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بصص- -م- -ات خّ- -ل- -دت وف -اءه ح -ت -ى ال -ن -خ -اع
لوطنه.
رم-ز ال-تضص-ح-ي-ة ون-ك-ران ال-ذات ،ب-ع-يدا
عن اŸسصتنقعات السصياسصية ،عاشص نظيفا
ومات نظيفا.
م- -درسص -ة ال -وط -ن -ي -ة وحّب ا÷زائ -ر إاّل
ا÷زائ- -ر ،تشص- -ه- -د ل- -ه ب- -ذلك اŸن- -ظ- -م -ات
ا÷ماهÒية التي كانت اŸؤو ّ
ل‚ح ‘
طر ا أ
وقت ق- -ي -ادت -ه ◊زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
لم-ث-ل ıت-ل-ف ف-ئ-ات
ال -وط -ن -ي ،اŸع -ب-ئ ا أ
وشصرائح اÛتمع.
يقال ،إان ما أاŸه وترك جرحا عميقا ‘
نفسصه ذلك الطلب الغريب والسصتفزازي
لح -د اŸسص -ؤوول Úالسص -اب -ق ‘ Úالسص -ل -ط -ة
أ
اÿاصص ب- - -ت- - -ق - -د Ëشص - -ه - -ادة ا÷نسص - -ي - -ة
كضصرورة لسصتكمال ملف إاداري للراحل.
لول
أاه -ك -ذا ي -ف-ع-ل ال-زم-ان ب-ال-رع-ي-ل ا أ
Ûاه -دي ح -رب ال -ت-ح-ري-ر اŸظ-ف-رة أاو م-ا
تفعله أايادي ترى دوما ‘ ا÷زائر البقرة
ا◊ل -وب .أام -ام ه -ذه ال -تصص -رف -ات وت -لك،
فّ
ضص -ل أاك Èج -ري -ح ‘ ال -ث -ورة الع -ت -زال
السصياسصي عن دراية وقناعة.
كان قائدا فذا ل يحمل حقدا ‘ قرارة
ن- -فسص- -ه ،أام- -ن- -ي- -ت- -ه ال- -وح- -ي -دة الزده -ار
والسص-ت-ق-رار ل-وط-ن ع-ان-ى ط-وي Ó-ويÓت
السصتعمار.
ك -ان ﬁم -د الصص -ال -ح ،الصص -ال -ح اıلصص
ل -وط -ن -ه ولشص -ع -ب -ه  ⁄يسص -ت -غ -ل م -ك -ان-ت-ه
ووظائفه ولو مرة ÿدمة مصصالح ضصيقة
بشص- -ه- -ادة رف -ق -اء درب -ه ،أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه،
أاصص -دق -ائ -ه وم -ق -رب -ي-ه ⁄ .ي-زع-ج ط-ي-ل-ة
حياته أاحدا بأاي كÓم أاو فعل.
مدينة بريكة التي عاشص وترعرع فيها
ه -و وك -اف -ة أاف -راد أاسص -رت-ه ت-كّ -ن ل-ه م-عّ-زة
خ -اصص -ة وق-درا ع-ال-ي-ا ،م-ع-تÈة إاي-اه أاح-د
Óجيال.
رموز عّزتها ومرجعية ل أ
رحمك الله أاّيها اÛاهد الشصهيد ،تغّمد
ال -ل -ه روحك ال -ط -اه -رة وأاسص -ك-نك فسص-ي-ح
جناته.
إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون

‘ ظل نقصص فضصاءات الّترفيه
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لم Úالعام ل–Óاد العام للفÓح Úا÷زائري ‘ Úندوة نقاشص حول
يسصتضصيف منتدى يومية ““الشصعب““ السصيد ﬁمد عليوي  ،ا أ
العقار الفÓحي و أاضصاحي العيد  ،اليوم السصبت  11أاوت  2018على السصاعة  11:00صصباحا Ãقر جريدة الشصعب ، 39شصارع الشصهداء
ا÷زائر العاصصمة .
حضصوركم يشصرفنا

السسبت  ١١أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

أللقاء أ÷ماعي  285لتسسجيل
ألشسهادأت أ◊ية

ندوة حول أ◊ج

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي-نّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ريات اÛاهدين
واŸت- -اح- -ف ا÷ه -وي -ة وم -ل -ح -ق -ات -ه -ا
واŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ت-ج-ه-ي-ز م-ع-طوبي
وضس -ح -اي -ا ث -ورة ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي
وذوي ا◊ق -وق وم -ل -ح-ق-ات-ه وم-راك-ز
الراحة للمجاهدين اللقاء ا÷ماعي
رق - -م Ã 285ق -ر اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،وذلك ي-وم الث-ن Úع-لى
السساعة الـ  10:00صسباحا.
وي- -خصسصش ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء Ÿوضس -وع
«كيف واجه جيشش التحرير الوطني
اب -ن ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
الكÈى ıطط شسال».

معرضس « ألصسومام»
بقصسر ألثقافة مفدي
زكريا

17718

دعـ ـوة
لم Úالعام
يسستضسيف منتدى يومية «الشسعب» السسيد ﬁمد عليوي  ،ا أ
ل–Óاد العام للفÓح Úا÷زائري ‘ Úندوة نقاشش حول العقار الفÓحي
وأاضساحي العيد  ،اليوم السسبت  11أاوت  2018على السساعة  11:00صسباحا
Ãقر جريدة الشسعب ، 39شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة .
حضسوركم يشسرفنا

يعقد غدا ،التحالف الوطني ا÷مهوري لقاء مع وفد قيادي عن جبهة
البوليسساريو بقيادة سسف Òا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية
با÷زائر عبد القادر الطالب عمر ،وذلك ابتداء من السساعة  10:30باŸقر
اŸركزي للحزب با÷زائر العاصسمة .
ي-أات-ي ه-ذا ال-ل-ق-اء ‘ إاط-ار ال-نشس-اط-ات ال-تضس-ام-ن-ي-ة ال-تي ينظمها التحالف
الوطني ا÷مهوري مع الشسعب الصسحراوي.

برنامج موسسيقي
Ãسسرح ألهوأء ألطلق
Ãن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال م-ؤوسسسس-ة ف-نون
وثقافة لولية ا÷زائر بـ  20سسنة ‘
خ -دم -ة ا◊ق -ل ال -ث -ق -ا‘ و‘ خ-دم-ة
اŸواط-ن وال-ع-اصس-م-ة ،تنظم اŸؤوسسسسة
ح -ف  Ó-ف -ن -ي -ا ي -ح -ي -ي -ه ف -ن -ان-ون ي-وم
الث- - -ن 13 Úأاوت Ã ،2018سس- - -رح
الهواء الطلق اŸركب الثقا‘ الهادي
فليسسي ا÷زائر العاصسمة بداية من
السساعة الثامنة لي.Ó

موعد مع أŸالوف
ألعنابي
‘ إاطار برنا›ه الثقا‘ والفني،
ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
لع Ó-م سس -ه -رات ف -ن -ي -ة ي -ح -ي -ي -ه-ا
وا إ
لب -يضش ال -ف -ن -ان
صس- -احب ال- -ك- -م- -ان ا أ
حمدي بنا ،Êوذلك بسسكيكدة يوم
 15أاوت وقاŸة يوم  16أاوت وتبسسة ‘
 19أاوت بدار الثقافة لهذه وليات.

ت-ت-واصس-ل ا◊م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظمها خلية العÓم
بالقيادة للدرك الوطني –ت شسعار «معا من أاجل صسيف بدون
لطراف الفاعلة ‘ هذا اÛال والتي انطلقت
حوادث» Ãعية ا أ
منذ الشسهر الفارط وتسستمر على مدار  27يوما إا ¤غاية تاريخ
 20من أاوت ،حيث سسطّرت ع Èمـختلف شسبكة الطرق الرئيسسية
والثانوية بهدف تـحسسيسش مسستعملي الطريق Ãدى اÿسسائر
الفادحة التي تلحقها حوادث اŸرور بشسرية ومادية خاصسة وأان
ج -ل ا◊وادث سس -ب -ب -ه -ا ال -ع -نصس-ر ال-بشس-ري ،وت-أات-ي ه-ذه ا◊م-ل-ة
للتقليل من حوادث اŸرور عن طريق مضساعفة العمل الوقائي
لج-راءات ال-ردع-ي-ةÃ ،سس-اه-م-ة ج-م-ي-ع
وال -ت-وع-وي إا ¤ج-انب ا إ
لطراف الفاعل.Ú
ا أ

سسهر
أ
ت
ف
ن
ي
ة
ب
ص
س
ي
ف
أ
÷
ز
أ
ئ
ر
ب
ا
ل
ب
ا
ه
ي
ة
ي-ن-ظ-م ال-دي-وا

ن ال
وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-افة وا إم-ت-ن-وع-ة أ
لعÓم سسهرات فنية
لŸع ‚وم
ا
أ
ل
غ
ن
ي
ة
ا
÷
ز
ا
ئ
ر
ي
ة
ب
ف
ن
د
ق
ا
Ÿ
Ò
دي-ان
بالباهية وهران
 ،وذلك ابتداء من ال
 ،2018ابتداء من السساعة  22:00ل سساعة  10إا 18 ¤أاوت
ي.Ó

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

يوم إأعÓمي –سسيسسي
حول ألكيسس أŸائي

ي- - -ح- - -تضس- - -ن اŸع- - -ه- - -د ال- - -وط - -ن - -ي
للتكوينات البيئية حملة –سسيسسية
وتوعية –ت شسعار «شساطئ خال من
البÓسسيتيك» وهي حملة بدأات من 1
ج -وي -ل -ي -ة وت -ت -واصس -ل إا ¤غ-اي-ة 21
سس-ب-تم ،2018 Èع -ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة
الوليات السساحلية.
ا◊م- -ل- -ة ت- -أات- -ي ت -ط -ب -ي -ق -ا Ÿوسس -م
الصس -ط -ي-اف  2018ال-ذي أاط-ل-ق-ت-ه
وزارة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة
مÈزة أاه-م-ي-ة ت-رسس-ي-خ ثقافة بيئية
‘ اÛت -م-ع وا◊ف-اظ ع-ل-ى الشس-ري-ط
السساحلي وتنمية الÌوة ا◊يوانية
والنباتية.

«أأوريدو» ُتسسلم أأو ¤ألسسيارأت للفائزين ‘ مسسابقتها «كويز أوريدو»

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

التحرير

حملة من أأجل شساطئ
خال من ألبÓسستيك

لضسحى اŸبارك و‘ إاطار الوقاية
Ãناسسبة عيد ا أ
ل -ك -يسش اŸائ -ي ت -ن -ظ -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان
م- -ن ا
Óح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ي-وم-ا إاعÓ-م-ي-ا –سس-يسسيا حول
وإاصس-
اŸوضسوع يوم الثن 13 Úأاوت  2018ابتداء من
هذا
عة التاسسعة والنصسف صسباحا على مسستوى اŸعهد
السسا
الوطني للصسحة العمومية.

ينظم قصسر الثقافة مفدي زكريا
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ج -م -ع -ي -ة ف -وك-وسش
م -ع -رضش صس -ور ب -ع -ن -وان «الصس -وم -ام»
ب -داي -ة م-ن ال-ي-وم إا ¤غ-اي-ة  14أاوت
بقصسر الثقافة مفدي زكريا.

تظاهرة أأيام أ÷نوب
ألثقافية
تتواصسل أاشسغال تظاهرة ا÷نوب
ال-ث-قافية – 2018ت شس-ع-ار «ت-راث-نا
ه-وي-ت-ن-ا» ب-السساحة العمومية سسيدي
ﬁمد ـ وهران ‘ الفÎة اŸمتدة ما
ب 5 Úإا 15 ¤أاوت.

سساحلي يلتقي وفدأ عن جبهة ألبوليسساريو

ألدرك يوأصسل حـملته ألتحسسيسسية
صسيف «بدون حوأدث»

ي- -ح- -تضس- -ن ،غ -دا ،اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
لسسÓ-م-ي ل-ولي-ة ب-ومرداسش نشساطا
ا إ
ث-ق-اف-ي-ا ي-ت-م-ث-ل ‘ ت-ن-ظ-يم ﬁاضسرة
دي - -ن - -ي - -ة ح- -ول ا◊ج –ت ع- -ن- -وان
«ا◊ج ....ع -ب -ادة دي -ن -ي -ة وسس -ل-وك
حضس- - -اري» م- - -ن ت - -ق - -د Ëاıتصش ‘
لسسÓ- -م- -ي- -ة ال -دك -ت -ور
ال- -دراسس- -ات ا إ
لسسÓ- -م ،وذلك ع- -ل- -ى
بشس- -اري ن- -ور ا إ
السساعة  13:30زوال بقاعة اŸركز.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لسسبوعÃ ،قرها ‘ أاولد فايت،
نظمت أاوريدونهاية ا أ
حفل توزيع الهدايا للفائزين ‘ مسسابقتها «كويز أاوريدو»
ال-ت-ي اُط-ل-قت ه-ذا الصس-ي-ف ،ال-ت-ي ت-ت-ي-ح ل-زب-ائ-ن-ها فرصسة
الفوز بجوائز رائعة Ãا ‘ ذلك سسيارات.
لط-ارات اŸسسÒة
وخ Ó-ل ا◊ف -ل ال -ذي أاق-ي-م ب-حضس-ور ا إ
ل- -لشس -رك -ة ،تسس ّ-ل -م أارب -ع -ة ( )04زب- -ائ -ن أاوري -دو م -ف -ات -ي -ح
سسياراتهم من نوع «بيكانتو كيا» بعد أان “كنوا من جمع
أاك Èعدد من النقاط ‘ اللعبة التي عرفت اهتماًما كبÒا
ومشساركة قوية.
كما تسستمر لعبة «كويزأاوريدو» خÓل فصسل الصسيف لتمك Úالزبائن من الفوز
بهاتف «سسامسسو„ غالكسسي  J7كل يوم وبسسيارة بيكانتو كيا كل أاسسبوع ،وذلك
طوال شسهري أاوت وسسبتم.2018 È
للتذك ،Òهذه اÿدمة التي أاطلقت من قبل أاوريدو بالشسراكة مع ،NumBase
وهي شسركة متخصسصسة ‘ التزويد باÙتويات ،واŸوجهة حصسريا لزبائن أاوريدو،
تتمثل ‘ اختبار معارف والثقافة العامة للمشسارك.Ú
تؤوكد هذه اŸبادرة مرة أاخرى ،رغبة أاوريدو ‘ إاثراء ا◊ياة اليومية لزبائنها
خÓل موسسم الصسيف و“كينهم من عيشش أاوقات ترفيهية مبتكرة.

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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رئيسس ا÷مهؤرية معزيا أاسصرة اÛاهد ﬁمد الصصالح يحياوي:

Ãناسصبة العيد الؤطني لبÓدها

إإليثار لديه طبيعة وإلتضسحية منهجا وإلشسهادة مطلبا

ب -عث رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة
ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة إا ¤ك -اف -ة أاف -راد أاسص -رة اÛاه -د ﬁم -د
الصصالح يحياوي ،الذي وافته اŸنية  ،امسس ،،هذا نصصها
الكامل:
«ل تطاوعني الكلمات ول أاحتمل وقع الزرء على النفسس وأانا
أاعزي ‘ أاخ عزيز ،رفيق سسÓح شسجاع ،ومناضسل صسلب ‘ دفاعه

عن اŸبادئ السسامية واŸثل العليا ،إانه اÛاهد واŸناضسل
والصسديق ا◊ميم ،واÿل الودود ﬁمد الصسالح يحياوي الذي
أالفته ميادين النزال ،و“اهت معه سساحات الوغى مع أاولئك
ال -ذي -ن اسس -ت -بسس -ل -وا سس -ن ÚاŸع -ارك ال -كÈى ع-ل-ى ق-م-م ا÷ب-ال
وسسفوحها و‘ كل واد ومنحنى ،ما لنوا يوما ول بدلوا تبدي،Ó
عاشسوا على الكفاف حتى غدا اإليثار لديهم طبيعة والتضسحية
منهجا والشسهادة مطلبا.
إان اب -ن م -درسس -ة ج -م -ع -ي -ة ال -ع-ل-م-اء اŸسس-ل-م Úال-ذي ن-ه-ل ‘
السسلسسبيل الصسا‘ لذلك النبع اŸتدفق رحمة واسستقامة وعزة
وحبا للوطن ،هذا الشسبل ،شسبل الثورة  ⁄يتخلف يوم حصسحصس
ا◊ق وهب نسساء ورجال اإ ¤حمل عبء ثقيل تتقاعسس عنه
الفحول وتتهيبه األبطال ،ومنازلة جحافل ﬁتل أالقى سسدوله
الكثيفة على وطن عزيز وشسعب أابي مدة قرن ونيف ،ظن بعدها
اÙت -ل أان ج -ذوة ا◊ري -ة ق -د خ -م -دت ‘ ال -ن -ف-وسس ،واسستكان
الشسعب إا ¤سسلطة البطشس والقهر إا ¤أان انفجرت ثورة التحرير،
وهب اÛاهدون يدقون حصسونه اŸتهاوية وعروشسه اÿاوية،
ورغم انعدام التوازن ‘ القدرة ب Úقوة الشسر وقوة ا ،Òÿفان
اıلصس Úرجحوا بإاÁانهم كفة ا◊ق ليسستّأاثروا بعون من الله
وبأازر من شسعبهم.

بن صسالح :حياة حافلة بالعطاء ومسسار ثري
نوه عبد القادر بن صسالح رئيسس ›لسس المة امسس بخصسال الفقيد ﬁمد الصسالح يحياوي مؤوكدا ‘
برقية تعزية ا ¤عائلة اŸرحوم تاثره البالغ لوفاته .وقال بن صسالح ان يحياوي يرحل بعد حياة حافلة
بالعطاء والبذل ومسسار ثري Ãسساهماته من كل اŸواقع واŸهام التي توله خدمة للجزائر.
وقال بن صسالح «شساء القدر ان يرحل ملتحقا باخوانه اÛاهدين والشسهداء وليسس إال لنا ان نسسلم
Ãاكتب الله سسبحانه وتعا ¤من اجال ونحتسسب مع الدعاء اليه بالرحمة واŸغفرة».

زيتو : Êظل وفيا ÿصساله ولتضسحيات إلشسهدإء
بعث وزير اÛاهدين ،الطيب زيتو ،Êبرقية تعزية إا ¤أاسسرة اÛاهد اŸرحوم العقيد ﬁمد
الصسالح يحياوي ،الذي وافته اŸنية  ،امسس ،عن عمر ناهز  81سسنة إاثر مرضس عضسال ،مؤوكدا فيها أان
اŸرحوم ظل «وفيا» ÿصساله ولتضسحيات الشسهداء
األبرار« ،م -ت -مسس -ك -ا» Ãب-ادئ-ه و»م-ل-ت-زم-ا» بشس-رف
ا÷هاد والنضسال.
وجاء ‘ برقية الوزير أان الفقيد الذي «شسارك
‘ عديد اŸعارك وقدم النفسس والنفيسس ‘ سسبيل
ا◊رية والسستقÓل ،ظل وفيا ÿصساله ولتضسحيات
الشس -ه -داء األب -رار واÛاه-دي-ن األخ-ي-ار ،متمسسكا
Ãبادئه ملتزما بشسرف ا÷هاد والنضسال من أاجل
ا◊رية والنعتاق».
وأاوضسح زيتو Êأان السستقÓل الوطني كان Ãثابة
«ﬁطة ‘ مسسÒته التي تواصسلت بنفسس الروح
واللتزام لبناء مؤوسسسسات الدولة ا÷زائرية اŸسستقلة
‘ كل اŸناصسب واŸسسؤووليات التي تقلدها ،سسواء
‘ مؤوسسسسة ا÷يشس الوطني الشسعبي أاو ‘ ا◊ياة
Óجيال أاروع الصسور ‘ حب
اŸدنية ،مقدما بذلك ل أ
الوطن والتفا ‘ Êخدمته».
وع Èالوزير أامام هذا اŸصساب ا÷لل عن تعازيه
اÿالصسة وعن تضسامنه ومواسساته لعائلته ورفقائه ‘ ا÷هاد ‘ مواجهة هذه «اÙنة األليمة بفقدان
›اهد التحرير سسائ Óالله أان يتغمد الفقيد بواسسع رحمته وشسامل غفرانه وعميم رضسوانه».

أإويحيى  :ينتمي إإ ¤جيل عظيم
صسنع أإ›ادإ ومÓحم
بعث الوزير األول ،أاحمد أاويحيى ،برقية تعزية ا ¤أاسسرة اŸرحوم العقيد ﬁمد الصسالح يحياوي،
الذي وافته اŸنية  ،أامسس ،عن عمر ناهز  81سسنة إاثر مرضس عضسال ،ان الفقيد ينتمي إا« ¤جيل عظيم
صسنع أا›ادا ومÓحم سسيظل يحفظها التاريخ إا ¤األبد».
وكتب الوزير األول ‘ برقية التعزية قائ« :Óلقد تلقيت بعميق التأاثر ومزيد األسسى نبأا الفاجعة
األليمة التي أاصسابتكم ،بوفاة اŸغفور له بإاذن الله ،اŸناضسل واÛاهد الكب ،Òالعقيد ﬁمد الصسالح
يحياوي ،رحمه الله بواسسع رحمته وطيب ثراه وأافاضس على روحه مغفرة وثوابا ،الذي كان ›اهدا من
الرعيل األول ‘ جيشس التحرير الوطني إابان الثورة اŸباركة ،قبل أان يتقلد بعد اسستعادة السستقÓل
والسسيادة عدة مناصسب عليا عسسكرية وحزبية ويضسطلع Ãسسؤووليات جسسام بكفاءة واقتدار».
وتابع أاويحيى قائ« :Óوبهذه اŸناسسبة األليمة التي تفقد فيها بÓدنا هذا الرجل الذي ينتمي إا¤
جيل عظيم صسنع أا›ادا ومÓحم سسيظل يحفظها التاريخ إا ¤األبد ،فإانه ل يسسعني أامام قضساء الله
وقدره ،إال أان أاشساطركم آالمكم وأاحزانكم ‘ هذا اŸصساب ا÷لل ،وأان أاتقدم إاليكم ومن خÓلكم إا ¤كل
األسسرة الثورية ورفقاء الراحل وذويه جميعا ،بأاخلصس عبارات العزاء وأاصسدق اŸواسساة».

وقد التحقت بالرفيق األعلى قوافل تÎى الواحدة اثر األخرى
لينعموا Ãا وعدهم ا◊ق ،وبقيت ثلة كان لها فضسل اإلسسهام ‘
بناء صسرح الدولة ا◊ديثة .وما األخ ﬁمد الصسالح إال واحد من
هذا الرعيل الذي فرضس بشسمائله شسرف القتداء وحق العرفان
بالتضسحيات ا÷سسام ،إانه اليوم ب Úيدي الرحمن نتضسرع إالية
سس -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا ¤أان ي -ح -تسس -ب -ه م -ع م -ن سس -ب-ق-وه ع-ل-ى ﬁج-ة
السستشسهاد ومسسÒة اإلخÓصس للوطن ‘ ا÷هاد والسستبسسال،
وقبل أان أاعزي أاسسرته وأاهله ورفاقه ‘ السسÓح وكل ﬁبيه أاعزي
نفسسي فيه وأابكيه ،كما بكيت وأابكي كل وطني عزيز رحل أاو
يرحل عنا.
اللهم بوئه مقاما عليا ‘ جنات اÿلد ،واحتسسبه مع األبرار
من عبادك الصسا◊ ،Úوأامطره بوابل من خزائن رحمتك التي
وسسعت كل شسيء ،وأانزل ‘ قلوب أاهله و‘ قلوب جميع من Áت
إاليه بنسسب أاو سسبب الصس Èا÷ميل والسسلوان العظيم .وأاؤوكد لهم
‘ هذه اÙنة األليمة وقو‘ إا ¤جانبهم ،معربا لهم عن تعازي
ا◊ارة ومواسساتي اÿالصسة.
وبشصر الصصابرين الذين إاذا أاصصابتهم مصصيبة قالؤا إانا لله
وإانا إاليه راجعؤن أاولئك عليهم صصلؤات من ربهم ورحمة
وأاولئك هم اŸهتدون».

إلرئيسض بوتفليقة يهنئ
رئيسسة سسنغافورة

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية
ت-ه-ن-ئ-ة ل-رئ-يسس-ة ج-م-ه-وري-ة سس-ن-غ-اف-ورة ح-ل-ي-مة يعقوب،
Ãناسسبة احتفال بÓدها بعيدها الوطني.
وج -اء ‘ الÈق -ي -ة« :ي -ط -يب ‹ Ãن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال
جمهورية سسنغافورة بعيدها الوطني أان أاتوجه إا¤
فخامتكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة و أاصسالة عن
نفسسي باحر التها Êمشسفوعة بأاطيب “نياتي لك
ب- -دوام الصس- -ح- -ة و“ام السس- -ع- -ادة وÃزي -د م -ن ال -رق -ي
والزدهار للشسعب السسنغافوري الصسديق».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا رئيسسة سسنغافورة
«وأاغتنم هذه اŸناسسبة السسعيدة ألنوه بعمق عÓقات
الصسداقة والتعاون التي تربط بلدينا وألجدد لفخامتك
“ام عزمي على مواصسلة ترقيتها وتعزيزها Ãا يعود
بالنفع على شسعبينا الصسديق.»Ú

أاعربت عن انشصغالها بتداعيات ا’أزمة ب Úالسصعؤدية وكندا

إ÷زإئر تدعو إ ¤إحÎإم سسيادة إلدول وعدم إلتدخل ‘ شسؤوونها
أاع - -ربت ا÷زائ- -ر ،امسس ،،ع -ن انشس -غ-ال-ه-ا
ل -ت -داع -ي -ات األزم -ة ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ال-عÓ-ق-ات بÚ
السسعودية وكندا ،داعية إا ¤احÎام سسيادة الدول و
عدم التدخل ‘ شسؤوونها الداخلية ،حسسب ما جاء
‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية .
وأاك- -دت وزارة الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة أان ا÷زائ -ر

«ت -ت -اب -ع ب -انشس -غ-ال ت-داع-ي-ات األزم-ة ا◊اصس-ل-ة ‘
العÓقات ب ÚاŸملكة العربية السسعودية الشسقيقة
وكندا».
وإازاء هذا الوضسع« ،تدعو ا÷زائر إا ¤ضسرورة
احتكام الدول ‘ عÓقاتها اÿارجية إا ¤مبادئ
القانون الدو‹ وميثاق األ· اŸتحدة خاصسة ما

أاع -ل -ن اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصص -ن -دوق ال -ؤط-ن-ي
’ج-راء
ل -ل -ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
حسصان تيجا Êهدام عن اعداد مشصروع وضصع
ب-ط-اق-ي-ة ط-ب-ي-ة ال-كÎون-ي-ة من أاجل التكفل
’حسص - -ن ب - -اŸؤؤم - -ن Úاج- -ت- -م- -اع- -ي- -ا ‘ ›ال
ا أ
اÿدمات.
و‘ حوار ل»وأاج» أاكد هدام قائ« Óيجري
ح-ال-ي-ا الع-داد ل-ت-ط-وي-ر ح-ل يسس-ت-ع-م-ل ال-ب-ط-اقة
الوطنية اللكÎونية من طرف الصسندوق الوطني
للتأامينات الجتماعية من أاجل ضسمان مراقبة
طبية ‘ الوقت اŸناسسب على مسستوى الهيئة
ال-ت-اب-ع-ة ل-لصس-ن-دوق ب-ه-دف ضس-م-ان ت-ك-ف-ل أافضس-ل
ب -اŸؤوم -ن Úاج -ت -م -اع-ي-ا وا◊صس-ول ع-ل-ى ق-اع-دة
واحدة للمعطيات والوصسفات الطبية».
وسستسسمح هذه البطاقية الطبية اللكÎونية
أايضسا ب « مقروئية أاحسسن» لسسيما ‘ ›ال

تعلق منها باحÎام سسيادة الدول وعدم التدخل ‘
شس-ؤوون-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة» ،تضس- - -ي- - -ف وزارة الشس- - -وؤون
اÿارجية.
كما نوهت الوزارة ‘ هذا الظرف بـ»العÓقات
األخوية العميقة التي تربط ا÷زائر باŸملكة
العربية السسعودية الشسقيقة».

...ترحب بعرضض كوهلر حول زيارته إ ¤إŸنطقة

اع - - - - - -ربت ا÷زائ- - - - - -ر ع- - - - - -ن
«ترحيبها» بالعرضس الذي قدمه
Óم Úال-ع-ام
اŸم -ث -ل الشص-خصص-ي ل -أ
 ·ÓاŸت- - -ح- - -دة ل - -لصص - -ح - -راء
ل - - -أ
ال-غ-رب-ي-ة ه-ؤرسصت ك-ؤه-ل-ر حؤل
زي -ارت -ه ا’خÒة ا ¤اŸن -ط -ق-ة،
حسص - -ب- -م- -ا اك- -ده ي- -ؤم اÿم- -يسس
ال- -ن- -اط- -ق ب -اسص -م وزارة الشص -ؤؤون
اÿارجية عبد العزيز بن علي
شص - - - -ري - - - -ف مشصÒا ا ¤ان ه - - - -ذا
ال-ع-رضس ق-د «اسص-ت-ق-ب-ل ب-ارتياح»
م -ن ق -ب -ل ج-م-ي-ع اعضص-اء ›لسس
ا’من الدو‹.
و‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ل -وأاج ح -ول
موضسوع رد فعل ا÷زائر بخصسوصس
اج -ت -م -اع اŸب -ع -وث ال‡ي Ãج-لسس
المن الدو‹ اكد الناطق باسسم وزارة
الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ع - -ل - -ى «دع - -م
ا÷زائر ÷هود ال· اŸتحدة كوهلر
ÓمÚ
بصس-ف-ت-ه اŸب-ع-وث الشس-خصس-ي ل -أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ل -لصس -ح -راء
ال- -ع- -ام ل - -أ
الغربية».

كما اعرب بن علي شسريف عن
«اسستعداد ا÷زائر للتعاون كما فعلت
دوم- -ا م -ع ال· اŸت -ح -دة م -ن اج -ل
تسسوية مسسالة الصسحراء الغربية طبقا
ل -ل -ق-ان-ون ال-دو‹ وال-ل-وائ-ح السس-دي-دة
Ûلسس الم -ن ال -دو‹ ال -ت-ي تضس-م-ن
للشسعب الصسحراوي ‡ارسسة حقه ‘
تقرير اŸصس.»Ò
وكان اŸبعوث ال‡ي للصسحراء
الغربية قد عقد اجتماعا يوم أامسس
الربعاء Ãجلسس المن حول جولته
الق -ل -ي-م-ي-ة الخÒة ال-ت-ي ت-ه-دف ا¤
ب- - -عث اŸف- - -اوضس- - -ات ب Úج- - -ب- - -ه- - -ة
البوليسساريو واŸغرب اŸتوقفة منذ
سسنة .2012
وم -ن اŸرت -قب ان ي -ع-ل-م ال-رئ-يسس
الŸا Êالسسبق ›لسس المن الدو‹
بـ«آاخ -ر نشس -اط -ات-ه» ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ‘
اطار اŸسسار ال‡ي ،حسسبما اشسارت
اليه اجندة ›لسس المن لشسهر أاوت.
وي -ت-ع-ل-ق الم-ر ب-الج-ت-م-اع ال-ث-اÊ
لهورسست كوهلر منذ تعيينه كمبعوث

Óم Úال - -ع - -ام ال‡ي
شس- - -خصس- - -ي ل - - -أ
للصسحراء الغربية و يأاتي ايضسا ‘ اقل
من شسهرين بعد جولته ا ¤اŸنطقة
ح- -يث اج- -رى ﬁادث- -ات م- -ع ط- -ر‘
ال-ن-زاع ال وه-م-ا ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اريو
واŸغ- - -رب وال - -ب - -ل - -دي - -ن اŸراق - -بÚ
موريتانيا وا÷زائر.

...وتامل أإن يكون
إلجتماع إŸقبل حول
إليمن بادرة خ ÒلأÓمن
وإلسستقرإر
أاعربت ا÷زائر يوم اÿميسس على
لسسان الناطق باسسم وزارة الشسؤوون
اÿارجية عبد العزيز بن علي شسريف
عن أاملها ‘ أان يكون
الج -ت -م -اع اŸق -ب -ل ح -ول ال -ي-م-ن
اŸرتقب ‘  6سسبتم Èبجنيف بادرة

خ Òل - -ع - -ه - -د ج - -دي - -د م - -ن السسÓ- -م
والسستقرار ‘ هذا البلد.
و‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال ل -وأاج ح -ول
التطورات ا◊اصسلة ‘ اليمن ،ذكر
ال- - -ن- - -اط- - -ق ب- - -اسس- - -م وزارة الشس - -وؤون
اÿارجية «باŸواقف الثابتة للجزائر
والتي ما فتئت تعمل لصسالح تسسوية
سس - - -ل - - -م- - -ي- - -ة ع- - -ن ط- - -ري- - -ق ا◊وار
Óزم- -ة ‘ ال- -ي- -م- -ن
واŸف- -اوضس- -ات ل - -أ
ودع-م-ه-ا ل-ل-ج-ه-ود ال-ت-ي تبذلها األ·
اŸتحدة من خÓل اŸبعوث اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة» ،معتÈا
Óم Úالعام ل أ
ل أ
أان «ه- -ذه ا◊رب ق- -د ط -ال أام -ده -ا،
م-ع-رب-ا ع-ن أاسس-ف-ه واسس-ت-ي-ائه لسسقوط
ال -ع-دي-د م-ن األرواح ،لسس-ي-ما ضسمن
اŸدن- - -ي Úاألب- - -ري - -اء وع - -ل - -ى وج - -ه
اÿصسوصس النسساء واألطفال».
وأاعرب بن علي شسريف عن أامله
‘ أان يكون الجتماع اŸقبل حول
اليمن اŸرتقب ‘  6سسبتم Èبجنيف
ب -ادرة خ Òل -ع -ه -د ج-دي-د م-ن السس-ل-م
والسستقرار للشسعب اليمني الشسقيق.

حجار يتحادث مع ‡ثل برنامج إأل· إŸتحدة للتنمية
–ادث وزير التعليم العا‹ والبحث
ال- -ع- -ل -م -ي ال -ط -اه -ر ح -ج -ار  ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة م -ع اŸم-ث-ل اŸق-ي-م
لÈن- -ام- -ج ا’· اŸت- -ح- -دة ل- -ل- -ت- -ن- -م -ي -ة
با÷زائر ايريك اوفرفسصت حؤل السصبل
و ال -ؤسص -ائ -ل ال -ك -ف -ي -ل -ة «ب -ت -ع-زي-ز اك»È
ل- -ل- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال ال- -ت- -ك -ؤي -ن ال -ع -ا‹
وال-ب-حث العلمي ،حسص-ب-م-ا اف-اد ب-ه ب-ي-ان
للؤزارة.
وأاوضس- - - - -ح ذات اŸصس- - - - -در أان ح- - - - -ج - - - -ار
وأاوفرفاسست قد تطرقا «÷وانب التعاون بÚ
ا÷زائ -ر وب -رن -ام -ج ال· اŸت -ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة

اŸتعلقة بجامعة عا ⁄الشسغل سسيما تكوين
اŸك -ون Úون-وادي ال-ب-حث وت-ق-ن-ي-ات ال-ع-م-ل و
كيف Áكن فهم اŸؤوسسسسة».
ك -م-ا اسس-ت-ع-رضس ا÷ان-ب-ان «ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-وي-ر
مشساريع مشسÎكة حول التحليل و احتياجات
سس -وق الشس -غ -ل وك -ذا ال -ت -ح -ق -ي-ق ح-ول ادم-اج
اصسحاب الشسهادات».
واتفق السسيدان حجار وأاوفرفسست خÓل
هذا اللقاء على توقيع بروتوكول اتفاق من
اج -ل «ت -ن -ظ -ي -م سس -لسس-ل-ة م-ن ال-ن-دوات رف-ي-ع-ة
اŸسس -ت -وى ل -ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة ح-ول ن-ظ-ام ال·
اŸتحدة و تنشسيط ﬁاضسرات حول العمال

تيجا Êهدام مدير «الكناسس»:

Œميد  90أإلف بطاقة شسفاء بسسبب إلغشض

اسس-ت-هÓ-ك األدوي-ة واÿدم-ات األخ-رى وب-ال-ت-ا‹
«–كم أافضسل ‘ التكاليف» ،على حد قوله.
‘ ن -فسس السس -ي -اق ذك -ر اŸسس -ؤوول ب -إاج -راءات
اŸراقبة الطبية والدارية التي اتخذها الصسندوق
الوطني للتأامينات الجتماعية مضسيفا أان هذه
اŸراقبة سستكثف وآالية تسستهدف بعضس اŸهن
«اŸدرة ل-ل-ت-وق-ف-ات ع-ن ال-ع-م-ل» قصس-د م-ك-اف-حة
الفراط فيها.
كما أاوضسح هدام أانه ‘ اطار مراقبة التوقفات
عن العمل قام أاعوان الصسندوق الوطني للتأامينات
الجتماعية بزيارة  ٩02٣٤مؤومن اجتماعي خÓل
السسداسسي الول “ 2018ت معاقبة  8 ،81باŸئة
منهم مقابل  1٩5268مؤومن “ت زيارتهم خÓل
نفسس الفÎة من سسنة  201٧حيث “ت معاقبة ،٤٣
 ٪٩منهم.
وي -ت -ع -ل -ق الم -ر حسسب ق-ول-ه Ãراق-ب-ة اداري-ة

العدد
1٧٧18

03

كما أاردف يقول أانه منذ اطÓق العملية فان
ت -ك -م -ن ‘ ال -ت -أاك -د م -ن أان اŸؤوم-ن الج-ت-م-اع-ي
اŸت -وق -ف ع -ن ال -ع -م-ل ي-حÎم الل-ت-زام-ات ال-ت-ي قرابة  1٤مليون بطاقة شسفاء ” تسسليمها ألصسحابها
يفرضسها عليه التشسريع والتنظيم اŸعمول بهما ‘ حŒ ” Úميد أاك Ìمن  ٩0000بطاقة بسسبب
الغشس واصسفا هذا العدد
من خÓل القيام بزيارة ا¤
ب « ال - - -ه - - -زي - - -ل» أام- - -ام
اŸنازل.
بطاقية طبية
ال- -ب- -ط- -اق- -ات اŸسس -ل -م -ة
و‘ ›ال ت - - - - -ع - - - - -ويضس
الكÎونية للتكفل
وال- - - -ع - - -دد الج - - -م - - -ا‹
األدوية أاكد نفسس اŸسسؤوول
للمسستفيدين من منظومة
٣
أان الصس - -ن- -دوق ع- -ال- -ج ٧ر2
باŸؤؤّمن Úاجتماعيا
ال- -ت- -أام Úالج- -ت- -م- -اع- -ي
م- - -ل- - -ي- - -ون وصس- - -ف - -ة خ Ó- -ل
اŸقدر بحوا‹  ٣٩مليون
السسداسسي الول  2018مقابل
مؤومن اجتماعي وذوي ا◊قوق.
٧ر 6٤مليون خÓل نفسس الفÎة من سسنة .201٧
ويتعلق األمر حسسب قوله ببطاقات ” Œميدها
على صسعيد آاخري ذكر هدام بأان الصسندوق وضسع
ب-رن-ا›ا م-ك-ي-ف-ا م-ع ال-ت-ط-ورال-ت-كنولوجي وعصسرنة من السستفادة من األدوية بسسبب « الغشس الواضسح»
آاليات التسسي Òمن خÓل اعتماد بطاقة الشسفاء التي مضس- -ي- -ف- -ا أان- -ه ” الشس- -روع ‘ –سس- -يسس اŸؤوم- -نÚ
ت -ع -د ا‚ازا « اسسÎات -ي -ج -ي -ا» ع -ل -ى ط-ري-ق –سس Úاجتماعيا وذوي ا◊قوق حول « السستعمال ا÷يد»
لهذه البطاقة.
السستفادة من العÓج.

ال- -كÈى اŸدرج- -ة ‘ الط -ار السسÎات -ي -ج -ي
 2020-2016سسيما تنويع القتصساد و التنمية
الجتماعية والبيئية وتثم Úالنظام البيئي و
كذا ا◊كامة».
كما توصس Óا ¤اسستحداث «›موعة من
اÈÿاء ا÷زائ - -ري Úرف- -ي- -ع- -ي اŸسس- -ت- -وى ‘
ﬂتلف اÛالت من اجل اŸسساهمة ‘
اثراء خÈة مشساريع برنامج ال· اŸتحدة
للتنمية».

حسسبÓوي يسستقبل
سسف Òإليمن
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصس -ح -ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح
اŸسستشسفياتﬂ ،تار حسسبÓوي أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة سس -ف Òج-م-ه-وري-ة ال-ي-م-ن
با÷زائر علي ﬁمد علوي اليزيدي ،حسسبما
أافاد به بيان للوزارة .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان
اللقاء سسمح باسستعراضس العÓقات التي Œمع
ال- -ب -ل -دي -ن وك -ذا واق -ع م -ن -ظ -وم -ة الصس -ح -ة ‘
جمهورية اليمن التي انهارت “اما».
و‘ هذا اإلطار «أاعرب السسف Òاليمني عن
ب- - -عضس الح- - -ت- - -ي- - -اج - -ات Ãا ‘ ذلك ‘ ›ال
التكوين الطبي والشسبه الطبي» ،مشسددا على أان
«دعم ا÷زائر يعد ضسروريا بالنظر إا ¤مكانتها
اÿاصسة وتاريخها» ‘ .هذا الصسدد ،أاكد وزير
الصس - -ح - -ة أان «ا◊ك- -وم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وط- -ب- -ق- -ا
لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية لن تدخر جهدا
لدعم الشسعب اليمني ‘ اÙنة التي يجتازها»
وان الحتياجات اŸع Èعنها من الطرف اليمن
سستتم دراسستها على مسستوى الهيئات اŸعنية.

»æWh

السسبت  11أاوت  2018م
الموافق لـ  28ذي القعدة  1٤39هـ

على هامشس زيارته لولية بجاية ،ولد قدور:

«إايني» اإليطالية ترغب ‘ ششراء كامل إانتاج الغاز ا÷زائري
 14ششركة أاجنبية تتسشابق للششراكة مع سشوناطراك

كشش- - -ف ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع - -ام Ûم - -ع
سشوناطراك عبد اŸومن ولد قدور ‘ ،ندوة
صشحفية على هامشس زيارته التفقدية Ÿركز
م- -راق- -ب- -ة ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات وم -نشش -آات اŸي -ن -اء ‘
ال-رصش-ي-ف وأاع-ا‹ ال-ب-ح-ار وم-ن-ط-ق-ة ن-فطال
لول ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ع-ن أان
ل -ل -وق-ود أامسس ا أ
سشوناطراك تلقت طلبات لـ  14ششركة عاŸية
م- -ن  14دول -ة ت -تسش -اب -ق ل-ل-ظ-ف-ر بشش-راك-ة ‘
اŸؤوسشسش- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -تسش- -وي- -ق ال- -دو‹
ل-ل-م-ح-روق-ات ال-ت-ي سش-ي-ط-ل-ق-ها اÛمع قريبا،
مششÒا إا ¤مششروع خلق مؤوسشسشات ﬂتلطة
لتسشويق الغاز والبÎول ‘ اÿارج.

سسهام بوعموشسة
‘ هذا السسياق ،أاوضسح الرئيسض اŸدير العام أان،
ﬂطط األعمال هو الذي سسيحّدد األولويات وما
ه -ي اŸن -ت -ج -ات ال -ت -ي سس -يشس-رع ‘ تسس-وي-ق-ه-ا أاول
ال -بÎول اÿام أام ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي أام اŸك-ث-ف-ات ـ
وحسسبه ـ فإان سسوناطراك أاصسبحت ﬁل أاطماع
إاقتصسادية ومالية من طرف الشسركات العاŸية ،وأان
العديد من الدول مثل بوليفيا والدول الفريقية
ت -رغب ‘ ال -ع -م -ل م -ع اÛم-ع وإارسس-ال إاط-ارات-ه-ا
للقيام بالتكوين على مسستوى شسركة سسوناطراك.
وكشسف أايضسا عن شسراكة مرتقبة مع مؤوسسسسة
«إاكسسون موبيل» األمريكية التي ترغب ‘ إاقامة
شس - - -راك- - -ة م- - -ع ›م- - -ع سس- - -ون- - -اط- - -راك ‘ ›ال
البÎوكيمياء.
ب -اŸق -اب -ل ،أاع -ل -ن ول-د ق-دور ع-ن رغ-ب-ة شس-رك-ة
«إاي -ن -ي» اإلي -ط -ال -ي -ة ‘ شس -راء ك -ام-ل ا◊صس-ة ال-ت-ي

اإلفراج عن القانون ا÷ديد للمحروقات ،للتكيف
مع التحولت القتصسادية العاŸية وزيادة موارد
اÛمع ،وجعله أاك Ìجاذبية.

غلق مؤوسشسشة نقل اÙروقات
Ãيناء بجاية إاششاعة

تنتجها ا÷زائر من الغاز  ،بحيث أان اŸفاوضسات
مع هذا الشسريك ‘ مرحلة متقدمة ،مضسيفا أان
شس- -رك- -ة «إاي- -ن- -ي» ت- -رغب ‘ رف- -ع ق -درات اإلن -ت -اج
والتصسدير لتقوم هي بتسسويقها فيما بعد ‘ إايطاليا
وبلدان أاخرى ،نافيا تراجع واردات «إايني» من الغاز
” مؤوخرا توقيع إاتفاقيات على
ا÷زائري ،بحيث ّ
اŸدى الطويل مع هذا الشسريك.
باإلضسافة إا ¤أان ،هناك مفاوضسات جارية مع
شسركة «توتال» الفرنسسية وŒديد العقود سسابقا مع
إاسسبانيا Ÿدة تسسع سسنوات .و‘ سسؤوال حول موقف
اÛم -ع م -ن إاج -ت -م -اع «أاوبك» ال -ذي سس -ي -ع -ق -د ‘
سسبتم ÈاŸقبل بفينا بالنمسسا ،قال ولد قدور أانه
يأامل ‘ أان –افظ منظمة الدول اŸنتجة للنفط»
أاوبك» واŸنتجون من خارجها على اتفاق تخفيضض
إانتاج النفط لديسسم.2016 È
وجّدد ولد قدور تأاكيده على ضسرورة اإلسسراع ‘

” توقيف
وحسسب مصسادر ‘ ع ÚاŸكان ،فقد ّ
ث Ó-ث -ة م -دي-ري-ن Ÿوان-ئ ب-ج-اي-ة ،سس-ك-ي-ك-دة وارزي-و
بسسبب صسفقات مشسبوهة منذ أايام قليلة ،بحيث
سستسسÎجع شسركة سسوناطراك مؤوسسسسة اÙروقات
التابعة Ÿيناء بجاية بنسسبة  100باŸائة وتصسبح
–ت إادارة م -ؤوسسسس -ة ن -ق -ل اŸن -ت -وج ال -ن-ف-ط-ي عÈ
القنوات ،بعدما كانت –وز على نسسبة  60باŸائة
” تنصسيب اŸدير ا÷ديد بالنيابة
فيها ،علما أانه ّ
بوبكر شسرمون خلفا للسسابق فريد قاسسمي.
و‘ هذا الصسدد ،نفى ولد قدور إاشساعة غلق
اŸؤوسسسس -ة ال -ت -ي ّ” ت -داول -ه -ا ‘ أاوسس -اط ال-ع-م-ال،
قائ« :Óلن يتّم غلق مؤوسسسسة نقل اÙروقات التي
تبقى عنصسرا مهما ‘ القتصساد الوطني ،كفى من
اعطاء معلومات خاطئة ونحن باŸرصساد ضسد كل
من يحاول ضسرب اسستقرار سسوناطراك» ،وحسسبه
ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-ح-ل-ي ب-الشس-ج-اع-ة إلحداث التغي Òقصسد
تطوير نشساط فروع اÛمع.
Œدر الشسارة إا ¤أانه ّ” ،توقيع اتفاقية بÚ
سس -ون -اط-راك وال-ن-ادي ال-ري-اضس-ي Ÿول-ودي-ة ب-ج-اي-ة
لدعمه ماليا.

