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يقوم وزير الطاقة مصشطفى
ڤ-ي-ت-و ،Êال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-مل
وت- -ف- -ق- -د إا ¤و’ي -ة غ -ل -ي -زان
ح- - -يث سش- - -ي - -ط - -ل - -ق مشش - -اري - -ع
ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از وم -ع -اي -ن -ة
ال -ع -دي-د م-ن اŸشش-اري-ع وال-ب-ن-ى
التحتية.

ألعنوسصة ﬁور نقاشض
باŸركز ألثقا‘ ببومردأسض

ي- - -ح- - -ي - -ي اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
’سش Ó-م -ي ل -و’ي-ة ب-وم-رداسض
ا إ
ف -ع -ال -ي -ات نشش -اط ث-ق-ا‘ ح-ول
ال- -ع- -ن- -وسش- -ة ب- -ع -ن -وان ه -اجسض
ال -ع -ن -وسش -ة...أارق -ام وح-ق-ائ-ق
وذلك Ãشش - - -ارك - - -ة أاسش- - -ات- - -ذة
وﬂتصش ‘ Úع - -ل - -م ال - -ن- -فسض،
ا’جتماع والششريعة .

جبهة ألعدألة
تفتتح أشصغال
أ÷امعة ألصصيفية

تشش -رف ج -ب -ه-ة ال-ع-دال-ة
وال- -ت -ن -م -ي -ة ع -ل -ى م -راسش -م
اف -ت -ت -اح أاشش -غ -ال ا÷ام -ع -ة
الصش -ي -ف -ي -ة ل -ل -ج-ب-ه-ة ال-ت-ي
ت- -ن- -ط- -ل- -ق أاشش- -غ- -ال- -ه- -ا غ- -دا
ب- -دي- -وان ق -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
ب - - -زرال - - -دة اب - - -ت- - -داء م- - -ن
السشاعة  9:30سشا صشباحا.

1٧٧11

أللقاء أ÷ماعي أŸوسصع رقم 282

‘ إاط - - -ار ع - - -م- - -ل- - -ي- - -ة
تسش- - -ج - -ي - -ل الشش - -ه - -ادات
ا◊ي- - - - - -ة م - - - - -ن أاف - - - - -واه
اÛاه -دات واÛاه-دي-ن
ي- -ن -ظ -م ال -ي -وم اŸت -ح -ف
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د
ب-ال-ت-نسش-يق مع مديريات
اÛاه- -دي- -ن واŸت- -اح -ف
ا÷ه -وي -ة وم -ل -ح -ق -ات -ه -ا
واŸركز الوطني لتجهيز
م-ع-ط-وبي وضشحايا ثورة
ال-ت-ح-رير الوطني وذوي
ا◊قوق اللقاء ا÷ماعي
رق -م Ã 282ق-ر اŸت-حف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد على
السشاعة  10:00صشباحا حيث خصشصض اللقاء Ÿوضشوع «كيف يتم إاخفاء أاثار اÛاهدين خÓل الثورة
التحريرية Ÿنع العدو من إاكتششاف مواقعهم».

غول يسصتقبل وفد من حركة ›تمع ألسصلم
يسشتقبل اليوم رئيسض حزب Œمع أامل ا÷زائر «تاج» الدكتور
عمار غول وفدا من حركة ›تمع السشلم يقوده الدكتور عبد
الرزاق مقري ابتداء من السشاعة  14:00بعد الزوال باŸقر الوطني
للحزب بع Úالله.

توزيع ششرائح «سشيم» ‘ ا÷زائر ووهران وقسشنطينة

أوريدو ُتبقي ألعائÓت على أتصصال وتهدي شصرأئح للسصّياح ألوأفدين إأ ¤أ÷زأئر
ترحب أاوريدو خÓل موسشم ا’صشطياف
ب -السش ّ-ي -اح ال -واف -دي -ن ا ¤ا÷زائ -ر وت -ط-ل-ق
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -وزي- -ع شش- -رائ -ح «سش -ي -م» ب -اÛان
للمسشافرين على مسشتوى ا◊دود البحرية
وا÷وي- -ة ‘ ك- -ل م- -ن ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م -ة
وهران وقسشنطينة وذلك ا ¤غاية  31اوت
.2018
تسش-م-ح ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة للسشّياح ،الوطنيÚ
’جانب ،ا◊امل÷ Úواز سشفر ،الضشروري
وا أ
’مضش- -اء ع- -ق- -د ال- -زب- -ون ،ا’سش- -ت- -ف- -ادة م -ن
إ
ششريحة « سشيم» ›انية مع  100دج كرصشيد
أاو‹‡ ،ا ّÁك -ن -ه-م ال-ب-ق-اء ع-ل-ى اتصش-ال م-ع
ع- -ائ Ó-ت -ه -م وأاق -ارب -ه -م ط -وال إاق -ام -ت -ه -م ‘
ا÷زائر.
Áكن للزبون ،إاعادة تعبئة رصشيده حسشب احتياجاته ورغبته وا’سشتفادة من مزايا التعبئة اıتارة
والعروضض السشارية.
ُتنظّم هذه العملية ‘ ﬁطة ا÷زائر البحرية ،ومطار ا÷زائر الدو‹ هواري بومدين ،و‘ مطاري
وهران وقسشنطينة الدولي.Ú
بهذه اŸبادرة ،تتيح أاوريدو لضشيوف ا÷زائر فرصشة ا’سشتفادة من مزايا الصشوت والبيانات اÿاصشة
بعروضشها طوال عطلتهم ‘ ا÷زائر.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ي- -ن -زل وزيـــر ال -ث -ق -افــــــــة
عز الدين ميهوبي ضشيفا على
م -ن -ت -دى ج -ري -دة ا◊وار ي-وم
السش- -بت  4اوت ع -ل -ى السش-اع-ة
 10:30صش- -ب- -اح- -ا ل- -ت- -ق- -دË
إاضش-اءات ح-ول ال-وضش-ع ال-ث-ق-ا‘
ال- -راه- -ن وت- -ن- -ف- -ي- -ذ ﬂت- -ل -ف
الÈام -ج واŸشش -اري-ع ال-ث-ق-اف-ي-ة
اŸوكلة للقطاع.

معرضض حول هجومات
ألشّصمال ألقسصنطيني
’رشش -ي -ف ال-وط-ن-ي
ي -ن -ظ -م ا أ
معرضشا –ت عنوان« :الهجوم
ع -ل -ى الشش -م -ال ال -قسش -ن -ط -ي-ن-ي
خ-ط-وة أاو ¤ل-ت-دويل القضشية
ا÷زائرية» ،ثم انعقاد مؤو“ر
’ح -د
الصش- -وم- -ام ،وذلك ي -وم ا أ
 05أاوت  2018ع-ل-ى السش-اعة
 10.00صش-ب-اح-اÃ ،ق-ر م-لحقة
’رشش-ي-ف ال-وطني أامام
م-رك-ز ا أ
قاعة ابن خلدون بالعاصشمة.
’بواب مفتوحة أامام
وتكون ا أ
ا÷م-ه-ور ط-ي-ل-ة شش-ه-ر أاوت م-ن
’ح- - -د إا ¤اÿم- - -يسض ع- - -ل - -ى
ا أ
السش -اع -ة  09.00صش -ب-اح-ا إا¤
غ- -اي -ة  15.30مسش -اء .ي-ن-ظ-م
اŸع- -رضض Ãن- -اسش- -ب -ة ال -ذك -رى
اŸزدوجة اŸتزامنة مع  20أاوت
 1955و 20أاوت  1956مؤو“ر
الصشومام.

أ÷امعة ألصصيفية
إلطارأت ألبوليسصاريو
ت- -ع -ق -د ا÷ب -ه -ة الشش -ع -ب -ي -ة
ل -ت -ح -ري -ر السش -اق -ي -ة ا◊م-راء
ووادي ال-ذهب» ال-ب-وليسشاريو»
ج-ام-ع-ت-ه-ا الصش-يفية ‘ طبعتها
ال -ت -اسش -ع -ة– ،ت شش -ع-ار «ع-ه-د
واسشتمرارية لنيل ا’سشتقÓل
وا◊رية» و–مل اسشم الراحل
الششهيد البخاري احمد ،وذلك
يوم السشبت  04اوت  2018على
السشاعة  10.00صشباحا بقاعة
اÙاضش- -رات ÷ام- -ع- -ة اﬁم- -د
بوقرة بو’ية بومرداسض.

إلع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسس الكونفدرالية السشويسشرية
ب - -عث رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة
ل-رئ-يسس ال-ك-ون-ف-درال-ية السصويسصرية
اأ’ن بÒسصي Ãناسصبة احتفال بلده
بعيدها الوطني ،اأكد له فيها حرصصه
ع-ل-ى ال-ع-م-ل Ãع-ي-ت-ه ،ع-ل-ى ت-رق-ية
ا◊وار السص - - -ي - - -اسص - - -ي وال - - -ت - - -ع - - -اون
ا’قتصصادي الثنائي.Ú
وكتب رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته « :اإن
احتفأل الكونفدرالية السسويسسرية بعيدهأ
الوطني سسأنحة طيبة اأغتنمهأ ’أعرب لكم،
بأسسم ا÷زائر شسعبأ وحكومة واأصسألة عن
نفسسي ،عن تهأنينأ ا◊أرة وكذا “نيأتي
لكم Ãوفور الصسحة والتوفيق ،وبأ’زدهأر
للشسعب السسويسسري الصسديق».
واأردف رئ -يسس ال -دول -ة ﬂأط -ب -أ ن-ظÒه

السسويسسري «هذا ،واأغتنم هذه اŸنأسسبة
السسعيدة ’أوؤكد لكم “أم حرصسي على
العمل معكم على ترقية ا◊وار السسيأسسي
وت- -ط -وي -ر ال -ت -ع -أون ا’ق -تصس -أدي خ -دم -ة
Ÿصسلحة شسعبينأ».

...و يهنئ نظÒه
البنيني بالعيد الوطني
لبÓده
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة برقية تهنئة لرئيسس ا÷مهورية،
رئيسس الدولة ،رئيسس ا◊كومة ÷مهورية

لحصصائيات
الديوان الوطني ل إ

اعتÈها ا◊صصن اŸنيع Ÿكافحة ا÷رÁة

العقيد لهبÒي يششيد بالششراكة الفعالة ب ÚاألسشÓك األمنية
« الشص - - -عب » أاشسأد
Óم- -ن
اŸدي - -ر ال - -ع - -أم ل - -أ
الوطني العقيد مصسطفى
لهبÒي،امسس اأ’رب- -ع- -أء،
بـ»الشس -راك-ة ال-ف-ع-أل-ة» بÚ
ﬂتلف اŸصسألح اأ’منية
وال-ت-ي اع-تÈه-أ «ا◊صس-ن
اŸن- - -ي- - -ع» Ÿك- - -أف- - -ح- - -ة
ا÷رÁة Ãخ - - - -ت - - - -ل- - - -ف
أاشس-ك-أل-ه-أ .و إاث-ر ال-ع-م-لية
«ال -ن-وع-ي-ة» اأ’خÒة ال-ت-ي
ح- - -ق - -ق - -ت - -ه - -أ مصس - -أل - -ح
ا÷مأرك ،و اŸتمثلة ‘

ح - -ج- -ز أازي- -د م- -ن اث- -نÚ
مليون أاورو ،كأنت بحوزة
شس -خصس ح -أول ت -ه-ري-ب-ه-أ
ع ÈاŸرك- - - - -ز ا◊دودي
الÈي ب -ط -ي -ط-ة (ت-بسس-ة)،
شس-دد ال-ع-ق-ي-د ل-ه-بÒي ‘
بيأن صسأدر عن اŸديرية
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ال -ع -أم -ة ل  -أ
ع-ل-ى أان ت-ع-زي-ز ال-ت-نسس-يق
الفعأل فيمأ ب ÚاŸصسألح
اأ’م -ن -ي -ة ي -ع -د «ا◊صس-ن
اŸنيع و الوحيد Ÿواجهة
ا÷رÁة ال - - - - -ع- - - - -أب- - - - -رة

ل- - - -ل- - - -ح - - -دود» .و‘ ذات
اإ’طأر ،نوه اŸدير العأم
Óمن الوطني بـ»يقظة و
ل أ
احÎاف- - - - -ي - - - -ة» أاع - - - -وان
ا÷م -أرك وال -ت -ي تÎج -م
«مدى Œند و وعي أافراد
اأ’سسÓ- - - -ك اأ’م - - -ن - - -ي - - -ة
اŸشسÎكة Ÿواجهة كل
أاشس - -ك- -أل ا÷رÁة ال- -ت- -ي
ت-ه-دد اÛتمع» ،موجهأ
ت -ه -أن -ي -ه ل -ل -م -دي -ر ال-ع-أم
ل - -ل- -ج- -م- -أرك إاث- -ر ه- -ذه
النتأئج اÙققة.

وقعه كل من بريد ا÷زائر والوكالة الوطنية لÎقية و تطوير ا◊ظائر التكنولوجية

بروتوكول اتفاق لتطوير الدفع اإللكÎوÊ

وق- -عت م- -ؤوسصسص- -ة ب- -ري- -د ا÷زائ- -ر
والوكالة الوطنية لÎقية وتطوير
ا◊ظ- -ائ- -ر ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة  ،أامسس،
با÷زائر العاصصمة على بروتوكول
ات- -ف- -اق ي -ه -دف إا ¤ت -ط -وي -ر ال -دف -ع
ا’لكÎو Êبا÷زائر.
وقد ” التوقيع بأأ’حرف ا’و ¤على
هذا الÈوتوكول من طرف اŸدير العأم
لÈي- -د ا÷زائ- -ر ع -ب -د ال -ك -ر Ëدح -م -أÊ
واŸدي -ر ال -ع-أم ل-ل-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة
وت -ط -وي -ر ا◊ظ -أئ -ر ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ع-ب-د
ا◊ك- -ي- -م ب- -ن صس- -أول- -ة Ãن- -أسس- -ب- -ة اأ’ي -أم
ال - -دراسس- -ي- -ة ح- -ول «ال- -ت- -ج- -أرة وال- -دف- -ع
ا’لكÎوني »Úالتي نظمتهأ الوكألة على
م -دار ي -وم Úب -أ◊ظÒة ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة
بسسيدي عبد الله.
وأابرز اŸدير العأم لÈيد ا÷زائر ‘
تصسريح لوأاج أان هذا الÈوتوكول يتعلق
ب»ت-ط-وي-ر اÿدم-أت ا’ل-كÎون-ي-ة Ÿواقع
ا’نÎنت ال -ت-ج-أري-ة» ،م - - -شسÒ- - -ا إا ¤أان
«اŸؤوسسسس -ت Úسس-ت-نشس-ئ-أن ع-ن ط-ري-ق ه-ذا
ا’ت-ف-أق آال-ي-ة شس-راك-ة تسس-م-ح ل-ل-م-ؤوسسسسأت
ال -ن -أشس -ئ -ة ا◊دي -ث -ة ب -ت -ط -وي -ر خ -دم-أت
اأ’نÎنت ال- -ت -ج -أري -ة ‘ إاط -أر السس -ي -أسس -ة
ا÷ديدة التي انتهجتهأ بريد ا÷زائر من

أاجل تطوير الدفع ا’لكÎو.»Ê
وحسسب ذات اŸسسؤوول فإأن هذا ا’تفأق
«سسيسسأهم ‘ تطوير خدمأت الدفع على
شس- -ب- -ك- -ة اأ’نÎنت ب- -ح- -يث سس- -ت- -ت- -م- -ك- -ن
اŸؤوسسسس -أت ال -ن-أشس-ئ-ة م-ن ا◊صس-ول ع-ل-ى
ال-وث-أئ-ق واŸسس-أع-دة الÓ-زم-ة ل-ل-خدمأت
التقنية لÈيد ا÷زائر للتمكن من تطوير
مواقع ا’نÎنت التجأرية لصسألح التجأر
ومزودي السسلع واÿدمأت».
ك- -م- -أ أاك- -د دح- -م -أ Êأان ت -ط -وي -ر ه -ذه
اÿدمأت عن طريق اŸؤوسسسسأت النأشسئة
على مسستوى حأضسنة سسيدي عبد الله

«سس -يسس -أه -م ‘ ت -ط -وي-ر ال-ت-ج-أرة وال-دف-ع
ا’لكÎوني+ Úعن بعد +للخدمأت لفأئدة
التجأر».
من جهته أاشسأر بن صسأولة أان بروتوكول
ا’ت- -ف- -أق ه- -ذا «ج- -أء ت- -ل -ب -ي -ة ◊أج -ي -أت
مؤوسسسسة بريد ا÷زائر فمأ يخصس تطوير
حلول الدفع ا’لكÎو ،»ÊمÈزا ان الوكألة
«سس -ت -دع -م ع -ن ط -ري -ق ه -ذا الÈوت -وك-ول
›ه- -ودات ب- -ري -د ا÷زائ -ر ال -رام -ي -ة إا¤
ت -ع -م -ي -م اسس -ت -ع -م -أل ه-ذه ا◊ل-ول ونشس-ر
التكنولوجيأ لدى اŸواطن».

لسصمنت با÷زائر تنتج  ٢٥مليون طن
 17مصصنعا ل إ

«لفارج هولسشيم-ا÷زائر» Œري أاول تصشدير Ÿادة الكلينكر
ق - -ام ›م - -ع ’ف- -ارج ه- -ولسص- -ي- -م
ا÷زائر بتصصدير  40.000طن من
م - -ادة ال- -ك- -ل- -ي- -ن- -ك- -ر (م- -ادة اول- -ي- -ة
مسص -ت-خ-دم-ة ‘ صص-ن-اع-ة ا’سص-م-نت)
من ميناء وهران ،حسصبما افاد به ،
أامسس ،بيان اÛمع.
وحسسب ذات اŸصسدر فيتعلق ا’مر
بأول عملية تصسدير الكلنيكر وهذا بعد
ع -م -ل -ي-أت تصس-دي-ر ا’سس-م-نت ال-رم-أدي
اŸصسنوع من طرف اÛمع بأ÷زائر

منذ بداية السسنة.
للتذك ،Òفإأن ›مع ’فأرج هولسسيم-
ا÷زائ- - - -ر Áلك مصس- - - -ن - - -ع )2( Úم - - -ن
ا’سسمنت ‘ و’ية اŸسسيلة و‘ عكأز
و’ية معسسكر وينشسط بألشسراكة مع
›مع «سسواكري سسيÓسس» ‘ مصسنع
ثألث يقع ‘ و’ية بسسكرة.
كمأ أانه يدير بألشسراكة مصسنع إاسسمنت
‘ م- -ف- -ت -أح .وي -ق -در ال -ع -دد اإ’ج -م -أ‹
ا◊أ‹ Ÿصس -أن -ع ا’سس -م -نت (ال-ع-م-وم-ي-ة

ال-ب-ن Úب-أت-ريسس ت-أل-ون Ãن-أسس-ب-ة اح-ت-فأل
بÓده بعيدهأ الوطني.
وجأء ‘ الÈقية« :اإن احتفأل جمهورية
بن Úبعيدهأ الوطني يتيح ‹ سسأنحة طيبة
’أت-وج-ه اإليكم ،ب-ت-ه-أن-ينأ ا◊أرة مشسفوعة
ب-ت-م-ن-ي-أت-ي ل-ك-م ب-ألسسعأدة وموفور الصسحة
وبأŸزيد من الرقي والرفأه لشسعب بنÚ
الشسقيق».
واأضس- -أف رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ﬂأط -ب -أ
نظÒه البنيني« :هذا ،ويطيب ‹ ،بهذه
اŸنأسسبة السسعيدة ،اأن اأجدد لكم “أم
اسس-ت-ع-دادي Ÿواصس-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى
“ت Úاأواصس -ر الصس -داق -ة وال -ت -ع-أون ال-ت-ي
Œمع بلدينأ ،وتعميق التشسأور بيننأ حول
م- -أ ه- -و ﬁل اه -ت -م -أم -ن -أ اŸشسÎك م -ن
القضسأيأ ا’إقليمية والدولية».

واÿأصس- -ة) ‘ ا÷زائ- -ر سس -ب -ع -ة عشس -ر
بطأقة اجمألية قدرهأ  25مليون طن
علمأ أان الطلب اÙلي قدر ب 26
مليون طن ‘ عأم .2016
ووفقأ للتوقعأت فأنه من اŸنتظر ان
ترتفع طأقة ا’نتأج ‘  2020ا40 ،6 ¤
طن مع  20مليون طن للمجمع العمومي
«ج -ي-ك-أ» و  11 ،1م -ل -ي-ون ط-ن Ûم-ع
’فأرج هولسسيم -ا÷زائر -فضس Óعن
 9 ،5مليون طن للمتعأمل Úاÿواصس.

تراجع النششاط التجاري خÓل الثÓثي األول من 2018

شص- - -ه- - -د ال- - -نشص- - -اط ال - -ت - -ج - -اري
ان -خ -ف -اضص -ا ‘ ال -ث-لث-ي ا’ول م-ن
سص-نة  ٢018خصص-وصص-ا ل-دى Œار
ال- -ت- -ج- -زئ- -ة و ا÷م- -ل- -ة ل- -ب- -عضس
اŸنتجات ،حسصبما علمته «واج»
م - - - -ن ال - - - -دي - - - -وان ال - - - -وط - - - -ن - - - -ي
للإحصصائيات.
و اأوضسح ذات اŸصسدر ‘ –قيق
واسستطÓع للراأي اأجراه لدى التجأر،
ان هذا ا’نخفأضس سسجل خصسوصسأ
عند Œأر ا’آ’ت و عتأد التجهيز و
ايضسأ العقأق Òو ا’جهزة الكهرو
منزلية والعطور.
من جهة اخرى فأن معظم التجأر
الذين شسملهم ا’سستطÓع اشستكوا من
بطء اجراءات اقتنأء السسلع و طول
اجأل التموين.
واقر ازيد من  69بأŸئة من Œأر
ا÷م-ل-ة وق-راب-ة  18ب -أŸئ-ة م-ن Œأر
ال -ت -ج -زئ -ة ب -تسس-ج-ي-ل ان-ق-ط-أع-أت ‘
ﬂزون اŸن- -ت- -ج- -أت خ- -أصس- -ة ال- -ذي -ن
ي - -نشس - -ط - -ون ‘ Œأرة ا’آ’ت وع- -ت- -أد
ال-ت-ج-ه-ي-ز وايضس-أ ال-ع-ق-أق Òوا’ج-ه-زة
الكهرو منزلية والعطور.
وايضسأ فأن حوا‹  41بأŸئة من
Œأر ا÷ملة و  17بأŸئة من Œأر
التجزئة اقتنوا منتجأتهم من القطأع
اÿأصس خ- -أصس- -ة Œأر اŸواد ا’ول -ي -ة
وال - -نسس - -ي- -ج وال- -ع- -ق- -أق Òوا’ج- -ه- -زة
الكهرومنزلية والعطور.
م-ن ن-أح-ي-ة اخرى ،ف -أن ح -وا‹ 57
بأŸئة من Œأر ا÷ملة وازيد من 75
ب -أŸئ -ة م -ن Œأر ال -ت -ج -زئ -ة اق -ت -ن-وا
بضسأئعهم من القطأع العأم واÿأصس
خصس- - -وصس- - -أ ال- - -ذي - -ن ي - -نشس - -ط - -ون ‘
الصسنأعأت الغذائية ومواد التشسحيم
والوقود وعتأد التجهيز.
ومعظم Œأر ا÷ملة و ازيد من 87
ب- -أŸئ- -ة م -ن Œأر ال -ت -ج -زئ -ة ال -ذي -ن
شس-م-ل-ه-م ا’سس-ت-طÓ-ع اشسÎوا سس-ل-ع-هم
م -ب -أشس -رة م-ن اŸم-ون Úف-ح ÚاشسÎى
ال - -ب - -أق- -ون خ- -أصس- -ة Œأر ال- -نسس- -ي- -ج
والتجأرة اŸتنوعة عن الوسسيط الثأÊ
او الثألث.
ب-أ’إضس-أف-ة ل-ذلك،ف -أن نسس-ب-ة ت-ل-ب-ي-ة
ال- -ط- -ل- -ب -أت ت -ف -وق  50ب- -أŸئ -ة م -ن
ا’حتيأجأت اŸعÈة وهذا حسسب راي
ازيد من  67بأŸئة من Œأر ا÷ملة و

حوا‹  64بأŸئة من Œأر التجزئة
خصسوصسأ Œأر الصسنأعأت الغذائية
وم -واد ال -تشس -ح -ي -م وال -وق -ود واŸواد
ا’ولية ونصسف اŸصسنعة.
وحسسب ن- -ت- -أئ- -ج ا’سس- -ت -قصس -أء ف -أن
اسس- -ع- -أر شس- -راء اŸن- -ت- -ج- -أت اع- -تÈت
«مرتفعة» حسسب  60بأŸئة من Œأر
ا÷ملة و ازيد من  20بأŸئة من Œأر
التجزئة.
ويشسأر ان اŸنتجأت التي مسسهأ
ارت- -ف- -أع ا’سس- -ع- -أر ه- -ي الصس- -ن- -أع -أت
الغذائية و اŸواد ا’ولية و اŸواد
النصسف مصسنعة وايضسأ ا’آ’ت وعتأد
التجهيز .بأŸقأبل فأن بأقي التجأر
اع -تÈوا ان اسس -ع -أر شس -راء اŸن -ت-ج-أت
«اك Ìاسستقرار».
وحسسب ال - - - -دي - - - -وان ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
لÓ- -إحصس- -أئ- -ي- -أت ف -أن م -ع -ظ -م Œأر
ا÷ملة والتجزئة «راضسون» عن جودة
وتعبئة اŸنتوج .
وحسسب راأي Œأر التجزئة وا÷ملة
فأن
ال -ذي-ن شس-م-ل-ه-م ا’سس-ت-طÓ-ع ،
ال - -ط- -لب ع- -ن اŸن- -ت- -ج- -أت ب- -ق- -ي ‘
ان- -خ- -ف- -أضس ‘ ال- -ثÓ- -ث -ي ا’ول 2018
’سس -ي -م -أ ع -ل -ى الصس -ن-أع-أت ال-غ-ذائ-ي-ة
وال -ع -ق-أق Òا’ج-ه-زة ال-ك-ه-رو م-ن-زل-ي-ة
والعطور وا’آ’ت وعتأد التجهيز.
وف -ي -م -أ ي-خصس ح-أل-ة اÿزي-ن-ة ف-ت-م
الت أكيد بأنهأ «جيدة» من طرف ازيد
من  23بأŸئة من Œأر ا÷ملة خأصسة
Œأر اŸواد ا’ولية واŸواد النصسف
مصسنعة.
من نأحية اخرى ” تقييم مسستوى
اÿزينة «بأŸتوسسط « حسسب حوا‹
 48بأŸئة من Œأر ا÷ملة و ازيد
من  91بأŸئة من Œأر التجزئة الذين
شسملهم ا’سستطÓع .
وطلب حوا‹  30بأŸئة من Œأر
ا÷ملة وازيد من  10بأŸئة من Œأر
ال -ت-ج-زئ-ة ق-روضس-أ ب-ن-ك-ي-ة ع-ل-م-أ ب-أن
حوا‹  63بأŸئة من Œأر ا÷ملة و
 93ب- -أŸئ- -ة م- -ن Œأر ال -ت -ج -زئ -ة ⁄
يواجهوا صسعوبأت ‘ –صسيلهأ.
من جأنب اخر ،فأن ازيد من 91
ب -أŸئ -ة م -ن Œأر ا÷م -ل-ة و ال-ت-ج-زئ-ة
Áت -ل -ك -ون وسس -أئ-ل ن-ق-ل-ه-م اÿأصس-ة و
اغ -ل -ب -ي-ت-ه-م  ⁄ي-واج-ه-وا صس-ع-وب-أت ‘
النقل خÓل الثÓثي ا’ول من .2018
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الموافق لـ  19ذي القعدة  1439هـ
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’نقاذ
’غاثة وا إ
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خب Òجزائري لوضسع اıطط الوطني للجفاف وخطة التعامل قبل وقوعه

إ÷زإئر أإول بلد أإفريقي من أإصسل  34دولة مشساركة ‘ إتفاقية إلتصسحر

^  2300كلم من السسكك ا◊ديدية ا÷ديدة قبل 2020
’نقاذ
’غاثة وا إ
^ ﬁ 12طة جديدة لهبوط مروحيات ا إ

’شس - -غ - -ال
شس- - -دد وزي- - -ر ال- - -ن- - -ق- - -ل وا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ع-ل-ى
ضسرورة تعميم اسستغÓل النقل بالسسكة
ا◊دي- - -دي- - -ة ‘ ت - -ط - -وي - -ر ا’ق - -تصس - -اد
’غ- - -اث- - -ة
ال - - -وط - - -ن - - -ي وك- - -ذا دع- - -م ا إ
’ن - -ق - -اذ ع - -ن ط - -ري - -ق ال - -ط - -ائ - -رات
وا إ
اŸروح -ي -ة م -ن خ Ó-ل إاق -ام-ة  12قاعة
ع -ل -ى ﬁط-ة ه-ب-وط Ãخ-ت-ل-ف ن-واح-ي
ال -وط -ن وال-ت-ي سس-تسس Òم-ن ق-ب-ل ق-ي-ادة
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي وا◊م -اي-ة
اŸدنية .

QGôJ øH óªfi :âæ°Tƒ“ ÚY
‘ ›ال الطرق أاكد الوزير أان مصشا◊ه
ل“ام
ل -ن “ن -ح وق -ت -ا إاضش -اف -ي -ا ل-لشش-رك-ات إ
مششاريعها مششÒا انه ل تسشامح مع الششركات
الفاششلة كاششفا أان برنامج رئيسس ا÷مهورية
‘ ق -ط -اع ال -ط-رق ك-ل-ف ال-دول-ة  3900مليار
سشنتيم وبقي منه  15مليار ل يزال موجها
لتهيئة ما بقي وان ولية ع“ Úوششنت كان
لوف -ر م -ن ازدواج-ي-ة ال-ط-رق-ات
ل -ه -ا ا◊ظ ا أ
ب-ح-وا‹  100ط -ري-ق وه-ي ال-ت-ي تشش-ك-ل ث-لث
طرق الولية كما اسشتفادت من  50منششأاة
فنية جديدة.
وكان الوزير قد باششر زيارته من ﬁطة

ال -ق -ط -ار ل -ب -ل -دي-ة ب-ن-ي صش-اف أاي-ن أاك-د ع-ل-ى
ضش -رورة رب -ط اŸن -اط -ق الصش -ن -اع-ي-ة واŸدن
الكÈى بالسشكة ا◊ديدية مؤوكدا إان وزارته
قد أاطلقت برنا›ا ب 2300كلم من السشكة
لول
ا◊ديدية التي سشتسشلم خÓل الثÓثي ا أ
من سشنة  2020على أاك Ìتقدير زيادة على
إاعادة تأاهيل القاطرات بولية سشيدي بلعباسس
لتكون ‘ مسشتوى السشتغÓل والتي من ششأانها
تخفيف الضشغط على الطرق وربح مصشاريف
الÎميم وتقليصس حوادث السش Òخاصشة وان
هذه اŸششاريع سشتضشمن نقل 16مليون طن
من البضشائع سشنويا و17الف مسشافر  ،ومن
أاج- -ل اÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى السش -كك ا◊دي -دي -ة
ومششاريعها اسشتوجب إاطÓق مششروع لتجديد
السشكة ا◊ديدية وإازالة  74نقطة سشوداء
اغلبها من اŸمرات الغ ÒاÙروسشة التي
بسشب ا◊وادث كلفت الدولة خسشائر كبÒة
خاصشة با÷هة الغربية .
لغاثة والنقاذ أاكد الوزير
أاما ‘ ›ال ا إ
خ Ó-ل ت -دشش -ي-ن-ه ﬁط-ة ه-ب-وط اŸروح-ي-ات
Ãي- -ن- -اء ب -ن -ي صش -اف ب -ان ا÷زائ -ر وضش -م -ن
اتفاقيات دولية تعمل على تطوير هذا العمل
حيث ” إاقامة ﬁ 12طة Ãختلف إانحاء
الوطن على إان يتم إاقامة ﬁطات أاخرى
ق -ري -ب -ا ب-اŸسش-تشش-ف-ي-ات ل-تسش-ه-ي-ل ع-م-ل ن-ق-ل

وإاغاثة اŸرضشى عن طريق ا÷و وهو ما من
شش- -أان- -ه أان ي -خ -ف -ف الضش -غ -ط ع -ل -ى مصش -ال -ح
لسشعاف وا◊ماية اŸدنية التي تعا Êمن
اإ
اكتظاظ الطرق والتأاخر.
م- - -ن ج - -انب أاخ - -ر و‘ ›ال ال - -ط - -رق
واŸنشش -ات ال -ف -ن-ي-ة أاشش-ار ال-وزي-ر أان ب-رن-ام-ج
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ ›ال ال -ط-رق ك-ل-ف
الدولة ا÷زائر  3900مليار سشنتيم لزدواجية
الطرق وإاعادة تهيئتها وفتح طرق اجتنابية ،
مششÒا أان -ه ل يسش -ت -ل -زم م -ن -ح أاوق-ات إاضش-اف-ة
للششركات اŸتأاخرة ‘ هذا اÛال ،أاما عن
›ال النقل فأاششار الوزير أان مصشا◊ه قد
أاق - -امت ﬁ 81ط -ة م -ت -ط -ورة –وي ك -اف -ة
اŸسش -ت -ل -زم-ات وال-ت-ي تضش-م-ن ال-ت-ن-ق-ل ا÷ي-د
ل- -ل -مسش -اف -ري -ن  ،م -ع ف -ت -ح اÿط -وط م -ا بÚ
ﬂتلف الوليات .
وكان وزير التقل والششغال العمومية قد
بدأا الزيارة من بني صشاف اين عاين ﬁطة
السش- -ك- -ة ا◊دي- -دي- -ة وشش- -دد ع- -ل- -ى ن- -ظ -اف -ة
القطارات قبل أان يتحول ا ¤ا÷هة ا÷نوبية
م- -ن ذات اŸدي -ن -ة اي -ن وق -ف ع -ل -ى اشش -غ -ال
الطريق Úالجتنابي Úعلى مسشافة  06كلم
لكل من منهما حيث امر بانه يسشتوجب
الشش- -غ- -ال ق -ب -ل ب -داي -ة سش -ب -ت -م ÈاŸق -ب -ل ،
وباŸيناء دششن ﬁطة هبوط اŸروحيات
وام -ر ب -اسش -ت -ك -م -ال الن -ارة ل -دخ -ول-ه-ا ح-ي-ز
اÿدمة قريبا .
وب -ول -ه -اصش -ة وق -ف ال-وزي-ر ع-ل-ى الشش-غ-ال
ال -ن -ه -ائ-ي-ة ÷سش-ر وادي ت-اف-ن-ة  ،وب-ت-م-وشش-نت
عاين الوزير اÙطة الÈية كما وقف الوزير
على مششروع ازدواجية الطريق الوطني رقم
Ã 108ن-ط-ق-ة ح-م-ام ب-وح-ج-ر  ،وب-ال-ع-امرية
عاين مششروع اÙول الغربي للمدينة وتلقى
ع - -رضس ح - -ول ا‚از ﬁ 03ولت ب -ك -ل م-ن
ح -اسش -ي ال -غ-ل-ة واŸال-ح وال-ع-ام-ري-ة  ،ب-ب-ل-دي-ة
اŸسشاعيد وقف الوزير على مششروع ا‚از
ال -ط -ري-ق اŸزدوج ل-دع-م السش-ي-اح-ة Ãن-ط-ق-ة
بوزجار ليختم زيارته بزيارة مرفأا الصشيد
Ãداغ.

إإعادة تهيئة ﬁطة –لية مياه إلبحر بتيقزيرت بتيزي وزو

انخفضست معد’ت ا◊رائق بتسسجيل
’راضسي اŸتلفة جراء
 1100هكتار من ا أ
 200ح- -ري -ق  ،ح -يث أان  90ب-اŸائة منها
’وراسس خ-نشس-ل-ة ب-ات-نة و
م-ت-م-رك-زة ‘ ا أ
سس - -وق أاه- -راسس بـ  120ه-ك-ت-ار ‘ ح-ري-ق
واحد ،وهي الظاهرة التي خصسصست لها
إامكانات ضسخمة وعامل بشسري للتأاهب
’ي ط - - - -ارئ ،مشسÒا بشس - - - -أان اıط- - - -ط
أ
ال -وط-ن-ي ل-ل-ج-ف-اف أان ا÷زائ-ر اخ-تÒت
م- - -ن ب 34 Úدول- -ة م- -ن أاصس -ل  20دولة
اف -ري -ق -ي-ة ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ وضس-ع اıط-ط
ومسس-اع-دة ال-دول ال-ت-ي ت-ع-ا Êالظاهرة
م -ن خÓ-ل ا’سس-ت-ع-ان-ة ب-خ-ب Òج-زائ-ري
لÓنتهاء منه نهاية السسنة ويدخل حيز
التنفيذ ‘ 2019
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اسش-ت-حسش-ن اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-دي-رية العامة
للغابات لولية ا÷زائر علي ﬁمودي ،أامسس
،خÓل الندوة الصشحفية التي نششطها Ãناسشبة
اإلعÓ- -ن ع- -ن م- -ب- -ادرة م- -ك- -اف- -ح -ة ا÷ف -اف
وبحضشور اŸفتشس العام ،اÙافظ واŸديرة
ال- -ف- -رع- -ي- -ة وإاط- -ارات ال -ق -ط -اع اÛه -ودات
اŸب- -ذول- -ة ل- -ل -ت -خ -ف -ي -ف م -ن
ا◊رائ- -ق وال- -ت- -ي تسش- -ت -دع -ي
ب- -دوره- -ا ت- -ك- -ث- -ي- -ف ا÷ه -ود
واإلم-ك-ان-ي-ات ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون
ح -دوث -ه-ا خ-اصش-ة وان م-وسش-م
الصش- -ي- -ف ط- -وي- -ل واألم -ط -ار
ج - -اءت م - -ت- -أاخ- -رة سش- -م- -حت
ب -ظ -ه -ور ن -وع م -ن ال -ن -ب -ات-ات
ال-ك-ث-ي-ف-ي-ة يسش-اه-م ‘ إاشش-ع-ال
النÒان با◊قول والغابات .
وأاك- -د ﬁم -ودي ضش -رورة Œن -ي -د ال -ع -م -ال
◊ماية الÌوة الغابية التي التهمتها النÒان
بنسشبة  13باŸائة من أاصشل مليون و 700غابة
Óعوان وكذا وعي
بحاجة إا ¤التجنيد الكلي ل أ
اŸواطن Úلعدم رفع النسشبة وا◊فاظ على
هذه األرقام التي عادة ما تكون بسشبب عدم
اخذ ا◊يطة وا◊ذر من طرف اŸواطن. Ú
وأاوضشح اŸدير العام ‘ سشياق موصشول أان

عدم ا◊يطة وا◊ذر كانت وراء النÒان التي
عرفتها منطقة قورايا ‘  2016والتي تنتقل
مباششرة عن طريق الرياح إا ¤أاماكن بعيدة
يصشعب التحكم فيها األمر الذي دفع اŸديرية
هذه السشنة ا ¤تنصشيب ÷ان بلدية ووضشع
الرتال اŸتنقلة خاصشة ‘ غليزان حيث ”
ت- -نصش- -يب رت- -ل األرب- -ع -اء اŸاضش -ي ل -ل -تصش -دي
للظاهرة .

إ÷زإئر أإول بلد إفريقي يشسارك
‘ إıطط إلؤطني للجفاف
اكد اŸدير أان ا÷زائر عاششت ا÷فاف
منذ سشنوات السشبعينات إا ¤غاية الثمانينات
حيث ان  19باŸائة من مناطق ا÷زائر عانت
ا÷فاف غ Òانه سشنة  2017أادت الظاهرة اإ¤
أاسش -وا أازم -ة إانسش -ان -ي -ة م -ن -ذ ا◊رب ال -ع-اŸي-ة
الثانية عندما وصشل  20مليون ششخصس عÈ
افريقيا إا ¤حافة اÛاعة ،حيث انه ووفقا
 ·ÓاŸتحدة
للفريق اŸعني باŸياه التابع ل أ
والبنك الدو‹ عام  2018فان نسشبة  40باŸائة
م -ن سش -ك -ان ال -ع -ام ت -أاث -ر ب-ن-درة اŸي-اه ،ح-يث
ي - -ت- -ع- -رضس  700مليون
شش -خصس ل -ل -تشش -رد ن -ت-ي-ج-ة
ا÷فاف بحلول عام 2030
اŸي -اه وغ -ال -ب -ا م -ا ت -ك -ون
نتيجة ا÷فاف .
وج- - - - -اء ‘ ﬂط- - - - -ط
م - -رون - -ة ا÷ف - -اف ال - -ذي
–صش- -لت «الشش -عب «ع -ل -ى
نسش-خ-ة م-ن-ه دع-وة ال-فريق
إا ¤وضش -ع سش -ي -اسش -ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى األدل-ة ون-ه-ج
ابتكارية ÷عل إادارة اŸياه أاك Ìمرونة ‘
مواجهة الكوارث ،حيث تسشاهم التفاقية ‘
التصشدي للتحديات من خÓل مبادرة أاطلقت
مؤوخرا تعمل على تعزيز قدرات اÛتمعات
اÙل-ي-ة وال-ن-ظ-م الي-ك-ول-وج-ي-ة على مواجهة
ا÷فاف من خÓل تصشميم خطط عمل وطنية
وذلك لتششجيع تغي‰ Òوذج ‘ أاسشلوب التعامل
مع طريقة إادارة ا÷فاف .

