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مباركي يشصرف على افتتاح
السصنة التكوينية من غليزان

نسصيب يتفقد قطاع اŸوارد
اŸائية ‘ العاصصمة

02

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

يشش - -رف ﬁم - -د م - -ب- -ارك- -ي وزي- -ر
ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úع-ل-ى
الفتتاح الرسشمي للسشنة التكوينية
 2019 - 2018م-ن ولي-ة غ-ل-ي-زان،
لحد  23سشبتم ،2018 Èحيث
يوم ا أ
سش- -ي- -ق -وم ال -وزي -ر ب -زي -ارة ع -دد م -ن
مشش -اري-ع ال-ق-ط-اع إا ¤ج-انب ت-دششÚ
مؤو سشسشات تكوينية جديدة.
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حطاب ‘ زيارة عمل
إا ¤اŸركز الرياضصي
بتيكجدة

حسصبÓوي أامام ÷نة الصصحة
والشصؤوون الجتماعية لـ«م.شس.م»

افتتاح معرضس جماعي للفنون
التشصكيلية
ي-ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لثقافة
لع-لم م-ع-رضش-ا ج-م-اع-ي-ا ل-ل-ف-نون
وا إ
ال -تشش -ك-ي-ل-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان-ة أام-ال م-ي-ه-وب
وال- -ف- -ن- -ان- -ة وي- -زة عشش -اب ،وذلك ‘
ال- - -فÎة اŸم- - -ت- - -دة ب 22 ÚسشبتمÈ
ا÷اري وأاك -ت-وب-ر  ،2018اب -ت-داء م-ن
السش- -اع- -ة ال- -ث -ان -ي -ة وال -نصش -ف ب -ع -د
الزوال باŸركب الثقا‘ عبد الوهاب
سشليم ششنوة بتيبازة.

ندوة صصحفية ألمن العاصصمة
ينظم أامن ولية ا÷زائر  ،اليوم،
ن - -دوة صش - -ح- -ف- -ي- -ة ح- -ول ال- -قضش- -اي- -ا
اŸع - -ا÷ة م - -ن ط - -رف مصش- -ال- -ح أام- -ن
ولي- -ة ا÷زائ- -ر ،وذلك اب -ت -داء م -ن
السشاعة  08سشا و30د صشباحاÃ ،قره
الكائن بنهج العقيد عمÒوشض.

ندوة صصحفية حول
«اŸسصابقة الشصعرية
لوصصف جامع ا÷زائر»
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اب-ت-داء م-ن ا
لسش-اع-ة  9:30صشباحا
بفندق السشف
راء ،وسشيتم باŸناسشبة
شش -رح ا÷ب -
ه
ة
الشش-ع-ب-ي-ة الصش-ل-ب-ة
وكذا مبادر
ة
ا
ل
س
ش
ت
مرارية.

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

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط-يب
زي -ت -و ،Êب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا¤
لشش-راف ع-ل-ى
ولي -ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة وا إ
إاحياء الذكرى  62لسشتششهاد البطل
ال-رم-ز زي-غ-ود ي-وسش-ف ق-ائ-د الولية
الثانية التاريخية ،وذلك يومي 22
و 23سشبتم Èا÷اري.

الدالية تشصارك ‘
«فوروم أاوراسصيا» للمرأاة

ندوة تاريخية حول تأاسصيسس ا◊كومة اŸؤوقتة
ي-ت-ن-ق-ل وزي-ر الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة
ﬁمد حطاب  ،اليوم ‘ ،إاطار زيارة
ع- -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤اŸرك -ز ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -ري- -اضش- -ة والÎف -ي -ه ب -ت -ي -ك -ج -دة
بالبويرة.

ت- -ع -ق -د ÷ن -ة الصش -ح -ة والشش -ؤوون
الج -ت -م -اع -ي -ة وال -ع -م-ل وال-ت-ك-وي-ن
اŸه-ن-ي ل-ل-م-ج-لسض الشش-ع-ب-ي ال-وط-ني ،
ال- -ي- -وم ،ج- -لسش -ة اسش -ت -م -اع إا ¤وزي -ر
الصش - - - -ح - - - -ة والسش- - - -ك- - - -ان وإاصش- - - -لح
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ﬂت- -ار حسش- -ب- -لوي
والذي سشيقدم عرضض حال عن وباء
الكولÒا.

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤قسصنطينة

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسشÚ
نسشيب بزيارة تفقد ıتلف مرافق
وهياكل قطاع اŸوارد اŸائية لولية
ا÷زائ- - - -ر ،وذلك ي- - - -وم السش- - - -بت 22
سشبتم.2018 È

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

تنظم وزارة اÛاهدين  ،اليوم ،ندوة تاريخية حول تأاسشيسض ا◊كومة
اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ،وذلك ع-ل-ى السش-اعة التاسشعة صشباحا Ãقر
اŸركز الوطني للدراسشات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفمÈ
لبيار.
 1954با أ

«...األفÓن» ينظم ندوة باŸناسصبة
Ãن -اسش-ب-ة ال-ذك-رى 60ل -ت -أاسش -يسض ا◊ك -وم -ة اŸؤوق-ت-ة
لمÚ
للجمهورية ا÷زائرية ،يششرف جمال ولد عباسض ا أ
العام ◊زب جبهة التحرير الوطني ،اليوم ،على ندوة
ف -ك -ري -ة ح -ول اŸوضش -وع ،وذلك ع -ل -ى السش-اع-ة ال-ع-اشش-رة
والنصشف صشباحا Ãقر ا◊زب.

 ...و«األفافاسس» ينظم ندوة تقاشس
لف-افاسض» ،
ي-ن-ظ-م ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ق-وى الششÎاك-ي-ة «ا أ
اليوم ،على السشاعة Ã 14:00قره الوطني ،ندوة نقاشض
ت-زام-ن-ا م-ع ذك-رى ت-أاسش-يسض ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة اŸؤوقتة،
ي- - -نشش- - -ط- - -ه- - -ا ال- - -ب- - -احث ع - -م - -ر ﬁن - -د ع - -ام - -ر ب - -احث ‘
لنÌوبولوجيا الجتماعية والثقافية بوهران.
ا أ

«نور الضصحى» –يي
اليوم الدو‹ حول
سصرطان الغدد
اللمفاوية
–ي- -ي ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
Ÿسش-اع-دة م-رضش-ى السش-رطان نور
الضش - -ح- -ى ،وا Èıالصش- -ي- -دلÊ
«روشض» هذا السشبت ابتداء من
السش- -اع -ة  9:00صش-ب-اح-ا ال-ي-وم
ال - - -دو‹ لسش - - -رط - - -ان ال - - -غ - - -دد
ال- - -ل- - -م- - -ف- - -اوي- - -ة ،ي- - -نشش- - -ط- - -ه - -ا
الÈوفيسشوران أاوكيد وبوجرة.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

حملة –سصيسصية حول ﬂاطر
اسصتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة

تنظ
م اŸديرية العامة ل أ
لمن الوطني ،
ال -ي -وم
،
ح
م
ل
ة
–
س
اسش -ت -ع -م -ال ال -ت  -ش-يسش-ي-ة ح-ول ﬂاط-ر
ك -ن-
ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،
وذلك Ãق -ر م -دي -
ر
ي
ة
ا
ل
أ
م
ن ال -ع -م -وم -ي
ب -ال -ق -رب م -ن قصش -ر
اŸع -ارضض اب -ت-داء م-ن
ال
سشاعة  09:00صشباحا.

تششارك وزيرة التضشامن الوطني
لسش- - -رة وقضش- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن - -ي - -ة
وا أ
ال - -دال - -ي - -ة ،ال- -ي- -وم إا ¤غ- -اي- -ة الـ21
سشبتم ‘ 2018 Èأاششغال ثا« Êفوروم
أاوراسشيا» للمرأاة الذي سشينعقد بسشان
بيÎسشبورغ بفيدرالية روـسشيا.

لقاء حول مكافحة
التسصمم العقربي
بورڤلة
–تضش - -ن ولي - -ة ورق- -ل- -ة ل- -ق- -اء
ي- -ج- -م -ع خÈاء ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة
ال -تسش -م -م ال -ع -ق -رب-ي خ-لل الشش-ه-ر
ا÷اري  ،وي -ه -دف ه -ذا ال-ل-ق-اء إا¤
وضشع إاسشÎاتيجية وطنية ﬁكمة
للحد من اللسشعات العقربية .
لول م- -رة
ال - -ل - -ق - -اء سش - -ي - -ع- -رف أ
مشش - -ارك - -ة ج - -ام - -ع- -ي Úوب- -اح- -ثÚ
م- - -ي- - -دان- - -ي› ‘ Úال ال- - -تسش- - -م - -م
ال- -ع- -ق -رب -ي ،ك -م -ا ت -ع -ت -زم ال -وزارة
لن -ت -اج
ال- -وصش- -ي- -ة ،إانشش- -اء وح -دة إ
اŸصش -ل اŸضش -اد ل -ل -تسش -م -م ال -ع-ق-رب-ي
بورڤلة.

ندوة صصحفية حول اŸهرجان الدو‹ للشصريط
ت -ع -ق -د ÷ن -ة ت -ن -ظ -ي -م اŸه-رج-ان ال-دو‹ ل-لشش-ري-ط اŸرسش-وم ا÷زائ-ر ،ن-دوة
صشحفية يوم  23سشبتم Èا÷اري على السشاعة  11:00بقاعة ،فرانتز فانون
بديوان رياضض الفتح ،والتي ” تأاجيلها بعدما كانت مقررة نهار اليوم.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ا’ربعاء  19سشبتم 2018 Èم
الموافق لـ  09محرم  1440هـ
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Ãناسصبة ذكرى اسصتقÓل بÓده

رئيسض ا÷مهورية يهنئ نظÒه الشضيلي
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ن-ظÒه الشصيلي
سصيباسصتيان بينÒا إاشصينيكÃ ،ناسصبة احتفال
ب Ó-ده ب -ذك -رى اسص -ت -ق Ó-ل -ه -ا ،أاك -د ل -ه ف -ي -ه -ا
اسص-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى «ت-عزيز عÓقات
الصص- -داق- -ة ال- -ت- -ي Œم -ع ال -ب -ل -دي -ن و ت -رق -ي -ة
التعاون».
ج - -اء ‘ ب - -رق- -ي- -ة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ان
«اح -ت -ف -ال ب Ó-دك -م ب -ال -ذك-رى ال-ث-م-ان-ي-ة ب-ع-د
اŸائ-ت’ Úسص-ت-قÓ-ل-ه-ا سص-ان-ح-ة ط-ي-ب-ة أاغ-ت-ن-م-ه-ا
’توجه إاليكم باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة
أ
وأاصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-ت-ه-ان-ينا ا◊ارة مقرونة
بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة
وبالرقي وا’زدهار للشصعب الشصيلي الصصديق».
وأاضص -اف ال -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-ب-ه-ذه
اŸن-اسص-ب-ة السص-ع-ي-دة أاؤوك-د ل-ك-م “ام اسصتعدادي
ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز عÓ-قات الصصداقة
التي Œمع بلدينا وترقية التعاون Ãا يعود
علينا بالنفع».

’فريقي للبيئة
الدورة السصابعة غ Òالعادية للمؤو“ر الوزاري ا إ

زرواطي تلتقي األمينة العامة Ÿعاهدة «رمسضار» للمناطق الرطبة

على هامشص أاششغال الدورة السشابعة غÒ
ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ؤو“ر ال-وزاري اإ’ف-ري-ق-ي ل-ل-ب-يئة
بنÒوبي التقت معا‹ وزيرة البيئة والطاقات

اŸت- -ج- -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي م -ع
اأ’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة Ÿع-اه-دة «رمسش-ار» ل-ل-مناطق
الرطبة «مارتا روجل أاوريقو».
“ح-ور ال-ل-ق-اء ح-ول اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ول-يها
ا÷زائ -ر ل -ه -ذه اŸن-اط-ق وك-ي-ف-ي-ة اÙاف-ظ-ة
عليها وتنميتها اقتصشاديا  ،وكذا ضشرورة إادراج
ه -ذه اŸن -اط -ق ‘ ك -ل اŸل -ت -ق -ي -ات اÿاصش -ة
Ãسشائل البيئة خاصشة وأانها تلعب دورا كبÒا
‘ امتصشاصص الكربون أاك Ìمن الغابات ،كما
” ا’تفاق على بحث سشبل “ويل مششاريع من
أاجل تنمية هذه اŸناطق وتسشيÒها.

...و تلتقي اŸديرة اإلقليمية لÈنامج األ· اŸتحدة للبيئة ‘ إافريقيا

الشص - -عب /ال -ت -قت م -ع -ا‹ وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة
والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي
مع اŸديرة اإ’قليمية لÈنامج اأ’· اŸتحدة
ل-ل-ب-ي-ئ-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ج-ول-ي-يت ب-ياو كودينوكبو،
وذلك على هامشص القمة ‘ أاششغال الدورة
السش- -اب- -ع- -ة غ Òال- -ع- -ادي -ة ل -ل -م -ؤو“ر ال -وزاري
اإ’ف- -ري- -ق -ي ل -ل -ب -ي -ئ -ة – ،ت شش -ع -ار «–وي -ل
السش-ي-اسش-ات ال-ب-ي-ئ-ي-ة إا ¤أاف-ع-ال ب-فضش-ل ح-ل-ول
مبتكرة «بالعاصشمة الكينية نÒوبي .
و” خ Ó-ل ال -ل -ق-اء ب-حث ›ا’ت ال-ت-ع-اون
والتنسشيق اŸششÎك ‘ إاطار تطبيق إاتفاقية
التعاون ب Úا÷زائر وبرنامج اأ’· اŸتحدة
‘  9أافريل  2018ومن ضشمن اÛا’ت البيئة

التي اتفق الطرفان على إاطÓقها كاولوية ‘
اŸدى القصش Òهي التسشي ÒاŸدمج للنفايات
،الطاقات اŸتجددة واÙافظة على اŸوارد
الطبيعية وتثم Úالنظم اإ’يكولوجية .

راوية من معهد ا’قتصصاد ا÷مركي وا÷بائي بالقليعة:

ا÷زائر ماضضية ‘ اسضÎاتيجية عصضرنة جهاز ا÷مارك

أاك - - - -د وزيـــر اŸال - - - -يـــــة،
عبد الرجمان راوية ،امسس
م - - -ن م - - -ع - - -ه- - -د ا’ق- - -تصص- - -اد
ا÷م - - - -رك- - - -ي و ا÷ب- - - -ائ- - - -ي
ب- -ال- -ق- -ل- -ي- -ع- -ة (ت- -ي- -ب- -ازة) أان
ا◊كومة ا÷زائرية ماضصية
قدما ‘ تنفيذ اسصÎاتيجية
عصصرنة جهاز ا÷مارك من
خÓ- - - -ل ا’ه - - -ت - - -م - - -ام أاكÌ
ب -ن-وع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ل-ل-م-وارد
البشصرية اŸنتسصبة للهيئة.
وخ Ó-ل إاشش -راف -ه رف-ق-ة وزي-ر
السشكن و العمران و اŸدينة ،عبد الوحيد “ار،
ب-اŸع-ه-د ا’ق-تصش-اد ا÷م-رك-ي وا÷ب-ائ-ي ب-ال-ق-ليعة
على تخرج  62مفتششا رئيسشيا و كذا توزيع مقررات
اسشتفادة من سشكنات عدل  2013لفائدة جمركي،Ú
شش -دد السش-ي-د راوي-ة ع-ل-ى «اأ’ه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة» ال-ت-ي
توليها السشلطات العليا للبÓد من أاجل تخصشيصص
Óط-ارات الشش-اب-ة سش-ي-م-ا م-ن-ه-ن
م -ك -ان -ة «‡ي -زة» ل -إ
العنصشر النسشوي مÈزا أان اإ’طارات الششابة تششكل
«لب نخبة الوطن».
وأاضشاف أان قطاع اŸالية سشطر برنامج «ثري و
عصشري» لتطوير اŸوارد البششرية بششكل يجعلها ‘
مسش-ت-وى «م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة و م-واج-هة
ال -ت -ح -دي -ات و اŸت-ط-ل-ب-ات وال-ت-ح-و’ت Ãا ي-خ-دم
تعزيز التنمية اإ’قتصشادية للبÓد» ،كما قال.
وتÎجم -يتابع الوزير -الدفعة اŸتخرجة اليوم
من معهد القليعة لÓقتصشاد ا÷مركي و ا÷بائي -
بعد فÎة تكوين متخصشصص «عالية اŸسشتوى» دامت

 12شش - -ه - -را› -ه - -ودات وزارة
اŸال - -ي - -ة ع - -ل - -ى عصش - -رن- -ة إادارة
ا÷م -ارك م -ن خ Ó-ل ت -دع -ي-م-ه-ا
بإاطارات ذات كفاءة عالية بلغت
 1500م- -ف- -تشش- -ا رئ -يسش -ي -ا و 362
مفتشص عميد.
وج -دد ‘ سش -ي -اق آاخ -ر ت -ع -ه-د
ا◊كومة بتخصشيصص  400منصشب
ما‹ أ’عوان جمارك متخصشصشÚ
ل- -ف- -ائ- -دةشش -ب -اب ي -ن -ح -درون م -ن
و’يات ا÷نوب ،معلنا أان آاجال
التحاقهم لÓسشتفادة من التكوين
«قريبة» سشتضشاف هي اأ’خرى لصشفوف منتسشبي
ج -ه -از ا÷م -ارك ال -ذي سش -ي -ت -دع-م أايضش-ا «ق-ري-ب-ا»
بتخرج دفعة تضشم  250مسشتخدم بعد أان أاوششكت
فÎة تكوينهم على ا’نتهاء.
و‘ ه -ذا الصش -دد دع -ا وزي -ر اŸال -ي -ة م-ن-تسش-ب-ي
ا÷مارك ا◊اضشرين ‘ حفل توزيع السشكنات و
تقليد الرتب وتسشليم الششهادات إا ¤ترجمة التكوين
النوعي الذين اسشتفادوا منه ‘ اŸيدان بكل «روح
مسش -ؤوول -ي -ة واق -ت -دار» مسش -ت-د’ ب-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسص
ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -اضش -ي -ة ب -رف-ع «ال-ت-ح-دي-ات» ال-ت-ي
تواجهها البÓد «أامنيا و اقتصشاديا».
Óششارة فقد أاششرف وزير السشكن و العمران و
ل إ
اŸدي -ن -ة رف -ق -ة وزي -ر اŸال -ي -ة ع-ل-ى ح-ف-ل تسش-ل-ي-م
مقررات ا’سشتفادة من  100سشكن وفق صشيغة البيع
ب -اإ’ي -ج -ار ب -رن -ام-ج «ع-دل  »2013م- -وزع Úع- -ل -ى
موقع Úاثن Úسشيدي عبد الله با÷زائر العاصشمة و
بوعينان بو’ية البليدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صضالح يسضتعرضض مع سضفÒة السضنغال فرصض
التعاون ب Úالبلدين
’مة عبد
اسصتعرضس رئيسس ›لسس ا أ
ال - -ق - -ادر ب- -ن صص- -ال- -ح ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال - -ع - -اصص - -م - -ة م - -ع السص - -فÒة ا÷دي - -دة
ل -لسص -ن -غ -ال ل -دى ا÷زائ-ر السص-ي-دة أان-ط-ا
ك -ول -ي -ب -ا‹ دي -ال -و ،ف -رصس وإام -ك -ان -ي-ات
التعاون ب Úالبلدين.
وأاوضشح اÛلسص ‘ بيان له أان السشيد بن
صشالح تطرق خÓل اسشتقباله للدبلوماسشية
السش-ن-غ-ال-ي-ة ا ¤ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة «ال-ع-ريقة
اŸتميزة بروابط تاريخية وثقافية التي من
ششانها تعزيز التقارب والتعاون».
و” أايضشا التأاكيد على «إارادة البلدين من
اجل الدفع Ãسشتوى العÓقات ا ¤ا’فضشل»
واسشتعراضص فرصص وإامكانيات التعاون وتبادل
وجهات النظر بششأان القضشايا ذات ا’هتمام
اŸششÎك.

يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر

أاويحيى يسضتقبل وزير القتصضاد اإلماراتي
فرعون تشضارك بالصض‘ Ú
الجتماع السضنوي الثاÊ
لألبطال ا÷دد

’ول،
اسص- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -وزي -ر ا أ
أاح- -م- -د أاوي- -ح -ي -ى، ،أامسس،
با÷زائر ،وزي- -ر ا’ق- -تصص -اد
ا’م -ارات -ي سص-ل-ط-ان ب-ن سص-ع-ي-د
اŸنصصوري الذي يقوم بزيارة
ع- - -م- - -ل ا ¤ا÷زائ- - -ر ‘ اط - -ار
ان - -ع - -ق- -اد ال- -دورة  14للجنة
اıت - - -ل - - -ط - - -ة ا÷زائ - - -ري- - -ة-
ا’ماراتية ،حسصبما اشصار اليه
بيان Ÿصصالح الوزير ا’ول.
ج- -رى ال- -ل- -ق- -اء ب -حضش -ور وزي -ر
الشش -ؤوون اÿارج-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسشاهل ،اسش- - -ت - -ن - -ادا ا ¤ن - -فسص
اŸصشدر.

 4اتفاقات تعاون تتوج أاشضغال اللجنة
ا÷زائرية اإلماراتية

تششارك وزيرة الÈيد واŸواصشÓت السشلكية
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ه-دى
إاÁان فرعون ابتداء من ،أامسص ‘ ،الطبعة
Óب-ط-ال
ال -ث -ان -ي -ة عشش -رة «لÓ-ج-ت-م-اع السش-ن-وي ل -أ
ا÷دد» ال -ذي –تضش -ن -ه ت -ي -ا‚ Úب -ج -م-ه-وري-ة
الصش Úالشش- -ع- -ب- -ي- -ة ‘ إاط- -ار أانشش -ط -ة اŸن -ت -دى
ا’قتصشادي العاŸي.
وافاد بيان للوزارة ان طبعة هذا العام التي
تأاتي –ت ششعار «تششكيل اÛتمعات اŸبتكرة
‘ الثورة الصشناعية الرابعة» سشتتناول التحديات
العاŸية ا◊الية اŸتعلقة Ãا يعرف بالثورة
الصشناعية وا’قتصشادية والسشياسشية واÛتمعية
وال -ب -ي -ئ -ي -ة ال -راب-ع-ة ك-م-ا سش-ي-ن-اقشص اŸشش-ارك-ون
اŸبادئ الضشرورية لهذه الثورة Ãا ‘ ذلك
الذكاء ا’صشطناعي وقواعد البيانات اŸتسشلسشلة
وانÎنت اأ’ششياء باإ’ضشافة إا ¤معاي Òقابلية
التششغيل البيني العاŸي.
و‘ هذا الصشدد سشتششارك الوزيرة ‘ العديد
من اŸؤو“رات واŸناقششات التي تتناول هذا
اŸوضشوع اضشافة ا ¤حضشورها اجتماعات مع
ششخصشيات من عا ⁄العلوم والتكنولوجيا.

›موعة برŸانية للصضداقة
ب Úا÷زائر و كوبا
ع Èرئيسص ÷نة الششؤوون اÿارجية والتعاون
وا÷الية باÛلسص الششعبي الوطني عبد ا◊ميد
سش- -ي ع- -ف- -ي- -ف و سش -فÒة ك -وب -ا ب -ا÷زائ -ر ،كÓرا
مرغاريتا بوليدو ،أامي ،عن «ارتياحهما» لتنصشيب
اÛموعة الŸÈانية للصشداقة ا÷زائر-كوبا والتي
من ششأانها «اعطاء دفع قوي للتعاون الŸÈا ÊبÚ
البلدين »،حسشبما افاد به بيان للمجلسص الششعبي
ال -وط -ن -ي .واوضش-ح ذات ال-ب-ي-ان ان ال-ط-رف،Úاششادا
خÓل لقاء الذي ” Ãقر اÛلسص الششعبي الوطني
ب»ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة اŸم -ت -دة وال -ع Ó-ق-ات
السشياسشية اŸمتازة التي تربط البلدين».
و اشش- - -ار ذات اŸصش- - -در ان السش - -فÒة «عÈت ع - -ن
ارت -ي-اح-ه-ا ل-ل-م-ج-ه-ودات اŸب-ذول-ة لÎق-ي-ة ال-ت-ع-اون بÚ
البلدين خاصشة ‘ ›ال الصشحة الذي يعد ‰وذجيا
ودعت ا ¤تنويع هذا التعاون ليششمل ›ا’ت أاخرى».
من جانبه اكد سشي عفيف  ،كما اضشاف البيان
«حرصشه على تعزيز ا◊وار والتعاون خاصشة ما تعلق
بالعمل الŸÈا.»Ê
وعلى صشعيد العÓقات الدولية ،أاكد ا÷انبان «توافق
وجهات النظر ب Úا÷زائر وكوبا حول جل اŸسشائل
اŸطروحة على السشاحة الدولية» وأاكدا من جهة اخرى
«حرصص البلدين على ضشرورة ايجاد حل عادل وششامل
ل-ل-قضش-ي-ت Úال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة والصش-ح-راوي-ة وأاه-مية تسشوية
النزاعات القائمة ودون تدخل أاجنبي».

م -ع ال -ع -ل-م ت-وجت ال-دورة ال 14ل-ل-جنة اıتلطة
ا÷زائرية-ا’ماراتية برئاسشة مسشاهل و اŸنصشوري
بالتوقيع على أاربع اتفاقيات تعاون ثنائي ‘ قطاعات
الشش -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة و ال-ث-ق-اف-ة و اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة و
الصشناعة.
‘ هذا ا’طار ” ،ا’تفاق على تنظيم لقاء بÚ
÷نة تنظيم عمليات البورصشة و نظÒتها ا’ماراتية
‘ م- - -ارسص  2019إاضش-اف-ة ا ¤ع-ق-د اج-ت-م-اع ال-ل-ج-نة
ا÷مركية ب Úالبلدين خÓل نفسص السشنة.
كما ” أايضشا ا’تفاق على تنظيم لقاء ب Úرجال
أاعمال البلدين ‘ ا÷زائر ‘ سشنة .2019
و‘ هذا اإ’طار قام وزير الششؤوون اÿارجية
ع -ب -د ال-ق-ادر مسش-اه-ل ووزي-ر ا’ق-تصش-اد اإ’م-ارات-ي

سش -ل -ط -ان ب -ن سش -ع -ي -د اŸنصش -وري ب -ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
الÈن-ام-ج ال-ت-ن-ف-ي-ذي ’ت-ف-اق ال-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر
واإ’م -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة ‘ ›ال الشش -ؤوون
الدينية واأ’وقاف لعامي .2020-2019
كما وقعا على الÈنامج التنفيذي ’تفاق التعاون
ال -ث -ق -ا‘ ب Úال -ب-ل-دي-ن ل-ل-فÎة  2020-2018ومذكرة
تفاهم بششأان التعاون ‘ ›ال اŸنششآات القاعدية.
ووق -ع ايضش -ا م-دي-را اŸع-ه-د ا÷زائ-ري ل-ل-ت-ق-ي-يسص
وهيئة ا’مارات للمواصشفات والتقييسص على مذكرة
تعاون فني ب Úالطرف.Ú
من جهة أاخرى ” ،ا’تفاق خÓل هذه الدورة
على تنظيم لقاء ب Úرجال اأ’عمال من البلدين ‘
ا÷زائر خÓل .2019
كما ” ا’تفاق على تنظيم لقاء ب÷ Úنة تنظيم
عمليات البورصشة ونظÒتها اإ’مارتية ‘ مارسص 2019
وكذا اجتماع اللجنة ا÷مركية ب Úالبلدين خÓل العام
اŸقبل.

قيطو Êيتباحث مع سضلطان بن سضعيد اŸنصضوري

اسصتقبل وزير الطاقة مصصطفى قيطو Êأاول
أامسس ،وزي -ر ا’ق -تصص-اد ا’م-ارات-ي سص-ل-ط-ان ب-ن
سصعيد اŸنصصوري الذي تباحث معه سصبل تعزيز
التعاون الطاقوي و تطورات السصوق النفطية
حسصب ما أافاد به أامسس ،بيان للوزارة.
وتطرق الطرفان لضشرورة تكثيف التعاون الثنائي
ب Úالبلدين ‘ ›ال الطاقة و ا ¤سشبل اسشتغÓل
فرصص ا’سشتثمار ’سشيما ‘ ›ال ا’سشتكششاف و
تطوير قدرات انتاج اÙروقات.
جاء اللقاء ‘ اطار الزيارة التي يقوم بها السشيد
اŸنصش -وري ا ¤ا÷زائ -ر Ãن -اسش -ب -ة ان -ع-ق-اد ال-ل-ج-ن-ة
اŸششÎكة ا÷زائرية-ا’ماراتية ،كما تطرق ا÷انبان
ا› ¤ا’ت أاخ- -رى ل- -ل- -ت -ع -اون ت -رت -ب -ط ب -ال -ط -اق -ات
اŸتجددة و التكوين و تبادل اÈÿات ب Úالبلدين.
وع Èالطرفان عن ارتياحهما لنوعية العÓقات
التي تربط البلدين داع Úا ¤دراسشة أاحسشن للفرصص
لتعزيز الششراكة و خاصشة الششراكة ا’سشÎاتيجية ‘
›ا’ت جديدة واعدة مثل هندسشة اŸعلومات و
التجارة ا’لكÎونية التي تعد ﬁركات للتنمية و ذلك
من أاجل ا‚اح ا’نتقال و التنوع ا’قتصشادي يضشيف
نفسص اŸصشدر.
كما تطرق ا’جتماع لتطور السشوق النفطية ودور

دول منظمة أاوبك و خارجها ‘ اسشتقرار السشوق على
اŸدي ÚاŸتوسشط و الطويل.
وع Èالوزيران ‘ هذا ا’طار عن ارتياحهما
للتعاون و للمششاورات اŸتواصشلة ب Úالبلدين ‘ سشبيل
سشوق نفطية مسشتقرة.
ي -ذك -ر أان ا’ج -ت -م -اع ال -ع -اشش -ر ل -ل -ج -ن -ة ال -وزاري -ة
اŸششÎكة Ÿتابعة تطبيق تخفيضص انتاج منظمة أاوبك
و خارج أاوبك سشيعقد ‘ ا÷زائر ‘  23سشبتمÈ
ا÷اري.

...ويجري ﬁادثات مع يوسضفي

اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م
ي -وسص -ف ي -وسص -ف-ي أامسس ا’ث-ن Úب-ا÷زائ-ر
’م -ارات -ي سص -ل -ط -ان ب -ن
وزي- -ر ا’ق- -تصص -اد ا إ
سصعيد اŸنصصوري والذي –ادث معه حول
سص-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ اÛالÚ
الصصناعي واŸنجمي حسصبما أافاد به بيان
للوزارة.
وخÓل هذا اللقاء تطرق الطرفان لفرصص
الشش -راك -ة اŸوج -ودة ب-السش-وق ا÷زائ-ري وات-ف-ق-ا
على إاعطاء حركية جديدة للششراكة الصشناعية
’ل-كÎون-ي-ة
’سش -ي -م -ا ‘ ق -ط -اع -ات الصش -ن-اع-ة ا إ
والكيمياء والرقمنة حسشب نفسص اŸصشدر.
’ماراتي اهتمام بÓده بالسشوق
وأابدى الوزير ا إ

ا÷زائري والذي Áثل أارضشية لتصشدير منتجاتها
نحو إافريقياي يضشيف البيان.

»æWh

األربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ

تنتج  3.6مليار م 3ونسسبة الربط بشسبكاتها  ،٪91نسسيب:

أ÷زأئر تدأركت عجزها ‘ خدمات ماء ألشصرب و ألتطهÒ
 Èﬂ 198و ﬁ187طة تطه Òتعالج أك Ìمن  860مليون م3

أاكد وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب
،أامسش ،أان ا÷زائ- -ر ت- -داركت ع- -ج- -زه- -ا ‘
›ال ال- -ول -وج إا ¤خ -دم -ات اŸاء الصس -ال -ح
ل -لشس -رب و ال-ت-ط-ه Òو ال-ت-ي وصس-لت نسس-ب-ة
الربط بشسبكاتها إا 91 ¤باŸئة.
خ Ó-ل سس -م -اع -ه م -ن ط -رف ÷ن -ة ال -ف Ó-ح-ة
والصس -ي -د ال -ب -ح -ري وح -م -اي -ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-اÛلسس
الشسعبي الوطني بحضسور رئيسسها طواهرية عبد
الباقي اŸليا Êأاشسار الوزير أان ا÷زائر تنتج
سسنويا 6ر 3مليار م 3من اŸياه الصسا◊ة للشسرب
بحيث يتم توزيعها ع Èشسبكة بطول ١٢٧.٠٠٠
ك-م ب-ي-ن-م-ا ي-ب-ل-غ ط-ول الشس-ب-ك-ة ال-وط-ن-ية للتطهÒ
 ٤٧.٠٠٠كم.
أاما بخصسوصس عدد ﬁطات التطه ÒعÈ
الÎاب الوطني ،أاشسار الوزير ا ¤أانها بلغت ١٨٧
ﬁطة بقدرة معا÷ة إاجمالية تفوق  ٨6٠مليون
م 3سسنويا.
كما اكد نسسيب أان اŸياه اŸوزعة ع Èشسبكات
ال -ت -م -وي-ن «صس-ح-ي-ة و ام-ن-ة» مشسÒا أان ق-ط-اع-ه
يتوفر على  Èﬂ ١٩٨لتحاليل اŸياه ع Èكافة
الÎاب الوطني .
وأاشسار الوزير أان ا÷زائرية للمياه اسستعملت
خÓل السسداسسي األول من هذه السسنة ما يقرب
5٠٠ر ١٤ط -ن م -ن اŸواد ال -ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة Ÿع-ا÷ة
اŸياه و اجرت خÓل نفسس الفÎة ١٢٢.٠٠٠
–ل -ي -ل ب -ك-تÒي و – ١٢5.٠٠٠ل-ي-ل ف-ي-زي-ائي و
ك -م -ي-ائ-ي ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ن-ق-ي-ة أازي-د م-ن 5٠٠٠
منشسأاة مائية.
أاما بخصسوصس اإلعÓن عن وجود حالت وباء
الكولÒا ‘ ا÷زائر أاشسار الوزير أان مصسا◊ه
ق -امت ب -ات -خ -اذ ك-ل ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة الÓ-زم-ة
بالتنسسيق مع قطاع الصسحة وا÷ماعات اÙلية.
ومن ب Úهذه اإلجراءات اŸتخذة ذكر الوزير
رفع مسستوى اليقظة ‘ مراقبة جودة اŸياه
اŸوزعة ع Èالشسبكات العمومية خصسوصسا تلك
اŸسسÒة من طرف ا÷زائرية للمياه و مؤوسسسسة
«سسيال» ‘ البويرة وتيبازة و العاصسمة و البليدة.
وب -اإلضس -اف -ة إا ¤ه -ذا ” ت -ك -ت -ي -ف ع-م-ل-ي-ات
الرقابة و –ليل عينات اŸياه حيث وصسل عدد

التحاليل اŸنجزة من  ٧اوت اŸاضسي إا ¤غاية
اليوم أازيد من – ٤٠٠٠ليل ع Èهذه الوليات
األربعة لوحدها أاي Ãعدل – ٩5لي ‘ Óاليوم.
واكد الوزير انه ” توجيه تعليمات صسارمة
ل-وح-دات ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه Òك-ي ت-ق-وم
ب -ت -ع -ب -ئ -ة إام -ك -ان -ي-ات-ه-ا و Œه-ي-زات-ه-ا Ÿسس-اع-دة
اŸصسالح الولئية و البلدية ‘ هذه الوليات
األرب -ع -ة اŸذك -ورة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات تصس-ف-ي-ة و
تطه› Òاري و ضسفاف الوديان .
أام -ا ب -خصس -وصس اÙي -ط -ات اŸسس -ق -ي -ة ذك-ر
ال -وزي -ر ا‚از  36سس -دا  ،مضس-ي-ف-ا أان األشس-غال
جارية ب  5سسدود اخرى ليصسل العدد اإلجما‹
ا ٨5¤سسدا بقدرات تخزين تقارب  ٩مليار م. 3
و أاشس - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤ا‚از  ٧ان-ظ-مة كÈى
ل- -ل- -ت -ح -وي -ل ( ب -ن -ي ه -ارون و الشس -ط ال -غ -رب -ي و
الهضساب العليا و مسستغا Âو ارزيو ووهران) و
التي تسسمح بسسقي ما يقارب  ١٠٠.٠٠٠هكتار
على مسستوى  ١١ولية.
وتابع الوزير يقول انه ” ا‚از ﬁ ١56طة
تطه Òلتصسل ا◊ظÒة الوطنية ا ١٨٧ ¤منشسأاة
قادرة سسنويا على معا÷ة  ٨6٠مليون م 3منها
 ٤٠٠مليون م 3قابلة لÓسستعمال ( 6٠٠مليون م3
‘ أافاق .)٢٠٢٠
كما أاشسار إا ¤دخول ﬁطات التحلية حيز

