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عنابـ ـة جوهـ ـرة الشسـ ـرق
مقصس ـد سسياح ـي بامتيـ ـاز
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تصشوير :عباسص تيليوة

@ Œاهل الفحصص الطبي خطر على عمال النظافة @1600
لخ« @Òجي  -بي  -أاسص»
طن من الّنفايات اŸنزلية خÓل الثÓثي ا أ
Ÿتابعـــة الشّشاحنــــــات عن بعــــــد ومعا÷ــــــة الّتجـــــاوزات
لضشحـى @ الّنفايات «منجم» Ÿوارد
@ برنامج خاصص ‘ عيد ا أ
طاقويـة بديلــة@ الوصشـول إا ¤مدينة نظيفــــة إاششكاليــــة
مطروحـــة@  ‘ 80اŸائــة مــن اŸيزانيـــة لرواتـــب العمــــال

لفريقيـــة  3للشّشبـــاب
للعــــاب ا إ
ا أ

«مطروح» يهدي ا÷زائر ذهبية
فـ ـ ـ ـ ـي «الك ـ ـ ـ ـونغ ف ـ ـ ـو ووشسـ ـ ـ ـو»
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الّندوة الوطنية
للجامعات

ا’ربعاء  ٢٥جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

عيسصى يشصرف على
أاّول رحلة للحجاج

02

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

يÎأاّسص وزي- -ر الّ- -ت- -ع- -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي طاهر حجار ،اليوم،
أاشس-غ-ال ال-ن-دوة ال-وط-ن-ية للجامعات،
ت -ت -ن -اول ع -دة م -ل -ف -ات ذات ع Ó-ق-ة
بالّتحضس Òللدخول ا÷امعي اŸقبل
 ،2019 - 2018وذلك اب - -ت- -داًء م- -ن
ال ّسس- - -اع- - -ة  13:00زوال ب - -ق- -اع- -ة
اÙاضس- - - - -رات Ãق- - - - -ر ال- - - - -وزارة بÍ
عكنون.

وزارة الّتضصامن تكّرم
اŸتخّرج 5 ‘ Úتخ ّصصصصات

1٧٧0٤

التّسصجيÓت األولية للّناجحÚ
‘ البكالوريا

يشس -رف وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة
لوق- -اف ﬁم- -د ع- -يسس- -ى ،ال -ي -وم،
وا أ
ع -ل -ى ت -ودي -ع أاول ف-وج م-ن ا◊ج-اج،
وذلك Ãطار ا÷زائر الدو‹ هواري
صسصسة لنقل
بومدين اÙطة  3tاّ ı
ا◊جاج على السساعة  13.30زوال.

لولية للّناجح‘ Ú
ت-ن-ط-ل-ق م-رح-ل-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ا أ
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا م-ن  26إا 28 ¤ج-وي-لية ا÷اري،
وتتضسّمن هذه اŸرحلة ملء بطاقة الرغبات وإايداعها
ع Èاÿط م- -ن خÓ- -ل م- -وق -ع «ال -واب» ل -ل -تسس -ج -ي Ó-ت
ا÷امعيةhttp:www:orientation-esi.dz :

ح
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ر ذلك على ال ّسس
وأاث لسساعة  09:00صسباحا.
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جاهد اللّقاء  280لتسس
هدين ،تخ ّ
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 2جويلية على ال
سساعة  10:00صسباحا.

ت -ن ّ-ظ -م وزارة الّ-ت-ضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
لسسرة وقضسايا اŸرأاة حفل تكرË
وا أ
لوائل ( 125مÎبصص) ‘
اŸتخّرج Úا أ
صسصسات من اŸركزين الوطنيÚ
 5تخ ّ
ل-ت-ك-وي-ن اŸوظ-ف ÚاŸت-خّصسصس Úلكل
من بئرخادم وقسسنطينة ،وذلك يوم
اÿم - - - -يسص  26ج -وي -ل-ي-ة ،ب-اŸرك-ز
ال-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن اŸسس-تخدم Úببئر
خادم ،على السساعة  10:00صسباحا.

حمÓت –سصيسس حول
اقتصصاد اŸاء
ت -ن ّ-ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة
للتسسي ÒاŸدمج للموارد اŸائية
وكالة ا◊وضص الهيدروغرا‘
ا÷زائر -ا◊ضسنة  -الصسومام
ح - -م Ó- -ت –سس- -يسس- -ي- -ة ح- -ول
اقتصساد اŸاء إا ¤غاية  16أاوت
ال -ق-ادم ،ح-يث ت-قّ-دم ال-وك-ال-ة
ب-رن-ا›ا ث-رّي-ا ي-تضسّ-من دروسسا
لط-ف-ال
–سس -يسس -ي -ة ل-ف-ائ-دة ا أ
سس-ي-م-ا ب-اŸدي-ن-ت ÚالّسساحليتÚ
بومرداسص وبجاية.

جازي تهنّئ اŸتح ّصصل Úا÷دد على شصهادة البكالوريا
و“نحهم تخفيضصات على عرضس «هايلة»

يسس -ر ج -ازي ،الّشس -رك-ة ال-رائ-دة ‘
تكنولوجيا التصسالت الرقمية ،أان
ت- -هّ- -ن- -ئ ال- -ف- -ائ -زي -ن ا÷دد بشس -ه -ادة
البكالوريا من خÓل إاطÓق عرضص
ت-روي-ج-ي خ-اصص لشس-ري-ح-ة «ه-اي-ل-ة»
بسسعر تنافسسي يسسمح لهم بالتصسال
وتصسّفح الويب بكل حرية.
ه- -ذا ال- -ع -رضص Áث -ل خÈا ج -ي -دا
للطلبة الذين Áكنهم ا◊صسول على
شس-ري-ح-ة سس-ي-م «ه-اي-لة  »1000م-ق-ابل
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

إاحياء اليوم العاŸي ضصد
اللتهاب الكبدي

صسحة والسسكان
تن ّ
ظم وزارة ال ّ
وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ‘ إاط-ار
ا÷امعة الصصيفية « »2لتجّمع الّطلبة ا÷زائرّي Úاألحرار اليوم
ّ
إاح- - -ي - -اء ال - -ي - -وم ال - -ع - -اŸي ضس - -د
ة
صسيفي
الل -ت -ه -اب ال-ك-ب-دي ،غ-دا ،ل-ق-اًء
لحرار ،اليوم ،ا÷امعة ال ّ
طلبة ا÷زائرّي Úا أ
ظم ّŒمع ال ّ
ين ّ
–ت شس-ع-ار «ال-ع-يشص م-ع-ا بسسÓ-م» ،وذلك اب-ت-داًء م-ن الّسس-اعة –ت ع - -ن - -وان «ل- -ل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
ال-ث-ان-ي-ة،
احا باŸدينة ا÷امعية «ب Òا÷ »Òبولية وهران.
الل - -ت - -ه - -اب ال- -ك- -ب- -دي :ف- -حصص
 10:00صسب
وع Ó- - -ج» ،وذلك اب- - -ت- - -داًء م- - -ن
السس- - - - - -اع - - - - -ة 08:٤5
صسباحا ،على مسستوى
نزل «با ⁄بيتشص».

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة دولية حول
ﬁفوظ نحناح

الشصاف
شصهرزاد تقّدم
إاصصدارها
ا÷ديد

تن ّ
ظم حركة ›تمع السسلم ندوة
دول- -ي- -ة ت -خ -ل -ي -دا ل -ذك -رى ال -راح -ل
الشس- -ي- -خ ﬁف- -وظ ن- -ح -ن -اح ،ال -ن -دوة
يشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ع-ب-د ال-رزاق م-ق-ري
بحضسور سسياسسّي Úمن داخل وخارج
ال - -وط - -ن ،وذلك غ - -دا اÿم - -يسص 26
جويلية على السساعة  09.30صسباحا
ب - -ق - -اع - -ة «ب - -الصص اي - -ف - -انت» ب - -رج
الكيفان ،بالعاصسمة.

عقود عمل لفائدة اŸعاقÚ
تشس - - -رف اŸدي - - -ري - - -ة ال - - -ع - - -ام - - -ة
للجزائرية القطرية للصسلب ،اليوم،
على حفل توقيع عقود عمل لفائدة
ذوي الح -ت -ي-اج-ات اÿاصس-ة ،وذلك
على السساعة  10:00صسباحا Ãقرها
ب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة بÓ-رة ببلدية
اŸي -ل -ي -ة .ه-ذا ال-ن-ه-ج م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة
الج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ،ال- -ذي ت- -ت- -بّ- -ن- -اه
ا÷زائ -ري -ة ال -ق -ط -ري-ة ل-لصس-لب ذات
ال-ط-اب-ع ال-رائ-د يشس-هد على الهتمام
الكب Òالذي توليه الشسركة لتعزيز
وحماية حقوق اŸعاق.Ú

ت - -نّ- -ظ- -م الشس- -اف
«شس - -ه - -رزاد» ال - -ت- -ي
ت -خ ّ-ط-ت وصس-ف-ات-ه-ا
ح- -دود ال -وط -ن إا ¤ال -ع -اŸي -ة ،ي -وم  28م-ن الشس-ه-ر
ا÷اري ورشسة ‘ الطبخ ا÷زائري بفندق لوفال
بحيدرة با÷زائر العاصسمة ،تكون متبوعة بندوة
صس -ح -ف -ي -ة ت -ق -دم م -ن خ Ó-ل -ه -ا ب -رن -ا›ه -ا «م -ئ-زر
شس-ه-رزاد» ،ال-ذي ي-تضسّ-م-ن ت-ق-دÁا ل-ك-تابها «طبخي
ا÷زائ -ري» ،ك-م-ا سس-ت-نّ-ظ-م شس-ه-ر أاوت ال-ق-ادم ح-ف-ل
عشساء.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  25جويلية  201٨م
الموافق لـ  11ذي القعدة  143٩هـ

لديان وإلثقافات
ترقية ◊وإر إ أ

العدد
1٧٧04

03

إجتمعا أإمسش ‘ إطار مبادرة «حمسش» للوفاق إلوطني:

مسضاهل يشضارك بوإشضنطن ‘ إلندوة إلوزإرية حول إ◊ريات إلدينية ^ ولد عباسس :مرشضحنا بوتفليقة ودور إ÷يشس ﬁدد ‘ إلدسضتور
وغيشدسإ-ابروإشكسنوزطي-نر إ‘لشلس-قؤواوءنوإزإرÿايرج-حي-وةل،إ ع◊-ب-ردياإل-تق-إالددريمنيسس-ةا به-دل،عوإل-ةيمونم ^ مقري :توإفق ‘ إ÷انب إŸبدئي وإختÓف ‘ إلسضياسضي
لمريكي ،مايك بامبييو ،حسسبما جاء ‘ بيان لوزإرة
كاتب إلدولة إ أ
إÿارجية.
أإوضسح ذإت إŸصسدر أإن « ﬁور إشسغال هذه إلندوة يتمثل ‘ بحث
و–ديد إلسسبل و إلوسسائل إلكفيلة باŸسساهمة ‘ ترقية إ◊وإر ما
ب Úإلديانات و إلثقافات».
على هامشش إللقاء يجري مسساهل ﬁادثات مع مسسؤوول Úسسام‘ Ú
إلدإرة و إلكونغرسش إلمريكي.Ú

جÓب يتحادث مع سضفÒي إلÈتغال و كروإتيا
إسس -ت -ق -ب-ل وزي-ر إل-ت-ج-ارة  ،سسعيد
جÓب ،إأمسش ،سس - - -ف ÒإلÈت- - -غ- - -ال ،
ك- -ارل- -وسش م- -ان- -وي -ل ف -ول -ه -ادي  Ó-دي
م -اسس -ي -دوي إأول -ي -فÒإ ،و سس - - - - -فÒ
كروإتيا ،م-ارإن إأن-دري-جاسسفيك ،و
إل -ذي –ادث م-ع-ه-م-ا ‘ إط-ار ت-ع-زي-ز
إل-ت-ب-ادلت إل-ت-ج-اري-ة وسس-ب-ل تعزيز
إلشس-رإك-ة إل-ث-ن-ائ-ي-ة ،حسسب ب - -ي- -ان
للوزإرة.
كما تبادل ا’أطراف ،خÓل اللقاءين
اŸنفصشل Úاللذين “ا Ãقر الوزارة،
وجهات النظر حول تعزيز التباد’ت
ال----ت----ج----اري----ة ب Úا÷زائ----ر وك---ل م---ن
الÈتغال وكرواتيا ،كما ” التباحث
ح--ول سش--ب--ل ووسش--ائ--ل ت--ع--زي-ز الششراكة

ال -ث -ن -ائ -ي -ة وت -رق -ي -ة ال-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة
البينية ،يضشيف نفسش اŸصشدر.

إسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر إلصسناعة وإŸناجم
ي- -وسس- -ف ي- -وسس -ف -ي إمسش ،ب -ا÷زإئ -ر
سسف Òكوريا إ÷نوبية ‹ إون يونغ،
وإلذي تباحث معه حول إلعÓقات
إلق -تصس -ادي -ة إل -ث -ن -ائ -ي-ة لسس-ي-م-ا ‘
›الت إلصسناعة وإŸناجم حسسبما
أإفاد به بيان للوزإرة.
وأاع-رب ال-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء،
عن إارادة البلدين لتطوير وترقية التعاون
الصشناعي ليتماششى وا’مكانيات الكبÒة
ال -ت-ي ي-ح-وزه-ا ال-ب-ل-دان ،حسشب ن - -فسش
اŸصشدر.
و‘ ه -ذا الصش -دد ،أاشش-ار ي-وسش-ف-ي إا¤
ب -عضش ال -ق -ط -اع -ات ال -ت -ي تشش -ك-ل آاف-اق-ا
للتعاون والششراكة ب Úالبلدين على غرار

اŸناولة الصشناعية ‘ ›ال السشيارات
والصش- -ن- -اع- -ة ا’ل- -كÎون- -ي- -ة والصش- -ن -اع -ة
’ضشافة إا ¤قطاع اŸناجم
الكيميائية با إ
’خ- -ر ›ا’ ت- -رغب
ال - -ذي ي - -ع - -د ه - -و ا آ
ا÷زائ- -ر ‘ ا’سش -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -رب -ة
الكورية فيه.
من جهته ع Èأاون يونغ عن اهتمام
مؤوسشسشات بلده بالسشوق ا÷زائرية مؤوكدا
إارادة بلده ‘ تسشريع وتعميق التعاون مع
ا÷زائر ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
ك -م -ا شش -ك -ل ال -ل-ق-اء ف-رصش-ة ل-ل-ج-ان-بÚ
للتطرق إا ¤التحضشÒات اÿاصشة بانعقاد
ال-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ك-ورية
ال -راب -ع-ة ال-ت-ي سش-ت-ق-ام ب-ا÷زائ-ر ق-ري-ب-ا،
يضشيف البيان.

كما كان اللقاءان فرصشة لتقييم الششراكة
ب Úا÷زائر وكل من الÈتغال وكرواتيا
بهدف ايجاد اآفاق جديدة للتعاون ‘ ظل
وج- -ود ن- -ح -و م -ائ -ة م -وؤسشسش -ة ب -رت -غ -ال -ي -ة
با÷زائر وبلوغ حجم اŸباد’ت التجارية
ب Úا÷زائر والÈتغال نحو مليار اأورو،
اأم -ا اŸب -اد’ت م -ع ك -روات -ي -ا ف -ق -د ب-ل-غت
حدود  230مليون دو’ر.
و‘ هذا اÿصشوصش ،اأبرز وزير التجارة
اه -ت -م-ام ق-ط-اع-ه ب-ا’سش-ت-ف-ادة م-ن اÈÿة
الÈتغالية والكرواتية ‘ اÛا’ت التي
–ت- -اج- -ه -ا ا÷زائ -ر ،سش -ي -م -ا تصش -دي -ر
اŸنتجات الفÓحية ا÷زائرية التي تعرف
وفرة ‘ الكمية والنوعية نحو اأوروبا من
خÓل الÎاب الÈتغا‹ والكرواتي.

...ويوسضفي يتباحث مع سضف Òكوريا إ÷نوبية

فريال بوشسوية

وزير إلسسياحة من وهرإن:

تخفيضضات للعمال تصضل إ٪50¤
مسساعي إنعاشش إلقطاع متوإصسلة لرفع إلنا œإÙلي للسسياحة
كشسف وزير إلسسياحة وإلصسناعة
إلتقليدية عبد إلقادر بن مسسعود،
أإمسش ب -أاّن دإئ-رت-ه إل-وزإري-ة ،أإب-رمت
ل–اد إل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
إت-ف-اق-ي-ة م-ع إ إ
إ÷زإئ- -ري ،Úيسس- -ت -ف -ي -د Ãوج -ب -ه -ا
ع- - -م- - -ال ﬂت- - -ل- - -ف إل- - -ق- - -ط- - -اع - -ات
وإل-ف-ي-درإل-ي-ات إŸنضس-وي-ة –ت لوإء
إل–اد م -ن ت-خ-ف-يضس-ات تÎإوح بÚ
 40و 50باŸائة“ ،كنهم من ﬂتلف
وسس-ائ-ل إل-رإح-ة وإلسستجمام بأاسسعار
تنافسسية.

وهران :براهمية مسسعودة
ج -اء ذلك ع -ل -ى ه -امشش زي -ارة ال -ع -م-ل
وال - -ت - -ف - -ق - -د ال - -ت - -ي ق - -ادت- -ه إا ¤وه- -ران
حيث أاششرف خÓلها على تدشش Úهياكل
فندقية ،كما عاين الوزير ششاطئ مداغ
ببلدية ع Úالكرمة ،للوقوف على سشÒ
فعاليات موسشم ا’صشطياف بالو’ية.
ك -م -ا أاشش -ار ال -وزي-ر إا ¤ات-ف-اق-ي-ة إاط-ار
للششراكة ب Úا÷وية ا÷زائرية و طاسشيلي
ال - -طÒان ،ب- -ه- -دف الÎوي- -ج ل- -لسش- -ي- -اح- -ة
ا÷زائرية واسشتقطاب السشيّاح ،كاششفا عن
ت -خ -ف -يضش أاسش -ع -ار ت -ذاك -ر ال -ن -ق-ل ا÷وي
وال -ب -ح -ري إا ¤نسش -ب-ة  50ب -اŸائ-ة ،وذلك
ب -اŸوازاة م -ع ع-م-ل-ي-ات ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اح-ة
الصش -ح -راوي -ة ‘ ا÷ن -وب والÎوي -ج ل -ه -ا.

وعلى ضشوء ذلك دعا وكا’ت السشياحة
واأ’سشفار إا ¤اŸسشاهمة الفاعلة ‘ ترقية
اŸن- -ت- -ج السش- -ي- -اح -ي ال -وط -ن -ي ،م -ن -وه -ا
بالدور اإ’يجابي الذي Áكن أان تلعبه ‘
ه- -ذا اإ’ط- -ار ،م -ؤوك -دا ‘ ال -وقت ن -فسش -ه
حرصش وزارته على تثم Úالعمل وا÷هد
ضشمن اسشÎاتيجية ترقية وجهة ا÷زائر
‘ سشياق مواكبة التطور التكنولوجي ‘
›ال اإ’عÓم وا’تصشال.
وهنا أاّكد بن مسشعود أاهمية التكوين ‘
تخصشصشات سشياحية وفندقية مسشتحدثة،
قصشد –سش Úمسشتوى اÿدمات ،مششÒا
إا ¤ارتفاع عدد مراكز التكوين إا60 ¤

إع -ت Èج-م-ال ول-د ع-ب-اسش إلم Úإل-ع-ام
لـ«إلف Ó-ن» إل -ل -ق -اء إل-ذي ج-م-ع-ه ب-رئ-يسش
«حمسش» عبد إلرزإق مقري« ،مهما» وقد
يشسكل منعرجا ‘ إŸسستقبل» .بدوره ثمن
م- -ق- -ري إل -ل -ق -اء وإن –دث ع -ن ت -وإف -ق ‘
إ÷انب إŸب -دئ -ي وإخ -ت Ó-ف ‘ إلسس -ي-اسس-ي.
ورغ -م ذلك إل-ت-ب-اي-ن إل-ك-ب ‘ Òإل-رؤوى ب-دإ
جليا قياسسا إ ¤تصسريحاتهما ،إلتي جاءت
مهادنة تارة و–فظية تارة أإخرى ،مثلما
ه -و إلشس -أان ب -ت -مسسك ول -د ع-ب-اسش بÎشس-ي-ح
وت-زك-ي-ة إل-رئ-يسش ع-ب-د إلعزيز بوتفليقة،
أإمر طبيعي ‘ رأإي قيادة «حمسش» لكنه ل
لخ-رى حسس-ب-ه-ا ،وك-ذلك
لح-زإب إ أ
ي-ل-زم إ أ
لفÓن» بشسكل قاطع إ◊ديث عن
رفضش «إ أ
إن - -ت - -ق - -ال دÁق - -رإط- -ي ،و إ◊رصش ع- -ل- -ى
إحÎإم دور إ÷يشش إÙدد ‘ إلدسستور.

مؤوسشسشة خاصشة تضشمن ششعب تكوينية ‘
الفندقة ،إاضشافة إا 10 ¤مراكز تكوين
مهني متخصشة و 3معاهد معتمدة على
مسشتوى الوزارة ،منها مدرسشة السشياحة
والفندقة التي سشيتم افتتاحها بوهران
خÓل ششهر سشبتم Èالقادم موجهة لتكوين
ح -ام -ل -ي شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا وخ-ري-ج-ي
ا÷امعات ا÷زائرية.
وقال عبد القادر أان وزارته تعمل على
تطبيق تعليمات رئيسش ا÷مهورية Ãنح
قطع أارضشية للمسشتثمرين ‘ إاطار التوسشع
السشياحي وكذا اŸرافقة Ãنح دعم ما‹
ع -ن ط -ري -ق ال -ب -ن -وك إا ¤غ -اي -ة Œسش -ي -د
اŸشش- -اري- -ع ،ب- -ه- -دف إان- -ع- -اشش ال- -ق- -ط- -اع
السشياحي ورفع نسشبة اŸسشاهمة ‘ قطاع
السشياحة من  3باŸائة إا 10 ¤باŸائة ،مع
الرفع من عدد اأ’سشرة إا 250 ¤أالف سشرير
على اŸسشتوى الوطني.
وق- - -د تضش- - -م- - -ن ب- - -رن - -ام - -ج ال - -زي - -ارة
تدشش Úفندق الباششا ذي ‚ 4وم الذي
دخ- -ل ح- -ي- -ز اÿدم -ة م -ع ب -داي -ة م -وسش -م
ا’صشطياف ،وكذا فندق ليبارتي ،كما
ع -اي-ن مشش-روع-ا سش-ي-اح-ي-ا أ’ح-د اÿواصش
بششاطئ مداغ ببلدية ع Úالكرمة ،ووقف
الوزير على سش Òأاششغال إا‚از اŸركب
السشياحي قاردن بتشش ببلدية ع ÚالÎك،
والذي من اŸرتقب أان يتم اسشتÓمه ‘
ظرف  4أاششهر بعد أان عرف تأاخرا كبÒا.

تقاطع ولد عباسش ومقري ‘ ،تأاكيد أاهمية
لقاء ا’مسش اŸندرج ‘ إاطار مبادرة»الوفاق»
ال -وط-ن-ي» ال-ت-ي اط-ل-ق-ت-ه-ا «ح-مسش» ك-م-ا أاع-طت
تصشريحات كل واحد منهما بعدم التوصشل إا¤
أارضشية وفاق ب Úا◊زب ،Úاللذين يجمع بينهما
«اÿط الوطني» مثلما قال مقري ،ويفرق بينهما
التعاب ÒواŸقاربة حسشبما Ÿح له ولد عباسش،
الذي رفضش بششكل قاطع ا◊ديث عن «انتقال
دÁقراطي» وششدد على الدور اÙدد للجيشش.
كل اأ’نظار كانت مششدودة بعد ظهر أامسش إا¤
م -ق -ر ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي «اأ’ح-رار
السشتة»– ،سشبا لقاء ولد عباسش ومقري الذي
وصش -ل ‘ ح -دود السش -اع -ة ال -ث -ان -ي-ة ب-ع-د ال-زوال،
م -رف-وق-ا ب-أاعضش-اء ب-ارزي-ن ب-ي-ن-ه-م ن-ائ-ب-ه ورئ-يسش
الكتلة الŸÈانية لـ «حمسش» باÛلسش الششعبي
ال- -وط- -ن- -ي ،وسش- -ط حضش- -ور إاعÓ- -م- -ي ،وك- -ان ‘
اسش-ت-ق-ب-ال-ه اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ح-زب ال-ع-تيد مرفوقا
بدوره بأاعضشاء قيادي ‘ ÚاŸكتب السشياسشي.
ورغم أان ا÷لسشة ا’فتتاحية كانت ذات طابع
برتوكو‹  ،ا’ أان ذلك Á ⁄نع ولد عباسش وبعد
تأاكيد «اسشتقبال اخوان وأاصشدقاء» ،لرفع اللبسش
عما اعتÈه سشوء تفاهم يخصش رئيسش ا◊ركة
وم -ؤوسشسش -ه -ا ال -راح -ل الشش -ي -خ ﬁف -وظ ن -ح -ن-اح،
›ددا ال-ت-أاك-ي-د ب-أان-ه صش-دي-ق رئ-يسش ا÷م-ه-ورية
عبد العزيز بوتفليقة وصشديقه ششخصشيا ،مفيدا
‘ السشياق «ما قلناه أان الششيخ نحناح أابدا ،أابدا،
أابدا  ⁄يسشاوم ترششح الرئيسش ‘ العام ،« 1٩٩٩
جازما بأانه مسشؤوول عن تصشريحاته وأانه كان ’بد
م -ن ال -تصش -ح -ي -ح ،ك-م-ا ذك-ر ب-عÓ-ق-ت-ه م-ع ال-عضش-و
القيادي البارز الراحل بوسشليما.Ê
ع- -ب- -د ال- -رزاق م- -ق- -ري ب- -دوره ح -رصش ع -ل -ى
التوضشيح بأان اللقاء يندرج ‘ اطار مبادرة تسشعى
لها «حمسش» وهي مبادرة الوفاق الوطني ،وأافاد
‘ السش -ي -اق «ج -ب -ه -ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي م-ا ق-ب-ل
ا’سشتقÓل جبهة كل ا÷زائري ،Úونحن نعتÈ
أان -فسش -ن -ا ام -ت -دادا ل -ه -ا» ،ك -م -ا أان «اأ’فÓ-ن ب-ع-د
ا’سشتقÓل ضشمن اأ’حزاب الرئيسشية ،والعÓقة
والصش -داق -ة ال -ت -ي Œم -ع -ن -ا ق -دÁة ،وخ-لصش إا¤
ال -ق -ول ب -أان «ا÷ل -وسش م -ع ا÷ب -ه -ة ي -ع-ط-ي أام-ل
ل -ل -ج-زائ-ري ،Úوال-زي-ارة ل-ه-ا رم-زي-ت-ه-ا أ’ن اأ’م-ر
ي -ت -ع -ل-ق ب-ل-ق-اء ب Úح-زب أاسش-اسش-ي ‘ اŸع-ارضش-ة
وح -زب أاسش -اسش -ي ‘ ا◊ك -وم -ة ،ي -ع -ط -ي رسش -ال-ة
ل-ل-ج-زائ-ري Úب-ام-ك-ان-ي-ة اللقاء والتعاون والتحاور
حول مسشتقبل البلد.
بعد اجتماع مغلق دام أازيد من سشاعة عقد
ولد عباسش ومقري ندوة صشحفية و‘ رده على
أاول سش- -ؤوال م- -وج- -ه ل -ه ،أاف -اد ب -أان -ه اسش -ت -م -ع ا¤
توضشيحات رئيسش «حمسش» بخصشوصش اŸبادرة
’سش -ي -م -ا ‘ ا÷انب ا’ق -تصش -ادي ،م -وضش -ح -ا أان
«اأ’فÓن قدم وجهة نظره» ،كما قدم «–فظات
فيما يخصش التعاب ÒواŸقاربة التي تخصش دور

ا÷يشش وا’ن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط -ي» ،مضش-ي-ف-ا ‘
ا÷انب ا’قتصشادي عموما متفق Úعلى ضشرورة
قوة حية ‘ البÓد تعطي دفعا جديدا لÓقتصشاد
ال- -وط- -ن -ي» ،ك -م -ا ” ال -ت -ط -رق إا« ¤ال -ت -واف -ق»،
والÎكيز على ما ” ا‚ازه طيلة  20سشنة‘ ،
م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ت-زام ال-رئ-يسش ب-إاخ-م-اد ن-ار ال-ف-ت-ن-ة،
ب -اسش -ت -ت -ب -اب اأ’م -ن وم -ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وع-ودة
ا’سشتقرار ومعا÷ة ظاهرة البطالة.
ول -د ع -ب-اسش ال-ذي وصش-ف ا’ج-ت-م-اع بـ»اŸه-م
جدا» وذهب إا ¤أابعد من ذلك بتأاكيده بأانه «رÃا
م-ن-ع-رج اي-ج-اب-ي ل-ل-مسش-ت-ق-ب-ل» ،ق-ال ب-أان ا÷لسش-ة
ميزها حوار صشريح جدا من ذلك طلب ا◊زب
العتيد بتفادي مصشطلحات ا’نتقال الدÁقراطي
وحصشر دور ا÷يشش فيما حدده الدسشتور ليتحقق
التوافق ب Úالطرف ،Úو‘ هذا الششأان حرصش
مقري على تقد Ëوجهة نظره للمسشأالة ،مؤوكدا
ب- -أان ا’ن- -ت- -ق- -ال ال- -ذي –دث ع- -ن -ه ‘ ا’ج -ال
الدسشتورية أاي يتم خÓل ا’نتخابات الرئاسشية،
وأاوضش -ح ب -أان اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ان-ت-ق-ال دÁق-راط-ي
وليسش Ãرحلة انتقالية ،أاما بخصشوصش ا÷يشش
ق -ال ‘ ك Ó-م وج -ه -ه ل-ول-د ع-ب-اسش ب-أان-ه ي-واف-ق-ه
وا◊زب العتيد الرأاي عندما يششدد على دوره
اŸنصشوصش عليه ‘ الدسشتور ،مؤوكدا أان حمسش
مع «“دين العمل السشياسشي».
وذكر بأان «اأ’فÓن»  ⁄يÎدد ‘ دعوة الرئيسش
ا ¤الÎششح ا ¤عهدة رئاسشية جديدة وتزكيته،
وذلك بصشفة رسشمية السشابع أافريل وقبل ذلك 1٧
مارسش ،حيث طلب منه  ٧00أالف مناضشل مواصشلة
م -ه -م -ت-ه ،وب-أان أام-ل-ه ت-وسش-ع دع-وة رئ-يسش ا◊زب
ورئيسش كل ا÷زائري Úالرئيسش بوتفليقة إا ¤كل
الطبقة السشياسشية وذلك ‘ اطار برنامج طموح
يخرج البÓد من اأ’زمة –ت اششرافه ،قاطعا
ب- -ذلك ال- -ط -ري -ق أام -ام ا◊ديث ع -ن أاي م -رشش -ح
إاجماع آاخر غÒه.
وردا على سشؤوال وجه ا ¤مقري ،قال «–دثنا
عن اأ’زمة من وجهة نظرنا والتي لها أاربعة أابعاد
سش- -ي- -اسش- -ي واق -تصش -ادي واج -ت -م -اع -ي واÙي -ط
ال -دو‹ ،م -ع الÎك -ي-ز ع-ل-ى ا÷انب ا’ق-تصش-ادي،
وذلك قياسشا ا« ¤اŸؤوششرات اÿطÒة» ،و‘ هذه
ا◊الة من حق السشياسشي Úا’حتياط وأان تكون
ل -ه -م ب -رام -ج ﬁم  Ó-ك-ل ا◊ك-وم-ات اŸت-ع-اق-ب-ة
مسشؤوولية عدم القدرة على التحرر من التبعية
Ÿداخيل النفط ،أاما بخصشوصش ا÷يشش الوطني
الششعبي فأافاد «ششرحنا بششكل معمق وواضشح أان
كل ا÷زائري Úوالقوى ا◊ية يجب أان تسشاهم ‘
ا‚اح اŸبادرة ‘ أاي مسشتوى من اعÓم ودولة
وغÒه- -ا ،وأان ع- -دم Œاوب أاي ج- -ه- -ة ’ ي- -ك -تب
النجاح للمبادرة ،وذلك ضشمن ا’طار الدسشتوري
وا’جال الدسشتورية.
وردا ع -ل -ى ح -ديث ول -د ع -ب -اسش ع -ن ت-رشش-ي-ح
وتزكية الرئيسش بوتفليقة ،اعت Èأان ترششيحه أامر
طبيعي’ ،فتا ا ¤أانه ا’ن رئيسش كل ا÷زائريÚ
وأانه ‘ ا’نتخابات يكون مرششح جبهة التحرير
الوطني ،واأ’حزاب اأ’خرى غ Òملزمة ‘ اششارة
واضش -ح -ة ورد ’ ي -ك -ت-ن-ف-ه أاي غ-م-وضش ع-ل-ى ول-د
عباسش عندما –دث عن توسشيع ترششيحه ا ¤كل
الطبقة السشياسشية ،كما أاوضشح بأانه خÓل اŸبادرة
 ⁄ي- -ت- -م ا◊ديث ع -ن اأ’شش -خ -اصش وأان -ه ’ ت -زال
فرصش أاخرى للنقاشش».
ومن حق أاي حزب التمسشك بأارائه وفق ما أاكد
م- -ق- -ري ،ال -ذي أاف -اد ‘ السش -ي -اق « ⁄ن -دخ -ل ‘
م- -ب- -ادرة ال- -وف- -اق ال- -وط- -ن -ي ◊د ا’ن ‘ دائ -رة
ا◊ديث عن اŸرششح ،Úوالسشؤوال اŸطروح «هل
نتفق على مبدئية التوافق الوطني ،كل حزب له
وجهة نظره و‰ششي Ÿا ينفع البÓد» ،بدوره ولد
عباسش مرر عدة رسشائل ،وعقب ‘ هذا الششأان
على زميله «دور ا÷يشش الوطني الششعبي ﬁدد
‘ ال- -دسش- -ت- -ور ،ورئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ت -ط -رق ‘
رسشالته مؤوخرا ا ¤هذا الدور‡ ،ث ‘ Óا◊فاظ
على البÓد ووحدة الششعب والبÓد».
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أاوصسى بتطبيق التعليمة الوزارية اŸشسÎكة ،بدوي من سسعيدة:

نزع العقار الفÓحي من النتهازي Úومنح األرضض Ÿن يخدمها
 4مÓي Òدينار من صسندوق التضسامن للجماعات اÙلية

أاك- -د وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين
بدوي ،أامسس ‘ ختام زيارته اŸيدانية
ا ¤سس -ع -ي -دة ع -ل -ى ت -ط -ب -ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ة
ال- - -وزاري - -ة اŸشسÎك - -ة م - -ا ب Úوزارت - -ي
ال- -داخ -ل -ي -ة وال -ف Ó-ح -ة الصس -ادرة ‘ 15
جويلية اŸاضسي اŸتعلق بانتزاع العقار
ال-فÓ-ح-ي ن-ه-ائ-ي-ا م-ن ا’ن-ت-هازي Úومنح
’رضس Ÿن ي -خ -دم -ه -ا وتشس -ج -ي -ع شس -ب-اب
ا أ
سس -ع -ي -دة م -ن أاصس -ح -اب اŸشس -اري -ع ا÷ادة
لÓسستثمار فيها.

سسعيدة :علي جلطي
أن- -ت -ق -د ب -دوي بشض -دة أŸرح -ل -ة ألسض -اب -ق -ة
ل- -ل- -تسض- -ي Òأل- -ك- -ارث -ي وأل -ف -وضض -وي ıت -ل -ف
أل-ق-ط-اع-ات ع-ل-ى ح-د تصض-ري-ح-ه ،ح-يث ت-عهد
أيضضا باسضم أ◊كومة Ãرأفقة كل أإ’طارأت
أıلصضة ومنحها إأشضارة أو بطاقة خضضرأء
Ÿوأصضلة أÛهود ألتنموي و–سض Úأإ’طار
أŸعيشضي لسضاكنة و’ية سضعيدة.
باŸسضرح أ÷هوي صضرأط بومدين ،أسضتمع
أل- -وزي- -ر إأ ¤أنشض- -غ -ا’ت وم -ط -الب أÛت -م -ع
أŸد Êألتي قدمها ألدكتور لريد ﬁمد عضضو
أ’–اد أل -و’ئ -ي ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري .Úوه -و
أل -ب -ي -ان أل -ذي ÿصش ›م -ل م -ط -الب سض -ك-ان
سض-ع-ي-دة ‘ ›ا’ت م-ت-ع-ددة ك-ال-ن-ق-ل ألصض-حة

أل -ف Ó-ح -ة أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأ ¤ألسض- -ك -ن وألشض -غ -ل وألشض -ب -اب
وأل -ري -اضض -ي -ة وأل -تشض -غ -ي-ل Ãا ‘ ذلك م-رأف-ق
ألÎفيه.
‘ ه -ذأ ألصض -دد أل -ت -زم أل -وزي -ر ب -ت -جسض -ي-د
أŸط-الب أŸرف-وع-ة وم-رأف-ق-ت-ه-ا ودع-مها مع
ت -خصض -يصش م -ب -ل -غ م -ا‹ م -ع -ت Èم -ن صض-ن-دوق
أل- -تضض- -ام- -ن ل- -ل- -ج- -م- -اع -ات أÙل -ي -ة أ’غ -لب
أل -ق -ط-اع-ات أإ’سضÎأŒي-ة أ◊سض-اسض-ة ك-م-ب-ال-غ
م-ال-ي-ة إأضض-اف-ي-ة ل-ل-م-ج-ه-ودأت أŸبذولة سضابقا
م-ن-ها  4م Ó-ي Òدي -ن-ار ل-ه-ذأ ألصض-ن-دوق أل-ذي
خصضصش من هذأ أŸبلغ  800مليون دينار لفك
ألعزلة و 500مليون دينار ‡اثلة لدعم حظائر
أ÷ماعات أÙلية ألـ  16على مسضتوى ألو’ية

عاين اŸرافق الرياضسية بتيبازة

باإ’ضضافة إأ 540 ¤مليون دينار للكهرباء وفك
ألعزلة ‘ مناطق متعددة من إأقليم ألو’ية Ãا
‘ ذل - - -ك  280م-ل-ي-ون دي-ن-ار ل-غ-اب-ة م-ك-ي-م-ن
وأŸسضبح ألبلدي.
أسض - -ت - -ف - -ادت سض- -ع- -ي- -دة ‘ إأط- -ار ألÈأم- -ج
ألقطاعية من مبلغ  87مليار و 700مليون دينار
ب -نسض -ب-ة أسض-ت-هÓ-ك ق-درت ب  56ب-اŸائ-ة من
أŸب -ل -غ أإ’ج-م-ا‹ ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤م-ل-ي-ار و800
مليون دينار لÈأمج ألتنمية أÙلية للبلديات
مع رفع ألتجميد أŸا‹ عن أŸشضاريع ألتي
كانت ›مدة بالو’ية منها  32عملية ‘ قطاع
ألÎبية وألتعليم Ãبلغ مليار و 700مليون دينار
و  5عمليات ‘ قطاع ألصضحة Ãبلغ 850مليون
دي-ن-ار وأخÒأ ق-ط-اع أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-بحث
أل-ع-ل-م-ي ب-خصض-وصش  2000م-ق-ع-د بيدأغوجي
بقيمة  770مليون دينار.
وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة ع-اي-ن مشض-روع أ‚از وأد
أل-وك-ري-ف ب-وسض-ط م-دي-ن-ة سض-ع-ي-دة أ÷اري-ة به
أأ’شض -غ -ال م -ن-ذ  2012خÓ- -ل أل -زي -ارة أأ’و¤
للوزير أأ’ول أ’سضبق عبد أŸالك سضÓل بقيمة
 5مÓي Òو 600مليون دينار بعد إأعادة عمليات
ألتقييم أŸا‹ باعتبارها قد أسضتفادت سضابقا
من ملياري دينار لتصضبح حاليا بـ  5مÓيÒ
و 600مليون دينار و’ يزأل بحجة إأ ¤غÓف
ما‹ إأضضا‘ لتهيئة أ◊وأف مع أ’سضتماع إأ¤
درأسض -ة ح -ول ح -ي سض-ي-دي ق-اسض-م وأنشض-غ-ا’ت
سضكان عمارأت أŸعلم.Ú

حطابŒ :اوز التهويل اإلعÓمي ‘ تغطية األلعاب اإلفريقية
ق ا م و ز ي ر ا ل ش سب ا ب و ا ل ر ي ا ض س ة  ﬁم د
ح-ط-اب رف-ق-ة ك-ل م-ن رئ-يسس ال-ل-ج-نة
ا ’ و  Ÿب ي ة م ص س ط ف ى ب را ف و ن ا ئ ب ر ئ ي سس
ج-م-ع-ي-ة ال-ل-ج-ان ا’وŸبية ا’فريقية
و›م - - - - - -وع - - - - - -ة م - - - - - -ن ا’ط- - - - - -ارات
وا’عÓ-م-ي Úب-زي-ارة ل-و’ي-ة ت-ي-بازة
ت-ف-ق-د خÓ-ل-ه-ا اŸنشس-اآت ال-ت-ي –تضس-ن
ا  Ÿن ا ف س س ة ا  ÿا ص س ة ب ا ’ ل ع ا ب ا ’ فر ي قي ة
ل ل ش س ب ا ب ‘ ط ب ع ت ه ا ا ل ث ا ل ث ة ب ا ÷ز ا ئ ر .

ن ب ي ل ة ب و قر ين
ت -ف -ق -د وزي-ر ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة ﬁم-د
ح - -ط - -ا ب خ  Ó- -ل ز ي - -ا ر ت -ه أ  ¤ت -ي -ب -ا ز ة ع -د ة
م -نشض -اآت ع -ل-ى غ-رأر م-رك-ز أل-رم-اي-ة ب-ق-لب
أ  Ÿد ي نة  ،س ض د ب ك ر د أ ن  Ãن ط ق ة س ض ي د ي ع م ا ر
ح ي ث ش ض ج ع خ  Óل ه ا أ ل ريا ض ض ي  Úع ل ى ب ذل
أ  Ÿز ي د من أ ÷ هو د م ن أ ج ل – ق ي ق ن ت ا ئج

أإيجابية.
و خ ت م أ ل و ز ي ر ج و ل ت ه با ل و ق و ف ع ل ى أ ج و أ ء
أ  Ÿبي ت و أ ’ط ع ا م با ’ ق ا م ة أ ÷ا مع ي ة .
أكد حطاب على ألسض Òأ◊سضن لÓألعاب
أ’ف -ري -ق -ي -ة ل -لشض -ب -اب ب -ا÷زأئ -ر مسض -ت -د’
بشض -ه -ادة أ÷م -ي -ع م -ن مسضÒي -ن وري-اضض-يÚ

رأجعا ذلك أ ¤أÛهودأت أŸبذولة من
طرف ألقائم Úعلى ألتنظيمات أضضافة أإ¤
ت و ف  Òك ل أ ل ظر و ف أ Ÿنا س ض ب ة من أ ’ ط ع ا م ،
أ ل ن ق ل و غ  Òه ا من أ ’م و ر أ ل ت ي ت ت ع ل ق ب ح د ث
ك ب  Òم ث ل ه ذ أ ي ع ك س ش مد ى أ م ك ان ي ة أ÷ ز أ ئ ر
ع ل ى أ ‚ ا ح ه م ن ك ل أ  Ÿق اي ي س ش .
ف- -ن -د ح -ط -اب أ’شض -اع -ات أل -ت -ي روجت
ل- -وج- -ود مشض- -اك- -ل خ Ó-ل أل -دورة وأسض -ت -دل
ب- -ال- -تصض -ري -ح أل -ذي أد ¤ب -ه رئ -يسش أل -وف -د
أ ل ت و ن س ض ي ط ا ل ب ا م ن أ’ ع  Óم ي  Úع دم أ ل ت ه و ي ل
وألتاأكد من صضحة أŸعلومات قبل نشضرها،
م ن أ ج ل أ Ÿص ض ل ح ة أ ل ع ا م ة ل ل ب  Óد.
أ ع ت  Èح ط اب أ لن تا ئج أ  Ùق ق ة م ن طر ف
ألرياضضي Úأ÷زأئري◊ Úد أ’آن أيجابية
و ف ا ق ت ك ل أ ل ت و ق ع ا ت  ،خ اص ض ة أ ن نا م قب ل ون
ع-ل-ى م-وأع-ي-د ك-بÒة ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أ’لعاب
أ’وŸب -ي -ة ب -ط -وك -ي-و وأŸوع-د أŸت-وسض-ط-ي
ب - -وه - -رأن وت - -ف- -اءل ب- -حصض- -د أŸزي- -د م- -ن
أ  Ÿي د أ ل ي ا ت في م ا ت ب ق ى م ن ع م ر أ Ÿنا ف س ض ة .