خفضض معد’ت إ◊رإئق
بتسسجيل  200حريق
أإتلفت  1100هكتار من
إأ’رإضسي

اŸديرة الفرعية Ÿكافحة التصسحر ،فرطاسس صسليحة لـ«الشسعب» :

إ÷فاف يؤؤدي إ ¤نكسسات كÈى ‘ حال غياب خطة شساملة Ÿكافحته
“ت ت -ه -ي -ئ-ة ﬁط-ة –ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر و
إاع-ادة تشش-غ-ي-ل-ه-ا ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-ق-زي-رت ( 40كلم
ششمال تيزي وزو) ي حسشبما علم  ،أامسس ،من
مصشالح مديرية اŸوارد اŸائية.
وأاوضش -ح م -دي-ر ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ح-م-اق رشش-ي-د
ل(وأاج) ان هذه اÙطة التي تقدر طاقتها ب
 2500م Îمكعب ‘ اليوم والتي كانت ضشمن
التجربة األو ¤للجزائر ‘ ›ال ﬁطات

التحلية سشنة « 2004كانت متوقفة منذ سشنة
بسشبب اعطاب تقنية».
وتقررت عملية اصشÓح واعادة تهيئة هذه
اÙطة التي “ت على مرحلت ÚخÓل زيارة
وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب ‘  9ابريل
الفارط لولية تيزي وزو وفق حماق.
وأاضشاف ذات اŸسشؤوول انه « ‘ بادئ األمر
سش -تشش-غ-ل اÙط-ة ب-نسش-ب-ة  50ب-اŸائ-ة خÓل

موسشم الصشطياف الذي يك Ìفيه الطلب على
اŸياه ثم سشتششغل بكامل طاقتها قبل نهاية
السشنة ا÷ارية».
من جهة أاخرى أاششار ا ¤ان أاششغال هذه
ال--ع--م--ل-ي-ة أاسش-ن-دت ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
لبار الرتوازية وأاششغال اللكÎو
ل‚از ا آ
إ
ميكانيكية «فورمهيد» بغÓف ما‹ يقدر
ب  85مليون دج.

إإنقطاع إلتيار إلكهربائي عن  1200زبؤن ببلدية بن عكنؤن
سس - -ج - -لت اŸصس - -ال - -ح ال - -ت - -ق- -ن- -ي- -ة
’سس- -ت- -غÓ- -ل شس- -ب- -ك- -ات ال- -ك -ه -رب -اء
Ÿديرية التوزيع لبلوزداد ، ،اأمسس،
ان -ق -ط -اع -ا ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-ن
ح-وا‹  1 . 200زب-ون ع-ل-ى مسستوى
بلدية بن عكنون جزئيا (ا÷زائر
العاصسمة) ‘ حدود السساعة 10و
 30د ،نتيجة ’أشسغال ،حسسب بيان
لشس -رك -ة ت -وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء و ال-غ-از
للجزائر.
وحسشب ذات اŸصش- - -در ،ف-ق-د سشجل

ه-ذا الن-ق-ط-اع ن-ت-ي-ج-ة لأشش-غ-ال ت-وسشعة
الطريق الوطني رقم  36و التي تقوم
ب-ه-ا م-دي-ري-ة الأشش-غ-ال ال-ع-مومية لولية
ا÷زائر‡ ،ا اأدى ا ¤توقف التموين
بالكهرباء Ÿا يقارب  1 . 200زبون.
و ” اسشÎجاع التيار الكهربائي من
طرف الفرقة التقنية للتدخل و اصشÓح
العطاب لششركة توزيع الكهرباء و
الغاز للجزائر على السشاعة  11و  10د
بصش -ف -ة ك-ل-ي-ة ع-ل-ى الأم-اك-ن اŸتضش-ررة
جراء النقطاع ،حسشب نصس البيان الذي

اكد كذلك عن مباششرة اأششغال اصشÓح
العطب الذي تسشبب فيه هذا التعدي.
وب- -ع -د ت -ق -د Ëاع -ت -ذاره -ا ع -ن ه -ذا
النقطاع «اÿارج عن نطاقها» ،اأكدت
مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبلوزداد
لزبائنها اأن «جميع الوسشائل اŸادية و
البششرية من فرق تقنية متنقلة للتدخل
و اصشÓح العطاب الكهربائية جندت
م- -ن اأج- -ل اصشÓ- -ح ج- -م- -ي -ع الع -ط -اب
اÙتملة» ،حسشب م- - -ا يضش- - -ي - -ف ذات
البيان.

ق -الت اŸدي -ري -ة ال -ف -رع -ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
التصسحر ‘ حديث خصست به «الشسعب»
ان ا÷ف -اف اح -د ال -ك -وارث ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة
ال -كÈى ي -تسس -بب ‘ خسس -ائ-ر اق-تصس-ادي-ة
واج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ع- -ل- -ى اŸدي Úال- -قصسÒ
والطويل حيث أان ا÷فاف وندرة اŸياه
ظ -واه -ر م -رت -ب -ط -ة غ -ال-ب-ا م-ا ت-ؤودي إا¤
ت -ف -اق -م أاث-ار ب-عضس-ه-ا ال-ب-عضس وÁك-ن أان
’ك Ìالسسكان
يؤودي إا ¤نكسسات كÈى أ
ح - -رم - -ان - -ا م - -ن اÛاع - -ة إا ¤ال - -ه - -ج- -رة
والتهج Òغ Òأان أاك Ìكارثة عاشستها
’مر الذي دفع إا¤
’نسسانية ‘  2017ا أ
ا إ
ال - -ت- -ف- -ك ‘ Òوضس- -ع اıط- -ط ال- -وط- -ن- -ي
ل-ل-ج-ف-اف Ÿسس-اع-دة ال-ب-ل-دان ال-ت-ي تعاÊ
الظاهرة .
واخ- - -تÒت ا÷زائ - -ر م - -ن أاصش - -ل  20بلدا
اف -ري -ق -ي -ا ل -ل -مشش-ارك-ة ‘ ات-ف-اق-ي-ة اıط-ط
ال -وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة ا÷ف-اف وه-ي الت-ف-اق-ي-ة
التي كانت منذ سشنة  1996و” تفعيلها سشنة
 2017ويتم حاليا دراسشتها من طرف خبÒ
جزائري من اجل وضشع اıطط واŸصشادقة
عليه ليدخل حيز اÿدمة سشنة .2019

إ÷زإئر ‘ مرحلة إأ’زمة
وليسست ‘ مرحلة إÿطر
قال سشفر زيتون اŸسشتششار اÿب ÒاŸكلف
ب -اıط -ط ال -وط-ن-ي ل-ل-تصش-ح-ر آان اıط-ط
ي -ن-قسش-م لـ  3م-راح-ل وي-خضش-ع ل-دراسش-ات م-ن
ط- -رف ›م- -وع -ة م -ن اŸه -ن -دسش Úوم -راك -ز
ال -ب -حث ل -ل -وصش -ول إا ¤ح-ل-ول ن-اج-ع-ة ل-تسش-يÒ
األزمة وليسس اÿطر ،كون ا÷زائر ‘ مرحلة
األزمة و“ ⁄ر بعد Ÿرحلة اÿطر ،مششÒا
أان الدراسشات بششان ظاهرة ا÷فاف موجودة
منذ سشنوات غ Òأان الدراسشت Úالك Ìأاهمية
ك -انت سش -ن-ة  1996و‘  2006ح-يث ي-عمل
›موعة من اŸهندسش Úومراكز البحث على
معا÷ة اإلششكالية و هم ›ندون لÓنتهاء من
اıط -ط ن-ه-اي-ة  2018م-ن اج-ل مÓ-ح-ظ-ته
واŸصشادقة عليه ليدخل اÿدمة سشنة 2019
مششددا ‘ اÿتام على أاهمية العمل ا÷ماعي
والتصشال ب Úاألعضشاء العامل Úإل‚اح خطة
التعامل مع الظاهرة قبل وقوعها .
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اÿميسض  02أاوت  2018م
الموافق لـ  19ذي القعدة  1439هـ

تفاديا ملف النتقال السشياسشي خÓل لقائهما مقري و بلعيد:

توافق على التغي Òالسشلمي وا◊وار البناء مع كل اأ’حزاب
قال رئيسض حركة ›تمع السشلم عبد
الرزاق مقري و رئيسض جبهة اŸسشتقبل
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-ل-ع-ي-د ،أامسض ،أان ا◊وار
لخ-راج ال-بÓ-د م-ن
وال -تشش-اور ه-و ا◊ل إ
لزم -ة الق -تصش -ادي-ة وب-عث إاصشÓ-ح-ات
ا أ
سش-ي-اسش-ي-ة ت-ف-ادي-ا ل-لوضشع الصشعب ،وأاكدا
لمن الذي يحÎم الدسشتور
أان التغي Òا آ
ه -و السش -ب -ي -ل إا ¤ح -ل ﬂت-ل-ف اŸشش-اك-ل
التي “ر بها ا÷زائر.

جÓل بوطي
شسكل اللقاء الذي جمع مقري و بلعيد ألول
مرة ‘ إاطار العمل السسياسسي فرصسة للتوافق
حول نقاط أاسساسسية ‘ مبادرة التوافق الوطني
التي طرحتها حمسض كما اختلف الزعيمان
حول نقاط  ⁄تبد للعلن لكنها فهمت ضسمينا
Ãا ف -ي -ه -ا اسس-ت-م-رار رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ‘ ا◊كم.
أاوضسح مقري خÓل الندوة الصسحفية التي
عقدها،أامسض ،اثر لقائه ببلعيد Ãقر جبهة
اŸسستقبل بالعاصسمة انه متفائل جدا Ãوافقة
جبهة اŸسستقبل على أاهم النقاط اŸطروحة
‘ مبادرة التوافق الوطني وأاكد أان التفاهم ”
باألسساسض على ضسرورة تغي Òالواقع ‘ إاطار
الدسستور واحÎام آاجال النتخابات Ãا يضسمن
تغيÒا سسلسسا.
ل -ك -ن ‘ م -ق -اب -ل ذلك ت -راج -ع م -ق-ري ع-ن
Óحزاب
تصسريحاته األو ¤بخصسوصض دعوته ل أ
لÓنخراط ‘ اŸبادرة وأاوضسح أان حمسض ⁄
ولن تدعو األحزاب إا ¤النضسمام إا ¤مبادرة
ال -ت -واف-ق ال-وط-ن-ي ول-ك-ن-ه-ا ت-ع-م-ل ف-ق-ط ع-ل-ى
شسرحها ‘ إاطار ا◊وار والتشساور للوصسول إا¤
حل يجنب وقوع البÓد ‘ أازمة سسياسسية أاو
أامنية بفعل تدهور الوضسع الجتماعي الذي
تأاثر بفعل األزمة القتصسادية قائ Óإانها ““لن
–ل إال بتعاون وتكاتف كل ا÷زائري.““Ú
‘ رده على سسؤوال حول تراجع األحزاب
السسياسسية عن قبول اŸبادرة نفى مقري ذلك

ق -ائ ““ Ó-أان م -ب-ادرة ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي ح-ق-قت
نتائج إايجابية ومرحلتها الثانية سستنطلق بعد
ع-ي-د األضس-ح-ى م-ب-اشس-رة ،ال-ت-ي سس-ت-ن-ق-ل ف-ي-ه-ا
اŸب- - -ادرة إا ¤الشس- - -ارع و اÛت- - -م - -ع اŸد،Ê
موضسحا إان تشسكيلته السسياسسية تؤومن بالتغيÒ
الدÁقراطي.
كما أاكد مقري أان كل التجارب الناجحة ‘
الن -ت -ق -ال اآلم -ن ه -و اق -ت -ن -اع ك -ل ال -ن-خب ‘
السسلطة واŸعارضسة على –قيق التوافق من
أاجل اإلصسÓح السسياسسي والقتصسادي ،وليسض
العتزال السسياسسي الذي ل يخدم البÓد‘ ،
ح Úأان م -ب -ادرة ال -ت -غ -ي Òسس -ت -ن -ج -ح ال -ي-وم أاو
مسس -ت -ق -ب  ،Ó-مشسÒا إا ¤إان م -ب -ادرة ““اآلفÓ-ن““
اŸوازية ل تخوف حمسض لن كل حزب له
قناعاته السسياسسية والشسعب هو من يقرر ‘
األخ.Ò

بلعيد““ :إاذا الششعب أاراد العهدة
اÿامسشة فله ذلك““
م-ن ج-ه-ت-ه ق-ال ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-يد رئيسض
ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل أان السس-ل-ط-ة ا◊ق-ي-قة تعود
ل -لشس -عب ا÷زائ -ري ال -ذي م -ن ح-ق-ه أان ي-ق-رر
اسستمرار رئيسض ا÷مهورية ‘ ا◊كم  ،مؤوكدا
أان ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل مسس-ت-ع-دة ل-ل-ع-مل مع كل

األحزاب مهما اختلفت توجهاتها السسياسسية
شسرط أان تعمل لصسالح البÓد وهو اŸسسعى
ال- -ذي ” ع- -ل -ى أاسس -اسس -ه ل -ق -اء م -ق -ري Ãق -ر
ا÷بهة.
ثمن بلعيد مبادرة حمسض التي –مل معنا
نفسض األفكار والرؤوى التحقيق حيال عديد
القضسايا Ãا فيها ا÷انب القتصسادي الذي
يعرف تأازما كبÒا ،وبخصسوصض ترشسيح جبهة
اŸسستقبل Ÿرشسح ‘ الرئاسسيات قال بلعيد أان
اŸؤو“ر الذي سسيعقد شسهر سسبتم Èهو من
يفصسل ‘ اŸوضسوع ،لكن العمل منصسب حاليا
على تفادي وقوع البÓد ‘ أازمة أامنية بالنظر
للمخاطر اÙدقة بها ،منتقدا بشسدة أاحزاب
أافسس-دت ال-ع-م-ل السس-ي-اسس-ي وه-ربت ال-ك-فاءات
ا÷زائرية نحو اÿارج مؤوكدا انه ل Áكننا
التخلي عن البÓد مهما كانت الظروف.
وأاشسار عبد العزيز وبلعيد إا ¤أان ا◊كومة
ال -ت -واف -ق -ي -ة ل -يسست ح  Ó-إلخ -راج ال -بÓ-د م-ن
اŸشساكل التي “ر بها ولكن با◊وار وفتح
Óسسهام ‘ النقاشض والقرار
اÛال للجميع ل إ
من خÓل عدالة شسفافة ودÁقراطية حقيقة
يكون فيها الصسوت للشسعب ،مؤوكدا أان العنف ل
يأاتي با◊ل أابدا ولكن ا◊وار مع كل األحزاب
دون تفرقة هو السسبيل لتحقيق توافق وطني،
موضسحا أان اŸشسكل ليسض ‘ من يقود البÓد
ولكن ‘ احÎام قرار الشسعب واألحزاب التي
“ثله.

احتضشنت فعالياتها ثانوية بومنجل بالطاهÒ

اختتام ا÷امعة الصشيفية لنقابة ›لسص ثانويات ا÷زائر بجيجل

أاختتمت ،فعاليات ا÷امعة الصسيفية لنقابة
›لسض ث-ان-وي-ات ا÷زائ-ري-ة ب-ث-ان-وي-ة بومنحل
أاحمد بالطاه Òوالتي شسارك فيها أازيد من
 130أاسستاذ Áثلون  30ولية ‘ أاجواء من
ا◊يوية واŸتعة بشسواطئ الكورنيشض الذهبية،
ال-ت-ي أاشس-رف ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ة ا÷ام-ع-ة الصس-يفية
اŸكتب الوطني برئاسسة األم Úالوطني ايدير
عاشسور ،بتقسسيم اŸشسارك Úإا 04 ¤ورشسات
“ت خÓلها مناقشسة جملة من القضسايا منها

التضسييق على ا◊ريات النقابية ،واÿدمات
الج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع وط-رق ال-تسس-ي ÒاŸا‹
واإلداري ومشس - - -اك - - -ل - - -ه ل- - -ك- - -ل اŸؤوسسسس- - -ات
واŸديريات وغÒها من انشسغالت األسستاذ
اŸهنية و البيداغوجية وهدا من أاجل ضسمان
دخول مدرسسي ناجح.
وأاوضسح عاشسور ايدير بهذا اÿصسوصض ““بان
ال -ن -ق -اب-ة ع-رفت ع-راق-ي-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م
ا÷امعة الصسيفية خصسوصسا من حيث توقيت

الÎخ- -يصض ،رغ- -م ك- -ل ذلك ،ت- -ع -ت Èا÷ام -ع -ة
الصسيفية ناجحة بالنظر لعدد اŸشسÎك Úو”
“ويل التظاهرة من قبل اŸشسارك Úنفسسهم““،
وأاشس -ار ذات اŸسس -ؤوول““ ب -أان -ه ي -ع -ت -زم ال -ق -ي-ام
ب -دراسس -ة Ÿع -دل ح -ي -اة األسس-ت-اذ ‘ ا÷زائ-ر،
واحصس -اء ع -دد األسس -ات -ذة ال -دي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
ﬂتلف األمراضض اŸهنية ““.

جيجل :خالد العيفة

أاول أافواج ا◊جاج ا÷زائري Úبدأاوا بالتوافد على مكة اŸكرمة

ب- -دأات م- -ن- -ذ مسش- -اء أاول أامسض
أاو ¤أافواج ا◊جاج ا÷زائريÚ
ب -ال -ت -واف -د ع -ل -ى م -ك -ة اŸك -رم -ة
قادم Úإاليها من اŸدينة اŸنورة
وسش- - -ط أاج- - -واء م- - -ن اÿشش - -وع و
الفرحة العارمة.
و“ت ت- -ه- -ي- -ئ -ة ك -ل ال -ظ -روف
الÓزمة ÿدمة حجاج بيت الله
ا◊رام Ãا ‘ ذلك اسس - -ت- -ح- -داث
ن -ظ -ام األف -واج ألول م -رة ,ح-يث
ي - -رأاسض ك - -ل ف - -وج إام- -ام ي- -راف- -ق
ا◊ج- - -اج ألداء م - -ن - -اسسك ا◊ج,
كما أاكده ل/وأاج اŸكلف باإلعÓم
ب-ال-دي-وان ال-وط-ن-ي للحج والعمرة
مصسطفى حيداوي ,مضسيفا بأان
ذلك ي- -ن- -درج ‘ إاط- -ار الرت- -ق- -اء
Ãسس -ت -وى ت -أاط Òا◊ج -اج دي -ن -ي-ا
وروحيا.
و ” اسستقبال هذا العدد من
ا◊ج -اج ب -ف-ن-دق ““سس-ي-ف ال-ت-وب-ة““
Ãكة اŸكرمة من طرف رئيسض
مركز البعثة ا÷زائرية مراد رضسا
ت- -راي- -ك- -ي -ة و ك -ل مسس -ؤوو‹ ف -روع
البعثة ا÷زائرية القائم Úعلى
خدمة ا◊جاج.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ق- -ال ع- -ب- -د
ا◊ل- -ي- -م زلج- -ي و ه -و ح -اج م -ن
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ““ل-ق-د وصس-ل-ن-ا
ب -أال -ف خ Òوإان ه -ذا السس-ت-ق-ب-ال
تقشسعر له النفوسض““ .و هو نفسض
م - -ا ذهب إال - -ي - -ه ا◊اج ي- -وسس- -ف
أاوصس -اك م -ن ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة

أايضس - -ا و ال - -ذي ق- -ال ““ح- -ظ- -ي- -ن- -ا
باسستقبال حار مع توزيع حلويات
تقليدية جزائرية وعصسائر““ مثمنا
جهود البعثة والدولة ا÷زائرية .
ووف- - - -رت ÷ن - - -ة اإلع - - -اشس - - -ة
(اإلطعام) والنقل واألمتعة للبعثة
ا÷زائرية للحج التابعة للديوان
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ح -ج وال -ع -م -رة ك -ل
ال -ظ -روف الÓ-زم-ة قصس-د ت-ق-دË
وج-ب-ات غ-ذائ-ي-ة صس-ح-ي-ة ل-ف-ائ-دة
ا◊جاج ا÷زائريŸ Úوسسم 2018
وذلك ع Èالفنادق التي يقيمون
بها بكل من اŸدينة اŸنورة ومكة
اŸكرمة ,حسسب ما لوحظ.
وتسس -ع -ى ذات ال -ل -ج -ن-ة حسسب
ال- -ق- -ائ- -م Úع -ل -ي -ه -ا ل -ت -وف Òك -ل
الشس-روط ال-ك-ف-ي-ل-ة بضس-م-ان ت-كفل
أافضسل با◊جاج من ناحية األكل
والشس- -رب واÿدم- -ات الصس- -ح- -ي -ة
وخدمة وإارضساء ا◊اج ا÷زائري
ليتفرغ للعبادة وأاداء اŸناسسك ‘
أاريحية.
واسس-ت-ن-ادا ل-رئ-يسض م-رك-ز م-ك-ة
اŸكرمة للبعثة ا÷زائرية للحج,
عبد القادر باخو ,فإانه ““‘ إاطار
تعزيز ا÷هود الرامية إا ¤ضسمان
إا‚اح م -وسس -م ا◊ج ل -ه-ذه السس-ن-ة
و‘ إاطار مواصسلة جهود الدولة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ق -ي -ام ع -ل -ى راح-ة
ا◊ج -اج وشس-ؤوون-ه-م ,ي-ت-م ت-ق-دË
وج - -ب - -ات تسس- -ت- -ج- -يب ل- -ل- -م- -ذاق
ا÷زائري والثقافة ا÷زائرية““,

مشسÒا إا ¤أان ““ه - -ذه ال - -وج- -ب- -ات
م-ك-ل-ف ب-ه-ا ط-ب-اخ-ون ج-زائ-ريون
حتى يحسض ا◊اج ا÷زائري بأانه
‘ بيته وبالتا‹ يتفرغ للعبادة
وأاداء م- - -ن- - -اسسك ا◊ج ‘ راح- - -ة
تامة““.
جدير بالذكر أان رئيسض اللجنة
ال -ط-ب-ي-ة ل-ل-ب-ع-ث-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ب-د
اŸالك سس- -ع- -ي -دي ك -ان ق -د دع -ا
ا◊ج - -اج ا÷زائ - -ري Úلسس- -ي- -م- -ا
اŸصس- -اب Úب- -أام- -راضض م -زم -ن -ة و
الذين  ⁄يصسلوا بعد إا ¤البقاع
اŸق - -دسس- -ة إا ¤ضس- -رورة ال- -ت- -زود
ب-ك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة م-ن األدوي-ة ق-بل

مغادرة ا÷زائر.
ك- -م- -ا شس- -رعت ÷ن- -ة اإلف- -ت -اء
ا÷زائ-ري-ة ب-رئ-اسس-ة ﬁم-د ع-م-ر
حسسا Êمنذ يوم السسبت اŸنصسرم
‘ إاق-ام-ة وت-ن-ظ-ي-م ن-دوات دي-ن-ية
وسس -لسس -ل -ة م -ن ح -ل -ق -ات اإلف -ت -اء
لفائدة ا◊جاج ا÷زائري Úبغية
ضسمان مرافقة تامة ومتميزة لهم
تسساعدهم على أاداء هذا الركن
اÿامسض م - -ن أارك - -ان اإلسسÓ- -م و
تذليل كل الصسعاب واإلجابة عن
تسس-اؤولت-ه-م واسس-ت-فسس-ارات-ه-م Ãا
Áك -ن -ه -م م -ن أاداء م-ن-اسسك ا◊ج
على أاكمل وجه.
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غول يكششف عن لقاء مرتقب سشيجمعه مع اأ’م Úالعام لألرندي
تعزيز مكاسشب اŸلف الصشحراوي يعطي دفعا قويا للقضشية العادلة

كشش - -ف رئ - -يسض ح- -زب
Œمع أامل ا÷زائر ““تاج““
ع - -م- -ار غ- -ول ع- -ن ل- -ق- -اء
مرتقب مع حزب التجمع
ال- -وط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
ي - - -وم الث - - -ن Úال- - -ق- - -ادم
،ح- -يث سش -ي -ت -م م -ن -اقشش -ة
ال- - -ع - -دي - -د م - -ن اŸل - -ف - -ات
والوضشع العام اŸتزامن مع
رئ -اسش -ي-ات ، 2019ودعم
اسش- - -ت- - -م- - -راري- - -ة رئ - -يسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-بد العزيز
بوتفليقة.

صصونيا طبة
ع -ل -ى ه -امشض اسس -ت -ق -ب-ال-ه
ل- - -لسس- - -ف Òالصس- - -ح- - -راوي ‘
ا÷زائ - -ر Ãق - -ر ح - -زب ت- -اج
بالعاصسمة أاضساف أان ا◊زب
ل -دي -ه ع -دة ل -ق-اءات م›Èة
،ح -يث سس -ي-ج-ت-م-ع م-ع ح-رك-ة
›تمع السسلم““ حمسض““ اليوم
ولقاء  ⁄يÈمج بعد مع حزب
غ Òح- - -ك- - -وم - -ي  ،م - -ب - -دي - -ا
اسس -ت -ع -داد ا◊زب ل -لÎح -يب
بجميع القÎاحات اŸقدمة
من أاحزاب حكومية أاو غÒ
حكومية من اجل الدفع بكل
اŸلفات اŸطروحة نحو ما
ي - -ن - -ف - -ع الشس - -عب ا÷زائ- -ري
والوطن .
كما أاكد أان حزب تاج ليسض
ل - - -دي- - -ه ع- - -دو أاو خصس- - -م ‘
السساحة السسياسسية وإا‰ا منذ
تأاسسيسسه  ⁄تتغ Òمواقفه فهو
ح- - -زب وط- - -ن - -ي ج - -ام - -ع ‘
م-ك-ون-ات-ه وي-ت-ع-امل مع جميع
ال-ق-وى السس-ي-اسس-ي-ة اŸع-ت-م-دة
ويعتÈها شسريكا هاما ويتم
ال -ت -ع-اون وال-ع-م-ل ب-ال-ت-نسس-ي-ق
بعيدا عن اŸصسالح ا◊زبية
الضسيقة والتموقع الضسيق .
وف- -ي -م -ا ي -خصض ال -قضس -ي -ة
الصسحراوية والدعم اŸسستمر
واŸت - - -واصس - - -ل Ÿل- - -ف ا◊ق

واŸصسÒي م- -ن خÓ- -ل ف -ت -ح
أاف - -اق اŸشس - -اورات م - -ع ك - -ل
األحزاب ا÷زائرية من اجل
خ -ل-ق آال-ي-ات ج-دي-دة وف-رصض
وفضس - -اء ل - -ت - -دع- -ي- -م اŸل- -ف
الصس- -ح- -راوي ال- -ذي ي -ع -د ‘
ق- - -لب ال–اد الف - -ري - -ق - -ي،
ك -اشس -ف-ا ع-ن م-ب-ادرات ه-ام-ة
سس -ي -ت -م الع Ó-ن ع -ن -ه-ا ب-ع-د
اŸن-اقشس-ة ‘ ك-ي-ف-ي-ة ت-دع-ي-م
اŸلف الصسحراوي .
وشسدد غول على ضسرورة
ت - -ع - -زي - -ز اŸك - -اسسب ال - -ت - -ي
ي -تضس -م -ن -ه -ا م-ل-ف الصس-ح-راء
ال- -غ -رب -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -ويÚ
ال -داخ-ل-ي وال-دو‹ ال-ذي م-ن
شسانه أان يسساهم ‘ إاعطاء
دف-ع ق-وي وح-ق-ي-ق-ي ل-لقضسية
العادلة ،من خÓل اسستغÓل
ال- - - -ف- - - -رصض وال- - - -فضس- - - -اءات
وال-ت-ط-ورات وŒن-ي-د وت-ع-ب-ئة
ك- -ل األح- -رار ع -ل -ى مسس -ت -وى
العا.⁄
م- -ن ج- -ه- -ت -ه أاشس -اد سس -فÒ
الصسحراء الغربية ‘ ا÷زائر
Ãواقف حزب تاج الداعمة
ل - -ل - -قضس - -ي - -ة الصس - -ح - -راوي - -ة
،والعÓقة اŸتينة التي تربطه
ب -ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-ي-زاري-و م-ع-تÈا
ال‚ازات ال - -ت- -ي –ق- -ق- -ه- -ا
ا÷زائر ‘ وقت يصسعب فيه
ا◊ف - - - -اظ ع- - - -ل- - - -ى األم- - - -ن
والسستقرار مثال يقتدى به
من قبل الدول موضسحا أان كل
اŸك- -اسسب ا÷زائ- -ري- -ة ت -ع -د

انتصسارا للقضسية الصسحراوية
ال- - -ع - -ادل - -ة وŒع - -ل الشس - -عب
الصسحراوي أاك Ìقوة و“سسكا
بتقرير اŸصس.Ò
وبالرغم من اŸعاناة التي
ي-ع-يشس-ه-ا الشس-عب الصس-حراوي
‘ اŸناطق اÙتلة إال أان
ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي  ⁄يسس-ت-طع
ال - -قضس - -اء ع - -ل - -ى م- -ق- -اوم- -ة
الصس- - - -ح- - - -راوي Úوه - - -و اآلن
ﬁاصس - - -ر دول - - -ي- - -ا وع- - -ل- - -ى
اŸسس-ت-وى ال-داخ-ل-ي ،وه-و ما
جعل اŸناضسل ÚالصسحراويÚ
أاك Ìإاصس -رارا ع -ل -ى ال-ت-مسسك
ب-ح-ق-وق-ه-م ،خ-اصس-ة وان آاخر
ق - -رار أاصس - -درت- -ه اÙك- -م- -ة
ال - -دول - -ي- -ة بشس- -ان ال- -قضس- -ي- -ة
الصس -ح-راوي-ة ي-ق-تضس-ي ب-أان ل
سس - -ي - -ادة ل - -ل - -م- -غ- -رب ع- -ل- -ى
الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ولÁك-ن
إادراج أاي اتفاقية.
ك -م-ا ط-الب دول-ة اسس-ب-ان-ي-ا
بضس -رورة تصس -ح -ي -ح خ -ط-ئ-ه-ا
ال -ت -اري -خ -ي ال -ذي تسس -بب ‘
مأاسساة كبÒة ‘ حق القضسية
الصسحراوية وشسعبها ،معتÈا
ات -ف -اق -ي -ة م -دري-د ب-ال-ب-اط-ل-ة
والظاŸة التي  ⁄يعد لها اأي
شسرعية ،وان الرهان مسستمر
إا ¤أان ي-ت-ح-ق-ق م-ب-دأا ت-ق-ري-ر
اŸصس Òأاو تتوجه القضسية إا¤
سسياسسة التوسسع التي سستزلزل
إاف-ري-ق-ي-ا ول-ن ت-خ-دم الصس-الح
العام.

لتكريسض الدÁقراطية و دولة القانون

جبهة القوى ا’ششÎاكية Œدد دعوتها إا ““ ¤إاجماع ششعبي ““
ج -ددت ج-ب-ه-ة ال-ق-وى الششÎاك-ي-ة ،
أامسض ،دع -وت -ه -ا لصش-ال-ح ““اج-م-اع شش-ع-ب-ي
يكرسض الدÁقراطية و دولة القانون و
ال -ع -دال -ة الج -ت -م-اع-ي-ة““ ,حسشب ب-ي-ان
للحزب.
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل-ل-ح-زب وق-ع-ه األم Úاألول
للحزب ﬁمد حاج جي ÊÓأان ““جبهة القوى
الشسÎاك -ي -ة Œدد إارادت-ه-ا ع-ل-ى ب-ن-اء اج-م-اع
شسعبي يكرسض الدÁقراطية و دولة القانون و
ال- -ع -دال -ة الج -ت -م -اع -ي -ة و ذلك ألج -ل ت -غ -يÒ
دÁقراطي (.““)...
ودعا ا◊زب ا÷زائري Úإا““ ¤التجند ألجل
ح- -ق- -وق- -ه- -م السس- -ي- -اسس- -ي -ة و الج -ت -م -اع -ي -ة و
القتصسادية و عدم الرضسوخ ألي شسكل من
أاشسكال الضسغط و التحلي باليقظة و مواجهة
ع -ل -ى وج -ه خ -اصض ك -ل أاشس -ك -ال ال-ت-ح-ريضض و
ال- -تشس- -ت- -يت ال- -ت- -ي ق- -د ت -ه -دد وح -دة الشس -عب
ا÷زائري و امنه و اسستقراره““ ,يضسيف ذات

اŸصسدر.
وذك -ر ح -زب ج -ب-ه-ة ال-ق-وى الشسÎاك-ي-ة ‘
ب -ي -ان -ه ب«الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د
لسس- - - -ي- - - -م- - - -ا ‘ اÛال Úالق- - - -تصس- - - -ادي و
الج -ت -م -اع -ي ,ال -ت -ي ق -د ت -ع-رضض ال-ت-م-اسسك
الجتماعي و اسستقرار البÓد للخطر ,إا¤
جانب األزمة األخÓقية و الفسساد و العنف
الجتماعي““.

لمراضض ا÷نسشية
حول اŸقاربة ومكانة الوقاية الششاملة من ا أ

خÈاء يرافعون لتششخيصص العراقيل التي تقف ‘ وجه التصشدي لفÒوسص ““السشيدا““

رافع اÈÿاء ‘ مكافحة السسيدا خÓل اليوم الثاÊ
من أاشسغال الورشسة حول اŸقاربة ومكانة الوقاية الشساملة
من األمراضض ا÷نسسية اŸتنقلة وفÒوسض فقدان اŸناعة
اŸكسسبة من أاجل التسسريع ‘ التصسدي لهذه األمراضض
با÷زائر من أاجل تشسخيصض العراقيل التي لزالت تقف
‘ وجه التصسدي للوباء.
وأاكد اÈÿاء من منظمة األ· اŸتحدة Ÿكافحة
السسيدا واıتصس ‘ Úاألمراضض الفÒوسسية وا÷معيات
الناشسطة ‘ اŸيدان اليوم األربعاء با÷زائر العاصسمة ‘
ال-ت-وصس-ي-ات ال-ت-ي ت-وج ب-ه-ا ال-ي-وم األخ Òم-ن ال-ل-ق-اء ع-ل-ى
ضس -رورة وضس -ع م -ي-ك-ان-ي-زم-ات م-ن شس-أان-ه-ا أان تسس-اه-م ‘
التعرف أاك Ìعلى وباء السسيدا وتشسخيصض العراقيل التي
لزالت ت -واج -ه ال-تصس-دي ل-ل-فÒوسض ووضس-ع اسسÎات-ي-ج-ي-ة
وقائية شساملة.

كما سستسساهم هذه اإلجراءات الوقائية ا÷ديدة -
حسسبما ما جاء ‘ التوصسيات ‘-تعزيز الكشسف الشسامل
‘ إاطار مق مع إاعطاء األهمية القصسوى للفحوصسات
الذاتية وتشسجيع الكشسف اŸتأاخر ولفائدة الذين غابوا
عن األنظار.
و‘ هذا اإلطار دعا اıتصسون إا ¤دعم مكافحة
التهميشض والتمييز للفئات الهشسة األك Ìعرضسة ıاطر
األم -راضض ا÷نسس-ي-ة اŸت-ن-ق-ل-ة وفÒوسض ف-ق-دان اŸن-اع-ة
اŸكتسسبة (سسيدا) إا ¤جانب وضسع اسسÎاتيجية اتصسال
تتماشسى مع الوقاية الشساملة .
وكان اÈÿاء ‘ مكافحة السسيدا قد طرحوا خÓل
ال -ي-وم األول م-ن ال-ل-ق-اء ﬂت-ل-ف ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه
التصسدي لفÒوسض فقدان اŸناعة اŸكتسسبة سسيما مسسأالة
التمويل وكيفية اسستهداف الفئات الهشسة األك Ìعرضسة

إا ¤اإلصسابة من بينها متعاطي اıدرات .
وبالرغم من اÛهودات اŸبذولة من طرف اŸنظومة
الدولية لتغي Òالوضسع وتراجع نسسبة الوفيات الناجمة عن
اإلصس-اب-ة ب-السس-ي-دا والسس-ع-ي م-ن اأج-ل ب-ل-وغ أاه-داف ال-ت-ن-م-ية
اŸسستدامة سسيما الثÓثة منها اŸتعلقة بتوف ÒالعÓج لنسسبة
 90باŸائة من اŸصساب Úوالتخفيضض من اإلصسابات ا÷ديدة
بنسسبة  90باŸائة ومعرفة نسسبة  90باŸائة من اŸصسابÚ
◊الت -ه -م ال -وب -ائ -ي-ة لزالت ه-ذه اإلصس-اب-ة تسس-ج-ل ارت-ف-اع-ا
ب -ب -عضض م-ن-اط-ق اŸع-م-ورة سس-ي-م-ا م-ن-ط-ق-ة ال-ب-ح-ر األب-يضض
اŸتوسسط والشسرق األوسسط.
وق- -د ب- -ل- -غ ع- -دد اŸصس- -اب Úب -فÒوسض ف -ق -دان اŸن -اع -ة
اŸكتسسبة منذ اكتشسافه خÓل سسنوات الثمانينات إا ¤غاية
سسنة  2017قرابة  40مليون شسخصض ‘ العا ⁄وقد تو‘ من
بينهم خÓل العام اŸنصسرم أاك Ìمن  94أالف شسخصض.

»æWh

اÿميسس  02أاوت  201٨م
الموافق لـ 1٩ذي القعدة  1٤٣٩هـ

أازمة اŸاء الشصروب بعنابة متواصصلة

مياه ا◊نفيات برائحة كريهة والسستنجاد
بالصسهاريج Ÿواجهة العطشس

يبدو أان أازمة اŸاء الشصروب بولية عنابة لن تنتهي ،على عكسس ما كانت تردده السصلطات الولئية ‘ كل مرة ،فبعد جفاف
ا◊نفيات الذي عانى منه سصكان اŸدينة السصنة اŸاضصية ،تعود اŸياه هذه السصنة لكن بطعم كريه ورائحة غريبة ،وهو ما أاثار
اسصتياء كبÒا من هذه الوضصعية الكارثية التي تتكرر كل سصنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊رائق تتواصصل بأام البواقي

اشستعال أازيد من  4500حزمة بع Úمليلة
تسص-بب ح-ري-ق م-ه-ول نشصب أاول أامسسÃ ،زرع-ة خ-اصص-ة ب-اŸن-ط-ق-ة اŸسص-م-اة ف-ورشص-ي ع-ل-ى
مسصتوى الطريق الوطني رقم  ‘ 03ا÷زء الرابط ب Úع Úدائرة ع Úمليلة بأام البواقي
وباتنة ‘ ،إاتÓف أاك Ìمن  4500حزمة ت Íكانت مكدسصة هناك منذ انتهاء حملة ا◊صصاد
باŸنطقة.
وق-د ت-دخ-لت ال-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دنية ع-ادة م-ا ي-ح-دث بسس-ه-ول-ة ل-ق-اب-ل-ي-ة ال-تبن الشستعال
لنفسس الدائر فور نشسوب الحريق وأاخمدت السسنة بسسرعة بسسبب سسيجارة أاو تطاير شسرارة نارية من
اللهب في عملية دامت  05سساعات و 10دقائق محرك مركبة أاو بقايا زجاج وغيرها بمسساعدة
حسسب ت - - - - -ق - - - - -ري- - - - -ر ل- - - - -ذات ال- - - - -مصس- - - - -ال- - - - -ح .ع - - - - -ام - - - - -ل ارت - - - - -ف - - - - -اع درج- - - - -ة ال- - - - -ح- - - - -رارة.
وقد باشسرت فور الحادثة ،مصسالح األمن المختصسة
إاقليميا تحرياها حول أاسسباب هذا الحريق الذي

أام البواقي:اسسكندر ◊جازي

لضصحى بالوادي
–سصبا لعيد ا أ

مصسالح الفÓحة بالوادي –ذر من ا◊مى القÓعية

حذرت اŸصصالح الفÓحية بولية الوادي
م -ن ا◊م -ى ال-قÓ-ع-ي-ة ‘ ،إاج-راءات –دي-د
لضص-اح-ي –سص-ب-ا ل-عيد
وإاحصص-اء ن-ق-اط ب-ي-ع ا أ
لضص -ح -ى ،وذلك ب -ال -ت -نسص-ي-ق م-ع ال-ب-ل-دي-ات
ا أ
ل -ل -تصص -دي ل-ظ-اه-رة ال-ب-ي-ع ال-ف-وضص-وي ط-ب-ق-ا
لقرار الوا‹.
أاوضسحت ذات المصسالح بأان ما تعلق بداء الحمى
القÓعية ،فإانه لم تسسجل أاي حالة وتفاديا لنتقال
الداء أاو انتشساره من مناطق أاخرى إالى الولية ،
ف -ق-د ت-م ات-خ-اذ إاج-راءات رق-اب-ي-ة ب-ت-ح-ذي-ر م-رب-ي
المواشسي واألبقار من دخول األسسواق ،مع فرضس
رخصس -ة ت -ب -ي -ن خضس -وع رؤووسس ال -م -اشس -ي-ة واألب-ق-ار
ل - - - - - -ل- - - - - -رق- - - - - -اب- - - - - -ة ال- - - - - -ب- - - - - -ي- - - - - -ط- - - - - -ري- - - - - -ة.
و أاضسافت ذات المصسادر ،بأان فرق تفتيشس تجول
األسس -واق ل -م -راق -ب -ة ال -م-اشس-ي-ة واألب-ق-ار وف-ي ح-ال
تسسجيل حالت غير مراقبة ،يتم إاخضساعها بعين

ال- -م- -ك- -ان ل- -ل- -ف- -ح- -وصس- -ات ال -ب -ي -ط -ري -ة ال Ó-زم -ة.
مصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ة ك -انت ق -د ب -اشس -رت ف -ي األي-ام
ال-م-اضس-ي-ة نشس-اط-ه-ا ال-ت-حسس-يسس-ي ال-خاصس بالصسحة
ال -ع -م -وم -ي-ة ،أاي-ن اسس-ت-ه-دفت ه-ذه ال-ح-م-ل-ة م-وال-ي
الولية ،بغرضس اتخاذ بعضس اإلجراءات الحترازية
في ظل تسسجيل بعضس حالت الحمى القÓعية في
أاوسس -اط األب -ق -ار ب -ب -عضس ال -ولي -ات ،ب -ح -يث دعت
لق-ت-ن-اء ال-م-اشس-ي-ة ال-م-ل-ق-ح-ة و ال-م-عالجة ،و تفادي
ال-م-واشس-ي غ-ي-ر ال-م-ع-روف-ة ح-ف-اظا على قطعانهم.
ك -م -ا ت -وسس -عت ح-م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس ل-تشس-م-ل م-ع-اي-ي-ر
ال -تسس -م-ي-ن و ك-ي-ف-ي-ات-ه ،و ك-ذا األدوي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة و
Óضساحي الموجهة
مواقيت التلقيحات المخصسصسة ل أ
للبيع.

