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مقصصد العائÓت للّترفيه ؤالّرياضصة

غابة «باينام» –تاج للّتهيئة
وليسس لرمي الّنفايات

مدير اŸصصالح البيطرية :العاصصمة ليسصت بؤورة للحمى القÓعية
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’م Úالعام ل–Óاد العام للفÓح Úا÷زائري ‘ Úندؤة نقاشش حول
يسصتضصيف منتدى يومية الشصعب السصيد ﬁمد عليوي  ،ا أ
العقار الفÓحي ؤ أاضصاحي العيد  ،يوم السصبت  11أاؤت  2018على السصاعة  11:00صصباحا Ãقر جريدة الشصعب ، 39شصارع الشصهداء
ا÷زائر العاصصمة .
حضصوركم يشصرفنا

الخميسس  ٠٩أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êزيارة لولية
تسسمسسيلت

زعÓن ‘ عنابة
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دعـ ـوة
ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال - -ط - -يب زي - -ت - -و، Êال - -ي - -وم ،
ب -زي -ارة ع -م -ل وإاشس -راف ع -ل -ى
إاح-ي-اء ال-ذكرى  57لسستشسهاد
ال- - -ب- - -ط- - -ل ال - -رم - -ز ا÷ي ‹Ó- -
بونعامة بولية تسسمسسيلت.

حمدي بنا ‘ Êحفل
موسسيقي بابن زيدون

لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ي -ق -وم وزي -ر ا أ
وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ب-زيارة
عمل وتفقد Ÿشساريع القطاع لولية
عنابة وذلك غدا.

لم Úالعام
يسستضسيف منتدى يومية الشسعب السسيد ﬁمد عليوي  ،ا أ
ل–Ó- -اد ال- -ع- -ام ل -ل -ف Ó-ح Úا÷زائ -ري ‘ Úن -دوة ن -ق -اشش ح -ول ال -ع -ق -ار
الفÓحي و أاضساحي العيد  ،يوم السسبت  11أاوت  2018على السساعة 11:00
صسباحا Ãقر جريدة الشسعب ، 39شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة .
حضسوركم يشسرفنا

جبهة أŸسستقبل تسستقبل وفد
من أ÷مهورية ألصسحرأوية

«سسيال» تطلق حملة «أليد باليد» ◊ماية ألشسوأطئ
تطلق شسركة اŸياه والتطه Òللجزائر «سسيال» حملة –سسيسسية لفائدة اŸصسطاف ‘ Úعدد من شسواطئ ا÷زائر ‘
إاطار العملية اŸعروفة ب»اليد ‘ اليد» ◊ماية السساحل والتي تنطلق اليوم من منتزه الصسابÓت وذلك ابتداءا من
السساعة ال 10:00باŸوازاة مع شساطئ سسيدي براهم بتيبازة وكذلك يوم  16اوت ‘ ع Úالبنيان وقوريا و‘  30أاوت ‘
شساطئ طرفاية هراوة وبالداموسش بتيبازة و‘  6سسبتم ‘ Èسسيدي فرج فندق الرياضش وشسينوا بتيبازة

حملة من أأجل شساطئ خال من ألبÓسستيك
يحتضسن اŸعهد الوطني للتكوينات البيئية حملة –سسيسسية وتوعية –ت شسعار «شساطئ خال من البÓسسيتيك»
وهي حملة بدأات من  1جويلية وتتواصسل إا ¤غاية  21سسبتم 2018 Èعلى مسستوى كافة الوليات السساحلية .
ا◊م-ل-ة ت-أات-ي ت-ط-ب-ي-قا Ÿوسسم الصسطياف  2018ال-ذي أاط-ل-ق-ت-ه وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸتجددة مÈزة أاهمية
ترسسيخ ثقافة بيئية ‘ اÛتمع وا◊فاظ على الشسريط السساحلي وتنمية ثروة ا◊يوانية والنباتية.

ينظم ديوان رياضش الفتح ،
اليوم  ،حفل موسسيقي اŸالوف
ي-ح-ي-ي-ه ال-ف-ن-ان بنا Êحمدي،
وذلك اب - -ت - -داء م - -ن السس- -اع- -ة
 19:00مسس - -اء ب- -ق- -اع- -ة اب- -ن
زيدون ،علما أان مبلغ الدخول
 600دج.

أŸع ألفنان ‘ Úليا‹
أŸدية للمونولوغ وألفكاهة

سسهرأت فنية
بصسيف أ÷زأئر
بالباهية

برنامج موسسيقي
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برنامج سسهرأت
ألكازيف

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

تظاهرة أأيام أ÷نوب
ألثقافية
ت - - -ت - - -واصس- - -ل إاشس- - -غ- - -ال
ت - - - -ظ - - - -اه - - - -رة ا÷ن- - - -وب
ال -ث -ق -اف -ي-ة – 2018ت
شس -ع -ار «ت -راث -ن -ا ه-وي-ت-ن-ا»
ب- -السس- -اح- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة
سسيدي ﬁمد – وهران ‘
ال- -فÎة اŸم -ت -دة م -ا ب5 Ú
إا 15 ¤أاوت .

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألدرك ألوطني با÷زأئر يوأصسل حـملتها
صسيف «بدون حوأدث»

تتواصسل ا◊ملة التحسسيسسية التي تنظمها خلية العÓم
ب-ال-ق-ي-ادة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي –ت شس-ع-ار»م-ع-ا م-ن أاج-ل صس-يف
«ب -دون ح -وادث» Ãع -ي -ة ا أ
لط -راف ال -ف -اع -ل -ة ‘ ه -ذا اÛال
والتي انطلقت منذ الشسهر الفارط وتسستمر على مدار 27
ي -وم -ا إا ¤غ -اي -ة ت-اري-خ  20م - -ن أاوت  ،ح- -يث
سس- -ط- -رت ع Èمـخ -ت -ل -ف شس -ب -ك -ات ال -ط -رق -ات
ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة و ال- -ث -ان -وي -ة ب -ه -دف تـحسس -يسش
مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ريق Ãدى اÿسسائر الفادحة
Ãناسسبة عيد ا أ
لضسحى اŸبارك و‘ إاطار الوقاية من
التي تلحقها حوادث اŸرور من أارواح بشسرية
و خسس -ائ -ر م -ادي -ة خ -اصس -ة و أان ج-ل ا◊وادث ال -ك -يسش اŸائ -ي ت-ن-ظ-م وزارة الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح
سسببها العنصسر البشسري  ،وتأاتي هذه ا◊ملة اŸسس -تشس -ف -ي -ات ال-ي-وم ا إ
لعÓ-م-ي ال-ت-حسس-يسس-ي وذلك ي-وم
ل- -ل- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن ح- -وادث اŸرور ع -ن ط -ري -ق الث -ن 13 Úاوت  2018اب -ت-داءا م-ن السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة
مضساعفة العمل الوقائي والتوعوي إا ¤جانب وال-نصس-ف صس-ب-اح-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸع-ه-د الوطني للصسحة
لج- -راءات ال- -ردع- -ي- -ةÃ ،سس -اه -م -ة ج -م -ي -ع العمومية
ا إ
ا أ
لطراف الفاعل. Ú

يوم إأعÓمي حول ألكيسس أŸائي

جازي  :أأسسعار جديدة لباقات أإلنÎنت !
اعلنت شسركة جازي الرائدة ‘ تقنيات التصسالت الرقمية عن تسسويق باقة مودم بتقنية
لرضس-اء رغ-ب-ات ال-زب-ائ-ن ا◊ال-يÚ
ا÷ي -ل ال -راب -ع ب -أاسس -ع -ار ج -د ت -ن -افسس -ي -ة و ‘ صس -ي -غ ﬂت -ل -ف -ة إ
واŸسستقبلي.Ú
تتكون الباقة أاسساسسا من جهاز مود Ëأاو روتور من ا÷يل الرابع وشسريحة إانÎنت مع احجام انÎنت مصسممة
خصسي ًصسا لتلبية احتياجات كل مسستهلك:
بالنسسبة للزبون الذي لديه اسستهÓك منخفضش على اŸدى الطويل Á ،كنه اختيار الباقة الÈونزية بـ 3،000
دينار جزائري بد ً
ل من  6000دج دينار  ،فهي تسسمح له بالسستفادة من  1جيغابايت شسهرًيا Ÿدة  12شسهًرا.
ولسستهÓك أاك Èعلى مدى فÎة زمنية قصسÒة  ،تعت Èالباقة الفضسية مناسسبة بشسكل خاصش و هي متوفرة بسسعر
 5000دينار جزائري و تسسمح بالسستفادة من  10جيغابايت شسهرياً Ÿدة  3أاشسهر.
لنها توفر بسسعر 7،500
أاما بالنسسبة لÓسستهÓك الكب Òو لفÎة طويلة ،تعت Èالباقة الذهبية مناسسبة جدًا أ
دينار بد ً
ل من  15،000دج  10جيغابايت شسهريًا Ÿدة  6أاشسهر.
كما Áكن للزبون أان يسستفيد من باقة بÓتينيوم التي توفر  10جيغابايت شسهرًيا Ÿدة  12شسهًرا فقط بـ 12000
دينار بد ً
ل من  24000دينار.
من خÓل هذا العرضش فإان جازي ل تكرسش مبدأا مشساركة التصسالت فحسسب ،بل تضسمن أاي ًضسا سسرعة أاكÈ
لنÎنت.
لبحار على ا إ
لÓتصسال و ا إ
يسسري العرضش الÎويجي اŸتوفر ‘ جميع Óﬁت جازي اŸنتشسرة ‘  48ولية ‘ حدود الكمية اŸتوفرة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-تشس-رف ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل اليوم،
لعضس -اء م -ن
ع- -ل- -ى ال -ل -ق -اء اÈŸم -ج أ
ال -ق -ي -ادة ال -وط -ن -ي-ة ل-رئ-يسش ج-ب-ه-ة
اŸسس -ت -ق -ب -ل ال -دك -ت -ور ع -ب-د ال-ع-زي-ز
ب-ل-ع-ي-د م-ع وف-د ه-ام م-ن ا÷م-هورية
العربية الصسحراوية بقيادة السسفÒ
لم-انة
الصس-ح-راوي ب-ا÷زائ-ر عضس-و ا أ
الوطنية عبد القادر الطالب عمر
ع-ل-ى السس-اعة  16:00ب-اŸقر الوطني
÷ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل  ،ال-ق-ب-ة ال-ق-دÁة
ب- - -ال - -ق - -رب م - -ن اŸدرسس - -ة ال - -ع - -ل - -ي - -ا
Óسساتذة.
ل أ

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 118شسخصسا من فئات اŸسسن ÚواŸعوزين يتوجهون غدا إا ¤البقاع اŸقدسسة
ي -ت -وج-ه غ-دا  118شص -خصص -ا م -ن ف-ئ-ات اŸسص-نÚ
واŸع - -وزي - -ن اŸت- -ك- -ف- -ل ب- -ه- -م م- -ن ط- -رف رئ- -يسس
ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة ا¤
’داء مناسصك ا◊ج Ÿوسصم .2018
البقاع اŸقدسصة أ
أاوضسحت وزيرة التضسامن الوطني والسسرة وقضسايا
اŸرأاة غنية الدالية ‘ تصسريح للصسحافة ،خÓل
اشس-راف-ه-ا ال-ي-وم الرب-ع-اء ب-ا÷زائ-ر ال-عاصسمة ،رفقة
وزير الشسؤوون الدينية والوقاف ﬁمد عيسسى ،على
مأادبة غداء على شسرف هؤولء اŸتوجه Úا ¤البقاع
اŸقدسسة ،أان عددهم يقدر ب  118شسخصسا من فئات
اŸسسن ÚواŸعوزين من بينهم  51امرأاة وينحدرون

من ﬂتلف مناطق الوطن.
وأاكدت الدالية أان الوزارة حرصست على «توفÒ
كافة الشسروط إل‚اح هذه العملية التضسامنية من
خÓل اتخاذ التداب ÒالÓزمة لضسمان إاقامة طيبة
لهؤولء ا◊جاج بالبقاع اŸقدسسة» ،مشسÒة ا ¤وجود
فريق يتشسكل من اداري Úوأاطباء مزودين باللوازم
الضسرورية والدوية ،ا ¤جانب مرشسدين لتوجيههم
ومرافقتهم.
وح -ثت ال -وزي -رة ه -ؤولء ا◊ج -اج ع -ل -ى «ال -ت -ع -اون
والتضسامن فيما بينهم واللتزام بإارشسادات ونصسائح
الفريق اŸرافق لهم مع ا◊رصص على إاعطاء صسورة

قيطو Êيتطرق ا ¤التعاون الطاقوي مع سسف ÒالÔويج

’فريقي
’نسصان ل–Óاد ا إ
اجتماع ÷نة حقوق ا إ

التجربة ا÷زائرية ‘ اŸصسا◊ة الوطنية ﬁل ا’هتمام
شصكل موضصوع التجربة ا÷زائرية
الرائدة ‘ اŸصصا◊ة الوطنية ﬁور
ت- -دخ- -ل ل- -ل -ن -ائب ب -اÛلسس الشص -ع -ب -ي
ال- -وط -ن -ي  ÚŸعصص -م -ا ‘ Êاج -ت -م -اع
÷ن- - -ة ال - -ع - -دل و ح - -ق - -وق ا’نسص - -ان
للŸÈان ا’إفريقي ،حسصب ما اأفاد به
اأمسس ،بيان للمجلسس.
و‘ ه- - - -ذا الإط - - -ار ،ع -رضص ال -ن -ائب
عصسما،Êالذي يعد عضسوا بلجنة العدل و
ح- -ق- -وق النسس- -ان ل- -لŸÈان الف- -ري -ق -ي،
Œربة ا÷زائر ‘ اŸصسا◊ة الوطنية و
اŸصسادقة عليها من طرف الشسعب ‘

«Œسس- - -ي- - -دا لإرادة

اسس -ت -ف -ت-اء شس-ع-ب-ي،
السستقرار و الأمن».
كما تطرقت اللجنة اأيضسا اإ ¤مسسائل
تصسب ‘ ›ال اختصساصسها ،على غرار
«مكافحة الفسساد ‘ اإفريقيا» و «حقوق
الإنسس- -ان و الآل- -ي- -ات ال- -ت- -ي م- -ن شس- -اأن- -ه- -ا
اŸسساهمة و الدفع بÎقيتها».
من جهتها ،تطرقت النائب اأمÒة سسليم،
عضسو ÷نة التعاون و العÓقات الدولية و
تسسوية النزاعات بالŸÈان الإفريقي اإ¤
مسساألة الأمن و السسلم ‘ القارة الإفريقية
و الوضسع الأمني و التهديد الإرهابي ‘

اŸلتقى اŸغاربي ا’ول حول شصؤوون اŸرأاة بتونسس

وزيرة التضسامن الوطني تشسارك ‘ ا’شسغال
تشصارك وزيرة التضصامن الوطني
وا’سص - - -رة وقضص- - -اي- - -ا اŸرأاة ،غنية
الدالية ،يومي  10و  11أاوت ا÷اري
بتونسس ‘ ،أاشص-غ-ال اŸل-ت-ق-ى اŸغ-ارب-ي
ا’ول ح- -ول شص- -ؤوون اŸرأاة وال- -ن -دوة
اŸغاربية حول اŸرأاة ورهان «تغيÒ
واق - -ع اŸن - -ط - -ق - -ة م- -ن أاج- -ل السص- -ل- -م
والتنمية» ،حسصب م- -ا اف -اد ب -ه امسس
بيان لذات الوزارة.
أاوضسح ذات اŸصسدر أانه سسيتم خÓل
هذين اللقاءين تدارسص «آافاق التعاون بÚ
ب -ل -دان اŸغ -رب ال -ع -رب-ي وال-تشس-اور ح-ول
انشس- -اء ›لسص وزراء خ- -اصص ب -ال -وزي -رات
اŸك - - -ل- - -ف- - -ات بشس- - -ؤوون اŸرأاة والسس- - -رة
والطفولة باŸغرب العربي».

حا’ت التسصمم بالبليدة:

التحاليل تؤوكد صسÓحية مياه الشسرب
أاظ-ه-رت ال-ن-ت-ائ-ج ا’ول-ي-ة ل-لتحاليل
ال- -ت- -ي أاج- -ريت اث- -ر تسص- -ج- -ي -ل ح -ا’ت
إاصص -اب -ات ب -ال -تسص -م -م م -ن -ذ ي -وم السص-بت
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -وق- -رة (شص- -رق ال- -ب- -ل- -ي- -دة)
«صصÓحية» مياه الشصرب ،حسصبما اكده
امسس ل -وأاج اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ج -زائ -ري -ة
للمياه سصماعيلي عمÒوشس مشصÒا ا¤
وج- -ود مسص- -ارات اخ- -رى ل -ل -كشص -ف ع -ن
اسصباب تلك التسصممات.
 ⁄يسس- - -ت- - -ب- - -ع - -د اŸسس - -ؤوول الول ع - -ن
ا÷زائرية للمياه فرضسية اسستهÓك فواكه
و خضسر Áكن ان تكون «سسقيت باŸياه
اŸسستعملة» و رÃا «تلوث» البار التابعة
ألشسخاصص.
واضساف ان «بعضص الضسحايا الذين ”
اسس- -ت- -ق- -ب- -ال- -ه -م ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ه -ي -اك -ل
السستشسفائية لهذه البلدية ل يشسربون مياه
ا◊نفيات».
ك -م -ا صس -رح سس -م -اع -ي -ل -ي ع -مÒوشص ان
«صسÓحية مياه ا◊نفية قد اكدتها ثÓثة
–ال -ي -ل ا‚زت بشس-ك-ل م-ن-فصس-ل م-ن ق-ب-ل
ث Ó-ث -ة ﬂاب -ر ﬂت -ل-ف-ة وه-ي  Èﬂوزارة
الصسحة و Èﬂا÷زائرية للمياه بالبليدة و
كذا ا ÈıاŸركزي للجزائرية للمياه»،
موضسحا ان النتائج اŸقارنة لتلك التحاليل
تتفق على غياب بكتÒيا ‘ مياه الشسرب.
واضس- -اف ان ه- -ن- -اك –ل -ي -ل اخ Òل24
سساعة و الذي سسيعلن عنه خÓل السساعات
اŸقبلة من قبل ا ÈıاŸركزي لوزارة

الصس -ح -ة و ا ÈıاŸرك -زي ل -ل -ج -زائ-ري-ة
للمياه.
وت- - -اب- - -ع ذات اŸسس- - -ؤوول ان ج- - -م- - -ي- - -ع
الفرضسيات قائمة و ان الÎكيز فقط على
تلوث مياه الشسرب قد يحول النتباه عن
السسباب ا◊قيقية للمشسكل.
و ذكر ‘ هذا اÿصسوصص بالتلوث الذي
وقع خÓل الصسيف الفارط بع Úالدفلى
حيث ” توجيه اصسبع التهام لتلوث مياه
الشس-رب ل-ك-ن ال-ت-ح-ق-ي-ق اظ-ه-ر ان ال-تسس-م-م
سسببه ﬁل ا◊لوى القريب.
‘ هذا الصسدد اكد اŸسسؤوول الول عن
ا÷زائرية للمياه ان وكالته ووزارة الصسحة
ل تسستبعدان اي فرضسية مضسيفا ان «Èﬂ
وزارة الصسحة قد قام منذ امسص الثÓثاء ‘
اخذ عينات من مياه البار لبعضص اÿواصص
من اجل التأاكد من نوعيتها».
كما اوضسح من جانب اخر انه اذا كان
ه -ن -اك ح -ق -ي-ق-ة ت-ل-وث Ÿي-اه الشس-رب ف-ان
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه سس-ت-ق-وم بشس-ك-ل ت-ل-قائي
بقطع اŸياه ريثما يتم تنظيف و تطهÒ
نظام التزويد باŸياه قبل اعادة تشسغيله.
واوضس- - -ح ذات اŸصس - -در ان - -ه «Ãج - -رد
الشس-ت-ب-اه ‘ ن-وع-ي-ة اŸي-اه ن-ق-وم ب-ال-ق-ط-ع
التلقائي للتموين و نقوم بتنظيف و تطهÒ
الشسبكات و ‚ري التحاليل» مضسيفا ان
ا÷زائرية للمياه «تأاخذ الوقت الكا‘ قبل
اعادة التزويد باŸياه الصسا◊ة للشسرب
من اجل تفادي الخطار».

ايجابية للحجاج ا÷زائري Úو“ثيل بلدهم أاحسسن
“ثيل».
وبنفسص اŸناسسبة ،أاشسادت الوزيرة بهذه اŸبادرة
«ا◊م -ي -دة» ال -ت -ي أاق -ره -ا رئ -يسص ا÷م -ه -وري-ة م-ن-ذ
سس -ن -وات م -ن خÓ-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-األشس-خ-اصص اŸع-وزي-ن
لتمكينهم من اأداء مناسسك ا◊ج وزيارة بيت الله
ا◊رام.
من جهته ،أاشسار وزير الشسؤوون الدينية والوقاف
ا ¤أانه «” توف Òكل الظروف اÓŸئمة التي تضسمن
لهؤولء ا◊جاج شسروط الراحة أاثناء أادائهم Ÿناسسك
ا◊ج».

م -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل و اسس -ت -ف -ح-ال ظ-اه-رة
الهجرة غ Òالشسرعية و الŒار بالبشسر.
ك -م -ا ت -ن -اولت ال -ل -ج -ان الأخ-رى اÿط-ة
السسÎات -ي -ج-ي-ة لـ( )2023-2018ل - - -لŸÈان
الإف-ري-ق-ي و ال-ت-ي «تضس-ع ضس-م-ن اأول-وي-ات-ها
ت- -ع- -زي- -ز اŸه -ام ال -تشس -ري -ع -ي -ة ل -لŸÈان و
التاأكيد على تعزيز الشسراكة و التنسسيق و
التصسال و القدرات اŸوؤسسسساتية للŸÈان
الإفريقي» ،يضسيف البيان.
لÓإشسارة ،تعقد اللجان الدائمة للŸÈان
الإفريقي اجتماعاتها من  4اإ 11 ¤اأوت
Ãيدرند ا÷نوب اإفريقية.

وفاة مقدم الزاوية
العÓوية ŸسستغاÂ
ا◊اج بن عودة
بن تونسس
تو‘ ‘ ليلة أاول أامسص مقدم الزاوية
العÓوية Ÿسستغا Âا◊اج بن عودة بن
تونسص بعد صسراع مع اŸرضص ،حسسب ما
اع-ل-ن ع-ن-ه اŸرشس-د ال-روح-ي ل-ل-ط-ري-قة
الصسوفية العÓوية ،خالد بن تونسص ،عÈ
صسفحته الرسسمية على موقع التواصسل
الجتماعي «فايسسبوك».
وت - -و‘ ا◊اج ب - -ن ع - -ودة ب - -ن ت- -ونسص
Ãصس- -ل- -ح- -ة السس- -ت -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي -ة-
ا÷راحية Ÿسستشسفى «Œديت» حيث ”
ن -ق -ل -ه ي -وم ال-ثÓ-ث-اء ب-ع-د ت-ده-ور ح-ال-ت-ه
الصسحية ،حسسب م- -ا أاوضس- -ح- -ت -ه ،من
جهتها ،الزاوية العÓوية ،مشسÒة إا ¤أانه
” تشسييع جثمان الفقيد  ،أامسص ،بعد
صسÓة الظهر Ã،قÈة الزاوية العÓوية
Ãسستغا.Â
ونوه خالد بن تونسص ،بهذه اŸناسسبة
األليمةÃ ،ن -اقب ال -ف -ق -ي-د واصس-ف-ا إاي-اه
ب»ال- -رج- -ل اıلصص والصس- -ادق وال -و‘
ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-علوية» ،مشس -ي-دا بسس-خ-ائ-ه
وطيبته وكرمه وقيم التسسامح وا◊نان
التي كان يتسسم بها.

اسصتقبل وزير الطاقة مصصطفى قيطوÊ
 ،أامسس ،ب - - -ا÷زائ- - -ر سص- - -ف ÒالÔوي- - -ج آارن
ج-ي-زم-ون-دسص-ن ح-يث ت-ط-رق الطرفان ا¤
ف -رصس ال -ت -ع -اون و ا’سص -ت -ث -م -ار اŸشصÎك
خصصوصصا ‘ ›ال اÙروقات حسصبما أافاد
به بيان للوزارة .
خÓل ذات اللقاء تباحث الطرفان فرصص
الشسراكة الثنائية و سسبل و وسسائل دعمها و
ت- -ب -ادل اÈÿات و ال -ت -ج -ارب سس -واء ‘ اط -ار
اŸشس -اري -ع ا÷اري -ة أاو اŸسس -ط -رة لح -ق-ا بÚ
›مع سسوناطراك و شسركة «أاوكينور» ( سستات
أاويل سسابقا).
وقد أابرز قيطو Êيهذه اŸناسسبة الفرصص
اŸت -اح -ة ‘ ›ال اسس -ت -كشس -اف و اسس -ت-غÓ-ل
ال-ن-ف-ط و ال-غ-از و مشس-اري-ع ال-ت-ن-ق-يب ال-ب-حري
فضس  Ó- -ع - -ن ال - -ف - -رصص ال - -ع - -دي- -دة ‘ ›ال
الطاقات اŸتجددة .
كما “حورت اÙادثات أايضسا حول واقع

عÓقات التعاون ب Úا÷زائر و الÔويج ‘
›ال الصسناعات البÎولية و الغازية ،حيث
اع -رب -ا ع -ن ارت -ي -اح -ه -ا Ÿسس-ت-وى « الم-ت-ي-از»
ال -ذي ب -ل-غ-ت-ه ه-ذه ال-عÓ-ق-ات  ،يضس-ي-ف ذات
البيان.

وزير ا’شسغال العمومية والنقل يسستقبل سسف ÒالÔويج

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن أامسص ب -ا÷زائ -ر سس -فÒ
‡لكة الÔويج آارن جÒموندنسسن.
حيث تطرق معه ا ¤واقع عÓقات التعاون
ب Úال -ب -ل -دي -ن حسس -ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ل-وزارة
وخÓل هذا اللقاء الذي جرى Ãقر الوزارة ،

اع -رب ا÷ان -ب Úع -ن ارت -ي -اح -ه -م-ا Ÿسس-ت-وى
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين و التي وصسفت بـ
«ا÷يدة» .
كما تطرق الطرفان ا ¤مشساريع التعاون
اŸث - -م- -ر ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ›ال الشس- -غ- -ال
العمومية و النقل يضسيف ذات البيان.

صصدر ‘ ا÷ريدة الرسصمية:

اŸرسسوم التنفيذي ا÷مركي حول ‡ارسسة الرقابة اŸؤوجلة والرقابة الÓحقة

صص-در اŸرسص-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي اÙدد كيفيات
‡ارسصة الرقابة اŸؤوجلة والرقابة الÓحقة
التي Áكن أان تقوم بها إادارة ا÷مارك بعد
رفع اليد عن البضصاع ‘ ،ا÷ريدة الرسصمية
رقم .43
ت-ط-ب-ق اح-ك-ام ه-ذا اŸرسس-وم ع-ل-ى األشس-خ-اصص
واŸؤوسسسسات اŸعنية بصسفة مباشسرة او غ Òمباشسرة
بجمركة البضسائع .ويقصسد ‘ مفهوم هذا اŸرسسوم
باألشسخاصص و اŸؤوسسسسات كل شسخصص طبيعي أاو
م -ع -ن -وي .ل ت -ط -ب -ق أاح -ك -ام ه -ذا اŸرسس -وم ع -ل-ى
ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ا÷م -رك-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا أاع-وان
ا÷مارك والتي تبقى خاضسعة إلجراءات خاصسة.
وحسسب ما جاء ‘ هذا اŸرسسومي فالرقابة
اŸؤوجلة هي الفعل الذي تقوم من خÓله مصسالح
ا÷م-ارك ب-ال-ف-حصص ال-وث-ائ-ق-ي ل-ل-تصس-ري-ح-ات لدى
ا÷م- -ارك قصس- -د ال- -ت- -أاك- -د م- -ن احÎام ال- -تشس -ري -ع
والتنظيم اللذين تكلف إادارة ا÷مارك بتطبيقها .و

مدير اŸصصالح البيطرية:

تتم هذه الرقابة ‘ مكاتب إادارة ا÷مارك.
Œرى الرقابة اŸؤوجلة للتصسريحات ا÷مركية
قصسد التأاكد من صسحة عملية ا÷مركة والوثائق
اŸرف- -ق- -ة اŸط- -ل- -وب -ة ع -ل -ى اÿصس -وصص ‘ ›ال
ع -ن-اصس-ر اح-تسس-اب ال-رسس-وم واإلع-ف-اءات ا÷ب-ائ-ي-ة
اŸقررة Ãقتضسى التشسريع اŸعمول به ،اŸمنوحة
ع -ن -د السس -تÒاد وال -تصس-دي-ر وت-داب Òا◊ظ-ر ع-ن-د
السستÒاد والتصسدير واإلجراءات اŸتعلقة Ãراقبة
الصسرف والجراءات الدارية اÿاصسة.
و“ارسص الرقابة اŸؤوجلة على أاسساسص –ليل
اıاطر الذي يسسمح بانتقاء التصسريحات لدى
ا÷م -ارك ال -ت -ي تشس -ك -ل خ -ط -ر ال -غشص واسس -ت-غÓ-ل
السستعÓمات أاو اŸعلومات او إاشسعارات الغشص او
الن -ذارات أاو ب -ي -ان -ات السس -ت-عÓ-م-ات.وت-ت-م أايضس-ا
ال -رق-اب-ة اŸؤوج-ل-ة ت-ب-ع-ا ل-ن-ظ-ام آا‹ عشس-وائ-ي ع-ل-ى
التصسريحات لدى ا÷مارك التي ل تشسكل خطر
غشص جلي.

العاصسمة ليسست بؤورة للحمى القÓعية
اك -د م-دي-ر اŸصص-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة
بوزارة الفÓحة والتنمية الريفية و
الصصيد البحري ،بارة خالد،امسس ان
ا÷زائ - -ر ال- -ع- -اصص- -م- -ة ل- -يسصت ب- -ؤورة
ل- -ل -ح -م -ى ال -ق Ó-ع -ي -ة وان م -ا ح -دث
مؤوخرا ‘ مذبح حسص Úداي ›رد
ح -ال -ة اسص -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ل-ب-ق-ر ج-لب م-ن
خارج الو’ية موجه للذبح.
‘ تصس -ري -ح ل-واج ،ق -ال ب -ارة « ⁄ي -ت -م
ال -تصس-ري-ح أاب-دا ب-ك-ون ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة
ب-ؤورة ل-ل-ح-م-ى ال-قÓعية ،وم- -ا ح- -دث ‘
م - -ذب - -ح حسس Úداي ل- -يسص سس- -وى ح- -الت
اسس -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ” ال-تصس-ري-ح ب-ه-ا م-ن ط-رف
اŸفتشص البيطري الولئي بالنيابة السسيد
مصس -ط -ف -ى م -ب -ارك -ي وي -ت -ع -ل-ق الم-ر ب7
حالت (أابقار) والتي ” التدخل الفوري

ل -ذب -ح-ه-ا وال-ت-خ-لصص م-ن-ه-ا وضس-م-ان ع-دم
توجيهها لÓسستهÓك البشسري».
و‘ هذا الصسدد ،لفت نفسص اŸسسؤوول
الن -ت -ب -اه ا ¤أان م -ا يسس-م-ى ب-ؤورة ل-ل-ح-م-ى
ال - -ق Ó- -ع- -ي- -ة م- -ع- -ن- -اه ان
اŸن - -ط - -ق - -ة –وز ع - -ل- -ى
حضسائر و وحدات لÎبية
Ÿواشس- -ي وا◊ي -وان -ات ‘
ح Úان ا◊ال- - - - - - - - - - - - - - - - - -ة
السس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة Áك-ن ان
تسسجل خارج نطاق هذه ا◊ضسائر وهذا
ما حدث بالضسبط ‘ مذبح حسس Úداي
با÷زائر العاصسمة.
و ‘ ذات السسياق ،اوضسح ذات السسؤوول
ان م - -ن ب Úم - -ه - -ام مصس - -ال- -ح الصس- -ح- -ة
ال- -ب- -ي- -ط- -ري -ة ‘ اŸذاب -ح ه -ي ال -رق -اب -ة

الصس-ح-ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة و ال-ب-ع-دي-ة
للمواشسي اŸوجهة للذبح.
و تابع بارة يقول انه ” اتخاذ قرارات
تقضسي بغلق اأسسواق اŸاشسية ‘ الوليات
ا‹ ” التصسريح فيها بظهور بؤور
◊مى القÓعية .
ولدى تطرقه للوضسعية الوطنية
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ح-م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة اك-د
السسيد بارة ان «الوضسعية العامة
مسستقرة»مضسيفا ان عدد الوليات
اŸعنية بهذا اŸرضص بلغ عددها ‘ ، 10
ح Úانه ” التصسريح ا ¤يومنا هذا ب150
حالة من ›موع  2مليون رأاسص بقر.
و اك - -د اŸت - -ح - -دث ان - -ه سس - -يشس - -رع ‘
السس -اب -ي-ع ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات
واسسعة لتلقيح قطيع البقر .

ما حدث ‘ مذبح
حسس Úداي حالة
اسستثنائية

»æWh
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تغطية حاجيات اŸدارسس بالطاقات اŸتجددة هدفنا

’و¤
 ١٨٤أالف طالب وجهوا حسشب رغبتهم ا أ

’قبال
دعا ،أامسس ،وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي ،الطاهر حجار ،الطلبة ا÷زائري Úوأاسشاتذة ا÷امعات إا ¤ا إ
’عÓم وا’تصشال ‘ دراسشاتهم وبحوثهم من خÓل الولوج إا ¤اŸكتبة
’نÎنيت و كذا تكنولوجيا ا إ
بقوة على اسشتخدام ا إ
’لكÎونية العاŸية التي تششÎك فيها ا÷زائر وتدفع مقابل ذلك أامو’ باهظة ،غ Òأان عدم إاقبال الطلبة عليها حال
ا إ
دون اسشتفادتهم منها.

باتنةŸ :وششي حمزة
أاكد حجار خلل زيارة عمل وتفقد قادته،
أامسش ،ل -ع -اصس -م -ة الوراسش ب -ات -ن-ة ،أان دائ-رت-ه
ال -وزاري -ة ت -راه -ن ع -ل -ى ال-رق-م-ن-ة اب-ت-داء م-ن
ال -دخ -ول ا÷ام-ع-ي ال-ق-ادم سس-ت-زود ك-ل ط-الب
برقم مرجعي أاو‹ يسسهل عليه السستفادة من
أامهات الكتب واŸراجع ‘ ﬂتلف اللغات Ãا
فيها العربية باسستخدام شسبكة اإلنÎنيت حتى
من منازلهم.
عن التسسجيل ا÷امعية ذكر حجار ان أاكÌ
 184أالف طالب ” توجيههم حسسب رغبتهم
األو ،¤وهم Áثلون نسسبة  70باŸائة من عدد
اŸسسجل ،Úفيما بلغ عدد اŸوجه Úحسسب
رغبتهم الثانية أاك Ìمن  36أالف طالب ،أاي
بنسسبة  13باŸائة ،بينما ” توجيه  20طالب
حسسب رغبتهم الثالثة وهم Áثلون نسسبة 7
باŸائة.
و‘ هذا السسياق أاشسار اŸسسؤوول األول عن
ق -ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ إا ¤ان-ط-لق اŸرح-ل-ة
ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-تسس-ج-ي-ل األو‹ وإاج-راء اŸق-اب-لت
والخ-ت-ب-ارات ،أامسش ،األرب-ع-اء ،ل-ت-ت-واصس-ل إا¤
غ -اي -ة 12م- -ن الشس- -ه- -ر ا÷اري،ع -ل -ى أان ي -ت -م

معا÷ة الرغبات للمرحلة الثانية و األخÒة
من  13إا 16 ¤من نفسش الشسهر ،على أان يكون
آاخ -ر أاج -ل ل -ل -تسس -ج -ي -لت ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل -لسس-ن-ة
ا÷ام- -ع -ي -ة  ،2019-2018ي- - - -وم  16سسبتمÈ
القادم.

فتح تخصشصس طب اأ’سشنان
بجامعة باتنة
وأاشسار الوزير خلل تدشسينه لـ 1500مقعد
بيداغوجي بكلية ا◊قوق والعلوم السسياسسية
بجامعة باتنة  01ا◊اج ÿضسر ،أان برنامج
رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وفر
إام-ك-ان-ي-ات ضس-خ-م-ة ون-وع-ي-ة لتحسس Úوتطوير
قطاع التعليم العا‹ و البحث العلمي بولية
باتنة ما سسمح بتواجد أاك Ìمن  70أالف طالب
جامعي –رصش مصسا◊ه على توف Òأاجواء
“درسش جيدة لهم.
وع -رج ال -وزي -ر خ -لل ل -ق -اء صس-ح-ف-ي ع-ل-ى
ضسرورة اندماج مؤوسسسسات التعليم العا‹ ‘
سس -ي -اسس -ة ت -ط -وي-ر الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ب-ت-وفÒ
ف -رصش ال -ت -ك -وي -ن حسسب ال -ت -خصسصس -ات ال -ت-ي

ي -ط -ل -ب -ه -ا سس -وق ال -ع -م -ل ،م-ن-وه-ا Ãا ع-رف-ت-ه
ا÷ام -ع -ة ا÷زائ-ري-ة م-ن-ذ سس-ن-ة  1999بفضسل
›هودات الدولة حيث يتواجد اليوم1مليون
و 740أالف طالب يدرسسون بـ 50جامعة و106
ما ب Úمؤوسسسسة ومدرسسة ومعهد يؤوطرهم 62
أالف أاسستاذ.
وت-ع-ه-د ال-وزي-ر خ-لل م-ع-اي-ن-ت-ه ألول Èﬂ
طبي بكلية الطب بباتنة يتوفر على Œهيزات
ح- -دي -ث -ة ع -ل -ى غ -رار ‰اذج ÷سس -م اإلنسس -ان
–اكي الواقع تتيح الفرصسة للطلبة األطباء
عملية التطبيق اŸيدا Êلدراسساتهم النظرية،
بتدعيم كليات الطب األخرى الـ 15اŸوزعة
ع Èالوطني Ãخابر مثالة ‘ اŸسستقبل.
وب- -خصس- -وصش اŸط- -الب اŸت- -ك- -ررة ب -ف -ت -ح
ت -خصسصش طب األسس -ن -ان ب -ب -ات-ن-ة ،أاك-د ال-وزي-ر
إامكانية ذلك بعد تعهد الوا‹ عبد اÿالق
صسيودة بتوف Òالهيكل وهو مبنى قد Ëلبلدية
ع Úالتوتة سسيتم تهيئته لهذا الغرضش ،حيث
آام -ر ال -وزي -ر ب -إاع -داد م-ل-ف خ-اصش ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
سس -ي -فصس -ل ف -ي -ه ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة الصس-ح-ة
والسسكان وإاصسلح اŸسستشسفيات فور اسستلمه.

تدشش Úمرافق نوعية بقطاع
التعليم بباتنة
دشسن ،الطاهر حجار ،خلل زيارته ÷امعة
باتنة  2مشسروع  2000مقعد بيداغوجي بكلية
الطب ،بغلف ما‹ معت Èفاق الـ 77مليار
سسنتيم أا‚ز خلل  30شسهرا حسسب الشسروح
اŸقدمة للوزير ،حيث ينتظر بإاسستلم هذا
اŸرفق ترحيل طلبة قسسم الصسيدلة إا ¤الكلية
ا÷ديدة بتعداد قدره  1500طالب.
كما أاشسرف الوزير رفقة وا‹ ولية باتنة
عبد اÿالق صسيودة ،على تدشس 1500 Úمقعد
ب-ي-داغ-وج-ي ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق ب-ج-ام-ع-ة ب-اتنة،1
والذي بلغت تكلفته اŸالية  41مليار سسنتيم،
‘ م- -دة ا‚از  ⁄ت- -ت- -ج -اوز  20شس-ه-را ،حيث
اعت Èه بعد الوقوف على مرافقه مكسسبا هاما
للولية وجب تثمينه لبناء قاعدة صسلبة تكون
Ãثابة تأاشسÒة ‚اح Ÿسستقبل الطلبة.

’قليم
ابرز من تيبازة أاهمية اıطط الوطني لتهيئة ا إ

زعÓن ٧ :آا’ف كلم من الطرق السشيارة تنجز نهاية السشنة اŸقبلة
’ششغال العمومية
أاّكد وزير النقل وا أ
ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أامسس ،م-ن شش-رششال
ب-ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى أاّن ا÷زائ-ر ت-ت-وف-ر حاليا
ع -ل -ى  5500ك- -ل -م ح -ال -ي -ا م -ن ال -ط -رق
السش -ي -ارة ب-دل  600ك-ل-م سش-اب-ق-ا متوقعا
ب-ل-وغ ال-ع-دد  7أا’ف ك-ل-م ن-ه-اي-ة السش-نة
اŸق-ب-ل-ة ح-ي-ن-م-ا ي-ت-م اسش-ت-ك-م-ال ﬂت-لف
اŸششاريع.

ششرششال  :عÓء ملزي
بشس -أان ال -ط -رق السس -ري-ع-ة ق-ال زع-لن أاّن-ه-ا
تسس- -اه -م ‘ خ -ل -ق الÌوات و–ق -ي -ق ال -ه -دف
األسسمى من اıطط الوطني لتهيئة القليم،
مشسÒا ا ¤اسستفادة اŸؤوسسسسات ا÷زائرية
وم -ن ورائ -ه -ا اإلط -ارات م -ن ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اŸتطورة اŸرتبطة با‚از اŸشساريع الكÈى
م -ن خ -لل الح-ت-ك-اك اŸب-اشس-ر ب-اŸؤوسسسس-ات
األجنبية العاملة با÷زائر.
واضس - -اف زع - -لن ان مشس - -روع ال - -ط - -ري - -ق
الجتنابي Ÿدينة شسرشسال مثل يحتوي على 7
منشسآات فنية كÈى يتجاوز طولها الجما‹
مسسافة  3كلم و يبلغ ارتفاع أاحد جسسورها 86
مÎا كما ان طوله يقدر بـ 710مÎا ،و يتعلق
األمر هنا بجسسر واد أاومازر الذي انتهت به
األشسغال و فتح أامام حركة اŸرور ،فيما ل
تزال األشسغال جارية با÷سسور األخرى.
عن الطريق الجتنابي لشسرشسال الذي يتم
Œسس -ي-ده ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ام-ت-داد  17ك -ل -م و ه-و
اŸشسروع الذي تأاخر اسستلمه لفÎة طويلة
ألسسباب لها علقة لها بتضساريسش اŸنطقة من
جهة و التمويل من جهة أاخرى ،قال زعلن
أاّن-ه سس-ي-ف-ت-ح آاف-اق-ا واسس-ع-ة أام-ام اŸسس-ت-ثمرين
اضسافة ا ¤مسساهمته الفعالة ‘ تقد Ëدعم
لوجيسستيكي Ÿيناء ا◊مدانية اŸتوسسطي .