اÿدمة و ا‚از  ١٤5بئر ما يسساهم ‘ توسسيع
اŸسساحات اŸسسقية.
وذكر الوزير أان ا÷زائر –شسد سسنويا ٧ر١٠
مليار م 3منها ٨ر 6مليار م 6٤( 3باŸئة) موجهة
ل Ó-سس -ت -ع -م -ال ال -ف Ó-ح -ي ‡ا سس -م -ح ب -ت -وسس -ي -ع
اŸسساحات اŸسسقية إا ¤اك Ìمن 3ر ١مليون
هكتار.
وفيما يخصس وتÒة ال‚از Œدر اإلشسارة ا¤
تهيئة و تسسليم  ١٨٧.٠٠٠هكتار من اŸسساحات
اŸسسقية حتى السسداسسي الول . ٢٠١٨
من جهة اخرى و فيما يتعلق بالسسقي باŸياه
اŸسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ة اشس- -ار ال -وزي -ر أان -ه -ا ل -يسست م -ن
‡ارسس - -ات ال - -ف Ó- -ح Úا◊ق - -ي - -ق - -ي Úب- -ل م- -ن
اŸضسارب Úالذين يقومون باسستئجار األراضسي
إلن - -ت - -اج ﬁاصس - -ي- -ل م- -وسس- -م- -ي- -ة دون الكÎاث
بخصسوصسية اŸياه او السستثمار ‘ حفر اآلبار و
قنوات السسقي .
وذكر الوزير أان البند  ١3٠من قانون اŸياه
يعرضس الفÓح Úاıالف Úلعقوبات صسارمة
تÎاوح من  ١ا 5 ¤سسنوات سسجنا و غرامة مالية
تصسل ا ١٠٠ ¤مليون سسنتيم .
و‘ رده ع -ن سس -ؤوال ح -ول ال -ف -يضس-ان-ات ال-ت-ي
مسست م -ؤوخ -را ولي -ة ت -بسس -ة أاك -د ال -وزي-ر ان-ه ”
ات -خ-اذ ق-رار ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
با‚از منشسآات للحماية من الفيضسانات مشسÒا
أان الدراسسة قام بها مكتب ﬂتصس تابع لدائرته
الوزارية.
كما أاوضسح أان هذا األمر ل يكفي ما يتطلب
بذل اŸزيد من ا÷هود من كل ا÷هات اŸعنية
Ãا فيه السسلطات العمومية و اŸواطنون.
وبخصسوصس ﬁطة التصسفية الواقعة بالكرمة
(وهران) قال الوزير أان هذه األخÒة اسستفادت
من عمليات تهيئة إاضسافية Ÿعا÷ة اŸياه من
ال -درج-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ا يسس-م-ح بسس-ق-ي اŸسس-اح-ات
الفÓحية اŸنتجة للخضسروات.
وذكر الوزير أان اغلب ﬁطات تصسفية اŸياه
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ع Èال-وط-ن ت-ق-وم ب-ال-تصس-ف-ي-ة م-ن
الدرجة الثانية ما يسسمح بالسسقي إال ﬁاصسيل
ا◊بوب و األعÓف واألشسجار.

 60سسنة على تأاسسيسش ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية

حدث تاريخي ‘ مسصار ألثورة وخطوة لنتزأع أ◊رية
تطرق اÙاضسرون ‘ ندوة تاريخية
ن-ظ-م-ه-ا أامسش اŸت-ح-ف ال-وطني للمجاهد
ب- -رع- -اي- -ة وزارة اÛاه- -دي- -ن  ،إاح- -ي- -اء
للذكرى  60لتأاسسيسش ا◊كومة اŸؤوقتة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ-ري-ة ،إا ¤ظ-روف
لخÒة  ،واŸراح- -ل ال- -ت -ي
نشس- -أاة ه- -ذه ا أ
م -رت ب -ه -ا تشس -ك -ي Ó-ت -ه -ا ال -ثÓ-ث واŸه-ام
اŸسسندة إا ¤كل عضسو فيها ،ومسساعيها و
›هوداتها التي بذلتها من أاجل إا‚اح
مسس-ار ال-ث-ورة م-ن ا÷انب ال-دب-ل-وم-اسسي،
وما قام به وزراؤوها من أاجل التعريف
ب- - -ال- - -قضس- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة ‘ اÙاف - -ل
الدولية.

سسهام بوعموشسة
ُيعد تأاسسيسس ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية ،بعد أاربع سسنوات من اندلع الكفاح
التحرري حدثا تاريخيا بارزا ‘ مسسÒة الثورة
ا÷زائرية ،وخطوة جريئة أاقدم عليها قادة
الثورة ،حيث أاصسبح لزاما على ÷نة التنسسيق
وال-ت-ن-ف-ي-ذ أام-ام أالع-يب السس-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي،Ú

ومناورات ا÷Ôال شسارل ديغول اإلعÓن عن
م-يÓ-ده-ا ت-ن-ف-ي-ذا ل-ق-رارات اÛلسس ال-وط-ني
ل -ل -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ‘ اج -ت -م -اع -ه اŸن -ع -ق-د
بالقاهرة من  ٢٢إا ٢٨ ¤أاوت  ،١٩5٨اسستكمال
Ÿؤوسسسس- -ات ال- -ث -ورة  ،وب -ه -ذا ا◊دث ُوضس -عت
السسلطات الفرنسسية أامام األمر الواقع ،وهي
التي كانت تصسّرح دائما أانها Œ ⁄د مع من
تتفاوضس.
‘ هذا الصسدد ،أابرز الدكتور عامر أارخيلة
‘ م- -داخ- -ل- -ت- -ه ال- -دور ال- -ذي ل- -ع- -بت أاعضس -اء
ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية‘ ،
التعريف بالقضسية ا÷زائرية وإايصسال صسوتها
 ·ÓاŸتحدة من خÓل زياراتهم ıتلف
ل أ
دول وبلدان العا ، ⁄وكذا سسفاراتها اŸعتمدة
‘ العديد من البلدان ولسسيما ‘ القاهرة،
لكسسب العÎاف من جميع الدول والشسعوب
اÙبة للحرية والعدالة.
وأاضس- -اف السس- -ت- -اذ أارخ- -ي -ل -ة أان ا◊ك -وم -ة
اŸؤوقتة فرضست وجودها كطرف نزاع ‘
ا◊رب ال -دائ -رة ‘ ا÷زائ -ر ،وأان -ه -ا اŸم -ث -ل
ال -رسس -م-ي ل-لشس-عب ا÷زائ-ري ‘ اŸف-اوضس-ات
التي قادتها مع الفرنسسي Úإا ¤غاية التوقيع

على اتفاقية وقف إاطÓق النار ‘  ١٩مارسس
 ،١٩6٢ف -ذل -لت ب -ذلك الصس -ع -وب -ات وح -ط -مت
العراقيل وقادت الشسعب ا÷زائري إا ¤ا◊رية
والسستقÓل.
ب-اŸق-اب-ل ،أاك-د اÛاه-د واإلط-ار السس-اب-ق
ب -األم -ن ال -وط -ن -ي ع -يسس -ى ق -اسس -م-ي أان م-ب-دأا
تأاسسيسس ا◊كومة اŸؤوقتة ،كان يرتكز على
ضسرورة ا◊فاظ على مصسالح الشسعب والقضسية
ا÷زائرية واحÎام سسيادة الدول ،خاصسة دول
ا÷وار وا◊ي - -اد  ،إا ¤ال - -دور ال- -ذي ل- -ع- -ب- -ت- -ه
الدبلوماسسية ا÷زائرية إلجهاضس أاطروحات
السس -ت -ع -م -ار وكسسب ت -أاي -ي -د ال -دول ل -ل -قضس -ي-ة
ا÷زائرية و إاحباط مؤوامرات أاعداء الثورة ‘
الداخل.
وأاضس -اف اÛاه -د أان ا◊ك -وم -ة اŸؤوق-ت-ة،
اع-ت-م-دت ع-ل-ى ك-ل ال-ت-ي-ارات السس-ي-اسس-ي-ة التي
ك- -انت م- -وج- -ودة ق- -ب- -ل ان- -دلع ال- -ث- -ورة م- -ن،
الرياضسي Úوالطلبة و الفنان Úللتعريف بعدالة
ال -قضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وك-ف-اح شس-ع-ب-ه-ا م-ن اج-ل
اسس -ت -ع -ادة ح -ق -وق -ه اŸهضس -وم -ة ‘ اÙاف -ل
الدولية.

تزامنا مع اليوم العاŸي «للعيشش معا ‘ سسÓم »

منح جائزة أألم Òعبد ألقادر ‘  16ماي سصنويا
ت-ق-رر –دي-د ت-اري-خ م-ن-ح ج-ائ-زة
لم Òعبد القادر ‘  16ماي من كل
ا أ
ع -ام ت -زام -ن -ا م -ع الح -ت-ف-ال ب-ال-ي-وم
العاŸي «للعيشش معا ‘ سسÓم» الذي
·Ó
اع -ت-م-دت-ه ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸتحدة سسنة  2017بناء على اقÎاح
ا÷زائر ،حسسب م - -ا أاف - -اد ب - -ه أامسش،
ب - -ي - -ان م - -ن اŸؤوسسسس - -ة اŸت- -وسس- -ط- -ي- -ة
للتنمية اŸسستدامة « جنة العارف».
وجاء ‘ البيان أان اŸكتب التنفيذي
لم Òعبد القادر برئاسسة الشسيخ
÷ائزة ا أ
خالد بن تونسس رئيسس ا÷ائزة قرر –ديد
لم Òعبد القادر
تاريخ الحتفال بجائزة ا أ
‘  ١6مايو من كل عام وذلك حتى يتوافق

م -ع رزن -ام -ة الح -ت-ف-الت ب-ال-ي-وم ال-دو‹
ل -ل -ع -يشس م -ع -ا ‘ سس Ó-م ال -ذي اع -ت -م-دت-ه
لجماع
 ·ÓاŸتحدة با إ
ا÷معية العامة ل أ
‘  ٨ديسسم٢٠١٧ Èي ‘ قرارها ٧٢/١3٠
بناء على اقÎاح ا÷زائر.
وÃبادرة من ا÷معية الدولية الصسوفية
العÓوية  -اŸنظمة غ Òا◊كومية  -إان
Óم Òع-ب-د ال-ق-ادر
الشس -خصس -ي-ة الÓ-م-ع-ة ل -أ
لنسسانية والتسسامح والتضسامن
Œسسد قيم ا إ
ال -ت -ي ت -ود ج -م -ي-ع ال-دول ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ي-ه-ا
ب- -ح -رصس م -ن خ Ó-ل دع -وة ك -م -ا ج -اء ‘
لعضساء إا¤
القرار ال‡ي «جميع الدول ا أ
م- -واصس- -ل- -ة ت- -ع -زي -ز اŸصس -ا◊ة م -ن أاج -ل
اŸسساعدة على ضسمان –قيق السسÓم

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

والتنمية اŸسستدامة بطرق تشسمل العمل
م- -ع اÛت- -م -ع -ات اÙل -ي -ة وال -ق -ي -ادات
الدينية وغÒها من ا÷هات الفاعلة ذات
الصسلة من خÓل اتخاذ تداب ÒاŸصسا◊ة
والتضسامن وإا ¤دعوة بني البشسر إا ¤العفو
والÎاحم» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.
لهذا السسبب فإان جمع الحتفال باليوم
الدو‹ للعيشس معا ‘ سسÓم وحفل جائزة
لم Òع- -ب- -د ال- -ق -ادر ي -ب -دو مÈsرا ،ل ب -ل
ا أ
مطاَلبا به على نطاق واسسع لدى جميع
‡ث -ل -ي الشس -رك-اء م-ي-د  ٢١م-ؤوسسسس-ة ج-نة
اŸع -ارف وا÷م -ع -ي -ة ال -دول -ي -ة الصس-وف-ي-ة
ال -ع Ó-وي -ة وأاعضس -اء اŸك -تب ال -ت -ن -ف-ي-ذي
للجائزة.

ال ع د د
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وقعا إاعÓنا مشسÎكا Ÿسساندة رئيسش ا÷مهورية

ولد عباسس يسصلم سصيدي ألسصعيد أول نسصخة
من مشصروع لـ«أ÷بهة ألشصعبية ألصصلبة»

لم Úال - -ع - -ام ◊زب ج - -ب - -ه- -ة
سس - -ل - -م أامسش ا أ
التحرير الوطني جمال ولد عباسش ،نسسخة من
ميثاق اŸشسروع التمهيدي اÿاصش بـ «ا÷بهة
لم Úال-ع-ام ل–Ó-اد
الشس -ع -ب -ي -ة الصس-ل-ب-ة» إا ¤ا أ
ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úع-ب-د اÛي-د سسيدي
السس-ع-ي-د م-ن أاج-ل إاث-رائ-ه ،ك-م-ا وق-ع-ا ب-اŸن-اسسبة
على إاعÓن مشسÎك أاهم ما جاء فيه ،تأاكيد
«ال -دع -م اŸط -ل -ق واŸسس -ان -دة ال Ó-مشس -روط -ة
لرئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
لصسÓ-ح-ي-ة،
Ÿواصس -ل -ة اŸسسÒة ال-ت-ن-م-وي-ة وا إ
وق-ي-ادة ال-بÓ-د ‘ اŸرح-ل-ة اŸق-ب-لة» ،ويكرسش
اللتفاف حول ا÷بهة التي تأاتي اسستجابة
لنداء رئيسش ا÷مهورية ،واصسف Úالنداء بـ
«القوي ◊ماية البÓد».

فريال بوشسوية
‘ خطوة أاو ¤من نوعها ،منذ إاعÓن قيادة
ا◊زب العتيد على لسسان أامينها العام ،عن قيادة
م-ب-ادرة ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة الصس-ل-ب-ة دو‰ا السس-عي
وراء زعامتها،تنقل أامسس ولد عباسس إا ¤مقر
ال–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úأاين وقع مع
األم Úال- -ع- -ام سس -ي -دي السس -ع -ي -د ع -ل -ى تصس -ري -ح
مشسÎك ،اذ  ⁄يسسبق له وأان تنقل وا‰ا كان ‘
ك -ل م -رة يسس -ت -ق-ب-ل األح-زاب و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع
اŸد ÊباŸقر اŸركزي بحيدرة ،غ Òأان مقر
اŸرك -زي -ة ال -ن -ق -اب -ي -ة ال-ذي ي-ح-م-ل تسس-م-ي-ة دار
الشسعب ،له دللة ورمزية ل تقل أاهمية ،كما
سسلمه أاول نسسخة من اŸشسروع التمهيدي للجبهة
الشسعبية الصسلبةÃ ،عية الوفد اŸرافق له اŸكون
أاسس -اسس -ا م -ن أاعضس-اء اŸك-تب السس-ي-اسس-ي ،ال-ذي-ن
تختصسر أاسسماءهم ـ حسسبه ـ «ما قام به ‘ منصسبه
طيلة عام.»Ú
ولعل أاهم نقطة وردت ‘ اإلعÓن اŸشسÎك
اŸوق-ع ،ب-ع-د ارسس-ال اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة األحد
اŸنصسرم لئحة أاعلنت من خÓلها النضسمام
إا ¤ا÷بهة الشسعبية الصسلبة ،تأاكيد «الدعم الطلق
واŸسساندة الÓمشسروطة لرئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ةŸ ،واصس-ل-ة اŸسسÒة ال-ت-نموية
واإلصسÓ- -ح- -ي- -ة ،وق- -ي- -ادة ال- -بÓ- -د ‘ اŸرح- -ل -ة
اŸقبلة».
واسس -ت -ه -ل ول -د ع -ب -اسس ك -ل -م-ت-ه ال-ت-ي أال-ق-اه-ا
باŸناسسبة ،با◊ديث عن اŸكتسسبات مشسÒا إا¤
أان ا÷زائر حققت مكتسسبات منذ السستقÓل،
ل -ك -ن ل-يسس ب-ح-ج-م م-ا –ق-ق خÓ-ل ال-عشس-ري-تÚ
اŸنقضسيت ،Úلعل أابرزها التخلصس من مديونية
ناهزت  3٢مليار دج ،أاي ما يعادل  ١5٠مليار
دولر اليوم ،وسسحب قانون اÙروقات ‘ العام
 ، ٢٠٠5معرجا على النداء الذي أاطلقه رئيسس
ا÷م -ه -وري-ة ي-وم  ٢٠أاوت اŸاضس- -ي ‘ رسس- -ال- -ة
وج -ه -ه -ا إا ¤الشس -عب Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال-وط-ن-ي