الوادي  :قديري مصسباح

بعد تهديدهم بالدخول ‘ إاضصراب Ãعسصكر:

عنابة :هدى بوعطيح
م -ا ي -زال سس -ك -ان ب -ون-ة ي-ع-ان-ون األم-ري-ن م-ع ال-م-اء
الشسروب ،فإان لم ينقطع لمدة يومين أاو ثÓثة أايام
فهو يسسيل يوميا تصسحبه رائحة غريبة ل يمكن
معها اسستخدام الماء ل للشسرب ول للطبخ ،حيث
تعيشس أاغلب بلديات عنابة هذه الظاهرة على غرار
حي الريم ،ليزالمون ،والمحافر وسسيدي عاشسور
وغيرهم..
ف -ق -د ب -ات ال -م -اء الشس -روب ح -ديث سس -ك -ان ع-ن-اب-ة
اليومي ،فالبرغم من شسكاويهم المتعددة للسسلطات
المعنية ،إال أانه ل حياة لمن تنادي ،مبررين هذه
ال-رائ-ح-ة ب-أادوي-ة ي-ت-م اسس-ت-خ-دام-ه-ا ل-ت-ط-ه-ي-ر ال-ماء
الشسروب ،وهو ما أاثار اسستغراب السسكان متسسائلين
ع -ن سس -بب ت -ط -ه-ي-ره ف-ي فصس-ل الصس-ي-ف أاي-ن ي-ك-ث-ر

اسستخدامه ،ل سسيما للشسرب ،وإان كان هذا التطهير
يتطلب فصس Óكام Óلمعالجته.
ظاهرة الماء الشسروب برائحة تشسبه رائحة التراب
باتت تسستنزف اليوم جيوب العنابيين الذين ل حل
آاخ-ر أام-ام-ه-م سس-وى اق-ت-ن-اء ال-م-ي-اه ال-م-ع-دنية سسواء
للشسرب أاو الطبخ ،حيث يتخوفون من اسستخدامه
وتعرضسهم ألي وباء ل سسيما منهم األطفال ،على
اعتبار أان هذه الرائحة يجهلون مصسدرها ،حيث
ع-ب-روا ع-ن ام-ت-ع-اضس-ه-م م-ن اسس-ت-خ-دام الصس-ه-اري-ج
لتوفير الماء الشسروب ،والتنقل بالقارورات والدلء
خصسوصسا من يملك وسسيلة نقل نحو سسرايدي لجلب
المياه من ينابيعها.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الظاهرة نقمة
على بعضس سسكان بونة ،فإانها بالنسسبة ألصسحاب
الصس -ه -اري -ج ن -ع-م-ة وت-ج-ارة م-رب-ح-ة ،ح-يث وج-دوا

ضسالتهم لبيع المياه إاذ ل يفوتون فرصسة اللجوء
لمختلف األحياء التي تعيشس هذه األزمة منذ حلول
فصسل الصسيف ،في الوقت الذي لم تجد فيه أاغلب
العائÓت ح Óآاخرا أامام شسح الحنفيات في بعضس
البلديات والرائحة الكريهة في بلديات أاخرى سسوى
شسراء مياه الشسرب ،بالرغم من تخوف الكثيرين
منهم من مصسدرها ،على اعتبار أان البعضس منهم
يقومون ببيع مياه مجهولة المصسدر وغير خاضسعة
للرقابة.
وفي انتظار صسحوة مسسؤوولي مديرية المياه لولية
ع -ن -اب -ة وم -ع-ال-ج-ة ظ-اه-رة إام-ا شس-ح ال-ح-ن-ف-ي-ات أاو
سسيÓنها بروائح غريبة ،تبقى على ما يبدو مشسكلة
الماء الشسروب أازمة ل نهاية لها بولية عنابة ،والتي
تزداد حدتها مع حلول فصسل الصسيف.

وكدون:
ﬂتصصون ‘ التغذية ي ؤ

صسحتكم انعكاسس Ÿا ‘ صسحنكم

شص ّ-دد ﬂتصص -ون ‘ ›ال ال -ت -غ -ذي-ة ع-ل-ى
صصحي،
أاهمية التغذية ال ّسصليمة والطعام ال ّ
وكذا ضصرورة تبّني عادات غذائية صصحيّة،
لكثار من الّدهون وال ّسصكريات ،ما
كتجّنب ا إ
يعني بكل بسصاطة ال ّسصهر على نوعية الطعام
الذي نتناوله.

بجاية :بن النوي توهامي
أاكد المتدخلون خÓل يوم دراسسي احتضسنته دار
الشسباب أاوقاسس ،أامسس ،أانه بالفعل ،تؤوّثر نوعية
ال ّ
طعام المتواجد في صسحوننا بشسكل كبير على
صسحّتنا ،وللغذاء تأاثير حتى على متوسّسط العمر
المتوّقع ،وأاصسبحت بعضس الّنظم الغذائية بمثابة
مراجع هادفة إالى عبور مرحلة الشسيخوخة على
أاحسسن وجه.
وب-حسسب األخصس-ائ-ي ع-ب-د ال-ع-ال-ي ،ل-يسست ال-ت-غ-ذية
مجّرد «خّزان» للطاقة ،بل تلعب دورا بالغ األهمية

ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ح -م -اي-ة الّ-دم-اغ ،وك-ذا م-ك-اف-ح-ة
األمراضس المتعلقة بالتقدم في ال ّسسن ،وحاليا ،تبرز
كل الدراسسات واألبحاث الفوائد العديدة لتنويع
العناصسر الغذائية ،واسستهÓك خمسسة حصسصس من
الخضسروات والفواكه يوميا ،والتي تسسمح للفرد بأان
حة جيدة ،ولكن في أايامنا ،ليسس من
يكون في صس ّ
ال ّسسهل إاتباع تعليمات منظمة ال ّصسحة العالمية أاو
توجيهات الطبيب المعالج ،فنحن في زمن الوجبات
السسريعة التي تكاد تغزو العادات الغذائّية األسسرّية،
وقد تلقى النظام الغذائي الجزائري ضسربة قوية،
إاذ تأاتي ‘السساندويشسات‘ و‘البيتزا‘ ،وكذا المشسروبات
الغازية وغيرها ،في مقدمة المواد الغذائية التي
تغزو طاولة األسسرة الجزائرية ،لدرجة أان أاصسبحت
لئحة الطعام اليومية تقتصسر عليها.
Óطفال عن عادات
ل تختلف العادات الغذائية ل أ
أاوليائهم ،إاذ يلتهمون أانواعا مختلفة من الوجبات
السس -ري -ع -ة ال -ت -ي ت-ح-ت-وي ع-ل-ى كّ-م-ي-ات ه-ائ-ل-ة م-ن

ال ّسسعات الحرارية ،ومن المؤوسسف اإلقرار أان نوعية
الطعام الذي نتناوله قد أاصسبحت آاخر المعايير التي
نأاخذها بعين العتبار ،خاصسة مع عصسرنة المجتمع
ونمط الحياة اللذان يؤوثران بشسكل كبير على حياتنا
الصسحية وحتى على سسلوكاتنا الغذائية.
ف- -ي ال- -وقت ال -راه -ن ،ل -يسس ال -ك -ب -ار وح -ده -م م -ن
ي -ت -ك ّ-ب-دون ع-واقب ه-ذه ال-ف-ج-وة أاو ب-األح-رى ه-ذا
«النحراف» الغذائي ،الذي أاصسبح قاعدة عامة ل
يمكن الّتهرب منها ،وتجدر اإلشسارة إالى أان عدد
األطفال الذين يعانون من الوزن الزائد والسسمنة
المفرطة ل يكفّ عن الرتفاع ،حيث سسجّلت هذه
ال-ظ-اه-رة ت-ق-دم-ا م-خ-ي-ف-ا ،ووف-ق-ا ل-ل-دراسسات التي
ُعنيت بها ،يعاني طفل واحد من بين سستة أاطفال
من السسمنة المفرطة ،ما يعني أان األمر قد خرج
عن السسيطرة وأاصسبح مشسكلة حقيقية تم ّسس الصسحة
العمومية ،ما يؤوكد ضسرورة إاعادة النظر في عاداتنا
الغذائية.

بعد أان ” –ويله إا ¤جهة أاخرى

سسكان ‘ بوفاريك يحتجون على إالغاء مشسروع ابتدائية بالصسومعة

أاقدم سسكان بقرية جلول رابح في بوفاريك شسرق
البليدة ،على الحتجاج السسلمي و قطع الطريق
ال -ع -ام ن -ه -ار أاول أامسس  ،رفضس -ا ل -ت -ح-وي-ل مشس-روع
مدرسسة ابتدائية  ،إالى حي آاخر ببلدية الصسومعة  ،و
هو المشسروع الذي لطالما انتظروه و حلموا به ،
لتمكين صسغارهم من الوصسول إالى األقسسام دون
مشس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة .

السس -ك -ان ال -م -ح-ت-ج-ون شس-ل-وا ح-رك-ة ال-م-رور ن-ح-و
ب- -وف -اريك و الصس -وم -ع -ة  ،ح -يث ب -رر السس -ك -ان م -ن
الولياء الغاضسبين  ،انهم يرفضسون جملة و تفصسيÓ
فكرة تحويل المشسروع الى اي جهة اخرى  ،لن
سسبق و أان تم الفصسل فيه  ،و تم تخصسيصس ميزانية
له  ،و هم منذ مدة ينتظرون اختيار األرضسية لجل
بناء المشسروع  ،ليتفاجأاوا مطلع السسبوع بإايفاد

لجنة  ،لمعاينة قطعة ارضسية بحي بالجوار لجل
بناء مدرسسة ابتدائية  ،و هو ما جعلهم يعتقدون ،
ب -ان السس -ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ت-خ-لت ع-ن-ه-م  ،و ح-ولت
المشسروع الحلم على حي أاخر  ،المر الذي جعلهم
ي-ح-ت-ج-ون و ي-رفضس-ون ف-ك-رة ال-ت-ح-وي-ل ب-السساسس ،
مطالبين المسسؤوولين بتوضسيحات و تفسسيرات حول
ذلك .

ج- -دد سس -ك -ان اح -ي -اء م -ي -مشس و ال -رم -ل و ح -م -ل -ي
الحتجاج مرة اخرى  ،و أاقدموا على قطع الطريق
الرابط بين احيائهم و بلدية بوعرفة  ،في تعبير
منهم رفضسهم تحويل مشسروع بناء جسسر  ،سسبق و أان
ت - - -م ب - - -رم - - -ج - - -ت - - -ه م - - -ن - - -ذ ال - - -ع- - -ام . 2011
ازمة « مشسروع الجسسر «  ،و التي تجددت أامسس ،
كشس- - -ف بشس- - -أان- - -ه- - -ا م- - -م- - -ث - -ل - -ون ع - -ن الح - -ي - -اء
العتيقة لـ « الشسعب «  ،أانهم فشسلوا مرحليا في
الوصسول الى مفاوضسات هادئة و سسلمية مع الجهات

الوصسية  ،ألجل الغاء قرار تحويل مشسروع بناء جسسر
على مسستوى احيائهم  ،خاصسة و أان دراسسة ميدانية
للمشسروع تمت و أايضسا تم تحديد ميزانية للمشسروع
 ،و اسستنفذت مبدئيا جميع اإلجراءات  ،منذ العام
 ، 2011و لم يتبقى سسوى بعضس التحفظات التي
اع- -ت- -رضست ت- -جسس- -ي- -د ال- -مشس -روع .و ت -ت -م -ث -ا ه -ذه
التحفظات في ازاحة بنايات فوضسوية من أامام
المشسروع و النداءات السسابقة التي تم رفعها  ،لكن
ال -ذي ح -دث أان -ه ت -م ال -ت -ن -ازل ع -ن ف-ك-رة ت-جسس-ي-د

المشسروع على مسستوى أاحيائهم  ،و تم القرار
بتحويل المشسروع على حي بورومي بالجهة الغربية
من مقر بلديتهم في بوعرفة  ،و هو ما يرفضسونه ،
ملتمسسين من والي البليدة أان يتدخل  ،و يأامر
بإاعادة المشسروع إالى حيهم .

 ....و سسكان البليدة العليا يشسلون حركة السس Òلتحويل مشسروع بناء جسسر
البليدة :لينة ياسسمÚ

ضسخ رواتب شسهرين لـ 1600عامل نظافة الثن ÚاŸقبل

أاكد المدير العام للمؤوسسسسة العمومية لرفع و تسسيير
النفايات المنزلية في اتصسال لـ»الشسعب» أان مجلسس
إادارة ال- -م- -ؤوسسسس- -ة ق- -د أات- -م إاج- -راءات ضس- -خ رواتب
موظفي المؤوسسسسة التي تحصسي نحو  1670موظف
أاك -ث -ره -م ع -م -ال ال-ن-ظ-اف-ة و أاشس-ار م-ح-م-د األم-ي-ن
سسلطاني في تأاكيده أان عمال المؤوسسسسة سسيسستلمون
رواتبهم في أاجل أاقصساه الثنين المقبل  ،حيث
ق-ررت إادارة ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ولئ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة أاخ-ي-را
تسسديد مخلفات عمالها لفترة شسهرين متتالين على
أان تضس -خ م -خ -ل -ف -ات شس -ه -ر واح-د لح-ق-ا  ،و أارج-ع
المسسؤوول على تسسيير الموارد البشسرية للمؤوسسسسة
العمومية لرفع و تسسيير النفايات المنزلية سسبب
تأاخر تسسديد مسستحقات العمال لثÓث أاشسهر إالى
األزمة المالية العصسيبة التي تمر بها المؤوسسسسة و
التي ترجع بدورها إالى تخلف البلديات عن منح
اإلعانات السسنوية لقاء عمليات التطهير وتنظيف
المحيط الموكلة للمؤوسسسسة ذات الطابع القتصسادي
زي-ادة إال-ى ال-دي-ون ال-م-ت-راك-م-ة ع-ل-ي-ه-ا جراء نفقات
التسسيير و التجهيز و الصسيانة  ،فيما أاوعز المتحدث
سسبب تلوث المحيط و انتشسار القمامة المنزلية رغم
ح -م Ó-ت ال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة  ،إال-ى اه-ت-راء ع-ت-اد

ال- -م- -ؤوسسسس- -ة األم -ر ال -ذي اسس -ت -دع -ى السس -ت -ن -ج -اد
باتفاقيات مع الخواصس لرفع النفايات المنزلية  ،و
كان عمال النظافة لولي معسسكر المنضسوين تحت
ل-واء ن-ق-اب-ة الت-ح-اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ال-جزائريين قد
هددوا بالدخول في إاضسراب عن العمل بسسبب تأاخر
اسستÓمهم لمسستحقاتهم الشسهرية و تزامن ذلك مع
حلول عيد األضسحى المبارك .
و تعيشس ولية معسسكر عبر ترابها كافة  ،حالة غير
معقولة من التلوث و زحف األطنان من النفايات
المنزلية داخل األحياء السسكنية  ،على األرصسفة و
ال-ط-رق-ات و أام-ام ال-م-ب-ان-ي ال-ع-م-وم-ي-ة بشسكل يشسوه
المنظر الجمالي و الحضسري لمدن الولية التي كان
يضسرب بها المثل في نظافة المحيط  ،و تسسبب
انتشسار و تراكم النفايات رغم جهود عمال النظافة
في احتواء الوضسع – بغضس النظر عن عسسر وضسعهم
ال -م -ادي– ف-ي ان-ب-ع-اث ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة و ان-تشس-ار
الحشسرات السسامة في ظاهرة أاصسبحت تشسكل جزءا
من الرأاي العام المحلي و تؤورق يوميات المواطنين .

معسسكر:أام ا.Òÿسس

كÌة الرسصائل اÛهولة تزعزع اسصتقرار داخل قطاع الغابات بتلمسصان

الفيدرالية الوطنية للغابات و–ذر من الصسراعات الهامشسية

دقت ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لغابات والطبيعة
وال -ب-ي-ئ-ة ن-اق-وسس اÿط-ر ن-ت-ي-ج-ة كÌة الصص-راع-ات
ال -داخ -ل-ي-ة وال-رسص-ائ-ل اÛه-ول-ة ال-ت-ي صص-ارت ت-ه-دد
ق- -ط- -اع ال- -غ -اب -ات ب -ولي -ة ت -ل -مسص -ان وال -ت -ي –اول
زع-زع-ة اسص-ت-ق-رار ال-ق-ط-اع ال-ذي ع-رف “اسص-كا بعد
تنصصيب اÙافظ ا÷ديد كازي ثا Êالسصعيد الذي
يعد أاحد اكفأا إاطارات القطاع والذي Áلك خÈة
واسصعة ‘ اÛال.

تلمسسان ﬁ:مد بن ترار

وأاشسار العضسو الفيديرالي نور الدين خواتير في
تصس -ري -ح صس -ح -ف -ي أان ه -ذه ال -رسس-ائ-ل ال-م-ج-ه-ول-ة
ال -ي -وم-ي-ة أاصس-ب-حت ت-ه-دد ال-ق-ط-اع ال-ذي ف-ق-د ف-ي-ه
ع -م -ال -ه ال -ث -ق -ة ف -ي م -ا ب -ي -ن -ه -م م -ا خ-ل-ق ج-و م-ن
الشس -اح -ن -ات ال -ي-وم-ي-ة والصس-راع-ات ال-ت-ي ل ت-خ-دم

ال -ق -ط -اع ال -ذي ي -ح -ت -اج ال -ى ال -ت -م -اسسك ال-ت-ع-اون
والتكافل بغية حماية الثروة الغابية
و ت- -ح- -دث ذات ال- -مسس- -ؤوول أان- -ه ف- -ي ال -وقت ال -ذي
يسستوجب الحديث عن نقائصس القطاع من عمال
مهنين وعتاد  ،صسار الحديث يوميا على الرسسائل
المجهولة وعن الضسحايا وكل يوم تظهر ملفات
جديدة تسستوجب التحقيق تنتهي ب Óوجه للمتابعة.
وأاصس-ب-حت ه-ذه ال-رسس-ائ-ل ت-ث-ي-ر ال-قÓ-ق-ل وتضس-يع
ال- -وقت  ،ه- -ذا وأاشس -ار السس -ي -د خ -وات -ي -ر ان ق -ط -اع
الغابات في حاجة الى توظيف بعد خروج ما يزيد
عن  100عون الى التقاعد  ،حيث اصسبح القطاع
Óعوان مناشسدا
قطاع المسسؤوولين في غياب تام ل أ
وزارة الفÓحة والمديرية العامة لقطاع الغابات
بفتح أابواب التوظيف والتكوين لدعم اليد البشسرية
بالقطاعة لضسمان حماية الثروة الغابية المهددة
بالزوال .

لسصكان  840مسصتفيد
خصصصصت إ

اإلنتهاء من قرعة توط ÚاŸسستفيدين من السسكن
الجتماعي بسسعيدة
اخ -ت -ت -مت ن -ه -ار أامسس اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة
لخÒة من عملية القرعة التي تواصصلت
وا أ
بقاعة اÙاضصرات Ãقر ولية سصعيدة ،هذه
القرعة خصصصصت لتحديد مواقع إاسصكان 840
مسص -ت -ف -ي -دا م -ن ب -رن -ام -ج السص -ك -ن ال -هشس م-ن
ا◊ي Úال - -قصص - -دي - -ري Úبـ»ظ - -ه - -ر الشص - -ي- -ح»
و»السصرسصور».
العملية تعد األكبر من نوعها على المسستوى الولئي
وتحظى بالهتمام والمتابعة الجدية من قبل والي
ال-ولي-ة ال-ذي أاك-د ل-دى إاشس-راف-ه ع-ل-ى ان-طÓ-ق-ت-ه-ا
الرسسمية على ضسرورة مسساهمة الجميع في تحديد
أاحقية السستفادة من هذه السسكنات التي سستوزع

وفق معيار الجاهزية شسهر نوفمبر كأاقصسى تقدير.
من جهته كشسف رئيسس دائرة سسعيدة سسعيد خليل
ف-ي ت-ق-ي-ي-م حصس-ري ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ال-ذي وصس-ف
إاطارها التنظيمي بالشسفاف والنزيه أان إاجراءات
إاشس-ه-ار ن-ت-ائ-ج ه-ات-ه ال-ق-رع-ة وت-ح-دي-د مسس-تحقات
السس -ت -ف-ادة م-ن السس-ك-ن-ات سس-ت-ب-اشس-ر ان-طÓ-ق-ا م-ن
األحد القادم ،انطباع إايجابي سسجله ممثلو قوائم
المسستفيدين من برنامج السسكن الهشس بخصسوصس
سسير وتنظيم القرعة.

سسعيدة :ج .علي

»æWh

أÿميسس  02أأوت  2018م
ألموأفق لـ  19ذي ألقعدة  1439هـ

’مطار  30ملم بع Úقزإم إ◊دودية
Œاوزت نسشبة تسشاقط إ أ

أأ’مطار تغمر حي ألريف وأ◊ماية أŸدنية تتجند –سسبا أ’ي طارئ
عرفت ألولية أŸنتدبة ع Úقزأم
أ◊دودية  400كلم جنوب عاصصمة
أألهقار خلل  48سصاعة أألخÒة،
تسصاقط أأمطار غزيرة  ⁄تشصهدها
أŸنطقة منذ مدة طويلة ،خلفت
إأن -ق -ط -اع -ات م -ت -ك-ررة ‘ أل-ت-ي-ار
ألكهربائي وشصبكة ألهاتف ألنقال
وأل- -ث -ابت ،ع -زلت أŸن -ط -ق -ة ع -ن
أل -ع -ا ⁄أÿارج -ي ‘ أل -ك -ث Òم -ن
أألحيان.
‘ هذأ ألصصدد أأفاد مصصدر من
أألرصص - -اد أ÷وي - -ة ب - -ال - -ولي- -ة ‘
إأتصص- -ال م- -ع «ألشص -عب» أأن م -ع -دل
تسص -اق-ط أألم-ط-ار ب-ل-غ  30.4ملم
وسصط أŸدينة أ◊دودية كمعدل
 ⁄تشصهده أŸنطقة وألولية ككل
منذ مدة طويلة ‘ ،ح Úشصهدت
بعضس أŸناطق أÙاذية لعاصصمة
أل -ولي -ة ،تسص -اق -ط ك -م-ي-ة م-ع-تÈة
لم -ط -ار‡ ،ا أأدى إأ ¤سص -ي -لن
ل - -أ
أل- -وأد أل- -ذي ي- -ت- -وسص- -ط م- -دي- -ن- -ة
“Ôأسصت.
أأثارت أألمطار أŸتسصاقطة على
أŸدينة أ◊دودية حالة هلعا ‘
نفوسس أŸوأطن ، Úخاصصة سصكان
حي « ألريف» ألذي غمرته مياه
أألم - -ط- -ار ‡ا أأدى ب- -اŸوأط- -نÚ
أÿروج من منازلهم خوفا من أأي
عوأقب ل –مد عقباها .
‘ هذأ ألصصدد أأكد مصصدر من
أ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي- -ة ب- -اŸدي- -ن- -ة

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

’نارة إلعمومية بالطاقة إلششمسشية
بعث مششاريع إ إ

07

وضسع حيز أÿدمة ألشسطر ألثا Êلتحويل أŸياه بجاية ـ برج بوعريريج
أإشش- - - - -رف وإ‹ و’ي - - - -ة ب - - - -رج
بوعريريج صشالح إلعفا Êعلى
زي- -ارة م- -ع- -اي- -ن -ة ل -ل -مشش -اري -ع
إل -ت -ن -م -وي -ة ب -ب -ل -دي -ات دإئ -رة
›انة ششمال برج بوعريريج،
أإي- -ن ق- -ام Ãع -اي -ن -ة ل -ل -م -ل -عب
إل-ب-ل-دي ب-ب-ل-دي-ة إل-ي-اشش Òبعد
إع - -ادة ت - -ه - -ي - -ئ- -ت- -ه ب- -ال- -عششب
’ضش-اف-ة إ¤
’صش -ط -ن -اع -ي ب-ا إ
إ إ
زي -ارة إ ¤إل -ع -ي -ادة إŸت -ع -ددة
إÿدم- -ات أإي- -ن ع- -اي -ن إل -وإ‹
’م-ك-ان-ي-ات
ضش -روف إل-ع-م-ل وإ إ
إŸتوفرة.
إلÈج:حبيبة ين يوسشف

أ◊دودية ‘ إأتصصال مع «ألشصعب»
أأن عناصصر أإلطفاء Œندوأ ألي
طارئ ،وهذأ من خلل تدعيمهم
ب -ع -ن-اصص-ر م-ن أل-وح-دة أل-رئ-يسص-ي-ة
بالولية ،أأين ” تسصجيل عدد من
ألتدخلت “كنت على إأثرأها من
إأنقاذ عائلة على م Ïسصيارة كانت
بصصدد عبور وأد مدخل أŸدينة،
كما ” إأجلء عائلة أأخرى بعد أأن
غمرت مياه أألمطار مسصكنهم.
‘ ن - - - -فسس ألسص - - - -ي- - - -اق أأضص- - - -اف
أŸت- -ح- -دث ،أأن ف- -رق- -ة أ◊م -اي -ة
أŸدن- -ي -ة سص -خ -رت  07مضصخات

إلم -تصص -اصس أŸي -اه أل -ت-ي غ-م-رت
ح- -ي «أل- -ري -ف» ،ك -م -ا ” تسص -خÒ
سصيارت Úوشصاحنة وسصيارة إأسصعاف
–سصبا ألي طارئ ،باإلضصافة إأ¤
تسص -خ Òمصص-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة لسص-ي-ارة
رب -اع -ي -ة أل -دف -ع ل -ت -ن -ق -ل وإأج-لء
أŸوأط - - - -ن ÚأŸتضص - - - -رري - - - -ن ‘
أŸناطق ألبعيدة.
وعن أÿسصائر أأضصاف أŸتحدث
أأنه ◊د ألسصاعة  ⁄يتم تسصجيل
أأي خسصائر ل مادية ول بشصرية.
“Ôإسشتﬁ :مد إلصشالح بن حود

يسشتقطب إلطلبة من ﬂتلف أإنحاء إلوطن للتحفيظ وإلتكوين

ألزأوية ألعلمية بأاو’د ألشسارف فضساء
علمي لصسقل أأ’خÓق أإ’سسÓمية وتكوين أأ’ئمة

تعت Èإلزإوية إلعلمية لقرية إو’د إلششارف
’ق-ط-اب إل-ع-ل-م-ي-ة
Ãدي -ن -ة م -غ -ن -ي -ة إح -دى إ أ
إل-كÈى إل-ت-ي تسش-ت-ق-طب ط-ل-ب-ة حفظ إلقرإن
وإل-ع-ل-وم إل-دي-ن-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف إن-ح-اء إل-وطن
لتسشاهم بششكل فعال ‘ ترسشيخ مبادئ إلدين
’سشÓ-م-ي-ة ‘ إÛت-م-ع
’سش Ó-م-ي وإŸرج-ع-ي-ة إ إ
إ إ
وﬁاربة إلتحو’ت إ’جتماعية إلتي صشارت
تهدد إÛتمع إ÷زإئري ،كما إنها تششكل صشمام
إم -ان ل -ل -ح -دود إل-غ-رب-ي-ة ب-ف-ع-ل زرع إل-ث-ق-اف-ة
’ف-ات إ’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ن
إل -دي-ن-ي-ة وﬁارب-ة إ آ
جهة وإصشÓح ذإت إلب Úمن جهة أإخرى.
تلمسشانﬁ:مد بن ترإر
ألزأوية ألتي تعد أحد فروع ألزأوية ألعلمية لبني
ون- -ي- -ف ‘ بشص -ار ألشص -هÒة أأسصسصت ع -ل -ى ي -د ألشص -ي -خ
أأبرأهيم إأجرأدي بعد أأدن من شصيوخه وألتي أنطلقت
‘ تعليم ما يزيد عن  100طالب تÎأوح أأعمارهم بÚ
 10سصنوأت و 30سصنة ويتلقون ‘ ألزأوية حفظ ألقرأن
بطريقة نظامية زيادة على أأصصول ألفقه وعلم
أ◊ديث وأل -ن -ح -و وأل -ن -اسص-خ وأŸنسص-وخ وغÒه-ا م-ن
ألعلوم ألتي لها علقة بالدين.
كما تعمل ألزأوية على تكوين ألطلبة وألئمة على يد
شصيخ ألزأوية و 05معلمﬂ Úتصص ، Úحيث سصبق
ل -ذأت أل -زأوي -ة م -ن ضص -م-ان ت-خ-رج  480أم-ام وأم-ام
خطيب حولوأ للحياة أŸهنية .
و‘ جولة قادتنا أ ¤ألزأوية ألتي أأقيمت من تكاليف
شصيخها وقفنا على أك Ìمن  100طالب يدرسصون ‘
ألزأوية بنظام عجيب  ،فهم ينقسصمون أ ¤أأفوأج

ع -ل -م -ي -ة حسصب ألسص -ن وأل -ت -ح -ف -ي -ظ  ،أن -ه -م أأط -ف-ال
متمدرسصون ينحدرون من ﬂتلف مناطق ألوطن
على غرأر» أدرأر  ،ورقلة  ،بشصار  ،ألبيضس ،سصعيدة ،
وهرأن  ،سصيدي بلعباسس  ....أختاروأ ألزأوية لقضصاء
موسصم ألصصطياف ‘ حفظ ألقرأن  ،وأسصتقبلتهم
ألزأوية بنظامها ألدأخلي باإلضصافة أ ¤ألتحفيظ
وألتعليم ألقرآأ Êمن ألفجر أ ¤أŸغرب يتلقى ألطلبة
يوميا ألدروسس قبل صصلتي ألظهر وألعشصاء.
ك-م-ا ت-وف-ر ل-ه-م أل-زأوي-ة أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ب-طريقة
خاصصة  ،فهي تضصمن لهم ألطعام وألشصرأب أÛاÊ
ب -اإلضص -اف-ة أ ¤أإلق-ام-ة  ،أل-ت-ي يسص-ه-ر ع-ل-ي-ه-ا ع-م-ال
ﬂتصص Úوظفوأ من قبل شصيخ ألزأوية لضصمان رأحة
ألطلبة ألذي يسصاهمون أأيضصا ‘ ألتنظيف وألÎتيب
للغرف ‘ نظام ل يختلف على ألنظام ألعسصكري .
و‘ تصصريحه كشصف شصيخ ألزأوية ألشصيخ إأبرأهيم
أجرأدي أأنه أقام ألزأوية بإاذن من شصيوخه ‘ بني
ون -ي -ف م -ن أج -ل ت -ك -وي -ن شص-ب-اب م-تشص-ب-ع ب-ال-ع-ق-ي-دة
أإلسصلمية وأألخلق ألدينية ‘ ألوقت ألذي غابت
ألخلق ألفاضصلة ‘ أÛتمع  ،و” أختيار أŸنطقة
أ◊دودية على غرأر بني ونيف وأولد ألشصارف من
أج -ل ضص -م -ان ت -ك -وي -ن ›ت -م-ع ي-قضص-ي ع-ل-ى أآلف-ات
ألعابرة للحدود من جهة وخلق فضصاء كب Òللتعليم
من جهة أأخرى .
و أأصصبحت زأوية بني ونيف مثل تسصتقطب ألطلبة
ألذين كانوأ يختارون مرأكشس مثل  ،وعن ألتكفل
أكد ألشصيخ إأبرأهيم أأن ألزأوية تكفل نفسصها من بناء
وت -ك -وي-ن وت-ع-ل-ي-م وه-ذأ ب-فضص-ل أل-ل-ه ع-ز وج-ل ن-اف-ي-ا
حصصول أأي دعم من ألسصلطات ألتي يسصتوجب عليها
دعم مثل هذه ألسصتثمارأت ألتي تسصاهم ‘ صصقل
أÛتمع وتكوينه.

ب- -ب- -ل- -دي -ة حسص -ن -اوة ع -اي -ن أل -وأ‹
مشصاريع ألتهيئة أ◊ضصرية بالبلدية
و ألتي عرفت ‘ ألسصنوأت أألخÒة
ت -ده -ورأ ك -بÒأ ح -يث ” تسص -ج -ي-ل
عدة عمليات ‘ ألشصارع ألرئيسصي
أل -ذي ي -ت -وسص -ط م -دي-ن-ة حسص-ن-اوة،
وأأع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م-ات ب-اإلسص-رأع ‘
أإل‚از وتوف Òمسصاحات خضصرأء
لط -ف -ال م -ع
ومسص- -اح- -ات ل- -عب ل - -أ
أإلهتمام بالنظافة ،وأأنهى زيارته
ل-ب-ل-دي-ة حسص-ن-اوة Ãع-اينة Ÿدرسصة
معرف ﬁمد ألسصعيد.
ووضصع حيز أÿدمة للشصطر ألثاÊ
من مشصروع ألتحويل ألضصخم للمياه

من سصد تيشصيحاف بولية بجاية
نحو ألبلديات ألشصمالية لولية برج
ب -وع-ري-ري-ج ،أأي-ن ” ت-زوي-د ب-ل-دي-ة
ث -ن -ي -ة أل -نصص -ر ك-خ-امسس ب-ل-دي-ة ‘
أŸشصروع بعد أأن كان وزير أŸوأرد
أŸائية قد وضصع أألسصبوع أŸاضصي
ح -ي -ز أÿدم -ة ت-زوي-د  04بلديات
وه- -ي ج- -ع- -اف- -رة ،أل- -ق- -ل -ة ،ت -ف -رق
وإأŸاين ،كما عاين ألوأ‹ ببلدية
ثنية ألنصصر عرضصا Ÿشصاريع تهيئة
مسصاحات للعب وأإلسصتجمام بغابة

ألغرفة.
وأأن -ه-ى أل-وأ‹ زي-ارت-ه إأ ¤ب-ل-دي-ات
أل -دأئ -رة ب -ب-ل-دي-ة ›ان-ة أأي-ن “ت
م-ع-اي-ن-ة مشص-روع أإلن-ارة أل-ع-مومية
Ãدي-ن-ة ›ان-ة ب-إاسص-ت-عمال ألطاقة
ألشصمسصية كثاŒ Êربة بالولية بعد
ب -ل-دي-ة أل-ي-اشص Òوحث أل-وأ‹ ع-ل-ى
ضص-رورة ت-ع-م-ي-م أŸب-ادرة ع-ل-ى ك-ل
ب -ل -دي -ات أل-ولي-ة ،وك-انت ل-ه أأيضص-ا
زي -ارة إأألى أŸؤوسصسص -ة أل -ع -م -وم -ي-ة
أإلسصتشصفائية لبلدية ›انة.