وواصسل الوزير قائل ان الشسطر األول من
اŸشسروع و اŸقدر بـ 8كلم سسيسستلم نهاية
الشسهر ا◊ا‹ فيما سسيتم اسستلم مسسافة 12
كلم كاملة بداية شسهر اكتوبر و  14كلم عقب
ذلك م -ب -اشس -رة ب -ح -يث سس -ي-ت-م
وصس- -ل ال -ط -ري -ق الج -ت -ن -اب -ي
حينها بالطريق الوطني رقم
Ã 11ن -ط -ق -ة ك -اب-ري-رة ب-واد
ا◊م - -ام ع - -ل - -ى أان يسس - -ت - -ل - -م
اŸشسروع ‘ شسكله النهائي مع
نهاية الثلثي الثا Êمن السسنة
اŸقبلة.
م -ع ال -ع -ل-م ان ال-ط-ري-ق سسÒف-ع ال-ك-ث Òم-ن
الغ Íعن سسكان اŸنطقة الذين ظلّوا لسسنوات
ع- -دي- -دة ي -ع -ان -ون م -ن كÌة ال -زح -ام Ãدي -ن -ة
شسرشسال ،حيث يتم اهدار سساعات من الزمن
ل- - -غ- - -رضش اŸرور ع ÈاŸدخ- - -ل Úالشس - -رق - -ي
والغربي .وهي مسسالة توقف عندها الوزير
ك -اشس -ف-ا ع-ن ﬂط-ط وط-ن-ي ل-رب-ط ال-ط-ري-ق
السسريع الجتنابي لشسرشسال بولية الشسلف عÈ
الداموسش بالناحية الغربية للولية ‡ا سسيتيح

ل-ل-م-ارة و مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ب-اŸن-ط-ق-ة من
ال -ع -ب -ور ع Èالشس -ري -ط السس -اح -ل-ي ‘ ظ-روف
مريحة .
ع- -ل -ى ه -ذا السس -اسش ف -ان ه -ذا اŸشس -روع
ل- -يسش ›ّرد ط- -ري -ق اج -ت -ن -اب -ي
Ÿدينة شسرشسال إاّنما معÈا مهما
للقتصساد الوطني ككل من حيث
قربه من اŸيناء اŸتوسسطي و
رب - - -ط - - -ه م- - -ا ب Úولي- - -ت ÚعÈ
الشس -ري -ط السس -اح -ل -ي مسس-ت-ق-ب-ل
ن- -اه- -يك ع- -ن فك ال- -ع- -زل -ة ع -ن
اŸنطقة الغربية لولية تيبازة و
ال -ت -ي ت -ب -ق -ى ا ¤ح -د اآلن ع -ذراء م -ن ح -يث
السستثمار السسياحي .
ك -م -ا ت -ف -ق -د ال-وزي-ر زع-لن مشس-روع ا‚از
منشسأاة فنية تربط الطريق السسريع Ãنطقة
شسنوة السسياحية و هو اŸشسروع الذي تتكفل به
م -ؤوسسسس -ة صس-اب-ط-ا ح-ال-ي-ا و م-ن اŸرت-قب ب-ان
تنتهي به األشسغال شسهر نوفم Èالقادم و أامر
الوزير زعلن بتسسريع وتÒة ال‚از لتمكÚ
زوار اŸنطقة من العبور ‘ ظروف مريحة.

ميناء ا◊مدانية
اأك Èمششروع
متوسشطي

أابرز وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،
أامسس ،بغليزان أان الدولة تهدف ا ¤ضشمان
تغطية حاجيات اŸدارسس ا’بتدائية للوطن
بالطاقات اŸتجددة خÓل السشنوات الثÓث
اŸقبلة.
ذكر الوزير خلل إاشسرافه ببلدية غليزان على
تدشس Úوتسسمية ›مع مدرسسي مزود بالطاقة
الشسمسسية (مدرسسة ‰وذجية) باسسم الشسهيد ميلود
عامر ﬁمد ‘ اطار زيارته التفقدية ا ¤الولية
«ه -دف -ن -ا ه -و ضس -م -ان ت -غ-ط-ي-ة ج-م-ي-ع اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية للطور البتدائي على اŸسستوى الوطني
بالطاقات اŸتجددة ل سسيما الطاقة الشسمسسية»
مÈزا أانه «من الضسروري عقلنة وترشسيد اسستهلك
الطاقات».
وأاضس - -اف أان - -ه ” ب- -ل- -وغ ◊د اآلن ت- -زوي- -د 500
مدرسسة ابتدائية ع ÈالÎاب الوطني بتجهيزات
الطاقات اŸتجددة مشسÒا ‘ هذا الطار ا ¤أان
ال-ع-م-ل-ي-ة سس-تسس-م-ح ب-ت-وف Òال-ط-اق-ات ال-ك-لسسيكية
◊اجيات عمومية أاخرى.
وأاعرب بدوي أايضسا عن طموح الدولة لتعميم
اسس -ت -ع -م -ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸؤوسسسسات الÎبوية للطورين اŸتوسسط والثانوي
ا ¤جانب هياكل عمومية لقطاعات أاخرى مؤوكدا
ان ا◊كومة قد اتخذت جميع التداب Òلضسمان
دخول تربوي ‘ أافضسل الظروف وذلك تطبيقا
لقرارات وتوصسيات رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة.
وأاشسار الوزير ‘ هذا ا÷انب ا ¤أان «جميع
اŸشساريع اŸوجهة للدخول الÎبوي اŸقبل على
غرار قطاعات الÎبية والتكوين اŸهني والتعليم
العا‹ Œري ‘ أاحسسن الظروف».
وم -ن ج -ه -ة اخ -رى اشس-رف ال-وزي-ر أايضس-ا ع-ل-ى

تدشس Úوحدة للفرقة اŸتنقلة للشسرطة القضسائية
اضسافة ا ¤الوحدة الرئيسسية للحماية اŸدنية.

ا’عتداء على مواطن ببجاية :

التحقيقات جارية والقانون
سشيطبق بقوته

أاك -د وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ال-ي-وم
األرب -ع -اء ب -غ -ل -ي -زان أان «ال -ت -ح -ق -ي -ق-ات ج-اري-ة»
بخصسوصش حادثة العتداء على مواطن بولية
بجاية و»القانون سسيطبق بقوته وبصسرامة و أان
العدالة سستأاخذ ›راها».
وأاوضس -ح ال -وزي-ر ‘ تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشش زيارته التفقدية ا ¤ولية غليزان أان
«ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ج-اري-ة وال-ق-ان-ون سس-ي-ط-ب-ق بقوته
وبصسرامة والعدالة سستأاخذ ›راها ‘ قضسية
الشساب الذي تعرضش ا ¤العتداء حتى اŸوت
بولية بجاية» .وذكر أان «مصسالح المن تكفلت
بظاهرة السسطو على الشسواطئ وا◊ظائر حيث
” اتخاذ الجراءات اللزمة».
وأاشسار بدوي ‘ هذا السسياق إا ¤أان أاك Ìمن
 100حالة اسستغلل للحظائر بصسفة غ Òشسرعية
قد ” تقد Ëأاصسحابها ا ¤العدالة.
ولفت الوزير أايضسا إا ¤أانه ” القيام ‘ ذات
اإلطار من قبل مصسالح األمن بأاك Ìمن 1.000
عملية مداهمة عﬂ Èتلف شسواطئ الوطن ‘
إاطار ﬁاربة السسطو على الشسواطئ حيث ”
تقد Ëاıالف Úأامام العدالة ‘ الكث Òمن
ا◊الت.
وللتذك Òفقد لقي مصسطاف ينحدر من ولية
الوادي مصسرعه إاثر حادث اعتداء تعرضش له
مؤوخرا بأاحد شسواطئ ولية بجاية.

زيتو Êمن تيسشمسشيلت:

«ا÷زائر قلعة ششاﬂة من قÓع السشلم واŸصشا◊ة»
أاكد وزير اÛاهدين الطيب زيتو، Ê
أامسس ،م -ن م -دي -ن -ة ت -يسش -مسش -ي-لت ع-ل-ى أان
ا÷زائ -ر «ق -ل -ع -ة شش-اﬂة م-ن قÓ-ع السش-ل-م
واŸصشا◊ة الوطنية».
وق -ال ال -وزي -ر خ -لل ك -ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸرك-ز
الثقا‘ ببلدية برج بونعامة ‘ إاطار الحتفالت
اıل -دة ل -ذك -رى اسس -تشس -ه -اد ال -رائ -د ا÷ي-ل‹
ب -ون -ع -ام -ة أان ا÷زائ -ر أاصس -ب-حت ال-ي-وم «ق-ل-ع-ة
شس -اﬂة م -ن ق-لع السس-ل-م واŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
الوفية Ÿبادئ ميثاق أاول نوفم ،)...( Èهذا
اŸشسروع ا◊ضساري الذي نفتخر بكيفية –قيقه
لسسيادة الشسعب ا÷زائري».
واسسÎسسل زيتو Êقائل أان «ا÷زائر اليوم و
‘ ظل الظروف التي تسسود اÙيط اإلقليمي
والدو‹ ،قد أاعطت الدروسش ‘ جميع ا◊الت
ورفعت التحديات وكسسبت الرهانات».
وأاضساف أان الفضسل فيما تنعم به ا÷زائر من
أام- -ن واسس- -ت- -ق- -رار و‰اء ورخ- -اء واسس- -ت -م -راري -ة
الÈامج «يرجع لرئيسش ا÷مهورية ،السسيد عبد
العزيز بوتفليقة ،الذي جعل من ا÷زائر ورشسة
كÈى ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة الشس-ام-ل-ة ‘ ق-ط-اع-ات
الصسحة و السسكن و الÎبية والتعليم العا‹ و ‘
اŸيادين الفلحية و الثقافية والجتماعية».
كما دعا وزير اÛاهدين ا ¤السستمرارية

وم -واصس -ل -ة الصس -لح -ات ال -ت-ي ب-اشس-ره-ا رئ-يسش
ا÷م -ه -وري -ة وال -ت -ي ك -رسس -ه-ا Ãوجب ال-دسس-ت-ور
اŸعدل الذي يسسعى ◊فظ اسستقرار ا÷زائر
وصس-ون م-واق-ف-ه-ا ال-دول-ية ،م- -ؤوك -دا أان الشس -عب
ا÷زائ -ري «م -تشس -ب -ع ب -ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة وم-ب-ادئ
الخ -لصش وال -وف -اء اŸسس-ت-وح-اة م-ن تضس-ح-ي-ات
أابطاله على غرار الشسهيد ا÷يل‹ بونعامة ‘
مشس -ه -د ي -دل ع-ل-ى ت-واصس-ل الج-ي-ال واسس-ت-م-رار
معركة البناء والتشسييد بعد معركة السستقلل.

الديوان الوطني للحج والعمرة :

وفاة ششيخ وعجوز ضشمن صشفوف ا◊جاج ا÷زائريÚ
اكد الديوان الوطني للحج والعمرة
،أامسسÃ ،كة اŸكرمة وفاة ششيخ وعجوز
ضشمن صشفوف ا◊جاج ا÷زائري.Ú
ويتعلق األمر حسسب بيان اسستلمت «وأاج»
نسسخة منه -بوفاة «طبيعية» لكل من ا◊اج
ﬁم -د ج -اب -ي اب -ن زق -اع وح -روشش تسس-ع-ديت
واŸولود بتاريخ  29يناير  1932بقنزات بولية
سسطيف وا◊اجة فاطمة الزهراء وهرا Êابنة

عبد القادر وزينب حمزة اŸولودة بتاريخ 17
أاكتوبر  1938بدرارية با÷زائر .
لشس -ارة ك -ان ال -ق -نصس -ل ال -ع-ام ا÷زائ-ري
ل -إ
بجدة (اŸملكة العربية السسعودية) عبد القادر
قاسسمي ا◊سسني قد أاعلن ‘ وقت سسابق من
أاول أامسش ،ع- -ن تسس- -ج- -ي -ل ح -ال -ت -ي وف -اة ()2
طبيعية مقدما تعازيه اÿالصسة إا ¤عائلتي
الضسحيت.Ú
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لرز
تضصم  163طن من السصكر و  63طن من ا أ

قافلة مسساعدات جزائرية إاﬂ ¤يمات الÓجئ ÚالصسحراويÚ
لنسصاÊ
بن حبيلسس :اÛتمع اŸد Êطرف أاسصاسصي ‘ التضصامن ا إ
قدمت ا÷زائر،أامسس ،مسصاعدات إانسصانية إا ¤الÓجئ Úالصصحراوي Úبتندوف  ،تضصم  163طن من السصكر و63
لسصاسصية ‘
لنسصا Êجراء نقصس اŸواد الغذائية ا أ
لرز ،تأاتي ‘ وقت تشصهد فيه اıيمات تراجعا للوضصع ا إ
طن من ا أ
لحمر وسصفÒ
لخÒة ،حيث أاشصرفت بن حبيلسس رفقة رئيسس الŸÈان الصصحراوي ورئيسس الهÓل ا أ
السصنوات ا أ
البوليسصاريو با÷زائر على انطÓق القافلة.
ششانها ،حيث تراجعت مسشاعدات
ا’–اد اأ’وروبي من  17مليون
أاورو إا 09 ¤م -ل -ي-ون أاورو وه-و
مؤوششر خط Òعلى تفاقم الوضشع
اإ’نسش -ا Êب -اıي -م-ات سش-ي-م-ا ‘
فصش -ل الصش -ي-ف ال-ذي تشش-ه-د ف-ي-ه
اıي- - -م- - -ات ارت - -ف - -اع - -ا ك - -بÒا
لدرجات ا◊رارة.

اŸسساعدات جاءت
‘ وقتها

جÓل بوطي
تصسوير:فواز بوطارن
أاششادت السشلطات الصشحراوية
‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه -ا رئ -يسص الŸÈان
الصشحراوي وسشفÒها با÷زائر
ال -ل -ذان حضش-را ان-طÓ-ق ال-ق-اف-ل-ة
ن- - -ح- - -و ﬂي- - -م- - -ات الÓ- - -ج- - -ئÚ
الصش - -ح - -راوي Úب - -ت- -ن- -دوف دع- -م
ا÷زائ- - -ر السش- - -خ - -ي Ÿواط - -ن - -ي
ج-م-ه-وري-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ية ‘
اıيمات ،سشيما ‘ ظل الوضشع
اŸتأازم ıازن الهÓل اأ’حمر
الصش- -ح- -راوي ت- -راج- -ع -ا ح -ادا ‘
اŸسش - -اع - -دات ال - -دول - -ي- -ة ال- -ت- -ي
تراجعت بنسشب ﬂيفة ‘ اآ’ونة
اأ’خÒة.
‘ هذا الصشدد قالت رئيسشة
الهÓل اأ’حمر ا÷زائري سشعيدة
بن حبيلسص ‘ تصشريح للصشحافة
ع - - - -ل - - - -ى ه - - - -امشص ان - - - -طÓ- - - -ق
القافلة،أامسصÃ ،ركب  05جويلية
ب-ال-ع-اصش-م-ة أان اŸسش-اعدات تأاتي
‘ إاط - - -ار دع - - -م أاشش - - -ق - - -ائ - - -ن- - -ا
الصش -ح -راوي Úال -ذي -ن ه-م ب-أامسص
ا◊اجة إا ¤الدعم اإ’نسشا Êفيما
ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -اŸواد ال - -غ- -ذائ- -ي- -ة
الضشرورية ،مششÒة إا ¤أان القافلة
ال-ت-ي ت-ق-دم ب-ه-ا م-ت-ط-وعون تضشم
 163طن من السشكر و  63طن من
اأ’رز إاضش -اف -ة إا ¤ت -ق -د Ëه-داي-ا
رمزية إا ¤اŸششارك ‘ Úا÷امعة
الصشيفية بو’ية بومرداسص.

وت -ع Èال -ق -اف -ل -ة ال -تضش -ام -ن-ي-ة
ع- - -رب- - -ون أاخ- - -وة ب Úالشش- - -ع - -بÚ
ا÷زائري والصشحراوي ‘ ،ظل
اأ’زمة التي Áر بها الÓجئ Úمن
أاوضشاع إانسشانية صشعبة بعد تقلصص
اŸسش- -اع- -دات ال -دول -ي -ة ‘ ،حÚ
أاك -دت ب -ن ح -ب -ي-لسص أان اÛت-م-ع
اŸد Êا÷زائري يسشهم بقوة ‘
عمليات التطوع و التضشامن مع
الشش - -عب الصش - -ح - -راوي ،ودع - -ت- -ه
باŸناسشبة إا ¤رفع التحدي أاكÌ
وتقد Ëالدعم الÓزم اإ’خوان ‘
الصشحراء الغربية.

خاطري أادوه :ا÷زائر
 ⁄تتخل عن
الصسحراوي Úمنذ
÷وئهم
واع - - - - - -ت Èرئ- - - - - -يسص الŸÈان
الصش - -ح - -راوي خ - -اط- -ري أادوه أان
اŸسش -اع -دات ا÷زائ-ري-ة ع-رب-ون
تضشامن ورسشالة قوية تؤوكد عمق
التضشامن مع الششعب الصشحراوي،
ال- -ذي ي -ع -ود إا ¤سش -ن -وات ال -غ -زو
اŸغربي للصشحراء الغربية ،حيث
اح - -تضش- -نت ا÷زائ- -ر اŸواط- -نÚ
الصش- -ح- -راوي Úال -ف -اري -ن م -ن نÒ
ا’ح- -تÓ- -ل ع -اب -ري -ن الصش -ح -اري
والÈاري م -ع ن -ه -اي -ة سش -ن -ة 1975
وب-داي-ة  1976وق-دم ل-ه-م ال-هÓل
اأ’ح- -م- -ر ا÷زائ- -ري آان- -ذاك ك -ل

الدعم واŸرافقة اإ’نسشانية  ،كما
أان الهÓل اأ’مر الصشحراوي تلقى
ت -ك -وي -ن -ه اأ’سش -اسش -ي ‘ صش -ف -وف
نظÒه ا÷زائري ،الذي  ⁄يبخل
ي- -وم- -ا ع- -ن ت- -ق- -د Ëك- -ل ال -دع -م
واŸرافقة الÓزمة.

بوحبيني :تراجع حاد
للمواد الغذائية
باıيمات
من جهته حذر رئيسص الهÓل
اأ’ح - -م - -ر الصش- -ح- -راوي ي- -ح- -ي- -ى
ب -وح -ب -ي -ن -ي م -ن ت -ف -اق -م ال -وضش-ع
اإ’نسش- -اÃ Êخ -ي -م -ات ال Ó-ج -ئÚ
الصش - -ح - -راوي Úب- -ت- -ن- -دوف ب- -ع- -د
الÎاج - -ع ا◊د ‘ اŸسش - -اع- -دات
سشيما اŸواد الغذائية اأ’سشاسشية
م- -ا تسش- -بب ‘ ان- -تشش- -ار أام- -راضص
خ -طÒة ب Úب -عضص ال -ف-ئ-ات ع-ل-ى
غ -رار ال -نسش -اء واأ’ط-ف-ال ،مششÒا
إا ¤أان أاك Ìمن  73باŸائة من
ال - -نسش - -اء ا◊وام- -ل ي- -ع- -ان Úم- -ن
ا’ن -ي -م -ي -ن -ا واأ’ط -ف -ال م -ن سش-وء
التغذية.
وتأاتي اŸسشاعدات ا÷زائرية
‘ وقت ق - - -لصشت ف - - -ي- - -ه ال- - -دول
اŸانحة مسشاعداتها السشنوية إا¤
الÓ- -ج- -ئ Úالصش -ح -راوي Úبسش -بب
انتششار ا◊روب ‘ بعضص الدول
وال -ن -زاع-ات ،إاضش-اف-ة إا ¤أاسش-ب-اب
أاخرى سشياسشية قلل بوحبيني من

–ولت إاŒ ¤ارة لدى اسصاتذة

ل- -ك- -ن ‘ م- -ق- -اب- -ل ذلك أاب -دى
رئيسص الهÓل اأ’حمر الصشحراوي
ت -ف -اؤول -ه م -ن اŸسش -اع -دات ال -ت -ي
تقدمها ا÷زائر بششكل دائم فهي
ال -دول -ة رق -م واح -د ال-ت-ي تضش-م-ن
تقد Ëالعون لÓجئ ،Úسشيما وان
ق -اف -ل-ة ال-تضش-ام-ن ال-ت-ي ان-ط-ل-قت
أامسص جاءت ‘ وقتها بعد تراجع
ك- -بı Òزون اŸواد ال- -غ -ذائ -ي -ة
الضشرورية لÓجئ ‘ ،Úح Úقال
انه ’ يوجد أاي مÈرات لÎاجع
مسش- -اع- -دات ال -دول اŸان -ح -ة ‘
السش- -ن -وات اأ’خÒة ق -ائ  Ó-أان ك -ل
تقليصص ‘ اŸسشاعدات سشتكون
له نتائج وخيمة على الÓجئ.Ú
وارج- - - -ع اŸت - - -ح - - -دث إا ¤أان
مشش -ك -ل -ة اŸه -اج -ري -ن ‘ أاوروب -ا
وال-زي-ادات ال-ه-ائ-ل-ة ل-ل-ن-ازح‘ Ú
العا ’ ⁄تواكبها نفسص الزيادة ‘
اŸسش- -اع -دات اإ’نسش -ان -ي -ة ،ح -يث
أاششار إا ¤أان عدد النازح Úارتفع
إا 70 ¤مليون هذه السشنة ،إاضشافة
إا ¤اأ’زمات اإ’نسشانية اŸنتششرة
ع Èعدة دول .وعلى الرغم من
ذلك أاشش- -اد ب -وح -ب -ي -ن -ي ب -ال -دع -م
ا÷زائري ع Èكل ا÷بهات سشواء
‘ التعليم أاو الصشحة أاو غÒها
من اŸسشاعدات.
ويزاول حوا‹  7آا’ف طالب
دراسشتهم ‘ ا÷زائر وتتكفل بهم
ت- -ك- -ف Ó- -ت- -ام- -ا وه- -و م- -ا اع -تÈه
ب-وح-ب-ي-ن-ي رسش-ال-ة ق-وي-ة للتضشامن
اأ’ب -دي م-ع الشش-عب الصش-ح-راوي،
تتجسشد ‘ كث Òمن القطاعات
ع -ل -ى غ -رار اسش -ت -ق -ب-ال اŸرضش-ى
وب- -ن- -اء ال -ط -رق -ات ب -اıي -م -ات
وت- -وف Òك الشش- -روط الضش -روري -ة
الÓزمة للحياة من ماء وكهرباء
وا’تصشا’ت ،مؤوكدا انه ’ يوجد
دع- -م اك‡ Èا ت -ق -دم -ه ا÷زائ -ر
التي  ⁄تتخل عن الÓجئ Úأابدا

قرار ثمنه تلق Úالدروسس اÿصسوصسية خارج اŸؤوسسسسات الÎبوية
لب -ع-اد السص-ل-ب-ي-ة ل-دروسس
‘ ظ -ل ا أ
الدعم التي  ⁄تعد ›رد حصصصس يلجاأ
إال -ي -ه ال -ت Ó-م -ي-ذ ‘ ظ-روف اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
و–ول - -ه - -ا إا ¤ق - -اع - -دة ت - -ع - -م- -ل وزارة
الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة خÓ- -ل ال -دخ -ول
الجتماعي اŸقبل على إاصصدار تعليمة
لسص -ات -ذة ع -ل -ى ع -ق -د
ت- -قضص- -ي ب -إال -زام ا أ
ات -ف -اق -ي -ة ي -ت -م Ãق -تضص -اه-ا م-ن-ع-ه-م م-ن
القيام بدروسس الدعم خارج اŸؤوسصسصات
الÎب-وي-ة ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى ف-وضصى القطاع
والب - -ت - -ع - -اد ع - -ن ا◊ي - -اد ع- -ل- -ى م- -ب- -دأا
دÁقراطية التعليم و›انيته.

خالدة بن تركي
ق -ال اŸك -ل -ف ب -الÎب -ي -ة وال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
ﬁ،مد ملهاق ‘ ،حديث خصص به « الششعب
« أان ال- -ق- -رار ج- -اء ع- -ل- -ى خ- -ل- -ف- -ي -ة ف -وضش -ى
ال - -ق - -ط - -اع وا’ن- -تشش- -ار ال- -ره- -يب ل- -ل- -دروسص
اÿصش -وصش -ي-ة ال-ت-ي أاخ-ذت ال-ط-اب-ع ال-ع-م-وم-ي
خ- -اصش- -ة ‘ السش- -ن- -وات اأ’خÒة ح -يث أاث -ب -تت
الدراسشات أان أازيد من  60باŸائة من التÓميذ
ي -ت -ل -ق -ون دروسص خصش -وصش -ي -ة يشش -رف ع -ل-ي-ه-ا

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

أاسشاتذة مدرسشتهم ‘ ،ح Úيتابع البقية عند
أاسش - -ات - -ذة خ - -ارج اŸدرسش- -ة رغ- -م أان ا◊ج- -م
السشاعي كا‘ ليتابع التلميذ دروسشه دون حاجة
لذلك .
وبششأان اأ’بعاد السشلبية
للظاهرة إارهاق ميزانية
اأ’سش - - - -رة م - - - -ن خÓ- - - -ل
تخصشيصص مبلغ معت Èمن
ال - - -دخ - - -ل رغ- - -م ع- - -دم
ا◊اجة إاليها أاحيانا ،إا’
أان ا’ن - -تشش - -ار ال - -ره- -يب
للظاهرة جعلها موضشة ب Úاأ’سشر ا÷زائرية
وجعل القطاع يعج ‘ الفوضشى ب Úمن يلقن
تعليم حقيقي ومن يرغب ‘ ‡ارسشة التجارة
.
واسش-ت-غ-رب اŸك-ل-ف ب-الÎب-ي-ة ه-ذا ال-ت-وج-ه
رغم اإ’مكانات الضشخمة التي سشخرتها الدولة
ا÷زائرية أ’جل ضشمان التعليم اÛا‘ Ê
ا÷زائر وجعل الدروسص اÿصشوصشية اسشتثناء
لبعضص التÓميذ الذين ’ يسشتطعون متابعة
الدروسص ‘ القسشم من اجل –سش Úمسشتواهم
‘ بعضص اŸواد وليسص كلها كما يحدث اآ’ن

لدى الكث Òمن اŸتمدرسشن.
واع -ت ÈاŸت -ح -دث ال -ظ-اه-رة –اي-ل ع-ل-ى
ال-ق-ان-ون يسش-ت-دع-ي اج-راءات ردع-ي-ة م-ن ق-بل
الوزارة الوصشية Ÿعاقبة اıالف Úوﬁاربة
اÿط - - - -ر ال - - - -ذي ي- - - -ه- - - -دد
اŸن -ظ-وم-ة الÎب-وي-ة خ-اصش-ة
‘ ظ -ل ال -ت -ح-اي-ل اŸم-ارسص
ال- - - -ي- - - -وم ‘ م- - - -واضش- - - -ي- - - -ع
ا’م-ت-ح-ان-ات ووضش-ع اأ’سشئلة
اŸل- - - -ق- - - -ن- - - -ة ‘ ال - - -دروسص
اÿصش-وصش-ي-ة ك-وسش-يلة للتأاثÒ
‘ ال -ت -ل-م-ي-ذ وإاج-ب-ار أاول-ي-اءه-م ب-ط-ري-ق-ة غÒ
Óمر الواقع .
مباششرة على الرضشوخ ل أ
وبشش -أان ال -غ -رضص م -ن مشش -روع ا’ت-ف-اق-ي-ة ،
Óسشتاذ التفرغ لرسشالة الÎبية
فإانها تسشمح ل أ
وم -ه -ن -ة ال -ت -ع -ل -ي -م وا’ب -ت -ع -اد ع -ن ال -ت -ح -اي-ل
واŸت -اج -رة ب -ع -ق -ول ال -تÓ-م-ي-ذ خ-اصش-ة وأان-ه-ا
ت -تضش -م -ن إاج-راءات ع-ق-اب-ي-ة ‘ ح-ال ﬂال-ف-ة
القانون مششÒا إا ¤ضشرورة الرجوع للحصشصص
ا’سش -ت -دراك -ي-ة ل-ت-ع-ويضص ال-ن-قضص ل-دى ب-عضص
التÓميذ بدل التوجه ا ¤الدروسص اÿصشوصشية
وما تششكله من خطر على اŸنظومة الÎبوية .

ملهاق  :اإلمكانيات
اŸسسخرة كفيلة برفع
مسستوى التعليم

العدد
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لقاء قياسصي التحالف الوطني ا÷مهوري وحركة البناء

^ سساحلي :مسساندة الرئيسس بوتفليقة أاملتها اإل‚ازات
^ بن ڤرينـ ـة :أامن واسستقرار ا÷زائر أاو ¤باإلهتمام
لم Úالعام ◊ركة التحالف الوطني
كشصف ا أ
ا÷م -ه -وري ب -ل -ق -اسص-م سص-اح-ل-ي ع-ن أاسص-ب-اب دع-م-ه
لسص-ت-م-راري-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ تو‹ ا◊كم
وال -رئ-اسص-ة ح-ت-ى ول-و أان-ه-ا ل ت-ع-د ب-ا÷دي-د ع-ل-ى
ا◊زب الذي لطاŸا سصاند الرئيسس منذ التسصعينات
باعتباره حزب موالة وينسصجم موقفه مع اÿط
السصياسصي.

صسونيا طبة
على هامشص اسشتقباله لوفد من حركة البناء الوطني
برئاسشة عبد القادر بن قرينة أاكد سشاحلي أان “سشك
ا◊زب Ãوقفه الداعم للرئيسص  ⁄يأاتي من دون دراسشة و
أاه -داف وإا‰ا دع -م ا’سش -ت -م -راري -ة ج -اءت ع-ل-ى أاسش-اسص
اإ’‚ازات الهامة التي حققها الرئيسص منذ سشنوات ‘
إاط -ار اإ’صش Ó-ح -ات وه -و م -ا ي -ج -ع -ل مسش -ان -دت -ه ل -يسشت
أ’غراضص سشياسشية فحسشب وإا‰ا اقتصشادية واجتماعية
وأام- -ن- -ي- -ة وخ- -ارج- -ي- -ة ن- -ظ- -را Ÿضش- -م- -ون ا’قÎاح- -ات
واŸكاسشب اÙققة التي تتطلب اسشتمرارية للحفاظ
عليها .
وأاع -ط -ى ب-عضص ال-دواع-ي واŸت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ي ج-ع-لت
ال- -ت -ح -ال -ف ي -ق -رر مسش -ان -دة ال -رئ -يسص ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
القادمة،من بينها النداء الذي قدمه رئيسص ا÷مهورية
خÓل ا’حتفال بالذكرى اŸزدوجة ‘  5جويلية ،وهي
الرسشالة التي أاكد فيها أان ا÷زائر حققت إا‚ازات كبÒة
ط-ي-لة  56سش -ن -ة ول-ك-ن –ت-اج اŸزي-د م-ن ا’سش-ت-م-راري-ة
لÓنتصشار على –ديات عديدة معتÈا دعمه للرئيسص
اسشتجابة للنداء الذي وجهه إا ¤كل ا÷زائري.Ú
وتطرق اأ’م Úالعام ◊ركة التحالف ا÷مهوري ا¤
اŸع -ارك وال -ت -ح-دي-ات ال-ثÓ-ث-ة اأ’سش-اسش-ي-ة ال-ت-ي ذك-ره-ا
الرئيسص واŸتمثلة ‘ معركة ا◊فاظ على ا’سشتقÓل
الوطني وسشيادة القرار وثانيا معركة تعميق الدÁقراطية
وبالتا‹ –دي تعزيز اإ’صشÓحات ودولة القانون وأاخÒا
تنويع ا’قتصشاد الوطني و–ريره من التبعية للمحروقات
وŒاوز النقائصص اŸسشجلة ،موضشحا أان هذه اŸكاسشب
سشتحقق بدعم إاسشتمرارية الرئيسص.
وفيما يخصص عرضص حركة البناء الوطني Ÿبادرة
ا÷زائ-ر ل-ل-ج-م-ي-ع ق-ال سش-اح-ل-ي أان-ه-ا ج-دي-رة ب-ا’ه-تمام
واŸتابعة Ÿا تتضشمنه من مقÎحات هامة تتوافق مع

مبادئ التحالف خاصشة ما تعلق با’بقاء على اŸكاسشب
اÙققة ومعا÷ة النقائصص اŸسشجلة ‘ إاطار ترسشيخ
فضشاء التششاور والتحاور مع الششركاء السشياسشي. Ú
ورحب باŸبادرة التي جاءت بها حركة البناء الوطني
التي تدعو إا ¤رصص صشفوف ا÷زائري Úوتقوية اللحمة
ب Úا÷ميع وا◊فاظ على أامن واسشتقرار الوطن نؤوكد أان
مطلب ا’سشتمرارية دعم الرئيسص كفيل لتحقيق ما يصشبو
إال -ي -ه ا÷زائ -ري Úل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اŸك-اسشب وا’‚ازات
اÙققة والتطلعات نحو غد أافضشل ‘ إاطار تعميق
اإ’صشÓحات وا◊فاظ على سشيادة القرار الوطني وتنويع
اإ’قتصشاد.
من جهته رد رئيسص حركة البناء الوطني على سشؤوال
جريدة» الششعب» حول إامكانية تغي Òموقفه ‘ اŸششاركة
‘ ا◊كومة مؤوكدا أان ا◊ركة ’ تزال ترفضص الدخول ‘
ا◊ك -وم -ة ب -ال -رغ -م م -ن مسش -اه-م-ت-ه-ا ال-ق-وي-ة ‘ ت-ق-دË
مقÎحات هامة سشياسشية واقتصشادية واجتماعية تتزامن
م -ع ا’سش -ت -ح -ق-اق-ات ال-ق-ادم-ة م-وضش-ح-ا أان أاك Ìم-ا ي-ه-م
ا◊ركة هو مصشلحة البÓد والوقوف أامام النزهاء الذين
يريدون للجزائر مسشتقبل أافضشل .
كما ” اإ’عÓن عن تأاسشيسص ÷نة متابعة من قيادات
ا◊زب Úسش- -ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت -وسش -ي -ع ال -ع -م -ل ال -تشش -اوري
التنسشيقي ب Úالهيئات القاعدية ا◊زب Úعلى مسشتوى
اŸكاتب الو’ئية حتى ’ تبقى مبادرات اأ’حزاب على
الصشعيد الرسشمي والقيادات وإا‰ا يهدف ذلك إا ¤تنزل
إا ¤اŸناضشل ‘ Úالبلديات والو’يات وكذا اŸواطنÚ
الذين من حقهم معرفة برامج الطبقة السشياسشية للبÓد
Ãناسشبة ا’سشتحقاقات القادمة.

بن عراب رئيسس غرفة قسصنطينة لـ «الشصعب»

 ١٦٠حر‘ للنهوضس بالصسناعة التقليدية
صصناعة النحاسس مفخرة سصÒتا
اك- - - -د م - - -دي - - -ر ال - - -غ - - -رف - - -ة
والصص - -ن - -اع - -ة ال - -ت - -ق - -ل - -ي- -دي- -ة
ب -قسص -ن -ط -ي -ن -ة نصص -ر ال-دي-ن ب-ن
ع -راب  ،أان ه -دف ال -غ -رف -ة ه-و
جعل مدينة قسصنطينة Ãثابة
سص- -وي- -ق- -ة وق- -ط- -ب- -ا ل -لصص -ن -اع -ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار ان-ه-ا
تسص- -خ- -ر ب- -ع- -دة ح -رف خ -اصص -ة
ح-رف-ة صص-ن-اع-ة ال-ن-ح-اسس ال-ت-ي
تشصتهر بها منذ القدم ،بتوفرها
على 160حر‘ ،كما أان لها عدد
م-ع-ت Èم-ن ا◊رف-ي ÚاŸسص-جلÚ
على مسصتوى الغرفة ‘ ﬂتلف
اŸهن ،مشصÒا ا ¤انه بذل كل ما
‘ وسص -ع -ه م -ن-ذ ت-رأاسص-ه ال-غ-رف-ة
لÎق-ي-ة ال-ق-ط-اع ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال - -ولي - -ة ،وج - -ع - -ل اك Èق - -در
‡ك- - - - - - -ن م- - - - - - -ن ا◊رف- - - - - - -يÚ
يسصتفيدون من Óﬁت Ÿزاولة
نشصاطهم.

سسهام بوعموشسة
اب - - -رز ب - - -ن ع- - -راب ‘ ح- - -ديث
ل:الشش -عب» ،أان م -ك -ان-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة
ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ن ال-و’ي-ات ال-ثÓ-ث-ة
ا’وائ - -ل ‘ ق - -ط - -اع الصش - -ن - -اع - -ات
التقليدية ،من حيث عدد اŸسشجلÚ
ومشش- -اري -ع الصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
ق -ائ »:Ó-ن -ح -ن ق -طب ‘ الصش -ن -اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ن-ط-م-ح للقيام Ãششاريع
ملموسشة وجعل اŸدينة سشويقة تضشم
ك - -ل ا◊رف وتسش - -ت - -ق - -طب ال - -زوار
والسشياح»؛ مؤوكدا انهم –صشلوا على
اك Èقسش- -ط م -ن ال -دع -م اŸب -اشش -ر،
ب -ح -يث م-ن اصش-ل ﬁ150ل اسش-ت-فاد
ح -رف -ي-و ال-و’ي-ة م-ن ﬁ 146ل م -ا
اعتÈه ا‚از كب Òحققته الغرفة.
و’ول مرة تسشتفيد قسشنطينة من
ه -ذا ال -دع -م ،ع Ó-وة ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
ا’· اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الصش-ن-اعية
لتكوين  160حر‘ نحاسشي ‘ ›ال
ال -تسش -وي -ق والصش -ح-ة وا’م-ن ،م-دت-ه
ث Ó-ث سش -ن -وات و” “دي-ده ل-ن-ه-اي-ة
 ،2018ق -ائ »:Ó-نسش-ع-ى ÷ع-ل ح-رف-ة
ال - -ن - -ح- -اسص “ارسص وف- -ق اŸع- -ايÒ
ال -دول -ي -ة»،مششÒا ا ¤أان ه-ن-اك م-ن
مات Ãرضص النحاسص دون علم احد
جراء اŸواد الكيميائيه اŸسشتخدمة

‘ ح -رف -ة ال-ن-ح-اسص دون ات-خ-اذه-م
احتياطات السشÓمة والصشحة.
وق -ال ايضش -ا أان ح -ر‘ ال-ن-ح-اسص
اŸت -واج-دي-ن ح-ال-ي-ا ب-فضش-اء ب-اردو،
يششكلون خطر على الوادي اÙاذي
ل -ه -م’ ،ن ج -ل اŸواد ال -ك -ي -م-ي-ائ-ي-ه
السش -ام -ة اŸسش-ت-خ-دم-ة ‘ ال-ن-ح-اسص
اأ’بيضص يتم صشبها ‘ الواديÃ ،ا ‘
ذلك اÿردوات ح Úتسش - - - - - -ق - - - - - -ط
اأ’م -ط -ار تصش -ي -ب -ه-ا م-ب-اشش-رة ن-ظ-را
لغياب قنوات الصشرف الصشحي.
وب- -ال- -ت- -ا‹ ت- -ف- -رز م -واد سش -ام -ة
خطÒة على صشحة ا’نسشان ،وهذا
م-ا ج-ع-ل ال-غ-رف-ة ت-ه-ي-ئ فضش-اء اخ-ر
اك ÌمÓئمة للعمل و–ويل حر‘
النحاسص الذين كانوا على مسشتوى
فضش -اء ب -اردو ا ¤ال-فضش-اء ال-ت-ج-اري
ا÷ديد الذي يتسشع لعدد كب Òمن
ا◊رفي.Ú

رفعت –دي أاحياء
منطقة الدقسسي
لفائدة حر‘ الولية

و‘ رده عن سشؤوال «الششعب»حول
ششكاوي بعضص ا◊رفي Úالذين ⁄
يسشتفيدوا من Óﬁت التي حسشبهم
سشلمت Ÿن ’ يسشتحقها ،اوضشح بن
ع- -راب ان- -ه ” ك -راء  Óﬁ 53م -ن
اصش -ل  79ال-ت-ي ك-انت ت-اب-ع-ة للو’ية
Ãن-ط-ق-ة ال-دقسش-ي ،ب-ح-يث اع-طيت
اأ’ولوية ’صشحاب نششاط النحاسص،
مششÒا ا ¤أان اŸركز كان مهمÓ
ومغلقا منذ 12سشنة بسشبب الظروف
اأ’منية غ ÒاŸسشاعدة آانذاك على
‡ارسش- - -ة ال - -نشش - -اط ،وق - -د رف - -عت
ال-غ-رف-ة ال-ت-ح-دي ب-اح-ي-اء اŸن-ط-ق-ة
وت -ه -ي -ئ -ة ال -فضش -اء ك -ي يسش-ت-غ-ل ف-ي-ه
ا◊رفي Úبطريقة نظامية.
واع- -اب ع- -ل- -ى ت- -ق- -اعسص ب -عضص

ا◊رف-ي Úال-ذي-ن  ⁄ي-ل-ت-ح-ق-وا ب-عد،
Ÿزوالة نششاطهم رغم اÛهودات
اŸب -ذول -ة م-ن ط-رف ال-غ-رف-ة ل-ف-ت-ح
اÓÙت وق - -د أارسش- -لت اع- -ذارات،
مشش- -ددا ع- -ل- -ى ات- -خ- -اذ ا’ج -راءات
القانونية ضشد كل من  ⁄يلتحق بنزع
اÓÙت م- -ن- -ه -م وتسش -ل -ي -م -ه -ا Ÿن
يسش- -ت- -ح- -ق -ه -ا ،وحسش -ب -ه ف -ان ب -عضص
ا◊رف- -ي Úغ Òج- -دي ‘ Úال- -ع- -م -ل
وي- - -رغ- - -ب- - -ون ‘ ا◊صش- - -ول ع - -ل - -ى
اÓÙت حسشب أاه- - - - - -وائ- - - - - -ه - - - - -م
قائ»:Óنبحث عن حرفي Úينششطون
ب- -ج- -دي -ة ،وي -ع -م -ل -ون ع -ل -ى اح -ي -اء
الصشناعة التقليدية باŸدينة».
وبلغة ا’رقام فان هناك حوا‹
 800ط -لب ع -ل -ى مسش-ت-وى م-دي-ري-ة
السش -ي -اح -ة م-ق-اب-ل - ﬁ 53ل- ‡ ،ا
يسشتحيل تلبية جميع الطلبات ،كما
ب - -ل - -غ ع - -دد اŸسش - -ج- -ل 20 Úالف
و662م -ن -ه-م  16ال- - -ف و623حر‘
ناششط و4873حر‘ ينششط ‘ ›ال
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية الفنية ،و4477
‘ ›ال ان- - -ت - -اج اŸواد و‘ 7273
›ال اÿدمات.
وبالنسشبة إ’قامة اŸعارضص قال
بن عراب أان الÈامج سشارية ،بحيث
” ت- -ن- -ظ- -ي- -م م- -ع- -رضص الصش- -ن- -اع- -ة
التقليدية الفنية طيلة سشهر رمضشان
ل -ه -ذا ال -ع -ام ،وال -ذي شش -ه -د إاق -ب -ا’
م -ن -ق -ط-ع ال-ن-ظ Òل-ل-زوار أاي 5ا’ف
زائ- -ر ي- -وم- -ي- -ا ،مصش- -ي- -ف -ا أان ح -ر‘
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ح-اضش-رون ‘ اŸع-ارضص
الدولية بالداخل باك Ìمن ثÓثÚ
حر‘ ودائمي اŸششاركة باŸعارضص
خارج الوطن كالقرية العاŸية بدبي
و بلجيكا وفرنسشا لعدة مرات.
و‘ سش- -ؤوال اخ- -ر ح -ول تشش -غ -ي -ل
الشش -ب -اب ل -ن -ق -ل ا◊رف-ة ل-ه-م ك-ي ’
تندثر وبالتا‹ توف Òمنصشب عمل،
اك - -د رئ - -يسص ال - -غ - -رف - -ة ان- -ه حسشب
ا’حصش -ائ -ي -ات ال -رسش -م -ي -ة ل -ل-م-رك-ز
Óحصش-اء ،ف-ق-د ” ت-وفÒ
ال -وط-ن-ي ل -إ
50الف منصشب ششغل مباششر وحوا‹
 29امراة حرفية ،بحيث أان هناك
ب- -عضص ا◊رف- -ي Úيشش- -غ -ل -ون عشش -رة
اششخاصص ،مششÒا ا ¤أان ا◊رفيÚ
ما يزالون بعيدين عن اŸعاي Òكعدم
التصشريح بالعمال وبطاقة التأامينات
ا’جتماعيه.