ل -ل -م -ج -اه -د ،م -ع -تÈا ب-أان-ه «ق-وي ن أاج-ل إان-ق-اذ
البÓد».
وب -ع-دم-ا ج-دد ال-ت-أاك-ي-د ب-أان «األفÓ-ن» ال-ق-وة
السس -ي -اسس -ي -ة األو ‘ ¤ال-بÓ-د ل ي-ع-ت-زم اح-ت-ك-ار
اŸبادرة ،على اعتبار أان النداء يتطلب التفاف
ا÷م -ي -ع م -ن أاج -ل أاج -ي -ال اŸسس -ت -ق -ب -ل» ،وك -ذا
«ا◊ف -اظ ع -ل -ى ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا وت-راب-ا واح-دة
موحدة ،وا◊فاظ على أانها واسستقرارها» ،وقال
ولد عباسس ‘ السسياق «كونوا فخورين برئيسس
ا÷مهورية الذي شساهد“وه أامسس ،لدينا رئيسسا
عمÓقا» .كما فتح قوسسا ‘ السسياق ثمن من
خÓله جهود ا÷يشس الوطني الشسعبي ،ورئيسس
أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ون -ائب وزي-ر
الدفاع الوطني أاحمد قايد صسالح «القائم بدوره
ع- -ل- -ى أاحسس- -ن م- -ا ي- -رام ‘ ال -دف -اع ع -ن األم -ن
والوحدة».
كما حرصس على تصسحيح ما ” فهمه خطأا
حسسبه ‘ ،إاشسارة إا ¤سسيدي السسعيد الذي –دث
عن مرضسه ومغادرة منصسبه ،جازما بأانه باق
على رأاسس اŸركزية النقابية و»لن يتخلى عن
منصسبه» ،ونفسس الشسيء ينطبق عليه وخلصس اإ¤
ال - -ق- -ول «ل- -دي- -ن- -ا ث- -ق- -ة ‘ أان- -فسس- -ن- -ا ،ول أاح- -د
يزعزعنا» ،.وقبل ذلك ذكر بقرار الشسراكة بÚ
القطاع العام واÿاصس الذي عارضسه «األفÓن»،
جازما ›ددا بأان «ل أاحد Áسس القطاع العام
السسÎاتيجي».
من جهته أاوضسح سسيدي السسعيد ،بأان ال–اد
و»األفÓن» اللذين شساركا ‘ بناء ا÷زائر جمعها
›ددا ،النداء اŸهيب لرئيسس ا÷مهورية من
أاجل بناء ا÷بهة الشسعبية الصسلبة ،التي “كن
ا÷زائر من التقدم أاك ‘ Ìالقطاعات السسياسسية
والق-تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة وŒدي-د الل-ت-فاف
حوله من أاجل اسستكمال ال‚ازات التي قام بها
خÓ- -ل  ٢٠سس- -ن -ة األخÒة ،أاب -رزه -ا اŸصس -ا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ك-انت أارضس-ي-ة سس-م-حت ب-ت-ح-ق-ي-ق
مكتسسبات هامة ،ما كانت لتتحقق ‘ انعدام
السس -ت -ق -رار ،وك-ذا تسس-دي-د اŸدي-ون-ي-ة وت-رسس-ي-م
األمازيغية ويناير يوما وطنيا واضسعا حدا نهائيا
للمتاجرة به.
وا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة الصس-ل-ب-ة سس-ت-ك-ون ـ أاضس-اف
ي- -ق- -ول ـ Ãث- -اب- -ة ا◊صس- -ن اŸن -ي -ع لسس -ت -ك -م -ال
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-ن-م-وية واÛتمعية ،و ⁄يفوت
اŸناسسبة لتأاكيد التفاف الطبقة الشسغيلة حول
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة وه- -و شس- -يء Ÿسس -ه خ Ó-ل
التجمعات النقابية ،معتÈا أانه مكسسب لبد من
ا◊ف -اظ ع -ل-ي-ه وإاع-ط-ائ-ه ك-ل ال-ف-رصس ل-يسس-ت-م-ر
لفائدة ا÷زائر ،لفتا ا ¤أان «دعمنا ليسس مبني
على النفاق ول لغة اÿشسب ،وإا‰ا على حقائق
تتمثل أاسساسس ‘ األمن والسستقرار وال‚ازات
اÙققة».

تصصويب
وق- -ع خ- -ط- -أا ‘ إاسس- -م شس- -ي- -خ
الزاوية العÓوية الدرقاوية
خÓل تنشسيطه ندوة فكرية
ب-ي-وم-ي-ة «ا÷م-ه-ورية» حول
م-ب-ادرة «ال-ع-يشش م-عا بسسÓم»
الصس- -ادر ب -ج -ري -دة «الشس -عب»
يوم  17سسبتم 2018 Èحيث
ك- -تب سس -ه -و ‘ ع -ن -وان اŸق -ال
خ -ال -د ب -ن ي-ونسش والصس-ح-ي-ح
خالد بن تونسش.
فمعذرة
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أاك Ìمن  35أالف وردة و زهرة ” غرسشها بالبليدة

« ا÷والة» و مكتششفو الطبيعة لألطلسس البليدي –سشسس بحماية البيئة
نضشال إلرجاع الصشورة ا◊قيقية Ÿدينة الورود
لطلسس البليدي ،من ا÷معيات اŸهتمة باÙيط حيث تششارك ‘ حملت تطوعية
تعد «ا÷والة» ومكتششفي الطبيعة ل أ
لضشافة إا ¤تنظيم الرياضشات ا÷بلية والدراجات الهوائية
للتنظيف ،و–سشيسس اŸواطن Úبحماية البيئة وا◊فاظ عليها ،با إ
والطÒان باŸظلت..تضشم ا÷معية ‘ صشفوفها أاك Ìمن  70ناششطا دائما من ا÷نسش Úوتواصشل مهمة غرسس «الثقافة البيئية
وسشط اŸواطن »Úوجعلها قيمة ثابتة ‘ اÛتمع ل تتغ– Òت اي طارئ او ظرف.

مناقششة بحث ‘ اŸاسش Îحول العمران البيومناخي
أاظ-ه-رت م-ن-اقشش-ة ب-حث ت-خرج Ãعهد
ال -ه-ن-دسش-ة اŸع-م-اري-ة ب-ج-ام-ع-ة ال-ب-ل-ي-دة
سش- -ع- -د دح- -لب امسس م- -واك -ب -ة ا÷ام -ع -ة
ا÷زائ- -ري -ة ل -ل -ت -ح -ولت الق -تصش -ادي -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خ-لل “ي-ز ال-طلبة
با÷راة ‘ التعامل مع مواضشيع تكتسشي
اهمية وتتطلب بذل ا÷هد ‘ صشياغة
ال - -تصش - -ورات وا◊ل- -ول اŸنسش- -ج- -م- -ة م- -ع
اÿيارات الراهنة.
ضشمن هذا التوجه قدم الطالبان بلقاسشم
الم Úبن عياد وبن سشي عيسشى عبد الرحمان
من اŸعهد مششروع بحث لنيل ششهادة اŸاسشÎ
‘ الهندسشة اŸعمارية “ثل ‘ تصشميم حي
سشكني بيومناخي Áثل ثمرة جهود مضشنية
اسشتمرت سشنوات طويلة من الكد وا÷د وفقا
ÿط سش Òدراسشي منتظم .البحث اŸدعم
ب- -ال- -تصش- -ام- -ي- -م وال- -ب- -ي -ان -ات
اŸفصش- -ل- -ة ل -ك -اف -ة ج -وان -ب -ه
ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ن-ت-اج عمل
م -ي-دا Êي-دم-ج ب Úال-دراسش-ة
النظرية والبحث التطبيقي،
ف -ه -و ي -ت -ع -ل-ق ب-تصش-م-ي-م ح-ي
خ -روب -ة Ãدي-ن-ة مسش-ت-غ-ا،Â
حيث تنقل الطالبان ‘ اك Ìمن زيارة ا¤
اŸوق- -ع Ÿع- -اي- -ن- -ة اŸع- -ط- -ي- -ات وتشش- -خ -يصس
العناصشر التي تتعلق بالبحث من اجل تقدË
ح -ل -ول ت -ت -واف -ق م -ع م -ع-اي Òال-ب-ي-ئ-ة وشش-روط
حمايتها من جانب واقتصشاد اسشتهÓك الطاقة
بادماج الطاقة اŸتجددة عن طريق –ديث
ومÓءمة التصشاميم الهندسشية للعمران.
الفكرة Ÿا فيها من اصشغاء للتغÒات التي
Áر ب -ه -ا الق -تصش-اد ال-وط-ن-ي وك-ل م-ا ت-ق-دم-ه
عصشارة اجتهاد صشاحبيها وجدت صشدى كبÒا
ل -دى ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م وال-ف-ري-ق ال-ب-ي-داغ-وج-ي
اŸؤوطر Ÿذكرة التخرج لينال الطالبان تقدير
ÓÃحظة «جّيد جّدا» وسشط حضشور يتششكل
من طلبة اŸعهد وافراد اسشرتي الطالب Úما
اعطى للمناسشبة نكهة تؤوكد مدى الثقل الذي
تكتسشيه الدراسشة وخاصشة ا÷امعية ‘ اوسشاط
ال-ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ي-ؤوك-ده اصش-رار ال-ط-ل-ب-ة

اŸدرك Úل-ل-ت-ح-دي-ات وال-ره-ان-ات ع-لى تاكيد
القدرة على اŸسشاهمة ‘ Œسشيد اÿيارات
التي تنتهجها البÓد على اعتبار ان ا÷امعة
مصشدر انتاج ا◊لول التي يتطلبها القتصشاد
الوطني.
وÁثل هذا البحث ‘ اختصشاصس الهندسشة
اŸعمارية صشورة من صشور هذا الدور الذي
Áكن ان يتزايد ‘ السشاحة لو ينفتح عا⁄
اŸؤوسشسش -ات واŸق -اولت واŸسش -ت -ث -م -ري -ن ‘
قطاع البناء والعمران والتهيئة القليمية على
ما تتوفر عليه ا÷امعة ا÷زائرية ومعاهدها
م -ن م -وارد بشش -ري -ة ل-دي-ه-ا م-ادة خ-ام خÓ-ق-ة
ومبدعة وقادرة على البتكار Ãا يوفر قيمة
مضش- -اف- -ة ت- -ع- -ود ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى اŸؤوسشسش -ة
ا÷زائ- -ري- -ة م- -ن ح- -يث اق- -تصش- -اد ال -ن -ف -ق -ات
وم -واج-ه-ة ال-ت-ن-افسش-ي-ة ال-ت-ي –م-ل-ه-ا م-ع-ادل-ة
النفتاح على اŸنافسشة اÿارجية.
مششروع البحث الكامل الذي يتناول ايضشا
م-ع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات وترششيد
اسشتهÓك اŸياه مع هيكلة
م - -نسش- -ج- -م- -ة ل- -ل- -فضش- -اءات
واŸسش -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة،
ي- -ق- -دم صش- -ورة ه- -ن- -دسش- -ي -ة
م - -ع - -م- -اري- -ة ◊ي عصش- -ري
وم -نسش -ج -م ب-خ-روب-ة (ولي-ة
مسشتغا )Âيراعي متطلبات اقتصشاد الطاقة
التقليدية التي تكلف موارد مالية مرتفعة ‘
‰ط الهندسشة اŸعمارية الكÓسشيكية وتثمÚ
ادراج ال -ط -اق -ة الشش -مسش -ي-ة ب-اب-ت-ك-ار تصش-ورات
م-ع-م-اري-ة ذك-ي-ة وج-ري-ئ-ة ،ك-م-ا يعطي مسشاحة
÷مع السشرة بدل تفكيكها ،ومن ثمة Áثل
اضشافة Ÿسشاهمة ا÷امعة من خÓل الصشغاء
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ‘ ت-وف Òا◊ل-ول ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ق-طاع
السش-ك-ن وال-ت-ن-م-ي-ة الق-ل-ي-م-ي-ة ا÷واري-ة ،حيث
Áكن لو تنخرط السشلطات اÙلية ‘ متابعة
خطوات البحث العلمي ا‚از اششواط كبÒة
‘ تاسشيسس ‰وذج عمرا Êحديث يتطابق مع
معاي Òا◊فاظ على البيئة وتقليصس تبذير
الطاقة ‘ .الخ Òحظي الطالبان بلقاسشم
الم Úوعبد الرحمان بالتقدير والتها ÊنظÒ
اŸثابرة ولكن ايضشا التمتع باخÓق جامعية
واجتماعية راقية فلهما اجمل باقات التهاÊ
واطيب التمنيات Ãزيد من النجاح والتأالق.

تقد Ëتصشميم ◊ي
عصشري Ãسشتعا Âيراعي
البيئة واقتصشاد الطاقة

(ل-ك-ن-ه األصش-غ-ر ف-ي-ه-ا ع-ن-د اŸن-خرط ،)Úكان
›اهدا ‘ الثورة التحريرية.
وقال أايضشا أانه ‘ ششهر جويلية من سشنة
 ” ،2017إانششاء نادي ا÷وال الصشغ Òالذي
يضشم الÈاعم من سشن ال  6إا ¤ال  16أاين يتم
تلقينهم الÎبية البيئية على أاصشولها  ،كما يتم
م-ت-اب-ع-ت-ه-م ‘ مسش-اره-م ال-دراسش-ي م-ن ط-رف
شش -ب -اب أاك-ف-اء ،نشش-اط-ات ا÷م-ع-ي-ة ل –صش-ى
خاصشة ‘ اŸواسشم الثÓثة األخÒة ،أاين كثفت
عملها و سشاهمت ‘ ﬂتلف العمليات التي
أاقيمت ‘ ولية البليدة ،حيث كان لها الدور
ال -ك -ب ‘ Òإارج -اع الصش-ورة ا◊ق-ي-ق-ي-ة Ÿدي-ن-ة
الورود.

حملت ل تتوقف إلعادة صشورة
البليدة اŸششرقة
موازاة مع ذلك ،ششاركت ا÷معية ‘ تسشيÒ
مسش-اب-ق-ة ال-ب-ل-ي-دة ال-وري-دة ،مشش-ارك-ة ا÷م-عية
كانت فعالة سشواء بالعمل يدا بيد ‘ اŸيدان
أاو با◊مÓت التحسشيسشية لفائدة Ÿواطن،Ú
كان للجمعية حضشور قوي ‘ تظاهرة «لنعيد
للبليدة ورودها بطبعتيها» ،أاين ” غرسس أاكÌ
من  35أالف وردة و زهرة ‘ الطبعت ،Úحملة
البليدة ‘ حلة جديدة كان لها أايضشا نصشيب
من عمل ا÷معية.

و خصشصشت ه- -ذه ا◊م- -ل -ة إلرج -اع ال -وج -ه
ا÷م- -ا‹ Ÿدي- -ن- -ة ال- -ورود ع Èشش- -وارع- -ه -ا و
Óﬁتها ،ششاركت ا÷معية بطÓء الششوارع  ،و
كذا اÿروج ألصشحاب اÓÙت لي Óو نهارا
من أاجل إاقناعهم ،بضشرورة تزي ÚاÙيط
اÿاصس Ãح Ó-ت -ه -م  ،ب -ح -يث لقت اŸب -ادرة
اسشتحسشان كب Òمن اŸواطن Úأاين Œاوبوا
معها بششكل كب ،Òقال رئيسس ا÷معية.
بالنسشبة للجانب الرياضشي ،كان له حضشور
ق- -وي ‘ نشش- -اط- -ات ا÷م -ع -ي -ة ح -يث ت -ع -رف
منخرطو ا÷معية على عدة مناطق بولية
البليدة ،من منطقة اŸقطع األزرق ششرقا إا¤
م -ن -ط -ق -ة الضش-اي-ة غ-رب-ا دون نسش-ي-ان ﬂت-ل-ف
م -ن -اط-ق ال-وط-ن ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال م-ن-ط-ق-ة
تيكجدة بالبويرة ،منطقة اŸداد بثنية ا◊د
ولي - -ة ت- -يسش- -مسش- -ي- -لت ،ولي- -ة وه- -ران ،ولي- -ة
تلمسشان ،ولية ع Úتيموششنت ،ولية سشكيكدة،
ولي- -ة ال- -ط- -ارف ،و ك- -ذا ولي- -ات و م- -ن- -اط -ق
ا÷ن-وب ال-ك-ب Òك-ت-ي-م-ي-م-ون ،غ-رداي-ة ،ج-انت،
تاغيت إالخ باŸقابل ،ششاركت ا÷معية ‘
ال-ع-م-ل-ي-ات اÒÿي-ة م-ن-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م أاك Èم-ائدة
إاف- -ط- -ار ‘ شش- -ه- -ر رمضش- -ان ل -ف -ائ -دة أاط -ف -ال
الÎيزوميا يوم الفا— من جوان عام ، 2017
أاين ششارك فيها أاك Ìمن  3200طفل مريضس
وع -ائ Ó-ت -ه -م الشش -يء ال -ذي أادخ -ل ال -ب-ه-ج-ة و
السشرور ‘ نفوسس األطفال اŸرضشى ‘ يومهم
العاŸي ،خاصشة بحضشور عدة وجوه فنية و
ثقافية و رياضشية.