” التوقيع عليه أاول أامسس ،مراد زما‹:

دخول قانون التمويل الذاتي Ÿششاريع اسشتثمارية حيز التنفيذ
كشض -ف وزي -ر أل -ع -م -ل وأل-تشض-غ-ي-ل وألضض-م-ان
أ’ج -ت -م -اع -ي م -رأد زم-ا‹ ع-ن دخ-ول ق-ان-ون
أل-ت-م-وي-ل أل-ذأت-ي إ’نشض-اء مشض-اري-ع أسض-ت-ث-مارية
حيز ألتنفيذ ،مشضÒأ إأ ¤ألنصش ألقانو” Ê
ألتوقيع عليه أول أمسش ،حيث يسضمح للشضباب
إأنشض -اء م -ؤوسضسض -ات دون أل -ل-ج-وء إأ ¤أل-ق-روضش
ألبنكية أو أ’عتماد على مسضاعدأت ألوكالة
ألوطنية لدعم تشضغيل ألشضباب ،أو ألصضندوق
ألوطني للتأام Úعلى ألبطالة..
عنابة :هدى بوعطيح
أك -د وزي -ر أل -ع -م -ل وأل -تشض -غ -ي -ل وألضض -م -ان
أ’ج -ت-م-اع-ي م-رأد زم-ا‹ ،خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل
وت -ف -ق -د إأ ¤و’ي -ة ع -ن -اب -ة ،أي-ن أشض-رف ع-ل-ى
أف- -ت- -ت- -اح صض- -ال- -ون ل- -ل- -م- -ؤوسضسض -ات أŸصض -غ -رة
أŸسضتحدثة ‘ إأطار أأ’جهزة ألعمومية لدعم
إأنشض -اء أل -نشض -اط -ات ،أك -د ب -أان ألشض-ب-اب أل-ذي-ن
سض-ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى أل-ت-م-ويل ألذأتي سضيحضضون
Ãرأف-ق-ة أإ’ط-ارأت أŸع-ن-ي-ة ب-خ-ل-ق م-ؤوسضسضة،
كما سضيسضتفدون من نفسش أمتيازأت ألشضباب
أŸت -ك -ون ‘ إأط -ار أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-دع-م
وتشضغيل ألشضباب ’ ،سضيما فيما يتعلق باŸزأيا
أ÷بائية وشضبه أ÷بائية.
وف -ن -د وزي -ر أل -ع -م -ل وأل-تشض-غ-ي-ل وألضض-م-ان
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،م- -ا ي- -روج ح -ول مسض -ح دي -ون
أŸسضتفيدين من دعم ألدولة ‘ إأطار ألوكالة
ألوطنية لدعم وتشضغيل ألشضباب ،مؤوكدأ بأان
ه -ذأ أأ’م -ر غ Òوأرد ول -ن ي -ك -ون مسض -ت -ق-ب،Ó-
مشضÒأ إأ ¤أن صضندوق ضضمان ألقروضش هو من
يتكفل بتعويضش ألشضباب ألذين فشضلوأ ‘ إأنشضاء

مؤوسضسضات ،كما يتم حجز أآ’’ت ألتي قاموأ
باقتنائها وبيعها ‘ أŸزأد ألعلني ،على أن
يسضÎجع أموأله إأن كانت هناك زيادة أثناء
عملية بيع أأ’جهزة ،وإأن كان هناك نقصضان
فالدولة هي من تتحمل أŸسضؤوولية.
وأك -د م -رأد زم -ا‹ ‘ سض -ي -اق ح -دي -ث-ه ب-أان
ه -ؤو’ء ألشض -ب -اب أل-ذي-ن  ⁄ي-ن-ج-ح-وأ ‘ إأنشض-اء
مؤوسضسضات لن يتعرضضوأ إأ ¤متابعات قضضائية،
باسضتثناء فقط من قاموأ بتحويل أأ’موأل نحو
جهة أخرى ،مشضÒأ إأ ¤أنهم قÓئل ،وكشضف
ب -أان نسض -ب -ة ألشض -ب -اب أل -ذي -ن فشض-ل-وأ ‘ إأنشض-اء
مؤوسضسضات مصضغرة ’ يتعدى ألـ ‘ 10أŸائة
حسضب صضندوق ضضمان ألقروضش ،وأشضار إأ ¤أن
هذه ألنسضبة جد قليلة مقارنة بدول أخرى
وألتي تتعدى ألـ ‘ 30أŸائة.
وفيما يخصش تسضديد ألقروضش أكد وزير
ألعمل مرأد زما‹ بأانها تتعدى  ‘ 80أŸائة،
ق -ائ  Ó-ب -أان نسض -ب -ة ك -بÒة م -ن أŸشض -اري -ع ي-ت-م
“وي- -ل- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل أأ’م -وأل أل -ت -ي ق -ام -وأ
باسضÎجاعها من أŸؤوسضسضات.
مرأد زما‹ ألذي أشضرف أيضضا على توزيع
 42ق -رأر أم-ت-ي-از ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن وك-ا’ت
ألدعم لÓسضتثمار باŸنطقة ألصضناعية بالبو،Ê
أك -د ح -رصض -ه -م ع -ل -ى ت -ط-ب-ي-ق أل-ب-ن-د أÿاصش
بتخصضيصش  ‘ 20أŸائة من ألطلب ألعمومي
لفائدة أŸؤوسضسضات أŸصضغرة ،وأفاد زما‹ بأان
هذه أŸؤوسضسضات أŸصضغرة ألتي تعدت ألنصضف
مليون مؤوسضسضة ،مكنت من توف Òأك Ìمن 03
مليون منصضب شضغل ،دأعيا ‘ ذأت ألسضياق
ÿلق شضرأكة فيما ب Úهذه أŸؤوسضسضات لتنمية
أ’قتصضاد ألوطني.

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

ألعدد
17704

لوح من اŸسسيلة:
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إاصشÓح العدالة إارسشاٌء لدولة ا◊ق والقانون

’خ-ت-ام
اشس-رف وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
الطيب لوح أامسس Ãجلسس قضساء اŸسسيلة
ع -ل -ى ت-نصس-يب ب-ودرب-ال-ة ﬁم-د رئ-يسس-ا
ل -ل-م-ج-لسس خ-ل-ف-ا ل-ع-زي-ون ﬁم-ود ال-ذي
حّول ا› ¤لسس قضساء تبسسة ‘ إاطار
ت -ن-ف-ي-ذ ا◊رك-ة ا÷زئ-ي-ة ال-ت-ي أاج-ره-ا
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ‘ سس- -لك ال -قضس -اء
’م-ن-ية
ب-حضس-ور السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة وا أ
واŸدن -ي -ة وأاعضس -اء الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي-ه
ومنتسسبي سسلك القضساء .

اŸسسيلة :عامر ناجح
أكد ألطيب لوح أن أ◊ركة ألتي أقرها
ألرئيسش بوتفليقة تعد حركة عادية كغÒها من
أ◊رك -ات ألسض -اب -ق -ة خصش ب -ه -ا أل -ك -ف -اءأت
ألقضضائية بنصضيب ’ بأاسش به قصضد ألسضماح
لهم با’رتقاء ‘ وجودة ألتسضي Òوألتدب. Ò
مشضÒأ إأ ¤أنه ” تعميم أÛالسش ألقضضائية
ع 48 Èو’ية كان آأخرها أسضتكمال أ‚از
›لسش قضضاء تندوف.
وكشضف لوح عن إأجرأءأت جديدة تندرج ‘
إأطار إأصضÓح ألعدألة على غرأر أسضتحدأث
مسضاعدين للنائب ألعام للمجالسش ألقضضائية
‘ أ’ختصضاصضات ألتقنية وأŸالية وألعمرأن
خÓل أأ’شضهر ألقادمة حيث يبدأ توزيعهم
أن -ط Ó-ق -ا م -ن أأ’ق -ط -اب أأ’رب -ع -ة ث -م ب -اق -ي
أÛالسش.
وأضضاف ألوزير أن أŸدرسضة ألعليا للقضضاء

سض -ت -ع -رف إأصضÓ-ح-ات ت-خصش ت-ك-وي-ن أل-قضض-اة
أ÷دد ألذين سضوف يتخرجون خÓل أأ’ربع
سضنوأت ألقادمة من خÓل إأصضÓحات “سش
ألÈأم -ج أل -ب -ي -دأغ -وج -ي-ة وإأدخ-ال أل-ت-ق-ن-ي-ات
ألعصضرية Ÿوأكبة ألتطور ألتكنولوجي .
وقال ألطيب لوح أن أ÷زأئر تسض Òأإ¤
أقصضى حد ‘ أ÷انب ألقضضائي من خÓل
أحÎأم حقوق أإ’نسضان وفق معاي ÒعاŸية
خاصضة وأن ألسضلك ألقضضائي يحصضي أزيد من
 6000قاضضي وهو ما يعت Èموأفقا ŸعايÒ
أ’–اد أأ’وروبي ألذي تعتمد على تعدأد
سض -ك -ان أل -دول -ة ‘ –دي -د ت -ع -دأد أل -قضض -اة ،
مضضيفا أن إأصضÓح ألعدألة له أهمية كÈى ‘
أسضتقرأر ألبلد وأمنه من خÓل أحÎأم حقوق
أإ’نسضان إ’رسضاء دولة أ◊ق وألقانون.

الطريق اŸنفذ جن جن ــ العلمة

زعÓن :تسشليم اŸششروع مطلع 2019
دع -ا ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن  ،امسس،
ع-ل-ى ه-امشس م-ع-اي-ن-ت-ه ق-طاع النقل
وا’شس- -غ- -ال ال- -ع- -م -وم -ي -ة ب -ج -ي -ج -ل
’ي-طالية
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى الشس-رك-ة ا إ
اŸك-ل-ف-ة ب-إا‚از ال-ط-ري-ق اŸن-فذ جن
’سس -راع
ج -ن -ال -ع -ل -م -ة بسس -ط -ي -ف ا إ
ب- - -ت- - -دارك ت- - -أاخ- - -ر ه - -ذا اŸشس - -روع
واسس- -تÓ- -م- -ه ‘ اج -ال -ه ال -ت -ع -اق -دي
بتعزيز واعادة تفعيل الورشسات.
صض -رح أل -وزي -ر «ب -أان -ه ” م -ؤوخ-رأ رف-ع
ألعديد من ألعقبات أŸتعلقة بالطريق أŸنفذ
جن جن بالعلمة ،خÓل أ’جتماع ألذي عقد
بالوزأرة ،ما سضمح بعودة أأ’شضغال تدريجيا»،
مؤوكدأ على ألشضروع ‘ « تسضليم شضطرين من
ألطريق أŸنفذ جن جن ألعلمة خÓل أأ’يام
ألقليلة ألقادمة».
مشضروع ألطريق أŸنفذ Áتد مسضافة 110
كلم أنطÓقا من ميناء جن جن بجيجل إأ¤
غاية مدينة ألعلمة بسضطيف وقد قامت وزأرة
أأ’شض -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة –دي -د آأج-ال ج-دي-دة
’سضتÓم هذأ أأ’خ ‘ Òمنتصضف سضنة ،2019
وذلك رغ- -م “دي- -د آأج- -ال أل -تسض -ل -ي -م ب -ث Ó-ث
سضنوأت كاملة من سضنة  2016إأ ¤سضنة ،2019
‘ ظ ّ-ل أل -ت -أاخ -ر أل -ك -ب Òأل -ذي ت -ع-رف-ه أغ-لب
م -ق -اط -ع ه -ذأ أل -ط -ري -ق وأل-ذي ك-ان ي-فÎضش
تسض -ل -ي -م أول م -ق -ط -ع م -ن-ه-ا أو ب-اأ’ح-رى ذلك
أŸمتد من ميناء جن جن وأ ¤غاية حدود
بلدية تاكسضنة مع بدأية ألعام أŸقبل.
علما أن عمال ﬂتلف ألورشضات أŸفتوحة
على طول هذأ ألطريق قاموأ Ãا ’ يقل عن
سضتة إأضضرأبات خÓل ألنصضف أأ’ول من ألسضنة
أ÷ارية بعضضها أسضتمر لقرأبة أسضبوع ،Úما
أنعكسش سضلبا على تقدم أأ’شضغال.
‘ أل- -ي- -وم أل- -ث- -ا Êم- -ن زي- -ارت- -ه ıت -ل -ف
أŸشض - -اري- -ع أ÷اري إأ‚ازه- -ا ث- -م- -ن زعÓ- -ن
أÛه- -ودأت أŸب- -ذول- -ة ‘ ق- -ط -اع أأ’شض -غ -ال

ألعمومية و ألنقل بجيجل ،موضضحا أن ألو’ية
أسضتفادت من غÓف ما‹ جد معت Èفاق 24
م -ل -ي -ار د.ج ‘ إأط -ار ت -ن -ف -ي-ذ ب-رن-ام-ج رئ-يسش
أ÷م -ه-وري-ة ،دون أح-تسض-اب مشض-روع أل-ط-ري-ق
أŸنفذ ،ما مكن من Œسضيد و تدعيم ألو’ية بـ
 460كلم من ألطرق ،مشضÒأ إأ ¤أن ألو’ية
تعرف بتضضاريسضها أ÷بلية ألصضعبة  ،ما جعل
تكلفة ألكيلوم Îألوأحد ترتفع إأ ¤ألضضعف،
مشضÒأ ‘ سض -ي -اق أخ -ر «ب -أان ك -ل أإ’م-ك-ان-ي-ات
متوفرة من أجل Œسضيد ﬁطة ألنقل ألبحري
ل -ل -مسض -اف -ري -ن مسض -ت -ق-ب ‘ Ó-أل-و’ي-ة  ،ضض-م-ن
ﬂطط ألتنمية ألذي تسضعى من أجله ألدولة،
وهناك إأمكانية لدعم مطار فرحات عباسش
بجيجل بخطوط جوية مسضتقب.»Ó
كما تفقد ألوزير أشضغال ﬂتلف مشضاريع
ألتهيئة أŸرأفقة لتوسضعة ميناء جن جن حتى
يصضبح مسضتقب Óقطبا أسضتثماريا ‘ أŸنطقة
ع-ل-ى غ-رأر مشض-روع ت-ه-ي-ئ-ة ﬁط-ة ل-ل-ح-اويات
على مسضتوى  75هكتارأ ،ومشضروع أزدوأجية
ألسض -ك -ة أ◊دي -دي -ة ج -ن ج -ن -م -ركب ب Ó-رأ،
ومشضروع ربط أŸيناء بالطريق ألسضيار شضرق
غرب ،وأشضغال تهيئة ﬁطة منجمية Ÿيناء
ج -ن ج -ن ،وم -ع -اي -ن -ة أشض -غ -ال إأ‚از جسض-ري-ن
بورشضة ألتحويل ألنهائي للطريق ألوطني رقم
 77على مسضتوى حوضش سضد تابلوط.

جيجل :خالد العيفة

ﬂطط توجيهي لتسسي Òالعملية ،نسسيب:

 18مليار د.ج لتحسش Úالتزويد Ãياه الششرب Ãيلة

أاعلن وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب
امسس Ãي -ل -ة ع -ن ت -خصس -يصس غÓ-ف م-ا‹
ب-ق-يمة  18م-ل-ي-ار د.ج ل-ت-حسس Úال-تزويد
Ãي-اه الشس-رب ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ذات ال-ط-اب-ع
الفÓحي.
وأوضضح ألوزير للصضحافة على هامشش زيارة
عمل و تفقد قام بها إأ ¤هذه ألو’ية أن هذأ
أŸبلغ يشضكل “ويŸ Óرحلة أو ¤من أشضغال
–سض Úأل -ت -م -وي -ن ب -اŸاء سض -تشض -م -ل أل -ب-ل-دي-ات
ألشضمالية و أ÷نوبية للو’ية أنطÓقا من سضد
بني هارون سضتتبعها خÓل  2019مرحلة ثانية
سض -ت-ك-ون ﬂصضصض-ة Ÿشض-اري-ع ‡اث-ل-ة ل-ف-ائ-دة 6
بلديات أخرى تقع بشضمال غرب ميلة أنطÓقا
من سضد تابلوط (جيجل).
و بحسضب ما ورد ‘ ألشضروح ألتي قدمت

ل -ل-وزي-ر م-ن ط-رف مسض-ؤوو‹ أل-ق-ط-اع ب-ال-ن-ق-ط-ة
ألكيلومÎية Ã 9دينة ميلة فإان من أصضل 32
بلدية –صضيها هذه ألو’ية توجد بلدية وأحدة
هي وأدي ألنجاء يتزود سضكانها Ãياه ألشضرب 24
سضاعة على  24و  14بلدية تتمون بشضكل يومي و
 11بلدية مرة كل يوم Úو  6بلديات مرة كل
ثÓثة أيام.
و بع ÚأŸكان صضرح نسضيب أنه سضيتم إأيفاد
÷نة وزأرية «خÓل أأ’سضبوع أŸقبل» Ÿرأفقة
أŸديرية أÙلية لقطاع أŸوأرد أŸائية بغية
إأعدأد أÿطوط ألعريضضة للمخطط ألتوجيهي
لعملية تسضي Òعمليات ألتموين Ãياه ألشضرب و
«بلوغ تغطية كاملة لسضكان و’ية ميلة و بكلفة
معقولة».
و Ãنطقة «أıوضش» بعزأبة لطفي حيث

أشضرف ألوزير على دخول حيز أÿدمة نفق
لضضخ أŸياه بطول  4كلم ،أفاد بأان هذأ ألنفق
«يشضكل أ◊لقة أأ’خÒة ضضمن نظام بني هارون
و أل- -ذي “ت أŸب- -ادرة إأل- -ي- -ه ب- -رع- -اي -ة رئ -يسش
أ÷م -ه -وري -ة ألسض -ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة و
سض -يسض-م-ح م-ن أآ’ن فصض-اع-دأ Ãضض-اع-ف-ة ضض-خ-ه
للمياه من  11،5مÎأ مكعبا ‘ ألثانية إأ23 ¤
م Îمكعب ‘ ألثانية» .
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أاحمــــد بلعليــــا اŸديــــر العام لــــ« نات كــــوم»

 ٤٧٠٠عامل نظافة يسضهرون على جمع نفايات  ٢٦بلدية بالعاصضمة
’فريقية  3للشضباب
للعاب ا إ
^ برنامج خاصص لل أ

ع - - -رفت م - - -ؤوسضسض - - -ة
النظافة لو’ية ا÷زائر ‘‘ناتكوم»
’خÒة ن -ق-ل-ة
‘ اÿمسص سض -ن -وات ا أ
ن - -وع- -ي- -ة م- -ن ح- -يث ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘
ال- -تسض- -ي Òب -ع -د الصض -ع -وب -ات ال -ت -ي
اعÎضض - -ت - -ه - -ا ق- -ب- -ل زي- -ادة ع- -ل- -ى
تسض -ج -ي -ل -ه -ا اسض -ت -ق-رارا م-ل-ح-وظ-ا ‘
التنظيم وتزويدها بعتاد ووسضائل
جديدة ما سضاهم ‘ تعزيز دورها
ونشض-اط-ه-ا ال-دائ-م ‘ ج-مع النفايات
’ح -ي-اء
وا◊ف -اظ ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة ا أ
السضكنية.

صصونيا طبة
تصصوير عباسس تيليوة
أإك - -د م- -دي- -ر م- -ؤوسشسش- -ة «ن- -ات- -ك- -وم» م- -ن
م -ن -ب-ر»ضش-ي-ف إلشش-عب» ،أإن-ه ب-ال-رغ-م م-ن
توفر إلمؤوسشسشة على جميع إإلمكانيات
إل-بشش-ري-ة وإل-م-ادي-ة لÓ-سش-ت-ج-اب-ة ل-ج-م-يع
إلحاجيات وإلظروف إل أإن زيادة مردود
ع -م -ال إل -ن-ظ-اف-ة ي-ت-ط-لب ت-وف-ي-ر إل-ع-ت-اد
إلÓ-زم ل-ل-ق-ي-ام ب-ت-ن-ظ-يف وجمع إلنفايات
وإلسش- -ت- -م- -رإر ف- -ي إل- -تسش- -ي- -ي -ر إل -حسش -ن
وإل -ت -ن-ظ-ي-م إل-م-ح-ك-م ،خ-اصش-ة ف-ي فصش-ل
إلصش- -ي- -ف إل -ذي ت -ك -ث -ر ف -ي -ه إل -ن -ف -اي -ات
وإلمرإضض
وإألوب-ئ-ة ،وه-و
ما يجعل مهام
عمال إلنظافة
أإصشعب من أإي
وقت .
تطرق ضشيف «إلششعب» إلى
إل -م -رإح-ل إل-ت-ي م-رت ب-ه-ا
إل- -م- -ؤوسشسش- -ة ق- -ائ Ó- -إن -ه -ا
ت -وسش-عت ت-دري-ج-ي-ا إل-ى أإن
بلغت  28بلدية ولكن في إلوقت إلرإهن
ترإجعت إلى  26بلدية بولية إلجزإئر
ن -ظ -رإ لع -ت -م -اد ت -ن -ظ -ي -م ج -دي-د ،وف-ي
إلسش -ن-وإت إألول-ى ك-انت إل-م-ؤوسشسش-ة أإيضش-ا
ت-ق-وم ب-تسش-ي-ي-ر م-رإك-ز إل-ردم إل-ت-ق-ني من
ب-ي-ن-ه-ا م-رك-ز وإد إلسش-م-ار ،م-ع-ت-برإ إياها
أإصشعب مرحلة مرت بها «نات كوم» لثقل
إل -مسش-ؤوول-ي-ة إل-ت-ي وضش-عت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا

خاصشة وإن مهامها كثيرة ل تقتصشر على

توف Òالعتاد
واŸال ضضروري
برفع التحدي

وم -دي -ري -ات خ-اصش-ة ت-ع-م-ل م-ب-اشش-رة م-ع
إل-ط-ري-ق إل-ع-م-وم-ي  ،وتسش-ي-ي-ر إل-ح-ظ-ائر
وأإخ-رى م-ت-خصشصش-ة ف-ي ت-ك-وي-ن ورسش-كلة
إلعمال ،باإلضشافة إلى هياكل توسشعت مع
إنشش- -اء م- -رك -ز ت -ق -ن -ي ل -لصش -ي -ان -ة ن -ظ -رإ
أله-م-ي-ت-ه-ا وك-ذإ م-درسش-ة إل-ن-ظ-اف-ة إل-تي
تتكفل بتكوين إلعمل وإإلطارإت .
و أإشش - -ار إل - -ى إنشش - -اء  8ح-ظ-ائ-ر و9
وح -دإت م -وزع-ة ع-ل-ى إل-م-ق-اط-ع-ات
إإلدإرية ووحدإت خاصشة على غرإر
وح- -دة إل- -ت- -دخ- -ل إل- -خ -اصض وأإخ -رى
تتكفل بالكنسض إلميكانيكي ورسشكلة
إل-ن-ف-اي-ات وإسش-ت-رج-اعها ،زيادة على
إنششاء وحدة لصشنع إألكياسض إلبÓسشتيكية
ح -ت -ى ي-ك-ون ف-ي-ه إك-ت-ف-اء ذإت-ي ق-ائ Ó-أإن
إل -م -ؤوسشسش -ة ت -ع -م -ل ف -ي إط -ار إل -خ -دم -ة
إل -ع -م -وم -ي -ة إل -ب -ح -ث -ة وتسش -ع-ى إل-ى ب-ذل
م- -ج- -ه- -ودإت إك -ب -ر ل -ت -حسش -ي -ن مسش -ت -وى

‘‘

رف-ع ون-ق-ل وإل-ن-ف-اي-ات وإل-تنظيف
ف- -ق -ط وإن -م -ا ت -ع -م -ل ع -ل -ى ف -رز
إلنتقائي إللنفايات ورسشكلتها.
وب -حسشب إل -م -دي-ر إل-ع-ام ف-ان إل-م-ؤوسشسش-ة
سشهرت على تطوير إلجوإنب إلتنظيمية
عبر توسشعها في إلهيكل إلتنظيمي حيث
ت-ت-وف-ر ع-لى  8م-دي-ري-ات ت-قنية وإدرإية
وت- -ج- -اري -ة وك -ذإ م -دي -ري -ات ت -ق -ل -ي -دي -ة

‘‘

النفايات تسضود وجه العاصضمة

«ا÷زائر البيضضاء» أامام –ديات الظرف

بالرغم من اÛهودات التي تبذلها مؤوسضسضتا «نات -كوم» و «اكسضÎا -نيت» اللتان
’خÒة ما
تضضطلعان Ãهمة تخليصص العاصضمة من «هم النفايات» اÎŸاكمة  ،إا’ أان ا أ
تزال تشضكل نقطة سضوداء ‘ ا÷زائر البيضضاء.

حياة  /ك

ترتبط إششكالية إزإلة إلنفايات برهان إلمحافظة على إلبيئة  ،إلتي تششكل
إلمخلفات خطرإ يهدد نظافة إلمحيط و سشÓمة إلصشحة  ،ولذلك تم
وضشع برنامج وطني للتسشيير إلمدمج للنفايات إلمنزلية  ،وكذإ
إل-م-خّ-ط-ط إل-وط-ن-ي ل-تسش-ي-ي-ر إل-ن-ف-اي-ات إل-خ-اصش-ة ،وإل-ت-ي تعد
كأادوإت للمسشاعدة على أإخذ إلقرإر ،وقد تناولت هذه
إألدوإت أإسشاسشا مرإقبة وإزإلة إلنفايات وفق إلتقنيات
إلحديثة ،من خÓل إلسشتفادة بالخبرإت إألجنبية
منها إلخبرة إأللمانية إلمتمثلة في «جي أإي زإد»
.
و فيما يتعلق بمؤوسشسشة «نات – كوم» إلتي نزل
 ،مديرها إحمد بلعاليا  ،إلبارحة ضشيفا على
جريدة «إلششعب»  ،فإانها تبذل مجهودإت و
تسش -ع-ى ب-ك-ل إل-وسش-ائ-ل إل-م-ادي-ة وإل-بشش-ري-ة
إل -م -ت -وف -رة إل -ى ج -م -ع وف -رز إل -ن -ف -اي -ات
إلمنزلية  ،أإصشبحت ديكورإ مقرفا  ،يميز
– تقريبا – كل بلديات إلعاصشمة  ،وهي
تغطي حاليا لوحدها  26بلدية.
ه- -ذه إل- -ظ- -اه- -رة إل -ت -ي ي -ف -ت -رضض أإن -ه -ا
ت- -ت- -رإج- -ع ب- -ال- -ن- -ظ -ر إل -ى إلع -ت -ب -ارإت
إل-خ-دم-ات-ي-ة وإلق-تصش-ادي-ة إلج-ت-ماعية ،
نرإها تتفاقم  ،وتزدإد إنتششارإ في ظل
غياب إلتوعية وإلردع وإلمتابعة من طرف
إل -ه -ي -ئ -ات إل-م-ك-ل-ف-ة ب-السش-ه-ر ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
إل -م-ح-ي-ط وع-ل-ى رأإسش-ه-ا إل-م-ج-السض إل-ب-ل-دي-ة
إلمنتخبة  ،و هذإ بالرغم من إلرسشوم إلبيئية
إلتي تم إقرإرها  ،و إلتي تمكن إلبلديات من
ت- -حصش -ي -ل م -وإرد م -ال -ي -ة ه -ام -ة ،حسشب م -ا أإك -ده
إلمختصشون في إلمجال .
كما يمثل غياب إلحسض إلمدني لدى إلموإطن  ،عامل
مهم في حالة إلÓمبالة و إإلهمال إلذي تعاني منه إألحياء
و إلششوإرع  ،في ظل غياب إلجمعيات إلتي تنششط في مجال
إلبيئة ،وإلتي يمثل إلتحسشيسض دورها إألسشاسشي.

إلخدمات.
كما كششف عن برإمج تطلقها مؤوسشسشة
«نات كوم» في فصشل إلصشيف للتصشدي
للروإئح إلكريهة وترإكم إلنفايات وإلسشهر
على توفير إلنظافة في إألحياء وإلششوإرع
من خÓل تكثيف دوريات إلرقابة وجمع
إل- -ن- -ف- -اي -ات  ،ب -اإلضش -اف -ة إل -ى ب -رن -ام -ج
م-خصشصض ل-م-رإف-ق-ة إألل-ع-اب إإلف-ري-ق-ي-ة
إلتي تحتضشنها إلجزإئر إلعاصشمة لضشمان
إلسشير إلحسشن لهذإ إلحدث  ،مضشيفا أإن
 4700عامل نظافة يسشهرون يوميا على
تلبية جميع إحتياجات .
فيما يخصض إنتششار بعوضض إلنمر بششكل
خطير مع إرتفاع درجة إلحرإرة أإجاب
أإن مؤوسشسشة «ناتكوم» مسشتعدة لمكافحة
جميع أإنوإع إلحششرإت من خÓل جمع
إل-ن-ف-اي-ات ف-ي م-خ-ت-ل-ف إألحياء إلسشكنية
حتى ل تكون مصشدر لنتششار هذإ إلنوع

م- -ن إل- -ب -ع -وضض ،م -وضش -ح -ا أإن م -ح -ارب -ة
إلبعوضض إلخطير من إلمفروضض أإن يكون
قبل حلول فصشل إلصشيف إلذي تكثر فيه
إلحششرإت وتنمو وتتكاثر فيه .
وف- -ي ذإت إلسش- -ي- -اق أإك- -د أإن إل -مصش -ال -ح
إل -ولئ -ي -ة ق -امت ب -ت -ن -ب -ي -ه-ه-م م-ن ب-عضض
إل-م-ن-اط-ق إل-ت-ي ت-ت-وإج-د ب-ه-ا م-ياه رإكدة
يفضشلها بعوضض إلنمر للمبيضض وإلتكاثر
وإلتي تقربها نقاط جمع إلنفايات ،حيث
سش- -ارع ع- -م- -ال «ن- -ات ك -وم» ف -ي إل -ق -ي -ام
ب -ت -ح -وي -ل ن -ق -اط ج -م -ع إل -ن-ف-اي-ات ب-ع-د
إإلعÓ- -م وإلن- -دإر ب- -ان- -تشش -ار إل -ب -ع -وضض
إل-خ-ط-ي-ر ف-ي إل-م-ي-اه إل-رإك-دة إل-ت-ي ت-ع-د
إلمصشدر ألول لتكاثر بعوضض إلنمر حتى
إل -ن -ام -وسض إل -ع -ادي ،ع -ل -م -ا أإن ع -م -ل -ي -ة
إلتصشدي لهذه إلحششرإت إلضشارة مسشتمرة
بالتنسشيق مع مختلف إلمصشالح .

إلعدد
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اÿبز  ..الفرز للتعامل مع التبذير
أم Úبلعمري

ششد إنتباهي إلرقم إلذي قدمه إأحمد بلعليا ،
إلمدير إلعام لششركة «ناتكوم» لدى نزوله
إأمسض ضش -ي-ف-ا ع-ل-ى ج-ري-دة إلشش-عب و إل-م-ت-ع-ل-ق
بكمية إلخبر إلتي يتم إسشترجاعها في إطار
عمليات إلفرز إلنتقائي إلذي تقوم بها هذه
إلششركة و إلتي بلغت خÓل إلثÓثي إلثاني من
إلسشنة إلجارية وحده – حسشب بلعليا–  20طنا
من إلخبز في إلبلديات  26إلتي تغطيها ششركة
«ناتكوم» إأو بعبارة إأخرى و بعملية حسشابية
بسش -ي -ط -ة ف-ان ك-م-ي-ة إل-خ-ب-ز إل-ت-ي ي-ن-ت-ه-ي ب-ه-ا
إل -م -ط -اف إل -ى ح -اوي -ات إل -ن -ف -اي -ات ف-ي ه-ذه
إل-ب-ل-دي-ات إل-ع-اصش-م-ي-ة وح-ده-ا ت-ف-وق  80طنا
سشنويا فاإذإ كان هذإ ما ترفعه «ناتكوم» من
إلخبز فما هو حجم إلنفايات إلأخرى ؟
يثبت هذإ إلرقم فششل حمÓت إلتحسشيسض و
إلتوعية و يوؤكد وجود خلل ما ،فكيف للفرد
إلجزإئري إلذي كان يقّدسض رغيف إلخبز و
يلتقطه من على إلأرضض و يقبله  ،إأصشبح يلقي
به إلى إلقمامة و يضشعه في إأكياسض منفصشلة –
في إأحسشن إلأحوإل – ؟ بات من إلضشروري
إل -ت -ع-اط-ي ب-ذك-اء م-ع إل-ظ-اه-رة م-ع إلأخ-ذ ف-ي
إلحسشبان عدم إلحاق إلضشرر بالمسشتهلك لأن
رف -ع سش -ع -ر إل -خ -ب -ز ي -وؤث -ر سش -ل -ب-ا ع-ل-ى إل-ق-درة
إلشش-رإئ-ي-ة ل-ل-م-وإط-ن ع-ل-ى إع-ت-ب-ار إأن-ه إأسش-اسض
معيششة إلفرد إلجزإئري و خاصشة عندما يتعلق
إلأم -ر ب -ال -ع -ائ Ó-ت إل-ف-ق-ي-رة و ب-ال-ن-ظ-ر ل-ك-ون
ح-مÓ-ت إل-ت-حسش-يسض و إل-ت-وع-ي-ة ل-م ت-ج-د ن-ف-عا
ي -جب إل -ت -ع -ام -ل م -ع ه-ذإ إل-وإق-ع إل-م-ر ب-ط-رق
مبتكرة تسشاعد على إسشتغÓل هذه إلمادة كما
هو معمول به في دول إأخرى مثل تحويل إلخبز
إل-مسش-ت-رج-ع م-ن م-ك-ب-ات إل-ن-ف-اي-ات إل-ى بودرة
«ششابلير» إأو إلتفكير في إسشتحدإث صشناعات
لسش-ت-رج-اع-ه إع-ادة تصش-ن-ي-ع-ه ث-م ت-وج-يهيه إما
لÓسشتهÓك إلبششري إأو لÓأنعام و غير ذلك من
إلطرق إلتي يمكنها إأن تقّلل من هذإ إلتبذير و
إلإسشرإف دون إأن يعني ذلك إلتسشليم بالأمر إأو
ل- -فت إل- -ن- -ظ -ر ع -ن إلسش -ت -م -رإر ف -ي ح -م Ó-ت
إلتحسشيسض بضشرورة إلحفاظ على هذه إلنعمة
إلربانية إلتي بينت إحصشائيات سشابقة بششاأنها
ح -ج -م إل-ج-رم إل-ذي ن-رت-ك-ب-ه ف-ي ح-ق-ه-ا ح-يث
إأف- -ادت إأن- -ه ف- -ي سش -ن -ة  2016وح -ده -ا رم -ى
إلجزإئريون  22مليون خبزة تزن كل وإحدة
 220غرإما و لكم إأن تتصشوروإ إلكمية إلتي
تهدر سشنويا ليسض من مادة إلفرينة وحدها لأنه
ع -ل -ي -ن -ا إح -تسش-اب ك-ل إل-م-وإد إل-ت-ي ت-دخ-ل ف-ي
تحضشير إلخبز مثل إلماء  ،إلزيت  ،إلملح و
إلخميرة ...إلخ و هذإ ناهيك عن تكلفة إليد
إل-ع-ام-ل-ة و إل-غ-از وإل-ك-ه-رب-اء وإل-ن-ق-ل وإل-ق-ائ-مة
ط -وي -ل -ة؟ ل -ي-ت-ب-ي-ن ح-ج-م إل-ن-زي-ف إل-ذي ي-ن-خ-ر
إلإقتصشاد إلوطني.

اتفاقيات مع مسضتشضفيات للتطعيم وإاجراءات عقابية ضضد اıالفÚ

Œاهل الفحصص الطبي خطر يهدد عمال النظافة
^  30حادث عمل سضنويا والوقاية ضضرورة حتمية

شض-دد م-دي-ر م-ؤوسضسض-ة رف-ع ال-ن-ف-اي-ات ب-ال-ع-اصض-م-ة «ن-ات ك-وم» ،أاح-م-د ب-ل-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى ضض-رورة ال-تزام عمال النظافة باسضتخدام وسضائل ا◊ماية
’مراضص اŸهنية الذي عقدت
والوقاية الشضخصضية أاثناء أاداء اŸهام ◊مايتهم من اıاطر التي تÎبصص بهم ،خاصضة ما يتعلق بالتطعيم ضضد ا أ
بشضأانه اŸؤوسضسضة اتفاقيات مع مصضالح اسضتشضفائية لتطعيم العمال وحمايتهم من أاي خطر يتهددهم .

عزيز.ب
وأإضشاف بلعليا خÓل نزوله ضشيفا على جريدة «إلششعب» أإن مؤوسشسشة « نات كوم» تعمل على عقد
ورششات عمل؛ لتوعية إلعمال بأاهمية إلصشحة إلوقائية ،وتعريفهم بمبادئ إلسشÓمة إلعامة
وأإمرإضض إلمهنة إلتي يمكن أإن يتعرضض لها إلعامل  ،إلى جانب إلمسشاهمة في تغيير بعضض
إلسشلوكيات إلخاطئة لديهم  ،وذلك للحفاظ على حياتهم وحمايتهم من إلمخاطر إلصشحية
أإثناء نقلهم للنفايات خاصشة أإمام إلرفضض إلغريب من طرفهم للخضشوع إلى إلفحوصشات
إلطبية وكذإ إلتطعيمات  ،بل أإكثر من ذلك فهم يفضشلون إلششتغال دون وسشائل
إلحماية ،ف Óقفازإت ول أإحذية وإقية رغم أإنهم يتعاملون مع نفايات تتسشبب في
إألمرإضض بششكل مباششر وخطير وهذإ رغم ما تضشمنه إلمؤوسشسشة من وسشائل
متاحة على غرإر أإلبسشة و قفازإت توزع مرتين في إلسشنة ،إل أإنها عادة ما
تلقى جانبا دون إسشتعمال .
وأإكد بلعليا ضشرورة إلتزإم عمال إلنظافة بهذه إلتعليمات لحمايتهم من
إلمخاطر إلتي تحملها أإكياسض إلقمامات من زجاج مكسشر ،أإو أإلوإح خششبية
وحتى حجارة في بعضض إألحيان وإلتي تجبر إلمؤوسشسشة أإحيانا إلى تعريضض
صشاحبها لعقوبات إدإرية.
وعن إلمخاطر إلصشحية إلتي تهدد أإعوإن «نات كوم» قال بلعليا ،إن مخاطر
صشحية وأإمرإضشا جلدية وتنفسشية تنقل إليهم عبر سشلل إلفضشÓت نتيجة
رمي موإد طبية ترمى بطريقة غير قانونية في إلمزإبل ،وأإحيانا ينقلها
إلعامل عبر قارورإت إلدم أإو حتى إلحقن،وهو ما يعرضض  20أإو  30عامÓ
سشنويا إلى حوإدث إلعمل نتيجة تعرضشهم لمختلف إلموإد إلخاصشة بالبناء
وإلخششب إلتي جعلت إلعمال تحت رحمة أإمرإضض نقلت إليهم عبر مسشامير
وزجاج مكسشر وبقايا حمولت ثقلية .
من جانب آإخر أإعرب ضشيف «إلششعب» عن أإسشفه لغياب إلحسض إلحضشري لدى
بعضض إلموإطنين ،وكذإ تعرضض أإعوإن إلمؤوسشسشة أإحيانا لمضشايقات وششجارإت من
بعضض إلموإطنين ببعضض إألحياء بدإعي «إإلزعاج» –على حد تعبيره–.
وقال إلمدير أإن أإعوإن إلنظافة للمؤوسشسشة يؤودون عملهم في ظروف صشعبة بسشبب عدم
إلقدرة أإحيانا على ركن إلششاحنة لرفع إلنفايات بسشبب إلتوقف إلعششوإئي وغير إلمنظم
للسشيارإت ببعضض إألحياء ،وأإحيانا أإخرى إششتباك بعضض إلموإطنين ببعضض إألحياء مع أإعوإن
إلمؤوسشسشة بدعوى أإنهم يسشببون لهم إزعاجا بضشجيج إلششاحنات «وهو سشلوك غير مقبول» خاصشة
على مسشتوى إألحياء إلششعبية أإين تكثر مثل هاته إلممارسشات إلمرفوضشة تماما.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صسيانة وإدإرة إ◊ظائر
إلتحكم إلتقني ‘ إل ّ
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نظام معلوماتي للتسسي Òوالتدخل ال ّسسريع
^ «جي  -بي  -أإسس» سسمح بتتّبع إلشّساحنات عن بعد ومعا÷ة إلّتجاوزإت

أإّكد
إŸدير إلعام Ÿؤوسسسسة «نات كوم»
أإحمد بلعليا أإن إدخال نظام معلوماتي»
جي  .بي  .أإسس» سسمح Ãرإقبة إلشساحنات وتتبع
ع-م-ل-ه-ا ع-ن ب-ع-د ،وه-ي إل-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ي ل-ه-ا سس-ل-بياتها
وإي-ج-اب-ي-ات-ه-ا م-ن ح-يث تسس-ج-ي-ل إلتجاوزإت أإثناء أإدإء
إŸهام ،ومعرفة توقف عمليات إلتنظيف ‘ أإي منطقة
م- -ن إŸن- -اط- -ق إ ¤ج -انب إل -ع -م -ل ع -ل -ى وضس -ع ن -ظ -ام
م -ع -ل -وم -ات -ي آإخ -ر ل -ل -ت-ح-ك-م ‘ أإح-دإث إŸؤوسسسس-ة
إŸت -م -رك -زة إل -ذي ي -دخ -ل ح -ي-ز إÿدم-ة
نهاية إلسسنة إ÷ارية.

خالدة بن تركي
قال بلعليا في إاطار عصسرنة عمل المؤوسسسسة ،أان
مصسالحه شسرعت منذ  3سسنوات في اعتماد نظام
«جي  .بي  .أاسص» من أاجل مراقبة وتتبع عمل
شساحنات التنظيف عن بعد لتجنب مرورها عبر
الطرق الضسيقة ،وكذا متابعة عمل السسائقين في
حال وجود شساحنات النظافة في أاي مكان خارج
أاوقات العمل ،وهي العملية التي سسمحت بمراقبة
الشساحنة ومعرفة اتجاهها عن بعد ومعرفة سسبب
العطب لربح الوقت والتدخل السسريع في حال
تسسجيل أاي خلل بها.
وأاّك -د م -ح ّ-دث -ن -ا ق -ي سس -ي -اق م -وصس -ول «أاّن ال-ن-ظ-ام
المعلوماتي سسمح بمعالجة التجاوزات وتداركها في
ال -وقت ال -م -ن -اسسب م -ن أاج -ل السس -ي-ر ن-ح-و ب-رن-ام-ج
ال -ت -ح -ك -م ف -ي أاح -داث ال -م -ؤوسسسس -ة وال -م -ع -ل -وم-ات
المتمركزة بها بشسكل سسريع من خÓل المعلومات
التي تصسل عن طريق النظام ألجل التعامل معها»،
وهي عملية صسعبة ودقيقة من حيث التحكم في
آالف ال-ع-م-ال ي-خ-رج-ون م-ي-دان-ي-ا وي-ع-م-ل-ون بصس-فة
دورية.

ال ّصسيانة الّنقطة ال ّسسوداء ‘
تسسي Òا◊ظائر
وبحسسب مدير المؤوسسسسة ،فإان النظام المعلوماتي
يشس-م-ل م-ي-دان الصس-ي-ان-ة ل-م-ع-رف-ة ال-وضس-عية التقنية
للشساحنات ألجل تغطية كل الحظيرة ،والحصسول
على معلومات سسريعة في حال حدوث عطب مما
يسسمح بالتدخل السسريع ،خاصسة وأان الصسيانة هي
العمود الفقري للمؤوسسسسة ،وهي عملية جد حسساسسة
بالنظر إالى غياب قطع الغيار وعدم توفر األصسلية
منها مّما يصسّعب عمل المؤوسسسسة التي تعتبر اليوم
الصسيانة النقطة السسوداء لديها بالنظر إالى العراقيل

التي تواجهها.
وأاضساف بلعليا أاّن المؤوسسسسة بصسدد التجهيز لنظام
معلوماتي للتحكم أاكثر عبر  8حظائر ،فيها ورشسات
ألجل الصسيانة الصسغرى التي تتكفل بها الحظائر،
في حين الصسيانة الكبرى توجه للمركز ،الأمر الذي
دفعهم إالى إاعداد برنامج من اجل المحافظة على
الوسسائل والمعدات ،خاصسة وأان جزءا ً كبيرا من
الحظيرة قديم بالنظر إالى تواجد شساحنات يزيد
عمرها عن  ١5سسنة ،إالى جانب الجديدة التي تعاني
مشساكل جراء الضسغط والتنقل اليومي وكذا تغيير
السسائق ،وغيرها من العوامل التي تؤوثر سسلبا على
حظيرة المؤوسسسسة وتجعل من تطوير مجال الصسيانة
أامرا ضسروريا للحفاظ على معداتها.

ال ّصسيانة الدورية للحفاظ على
معّدات اŸؤوسسسسة
أاّكد المسسؤوول األول على رأاسص المؤوسسسسة إالى جانب
عصس -رن -ة وسس -ائ -ل-ه-ا ضس-رورة ت-وف-ر ال-ج-ه-د ال-ي-وم-ي
والصس -ي -ان -ة ال -دوري -ة م -ن أاج -ل ال -م -ح -اف -ظ-ة ع-ل-ى
ال- -م- -ع -دات وضس -م -ان خ -دم -ة أاحسس -ن ،خ -اصس -ة وأان
ال-مسس-ؤوول-ي-ة ال-م-ل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه ك-ب-ي-رة تسستدعي
تظافر الجهود لتقديم خدمات ترضسي المواطن
ال -ذي ي -ح -م -ل -ه ال -ي -وم ك -ذلك -يضس -ي -ف ال -م -دي -ر-
مسسؤوولية النفايات التي تعاني منها عديد البلديات
جراء غياب الحسص الحضسري لديه ،وعدم احترام

م -واع -ي -د رم -ي ال -ق -م -ام -ة ع -م -ق ال-مشس-ك-ل وج-ع-ل
ال-ع-اصس-م-ة ت-غ-رق ف-ي ال-ن-ف-اي-ات ،خ-اصس-ة ف-ي فصس-ل
الصسيف وهذا رغم البرامج الموسسمية التي تقوم بها
المؤوسسسسة في كل مرة الى جانب عمل مؤوسسسسة
«إاكسسترانات».