اسشتقبل السشف Òالطالب عمر ،بلعيد:

جبهة اŸسشتقبل تدّعم تقرير مصش Òالششعب الصشحراوي

ت -ل -ق -ى ج -ب -ه-ة «ال-ب-ول-يسش-اري-و « وال-دول-ة
لحزاب
الصشحراوية دعما قويا من طرف ا أ
السش -ي -اسش -ي -ة Ãخ -ت-ل-ف ت-وج-ه-ات-ه-ا ال-ف-ك-ري-ة
لي-دي-ول-وج-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ،وتدعو بششكل
وا إ
لح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ال-غاششم
ع-اج-ل إا ¤إان-ه-اء ا إ
ل-لصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وت-ن-ظ-يم إاسشتفتاء يقرر
مصش Òالششعب الصشحراوي.

جÓل بوطي
‘ هذا الصسدد تباحث رئيسض جبهة اŸسستقبل
عبد العزيز بلعيد مع سسف Òجمهورية الصسحراء
الغربية با÷زائر عبد القادر الطالب عمر إايجاد
سس -ب -ل ت -ع -زي -ز ال -نضس -ال السس-ي-اسس-ي و“ك Úالشس-عب
الصسحراوي من تقرير مصسÒه بشسكل أاسسرع ،وفقا
للوائح األ· اŸتحدة التي تؤوكد أان الوضسع القائم
هو اسستعمار غاشسم.
وأاب -دى ب -ل -ع -ي -د ‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة ع -قب
اسستقباله السسف Òعبد القادر الطالب عمر Ãقر
ج -ب -ه -ة اŸسس -ت-ق-ب-ل ب-ال-ع-اصس-م-ة ،أاول أامسض ،أان-ه ّ”
اإلتفاق على تعزيز التعاون ‘ اÛال السسياسسي

من ناحية تكوين ‡ثل Úمن جبهة «البوليسساريو»
” التفاق على وضسع
لدى جبهة اŸسستقبل ،كما ّ
برنامج للتعاون ب Úالطرف Úلتبادل اÈÿات ‘
›ال النضسال السسياسسي.
كما تطّرق السسف Òالطالب عمر وبلعيد إا ¤آاخر
اŸسستجدات التي تعرفها قضسية الصسحراء الغربية
على السساحة الدولية Ãا فيها ملف بعثة حفظ
السسÓم ‘ الصسحراء الغربية اŸينورسسو التي ⁄
تضسطلع منذ إانشسائها Ãهامها األسساسسية ‘ تنظيم
” اإلتفاق على تبادل
اسستفتاء تقرير اŸصس ،Òو ّ
الزيارات ب Úا÷انب Úو‘ هذا الصسدد أاعلن بلعيد
أانه سسيقوم بزيارة رسسمية عقب مؤو“ر ا÷بهة إا¤
ﬂي -م -ات ال Ó-ج-ئ Úالصس-ح-راوي Úب-ت-ن-دوف شس-ه-ر
سسبتم Èالقادم.
وشسّكل موضسوع دعم النضسال والكفاح السسياسسي
ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وي Úال- -داخ -ل -ي واÿارج -ي ÷ب -ه -ة
البوليسساريو ﬁطة نقاشض ب Úالسسف Òالطالب عمر
وب -ل -ع -ي -د ،سس -ي -م -ا م-ا ت-عّ-ل-ق ب-ت-ح-ريك اŸل-ف ع-ل-ى
اŸسستوى الدو‹ ◊شسد مزيد من الدعم للشسعب
الصس -ح -راوي وإاي -ج -اد ع -ن -اصس -ر ت -ؤوث -ر ع -ل-ى مسس-ار
القضسية العادلة ،حيث ـ قال سسف Òالبوليسساريو ـ إانه
Ÿسض فع Óإارادة وعزÁة قوية من بلعيد لتعزيز
التعاون ب Úا÷بهت ‘ ÚاŸسسار النضسا‹.
و“ ⁄ر ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا عضس -و ج -ب -ه-ة
«البوليسساريو» السسف Òالطالب عمر إا ¤بلعيد دون
أان ي-جّ-دد رئ-يسس-ه دع-م-ه ال-ك-ام-ل ل-ل-ج-ب-ه-ة الشس-عبية
لتحرير السساقية ا◊مراء ووادي الذهب ،مؤوكدا أان

أاواصس -ر األخ -وة وال -ت -اري -خ اŸشسÎك ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ن-ا
الوقوف مع الÓجئ Úالصسحراوي Úوكل الÓجئÚ
األف -ارق -ة دون إاسس -ت -ث -ن -اء وه -ي ع -ق -ي-دة ال-تضس-ام-ن
واألخوة اŸتجذرة ‘ صسفوف الشسعب ا÷زائري،
قائ« Óأان الدعايات التي تصسدر عن جهات تشسكك
‘ مسسعى ا÷زائر لحتضسان الÓجئ Úهي دعايات
مغرضسة غرضسها التشسويشض وفقط لتحقيق مآارب
خاصسة».
وع Èالسس - -ف Òالصس - -ح - -راوي ورئ - -يسض ج - -ب- -ه- -ة
اŸسستقبل عن اسستيائهما من بعضض التقارير الواردة
عن منظمات حقوقية تشسّكك ‘ مسسعى ا÷زائر
لحتضسان الÓجئ Úودعمهم ،حيث أاشسار الطالب
ع- -م -ر إا ¤أان ا÷زائ -ر م -ا ف -ت -ئت ت -قصس -ر ‘ دع -م
اŸواطن Úالصسحراوي Úمنذ أان وطئت أاقدامهم
أارضض ا÷زائ - -ر سس- -ن- -ة  ،1975ب- -ع- -د مسسÒة ال -غ -زو
اŸغ -رب -ي ال -ه -م -ج -ي ،م -وضس -ح -ا أان ك -ل ال Ó-ج-ئÚ
الصس -ح -راوي Úي -ح -ظ -ون ب -ع -ن -اي-ة ك-بÒة م-ن ط-رف
السسلطات ا÷زائرية.
وثّمن السسف Òالطالب عمر دعم جبهة اŸسستقبل
لـ»البوليسساريو» ‘ كفاحها النضسا‹ لتحقيق مصسÒ
الشس -عب الصس -ح -راوي وه -و م -وق -ف مشس ّ-رف ول-يسض
جديدا على رئيسسها الذي كان مناضس Óفذا ‘
صس-ف-وف ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-طÓ-ب-ي-ة اŸسس-اندة للشسعب
الصسحراوي ،كما أان ما تقّدمه من دعم يؤوكد عمق
رسسالة التضسامن واألخوة اŸتجذرة لدى السساسسة
ا÷زائري.Ú

قال إان تقييمها نهاية الششهر ا÷اري

مقري :مبادرة التوافق الوطني يتفاعل معها ا÷ميع
ق- -ال رئ- -يسس ح- -رك -ة ›ت -م -ع السش -ل -م ع -ب -د
ال -رزاق م-ق-ري أان م-ب-ادرة ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي ل
تزال تصشنع ا◊دث ويتفاعل معها ا÷ميع ،بÚ
لم-ل
م -ع -ارضس وم-ب-ارك ،وب Úم-ن ي-رى ف-ي-ه-ا ا أ
وم -ن ي -ري -د أان ي -ق -ت -ل -ه-ا‘ ح-ي-ن-ه-ا ،م-وضش-ح-ا أان
حمسس تسشتفيد من كل هذا النقاشس ،الذي هو
لصشالح اŸبادرة.

جÓل بوطي
أاوضسح مقري ،أان مبادرة التوافق الوطني سستبقى
مطروحة على الطاولة إا ¤غاية نهاية اÿريف ،ثم
سسيحّدد مسسارها ‘ السسنوات القليلة اŸقبلة ،مشسÒا
إا ¤أان خÒها للجزائر وللحركة ‘ العاجل أاو اآلجل

بكل تأاكيد ،والعمل السسياسسي عموما من وجهة نظرنا.
وقال مقري ‘ منشسور له ع Èصسفحته الرسسمية
‘ موقع التواصسل الجتماعي «فايسسبوك» :أاول أامسض،
«ل ت -زال م -ب -ادرت -ن -ا تصس -ن -ع ا◊دث وي -ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا
ا÷ميع ،ب Úمعارضض ومبارك ،وب Úمن يرى فيها
األمل ومن يريد أان يقتلها فورا ،نسستفيد من كل هذا
النقاشض ،وكل هذا النقاشض هو لصسالح اŸبادرة».
وأاضساف مقري« ،سستبقى اŸبادرة مطروحة على
الطاولة إا ¤غاية نهاية اÿريف ،ثم سسيحّدد مسسارها
‘ السسنوات القليلة اŸقبلة ،مÈزا أان خÒها للبلد
م -ؤوك -دا ‘ ال -ع -اج -ل أاو اآلج -ل ،وخÒه -ا ل -ل-ح-رك-ة ‘
العاجل واآلجل بكل تأاكيد ،والعمل السسياسسي عموما
من وجهة نظرنا».
وأاث -ن -ى رئ -يسض «ح -مسض» ع-ل-ى ك-ل اŸت-ف-اع-ل Úم-ع

خÓل لقاء مع بن فليسس

التقى رئيسس حزب حركة البناء الوطني ،عبد
القادر بن قرينة ،أامسس ،مع رئيسس حزب طÓئع
ا◊ري -ات ،ع -ل -ي ب -ن ف -ل -يسس ،ال -ذي ع -رضس ع-ل-ي-ه
م -ب -ادرة تشش -ك -ي-ل-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة ب-ع-ن-وان «ا÷زائ-ر
ل- -ل- -ج- -م- -ي- -ع» ال -ت -ي ت -دع -و إا« ¤ح -م -اي -ة ا÷ب -ه -ة
ال -داخ -ل -ي -ة وت -ع -م-ي-ق ا◊وار وال-ب-حث ع-ن آال-ي-ات
ل‚احه».
سشياسشية إ
أاوضسح بيان للحركة ،أان مسسؤوول ا◊زب Úقد اتفقا
على «التميز بخطاب قابل للجميع و›مع رافضض للسسباب
والشستائم وأان الوقت يفرضض على ا÷ميع العمل من أاجل

لششغال
انتقد من عنابة بطء وتÒة ا أ

زعÓن :لن نسشمح بتأاخر إا‚از اŸششاريع
لششغال العمومية عبد الغني
ششّدد وزير ا أ
لسشراع ‘ إانهاء بعضس
زعÓن على ضشرورة ا إ
اŸشش -اري -ع ال -ت -ن -م-وي-ة ،وتسش-ل-ي-م-ه-ا ‘ أاج-ال-ه-ا
اّÙددة ،ع - -ل - -ى غ- -رار مشش- -روع ازدواج- -ي- -ة
و–ديث الÎك-ي-ب-ات اÿاصش-ة ب-خ-ط السش-كة
ا◊دي- -دي- -ة ال- -راب- -ط ب Úع- -ن -اب -ة ـ رمضش -ان
لششغال البطيئة
جمال ،حيث انتقد وتÒة ا أ
التي يسش Òعليها اŸششروع ،مطالبا بتسشريع
أاششغاله وتسشليمه قبل نهاية سشنة ..2019

عنابة :هدى بوعطيح
تفقد وزير األشسغال العمومية والنقل عبد الغني
زعÓن خÓل زيارة عمل قادته إا ¤ولية عنابة أاول
أامسض اÿميسض العديد من اŸشساريع ا◊يوية التي
تشس -ه -ده -ا اŸدي -ن -ة ،أاي -ن وق -ف ع -ل -ى م-دى ت-ق-دم
مشسروع اÙطة البحرية والتي من اŸنتظر أان
تدخل حيز اÿدمة سسنة  ،2019و‘ هذا الصسدد
أاكد الوزير بأان ميناء عنابة بصسدد تهيئة نفسسه
ب -ه -دف مضس -اع -ف-ة ق-درة اسس-ت-غÓ-ل-ه ل-تصس-ل إا ¤م-ا
يقارب  11مليون طن سسنويا ،مشسÒا إا ¤أان الفضسل
‘ ذلك يعود إا ¤اسستغÓل منجم الفوسسفات من
جهة ،ومن جهة أاخرى اسستÒاد ا◊ديد والصسلب،
فضس Óعن تصسدير منتجات الصسناعة الغذائية.
وزي -ر األشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي
زعÓن وخÓل وقوفه على مشسروع ﬁول الطريق
الرابط ب Úالقطب ا◊ضسري ا÷ديد ذراع الريشض
والطريق الوطني رقم  ،٤٤ثّمن سس Òاألشسغال به،
مؤوكدا أان اŸشسروع الذي سسيتم اسستÓمه السسنة
اŸقبلة يسس ÒبوتÒة حسسنة ،وقال أان الهدف هو
ال- -ت- -وف- -ي- -ق ب ÚاŸع- -ط -ى الج -ت -م -اع -ي ،وإايصس -ال
األقطاب السسياحية بهذه الشسبكات ،مشسÒا أايضسا

إا ¤أان إا‚از الطريق السسياحي الرابط ب Úرأاسض
ا◊مرا بوادي بوقراط على مسسافة  06كلم هو
هدفهم الرئيسسي ،إال أانهم وجدوا أانفسسهم يقومون
ب-ت-ه-ي-ئ-ة ج-م-ي-ع ال-ظ-روف إليصس-ال م-ن-اط-ق ال-توسسع
السسياحي بشسبكة الطرق.
عبد الغني زعÓن تفّقد أايضسا مشسروع إا‚از
منشسأات Úعلى مسستوى الطريق الوطني رقم  ٤٤بÚ
ح- -ي سس- -ي- -ب- -وسض وا◊ج- -ار ،ك -م -ا ع -اي -ن ال -ط -ري -ق
الج- -ت- -ن- -اب -ي ÷سس -ر سس -ي -دي إاب -راه -ي -م واŸدخ -ل
ا÷نوبي Ÿدينة عنابة ،إا ¤جانب مشسروع توسسعة
ح- -ظÒة ال -ط -ائ -رات «Ã »Eط- -ار راب- -ح ب- -ي -ط -اط،
وبالرغم من بعضض النقائصض التي يشسهدها قطاعه
ب- -ولي- -ة ع -ن -اب -ة ،إال أان -ه ث ّ-م -ن ب -عضض اÛه -ودات
اŸب- -ذول- -ة ‘ ›ال ال -ن -ق -ل ‘ ،ظ ّ-ل ال -ت -ح -دي -ات
القتصسادية التي تعرفها البÓد ،وشسّدد ‘ سسياق
ح- -دي- -ث -ه ع -ل -ى ضس -رورة م -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل وإا“ام
اŸشساريع التنموية وتسسليمها ‘ أاجالها اّÙددة.

أاششرفت على توديعهم غنية الدالية

ا◊جاج اŸتكفل بهم من طرف رئيسس ا÷مهورية يغادرون باŒاه البقاع اŸقدسشة

غادر ا◊جاج اŸتكفل بهم من طرف رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،صشباح أاول
أامسس ،أارضس ال -وط -ن م -ت -وج -ه Úن -ح -و ال -ب -ق -اع
لداء مناسشك ا◊ج Ÿوسشم .2018
اŸقدسشة أ
أاشس- -رفت وزي- -رة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي واألسس -رة
وقضس- -اي- -ا اŸرأاة غ- -ن -ي -ة ال -دال -ي -ةÃ ،ط -ار ه -واري
ب -وم -دي-ن ال-دو‹ (ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) ع-ل-ى ح-ف-ل
توديع هؤولء ا◊جاج الذي يقدر عددهم  118حاجا
وحاجة من الفئات اŸعوزة وأاسسر ﬁدودة الدخل
وكذا من ب ÚاŸقيم Úبدور األشسخاصض اŸسسنÚ
التابعة لقطاع التضسامن الوطني ،تÎاوح أاعمارهم
ما ب 60 Úو 70سسنة وينحدرون من ﬂتلف وليات
الوطن.
ويسس -ه -ر ع -ل -ى ت -أاط Òه -ذا ال -ف-وج م-ن ا◊ج-اج
والعناية بهم خÓل إاقامتهم بالبقاع اŸقدسسة Ÿدة
 30يوما ،فريق اداري وطبي ﬂتصض مزود بالعتاد
ال- -ط- -ب- -ي الÓ- -زم واألدوي- -ة الضس- -روري -ة إا ¤ج -انب
مرشسدين للتوجيه واŸرافقة.
وبهذه اŸناسسبة أاشسادت الوزيرة بهذه اŸبادرة
«ا◊م -ي -دة» ال -ت -ي أاق -ره-ا رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة م-ن-ذ

سسنوات من خÓل التكفل باألشسخاصض اŸعوزين
لتمكينهم من أاداء مناسسك ا◊ج ،مؤوكدة أان هذا
اŸسسعى «أادخل الفرحة والسسرور» على قلوب هؤولء
ا◊جاج الذين  ⁄تسسعفهم ظروفهم اŸادية لزيارة
بيت الله ا◊رام.
وأابرزت الدالية أان الوزارة حرصست على « توفÒ
كافة الشسروط إل‚اح هذه العملية التضسامنية من
خÓل اتخاذ التداب ÒالÓزمة لفائدة هؤولء ا◊جاج
الذين ” تزويدهم بحقائب شسخصسية –توي على
ك -ل مسس -ت -ل -زم -ات ع -م -ل -ي-ة ا◊ج ،مشسÒة ا ¤أان-ه-م
سسيسستفيدون من «معاشض كامل» يضسمن لهم إاقامة
مريحة خÓل تواجدهم بالبقاع اŸقدسسة.
وبنفسض اŸناسسبة ،حثت الوزيرة هؤولء ا◊جاج
ع-ل-ى «ال-ت-ع-اون وال-تضس-ام-ن ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م والل-ت-زام
ب- -إارشس -ادات ونصس -ائ -ح ال -ف -ري -ق اŸراف -ق ل -ه -م م -ع
ا◊رصض على “ثيل بلدهم أاحسسن “ثيل».
وبدورهم تقدم هؤولء ا◊جاج بجزيل الشسكر
والعرفان لرئيسض ا÷مهورية الذي مكنهم من أاداء
فريضسة ا◊ج ،واصسف Úهذه اŸبادرة بـ»اŸسسعى
النبيل» و»اللتفاتة الطبية.

ششحن مياه زمزم باŒاه مطارات ا÷زائـر إانطÓقا مـن مطـار جـدة
اŸبادرة اŸوافق Úمنهم واŸعارضس ،ÚمشسÒا إا ¤أان
ال -ت -ق -ي-ي-م األو‹ ل-ل-م-ب-ادرة سس-ي-ك-ون ن-ه-اي-ة شس-ه-ر أاوت
ا÷اري.
وكانت مبادرة التوافق الوطني قد صسنعت نقاشسا
سسياسسيا كبÒا أاثرى اŸشسهد السسياسسي الوطني قبيل
النتخابات الرئاسسية القادمة سسيما بعد توسسعيها إا¤
أاحزاب اŸوالة التي تفاعلت مع مضسمونها سسيما ما
ت-ع-ل-ق ب-اإلصسÓ-ح-ات الق-تصس-ادي-ة واإلج-ت-م-اع-ية التي
باركها قادة ﬂتلف التشسكيÓت السسياسسية.

حركة البناء الوطني تعرضس مبادرة «ا÷زائر للجميع»
ا÷زائر» ،مشسÒا إا ¤أان من ب Úاألهداف األخرى للمبادرة
التي أاطلقت ‘ مايو الفارط هي «حماية ا÷بهة الداخلية
ودعم اŸكسسب الدÁقراطي وتنظيم ا◊ياة ا◊زبية».
من جهته ،جّدد رئيسض حزب الطÓئع طرح مبادرته
وال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ى «ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة ب-إاشسراف
وتنظيم ÷نة مسستقلة وغÒها من نقاط قد سسبق وأان
عرضست على الرأاي العام الوطني» ،يضسيف ذات اŸصسدر.
وبهذه اŸناسسبة ،ع Èالطرفان على «تثم ÚاŸبادرات
وال -ت -وج -ه ل Ó-قÎاح وت -ق -د Ëا◊ل -ول Ÿشس -اك-ل وأازم-ات
ا÷زائر وا÷زائري.»Ú
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للتذك ،Òفقد أاعلن بن قرينة ،األربعاء أان حزبه لن
ي-ق-اط-ع ال-رئ-اسس-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،وسس-ي-ك-ون ح-اضس-را إام-ا عن
طريق مرشسحه أاو عن طريق –الف مع مرشسح آاخر ضسمن
شس -روط يضس -ع -ه -ا ›لسض الشس -ورى ال -ذي سس -ي -ع-ق-د دورت-ه
العادية ‘ اÿريف القادم للحسسم بصسفة نهائية ‘ هذه
اŸسسأالة.

لو ¤من
” الششروع ‘ عملية واسشعة هي ا أ
نوعها تقضشي بششحن مياه زمزم من مطار اŸلك
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ال-دو‹ ب-ج-دة (اŸم-لكة العربية
السشعودية) باŒاه مطارات الوصشول بكل من
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة وقسش -ن -ط -ي -ن -ة ووه -ران
وورقلة وعنابة.
وتعت Èهذه العملية التي أاقدمت عليها ا÷زائر
األو ¤من نوعها والتي تتمثل ‘ تقد Ëعبوات مياه
زمزم للحجاج ا÷زائري Úونقلها مسسبقا إا ¤أارضض
ال -وط -ن ،حسسب الشس -روح -ات اŸق-دم-ة ع-ل-ى ه-امشض
الشس -روع ‘ أاو ¤ع -م -ل -ي -ات الشس -ح-ن مسس-اء ال-ثÓ-ث-اء
اŸاضسي.
و‘ هذا السسياق ،أاوضسح اŸنسسق اإلداري واŸا‹
للبعثة ا÷زائرية للحج صسالح بوطرفة الذي أاشسرف
على عملية الشسحن رفقة رئيسض مركز جدة بدر
الدين في« ،‹Óأانه ‘ إاطار Œسسيد تعليمات وزير
الشسؤوون الدينية واألوقاف التي تقضسي بتقد Ëأافضسل
اÿدم- -ات ل- -ل- -ح- -ج- -اج ا÷زائ- -ري Úو–ت إاشس- -راف
” نقل أاو¤
الديوان الوطني للحج والعمر ،فإانه ّ
عبوات زمزم كهدية من الديوان للحجاج على مÏ
طائرة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية باŒاه مطار
ولية ورقلة».
و”ّ Œسس -ي-د ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ‘‘ب-ع-د ا◊صس-ول ع-ل-ى

جميع الÎاخيصض القانونية التي تفرضسها السسلطات
السسعودية‘‘ وذلك بالتنسسيق مع ﬂتلف القطاعات
اŸشسكلة للبعثة على غرار القنصسلية ا÷زائرية بجدة
و‡ث- -ل- -ي اÿط- -وط ا÷وي- -ة ا÷زائ- -ري -ة وال -دي -وان
الوطني للحج والعمرة ،حسسبما أاضساف.
وأاشس- -ار اŸصس- -در ن- -فسس -ه ،إا ¤أان «ه -ذه اŸب -ادرة
سستسسمح بتطم Úا◊اج ا÷زائري بأان مياه زمزم
سستصسله قبل اسستكمال مناسسك ا◊ج إا ¤مطارات
ال -ب Ó-د» ،م -ردف-ا ب-أان ه-ذا اإلج-راء ي-أات-ي سس-ع-ي-ا م-ن
الديوان الوطني للحج والعمرة على الرتقاء Ãسستوى
ت -ن -ظ -ي -م وتسس -ي Òع -م -ل -ي -ة ا◊ج وال -ت -ك -ف -ل ا◊سس-ن
با◊جاج.
وقال ذات اŸتحدث ،أان «الشسحنة األو ¤من مياه
زمزم التي ” إارسسالها إا ¤مطار ولية ورقلة تبلغ
 3001قارورة أاو دلو بوزن  5لÎات للواحدة» ،مضسيفا
‘‘أانه ”ّ تخصسيصض ﬂازن وفضساءات ‘ اŸطارات
ا÷زائ -ري -ة وم-ك-اتب ل-ل-ت-وزي-ع ،ح-يث ب-إام-ك-ان ا◊اج
ا÷زائري اسستÓم حصسته من مياه زمزم قبل أان
Óمتعة اÿاصسة به‘‘.
اسستÓمه ل أ
وب -ع -دم -ا أاوضس -ح ب -أان -ه ّ” ت -خصس -يصض  8رحÓت
انطÓقا من جدة نحو اŸطارات اÿمسسة ،با÷زائر
أاشسار إا ¤أان الوزن اإلجما‹ للشسحنة يتضسمن 190
طنا بـمجموع  38178عبوة من مياه زمزم.

ألسشبت  11أوت  2018م
ألموأفق لـ  28ذي ألقعدة  1439هـ
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““الشصعب““ ترصصد حملة ““اليد ‘ اليد““◊ماية الشصواطئ بالعاصصمة وتيبازة

«سسيال”” تطمح لبلوغ  90مليون م Îمن اŸياه
اŸعا÷ة سسنة 2018
أاوربالŒ :ميع  30كيسسا من النفايات يوميا بشساطئ الصسابÓت
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مدونة جديدة تضصم  478تخصصصس بالتكوين اŸهني

حملة إاعÓمية لتسسهيل اندماج الشسباب ‘ الوظائف
أاط -ل -قت وزارة ال -ت -ك -وي -ن وال -ت-ع-ل-ي-م
اŸه-ن-ي Úح-م-ل-ة إاعÓ-م-ي-ة ل-دى الشص-ب-اب
وأاول -ي -ائ -ه -م ح -ول إام -ك -ان-ي-ات ال-ت-ك-وي-ن
اŸق -دم -ة ل -ه -م ل -ل -حصص-ول ع-ل-ى شص-ه-ادات
وم -ه -ن تسص ّ-ه -ل ل -ه-م الن-دم-اج ‘ ا◊ي-اة
اŸه -ن-ي-ة ،حسص-ب-م-ا ع-ل-م ،أاول أامسس ،ل-دى
الوزارة.
أوضش- -ح أل -ب -ي -ان أن ه -ذه أ◊م -ل -ة سش -ت -مّسس
ششرأئح كبÒة من ألششباب ،لسشيما ألرأغبÚ
منهم ‘ أكتسشاب مهنة للحصشول على منصشب
عمل أو لصشالح أولئك ألذين غادروأ مبكرأ
ألنظام ألدرأسشي ألكÓسشيكي وألبالغ عددهم
حوأ‹  500.000ششاب ،مششÒأ إأ ¤أنه يوجد
ششباب أخفقوأ ‘ أمتحان ألبكالوريا ويريدون
أل -ب -ق -اء ‘ أÛال أل -ت -ق -ن -ي و أŸه -ن -ي وك-ذأ
ألششباب ألذين ليسس لهم مسشتوى درأسشي عال
ويبحثون عن تأاهيل مناسشب لهم.
و‘ هذأ ألصشدد ،أكدت ألوزأرة أن قطاع
ألتكوين وألتعليم أŸهني ⁄““ Úيدخر أي جهد
لتوف Òألوسشائل ألبششرية وأŸادية ألضشرورية
قصشد ألسشتجابة للطلب ألجتماعي ‘ ›ال

ألتكوين أŸهني““ ،مضشيفة أنه زيادة على 1200
مؤوسشسشة تكوين متوأجدة““ ،أعطت أ◊كومة
Óنشش -اء أل -ق -ان -و Êوت -خصش-يصس
م -وأف -ق -ت -ه -ا ل  -إ
ميزأنية لـ 40مؤوسشسشة جديدة سشتفتتح أبوأبها
‘ سش- -ب -ت -م ،2018 Èأي  13م-ع-ه-دأ وطنيا
م -ت -خصشصش-ا ‘ أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي و 24مركزأ
ل -ل -ت -ك-وي-ن أŸه-ن-ي وأل-ت-م-ه ÚوثÓ-ث-ة م-ع-اه-د
للتعليم أŸهني““.
و‘ هذأ أإلطار ،أطلقت مديريات ألتكوين
وأل -ت -ع -ل -ي-م أŸه-ن-ي Úع-ل-ى مسش-ت-وى أل-ولي-ات
خÓل موسشم ألصشطياف حمÓت –سشيسشية
وج-وأري-ة ل-ف-ائ-دة ألشش-ب-اب ب-اسش-تعمال ﬂتلف
وسشائل ألتصشال.
وحسشب أل- -وزأرة ،ت- -تضشّ- -م- -ن ه -ذه أ◊م -ل -ة
ألع Ó-م -ي -ة أل -ع-دي-د م-ن أŸوأضش-ي-ع ،لسش-ي-م-ا
ششروط ألتسشجيل ‘ ﬂتلف ألششهادأت ألتي
Áك - -ن –ضشÒه- -ا وألشش- -عب وأل- -ت- -خصشصش- -ات
أŸفتوحة وموأقعها ،موضشحة أن سشنة 2018
سش -تشش -ه -د إأصش -دأر م -دون -ة ج-دي-دة تضش-م 478
تخصشصشا مع إأمكانية أإلقامة ‘ مؤوسشسشات
ألتكوين.

Ÿسصاعدة كبار السصن واŸرضصى على إاقامة اŸشصاعر Ãنى

حملة –سسيسض تسستهدف ا◊جاج ا÷زائريÚ

أاطلقت شصركة اŸياه والتطه““ Òسصيال““
Óي-ام ال-ت-حسصيسصية
ال-ط-ب-ع-ة اÿامسص-ة ل -أ
““اليد ‘ اليد““ بوليتي ا÷زائر وتيبازة
غايتها ا◊فاظ على الشصريط السصاحلي
وال - -ب - -ي - -ئ - -ة اŸائ - -ي - -ة ،غ Òأان م - -ا م - -ي- -ز
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ه- -ذه السص- -ن- -ة اسص- -ت -ع -م -ال
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ال -رق -م-ي-ة ل-ت-حسص-يسس
اŸواط-ن Úوت-وع-ي-ت-ه-م بضص-رورة ح-م-اية
ال -ب -ي -ئ-ة واŸسص-ط-ح-ات اŸائ-ي-ة““ .الشص-عب““
لج- - -واء ب- - -الصص - -اب Ó- -ت
ع- - -اشصت ه- - -ذه ا أ
وترصصد أادق التفاصصيل.

الصصابÓت :خالدة بن تركي
أوضشح مدير ألسشتغÓل وﬂتصس بالتطهÒ
Ãؤوسشسش- -ة ““سش- -ي -ال““ رضش -ا ب -ودأب ‘ تصش -ري -ح
لـ«ألشش - -عب““ أن أل - -ط - -ب - -ع - -ة أ◊ال- -ي- -ة –سشسس
أŸوأط -نÃ Úا ت -ق -وم ب -ه ألشش -رك -ة ‘ م -ي-دأن
ألتطه ÒباŸقارنة مع ألششبكة ألكبÒة ألتي

“تلكها وﬁطات معا÷ة أŸياه أŸسشتعملة
أل -ت -ي ع -رفت خÓ-ل سش-ن-ة  ،2017م -ع -ا÷ة 85
مليون م Îمكعب من أŸياه أŸسشتعملة ‘ كل
من أ÷زأئر ألعاصشمة وتيبازة ،وتسشتمر هذه
ألسشنة من خÓل ربط ششبكات أخرى Ãحطات
رئيسشية من أجل بلوغ  90مليون م Îمكعب من
أŸياه أŸعا÷ة.
خÓل هذه ألتظاهرة يجوب أعوأن ألششركة
ألشش -وأط -ئ ل -ت -حسش -يسس أŸصش-ط-اف Úب-أاه-م-ي-ة
وضشرورة أŸسشاهمة ‘ أ◊فاظ على ألبيئة
وخصش - -وصش - -ا أألوسش - -اط أŸائ- -ي- -ة وألشش- -ري- -ط
ألسش -اح-ل-يÃ ،ا ف-ي-ه شش-اط-ئ ألصش-ابÓ-ت أل-ذي
يغرق ‘ ألنفايات بالرغم من أŸيزأنية ألتي
خرتها ولية أ÷زأئر وأŸسشؤوول Úمن أجل
سش ّ
جعله مقصشدأ للعائÓت ،غ Òأن غياب ألوعي
ورأء تدهور ألوضشع بهذأ أŸرفق.
سش-ت-م-ك-ن أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-وعوية وألتفاعلية مع
أŸصش - -ط - -اف - Úحسشب رضش - -ا ب- -ودأب  -م- -ن
–سش - -يسس أŸوأط - -ن Úوإأع Ó- -م - -ه - -م ب - -ت- -أاثÒ
تصش -رف-ات-ه-م ع-ل-ى أÙي-ط أŸائ-ي وب-دوره-م

شصاطئ سصيدي براهيم بتيبازة ‘ اŸوعد

األوسساط اŸائية ثروة يجب ا◊فاظ عليها
أاط-قت م-ؤوسصسص-ة سص-ي-ال اŸت-خّصص-صص-ة ‘
تسص-ي Òشص-ؤوون اŸي-اه ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة
اÿامسصة لتظاهرة اليد ‘ اليد للحفاظ
لوسصاط اŸائية من شصاطئ سصيدي
على ا أ
براهيم بقوراية بولية تيبازة لفائدة
اŸصص -ط -اف Úع -م -وم -ا وأاط-ف-ال اıي-م-ات
الصصيفية على وجه اÿصصوصس.

تيبازة :عÓء ملزي
ق -ال م -دي -ر شش -ب -ك -ة أل -ت -ط -ه Òب-اŸؤوسشسش-ة
مصش -ط -ف -ى ب -وق-اوة ب-اŸن-اسش-ب-ة ،ب-أاّن أن-طÓ-ق
” بششاطئ سشيدي برأهيم
ألطبعة أÿامسشة ّ
بقورأية أول أمسس ‘ مرحلة أو ¤قبل أن
تنتقل ألقافلة ألتي تؤوطرها أطارأت من سشيال
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ب-عضس أ÷م-ع-ي-ات أل-ف-اعلة أ¤
شش - -اط- -ئ مسش- -ل- -م- -ون ي- -وم أÿم- -يسس أل- -ق- -ادم
وألشش -اط -ئ أŸرك -زي ب-ال-دأم-وسس ‘  30أوت
على أن تختتم ألتظاهرة يوم  6سشبتم ÈأŸقبل
بششاطئ ششنوة بعاصشمة ألولية.
أوضشح مصشطفى بوقاوة بأاّن موضشوع أ◊ملة
يعنى بتقد Ëششروحات مفصشلة للمصشطافÚ
وأط- -ف -ال أıي -م -ات ألصش -ي -ف -ي -ة ع -ن ط -رف
أ◊فاظ على أألوسشاط أŸائية ولسشيما ألبحر
م- -ن خÓ- -ل Œنب رم- -ي أل- -ن- -ف- -اي- -ات ب -ط -رق
عشش-وأئ-ي-ة ،لسش-ي-م-ا م-ا ت-عّ-ل-ق م-ن-ه-ا بالنفايات
ألبÓسشتيكية ألتي تسشتغرق عقودأ طويلة من
ألزمن قبل –ّللها.
” ع- -رضس ﬂت -ل -ف أألف -ك -ار أŸت -ع -ل -ق -ة
و ّ

Ãوضش- -وع أ◊ف- -اظ ع- -ل -ى أألوسش -اط أŸائ -ي -ة
بطريقة جذأبة ومسشلية “ّكن جميع ألفئات
م -ن أسش -ت -ي-ع-اب-ه-ا ‘ ظ-روف م-ري-ح-ة ،غ Òأّن
أل -ذي أسش -ت -اء م -ن -ه أŸصش -ط -اف -ون ك-ثÒأ ك-ون
أ÷هات أŸعنية  ⁄تنخرط بعد ‘ موضشوع
ن -ظ -اف -ة أÙي -ط وأ◊ف -اظ ع -ل -ى أألوسش -اط
أŸائ -ي -ة وغÒه -ا م -ن ح -يث ت-وف Òأ◊اوي-ات
أŸن- -اسش -ب -ة م -ن ج -ه -ة وتصش -ري -ف أل -ن -ف -اي -ات
بالسشرعة أÓŸئمة وأŸناسشبة ،بحيث أقتنع
أ÷ميع بأاّن هذه ألششكالية يجب أن يتكّفل بها
أ÷ميع وتسشاهم جميع أألطرأف ‘ حلحلتها
وتسشيÒها وفق أŸنهج ألصشحيح ،لسشيما و أّن
أÙاف-ظ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لسش-اح-ل أحصشت ضش-من
ت -ق -ري -ره -ا ألسش-ن-وي وج-ود  86مصش-ب-ا ل-لمياه
ألقذرة على أمتدأد ألسشاحل ألتيبازي  ⁄يتم
ألتكفل بها بعد.
وتندرج هذه ألتظاهرة ‘ طبعتها أÿامسشة
ه- -ذه ألسش -ن -ة ضش -م -ن تصش -ور شش -ام -ل لÈن -ام -ج
أŸؤوسشسش- - -ة وأل - -ذي ـ م - -ف - -اده ـ ك - -ون أŸوق - -ع
ألطبيعي غ ÒأŸلوث يجب أن يحظى بنفسس
ألرعاية أŸرتبطة باŸوقع أألثري ومن هنا
جاءت فكرة أ◊فاظ على نظافة ألششوأطئ
كموأقع طبيعية متمّيزة جلب كًما معتÈأ من
أŸصشطاف Úوألزوأر خÓل موسشم ألصشطياف
كي يجعل هذه ألفضشاءأت مصشادر هامة للÌوة
و ألسشÎخ -اء ل -ف -ئ -ات ع -دي-دة م-ن أÛت-م-ع،
أألمر ألذي يقتضشي مسشاهمة جميع أألطرأف
‘ أ◊ف- -اظ ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة ه -ذه أل -فضش -اءأت
ب -الشش -ك -ل أل-ذي ي-رف-ع م-ن ق-ي-م-ت-ه-ا أ÷م-ال-ي-ة
وألسش -ي -اح -ي -ة وي -ج -ع-ل-ه-ا أك Ìج-اذب-ي-ة ل-ل-زوأر
وألفضشولي Úعلى حّد سشوأء.

ألشش - -خصش - -ي ‘ أ◊ف - -اظ ع- -ل- -ي- -ه إأ ¤ج- -انب
أÛه -ودأت أل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا شش -رك -ة سش -ي-ال
م- -دي -ري -ة أل -ري وأل -وزأرة أل -وصش -ي -ة م -ن أج -ل
أÙافظة على أÙيط ومنع ترأكم ألنفايات
‘ أألوسشاط أŸائية.
وخ ّصشصشت ألطبعة هذه أŸرة على مسشتوى
 8دوأئ- -ر ‘ ك- -ل م- -ن أل -ولي -ت Úع -ل -ى غ -رأر
شش -رشش -ال وسش -ط -اوأ‹ وحسش Úدأي ،وق-ورأي-ة،
ودأم- -وسس وغÒه -ا ،وه -ي أŸن -اط -ق أل -ت -ي ⁄
تسشتفد من خدمات ألششركة خÓل ألطبعات
ألسشابقة ،وسشيتم من خÓل مطالبة أŸوأطنÚ
ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أŸك -تسش -ب -ات أل -ط-ب-ي-ع-ي-ة
وأ◊فاظ على نظافة ألسشاحل.
وقال أعوأن مؤوسشسشة ““أوربال““ ‡ن تقربت
م- -ن- -ه- -م ““ألشش- -عب““ ‘ شش -اط -ئ ألصش -اب Ó-ت أن
ع -م -ل -ي -ات أل -ت -ن -ظ -ي -ف وت-ن-ق-ي-ة ألسش-اح-ل ت-تّ-م
بالتنسشيق مع ““ناتكوم““ و«سشيال““ لتنظيف كافة
ألششوأطئ ،خاصشة وأن أإلقبال هذه ألسشنة كبÒ
باŸقارنة مع ألصشائفة أŸاضشية بسشبب ›انية
أل- -ط- -اولت وأŸظ Ó-ت ،غ Òأن ع -دم ت -ف -ه -م
أŸوأطن وغياب ألوعي لدى ألكثÒين عّمق
أŸششكل وجعل أŸؤوسشسشة Œمع يوميا من 30
إأ 40 ¤كيسشا من ألنفايات .هذأ دون أ◊ديث
ع - -ن أألك- -ي- -اسس أŸوج- -ودة أع- -ل- -ى أŸن- -ت- -زه،
مطالب ‘ Úذأت ألسشياق من أŸوأطن ألتحلي
بالوعي وثقافة حماية ألششاطئ.

إالغاء مؤوقت لبعضض
الرحÓت ما ب10 Ú
و  16أاوت ا÷اري
أع-ل-نت ألشش-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لنقل بالسشكك
أ◊ديدية أمسس ‘ ،بيان لها عن ألغاء مؤوقت
لبعضس ألرحÓت ‘ وسشط وششرق وجنوب -
ششرق ألبÓد بسشبب نقصس ‘ قاطرأت نقل
أŸسشافرين ،وذلك خÓل ألفÎة ما ب10 Ú
إأ 16 ¤أوت أ÷اري.
أضشاف بيان ألششركة ،أن هذأ أإللغاء ّ Áسس
ألرحÓت ما ب Úأ÷زأئر  -قسشنطينة ذهابا
وأيابا (قطار  1و  )2وأيضشا تلك أÿطوط
أل -ت-ي تضش-م-ن-ه-ا ق-ط-ارأت ““رحÓ-ت أل-ب-ح-ر““
ويتعّلق أألمر بالرحÓت أ›ÈŸة ما بÚ
تقرت وبسشكرة وع Úتوتة باŒاه سشكيكدة،
فضش  Ó-ع -ن أل -رح Ó-ت م -ا ب Úقسش -ن -ط -ي -ن -ة
وجيجل.
أع- -ربت ألشش -رك -ة ع -ن أسش -ف -ه -ا ألشش -دي -د
ل -زب -ائ -ن -ه -ا ع -ل-ى ألزع-اج أل-ن-اج-م ع-ن ه-ذأ
أإللغاء أŸؤوقت لهذه ألرحÓت ،وتششكرهم
على تفهمهم دأعية مسشتخدمي ألقطارأت
أل-ت-وج-ه ن-ح-و شش-ب-اب-يك أÙط-ات أŸع-ن-ي-ة
لÓسشتفسشار وألسشتعÓم.

أاط- - -ل - -ق أاول أامسس ،م - -ك - -تب خ - -دم - -ة
ا◊ج - -اج ا÷زائ - -ريÃ Úك - -ة اŸك - -رم- -ة
ح- -م- -ل- -ة –سص -يسص -ي -ة ت -ه -دف Ÿسص -اع -دة
ا◊ج- - -اج م- - -ن ك- - -ب- - -ار السص - -ن واŸرضص - -ى
باŸشصاعر اŸقدسصة ،خاصصة Ãشصعر منى.
وترتكز هذه أ◊ملة ألتي سشتتوأصشل عÈ
ج -م -ي -ع أل-ف-ن-ادق أل-ت-ي ت-أاوي أ÷زأئ-ري ،Úإأ¤
غاية يوم  8ذو أ◊جة على دعوة أ◊جاج من
ألشش- -ب- -اب أ÷زأئ -ري Úإأ ¤ضش -رورة أل -ت -ك -اف -ل
وألتآازر وألعمل على مسشاعدة بششتى ألطرق
ك- -ب -ار ألسش -ن وأŸرضش -ى وذوي ألح -ت -ي -اج -ات
أÿاصش- -ة ،كÎك أألول -وي -ة ل -ه -م دأخ -ل أÿي -م
أŸنصش -ب-ة Ãن-ى حسش-ب-م-ا أشش-ار إأل-ي-ه مسش-تشش-ار
وزير ألششؤوون ألدينية وأألوقاف ،عمر بافولو.
أوضشح بافولو أن ““هذه أ◊ملة ألتحسشيسشية
ت -ن -درج ‘ إأط -ار سش -ي-اسش-ة أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة
تهدف أسشاسشا إأ ¤دعوة أ◊جاج ألششباب إأ¤
مسشاعدة أ◊جاج أ÷زأئري Úمن كبار ألسشن
وأŸرضشى باŸششاعر أŸقدسشة وفسشح أÛال
لهم وبخاصشة Ãششعر منى““ مششÒأ ،إأ ¤أنه
سشيتم خÓل هذه أ◊ملة تقدﬁ Ëاضشرأت
وتوزيع مطبوعات.
وأضشاف بأان هذه أ◊ملة تدخل ‘ إأطار

““ت-ع-زي-ز ث-ق-اف-ة ألÎأح-م وأل-ت-ك-اف-ل وأل-تسشامح
وت- -رسش- -ي- -خ ت- -ق- -ال- -ي- -د أÛت- -م -ع أ÷زأئ -ري““
و““أسشتحضشار قيم ألتضشامن ألوطني وكذأ إأبرأز
ألبعد أ◊ضشاري للدين أإلسشÓمي فضش Óعن
تششجيع ألتوأصشل ب Úأألجيال““.
” باŸناسشبة تنششيط ألندوة أألو¤
وقد ّ
ألتي بادر إأ ¤تنظيمها فرع أإلعÓم وألتصشال
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ف-رع أل-ف-ت-وى وأإلرشش-اد ألديني
Ÿك - -تب شش- -ؤوون أ◊ج- -اج أ÷زأئ- -ريÃ Úك- -ة
أŸك-رم-ة ب-ن-اء ع-ل-ى ت-وج-ي-ه-ات وزي-ر ألشش-ؤوون
ألدينية وأألوقاف ﬁمد عيسشى ،من طرف
ك- -ل م- -ن مسش- -تشش- -ار وزي- -ر ألشش -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة
وأألوقاف وألششيوخ ﬁمد عمر حسشا Êوعبد
أ◊ميد ويسشي وكذأ موسشى إأسشماعيل.
وخ - -لصشت أل - -ن - -دوة إأ ¤أن ““أعضش- -اء ÷ن- -ة
أل- -ف- -ت- -وى ي- -رون ب -ج -وأز ت -رك أŸب -يت Ãن -ى
ألصشحاب أألعذأر كاŸرضشى وأŸسشن Úومن
يقوم عليهم وتكفي ألنيابة عنهم ‘ ألرمي““
كما ““يجوز Ÿن ل يجد مكانا لبقائه دأخل
أÿيم أن يÎك أŸبيت Ãنى ويكفيه ألرمي
ن -ه -ارأ““ ،حسشب ب -ي -ان ÷ن -ة أل -ف-ت-وى أل-ذي ّ”
توزيعه على أ◊ضشور ألذين أكتظت بهم قاعة
مصشلى ألفندق.