اÿميسص  09أاوت  2018م
الموافق لـ ـ 2٦ذي القعدة  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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باŸشساركة الدرك الوطني ومديرية الشسباب والرياضسة

بات يشسكل تهديدا خطÒا وسسطهم

إاحصشاء  49حالة إاصشابة بالتهاب السشحايا وسشط
اأ’طفال بوهران ‘ ظرف ششهرين

أامن و’ية ا÷زائر ‘ يوم –سشسشيي حول خطر اıدرات واأ’نÎنيت

أاعلنت مصسادر ““الشسعب““ من مديرية
الصس-ح-ة والسس-ك-ان ب-وه-ران ع-ن تسسجيل
 49ح-ال-ة إاصس-اب-ة ب-داء ال-ت-ه-اب السسحايا
’ط -ف -ال الصس -غ -ار ،وذلك خÓ-ل
وسس -ط ا أ
شسهري جوان وجويلية اŸنصسرم.Ú

وهران :براهمية مسسعودة

ن -ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن و’ي-ة ا÷زائ-ر
بالشسراكة مع الدرك الوطني ومديرية
الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة وج -م -ع -ي -ات م -ن
الشس - -رك - -اء ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاŸي- -دان ،ي- -وم
توعوي –سسيسسي حول آافة اıدرات،
ا’سستعمال السسيئ لÓنÎنت و السسÓمة
’ف-ري-ق-ية لسسيدي
اŸروري-ة ،ب-ال-ق-ري-ة ا إ
ف -رج وذلك ل -ف-ائ-دة  600ط-ف-ل وأابرزت
م -ن خ Ó-ل ﬂت -ل -ف اŸصس -ال -ح اŸشس -ارك-ة
’ضس- -رار ال- -ن- -فسس- -ي- -ة وا’ج- -ت -م -اع -ي -ة
ا أ
ل-ت-ع-اط-ي ه-ذه اŸادة السس-ام-ة ع-ل-ى غرار
اŸهلوسسات.

لÓنÎنت.
وق -د ” خ Ó-ل ه -ذا ال -ي -وم ال -ت-حسض-يسض-ي
تنصضيب ورشضات ﬂتلفة بالشضراكة مع الدرك
الوطني حيث كانت الورشضة اأ’وﬂ ¤صضصضة
للشضبكة العنكبوتية ،عرضضت من خÓلها الطرق
السضليمة لÓسضتعمال اأ’مثل لÓنÎنت وضضرورة
عدم اإ’فراط ‘ اسضتخدامها وذلك من قبل
ﬂتصض Úم - -ن ف - -رق - -ة م - -ك - -اف- -ح- -ة ا÷رÁة
ا’لكÎونية ‘ ،ح“ Úحورت الورشضة الثانية
حول آافة اıدرات.
و” باŸناسضبة ” تقد Ëشضروحات وافية
Óط-ف-ال ح-ول اıدرات وأان-واع-ه-ا وك-ي-ف-ية
ل -أ
اجتنابها وطرق العÓج منها ،من قبل فرقة
ا’Œار غ Òالشضرعي للمخدرات .و‘ شضق
اŸتعلق بالسضÓمة اŸرورية ” ،تنصضيب جناح
عرضضت من خÓله ﬂتلف التجهيزات من
رادارات دراجات نارية وسضيارات دفع رباعي
 ،QUADب- -اإ’ضض -اف -ة ا ¤إاق -ام -ة ح -ظÒة
ل -لÎب -ي -ة اŸروري -ة ،ت -ل -ق -ى اأ’ط-ف-ال أاث-ن-اءه-ا
ق -واع -د السض-ي-اق-ي-ة السض-ل-ي-م-ة ال-ت-ي ت-دع-وا ا¤
ضضرورة احÎام إاشضارات اŸرور.
من جهة أاخرى ” تنصضيب جناح خاصص

ت - - -ع - - -رف م- - -عّ- - -د’ت ا÷رÁة ‘
اÛتمع ا÷زائري تناميا رهيبا قد
يرفضص العقل تقبَtلهِ ،لما لذلك من
’صسعدة،
أابعاد خطÒة على جميع ا أ
’م - -ر أان ه- -ذه
و ل - -ك - -ن أاسس - -وأا م - -ا ‘ ا أ
ا’ن -ح-راف-ات ق-د أاصس-ب-حت تسس-ت-ه-وي
’طفال ،إاذ ُتحصسي
حتى شسريحة ا أ
ا÷زائ- -ر سس- -ن- -وّي- -ا ع- -ددا ك- -بÒا م- -ن
القضسايا اŸشسبوهة و اŸنافية للعقل
ال-ت-ي ت-ك-ون وراءه-ا ب-راءة ُم-ن-ت-ه-كة
بشسكل يومي ،قضسايا Œد مكانا لها ‘
’و ¤من ا÷رائد.
صسفحات ا أ
ال ّ

فريسضة سضهلة ıتلف اآ’فات ا’جتماعية
وا÷رائم.
يشضهد جنوح اأ’طفال تقدما رهيبا ينبغي
أان يأاخذه كل أافراد اÛتمع على ﬁمل
ا÷د ،وي- -ع- -ت Èاÿط- -ر اŸع- -ن- -وي م- -ن بÚ
سض -ل -ب -ي -ات ه -ذا ال -عصض -ر ال -ت -ي ت -هّ-دد ح-ي-اة
أاط-ف-ال-ن-ا ،خ-اصض-ة م-ع عصض-رن-ة اÛت-م-ع أاو
باأ’حرى تغيّره وما لذلك من آاثار سضلبية
ره-ي-ب-ة ع-ل-ى تصض-رف-ات اأ’ط-ف-ال وم-عاŸهم
اŸرجعّية ،وعلى وجه اÿصضوصص ‘ اŸدن
ال -كÈى اŸف -ت-وح-ة ع-ل-ى ث-ق-اف-ات ﬂت-ل-ف-ة
ك -ثÒا م -ا ت -ك-ون م-ت-ن-اف-ي-ة وم-ت-ع-ارضض-ة م-ع
مبادئنا وقيمنا””.
Óحصض-ائ-ي-ات ال-ت-ي كشض-فت ع-ن-ه-ا
وف-ق-ا ل -إ
مصض -ال -ح اأ’م -ن ال -وط -ن -ي لسض-ن-ة ” ،2017
تسضجيل توّرط ما ’ يقل عن  5432قاصضر ‘
قضضايا ا÷نوح ،منهم  218فتاة ،كما قامت
نفسص اŸصضالح Ãعا÷ة  4822قضضية جنوح،
ارتكبها  2339قاصضر ” القبضص عليهم من
قبل مصضالح الشضرطة وإادخالهم السضجون.
تنبغي اإ’شضارة أايضضا إا ¤أانه فيما يتعلق
بطبيعة ا÷نح اŸرتكبة من قبل ا÷انحÚ
الصضغار ،تأاتي السضرقة ‘ صضدارتها بنسضبة
 ،%29ي -ل -ي -ه -ا الضض-رب وا÷رح ال-ع-م-دي Ãا
يفوق  % 25من بينها اعتداءات بالسضÓح
اأ’بيضص .نفسص اأ’رقام كشضفت عن توقيف
 %23من ب Úهؤو’ء القاصضرين ،بتهمة حيازة
اŸمنوعات واŸتاجرة بها وكذا ا’نتماء إا¤
جمعيات اأ’شضرار.
‘ ال -وقت ال -راه -ن ،ت -أات -ي ه -ذه اأ’رق-ام
اŸرّوع- - -ة ،مÈزة و م- - -ؤوك- - -دة اŸن - -ح - -ن - -ى
اŸتصضاعد للجرائم ‘ اأ’وسضاط ا◊ضضرية،
ب Úفئة اأ’طفال الصضغار واŸراهق ،Úآافة
اج -ت -م -اع -ي -ة ت -ث Òق -ل-ق اأ’ط-ب-اء ال-ن-فسض-يÚ
وعلماء ا’جتماع الذين  ⁄يكّفوا عن دق
ناقوسص اÿطر حول اÿطر اŸعنوي الذي
ي- -هّ- -دد أاط- -ف- -ا’ ه- -م ضض- -ح- -اي -ا Ÿن -ظ -وم -ة
اجتماعية  ⁄تعد ترحم.

العاصسمة  :آاسسيا مني
ع -م -دت مصض -ال -ح ام -ن و’ي -ة ا÷زائ -ر م-ن
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه اأ’ب -واب اŸف-ت-وح-ة ا¤
تسضليط الضضوء على ﬂتلف جهود مصضالح
الشضرطة ‘ اÛال الوقائي و الردعي للحد
م - -ن ان - -تشض - -ار آاف- -ة اıدرات ‘ اأ’وسض- -اط
الشضبانية خاصضة  ،فضض Óعن ا’سضتعمال السضيئ
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ب -خ Ó-ي -ا اإ’صض -غ -اء وال -نشض -اط ال -وق-ائ-ي أ’م-ن
اŸقاطعات اإ’دارية الـ ،13عرضص من خÓله
ﬂت -ل-ف ال-نشض-اط-ات م-ن ح-مÓ-ت –سض-يسض-ي-ة
وأاب -واب م -ف -ت -وح -ة وال -ت -ي ت -ق -ام ‘ ﬂت -ل -ف
Óط -وار ال-ثÓ-ث-ة،
اŸؤوسضسض -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ل  -أ
ب -اإ’ضض -اف -ة ا ¤ا÷ام -ع -ات وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني ،والتي تتمحور حول آافة اıدرات،
السضÓ- -م- -ة اŸروري- -ة و ا’سض- -ت -ع -م -ال اأ’م -ث -ل
لÓنÎنت.
وع- -مÃ Ó- -ب- -دأا الشض -رط -ة ا÷واري -ة اب -رز
اŸع -رضص ﬂت -ل -ف ال -وح -دات اأ’م -ن -ي-ة ال-ت-ي
تنشضط ‘ اŸيدان على غرار خÓيا اإ’صضغاء
اŸتواجدة على مسضتوى اŸقاطعات اإ’دارية
الـ  13و فرق مكافحة ا’Œار غ Òالشضرعي
باıدرات و اŸؤوثرات العقلية و كذا فرق
ح -م -اي -ة اأ’شض -خ -اصص ال-هشض-ة و ف-رق الشض-رط-ة
العلمية التابعة للمصضلحة الو’ئية للشضرطة
القضضائية.

” اكتشضاف هذه ا◊ا’ت التي توافدت
و ّ
من مناطق ﬂتلفة من تراب الو’ية بكل من
مسض- - -تشض- - -ف- - -ى طب اأ’ط - -ف - -ال ب - -ك - -نسض - -ت - -ال
واŸؤوسضسضة اإ’سضتشضفائية الدكتور بن زرجب
الكائنة بالبÓطو ،فيما ” اإ’بقاء عليها –ت
العناية الطبية.
وأاكدت ذات ا÷هة ،أان اŸرضص بات يشضّكل
تهديدا خطÒا وسضط اأ’طفال سضيما حديثي
ال -و’دة ،ن -ظ -را إا ¤ال-ت-ح-دي-ات واŸشض-كÓ-ت
البيئية والصضحية اŸتفاقمة والتي كانت سضببا
م -ه -م -ا ‘ ت -فشض -ي اأ’م -راضص واأ’وب -ئ -ة ال -ت -ي
انتشضرت بشضكل غ Òمسضبوق ،خاصضة ‘ فصضل
الصض- -ي- -ف اŸع -روف ب -ارت -ف -اع درج -ة ا◊رارة
وانتشضار اأ’وسضاخ.
وم - - - - - - -رضص ال- - - - - - -ت- - - - - - -ه- - - - - - -اب
ال ّسض - - -ح - - -اي - - -ا (  )Meningitisح- - - - -سض- - - - -ب

ال -ت -وضض -ي -ح -ات ه -و م -رضص ال -ت -ه -اب -ي يصض-يب
اأ’غشضية اıاطيّة اÙيطة بالّدماغ والنخاع
الشّضوكي ،ينتج عن عدوى فÒوسضية أاو بكتÒية،
كما أانه سضريع ا’نتشضار ويتحول إا ¤أامراضص
خ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -طÒة اإذا
 ⁄يسض -ارع الشض -خصص اŸصض -اب ب -ع-رضص ن-فسض-ه
على مصضالح اأ’مراضص اŸعدية.
” تقدير احتما’ت الشضفاء التام،
ولقد ّ
وفًقا أ’بحاث طبّّية ،بنسضبة  ،%90شضريطة أان
يتم العÓج ‘ مرحلة مبّكرة ،و’سضيما ‘ حالة
ال -ت -ه -اب الّسض -ح -اي -ا ا÷رث -وم -ي ،أام-ا ال-ت-ه-اب
السضحايا الفÒوسضي يعت Èأاك Ìخطورة ،واإذا
 ⁄ي -ب -ادر ح -ام -ل -ه إا ¤ال -ع Ó-ج ،ف -ق -د يصض -اب
ب -ال-ع-م-ى أاو ف-ق-دان ح-اسض-ة السض-م-ع أاو الشض-ل-ل،
وع- -ل- -ي- -ه ي- -وصض- -ي ا’أط- -ب- -اء اأ’ول- -ي- -اء ب- -أاخ -ذ
ا’حتياطات الÓزمة بتكثيف اŸراقبة الطبية
‘ حالة اكتشضاف أاحد أاعراضص ا◊الة.
وم -ن اأ’ع -راضص ال -ت -ي ق -د ت -ظ -ه -ر ع-ل-ى
اŸريضص التي قد تظهر :الصضداع ،ا◊ّمى،
ت- -ي- -بسص ع- -ن- -د –ريك ال -رق -ب -ة ‘ اŸسض -ت -وى
اأ’مامي ـ خلفي ،وقد تتÓشضى هذه العÓمات
وأاخ -رى خ Ó-ل أاسض -ب -وع ت -ق -ري-ب-ا –ت ال-عÓ-ج
واŸراق-ب-ة ال-ط-ب-ي-ة ،ب-اسض-ت-ث-ناء بعضص ا◊ا’ت
النادرة.

Ãبادرة من نادي روح العصسر بخنشسلة

زيارة تضشامنية Ÿرضشى السشرطان Ãسشتششفي احمد بن بلة
Ãبادرة من نادي روح العصسر اŸنبثق
ع-ن ج-م-ع-ي-ة ج-واه-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة لو’ية
خ -نشس -ل -ة ،وزع صس -ب -اح أامسص م -ن-خ-رط-ي
النادي باقة من الورود الطبيعية كهبة
م -ن اح -د Óﬁت ال -ورود ،ع -ل-ى م-رضس-ى
مسستشسفى احمد  Õبله الواقع Ãدينة
خ -نشس -ل-ة ‘ ال-ت-ف-ات-ة تضس-ام-ن-ي-ة ل-ن-ز’ء
اŸسستشسفى للتخفيف عنهم ومؤوانسستهم
‘ ﬁنتهم.
اŸب -ادرة اأ’و ¤م -ن ن -وع -ه -ا شض-ارك ف-ي-ه-ا
شض -ب -اب وف -ت -ي -ات ن -ادي روح ال -عصض -ر صض-احب

اŸبادرات اŸتميزة ‘ عديد اŸناسضبات ،و”
Ãوجبها توزيع الورود على نز’ء اŸسضتشضفى
و’سضيما منهم نز’ء وحدة مرضضى السضرطان
من ﬂتلف اأ’عمار وكذا نز’ء مصضالح الطب
الباطني وجراحة العظام والرضضوضص وغÒها.
اŸب- -ادرة رسض- -مت ال- -بسض- -م- -ة ع- -ل- -ى وج- -وه
اŸرضضى Ÿا –مله من رمزية التضضامن مع
هذه الفئة والرفع من معنوياتها واسضتحسضنها
الطاقم Úالطبي والشضبه الطبي للمسضتشضفى
كونها اأ’و ¤من نوعها وتلعب دور معنوي جد
فعال لصضالح اŸريضص.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

يسستغل ثقة ا’ولياء وك Èسسنه

جنوح اأ’طفال :عندما تتحول الÈاءة إا““ ¤وحششية““ ببجاية القبضض على ششيخ يسشتدرج فتيات قصشر Ÿمارسشة الفعل اıل با◊ياء بتبسشة
“ك -نت ف -رق -ة ح -م -اي-ة ا’شس-خ-اصص سضن الثالث عشضر ،لتقوم ذات الفرقة بتكثيف وب-ع-ده-ا اسض-ت-درج-ه-ن داخ-ل م-ن-زل-ه ‘ غ-ياب

بجاية :بن النوي توهامي

وبحسضب اأ’سضتاذة خÒة ﬂتصضة ‘ علم
ال-ن-فسص ،لـ«الشض-عب”” ،وال-ت-ي ال-ت-ق-ي-ن-اها على
هامشص حملة التحسضيسص بخطر ا’سضتعمال
السضيئ لÓنÎنت من تنظيم مصضالح اأ’من،
””هم أاطفال صضغار ،دخلوا عا ⁄ا÷نوح و
ا’جرام من الباب الواسضع ،فلم يسضتثنوا ’
ال ّسضرقة و’ الكحول و’ اّıدرات و’ حتى
ا’عتداءات وجرائم القتل ،يتصضرفون على
ط -ري -ق -ة اÛرم Úال -ك -ب-ار ال-ذي-ن اح-تّ-ل-ت
أاعمالهم الوحشضّية صضدارة ﬂتلف وسضائل
ا’عÓم.
م -ؤوسض -ف أاّن -ه -م يÎك -ون ع -ا ⁄ال -ط -ف -ول-ة
ليغوصضوا ‘ عا– ⁄كمه القسضوة والوحشضية
و السضلوكيات الÈبرية ،ولرÃا ينبغي القول
أانهم ’ يغوصضون بل يغرقون ،إاذ أانهم ’
يعودون أابدا إا ¤ا◊الة التي كانوا عليها من
ÓŸم يا ترى؟ معاشضرتهم لرفقاء
قبل ،فمن ا ُ
السض- -وء أاو سض- -وء الÎب -ي -ة ال -ت -ي ت -ن -ج -ر ع -ن
اسض -ت -ق-ال-ة ال-وال-دي-ن م-ن واج-ب-ات-ه-م أاو رÃا
اÛت-م-ع ال-ذي أامسض-ي-ن-ا ف-ي-ه؟ ك-ل-ه-ا عوامل
غ-ال-ب-ا م-ا Œع-ل اأ’ط-ف-ال ي-ج-دون أان-فسض-هم
مشض ّ-ردي -ن ‘ الشض -وارع ،م -ا ي -ج -ع -ل م -ن -ه -م

ال -هشس -ة ب -اŸصس -ل -ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة
القضسائية بأامن تبسسة من توقيف ذئب
بشسري يقوم باسستهداف القصسر من أاجل
اسستدراجهم وابعادهم ،و‡ارسسة الفعل
اıل ب- -ا◊ي- -اء ع- -ل- -ي- -ه- -م –ت ط- -ائ -ل -ة
ال -ت -ه -دي -د ،وه -ذا ب -ع -د أاخ -ذ ل -ه-م صس-ور
’عضسائهم ا÷نسسية وهو Áارسص افعا’
أ
ج - -نسس - -ي - -ة ع - -ل - -ى ال - -ف - -ت- -ي- -ات ال- -قصس- -ر
و–ريضس- - -ه- - -ن ع - -ل - -ى ال - -فسس - -ق وفسس - -اد
ا’خÓق.

تبسسة  :خالد العيفة
حيثيات القضضية تعود ا ¤تلقي ذات الفرقة
معلومات مفادها حيازة أاحد ا’شضخاصص يبلغ
من العمر  71سضنة÷ ،هاز هاتف نقال به صضور
وفيديوهات ﬂلة با◊ياء ،خاصضة بفتاة دون

ال -ت -ح -ري -ات واأ’ب -ح-اث ،وإاث-ر ع-م-ل-ي-ة ت-رصض-د
ونصضب ك- -مﬁ Úك- -م ،أاسض -ف -ر ع -ل -ى ت -وق -ي -ف
اŸشضتبه فيه أاين ” –ويله إا ¤مقر اأ’من.
ال-ت-ح-ق-ي-ق أاسض-ف-ر ع-ل-ى –دي-د ه-وية ثÓث
ضضحايا قصضر حسضب اŸكلف بخلية ا’تصضال
والعÓقات العامة بأامن تبسضة ””،وذلك من بÚ
›م -وع -ة الصض -ور اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسض-ت-وى
ج-ه-از ال-ه-ات-ف اÿاصص ب-اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه ،ل-ي-ت-م
بعدها اسضتعدائهم رفقة ذويهم الذين تفاجأاوا
ب- -اأ’م- -ر ك- -ون ه- -ذا ا’خ Òي -ع -م -ل بسض -ي -ارت -ه
اÿاصض -ة ‘ ن -ق -ل ا’شض -خ -اصص ب -ط -ري-ق-ة غÒ
شضرعية ”” فرودار”” ،وبحكم سضÒته اŸعروفة ،
وانه شضيخ طاعن ‘ السضن وذو اخÓق حميدة ،
والسض -اك -ن ب -ذات ا◊ي  ” ،اسض -ت -ئ -م-ان-ه ع-ل-ى
اب -ن -ائ -ه -م ”” ال -ب -ن -ات ”” م -ن اج -ل اخ -ده-ن ا¤
اŸدارسص اين يدرسضن  ،هذا الذئب البشضري
اغ -ت-ن-م صض-غ-ر ال-ف-ت-ي-ات وب-ات Áارسص ع-ل-ي-ه-ن
شضذوذه ،داخل مركبته اÿاصضة ‘ اول ا’مر،

اهله –ت طائلة التهديد ،الشضيء الذي منع
الضضحايا ابÓغ ذويهم عن ما يتعرضضون لهم
من أافعال مشضينة ،خوفا من الفضضيحة”” ،وطلب
اŸكلف با’تصضال على مسضتوى امن الو’ية،
من ا’ولياء”” توخي ا◊ذر ،وعدم اÛازفة
ب -أاب-ن-ائ-ه-م الصض-غ-ار ،ف-ك Èالسض-ن ل-يسص م-ع-ي-ارا
◊سضن ا’خÓق””.
الضض-ب-ط-ي-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ق-امت ب-ات-خ-اذ ك-افة
ا’ج- -راءات ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة ‘ سض -ري -ة ك -ام -ل -ة،
◊سض -اسض -ي -ة وط -ب -ي -ع -ة ال -قضض -ي -ة ،وب-ع-د ا“ام
ا’جراءات القانونية الÓزمة ” ا‚از ملف
ج -زائ -ي ضض -د اŸشض -ت -ب -ه ف -ي -ه وت -ق-دÁه ام-ام
العدالة بتهمة جناية انتاج وحيازة صضور ﬂلة
ل -قصض -ر ،م-ع ‡ارسض-ة انشض-ط-ة ج-نسض-ي-ة بصض-ف-ة
م -ب -ي -ن -ة –ت ط -ائ -ل -ة ال -ت -ه -دي-د ،ا’سض-ت-دراج
وا’ب-ع-اد ب-اسض-ت-ع-م-ال م-رك-بة ،متبوع بتحريضص
قصضر على ‡ارسضة الفسضق وفسضاد اأ’خÓق
أاين أامرت بدورها إابداعه ا◊بسص.

جميع الÎتيبات الضسرورية وفرت

مديرية الفÓحة باŸسشيلة على اسشتعداد ’سشتقبال عيد اأ’ضشحى

ان -ت -هت م-دي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة ب-اŸسس-ي-ل-ة
ج-م-ي-ع الÎت-ي-ب-ات الضسرورية والÓزمة
’ضس-ح-ى اŸب-ارك م-ن
’سس -ت -ق -ب-ال ع-ي-د ا أ
خ Ó-ل إاط Ó-ق ع -دة ح -م Ó-ت ت -وع-وي-ة
’ط-ب-اء
ت-خصص ذب-ي-ح-ة ال-ع-ي-د وŒن-ي-د ا أ
ال -ب -ي -اط -رة ل -ل -ق -ي -ام ب-ع-م-ل-ي-ات م-راق-ب-ة
’ضسحية ع ÈاŸذابح العمومية التي
ا أ
تفتح ابوابها يوم العيد ،وعﬂ Èتلف
اŸناطق من خÓل برنامج يضسمن قيامهم
’م -اك -ن
ب -دوري -ات “ّسص ال -ع -دي -د م -ن ا أ
اŸنتشسرة ع Èتراب الو’ية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
بر›ت مديرية الفÓحة باŸسضيلة العديد
م -ن ن -ق -اط ب-ي-ع اأ’ضض-اح-ي اÿاضض-ع-ة ل-رق-اب-ة

البياطره الذين يتأاكدون من سضÓمة وصضحة
اأ’ضض-ح-ي-ة ق-ب-ل تسض-ل-ي-م-ه-ا ل-ل-م-واط-ن ‘ إاط-ار
ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-ع-ل-ي-مات الوزارية اŸتعلقة بتحديد
قائمة اأ’سضواق اıصضصضة لبيع أاضضاحي العيد
و–ديد نقاط البيع بضضمان التغطية الصضحية
لها.
وحسضب ما كشضف عنه بوعبان رشضيد مفتشص
بيطري بالو’ية ‘ حديث لـ ””لشضعب”” ،فإان
م-دي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة سضّ-خ-رت ج-ميع اإ’مكانيات
ال Ó-زم -ة ’سض -ت-ق-ب-ال ع-ي-د اأ’ضض-ح-ى اŸب-ارك
Óضض-ح-ية.
ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-ت-غ-ط-ي-ة الصض-ح-ي-ة ل -أ
واع -ت -م -اد ق-راب-ة  30ن -ق-ط-ة ﬂصضصض-ة ل-ب-ي-ع
اأ’ضضاحي اÿاضضعة للرقابة الطبية ‘ ظّل
ظ -ه -ور ب -ؤور ا◊م -ى ال -ق Ó-ع -ي-ة ب-ع-دة و’ي-ات
اخرى ،وهذا ما فرضص على القائم Úعلى
القطاع الفÓحي بالو’ية ا ¤اعتماد رقابة
ط -ب-ي-ة ع-ل-ى اŸاشض-ي-ة ان-ط-ل-قت م-ن-ذ شض-ه-ري-ن

كامل Úلضضمان حركية اŸواشضي من الو’ية
ا ¤و’يات اخرى.
وأاكد اŸتحدث ان مصضالح الفÓحة تضضمن
اŸداوم -ة ‘ اŸسض -ال -خ ال-ع-م-وم-ي-ة وا’قسض-ام
الفرعية الفÓحية يوم عيد ا’ضضحى اŸبارك
وكذا خÓل اŸدن الكÈى كبوسضعادة ومسضيلة
من خÓل دوريات يوم بها فرق من البياطره،
كما اعتمد ذات اŸصضالح حسضب اŸتحدث ‘
اط -ار م -راق -ب -ة ح-رك-ة اŸواشض-ي ع-ل-ى شض-ه-ادة
صض -ح -ي -ة ب -ي -ط -ري-ة تسض-ل-م م-ن ق-ب-ل ال-ب-ي-ط-ري
اŸفوضص من اŸديرية إ’ثبات صضحة اŸاشضية
وامكانية تنقلها داخل وخارج تراب الو’ية.
واشض -ار رشض -ي -د ب -وع -ب -ان أان-ه ‘ ح-ال-ة شضّك
اŸواطن ‘ سضÓمة ا’ضضحية Áكنه ا’تصضال
ب -ا’ط -ب -اء ال -ب-ي-اط-ره اŸت-واج-دون ب-اŸسض-ال-خ
ال -ع -م -وم -ي -ة او ب-ال-ط-ب-يب اŸداوم ب-اŸدي-ري-ة
لعرضص ا’ضضحية عليه للتأاكد من سضÓمتها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ إنتظار إ‚از مششروع حماية ع Úڤزإم من إلفيضشانات

إاجراءات مسستعجلة للتكفل باŸتضسررين و إاحÎازية –سسبا ألي طارئ

وزإرة إلدإخلية توإفق على إلتكفل بـ  15عملية تنموية

 7956مليون دينار و رؤوسساء البلديات
مطالبون بالعمل اŸيداÊ

وإف- -قت وزإرة إل- -دإخ- -ل- -ي- -ة وإ÷م- -اع -ات
إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية على إلتكفل بـ
 15ع-م-ل-ي-ة ت-ن-م-وي-ة ضش-من برنامج إلتجهيز
ب-ع-د إل-زي-ارة إل-ت-ي ق-ادت إل-وزي-ر ن-ور إلدين
بدوي إ ¤سشعيدة ‘  23و 24جويلية إلفارط
حيث خصشصشت ما قيمته  7956مليون دينار
م- -ن صش -ن -دوق إل -تضش -ام -ن ودع -م إ÷م -اع -ات
إÙلية من بينها  1500مليون دينار من أإجل
إل- -ت- -حسش Úإ◊ضش- -ري ب- -ع -وإصش -م إل -ب -ل -دي -ات
و 1000م- -ل- -ي- -ون دي- -ن -ار م -ن أإج -ل ت -ه -ي -ئ -ة
إلتجزئات إلعقارية إلتي سشيتم منحها.

سشعيدة :ج .علي

خلصشت إللجنة إلوزإرية إŸششÎكة خلل
زيارتها إ ¤ع Úقزإم إ◊دودية 400 ،كلم
لسش-ب-وع
ج -ن -وب ع -اصش -م -ة إله -ق -ار  ،ب -ح -ر إ أ
إ÷اري  ،ب- -ت- -ك- -ل- -ي -ف م -ن وزي -ر إل -دإخ -ل -ي -ة
وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية نور
إلدين بدوي ،عقب إلفيضشانات إلتي ششهدتها
لج - -رإءإت
إŸن- - -ط- - -ق- - -ة ،إ ¤ج - -م - -ل - -ة م - -ن إ إ
إŸسش - -ت - -ع - -ج - -ل - -ة ل - -ل - -ت - -ك- -ف- -ل ب- -اŸتضش- -رري- -ن
لي طارئ ‘ ،إنتظار
وإلحÎإزية –سشبا أ
إ‚از مشش -روع خ -اصس ي -ت -م إع-دإده ◊م-اي-ة
ع Úقزإم من إلفيضشانات مسشتقبل ،يرإعي
جغرإفية إŸنطقة إ◊دودية.

“Ôاسشت ﬁ /مد الصشالح بن حود
أاكد رئيسض اللجنة الؤزارية المشستركة ،المفتشض
العام بؤزارة الداخلية سسيدني عبد الرحمان أان
ا’جتماع التقني الذي تم عقده ،عقب الزيارة
الميدانية والؤقؤف على الؤضسعية التي خلفتها
ال -ف -يضس -ان-ات ،إاع-ت-م-ادا ع-ل-ى اإ’ج-راءات ،ت-ق-رر

العمل على تنفيذ القرارات بالتنسسيق مع الدوائر
ال -ؤزاري -ة،وب -ت -دخ -ل ال -دائ -رة ال-ؤزاري-ة ال-ؤصس-ي-ة
والؤ’ية التي سسخرت الؤسسائل الخاصسة لمؤاجهة
ه-ذا ال-ظ-رف واإ’سس-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-الب،وهذا عن
ط -ري -ق ال -ل -ج -ن -ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-م-ت-ؤاج-دة ب-ال-ؤ’ي-ة
المنتدبة للتكفل التام باإ’نشسغا’ت ورفع المشسكل
واأ’ضسرار التي مسست السسكان.
في سسياق متصسل ،أاضساف والي تمنراسست دومي
ج -ي Ó-ل -ي أان-ه ت-ق-رر وب-م-ؤجب ال-م-حضس-ر ال-م-ع-د
لتبليغه للسسلطات المعنية أ’خذها بعين اإ’عتبار،
ح-ل-ؤل أاول-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-تضس-رري-ن ع-لى غرار،
ح -ل -ؤل إاسس -ت -ع -ج -ال -ي-ة وه-ذا ع-ن ط-ري-ق إاحصس-اء
السسكنات المتضسررة تحت إاشسراف مدير السسكن
والسسلطات المحلية بالمنطقة لمتابعة الؤضسعية
والتكفل بالسسكنات المتضسررة.
واك -د ال -ؤال -ي ف -ي ه -ذا الصس-دد ت-ؤف-ر م-ا ي-ك-ف-ي
للتكفل بكل الؤضسعيات المسسجلة ،و اإ’غاثة و
ال -ت -غ -ذي -ة م -ن خÓ-ل ت-ؤزي-ع  100ط-رد غ-ذائ-ي
ومجمؤعة من اأ’فرشسة بلغ عددها  400لتؤزيعها

ع -ل -ى ال -م-تضس-رري-ن إال-ى ح-ي-ن وصس-ل الشس-اح-ن-ات
اأ’خرى والتي من المنتظر أان تحمل عدد من
ال -خ-ي-م واأ’غ-ذي-ة ،و ك-ذا ق-ؤاف-ل ط-ب-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
الصس -ح -ي ب-ال-م-تضس-رري-ن  ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ح-ل-ؤل
إاسستدراكية لتدعيم الحظيرة البلدية بعدد من
اأ’’ت والشس- - -اح- - -ن- - -ات ومضس- - -خ- - -ات ال - -م - -ي - -اه
Óمتصساصض ،وهذا بتسسخير  05شساحنات سسعة
ل إ
 10أال - -ف ل - -ت - -ر ،إاضس - -اف - -ة إال- -ى  02مضسخات
اإ’متصساصض ،وصسؤ’ إالى المشسروع الكبير لحماية
المدينة من الفيضسانات والذي من المنتظر ان
تسس-ب-ق-ه إان-ج-از مشس-اري-ع ل-ت-دع-ي-م شسبكات صسرف
مياه اأ’مطار خاصسة بالمناطق المنخفضسة.
مع العلم تقرر تدعيم فرق الحماية المدنية بـ 40
ع- -ؤن إاضس- -اف- -ي- -ة إ’سس- -ت- -ع -م -ال ك -ل ال -مضس -خ -ات
إ’م-تصس-اصض ال-م-ي-اه وال-ب-ال-غ ع-ددها  32مضسخة،
وتسس-خ-ي-ر ال-ج-راف-ات وال-ح-ف-ارات ،لحفر خنادق
لتغيير مجرى الؤاد كإاجراء إاحترازي تحسسبا أ’ي
طارئ.

من أإجل دخول مدرسشي دون مششاكل

 12مليون دينار إلعادة تهيئة  85مؤوسسسسة تربوية بع“ Úوشسنت
باششرت إلسشلطات إلولئية لع“ Úوششنت
لع- - -ادة إلع - -ت - -ب - -ار
إل- - -ت- - -حضش◊ Òم- - -ل- - -ة إ
للمؤوسشسشات إلÎبوية على مسشتوى إلولية ،
ح -يث أإشش -ار م -دي -ر إل -ت -ج -ه-ي-زإت إل-ع-م-وم-ي-ة
بلخ Òإلهوإري  ،إن وإ‹ إلولية لبيبة ويناز
لع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
أإع -طت ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة إ
إŸؤوسشسش -ات إلÎب -وي -ة ح -يث ” رصش-د غ-لف
ما‹ يقدر ب 120مليون دج لرد إلعتبار
للمؤوسشسشات إلÎبوية.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
أاكد مدير التجهيزات العمؤمية ان هذا المبلغ
سس -يصس -رف ع -ل -ى إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل 85مؤؤسسسسة
ت-رب-ؤي-ة م-ؤزع-ة ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات الؤ’ية
ال ،28حيث من المنتظر أان تشسمل العملية 47
مدرسسة ابتدائية والتي رصسد لها غÓف يقدر
ب 57مليؤن دج.
ك-م-ا تشس-م-ل ال-ع-م-لية  27م -ت-ؤسس-ط-ة م-ن خÓ-ل
اسستفادتها من غÓف مالي يقدر ب 27مليؤن دج
 ،كما سسيتم صسرف ال 38مليؤن دج المتبقية من
ال -غ Ó-ف ال -م -رصس -ؤد ل -ف -ائ-دة  11ث-ان-ؤي-ة التي

سستسستفيد من التهيئة والترميم  ،حيث تشسمل
ال -ع -م -ل -ي -ة إاع -ادة ا’ع -ت-ب-ار إال-ى دورات ال-م-ي-اه ،
وال -ت -دف -ئ-ة وت-ه-ي-ئ-ة اأ’قسس-ام  ،زي-ادة ع-ل-ى طÓ-ء
الؤاجهات .
وتم إاشسهار اإ’عÓنات بغية اختيار المؤؤسسسسات
ال -ت -ي ت-ق-ؤم ب-ال-ع-م-ل-ي-ة وال-ت-ي يسس-ت-ؤجب ع-ل-ي-ه-ا
احترام الشسروط والتؤقيف لضسمان التهيئة قبل
الدخؤل المدرسسي المزمع خÓل بداية سسبتمبر
المقبل .

 10إاقامات جديدة ›هزة
وﬂطط خاصص لنقل الطلبة
كشسف المدير العام للخدمات الجامعية فاروق
بؤكليخة أان مصسالحه تعمل على قدم وسساق من
اجل ضسمان دخؤل جامعي هادئ من خÓل
التكفل ا’جتماعي الجيد بالطلبة من خÓل
تؤفير الخدمات الجامعية الÓئقة .
وكشسف بؤكليخة على هامشض الجامعة الصسيفية
ال 20للتحالف من اجل التجديد الطÓبي

الؤطني بجامعة تلمسسان إان مصسالحه مجندة
ل -ت -حسس -ي-ن اأ’داء ال-م-ؤؤسسسس-ات-ي سس-تسس-ت-ق-ب-ل ق-ب-ل
الدخؤل الجامعي  10أاقامات جامعية مدعمة
بمطاعم ومختلف المنشسآات الثقافية والرياضسية
واإ’دارية التي سستسسهل عملية اسستقبال الطالب
 ،ح -يث ت -ج -ري ع-م-ل-ي-ة ت-ج-ه-ي-ز ه-ذه ا’ق-ام-ات
ل-ت-ك-ؤن ج-اه-زة ’سس-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة م-ع ال-دخ-ؤل
الجامعي المقبل لتضساف إالى  433إاقامة جامعية
مؤزعة على مختلف و’يات الؤطن .
وأاك - -د ذات ال- -مسس- -ؤؤول ان مصس- -ال- -ح- -ه أاق- -امت
مخطط نقل خاصض يضسمن تنقل ما يزيد عن
المليؤنين طالب عن طريق ا’تفاقيات الجامعية
م -ع م -ؤؤسسسس -ات ن -ق -ل خ-اصس-ة م-ع-روف-ة ب-ال-ؤف-اء
ب -ال-ت-زام-ات-ه-ا ل-ن-ق-ل ال-ط-ل-ب-ة ع-ب-ر 107مؤؤسسسسة
جامعية.
كما يكفل الديؤان الؤطني للخدمات الجامعية
تؤفير وجبات غذائية للطلبة بصسفة شسبه مجانية
زي -ادة ع-ل-ى السس-ه-ر ع-ل-ى ال-نشس-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
وال -ري -اضس -ي -ة خ -اصس-ة وان ال-ج-ام-ع-ة وم-ن خÓ-ل
التسسجيÓت الجديدة تبين انها تسستعد ’سستقبال
ما يزيد عن ال300الف طالب جديد.