’و ¤من نوعها بالعاصشمة
‘ Œربة إ أ

أسستحدأث أول شسعاب أصسطناعية بعرضض شساطئ ع Úألبنيان سسبتم ÈأŸقبل

تششرع مديرية إلصشيد إلبحري لو’ية إ÷زإئر ششهر سشبتم ÈإŸقبل ‘ إسشتحدإث إول ششعاب إصشطناعية
بالسشاحل إلعاصشمي و إلتي سشتكون بعرضض ششاطئ ع Úإلبنيان Œ ‘ ,ربة إو ¤من نوعها بالو’ية ينتظر إن
تسشهم ‘ تعزيز إلÌوة إلسشمكية باŸنطقة ,على إن يتم تعميمها ع Èباقي ششوإطئ إلعاصشمة ’حقا ,
حسشبما إكدته  ،أإمسض ،إŸديرة إلو’ئية للقطاع ربيعة زروقي.
أأوضصحت زروقي ‘ تصصريح لـ/وأج لعلوم ألبحار بالعاصصمة تقول زروقي لسص -ت -ح -دأث ألشص -عب ألصص -ط -ن -اع -ي-ة
أنه و ‘ أطار برنامج أعدته أŸديرية أل-ذي-ن ُي-ع-دون ل-ن-ي-ل شص-ه-ادة ألدكتورأه ل -ت -ك -ون Ãث-اب-ة أ◊ل أل-وأجب أت-ب-اع-ه
أل -ع -ام -ة ل -لصص -ي -د أل -ب -ح -ري و ت -رب -ي -ة على ألشصرأف على هذه ألتجربة و لتجاوز أثار ألتلوث بالسصاحل  ,تقول
أŸائ - -ي - -ات ل - -دى وزأرة أل- -ف- -لح- -ة  ,م-ت-اب-ع-ة أل-ت-ط-ور أل-ذي سص-ي-حصصل على أŸتحدثة.
سصطرت من خلله أسصتحدأث على مسص- -ت- -وى ه -ذأ أل -ه -ي -ك -ل ,م -ؤوك -دة أن وأشص -ارت ب -اÿصص -وصس أ ¤أل -ت -ج -رب -ة
طول ألسصوأحل أ÷زأئرية و بالشصرأكة أل - -ف - -وأئ- -د أŸت- -وخ- -اة م- -ن ألشص- -ع- -اب ألناجحة ÷معية «هيبون للغوصس ‘
مع عدد من أ÷معيات ألبيئية و فرق ألصصطناعية عديدة و تهدف أسصاسصا مياه ألبحر» بعنابة وألتي شصرعت سصنة
ون -وأدي أل-غ-وصس «شص-ع-ب-ا أصص-ط-ن-اع-ي-ة أ ¤أ◊د من أثر ألنسصان ألسصلبي على Œ ‘ 2016سص -ي -د مشص -روع أألرصص-ف-ة
سصتكون ملجئ حقيقية ل أ
لسصماك و ألنظمة ألبيئية ألسصاحلية أ ¤جانب ألصصطناعية Ÿا لها من أأهمية ‘
ع -ام -ل ل -ل -ت -ن -وع أل -ب -ي-ئ-ي « ,سص-تشص-رع ألدور ألÎفيهي ألذي تلعبه بالنسصبة ح-م-اي-ة أل-ت-ن-وع أل-ب-ي-ئ-ي أل-ب-ح-ري وكذأ
أŸديرية خلل شصهر سصبتم ÈأŸقبل لهوأة ألغوصس وألصصيد.
إأعادة إأعمار أ◊ياة ألبحرية.
‘ أسصتحدأث أول شصعاب أصصطناعية كما تعد هذه ألشصعاب Ãثابة ملجئ وذكرت بان هذأ أŸشصروع كان أيضصا
ب -ال -ولي -ة و ذلك ب -ع-رضس شص-اط-ئ ع Úح -ق -ي -ق -ي-ة ل -أ
لسص-م-اك وع-ام-ل ل-ل-ت-ن-وع م -وضص -وع أأول ف -ي -ل -م وث -ائ -ق -ي ع -ل-م-ي
ألبنيان.
ألبيئي ونشصأاة ألكتل أ◊يوية ألتي تعد «جزأئري  100باŸائة « كان عنوأنه
و قالت أن أŸشصروع سصيكون بالتنسصيق «ضص-روري-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ألسص-احل «دي- -ار أل- -ب -ح -ر» ت -ن -اول ‘  54دقيقة
م -ع أŸدرسص-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ع-ل-وم أل-ب-ح-ار و أ÷زأئري»  ,تقول زروقي.
م- -غ- -ام- -رة و رح- -ل- -ة إأنشص -اء ألشص -ع -اب
نادي ألغوصس «أŸرجان» بع Úألبنيان وب -ال -ن -ظ -ر أ ¤أل -ت -ل -وث أل -ك-ب Òأل-ذي ألصص-ط-ن-اع-ي-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة أل-ب-ح-ري-ة
 ,م -ؤوك -دة أن أشص -غ -ال أ‚از أل -ه -ي -ك -ل ت-ع-رضس ل-ه ألسص-اح-ل أل-ع-اصص-م-ي خلل «رأأسس أ◊م -رأء» ب -ال-ق-رب م-ن م-دي-ن-ة
أÿاصس بهذه ألتجربة قد أنتهت ,و ألسصنوأت أŸاضصية ,كان ل بد من ع -ن -اب -ة  ,وه -ي Œرب -ة ‘‘تسص -ت-ح-ق أن
سصيتم وضصعه باŸكان ألذي أخت Òله ألنظر ‘ كل ألسصبل ألبديلة و أŸتاحة تكرر‘‘ بالعاصصمة بالنظر أ ¤ألنتائج
ألشصهر أŸقبل.
◊ماية ألÌوة ألسصمكية به  ,وجاءت أŸب -ه -رة أل -ت -ي ” أل -وصص -ول أل -ي-ه-ا ,
و سصيعمل كل من أعضصاء نادي ألغوصس Œارب عدد من أ÷معيات و ألنوأدي تضصيف زروقي.
لع Úألبنيان و طلبة أŸدرسصة ألعليا أل-ب-ح-ري-ة ب-ب-عضس أل-ولي-ات ألسص-احلية

–ت إششرإف م بلدية بلوزدإد

مسسبح  20أأوت يفتح أبوأبه من جديد للجمهور
” صصبيحة أأمسس أألربعاء إأعادة فتح مسصبح  20أأوت 1955
م-ن ق-ب-ل مصص-ال-ح ب-ل-دي-ة ب-ل-وزدأد ب-ال-ع-اصص-م-ة ,أأم-ام ف-رحة
لسصر وأألطفال ألذين توأفدوأ بكÌة على مرفق
عارمة ل أ
ظل مغلقا لسصنت Úمتتاليت Úبسصبب أأشصغال على مسصتوى
مضصخات أŸياه ,حسصبما أأكده ل/وأج مسصؤوول ﬁلي.
وشصهد مدخل أŸسصبح بشصارع ﬁمد بلوزدأد ,منذ ألصصبيحة
لطفال وألعائلت للظفر Ãكان ‘ هذأ
أزدحاما ملفتا ل أ
أŸرفق ألذي فتح أأبوأبه ›ددأ بعد أأن «خضصع ألشصغال
على مسصتوى ألقنوأت ألرئيسصية منذ  ,»2016حسصبما أأكده
ألسصيد ألطيب عبد ألله نائب رئيسس ألبلدية.
وبدأأ عدد أألطفال و أألولياء يتزأيد عند حلول ألظهÒة,
حسصبما لوحظ ,بعدما أنتشصر خ Èأفتتاح أŸسصبح «›انا»
مطلع ألشصهر أ÷اري وإأ ¤غاية نهايته .وأنقسصم أ÷ميع إأ¤
›موعات ع Èأأحوأضس ألسصباحة ألثلثة أŸتوفرة دأخل
أŸركب ألرياضصي ألعتيق ,حسصب عمق كل حوضس.
ووسص -ط ح -م -اسس م -تصص -اع -د ” ,تسص -ج -ي -ل غ -ي-اب شص-روط
ألسصتقبال من أأثاث مناسصب للجلوسس وألسصتمتاع باأمسصية
م-ن-عشص-ة ق-ب-ال-ة ه-ذه أŸسص-اح-ة أŸائ-ي-ة ,وأك-ت-فت ألعائلت
با÷لوسس أأرضصا أأو ألسصتناد ÷درأن أŸكاتب ألقريبة من

أألحوأضس.
و“ ⁄نع هذه ألظروف «أŸتعبة» على حد قول إأحدى
أألم- -ه -ات ,ف -رح -ة أألط -ف -ال و ح -م -اسس ألشص -ب -اب أل -ذي -ن
أسص -ت -ع -ادوأ ع-لق-ت-ه-م Ãسص-ب-ح-ه-م أ÷وأري (” ب-ن-اؤوه سص-ن-ة
 )1933أل - -ذي ع - -رف ‘ ألسص - -ن- -وأت أألخÒة فÎأت غ- -ل- -ق
متكررة ألسصباب متعددة.
وأأوضصح ألطيب عبد ألله أأن ألبلدية « ⁄تفكر ‘ أŸرحلة
ألرأهنة» ‘ وضصع طاولت أأو كرأسصي أأو فتح نقاط بيع
للمشصروبات ألباردة وألسصاخنة ,بقدر ما كان هدفها û-
يضصيف هو «إأعادة فتح هذأ أŸرفق وتوف Òفضصاء عائلي
آأمن لقضصاء يوميات صصيفية هادئة».
وأأضصاف أأن ألبلدية «–رصس حاليا على أ÷انب ألÎفيهي
للمسصبح» على أأن َيبقى أÛال «مفتوحا» أأمام ألرأبطات
ألرياضصية لسصتغلل أŸسصبح شصبه أألوŸبي.
وعن دوأعي ألغلق ,شصرح قائل :إأن أŸسصبح  ⁄يكن يعاÊ
من مشصاكل تقنية كثÒة ما عدأ أŸضصخات ألتي ” ضصبطها
وهي أآلن تعمل بشصكل مضصبوط ،مشصÒأ إأ ¤أأنها مضصخات
وضص - - -عت ‘  2016م -ن ق -ب-ل م-دي-ري-ة ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة
وألÎفيه لولية أ÷زأئر.

الخميسس  ٠٢أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٩ذي القعدة ١٤٣٩هـ

من مراسسلينا

تثمينا لقرار توف ÒاŸوارد اŸالية الّذاتية

دائرة سسيدي ÿضسر Ãسستغا Âتسستثمر ‘ إاقامات الصسطياف

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 ٤٠مليار سسنتيم إل‚از ّﬁطة حموية بتيفرة

تثمينا لقرار وزارة الداخلية و ا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية الرامي للحصصول على موارد مالية خارج
خزينة الدولة والتضصامن ما ب Úالبلديات ،سصجّلت بلديات دائرة سصيدي ÿضصر Ãسصتغا Âخطوات جبّارة ‘ توفÒ
مداخيل معتÈة من خÓل إانشصاء ﬂيّمات صصيفية جديدة ،البالغ عددها ﬂ 27يما ” تهيئة أارضصيتها بإاشصراك
مديرية مصصالح الغابات والبلديات.

ﬂ ٢٧يّما بـ  ٢٥٠سسرير ‘ كل واحد وتوف ٧٤٠ Òمنصسب عمل
مسستغا :Âع ــ عمارة

ك -م -ا ” إاحضش -ار اŸي -اه وال -ك -ه-رب-اء
وجميع اŸسشتلزمات التي يحتاجها
اŸصشطاف .وقد وقفنا على العديد
م-ن-ه-ا ،ح-يث جّ-ه-زت اّıي-م-ات ال-تي
هيئت لها أارضشيات با’سشمنت اŸسشلح
بجميع اŸسشتلزمات من خيم وأاماكن
الÎف- -ي- -ه ومسش- -اح- -ات ›ه -زة ل -ل -عب
”
ا’طفال ،ودور للمياه متنقلة ،كما ّ
ت-وف Òت-غ-ط-ي-ة شش-ب-ك-ة ال-ه-ات-ف ال-ن-قال
وا’نÎنت Ÿن Áلك وسش- - - - - - - -ائ- - - - - - - -ل
ا’سشتغÓل.
وŸزي -د م -ن اŸع -ل-وم-ات ع-ل-ى ه-ذه
اŸب- -ادرة ال- -وح- -ي -دة ب -دائ -رة سش -ي -دي
ÿضشر ،طرحنا ا’سشتفسشار على رئيسس
دائ -رة سش -ي -دي ÿضش -ر السش-ي-د م-وسش-ى
اح- -م- -د ،و ال -ذي صش -ادف -ن -اه ‘ زي -ارة
ميدانية قادتنا إا ¤هناك ،الذي صشرح
أانه ” انششاء  ٢٧صشيفيا جديدا ،كما
” وضشع  ٢5٠سشرير بكل ﬂيم ،وذلك
‘ عملية مناقصشة جرت منذ اششهر
بعد ان تقدم العديد من اŸسشتثمرين
م -ن داخ -ل ال -و’ي -ة وخ -ارج-ه-ا ” م-ن

خÓلها توف ٧٤٠ Òمنصشب عمل داخل
اıيمات. ،زيادة على اليد العاملة
اŸوسش-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-وق ال-ع-دد اŸع-ل-ن
عنه ،وقد سشاعد ‘ ذلك قرب جميع
اıيمات من ششاطئ البحر بحوا‹
امتار .
ا’سشتثمار السشياحي الذي باششرته
بلديات دائرة سشيدي ÿضشر الثÓث
ـي -ق -ول م -وسش -ى أاح -م -د ـ وه-ي سش-ي-دي
ÿضش - -ر ح - -ج - -اج وب - -ن ع - -ب- -د اŸالك
رمضشان بششواطئ اŸيناء الصشغ Òوواد
الرمان وششاطئ ويليسس ببلدية بن عبد
اŸالك رمضشان –ت إاششراف مباششر
من رئيسس الدائرة ،سشاهم بششكل كبÒ
‘ ت - -وف Òم - -وارد م - -ال - -ي - -ة م - -ع - -تÈة
للبلديات ،والتي سشتسشاهم ‘ التخفيف
م -ن ال -عبء اŸا‹ ك-دف-ع مسش-ت-ح-ق-ات
ال -ع -م -ال واŸوظ -ف Úون -ف -ق -ات ال-غ-از
وال -ك -ه -رب -اء ،وت-رم-ي-م ال-ط-رق واإنشش-اء
مرافق عمومية لفائدة الششباب ،زيادة
على انتعاشس ا◊ركة التجارية سشواء
لصشالح مسشتغلي اıيمات او بالنسشبة
ل-ل-م-واط-ن Úال-ذي-ن اسش-ت-غ-ل-وا ال-ف-رصش-ة
ل - - -ت- - -وف Òب- - -عضس اŸسش- - -ت- - -ل- - -زم- - -ات
ل -ل -مصش -ط -اف Úوالسش -ي -اح ك -ب-ي-ع اÿب-ز

السش -اخ -ن أاو ت -وف Òال -ن -ق -ل م-ن وإا ا¤
اıيمات أاو حتى إارششاد السشياح إا¤
ا’ماكن ا’سشتجمامية.
وحسشب رئ- - - -يسس ال- - - -دائ- - - -رة ،ف - - -إاّن
اّıيمات الصشيفية ا÷ديدة أادت ا¤
ا’سش -ت -غ -ن-اء ع-ن اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة
التي كانت تسشتغل كل صشائفة‡ ،ا أادى
إا ¤ت- -أاخ ÒالÎم -ي -م وا’ع -م -ال ال -ت -ي
كانت تنجز ‘ الصشيف.
كما صشرح احمد موسشى لـ «الششعب»،
أان طول الششريط السشاحلي لبلديات
ال- -دائ -رة ب -ل -غ  5٤ك -ل -م ط -و‹ م-ن-ه-ا
اıيمات اŸعروفة لدى اŸواطنÚ
‘ ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة سش-ي-دي
ÿضش -ر ،ك -م -خ -ي -م -ات سش -ي-دي ÿضش-ر
وع Úاب -راه -ي -م وشش -اط -ئ واد ال-رم-ان
واŸيناء الصشغ Òوبلدية حجاج ،حيث
ي-ب-ل-غ ط-ول السش-واح-ل ال-ت-ي تسش-ت-ق-طب
السش -واح  5٤ك -ل -م ،وك -ل ﬂي-م ﬁاط
بششريط غابي يسشاهم ‘ تلطيف ا÷و
واسشتقطاب السشياح.
وسشتسشاهم هذه ا◊ركة ‘ مداخيل
البلديات التي ششرعت ‘ ا’سشتثمار،
وإاي -ج -اد م -وارد م-ال-ي-ة ج-دي-دة حسشب
ت-ع-ل-ي-م-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙل -ي -ة وال -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،وق-د
شش-اركت ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ‘ ت-ه-ي-ئ-ة
و–ضش Òاıيمات التي وقفنا على
›م -وع -ة م-ن-ه-ا كشش-اط-ئ واد ال-رم-ان
واŸيناء الصشغ Òوميناء بلدية حجاج
التي جهزت بجميع اŸرافق ،وسشاهم
اŸسش - -ت - -ث - -م - -رون اÿواصس ‘ انشش- -اء
ﬂي -م -ات Ãواصش-ف-ات ع-ال-ي-ة ب-ع-د ان
ه -ي -أات السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ا’رضش-ي-ة
وج -ل -بت اŸي -اه وال -ك -ه -رب -اء ‘ إاط -ار
سش -ي -اسش -ة ال -دول -ة ل Ó-سش -ت -ث -م -ار وح -ق
ا’متياز .
وحسشب رئيسس الدائرة أاحمد موسشى،
فإان العملية تندرج ‘ إاطار التضشامن
م -ا ب Úال -ب -ل -دي -ات ال -ذي ي-نصس ع-ل-ي-ه
ق -ان -ون وزارة ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة لتعزيز
ال -ب -ل-دي-ات ال-ف-قÒة م-ن ح-يث اŸوارد
اŸالية.

بعدما عرفت تأاّخرا ‘ إا‚از سصكنات «عدل» بتبسصة

بجاية :بن النوي توهامي
اسص-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ت-ي-ف-رة م-ن مشص-روع إا‚از ﬁط-ة ح-م-وي-ة بغÓف
م - -ا‹ ي - -ق ّ- -در بـ  40م -ل -ي -ار سص -ن -ت -ي -م ،وه-ذا ضص-م-ن Œسص-ي-د اŸشص-اري-ع
ا’سصتثمارية والنهوضس بالنشصاط ا◊موي بالو’ية ،من خÓل تنظيم
تسصهيل اسصتغÓل هذه اÙطات ا◊موية ‘ ›ال ا’سصتثمار.
وبحسشب مقسشم فا— رئيسس بلدية تيفرة ،فإان اŸنطقة تسشتقطب العديد من
السشياح من داخل وخارج الوطن ،قصشد البحث عن العÓج باŸياه اŸعدنية ،وقد
” تخصشيصس غÓف ما‹ يقدر بـ  ٤٠مليار سشنتيم إ’‚از هذا اŸششروع ،وبلغت
نسشبة اأ’ششغال به  ٧٠باŸئة ،وقد منح السشيد وزير السشياحة خÓل الزيارة
اأ’خÒة للو’ية غÓفا ماليا يقدر بـ  5٠٠مليون سشنتيم من أاجل التجهيز بأاحدث
الوسشائل ،ولدى دخوله حيز اÿدمة سشيسشمح Ãداخيل إاضشافية للخزينة ،والتي
سشيكون لها نتائج إايجابية على ميدان التنمية اÙلية.
ولدى تواجدنا باŸنطقة ،أاّكد لنا العديد من الزوار ،ومن بينهم السشيد غÓشس
لـ «الششعب» ،أان «و’ية بجاية تزخر ÃؤوهÓت سشياحية كبÒة ،ومنها ا◊مامات
اŸعدنية الطبيعية وتسشتقطب آا’ف الزوار سشنويا ،حيث يتوافدون عليها للتمتع
Ãناظرها اÓÿبة وطلبا للعÓج».
وتضشّم و’ية بجاية حمامات معدنية ومنها حمام سشيدي يحيى ببلدية بوحمزة،
حمام السشيÓن ‘ تيفرة وحمام كÈية بأادكار ،ومياهها لها مزايا عÓجية هاّمة
لعÓج الروماتيزم ،أامراضس ا÷هاز البو‹ التناسشلي وأامراضس التنفسس ،مؤوكدا أان
«حمام تيفرة له أاهمية كبÒة من الناحية العÓجية ،حيث وجد بعضس اŸرضشى
الذين يئسشوا من التداوي بالعÓج الطبي ،الششفاء أاثناء اسشتعمالهم لهذا ا◊مام
بصشورة دورية ومتكررة ،كما يوفر للزائرين مناظر سشياحية جميلة ،حيث يتموقع
وسشط الغابات الكثيفة وا÷بال الششاهقة ،التي أاعطت اŸكان رونقا فريدا من
نوعه ،وتعطي للزائرين راحة نفسشية ’ مثيلة لها ،كونها تتميز بدرجة كبÒة ‘
إا‚اح العÓج ،فضش Óعن ارتباط سشكانها بها واعتقادهم أان اŸياه اŸتدّفقة
مرتبطة بدعوات ال ّصشا◊.»Ú

جيجل

بلدية ‰وذجية ‘ التّسسي Òالعصسري للّنفايات

انطÓق األشسغال األولية لـ  ٣٠٠٠وحدة سسكنية

تبسسة :خ ــ العيفة
أاشصرف سصعيد روبة اŸدير العام
ل- -وك- -ال- -ة «ع- -دل» Ãع- -ي -ة وا‹
و’ي - -ة ت - -بسص- -ة ،و‡ّث- -ل Úع- -ن
جمعية مكتتبي عدل بالو’ية،
ع- -ل- -ى إاع- -ط- -اء إاشص- -ارة ان -ط Ó-ق
’وŸ ¤شص -روع ا‚از
’شص- -غ -ال ا أ
ا أ
 3000وح-دة سص-ك-ن-ي-ة Ãن-ط-قة
بو◊اف الدير بتبسصة ،بعد أان
ت -قّ-رر –وي-ل  1500سص-ك-ن التي
ك -ان م›Èا إا‚ازه -ا Ãن -ط-ق-ة
الّ- -دك- -ان لصص- -ع- -وب- -ة تضص- -اريسس
اŸوقع.

وقد حددت مّدة ا’‚از بـ  ٢٤ششهرا،
وقد ” بحر هذا اأ’سشبوع إامضشاء العقد
م -ع الشش -رك-ة الّ-ت-رك-ي-ة «أاط-لسس»’ ،إ‚از
برنامج ال ّسشكنات لفائدة اŸكتتب Úالذي
تششرف عليه الوكالة الوطنية لتحسشÚ
السشكن وتطويره.
سش -ع -ي -د روب -ة اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-وك-ال-ة
«ع -دل» كشش -ف ‘ ك -ل -م -ت -ه ع-ن إاضش-اف-ة
ح ّصشة جديدة لفائدة و’ية تبسشة ،تقّدر
ب- -ـ  ١٠٠٠وح -دة سش-ك-ن-ي-ة أاخ-رى سش-ي-تّ-م
–ديد مكان ا‚ازها ’حقا بالّتششاور
والّ- -ت- -نسش- -ي- -ق م -ع الّسش -ل -ط -ات اÙل ّ-ي -ة
بالو’ية ،مؤوّكدا على متابعته Ÿراحل
ا’‚از إا ¤غ -اي -ة إان -ه -ائ -ه -ا ب -ت -ق-ن-ي-ات
حديثة عن بعد ،بعد وضشع مصشالح عدل

«تطبيق إاعÓم أا‹ متطّور» “ّكن من
هذا الغرضس ،ناهيك – يضشيف اŸدير
العام – عن متابعة الوا‹ اليومية لتقّدم
’ششغال ع Èالزيارات التفقدية وعن
اأ
طريق التقارير اليومية التي تصشله عÈ
مصشا◊ه.
من جهته عّبر عطا الله مو’تي عن
’شش-غ-ال،
ارت -ي -اح -ه ال -ع-م-ي-ق ’ن-طÓ-ق ا أ
م-ذّك-را ع-ل-ى أاّن-ه-ا ث-م-رة ج-ه-ود مضش-نية
ق -اده-ا ومصش-ا◊ه ع-ل-ى فÎات ط-وي-ل-ة،
ب- -دءا م- -ن إاع- -ادة ال- -دراسش -ة وم -ت -اب -ع -ة
’‚از
’و ¤اŸكلفة با إ
الششركة الÎكية ا أ
ثم مراحل فسشخ العقد معها ثم إاسشناد
اŸشش- -روع ل- -لشش- -رك -ة الÎك -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة
«أاطلسس» إا ¤غاية إامضشاء العقد معها
’شش- -غ -ال ،م -وازاة م -ع
وا’ن- -طÓ- -ق ‘ ا أ
اسشتقباله Ÿمّثل Úعن جمعّية مكتتبي
ع -دل ب-ت-بسش-ة مّ-رات ع-دي-دة ‘ م-ك-ت-ب-ه
وع Èمصش- -ا◊ه .وط- -م- -أان -ت -ه -م وح -م -ل
انششغالهم بجدّية والعمل على إايصشال
صش -وت -ه -م م -رك -زّي -ا إا ¤غ -اي -ة ان -ط Ó-ق
’شش- -غ- -الّ› ،ددا ث- -ق- -ت- -ه ‘ الشش -رك -ة
اأ
’ششغال
’‚از بأانها سشتنهي ا أ
اŸكلفة با إ
‘ آاجالها اÙددة ،وأانه سشيتابع ذلك
بصشفة دائمة ومسشتمرة.
Óششارة ،برنامج «عدل» بتبسشة يششمل
ل إ
 56٠٠وحدة سشكنية ٣٠٠٠ ،منها بعاصشمة
ال -و’ي -ة ق -طب ب -و◊اف ال-دي-ر ،و١6٠٠
سشكن موزعة ع Èبلديات بئر العاتر،
الششريعة ،ونزة ،والعوينات ،فضش Óعن
ا◊صش - - -ة ا÷دي - - -دة اŸق - - -درة بـ ١٠٠٠
سشكن.

اختÒت بلدية جيجل ضصمن عدد من بلديات الوطن لتكون مدينة
‰وذجية للتسصي Òوالفرز ا’نتقائي للنفايات من طرف وزارة البيئة
’Ÿانية للتعاون والوكالة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-وك-ال-ة ا أ
الوطنية للنفايات.
سشيتم ‘ هذا اإ’طار ‘ ،مرحلة أاو ¤إاعداد تششخيصس معمق لعملية تسشيÒ
النفايات ببلدية جيجل من طرف ﬂتصش Úمن الوكالة اأ’Ÿانية للتعاون والوكالة
الوطنية للنفايات ،كما سشيتم موازاة مع ذلك تششكيل ÷ان توجيه على اŸسشتوى
اÙلي تعمل على وضشع أارضشية للتحسشيسس ،التكوين واŸراقبة من أاجل ضشمان
فعالية للمخطط ا÷ديد.
أاكد بشش Òفار وا‹ الو’ية خÓل ا’جتماع الذي ترأاسشه لدراسشة ومناقششة هذا
اŸوضشوع ،بأان «و’ية جيجل –رصس كل ا◊رصس على Œسشيد هذا اıطط
وسش -ت -وّف -ر ك -ل اإ’م -ك -ان -ي-ات الضش-روري-ة م-ن أاج-ل تسش-ه-ي-ل ع-م-ل ال-ل-ج-ان ال-ت-ق-ن-ي-ة
اŸتخصشصشة ومرافقتها ‘ كل مراحل عملها».
الّلقاء كان بحضشور رئيسس اÛلسس الششعبي الو’ئي‡ ،ثل الوكالة اأ’Ÿانية
للتعاون ،إاطارات من وزارتي البيئة والطاقات اŸتجددة ،والداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،مدير البيئة لو’ية جيجل ومدير مركز الردم التقني
للنفايات.

جيجل :خالد العيفة
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العمل بدوام واحد ‘ ا÷نوب

إاجراء مدروسس يراعي الّتداعيات اإلقتصسادية واإلنسسانية
ضسمان دÁومة اŸرفق العمومي والّتكفل بانشسغالت اŸواطنÚ

لداري الذي أاقّرته وزارة العمل والّتششغيل وال ّ
ضشمان الجتماعي رفقة اŸديرية العامة للوظيفة العمومية والقاضشي باعتماد صشيغة الدوام الواحد من ال ّسشاعة ال ّسشادسشة صشباحا إا ¤غاية
لجراء ا إ
ا إ
لغواط ،بسشكرة ،بششارÔ“ ،اسشت ،ورقلة ،إاليزي ،تندوف ،الوادي وغرداية يراعي حقا انششغالت سشكان هذه اŸناطق على أاك Ìمن صشعيد ،اقتصشاديا وصشحيا خاصشة.
الواحدة زوال ‘ وليات أادرار ،ا أ
لصشابات النّاجمة عن ال ّ
ضشربات الشّشمسشية اŸؤوّثرة ،وتوّقف ا◊ركة ‘ أاوقات الّذروة أاي أانّ اÿروج إا ¤الشّشارع ل
ونقصشد هنا التّداعيات اّÎŸتبة عن ششّدة ا◊رارة ،كالسشتهÓك القياسشي للكهرباء وا إ
يكون إال ‘ سشاعة متأاّخرة من اŸسشاء قل بدءًا من ال ّسشاعة اÿامسشة فما فوق ،وقد وقفنا على هذه الظّاهرة ‘ العديد من هذه ا÷هات فيما سشبق ،أاي أان الّنششاط التّجاري ينتعشش ‘ تلك ال ّسشاعات اّÙددة،
أاما صشباحا فيسشتحيل اÿروج إال لظروف قاهرة.
لجراء ‘ حّد ذاته ليسش اعتباطيا أاو عفويا وإا‰ا هو نتاج تفك Òعميق ،ودراسشة مسشتفيضشة وبحث دقيق كان ﬁل نقاشش ثري ،وأاخذ ورّد ‘ جوانبه اليجابية وخاصشة النسشانية ،وكل ما ينجر عن
وا إ
لخرى نفسشها ‘ خدمة اŸواطن بكل جدية وحرصش ،خاصشة التي تقّدم اÿدمات اليومية (الولية،
لدارات واŸصشالح ا أ
Óداء ‘ هذه الوليات ،أاي أانّ الشّشغل الشّشاغل هو أان Œد ا إ
ذلك من تقييم صشارم ل أ
البلدية ،الÈيد ،ال ّ
لمر هكذا بل هناك دÁومة ‘ عمل اŸرفق العمومي إا ¤ما ل نهاية ،وهذا ‘ حد ذاته حضشور لل ّسشلطات
ن اŸدينة تغلق أابوابها على ال ّسشاعة الواحدة نهارا ،ليسش ا أ
ضشرائب) هذا ل يعني أا ّ
اÙلية.
” إاقراره هو ‰وذج يطّبق لفÎة ششهر أاوت ،فيما بعد يعاد طرح
هذا الّتكييف مع اŸناخ هو ‘ ا◊قيقة نظرية تدرسش ‘ ا أ
لنظمة القتصشادية التي تربط النسشان باÙيط الذي يعيشش فيه ،لذلك فإان ما ّ
صشعيدين اÙلي واŸركزي ،وعند التوصشل ا ¤النتائج اŸرجّوة يعلن القرار النهائي هل يتم العمل بالدوام الواحد ‘ ا÷نوب أام ل؟
اŸلف ثانية للنظر فيه أاي ما مدى –قيق ا أ
لهداف اŸتوّخاة على ال ّ
لمر عندنا ،ول
صشيغة موجودة ‘ الكث Òمن البلدان اŸتقّدمة ،وغÒها التي تطبّق ذلك ‘ قطاعات معيّنة منها التعليم أاي ليسش هناك فÎة مسشائية إا ¤غاية الرابعة أاو اÿامسشة مثلما هو ا أ
هذه ال ّ
لمر على ›الت أاخرى اŸفروضش عليها السشتمرار ‘ العمل.
ينطبق ا أ

صشيف
الورقليون يطالبون بتمديده Ÿا بعد ال ّ

قرار إاداري عملي طال انتظاره

أاحدث قرار وزارة العمل والّتششغيل وال ّ
ضشمان الجتماعي
اع -ت-م-اد ن-ظ-ام ت-وق-يت ج-دي-د ل-ل-ع-م-ل ل-ف-ائ-دة ال-ع-م-ال اŸن-تسش-بÚ
للوظيفة العمومية خÓل ششهر أاوت جدال واسشعا بخصشوصش ما ورد
صشادر عن الوزارة الوصشية ‘ الوسشط اŸهني،
‘ ﬁتوى البيان ال ّ
لدارات واŸصش-ال-ح
وح ّ-دد ه-ذا ال-ت-وق-يت ال-ذي شش-م-ل ال-ع-ام-ل ‘ Úا إ
العمومية ‘ ولية ورقلة إا ¤جانب عدة وليات أاخرى ‘ جنوب
الوطن من السشاعة السشادسشة مسشاءً حتى الواحدة ظهرا.
ألعمل قد أخذ بع Úألعتبار
أث- -ر أ◊رأرة ألشص- -دي- -دة ع- -ل -ى
ظ- -روف أل- -ع- -م- -ل ‘ أل- -وسص- -ط
أŸه -ن-ي ،م-ع-تÈي-ن أّن أ◊رأرة
أل-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا أŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ
دخ- -ول فصص -ل أ◊ر ك -انت ج -د
م -رت-ف-ع-ة ،وت-طّ-ل-بت ت-دّخ‘ Ó-
حينها ل أن يقتصصر أألمر على
شص -ه -ر وأح -د ،ك-م-ا أضص-اف-وأ أّن
ع- -ددأ ك- -بÒأ م -ن أل -ع -م -ال ل -ن
يسصتفيدوأ من هذأ ألقرأر نظرأ
لكونهم ‘ عطلة.
وأعت Èآأخرون أّن هذأ ألقرأر
ي - -ب - -ق - -ى م- -كسص- -ب- -ا ‘ صص- -ال- -ح
أŸوظ- -ف ق- -ب- -ل أل- -ت -وصص -ل إأ¤
–دي - -د تصص - -ور وأح - -د Ÿوأق - -يت
ورقلة :إاÁان كا‘
ألعمل ،وألتي تتدأخل عدة عوأمل
خاصصة عامل أرتفاع أ◊رأرة ‘
وق - -د كشص - -ف ب - -عضض أŸوّظ- -فÚ
–دي - - -ده- - -ا ،دأع Úإأ ¤ضص- - -رورة
م
ألذين أسصتطلعت «ألشصعب» آأرأءه
ألÎك- -ي- -ز ع -ل -ى م -ط -ال -ب -ة أل -وزأرة
ن
ح- - - - -ول ه - - - -ذأ أŸوضص - - - -وع ع - - - -
بتحويل هذأ ألتوقيت ألظر‘ إأ¤
أسص - -ت- -حسص- -ان- -ه- -م ل- -ه- -ذه أÿط- -وة
تقليد سصنوي مع “ديد فÎة ألعمل
أإليجابية أŸتعلقة بتحديد توقيت
ب - -ه خ Ó- -ل فÎة فصص - -ل ألصص - -ي- -ف
ي
ع- -م- -ل خ -اصض ‘ أل -ولي -ات أل -ت -
أنطÓقا من جوأن ،جويلية حتى
تشصهد حرأرة شصديدة خÓل شصهر
أوت.
أوت ،رغم تأاكيدهم على أنّ ألقرأر
ووضّص - -حت ب - -عضض أآلرأء أن م - -ن
ن
ج- -اء م- -ت- -أاّخ- -رأ ‘ ح Úك- -ان م- -
شص -أان أع -ت -م -اد أل-ت-وق-يت ألصص-ي-ف-ي
أŸنتظر أإلعÓن عنه منذ دخول
ألذي يحّدد على شصكل نظام دوأم
فصصل ألصصيف ،خاصصة وأن ألولية
مباشصر أن يضصاعف من مردودية
ورق- -ل -ة سص ّ-ج -لت ‘ أك Ìم -ن م -رة
أل-ع-ام-ل وأإلدأرة أل-ع-م-وم-ي-ة ،حيث
وخ- -اصص- -ة خÓ- -ل شص -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة
ي -ع -ط -ي ل-ل-ع-ام-ل دف-ع-ا لÎك-ي-ز ك-ل
ت
ألفارط أرتفاعا قياسصيا ‘ درجا
›ه- -ودأت- -ه خÓ- -ل ه- -ذه  ،وأل -ت -ي
أ◊رأرة ،كما أّتفقت معظم آأرأء
تعرف ‘ ألعادة حركية وديناميكية
أŸو ّ
ظ -ف Úع -ل -ى ضص -رورة أع-ت-م-اد
أفضص- -ل ب- -ك- -ث Òم -ن فÎة م -ا ب -ع -د
ه
ذ
ه
‘
ل
م
ع
ل
ل
ر
ا
ق
ي
ف
ي
ص
ص
ت
توقي
ألظهر.
أل- - -ولي- - -ة إأ ¤ج- - -انب أل- - -ولي - -ات
ي- -ذك -ر أّن خ -ل -ف -ي -ة إأع Ó-ن ه -ذأ
أŸذك -ورة م -ن ج -ن -وب أل-بÓ-د ي-ت-م
ألقرأر وحسصب ألبيان ألصصادر عن
أعتماد ألعمل به بدأية من جوأن،
وزأرة أل-ع-م-ل وأل-تشص-غ-ي-ل وألضص-مان
ج -وي -ل -ي -ة وأوت ،ه -ذه أŸدة أل -ت-ي
أإلج -ت -م -اع -ي وأŸدي -ري -ة أل -ع-ام-ة
تسصجل أسصخن فÎة من ألسصنة ‘
ل -ل -وظ -ي -ف -ة أل -ع -م-وم-ي-ة وأإلصصÓ-ح
هذه أŸناطق.
أإلدأري ج- -اء ب- -ن -اء ع -ل -ى أ◊رأرة
ء
أ
ر
آ
أ
ت
ف
ص
ش
ك
،
ى
ر
خ
أ
م- -ن ج- -ه- -ة
ألشص -دي -دة أل-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا م-ن-اط-ق
بعضض أŸوظّ
ى
ل
ع
ظ
ف
–
ن
ع
Ú
ف
ّ
جنوب ألبÓد ،وأخذ بع Úألعتبار
ة
ص
س
د
ا
ص
س
ل
أ
ن
م
ت
ي
ق
و
ت
ل
أ
–ديد هذأ
أث- -ره- -ا ع- -ل -ى ظ -روف أل -ع -م -ل ‘
،
ء
ا
ص
س
م
ة
د
ح
أ
و
ل
أ
ى
ت
ح
صص- -ب- -اح -ا
ألوسصط أŸهني ،وعلى إأثر ذلك ”
وربطوأ ذلك خاصصة Ãشصكل نقصض
أإلعÓن عن –ديد موأقيت ألعمل
ح- -افÓ- -ت أل- -ن- -ق -ل ع Èع -دد م -ن
‘ أإلدأرأت وأŸصص-ال-ح أل-ع-م-وم-ية
ن
أÿطوط خÓل هذه أألوقات م
‘ ولي- - - - -ات  ،أدرأر ،أألغ - - - -وأط،
أليوم بهذه ألولية ،وطالب ألبعضض
بسصكرة ،بشصارÔ“ ،أسصت ،ورقلة،
بتحديد ألتوقيت من  7صصباحا إأ¤
إأليزي ،تندوف ،ألوأدي وغردأية،
.12
من ألسصاعة ألسصادسصة صصباحا حتى
كما –ّفظ آأخرون على ما حمله
ألوأحدة ظهرأ ،وهذأ خÓل ألفÎة
أل -ب -ي -ان ألّصص -ادر ‘ ه -ذأ ألسص-ي-اق،
أŸمتدة من  1أوت إأ 31 ¤أوت من
وأل- -ذي أوضص- -ح أّن ت- -غ -ي Òت -وق -يت
ألسصنة أ◊الية .2018

جمال أاوكيلي

اعتÈوا أانفسشهم غ Òملزم Úبه

اÿواصس بتندوف يتحّفظون على تطبيق الّتوقيت ا÷ديد

لراء ب- - - -ولي- - - -ة
تضش- - - -اربت ا آ
تندوف حول التعديل ا÷ديد
ال- - -ذي مّسش سش - -اع - -ات ال - -دوام،
وال -ذي دخ -ل ح ّ-ي -ز ال -ت -ط-ب-ي-ق
إاب- -ت- -داًء م- -ن ي- -وم أامسش ،ف- -ف -ي
الوقت الذي أاعرب فيه بعضش
ال - - -ع - - -م - - -ال واŸواط - - -ن Úع - - -ن
–فظهم على هذا القرار ،إال
أان اŸن -ظ -م -ات ال -ن -ق -اب -ي-ة ع-دة
ثّمنت ذلك لرفع الغ Íعن فئة
عريضشة من العمال واŸوظفÚ
ب- -ال- -ولي- -ة ،خ- -اصش -ة م -ع ب -ل -وغ
ا◊رارة ب- -ال -ولي -ة درج -ات ل
تطاق.
فقد عاشض سصكان ولية تندوف
ه- -ذه ألسص- -ن- -ة ع -ل -ى وق -ع أرت -ف -اع
ﬁسص- - - -وسض ل - - -درج - - -ات أ◊رأرة
صص -اح -ب-ه-ا ن-قصض ك-ب ‘ Òم-رأف-ق
أل -تسص -ل -ي -ة ،وشص -ح أك ‘ Èوسص -ائ -ل
ألنقل خاصصة ‘ أوقات ألظهÒة،
وهو أألمر ألذي أثر سصلباً على فئة
أل - -ع - -م - -ال وم - -وظ - -ف - -ي أإلدأرأت
ألعمومية ألذين وجدوأ صصعوبة ‘
ألتنقل أ ¤أماكن عملهم ‘ مثل
ه- - -ذه أل- - -ظ- - -روف ،وه- - -ي ن - -فسض
ألظروف ألتي فرضصت على ألكثÒ
منهم ألدخول ‘ عطلة إأجبارية
لتفادي ألرتفاع ألرهيب لدرجات
أ◊رأرة ،ف- -ال -ت -ع -ل -ي -م -ة أ÷دي -دة
ألصص -ادرة ع -ن أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة
ل -ل-وظ-ي-ف-ة أل-ع-م-وم-ي-ة و أل-ق-اضص-ي-ة
ب- -ت- -ع -دي -ل سص -اع -ات دوأم أل -ع -م -ل
مرأعاًة للظروف أ÷وية ألتي “ر
بها وليات أ÷نوب هذه ألصصائفة
ق- -وب- -لت بÎح- -يب و أسص- -ت- -حسص -ان
ك- - - -بÒي - - -ن م - - -ن ط - - -رف ب - - -عضض
أŸوأط- -ن Úو أل -ع -م -ال ع -ل -ى ح -د
ألسصوأء وأصصف Úألقرأر بالعقÊÓ
و ألشصجاع ‘ ح Úف ّضصل ألبعضض
أآلخ- -ر أإلب- -ق- -اء ع- -ل -ى أل -ت -وق -يت
ألصص -ي -ف -ي أŸع -م-ول ب-ه ب-اع-ت-ب-اره
أألنسصب لظروف و وأقع أŸنطقة
خاصصة لدى فئة ألنسصاء ،و هو ما
ج-اء ع-ل-ى لسص-ان «ك-ي-ح-ل ح-ب-يبة»،
أألم-ي-ن-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-م-رأة أل-ع-املة
ب -ولي -ة ت -ن -دوف أŸنضص -وي-ة –ت
رأي - -ة أل–اد أل - -ع - -ام ل - -ل - -ع- -م- -ال
أ÷زأئ- -ري ،Úوأل -ت -ي أع -ربت ع -ن
رفضض ألنسصاء ألعامÓت بتندوف
Ÿا جاء ‘ ألقرأر أألخ ÒأŸتعلق
بتعديل سصاعات ألعمل ‘ وليات
أ÷ن- -وب ،وأك- -دت أŸت -ح -دث -ة أن
ألنسصاء ألعامÓت ألتي بلغن حوأ‹
 %80من ألطبقة ألشصغيلة بولية
ت-ن-دوف «ي-رفضص-ن بشص-ك-ل م-ط-لق»
ألتوقيت أ÷ديد بسصبب تخوفهن
من ألوقوع ضصحية ألعنف أللفظي
وأŸضصايقات ‘ ألشصارع باعتبار
دخ- -ول أل- -ع- -م- -ال ع- -ل- -ى ألسص -اع -ة
ألسصادسصة صصباحاً «ل يخدم أحدأً»
بحكم طبيعة أŸنطقة أÙافظة
ألتي –ظر على ألنسصاء أÿروج

ق -ب -ل ط -ل -وع ألشص -مسض ،وأوضص-حت
أألمينة ألولئية للمرأة ألعاملة عن
دع -م أŸوظ -ف -ات ŸقÎح أل -ع -م-ل
بالدوأم أŸسصتمر Ÿا له من فوأئد
على مردودية ألعامل و ما ينجم
عنه من نتائج أقتصصادية من خÓل
أل -ت -ق -ل -يصض م-ن إأسص-رأف أإلدأرأت
أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ أسص-ت-هÓ-ك ألطاقة،
غ Òأن أل- -دخ- -ول ل- -ل- -م- -ك- -اتب ‘
أل- -ت- -وق -يت أÙدد ‘ أل -رزن -ام -ة
أ÷ديدة «فيه نوع من ألجحاف
‘ ح -ق أŸوظ -ف -ات» ،خ -اصص -ة ‘
ظ -ل أل -ن -قصض أل -ف -ادح ‘ وسص -ائ -ل
أل -ن -ق -ل ،م -ط-ال-بً-ة ‘ أل-وقت ذأت-ه
ب- -ت- -أاخ Òوقت أل- -دخ- -ول بسص- -اع -ة
أخ -رى ب-اع-ت-ب-ار أن ولي-ة ت-ن-دوف
ه- -ي آأخ- -ر م- -ن -ط -ق -ة ‘ أ÷زأئ -ر
تشصرق فيها ألشصمسض ،و ⁄تسصتبعد
«ك- -ي- -ح -ل ح -ب -ي -ب -ة» ÷وء أل -نسص -اء
ألعامÓت أ ¤ألحتجاج أمام مقر

ألولية ‘ أأليام ألقليلة ألقادمة
م- -ن أج- -ل أيصص- -ال أنشص- -غ- -الت -ه -م
وإأسصماع صصوتهم ألرأفضض للتوقيت
أ÷دي -د ،م -ؤوك -دًة ع -ل -ى أن أل -ي -وم
أألول م -ن ب -دأي -ة سص -ري -ان أل-ق-رأر
أ÷دي-د كشص-ف صص-ع-وب-ة أل-ت-ج-اوب
ل - -دى ب - -عضض أŸوظ - -ف Úب- -ولي- -ة
ت -ن -دوف خ-اصص-ة أل-نسص-اء ،وأردفت
أŸتحدثة قائلًة أن تعديل سصاعات
دوأم ألعمل بات وسصيلة ضصغط ‘
ي- -د ب- -عضض أŸسص- -ؤوول Úم- -ن أج -ل
«ألن -ت -ق -ام» ع -ل -ى ح -د ت -ع-بÒه-ا،
دأع -ي ً-ة أ ¤أألخ -ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار
خصص- - - -وصص- - - -ي- - - -ات و أل- - - -ع - - -ادأت
ألجتماعية لكل أŸناطق قبل أي
قرأر مسصتقب.ًÓ
ففي ألوقت ألذي أنقسصمت فيه
آأرأء م-وظ-ف-ي أإلدأرأت أل-ع-م-ومية
ب Úرأفضض وم -رّح -ب ب -ال -ت -ع -دي -ل
أ÷ديد ألذي طرأ على سصاعات

دوأم ألعمل أبتدأءً من ألفا— من
شصهر أوت ،تسصتمر معاناة عمال
أŸؤوسصسص -ات أÿاصص -ة وم -ق -اولت
أألشص-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة م-ع ألرت-ف-اع
أل -ك -ب Òل -درج -ات أ◊رأرة ،ح -يث
تلزم هذه أŸؤوسصسصات كل عمالها
بالتقيد بالتوقيت ألقد Ëوألعمل
لسص- -اع- -ات ط -وي -ل -ة –ت درج -ات
أ◊رأرة و‘ أل -ه -وأء أل -ط -ل -ق دون
أع -ت -ب -ار ل -ل -ظ -روف أ÷وي -ة أل-ت-ي
ت -ع-يشص-ه-ا أŸن-ط-ق-ة ،ح-يث تسص-اءل
ب- -عضض ه- -وؤلء أل- -ع- -م- -ال ع- -ن دور
م -ف -تشص -ي -ة أل -ع -م -ل ‘ م -ث -ل ه -ذه
ألظروف ألتي يرفضض فيها أرباب
ألعمل ألنصصياع لكل تعليمة تتعلق
بضصبط سصاعات ألعمل Ãا يضصمن
صصحة ورأحة ألعمال ،وكأاّن هذه
أŸؤوسّصسصات خارج ألتصصنيف.

