ن (م - -رË
م -ي -ب -ارك -ي ون -ه -ال ق -م -ار) م-ن أل-ف-وز
Ãي-دأل-ي-ت Úب-رون-زي-ت ‘ Úأختصشاصس
ششيشس إأناث ،كما نالت (يسشرى زبوج
وم -روى ق -ه -ام) م-ي-دأل-ي-ت Úم-ن ن-فسس
أŸعدن ‘ أختصشاصس سشÓح ألسشيف،
فيما نال (بلسشم بوناصشر ودكار نزأر)
م-ي-دأل-ي-ت Úب-رون-زي-ت ‘ Úأخ-تصش-اصس
سشيف أ◊سشام.

رئيسض ال–ادية :تأالق رياضسيينا
يسساعد على تتويجات اخرى

رئ-يسس أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ب-ارزة
أعرب عن رضشاه وفخره با÷يل أ÷ديد
للمبارزة أ÷زأئرية ألذي “كن من خطف
ميدأليت Úذهبيت Úأمام مدرسشة ‘ رياضشة
أŸبارزة ،وقال «فزنا Ãيدأليت ÚذهبيتÚ
ونلنا  6ميدأليات برونزية أمام منتخبات
م- -ن مسش- -ت- -وى ج- -د ع- -ا‹ ،إأذأ شش- -اه -دن -ا
ت -رت -ي -ب -ه -م ‘ ألسش -ل-م أل-ع-اŸي ،م-ب-ارزون-ا
عملوأ كثÒأ وضشحوأ كثÒأ رفقة أوليائهم،
وألنتيجة ها هنا ‘ أليوم أألول لدينا 8
ميدأليات».
وتابع حديثه «أنا سشعيد لكل أŸبارزين
وأŸبارزأت وباÿصشوصس للمبارزة «مالك
ليا رششا» ألتي  ⁄تتمكن من ألفوز حتى

ب-ال-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ع-ند فئة ألصشغريات،
وألطاقم ألفني كان مÎددأ ‘ جلبها مع
أÛم -وع -ة ل -ل -مشش-ارك-ة ‘ دورة أألل-ع-اب
أإلف -ري -ق -ي -ة ل -لشش -ب -اب ،ل-ك-ن-ه-م ‘ أألخÒ
أصشابوأ بعدما “كنت من ألفوز بالذهب
أم -ام ب -ط -ل -ة إأف -ري -ق-ي-ا وأŸصش-ن-ف-ة أألو¤
إأفريقيا ‘ ألختصشاصس كما أنها –تل
ترتيبا جيدأ عاŸيا ،وأقصشت ‘ ألصشبيحة
«يسشرى زبوج» ألتي كان يرششحها أ÷ميع
لبلوغ ألنهائي هنيئا لها ،وهذه أŸيدألية
ت-ؤوك-د ب-أان أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ل-ل-م-بارزة ل
Áلك فرديات بل ›موعة متكاملة».
وب- -خصش- -وصس أأله- -دأف أل- -ت- -ي ت- -ري- -د
أل–ادي -ة ب -ل -وغ -ه -ا ‘ ه -ذه أل -دورة ق-ال
«رفعنا ألسشقف عاليا ووضشعنا كهدف بلوغ
 20ميدألية ‘ نهاية أŸنافسشة ،أليوم ‘
يومنا أألول “كنا من حصشد  8ميدأليات
وت -فصش-ل-ن-ا ع-ن ن-ه-اي-ت-ه-ا ي-وم ،Úأل-ري-اضش-ة
ل-يسشت ع-ل-وم-ا دق-ي-ق-ة ل-ك-ن-ن-ي أط-م-ح أآلن
لتجاوز ألعششرين ميدألية».

ا÷يشض يوقف
 14مهربا ويحجز
ﬂدرات

الشض - -عب ‘ -إأط- - - -ار ﬁارب - - -ة
أ÷رÁة أŸنظمة ،ضشبطت مفارز
ل -ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،ي-وم 21
جويلية  ،2018بكل من ع Úقزأم
وب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.أرب-ع-ة
عششر ( )14مهربا وضشبطت مركبتÚ
( )02رباعيتي ألدفع وخمسس ()05
درأج- -ات ن- -اري -ة وم -ع -دأت ت -ف -جÒ
وخ-مسش-ة ( )05أج -ه-زة ل-ل-كشش-ف ع-ن
أŸعادن ،فيما أوقف عناصشر ألدرك
ألوطني بتمÔأسشت ششخصشا بحوزته
ب -ن -دق -ي -ة صش -ي -د.ج-اء ه-ذأ ‘ ب-ي-ان
وزأرة أل - -دف - -اع أل - -وط - -ن - -ي ت - -ل- -قت
«ألششعب» نسشخة منه.
من جهة أخرى وببششار/ن.ع،3.
ضشبطت مفرزة للجيشس بالتنسشيق مع
أف -رأد أألم -ن أل -وط -ن -ي ،ك -م -ي-ة م-ن
ألكيف أŸعالج ُتقدر بـ( )48,5كلغ،
‘ ح Úأوق - - -فت م- - -ف- - -رزة أخ- - -رى
ببسشكرة/ن.ع ،4.م -ه -رب -ا ك -ان ع -ل-ى
م Ïششاحنة ُمحملة بـ( )42قنطار
من مادة ألتبغ.