مطلب ملح ‘ صشيف حر إك Ìمن إللزوم

تكثيف الهياكل الÎفيهية للشسباب ببلدية ع Úالدفلى
تدعمت إلهياكل إلÎفيهية إŸوجهة
لشش-ب-اب ع Úإل-دف-ل-ى Ãرإف-ق م-ن شش-أان-ها
ت -ل -ب-ي-ة إل-ط-ل-ب-ات و–ق-ي-ق رغ-ب-ة أإب-ن-اء
إŸن- -ط- -ق- -ة ‘ قضش- -اء إل- -ع -ط -ل -ة ‘ أإج -وإء
م- -ري- -ح- -ة ب- -ب- -ل- -دي -ت -ه -م إل -ت -ي خصشصشت
مششاريع هامة كاŸسشابح لهذإ إلغرضس.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
وبحسسب تصسريحات الشسباب التي سسجلناها
ف -ي ع -ي-ن ال-م-ك-ا ن ف-اإن ت-خصس-يصض م-ث-ل ه-ذه
الفضس اءات من ش س اأنه ا فتح المج ا ل اأما م ه ذه
الشسريحة الشسبانية بما فيها العائÓت لتغيير

ا’أجؤاء واإزالة مظاهر الرو ت ين اليؤمي ا ل ذي
ي-ك-اب-ده ه-ؤؤ’ء ب-م-ن-ا ط-ق ت-م-ي-زه-ا ش س-د ا ل -ح -ر
وال -ت -ي دف -عت ب -مصس -ال -ح ال -دائ -رة وال -ب -ل -د ي -ة
للتعجيل بترميم المسسبح البلدي الذي ظل
مغلقا منذ فترة ،حيث خضسع لعمليات صسيانة
و ت-زي-ي-ن ل-ك-ل م-راف-ق-ه وم-ل-ح-ق-ا ت-ه ،م ا يمكن
م -ئ -ا ت الشس-ب-ا ب وال-ع-ا ئÓ-ت ب-ا ’ س س-ت-ف -ا د ة م -ن
الخدمات المقدمة من طرف مسسيري هذا
المرفق الهام .
ومن ج انب اآ خر تم اعتماد مسس ا ح ا ت ل ل ع ب
ا’أط -ف -ا ل وفضس -اءات ل Ó-أنشس -ط -ة ال -ر ي -ا ضس -ي -ة
ك-ال-م Ó-عب ال-م-عشس-ؤ ش س-ب-ة اص س-ط-ن-ا ع-ي ا ر ئ يسض
الدائرة معمر .م الذ ي اأكد لـ«الشسعب »  ،اأ ن
وض سع ه ذا المرفق مع ض سبط كل ا’إجر ا ء ا ت

ا ل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة م -ن ش س -اأ ن -ه -ا ت -ؤ ف -ي -ر ك -ل ا ’أ ج -ؤ ا ء
ا ل م ر ي ح ة ل ض سم ا ن اأ من هؤ ا ة ا ل سس ب ا حة و ك ذا
اأ بن ا ء ا ل من ا ط ق ا ل ر ي فية ل ذا ك ا ن ’ ز م ا ع ل ين ا
اأخ -ذ ك -ل ا ’إح -ت -ي -ا ط -ا ت ا ل  Ó-ز م -ة ل Ó-إس س -ت -غ  Ó-ل
ا ’أ م - -ث - -ل ل - -ه -ذ ه ا ل -م -ر ا ف -ق ا ل شس -ب -ا ن -ي -ة و ف -ئ -ة
ا ’أ ط ف ا ل .
و ل تؤس سيع ا ’إس س تف ا د ة م ن هذ ه ا ل م ر ا ف ق اأش س ا ر
ر ئ -يسض ا ل -ب -ل -د ي -ة م -ح -م -د ل -ف -ر ي -ك -ي و ر ئ -يسض
ا ل دا ئ ر ة اأ ن تؤس سيع م ثل هذ ه ا ل ف ض س ا ء ا ت ن ح ؤ
ا ’أحي ا ء ل ت ق ر ي ب ه ا م ن ا ل شس ب ا ب وا ل سس ك ا ن صس ا ر
مطلبا وهذا بتؤجيهات من الؤالي ،حيث تم
ب -ر م -ج -ة ع -م -ل -ي -ة ا ن -ج -ا ز مسس -ب -ح بمنط قة حيي
م - -ا ز ون - -ي وا ل - -خ شس - -ا ب ’إ م - -تصس - -ا صض ا ل - -ط - -ل ب
ا ل مت ز ا ي د ق ا ل ذ ا ت ا ل مسس ؤؤو’ ن.
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وسسيتم بعث مناطق النشساطات الصسناعية بكل
من عين الحجر ،عين السسلطان و يؤب بقيمة
 890مليؤن دينار بعدما أابدى بعضض رجال
المال والمقاولين نيتهم في ا’سستثمار بهذه
ال -م -ن -اط -ق ،وف-ي م-ج-ال اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة
سسيتم إاعادة تعبيد  84كم من شسبكة الطرق
الؤ’ئية بقيمة  500مليؤن دينار و  500مليؤن
أاخرى من أاجل تهيئة شسبكات المياه الصسالحة
ل-لشس-رب ب-ك-ل م-ن ع-ي-ن السس-خ-ؤن-ة ،ال-م-عمؤرة،
ذوي ثابت ،تيرسسين ،عين السسلطان ،مؤ’ي
ال -ع -رب-ي ،سس-ي-دي أاح-م-د وه-ؤنت ،م-ع ت-ؤسس-ع-ة
وتجديد قنؤات مياه الشسرب بمراكز مرغاد،
ت -ي -م -ط Ó-سض ،بسس-ي-دي أاح-م-د وال-ع-ي-ؤن ب-ع-ي-ن
السسلطان بقيمة  100مليؤن دينار.
ف-ي-م-ا ي-خصض ت-ه-ي-ئ-ة ق-ن-ؤات الصس-رف الصسحي

بسس -ع -ي -دة اسس -ت-ف-ادت ال-ؤ’ي-ة م-ن  300مليؤن
دينار ،كما سستسستفيد مدراسض الؤ’ية الـ 186
من مسسخنات مائية تعمل بالطاقة الشسمسسية
بقيمة  26مليؤن دينار مع اقتناء عتاد بقيمة
 500م- -ل -ي -ؤن دي -ن -ار ت -خصسصض ل -ل -ب -ل -دي -ات
كشساحنات ،جرارات ،صسهاريج وآا’ت شسحن.
وفي إاطار العمليات المتعلقة بقطاع الرياضسة
وافقت الؤزارة على تمؤيل تكسسية  11ملعبا
ب-ل-دي-ا ب-ق-يمة  330م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار م-ع ت-ج-ديد
ال-عشسب ا’صس-ط-ن-اع-ي ل-م-ل-عب اإ’خ-ؤة ب-راسسي
بقيمة  60مليؤن دينار ما من شسأانه أان يكؤن
ف-ي مصس-ل-ح-ة ف-ري-ق م-ؤل-ؤدي-ة سس-ع-ي-دة خ-اصسة
الفئات الشسبانية.
كما سسيتم التكفل بإانجاز  40ملعبا جؤاريا
ج-دي-دا ب-ق-ي-مة  240م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار ،ف-ي ح-ين
سس-تسس-ت-ف-ي-د سس-ع-ي-دة ،أاو’د ب-راه-ي-م وي-ؤب من
إانجاز ثÓث مسسابح نصسف أاولمبية بقيمة 660
م -ل -ي -ؤن سس -ن -ت-ي-م ،وف-ي ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ت-م
تخصسيصض  750مليؤن دينار إ’يصسال الكهرباء
إالى اأ’رياف على مسسافة  250كم.
للتذكير فإان اسستفادة الؤ’ية المسستقبلية من
ا’ع-ت-م-ادات ال-م-ال-ي-ة ل-لسس-ن-ة المقبلة مرتبطة
بمدى اسستهÓك اأ’غلفة المالية لهذه السسنة
حسس -ب -م -ا صس -رح ب -ه وال -ي ال -ؤ’ي -ة ل -ؤح سس-ي-ف
اإ’سس Ó-م ال -ذي ط -الب ال -م -دراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن
ورؤوسساء المجالسض الشسعبية البلدية بالتشسمير
ع -ن السس -ؤاع -د وال -ع-م-ل ال-م-ي-دان-ي م-ع ت-ب-ل-ي-غ
المؤاطنين بالمشساريع التي سسيتم التكفل بها.

لسشتمتاع بالعطلة »
–ت ششعار «حذر وحيطة ل إ

حملة وقائية من حوادث اŸرور بÈج بوعريريج
إن- - - -ط- - - -ل - - -قت إ◊م - - -ل - - -ة
إل-ت-وع-وي-ة ل-ل-ح-د وإل-وقاية
م- - - - - - - - - -ن ح - - - - - - - - -وإدث إŸرور
إمسس ب- -دإئ- -رة ب- -ئ- -ر ق -اصش -د
ع- -ل- -ي إل -وإق -ع -ة شش -رق ب -رج
ب -وع-ري-ري-ج ،و ه-ي إ◊م-ل-ة
إلتي يسشعى إلقائمون عليها
ل- -ل- -ح- -د م -ن إ◊وإدث إل -ت -ي
تشش - - - -ه - - - -ده - - - -ا م- - - -ع- - - -ظ- - - -م
إلطرق وإلتي –صشد إلكثÒ
لروإح وت- - - -خ- - - -ل- - - -ف
م - - - -ن إ أ
إلضش-ح-اي-ا م-ن ﬂت-ل-ف ف-ئات
إŸتجمع .

بـرج بوعريريـج:
حبيبة بن يوسشف
وب- -حسسب رئ- -يسض دائ -رة ب -ئ -ر
ق -اصس -د ع -ل -ي ب-ال-ن-ي-اب-ة د’ل
م -ح -م -د ف -ان ال -ح-م-ل-ة ت-أات-ي
ت- -ن -ف -ي -ذا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات وزي -ر
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وال- -ج- -م- -اع -ات
المحلية والتعليمات المسسداة
من قبل السسيد والي الؤ’ية
وبإاشسراف مباشسر من طرف
ال -ج -م -ع -ي-ة ال-ؤ’ئ-ي-ة ل-لسسÓ-م
وب- - -حضس- - -ؤر أاف- - -راد ال - -درك
ال- - -ؤط- - -ن- - -ي واأ’م - -ن وك - -ذا
الحماية المدنية .
و أاكد المتحدث أان العملية
ان-ط-ل-قت م-ب-ك-را بعد تحديد
نقطتين اأ’ولى على مسستؤى

م -ح -ؤر م -دخ -ل ب -ل -دي -ة ب -ئ -ر
ق -اصس -د ع -ل -ي ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
ال -ؤط -ن -ي رق-م  05والثانية
بمدخل بلدية خليل و التي
سستمسض العديد من مسستعملي
ال- -ط- -رق ب- -ع- -د ت- -ؤف- -ي -ر ك -ل
اإ’مكانات المادية والبشسرية
وال- -م- -ت- -اب- -ع- -ة ال- -م -ت -ؤاصس -ل -ة
ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-ثÓث وبمشساركة
ف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-مدني
وأاضس - -اف ب - -ان ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
سس -ت -ت -ؤاصس -ل ع-ب-ر ك-ل دوائ-ر
الؤ’ية العشسر .
م -ن ج -ه-ت-ه رئ-يسض ال-ج-م-ع-ي-ة
الؤ’ئية للسسÓم الؤالع عمار
اك -د ان ال -ه -دف ه -ؤ ت-ؤع-ي-ة
السس-ؤاق ومسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق
ودع -ؤت -ه-م ل-ل-ت-ق-ي-د ب-ق-ؤان-ي-ن
السس Ó-م -ة ال-م-روري-ة وت-ب-ل-ي-غ
ال- -رسس- -ال- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق ك- -ل
الشس- -رائ- -ح ل- -ت -ؤع -ي -ة ال -ن -اسض
ب -أاخ-ط-ار ال-ح-ؤادث م-ن اج-ل

صسيف وسسياقة آامنة مضسيفا
ان ه - -ذه ال - -ح- -ؤادث تسس- -بب
يؤميا في وفاة ما بين تسسعة
إالى  12قتيل و هÓك أاربعة
أا’ف سس-ن-ؤي-ا ع-ل-ى ال-مسس-ت-ؤى
الؤطني.
ال -ح -م -ل -ة ت -ج-ري ب-مشس-ارك-ة
ال - -درك ال - -ؤط - -ن - -ي واأ’م - -ن
ال - - -ؤط - - -ن- - -ي و ال- - -كشس- - -اف- - -ة
ا’سس Ó- -م - -ي - -ة وف - -ع - -ال- -ي- -ات
ال -م -ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي واأ’ئ-م-ة
وأاخصسائيين نفسسيين حيث تم
ت - -ؤزي - -ع م - -ط - -ؤي - -ات ع - -ل- -ى
مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ريق تضسمنت
اح - -ت- -رام مسس- -اف- -ات اأ’م- -ان
وت -ف -ادي ب -عضض ال -تصس -رف -ات
ال - -ت - -ي ت - -ك - -ؤن سس - -ب- -ب- -ا ف- -ي
اغ - -لب ال - -ح- -ؤادث م- -ع حث
أاصس -ح -اب ال -م -رك -ب -ات ع -ل -ى
ال-ت-ق-ي-د ب-السسÓ-م-ة ال-م-رورية
وت -ج -نب السس -رع-ة ال-م-ف-رط-ة
واحترام إاشسارات المرور.

لقامات
دعت إ ¤إلتكفل أإك Ìبطلبة إ إ

رابطة حقوق اإلنسسان بخنشسلة ترافع إلصسÓح
اÿدمات ا÷امعية

دعت إل -رإب -ط -ة إل -ج-زإئ-ري-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
لنسش - -ان ب- -خ- -نشش- -ل- -ة إل- -ى إصش- -لح
ح - -ق - -وق إ إ
إل -خ-دم-ات إل-ج-ام-ع-ي-ة ت-ج-اوب-ا وإل-م-ت-غ-ي-رإت
وإلمطالب إلمزإيدة وإلتحديات.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
ودعت الرابط مسسؤؤولي القطاع النزول إالى
ال-م-ي-دان ل-ت-حسس-ي-ن ال-خ-دم-ات وال-ت-ك-ف-ل اك-بر
ب -ال -ط -ل -ب -ة ’ سس -ي-م-ا ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ا’ق-ام-ات
ال-ج-ام-ع-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ان ه-ذه ال-مسس-الة تتجسسد
بعصسرنة المنظؤمة الخدماتية للجامعة.
وب-حسسب ال-ب-ي-ان ال-م-مضس-ي م-ن ط-رف اأ’م-ي-ن
العام للرابطة بن الشسيخ الحسسين ضسياء الدين
« فان إاصسÓح منظؤمة الخدمات ا’جتماعية
’ يمكن أان يكؤن عن طريق الندوات التي
يتؤ’ها الديؤان الؤطني المعني با’مر والتي

عادت ما تتغنى بعصسرنة الخدمة و بتحسسين
مسس-ت-ؤى ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ط-ل-ب-ة ل-ك-ن ال-ؤاقع مغاير
تماما والؤضسع خطير وفقا لما وصسفه وزير
ال -ق -ط -اع ال -ذي دع-ا إال-ى ط-ؤر ج-دي-د إ’رسس-اء
حؤكمة جامعية راشسدة»
وجاء في بيان الرابطة الذي تسسلمت «الشسعب»
نسسخة منه ان «الخدمات الجامعية بخنشسلة
تشسهد عديد التجاوزات وفؤضسى في التسسيير
منها خاصسة تكليف عمال محدودي المسستؤى
بمصسالح حسساسسة ومهام التسسيير المالي لعدة
مصس - -ال- -ح ع- -ل- -ى مسس- -ت- -ؤى إادارة ال- -خ- -دم- -ات
وا’ق -ام -ات ال -ج -ام -ع -ي-ة ا’م-ر ال-ذي ي-ف-رضض
مراجعة ذلك».
«الشس -عب» ح -اولت ا’تصس -ال ب-ال-م-دي-ر ال-ع-ام
ل-ل-دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ل-ل-خ-دم-ات ال-جامعية أ’خذ
راية في المؤضسؤع لكن دون جدوى.
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Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
نقصص فادح ‘ هياكل التّرفيه وفضساءات الّتسسلية
ضسغط يومي على اŸسسابح واŸسساحات اÿضسراء

ت -ن ّ-ق-ل ال-ع-ائÓ-ت والشس-ب-اب م-ن و’ي-ات
ا÷ن-وب ب-اŒاه اŸن-اط-ق الّسس-اح-ل-ي-ة تقليد
اع- -ت- -اد ع- -ل- -ي -ه ه -ؤو’ء ك ّ-ل -م -ا ح ّ-ل م -وسس -م
ا’صسطياف– ،زم ا◊قائب نحو الشسمال
ل -ت -ف -ادي ل -ف -ح -ة ا◊رارة وم-ا ت-خّ-ل-ف-ه م-ن
تداعيات وإافرازات على ا’نسسان.

جمال أوكيلي

م -ن ح -ق-ه-ا ل-ك-ن م-ا ه-ي وضس-ع-ي-ة عّ-ي-ن-ات م-ن
ال - -و’ي - -ات ك- -ت- -مÔاسست ،ورق- -ل- -ة وت- -ن- -دوف،
ب -خصس -وصش ال -ه -ي -اك -ل الÎف -ي -ه -ي-ة ك-اŸسس-اب-ح
وفضساءات التسسلية ،وغÒها التي فع Óماتزال
بحاجة ا ¤اŸزيد من ا’هتمام ‘ اŸيدان،
فاأ’فراد ’ يجدون اŸواقع التي يقصسدونها
والشس -ب -اب وج -ه -ت -ه -م اŸق -اه -ي ،ه-ذا ا’ط-ار
الضسيق هو الذي يحّتم تغي Òا÷و من قبل

ا÷ميع ،وهناك من اŸشساريع ما تزال معطلة
واŸشس-ت-غ-ل-ة م-ن-ه-ا ’ ت-ف-ي ب-ال-غرضش اŸطلوب
نظرا للضسغط اŸتواصسل عليها ،ونقصسد هنا
ا’ق-ب-ال اŸن-ق-ط-ع الّ-ن-ظ Òل-لشس-ب-اب واأ’طفال
على اŸسسابح ،خاصسة هذا الفراغ اÓŸحظ
هو الذي أاّدى ا ¤هذه السسفريات اŸوسسمية،
وما على ال ّسسلطات اÙلية إا’ التفك Òمن
اآ’ن فصساعدا ‘ توف Òما يلزم لهؤو’ء.

«مهية”” و«العيون”” الوجهتان اŸف ّضسلتان لدى األفراد

تندوف :عويشش علي
«واد مهية”” و«واد العيون”” أاصسبحتا الوجهان
اŸفضس -ل -ت -ان ل -ل-ع-ائÓ-ت رغ-م غ-ي-اب اŸراف-ق
الضسرورية ومتطلبات التنزه العائلي ‘ ،حÚ
ت -ب -ق -ى اŸق -اه -ي ال -وج -ه-ة اŸفضس-ل-ة لشس-ب-اب
اŸنطقة والوسسيلة الوحيدة اŸتاحة لهم لكسسر
الروت Úاليومي ،فالعائÓت التندوفية تكاد ’
Œد م -ت -ن -فسس ً-ا ل -ه -ا ‘ فصس-ل الصس-ي-ف بسس-بب
نقصش مرافق الÎفيه وفضساءات لعب اأ’طفال

حركة غ Òعادية للعائÓت والشسباب نحو اŸدن ال ّسساحلية
ما ب ٢٥٠٠ Úو ٣٠٠٠خرجة ّ ﬂصسصسة للبلديات نحو الشسواطئ

ت -دف -ع درج -ات ا◊رارة خÓ-ل فصس-ل
الصسيف بعدد من العائÓت والشسباب ‘
و’ي -ة ورق -ل -ة إا ¤ال -ت -ن -ق -ل ن -ح -و م-دن
الشسمال ،وبخاصسة نحو اŸدن السساحلية
من أاجل قضساء العطلة بعيدا عن أاجواء
ا◊ر ال -ت -ي تشس -ه -ده -ا اŸن -ط -ق -ة ‘ ه-ذه
ال -فÎة ك -ك -ل سس -ن-ة ‘ ،حÁ Úث-ل أايضس-ا
ن-قصص م-راف-ق الÎف-ي-ه وال-تسس-ل-ية دافعا
للسسكان للبحث عن مدن وأاماكن أاكÌ
ح -رك -ي -ة صس -ي -ف-ا ،وت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-راف-ق
خدماتية ومواقع للراحة وا’سستجمام
والÎفيه.

ورقلة :إأÁان كا‘

اŸواطن بتندوف ينتظر مواقع أاحسسن

اسس -ت-ف-ادت و’ي-ة ت-ن-دوف م-ن ع-دي-د
اŸشس-اري-ع الÎف-ي-ه-ي-ة ال-ت-ي خصسصست ل-ها
’ضسافة
الدولة مبالغ مالية ضسخمة ،با إ
ا ¤اسستحداث مسسالك سسياحية ُوضسعت
‘ م -ت -ن-اول وك-ا’ت الÎوي-ج السس-ي-اح-ي
ال -ت -ي ت-ت-خ-ذ م-ن و’ي-ة ت-ن-دوف م-رك-زًا
ل -نشس -اط -ه -ا رغ -م ق -ل -ت -ه-ا ،غ Òأان غ-ي-اب
اŸت-اب-ع-ة اŸي-دان-ي-ة ل-ل-عديد من اŸشساريع
اŸسس- -ط- -رة لسس -ن -وات ،وت -وق -ف مشس -اري -ع
أاخ-رى بسس-بب ال-ت-ج-م-ي-د ج-ع-ل م-ن ه-ذه
اŸشس -اري -ع ›رد أارق-ام ع-ل-ى ورق ،ودف-ع
ب -ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ن -دوف -ي -ة ا ¤فضس-اءات
ترفيهية بطرق مبتكرة أاصسبحت مÓذًا
للعديد من هذه العائÓت وسسط غياب
دور ل - -لشس - -ب- -اب أاو سس- -اح- -ات ع- -م- -وم- -ي- -ة
عائلية.

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

حرارة غ Òمسسبوقة ‘ ورقلة

رحÓت قياسسية للعائÓت من ا÷نوب إا ¤اŸناطق ال ّسساحلية

جل خÓل هذا ال ّصسيف ما إان
وا’سستثناء سس ّ
’حت البوادر اأ’و ¤حتى سسارع كل من تسسمح
ل - -ه ام - -ك - -ان- -ي- -ات- -ه أاو مسس- -ج- -ل ‘ اÿدم- -ات
ا’جتماعية للمؤوسسسسات وغÒها أاو الوكا’ت
العاملة ‘ هذا القطاع أاو اŸصسالح التابعة
لوزارة الشسباب والرياضسة اإ’عداد لهذه الرحلة
رف-ق-ة أاب-ن-ائ-ه أاو أاصس-دق-ائ-ه ل-يسس-ت-م-ت-ع ب-ال-هواء
اŸنعشش للبحر.
واسستنادا إا ¤مراسسلينا ‘ ع ÚاŸكان ،فإانّ
الّرحÓت ا ¤الشّسريط السساحلي كانت قياسسية
ب -ام -ت -ي -از ،وا ¤غ -اي -ة ي -وم -ن -ا ه -ذا م -ا ت -زال
العائÓت تنتقل لقضساء ما تبقى من عطلتها
إ’حداث القطيعة مع الروت Úاليومي الذي
دأابت عليه طيلة السسنة.
ون- -تسس- -اءل ع- -قب ه- -ذا ال- -تشس- -خ- -يصش ع- -ن
اأ’سسباب الكامنة وراء ذهاب العائÓت ،هذا

ب- -اسس- -ت- -ث- -ن -اء ب -عضش ال -نشس -اط -ات الÎف -ي -ه -ي -ة
Óط-ف-ال ،وال-ت-ي ت-ب-قى
اÙتشس-م-ة اŸوج-ه-ة ل -أ
›رد نشساطات لتسسجيل ا◊ضسور فقط ،وهو
ا’مر الذي طال أامده رغم مطالب اŸواطنÚ
بضسرورة التعجيل ‘ إا‚از حديقة التسسلية
ب -واد م -ه -ي -ة وواح -ة ال -ب -در ،وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار
ل-ل-ع-دي-د م-ن السس-اح-ات ال-ع-م-وم-ية التي طالها
ا’همال والتخريب ‘ ،ح Úرمت السسلطات
اÙلية الكرة ‘ ملعب رجال اأ’عمال من
خÓل دعوتهم ا ¤ا’سستثمار ‘ هذا اÛال،
والتفك Òبجدية ‘ خلق قاعدة اسستثمارية
حقيقية باŸنطقة ،والتي من شسأانها إانعاشش
ال -نشس -اط ال -ث -ق -ا‘ والسس -ي-اح-ي ب-ال-و’ي-ة ،و‘
الوقت الذي تبحث فيه العائÓت التندوفية
ع -ن م -ت -ن -فسش ل -ه-ا ب-ع-د ي-وم شس-اق م-ن ال-ع-م-ل
وا◊رارة اŸرتفعة ،يتسساءل آاخرون عن مصسÒ
مشس -روع ح -دي -ق -ة ال -تسس -ل -ي-ة واد م-ه-ي-ة ،ف-ه-ذا
اŸشسروع الواقع على الطريق الوطني رقم ،50
والذي أاخذ من ميزانية الدولة الشسيء الكث،Ò
ورغم صسعوبة الوصسول اليه بسسبب بعده عن
مركز اŸدينة بحوا‹  23كلم ،إا’ أان أايادي
التخريب “كنت من جزء كب Òمنه وحولته ا¤
صس -ح -راء ج -رداء ي -ن -ت -ظ -ر ال -ت-ف-ات-ة ق-وي-ة م-ن
السسلطات اÙلية من أاجل نفضش الغبار عنه،
وإاعادة إاحياء اŸشسروع من جديد.
واحة حي البدر ليسست بأاحسسن حال من
حديقة التسسلية واد مهية ،هذه الواحة التي

ك- -انت ا ¤وقت ق- -ريب مÓ- -ذاً ل- -ل -م -ن -ح -رفÚ
ولقطاع الطرق ،وكل ما هو ﬂالف للقانون
Œندت لها السسلطات اÙلية بورشسات نظافة
ضسخمة وترسسانة معتÈة من عمال ا÷زائر
البيضساء آانداك من أاجل رفع مئات اأ’طنان
م -ن ال -ن -ف -اي -ات ال -ت -ي ك -انت –جب ج -م-ال-ي-ة
اŸن-ظ-ر ون-ظ-ارة أاشس-ج-ار ال-ن-خ-ي-ل ع-ن سس-ك-ان
ا◊ي ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي اسس -ت -حسس -ن -ه سس -ك-ان
اŸدي- -ن- -ة واسس- -ت- -بشس- -روا خÒاً م- -ن اŸشس- -روع
السسياحي والبيئي الواعد ،غ Òأان عملية إاعادة
ا’عتبار لواحة حي البدر  ⁄يكتب لها هي
اأ’خرى أان ترى النور لتتوقف اأ’شسغال ‘
الواحة بشسكل نهائي دون معرفة اأ’سسباب.
هذه الظروف اŸعيشسية من انعدام مرافق
للÎفيه وغياب سساحات عمومية عائلية بو’ية
ت -ن -دوف ف -رضش ع -ل -ى ال -ع -ائ Ó-ت ال-ت-ن-دوف-ي-ة
ا’ع -ت -ك -اف ‘ م -ن -ازل -ه-م أاو ا’ك-ت-ف-اء ب-زي-ارة
اأ’صسدقاء وصسلة الرحم رغم شسح وسسائل النقل
والتوقف التام ◊افÓت النقل ا◊ضسري عن
العمل بعد السساعة الثامنة لي ‘ ،ًÓح Úتبقى
جلسسات السسمر ‘ اŸقاهي اأ’نيسش الوحيد
لشسباب و’ية تندوف ببلديتيها ا’ثنت Úوسسط
غياب تام لنشساطات مديرية الثقافة ومديرية
الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة وا÷م -ع-ي-ات الشس-ب-ان-ي-ة،
وان -ع -دام ت-ام ل-رحÓ-ت ال-ت-خ-ي-ي-م وال-ت-ن-زه م-ن
طرف وكا’ت السسياحة و اأ’سسفار.

وتشس Òأارقام مديرية الشسباب والرياضسة إا¤
أان عدد اıيمات الصسيفية التي يسستفيد منها
شسباب وأاطفال و’ية ورقلة ،تضساعفت هذه
السسنة من  2500إا 3000 ¤حصسة موزعة على
مسس -ت -وى ب -ل -دي -ات ك -ل ال -و’ي -ة ،ب-ح-يث يضس-م
برنامج اıيمات الصسيفية أايضسا حصسة من
ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ع-م-لية تنظيم
ه- - -ك- - -ذا نشس- - -اط- - -ات ،وك- - -ذلك اŸؤوسسسس- - -ات
ا’ق -تصس -ادي -ة ال -ت-ي ت-ن-ظ-م ﬂي-م-ات صس-ي-ف-ي-ة
ل -ف -ائ -دة أاب -ن -اء ال -ع -م -ال وأايضس-ا ا◊صس-ة ال-ت-ي
يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ال-نشس-اط ا’ج-ت-ماعي ‘ إاطار
برنامج التضسامن .وبهذا الصسدد أاوضسحت ذات
اŸصسادر أان هناك حصسة جديدة سستسستفيد
م -ن-ه-ا ال-و’ي-ة ضس-م-ن ب-رن-ام-ج م-رك-زي ،ح-يث
سس-ي-ح-ظ-ى اŸت-ف-وق-ون دراسس-ي-ا م-ن ف-رصسة ‘
إاطار هذا الÈنامج ،باإ’ضسافة إا ¤التفك‘ Ò
إاق-ام-ة ﬂي-م-ات ل-ل-م-دارسش ال-ري-اضس-ي-ة ودورة
Óناث ‘ ،إاشسارة اإ ¤أان صسائفة 2018
خاصسة ل إ
سستكون متميزة من حيث النشساط ومن حيث
العمل ومن حيث توف Òكل اإ’مكانيات لكل
الشسباب.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،ت- -ع- -رف ح- -رك -ة ت -ن -ق -ل
ال -ع -ائ Ó-ت والشس -ب-اب ع-ل-ى حسس-اب-ه-م اÿاصش
نشس -اط -ا ك -بÒا ،إاذ سس -اه -مت درج -ات ا◊رارة
ال-ك-بÒة ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة خÓل شسهر
جويلية ‘ دفع العديد من العائÓت والشسباب
ع-ل-ى ا’سس-ت-ق-رار ‘ –دي-د وج-ه-ت-ه-م ل-قضساء
وقت م -ن ال -ع -ط -ل -ة ب -ع-ي-دا ع-ن ا◊رارة ال-ت-ي
تشس -ه -ده -ا اŸدي -ن -ة ورق-ل-ة وضس-واح-ي-ه-ا ،ك-م-ا
سس -ج -لت ه -ذه السس -ن -ة ﬁط -ات ال -ن -ق-ل الÈي
ت -واف-دا ك-بÒا م-ن ط-رف ال-ع-ائÓ-ت والشس-ب-اب
نحو وجهات ﬂتلفة ،وحسسب ما ذكره عدد
من اŸواطن ‘ Úحديث لـ ””الشسعب”” فإان أابرز
وجهاتهم كانت نحو مدن سساحلية ‘ ا÷زائر
وأاخ -رى ‘ ت -ونسش ال -ت -ي ت -ع-رف ه-ي اأ’خ-رى
إاقبا’ كبÒا نظرا لقرب اŸسسافة.
وب -حسسب آاراء ال -ب -عضش ف -إان ا◊رارة ال -ت -ي
تسستمر على مدار  4أاشسهر كأاقل تقدير ،وإان
كانت سسببا مباشسرا لتوجههم نحو مدن أاقل
حرا نحو الشسمال Ãا فيها اŸدن السساحلية،
إا’ أان ذلك يرتبط أايضسا بتواجدهم ‘ مناطق
تفتقر للعديد من اŸرافق الÎفيهية والتي
وإان وجدت قلة قليلة منها تظل –ت مسستوى
ت -ط -ل -ع -ات -ه -م ودون ق -درة اسس -ت -ي -ع -اب ك -اف-ي-ة

’هقار
غياب اŸراكز والفضساءات بعاصسمة ا أ

توافد عدد كبŸ Òواطني “Ôاسست على اŸدن السساحلية

ب-ح-ل-ول ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة م-ن كل سسنة وخÓل
السسنوات القليلة اŸاضسية ،أاصسبحت تشسهد عاصسمة
ا’هقار توافد عدد كب Òللمواطن Úمن عائÓت
’سس-ت-متاع
وشس-ب-اب إا ¤اŸدن السس-اح-ل-ي-ة ،م-ن أاج-ل ا إ
والÎفيه والÎويح عن النفسص بعد موسسم طويل
من العمل أاو الدراسسة ‘ ،خطوة إا ¤الهروب من
’فتقاد الو’ية Ÿا
الروت Úالذي يÓزمهم ،نظرا إ
يرغب فيه اŸواطن خاصسة ‘ فصسل يشسهد ارتفاع
درجات ا◊رارة.

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود
تعرف عاصسمة اأ’هقار غيابا واضسحا Ÿراكز وفضساءات
الÎف -ي -ه ،ال -ت -ي م -ن اŸم -ك -ن أان ي-قصس-ده-ا اŸواط-ن-ون أاو
العائÓت سسوى وجود بعضش السساحات العمومية التي ’ ترق

Ÿت -ط -ل -ب -ات اŸواط-ن ‘ ال-وقت ا◊ا‹ ،ن-ظ-را ل-ك-ون-ه-ا ’
تعدوا أان تكون فضساء مفتوح على الهواء الطلق ’ يسستطيع
قاصسدها ا÷لوسش فيها إا’ بعد غروب الشسمسش ،وهذا دون
ت -واج -د م -ا يشس-ج-ع أاصس Ó-ع-ل-ى ال-ت-وج-ه ل-ه-ا (ك-م-ق-اه-ي أاو
غÒها) هذا من جهة.
ومن جهة أاخرى ،العدد اŸعت Èمن اŸسسابح اŸوزعة
ع Èبلديات وأاحياء الو’ية  ‘ ،إانتظار إاكتمال و تسسليم
اŸسس -اب -ح اأ’خ -رى ،وال -ت -ي ت -ع -رف إاق -ب -ال ب -عضش الشس-ب-اب
وع- -زوف شس -ب -ه ك -ل -ي م -ن ط -رف ال -ع -نصس -ر ال -نسس -وي رغ -م
ت -خصس -يصش حصسصش خ -اصس -ة ل -ه -م‡ ،ا ح -ت -م ع -ل-ى سس-ك-ان
الو’ية ،على التفك ‘ Òالسسنوات القليلة اŸاضسية‘ ،
خضسم السسياسسة الÎويجية والعروضش اŸغرية التي أاصسبحت
ت -ع -رضس -ه -ا ال -وك -ا’ت السس-ي-اح-ي-ة أاو ح-ت-ى ÷ان اÿدم-ات
اإ’جتماعية بالنسسبة للموظف Úعلى مسستوى مؤوسسسساتهم
العمومية ،والتي تقدم خÓل كل صسائفة عروضسا متنوعة
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وب-أاسس-ع-ار م-غ-ري-ة ،ج-ع-لت اŸواط-ن Úوال-ع-ائÓ-ت ي-ت-أاه-بون
وي›Èون ق -ب -ي -ل ك -ل صس-ائ-ف-ة وج-ه-ت-ه-م إا ¤إاح-دى اŸدن
السساحلية ا›ÈŸة ،بل وحتى السسفر خارج الوطن ‘
ب -عضش اأ’ح -ي-ان إ’ك-تشس-اف م-ن-اط-ق أاخ-رى ت-ل-ب-ي رغ-ب-ات-ه-م
وتطلعاتهم ‘ “ضسيت وقت ‡تع.
‘ هذا الصسدد ،كشسف أاحد إاطارات اللجنة الو’ئية
للخدمات اإ’جتماعية لعمال الÎبية بالو’ية ،أان اللجنة
سسطرت لهذه الصسائفة برنا›ا متنوعا موجها لعائÓت
قطاع الÎبية ،ب›Èة سسفر وتنقل  03أافواج على مراحل
إا ¤مدينة (مرسسى ا◊جاج) ،حيث مسست هذه الرحÓت
قرابة  45عائلة ‘ ،نفسش الوقت ” بر›ة سسفر وتنقل 04
أاف -واج ع -ل -ى م -راح -ل إا( ¤و’ي -ة ج-ي-ج-ل) أاي-ن مسست ه-ذه
الرحÓت الصسيفية 60عائلة ،مؤوكدا ‘ هذا ا÷انب ان هذه
العملية أاصسبحت تشسهد إاقبال عدد كب Òمن عمال قطاع
الÎبية‡ ،ا أاج Èالقائم Úعليها بإانتهاج سسياسسة القرعة،
‡ا يوضسح أاثار غياب أاماكن الÎفيه والراحة بالو’ية،
الشسيء الذي حتم على العائÓت بالتنقل ولو برا و–مل
مشسقة قطع اŸسسافات الطويلة التي تتجاوز  2000كلم من

ومناسسبة لعدد السسكان الذي هو ‘ تزايد،
هذا فضس Óعن تخلف كب ‘ Òما تقدمه من
خدمات ’زالت ‘ حاجة إا ¤تطوير Ÿواكبة
العصسرنة.
ع -ل -م-ا أان ن-قصش أام-اك-ن الÎف-ي-ة وال-تسس-ل-ي-ة
وال-راح-ة يشس-ك-ل أاح-د ا’نشس-غ-ا’ت اأ’سس-اسس-ي-ة
التي تطرحها العائÓت بو’ية ورقلة ‘ كل
اŸناسسبات ،و’زالت تعد أايام العطل بالنسسبة
ل -ل -ع-ائÓ-ت ه-ن-ا أاي-ام-ا شس-ب-ه غ Òم-ع-دودة م-ن
العمر ‘ ظل النقصش الكب ÒاŸسسجل Ÿثل
هذه الفضساءات التي على الرغم من مÓحظة
ب -عضش ال -نشس-اط Ÿشس-اري-ع واع-دة لÓ-سس-ت-ث-م-ار
فيها ،إا’ أان ما هو موجود ‘ الوقت ا◊ا‹
يبقى جد قليل وغ Òمرضسي ودون مسستوى
ت-ط-ل-ع-ات اŸواط-ن ‘ و’ي-ة ج-ن-وب-ي-ة ب-ح-ج-م
ورقلة.
ويعد خلق أاماكن للÎفيه العائلي من بÚ
اŸطالب اŸتكررة التي يؤوكد عليها السسكان
‘ كل مرة وعلى الرغم من اŸشساريع التي هي
‘ طور اإ’‚از ع Èعدة مناطق ‘ الو’ية،
فضس Ó- -ع- -ن أان ال -ك -ث Òم -ن ه -ذه ال -فضس -اءات
اŸوجودة تلقى إاقبا’ وتبقى إاحدى ا◊لول
لتحقيق اŸتعة والراحة والÎويح عن النفسش،
إا’ أانها ’ تصسل إا ¤مسستويات تطلع اŸواطن
اÙلي الذي مزال يأامل ‘ أان –ظى الو’ية
ب-ح-ظ-ائ-ر تسس-ل-ي-ة ضس-خ-م-ة وم-ت-وف-رة ع-ل-ى ك-ل
اÿدمات ،وقادرة أايضسا على اسستيعاب التدفق
الكب Òواليومي للمواطن Úعلى غرار و’يات
عدة.
وق- -د أاوضس- -ح ع -دد م -ن اŸواط -ن Úال -ذي -ن
اسس -ت -ط -ل -ع -ن -ا آاراءه -م ‘ اŸوضس -وع أان ن-قصش
مرافق الراحة وا’سستجمام بالنسسبة للعائÓت
يطرح كل نهاية أاسسبوع على نفسش الوتÒة،
حيث ’ يجد هؤو’ء فرصسة لقضساء عطلة نهاية
اأ’سسبوع ‘ إاحدى هذه الفضساءات بحثا عن
بعضش الراحة والÎويح عن النفسش ،وخاصسة
“ك Úاأ’طفال من التمتع وŒديد طاقتهم
ل -ب -داي -ة أاسس-ب-وع ج-دي-د م-ن ال-ع-م-ل وال-دراسس-ة
وال -وضس -ع ن -فسس -ه ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ع-ط-ل-ة الشس-ت-وي-ة
والربيعية دون إانكار أان العديد من الهيئات
ال -ن-اشس-ط-ة –اول خ-ل-ق م-ث-ل ه-ذه ال-فضس-اءات
سس -ع -ي -ا م -ن -ه -ا إ’ي -ج -اد ح -ل -ول م -ب-دئ-ي-ة ل-ه-ذا
اŸشسكل.
أاما ‘ العطلة الصسيفية و‘ الوقت الذي
قد ’ تسسمح اإ’مكانيات اŸادية للعديد من
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ن-ق-ل ،وقضس-اء ال-ع-ط-لة ‘ اŸدن
السسياحية داخل الوطن أاو خارجه Œد نفسسها
حبيسسة اŸنازل وأاجهزة التكييف ،وباإ’ضسافة
إا ¤كل ما سسبق فقد أاكد بعضش اŸواطنون
ال -ذي -ن –دث -ن -ا إال -ي -ه -م ‘ اŸوضس-وع أان-ه-م ’
يجدون فعليا أاين Áكنهم التوجه بضسيوفهم
من و’يات الوطن أاو حتى من خارج الوطن
أاحيانا على اعتبار أان العديد من اأ’ماكن التي
ل-ه-ا خصس-وصس-ي-ت-ه-ا ا÷م-ال-ي-ة والسس-ي-اح-ية على
غ -رار ال -رم -ال الصس -ح-راوي-ة وك-ذا ال-ب-حÒات،
وغÒه-ا م-ن ال-وج-ه-ات السس-ي-اح-ي-ة ت-ف-ت-ق-د ‘
م-ع-ظ-م-ه-ا ل-ل-ت-غ-ط-ي-ة اÿدم-ات-ي-ة القادرة على
ت -ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات اŸواط-ن و–ق-ي-ق اŸت-ع-ة
للزائر والقاصسد للراحة وا’سستجمام.

أاجل “ضسية عطلة صسيفية وموسسم اصسطياف مريح.
‘ نفسش السسياق ،انتهجت مؤوسسسسات عمومية أاخرى
على غرار ÷نة اÿدمات اإ’جتماعية للمركز ا÷امعي
ال -ذي ب -رم -ج رح Ó-ت إا ¤اŸدن السس -اح -ل -ي -ة وك -ذا خ -ارج
الوطن ،وهذا على مدى السسنوات اŸاضسية.
وفيما يخصش اأ’طفال ،فأاصسبحت تشسهد صسائفة كل سسنة
تنظيم رحÓت معتÈة من طرف وزارة الشسباب والرياضسة،
عن طريق مديرتها بالو’ية Ûوعة من الرحÓت “سش
عدد معت Èمن اأ’طفال ،حيث إاسستفاد هذه السسنة 2000
طفل من اıيمات الصسيفية إا ¤كل من و’يتي الطارف
والعاصسمة ،وهذا بتأاط Òمن طرف القطاع من أاجل ترفيه
أاطفال الو’ية.
و‘ ظل إافتقار وغياب الو’ية Ÿراكز وفضساءات راحة
على أاعلى مسستوى من التهيئة ،وتقد Ëعروضش مغرية من
ط- -رف ال- -وك- -ا’ت السس- -ي- -اح- -ي -ة او ح -ت -ى ÷ان اÿدم -ات
اإ’جتماعية للمؤوسسسسات العمومية ،تبقى وجهة العائÓت
اÙلية اŸدن السساحلية ودول ا÷وار من أاجل اإ’سستمتاع
بالعطلة السسنوية والصسيفية.
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ألموأفق لـ  25ذي ألقعدة  1439هـ

’حادية إلجانب
’مريكية إ أ
إنتقدت إلعقوبات إ أ

عواصسم ترفضس قطع عÓقاتها ا’قتصسادية مع إايران
’ميركية ،فيما قال وزير إلخارجية
ششددت روسشيا وإلصشين وتركيا على إسشتمرإر عÓقاتها إ’قتصشادية مع إيرإن رغم بدء سشريان إلعقوبات إ أ
’ميركية وإن دعوإتها للحوإر مع طهرإن ليسشت إ’ إسشتعرإضشا.
’يرإني جوإد ظريف إنه ’ أإحد يثق في إلحكومة إ أ
إ إ
ودأنت وزأرة أل- -خ- -ارج- -ي- -ة أل- -روسش- -ي- -ة ،أمسش- -ن أي
عقوبات أحادية ألجانب ضشد إأيرأن دون قرأر من
مجلسص أألمن ألدولي ،وأضشافت أن روسشيا وباقي
أل-دول أل-م-وق-ع-ة ع-ل-ى ألت-ف-اق أل-ن-ووي ت-ع-م-ل على
صشياغة حلول مششتركة لتوسشيع ألتعاون ألدولي مع
إأيرأن.
وأب -دت أل -خ -ارج -ي-ة ألصش-ي-ن-ي-ة م-ع-ارضش-ت-ه-ا ل-ف-رضص
عقوبات أحادية ألجانب على إأيرأن وسشياسشة ألذرأع
أل -ط -وي -ل-ة ،وق-الت ب-ك-ي-ن إأن أل-ت-ع-اون أل-ت-ج-اري م-ع
ط -ه -رأن ل ي -ن -ت -هك أي ق -رأرأت ل -م -ج -لسص أألم -ن،
وينبغي حماية ألحقوق ألمششروعة للصشين ،ووصشفت
روأبط أألعمال مع طهرأن بأانها مفتوحة وششفافة
وششرعية.
وتقيم ألصشين عÓقات تجارية وثيقة مع طهرأن
خاصشة في قطاع ألطاقة ،وتعد بكين أكبر مسشتورد
للنفط أإليرأني ،إأذ تششتري نحو  650ألف برميل
يوميا من طهرأن بقيمة  15مليار دولر سشنويا.
وبدأ ألثÓثاء سشريان ألحزمة أألولى من ألعقوبات
ألقتصشادية أألميركية على إأيرأن نتيجة لنسشحاب
وأشش -ن -ط-ن ف-ي م-اي أل-م-اضش-ي م-ن ألت-ف-اق أل-ن-ووي
أإليرأني.
وتحظر ألعقوبات أي تعامÓت مع إأيرأن بالدولر
وت -ج -ارة أل -م -ع -ادن أل -ن-ف-يسش-ة وأألل-م-ن-ي-وم وألصش-لب
وأل -ف -ح -م وط-ائ-رأت أل-رك-اب م-ع-ه-ا ،ك-م-ا ت-م-ن-ع أي
وأردأت ألم -ي -رك -ا م -ن أل -م -وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وألسش-ج-اد
أإليرأني.