إاكسسÎانات تتكّفل بالنّظافة بالبلديات
التي ل تخضسع لـ «نات كوم»
ك-انت ال-ب-ل-دي-ات ت-ت-كّ -ف-ل ب-ن-فسس-ه-ا ب-ج-انب ال-نظافة
خ-اصس-ة ال-ف-ق-ي-رة ال-ت-ي ل ت-خضس-ع ل-تسس-ي-ي-ر م-ؤوسسسسة

لتصسال حلقة مكّملة Ÿنظومة إلتّسسيÒ
إسسÎإتيجية إ إ
لتصسال إلتي تعتمدها
إسسÎإتيجية إ إ
«ن-ات ك-وم» ت-ع-د إم-ت-دإدإ ط-ب-ي-ع-ي-ا ل-باقي
لخ -رى إلصس -ان -ع -ة Ÿن -ظ -وم -ة
إ◊ل- -ق -ات إ أ
إلتسسي Òلهذإ إلقطاع إ◊سساسس بالنسسبة
ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ رسس-م إلسس-ي-اسسات إلعمومية ‘
هذإ إلشسأان ،إنطÓقا من بديهية مفادها
أإن إل -ن-ظ-اف-ة ت-رج-م-ة ◊ضس-ارة إلشس-ع-وب
ومقياسس رقّيها ،ليسس هناك مبالغة أإبدإ
‘ هذإ إلكÓم بقدر ماهو وإقع نقف عليه
يوميا.
وفي هذا السسياق ،شسّدد السسيد أاحمد بلعليا
المدير العام لـ «نات كوم» أان الشسغل الشساغل
لمصسالحه هو التركيز على المبدأا القائم على
ال -ث-ق-ة ف-ي خ-دم-ة ال-م-واط-ن ،وع-ل-ي-ه أان يشس-ع-ر
ب -ذلك ع -م-ل-ي-ا ب-ع-ي-دا ع-ن أاي وع-ود أاو ت-م-اط-ل
ع -ن -دم -ا يسس -ت-دع-ي األم-ر أان ت-ك-ون م-ؤوسسسس-ت-ن-ا
جاهزة ألداء ما يطلب منها في الحين ،وهذه

نفايات تتضساعف  3مرإت ‘ كل موسسم

برنامج خاصص لعيد األضسحى

لنتقائ ـ ـ ـي
 ٪ ٦٠نسسب ـ ـ ـة الف ـ ـ ـرز ا إ

ال -ع Ó-ق -ة ال -عضس -وي -ة ه -ي ال -ت-ي ت-ب-رز م-ا م-دى
الحرصص على هذا اإلنجاز.
زيادة على ذلك فإان اإلنشسغال اآلخر هو إازالة
كل تعتيم على المهمة النبيلة التي يقوم بها
أاع -وان ال -ن -ظ -اف -ة ،ه -ذا ل ي -ك -ف -ي إان -م-ا ي-ع-زز
بتحسسيسص الرأاي العام بالحركات المطلوب أان
يؤوديها في هذا الشسأان ،كاحترام أاوقات إاخراج
أاكياسص النفايات وغيرها ألنه الهاجسص األكبر
بالنسسبة إلدارة «نات كوم».
وعليه فإاّن المسسؤوولية كل المسسؤوولية تقع على
ع -ات -ق ال -م -ج -م -وع-ة ال-ن-اشس-ط-ة ال-م-ت-ك-ون-ة م-ن
الفعاليات القادرة على التأاثير في اآلخر من
خÓل دعوته إالى اإللتزام بحزمة من القواعد
األسساسسية ،ومثل هذه المهمة ليسست بالسسهلة أاو
الهيّنة كما يحلو البعضص اعتقاده.
وإانما تتطلب رؤوية واضسحة المعالم تراهن على
الوقت ،على أامل أان هذا المواطن طال الزمن

أاو قصسر سسيعود إالى التحلي بسسلوكات حضسارية.
وفي هذا الشسأان فقد كانت قرابة  ٢٠٠مدرسسة
م -ح -ل زي -ارة م -ن ق -ب-ل مسس-ؤوول-ي دار ال-ن-ظ-اف-ة
التابعة لـ «نات كوم» لغرسص قيم حماية المحيط
وال -م -ح -اف-ظ-ة ع-ل-ي-ه م-ن ك-ل تشس-وي-ه أاو إاسس-اءة،
وجعل البراءة تتربّى على هذا المنوال ،ولم
ي -ت -وق -ف األم -ر ع -ن-د ه-ذا ال-ح-د ب-ل أان ه-ن-اك
صسيغة العمل من باب إالى باب مسست حوالي
 ٢٠٠٠بيت إلطÓع العائÓت على الدور الواجب
القيام به في خضسم كل هذا المسسعى الخير،
دعم ذلك فرق شسبانية من الجامعة.
وأاحسسن دليل على هذا الخيار هو بلوغ الفرز
اإلن-ت-ق-ائ-ي نسسبة  ٪ ٦٠ع -ل -ى مسس-ت-وى  ١٤حيّا
معنيا ،وهذا دليل واضسح على ذلك التفاعل
المسسجل في فترة وجيزة تجاه إادراك المواطن
وشسعوره المسسؤوول تجاه ما هو مطلوب منه،
ت- -ب- -ق- -ى ف -ق -ط نسس -ب -ة  ٪٤٠ي -م -ك-ن ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا

«ناتكوم» ،غير أان والي العاصسمة عبد القادر زوخ
ب -ال -ن-ظ-ر إال-ى ال-عبء ال-م-ل-ق-ى ع-ل-ى ع-ات-ق م-ؤوسسسس-ة
«ناتكوم» جاءت الفكرة إلنشساء مؤوسسسسة اكسسترانات
ف- -ي ج -وان  ٢٠١3م-ن أاج-ل ج-م-ع ون-ق-ل ال-ن-ف-اي-ات
المنزلية بالبلديات الموجودة بضسواحي العاصسمة
اب -ت -داًء م -ن ال-ف-ات-ح ج-ان-ف-ي  ،٢٠١٤وذلك ع -ن -دم -ا
أاصس-ب-حت ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-زل-ي-ة تشسكل
معضسلة حقيقة للبلديات التي أاوكلت إاليها المهمة،
إالى جانب متعاملين خواصص قبل أان تقّرر الولية
اسستعادتها في إاطار مؤوسسسساتي يعمل جنبا إالى جنب
مع عمل مؤوسسسسة «نات كوم» في إاطار مخطط
نظافة ،أاّكد عليه والي ولية الجزائر في عديد
المرات.

مسستقب.Ó
وكل هذا النشساط يلقى الدعم من طرف وسسائل
اإلعÓم األخرى (صسورة وصسوتا) التي تسساهم
في نقل وقائع هذا القطاع كما هو سسواء من
ناحية إاظهار متاعب أاعوان النظافة والظروف
التي يعملون فيها أاو اإلشسارة إالى التداعيات
الني يخلفها أاي ترك للنفايات على األرصسفة
وغيرها ،وكل هذا التكامل اإلعÓمي اإلداري
إانما الهدف منه هو التخلي عنه تلك العادة
«طبيعة ثانية» التي تصسدر عن المواطن في
شسكل تصسّرفات مخالفة للفعل الحضساري ،ولبد
أان يفهم الموطن ذلك كي يحافظ على صسحته
وكل من يدور في فلكه وفق قاعدة الوقاية خير
من العÓج.

 1٦٠٠طن من النّفايات اŸنزلية خÓل الثÓثي األخÒ

جمال أأوكيلي

.

^  ١٦٠٠طن من النفايات المنزلية خÓل الثÓثي الخير من السسنة الجارية (أافريل ،ماي ،جوان) ،عبر  ٢٦بلدية من ولية الجزائر ،بحسسب بلعليا المدير العام للمؤوسسسسة
ـ^ أاكبر مشسكل يواجه عمال ‘‘نات كوم‘‘ هو تلك الصسعوبة التي يتلقونها أاثناء جمعهم لنفايات البلديات ذات المسسالك الصسعبة خاصسة التي تضسم كثافة سسكانية معتبرة.
^ مدير مؤوسسسسة «نات كوم» قال إاّن الكمية المسسترجعة من النفايات تخصص  ٢٦بلدية من بلديات العاصسمة ،وفيما يخصص إاحصسائيات عمليات الفرز النتقائي فقد تم ـ حسسب بلعليا ـ جمع ما يفوق ١٤٠٠
طن من مادة الكارتون ،فيما بلغت كمية الخبز المسسترجع ما يناهز  ٢٠الف طن ،مشسيرا إالى أان المؤوسسسسة قامت بتخصسيصص مراكز للفرز ومراكز لسسترجاع النفايات ،كما اسستطاعت المؤوسسسسة تنفيد
 ٢٠٠٠عملية تطهير خارجة على النشساط اليومي «تدخÓت خارجية» و 9٠٠عملية غسسل للطرقات العاصسمة.
^ أاّكد ذات المتحدث أان السسبب الرئيسسي في انتشسار النفايات هو المواطن ،الذي تنعدم فيه ثقافة النظافة والمحافظة على المحيط ،خاصسة تجار األسسواق الفوضسوية التي غزت األحياء الشسعبية،
ولهذا يقول بلعليا أان الولية وفي كل مرة تخصسصص لمؤوسسسسة ‘‘نات كوم‘‘ مبالغ مالية معتبرة لتجهيز العمال بأاحدث الوسسائل والعتاد.
^ المسسؤوول الول عن مؤوسسسسة نات كوم في رده عن سسؤوال «الشسعب» حول النقصص الحاصسل في مجال اليد العاملة بالمؤوسسسسة ،قال إان العدد الجمالي للعمال بدأا بالتراجع ما بين سسنتي  ٢٠١٦و،٢٠١8
ووصسل لحدود  ٤7٠٠عامل ،بعدما كانت المؤوسسسسة تشسغل أازيد من  7٠٠٠عامل في السسنوات الماضسية ،مفيدا بأان نسسبة عمال التدخل الميداني تمثل أاكثر من  ٪ 9٠من العدد الكلي ،وهدا العدد  -حسسبه
 غير كاف نظرا للكم الكبير من النفايات والمسساحة التي يقوم أاعوان النظافة بتنظيفها.^ أاوضسح بلعليا أان تدني اليد العاملة بالمؤوسسسسة راجع الى كثرة المغادرين نتيجة إاحالتهم على التقاعد ،حيث اسستفاد على حد قوله أازيد من  ١٤٠٠عامل من إاجراءات التقاعد النسسبي ،باإلضسافة الى
عوامل أاخرى منها التنظيمية والتأاديبية الخاصسة بالمؤوسسسسة.
^ أاما العداد المتبقية من العمال فيعملون بصسفة عادية ،فقد خصسصص منهم  8٠٠عامل لنظافة الحظائر ،و ٢3٠عون لتسسيير الدارة ووظائف جانبية اخرى ،أاما باقي العمال والمقدر عددهم بـ 3٠٠٠
عون فمهمتهم السسهر على نظافة المدينة ،مشسيرا إالى أان اعوان المؤوسسسسة يبذلون مجهودات اضسافية من أاجل تدارك النقصص الحاصسل في مجال اليد العاملة بالقطاع.

سسارة بوسسنة

لضسحى سس ّ
طرت مؤوسسسسة «نات كوم»
– ّسسبا لعيد إ أ
برنا›ا خاصسا ÷مع إلنفايات إلتي تتضساعف إ¤
ثÓث مرإت خÓل يومي إلعيد ،حيث أإّكد بلعليا عن
–ضسÒإت إسستثنائية بهذه إŸناسسبة إلدينية إلتي
–تاج إﬂ ¤طط خاصس لتفادي ترإكم إلنفايات.

جÓل بوطي
تجري مؤوسسسسة «نات كوم» حسسب ضسيف «الشسعب» اتصسالت مع
الجهات الفاعلة على غرار وزارة الصسناعة والمناجم والشسؤوون
الدينية واألوقاف ،وذلك لحث المواطنين على فرز نفايات
األضساحي لتسسهيل المهمة لعمال النظافة بغية نقلها إالى
األماكن المخصسصسة والسستفادة من النفايات الصسناعية التي
تعود بالفائدة على الخزينة العمومية بعد إاعادة تصسنيعها.
بحسسب بلعليا تم عقد عدة لقاءات مع الفاعلين في إاطار
التحضسير لعيد األضسحى نهاية شسهر أاوت القادم ،حيث أاّكد أانّ
مؤوسسسسة «نات كوم» تسسعى إالى جمع اكبر عدد من جلود
األضساحي لغرضص السستفادة منها في المجال الصسناعي نظرا
لقيمته المالية التي تقدر بأاثمان باهظة ،لذلك تسسعى
المؤوسسسسة لحث المواطنين من خÓل وزارة الشسؤوون الدينية
على ضسرورة فرز النفايات لتسسهيل مهمة عمال النظافة.
كما اعتبر المتحدث أان عيد الأضسحى يمثل تحديا كبيرا
لمؤوسسسسة «نات كوم» نظرا لتزايد كمية النفايات المتعلقة
باألضساحي ما يتطلب برنامجا خاصسا على مدار يومين وعلى
مدار  ٤8سساعة أاو أاكثر من العمل المتواصسل لتفادي تكدسص
النفايات أامام المنازل وفي الشسوارع ،داعيا إالى أاهمية تثمين
إاعادة تصسنيع جلود األضساحي التي تعتبر مادة مهمة في
المجال التجار.
يذكر أان كمية النفايات المنزلية ومخلفات عملية النحر التي
رفعتها مؤوسسسسة نات كوم المكلفة بالنظافة على مسستوى ولية
الجزائر ،بلغت أازيد من  8٠٠٠طن عبر  ٢٦بلدية بالعاصسمة
خÓل األيام الثÓثة لعيد األضسحى السسنة الماضسية ،في حين
بلغ عدد الدورات التي قام بها أاعوان النظافة التابعين لذات
المؤوسسسسة ما يربو عن  ١5٠٠دورة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألنفايات أŸنزلية «منجم» Ÿوأرد

ت-درك م-ؤوسسسس-ة «ن-ات -ك-وم»
ال -ق -ي -م-ة الق-تصس-ادي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات
ال-ت-ي ي-ت-زاي-د ح-ج-م-ه-ا ب-اسس-ت-م-رار
بفعل الكثافة السسكانية والتوسسع
العمرا Êخاصسة ‘ العاصسمة التي
تراهن على هذه اŸؤوسسسسة ‘ رفع
–دي ال-ن-ظ-اف-ة اŸسس-ت-دامة ،التي
ت-ع-ت Èم-ن اب-رز م-ؤوشس-رات ال-ت-قدم
ضس -م -ن ت -ن -فسس -ي -ة اŸدن ‘ ال -ع -ا⁄
وم- - -ع- - -ي- - -ارا ‘ م- - -ع - -ادل - -ة ا÷ذب
السسياحي إاليها.

سسعيد بن عياد

وح -ت -ى اإن ك-انت ه-ذه ال-م-وؤسسسس-ة ال-ت-ي
ت-تصس-در مشس-ه-د ال-ح-رك-ي-ة ال-م-ج-ت-م-عية
ب-ال-ن-ظ-ر ل-دوره-ا ال-ن-وع-ي ف-ي ت-حسس-ين
ا’إطار المعيشسي عبر مختلف البلديات
ال -ت -ي ت -غ -ط -ي -ه-ا تشس-ت-غ-ل ت-حت ضس-غ-ط
ارتفاع معدل الطلب ،فاإنها تتطلع كما
ي -وؤك-ده م-دي-ره-ا ال-ع-ام ب-ل-ع-ل-ي-ا ل-تصس-ب-ح
عنصسرا محوريا في بناء مسسار اعتماد
ال -ط -اق-ات ال-ب-دي-ل-ة م-ن خÓ-ل ت-ح-وي-ل
ن -ف -اي -ات ال -م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ت-وؤول
بكميات هائلة اإلى مراكز الردم مما
يمثل خسسارة نسسبة معتبرة من الربح
ال- - -م- - -وؤك- - -د ف- - -ي ح- - -ال - -ة ت - -دوي - -ره - -ا
واسس- -ت- -رج- -اع- -ه- -ا ضس- -م- -ن ال- -ح- -رك- -ي -ة
ا’قتصسادية.
تشس -ك -ل ال -م -واد ال -عضس -وي -ة ح -وال -ي 60
ب-ال-م-ائ-ة م-ن اإج-م-ال-ي ن-ف-ايات المدينة
اإلى جانب الورق المقوى والبÓسستيك
وال -زج -اج ،وف -ق -ا ل -م -وؤشس -رات ب-رن-ام-ج
الفرز وا’نتقاء الذي يتم العمل به في
م -ع -ال -ج -ة ال -ن -ف-اي-ات ،ويشس-ي-ر مسس-وؤول
ال -م -وؤسسسس -ة ف-ي ل-ق-اء ضس-ي-ف «الشس-عب»
اأمسض اإل -ى اأن مسس -ار ان -ت-ق-اء ال-ن-ف-اي-ات
ال -ذي ي -ت -دع -م ب -اسس-ت-م-رار ل-ل-ف-رز ب-ي-ن
م -خ-ت-ل-ف ال-م-واد ال-ت-ي ت-ف-رزه-ا اأح-ي-اء
ال-م-دي-ن-ة ي-م-ك-ن اع-ت-ب-اره بداية التوجه
لتاأسسيسض منظومة طاقوية مسستمدة من
ال-فضسÓ-ت ال-عضس-وي-ة ال-م-خ-ت-لفة بحيث
تسس- -اه- -م م- -ن خÓ- -ل ان- -ج- -از وح- -دات
م-ع-ال-ج-ة صس-غ-ي-رة ف-ي ت-دع-ي-م ال-تموين
بالطاقة النظيفة ،واإذا كان هذا اليوم
يندرج في خانة التطلعات فانه يصسبح
في المسستقبل حقيقة ملموسسة.
غ - -ي - -ر اأن ا’أم - -ر ي - -ت - -ط - -لب ب  Ó- -شسك

ا’إمكانيات العلمية والمادية والمالية
المÓئمة تدرج ضسمن روؤية اإسستراتيجية
ذات اأب -ع -اد اق -تصس -ادي -ة ت -ت -ط -اب -ق م -ع
التوجهات الجديدة لÓنتقال الطاقوي
م -ن ب -واب -ة ال -ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة خ-اصس-ة
المشساريع السسكنية بحيث تعود نفايات
ا’أح -ي -اء ذات ال -ك -ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة ف-ي
شس -ك -ل ط -اق -ة ب -دي -ل -ة ك-م-ا ي-ح-دث ف-ي
ع -واصس -م وم -دن كسس -بت ه -ذا ال -ره-ان،
وه -و م -ج -ال م -ث -ي -ر ل -ل -ب -حث ال -ع -ل-م-ي
الحضسري يمكن اإدراجه في مخطط

المدينة الذكية التي تصسبو اإليها و’ية
ال-ج-زائ-ر ل-ت-ك-ون م-ث-ا’ ناجعا لمختلف
الو’يات الكبرى عبر التراب الوطني.
م-ث-ل ه-ذه ال-خ-ي-ارات ال-ح-ي-وي-ة ت-تطلب
ان -خ -راط ك-اف-ة ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ال-ح-ي-اة
العامة للمدينة من الفرد على مسستوى
خ- -ل- -ي -ة ا’أسس -رة ع -ن ط -ري -ق ال -ت -ح -ل -ي
بسس -ل -وك -ات ب -ي -ئ -ي -ة م-ت-م-دن-ة اإل-ى ك-ب-ار
ال- -م- -ل ّ-وث -ي -ن م -ن م -وؤسسسس -ات وم -راف -ق
بالمسساهمة في تنمية ثقافة التعامل
ال - -حضس - -ري م - -ع ال- -ن- -ف- -اي- -ات واإت- -ب- -اع

ال -مسس -ارات ال -مسس -ط-رة ل-ل-رف-ع وال-ف-رز
ال- -مسس- -ب- -ق م- -رورا ب- -ا’سس- -ت- -ث -م -ار ف -ي
ا’سس- -ت -رج -اع وال -ت -دوي -ر وال -م -ع -ال -ج -ة
الصس-ن-اع-ي-ة ل-م-وارد ت-ب-داأ ن-فايات لكنها
ت -ت -ح-ول اإل-ى م-واد ذات ق-ي-م-ة مضس-اف-ة
ي -ن -ت -ج -ه -ا ال -ع -نصس -ر ال -بشس-ري ب-ال-ع-ل-وم
وا’بتكار.
ويوضسح بلعليا اأن النفايات تكاد تكون
منجما لموارد بديلة باأقل كلفة بحيث
تتحول النفايات الخضسراء اإلى سسماد
ي -وج-ه ل-ل-م-ع-ال-ج-ة وال-ت-غ-ذي-ة ال-عضس-وي-ة

ل Ó-أت -رب -ة ف -ي ال -ح -دائ-ق وال-مسس-اح-ات
النباتية بدل تحويلها اإلى مراكز الردم،
مضسيفا اأن فريقا يشسكل خلية متواضسعة
يشس -ت -غ -ل ع -ل -ى ه -ذا ال -م -ل -ف ب-ال-ب-حث
والتحليل وا’إحصساء اأخذا في ا’عتبار
تجارب لموؤسسسسات مماثلة في عواصسم
م -ت-ط-ورة ح-يث ت-رصس-د ل-ه-ا اإم-ك-ان-ي-ات
وم -وارد مضس -اع -ف -ة ن -ظ -را ل -ل -ع -ائ-دات
ا’إي -ج -اب -ي -ة ال -م -ت -وق -ع-ة ف-ي ال-م-دي-ي-ن
ال-م-ت-وسس-ط وال-ب-ع-ي-د سس-واء ا’قتصسادية
منها اأو البيئية.

إأل ـ ـ ـى متـ ـ ـى سسرقـ ـ ـ ـة حاويـ ـ ـ ـات ألنفايـ ـ ـ ـات؟

لسسف اتسساع ظاهرة سسرقة حاويات النفايات مما
يسسجل ل أ
يكلف خسسائر مرتفعة للمؤوسسسسة كما أافاد به بلعليا احمد
م- -دي- -ر ع- -ام م -ؤوسسسس -ة ن -ات -ك -وم م -وضس -ح -ا أان ال -ظ -اه -رة
لخيرة خاصسة بعد أان تم الّلجوء إالى
تراجعت في المدة ا أ
وضسع علمات مميزة لهذا العتاد.

غ -ي -ر أان ب -عضس ع -دي -م -ي الضس -م -ي -ر ي -واصس-ل-ون أاف-ع-ال-ه-م
المخالفة للقانون والمتعارضسة مع ثقافة التمدن بحيث
تسسجل سسرقات في بعضس البلديات ويتم تقطيع الحاويات
ال -ح -دي -دة وت -ف -ت-يت ال-ب-لسس-ت-ي-ك-ي-ة ف-ي صس-ورة ل ي-م-ك-ن
وصسفها.

ويراهن مسسؤوول المؤوسسسسة على تنمية الحسس المدني في
المجتمع لكسسر هذا السسلوك غير السسليم لتصسبح النظافة
لجيال الجديدة.
قاسسما مشستركا وانشسغال تحمله ا أ

سسعيد  .ب

‘ ظل غياب «السسلوك ا◊ضساري»

ألوصسول إأ ¤مدينة نظيفة إأشسكالية مطروحة

ت -ب -ق -ى م -ع -ادل -ة ال-وصس-ول ا ¤م-دي-ن-ة ن-ظ-ي-ف-ة
ب- -درج- -ة ك -بÒة ج -د صس -ع -ب -ة ‘ ظ -ل السس -ل -وك -ات
واŸمارسسات التي تصسعب من مهام « أاعوان النظافة
 ،مهما بلغت درجة اÛهود و تنظيم العمل و كذا
ال -وسس -ائ -ل اŸت -وف -رة ح -يث أان السس -ل -وك ا◊ضس-اري
لحيان ويؤوثر تأاثÒا مباشسرا
يغيب ‘ العديد من ا أ
و سسلبيا على عمل اŸؤوسسسسات القائمة على تنظيف
اÙيط.

حامد حمور
فالوصسول إالى مدن و أاحياء نظيفة مهمة الجميع  ،و
ع -م-ل-ي-ة م-تشس-ع-ب-ة ت-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا ك-ل ال-ج-ه-ود ع-ن-د ن-ق-ط-ة
سستسساعد كل السسكان للعيشض في محيط صسحي و مÓئم .
و من خÓل العمل الميداني اليومي تم إاحصساء العديد من
التصسرفات التي تعيق « عملية التنظيف « حسسب ما أاكده
لنا احمد بن عالية حيث أان الÓمبا’ة و عدم احترام عمل
أاعوان النظافة يكون في مقدمة هذه السسلوكات المشسينة
حيث يجد العمال في العديد من اأ’حيان صسعوبات للقيام
بعملهم .
فرمي النفايات المنزلية يتطلب احترام الوقت لمرور
حافلة أاعوان « نات كوم «  ،و تكون هذه العملية بدون
«فائدة كبيرة « عندما نجد أان احترام التوقيت بالنسسبة
للمواطن في بعضض اأ’حيان ’ يعني شسيئا وغير محترم و
يكون الذاب الى « نقطة رمي النفايات اليومية لمنزله»
على مدار اليوم ..ليبقى المحيط « يعاني « وغير ’ئق
رغم المجهودات المبذولة .
كما أان التجار « يسساهمون « في هذه الصسورة المؤوسسفة
التي تؤوثر على يومياتنا من خÓل رميهم لورق التغليف
المختلفة و القارورات أامام متاجرهم في كل وقت و ’

يكلفون أانفسسهم لرميها في المكان المخصسصض لذلك أاو
وضسع « إاناء « خاصض  ،اأ’مر الذي يزيد من صسعوبة عمل
أاعوان « نات كوم «  ،الى جانب « الباعة الفوضسويين الذين
يتركون اأ’ماكن في وضسعية « كارثية .
و زادت « التصسرفات « غير الحضسارية في ملء قائمة
اأ’شسياء غير المحبذة في عمل أاعوان النظافة عندما يتم
ركن السسيارات على اأ’رصسفة  ،و بالتالي يتم « إارسساء
حاجز « عن الحافلة التي ’ يمكنها الركن في المكان
المناسسب  ..كما يجد العمال صسعوبة في الوصسول الى
الحاويات و تنظيفها بشسكل جيد و تكون « مردودية «
ع -ام -ل ال -ن -ظ -اف -ة غ -ي -ر م-ن-اسس-ب-ة بسس-بب ع-م-ل-ه ف-ي ه-ذه
الوضسعية الصسعبة الخارجة عن نطاقه .
و لم تتوقف هذه « الصسور « السسلبية هنا و انما تأاتي
ظاهرة « سسرقة الحاويات « المخصسصسة لرمي النفايات
حسسب ما أاكده مدير عام « نات كوم « قائ « : Óنقوم في
العديد من اأ’حيان بوضسع هذه الحاويات في اأ’حياء ،
لنقف على اختفاء العديد منها  ،و نضسطر في كل مرة الى
اقتناء حاويات جيدة  ،في الوقت الذي يصسل سسعر حاوية
واحدة الى  60أالف دج  ..بدون الحديث عن الضسرر الذي
تكلفه لعملية النظافة في اأ’حياء « .
و يمكن القول أان العمليات التحسسيسسية العديدة أاعطت
بعضض النتائج الملموسسة على الميدان  ،ا’ أان عم Óكبيرا
يبقى ضسروريا للوصسول الى تغيير بعضض السسلوكات التي ’
« المصسلحة العامة «  ،كوننا نشساهد و نتابع
تخدم
ي -وم -ي -ا تصس -رف رم-ي ال-ق-م-ام-ة ح-ت-ى م-ن الشس-رف-ات دون
التفكير في اأ’خرين و تطبيق مقولة « منزلي نظيف و
فقط « ..
ف-السس-ل-وك ال-حضس-اري ق-د ي-غّ-ي-ر أاشس-ي-اء ع-دي-دة ف-ي ح-الة
ت -وف -ره  ،و ي -راف -ق م-ج-ه-ود أاع-وان ال-ن-ظ-اف-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة
لخفضض نسسبة انتشسار القمامة في بعضض اأ’حياء ...
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17704
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سسعيد بن عياد

ال-ن-ظ-اف-ة مسس-أال-ة ت-ع-ن-ي ك-اف-ة م-ك-ون-ات ال-م-ج-ت-مع،
ولذلك بقدر ما ينخرط المواطن في هذا المسسار
بانتظام وعن قناعة وفقا لسسلوكات متمدنة بقدر
ما يكسسب محيطا نقيا وبيئة ’ئقة دون تكاليف .في
هذا اإ’طار تبذل مؤوسسسسة «نات-كوم» من خÓل
عمالها وإاطاراتها جهودا ’ يسستهان بها في نقل
النفايات على مدار اليوم وتدخل الفرق المتعاقبة
ال -م -ع -رك -ة ل -ت -واج -ه ف -ي ك -ل ل-ح-ظ-ة ث-ق-ل ال-م-ه-م-ة
فيسستسسلم البعضض للواقع ويحرصض البعضض اآ’خر
على مواصسلة العمل حتى كسسب المعركة.
إاع -ادة تصس -ح -ي -ح م-ع-ال-ج-ة ال-ن-ظ-اف-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اأ’ح -ي -اء وال -م -دن أام -ر م -م-ك-ن ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مسس-ت-وى
المعيشسي المتطور على اأ’قل لمقارنة بالماضسي
كون نسسبة عالية من أافراد المجتمع ذات تعليمي مع
اسستعمال واسسع لتكنولوجيا ا’تصسال الجديدة كما
أان وسسائل رفع النفايات عرفت تطورا إالى جانب
تجنيد إامكانيات بشسرية ذات تكوين مهني مقبول.
غير أان المشسكلة المسستعصسية تكمن في عدم قدرة
المواطن العادي على التحكم في مواقيت إاخراج
نفاياته وعدم ا’نضسباط الطوعي في وضسع أاكياسسه
في المواقع المحددة مع إاتباع قواعد الفرز قصسد
تسسهيل مهمة عمال النظافة في وضسع النفايات على
السسكة الصسحيحة إالى أان تصسل كل مادة إالى موضسعها
المعين.
لماذا ’ يوجد اتفاق من باب العرف على اعتماد
فترات محددة وأافضسلها كما هو في مدن عالمية
حيث يتم إاخراج النفايات المنزلية لي Óوا’متناع
ع -ن ذلك ط-ول ال-ن-ه-ار ح-ت-ى ي-م-ك-ن ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
محيط اجتماعي نظيف يعكسض قيمة سسكان هذا
الحي وغيره ،علما أان ذلك ’ يتطلب مصساريف
إاضسافية و’ أاعباء مرهقة بقدر ما يتطلب سسلوكا
سسليما كما هو لدى المجتمعات المتحضسرة التي
يتحدث الجميع عن درجة النظافة لديهم بينما
يمكن انجاز الكثير وأافضسل منهم لو يبادر كل واحد
بتصسرف إ’نسسان متمدن ،علما ان ديننا الحنيف
يضسع قضسية النظافة في صسدارة ا’ولويات..
بالطبع المهمة تلقى على عاتق اأ’ولياء وأارباب
اأ’سسر لرسسم الطريق الصسحيح أ’بنائهم فينشسأاون
على سسلوكات بيئية متمدنة تضسع النظافة في البيت
وخارجه في سسلم القيم .كان اباؤونا في الماضسي
دون إام -ك -ان -ي-ات ول-م ي-دخ-ل-وا ال-م-درسس-ة وأاره-ق-ه-م
ال-وج-ود ا’سس-ت-ع-م-اري ف-ع-زل-ه-م ف-ي أاحياء هامشسية
ل -ك-ن-ه-م ل-م ي-دخ-روا ل-ح-ظ-ة ادن-ى ج-ه-د ف-ي قضس-ي-ة
النظافة كقيمة معيشسية يومية ’ مجال فيها للتهاون
أاو التسسيب فصسنعوا من أازقتهم وقراهم ومداشسرهم
لوحات نظيفة على ما فيها من بؤوسض اجتماعي
وتخلف عمراني ،ذلك أان اإ’نسسان هو الجوهر كونه
الغاية والوسسيلة في كل برنامج للتنمية فمنه يبدا
المشسكل ومنه يكون الحل.
إان المحيط جزء من هويتنا ا’جتماعية التي ’
تختصسر في جدران البيت أاو داخل السسيارة أاو في
نطاق النادي أاو العائلة الصسغيرة ،وإانما تشسمل في
جوهرها كافة جوانب الحياة في المدينة التي
ن-ت-ن-ق-ل ب-ي-ن شس-وارع-ه-ا ون-ع-ب-ر أازق-ت-ه-ا ون-ت-جول في
أاحيائها ،ولذلك بات حتميا أان يسستدرك كل واحد
م-دى أاه-م-ي-ة ن-ظ-اف-ة ال-م-ح-ي-ط م-ن خÓ-ل ال-ت-قيد
ب -تصس -رف -ات راق -ي -ة ت -ب-دأا م-ن ال-ت-زام ذات-ي ب-ج-م-ل-ة
ممنوعات بسسيطة كعدم إالقاء فضسÓت شسخصسية
ف -ي الشس -ارع واح -ت -رام م -واق -يت إاخ -راج ال -ن-ف-اي-ات
المنزلية لي ،Óاقتصساد الماء ،غرسض شسجرة ،احترام
عامل النظافة ،وعلى اأ’قل كنسض محيط بيته أاو
محله التجاري ،وما هذا بكثير إاذا ما أادرك الجميع
ك -ل -ف-ة ال-ت-داع-ي-ات الصس-ح-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ان-تشس-ار
وتراكم اأ’وسساخ خاصسة في فصسل الصسيف.

 ٪ 80منها تذهب لرواتب العمال

ميزأنية ليسست دوما ‘ مسستوى تلبية أ◊اجة
^ال ّ
صسعبة لن توقف اÿدمة العمومية
ظروف ال ّ

لحداث التوازن ب Úاÿدمة العمومية والنجاعة القتصسادية وŒاوز الصسعوبات والهتزازات؟ إا ¤أاي مدى
كيف السسبيل إ
ليرادات ل تلبي دوما الحتياج ول
لداء والوظيفة اعتمادا على ميزانية ﬁددة ا إ
Áكن Ÿؤوسسسسة أان –دث التطور و– ّسسن ا أ
تسستجيب للطلب؟ إاّنها أاسسئلة مطروحة على «نات كوم» التي تواصسل اŸهمة بنفسس الوتÒة منذ  20سسنة ،ول تتنازل عن برنامج
العمل اŸسسطر اÿاصس بنظافة  26بلدية ع Èإاقليم العاصسمة.

فنيدسس بن بلة
ذكر احمد بلعليا المدير العام لـ «نات كوم» من
منبر «ضسيف الشسعب» ،اأمسض ،بهذه المسسأالة،
كاشسفا عن التدابير المتخذة لجمع النفايات
وتنظيف المحيط اعتمادا على مورد بشسري
ي-ح-ظ-ى ب-ال-ع-ن-اي-ة وال-رع-اي-ة وال-ت-أاه-ي-ل ت-ت-و’ه
مدرسسة المؤوسسسسة ا’قتصسادية التجارية بو’ية
ال -ج -زائ -ر ال -ت-ي تسس-اب-ق ال-زم-ن ’ن ت-ك-ون ف-ي
مسس- -ت -وى ال -ت -ح -دي -ات وإازال -ة ع -ن -ه -ا الصس -ورة
النمطية المرسسخة خطا في اأ’ذهان والتهم
الموجهة إاليها بغير وجه حق.
وعاد بلعليا إالى مفهوم الخدمة العمومية التي
تطالها ازدواجية المعايير وسسوء فهم وتقدير،
قائ Óأان هذه الخدمة التي تحتفظ بالقداسسة
والتبجيل عند اأ’مم المتحضسرة كأاوروبا لها
م-ك-ان-ت-ه-ا وي-ق-ت-ن-ع ال-م-واط-ن ب-ه-ا ،وي-ق-ب-ل دف-ع
مسستحقاته ورسسومه في سسبيل تأامين نظافة
م-دي-ن-ة أاو ح-ي .ل-ك-ن ع-ن-دن-ا الصس-ورة م-ق-ل-وب-ة
والمقاربة خاطئة بحيث ينظر إاليها على أانها
«بايلك» وإاحدى التزامات الدولة او المؤوسسسسة

التي تتو’ها دون جزاء او شسكور.
وواصسل احمد مقدما تفاصسيل دقيقة قائ Óأان
الخدمة العمومية عند اآ’خرين لها مقابل،
ح-يث ال-م-واط-ن يسس-اه-م وال-م-ؤوسسسس-ات ت-ندمج
ف-ي-ه-ا و’ ت-ع-ت-م-د ال-ق-اع-دة السس-ل-ب-ي-ة «ت-خ-ط-ي
راسسي» .الخدمة هنا موجودة حيث الميزانية
المرصسدة لها موجودة واإ’مكانيات متوفرة،
والميزانية المعتمدة تسسمح بتأادية العمل على
أاك -م -ل وج -ه وتسس -اع-د ع-ل-ى كسسب ره-ان ب-ل-وغ
المدينة النظيفة في كل اأ’وقات.
ع -ل-ى ع-كسض ه-ذا ت-ح-م-ل ال-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
عندنا صسورة مقلوبة ،حيث تتولى الدولة مهام
عمليات النظافة دون دفع المواطن اي شسيء
في المقابل .اأ’خطر أان نظرة المواطن لهذه
الوظيفة تحمل مفهوما مغايرا حيث تلصسق
الخدمة العمومية بمصسطلح «البايلك».
م -ن ه -ذه ال -زاوي -ة تشس -ق «ن-ات ك-وم» ط-ري-ق-ه-ا
للعمل المسسند لها اعتمادا على ميزانية الو’ية
التي ليسست دوما في مسستوى تلبية الحاجة.
وهي ميزانية التسسيير فيها الحلقة اأ’كبر بـ 90
في المائة و 10في المائة المتبقية للتجهيز،

هي ميزانية تمثل رواتب  4700عامل فيها
سسيقطذبفلدغزاعهترنوخحم.كة/
|ضسصسشسث  ،٪ 80فكيف العمل لرفع وتيرة
ال -نشس -اط وال -ت -ط -ور ف -ي ظ -ل ه -ذه ال -وضس-ع-ي-ة
والظرف؟
بحسسب بلعليا فإان «نات كوم» أاخذت دوما هذا
المعطى ،وهي تتأاقلم مع كل ظرف وطارئ
راف -ع -ة ال -ى اأ’ع-ل-ى خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ت-واج-ه
الصس-ع-اب م-ن أاج-ل-ه-ا ،ت-ت-ح-دى ال-ت-ع-قيدات و’
تسستسسلم .وقد اسستفادت خÓل السسنوات اأ’ربع
اأ’خيرة من دعم مالي سساعدها على تجديد
الحظائر ،ورفع وتيرة جمع نفايات تكبر صسيفا
وشس -ت -اء وت -تضس -اع-ف ب-ثÓ-ث م-رات ك-ل م-وسس-م
ع -ي -د ،رمضس -ان ودخ -ول اج-ت-م-اع-ي وال-ق-ائ-م-ة
مفتوحة.
يكفي إاعطاء مثال حي عّما قامت به «نات
كوم» أاثناء زلزال  2003من جهود مضسنية منذ
بداية الهزة اأ’رضسية الى غيرها ،قدمت «نات
كوم» خÓل الزلزال الذي ضسرب بومرداسض
 200وجبة يوميا للمتضسررين ،وجنّدت عمالها
وشساحناتها لتقديم الخيم للمنكوبين ،مؤوكدة
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إألربعأء  25جويلية  2018م
إلموإفق لـ  11ذي إلقعدة  1439هـ

صشحة ببجاية
مجهودأت كبيرة لقطاع أل ّ

إأعادة إأطÓق مشسروع مركز مكافحة أل ّسسرطان بأاميزور

ت-دّع-م ق-ط-اع ألّصش-ح-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ب-ع-دة مشش-اري-ع صش-ح-ي-ة ه-امة لضشمان تغطية
صش-ح-ي-ة شش-ام-ل-ة ،م-ن خÓ-ل ت-جسش-ي-د مشش-اري-ع ه-اّم-ة ل-م-خ-ت-ل-ف أل-ه-ي-اكل ،على غرأر
تدششين جناح أ’سشتعجا’ت ألخاصس بالمؤوسشسشة ألعمومية أ’سشتششفائية أكلول علي
ب -أاق -ب-و ،وأل-ذي ي-ت-وّف-ر ع-ل-ى  60سش-ري-رأ ،أسش-تÓ-م م-رك-ز أل-تصش-وي-ر أل-ط-ب-ي ب-ال-مركز
أ’سشتششفائي ألجامعي ببجاية ،مششروع توسشيع ألمؤوسشسشة أ’سشتششفائية ألمتخصشصشة
’ضشافة إألى مقر ألمؤوسشسشة
بـ «إألماتن» ،وألعيادة ألمتعددة ألخدمات بفرعون ،با إ
ألعمومية للصشحة ألجوأرية بخرأطة.
توإلت إلوعود وتمّ تأجيل بنأء هذإ إلمركز أإكثر
بجاية  :ألتوهامي بن ألنوي
من مّرة ،ولكن كلّ إلمؤوشّشرإت تؤوّكد بأّنه سشيتّم
م -وإصش -ل-ة ل-ه-ذه إإلن-ج-أزإت إلّضش-خ-م-ة ،ق-أمت أإخيرإ تششييد هذإ إلمركز إلذي لطألمأ إنتظره
مديرية إل ّصشحة وإلسشكأن لولية بجأية ،بحر مرضشى إلسشرطأن ،حيث إذإ دخل أإخيرإ حّيز
إألسش -ب -وع ،ب -أإلع Ó-ن ع -ن م -ن -أقصش -ة إلن -ج -أز إلتنفيذ مأ من ششك في أإن ذلك سشيلقى ترحيبأ
مشش-روع م-رك-ز م-ك-أف-ح-ة إلّسش-رط-أن ب-أم-يزور ،كبيرإ من قبل مرضشى سشرطأن ولية بجأية
وه- -و إل- -مشش -روع إل -ذي ط -أل أإم -ده ،ح -يث ت ّ-م وحتى مرضشى إلوليأت إلمجأورة.
إإلعÓن عن إنجأزه سشنة  ،2007مأ يعني أإنه وبحسشب إلطبيبة هÓلي لـ «إلششعب»« :لحّد
قد إنقضشت على ذلك أإكثر من 10سشنوإت دون إآلن ،وحدهأ مصشلحة علم إألورإم بألمؤوسشسشة
أإن يرى إلنور ودون أإن يتمّ إلشّشروع فيه .فقد إل-ع-م-وم-ي-ة إلسش-تشش-ف-أئ-ي-ة بأميزور تتكّفل منذ

دخولهأ حيّز إلخدمة سشنة  ،2007بتششخيصس
وم -ت -أب -ع -ة إل -م -رضش -ى إل-مصش-أب-ي-ن ب-ألّسش-رط-أن
ومعألجتهم عن طريق إلعÓج إلكيميأئي ،إل
أإن إلوسشأئل إلتي تتوفر عليهأ هذه إلمنششأة
إلصش- -ح ّ-ي -ة م -ح -دودة ،وه -و م -أ ي -فّسش -ر رغ -ب -ة
إل-م-رضش-ى إل-ج-أم-ح-ة ف-ي رؤوي-ة ه-ذإ إل-مششروع
ي -ت -جّسش-د أإخ-ي-رإ ،ح-يث سش-يضش-م-ن ل-ه-م رع-أي-ة
ف ّ-ع -أل-ة وم-ث-ل-ى ،م-ع إل-ع-ل-م أإن ه-ذه إل-م-ؤوسشسش-ة
إلصشحّية إلمسشتقبلية سشتتوّفر على مأ ل يقل
عن  140سشرير ،وسشتضشمّ مصشألح لÓسشتششأرة
إلطبية ومخبرإ ومصشلحة إلتصشوير بأألششعة،
إل-تصش-وي-ر ب-أل-رن-ي-ن إل-م-غ-ن-أط-يسشي وإلسشكأنير،
ومصشلحة للعÓج إإلششعأعي وإلجرإحة وإلطب
إلّنووي ،هذإ ،بأإلضشأفة إلى أإنهأ سشتتضشّمن
مصش -ل-ح-ة خ-أصش-ة ب-عÓ-ج إألط-ف-أل إل-مصش-أب-ي-ن
بهذإ إلمرضس.
ووفقأ لبطأقته إلتقنّية ،تصشل طأقة إسشتيعأبه
 140سش-ري-ر ،م-وزع-ة ب-ي-ن م-ب-ن-ي-ي-ن م-نفصشلين
أإحدهمأ خأصس بألمصشأبين إلصشغأر بأألورإم،
وإل -ث -أن -ي ي-ع-ن-ى ب-أل-مصش-أب-ي-ن إل-ك-ب-أر ي-تضش-م-ن
مصش -أل -ح خ-أصش-ة ب-أإلدإرة ،إل-عÓ-ج إإلشش-ع-أع-ي
وكذإ إلطب إلنووي ،إلى جأنب قسشم للجرإحة
يحتوي على ثÓث قأعأت للعمليأت ووحدة
ل-زرإع-ة ن-خ-أع إل-ع-ظ-م ،ك-م-أ سش-ي-ت-وّفر مسشأحة
بيدإغوجية مع قأعأت للمحأضشرإت ومكتبة
وقأعأت للدرإسشة مخ ّصشصشة لطلبة كليّة إل ّ
طب،
مأ يعني بأختصشأر ،أإن هذإ إلمركز سشيكون
دعمأ حقيقيأ للمرضشى إلذين سشيتّم إلّتعأمل
معهم على نحو وإف ،مع إإلششأرة إلى أإن هذإ
إل-م-رك-ز ل-ن ي-ت-كّ-ف-ل ف-ق-ط ب-م-رضشى إلسشرطأن
إل ّ-ت-أب-ع-ي-ن ل-ولي-ة ب-ج-أي-ة ،ب-ل سش-ي-ت-كّ-ف-ل أإيضش-أ
ب- -م -رضش -ى إل -ولي -أت إل -م -ج -أورة ع -ل -ى غ -رإر
إلبويرة ،برج بوعريريج وجيجل.