قضضية هجرة غ Òشضرعية لـ 13شضابا بتيبازة

اسستدعاء مباشسر للمتهمÚ
من أاجل اŸثول للمحاكمة

وجهت ﬁكمة ششرششال (تيبازة) أمسس أألحد أسشتدعاء مباششر لعششرة ششباب
منهم أمرأة متهم ‘ Úقضشية ﬁاولة هجرة غ Òششرعية أسشفرت عن فقدأن ثÓثة
أششخاصس أخرين بعد أن أنقذتهم ( )10ألقوأت ألبحرية فجر يوم أ÷معة أŸاضشي
حسشب ما علم لدى مصشالح ألعدألة .و قام وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة ششرششال
لدى تقدÁهم أمسس من قبل ألضشبطية ألقضشائية للدرك ألوطني بتوجيه أسشتدعاء
مباششر من أجل أŸثول للمحاكمة للمتهم Úألعششرة منهم صشاحب ألقارب و
مسشاعده بتهمة جناية «تنظيم هجرة غ Òششرعية عن طريق ألبحر» و ألبقية أي 8
أخرين بجنحة «ألهجرة غ Òششرعية عن طريق ألبحر» حسشب ذأت أŸصشادر.
من جهة أخرى تبقى أألبحاث ألتي باششرتها ألقوأت ألبحرية عن ألثÓثة
أششخاصس ألباق Úمتوأصشلة لليوم ألثالث على ألتوأ‹ دون ألعثور على أدنى أثر لهم
من ششأانه أبقاء حظوظ ألعثور عليهم أحياء قائمة حسشبما أفاد به مصشدر أمني
لوأج .وأششار أŸصشدر إأ‹ أنه ” –ديد هوية أŸفقودين أحدهما من مدينة
ششرششال يبلغ من ألعمر  25سشنة و أثنان أآلخرأن من مدينة ألسشويدأنية با÷زأئر
ألعاصشمة و يبلغان من ألعمر  26سشنة.
وكانت ألقوأت ألبحرية أنقذت فجر أ÷معة أŸاضشي  10مرششح Úللهجرة غÒ
ششرعية من أصشل  13ششخصشا ‘ ألعششرينيات من ألعمر على بعد وأحد ميل من
سشاحل ششرششال بعد تعرضس قاربهم لعطب تقني قبل أن يغرق بعد تسشرب أليه
كميات كبÒة من أŸاء.

ليلية حمراء تشضاهد ‘ ا÷زائر بعد غروب الشضمسس

ظاهرتان فلكيتان نادرتان ‘ ليلة واحدة هذا ا÷معة

خسسوف كلي للقمر واقÎاب اŸريخ من األرضض
سش -ي -ك -ون أ÷زأئ -ري-ون ع-ل-ى غ-رأر نصش-ف
سشكان أألرضس ،سشهرة هذأ أ÷معة 27جويلية
أ÷اري ،على موعد مع «ليلة حمرأء» تششهد
ظاهرت Úفلكيت Úنادرت ،Úح Úيصش Òألقمر
بدرأ كامل ألسشتدأرة لينخسشف كليا سشاعات،
أما ألظاهرة ألثانية فهي دنـو كوكب أŸريخ
ألق- - -رب ن- - -ق- - -ط- - -ة ل- - -ه م- - -ن ألرضس م - -ن - -ذ
.!! 2003ج -اء ه -ذأ ب -حسشب ج -م -ال ف -ه-يسس
رئيسس أ÷معية ألعلمية ألفلكية «ألبوزجا»Ê
وعضشو أل–اد ألعربي لعلوم ألفضشاء وألفلك.
وب -رأي ف -ه-يسس رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة ب-اŸدي-ة
فان هذأ أÿسشوف ألثا Êهذه ألسشنة ،يعد
أألطول من نوعه ‘ ألقرن أل ،21كما أنه ⁄
ير ‘ بÓدنا منذ  ،2015أل أن توقيت حدوثه
مباششرة بعد ششروق ألقمر سشيسشمح للكثÒ
م -ن أل -ف -ل -ك -ي Úوأل -فضش -ول -يÃ Úت -اب -ع -ة ج-ل
مرأحله مع أفضشلية لسشكان ألوليات ألششرقية
وأ÷نوبية إأذأ كانت ألظروف أ÷وية مناسشبة
دون أ◊اجة للتلسشكوب أو نظارأت خاصشة
نظرأ لكونه ل يششكل أي خطورة على ألعÚ
كما هو أ◊ال بالنسشبة لكسشوف ألششمسس .
يبدأ أÿسشوف ‘ أقصشى ششرق أسشيا
ع - -ل - -ى ألسش - -اع- -ة17و15دق- -ي -ق -ة ب -ال -ت -وق -يت
ألعاŸي(أ÷زأئر 1+:سشا) بدخول ألقمر ‘
شش- -ب- -ه ظ- -ل أألرضس وه- -ي م -رح -ل -ة ل Áك -ن
مÓحظتها بالع ÚأÛردة ،ويوأصشل رحلته
نحو أسشÎأليا وآأسشيا وأوروبا وإأفريقيا لينتهي
‘ قارة أمريكا أ÷نوبية.
ي -دخ -ل أل -ق-م-ر ب-ع-د ه-ذأ أŸسش-ار ‘ ظ-ل
أألرضس على ألسشاعة18و25دقيقة (ت ع) أذ
ي -ب -دو أ÷انب ألشش -رق -ي م-ن-ه ك-أان-ه ي-ت-ن-اقصس
تدريجيا وهو ما يسشمى باÿسشوف أ÷زئي.
وه -ي أŸرح -ل -ة أل -ت -ي Áك -ن -ن -ا ألسش -ت -م -ت -اع
Ãتابعتها بعدما يششرق ألقمر مباششرة بعد
غروب ألششمسس تباعا ‘ بÓدنا .
ت-ب-دأ أŸرح-ل-ة أل-ك-ل-ي-ة ل-ل-خسش-وف ع-ن-دما
يدخل كل ألقمر ‘ ظل أألرضس على ألسشاعة
ألسشابعةو30دقيقة(ت ع) ليصش Òلونه ششاحبا