أالمانيا تحذر

حذر وزير ألخارجية أأللماني هايكو ماسص أمسص،
من أن قرأر ألرئيسص أألميركي دونالد ترأمب إأعادة
فرضص ألعقوبات على إأيرأن بإامكانه أن يزيد حالة
عدم ألسشتقرأر في ألششرق أألوسشط ويعطي دفعا
للقوى ألمتطرفة في ألمنطقة.
وأعادت وأششنطن فرضص عقوبات على إأيرأن بعد
أنسشحابها أحادي ألجانب من ألتفاق ألذي أبرمته
طهرأن مع ألقوى ألكبرى في  2015لضشمان ألطابع
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ألسشلمي لبرنامج ألجمهورية أإلسشÓمية ألنووي.
وقال ماسص في مقابلة صشحفية «ل نزأل نعتقد أن
ألتخلي عن ألتفاق ألنووي مع إأيرأن كان خطأا».
وأضش -اف «ن -ك -اف -ح م -ن أج -ل ألت -ف-اق ك-ون-ه ي-خ-دم
أه - -دأف - -ن - -ا ب - -ج - -لب أألم - -ن وألشش - -ف - -اف - -ي - -ة إأل - -ى
ألمنطقة».ونوه ألوزير إألى قرب إأيرأن جغرأفيا من
أوروبا محذرأ من أنه «على أي جهة تأامل بتغيير
ألنظام أل تنسشى أنه بإامكان نتائج ذلك أن تجلب لنا
مششكÓت أكبر بكثير».
وأضش- -اف «ب- -إام -ك -ان ع -زل إأي -رأن أن ي -ع -زز أل -ق -وى
ألرأديكالية وأألصشولية» مضشيفا أن «ألفوضشى في
إأيرأن كما ششهدنا في ألعرأق أو ليبيا قد تزيد من
ح -ال -ة ع -دم ألسش-ت-ق-رأر أل-ت-ي تشش-ه-ده-ا أل-م-ن-ط-ق-ة
ألمضشطربة أصش.»Ó

النفط اإ’يراني تحت الخطر

وقال وزير خارجية إأيرأن في تصشريح لششبكة أخبار
ج -م -ه -وري -ة إأي-رأن أإلسشÓ-م-ي-ة أل-رسش-م-ي-ة إأن خ-ط-ة
أميركا لوقف صشادرأت ألنفط أإليرأنية تماما لن

ت -ن -ج -ح ،وأل -م-ح أل-رئ-يسص أإلي-رأن-ي حسش-ن روح-ان-ي
ألششهر ألماضشي إألى أن بÓد قد تغلق مضشيق هرمز
إأذأ حاولت ألوليات ألمتحدة وقف صشادرأت ألنفط
أإليرأنية.
وك -ان مسش -ؤوول -ون أم -ي -رك -ي -ون ق -ال-وأ ف-ي أألسش-اب-ي-ع
أألخيرة إأنهم يهدفون للضشغط على ألدول أألخرى
ل -ل -ك -ف ع -ن شش -رأء أل-ن-ف-ط أإلي-رأن-ي ،ف-ي م-ح-اول-ة
إلج -ب -ار ط -ه -رأن ع -ل -ى وق -ف ب -رأم -ج -ه -ا أل -ن-ووي-ة
وألصشاروخية وتدخلها في ألصشرأعات أإلقليمية.
تصشريحات ظريف جاءت ردأ على قول ألمتحدثة
ب -اسش -م أل -خ -ارج -ي -ة أألم -ي -رك -ي-ة ه-ي-ذر ن-اوي-رت إأن
وأشش -ن -ط -ن تسش-ع-ى إلب-رأم أت-ف-اق ج-دي-د م-ع إأي-رأن،
يشش -م -ل ب -رن -ام -ج-ي ط-ه-رأن أل-ن-ووي وألصش-اروخ-ي،
وألدعم أإليرأني لما وصشفته باإلرهاب ،وأألنششطة
ألتي تزعزع ألسشتقرأر في ألمنطقة.
في ألمقابل قالت وسشائل إأعÓم رسشمية إأن ألبرلمان
أإلي -رأن -ي ع -زل وزي -ر أل -ت -ع -اون وأل -ع -م-ل وألشش-ؤوون
ألجتماعية علي ربيعي يوم أألربعاء في أحدث
تغيير في ألمناصشب ألقتصشادية ألرئيسشية.

أإمريكا تحث على حل إلخÓف دبلوماسشيا
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السسعودية تبحث إاجراءات إاضسافية ضسد كندا
ق - -ال ع - -ادل أل - -ج - -ب - -ي- -ر وزي- -ر
ألخارجية ألسشعودي ،أمسص ،أإن
ألموقوفين في ألمملكة حاولوأ
أل- -حصش- -ول ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم -ات
حسشاسشة وأن ألتحقيقات معهم
ما تزأل جارية ،وأضشاف خÓل
م-ؤوت-م-ر صش-ح-ف-ي ،في ألرياضص،
أن -ه سش -ي -ت -م إأع Ó-ن ألت -ه-ام-ات
ألموجهة للنششطاء ألمحتجزين
ب - -م - -ج - -رد إأح - -ال- -ة أل- -قضش- -اي- -ا
للمحاكم.
وششدد وزير ألخارجية ألسشعودي
ع -ل -ى أن -ه ل ي -وج -د م -ا ي -م-ك-ن
أل- -وسش- -اط- -ة بشش -أان -ه م -ع ك -ن -دأ،
م -ن -وه -ا إأل -ى أن ك -ن -دأ ت-ع-ل-م م-ا ي-جب ف-ع-ل-ه وأن-ه-ا
أخطأات وعليها تصشحيح ما قامت به تجاه ألمملكة.
وجاء هذأ ألقرأر بعد توجيه أآخر بإايقاف ألبتعاث
إألى كندأ وألتدريب بها ،وفاقا لما ذكرته مصشادر
سشعودية.
وكانت ألسشفارة ألكندية في ألرياضص نششرت على
صشفحتها ألرسشمية في «تويتر» تغريدة ،عبّرت فيها
عن قلقها ألبالغ إأزأء ما وصشفته بـ «ألعتقالت
أإلضشافية» لمن أسشمتهم «نششطاء ألمجتمع ألمدني
وحقوق ألمرأة» ،وحثت ألسشلطات ألسشعودية على
أإلفرأج عنهم.
وأكد ألجبير ،أن ألمملكة ألعربية ألسشعودية تبحث
أت -خ -اذ م -زي -د م-ن أإلج-رأءأت ضش-د ك-ن-دأ ،م-ج-ددأا

أل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى أن بÓ-ده ل
ت - - -ق- - -ب- - -ل أإلمÓ- - -ءأت ول
أل- -ت- -دخ- -ل ف- -ي شش- -ؤوون- -ه- -ا
ألدأخلية.
وأشش -ار أل -وزي -ر ألسش -ع -ودي
إألى أن أألزمة بدأت عندما
غ -ردت وزي -رة أل -خ -ارج-ي-ة
ألكندية وطالبت باإلفرأج
أل- -ف- -وري ل- -ل- -م- -وق -وف -ي -ن،
مششددأا على أن كندأ عليها
أن تفهم أن ما قامت به
غير مقبول على ألمملكة
وألدول ألعربية.
وأكد أن ألمملكة ل تتدخل
في ششؤوون ألدول أألخرى وبالتالي ل تقبل تدخل
أي دولة في ششؤوونها ،مؤوكدأا أن أألمر ل يتعلق
بحقوق أإلنسشان أو بأامور حقوقيين وإأنما يتعلق
بأامن ألدولة .وكانت ألمملكة ألعربية ألسشعودية قد
ط-ردت ألسش-ف-ي-ر أل-ك-ن-دي ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ب-ي-ان حول
م -ع-ت-ق-ل-ي-ن رأت أّن-ه «غ-ي-ر دق-ي-ق وي-ع-د ت-دخ-ا Óف-ي
ششؤوون ألمملكة ألدأخلية».
وحثت وزأرة ألخارجية أألمريكية كندأ وألسشعودية،
على حل خÓفهما بالطرق ألدبلوماسشية وقالت
ألمتحدثة باسشم ألوزأرة هيذر ناورت «ينبغي على
ك Óألجانبين أن يح Óذلك بالوسشائل ألدبلوماسشية،
ل يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما ،ويتعين عليهما حل
ذلك معا»

’طرإف إلمتصشارعة
قتال متوإصشل بين إ أ

جهود أاممية لتهدئة
التوتر في جمهورية
أافريقيا الوسسطى

خطة أإوروبية لربط إلضشفة إلغربية بغزة

حماسس :محادثات التهدئة مع إاسسرائيل وصسلت «مرحلة متقدمة»
’وروبي لربط إلضشفة إلغربية بالقدسص وغزة عبر موإنئ
تحدثت وسشائل إعÓم إسشرإئيلية عن خطة نقل أإعدها إ’تحاد إ أ
جوية وبحرية ومد سشكك حديدية وششق طرق إلسشيارإت ،دون أإي علم من إسشرإئيل.
وق -الت أل -مصش -ادر إأن أل -خ -ط -ة ت-دخ-ل ضش-م-ن إأط-ار
برنامج وضشعة ألتحاد أألوروبي يسشتمر لعام ،2045
ويهدف لخلق بنية تحتية ضشخمة لربط جميع مدن
ألضشفة ألغربية ،بما فيها ألمنطقة «ج» ألخاضشعة
لسشيطرة إأسشرأئيل بالقدسص ألششرقية ،وقطاع غزة
بالتفاق مع ألفلسشطينيين ،وأن ألجانب أإلسشرأئيلي
ليسص على أدنى علم بهذه ألخطة.
وعّلق وزير ألتصشالت أإلسشرأئيلي يسشرأئيل كاتسص
على ألخطة بقوله إأنها كانت مأالوفة له لمدة عام
بعد أن قدمها أألوروبيون ،لكنه عارضشها فيما بعد،
مضشيفا أن أتفاق ألهدنة مع حماسص يهدف إألى
ألفصشل ألتام عن قطاع غزة.
وقال« :لقد أوضشحت أن غزة لن تتصشل مع ألضشفة
ألغربية ،وكل هذه ألخطط مجرد حبر على ورق
وغير مقبولة تماما ،وأنا أؤويد فصشل غزة تماما عن
إأسشرأئيل وإأعطائها منفذأ على ألبحر وعدم ربطها
بدولتنا أو بأاماكن أخرى».

غزة تخسسر  30مليون دو’ر في شسهر

كشش-ف رئ-يسص أل-ل-ج-ن-ة ألشش-ع-ب-ي-ة ل-موأجهة ألحصشار،
ألنائب جمال ألخضشري ،عن حجم ألخسشائر ألتي
تكبدها قطاع غزة منذ إأغÓق معبر كرم أبو سشالم
ألتجاري بين قطاع غزة وإأسشرأئيل ،مششيارأ إألى أنها
تجاوزت  30مليون دولر.
وأضشاف ألحضشري ،أن إأسشرأئيل تحاول من خÓل
إأغ Ó-ق أل -م -ع -ب -ر ت -ط -ب-ي-ق خ-ط-ة خ-ن-ق ق-ط-اع غ-زة
أق-تصش-اداي-ا ح-يث ب-دأت-ه-ا ف-ي أل-ع-اشش-ر م-ن ج-وي-ل-ي-ة
ألماضشي ،مؤوكادأ أن إأسشرأئيل تتجاوز كل ألتفاقيات
ألدولية ألمتعلقة بالمعابر.
وقال ألخضشري إأن «ألخسشائر ششملت ألعديد من
أل -ق -ط -اع -ات م-ن-ه-ا أل-ق-ط-اع ألصش-ن-اع-ي وأل-ت-ج-اري
وأل -زرأع -ي وأل -م -ق-اولت وأل-ن-ق-ل وأل-ع-م-ال وق-ط-اع
ألصشيد سشوأء بششكل مباششر وغير مباششر».
وأوضشح أن تضشرر هذه ألقطاعات وإأغÓق ألمعابر
ي -زدأد ت -أاث -ي-ره ع-ل-ى ك-ل م-ن-اح-ي أل-ح-ي-اة ف-ي غ-زة،
ويؤودي إألى دخولها في حالة ششبه أنهيار أقتصشادي
ششامل وضشعف ششديد للقوة ألششرأئية وزيادة مخيفة
ف -ي م -ع-دلت أل-ف-ق-ر وأل-ب-ط-ال-ة وإأغÓ-ق ل-ل-مصش-ان-ع
وألمحال ألتجارية.
وكان وزير جيشص ألحتÓل أإلسشرأئيلي أفيغدور
ليبرمان قرر ،في وقت سشابق ،إأغÓق معبر كرم أبو
سشالم ،مدعياا أن ذلك جاء بسشبب أسشتمرأر إأطÓق
أل-ط-ائ-رأت وأل-ب-ال-ون-ات أل-ح-ارق-ة تجاه مسشتوطنات
غÓف ألقطاع.
ق -ال خ -ل -ي -ل أل -ح -ي -ة أل -ق -ي-ادي ف-ي ح-رك-ة ح-م-اسص
ألفلسشطينية ،أمسص أألربعاء إأن «ألمحادثات ألرأمية
ل -ل -وصش-ول لت-ف-اق ت-ه-دئ-ة أل-ت-وت-رأت ب-ي-ن إأسش-رأئ-ي-ل
وقطاع غزة وصشلت مرحلة متقدمة».
وأضشاف ألحية« :نحن في مرأحل متقدمة ،وإأن
ششاء ألله نقطف ثماارأ طيبة ،نعود بها لششعبنا على
طريق إأنهاء ألحصشار ومعاناة ششعبنا ألفلسشطيني في

غزة».
يذكر أن نائباا إأسشرأئيلياا أدلى بتصشريحات مششابهة
ف -ي وقت سش -اب -ق ،إأذ ت -وق-ع أن-ف-رأج-ة ب-ع-د تصش-ع-ي-د
أسشتمر  4أششهر.

اسستقالة عضسو عربي من الكنيسست

ع -ل -ى صش -ع -ي -د آأخ -ر  ،ق ّ-دم عضش-و ك-ن-يسشت ع-رب-ي،
أسش -ت -ق -ال -ت -ه ،م -ن عضش -وي -ة أل-ب-رل-م-ان أإلسش-رأئ-ي-ل-ي
(ألكنيسشت) باللغة ألعربية ،أحتجاجا على قانون
«ألقومية» ألذي أُعتمد مؤوخرأ.
وك -تب أل -ن -ائب وأئ-ل ي-ونسص ،م-ن أل-ق-ائ-م-ة أل-ع-رب-ي-ة
جه إألى رئيسص
ألمششتركة ،في كتاب أسشتقالته ألمو ّ
ألكنيسشت يولي أدلششتاين «:أسشتنادأ على ألبند 40
من قانون أسشاسص ألكنيسشت ،أعلمك عن أسشتقالتي
من ألكنيسشت».
ولكن هيئة ألبث أإلسشرأئيلية (حكومية) قالت إأن
رئيسص ألكنيسشت أدلششتاين رفضص ألسشتقالة ألنها
مكتوبة بالعربية.
وللقائمة ألعربية ألمششتركة ،ألتي تضشم  4أحزأب
عربية 13 ،نائبا في ألكنيسشت أإلسشرأئيلي.
وقدم يونسص أسشتقالته ،بناء على أتفاق أألحزأب

ألعربية ،ألذي تم على أسشاسشه خوضص ألنتخابات
في عام  ،2015وينصص على ألتناوب بين أألعضشاء،
حيث سشيحلّ مكانه عضشو عربي آأخر ،من حزب
مختلف.
وحتى أآلن عارضشت ألقائمة ألمششتركة قانون «
أل-ق-وم-ي-ة» ول-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ع-ل-ن أنسش-حابها من عضشوية
ألبرلمان أإلسشرأئيلي.
أل أن عضشو ألكنيسشت من «ألمعسشكر ألصشهيوني»
أل-م-ع-ارضص زه-ي-ر ب-ه-ل-ول ،أع-ل-ن أألسش-ب-وع أل-م-اضشي
أسش -ت -ق -ال -ت-ه م-ن أل-ك-ن-يسشت أح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ق-ان-ون
«ألقومية».
وقد أقر ألكنيسشت ،في  19جويلية ألماضشي ،قانون
«ألقومية» ،بصشورة نهائية ،وينصص على أن «دولة
إأسشرأئيل هي ألوطن ألقومي للششعب أليهودي».
كما ينصص على أن «حق تقرير ألمصشير في دولة
إأسشرأئيل يقتصشر على أليهود ،وألهجرة ألتي تؤودي
إألى ألموأطنة ألمباششرة هي لهم كذلك حصشارأ» ،وأن
«ألقدسص ألكبرى وألموحدة عاصشمة إأسشرأئيل» ،وأن
«ألعبرية هي لغة ألدولة ألرسشمية» ،وهو ما يعني أن
أللغة ألعربية فقدت مكانتها لغة رسشمية.

Óمم ألمتحدة،
توأجه بعثة حفظ ألسشÓم ألتابعة ل أ
صشعوبات بالغة في تأادية مهامها بجمهورية إأفريقيا
ألوسشطى ،بسشبب نقصص ألموأرد وألتعدأد ألبششري
وك -ذأ ت-ج-دد ألشش-ت-ب-اك-ات أل-ع-ن-ي-ف-ة ب-ي-ن أألط-رأف
ألمتقاتلة.
وفي إأطار جهود إأحÓل ألسشÓم في أحد أألحياء
ألمضشطربة في بانغي عاصشمة جمهورية أفريقيا
أل-وسش-ط-ى ،أل-ت-ق-ى ب-ارف-ي-ه أن-ي-ان-غ-ا أون-ان-غ-ا ألممثل
Óمين ألعام عددأ من قادة بالمنطقة.
ألخاصص ل أ
وأفادت بعثة أألمم ألمتحدة لحفظ ألسشÓم ،أمسص،
بأانها زأدت دورياتها في كوأنغو بمحافظة أوأكا
ألششرقية ،بعد تلقي معلومات عن وقوع أششتباكات
بين عناصشر ألجماعة ألمعروفة باسشم (أنتي بالكا)
مع جماعة (ألتحاد من أجل ألسشÓم) خÓل أأليام
أألخيرة .وفي نفسص ألمحافظة ،تبادل عناصشر قوة
حفظ ألسشÓم إأطÓق ألنار مع عناصشر أنتي بالكا
ب -ع -د ألق -ت -رأب م -ن ن -ق -ط -ت-ي ت-ف-ت-يشص أق-ام-ت-ه-م-ا
ألجماعة ،ولم يسشفر ذلك عن وقوع إأصشابات.
وفي ألغرب ،نـششرت قوأت حفظ ألسشÓم في نانا-
غريبيزي لحماية ألمدنيين في إأحدى ألقرى بعد

أششتباكات بين أألنتي بالكا وأفرأد جماعة فولني،
وألتي أدت إألى نزوح ألسشكان إألى قرية قريبة.
م -ن ج -انب آأخ-ر أسش-ت-ن-ك-رت ن-ج-اة رشش-دي م-نسش-ق-ة
أألم-م أل-م-ت-ح-دة ل-لشش-ؤوون أإلنسش-ان-ي-ة ف-ي ج-مهورية
أف -ري -ق -ي-ا أل-وسش-ط-ى زي-ادة أل-ه-ج-م-ات ع-ل-ى ع-م-ال
أإلغاثة ،وألتي تضشاعفت تقريبا في ألربع ألثاني
من ألعام ألحالي مقارنة باألششهر ألثÓثة أألولى من
ألعام.
وقد قتل خمسشة من عمال أإلغاثة خÓل ألنصشف
أألول م- - -ن ع- - -ام  ،2018أث -ن -اء ت-ق-دي-م أل-مسش-اع-دة
للمدنيين ،كما قتل آأخر في أألول من أوت في
جنوب ششرق ألبÓد.
يذكر أن جماعة «ألسشيليكا ألسشابقة» ،وغالبيتها من
ألمسشلمين ،كانت تحالفا من أألحزأب ألسشياسشية
وق-وأت أل-م-ت-م-ردي-ن أل-م-ع-ارضشين للرئيسص فرأنسشوأ
بوزيزيه ألذي أجبر على ترك ألحكم عام .2013
وق -د تشش -ك -لت ج -م -اع -ة «أن -ت -ي ب -الك-ا» ل-م-وأج-ه-ة
ألسش-ي-ل-ي-ك-ا ب-ع-د وق-وع أن-ت-ه-اك-ات ب-أان-ح-اء ج-مهورية
أفريقيا ألوسشطى ألتي يششكل ألمسشيحيون غالبية
عدد سشكانها.

هÓك  721ششخصص خÓل ششهرين

العفو الدولية تحمل أاوروبا مأاسساة المهاجرين في المتوسسط
أك -د ت -ق -ري -ر ل -م-ن-ظ-م-ة أل-ع-ف-و أل-دول-ي-ة أن أل-زي-ادة
أل -م-ف-اج-ئ-ة ف-ي ع-دد أألشش-خ-اصص أل-ذي-ن غ-رق-وأ أو
أعيدوأ إألى مرأكز ألعتقال ألمزرية في ليبيا ،هي
ألنتيجة ألمباششرة للسشياسشات أألوروبية ألتي تهدف
إألى إأغÓق طريق ألبحر أألبيضص ألمتوسشط.
وق -الت أل -م -ن-ظ-م-ة ف-ي إأح-اط-ة ت-حت ع-ن-وأن «ب-ي-ن
ألششيطان وألبحر ألعميق» ،نششرت أمسص أن أوروبا
ت -ت -خ -ل -ى ع-ن ألÓ-ج-ئ-ي-ن وأل-م-ه-اج-ري-ن ف-ي أل-ب-ح-ر
أألب-يضص أل-م-ت-وسش-ط ،مشش-ي-رة إأل-ى «أل-ت-أاث-ي-ر ألمدمر
لهذه ألسشياسشات ألتي أدت فقط بين جوأن وجويلية
 ،2018إأل- -ى م- -ا ل ي- -ق- -ل ع -ن  721ح-ال-ة وف-اة ف-ي
ألبحر».
وركز ألتقرير على «ألسشياسشات أإليطالية ألجديدة،
ألتي أبقت ألناسص في معاناة لعدة أيام ،وتفحصص
ك- -ي- -ف- -ي- -ة ق -ي -ام دول ألت -ح -اد أألوروب -ي ب -ت -ن -ف -ي -ذ
ألت-ف-اق-ي-ات لح-ت-ج-از ألÓ-ج-ئ-ي-ن وأل-مهاجرين في
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،ح- -يث ي- -ت- -ع- -رضش- -ون ل- -خ- -ط -ر أل -ت -ع -ذيب
وألنتهاكات».
وت -ق-ول أل-ع-ف-و أل-دول-ي-ة ،إأن-ه «رغ-م أن-خ-ف-اضص ع-دد
أألششخاصص ألذين حاولوأ عبور ألبحر ألمتوسشط في
أألششهر أألخيرة ،فإان عدد ألوفيات في ألبحر قد
أرتفع».
ويقول ماتيو دي بيليسص باحث أللجوء في منظمة
أل -ع -ف -و أل -دول -ي -ة ،إأن «أل-مسش-ؤوول-ي-ة ع-ن ه-ذأ أل-رق-م

تحقيقات عاجلة

وأكدت ألعفو ألدولية أنه «يجب إأجرأء تحقيقات
ع -اج -ل -ة وك -اف -ي -ة ف -ي ه -ذه أل -ح -وأدث أل-خ-ط-ي-رة،
وتسشليط ألضشوء على عوأقب ألسشياسشات أألوروبية».
وأختتم دي بيلسص حديثه ،قائا« Óيجب أن تخرج
ألحكومات أألوروبية من دأئرة أإلغÓق ألمفرغة،
وألتخلي عن ألسشتعانة بأاطرأف خارجية ،ويجب أن
تسشتثمر في ألسشياسشات ألتي تجلب ألنظام ،وتتيح
لÓجئين وألمهاجرين إأمكانية ألوصشول إألى طرق
آأمنة للسشفر في أوروبا».

اتفاق بين برلين ومدريد

ألمتزأيد تقع على عاتق ألحكومات أألوروبية ألتي
تهتم أكثر بإابعاد ألناسص عنها»،
وأعتبر أن «ألسشياسشات أألوروبية سشاعدت قوأت
خفر ألسشوأحل ألليبية على أعترأضص ألناسص في
ألبحر ،وقللت من أولوية عمليات أإلنقاذ وعرقلت
أعمال أإلنقاذ ألحيوية ألتي تقوم بها ألمنظمات
غير ألحكومية.
وأضش -اف أن «أل -زي -ادة أألخ -ي -رة ف-ي ع-دد أل-وف-ي-ات
ليسشت مجرد مأاسشاة ،بل إأنه أمر مخجل».

عدد ألمحتجزين
وتقول ألمنظمة إأن عدد ألمحتجزين تضشاعف في
أألششهر أألخيرة ،من  4400في ششهر مارسص إألى
أكثر من  10آألف بما في ذلك ألفا أمرأة وطفل،
في نهاية جويلية.
وقالت «لقد أنتهى ألجميع فعليا في ألمرأكز بعد
أع-ت-رأضش-ه-م ف-ي أل-ب-ح-ر ،وأع-ت-ق-لهم خفر ألسشوأحل
ألليبي ،ألذي تم تجهيزه وتدريبه ودعمه من قبل
ألحكومات أألوروبية».

أبرمت برلين أتفاقا مع مدريد يقضشي باسشتعادة
أألخ-ي-رة أل-م-ه-اج-ري-ن أل-مسش-ج-ل-ي-ن ل-دى ألسش-ل-ط-ات
أإلسش -ب -ان -ي -ة ،وف -ق م -ا ذك -رت ن -اط -ق-ة ب-اسش-م وزأرة
ألدأخلية أأللمانية أمسص ،في وقت تسشعى ألمانيا
للحد من عدد ألوأصشلين إألى أرأضشيها.
وقالت ألمتحدثة باسشم وزأرة ألدأخلية أأللمانية
إأليانور بيترمان إأنه بموجب ألتفاق ألذي سشيدخل
حيز ألتنفيذ بتاريخ  11سشبتمبر سشيكون من ألممكن
«إأعادة (ألمهاجرين) إألى إأسشبانيا في غضشون 48
سشاعة» مضشيفة أن مدريد لم تضشع أي ششروط.
ويششكل ألتفاق جزءأ من سشلسشلة أتفاقات ثنائية
تسشعى ألمانيا إألى إأبرأمها مع ششركائها في ألتحاد
أألوروبي دون أنتظار أتفاق أوسشع للتكتل ككل.
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أاسسعار أاضسحية العيد من  36إا 58 ¤أالف دينار

«’ترأكو» توّفر  4000رأأسس غنم وألبيع يوم  12أأوت

تنطلق يوم  12أاوت ا÷اري مؤوسسسسة «’تراكو» ‘ تسسويق أاضسحية العيد بأاسسعار لن تطالها اŸضساربة وتكون بعيدة عن قبضسة السسماسسرة ،حيث من اŸقرر أان تبدأا
لضسحية ذات ا◊جم الكب ،Òعلما أانه ما ’ يقل عن  30مؤوسسسسة عمومية تعاقدت مصسلحة
أاسسعارها من حدود  36أالف دينار إا ¤غاية سسقف  58أالف دينار ل أ
شسؤوونها ا’جتماعية مع هذه اŸؤوسسسسة العمومية لتزويد عمالها بأاضسحية العيد.
فضسيلة بودريشش
من اأ’ضسحية التي يتحول لونها إا ¤اأ’زرق
” تسسجيلها خÓل
بعد ذبحها مثل التي ّ
السسنوات اŸاضسية ‘ بعضض و’يات الوطن
حيث ’ يدفع العامل ‘ البداية سسوى
وتناقلتها بعضض وسسائل اإ’عÓم ووسسائط
Óضس-ح-ي-ة،
ج -زءاً م -ن اŸب -ل -غ اإ’ج -م -ا‹ ل  -أ
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،ق-ال ح-اج-ي باأنهم
وا÷دير باإ’شسارة أان هذه اŸؤوسسسسة التي
يعتمدون على الغذاء السسليم ،وكمؤوسسسسة
يتواجد مقرها الرئيسسي اŸزود بنقطة بيع
ع -م -وم -ي -ة ي -حÎم -ون ج -م -ي -ع اŸق -اي -يسض
ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ت-وت-ة ب-ال-ع-اصسمة لديها Œربة
العاŸية ‘ تربية اأ’غنام أاي من تغذية
طويلة ‘ عملية تربية اŸاشسية وتسسويقها
وم -ت -اب -ع -ة صس -ح-ي-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصض،
بأاسسعار ’ تطالها اŸضساربة أاي من اليد
مطمئنا بأان أاضسحية العيد التي يوفرونها
اأ’و ¤إا ¤الزبون.
ع Èمؤوسسسستهم سسليمة و’ تخوف منها،
كشسف بÓل حاجي ‡ثل مؤوسسسسة «’تراكو»
ونصسح اŸسستهلك Úبضسرورة احÎام معايÒ
التابعة Ûمع ا÷زائرية للحوم ا◊مراء،
ا◊ف -ظ ،ك -ون ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى ه-ذا ال-ع-ام
‘ تصسريح خصض به «الشسعب» التي انتقلت
سسيكون ‘ موسسم الصسيف ولفح ا◊رارة،
إا ¤ع ÚاŸكان ،عن التحضس ÒاŸتواصسل
حتى –فظ اأ’ضسحية بعد ذبحها بشسكل
واللمسسات اأ’خÒة ،من أاجل فتح اأ’بواب
جيد أاي بعيدا عن الرطوبة وا◊رارة.
’سس- -ت- -ق- -ب- -ال ال -زب -ائ -ن خ -اصس -ة أاصس -ح -اب
ه- -ذا م -ن ج -ه -ة وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح ّ-ذر
اŸؤوسسسسات ،بعد أان ” التعاقد مع ما ’
حاجي من إاقدام بعضض اŸرب Úوالباعة
يقل عن  30مؤوسسسسة عمومية سسوف تشسرف
خاصسة غ Òالشسرعي Úمن تسسويق خرفان
مصسلحة شسؤوونها ا’جتماعية على عملية
خضسعوا إا ¤اللقاح ،و ⁄تنتهي فÎة اللقاح
اقتناء أاضسحية العيد Ÿسستخدميها ،وهذا
اŸقدرة بنحو  21يوما ،حيث تذبح هذه
ال -رق -م م -رشس -ح إا ¤ا’رت -ف-اع خÓ-ل اأ’ي-ام
اÿراف ق -ب -ل م -وع -د ان-ت-ه-اء ال-ل-ق-اح‡ ،ا
ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ،و–دث ح -اج -ي ع -ن
يجعلها عرضسة بعد ذبحها أ’ن يتغ Òلون
الشس -روع ‘ ال -ت -حضس Òوا’سس -ت -ع -داد ل-ه-ذا
◊وم- -ه- -ا إا ¤ال- -ل- -ون اأ’زرق ال -ذي ي -رعب
اŸوعد اŸتمثل ‘ تسسويق أاضسحية العيد
الزبائن.
منذ حوا‹ مدة  3أاشسهر كاملة– ،سسبا من
يذكر أان مؤوسسسسة «’تراكو» تعّودت على
أاج -ل ا’ن -ط Ó-ق ‘ ع -م -ل -ي -ة ال-ب-ي-ع بشس-ك-ل
اسستقبال يوميا ما ب 300 Úو 400زبون،
رسسمي يوم  12أاوت ا÷اري أاي قبل  10أايام
يتدّفقون على وجه اÿصسوصض من ﬂتلف
م -ن ح -ل -ول ع -ي -د اأ’ضس-ح-ى ،وب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ب-ل-دي-ات ال-ع-اصس-م-ة وال-ع-دي-د م-ن ال-و’يات
التسسهيÓت التي قال حاجي أان «’تراكو»
اÛاورة مثل البليدة وتيبازة وبومرداسض
ك -ل سس -ن -ة ت -درج -ه -ا ،ت -ت -ق -دم ال-ع-دي-د م-ن
وما إا ¤غ Òذلك ،خÓل انطÓق عملية بيع
اŸؤوسسسس -ات ل -ع -م -ل ات -ف -اق-ي-ات م-ن خÓ-ل
أاضسحية العيد ،أاي أاثناء فÎة العشسرة أايام
مصس-ال-ح الشس-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة للمؤوسسسسات
ال -ع -م -وم -ي-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصض .وح-ول اأ’ضسحية ما ب 36 Úأالف و 58أالف دينار ،و’ يتدخل ‘ عملية البيع أاي وسسطاء ،أاي اأ’خÒة ك- -أاقصس- -ى ت- -ق- -دي- -ر ،وت -وف -ر ه -ذه
عملية البيع على ضسوء ا’تفاقيات ،تقّدم حيث تصسنف اأ’سسعار حسسب النوع ،علما أان يتم التسسويق ‘ عملية بيع أاو ’ ¤تدخل اŸؤوسسسس -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ال-ت-ي ل-دي-ه-ا Œرب-ة
تسسهيÓت للمشسÎي حيث ’ يسسدد اŸبلغ اÿرف - -ان ت - -رب - -ى ‘ ك- -ل م- -ن الÈواق- -ي- -ة ف-ي-ه-ا ي-د ث-ان-ي-ة أاو ث-ال-ث-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ب-يع ،رائدة ‘ تربية وتسسويق اŸاشسية أاضسحية
اإ’جما‹ وإا‰ا قسسطا جزئيا من اŸبلغ قد وا÷ل- - -ف- - -ة واأ’غ - -واط ،أاي ‘ اŸن - -اط - -ق وع -ل -م -ا أان اأ’سس -ع -ار ث -اب -ت -ة وواح-دة م-ن-ذ وفق اŸقاييسض اŸعمول بها ،و’ تخوف
يصسل إا 6000 ¤دينار على سسبيل اŸثال ،السس- -ه- -ب- -ي- -ة و‘ م -واق -ع ت -اب -ع -ة Ÿؤوسسسس -ة الشس- -روع ‘ ال- -ب -ي -ع إا ¤غ -اي -ة ل -ي -ل -ة ع -ي -د من ◊ومها ‘ ظل انتشسار بعضض الشسائعات
أ’ن ال -قسس -ط ي -ت -وق -ف ع -ل -ى ح -ج-م وث-م-ن «’ت -راك -و» و–ت رق -اب -ت -ه -ا ال-ط-ب-ي-ة وت-ت-م اأ’ضسحى ’ تعرف أاي زيادة أاو نقصسان ،عن وجود أاعÓف غ Òصسحية “نح من
اأ’ضسحية ،وإا ¤جانب ذلك فإان النوعية متابعتها من حيث الغذاء اŸناسسب ،وذكر ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة م-ا ت-ع-رف-ه اأ’سس-واق خ-اصس-ة طرف بعضض السسماسسرة ،الذين يقتنون من
Óضسحية واللحوم تكون مضسمونة .حاجي ‘ سسياق متصسل أان عملية اŸراقبة العشسوائية وغ Òشسرعية للخرفان واŸاشسية اŸرب Úأاعدادا معتÈة من اÿرفان ليتم
ا÷يدة ل أ
وبخصسوصض اأ’سسعار التي سسوف تعرضض ⁄ ،الطبية ،تتواصسل على مسستوى نقاط البيع م -ن ال -ت -ه -اب أاو ان-خ-ف-اضض ‘ اأ’سس-ع-ار ‘ تسسويقها كأاضسحية العيد ،وبالتا‹ تصسبح
يخف اإ’طار حاجي بÓل بأانه توجد نحو  8إا ¤غاية تسسويق اÿرفان.
أاحيان نادرة.
◊وم -ه -ا غ Òصس -ح -ي -ة وت-ه-دد اŸسس-ت-ه-لك
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الذي يتناولها.