’سشرة ألّتربوية ببرج بوعريريج
بإاششرأف ألوألي وأ أ

ألنجباء في مختلف أألطوأر يكّرمون في حفل بهيج
ك ّ-رم وأل -ي و’ي -ة ب -رج ب-وع-ري-ري-ج ف-ي
ح-ف-ل ب-ه-ي-ج ب-ق-اع-ة دأر أل-ث-ق-اف-ة محمد
ب -وضش -ي -اف أل -م -ت -ف -وق -ي -ن ف -ي م -خ-ت-ل-ف
Óط -وأر
إأم- -ت- -ح- -ان- -ات ن- -ه- -اي- -ة ألسش -ن -ة ل  -أ
أل -درأسش -ي -ة ،ح -يث سش -ج -لت و’ي -ة ب -رج
ب -وع-ري-ري-ج ف-ي شش-ه-ادة أل-ب-اك-ال-وري-ا 13
مترششحا مّمن أحرزوأ معد’ت تفوق 18
من  20و 55مّمن أحرزوأ معد’ت تفوق
’ضشافة إألى  199مترششحا أحرزوأ
 ،17با إ
معد’ت تفوق .16
ألبرج :حبيبة بن يوسشف
تمّ تكريم  155متفوقأ تمت دعوتهم إلى إلحفل
ويتعلق إألمر بألنجبأء إلذين أإحرزوإ معدلت
من  9.90إلى  10في ششهأدة إلتعليم إإلبتدإئي
وإلمعدلت إلتي فأقت  18في ششهأدة إلتعيلم
إل -م -ت -وسش -ط وإل-م-ع-دلت إل-ت-ي ف-أقت  17في
شش- -ه- -أدة إل- -ب -ك -أل -وري -أ ،ه -ذإ ب -أإلضش -أف -ة إل -ى
إل -م -ت -ف-وق-ي-ن ف-ي م-دإرسس ذوي إإلح-ت-ي-أج-أت
إلخأصشة وإلمتفوقين في تحدي إلقرإءة.
وإلي برج بوعريريج أإكد أإن تسشجيل إلولية
لمعدل نجأح فأق  56بألمأئة وفأق إلمعدل
إلوطني كأن نظير مجهودإت كبيرة وإهتمأم
ب -أل -غ م -ن إلسش -ل -ط-أت ب-ق-ط-أع إل-ت-رب-ي-ة ،ح-يث
عرفت ولية برج بوعريريج تحسشنأ كبيرإ في

إلنتأئج مقأرنة بألسشنوإت إلمأضشية .
وأإضش -أف إل -وإل-ي أإن إل-ق-ط-أع ي-ع-رف إه-ت-م-أم-أ
كبيرإ من طرف رئيسس إلجمهورية إلذي يوليه
ك -ل إإله -ت -م -أم وإل -دع -م ،أإي -ن إسش-ت-ف-أد ق-ط-أع
إل-ت-رب-ي-ة ب-أل-ولي-ة حسشب إل-وإل-ي م-ن ع-م-ل-يأت
عديدة ،كمأ إسشتفأد من رفع إلتجميد عن 51
مؤوسشسشة تربوية ،وإلتي إنطلقت بهأ إلششغأل
ويتعلق إألمر بثأنويأت ،متوسشطأت ومجمعأت
مدرسشية.

ودعأ إلوإلي في كلمة أإلقأهأ أإمأم إلتÓميذ
وأإوليأئهم إلى تضشأفر جميع إلجهود من أإجل
إلرقي بقطأع إلتربية إلذي يعد أإسشأسس كل
ن -ج -أح وت -ن -م-ي-ة وت-ط-ور ل-بÓ-دن-أ ،ب-إأع-ت-ب-أر أإن
إلتعليم وإلتكوين هو رأإسس مأل كل بلد يبحث
عن إلنجأح ،كمأ دعأ إلى إلتثمين وإلمحأفظة
على نعمة إإلسشتقرإر إلتي تعيششهأ بÓدنأ ألنه
بدون إسشتقرإر لن يتحقق أإي ششيء.

أزمة مياه ألشّشرب تخرج ألموأطنين عن صشمتهم

سسكان أأعفير وقورصسو ببومردأسس في وقفة أحتجاجية

حركت أمسس أزمة غياب مياه ألششرب وتذبذب عملية ألتوزيع ألتي طالت سشكان عدد من بلديات بومردأسس مششاعر ألغضشب لدى
سشكان قرى بلدية أعفير ششرق بومردأسس ،ألذين تنقلوأ ألى مقر ألبلدية من أجل أ’حتجاج وألمطالبة بإايجاد حل لهذه
ألمششكلة ألعويصشة ألتي تفاقمت منذ أنطÓق فصشل ألصشيف ،وتتكرر كل سشنة رغم ألوعود ألمقدمة من قبل ألسشلطات ألمحلية
’زمة وضشمان ألتموين ألعادي بهذه ألمادة ألحيوية.
وألو’ئية لتجاوز أ أ
وحسشب إألصش- -دإء إل- -ت- -ي ت- -حصش- -لت ع- -ل- -ي- -ه- -أ وبلديأت وحتى مرإكز إلمدن بسشبب إلترإجع
بومردأسس :ز ــ كمال
«إلششعب» ،فإأن رئيسس بلدية إعفير لم يجد من عن إلبرنأمج إلعأدي إلخأصس بعملية إلتموين
إحتّج أإمسس سشكأن قرى بلدية إعفير ششرق ح -ي -ل -ة لق -ن -أع إلسش -ك -أن إل ت-وج-ي-ه-ه-م ل-م-ق-ر إل -ي -وم -ي ب -م -ي -أه إلشش-رب وت-ق-ل-يصس إلسش-أع-أت
ب -وم -ردإسس بسش -بب غ -ي -أب م-ي-أه إلشش-رب إل-ت-ي إل-م-ؤوسشسش-ة إل-ج-زإئ-ري-ة ل-لميأه إلمكلفة بتسشيير إل -م -خصشصش -ة ل -ك -ل م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث ك-أن أإمسس
إنقطعت عن حنفيأتهم لفترة تعدت ششهرإ في م -ل -ف م -ي-أه إلشش-رب وإصشÓ-ح إألع-ط-أب إل-ت-ي سشكأن حيي بن عودة وبن عمر ببلدية قورصشو
بعضس إلقرى إلمتنأثرة بإأقليم إلبلدية ،حيث تعرفهأ قنوإت إلتوصشيل كتصشرف يدل على على موعد مع إلحركة إلحتجأجية أإمأم مقر
جه ممثلو إلسشكأن لمقأبلة رئيسس إلبلدية قصشر إليد ،وعدم إلقدرة في حل هذه إألزمة إل- -ب -ل -دي -ة ول -ن -فسس إل -م -ط -لب ،م -ؤوك -دي -ن ف -ي
تو ّ
لطرح إنششغألهم وإلمطألبة بإأيجأد حل سشريع إلتي يعأني منهأ سشكأن إلبلدية منذ عقود ،تصش -ري -ح -أت -ه -م «أإن م -ي -أه إلشش-رب غ-أئ-ب-ة ع-ن
لهذه إلمششكلة إلتي تششهدهأ إلمنطقة إلجبلية وهو إلملف إلذي ظل يششكل إلمحور إلسشأسشي ح-ن-ف-ي-أتهم منذ  19ي-وم-أ» ،وإل-وضش-عية نفسشهأ
في غيأب بدإئل للتزود بميأه إلششرب وحتى لوعود إلمنتخبين وإلمتنأفسشين على مقأعد كذلك في بأقي بلديأت إلولية إلتي يوإجه
لÓ-سش-ت-ع-م-أل إل-م-ن-زل-ي وت-رب-ي-ة إلموإششي ،ممأ إلمجلسس إلبلدي إلذي عأد في إلنهأية لحزب فيهأ إلسشكأن ترإجع حصشتهم إليومية وغيأبهأ
أليأم في صشمت ،في إنتظأر إنتهأء إلصشيف
إضش -ط -ره -م إل -ى إل -خضش -وع لشش-روط أإصش-ح-أب إلرسشيدي.
إلصشهأريج إلذين يزدإد نششأطهم خÓل هذه إلظأهرة وحألة إلتششنج لم تقتصشر على هذه وم -وسش -م إلصش -ط -ي -أف إل-ذي ت-ح-ول ب-أل-نسش-ب-ة
إلبلدية إلنأئية إلقأبعة في حدود ولية تيزي ل-ل-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-م إل-ى شش-ب-ح م-خ-ي-ف ن-ت-يجة هذه
إلفترة.
وزو ،ب- -ل إم- -ت- -دت م- -ؤوخ- -رإ إل -ى ع -دة أإح -ي -أء إألزمة.
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ششهدت إأقبا’ كبيرأ للطّلبة ألجدد

«ألشسعب» ترأفق ألّطلبة ألجدد
في ألّتسسجيÓت ألجامعية بتندوف
’يام ألّتوجيهية
إأنطÓق أ أ
بالمركز ألجامعي «علي كافي»

صشلين على
’يام ألتوجيهية أ أ
أنطلقت أمسس فعاليات أ أ
’ولى لفائدة ألطلبة ألمتح ّ
ششهادة ألبكالوريا لهذأ ألعام ،وألتي أحتضشنتها ألمكتبة ألرئيسشية بالمركز ألجامعي
’يام ألتوجيهية ألتي سشتتوأصشل على مدأر يومين
علي كافي بتندوف ،وتهدف أ أ
كاملين ألى ألتعريف بالتخصشصشات ألمتاحة للطلبة ألجدد وكيفية ألتسشجيل في
مختلف ألجامعات.
تندوف :عويشس علي
وقد ششهد إليوم إألول من إلعملية حسشب مأ
رصشدته «إلششعب» إقبأل كبيرإ للطلبة وسشط
جو تنظيمي محكم ،وتفأعل إيجأبي للطلبة
م -ع إل -ب -رن -أم -ج إل -ذي سشّ-ط-رت-ه إدإرة إل-م-رك-ز
إلجأمعي ،حيث تّم تسشخير ترسشأنة بششرية من
إطأرإت إلمؤوسشسشة للعمل على تعريف إلطلبة
ب-أل-ت-خصشصش-أت إل-ت-ي ي-م-ك-ن-ه-م درإسش-ت-ه-أ أإيأمأ
قليلة ُقبيل إنطÓق إلتسشجيÓت إلجأمعية.
وع -ل -ى ه -أمشس إن -ط Ó-ق إألي -أم إل -ت -وج -ي -ه-ي-ة
بألمركز إلجأمعي علي كأفي بتندوف ،أإكد
إلدكتور بن منصشور عبد إلكريم مدير معهد
إل- -ح- -ق- -وق وإل- -ع- -ل- -وم إلسش- -ي- -أسش- -ي- -ة م- -ك- -ل- -ف
بألبيدإغوجيأ ،أإن إأليأم إلتوجيهية إلخأصشة
ب -ح -أم -ل -ي شش -ه-أدة إل-ب-ك-أل-وري-أ إن-ط-ل-قت ق-ب-ل
إإلعÓن عن نتأئج إلبكألوريأ تطبيقًأ للبرنأمج
إلسش -ن -وي إل-مسش-ط-ر م-ن ط-رف وزإرة إل-ت-ع-ل-ي-م
إلعألي وإلبحث إلعلمي ،وتهدف هذه إلخطوة
 يضش -ي -ف إل -م -ت -ح-دث  -إل-ى إع-ط-أء ف-رصش-ةللتعريف بجملة إلتخصشصشأت إلموجودة على
مسشتوى إلمركز إلجأمعي تندوف وغيرهأ من
إل-م-ؤوسشسش-أت إل-ج-أم-ع-ي-ة ع-بر إلترإب إلوطني،
وإل-ت-ي ب-إأم-ك-أن إل-ط-ل-ب-ة إل-تسش-ج-ي-ل ف-ي-ه-أ وفق
مجموعة من إلششروط كمعدل إلقبول وقدرة
إسش -ت -ي -ع-أب إل-م-ؤوسشسش-ة إل-ج-أم-ع-ي-ة م-ن ن-أح-ي-ة
إلمقأعد إلبيدإغوجية ومن نأحية إيوإء إلطلبة
إلجدد.
وعن جديد إلتسشجيÓت لهذه إلسشنة ،أإضشأف
إل -م -ت -ح -دث أإن إل -م -رك -ز إل-ج-أم-ع-ي ب-ت-ن-دوف
سشيسشتفيد مع إنطÓق إلموسشم إلجأمعي 2018

  2019من فتح مأسشتر قأنون أإعمأل علىمسش -ت-وى م-ع-ه-د إل-ح-ق-وق وإل-ع-ل-وم إلسش-ي-أسش-ي-ة
ول-يسش-أنسس ج-ي-ول-وج-ي-أ ب-ي-ت-رول-ي-ة بمعهد علوم
إألرضس وإل -ك -ون ،وك-ذإ ل-يسش-أنسس ع-ل-وم م-أل-ي-ة
ب -م-ع-ه-د إلق-تصش-أد ،ه-ذه إل-ت-خصشصش-أت ت-ب-ق-ى
مرتبطة بمدى توفر إلكأدر إلبششري وإلجأنب
إلتأطيري بعد إبدإء موإفقة إلوزإرة ،وإعتمأد
ه -ذه إل -ت -خصشصش -أت لأول م -رة ع -ل -ى مسش-ت-وى
إلمركز إلجأمعي علي كأفي بتندوف.
«إلششعب» رإفقت إلطلبة إلجدد إلمتحصشلين
Óيأم
على ششهأدة إلبكألوريأ خÓل زيأرتهم ل أ
إلتوجيهية ،وإلذين أإششأدوإ بألمبأدرة إلمنظمة
م -ن ط -رف إدإرة إل -م -رك -ز إل -ج -أم -ع -ي قصش -د
إلتعريف بحزمة إلتخصشصشأت إلمتأحة وطرق
إلتسشجيل ،في حين أإوضشح بعضشهم أإن تقليصس
ق-أئ-م-ة إخ-ت-ي-أر إل-ت-خصشصش-أت من  10إل -ى 04
تخصشصشأت قد أإسشهم بششكل كبير في «حصشر»
ت -وج -ه إل -ط -ل -ب -ة ،وسش -أع -د ف -ي إل-قضش-أء ع-ل-ى
«إل -تشش -ويشس» إل -ذي ك -أن ي -رإف -ق ع-م-ل-ي-ة م-لء
إلخ-ت-ي-أرإت ،وب-أل-ت-أل-ي ضش-م-أن حسش-ن إخ-ت-يأر
إلتخصشصشأت إلتي تتوإفق ومعدل إلطألب.
ت -ج -در إإلشش -أرة إل -ى أإن إل -م -رك -ز إل -ج -أم -ع-ي
بتندوف قد إسشتلم خÓل إلموسشم إلجأمعي
إل-ف-أرط إلشش-ط-ر إل-ث-أن-ي م-ن إل-مشش-روع ب-قدرة
إسشتيعأب بلغت  500مقعد بيدإغوجيُ ،يضشأف
إلى إلششطر إألول بنفسس إلقدرة إلسشتيعأبية
بمجموع بلغ  1000مقعد بيدإغوجي ،ويجري
إلعمل حأليأً على إنجأز جنأح إدإري جديد،
وإلذي من ششأنه إعأدة ترتيب إلبيت إلدإخلي
ل-ل-م-رك-ز إل-ج-أم-ع-ي إل-ف-ت-ي ،وب-أل-تألي إسشتعأدة
إلمزيد من قأعأت إلدرإسشة إلتي تّم ششغلهأ
كأجنحة إدإرية في إلموإسشم إلسشأبقة.

بهدف توجيه أل ّ
طلبة ألجدد وألتّعريف بالتّخ ّصشصشات ألموجودة

أبوأب مفتوحة على معاهد وكليات جامعة بومردأسس
أن -ط-ل-قت أمسس ب-ج-ام-ع-ة أم-ح-م-د ب-وق-رة
’ب-وأب أل-م-ف-ت-وحة لفائدة
ب-ب-وم-ردأسس أ أ
ألطلبة ألجدد ألمتحصشلين على ششهادة
ألبكالوريا لسشنة  ،2018وذلك حتى 30
م -ن ألشش -ه -ر أل -ج -اري ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -أاه-م
’دبية
ألتخصشصشات ألعلمية وألتقنية وأ أ
أل -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه -ا ك -ل-ي-ات وم-ع-اه-د
أل-ج-ام-ع-ة ل-مسش-اع-دت-ه-م ف-ي أخ-ذ ف-ك-رة
ع-ام-ة وم-ع-ط-ي-ات تسش-م-ح ل-ه-م ب-اخ-ت-ي-ار
أل -ت -خصشصس أل -م -رغ -وب حسشب أل -م-ع-دل
وألمناصشب ألبيدأغوجية ألمتوفرة.
بومردأسس :ز ــ كمال
هّيأت إدإرة جأمعة بومردإسس كل إلظروف
وإإلم -ك -أن -ي -أت إل -م -أدي -ة وإل -بشش -ري -ة إلن -ج -أح
تظأهرة إألبوإب إلمفتوحة على تخصشصشأت
إلكليأت وإلمعأهد إلعليأ ،حيث بدأإت جموع
إلطلبة إلنأجحين في ششهأدة إلبكألوريأ تتوإفد
على إلجأمعة من مختلف وليأت إلوطن من
أإج - -ل إل - -ب - -حث ع - -ن ف - -رصش - -ة ل- -ل- -تسش- -ج- -ي- -ل
ب-أل-ت-خصشصش-أت إل-ع-ل-م-ي-ة وإل-ت-ق-ن-ية إلتي تتوفر
ع-ل-ي-ه-أ إل-ج-أم-ع-ة ،وب-أألخصس شش-ع-ب-ت-ي ك-ي-ميأء
وم -ح-روق-أت وإل-ك-ت-رون-يك إل-ل-ت-ي-ن تسش-ت-ق-طب
أإعدإدإ كبيرة من إلطلبة إلمتفوقين بمعدلت

عليأ بهدف إلظفر بمنصشب بيدإغوجي بألنظر
إلى أإهميتهمأ مسشتقب Óفي ميدإن إلششغل.
وحسشب رئيسس إلجأمعة عبد إلحكيم بن تليسس،
«فإأن إدإرة إلجأمعة قد وفرت كل إإلمكأنيأت
إل-ت-ي تسش-م-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة إل-ج-دد ب-أخ-ذ معلومأت
وإفية حول طبيعة إلتخصشصشأت إلتي تتوفر
عليهأ إلكليأت وإلمعأهد ،مع توزيع مطويأت
ووضشع مكأتب إعÓمية ينششطهأ أإسشأتذة للرد
ع -ل -ى م-خ-ت-ل-ف إلسش-ت-فسش-أرإت إل-م-ق-دم-ة م-ن
طرف إلطلبة حول إلششروط إلمطلوبة لكل
تخصشصس وإلمنأصشب إلبيدإغوجية إلمفتوحة
وبأقي إلنششغألت إلأخرى إلمطروحة حول
طريقة سشحب بطأقة إلرغبأت وإلتسشجيÓت
إألولية على إلموقع إللكتروني للجأمعة إلتي
تسشتمر من  26إلى  28جويلية.
ÓعÓم إآللي
كمأ وّفرت إدإرة إلجأمعة قأعة ل إ
م - -زودة بـ  12ج-ه-أز ك-وم-ب-ي-وتر وضشعت تحت
تصشرف إلطلبة للقيأم بإأجرإءإت إلتسشجيÓت
إألولية ،ثم فترة تأكيد إلتسشجيÓت يومي 29
و 30جويلية لتأتي بعدهأ فترة معألجة بطأقة
إل -رغ -ب -أت م-ن  31إل- -ى غ -أي -ة  7أإوت ع -ل-ى
إلمسشتوى إلمركزي لوزإرة إلتعليم إلعألي ،فيمأ
حّددت فترة إلتسشجيÓت إلنهأئية في إلفترة
م -ن  2إل -ى  6سش-ب-ت-م-ب-ر ع-ل-ى مسشتوى جأمعة
إلتوجيه.

اأ’ربعاء  25جويلية  2018م
الموافق لـ  11ذي القعدة  1439هـ

من مراسسلينا

““ الششعب““ تسشتطلع توقعات إانتاج ا◊بوب بسشيدي بلعباسس:

توقع مردود بـ  3مÓي Úقنطار و‚اح Œربة زراعة العدسس
عودة الطواب Òأامام التعاونيات

كششف مدير اŸصشالح الفÓحية
ع-ب-د ال-رح-م-ن ﬁم-د ‘ حصش-ي-لة
ت-ق-ي-ي-م-ي-ة أاول-ي-ة ◊ملة ا◊صشاد
وال -درسس بسش -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس ع-ن
حصش - -د  99130ه-ك-ت-ار م-ايعادل
ج -م-ع م-ل-ي-ون و 419أال-ف ق-ن-طار
وت-وج-ي-ه  797أال -ف ق -ن -ط-ار إا¤
ﬂازن ال -ت -ع -اون -ي -ات ال-فÓ-ح-ي-ة
اŸت -واج-دة ب-إاق-ل-ي-م
لربع
ا أ
الولية.
كششف مدير اŸصشالح الفÓحية عن
توقعات بتجاوز  2,5مليون قنطار من
ا◊ب-وب Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ب-ع-د ب-ل-وغ
اŸسشاحة اŸزروعة  192798هكتار ،
حيث “كنت التعاونيات بالو’ية من
جمع أازيد من  134أالف قنطار من
ﬂتلف أانواع ا◊بوب Ãا ‘ ذلك 377
أالف قنطار من القمح الصشلب 78 ،
أالف قنطار من القمح الل 340 ، Úأالف
قنطار من الششع .Òكما أاكد ﬁمد
ع-ب-د ال-رح-م-ان ج-اه-زي-ة ال-كل إ’‚اح
اŸوسش- -م ال- -ذي ي- -بشش- -ر ب- -إان- -ت -اج وفÒ
مقارنة بالسشنوات اŸاضشية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ث -م -ن م -دي-ر ال-غ-رف-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،م -ي -ل -ود ب -خ -ال -د ،ج -ه -ود
الفÓح Úعلى مدار السشنة ،وﬂتلف
العمليات التي تسشهل على الفÓح جني
ﬁصشوله ،حيث أاضشحى الفÓح ’ يجد
صشعوبة ‘ عملية ا◊صشاد أاو تسشليم
اÙاصش- -ي- -ل ل- -ل- -ت -ع -اون -ي -ات ،ك -م -ا أان
ال-تسش-اق-ط-ات ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا اŸنطقة
سش- -اه- -مت ‘ ال -رف -ع م -ن اŸردودي -ة،
حيث أان الفÓح الذي  ⁄يع Ïبأارضشه
بششكل جيد سشيتمكن من جني حوا‹
 18قنطارا ‘ الهكتار ،كما أان العديد
من الفÓح“ Úكنوا من جني حوا‹
 35ق -ن -ط -ارا ‘ ال -ه -ك -ت -ار م -ن م -ادة
الشش- - -ع ،Òوه - -و اÙصش - -ول ال - -ذي ⁄
نشش -ه -ده م-ن-ذ سش-ن-وات .وع-ن ت-وق-ع-ات
اإ’نتاج ،أاكد رئيسس الغرفة بلوغ حوا‹
 3مÓي Úقنطار هذا اŸوسشم ،إاذا ما
” احتسشاب كميات ا◊بوب التي تباع
خارج التعاونيات.
بداية حملة ا◊صشاد والدرسس عادت
ظاهرة الطواب Òإا ¤تعاونيات ا◊بوب
والبقول ا÷افة بسشيدي بلعباسس التي
ح-ولت ي-وم-ي-ات ال-فÓ-ح Úإا ¤ج-ح-ي-م
ج -راء اإ’ن-ت-ظ-ار ال-ط-وي-ل واإ’ضش-ط-رار
للمبيت لبلوغ الدور ‘ تفريغ حمولة
الشش -اح -ن -ات اŸسش -ت -أاج -رة ‘ م -ع -ظ-م
اأ’ح -وال وي-ط-الب ال-فÓ-ح-ون م-ن-ت-ج-و
ا◊ب -وب ب-اسش-ت-ح-داث ن-ق-اط ت-خ-زي-ن،
إاضشافية Ãكان آاخر لتسشهيل مرورهم
ب-أاري-ح-ي-ة ب-ح-ك-م أان ع-م-ل-ي-ة إاسش-ت-ق-بال
اÙصش- -ول ب- -اتت ت- -ت- -ط- -لب ›ه- -ودا

إاضشافيا ،ولتدارك اŸششكل أاكد مدير
ت -ع -اون -ي -ة ا◊ب -وب بسش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس
تشش -غ -ي-ل م-ي-زان ج-دي-د ب-ع-د ا◊صش-ول
ع- -ل- -ى شش- -ه -ادة م -ط -اب -ق -ة م -ن دي -وان
ال-ق-ي-اسش-ات ال-ق-ان-ونية وفتح ﬂ 3ازن
إاضش- -ا‘ .وأاضش- -اف- -ي- -ة أان ال- -ت- -ع- -اون- -ي -ة
إاسشتقبلت  70أالف قنطار من الششعÒ
وال -ت -وق -ع -ات ق-د ت-ف-وق نصش-ف م-ل-ي-ون
ق -ن -ط -ار وأاضش -اف أان ك -ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
موفرة لتسشهيل العملية إا’ أان ششكاوي
الفÓح Úمتواصشلة باعتبار أان جل
الفÓح Úيريدون الدفع بششكل يومي
و‘ وقت قصش.Ò
” اأ’سشبوع اŸنصشرم افتتاح وحدة
اسشتقبال وتسشويق القمح الل Úببلدية
ت -اودم -وت ال-ت-اب-ع-ة ل-ت-ع-اون-ي-ة ا◊ب-وب
ا÷اف- - -ة ب- - -تÓ- - -غ ،اıزن ال- - -ذي ”
–وي -ل -ه ل -وح -دة إاسش -ت -ق -ب-ال ي-ع-ود إا¤
ا◊قبة اإ’سشتعمارية تبلغ سشعة تخزينه
5آا’ف ق-ن-ط-ار وي-ع-د م-كسش-ب-ا ل-فÓحي
إ’ن-ه-اء م-ع-ان-ات-ه-م ‘ ن-ق-ل ﬁاصشيلهم
الزراعية إا ¤تعاونية تÓغ ومزاورو،
وبحسشب رئيسس وحدة فإان اıزن ”
ف- -ت- -ح -ه ل -ت -دع -ي -م اıازن ب -ج -ن -وب
ال -و’ي -ة ،قصش-د إان-ه-اء م-ع-ان-اة فÓ-ح-ي
اŸنطقة تافسشور وبئر ا◊مام ‘ نقل
اÙاصش - -ي - -ل ال - -زراع - -ي- -ة إاﬂ ¤ازن
ت- -ع- -اون- -ي- -ة ت Ó-غ ،ه -ذا وت -ب -ق -ى آام -ال
الفÓح Úا‚از وحدة تخزين بسشعة
ك- - -بÒة تسش- - -اي - -ر ا◊دث ال - -ف Ó- -ح - -ي
وتتماششى ومتطلباتهم لضشمان الوفرة
وال -ن -وع -ي -ة ح -يث ت -ت -ع -دى اŸسش -اح -ة
اŸزروع -ة ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة  13أالف
هكتار .
العدسس يباع ‘ السشوق السشوداء
حقق منتجو ششعبة العدسس وا◊مصس
بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس م-ن-ت-وج-ا وفÒا هذا
اŸوسشم وصشل حدود  25قنطارا ‘
الهكتار بالنسشبة للعدسس ،وهو ما يعد
ت- -وج- -ه -ا ج -دي -دا أ’ح -د ان -واع زراع -ة
اÿضشر ا÷افة التي دخلت Œربتها،
م-ن-ذ  4سش-ن-وات ول-ق-يت ن-ت-ائ-ج هامة،
ح -يث ت -وسش-عت مسش-اح-ات زراع-ة ه-ذه
اŸادة بنحو  ‘ 50اŸائة خاصشة على
مسش -ت -وى ب -ل -دي-ات ع Úت-ري-د ،تسش-ال-ة،
السش- -ه- -ال- -ة ،سش- -ي- -دي دح- -و وأايضش- -ا ‘
ب -ل -دي -ات أاخ -رى ك -ت -ل -م -و ،Êب -ل -ع-رب-ي
مصشطفى بن براهيم ،ما أادى إا ¤الرفع
من مسشتوى اإ’نتاج ،ناهيك عن السشعر
اŸرجعي للششراء والذي يفوق  8آا’ف
دج للقنطار ما ششجع الفÓح Úعلى
اإ’نخراط ‘ هذا النوع من الزراعات،
فضش Ó- -ع- -ن ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات ال- -عصش -ري -ة

اŸسش -ت -ع -م -ل-ة ‘ ه-ذه ال-زراع-ة وال-ت-ي
سشهلت عملية البذر وا÷ني.
‘ ذات ال- - -وقت ،إاشش- - -ت - -ك - -ى ب - -عضس
اŸن- -ت- -ج Úم- -ن رفضس ال- -ت- -ع- -اون -ي -ات
إاسش -ت -ق -ب -ال م-ن-ت-وج-ه-م ب-ح-ج-ة أان-ه-ا ’
تسشتقبل ﬁاصشيل الفÓح Úالذين ⁄
يقتنوا البذور منها اأ’مر الذي دفع
ب -ه -م إا ¤ب -ي -ع م -ن -ت -وج -ه -م ‘ السش -وق
السش -وداء ،وه -و م -ا ي -زي -د ‘ ال -ت -ه -اب
أاسشعارها ‘ الوقت الذي تسشعى فيه
ال- -دول- -ة ج -اه -دة ل -ت -ق -ل -يصس ف -ات -ورة
ا’سشتÒاد بصشفة تدريجية بغية –قيق
ا’ك - -ت- -ف- -اء ال- -ذات- -ي وضش- -م- -ان اأ’م- -ن
الغذائي.
أافاد اÿب Òالزراعي حمو ميمون أان
ج -ل ال -ف Ó-ح ’ Úي-ت-ق-ي-دون ب-اŸسش-ار
التقني على الرغم من أاهمية العملية
التي “كن و‘ حال تطبيقها بششكل
سشليم إا ¤مضشاعفة اŸردود اإ’نتاجي
وب-ل-وغه  35ق-ن-ط-ارا ‘ ال-ه-ك-ت-ار ل-كل
أاصشناف ا◊بوب ،وأاضشاف أان اŸسشار
ال-ت-ق-ن-ي ه-و ح-ل-ق-ة م-تسش-لسشلة متكاملة
يتوجب على اŸزارع احÎامها ،بداية
با◊رث العميق ون Ìاأ’سشمدة اأ’زوتية
أاثناء عملية ا◊رث ثم ن ÌاŸبيدات
ل-ل-ت-خ-لصس م-ن اأ’عشش-اب الضش-ارة ع-ن-د
‰و ال -ن-ب-ات-ات ‘ م-رح-ل-ة م-ع-ي-ن-ة دون
ا’غفال عن التسشميد اآ’زوتي ،وتعد
العملية أاك Ìمن ضشرورية ‘ الرفع من
اŸردود و–سش ÚاŸن -ت -وج ب -اع -ت -ب -ار
م -ن -اخ اŸن-ط-ق-ة شش-ب-ه ج-اف وت-ذب-ذب
ال -تسش -اق -ط -ات اŸط -ري -ة .وق -د أارج -ع
أاسشباب إاهمال الفÓح Úللتقنية إا¤
“سشكهم بالطرق واأ’سشاليب القدÁة
‘ الزراعة رغم التطور ا◊اصشل ‘
ه- -ذا اÛال وال- -ذي ي- -ت -ط -لب إاع -ادة
رسشكلة لكل أاسشاليب الزراعة اŸتبعة
وه- -ي اŸه- -ام اŸل- -ق- -اة ع- -ل- -ى ع- -ات -ق
اŸسش -ؤوول Úوك -ل ال -ف -اع -ل Úل -ت -ك -وي -ن
ال-فÓ-ح Úوت-وع-ي-ت-ه-م ب-أاه-مية اŸسشار
ال-ت-ق-ن-ي وب-اق-ي اأ’سش-ال-يب ا◊ديثة ‘
الزراعة خاصشة لفئة الفÓح Úالذين
تتوفر لديهم كل ا’مكانيات والوسشائل
من أاموال وعتاد فÓحي ،كما يسشتلزم
تقد Ëالدعم لباقي الفئات اأ’خرى
من الفÓح .Úهذا وأاضشاف اÿب Òأان
اŸنتوج الزراعي لهذا اŸوسشم سشيكون
جيدا من حيث أاصشناف ا◊بوب سشيما
‘ مناطق تسشالة وع ÚالÌيد وسشيدي
علي بوسشيدي وكذا البقوليات ا÷افة
وعلى وجهه اÿصشوصس مادة ا◊مصس
والعدسس التي هي ‘ تطور مسشتمر
بعد أان احتلت مسشاحات هامة هذه
السشنة.
بلعباسس :غ .ششعدو

حق الرد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توضضيح من مديرية اŸوارد اŸائية بالشضلف
تعقيبا على اŸقال الذي نششرته ““الششعب““ بتاريخ  15جويلية ‘ 2018
الصشفحة  09بعنوان““ :الوا‹ واŸنتخبون اÙليون غاضشبون على إادارة تسشيÒ
اŸياه ““ وردت إالينا من مديرية اŸوارد اŸائية لـ ““الششلف““ التوضشيحات التالية:
مباششرة بعد تنصشيبنا على رأاسس القطاع بالششلف بتاريخ  09فÈاير  ،2017قمنا
بعدة زيارات ميدانية ع Èالو’ية للوقوف على النقائصس التي يعا Êمنها
القطاع ،بعد تششخيصس دقيق وبكل عناية للوضشعية ،سشجلنا نقائصس ‘ ›ال
التزويد باŸاء الصشالح للششرب.
نلفت ا’نتباه أان كل اŸششاريع اŸسشجلة حاليا ‘ طور اإ’‚از ،ما عدا عملية
واحدة التي “سس تزويد اŸناطق الريفية و اÛمعات السشكانية ‘ طور
إاطÓق إاجراء طلب العروضس.
فمديرية اŸوارد اŸائية لو’ية الششلف ،تسشاهم وبششكل فعال ‘ التجسشيد
اŸيداı Êتلف الÈامج التنموية اŸسشطرة من طرف السشلطات الو’ئية و
تقوم بتنفيذ كل التوصشيات اŸتعلقة بتحضش Òمواسشم اإ’صشطياف والششتوية
والقضشاء على النقاط السشوداء التي لها عÓقة باأ’مراضس اŸتنقلة عن طريق
اŸياه.
أام -ا ع -ن الشش -ك -اوى ال-واردة ‘ اŸق-ال واŸن-ق-ول-ة ب-ن-واح-ي ت-نسس وال-ب-ل-دي-ات
اÙيطة بها ‘ جبال الظهرة ،فلم يتم تسشجيل من طرف مصشالح ا÷زائرية
للمياه أاي نقصس ‘ التزويد Ãياه الششرب بتنسس و ضشواحيها عدا حا’ت
التذبذب ‘ التوزيع نتيجة أاششغال الصشيانة لتصشليح التسشربات أاو اإ’عطاب
الناجمة عن حا’ت اعتداءات بعضس السشكان على الششبكة أاو ‘ أايام توقيف
ﬁطة –لية مياه البحر عن اإ’نتاج.
ب -ال-نسش-ب-ة Ÿن-ط-ق-ة ال-ظ-ه-رة ،ف-ق-د إاسش-ت-ف-ادت ه-ي اأ’خ-رى م-ن ع-دة حصشصس
بتخصشيصس مبلغ ما‹ معت ‘ Èإاطار مششروع إا‚از القنوات الثانوية ،إانطÓقا
من ﬁطة –لية مياه البحر ‘ ششريحتها اأ’و ،¤إا’ أان بعد دراسشتنا للمنطقة،
أادركنا أان أاغلبية اŸناطق النائية  ⁄يتم أاخذها بع Úا’عتبار ‘ الÈامج
اŸسشجلة .فقمنا باقÎاح التكفل بها ‘ الÈنامج ا÷ديد لـ  2019ضشمن العملية
اŸقÎحة اÿاصشة بتزويد Ãياه الششرب للمناطق الريفية لبلديات سشنجاسس
(ا÷هة ا÷نوبية) ،الظهرة ،تاوقريت و بوقدير (ا÷هة الغربية).
فيما يخصس عدم إانطÓق أاششغال مششروع تزويد اŸناطق الريفية واÛمعات
السشكانية الريفية باŸياه الصشا◊ة للششرب من ﬁطة التحلية ماينيسس بغÓف
ما‹ مقدر بـ مليار دينار فقد ” تقد Ëأاثناء إانعقاد الدورة العادية الصشيفية
اأ’و ¤لـ  2018للمجلسس الششعبي الو’ئي ،عرضس حال عن هذا اŸششروع الذي
يعت Èتدعيما باŸياه الصشا◊ة للششرب.
◊د السشاعة ⁄ ،يتم تسشجيل أاي عجز ‘ توف ÒاŸياه الصشا◊ة للششرب
أ’غلبية اŸناطق اŸعنية بالعملية ،والتأاخر اŸلحوظ ،سشمح لنا بإاعادة دراسشة
ا◊اجيات بدقة لتغطية عدد أاك Èمن اŸناطق اÙرومة من هاته اŸادة.
تطبيقا لتعليمات السشيد وا‹ الو’ية أاثناء الدورة ” ،عقد عدة إاجتماعات
بهدف التسشريع ‘ إاعادة إاطÓق اإ’جراء بقواعد سشليمة ،على إاثر ذلك قامت
اŸصشلحة اŸتعاقدة بضشبط اأ’ولويات بالتنسشيق مع اÛلسس الششعبي الو’ئي
Ãششاركة بعضس رؤوسشاء اÛالسس الششعبية البلدية .فتم –ي Úو–ديد اŸناطق
التي سشيتم أاخذها بع Úاإ’عتبار أاثناء إاعداد دف Îالششروط ا÷ديد والذي
سشيتم إايداعه فور إاسشتكمال اإ’جراءات اإ’دارية ،قبل نهاية ششهر جويلية.
خÓل زيارة السشيد معا‹ وزير اŸوارد اŸائية للششلف بتاريخ  16نوفمÈ
 ،2017قمنا بطرح إانششغÓت مواطني الو’ية ،على إاثرها إاتخذت عدة قرارات
هامة ،إاسشتفادت من خÓلها الو’ية من عدة مششاريع بلغ قيمتها أاك Ìمن أالف
( )10مÓي Òدينار.
رفع التجميد عن ﬁطتي تصشفية اŸياه اŸسشتعملة بالششطية وتنسس بغÓف
ما‹ جد معت Èيفوق  5مÓي Òو 65مليون دينار ( 565مليار سشنتيم ) ،و”
ا’نطÓق ‘ إاجراءات طلب العروضس و سشيتم فتحها بتاريخ  02و  03أاوت 2018
إ’ختيار مقاو’ت اإ’‚از.
توسشيع تهيئة ﬁيط السشقي بـ  2790هكتار Ãنطقة أاو’د عباسس و وادي
الفضشة إانطÓقا من سشد وادي الفضشة ،حيث ” منح اŸششروع مؤوقتا إا› ¤مع
ششركات TRANS-CANAL–STRAPHYD –TRAVOMED
Ãبلغ إاجما‹ يقارب بـ  2مÓي Òو 50مليون دينار ( 250مليار سشنتيم).
–ويل ﬁطة –لية مياه البحر Ÿاينيسس نحو بلدية واد قوسش ” : Úإاسشناد
الصشفقة بصشيغة الÎاضشي البسشيط إا ¤مؤوسشسشة HYDROTRAITEMENT
بعد تششخيصس دقيق للمحطة القدÁة Ãاينسس ،فأاششغال الدراسشات التكميلية
انطلقت و ” تنصشيب الورششة إ’نطÓق اأ’ششغال.
تزويد سشكان بريرة ،انطÓقا من سشد كاف الدير عن طريق ﬁطة معا÷ة
أاحادية الكتلة بسشعة 100ل/ثا و التي ” تقييمها بـ مليار و 70مليون دينار ( 170
مليار سشنتيم ) وهي ‘ طور التسشجيل من طرف الوكالة الوطنية للسشدود و
التحويÓت.
كما ” خÓل السشنة ا÷ارية ،إاسشتÓم ﬁيط السشقي Ãسشاحة إاجمالية بـ 5000
هكتار ( 3500هكتار بو’ية الششلف).
إاضشافة إا ¤تدعيم قطاع الفÓحة ‘ هذا اÛال و الذي تتميز به و’ية
الششلف ” ،رفع التجميد على رخصس حفر اآ’بار منذ  20اأفريل  2017خاصشة
بعد دخول ﬁطة –لية مياه البحر حيز اÿدمة ،فتم ‘ هذا الششأان تسشليم
 122رخصشة تدخل ‘ إاطار Œسشيد برنامج فخامة رئيسس ا÷مهورية لتوسشيع
ﬁيطات السشقي و كذا لدعم الفÓح Úلتحسشﬁ Úاصشيلهم الزراعية.
كل هذه اإ’‚ازات الضشخمة اÛسشدة ‘ و’ية الششلف ‘ إاطار برنامج
فخامة رئيسس ا÷مهورية ،والدور الفعال الذي يقوم به القطاع يوميا ‘ Œسشيد
ÓسشÎاتيجيات اŸطبقة
الÈامج التنموية و–سش Úاÿدمة العمومية طبقا ل إ
وكذا توصشيات السشلطات الو’ئية ⁄ ،يذكرها صشاحب اŸقال يوما ،و ⁄يثمن
حتى اÛهودات ا÷بارة التي تقوم بها الدولة لتحسش Úوترقية اŸسشتوى
اŸعيششي للمواطن ‘ ششتى اÛا’ت ،بل ناششد السشلطات اÙلية لتنششيط
هذا قطاع  ،فأاصشبحنا اليوم نتسشاءل عن التأاخر اŸششار إاليه ‘ اŸقال وعن
سشرعة النششاط التي يطمح إاليها الصشحفي.
مـديـر اŸـوارد اŸـائيـة بالششلف
مناد الششارف

اأ’ربعاء  25جويلية  2018م
الموافق لـ  11ذي القعدة  1439هـ

من مراسسلينا

‘ ظل الرتفاع القياسسي لدرجات ا◊رارة بورقلة:

Œدد ا’نقطاعات للكهرباء واŸياه

لن-ق-ط-اع-ات اŸت-كررة
ت-خ-ل-ف ا إ
للتيار الكهربائي واŸياه بعدد من
لحياء بورقلة إا ¤تذمرا واسسعا
ا أ
ل -دى السس -ك -ان ال -ذي -ن ي -ع -يشس -ون
–ت وطأاة موجة ا◊ر الشسديد
ال- -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا اŸن -ط -ق -ة خ Ó-ل
لخÒة.
لسسابيع ا أ
ا أ
ورقلة :إاÁان كا‘

أاع -رب ل -ن-ا اŸواط-ن-ون ع-ن ق-ل-ق-ه-م م-ن
انقطاع التيار الكهربائي واŸاء الششروب
‘ ظ- -ل ا’رت- -ف- -اع ال- -ق- -ي -اسش -ي ل -درج -ات
ا◊رارة لي Óونهارا ،هذه اأ’وضشاع التي
ا‚ر ع- -ن- -ه -ا خ -روج سش -ك -ان ع -دة أاح -ي -اء
م -تضش -ررة ب -ع -اصش -م -ة ال -و’ي-ة إا ¤الشش-ارع
م-عÈي-ن ع-ن أاسش-ف-ه-م ل-ه-ذه ا’ن-ق-ط-اع-ات
والتي تسشجل ‘ أاوقات متعددة من اليوم
والتي تتسشبب غالبا ‘ إا◊اق أاعطاب على
اأ’ج- -ه- -زة ال- -ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ة ،ك -ال -ث Ó-ج -ات
واŸكيفات الهوائية خاصشة.
وق -د ذك -ر السش -ي -د ع -ب-د ال-رح-م-ن.ب ‘
حديث لـ«الششعب”” عن خلفية ما يششهده
سش -ك -ان ه -ذه اŸن-اط-ق أان ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة
تؤوثر على السشاكنة ’سشيما ‘ العمارات
التي تفتقر Ÿعاي Òتتناسشب مع مثل هذه
ال -ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة ال-ت-ي “ي-ز اŸن-اط-ق
الصش- - -ح- - -راوي- - -ة ،مششÒا إا ¤أان ف- - -ات - -ورة
الكهرباء ‘ فصشل الصشيف تسشجل ارتفاعا
ك- -بÒا ورغ- -م اÛه- -ودات ال- -ت- -ي تسش -ع -ى
ال -دول -ة م -ن خ Ó-ل -ه -ا إا ¤ت -خ-ف-ي-ف عبء
مصش -اري -ف ال -ف -ات -ورة ال -ت -ي ت -ث -ق-ل ك-اه-ل
اŸواطن ‘ هذه اŸناطق إا’ أانها تظل ‘
مسش -ت -وي-ات ت-ت-ج-اوز م-ع-د’ت-ه-ا  10آا’ف
دينار.
هذا ويششتكي السشكان من تذبذب التزود
باŸاء الصشالح للششرب ‘ بعضض التجمعات
السش -ك -ان -ي -ة ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ع-ل-ى غ-رار
ال -ق -ارة الشش -م -ال-ي-ة ،ب-ن-ي ث-ور’ ،سش-ي-ل-يسض،
سشيدي عبد القادرﬂ ،ادمة وبغضض النظر
عن أان اŸششكل قد يكون مؤوقتا ‘ البعضض
منها كما أان اŸصشالح اŸعنية تسشعى إا¤
متابعة اأ’عطاب والعمل على تصشليحها
إا’ أان هذا التذبذب يبقى يششكل هاجسشا
ب-ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ك-ان خ-اصش-ة ‘ ه-ذه ال-فÎة
ال -ت -ي تسش-ج-ل ف-ي-ه-ا اŸن-ط-ق-ة م-وج-ة ح-ر
ششديدة ترتفع فيها نسشبة اسشتعمال اŸياه

‘ غالب اأ’حيان.
وب -اŸق -اب -ل تسش -ع -ى م -دي -ري -ة ت-وزي-ع
الكهرباء والغاز بورقلة من خÓل برا›ها
اŸسش -ط -رة إا ¤ت -ع -زي -ز وŒدي -د ﬂت-ل-ف
الششبكات الكهربائية والعمل على –سشÚ
ن -وع-ي-ة اÿدم-ات اŸق-دم-ة وا’سش-ت-ج-اب-ة
للطلب اŸتزايد على الكهرباء وتخفيضض
نسش -ب-ة ا’ن-ق-ط-اع-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة خ-اصش-ة
خÓ- -ل فصش- -ل الصش -ي -ف ،ح -يث أا‚زت ‘
إاطار برا›ها ا’سشتثمارية اıتلفة 270
ﬁول كهربائي بغÓف ما‹ معت Èقدر
بـ 274مليار سشنتيم من أاجل تعزيز وŒديد
ﬂت -ل -ف الشش -ب -ك -ات ال -ك -ه -رب-ائ-ي-ة ل-يصش-ل
ال-ت-ع-داد اإ’ج-م-ا‹ ل-ل-محو’ت الكهربائية
إاﬁ 4821 ¤ول كهربائي ،موزعة عÈ
كافة أاحياء وبلديات الو’ية.
و‘ سشياق متصشل ذكر بيان لذات الهيئة
أان اŸصش -ال -ح ال -ت -ق -ن -ي -ة Ÿدي -ري -ة ت -وزي-ع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب-ورق-ل-ة سشجلت ارتفاعا
ﬁسش - -وسش- -ا ‘ ح- -ا’ت ا’ع- -ت- -داء ع- -ل- -ى
شش -ب -ك -ات ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از عﬂ Èت-ل-ف
بلديات الو’ية ورقلة والتي تعد من بÚ
ال-ع-وام-ل ال-ت-ي ت-ؤوث-ر ع-ل-ى ن-وع-ية اÿدمة
اŸقدمة للزبون.
كما أاكدت ذات اŸصشالح أان عدد حا’ت
ا’ع- -ت- -داء ع- -ل- -ى الشش- -ب- -ك -ات م -ن ط -رف
الششركات اŸقاو’تية العمومية واÿاصشة
منذ بداية السشنة ا÷ارية  2018فاق 400
حالة ” رصشدها ‘ ﬂتلف التجمعات
السشكانية.
ومن جهة أاخرى كششفت ذات ا÷هة أانه

” إاحصش - - - - -اء 600
ح -ال -ة اع-ت-داء م-ن
ق - -ب - -ل اŸواط- -نÚ
أاث- -ن- -اء ع- -م- -ل -ي -ات
ال -ب -ن -اء وال-تشش-ي-ي-د
ب - - -ال- - -ق- - -رب م- - -ن
اŸنششآات
ال -ط -اق -وي-ة خÓ-ل
السش - -داسش - -ي اأ’ول
م- -ن ه- -ذه السش- -ن- -ة
ب- - -اإ’ضش- - -اف- - -ة إا¤
التوسشعات
واإ’حاطات
ب-السش-ي-اج م-ع ع-دم
احÎام اŸسشافات
اأ’منية ،فضش Óعن
اق- -ت- -ح- -ام ل- -غ -رف
اÙو’ت
الكهربائية ‘ العديد من اأ’حياء السشكنية
ب -ال -و’ي -ة ع -ل -ى غ -رار م -ن -ط -ق -ة ح -اسش -ي
مسش- -ع- -ود ،سش- -ك- -رة ،ال- -رويسش- -ات ،سش -ي -دي
خ -وي -ل-د ،ورق-ل-ة وغÒه-ا ‡ا ب-ات يشش-ك-ل
ه -اجسش -ا ح -ق -ي -ق-ي-ا أام-ام ‡ارسش-ة ال-ف-رق
لنششاطها باŸيدان ،كما انعكسض سشلبا على
مردودية الششبكات واسشتثمارات اŸديرية
ك -ون -ه -ا ت -خصشصض أاغ -ل -ف -ة م -ال-ي-ة م-ع-تÈة
ل- -ت- -دارك وإاصشÓ- -ح ﬂت- -ل- -ف اأ’ع- -ط -اب
الناجمة عن تلك اإ’عتداءات والتي “ثل
 ‘ 50اŸائة من إاجما‹ اأ’عطاب التي
تتعرضض لها الششبكات الكهربائية والغازية
بالو’ية.
وŒدر اإ’ششارة إا ¤أان الديوان الوطني
Óرصشاد ا÷وية كان قد أاعلن ‘ نششريات
ل أ
خاصشة صشدرت خÓل اأ’سشابيع اŸاضشية
عن اسشتمرار موجة ا◊رارة على مسشتوى
ع -دة و’ي -ات ع -ل -ى غ -رار ،ورق-ل-ة ،أادرار،
“Ôاسشت ،ال- - - -وادي ح- - - -يث أان درج - - -ات
ا◊رارة ق - -د ت - -ت- -ع- -دى  48درج -ة ب-ه-ذه
اŸناطق و‘ سشياق متصشل حذرت مصشالح
الصشحة من التعرضض اŸباششر واŸسشتمر
أ’شش - -ع - -ة الشش - -مسض ا◊ارق - -ة م - -ؤوك- -دة أان
ا◊رارة اŸرتفعة تتطلب توخي ا◊ذر
م- -ن ط- -رف ا÷م- -ي- -ع ’سش- -ي -م -ا اŸسش -نÚ
واأ’طفال واŸصشاب Úباأ’مراضض اŸزمنة
كالربو والسشكري والضشغط الدموي الذين
يششكلون الفئة اأ’ك Ìتضشررا كما تتسشبب
هكذا ظروف جوية ‘ إاحداث مضشاعفات
قد تؤوثر على وضشعهم الصشحي.