تندوف :عويشش علي

مواطنو “Ôاسشت يطالبون بÎسشيمه

اسستقرار ‘ نظام عÓقات العمل

لقي ال- -ق- -رار اŸششÎك ل- -وزارة ال -ع -م -ل
لج- -ت- -م- -اع- -ي
وال - -تشش - -غ - -ي - -ل والضش - -م- -ان ا إ
واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة،
ال- -ق- -اضش- -ي ب- -ت- -ع- -دي -ل م -واق -يت ال -ع -م -ل ‘
لدارات واŸصش -ال -ح ال -ع -م-وم-ي-ة ‘ م-ن-اط-ق
ا إ
ا÷ن- -وب خÓ- -ل الشش- -ه- -ر ا÷اري ،ارت -ي -اح
واسش -ت -حسش -ان اŸوظ -ف ÚواŸواط -ن Úال-ذي-ن
–دثت إاليهم «الششعب» نظرا Ÿوجة ا◊ر
وال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة ال-ق-اسش-ي-ة ال-ت-ي يعاÊ
م -ن -ه -ا اŸواط -ن -ون خ -اصش-ة ،شش-م-ال وج-ن-وب
لهقار ع Úصشالح وع Úقزام،
عاصشمة ا أ
الّلت Úتعرفان إارتفاعا قياسشيا ‘ دراجات
ا◊رارة ورياحا قوية تزيد من معاناتهم
خÓل كل صشيف.
أّكد أحد أŸوظفÃ Úديرية أÛاهدين
بعاصصمة أألهقار «زقزق سصيدي ﬁمد» ،أن
أÿط -وة أل -ت-ي ق-امت ب-ه-ا أ÷ه-ات أل-وصص-ي-ة
وأŸوجهة لوليات أ÷نوب ،تعت Èمبادرة ‡تازة من شصأانها أن تسصاعد أŸوظف على أدأء مهامه على أكمل وجه،
وهذأ رغم ألتأاخر ‘ إأتخاذها ،خاصصة وأن هذه أŸناطق تشصهد موجة حر قاسصية ،مؤوكدأ على ضصرورة ترسصيم هذأ
ألتعديل من طرف ألقائم Úعلى ألعمل وألوظيفة ألعمومية با÷زأئر ،كل سصنة وهذأ أبتدأء من دخول ألصصيف على
غرأر بعضض أŸؤوسصسصات أإلقتصصادية ألوطنية مثل شصركة توزيع ألكهرباء وألغاز ،ألتي قامت بالعمل بنظام ألعمل
ألوأحد بعد شصهر رمضصان ألكر Ëمباشصرة.
و‘ سصياق متصصل ،أضصاف موظف آأخر باŸديرية أŸنتدبة للفÓحة بعاصصمة ألتديكلت «بن يعيشض ألشصيخ» ،أن
هذأ ألقرأر رغم ألتأاخر ‘ تطبيقه خاصصة ‘ منطقة تعت Èمن أحر أŸناطق على أŸسصتوى ألعاŸي وليسض ألوطني
فحسصب ،يعد خطوة جيدة يجب تثمينها وأسصتحسصانها ،نظرأ للفائدة ألتي من أŸنتظر أن تÎتب على ألعمل ‘
مثل هذه أألوقات ألتي من أŸنتظر أن تسصاعد أŸوظف من جميع أ÷وأنب ،خاصصة ألنفسصية منها وŒنّبه ألعودة
للعمل خÓل ألفÎة أŸسصائية ألتي تشصهد أرتفاع قياسصيا ‘ درجات أ◊رأرة.
يضصيف أŸتحدث ،أن هذأ ألقرأر ألذي جاء بعد إأ أنتظار طويل من طرف أŸوظف ،Úورغم وجود تعليمة تقضصي
بإاتخاذ مثل هذأ ألقرأر من طرف ألولة على حسصب ألظروف أŸناخية لكل منطقة ،يعد مكسصبا مهما وجب
ترسصيمه خÓل كل صصائفة من كل سصنة.
هذأ وأّكد ألعديد من أŸوظف ‘ Úحديثهم مع «ألشصعب» على أهمية هذه أÿطوة ‘ مثل هذأ ألوقت ،و‘ مثل
هذأ ألظرف من فصصل أ◊ر ألذي يشصهد موجات حر شصديدة متتالية زأدت من معاناة أŸوظف Úوأثّرت على
مردودهم خÓل أدأء مهامهم ‘ ألعمل ،رغم أن عاصصمة أألهقار ل تعرف إأرتفاع أ◊رأرة مثل عاصصمة ألتديكلت
وع Úقزأم أ◊دودية ،إأل أن هذه ألسصنة عرفت أرتفاعا ملموسصا ‘ درجات أ◊رأرة عن باقي ألسصنوأت أŸاضصية،
‡ا جعل أŸوظف Úيتمنون أن يعمم هذأ أإلجرأء ‘ ألسصنوأت ألقادمة خÓل موسصم ألصصيف.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

‹hO

اÿميسش  02أاوت  2018م
الموافق لـ  19ذي القعدة  1439هـ

بعد سصلسصلة لقاءات مع أاطراف ليبية

البعثة األ‡ية تشسّدد على تنفيذ إاصسÓحات اقتصسادية

’· اŸتحدة
واصصلت نائب رئيسس بعثة ا أ
للدعم ‘ ليبيا للشصؤوون السصياسصية سصتيفاÊ
وي- -ل- -ي- -ام- -ز ،ل- -ق- -اءات- -ه -ا م -ع أاب -رز اŸسص -ؤوولÚ
السصياسصي ‘ Úليبيا ،وركزت أاغلب لقاءاتها
’وضص - - - -اع ا’ق - - - -تصص - - - -ادي - - - -ة
Ÿن- - - - -اقشص- - - - -ة ا أ
وا’جتماعية ‘ البÓد.
التقت سشتيفا Êوليامز ،رئيسش اÛلسش األعلى
للدولة خالد اŸششريÃ ،قر اÛلسش ‘ العاصشمة
طرابلسش ،وقالت بعثة األ· اŸتحدة ع Èحسشابها
على موقع توي Îإان ويليامز واŸششري ناقششا خÓل
اللقاء التطورات السشياسشية األخÒة ‘ ليبيا ،وأاكدا
ع -ل -ى ““أاه -م -ي -ة ت -ن -ف -ي-ذ اإلصشÓ-ح-ات الق-تصش-ادي-ة
اıطط لها““.
وكان اجتماع ع ـقد ‘ تونسش مؤوخرا انتهى إا¤
وضش -ع ب -رن -ام -ج إاصش Ó-ح اق-تصش-ادي ب-ه-دف ان-تشش-ال
الق -تصش -اد م -ن ال -رك -ود ال -ذي ي -واج -ه -ه ع-ل-ى وق-ع
األزمات السشياسشية والقتصشادية.
وأاع -ل-ن ن-ائب رئ-يسش اÛلسش ال-رئ-اسش-ي ف-ت-ح-ي
اÈÛي ،وق -ت -ه -ا ،مسش -اري -ن إلج -راءات اإلصش Ó-ح
القتصشادي هما ““زيادة ﬂصشصشات األسشر السشنوية
من الصشرف األجنبي““ ،و«إاعادة تفعيل قرار دفع
عÓوة األسشرة واألبناء““ ،دون أان يقدم مزيًدا عن
ك -ي -ف-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق ت-لك اإلج-راءات أاوال-ب-ن-ود األخ-رى
بششأانها.
ومنذ مباششرة مهامها نائبة لرئيسش بعثة األ·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،أاجرت ويليامز عددا من
اللقاءات مع رئيسش اÛلسش الرئاسشي فائز السشراج
وحكومة الوفاق الوطني ،وﬁافظ مصشرف ليبيا
اŸركزي وديوان اÙاسشبة ‘ إاطار متابعة تنفيذ
خطة اإلصشÓح القتصشادي اŸزمع تنفيذها خÓل
األيام اŸقبلة ‘ ليبيا.
انقاذ  292مهاجر
“كنت دورية ◊رسش السشواحل قطاع طرابلسش
ع- -ل- -ى م Ïال- -زورق رأاسش ج- -دي -ر ،م -ن إان -ق -اذ 292

مهاجرا غ Òششرعي ،بينهم  240رج ،Óو 42امرأاة،
وعشش -رة أاط -ف -ال ،ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïث Ó-ث-ة ق-وارب
مطاطية ششمال غرب الزاوية.
وق- -ال ح- -رسش السش- -واح -ل ‘ ،ب -ي -ان صش -ادر عÈ
صشفحته الرسشمية على موقع التواصشل الجتماعي
““فيسشبوك““ ،أامسش ،إان اŸهاجرين غ ÒالششرعيÚ
من جنسشيات أافريقية ﬂتلفة ،بينهم سشوري وليبي،
نقلوا إا ¤قاعدة طرابلسش البحرية.
وأاششار إا ¤أانه ““بعد تقد ËاŸسشاعدة اإلنسشانية
والطبية لهم سشلموا إا ¤جهاز مكافحة الهجرة غÒ
الشش - -رع - -ي - -ة Ãرك - -ز إاي- -واء ت- -اج- -وراء ،وع Úزارة،
وجنزور““.
وك -انت دوري -ة ت -اب -ع -ة ◊رسش السش -واح-ل ق-ط-اع
ط- -راب- -لسش (ال- -زورق صشÈات- -ة) “ك- -نت ق- -ب- -ل أاي -ام
اŸاضشي من إانقاذ  33مهاجرا غ Òششرعي ،بينهم

 30رج ،Óوواحد قاصشر ،كانوا على م Ïمركب
خششبي ،ششمال زوارة.
 ·ÓاŸت-ح-دة
و–ق -ق اŸف -وضش -ي -ة السش -ام-ي-ة ل -أ
لششؤوون الÓجئ ‘ Úاتهام منظمة إاسشبانية روما
بإاعادة  108مهاجرين أانقذتهم سشفينة إايطالية ‘
ال -ب -ح -ر اŸت -وسش-ط إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ب-اıال-ف-ة ل-ل-ق-ان-ون
الدو‹.
وكانت منظمة ““أاوبن أارمز““ اإلسشبانية اÒÿية
قالت ‘ ،وقت سشابق إان سشفينة إايطالية ﬂصشصشة
ل- -ت- -ق- -د Ëال- -دع- -م Ÿنصش -ات ال -ن -ف -ط أاع -ادت 108
م- -ه -اج -ري -ن غ Òشش -رع -ي Úأان -ق -ذت -ه -م ‘ ال -ب -ح -ر
اŸتوسشط إا ¤ليبيا ،على الرغم من عدم اعÎاف
أاوروب- -ا ب -أان ل -ي -ب -ي -ا م -ك -ان آام -ن ل Ó-ج -ئÃ Úوجب
مقتضشيات القانون الدو‹.

’رهاب
أاشصاد بإا‚ازات ا÷يشس وتضصحياته ‘ مواجهة ا إ

األسسد :سسوريا على موعد قريب مع النصسر

’سصد ,أامسس
أاشصاد الرئيسس السصوري بشصار ا أ
’رب- - - -ع- - - -اء ,ب- - - -إا‚ازات ا÷يشس السص - - -وري
ا أ
’ره-اب اŸم-ن-ه-ج
وتضص -ح -ي -ات -ه ‘ م -واج -ه -ة ا إ
وداعميه إاقليميا ودوليا ,مؤوكدا أان سصوريا
““على موعد مع النصصر قريبا““.
أاكد بششار األسشد ,القائد العام للجيشش والقوات
اŸسشلحة السشورية  ‘ -رسشالة Ãناسشبة الذكرى 73
لتأاسشيسش ا÷يشش العربي السشوري  -أان ““ا÷يشش
السش- -وري ه- -و درع ال- -وط- -ن ا◊صش ‘ Úم -واج -ه -ة
أاعاصش Òالششر والعدوان ويحطم ا◊لقة تلو األخرى
‘ اŸشش -روع الصش -ه -ي -و-أام-ري-ك-ي ال-ذي يسش-ت-ه-دف
ا÷ميع دون اسشتثناء““.
وأاضشاف األسشد  ‘ -الرسشالة التي وجهها عÈ
›لة “جيشش الششعب“  ““ -أاحييكم –ية الفخر
والعتزاز وأاهنئكم ‘ عيدكم الثالث والسشبع..Ú
عيد ا÷يشش العربي السشوري وأانتم تنتقلون من
إا‚از إا ¤إا‚از أاك Èومن نصشر إا ¤آاخر ‘ مواجهة
اإلرهاب اŸمنهج وداعميه إاقليميا ودوليا مؤوكدين
أان -ك -م ال -رج -ال ح -م -اة ال-وط-ن ودرع-ه ا◊صش‘ Ú
مواجهة أاعاصش Òالششر والعدوان ومÓحقة فلول
اإلرهابي Úوهم يتسشاقطون –ت أاقدامكم ويولون
األدب -ار أام -ام ع-زم-ك-م وإارادت-ك-م وإاصش-رارك-م ع-ل-ى
تطه Òكل شش Èمن أارضشنا ا◊بيبة من رجسشهم
وآاثامهم““.
واسش -ت-ط-رد ق-ائ““ : Ó-ي-ا أاب-ن-اء ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة
الباسشلة ,لقد أاثبتم للعا ⁄كله وعلى امتداد سشبع
سشنوات ونصشف أانكم مدرسشة متكاملة األركان ‘

ع Èالعا⁄

الوطنية والرجولة والتضشحية والفداء وأانكم القÓع
ا◊صش -ي -ن -ة ال-ت-ي ت-ت-ح-ط-م ع-ل-ى ب-واب-ات-ه-ا ج-ح-اف-ل
اإلرهاب فما وهنتم ول فÎت عزائمكم اŸباركة
ب -ل ك -ن-ت-م وسش-ت-ب-ق-ون ع-ل-ى ال-دوام أاسش-ود السش-اح-ات
وصشناع اŸعجزات““.
وأاك -د ال -رئ-يسش السش-وري أان-ه ““ب-فضش-ل تضش-ح-ي-ات
ابناء ا÷يشش وبطولتهم وصشلت سشوريا إا ¤ما عليه
اليوم من أامن واسشتقرار ‘ معظم اŸناطق ,فمن
ح -مصش إا ¤ت -دم -ر وح -لب ،ال -ق -ل -م-ون ودي-ر ال-زور
وال -غ -وط -ة الشش -رق -ي -ة وال -غ-رب-ي-ة وب-ادي-ة دي-ر ال-زور
وغÒه- -ا م- -ن اŸدن واألري- -اف واŸن- -اط- -ق ال -ت -ي
اسش- -ت- -عصش- -ى ف -ي -ه -ا اإلره -اب -ي -ون م -دة م -ن ال -زم -ن
مدعوم ÚبالسشÓح والعتاد واŸال““ ,مضشيفا القول
““لكنهم أارغموا ‘ نهاية اŸطاف على اÿروج
مذلول Úمدحورين يجرون أاذيال خيبتهم بعد أان
أاذق-ت-م-وه-م ع-ل-ق-م ال-ه-زÁة وح-ط-م-ت-م ا◊ل-قة تلو
األخ- -رى ‘ اŸشش- -روع الصش- -ه- -ي -و-أام -ري -ك -ي ال -ذي
يسش- -ت- -ه -دف ا÷م -ي -ع دو‰ا اسش -ت -ث -ن -اء  ،وه -ا ه -ي
اŸن -اط -ق اÙررة ت -ع -ود إا ¤حضش -ن ال-وط-ن آام-ن-ة
مسشتقرة بفضشل بطولتكم وتضشحياتكم ويعود أاهلها
إاليها من جديد بعد أان نفضشت عن كاهلها غبار
اإلرهاب ورعاته اŸأازوم ÚاŸهزوم.““Ú
و‘ اÿتام أاكد األسشد أان ““سشوريا على موعد مع
النصشر قريبا““.
وكانت قوات ا÷يشش السشوري قد “كنت من
اسشÎج -اع السش -ي -ط -رة ع -ل -ى ك-ام-ل م-ن-ط-ق-ة ح-وضش
الÒموك بريف ﬁافظة درعا لتكمل بذلك عملية
ا◊اصشل Úعلى وضشع حماية مؤوقت باسشتقدام
أازواج -ه -م وأاط -ف -ال -ه -م ال -قصش -ر ،ك -م-ا سش-يسش-م-ح
Óطفال القصشر باسشتقدام آابائهم.
ل أ

دعوة أا‡ية للتحقيق

اسستئناف الصسادراته النفطية

ن-ي-وي-ورك :ن- -اشش- -دت األ· اŸت -ح -دة
ا◊كومة الكامÒونية إاجراء التحقيقات الÓزمة
ومعاقبة ا÷ناة الذين أاظهرت صشور نششرت ‘
وسشائل التواصشل الجتماعي ارتكابهم انتهاكات
بحق مدني Úأابرياء.
وت -ت -ه -م اŸن -ظ -م -ات ا◊ق -وق-ي-ة ا÷م-اع-ات
الره -اب -ي -ة ‘ م -ن -ط-ق-ة ب-حÒة تشش-اد وج-ي-وشش
ال-دول اŸط-ل-ة ع-ل-ي-ه-ا ب-ارت-ك-اب ان-تهاكات بحق
السشكان ن لكن وزير اإلعÓم الكامÒو Êيؤوكد
أان جيشش بÓده يواجه إارهابي ، Úويصشف الصشور
التي نششرت باŸؤوامرة التي تهدف إا ¤النيل من
سشمعة ا÷يشش.

صصنعاء :أاعلنت ا◊كومة اليمنية الششرعية
تصشدير أاول ششحنة من النفط اÿام ع Èميناء
““رضشوم““ النفطي Ãحافظة ششبوة جنوب ششرقي
اليمن.
وكان قطاع النفط ‘ اليمن توقف ‘ العام
 2015ب -ع-د سش-ي-ط-رة ا◊وث-ي Úع-ل-ى ال-ع-اصش-م-ة
صشنعاء ومعظم اÙافظات ،ومغادرة الششركات
النفطية اليمن.

اسستقدام عائÓت الÓجئÚ

برل :Úسش-م-حت أاŸان-ي-ا أامسش ب-اسش-تقدام
عائÓت الÓجئ Úوفقا لقواعد جديدة ،بينما
تطلق ولية بافاريا (جنوب) أاول مراكز مثÒة
للجدل لحتجاز الÓجئ Úمن أاجل التعامل مع
طالبي اللجوء ،بعد خÓف حول سشياسشة اللجوء
التي كادت تسشقط ا◊كومة.
و دخ -لت امسش ق -واع -د ج -دي -دة لسش -ت -ق-دام
عائÓت الÓجئ Úحيز التنفيذ بعد نحو عامÚ
من التعليق ،حيث سشيسشمح لÓجئ ÚالبالغÚ

“ ّسسك بسسÓح اŸقاومة
القاهرة :وصشف قيادي ‘ حركة حماسش
الفلسشطينية اŸفاوضشات ا÷ارية ‘ العاصشمة
اŸصشرية هذه األيام ،لتحقيق اŸصشا◊ة بÚ
حركتي فتح وحماسش ،باإليجابية ،مششدًدا على
“سشك حركته بسشÓحها.
وق -ال اŸت -ح -دث اإلعÓ-م-ي ب-اسش-م ح-م-اسش،
حازم قاسشم““ :إان ا◊ركة لن تتخلى عن سشÓح
اŸق- -اوم- -ة““ ،مششًÒا إا ¤أان اŸف- -اوضش -ات ال -ت -ي
Œري حالًيا ‘ القاهرة ،جاءت بناء على دعوة
من مصشر ‘ ﬁاولة لكسشر ا÷مود والتوصشل إا¤
نقاط مششÎكة ،بششأان الورقة اŸصشرية اŸقدمة
مؤوخًرا.

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

–رير جنوب غرب البÓد كلية من الرهابي.Ú

رفع العلم ‘ تلة القبع وكروم ا◊مرية
كما رفع ا÷يشش السشوري علم البÓد ‘ تلة
القبع وكروم ا◊مرية جنوب حضشر وششمال جباتا
اÿششب بريف القنيطرة ،ويواصشل تطه Òمنطقة
جيوب داعشش ‘ ريف السشويداء.
وبعد أان دخلها عقب خروج اŸسشلح Úمنها،
ب- -دأا ا÷يشش السش- -وري ب- -إازال- -ة األل -غ -ام وال -ع -ب -وات
الناسشفة ‘ تلة القبع وكروم ا◊مرية.
ورفع ا÷يشش السشوري علم سشوريا على معÈ
القنيطرة قبل أايام.
وواصشل ا÷يشش عمليات تطه Òجيوب داعشش
‘ ري -ف السش -وي -داء ج -ن -وب سش -وري -ا ب -ع -د –ري -ره
م -ن -ط -ق -ة ح -وضش الÒم -وك ب -ري-ف درع-ا الشش-م-ا‹
الغربي.

يحّدد و’ية الرئيسس ويعÎف
با◊ق ‘ اŸلكية اÿاصصة

الكوبيون يناقشسون مسسودة
الدسستور ا÷ديد

بدأات كوبا الثÓثاء توزيع نسشخ من مسشودة
ال- -دسش- -ت -ور ا÷دي -د ال -ذي ي -تضش -م -ن ب -عضش اŸواد
ا÷ديدة ،مثل –ديد ولية الرئيسش والعÎاف
با◊ق ‘ اŸلكية اÿاصشة .
وتنوي السشلطات الكوبية طرح حوا‹ سشتمئة
أال- -ف نسش- -خ- -ة م- -ن مسش- -ودة ال -دسش -ت -ور ‘ أاكشش -اك
الصشحف.
وم - -ن اŸت - -وق- -ع أان يششÎي اŸواط- -ن- -ون نسش- -خ
مسش- -ودة ال- -دسش- -ت- -ور اسش- -ت- -ع- -دادا Ÿن -اقشش -ت -ه -ا ‘
اجتماعات تعقد ‘ األحياء والششركات.
وسشتقدم مثل هذه اŸنتديات اسشتنتاجاتها إا¤
 33مششّرعا يقومون بصشياغة النسشخة النهائية التي
سشيجري طرحها لÓسشتفتاء عليها.
وق -د حصش -لت مسش -ودة ال -دسش -ت-ور ب-ال-ف-ع-ل ع-ل-ى
م -واف -ق -ة الŸÈان ،وه -ي ت -تضش -م -ن العÎاف ب-أان
األسشواق اÿاصشة Áكن أان تلعب دورا ‘ القتصشاد
الششÎاكي ،وأان السشتثمار األجنبي يسشاعد على
تطوير البÓد.
و–دد اŸسشودة مدة الرئاسشة بفÎت ÚواŸدة
نفسشها لرئيسش الوزراء.
يششار إا ¤أان كوبا طوت ‘ أافريŸÓاضشي سشتة
ع -ق-ود م-ن ح-ك-م األخ-وي-ن ال-راح-ل ف-ي-دل ك-اسشÎو
وششقيقه راؤوول كاسشÎو.
وقد اخت Òميغيل دياز كانيل رئيسشا للبÓد خلفا
لراؤوول كاسشÎو ،وتعهد حينها بالدفاع عن ““الثورة
الششÎاكية““ التي قادها الششقيقان فيدل وراؤوول
طيلة سشتة عقود.
و‘ أاول خطاب له ،قال كانيل أامام الŸÈان إان
““التفويضش اŸمنوح من الششعب لهذا اÛلسش هو
منح السشتمرارية للثورة الكوبية ‘ ◊ظة تاريخية
فارقة ،وجئت لكي أاعمل و ⁄آات ألعد““.
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اŸغرب يضسغط على أاوروبا Ãلف الهجرة للتوقيع
على اتفاق الصسيد البحري

أاك- -د سص -ف Òا÷م -ه -وري -ة العربية
الصص -ح -راوي -ة ب -ا÷زائ -ر ,ع -ب -د ال -ق-ادر
’ربعاء ،أان اŸغرب
طالب عمر ،أامسس ا أ
““فتح أابواب الهجرة للضصغط على أاوروبا
م -ن أاج -ل ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق الصص-ي-د
البحري بينهما““.
وقال السشيد طالب عمر أان ““اŸغرب فتح
أابواب الهجرة للضشغط على أاوروبا وإاسشبانيا
ع -ل -ى وج -ه اÿصش -وصش م -ن أاج -ل دف -ع -ه-ا إا¤
ال -ت -آام -ر م -ع -ه وال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق الصش-ي-د
البحري““ ،الذي وصشفه بـ«الباطل““.
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول أانه ““‘ حال توقيع
ال–اد األوروب -ي ع -ل -ى ه -ذا الت -ف-اق ,ف-إان-ه
سش- -ي- -ن- -ت- -هك ال- -ق- -ان -ون ال -دو‹ وح -ق الشش -عب
الصش -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر اŸصش Òوسش -ي -ع -رق-ل
مسشاعي األ· اŸتحدة ومبعوثها الششخصشي
ال -ذي ي -دع -و األط -راف ل-ل-ج-ل-وسش إا ¤ط-اول-ة
اŸف- -اوضش- -ات ,ك- -م- -ا سش -ي -ع -ط -ل اŸن -ط -ق -ة
اŸغ -ارب -ي -ة وال -ت -ع -اون ب Úدول -ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
اÛالت““.
و‘ ذات اإلط- - - - - -ار ,كشش- - - - - -ف السش- - - - - -فÒ
الصشحراوي عن ““نوايا بعضش الدول ,خاصشة
فرنسشا واسشبانيا ,للتوقيع على التفاق الذي
ما زال ‘ مرحلة اإلعداد““ ,حيث ” التوقيع

على مذكرة تفاهم قبل صشدور قرار اÙكمة
األوروبية األخ Òيوم  16جويلية اŸاضشي,
ال -ذي أاك -د بشش -أان -ه أان -ه ““ل Áك -ن ب-ت-ات-ا إادراج
منطقة الصشحراء الغربية ول مياهها ‘ اأي
ات- - -ف- - -اق ب Úال–اد األوروب - -ي واŸم - -ل - -ك - -ة
اŸغ -رب -ي -ة ,ألن -ه ل ي-وج-د اعÎاف ل-ل-م-غ-رب
ب -السش -ي -ادة ع -ل -ى ه -ذه األراضش-ي وأان السش-ي-ادة
Áت - -ل - -ك - -ه- -ا الشش- -عب الصش- -ح- -راوي وج- -ب- -ه- -ة
ال -ب-ول-يسش-اري-و ال-ت-ي “ث-ل-ه وال-ت-ي ت-رفضش ه-ذا
التفاق الباطل““.
واضشاف أان هذا ا◊كم الثالث للمحكمة
األوروب - -ي- -ة ““ج- -اء ‘ ال- -وقت اŸن- -اسشب ألن- -ه
سشيسشاهم ‘ الضشغط على اŸملكة اŸغربية““.
وف- -ي- -م- -ا أاع- -رب ع -ن أام -ل -ه ‘ أان يسش -اه -م
““التجديد الذي وقع على الطبقة السشياسشية ‘
إاسش -ب -ان -ي -ا ‘ م -راج -ع -ة وتصش -ح -ي -ح خ -ط -ئ-ه-ا
ال-ت-اري-خ-ي اŸت-م-ث-ل ‘ ال-ت-وق-ي-ع على اتفاقية
مدريد التي هي سشبب اŸأاسشاة التي يعيششها
الششعب الصشحراوي حاليا““ ،أاكد السشفÒ
الصش- -ح- -راوي أان ““إاسش- -ب- -ان- -ي- -ا ت- -خ- -لت ع -ن
مسش-ؤوول-ي-ت-ه-ا ‘ م-ع-ا÷ة ال-قضش-ي-ة الصشحراوية
وأان ف -رنسش -ا ه -ي اŸع -رق -ل ا◊ق -ي -ق -ي ل -ه-ذه
القضشية على مسشتوى األ· اŸتحدة وال–اد
األوروبي وحتى ‘ ال–اد األوروبي““.

دعا ’نفراج سصياسصي يبدأا بإاطÓق سصراح معتقلي الريف

نائب مغربي :األوضساع ‘ البÓد مقلقة

‘ سشابقة من نوعها ،ع Èالنائب الŸÈا Êعمر
بÓفريج عن موقف ﬂتلف عن باقي الفاعلÚ
ا◊زبيŒ Úاه اÿطاب اŸلكي األخÃ Òناسشبة
ذكرى عيد العرشش ،مؤوكدا ‘ الوقت ذاته أانه ⁄
يحضشر حفل الولء الذي نظم الثÓثاء بتطوان.
وأاك -د ب Ó-ف -ري-ج ‘ ،بث ت-ف-اع-ل-ي م-ب-اشش-ر ع-ل-ى
صشفحته ‘ فيسشبوك ،أانه وإان كان الدسشتور Áنعه
م- -ن م- -ن -اقشش -ة خ -ط -اب اŸلك ‘ اف -ت -ت -اح السش -ن -ة
التششريعية ،فإانه كمواطن وكفاعل سشياسشي يحق له
مناقششة مضشام Úاÿطاب ،مششددا على أان ذلك
ينبغي أان يكون وفق احÎام اŸؤوسشسشة اŸلكية.
اعت Èالنائب الŸÈا Êعن فيدرالية اليسشار
الدÁقراطي اŸغربي ،عمر بÓفريج ،أان األوضشاع
التي تعيششها البÓد مقلقة ،حيث ““تششهد أازمة ثقة
كبÒة ‘ عÓقة اŸواطن باŸؤوسشسشات ،جسشدتها
ح-م-ل-ة اŸق-اط-ع-ة ال-ت-ي اج-ت-احت الشش-ارع اŸغربي
األيام اŸاضشية““.
وأاك -د اخ -ت Ó-ف -ه م -ع اŸضش -ام Úوا◊ل -ول ال-ت-ي
اقÎحها اÿطاب اŸلكي Ãناسشبة الذكرى الـ19

ل -ع -ي -د ال-ع-رشش ،م-ؤوك-داً أان-ه ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ““ان-ف-راجً-ا
سشياسشياً بدايته تكون بإاعÓن إاطÓق معتقلي حراك
ال-ري-ف ،ل-ط-ي صش-ف-ح-ة سش-ن-ت Úصش-ع-ب-ت Úع-اشش-ت-هما
ال -ع -دي -د م-ن اŸن-اط-ق ،ي-ت-ق-دم-ه-ا ال-ري-ف وج-رادة
وزاكورة““.
وحكم على نششطاء من ا◊راك الششعبي بأاحكام
مششددة بالسشجن قبل نحو ششهر ،وذلك بعد توقعات
بعفو ملكي عنهم بهذه اŸناسشبة.
وأاضش -اف ب Ó-ف -ري-ج ‘ ،ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى اÿط-اب
اŸل- -ك- -ي““ :م- -ؤوشش- -رات األزم- -ة ب- -ادي- -ة ،وت- -ت -ج -اوز
تصش- -ري -ح -ات اŸن -اضش -ل ÚواŸواط -نÚ؛ ف -اŸغ -رب
يعيشش حالة اسشتثنائية تقتضشي اللجوء إا ¤حلول
اسشتثنائية ُتمكن من إاقناع اŸتششائم Úبالنخراط
واŸششاركة والÎششح ‘ النتخابات من أاجل –قيق
التغي ÒاŸنششود““.
وكان ا◊راك الششعبي اندلع ‘ اŸغرب‘ ،
أاك -ت-وب-ر ع-ام  ،2016ب -ع -د وف -اة ب -ائ -ع سش-مك داخ-ل
شش -اح -ن -ة ق -م-ام-ة ،إاث-ر ﬁاول-ت-ه اسش-ت-ع-ادة أاسش-م-اك
صشادرتها الششرطة.

طهران تشصÎط العودة لÓتفاق النووي

ترامب يجدد اسستعداده للتفاوضض مع إايران

’مريكي
أاع-ل-ن ال-رئ-يسس ا أ
دون- -ال- -د ت- -رامب ،أان ل- -دي- -ه
شص- - -ع- - -ورا ب- - -أان ال- - -زع- - -م- - -اء
’ي- -ران- -ي Úسص- -ي -ت -ح -دث -ون
ا إ
ق- -ري- -ب- -ا ج -دا م -ع ال -و’ي -ات
’ن لديهم مشصاكل
اŸتحدة ،أ
كثÒة.
وق -ال ت -رامب خÓ-ل خ-ط-اب
أال -ق -اه ‘ ف -ل -وري -دا ““آام -ل ‘ أان
تسش Òاألمور بششكل جيد بالنسشبة
إا ¤إايران ،لديهم مششاكل كثÒة
‘ ال- - -وقت ا◊ا‹ ل - -ذلك ل - -دي
ششعور بأانهم سشيتحدثون إالينا ‘
وقت قريب جدا أاو رÃا ل ،ول
بأاسش بذلك أايضشا““.
وق- - -د اسش- - -ت- - -غ- - -ل ال - -رئ - -يسش
األمريكي خطابه لكي يقلل من
أاهمية الردود اإليرانية الرافضشة
ل-ع-رضش-ه إاع-ادة ال-ت-ف-اوضش بشش-أان
الت -ف -اق ال-ن-ووي كشش-رط مسش-ب-ق
لتطبيع العÓقات مع طهران.
ي -ذك -ر أان ال-رئ-يسش األمÒك-ي
ق - - -د أاع - - -ل- - -ن ‘ وقت سش- - -اب- - -ق
اسشتعداده للقاء الرئيسش اإليراÊ
حسش- - -ن روح- - -ا ،Êدون شش- - -روط
مسش - -ب - -ق- -ة و‘ أاي وقت ي- -ري- -ده
اإلي- -ران- -ي- -ون ،غ Òأان ال- -رئ- -يسش
روح- - -ا Êاسش- - -ت- - -ب- - -ع- - -د إاج- - -راء
اÙادثات مع الرئيسش ترامب.
وتسش -ت -ع -د واشش -ن -ط -ن إلع-ادة
فرضش عقوبات اقتصشادية على
طهران خÓل األيام اŸقبلة رغم
اعÎاضش ك- -ل م- -ن ب- -ري- -ط- -ان- -ي -ا
وفرنسشا والصش Úوروسشيا وأاŸانيا
على ذلك.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،ق- -الت وزارة
اÿارج -ي -ة األم -ري -ك-ي-ة إان وزي-ر
اÿارجية مايك بومبيو يؤويد ما
أاع -ل -ن -ه ت -رامب ع -ن اسش -ت -ع-داده
إلجراء ﬁادثات مع اŸسشؤوولÚ

اإليراني.Ú
وردا ع - -ل - -ى ال- -تصش- -ري- -ح- -ات
األخÒة ل- -ل- -رئ- -يسش األم -ري -ك -ي،
دون- - -ال- - -د ت- - -رامب ،ق - -ال وزي - -ر
اÿارجية اإليرا Êجواد ظريف،
أامسش إان العقوبات والتهديدات
لن Œدي نفعا ،داعيا واششنطن
إا ¤احÎام اإليراني.Ú
وردا ع - -ل - -ى ع - -رضش ت- -رامب
اŸف -اج -ئ إاج -راء ﬁادث-ات م-ع
ط -ه -ران ب-دون شش-روط مسش-ب-ق-ة،
ق -ال ظ -ري -ف ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ه ‘
م- - - -وق- - - -ع ““ت- - - -وي ““Îإان ““إاي - - -ران
وال - -ولي - -ات اŸت- -ح- -دة أاج- -رت- -ا
ﬁادثات لسشنت.““Ú
وأاضش - -اف وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة
اإليرا““Êلقد توصشلنا إا ¤اتفاق
فريد متعدد األطراف (التفاق
النووي) .كان يعمل ،ول Áكن
ل -ل -ولي -ات اŸت-ح-دة أان ت-ل-وم إال
ن - -فسش - -ه - -ا لنسش - -ح- -اب- -ه- -ا م- -ن- -ه
ومغادرتها الطاولة““.
اع - - -ت Èوزي - - -ر اÿارج - - -ي- - -ة

ال -ف -رنسش -ي -ة ج -ان اي-ف ل-ودري-ان
أامسش ،أان ال- - -رئ- - -يسش األمÒك - -ي
الذي اقÎح على إايران إاجراء
ﬁادثات بدون ششروط مسشبقة
مفاجئا ا÷ميع““ ،يقوم ›ددا
Ãا ف -ع -ل-ه م-ع (ال-زع-ي-م ال-ك-وري
الشش- -م- -ا‹) ك- -ي- -م ج -ون -غ اون ‘
كوريا الششمالية““.
وصش- - -رح ل- - -ودري- - -ان لذاع- - -ة
““فرانسش انفو““ أان ترامب ““يقوم
›ددا Ãا فعله مع كيم جونغ
اون ‘ كوريا الششمالية :يهاجم،
يتخذ اجراءات صشارمة وبعدها
ي- - -قÎح اج- - -راء ﬁادث - -ات““‘ ،
إاششارة إا ¤القمة التاريخية التي
ع - -ق - -ده- -ا ال- -رئ- -يسش األمÒك- -ي
ون -ظÒه ال -ك -وري الشش-م-ا‹ ب-ع-د
تصشعيد كÓمي غ Òمسشبوق بÚ
الرجل.Ú
وق- - -ال ل- - -ودري - -ان ““‘ ال - -وقت
الراهن كوريا الششمالية – ⁄قق
النتائج اŸنتظرة .رÃا سشتتحقق،
وُيسشتحسشن أان تتحقق ذلك““.
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‘ ظل غياب الّرقابة Ÿصسالح الّتجارة بولية تلمسسان