لضصحى رئيسس الغرفة الوطنية للفÓحة ،لعجال:
عشصية عيد ا أ

 105نقطة بيع لÓأضسحية بالعاصسمة

” بداية من ،أاول أامسس ،افتتاح نحو 105
ن -ق -ط -ة م -ع -ت -م -دة ﬂصصصص -ة ل-ل-ب-ي-ع اŸب-اشص-ر
ل - -ل - -ك - -ب - -اشس وذلك عﬂ Èت - -ل - -ف اŸن - -اط- -ق
لضصحى،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة– ،سصبا لعيد ا أ
حسصب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ال- -ي- -وم رئ- -يسس ال- -غ- -رف -ة
الوطنية للفÓحة ،دوبي بونوة لعجال.
وأوضشح دوبي بونوة ‘ أعقاب لقاء نششطه
Ãع-ي-ة رئ-يسس أل-ف-ي-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-مربÚ
جي ‹Óعزأوي Ãقر ألغرفة ألوطنية للفÓحة
بالعاصشمة وحضشره مرب Úقدموأ من ﬂتلف
وليات ألوطن ،أن ““أŸسشاحات أŸهيأاة لبيع
أألضشاحي على مسشتوى ولية أ÷زأئر سشتوفر
أفضشل ششروط ألتسشويق ،حيث سشتكون فضشاء
Ÿع - -ام Ó- -ت Œاري - -ة م- -ب- -اشش- -رة ب ÚأŸربÚ
وأŸسشتهلك.““Ú
وأضشاف ذأت أŸسشؤوول ،أن مسشاحات ألبيع
” ت-خصش-يصش-ه-ا بشش-ك-ل أول-وي ل-ل-م-رب Úأل-ذين
ّ
يحوزون على ألبطاقة أŸهنية للحرفة إأضشافة
إأ ¤ششهادة تلقيح لقطعانهم .فحسشب رئيسس
ألغرفة ألوطنية للفÓحة ،تعت Èهذه ألششروط
إأج-ب-اري-ة ب-ه-دف ضش-م-ان وأل-ت-أاك-د م-ن سشÓ-مة
أŸوأشش -ي أŸوج -ه -ة ل -ل -ب -ي-ع وب-ال-ت-ا‹ ح-م-اي-ة
أŸوأطن من أقتناء أŸاششية أŸصشابة.
من جانب آأخر ،أوضشح دوبي بونوة أن من
ب 105 Úنقطة للبيع أŸباششر للكباشس أŸهيأاة
ه -ذأ أل -ع-ام ب-ال-ع-اصش-م-ة ”ّ ،إأحصش-اء ن-ق-ط-ت-ان
يشش -ت -د ع -ل -ي -ه -م -ا أل -ط-لب م-ن ط-رف أŸربÚ
،وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر Ãوق-ع ع-ل-ى مسش-ت-وى ألشش-رك-ة
أل -وط -ن-ي-ة ل-ل-م-ع-ارضس وأل-تصش-دي-ر (سش-اف-كسس)
Ãحاذأة حظÒة ألسشيارأت وكذأ موقع باب
ألزوأر ،حيث يتوفرأن على ششروط تضشمن
ألرأحة وأألمن ،ما يجعلها تسشتقطب أعدأد
ك - -بÒة م- -ن أŸوأط- -ن Úم- -ق- -ارن- -ة ب- -اŸوأق- -ع
أألخرى.
لكن وحسشب أŸتحدث ،فإان طاقة أسشتيعاب
هاذين ألفضشائ Úألتجاري Úل تتجاوز ثÓثÚ

مربيًا لكل وأحد منهما ،و◊سشم مسشأالة أختيار
أŸوأقع ،أكد ذأت أŸسشؤوول أنه سشيتم أللجوء
إأ ¤سشحب ألقرعة لتحديد وجهة كل أŸرب.Ú
من جانبه ،ذكر رئيسس ألفدرألية ألوطنية
للمرب ،Úجي ‹Óعزأوي ،بأان وزأرة ألفÓحة
وألتنمية ألريفية وألصشيد ألبحري –رصس منذ
سشنة  ،2014على تخصشيصس نقاط معتمدة لبيع
أألضشاحي ،وذلك عﬂ Èتلف أŸدن ألكÈى
للبÓد –سشبا للعيد.
ووصش - - -ف ذأت أŸسش- - -ؤوول ه- - -ذه أÿط- - -وة
بـالناجحة ،حيث ““سشمح هذأ ألتنظيم باحتوأء
ك -ل أشش -ك -ال أل -ف-وضش-ى وأŸضش-ارب-ة ‘ أسش-وأق
أŸاششية““ ،معتÈأ تنظيم أألسشوأق هي ““آألية
فّعالة تخدم أŸرب ÚوأŸسشتهلك Úعلى حّد
سش -وأء““ ،ك -م-ا تسش-م-ح ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة  -يضش-ي-ف
أŸتحدث  -بإاضشفاء ألÓمركزية على عمليات
أل -ب -ي -ع ،م -ا يسش -م-ح ل-ل-م-رب-ي تسش-وي-ق م-اشش-ي-ت-ه
بهامشس ربح ““معت ‘ ،““Èنفسس ألوقت تتيح
ألفرصشة للموأطن أŸسشتهلك لششرأء أضشاحي
سشليمة وبأاسشعار ““معقولة““.
وبخصشوصس أسشعار أألضشاحي لهذأ ألعام،
أوضشح ‡ثل أŸرب Úبأان سشعر ألكبشس متوسشط
أ◊ج - -م يÎأوح بشش - -ك- -ل ع- -ام م- -ا  40.000و
 50.000دج و‘ نطاق  60.000إأ111.000 ¤
للماششية ألتي يفوق وزنها  1قنطار.
‘ هذأ ألصشدد ،تابع يقول ““ل Áكننا فرضس
سشعر ثابت ‘ ألسشوق ،ولكن من أŸؤوكد أن
وفرة ألعرضس وزيادة أŸوأقع أıصشصشة للبيع
Óضش -اح -ي م -ن شش -أان -ه أن ي -ق -ط -ع
أŸب -اشش -ر ل  -أ
ألطريق أمام أŸضشارب ،Úما يسشهم بالتا‹ ‘
أÙاف -ظ -ة ع-ل-ى مصش-ل-ح-ة أŸسش-ت-ه-ل-ك Úدون
إأ◊اق ألضشرر باŸرب.““Ú
ويرتقب أن يتمّ نحر ما ب 4 Úو 5مÓيÚ
أضشحية خÓل عيد ألأضشحى للسشنة أ÷ارية،
حسشب ت- -وق- -ع- -ات رئ- -يسس أل -غ -رف -ة أل -وط -ن -ي -ة
للفÓحة.

ألسشبت  11أوت  2018م
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أاسصعار األضصاحي تلتهب واŸواطن يرى ‘ النعاج بديÓ
’بقار بسصبب ﬂاوف من أ◊مى ألقÓعية
عزوف عن أ أ

ت -ع-يشض أغ-لب أسص-وأق أŸاشص-ي-ة بسص-وق أه-رأسض وق-اŸة ح-ال-ة أسص-ت-ن-ف-ار
’ضصحى أŸبارك .وسصط أŸدن باتت
قصصوى  10أيام قبل حلول عيد أ أ
بدورها أسصوأقا لعرضض كباشض ألعيد وأ أ
’عÓف وكل ما تعّلق بكبشض
’رصصفة للبيع.
ألعيد معروضض على أ أ

سسوق أاهراسس /قاŸة  :سسم Òالعيفة
ألشش -غ -ل ألشش -اغ -ل ل -ل -م -وأط-ن ،Úأسش-ع-ار
أألضشحية ألتي تعرف ‘ أغلب أألسشوأق
ألشش -رق -ي -ة أرت -ف -اع-ا يÎأوح أل-ف-ارق ب5 Ú
آألف و  10آألف دي - -ن - -ار ج- -زأئ- -ري ‘
جار أن
أألضشحية ،إأذ يرى ألعديد من ألت ّ
هذه أŸناسشبة باتت فرصشة أألغنياء فقط،
حتى أألسشر متوسشطة ألدخل تعا Êألعجز
‘ أقتناء أضشحيةŒ ،اوز سشعر أŸتوسشطة
منها ألتي تكفي ألسشرة متوسشطة ألعدد ٤
أفرأد  ٤0ألف د.ج.

التهامات اŸتبادلة ب ÚاŸربي
والتاجر
ن- - -زل- - -ن- - -ا إأ ¤ألسش- - -وق أألسش - -ب - -وع - -ي - -ة
بسشوق أهرأسس ،وهو فضشاء يعت Èنقطة
ألوصشل ب Úأغلب أسشوأق أ÷هة ألششرقية
من ألوطن ،حيث يلتقي Œار أŸاششية.
ه -ذأ ألسش -وق أألسش -ب -وع -ي ك -ل ي -وم ثÓ-ث-اء
يفرضس فيه ألتجار منطقهم وقانونهم ل
أŸريب، Úلن أغلب من يسشتقدم أŸاششية
ب- -اŒاه ه- -ذأ ألسش- -وق ه -م أŸششÎي -ن م -ن
أل- -درج- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة ،ح- -ق -ي -ق -ة أألسش -ع -ار
م -ت -ف -اوت -ة،أألم -ر أل -ذي ي -غ -لب ع-ل-ى ه-ذأ
ألسشوق وكان أ÷ميع متفق عليه أن أ◊د
أألدنى ÿروف ألعيد هذأ ألعام أنه أزيد
من  ٤0ألف دينار جزأئري ،وكأانه سشعر
قاعدي أتفق عليه أ÷ميع ،وأألمر ألثاÊ
سشقف أألسشعار مفتوح.
تقربنا من ألعديد من أŸرب Úوألذين
أج -م -ع -وأ أن رغ-م غ-ل-ق أ◊دود ألشش-رق-ي-ة
أمام ألتهريب ،إأل أن ألغÓء يعود بالدرجة
أألو ¤إأ ¤أرتفاع أسشعار أألعÓف على
مسشتوى أألسشوأق ألدأخلية كذلك ضشعف
سشياسشة ألدعم للمرب Úللموأششي ،وعدم
أسشتفادة أغلب أŸرب Úمن ألدعم أŸوجه
إأل -ي -ه -م بسش -بب أل -ع -دي -د م -ن أل -ت-ع-ق-ي-دأت
أل-بÒوق-رأط-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن أل-دور أل-كبÒ
ألذي يلعبه ألتجار وألسشماسشرة ‘ توجيه

وأح -ت -ك -ار أألسش -ع-ار ،أي-ن ب-ات م-ا ي-رب-ح-ه
ألسش-م-اسش-رة أضش-ع-اف م-ا ي-ج-ن-يه أŸربون.
على حد ما أكده لنا ألكث Òمن ألتجار
وأŸرب.Ú

اŸواطن يخضصع لقدرته الشصرائية
ه- -ذه ألسش- -ن -ة و‘ وق -ف -ة أسش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة
ل -ل-مسش-ت-ه-لك خ-اصش-ة ب-األسش-وأق ألشش-رق-ي-ة،
أغ -لب م -ن أل -ت -ق -ي-ن-ا ب-ه-م ت-وج-ه-وأ لشش-رأء
أل -ن -ع -اج ،بسش-بب أسش-ع-اره-ا أŸع-ق-ول-ة ،ألن
ششرأء كبشس لعائلة مكونة من أزيد من 05
أفرأد يتجاوز ألـ  60ألف دد.ج ‘ ،ح Úأن
سشعر ألنعجة يبقى معقول ويكفي للحاجة
أألسشرية مقارنة بخروف متوسشط أ◊جم
وبسشعر كب.Ò
أل-ك-ب-اشس أل-ت-ي ك-ان ي-ت-دأف-ع ع-ن-ها أبناء
سش -وق أه -رأسس لشش -رأئ -ه -ا ي-وم-ا م-ا ،أل-ي-وم
أضش -حت ت -ت -ج-اوز  70أل -ف د.ج ل -ل -ك-بشس
ألوأحد ،وهو سشعر خيا‹ ،ل Áكن حتى
ل -ب -عضس أألسش-ر م-ن أق-ت-ن-ائ-ه ،أيضش-ا سش-ج-ل
أنتششار دأء أ◊مى ألقÓعية لهذأ ألعام
أسش- -ت- -ن- -ف- -ارأ وع- -زوف- -ا ك- -بÒأ م -ن ط -رف
أŸوأطن ،Úخاصشة تلك ألفئة ألتي أعتادت
على نحر أألبقار بصشورة تششاركية ،هذأ
ألعام هناك عزوف كلي عن ششرأء أألبقار
Óضش-ح-ي-ة بسش-بب أÿوف م-ن
وأل -ع -ج -ول ل -أ
عدوى أŸرضس.

 ..وأاسصعار تنافسصية ب Úمربيي
اŸاشصية بأاسصواق قاŸة
Œول -ن -ا ي -وم أ÷م -ع -ة بسش -وق ت-ام-ل-وك-ة
ل -ل -م -اشش-ي-ة ،وك-ذأ ي-وم أألح-د بسش-وق وأدي
ألزناتي،وهما أك Èسشوق Úعلى مسشتوى
ألولية وملتقى ماششية ألششمال وأ÷نوب،
أول ششيء صشادفنا هو أألسشعار أıتلفة
ع- -ن ت- -لك أل- -ت- -ي رأي -ن -اه بسش -وق أه -رأسس،

حقيقة ألفارق معت.È
ألششيء ألثا Êألذي لفت أنتباهنا ،يظهر
أŸربي على مسشتوى هذه أألسشوأق بصشورة
أك Èم- -ن أل- -ت- -اج- -ر ،أألشش- -خ- -اصس أل- -ذي -ن
Áسشكون بكباششهم عليهم مÓمح ألبدأوة
وتربية أŸاششية على عكسس ما صشادفناه
ب- -أاسش- -وأق سش- -وق أه- -رأسس .ك -ذلك أألن -وأع

أŸع -روضش -ة ل -ل -ب -ي -ع ﬂت -ل -ف-ةŒ ،د ح-ت-ى
أل-ك-ب-اشس ب-أاسش-ع-ار ت-ن-افسش-ي-ة ،أ◊د أألدن-ى
ل -ل -خ-روف أل-ذي يصش-ل-ح ك-أاضش-ح-ي-ة ل-ل-ع-ي-د
تقريبا فوق سشقف  35ألف دينار جزأئري،
وه -و ألسش-ق-ف أŸع-ق-ول ن-وع-ا م-ا م-ق-ارن-ة
بتلك ألتي وجدناها بسشوق أهرأسس أين
Œاوز سشقف أدنى أضشحية  ٤0ألف دينار.

هذه أألسشعار حسشب ألعارف Úمرششحة
إأ ¤ألزيادة قبل  10أيام من عيد أألضشحى
أŸبارك ،ألن أغلب ألعائÓت على مسشتوى
أŸدن مازألت  ⁄تقتني أضشحية ألعيد بعد
بسشبب ألفتقار إأ ¤أماكن وضشعها ،وأمام
هذأ ألÎدد قبل يبقى أŸوأطن ‘ حÒة
من أمره.

’غنام بشصهادأت صصحية بيطرية
أشصÎطت نقل أ أ

اŸصصالح الفÓحية باŸدية تعيد فتح أاسصواق اŸاشصية
أع- - -ادت م- - -دي- - -ري- - -ة أŸصص- - -ال- - -ح
أل- -فÓ- -ح -ي -ة ل -و’ي -ة أŸدي -ة ه -ذه
’ج-ل
’ي -ام ف -ت-ح أسص-وأق أŸاشص-ي-ة أ
أ أ
“ك ÚأŸوأط - - - - -ن Úم - - - - -ن شص - - - - -رأء
أضص-اح-ي-ه-م ،ع-قب ت-ع-ديلها لبعضض
موأد ألقرأر رقم  1128أŸؤورخ ‘ 22
جويلية  2018أŸتضصمن إأعÓن دأء
أ◊م -ى أل -ق Ó-ع -ي -ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
ترأب ألو’ية.
أكدت هذه أŸديرية ألولئية حسشب
قرأر ألتعديل أ÷ديد –ت رقم 1277

من أجل صصيف ب Óحوأدث

الدرك ‘ حملة للوقاية من إارهاب الطرق با÷لفة
نظمت أول أمسس فرقة ألدرك ألوطني Ãششارك
رجال أ◊ماية أŸدنية  ،حملة للوقاية من حوأدث
أŸرور أل- -ت -ي –صش -د أألروأح .وه -ي ح -م -ل -ة ت -ن -ظ -م
بالتنسشيق مع بعضس ألفاعل ‘ ÚأŸيدأن على غرأر
جمعية ألكششافة ألسشÓمية.
تسش -ت -ه -دف أ◊م-ل-ة مسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق وخ-اصش-ة
سشائقي مركبات ألنقل أ÷ماعي ونقل ألبضشائع ونقل
أŸسش-اف-ري-ن ب-ا◊اج-ز أألم-ن-ي ب-ع Úم-ع-ب-د «ألÈأك-ة»
حيث تتضشمن (تقد Ëنصشائح على ضشرورة إأحÎأم
ق - -ان - -ون أŸرور وك - -ذأ وضش - -ع ح- -زأم أألم- -ان وع- -دم
أسشتعمال ألهاتف ألنقال أثناء قيادة أŸركبة وترك
مسشافة أألمان وأحÎأم ألسشرعة أÙددة).
وسش-ت-ت-خ-ل-ل ه-ذه أ◊م-ل-ة أل-ق-ي-ام بتمارين ◊وأدث
مرور أفÎأضشية ،تبيّن للسشائق Úألعوأقب ألناجمة
عنها ،كما وزعت مطويات وملصشقات على مسشتعملي ألطرق ،تتضشمن نصشائح وإأرششادأت للتقليل من حوأدث ألسش ،Òمن
خÓل هذه أ◊ملة ألتي قام به رجال ألدرك.
وبحسشب تصشريح قائد كتيبة للدرك ألوطني بحاسشي بحبح ‘ أ÷لفة لـ»ألششعب» فإان أ◊ملة تأاتي موأصشلة لÈنامج ششعاره
«ألدرك ألوطني يرأفقكم من أجل عطلة بدون حوأدث».
تنظم هذه أ◊ملة ألتحسشيسشية ألوطنية ،لفائدة مسشتعملي ألطرقات ،ينظر فيها إأ ¤مسشتعمل ألطريق كششريك ‘ أمنه
أŸروري ،تسشتهدف أسشاسشًا سشائقي مركبات نقل أŸسشافرين وألبضشائع ،بغرضس تذكÒهم Ãدى خطورة حوأدث أŸرور
ونتائجها أŸأاسشاوية ،مع توضشيح إأيجابيات أحÎأم قوأعد حركة ألسش Òوتقو Ëألسشلوكيات غ Òألسشليمة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

أ- - -Ÿؤورخ ‘  08أوت  ،2018أن -ه ي -رف-ع
بصشفة أسشتثنائية كل إأجرأءأت منع حركة
أ◊يوأنات دأخل ألولية ويسشمح بحركة
أألغنام فقط دأخل أقليمها ‘ ألفÎة
أŸمتدة من  08إأ ¤غاية أليوم أألول من
عيد أألضشحى .2018
كما أعلنت من خÓل هذأ ألقرأر
أ÷دي - -د ف - -ت - -ح ك- -ل أسش- -وأق أŸوأشش- -ي
ب - -ال - -ولي - -ة ‘ ه- -ذه أŸدة ول يسش- -م- -ح
ب-ال-دخ-ول إأل-ي-ه-ا سش-وى أألغ-ن-ام شش-ريطة
أرف -اق -ه -ا بشش -ه -ادأت صش -ح -ي-ة ب-ي-ط-ري-ة

مسش-ل-م-ة م-ن ط-رف أألط-ب-اء أل-ب-ي-طريÚ
ألرسشمي Úأو أÿوأصس أŸفوضش Úمن
طرف أŸصشالح ألفÓحية للولية.
وب - -حسشب ق - -رم - -ز‹ رشش - -ي - -د أط- -ار
Ãدي -ري -ة أŸصش -ال -ح أل-فÓ-ح-ي-ة ،أن-ه ”
أتخاذ كل أإلجرأءأت ألقانونية لتفادي
أي أصش -اب -ات ع -دوى ب -ه -ذأ أل -دأء ،ك-م-ا
كششف عن تسشجيل حالة وبائية وحيدة
مؤوكدة وفق ألتقارير أÈıية.

اŸدية :علي ملياÊ

أŸسصافرون تكبّدوأ مصصاريف  ⁄تكن ‘ أ◊سصبان

خط النقل ب ÚاÙطة وقلب اŸدينة يعمل
بحافلة واحدة

ط - -الب سص - -ك - -ان أح- -ي- -اء ط- -ري- -ق
مسصكيانة ألكائنة باıرج ألشصرقي
ل- -ع- -اصص -م -ة أل -و’ي -ة خ -نشص -ل -ة م -ن
’عادة
ألسصلطات أÙلية ألتدخل إ
تشص -غ -ي -ل ح -اف -ل-ة أل-ن-ق-ل أ◊ضص-ري
أل -ع -ام -ل -ة ع -ل -ى خ -ط ﬁط -ة ن -ق-ل
أŸسصافرين وقلب أŸدينة ،بعدما ”ّ
م-ن-ذ ن-ه-اي-ة شص-ه-ر ج-وي-لية أŸنصصرم
ت -وق -ي -ف -ه -ا ع -ن ألسص Òب -ه -ذأ أÿط
أل -ذي يشص -ه -د أصص  Ó-ن -قصص -ا ‘ ع-دد
أ◊افÓت أıصصصصة لنقل ألسصكان
وأŸسصافرين.
أوضشح «ل.ح» ‡ثل عن سشكان أ◊ي
لـ»ألششعب» ‘ ،هذأ ألصشدد ،أن ألسشكان
ت -ف -اج -أاوأ م -ن -ذ ن -ه -اي -ة شش -ه -ر ج -وي-ل-ي-ة
أŸنصش- -رم ،ب- -غ- -ي -اب ح -اف -ل -ة م -ن أصش -ل
حافلت Úعاملت Úعلى أÿط أŸذكور
وأل -ت -اب -ع -ة ل -لشش -رك -ة أل -ع -م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
أ◊ضش- -ري ل- -ولي- -ة خ- -نشش -ل -ة ،وع -ن -دم -ا
أسشتفسشروأ عن ألسشبب قيل لهم أن توقف
أ◊افلة يعود إأ ¤توأجد بعضس ألعمال
‘ عطلة صشيفية.

ب - -ذلك أزدأدت م - -ع - -ان - -ات ألسش- -ك- -ان
أليومية مع ألتنقل وتكبدهم مصشاريف
زأئدة  ⁄تكن ‘ أ◊سشبان ،كون أ◊افلة
أل -وح -ي -دة أل -ع -ام-ل-ة م-ن أصش-ل ح-اف-ل-تÚ
ﬂصشصشت Úلهذأ أÿط ،تسشتغرق حوأ‹
سش -اع -ة ونصش -ف ل -ل -ذه -اب وأإلي -اب ،م -ا
تسش- -بب ‘ ت -ع -ط -ل ت -ن -ق -ل أŸسش -اف -ري -ن
أل -ن -ازل Úب -اÙط -ة أو أل-ق-اصش-دي-ن ل-ه-ا
وه - -ؤولء ألسش - -ك - -ان ل - -ل- -ع- -م- -ل أو قضش- -اء
مصشا◊هم.
وأمام هذأ ألوضشع يضشطر هؤولء إأ¤
أخذ سشيارة أجرة Ãبلغ جزأ‘ ل يقل
ع -ن  150دي-ن-ار ج-زأئ-ري ل-ل-وصش-ول إأ¤
مقصشدهم ،فيما يلجأا عديد ميسشوري
أ◊ال إأ ¤ألتنقل مششيا على أألقدأم أو
أن - -ت - -ظ - -ار أÙسش - -ن Úم - -ن أصش - -ح - -اب
أŸركبات أŸارة لنقلهم.
مصشدر رسشمي أكد «ألششعب» أن سشبب
توقيف أ◊افلة رأجع إأ ¤خروج ألعمال
‘ عطلة سشنوية دون تعويضشهم بآاخرين
لنقصس أإمكانيات ألششركة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
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السصبت  11أاوت  2018م
الموافق لـ  28ذي القعدة  1439هـ

تم السشطو عليه من مركز بريد الدبداب الحدودي

الجيشص يحجز أاكثر من 18مليون دينار ويدمر مخباين لÓرهابيين

الششعب -في إاطار مكافحة اإ’رهاب ،كشصفت
ودمرت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي ،يوم
 09أاوت  ،2018بعين الدفلى/ن.ع 1.مخبأاين
( )02للجماعات اإ’رهابية.جاء هذا في بيان
وزارة الدفاع الوطني تلقت «الشصعب» نسصخة
منه .جاءت العملية بعد ما كشصفت ودمرت
مفارز للجيشس يوم  08أاوت  ،2018بكل من
ع-ي-ن ال-دف-ل-ى والمدية/ن.ع 1.م-خ-بأاين ()02
للجماعات اإ’رهابية.
ك -م -ا ت -م -ك -نت م -ف-رزة مشص-ت-رك-ة ل-ل-ج-يشس ب-إان
أامناسس/ن.ع ،4.من ضصبط مبلغ مالي بقيمة

( )28880000دينار جزائري تم ا’سصتيÓء عليه
م -ن م -رك -ز ب -ري -د م -دي -ن-ة ال-دب-داب اأ’سص-ب-وع
الفارط.
Óشصارة ،فإان التحقيق ’ يزال جاريا قصصد
ل إ
ال-وق-وف ع-ل-ى ج-م-ي-ع ح-ي-ث-ي-ات ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
اإ’جرامية واسصترجاع باقي المبلغ.

..ويوقف مهربين ومهاجرين غير شضرعيين

وب -ك -ل م -ن ال -وادي وبسص-ك-رة/ن.ع ،4.أاوق- -فت
مفارز للجيشس ثÓثة ( )03مهربين وضصبطت
ثÓث ( )03شصاحنات و( )64قنطارا من مادة
التبغ ،في حين أاوقفت مفارز أاخرى بكل من

تمنراسصت وبرج باجي مختار/ن.ع ،6.ثمانية
( )08م -ه -رب -ي-ن وضص-ب-طت أارب-ع ( )04م-رك-بات
رب-اع-ي-ة ال-دف-ع و( )3,779أاط -ن -ان م-ن ال-م-واد
الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.
من جهة أاخرى ،أاحبطت مفارز للجيشس خÓل
عمليات متفرقة بكل من سصوق أاهراسس وتبسصة
والطارف/ن.ع ،5.م -ح -او’ت ت-ه-ريب ك-م-ي-ات
من الوقود ُتقدر بـ( )11379لتر ،فيما أاوقف
ع -ن -اصص -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م -ن وه-ران
وتلمسصان/ن.ع ،2.ت- - -اج- - -ري ( )02م- -خ -درات
وضص- -ب- -طت ( )07,7ك- -ي- -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف
المعالج .كما تم توقيف ( )13مهاجرا غير
شصرعي من جنسصيات مختلفة بكل من سصعيدة
والنعامة واأ’غواط.
وفي إاطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة
ال - -م - -ن - -ظ - -م - -ة ،أاوق - -فت م - -ف - -رزة ل- -ل- -ج- -يشس
بالوادي/ن.ع ،4.مهربا ( )01وحجزت شصاحنة
محملة ب ـ( )01طن و( )6قناطير من التبغ ،في
حين تم توقيف تاجري ( )02مخدرات وحجز
( )540قرصس مهلوسس بقسصنطنية/ن.ع.5.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ح- -ج -ز ع -ن -اصص -ر ال -درك
بالطارف/ن.ع )571( ،5.غرام من المرجان،
فيما أاوقف حراسس الحدود وعناصصر الدرك
الوطني بتلمسصان )18( ،مهاجرا غير شصرعيا
من جنسصيات مختلفة.

اتفاقيات مع وكالت بطريقة مششبوهة

مباشضرة تحقيقات حول تجاوزات في الخدمات ا’جتماعية
 11متهما في صشفقات لم تراع الششروط القانونية

باششرت الفرقة القتصشادية والمالية التابعة للمصشلحة الولئية للششرطة القضشائية ،تحقيقا معمقـــا على مسشتوى مديرية
التربية لتبسشة حول تجاوزات مقترفة من قبل اللجنة الولئية للخدمات الجتماعية التابعة لذات المديرية ،تتعلق بتبديد
المال العام خÓل السشداسشي الثاني لسشنة ، 2016حيث أاثبت التحقيق تورط  11ششخصشا تتراوح أاعمارهم بين  40و 53سشنة.
اك-دت ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق أان ال-م-ت-ه-م-ي-ن ق-ام-وا
ب- - -م- - -خ- - -ال- - -ف - -ة وبصص - -ف - -ة ج - -ل - -ي - -ة ق - -ان - -ون
الصصفاقات العمومية ،حيث تعّمدوا إالى إابرام
ات - -ف - -اق - -ي - -ات م - -ع ال - -وك - -ا’ت السص - -ي- -اح- -ي- -ة
بطريقة مشصبوهة ودون الخضصوع لكل المراحل
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ال- -ت- -ي ي- -نّصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ق -ان -ون
الصص -ف -اق -ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،وتÓ-ع-ب-وا ف-ي اب-رام
ال - - -ع- - -ق- - -ود م- - -ع ال- - -وك- - -ا’ت دون ال- - -رج- - -وع
إالى المداو’ت واختيار الوكا’ت السصياحية.
أاما من الناحية المالية فقد أاثبتت التحقيقات
ت- -ج -اوزات ف -ي ال -ق -ان -ون ال -خ -اصس ب -تسص -ي -ي -ر
ال -م -ؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ح -يث تّ-م ال-ت-ع-ام-ل
ب -اأ’م -وال السص -ي -ول -ة ،وع -دم ال -ل -ج -وء إال-ى ك-ل
ال -وث -ائ -ق ال -م-ح-اسص-ب-ي-ة أ’ج-ل صص-رف اأ’م-وال
العمومية من الخزينة العمومية «تم التعامل
مع الموظفين بدفع المسصاهمات الشصخصصية
للرحÓت بصصفة مباشصرة ودون أاية وثيقة تثبت
ذلك» ،وك -ذا ال -ت-ع-ام-ل م-ع أاصص-ح-اب ال-وك-ا’ت
ب- -ن -فسس ال -ط -ري -ق -ة «دف -ع اأ’م -وال ال -خ -اصص -ة
بالرحا’ت مع العلم وأان هذه اأ’موال تعتبر

أام -وال ع -م -وم -ي-ة ’ ي-ت-وجب ال-ت-ع-ام-ل ب-ه-ا إا’
بموجب اعتمادات ووثائق محاسصبية ممضصية
ومؤوشصرة من قبل المسصير المالي وكذا اأ’مر
بالصصرف وهو المسصير ا’داري».
أاسصفرت التحقيقات إالى تحرير صصكوك لفائدة
ب- -عضس أاعضص- -اء ال- -ل- -ج- -ن -ة ب -دء م -ن أاصص -ح -اب
الوكا’ت وصصرفه رغم أان القانون يمنع تماما
م-ث-ل ه-ذه ال-تصص-رف-ات ال-مشص-ب-وه-ة وك-ذا جمع
ال-مسص-اه-م-ات ال-م-ال-ي-ة ن-ق-دا م-ن ق-بل موظفي
عمال التربية رغم وجود حسصاب بنكي يتم دفع
ال-مسص-اه-م-ات وت-ق-دي-م ال-وصص-و’ت إالى ا’دارة
من أاجل المشصاركة في أاية نشصاطات تخصس
ال -ل -ج -ن-ة ك-م-ا ت-م تسص-ج-ي-ل م-ن-ح أام-وال بصص-ف-ة
نقدية إالى أاصصحاب الوكا’ت وتحرير وصصل
ب- -ذلك رغ- -م أان ال- -ق- -ان- -ون ي -ؤوك -د ع -ل -ى ع -دم
ال -ت -ع -ام -ل ن -ق -د م-ب-اشص-رة ،خ-اصص-ة ف-ي م-ج-ال
الصصفقات العمومية.
كما تم تسصجيل مخالفات بخصصوصس تبديد المال
العام والذي تقع مسصؤووليته على عاتق اعضصاء
هيكل التسصيير ،حيث أاثبت التحقيق التورط في

ج-رم ت-ب-دي-د ال-م-ال ال-ع-ام ب-دل-ي-ل ت-ك-ف-ل ال-ل-ج-ن-ة
ب- - - -مصص- - - -اري- - - -ف ال- - - -م - - -خ - - -ي - - -م الصص - - -ي - - -ف - - -ي
والرحا’ت ،والتكفل التام بجميع أاعضصاء اللجنة
وه- -ي- -ك- -ل ال- -تسص- -ي- -ي- -ر م- -م- -ا ك- -ل- -ف ال- -خ- -زي- -ن -ة
العمومية أاموال تّم صصرفها بطريقة غير قانونية
مع علم هيكل التسصيير بصصفتهم المسصؤوولون عن
أاموال الخزينة ولهم الحق في رفضس أاي قرار
تصصدره اللجنة مخالف للقانون إا’ انهم قاموا
بتبديد المال العام.
ال-ت-ح-ق-ي-ق أاسص-ف-ر أايضص-ا ع-ن م-ع-امÓ-ت مشص-بوهة
وتسص -ج -ي -ل ع-م-ل-ي-ة م-ن-ح أادوات ا’ع-اق-ة دون أاي
دراسصة للملفات أاو تحديد أاسصماء المسصتفيدين
بالمداو’ت ،حيث تناولت صصيغة الشصراء فقط،
وع- -ل- -ي- -ه ق- -امت ذات ال- -ف- -رق- -ة ب- -ات -خ -اذ ك -اف -ة
اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة الÓ-زم-ة وف-ق ل-ل-ق-ان-ون
وأاح- -الت ال- -م- -ل -ف ع -ل -ى ال -ج -ه -ات ال -قضص -ائ -ي -ة
ب-ت-ه-م-ة م-خ-ال-ف-ة ق-ان-ون الصص-ف-اق-ات ال-ع-م-وم-ية،
ت-ب-دي-د أام-وال ع-م-وم-ي-ة ،م-خ-ال-ف-ة قانون المالية
والمحاسصبة العمومية وعدم التبليغ عن جريمة.
تبسشة :خالد العيفة

لششغال قبل الدخول الجتماعي
عاين ا أ

والي الجلفة :ضضرورة تسضليم المشضاريع في آاجالها

ق -ام وال -ي ال -ج -ل -ف -ة ي -وم ال -خ-م-يسس م-رف-وق-ا
ب-رئ-يسس ال-م-ج-لسس الشص-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،م-ديري
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ب-م-ع-اي-نة مشصروع توسصعة
ابتدائية قربي بقرية الشصيخ النعاسس ببلدية
الجلفة ،حيث وقف على مدى سصير اأ’شصغال
حيث شصّدد على ضصرورة اإ’سصراع في اأ’شصغال
وتسص -ل -ي-م ال-مشص-روع ف-ي أاق-رب اآ’ج-ال .ب-ع-ده
ع -اي -ن ب -عضس ال -م-ؤوسصسص-ات ال-ت-رب-وي-ة ب-أاح-ي-اء
ال -م -دي -ن -ة ح-ي ب-ح-رارة ،ح-ي الصص-ن-وب-ر ،ح-ي
ل -فصص -ح -ى ،ح -ي ب -ق-وق-ة وال-ق-طب ال-حضص-ري
بلبربيح للوقوف على مدى جاهزيتها للدخول

ال -م -درسص -ي ال -م -ق -ب -ل’ ،سص-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
«ه -ي -اك -ل اإ’ط -ع-ام ال-م-درسص-ي وك-ذا اأ’قسص-ام
الجديدة بها».
في نفسس السصياق ،وقف الوالي عند مشصروع
توسصعة متوسصطة لخنشس مصصطفى بقرية أاو’د
عبيدالله وذلك بتحويل محÓت الرئيسس إالى
 08أاقسصام ،وفي قطاع اأ’شصغال العمومية تّم
ال -وق -وف ع -ل -ى ت -ق -دم اأ’شص -غ -ال ب -ازدواج-ي-ة
الطريق الوطني رقم  01في الشصطر المتبقي
على مسصافة  20كم الرابط بين الو’ية وحدود
و’ية اأ’غواط والتي سصيتم تسصليمها في اأ’يام

القليلة القادمة.
جه الوالي تعليمات صصارمة بضصرورة تسصريع
وّ
اأ’شصغال واحترام اآ’جال المحددة ،باإ’ضصافة
إالى معاينة إاعادة تهيئة الشصارع الرئيسصي لحي
البسصاتين ،لينتقل بعدها إالى بلدية المجبارة
ه- -ن- -اك وق- -ف ع- -ل- -ى ج- -اه- -زي- -ة السص -ك -ن -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-م-ن-ت-ظ-ر تسص-ليمها هذا الشصهر
حيث وأامر بضصرورة التهيئة الخارجية للهذه
السصكنات وذلك ’سصتقبال سصاكنيها في أاحسصن
حلة.
الجلفة :موسشى بوغراب

إاجراء تحفظي بعد حادثة تسشمم  448ششخصشا بالبليدة

غلق جميع الحنفيات غير المراقبة من الجزائرية للمياه

أاق -رت السص -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ب -ال -ب -ل -ي-دة ق-رارا
ت -ح -ف -ظ -ي -ا ب -ع -د ح -ادث-ة تسص-م-م  448شصخصصا
والقاضصي بغلق جميع الحنفيات غير التابعة
ل-مصص-ال-ح ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ال-م-ت-واج-دة ع-لى
مسصتوى عدد من أاحياء وشصوارع الو’ية وكذا
تلك المتواجدة على مسصتوى المسصاجد وهذا
إالى غاية التأاكد من سصÓمة هذه المياه التي
تمون عن طريق آابار ،حسصبما كشصف عنه ،أاول
أامسس ،اأ’مين العام للو’ية رابح أايت حسصن.
أاوضصح آايت حسصن في تصصريح للصصحافة على
هامشس تفقده لعدد من المشصاريع التنموية
الجاري تجسصيدها على مسصتوى كل من دائرتي
واد العÓيق وبوفاريك أان قرار غلق جميع

ال-ح-ن-ف-ي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-لخواصس الموجهة لفائدة
ع -اب -ري السص -ب -ي -ل ي -رم -ي إال-ى ح-م-اي-ة الصص-ح-ة
العمومية وهذا إالى غاية التأاكد من سصÓمتها
على اعتبار أانها تمون عن طريق أابار ليسصت
تابعة لمصصالح الجزائرية للمياه التي تحرصس
على معالجة مياه الشصرب.
وأاضص -اف ذات ال -مسص -ؤوول ،أان ال -ت-ح-ال-ي-ل أاث-ب-تت
أايضصا سصÓمة مياه الشصرب في قنوات شصبكة
الماء الشصروب ببلدية بوقرة مطمئنا المواطنين
بأانه ’ يوجد أاي خطر على صصحتهم في حالة
اسص-ت-هÓ-ك-ه-م ل-ه-ذه ال-م-ي-اه ال-ت-ي ت-تّ-م م-عالجتها
بشصكل منتظم.
وب-ال-م-ن-اسص-ب-ة دع-ا اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة جميع
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المواطنين ممن تتوفر منازلهم على خزانات
مياه ذاتية إالى معالجتها بشصكل دوري حفاظا
على سصÓمتهم وسصÓمة عائÓتهم ،وهو اأ’مر
الذي يغفل عنه أاغلبيتهم يقول ذات المسصؤوول.
يذكر أان  448شصخصصا يقطنون بعدد من اأ’حياء
ببلدية بوقرة كانوا قد تعرضصوا مطلع اأ’سصبوع
الجاري لحا’ت تسصمم نتيجة اسصتهÓكهم لمياه
بحيث أاثبتت التحاليل أان سصبب التسصمم راجع
إالى وجود بكتيريا «القولونيات» في هذه المياه
والتي وصصفها مدير الصصحة محمد الجمعي
ب-ال-م-ي-ك-روب-ات «ال-بسص-ي-طة وليسصت بالخطيرة».
وقد تناولت «الشصعب» القضصية بالتفصصيل في
أاعدادها السصابقة.
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سشيدي موسشى بالعاصشمة

عيادة متعّددة الخدمات
’ تتوفر على خيط جراحي؟!

اسش-ت-ه-ج-ن م-واط-ن-و ب-ل-دي-ة سشيدي موسشى
بالجزائر العاصشمة الوضشعية التي آالت
إال- -ي- -ه- -ا ال- -خ -دم -ات الصش -ح -ي -ة ف -ي ه -ذه
ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ي-ف-وق ت-ع-داد سش-كانها 45
أالف نسشمة ول تبعد عن العاصشمة إال
م-رم-ى ح-ج-ر ،وي-ك-ف-ي أان أاح-د م-واط-ن-ي
ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ت-ف-اج-أا اأمسص ب-ع-دم ت-وفر
مصش - -ل - -ح - -ة السش - -ت - -ع - -ج- -الت ب- -ع- -ي- -ادة
«الهواورة» متعّددة الخدمات بسشيدي -
التابعة للقطاع الصشحي لبراقي  -على
ال -خ -ي -ط ال -ج -راح -ي ب -ع -دم -ا ن -ق -ل اب -ن-ه
لخياطة جرح أاسشفل الذقن.
أامين بلعمري
ال -م -ف -اج -أاة ك -انت ب -ع -دم -ا ع -اي -نت ال -ط-ب-ي-ب-ة
المداومة طفله المصصاب وقالت بأان جرحه
ي -ح -ت -اج إال-ى غ-رزة خ-ي-ط واح-دة ل-ت-ط-لب م-ن
والده نقله إالى مسصتشصفى «بلفور» بالحراشس
ب -دع -وى أان ال -ع -ي -ادة ’ ت -ت-وف-ر ع-ل-ى ال-خ-ي-ط
الجراحي؟! و من أاجل هذه الغرزة الواحدة
اضصطر هذا اأ’ب نقل ابنه وجرحه ينزف دما
على مسصافة تفوق  10كيلومترات لخياطة
جرح يحتاج إالى غرزة؟!.
لم تكن هذه المرة اأ’ولى التي يشصتكي منها
م- -واط- -ن -و ب -ل -دي -ة سص -ي -دي م -وسص -ى م -ن ه -ذه
الممارسصات ،حيث كان طلب في السصابق من
أاح -د ال-م-واط-ن-ي-ن ع-ن-دم-ا تّ-وج-ه إال-ى ال-ع-ي-ادة
م- -ت- -عّ- -ددة ال- -خ- -دم- -ات ال- -م- -ع- -روف- -ة ب- -اسص- -م
«ال -ك -روصصك»  -ال -م -ت -واج -دة ب -وسص -ط ب-ل-دي-ة
سص-ي-دي م-وسص-ى ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصص-مة  -لتغيير

الضص-م-ادات ف-ق-ط أاي-ن اسص-ت-ق-ب-ل ب-اأ’سص-ط-وان-ة
ن -فسص -ه -ا ،ح -يث ط -ال -ب -ت -ه ال -م -م -رضص-ة بشص-راء
الضصمادات والمطهر «بيتادين» من الصصيدلية
وإاحضصارهما إاليها لتغييرها بحجة أان العيادة
’ ت -ت -وف-ر ع-ل-ي-ه-م-ا رغ-م أان-ه-م-ا م-ن ال-وسص-ائ-ل
اأ’ولية في ا’سصتشصفاء والعÓج؟ ولم يكن أامام
ه- -ذا ال- -م- -واط- -ن وسص -ط ح -ال -ة م -ن ال -ذه -ول
وا’سصتغراب إا’ التوجه إالى الصصيدلية المقابلة
وشصراء ما طلب منه ومن ماله الخاصس؟ مع
ال -ع -ل -م أان ه -ذه ال -ع -ي -ادة «ال -ك -روصصك» ك-انت
ب -اأ’مسس ال -ق -ريب م -رك-زا صص-ح-ي-ا اج-ت-م-اع-ي-ا
يغطي كل عمال المنطقة الصصناعية لسصيدي
موسصى صصحيا واجتماعيا وكانت تتوفر على
كل التخصصصصات أاو تكاد ،بينما تعاني اليوم من
ح -ال -ة ت -ده -ور م-ت-ق-دم-ة وإاه-م-ال وه-ذا ع-ل-ى
عÓوة على تقديم الحد اأ’دنى من الخدمات
الصصحية إان وجدت؟ ،فهل يعقل أانها تفتقر
إال -ى مصص -ل -ح -ة ل -ل-نسص-اء وال-ت-ول-ي-د ،م-ا يضص-ط-ر
م -واط -ن -و ب -ل -دي -ة سص -ي -دي م -وسص -ى إال -ى ق-ط-ع
عشص-رات ال-ك-ي-ل-وم-ت-رات ل-ح-ج-ز مكان لزوجته
ب-مصص-ال-ح ال-ت-ول-ي-د ب-أاح-د المسصتشصفيات؟! أافلم
يكن الهدف من إانشصاء هذه العيادات الجوارية
ه -و ت-ق-ريب ال-خ-دم-ة الصص-ح-ي-ة م-ن ال-م-واط-ن
وتخفيف العبء على المسصتشصفيات؟ والدولة
ت -خصصصس سص -ن -وي -ا م-ي-زان-ي-ة ضص-خ-م-ة ل-ل-ق-ط-اع
يمكنها توفير خدمة صصحية  5نجوم ولكن ’
شص -يء م -ن ذلك ن -ل -مسص -ه ع -ل -ى أارضس ال -واق-ع؟
بسصبب إاهمال البعضس أاو تقاعسس و’ مبا’ة
ال -ب -عضس اآ’خ -ر وه -ذا ه -و ال-ت-فسص-ي-ر ال-وح-ي-د
لتوجيه حالة بدائية في أادبيات ا’سصتشصفاء
وال- -ت -م -ريضس ت -ت -م -ث -ل ف -ي غ -رزة خ -ي -ط إال -ى
المسصتشصفى؟!