اŸسستهلك ‘ مواجهة اŸضساربة

أأسسعار أÿضسر وألفوأكه وأللحوم ترهق ألقدرة ألشّسرأئية
البطاطا بـ  80دينارا واللفت بـ  150دينارا للكلغ

ي -واج -ه اŸسس -ت -ه -لك خ Ó-ل م -وسس -م فصس-ل الصس-ي-ف غًÓ-ء
فاحشسا ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه رغم أاننا ‘ موسسم
جنيها ،و’ مÈر ’رتفاعها الصساروخي ،حيث قفز سسعر
ال -ب -ط -اط-ا ال-واسس-ع-ة ا’سس-ت-هÓ-ك إا ¤ح-دود الـ  80دينار
والطماطم ’ يقل سسعرها عن  50وذات ا÷ودة العالية
تصسل إا 120 ¤دينار ،ناهيك عن الفواكه التي  ⁄تعد ‘
م-ت-ن-اول ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،رغ-م أانها موسسمية
توجد ‘ موسسم قطفها على غرار العنب والت ،Úاللذين ’
يقل سسعرهما عن سسقف الـ  250دينار ،بينما سسعر الدجاج
الذي هز السسوق وأاثار سسخط اŸسستهلك Œاوز على غÒ
العادة حدود الـ  400دينار ،وتعالت أاصسوات منظمات
حماية اŸسستهلك من أاجل مقاطعة اقتنائه بهدف قطع
الطريق ‘ وجه اŸضساربة ،على خلفية أان مربي الدجاج
يسسوقه بـ  280دينار.
فرضست اŸضساربة منذ شسهر رمضسان اŸاضسي منطقها
وقبضستها على اأ’سسعار ،حيث أاحرقت جيوب اŸواطن
Óسس-ر اŸت-وسس-طة
وأاّث-رت ك-ثÒا ع-ل-ى ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل -أ
الدخل ،حتى أان العديد من العائÓت صسارت غ Òقادرة
على اقتناء الفواكه ،إا ¤جانب اÿضسر التي يصسل سسعرها
إا ¤ما فوق  100دينار ،لكن رغم أان فصسل الصسيف تعود
فيه اŸواطن على انخفاضض اأ’سسعار ،لكن فرضست عادة
الغÓء الفاحشض منطقها ،وصسار بذلك اŸسستهلك وجها
ل -وج -ه م -ع اŸضس -ارب -ة وب -اتت أاسس -ع -ار اÿضس -ر وال-ف-واك-ه
وال -ل -ح -وم ال -ب-يضس-اء ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصض ت-ه-دد ال-ق-درة
الشسرائية للطبقة اŸتوسسطة ،و‘ ظل حمÓت اŸقاطعة
التي تصسعد من لهجتها ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي،
خاصسة بكل ما تعلق باللحوم البيضساء بعد أان ارتفع سسعر

الدجاج إا ¤سسقف الـ  480دينار ،انتقلت «الشسعب» إا¤
بعضض أاسسواق العاصسمة ،ورصسدت جانبا من اأ’سسعار ،حيث
ع -اودت أاسس -ع -ار ال -ب -ط -اط -ا إا ¤ب -ل -وغ مسس-ت-وى  80دينار
للكيلوغرام وسسعر الطماطم يÎاوح ما ب 50 Úو 100دينار،
‘ ح Úالكوسسة بدورها يÎاوح سسعرها ما ب 60 Úو120
دينار ومرشسحة إا ¤ارتفاع أاعلى ،إا ¤جانب اللفت الذي
وصسل سسعره إا 150 ¤دج ،ويسسوق كل من ا÷زر بـ  80دج
واÿيار بـ  100دج والباذ‚ان سسعره بلغ  90دج وسسعر
الفلفل ا◊لو يÎاوح ما ب 80 Úو 140دج والفلفل ا◊ار
 120دج والفاصسوليا اÿضسراء وصسل سسعرها إا 150 ¤دج،
بينما البطراف بـ  90دج والبصسل بـ  50دج والثوم اÙلية
يÎاوح سسعرها ما ب 120 Úو 500دج ‘ ،ح ÚاŸسستوردة

يصسل ثمنها إا 650 ¤دج.
وم -ازالت ال -ف -واك -ه ل-يسست ‘ م-ت-ن-اول اأ’سس-ر اŸت-وسس-ط-ة
الدخل ،وحتى تلك التي لديها دخ Óمقبو’ ،بسسبب الغÓء
الذي يطال الفواكه حتى اŸوسسمية منها ،وينبغي اغتنام
الفرصسة للحديث عن سسعر الليمون الذي يسستعمل ‘
الطبخ وكعصس ،Òحيث مازال ثمنه ’ يقل عن حدود 250
دج ،واأ’جود منه يصسل إا 400 ¤دج ،بينما الد’ع يÎاوح
سسعره ما ب 30 Úو 50دج والبطيخ يسسوق بـ  90دج وسسعر
اÿوخ يÎاوح ما ب 100 Úو 300دج واŸشسمشض سسعره 300
دج والتفاح اÙلي بـ  400دج واأ’قل جودة بـ  200دج
واŸوز سسعره  380دج.
فضسيلة بودريشش

الرأاي

ثروة أأ’جيال!
اŸفروضض أان حماية اŸال
ال -ع -ام وح -م -اي -ت -ه م-ن شس-ت-ى
أاشسكال ا’عتداءات تسسود ‘
كل الظروف ،غ Òأانه أاثناء
اأ’زم -ات ت-تضس-اع-ف اŸه-م-ة
–سس -ب-ا ل-ل-ت-داع-ي-ات اŸال-ي-ة
الناجمة عن شسح اŸوارد كما
هي الوضسعية الراهنة ،التي
تسس-ت-دع-ي إاع-ادة ب-ن-اء مسسار
سسعيد بن عياد
ال -ت -ع-ام-ل الشس-ف-اف م-ع ه-ذه
الÌوة وتشسكيل وعي جديد Ãدى ارتباطها Ãسستقبل
اأ’ج -ي -ال .ق -د ت -ك -ون الÎت -ي -ب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة واأ’دوات
التأاطÒية إ’دارة اŸال العام على كافة اŸسستويات ذات
جدوى ،إا’ أان بعث القيم ا÷وهرية ‘ أاوسساط ا◊ياة
العامة للمنظومة ا’قتصسادية بكافة قطاعاتها من شسأانه
أان يضس -اع -ف م -ن درج -ة اŸسس -ؤوول -ي -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م-ع
مقدرات اأ’مة والشسعور بثقل أاخلقة ا◊ياة العامة ‘
تعزيز مسسار البناء الوطني اŸتجدد ‘ .ظل أازمات
–مل تهديدات ترهن إافرازاتها أاجيا’ بكاملها ،ينبغي
أان تسس -ت -ن -هضض ال -ه -م -م ب-اŒاه وق-ف اسس-ت-ن-زاف اŸوارد
وا◊رصض كل ‘ موقعه على ترشسيد اسستعمالها وفقا
للضسوابط التي –ق الشسفافية ‘ إادارة اŸال العام .أاكÌ
من هذا ،يتطلب اŸوقف الراهن السسعي إا ¤توظيف
Óم-ك-ان-ي-ات اŸال-ي-ة قصس-د ت-ن-م-ي-ت-ه-ا ومضس-اعفة
ن-اج-ع ل -إ
رصسيدها من خÓل ا’سستثمار اŸنتج للقيمة اŸضسافة
والتصسدير واقتصساد النفقات إ’عادة تشسكيل احتياطي
السسيولة النقدية.
إاّنها سسلوكات ’ تكلف الكث Òما عدا الصسدق ‘ التعاطي
مع ثروة –ّققت بتضسحيات قدمتها أاجيال بكاملها منذ
سسنوات ثورة التحرير ،التي كان للمال العام ‘ أادبياتها
مكانة متميزة ،بحيث كانت قيادة الثورة –رصض على
تأامينه وتقفي آاثار تنقل كل مبلغ يجمع من اشسÎاكات
اŸناضسل ÚواŸواطن Úضسمن اÛهود الوطني لتمويل
مشسروع مكافحة ا’سستعمار و–رير اأ’رضض من دنسض
خرت الدولة منذ اسسÎجاع
ا’حتÓل الفرنسسي .لقد سس ّ
السسيادة الوطنية ثروات هائلة موجهة لتمويل برامج
التنمية اıتلفة من أاجل تغي Òالوجه الشساحب للبÓد
وإاعادة اعمارها ،وباŸوازاة مع ا◊رصض على توظيفه
‘ النطاق اıصسصض له ،عانى اŸال العام Ãختلف
أاشسكاله من ‡ارسسات بعضض عدÁي الضسم Òوﬁدودي
‡ا ‚م عنه اسستنزاف وتبديد ونهب وإاهمال،
اأ’فق ّ
لتكون الفاتورة باهظة دفعت اÛموعة الوطنية ثمنها
‘ فÎات ﬁددة .ب -ال -رغ -م م -ن تشس -ك -ي -ل -ة الÎت -ي -ب -ات
ال-ق-ان-ون-ي-ة واŸي-ك-ان-ي-زم-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة Ÿك-اف-حة الفاسسد
تعززها إارادة سسياسسية واضسحة وصسريحة بضسرورة كسسر
شسوكته ‘ كل الظروف ،إا’ أان اŸهمة ’ تزال تسستدعي
مضساعفة العمل من خÓل مواكبة التحو’ت ورصسد كل
أاشسكال التعدي على اŸال العام ومكافحتها ب Óهوادة،
دون تأاث Òعلى كل جوانب التسسي Òالعمومي أاو ا◊د من
اŸب- -ادرة الصس- -ادق- -ة ‘ خ- -دم- -ة ا’ق- -تصس -اد ورف -اه -ي -ة
اÛتمع .حسسب خÈاء ،تقّدر كلفة الفسساد حوا‹ 12
إا 15 ¤مليار دو’ر ‘ السسنة ناجمة عن تضسخيم فوات،Ò
ت-ه-ريب ل-ل-ع-م-ل-ة ،تÓ-عب ب-ال-تصس-ريحات اıادعة عند
ا’سس- -تÒاد ،ت- -ه- -رب ضس- -ري- -ب- -ي وج- -م -رك -ي ،ت Ó-عب ‘
الصسفقات العمومية ،إاتÓف أامÓك وتعريضسها ÿطر
النهب والسسرقة الخ ،وهو ما يعادل تقريبا حجم العجز
‘ اŸيزانية ،لذلك لو يسسجل معشسر ‡ارسسي الفسساد
هدنةÁ ،كن توف Òموارد تغطي الفارق الذي تتطلع إاليه
البÓد ‘ مواجهتها للتحو’ت العاŸية بكل انعكاسساتها
م -ت -ع -ددة اأ’شس -ك -ال م -ث -ل -م-ا –م-ل-ه ال-ع-وŸة ب-أاب-ع-اده-ا
ا÷ي -واسسÎات -ي -ج -ي-ة ،ال-ت-ي ت-ه-دد ام-ن وسس-ي-ادة ال-ب-ل-دان
الصساعدة اŸسستعصسية عن هيمنة القوى العاŸية ذات
النفوذ .لكن إا ¤أان يعلن أاولئك توبتهم ا’قتصسادية ،وهو
أامل ضسعيف أامام أانانية الكسسب السسريع وموضسة الربح
السسهل ،يرتقب أان يدخل الديوان الوطني لقمع الفسساد
ن -ظ -ام ع -م -ل ج -دي-د أاك‚ Ìاع-ة وف-ع-ال-ي-ة ،ب-ع-د إاع-ادة
هيكلته ‘ ضسوء نتائج عمل ÷نة وزارية مكلفة مثلما
سس -ب -ق أان كشس -ف ع -ن -ه ال-ط-يب ل-وح وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ
اأ’ختام Ãناسسبة تنصسيب النائب العام Ûلسض قضساء
تيبازة قبل أاسسابيع ،وهي رسسالة –مل إادراكا Ÿدى
الشسعور باÿطر اÙدق باŸال العام وضسرورة صسونه،
بحيث يواصسل أاداءه ‘ النمو باŸعاي ÒاŸناجÒيالية
الصسحيحة وتوسسيع اليقظة حوله لكسسر شسوكة الفسساد.
ول-عّ-ل ال-ت-وج-ه ن-ح-و ت-ع-زي-ز ال-دوائ-ر ال-قضس-ائ-ية اıولة
ب -اŸه -م -ة ب -ف -ن -ي Úوم -ت-خصسصس ‘ Úدوال-يب ا’ق-تصس-اد
واŸال-ي-ة وال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة وال-ت-كنولوجيات ا÷ديدة
من ب Úاأ’دوات العملية التي تقود إا ¤تفكيك البنية
ال -ت -ح -ت -ي -ة ل -ل -فسس -اد ل -ي-ع-اد ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ع-م-ل وا’ب-ت-ك-ار
واŸنافسسة Ãعيار القيمة اŸضسافة.
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الششعب -قدمت ا÷معية الفلكية البوزجاÊ
باŸدية معطياتا فلكية اخرى بعد برصصد
هÓل شصهر ذي ا◊جة١٤٣٩هـ التي تصصدرها
دوري -ا ل -نشص -ر ال -وع -ي ال -ف -ل -ك -ي وال-ع-ل-م-ي بÚ
ا÷مهور ا÷زائري.جاء هذا ‘ بيان تلقت
«الشصعب» نسصخة منه.
وب- -حسصب ذات ال- -ب- -ي- -ان ال- -ذي وق- -ع- -ه رئ -يسس
ا÷معية جمال فهيسس وهو عضصو ا’–اد
العربي ،فان ا’قÎان الفلكي اŸركزي بÚ
الشص - -مسس وال - -ق - -م - -ر ي - -قÎن ه - -ذاالسص - -بت٢٩
ذوالقعدة١٤٣٩اŸوافق ل١١اوت ا÷اري ،على
السصاعة التاسصعة و 5٨دقيقة ( )٠٩:5٨بالتوقيت
ال- -ع -اŸي (ا÷زائ -ر١+:سص - - -ا) وه - - -و ال- - -ي- - -وم
اıصصصس لتحري هÓل «ذو ا◊جة « حيث
سصتغرب الشصمسس بحول الله ‘ مدينتي اŸدية
وا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ح -وا‹ السص-اع-ة ١٩و٤٦
دقيقة ( )١٩:٤٦بالتوقيت اÙلي ،بينما يغرب
القمر بعدها ب ١7دقيقة تقريبا على السصاعة
٢٠و  ٣دقائق وعمره حوا‹ ١٠سصاعات فقط.
وبحسصب ا÷معية الفلكية فان مدة مكوث غÒ
كافية لتمييز الهÓل القريب جدا من قرصس
الشصمسس واأ’فـق .مذكرة أان الشصمسس سصتغرب
ي - - -وم - - -ه - - -ا ‘ م - - -ك - - -ة اŸك - - -رم - - -ة ع - - -ل - - -ى
السصاعة١٨و5٦دق- -ي- -ق- -ة ب- -ال- -ت- -وق- -يت اÙل -ي
ل- -لسص- -ع- -ودي- -ة ،ب- -ي- -ن -م -ا ي -غ -رب ال -ق -م -ر ع -ل -ى
السصاعة١٩و ٨دقائق أاي بعد غروب الشصمسس

بحوا‹١٢دقيقة فقط ،ما يجعل رؤويته غÒ
‡كنة ‘ كل ا÷زيرة العربية و باقي الدول
العربية واإ’سصÓمية و آاسصيا وأاوروبا وأامريكا
الشصمالية.
جدير بالذكر أان النصصف الشصما‹ من الكرة
اأ’رضص -ي -ة سص -يشص -ه -د ‘ ،ن -فسس ال -ي-وم و◊ظ-ة
ا’قÎان الفلكي ،كسصوفا جزئيا للشصمسس يعد
اأ’خ Òوالثالث من نوعه هذه السصنة ،حيث
يتزامن مع بداية شصهر ذي ا◊جة كما Áكن
متابعته ‘ الدول ا’سصكندنافية شصمال أاوروبا
وك -ذا شص -م -ال وغ -رب آاسص -ي -ا وشص -م -ال ام-ري-ك-ا

الشصمالية.
وبناء على ما سصبق ذكره ،فإان ÷ان اأ’هلة ‘
ا÷زائر وكذا الدول اإ’سصÓمية سصتكون أامام
مفارقة عجيبة و–دي متكرر نشصهده كل عام
للتوفيق ب Úا◊سصابات الفلكية الدقيقة التي
تؤوكد حدوث الكسصوف وميÓد القمر ا÷ديد
م -ن-ذ ق-راب-ة ١٠سص-اع-ات ،وب Úال-رؤوي-ة ال-ع-ي-نية
التي سصتكون غ‡ Òكنة ولو باسصتعمال أاجهزة
الرصصد ‘ ا÷زائر و إافريقيا وكل الدول
ال -ع-رب-ي-ة واإ’سصÓ-م-ي-ة و آاسص-ي-ا.ف-م-ت-ى Áك-ن-ن-ا
ضصبط رزناماتنا سصلفا لتنظيم ›تمعاتنا ؟

مواجهات مثÒة ‘ دورة «باهية فوت»

«راديوز» تعد Ãفاجأاة ‘ نهائي العرسس الكروي يوم  30أاوت

الششعب -انتهى الدور اأ’ول لدورة راديوز
«الباهية فوت» أاول أامسس بتأاهل فرق بعضصها
ك-ان م-ن-ت-ظ-را وال-ب-عضس اأ’خ-ر شص-ك-ل م-ف-اج-أاة
ظلت ﬁل حديث الشصارع الرياضصي ‘ صصيف
وهران  .٢٠١٨على هذا اأ’سصاسس تأاهل بعد
الدور ا’ول لدورة «راديوز» بعد مشصاركة ١٢٠
ف -ري -ق ف -رق ال -ب -وي-رة ،خ-نشص-ل-ة ،ال-ب-يضس ،عÚ
الصص-ف-راء ،سص-ط-ي-ف وب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ورق-لة،
مسصتغا ،Âسصعيدة وفرق من وهران ا ¤الدور
 ١٦الذي ينطلق اأ’حد القادم.
وب- -حسصب شص- -ا‘ ق- -ادة رئ- -يسس «رادي -وز» ف -ان
مواجهات مثÒة منتظرة هذا ا’حد سصتجلب
جمهور غف Òجاء من ﬂتلف و’يات الوطن
تزامنا مع موسصم ا’صصطياف .لهذا ” توفÒ
ج -م -ي -ع ال -ظ -روف ل -ن -ج -اح ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
الرياضصية ا÷وارية والتي كذلك عرفت تكرË
رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي لوهران
وب -عضس ال -وج -وه ال-ري-اضص-ي-ة ال-ت-ي شص-رفت ك-رة
القدم ا÷زائرية على غرار بلخÒة وقمري
من جمعية وهران وبلعقوي ،قايد وبن شصيحة
م- -ول- -وي- -ة ه- -ران وا◊ك -م
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صشيفيات امنية

كسسوف جزئي للشسمسس يتزامن مع بداية شسهر ذي ا◊جة

’طفال والقصشر
على خلفية ارتفاع ﬂاطره ‘ اسشتغÓل ا أ

أامن ع“ Úوشسنت يحسسسس Ãخاطر النÎنت بالشسواطئ

ب -اشص -رت مصص -ال -ح أام -ن و’ي -ة ع“ Úوشص-نت ح-م-ل-ة –سص-يسص-ي-ة ت-وع-وي-ة ح-ول ﬂاط-ر
ا’سصتعمال السصيئ لÓنÎنت بشصواطئ الو’ية ال ، ١٨حيث كانت ا’نطÓقة من شصاطئ
تارقة لفائدة اأ’طفال اŸقيم Úباıيمات الصصيفية وذلك لتفادي اŸشصاكل الكÈى
التي صصارت تنبعث من هذه الوسصيلة اإ’عÓمية اŸتطورة التي اكتشصفت من اجل اأ’مور
ا’يجابية واŸسصاهمة الفعالة ‘ التطور العلمي وا’قتصصادي.
تضصمنت تدخÓت من طرف إاطارات من أامن الو’ية ،بإاعطاء شصروحات حول ﬂاطر
ا’نÎنت و ا’سصتعمال ال Óأامثل للشصبكة العنكبوتية من طرف اأ’طفال إا ¤جانب توزيع
م-ط-وي-ات –سص-يسص-ي-ة وت-وع-وي-ة ت-تضص-م-ن ال-ط-رق السص-ل-ي-م-ة و اآ’م-ن-ة ’سص-ت-ع-مال مواقع
ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي،ع-ل-ى أان ت-ت-واصص-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وع-وي-ة لتشصمل باقي اıيمات
الصصيفية عﬂ Èتلف الشصواطئ اŸتواجدة بو’ية ع“ Úوشصنت ،هذه العملية جاءت على
Óطفال القصصر وأاخرى لÓبتزاز والسصرقة
خلفية ظهور شصبكات تقوم با’سصتغÓل ا÷نسصي ل أ
والتي راح ضصحيتها العشصرات من القصصر خاصصة الفتيات التي يقع ‘ ﬂالب الفايسصبوك ،
هذا وحذرت مصصالح اأ’من من سصوء اسصتعمال ا’نÎنيت وأاثره السصلبي وا÷رائم الكÈى التي
ترتكب عÈه سصواء من خÓل الوعي او من خÓل اŸصصادفة خاصصة بعدما –ول ا’نÎنيت إا¤
فضصاء للتحرشس وا’سصتغÓل من الشصبكات التي تتاجر با÷نسس ،واÛموعات اإ’رهابية،
وشصبكات التزوير وا’بتزاز.
ع“ Úوششنت ﬁ :مد بن ترار

ششمل اŸتواجدين بالو’ية

أامن جيجل يطلق ا◊ملة ألطفال اıيمات الصسيفية

أاطلقت مصصالح أامن جيجل حملة –سصيسصية توعوية لفائدة أاطفال اıيمات الصصيفية .كانت
انطÓقة ا◊ملة من اŸدرسصة ا’بتدائية « نيبوشصة الياسس « اŸتواجد بها أاطفال اıيم
الصصيفي ÷معية الوفاق الرياضصي باتنة أاشصرف عليها إاطارات من مصصالح الشصرطة القضصائية،
اأ’من العمومي و خلية ا’تصصال و العÓقات العامة.
” خÓل ا◊ملة تقد Ëدروسس توعوية لÓطفال قصصد توعيتهم باıاطر الناجمة عن
اسصتهÓك اıدرات ،و اŸؤوثرات العقلية و كذا اأ’ضصرار الناجمة عن ا’سصتعمال السصيئ
ÓنÎنت ،مع حثهم على اسصتغÓل الوسصائل ا’لكÎونية بطريقة إايجابية لتطوير معارفهم ،من
ل أ
جهة أاخرى ” تقد Ëلهم دروسس ‘ ›ال ا◊فاظ على البيئة ،إا ¤جانب تلقينهم السصلوكيات
الصصحية ‘ ›ال السصÓمة اŸرورية وهذا قصصد حمايتهم و غرسس الثقافة اŸرورية السصليمة
لديهم باعتبارهم سصائقي اŸسصتقبل.
Óمن الوطني ١٠٤ ١5٤٨اÿاصس
كما ” تعريف الÈاءة باأ’رقام اÿضصراء للمديرية العامة ل أ
بالفئات الهشصة ،و رقم النجدة  ،١7مع توزيع عليهم مطويات ‘ هذا السصياق.
جيجل :خالد العيفة

توافد  5.5مليون مصشطاف على ششواطئ ع“ Úوششنت

ا◊ماية اŸدنية تسسجل غريق Úوانقاذ 6247

الدو‹ حنصصال ﬁمد.
للتذك Òفان اختتام الدورة سصيكون يوم ٣٠أاوت
بحضصور وجوه دولية من مصصر اŸغرب وتونسس
وك- -ذا م- -ف- -اج- -ئ- -ات أاخ- -رى ع- -ودت «رادي -وز»
ا◊ضصور عليها ‘ نهائيات دوراتها التي يبقى

ال-ه-دف م-ن-ه-ا اج-ت-م-اع-ي وت-رب-وي ب-ع-ي-دا ع-ن
ا’فات ا’جتماعية واكتشصاف مواهب رياضصية
ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ل-ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي
ننتظر بشصف عودتها ا ¤سصابق عهدها من
ةالقيمة واŸقام.

سصجلت مديرية ا◊ماية لع“ Úوشصنت غريق Úوانقاذ  ٦٢٤7شصخصس اغلبهم من ا’طفال
بالشصواطئ ال ١٨اŸسصموحة للسصباحة و ١١اŸمنوعة واŸمتدة على مسصافة  ٨٤كلم من مداغ
شصرقا ا ¤الوردانية غربا وذلك ا ¤نهاية شصهر جويلية اŸنصصرم.
اشصارت ذات اŸصصالح ا ¤ان الغريق ” Úتسصجيلهما على مسصتوى دائرة بني صصاف ،حيث
تو‘ احدهما بشصاطئ صصخري غﬁ Òروسس يقع ب Úرشصقون ومدريد غرب بني صصاف ‘
فÎة ليلية ،خارج اوقات العمل ،والثا Êغرق بشصاطئ رشصقون .٢
من جانب اخر اكدت ا◊ماية ان اعوانها قد تكفلو ب ٣٨٤شصخصصا على مسصتوى الشصواطئ من
خÓل قيامهم با’سصعافات ا’ولية ‘ ،ح Úاسصتوجب نقل  ١5٤اخر ا ¤اŸصصالح الطبية عن
طريق سصيارات ا’سصعاف اıولة للخدمة على مسصتوى السصواحل.
من جهتها كشصفت مصصالح مديرية السصياحة أاحصصائها  5.5مليون مصصطاف بشصواطئ عÚ
“وشصنت التي تعت Èقبلة سصياحية بامتياز وصصارت احدى اهم مواقع ا’سصتقطاب السصياحي
خاصصة ‘ ظل فتح مركبات راقية على غرار مركب دوريان بيشس،والكراييف بشصرق الو’يه
ومركب الريان بغربها و ٩٦٦سصريرجديد بكل من سصواحل رشصقون ،مدريد ،تارقة واو’د
بوجمعة ’سصتقطاب السصواح ما جعل الو’ية تتبوا مكانة هامة ‘ ›ال السصياحة الشصاطئية.
تلمسشانﬁ:مد بن ترار
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جوهرة
’نسشان
اكتششفها ا إ
منذ  12أالف سشنة

ت - -امÔاسصت «ا’سص - -م ال - -ق - -د Ëك - -ان ت - -ام- -ن- -غسصت» ،ه- -ي
ع-اصص-م-ة ال-ه-ق-ار ب-ا÷زائ-ر ،ت-ق-ع ع-ل-ى مسص-اف-ة  ١٩٨١كلم
جنوب ا÷زائر العاصصمة على ارتفاع  ١٣٨٠م Îفوق سصطح
البحر ،تفتخر بعراقة تاريخها الذي يعود إا ¤ذلك الزمن
البعيد حيث ظهر اإ’نسصان البدائي وشصّيد حضصارة راقية
عرفت وجها ‘ صصحراء ا÷زائر ،وازدهرت قبل حضصارة
ال -ف -راع -ن -ة Ãا ي -رب -و م-ن  5٠٠٠سص -ن -ة تشص -ه -د ع-ل-ى ذلك
ال -رسص -وم -ات وال -ن -ق -وشس ا◊ج -ري -ة ال-ت-ي –ت-ف-ظ ب-ت-اري-خ
اŸنطقة والتي اكتشصفت بطاسصيلي الهقار وتيديكلت ،وهي
“ثل اليوم أاغنى متحف ‘ الهواء الطلق لفنون ما قبل
التاريخ ،ولذلك صصنفت منطقة اليونسصكو ا◊ظÒة الوطنية
للهقار ضصمن الÎاث العاŸي اÙفوظ.
ظلت “Ôاسصت تسصتقطب اهتمام الشصعوب وعرفت انتشصار
الطوارق ،وشصهدت حركة بشصرية جد نشصيطة عندما اسصتقر
الرومان بشصمال إافريقيا جعلوا منها مسصلكا وقطبا Œاريا
مهما ،و–ولت إا ¤ملتقى قوافل Œارية من أاوروبا ،روما،
إاف -ري -ق -ي -ا خ Ó-ل ال-ف-ت-ح اإ’سصÓ-م-ي اسص-ت-ق-ر ب-ه-ا الشص-رف-اء
واŸرابط Úمن «فافيÓلت» و»السصاقية ا◊مراء» ‘ ،فÎة

ا’حتÓل الفرنسصي شصهدت نشصوب العديد من اŸقاومات
والثورات الشصعبية ومن أاشصهرها :ثورة الدغامشصة ،ثورة
تديكلت ،ثورة الفقيقرة ،ثورة تيت وهذا باإ’ضصافة إا ¤ثورة
الشصيخ أامود ،عند اند’ع الثورة التحريرية لعبت دورا فّعا’
إا ¤غاية ا’سصتقÓل.
بها ا◊ظÒة الوطنية باأ’هقار وهي متحف طبيعي وإارث
حضصاري عريق وزاخر ،حيث تكتسصي أاهمية بالغة ذات
أاب -ع -اد م -ت -ع -ددة Ÿا ت -زخ -ر ب -ه م -ن ال -ك-ث Òم-ن الشص-واه-د
الطبيعية ا◊ية التي ’ زالت تع Èعلى مدى آا’ف السصنÚ
ع -ن أاسص -رار ال -وج -ود اإ’نسص -ا Êوا◊ي -وا Êوال-ن-ب-ات-ي ب-ه-ذه
اŸنطقة من ا÷نوب الكب ،Òحيث يعود البعضس منها إا¤
ما قبل  ١٢أالف سصنة.
وقد –ول هذا الفضصاء الطبيعى اŸصصنف كأاك ÈاŸتاحف

اŸفتوحة على الطبيعة ‘ العا ،⁄واŸمتد على مسصاحة
ت -ق -در ب -ن-ح-و  5٠٠أال -ف ك -ل -م م -رب -ع تصص -ل إا ¤م -ن -ط -ق -ة
«التيدكلت» إا ¤قطب سصياحي ذي أاهمية وطنية ودولية
بالنظر إا ¤ما يحتويه من كنوز وشصواهد –مل الكث Òمن
خصصوصصيات منطقة اأ’هقار التي تتميز بتنوع تضصاريسصها
ومناخها الذي يتميز با’عتدال ‘ اأ’هقار بينما يكون
جافا وشصبه حار Ãنطقة «التيدكلت» الصصحراوية.
ومن اÿصصائصس الطبيعية الفريدة من نوعها للحظÒة
الوطنية باأ’هقار سصلسصلة ا÷بال الشصاهقة التي صصقلتها
الرياح اÙملة بالرمال اŸمتدة ‘ أاشصكال غريبة تشصد
نظر اإ’نسصان ،كما –توى صصخورها بقايا حيوانية ونباتية
تدل د’لة واضصحة على وجود ا◊ياة بهذه اŸنطقة منذ
ال -عصص -ور ا÷ي-ول-وج-ي-ة ال-ق-دÁة .وت-ت-واج-د ب-ه-ذا ال-فضص-اء

الطبيعى بقايا غابات تدل عليها تلك اأ’شصجار الضصخمة
اŸت-ح-ج-رة ب-ف-ع-ل ال-ع-وام-ل اŸن-اخ-ي-ة ،وال-ت-ي توحي اليوم
Ãفارقة غريبة إا ¤تواجد غابة اسصتوائية وسصط صصحراء
قاحلة فضص Óعن انتشصار أاك Ìمن  ٣5٠نوع من النباتات،
حيث Áثل هذا الغطاء النباتى مسصاحة رعوية كانت تقتات
منها ا◊يوانات الÈية واأ’ليفة ،و’زال العديد من أانواع
هذه النباتات يسصتعمل اليوم لدواعى العÓج والصصناعات
التقليدية وبناء اŸسصاكن باأ’هقار .وتكشصف الكث Òمن
الد’ئل أان هذا الغطاء النباتي كان كثيفا ،وكانت تنتشصر به
منذ أاك Ìمن  ١٠آا’ف سصنة حيوانات تعيشس باŸناطق
ا’سصتوائية كالزرافة ووحيد القرن والفيلة ،وتشصهد على
ذلك أايضصا الرسصوم والنقوشس الصصخرية اŸنتشصرة ‘ معظم
مناطق ا◊ظÒة.
وإا ¤ج -انب ه -ذا ال -غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي ت-ن-تشص-ر ب-عضس مصص-ادر
اŸي-اه ،وال-ت-ي ت-ع-ت Èق-ل-ي-ل-ة م-ق-ارن-ة ب-اŸسص-اح-ة الشص-اسصعة
للحظÒة ،والتي تقتصصر على آابار وقلتات «برك مائية»،
وال- -ت- -ي ك- -انت ت- -ع- -د مصص- -در ا◊ي- -اة لسص- -ك- -ان اŸن- -ط -ق -ة
وللحيوانات الÈية.
ك -م -ا –ت -وي ا◊ظÒة ال -ك -ث Òم -ن اŸواق -ع ا÷ي-ول-وج-ي-ة
واŸناجم واأ’ثريات وبقايا اŸقابر التي تعود إا ¤ما قبل
ظهور اإ’سصÓم ،والكث Òمن النقوشس اıتلفة والرسصومات
الصصخرية التي ’ زالت تروي إا ¤اليوم ماضصي وأاسصرار
” مؤوخرا اكتشصاف انثى الفهد با÷هة وهو
اŸنطقة ،كما ّ
ا’كتشصاف الذي ’ زال ﬁل دراسصات عاŸية.
ك- -م- -ا ت- -ع- -رف ب- -آاث- -ار م- -ا ق- -ب- -ل ال- -ت- -اري -خ (آاث -ار ال -ه -ق -ار
والطاسصيلي) وهي نقوشس لصصور أابقار على صصخور جبال
ال -ط -اسص -ي -ل -ي ال -ت-ي ت-دل ع-ل-ى اخضص-رار اŸن-ط-ق-ة ووج-ود
ا◊يوانات بها قبل آا’ف السصن.Ú

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

مقصشد العائÓت للّترفيه والّرياضشة

غابة «باينام» –تاج للتّهيئة وليسس لرمي النّفايات
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’سشÓمي..
’ Áكن مششاهدته ‘ ا÷زائر والعا ⁄ا إ
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الخميسس  ٠٩أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

حينما كانت Œري به مياه صشافية
وعائÓت –ج إا ¤الينابيع ا÷بلية

13

أاعمدة ‘ الفن األصسيل اختاروا ضسفاف وديان البليدة للخلوة واإللهام

جا ورقما،
يعÎف من عايششوا حقبة السشتينيات والسشبعينيات ،أان البليدة ‘ ربوعها وتÓلها ومروجها البسشيطة ،كانت قبلة وً ﬁ
أاسِشرت وتأاسشر القلوب ،ب Úعششاق اÿلوات والبحث عن الراحة وصشمت النفسص والروح.
البليدة :لينة ياسشمÚ
يقصصدونها ‘ وقت Œد الكثÒين إان  ⁄نقل
الغالبية ،يحددون أاشصرعتهم على وجهة بحرية
وشص-واط-ئ ا÷زائ-ر ال-ذه-ب-ي-ة ب-ح-ث-ا ع-ن ال-ت-م-ت-ع
وا’سصتمتاع بعطلة صصيفية مريحة .واŸث‘ Ò
الطرف Úالنقيضص ،Úأان أاصصحاب تلك اÿلوات
كانوا من طينة عظماء الفن ‘ بÓدنا ،خاصصة
‘ ›ال ون -ط -اق ال-غ-ن-وة الشص-ع-ب-ي-ة ،وال-ت-ي ك-ان
اŸع -ل -م -ون ف -ي -ه-ا واŸشص-اي-خ ي-ب-دع-ون ‘ ن-ظ-م
القصصيد وغنوته بلحن بديع وجميل ،فيه من
الطرب من جهة ومن الكÓم الهادف وحكم
وŒارب ا◊ياة.
كانت تلك القامات والهامات الفنية ،يفضصلون
النزول على ضصفاف وادي سصيد أاحمد الكبÒ
وم -ي -اه-ه ال-ب-اردة اŸن-عشص-ة والصص-اف-ي-ة ،ل-ل-خ-ل-وة
وا’ب -ت -ع -اد ع-ن ب-ه-رج-ة وضص-ج-ي-ج اŸدن وأاعÚ
ال -ن -اسس ،ل -ت -ج -دي -د ال -ن -فسس وال -ع -ودة ب-قصص-ائ-د
وأالبومات غنائية جديدة.
«الشص- -عب» رصص- -دت ‘ ذك -ري -ات ب -عضس شص -ب -اب
ا÷ي -ل السص -ب -ع -ي -ن -ي ،ب -عضص-ا م-ن ت-لك ال-رواي-ات
والذكريات ،التي عاصصروها وعايشصوها وقتها،
حول قضصاء أاولئك اأ’عمدة عطلهم ‘ الصصيف
ا◊ار ،على ضصفاف الوادي السصرمدي.

ق- - -اومت ال- - -زم - -ن وتصش - -دت ل - -ت - -غÒات أاكياسس بينما ’ احد يع Òللخطر اهتماما .كم
م- -ن- -اخ -ي -ة ل -ت -ب -ق -ى واح -دة م -ن ث -وابت من مرة جرى التنبيه لهكذا وضصعية دون أان
ا÷غرافيا على مسشتوى و’ية ا÷زائر ،تسصجل اسصتجابة من اŸعني ،Úورغم وجود
ي- -ت -ع -ل -ق ا أ
’م -ر ب -غ -اب -ة «ب -اي -ن -ام» ال -ت -ي بوابة أا‚زت مؤوخرا ،إا’ أان ا◊ركة ’ تبدو
ت- -ت -وسّش -ط أارب -ع ب -ل -دي -ات م -وف -رة إاط -ارا –ت السصيطرة فهل يوجد خلل أام ماذا ،علما
ط-ب-ي-ع-ي-ا رائ-ع يسش-ت-وعب ك-ل م-ن ي-ب-حث أان سص -ك -ان ›اوري -ن خ -اصص -ة الشص -ب -اب ك-ان-وا
ع- -ن اسش- -ت- -نشش- -اق ه- -واء ن -ق -ي .أاسش -ف -ل -ه -ا يأاملون أان يسصطّر وا‹ و’ية ا÷زائر عبد
يتواجد مسشتششفى اŸدينة الذي يلتقط القادر زوخ برنا›ا للنهوضس بهذا الفضصاء
منه مرضشاه أاكسشج Úخاصص على مدار ال-ط-ب-ي-ع-ي ،ب-ح-يث ’ ت-ف-ق-د ط-اب-ع-ه-ا اأ’صص-لي
ا أ
’ي - -ام ،وخ - -اصش - -ة ‘ ع- -ط- -ل- -ة ن- -ه- -اي- -ة ل-ت-ك-ون آاخ-ر م-ا ت-ب-ق-ى م-ن مسص-اح-ات ط-ب-يعية
ا أ
’سش- -ب- -وع ت- -ت- -ح- -ول ا ¤ق- -ب- -ل- -ة ل- -ه -واة خضصراء عمومية تسصتحق الرعاية.
ال -ري -اضش -ة ‘ ال -ه -واء ال-ط-ل-ق ،و–تضش-ن هذا اŸوقع اÓÿب الذي يحتضصن مقرات
ال-ع-ائÓ-ت ال-ف-ارة م-ن ضش-غ-وط-ات اŸدي-ن Ÿؤوسصسصات وهيئات اسصتفاد فقط من عملية
وم- - -ت - -اعب ا أ
’ح - -ي - -اء ذات ال - -ك - -ث - -اف - -ة أا‚از ب -واب-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى اŸدخ-ل ال-غ-رب-ي،
السشكانية.
لكن حبذا لو تتوسصع اأ’شصغال لتشصمل فرضس
سشعيد بن عياد
مراقبة على حركة اŸركبات والسصيارات ومنع
ﬁي الدين بشسطرزي
ال -ت -وغ Ó-ت ال -ع -م -ي -ق-ة ل-ه-ا خ-اصص-ة م-ن ج-ه-ة
والعنقة مّرا من هنا...
إا’ أان- -ه- -ا –ولت ق- -ب- -ل أاشص- -ه- -ر إا ¤وج -ه -ة اŸدخل الشصرقي حيث يجب أان تكون عÚ
لشص -اح -ن -ات ت-ل-ق-ي ب-أاح-د اŸواق-ع ب-اÙج-رة اŸراق -ب -ة ح-اضص-رة ،أال-يسس ح-ق-ي-ق-ة ال-ط-ب-ي-ع-ة يعÎف العم عبد الكر Ëعبداودو لـ «الشصعب» ،ضصفاف وادي سصيدي الكب ،Òوأايضصا على ينابيع أان ح -ال ال-ط-ب-ي-ع-ة ‘ ال-ب-ل-ي-دة وت-خ-وم-ه-ا ت-ب-دل
سصابقا كميات ’ تطاق من اأ’تربة والردوم تخشصى الفراغ؟ ليسس هذا فقط وإا‰ا توجد
أان ال -ف -ن -ان اŸب -دع واŸع -ل-م ‘ ف-ن-ون اŸسص-رح م -رت-ف-ع-ات سص-ي-دي م-وسص-ى ب-الصص-وم-ع-ة .ت-خ-ت-ار كثÒا .و ⁄تعد مثلما كانت عليه أايام زمان.
وغÒها ،ولو كانت تنطق لصصرخت الطبيعة أاشصغال عمرانية بدأات –اصصر هذا اŸوقع وال -ت -م -ث -ي -ل وال -ك Ó-م الشص -اع -ري «ﬁي ال -دي -ن العائÓت تلك اÛاري اŸائية ،التي تتغذى من وي -ب -ك -ي ال -ب-عضس ع-ل-ى ذلك وي-ق-ول ب-عضص-ه-م ‘
تقول كفى ،لكن من ينصصت؟ يزيدها تشصويها وقد وصصلت الورشصات وصصلت إا ¤حافة الغابة بشصطرزي» كان ب Úا◊ Úواآ’خر ينزل ضصيفا قلب جبل الشصريعة الشصامخ ،وتسصتظل بغابات ح -ديث ح -زي -ن «أان م -ي -اه وادي سص -ي -دي ال-ك-بÒ
سص -ل -وك -ات أاشص -خ -اصس يÎك-ون فضصÓ-ت-ه-م دون التي يخشصى أان تتعرضس احتياطاتها العقارية على أاها‹ حي سصيدي الكب ،Òويختار رفقة الصصنوبر واأ’رز اأ’ز‹ وتقضصي أايام ‘ البحث الضصافية أاصصبحت مياه ملوثة ،اختلطت بها مياه
’عتداءات شصتى ‘ ،وقت
جمعها ‘ مشصهد يثÒ
قذرة ،تقذف فيه وتصصرف إاليه ،و ⁄تعد تلك
أاصصحابه مكان لطيفا على ضصفاف الوادي الكب Òعن سصعادة الراحة.
تسص -اؤو’ت ،وك -ان ه-ن-اك
وأاّك -د أاح -د اıضص -رم Úال-ذي-ن ع-ايشص-وا وم-ا الضصفاف التي كانت مقصصدا للفنان Úوالشصعراء
ت -ت -وسص -ط أاك Ìم-ن ب-ل-دي-ة ،الصصا‘ ،للخلوة وا’بتعاد عن صصخب اŸدينة
م- -ن ي- -دف- -ع إا ¤ت- -دمÒ
زالوا العصصرين الصصادق حنيني ،أانه إا ¤وقت ﬁجا بعد تلك اأ’يام السصعيدة ،بل –ولت إا¤
وهو رÃا من ب Úالعوامل وإارهاق العمل ،وليسس هو فقط.
اŸك-ان وال-ت-اف-ه ل-غايات
ال -ت-ي أاف-رزت ح-ال-ة أاشص-ب-ه وقال عبدادو ايضصا ‘ رصصد ذكريات اŸاضصي :قريب ‘ سصبعينات القرن اŸاضصي ،كانت تأاتي ما يشصبه اŸفرغات العمومية ،والردم باأ’تربة
غ Òم - -ع - -ل - -ن - -ة ‘ ظ- -ل
بأان ’ أاحد يهتم باŸوقع« ،كان الشصيخ العنقى وأاسصماء ’معة تأاتي ‘ فصصل ع -ائ Ó-ت إا ¤ال -وادي و–م -ل م -ع -ه-ا أاف-رشص-ت-ه-ا وبقايا مواد البناء.
ت- - - -ق- - - -لصس ال - - -ع - - -ق - - -ار
وإا’ ك- -ي- -ف ت -فسص -ر ا◊ال -ة وم-وسص-م ا◊ر وا’صص-ط-ي-اف ،وت-خ-ت-ل-ي ب-ن-فسص-ها لغسصلها Ãياه الوادي الÈكة“ ،ضصي وقتا وهي اخ -ت -ارت ب -عضس ال-ع-ائÓ-ت ت-لك الضص-ف-اف رغ-م
اıصصصس للبناء .غابة باينام متنفسس بيئي ال-ت-ي ت-ط-ب-ع-ه-ا ب-ي-ن-م-ا Áك-ن-ه-ا أان ت-ك-ون ع-ل-ى ي -خ -ي -م -ون أاي -ام -ا ،و’ ي -ع -ودون إا ¤ع -ائ Ó-ت-ه-م تتسصلى با◊ديث اŸتبادل ومياه الوادي Œري خطرها وخطورتها ،وبنت مسصاكن دون وعي ‘
ب-ام-ت-ي-از ل-ل-ع-اصص-م-ة ا÷زائ-ر غ-رب ،وه-ي من أافضصل حال لو تكون السصلوكات ‘ مسصتوى وجمهورهم إا’ وقد حملوا معهم ا÷ديد من وتسصري ب Úأاقدامهم ،فيما بعضس من النسصاء فوضصى عارمة حتى أان الفيضصان اأ’خ Òالذي
اŸواقع التي –تاج لتأاط Òومرافقة –ميها اللوحة الطبيعية للجغرافيا؟
رحن ينشصدن وُيغن ‘ Úهدوء واحÎام ،وصصÓت ج -رى Ãي -اه سص-ري-ع-ة وك-م-ي-ات ك-ثÒة ‘ ال-رب-ي-ع
القصصيد واأ’لبومات الغنائية».
من اعتداءات ﬂتلفة اأ’شصكال ،بل و ،’ ⁄م -وق-ع ك-ه-ذا يسص-ت-ح-ق ت-كّ -ف Ó-ن-وع-ي-ا وبشص-ك-ل
اŸاضص-ي ج-ع-ل السص-ك-ان ي-ح-ل-ف-ون ب-أان-هم عاشصوا
وأاضص -اف أان م -ث -ل ه -ؤو’ء ك -ان -وا يسص -ت -م-ت-ع-ون من الغناء الشصعبي ومديح سصيد اÿلق.
أاما بعضس من العائÓت فاخÎن وجهة «سصيدي أاسصوأا وأارعب أايامهم ،مياه الوادي التي اختلطت
إال -زام اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن -ه-ا ب-اŸسص-اه-م-ة ‘ سص -ري -ع ،ح -يث إاذا  ⁄يسص -ارع ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ب-أاوق-ات-ه-م ،وي-نصص-ب-ون ﬂي-م-اتهم ويظلون أ’يام
ت-ن-م-ي-ت-ه-ا ع Èب-رام-ج ع-ل-م-ية ومدروسصة .وإاذا الشص -أان ال -ع -ام ب -تسص -ط Òال -ت -داب ÒاŸط -ل -وب -ة وه -م ي -خ -ت -ل -ون ب-ع-ي-دي-ن ع-ن م-ظ-اه-ر اŸدي-ن-ة موسصى» Ãنخفضس الشصريعة ،واختارت التخييم ب- -الÎاب واأ’وسص- -اخ ،وه- -دمت ج- -زءا م- -ن ت -لك
كانت ل أ
Óسصف قد –ولت منذ مدة إا ¤مفرغة للتحكم ‘ كل ما يدور ‘ هذا الفضصاء وتقن Úوالتمدن ،يسصتعملون وسصائل بسصيطة ‘ التخييم ،وسصط الغابة العذراء ،وما إان تبدل الزمن وسصاء اŸسصاكن وأاخذت اأ’ثاث بعيدا ،و’ن التجربة
ل -أ
Óت -رب -ة وال -ردوم ال -ت -ي –م -ل -ه -ا شص -اح-ن-ات طريقة رمي النفايات مهما كانت طبيعتها ،و’ يتكلفون ليفÎقوا بعد أايام وقد جّددوا الهّمة الوضصع ،اختفت تلك العائÓت وأاصصبحت تفضصل باتت تتكرر ،فالسصكان ‘ اختÓفهم ابدوا عن
البحر على ا÷بل والينابيع ،وهي وإان عادت رغبتهم ‘ أان يتم تدارك ما حدث ،وأان تتحرك
ضصخمة على مدار اليوم ،ومنذ مدة طويلة ،فإان اÿطر قائم حول موقع جدير بأان يكون والعزم على تقد Ëمنتوجات ‘ نفسس جديد.
فإان شصاحنات ÿواصس Œد طريقها إا ¤داخل حظÒة هي قاسصم مشصÎك للسصكان ،الذين من
اليوم بأاعداد بعد اسصتتباب اأ’من وا’سصتقرار ،ا÷ه -ات ال -وصص -ي -ة ،وت -ع -ي -د ل -ل -وادي ق -ي -م -ت -ه -ا
ف -ل -م ت -ع -د م -ث -ل ت -لك اأ’ي -ام اŸل -ي-ح-ة وال-زم-ن ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،م-ث-ل-ه م-ث-ل ب-ق-ي-ة ال-ي-ن-اب-ي-ع ا÷ب-ل-ية
يهحذهملاولنرهئةمالنطبريدعويمة ليولأاتقريبةع ودنفÁاوياالتضصمÒﬂتلفÃةا بعينمهلم بمسصنيط’ ليرسصفاعهزمجا‘جةحأاموايتغهر،سوسلوشصباج‚Òاةز ،سسيدي الكب ،Òالوادي اŸقّدسس والينابيع
اŸنتشصرة ع Èغابات اأ’طلسس البليدي.
ا÷ميل.
ا÷بلية الوجهة األو ¤للعائÓت
خارج اŸكان اıصصصس باÙجرة السصابقة ،وغÒها من اأ’عمال الطيبة .لكن كل اأ’مل
وب -ع -ده -ا ي -ع -ود ال -ن-اسس إا ¤ت-ق-ال-ي-د وث-ق-اف-ة
ل
السص- -ي- -اح -ة ا÷ب -ل -ي -ة وع -ل -ى ضص -ف -اف ال -ودي -ان
التي توقفت عن النشصاط منذ سصنوات بعد ان بم-عرلن -قام -علجىل -ولا-ت ‹-ه -ايل -وئ’-ةيوةالزوÎخم-ليل-تمحع-رل-كىمغ-نراخرÓم-ا عادت مؤوخرا بعضس التقاليد التي ماتت من األوسساخ ومياه ال ّصسرف الصسحي والتوسسع
اتت على الصصخور ذات النوعية ا÷يدة.
واŸسص- -ط- -ح- -ات اŸائ- -ي- -ة وي- -ن- -ت -عشس ال -نشص -اط
الفوضسوي عناوين للمجاري...
اŸت- - -ج- - -ول داخ - -ل ال - -غ - -اب - -ة ح - -يث Áارسس اسص -ت -ف -ادت م -ن -ه ع -م-ارة ع-انت م-ن اإ’ه-م-ال زمان وانقرضصت ،كانت فيها العائÓت البليدية
السص- -ي -اح -ي ،وت -ع -ود ا◊ي -اة إا ¤ت -لك اŸن -اط -ق
اŸواطنون الرياضصة والتنزه ،تصصدمه مناظر بالرايسس حميدوقبل أان تسصتعيد تأالقها ،وما وأاخرى وافدة من العاصصمة واأ’قاليم القريبة
ال-ع-ذري-ة ،ف-تسص-ع-د وتسص-ت-ع-ي-د بهجتها وبهرجتها
م-رع-ب-ة ل-ن-ف-اي-ات م-ل-ق-اة بشص-كل فوضصوي على هو بكث ÒطاŸا أانها مبادرة تزيد من مكاسصب من عاصصمة اŸتيجي ،Úتفضصل قضصاء يومياتها ي -ن-دب ال-ك-ث Òم-ن ل-دي-ه-م م-ع-ل-وم-ات ت-اري-خ-ي-ة
وقصصصس اأ’يام اÿوا‹.
الصصيفية بأاعا‹ الينابيع ا÷بلية الباردة ،على وعايشصوا حقبة مليحة إا ¤سصنوات غ Òبعيدة،
جانب اŸنحدرات Ãا فيها عاصصمة البÓد.
توضصع ،بعدها ‘ ،الغ sسصالة مباشصرًة.
حدوثها ،ثsم تنقع ‘ وعاء حاو اŸاء ومزيل البقعÃ ،ا
’لوان
بقع ا◊ Èوا أ
ُيناسصب لون ونوع القماشس .علًما أاsن هناك بعضس اأ’قمشصة
تسصتدعي بقع ا◊ Èوا’ألوان اآ’تي:
التي تلتقط البقع و“ت tصصها أاك ،Ìمثل :القطن والصصوف
ُتنقع قطعة اÓŸبسس ‘ وعاء به ماء فاتر ،مع إاضصافة
والكsتان.
فنجان صصغ Òمن خل التفاح أاو سصائل الغسصل ،مع ا’نتظار
ُيضصاف بضصع نقاط الليمون ا◊امضس ،إاذا كان ’ يزال
حsتى تزول من تلقاء نفسصها ،تنجح هذه ا◊يلة دائًما مع
هناك أاثر للبقعة ،وذلك قبل وضصع قطعة اÓŸبسس ‘
بقع ا◊ Èفور حدوثها ،وباإ’مكان أايضًصا اسصتخدام معجون
الغ sسصالة .أاsم -ا إاذا ك -انت ال -ب -ق -ع -ة ن -اŒة ع-ن الـ»ك-اتشصب»
ا سصنان أاو معجون ا◊Óقة مع إاسصفنجة ناعمة إ’زالة بقعة
Ÿعلsب فينفع اعتماد اآ’تي:
ا ُ
تك Ìالبقع التي يخuلفها اأ’طفال على مÓبسصهم  ،وتتعsدد
ا◊– Èت اŸاء ا÷اري .أاsما إاذا كانت البقعة صصعبة،
ُت -ف -رك ال -ب -ق -ع -ة ب -رف -ق –ت اŸاء ا÷اري ال -ف -ات-ر ف-ور
فيسصتخدم القليل من اÿل اأ’بيضس ،وكم قليل من النشصاء
أانواعها خصصوصًصا أاsنهم فضصوليون ويرغبون ‘ اإ’مسصاك حدوثها ،ثsم تنقع ‘ وعاء حاو اŸاء ومزيل البقع Ãا
لصصنع معجون لغرضس التخلtصس منها.
بكuل ما تقع عيناهم عليه ‘ .اآ’تي  ،اÿطوات للتخtلصس يناسصب لون ونوع القماشس ،مع إاضصافة ملعقة كبÒة من خل
من البقع اأ’برز التي يخuلفها اأ’طفال على مÓبسصهم:
يوضصع القليل من اŸلح اÿشصن على مكان البقعة ،من دون
ال -ط -ع -ام اأ’ب -يضس أاو م -ل -ع-ق-ة صص-غÒة م-ن الـ»ب-ي-ك-ارب-ون-ات
الصصودا» .ثsم ،توضصع قطعة اÓŸبسس ‘ الغ sسصالة مباشصرًة ،اŸنز‹ اآ’تية:
بقع صشلصشة الطماطم والـ «كاتششب»
بلuها أاو نقعها ،ثمُ sيضصاف بضصع نقاط الليمون ،مع ضصرورة
ُيسصتحسصن ا’نتظار حتى Œف sبقعة الشصوكو’تة وتتجsمد ،وضصع منشصفة أاو قطعة ورق –ت قطعة اÓŸبسس حتى ’
بقع صصلصصة الطماطم والـ»كاتشصب» صصعبة ،خصصوصًصا عندما وُتغسصل Ãاء سصاخن ،مع ضصرورة قراءة التعلميات اŸرفقة
فُتدعك عندئذ بسصهولة ،باŸاء السصاخن ومسصحوق الغسصيل تنتشصر البقعة على مسصاحة أاوسصع .ثsمُ ،تفرك برفق حsتى
Œفّ .ول -ل -ت -خ t-ل -صس م -ن ب -ق -ع صص -لصص -ة ال-ط-م-اط-م ،ت-ن-ج-ع بقطعة اÓŸبسس ،فقد ’ يناسصبها الغسصيل Ãاء سصاخن.
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اÿطوات اآ’تية:
s
تزول بقع ا◊ Èبالتدريج ،وتوضصع قطعة اÓŸبسس ،بعدها،
بقع الششوكو’تة
ُت -ف -رك ال -ب -ق -ع -ة ب -رف -ق –ت اŸاء ا÷اري ال -ف -ات-ر ف-ور للتخtلصس من بقع الشصوكو’تة ،قد تفيد خطوات التدب Òسصواء كان مكانها اÓŸبسس أاو السصجاد أاو اŸفروشصات.
‘ الغ sسصالة على دورة غسصيل مناسصبة.
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موسصى بقي لـ «الشصعب»:

«ربيع اإلنسسانيـ ـة» تأاشسـ ـÒة العودة للكتابة بعد انقطاع طويل
’خÒة اŸاضص-ي-ة إاصص-دارا أادب-ي-ا ج-دي-دا ب-ع-ن-وان «رب-ي-ع
ط -رح ال -ك -اتب والّصص -ح -ف -ي م -وسص -ى ب -ق -ي اب -ن و’ي-ة ورق-ل-ة خÓ-ل ال-فÎة ا أ
’دبي ا÷ديد حاضصرا ‘ معرضض الكتاب الدو‹ سصي.٢٠١٨ Ó
’نسصانية» ،صصدر له عن دار اŸثقف ،ومن اŸنتظر أان يكون هذا العمل ا أ
ا إ
Óنسصانية
يناقشض الكاتب موسصى بقي ‘ روايته التي أاشصرف على تقدÁها الروائي الكب Òعز الدين جÓوجي ،رؤوية فلسصفية ل إ
’خر مهما اختلفت منطلقاته
’نسصا Êالقائم على احÎام وتقبل ا آ
–مل دعوة للحب العام ،وتغوصض ‘ عوا ⁄تضصرب عمق الÎكيب ا إ
الفكرية ‘ ﬁاكاة ضصمنية للواقع الذي يعيشصه العا ⁄اليوم.
’نسصانية» كانت ﬂتلفة عن اأعماله السصابقة ،ومثّلت أافقا للعودة من جديد إا¤
’دبية من خÓل «ربيع ا إ
ن Œربته ‘ الكتابة ا أ
و أ
’ ّ
’بداعية ،فقد ارتأاينا مقاسصمته ‘ حوار لـ «الشصعب» بعضض سصمات هذا العمل ا÷ديد التي حملت حسصب بعضض
رحاب الكتابة ا إ
القراءات عنوانا عميقا وغامضصا ومثÒا ‘ نفسض الوقت.

جاما ودرايسض ينتقدان حجج ÷نة اŸشصاهدة..وبن زراري يصصّر عليها

فيلم «ال ّسسعداء»..جزائري أام ل؟

جهت اıرجة صصوفيا جاما
و ّ
ع-ل-ى صص-ف-ح-ت-ه-ا Ãوق-ع ال-ت-واصص-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ف-ايسص-ب-وك ،ان-تقادا
’ذعا للجنة اŸشصاهدة Ãهرجان
وه -ران ل -ل -ف -ي -ل -م ال -ع-رب-ي ،ورأات
أاّن - - -ه - - -م ج - - -ان - - -ب - - -وا الصص - - -واب ‘
اعتبارهم فيلمها «ال ّسصعداء» غÒ
مؤوّهل للمشصاركة باعتباره «ليسض
ج - -زائ - -ري - -ا» ،ف - -ي - -م- -ا أا ّك- -د بشصÒ
درايسض ب - -أان ال- -ف- -ي- -ل- -م شص- -ارك ‘
م- -ه- -رج -ان ال -ب -ن -دق -ي -ة بصص -ف -ت -ه
جزائريا .من جهته ،أاصصّر حسصان
حة قرار ÷نة
بن زراري على صص ّ
اŸشص-اه-دة ،ال-ت-ي أاع-ج-بت بالفيلم
ول-ك-ن-ه-ا خضص-عت ل-لقانون ،مؤو ّكدا
أان «السص - -ع - -داء» سص - -ب - -ق ع- -رضص- -ه
بوصصفه فرنسصيا.

أاسسامة إافراح

حوار:إاÁان كا‘

مفيد بشسرط أان يغّذي هذا التأاثر أافكارنا
ويبعدنا عن التقليد الذي يقتل الموهبة ،كما
أان -ه ح -ت-ى ج-ب-ران ك-ان م-ن أاشس-د ال-م-ت-أاث-ري-ن
بنيتشسه الثائر على التقاليد والمجتمع ،وعليه
فإان تأاثري بكتابات جبران هو الذي يدفعني
اليوم إالى تقديم كل ما هو جميل وراق ألّن
الكتابة بالنسسبة ليسست آاراء وانفعالت ذاتية
ب -ل ه -ي ل -ح -ظ -ة وع -ي ت-ت-ج-ل-ى ف-ي-ه-ا ال-ق-ي-م
والمبادئ النبيلة.
’نسصانية» اختصصرت الكثير
^ «ربيع ا إ
م-ن ال-م-ع-ان-ي ف-ي طّ-ي-ات-ه-ا ،وي-بدو جلّيا
أاّن-ك ت-ري-د ال-وصص-ول إال-ى ف-ك-رة سص-امية
من خÓلها ،فيما تتوضّصح الفكرة التي
تود إايصصالها للقارئ؟
^^ ربيع اإلنسسانية هو دعوة للحب العام،
ورؤوية فلسسفية لمعاني اإلنسسانية قّدمتها في
قالب قصسصسي يحاكي ما يعانيه العالم من
مآاسس وآالم بسسبب الحروب ،نعم أاردت من
خÓل هذا العمل أان أافكر بعقل اإلنسسانية،
وأان أات-ك-ل-م ب-لسس-ان اإلنسس-ان-ي-ة وأاب-ك-ي وأاغ-ن-ي

^ الشص- -عب :ب- -داي- -ة..ك- -ي -ف تصص -ف
تجربتك الّروائية الجديدة؟
^^ الكاتب والصسحفي موسسى بقي :الكتابة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ي إاب -ح -ار ف -ي ح-ق-ائ-ق ج-م-ي-ل-ة،
وب -ال -ت-ال-ي ف-إان-ه ل ي-م-ك-ن-ن-ي أان أاقّ-دم وصس-ف-ا
دقيقا لهذه التجربة الجديدة التي اسستمتعت
ب -خ -وضس -ه -ا ،وآام -ل أان ت -ن -ال إاع-ج-اب ال-قّ-راء
والنقاد على حد سسواء ،كما يمكنني القول
ك- -ذلك أان ع- -ال- -م ال- -رواي- -ة ب- -رح- -اب- -ت -ه ظ -ل
يسستهويني منذ فترة طويلة ،لذلك ف ّضسلت أان
أادخل هذا المجال بـ «ربيع اإلنسسانية» ،وهو
ثوب جديد ارتديته بعد عودتي للكتابة إاثر
انقطاع طويل.
^ ع-رفت م-ن ق-ب-ل ب-ب-عضض المحاو’ت
’دب -ي -ة ل -ك -ن -ه -ا ك -انت م -خ -ت -ل-ف-ة ع-ن
ا أ
’نسصانية»،
تجربتك مع رواية «ربيع ا إ
ما تعليقك؟
^^ صسحيح بداياتي في الكتابة كانت تقتصسر
ع- -ل- -ى ال- -م- -ق- -الت وال- -خ- -واط- -ر وال- -قصسصس
القصسيرة ،هذه األخيرة التي جمعت
ع-ددا م-ن-ه-ا ف-ي م-ج-م-وع-ة قصسصس-ي-ة
معنونة بـ «الّنفوسس ال ّضسائعة» نشسرت
سس -ن-ة  ،2006وب-ط-ب-ي-ع-ة ال-ح-ال ك-ت-ابة
ال-قصس-ة ال-قصس-ي-رة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن كتابة
’ربعاء،
أاسصدل السصتار ،ليلة الثÓثاء إا ¤ا أ
الرواية التي تتطّلب النفسس الطويل
خÓفا للقصسة القصسة القصسيرة التي Ãدي- -ن- -ة ج- -م- -ي- -ل -ة ،شص -رق ع -اصص -م -ة و’ي -ة
ترتكز على معالجة موضسوع ما من سص -ط -ي -ف ،ع -ل -ى سص -ه -رات م -ه -رج -ان ج-م-ي-ل-ة
زاوي -ة ضس -ي -ق -ة ،وف -ي ال -واق -ع وع -ل -ى العربي ‘ ،طبعته الرابعة عشصرة ،وهذا من
ط -رف السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وب-حضص-ور مسص-ؤوو‹
الرغم من أان عملي األدبي الجديد
ﬁاف -ظ-ة اŸه-رج-ان ،وال-ت-ي ك-انت ج-زائ-ري-ة
انقسسم البعضس في تصسنيفه كرواية ،بامتياز ،وهذا بعد خمسض ليال من السصهرات
إال إان-ه م-ث-ل ت-ج-رب-ة ج-م-ي-ل-ة وم-متعة ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي اسص-ت-ق-ط-بت ا÷م-ه-ور م-ن ع-دة
بالنسسبة لي بغضس النظر عن هويته ،و’ي-ات م-ن ال-وط-ن ،وسص-ط أاج-واء ت-ن-ظ-ي-مية
أ
’م- -ن
لنه أاتاح لي النظر من زوايا عديدة ﬁك - -م- -ة “ث- -لت ‘ ت- -وف Òال- -ن- -ق- -ل وا أ
وتقديم شسخصسيات تدافع عن أافكار واحÎام مواقيت ا◊فÓت.
وقناعات تحمل في طياتها خطابات
مختلفة.
^ بعضض القراء رأاى في أاسصلوبك السس -ه -رة ال -خ -امسس -ة ال -ت -ي شس -ك -لت اخ-ت-ت-ام
ّ
’ديب المهرجان الذي نشسطه نفر من الفنانين
ال ّسص -ردي ت -أاّث -را ك-ب-ي-را ب-ا أ
جبران خليل ،كيف تبرر ذلك؟ الجزائريين لوحدهم ،في غياب الفنانين
ّ
^^ يسسعدني كثيرا أان تذّكر كتاباتي ال -ع -رب ف -ي ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة بسس-بب سس-ي-اسس-ة
القراء بأاديب كبير مثل جبران خليل ترشسيد النفقات ،اأحياها نجم السسهرة بدون
ّ
جبران ،فهذا يعني في اعتقادي أان منازع مغني الراي كادير الجابوني الذي
م -ا أاك -ت -ب -ه ف -ي -ه شس -يء م -ن ال -ج -م-ال اأم -ت -ع ج -م-ه-وره ب-اأغ-ان-ي-ه ال-ج-م-ي-ل-ة ،وال-ت-ي
والروعة ،وهو ما اتسسمت به كتابات ع -رفت ت -ج -اوب-ا ك-ب-ي-را ،ك-م-ا حضس-ر م-م-ثÓ-
جبران الذي يظل واحدا من أاشسهر الأغنية السسطايفية ياسسين التيقر والشساب
األدباء العرب ،ومسسأالة التأاثر بهذا رشس -دي ،ال -ل -ذان اأب -دع -ا ك -ذلك ف -ي اإم -ت-اع
األديب أامر يبهجني ألّنني فع Óنهلت ج -م-ه-وره-م-ا ،وت-واصس-لت السس-ه-رة ب-ال-ط-اب-ع
من أادب جبران وكل كّتاب الرابطة النايلي ذي اللحن العذب من اإحياء خالد
ديديا.
ال -ق-ل-م-ي-ة ،وال-ت-أاث-ر ب-ك-اتب م-ا ب-رأاي-ي

بقلب اإلنسسانية ،وكل ما أاتمناه هو أان يحظى
عملي بإاعجاب القراء والنقاد.
^ اعتبر الدكتور عز الدين جÓوجي
’نسصانية» أاّنك تضصع بين
مقّدم «ربيع ا إ
يدي القارئ جنسصا أادبيا حداثيا ،هل
’ديب موسصى بقي يهتم فع Óبالولوج
ا أ
ب - -ه - -ذا ال - -ع - -م- -ل إال- -ى أاج- -ن- -اسض أادب- -ي- -ة
حداثية؟
^^ تصسنيف وتقييم كل عمل أادبي هو من
اختصساصس النقد ،واألديب الكبير الدكتور عز
الدين جÓوجي الذي شسّرفني بكاتبة مقدمة
هذا العمل ،كان له رأاي واضسح عندما قال أاّنه
يف ّضسل أان تظل نصسوصس هذا العمل «غلفا أاو
بكرا لم يطأاها جني التصسنيف وأانسسه» ،وأانا
شسخصسيا يسسعدني إاذا كان هذا العمل محل
اشس -ت -غ -ال م -ن ط -رف ال -ن-ق-اد ،ألن الح-ت-ف-اء
الحقيقي بأاي منجز في نظري يكون عندما
يحظى بحقه في النقد ،وهناك أاعمال كثيرة
م -ت-م-ي-زة ل-م ت-أاخ-ذ ح-ق-ه-ا م-ن ال-ن-ق-د وظ-لت
Óسسف طي النسسيان.
ل أ
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وأاشس -ارت صس -وف -ي -ا إال -ى أان «ق-راءة
الجنيريك كانت كافية لمÓحظة
أان الفيلم هو على األقل قطري»،
ما يجعله مؤوه Óللمشساركة كفيلم
عربي .أاما بالنسسبة لـ «جزائرية»
ال -ف-ي-ل-م ،ت-ق-ول صس-وف-ي-ا ،ف-إان-ه م-ن
المعروف للجميع (ويمكن العودة
إالى الجنيريك) أان «السسعداء» كان
م -دع -وم -ا م -ال -يً-ا م-ن ق-ب-ل شس-رك-ة
جزائرية خاصسة ،وبأانه تم توقيع
ات -ف -اق -ي -ات م -ع م-ؤوسسسس-ات ت-اب-ع-ة
ل -ل -دول-ة ودع-مت ال-ف-ي-ل-م ،وه-و م-ا
يسس- -م -ى «دع -م الصس -ن -اع -ة» حسسب
صسوفيا ،مضسيفة أان هذا األمر له
أاهميته ومعتمد في اإلنتاج« ،وهو
ما يكفي إلعطاء الفيلم شسرعيته
ال -ج -زائ -ري -ة ،م -ادامت ج -نسس-ي-ت-ي
ليسست كافية بالنسسبة إاليكم» ،تقول
صسوفيا جاما.
وأاّك -دت ال -م-خ-رج-ة أان م-ا سس-اءه-ا
ليسس عدم مشساركة الفيلم في حد
ذاتها ،وإانما ما جاء على لسسان
م -نسس-ق ال-م-ه-رج-ان وم-م-ث-ل ل-ج-ن-ة
النتقاء حسسان بن زراري خÓل
منتدى «الحوار» ،الذي قال حسسب
صسوفيا إان فيلمها غير مؤوهل ألنه
ل -م ي -حصس -ل ع -ل-ى ف-لسس م-ن وزارة
الثقافة ،وهو ما اعتبرته في حد
ذاته مرسسخا لفكرة أان أاي فيلم ل
يمر عبر التمويل الرسسمي لوزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة «ل ي- -م- -ك- -ن أان ي -ك -ون
ج -زائ -ري -ا» .ورأات ال-م-خ-رج-ة ف-ي
ذلك ضسربا من ضسروب «السسيطرة
على الثقافة».
وك -ان م -نسس -ق ال -م-ه-رج-ان ال-ف-ن-ان
حسس - -ان ب - -ن زراري ق - -د ت - -حّ- -دث
خÓل اللقاء الصسحفي ،الذي جمع
ال- -م -ح -اف -ظ إاب -راه -ي -م صس -دي -ق -ي
ب -اإلع Ó-م ،ع -ن اسس -ت -ب -ع -اد ف -ي -ل -م
«السسعداء» ،وأاجاب عن سسؤوال أاحد
الصسحفيين قائ Óإان الفيلم «جميل
ولكنه ليسس جزائريا ول عربيا بل
فرنسسي اإلنتاج ،وهو ما ل يتوافق
وقوانين المهرجان».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ال-م-خ-رج بشس-ي-ر
درايسس ،ف -ي رسس -ال -ة ع -ل -ى م -وق-ع

التواصسل الجتماعي موجهة إالى
م- -ن -ظ -م -ي م -ه -رج -ان وه -ران ،إان
«ال ّسسعداء» فيلم جزائري نسسبة إالى
م- -خ- -رج -ت -ه وم -ن -ت -ج -ه ،وإان -ه (أاي
درايسس) كمنتج شسريك في الفيلم
م-ن خÓ-ل م-ؤوسسسس-ت-ه ،وال-م-خ-رجة
صس- -وف- -ي- -ا ج -ام -ا ،ج -زائ -ري -ان ول
يملكان لحد السساعة أاي جنسسية
أاخرى.
كما أان هذا الفيلم قد شسارك في
م-ه-رج-ان ال-ب-ن-دق-ي-ة بصس-فته فيلما
ج -زائ-ري-ا ،ي-ق-ول درايسس ،مضس-ي-ف-ا
في تعليق آاخر أان لجنة المشساهدة
حرة في اختياراتها ولكن عليها أان
ت -ت -ح -م -ل مسس -ؤوول -ي -ت -ه -ا وت -كشس-ف
األسس -ب -اب ال -ت -ي ج -ع-ل-ت-ه-ا ت-رفضس
اختيار هذا الفيلم« ،ألن األجوبة
والمبّررات التي قّدمها حسسان بن
زراري ولجنة المشساهدة للصسحافة
غير مقنعة تماما ول محل لها من
الصسحة».

بن زراري :الفيلم
رائع..ولكنه ليسس
جزائريا
اّتصسلنا بالفنان حسسان بن زراري،
عضس - -و ل- -ج- -ن- -ة ال- -مشس- -اه- -دة ف- -ي
م -ه-رج-ان وه-ران ال-دول-ي ل-ل-ف-ي-ل-م
ال -ع-رب-ي ،وسس-أال-ن-اه ع-ن رأاي-ه ف-ي-م-ا
ج -اء ع -ل -ي لسس -ان ك-ل م-ن صس-وف-ي-ا
ج- -ام -ا وبشس -ي -ر درايسس ،ف -أاج -اب:
«ل-ق-د شس-اه-دن-ا ف-ي-ل-م-ا ،وأاؤوّك-د أانه
ف- -ي- -ل -م رائ -ع ،ول -ك -ن -ه ُع -رضس ف -ي
مهرجان أاو اثنين في فرنسسا على
أاسساسس أانه فيلم فرنسسي ،ولم يكن
بإامكانه المشساركة في وهران ل
كفيلم جزائري ول كفيلم عربي».
وأاضس- - - -اف ب- - - -ن زراري أان ن- - - -فسس
اإلشس -ك -ال ح-دث ق-ب-ل سس-ن-وات م-ع
فيلم «تيمقاد» ،الذي ُعرضس كفيلم
ف - -رنسس - -ي رغ - -م مشس - -ارك - -ة وزارة
الثقافة في تمويله.
وعّما ذكره درايسس من كونه أاحد
منتجي الفيلم ،تسساءل بن زراري
لم لم يذكر درايسس هذا األمر من
قبل ،خاصسة وأان اسسمه لم يظهر
بالجنريك ،وكان األجدر به تقديم

أادل -ة ع -ل-ى ج-زائ-ري-ة ال-ف-ي-ل-م ق-ب-ل
ال -م -ه -رج -ان ،أام -ا اآلن ف-ق-د ف-ات
األوان .ك- -م- -ا أاك- -د م- -حّ- -دث- -ن- -ا أان
ال -م -ن -ظ -م -ي-ن وأاعضس-اء م-ح-اف-ظ-ة
المهرجان ل سسلطة لهم على لجنة
ال -مشس-اه-دة ال-ت-ي ه-ي «سس-ي-دة ف-ي
قراراتها».
وذّك -ر ب -ن زراري ب -ب-عضس األسس-م-اء
التي تتشسّكل منها لجنة المشساهدة،
وم- -ن- -ه- -ا م- -راد شس- -وي- -ح -ي رئ -يسس
اللجنة ،والدكتور محمد بن صسالح،
ون -ب -ي -ل ح -اج -ي ،وغ -ي -ره-م ،وه-ي
أاسس -م -اء ل غ -ب -ار ع -ل -ى م -ه -ن-ي-ت-ه-ا
ون- -زاه- -ت- -ه- -ا ،ي- -ق- -ول ب- -ن زراري.
وأاضساف« :نحن لسسنا ضسد الفيلم،
وأاؤوّكد مرة أاخرى أانه جميل ولو
شس- -ارك ف- -ي ال- -م- -ه- -رج- -ان ل- -ك -ان
بإامكانه أان يحصسد جوائز ،وأانا ل
أاع -رف ال -م-خ-رج-ة صس-وف-ي-ا ج-ام-ا
م- -ع- -رف- -ة شس -خصس -ي -ة ،ول ع Ó-ق -ة
تربطني بها ول مشسكل لي معها،
وك -ل م -ا ف-ي األم-ر أان-ن-ا اح-ت-رم-ن-ا
قوانين المهرجان».
للتذكير ،فإانه سسبق للفيلم الروائي
ال -ط-وي-ل «السس-ع-داء» (1سس- -ا و42د)
ل -ل -م -خ -رج -ة ال -ج-زائ-ري-ة صس-وف-ي-ا
ج -ام-ا ،أان ع-رف ت-ت-وي-ج-ات م-ن-ه-ا
ج -ائ -زة أاحسس -ن م -م -ث -ل -ة ف -ي ف-ئ-ة
«أاوري -زون -ت -ي» (آاف -اق) ب -م-ه-رج-ان
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ب-إاي-ط-ال-ي-ا ،وج-ائ-زة أافضس-ل إاخ-راج
في الدورة الـ  14لمهرجان دبي
السس -ي -ن -م -ائ -ي ،وذلك م -ن ب -ي-ن 17
فيلما روائيا من بينها «إالى آاخر
ال -زم -ان» ل -ل -م-خ-رج-ة ال-ج-زائ-ري-ة
لمواطنتها ياسسمين شسويخ.
ويتطّرق عمل صسوفيا جاما (وهو
م - -ن إان- -ت- -اج مشس- -ت- -رك ج- -زائ- -ري
فرنسسي بلجيكي وإاماراتي حسسب
ت-ق-اري-ر إاعÓ-م-ي-ة سس-اب-ق-ة) ،لقصسة
شس - -ب - -اب ف - -ي ج - -زائ - -ر م- -ا ب- -ع- -د
التسسعينيات يعانون «القنطة» (أاي
الشس -ع -ور ب -ال -ي -أاسس) وال -رت -اب-ة ف-ي
الحياة .ويؤودي دور البطولة سسامي
بوعجيلة ونادية قاسسي .وصسوفيا
جاما مخرجة جزائرية من مواليد
وهران سسنة  ،1979لها عدة أافÓم
قصس-ي-رة ب-ي-ن-ه-ا «ح-ابسسين» ()2012
ال - -ذي ت - -وج ف - -ي ال - -ع - -دي - -د م - -ن
التظاهرات السسينمائية.

اختتام مهرجان جميلة العربي

كادير ا÷ابو‚ Êم ال ّسسهرة األخÒة والشّسكر لإلعلميّÚ

سسطيف :نور الدين بوطغان

وه- -ك- -ذا اف- -ت- -رق ال- -ج- -م- -ه- -ور ال -ذي ك -انت
ال -ع -ائ Ó-ت ف -ي ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ح-اضس-رة ف-ي-ه
بقوة ،على اأمل اللقاء في الطبعة المقبلة
من هذا المهرجان الكبير ،والذي اكتسسب
سسمعة وطنية كبيرة وعربية ل باأسس بها،

وقد اأجمع الحاضسرون على نجاح الطبعة
حتى في غياب الفنانين العرب ،حيث كانت
الفرصسة للفنانين المحليين لإبراز قدراتهم
واإبداعاتهم.
ف -ي ال -ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-ده-ا ن-ج-م

السسهرة كادير الجابوني ،صسرح اأن عÓقته
ب-نصس-رو وغ-ي-ره م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ج-ي-دة ،وعلى
ال - -ف - -ن - -ان اأن ي - -ك - -ون ق - -دوة ف- -ي الأخÓ- -ق
وال-تسس-ام-ح وال-عÓ-ق-ات الإنسس-ان-ي-ة ال-راقية،
داعيا الفنانين اإلى تهنئة كل زميل صسدر له
ال -ج -دي -د ف -ي ع -ال -م ال -ف -ن ،ع-ل-ى غ-رار م-ا
يحدث في دول اأخرى ،واأعرب عن سسعادته
لكون الطبعة الرابعة عشسرة كانت جزائرية
خالصسة.
اأما عن حادثة مقاطعة حفله في مدينة
ورقلة قبل اأيام ،فقال اإن من حق الناسس
التعبير عن راأيها بكل حرية ،وما حدث لم
ي -ج -ع -ل -ن -ي اأغ ّ-ي -ر ط -اب -ع-ي ال-غ-ن-ائ-ي لأه-ت-م
بالمشساكل الجتماعية ،لأن هناك فنانين
م -ت -خّصس -صس-ي-ن ف-ي ذلك ،وم-ازلت ف-ي ط-اب-ع
ال- - -راي ال- - -ع - -اط - -ف - -ي واأغ - -ان - -ي الشس - -ب - -اب
الرومانسسية.
نشسير اإلى اأن الأمين العام للولية ،اأشسرف
عشسية السسهرة الأخيرة بفندق البشسير على
ح- -ف- -ل رم- -زي ل- -ت- -وج- -ي -ه الشس -ك -ر ل Ó-أسس -رة
الإعÓمية التي كانت حاضسرة بقوة لتغطية
الحدث الثقافي ،والمسساهمة في اإنجاحه،
م - -ذك- -را اأن ال- -ه- -دف ت- -حّ- -ق - -ق وه- -و ب- -ق- -اء
المهرجان وديمومته رغم ال ّصسعاب.

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

á°VÉjQ

الخميسض  09أاوت  2018م
الموافق  26ذي القعدة  1438هـ

الّرابطة اÎÙفة ا أ
لو( ¤ا÷ولة )1

«السسنافر» يبدؤوون حملة الدفاع عن لقبهم أامام النصسرية
يقصص فريقا شضباب قسضنطينة ونصضر حسض Úداي غدا ا÷معة شضريط افتتاح اŸوسضم الرياضضي ا÷ديد من خÓل اللقاء الذي
سضيجمعهما Ãلعب الشضهيد حمÓوي بقسضنطينة حيث يسضعى كل طرف لتحقيق انطÓقة موفقة.

العدد

17717

وّقع عقدا ŸوسضمÚ
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شسباب بلوزداد يسستعيد مدافعه ال ّسسابق هريدة
اسضتعاد شضباب بلوزداد ،مدافعه السضابق ﬁمد هريدة ،خÓل فÎة النتقالت
الصضيفية ا◊الية ،قادما من نصضر حسض Úداي ،بد أان وقع على عقد Áتد Ÿوسضم.Ú
وتدّرج محمد هريدة خÓل
ال-م-واسس-م ال-م-اضس-ي-ة ،ف-ي ج-م-يع
ف -ئ -ات شس -ب-اب ب-ل-وزداد ،ق-ب-ل أان
يغادر بسسبب بعضض المشساكل.
من جهته ،عاد الظهير األيسسر
شسمسض الدين نسساخ ،والمهاجم
أاب -و سس -ف -ي-ان ب-ال-غ ،إال-ى أاج-واء
ال -ت -دري -ب -ات ،ب -ع-د أان ق-اط-ع-ا
ال-م-ران اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ع-دم
حصسولهما على مسستحقاتهما
المالية.
ه - -ذا وع- -ب- -ر وك- -ي- -ل أاع- -م- -ال
الÓ-عب ال-ك-ام-رون-ي ،ف-ي-ف-يان
جيل ،عن غضسبه الشسديد ،بعد
أان ق - -رر ال - -م - -درب شس - -ري - -ف
ال- - -وزان- - -ي ،تسس - -ري - -ح - -ه م - -ن
ال -ت -دري -ب -ات ل -ع -دم اق -ت -ن-اع-ه

بإامكاناته.
واعتبر وكيل أاعمال الÓعبين،
ف-ي تصس-ري-ح-ات صس-ح-ف-ي-ة ،أان
تصس -رف ال-ف-ري-ق ال-ب-ل-وزدادي،

غير احترافي ،لسسيما وأانه لم
يتبق إال يومين فقط عن غلق
سسوق النتقالت الصسيفية.

الكأاسص الدولية لÓبطال

»°ù«ªM QÉªY

وج ّ-ددت إادارة ن -ادي «السس-ن-اف-ر» الّ-ث-ق-ة ف-ي
«م -ه -ن -دسض» ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ل-قب ال-ث-ان-ي ف-ي
تاريخ الفريق ،ويتعلق المر بالمدرب عبد
ال- -ق- -ادر ع- -م- -ران- -ي قصس -د ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى
اسستقرار المجموعة.
كما قامت إادارة الفريق بالتعاقد مع عدة
لعبين جيدين يراهن النصسار عليهم كثيرا
من أاجل تحقيق نتائج مماثلة للتي تحققت
الموسسم الماضسي رغم أان الجميع لم يكن
ي-رشس-ح ال-ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق ل-قب ال-بطولة بعد
طول انتظار.
وق- -ام ال- -ف- -ري- -ق ب -ب -رم -ج -ة ع -دة ت -ربصس -ات
تحضسيرية تحسسبا للموسسم الجديد اسستغلها
ال-م-درب م-ن أاج-ل شس-ح-ن ب-ط-اري-ات لع-ب-يه
وتحفيزهم على الظهور بشسكل جيد خÓل
ال -م -ب -اري -ات ال -ت -ي سس -ي -ل -ع -ب-ه-ا ال-ن-ادي ه-ذا
الموسسم.

دخل  16ناديا لبطولة الرابطة الولى على
خط سسباق الموسسم الكروي الجديد -2018
 2019ال -م -ن -ط -ل -ق ي -وم ال -ج-م-ع-ة ،ب-إاج-راء
م-ق-اب-ل-ة الف-ت-ت-اح ت-ج-م-ع ب-ي-ن ح-ام-ل اللقب
شسباب قسسنطينة وصساحب المركز الثالث في
الموسسم المنقضسي نصسر حسسين داي.
قبل انطÓق كل موسسم فإان الفرق المرشسحة
على الورق تبقى نفسسها بالنظر الى الوسسائل
ال-م-ال-ي-ة وال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ها
أاغلبية هذه األندية.
ورغم أان جميع الفرق تطمح الى الطاحة
ب- -ه ،ي -أام -ل شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ف -ي بسس -ط
سس-ي-ط-رت-ه م-ج-ددا ع-ل-ى ال-م-ن-افسس-ة الوطنية
كيف ل وهو الذي حقق الموسسم الماضسي
تاجه الثاني بعد الذي تحصسل عليه قبل أاكثر
من عقدين (.)1997

من جهته يسسعى نصسر حسسين داي لمواصسلة
النتائج اليجابية التي حققها في النصسف
الثاني من الموسسم الماضسي من خÓل العودة
بنتيجة ايجابية من قسسنطينة ،وهو األمر
ال -ذي ل -ن ي -ك -ون ب -السس-ه-ول-ة ال-ت-ي ي-ت-وق-ع-ه-ا
البعضض.
وكان الفريق قد سسّرح عدة لعبين إال أانه
بالمقابل تعاقد مع عدة عناصسر شسابة تملك
مسستقب Óكبيرا يراهن عليها النصسار في
المواسسم المقبلة لقول كلمتها في البطولة
وقيادة الفريق لتحقيق أاول أالقابه بعد طول
غياب.
وعمل دزيري مع لعبيه لفترة جيدة خÓل
التربصسات التي برمجها والمواجهات الودية
التي شسارك فيها ضسد أاندية أاخرى ،وهو ما
يؤوكد أانّ المدرب يسسعى هو اآلخر لتحقيق
نتائج أافضسل.

بسضبب عدم مطابقتها للمعايÒ

÷نة معاينة اÓŸعب ترفضض تأاهيل ثÓث منشسآات كروية
لمر Ãحمد بن حداد بالقبة وا◊بيب بوعقل
قّررت ÷نة معاينة اÓŸعب عدم تأاهيل ثÓث منشضآات كروية ويتعلق ا أ
بوهران وعبد اللطيف ﬂتار ببوسضعادة ،حسضب ما أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة لكرة القدم على موقعها الرسضمي.

توتنهام يتّوج باللّقب وبرشسلونة
لنصسار
يخّيب آامال ا أ

اخ-ت-ت-مت النسضخة
ال-ت-اسض-ع-ة م-ن ب-طولة الكأاسص
Óب- - -ط - -ال ‘
ال- - -دول- - -ي- - -ة ل - - -أ
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ب-ان-تصض-ار
لريال مدريد على روما (-2
 ،)1وال-ت-ي ت-وج ب-ه-ا ت-وت-نهام
ل‚ل-ي-زي ك-ت-اسض-ع ب-طل‘ ،
ا إ
م -ن -افسض -ة شض -ه-دت إاق-ام-ة 17
مباراة خÓل  19يوما ‘ 18
مقرا ﬂتلفا.
وأان- -ه- -ى «السس- -ب- -ي -رز» ال -ب -ط -ول -ة
ب-حصس-ول-ه-م ع-ل-ى  7ن-ق-اط ب-عد
فوزهم في مباراتين وتعرضسهم
لهزيمة وحيدة بركÓت الترجيح
( )5-3أامام برشسلونة ،بعد انتهاء
ال - -وقت األصس- -ل- -ي م- -ن ال- -ل- -ق- -اء
ب- -ال- -ت- -ع- -ادل اإلي- -ج -اب -ي (.)2-2
ك-م-ا حصس-د ب-وروسس-ي-ا دورت-م-وند
األل- -م -ان -ي ن -فسض ال -رصس -ي -د م -ن
النقاط ،لكنه سسجل هدفا أاقل،
ليحل وصسيفا.
وج- -اء ن- -ادي -ان إان -ج -ل -ي -زي -ان
آاخ -ران ف -ي ال -م -رك -زي -ن ال-ث-الث
وال - - -راب- - -ع ،وه- - -م- - -ا آارسس- - -ن- - -ال
وليفربول ،بـ  6نقاط ،وخلفهما
بطل دوري أابطال أاوروبا ،ريال
مدريد ،بفارق األهداف أايضسا.
وح -ق -ق ال-ري-ال ان-تصس-اري-ن ع-ل-ى
روم -ا ( )1-2وي -وف-ن-ت-وسض ()1-3
الذي غاب عن صسفوفه النجم
ال-ب-رت-غ-ال-ي ك-ريسس-ت-يانو رونالدو،
ب -ي -ن -م -ا خسس -ر ال -م -ي-رن-غ-ي أام-ام
مانشسسستر يونايتد ( )2-1في اأول
لقاء.
وح-ل ب-ط-ل ال-ل-ي-غ-ا اإلسس-ب-انية،
ب- -رشس- -ل- -ون -ة ،ف -ي ق -اع ج -دول
ال - -ف - -رق ال - -مشس - -ارك - -ة ،رغ - -م
ان -تصس -اره ع -ل -ى ت -وت -ن-ه-ام ف-ي
مسس -ت -ه -ل م -ب -اري -ات -ه ،ق-ب-ل اأن
يخسسر  4-2أامام روما و1-0

أام - - - - - - - - -ام م - - - - - - - - -ي Ó- - - - - - - - -ن.
وب- -ع -ي -دا ع -ن ال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي
ح -ق-ق-ه-ا ب-رشس-ل-ون-ة ،ف-ق-د ك-ان
م -ت -أاث -را بشس -ك -ل ك-ب-ي-ر ب-غ-ي-اب
ن -ج -م-ه األرج-ن-ت-ي-ن-ي ،ل-ي-ون-ي-ل
ميسسي ،الذي لم يسسافر معه
في جولته بالوليات المتحدة،
مثله كباقي الÓعبين الدوليين
ب - -ال - -ف - -ري - -ق ال - -ك - -ت - -ال- -ون- -ي.
ول- -ك- -ن رغ- -م ذلك ،ف -ق -د ك -ان
اسسمه هو األكثر انتشسارا بين
ال-ق-مصس-ان ال-ت-ي ك-ان ي-رت-دي-ها
ال- -مشس- -ج- -ع- -ون ال- -ذي -ن ك -ان -وا
يذهبون لمؤوازرة برشسلونة في
مبارياته الثÓثة.
وأاحد هذه المÓعب ،هو آايه
ت- -ي آان- -د ت- -ي سس- -ت -ادي -وم ،ف -ي
أارل-ي-ن-ج-ت-ون ب-تكسساسض ،عندما
خاضض برشسلونة مباراته الثانية
ب -ال -ج -ول -ة ضس -د روم -ا ،وال -ت-ي
خسسرها  4-2رغم تفوقه في
ال -ب -داي -ة ب -ث -ن -ائ -ي -ة ن -ظ -ي -ف-ة،

واسستحوذ قميصض ميسسي على
نسس -خ -ة  % 90م- -ن ق- -مصس- -ان
ال- -ج -م -اه -ي -ر ،ال -ت -ي أاصس -ي -بت
ب -اإلح -ب-اط ل-ع-دم ت-واج-ده م-ع
الفريق ،حيث اضسطرت لدفع
تذاكر وصسلت أاحيانا إالى 150
دولًرا ل- -ل- -دخ- -ول ل- -مشس -اه -دة
الفريق والسسفر من المكسسيك
ومن جميع أانحاء تكسساسض
ورغ- -م غ- -ي -اب م -يسس -ي ،ف -ق -د
ت-خ-ط-ى ع-دد ال-ج-م-اهير التي
حضس - -رت ال - -ل - -ق- -اء  55أالف
مشس-ج-ع ،وه-و م-ت-وسس-ط ال-عدد
ال-ذي شس-اه-د ال-م-ب-اريات الـ17
ل-ل-ب-ط-ول-ة وال-ت-ي أاق-ي-مت ع-ل-ى
األراضس - - -ي األم - - -ري - - -ك - - -ي- - -ة.
وصس ّ-رح أاح -د ال -ط -ه -اة ال -ذي -ن
ي -ع -م -ل -ون ب -ال -م-ل-عب ،وي-دع-ى
مارسسيلو فاسسكيز أانه حال كان
م-يسس-ي ضس-م-ن ف-ري-ق ب-رشسلونة
في الجولة لكان سسيعد طعاما
ألكثر من  80أالف شسخصض.