ملف اسشتحداث العمادة الوطنية للبياطرة قريبا على طاولة ا◊كومة

–ي Úاألطر القانونية والتششريعية للممارسشات الطبية البيطرية
دع -ا اŸشش -ارك-ون ‘ ال-فضش-اء اŸغ-ارب-ي الفÓحية للدول...
لول ح - - -ول ال - - -ب- - -ي- - -ط- - -رة ب- - -ف- - -ن- - -دق
ا أ
وقال بورملة ◊بيب ل»الششعب» أان –يÚ
لن- -دلسش -ي -ات  ،أامسس،إا– ¤ي Úا أ
ا أ
لط -ر قوان‡ Úارسشة الطب البيطري ‘ ا÷زائر،
ال -ق -ان-ون-ي-ة وال-تشش-ري-ع-ي-ة ل-ل-م-م-ارسش-ات –تاج إا ¤تضشافر جهود الششركاء تكيفا مع
ال-ط-ب-ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ،فضش-ل ع-ن تضشافر األوضشاع الدولية واإلقليمية واÙلية ،وذلك
ا÷ه -ود وال -ت -نسش -ي -ق ال -ت -ام ب Úج -م -ي-ع م -ن أاج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى األم -ن ال -غ -ذائ-ي
الشش - - -رك - - -اء م - - -ن أاج - - -ل إاي- - -ج- - -اد إاط- - -ار وترقية الصشحة العمومية ،لكنه أاششاد ‘ الوقت
قانو Êجديد ،يسشهم ‘ تطوير الÌوة نفسشه باÿطوات التي يقوم
لمن الغذائي.
ا◊يوانية و–قيق ا أ
ب -ه -ا اŸصش -ال -ح ال -ب -ي -ط-ري-ة
بوزارة الفÓحة ‘ حدود ما
ت - -قضش - -ي - -ه أاخ Ó- -ق - -ي - -ات و
آاداب اŸهنة.
أاع -ل -ن م -دي -ر اŸصش -ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-وزارة
وششهد اليوم األول من
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ريفية والصشيد البحري،
اŸل-ت-ق-ى م-ن-اقشش-ات واسشعة
ق - -دور ه - -اشش- -م- -ي ك- -ر Ëع- -ن ط- -رح م- -ل- -ف
حول أاوراق علمية مهمة للغاية ‘ ﬂتلف
اسشتحداث « العمادة الوطنية للبياطرة ‘
ال-ت-خصشصش-ات ال-ب-ي-ط-ري-ة ،أاب-رزت ‘ ›م-ل-ه-ا
ا÷زائر» على ا◊كومة قريبا ،مششÒا إا ¤أان
التطور العلمي والنششاط البحثي اŸكثف ‘
وزير الفÓحة مهتم بهذا المر بهدف الرتقاء
ه - - - - -ذا اÛال ،ت - - - - -أاك - - - - -ي - - - - -دا ع- - - - -ل- - - - -ى
بهذه اŸهنة.
أاه -م -ي -ة ت -ب-ادل اŸع-رف-ة ون-ق-ل اÈÿات ،م-ن
م -ن ج -ه -ت -ه أاب-رز ال-دك-ت-ور ب-ورم-ل-ة ◊ب-يب
خÓل «وضشع آاليات حوكمة فعالة ورششيدة ‘
ب -ي -ط -ري أاّن ال -تشش -ري -ع ال -ب -ي -ط -ري ،م-ن أاب-رز
الصشحة ا◊يوانية» ،وهو ششعار هذه الدورة
اŸل - - -ف - - -ات اŸط - - -روح - - -ة ل- - -ل- - -ن- - -ق- - -اشس ‘
اŸن- -ظ- -م- -ة م- -ن ط- -رف ال -فضش -اء ال -ب -ي -ط -ري
أاششغال الفضشاء البيطري ا÷زائري ‘ طبعته
ا÷زائري.
ال 13والفضشاء اŸغاربي البيطري ‘ طبعته
وهو ما اعتÈته الدكتورة «هند متو» طبيبة
األو ،¤إاذ Áثّل واحدا من أاك Èالتحديات التي
Óطباء البياطرة
بيطرية من الهيئة الوطنية ل أ
ت- -واج- -ه الشش- -رك- -اء ‘ ه- -ذا ال- -ق- -ط -اع ،ل -ع -دة
باŸغرب ،هذه التظاهرة اŸتخصشصشة Ãثابة
اع- -ت- -ب- -ارات م -رت -ب -ط أاسش -اسش -ا ب -السش -ي -اسش -ات
ﬁط- -ة أاسش- -اسش -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ب -ادل اÈÿات

وهران:براهمية مسسعودة
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سسعيد بن عياد

سسهام بوعموشسة
أاوضشح ﬁمد ميسشوم رئيسس ا÷معية ،أان
للجوالة هدف Úأاسشاسشي ، Úفهي تهتم بكل ما
Óششخاصس،
يخصس ا÷انب البيئي من غرسس ل أ
تزي Úللمحيط ،اŸششاركة ‘ حمÓت تطوعية
للتنظيف ،تنظيم و اŸششاركة ‘ ملتقيات و
ندوات بيئية ،و كذا ترقيات و تكوينات.
كما لها جانب رياضشي كذلك يتمثل ‘ كل
م -ا ي -خصس ال -ري -اضش -ات ا÷ب -ل -ي -ة م-ن ج-ولت
راج-ل-ة ،تسش-ل-ق ل-ل-ج-ب-ال ،ال-ت-زح-ل-ق على الثلج،
وغÒها .مششÒا إا ¤أان ا÷معية ولئية تنتمي
لولية البليدة أاسشسشت يوم  12سشبتم، 1991 È
تضشم ‘ صشفوفها أاك Ìمن  70ناششطا دائم، Ú
ولديها أادواتها اÿاصشة بعمليات الغرسس أاو
التنظيف و لوازم التخييم ‘ البحار أاو الغابات
و ا÷بال.
ع -ل -م -ا أان “وي-ل ا÷م-ع-ي-ة ي-ت-م م-ن ط-رف
م-دي-ري-ة الشش-ب-ي-ب-ة و ال-ري-اضش-ة ب-اإلضش-اف-ة إا¤
“ويل الولية وأاحيانا عند التظاهرات الكÈى
يتم العتماد على اŸمول Úاÿواصس.
وب- -حسشب رئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ف- -إان ،ه- -دف
ا÷معية البيئي Á ⁄نعها من اŸششاركة ‘
ا◊مÓت التطوعية واÒÿية  ،حيث كان لها
دور كب ‘ ÒاŸيدان مدة تفوق ربع القرن ،
ق -ائ  ⁄ »:Ó-ي -ك -ن ب -الشش -يء السش -ه -ل م -ن أاج -ل
السشتمرار ‘ هذا اÛال  ،حيث أانه من
أاصش- -عب اŸه- -ام أانك ت- -ق- -وم ب- -إاق- -ن- -اع شش -ب -اب
للمششاركة ‘ أاعمال تطوعية و بصشفة دورية
دون مقابل».
لكن هذا الششيء  -أاضشاف ميسشوم  -كسشرت
قاعدته جمعية ا÷والة بفضشل حنكة و خÈة
مسشÒيها ،فقد تداول على ا÷معية عدد من
ال -رج -ال و ال -نسش -اء سش -اه -م-وا ‘ ت-ط-وي-ره-ا و
تقدمها ،إال أان أاصشبحت على ما عليه اليوم ،
مضشيفا أان كل من مر على جمعية ا÷والة أاو
ان-خ-رط ف-ي-ه-ا ل-دي-ه ذك-رى ح-ل-وة ف-ي-ه-ا ،ف-ه-ي
تعت Èالعائلة الثانية لكل فرد ‘ اÛموعة
ح -يث Œد ف -ي -ه -ا ك -ل أاط -ي -اف اÛت -م-ع م-ن
دكاترة ،إاطارات ،أاسشاتذة ،طÓب ،بطال. Ú
ب -ح -يث تشش -ع -رك ا÷م-ع-ي-ة و ك-أانك ‘ ع-ائ-ل-ة
واحدة ل يفرق ب Úأافرادها أاي ششيء فمثÓ
يوجد من هم إاخوة ‘ ا÷معية ،يوجد من هو
أاب و ابنته ‘ ا÷معية أاو أام و بناتها ،كما
ينتمي إاليها أافراد اÛتمع من كل األعمار،
حيث أان عمي حليم أاك Èواحد ‘ ا÷معية
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وال -ت -ج -ارب ب Úاألط -ب -اء ال-ب-ي-اط-رة اŸغ-ارب-ة
وال -ع-رب ،وك-ذا ﬁط-ة ه-اّم-ة ل-ت-ق-وي-ة أاواصش-ر
التعاون مع جميع التنظيمات البيطري.
ك- -م- -ا “ّك- -ن اŸشش -ارك -ون ‘ ال -فضش -اء
اŸغاربي األول حول البيطرة من الوقوف على
Óدوي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة
دورات اإلن -ت -اج اÙل -ي -ة ل  -أ
وا÷وانب اÿاصشة بعÓج ﬂتلف األمراضس
اÿطÒة ،م -ن أاج -ل ح -م -اي -ة
الصش -ح -ة ا◊ي -وان -ي -ة وك -ذلك
الصش -ح -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وحسشب
الدكتور فريد سشريح طبيب
ب- -ي- -ط- -ري م- -ن ت- -ونسس ،ف -إاّن
صش -ن-اع-ة األدوي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة،
تتطلب توفر إامكانيات أاولية
ه -ائ -ل -ة ،وك -ذا ال -ت -ح -ك -م ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اŸسش- -ت- -ح- -دث- -ة ‘ اÛال صش- -ن -اع -ة األدوي -ة
البيطرية.
وأاك- -د ن- -فسس اŸصش- -در ت- -ع- -ل- -ي -ق -ا ع -ل -ى
م -دى ت-ط-ور صش-ن-اع-ات األدوي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ‘
البلدان اŸغاربية ،أانّ الفضشل ‘ ذالك يرجع
إا ¤ت -ع -زي-ز الشش-راك-ة ب Úالشش-رك-ات األج-ن-ب-ي-ة
ونقل التكنولوجيا من الدول اŸتقدمة ،مششÒا
‘ ال- - - - - - - - - - - - - -وقت ن - - - - - - - - - - - - -فسش - - - - - - - - - - - - -ه إا¤
ع - -دي - -د اŸشش - -اك - -ل وال - -ع - -راق - -ي - -ل ال - -ت- -ي
جعلت الششراكة ب Úالدول اŸغاربية ل ترتقي
إا ¤اŸسشتوى اŸطلوب ،على غرار النتماءات
ا÷مركية التي تعرقل عملية التبادل.

تعزيز الششراكة
ب Úالدول اŸغاربية
‘ صشناعة األدوية

لداري
للفصشل ‘ قضشية عرقلة نششاطها ا إ

التعاضشدية العامة لألششغال العمومية تدعو وزير العمل للتدخل
دع -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ت -ع -اضش-دي-ة ال-ع-ام-ة
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ن سش-ع-ي-د طاهر وزير
ل -أ
ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل إا ¤ال -ت -دخ -ل ال-ع-اج-ل
للفصشل ‘ قضشية التعاضشدية التي تتعرضس
إا ¤العرقلة من قبل بعضس ا÷هات .

صسونيا طبة
‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة نشش -ط -ه -ا Ãن -ت -دى ج-ري-دة
«الوسشط» اششتكى اŸدير العام للتعاضشدية العامة
Óشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي –صشل
ل -أ
للتعاضشدية ،خاصشة ما تعلق بتجميد حسشابها على
مسشتوى اÿزينة بطريقة غ Òقانونية -على حد
تعبÒه -و إارغامها على دفع مبلغ قدره  5مÓيÚ
دج.
Óشش-غ-ال
وأاك -د ط-اه-ر أان ال-ت-ع-اضش-دي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ت -ع -ل -ق آام-ال ك-بÒة ع-ل-ى وزي-ر ال-ع-م-ل
والتششغيل للتدخل ‘ القضشية لإنصشاف التعاضشدية و
فتح –قيق إاداري للوقوف على الوضشعية ومعرفة
اŸتسش-ب-ب ‘ Úع-رق-ل-ة نشش-اط-ه-ا،ع-ل-م-ا أان-ه-ا قدمت
طلب تدخل إا ¤وزير العمل والتششغيل من خÓل
ت - -ق - -ري - -ر م - -فصش - -ل ب - -ن - -اءا ع - -ل- -ى اŸل- -ف اŸودع
واŸسش -ت -ن -دات وال -وضش-ع-ي-ة الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه-ا
التعاضشدية ‘ الوقت الراهن.
كما أاوضشح أان التعاضشدية ل “لك اإلمكانات
الÓ-زم-ة ل-دف-ع مسش-ت-ح-ق-ات ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة وأاتعاب
اŸتصشرف اإلداري اÙددة ب  5مÓي Úدج ،لن
األولوية  -على حد قوله  -أان يتم دفع اŸبلغ إا¤

اŸنخرط Úوتسشديد الديون  ،داعيا ‘ سشياق آاخر
إا ¤ضشرورة التأاكد من أان اŸتصشرف إاداري لديه
الكفاءة واÈÿة الكافية قبل تعيينه خاصشة ما تعلق
بالنزاهة ‘ ادراة ملف التعاضشدية من العمل وفق
القانون األسشاسس.
واسش -ت -غ -رب اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ت-ع-اضش-دي-ة ال-ع-ام-ة
Óششغال العمومية عدم اŸصشادقة إا ¤غاية اليوم
ل أ
على ا÷معية العامة اŸنظمة من طرف اŸتصشرف
اإلداري اŸع Úمن وزارة العمل والتششغيل ألسشباب
›هولة مطالبا بتÈير إاجراءات ومÈرات الرفضس
قانونيا ‘ حال وقع ذلك وفتح –قيق حول تدخل
غ -رب-اء ‘ ال-ت-ع-اضش-دي-ة وع-رق-ل-ة نشش-اط-ات-ه-ا ل-دف-ع
اŸنخرط Úإا ¤السشتقالة.
واعت Èعدم اŸصشادقة على ا÷معية العامة
يضش -ع ال -ت -ع -اضش -دي -ة ‘ ح -ال -ة انسش -داد مششÒا إا¤
صش- -راع- -ات شش- -خصش- -ي- -ة –دث م- -ن خÓ- -ل إارغ- -ام
اŸتصش - -رف اإلداري ع - -ل - -ى إاحضش - -ار أاعضش - -اء غÒ
منخرط ‘ Úالتعاضشدية وهو ما اعتÈه ،باألمر
اÿط Òال- -ذي ي- -دع- -و إا ¤ع- -دم السش- -ك -وت ع -ل -ي -ه
ب -اع -ت-ب-اره ﬂال-ف-ا Ÿا ي-نصس ع-ل-ي-ه ال-ق-ان-ون .وم-ن
اŸرتقب أان يتم عقد ندوة إاعÓمية وطنية على
ضشوء اŸسشتجدات ‘ نهاية هذا الششهر للفصشل ‘
م -ل -ف ال -ت -ع -اضش -دي-ة وذلك ‘  25سش-ب-ت-م، Èوذلك
ب -حضش -ور اŸن-دوب ÚواŸن-خ-رط ÚواŸم-ث-ل، Úأاي-ن
سشيتم اتخاذ قرارات مصشÒية لصشالح التعاضشدية ،
اح- -ت- -م- -ال أان ي- -ق- -وم ›لسس اإلدارة اŸن -ت -خب ‘
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة Ãب-اشش-رة دع-وى قضش-ائ-ي-ة ام-ام
›لسس الدولة.

لسشاتذة الباحث ÚالسشتششفائيÚ
تنصشيب ا أ

اختتام عملية توجيه اŸمارسش Úالطبي ÚاألخصشائيÚ
كشش- - -فت وزارة الصش - -ح - -ة والسش - -ك - -ان وإاصش Ó- -ح
اŸسشتششفيات ،عن تنصشيب خÓل هذا األسشبوع كافة
األسش -ات -ذة ال -ب -اح -ث Úالسش -تشش -ف -ائ -ي Úا÷ام -ع-يÚ
ال-ن-اج-ح ‘ Úم-ن-اصش-ب-ه-م ال-ع-ل-ي-ا ،م-ع-ل-ن-ة ‘ ن-فسس
ال -وقت ع -ن اخ -ت -ت -ام ع -م -ل -ي -ة ت -وج-ي-ه اŸم-ارسشÚ
ال- -ط- -ب -ي Úاألخصش -ائ -ي Úدف -ع -ة  2018اÿاضشعÚ
للخدمة اŸدنية ،حسشب ما أافاد به أامسس ،بيان
للوزارة.
وأاوضش- - -ح ذات اŸصش- - -در ،أان ت- - -نصش - -يب ه - -ؤولء
«األسش -ات -ذة ال -ب -اح -ث Úالسش -تشش -ف-ائ-ي Úا÷ام-ع-يÚ
الناجح ‘ ÚاŸسشابقة التي ” تنظيمها Ãعية

وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ◊سشاب سشنة
 2018سشيتم على مسشتوى مصشا◊هم اŸعنية ‘
م -ن -اصش -ب -ه-م ال-ع-ل-ي-ا ك-رؤوسش-اء مصش-ال-ح اسش-تشش-ف-ائ-ي-ة
جامعية».
وبخصشوصس عملية توجيه اŸمارسش ÚالطبيÚ
األخصش- -ائ- -ي Úدف- -ع -ة  2018اÿاضش-ع Úل-ل-خ-دم-ة
اŸدنية والذي بلغ عددهم  ،1334نوهت الوزارة
بالظروف ا◊سشنة التي جرت فيها العملية  ،مششÒة
إا ¤أان دراسشة الطعون اÙتملة سشتتم خÓل عششرة
أايام التي تلي آاخر أاجل لتقد Ëالطعون والذي
يصشادف تاريخ  27سشبتم Èا÷اري.
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 ⁄يلتزموا بشسروط العقود

سسحب العقار الصسناعي من  13مسستثمرا بسسيدي بلعباسس
كشس-ف م-دي-ر الصس-ن-اع-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مباركي عن سسحب ا÷يوب العقارية من
 13مسس -ت -ث -م -را ت -ق -اعسس-وا ع-ن تشس-ي-ي-د
مشس-اري-ع-ه-م الصس-ن-اع-ي-ة ع-ل-ى الرغم من
Œاوزه -م اŸدة ال -ق-ان-ون-ي-ة اŸع-م-ول ب-ه-ا
’عذارات.
وتلقيهم عديد ا إ

سسيدي بلعباسس :غ شسعد

ب- - - -ع- - - -د فÎة م- - - -ن ت- - - -راج - - -ع ح - - -دة
ا’ح-ت-ج-اج-ات وظ-اه-رة غ-ل-ق ال-بلديات
واŸراف -ق ال -ع -م -وم-ي-ة ‘ وج-ه اŸواط-نÚ
ب- -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس م- -ن ق -ب -ل ح -ام -ل -ي
اŸط- -الب وا’نشس- -غ -ا’ت ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
وال -ت -ن -م -وي -ة ،ع -ادت ›ددا م -ث-ل ه-ذه
السس- -ل- -وك- -ات ل- -ت- -خ- -ي- -م ع- -ل- -ى ه- -واجسس
اŸن -ت -خ -ب Úورؤوسس-اء ال-ب-ل-دي-ات اŸع-ن-يÚ
م - -ب - -اشس - -رة ب - -ه- -ذه اŸل- -ف- -ات ب- -ع- -د ÷وء
اŸواط- - - - -ن ‘ Úب- - - - -عضس اŸن- - - - -اط- - - - -ق إا¤
ا’ح -ت -ج -اج وع -رضس ال -عضس Ó-ت ب -ق -ط-ع
الطرق العمومية ووصسلت إا ¤حد غلق
مقرات الدوائر..