في حادثي مرور بقسشنطينة

وفاة  5أاشضخاصص  4منهم من عائلة واحدة

ت - -وف - -ي خ- -مسش- -ة ( )05أاشش- - - -خ- - - -اصص أاول
أامسص ال-خ-م-يسص ،ف-ي ح-ادث-ين مروريين
م -ن -فصش -ل -ي-ن ب-ب-ل-دي-ت-ي «ع-ي-ن أاع-ب-ي-د» و
«دي -دوشص م -راد» ب -ولي -ة قسش -ن -ط -ي -ن -ة،
حسشب بيان لمديرية الحماية المدنية
للولية.
قسشنطينة /احمد /د
فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية
ل -ب -ل -دي -ة «ع -ي -ن أاع -ب -ي -د» ،صص -ب-اح أاول أامسس (
الخميسس) ،من أاجل حادث مرور تمثل في
اصصطدام بين شصاحنة ذات مقطورة وسصيارة
سص-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ط-ري-ق الو’ئي رقم
 133الرابط بين بلدية «عين أاعبيد» و بلدية
«تاملوكة» و’ية قالمة ،خلف أاربعة ضصحايا
تأاكدت وفاتهم بعين المكان وهم من عائلة
واح-دة (ام-رأات-ي-ن ورج-ل وط-ف-ل) ،ك-ان-وا ع-ل-ى
متن السصيارة تراوحت أاعمارهم بين  14و70
سصنة وجريح واحد سصائق الشصاحنة  ،نقلوا من

طرف الحماية إالى العيادة المتعددة الخدمات
بعين أاعبيد ،حيث تم تحويل المتوفين إالى
مصص-ل-ح-ة ح-ف-ظ ال-ج-ثث ب-مسص-تشص-ف-ى «م-ح-مد
بوضصياف» بالخروب.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية
«محمد حوادق» ببلدية «زيغود يوسصف» ظهر
اول أامسس بالطريق السصيار شصرق /غرب في
ال -م -ك -ان ال -مسص -م -ى»ع-ي-ن ل-خ-ي-وط-ي» (ب-ل-دي-ة
ديدوشس مراد) ،من أاجل حادث مروري تمثل
ف - - - - - -ي اصص- - - - - -ط- - - - - -دام سص- - - - - -ي- - - - - -ارة م- - - - - -ن
ن -وع «ه -ون -داي» بشص -اح -ن-ة ذات م-ق-ط-ورة م-ن
نوع»ايفيكو» ،الحادث خلف الضصحية (ب،سس)،
من جنسس ذكر يبلغ من العمر  50سصنة متوفي
بعين المكان تم تأاكيده من طرف طبيب خاصس
كان بموقع الحادث ،تم إاجÓء الضصحية من
قبل فرقة الحماية المدنية سصالفة الذكر إالى
مصص-ل-ح-ة ح-ف-ظ ال-ج-ثث ب-مسص-تشصفى «ديدوشس
مراد».

توزيع أاكثر من  20أالف مسشكن قبل نهاية السشنة

أامين عام الو’ية يجتمع برؤوسضاء بلديات ودوائر بتلمسضان

باشصرت السصلطات الو’ية اجتماعات روتينية
مع رؤوسصاء الدوائر العشصرين ورؤوسصاء البلديات
الـ 53ب-رئ-اسص-ة اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة م-ح-م-د
ع -م -ي -ر ،وه -ذا م -ن اج -ل ال -ت -حضص -ي -ر ل-ت-وزي-ع
السصكنات قبل نهاية السصنة على ثÓثة مراحل.
كشصف اأ’مين العام للو’ية انه سصيتم توزيع
 20420سصكن من مختلف الصصيغ بمختلف
انحاء الو’ية قبل نهاية منها  10097سصكن
اج-ت-م-اع-ي اي-جاري 554 ،تسص-اه-مي وترقوي
مدعم ،باإ’ضصافة الى  2600مسصكن في اطار
عدل ،هذه اأ’خيرة سصيتم توزيعها قبل الدخول
ا’جتماعي.
وشص -دد اأ’م -ي -ن ال -ع-ام ع-ل-ى ضص-رورة ا’شص-غ-ال
اإ’ضص-اف-ي-ة ،ب-غ-ي-ة ضص-م-ان ع-م-ل-ية الترحيل إالى
أاح -ي -اء م -ه -ي -أاة ب -م -خ -ت -ل-ف ال-ت-ج-ه-ي-زات م-ن
ث -ان -وي -ات ،م -دارسس وم -ت -وسص -ط -ات وم -ع-دات
صصحية ،وهو ما سصيخلق احياء جديدة وحركية

اك -ب -ر ،ه -ذه السص-ك-ن-ات تضص-اف ال-ى ال-ك-وط-ات
السص -اب-ق-ة ،ح-يث شص-ه-دت ال-و’ي-ة ت-وزي-ع 8148
مسصكن من مختلف الصصيغ خÓل  ،2018منها
 2028اجتماعي إايجاري 5225 ،ريفي و661
تسص-اه-مي و 114ت -رق-وي م-دع-م و 120اعانة
للترميم.
من ناحية أاخرى طالب اأ’مين العام بضصرورة
اخ-ت-ي-ار ال-م-واق-ع ل-ت-جسص-يد المشصاريع السصكنية
الجديدة ’سصتكمال عملية الدعم ا’جتماعي
للمواطن ،حيث اسصتفادت الو’ية من 6300
اعانة ريفية جديدة خÓل  2018و ،1600سصكن
ترقوي مدعم بصصيغته الجديدة و 2721سصكن
م- -ن صص -ي -غ -ة ع -دل و 260اع -ان -ة ف-ي م-ج-ال
ال-ت-رم-ي-م ،وه-و م-ا سص-ي-خ-ل-ق ق-ف-زة ن-وع-ي-ة في
م -ج -ال السص -ك -ن ب -ه -ذه ال -و’ي -ة ال -ت -ي ت-ع-رف
مخططا ممتازا.
تلمسشان :محمد بن ترار
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مراسسلينا
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الموافق لـ  28ذي القعدة  1٤39هـ

تعليمات صصارمة ألصصحاب اŸقاهي واŸطاعم ببلدية ا÷زائر الوسصطى

تهيئة أŸدأرسس أ’بتدأئية سستكون قبل
ألدخول أŸدرسسي

عقوبات قاسصية ضصد كل من ي ّ
خل بالتعليمة

قررت بلدية ا÷زائر الوسصطى
‘ إاطار تقد Ëاÿدمة العمومية
ال-راق-ي-ة ل-ل-زب-ائن وضصمان واجهة
سص-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ت-ن-ظ-يم عمل
اŸقاهي من خÓل إاصصدار تعليمة
م-ف-اده-ا إا“ام ال-دي-ك-ور وت-وح-يد
ل-ب-اسس ال-ب-اع-ة ‡ث ‘ Ó-شص-خصصية
النادل وكتابة اسصم اŸقهى عليه،
م- -ؤوك- -دة ع- -ل- -ى ع- -ام- -ل ن- -ظ- -اف- -ة
لم - -اك- -ن ال- -ت- -ي يّÎدد ع- -ل- -ي- -ه- -ا
ا أ
السص -ي-اح م-ن أاج-ل إاع-ط-اء دي-ك-ور
‡يز للبلدية.
العاصصمة :آاسصيا مني
ويتضشمن هذا اإ’جراء ا÷ديد اÿاصش
بالفضشاءات العمومية اŸسشتغلة أ’غراضش
خدماتية من طرف اŸقاهي واŸطاعم
وصشالونات الششاي واŸرطبات 9 ،نقاط
“ثلت ‘ كل من وضشع طاو’ت ’ئقة،
اللباسش والهندام الÓئق واŸوحد ،وضشع
م -ط -ف-أاة السش-ج-ائ-ر ف-وق ال-ط-اول-ة ،ووضش-ع
م -ظ Ó-ت بشش -ك -ل م -وح -د وب -دون إاشش-ه-ار،
إاضشافة إا ¤تنظيف الفضشاء كل سشاعت،Ú
وإاحÎام ع - - - -دد ال - - - -ط- - - -او’ت اŸرخصش
ب-ه،إاحÎام ال-ت-وق-يت اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ل-ل-غ-لق
وه - -و ا◊ادي - -ة عشش- -رة ل- -ي ،Ó- -م- -ع ف- -ت- -ح
اÓÙت أايام العطل و اأ’عياد ،واحÎام
الزبائن على أان تسشحب الرخصشة كمخالفة
أ’صشحاب اÓÙت ‘ حال عدم التقيد

غ Òو’يتهم ،فإانه يأابى إا’ أان يزور ولو
ي -وم -ا واح -دا ال -ع-اصش-م-ة و–دي-دا ب-ل-دي-ة
ا÷زائ- -ر ال- -وسش- -ط- -ى ،وه- -و اأ’م- -ر ال -ذي
اسشتوجب ا◊فاظ على اŸنظر ا÷ما‹
م -ن خ Ó-ل ضش -م -ان خ-دم-ة ‡ي-زة ل-ل-زوار
ال -ذي -ن يّÎددون ع -ل-ى اŸق-اه-ي وق-اع-ات
الششاي اŸتواجدة بالبلدية.
كششف رئيسش بلدية ا÷زائر الوسشطى،
ع -ب -د ا◊ك-ي-م ب-ط-اشش ،ع-ن إاع-ت-م-اد دفÎ
شش - -روط ج - -دي - -د خ - -اصش ب - -ال - -فضش- -اءات
العمومية اŸسشتغلة أ’غراضش خدماتية ‘
العاصشمة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى و‘ إاط-ار اÙاف-ظ-ة
ع -ل -ى اŸن -ظ-ر ا÷م-ا‹ ل-ل-ب-ل-دي-ة ت-واصش-ل
ا÷زائر الوسشطى عملية وضشع مزهريات
أامام اÓÙت وتزي Úديكور واجهة بلدية
ا÷زائر الوسشطى أامام مداخل اÓÙت
وعلى أارصشفة اŸقاهي وقاعات الششاي،
‘ عملية تدخل ‘ إاطار ا◊فاظ الواجهة
ا÷مالية للبلدية.
وأابدى عبد ا◊كيم بطاشش صشرامته ‘
تششديد العقوبة على من يخالف التعليمة
اŸنصشوصش عليها من خÓل هذا اإ’جراء
ا÷دي- -د ،ح- -يث ح -رصش شش -خصش -ي -ا ع -ل -ى
متابعة عمال النظافة واŸكلف Úبوضشع
اŸزهريات وتقليم اأ’ششجار وهي العملية
التي اسشتحسشنها اŸارة ،منوه Úالعمل ‘
إاط- -ار اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اŸظ -ه -ر ال -ع -ام
وال- -واج- -ه- -ة ا÷م -ي -ل -ة ل -ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر
ال -وسش -ط -ى ك -واج -ه -ة ل -ع -اصش -م -ة ا÷زائ-ر
البيضشاء

تدعيم قطاع الشصبه الطبي بـ ١١٥إاطارا بجيجل:

سسد ألعجز ‘ ﬂتلف ألهياكل ألصسحية بالو’ية
تدّعم قطاع الصشحة بجيجل ،بـ  115طالب
وطالبة أانهوا فÎة التكوين باŸعهد الوطني
للتكوين العا‹ ششبه الطبي بجيجل ،وسشيتم
ت-ع-ي-ن-ه-م ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸؤوسشسشات الصشحية
ب- -ال- -و’ي- -ة ،وت- -ت- -م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -دف- -ع -ة م -ن
إاطارات ششبه الطبي للصشحة العمومية.
أاشش- -رف بشش Òف- -ار وا‹ ال- -و’ي- -ة ع- -ل- -ى
مراسشيم تخرج هذه الدفعة با◊ي اإ’داري،
أاين دعاهم «ا– ¤سش Úصشورة اŸمرضش
وال -ق -ط -اع الصش -ح -ي ك -ك -ل ،ب-ال-ت-ح-ل-ي ب-روح
اŸسش -ؤوول -ي -ة» ،م -ؤوك -دا «ع -ل -ى ان -ه -م ل -يسش-وا
Ãوظ -ف Úاداري ،Úب -ل انسش -ان -ي Úب-ال-درج-ة
اأ’و ،¤وي -ن -ت -ظ -ر م -ن -ه-م سشّ-د ال-ع-ج-ز ال-ذي
تعرفه ﬂتلف الهياكل الصشحية بالو’ية».
اŸتخرجون انهوا فÎة التكوين باŸعهد
الوطني للتكوين العا‹ ششبه الطبي بجيجل،
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م-ر بـ ‡ 72رضش ‘ الصش- -ح- -ة
العموميةÈﬂ 18 ،ي ‘ الصشحة العمومية،

 05ق -ابÓ-ت 09 ،مشش-غ-ل أاج-ه-زة ال-تصش-وير
ال -ط-ب-ي 05 ،مسش -اع -دة ط -ب-ي-ة 06 ،مدلك
«ﬂتصش ‘ العÓج الطبيعي والفزيائي».
و‘ سش -ي -اق آاخ -ر ،أاشش -رف م -دي -ر الصش -ح-ة
والسش- -ك -ان ل -ل -و’ي -ة ،ع -ل -ى ت -دشش Úم -راف -ق
ج-دي-دة داخ-ل ال-ع-ي-ادة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات
ب -ب -ل -دي -ة أاو’د ي-ح-ي خ-دروشش ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة
الÎميم والتهيئة التي ششهدتها مؤوخرا وقد
Óششعة،
” فتح  Èﬂللتحاليل ومصشلحة ل أ
ّ
وه- -دا رف- -ق- -ة م -دي -رة وإاط -ارات اŸؤوسشسش -ة
العمومية للصشحة ا÷وارية بسشيدي معروف
ورئيسش بلدية أاو’د يحي خدروشش ،والتي
ت - -ه- -دف إا– ¤سش Úاÿدم- -ات الصش- -ح- -ي- -ة
اŸق- -دم- -ة ل- -ل- -م- -واط- -ن Úك- -م- -ا ” ت- -ك- -رË
ب -اŸن -اسش-ب-ة اŸسش-اه-م ‘ Úه-ات-ه ال-ع-م-ل-ي-ة
اإ’يجابية.

جيجل :خالد العيفة

العدد

رئيسس بلدية حجاج Ãسصتغا Âلـ»الشصعب»:

فتح أأيام ألعطل وإأ ¤غاية ألـ ١١ليÓ

بكل ﬂالفة أ’حكام دف Îالششروط حسشب
ما جاء ‘ بيان وقعه رئيسش بلدية ا÷زائر
الوسشطى عبد ا◊كيم بطاشش.
وتأاتي التعليمة اŸعلن عنها من طرف
رئيسش اÛلسش الششعبي البلدي للجزائر
الوسشطى من أاجل ا◊فاظ على اŸنظر
العام للبلدية واأ’ماكن التي يّÎدد عليها
السش -ي -اح ،ل -ل -وصش -ول إا ¤أاب -ه -ى صش-ورة م-ن
خÓل تقد Ëأاحسشن خدمة ،خاصشة وأان
ال- -ب -ل -دي -ة تشش -ه -د زي -ارة ل -ب -عضش ال -وج -وه
ال -رسش -م -ي -ة ع-ل-ى غ-رار ال-زي-ارات اأ’خÒة
ل-ب-عضش الشش-خصش-ي-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-ف-رنسشية
والتونسشية التي Œولت ‘ ششوارعها.
ن-اه-يك ع-ل-ى أان وج-ه ال-ع-اصش-م-ة ت-غّ-ير
ح -يث ت -دّع -مت ب -ال -ع -دي -د م -ن اÓÙت
واŸق -اه -ي ال -ت -ي ت -ؤوّم -ن ل -ل -زوار ا÷لسش-ة
اŸريحة والفرجة كل هذا سشاهم ‘ زيادة
ح -ج -م ال -ت -دف-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ا ي-ج-ع-ل ب-ل-دي-ة
ا÷زائر الوسشطى قبلة للزوار من ﬂتلف
الو’يات هو الرغبة حسشب رئيسش البلدية
‘ التجول Ãختلف ششوارعها الرئيسشية
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة ول-عّل أاششهرها ششارع
ديدوشش مراد ،زيغود يوسشف ،العربي بن
م- -ه- -ي -دي ،سش -اح -ة أاودان ،سش -اح -ة الÈي -د
اŸركزي والنفق ا÷امعي.
واع -ت Èرئ -يسش ال -ب -ل -دي -ة ع -ب -د ا◊ك-ي-م
ب -ط -اشش أان ه -ذا اإ’ج -راء ي -دخ -ل ضش -م -ن
السش-ي-اسش-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ال-ب-لدية إ’عادة
ا’ع-ت-ب-ار ل-ه-ا وإاع-ط-ائ-ه-ا الوجه السشياحي
ال Ó-ئ-ق ب-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا واج-ه-ة ع-اصش-م-ة
ال -ب Ó-د ،م -ؤوك -دا أان ب-عضش اŸواط-ن Úم-ن
ال-ذي-ن ي-خ-ت-ارون “ضش-ي-ة ع-ط-ل-تهم بو’ية
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ت-ع-ت Èب-ل-دي-ة ح-جاج أاو
«ب -وسش -ك -ي» ك -م -ا ي -ط -ل-ق
عليها أاهل اŸنطقة من
ال- -ب- -ل- -دي -ات السش -اح -ل -ي -ة
ب-و’ي-ة مسش-ت-غ-ا Âوتتميز
بشش - -واط - -ئ - -ه - -ا اÓÿب- -ة
وط - -ي- -ب- -ة أاه- -ل- -ه- -ا وكÌة
اÿضش - -روات وال- -ف- -واك- -ه
اŸوسشمية والتي اصشبحت
اح - -د ع - -وام - -ل ال- -دخ- -ل
ال- -ف- -ردي ل- -ل -م -واط -ن ‘
فصش-ل ا’صش-ط-ي-اف ،زرن-ا
ب -ل -دي -ة ح -ج -اج وّŒول-ن-ا
بشش- - - -وارع - - -ه - - -ا ،ح - - -يث
ال - -ن - -ظ - -اف - -ة وششسش- -اع- -ة
الششوارع واأ’زقة ،والباعة
اŸتجول.Ú
رئ -يسش ب -ل -دي -ة ح -ج -اج السش -ي -د اﬁم -د
‡سشوت الذي اسشتقبلنا Ãكتبه ،صشّرح ان
بلديته نّفذت جميع اŸششاريع اŸسشجلة
م- -ن- -ذ ت- -ول- -ي- -ه رئ- -اسش -ة اÛلسش ‘ ه -ذه
العهدة.
وقد سشأالنا رئيسش البلدية عن اŸششاريع
ال -ت -ي ي -ت -ح -دث ع -ن -ه -ا ف-ق-ال ان-ه-ا ك-ثÒة
وم -ت-عّ-ددة وم-ن-ه-ا أاشش-غ-ال رب-ط ال-ك-ه-رب-اء
بشش-اط-ئ ك-اف وع ،Èوال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-رية
على مسشتوى الرخاÁية ،والطريق اŸؤودي
إا ¤دوار أاو’د ◊ول كذلك مششروع ا’نارة
ال-ع-م-وم-ي-ة Ãوق-ع زري-ف-ة ك-ذلك اسشتطعنا
انهاء مششروع ا’نارة Ãنطقة سشمارة .وقد
ششملت عملية اإ’نارة العمومية دواوير كل
من جبابرة وغوايزية ،و’د بطويل دوار
ن- -ه- -اري و ودوار ب- -واك Òواو’د ب -وخ -ا”،
وسش-واح-ل-ي-ة 1و 2اوال -د ع -ل -ي وح-دادشش-ة
وتراب السشاحل ودوار او’د جلول.
وع-ن اŸشش-اري-ع الشش-ب-ان-ي-ة ق-ال السش-ي-د
‡سشوت ان عدة مÓعب جوارية منها
ملعب رياضشي بقرية ترابة السشاحل 02
وث- -ا Êب- -دوار سش- -م- -ارة وث- -الث ب- -السش- -وط
ا◊ضش -ري ل -ب -ل -دي -ة ح -ج -اج واآخ -ر ب-أاو’د
جلول.
اŸششاريع الصشحية كذلك نالت ا’هتمام
باÛلسش الششعبي البلدي ◊جاج ،فقد ”
ا‚از ق - - -اع- - -ة عÓ- - -ج ب- - -دوار رزي- - -ف- - -ة،
وباŸناسشبة صشّرح رئيسش بلدية حجاج ان
ا÷انب الصش- -ح- -ي ي- -ف- -ت- -ق- -ر ا ¤م- -راف -ق
ومسشتخدم.Ú
واŸشش-ك-ل ال-ك-ب Òه-و ت-وق-ف مصش-ل-ح-ة
ال- -و’دة ال- -وح- -ي -دة ب -ال -ع -ي -ادة اŸت -ع ّ-ددة
اÿدم -ات ب -ب -ل -دي -ة ح -ج -اج ع -ن ال -ع -م -ل
و–وي - -ل - -ه - -ا ا ¤مصش - -ح- -ة ل- -طب اأ’ن- -ف
وا◊ن - -ج - -رة وطب ال- -ع- -ي- -ون وق- -د اأرج- -ع
اŸسش -ؤوول -ون ع -ن ق -ط-اع الصش-ح-ة ا ¤ق-ل-ة
القابÓت واصشبحت نسشوة البلدية يتنقلون
ا ¤خارج حجاج ‘ غياب سشيارة اسشعاف
ت- -ن- -ق -ل -ه -م ،اŸشش -ك -ل ا’آخ -ر ال -ذي ي -ؤورق
اŸواطن Úيقول رئيسش البلدية هو التعطل
اليومي ÷هاز الكششف الصشحي  -الراديو،
‡ا يؤودي ا ¤ا’نتقال ا ¤خارج البلدية

كبلدية بن عبد اŸالك رمضشان وسشيدي
ÿضشر وغÒها.
اŸشش-اري-ع اŸسش-ت-ع-ج-ل-ة وال-ت-ي ه-ي ‘
ط- - - -ري- - - -ق ا’‚از كÎم- - - -ي- - - -م اŸدارسش
ا’بتدائية اعتÈها رئيسش بلدية انها من
ا’ول -وي -ات ف -ق -د ” الشش-روع ‘ ت-ه-ي-ئ-ة 3
م -دارسش اب-ت-دائ-ي-ة ب-إاع-ادة ال-ك-ت-ام-ة ودور
اŸي- -اه واŸط- -اع -م اŸدرسش -ي -ة وال -ط Ó-ء
وال-ت-دف-ئ-ة ل-ك-ل م-ن م-دارسش بسش-ك-رة ع-بد
ال -ق -ادر ب -دوار زري -ف -ة وم -درسش-ة ب-وخ-ا”
ﬁم- -د ب- -دوار او’د ب- -وخ- -ا” وم- -درسش -ة
بلحول ﬁمد بحجاج مركز ،وقد حّدد
مبلغ العملية بـ 2مليار سشنتيم وسشيتم العمل
باأ’ششغال قبيل الدخول اŸدرسشي.
ومن اŸششاريع القطاعية التي ينتظرها
اŸواطنون بششغف مششروع اÿزان اŸائي
ال -ذي سش -ي -قضش -ي ع -ل-ى أازم-ة ت-وزي-ع اŸاء
الششروب بالبلدية مركز ،اŸششروع هو قيد
ا’ج- -راءات ا’داري- -ة وسش- -ي- -ن- -ط- -ل -ق ف -ور
ا’نتهاء من ا’جراءات.
مشش -روع ال -ط -ري -ق اŸؤودي ا ¤م -رك -ز
الردم الصشحي التقني على مسشافة  1كلم
ونصشف الذي خصشصش له مبلغ  700مليون
سش -ن -ت -ي-م م-ن اıط-ط ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
سش -يسش -ه-ل ع-م-ل-ي-ة سش Òالشش-اح-ن-ات ،ح-يث
يقدم هذا اŸركز خدمات لسشت بلديات
ب-ل-دائ-رت-ي سش-ي-دي ÿضش-ر وسش-ي-دي ع-ل-ي،
وع - -ن السش - -ك - -ن- -ات ال- -ت- -ي ي- -ط- -الب ب- -ه- -ا
اŸواطنون ،فإان البلدية  ⁄تسشتفد خÓل
ال -ع -ه -دة ا◊ال-ي-ة م-ن مشش-اري-ع ب-اسش-ت-ث-ن-اء
مششاريع السشكن الريفي ،حيث اسشتفادت
البلدية من مششروع  60سشكن ريفي وزعت
على الدواوير الـ 12التابعة لبلدية حجاج
وهي حصشة قليلة جدا.
وت-ت-م-ي-ز ب-ل-دي-ة ح-ج-اج ب-كونها البلدية
ال -وح -ي -دة ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع-ل-ى م-ت-وسش-ط-ة
ب-ال-وسش-ط ال-ري-ف-ي وه-ي م-ت-وسش-طة نهاري
ﬁم -د ب -ا÷ه -ة الشش -م -ال-ي-ة وي-ل-ت-ح-ق ب-ه-ا
تÓميذ  6مدارسش بالدواوير تتوفر على 6
حافÓت للنقل اŸدرسشي بينما بالوسشط
ا◊ضش -ري ت -وج -د م -ت -وسش -ط -ت-ان وث-ان-وي-ة
وحيدة.

مسصتغا :Âع  .عمارة

الفÓحون يطالبون بتوف ÒاŸبيدات للقضصاء عليها:

حفارة ألطماطم تغزو أ◊قول با÷هة ألغربية لع“ Úوشسنت
ن -اشش -د ف Ó-ح-وغ-رب و’ي-ة عÚ
“وشش- -نت السش- -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة
بالتدخل العاجل من أاجل التكفل
باŸششاكل العويصشة التي تؤورقهم
وت-ك-ب-ده-م خسش-ائ-ر ك-بÒة ،خاصشة
م-ن-ت-ج-ي ال-ط-م-اط-م ال-ذين تكبدو
خسش- -ائ- -ر ف -ادح -ة ج -راء ان -تشش -ار
حشش -رة ح -ف -ارة ال -ط -م -اط-م ال-ت-ي
كلفتهم خسشائر كبÒة بعدما غزت
اف- - -واج ه- - -ذه ا◊شش - -رة اÿطÒة
عشش- -رات ال- -ه- -ك- -ت- -ارات وأات- -ل -فت
ﬁصشولها.
ه- -ذا وكشش- -ف فÓ- -ح- -و سش- -ه -ول
ت- -ادم- -ي- -ة ،ب -ن -ي غ -ن -ام ،رشش -ق -ون
وال-زوان-ي-ف ،ب-ن-ي صش-اف،ول-هاصشة
وسش -ي -دي وري -اشش م -ن السش-ل-ط-ات

ال-و’ئ-ي-ة دع-م-ه-م ل-ل-تصش-دي ل-ه-ذه
ا◊شش- -رة ال- -ت -ي  ⁄ت -ن -ف -ع م -ع -ه -ا
ﬂتلف أانواع ا’دوية واŸبيدات،
حيث قضشت على العششرات من
ال-ه-ك-ت-ارات م-ن ال-ط-م-اط-م ،ه-ذه
ا◊شش- -رة ال- -ت- -ي تصش- -ن- -ف ضش- -م -ن
ا◊ششرات الصشغÒة صشارت تغزو
حقول الطماطم على ششكل افواج
كبÒة وتقوم بوضشع يرقاتها داخل
ا◊بة ما يسشبب لها حفرا ،هذا
ورغ -م ال -وصش -ف -ات ال -ت -ي ق -دم-ه-ا
م- -ه- -ن -دسش -و ال -ف Ó-ح -ة ل -ف Ó-ح -ي
اŸن-ط-ق-ة م-ن اج-ل ال-تصش-دي ل-ه-ا
ل -ك -ن دون ج -دوى .وُت -ع -رف ه-ذه
ا◊شش -رة بسش -رع -ة ال -ت-وسش-ع ورغ-م
اŸب -ي -دات ال -ق -وي-ة وال-ت-ي ت-ك-ل-ف

الفÓح خسشائر كبÒة ا’ انها ⁄
تنفع مع هذه ا◊ششرة التي يششÒ
الفÓحون انها اسشتقرت بحقولهم
Ÿدة فاقت الـ 10سشنوات وفششلت
كل اŸبيدات ‘ ابعادها ،حيث
اكد احد الفÓح Úان اŸبيدات
ذات ال -ف -ع -ال -ي -ة ال -كÈى ّ” م -ن -ع
اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ع-ل-ى غرار «موكاب»
الذي يزرع ‘ ا’رضش قبل بداية
الزراعة فهوي يعالج الÎبة وÁنع
ظهور الديدان والÈقات التي تعد
اÿط- - -ر ال- - -رئ- - -يسش- - -ي Ÿن- - -ت - -وج
ال- -ط -م -اط -م ال -ذي تشش -ت -ه -ر ب -ه -ا
اŸن -ط -ق -ة ال -غ -رب -ي -ة ل -و’ي-ة عÚ
“وششنت.
ع“ Úوشصنتﬁ :مد بن ترار
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^ إاعداد :جمال أاوكيلي

’خضسرية
بدشسرة ““السسبت ““ با أ

مششروع سشكني يناقضض النسشيج العمراÊ
’خضسرية لقرار بلدية بودربالة القاضسي باقامة مشسروع سسكني
تفاجأا قاطنو مداشسر السسبت وماجاورها با أ
’مسص عبارة عن سسوق أاسسبوعي تعرضص فيه منتوجات فÓحية ذات نوعية عالية تنقل
بقطعة أارضسية كانت با أ
مباشسرة من ا◊قول او مايعرف بـ« البحاير““.

جمال أاوكيلي

وقد لوحظ ‘ ع ÚاŸكان
بقايا لبناءات مهدمة ملقاة
ع -ل -ى ج -وانب ت -لك اŸسس -اح-ة
تث Òفع Óاسستغراب كل اŸارة
من هناك و ⁄ينج منها سسوى
مسسجد ابن العوام““ الذي له
تاريخ طويل باŸنطقة أاي انه
قد Ëبالناحية كماأان هناك
مرافق ‘ زوايا أاخرى ماتزال
على حالها وألول وهلة تبدو
حديثة البناء.
وتعد هذه ا÷هة اŸسسماة
ب - -السس- -بت ال- -ت- -ي ت- -ب- -ع- -د ع- -ن
األخضس -ري -ة ب -ح-وا‹ 20كلم
م- -ع -روف -ة ل -دى ك -اف -ة سس -ك -ان
اŸدي -ن -ة ب -اع-ت-ب-اره-ا م-دخÓ-
رئ - -يسس- -ي- -ا ل- -ب- -اق- -ي اŸداشس- -ر
األخرى نظرا لوجود ا÷سسر
اŸؤودي ا ¤الطريق.
وق - - -د أاع - - -يب ب - - -ن- - -اء ذلك
اÛم -ع السس -ك-ا Êب-اإلسس-م-نت
ب -ع -دم -ا ك -ان ط -وب-ا لي-ح-ت-م-ل
ال - -ع- -يشس ف- -ي- -ه بسس- -بب ن- -قصس
النظافة وانعدام اŸياه وكÌة
ا◊يوانات اŸتجولة كل هذا
 ⁄يعد له أاثر اليوم تغÒوجه
السسبت تغÒا جذريا هذا كله
من أاجل اسستقرار الناسس ‘
أام-اك-ن-ه-م بصس-ف-ة دائ-م-ة وع-دم
الذهاب ا ¤اŸدينة.
وع - - -ل - - -ي - - -ه ك- - -ان األج- - -در
Ãسس- -ؤوو‹ ب- -ل- -دي- -ة ب -ودرب -ال -ة
م- -راع- -اة خصس- -وصس- -ي -ات ه -ذه
اŸن-ط-ق-ة وط-اب-ع-ه-ا ال-فÓ-حي
ال - -ذي لي - -ح - -ت - -م- -ل صس- -ي- -غ- -ة
ال-ع-م-ارات ب-ال-ط-واب-ق ال-ع-ال-ي-ة
التي قد تصسل ا 4 ¤على أاقل
ه -ذا م -ا ي -ت -ن -اقضس “ام -ا م-ع

ورشسات مفتوحة باŸدية

مفهوم مرتبط بالتنمية اŸسشتدامة

ت -ت -واصس -ل ب-دار ال-ب-ي-ئ-ة ب-و’ي-ة
’ي- - - - -ام ال- - - - -دورة
اŸدي - - - - -ة ه- - - - -ذه ا أ
’حياء
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائدة رؤوسساء ا أ
وا÷م - -ع- -ي- -ات ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ال- -نشس- -ط- -ة
والكشسافة بنحو أاك Ìمن  20مشساركا
ع Èورشس - - -ات ن - - -ظ - - -ري - - -ة وأاخ- - -رى
تطبيقية.

اŸدية:علي ملياÊ

النسسيج العمرا Êالذي يعتمد
على البناء األرضسي مايعرف
بـ« سسكنى عرب أاي الغرف
زائ - -د وسس- -ط ال- -دار ا◊وشس““
وهوتلك اŸسساحة الواسسعة ‘
اŸنزل مدخله وﬂرجه.
ه -ذا م -ن ج -ه -ة وم -ن ج-ه-ة
ث- -ان- -ي -ة ف -ان -ه لي -ح -ق ل -ه -ؤولء
اŸنتخب Úالتصسرف ‘ عقار
دون اسس- -تشس- -ارة ك- -ل السس -ك -ان
اÙيط Úبه بحكم عÓقتهم
ال -وط -ي -دة ب -ه م-ن-ذ ع-ق-ود م-ن
الزمن و‘ حالة القدام على
Œسس- -ي- -د ه -ذا اŸشس -روع ف -ان
ال -ط -اب -ع األصس -ل -ي ل -ل-م-ن-ط-ق-ة
سس - -ي - -ت- -غ Òت- -غÒا ك- -ام Ó- -ألن
ال -تصس -م -ي -م لي -ت -واف -ق م -ع م-ا
يقابله ‘ الواقع من انسسجام
‘ اıط - - -ط ال - - -ع- - -م- - -را،Ê

والشسكل الهندسسي.
ه - -ذا م- -ا ي- -ت- -ط- -لب ال- -غ- -اء
اوت -وق -ي-ف اŸشس-روع ف-ورا وإان
اق - -تضس - -ى األم - -ر ت- -غ- -يÒه ا¤
نشس - -اط خ - -دم - -ات - -ي لصس - -ال- -ح
السس -ك -ان ت -ف -ادي -ا ل -ل-ت-ن-ق-ل ا¤
األخضس -ري -ة وه -ذا ن-زول ع-ن-د
غبة هؤولء بعدم الخÓل بهذه
ا÷ه-ة ال-ه-ادئ-ة فÓ-ي-ع-ق-ل نقل
كل تلك الفوضسى العارمة التي
تعيشسها مدينة األخضسرية ‘
›ال ال -ع -م -ران ا ¤اŸن-اط-ق
النقية التي ماتزال –افظ
على سسروجودها بابعاد زحف
السس- -م- -نت ع- -ل- -ي- -ه -ا وبصس -ف -ة
ﬂي -ف-ة ح-ق-ا ه-ذا السس-ي-ن-اري-و
اŸرعب يجب أان ل يتكرر ‘
نقاط أاخرى.
وب-ام-ك-ان ا÷ه-ات اŸسس-ؤوول-ة

ت -وق -ي -ف ه -ذه اŸداول-ة اŸق-رة
ل- -ه- -ذا اŸشس- -روع الصس- -ادرة ع -ن
ب -ل -دي -ة ب -ودرب -ال -ة وه -ذا ب -ع-دم
اللتزام Ãثل هذا اŸشسروع و‘
حالة ارتكاب أاي خطأا فانه يعد
سسابقة خطÒة  ⁄نقف عليها
أاب -دا ك -ي -ف ي -ق-ب-ل ب-ع-م-ارات ‘
حيزكان باألمسس سسوقا له تاريخ
ث -وري غ Òمسس -ب -وق ت -ل -ق-ى ف-ي-ه
اŸت- -ع- -اون -ون م - - - -ع الدارة
السس-ت-ع-م-اري-ة ضس-رب-ات قاسسية
من قبل الثوارا÷زائري‘ Ú
وضس -ح ال -ن -ه -ار ك -ي -ف ل -ن -ا أان
نشس- -طب ك- -ل ه -ذا ال -رصس -ي -د
ب- -ج- -رة ق -ل -م؟ ب -اسس -م ح -ج -ج
واهية وتÈيرات غ Òمقنعة
ك -ن -قصس ال-ع-ق-ار وغÒه ..ان-ه
حقا قرار متسسرع يسستدعي
اŸراجعة لفائدة ا÷ميع.

الرغاية ...كثافة سسكانية وحرمان من مرافق الÎفيه

الششباب تائه ب Úاألحياء واŸقاهي

ج- -دد سس- -ك- -ان ب- -ل- -دي- -ة ال- -رغ -اي -ة
م -ط -ال -ب -ه -م ال -رام-ي-ة إا ¤ال-ت-ع-ج-ي-ل
ب -ت -وف Òأام -اك -ن ال -راح -ة والÎف -ي -ه
ال-غ-ائ-ب-ة ع-ن م-نطقتهم منذ سسنوات،
م-ن-اشس-دي-ن السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة وع-لى
رأاسس-ه-ا م-دي-ري-ة الشس-ب-اب و ال-رياضسة
لو’ية العاصسمة ضسروررة ا’لتفات
ل -ه -م وا’ه -ت -م -ام ب-انشس-غ-ا’ت-ه-م م-ن
خ Ó- -ل ا‚از م - -راك - -ز ري - -اضس - -ي- -ة و
مرافق ثقافية وكذا إانشساء فضساءات
للعب ومراكز للتسسلية ومسسبح بلدي .

العاصصمة :سصارة بوسصنة

‘ ه -ذا السس -ي-اق أاب-دى شس-ب-اب ال-ب-ل-دي-ة
ت -أاسس -ف-ه-م ح-ي-ال ال-وضس-ع-ي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي
تشسهدها منطقتهم  ‘ ،ظل غياب أابسسط
اŸراف-ق ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي تعد
اŸتنفسس الوحيد لشسباب وأاطفال البلدية،
حتى يتمكنوا من قضساء أاوقات فراغهم
ف -ي-ه-ا و‡ارسس-ة ري-اضس-ات-ه-م ونشس-اط-ات-ه-م
اŸفضسلة .
وأاوضسح احد سسكان اŸنطقة ‘ حديثه
م- -ع ““الشس- -عب““ أان -ه -م ي -ح -ت -ارون ك -ثÒا ‘
اخ -ت -ي-ار اŸك-ان اŸن-اسسب ل-قضس-اء أاوق-ات
ف - -راغ - -ه - -م ‘ ،ظ - -ل ان- -ع- -دام اŸنشس- -آات

ال -ري-اضس-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة ،رغ-م أان األح-ي-اء
ت -ع -رف ك -ث-اف-ة سس-ك-ان-ي-ة ع-ال-ي-ة م-ث-ل ح-ي
ال- -ونشس- -ريسس وح- -ي ف -ع -وصس -ي ““ال -رغ -اي -ة
القدÁة ““ كما أاكد لنا أان أاحياء البلدية
تشسكو نقصسا فادحا ‘ اŸرافق ا◊يوية
واÓŸعب ا÷وارية ،والتي من شسأانها أان
ت -رف -ع ع -ن -ه -م ال -غ Íوت-ف-ت-ح ل-ه-م اÛال
للتجمع والÎفيه على غرار مسسبح البلدي
الذي يعد من اهم مطالب هؤولء وكذا
دور الشسباب.
وق- -ال اŸت -ح -دث ان ان انشس -اء مسس -ب -ح
ب-ل-دي ي-ع-د ح-ل-م-ا ي-راود شس-ب-اب اŸن-ط-قة
منذ سسنوات ،ولطاŸا انتظروا Œسسيده
على أارضس الواقع ،موضسحا بأان سسكان
اŸن -ط-ق-ة لسس-ي-م-ا الشس-ب-اب م-ن-ه-م ،ك-ان-وا
يعانون ‘ ظل نقصس مرافق تضسم مثل
هذه النشساطات الرياضسية كالسسباحة ،ما
ك-ان ي-جÈه-م ع-ل-ى ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ب-لديات
اÛاورة كباب الزوار وكذا الرويبة ،أاو
حتى إا ¤ولية بومرداسس باعتبارها قريبة
جدا من البلدية ،وتتوفر على مسسبح،Ú
يكفيان اسستيعاب شسباب ﬂتلف بلديات
وحتى بلدية الرغاية.
واف -اد أان أاغ -ل -ب -ه -م ي -ل -ج-أا إا ¤قضس-اء
أاوق-ات ال-ف-راغ ب-اŸق-اه-ي ،ح-يث ت-ع-تÈ
لخÒة اŸتنفسس الوحيد لهم‘ ،
هذه ا أ

ح Úيلجأا البعضس منهم إا ¤البلديات
اÛاورة Ÿمارسسة رياضساتهم اŸفضسلة
لحدى القاعات الرياضسية،
بالنضسمام إ
لمر الذي يتطلب الوقت واŸال
وهو ا أ
ك -م -ا دف -ع غ -ي -اب اŸراف -ق الÎف -ي -ه-ي-ة
لط- -ف- -ال إا ¤ال- -ل -عب ‘ ال -ط -رق -ات
ب- -ا أ
لرصس -ف -ة م -ع -رضس Úح -ي -ات -ه -م ل -ع -دة
وا أ
ﬂاط -ر أاق -ل -ه -ا ت -ع -رضس -ه -م ل -ل -ح -وادث
اŸرورية.
وقد عّبر بعضس السسكان على لسسان
‡ثلهم عن مدى اسستيائهم الشسديد من
اŸسسؤوول Úالقائم Úعلى رأاسس البلدية
ل -ع -دم إادراج ح -ي -ه -م ضس -م -ن اŸشس -اري -ع
اÿاصسة بإا‚از مرافق للعب ،والتسسلية ،
حيث ان أاطفالهم ﬁرومون من اللعب
وقضساء أاوقات ‡تعة ‘ أاماكن خاصسة
بالتسسلية قريبة من منازلهم ،بالرغم من
وجود العديد من العقارات التي  ⁄يتم
السستفادة منها من أاجل إا‚از ﬂتلف
اŸشساريع التي تفتقد لها البلدية.
لوضس -اع ي-ن-اشس-د شس-ب-اب
وأام -ام ه -ذه ا أ
وأاط -ف -ال ب -ل -دي -ة ال -رغ -اي -ة السس -ل-ط-ات
الوصسية واÙلية بضسرورة اللتفاتة لهم
وتهيئة مسساحات الÎفيه واللعب بجوار
حيهم وإا‚از قاعات رياضسية Ÿمارسسة
ﬂتلف الرياضسات التي تسستهويهم .

أاشس- -رف ع- -ل- -ى ت- -أاط Òه- -ذه ال- -دورة
اŸقÎح -ة م -ن ط -رف اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي
للتكوينات البيئية  ‘ ،الفÎة اŸمتدة من
 04إا 16 ¤أاوت ا÷اري ت -ب -اع -ا ك-ل م-ن
األسس -ت-اذة رج-اء ب-ن سس-وي-ح ح-ول ت-ق-ن-ي-ات
تسس - -ي ÒاŸسس - -اح - -ات اÿضس- -راء  ،اÿبÒ
كمال خفاشس حول بناء اŸشساريع البيئة،
واألسستاذ ﬁند ﬂوخ حول الÎبية البيئية
من أاجل التنمية اŸسستدامة  ،و اŸتدخل
عبد ا◊ق رويبي حول الفرز النتقائي و
ج- - - - - - -م- - - - - - -ع ال- - - - - - -ن- - - - - - -ف- - - - - - -اي- - - - - - -ات .
فيما سسيتوج هؤولء بشسهادات تكوين “نح
لهم من طرف اŸعهد الوطني للتكوينات
ال -ب -ي -ئ-ي-ة تسس-م-ح ل-ه-م بÎق-ي-ة مسس-ارات-ه-م
اŸع- -رف- -ي- -ة وول- -وج ج- -م -ع -ي -ات -ه -م ع -ا⁄
الحÎاف  ،و” ط- - - -رح ال- - - -ت - - -ج - - -رب - - -ة
واÿدمات اŸتاحة ألجل اŸنفعة العامة
وعيا بدور اÛتمع اŸد– ‘ ÊسسÚ
األداء  ،ت - -وف ÒاŸراف - -ق - -ة ال - -ت - -ق - -ن - -ي - -ة
لن -ح -از مشس-اري-ع Œدي-دي-ة ح-ول ت-ه-ي-ئ-ة
اŸسس- - -اح - -ات اÿضس - -راء ت - -ت - -واف - -ق م - -ع
اŸت-ط-ل-ب-ات الج-ت-م-اع-ية ا◊الية للمضسي
ايجابيا نحو –سس Úالطار العام للحياة
سسواء ‘ األحياء السسكنية أاو ‘ اŸدينة
التي تنشسط فيها ا÷معية  ،السسعي لبداية

ال -ت -أاسس -يسس ل-ب-ن-ي-ة –ت-ي-ة واع-ي-ة ب-أاه-م-ي-ة
اŸسساحات اÿضسراء ‘ الرقي بالتنمية
اŸسس- -ت- -دام- -ة ل- -ل- -م- -دن  ‘ ،ح Úه -دف
اÙور الثاÃ Êعدل  03أايام إا ¤تقدË
عرضس بطريقة منهجية بسسيطة وفعالة
خ -ط-وة ب-خ-ط-وة ل-ت-ب-ي-ان ﬂت-ل-ف م-راح-ل
ا‚از وسسÒورة اŸشس - - -روع م - - -ن خÓ- - -ل
ت -وضس -ي -ح-ات م-ي-دان-ي-ة ألم-ث-ل-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
وورشس- -ات ع- -م- -ل ل- -ل- -رد ع- -ل- -ى األسس- -ئ -ل -ة
ال -ت -ال-ي-ة:ك-ي-ف-ي-ة ا‚از مشس-روع؟  ،ا÷انب
ال -ت -م -وي -ل-ي  ،ك-ي-ف-ي-ة ت-وسس-ي-ع اŸشس-روع؟ ،
اÙاوري -ن واŸراح-ل الضس-روري-ة ل-ن-ج-اح
مشسروع  ،السسياق األخÓقي والقانو، Ê
كما اأن هدف اÙور الثالث هو السسماح
ıت -ل -ف ال -ف -اع -ل Úل -ل -وصس-ول إا ¤ن-فسس
اŸبادئ البيئية باللتزام ونهج خطط من
سسبقهم والتضسامن فيما بينهم  ،ضسرورة
ف -ه-م مصس-ط-ل-ح الÎب-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة م-ن أاج-ل
تنمية مسستدامة و اŸسساهمة ‘ البتكار
الج- -ت- -م- -اع- -ي  ،ح -ت -م -ي -ة ال -ت -أاث Òع -ل -ى
السسياسسات  ‘ ،وقت يصسبو اÙور الرابع
ه- - - -ذه األي- - - -ام إا“ ¤ك ÚاŸشس- - - -ارك Úو
اŸشس - -ارك - -ات م - -ن اك - -تسس - -اب اŸع - -ارف
األسساسسية حول عملية الفرز النتقائي ،
جمع و إاعادة رسسكلة النفايات  ،معرفة
ك-ي-ف-ي-ة –سس-يسس اŸواط-ن ب-أاه-م-ي-ة الفرز
الن -ت-ق-ائ-ي وج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات  ،إا ¤ج-انب
التعريف بكيفية تنظيم عملية الفرز من
اŸصسدر ،معرفة ﬂتلف ا÷هات الفاعلة
‘ عملية الفرز النتقائي ‘ التجمعات
السس -ك -ان -ي -ة  ،اخ -ت -ي -ار ال -ط-رق اŸن-اسس-ب-ة
للتخلصس من النفايات اŸنزلية  ،و –ديد
ال - -ع - -وائ - -ق اŸوج - -ودة واي- -ج- -اد ا◊ل- -ول
اŸناسسبة لها .