بعد تعّرضضه ◊ادث سضÒ

وفاة بطل العا ⁄الكيني ‘ سسباق 400م
وفيما يتعلق بملعب القبة فقد أافادت الهيئة المسسيرة لشسؤوون كرة القدم أانها
تنتظر «تقرير المركز التقني للبناء».
وعقد رئيسض الرابطة المحترفة ،عبد الكريم مدور ،يوم الثنين الماضسي
اجتماعا مع أاعضساء لجنة معاينة المÓعب بحضسور المكلف بالملف لدى
الرابطة ،جمال مسسعودان ،حيث تم التطرق إالى التحفظات المدونة خÓل
الزيارة التفقدية األولى.
وتم اعتماد  18ملعبا لحتضسان المقابÓت الكروية للموسسم الداخل (-2018
 )2019المنطلق يوم الجمعة ،في حين فإان سسبعة مÓعب أاخرى سستخضسع
للمعاينة «هذه األيام قصسد رفع التحفظات».

اÓŸعب اŸعتمدة
 24فبراير  1956ببلعباسض 13 ،أافريل  1958بسسعيدة ،طاهر زوغاري بغليزان،
محمد بومزراق بالشسلف ،العقيد لطفي بتلمسسان ،أاحمد زبانة بوهران،
الشسهيد حمÓوي بقسسنطينة 19 ،ماي  1956بعنابة 20 ،اوت  1955بسسكيكدة،
 8ماي  1945بسسطيف ،مسسعود زوغار بالعلمة ،العالية ببسسكرة ،أاول نوفمبر
بالحراشض ،عمر حمادي بالجزائر 20 ،أاوت  1955بالجزائر ،إامام الياسض

بالمدية ،الوحدة المغاربية ببجاية والخوة براكني بالبليدة.

اÓŸعب التي تخضسع إا ¤أاشسغال

في انتظار زيارة أاخرى لرفع التحفظات:
^ القائد فراج بمسستغانم :زيارة ثانية مرتقبة يوم الحد  12اغسسطسض الجاري.
^  20أاوت  1955ببشسار :زيارة مرتقبة يوم  13اغسسطسض ( 2018يخضسع
لÓشسغال).
^ دمان دبيح بعين مليلة :زيارة مرتقبة يوم الربعاء  8اغسسطسض .2018
^ لهوى اسسماعيل بتاجنانت :مشسكل النارة .زيارة مرتقبة يوم  12اغسسطسض .2018
^ مقرة :زيارة مرتقبة يوم السسبت  11او الحد  12اغسسطسض .2018
^  20أاوت  1955ببرج بوعريريج :زيارة مرتقبة يوم الثنين  13اغسسطسض .2018
^ أاول نوفمبر بتيزي وزو :زيارة مرتقبة يوم الخميسض  9اغسسطسض .2018

اÓŸعب غ ÒاŸؤوهلة

^ الحبيب بوعقل (وهران) ،عبد اللطيف مختار (بوسسعادة) ،محمد بن حداد
(القبة ،في انتظار ملف المركز التقني للبناء).

قال وزير التراث والرياضسة
ال- -ك- -ي- -ن -ي أامسض األرب -ع -اء ،اإن
ن -ي -ك -ولسض ب -يت ب-ط-ل ال-ع-ال-م
السس -اب -ق ف -ي سس-ب-اق  400متر
حواجز توفي إاثر حادث سسير
ع -ن ع -م -ر ي -ن -اه-ز  28عاما.
وت- -وف- -ي ب -يت ف -ي م -ق -اط -ع -ة
ناندي الواقعة في غرب كينيا
عقب اصسطدام سسيارته بعدة
مطبات قبل أان تنقلب وتندفع
نحو حفرة .وكان بيت عائدا
إالى منزله عقب مشساركته في
ب-ط-ول-ة إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي ن-ي-جيريا
ي - - - - - - -وم ال- - - - - - -ثÓ- - - - - - -ث- - - - - - -اء.
وق- -ال رشس- -ي- -د ايشس- -ي- -زا وزي -ر
ال-ري-اضس-ة ال-ك-ي-ن-ي ع-ب-ر ت-وي-تر
«ت -وف -ي ن -ي -ك-ولسض ب-يت ب-ط-ل
العالم السسابق لسسباق  400متر
ف -ي ح-ادث سس-ي-ر...ن-ي-اب-ة ع-ن
إاخ- -وت -ه ف -ي ع -ال -م ال -ري -اضس -ة
ووزارة ال - -ت - -راث وال- -ري- -اضس- -ة
ال -ك -ي -ن -ي -ة ف -إاّن -ن-ي أاع-رب ع-ن

خ-الصض ت-ع-ازي ل-ع-ائ-لته..ارقد
ف - - - - - - - - - - - - - -ي سس Ó- - - - - - - - - - - - - -م».
وأاعادت وزارة الرياضسة لحقا
نشس -ر ال-رسس-ال-ة ال-ت-ي ب-عث ب-ه-ا
الوزير .وأاكد التحاد الكيني
ألل- -ع -اب ال -ق -وى ن -ب -أا ال -وف -اة.

وف- -از ب- -يت بسس -ب -اق  400متر
ح -واح -ز ف -ي ب -ط -ول -ة ال -ع -ال-م
 2015ف-ي ب-ك-ي-ن ل-ي-م-نح كينيا
أاول ميدالية ذهبية في مسسافة
أاقصسر من  800متر.

 info@ech-chaab..comالعدد
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’ندية العربية البطلة
الدور الـ  32من كأاسس ا أ

’ندية إلعربية إلبطلة
إلدور إلـ  32من كأاسض إ أ

^ اليوم على  :17:00الرفاع البحريني – مولودية ا÷زائر
صسعب وعينه على العودة بنصسف تأاشسÒة التأاهل
^ العميد يواجه الرفاع واŸناخ ال ّ
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’لعاب القوى
بعد مشساركة مشسرفة ‘ البطولة ا’فريقية أ

إŸنتخب إلوطني يحظى باسستقبال حار بعد عودتهم من نيجÒيا
ح -ظ -ي صس -ب -ي-ح-ة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
’لعاب القوى باسستقبال حار ‘ مطار
أ
هواري بومدين الدو‹ ،بعد النتائج
اŸشس -رف -ة ال -ت -ي ع -اد ب -ه-ا م-ن ن-ي-جÒي-ا
خÓ- - -ل مشس- - -ارك- - -ت- - -ه ‘ ال- - -ب- - -ط - -ول - -ة
ا’ف -ري -ق -ي -ة ال -ت-ي اخ-ت-ت-مت وق-ائ-ع-ه-ا
م- -ؤوخ- -را رغ- -م اŸن- -افسس -ة ال -ق -وي -ة بÚ
ال -دول اŸشس -ارك-ة وال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة
التي عرقلة من مهمة الرياضسي.Ú

نبيلة بوقرين

ع -ادت ال -ب -ع -ث -ة ال -ج-زائ-ري-ة ال-ت-ي ق-اده-ا رئ-يسس
الت -ح -ادي -ة ديب إال -ى أارضس ال -وط -ن ب -ع -د رح -ل-ة
ماراطونية من نيجيريا الى فرنسسا ثم الجزائر،
ما جعلهم يتأاخرون عن موعد الوصسول بحوالي
سساعتين من الزمن ،لكنهم سسعدوا كثيرا بحفاوة
السس -ت -ق -ب -ال م -ن ط -رف ك -ل م -ن ال -م-دي-ر ال-ع-ام
ل -ل -ري -اضس -ة ب -وزارة الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ب -خ -ت-ي
وبلعياط والمين العام لÓتحادية الذي رفع من
معنوياتهم أاكثر بعد مغامرة طويلة في أادغال
إافريقيا.

والشسارة فإاّن الرياضسيين الجزائريين تح ّصسلوا
ع-ل-ى ثÓ-ث م-ي-دال-ي-ات ذه-ب-ي-ت-ين وبرونزية ،رغم
الظروف الصسعبة التي وجدوها في مكان الحدث
خاصسة أاعوان المن الذين كانوا بكثرة ما أاثّر
ع-ل-ى ن-فسس-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ي-ن لن-ه اشس-ع-ره-م بوجود
خطر ما يحدق بهم.
هذا ما كشسفه عبد المالك لحولو قائ« :Óالحمد
لله شسّرفنا األلوان الوطنية في البطولة الفريقية
رغم الظروف الصسعبة التي عشسناها في نيجيريا،
خاصسة بوجود عدد كبير من رجال الشسرطة أامام
مكان القامة الذي كنا فيه ،وهذا ما أاّثر على
نفسسيتنا كثيرا وعلى تركيزنا ،وليعلم الجميع أانني
لم أاتناول وجبة الغداء قبل دخولي المنافسسة لن
الطعام لم يكن مناسسبا ولكننا حافظنا على هدوء
أاعصسابنا ،المهم أانني فزت بالميدالية الذهبية».
من جهته لعربي بورعدة عّبر عن فرحته الكبيرة
بالسستقبال الذي حضسرت فيه ابنته التي ولدت
عندما كان في نيجيريا حيث راها لول مرة ،كما
اكد انهم حققوا هذه النتائج بعد معاناة كبيرة،
حيث بقي الوفد ينتظر في المطار لمدة طويلة
نفسس الوضسع عند العودة ،ولهذا أانا جد سسعيد
بالنتائج المحققة بعد التنظيم الكارثي الذي ميز
الطبعة.

جل
عودته إا ¤اÓŸعب قد تتأا ّ

Óندية البطلة ،ح Úيواجه فريق الرفاع البحريني ‘ ذهاب
يدخل اليوم فريق مولودية ا÷زائر منافسسة الكأاسس العربية ل أ
الدور الـ Ã 32لعب مدينة خليفة الرياضسية بالعاصسمة البحرينية اŸنامة ،بداية من السساعة اÿامسسة بالتوقيت ا÷زائري،
’مر الذي سسيجعل أاشسبال اŸدرب
وسسط حرارة يتوقع أان تتجاوز  45درجة مئوية Ãعدل رطوبة يتجاوز الـ  80باŸائة ،وهو ا أ
Óطاحة Ãمثل الكرة البحرينية والعودة بنتيجة إايجابية إا ¤ا÷زائر.
الفرنسسي «برنارد كازو »Êأامام ظروف صسعبة ل إ

ﬁمد فوزي بقاصص

بعد المرور جانبا ،في مباريات دور المجموعات
عن منافسسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم
اأمام العمÓق الكونغولي «تي  -بي  -مازامبي»،
ي-ت-واج-د رف-ق-اء ال-ق-ائ-د ال-م-خضس-رم «ع-بد الرحمن
حشس-ود» اأم-ام م-اأم-وري-ة صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة ف-ي م-باراة
الدور الـ  32من منافسسة كاأسس الأندية العربية
البطلة بالمنامة حين يواجه الرفاع البحريني ،اأين
سسيواجه اأشسبال المدرب «برنارد كازوني» في هذا
اللقاء الظروف المناخية الصسعبة ،التي سستزيد من
متاعب اأصسحاب البذلة الحمراء والبيضساء للعودة
بنتيجة ايجابية.
«ك-ازون-ي» ي-دخ-ل ال-ل-ق-اء ب-ت-ع-داد م-ن-ق-وصس ،وسسط
تاأكد تواصسل غياب هداف الفريق «محمد هشسام
نقاشس» ،والظهير الأيسسر الوافد الجديد «حاشسي»
ب -الإضس-اف-ة اإل-ى ال-ظ-ه-ي-ر الأي-م-ن «اإسسÓ-م ع-روسس»
العائد حديثا من الإصسابة والمهاجم «بن عثمان»،
واللذان سسيغيبان بسسبب عدم جاهزيتهما بدنيا،
فيما سسيجدد المدرب الفرنسسي الثقة في الحارسس
«شسعال» ،هو الذي قام بخطاأين فادحين في رابطة

الأبطال واأمام النصسرية في اللقاء الودي.
اأي تعثر جديد ،سسيدخل المولودية في اأزمة مع
بداية الموسسم الكروي الجديد (،)2020 - 2019
خصسوصسا بعد الهزيمة ضسد نادي تي .بي .مازامبي
الكونغولي في رابطة الأبطال الإفريقية في لقاء
الجولة الثالثة من دور المجموعات ،وتعادل بهدف
لمثله في لقاء الجولة الرابعة من ذات المنافسسة
ب -م-ل-عب «مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر» ب-ال-ب-ل-ي-دة اأم-ام ن-فسس
ال -ف -ري -ق ،وه -و الأم-ر ال-ذي ج-ع-ل ال-خ-وف والشسك
ي -تسس -رب اإل -ى اأنصس -ار ال -ف-ري-ق ال-ذي-ن خ-اف-وا ع-ل-ى
مصس -ي -ر ال -ن -ادي ه -ذا ال -م-وسس-م ،خصس-وصس-ا ب-ع-دم-ا
تمكنوا من معاينة رفقاء الوافد الجديد «بورديم»
في اللقاء الودي الأخير ضسد نصسر حسسين داي
بملعب  5جويلية الأولمبي ،الذي لم يظهر فيه
الÓعبون الكثير من الأمور اليجابية ،الأمر الذي
جعل بعضسهم يمتعضس ويتاأكد باأن النتقادات التي
وج- -هت لإدارة ال- -ع -م -ي -د وع -ل -ى راأسس -ه -ا ال -م -دي -ر
الرياضسي «كمال قاسسي السسعيد» في طريقة وكيفية
انتقاء الÓعبين خÓل الميركاتو الصسيفي لم تكن
خاطئة ،هو الذي لم يتمكن من ضسمان خدمات
اأسس-م-اء لع-ب-ي-ن م-م-ي-زي-ن ،ل-ت-غ-ط-ي-ة ع-ج-ز تشسكيلة

«ك- -ازون -ي» ف -ي ب -عضس ال -م -ن -اصسب ورح -ي -ل ب -عضس
ال -ك -وادر ع -ل -ى غ-رار (ق-راوي ،ب-دب-ودة ،شس-اوشس-ي)
واآخرين.
من جهة اأخرى ،يريد الÓعبون في هذا اللقاء
دخ-ول م-ن-افسس-ة ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة لÓأندية البطلة
بقوة لضسمان نصسف تاأشسيرة التاأهل ،ولعب مواجهة
العودة بملعب  5جويلية الأولمبي باأكثر راحة من
ج -ه -ة ،ول -ت-ق-ل-ي-ل الضس-غ-ط ال-م-ف-روضس ع-ل-ي-ه-م م-ن
الأنصس -ار والإدارة ع -ل -ى ضس -رورة ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ-ج
ايجابية من جهة اأخرى ،وكذا لإهداء فوز ثمين
ل -لشس-ن-اوة ب-م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د ال-م-يÓ-د الـ  97لتاأسسيسس
عميد الأندية مولودية الجزائر.
هذا اللقاء سسيجعل المولودية تتفادى الدخول في
م-رح-ل-ة الشسك وسس-ي-ع-ي-د ال-ث-ق-ة لÓ-ع-ب-ين ويجعلهم
يتنقلون للمغرب بمعنويات جد مرتفعة ،لمواجهة
ال -دف -اع ال -حسس -ن -ي ال -ج -دي -دي ف -ي ل -ق -اء ال-ج-ول-ة
ال -خ-امسس-ة م-ن راب-ط-ة الأب-ط-ال الإف-ري-ق-ي-ة ،ال-ذي
سسيكون مصسيريا لـ «نقاشس» وزمÓئه ،كون الفوز
فيه يعني باأن العميد سسيضسمن ورقة العبور اإلى
الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال ،وبالتالي
تحقيق اأول اأهداف الموسسم الجديد.

خÓل مواجهة ويسست بروميتشس

قديورة يفتتح عّدإده إلتّهديفي مع نوتنغهام فورسست

ُيقّدم الÓعب الدو‹ ا÷زائري عد’ن قديورة عروضسا
جّد طّيبة ،مع فريقه نوتنغهام فورسست ‘ بطولة القسسم الثاÊ
ي ا÷ديد.
ا إ
’‚ليزي للموسسم الكرو ّ
وت-ع-ادل ف-ري-ق ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسست ِب-ن-ت-ي-جة ( )1-1م- -ع الضس- -ي -ف وسست
بروميتشس ،ضسمن إاطار الجولة الثانية من عمر بطولة إانجلترا.
جل متوسسط الميدان عدلن قديورة هدف فريقه نوتنغهام فورسست،
وسس ّ
ع -ن -د ال -دق-ي-ق-ة الـ  ،59وبِ -تسس -دي -دة ق -وي -ة م -ن ُب -ع -د ح -وال-ي  25مترا
ُيقّدم الÓعب الدولي الجزائري عدلن قديورة عروضسا جّد طيّبة ،مع
فريقه نوتنغهام فورسست في بطولة القسسم الثاني اإلنجليزي للموسسم
ي الجديد.
الكرو ّ
وت-ع-ادل ف-ري-ق ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسست ِب-ن-ت-ي-جة ( )1-1م- -ع الضس- -ي -ف وسست
بروميتشس ،ضسمن إاطار الجولة الثانية من عمر بطولة إانجلترا.
جل متوسسط الميدان عدلن قديورة هدف فريقه نوتنغهام فورسست،
وسس ّ
عند الدقيقة الـ  ،59وِبتسسديدة قوية من ُبعد حوالي  25مترا ).
ي الجديد،
وهكذا دشّسن عدلن قديورة عّداد التهديف للموسسم الكرو ّ
ِبأالوان فريق نوتنغهام فورسست ،فضس Óعن امتÓكه في الرصسيد تمريرة
حاسسمة.
ونال قديورة اللقب الشسرفي أاحسسن لعب في مباراة نوتنغهام فورسست
والزائر وسست بروميتشس ،مثلما كان الشسأان في لقاء السسبت الماضسي
خارج القواعد ضسد بريسستول سسيتي.
ومن شسأان هذا األداء الجّيد لÓعب قديورة ،أان يلفت انتباه الناخب
الوطني الجديد جمال بلماضسي ،الذي سسُيعلن في األّيام القليلة المقبلة
عن قائمة كرويي «الخضسر» ،تأاّهبا لِمواجهة المضسيف الغامبي في الـ 7
من سسبتمبر المقبل ،ضسمن إاطار الجولة الثانية من تصسفيات كأاسس أامم
إافريقيا ِ .2019علما أان قديورة ( 32سسنة) غائب عن صسفوف المنتخب
الوطني ،منذ حضسوره فّعاليات ُمواجهتَي زامبيا في تصسفيات المونديال
شسهر سسبتمبر الماضسي.
وفي الطرف المقابل ،دخل المهاجم الدولي الجزائري العربي هÓل
سسوداني أارضسية الميدان في الدقيقة الـ  ،85بديِ Óلزميله صسانع األلعاب
ال-ب-رت-غ-ال-ي ج-واو ك-ارف-ال-ي-و .وح-ي-ن-ه-ا ك-ان ف-ري-ق-ه-ما نوتنغهام فورسست
ُمتقّدما في النتيجة ِبهدف دون رّد.
ويحتّل نوتغهام فورسست المركز الـ  10بِرصسيد ُنقطَتين ،بينما يشسغل
وسست بروميتشس المركز الـ  17بِنقطة واحدة .ضسمن جدول ترتيب يضسم
 24ناديا ُمتنافسسا.

غو’م يخضسع إليوم لفحصض طبي حاسسم سسيحّدد مسستقبله
نشسرت صسحيفة إايطالية خبرا
صس- -ادم- -ا ع- -ن الÓ- -عب ال -دول -ي
الجزائري فوزي غولم ،الظهير
األيسسر لنادي نابولي اإليطالي،
ح -يث أاك -دت ب-أان م-وع-د ع-ودت-ه
إالى المنافسسة سسيطول أاكثر من
المتوقع ،رغم أان إادارة نابولي
ق -الت إان -ه ي -م -ك -ن -ه ال -ع -ودة إال -ى
ال -م -ي -ادي -ن م -ع ب -داي -ة ال-م-وسس-م
الجديد في شسهر أاوت الجاري،
حيث سسيخضسع الÓعب لفحصس
طبي أاخير سسيتم بعده الكشسف
ع -ن م -وع -د ع -ودت -ه ب -الضس -ب-ط.
وقالت صسحيفة «الكوريري ديلو
سس - -ب - -ورت» اإلي - -ط - -ال - -ي- -ة أامسس
الربعاء ،إان فترة غياب غولم
ق -د تصس -ل لشس -ه -ري-ن إاضس-اف-ي-ي-ن،
مشسيرة إالى أانه سسيكون جاهزا
ل-ل-م-ن-افسس-ة م-ط-ل-ع شس-ه-ر أاك-ت-وبر
القادم ،وأاوضسحت الصسحيفة أان
غولم يحتاج وقتا كي يسستعيد
ل-ي-اق-ت-ه ال-ب-دن-ي-ة ويصس-ل إالى قمة
ال- -ج- -اه- -زي- -ة وب- -ال- -ت- -ال -ي ف -إان -ه
سس -يضس -ط -ر ل Ó-ن -ت -ظ -ار ح -ت -ى ل
تتفاقم إاصسابته مرة أاخرى.
وسسيخضسع غولم اليوم الخميسس
آلخر فحصس طبي قصسد تحديد
م -وع -د ع -ودت-ه ،ح-يث سس-ي-ج-ري
الفحصس بعيادة «في Óسستيوارت»
ع -ل-ى ي-د ال-ب-روف-يسس-ور م-اري-ان-ي
ال- - -ذي ع- - -ال - -ج - -ه ،وأاج - -رى ل - -ه
العمليات الجراحية.
وكان غولم قد التحق بتربصس
ن-اب-ول-ي ب-م-ن-ط-ق-ة ديمارو جنوب

إاي -ط -ال -ي -ا ف -ي م -ن -تصس -ف شس -ه -ر
جويلية الماضسي ،لكنه لم يندمج
م - -ع زم Ó- -ئ - -ه ،ح - -يث اك- -ت- -ف- -ى
ب -ال-ت-درب م-ن-ف-ردا م-ع م-م-ارسس-ة
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-أاه-ي-ل ال-بدني ،تفاديا
ل - - - -ت - - - -ف- - - -اق- - - -م إاصس- - - -اب- - - -ت- - - -ه.
يذكر أان غولم قد أاصسيب في
المرة األولى يوم الفاتح من شسهر
ن-وف-م-ب-ر ال-م-اضس-ي خÓ-ل مباراة
نابولي ومانشسسستر سسيتي بملعب
سس -ان ب -اول -و ف-ي مسس-اب-ق-ة دوري
أابطال أاوروبا ،حيث أاصسيب في
الركبة خضسع على إاثرها لعملية

جراحية ،ثم عاد إالى التدريبات
في شسهر فيفري الماضسي ،لكنه
ت - -ع - -رضس إلصس - -اب- -ة أاخ- -رى ف- -ي
ال- -ت- -دري- -ب -ات ،وخضس -ع ل -ت -دخ -ل
جراحي آاخر ،قبل أان يسستأانف
التدريبات مع فريقه في شسهر
أاف -ري -ل ال -م -اضس-ي ،ل-ك-ن-ه أاصس-يب
م -ج -ددا ول-م ي-ح-ق-ق رغ-ب-ت-ه ف-ي
ل -عب ب-عضس ال-دق-ائ-ق ف-ي ن-ه-اي-ة
الموسسم الماضسي ،قبل أان يخضسع
لعملية جراحية ثالثة في جوان
الماضسي.

أابرزها روما وإايفرتون ا’‚ليزي

 4أإندية أإوروبية تتصسارع على خدمات برإهيمي

ي - - -وج - - -د ‚م اÿضس- - -ر ون- - -ادي ب- - -ورت- - -و
الÈت-غ-ا‹ ،ي-اسس Úب-راه-ي-م-يﬁ ،ل اه-ت-م-ام
أارب- - -ع- - -ة أان- - -دي- - -ة أاوروب- - -ي- - -ة ك - -بÒة ،ه - -ي
ول- -ف- -ره- -ام- -ب -ت -ون ون -ي -وك -اسس -ل وإاي -ف -رت -ون
’ي-طا‹،
’ضس-اف-ة إا ¤روم-ا ا إ
’‚ل-ي-زي-ة ب-ا إ
ا إ
ال- - -ت- - -ي ت - -تصس - -ارع م - -ن أاج - -ل ضس - -م ال - -دو‹
ا÷زائ - -ري ق - -ب- -ل غ- -ل- -ق سس- -وق ال- -ت- -ن- -قÓ- -ت
الصسيفي.
ودخلت هذه الأندية في شسبه صسراع حقيقي من
اأجل براهيمي بعد فشسل مفاوضسات انتقاله اإلى
نادي ويسستهام يونايتد الإنجليزي بسسبب عدم
التوصسل اإلى اتفاق ما بين ناديه بورتو ووكيل
اأعماله ،ما جعل النادي الأنجليزي يتراجع عن
ضسمه ويحّول اهتمامه نحو زميله المالي موسسى
ماريغا.
وحسسب م -ا ذك-رت-ه ت-ق-اري-ر اإعÓ-م-ي-ة ب-رت-غ-ال-ي-ة،
اأمسس ،اأب - -رزه - -ا م - -وق- -ع «ب- -رم- -ن- -غ- -ه- -ام لي- -ف»

الإنجليزي ،فاإن نادي ولفرهامبتون يبدو اأكثر
ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-ت-ع-اق-د م-ع ال-ن-ج-م الجزائري في
الموسسم المقبل ،ل سسيما بعد ما رفضس ميÓن
الموافقة على عرضس النادي الإنجليزي لضسم
الإيفواري فرانك كيسسي مقابل  40مليون يورو.
وي-ت-ب-ق-ى م-وسس-م واح-د ف-ي ع-ق-د اب-راه-ي-م-ي م-ع
بورتو ،وهو ما دفع العديد من الأندية لÓهتمام
بضسمه خÓل فترة النتقالت الصسيفية الحالية،
ل سسيما اأنه سسيصسبح حرا بعد نهاية الموسسم
المقبل.
ُيذكر اأن براهيمي كان تّوج مع بورتو ،السسبت
الماضسي ،بكاأسس السسوبر البرتغالية ،على حسساب
نادي اأفيسس ،وسسجل مهاجم الخضسر هدفا قاد
ب-ه ف-ري-ق-ه ل-ل-ف-وز ب-ن-تيجة  ،1-3اإل اأن -ه ت -ع -رضس
لإصسابة في قدمه دفعته لمغادرة الملعب قبل
نهاية الشسوط الأول.

بعد ظهوره Ãسستوى جّيد ‘ اŸواجهات الودية

إإدإرة نابو‹ ترفضض تسسريح أإدم وناسض إإ ¤جنوة

رفضست إادارة نادي نابو‹ تسسريح ’عبها الدو‹
ا÷زائ -ري آادم ال -ون -اسس ،إا ¤ف -ري -ق ج -ن -وة ‘ ،سس -وق
’نتقا’ت الصسيفية ا◊الية.
ا إ
واقترحت إادارة نادي جنوة اإليطالي اسستÓم مبلغ  18مليون
أاورو ،فضس Óعن متوسسط الميدان الهجومي آادم الوناسس،
نظير تسسريح لعبها المدافع األوروغوياني دييغو لكسسالت
إالى فريق نابولي .تقول أاحدث تقارير الصسحافة اإليطالية
ِبهذا الشسأان ،التي أاضسافت أان ُمسسيّري نادي نابولي رفضسوا

الُمقترح.
وأارادت إادارة نادي نابولي جلب دييغو لكسسالت ،تعويضسا
لِ-غ-ي-اب ال-م-داف-ع ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري ف-وزي غÓ-م الُ-م-صساب،
والذي سستتأاّخر عودته إالى المÓعب حتى الخريف المقبل.
بينما يرتبط آادم الوناسس ( 21سسنة) مع الفريق اإليطالي
ِبعقد ،تنقضسي مّدته صسيف .2022
في سسياق آاخر ،خاضس آادم الوناسس مباراة فريقه نابولي
وال ُ-م -ن -افسس ب -وروسس-ي-ا دورت-م-ون-د األل-م-ان-ي ،أاسس-اسس-ي-ا .وق-د

ان-ت-ظ-مت فّ-ع-ال-ي-ات ه-ذه ال-م-واج-ه-ة ال-وّدي-ة ِب-سسويسسرا مسساء
الثÓثاء ،وانتهت بِفوز مُمّثل الكرة اإليطالية ِبنتيجة (.)1-3
وخرج آادم الوناسس في الدقيقة الـ  ،61وعّوضسه صسانع األلعاب
لورينزو إاينسسيني ،وحينها كان فريقهما نابولي مُتقّدما في
النتيجة ِبثنائية نظيفة.
وتنتظر آادم الوناسس وفريقه نابولي مباراة وّدية أاخرى مسساء
السسبت المقبل ،ضسد فولفسسبورغ األلماني.
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مواقيت
الصشÓة

^  09أاوت  :19٦1اجتمع اأعضشاء
اÛلسص ال- - -وط- - -ن- - -ي ل - -ل - -ث - -ورة
ا÷زائ -ري -ة ب-ط-راب-لسص ل-دراسش-ة
تطورات الوضشع ‘ ا÷زائر.
الخميسص  2٦ذو القعدة  1٤39هـ الموافق لـ  09أاوت  2018م

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

‘ إط - -ار م - -ك- -اف- -ح- -ة إإلره- -اب،
كشضفت ودمرت مفرزة للجيشش يوم 07
أإوت  ،2018ب- -ع Úإل -دف -ل -ى/ن.ع،1.
ﬂب -أا ي -ح -وي ق -ن -ب -ل-ة ( )01ت-ق-ل-ي-دية

الششعب 2018/08/09

 32°ا÷زائر

 31°وهران

 31°وهران

الثمن  10دج
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‘ عملية نوعية لفرقة الدرك بالششراقة

ا÷يشش يلقي القبضش على اإلرهأبي Úطرششأن بوبكر ونكأرة مأليك

 ...يكتششف ويدمر ﬂب أ
ويوقف تأجري ﬂدرات

 33°ا÷زائر

17717

مبحوث عنهما منذ 2012

““الششعب““ ‘ إط- -ار م -ك -اف -ح -ة
إإلره - - -اب وب - - -فضض - - -ل إسض- - -ت- - -غÓ- - -ل
إŸعلومات“ ،كنت مفرزة مشضÎكة
ل -ل -ج -يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي إمسش ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ة ن- -وع- -ي- -ة ق- -رب إلشض- -ري -ط
إ◊دودي إ÷نوبي للبÓد بÈج باجي
ﬂتار بالناحية إلعسضكرية إلسضادسضة،
م -ن إل -ق -اء إل -ق-بضش ع-ل-ى إإلره-اب-يÚ
( )02إŸبحوث عنهما ،ويتعلق إألمر
ب ـ ““ط- -رشض -ان ب -وب -ك -ر““ إŸدع -و ““أإب -و
ع- -م- -ر““ إل -ذي إل -ت -ح -ق ب -ا÷م -اع -ات
إإلره -اب -ي -ة سض -ن-ة  ،2012وإإلره -اب -ي
““ون - -ك- -ارة م- -ال- -يك““ إل- -ذي إل- -ت- -ح- -ق
ب -ا÷م -اع -ات إإلره-اب-ي-ة سض-ن-ة ،2015
كما مكنت هذه إلعملية من ضضبط
ع - -نصض- -ري ( )02دع- -م ل- -ل -ج -م -اع -ات
إإلرهابية.
تأاتي هذه إلنتائج إلنوعية لتؤوكد
عزم قوإت إ÷يشش إلوطني إلشضعبي
‘ تعقب بقايا هؤولء إÛرم ÚعÈ
ك- -ام- -ل إلÎإب إل- -وط- -ن- -ي ،وت- -ع- -كسش
يقظتهم إلدإئمة للحفاظ على أإمن
وإسضتقرإر إلبÓد.

الفجر0٤.22................:
الششروق0٦.00..............:
الظهر12.٥٤.................:
العصشر1٦.٤1................:
المغرب19.٥0...............:
العششـاء21.18..................:

اإلطأحة بششبكة إاجرامية تقودهأ إامرأاة
لقليمية
““الششعب ““ تـمكن عناصشر الفرقة ا إ
ل -ل -درك ال -وط-ن-ي ب-الـم-ن-ظ-ر ا÷م-ي-ل ال-ت-اب-ع-ة
لط -اح -ة بشش -ب -ك -ة
ل- -ك- -ت- -ي- -ب- -ة الشش- -راق -ة م -ن ا إ
إاج- - -رام- - -ي- - -ة –Îف ال- - -نصشب والح- - -ت- - -ي- - -ال
بإاسشتعمال التزوير وإاسشتعمال الـمزور الششبكة
مكونة من ثÓثة ( )03أاششخاصص تÎأاسشهم امرأاة
ينششطون ع Èإاقليم ولية الـجزائر.
وقائع إلقضضية تعود إ ¤إألسضبوع إلفارط عندما
تلقت إلفرقة إإلقليمية للدرك إلوطني بالـمنظر
إ÷ميل شضكوى من طرف أإحد إلـموإطن Úمفادها
أإنه تعرضش لعملية نصضب و إحتيال و هذإ بعد دفعه
لـمبلغ ما‹ يقدر ب  550مليون سضنتيم دفعة أإو¤
مقابل حصضوله على شضقة بـمشضروع إنـجاز سضكنات
ت -رق -وي -ة ب -وث -ائ -ق م -زورة ،ب -ع -د أإخ -د تصض -ريـح-ات
إلضضحية باشضر فوج إلتحقيق جـملة من إلتحريات
ليتضضح جليا أإن إألمر ل يتعلق بقضضية نصضب و
إح -ت -ي -ال بسض -ي -ط -ة م -ن ط-رف مـج-رم أإو مـج-رمÚ
عادي Úو إنـما يتعلق شضبكة مـحÎفة ‘ عملية
إلنصضب ،ليتم على إثرها وضضع خطة مـحكمة حيث
تـم إسضتدرإج أإفرإد إلشضبكة وتوقيفهم ويتعلق إألمر

بـ ثÓثة ( )03أإشضخاصش وإحد من أإفرإد إلعصضابة
إمرأإة ،هذه إلعصضابة كانت تقوم بالنصضب وإلحتيال
ع-ل-ى إلضض-ح-اي-ا م-ن خÓ-ل إي-ه-ام-ه-م ب-وج-ود شض-ق-ق
رإق -ي -ة ‘ إط -ار إإلنـج -از ل -ل -ب -ي -ع وذلك م -ن خÓ-ل
م -ن -ح -ه -م وث -ائ-ق إدإري-ة م-زورة مـمضض-ي-ة وم-ؤوشض-رة
ب -أاخ -ت -ام م -ق -ل -دة مسض -ج -ل -ة ب -اسض -م دي-وإن إل-تسض-يÒ
إلعقاري ،وقد كانت هذه إلعصضابة تدعي إن إلـمرأإة
إلـموقوفة رئيسضة قسضم أإحد فروع ديوإن إلÎقية
وإلتسضي Òإلعقاري إلتابعة لولية إ÷زإئر ،من خÓل
إلتحقيق تـم إحصضاء حوإ‹  08ضضحايا لـحد إلسضاعة
ينحدرون من عدة وليات منها ( إلـجزإئر  ،تيزي
وزو  ،ت -ي -ب -ازة) ح -يث تـم سض -ل -ب-ه-م م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-در
ب-ح-وإ‹  06م -ل -ي -ار سض -ن -ت-م ‘ ،ح Úتـم إسضÎج-اع
إلوثائق إإلدإرية إلـمزورة وبعضش إألختام إلـمهيأاة
ل -ل -ت -ق-ل-ي-د وإلـم-وإد إلـمسض-ت-ع-م-ل-ة ‘ إل-ت-زوي-ر .ل-ي-تـم
ت -ق -ديـم -ه -م أإم-ام وك-ي-ل إلـج-م-ه-وري-ة ل-دى إ÷ه-ات
إلقضضائية إلذي أإمر بإايدإعهم إلـحبسش بالـمؤوسضسضة
إلعقابية لتورطهم ‘ جناية تكوين جـمعية أإشضرإر ،
إل-ت-زوي-ر وإسض-ت-ع-م-ال إلـم-زور ،إل-نصضب و إلح-ت-ي-ال،
إنتحال هوية إلغ.Ò

اثر انقÓب سشيارتهما ‘ مهمة عمل

إلصض- -ن- -ع وه -وإت -ف ن -ق -ال -ة وأإغ -رإضش
أإخرى.جاء هذإ ‘ بيان وزإرة إلدفاع
إلوطني تلقت ““إلشضعب““ نسضخة.
وب - -حسضب ذإت إل- -ب- -ي- -ان ‘ إط- -ار
ح- -م- -اي- -ة إ◊دود وﬁارب -ة إ÷رÁة
إŸن -ظ -م -ة ،أإوق -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشش
بالتنسضيق مع مصضالح إألمن إلوطني،
بتمÔإسضت/ن.ع ،6.تاجري ﬂدرإت
( )02على م Ïمركبة رباعية إلدفع،
بحوزتهما كمية معتÈة من إ◊بوب
إŸه -ل-وسض-ة ت-ق-در بـ( )29600ق- -رصش،
كما ضضبط حرإسش إ◊دود وعناصضر

إل -درك إل -وط -ن -ي ب -ت-ل-مسض-ان/ن.ع،2.
كمية معتÈة من إلكيف إŸعالج تقدر
بثÓثة ( )03قناط Òو( )13كيلوغرإم.

..ويوقف  7مهربÚ
ومهأجرين غ ÒششرعيÚ

‘ سض -ي -اق م -تصض-ل أإوق-فت م-ف-رزة
ل -ل -ج -يشش ب-ع Úق-زإم/ن.ع ،6.سض -ب-ع-ة
( )07مهرب Úوحجزت مركبة ()01
رباعية إلدفع ‘ ،ح Úأإوقفت مفرزة

أإخ- -رى ل- -ل- -ج- -يشش ب -بسض -ك -رة/ن.ع،4.
مهربا ( )01وحجزت شضاحنة ﬁملة
بـ( )31.8قنطارإ من إلتبغ.
م -ن ج -ه -ة أإخ-رى ،ضض-ب-ط ح-رإسش
إلسضوإحل بالقالة/ن.ع ،5.ثÓثة ()03
أإج- -ه- -زة ﬁظ- -ورة لصض -ي -د إŸرج -ان
ومعدإت للغطسش و( )1.5كيلوغلرإم
م- -ن إŸرج- -ان ،ف -ي -م -ا أإوق -ف أإف -رإد
إ÷يشش ب- -ت- -ل- -مسض- -ان ،ث- -م- -ان -ي -ة ()08
مهاجرين غ Òشضرعي Úمن جنسضيات
ﬂتلفة.

إاصشأبة صشحفي و سشأئق إاذاعة برج بوعريريج
أاصش -يب صش -ح -ف -ي و سش -ائ -ق ‘ ح -ادث م-رور
لذاعة
لذاعي إ
تعرضشت له سشيارة الطاقم ا إ
برج بوعريريج و الذي كان ‘ مهمة تغطية
ل -نشش -اط ح -ول ا◊د و ال -وق -اي -ة م-ن ح-وادث
اŸرور ببلدية خليل ششرق برج بوعريريج .

الÈج  :حبيبة بن يوسسف

وقع إ◊ادث ‘ مدخل بلدية بئر قاصضد علي
بعد أإن إنقلبت إلسضيارة إلرباعية إلدفع من نوع
ه -ي -ون -دإي أإث -ن -اء ﬁاول -ة م -ن سض -ائ -ق -ه -ا ت -ف -ادي

إإلصض -ط -دإم بسض -ي -ارة أإخ -رى ك -ان سض -ائ -ق-ه-ا بصض-دد
إÿروج إ ¤إلطريق  ،و تسضبب إ◊ادث ‘ إصضابة
إلسضائق على مسضتوى إلرأإسش بكدمة غ ÒخطÒة
حسضب إŸصضادر إلطبية ‘ ح Úتعرضش إلصضحفي
›ي -د خ -ي -ن -اشش غ -ل -ى كسض-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى إل-ذرإع
غسض- -ت- -دع- -ى غ- -ج- -رإء ع -م -ل -ي -ة ج -رإح -ي -ة  ،ح -يث
” ن- -ق -ل -ه -م -ا م -ن ط -رف إإلسض -ع -اف إ ¤إل -ع -ي -ادة
إŸت -ع -ددة إÿدم -ات ب -ب -ئ -ر ق -اصض -د ع -ل -ي ل -ت-ل-ق-ي
إإلسض -ع -اف -ات إألول -ي -ة و م -ن ث -م ” –وي -ل-ه-م-ا إ¤
مسضتشضفى ÿضضر بوزيدي بÈج بوعريريج

ANEP 823888