بحي حراثن بجيجل

توزيع مفاتيح  190مسسكنا ترقويا مدعما
سش -ل -مت م -ف-ات-ي-ح  190مسش-ك-ن-ا ت-رقويا
مدعما Ÿسشتحقيها ،بحي حراثن Ãدينة
جيجل ،على هامشض الزيارة التفقدية التي
باششرها الوا‹ بشش Òفار ıتلف بلديات
ال- - -و’ي- - -ة ،وه - -ذا وسش - -ط ف - -رح - -ة ك - -بÒ
للمسشتفيدين ،وجاء توزيع ا◊صشة السشكنية
Ãناسشبة عيد الششرطة ،أاين اسشتفاد قرابة
 100ششرطي من اŸسشاكن اŸوزعة ،ومن
اŸن - -ت - -ظ- -ر الشش- -روع ‘ إاك- -م- -ال ت- -زوي- -د
اŸسش- -اك- -ن ب- -اŸي- -اه وت- -رك -يب ال -ع -دادات
ال -ك -ه -رب-ائ-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة اأ’سش-ب-وع ،ح-ت-ى
يتسشنى للقاطن Úالدخول Ÿسشاكنهم.
أاك -د وا‹ ال -و’ي -ة خ Ó-ل إاشش-راف-ه ع-ل-ى
ع -م -ل-ي-ة تسش-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح ”” ب-ان ال-ع-م-ل-ي-ة
سشتتواصشل حيث من اŸنتظر تسشليم 800
وحدة سشكنية أاخرى من هذه الصشيغة إا¤
غ -اي-ة ن-ه-اي-ة السش-ن-ة ا÷اري-ة  2018ضشمن
برنامج ” تسشطÒه من طرف الو’ية””،
ح -يث ان الÈن -ام -ج السش -ك -ن -ي ‘ صش -ي -غ -ة
الÎق -وي اŸدع -م ال -ت -ي اسش -ت -ف -ادت م -ن-ه
الو’ية ،يقدر بـ  4125وحدة سشكنية ،وهي
ال -نسش -ب -ة ال -ت-ي وصش-فت ب-ال-ه-ام-ة م-ن ق-ب-ل
القائم Úعلى قطاع السشكن.
وخÓل هذه الزيارة دششن وا‹ الو’ية
رف -ق -ة ال -وف -د اŸراف -ق ل -ه إاق -ام-ة اŸن-ار
الكبÃ Òنطقة كسش Òببلدية العوانة ،هذه
اإ’قامة اŸتكونة من  96مسشكن ترقوي،
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برنامج اسستعجا‹ Ãليار د.ج للقضساء
على ا÷فاف

كشش - - - - -ف م - - - - -دي - - - - -ر ال- - - - -ري واŸوارد
اŸائيةلو’ية تلمسشان عبد القادر مكسشي
عن برنامج اسشتعجا‹ هام للقضشاء على
أازم -ة ال -ع -طشض ب -ال -رواق ال-غ-رب-ي ل-ل-و’ي-ة
الذي يجتاحه ا÷فاف بعد تعطل ﬁطة
–ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر بسش-وق ال-ثÓ-ث-ة وال-ت-ي
تهدد أاك Ìمن  140الف نسشمة بالعطشض.
هذا الÈنامج الذي ” تدعيمه من قبل
مصش- -ال -ح وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل -ي -ة م -ن شش-أان-ه اسش-ت-دراك اŸشش-اك-ل
اÿاصشة بنقصض التزود باŸياه الصشا◊ة
ل -لشش -رب و ال -ت-ذب-ذب ‘ ت-وزي-ع-ه-ا و ال-ت-ي
عرفتها عدة مناطق غربية من بلديات
الو’ية  ، 53حيث سشيتم حل اآ’زمة عن
طريق اقامه اŸششاريع ا’سشتعجالية التي
م -ون -ت -ه -ا وزارت -ا ال-داخ-ل-ي-ة و ا÷م-اع-ات
اÙلية و اŸوارد اŸائية بغÓف ما‹
يقدر ب100مليار سشنتيم اŸوجه ÿمسض
عمليات كÈى سشتمكن من التخلصض من
أازم -ة ال -ع-طشض و ت-ن-ظ-م ال-ت-م-وي-ن ب-اŸي-اه
الذي اخلت به الششبكات القدÁة التي
تششهد أاهÎاءات كبÒة وتعديا أاك Èمن
ق -ب -ل اŸواط -ن Úال -ل -ذي -ن ي-ل-ج-أان ل-ب-عضض
ال -ط -رق ال -غ Òق -ان -ون -ي-ة ل-ت-ح-وي-ل اŸي-اه
Ÿصشلحة اÿاصشة من أاجل إارواء اŸواششي
و سشقي ا◊دائق ا’مر الذي اأثر على
التزود الصشحيح باŸياه .
و ق - -ال م - -دي- -ر ال- -ري اأن- -ه م- -ن ضش- -م- -ن
العمليات التي سشÎفع من حجم ا’سشتفادة

من اŸاء الششروب Ãدينة مغنية بصشفتها
اك ÈاŸدن ا◊دودي- -ة ال -غ -رب -ي -ة سش -ي -ت -م
مباششرة ترميم ﬁطة تصشفية مياه سشد
حمام بوغرارة التي سشتسشتلم عتادها ‘
ال 15أاوت للششروع ‘ العملية و مضشاعفة
اإنتاجها من  15األف م 3إا ¤إا 25 ¤الف
م Îم -ك -عب و ال -ت -ي سش -ت -وف-ر ه-ذه اŸادة
ا◊ي - - - -وي - - - -ة Ÿدي - - - -ن - - - -ة م- - - -غ- - - -ن- - - -ي- - - -ة
ا◊دودية بعدما كانت تششرب من ششبكة
ندرومة و نواحيها  ،كما سشيتم ترميم
6اأب- - -ار ع - -م - -ي - -ق - -ة Ãن - -ط - -ق - -ة ب - -ن - -ي - -ي
بوسشعيد للزيادة ‘ انتاج اŸاء من  20الف
م 3إا 30 ¤أال- -ف م 3ح-يث سش-تضش-من
اŸديرية التوازن العادل ‘ توزيع اŸاء
ب -ال -ق -رى اŸت -اخ -م-ة ل-ل-ح-دود ا÷زائ-ري-ة
اŸغ- -رب- -ي- -ة  ،وب- -غ- -ي- -ة Œاوز ا’نشش- -غ -ال
اŸط-روح ب-ق-ري-ة ال-ن-خ-ل-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-لدية
السش- -واح- -ل- -ي- -ة اك- -د اŸدي- -ر ال- -و’ئ- -ي اأن
اŸنطقة تششهد عملية Œديد ‘ القنوات
الرئيسشية على مسشافة  8كلم التي اهÎاأت
بفعل ا’عتداء عليها من قبل السشكان
الفوضشوي Úحيث Œاوزت كل التوقعات
 ،من جانب خار هناك ﬂطط كبÒ
إ’ضش- -اف- -ة ﬁط- -ة تصش- -ف- -ي -ة لسش -د ح -م -ام
ب -وغ -رارة ‘ ان -ت -ظ -ار ال -ع -م -ل -ي-ة ال-كÈى
لتصشليح ﬁطة –لية مياه البحر لسشوق
الثÓثة .

تلمسسان ﬁ:مد بن ترار

لشسغال ا÷ارية
بسسبب ا أ

غلق الطريق الوطني رقم  43امام حركة اŸرور

قام بإا‚ازها مرقي خاصض ،ووضشع حيز
اÿدمة الغاز الطبيعي لفائدة  498مسشكن
أاي م- - -ا ي- - -ع - -ادل  3240نسش-م-ة Ãن-ط-قة
ب-وع-ف-رون ب-ب-ل-دي-ة وج-ان-ة ،ه-ذا اŸششروع
الذي يدخل ‘ إاطار الÈنامج اÿماسشي
 ” 2014-2010إا‚ازه بغÓف ملي يقدر
بـ  18مليون دينار جزائري ،كما ” أايضشا
وضشع حيز اÿدمة الغاز الطبيعي لفائدة
 854مسش -ك -ن أاي م -ا ي -ع-ادل  5550نسشمة
Ãن- -ط- -ق- -ة ب -وع -ف -رون ب -ب -ل -دي -ة وج -ان -ة،

واŸششروع الذي يدخل ‘ إاطار الÈنامج
اÿماسشي  ” 2014-2010إا‚ازه بغÓف
ملي يقدر بـ  41مليون دينار جزائري،
إاضش - -اف - -ة ا ¤ت - -دشش Úع- -ي- -ادة م- -ت- -ع- -ددة
اÿدمات ببلغيموز ببلدية العنصشر ،وذلك
ب -ع -د ع-م-ل-ي-ات الÎم-ي-م ال-ت-ي مسشت م-ق-ر
بلدي كان ششاغرا “م –ويله إا ¤عيادة
سش -تسش -م -ح ب -ت -حسش Úاÿدم -ات الصش -ح-ي-ة
لفائدة  6500مواطن ببلغيموز.

جيجل :خالد العيفة

بغرضض مباششرة اششغال اصشÓح و–ديث
الطريق الوطني رقم  43على مسشتوى 10
كلومÎات ،و‘ إاطار القواعد واŸراسشيم
اÿاصش- - -ة ب- - -ت- - -ن - -ظ - -ي - -م ح - -رك - -ة اŸرور
واسش -ت -م -راري -ت-ه-ا ،وم-ن اأج-ل ضش-م-ان أام-ن
وسشÓ- -م- -ة مسش- -ت- -ع -م -ل -ي ﬂت -ل -ف ﬁاور
ال -ط -رق -ات ب -ال -و’ي -ة ،ب -ل -غت السش-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة اŸواط -ن ’ Úسش -ي -م -ا أاصش-ح-اب
اŸرك- -ب -ات ب -ك -ل أاصش -ن -اف -ه -ا”” أان -ه ن -ظ -را
لÓ- - -ن- - -ط Ó- -ق ‘ إا‚از مشش - -روع –ديث
الطريق الوطـن ـي رقم  43على مسشافة 10
ك- -ل -م اŸع -ل -ن ع -ن -ه م -ن ط -رف م -دي -ري -ة
اأ’شش -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة صش-اح-ب-ة اŸشش-روع ،
ح -يث سش -ي -ت-م خÓ-ل ه-ذا اأ’سش-ب-وع وŸدة
سشبعة أاششهر على اأ’قل غلق حركة اŸرور
العامة على مسشتوى الطريق الوطنـي رقم
 43ذه -اب -ا وإاي -اب -ا”” ،وذلك ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال-ن-ق-ط-ة ال-ك-ي-ل-ومÎي-ة 168+900نقطة
ال -ت -ق -اط -ع م-ع ال-ط-ري-ق ال-وط-نـي رق-م 85
مفÎق الطرق اŸرايا اإ ¤غاية النقطة
ال-ك-ي-لومÎية  199+550ب-ب-ل-دية ا◊دائق
ب-اسش-ت-ث-ن-اء ال-ق-اط-ن Úب-ه-ذا اÙور ،واك-د
وا‹ الو’ية ‘ هذا السشياق ”” على ضشرورة
ا’متثال Ÿا جاء ‘ البيان وان اأي ﬂالفة
تعرضض صشاحبها إا ¤العقوبات اŸنصشوصض

عليها قانونا””.
واأوضشحت نفسض اŸصشالح ،ان سشيتم فتح
و–وي-ل ح-رك-ة اŸرور ب-اخ-ت-ي-ار ال-ط-ري-ق
ال - -وطـنـي رق- -م  03ال -راب-ط ب Úب-ل-دي-ت-ي
ا◊دائق ورمضشان جمال إا ¤غاية مفÎق
ال -ط -رق م -ع ال -ط -ري-ق ال-و’ئ-ي رق-م ””142
مقÈة الششهداء”” ،والطريق الو’ئي رقم
 142إا ¤غاية مفÎق الطرق مع الطريق
الو’ئي رقم  06ببلدية أا›از الدششيشض ثم
الطريق الو’ئي رقم  06إا ¤غاية مفÎق
الطرق مع الطريق الوطني رقم  85ببلدية
سشيدي مزغيشض ثم الطريق الوطني رقم
 85إا ¤غاية التقاطع مع الطريق الوطـنـي
رق -م  ”” 43م-ن-ط-ق-ة اŸراي-ة”” ث-م م-ت-اب-ع-ة
السش Òبصشفة عادية الطريق الو’ئي رقم
 28ابتداء من النقطة الكيلومÎية 000+0
اإ ¤غاية النقطة الكيلومÎية 500 + 38
ال- -ت- -ي ت- -رب- -ط ب Úب- -ل -دي -ات سش -ك -ي -ك -دة،
بوششطاطة“ ،الوسض ،وهذا لتسشهيل حركة
اŸرور ع -ل -ى ه -ذا ال -ط-ري-ق ال-ذي ي-رب-ط
و’ي-ة سش-ك-ي-ك-دة ب-و’ي-ة ج-ي-جل واŸنطقة
الغربية للو’ية ،والكثافة الكبÒة لقاصشدي
ششواطئ الو’ية الغربية.

جيجل :خالد العيفة
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إألربعاء  25جويلية  2018م
إلموإفق لـ  11ذي إلقعدة 143٩هـ

لرهاب
ما‹ تكسسب رهان مكافحة ا إ

Ãاكـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـو تتع ّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد بضسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــان
شسفافيـ ـ ـ ـة ا’نتخاب ـ ـ ـ ـ ـات الّرئاسسيـ ـ ـ ـ ـ ـة

قال مايغا ،خÓل لقائه بأاعضساء إ◊كومة وإللجنة إلتقنية
ل -ت -حضس Òإلسس -ت -ح -ق -اق -ات ،أإّن -ه «ل ت-وج-د سس-وى ق-ائ-م-ة
إن -ت -خ -اب -ي-ة وإح-دة ”ّ ،ضس-ب-ط-ه-ا أإوإخ-ر أإف-ري-ل إŸاضس-ي،
وإصسدإر بطاقات إلناخب Úمن خÓلها» ،لÒد بذلك على
تصسريحات بعضش إŸرشسح Úإلتي زعمت بوجود تÓعب
‘ قوإئم إلناخب ÚخÓل إليوم ÚإŸاضسي.Ú
ودعا إألحزإب إلسسياسسية ومرشّسحيها ،إ ¤تعي‡ ÚثلÚ
عنها للتأاكد من مطابقة قوإئم إلناخب ‘ Úكافة مرإكز
إلقÎإع وإلقائمة إإللكÎونية للتأاكد من عدم وجود أإية
إسسماء مزيفة أإو وهمية.
وت -ع ّ-ه -د إل -وزي-ر إألول إŸا‹ ،ب-إاشس-رإك ‡ث-ل-ي إل-ه-ي-ئ-ات
إلدولية ،إل–اد إإلفريقي ،إÛموعة إلقتصسادية لدول
غ -رب إف-ري-ق-ي-ا ،إل-ب-ع-ث-ة إأل‡ي-ة إŸد›ة ل-دع-م إلسسÓ-م
وإلسستقرإر ‘ ما‹Ã ،ختلف مرإحل إلعملية إلنتخابية.
وأإوضس- -ح إŸت- -ح- -دث ،أإّن ه -دف إ◊ك -وم -ة ه -و ت -ن -ظ -ي -م

–ديات تعÎضس
اŸسسار السسياسسي

إلن -ت -خ -اب -ات ‘ م -وع -ده-ا إÙدد ي-وم  2٩م-ن إلشس-هر
إ÷اري ،وإ◊رصش على إلنزإهة وإلشسفافية إلتامة.
‘ إŸق -اب-ل ،حّ-ذر م-اي-غ-ا ،م-ن ع-م-ل-ي-ات إل-تشس-ويشش ع-ل-ى
إلنتخابات ،وقال« :لدينا إلقدرإت إلÓزمة للتحكم ‘
إلعملية إلنتخابية ،ولن نسسمح ألحد بالعبث بها أإو إلتأاثÒ
عليها وأإخذها كرهينة لتحقيق أإجندة خاصسة».

مكافحة الإرهاب
أإّكد إ÷Ôإل برونو غيب Òقائد عملية بارخان إلفرنسسية
أإّنه «خÓل عام من إلعمليات– ّ” ،قيق نتائج مهمة ضسد
إ÷م -اع -ات إإلره -اب -ي-ة ،شس-م-ال م-ا‹ وم-ن-ط-ق-ة إلسس-اح-ل
إإلف -ري -ق -ي ،و ⁄ي -ع-د ه-ن-اك مÓ-ذ ح-ق-ي-ق-ي ح-يث Áك-ن
Óرهابي Úحماية أإنفسسهم».
لإ
ورفضش غيب ‘ Òختام لقاء مع رئيسش بوركينا فاسسو روشش

مارك كريسستيان كابوري ،إعطاء مدة زمنية إلنهاء عملية
برخان ،وقال «هذه إلعملية سستسستمر إلوقت إلÓزم حتى
إحتوإء إلتهديد إلرهابي ،وإسستئصساله إذإ أإمكن ،بدعم من
إلقوة إŸشسÎكة Ûموعة إلسساحل».
وق -ال غ -ي -ب Òإن م -ن وصس -ف -ه -م بـ «إإلره-اب-ي ⁄ Úي-ع-ودوإ
قادرين على شسن عمليات وإسسعة إلنطاق» ،مشسددإ على أإن
إلعملية سستسستمر حتى «إسستئصسال إلتهديد إإلرهابي».
وإعÎف ‘ إŸق- -اب- -ل ،ب- -اسس- -ت -م -رإر نشس -اط إ÷م -اع -ات
إإلرهابية ‘ إŸنطقة ،من خÓل عمليات سسريعة تعتمد
على نصسب إلكمائن وإŸركبات إŸلغمة ،وأإضساف قائ:Ó
«إلتهديد  ⁄يختف لكن إلعدو  ⁄يعد قادرإ على شسن
عمليات منسسقة»
وقد رإفق إ÷Ôإل فريديريك بÓشسون إلذي سسيتسسلم
رئاسسة بارخان ‘ نهاية إألسسبوع ،من إ÷Ôإل غيب Òإلذي
يرأإسش هذه إلقوة منذ جويلية .2017

 ﬂـاوف م ـن جعـ ـل ليبيا سساحـ ـة نـ ـزاع ب ـ Úالدول

لعلى للدولة ‘ ليبيا ،واŸشس Òخليفة حف ،Îالقائد العام للجيشس الوطني الليبيﬁ ،ادثات
أاجرى خالد اŸشسري رئيسس اÛلسس ا أ
مع وزير اÿارجية الفرنسسي جان إايف لودريان Ãقر اÛلسس ‘ العاصسمة طرابلسس ومقر القيادة العامة للقوات اŸسسلحة بنغازي
على التوا‹ ،لبحث آاخر التطورات السسياسسية على السساحة الليبية.

إأك - - -د إŸشس- - -ري ‘ ب- - -ي- - -ان إŸك- - -تب
إلإع Ó-م -ي ل-ل-م-ج-لسش إلأع-ل-ى ل-ل-دول-ة
إأمسش،إأن إلصسرإع ‘ ليبيا «هو بÚ
ف -ري -ق ،Úإأح -ده -م -ا ي -وؤم -ن ب -اŸسس -ار
إلدÁقرإطي ويتم ّسسك به ،وإآخر ضسد
هذإ إÿيار».
وإأّكد رفضش إÛلسش إلأعلى إلدولة
ب -ان ت -ك-ون ل-ي-ب-ي-ا «سس-اح-ة ل-ل-ن-زإع بÚ
ب- -عضش إل- -دول» ،م -ع -رب -ا ع -ن ﬂاوف
إأعضساء إÛلسش إلأعلى للدولة من
خلق بعضش إلعرإقيل إلتي Áكن إأن
ت -وضس -ع ‘ ط -ري -ق إلسس -ت -ف -ت -اء ع-ل-ى
إل- -دسس- -ت- -ور و إج- -رإء إلن -ت -خ -اب -ات ‘
م-وع-ده-ا إŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ،بسس-بب عجز

›لسش إل -ن -وإب (إلŸÈان) ع -ن ج -م-ع
إأعضسائه إلـ  ‘ 120نصساب قانوÊ
لإصس- - -دإر ق- - -ان- - -ون إلن- - -ت- - -خ - -اب - -ات،
وإıاوف إŸتعلقة بالتÓعب بسسجل
إل- -ن -اخ -ب ،Úوق -درة إŸرّشس -ح Úع -ل -ى
ت -ق -د Ëإأن -فسس -ه -م بصس -ورة ت -ن -افسس -ي -ة
صس -ح -ي -ح -ة ،وك -ذلك إل -ق -ب -ول ب-ن-ت-ائ-ج
إلنتخابات من جميع إلأطرإف.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،إأّك- -د وزي -ر إÿارج -ي -ة
إلفرنسسي إأن» ﬂرجات إتفاق باريسش
حظيت بدعم دو‹» ،مشسّددإ على إأن
إ◊ل «ي -جب إأن ي -ك -ون سس -ي -اسس -ي -ا م-ن
خÓل تنفيذ إعÓن باريسش ،وإللتزإم
بالتفاق إلسسياسسي إلليبي لعام ،2015

ل· اŸتحدة ◊قوق
مفّوضس ا أ
النسسان يدين العنف السسرائيلي

و إل -ذي يضس -م -ن إذإ م -ا ” ت -ن -ف -ي-ذه،
توحيد إŸوؤسسسسات إلسسيادية ‘ إلدولة
و إل - - - -غ - - - -اء إŸوؤسسسس- - - -ات إŸوإزي- - - -ة،
وإŸباشسرة ‘ عملية إلسستفتاء على
إل -دسس -ت -ور وت -ه -ي-ئ-ة ق-اع-دة دسس-ت-وري-ة
لإجرإء إلنتخابات».
و‘ ذإت إلسس- -ي -اق ،إسس -ت -ق -ب -ل إŸشسÒ
خ -ل -ي-ف-ة ح-ف Îإل-ق-ائ-د إل-ع-ام ل-ل-ج-يشش
إل- -وط- -ن -ي إل -ل -ي -ب -ي ،وزي -ر إÿارج -ي -ة
إلفرنسسي ‘ بنغازي.
ووصسل لودريان إ ¤إلعاصسمة إلليبية
ط - -رإب- -لسش ،إمسش إلأول ،ق- -ادم- -ا م- -ن
ت -ونسش ح -يث إل -ت -ق -ى رئ-يسش إÛلسش
إلرئاسسي ◊كومة إلوفاق إلليبية فائز

إلسسرإج ،وبحث إلطرفان مسساألة تقدم
إŸسس -ار إلسس -ي -اسس-ي إل-ل-ي-ب-ي ،وت-ط-ب-ي-ق
إت -ف -اق ب -اريسش إل -ذي ت -ق -رر Ãوج -ب -ه
إجرإء إنتخابات ‘ شسهر ديسسم.È

قتيÓن
قتل شسخصسان وإأصسيب إربعة إآخرون،
إأمسش ‘ ،هجوم إرهابي ،وإسستهدف
م-رك-ز شس-رط-ة إل-ع-ق-ي-ل-ة غرب إجدإبيا
شسرق ليبيا.
وإأك- -د مصس- -در إأم- -ن- -ي Ãدي -ري -ة إأم -ن
إج-دإب-ي-ا« ،سس-ق-وط إث-ن Úم-ن إل-ق-ت-ل-ى
وإأرب -ع -ة ج -رح -ى ،ك -ل-ه-م م-ن ع-ن-اصس-ر
قوإت إ÷يشش إلوطني إلليبي».

شسلل ‘ مدينة جرادة اŸغربية بسسبب إاضسراب العمال
دخل عشسرات التجار ‘
مدينة جرادة شسرقي اŸغرب،
أامسس ‘ ،إاضسراب عن العمل
للمطالبة بإاطÓق سسراح
النشسطاء اŸعتقل Úعلى
خلفية احتجاجات شسهدتها
لشسهر
اÙافظة خÓل ا أ
اŸاضسية.

 20قتي Óبسسبب ا◊رائق
@ أاثينا  :لقي أإك Ìمن عشسرين شسخصسا حتفه وأإصسيب  104آإخرون 11
م-ن-ه-م ج-روح-ه-م خ-طÒة ،إث-ر ح-ري-ق غ-اب-ات مسس-ت-ع-ر شس-رق-ي إل-ع-اصسمة
إليونانية أإثينا ،بحسسب إ◊كومة.
وأإوضسح إŸتحدث إلرسسمي للحكومة دÁيÎيسش تسساناكوبولوسش أإن معظم
إلضسحايا حوصسروإ Ãنطقة ماتي على بعد  40كلم شسمال شسرق أإثينا،
دإخل منازلهم أإو سسيارإتهم.
«داعشس» يعود بحرب العصسابات
@ بغداد  :بعد شسهور من إعÓن إلعرإق إلنصسر على تنظيم «دإعشش»
إلرهابي ،عاود دمويوه إلظهور من خÓل حملة تتمثل ‘ عمليات خطف
وقتل هنا وهناك.
وسسبق أإن قال مسسؤوولو إıابرإت إن إلتنظيم إلرهابي كان يعمل على
تقد Ëنفسسه ‘ صسورة جديدة قبل شسهور من إعÓن بغدإد ‘ ديسسمÈ

خ -ط -وة م -ن خ -ط -وإت إح -ت-ج-اج-ي-ة
أإخ- -رى أإع- -ل -ن ع -ن -ه -ا إل -نشس -ط -اء ‘
ب- -رن- -ا›ه- -م إلح- -ت- -ج -اج -ي ل -ه -ذإ
إألسسبوع.
وقّرر إلنشسطاء أإيضسا إلدعوة للخروج
إ ¤إلشسارع إ÷معة ،غ Òأإن إلناشسط
إ◊قوقي قال إنه «ليسش من إلسسهل
تنظيم إحتجاجات بالنظر إ ¤منعها
من إلسسلطات».
وكانت إŸدينة إŸغربية قد شسهدت
‘  14مارسش ،موإجهات عنيفة بÚ
قوإت إألمن وإŸتظاهرين ،أإسسفرت
عن إصسابة إلعشسرإت من رجال إألمن
وت - -وق - -ي - -ف ح - -وإ‹ سس - -ب - -ع Úم - -ن
إÙتج.Ú
ج-هت إل-ن-ي-اب-ة إل-ع-ام-ة ل-ل-م-عتقلÚ
وو ّ
ت -ه-م-ا ع-دة م-ن-ه-ا ح-ي-ازة إلسسÓ-ح ‘
ظ -روف م -ن شس-أان-ه-ا ت-ه-دي-د سسÓ-م-ة
إألشس -خ-اصش وإألم-وإل وإألم-ن إل-ع-ام،
وت- -خ -ريب وكسس -ر أإشس -ي -اء ﬂصسصس -ة
ل-ل-م-ن-ف-ع-ة إل-عامة ،وإلعصسيان إŸسسلح
ب - - -وإسس - - -ط- - -ة أإك Ìم- - -ن شس- - -خصسÚ
›تمع.Ú
ويشس-ك-و إÙت-ج-ون م-ن «إل-ت-ه-م-يشش
إلق-تصس-ادي» وغ-ي-اب ف-رصش إل-ع-مل،
وسسط وعود حكومية ل تنفذ على

أإرضش إلوإقع.
‘ إŸقابل ،صسعد إلقضساء إŸغربي
من حدة تعامله مع معتقلي حرإك
إل- -ري- -ف ،ح- -يث ح- -ك- -مت ﬁك- -م -ة
إإلسستئناف با◊سسيمة على إلناشسط
با◊رإك إلشسعبي هشسام إلعتوتي ،بـ
 20شسهرإ سسجنا نافذإ.
تطبيع مع اسسرائيل
ح ّ-ذر إŸرك -ز إŸغ -رب-ي ل-ل-درإسس-ات
وإألب -ح -اث إŸع -اصس -رة م -ن ت -ن -ام-ي
م -ظ -اه -ر إل -ت -ط -ب -ي -ع م -ع إلح-تÓ-ل
إلسسرئيلي.
جاء ذلك ‘ تقرير إ◊الة إلدينية ‘
إŸغرب عن عامي  2016و” ،2017
ت- - -ق- - -دÁه ب- - -ن - -دوة أإمسش إلول‘ ،
إلعاصسمة إلرباط ،من طرف رئيسش
إŸركز ﬁمد إلهي.‹Ó
وق- -ال إŸرك- -ز إن- -ه رصس -د ح -الت
إلتطبيع مع إسسرإئيل على أإك Ìمن
مسس -ت -وى (إلج -ت -م-اع-ي ،إلسس-ي-اسس-ي،
إل -ث -ق-ا‘ ،إلق-تصس-ادي) م-ث-ل حضس-ور
وزي -ر إ◊رب إإلسس -رإئ -ي -ل -ي إلسس -اب-ق
ع - -م ÒبÒي - -تسش ‘ أإك - -ت- -وب- -ر 2017
للمشساركة ‘ ندوة بالŸÈان.

ماكرون ‘ ع Úالعصسار

اليم Úالفرنسسي يتقّدم Ãذّكرة ◊جب الّثقة عن ا◊كومة

ن
أاعلن زعيم حزب «ا÷مهوريون» من اŸعارضسة اليمينية كريسستيان جاكوب ،أامسس ،أا ّ
تكتله سسيتقدم Ãذكرة ◊جب الثقة عن ا◊كومة الفرنسسية ‘ اإطار «قضسية بينال».
وقال جاكوب ‘ لقاء صسحا‘:
«نتقّدم Ãذكرة ◊جب إلثقة ونأامل
ب -أان ت -وضس -ح إ◊ك-وم-ة م-وق-ف-ه-ا م-ن
قضسية إلكسسندر بينال (إŸسسؤوول ‘
إلمن إلرئاسسي إلسسابق إلذي ظهر ‘
تسس - -ج - -ي - -ل ف - -ي- -دي- -و وه- -و يضس- -رب
متظاهرين)» ،مضسيفاً« :إل أإن رئيسش
إ◊كومة رد على طلبنا بالرفضش.
وشس ّ-دد ج -اك -وب ع -ل -ى أإّن إ◊ك-وم-ة
فشسلت عندما  ⁄تسستجب للطلبات
إŸتكررة للتحدث عن هذإ إألمر،
ول Áكن أإن يكون هناك موظفون ل
ي- -تصس- -رف- -ون ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى سس- -ل- -ط -ة
إ◊كومة».
وحتى Áكن تقدÁها ،يتع Úعلى
مذكرة ◊جب إلثقة أإن Œمع 58
ت -وق -ي -ع ً-ا ب Úإل -ن-وإب إلـ  .577وت-ع-د
›م- -وع- -ة ح- -زب «إ÷م- -ه -وري -ون»
وح-ده-ا  103ن -وإب .وأإوضس-ح رئ-يسش
›موعة «إ÷مهوريون» أإن مذكرة
›م- -وع- -ت- -ه Áك- -ن Ÿن ي- -رغب أإن
يوقعها.
وأإقّر جاكوب منذ إآلن بأان إŸذكرة
لن تؤودي إ ¤إسسقاط إ◊كومة ،نظرإً
إ ¤إألكÌية إلعريضسة جدإً إŸتوإفرة
للحزب إلرئاسسي وحليفه.
وإوضس - - - -ح مصس - - - -در ق- - - -ريب م- - - -ن
إÛموعة أإن من إŸتوقع أإن يحصسل
إإليدإع إلرسسمي للمذكرة ‘ إأليام
إŸقبلة.
وزإد إلضسغط من كبار إلسسياسسي‘ Ú

فرنسسا على إلرئيسش  ،ورأإى لورإن
فوكييه رئيسش حزب «إ÷مهوريون»
أإن أإلكسسندر بينال «سسيحاسسب أإمام
إل- -قضس- -اء ،ل -ك -ن إÁان -وي -ل م -اك -رون
سسيحاسسبه إلفرنسسيون».
وتسس -اءل ‘ تصس -ري -ح لصس -ح -ي -ف -ة ل-و
فيغارو« :من كان على علم باŸسسأالة؟
متى؟ Ÿاذإ  ⁄يتم رفع إŸسسأالة إ¤
إل- - -قضس - -اء؟ Ÿاذإ ذه - -ب - -وإ إ ¤ح - -د
إسستخدإم إلشسرطة لطمسش إلقضسية؟
ما هي إألسسرإر إلتي Áسسك بها بينال
حتى يحظى Ãثل هذه إ◊ماية؟».
وإلث- -ن ،Úأإع- -ل- -ن وزي- -ر إل -دإخ -ل -ي -ة
إلفرنسسي خÓل إدلئه بشسهادته أإمام
إ÷م -ع-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة (إلŸÈان) ح-ول
قضسية أإلكسسندر بينال ،أإنه كان على
إلرئاسسة إتخاذ إلتدإب ÒإلÓزمة حول
إل -ف -ي -دي -و إل-ذي ظ-ه-ر ف-ي-ه مسس-اع-د
إل -رئ -يسش وه-و Áارسش إل-ع-ن-ف ب-ح-ق
متظاهرين.
وأإّكد كولومب أإنه أإخطر إلسسلطات
ب- - -ا◊ادث ب- - -ن- - -اء ع- - -ل - -ى إإلج - -رإء
إŸت - -ع- -ارف ع- -ل- -ي- -ه ‘ م- -ث- -ل ت- -لك
إŸوإقف.
وت -وإج -ه إ◊ك -وم-ة إل-ف-رنسس-ي-ة أإسس-وأإ
أإزم -ة م -ن -ذ ت -نصس-يب م-اك-رون ‘ 14
ماي  ،2017بعد تسسريب تسسجيÓت
فيديو ظهر فيها إŸوظف إلسسابق ‘
إل -رئ -اسس -ة أإل -كسس -ن -در ب -ي-ن-ال ،يسس-يء
م-ع-ام-ل-ة م-ت-ظ-اه-ري-ن وي-ت-عرضش لهم
بالضسرب خÓل إحياء يوم إلعمل ‘ 1

ماي ‘ باريسش ‘ ،ح Úكان على
ب-ي-ن-ال أإن ي-ك-ت-ف-ي Ãرإف-ق-ة إلشسرطة
بصسفة «مرإقب» ل غ.Ò

سسهام النتقاد توجه
Ÿاكرون
إسستنكرت أإحزإب معارضسة فرنسسية
صس -مت إل -رئ -يسش إÁان-وي-ل م-اك-رون،
وع- -دم إدلئ- -ه ب- -أاي تصس- -ري -ح -ات أإو
معلومات بشسأان أإلكسسندربينال.
و‘ سسياق ردود إألفعال حيال إمتناع
ماكرون عن إلتعليق ،نشسر جان لوك
م-ي-ل-ونشس-ون زع-ي-م إل-يسسار إŸتطرف
وح-رك-ة «ف-رنسس-ا إألب-ي-ة» ب-ي-اًن-ا إنتقد
فيه موقف إلرئيسش.
وقال ميلونشسون« :كان ماكرون على
علم بحالت إلضسرب إلتي إرتكبها
مسس -اع -د م -دي -ر م -ك -ت-ب-ه إŸوق-وف،
لذلك يتع Úأإن يد‹ بإافادته بشسأان
هذإ إŸوضسوع أإمام إ÷معية إلوطنية
(إلŸÈان)».
م -ن ج -ه -ت-ه ،شسّ-دد إŸرشس-ح إلسس-اب-ق
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات إل-رئاسسية بونوإ هامون
على ضسرورة تقد Ëإلرئيسش إفادة
ح -ول ت -لك إألح-دإث أإم-ام إ÷م-ع-ي-ة
إلوطنية و›لسش إلشسيوخ.
كما إنتقدت إلنائبة فالÒي بوير -
عن حزب «إ÷مهوري- )ÚÁ( »Ú
صسمت ماكرون ،مشسّددة على ضسرورة
خروج إإلليزيه عن صسمته حيال هذه
إلتطورإت.

فلسسطينيو الداخل ُيقّررون تدويل الّنضسال ضسّد قانون القومّية العنصسري

قّررت ÷نة اŸتابعة العليا للجماه Òالعربيّة ‘ الداخل الفلسسطينيّ التوجه إا ¤عقد مؤو“ر عام للجماهÒ
العربية ،حتى نهاية العام ا÷اري ،إا ¤جانب سسلسسلة من اÿطوات اŸيدانية ،وأاخرى السسياسسية ،على اŸسستوى
الفلسسطيني العام ومسستوى عرب الـ  ،48إا ¤جانب اللقاءات الدولية ،ومن أابرز اÿطوات ا÷ماهÒية العامة ،إاقامة
ليام القريبة اŸقبلة .وقال رئيسس اŸتابعة
مظاهرة جماهÒية ‘ عاصسمة الكيان الصسهيو Êالغاصسب تل أابيب ‘ ،ا أ
لول ‘ القانون يسستهدف شسعبنا ‘ وطنه ،يسستهدف فلسسط Úالكاملة ،فهو يؤوسسسس بقانون
ن البند ا أ
ﬁمد بركة ،إا ّ
أاسساسس مشسروع اليم ÚاŸتطرف بشسأان «ا◊ق التاريخي لليهود على ارضس إاسسرائيل»Ã ،عنى أانّ التنكر ◊قوق شسعبنا
‰ا قانون دولة .
الفلسسطيني ‘ وطنه ⁄ ،يعد برنا›ًا سسياسسيًا لهذا ا◊زب أاْو ذاك إا ّ
وتابع بركة ،نحن نقول إّن فلسسط Úإلكاملة هي وطن إلشسعب إلفلسسطيني إŸسسيحية ،كي ل تكون موضسوًعا قاب Óللتفاوضش .كذلك ،فإانّ إلبند إلذي
وإسسقاط حل إلدولت Úيعيدنا للمربع إألول :فلسسط Úإلتاريخية هي وحدة يتحدث عن إلسستيطان ،فقد صسيغ بشسكل ليمنع من جماهÒنا من إلسسكن،
وإحدة ،ول Áكن أإنْ نقبل أإنْ نعيشش ‘ نظام فصسل عنصسري ‘ وطننا ،ألننا ‘ بلدإت ومدن أإقيمت على أإرإضسيها إŸصسادرة ‘ ،إلوقت إلذي بلدإتنا
أإصسحاب إلبÓد ونحن  ⁄نهاجر إ ¤إلوطن من أإي مكان ‘ إلعا.⁄
تختنق بحصسارها ومنع توسسيع مناطق نفوذها.
وحّذر بركة من أإّن إلقانون يسستهدف مدينة إلقدسش ،وهويتها إإلسسÓمية وشسّدّد بركة على ضسرورة أإنْ يكون للغة إلعربية إŸسستهدفة شسأان خاصش،
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يطالبون بإاطÓق سسراح اŸعتقلÚ

شس- - -ه- - -دت ج - -رإدة ‘  22ديسسمÈ
إŸاضس-ي إح-ت-ج-اج-ات ع-رفت ف-ي-م-ا
ب -ع -د بـ»ح -رإك ج-رإدة» ،ع-قب وف-اة
عامل Úشسقيق ‘ Úمنجم عشسوإئي
للفحم إ◊جري ،قبل أإن تتأاجج ‘
م-ط-ل-ع ف-ي-ف-ري إŸاضس-ي إث-ر مصس-رع
شسخصش ثالث ‘ ظروف مشسابهة.
وق -ال إل -ن -اشس -ط إ◊ق -وق -ي سس -ع -ي-د
عاشسور إن «معظم إلتجار ‘ إŸدينة
إسس -ت -ج -اب -وإ ل -دع-وإت نشس-ط-اء ع-ل-ى
موإقع إلتوإصسل إلجتماعي ،للدخول
‘ إضسرإب عن إلعمل».
وأإبرز أإن إلنشسطاء يطالبون باإلفرإج
ع -ن إŸع-ت-ق-ل Úو–ق-ي-ق م-ط-ال-ب-ه-م
إلج -ت -م -اع -ي -ة إل-ت-ي ك-انت سس-ب-ب-ا ‘
إندلع إلحتجاجات.
وأإشسار إ ¤أإن إإلضسرإب عن إلعمل

اأّكد الوزير الأول اŸا‹ ،سسمايلو بوباي مايغا ،اأمسس ،حرصس حكومة بÓده على اإجراء النتخابات الرئاسسية اŸقررة ‘ 29
من الشسهر ا÷اري ‘ شسفافية كاملة ،وبحضسور اŸراقب Úالدولي ،Úنافيا وجود اأي لبسس ‘ القائمة النتخابية.