معا÷ة مسسائل التأاطÒوالتسسيÒباŸؤوسسسسات الÎبوية بع Úالدفلى

التكفل بالهياكل اÿدماتية بالوسشط الريفي يث Òإارتياح األولياء
ضسبطت مصسالح مديرية الÎبية
بو’ية ع Úالدفلى كل الÎتيبات
الÓزمة للدخول اŸدرسسي القادم ‘
ظ -روف حسس -ن -ة م -ن ح -يث ال-ت-أاطÒ
’داري وال -ب -ي -داغ -وج -ي ك -خ -ط -وة
ا إ
ه-ام-ة ‘ م-ع-ا÷ة ال-ن-ق-ائصص ال-تي ”
تشسخيصسها خÓل اŸوسسم اŸنصسرم مع
إا‚از اÛمعات اŸدرسسية والهياكل
اÿدماتية الÓزمة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

ت -رت -يب األول -وي -ات اÿاصس-ة ب-ال-دخ-ول
اŸدرسسي  2019/2018شسمل هذه السسنة
تنفيذ كل القرارات والتشسخيصس اŸيداÊ
الذي رفعه مدراء اŸؤوسسسسات واŸفتشسون
الÎب - -وي - -ون واإلداري- -ون ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
اŸق -اط -ات وال -ه -ي -اك -ل الÎب -وي -ة خ-اصس-ة
ب- -ال- -وسس- -ط ال- -ري -ف -ي ال -ذي ع -رف ب -عضس
النقائصس فيما يخصس التأاط Òواإلرتفاع
اÙسس- -وسس ‘ ع- -دد ال- -تÓ- -م -ي -ذ بسس -بب
اإلسستقرار وعودة السسكان اإ ¤مناطقهم
وا‚از اŸشس -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة وال -ه-ي-اك-ل
ال- -ق- -اع- -دي- -ة ل -ت -ث -ب -يت السس -ك -ان و–سسÚ
ظ-روف-ه-م اŸع-يشس-ي-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ن-اها من
خÓل معاينات ميدانية للبلديات النائية
التي شسملتها هذه اŸشساريع الÎبوية التي
اعتÈها مدير الÎبية ﬁمود فوزي تبون
ب -ال -ع -م -ل -ي-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي خصسصست ل-ه-ا
ال -ولي -ة أام -وال ط-ائ-ل-ة لضس-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة
وال -قضس -ائ ع -ل-ى ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي ع-اي-ن-ه-ا
الوا‹ بن يوسسف عزيز من خÓل خرجاته
اŸي - -دان- -ي- -ة ال- -ت- -ي ك- -ل- -لت ب- -إا‚از ه- -ذه
اŸؤوسسسس -ات وال -ه -ي -اك-ل اÿدم-ات-ي-ة ال-ت-ي
سس -ي -ك -ون م -ع-ظ-م-ه-ا ج-اه-زا م-ع ال-دخ-ول
اŸدرسس - -ي ال - -ق - -ادم وي - -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر بـ
›17م -ع -ا م-درسس-ي-ا ج-دي-دا و82مطعما
ق -ي -د اإل‚از زي -ادة ع -ل -ى ب-رن-ام-ج ا‚از
8م -ت -وسس -ط -ات و5ث- -ان- -وي- -ات وال- -ت -ي م -ن

اŸنتظر القضساء على النقصس إا ¤غاية
 2019يشسﬁ Òدث- -ن- -ا .وه- -ي مشس- -اري- -ع
معظمها تق باŸناطق الريفية والتي كان
لها الفضسل ‘ اإل‚از التاريخي من نسسبة
النجاح ‘ شسهادة البكالوريا والتي حققت
فيها الرتبة الثالثة على اŸسستوى الوطني
ب- -ع -د ت -ي -زي وزو واŸق -اط -ع -ة الشس -رق -ي -ة
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ي-ق-ول م-دي-ر القطاع
الذي اأثنى على العناية التي تليها وزيرة
الÎب -ي -ة ل-ق-ط-اع-ه ب-ال-ولي-ة يشسﬁ Òم-ود
ف -وزي ت -ب -ون ال-ذي اع-ت Èت-قسس-ي-م ال-ك-تب
وت- -وزي- -ع اŸن -ح -ة اŸدرسس -ي -ة اŸق -درة بـ
3آالف د.ج م -ك -نت األول -ي-ات وط-م-أان-ت-ه-م
ع- -ل -ى ظ -روف ال -ت -م -درسس ا÷ي -دة ال -ت -ي
سسيحظون بها مع اŸوسسم القادم يقول
ذات اŸسسؤوول األول عن القطاع.
و‘ سسياق التكفل بالنقائصس والقضساء
ع -ل -ى م-ظ-اه-ر ال-ع-ج-ز خ-اصس-ة ‘ مسس-أال-ة
ال- -تسس- -ي Òاإلداري واÿدم- -ات- -ي أاك -د ل -ن -ا
رئ-يسس مصس-ل-ح-ة ال-ت-وظ-ي-ف ع-ل-ى مسس-ت-وى
مديرية الÎبية عبد القادر بن شسرقي أان
ال- -ن -اج -ح ‘ ÚاŸسس -اب -ق -ة ال -ت -ي أاع -نت
ن-ت-ائ-ج-ه-ا خÓ-ل الأي-ام اŸنصس-رم-ة وال-ت-ي
ضس - -مت 21رت -ب -ة مسست ق -ط -اع ال -ت-ف-ت-يشس
الÎب - -وي واإلداري وم - -دي - -ري اŸدارسس
اإلب -ت -دائ -ي -ة ومسس -اع -دي-ه-م ‘ 13منصسبا
وم -ق -تصس -دي -ن ون -واب -ه -م وك -ذا اŸك -ل -فÚ
ب-ال-ت-غ-ذي-ة واإلط-ع-ام ومدراء اŸتوسسطات
ونوابهم البالغ عددهم  89منصسبا ،وهي
حسسب ذات اŸسسؤوول األول عن اŸصسلحة
تتعلق ‘ ›ملها بالÎقية اإلدارية التي
ج- -اءت ت- -ت -وي -ج -ا Ûه -ودات ال -وزارة ‘
–سس Úظ -روف ال -ع -م -ل وال -ت -ك -ف -ل ب -ك -ل
اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة وال -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا
ال -قضس -اء ع -ل-ى م-ظ-اه-ر ال-ن-قصس وال-ع-ج-ز
اŸسس -ج-ل ب-ع-دة م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة ي-ق-ول
ﬁدثنا .
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اسضتعجل اسضتئناف المفاوضضات المتوقفة منذ 2012

ترحيب بجهود كوهلر لحل القضصية الصصحراوية
’عضضاء الى إافادة من المبعوث
’ربعاء ،جلسضة مشضاورات مغلقة اسضتمع خÓلها ممثلو الدول ا أ
’من الدولي ،ا أ
عقد مجلسض ا أ
Óمين العام إالى الصضحراء الغربية ،هورسضت كوهلر.
الشضخصضي ل أ
قالت مصصادر دبلوماسصية ،إأن ألمبعوث أأ’ممي
ث أعضص- -اء أل -م -ج -لسض ع -ل -ى دع -وة ك -ل م -ن
ح ّ
أل -م -غ -رب وج -ب -ه -ة أل-ب-ول-يسص-اري-و إأل-ى ضص-رورة
أسص-ت-ئ-ن-اف أل-م-ف-اوضص-ات أل-م-ت-وق-ف-ة م-نذ سصنة
 ،2012من أجل ألتوصصل لحل سصياسصي حول
ألصصحرأء ألغربية.
وأوضص -حت أل -مصص -ادر أن م -ن -دوب وأشص -ن -ط-ن،
ت- -حّ- -دث خÓ- -ل أل -ج -لسص -ة ع -ن ضص -رورة «ب -دء
أل -ط -رف -ي-ن (أل-م-غ-رب-ي وج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و)
محادثات حقيقية وموضصوعية بشصأان مسصتقبل
ألصصحرأء ألغربية».
وط-ب-ق-ا ل-ل-مصص-ادر أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ،ف-ق-د أط-ل-ع
ك-وه-ل-ر أعضص-اء أل-م-ج-لسض ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج زي-ارته
ورؤوي-ت-ه ف-ي ك-ي-ف-ي-ة دف-ع أل-ع-م-ل-ي-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة،
وتحديد ألخطوأت ألمقبلة خاصصة وأن و’ية
ب -ع -ث -ة أل -م-ي-ن-ورسص-و سص-ت-ن-ت-ه-ي ف-ي  31أكتوبر
ألمقبل.
تقرير ألمصصير».
بالمعاني وأتباعها بالعمل» معربا عن رفضصه
ه-ذأ وق-د أع-ربت أل-ج-زأئ-ر ع-ن «ت-رح-ي-ب-ه-ا» وك -ان أج -ت -م -اع ك -وه -ل-ر أل-ث-ان-ي م-ن-ذ ت-ع-ي-ي-ن-ه لشص -روط أل -م -غ -رب أل -ذي ي -رفضض أل-ع-ودة إأل-ى
ب -ال -ع -رضض أل-ذي ق-دم-ه ك-وه-ل-ر ح-ول زي-ارت-ه ك -م -ب -ع -وث شص -خصص -ي ل  -أ
Óم -ي -ن أل-ع-ام أأ’م-م-ي مائدة ألمفاوضصات إأ’ إأذأ تّم أعتماد مخططه
أأ’خيرة إألى ألمنطقة ،حسصبما أكده ألخميسض للصصحرأء ألغربية ،وجاء أيضصا في أقل من للحكم ألذأتي كخيار وحيد لتسصوية ألنزأع.
ألناطق باسصم وزأرة ألشصؤوون ألخارجية عبد شصهرين بعد جولته إألى ألمنطقة حيث أجرى أما آأخر مرة تجلسض فيها جبهة ألبوليسصاريو
ألعزيز بن علي شصريف ،مشصيرأ إألى أن هذأ محادثات مع طرفي ألنزأع أ’ وهما جبهة مع ألمغرب إألى نفسض ألطاولة فتعود إألى شصهر
ألعرضض قد «أسصتقبل بارتياح» من قبل جميع أل-ب-ول-يسص-اري-و وأل-م-غ-رب وأل-ب-ل-دي-ن ألمرأقبين مارسض  ،2012بمانهاسصت بالو’يات ألمتحدة
أعضصاء مجلسض أأ’من ألدولي.
موريتانيا وألجزأئر.
ومنذ ذلك ألحين أصصبح مسصار ألسصÓم ألذي
وح -ول رد ف -ع-ل أل-ج-زأئ-ر ب-خصص-وصض أج-ت-م-اع ه -ذأ وق -د ح ّ-دد أل -رئ -يسض أأ’ ل -م-ان-ي أأ’سص-ب-ق ب -ادرت ب -ه أأ’م -م أل -م-ت-ح-دة ف-ي م-أازق بسص-بب
أل -م -ب -ع -وث أأ’م -م-ي أ’رب-ع-اء ب-م-ج-لسض أأ’م-ن بوضصوح في أ’جتماع ألذي عقده في شصهر ألعوأئق ألتي يقيمها ألمغرب للحيلولة دون
أل -دول -ي ،أك -د أل -ن -اط -ق ب -اسص -م وزأرة ألشص-ؤوون م -ارسض أأ’خ -ي -ر ،م -ه -م-ت-ه ك-م-ب-ع-وث شص-خصص-ي تسص-وي-ة أل-ن-زأع ع-ل-ى أسص-اسض م-ب-ادئ ألشص-رع-ي-ة
ألخارجية على «دعم ألجزأئر لجهود أأ’مم ل -أ
Óم-ي-ن أل-ع-ام أأ’م-م-ي وأل-م-ت-م-ثلة في «إأيجاد ألدولية ألتي تضصمن حقّ شصعب ألصصحرأوي في
أل -م-ت-ح-دة وألسص-ي-د ك-وه-ل-ر بصص-ف-ت-ه أل-م-ب-ع-وث ط -ري -ق مسص-ت-ق-ب-ل-ي» ع-ل-ى أسص-اسض ح-ل يضص-م-ن تقرير ألمصصير.
Óم -ي -ن أل -ع -ام ل  -أ
ألشص -خصص -ي ل  -أ
Óم-م أل-م-ت-ح-دة ت -ق -ري -ر مصص -ي -ر ألشص -عب ألصص -ح-رأوي ورؤوي-ت-ه وبما أن ألمغرب قد أسصتنفذ كل أورأقه فإانه
للصصحرأء ألغربية».
لمسصار ألسصÓم ،موضصحا أن هدفه يتمثل في أصصبح مطالبا بالعودة وبدون تأاخير إألى طاولة
ك- -م- -ا أع- -رب ألسص- -ي -د ب -ن ع -ل -ي شص -ري -ف ع -ن ب -عث أل -م -ف -اوضص -ات أل -م -ب -اشص -رة ب-ي-ن ط-رف-ي أل -م -ف -اوضص -ات ،ح-يث ك-ان م-ج-لسض أأ’م-ن ف-ي
«أسصتعدأد ألجزأئر للتعاون كما فعلت دوما مع أل-ن-زأع-ي أل-م-غ-رب وج-ب-ه-ة أل-بوليسصاريو خÓل شصهر أفريل ألماضصي قد حّدد شصهر أكتوبر
أأ’م- -م أل- -م -ت -ح -دة م -ن أج -ل تسص -وي -ة مسص -أال -ة سصنة .2018
ألمقبل كموعد لتقييم تقدم ألمسصار ،مشصيرأ
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون أل-دول-ي وأكد في ذأت ألسصياق أن «ذلك ما توضصحه في هذأ ألصصدد ألى مسصار جديد يهدف ألى
وأللوأئح ألسصديدة لمجلسض أأ’من ألدولي ألتي ألÓئحة رقم  2351ولسصنا بحاجة إألى مصصطلح حمل أطرأف ألنزأع ألى طاولة ألمفاوضصات
تضصمن للشصعب ألصصحرأوي ممارسصة حقه في جديد وإأنما إألى إأرأدة في تزويد هذه أللغة في أجل سصتة أشصهر.

جاءت مناقضضة ’تفاق خفضض التوتر

كوريا الشصمالية تنّدد بالعقوبات األمريكية الجديدة
ن -ددت ج -م -ه -وري-ة ك-وري-ا ألشص-م-ال-ي-ة ،ب-ف-رضض
أل -و’ي-ات أل-م-ت-ح-دة ع-ق-وب-ات ج-دي-دة ع-ل-ي-ه-ا
ودعت ألبÓد إألى أ’سصتجابة لجهودها ألرأمية
إألى تحسصين ألعÓقات ألثنائية.
’نباء ألرسصمية لكوريا ألشصمالية،
ونقلت وكالة أ أ
عن متحدث باسصم وزأرة ألخارجية قوله إأن
ب -ي -ون -غ ي -ان -غ ،ل -م ت -غ -ي -ر إأرأدت -ه -ا ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ
أ’ت -ف -اق-ات أل-ت-ي ت-وّصص-ل إأل-ي-ه-ا زع-ي-م-ا ك-وري-ا
وأل -و’ي -ات أل -م -ت -ح -دة خ Ó-ل م -ح -ادث -ات -ه-م-ا
بسصنغافورة .وأعربت بيونغ يانغ عن أملها في
أن تسص -ه -م «إأج-رأءأت أل-ن-وأي-ا أل-حسص-ن-ة» ،م-ث-ل
ت -ع -ل -ي -ق أل -ت-ج-ارب أل-ن-ووي-ة وت-ج-ارب إأطÓ-ق
ألصصوأريخ ألبالسصتية ألعابرة للقارأت ،وتفكيك
موقع تجاربها ألنووية ،وإأعادة رفات أسصرى
ألحرب وألجنود ألذين فقدوأ في ألقتال إألى
ألوطن ،وألتي من شصأانها أن تسصهم في تحسصين
ألعÓقات.

ولكن ألو’يات ألمتحدة ردت على تطلعاتنا
بالتحريضض على ألعقوبات ألدولية وألضصغط
على كوريا ،حسصبما ذكر ألبيان.
’مريكية في وقت
وقد أعلنت وزأرة ألخزأنة أ أ
سصابق من ألشصهر ألجاري فرضض عقوبات على
شصخصض وثÓثة كيانات ،من بينها بنك تجاري
روسصي ،لما تردد عن صصلتهم بالبرنامج ألنووي
لكوريا ألشصمالية.
وقال ألمتحدث ،إأنه مع هذه ألخطوأت «’
ي-م-ك-ن ل-ل-م-رء أن ي-ت-وق-ع أي ت-ق-دم ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ
ألبيان ألمشصترك بين كوريا ألشصمالية وألو’يات
ألمتحدة بما في ذلك نزع ألسصÓح ألنووي،
وع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ،ل -يسض ه -ن -اك م -ا يضص -م-ن
أسصتمرأر مناخ أ’سصتقرأر في شصبه ألجزيرة
’نفسض».
ألكورية ألذي تحقق بشصق أ أ
ورفضصت روسصيا وألصصين طلبا قدمته ألو’يات
Óم-م أل-م-ت-ح-دة ،ل-ت-وسص-يع ألÓئحة
أل-م-ت-ح-دة ل -أ

ألسصودأء للعقوبات ضصد كوريا ألشصمالية ،وألتي
تضص -م -نت مصص -رف -ا روسص -ي -ا ومسص -ؤوو’ ب -ن -ك -ي -ا
وشصركتين كوريتين شصماليتين .وذكرت وزأرة
ألخارجية ألروسصية في بيان نشصر على موقعها
أ’لكتروني ،أن سصعي وأشصنطن فرضض مزيد
من ألعقوبات ضصد بيونغ يانغ ،يتعارضض مع
م -ن-ط-ق ت-خ-ف-يضض أل-ت-وت-ر ف-ي شص-ب-ه أل-ج-زي-رة
ألكورية.
’جرأءأت ألعقابية
وأوضصح ألمصصدر ذأته أن «أ إ
’مريكية ’ تسصاهم في تدهور ألعÓقات
أأ
’م-ري-ك-ي-ة ف-ق-ط ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ت-عارضض
أل-روسص-ي-ة أ أ
أيضصا مع منطق تخفيضض ألتوتر مع كوريا
ألشصمالية».
وأضص -افت أل -خ -ارج -ي-ة أل-روسص-ي-ة أن وأشص-ن-ط-ن
’بقاء على «أقصصى درجة من ألضصغط
تنوي أ إ
أطول ما يمكن على كوريا ألشصمالية» ،حتى
أ’نتهاء من نزع ألسصÓح ألنووي.

تصصعيد جديد ضصد تركيا

وأدى فيكتور وأماليا كنافسض ألمولودأن في
سص -ل -وف-ي-ن-ي-ا أل-قسص-م ف-ي ن-ي-وي-ورك ،وُي-ذك-ر أن
ت -رأمب ك -ث-ي-رأ م-ا أن-ت-ق-د ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي
ب -م -وج -ب -ه -ا ي-م-ك-ن ل-ل-م-ق-ي-م-ي-ن ف-ي أل-و’ي-ات
أل-م-ت-ح-دة بشص-ك-ل ق-ان-ون-ي رع-اي-ة عملية قبول
أفرأد أسصرهم وغيرهم في مسصاعي منحهم
ألجنسصية.

أأ’مريكية ألجديدة ضصد طهرأن.
وج-اءت تصص-ري-ح-ات ن-ائب رئ-يسض أل-ج-م-هورية
أإ’سصÓمية إأضصافة لتغريدة نشصرها أمسض نائب
رئ -يسض م -ج -لسض ألشص -ورى أإ’ي -رأن -ي م -ح -م -ود
صصادقي ،حيث شصّدد على أن بغدأد مطالبة
بدفع  1100مليار دو’ر كتعويضصات عن تلك
أل - -ح- -رب ،وذلك حسصب أل- -م- -ادة  6م -ن ق-رأر
مجلسض أأ’من ألدولي رقم  ،598مشصيرأ إألى أن
ط- -ه- -رأن ل- -م ت- -ط- -الب سص- -اب- -ق- -ا ب- -دف- -ع ه -ذه
أل -ت -ع -ويضص -ات أ’ن -ه -ا أخ -ذت ب -ع -ي-ن أ’ع-ت-ب-ار
أل -ظ -روف ألصص -ع -ب -ة ف -ي أل-دول-ة أل-م-ج-اورة -
ألعرأق.

عبر
العالم

واشضنطن
قال ألرئيسض أأ’ميركي دونالد ترأمب أمسض
ألجمعة ،إأنه أمر مضصاعفة تعريفات ألصصلب
وأأ’لومنيوم ألتركيين ،ما يزيد من ألضصغوط
ع - -ل - -ى أ’ق- -تصص- -اد أل- -ت- -رك- -ي وسص- -ط خÓ- -ف
دبلوماسصي مع وأشصنطن.
وكتب على توتير «لقد سصمحت للتو بمضصاعفة
ألتعريفات ألجمركية على ألصصلب وأأ’لمنيوم
م-ن ت-رك-ي-ا ف-ي ح-ي-ن ت-ن-زل-ق ع-م-ل-ت-ه-م ،أل-ل-يرة
أل -ت -رك-ي-ة ،م-ت-رأج-ع-ة بسص-رع-ة م-ق-اب-ل دو’رن-ا
ألقوي جدأ .عÓقاتنا مع تركيا ليسصت جيدة
في هذأ ألوقت».

ترامب يمنح والديْ زوجته الجنسصية

واشضنطن
حصصل وألدأ ألسصيدة أأ’ولى للو’يات ألمتحدة
ميÓنيا ترأمب على ألجنسصية بموجب قوأعد
«ألهجرة ألمتسصلسصلة» ألتي سصبق أن أنتقدها
ألرئيسض دونالد ترأمب في كثير من أأ’حيان.

إاجازة ترشصيح البشصير

الخرطوم
أقّر مجلسض شصورى ألمؤوتمر ألوطني بالسصودأن،
تعديل ألنظام أأ’سصاسصي للحزب ،بما يجيز
ت -وصص -ي -ة ب -ت -رشص -ي -ح أل -رئ -يسض ع -م -ر أل-بشص-ي-ر،
لÓنتخابات ألرئاسصية في  2020عن ألحزب.
وق -ال مصص -در ب -ال -ح -زب أل -م -ؤوت -م -ر أل -وط-ن-ي
(ألحزب ألحاكم في ألسصودأن) ،إأن «أ’جتماع
أج-از رئ-يسض أل-ح-زب ع-م-ر أل-بشص-ي-ر ،م-رشصً-ح-ا
’ن-ت-خ-ابات  ،2020ب -إاج -م -اع أعضص -اء م-ج-لسض
ألشصورى».

تعويضصات عن حرب الثمانينيات

طهران
ط -ال -بت ن -ائب أل -رئ -يسض أإ’ي-رأن-ي ،م-عصص-وم-ة
أبتكار ،ألعرأق بدفع تعويضصات عن أأ’ضصرأر
أل -ت -ي ل -ح -قت ب -بÓ-ده-ا ج-رأء ح-رب أل-خ-ل-ي-ج
أأ’ول -ى ،ردأ ع -ل -ى أل -ت-زأم ب-غ-دأد ب-ال-ع-ق-وب-ات

حرائق كاليفورنيا تسصتعر

واشضنطن
ق -ال مسص -ؤوول -ون إأن شص -خصص-ا ك-ان يسص-اع-د ف-ي
عمليات ألتصصدي لحرأئق غابات مسصتعرة في
كاليفورنيا لقي حتفه بحادث سصير ألخميسض،
وب- -ذلك ي- -رت- -ف- -ع ع- -دد أل- -ق -ت -ل -ى ج -رأء ه -ذه
ألحرأئق ،وما رأفقها إألى  8أشصخاصض.
وشص- -ردت ع- -دة ح- -رأئ- -ق ك- -ب- -ي- -رة أخ -رى ف -ي
كاليفورنيا عشصرأت أآ’’ف من أأ’شصخاصض.
ويتصصدر حريق «مندوسصينو كومبلكسض» ،وهو
بمثابة حريقين قريبين من بعضصهما ألبعضض،
يتمّ ألتعامل معهما كحريق وأحد ،قائمة أكبر
ألحرأئق في تاريخ ألو’ية.
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في ذكرى تأاسضيسض الجيشض الليبي

السصراج يشصّدد على ضصرورة توحيد المؤوسصسصة العسصكرية

أكد رئيسض ألمجلسض ألرئاسصي
لحكومة ألوفاق ألوطني فائز
ألسصرأج ،على ضصرورة توحيد
ألمؤوسصسصة ألعسصكرية ،مشصيرأ
إألى أن «ألجيشض ألوأحد هو
أسص-اسض أل-وط-ن أل-م-وح-د وهو
أل-م-ع-ب-ر ع-ن أل-وحدة ألوطنية
للشصعب».
ونقل موقع أخبار ليبيا ،أمسض
ع -ن ألسص -رأج ق -ول -ه ف-ي ب-ي-ان
أصص -دره ب -م -ن -اسص -ب -ة ذك -رى ت -أاسص -يسض أل -ج-يشض
«نحتفل في يوم ألـ  9أوت من كل عام بذكرى
ع-زي-زة ع-ل-ى ن-ف-وسض أل-ل-ي-ب-ي-ي-ن ج-م-ي-ع-ا ذك-رى
تأاسصيسض ألجيشض ألليبي في  9أوت .»1952
وأضص -اف ألسص -رأج ق-ائ ،Ó-ف-ي ه-ذه أل-م-ن-اسص-ب-ة
«أشص -د ع -ل -ى أي-دي رج-ال-ن-ا م-ن أب-ن-اء أل-ق-وأت
ألمسصلحة ألذين قدموأ قوأفل من ألشصهدأء في
ألحرب على أإ’رهاب».
ولفت ألسصرأج إألى أن «ألقوأت ألمسصلحة أليوم
ورغم أ’نقسصام وقلة ألعتاد تقف ببسصالة إألى
جانب قوأت أأ’من في موأجهة من يحاول
ألعبث باسصتقرأر ألوطن».
وكانت نادية عمرأن ،قد أكدت عضصو ألهيئة
أل -ت -أاسص -يسص -ي -ة لصص -ي -اغ-ة مشص-روع أل-دسص-ت-ور إأن
توحيد ألمؤوسصسصة ألعسصكرية سصيكون ألخطوة
أأ’ه-م ف-ي أل-ب-دء ف-ي ت-وح-ي-د ك-اف-ة أل-ج-ب-هات
وألمؤوسصسصات في ألدولة ألليبية.
وأضصافت ،أن إأجرأء أ’سصتفتاء أو أ’نتخابات
يسصتلزم توحيد ألمؤوسصسصة ألعسصكرية قبلها وإأ’
سصيكون هناك ألعديد من ألعرأقيل ألتي تقف
أم -ام ع -م-ل-ي-ة إأت-م-ام أ’سص-ت-ح-ق-اق أل-دسص-ت-وري
وألسصياسصي ،خاصصة أن ألمشصهد ألرأهن يسصتلزم
هذه ألخطوة.
وأكدت على أن لقاءأت ألقاهرة تمثل «خطوة
هامة» وأن أللقاء ألذي سصيعقد خÓل أيام
ربما يحمل نتائج هامة ومباشصرة تسصاهم في

ألسص -ع -ي ن -ح -و ت-ح-دي-د م-وع-د
أ’سص- -ت- -ف -ت -اء ع -ل -ى أل -دسص -ت -ور
وأ’نتخابات ألرئاسصية.

السصفارة اإليطالية تنفي

ن-فت ألسص-ف-ارة أ’ي-ط-ال-ي-ة لدى
ل-ي-ب-ي-ا أن ي-ك-ون سص-ف-ي-ره-ا لدى
طرأبلسض جوزيبي بيروني قد
ع-ارضض إأج-رأء أن-ت-خ-اب-ات ف-ي
ل -ي -ب -ي -ا ،وذلك ردأ ع -ل -ى ب -ي-ان
صص - -در ف- -ي وقت سص- -اب- -ق ع- -ن
ألبرلمان ألليبي أعتبر فيه ألسصفير «شصخصض
غير مرغوب فيه».
ونقلت وسصائل إأعÓمية أمسض ،عن ألسصفارة
أ’ي -ط -ال -ي -ة ف -ي ب -ي -ان نشص -ر ع -ب -ر صص-ف-ح-ت-ه-ا
أل-رسص-م-ي-ة ع-ل-ي م-وق-ع «ت-وي-ت-ر» أن-ه-ا «ت-اب-عت
ألبيان ألصصادر عن لجنة ألشصؤوون ألخارجية في
مجلسض ألنوأب ألليبي» مؤوكدة أن «ألسصفير
ج -وزي -ب -ي ب -ي -رون -ي ل -م ي -ط -لب أب -دأ ت -أاج -ي -ل
أ’نتخابات ألليبية».
وأضص -افت ألسص -ف -ارة أإ’ي-ط-ال-ي-ة ف-ي أل-ب-ي-ان أن
بيروني «لم يقل ذلك بل ألعكسض ،قال إأن قرأر
تحديد موعد إأجرأء أ’نتخابات يعود لليبيين
وألليبيين فقط».
وك-ان أل-ب-رل-م-ان أل-ل-ي-ب-ي أل-م-ن-ع-ق-د ف-ي ط-ب-رق
أقصصى شصرق ألبÓد أعتبر ألسصفير أإ’يطالي
ج-ي-وزب-ي ب-ي-رون-ي شص-خصصً-ا غ-ي-ر م-رغ-وب ف-يه
وطالب بÓده بتعيين سصفير جديد على خلفية
تصصريحاته بتأاجيل أ’نتخابات ألليبية.
وأث -ارت  -تصص -ري -ح -ات صص -ح -ف -ي -ة ل-ج-ي-وزب-ي
بيروني مطلع أأ’سصبوع ألجاري ألتي أكد فيها
ع-دم إأم-ك-ان-ي-ة إأق-ام-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات ق-ب-ل نهاية
أل -ع -ام أل -ج-اري وع-دم أق-ت-ن-اع روم-ا ب-ع-ق-ده-ا
قريباً  -ردود فعل مناهضصة وخروج عدد من
أل-وق-ف-ات أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة ف-ي ع-دد م-ن أل-م-دن
ألليبية.

النتائج النهائية لÓنتخابات العراقية

تحالف مقتدى الصصدر يـحتفظ بالصصدارة

أكدت ألنتائج ألنهائية لÓنتخابات ألعرأقية
ألتي جرت في ماي بعد أنتهاء إأعادة ألفرز
Óصصوأت بقرأر من ألمحكمة ألعليا،
أليدوي ل أ
فوز تحالف مقتدى ألصصدر ألذي سصيسصعى إألى
تفعيل ألعملية ألسصياسصية ألرأكدة منذ أكثر من
ث Ó-ث -ة أشص -ه -ر .وأع -ل -نت أل -م -ف -وضص-ي-ة أل-ع-ل-ي-ا
لÓنتخابات في ألعرأق ألجمعة فوز تحالف
مقتدى ألصصدر في أ’نتخابات ألتشصريعية بعد
Óصصوأت ألتي قّررتها
إأعادة ألفرز أليدوي ل أ
ألمحكمة ألعليا بسصبب أ’شصتباه في حصصول
تزوير .ويفترضض أن تصصادق ألمحكمة ألعليا
ع-ل-ى ه-ذه أل-ن-ت-ائ-ج ل-ي-دع-و رئ-يسض ألجمهورية
أل-م-ن-ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه أل-ى ع-ق-د ج-لسص-ة ل-ل-ب-رلمان
أل-ج-دي-دة خÓ-ل خ-مسص-ة عشص-ر ي-وم-ا ،ل-ي-ت-ول-ى
بدوره أنتخاب ألرئيسض ألجديد للبÓد.
ك-م-ا سص-ت-ق-وم أل-ك-ت-ل-ة أأ’ك-ب-ر دأخ-ل أل-برلمان
ب -ت -ق -دي -م م -رشص -ح -ه -ا ل -رئ -اسص -ة أل-وزرأء ل-ي-ت-م
ألتصصويت عليه دأخل ألمجلسض ،على أن يعمل
بعدها ،وضصمن مهلة ثÓثين يوما ،على تشصكيل
ألحكومة ألمقبلة للبÓد.
ورغم إأعادة فرز أأ’صصوأت بسصبب ثغرأت في

عمليات ألفرز أ’لكترونية وشصبهات بالتÓعب،
لم تؤود ألى تغيير جذري في ألنتائج.
وأك -دت أل -ن-ت-ائ-ج أن ت-ح-ال-ف ألصص-در ج-اء ف-ي
ألطليعة بحصصوله على  54مقعدأ ،في أول
أنتخابات نظمت بعد أ’نتصصار على تنظيم
دأعشض أإ’رهابي ألذي سصيطر لثÓث سصنوأت
على ثلث أرأضصي ألبÓد.
وكشص -فت أل -ن -ت -ائ -ج أأ’خ -ي-رة ع-ن ت-غ-ي-ي-ر سص-ت-ة
ف -ائ-زي-ن ج-دد ،خ-مسص-ة م-ن-ه-م م-رشص-ح-ون ف-ي
دأخل ألقوأئم ذأتها .وألتغيير ألوحيد ألذي
طرأ يتعّلق بقائمة «ألفتح» ألتي تضصم قياديين
من قوأت ألحشصد ألشصعبي ،وقد فازت بمقعد
إأضصافي على حسصاب قائمة محلية في بغدأد.
وأح-ت-ف-ظت «أل-ف-ت-ح» ب-ال-م-رك-ز أل-ث-ان-ي م-ع 48
م- -ق- -ع- -دأ ب -د’ م -ن  ،47وف- - -ق م - -ا أوضص - -حت
ألمفوضصية ألمؤولفة من تسصعة قضصاة.
وبقيت قائمة رئيسض ألوزرأء حيدر ألعبادي في
ألمركز ألثالث مع  42مقعدأ ،تليها كل من
ق -ائ -م -ة إأي -اد ع Ó-وي أل-ت-ي تضصّ-م أل-ع-دي-د م-ن
ألشص -خصص -ي -ات ألُسصّ-ن-ي-ة ( 21م-ق-عً-دأ) وق-ائمة
«ألحكمة» بزعامة عمار ألحكيم ( 19مقعًدأ).

العقوبات األمريكية غير شصرعية

خÓ- -ل أل- -ج- -ول -ة أل -ث -ان -ي -ة م -ن أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسصية.

موسضكو
أع -ت -ب -ر أل-رئ-يسض أل-روسص-ي فÓ-دي-م-ي-ر ب-وت-ي-ن،
مسص -أال -ة ف -رضض ع -ق -وب -ات أم -ري -ك -ي-ة ج-دي-دة
محتملة ضصد روسصيا ،أمرأ عديم ألشصرعية من
وجهة نظر ألقانون ألدولي.
وق -ال ألسص -ك -رت-ي-ر ألصص-ح-ف-ي ل-رئ-يسض أل-دول-ة،
دميتري بيسصكوف ،إأن ألرئيسض بوتين« :شصّدد
على عدم شصرعية هذه أأ’فعال (ألعقوبات)
من وجهة نظر ألقانون ألدولي» ،أثناء بحثه
أل-ع-ق-وب-ات أل-ت-ي ف-رضص-ت-ه-ا أل-و’ي-ات ألمتحدة
ضص -د روسص -ي -ا ،وت -لك أل -ت -ي تسص -ت-ع-د ل-ف-رضص-ه-ا
مسصتقب Óمع أأ’عضصاء ألدأئمين في مجلسض
أأ’من ألروسصي.

الجولة الثانية من رئاسصيات مالي

بماكو
دعا أ’تحاد أأ’وروبى ألحكومة ألمالية إألى
ضصمان شصفافية ألجولة ألثانية من أ’نتخابات
ألرئاسصية ،ألمقررة غدأ أأ’حد ،وألتي يوأجه
فيها ألرئيسض ألمنتهية و’يته إأبرأهيم بوبكر
كيتا ،زعيم ألمعارضصة سصوماي Óسصيسصى.
وق -ال سص -يسص -ي -ل ك -ي -ن -ج رئ -يسض ب-ع-ث-ة أ’ت-ح-اد
أأ’وروبي ألمرأقبة على أ’نتخابات في مالي،
إأن ع -ل -ى ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-ل م-ن أج-ل ت-م-ك-ي-ن
أل-ن-اخ-ب-ي-ن م-ن أل-ذه-اب إأل-ى م-ك-اتب أ’قترأع

كندا تبحث عن مخرج

أاوتاوا
في ظلّ أزمة دبلوماسصية غير مسصبوقة ،قررت
ك -ن -دأ أل -ل -ج -وء ل -ح -ل -ف-ائ-ه-ا ،وب-ي-ن-ه-م أل-م-ان-ي-ا
وألسص -وي -د ،ب -ح -ث -ا ع -ن م -خ -رج ل-خÓ-ف-ه-ا م-ع
ألسصعودية ألمندلع منذ أيام بشصأان ألموقف من
حقوق أإ’نسصان.
مسص -ؤوول ب -ارز ف -ي أل -ح -ك -وم -ة أل-ك-ن-دي-ة ،أك-د
ألخميسض ،أن أوتاوأ تعمل بهدوء عبر قنوأت
خلفية للوصصول إألى حل مع ألرياضض.

انفجار مسصتودع أاسصلحة

بغداد
قالت مصصادر أمنية عرأقية ،أمسض ألجمعة ،أإن
Óسص-ل-ح-ة وأل-ذخ-ائر تابع لفصصائل
مسص-ت-ودًع-ا ل -أ
ألحشصد ألشصعبي أنفجر في منطقة ألرزأزة
غربي محافظة كربÓء ،في تفجير هو ألرأبع
م -ن ن -وع -ه خ Ó-ل ألشص -ه -ري-ن أل-م-اضص-ي-ي-ن ف-ي
ألمدينة.
وتصص -اع -دت ت -ف -ج -ي -رأت م -خ -ازن أأ’سص -ل -ح -ة
وأل -ذخ -ائ -ر أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-حشص-د ألشص-ع-ب-ي بسص-بب
عوأمل ألتخزين وأرتفاع درجات ألحرأرة ،وما
زأد م- -ن خ- -ط -ورت -ه -ا وج -وده -ا ف -ي أأ’ح -ي -اء
ألسصكنية وقربها من منازل ألموأطنين.
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‘ ظل الّنقصص الكب ‘ Òفضصاءات التّرفيه

حديقة األلعاب اŸائية تسستقطب العائÓت بورقلة

’ل - -ع - -اب اŸائ - -ي- -ة
ت - -ع - -ت Èح - -دي - -ق - -ة ا أ
اŸت -واج -دة ب -ع -اصص -م -ة ال -و’ي -ة ورق -ل -ة
إاحدى الوجهات اŸهمة بالنسصبة للسصكان
اÙل -ي ،Úح -يث تسص-ت-ق-طب ال-ع-دي-د م-ن
العائÓت والشصباب من ﬂتلف اŸناطق.
هذا اŸرفق الÎفيهي تقصصدها العائÓت
م-ن أاج-ل ا’سص-ت-م-ت-اع ب-وق-ت-ه-ا والÎوي-ح
ع - -ن ال - -ن - -فسص« .الشص - -عب» زارت اŸك - -ان
وت- -ع- -رضص ادق ال- -ت -ف -اصص -ي -ل ‘ «صص -ي -ف
ورقلة .»2018
ورقلة :إاÁان كا‘
ي -ج -د اŸواط-ن-ون ‘ ه-ذا اŸرف-ق الÎف-ي-ه-ي
متنفسسا وحيدا ‘ أاجواء صسيفية حارة اك Ìمن
ال- -ل- -زوم ل- -قضس- -اء ب- -عضش األوق- -ات اŸم- -ت- -ع- -ة
واŸريحة مع األطفال والعائلة تخفف عنهم
أاع -ب -اء ح -رارة الصس -ي -ف ال -ت -ي تشس -ه-ده-ا ه-ذه
اŸدي -ن -ة ع -ل-ى غ-رار ع-دة م-ن-اط-ق ‘ ج-ن-وب
ال - - -بÓ- - -د ،أاي- - -ن تصس- - -ل درج- - -ات ا◊رارة إا¤
مسستوياتها القياسسية.
وبحسسب آاراء الزوار فإان هذه ا◊ديقة وعلى
ال -رغ-م م-ن صس-غ-ر مسس-اح-ت-ه-ا وم-ا ت-ع-رف-ه م-ن
اكتظاظ يوميا بسسبب العدد الكب ÒللعائÓت
الذين يقصسدونها بكÌة خاصسة خÓل الفÎة
اŸسس -ائ -ي -ة ،ي -ق -دم -ون م -ن م -ن-اط-ق م-ت-ف-رق-ة

ذار!

ح

Óلعاب
بالولية ،إال أانها تتوفر على مسساحات ل أ
Óطفال وأاخرى للنسساء ‡ا
اŸائية ﬂصسصسة ل أ
يتيح الفرصسة لسستمتاع كل أافراد العائلة.
ت- -وف- -ر ا◊دي- -ق -ة خ -دم -ات م -ه -م -ة ك -أاع -وان
ا◊راسس -ة وح -ف -ظ األم -ن وأايضس-ا Óﬁت ب-ي-ع
األك- -ل ا÷اه -ز واŸشس -روب -ات ال -ب -اردة ،وك -ذا
مسس -ت -ل -زم -ات ال -ن -زول ‘ أاح -واضش السس -ب -اح-ة
Óط-ف-ال ،وإان ك-انت األسس-ع-ار ف-ي-ها
ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
م-رت-ف-ع-ة ول-يسست ‘ م-ت-ن-اول ا÷م-ي-ع حسس-ب-ما
أاوضسحه بعضش اŸواطن Úلـ «الشسعب».
وأاكد اŸتحدثون الذين اسستطلعنا آاراءهم أان
ا◊ديقة اŸائية تبقى إاحدى اŸرافق القليلة
التي –ظى بقبول من طرف اŸواطن اÙلي
‘ ظل النقصش الكب Òالذي تسسجله مرافق
التسسلية والÎفيه بالولية ،حيث يلجأا السسكان
Ÿثل هذه األماكن من أاجل أاخذ قسسط من
الراحة ولسستنشساق الهواء الطبيعي بعيدا عن
البيوت واألماكن اŸغلقة ،وبسسبب اŸكيفات
الهوائية التي تشسكل هي األخرى أاحد الوسسائل
التي ارتبطت بنمط العيشش ‘ هذه اŸناطق
خÓل فصسل ا◊ر.
* السسيدة سسعيدة وهي أام لثÓثة أابناء ،أاعربت
‘ هذا السسياق أان األطفال ‘ هذه اŸناطق
يعدون أاك Ìالفئات اÙرومة من فرصسة للعب
‘ الفضساءات اŸفتوحة ،وقضساء أاوقات ‡تعة
خÓل عطلتهم الصسيفية قبل العودة إا ¤قاعات
الدراسسة سسبتم ÈاŸقبل.

* عبد القادر أاوضسح أانه جاء لقضساء بعضش
ال -وقت رف -ق -ة ال -ع-ائ-ل-ة وع-ل-ى غ-رار ع-دد م-ن
العائÓت التي  ⁄تتح لها فرصسة التنقل إا¤
الوليات السسياحية ،ولكنه ‘ نفسش الوقت ⁄
يجد فرصسة لتمك Úاألبناء من قضساء وقت
‡ت-ع ‘ ال-ع-ط-ل-ة بسس-بب ق-ل-ة أام-اك-ن ال-تسس-ل-ية
والÎف- -ي- -ه ،مشسÒا إا ¤أان ح- -دي- -ق- -ة األل -ع -اب
اŸائية تظل قبلة مسستحسسنة إال أان موقعها
الذي يتواجد ‘ ا◊ديقة الÎفيهية باÿفجي
يظل بعيدا وخال من ا◊ركة ويصسعب التنقل
إاليه مشسيا على األقدام حتى أان حافÓت النقل
ل Áكنها الدخول إا ¤ا◊ديقة.
و‘ حديث «الشسعب» لعدد من اŸواطن،Ú
أاكدوا أان الكتظاظ الذي يعرفه هذا اŸرفق
يرتبط أاسساسسا Ãحدودية الختيارات اŸتاحة
للسسكان ‘ فضساءات الراحة والÎفيه ،والتي
ت -ع -د ج-د ق-ل-ي-ل-ة وغ Òق-ادرة ع-ل-ى اسس-ت-ي-ع-اب
العدد الكب Òللسسكان ‘ هذه الولية والذين
هم ‘ تزايد يوما بعد يوم ،فضس Óعن كون
أاغلبها دون مسستوى تطلعات اŸواطن خاصسة
من حيث اÿدمات اŸتوفرة فيها.
ون - -اشس- -د اŸت- -ح- -دث- -ون ا÷ه- -ات اŸسس- -ؤوول- -ة
بضسرورة التدخل العاجل لفتح السستثمار أامام
اÿواصش من أاجل إاعادة بعث نشساط حديقة
الÎفيه والتسسلية «اÿفجي» ،فاألمر حسسبهم
يسس-ت-دع-ي ضس-رورة ال-ت-ف-ات األط-راف اŸع-ن-ية
ل-ت-م-ك Úا÷م-ي-ع م-ن السس-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات
ه -ذا ال -فضس -اء ال -ع -م -وم -ي ال -ذي يÎب -ع ع -ل -ى
مسساحة إاجمالية تقدر بـ  ١٤٤هكتار ،والذي
ظل لسسنوات خارج اÿدمة ،خاصسة وأانه يعد
إاحدى القبÓت والوجهات الÎفيهية الهامة
ب -ال -نسس -ب -ة لسس -ك -ان ال -ولي -ة ‘ ،ظ -ل ال -ن -قصش
ال -واضس -ح Ÿث-ل ه-ذه اŸراف-ق وسس-ط ع-اصس-م-ة
اŸدينة ورقلة والذي لطاŸا كان ولسسنوات
مقصسد العديد من العائÓت واألفراد ووجهة
مفضسلة بالنسسبة لهم.
كانت هذه ا◊ديقة تسسجل حوا‹ أالف زائر
خÓل عطلة نهاية األسسبوع وما ب ٣٠٠ Úإا¤
 ٤٠٠زائر ‘ بقية أايام السسنة ،نظرا للنشساط
الÎف -ي -ه -ي وا◊رك -ة ال -ت -ج -اري -ة ال -ت -ي ك -انت
تعرفها ،كما مثلت فضساء إلحياء العديد من
ال -نشس -اط -ات ال -ف -ن -ي -ة والسس -ه -رات ال -ع -ائ -ل-ي-ة،
ب - -اإلضس- -اف- -ة إاﬂ ¤ت- -ل- -ف م- -ع- -ارضش ا◊رف
والصسناعة التقليدية قبل أان تهمل وتصسبح ‘
الوضسعية التي هي عليها اليوم.