بومرداسس..ز /كمال
بعد بن شسود شسرق بومرداسص التي عاشص
سسكانها أ’يام ﬁروم Úمن خدمات مصسالح
ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة ب -ال -ب-ل-دي-ة ال-ت-ي وضس-عت ب-ه-ا
اأ’ق -ف -ال م -ن ق-ب-ل سس-ك-ان ق-ري-ة““ب-ن ح-رشس-او““
للمطالبة بتوف Òمياه الشسرب وا‚از خزان
م-ائ-ي بسس-ع-ة  300م Îم -ك-عب ووصس-لت ح-ال-ة

التصسعيد إا ¤الذروة بغلق مقر دائرة دلسص،
انتقلت قبل أايام العدوى إا ¤سسكان قرى أاو’د
حميدة ،شسرابة ،بن حمزة وغÒها ببلدية بغلية
إا ¤ا’حتجاج ‘ أاك Ìمن مناسسبة بغلق أاغلب
اŸراف -ق ا◊ي -وي-ة وال-ط-رق Ãا ف-ي-ه ال-ط-ري-ق
ال -وط -ن -ي رق-م  25ب- -اŒاه و’ي- -ة ت- -ي -زي وزو
والطريق الو’ئي باŒاه الناصسرية ‘ موقف
سس -بب انسس -داد ت -ام ‘ ح -رك -ة اŸرور وت -ن -ق-ل
اŸواط-ن Úل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-عبيد الطريق البلدي
الرابط ب Úأاو’د خداشص والطريق الو’ئي
رقم  154باŒاه بلدية تاورقة ،جاء الدور نهار
أامسص ع -ل-ى ق-اط-ن-ي الشس-ال-ي-ه-ات ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي
ع -م -ران ال -ذي -ن ن -ق-ل-وا انشس-غ-ا’ت-ه-م إا ¤م-ق-ر
الو’ية بتنظيم وقفة احتجاجية للضسغط على
السسلطات الو’ئية واÙلية لتسسوية وضسعيتهم
وا◊صسول على وعد وموعد ﬁدد لÎحيلهم
وا◊ي ا÷ديد الذي سسيسستقبلهم..
ه -ي ث Ó-ث -ة ح -ا’ت ’ح -ت -ج-اج-ات ‘ أاي-ام
متقاربة ولنفسص ا’نشسغا’ت تقريبا ماب Úمياه
الشس-رب ،السس-ك-ن وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات ك-مطالب
أاسس- -اسس- -ي- -ة وح -ي -وي -ة ك -ان م -ن ال -واجب ع -ل -ى

اŸن-ت-خ-ب Úوا’م-ي-ار السس-اب-ق Úم-ع-ا÷ت-ه-ا ‘
وقتها وعدم تركها كÎكة للمجالسص ا◊الية،
هذه اأ’خÒة وجدت ا◊جج جاهزة ومركبة
ب -ت -ح -م -ي -ل م -ن سس -ب -ق-وه-م اŸسس-ؤوول-ي-ة وع-دم
ال-ت-ح-رك ل-ت-ق-د Ëم-ب-ادرات وح-ل-ول تسس-تجيب
Ÿثل هذه ا◊اجيات التي ’ تتطلب التأاخ،Ò
أاو التهرب بربط بعضص اŸشساريع بالسسلطات
ال-و’ئ-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ق-ط-اع-ي-ة م-ن مسس-ؤوول-ي-ة
اŸديريات الو’ئية وهنا نقصسد به مشساريع
ربط القرى بالغاز الطبيعي وا‚از مÓعب
جوارية وقاعات للرياضسة والصسحة اŸغيبة ‘
مثل هذه اŸناطق النائية ‘ انتظار –رك
مديرية الشسباب والرياضسة ‘ ،وقت كانت مثل
ه-ذه اŸط-الب ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة تزين
دي -ب -اج-ة الÈام-ج ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ آاخ-ر م-وع-د
انتخابي للÎبع على عرشص اÛالسص البلدية،
إا’ أان ه - -ذا ال - -ع - -ق - -د ان- -ف- -رط ب Úال- -ن- -اخب
واŸنتخب بعد ان عجز اأ’خ ‘ Òمرافقة
اŸواط- -ن ‘ ت- -ب- -ل -ي -غ ا’نشس -غ -ال إا ¤ا÷ه -ات
اŸعنية لتحسس Úظروفه اليومية حتى ’ نقول
حلها ومعا÷تها..

‘ دورة اسستثنائية للمجلسس الو’ئي بالبليدة

ملف نظافة اÙيط و–سس Úمعيشسة اŸواطن من اأ’ولويات

خصسصس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ-ي ‘
ال -ب -ل -ي -دة ،دورة اسس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة خصسصست
لدراسسة ملف ”” نظافة اÙيط و–سسÚ
’طار اŸعيشسي للمواطن ،Úخاصسة وأان
ا إ
’خÒة من
البليدة أاصسبحت ‘ الفÎة ا أ
الصس -ائ -ف -ة ال -ت-ي تشس-رف ع-ل-ى ال-رح-ي-ل،
’م - -ط - -ار
وح- - -ل- - -ول فصس - -ل اÿري - -ف وا أ
والÈد ،عنوانا ’نتشسار أامراضس وبائية
مثل الكولÒا ،وأارضسية لوقوع تسسممات
غ -ذائ -ي -ة ،اŸت -ن -ق -ل-ة ع Èم-ي-اه ا’ودي-ة
’بار ا’رتوازية.
وا آ

البليدة:لينة ياسسمÚ
كلمة رئيسص اÛلسص الشسعبي الو’ئي عبد
الرحمان سسواŸي ،تضسمنت الÎكيز على أان
ن -ظ -اف -ة ون -ق -اوة اÙي -ط ال -ع -ام ل -ل -م -واط -ن
البليدي ،هي مسسؤوولية الكل دون اسستثناء أاو
“ي - -ي - -ز ،وأان - -ه - -م ‘ م - -ث - -ل ه- -ذه ال- -ظ- -روف
ا’سستثنائية التي تشسهدها الو’ية ‘ ترابها
وبلدياتها الـ  ،25يجدر أان يتم ا’هتمام بوضسع
““خ- -ط- -ة ““ و« اسسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ع -م -ل ““ م -ع ك -ل

اŸصس -ال-ح اŸسس-ؤوول-ة واŸع-ن-ي-ة ،ت-ك-ون اإ’ط-ار
ال -ع -ام ال -ذي ي-ح-ت-وي م-ث-ل ه-ذه اıط-ط-ات
وا’سسÎات -ي -ج -ي -ات ،فضس Ó-ع-ن ضس-رورة وضس-ع
ب-رن-ام-ج ““اسس-ت-ع-ج-ا‹ ““ إاضس-ا‘ ،ل-ل-قضس-اء ع-لى
النقاط السسوداء بالو’ية ،وبؤور تشسويه وتعفÚ
اÙيط العام للمواطن.Ú
و ب -دوره صس -رح ال -وا‹ ب -ال -ن-ي-اب-ة راب-ح آايت
أاحسس -ن ،ع -قب ا’سس -ت -م -اع ل -ع -روضص مسس-ؤوو‹
م -دي -ري -ات م -ت -ي -ج -ة ‘ ال -ن -ظ-اف-ة وا◊دائ-ق
واإ’ن -ارة ،وأايضس -ا م -دي -ري-ي ال-ب-ي-ئ-ة وال-فÓ-ح-ة
والصسحة ،بأان مسسأالة نظافة اÙيط العام ‘
البليدة ،هي ترتبط وتخصص فعل ““ الرقابة ““
ال -دوري-ة ،ول-يسست ت-ع-ن-ي ف-ق-ط رف-ع ال-ق-م-ام-ة
والنفايات اŸنزلية ،وأان البلديات مطالبة ‘
ه- -ذا الشس- -أان ب -ا◊رصص وا◊ف -اظ ع -ل -ى ه -ذا
اŸكسسب ،حتى تضسمن النظافة اŸسستدÁة،
ل- -ي- -ع- -ود ب- -ال- -ت -ن -وي -ه إا ¤ا◊م Ó-ت اŸك -ث -ف -ة
وال -ت -ط -وع -ي -ة ،ال-ت-ي ” م-ب-اشس-رت-ه-ا ‘ اآ’ون-ة
اأ’خÒة ،والتي شساركت فيها جمعيات و÷ان
أاحياء ومنتخبŒ ‘ ،Úنيد كلي وفعال من قبل
اŸصس -ال -ح ا’داري -ة ،مضس-ي-ف-ا ‘ السس-ي-ق-ا ب-أان-ه
يتوجب اعداد ورقة طريق ،الغاية والغرضص

منها ا◊فاظ على بيئة ا÷ميع ،،وأان ا÷هاز
التنفيذي سسيخصسصص  7.8مليار سسنتيم تقتطع
من ميزانية الو’ية ،لفائدة مؤوسسسسة ““ متيجة
نظافة ““ ،تقسسم وتوزع على اŸوارد البشسرية
و’ق -ت -ن -اء Œه -ي-زات وع-ت-اد ج-دي-د ،ي-زي-د ‘
احتواء اŸهمة ،كم كشسف عن التوقيع على
ات -ف -اق -ي -ات م -ع ال -ق -ط-اع اÿاصص ،وب-ا’خصص
م -ؤوسسسس -ات تشس -غ -ي-ل الشس-ب-اب ل-رف-ع ال-ن-ف-اي-ات
والقمامة ،وتخصسيصص غÓف ما‹ ﬁسسوب بـ
 7.1مليار سسنيتم’ ،جل تنقية والقضساء على
البؤور اŸشسبوهة والسسوداء ،بوادي ““ بني عزة،
مصسدر انتشسار وباء الكولÒا ،كما سسلف وان
حددته وزارة الصسحة واصسÓح اŸسستشسفيات
م -ن ق -ب -ل ،فضس  Ó-ع -ن ا’ن -ط Ó-ق ‘ Œسس-ي-د
و–قيق وتعزيز الÈامج ا’سستعجالية اÿاصسة
ب- -فصس- -ل- -ي ““ اÿري- -ف ““ والشس- -ت- -اء ““– ،سس- -ب- -ا
ل Ó-م-ط-ار وال-ث-ل-وج ،وردع-ا ل-وق-وع اي ح-وادث
طبيعية ،مثل فيضسان ا’ودية ،والذي ‘ الغالب
ما –دث ‘ هذين الفصسل ،Úوتخلف خسسائر
بشس -ري -ة وم -ادي -ة ،ب -ف -ع -ل ال-تسس-رب-ات وارت-ف-اع
منسسوب مياه ا’ودية ا÷ارية ،بقلب البليدة
وتخومها.

‘ الطبعة الثالثة لعيد العسسل Ãعسسكر

اŸناخ يرهن رفع اإ’نتاج وتطوير تربية النحل –د قائم
أاكد مدير الغرفة الفÓحية Ÿعسسكر
ب- -وعÓ- -م دن -ة لـ«الشس -عب”” ع -ل -ى ه -امشس
إاح-ي-اء ت-ظ-اه-رة ع-ي-د ال-عسسل ‘ طبعتها
ال- -ث- -ال- -ث- -ة ،أان مصس- -ا◊ه ت -ت -ب -ع خ -ط -وة
ب- -خ- -ط- -وة ا’سسÎات- -ي- -ج -ي -ة اŸوضس -وع -ة
ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة شس-ع-ب-ة ت-رب-ية النحل
وإانتاج العسسل الطبيعي ،ما يسسمح على
ح - -د تصس - -ري - -ح- -ه ب- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ا÷دوى
ا’قتصسادية من هذا النشساط الفÓحي
الذي شسجعت عليه آاليات دعم الدولة
وك-ذا ال-ط-ب-ي-ع-ة ال-فÓ-حية وا÷غرافية
للمنطقة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
ذكر بوعÓم دنة ‘ حديثه ،أان عدد Ÿربي
النحل بو’ية معسسكر ‘ تزايد مسستمر ،غÒ
أان اŸشس- -ك- -ل ال- -ذي ي- -عÎضص نسس- -ب- -ي- -ا ع- -م -ل

اŸصسالح الفÓحية على تطوير مهنة تربية
ال -ن -ح -ل واŸرور ن -ح -و ام -ك -ان -ي -ة تسس -وي -ق -ه -ا
اÿارجي  -هو جملة مشساكل تقنية بحتة -
–ول دون ذلك ،موضسحا أان تلك اŸشساكل
تتمثل ‘ عدم وجود عÓمة مسسجلة للمنتوج
اÙلي زيادة على عدم وجود ﬂابر لتحاليل
ال -ن -وع-ي-ة ‘ اŸسس-ت-وى اŸط-ل-وب واأ’ه-م م-ن
ذلك غياب التأاط Òوعمل اŸرب ÚاŸنفرد
خارج نظام التعاونيات ،وأاشسار اŸتحدث أان
اŸصسالح الفÓحية  ⁄تبخل دعمها للمربÚ
حيث ” منذ سسنة  2010إا ¤يومنا هذا توزيع
ما عدده  20أالف خلية نحل ‘ إاطار العمل
ب -آال -ي -ات دع -م ال -ف Ó-ح Úوتشس -ج -ي -ع -ه-م ع-ل-ى
اإ’ن-ت-اج ،م-ا م-ك-ن حسس-ب-ه م-ن اسس-ت-ق-رار إان-ت-اج
العسسل الطبيعي ‘ السسنوات اŸاضسية عند
عتبة  1700قنطار ،غ Òأان الظروف اŸناخية
التي عرفتها اŸنطقة ‘ شسهر ماي وجوان
اŸاضس- -ي ÚخÓ- -ل فÎة اإ’ن -ت -اج -تسس -ب -بت ‘
تراجع هذه الكمية بنسسبة  10باŸئة على حد

تصسريح اŸسسؤوول ،اأ’مر الذي أاثر من جهته
ع -ل -ى ارت -ف -اع أاسس -ع -ار ال -عسس -ل بسس-بب م-ن-ط-ق
العرضص والطلب.
و اسستعرضص بوعÓم دنة ،جهود التنسسيق
ب ÚاŸصسالح الفÓحية والغرفة الفÓحية من
أاجل تنظيم اŸرب ،Úالتي “خضص عنها إانشساء
أاول تعاونية مهنية Ãعسسكر تهتم بإانتاج العسسل
وتسسويقه ،حيث Œمع التعاونية نحو  15مربي
‘ وقت وجهت فيه الدعوة إا ¤ما ›موعه
 210مربي معروف ع Èتراب الو’ية ،وذكر
اŸسسؤوول ‘ ذلك أان انشساء التعاونية اŸهنية
هو أاهم خطوة ‘ ›ال تربية النحل وإانتاج
العسسل ‘ ،وقت أاكد فيه نفسص اŸتحدث أان
ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة Ÿعسس-ك-ر ق-د ب-اشس-رت قبل
شسهرين خطوات رسسمية نحو ترسسيم عÓمة
منطقة بني شسقران Ÿنتوج العسسل اÙلي،
ح -يث ” اقÎاح وضس -ع ع Ó-م -ة ب -ن -ي شس -ق-ران
للمنتوج –ضسÒا ’قتحام اأ’سسواق اÿارجية.
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م -ك -نت ال -ع-م-ل-ي-ة م-ن إاسسÎج-اع  31قطعة
أارضس -ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص
Ãسساحة إاجمالية تقدر ب  4هكتارات حيث
سس -ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -ا م -ن ج -دي -د وف-ق الشس-روط
اÙددة قانونا ،وقد جاءت العملية تطبيقا
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -ق-اضس-ي-ة Ãواصس-ل-ة إاج-راءات
التطه Òالعقاري الصسناعي من خÓل إاعذار
كل اŸسستثمرين الذين  ⁄يشسرعوا ‘ Œسسيد
مشس -اري -ع -ه -م ع-ن ط-ري-ق اÙضس-ر ال-قضس-ائ-ي
بالتنسسيق مع مديرية التنظيم والشسؤوون العامة
مع –ويل اŸلفات إا ¤مديرية أامÓك الدولة
إ’ت- -خ- -اذ اإ’ج- -راءات الÓ- -زم- -ة ،وق -د ق -درت
اŸسس -اح -ة اإ’ج-م-ال-ي-ة اŸسسÎج-ع-ة ب 60242
م Îمربع ،منها  30أالف م Îمربع باŸنطقة
الصسناعية بسسيدي بلعباسص 13 ،أالف م Îمربع
Ãنطقة النشساطات بتÓغ 4600 ،م Îمربع
Ãنطقة النشساطات بسسفيزف 4903 ،م Îمربع

با◊ظÒة الصسناعية برأاسص اŸاء ،و 7آا’ف
م Îم -رب -ع م -ن اŸن -ط-ق-ة اıصسصس-ة إ’‚از
العيادات الطبية.
وتسس- -ع- -ى اŸدي- -ري- -ة إا ¤إانشس- -اء م- -ن- -اط- -ق
صس -ن -اع -ي -ة صس -غÒة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ب-رن-ام-ج
إاسستثماري إاقتصسادي ﬁلي ،حيث يتم خلق 5
مناطق شسبه صسناعية جديدة ” إاختيارها وفق
اŸتطلبات اإ’قتصسادية اÙلية بعد أان رصسد
مبلغ ما‹ للدراسسة قدرب  35مليون دج من
الصسندوق الوطني للضسمان والتضسامن والذي
حول إا ¤الوكالة العقارية باعتبارها مؤوسسسسة
للÎقية قصسد إا‚از الدراسسات التقنية أ’شسغال
التهيئة.
وقد ” إاسستكمال العملية علما أان التقييم
اŸا‹ لهذا الÈنامج قدر بحوا‹  69مليون
دجÿ ،لق  170قطعة تصسل مسساحتها ل64
هكتار بكل من بلديات بضسراب ،Úتلمو ،ÊعÚ
Óشس-ارة ف-إان
الÈد ،ب -ن ب -اديسص وال -ط -اب -ي -ة .ل  -إ
ال-ع-ق-ار الصس-ن-اع-ي اŸت-وف-ر ب-ال-و’ي-ة ي-قدر ب
 877342م Îمربع موزعة على أاربعة مناطق،
اŸنطقة الصسناعية بسسيدي بلعباسص ب21834
م Îمربع ،اŸنطقة الصسناعية برأاسص اŸاء
 638625م Îمربع ،اŸنطقة الصسناعية بتÓغ
 ،15983ومنطقة النشساطات بسسفيزف 4400
م Îمربع.