سسوق «الرمشسي» يبيع زبائنه الّتسسّممات واŸوت

لسسواق اسستقطابا للمواطن Úوالتجار على
يعت Èسسوق بلدية الرمشسي من أاك Ìا أ
مسس -ت -وى ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة Ÿا ف-ي-ه م-ن م-ع-روضس-ات ب-ه-ذا السس-وق ال-ذي ي-ع-م-ر 3مرات
أاسسبوعيا (الثن ،ÚالثÓثاء واÿميسس) ‘ ،فصسل الصسيف يتحول إا ¤مكان تنعدم
فيه شسروط حفظ اŸواد السستهÓكية على اختÓفها ،ما أادى إا ¤فوضسى عارمة تهدد
اŸواطن وصسحته.
التجار يبيعونها على الرصضيف مباشضرة و‘
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
م -ن-اط-ق ت-غ-يب ف-ي-ه-ا أادن-ى شض-روط ال-ن-ظ-اف-ة،
هذا السضوق الذي أاصضبح يشضّكل عبئا ثقي Óعلى ن -اه -يك ع-ن درج-ات ا◊رارة اŸرت-ف-ع-ة ال-ت-ي
اŸصض -ال -ح الم -ن -ي -ة خ-اصض-ة ي-وم اÿم-يسض Ÿا Œاوزت الـ  40درجة مئوية.
يحدثه من فوضضى عارمة بأاهم شضوارع اŸدينة ه -ذا وت -ظ -ل ه -ذه األسض -م -اك لسض -اع -ات –ت
بفعل طريقة كراء الطاولت الفوضضوية التي أاشض- - -ع- - -ة الشض- - -مسض خصض - -وصض - -ا أاي - -ام السض - -وق
ج- -رت رئ- -يسض ب- -ل -دي -ة ال -رمشض -ي السض -اب -ق إا ¤األسضبوعي ،ورغم أان القانون Áنع بيع هذه
العدالة ،ما يسضتوجب على رئيسض أامن الدائرة اŸادة ا◊سض- - -اسض- - -ة ‘ ه - -ذه ال - -ظ - -روف غÒ
إاقامة ﬂطط أامني يثقل كاهله خاصضة إاذا اÓŸئ- -م- -ة ،ل أاح- -د –رك Ÿن- -ع م- -ث- -ل ه -ذه
تزامن السضوق مع مقابلة ‘ اŸلعب البلدي التجاوزات بأاحد أاشضهر األسضواق على مسضتوى
الذي ل يبعد على السضوق إال ببعضض األمتار ،ال -وط -ن ل -ي -ب -ق -ى اŸواط -ن ي -ق -ت -ن -ي أاسض -م -اك -ا
هذا السضوق الذي أاصضبح يشضّكل عبئا على ﬁم- -رة –ت أاشض- -ع -ة الشض -مسض ق -د ت -ؤودي ا¤
السض -ل -ط -ات ال -ب -ل -دي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-خ-ل م-داولت ه Ó-ك -ه ب -ف -ع -ل غ -ي -اب روح اŸسض -ؤوول -ي -ة ل-دى
›لسض -ه -ا م -ن ذك-ر السض-وق ال-ب-ل-دي وﬂاط-ره التجار ،الذين ل يهمهم ال –قيق الربح وإال
ألنه يغلق ﬁطات اŸسضافرين اŸؤودية ا ¤كل كيف يتم اسضتمرار بيع السضردين من الصضباح
من ا◊ناية ،تلمسضان ،ع Úيوسضف ،الفحول ،ا ¤اŸسضاء دون رقابة.
ب -ن-ي خÓ-د فÓ-وسض-ن،ه-ن Úوف-اط-م-ي ال-ع-رب-ي
،
بفعل التوقف العشضوائي لسضيارات اŸتسضّوقÚ
مسساحيق Œميل تسسّبب الÈصض
ن
وكذا التجار الفوضضوّي Úالذين ل يحÎمو
ونّظارات شسمسسية تسسبّب العمى
ال - - -رصض - - -ي - - -ف وح - - -ق اŸارة ،زي- - -ادة ع- - -ل- - -ى
كÌة أاصضحاب الباركيغ الذين ل يهّمهم مصضلحة
اŸت- -ج- -ول بسض- -وق ال- -رمشض- -ي خصض- -وصض- -ا ي -وم
اŸواطن بقدر مصضلحتهم اÿاصضة.
اÿميسض يقف حائرا أامام بعضض اŸنتجات
أاك Ìم -ن ه -ذا ف -إان ›اورة السض -وق ل -ل-ط-ري-ق
اŸق - -ل - -دة ال - -ت - -ي –م - -ل أاسض- -م- -اء اŸارك- -ات
الوطني رقم  22اŸزدوج جعل القضضية تتعّقد
ال -ع -اŸي -ة رغ -م أان -ه -ا م -ن -ت -ج-ات غ Òصض-ا◊ة
أاك ،Ìخاصضة بعدما صضارت السضيارات اŸتوقفة
لÓ- -سض- -ت -ه Ó-ك ،وأاك Ìم -ن ذلك ف -ق -د تسض ّ-ب -ب
بجوار الطريق تشضّكل خطرا على مسضتعمليه
أام -راضض-ا خ-طÒة ل Áك-ن م-ع-ا÷ت-ه-ا وت-ك-ل-ف
من حوادث اŸرور اŸميتة ،كما –ّول هذا
صضاحبها خسضائر كبÒة ‘ اŸال و‘ ا÷سضد.
السضوق ا ¤خطر حقيقي على صضحة اŸواطن
هذه اŸنتجات تباع من قبل Œار ل عÓقة
من جراء اŸنتجات اŸعروضضة ،والتي بعضضها
ل - - -ه- - -م ب- - -ال- - -ت- - -ج- - -ارة ب- - -ل أان أان- - -ه- - -م ›رد
قاتل نتيجة غياب الرقابة من قبل مصضالح
نصض-اب Úسض-رع-ان م-ا ي-خ-ت-ف-ون Ãج-رد ب-ي-ع-ه-م
مراقبة ا÷ودة وقمع الغشض.
لكميات كبÒة من اŸنتجات،وذلك من خÓل
عرضض أاسضعار تنافسضية ،ولعل أاك Èمادة تهدد
◊وم ›هولة اŸصسدر
صض-ح-ة ال-نسض-اء ه-ي مسض-اح-ي-ق ال-ت-ج-م-ي-ل ال-ت-ي
كÌت الطاولت التي تبيعها ،والتي أاغلبها غÒ
ودجاج يذبح ‘ اŸراحيضض
صضالح حيث أاصضبحت الطاولت تنافسض الباعة
اŸتجول ‘ سضوق الرمشضي يقف على حجم اŸع- -روف Úب- -ب- -ي- -ع أاك Èم- -ارك -ات مسض -اح -ي -ق
التجاوزات الكÈى التي –دث داخله ،حيث ال- -ت- -ج- -م- -ي- -ل ‘ ،ح Úحّ- -ذر أاح -د اıتصضÚ
يفاجئك أاك Ìمن  5جزائري Úيبيعون ◊وم ‘ أام- -راضض ا÷ل- -د م- -ن م -غ -ب -ة اق -ت -ن -اء ه -ذه
اŸاشضية بأاسضعار زهيدة ل تزيد عن  700دج ‘ اŸسض -اح -ي -ق ال -ت -ي ت-ه-دد ا÷ل-د و–وي م-واد
أاحسضن األحوال ،هذه الذبائح التي ل –مل مسضرطنة،مشضÒا إا ¤أان هذه اŸنتجات مزورة
ختم البيطري وتباع وسضط الغبار واألوسضاخ ول تخضضع للمخابر الدولية اŸتعارف عليها،
يجهل مصضدرها حتى أان البعضض قال بأانها وإال كيف تباع بربع سضعرها ا◊قيقي.
ج- -ي- -ف- -ة أاو أاغ- -ن- -ام م- -ريضض- -ة ومسض -ن -ة تسض -بب وغ Òب -ع -ي -د ع -ن اŸسض-اح-ي-ق ت-وج-د عشض-رات
Ÿسضتهلكها أامراضضا خطÒة ،لكن أامام السضعر الطاولت لبيع النظارات من ﬂتلف األنواع
اŸغ -ري Œد اإلق -ب -ال ع -ل-ي-ه-ا ك-بÒا م-ن ق-ب-ل الشض -مسض -ي -ة م -ن -ه -ا أاو ال -ط-ب-ي-ة ،ح-يث ت-ف-اج-ئ
اŸواطن اŸغلوب على أامره ،خاصضة ‘ ظل بنظارات ذات البعد والقرب وﬁدد عليها
غياب الرقابة الصضحية والبيطرية واألمنية أاين نسضبة الزيادة أاو النقصضان ‘ الدقة ،وكأانك
ناشضد العشضرات من مواطني مدينة الرمشضي أامام طبيب عيون ‘ ،الوقت الذي يسضتوجب
السضلطات اÙلية بضضرورة التدخل العاجل على الشضخصض الذي يحاول اقتناء النظارة أان
م-ن أاج-ل وضض-ع ح-د ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ي-ع ال-عشض-وائ-ي ي -زور ال -ط -ب -يب ال -ذي ي -ح -دد ل -ه دق -ة ن -ظ -ره
ل-ل-ح-وم وال-دج-اج ب-السض-وق األسض-ب-وع-ي ،خاصضة وال -ن -ظ -ارات ال -ت -ي ت Ó-ئ -م ن -ظ -ره ،ل -ك-ن أام-ام
بعدما حّول بائعو الدجاج مدخل مرحاضض صضاحب طاولة النظارات ل حاجة لك للطبيب
السض- -وق إا ¤م- -ذب- -ح- -ة ل- -ل- -دج- -اج ،غ Òآاب- -ه Úحسض -ب -ه ،ح -يث ي -ع -ط -يك ال -ن -ظ -ارة اÓŸئ -م-ة
Ãخاطر امتزاجها بالفضضÓت ‘ ظل غياب لبصضرك بـ  500دج ‘ الوقت الذي يزيد ثمن
الرقابة التي  ⁄تهتم لصضحة اŸواطن ،ما قد نظارة بائع النظارات الطبية عن  5000دج،
يرفع من نسضبة األمراضض اŸعدية ‘ الوقت وهو ما يب Úاÿطر الذي يحدق Ãقتنيها.
ال -ذي ك -ذبت اŸصض -ال-ح اŸك-ل-ف-ة ب-ك-راء سض-وق ك-م-ا ت-ب-ي-ع ال-ط-اولت اŸن-تشض-رة ب-أارج-اء سضوق
ال -رمشض -ي وق -وع ه -ذه ال-ت-ج-اوزات رغ-م وج-ود ال -رمشض -ي ال -ن -ظ -ارات الشض -مسض-ي-ة ال-ت-ي –م-ل
صض- -ور ح- -ي- -ة ل -ل -ذب -ح ال -غ Òم -رخصض Ãدخ -ل ﬂتلف اŸاركات العاŸية على غرار (بوليسض،
مرحاضض السضوق األسضبوعي للرمشضي .ورغم أان رايب )...Úوبأاسضعار تنافسضية ،حيث ل يزيد
القانون Áنع الذبح خارج اŸذابح اŸرخصضة ،ثمنها عن ال  400دج ‘ أاعلى اŸسضتويات‘ ،
ويج ÈاŸصضالح اıتصضة باتخاذ إاجراءات ال - -وقت ال- -ذي تصض- -ل ال- -ن- -ظ- -ارات األصض- -ل- -ي- -ة
ردع -ي -ة ‘ ح -ال -ة اıال -ف-ة م-ن-ه-ا ال-ع-ق-وب-ات للماركات اŸذكورة إا 5000 ¤دج وما فوق.
ال -ق -ان-ون-ي-ة  -ح-ج-ز ال-ذب-ائ-ح  -اإلح-ال-ة ع-ل-ى ه- -ذا وأاشض -ار ال -دك -ت -ور «ك -م -ال  -ب» ،ط -ب -يب
اÙكمة ،لكن ذلك  ⁄يتم ◊د السضاعة رغم ﬂتصض ‘ طب ال -ع -ي -ون أان ه -ذه ال -ن -ظ -ارات
ما قد ينجر عن ذلك من أاخطار .وغ Òبعيد تسض -بب ال -ع-م-ى ألن-ه-ا ت-ؤوث-ر ع-ل-ى شض-ب-ك-ة ال-عÚ
عن اللحوم وÃدخل السضوق األسضبوعي ،اتخذ وت-خ-رب-ه-ا ،خ-اصض-ة ال-ن-ظ-ارات الشض-مسض-ي-ة التي
Œار السض- -مك م- -وق- -ع- -ا ل- -ل- -ب- -ي -ع –ت أاشض -ع -ة –وي م - -واد بÓ- -سض- -ت- -ي- -ك- -ي- -ة –ول األشض- -ع- -ة
الشضمسض ما قد يؤودي إا ¤تلف السضمك ويصضبح الشضمسضية إا ¤خطر ﬁدق بالعﬁ ،Úذرا من
ع -رضض -ة ل -ل -تسض -م -م -ات ال -غ -ذائ -ي-ة ال-ت-ي ت-ه-دد معية اسضتعمال هذه النظارات التي وصضفها
اÛت-م-ع «ال-رمشض-اوي» ب-ف-ع-ل ارت-ف-اع ال-ت-ج-ار باÿطر ا◊قيقي على صضحة اŸواطن.
من جهتها ،أاشضارت مصضالح مراقبة ا÷ودة
الفوضضوي Úللسضمك خصضوصضا ،حيث أاضضحى

حلويات ،أاجبان ومشسروبات
تباع على الّرصسيف

وق - -م - -ع ال - -غشض أان ال - -قضض - -ي - -ة خ- -طÒة ج- -دا
وتسض-ت-وجب ت-دخ-ل السض-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-بة
السضوق ،ومنع دخول هذه اŸواد التي تشضكل
خطرا على صضحة اŸواطن ،ول تعود باŸنفعة
ل على القتصضاد ول على الصضحة العمومية.
وبهذا السضوق وأانت تطوف باألرجاء الشّضاسضعة

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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اŸواطن من خÓل ذكر منافعها.

ل -ه يصض -ادفك Œار غ -رب -اء مسض-ت-ع-م-ل Úم-كّ-ب-ر
الصضوت ÷لب الزبائن أاّنهم «عشضاب »Úوأاطباء
ا÷ل- - -د ،وك - -ل الخ - -تصض - -اصض - -ات ي - -ب - -ي - -ع - -ون
مسضتحضضرات ›هولة مسضتغل Úجهل وأامية
اŸواطن Úلبيعهم خلطات ﬂتلفة Ÿعا÷ة
أام -راضض ع -دي -دة ي -ت -ف ّ-ن -ن -ون ‘ ال-نصضب ع-ل-ى

العدد
١77١١

رغم وجود العشضرات من أاعوان األمن التي
تتكفل بحماية اŸواطن وتسضهيل حركة اŸرور
بالطرق القريبة من السضوق ،لكن ل أاحد تسضاءل
ي- -وم- -ا ع- -ن ع- -دم ت- -دخ- -ل مصض- -ال -ح م -راق -ب -ة
ا÷ودة وم- -ك- -اف -ح -ة ال -غشض ال -ت -ي ي -ق -ع ع -ل -ى
مسضؤووليتها حماية اŸسضتهلك Ÿراقبة السضوق
من وجود عشضرات األنواع من اŸواد الغذائية
اŸع -رضض-ة ل-ل-ت-ل-ف ت-ب-اع ب-أاسض-ع-ار زه-ي-دة ع-ل-ى
الرصضيف خاصضة الجبان والزبدة وا◊لويات
و»ال-ك-اشض »Òو»ال-ب-ات-ي» ،واŸشض-روب-ات ال-غازية
والعصضائر والياغوت والبيضض ،حيث ورغم أان
ه -ذه اŸن -ت -ج -ات ي -ح -ظ-ر ب-ي-ع-ه-ا دون احÎام
شضروط حفظها ،لكن ل أاحد اهتم للقانون أاو
مصض -ل -ح -ة اŸواط -ن ب-ل أان إاح-دى الشض-اح-ن-ات
ت -ت -خ -د م -ن وسض -ط الشض-ارع ب-ح-ي «ع-مÒوشض»
م -رك -زا ل -ب -ي -ع ه -ذه اŸواد .وق -د كشض -ف أاح -د
اŸسض- -ت- -ه -ل -ك Úأان -ه اشضÎى ع -ل -ب -ة عصض Òم -ن
الشض -اح -ن -ة Œاوزت م -دة صض Ó-ح -ي -ت-ه-ا بشض-ه-ر
كامل ،ورغم ذلك يقوم التاجر ببيعها للمواطن
أامام أاع ÚاŸسضؤوول Úالذين  ⁄يكلفوا أانفسضهم
ال-ق-ي-ام ب-واج-ب-ه-م ال-ق-اضض-ي ب-ح-م-اي-ة اŸواطن
ال - -بسض - -ي - -ط م - -ن اŸوت بسض- -م- -وم Œار سض- -وق
 Óجيوبهم ولو
الرمشضي ،الذين ل يهمهم إال م أ
على حسضاب صضحة الضضعفاء واŸسضاك.Ú
من جهته كشضف مدير التجارة السضيد عمر
هÓيلي أا مصضا◊ه كلفت  80فرقة Ÿراقبة
نشض- -اط ال -ت -ج -ار ،ال -ذي -ن أاغ -ل -ب -ه -م Áارسض -ون
Œارتهم ‘ األسضواق بسضجÓت Œارية ،كما ان
بعضضهم أاصضبح يهدد األعوان خاصضة ا÷زارين.
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أاسضطورة درة سضكنت اŸتوسّضط

مدينة تنسض تاريخ وأاسضاط Òومعا ⁄تاريخية،
م-دي-ن-ة نصض-ف-ه-ا ح-ق-ي-ق-ة ونصض-ف-ه-ا خ-ي-ال ،نصض-ف-ها
عادات ونصضفها معتقدات ،نصضفها تاريخ ونصضفها
تلفيقات .مدينة ل تزل ترّدد على أاذهان زوارها
قصضصض أاّمنا الغولة وا◊صضان الطائر ،الذي كان
يغطي بجناحيه على سضاحة باب الرحبة بتنسض
القدÁة .أاما عن أاصضل تسضميتها فهي مشضتقة من
السضم الروما Êالقد‘‘ Ëكارتيناسض‘‘ اŸكون من
«كار» والتي تعني القلعة أاو اŸدينة اÙصضنة،
و»تيناسض» اسضم ابنة القائد الروما Êالذي افتك
اŸدينة من الفينيقي .Úولعل من أاهم ما Áيز
مدينة تنسض ب ÚنظÒاتها من اŸدن السضاحلية
الصضغÒة امتÓكها ألهم كنز أاثري حضضاري حيث
–توي اŸدينة على:
❊ باب البحر بتنسس معلم أاثري
يتهاوى أامام أانظار ا÷ميع
تتوفر تنسض على الكث Òمن الكنوز التاريخية التي
تعود آللف السضن ،Úمؤورخة ◊قب تاريخية طويلة
ع- -اشض- -ت -ه -ا اŸدي -ن -ة ،وال -ت -ي ت -ؤوك -ده -ا الشض -واه -د
التاريخية التي ما تزال باقية ◊د اليوم .ومن أاهم
هذه الشضواهد معلم ‘‘باب البحر‘‘ الذي شضيّد ‘
القرن العاشضر للميÓد ◊ماية اŸدينة من أاي غزو
خارجي ،وهو أاسضوار يرجع تاريخها إا ¤القرون
ال -وسض -ط -ى .ت -ع -ود ال -تسض -م-ي-ة إا ¤ك-ون-ه ق-ري-ب-ا م-ن
الواجهة البحرية للمدينة القدÁة لتنسض ،ومنها
اشضتق اسضمه الدال على وظيفته ‘ أان يكون بوابة
لهذه اŸدينة التي تعاقب عليها أاجيال وأاجيال.

مصضنف ضضمن اŸعا ⁄األثرية الوطنية منذ العام
.2005
❊ منارة تنسس تفقد قيمتها
الّتاريخية باختفاء سسجلّها الّذهبي
ل ي -زال أاه -ل م -دي -ن -ة ت -نسض ي -ف -ت -خ-رون ب-اŸن-ارة
البحرية الواقعة ‘ أاعلى قمة جبلية باŸدينة،
وال -ت -ي أاضض -حت ت -ؤوّرخ ◊ق-ب-ات ط-وي-ل-ة م-ن ت-اري-خ
اŸدينة ،ول تزال شضاهدة على عراقة اŸدينة
ومدى مشضاركتها ‘ ﬂتلف أاحداث التاريخ ومدى
سضيطرة أابناء هذه اŸنطقة على اÓŸحة البحرية
آانذاك ،حيث كانت هذه اŸنارة أاحد أاهم دلئل
ال-ب-ح-ارة ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ج-وب-ون سض-واح-ل اŸن-طقة
آانذاك .وتشضّكل هذه اŸنارة التي يعود تاريخها إا¤
العام  ١865أاحد أاهم اŸعا ⁄األثرية باŸدينة،
Œتذب السضياح اŸتوافدين على اŸدينة ،خاصضة
خÓل موسضم الصضطياف لكونها أاقدم آاثار اŸدينة
وأاشض -ه -ره -ا ،ح -يث زاره-ا أاك Èمشض-اه Òالسض-ي-اسض-ة
وال -ف -ن ‘ سض -ن -وات اÿمسض -ي -ن -ي -ات والسض-ت-ي-ن-ي-ات،
وأاشض -ه -ره -م ال -زع -ي -م ال -روسض -ي ال -راح -ل ج-وزي-ف
سضتال ،Úوبعضض اŸمثل Úالفرنسضي ÚواألوروبيÚ
الذين وّقعوا على سضجلها الذهبي الذي يعد سضجÓ
تاريخيا ◊قبات مرت بها اŸدينة.
❊ مسسجد ‘‘سسيدي معيزة‘‘ منارة علم ودين
عمرها  10قرون
بني مسضجد ‘‘سضيدي معيزة‘‘ ‘
القرن الرابع الهجري ‘ عهد اŸعز
لدين الله الفاطمي ،حيث أاشضرفت قبيلة

م -غ -راوة ع -ل -ى ب -ن-ائ-ه وه-ي ق-ب-ي-ل-ة ع-رب-ي-ة األصض-ل
“ركزت بعد دخولها الشضمال اإلفريقي بأاعا‹
سضهل وادي الشضلف وبالضضبط ببني راشضد ،دائرة
وادي الفضضة.
وتشضتهر مدينة تنسض بجامعها اŸعروف بجامع
سضيدي معيزة وهو ثالث أاقدم مسضجد با÷زائر.
يعود تاريخ تأاسضيسضه إا ¤القرن التاسضع للميÓد على
يد الفاطمي ،Úوذلك بأامر من اÿليفة اŸعز لدين
الله الفاطمي ،كما تشضتهر اŸدينة Ãينائها القدË
الذي يعود تاريخه للعهد الفينيقي ،والذي أاعاد
بناؤوه السضتعمار الفرنسضي ‘ القرن التاسضع عشضر
مع منارة برج تنسض اŸعروفة ﬁليا بÈج الفنار.
@ “ثال العذراء بواحد من ا÷بال التي تتوسضط
اŸدينة ›سضم ضضخم لسضيدة شضاﬂة مصضنوع من
مادة الÈونز يحمل اسضم «مر Ëالعذراء ،شضيد ‘
الفÎة السضتعمارية.
❊ دار الباي منصسف تونسس ،وهو بÓط يرجع
إا ¤عهد اإلمÈاطورية العثمانية ،كان ملجأا الباي
تونسض ح Úمنفاه.
لم بينات‘‘ ،وهي راهبة فرنسضية ‚ت
❊ قبّة ‘‘ا أ
من غرق سضفينة ‘‘بومال‘‘ ‘ نواحي بني حواء ‘
القرن التاسضع ،والتي أابهرت الناسض بإانسضانيتها.
وقد جلب اهتمامها اÿاصض وشضجاعتها تقدير
الناسض لها واعÎافهم ،و“ّثل ذلك ‘ تشضييد هذه
القبة اŸوجودة عند ﬂرج مدينة بني حواء.
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ل يعت Èالت Úالشضوكي غذاء فقط ،ولكن
أايضًضا عÓجا طبيا للتورم والروماتيزم بÚ
ال -ع -دي -د م -ن الشض-ع-وب األصض-ل-ي-ة ‘ ج-ن-وب
غرب الوليات اŸتحدة واŸكسضيك ،سضواء
ي -ؤوك -ل ن -ي -ئ -ا أاو › ّف-ف-ا .و‘ ه-ذا السض-ي-اق،
كشض -ف اŸوق -ع ال -ط -ب -ي األم -ري -ك -ي «لي-ف
سضÎون -غ» ،ع -ن ف-وائ-ده م-ا Œع-ل-ه ال-ف-اك-ه-ة
اŸفضضلة ‘ شضهور الصضيف ا◊ارة ،وتشضمل:
لمسساك
❊ عÓج ا إ
األل -ي -اف ال -غ -ذائ -ي-ة ه-و شض-ك-ل م-ن أاشض-ك-ال
الكربوهيدرات اŸوجودة ‘ النباتات ،مثل
الفواكه واÿضضار وا◊بوب ،والتي تسضاهم
‘ صضحة ا÷هاز الهضضمي وتسضاعد على
منع اإلمسضاك ،كما ترتبط األلياف الغذائية
أايضًض-ا ب-ان-خ-ف-اضض مسض-ت-وي-ات الكوليسضÎول،
وانخفاضض خطر اإلصضابة بأامراضض القلب
والسض- -ك- -ت -ة ال -دم -اغ -ي -ة ،و–سض Úمسض -ت -وى
ا÷لوكوز ‘ الدم.
❊ –سس Úوظائف ا÷سسم
الت Úالشضوكي مصضدر غني من اŸغنيسضيوم
واŸع- -ادن وال- -ب- -وت -اسض -ي -وم ،وك -ل م -ن ه -ذه
اŸعادن تلعب أادواًرا مهمة ‘ تفعيل اإلنزÁات التي تنظم وظائف
ا÷سضم ،وتسضهم ‘ عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون
والÈوت Úإلنتاج الطاقة وتسضاعد ‘ تنظيم ضضربات القلب على ضضمان
األعصضاب والعضضÓت سضليمة.
لسسنان
❊ العظام وا أ
يحتوى الت Úالشضوكي على الكالسضيوم الهام ليسض فقط للتنمية ولكن
أايضًضا للعÓج اŸسضتمر للعظام واألسضنان ،وهذا اŸعدن يسضاعد على
منع هشضاشضة العظام أايضًضا.
❊ فقدان الوزن
ا◊د من السضعرات ا◊رارية والدهون اŸشضبعة هو جزء مهم لفقدان
الوزن أاو النظام الغذائي الصضحي.
❊ البنكرياسس
فوائد الت Úالشضوكي للبنكرياسض عديدة ،حيث إانه مفيد جًدا للتخلصض
من مشضاكل التهاب البنكرياسض ،حيث إان هذه الفاكهة الليفية منظف
قوي للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياسض.
❊ اضسطرابات الّرؤوية اŸرتبطة بالعمر

ÒHGóJ
á«dõæe

–توي هذه الفاكهة على الفÓفونويدات التي “نع الضضمور البقعي
و–ارب إاع- -ت- -ام ع- -دسض- -ة ال- -ع ،Úح -يث تسض -اع -د ع -ل -ى تسض -ل -ي -م ال -دم
واألكسضج Úإا ¤الع Úالتي تسضاعد على ا◊فاظ على بصضر الع.Ú
❊ تقليل اللتهابات
–ت -وي ع -ل-ى ال-فÓ-ف-ون-وي-د ال-ذي Áن-ع اإلف-راج ع-ن اŸرك-ب-ات ال-ت-ي
تسضاعد ‘ التهاب اŸفاصضل والعضضÓت الناجمة عن النقرسض ،والتهاب
اŸفاصضل ،وا◊سضاسضية.
❊ منع السسرطان
فوائده ‘ منع السضرطان قوية للغاية ،حيث إانه يحتوى على مركبات
الفÓفونويد التي تقلل من خطر بعضض أانواع السضرطان مثل الثدي
والÈوسضتاتا واŸعدة والبنكرياسض والرئت ،Úويحسضن أانشضطة اإلنزÁات
اŸؤويدة لÓأكسضدة.
لوعية الدموية
❊ القلب وا أ
فوائده للقلب عديدة ،حيث إان الفÓفونويد النشضط بيولوجيا ‘ التÚ
الشضوكي Áنع التصضاق الصضفائح الدموية ،ما يسضاعد ‘ ا◊فاظ على
صضحة القلب واألوعية الدموية جيدة.

اّÿل األبيضض لتنظيف
وتعقيم اÿضسروات

قبل تناول اÿضضروات أاو اسضتخدامها ‘ الطهو ،من الضضروري
أان تخضضع للتنظيف ع Èغسضلها وتعقيمها جuيًدا ،حفا ً
حة .و‘
ظا على الصض ّ
اآلتي ،طريقة سضهلة لغسضلها وتنظيفها بواسضطة بيكاربونات الصضودا واّÿل
األبيضض.
@ ُيمزج نصضف كوب من اÿلّ األبيضض ،وكوب ونصضف كوب من اŸاء ‘ ،زجاجة
رذاذ كبÒة .وُتضضاف إا ¤اÿليط ،ملعقة كبÒة من عصض Òالليمون ا◊امضض.
@ ُتضضاف ببطء إا ¤اÿليط ،ملعقتان كبÒتان من «بيكاربونات الصضودا».
Ÿضضافة.
وُيحكم غطاء الزجاجة ،التي ُتهّز جيًuدا ÿلط اŸكّونات ا ُ
@ ُترش ّض اÿضضروات حتى “ت ّصض اÿليط ،وُتفرك بفرشضاة تنظيف .ثّمُ ،تشضطف
اÿضضراوات باŸاء جّيًدا.
-نصسائح إاضسافsية

@ من الضضروري tŒنب غسضل اÿضضروات والفواكه ،قبل الحتفاظ بها ‘
الثّÓجة؛ منًعا من تلفها خÓل ُمsدة قصضÒة.
@ ُتغسضل ثمار الفواكه صضغÒة ا◊جم ،كالفراولة والكرز مثً ،Óمن خÓل وضضعها
‘ مصضفاة .وُيفتح صضنبور اŸاء عليها .وُتكsرر العمليsة ،حتى إازالة األتربة عنها.
@ ُتنقع اÿضضروات الورقيsة ،كاّ ÿسض والبقدونسض مثً‘ ،Ó
وعاء مليء باŸاء البارد ،مع ا◊رصض على إاضضافة
القليل من اŸلح لتعقيمها .ثsمُ ،تصضsفى من اŸاء،
ف ‘ الهواء.
وُتÎك ّ Œ
اŸاء يومياً Ÿواجهة ا◊ر
أاوصضى أاحد ا÷راح Úالرائدين بشضرب ثÓثة
ليÎات من اŸاء يوميًا .وقال إان «تغي Òالثقافة
ا÷ذري» نحو مياه الشضرب مطلوب للمحافظة على

رطوبة ا÷سضم خÓل موجة ا◊ر ا◊الية التي تضضرب العا.⁄
نقل موقع عن «باشضكار سضوما »Êالسضتشضاري
‘ ج -راح -ة اŸسض -الك ال-ب-ول-ي-ة ‘ مسض-تشض-ف-ى
ج -ام -ع -ة «سض-اوث-ه-ام-ب-ت-ون» ب-إا‚لÎا ق-ول-ه إان
الناسض يسضتهلكون كمية من اŸياه يوميًا أاقل
من اŸعتاد حتى أاثناء مواجهتهم مشضكÓت
صض - -ح- -ي- -ة أاك Èم- -ن اŸع- -ت- -اد .أاشض- -ار إا ¤أان
اسضتهÓك ثÓث لÎات من اŸاء يوميًا يكفي
للحفاظ على صضحة اŸرء و–سضينها ،خÓل
موجة ا◊ر.
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الـ «جات  -سسكي» ..
من الÎفيه إا ¤القتل ؟ !
أام Úبلعمري
ل يكاد يخلو موسضم اصضطياف واحد ‘ بÓدنا من حوادث
‡يتة تتسضبب فيها الدراجات اŸائية أاو «جات  -سضكي» بسضبب
تهور سضائقيها و قيامهم باقتحام Œمعات اŸصضطاف Úعلى
الشضواطئ بهذه الوسضيلة التي من اŸفروضض أانها ﬂصضصضة
للÎفيه و التنقل و ليسض اإلزعاج و القتل ؟! و ذلك بالبتعاد عن
ال- -ت- -ج- -م- -ع -ات ال -بشض -ري -ة واحÎام مسض -اف -ة األم -ان و السض -رع -ة
اŸنخفضضة و كل ذلك تفاديا لوقوع إاصضابات و حوادث تزهق
Óسضف -الكث Òمن األرواح سضنويا و –ول فرحة
بسضببها  -ل أ
ال -ك -ث Òم -ن ال -ع -ائ Ó-ت ب -ع -ط -ل -ت -ه-م إا ¤م-أا” ؟ و ك-ل ه-ذا ألن
مسض -ت -ع -م -ل -ي الـ «ج -ات سض -ك -ي « يصض -رون ع -ل -ى ق -ي-ادت-ه وسض-ط
اŸصضطاف Úو أازعجاهم  ،ليسض بالذهاب و اإلياب بينهم طوال
اليوم و لكن بالقيام بحركات بهلوانية و مناورات و ذلك من
أاجل إاغراء احدهم باسضتئجار دراجته اŸائية ألن أاغلبيتهم
Áتهنون هذه ا◊رفة بطريقة غ Òقانونية و بوسضائل ل تتوفر
حتى على سضÎات هوائية و لكن رغم ذلك يقوم الكث Òمن
اŸصضطاف Úسضواء بدافع الفضضول أاو اŸتعة باسضتئجار تلك
الدراجات سضواء كان ذلك Ãفردهم أاو برفقة صضاحبها دون
النتباه إا ¤اıاطر التي قد تصضل إا ¤الهÓك غرقا ؟ و هذا
ك -ل-ه ي-ت-م دون اكÎاث السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اŸط-ال-ب-ة ب-ات-خ-اذ
إاجراءات ردعية صضارمة ‘ حق هؤولء و ‘ حق أاصضحاب
ال-ق-وارب اÛه-زة Ãح-رك-ات ك-ذلك ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون ب-دوره-م
ب-اق-ت-ح-ام الشض-واط-ئ ل-ع-رضض خ-دم-ات-ه-م ع-لى اŸصضطاف Úدون
أادنى اعتبار Ÿا يشضكله ذلك من إازعاج و خطر عليهم  ،فإا¤
متى تسضتمر هذه اŸهزلة التي زادت من الفوضضى العارمة التي
أاصضبحت تتميز بها شضواطئنا ؟!
ليسض هناك واحد منا ل يحبذ الÎفيه و التسضلية و امتطاء
الدراجات اŸائية و القيام بجولت بحرية  ..الخ و لكن يجب
القيام بذلك ‘ ظروف مÓئمة و ليتم ذلك يجب تقن Úهذا
ال -نشض -اط و ت -خصض-يصض أاروق-ة ب-ح-ري-ة ل-ه-ذه اŸرك-ب-ات ك-م-ا ه-و
معمول به ‘ كل بلدان العا ⁄فلماذا تشضذ بÓدنا عن القاعدة ؟!
و Ÿاذا ل تقوم السضلطات العمومية بتخصضيصض أاماكن خاصضة
لركن هذه الدراجات و أاروقة بحرية لسضÒها وإاصضدار رخصض
Ÿزاولة هذا النشضاط الذي من اŸفروضض أانه يكون مصضدر
تسضلية و متعة و ليسض مبعث قلق و خوف ؟! و ذلك بإاخضضاعه إا¤
الرقابة و ا◊رصض على مطابقته لقواعد السضÓمة و  ⁄ل
اسض -ت -ح -داث ف -رق شض -رط -ة ب-ح-ري-ة Œوب الشض-واط-ئ ع-ل-ى مÏ
دراج -ات ه -وائ -ي -ة تسض -ه -ر ع -ل -ى ت -ط -ب -ي-ق ال-ق-ان-ون و ردع ه-ذه
التجاوزات التي أاصضبحت تنغصض على اŸصضطاف Úعطلتهم و
راحتهم ؟

قواعد صسحية يجب مراعاتها أاثناء
السستجمام على الشّسواطئ
مع حلول فصضل الصضيف وموسضم السضباحة ،ينصضح األطباء وخÈاء الصضحة بإاتباع
بعضض القواعد التي Œنب الناسض اإلصضابة باألمراضض .ومن ب Úالتوجيهات
الكثÒة التي يقدمها اıتصضون ،اخÎنا لكم ›موعة من أاهم النصضائح التي
تسضاعد على السضتمتاع بعطلة ‡تعة ،وŒنبكم اŸرضض أاثناء فÎة النقاهة.
@ عدم النزول إا ¤اŸاء ‘ األماكن التي حظرت فيها السضباحة ،نظرا لتلوث
اŸياه ‘ بعضض الشضواطئ والبحÒات ،تسضعى الهيئات الطبية لنشضر لفتات
–ظر السضباحة فيها ،لذا يؤوكد األطباء على ضضرورة Œنب تلك األماكن خوفا
من انتقال أانواع من العدوى ا÷لدية ،أاو التسضمم عن طريق التعرضض Ÿواد
كيميائية خطÒة.
@ عدم البقاء لفÎات طويلة ÓÃبسض السضباحة الرطبة ،ينصضح األطباء بتبديل
مÓبسض السضباحة الرطبة بعد اÿروج من اŸاء وعدم ارتدائها لفÎات طويلة،
ألن رطوبتها قد تشضكل بيئة مÓئمة لتكاثر الفطريات والبكتÒيا اÿطرة على
البشضرة.
@ النتباه ÷ودة اŸنتجات الواقية من الشضمسض ،يشضّدد األطباء على ضضرورة
النتباه Ÿدة فعالية الكرÁات الواقية من الشضمسض ،واŸواد التي تدخل ‘
تركيبها ودرجة حمايتها من األشضعة ،فالتعرضض ألشضعة الشضمسض الفوق بنفسضجية
دون مواد –مي ا÷لد من خطرها يتسضبب Ãضضاعفات وحروق جلدية خطÒة.
@ ارتداء األحذية أاثناء اŸشضي على الشضواطئ أاو بالقرب من اŸسضابح،اŸشضي
دون أاحذية على الشضاطئ أاو أاطراف اŸسضبح قد يعرضض القدم Úللعديد من
أانواع الفطريات أاو البكتÒيا اŸضضرة با÷لد.
@ غسضل ا÷سضم بعد النتهاء من السضباحة ،ينصضح األطباء بالغتسضال جيدا بعد
النتهاء من السضباحة ‘ البحر أاو اŸسضبح ،ألن اŸلح اŸوجود ‘ مياه البحر
وال -ك -ل -ور ال -ذي يضض -اف إا ¤م -ي -اه اŸسض -اب -ح ق -د ي-تسض-ب-ب-ا Ãضض-اع-ف-ات خ-طÒة
للجلد.النتباه لنظافة اŸنشضفة ،يسضتعمل بعضض الناسض الذين يسضتجمون على
الشضواطئ اŸناشضف لÓسضتلقاء عليها ومن ثم يسضتخدمونها لتنشضيف أاجسضادهم،
األمر الذي يعرضضهم لنتقال العدوى.