ل تÎك األطفال ‘ سسيارة مغلقة Ãفردهم

عند ترك طفل داخل سصيارة
سصاخنة سصرعان ما ترتفع
درجة حرارة الطفل ويعاÊ
من صصدمة حرارية قد تؤودي
إا ¤اŸضصاعفات التالية :ارتفاع
عا‹ لدرجة حرارته,
جفاف ,تقلصصات،صصدمة،
فوفاة.
ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن أان اŸت-خصسصس Úي-رك-زون
ع -ل -ى م -ت -ط -ل -ب -ات السسÓ-م-ة اŸع-ت-ادة .م-ث-ل
السستخدام األمثل Ÿقعد األطفال ومÓئمته
لÓ-سس-ت-خ-دام ,ف-ه-ن-اك ال-ع-دي-د من األخطار
اŸوجودة الغ Òمعروفه للناسش والتي تضسع
الطفل ‘ ﬂاطر جّمة.
السس- -ي -ارة ه -ي واح -دة م -ن ت -لك اıاط -ر,
فباإلضسافة إاﬂ ¤اطر أان تصسدم أاو تدهسش
بسسيارة ,فإان وجودك داخل سسيارة سساخنة
دون القدرة على اÿروج أاو فتح النوافذ أاو
األبواب أاو ا◊صسول على مسساعدة قد تكون
خطر ‡يت أايضسا .فقد بينت اإلحصسائيات
أان هناك حوا‹  ٤٩5حالة وفاة معلن عنها,
خÓل العشسر سسنوات اŸاضسية ألطفال ماتوا
داخل السسيارة بعد تركهم بداخلها لفÎات
قصسÒة (‘ بعضش األحيان ‘ مناخ معتدل ٢٠
درج -ة م -ئ -وي -ة خ -ارج -ي -ة) ،و م -ن ال -ظ -روف
اŸسسببة ◊دوث بعضش تلك ا◊الت هي:
@ نسسيان الطفل مربوط داخل مقعده عند
النزول من السسيارة.

@ دخ- -ول ب -عضش م -ن األط -ف -ال الصس -غ -ار إا¤
السس -ي -ارة خ -لسس -ة ل -ل-عب ب-داخ-ل-ه-ا Ãف-رده-م
وعدم القدرة على اÿروج
@ اختباء األطفال داخل حقيبة السسيارة
فوجودهم داخل السسيارة ﬂاطرة ‘ حد
ذات- -ه -ا ,إلن درج -ة ا◊رارة داخ -ل السس -ي -ارة
خÓل أايام الصسيف باأليام معتدل ا◊رارة
(وحتى ‘ حالة ترك النافذة مفتوحة فتحة
صسغÒة) Áكن أان ترتفع Ãعدل سسريع لتصسل
إا 5٠ ¤إا 6٠ ¤درجة مئوية .عند درجات
ا◊رارة هذه يكون األطفال ‘ خطر كب Òما
ي -ؤودي إا ¤إاصس -اب -ت -ه -م بصس-دم-ة ح-راري-ة ،ق-د
تتطور إا ¤حدوث الوفاة.
إان كنت ل تتصسور أامكانية حدوث ذلك لك أاو
ألطفالك ,فأالقي نظرة على ما هو مسسجل
‘ شسهادة الوفاة لبعضش من هؤولء األطفال

خÓ- -ل سس -ن -ة  ١٩٩٨واŸنشس -ورة ع -ن ط -ري-ق
اإلدارة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسسÓ-م-ة اŸروري-ة ل-لطرق
السسريعة.
@ طفل يبلغ من العمر  ٩أاشسهر ترك مربوط
‘ م -ق -ع -ده بسس -ي -ارة Ÿدة سس -اع-ت –Úبسس-بب
اعتقاد ك Óمن الوالدان بأان الشسخصش األخر
قد قام بحمل الطفل لداخل اŸنزل.
@ طفل يبلغ من العمر  6أاشسهر ترك عن
طريق اÿطأا عندما كانت درجة ا◊رارة
اÿارجية  ٣٠درجة مئوية والتي ارتفعت إا¤
 55درجة مئوية داخل السسيارة .اعتقاد كل
من الوالدين بآان أاحداهما قام بحملة داخل
اŸنزل.
@ طفل يبلغ من العمر  ٣سسنوات ,تعلم كيف
ي -ف -ت -ح ب -اب السس -ي-ارة ,ق-ام ب-ال-دخ-ول داخ-ل
السسيارة ‘ ح Úكان والديه وأاقاربه داخل

الّرعاف (نزيف األنف)
من اŸشساكل الشّسائعة ‘ ال ّصسيف
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‘ حفل سصاهر أاحياه نخبة من الفنانÚ

الشساب نصسرو Áتع سسكان بونة بأانغام خالدة

«ما بقاشص ’مان»« ،مون امور» اغا Êاخرى هزت ملعب العقيد شصابو
اهتز سصهرة أاول أامسص ملعب العقيد شصابو
ب -ع -ن -اب -ة ع-ل-ى وق-ع أاغ-ا Êالشص-اب نصص-رو
الذي التقى بعشصاقه بعد غياب دام أاكÌ
م-ن  21سص -ن -ة .نصص-رو ع-اد ب-ه-م إا ¤زم-ن
’غ -ن -ي -ة ال -راي -وي -ة ال-ن-ظ-ي-ف-ة ،وال-ف-ن
ا أ
ا÷م -ي -ل ال -ذي دخ -ل ب -ي -وت ال -ع -ائ Ó-ت
ا÷زائرية من أاوسصع أابوابه ،حيث وجد
ﬁب -ي-ه ‘ ان-ت-ظ-اره ل-ي-ك-ون ‚م السص-ه-ر
دون منازع.
عنابة :هدى بوعطيح

تتعّدد أاسسباب حدوث نزف األنف خصسوصسا ‘
فصس -ل الصس-ي-ف ،م-ن أاه-م-ه-ا ج-ف-اف األغشس-ي-ة
اıاطية التي تبطن األنف ،وهذا يتسسبب ‘
ت-ه-تك األوع-ي-ة ال-دم-وي-ة ال-رق-ي-ق-ة ،ك-ذلك من
أاسس -ب -اب ن -زي-ف األن-ف اإلصس-اب-ة ب-ا◊سس-اسس-ي-ة
واسستعمال ‡يعات الدم كاألسسÈين وغÒها،
وأايضس- - -ا اإلصس- - -اب - -ة ب - -ب - -عضش أام - -راضش ال - -دم
كالهيموفيليا واللوكيميا ووجود بعضش األورام
ا◊ميدة أاو اÿبيثة.
Áك -ن أان ي -ك -ون ن -زي -ف األن-ف بسس-بب ال-ع-بث
باألنف واإلصسابة اŸباشسرة للوجه أاو األنف،
باإلضسافة إا ¤أاسسباب أاخرى بعضسها يصسعب
–ديده.
يتم عÓج نزيف األنف بعدة طرق باختÓف
أاسس-ب-اب-ه وب-اخ-تÓ-ف اŸدة ال-زم-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-دأا
فيها النزيف مع اŸريضش ،ففي حالة نزيف
األنف األو‹ ،يكون فيه الهدوء وعدم اÿوف
أاه -م خ -ط -وت Úل-ل-عÓ-ج ،ف-ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان
منظر الدم مزعج ومرعب لكث Òمن الناسش،
فإان ا◊الة تكون عادة بسسيطة.
يبدأا عÓج نزيف األنف با÷لوسش ‘ وضسع
ق -ائ-م م-ع ان-ح-ن-اء ال-رأاسش ق-ل-ي Óً-لÓ-أم-ام Ÿن-ع
دخ -ول ال -دم إا ¤ال -ب -ل -ع-وم ،الضس-غ-ط ب-اإلب-ه-ام
والسسبابة على طرف األنف اللŸ Úدة خمسش
دقائق متواصسلة ،مع التنفسش من الفم ،وإاذا
اسس-ت-م-ر ال-ن-زي-ف يسس-ت-م-ر الضس-غ-ط Ÿدة عشسر
دقائق ،ثم وضسع قطرة ‘ األنف أاو حشسوة من
القطن مع السستمرار ‘ الضسغط على األنف.
وÁك- -ن اŸسس- -اع -دة ‘ ع Ó-ج ن -زي -ف األن -ف
بوضسع قطعة من الثلج أاو كمادة باردة أاعلى
اŸنزل.
@ ط- -ف- -ل ع- -م -ره سس -ن -ت -ان ,ت -رك م -ع أاح -د
قريباته ,التي قامت بأاخذ الطفل بالسسيارة
لشس- -راء ب- -عضش ا◊اج -ات ,وع -ن -دم -ا ع -ادت
للمنزل نسسيت أامر الصسغ Òبالسسيارة وجلسست
Ÿشساهدة التليفزيون وغفت أامامه وصسحت
بعد سساعت.Ú
وتسس -ت -م -ر األح-داث وت-خ-ت-ل-ف ‘ ب-عضش م-ن
ت -ف -اصس -ي -ل -ه -ا ول -ك-ن ال-ن-ه-اي-ة واح-دة م-ؤوŸة
وحزينة.
تذكر التصسريح الصسادر من اإلدارة الوطنية
ل -لسس Ó-م -ة اŸروري -ة ل -ل -ط-رق السس-ري-ع-ة ف-إان
سسيارة مغلقة ‘ الشسمسش بالصسيف قد تتحول
بسسرعة كبÒة إا ¤فرن ,حيث تصسل ا◊رارة
داخلها من  ٢5إا ٣5 ¤درجة خÓل  ٣دقائق,
وإا 5٠ ¤درجة خÓل  ٨–6دقائق.
إارشسادات السسÓمة:
@ ل تÎك األطفال بالسسيارة مغلقة حتى
ولو لفÎة قصسÒة ،وخاصسة ‘ األيام ا◊ارة.
@ دائما قم بإاحكام غلق السسيارة باŸفتاح
ع -ن -د ت -وق -ف -ه -ا ،ت-أاك-د م-ن ع-دم وج-ود أاح-د
ب -داخ -ل -ه -ا ,ح -ت -ى ل Áك -ن ألح -د األط-ف-ال
باÿارج من الدخول داخلها.
@ ق -م ب -ت -ح -ذي -ر األط-ف-ال م-ن ال-ل-عب داخ-ل
السسيارة Ãفردهم بدون مراقبة من شسخصش
كبÒ
@ قم بÎكيب إالية فتح حقيبة السسيارة من
الداخل ‘ حالة انحباسش أاحد داخلها.
@ قم بإاخراج األطفال من السسيارة أاول ،ثم
اŸشسÎيات عند وصسولك للمنزل.
@ ت -أاك -د م -ن أان م -ن ي -ق -وم ب -ن-ق-ل األط-ف-ال

األن -ف ل -تضس -ي -ي -ق األوع -ي -ة ال-دم-وي-ة ،وŒنب
القيام بأاي ›هود خÓل اإلثنتي عشسرة سساعة
بعد النزيف وŒنب وضسع اإلصسبع داخل األنف
ألن ذلك ي- -ؤوذي ال- -غشس- -اء اıاط- -ي ،ويسس -بب
النزيف مرة أاخرى و‘ بعضش ا◊الت ينصسح
بÎط- -يب األن- -ف ب- -ال- -ده- -ون -ات (ال -ك -رÁات)
والغسسول Ÿنع جفاف األغشسية اıاطية.
ومن الضسروري عÓج أاي عارضش مرضسي يعاÊ
م -ن -ه اإلنسس-ان ول-ه عÓ-ق-ة ب-ال-ن-زي-ف ك-ارت-ف-اع
ضسغط الدم.

كي األوعية اŸتهّتكة

أاما ‘ حالت عÓج نزيف األنف اŸتقدم ،إاذا
اسستمر نزيف األنف وتكرر فيجب مراجعة
ال- -ط -ب -يب اıتصش ح -يث ي -ت -م ك -ي األوع -ي -ة
اŸت -ه -ت -ك-ة ،و‘ ب-عضش ا◊الت ي-ت-م ال-ت-دخ-ل
ا÷راح -ي إلج -راء ال -ك -ي ب -اŸن -ظ -ار أاو رب -ط
الوعاء الدموي اŸسسبب للنزيف.
وللوقاية من نزيف األنف خاصسة ‘ موسسم
الصس - -ي - -ف  ،ح - -يث ت - -رت - -ف - -ع درج - -ة ا◊رارة
Ÿسستويات عالية ،ينصسح بÎطيب الهواء داخل
اŸن- -ازل Ÿن ي- -ع- -يشس -ون ‘ األم -اك -ن ا÷اف -ة
باسستخدام البخار أاو مكيف الهواء اŸائي ،
وك -ذلك ب -اسس -ت -خ-دام أاح-د اŸراه-م اŸرط-ب-ة
Óنف برفق شسديد.
ل أ
ه -ن -ا ي -جب ال -ت -ح -ذي -ر م -ن أان ن -زي -ف األن-ف
اŸتكرر قد يكون إاشسارة إا ¤وجود مشساكل
صسحية خطÒة فحدوث أاك Ìمن نزيف‘ Ú
األنف ‘ الشسهر الواحد قد يكون مؤوشسرا إا¤
وجود مشساكل ‘ تخ Ìالدم.
بالسسيارات للمدارسش وغÒها،عندهم الوعي
ال -ك -ام -ل Ãخ -اط -ر ت -رك-ه-م داخ-ل سس-ي-ارة أاو
حافلة مغلقة.
‘ حالة اÿوف من ترك طفل نائم Ãقعده
داخل السسيارة عند خروجك منها ,قم بوضسع
ما يذكرك ‘ السسيارة.
ق-م ب-التصس-ال ب-السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة ‘ ح-الة
مشساهدة أاطفال بسسيارة مغلقة بدون وجود
شسخصش كب Òمعهم ،وتأاكد من خروج الطفل
بأاسسرع ما Áكن.
‘ ح- -ال- -ة ال -ب -حث ع -ن ال -ط -ف -ل ب -اŸن -زل,
فباإلضسافة إا ¤البحث عنه بالسساحة اÿلفية
للمنزل ,أاو بالقرب من حمام السسباحة ،أاو
داخل األماكن اŸغلقة داخل اŸنزل ,تأاكد
من عدم وجوده داخل السسيارات القريبة أاو
داخل صسندوقها.
ترك الطفل ‘ سسيارة مع تشسغيل التكييف:
هناك من يقوم بتشسغيل اŸكيف بالسسيارة
عند ترك األطفال بداخلها ,اعتقاد أانه مع
تشسغيل مكيف السسيارة فإان ذلك يزيد من
سسÓمته داخلها ‘ حالة تركهم لعدة دقائق.
ه- -ذا ق- -د ي -ق -ل -ل م -ن خ -ط -ر ارت -ف -اع درج -ة
ا◊رارة ,ولكن قد يؤودي إا ¤خطف طفلك,
أاو‘ حالة وجود أاطفال بعمر أاك Èقد يؤودي
عبثهم داخل السسيارة من تشسغيل السسيارة
وجعلها تسس،Òأاو يتأاذي من اللعب بالنوافذ
الت -وم-ات-ي-ك-ي-ة .ول-ذا ي-نصس-ح ب-أاخ-ذ األط-ف-ال
معك أاثناء –ركك ,ولو كان ذلك لدقائق
م- - -ع- - -دودة.ل تÎك أاط - -ف - -الك ب - -السس - -ي - -ارة
Ãفردهم.هذا ليسش آامن وهذا ضسد القانون
‘ العديد من الوليات بأامريكا.

Óمراضش فهي أاكÌ
اŸسسابح قد تكون مكمناً ل أ
خطورة ‡ا قد ُيعتقد .حسسب دراسسة جديدة
ف -أان اخ -ت Ó-ط ال-ع-رق وال-ب-ول ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
م- - -واد عضس- - -وي- - -ة أاخ- - -رى م- - -ع اŸط - -ه - -رات
اŸسستخدمة ‘ مياه تلك ا◊مامات ،قد يكون
خطراً على الصسحة .
إان ﬂاطر وأاضسرار برك السسباحة تتمثل ‘
العدوى باألمراضش اŸعدية .واألمراضش التي
من اÙتمل اإلصسابة بها ‘ برك السسباحة
ت-ت-م-ث-ل ‘ ال-ت-ه-اب ا÷ه-از ال-ت-ن-فسس-ي ال-ع-ل-وي
(ا÷يوب األنفية – األذن – ا◊لق) ،والتهابات
العيني Úوخاصسة اŸلتحمة ،والتهابات ا÷لد
ب-ال-ف-ط-ري-ات وال-ب-ك-تÒي-ا وال-فÒوسسات ،وتهّيج
ا÷ه-از ال-هضس-م-ي وال-ت-ع-رضش ل-ن-زلت م-ع-وي-ة،
وال- -ت- -ه- -اب ال- -ك- -ب- -د ال- -وب- -ائ- -ي (أا)  ،وا◊م- -ى
التيفؤوئيدية.
نتقل هذه األمراضش ‘ اŸسسابح عن طريق
اسس -ت -خ -دام م-ي-اه م-ل-وث-ة م-ن مصس-در غ Òآام-ن
لشسحن ا◊وضش ،وتلوث مياه ا◊وضش بسسبب
م- -رت- -ادي أاح- -واضش السس- -ب- -اح -ة ،واسس -ت -خ -دام
مناشسف ملوثة ألشسخاصش و أادوات شسخصسية
Óخرين ،والسسباحة وﬂالطة مريضش مصساب
ل آ
ب -أام -راضش م-ع-دي-ة و خصس-وصس-ا أام-راضش ال-عÚ
وا÷ل- -د وا÷ه -از ال -ت -ن -فسس -ي واألن -ف ،األذن،
ا◊نجرة.
إان عنصسر الكلور الذي يسستخدم يدخل ‘
صس-ن-اع-ة اŸن-ظ-ف-ات واŸع-ق-م-ات ال-ت-ي ت-ق-ت-ل
ا÷راث- -ي- -م الضس- -ارة إال أان اسس- -ت- -خ- -دام -ه غÒ
اŸنضس -ب -ط ي -ؤودي إا ¤ال -ع -دي -د م -ن األضس -رار
الصس-ح-ي-ة م-ث-ل ت-ه-ي-ج ا÷ه-از ال-ت-نفسسي والربو
وذلك ‘ حالته الغازية ،أاما ‘ حالته السسائلة
فيسسبب حروقاً خطÒة للجلد إاذا كان تركيزه
ع -ال -ي ً-ا .ل -ذلك ” اسس -ت -خ-دام-ه ك-غ-از سس-ام ‘
ا◊رب العاŸية األو ¤والثانية.
أام -ا اخ -ت Ó-ط ال -ك -ل -ور Ãواد عضس -وي-ة وم-واد
–توي على األمونيا مثل البول والعرق وبقايا
ا÷لد والشسعر ومنتجات التنظيف فينتج عنه
غازات سسامة مضسرة مثل الكلورام ÚوثÓثي
كلوريد النيÎوج ÚوغÒها.

تلك األخطار –تم علينا عدة أامور منها على
سس -ب-ي-ل اŸث-ال :اسس-ت-خ-دام ب-دائ-ل ت-ع-ق-ي-م غÒ
ضسارة ،واسستخدام مرشسح مياه جيد للمسسابح
يسس- -اه -م ‘ اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى خ -فضش اŸواد
ال -عضس -وي -ة إا ¤أاق-ل مسس-ت-وي-ات-ه-ا وال-ت-ح-ك-م ‘
إاضسافة كيماويات التعقيم وفق أاسسسش علمية
مقننة والسسباحة ‘ مسسابح مكشسوفة أاو جيدة
ال -ت -ه -وي -ة ،ال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-ام-ة والغ-تسس-ال ق-ب-ل
النزول إا ¤اŸسسبح وبعده ،عدم ترك األطفال
لفÎات طويلة ‘ تلك اŸسسابح وتوعيتهم هم
وغÒه-م ب-األخ-ط-ار اÙت-م-ل-ة وسس-ب-ل الوقاية
منها.
والشسعر أايضساً معرضش للخطر حيث Áكن أان
ي -ت -غ Òالشس -ع -ر اŸصس -ب-وغ ب-ال-ل-ون األشس-ق-ر إا¤
األخضسر بعد النزول ‘ حمام سسباحة الذي
يحتوي على كلور لكن اللون ل يتغ Òبسسبب
ال -ك -ل -ور ن -فسس -ه ،إان-ه ال-ن-ح-اسش ‘ ل-ون صس-ب-غ-ة
الشسعر عندما يتفاعل مع الكلور الذي يتسسبب
‘ –ويل الشسعر إا ¤أاخضسر  .إاذا بدأا الشسعر
‘ أان Áيل إا ¤األخضسر قلي ً
 Óبعد السسباحة
مرت Úحاول إابطال مفعول الكلور برشش رذاذ
فيتام« Úسش» على الشسعر الرطب اŸغسسول
حديًثا .واتركه ÿمسش دقائق ثم قم بشسطفه.
قم بالسستحمام قبل السسباحة لتزيل أاي مكياج
أاو ج -ل -د ج -اف وم -ن -ت -ج -ات الشس-ع-ر وك-رÁات
ا÷سس -مÁ .ك -ن أان ت -ت-ف-اع-ل ه-ذه ال-ب-ق-اي-ا م-ع
الكلور لتخلق مهيجات الكلورم.Ú
األطفال أاك Ìعرضسة للخطر
األط -ف -ال ه -م األك Ìع -رضس -ة ل-ل-خ-ط-ر ألن-ه-م
Áيلون إا ¤قضساء فÎة أاطول ‘ اŸسسبح من
البالغ Úوأاك Ìاحتمال لبتÓع اŸياه ،وكثًÒا
ما يبلع األطفال بعضش اŸاء فيه .وإاذا كان سسن
الطفل أاقل من سسنت ،Úفإانه قد يتعرضش ‘
ه- -ذه ا◊ال- -ة لل- -ت- -ه- -اب ا◊ل- -ق وال -قصس -ب -ات
وللمعاناة من الربو فيما بعد .ليسش الكلور هو
اŸسسبب اŸباشسر لهذه اŸشسكÓت ،وإا‰ا ما
يسسمى بأامينات الكلور ،وهي مواد تنتج من
ت-ف-اع-ل ال-ك-ل-ور م-ع م-واد عضس-وي-ة م-ث-ل ال-ب-ول
والعرق واللعاب.

حذار!
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كان عشساق أام Òاألغنية العاطفية ‘ اŸوعد،
 Óم-ل-عب ال-ع-ق-ي-د شس-اب-و ع-ن آاخ-ره
ح -يث ام -ت  -أ
بشسباب ونسساء ورجال جاؤووا من كل صسوب
لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-أاغ-ا Êال-ف-ن-ان ال-ت-ي كانت تصسنع
ا◊دث ‘ ا÷زائر ‘ كل مرة كان يصسدر فيها
أالبومه.
الشساب نصسرو بدوره  ⁄يتوان ‘ تلبية رغبات
عشساقه الذين طالبوه بتأادية جل أاغانيه التي
ما يزالون يحفظونها عن ظهر قلب ،مرددين
معه أاروع األغا Êالتي قدمها للسساحة الفنية
ا÷زائرية ،وهي األغا Êالتي أالهبت ملعب
شسابو ،فصسفق ورقصش على أانغامها ا◊ضسور،

ما جعل الشساب نصسرو يزيدهم حماسسا وهو
يؤودي النغام «مازال قلبي مالكية مابرا»« ،ما
ب -ق -اشش لم -ان» ،و»م -ون أام-ور» ..وغÒه-ا م-ن

األغا Êالتي أاعادت لÓأغنية العاطفية مكانتها
وتأالقها ‘ ا÷زائر بعد أان كادت تغيب بغياب
روادها.
كان الشساب نصسرو ‚م السسهرة بامتياز ،والذي
عاد إا ¤أارضش الوطن بعد أاك Ìمن  ٢٠سسنة
غياب ،ليجد ﬁبيه ‘ انتظاره من ا÷يل
القد Ëوحتى ا÷يل ا÷ديد ،والذي جاء بقوة
لكتشساف صساحب الأحاسسيسش وملك األغنية
العاطفية ،ليتفاعل وبقوة مع أاغانيه ،وهو ما
أابان على أان الشساب نصسرو ما يزال يحتل
مكانة كبÒة ‘ قلوب أاغلب ا÷زائري.Ú
فنانون آاخرون حطوا الرحال بعنابة سسهرة
األرب- -ع- -اء ،ح- -يث أاح- -ي -وا ح -ف  Ó-سس -اه -را إا¤
سساعات متأاخرة من الليل من بينهم اŸطربة
زك -ي -ة ﬁم-د ال-ت-ي أام-ت-عت ب-دوره-ا ﬁب-ي-ه-ا،
وت -أال -قت ‘ أاداء أاغ -ان-ي-ه-ا ،إا ¤ج-انب ال-ف-ن-ان
ب Ó-ل ال -ذي ج -ع-ل ا◊ضس-ور ي-رقصس-ون م-ط-ول
على أاغانيه لسسيما منها القدÁة التي لقت
‚احا كبÒا آانذاك ،كما أاحيا ذات السسهرة
الفنان كادير ا÷ابو ،Êوالذي أاطرب جمهوره
برائعة جنÒيك أاغنية «اÿاوة» ،كما قدم باقة
من أاجمل أاغانيه التي رددها معه جمهوره إا¤
غاية نهاية حفله.

عمليات مداهمة مشصÎكة ب Úالدرك والشصرطة

توقيف أاشسخاصش مبحوث عنهم وﬁاربة ا÷رÁة

ح -ق -قت ع -م -ل -ي -ات اŸداه -م-ة اŸشصÎك-ة
التي نظمتها مصصالح الدرك والشصرطة
ع Èدوائر اŸسصيلة نتائج جد ايجابية ‘
إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة بشص -ت-ى أان-واع-ه-ا
’شص-خ-اصص اŸب-حوث عنهم
وال-ب-حث ع-ن ا أ
’م- -ن
م - -ن ط - -رف ال - -ع - -دال - -ة وف - -رضص ا أ
والسص - -ك- -ي- -ن- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي Úوح- -م- -اي- -ة
’شص -خ -اصص واŸم -ت -ل -ك-ات،م-ع ا اسص-ت-م-رار
ا أ
العملية لغاية القضصاء على جميع بؤور
’ج- -رام ع Èك- -ام- -ل ب- -ل- -دي- -ات ودوائ -ر
ا إ
الو’ية.الشصعب» رصصدت هذه ا’جواء
وعادت بهذا التقرير.

اŸسصيلة  :عامر ناجح
أاسس -ف -رت اŸداه -م-ة األو ¤ال-ت-ي اسس-ت-ه-دفت
النقاط السسوداء بÎاب بلدية اŸسسيلة حسسب
ما كشسفت عنه مصسالح الدرك والشسرطة عن
ت-ع-ريف  ١١٧5شس- - -خصش و  65٠م -رك-ب-ة  ،م-ع
–رير  ١٢غرامة جزافية ،ورفع ﬂ 55الفة
و ٨١جنحة ‘ قانون اŸرور .أاما ‘ ميدان
الشسرطة اÿاصسة ” –رير ﬁ ١١٢ضسر  ،وأاما
‘ ميدان الشسرطة القضسائية ” –رير ١٧
ﬁضسر وحجز  ٣5قرصش مهلوسش نوع باركتÚ
 ،وسس- - -ي - -ج - -ارة ﬂدرات م - -ل - -ف - -وف - -ة قصس - -د
السس -ت -ه Ó-ك الشس -خصس -ي .وح -ج-ز  ٠٢سسÓح
أاب - -يضش ﬁظ - -ور (خ - -ن- -ج- -ر)،و  ٢٨5قارورة
مشس - -روب - -ات ك - -ح - -ول - -ي - -ة ﬂت- -ل- -ف- -ة األن- -واع
واألحجام.و دراجة نارية.
سسخرت ‘ العملية وسسائل بشسرية هائلة و
اسس-ت-هداف  )٠٤أام -اك -ن م-دروسس-ة مسس-ب-ق-ا م-ن

حيث اŸكان والزمان  ،منها نقطت)٠٢( Ú
للدرك الوطني (منطقة اÿلوة بلدية اŸسسيلة
ومنطقة السسواقي بلدية اŸسسيلة ) ونقطتÚ
Óم -ن ال -وط -ن -ي (اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة
( )٠٢ل  -أ
ب -ب -ل-دي-ة اŸسس-ي-ل-ة وح-ي  ١٠٠٠مسس-ك-ن ب-لدية
اŸسس- -ي- -ل- -ة ) .ب- -حسسب ذات اŸصس- -ال -ح وضس -ع
تشسكيل أامني ثابت و متحرك من أاجل سسد
ج -م -ي -ع اŸن -اف -ذ اŸؤودي -ة ل -ب -ل -دي -ة اŸسس -ي-ل-ة
ومداهمة أاوكار ا÷رÁة ,و‘ ما أافرزت
عملية مداهمة لبلديات سسيدي عيسسى والتي
شس-م-لت ع-دة ن-ق-اط ب-إاق-ل-ي-م اخ-تصس-اصش األمن
والدرك الوطني Úعلى مسستوى دائرة سسيدي
ع- -يسس- -ى“ ،ث- -لت ‘ نصسب ح -واج -ز م -راق -ب -ة
متنقلة ومداهمة النقاط اŸشسبوهة ،حيث ”
مراقبة  ٣٤٩شسخصسا و١٧٨مركبة.
وتبعا للحصسيلة ” –ويل ٠٧دراجات نارية

ب - -دون وث - -ائ - -ق وت - -وق- -ي- -ف شس- -خصش واح- -د ،
حجز  ٧٣قارورة خمر من ﬂتلف األحجام
،وحجز  ٢٨خرطوشسة سسجائر و١٠٢كيسش
تبغ (شسمة).
ك- -م- -ا “ك- -ن ذات اŸصس- -ال- -ح خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة
اŸداهمة على مسستوى بلديات مقرة بعد
نصسب ح-واج-ز م-راق-ب-ة م-ت-ن-ق-ل-ة ع-ل-ى مسستوى
الطرق الرئيسسية والفرعية ومداهمة النقاط
اŸشسبوهة التي تعد أاوكارا للجرÁة ،حيث ”
مراقبة  ١55شسخصسا و ٢٣5٤مركبة  ‘ ،حÚ
” ت- -وق- -ي- -ف شس- -خصسﬁ Úل ب- -حث ،ك -م -ا ”
بر›ة نهاية األسسبوع عملية مداهمة كبÒة
ل-ب-ل-دي-ات م-دي-ن-ة ب-وسس-ع-ادة ‘ ان-تظار بر›ة
عمليات اخرى لباقي البلديات  .كما اسستحسسن
السسكان عمليات اŸداهمة و“ن وان تتكرر
للقضساء على ﬂتلف أاوكار ا÷رÁة

حصصيلة النشصاطات خÓل شصهر جويلية

›هودات مضسنية Ÿصسالح األمن ببجاية

يعت Èالسسراب خ Òمثال على ذلك ،حيث يؤودي العطشش الشسديد بالصسحراء إا ¤تخيل اŸاء وهو
أامر طبيعي ،ولكن ما توصسلت إاليه دراسسة حديثة هو أان سساعت Úفقط من النشساط البد Êالعنيف
‘ الصسيف من دون شسرب اŸاء كافيتان إلضسعاف الÎكيز والوظائف اإلدراكية.
يواضسعف اإلدراك ‘ العادة عند خروج السسوائل من ا÷سسم وعندما قام الباحثون من خÓل
الدراسسة ا◊الية بتقييم وظائف اإلدراك لدى ›موعة من األشسخاصش ‘ ظروف معينة ،وجد
أان ال -ع -طشش أاضس -ع -ف ت -لك ال -وظ -ائ -ف وال-ذي ظ-ه-ر ‘ ت-راج-ع الÎك-ي-ز ،وال-ت-آازر ،ومشس-اك-ل ح-ل
اŸعضسÓت ،وبعضش األنشسطة كالتفاعل السسريع؛ وتب Úمن خÓل الختبارات التي أادوها أانه كلما
قلت نسسبة اŸاء با÷سسم كلما زادت الهفوات التي يقع فيها الشسخصش.
خرج الباحثون من خÓل الدراسسة والتجربة أان العمل الشساق بالطقسش ا◊ار مع عدم شسرب اŸاء
لسساعت Úفقط يحدث تراجعا بالÎكيز ما يجعل الشسخصش عرضسة لرتكاب األخطاء.

سص-ج-لت اŸصص-ل-ح-ة ال-و’ئ-ية للوسصائل التقنية
’من بجاية ‘ ،حصصيلتها الشصهرية اÿاصصة
أ
بشص- -ه- -ر ج- -وي -ل -ي -ة لسص -ن -ة  2018م- -ا ع- -دده
’خضص-ر
2506اتصص -ا’ ه -ات -ف -ي-ا ع-ل-ى ال-رق-م ا أ
Óم-ن ال-وط-ني  ،15-48ورق -م ال -ن -ج-دة ،17
ل -أ
وال- -رق- -م  104اÿاصص ب -ال -قصص -ر وال -ف -ئ -ات
الهشصة ،حيث أان أاك Ìمن 339اتصصا’ هاتفي
’بÓغ عن حوادث وجرائم أاثناء
كان قصصد ا إ
وق -وع -ه -ا أاو ال -ت -ب -ل-ي-غ ع-ن ﬁاو’ت اŸسص-اسص
’شص -خ -اصص واŸم -ت -ل -ك -ات
وا’ع- -ت -داء ع -ل -ى ا أ
العامة واÿاصصة.
بجاية :بن النوي توهامي
كما سسجلت ٢٠٤6اتصسال هاتفي قصسد طلب النجدة
وال -ت -دخ -ل م -ن مصس-ال-ح الشس-رط-ة ع Èك-اف-ة ق-ط-اع
الختصساصش أاو طلب معلومات أاو التوجيه ،كما ”
تسسجيل ١١٩اتصسال هاتفيا للتبليغ عن وقوع حوادث

اŸرور أاو اكتشساف جثة ،باإلضسافة إا ¤اتصسال Úعن
اختطاف أاو اختفاء القصسر.
هذه اإلحصسائيات تؤوكد تنامي الوعي األمني لدى
اŸواطن Úبولية بجاية حول ضسرورة إابÓغ مصسالح
الشسرطة عن كل النشساطات اإلجرامية واŸشسبوهة،
ما يسسهل من مهمة تدخل قوات الشسرطة قصسد
حماية األشسخاصش واŸمتلكات العامة واÿاصسة.
ومن جهتها سسجلت الفرق والوحدات اŸيدانية،
ال -ع -ام -ل -ة ‘ ›ال األم -ن ال -ع -م -وم -ي ،ان-خ-ف-اضس-ا
ﬁسسوسسا ‘ عدد حوادث اŸرور مقارنة بشسهر
جوان الفارط ،حيث ” تسسجيل ما عدده ٤٢حادث
مرور جسسما،Êأاغلبها يرجع السسبب ‘ وقوعه إا¤
ال -ع -نصس -ر ال-بشس-ري ،ع-ل-ى إاث-ره-ا ” تسس-ج-ي-ل ق-ت-ي-ل
واحد ،كما ” تسسجيل ما عدده 5٢جريح أاصسيبوا
بجروح متفاوتة.
و‘ ن- -فسش السس- -ي- -اق حسسب ذات ال -ب -ي -ان ،سس -ج -لت
ﬂتلف اŸصسالح النشسطة ‘ اŸيدان ‘ ›ال

ال -وق -اي -ة اŸروري -ة– ،ري -ر ٣٤56غ-رام-ة ج-زافية،
منها ٣5١متعلقة بالدراجات النارية أاغلبها تتعلق
بعدم ارتداء خوذة األمن ،وعدم تقد Ëالوثائق
واŸن- -اورة اÿطÒة ،ك- -م -ا ” تسس -ج -ي -ل ٢5٩جنحة
مرورية ،منها 6٠جنحة خاصسة بالدراجات النارية
أاغ -ل -ب -ه-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ان-ع-دام شس-ه-ادة ال-ت-أام Úورخصس-ة
السسياقة ،إاضسافة إا ¤سسحب ١١66رخصسة سسياقة،
ارت -كب أاصس -ح -اب -ه -ا ﬂال -ف -ات تسس -ت-وجب السس-حب
ال -ف -وري،ك -م -ا ” وضس -ع ٠٤م -رك -ب -ات ‘ ا◊ظÒة،
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤م-راق-ب-ة ١٢٤٨٩م-رك-ب-ة م-ن ﬂت-لف
األصسناف ،وتوقيف ١٢5مركبة لعدم تقد Ëالوثائق،
منها ٨٨توقيف يتعلق بالدراجات النارية.
ويبقى الهدف من هذه اإلجراءات الوقائية ،حسسب
نفسش اŸصسدر هو ا◊د من حوادث اŸرور التي
أاضس-حت ت-ؤوذي ب-ح-ي-اة ال-ك-ثÒي-ن ي-وم-ي-ا ،ك-م-ا ت-بقى
مصسالح أامن الولية ›ندة ألجل التدخل ‘ ›ال
اختصساصسها.

ألسشبت  11أوت  2018م
ألموأفق لـ  28ذي ألقعدة  1439هـ

اŸسسرحي مصسطفي ›دوب لـ

«الشسعب»:

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

ثقافة

لدي أاك Ìمن  120عمل مسسرحي و ⁄أاتلقى أاي دعم

ألعدد
17718
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تشسمل النقد والتمثيل والسسينوغرافيا والتقاط الصسوت والصسورة

مسسابقة اللتحاق Ãعهد فنون العرضض والسسمعي
البصسري سسبتم ÈاŸقبل

^ أاثر ‘ الراحل علولة وأاعما‹ تعرضض باÛان

شس-غ-ف-ه ال-ك-ب Òب-ال-ف-ن ال-راب-ع و ب-اŸون-ودرام-ا  ،وان-ت-اج-ه ال-ع-زي-ر م-ن أاع-م-ال مسس-رح-ي-ة وم-ن-ول-وجات Œ ،عل من الفنان
اŸسسرحي مصسطفى ›دوب أاحد هواة اŸسسرح الذين يحاولون وضسع بصسماتهم على درب الكبار أامثال علولة و ›وبي و
سسراط وهو يفتح قلبه لـ«الشسعب» ليعرف بنشساطه الفني و رغبته ‘ احداث يوم بعضسا من التغ ‘ Òواقع اŸشسرح
ا÷زائري.

حاورته :حبيبة غريب

^ «الشس-عب» :مصس-ط-ف-ى م-ج-دوب م-م-ثل
يهوى الركح والمنولوج ،كيف جاءت
فكرة امتهان التمثيل و كيف اكتشسفت
الموهبة ؟
^^ مصس-ط-ف-ى م-ج-دوب :مجذوب
مصشطفى رجل مسشرح هاوي ل يؤومن بكلمة
مسش -رح م -ح -ت -رف ،عصش -ام -ي ه -دف إأح-دأث
فارق في مسشرح أليوم.
كيف كانت البدايات؟
كانت ألبدأية مع ألتمثيل مند سشنة 1987
في عمر  12سشنة بالمخيمات ألصشيفية ألتابعة
ل- -ولي- -ة وه- -رأن ،ت- -خت إأشش- -رأف م- -ؤوط -ري -ن
وأسشاتذة من ألمنظومة ألتربوية  ،ثم وأصشلت
ألدرب بطريقة عصشامية ،و كنت من ،من
ي- -ت -اب -ع ك -ل م -ا ي -ق -دم آأو ي -ذأع م -ن أع -م -ال
مسش - - -رح - - -ي - - -ة ع - - -ل - - -ى أل- - -رك- - -ح أو ع- - -ل- - -ى
ألتلفزيون.وبالموأزأة أكتششفت موهبة ألصشوت
وك -نت أغ -ن-ي ف-ي ب-عضص أل-ح-فÓ-ت أل-خ-اصش-ة
وأعياد ألميÓد ،وقد كان من ألصشعب ألتمركز
في ألسشاحة ألفنية بوجود مطربين كبار من
قامة ألششاب حسشني ألله يرحمو ،و لم تتح لي
ألفرصشة في تسشجيل أول ألبوم لي يحمل سشتة
أغاني من كتابة و تلحين ألششيخ يوسشف و مع
أألخوة زياني سشنة  ،1978و سشجلت سشنة
 1999أغ -ن -ي -ة أخ-رى م-ن ك-ل-م-ات و ت-ل-ح-ي-ن
يوسشف برحمة ..ثم بقيت في مجال كتابة
أألغاني وألتمثيل و أإلخرأج ألمونولوج ،و
كان أول إأنتاج لي مونولوج «ألمجنون « سشنة
.2006
’ه -داف ال -ت-ي تسس-ع-ى إال-ى
^ وم -ا ه -ي ا أ
تحقيقها ؟
^^ ليسص لي أهدأف ،غايتي ألوحيدة هي
ألتركيز على ألبحت ألمسشرحي ألننا نجد
ألممثل وألمخرج ول نجد ألكاتب و ألباحث
في ألفن ألرأبع وهذأ ما ترك في ذأتي عدة
تسش- -اؤولت ف- -ي أل- -دورة م- -ا ق- -ب- -ل أألخ- -ي- -رة
ل- -ل -م -ه -رج -ان أل -ع -رب -ي ل -ل -مسش -رح أل -م -ن -ظ -م
بوهرأن..بحيث وجدت أ باحتين من مختلف
ألدول إأل عندنا و أنا مؤومن بتغير في قوأعد
أل- -مسش- -رح وسش -ت -ك -ون ه -ذه أل -ت -ج -رب -ة أل -ت -ي
سشأاخوضص فيها مكسشب لكل ألجزأئريين
م-ن أاث-ر ف-يك م-ن ع-م-ال-ق-ة ال-ف-ن ال-رابع
وأاهل التمثيل و من شسجعك ؟
أل -ذي أث -ر ف -ي ك -ث -ي -رأ ه -وأ رج -ل أل -مسش -رح

ينظم اŸعهد العا‹ Ÿهن فنون العرضض والسسمعي البصسري ،يومي  16و 17سسبتم ÈاŸقبل،
’و 2018( ¤ــ  ‘ )2019شسعبتي
مسسابقة ‘ إاطار نظام «ل.م.د» من أاجل ا’لتحاق بالسسنة ا أ
’لكÎو .Êويتعلق
فنون العرضض والفنون البصسرية ،حسسب إاعÓن نشسره اŸعهد على موقعه ا إ
’مر بتخصسصسات فن اŸمثل والنقد اŸسسرحي والسسينوغرافيا ‘ إاطار شسعبة فنون العرضض،
ا أ
’ول م-ن اŸسس-اب-ق-ة ،أام-ا ال-ي-وم ال-ث-ا Êف-ي-خّصض ال-ت-ق-اط الصس-وت وال-تقاط
وخصسصض ل-ه-ا ال-ي-وم ا أ
الصسورة ‘ إاطار شسعبة الفنون البصسرية.

أسسامة إأفرأح

ألرأحل عبد ألقادر علولة فهو مرجع لنا
كباحتين ومفكرين وسشتبقى أعماله ألعظيمة
ذأك-رة ح-ي-ة..ت-ت-وأرث-ه-ا أألج-ي-ال .م-ن ن-اح-ي-ة
ألتششجيع  ،هناك رجل وأحذ حفزني في
ب-دأي-ة ألن-طÓ-ق-ة ف-ي أل-ع-م-ل أل-م-ن-ف-رد وه-و
أألسشتاذ إأسشماعيل بدأر ألثقافة بوهرأن
^ ح - -دث - -ن - -ا ع- -ن أاع- -م- -اك و إان- -ت- -اجك
المسسرحي و ما هو الجديد ؟
^^ في حوصشلتي مند سشنة  2006إألى أليوم
122ع - -م - -ل مسش- -رح- -ي ف- -ي أل- -م- -ون- -ول- -وج و
أل -م -ون -ودرأم -ا ،ك -ت-اب-ة وت-م-ث-ي Ó-وإأخ-رأج-ا،
منها»..ألمجنون» و «ألمغبون».و ألمتششرد «،

سة نقدية
دراس

بقلم  :د-وليد بوعديلة
 -جامعة 20أوت -1955سسكيكدة

نقرأ هنا روأية «ششعلة ألمايدة» لمحمد مفÓح(دأر طليطلة
للنششر،ألجزأئر ، )2010،وهي روأية تاريخية تعيد ألتفاعل
أإلبدأعي مع فترة هامة من ألتاريخ ألجزأئري ،هي فترة
ألتوأجد ألتركي ألعثماني ،فيسشتفيد ألكاتب من ثقافته و
قرأءأته ألتاريخية ،وهو ألذي ألف كتبا كثيرة عن تاريخ
م-ن-ط-ق-ة غ-ل-ي-زأن وم-ق-اوم-ات-ه-ا ألشش-ع-ب-ي-ة وأعÓمها ،كما له
رصشيد أدبي متنوع بين ألقصشة وألروأية .فكيف أنجز حوأره
ألنصشي مع ألذأكرة ألجزأئية ألتركية في سشياق ألحتÓل
ألسشباني لوهرأن؟
تدفع روأية « ششعلة ألمايدة» ألقارئ إألى ألعودة لكتب
ألتاريخ ألجزأئري قصشد ألتأاكد من كثير من ألمحطات
وألوقائع ألتي تحضشر بين ألصشفحات ،بل إأن قارئ ألروأية
مرغم على تصشفح ألتاريخ وألبحث في مصشادره قبل قرأءة
ألروأية ،وهنا يقع ألحوأر بين ألخطاب أألدبي وألخطاب
ألتاريخي وألخطاب ألنقدي ،و من ثمة وجب تقديم بعضشا
Óسشبان قبل ألتناول ألنقدي
من تاريخ مقاومة ألجزأئريين ل أ
ل-ل-نصص .ف-م-ا ه-ي أل-ح-ق-ي-ق-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ت-وأجد ألسشباني
بوهرأن؟
أح-ت-ل أألسش-ب-ان وه-رأن سش-ن-ة 1550ب -ع -د أن وصش-لت أل-دول-ة
أل-زي-ان-ي-ة إأل-ى درج-ة ك-ب-ي-رة م-ن ألضش-ع-ف وألن-ه-ي-ار ن-ت-ي-ج-ة
أل -ت -ن -افسص ع-ل-ى أل-ع-رشص ،وق-د ق-اد أل-دأي م-ح-م-د ب-ك-دأشص
ألمقاومة ضشدهم وأخرجهم من ألمدينة ،ثم عاودأ ألحملة
عندما كانت تحت حكم ألباي ممصشطفى أبو ششÓغم ألذي
نقل مركز ألبايلك من مازونة إألى معسشكر ليكون قريبا من
أل -م -رك -ز ألسش -ب -ان -ي ب-وه-رأن ،وق-د أسش-ت-ط-اع أل-ب-اي إأجÓ-ء
ألمحتل من مدينتي وهرأن وألمرسشى ألكبير عام  ،1708لكن
أألسشبان أعدو حملة أخرى وأسشتردوأ ألمدينتين عام،1732
ثم توجهوأ بحمÓت ثÓث نحو عاصشمة ألجزأئر ،وآأخرها
كان عام 1784حيث خرجوأ منهزمين.
و سشخر محمد ألكبير في فترة توليه ألحكم كل أإلمكانيات

حسشان ألباكي»  »،ألجابية و ألسشاقية» ...ألخ ،
باإلضشافة إأل أألبحاث ألمسشرحية و أغلبية
ألنصشوصص مسشجلة بالديوأن ألوطني لحقوق
ألمؤولف و ألحقوق ألمجاورة.
أريد أن أششير إأنني لم أتلقى يوما أي دعم
م-ادي م-ن ق-ب-ل ألسش-ل-ط-ات أل-م-ع-ن-ية بالثقافة
وكل أعمالي هته منتجة بمالي ألخاصص أنا
ألوحيد ألذي يتكفل بكل مصشاريف ألعرضص ،
كما أن كل أألعمال قد عرضشت بالمجان ،
وآأخ- -ر ع- -م- -ل ل- -ي ه -و م -ون -ول -وج «ب -رن -وصص
ألهوأرية».