تسسبب أاضسرارا كبÒة للمحصسول

مصسالح الوقاية –ذر من انتشسار حفارة الطماطم بسسطيف
حذرت ا÷هات اŸكلفة
ب- - -ال - -وق - -اي - -ة وح - -م - -اي - -ة
ال- - -ن- - -ب- - -ات - -ات Ãدي - -ري - -ة
اŸصس- - -ال- - -ح ال- - -فÓ- - -ح - -ي - -ة
لسسطيف› ،موع فÓحي
ال - -و’ي - -ة ال - -ن - -اشس- -ط‘ Ú
زراع-ة ال-ط-م-اط-م ،وال-تي
تنتشسر زراعتها بكÌة ‘
ب -عضس ب -ل -دي -ات اŸن -ط -ق -ة
ا÷ن- - -وب- - -ي- - -ة ‘ ا◊ق- - -ول
والبيوت البÓسستيكية ،من خطر انتشسار
حشسرة حفارة الطماطم ،والتي تسسبب
خسس-ائ-ر ك-بÒة ‘ اÙاصس-ي-ل ب-اع-ت-ب-ارها
حشسرة خطÒة وضسارة.

سسطيف :نورالدين بوطغان
ووجهت ذات ا÷هة نداء للفÓح ،Úسسواء
أاصس -ح -اب ا◊ق -ول او ال-ب-ي-وت ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة،
ل -ت -وخ -ي ا◊ذر وإات -ب -اع ال -نصس -ائ -ح ال -ع -م -ل -ي -ة
للتخفيف من أاضسرارها والقضساء عليها ،علما
ان هذه ا◊شسرة التي مصسدرها من امريكا
ا÷نوبية كانت قد ضسربت بÓدنا أ’ول مرة
سس- -ن -ة  ،2008وتسس- - -ب - -بت ‘ خسس - -ائ - -ر ك - -بÒة
Ùصسول الطماطم.
وتسس-بب ه-ج-م-ات ح-ف-ارة أاوراق ال-ط-م-اطم
أاضسرارا وأاعراضسا معتÈة على مسستوى اأ’وراق
والثمار،حيث تؤودي ا ¤ظهور أانفاق بيضساء
ع -ل -ى اأ’وراق ب -داخ -ل-ه-ا دي-دان وفضسÓ-ت-ه-ا،و
تصسبح اأ’نفاق على شسكل نخر وذات لون بني
تهاجم الديدان الثمار اÿضسراء والناضسجة،و.
تظهر نخور على كأاسص الزهرة أاو ثقوب على
سسطح الثمار‡ ،ا يقلل من قيمتها.
ويعت Èالتحكم ‘ هذه ا◊شسرة اÿطÒة
جّد صسعب ،لضسمان اŸكافحة الفعالة ضسدها،
وم - -ن الضس - -روري ،حسسب اÈÿاء،ا÷م- -ع بÚ

ط- -رق ع- -دي- -دة ل- -ل- -م- -ك -اف -ح -ة ،اŸم -ارسس -ات
ال -زراع -ي -ة ،ال-ط-رق ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة واŸك-اف-ح-ة
الكيميائية.
وت -ت -م -ث -ل اŸك -اف -ح-ة ال-وق-ائ-ي-ة ‘ ضس-م-ان
نظافة اأ’ماكن ،خاصسة البيوت البÓسستيكية
قبل الغرسص باسستعمال مبيد حشسري فعال،
وكذا خدمة الÎبة ،من خÓل ا◊رث أاو قلب
الÎبة إ’زالة الÒقات اŸتواجدة ‘ الÎبة،و
التغطية لتفادي حدوث مرحلة اÿادرة ◊فار
أاوراق الطماطم ‘ الÎبة ،وغرسص شستÓت
سسليمة ،من الضسروري حماية اŸشستلة بشسبكة
وب -اŸك -اف -ح -ة ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي-ة،وال-قضس-اء ع-ل-ى
اأ’عشس - - -اب الضس- - -ارة ‘ ﬁي- - -ط ال- - -ب- - -ي- - -وت
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي Áك-ن-ه-ا أان ت-ك-ون ن-باتات
ع -ائ -ل ◊ف -ارة أاوراق ال -ط-م-اط-م ،إاضس-اف-ة ا¤
ت -ف -ادي دخ-ول ا◊شس-رات ال-ب-ال-غ-ة ‘ ال-ب-ي-وت
البÓسستيكية ،و ذلك بوضسع شسبكات واقية من
ا◊شسرات ،كما ينصسح بغلق اأ’بواب قبل حلول
ال -ل -ي -ل ،أ’ن ا◊شس -رات ت -نشس -ط ل -ي ،Ó-و أاخÒا
اسستعمال اŸصسائد.
إا ¤ذلك ،تعرف أاسسعار الطماطم ،بأاسسواق
مدينة سسطيف ،اسستقرارا نسسبيا ،اذ مازالت
ه- -ذه اأ’سس- -ع- -ار ‘ م- -ت- -ن -اول اŸتسس -وق Úو⁄
ترتفع ،حيث يÎاوح السسعر حاليا ب 40 Úا¤
 50دج ل -ل-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د،ع-ل-ى أام-ل ع-دم
ان -تشس -ار ا◊شس -رة اŸذك-ورة ،وب-ال-ت-ا‹ ق-ل-ة ‘
العرضص يصساحبها ارتفاع ‘ اأ’سسعار.

اسستفادة رئيسس بلدية فÓوسسن وابن أاخ نائبه تث Òا’سستياء

ا’فراج عن قائمة  150مسسكن وسسط تذمر من ““اŸقصس““Ú
أاف -رجت السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ل-ب-ل-دي-ة
فÓ- -وسس- -ن  60ك - -ل- -م غ- -رب ت- -ل- -مسس- -ان
عن قائمة  150مسسكن اجتماعي الذي
ط - -ال ان - -ت - -ظ - -اره - -ا ،وذلك ب- -ع- -د كÌة
شس -ك -اوى اŸواط -ن Úم -ن ت -أاخ-ر ال-ع-م-ل-ي-ة
وك-ذا ت-ع-ل-ي-ق ا’ع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة ال-ت-ي
طرحوها على وا‹ الو’ية ا’خÒة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ال -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي ” ت -ع -ل -ي-ق-ه-ا ‘ ا’م-اك-ن
ال -ع -م -وم -ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة  ⁄ت-خ-ل م-ن ال-ط-ع-ون
وا’ح -ت -ج -اج -ات م -ت -ه -م Úال -ل-ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة
بدراسسة اŸلفات باÙسسوبية ‘ التعامل مع
اŸلفات ما أادى ا ¤وجود Œاوزات جمة
منها منح سسكنات Ÿقرب Úمن أاعضساء اللجنة،
وعزاب على حسساب اŸتزوج ،Úزيادة على
ع-دم م-راع-اة اق-دم-ي-ة اŸل-ف وم-ن-ح سس-ك-ن-ات

’شسخاصص غرباء عن اŸدينة واخرين ’تتوفر
ف - -ي - -ه - -م الشس- -روط خ- -اصس- -ة ‘ ›ال ا’ج- -ر
القاعدي الذي يتجاوز  25الف دج.
و‘ هذا الصسدد كشسف العضسو اŸنتخب عن
جبهة اŸسستقبل يوسسف بن دواد أان القائمة
عرفت Œاوزات خاصسة بعد منح سسكن لشسقيق
رئيسص البلدية واخر ’بن اخ نائبه ،ما يعتÈ
Œاوزا ل -ل -ق -ان -ون زي -ادة ع -ل -ى وج-ود ع-زاب
وغرباء واخرين ’تتوفر فيهم الشسروط على
غرار ا’جر القاعدي واقدمية اŸلفات‘ ،
الوقت الذي ” اسسقاط اسسماء ‘ حاجة
م -اسس -ة ل -لسس -ك -ن ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا كشس-فت مصس-ادر
م -ق -رب -ة م -ن ال-ل-ج-ن-ة ان اعضس-اءه-ا أاج-ت-ه-دوا
واقاموا قائمة من  150مسستفيد من اك Ìمن
 1000ط - -لب وان ال - -ط - -ع - -ون م - -ف - -ت- -وح- -ة
للمواطن Úمنذ أامسص والتي سستدرسص من قبل
÷نة ﬁايدة .
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‘ انتظار توط Úطلبات ا’سضتثمار Ãناطق النشضاطات

صسالون اإلنتاج اÙلي ببومرداسس يعيد فتح إاشسكالية العقار
’ن -ت -اج اÙل -ي ال-ذي
يÈز صض -ال -ون ا إ
–تضض -ن -ه ال -ق -اع -ة م -ت -ع -دد ال-ري-اضض-ات
’ن-ت-اج-ي-ة
ب -ب -وم -رداسس أاه -م ال-ق-درات ا إ
’مكانيات ا’سضتثمارية الكبÒة التي
وا إ
’نشض-ط-ة
ت -ع -رف -ه-ا ال-و’ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا أ
بفضضل مؤوسضسضات ﬁلية ووطنية أارادت
ا’سض- -ت- -ق- -رار ب- -ال -و’ي -ة اسض -ت -ف -ادت م -ن
ا’متيازات واÙفزات واŸوقع ا÷غرا‘
Ÿن -ط -ق-ة ق-ري-ب-ة م-ن ال-ع-اصض-م-ة وم-وان-ئ
الشض- -ح -ن رغ -م اسض -ت -م -رار أازم -ة ال -ع -ق -ار
الصض- -ن- -اع- -ي وت- -اخ- -ر تسض- -ل- -ي- -م م -ن -اط -ق
النشضاطات““ ..الشضعب““ وقفت عند هذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-درج ضض-م-ن الÎويج
““Ÿن - -ت - -وج ب Ó- -دي““ ال - -ب - -دي - -ل ا◊ت- -م- -ي
للمحروقات.

بومرداسس..ز /كمال
Óن -ت -اج
شش- -ك- -ل الصش- -ال -ون ال -ولئ -ي األول ل  -إ
اÙل -ي ال -ذي ب-ادرت إال-ي-ه م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع غ -رف -ة ال -ت -ج-ارة والصش-ن-اع-ة
السشاحل ،فرصشة للمنتج Úوالعارضش Úالذين
قارب عددهم الـ 50منتجا إلبراز منتجاتهم
وط -ب -ي -ع -ة نشش -اط -ه-م الق-تصش-ادي ‘ اŸي-دان
لفائدة ا÷مهور العريضص .ميزة اŸعرضص أاانه
فتح فضشاءات للبيع وتسشويق السشلع بطريقة
م -ب -اشش -رة Ÿسش-ت-ه-لك ي-ب-حث ع-ن سش-ل-ع ن-وع-ي-ة
باسشعار ‘ اŸتناول.
كما يعد اŸعرضص ،وفرصشة لطرح التجارب
وت - - -ب- - -ادل اÈÿات ب Úالشش- - -رك- - -اء وح- - -ت- - -ى
النشش -غ -الت اŸط -روح -ة ‡ث -ل -ة ‘ مشش -اك -ل
العقار الصشناعي ورغبة بعضص اŸسشتثمرين ‘
توسشيع نششاطهم ووحداتهم اإلنتاجية إاضشافة
إا ¤أازم -ة اŸواد األول -ي -ة اŸسش -ت -وردة وع -ج -ز
ب- -عضص ال- -وح- -دات ‘ سش -د ح -اج -ي -ات السش -وق
اÙلي باألخصص ‘ ›ال إانتاج مواد البناء
والسشÒام- -يك .وه -وم -ا ان -ع -كسص سش -ل -ب -ا ع -ل -ى
اŸردود وارتفاع األسشعار بحسشب الكث Òمن
الزبائن وحتى اŸواطن Úالذين لحظوا هذه
التغيÒات بعد تقلصص اŸنتجات اŸسشتوردة ‘
السشوق.
ك -ل ه -ذه النشش -غ-الت ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ب-عضص
اŸنتج ÚواŸسشتثمرين ‘ الصشالونŒ ،اوب
م -ع -ه -ا وا‹ ب -وم-رداسص ع-ب-د ال-رح-م-ان م-دÊ
ف-وات-ي-ح ال-ذي اشش-رف ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-تظاهرة
بالتأاكيد ›ددا ““العزم على مواصشلة تطهÒ

مدونة النششاطات باŸناطق الصشناعية خاصشة
ب- -ال -ب -ل -دي -ات وم -راف -ق -ة ح -ام -ل -ي اŸشش -اري -ع
ومسشاعدتهم ‘ توط Úمششاريع السشتثمارية
بهذه اŸناطق ومن أابرزها منطقة النششاطات
لبلدية األربعطاشص ومنطقة الزعاترة بزموري
من اجل اŸسشاهمة ‘ دعم اإلنتاج اÙلي
وال- -وط- -ن- -ي وخ- -ل -ق الÌوة وم -ن -اصشب الشش -غ -ل
للششباب..
ب -دوره-ا سش-ام-ي-ة ع-ب-ابسش-ة م-دي-رة ال-ت-ج-ارة
ل- -ب- -وم- -ردسص أاك- -دت ““أان م -ن -ظ -م -ي الصش -ال -ون
ح- -رصش- -وا ع- -ل- -ى إاع- -ط -اء ف -رصش -ة اŸشش -ارك -ة
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات اإلن-ت-اج-ي-ة ا÷دي-دة Ÿسشاعدتها
ع-ل-ى ال-ظ-ه-ور وال-ت-ع-ري-ف Ãن-ت-ج-اتها وتوسشيع
نششاطها بفضشل التبادل وإابرام الصشفقات مع
اŸؤوسشسش -ات الصش -ن -اع -ي-ة واإلداري-ة خ-اصش-ة ‘
›ال مواد الÎكيب والصشيانة ،األثاث ،مواد
ال -ت -غ -ل -ي -ف وغÒه -ا م -ن اŸن -ت -ج-ات األخ-رى
ا◊اضش -رة ‘ ال -ت-ظ-اه-رة وÃواصش-ف-ات ع-ال-ي-ة
ا÷ودة.““..

عراقيل أامام النشساط الصسناعي
يبقى ‘ األخ Òاإلششارة إا ¤نقطة مهمة
تتعلق بسشياسشة السشتثمار بالولية التي وإان
عرفت إانتعاششا ملحوظا ‘ السشنوات األخÒة
ب-فضش-ل ال-ت-داب ÒاŸت-خ-ذة وال-ت-ح-ف-ي-زات ال-تي
وضش - -عت ‘ ﬂت - -ل - -ف الÈام - -ج وال- -نصش- -وصص
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع ،إال أان-ه-ا ل ت-زال تواجه
بعضص العراقيل ‘ اŸيدان مرتبطة أاسشاسشا
Ãششكل العقار الصشناعي الذي تقلصص بششكل

ك -ب Òب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -ط -اب-ع ال-فÓ-ح-ي ل-ولي-ة
بومرداسص من جهة وصشعوبة تطه Òمدونة
م-ن-اط-ق ال-نشش-اط-ات ال-ك-ثÒة اŸت-واج-دة ع-لى
مسش -ت -وى ال-ب-ل-دي-ات م-ن-ه-ا ت-لك اŸت-وارث-ة ع-ن
العهد الششÎاكي التي كانت –وي وحدات
صش -ن -اع -ي -ة وإان -ت -اج -ي -ة ،وأاخ -رى ت -ت -خ -ب-ط ‘
إاششكالت قانونية بحاجة إا ¤تسشوية سشريعة،
وهي نفسص النششغالت اŸطروحة من قبل
اŸن -ت -ج Úوأاصش -ح-اب اŸؤوسشسش-ات الصش-ن-اع-ي-ة
خÓل كل تظاهرة أاومعرضص ولئي ‡ا يدل
أان ال- -قضش- -ي- -ة –ت -اج ف -ع  Ó-إا ¤ع -م -ل دق -ي -ق
ومسشاهمة من طرف كل الهيئات اıتصشة
لتجاوز هذه اŸسشأالة ا◊سشاسشة.
كما حاولت السشلطات الولئية واÙلية ‘
مرحلة لحقة Œاوز إاششكالية التهيئة وغياب
أاسش -اسش -ي -ات ا◊ي -اة وال-نشش-اط ب-ه-ذه اŸن-اط-ق
كالطرقات واإلنارة بعد فÎة إاهمال لسشنوات
نتيجة الظروف األمنية التي أادت إا ¤هجران
اŸسش -ت -ث-م-ري-ن وب-ق-يت ه-ذه اŸن-اط-ق ع-رضش-ة
للنهب.
وقد أادت هذه اÛهودات ا ¤إاعادة بعث
ا◊ي -اة ‘ ع -دد م -ن -ه -ا ن -ذك -ر م-ن-ه-ا م-ن-ط-ق-ة
النششاطات لبلدية بغلية ششرق بومرداسص التي
اسشتفادت من مششروع تهيئة سشاهم ‘ العودة
التدريجية ألصشحاب اŸششاريع و–ولت إا¤
وجهة معروفة ﬁليا ووطنيا ‘ ،انتظار رفع
ال -ع -راق -ي -ل اإلداري -ة وال -ق -ان-ون-ي-ة ع-ل-ى ب-اق-ي
اŸناطق ودفع رؤوسشاء البلديات إا ¤اŸبادرة
لتحريك وتÒة السشتثمار اÙلي الذي يبقى
القاطرة األسشاسشية ألي حركة تنموية..

مشساريع سسكنية للبلديات اÙققة للنتائج ‘ اŸيدان

اŸدية :علي ملياÊ
وتسشاءل بوششمةŸ «:اذا  ⁄يتم أاخذ أاششغال
ال -ت -ه -ي-ئ-ة ضش-م-ن اŸب-ل-غ اإلج-م-ا‹ ل-ل-مشش-روع،

مؤوكدا بأان الولية سشتسشاعد البلدية ‘ حدود
اإلمكانيات اŸتاحة ،منبها ‘ هذا الصشدد إا¤
ضش- -رورة ح- -م- -اي- -ة اŸشش- -روع م- -ن أاي ام -ط -ار
طوفانية““.
منح وا‹ اŸدية حصشة  20سشكنا ريفية إا¤
بلدية العيسشاوية ،بعدما طالب رئيسص البلدية
ب-ت-وزي-ع ا◊صش-ة اŸن-ج-زة ،م-ط-م-ئ-ن-ا م-ن-تخبي
ا÷هة عقب تفقده ◊صشصص سشكنية عمومية
ايجارية  30 - 15 - 20 - 15بأان لديه برامج
سشكنية ومن يعمل وينجز ‘ اŸيدان سشتضشاف
له حصشصشا أاخرى مسشتقب. Ó
و ⁄يتقبل الوا‹ ا◊جج التي قدمها أاحد
اŸق -اول Úال -ذي ي -رب -ط-ه ع-ق-د م-ع اŸدي-ري-ة
العامة للÎقية والتسشي Òالعقاري ،مؤوكدا لهذا
اŸق -اول ب -أان -ه Áك -ن أان ي -درج ضش-م-ن ق-ائ-م-ة

السش -وداء ل -ك -ون -ه ق -ام ب -إا‚از ب-عضص األشش-غ-ال
خارج دف Îالششروط اŸمنوح له ،حاثا اŸدير
العام لديوان التسشي Òالعقاري تقد Ëبعضص
ال- -تسش- -ه- -يÓ- -ت إل“ام م- -ا ات- -ف- -ق م- -ع رئ- -يسص
اŸششروع.
كما عاين وا‹ الولية ‘ خرجته التفقدية
لبلدية ا◊وضشان القريبة من دائرة تابÓط
أاششغال اعادة تأاهيل الطريق البلدي رقم 27
حيث بلغت نسشبة تقدم أاششغاله بحوا‹ ،٪70
إا ¤ج -انب مشش-روع ق-اع-ة ال-ري-اضش-ات ب-ب-ل-دي-ة
ا◊وضش ،Úحيث بلغت نسشبة اإل‚از به حوا‹
 ،٪20فضش Óعلى معاينته Ÿششروع إا‚از ششبكة
ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ل-رب-ط 286مسش-ك-ن ب-ب-ل-دية
العيسشاوية الريفية.