اجل الثقافة والفن
ثقافة
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فوز سساحق للمغرب العربي ‘ مهرجان وهران السسينمائي

إاشسادة عربية بجهود ا÷زائر من
أاجل الثّقافة والفن
حظي رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكر Ëخاصس ‘ اختتام الطبعة Ÿ 11هرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي،
لمÚ
التي جرت فعالياتها أاول أامسس  31جويلية Ãسسرح الهواء الطلق ‘ غياب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،الذي ناب عنه ا أ
العام لوزارة الثقافة إاسسماعيل أاولبصس.Ò

وهران :براهمية مسسعودة

جاء هذا التكريم عرفانا وشصكرا لما قدمه
للثقافة في الجزائر ،والوطن العربي عامة ،أاين
أاشصاد الحضصور بالمجهودات التي يبذلها من أاجل
ال -ث -ق -اف -ة وال -ف -ن ،ب -اع -ت-ب-اره-ا م-ن أاه-م ال-رم-وز
المكّرسصة في الدسصتور.
وف -ي ك -ل-م-ة خ-ت-ام-ي-ة أا ّك-د اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-وزارة
الثقافة اسصماعيل اولبصصير ممث Óلوزير الثقافة
عزم الوزارة على مواصصلة تقديم الدعم لهذا
ال -م -وع-د السص-ي-ن-م-ائ-ي ال-م-م-ي-ز ،وك-ل ال-نشص-اط-ات
وال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي تسص-اه-م ف-ي ت-ع-زي-ز
السص -اح -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وحشص-د ال-ط-اق-ات
اإ’بداعية الجزائرية.
وفي رّده على منتقدي المهرجان في طبعته 11
شصكر صصديقي كل من دعم المهرجان وسصانده
وقال محافظ المهرجان إابراهيم صصديقي في
كلمته بختام فعاليات الدورة  11بمسصرح الهواء
الطلق حسصني شصقرون وسصط حضصور صصناع ونجم
السصينما الجزائرية والعربية ،إانّ أاضصواء الطبعة
الحادية عشصرة وصصلت سصيدي بلعباسس ومسصتغانم
وسصيسصتمر المهرجان بنا أاو بغيرنا ،كما اسصتمرت
سص -ان -ت -ا ك -روز وسص-ي-دي ال-ه-واري وم-ع-ال-م وه-ران
الباهية عاصصمة الغرب الجزائري.
واغتنم صصديقي الفرصصة ليوجه شصكره للجمهور
الوهراني وللجان التحكيم على مجهوداتها وعلى
م- -وضص -وع -ي -ت -ه -ا ف -ي اخ -ت -ي -ار اأ’ف Ó-م ال -ف -ائ -زة
واشصتغالها طوال أاسصبوع كامل ،مشصيدا في السصياق
ب -دور اإ’ع Ó-م وم -راف -ق -ت -ه ال -دق-ي-ق-ة رغ-م حّ-دة
ال-ن-ق-د ،م-ع-ل-ق-ا :أان-ت-م ف-ي ج-زائ-ر ال-وئ-ام ال-ت-ي ’
تصصادر رأايا.
وقد ُتuوج الفيلم الطويل «إالى آاخر الزمان» بجائزة
«الوهر الذهبي» للطبعة  11لمهرجان « ،وهي
الجائزة العاشصرة له وأاول فيلم طويل للمخرجة
ياسصمين شصويخ ،يروي على مدار  90دقيقة قصصة
حب غير مكتملة تبدأا في مقبرة ،وكأاّن المخرجة
أارادت أان ت - -غ ّ- -ي - -ر ن - -ظ - -رة أان ال - -زواج م - -ق- -ب- -رة
ال -حب وت -ج -ع-ل م-ن ال-م-ق-ب-رة م-ك-ان-ا ل-ل-ت-ع-ايشس،
وإاحÓل صصلة العطف والحب والرفق.
ك-م-ا ي-ن-ت-ق-د ال-ف-ي-ل-م وضص-ع-ي-ة المرأاة في مجتمع
م -ت-عصصب وم-ت-خ-ل-ف ،م-ن خÓ-ل صص-ور «سص-اخ-رة»
ح -ول ب -عضس ا’ع -ت -ق -ادات ال -م-ت-خ-ل-ف-ة ب-ال-وسص-ط
ال- - -ري- - -ف- - -ي ،ون- - -ج- - -حت ال- - -م - -خ - -رج - -ة ال - -ت - -ي
الوسصط
اعتمدت الطبيعية،

الريفي الذي تجري فيه مجريات القصصة.
وقد عادت جائزة لجنة التحكيم الخاصصة للفيلم
الفلسصطيني «واجب» من إاخراج آان ماري جاسصر،
ف-ي-م-ا ف-از ال-م-غ-رب-ي ع-ز ال-ع-رب ال-ع-ل-وي ب-جائزة
أافضصل إاخراج عن فيلمه «كيليكيسس..دوار البوم»،
وفاز المصصري هيثم دبور بجائزة أافضصل سصيناريو
عن فيلم «فوتوكوبي».
كما فازت التونسصية أاميرة الشصبلي بجائزة أافضصل
ممثلة عن دورها في فيلم «تونسس الليل» ،فيما
ذه- -بت ج- -ائ- -زة أافضص -ل م -م -ث -ل م -ن -اصص -ف -ة ب -ي -ن
الفلسصطينيين محمد وصصالح بكري عن دورهما
في فيلم «واجب».
وقّدمت لجنة التحكيم في فئة اأ’فÓم الطويلة
تنويهات لفيلم «آا’ت حادة» لنجوم الغانم من
اإ’م -ارات وف -ي -ل -م «ال-ن-حت ف-ي ال-زم-ن» ل-ي-وسص-ف
ناصصر من مصصر و»مرايا الشصتات» لقاسصم عبيد
من العراق.
وفي ما يتعلق بفئة اأ’فÓم القصصيرة والتي شصملت
 14فيلما ،فقد عادت الجائزة الكبرى إالى الفيلم
التونسصي «رقصصة الفجر» من إاخراج آامنة النجار،
بينما فاز الفيلم اللبناني «شصحن» للمخرج كريم
رحباني بجائزة الوهر الذهبي
وقّدمت اللجنة تنويهات خاصصة لكل من فيلم
«ب Ó-ك م -ام-ب-ا» ’م-ال قÓ-ت-ي م-ن ت-ونسس وف-ي-ل-م
«ال -ب -ن -فسص -ج -ي -ة» ل -ب -اق -ر ال -رب -ي -ع -ي م -ن ال -ع-راق

مسساهمة
حَمد
بقلم :كه يÓن ُم َ

’ ينفصصُل اإ’بداع اأ’دبي عن العوامل ا’جتماعية والسصياسصية بل
ُيَمثُل صصورة من الوعي الُمجتمعي ،والظروف التي ُتلقي بظÓلها
على تركيبة اأ’فكار التي تتحكمُ بطبيعة العÓقات السصائدة داخل
منظومات اجتماعية وسصياسصية ودينية ،فبالتالي ُيجسصُد اأ’دُب
هذه الُمحددات في ترابطها ومدى تأاثيرها في توالِد نماذج
ف من وراء
ُمختلفة من الطبائع اإ’نسصانية ،وغالباً ما يكون الهد ُ
الدفع ِبجملة من الوقائع إالى واجهة العمل اأ’دبي هو إارسصاء قيم
جديدة وكسصر حالة اإ’نسصداد على مسصتوى التفكير والرؤوية هذا
التفسصيُر قد يصصُح مع ما ُيسصمى باأ’دب النضصالي أاو الطليعي
وربطه بإا تجاه أايدولوجي مُعين ينعك ُسس في مضصامين النصصوصس
اأ’دب -ي -ة ب -ق -ط -ع ال -ن -ظ -ر ع -ن اخ -ت Ó-ف ال -ن -وع ،ول-عs-ل ال-وظ-ي-ف-ة
اأ’يديولوجية في الرواية أاكثر وضصوحًا ،وتكفي هنا اإ’شصارة إالى
(اأ’ُم) لمكسصيم غوركي الذي أاظهر جدلية التأاثير بين الفكر
واإ’نسصان كما أارهصس تشصرنيشصيفسصكي في روايته (ما العمل)
حسصبما يرى الباحثون ببزوغ عهد جديد موضصحًا ما يجبُ أان
يتسصلح به الثواُر من أافكار مُحركة للوضصع الراكد.
ف رواية (فونتمارا) للكاتب اإ’يطالي إايجنازيو سصيليوني
تصصط ُ
الصصادرة من دار الرافدين بيروت ضصمن اأ’عمال المنضصوية تحت
م -ظ -ل -ة اأ’دب ال -ث -وري ،ح -يُث ي-ت-ن-اوُل ال-ك-اتُب ح-ي-اة ال-فÓ-ح-ي-ن
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و»المخاضس» لمسصعود سصدير من سصوريا.
وم -ن-حت ال-ج-ائ-زة ال-خ-اصص-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م
الخاصصة للفيلم الوثائقي وشصملت  14فيلما أايضصا،
«أابدا لم نكن أاطفا’» للفيلم الجزائري «معركة
الجزائر» من إاخراج مالك بن إاسصماعيل ،فيما
فاز بجائزة الوهر الذهبي الفيلم السصوري «طعم
اأ’سصمنت» من إاخراج زياد كلثوم.
وأاع -ل -ن ال-م-ه-رج-ان ع-ن ح-جب ج-ائ-زة ب-ان-ورام-ا
اأ’فÓ-م ال-قصص-ي-رة ،ن-ظ-را ل-مسص-ت-واه-ا الضص-ع-ي-ف.
ول-ل-ت-ذك-ي-ر ف-ق-د تّ-م اخ-ت-ي-ار ال-م-خ-رج ال-ج-زائري
م-رزاق ع-ل-واشس ل-رئ-اسص-ة ل-ج-ن-ة اأ’فÓ-م ال-ط-ويلة
والسص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،وال-ل-ب-ن-ان-ي-ة تق Óشصمعون كرئيسصة
ل -ل -ج -ن -ة اأ’ف Ó-م ال -قصص-ي-رة ،وال-م-خ-رج وال-ك-اتب
العراقي قاسصم حول صصدوم لرئاسصة لجنة اأ’فÓم
الوثائقية.
يذكر أاّن الطبعة التاسصعة من مهرجان وهران
ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ال-ت-ي ان-ت-ظ-مت من  22ال -ى 27
جويلية  2018عرفت مشصاركة  38فيلما ما بين
طوي Óوقصصيرا وأاعما’ وثائقية تمثل  14بلدا
ع -رب-ي-ا ،ك-م-ا ارت-أات ت-ك-ري-م ال-م-خ-رج ال-ج-زائ-ري
الراحل فاروق بلوفة مخرج الفيلم الكÓسصيكي
ال-ج-زائ-ري وال-ع-رب-ي «ن-ه-ل-ة» وال-ف-ن-ان الكوميدي
ال-مصص-ري م-ح-م-د ه-ن-ي-دي وال-ف-ن-ان-ة ال-ج-زائ-ري-ة
ال -ق -دي-رة شص-اف-ي-ة ب-وذراع وال-ف-ن-ان السص-وري ع-ب-د
المنعم عمايري ،وكذا الجزائرية الراحلة صصونيا.
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الباحث الّلسسا Êمهدي براشسد لـ «الشسعب»:

اإلنسسان العربي يسسرق ◊ظات حياته...وهو
ما ‚ ⁄ده ‘ أافÓم اŸرحلة ا◊الية
عّ-ب-ر م-ه-دي ب-راشس-د ،صس-ح-ف-ي ب-احث ‘ ال-ل-يسس-ان-ي-ات وم-ه-ت-م ب-السس-ينما عن حنينه
ولوعته إا ¤زمن الفن ا÷ميل بكل ما فيه من قيم فنية سسامية وتقاليد عريقة،
لول الذي جمع الناسس حوله ا◊ب والسسÓم رغم اŸآاسسي
وسسمو إانسسا Êكان شسعاره ا أ
لحزان .وهذا نصس ا◊وار كام.Ó
وا أ

وهران :براهمية مسسعودة

لفÓ-م
^ الشس-عب :شس-ارك-ن-ا رأايك ح-ول ا أ
المتنافسسة في مهرجان وهران 2018؟
^^ م-هدي براشسد :ه-ن-اك م-وضص-وع تقريبا
يسصيطر على أافÓم هذه الدورة ،وهو موضصوع
الحرب ،ما يحدث اآ’ن في العراق وسصوريا
وليبيا والمنطقة العربية من تحّو’ت أافرزتها
النزاعات التي جاءت بعد الربيع الحربي أاو
ظاهرة اإ’رهاب في المنطقة.
تقريبا تحّول هذا الموضصوع إالى هاجسس رأايناه
ف-ي ف-ي-ل-م «رح-ل-ة» ل-ل-م-خ-رج ال-ع-راق-ي م-ح-مد
دراج -ي وف -ي -ل -م «ط -ع -م ا’سص -م -نت» ل -ل -م-خ-رج
السصوري زياد كلثوم ،وعدد من اأ’فÓم العربية
التي تناولت العنف وعدم اإمكانية العيشس معا،
وأاّكدت مرة أاخرى أانّ العالم العربي اإ’سصÓمي
’ يسصتطيع العيشس في سصÓم فقط ،بل المشصكل
في أاّنه ’ يسصتطيع العيشس أاصص.Ó
في ال ّسصبعينات والثمانينات كنّا نتغّنى بال ّسصÓم
ون -دع-و إال-ي-ه ،ف-رغ-م وج-ود ال-ح-رب ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة
ومآاسصيها على سصبيل المثال ،إا’ أانّ اإ’نسصان
ال-ع-رب-ي وال-م-واط-ن ال-ل-ب-ن-ان-ي ك-ان يسص-تطيع أان
يسصرق لحظات ويعيشس حياته ،ولبنان بقيت في
عز ظاهرة الحرب اأ’هلية عاصصمة للثقافات
والفن ،المطابع تعمل والكتب تصصدر والندوات
تنشصط والحفÓت ’ تتوقف لي Óأاو نهارا ،وقد
ع ّ-ب-ر ع-ل-ي-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة رائ-ع-ة آان-ذاك ال-م-خ-رج
الجزائري فاروق بلوفة ،وأاعطى إامكانية خلق
الحياة من داخل الصصراع ،وهو ما لم نجده في
أافÓم المرحلة الحالية.
لف Ó- -م ك - -انت أاق - -رب إال- -يك م- -ن
يا أ
^ أا ّ
غيرها؟
^^ أاث -ار ان -ت -ب -اه -ي ث Ó-ث -ة أافÓ-م شص-اه-دت-ه-ا،
وأاعتقد أانها لها الحظ في أان تنال جائزة من
الجوائز ،من بينها الفيلم الوثائقي الذي قام به
ال -ج -زائ -ري سص -ع -ي -د ع-ول-م-ي ح-ول «ع-ل-ى آاث-ار
المحتشصدات» زمن ا’حتÓل الفرنسصي ،طريقة
جيدة في التعاطي مع هذه المرحلة بطريقة
بعيدة عن الخطاب الديماغوجي ولغة الخشصب
ال -م-ع-ه-ودة ف-ي م-ث-ل ه-ذه ال-رب-ورت-اج-ات ،ك-م-ا
تابعت فيلم «رحلة» للمخرج العراقي محمد
الدراجي وأاعجبت به ،أ’نه حاول رصصد ظاهرة
اإ’رهاب من زاوية جد هامة ،وهو عدم الحكم
على سصابق الظاهرة و’ على ’حق الظاهرة،
وإانما رصصد لحظة تحّول في نفسصية اإ’رهابي،

وكيف بإامكانه أان يتخلى عن العمل اإ’رهابي
في لحظة معينة صصغيرة جدا ،ولكنها تختصصر
كثيرا من القراءات.
والفيلم اآ’خر الذي خّلف تأاثيرا كبيرا على
ن -فسص -ي -ت -ي ،ه -و «ط -ع -م ا’سص -م -نت» ل-م-خ-رج-ه
السصوري زياد كلثوم ،كان فـظيعا ومؤولما جدا،
لكن يعّبر عن مأاسصاة ’ يراها الكثيرون ،أ’نها
ي- -ت- -ح- -دث ع- -ن ه -امشس ف -ي ال -ح -رب ت -ع -رف -ه
المنطقة العربية في سصوريا.
وهناك الفيلم المغربي «كليكسس..دوار البوم»
ل-ل-م-خ-رج ع-ز ال-ع-رب ال-ع-ل-وي ،أاع-ج-ب-ت-ن-ي ف-ي-ه
شصجاعة الموقف وجرأاة الطرح ،بالنظر إالى ما
نعرفه نحن عن واقع حرية التعبير في المغرب
والتضصييق الكبير على المبدعين والصصحفيين
بصص-ف-ة ع-ام-ة ،ف-ال-ف-ي-ل-م ع-ل-ى درج-ة ك-بيرة من
ال- -ج -رأاة ،وف -ي ال -وقت ن -فسص -ه ع -ل -ى ق -در م -ن
الممارسصة الجيدة للسصينما.
^ م -ا رأايك ب -ت -ن ّ-وع ال -ف -ع -ال -ي-ات ب-ه-ذه
الّتظاهرة الفنية الدولية؟
^^ شصاهدنا ذلك على مدار  11طبعة تنّوعت
ال -ب -رام -ج ال-مصص-اح-ب-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-ت-ي ت-ه-ت-م
ب-الصص-ن-اع-ة السص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ع-ناصصرها
المخرج والمصصور والمنتج والمونتير والمؤولف
وكاتب السصيناريو والممثل ،مع إاعطاء حّيز كبير
ل -ل -م -ح -اضص -رات وال -ن -دوات ال -ف -ك-ري-ة ورشص-ات
تكوينية لفائدة الشصباب ،إالى جانب تكوينات
ت -رب -وي -ة ف -ي ال-م-ج-ال السص-ي-ن-م-ائ-ي ،وع-ي-ا م-ن
المهرجان بالدور الذي يمكن أان يلعبه هذا
الموعد السصينمائي السصنوي كمحطة أاسصاسصية
لمهن السصينما.

فونتمـ ـ ـارا :روايـ ـ ـة طليعيـ ـ ـة
البسصطاء في قرية فونتمارا ،وما يكابدونه من شصظف العيشس في
ظل السصلطة الجائرة التي ُتزيُد الضصرائب على مواطنيها ،و’
ت-وف-ر وسص-ي-ل-ة إا’ تسص-ت-خ-دم-ه-ا ل-ق-ه-ره-م واسص-ت-غÓ-لهم ومع ظهور
الشص-خصص-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-ن-اث-ر ع-ل-ى مسص-اح-ة ال-رواي-ة ي-ت-ب-يُ-ن غ-ر ُضس
المؤولف من إاماطة اللثام عن فئة مكونة من المثقفين والمهنيين
الُمتعاونين مع رجالة الدولة في عملية تضصليل الجماهير ولو’
هؤو’ء لما تغولت السصلطُة وتوحشصت.

العقوبة
تفتتُح الرواية باسصترجاع تلك اللحظة التي حدث فيها ما كان
مؤوشصرا ً لتبدل حياة الفÓحين عندما انقطع النور الكهربائي وحل
ضصوء القمر مكان اإ’ضصاءة الكهربائية ودامت هذه الحالة ،إاذ
يتعجب السصكان من هذا اأ’مر .وهنا يلمُح الراوي إالى بداية
حرَم
ظهور الكهرباء والدخائن في القرية ،ومن ثُsم يتوقع أان ُي َ
الفÓحون مما يعُد امتيازا بالنسصبة لهم نتيجة لتقلبات على
الصصعيد السصياسصي وسصقوط حكومة وقيام غيرها ،وهذه الحالة
قلما تكون لها الفوائد للكادحين الذين تنوء بهم وطأاة حياة
ُمضصنية ،حيث يتحملون تكاليف الحروب وتصصاعد الضصرائب على
ف إالى ذلك فإان الراوي ُيشصيُر إالى ترصصد موظفي
الخدمات ،أاضص ْ
الحكومة لكÓم المواطنين واإدانتهم بناء على تفسصيرات ُمجهزة،
إاذ يصصيُح هون بللينو بوجه زومبا وسصوركانيرا عندما تحدث
ا’ثنان عن الحلم الذي رأاه اأ’ول وما سصمعه من البابا بأاّنه سصاق
لهم سصحابة من القمل ليملئوا بها فراغاتهم ،وذاك ما يبعدهم
عن اإ’لحاد والكفر .وما من الموظف إا’ واعتبر الكÓم تجديفاً
واسص -ت-ه-زاء ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ويضص-ي أاع-وان ال-ح-ك-وم-ة ف-ي سص-ي-اسص-ت-ه-م
ا’سصتغÓلية أابعد بسصلب مصصدر رزق أاهالي القرية وتصصريف مياه
ال -ت -رع -ة ب -م -ا ي -خ -دم مشص-اري-ع م-ا ُي-سص-م-ى ب-ال-م-ق-اول م-ن خÓ-ل
المسصتندات الُمقنعة بالقانون ،ويسصتنكر الفÓحون من جانبهم
ه -ذا ا’ح -ت -ي -ال سص -اخ -ط-ي-ن م-ن ال-ق-ان-ون ال-ذي ي-ت-م-ت-رسُس وراءه
الُمحتالون ’ضصطهاد الفقراء.
جدير بالذكر أاsن هذا العمل يحتشصُد بشصخصصيات تبدو للوهلة
اأ’ولى نمطية وجامدة لكن مع تعاقب اأ’حداث تتخذ مسصارات
ومسصتويات ُمختلفة ،وشصأان جل الروايات المكتوبة بإايحاء ثوري
توجُد شصخصصية القدوة والُمضصحي في (فوانتمارا) وهو براردو
الذي من الصصعب الحكم عليه أاو توقع َُمبادراته.

ال ّصسراع
يعتمُد الكاتبُ على تصصوير الصصراع القائم بين أاهل فونتمارا
والسص-ل-ط-ة ال-م-م-ث-ل-ة بشص-خصص-ي-ة الُ-م-ق-اول إ’ب-انة البؤوسس والُمعاناة
الُمتفاقمة بفعل المشصروع الذي يدمُر ما أاعطتهم الطبيعُة لسصد
ف من محاولة إاقامة
ا’حتياجات الحياتية ،إاذ تتضصاعفُ المخاو ُ
الفي Óوتحويُل ملكية الترعة إالى المقاول وحفر مجري أاخر ما
ينقصس نسصبة الماء الذي تحتاج إاليه الزراعة ما يعني فقدان
سصكان القرية لما يقيمُ أاودهم،وعندما يحتُج الجماهيُر على هذا
المشصروع يأاتي من ُيعُد مسصاندا ً للمحتجين في الظاهر لكن في
حقيقته متواطئ مع السصلطة ،وهذا النفاق يتجسصُد في شصخصصية
المحامي شصيركو سصتانزا ،إاذ يقترُح اأ’خيُر أان يكوَن حق التصصرف
بالترعة مكفو’ً لبودسصتا لمدة (عشصر عظيمات) دون أان يفهم
أاحد د’لة هذه العبارة الفضصفاضصة .وأاخذ سصكان فونتمارا بشصرح
تلك المفردة وتباينت التقديرات حولها بين عشصر سصنوات أاو مئة
سصنة أاو عشصرة شصهور ،كما تصصورت ماريتا سصوكارينرا .بهذا نجح
إايجنازيو سصيليوني في إابراز المفاعيل السصلبية للعبة اأ’لفاظ وهي
أاداة في عملية الخداع السصياسصي ،يرافق ذلك إاعÓن بودسصتا لمنع
المناقشصات في الحانة التي يجتمعُ فيها أاهل القرية.
من الملفت أان الكاتب يتتبُع ما يطفُو على السصطح من مظاهر
تشصي بسصيادة الهمج أاو مايسصميه ماركسس ببرولتاريا الرثة ،وهم
أافراد يخدمون كل من يعطي اأ’وامر يتسصكعون في الشصوارع إاذ
ُيَعبِئهم المتنفذون لمآارابهم الخاصصة ويؤوجرون طاقاتهم دعماً
 Óعن ذلك يختاُر الكاتبُ أاسصلوبًا كوميدياً
للسصلطة الهمجية ،فضص ً
لبيان مناورات السصلطة وإامعانها في مسصخ القيم ،وهذا ما تراه
ف-ي مشص-ه-د اسص-ت-ج-واب ال-رج-ل ال-ب-دي-ن ل-م-واط-ن-ي ف-وانتمارا عن
إانتماءاتهم السصياسصية وبدأا بطرح هذه الصصيغة يعيشس من؟ بما أان
المسصتوجبين غير مهتمين بشصؤوون السصياسصة ولم يدركوا ضصرورة
تمجيد الحكومة الجديدة لذا كانت إاجاباتهم عفوية ،وحين يأاتي
دور على أاناشصليتو ما لبث أان قال تعيشُس ماري وهي زوجته وُيتهم
على إاثر ذلك بأاsنه مشصبوه.

ال ّصسحوة
ت-ده-ور ال-مسص-ت-وى ال-م-ع-يشص-ي ف-ي ف-وان-ت-م-ارا وت-وّج-سس أاهلها من
تناقصس الموارد يحملُ بعضصهم للبحث عن فرصس العمل في
ب إابن الراوي براردو في رحلته إالى المدينة
المدن ،حي ُ
ث ُيصصاح ُ

التي شصهدت تطورا ً كبيرا ً في شصتى المجا’ت ويمكُن لمن يقتنع
بأان يصصبُح أاداة بيد السصلطة امتÓك ثروة طائلة ،اأ’مر الذي
ي -وضص -ح ال -ف -رق ال -ك -ب -ي -ر ب -ي-ن ن-م-ط ح-ي-اة ال-فÓ-ح وم-ا ي-ن-ع-م ب-ه
المضصاربون في المدن من البذخ ،ما يغذي الوعي الثوري لدى
براردو الذي خاب أامله بالهجرة إالى أامريكا ،ولم يعد يتملك شصيئا
’ اأ’راضصي و’ اأ’موال ،لذلك فهو أاول من يقع تحت تأاثير ما
يحكيه بيينو جوريانو العائد من روما حول ما يسصود في المدينة
من سصلوكيات سصياسصية غريبة بجانب توفير فرصس العمل .وبد’ً
من أان يكتسصب براردو اأ’موال في المدن ليعوَد إالى فونتمارا
ويتزوج إاليفرا كما خطط تنحو حياته منحى آاخر ويتحول إالى
بطٍل ثوريُ .يذكر أان آاراء براردو تنُم عن وعي ناضصج وتلمسس لديه
اإ’يمان بضصرورة تعقل الحراك الجماهيري ،وهو يقول لصصديقه:
«أالسصت ترى أان الشصجاعة ليسصت شصيًأا عندما ’ تعرف اسصتعمالها»،
وتلخصس مما يقولهُ الرجل القادم من أافيزانو أان بهرجة المدن
تخفي فقرا ً مدقعا وليسس كل من يقيم بالمدنُ ،مسصتِغ ً
 Óتنتهي
الرواية بإاعÓن الغضصب والثورة في كثير من القرى والبلدات منها
فونتمارا.
وما يجبُ اإ’شصارة إاليه هو براعة المؤولف في اسصتبطان ما يدوُر
في أاعماق براردو من مشصاعر وأاسصئلة قبل إاعدامه ،إاذ يرجح لديه
كفة المبدأا أ’ن قرونًا تمُر قبل أان تواتي فونتمارا فرصصة أاخرى،
وما أاراد أان ينقلب خائنًا.
ُيذكر أان سصليوني ولد في إاحدى قرى إايطاليا سصنة  ،1905وعانى
اأ’مرين في حياته ،فقد أاهله في حادث الزلزال ،كما راح أاخوه
الوحيد ضصحية قسصوة الفاشصسصتيين.

إأعدأد:

إلخميسس  ٠٢أإوت  ٢٠1٨م
إلموإفق لـ 1٩ذي إلقعدة 1٤٣٩هـ

ا÷زائر
حاضصرة بقوة ‘
–ّدي القراءة
العربي

بقلم أمينة جابالله

ب- -ع- -د ت- -أاّل -ق إل -م -ب -دع إل ّ-رإق -ي
«محمد فرح جلود» في إلطبعة
إأ’ول -ى م -ن ت -ح -دي إل -ق -رإءة إل-ع-رب-ي ،وإل-ت-ك-ري-م إل-خ-اصس
وإلÓ-م-ث-ي-ل ل-ه ل-روح إل-ط-ف-ل-ة «ف-اط-م-ة غ-و’م» إل-ت-ي غّيبها
إلموت ،وحال دون موإصشلة مسشيرتها في غمار إلتحدي في
طبعته إلثانية لتحمل مششعل تحدي إلقرإءة إلعربي في
إلجزإئر للسشنة إلجارية إلبطلة «ندى عنقال».
لم تكن رحلة إلتحدي سشهلة لدى إلمتسشابقين ،حيث كان
إلتنافسس على إللقب يسشتدعي روحا مباِدرة ’ تعرف إ’
هدفا وإحدإ ،أإ’ وهو إلوصشول بكل جدإرة إلى إلقمة.
فهكذإ كانت عزيمة ندى ومحمد وفاطمة وكل من ششارك
في تظاهرة إلتحدي ،وهكذإ سشتكون لدى من سشيخلفهم
ليششرفوإ إلجزإئر ويمثلونها أإحسشن تمثيل.
فششكرإ أ’طفال إلجزإئر على مسشعاهم إلمششرف ،إلذي
’قى صشيتا ’معا في مجال إلتحدي للقرإءة إلعربي ،ولكل
من وضشع بصشمته في إعÓء رإية إلجزإئر ،سشتظل أإسشماؤوكم
Óبد.
عالية في منابر إلششرف ل أ

إلعدد 17711
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

سسفÒة ا÷زائر ‘ مسسابقة
–ّدي القراءة العربي
ندى عنقال
»àeƒM …OÉgh ..

ف-ازت اŸتسش-اب-ق-ة ن-دى ع-ن-ق-ال م-ن و’ي-ة سش-ط-ي-ف ب-اŸرك-ز ا’ول ل-ت-ح-دي
القراءة العربي ‘ نسشخته الثالثة Ãدينة دبي با’مارات العربية اŸتحدة.

بجدإرة
إل -ف -وز ك-ان
وإسش-ت-ح-ق-اق ن-ظرإ
للمسشتويين
إلثقافي
وإلعلمي
إل -ذي ت-ت-م-ت-ع
به
إلمتسشابقة،
وإلذي مكنها
م -ن إل-وصش-ول
إل - - - -ى ه- - - -ذإ
إل-ن-ج-اح رغ-م
صشعوبة
إلتحدي
وتقارب
إلمسشتويات
إل-ع-ل-م-ي-ة بين
إلمتسشابقين.
يذكر إأنّ ندى

نصصائح صصيفية

^ ال-مشش-ارك-ة ف-ي ب-عضض الّ-ن-شش-اطات البسشيطة
التي تسشاعدك عزيز الجزائري الصشغير على
اك -تشش -اف ب -عضض ال-ق-درات ال-خ-اصش-ة ،وت-ن-م-ي-ة
المششاعر ا’إيجابية داخل النفسض.
^ أاثناء تمضشية فصشل الصشيف مع العائلة ’
تنسشى عزيزي تجهيز الكاميرا ’لتقاط بعضض
الصش-ور ال-ت-ي تسش-ج-ل ت-لك ال-ل-ح-ظ-ات ال-م-م-تعة
ال-ت-ي قضش-ي-ت-ه-ا م-ع ال-وال-دي-ن واإخ-وتك ،ث-م قم
ب-ح-ف-ظ-ه-ا ف-ي أال-ب-وم ل-لصش-ور بشش-ك-ل مضشحك مع
بعضض الملصشقات المضشحكة واللماعة لتزيين
الصشور.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين

17

ع- -ن- -ق- -ال شش- -اركت إل- -ع -ام
إل -م -اضش -ي ع-ل-ى مسش-ت-وى و’ي-ة
سش -ط -ي-ف ،وك-انت ف-ي إل-م-رت-ب-ة
إلثانية و’ئيا ،وفي هذه إلسشنة
إح -ت -لت إل -م -رت-ب-ة إ’أول-ى ع-ل-ى
مسش- - -ت- - -وى إل - -و’ي - -ة وشش - -اركت
وطنيا ،وكانت إ’أولى ونجحت
في إلبكالوريا بمعدل إأكبر من
 17وكانت إأيضشا من إلمكرمين
و’ئيا.
رإئعة إأنتِ يا «ندى عنقال» لغة
ك يا
وفصشاحة ونقدإ..وتحية ل َ
«م -ح -م-د ف-رح ج-ل-ود» ع-ل-ى م-ا
تركته من كلمات عانقت سشماء
إ’إب - -دإع وإ’إق - -ن - -اع ،وسشÓ- -م- -ا
لروحك يا «فاطمة غو’م» إلتي
إأقام في حقها إلششيخ محمد
بن رإششد إآل مكتوم نائب رئيسس
إلدولة رئيسس مجلسس إلوزرإء

فاطمة غو’م

موريتـانيـــا
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’سشÓمية الموريتانية،
موريتانيا ،رسشمًيا الجمهورية ا إ
هي دولة عربية إافريقية تقع في ششمال غرب إافريقيا
’طلسشي ،يحّدها من الششمال
وعلى ششاطئ المحيط ا أ
كل من المغرب والجزائر ،ومن الجنوب السشنغال ومن
الششرق والجنوب مالي ،وكنقطة وصشل بين ششمال
أافريقيا وجنوبها تجمع صشحراء موريتانيا الششاسشعة
منذ آا’ف السشنين ،بين أاعراق وثقافات مختلفة منها
عربية وأامازيغية وإافريقية.

الشّصهيد أاحمد زبانة
أإح- -م- -د زب -ان -ة (إسش -م -ه
إل- -ح- -ق- -ي- -ق- -ي :أإح- -م- -د
زه -ان -ة) ،م -ن م -ق -ات-ل-ي
إل-ث-ورة إل-ج-زإئ-رية ،ولد
سشنة  1٩٢٦بزهانةو’ية
م-عسش-كر ،وه -و أإول م -ن
نّفذ عليه حكم إإ’عدإم
ب -ال -م -قصش -ل-ة إب-ان ث-ورة
إل -ت -ح -ري -ر ف -ي سش -ج-ن
سشركاجي ،تطّوع زبانة
ل -نشش -ر م -ب-ادئ إل-ح-رك-ة
وفضش - - - - -ح ج - - - - -رإئ- - - - -م
إ’سش-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسش-ي.
وبعد أإن أإثبت أإهليته في إلميدإن إلعملي إختارته إلمنظمة إلسشرية
(إلجناح إلعسشكري) ليكون عضشوإ من أإعضشائها ،وتمّكن من تكوين
خÓيا للمنظمة بالنوإحي إلتي كان يششرف عليها .وقد ششارك
زبانة في عملية إلبريد بوهرإن عام  ،1٩٥٠إزدإد نششاط زبانة
إلسشياسشي وتحركاته مّما أإثار إنتباه إلسشلطات إ’سشتعمارية إلتي
أإلقت إلقبضس عليه وحوكم بالسشجن لمدة ثÓث سشنوإت وبالنفي
من إلمدينة لمدة ثÓث سشنوإت أإخرى قضشاها ما بين معسشكر
ومسشتغانم وإلقصشر.
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ششيء إذإ غليته
ّŒمد ،فما هو؟

ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

^ فتيحة :إسشم عربي ششائع خصشوصشا في دول إلمغرب إلعربي ،إلجزإئر تونسس
وإلمغرب ،وهو من إلفتاحة وإلفتح ،وهو إسشم ذو د’لة يسشر إأ’حوإل وإلنعم ،وهو
نقيضس إلضشيق وإِإ’غÓق وإأ’بوإب إلموصشدة .وقد يششير أإيضشا إلى إلحياة إلفاتحة
كما يششير إلى إلنضشارة ،وإأ’لوإن إلفاتحة إلتي تسشّر إلناظرين.
^ رسشتم :إسشم علم مذّكر فارسشي ،وهو عندهم بفتح إلتاء .ومعناه بالفارسشية:
إلبطل ،إل ّضشخم ،يسشمون به على إسشم بطل أإسشطوري مذكور في إلششاهنامة هو
«رسشتم بن زإل» ،ويعادل في ششهرته عند إلعرب عنترة بن ششدإد.
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المؤافق لـ  1٩ذي القعدة 1٤3٩هـ

بلماضسي قد يكون خيارأ ثالثا

«الف ـاف» تضض ـع فيلم ـوتسس خيارا ثانيا
‘ حال فشضل اŸفاوضضات مع كÒوشس
يتوأجد رئيسس أل–ادية أ÷زأئرية ‘ مفاوضسات متقدمة مع ألبلجيكي مارك فيلموتسس وجمال
بلماضسي من أأجل ألشسرأف على أŸنتخب ألوطني ‘ حال فشسل أŸفاوضسات مع ألتقني ألÈتغا‹
كارلوسس كÒوشس.

عمار حميسسي
اأضص- - -ح- - -ى اŸدرب الÈت - -غ - -ا‹
كارلؤسس كÒوشس اأولؤية ال–اد
ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال -ق -دم قصص-د
الإشص- - -راف ع- - -ل- - -ى اŸن - -ت - -خب
الؤطني الأول وخÓفة الدو‹
السص- -اب- -ق راب- -ح م- -اج- -ر ،ال- -ذي
اأعفي من مهامه رفقة طاقمه
يؤم  2٤جؤان اŸاضصي.
واإذا كانت الفاف  ⁄تضصمن اإ¤
حد الآن بشصكل نهائي خدمات
هذا اŸدرب ،فقد وضصعت ‘
ا◊سص - -ب - -ان ب - -دائ - -ل اأخ- -رى ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا ال -ب-ل-ج-ي-ك-ي م-ارك
ف -ي -ل -م-ؤتسس ،ال-ذي ي-ع-د اÿي-ار
الثا Êرفقة التقني ا÷زائري
جمال بلماضصي بينما يÈز اسصم
اŸدرب البلجيكي الآخر هؤغؤ
ب- - -روسس وال- - -ف- - -ران- - -ك - -ؤ اأŸاÊ
جÒن- -ؤت روه- -ر والسص- -ؤيسص- -ري
فÓد ÒÁبيتكؤفيتشس كخيارات
ثانؤية بعدما ضصاعت صصفقات
ك- -ل م- -ن ه ‘Òرون- -ار ووح -ي -د
ه-ال-ي-ل-ؤزي-تشس وح-ت-ى ال-هؤلندي
بÒت ف- -ان م- -ارف -يك ،ال -ذي ّ”
ت- -داول اسص- -م- -ه م- -ؤؤخ- -را ح- -يث
ال -ت-ح-ق وبشص-ك-ل رسص-م-ي ب-ن-ادي
اأيندوفن الهؤلندي ،حيث يشصغل
منصصب مدرب مسصاعد لصصهره
م- - -ارك ف- - -ان ب- - -ؤم- - -ل ال- - -دو‹
الهؤلندي السصابق.
اأب- -دى زطشص- -ي –ّم - -سص- -ا ك- -بÒا
للتعاقد مع كÒوشس ،خاصصة اأنه
ي-ت-ؤف-ر ع-ل-ى ج-م-يع اÿصصائصس
ال -ت -ي تسص -م -ح ل -ه ب -ال -ن-ج-اح م-ع
اŸن- -ت -خب ع -ل -ى غ -رار اÈÿة،
وق- -درت- -ه ع- -ل- -ى ال -ت -ع -ام -ل م -ع
ال-ن-ج-ؤم ب-ح-ك-م ع-م-ل-ه ‘ اندية
كبÒة كريال مدريد ومانشصسصÎ

يؤنايتد.
ورغم اأن كÒوشس متحمسس هؤ
الخر لÓشصراف على العارضصة
الفنية للمنتخب ،اإل ان ارتباطه
بعقد مع ال–اد اليرا Êا¤
غ-اي-ة  201٩ج-ع-ل-ه يÎيث ق-ب-ل
قبؤل عرضس «الفاف» ،خاصصة
ان- -ه سص- -ي -ك -ؤن م -ط -ال -ب -ا ب -دف -ع
ت- -ع- -ؤيضس م- -ا‹ م- -ق -اب -ل فسص -خ
العقد.
وك- -ان رئ -يسس ال -ف -اف ق -د م -دد
حالة «الÎقب والإثارة» بشصاأن
ه- -ؤي -ة اŸدرب ال -ذي سص -ي -ق -ؤد
«اÿضص- -ر» مسص- -ت- -ق- -ب ،Ó- -ح- -يث
رفضس ال- -كشص- -ف ع -ن اسص -م -ه اأو
جنسصيته ،واكتفى زطشصي خÓل
تصص -ري -ح -ات -ه ل-ؤسص-ائ-ل الإعÓ-م
ب- - -ت - -ل - -م - -ي - -ح - -ات ف - -ق - -ط ع - -ن

اŸفاوضصات التي Œمع الفاف
باأحد اŸدرب ،Úوقال زطشصي:
«نسص -ع -ى لإن -ه -اء م -ل-ف اŸدرب
ا÷ديد ‘ اأقرب وقت ،وناأمل
اأن نتفق معه سصريعا كي يقؤد
اŸنتخب ‘ تصصفيات كاأسس اأ·
اأفريقيا  201٩وبعدها تصصفيات
مؤنديال  ‘ 2022قطر».
وتابع« :اأغلب اŸدرب Úالذين
ك -ن -ا نسص -ت -ه -دف -ه -م شص -ارك -ؤا ‘
م -ؤن-دي-ال روسص-ي-ا ث-م ذه-ب-ؤا ‘
اإجازة وطلبؤا منّا الÎيث حتى
ن- -ه -اي -ة اإج -ازات -ه -م ،وه -ذا م -ن
حقهم ونحن احÎمنا رغبتهم،
نحن الآن ‘ اتصصال دائم مع
اŸدرب ال- -ذي ن -راه -ن ع -ل -ي -ه،
ون -ح-اول اإن-ه-اء الأم-ؤر بسص-رع-ة
ون -ت -م -ن -ى اأن ن -ت -م -ك-ن م-ن ذلك

خÓل الأيام القليلة اŸقبلة».
واأضص- - - - - - -اف« :ه - - - - - -ذا اŸدرب
م- - -ت- - -ح- - -مسس ك - -ثÒا ل - -ت - -دريب
ا÷زائ - -ر ،وي- -ع- -رف اŸن- -ت- -خب
ج -ي -دا وه -ؤ ع -ل -ى دراي -ة ب-اأن-ن-ا
‰لك لع- - - - -ب Úذوي ق- - - - -درات
ومهارات عالية ،ما يسصمح له
ب- - - -ال- - - -ذه- - - -اب ب- - - -ع- - - -ي- - - -دا ‘
السص-ت-ح-ق-اق-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رنا
ل -ك -ن ه -ن -اك ب-عضس ال-ت-ف-اصص-ي-ل
ال- -ت- -ي ن- -ح- -ن بصص- -دد اإ“ام- -ه -ا
خاصصة من الناحية اŸالية».
وبشص- -اأن ال- -ع -ق -د اŸقÎح ع -ل -ى
اŸدرب ق- -ال زطشص- -ي« :ن- -ح- -ن
ن -ري -د ت -ؤق -ي -ع ع -ق -د م -ت -ؤسص-ط
اŸدى ،عقد يحفظ مصصلحتنا
ومصصلحة كل الأطراف ،ويجب
اأن ناأخذ الؤقت الÓزم لذلك».

Óندية
حقق فوزأ يقّربه من ألدور أŸقبل للبطولة ألعربية ل أ

وفاق سسطيف يؤوّكد علو كعبه ويفوز بالنّتيجة واألداء على العÚ
لمارأتي،
Óندية بقوة ‘ ذهاب ألدور ألـ  32أمام نادي ألع Úأ إ
“ّكن فريق وفاق سسطيف من دخول منافسسة ألبطولة ألعربية ل أ
لسسود من أقتطاع ورقة
بعدما “ّكن من ألفوز عليه ‘ ألعاصسمة ألكروأتية «زغرب» بوأقع هدف Úلوأحد ،نتيجة أقÎب بها ألنسسر أ أ
ألتأاهل إأ ¤ألدور أŸقبل قبيل لعب موأجهة ألعودة ألسسبت أŸقبل بذأت أŸلعب ،وأّكد بها أشسبال أŸدرب أŸغربي «رشسيد ألطاوسسي» قوة
ألوفاق وأنطÓقة موسسمهم ألسستثنائي ،بعدما حّققوأ فوزأ على ألدفاع أ÷ديدي ‘ ملعب ألثامن ماي وتعادل أمام ذأت ألفريق ‘
أŸغرب و“كنوأ من ألفوز على ألع ،Úرغم ألتعب ألذي نال من ألÓعب ÚخÓل ألسسفرية ألشساقة وألطويلة ألتي قادت أبناء عÚ
ألفوأرة من أ÷ديدة أŸغربية إأ« ¤زغرب» ألكروأتية.