تصشل مدة ألتكوين ألذي يقترحه ألمعهد ألعالي
لمهن فنون ألعرضص وألسشمعي ألبصشري  3سشنوأت،
بنظام درأسشة دأخلي ونصشف دأخلي .وقد حدد
أل -م -ع -ه -د ،أل-ن-اشش-ط ت-حت وصش-اي-ة ك-ل م-ن وزأرة
ألثقافة ووزأرة ألتعليم ألعالي وألبحث ألعلمي،
شش -روط -ا ل Ó-ل-ت-ح-اق ب-ه-ذه أل-ت-خصشصش-ات ،ك-أان ل
يتجاوز سشن ألمترششح  30سشنة ،وأن يكون حاصشÓ
على ششهادة ألبكالوريا أو ششهادة معادلة لها في
ج -م -ي -ع ألُشش-عب ،ب-ال-نسش-ب-ة ل-ف-ن أل-م-م-ث-ل وأل-ن-ق-د
أل-مسش-رح-ي وألسش-ي-ن-وغ-رأف-ي-ا .أم-ا ف-ي تخصشصشْي
ألتقاط ألصشوت وألتقاط ألصشورة ،فُيششترط أن
يكون ألمترششح حاصش Óعلى ششهادة ألبكالوريا أو
م -ا ي -ع -ادل -ه -ا ف -ي ُشش -عب أل -ع -ل -وم أل -ت -ج -ري -ب -ي-ة،
ألرياضشيات وتقني رياضشيات.
وي -ج -ت-از م-ت-رشش-ح-و أل-ن-ق-د أل-مسش-رح-ي أم-ت-ح-ان-ا
كتابيا ،في حين يخضشع مترششحو ألتخصشصشات
أألخرى (ألتقاط ألصشورة وألتقاط ألصشوت وفن
ألممثل وألسشينوغرأفيا) إألى أمتحان ششفهي.
وللتمكن من إأجرأء مسشابقة أللتحاق بالمعهد،
ي-جب إأرسش-ال م-ل-ف ك-ام-ل ي-تضش-م-ن ط-ل-ب-ا خ-ط-ي-ا
يحدد فيه ألفرع ألمختار ،وششهادة ميÓد رقم
 ،12ونسشخة من ششهادة ألبكالوريا ،ونسشخة من
كششف ألنقاط ،و 04صشور ششمسشية حديثة ،ونسشخة
من بطاقة ألتعريف ألوطنية ،وظرفين بريديين
ي -ح -م Ó-ن ع-ن-وأن أل-م-ت-رشش-ح ،وشش-ه-ادة أإلق-ام-ة.
ويودع هذأ ألملف أو يتم إأرسشاله على عنوأن

ألمعهد 2 :ششارع ألعربي تبسشي ،برج ألكيفان،
ألجزأئر ألعاصشمة ،وذلك في أجل أقصشاه  30أوت
ألجاري.
ُيذكر أن أصشل ألمعهد ألعالي لمهن فنون ألعرضص
وألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري  ،ISMASي -ع-ود إأل-ى ف-ي
مدرسشة ألفن ألدرأمي ألتي تأاسشسشت سشنة 1964
بسشيدي فرج ،وكان ذلك بمبادرة من ألمسشرح
ألوطني ألجزأئري بعد أقل من سشنة من تأاميم
أل -مسش -ارح أل -ج -زأئ -ري -ة ،وب -ق -يت ت -حت إأشش -رأف-ه
أإلدأري وألمالي حتى عام  .1970وفي غضشون
ذلك ،أن-ت-ق-لت أل-م-درسش-ة إأل-ى ب-رج أل-ك-ي-ف-ان سش-نة
 .1965وفي  1970تحولت ألمدرسشة إألى «ألمعهد
أل -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن-ون أل-مسش-رح-ي-ة وأل-ك-وري-غ-رأف-ي-ة
( )INADCحاصش Óعلى ألششخصشية ألقانونية
وألسش-ت-قÓ-ل أل-م-ال-ي .سش-نة  ،1991ت -ح -ولت ه-ذه
أل -م -ؤوسشسش -ة إأل-ى م-ع-ه-د وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي،
وحملت أسشم «ألمعهد ألوطني للفنون ألدرأمية
 »INADألذي حمل بدوره أسشم «ألمعهد ألعالي
ل- -م- -ه- -ن ف- -ن- -ون أل- -ع- -رضص وألسش -م -ع -ي أل -بصش -ري
 »ISMASوذلك منذ  04أفريل  2004إألى يومنا
ه -ذأ .وي -ح -ت -وي أل -م -ع -ه -د ع -ل-ى م-ج-م-وع-ة م-ن
ألمرأفق ألبيدأغوجية ذأت ألعÓقة بالتخصشصشات
ألتي يقترحها ،ومن أألمثلة على ذلك يضشم قسشم
فنون ألعرضص مدرجا بسِشعة  140مقعدأ ،وهو
م-خصشصص ل-ل-م-ح-اضش-رأت وأل-ع-روضص أل-مسش-رح-ي-ة
وألسش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،ومسش-رح ت-ج-ريب ،وورشش-ت-ي فنون
درأم -ي -ة ،وق -اع -ت-ي رقصص كÓ-سش-ي-ك-ي وم-ع-اصش-ر،
وورششة نجارة وديكور ،وورششة سشينوغرأفيا.

الروايـــــة ا÷زائريــــــة و الــــــÎاث

سسردية الصسراع ألجل األرضض و الهوية عند «ﬁمد مفÓح»

ل-ت-ج-ن-ي-د أأله-ال-ي ،وب-خ-اصش-ة أل-ط-ل-ب-ة ،ول-ذلك ق-د ب-عث من
جديد ألرباطات وكان يرأقبها ويدعمها ويششجع ألمنتسشبين
إأل -ي-ه-ا م-ادي-ا ،وق-د أسش-ت-ط-اع ج-م-ع أآللف م-ن أل-م-ق-ات-ل-ي-ن
لموأجهة ألحتÓل ألسشباني
وبعد زلزأل وهرأن عام 1790ألذي هدم ألكثير من أألبرأج
وألحصشون وحول ألمدينة إألى ركام كبير من ألحجارة ،تم
جاء ألنسشحاب من هذه ألمدينة ألهامة ومن وألمرسشى
ألكبير في فيفري.1799
و عند قرأءة «ششعلة ألمايدة» تبدأ عوألم تششكيل روأية
تاريخية تتجلى أمام ألوعي وألذوق ،ول يمكن بأاي حال
تأاويل أو نقد نصص سشردي دون وضشعه ضشمن تحديد جنسشي
أو نوعي ،أي ألجنسص أو ألنوع أألدبي ،حتى لو أقتضشى أألمر
ت -رك -يب خصش -وصش -ي -ات ن -وع -ي -ة ج -دي -دة ع -ب -ر ه -ذأ أل -نصص
ألمدروسص ،فكل أنفتاح يحيل-مع ألقرأءة ألمتأانية -إألى
أنتماء محدد.فما هي مميزأت هذه ألروأية؟ وكيف قدمت
ألتاريخ ألجزأئري؟ وما ألمحطات ألثقافية ألتي توقفت
عندها؟ ...وجدنا في هده ألروأية خطابا سشرديا يحمل
مميزأته ويبني هويته ،إأنها روأية ألتاريخ ألمفتوح -أمام
ألقارئ -سشردأ ،وكأانها رحلة ألحدث ألتاريخي وألششخصشية
ألتاريخية من دهاليز وأورأق ألكتب ألتاريخية إألى دهاليز
وأورأق ألنصص أألدبي ،وهنا يتماهى ألحقيقي بالمتخيل
ونقرأ في ألروأية أحدأث أحتÓل وهرأن ونتأامل منطقة
ألغرب ألجزأئري و وجغرأفيتها ألطبيعية  ،بل بجغرأفيتها
ألثقافية ألجتماعية.
و إأذأ كانت ألروأية ألتاريخية من منظور جورج لوكاتشص هي
عمل سشردي يرمي إألى إأعادة بناء حقيقة من ألماضشي
ب-ط-ري-ق-ة ت-خ-ي-ل-ي-ة ح-يث ت-ت-دأخ-ل شش-خصش-ي-ات ت-اري-خية مع
شش -خصش -ي -ات م-ت-خ-ي-ل-ة ،ف-إان روأي-ة «شش-ع-ل-ة أل-م-اي-دة»ق-دمت
مشش-اه-د م-ن أل-ت-وأج-د أل-ت-رك-ي ب-ال-ج-زأئ-ر ،ب-ك-ل إأي-ج-اب-ياته
وسشلبياته،كيف ذلك؟
ينطلق ألنصص من مششهد ألرؤويا وحضشورها ألقوي في ذأكرة
أإلنسش -ان ألشش -ع-ب-ي ،وي-ق-ت-رب م-ن ي-وم-ي-ات ألح-ت-ج-اج ع-ل-ى
سشلطة ألحكام ألعثمانيين وممثليهم وفرضص ألضشرأئب على
أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ،ون-ج-د أل-دور أل-ك-ب-ي-ر ل-ل-ع-ل-ماء وألمششايخ في

أل-م-ج-ت-م-ع وت-أاث-ي-ره-م أل-دي-ن-ي وأل-ق-ب-ل-ي أل-ك-ب-ي-ر و منتجهم
ألعلمي ألوفير  ،وهي مميزأت حاضشرة بقوة في تاريخ
ألتوأجد ألعثماني بالجزأئر ،حيث حضشرت أبحاث ألعلماء
ف-ي ع-ل-م أل-كÓ-م وأل-تصش-وف وأل-م-ن-ط-ق،ك-م-ا ي-ل-ت-فت م-حمد
مفÓح -بإاششارأت سشردية ذكية-إألى ظاهرة تاريخية هامة
ه -ي أل-رسش-ائ-ل أل-م-ت-ب-ادل-ة ب-ي-ن ألشش-ي-وخ وأل-ب-اي-ات أو أل-ق-ادة
أألت- -رأك ،وه- -ي رسش- -ائ- -ل ت- -ق- -دم صش- -ورأ م- -ن أل- -م -م -ي -زأت
ألج-ت-م-اع-ي-ة وألسش-ي-اسش-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ف-ي أل-ع-هد
ألعثماني.
و ن -ج -د مشش -اه -د أل-ط-ق-وسص ألح-ت-ف-ال-ي-ة ف-ي أل-م-ن-اسش-ب-ات
ألمختلفة ومظاهر أألبهة وألجاه عند ألباياتأاو ممثليهم،
ك -م -ا ت-ح-ي-ل-ن-ا أل-روأي-ة إأل-ى أل-ح-ي-اة ألج-ت-م-اع-ي-ة وأج-وأئ-ه-ا
أل -رم -زي-ة ف-ي أل-ب-وأدي وقسش-وة أل-ح-ي-اة ووج-ود أل-خ-رأف-ات،
وإأك-رأم أل-ف-ن-ان-ي-ن ب-األم-وأل ،وأن-ت-ق-ال أل-ق-بائل عبر ألبوأدي
وألجبال ،وقصشصص ألحب ألعفيف،...
كما نلقى محاولت ألجزأئريين للتمرد على أألترأك بسشبب
ألضشرأئب ،ومحاولة ألباي كسشب دعم ألقبائل للجهاد ضشد
أألسشبان ،وموقف ألعلماء في ألجمع بين ألطرفين ،ويسشتعين

ألرأوي بالتوثيق و يذكر ألششعرأء ألششعبيين وعناوين ألكتب
أل-ت-رأث-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة.ل-ق-د حضش-ر أل-ت-اري-خ ضش-من أفق فني
ل -قصش -ة رأشش -د أل-رج-ل أل-ب-دوي ،وب-ت-ح-رك ه-ذه ألشش-خصش-ي-ة
تتحرك ألروأية ويتحرك ألتاريخ أيضشا ،ويمزج مفÓح بين
ششخصشيته ألمتخيلة وألششخصشيات ألتاريخ ألحقيقية ،ألن
ألروأية ألتاريخية عمل إأبدأعي يطمح إألى إأعادة تششكيل
ح -ق -ب -ة م -ن أل -م -اضش -ي ب -ط-ري-ق-ة ت-خ-ي-ل-ي-ة ،ح-يث ت-ت-م-اه-ى
شش-خصش-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة م-ع شش-خصش-ي-ات م-ت-خ-يلة،وتنوع روأية
«شش-ع-ل-ة أل-م-اي-دة» ف-ي أألزم-ن-ة(م-اضش-ي،ح-اضشر ،مسشتقبل) و
تغير أألمكنة( من مازونة إألى معسشكر إألى وهرأن) ويمزج
ألرأوي بين ألوصشف وألحوأر وألسشرد ،باحثا عن ألقبضص
على ألمتعة ألسشردية خلف أقترأح ألفائدة ألتاريخية..
إأن ألكتابة عند محمد مفÓح تحيل على تجربة متميزة
ف -ي أل -م -زج ب-ي-ن أألدب-ي وأل-ت-اري-خ-ي ،وه-ي ت-كشش-ف رم-زي-ة
ألعÓقة بين أإلنسشان وذأكرة ألمكان ،أسشتششرأفا آلتي ألوطن
ومسشتقبله في ظل تحولت عالمية متسشارعة  ،ويقدم
ألكاتب -عبر ألروأية -معلومات ثقافية وسشياسشية ليؤوكد
سشرديا على أهمية معرفة ألذأكرة ألثقافية وألسشياسشية في
ألعهد ألعثماني بالمنطقة ألغربية من ألجزأئر.

اÿا“ــــة:
ل -ق -د ح -اولت ه-ذه أل-درأسش-ة كشش-ف ط-ري-ق-ة ت-ف-اع-ل أل-روأئ-ي
أل -ج -زأئ -ر م -ع أل -ت -اري-خ وأل-ت-رأث ألشش-ع-ب-ي ،ب-م-خ-ت-ل-ف ف-ت-رأت-ه
ألجزأئرية وألعربية أإلسشÓمية ،حيث أعتمد ألروأئيون ألكثير
من ألتقنيات وقدموأ ألكثير من أألفكار حول هذه ألمسشأالة،
كما جعلوأ من ألتاريخ قناعا لÓقترأب من ألرأهن ألجزأئري
وألدولي ،فمنهم من كتب ألروأية ألتاريخية ومنهم من وظف
ألتاريخ في نصشه ألروأئي ،قصشد مكاششفة قضشايا ألحاضشر
وت-ح-ولت-ه ألج-ت-م-اع-ي-ة ،أل-ف-ك-ري-ة ،ألسش-ي-اسش-ي-ة ...م-ثل عÓقة
أل-م-ث-ق-ف ب-السش-ل-ط-ة ،أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة و أل-وأق-ع أل-ج-زأئري،
أل-م-ج-ت-م-ع وأل-دي-ن ...،ف-ح-اول-ن-ا كشش-ف دللت وأب-ع-اد حضش-ور
ألتاريخ وألموروث ألششعبي في نماذج من ألروأية ألجزأئرية
ألمعاصشرة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ألرأبطة أ أ
’و ¤موبيليسس (أ÷ولة )1

«الكن ـ ـاري» لنطلق ـ ـة قوي ـ ـة من بواب ـ ـة ششبيب ـ ـة السش ـ ـاورة

تسستكمل أليوم مبأريأت أ÷ولة أ’و ¤للرأبطة أ’و ¤موبيليسس حيث تسسعى معظم أ’ندية لتحقيق
أنطÓقة موفقة من خÓل –قيق أ’نتصسأر خأصسة أ’ندية ألتي تسستقبل على أرضسية ميدأنهأ .
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اŸديرية العامة لألمن الوطني تطلق ﬂططا
–سشيسشيا لألنصشار

أط- -ل- -قت أŸدي- -ري- -ة أل -ع -أم -ة
Óم-ن أل-وط-ن-ي ﬂط-ط-أ ت-وع-وي-أ ل-ف-أئ-دة
ل -أ
أنصس -أر أل -ف -رق أÎÙف-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ,عÈ
ت- -ن- -ظ- -ي- -م نشس- -أط- -أت –سس- -يسس- -ي- -ة بشس- -ع- -أر
«ف -خ -ورون Ãرأف -ق -ت -ك -م» ,عشس -ي-ة أن-طÓ-ق
’و ¤وألثأنية
ب-ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أ أ
ل- -ل- -م- -وسس- -م أل- -ك -روي أ÷دي -د ,2019-2018
أŸقرر يومي أ÷معة  ،حسسبمأ جأء ‘ بيأن
Óمن ألوطني.
ل أ
سضتشضمل هذه التظاهرات التوعوية ،التي سضتشضرف
عليها إاطارات مختصضة من أامن الو’يات ،تقديم
نصض -ائ-ح لصض-ال-ح ال-ج-م-اه-ي-ر ال-ري-اضض-ي-ة ب-خصض-وصس
السضياقة المرورية السضليمة والحذر أاثناء التنقل إالى
Óرشضادات المتعلقة
المÓعب ،فضض Óعن تفسضير ل إ
باأ’شضياء المحظور إادخالها إالى المÓعب وكافة

المنشضآات الرياضضية.
Óمن الوطني بالتعاون مع
وتسضعى المديرية العامة ل أ
ج -م -ي-ع الشض-رك-اء ال-ري-اضض-ي-ي-ن ،ع-ل-ى غ-رسس ث-ق-اف-ة
التنافسس والروح الرياضضية بين صضفوف اأ’نصضار،
عبر ا’عتماد على إاشضراكهم في جميع النشضاطات
ال-ت-حسض-يسض-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ي-م-ه-ا ,ب-ه-دف التقليصس من
م- -ظ- -اه- -ر ال- -ع- -ن -ف ف -ي ال -م Ó-عب ،حسضب ن -فسس
المصضدر.
وفضض  Ó-ع -ن ه -ذه ال -م-ب-ادرة ال-ت-وع-وي-ة ،سض-خ-رت
Óم-ن
ال -مصض -ال -ح ال -م -خ -تصض -ة ل -ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني ،كل اإ’مكانيات البشضرية والمادية الÓزمة
لتأامين مباريات البطولة الوطنية ،بواسضطة فرق
أامنية ،تعمل على ضضمان سضÓمة المناصضر والسضير
الحسضن لجميع المقابÓت بطولة الرابطتين اأ’ولى
والثانية «موبيليسس» لكرة القدم.

أثنى على أ’نتدأبأت أ÷ديدة

حّمار  »:تقد Ëموسشم اسشتثنائي هدف الوفاق

»°ù«ªM QÉªY
كان فريقا شضباب قسضنطينة و نصضر حسضين داي
قد قصضا شضريط افتتاح الموسضم الرياضضي الجديد
خÓل المباراة التي جمعتهما امسس بملعب الشضهيد
حمÓوي بقسضنطينة .
وي -ن -ت -ظ -ر ن -ائب ب-ط-ل ال-نسض-خ-ة ال-ف-ارط-ة شض-ب-ي-ب-ة
السضاورة تنقل محفوف بالمخاطر اإلى مدينة
تيزي وزو لمواجهة شضبيبة القبائل دون جمهور
حيث عرفت الشضبيبة تغييرا واسضعا في تعداد
الÓعبين في ظل قيادة المدرب الجديد الفرنسضي
فرانك دوما.
ويعول وفاق سضطيف الذي اأدى موسضما متذبذبا
اأنهاه في المركز الثامن اإلى بداية البطولة مع
طاقم فني جديد يتراأسضه التقني المغربي رشضيد
الطاوسضي بنية اسضترجاع اللقب الذي تركه لشضباب
قسضنطينة حيث سضيسضتقبل زمÓء المهاجم حمزة
بانوح اتحاد بلعباسس حامل لقب كاأسس الجزائر.
وت-وج-د ال-ف-رق ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي ارت-قت اإل-ى ال-راب-طة
ا’أولى ,في مهمة حسضن التفاوضس خارج الديار
بمناسضبة عودتها اإلى قسضم النخبة في محاولة منها
للدخول بقوة منذ ضضربة ا’نطÓقة.
وتسض-اف-ر م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة اإل-ى ع-اصض-م-ة ال-ت-ي-طري
للتباري مع اأولمبي المدية الذي سضيدير جهازه

الفني سضعيد حموشس خلفا لسضيد احمد سضليماني
المتنقل لفريق رائد القبة في المحترف الثاني.
وسضيلقى اأبناء مدينة بجاية منافسضة «شضرسضة» من
قبل تشضكيلة ا’أولمبي التي سضتعمل على تفادي
بداية متعثرة في ملعبها واأمام جمهورها.
ويدشضن فريق جمعية عين مليلة عودته اإلى قسضم
ا’أضضواء بزيارته لملعب  20اأوت  1955بالعاصضمة
عقب  16سضنة من التجوال في مختلف ا’أقسضام
السضفلى حيث سضيواجه اأشضبال المدرب لخضضر
ع -ج -ال -ي شض -ب -اب ب -ل -وزداد ال -ذي ي-وج-د ف-ي اأسض-واأ
اأحواله بعدما اسضتهلك ثÓثة مدربين خÓل فترة
التحضضيرات الموسضمية قبل اأن يعين سضي الطاهر
شض -ري -ف ال -وزان -ي ال -ذي سض -ي-ت-ح-م-ل عبء اإي-ج-اد
الطريقة المثلى لتفادي نتيجة سضلبية من شضاأنها اأن
تاأزم الوضضع البيت البلوزادي اأكثر فاأكثر وهذا منذ
بداية البطولة.
وسض -ت -رح -ل تشض -ك-ي-ل-ة اأه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ال-ت-ي
ع -اشضت ح -رك -ة واسض -ع -ة ف -ي ال -م-ي-رك-ات-و الصض-ي-ف-ي
باسضتقدام ’ 17عبا اإلى مدينة وهران لمÓقاة
المولودية المحلية التي ضضيعت فرصضة الصضعود
فوق المنصضة الشضرفية العام الماضضي.
وي -ب -دو اأن اأشض-ب-ال ال-ت-ق-ن-ي ال-م-غ-رب-ي ب-ادو ال-زاك-ي
م -رشض -ح -ي -ن ل -ل -ف -وز ب-م-ي-دان-ه-م ف-ي ه-ذه ال-ج-ول-ة
ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة اإ’ اإذا صض-ن-ع «ال-ب-راي-ج-ي-ة» ال-مفاجاأة

سض-ي-م-ا ب-ع-د ت-دع-م-ه-م ب-ع-ن-اصض-ر ب-ارزة م-ن ب-ي-ن-ها
حارسس المرمى الدولي فوزي شضاوشضي ومتوسضط
الميدان عبد الله الموؤذن من مولودية الجزائر.
و قامت الرابطة المحترفة لكرة القدم بتاجيل
مبارتي مولودية الجزائر واتحاد العاصضمة بسضبب
مشض-ارك-ت-ه-م-ا ف-ي ب-ط-ول-ة ال-ك-اسس ال-ع-رب-ية لÓندية
حيث واجه اتحاد العاصضمة القوة الجوية العراقي
ب-ي-ن-م-ا ح-ل م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ضض-ي-ف-ا ع-لى الرفاع
البحريني

الÈنامج
أولمبي ألمدية  -مولودية بجأية
17:00
شسبأب بلوزدأد  -جمعية عين مليلة
17:00
شسبيبة ألقبأئل  -شسبيبة ألسسأورة
19:00
وفأق سسطيف  -أتحأد بلعبأسس
20:00
مولودية وهرأن  -أهلي برج
بوعريريج 21:00

أكد أنه سسيقÎح تنظيم كأأسس ألرأبطة

ت- -ط -م -ح إأدأرة وف -أق
’و¤
سس- -ط- -ي- -ف أل- -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أ أ
م-وب-ي-ل-يسس ل-ك-رة أل-ق-دم إأ ¤أدأء م-وسسم
ري -أضس -ي إأسس -ت -ث-ن-أئ-ي ‡ي-ز ،ي-ح-ل-ق ف-ي-ه
’سسود عأليأ ‘ ﬂتلف أ÷بهأت
ألنسسر أ أ
أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره خÓ-ل أŸوسس-م أل-ري-أضس-ي
 2019 /2018و ذلك “أشسيأ و أهدأف
أل-ف-ري-ق أل-ث-أب-ت-ة حسسب م-أ أك-ده رئيسس
ذأت ألنأدي حسسأن حّمأر.

أاوضضح ذات المصضدر في تصضريح  ،أان وفاق سضطيف
يعول هذه السضنة على أاداء موسضم اسضتثنائي ،و ذلك
ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ال-ب-داي-ة ال-م-ب-ك-رة ل-ل-ت-حضضيرات و إالى
التدعيمات النوعية و التغييرات التي مسضت تشضكيلة
الفريق بنسضبة تفوق  50بالمائة ،بهدف تكوين
فريق قوي إاسضتعدادا لمختلف الجبهات التي تنتظر
ال-ف-ري-ق ،ب-دءا ب-أاصض-عب م-ه-م-ة ال-م-ت-م-ثلة في تأاكيد
ت -مسض -ك -ه ب -ح -ظ -وظ -ه ف-ي م-ن-افسض-ة راب-ط-ة أاب-ط-ال
إافريقيا و كذلك اللعب من أاجل التتويج بكأاسس
ال-ع-رب ب-اإ’ضض-اف-ة إال-ى ال-ل-عب ع-ل-ى ل-ق-ب-ي ال-بطولة
الوطنية و كأاسس الجمهورية.
و أاضضاف حسضان حمار أان أاهداف وفاق سضطيف
ثابتة ولن تتغير و ذلك منذ تأاسضيسس الفريق سضنة
 ،1958و»لسضت أان- -ا م -ن ي -غ -ي -ره -ا» ل -ذلك سض -ن -ل -عب
ك -ال -ع -ادة خÓ-ل ال-م-وسض-م ال-ري-اضض-ي 2019 /2018
لحصضد جميع اأ’لقاب الممكنة في ال 4جبهات التي
سضيخوضضها الوفاق ،و إاسضتعدادا لذلك كنا أاول فريق

مدور  «:اعادة النظر ‘ دف Îالششروط اإل‚اح الحÎاف»

أعت Èرئيسس ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم،عبد
ألكر Ëمدور ،أن بدأية أ’حÎأف ‘ أ÷زأئر كأنت
‘‘ع- -رج- -أء‘‘ وف- -ك- -رة إأع- -أدة أل- -ن -ظ -ر ‘ ب -ن -وده أضس -حت
‘‘حتمية‘‘ لتفأدي ألدخول ‘ نفق مظلم ،وهذأ عشسية
أنطÓق أŸوسسم أ÷ديد.

وق -ال م -دوار ال -ذي ن -زل ضض -ي -ف -ا ع -ل-ى م-ن-ت-دى ال-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
للصضحافيين الرياضضيين الجزائريين بمركب محمد بوضضياف‘‘ :بكل
صضراحة وكما اكدته من قبل ،بداية ا’حتراف في الجزائر كانت
عرجاء وعلينا إاعادة النظر في بنوده أ’نه حاليا يعرف تراجعا رهيبا.
عليكم أان تعلموا أان اأ’مور لن تسضير في الطريق الصضحيح أ’ن الديون
في تراكم مسضتمر على مختلف اأ’ندية‘‘.
ويعتبر مدوار أان ا’حتراف «لن يكتمل إا’ بوجود الدعم المالي
والممولين ،وإاذا ما حدث العكسس ،فإانه حتما سضيدخل في العديد من
المشضاكل والتي سضتؤوثر على السضيرورة الحسضنة للبطولة».
وأاضضاف الرجل اأ’ول على الرابطة المحترفة لكرة القدم‘‘ :نحن في
حاجة ماسضة إالى لجنة مشضتركة من أاجل إاعادة دراسضة الملف .كما أاود
أايضضا أان أاؤوكد أان ا’تحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) ليسضت لها
عÓقة با’حتراف وبدايته العرجاء في الجزائر .البعضس مازال يؤومن
بأاننا لو لم ندخل ا’حتراف في  2010لما تمكنا من لعب رابطة
أابطال إافريقيا ،كأاسس الكاف وغيرها ،كل تلك اأ’مور خاطئة .هناك
بعضس الدول المجاورة خاضضت المنافسضات بأاندية هاوية وبدون أاي
شضركات إالى يومنا هذا‘‘.
واختتم نفسس المصضدر حديثه‘‘ :في  2007و ،2008هل كانت الفرق
الجزائرية تملك شضركات ؟ لقد كانت لديها عقودا محترفة فقط.
أاود أان أاوضضح لكم اأ’مر :أاهم شضيء كي تشضارك في تلك المنافسضات
الدولية هو حيازة عقد احترافي فقط‘‘.
من جهة أاخرى أاكد مدوار ،أان هيئته سضتقترح على المكتب الفدرالي
لÓتحادية الجزائرية لكرة القدم ‘‘الفاف‘‘ إاعادة بعث منافسضة كأاسس
الرابطة من جديد.
وقال مدوار‘‘ :لقد صضرحت من قبل أان الرابطة الوطنية لكرة القدم
تفكر في إاعادة بعث كأاسس الرابطة لكرة القدم في بداية موسضم
 2020-2019وذلك من خÓل اقتراح ملف خاصس للمكتب الفدرالي
للفاف‘‘.
ويعتبر مدوار أان كأاسس الرابطة -التي سضتبرمج قبل بداية كل موسضم-
سضتسضاهم بشضكل كبير في تحضضير الفرق تحسضبا للمنافسضة الوطنية
وكأاسس الجزائر كما سضتكون إاضضافة ‘‘كبيرة‘‘ للكرة المحلية.
وأاضضاف الرئيسس السضابق أ’ولمبي الشضلف‘‘ :ملف تنظيم كأاسس الرابطة
سضيكون مجرد اقتراح قبل دراسضته .سضنحاول وضضع أاربعة أاو خمسضة
أاندية في عدة مجموعات وتتنافسس فيما بينها حتى يكون ذلك بمثابة
تحضضيرات للموسضم القادم .يشضترط علينا إايجاد ممولين كي يتكفلون
بالمنافسضة واأ’ندية المشضاركة‘‘.
وحسضب مدوار ،فإان الوقت ‘‘كاف‘‘ لدراسضة هذه الفكرة لتجسضيدها

صضرامة قبل الدخول إالى الملعب .أاعتقد أايضضا أان وسضائل اإ’عÓم
ول -ج-ان اأ’نصض-ار ل-ه-ا دور ك-ب-ي-ر ف-ي ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ه-ذه ال-ظ-اه-رات
السضلبية التي ’ تخدم كرة القدم الجزائرية‘‘.

«ألعديد من أ’ندية  ⁄تتحصسل على أجأزأت ’عبيهأ »

على أارضس الواقع قبل انطÓق موسضم .2020-2019

«لن نقوم Ãنع تنقل أ’نصسأر مع فرقهم»

ن-ف-ى رئ-يسس ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،ع-ب-د ال-كريم مدوار،
الفكرة التي كانت تحوم حول منع انتقال أانصضار اأ’ندية مع فرقها
ل-مسض-ان-دت-ه-ا خ-ارج ال-دي-ار ف-ي ال-ب-ط-ول-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-نطلق غدا
الجمعة.
وق -ال م -دوار ال -ذي ن -زل ضض -ي -ف -ا ع -ل-ى م-ن-ت-دى ال-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-لصض-ح-اف-ي-ي-ن ال-ري-اضض-ي-ي-ن ال-ج-زائريين بمركب محمد بوضضياف’‘‘ :
يوجد فكرة منع انتقال اأ’نصضار مع فرقها لمسضاندتها عبر التراب
الوطني .نحن ندعو فقط منهم تفادي الضضغط السضلبي على الفريق
مهما كانت النتيجة .عليهم التحلي بالروح الرياضضية وتقبل نتيجة
الخسضارة أاو التعادل سضواء كان ذلك داخل أاو خارج الديار‘‘.
ويعتبر مدوار أان ‘‘ثقافة الخسضارة في كرة القدم‘‘ غائبة نوعا ما لدى
المناصضر الجزائري الذي غالبا ما يطالب بالفوز رغم كل الظروف.
وأاضضاف مدوار‘‘ :بكل صضراحة ،أاظن أان ثقافة الخسضارة أاو التعادل هي
الغائب اأ’كبر في كرة القدم الجزائرية رغم أانها أامور عادية .كل فرد
سضواء كان ذلك من داخل أاو خارج الفريق عليه أان يتقبل مسضتوى
فريقه أ’ن في كرة القدم يوجد فائز وخاسضر‘‘.
واختتم الرجل اأ’ول بالرابطة المحترفة حديثه‘‘ :علينا تعديل بعضس
القوانين من أاجل تفادي ا’شضتباكات بين اأ’نصضار وتطبيقها بكل

من جهة أاخرى أاكد مدوار ،أان بعضس اأ’ندية من الرابطتين اأ’ولى
والثانية لم تتحصضل بعد على إاجازات ’عبيها الجدد بسضبب ديونها
المتراكمة لدى لجنة تسضوية النزاعات والتي فاقت المليار سضنتيم،
وهذا عشضية انطÓق الموسضم الجديد .
وأاضضاف مدوار أان تلك اأ’ندية مجبرة على تقليصس ديونها إالى أاقل
من مليار سضنتيم ( 10مÓيين دينار) كي تسضتفيد من خدمات ’عبيها
الجدد.
وقال رئيسس الرابطة‘‘ :بعضس اأ’ندية لم تسضدد ديونها مثل شضباب
بلوزداد ،اتحاد الحراشس ،اتحاد بسضكرة ،اتحاد البليدة ،رائد القبة
ومولودية بجاية .بالنسضبة لشضباب بلوزداد يوجد اإشضكال كبير وذلك
بسضبب انعدام التواصضل ،كل اأ’ندية قامت بمجهودات كبيرة كي
تسضوي وضضعيتها مع الÓعبين ما عدا الشضباب الذي لم يأات بأاي
اتفاقية مع أاي ’عب كان مع تقديم ملفات ناقصضة .عليكم أان تعلموا
أان ديون شضباب بلوزداد في نهاية  31ماي  2018وصضلت إالى  4مÓيير
و 900مليون أاما نهاية شضهر جويلية فقد بلغت  12مليارا‘‘.
واسضتطرد مدوار قائ‘‘ :Óبالنسضبة لفريقي اتحاد الحراشس واتحاد
بسضكرة ،فقد قاما بكل الواجبات رغم الديون الكبيرة خاصضة للفريق
اأ’ول ،لقد قدما لنا ملفات سضنقوم بدراسضتها اليوم بالتدقيق وسضنرى
ما سضيحدث .فيما يخصس رائد القبة ،فإان المشضكل ليسس بالجديد.
لقد تحدثت مع الرئيسس وأاكد لي أانه يقوم بمجهودات كبيرة لتسضوية
اأ’مور‘‘.
وفي سضياق متصضل ،أاكد مدور أان أاندية أاخرى من الرابطتين اأ’ولى
والثانية سضوت وضضعيتها مع لجنة النزاعات واسضتفادت من إاجازات
’عبيها الجدد.
وأاضضاف مدوار ‘‘ :هناك بعضس اأ’ندية قامت بتسضوية وضضعيتها مع
لجنة النزاعات على غرار شضباب قسضنطينة ،اتحاد بلعباسس ،وفاق
سضطيف وفرق أاخرى حيث تحصضلت على إاجازاتها الجديدة بطريقة
قانونية .وهناك أاندية أاخرى تحدثت معها باأ’مسس وأاكدت لنا أانها
وجدت الحلول الÓزمة وسضتقوم بتسضوية الوضضع اليوم (الخميسس) مثل
فريق مولودية وهران‘‘.
كما أاكد مدوار أان هيئته تطبق القوانين «بصضرامة كبيرة» وذلك من
أاجل تحسضين العديد من اأ’مور في كرة القدم الجزائرية.
وقال في هذا الصضدد‘‘ :نحن هنا من أاجل تحسضين أامور كرة القدم
الجزائرية و’ فرق بين فرق كبيرة وفرق صضغيرة .نسضعى دائما من
أاجل اأ’فضضل وذلك بتطبيق القوانين .شضخصضيا ،أانا كرئيسس للرابطة
أاقوم بتنفيذ قرارات المكتب الفدرالي‘‘.

في الجزائر يباشضر التحضضيرات إاسضتعدادا للموسضم
الرياضضي المقبل ،الذي سضينطلق يومي  10و 11
أاغسضطسس .»2018
من جهته أاكد مدرب وفاق سضطيف رشضيد الطاوسضي
أان مباشضرة الوفاق للتحضضيرات مبكرا يوم  3جويلية
الفارط بملعب الثامن ماي  1945،ثم إاجراء تربصس
ت-حضض-ي-ري ل-مدة  16ي-وم-ا ب-م-دي-ن-ة ح-مام بورقيبة
التونسضية ،تخلله إاجراء مباراتين وديتين و مواصضلة
ال-ت-حضض-ي-رات بسض-ط-ي-ف ب-ي-ن م-ل-عب ال-ث-ام-ن ماي و
المدرسضة الوطنية للرياضضات اأ’ولمبية بسضطيف ،و
إاج -راء ال -ف -ري -ق ل -م -ق-اب-ل-ت-ي ال-ذه-اب واإ’ي-اب م-ن
منافسضة رابطة أابطال إافريقيا ضضد نادي الدفاع
الحسضني الجديدي المغربي ،و مقابلة أاخرى ودية
ضض -د م -ول -ودي -ة ال -ع -ل-م-ة م-ن شض-أان-ه ت-حسض-ي-ن نسض-ب-ة
جاهزية الÓعبين أاكثر مما هي عليه اآ’ن.
جدير بالذكر أان وفاق سضطيف سضيكون عند تاريخ
إانطÓق بطولة الرابطة المحترفة اأ’ولى موبيليسس
للموسضم الرياضضي  ،2019/ 2018قد أاجرى أاربع
مقابÓت رسضمية  2منها ضضد فريق الدفاع الحسضني
الجديدي المغربي ضضمن فعاليات الجولتين الثالثة
و الرابعة من منافسضة رابطة أابطال إافريقيا ،و
م -ق -اب-ل-ت-ي-ن (ذه-اب-ا و إاي-اب-ا) ضض-م-ن م-ن-افسض-ة ك-أاسس
العرب يومي  31جويلية ،و  4اوت ضضد نادي العين
اإ’ماراتي ،و ذلك بدولة كرواتيا أاين يقيم الفريق
اإ’ماراتي تربصضا تحضضيريا.

لتعزيز منصسب حرأسسة
أŸرمى

ريال مدريد يتعاقد مع
البلجيكي كورتوا
أعلن نأدي ريأل مدريد تعأقده مع
أ◊أرسس أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ت-يبو كورتوأ قأدًمأ
من تشسيلسسي Ÿدة  6سسنوأت.

وب -ل -غت ال -ق -ي -م-ة ال-م-ال-ي-ة ل-لصض-ف-ق-ة  35مليون
إاسضترليني علماً أان تشضيلسضي دفع ما يقارب 80
م-ل-ي-ون أاورو ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع ك-ي-ب-ا أاري-زاب-ا’غا من
صضفوف أاتلتيك بلباو اإ’سضباني ليكون الحارسس
اأ’غلى في التاريخ وبديل تيبو كورتوا.
وكانت الصضحافة اإ’نجليزية قد أاكدت في اأ’يام
ال -م -اضض -ي-ة أان ال-ح-ارسس ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ت-ح-دث م-ع
مدربه ماوريسضيو سضاري معلنًا رغبته في الرحيل
قبل أان تتم الصضفقة بشضكل رسضمي.
وحصضل كورتوا على جائزة أافضضل حارسس في
كأاسس العالم اأ’خير مع بلجيكا بعد أان حصضد
الشضياطين الحمر المركز الثالث في البطولة.
وخضض-ع ك-ورت-وا ل-ل-ف-حصس ال-ط-ب-ي ي-وم ال-خ-ميسس
وبعدها سضيتم تقديمه في سضانتياغو برنابيو.
ُيذكر أان وجود كورتوا في ريال مدريد قد ُيعجل
بخروج الحارسس الكوسضتاريكي كيلور نافاسس من
سضنتياغو بيرنابيو.

السسبت  11أاوت  2018م
المؤافق لـ  28ذي القعدة  1٤37هـ
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عبد اŸالك ◊ولو بطل افريقيا ‘ سصباق 400م لـ «الشصعب»:

« رفعنـ ـ ـا التحـ ـ ـدي رغـ ـ ـم صسعوب ـ ـ ـة اŸهمـ ـ ـة »
للعاب
لفريقية أ
للعاب ا أ
كشصف العداء ا÷زائري عبد اŸالك ◊ولو صصاحب اŸيدالية الذهبية ‘ سصباق الـ  400م Îضصمن ا أ
القوى التي جرت وقائعها مؤوخرا بنيجريا ‘ تصصريح ÷ريدة «الشصعب» عند وصصوله إا ¤مطار هواري بومدين أان اŸهمة  ⁄تكن
سصهلة أاثناء اŸنافسصة بسصبب الظروف الصصعبة التي واجهتهم وبالرغم من ذلك إال أانهم قدموا كل ما عليهم من أاجل تشصريف
للوان الوطنية والعودة بأافضصل نتيجة إا ¤أارضص الوطن.
ا أ

حاورته :نبيلة بوقرين

«الشصعب» :كيف تقيم مجريات البطولة
للعاب القوى بنجيريا؟
لفريقية أ
ا أ
«عبد المالك لحؤلؤ» :الحمد لله تمكنا من
ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشس-رف-ة خÓ-ل ال-ب-ط-ؤل-ة رغ-م
الظروف الصسعبة التي جرت فيها المنافسسة
بسسبب التنظيم الكارثي إاضسافة نؤعية الطعام
ال -ت -ي ل -م ت -ك -ن م -ن -اسس -ب -ة م -ا ج -ع -ل-ن-ي أادخ-ل
المنافسسة دون تناول وجبة اإلفطار ألن األكل
لم يعجبنا ،ألنني كنت أاريد التأالق وتشسريف
أالؤان بلدي والمهم في األخير أانني رفعت
العلم الجزائري وعدت بميدالية ذهبية تعتبر
بمثابة ثمار لعمل طؤيل.
لج-واء ف-ي
 :.ه -ل ك-ن-ت-م ع-ل-ى دراي-ة ب-ا أ
أادغال أافريقيا؟
 :..الكل يعرف أان األجؤاء صسعبة في البلدان
األفريقية لكن بالعؤدة إالى التنظيم كان كارثي
ويؤؤثر على مردود الرياضسيين من دون وهناك
نقطة عندما كنت أافتح نافذة الغرفة التي
كنت بها أاجد عدد كبير من أاعؤان األمن وهذا
أايضس -ا ل -ه ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى ن-فسس-ي-ت-ن-ا ألن-ه يشس-ع-رن-ا
ب -ؤج -ؤد خ -ط-ر ول-ك-ن ال-م-ه-م ف-ي ال-ن-ه-اي-ة ه-ؤ
تشسريف الجزائر وإاسسماع النشسيد الؤطني في
البطؤلة األفريقية أللعاب القؤى.
 :.م -اذا ع -ن ال -ت -حضص -ي-رات ال-ت-ي سص-ب-قت
لفريقي؟
الموعد ا أ
 :..رك -زن -ا ك -ث -ي -را خ Ó-ل ف -ت-رة ال-ت-حضس-ي-رات
الحمد لله التعب كلل بهذه النتائج اإليجابية
التي أاسسعدت الشسعب الجزائري ،وأاتمنى أان
يتم تؤفير كل اإلمكانيات لنا حتى نعمل أاكثر
في المفرة القادمة من أاجل تحصسيل نتائج
أافضسل ألنه بالعمل يتحقق كل شسيء وقادرين

على تحقيق ميدالية أاولمبية في المسستقبل إاذا
كان هناك دعم من طرف المسسيرين ول شسيء
مسستحيل خاصسة أاننا نملك اإلرادة والعزيمة

التي سستشسجعنا على مضساعفت المجهؤدات
أاكثر بحؤل الله.

وصصفه بالصصفقة الناجحة

لسصبا Êبيب غوارديول على الÓعب الدو‹ ا÷زائري رياضص ﬁرز الذي
أاثنى مدرب نادي مانشصسص Îسصيتي ال‚ليزي ،ا إ
انضصم إا ¤الفريق قبل أاسصابيع ‘ صصفقة قياسصية بلغت حوا‹  70مليون يورو ،حيث وصصفه بالÓعب «اŸتكامل» ،مشصÒا إا ¤أانه
سصيقدم الكث Òللنادي ‘ اŸرحلة القادمة.
وقال غؤارديؤل في تصسريحات لشسبكة «سسكاي
سسبؤرتسض» البريطانية« :محرز بإامكانه اللعب
في ثÓثة مناصسب ،ول أاحد بإامكانه أان يشسكك
في امكانياته أاو قدراته على التأالق» ،مضسيفا
«م -ح -رز يسس -ت -ط -ي -ع ال -ل-عب ف-ي ال-ؤسس-ط وف-ي
ال -ج -ه -ت -ي -ن ال -يسس-رى وال-ي-م-ن-ى م-ن ال-ه-ج-ؤم»،
وواصسل المدرب الكتالؤني ثناءه على صسفقته
ال -ؤح -ي-دة ف-ي «الميركاتؤ» الصس-ي-ف-ي الحالي:
«م-ح-رز ل-يسض غ-ري-ب-ا ع-ن ال-دوري اإلن-ج-ل-يزي
ال -م -م -ت -از ،ل -م ي-أات م-ن ال-دوري السس-ب-ان-ي أاو
اإليطالي ،هؤ يعرف خبايا الدوري النجليزي
جيدا ،هؤ ل يحتاج أابدا الؤقت كي يتأاقلم مع
أاجؤاء الدوري ومع فريقنا» ،وتابع غؤارديؤل
«أان- -ا واث -ق ب -أان -ه سس -ؤف يسس -ت -ق -ر ب -ه -دوء ف -ي
م - - - - - - -انشسسس - - - - - - -ت - - - - - - -ر سس - - - - - - -ي - - - - - - -ت - - - - - - -ي».
وخ -ت -م ك Ó-م -ه ق -ائ « Ó-ت -ؤاج-د م-ح-رز م-ع-ن-ا،
سس-ي-ج-ع-ل ال-م-ن-افسس-ة ع-ل-ى أاشس-ده-ا بين لعبي
الفريق ،في خط الهجؤم أاو على الجناحين
وه - -ذا أام - -ر م - -ف - -ي - -دا ج - -دا ل - -ف - -ري - -ق - -ن- -ا».
تجدر اإلشسارة إالى أان محرز تمكن من نيل أاول
أالقابه مع» السسيتي» يؤم األحد الماضسي ،حيث
ت -ؤج ب -ل -قب ك -أاسض «ال-درع ال-خيرية» إاث-ر ف-ؤز ن -ظ -ي -ف -ي -ن سس-ج-ل-ه-م-ا األرج-ن-ت-ي-ن-ي سس-ي-رج-ي-ؤ غادر الملعب في الدقيقة الـ.58
م -انشسسس -ت -ر سس -ي -ت -ي ع -ل-ى تشس-ي-لسس-ي ب-ه-دف-ي-ن أاغؤيرو ،ولعب محرز المباراة أاسساسسيا ،لكنه

بعد Œربة فاشصلة ‘ ا‚لÎا

سسليما Êيوافق على ا’نضسمام لفÔبخشسه الÎكي
وتفاوضض مسسؤؤولؤ النادَيين على تحؤيل سسليماني
ِبصسيغة اإلعارة ِلمّدة مؤسسم واحد ،المرادف حتى
صسيف  .2019ولؤ أان ُممّثلي الفريق اإلنجليزي كانؤا
يرغبؤن في صسيغة «البيع النهائي» للعقد.
ويرتبط المهاجم إاسسÓم سسليماني ( 30سسنة) مع
ن-ادي ل-يسس-ت-ر سس-ي-ت-ي ِب-ع-ق-د ،ت-ن-قضس-ي مّ-دت-ه صس-يف
.2021
ووفقا ِلقناة «سسكاي سسبؤرتسض» البريطانية ،امسض،
ف- -إان ال -م -ف -اوضس -ات ب -ي -ن إادارَت -ي ل -يسس -ت -ر سس -ي -ت -ي
وف-ن-رب-خشس-ة ،أاوشس-كت أان ت-ن-ت-ه-ي ِب-إاب-رام الصس-ف-ق-ة.
وأاشسارت إالى أان نادَيي بشسكتاشض التركي وسسبؤرتينغ
لشسبؤنة البرتغالي ،دخِ Óبدورهما سسباق انتداب
قّناصض «محاربي الصسحراء».