Áيل أ ¤أألحمر وتدوم هذه أŸرحلة ألكلية
حوأ‹ سشاعة و43دقيقة ـ وهي أألطول ‘
هذأ ألقرن ـ ليبدأ ألقمر ‘ أÿروج من ظل
أألرضس ت -دري -ج -ي -ا ع -ل -ى ألسش -اع -ة أل -ت-اسش-ع-ة
و13دقيقة(ت ع ) لتنتهي هذه أŸرحلة على
ألسشاعة 22و20دقيقة(ت ع ) ويسشتعيد ألقمر
Ÿعانه تدريجيا .
و“ت- -د أŸرح- -ل -ة أألخÒة م -ن أÿسش -وف
ب -ع -ب -ور أل -ق -م -ر لشش -ب -ه ظ -ل أألرضس ل-ي-ن-ت-ه-ي
أÿسش -وف “ام -ا ح -وأ‹ ألسش-اع-ة23وألنصشف
(ت ع) .ل -ك -ن م -ا م -ع -ن -ى أÿسش -وف وك -ي -ف
يحدث وأ ¤أي مدى يحمل معه أخطارأ؟؟
بحسشب علماء ألفلك وألباحث Úفان أÿسشوف
هو إأحدى آأيات ألله ألناŒة عن دورأن ألقمر
حول أألرضس ،ويحدث عندما تكون ألششمسس
وأألرضس وألقمر على أسشتقامة وأحدة.
يحدث هذأ عادة عندما يكون ألقمر
ب- -درأ ح- -يث ي- -ع Èأل- -ق- -م -ر ‘ ﬂروط ظ -ل
أألرضس ألذي Áتد خلفها ‘ ألفضشاء آللف
أل-ك-ي-ل-ومÎأت ن-ت-ي-ج-ة أشش-عة ألششمسسÃ .عنى
آأخر ،فإان خسشوف ألقمر ل يرأه إأل سشكان
نصشف ألكرة أألرضشية ألتي يسشودها ألظÓم.
عندما ينخسشف ألقمر كليا يحتجب عن أششعة
ألشش -مسس أل -ت -ي ت -نÒه وت -كسش -ب -ه أل -ن -ور أل-ذي
يعكسشه عادة  ،ولكن رغم ذلك فان ألقمر ل
يختفي “اما إأذ أن ألغÓف أ÷وي أÙيط
باألرضس سشيكون له عمل ألعدسشات أÙدبة
ألتي تنحرف بعضس أألششعة ألششمسشية عندما
تعÈها لتتجمع من جديد فتكسشب ألقمر لون
أحمر أجوري ششاحب.
جدير بالذكر ،أن كوكب أŸريخ سشيقÎب
م- -ن أألرضس ،ط- -ي- -ل -ة ن -فسس أل -ل -ي -ل -ة◊ ،وأ‹
57مليون كم وهو رقم قياسشي  ⁄يحدث منذ
صشيف ،2003حيث سشيبدو ‘ ألسشماء كبقعة
حمرأء بالع ÚأÛردة غ Òبعيد –ت غرب
أل-ق-م-ر ت-ق-ري-ب-ا ،م-ع إأم-ك-ان-ية مششاهدة بعضس
تضشاريسشه باسشتعمال ألتلسشكوب.
مراسضلة خاصضة