ﬁمد فوزي بقاصص
رغم التأاخر ‘ النتيجة  ،إال أان رفقاء األنيق
«زكرياء دراوي» عرفؤا كيف يعؤدون ‘ اللقاء،
بعد عمل رائع من اŸهاجم «علي لكروم» الذي
تؤّغل ‘ دفاع الع Úوبتمريرة عرضصية قدم كرة
على طبق للقائد «عبد اŸؤمن جابؤ» الذي كان
‘ اŸك -ان اŸن -اسصب وع -ادل ال -ن-ت-ي-ج-ة ،ب-ع-ده-ا
اسصتغل أاصصحاب اللؤن Úاألبيضس واألسصؤد هجمة
م -ع -اكسص-ة وج-دت ق-دم ال-ظ-ه Òاأليسص-ر «ه-ؤاري
فرحا »Êالذي تؤغّل ‘ منطقة العمليات ووّزع
كرة لـ «جابؤ» الذي رّوضس بÈاعة ،وسصجل الهدف
الثا Êوهدف الفؤز بطريقة أاقل ما يقال عنها
بأانها رائعة.
ن -ت -ي -ج -ة سص-م-حت ل-ل-ؤف-اق ب-كسصب ال-ت-ق-دم ال-ذي
سصيكؤن ‘ صصا◊ها ،وسصيجعلها – ّضصر Ÿباراة
السصبت اŸقبل ضصد نفسس الفريق بنفسس اŸلعب
Ãعنؤيات مرتفعة ،خصصؤصصا أاّنها سصتسصÎجع من
سصفريتها الشصاقة جيدا وسصتكؤن أافضصل بدنيا،
كما أاّنها سصتسصتفيد من جديد من غياب الدوليÚ
الـ  10لفريق الع Úاإلماراتي اŸتؤاجدين مع
اŸن -ت -خب ،م -ا ي -ج -ع -ل ال-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور الـ 16
مفروشصا بالؤرود.
تأاّلق «جابؤ» ورفاقه أاّكد للجميع بأان وفاق هذا
اŸؤسصم بحّلته ا÷ديدة ليسس وفاق اŸؤسصمÚ
السص- -اب- -ق ،Úوأان- -ه سص- -ي- -ج- -اب- -ه ب- -ق- -ؤة ع -ل -ى ك -ل
اŸنافسصات التي سصيخؤضصها ،بداية من العمل
على الذهاب إا ¤أابعد دور ‡كن من منافسصة
Óندية التي اسصتهدف رئيسس
البطؤلة العربية ل أ
الفريق «حسصان حمار» فيها اللقب ÷ني القيمة
اŸالية الكبÒة التي سصتنعشس خزائن النادي ،لكن
ذلك ل -ن ي -ك -ؤن سص -ه  ‘ Ó-ظ -ل ت -ؤاج-د ف-ري-ق-ان
ع -اصص -م -ي -ان وه -م -ا ال -ع -م -ي -د وسص -ؤسص -ط-ارة ،م-ا

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حكيم بوغادو  -رئيسس أل–ادية أ÷زأئرية لل ّسسباحة لـ «ألشسعب»:

سسنواصس ـ ـل العمـ ـل لتحقيـ ـق نتائ ـج إايجابي ـة
‘ البطولـ ـ ـ ـ ـة اإلفريقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للسسباحـ ـ ـ ـ ـة

كشسف رئيسس أل–ادية أ÷زئرية للسسباحة حكيم بوغادو ‘ حوأر خاصس ÷ريدة
لفريقية ألتي
«ألشسعب» ،أّنهم مسستعّدون بنسسبة كبÒة من أجل إأ‚اح ألبطولة أ إ
سستحتضسنها أ÷زأئر ‘ شسهر سسبتم Èألقادم ،وثّمن ‘ ذأت ألسسياق أŸسستوى ألعا‹ ألذي
لفريقية للشسباب ألتي أنتهت وقائعها مؤوخرأ ،طالبا من أŸسسؤوولÚ
للعاب أ أ
بلغته أ أ
لمكانيات ألÓزمة من أجل موأصسلة ألعمل للحفاظ على هذه
بضسرورة توف Òأ إ
ألعناصسر ألشسابة.

حاورته :نبيلة بوقرين
❊ ألشس- - - -عب :ه- - - -ل أن- - - -ت - - -م
ج - - -اه - - -زون لح - - -تضس - - -ان
لف -ري -ق -ي -ة ‘
أل -ب -ط -ول -ة أ إ
شسهر سسبتمÈ؟
❊❊ ح-ك-ي-م ب-وغ-ادو :شصرف
ك-ب Òل-ن-ا أان ن-ح-تضص-ن ال-ب-ط-ؤلة
األف -ري -ق -ي -ة ل -لسص -ب -اح -ة ال -ت -ي
سصتكؤن ‘ شصهر سصبتم Èالقادم
ومن ناحية اŸسصبح األوŸبي
Ãركب ﬁمد بؤضصياف ،الذي
سص-يشص-ه-د ع-ل-ى اŸن-افسص-ة ف-ه-ؤ
ج - -اه - -ز ب- -ع- -دم- -ا ” –ضصÒه
Óل -ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب
ل -أ
ال-ت-ي إاخ-ت-ت-مت م-ؤؤخ-را ،وب-ق-ي
فقط ضصبط األمؤر مع الؤزراة
م -ن ال -ن-اح-ي-ة اŸال-ي-ة ،وت-ع-يÚ
” تأاكيد 35
÷نة –ضص Òألّنه ّ
دولة للمشصاركة إا ¤حد اآلن،
كما أاّننا سصنÈمج اسصÎاتيجية
عمل خاصصة مع العناصصر التي
سص -تشص -ارك م -ن خ Ó-ل تسص-طÒ
تربصصات داخل وخارج الؤطن،
أاي أاّننا سصنؤاصصل العمل الذي
بدأانا فيه من قبل للؤصصؤل إا¤
أاهداف أاخرى ‘ اŸسصتقبل،
إاضصافة إا ¤أاّننا سصنعتمد على
 50باŸائة من السصباح Úالذين
شص- -ارك- -ؤا م- -ؤؤخ -را ‘ اŸؤع -د
األف-ري-ق-ي ل-لشص-ب-اب ،ك-م-ا أاّنهم
سصيمثلؤن ا÷زائر ‘ اŸؤعد
اŸت- -ؤسص- -ط- -ي ال- -ق- -ادم ألن -ه -م
سصيكسصبؤن خÈة أاك Èمن خÓل
اإلحتكاك مع اŸسصتؤى العا‹.
❊ م- -ا ه- -ي ألّ- -ن- -ق- -اط أل- -ت -ي
للعاب
خ-رج-ت-م ب-ه-ا ب-ع-د أ أ
لفريقية؟
أ إ
❊ نحن ‘ البداية كّنا نتؤّقع أان
تتأالّق بعضس األسصماء ‘ هذه
ال -دورة ،ل-ك-ن ب-ع-دم-ا شص-اه-دن-ا
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ك-بÒة ال-ت-ي ح-ق-قها
السص- - -ب- - -اح Úالشص- - -ب - -اب رغ - -م
اŸشص -اك -ل والصص -ع -ؤب -ات ال -ت -ي
سصبق ‹ أان –دثت عنها هذا
أام -ر ج -د إاي -ج -اب -ي ،وي-جب أان
نسص -ت -ث -م -ر ف -ي -ه ألن -ن -ا كسص -ب -ن-ا
›مؤعة كاملة من الرياضصيÚ
ال- -ذي- -ن ب- -إام- -ك- -ان- -ه -م ال -ت -أال -ق
والتنافسس ‘ اŸسصتؤى العا‹
‘ حالة “ت متابعتهم ووفرت
ل -ه -م ك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات ،ل -ه -ذا
سصنعتمد على  50باŸائة منهم
‘ ال -ب -ط-ؤل-ة األف-ري-ق-ي-ة ح-ت-ى
ن -ؤاصص -ل إاسصÎات -ي -ج-ي-ة ت-ك-ؤي-ن
فريق قادر على –قيق نتائج
على اŸدى البعيد بحؤل الله
ألننا تؤلينا اŸهام ‘ ظروف
إان-ت-ق-ال-ي-ة صص-ع-بة ،وحاليا بدأانا
‘ حصصد النتائج بفضصل العمل
ا÷م- -اع- -ي ،وم- -ن ه -ذا اŸنÈ

أاناشصد وزير الشصباب والرياضصة
ع- -ل ت- -ق -د Ëال -دع -م ل -ن -ا ألن
السصباحة ل تتطلب إامكانيات
كبÒة.
❊ ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي- -م مسس -ت -وى
أل ّسس- -ب- -اح- -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘
لف - -ري - -ق - -ي - -ة
لل- - -ع- - -اب أ إ
أ أ
با÷زأئر؟
❊❊ أان- -ا ج- -د ف- -خ -ؤر وسص -ع -ي -د
ب- -الّ- -ن- -ت- -ائ- -ج ال- -ت- -ي حّ- -ق- -ق -ه -ا
السص -ب -اح -ؤن والسص -ب -اح -ات م-ن
خÓل حصصد  1٤ميدالية من
بينها  5ذهبيات ٤ ،فضصيات و5
برونزيات ما يعني أاّننا حّققنا
الهدف اŸسصطر خÓل الطبعة
Óلعاب األفريقية ،ول
الثالثة ل أ
ي- -خ -ف -ى ل -ل -ج -م -ي -ع أان السص -ن -ة
اŸاضص -ي -ة ك -انت صص -ع -ب -ة ج -دا
بسص -بب ال -دراسص -ة ألّن أاغ -ل-ب-ه-م
ك -ان -ؤا م -ق -ب -ل Úع -ل -ى شص -ه-ادة
ال -ب-ك-ال-ؤري-ا وك-انت مشص-اك-ل ‘
اŸسص - -اب - -ح ،وأان- -ا أاع- -ت- -ق- -د أان
السصباح Úحّققؤا األهم ،وهذا
دليل على أانه كان هناك عمل
ق -اع -دي ب -فضص -ل ال -ف -رق ال-ت-ي
حضصرت لنا العناصصر ،صصحيح
ك- -انت ه- -ن- -اك ت- -ربصص- -ات م- -ع
اŸنتخب ولكن  ⁄تكن كثÒة
بسص - -بب ك - -ث - -اف - -ة ال - -رزن - -ام- -ة
وإارت- - -ب- - -اط - -ات ال - -ري - -اضص - -يÚ
بالدراسصة.
❊ هل توّقعتم –قيق هذه
أل ّ- -ن - -ت - -ائ - -ج ق- -ب- -ل ب- -دأي- -ة
للعاب؟
أ أ
❊❊ ب -ك-ل صص-راح-ة ل-ؤل ال-ع-م-ل
ال -ذي ك -ان ‘ ال -ف-رق ،إاضص-اف-ة
إا ¤ع - - - - -زÁة وإارادة اŸدّربÚ
وج -دي -ت -ه -م ال -ذي -ن وق-ف-ؤا م-ع
السص- -ب -اح ،Úواألول -ي -اء ال -ذي -ن
سصاعدوهم كثÒا وبإاجتماع كل
هذه اŸعطيات ل أاعتقد أاننا
كنا سصنصصل لهذه النتائج ولهذا

اŸسص- - -ت - -ؤى خ Ó- -ل األل - -ع - -اب
األفريقية للشصباب التي جرت
وق - -ائ - -ع - -ه- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ،وأان- -ا
أاشصكرهم على الدعم ويجب أان
ت-ك-ؤن م-ت-اب-ع-ة ل-ه-ؤؤلء الشص-باب
حتى نعيد اŸسصتؤى ا◊قيقي
ل-لسص-ب-اح-ة ا÷زائ-ري-ة ،ون-ح-قق
ن -ت -ائ -ج إاي-ج-اب-ي-ة ‘ اŸؤاع-ي-د
القادمة Ãا أاننا مقبل Úعلى
األل- -ع -اب األوŸب -ي -ة ل -لشص -ب -اب
باألرجنت Úشصهر أاكتؤبر القادم
وم-ؤع-د ط-ؤك-ي-ؤ  2020وأالعاب
ال- -ب- -ح- -ر اŸت- -ؤسص -ط ب -ؤه -ران
 ،2021وهذا ا◊دث جد مهم،
وي -جب أان ن -ك -ؤن ‘ ج -اه-زي-ة
تامة لتشصريف األلؤان الؤطنية.
❊ ما هو تعليقك على أŸسستوى
لفريقية؟
ألعام لÓألعاب أ إ
Óل-ع-اب
❊❊ ال -ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل -أ
األفريقية التي جرت با÷زائر
شصهدت مسصتؤى عال ،وسصجلنا
–طيم  21رقما قياسصيا ،ما
يعني أانه حتى لؤ حظر وفد
جنؤب أافريقيا األمؤر لن تتغÒ
والنتائج لن تتأاثر ألّننا ‰لك
ع- -ن- -اصص- -ر ق- -ؤي- -ة ‘ ال -ف -ري -ق
ال -ؤط -ن -ي ألن اŸن-افسص-ة ك-انت
ق -ؤي -ة وال -ت -ن-ظ-ي-م ك-ان ﬁك-م،
وه- -ذا شص -رف ك -ب Òل -ل -ج -زائ -ر
والسص -ب -اح -ة ا÷زائ-ري-ة بصص-ف-ة
خ -اصص-ة والسص-ب-اح-ة األف-ري-ق-ي-ة
عامة ألّننا ل حظنا أان الفرق
اŸشص -ارك -ة “لك شص -ب -اب ل -ه -م
إام -ك -ان -ي -ات ك -بÒة ب -إام-ك-ان-ه-م
ال- -ت -أال -ق مسص -ت -ب -ق  Ó-إاذا ك -انت
هناك متابعة .وبهذه اŸناسصبة
أاشصكر كل من سصاهم ‘ إا‚اح
هذا ا◊دث الرياضصي الكبÒ
من قريب أاو من بعيد ،وأا“نى
أان نكؤن ‘ اŸسصتؤى العا‹
خÓل البطؤلة األفريقية التي
سص - -ت - -ك - -ؤن ب - -رع - -اي - -ة رئ- -يسس
ا÷مهؤرية.

أّكد منعها من ألسستقدأمات ‘ حال عجزت عن ذلك

مـ ـ ـ ـدوار 8« :أاوت آاخ ـ ـ ـ ـر أاجـ ـ ـ ـل لألندي ـ ـة
م ـ ـ ـن أاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تسسوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ديونهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا»
سص-ي-ج-ع-ل-ه-ا ‘ م-ؤاج-ه-ات ن-اري-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
ع -م -ال -ق -ة ال -ع -رب ع-ل-ى غ-رار األه-ل-ي اŸصص-ري
والÎجي الرياضصي التؤنسصي.
الطاقم الفني للؤفاق Áلك هدفا مسص ّ
طرا آاخر
‘ عقده ،وهؤ التأاهل إا ¤الدور ربع النهائي من
منافسصة رابطة األبطال اإلفريقية التي يفصصله
ع-ن-ه-ا –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ت Úإاي-ج-اب-ي-ت Úع-ل-ى م-ل-عب
الثامن ماي بسصطيف أامام العمÓق الكؤنغؤ‹
«تي  -بي  -مازامبي» ،وعلى أارضصية ميدان
ملعب  5جؤيلية األوŸبي أامام مؤلؤدية ا÷زائر
‘ ال- -ك Ó-سص -ي -ك -ؤ وم -ن ث -م ال -ذه -اب ب -ع -ي -دا ‘
اŸنافسصة القارية التي تطمح اإلدارة إا ¤ابلؤغ
أابعد دور ‡كن فيها ،و ⁄ل التتؤيج باللقب
ال- -ق- -اري ال- -ث- -الث ‘ خ- -زائ- -ن ال -ف -ري -ق ‘ ذات
اŸنافسصة؟!
ث -راء ت -ع -داد ال-ؤف-اق السص-ط-اي-ف-ي والن-طÓ-ق ‘

التحضص Òمبكرا ‘ بداية شصهر جؤان ،من شصأانه
أان يجعل النسصر السصطايفي يبحث عن التنافسس
بقؤة أايضصا على لقبي البطؤلة الؤطنية وكأاسس
ا÷م- -ه -ؤري -ة اÙل -ي ،Úم -ا ي -ن -ذر ك -ل األن -دي -ة
ا÷زائرية ويبشصر Ãؤسصم كب Òمن حيث التنافسس
الكروي ب Úفرق النخبة يتقدمها حامل اللقب
فريق شصباب قسصنطينة الذي سصيدافع على لقبه،
وشصبيبة القبائل التي ح ّضصرت جيدا وسصتعمل على
ب -ل -ؤغ ه -دف رئ -يسص-ه-ا ا÷دي-د ال-ذي ي-ه-دف إا¤
إاع -ادة ال -ك -ن -اري إا ¤م -ا ك -ان ع-ل-ي-ه ‘ السص-اب-ق،
ب -اإلضص -اف-ة إا ¤م-ؤل-ؤدي-ة ا÷زائ-ر ال-ت-ي ج-ان-ب-ه-ا
ا◊ظ ‘ م -ؤسص -م Úم -ت -ت -ال Úل -ل -ت-ت-ؤي-ج ب-ال-ل-قب
وإا–اد العاصصمة ومؤلؤدية وهران اللذان يبحثان
ع -ن اسص-ت-ع-ادة ب-ري-ق-ه-م-ا ،دون أان ن-نسص-ى شص-ب-ي-ب-ة
السصاورة التي تطمح لتحقيق أافضصل مؤسصم لها ‘
اÎÙف األول والتتؤيج بلقبها األول.

لو¤
سستكون أندية ألرأبطت Úأ أ
وألثانية لكرة ألقدم ،ألتي تتعدى ديونها
حاجز  10مÓي Úدينار إأ ¤غاية  31ماي
‡ 2018نوعة من أسستقدأم لعب Úجدد
بالنسسبة للموسسم  ،2019-2018شسريطة
تسسويتها قبل يوم  8أوت أŸقبل ،حسسب ما
أعلنت عنه ألرأبطة أÎÙفة لكرة
ألقدم.
وكان رئيسس الرابطة عبد الكر Ëمدوار ،قد
صصّرح مؤؤخرا بأان  15ناديا من الرابطت Úاألو¤
والثانية ‡نؤعا من السصتقدامات خÓل هذه
الصصائفة ،كؤن ديؤنها Œاوزت ا◊د اŸسصمؤح به
واŸقدر بـ  10مÓي Úدينار.
وكان اŸكتب الفيديرا‹ ل–Óادية ا÷زائرية
Óندية اÎÙفة الـ 32
لكرة القدم قد سصمح ل أ
التي تقل ديؤنها عن  10مÓي Úدينار ،بجلب
لعب Úجدد خÓل مرحلة النتقالت الصصيفية
التي تنتهي يؤم  8أاوت ‘ منتصصف الليل.

من جهة أاخرى ،على األندية التي سصّؤت ديؤنها
أان ترسصل للرابطة اÎÙفة لكرة القدم وثيقة
تثبت ذلك ،من أاجل اسصتخراج مبلغ الديؤن من
÷نة تسصؤية النزاعات.
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مواقيت
الصسÓة

^ 02أاوت  :١٨6٨ع-ي-نت السس-ل-ط-ات ا’سس-ت-ع-مارية
ال - -قسس- -يسس «’ف- -ي- -ج- -ري» ( )Lavigerieم- -ن- -دوب -ا
ل -ل -ب -ع -ث -ات ال -ت -بشسÒي -ة اŸسس -ي-ح-ي-ة ‘ الصس-ح-راء
ا÷زائ-ري-ة ب-رف-ق-ة ج-ي-وشس ال-غ-زو ال-ف-رنسس-ي-ة ‘
ﬁاولة لتنصس Òالسسكان اÙلي.Ú
^  02أاوت  :١٩٥٩شسن اŸناضسلون ا÷زائريون اŸعتقلون
‘ السسجون الفرنسسية إاضسرابا عن الطعام للحصسول على
ا◊قوق السسياسسية للمسساج.Ú

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسس  ١٩ذو القعدة  ١٤3٩هـ الموافق لـ  02أاوت  20١٨م

Oó©dG

 33°ا÷زائر
 33°ا÷زائر

الثمن  ١0دج

17711

‘ اطار مكافحة ا’رهاب لقوات ا÷يشس بتمÔاسست

32°

 29°وهران

 30°وهران
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كاريكات /ÒعنÎ

الرهابيان ““سشليمان““ و““ابو بكر““ يسشلمان
نفسشيهما وبحوزتهما أاسشلحة وذخÒة

““الشسعب““ ‘ إأط-ار م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب وم-وأصض-ل-ة ل-ل-ج-هود
أ◊ث -ي-ث-ة ل-ق-وأت أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ،سّض-ل-م إأره-اب-ي-ان ()02
ن -فسض -ي -ه-م-ا ،ه-ذأ أل-ي-وم  01أوت  ،2018ل-لسض-ل-ط-ات أل-عسض-ك-رية
بتمÔأسضت/ن.ع ،6.وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب-ك-ل م-ن أŸسض-م-ى””ألشض-ري-ف
ألهّمال بن أحمد”” أŸدعو ”” سضليمان”” ،ألذي ألتحق با÷ماعات
ألجرأمية سضنة  ،2010و«عمر يادأسس بن أحمد”” أŸكنى ”” أبو

الفجر0٤.١٤................:
الشسروق0٥.٥٥..............:
الظهر١2.٥٥.................:
العصسر١6.٤3................:
المغرب١٩.٥7...............:
العشسـاء2١.2٨..................:

بكر”” ،ألذي ألتحق با÷ماعات ألرهابية سضنة  .2016ألرهابيان
كان بحوزتهما مسضدسض )02( Úرشضاشض Úمن نوع كÓشضنيكوف
وﬂز )02( ÊذخÒة ‡لوءين  ‘ ،نفسس ألسضياق ،و‘ عملية
م-ن-فصض-ل-ة وب-فضض-ل أسض-ت-غÓ-ل أŸع-ل-وم-ات ،كشض-فت مفرزة للجيشس
ألوطني ألشضعبي ،إأثر عملية بحث وتفتيشس بالشضريط أ◊دودي
للقطاع ألعملياتي لÈج باجي ﬂتار بإاقليم ألناحية ألعسضكرية
Óسضلحة وألذخÒة يحتوي على:
ألسضادسضةﬂ ،بأا ل أ
 ( )02بندقيت Úرشضاشضت Úمن نوع كÓشضنكوف ( )PMAK؛ ( )01بندقية آألية من نوع ( )FAL؛ ( )01بندقية تكرأرية ؛ ( )05قذأئف خاصضة Ãدفع هاون عيار  82ملم؛ ( )06قذأئف خاصضة Ãدفع هاون عيار  60ملم؛ ( )02حشضوت Úلقاذف صضاروخي ()RPG7؛ (ﬂ )02ز ÊذخÒة لبندقية رشضاشضة من نوع كÓشضنكوف؛ (ﬂ )03ازن ذخÒة للبندقية أآللية ()FAL؛ باإلضضافة إأ ¤كمية ضضخمة من ألذخÒة تقدر بـ ()5249طلقة من ﬂتلف ألعيارأت.هذه ألعمليات ألتي تضضاف إأ ¤سضلسضلة
ألنتائج ألنوعية أÙققة ميدأنيا ،تؤوكد أليقظة ألعالية وأ◊رصس
ألشضديد لقوأت أ÷يشس ألوطني ألشضعبي أŸرأبطة على أ◊دود ‘
أ◊فاظ على سضÓمة ترأبنا ألوطني وإأحباط أية ﬁاولة للمسضاسس
بأامن وأسضتقرأر ألبÓد.

بعد نصسب كم Úلهم بتبسسة

مروجو اıدرات بالكويف ‘ قبضشة األمن
“كنت عناصضر أمن تبسضة من توقيف
 03أشضخاصس يقومون بÎويج أıدرأت
على مسضتوى بلدية ألكويف ،إأثر معلومات
م -ؤوك -دة وردت إأ ¤ق -وأت ألشض -رط -ة ب -أام-ن
دأئرة ألكويف مفادها شضخصس يبلغ من
ألعمر  34سضنة مرفوق ـ ـا بشضخصض Úيبلغ ـ ـان
من ألعمر  28و  55سضنة يقومون بجلب
كمي ـ ـات معتÈة من أıدرأت و ألŒار
بها على مسضتوى حي أÙطة .مسضتعملÚ
‘ ذلك مركبة نوع بيجو  505و عليه ”
نصضب كم Úللمشضبوه Úمن قبل عناصضر
ألشضرطة ألمن دأئرة ألكويف على مسضتوى
م-دخ-ل أŸدي-ن-ة و أث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ت-وق-يفهم

حاول أحدهم ألفرأر و ذلك بالÎجل من
أŸركبة و ألفرأر جريا ع Èأألزقة ليتم
توقيفه و بعد تلمسضه جسضديا ” ضضبط
بحوزته كمية من ألكيف أŸعالج و أŸقدر
وزنها بأاك Ìمن  60غرأما و أقرأصس من
دوأء مهلوسس نوع pregabaline 300
أين قام ألسضالف ألذكر برمي سضÓح أبيضس
ﬁضض- -ور م- -ت- -م -ث -ل ‘ سض -ك Úذي ق -بضض -ة
خشضبية ثÓث ‚وم و بعد تفتيشس أŸركبة
ألسض- -ال- -ف- -ة أل- -ذك -ر ” ضض -ب -ط ك -م -ي -ة م -ن
أألقرأصس أŸهلوسضة كما ” أسضÎجاع مبلغ
ما‹ قدره خمسضة آألف دينار ألتي تعد
م- -ن ع- -ائ ـدأت أŸتـ ـاج- -رة ب- -اıدرأت و

أألقرأصس أŸهلوسضة ليتم حجز مـ ـا سضلف
ذك -ره و ك -ذأ أŸرك -ب -ة و –وي -ل أŸشض -ت-ب-ه
فيهم إأ ¤مقر أمن ألدأئرة و بعد إأذن
ب -ت -ف -ت -يشس م -ن -ازل أŸشض -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ك-ان
أل -ت -ف -ت-يشس إأي-ج-اب-ي ح-يث ضض-ب-ط أسض-ل-ح-ة
بيضضاء و بعد إأ“ام أإلجرأءأت ألÓزمة ”
ت- -ق- -د ËأŸشض -ت -ب -ه ف -ي -ه -م أم -ام أ÷ه -ات
أل- -قضض- -ائ- -ي- -ة ع- -ن ج- -رم ح- -ي- -ازة و ن- -ق- -ل
أıدرأت و أŸؤوثرأت ألعقلية باسضتعمال
م -رك -ب -ة ل -غ -رضس ألŒار ب -ه-ا بصض-ف-ة غÒ
مشضروعة أين صضدر ضضدهم أمر إأيدأع.

تبسسة  :خالد العيفة

يبلغان من العمر  27و 30سسنة

توقيف ششقيق Úيروجان اıدرات با÷لفة
أوق - - -ف أألم- - -ن أ◊ضض- - -ري ألسض- - -اب- - -ع
(ألفصضحة) بولية أ÷لفة ،بحر أألسضبوع
أ÷اري شضقيق Úيبلغان من ألعمر  27و
 30سضنة مسضبوق Úقضضائيًا ‘ ،حالة تلبسس
بحيازة كمية من أ◊بوب أŸهلوسضة قصضد
ألÎويج قدرت بـ  172قرصس مهلوسس.
هذه ألعملية جاءت على إأثر ندأء عÈ
ألرقم أألخضضر  1548مفاده نشضوب شضجار
ب› Úم - -وع- -ة م- -ن أألشض- -خ- -اصس ب- -أاح- -د
أألح -ي -اء ألشض -ع-ب-ي-ة Ãدي-ن-ة أ÷ل-ف-ة ،ع-ل-ى

ألفور تنقل عناصضر ذأت أألمن أ◊ضضري
إأ ¤ع ÚأŸكان ،أين ” توقيف شضقيقÚ
وطرف ثالث ‘ ألشضجار ،ليتم إأخضضاعهم
لعملية ألتلمسس ألقانونية ” ألعثور بحوزة
أح -د ألشض -ق-ي-ق Úع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ن أ◊ب-وب
أŸهلوسضة قدرها  51قرصس مهلوسس.
وبعد عملية تفتيشس Ÿسضكن ألشضقيقÚ
” ألعثور على كمية ثانية من أ◊بوب
أŸه- -ل -وسض -ة ق -دره -ا 121ق -رصس م-ه-ل-وسس
وق - -ارورة سض- -ائ- -ل ﬂدر.ب- -ع- -د أسض- -ت- -ف- -اء

” فتح –قيق ‘ القضسية

إأج -رأءأت أل -ت -ح -ق -ي -ق ‘ أل -قضض -ي -ة ،ق -دم
أŸشض- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه -م أم -ام ألسض -ي -د /وك -ي -ل
أ÷م -ه -وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة أ÷ل-ف-ة ،وف-ق-ا
إلج- - -رأءأت أŸث- - -ول أل- - -ف- - -وري ،أي- - -ن ”
إأي - -دأع - -ه- -م ره- -ن أ◊بسس أŸؤوقت ع- -ل- -ى
أسض- -اسس ح- -ي- -ازة وت -روي -ج أق -رأصس وم -وأد
م -ه -ل -وسض -ة و ألضض -رب وأ÷رح أل -ع -م-دي-ان
باسضتعمال سضÓح أبيضس.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

حجز عتاد يسشتعمل ‘ سشقي البطيخ Ãياه مسشتعملة بتيارت
“ك - - -ن أول أمسس أف - - -رأد أل- - -ف- - -رق- - -ة
ألقليمية رجال لوأد ليلي و بالضضبط بوأد
دقيقسس لبلدية سضيدي علي مÓل بولية
تيارت من حجز عتاد كان يسضتعمل ‘
سض -ق -ي ف -اك -ه -ة أل -ب -ط -ي -خ ب -اŸي -اه ب-دوأر
ألزوأبرة بذأت ألبلدية  ،و يتمثل ألعتاد
حسضب بيان للدرك ألوطني ‘ ﬁركÚ
لضضخ أŸياه و 360أنبوب سضقي طول كل
وأحد  6أمتار.

ح-يث ك-ان شض-خصض-ان يسض-ق-ي-ان ف-اك-هة
ألبطيخ Ãياه مسضتعملة “ر ع Èألوأدي
ت-ف-ط-ن ل-ه-ا رج-ال أل-درك أل-وط-ن-ي أل-ذي-ن
كانوأ ‘ دورية عادية و تفطنوأ لفاكهة
أل-ب-ط-ي-خ ن-اضض-ج-ة وع-ن-دم-ا ق-ام أŸت-همان
بحركة توحي بانهما يريدأن ألهروب من
أم -ام أل -دوري -ة  ،ل -ي -ت -م م -ب -اشض -رة أل-ق-ي-ام
باإلجرأءأت ألقانونية و فتح –قيق ‘
ألقضضية و ألسضتماع أ ¤مÓك أ◊قل و

ع- -دده- -م ث Ó-ث -ة  ،و أخ -ط -ار ألسض -ل -ط -ات
أŸع -ن -ي -ة ل-تشض-ك-ي-ل ÷ن-ة م-ن أج-ل أتÓ-ف
أÙصض -ول أل -زرأع-ي أل-ذي أصض-ب-ح يشض-ك-ل
خطرأ على صضحة أŸسضتهلك Úو أخطار
أ÷ه -ات أل -قضض -ائ -ي -ة أل -ت -ي أم -رت ب -ف -ت-ح
ألتحقيق.

تيارت  :ع عمارة

‘ عمليت ÚمنفصسلتŸ Úصسالح ا÷مارك

حجز مركبتﬁ Úملت Úبـ 570قارورة خمر ما ب Úتلمسشان وبلعباسس

“كن أعوأن ألفرقة أ÷هوية للجمارك
Ÿكافحة أıدرأت تلمسضان  ،بالتعاون
م- -ع أع- -وأن أل- -ف- -رق- -ة أŸت- -ع- -ددة أŸه- -ام
ل -ل -ج-م-ارك بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس  ‘ ،م-ه-م-ة
مكافحة ألتهريب و ألتصضدي له من حجز
م -رك -ب -تﬁ Úم -ل -ت 570 Úق-ارورة خ-م-ر
ﬂتلفة أألنوأع ‘ عمليت Úمنفصضلت. Ú
ألعملية أألو ¤جاءت على أثر قيام
ع -ن -اصض -ر أل -ف -رق -ة أ÷ه -وي -ة ل -ل -ج -م -ارك

Ÿكافحة أıدرأت تلمسضان بدورية عند
ﬁور ألدورأن أŸؤودي إأ ¤مدينة سضيدي
ب -ل -ع -ب -اسس  ،م -ن ح -ج-ز  406ق -ارورة م-ن
أŸشضروبات ألكحولية ،كانت ﬂبأاة دأخل
ألصضندوق أÿلفي لسضيارة من نوع كيا .كما
” توقيف ألسضائق و إأحالته على أ÷هات
ألقضضائية أıتصضة.
و‘ عملية ثانية “كن أعوأن ألفرقة
أŸت- -ع- -ددة أŸه- -ام ل- -ل -ج -م -ارك بسض -ي -دي

بلعباسس ،على أثر دورية أقيمت Ÿرأقبة
ألطريق ألوطني رقم  92عند مدخل ولية
سضيدي بلعباسس  ،من حجز  164قارورة من
أŸشض -روب -ات أل-ك-ح-ول-ي-ة ،أل-بضض-اع-ة ك-انت
م -ن -ق -ول -ة ع -ل-ى م Ïسض-ي-ارة م-ن ن-وع رون-و
صضامبول  ،هذأ وقد قدرت قيمة ألغرأمة
أ÷مركية ب15045200دج .

تلمسسان  :بن ترار ﬁمد

خلفت نتائج ايجابية واسستحسسنها اŸواطن

عملية مداهمة مششÎكة ب Úالششرطة والدرك بدائرة ع Úا◊جر
نظمت مصسالح أامن و’ية سسعيدة
بالتنسسيق مع مصسالح الدرك الوطني
بسس -ع -ي -دة ع-م-ل-ي-ة شس-رط-ة مشسÎك-ة
يوم أامسس بدائرة ع Úا◊جر سسخر
لها تعداد بشسري معت Èومادي مسست
’و ¤أاحياء تعرف على
بالدرجة ا أ
مسس -ت -وى ب -ل -دي -ة ع Úا◊ج-ر بÎدد
’شس -خ -اصس اŸشس -ب -وه Úع -ل -ى غ -رار
ا أ
أاح -ي -اء ال Ó-ط  ،ال -دال -ي-ة  ،اÙط-ة ،
ا◊راشس  ،اŸيزونات  ،سسيدي أامعمر
وا◊ي القصسديري.
ألعملية خلفت نتائج إأيجابية من خÓل
توقيف عديد أألشضخاصس ﬁل بحث من
ط -رف أل -ع -دأل -ة وآأخ -ري -ن ‘ ح-ال-ة سض-ك-ر
وحمل أسضلحة بيضضاء ﬁظورة وتسضجيل
ﬂال -ف -ات م -روري -ة جسض -ي -م -ة م -ن ط-رف
سض-ائ-ق-ي أŸرك-ب-ات ،أل-ع-م-ل-ي-ة أسض-ت-خدمت
فيها وسضائل متطورة مثل أجهزة فحصس
ألهوية وهي تسضتعمل ‘ أŸيدأن عوضس
ن -ق -ل أألشض -خ -اصس إأ ¤أŸق -رأت أألم -ن -ي -ة
Ãنطق أ◊فاظ على مصضالح أŸوأطنÚ
وع- -دم إأضض- -اع -ة أل -وقت ،أإلط -ارأت أل -ت -ي
أشضرفت على ألعملية ركزت ‘ توجيهاتها

أŸقدمة للعناصضر أŸشضاركة ‘ ألعملية
على ألتعامل باحÎأفية وأحÎأم حقوق
أإلنسضان وألÎكيز فقط على أألشضخاصس
أŸشض -ب -وه Úأل-ذي-ن يشض-ك-ل-ون خ-ط-ر ع-ل-ى
أألمن ألعام ،ألنشضاط أŸسضجد على أرضس

أŸيدأن لقي Œاوب وأرتياح من طرف
أŸوأط -ن Úوسض -تسض -ت -م-ر أل-ع-م-ل-ي-ة ل-تشض-م-ل
مناطق أخرى من ترأب ولية سضعيدة.

سسعيدة :ج .علي

‘ حصسيلة Ÿصسالح أامن سسطيف

حجز أازيد من طن Úمن مواد غ Òمطابقة للششروط القانونية
أط- -رت مصض -ال -ح أم -ن ولي -ة سض -ط -ي -ف
،خÓل ألشضهر ألفارط› ‘ ،ال شضرطة
أل -ع-م-رأن وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وك-ذأ أل-ت-ط-هÒ
ع-دي-د أألنشض-ط-ة أل-وق-ائ-ي-ة وأل-ت-حسضيسضية،
ك- -م- -ا ع -ك -فت ع -ل -ى أت -خ -اذ ج -م -ل -ة م -ن
أإلج -رأءأت أل -ردع -ي -ة أل -ك-ف-ي-ل-ة بصض-د ك-ل
أÿروق- -ات أل- -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا أن تسض -يء
ل-ل-ع-م-رأن وأل-ب-ي-ئ-ة ،م-ع أت-خ-اذ أإلج-رأءأت

أل -ك-ف-ي-ل-ة ب-ك-ب-ح أل-تصض-رف-ات أل-ت-ي ت-ع-رضس
أŸوأط- -ن ıاط- -ر صض- -ح- -ي- -ة أو ب- -ي- -ئ -ي -ة
ﬁتملة .حيث رفعت ‘ ›ال ألعمرأن،
ﬂ 52الفة تتعلق بإا‚از أشضغال ألبناء دون
رخصض - - - - -ة و ﬂ 03ال-ف-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-عدم
مطابقة ألبناء لرخصس ألبناء أŸسضلمة.أما
‘ ›ال ألبيئة  ،فقد “ت معاينة 06
ﬂال - -ف - -ات ‘ ›ال رم - -ي أل - -ن- -ف- -اي- -ات

ألهامدةﬂ 02 ،الفت› ‘ Úال ألذبح
خارج أŸذأبح ،بينما ‘ ›ال ﬂالفات
ألتطه Òوألنظافة فقد ” أحصضاء 77
ﬂالفة ‘ ›ال ألبيع غ Òألشضرعي على
ألطريق ألعام .و ﬂ 09الفات تتعلق
بإاعاقة ألطريق ألعام.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

زرعوا الرعب ‘ أاوسساط اŸواطنÚ

توقيف مسشبوق Úقضشائيا تورطا ‘ سشرقة عجوز ببجاية
“ك - -نت ع - -ن- -اصض- -ر ف- -رق- -ة ألشض- -رط- -ة
أل -قضض -ائ -ي -ة ،ب -األم -ن أ◊ضض -ري أÿامسس
ألم- -ن ولي -ة ب -ج -اي -ة ،م -ن أل -ق -بضس ع -ل -ى
مسضبوق Úقضضائيا ،تورطا ‘ عدة سضرقات
بحي ألصضغ Òببجاية ،حيث كانوأ يختارون
ضضحاياهم من ألعجزة وكبار ألسضن.
ألعملية جاءت بعد حادث مرور ،وقع
لسضالفي ألذكر كانا على م Ïدرأجة نارية
مع إأحدى أŸركبات ،وبعد تنقل عناصضر
ألشضرطة إأ ¤ع ÚأŸكان إلجرأء أŸعاينة،
أشضتبهوأ ‘ كون ألدرأجة ألنارية مسضروقة

فقاموأ بتحويل أŸتسضبب ‘ Úأ◊ادث إأ¤
م- -ق- -ر أألم- -ن أ◊ضض- -ري ،ح- -يث تصض -ادف
وجودهم مع أمرأة عجوز بصضدد تقدË
شضكوى من أجل سضرقة باÿطف ،تعرضضت
له ‘ صضباح نفسس أليوم ،عندما كانت أمام
عيادة أحد أألطباء حيث قام أحد ألشضابÚ
بسضرقة ﬁفظتها أليدوية ،ولذ بالفرأر
مع صضاحبه على م Ïدرأجة نارية ،وكانت
تتذكر جيدأ أوصضاف أ÷ا Êولباسضه ولون
أل -درأج -ة أل -ن -اري -ة ،ح -يث ت -ع -رفت ع -ل -ى
أŸتسض -ب -ب -ان ‘ ح -ادث أل -درأج -ة أل-ن-اري-ة

م -ب -اشض -رة ،ع -ن -د رؤوي -ت -ه -م -ا ع -ل -ى أن -ه-م-ا
أŸتورطان ‘ سضرقتها.
م- -ل -ف ج -زأئ -ي أ‚ز ضض -د أŸت -ه -م،Ú
ألج-ل قضض-ي-ة ألسض-رق-ة ب-ال-ت-ع-دد باسضتعمال
مركبة ‘ ألطريق ألعام ،و” تقدÁهما
أم- -ام وك- -ي- -ل أ÷م- -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة
أıتصضة إأقليميا ،حيث صضدر ‘ حق كلّ
وأح- -د م- -ن- -ه- -م- -ا ع -ام Úح -بسس ن -اف -ذة و
100ألف دينار غرأمة مالية.

بجاية :بن النوي توهامي