بعد موسصم ناجح مع لوهافر

فرحات على اعتاب ا’نضسمام لفريق مونبيلييه
قالت إادارة نادي لوهافر الفرنسصي إانها اسصتلمت عرضصا مُحÎما ،لِتسصريح لعبها
الدو‹ ا÷زائري زين الدين فرحات.

وصس ّ-رح ال -مسس -ؤؤول ف-انسس-ؤن
فؤلب رئيسض نادي لؤهافر:
«عرضض تحؤيل زين الدين
ف-رح-ات يسس-ت-ج-يب ِل-ط-لبنا.
أاع- -ت- -ق- -د أان ه- -ذا الÓ- -عب
سس- -ي- -ت- -رك ف- -ري- -ق- -ن- -ا ه -ذه
الصسائفة» .ك-م-ا ن-ق-ل-ت-ه على
لسسانه الصسحافة الفرنسسية،
امسض الجمعة.
ولم ُيؤضّسح الرجل اإلداري
األّول ف- -ي ن- -ادي ل- -ؤه- -اف -ر
الؤجهة المقبلة لÓعبه زين
ال -دي -ن ف -رح -اتِ .ع -ل-م-ا أان
الدولي الجزائري  -البالغ
من العمر  25سسنة  -يرتبط
مع نادي لؤهافر ِبعقد ،بدأا
صسيف  2016وتنقضسي مّدته
في الـ  30من جؤان .2019
وع- - - - - -رضست إادارة ن- - - - - -ادي
م-ؤن-ب-ل-ي-ي-ه م-ن القسسم األّول
الفرنسسي مبلغ مليؤَني ()2
أاورو إلِن- -ت -داب زي -ن ال -دي -ن
فرحات ،كما أاوردته أاحدث
تقارير الصسحافة المحلية.
ال- -ت- -ي أاضس -افت أان صس -ف -ق -ة
ال -ت -ح -ؤي-ل ت-ؤشسك أان ُت-ب-رم،
وأان زي- -ن ال- -دي- -ن ف- -رح -ات

سسيخلف المهاجم البلجيكي
إاسس - -ح - -اق م- -ب- -ان- -زا ،ال- -ذي
أاعارته إادارة نادي مؤنبلييه
إال- -ى ف- -ري- -ق ه -درسس -ف -ي -ل -د
اإلنجليزي ،الخميسض.
Óشس -ارة ،ف -إان زي -ن ال-دي-ن
ل -إ
ف -رح -ات ل-م ي-ل-عب أاّي ل-ق-اء

ي مع فريقه لؤهافر،
رسسم ّ
الذي خاضض مقابلَتين ِبرسسم
ب- -ط- -ؤل- -ة ال- -قسس- -م ال- -ث- -ان -ي
ال-ف-رنسس-ي ل-ل-م-ؤسسم الكروّي
الجديد .ما ُيقّؤي فرضسية
اق - -ت- -راب رح- -ي- -ل ال- -دول- -ي
الجزائري.

قادما من نادي بارادو

«او‚ي» الفرنسسي يتعاقد مع ا‹ÓŸ

غوارديو’ « ﬁرز يسستطيع اللعب ‘ ثÓث مناصسب»

ت- -وشصك إادارة ن- -ادي ل- -يسص Îسص -ي -ت -ي
ل‚ل -ي -زي أان ُت -سص ّ-رح لع -ب-ه-ا ال-دو‹
ا إ
ا÷زائ -ري إاسص Ó-م سص -ل -ي -م-ا ،Êإا ¤ف-ري-ق
فÔبخشصه نائب بطل تركيا.
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وق- -ع ال -دو‹ ا÷زائ -ري الشص -اب ،ف -ري -د
ا ،‹ÓŸع -ل -ى ع -ق -د م -دت -ه أارب -ع سص-ن-وات م-ع
ن- -ادي أاو‚ي ال- -ف- -رنسص- -ي ،وذلك إا ¤غ- -اي- -ة
 ،2022حسصب ما أاعلن عنه الفريق اŸنتمي
لو ¤لكرة القدم
إا ¤الرابطة الفرنسصية ا أ
ع Èموقعه الرسصمي.

وت - -حت أال - -ؤان ن- -ادي- -ه ال- -ج- -دي- -د ،األسس- -ؤد
واألب- -يضض ،سس- -ي- -ح- -م -ل لعب ن -ادي ب -ارادو
السس- -اب -ق ال -رق -م  28ف -ي أاول -ى ال -ت -ج-ارب
الحترافية له خارج الؤطن.
وكان المÓلي ( 21سسنة) ،الذي ينشسط في
م -نصسب صس -ان-ع أال-ع-اب ،م-ح-ل اه-ت-م-ام ع-دة
أاندية جزائرية ناشسطة في الرابطة األولى،
ع -ل -ى غ -رار ال -ن-ادي-ي-ن ال-ع-اصس-م-ي-ي-ن ات-ح-اد
الجزائر ومؤلؤدية الجزائر.
واسستدعي المÓلي إالى عدة تربصسات
للمنتخب الؤطني المحلي ومنتخب الشسبان،
كما شسارك مع المنتخب الؤطني األولمبي
في أالعاب التضسامن اإلسسÓمي 2017-بباكؤ
(أاذربيجان) ،قبل أان يمنحه الناخب الؤطني
السسابق ،رابح ماجر ،الثقة ويسستدعيه إالى
المنتخب ألول مرة خÓل اللقاء الؤدي أامام

إاي- -ران شس- -ه- -ر م- -ارسض ال -ف -ارط ال -ذي ل -عب
بمدينة غراز النمسساوية .كما كان المÓلي
معنيا باللقاءين الؤديين األخيرين للخضسر
أام- -ام ال- -رأاسض األخضس- -ر ب- -ال -ج -زائ -ر وأام -ام
البرتغال بلشسبؤنة ،دون أان يشسارك.

بعد الفحوصصات الطبية التي اجراها

عودة غو’م ’جواء اŸنافسسة مع نهاية سسبتمÈ
ج-اءت ن-ت-ائ-ج ال-فحصص
يِ ، ،ب-ال-ت-ط-م-ي-ن-ات
ال -ط -ب ّ -
لÓعب الدو‹ ا÷زائري
ف- - -وزي غ- - -ولم م- - -داف - -ع
ليطا‹.
فريق نابو‹ ا إ

وقال الطبيب أالفؤنسسؤ دي
ن - -ي- -ك- -ؤل إان ف- -ؤزي غ- -ؤلم
سس- - - -ي - - -ع - - -ؤد إال - - -ى أاج - - -ؤاء
ال- -ت -دري -ب -ات ،ف -ي آاج -ال ل
ت -ت -عّ-دى سس-ت-ة أاسس-اب-ي-ب-ع م-ن
اآلن ،الُمرادف ِألواخر شسهر
سسبتمبر المقبل .كما ذكرته
ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة إاي-ط-ال-ية،
اول امسض الخميسض.
وخضس -ع غ -ؤلم ،ال -خ-م-يسض،
ِل- -ف- -حصض ط- -ب ّ-ي ِب -ال -ع -ي -ادة
ال-خ-اصس-ة «ف-ي Ó-سس-تيؤارت»
ف -ي ال -ع -اصس -م -ة اإلي -ط-ال-ي-ة
روم- -ا ،ع- -ل- -ى ي -د ال -دك -ت -ؤر
م -اري -ان -ي .وذلك ِل -م -ع -رف-ة
جديد إاصسابته على مسستؤى
ال -رك -ب -ة ،ال -ت-ي ت-عّ-رضض ل-ه-ا
م- -ط- -ل- -ع ن- -ؤف- -م- -ب- -ر ،2017
وأاج -ب -رت ال-دول-ي ال-ج-زائ-ر
ع- -ل- -ى إاج- -راء ع- -م- -ل -ي َ-ت -ي -ن
ج -راح -ي َ-ت -ي -ن ف -ي ف -ت-رَت-ي-ن
م-ت-ب-اي-نَ-ت-ين ،وأانهت مؤسسمه

ال -ك-روّي ق-ب-ل اآلوان .ح-يث
م -ازال غ -ؤلم ل -م ي -ل-عب أاّي
ل- -ق- -اء م- -ن -ذ أاواخ -ر السس -ن -ة
الماضسية.
وأاضساف طبيب نادي نابؤلي
ق -ائ  Ó-إان غ -ؤلم سس-ي-خضس-ع
ِل- -ف- -حصض ط -ب ّ-ي آاخ -ر ل -ك -ن
«روتينيّ» ،ف- - - -ي الشس- - - -ه- - - -ر
ال- -م -ق -ب -ل ،وق -د ي -ع -ؤد إال -ى
ال-م-ن-افسس-ة أاواخ-ر سس-ب-ت-م-بر

القادم.
واخ -ت-ت-م ال-ط-ب-يب أال-ف-ؤنسس-ؤ
دي نيكؤل يقؤل إان فؤزي
غ -ؤلم ي -ت -م ّ-ت -ع ِب -شس -خصس-ي-ة
قؤية ،سساعدته على تجاوز
سس-ل-ب-ي-ات إاصسابته الخطيرة.
وِب -إام-ك-ان م-داف-ع «الخضسر»
اسس -ت -ع -ادة ل -ي -اق-ت-ه ال-ب-دن-ي-ة
ومسس -ت -ؤاه ال -ف -ن -ي ال -ع -ال-ي،
حينما يعؤد إالى الميادين.

: OGó``````YGE
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فالك فال اÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

ا◊مل

إان وجدت صسُعوبة ابتسسم  ،من
رحل لن يرجع :ومن ضسرك
سسيُضسر ذات يوم  ،من أابكاك يا
حمل سسيجد من يبكيه
وإان ضساقت بك اسسجد لربك وسسيعوضسك الكثير

الثور

ومهما يحدث لنا َفإانه مجرد
قضساء وقدر وُدنيا فاَنية فقل
دوما الحمدلله ياثور..

ا÷وزاء

ياجوزاء السسَعاَدة لي َسست حُلم و’
حسسَن
أامٌر ُم َ
حال َبل هي َتَفاؤول َو ُ
َ
جال ..
ظن َوصَسبٌر بَغير اسستع َ

نحن جند في سضبيل الحق ثرنإ
و إالى اسضتقÓلنإ بإلحرب قمنإ
لم يكن يصضغى لنإ لمإ نطقنإ
فإتخذنإ رنة البإرود وزنإ
و عزفنإ نغمة الرشضإشس لحنإ
وعقدنإ العزم أان تحيإ الجزائر
فإشضهدوا ...فإشضهدوا ...فإشضهدوا...

أأخبار

مثÒة

‰لة تسسرق قطعة
أاŸاسس وتهرب بها

السضيئون ’ يشضعرون بعقدة
الذنب
’نّـهم مشضغولون بكونهم سضيئين
أ
الذين يشضعرون بـ ُعقدة الّذنب
ن
هم الطيبون الذين شضعروا بأإ s
صضفة..
شضيئًإ أارَب َ
ك هذِه ال ّ

^ أافإدت إاحدى الروايإت أان
’موية،بلغ واحدا لكل ٥٣٤
أايإم الدولة_ا أ
فردا  ..وهي نسضبة ’ توجد في أاي بلد مقدم
’ن.
ا آ

^ ’تكثروا من الفضضفضضة
فإإنكم ’تدرون متى يخون
المنصضتون.
^ الصضديق الحقيقي هو من
يمشضي تجإهك عندمإ يمشضي
الجميع بعيدًا عنك.

^ قإلك وحدة تزوجت
بواحد مشضحإح يجيب غير الخبز
و البصضل ايإ وحد النهإر جإب
الخبز برك قإتلو مرتو وين راه
لبصضل قإلهإ آاه يإوحد السضتوتة
والفتي السضقإيط.

IÈ©∏d

يبدو أان النمل له ذوق رفيع في انتقإء
المجوهرات والحلي.
ف-ف-ي م-وق-ف ط-ري-ف ،وث-قت ال-كإميرا
عملية «سضرقة» قإمت بهإ نملة داخل
م -ح -ل م -ج -وه-رات ،ح-يث إان-ه-إ أاق-دمت
ع-ل-ى «سض-رق-ة» ق-ط-ع-ة أال-م-إسس صض-غيرة
وه- -ربت ب -ه -إ ،وال -ط -ري -ف أان -ه -إ ك -إنت
تنظر للخلف وكأإنهإ تخشضى أان يمسضك
بهإ أاحد..
ال -ف -ي -دي -و ال-ط-ري-ف ت-م ت-داول-ه ع-ل-ى
ن - -ط - -إق واسض - -ع ب - -م - -واق - -ع ال - -ت - -واصض- -ل
ا’جتمإعي..
وب - -حسضب صض - -ح - -ي - -ف- -ة «دي- -ل- -ي م- -ي- -ل»
البريطإنية ،فقد كشضف التإجر هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة أاث-ن-إء ت-رت-يب م-ك-تبه ،حيث
ف-وج-ئ ب-إل-ن-م-ل-ة وه-ي تهرب بإلقطعة
الثمينة..

معنى السسعادة ياسسرطان ..هو
أان ُيقال سسمك في دعاء أاحدهم
كل يوم وأانت ’ تشسعر..

’ي شضخصس
ل يمكن أ
^ أانه في السضويد يوجد برج عإ ٍ
تغيير إاضضإءته وأالوانه من تطبيق في الهإتف
بشضكل لحظي وا’سضتمتإع بإلمشضهد الذي
يصضنعه بنفسضه؟

º°ùàHG
حكم و أامثإل

السسرطان

لمإذا تلد ا’نثى وهى مسضتيقظه!؟؟
لمإذا خلقت حواء من ادم وهو نإئم .
وتلد وهي مسضتيقظة !!
أاتعلمون السضبب ؟؟
ُيقإل إان الرجل حين يتأإلم  ..يكره!
بعكسس المرأاة التي حين تتأإلم تزداد
عإطفًة و حبًإ !!
فلو ٌخلقت حواء من آادم عليه السضÓم و
وهو مسضتيقظ لشضعر بإألم خروجهإ من
ضضلعه و كرههإ..
لكنهإ ُخلقت منه و هو نإئم ..
’لم ف Óيكرههإ.
حتى ’ يشضعر بإ أ
بينمإ المرأاة تلد و هي مسضتيقظة ..
و ت -رى ال -م -وت أام -إم-ه-إ  ..ل-ك-ن-ه-إ ت-زداد
عإطفة و تحب مولودهإ  ..بل تفديه
بحيإتهإ !!
يإ آادم ’ تسضخر من عإطفة حواء ..
فهي ُخلقت هكذا
و هي جميلٌة هكذا .
ت تحتإج إاليهإ هكذا.
و أان َ
فروعتهإ في عإطفتهإ.

ششغل
عقلـك

األسسد
ك
جذّب إالِي َ
أاَخÓق ْ
ك ياسسد سَست َ
ُقلوّب الَناسسْ وإاْن َكاُنوا ’ َيعرُفوْن
ك شِسيئًا .
َعن َ
^ حإجيتكم على
عبد الصضمد شضإف
شضوفة وقإل اشضهدو يإ
عيوني شضفت الوصضيفة
تجر في ’’هإ واذا
كذبت اقتلوني..مإذا
كإن يقصضد عبد
الصضمد يإجميع
القإريين؟

هك ـ ـذا ه ـ ـي ح ـ ـواء ي ـ ـا آادم

حـ ـل العـ ـدد السسابق

^ لعسضل و
النحل.

العذراء

مهما كنت تظن ياعذراء نك
محبوب لدى الجميع  ،فتأاكد
بأان آاحدهم ينتظر اللحظة التي
تقف فيها على الحافة لِيدفعك .

اŸيزان

العÓقات الصسادقة جميلة
ياميزان حتى و إان كانت
تتأارجح بين وصسل و إانقطاع و لكنها تسستمر..

العقرب
ي فترة من الفترات يجتّمع
ف ّ
عليك كل شسيء خيبات الحظ ،
تحطم احÓمك تعبك الجسسدي ذكرياتك
المرة و بكاؤوك الحاد..ولكن حتما سسيأاتي
موعد الفرح ثق في الله صسدقني يا عقرب..

القوسس

ُكن َوفًيا ياقوسس لكِل شسخّ ٌصس
ت مَع ُ ٌوق ّضسى ّمعك ٌوّقًتا
ق ّضسي ٌ
سَسّعيًدا فشُسعٌور الَغّدر والنٌّكَران ’
ُين ّسسى ..

ا÷دي
ك
خ ُصس أ’ّن َ
ت شَس ّ
إاذا َخ ّسسر ْ
حة فأاّن َ
أاّخبرَته بال ْصسرا ّ
ت الرابحّ
ياجدي ْ ،فالعُقّول ال ّصسِغْيرَه ’ تتْقّبل الحِّقيَقة
جاملة ..
بل َترضْسآا بالُم ّ

الدلو
لسست بُمغفل يادلو بالَقدر الذي يتخيله
البعضس َولكنك تعمل ِبمبدأا ؛ َعفوا ً َ ،فصسبرا ً ،
ب..
َفحلماَ ،فإاتِق شسّرالحليم ِ إاذا َغضس ّ

ا◊وت
’تدع بقلبك حقدا يمنعك من راحة البال ،
سسامح من أاسساء إاليك  ،وابتعد عن أاسسائتهم ،
أاحمل بقلبك كل خير وادع لهم
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انسس -رسش ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السس-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

لهلك نلمل يسسركب اÿق اÁذنن
غرنغ ذكر بسسن اديبضش واسش نلعذ ثمقرنت ،ذاسش أاند إامذنن أازلن إاغفون نلعذ ،اذغ انف أاكن أاطسش أاقمذنن ابذن لسسوجذن إاثلث أاقŸ ،عن أانف أاكن أاطسش اقمذنن
أاقركب أاÿق إام إادبن يون ابطنام قرن ثول نغ إاشسلفظ أاند يطف أاطسش نلمل غسش أاكن أامر أامقرن أاتسسث إاقطف.أايق ذين ي Íإامذبرن أاكن أاذبلعن ث Èلسسوق .ايق ذين
إاقزقذن اÿق إام أاركبثن أاÿف بطن نلمل ,ارعلمن انسش إاقلق أادبن إاغف نلعذ اريطف أار وطن.
إاغ -ف -ون ن -ل -ع-ذ سسÈذ ب-ل اتسس-رح غ-ر
ثÈتسس :ع نايت رمضشان
Áذب -رن ,ارغ-رسس-ن اتسس-غ-ن-تسس أاك-ن
اطسس أاغ -ق -م -ذن -ن إاق -تسس -رح -ن غ-ر أاذزنزن سسسسم يلن ،أاذغ انف سسقمكن
اث -مسس -ن ب-ق-ذ ي-تسس-رب-ن اŸل أاسس-قسس Úغ- -ر ويضس لسس- -وم أاق- -غ- -ف- -ون ن- -ل- -ع -ذ
غف ثزمرث نغ م يلد وشسرضس أانسسن أاﬂل -ف -ن أاسس -وطسس ،غسس أان -ف أاك-ن
غ- -رإا› Úن -ل -م -ل ،إام -ذن -ن أاتسس -رح -ن أال - -ن وق - -ذ يسس - -ع - -ن إاغ- -ف- -ون زدغث
أاتسس -غ -ل -ن -د غ -ر إام -ك-ون ن-ل-ب-ع إاخ-رف Úارهلكن أار وسسعن اتسسبث غر اإ›Ú
ذثقرثن  ,سسثم يسسنذ اديب إاغف نلعذ وسسضسل Íأاسسم معقلن Ÿعن أاطسس
سس - -ث - -م أانضس - -ن يسس - -ح - -ب Èغ - -ف ث - -رو أان - -ول أاك- -ن ف- -رسس- -ن ث- -غ- -ن- -تسس أاك- -ن
إانسس،أامسسلي يزل غر Áذنن يل يون أاذجمعن ثذرمت غسس إاغفون ازنزن
ذشس إاقهدر أالن إاقذ يسسمسسل Úغف ارزذن آار غف ويضس Ÿعن اسسضسلÍ
وكسسم إاخصسرن ذثمغرون سسسسب الهلك ثذرمت أاك Ìغف ويضس.
أاذغ أانف أادرث أاق يتسسرج أاكن
نلمل ,غسس أاكن إالقسسن أادفن ثفرث
ثغن ابغفون نلعذ ،أاÿق سسم يدزذ إام أاطسس إامكون أازنز نلمل اليلن ثÈ
أان- -ف أاطسس إام- -ك -ون ن -ل -ب -ع غ -ف أارف أانسس- -ن ون -ف أاŸل أاذون اي -غ -ف ب -دن
إابرذن بل م بكنند أامولن نلم أاين يع إا› Úأاكن أاذولن مسسعن Ÿلك نغ
أاشسرضس نلمل نغ أاكن ارثيطف أار وطن ث- -زم- -رث أانسس -ن ثصس -ف.ي -ق -رد غ -ف
Áذن -ن أاك -ن اذزورن ل -ع -ق -ل وذرح -ن
أاشسلفضس نغ انتول.
أاطسس أابقذ إافرصسن ثغنتسس أابلع سستول أاكن أادبن إاغف نلعذ ارنسسع
نغ نÌرث أانث Èلسسوق إاوكن أادسسفغن ÿصسصس.

السسوق أاحايذ فÓكسسيداث ييÈيذان
ٌقتيبازة ٌقاÿاظر نتسسوحث اونبذو

هم Òاضسناضش ا◊ملث أاحايذ
فÓ-كسس-ي-داث ي-يÈي-ذان إاٌق-هسسبد
أاجميعث او’ئيث يقنان سسالشسيو
ف - -ي - -زي- -رات ن- -السس- -وق ي- -ك- -م- -ل و
Áضس -ان ذيسش إاذ Êإاب -دان ف Ó-سش
ف-ع-ي-ط-ا دÁوك-ان ن-البايليك ماÊ
سسيو’ن اكذ ميدان الكÌث إاذÊ
إال -ف -ظ-ان إاك-روسس Úو سس-ي-غ-ن-اسس-ان
إاوري- - - - -ق Úدو’ ل - - - -وصس - - - -اي - - - -اث
يسس- -اوا’ن ف- -وق- -ادار ن- -ال- -ق- -ان -ون
وÁاضش دوسس - -ح - -ف - -ظ ف - -ث- -وذرث
نسسان.

تيبازة:عÓء .ملزي

ا◊م-ل-ث-و ه-م Òاضس-ن-اضس ٌق-ل-جوامع
ن- -الصسÓ- -ة ن- -ال- -و’ي- -ة يÓ- -ن سس- -ي- -و’ن
ا’ماماث نسسان فلمسسالت ’كسسيداث

ي- - -يÈي- - -ذان يÓ- - -ن ق- - -ن- - -ان ع - -ي - -ط - -ا
سسواسسحوقار دو’ سسوسسقوطاع إاجراد
الدين ناغ أاكذ لومواث إاشسمتان يÓن
ي -ت-م-وٌق-ا فÓ-سس-انت ◊سس-اب إاقسس-ح-ان
ٌق- -اسس ’خ -رث ،و واصس -ان ا’م -ام -اث
÷وام-ع سس-وام-و ف-ق-ادار ن-ح-د ن-يضس-ان
دو’ نالقانون وÁاضس يÓن يسسوفوغ
رلهنا و يسساواضس رما Êيخسس أايروح
أاوبونادام مب Óإاعويقان.
أاراغ أايتي بلي ا◊ملثو توغيت هبذا
أاسس -ان ن -ا◊د إاÁضس-ان م-ل-م-ي سس-ب-دان
أاخ Ó-ل دسس -راب -اسس ن -ال -ب -اي -ل -يك ي -ي -ج
وفسسار نالتاويÓث إاسسخدمان ٌقلمداذ
أاح -ارب ’كسس -ي -داث ي -يÈي -ذان ٌق -خ-ام
إامزيانان نتيبازة و يÓن دامكان ماÊ
ي-ت-واخ-ذام ي-ي-ج ل-وضس-ا ي-ق-نان سسولغاظ
ن-ت-ك-روسس Úواراشس-ان ٌق-ل-م-داذ أاسس-لماذ
واراشس -ان سس ٌ--ق ي-م-ارو ل-وم-وراث أاق-ادار

ن- -ال- -ق -ان -ون وÁاضس دو’ ت -وسس -ي -غ -ان
أاخÓ-ل د◊سس-اب-اث ي-ق-ن-ان سس-ل-خ-ذمت
نسس- -راب- -اسس ’ب- -ول- -يسس دج- -دارم- -ي -ان
دسسÓ- -ك- -ان م- -ي- -دان ،ق- -ب- -ل أاه- -ي -مضس
اج -م -ي -عث او’ئ -يث إاب-دان ف-ل-مسس-ال-ت-و
رعيطا دموكان ٌقيÈذان نالبايليك دو’
لشسظوظ ما Êتاسسنيد أاخÓل ددواحان
ٌقلمداط أاسسيوال أاكذ ميدان قلمسسالت
أاق -ادار ن -ال -ق -ان -ون وÁاضس ٌق -يÈي-ذان
دو’ ف - -وسس - -ن- -قصس ل- -ي- -ع- -ارث وÁاضس
دوسسحفاظ قثوذرث ميدان ،و الشسبو
أاه -اي -ان سس -رسس -ان ف Ó-سس أاي-ت-ي نسس-ان
عيطا دميدان إاٌقسسقايذان زيسس و يبان
ٌقيÈيذان نتيبازة ٌقوسسانو بلي إاذنسس
إال-غ-ظ-ان إاك-روسس Úأاه-ن-ايات سستقصسان
عيطا ٌقهز’ نسسان ماشسي ﬁال مانك
توغيهان ٌقاٌقيمضسان ووسسان.

اسسو‘
اسس - - - -و‘ دق - - - -ن
Ÿع - - -اشش ي - - -غ - - -لب
ا‰دان
باÿصسوصش
امزانان
اولسس -ي -ن -ان دب-ات
Ÿعاشسو انغ اماشسي
ات- -وج -اد دبسس -ون
ا’ن ات - - -وخ- - -دام
اسسسش Ÿعاشسو ا’ن
سسدŸعاشش امزوار
اغسس - - - -ان م- - - -دان
انبكري .
اسس -و‘ ات -وخ-دام
اسس-ت-ي-ن-ي ن-ال-ق-طنور
دك- -راي- -ان ادوم- -ان،
م- - - -ن - - -او اي - - -ن - - -وان
اتوزونان فزدجنان اتوسسرسسان اقن الطابسسي مع بسسي انومان دكرايان
ادتوسسرسس اتفويت اŸدة  15ندقائق امبعد ادتوبي طول ايشسى.
Ÿعاشسو اتواشسى دفر تاكزين يحمى بعد اتوات اتفويت دوحدي
اددول القطنور يهشسيشس دسس اقت البنة وحداسس ’شس اقن Ÿعاشس
وضسضسن.
اسسو‘ اتوخدام امار نونفذو امار نا◊مان اتوجد قبل تاكزين
اتوشسى يد اتواشسولت انشسان انقهوة ‰اروا .
و Êدقن سسدŸعاشس ا’ن اتوتان اغÓن يلزم افمدان باÿصسوصس
“ط -ات “ق -ران Úادسس -وضس -نت Ÿع -اشس-وا دا’م-ان-ة غ-ال ت-ب-ورخسس-اتÚ
‰اروا قبل ما ادقضسع اتواتى .و Êدقن الÎاث نات وغÓن يلزم
انشسيكي اسسسس نسسشسانت انرسسمنت بل و Êا’صسلسس نات اغرسسان قبل
ما ادتوبي اسسحد وضسضسن اسسمانت فماننسسان.

تغردايت  :الششيخ باعلي واعمر

آاوال دونزروب:
@ ءايّنا يكرز يان ءاّÁكر
@ أاو’شس آاكرا ب Óكرا
@ وناءيتحوشسن ءوراءسسنتال تامارت
@ ءيفولكي باهرا ءوليلي ماشس ءيحرا
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مواقيت
الصصÓة

^  ١١أاوت  :١٩٦١ط-ال-بت اÛموعة
’ف -روآاسص -ي -وي -ة ب-ط-رح ال-قضص-ي-ة
ا أ
’·
ا÷زائ - -ري - -ة أام- -ام ه- -ي- -ئ- -ة ا أ
اŸتحدة ›ددا.
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رحيل أاحد ركائز ا÷زائر ““الشصهيد ا◊ي““ ﬁمد الصصالح يحياوي

إانزال حكومي وشسخصسيات وطنية وعسسكرية ترافق جثمان الفقيد إا ¤مثواه ا’خÒ

 30°وهران

 33°وهران
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يحياوي  :ا÷زائر وطن كب Òاسستحق دماءنا فكيف ’ يسستحق سسكوتنا

وري الÌى ظهر أامسس ا÷معة جثمان اÛاهد ﬁمد الصصالح يحياوي ÃقÈة سصيدي يحي بالعاصصمة بعد
معاناة مع اŸرضس  ،حيث لفظ أانفاسصه ا’خÒة ‘ السصاعات ا’و ¤من فجر امسس  ،باŸسصتشصفى العسصكري بعÚ
النعجة  ،إاثر دخوله ‘ غيبوبة مباشصرة بعد عودته من ا’ردن ا’سصبوع الفارط وتعقد رحلة العÓج  ،حيث
شصخصس له ا’طباء هناك اŸرضس ،ما جعله يعود ا ¤ارضس الوطن مسصتسصلما لقضصاء الله وقدره فظل يقاوم ‘
اŸرضس  ،وليسس ذلك عليه ببعيد  ،فقد عاشس من قبل حياته مقاوما شصجاعا هزبرا  ⁄ ،ينل منه التهميشس واعتزال
السصياسصة وظلم دوي القربى ،وظل مثا’ حيا ‘ اŸقاومة .
ولتضضحيأت الشضهداء اأ’برار متمسضكأ““ Ãبأدئه
و«ملتزمأ““ بشضرف ا÷هأد والنضضأل ،كمأ ذكر
زيتو Êان يحيأوي شضأرك ‘ عديد اŸعأرك
وق -دم ال -ن -فسس وال -ن -ف -يسس ‘ سض -ب -ي -ل ا◊ري -ة
وا’سض -ت -ق Ó-ل,م -ت -مسض -ك -أ Ãب -أدئ-ه  ،م-ل-ت-زم-أ
بشض- -رف ا÷ه- -أد وال -نضض -أل م -ن أاج -ل ا◊ري -ة
وا’نعتأق““ .وأاوضضح زيتو Êان ﬁمد الصضألح
ي - -ح - -ي- -أوي ك- -أن Ãث- -أب- -ة ““ﬁط- -ة ‘ مسضÒة
ت- -واصض- -لت ب- -ن- -فسس ال- -روح وا’ل- -ت- -زام ل- -ب- -ن -أء
مؤوسضسضأت الدولة ا÷زائرية اŸسضتقلة ‘ كل
اŸنأصضب واŸسضؤووليأت التي تقلدهأ ,سضواء
‘ م -ؤوسضسض -ة ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشض-ع-ب-ي أاو ‘
Óجيأل أاروع
ا◊يأة اŸدنية ,مقدمأ بذلك ل أ
الصضور ‘ حب الوطن والتفأ ‘ Êخدمته““.
وبعد قراءة الفأ–ة سضلم بوحجة مرفوقأ
بوزير اÛأهدين العلم الوطني الذي سضجى
به ا÷ثمأن ا ¤عأئلة الفقيد اسضتلمه نيأبة عن
العأئلة ابنه طأرق  ،كمأ اسضتلم رسضألة تعزية
من طرف ا’م Úالعأم ◊زب جبهة التحرير
الوطني جمأل ولد عبأسس
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‘ اجواء حزينة نقل جثمأن الفقيد العقيد
ي -ح -ي-أوي مسض-ج-ى ب-أل-ع-ل-م ال-وط-ن-ي م-ن ب-ي-ت-ه
بحيدرة – ،ت زغأريد النسضوة و تكبÒات
اŸشضييع Úمبأشضرة ا ¤مسضجد ا’خÓصس ،
حيث أاقيمت صضÓة ا÷نأزة على روح فقيد
ا÷زائ -ر وح -م -ل ع -ن -أصض -ر ا◊م -أي -ة اŸدن-ي-ة
الضضريح مبأشضرة ا ¤اŸقÈة  ،التي ’ تبعد ا’
خطوات معدودات عن اŸسضجد  ،وقد حضضر
ك -ل م -ن رئ -يسس الŸÈأن السض -ع -ي -د ب -وح -ج -ة
ومسضتشضأر رئيسس ا÷مهورية حبه العقبي  ،ثم
بدأا ا’نزال الوزاري يلتحق ÃقÈة سضيدي
يحي  ،وزراء ‘ ا◊كومة ا◊ألية يتقدمهم
بدوي  ،حسضبÓوي  ،عيسضى  ،زيتو ، ÊزعÓن ،
ك - -ع - -وان  ،م - -ي- -ه- -وب- -ي  ،و وج- -وه اخ- -رى م- -ن
ا◊ك -وم -أت السض -أب -ق -ة ع -ل -ى رأاسض -ه-م  ،ي-زي-د
زرهو ، Êخمري  ،قأرة  ،بن ﬁمد  ،كمأ
حضضر اŸدير العأم لÓمن الوطني العقيد
ل- -ه- -بÒي ا ¤ج- -أنب ال- -ك- -ث Òم -ن اŸسض -ؤوولÚ
السض -أب -ق Úوشض -خصض -ي-أت سض-ي-أسض-ي-ة ي-ت-ق-دم-ه-م
رؤوسض- -أء ا’ح- -زاب  ،وق- -أدة عسض- -ك -ري Úال -وي -ة
وعمداء  ،كمأ حضضر قأئد القوات الÈية اللواء
ط-أف-ر ،واح-د ق-أدة ال-و’ي-ة ال-ت-أري-خ-ي-ة ا’و¤
ال -ع -ق -ي-د ال-ط-أه-ر ال-زبÒي ال-ذي ب-دا م-ت-أث-را
للمصضأب ا÷لل .

الرئيسس بوتفليقة يصسف الفقيد باŸناضسل
الصسلب ورفيق السسÓح
’ تطأوعني الكلمأت و’ أاحتمل وقع الزرء
على النفسس وأانأ أاعزي ‘ أاخ عزيز ,رفيق
سضÓح شضجأع ,ومنأضضل صضلب ‘ دفأعه عن
اŸبأدئ السضأمية واŸثل العليأ ,إانه اÛأهد
واŸنأضضل والصضديق ا◊ميم ,واÿل الودود
ﬁمد الصضألح يحيأوي الذي أالفته ميأدين
النزال ,و“أهت معه سضأحأت الوغى ““ .هكذا
ج - -أءت ال- -ك- -ل- -م- -أت ا’و ¤ل- -ت- -ع- -زي- -ة رئ- -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ حق اخيه
ورف- -ي- -ق السض Ó-ح  ،ح -يث وصض -ف -ه ب -أŸن -أضض -ل
الصضلب والشضجأع  ،تذكره اŸيأدين التي خأضس
فيهأ احلك مواقع النزال  ،دون خوف وابلى
فيهأ البÓء ا◊سضن  ،كيف ’ وهو ابن مدرسضة

ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل-م-أء اŸسض-ل-م Úي-ق-ول ال-رئ-يسس
بوتفليقة  ،نهل ‘ السضلسضبيل الصضأ‘ لذلك
النبع اŸتدفق رحمة واسضتقأمة وعزة وحبأ
للوطن  ،فلم يبدل و ⁄يبدل  ،وبقي على العهد
ا ¤ان ’قى ربه  ،مأ ’ن يومأ و’ بدل تبديÓ
.ال-ف-ق-ي-د ي-ح-ي-أوي  ⁄ي-ت-خ-ل-ف ي-وم حصض-حصس
ا◊ق وهب نسضأء ورجأل ا ¤حمل عبئ ثقيل
ت -ت-ق-أعسس ع-ن-ه ال-ف-ح-ول وت-ت-ه-ي-ب-ه اأ’ب-ط-أل,
ومنأزلة جحأفل ﬁتل أالقى سضدوله الكثيفة
على وطن عزيز وشضعب أابي مدة قرن ونيف,
ظ- -ن ب- -ع -ده -أ اÙت -ل أان ج -ذوة ا◊ري -ة ق -د
خمدت ‘ النفوسس ,واسضتكأن الشضعب إا¤
سضلطة البطشس والقهر إا ¤أان انفجرت ثورة
التحرير ,وهب اÛأهدون يدقون حصضونه
اŸت- -ه -أوي -ة وع -روشض -ه اÿأوي -ة ,ه -ك -ذا ك -أن
الرفيق يحيأوي يقول رئيسس ا÷مهورية ،
واصضفأ ايأه مرة اخرى بقوله  :هو واحد من
ه -ذا ال -رع -ي -ل ال -ذي ف -رضس بشض-م-أئ-ل-ه شض-رف
ا’قتداء وحق العرفأن بألتضضحيأت ا÷سضأم““.

قدم النفسس والنفيسس ‘ سسبيل
ا’سستقÓل,متمسسكا Ãبادئه  ،ملتزما
بشسرف ا÷هاد
‘ كلمة تأبينية قرأا هأ وزير اÛأهدين
الطيب زيتو ، Êذكر فيهأ خصضأل اŸرحوم
م -ع -تÈا اي -أه واح -دا م -ن اه -م رم -وز ال -نضض-أل
ال- -وط- -ن- -ي ‘ ا÷زائ -ر  ،ظ -ل وف -ي -أ ÿصض -أل -ه

ﬁطات ووقفات خالدة ‘ مسسÒة العقيد يحياوي

من الرعيل ا’ول لثورة التحرير اŸظفرة
ال -ت -ح-ق ال-ع-ق-ي-د ﬁم-د الصض-أل-ح ي-ح-ي-أوي
بألثورة التحريرية ‘ بدايأتهأ  ،حيث ”
Œنيده بÈج احمد بن عروق Ãنطقة عÚ
الدفيلة ببلدية بيطأم اŸتأخمة ÷بأل متليلي
ومنهأ ا ¤شضعبة عمأر وهي منطقة ﬁررة
ومنهأ مبأشضرة ا ¤جبأل ا’وراسس وحسضب
من –دثنأ اليهم ان الشضهيد حمه بودراسس هو
من رافقه ا ¤اŸركز ‘ اول مرة  ،وخأضس
عدة معأرك  ،و‘ كل مرة يكتب له ا◊يأة ،
ا’ انه ‘ احد اŸعأرك الطأحنة بأ’وراسس
اصضيب ب 18رصضأصضة سضكنت جسضده وبقيت
واحدة منهأ بجسضده ا ¤اليوم  ،فلقبه جنود
التحرير بألشضهيد ا◊ي
ينتمي الفقيد ا ¤عأئلة متدينة  ،حيث
حفظ كتأب الله ‘ او ¤بدايأته ،عن طريق
والده الشضيح عيسضى يحيأوي احد وابرز شضيوخ
جمعية العلمأء اŸسضلمÃ Úنطقة بريكة ا¤
جأنب الشضيوخ قراوي ،سضي الدراجي ميهوبي
 ،الدراجي حمأدي  ،مأجعله رج Óمتمرسضأ
خطيبأ بأمتيأز Áلك ثروة لغوية ثرية  ،ورافق
ال- - -ف- - -ق - -ي - -د ي - -ح - -ي - -أوي اه - -م م - -رح - -ل - -ة ‘
ا÷زائرا◊ديثة وهي مرحلة البنأء والتشضييد
 ،حيث اوكلت له انذاك مهأم مدير ا’كأدÁية
ال -عسض -ك -ري -ة ıت -ل -ف ا’سض -ل -ح -ة بشض -رشض -أل
،وعضضو جهأز حزب جبهة التحرير الوطني
من سضنة  1977ا ، 1980 ¤ليقوم بعد اŸؤو“ر
ال -ث -ألث ل -ل -ح -زب Ãغ -أدرة ا◊ي -أة السض-ي-أسض-ي-ة
نهأئيأ وبقي بعيدا ‘ الظل .

@ يذكر ‘ بعضس اÙطأت الفأصضلة
من حيأته السضيأسضية تفأنيه ومواقفه
التي ’ تعرف الرجوع واŸهأدنة  ،فكأن
رج Óثوريأ نوفمÈيأ  ،عربي اللسضأن ،
غيور على جبهة التحرير الوطني التي
قأل عنهأ ذات يوم عندمأ قدم اسضتقألته
من ا◊زب  ،بعد ان تع Ìعليه التواصضل
بينه وب Úاخوانه ““نريد حوار ا’خوة ’
ح -وار ال -ذئ -أب  ،وسض -أخ -ت -أر صض -وت -ي ا¤
صضوت الشضرفأء من ابنأء جبهة التحرير ،
بعيدا عن الصضراعأت التي تولد عقيمة ““
@ سض- -ئ- -ل ال -رج -ل ذات ي -وم ع -ن ب -عضس
مواقفه من قضضأيأ مصضÒية حول عودة
ال-رئ-يسس ال-راح-ل ب-وضض-ي-أف ف-ق-أل ك-ل-م-ته
اŸشضهورة ““ :كنت ا“نى لو جأء بوضضيأف
‘ سضيأرة مكشضوفة ورحبت به ا÷مأهÒ
ول- -ي- -ت- -ه  ⁄ي- -دخ- -ل م- -ن ال -ب -أب اÿل -ف -ي
للحديقة ،وأا“نى ان ’ Áد يده للقوة
الثألثة ‘ البÓد ““
Óنقأذ
@ وعن ا÷بهة ا’سضÓمية ل إ
بعدمأ دخلت ‘ بحر الدمأء واسضأءتهأ
لرموز جبهة التحرير الوطني  ،قأل كلمته
اŸشضهورة ““ اذا كأن البعضس يقول عليهأ
نحيأ وعليهأ ‰وت و ‘ سضبيلهأ ‚أهد ،

ف-ن-ح-ن ‘ ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ن-ق-ول““ ف-ي-ه-أ
خلقنأ وفيهأ ‰وت ““.
@ نقبل الÎاجع ومسضتعدون للمراجعة
 ’ ،للÎاجع نعم للمراجعة ““ بهذه ا÷ملة
وق -ع الشض-رخ ‘ ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ووج- - -د اŸرح- - -وم ن- - -فسض - -ه م - -ع رئ - -يسس
ا÷مهورية ا’سضبق الشضأذ‹ بن جديد
وجهأ لوجه ‘ عيد العمأل سضنة 1979
@ جبهة التحرير الوطني ’–يأ فعÓ
إا’ إاذا كأن كل من يأتون للنضضأل فيهأ
وليسس للتعيشس منهأ ““ .
زاره م- - -دي- - -ر ال- - -دي - -وان ب - -رئ - -أسض - -ة
ا÷مهورية ا÷Ôال العربي بلخ Òقبل
وفأته بعدة سضنوات ‘ بيته ،واعتذر له
بأ ⁄شضديد ،رÃأ بأسضم اÛموعة كلهأ
ال- -ت- -ي ت- -و‘ أاغ- -لب أاعضض -أئ -ه -أ ،وب -ق -ي
ي- -ح- -ي- -أوي ح- -ي- -أ ،ق- -أل -ه -أ بصض -راح -ة ..
““سضأﬁنأ سضي يحيأوي ظلمنأك! ““..لكن
يحيأوي كأن قد سضأمح ا÷ميع يوم التزم
بيته ،وصضمت كل هذا الوقت ،من أاجل
وط- -ن ي- -ق -ول إان -ه ك -ب ..Òوك -ب Òج -دا..
اسض -ت -ح -ق دم -أءن -أ ف -ك -ي -ف ’ يسض -ت -ح -ق
سضكوتنأ

حياته و مسساره السسياسسي والعسسكري
@ من مواليد  1937بع Úاÿضضراء و’ية اŸسضيلة  ،نشضأ وترعرع Ãدينة بريكة على يد والده الشضيخ عيسضى يحيأوي
@ عضضو ‘ قيأدة اأ’ركأن و›لسس الثورة ‘ 1965/06/ 19
‡ثل ا÷يشس الوطني الشضعبي أاثنأء انعقأد مؤو“ر ا◊زب ‘  16أافريل  1964وأانتخب عضضوا ‘ اللجنة اŸركزية.
@ تو ¤قيأدة النأحية العسضكرية الثألثة مأ ب 1969-1964 Úبرتبة رائد  ،ا ¤غأية 1969-07-01خلفأ للّرائد صضألح ال ّصضو‘ نظرا لتقرير قأئد ا’ركأن
الزبÒي ضضّده بألتهأون و كÌة الغيأبأت عن منصضبه
“ت ترقيته ا ¤رتبة عقيد بتأريخ -19
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@ ع Úقأئد اŸدرسضة العسضكرية ıتلف اأ’سض
ّ
، 1970-06
@  14أاكتوبر  1977يع ÚاŸنسضق الوطني للحزب من طرف الرئيسس الراحل بومدين هواري خلفأ Ÿنسضق اللجنة اŸركزية شضريف مسضأعدية ،ثم
مكلفأ Ãهمة اعأدة هيكلة ا◊زب و تنظيمه و تنشضيط اŸنظمأت ا÷مأهÒية
@ ‘ مأي  1980يقرر أاعضضأء اللجنة اŸركزية للحزب سضحب الثقة من منسضق ا◊زب ﬁمد الصضألح يحيأوي كخطوة أاو ¤نحو القضضأء على الرموز
البومدينية و ابعأده نهأئيأ من ا◊زب والدولة و التضضييق عليه  ،حتى أان معأشضه قطع عليه لو’ مسضأندة اŸقرب ، Úليعود ا ¤عضضوية اللجنة اŸركزية
عأم  1998ثم يقرر ا’بتعأد نهأئيأ عن ا◊يأة السضيأسضية  ،رافضضأ كل منأصضب اŸسضؤوولية .