إلعدد
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على مسستوى إلتعليم ‘ إŸدإرسش ،وأإيضًسا على مسستوى حياتنا إلعامة .إ¤
جانب توثيق إلصسلة ب ÚجماهÒنا وإألجيال إلناشسئة مع قرإنا إŸدمرة
جرة.
وإŸه ّ
وقد إتخذت إللجنة سسلسسلة من إلقرإرإت ،منها :تظاهرة أإمام مقر بعثة
إل–اد إألوروبي ‘ تل أإبيب ،يتقرر بشسأان موعدها لحًقا ،عقد لقاءإت
سسياسسية ‘ إأل· إŸتحدة ‘ جنيف ،و‘ إل–اد إألوروبي ‘ بروكسسل،
وعقد مؤو“رين صسحفي ‘ Úكل من جنيف وبروكسسل لقيادة إÛتمع
إلعربي وإŸؤوسسسسات إ◊قوقية ،دعوة ÷نة إلدفاع عن حقوق إŸهجرين،
لوضسع برنامج على مدإر عام كامل ،لزيارة إلقرى إŸهجّرة.
كما تقّرّر وضسع مشسروع متكامل لتقوية تعليم إللغة إلعربية ‘ إŸدإرسش،
وإعÓء مكانتها ‘ إŸؤوسسسسات إıتلفةÃ ،ا فيها إÓÙت إلتجارية ‘
إلقرى وإŸدن إلعربية ،وإلجتماع ‘ رإم إلله مع كل إلفصسائل وإÿروج

إŸاضس -ي أإن -ه -ا أإ◊قت ب -ه إل -ه -زÁة ،وت -وق -ع-وإ أإن ي-ل-ج-أا ألسس-ال-يب ح-رب
إلعصسابات عندما يفقد كل إألرإضسي إÿاضسعة لسسيطرته.

إ◊كومة إلفلبينية و»جبهة مورو» قبل  4سسنوإت ،خÓل فÎة ولية إلرئيسش
إلسسابق بينينو أإكينو إلثالث.

انهيار سسّد ‘ لوسس
@ فينتيان :تسسّبب إنهيار سسد لتوليد إلطاقة إلكهربائية ‘ لوسش إمسش
‘ فيضسانات غمرت عدة قرى ‘ ﬁافظة أإتابيو ‘ جنوب شسرق إلبÓد.
وإثر ذلك أإعلنت إلسسلطات أإن مئات إألشسخاصش ‘ عدإد إŸفقودين،
ووجّهت إلسسلطات ندإء من أإجل تأام Úمسساعدة طارئة إ ¤إŸنكوب.Ú
وتع ÈإلبÓد ذإت إلنظام إلشسيوعي شسبكة وإسسعة من إألنهر ،وهناك
عشسرإت إلسسدود إلتي ل تزإل قيد إلبناء أإو من إıطط تشسييدها ‘ هذإ
إلبلد إلفق Òإلذي ل Áلك منفذإ على إلبحر ويصسدر إلقسسم إألك Èمن
طاقته إلكهرمائية إ ¤دول ›اورة على غرإر تايÓند.

اليابان تعلن حالة الكارثة
@ طوكيو :أإعلنت هيئة إألرصساد إ÷وية إليابانية إلتعامل مع موجة إ◊ر
إلتي Œتاح إلبÓد باعتبارها كارثة طبيعية ،وذلك بعدما أإودت بحياة 65
شسخصسا على إألقل خÓل إألسسبوع إŸاضسي.
وحّذر متحدث باسسم إلهيئة من أإن بعضش إŸناطق قد شسهدت «مسستويات
حرإرة غ Òمسسبوقة».

منح «مورو» حكًما ذاتًيا
@ ماني :Óصسادق ›لسش إلنوإب إلفلبيني أإمسش على قانون Áنح إ◊كم
إلذإتي Ÿنطقة ميندإناو ،إلتي يعيشش بها شسعب مورو إŸسسلم جنوبي
إلبÓد.
وق -ان -ون «ب -ان-غسس-ام-ورو إألسس-اسس-ي» ك-ان ت-ت-ويً-ج-ا لت-ف-اق سسÓ-م وق-ع بÚ

اıاضس العسسÒ
@ بÒوتÁ :ر تشسكيل إ◊كومة إللبنانية إ÷ديدة بأازمة عميقة؛ ناجمة
عن تأاخر حسسم إŸلف إألكÎ“ Ìسًسا بعد إنتخاب رئيسش إلبÓد ‡ثً‘ Ó
إ÷Ôإل ميشسال عون ،ومن بعده تكليف سسعد إ◊ريري بتشسكيل إ◊كومة
إ÷ديدة قبل نحو شسهرين.
وت -ع -الت إألصس -وإت إŸط -ال -ب -ة بضس -رورة إإلسس-رإع ‘ إÿروج م-ن إل-ن-ف-ق
إŸظلم ،وإلوصسول ◊ل عملي ينتج عنه حكومة جديدة ،طالب إلبعضش بأان
تكون حكومة وحدة وطنية تشسمل كل إألطياف إلسسياسسية ‘ إلبÓد.

Ãوقف يشسمل إلكل إلفلسسطينيّ ،وتكليف إلطاقم إ◊قوقي ،لوضسع ورقة
م-وق-ف ل-ل-ج-م-اه Òإل-ع-رب-ي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إ ¤م-وإصس-ل-ة إل-تشس-اور م-ع م-رك-ز
«عدإلة» إ◊قوقي بشسأان تقد Ëإلتماسش ضسد إلقانون للمحكمة إلعليا.
ل· اŸتحدة تنتقد إاسسرائيل
ا أ
إنتقدت إأل· إŸتحدة قتل قوإت إلحتÓل إلسسرإئيلي للمتظاهرين
إلفلسسطيني« ‘ ÚمسسÒة إلعودة إلكÈى» إلتي تنظّم على حدود قطاع غزة
منذ  30مارسش إŸاضسي وإسستمرإر إ◊صسار إلسسرإئيلي على إلقطاع منذ
قرإبة  11عاما  ،كما أإدإنت سسياسسة إلعتقال إلدإري إلتي “ارسسها
سسلطات إلحتÓل بحق إلطفال إلفلسسطيني Úمطالبة باألفرإج عنهم فورإ
أإو توجيه إلتهم إليهم.
وقد إسستشسهد إك Ìمن  140فلسسطينيا ‘ مظاهرإت مسسÒة إلعودة إلكÈى
بينهم صسحفي Úوموظفي صسحة.

لطÓق الصسواريخ
تفكيك موقع إ
@ واشسنطن  :بدأإت كوريا إلشسمالية بتفكيك موقع لطÓق إلصسوإريخ ما
Áكن أإن Áثل نتيجة أإو ¤للقمة إلتاريخية ‘ جوإن إŸاضسي ب Úكيم
جونغ إون ودونالد ترإمب.
وإلتقطت صسور بالقمار إلصسطناعية Ÿوقع سسوهاي لطÓق إلصسوإريخ
يومي  20و 22جويلية تظهر أإن إŸبنى إلقائم على سسكك وإلذي يتم فيه
Œميع إلصسوإريخ قبل وضسعها على إŸنصسة قد بدأإ تفكيكه.
كما جرى تفكيك جزئي Ÿوقع Œارب ŸفاعÓت إلصسوإريخ مع إن
منشسآات أإخرى أإحدث ‘ إلقاعدة إلوإقعة على بعد  200كلم شسمال غرب
بيونغ يانغ ل تزإل كما هي.
لسسرى
حقوق ذوي الشّسهداء وا أ
@ رام الله :قال إلرئيسش إلفلسسطيني ﬁمود عباسش ،إنه لن يسسمح
بخصسم أإو منع إلروإتب عن ذوي إلشسهدإء وإألسسرى ،مضسيفا« :ولو بقي
لدينا قرشش وإحد سسنصسرفه عليهم».
جاء ذلك خÓل تكر Ëإلرئيسش إلفلسسطيني برإم إلله وسسط إلضسفة إلغربية
إÙتلة ،معتقل Úسسابق ،Úوعددإ من عائÓت إلشسهدإء.
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“نح الزائر ما يحتاجه من راحة وترفيه

لقضساء عطلة صسيفية آامنة

نصسائح تقيك مشساكل الغذاء والتسسمم
ـإا ¤جانب ذلك وكما تؤوكد الدراسضات ا◊ديثة
أان ن-ظ-ام-ن-ا ال-غ-ذائ-ي ه-و أاح-د األشض-ي-اء ب-ال-غ-ة
األهمية التي تتأاثر سضلبًا بحلول الصضيف؛ ‘
الوقت نفسضه قال باحثون إان  ٨من ب Úكل ١٠
نسضاء ل يطبخن ‘ الصضيف بسضبب الطقسض
ا◊ار ،وي -فضض -ل -ن ت -ن -اول ال -وج -ب-ات اÿف-ي-ف-ة
والسض -ري -ع -ة ه-ن وأاسض-ره-ن ،وه-و ل-يسض أاسض-ل-وبً-ا
صضحيًا على اإلطÓق.
من ›مل الدراسضات وخÓصضة األبحاث هل
هناك نصضائح أاو توصضيات معينة يؤوكد عليها
اıتصض- -ون ل -ن -ع -يشض فصض -ل الصض -ي -ف بشض -ك -ل
صضحي ،و–قيق الفوائد اŸرجوة من العطلة
الصضيفية ،من دون مشضكÓت غذائية ،وخلصضت
ال- -دراسض- -ات ال- -ع -اŸي -ة ‘ ه -ذا ا÷انب إا٨ ¤
نصض -ائ -ح ذه -ب -ي-ة لصض-ي-ف آام-ن م-ن اŸشض-كÓ-ت
الصضحية التقليدية ‘ ،مقدمة ذلك:
@ ترطيب ا÷سضم نظرا ً لرتفاع درجة ا◊رارة
‘ الصضيف ينصضح اÈÿاء بتناول الكث Òمن
اŸاء يوميًاÃ ،عدل ل يقل عن  ٨أاكواب ،وذلك
Ÿواجهة التعرق الزائد ،حيث يفقد الشضخصض
ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن السض-وائ-ل ،إا ¤ج-انب ذلك
ي- -ؤوك- -د خÈاء ال- -ت -غ -ذي -ة أان كÌة ت -ن -اول اŸاء
ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى درج -ة ح -رارة ا÷سض -م ضض-م-ن
اŸعدلت الطبيعية ،ويعوضض نقصض السضوائل
‘ ا÷سضم للقيام بالعمليات ا◊يوية.
ينصضح بتناول األطعمة الغنية باŸياه ‘ فÎة
ال- -ن- -ه- -ار –دي- -دا ً ،م- -ث- -ل (اÿي -ار وال -ب -ط -ي -خ
والفراولة والشضمام والدراق واŸشضمشض) ،التي
تعد مصضدرا ً مهمًا لتزويد ا÷سضم بالسضوائل،
إاضضافة لحتوائها على الفيتامينات واŸعادن
مثل (الصضوديوم ،والفسضفور ،والبوتاسضيوم) .إاذ
ت- -ع- -وضض ع- -ن األمÓ- -ح ال -ن -اŒة ع -ن ف -ق -دان
السضوائل بسضبب التعرق الزائد ‘ الصضيف.
@ ا◊ليب والل Íمهمان أايضضًا لصضحة ا÷سضم
و‘ الغذاء اليومي ،إاذ يتعرضض اإلنسضان ‘

درا

سسة

النباتات اŸنزلية
◊ياة نفسسية هادئة

من اŸعروف أان النباتات الداخلية ‘ اŸنزل ،تلعب دورا ً كبÒا ً ‘ –سض Úا◊الة النفسضية
والشضعور بالسضÎخاء للمقيم Úفيه ،ولكن رÃا يخفى على البعضض أاهميتها ‘ تنقية هواء
اŸنزل اŸليء بالعديد من اŸلوثات ،والتي قد تؤودي ألمراضض ا◊سضاسضية وغÒها.
أله -م-ي-ة ال-ن-ب-ات ال-داخ-ل-ي ودوره ال-ف-ع-ال ،ف-ق-د ق-امت م-ن-ظ-م-ة ن-اسض-ا األم-ري-ك-ي-ة ‘ أاواخ-ر
الثمانينيات بعمل العديد من الدراسضات على النباتات واسضتخدامها كوسضيلة لتوف Òالهواء النقي
اÿا‹ من السضموم Ùطات الفضضاء.
أاكد اÈÿاء أان النبات Áكنه أايضضاً أان يسضاعد ‘ تقليل ضضغط الدم و–سض Úالذاكرة وتقليل
التوتر.
ي -ق -ول دك -ت-ور
ك- - - - -ي- - - - -ن - - - -ج ‹،
اŸت - - -خصضصض ‘
العÓج بالطبيعة،
إان قيمة النباتات
وت - - - -أاثÒه - - - -ا ‘
الصض-ح-ة ال-ن-فسضية
وا◊الة
اŸزاجية
ألصضحاب اŸنزل
ل يشضÎط أان يكون بوجودها بشضكل طبيعي ‘ اŸنزل ،وإا‰ا حتى وضضع صضور أاو لوحات Ÿناظر
طبيعية أاو مسضاحات خضضراء ،يقوم بنفسض الدور الفعال.
ينصضح ‹ باسضتغÓل أاية فرصضة Áكن فيها رؤوية النباتات واÿضضرة واŸناظر الطبيعية
اÓÿبة ،حتى وإان كان على خلفية شضاشضة الكمبيوتر اÿاصض بك أاو حتى خلفية شضاشضة الهاتف.
كما نصضح اÈÿاء تخصضيصض مسضاحة ﬁددة ‘ اŸنزل لزراعة النباتات أاو وضضع بعضض النباتات
‘ مكان العمل أاو غرفة اŸعيشضة أاو على الشضرفات.
ويقول ‹ إان« :النبات يعمل كاإلسضفنجة وÁتصض اŸواد الكيميائية السضامة ‘ اŸنزل ،مثل
دخان السضجائر أاو اŸنظفات وغÒها».
يرى خÈاء أامريكي ،Úأان هناك ›موعة من النباتات التي تعمل Ãثابة «فل »Îأاو منق لهواء
اŸنزل ،فهي تسضاعد ‘ التخلصض من كل السضموم ‘ اŸنزل .ومن أافضضل تلك األنواع التي تنقى
هواء اŸنزل ،وخاصضة من مواد سضامة ،مثل الفورمالديهايد والزيل Úوالتولوين ،هي الزنبق و
األقحوان واللبÓب والبوتسض واÿيزران وا ريا ونبات اŸطاط.
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عنابة جوهرة الشسرق مقصسد سسياحي بامتياز

«الدرة اŸصسونة ‘ علماء وصسلحاء بونة» تروي قصستها

مع حلول فصسل الصسيف ،وعلى الرغم من اسستمتاع الكثÒين بالعطلة الصسيفية
وال- -رح Ó-ت والسس -ف -ر وال -ذه -اب إا ¤الشس -واط -ئ إا’ أان ه -ن -اك ق -ط -اع ً-ا ع -ريضس ً-ا م -ن
’ره -اق ،والسس -بب ه-و إات-ب-اع-ه-م ط-رقً-ا
’شس -خ -اصص يشس -ع -رون ب -ال -ت -عب ا÷سس -دي وا إ
ا أ
غذائية تكون ‘ معظمها غ Òصسحية ،وتزداد حالة التعب مع عدم تناول السسوائل
بالكمية الÓزمة التي Áكن أان تعوضص ا÷سسم عما يفقده نتيجة ارتفاع درجات
ا◊رارة.
الصضيف لسضوء ‘ الهضضم ،لذا ينصضح اÈÿاء
بتناولهما لتحسض Úعمليات الهضضم.
@ التقليل قدر اŸسضتطاع من تناول اŸقا‹
‘ فصض -ل الصض -ي -ف ،ألن -ه -ا ت -زي -د م -ن ال -كسض-ل
واÿمول للجسضم.
@ عدم اإلكثار من البقوليات مثل (العدسض
وال- -ف- -ول وال- -ف- -اصض- -ول- -ي -ا) ،وغÒه -ا ‘ فصض -ل
الصض -ي -ف ،ألن -ه -ا ت -ع -ط -ي زي -ادة ‘ السض -ع-رات
ا◊رارية ،وتوليد الطاقة للجسضم ،واÿمول،
إاضض -اف -ة إا ¤اح -ت -ي-اج ال-ب-ق-ول إا ¤وقت ط-وي-ل
للهضضم.
@ اله- -ت- -م- -ام ب- -وج -ب -ة اإلف -ط -ار ال -غ -ن -ي -ة
بالفيتامينات والعناصضر األسضاسضية للجسضم ،مع
أاهمية توزيع الوجبات لكي يسضتطيع ا÷سضم
هضضمها ،ول يشضعر الشضخصض باÿمول.
@ وللرياضضة ‘ فصضل الصضيف أاهمية كبÒة
مثل اŸشضي الذي يعمل على إاعادة النشضاط
للجسضم ،وŒديد األكسضج ،Úوتنشضيط الدورة
الدموية ،وحرق السضعرات ا◊رارية.
@ ال- - - -ت- - - -ق- - - -ل- - - -ي- - - -ل م- - - -ن ت - - -ن - - -اول اŸل - - -ح
وا◊امضض والبهارات واألكل ا◊ار جدا ً ،على
أان يكون األكل فقط عندما نشضعر با÷وع ألن
نشضاط ا÷هاز الهضضمي بطيء ‘ الصضيف.
@ الشضواء من أابرز ما Áيز فصضل الصضيف هو
شضواء الطعام ،فباإلضضافة ألنها طريقة سضهلة
ل -ط -ه -و ال -ط -ع -ام ،ف -ه -ي أايضض-ا Œع-ل-ه صض-ح-يً-ا
ومنخفضض الدهون والسضعرات ا◊رارية ،لذا
ينصضح اÈÿاء بتناول الطعام بهذه الطريقة
مرة واحدة على األقل أاسضبوعيًا .وعن حفظ
األط-ع-م-ة وت-خ-زي-ن-ه-ا ،ه-ن-اك ت-غÒات معلومة
–دث على الغذاء بشضكل عام خÓل فصضل
الصضيف ،ومع هذه التغÒات تظهر اŸشضكÓت
الصضحية الناجمة عن األغذية غ Òاآلمنة.
ف- -ي- -ت- -وجب ع- -ل- -ى رب- -ة اŸن -زل إات -ب -اع ب -عضض
اإلرشضادات للحفاظ على سضÓمة األطعمة ‘

الأربعاء  ٢٥جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١١ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

فصض -ل الصض -ي -ف ،ح -يث ت -ك Ìح -الت ال-تسض-م-م
الغذائي ‘ الصضيف بسضبب سضوء تخزين وحفظ
اŸواد الغذائية‡ ،ا يعرضضها للملوثات والتي
تشض -م -ل ال -ب -ك -تÒي -ا و األع -ف -ان وال -فÒوسض -ات
والطفيليات ،التي تتكاثر ‘ الغذاء خاصضة مع
درجة ا◊رارة اŸرتفعة.
من العوامل األخرى التي تسضاعد على حدوث
التسضمم الغذائي :وجود ناقل للميكروب ‘
الطعام ،وتلوث األيدي بالطعام أاو تلوث أادوات
اŸطبخ باŸيكروبات ،أاو تلوث أاسضطح –ضضÒ
ال -ط-ع-ام اŸسض-ت-خ-دم-ة ،ك-م-ا أان ب-ق-اء ال-ط-ع-ام
اŸكشض- -وف ‘ ج -و ال -غ -رف -ة ال -ع -ادي ل -فÎات
ط -وي -ل -ة ‘ فصض -ل الصض -ي -ف يسض-اع-د ع-ل-ى ‰و
البكتÒيا وحدوث التسضمم.
ت -زداد ‘ الصض -ي -ف ح -الت اإلصض -اب -ة ب -ح -م-ى
ال-ت-ي-ف-وئ-ي-د ال-ن-اŒة ع-ن ب-ك-تÒي-ا السضاŸونيÓ
اŸتواجدة ‘ اللحوم النيئة ،واŸياه اŸلوثة
واÿضضار غ ÒاŸغسضولة جيدا ً .لذا يجب أان
ت- -ب- -ق- -ى ال- -ل- -ح- -وم وال- -دج- -اج واألسض- -م -اك ‘
«اÛم -د» ،وي-جب ح-ف-ظ اÿضض-ار وال-ف-اك-ه-ة
والبيضض ‘ الثÓجة العادية على درجة حرارة
تÎاوح ما ب ٢ Úو ٥درجات مئوية ألن ذلك
يبطئ من ‰و وتكاثر البكتÒيا.
ه -ن -اك ب -عضض اإلرشض -ادات ال-ت-ي ات-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا
خÈاء التغذية  -لتفادي حالت التسضمم منها:
أاكل الطعام مباشضرة بعد خروجه من اŸطبخ،
وعدم تأاخÒه ،وŒنب أاكل األطعمة اŸعرضضة
للحرارةŸ ،دة أاك Ìمن سضاعة ،ألن تعرضضها

ل -لشض -مسض ي -ؤودي إا ¤ت -ك -اث -ر ال -ب-ك-تÒي-ا ف-ي-ه-ا،
واختيار الطعام اŸطهو بشضكل كامل ،وŒنب
اŸأاك -ولت ال -ت -ي –ت -وي ع-ل-ى ◊وم م-ط-ه-وة
جزئيًا أاو نية.
كما ينصضح بالتخلصض من أاية أاغذية – ⁄فظ
‘ الثÓجة وخاصضة (البيضض ،ا◊ليب ،اللحوم،
ال -دواج-ن ،الشض-ط-ائ-ر) ألن اŸي-ك-روب-ات ت-ن-م-و
ف -ي -ه-ا بسض-رع-ة ،وإاب-ع-اد ج-م-ي-ع اŸواد السض-ام-ة
واÿطÒة واŸركبات واŸبيدات ا◊شضرية عن
أاماكن –ضض Òوإاعداد الطعام.
أام -ا ‘ ال -رح Ó-ت ال-ط-وي-ل-ة والسض-ف-ر ،ون-ظ-را ً
لن -خ -ف -اضض م -ع-دل اسض-ت-هÓ-ك ال-ط-اق-ة أاث-ن-اء
السضفر بسضبب ا÷لوسض اŸسضتمر ‘ السضيارة أاو
ا◊افلة ،لذا يكفي اصضطحاب أاطعمة خفيفة
م-ن-خ-فضض-ة السض-ع-رات ا◊راري-ة ،م-ث-ل شض-طائر
ا◊بوب الكاملة وقطع الفواكه واÿضضروات.
و تعد األطعمة اÿام مثل (الفجل والطماطم
والكرز والفراولة وا÷زر وشضرائح التفاح) من
الوجبات اÿفيفة اŸثالية أاثناء السضفر.
ي -نصض-ح ع-ن-د إاع-داد أاط-ع-م-ة ال-رحÓ-ت tŒن-ب
اسضتخدام اŸواد اإلضضافية التي قد تعجل من
فسض -اد ال -ط -ع -ام م -ث -ل ق -ط-ع ال-ط-م-اط-م أاو أاي
أاطعمة أاخرى سضريعة التعفن .وينصضح بتعبئة
أاطعمة الرحÓت بطريقة ُت َسضuهل من حملها.
وح -ف -ظ -ه -ا ‘ اÈŸدات اÿاصض-ة ب-ال-رحÓ-ت
والسضفر ‘ عبوات ُمحكمة الغلق .ويتم تقسضيم
األطعمة إا ¤أاربع ›موعات :الفطور والغذاء
والعشضاء والوجبات اÿفيفة ،فتقسضيم الوجبات

سض -يسض -اع -د ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار األط-ع-م-ة اŸن-اسض-ب-ة
وب-ال-ك-م-ي-ات الصض-ح-ي-ح-ة .وه-ن-ا ل ي-ج-وز ترك
األط - -ع - -م- -ة اÿف- -ي- -ف- -ة غ ÒمÈدة ألك Ìم- -ن
سضاعت ،Úوخاصضة مع ارتفاع درجات ا◊رارة
أاثناء الصضيف.

ﬁ 4اذير عند تناول الطعام خÓل
الرحÓت والسسفر

@ Œنب األط- -ع- -م- -ة ال- -ن- -ي -ئ -ة م -ث -ل ال -ل -ح -وم
واألسض -م-اك واÙار وال-ب-يضض ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-اء
والسضوائل ،ل تتناول غ ÒاŸشضروبات اŸعبأاة
‘ زجاجات معلومة اŸصضدر.
@ Œنب األطعمة التي تكون بدرجة حرارة
ال-غ-رف-ة ،ف-ه-ي ت-ق-ع ضض-م-ن «م-ن-ط-قة اÿطر»،
حيث تتكاثر البكÎيا ،وعليك بالطعام السضاخن
أاو البارد بدًل من ذلك.
@ ك - -ن ح - -ذرا ً م- -ن ال- -ف- -واك- -ه واÿضض- -ار غÒ
اŸغسضولةÃ ،ا ‘ ذلك السضلطات.يجب حفظ
اÿضضار والفاكهة والبيضض ‘ الثÓجة العادية
على حرارة تÎاوح ما ب ٢ Úو ٥درجات للحد
من ‰و البكتÒيا.
@ ينصضح اÈÿاء بتناول ما ل يقل عن  ٨أاكواب
ماء Ÿواجهة التعرق الزائد ،إاذ يفقد الشضخصض
كميات كبÒة من السضوائل  .دراسضات تشض Òإا¤
أان  ٨م -ن  ١٠نسض -اء ل ي -ط -ب-خ-ن ‘ الصض-ي-ف
ويفضضلن تناول الوجبات السضريعة وهو ليسض
أاسضلوباً صضحيا.ـ

ب Úقرار الهدم وخطر ا’نهيار منذ 2011

 4عائÓت تواجه خطر اŸوت ردمًا Ãعسسكر
‘ ح Úتسستمتع العائÓت
ا÷زائرية بالصسيف
والعطلة ،البحر
وا’سستجمام أاو ا◊فÓت
’عراسص تعا Êأاخرى
وا أ
من مشسكل العيشص ‘ بناية
هشسة قد تنهار ‘ أاية
وهلة فوق رؤووسسهم
معلقة بأامل غد أافضسل
ووعود من السسلطات
اÙلية بالتكفل
بوضسعيتهم التي هي باقية
’زل.
على حالها منذ ا أ
حبيبة غريب
هي مأاسضاة  ٤عائÓت تقطن ‘
ب -ن -اي-ة آاي-ل-ة ل-لسض-ق-وط م-ن-ذ ٢٠١١
الكائنة بشضارع بن دايج شضيخ رقم
 ٠٢حي بابا علي بولية معسضكر
وال -ت-ي ب-رق-م  ٠٢ب  ٣6والبناية
أاصض-درت ف-ي-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة ،اسض-ت-نادا
إا ¤ت- -ق- -اري -ر مصض -ال -ح اŸراق -ب -ة
التقنية للبنايات قرارا باإلخÓء
والهدم ،منذ شضهر فيفري ،٢٠١٤
دون تسض -وي -ة وضض -ع -ي -ة ال -ع-ائÓ-ت
اŸق -ي -م -ة ه -ن-اك ،وال-ت-ي ت-ع-يشض
اليوم ‘ بيوت متآاكلة جدرانها،
ت- -ن- -خ- -ره- -ا ال- -رط- -وب- -ة وال -غ -ب -ار
وت -تسض -اق -ط أاشض Ó-ؤوه-ا وأاسض-ق-ف-ه-ا
م - -ه- -ددة ب- -ذلك صض- -ح- -ة وح- -ي- -اة

السضكان.
«أاصض -ب -ح -ن -ا ن-ت-ق-اسض-م اŸك-ان م-ع
ا÷رذان وا◊شضرات واألفاعي»،
تقول السضيدة حفيظة بن حيداسض
 ٣6سضنة أام ألربعة أاطفال أاكÈهم
 ⁄يتعد سضن العاشضرة .»-تضضيف

م -ت-ن-ه-دة لـ «الشض-عب»« :ن-ع-يشض ‘
قلق دائم من أان يسضقط سضقف أاو
حجر أاو يهوي حائط على أاحد
األطفال ،أاو تلدغه حية أاو جرذ».
ت -أاسض -فت ح -ف-ي-ظ-ة ك-ثÒا ل-ل-وضض-ع
ال - -ره - -يب ال - -ت - -ي ت- -ع- -يشض- -ه ه- -ي

والعائÓت التي تتقاسضم اŸرافق
ال-ع-م-وم-ي-ة ك-ون ال-ب-ن-اي-ة تعود ا¤
ال -ع -ه -د السض -ت -ع -م -اري وه-ي م-ن
ال- -ط- -راز اŸع -روف ‘ م -عسض -ك -ر
بالعامية «بالبزار « .وهي عبارة
ع -ن دور م -ب -ن -ي-ة ب-ا◊ج-ارة ذات
ط -اب -ق سض -ف -ل -ي وع -ل-وي ي-ت-وسض-ط
قلبها فناء يحتوي على حنفية ماء
ومرحاضض مشضÎك.
ت -ت -وق -ف السض-ي-دة وك-أان-ه-ا ت-خ-ت-ار
العبارات الك Ìدقة وتعبÒا عن
اŸاسض -اة وال -ه -ول ق -ائ -ل-ة« :ان-ه-ار
جزء كب Òمن السضلم اŸؤودي ا¤
الطابق العلوي إا ¤جانب الرواق
اŸؤودي بدوره ا ¤الغرف العلوية،
والتي تسضكن اليوم إاحداها جارتنا
البالغة من العمر  ٨6سضنة والتي
Œد صض - -ع- -وب- -ة ‘ ال- -وصض- -ول إا¤
بيتها ،إاذ تضضطر أان تصضعد السضلم
على ركبتيها خوفا من السضقوط».
رغم اŸعاناة وا÷رح واأل ⁄ل
زالت السضيدة حفيظة تعلق المال
ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-ال-ه-ا ،ق-ائ-لة
م -وج -ه -ة ن-داءه-ا ب-ح-رق-ة لسض-ان:
«ن -ن -اشض -د ال-ي-وم سض-ل-ط-ات ال-ولي-ة
وع -ل -ى رأاسض -ه -م ال -وا‹ ال-ت-ع-ج-ي-ل
بتطبيق الوعود التي أاعطاها لنا
Ãن-ح-ن-ا سض-ك-ن-ات لئ-ق-ة وإان-ق-اذنا
من اÿطر اÙدق الذي يهدد
حياتنا وحياة أابنائنا ‘ كل دقيقة
وثانية».

ت-قÎح م-دي-ن-ة ع-ن-اب-ة ال-ك-ث Òم-ن اÙط-ات السس-ي-اح-ي-ة لزوارها ،لقضساء ◊ظات
ا’سس-ت-م-ت-اع وال-ف-رح والÎف-ي-ه ب Úأاحضس-ان الشس-واط-ئ وال-غ-اب-ات ال-ك-ثÒة ،أاو داخ-ل
’ماكن ا÷ميلة السساحرة التي “نح السسائح كل ما
حديقة التسسلية وغÒها من ا أ
يحتاجه للراحة والÎفيه الصسيفي .كما أان تراثها وإانتاجها الفني والثقا‘ يقÎح
الكث Òمن اÓŸمح التي تشسكل هوية اŸنطقة.
البواقي على وجه اÿصضوصض ،باإلضضافة إا ¤زوار
وليد بوعديلة
وليات كثÒة واŸغÎب Úاألجانب العامل‘ Ú
فزائر مدينة بونة وهو اسضم قد Ëلعنابة جوهرة شضركات ومؤوسضسضات اقتصضادية ‘ ا÷زائر.
ن -ع -ل -م ال -زائ -ر أان ب -ون -ة –ت -وي ﬁط-ة ك-بÒة
الشض- -رق ا÷زائ- -ري ق- -د ي -خ -ت -ار ال -ت -وج -ه ن -ح -و
الشضواطئ الكثÒة التي يضضمها السضاحل العنابي ،للحافÓت ب Úالوليات ،دشضنت مؤوخرا وتضضم
سضواء تلك القريبة من وسضط اŸدينة مثل الشضابي الكث Òمن اŸرافق التي يحتاجها اŸسضافر ،وهي
والسضانكلو والطوشض وع Úعشض Òأاو إا ¤جهة متواجدة بالقرب من الطريق الوطني(‘ )٤٤
شض -رق اŸدي -ن -ة م -ث -ل ج -وان -و وسض-ي-دي سض-ا ⁄أاو ﬂرج اŸدينة نحو سضكيكدة وقسضنطينة.
ول بد أان يزور السضائح سضاحة الثورة ،وفيها
ال -ت -وج -ه غ -رب -ا ب -ع -ي -دا إا ¤شض -واط -ئ سض-راي-دي
وشض -ط -اي -ب -ي ،ح -يث ال -ل -ق-اء ال-ك-ب Òب Úال-غ-اب-ات أاكشضاك اŸثلجات واŸشضروبات اıتلفة– ،ت
نسض-ائ-م ال-ه-واء ال-ذي ت-ظ-ل-ل-ه األشض-ج-ار اŸع-مرة،
والبحر.
إاذا  ⁄تكن لك سضيارة خاصضة ،فأانت سضتنتقل ع Èوب -ال -ق -رب م -ن -ه -ا اŸسض -رح ا÷ه -وي ع -ز ال -دي-ن
سض -ي -ارات األج -رة أاو ح -اف Ó-ت ال-ن-ق-ل ا◊ضض-ري ›وبي وله تاريخ حافل ‘ النشضاط اŸسضرحي.
للتوجه نحو البلديات الكثÒة للولية مثل سضيدي وقدم للمسضرح ا÷زائري الكث Òمن الفنان ،Úو‘
طريق اŸسضرح وبعد اŸرور على ›لسض القضضاء
عمار ،برحال ،ا◊جار ،البو..Ê
‘ ع- -ن -اب -ة ›م -وع -ة م -ن ال -ف -ن -ادق ال -ك -بÒة وقبل الوصضول إا ¤مقر الولية سضيتجه السضائح
واŸتوسضطة والصضغÒة ‘ أاماكن ﬂتلفة وتتباين يسضارا نحو قصضر الثقافة ﬁمد بوضضياف ،وهو
أاسضعارها ،بحسضب اÿدمات واŸنطقة اŸوجودة يقÎح على كل زائر للمدينة نشضاطات ثقافية
فيها .والشضواطئ العنابية تعا Êمثل كل الشضواطئ ﬂت -ل -ف -ة م -ث -ل م -ع -ارضض ال -ك -تب والصض -ن -اع -ات
ا÷زائرية من ‡ارسضات اŸتطفل Úعلى حظائر التقليدية واألماسضي الشضعرية والغنائية..
السضيارات وأاصضحاب الكراسضي والشضمسضيات مع
عن ذاكرة وفن بونة
تسض -ج -ي -ل ج -ه -د Îﬁم م-ن السض-ل-ط-ات Ÿراق-ب-ة
‘ وسضط اŸدينة يوجد كث Òمن اŸراكز و
الشضواطئ ومواجهة اŸمارسضات السضلبية وضضمان اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ل-لسض-ائ-ح ك-ل م-ا
‚اح اŸوسضم السضياحي ،كما وقع مث ‘ Óشضاطئ ي -ري -د ،ب -خ -اصض -ة بشض -ارع ق -وم -ب -ي -ط-ا وÃن-ط-ق-ة
سضيدي سضا ١٠ ‘ ⁄جويلية.
ا◊طاب ،حيث تك Ìحركة اŸواطن .Úو‚د ‘
مثلجات ومشسروبات –ت نسسائم هواء تظّلله اŸدينة القدÁة (بÓسض دارم) اŸسضاجد العتيقة
التي تعود ا ¤العهد العثما .Êوإاذا بحثت عن
أاشسجار معمرة
تسض -ق-طب ع-ن-اب-ة السض-ي-اح والضض-ي-وف م-ن ت-بسض-ة ،الصضحافة اÿاصضة باŸدينة والشضرق ا÷زائري،
سضوق اهراسض ،قاŸة وأام فننصضحك بشضراء جرائد الصضريح ،آاخر سضاعة،
أاخبار الشضرق ،الصضقر ،إايدوغ نيوز...فهي صضحف
ﬁلية فيها الكث Òمن أاخبار الولية دون نسضيان
بطبيعة ا◊ال أام ا÷رائد «الشضعب» التي ل زالت
ل- -ه- -ا م- -ك -ان -ة خ -اصض -ة ‘ اŸشض -ه -د الع Ó-م -ي.
يتصضفحها العنابيون دوما.
‡ا يؤوسضف له من مÓمح اŸدينة ‘ شضارع
ا◊ط-اب ،اخ-ت-ف-اء ب-اع-ة ال-ك-تب ال-ق-دÁة .ك-انوا
ي -ق -دم -ون لسض -ن -وات اÿدم -ات ال-ك-بÒة ل-ل-ط-ل-ب-ة
واألسضاتذة والباحث Úبخاصضة وقد كانت جامعة
باجي ﬂتار بعنابة تسضتقبل الكث Òمن الطلبة
م -ن ولي -ات ﬂت -ل-ف-ة وف-ي-ه-ا ت-خصضصض-ات ك-ثÒة،
أابرزها اللغة واألدب العربي ،اللغات األجنبية،
العلوم القتصضادية وعلوم التسضي ،Òا◊قوق ،علوم
األرضض واŸناجم ،الطب ،الهندسضة...
م -ن ا÷م -ع-ي-ات ا◊ريصض-ة ع-ل-ى إاح-ي-اء الÎاث
الثقا‘ العنابي‚ ،د جمعية «أاحباب وتÓميذ
حسضان العنابي» التي تسضعى للتعريف باŸوسضيقى
األندلسضية ومتمماتها من حوزي وعروبي وزجل
وم -دي -ح دي -ن -ي ،وك -ذلك اŸوسض -ي -ق -ى الشض -ع -ب -ي -ة
ضضيق مسضاحة الشضقق ،مشضكلة قد تصضsعب
والصضوفية .وقد سضعى رئيسضها األسضتاذ ﬁمد
ا
تنظيم وترتيب األغراضض الوافرة فيها ،م
ÿضض -ر ب -وب -ك -ر وم -ع-ه ال-دك-ت-ور سض-ع-ي-د دح-م-اÊ
ت
يسض -ت -دع -ي اسض-ت-خ-دام ب-عضض اإلكسضسض-وارا
لتحقيق وشضرح وتعليق كتاب الشضيخ احمد بن
التي –tل هذه اŸشضكلة ‘ التدب ÒاŸنز‹،
ق- -اسض- -م ال- -ب- -و« :Êال- -درة اŸصض- -ون- -ة ‘ ع -ل -م -اء
وتضضفي جماليًsة على الديكور .و‘ اآلتي،
وصضلحاء بونة» نشضر بلدية عنابة ودار الوسضام
ب -عضض األف -ك -ار اŸب -ت-ك-رة ل-تسض-ه-ي-ل ع-م-لs-ي-ة
ال -ع-رب-ي  . ٢٠١١-وت -وج -د ج -م -ع-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة
م
التخزينُ :يف sضضل اختيار األرائك ،التي تضض ّ
وسض -ي -اح -ي -ة أاخ -رى نشض -ط -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال-ف-ن-ون
وح- -دات ت -خ -زي -ن م -د›ة ف -ي -ه -ا ،بـغ -رف -ة
واآلداب..
اŸعيشضةُ .ينصضح باسضتخدام الطاولت التي
هنا اŸكان واإلبداع ..
–توي األدراج اıفيsة لتخزين العديد من
اشض- -ت- -ه- -رت ب- -ون- -ة ب -ال -ك -ث Òم -ن اŸه -رج -ان -ات
األغراضض.
واŸل -ت-ق-ي-ات الدب-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ‘ الصض-ي-ف ،م-ث-ل
ُي -سض -ت -خ -دم ال -قسض -م ال-ع-ل-وي م-ن ال-ك-رسض-ي
م- -ل- -ت- -ق- -ى اŸدي- -ن- -ة والب- -داع ل–اد ال- -ك- -ت -اب
اŸغطsى بالقماشض ،لتخزين ما تشضائينه.
ا÷زائ- -ري ،ÚواŸه- -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة
ُيثsبت بعضض الرفوف ‘ ،غرفة النوم.
الشضعبية .ومن األسضماء الفنية ÷وهرة الشضرق،
ُي- -شض- -ارك السض- -ري- -ر اÿزان- -ة ‘ وظ- -ي- -ف- -ة
نذكر ‘ ›ال اŸالوف الفنان حمدي بنا،Ê
التخزين.
ديب ال- -ع -ي -اشض -ي ،م -ب -ارك ،اŸم -ث -ل اŸسض -رح -ي
Ÿمكن السضتعانة بصضناديق اÿشضب،
من ا ُ
والسضينمائي عبد ا◊ق بن معروف ،الفنان لطفي
ال -ت -ي ت -وsزع ‘ زواي -ا ال -غ-رف-ة ،ب-غ-ي-ة ح-ف-ظ
«دوبل كانون» ‘ الراب .ومن أاسضمائها العلمية-
اŸفارشض والوسضائد.
الثقافية نذكر الباحث ÚاألكادÁي Úعبد اÛيد
ُت -سض -ت -غ t-ل أاب -واب ال -غ-رف ل-ت-ث-ب-يت وح-دات
ح-ن-ون ،ح-ف-ن-اوي ب-ع-ل-ي ،ال-ط-اه-ر رواي-ن-ية ،رابح
التعليق عليها ،ولسضيsما ‘ ا◊ّمام ،حيث
بوحوشضﬁ ،مد كراكبيﬁ ،مد حابسض ،مقران
ُيضضاف عدد من اإلكسضسضوارات ،التي –فظ
فصضيح والقائمة طويلة.
األشضياء الصضغÒة ،بأاناقة.
يحضضر ‘ مشضهدها الثقا‘ أاسضماء Îﬁمة،
‘ اŸطبخ ،ل بsد من زيادة عدد الرفوف.

ÒHGóJ
á«dõæe

نصسائح
التخزين
‘ اŸنزل
الضسيق

مثل :الكاتب واإلعÓمي الدكتور علي خفيف،
األديب واألكادÁي ميلود قيدوم ،الشضاعرة نادية
نواصضر ،الكاتب يوسضف شضقرة ،الشضاعر إابراهيم
بادي.
Áك- -ن ل -زائ -ر ب -ون -ة أان ي -ك -تشض -ف نصض -وصض -ه -ا
الب -داع -ي -ة ع -ن-د ق-راءة الشض-اع-ر سض-ي-ف اŸل-وك
سضكتة ،وهو ناشضط ‘ ا◊قل ا÷معوي الثقا‘،
م - -ن ا÷ي - -ل اإلب - -داع- -ي ا÷دي- -د ‘ اŸدي- -ن- -ة،
الشض- -اع -رة واإلع Ó-م -ي -ة سض -ل -وى Ÿيسض مسض -ع -ى،
األديب وال -ف -ن -ان ال -تشض -ك -ي -ل -ي حسض -ن ب-وسض-اح-ة،
الشضاعر عبد ا◊ميد شضكيل وهو شضاعر جزائري
بشضهرة عربية ،يتميز بشضعره الصضو‘ ،كتب كثÒا
ع -ن ب -ون -ة م -ث -ل نصض -وصض -ه «م -راي -ا اŸاء ،م -ق-ام
بونة»« ،٢٠٠٥،ا◊الت ‘ عشضق بونة»،٢٠٠6 ،
«كتاب بونة» . ،٢٠٠٨ ،ول ننسضى الكاتب جمال
ف -وغ -ا‹ ،م -دي -ر ال -ك-ت-اب ‘ وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،ل-ه
كتابات سضردية رمزية متميزة اŸبنى واŸعنى،
منها «أانثى األبجدية» ،)٢٠٠٤-الشضاعر حسضÚ
زبرطعي.
ل ننسضى كتابات وآاثار الكاتب الراحل شضريبط
أاح -م -د وه -و ن -اق -د وم -ن ك-ت-ب-ه «ا◊رك-ة األدب-ي-ة
اŸع- -اصض- -رة ‘ ع- -ن- -اب- -ة» ،واألديب واإلعÓ- -م -ي
ال -راح -ل ع -م -ر ب -وشض-م-وخ-ة ال-ذي ي-ع-د م-ن أاب-رز
ال-ب-اح-ث ÚواإلعÓ-م-ي ÚاŸوسض-ي-قي Úا÷زائريÚ
‘ الطرب العربي والدكتور ﬁمد عيÓن ،وهو
باحث ‘ الدراسضات الشضعبية عن عنابة والشضرق
ا÷زائري .وقد كّون الكث Òمن اıتصض‘ Ú
ه- -ذا اÛال م- -ن ك -ت -ب -ه «ﬁاضض -رات ‘ األدب
الشضعبي ا÷زائري» و»معا ⁄نحوية وأاسضلوبية ‘
األمثال الشضعبية ا÷زائرية» ،نتمنى أان تتذكره
ولية عنابة وتكّرمه لتاريخه العلمي -الثقا‘
الزاخر ‘ خدمة الثقافة الشضعبية.

نحو حديقة التسسلية بسسيدي عاشسور

يتكفل الشضباب اŸوظف ‘ Úا◊ديقة بتوجيه
ال -زوار ونصض -ح أارب -اب ال -ع -ائÓ-ت ع Èكشضك ب-ي-ع
التذاكر ،وتقدﬂ Ëتلف المتيازات اŸقÎحة
ع -ل -ى األط-ف-ال وال-ع-ائÓ-ت .وق-د صض-ادف-ن-ا ع-ن-د
حضض -ورن -ا ‘ أامسض -ي -ة صض-ي-ف-ي-ة ،ي-وم الرب-ع-اء١١
ج-وي-لية  ‘ ،٢٠١٨السض -اع -ة ال -ث-ال-ث-ة زوال ،شض-اب-ا
م -ؤودب -ا و نشض-ط-ا ت-كّ -ف-ل ب-ت-ق-د Ëك-ل اŸع-ل-وم-ات
ب -ط -ري -ق-ة تسض-وي-ق-ي-ة ت-دل ع-ل-ى ال-ك-ف-اءة وحسض-ن
التواصضل والسضتقبال ،بخاصضة للتعريف بالتذكرة
العائلية التي تقÎح على األطفال عشضرين لعبة
ب- -ثÓ- -ث- -ة آالف دي- -ن- -ار ج- -زائ -ري ،وه -ي ت -خ -دم
العائÓت التي –ضضر بعدد كث Òمن األطفال،
كما هو شضأا Êمع أاطفا‹ الثÓثة خالد ،رائد
وسضاجد .فقد قررت أان اشضÎي هذه البطاقة
العائلية ،تطبيقا للمثل الشضعبي»تهنى الفرطاسض
من حّكان الراسض» حتى ل يزعجني األطفال كل
مرة بشضراء تذكرة  .وهو ما سضاندته الزوجة
الكرÁة بسضرور.
لح-ظ-ن-ا تسض-يÒا احÎاف-ي-ا ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
األوروب -ي-ة ،ف-ه-ن-اك اسض-ت-ث-م-ار واضض-ح ‘ اŸوارد

تتسسبب ‘ حوادث خطÒة..

ال-بشض-ري-ة ال-تسض-ي Òوال-ت-ج-ه-ي-ز وم-ا ي-ه-م األول-ياء،
وجود لفتات إاعÓمية بالقرب من كل لعبة تبّين
Óولياء طبيعة اللعبة والسضن اŸناسضب لها ،وكل
ل أ
لعبة يتكفل بها شضاب ينصضح الزوار ويوجههم،
Óلعاب ل
لكن لحظنا أان األغا ÊاŸرافقة ل أ
تنسضجم أاحيانا مع عا ⁄الطفولة Ÿا فيها من
الصضخب والضضوضضاء.
تبدأا أاسضعار األلعاب من مبلغ ١٢٠دج ،لتصضل إا¤
 ٤٠٠دج بحسضب النوعية والسضن أاطفال أاوشضباب.
وتتوفر ا◊ديقة على أاك Ìمن  ٢٠لعبة ،ولسضنا
ن-دري إاذا ك-انت ه-ن-اك ت-خ-ف-يضض-ات ل-ل-ج-م-ع-يات
اÿاصض -ة ب-ال-ي-ت-ام-ى وال-كشض-اف-ة واŸن-خ-رط‘ Ú
اŸركبات
ا÷واري-ة ،ون-ت-منى
أان ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك
ات - -ف - -اق - -ي- -ات م- -ع
م -دي-ري-ات الÎب-ي-ة
لتخصضيصض زيارات
›ان-ي-ة للمتفوقÚ
‘ اŸؤوسضسض - - - - - -ات
الÎبوية ‘ عنابة
والوليات
اÛاورة.
ال - - - -ذي ن - - - -أام- - - -ل
–قيقه ويوؤخذ ‘
ا◊سض - - - - -ب - - - - -ان أان
ت- - - - - - -خصضصض إادارة
ا◊دي- -ق- -ة ي- -وم- -ي
ا÷معة والسضبت لزيارة حافلة اŸكتبة اŸتنقلة
ب -الت -ف -اق م -ع م -ك -ت -ب -ة اŸط -ال -ع -ة ال -ع-م-وم-ي-ة،
وت-خصض-يصض مسض-اح-ة ل-ب-ي-ع الصض-ن-اع-ات ال-تقليدية
للمهني Úوا◊رفي .Úوحبذا لو تكتفي ا◊ديقة
ببث األنغام واŸوسضيقى اÿاصضة بتاريخ وثقافة
ب- -ون- -ة ف- -ق- -ط ‡ث- -ل- -ة ‘ اŸال- -وف ،الشض- -ع- -ب -ي،
العيسضاوة ،اإلنشضاد واŸدائح الÎاثية والتفاق مع
مديريتي السضياحة والثقافة لتخصضيصض ركن ‘
العطل الشضتوية والربيعية والصضيفية ببيع كتب
ت -اري -خ ع -ن -اب-ة والشض-رق ا÷زائ-ري ،ك-تب الÎاث
الشض -ع -ب -ي ،ك -تب األم -ث -ال الشض -ع -ب -ي-ة ،ك-تب أادب-اء
وم -ث -ق -ف -ي ع -ن -اب -ة ... ،وه-ذه م-قÎح-ات ق-اب-ل-ة
للتجسضيد ‘ ﬂتلف حدائق التسضلية ع Èالوطن.
من اŸشضاهد ا÷ميلة ‘ ا◊ديقة اŸصضلى ،فهو
بهندسضة معمارية إاسضÓمية جميلة .كما تتوفر
ا◊ديقة على قاعات الشضاي واŸثلجات ،سضاحة
ف -ي -ه -ا م -نصض-ة ل-ل-ح-فÓ-ت والÎف-ي-ه ال-ف-ن-ي ،ك-م-ا
أاع-ج-ب-ت-ن-ا ت-ه-ي-ئ-ة اŸسض-اح-ات اÿضض-راء ون-ظافة
اŸسض-اح-ات داخ-ل ا◊دي-ق-ة ،ف-ي-م-ك-ن ل-ل-ع-ائÓت
الجتماع والسضتمتاع بالهواء النقي وا÷لسضات
–ت األشضجار.

أاطباء الطوارئ يحّذرون من  6أاشسياء
ي -رى أاط -ب -اء ال -ط -وارئ خ Ó-ل م -ن -اوب-ت-ه-م ‘
اŸسض-تشض-ف-ي-ات شض-ت-ى أان-واع األشض-ي-اء اŸروعة،
بدءا Ãصضاب ‘ Úحوادث خارجية أاو منزلية
وانتهاء بآاخرين يصضارعون من أاجل ا◊ياة،
وهو ما يدفعهم إا ¤تطوير نوع من ا◊سضاسضية
ضضد بعضض األدوات التي يخشضون وجودها ‘
منازلهم وتعد سضببا ‘ العديد من ا◊وادث.
اŸنصسة اŸطاطية (ترامبول)Ú
أاو ¤هذه األشضياء التي ل يود طبيب الطوارئ
أان يرى أاولده يسضتخدمونها ‘ منزله ،هي
الÎامبول ،Úتلك اŸنصضة اŸطاطية التي يلهو
الكث Òمن األطفال عليها ويسضتمتعون بالقفز
والرتفاع ‘ الهواء .لكن الطبيب ل يراها
ب- -ه- -ذه ال- -ط- -ري- -ق- -ة ،وإا‰ا ي -رى «ال -ك -ث Òم -ن
اإلصض- -اب -ات وال -كسض -ور ‘ ا÷زء ال -ع -ل -وي م -ن
ا÷سض -م وكسض -ور ال -ف -خ -ذ وإاصض -اب-ات ال-رق-ب-ة»،
بحسضب ›لة تا Ëاألمريكية.
يقول الطبيب فرديناندو مÒارشضي ،اŸدير الطبي
ل -قسض -م طب ال -ط -وارئ ‘ م -رك-ز ج-ام-ع-ة ب-ي-تسضÈغ
الطبي ،إان بعضض اآلباء يتكون لديهم شضعور زائف
ب-األم-ان ع-ن-دم-ا ي-رون شض-ب-ك-ة –ي-ط ب-الÎام-ب-ولÚ
◊م -اي -ة أاط -ف-ال-ه-م م-ن ال-وق-وع ع-ل-ى األرضض ،ل-ك-ن
اŸتاعب –دث فوق الÎامبول Úذاتها.

’زرار
بطاريات ا أ
تسضتخدم تلك البطاريات وهي بحجم العملة
اŸعدنية أاو أاقل ‘ ،جهاز التحكم بالسضيارة أاو
السضاعات ،وبسضبب صضغر حجمها فإان األطفال
م -ع -رضض -ون لب -ت Ó-ع -ه -ا وم -ن ث -م ق -د ت-ت-ع‘ Ì
Óطفال
اŸريء ،بحسضب طبيب غرفة الطوارئ ل أ
واŸدير الطبي اإلقليمي ‘ أاتÓنتا ديفيد ج.
ماثيسضون .ويقول ماثيسضون إان حمضض البطارية
ق -د ي -ع -م -ل ع -ل -ى ت-آاك-ل ج-دار اŸريء‡ ،ا ق-د
يسضبب عجزا دائما.
حوضص سسباحة
ل ي- -وج- -د ط- -ف- -ل ل ي- -حب ال- -ق -ف -ز ‘ ب -رك -ة
السضباحة ،وبالرغم من مهارة كثÒ
م -ن األط -ف -ال ‘ السض -ب -اح -ة ،ف-إان
ذلك ل Áنع حوادث الغرق .ويقول
ال - -ط - -ب - -يب دارا ك - -اسض األسض - -ت- -اذ
اŸسض - -اع - -د ‘ قسض - -م رون - -ال- -د أاو
بŸÒان لطب الطوارئ ‘ جامعة
ن -ي -وي-ورك « :ك-ل أاط-ف-ا‹ ال-ثÓ-ث-ة
يسضبحون جيدا ونحن نأاخذهم إا¤
حمامات السضباحة ،لكنني أاشضعر باÿطر».
حسساء الشسوربة بالشسعÒية
ن-ع-م ال-ع-ن-وان صض-ح-ي-ح ..ف-ع-ن-دم-ا يتم تسضخÚ

حسض -اء الشض -ورب -ة خ -اصض -ة ال-ذي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى
الشض -عÒي -ة ‘ أاط-ب-اق ال-ف-ل Úب-اŸاي-ك-رووي-ف،
تصضبح سضاخنة لدرجة أانه إاذا أامسضك بها طفل
رضض -ي -ع ووضض -ع ي -ده ف-ي-ه-ا ،ف-إان-ن-ا أام-ام ح-روق
مأاسضاوية ،بحسضب الطبيب ديفيد ماثيسضون.
’دوية
بقايا ا أ
بحسضب الطبيب فÒناندو مÒارشضي ،فإانه يجب
على اآلباء أان ينتبهوا لبقايا األدوية وأان يحاولوا
ال -ت -خ -لصض م -ن -ه -ا .ف -اب -ت Ó-ع ط -ف -ل ألح-د أان-واع
اŸسضكنات القوية قد يكون كفي Óبوفاته.
اŸقاعد العالية
يعمل طبيب الطوارئ بريان فورت ‘ مركز
ي - -ع - -ال - -ج الصض - -دم - -ات
ال-ن-فسض-ي-ة ‘ مسض-تشضفى
دوبيج اŸركزي ،حيث
يرى أان معظم حوادث
السض- - - - - -ق - - - - -وط –دث
ألط - -ف- -ال دون السض- -ن- -ة
ال- - - - -واح - - - -دة خ Ó- - - -ل
ﬁاولتهم سضحب مقعد
الطاولة .ويقول فورت« :إان سضقوط طفل ‘
هذا السضن من على ارتفاع ثÓثة أاقدام فقط
قد يصضيبه بكسضر ‘ ا÷مجمة».
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انطÓق فعاليات اŸهرجان الدو‹  11للفيلم العربي

 38فيلما تتنافسس بالباهية وهران والوهر ال ّذهبي ينحني من أاجل ال ّسسلم
ينطلق اليوم مهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي ‘ دورته الـ  11بحضسور كوكبة من ‚وم الفن من ا÷زائر وبلدان عربية وافريقية واوروبية ،فاعلة ‘ هذا ا◊قل متعدد التخصسصسات.
سسيعرضض خÓل اŸهرجان الذي يسستمر حتى  31جويلية ا◊ا‹– ،ت شسعار «نعيشض معا  38فيلما» من  12دولة ،تشسارك عروسض اŸتوسسط ،الباهية وهران ،هذا العرسض السسينمائي الكب– ،Òت سسقف واحد من أاجل بلدهم ومن أاجل
السسÓم وا◊ب ‘ العا ،⁄بعيدا عن توجهاتهم السسياسسية ومرجعيتهم الدينية أاو مذاهبهم ومعتقداتهم.

وهران :مسسعودة براهمية

سضتتنافسض عشضرة أافÓم في مسضابقة الفيلم الطويل
على جوائز المهر الذهبي ،على غرار الفيلمين
الجزائريين «لم نكن أابطال» للمخرج نصضر الدين
ح-ن-ي-ف-ي و»إال-ى آاخ-ر ال-زم-ان» ل-ل-م-خ-رج-ة ي-اسض-م-ي-ن
شضويخ.
كما تّم اختيار ثمانية أافÓم من مختلف الدول
ال -ع -رب -ي -ة ه -ي «ك -ي -ل -ي-ك-يسض…دوار ال-ب-وم» ل-ل-م-خ-رج
ال -م -غ -رب-ي ع-ز ال-ع-رب ال-ع-ل-وي ل-م-ح-رازي ،و»رج-ل
وثÓ- -ث -ة أاي -ام» ل -ل -م -خ -رج السض -وري ج -ود سض -ع -ي -دي
و»ف -وت -وك -وب -ي» ل -ل-م-خ-رج ال-مصض-ري ت-ام-ر عشض-ري،
و»ت-ونسض ب-ال-ل-ي-ل» ل-ل-م-خ-رج ال-ت-ونسضي أالياسض بكاري
و»عاشضق عموري» للمخرج اإلماراتي عامر سضالمين
ال -م -ري ،و»ال Ó-ح -ل -ة» ل -ل -م -خ-رج ال-ع-راق-ي م-ح-م-د
ال-دراج-ي ،و»ن-ور» ل-ل-م-خ-رج ال-ل-ب-ن-اني خليل زعرور
وأاخ-ي-را ف-ي-ل-م «واجب» ل-ل-م-خ-رج-ة ال-ف-لسض-طينية آان
ماري جاسضر.
وقد تّم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواشض
لرئاسضة لجنة األفÓم الطويلة والسضينمائية اللبنانية
ت-ق Ó-شض-م-ع-ون ك-رئ-يسض-ة ل-ل-ج-ن-ة األفÓ-م ال-قصض-ي-رة،
وال -م -خ -رج وال -ك-اتب ال-ع-راق-ي ق-اسض-م ح-ول صض-دوم
لرئاسضة لجنة األفÓم الوثائقية.
ك -م -ا يشض -ارك  14ف-ي-ل-م-ا قصض-ي-را ،ف-ي-ل-مان يمثÓن
ال-ج-زائ-ر ،ه-م-ا «ال-ورق-ة ال-ب-يضض-اء» ل-م-ح-م-د ن-جيب
ال -ع -م -راوي و»ح -ق -ول ال -م -ع -رك -ة» ألن-ور سض-م-اع-ي-ن
واألف Ó-م األخ -رى م -ن مصض -ر وسض -وري -ا وال -ب -ح-ري-ن

والعراق والسضعودية وليبيا ولبنان وفلسضطين.
ويسض-ج-ل ال-ف-ي-ل-م ال-وث-ائ-ق-ي حضض-ورا ج-زائريا قويا،
ح- -يث تشض- -ارك ب- -خ- -مسض- -ة أاف Ó-م ه -ي «ع -ل -ى آاث -ار
ال-م-ح-تشض-دات» لسض-ع-ي-د ع-ول-مي و»معركة الجزائر…
فيلم في التاريخ» لمالك بن سضماعيل ،و»ذكرى في
المنفى» لمختار كربوعة ،و»كباشض ورجال» لكريم
صضياد ،و»قصضة فيلم معركة الجزائر» لسضليم عقار.

أاهمية الموضضوع والفكرة التي يتناولها في مسضار
مهرجان وهران للفيلم العربي ،الذي ينظم هذه
السضنة تحت شضعار «العيشض في سضÓم».
كارما» يمثل التعاون السضينمائي الثالث بين المخرج
خالد يوسضف والنجم عمرو سضعد ،بعد نجاح فيلمي
«دك -ان شض -ح -ات -ة» إان -ت -اج ع -ام  ،2009وق -ب -ل-ه «ح-ي-ن
ميسضرة» عام  ،2007ويبرز خالد يوسضف في فيلمه
ال -ج -دي -د «ك -ارم-ا» ال-ف-روق ب-ي-ن ال-ط-ب-ق-ات ال-غ-ن-ي-ة
والفقيرة والتنوع فيها بشضكل كبير ،كما تظهر جليا
العÓقة بين المسضيحيين والمسضلمين ضضمن األحداث
بشضكل لفت جدا ومتنوع.

بدورها ،تسضتعد السضجادة الحمراء بسضينما المغرب
لسض -ت-ق-ب-ال ضض-ي-وف-ه-ا م-ن ن-ج-وم السض-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة
والعالمية ،من أامثال المخرج الكبير المصضري خالد
يوسضف والفنان الكوميدي المحبوب محمد هنيدي،
وال -م -م -ث-ل-ة ال-مصض-ري-ة ع-ف-اف شض-ع-يب وك-ذا ال-ف-ن-ان
الفلسضطيني السضوري عبد المنعم عمايري والممثل
الجزائري عÓوة زرماني والفنان الشضاب يوسضف
سضحيري وأاغلب المشضاركين في المسضابقة الرسضمية،
ف -ي -م -ا سض -ي -نشض -ط ح -ف-ل الف-ت-ت-اح ك-ل م-ن ال-م-م-ث-ل
الجزائري الكبير حسضان كشضاشض وسضندري Óالشضاشضة
سضارة العÓمة دون مقابل مادي ،وهذا حبّا وتقديرا
للطبعات ال ّسضابقة التي احتضضنتهما.
وسضيعرضض في الفتتاح مسضاء اليوم األربعاء فيلم
«كارما» للمخرج الكبير خالد يوسضف ،بالنظر إالى

الفيلم الّتاريخي «أاسسوار
القلعة ال ّسسبعة» يجوب
الوليات اÛاورة

حب بضسيوفها وفيلم
السسجادة تر ّ
كارما يفتتح بضسيوف الّدورة 11

وفي إاطار البرمجة دائما ،سضيكون الفيلم التاريخي
«أاسض -وار ال -ق -ل -ع -ة السض -ب -ع -ة» ح -اضض -را ف -ي ع -روضض
ب -ال -ولي -ات ال -م -ج -اورة ،وه-ي مسض-ت-غ-ان-م ،م-عسض-ك-ر
وسض -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسض ،وه-ذا ب-حضض-ور ال-ف-ن-ان حسض-ان
كشضاشض والمخرج أاحمد راشضدي وهذا بتمويل من
رج -ال أاع -م -ال ك-ل ولي-ة ،وسض-ي-ك-ون السض-ت-ث-ن-اء ف-ي
سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،ح-يث ك-ان م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر حضضور
المخرج سضيد علي مازيف لتقديم أافÓمه «ليلى
واألخ- -ري- -ات» و»ح- -وري- -ة» و»وسض -ط ال -دار» ،ول -ك -ن

لو ¤اليـــوم القليـــعة
تششهــــد طبعتهـــا ا أ

ليـ ـ ـام اÙلي ـ ـ ـّة الّتنافسسيـ ـ ـة للمسسـ ـ ـرح
ا أ

لي-ام
ت-ن-ط-ل-ق سس-ه-رة ال-ي-وم ف-ع-ال-ي-ات ت-ظ-اه-رة ا أ
اÙلية التنافسسية للمسسرح بدار الثقافة الدكتور
أاح-م-د ع-روة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ل-ت-ت-واصس-ل إا ¤غاية نهاية
الشسهر ا÷اريÃ ،شساركة العديد من الفرق اÙلية
الهاوية ‘ هذا النمط الفني.

تيبازة :عÓء ملزي

تندرج هذه التظاهرة األولى من نوعها محليا ضضمن
ب -رن-ام-ج ل-ي-ال-ي صض-ي-ف  2018ال- -ذي أاع- -دت- -ه إادارة دار
الثقافة ،وهو البرنامج الذي يهدف بالدرجة األولى الى
تنشضيط موسضم الصضطياف وتوفير أاكبر قدر من الفرجة
للجمهور العريضض ،إاضضافة إالى تشضجيع المسضرح المحلي
الذي بدأا ينمو ويتطور بشضكل لفت على مدار السضنوات
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضض-ي-ة،وه-و ال-ت-ط-ور ال-ذي برز في مختلف
م -راح -ل ال -ع -م-ل ال-مسض-رح-ي م-ن ك-ت-اب-ة السض-ي-ن-ارب-و إال-ى
اإلخراج الفني ،مع اإلشضارة إالى كون مثلث القليعة فوكة
يوسضماعيل أاضضحى يشضّكل قطبا مسضرحيا متمّيزا يعّج

بالعديد من الجمعيات الفاعلة التي أانشضأاها خّريجو
ج-م-ع-ي-ة ح-رك-ة ال-مسض-رح ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ،وال-ت-ي شض-رعت ف-ي
تجسضيد أاعمالها الفنية منذ فترة نهاية الثمانينات.وفي
ذات السضياق ،يرتقب بأان تعرضض فرقة رياضض البداع
لفوكة مسضرحية «أاضضربو بعرف مضضربو» وحركة المسضرح
لمدينة القليعة مسضحرية «حراسضة مشضّددة» وجمعية روح
ال -ف -ن ل -ف -وك -ة مسض -رح -ي -ة ال -ج -م -رة وج -م -ع -ي -ة ال -ح-ارة
لبوسضماعيل مسضرحية «كفن الموت» ،كما تعرضض جمعية
ال-ح-رف ل-ف-وك-ة مسض-رح-ي-ة «دلء ع-ل-ي» ع-ل-ى أان ت-خ-ت-ت-م
التظاهرة في يومها الخامسض بمسضرحية «دلء علي»
وج-م-ع-ي-ة أاب-و ال-ف-ن-ون ب-ال-ح-ط-اط-ب-ة مسض-ح-ري-ة «م-راكب
الموت» ،على أان تختتم التظاهرة بمسضرحية «الحاج
م-ح-م-د ال-ع-ن-ق-ى ال-م-داح» ل-م-ؤوسضسض-ة ت-نظيم التظاهرات
الثقافية والعلمية في عرضض شضرفي يجمع بين المسضرح
و الطرب ،مع اإلشضارة إالى كون مجمل العروضض مبرمجة
يوميا بداية من السضاعة الثامنة مسضاء.

تكر Ëالّراحل Úشسادية
وفروق بلوفة
سض-ي-كّ-رم ال-م-ه-رج-ان ف-ي دورت-ه ه-ذا ال-ع-ام اسض-م-ين
لم -ع-ي-ن ف-ي سض-م-اء اإلب-داع ال-ع-رب-ي ،ي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بالممثلة والمطربة المصضرية شضادية ،تعتبر من أاهم
الفنانات في تاريخ السضينما المصضرية ،تملك في
رصض -ي -ده -ا أاك-ث-ر م-ن  110مشض -ارك -ات ف-ي األفÓ-م
إاضض -اف -ة إال -ى ال -مسض-لسضÓ-ت م-ع أاداء م-ج-م-وع-ة م-ن
األغاني ،ولّقبها النقاد والجمهور بدلوعة السضينما
كما تحتفي الطبعة  11بالمخرج الجزائري فاروق
بلوفةُ ،مخرج فيلم «نهلة».

أاخطاء على لفتة اŸهرجان
تفتح أابواب النتقادات
وي-ن-ت-ظ-ر ال-ك-ث-ي-ر م-ن عشض-اق السض-ي-ن-م-ا وال-م-ه-ت-م-ين
بالصضناعة انطÓق فعاليات الدورة ،ويتوقعون أان
تكون دورة ناجحة تحت قيادة محافظ المهرجان،
ابراهيم صضديقي لكن بعد ظهور أافيشض المهرجان،

ن ّ
ظمتها جمعية «تاهسست» للّثقافة بتمÔاسست

الّطبعة  2لأليام الشسبانية والثّقافية موعد لإبراز اŸواهب

ب- -ال -رغ -م م -ن الصس -ي -ف
وحرارته اŸرتفعة صسنع شسباب
وط-ل-ب-ة م-ن-ط-ق-ة أاب-لسسة بدائرة
سس- -ي- -لت ال -ت -ي ت -ب -ع -د ع -ن ق -لب
الولية “Ôاسست بحوا‹ 140
لي- -ام م- -ن
ك - -م ،ا◊دث ه - -ذه ا أ
خÓ-ل مشس-ارك-ة ك-بÒة وف-عالة
ل -ه -م ‘ ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان -ي-ة م-ن
لي -ام الشس -ب -ان -ي -ة وال -ث-ق-اف-ي-ة
ا أ
التي نظمتها جمعية «تاهسست
ل -ل -ث-ق-اف-ة أاب-لسس-ة» –ت رئ-اسس-ة
ال -ف -ن-ان ع-ازف ت-زم-ارت أاح-م-د
لسسبوع.
مولودي بداية هذا ا أ

حبيبة غريب

لسسرتان الفنية والّثقافية توّدع مي سسكاف
ا أ

حملت سسوريا ‘ القلب فتأالّقت بأادوارها ومواقفها

فقد المشضهد الثقافي العربي ليلة أاول أامسض فنانة متميزة تأالّقت بشضخصضيتها
الفذة ،وتحكمها المطلق في أاداء أادوارها في األفÓم والمسضلسضÓت التاريخية
والدرامية ،وعرفت منذ  2011بمواقفها المناهضضة للنظام السضوري ،إانها الراحلة مي
سضكاف التي وافتها المنية بباريسض الفرنسضية عن عمر يناهز  49سضنة إاثر سضكتة قلبية،
حسضب المعلومات التي تناقلتها الوكالت الدولية والعربية.
الّراحلة مي سضكاف من مواليد  13أافريل عام  ،1969بدأات مشضوارها الفني في
 ،1991حيت كانت تشضارك في أاعماٍل مسضرحية في جامعة دمشضق التي تخرجت منها
من معهد األدب الفرنسضي.احتكم رصضيد مي سضكاف الفني على أاكثر من  30عم ً
Ó
تلفزيونيًا ،إاضضافة إالى مشضاركتها في أاعمال مسضرحية وتليفزيونية .تأالقت في أاول
مسضلسضل تليفزيوني لها «جريمة في الذاكرة عام  ،»1992ومسضلسضل «أانا وإاخوتي» عام

لظروف صضحية تعّذر عليه مشضاركة جمهور المكرة
م-ت-ع-ة مشض-اه-دة األفÓ-م ،ف-ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر أان ت-حضض-ر
الممثلة لويزة حباني لتقديم فيلم «وسضط الدار».

2009؛ وفي الفيلم السضينمائي للمخرج السضينمائي ماهر كدو ـ»صضهيل الجهات» عام
 ،1993و»صضعود المطر» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد بفيلم عام  ،1995وحققت
نجاحا كبيرا في دور «تيما» في مسضلسضل العبابيد ،كما كان آاخر مسضلسضل شضاركت فيه
هو «أاوركيديا» ،الذي ُعرضض في شضهر رمضضان عام .2017وكان لمي سضكاف مواقف
مناهضضة للنظام السضوري منذ  ،2011حيت لّقبها السضوريون المعارضضون بـ «الفنانة
ال -ث -ائ -رة» و»ال-ف-ن-ان-ة ال-ح-رة» و»إاي-ق-ون-ة ال-ث-ورة» .وانضض-مت م-ي سض-ك-اف إال-ى صض-ف-وف
المتظاهرين في دمشضق منذ انطÓقة ما يسضمى «الثورة السضورية» ،واعتقلت من قبل
القوات األمنية عدة مرات ،إالى أان غادرت خارج سضوريا متوجهة إالى األردن ،وبعدها
إالي باريسض في جوان .2013

حبيبة غريب  /الوكا’ت

توسضعت دائرة النتقادات ،بسضبب نوعية المطبوعة،
بداية من األخطاء التقنية والمطبعية إالى التصضميم
األنفوغرافي الذي لم تراع فيه معايير الحترافية
.
و
ي -تضض -م -ن األف -يشض شض -ع -ار ال-دورة ب-ال-ل-ون-ي-ن األزرق
واألزرق المخضضر ،ولكنه يخلو من أاي إابداع يليق
بمهرجان سضينمائي دولي اختار من «التعايشض في
سضÓم» شضعارا له ،حيث يؤوكد المخرج الجزائري،
Óسضف ل يعبر عن
عصضام تعشضيت «أان األفيشض ل أ
م -ه -رج -ان دول -ي ب -ل -غ ع-ام-ه الـ  ،11وصض-ي-ت-ه ت-ع-دى
ال -ع -ال -م -ي -ة ،وه-ن-اك سض-وء اخ-ت-ي-ار ح-ت-ى ف-ي ال-ل-ون
وتصضميم الشضعار».
قال تعشضيت ملصضق الطبعة الـ  14هو أاسضوأا تصضاميم
مهرجان وهران للفيلم العربي ،نظرا لعدم مراعاته
اإلبداع واإلحترافية ،معتبرا أانّ بوسضتر المهرجان
أاو ملصضقه الدعائي وما يحتويه من مادة بصضرية،
أاح -د أاه -م وسض -ائ -ل ال -تسض -وي -ق وال -ت-روي-ج ف-ي ع-ال-م
السضينما والفن بصضفة عامة ،بهدف تحقيق الغرضض
األسض-اسض-ي م-ن-ه ف-ي ج-ذب ال-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن وال-م-ه-ت-مين
والتسضويق له.
وأارجع ذلك إالى غياب الجتهاد والجدّية ،في ظل
ت -واصض -ل ال-ت-ن-افسض-ي-ة ال-ك-ب-ي-رة ب-ي-ن صض-ن-اع السض-ي-ن-م-ا
وال -م-ه-رج-ان-ات ال-دول-ي-ة ف-ى خ-ط-ف األن-ظ-ار ب-ك-ل
وسضيلة ممكنة ،انطÓقا من «األفيشض» كأاحد عناصضر
نجاح التظاهرات الفنية والثقافية واألدبية وغيرها
من النشضاطات األخرى.

ي -ق -ول م -ول-ودي ف-ي تصض-ري-ح لـ
«الشض-عب» أان-ه-ا ت-ظ-اه-رة شض-بانية
وث -ق -اف -ي -ة ال-ه-دف م-ن-ه-ا «إاب-راز
إاب -داع -ات الشض -ب -اب وم -واه -ب-ه-م
وإاح - -ي - -اء ال- -م- -وروث الشض- -ع- -ب- -ي
المحلي ،إالى جانب خلق همزة
وصض-ل ب-ي-ن ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن
وح-ام-ل-ي ال-ب-ك-ال-وري-ا ال-جدد من
أاج - -ل إاع - -ط - -ائ- -ه- -م ن- -ب- -ذة ع- -ن
ال - -تسض- -ج- -يÓ- -ت وع- -ن ال- -ح- -ي- -اة
الجامعية».
وت-تضض-م-ن ه-ذه األي-ام ال-ث-ق-افية،
الموسضومة باسضم معلم األجيال
ال -راح -ل ب -ن ي -وف -ل ع -ل-ي وال-ت-ي
جاءت تحت شضعار‘‘ :الشضباب قوة
ال- -ج- -زائ- -ر وال- -ت- -غ- -ي -ي -ر» ،أايضض -ا

«حفÓت تكريم للتÓميذ النجباء
Óط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ال-ثÓ-ث-ة
ل -أ
الب-ت-دائ-ي ،ال-متوسضط والثانوي،
وك- -ذا ت- -ك- -ري- -م ي -ق -ول م -ول -ودي
للمتفوقين في شضهادة البكالوريا
وال - -ح - -اصض- -ل- -ي- -ن ع- -ل- -ى أاحسض- -ن
المعدلت».
وم -ن ب-ي-ن ال-ب-رام-ج ال-مسض-ط-رة
خÓل األيام االشضبانية الثقافية
ي -ق -ول رئ -يسض ج -م -ع -ي-ة ت-اهسضت
«ت -ن -ظ -ي -م م -ع-ارضض ل-لصض-ن-اع-ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة المعروفة بالمنطقة،
والتي ينشضطها حرفيون وصضانعو
ال- -ح- -ل- -ي وال- -زي ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي،
ومعارضض للفن التشضكيلي وآاخر
للكتاب».
ك -م -ا ف -ت -حت ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت-ي
اخ - -ت- -ت- -مت مسض- -اء أامسض ،حسضب
ال - -م - -ت- -ح- -دث ،آاف- -اق- -ا واسض- -ع- -ة
Óط -ف -ال م -ن خ Ó-ل «ت -ن -ظ-ي-م
ل -أ
مسض- -اب- -ق- -ات ف- -ك- -ري- -ة وأال- -ع- -اب
تنشضيطية ترفيهية وتقديم هدايا
لتحفيز المواهب الناشضئة».
وق -د ك -ان ل -ل -م -رأاة الصض -ح-راوي-ة
نصض -يب ه -ي أايضض -ا ف -ي أانشض -ط -ة
ال - -ت - -ظ - -اه - -رة ،ح - -يت ن- -ظ- -مت
م-ح-اضض-رات نشض-ط-ت-ه-ا أاسض-تاذات
جامعيات وتطرقن فيها للتوعية
والحياة الجتماعية للمرأاة.
ك -م -ا سضّ-ط-رت ع-دة م-ح-اضض-رات
علمية وثقافية نشضطها أاسضاتذة

جامعيون من جامعة تمنراسضت
لفائدة الطلبة والشضباب ،ناهيك
عن األمسضيات الشضعرية وحفÓت
األن-اشض-ي-د ال-ت-ي ق-دم-ت-ها الفرقة
التابعة لجمعية تاهسضت للثقافة.
وف -ي األخ -ي -ر أاشض -اد م -ول -ودي
«ب -ال -مشض -ارك -ة ال -ط-ي-ب-ة وال-ق-وي-ة
للطلبة الجامعيين ،الذين كانت
لهم فكرة تسضمية التظاهرة باسضم
ال-م-ع-ل-م ال-راح-ل ب-ن ي-وف-ل علي،
وتكريم عائلته بالمناسضبة وإاقرار
ه -ذه ال -م -ب -ادرة ت -ق -ل -ي -دا ي -ع -ود
مسضتقب Óمع كل طبعة تكريما
وع-رف-ان-ا ل-ل-م-ع-ل-مين وأاهل العلم
وم -رب-ي األج-ي-ال ال-ذي-ن ف-ارق-وا
الحياة».

األربعاء  25جويلية  2018م
الموافق لـ  11ذي القعدة 1439هـ
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لفريقية للشّصباب 2018
للعاب ا إ
ا أ

يواصصل أاواسصط اŸنتخبات الوطنية لكل
للعاب
الختصصاصصات تأاّلقهم ‘ ا أ
لفريقية للشصباب ا÷ارية وقائعها
ا إ
با÷زائر العاصصمة وتيبازة إا ¤غاية 28
من الشصهر ا÷اري ،حيث كان اŸوعد
صصبيحة أامسس مع ذهبية جديدة كانت
من نصصيب معاد مطروح ‘ رياضصة
لسصاليب سصاندا ‘
«الكونغ فو ووشصو» ‘ ا أ
اختصصاصس السصيف الطويل ‘ ،النهائيات
التي أاقيمت بالقاعة اŸتعددة الرياضصات
لبيار.
ﬂتار عريبي با أ

«مطروح» يهدي ا÷زائر ذهبية
جديدة ‘ «الكونغ فو ووشسو»

ﬁمد فوزي بقاصص

اح -ت -دم الصش -راع صش -ب -ي -ح-ة أامسس ب-ق-اع-ة ﬂت-ار
عريبي باألبيار ‘ رياضشة «الكونغ فو ووششو» بÚ
اŸصش - -ارع Úا÷زائ- -ري Úومصش- -ارع- -ي شش- -م- -ال
إافريقيا حيث كان ال ّصشراع عربيا بامتياز ،ورغم
ال - -ت - -ن - -افسس الشش - -دي - -د ب ÚاŸصش- -ارع Úوت- -عب
ا÷زائ -ري Úال-ذي-ن وصش-ل-وا ح-دي-ث-ا م-ن الÈازي-ل
بعدما ششاركوا ‘ البطولة العاŸية للعبة ،إال أان
مصشارع اŸنتخب الوطني معاد مطروح من نادي
بو اسشماعيل “ّكن من التأالق صشبيحة أامسس ‘
األسش -ال -يب ‘ اخ-تصش-اصس السش-ي-ف ال-ط-وي-ل ،أاي-ن
افتك اŸيدالية الذهبية مسشج Óأافضشل نقطة
ب Úمنافسشيه بعÓمة  9.60من  10مّكنته من
حصشد أاول ميدالية ذهبية للجزائر ‘ رياضشة
«الكونغ فو ووششو» ،متفوقا على اŸغربي الذي
نال الفضشة والنيجÒي الذي قلد الÈونز.
ذهبية «مطروح» سشÎفع معنويات زمÓئه من
أاج- -ل إان- -ه- -اء اŸن- -افسش- -ة ‘ اŸرت- -ب -ة األو‘ ¤
الÎتيب العام قبل مصشر وتونسس واŸغرب.

مطروح« :مشصاركتنا ‘ بطولة العا⁄
سصاهمت ‘ تأاّلقنا اليوم»

«م -ط -روح» أاّك -د ب -أاّن مشش-ارك-ت-ه رف-ق-ة اŸن-ت-خب
Óوسشاط بالÈازيل
الوطني ‘ البطولة العاŸية ل أ
ك -انت سش -ب -ب -ا ‘ ت -أال -ق -ه ‘ األل -ع-اب اإلف-ري-ق-ي-ة
ل -لشش -ب -اب ،وق -ال ب -ه-ذا اÿصش-وصس« :ا◊م-د ل-ل-ه
“ّكنت اليوم من خطف اŸيدالية الذهبية األو¤
للجزائر ‘ الكونغ فو ووششو ،بعد عناء طويل مع
التحضشÒات التي مررنا فيها بظروف صشعبة قبل
Óواسشط التي جرت
التنقل إا ¤البطولة العاŸية ل أ
وقائعها بالÈازيل ⁄ ،ندخل اŸنافسشة بقوة لكن
رغم ذلك ا◊مد لله “كنا من الÈوز وحّققنا
نتائج ‡يّزة ،ششخصشيا نلت اŸركز السشابع ‘
الÎتيب العا ⁄للبطولة العاŸية وهذا أامر رائع»،
وأاضشاف« :مششاركتنا ‘ البطولة العاŸية سشّهلت

علينا التأالق ‘ األلعاب اإلفريقية للششباب ،اليوم
– ّصشلت على اŸيدالية الذهبية ‘ اختصشاصس
السشيف الطويل مازال هناك العديد من الزمÓء
سشيدخلون اŸنافسشة ،ونتمنى أان نحصشد ميدالية
أاخرى ،تسشمح لنا بتششريف ا÷زائر».
Óسشاليب
من جانبه مدرب اŸنتخب الوطني ل أ
بÓل بولودن Úكششف بأانه كان يتوقع أان يتّوج
مصشارعه معاد مطروح بالذهب ‘ اختصشاصس
السش -ي -ف ال -ط -وي -ل ،وق -ال« :ك ّ-ن-ا ن-ت-وّق-ع أان ن-ن-ال
اŸيدالية الذهبية ‘ اختصشاصس السشيف الطويل
رغ -م اŸن -افسش -ة الشش -دي -دة م -ن ق -ب-ل اŸصش-ريÚ
واŸغاربة والتونسشي ،Úإال أان مطروح ا◊مد لله
قدم عرضشا ‡يزا وكان األفضشل وأاهدى ا÷زائر
ميدالية ذهبية أاو ‘ ¤الكونغ فو ووششو ،دّعمنا
بها رصشيد ا÷زائر من اŸيداليات» ،وبخصشوصس
ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي شش-ارك ف-ي-ه-ا اŸن-تخب
الوطني بالÈازيل قال« :ا◊مد لله ششاركنا ‘
البطولة العاŸية بالÈازيل ،مطروح نال اŸرتبة
السشابعة عاŸيا وهذا أامر مششّرف ،وكان ذلك
Ãث -اب -ة أافضش -ل –ضش Òق -ب -ي-ل ان-طÓ-ق األل-ع-اب
اإلفريقية للششباب ما جعله يتأالق اليوم وينال
ال -ذه -ب-ي-ة ،ون-ط-م-ح إا ¤إان-ه-اء اŸن-افسش-ة ب-ثÓ-ث
م -ي -دال -ي -ات ذه -ب -ي -ة إان شش -اء ال -ل -ه ع -ن -د ن -ه-اي-ة
اŸنافسشة».

بن قداري الّناخب الوطني اŸغربي:
«السصتقبال كان ‘ اŸسصتوى..والتنظيم
ﬁكما»

اŸنتخب الوطني للجمباز

بن قداري عبد القادر مدرب اŸنتخب اŸغربي
لـ «الكونغ فو ووششو» أابدى إاعجابه بالتنظيم،
وبحفاوة السشتقبال الذي خ ّصشصشه ا÷زائريون
ل -ك -ل ال-وف-ود وخصش-وصش-ا ال-وف-د اŸغ-رب-ي وق-ال:
«اسش-ت-ق-ب-ل-ن-ا أافضش-ل اسش-ت-ق-ب-ال م-ن ط-رف إاخ-وتنا
ا÷زائ- -ريÿ Úوضس غ- -م- -ار م -ن -افسش -ة األل -ع -اب
اإلفريقية للششباب ،اإلقامة والنقل واألكل جيد
ونقضشي أاياما ‡تعة هنا ‘ ا÷زائر ،التنظيم
ع- -ا‹ اŸسش- -ت- -وى ول ي- -ق- -ل أاه- -م- -ي- -ة ع -ن كÈى
التظاهرات الدولية التي خضشتها رفقة اŸنتخب
اŸغربي ،وحتى مسشؤوو‹ اإل–ادية ا÷زائرية
وّف- -روا ل -ن -ا ك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات ،وه -ذا أام -ر رائ -ع
ويسش -ت -ح -ق ا÷زائ -ري-ون ك-ل ال-ت-ق-دي-ر والحÎام
ألن -ه-م ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذا سش-يسش-اه-م-ون ‘ رف-ع
مسشتوى الرياضشة اإلفريقية».
وعن مسشتوى اŸنافسشة –ّدث الناخب اŸغربي:
«اليوم أاخذنا ذهبية وبرونزية ‘ الختصشاصشات
التي نسشيطر عليها ،مسشتوى اŸنافسشة عا‹ ألن
ع -دد ال-ب-ل-دان اŸشش-ارك-ة ب-ل-غ  9وه-و م-ا ي-ج-عل
السش -وسش -ب -انسس وال -ت -ن -افسس أاك ،Èب -اإلضش -اف-ة إا¤
التنظيم العا‹ وراحة البال والتحكيم الذي كان
‘ اŸسشتوى ،وهو ما جعلنا نششعر بالراحة التامة
ألننا نعيشس عرسشا كبÒا ‘ رياضشة الكونغ فو
ووششو هنا با÷زائر».
Óششارة ،خطفت مصشر اŸيدالية الذهبية ‘
ل إ
األسشاليب إلختصشاصس السشيف العريضس ،فيما نال
اŸن -ت -خب ال -ت-ونسش-ي اŸي-دال-ي-ة ال-فضش-ي-ة وب-ع-ده
اŸنتخب اŸغربي ‘ ذات الختصشاصس.

نتائـ ـ ـ ـ ـج فاقـ ـ ـ ـت ك ـ ـ ـ ـل التوّقع ـ ـ ـ ـات

أانهى اŸنتخب ا÷زائري للجمباز (إاناث
وذكور) منافسصات دورة اللعاب
الفريقية للشصباب اŸتواصصلة با÷زائر
بحصصاد  29ميدالية ( 7ذهبيات و11
فضصية و 11برونزية)« ،أاقل ما يقال
عنه أانه مرضس وواعد وفاق كل
التوقعات» ،على حد تقدير اŸدير
الفني الوطني على مسصتوى ال–ادية
ا÷زائرية للجمباز ،رابح ميكاشصي.
فبعد مرور خمسشة أايام من اŸنافسشة ،عرفت
العناصشر الوطنية اŸششاركة كيف تتأالق وتهدي
ا÷زائ- -ر ›م -وع  29م-ي-دال-ي-ة م-قسشمة على
ثÓثة اختصشاصشات ‘ 14 :ا÷مباز الفني (2
ذهب و 5فضشة و 7برونز) و ‘ 5األيروبيك (2
ذهب و 2فضشة و 1برونز) و ‘ 8الÎامبولÚ
والتامبلينغ ( 3ذهب 3 ،فضشة و 2برونز) و‘ 2
الÎامبول Úاليقاعي ( 1فضشة و 1برونز).
وعن هذه النتائج أاّكد اŸدير الفني الوطني
أاّن «ال–ادية ا÷زائرية للجمباز راضشية جدا،
ع -ل -م -ا أان م -ع -دل ع -م -ر ال -ع -ن -اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة
اŸششاركة ل يتجاوز الـ  14سشنة خاصشة ‘
ا÷م -ب -از ال -ف -ن -ي» ،مششÒا أان مصش -ر حضش -رت
بعناصشر «تتمّتع بخÈة كبÒة اكتسشبتها عÈ
مششاركتها ‘ عدة منافسشات دولية».
ومعلوم أان اŸنتخب اŸصشري للجمباز قد
أانهى منافسشات دورة ا÷زائر  -ومثل ما كان
متوقعا  ‘ -صشدارة الÎتيب بحصشده Ûموع
 17ميدالية ذهبية ،كانت حصشة السشد منها ‘
اختصشاصس ا÷مباز الفني.
«ورغم السشيطرة اŸصشرية‚ ،حت ا÷زائر ‘
إاحراز ميداليت Úذهبيت ‘ Úا÷مباز الفني
بفضشل كل من رازية جعفور وناير صشوفيا،
فيما أاخفق بلخ Òنور الدين (ترامبول،)Ú
حامل لقب البطولة الفريقية واŸتأاهل ا¤
الل -ع -اب الوŸب -ي-ة ل-لشش-ب-اب  2018ببيونيسس
آاي -رسس (الرج -ن -ت )Úوال -ذي ك ّ-ن -ا ن-عّ-ول ع-ل-ي-ه
كثÒا– ‘ ،قيق نتيجة جيدة» ،يضشيف رابح
ميكاششي.

وحسشب ذات اŸتحدث ،فإان عدد اŸيداليات
ا÷زائ -ري -ة ارت -ف -ع ك -ذلك ب -فضش-ل اخ-تصش-اصس
ال -ت -ام -ب -ل -ي -ن -غ خ -اصش -ة ل -دى ف-ئ-ة ال-ذك-ور أاي-ن
سشيطرت العناصشر الوطنية على اŸنافسشة ‘
الفردي ،وحسشب الفرق رغم صشغر سشنهم الذي
ل يتجاوز الـ  14سشنة ،مضشيفا أان «ال–ادية
م -رت -اح -ة ج -دا ل-ل-ن-ت-ائ-ج اŸسش-ج-ل-ة م-ن ه-ات-ه
اÛموعة التي نتوسشم فيها –قيق الحسشن
‘ اŸسشتقبل .وقد خ ّصشصشت لهذه اÛموعة
Óلعاب
اŸتكونة من أاربعة جمبازي Úمتأاهل Úل أ
الوŸبية للششباب منحة ‘ اÿارج موجهة
لكل من بلخ Òنور الدين وبايو يونسس ‘
الÎامبول Úوناير صشوفيا وتو ام ‘ Úا÷مباز
الفني».
وقد أاجمع التقنيون واıتصشون ‘ رياضشة
ا÷م -ب -از أان اŸسش -ت-وى ال-ع-ام ل-ل-م-ن-افسش-ة ك-ان
«مرتفعا» بفضشل اŸششاركة اŸتميزة للعناصشر
اŸصشرية والتونسشية ،باإلضشافة ا ¤العناصشر
ال-ن-ام-ي-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع Ãسش-توى «عاŸي» ‘
الÎامبول Úوالتامبلينغ.
و‘ تعليقه على مسشتوى الدورة ،أاكد عميد
ا÷م- -ب- -از ا÷زائ- -ري ﬁم- -د ل -زه -اري ÁاÊ
والرئيسس السشابق ل–Óاد الفريقي للعبة ،أان

@ اليوم:

منافسصات السصباحة

تأالّ ـ ـ ـق السسبـ ـ ـ ـ ـاح منصسـ ـ ـ ـ ـف بلم ـ ـ ـ ـ ـان

أاضصاف اŸنتخب ا÷زائري
للسصباحة (ذكور) ثÓث
ميداليات ( 1ذهبية و2
برونزية) ،ليبلغ اÛموع
 7ميداليات ،بينما
التحقت السصباحات
اŸصصريات بنظÒاتهن
التونسصيات ‘ الطليعة
Ãجموع ( 3ذهبيات و1
فضصية) ،عقب إاجراء
السصباقات النهائية لليوم
الثا Êمن منافسصات
السصباحة باŸسصبح
لوŸبي  5جويلية
ا أ
(ا÷زائر) ‘ ،إاطار
Óلعاب
النسصخة الثالثة ل أ
لفريقية للشصباب
ا إ
با÷زائر.

واصشل السشباح الواعد منصشف
ب-ل-م-ان ت-أال-ق-ه ،ب-ت-ت-وي-ج-ه بلقب
نهائي  200م Îأاربع سشباحات
ب-ت-وقيت ( 2د  06ث -ا  23ج)،
م -ت -فّ-وق-ا ع-ل-ى اŸصش-ري ع-م-ر
الطنÈي ( 2د  07ثا  47ج)
وال- - -ت- - -ونسش- - -ي ﬁم - -د م - -الك
مصشمودي ( 2د  07ثا  86ج).
ويبدو أان اÛهود الذي بذله
ب- -ل -م -ان ‘ السش -ب -اق األول أاّث -ر
عليه ‘ نهائي  50م Îعلى
الصش -در ،ال -ذي ي -ع-د ت-خصشصش-ه
اŸفصش - - -ل ،ح - - -يث اك- - -ت- - -ف- - -ى
باŸيدالية الÈونزية ( 29ثا 48
ج) ،وراء اŸغ - - -رب - - -ي اŸت - - -وج
باللقب أاحمد ياسش Úفليو (29
ث - -ا  23ج) وم -واط -ن -ه سش-ام-ي
أاحمد بوطويل ( 29ثا  38ج).
وضشّ-ي-ع «اÿضش-ر» م-ي-دال-ي-تÚ
مضشمونت ‘ Úسشباق  200مÎ
ع -ل -ى ال -ظ-ه-ر ب-فضش-ل ال-ث-ن-ائ-ي
اŸوه -وب ري -اضس ب -وح -م-ي-دي
وعبد الله عرجون ،وذلك بعد
عدم اكتمال نصشاب اŸنتخبات
اŸشش -ارك -ة (أارب -ع-ة م-ن-ت-خ-ب-ات
على األقل).
وب - -ال - -ت - -ا‹ أاضش- -اف ذك- -ور
«اÿضشر» ‘ نهاية منافسشات
ال-ي-وم ال-ث-ا ÊثÓ-ث م-ي-داليات،
ت- -ب- -ق- -ي -ه -م ‘ اŸرت -ب -ة األو¤
ميداليات،
Ãج- - - -م- - - -وع 7
تفاصشيلها ( 3ذهبيات 1 ،فضشية
ب-رون-زي-ات) ،م-ت-ب-وعÚ
و3
ب- -اŸن- -ت- -خب اŸصش- -ري ال- -ذي
يطاردهم بقوة بـ  5ميداليات
( 3ذهبيات و 1فضشية) ،بينما
ت -دح -رجت ت -ونسس إا ¤الصش -ف
الثالث بـ  7ميداليات ( 2ذهبية،

 2فضشية 3 ،برونزية).
ول- -دى ف- -ري -ق اإلن -اث ،أاه -دت
ن -رÁان ه -ن -و Êأاول م -ي -دال-ي-ة
للجزائر ،بنيلها اŸرتبة الثالثة
والÈونزية ‘ سشباق  800مÎ
سشباحة حرة بزمن ( 9د  47ثا
 34ج) ،خ - -ل - -ف اŸصش - -ري - -ة
اŸت- -وج- -ة ب- -ال- -ذهب سش -ان -دي
سش-ع-ي-د ( 9د  10ث- -ا  88ج)
والتونسشية علياء قارا ( 9د 23
ثا  25ج).
أام -ا ب -خصش-وصس الÎت-يب ال-ع-ام
اŸؤوقت ،ال - -ت- -ح- -ق اŸن- -ت- -خب
اŸصشري بنظÒه اŸغربي ‘
ال- -ري- -ادة وب- -ن -فسس ال -ع -دد م -ن
اŸي -دال-ي-ات ( 3ذه -ب-ي-ات و1

فضش-ي-ة) ،ل-ت-أات-ي ك-ي-ن-ي-ا خلفهما
(ذهبيتان وفضشية) وتونسس (3
فضشيات و 2برونزية).
وتأاسّشف الناخب الوطني علي
م-ع-نصش-ري ل-ع-دم إاج-راء سش-ب-اق
”
 200م Îعلى الظهر« :لقد ّ
حرماننا من ذهبية وفضشية»،
م -ؤوك -دت ‘ Úسش -ب-اق  200مÎ
ع-ل-ى ال-ظ-ه-ر (ب-فضش-ل ع-رجون
وب- -وح- -م- -ي- -دي) بسش -بب ن -قصس
اŸن -ت -خ -ب -ات اŸشش -ارك -ة .ف-از
بلمان بذهبية  200م Îأاربع
سش -ب -اح-ات وب-رون-زي-ة  50مÎ
ع - -ل - -ى الصش - -در ،ل - -ك- -ن ت- -وا‹
السشباق Úأارهقه ،لهذا اكتفى
بالÈونز ‘ تخصشصس الصشدر

اŸنتخـ ـ ـب اŸصس ـ ـري يت ـ ـّوج بال ـ ـ ـ ـّذهب

تّوج اŸنتخب اŸصشري للكرة الطائرة
(اإناث) باŸيدالية الذهبية للدورة الثالثة
ل Ó-أل -ع -اب الإف -ري -ق -ي -ة ل-لشش-ب-اب ا÷اري-ة
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ع-قب ف-وزه ع-ل-ى
ن -ظÒه ال-ك-امÒو Êب-واق-ع ثÓ-ث-ة اأشش-واط
م -ق-اب-ل واح-د ( ،26-21 ، 24-25 ،22-25
 ‘ )23-25النهائي الذي جمع بينهما،
بقاعة الرياضشة لع Úطاية.
وع-ادت اŸي-دال-ي-ة الÈون-زي-ة ÷م-ه-وري-ة
«ا÷مباز ا÷زائري يسش Òبخطى ثابتة نحو
األم -ام ،وسش -ي-ك-ون ب-وسش-ع-ه تشش-ري-ف ال-بÓ-د ‘
اŸواع- -ي- -د ال- -ت -ن -افسش -ي -ة اŸق -ب -ل -ة إاذا ع -رف
ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ه-ذه ال-ري-اضش-ة ك-ي-ف-ي-ة رع-اية
ومتابعة هذه اŸواهب التي تزخر بها السشاحة
ال -وط -ن -ي -ة» ،مشش -ي -دا ب -اŸن -اسش -ب-ة ب-اŸسش-ت-وى
التنظيمي «ا÷يد» كون «ا÷زائر كانت دائما
‘ مسشتوى التحديات ( )...والدورة كانت بحق
ناجحة على جميع اŸسشتويات».

برنام ـ ـ ـ ـج مقابـ ـ ـÓت اليـ ـ ـوم وغـ ـ ـدا

مقابلة ترتيبية من اأجل اŸركزين اÿامسس
والسشادسس:
الذكور :اأنغول  -اأوغندا (16 : 00سشا).
لناث :جمهورية الكونغو الدÁقراطية -
ا إ
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دورة الكرة ال ّ
طائرة (إاناث)

دورة كرة اليد

برنامج مقابÓت كرة اليد اŸقّررة اليوم
وغ -دا ب -ق -اع -ة ح -رشش -ة حسش -ان (ا÷زائ-ر)،
◊سش- -اب ا÷ول- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة م- -ن الأل- -ع- -اب
الإف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-ب-اب اŸت-واصش-ل-ة ف-ع-الياتها
با÷زائر.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ا÷زائر (14 : 00سشا).

@ اÿميسس  26جويلية (النصصف نهائي):
@ الذكور:

مصشر  -اŸغرب
نيجÒيا  -ا÷زائر

لناث:
@ا إ

جزر الراأسس الأخضشر  -بورندي (: 00
13سشا).
مصشر  -الكامÒون (15 : 00سشا).

ال -ك -ون -غ-و ال-دÁق-راط-ي-ة ب-ع-د ف-وزه-ا ‘
ال -ل-ق-اء الÎت-ي-ب-ي ع-ل-ى ا÷زائ-ر ب-ن-ت-ي-ج-ة
ثÓثة اأششواط مقابل اثن-25 ،25-15( Ú
.)19-15 ،25-22 ،21-25 ،19
وشش -ارك ‘ دورة ال -ك -رة ال -ط -ائ -رة ان -اث
ضشمن فعاليات الألعاب الفريقية ،سشت
دول .ويتعلق الأمر با÷زائر ،بوتسشوانا،
ج- -م- -ه- -وري -ة ال -ك -ون -غ -و ال -دÁق -راط -ي -ة،
الكامÒون ،تونسس ومصشر.

قضصى  42سصنة ‘ اŸيادين اÿضصراء

حسس ـ ـ ـ ـ Úنزار رسسميا لقيادة اŸديرية
التّقنية لشسباب أاوراسس باتن ـ ـ ـة
ق ّ-رر رسش-م-ي-ا ع-م-ي-د اŸرّبÚ-
واŸدرب ‘ Úولي - -ة ب- -ات- -ن- -ة
حسش Úن -زار ،ال -ع -ودة ل-ق-ي-ادة
اŸدي -ري -ة ال -ت -ق -ن -ي-ة لشش-ب-اب
أاوراسس ب -ات -ن -ة رف -ق -ة ط -اق-م
تقني ،طبي من خÒة أابناء
«الكاب» ،حيث من اŸنتظر
أان تشش -رف اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة
ا÷دي - -دة ل - -لشش- -ب- -اب أاوراسس
ب- -ات -ن -ة ع -ل -ى ك -ل األصش -ن -اف
الشش- -ب- -اب- -ي -ة م -ن ال -ك -ت -اك -يت
والÈاع- - -م  07سش- -ن -وات اإ¤
ال- -ف- -ري- -ق ال- -ردي- -ف ب -ع -د أان
ششهدت ‘ السشنوات األخÒة
ت - -راج - -ع- -ا ت- -ام- -ا ع- -ل- -ى ك- -ل
األصشعدة وا÷بهات ،بعد ما
ك -انت خ ّ-زان -ا ل -ل-ف-ري-ق األول

والفريق الوطني ،حيث كّونت
ال -ع -دي -د م -ن الÓ-ع-ب Úع-ل-ى
غ- - -رار صش- - -وا◊ي ،ف - -ري - -وة،
شش - -ري - -ط ل - -ع - -ري - -ب- -ي ،زي- -اد
وميزا.Ê
وي -ع -ت Èن -زار حسش ÚالÓ-عب
السش -اب -ق لشش -ب-اب ب-ات-ن-ة ع-ل-ى
مدار 42سش-ن-ة ‘ اŸي-ادي-ن
اÿضشراء تدريب اششرف على
ج -م -ي -ع ال -ف -ئ -ات الشش -ب -اب -ي -ة
أاصش - -اغ - -ر اشش - -ب - -ال أاواسش - -ط
ورديف للششباب أاوراسس باتنة
م -ن  1980إا 1995 ¤مديرا
فنيا للششباب باتنة Ÿدة 10
سشنوات من  1995إا،2005 ¤
ح ّ-ق -ق ال -ع -دي -د م-ن األل-ق-اب
وال -ب -ط -ولت نشش -ط ن -ه-ائ-يÚ

لكأاسس ا÷مهورية و 02نصشف
ن -ه -ائ-ي أاشش-رف ع-ل-ى ت-دريب
العديد من الفرق أاكابر على
غ- -رار ‚م ب- -وع- -ق -ال ،آام -ال
ال -ع -ل-م-ة ،شش-ب-اب اولد جÓ-ل
اŸت -واج -د ح -ال-ي-ا ‘ ال-قسش-م
ال -ث -ا Êه -واة شش -ب -اب سش-ي-دي
خ-ال-د سش-ري-ان-ة ت-بسش-ة وحّ-ق-ق
الصشعود  3مرات ،كما ششغل
م - - -نصشب رئ - - -يسس ال - - -ن - - -ادي
الرياضشي النجاح منذ .2011
وي -ع ّ-ول ع -ل -ي -ه عّشش -اق ف-ري-ق
شش-ب-اب ب-ات-ن-ة ك-ثÒا ل-ت-ح-ق-يق
ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة ت-عيد للفريق
مكانته الرياضشية وطنيا.

باتنة :حمزة Ÿوششي

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

يومي ـات إسسـÓميـ ـة
هام جدإ

ح ّ
ظك من أإسسماء إلله إ◊سسنى

شصعب ا÷زائر مسصلم

من قال حاد عن أاصصله

أاو قال مات فقد كذب

إان صشرح وهوية هذا الششعب تتمثل ‘ العروبة واألمازيعية
والسشÓم والوحدة الوطنية وهي اŸبادئ التي ثبتها الدسشتور
ا÷زائري وأاكد على عدم اŸسشاسس بها  ،وأانها أاك Èضشمان
لوحدة وتضشامن ا÷زائر وتعت Èرمز ،فخر واعتزاز له.
أاما العروبة :فلم تكن أابدا ضشرة ألصشلنا وهو األمازيغية بل
أان األمازيع هم الذين احتضشنوا اللغة العربية باعتبارها لغة
القرآان ونزل بها ،ودفع بها ظلم الظا ÚŸوأاخرجهم من
الظلمات ا ¤النور قال تعا““ :¤إانا انزلناه قرآانا عربيا لعلكم
تعقلون““( يوسشف .) ٠٣ :
و ⁄ينكر أاهل األمازيغ أاصشلهم و ⁄يعتÈوا أان العرب
اسشتعمروهم أاو اعتدوا على لغتهم بل كان يقول األسشياد فيهم
ومنهم إابن باديسس ““أانا صشنهاجي أامازيغي عربني السشÓم““
Óمازيغية ف Óعداوة
فكانت العربية األخت الششقيقة الكÈى ل أ
بينهما ابدا ا ¤يوم الدين.
وأاما السشÓم فهو دين الله الذي اختاره لعباده حيث قال
سشبحانه ““ :إان الدين عند الله السشÓم ،ومن يبتغي غÒ
السشÓم دينا فلن يقبل منه وهو ‘ اآلخرة من اÿاسشرين ““.
وÁثل السشÓم  ‘ ٩٥اŸائة ،ان  ⁄نقل مائة ‘ اŸائة

حكمة إلعدد

إŸانع

من أاسشمائه ا◊سشنى اŸانع :والذي يعني ‘ حقه
تعا ¤هو الذي يرد أاسشباب الهÓك والنقصشان ‘
ال -دي -ن وال -ب -دن Ãا ي -خ -ل -ق -ه م -ن األسش -ب -اب اŸع-دة
للحفظ ،هو يغني ويفقر ،ويسشعد وُيششقي ويعطي
ويحرم ،وÁنح ويحرم  ،فهو اŸعطي وهو اŸانع
سشبحانه وحظ العبد من هذا السشم وهو اليق Úبأان
ال -ل -ه ه -و ال -ذي ي -ع-ط-ي األشش-ي-اء وÁن-ح-ه-ا وÁن-ع-ه-ا
ويحرمها وما على اŸسشلم ال أان يضشع يقينه ‘ الله
ويعلق رجاءه به ف Óيبكي على ماضشيه ول ييأاسس من
حاضشره وليخاف من مسشتقبله بل عليه أان يدرك ان
Óششياء هو نفسشه سشبحانه اŸانح لها فÓ
الله اŸانع ل أ
يجزع وليقنط وليصشخب ول يسشتدرك.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ثم أان أاهل األهواء حولوا اÛرم بريئا يجب نصشرته
بينما مغتصشب األرضس ومهتك العرضس يعد ارهابيا وجب
اسشتئصشاله وما يعانيه ششعبنا ‘ فلسشط Úال دليل على
ذلك.
ان اليهود ‘ ا◊قيقة منذ عرفهم التاريخ وهم يحيون
حياة بعيدة عن رضشا الله وطمأانينة الناسس فهم ليذكرون
ال أانفسشهم باعتبارهم ششعب الله اıتار ول يخدمون ال
م-ط-م-ع-ه-م ك-م-ا أان-ه-م ع-اشش-وا م-ع-زول Úع-ن الشش-عوب التي
عرفتهم واألوطان التي أاوتهم ذلك Ãا يتميزون به من
ح- -ق- -د ون- -ف -اق ون -قضس ل -ل -م -واث -ي -ق وال -ع -ه -ود ،ك -م -ا ق -ال
تعا¿É°ùd ≈∏Y π«FGô°SG »æH øe GhôØc øjòdG ø©d{:¤
Gƒ˘˘fÉ˘˘ch Gƒ˘˘°üYÉÃ ∂dP Ëô˘˘e ø˘˘HG ≈˘˘°ù«˘˘Yh OhhGO
Ée ¢ùÄÑd √ƒ∏©a ôµæe øY ¿ƒgÉæàj ’ GƒfÉc ¿hóà©j
 '' (¿ƒ∏©Øj GƒfÉcاŸائدة ) ٧٨ :
ولقد ب Úسشبحانه ‘ القرآان حقيقة نفوسشهم الكارهة
ألهل ا◊ق الباغضشة وا◊اقدة لهم ‘ اŸعاملة وهضشمهم
للحقوق فقال¬jOƒDj’ QÉæjóH ¬æeÉCJ ¿GE øe º¡æeh'' :
¢ù«d GƒdÉb º¡fÉCH ∂dP É˘ª˘FÉ˘b ¬˘«˘∏˘Y âeOÉ˘e ’GE ∂«˘dGE
 ( ''π«Ñ°S Ú«e’CG ‘ Éæ«∏Yآال عمران.) ٧٥ :
وصشدق من قال :إانهم كالديدان الطفيلية ‘ ا÷سشم
تسشرق غداءه و“نع ‰اءه وتسشتمد قوتها من ضشعفه بل
تبني حياتها على فنائه““.
ومن هنا كرهتهم األ· ،وتواصشت األجيال اŸتعاقبة

إلثوإبت إلوطنية خط أإحمر وهي ضسمان وحدة وفخر وإعتزإز ألمتنا

وا ¤العروبة ينتسصب

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

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

إلصسرإع ب Úإ◊ق وإلباطل حتمية قرآإنية

‘ كل مرة يطلع علينا أاناسس يكنون العداء لتاريخ هذه
األرضس الطيبة فتششم ‘ –ركاتهم حقدا دفينا يÎجم من
خÓل هجومهم أاوﬁاولة زعة اÁان هذا الششعب بثوابته
اŸقدسشة ،ويششككون فيها بحجة انها العوا ⁄األسشاسشية لعدم
السشتقرار والتطور والنمو ،و ⁄يكن هذا األمر جديدا على
هذه الطفيليات فلقد حاولوا ابان ا◊قبة السشتعمارية ذلك
ولكن وجدوا من تصشدى لهم وخّلد رسشاخة هذه الثوابت من
خÓل قوله وهو الششيخ عبد ا◊ميد بن باديسس:

العدد

األربعاء  ٢٥جويلية  ٢٠١٨م
17704
الموافق لـ  ١١ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

معادلة ا◊ياة

ي-ق-ول ال-ل-ه ت-ع-اødh'' :¤
’h Oƒ¡«˘dG ∂æ˘Y ≈˘°Vô˘J
™˘Ñ˘à˘J ≈˘à˘˘M iQÉ˘˘°üæ˘˘dG
 ( ''º¡à∏eالبقرة . ) ١٢٠:
وق- - -ال ك - -ذلك¿óéàd'' :
øjò∏d IhGóY ¢SÉædG ó°TGC
ø˘jò˘dGh Oƒ˘¡˘«˘dG Gƒ˘æ˘eGB
 (''Gƒcô°TGCاŸائدة ٨٢ :
من خÓل هات ÚاآليتÚ
ي -ت -أاك -د ع -ن -دن -ا أان ا◊ي-اة
م -ي -دان ل -لصش-راع ب Úا◊ق
والباطل وب Úا Òÿوالششر
ب ÚاŸسش- -ل- -م Úوال- -ي- -ه -ود
ال- -غ- -اشش -م Úوالصش -ل -ي -ب -يÚ
ا◊اقدين ،وهذا سشيسشتمر
ا ¤أان ي -ح -ق -ق -وا م -آارب-ه-م
ك- - -م- - -اق - -ال ت - -ع - -ا’h'' :¤
≈àM ºµfƒ∏JÉ≤j ¿ƒdGõj
 (''GƒYÉ£à°SG ¿G ºµæjO øY ºchOôjالبقرة .) ٢١٧:
ومن أاجل –قيق ذلك وقفت جموع الششر تÓحق ركب
ا Òÿوتتقفى أاثره ‘ حرب أاكلت األخضشر واليابسس ،و⁄
ترحم الششيخ الكب Òول الطفل الصشغ ،Òوهذا ماعانى منه
خ Òاÿلق عليه الصشÓة والسشÓم ح Úبعثه الله سشبحانه
وت-ع-ا ¤ل-ي-ق-ي-م ‘ ال-ن-اسس م-وازي-ن ال-ع-دل وي-قضش-ي ب-ي-ن-ه-م
بالقسشط يومها تنكرت له الدنيا وقعد الباطل له ‘ كل
مرصشد ،وتربصس به أاهل الباطل والكفر حتى أاخرجوه من
مكة وطنه ومسشقط رأاسشه وبهجة فؤواده ل لذنب اقÎفه
أاوخ -ي -ان-ة ارت-ك-ب-ه-ا إال ل-ي-ق-ول رب-ي ال-ل-ه ول-ي-ن-ق-ذ ال-بشش-ري-ة
ويخرجها من الظلمات ا ¤النور ومن العبودية ا ¤ا◊رية
ومن الظلم ا ¤العدل ،ويبقى هذا الصشراع مسشتمرا ل
ي -ن -ت -ه -ي إال ب -نصش -رة ا◊ق وأاه -ل -ه ،وه -ذا ي -ت -ط -لب ال-ع-ل-م
اŸت -واصش -ل م -ع الÁان ال -ع-م-ي-ق وا◊ب ال-وث-ي-ق وم-ع-رف-ة
حقيقة العدو وسشاعة اŸواجهة بالسشبل العلمية القائمة
على اŸعرفة ا◊قيقية لطبيعة السشÓم.
ان هذا الواقع الذي نعيششه اليوم يكاد يتسشلل ا ¤قلوبنا
اليأاسس ‘ نصشر الله تعا ¤لسشيما ونحن نرى بأام أاعيننا
هذا اÿزي والعار اللذين تÎنح فيهما األمة من “زق
وتشش -تت وف Ïط -اح -ن -ة ه-ن-ا وه-ن-اك اسش-ت-ن-زفت ط-اق-ات-ه-ا
وعطلت مششاريع التطور وا◊ضشارة فيها واسشتغل األعداد
ضش -ع -ف -ه -ا ف-م-رروا ب-ذلك مشش-اري-ع الن-ب-ط-اح والسش-ت-ذلل
والذوبان ‘ اآلخر واتهم السشÓم بالرجعية والرهاب.

21

لهذا الششعب ذوي اŸرجعية الواحدة
وه - -ي اŸذهب اŸال- -ك- -ي ال- -ذي
ح ّصش - - -ن ه- - -ذا ال- - -وط- - -ن ‘ فÏ
ال-ط-ائ-ف-ي-ة واŸذه-ب-ية اŸقيتة
وك -انت ت -ع -ال -ي -م -ه وم -ن-اه-ج-ه
الÎب - - -وي - - -ة السش- - -د اŸن- - -ي- - -ع ‘
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -وي-ت-ه م-ن اŸسش-خ
والنسشخ والفسشخ ،وذلك عن طريق الÎبية السشÓمية بتحفيظ
ال- -ق -رآان وال -ف -ق -ه وال -ل -غ -ة واألخ Ó-ق ‘ اŸدارسس وال -زواي -ا
القرآانية والÎبية السشÓمية األصشلية هي التي غرسشت ‘
ا÷يل حب السشÓم وحب الوطن واعت Èذلك من حقيقة
الÁان وتأاكد بها اننا أامة أاعزها الله بالسشÓم ف Óعزة ال
فيه ول ذل ال ‘ معاداته وﬁاربة تعاليمه ،ولذلك فانه
ليجوز بأاي حال من األحوال النيل من الÎبية السشÓمية
وي -ن -ب -غ -ي ت-رسش-ي-خ-ه-ا ‘ اŸن-اه-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-ن اŸسش-ت-وى
الب-ت-دائ-ي ا ¤اŸسش-ت-وى ا÷ام-ع-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا صش-م-ام أام-ان
لوحدة الوطن وتربية ا÷يل على قيم ا◊ضشارة والتقدم التي
يدعو اليها السشÓم.
أاما الوحدة الوطنية فهي من الثوابت اŸهمة التي ينبغي
اÙافظة عليها فهي كيان األمة ،وهي التي تبعث فينا روح
التضشحية وذلك بتطوير البÓد وخدمتها وتنميتها و–قيق
مبدأا العدل ب Úأابنائها وذلك Ãششاركة جميع اıلصش‘ Ú
تطويرها وبنائها كما حررها جميع اıلصش Úمن أابنائها.
إان حب الوطن من الÁان والواجب ابعاده من اŸزايدات
السش-ي-اسش-وي-ة وال-ع-نصش-ري-ة ا÷اه-ل-ي-ة ف-ن-ح-ن اب-ناء وطن واحد
عرب وأامازيغ ننتمي ا ¤دين واحد وهو السشÓم صشمام أامان
Ÿبادئنا وقوتنا والدفاع عن هويتنا واÙافظة عليها .ان
الثوابت الوطنية خط أاحمر فيجب اÙافظة عليها ولنحذر
التعدي عليها بأاي أاسشلوب أاوطريقة فإان ذلك يعد خيانة
ألمانة الششهداء الذين ضشحوا من أاجل جزائر عربية اسشÓمية
مسشتلقة موحدة.

إاي -اك وم -ا ي -فسص -د ع -ل-يك ع-م-لك ف-إا‰ا ي-فسص-د
عليك عملك الرياء

بنبذهم وخصشومتهم.
واذا كانوا هم يششكون ‡ا أاصشابهم من اضشطهاد قد،Ë
وينششدون وطنا يلتقون فيه ،ويعتقدون أانه أارضس ميعادهم
فإان الله سشبحانه قد قطع عليهم هذا السشبيل ‘ قوله:
''¢VQ’CG ‘ ¿ƒ¡«àj áæ°S Ú©HQGC º¡«∏Y áeôﬁ É¡fGE
 (.''Ú≤°SÉØdG Ωƒ≤dG ≈∏Y ¢SÉCJ ÓaاŸائدة .) ٢٦ :
اذ أانهم هم أاول وآاخرا وأابدا سشبب ماحّل بهم من مكر
ون -ك -ر ف Ó-ي-ح-ق ل-ه-م أاب-دا أان ي-ط-ردوا أاه-ل ف-لسش-ط Úم-ن
أارضشهم فهي حق لهم ووقف لكل اŸسشلم Úلكن هذا ا◊ق
يدفعونه بباطلهم ويرثون با÷رÁة والغشس حقهم الزائف
وتلك هي طبيعتهم ،وبها اسشتحقوا لعنة الله اŸتصشلة ا¤
قيام السشاعة ،فهم يظلون يكرهون ا◊ق ورسشالة السشÓم
وبني السشÓم وأامة السشÓم حسشدا وحقدا““ بئسشما اششÎوا
به أانفسشهم ان يكفروا Ãا أانزل الله بغيا أان ينزل الله من
فضشله على من يششاء من عباده فباؤوا بغضشب على غضشب)““
البقرة .) ١٠٢ :
وهذا هو طريقهم الذي يؤوثرون فيه الباطل على ا◊ق
والششر على ا Òÿوالفسشاد على الصشÓح ول Áكنهم ان
يÎكوا أاهل ا◊ق او يرضشوا عليهم حتي يتبعوا طريقهم
وملتهم ومنهجهم الفاسشد ““ .ولن ترضشى عنك اليهود ول
النصشاري حتى تتبع ملتهم““.
““البقرة ““١٢٠ :

قال ابن تيمية  :األعمال ثوابتها
ليسس Ãرد صشورها الظاهرة بل ◊قائقها التي ‘
القلوب ،والناسس يتفاضشلون ‘ ذلك تفاضش Óعظيما““،
وقال بكر بن عبد الله““إان أابا بكر  ⁄يفضشل الناسس بأانه كان
أاكÌه -م صش Ó-ة وصش -وم -ا ،ا‰ا فضش -ل -ه -م بشش -يء ك-ان ‘
قلبه““.

جوإبك

ع ّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

خ Òإلهدى
إسستحباب صسÓتي إŸغرب
وإلعشساء جمعا باŸزدلفة

عن أاسشامة بن زيد يقول :أافاضس رسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم من عرفات فلما انتهى ا ¤الشِشعب نزل ،فقال:
فدعا Ãاء فتوضشأا وضشوءا ليسس بالبالغ ،فقلت  :يا رسشول
الله الصشÓة قال الصشÓة أامامك““ قال :كم سشار حتى
ب- -ل- -غ ج -م -ع -ا فصش -ل -ى اŸغ -رب وال -عشش -اء““(رواه
البخاري ومسشلم).

من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

سس :ه -ل مصص -اف -ح -ة ال -رج -ال ب -ع -د دخ-ول
اŸسصلم ا ¤اŸسصجد بدعة؟

ج :اŸصشافحة سشنة حميدة ثابتة عن النبي صشلى الله عليه
وسشلم سشواء كانت ‘ اŸسشجد أاوغÒه ولقد كان الصشحابة اإذا
فصشلت بينهم ششجرة يسشلمون ويتصشافحون مع بعضشهم البعضس
ولقد ثبت ‘ الصشحيح أان اŸصشافحة ب ÚاŸسشلم وأاخيه –ت
اÿطايا ما–ت األوراق اليابسشة عن الششجرة فاŸصشافحة
ليسشت بدعة بل هي سشنة.

إلشسيخ إلطالب حسس Úعرفة إلنقوسسي  1٩٨٥ - 1٩1٨م

راي -ة م -ن راي -ات ال -ع -ل -م وال -ق-رآان ‘
مدينة انقوسشة التاريخية ولد ‘ بلدة
عجاجة بلدية ع Úالبيضشاء خÓل . ١٩١٨
و‘ هذه الربوع تلقى بداية التعليم القرآاÊ
ومالبث ان أا” ا◊فظ ‘ سشن مبكرة على
يد أاخيه ومربيه الششيخ أاحمد.
وب -ع -د م -دة وج -ي -زة وج-د الشش-ي-خ ن-فسش-ه
لو ¤ا¤
مؤوه Óللعطاء فكانت أاسشفاره ا أ
الصشحراء صشحبة ا◊اج ﬁمد عبد الباري
م-ع-ل-م-ا ل-ل-ق-رآان ل-ي-ع-دو إا ¤م-دي-نته فمكث
بالقصشر العتيق ‘ اıادمة ليسشتقر به
اŸقام ‘ النهاية ببلدة انقوسشة التي وجد
فيها ترحابا يليق بأاهل القرآان والÁان،

ومنذ أان وطئت قدماه بلدة أانقوسشة الزاهرة أاخذ ينششر
م -ا م -ع -ه م -ن ع -ل -م وم -ع -ارف ف -اشش-ت-غ-ل ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ف-ج-ر
السشتقÓل Ãدرسشة انقوسشة العتيقة ولكنه سشرعان ما
عاد ا ¤التعليم اŸسشجدي إاماما ومعلما للقرآان وواعظا
خصشوصشا بعد وفاة العÓمة الششيخ ﬁمد المام واسشتمر
على هذا ا◊ال زهاء أاربع Úسشنة معلما ومرششدا وإاماما
تششد له رحال الفتوى والرأاي‡ ،ا اكتسشبه من Œربة
ودراية فذاع صشيته وقصشده الطلبة واŸتحمسشون للعلم من
لنحاء.
ششتى ا أ
فÎك رحمة الله عليه جملة من أاهل العلم والقرآان
وبعد حياة حافلة بالعلم والعطاء كان لزاما أان تودع الروح
لبارئها ،اذ غادر ا◊ياة يوم  ٢٣أافريل من سشنة  ١٩٨٥و‡ا
عرف عن الششيخ معرفته وولوعه بالكتاب اذا كان كثÒ
الهتمام بالكتب واŸراجع فرحمه الله رحمة واسشعة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشلة

^  25ج-وي-ل-ية  :١٨٧٣ألششريف
بوششوششة قائد أŸقاومة ‘ أ÷نوب
يشش -ن ه -ج-م-ات ع-ل-ى م-وأق-ع أل-ق-وأت
ألفرنسشية.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

لربعاء ١١ذو ألقعدة  ١٤٣٩هـ ألموأفق لـ  25جويلية  2٠١٨م
أ أ

Oó©dG
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وصشل جثمانه أمسس مطار هوأري بومدين ألدو‹

الفقيد أاحمد بن شسريف يوارى الÌى ÃقÈة الزميلة با÷لفة
لبد
صشفحة من كتاب ألتاريخ ألوطني طويت ل أ

ششيع مسشاء أمسس جثمان ألفقيد أحمد بن ششريف ÃقÈة
ألزميلة ،بببلدية ع Úمعبد «ششمال ولية أ÷لفة ،وسشط
حضشور أللف من أŸششيع، Úحيث أوصشى ألفقيد قبل وفاته
بدفنه بنفسس أŸقÈة ألتي دفن فيها وألدأه  ،وقد سشخرت
ألسش -ل -ط-ات أÙل-ي-ة ك-ل أل-وسش-ائ-ل ألضش-روري-ة و أل-ت-حضشÒأت
ألÓزمة Ÿرور أŸوكب أ÷نائزي.
‘ “ام ألتاسشعة صشباحا من يوم ألثÓثاء أمسس وبتوقيت
أ÷زأئر،حطت ألطائرة أŸقلة ÷ثمان ألفقيد أحمد بن
ششريف  ،حيث كان ‘ أسشتقباله بالقاعة ألششرفية Ãطار
هوأري بومدين جمع غف Òمن ألششخصشيات ألوطنية من
بينهم وزرأء سشابقون  ،و‡ثلو ألحزأب ألسشياسشية يتقدمهم
ألم Úألعام لÓفÓن جمال ولد عباسس وأبو جرة سشلطاÊ
رئيسس «حمسس سشابقا  ،أضشافة أ ¤ضشباط متقاعدين ‘
جهاز ألدرك ألوطني عملوأ أ ¤جانب ألعقيد بن ششريف
خÓل تر ؤوسشه ألسشÓح ‘ منتصشف ألسشتينيات .
نورأ لدين لعرأجي
أ÷لفة  :موسشى بوغرأب
تصشوير  :آأيت قاسشي ﬁمد
حمل أعوأن أ◊ماية أŸدنية أ÷ثمان مسشجى بالعلم
ألوطني بسشاحة أŸطار وسشط حضشورمن أصشدقاءه من أعضشاء
›لسس ألثورة وألششخصشيات ألوطنية  ،كما حضشر مرأسشيم
أسشتقبال أ÷ثمان كل من وزير ألدأخلية ألسشابق  ،رئيسس
جمعية أŸالق دحو ولد قابلية ،وأألمناء ألعامون لعدة
قطاعات وزأرية ،وبعد قرأءة ألفا–ة على روحه  ،ليسشمح
ب-ع-ده-ا ب-ت-ق-د Ëأل-ت-ع-ازي أله-ل أل-ف-ق-ي-د  ،ون-ق-ل ج-ث-مانه أ¤
أ÷لفة .
تو‘ أحمد بن ألششريف يوم ألسشبت  21جويلية بأاحد
مسشتششفيات فرنسشا أثر وعكة صشحية  ،عن عمر ناهز 91سشنة
 ،وفور أعÓن خ Èوفاته بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة رسشالة تعزية أ ¤أسشرة وعائلة ألفقيد جاء فيها  »:أن

ألششعب 2٠١٨/٠٧/25

ألفجر٠٤.٠٤.................:
ألششروق٠5.٤٨..............:
ألظهر١2.55.................:
ألعصشر١6.٤5................:
ألمغرب2٠.٠٤...............:
ألعششـاء2١.٣٨.................:

أ÷زأئ -ر ف -ق -دت ف -ي -ه «›اه -دأ ك -بÒأ وم -ن -اضش  Ó-ف -ذأ م-ن
رج-الت ن-وف-م Èأل-ذي-ن سش-ط-روأ ‘ ت-اري-خ-ه-ا صش-ف-ح-ات ع-ز
و›د وفخار ,إأذ كان ألفقيد Áثل جي ÓكامÃ Óا ينطوي
عليه أ÷يل من حب وإأخÓصس للوطن»
خيم أ◊زن على مÓمح ألوجوه ‡ن حضشرت بالقاعة
ألششرفية وبدأ ألتأاثر وأضشحا على رفاق ألفقيد وأهله حيث
حضشرت زوجته وأبنه وبعضس ألقارب  ،أ ¤جانب جموع من
أŸششيع Úيلقون ألنظرة ألخÒة على روحه  ،وقد بدأ ألتأاثر
على أبنه ألك Èألذي أوضشح ل «ألششعب « أن عÓقته بوألده
كانت دأئمة ألتوأصشل Áيزها ألنضشباط ألذي ورثه ألفقيد
بحكم ثورة ألتحرير وإأششرأفه على جهاز ألدرك ألوطني ،
مضشيفا أن تاريخ ألثورة دأئما على لسشانه  ‘ ،حديثه معهم
بالبيت أو خارجه  ،ويتذكر بصشدق كفاحه مع رفاق ألسشÓح ،
نفسس ألتأاثركان باديا على زوجته  ،ألتي كانت متأاثرة جدأ
بوفاة رفيق دربها  ،خانتها ألدموع ‘ ألقول أك Ìمن أنه كان
بالنسشبة لها ألرفيق وألزوج وكان Áثل كل ششيء بالنسشبة لها

ANEP 822734

ولعششÒته وأهله.
أما ألوزير ألسشبق بوقرة سشلطا Êفقد صشرح «بانه كلما
تفقد أ÷زأئر وأحدأ من أبنائها فكأا‰ا تقطع صشفحة من
صشفحات تاريخها  ،دأعيا أ÷يل ألصشاعد وأ◊ا‹ على قرأءة
هذه أÙطات من صشفحات تاريخ أ÷زأئر قرأءة عميقة ،
لتبقى ÷زأئر وأقفة ومسشتمرة «.
من جهته أكد ألرأئد أŸتقاعد أيت قاسشي حسش ،Úوكان
يششتغل ألكاتب أÿاصس للفقيد بن ششريف ‘ جهاز ألدرك ‘
م -ن -تصش-ف ألسش-ت-ي-ن-ي-ات ح-يث ك-ان ح-اف-ظ أسش-رأره  ،م-وضش-ح-ا
بوصشفه كان صشارما ‘ أدأء مهامه وأك Ìأنضشباطا وهو ألذي
ورث ه -ذه أŸي -زأت م -ن ك -ف -اح -ه وت -درج-ه ‘ أŸه-ام ب-دأي-ة
بعضشويته Ãجلسس ألثورة وأششرأفه على قيادة ألدرك ،
يضشيف أيت قاسشي  ،بان عÓقته بقيت مع قائده أ ¤غاية
أليام ألخÒة من مرضشه و أخر مكاŸة بينهما منذ مدة
قصشÒة  ،أطمئن فيها على حالته ألصشحية  ،ليتفاجأا بخÈ
وفاته.
إأششهار
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 32°أ÷زأئر
 32°أ÷زأئر

 31°وهرأن

 30°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

34°

32°

france prix 1

أششرف على مرأسشيم ألتنصشيب ألعميد بلقصشÒ

العقيد بلطرشش على رأاسش القيادة
ا÷هويةاألو¤

«ألششعب » أششرف ألعميد غا‹ بلقصش Òقائد ألدرك ألوطني ،أمسس ألثÓثاء
على مرأسشم تنصشيب ألعقيد بلطرشس عبد ألقادر قائدأ للقيادة أ÷هوية أألو¤
للدرك ألوطني بالبليدة ،خلفا للعميد عرعار عبد ألرحمان:
«وفقا للمرسشوم ألرئاسشي أŸؤورخ ‘  12جويلية  ،2018وتطبيقا ıطط
ألتحويل ألسشنوي  ،2018أŸصشادق عليه من طرف ألفريق نائب وزير ألدفاع
ب رسشميا ،هذأ أليوم،
ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،أن ّصش ُ
ألعقيد بلطرشس عبد ألقادر ‘ منصشب قائد ألقيادة أ÷هوية أألو ¤للدرك
ألوطني بالبليدة ،خلفا للعميد عرعار عبد ألرحمان».
قائد ألدرك ألوطني كان قد أسشتقبل ،قبل ذلك ،من طرف أللوأء حبيب
ششنتوف قائد ألناحية ألعسشكرية أألوÃ ¤قر قيادة ألناحية ،قبل أإلششرأف على
مرأسشم ألتنصشيب على مسشتوى مقر ألقيادة أ÷هوية للدرك ألوطني ،أين ”
تسشليم وأسشتÓم ألرأية ،بحضشور ضشباط وإأطارأت ألناحية.
إأثر ذلك ،قام ألعميد قائد ألدرك ألوطني بزيارة تفتيشس وتفقد ıتلف
ألهياكل وأŸنششآات ألتابعة للقيادة أ÷هوية أألو ¤للدرك ألوطني بالبليدة.

القبضش على إارهابي
بع Úجاسسر بباتنة

«ألشش -عب » ‘ إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب وب-فضش-ل ألسش-ت-غÓ-ل أل-ف-ع-ال
للمعلومات ،ألقت مفرزة مششÎكة للجيشس ألوطني ألششعبي ،أول أمسس ألثن،Ú
ألقبضس على إأرهابي بوسشط مدينة ع Úجاسشر بولية باتنة/ن.ع.5.

احباط عملية تهريب مواد غذائية
وهجرة غ Òشسرعية ل ـ 48شسخصسا

و‘ إأط -ار ﬁارب -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م-ة ،ضش-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألششعبي بÈج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.ششاحنة ومركبة رباعية ألدفع وأحبطت
ﬁاولة تهريب أربعة ( )04أطنان من أŸوأد ألغذأئية و( )3600ل Îمن ألوقود.
من جهة أخرى ،أحبط حرأسس ألسشوأحل بكل من وهرأن وألغزوأت/ن.ع،2.
ﬁاولت هجرة غ Òششرعية لـ( )37ششخصشا كانوأ على م Ïقوأرب تقليدية
ألصشنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )11مهاجرأ غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل
من تلمسشان وبسشكرة/ن.ع.4.
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