بالتوازي مع ا’عانات اŸمنوحة للسضكن الريفي

توزيع أازيد من  1900وحدة سسكنية من ﬂتلف الصسيغ بالوادي

أاشض -رف وا‹ ال -وادي ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن
سضعيد ،على حفل تسضليم مفاتيح 1910
وح- -دة سض- -ك- -ن- -ي- -ة م -ن ﬂت -ل -ف الصض -ي -غ
’صض-ح-اب-ه-ا منها  972وح -دة ذات ط-اب-ع
إ
’مر بكل من بلدية
اجتماعي ويتعلق ا أ
قمار ،جامعة ،الرباح وسضطيل وبحضضور
السض -ل -ط -ات اÙل-ي-ة واŸن-ت-خ-ب Úوأاع-ي-ان
اŸنطقة وسضاكنتها.

الوادي :قديري مصصباح
” كذلك خÓل هذا ا◊فل البهيج أايضشا تسشليم
ق - -رارات السش - -ت - -ف - -ادة ب - -إاع - -ان - -ات خ- -اصش- -ة
بالسشكن الريفي لفائدة  200عائلة تقطن بكل
م -ن ب-ل-دي-ة ا◊م-راي-ة ،اŸق-رن ،سش-ي-دي ع-ون،
الطالب العربي والنخلة إاضشافة إا ¤توزيع
مفاتيح  138سشكن اجتماعي تسشاهمي الÎقوي
اŸدعم ويتعلق األمر بكل من بلدية الوادي

أاشضرف على معاينتها وتدشضينها وا‹ عنابة

مشساريع هامة ‘ قطاعات الÎبية ،الرياضسية والصسحة

تشضهد و’ية عنابة مشضاريع تنموية
ه- - -ام- - -ة ’ ،سض - -ي - -م - -ا ‘ اÛال الÎب - -وي
وال -ري -اضض -ي والصض -ح -ي ،ح -يث ت -دع-مت
م -ؤوخ -را ع -دي -د ال -ب -ل-دي-ات ،ع-ل-ى غ-رار
العلمة ،ع Úالباردة والشضرفة بهياكل
ج -دي -دة ،أاشض-رف ال-وا‹ ﬁم-د سض-ل-م-اÊ
ع- -ل- -ى ت- -دشض Úب- -عضس م- -ن -ه -ا وم -ع -اي -ن -ة
’خÒة
’خرى ،مشضددا خÓل زيارته ا أ
ا أ
ل-ه-ا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ن-ظ-افة على مسضتوى
اŸؤوسضسضات وخارجها.

عنابة :هدى بوعطيح

بوشضمة وا‹ اŸدية من بلدية ا◊وضضان :

دعا ﬁمد بوشضمة وا‹ اŸدية امسس
اŸكلف Úبإا‚از حصضصس سضكنية ببلدية
ا◊وضض -ان إا ¤اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ن -م -ط
العمرا Êمع تفادي النقائصس اÓŸحظة
‘ اŸي-دان ،مسض-ت-غ-رب-ا ح-ديث مسض-تقبليه
’‚از ال -ت -ه -ي -ئ -ة
بشض- -أان اŸب- -ل -غ اŸقÎح إ
اÿارج-ي-ة Ÿشض-روع ال-ب-ل-دي-ة ،مؤوكدا أان
’سضتكمال
مطالبته بنحو 21مليون دج إ
م -ا ت -ب -ق -ى وتشض -غ -ي-ل اŸق-ر ا÷دي-د غÒ
مقبول ومبالغ فيه كثÒا.

info@ech-chaab..com
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والرباح إا ¤جانب توزيع  600قرار اسشتفادة
من التحصشيصشات الجتماعية بكل من بلدية
ال - -رق - -ي - -ب - -ة ،ورم - -اسص ،ت - -غ - -زوت وال- -رب- -اح .
وقال الوا‹ أان هذه اŸبادرة تندرج ضشمن
ت -ط -ب -ي-ق ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة وال-ت-ي
تسشعى إا– ¤سش Úظروف اŸعيششة للمواطن
وإان ال- -دول- -ة ع- -م- -لت دائ- -م -ا ع -ل -ى م -راف -ق -ة
اŸواط- -ن Úم- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ج- -م- -ي -ع
انششغالتهم خاصشة منها تلك اŸتعلقة بالسشكن .
وقد اسشتحسشن اŸسشتفيدون هذه اŸبادرة التي
اكدوا من خÓلها العناية اÿاصشة التي يوليها
ال -رئ -يسص ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ل-م-ن-اط-ق
ا÷نوبية.

ورشسة عمل حول نظام اŸعلومات الشسامل
واŸندمج لقطاع الداخلية

على صشعيد اخر،اششرف الوا‹ عبد القادر
ب- -ن سش- -ع -ي -د ع -ل -ى ورشش -ة ع -م -ل ح -ول ن -ظ -ام
اŸعلومات الششامل واŸندمج لقطاع الداخلية

وا÷ماعات اÙلية ‘ نسشخنها األو¤
وال -ه -دف م -ن ت -ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-نسش-خ-ة ال-ت-ي
تششرف عليها وزارة الداخلية هوالÎكيز على
ت-ل-ب-ي-ة ا◊اج-ي-ات ال-ق-اع-دي-ة ‘ ›ال تسش-يÒ
اŸوارد البششرية على غرار تسشي ÒاŸدونات
وال-ع-م-ل-ي-ات اŸي-زان-ي-ة وال-ه-ي-اك-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ية
وال -ق-وائ-م السش-م-ي-ة وال-ت-ع-دادات ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
اıرجات الرئيسشية للمسشار السشنوي للتسشيÒ
وم -ن األم -ور ال -رئ -يسش -ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا
ع -م -ل -ي -ات ال-رق-اب-ة اŸال-ي-ة ورق-اب-ة ال-وظ-ي-ف-ة
العمومية.
كما سشتلي هذه الورششة التي اختÒت ولية
الوادي لحتضشانها تدريجيا عدة نسشخ تششمل
جميع مناحي تسشي ÒاŸوارد البششرية وا◊ياة
اŸهنية.
جدير بالذكر أان هذه الورششة سشتسشتمر إا¤
غاية  23سشبتم Èا÷اري Ãششاركة  10وليات
وهي الوادي ،بششار ،تيبازة ،خنششلة ،قسشنطينة،
غرداية ،ورقلة ،ميلة وبرج بوعريريج.
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ب -ب -ل -دي -ة الشش -رف-ة ،وال-ت-ي ع-رفت إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
Ÿدارسشها البتدائية ،عاين ﬁمد سشلما Êعدد من
اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة ،م -ن -ه -ا لب -ت -دائ-ي-ة الشش-ه-ي-د
““ل- -ع -ب -ي -دي ﬁم -د““ ،والشش -ه -ي -د ““زغ -اد ال -ع -م -ري““
ومدرسشة ““أاولد عطا الله““ ،حيث ششدد على توفÒ
اإلمكانيات اŸادية والبششرية لضشمان سشنة دراسشية
Óط -ف -ال ،ك -م -ا ع -اي -ن ال -وا‹ اÙي -ط
م -وف -ق -ة ل  -أ
الداخلي واÿارجي للمدارسص وقوفا على نظافتها
وعلى النقائصص اŸتواجدة بها.
قام وا‹ عنابة رفقة رئيسص اÛلسص الششعبي
الولئي والوفد اŸرافق له بتفقد ابتدائية الششهيد
““ب -وم -ع -زة م -ع -يشص““ وم -دى ج -اه -زي -ت-ه-ا ل-ت-م-درسص
التÓميذ ،وعاين أايضشا قاعة العÓج Ãنطقة ›از
الغسشول ،حي طاف بأاقسشامها وبالغرف اÿاصشة
ب -ال -ع Ó-ج ،ح -يث ث -م -ن السش -ي -د ال-وا‹ اÛه-ودات
اŸبذولة من طرف اÛلسص الششعبي البلدي لبلدية

ع Úال- - - -ب - - -اردة– ‘ ،سش Úاإلط - - -ار اŸع - - -يشش - - -ي
للمواطن.Ú
و‘ ذات السشياق انتقل ﬁمد سشلما Êإا ¤حي
البسشباسشة بع Úالباردة ،حيث عاين مششروع ا‚از
طريق يربط حي ““البسشباسشة““ باŸدرسشة البتدائية
““الششهيد العفرو ،““Êو‘ هذا الصشدد ششدد السشيد
ﬁم -د سش -ل -م -ا Êع -ل -ى ضش -رورة الن-ت-ه-اء م-ن ه-ذا
اŸششروع ‘ اآلجال اÙددة لهŸ ،ا له أاهمية على
تÓميذ اŸدارسص وتخفيف عليهم عناء التنقل.
وبحي سشلمون الهاششمي زار ابتدائية الششهيد
““اح-م-ي-ل ب-وب-ك-ر““ وك-انت ل-ه وق-ف-ة Ÿع-اي-ن-ة أاشش-غ-ال
ت -ه -ي -ئ -ة وا‚از األرصش -ف -ة Ÿدخ-ل ذات اŸن-ط-ق-ة،
ولتخفيف الضشغط على ابتدائية ““رمضشان تازير““
Ãنطقة ع Úالصشيد ،أاششرف ﬁمد سشلما Êعلى
تدشش 04 Úأاقسشام جديدة ،كما كانت له وقفة أايضشا
ب -اŸل -عب ال -ب -ل -دي ل -ع Úال -ب-اردة وع-م-ل-ي-ة ت-زوي-ده
بالعششب الصشطناعي.
وببلدية العلمة دششن الوا‹ اŸلعب ا÷واري
بحي ““قايدي علي““ ،كما تفقد مششروع تهيئة ملعب
بلدي بالعلمة مركز ،حيث يعد هذان اŸششروعان
إاضش- -اف -ة إا 100 ¤م -ل -عب ج -واري ” ا‚ازه ع -ل -ى
مسشتوى ولية عنابة ،حسشب ما أاكده وا‹ ولية
عنابة ﬁمد سشلما ،ÊمششÒا إا ¤وجود برنامج
مكثف فيما يخصص اÓŸعب ا÷وارية التي تلقى
اسشتحسشان ششباب ا◊ي.
الزيارة التفقدية لوا‹ الولية قادته أايضشا إا¤
معاينة مششروع ربط آابار اŸياه با◊صشحاصشية‘ ،
إاطار –سش Úنوعية اŸياه ،كما تفقد قاعتي عÓج
بالعلمة مركز وسشيدي حامد.

مكتتبو  200مسسكن ترقوي بسسكيكدة يجددون
مطلبهم بتدخل الوا‹

ج-دد ‡ث-ل-ون ع-ن اŸك-ت-تبŸ Úشضروع
إا‚- -از  200سض -ك-ن ت-رق-وي م-دع-م ع-ل-ى
مسضتوى مسضيون بسضكيكدة ،الذي يعرف
ت -أاخ -را ك -بÒا ،م -ط -ل-ب-ه-م م-ن السض-ل-ط-ات
الو’ئية التدخل ،لوضضع حد لتصضرفات
أاحد اŸرق Úالعقاري.Ú

سصكيكدة :خالد العيفة
وتأاسشف هؤولء وقفة احتجاجية امسص امام مقر
ال -ولي -ة ،إلشش-ع-ار السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ب-وضش-ع-ي-ت-ه-م
ا◊رجة ،ورغم مرور  04ولت ا÷مهورية ‘ ظرف
 05سشنوات ال ان الوضشعية تأازمت اك ،Ìحيث منذ
سشنوات أاصشبح يتهرب من اŸششروع الذي  ⁄تتجاوز
نسش -ب -ة األشش-غ-ال ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ورشش-ة اŸت-وق-ف-ة،
مرحلة ا◊فر ووضشع األسشاسشات حسشب تصشريحات
اÙتج.Ú
وه -ذه ال -وضش-ع-ي-ة أاث-ارت ق-ل-ق اŸك-ت-ت-ب Úال-ذي-ن
ينتظرون منذ سشنة  ،2013خصشوصشا وأان اŸششروع

سش- -ج- -ل ‘ ب- -رن- -ام- -ج السش- -ك- -ن الÎق- -وي اŸدع -م،
موضشح Úبأانهم قاموا بدفع مبالغ مالية معتÈة
للمقاول ،الذي انطلق ،حسشبهم ‘ ،ال‚از بوتÒة
ج -د ب -ط -ي -ئ -ة ،سش -رع -ان م -ا ت -وق-فت “ام-ا ،وب-ق-ي
اŸششروع مهمل منذ 05سشنوات كاملة.
أاوضش -ح اŸك -ت -ت -ب -ون ،ب -أان األشش -غ-ال  ⁄ت-ت-ج-اوز
مرحلة وضشع األسشاسشات ،التي  ⁄تكتمل بعد ،حيث
أان ال - -ورشش- -ة ع- -ب- -ارة ع- -ن ح- -ف- -ر زودت ب- -ح- -دي- -د
اÿرسشانة ،واألششغال متوقفة ‘ الوقت ا◊ا‹،
كما أاكدوا بأان اŸرقي العقاري  ⁄يهتم Ãطالبهم،
اŸتمثلة ‘ ا◊صشول على تفسشÒات حول أاسشباب
ت -أاخ -ر اإل‚از ،ك-م-ا ق-ال-وا ب-أان-ه-م  ⁄ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن
التقائه لطرح انششغالتهم ،وبأانهم راسشلوا السشلطات
اŸعنية التي أاكدت لهم ،علمها باألمر وبأانها تقوم
Ãتابعة التطورات ،غ Òأان ل ششيء تغ Òعلى أارضص
ال -واق-ع ،حسشب اŸك-ت-ت-ب ،Úال-ذي-ن ط-ال-ب-وا ب-ت-دخ-ل
الوا‹ إليجاد حل عاجل لهم ،خاصشة أان معظمهم
‘ حاجة ماسشة إا ¤السشكن ،بسشبب ظروف اإلقامة
ا◊الية.

تداب ÒاحÎازية Ÿواجهة ا’ضضطرابات ا÷وية بسضعيدة،الوا‹:

التدخل العاجل Ÿعاينة النقط السسوداء لتأام Úاألحياء من أاي كارثة
أاشض- - -رف أامسس وا‹ سض- - -ع- - -ي- - -دة سض - -ي - -ف
’سضÓ- -م ل -وح ع -ل -ى اج -ت -م -اع ل -ل -م -ج -لسس
ا إ
التنفيذي حيث ناقشس من خÓله العديد
من النقاط اŸتعلقة بقطاع اŸوارد اŸائية،
’ضضافة إا ¤ملف
الÈامج ا’سضتعجالية با إ
تطه Òالعقار الفÓحي والتداب Òالواجب
’راضض-ي ال-فÓ-ح-ية
ات-خ-اذه-ا ’سضÎج-اع ا أ
غ ÒاŸسضتغلة.

سصعيدة :ج .علي
الجتماع الذي خصشصص لقطاع الري ونتائج
زيارة وزير الطاقة وتطه Òالعقار الفÓحي
أامر فيه الوا‹ إاحصشاء النقاط السشوداء عÈ
تراب الولئية التي تششكل خطرا على السشاكنة
أاث-ن-اء ال-تسش-اق-ط-ات اŸط-ري-ة وم-ع-ا÷ت-ه-ا قبل
وقوع أاي كارثة ﬁتملة وذلك على خلفية ما

حدث بولية تبسشة.
بعد تقريرمدير اŸوارد اŸائية الذي اكد على
وج -ود شش -ب -ك -ة ال -ق -ن -وات الصش-رف الصش-ح-ي ب-ولي-ة
سشعيدة تصشل إا 739 ¤كلم  /طالب الوا‹ سشيف
السشÓم بتدخل اŸدراء التنفيذي Úوكل اŸدراء
Ãا ‘ ذلك م- -دي- -ري- -ة اŸوارد اŸائ- -ي- -ة ال- -ت -ع -مÒ
وا◊ماية اŸدنية إلحصشاء النقاط السشوداء،بكل من
أاحياء سشيدي قاسشم وحي الزيتون وداودي موسشى
أاي جميع األحياء اÙاذية لولية سشعيدة.
وشش -دد ال -وا‹ ع -ل -ى ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة ع-قب زي-ارة
التفقد أاول أامسص لعدة جهات من سشعيدة،موجها
تعليمات صشارمة لديوان التطه Òوتدخلهم الفوري
أاثناء التسشاقطات اŸطرية ‘ حال حدوثها .
ك-م-ا ط-لب ج-م-ي-ع اŸع-ن-ي Úك-ال-ب-ل-دي-ات وديوان
التطه Òاÿروج أاثناء التسشاقطات اŸطرية وذلك
باسشتغÓل العتاد اŸتوفر ،أاخرجوا ،أانظروا ،هكذا
خطب وا‹ الولية سشيف اإلسشÓم لوح جميع رؤوسشاء
البلديات واŸدراء التنفيذي.Ú

‘ انتظار قائمتي العطاف وخميسس مليانة

 1585وحدة سسكنية بالعبادية وع Úالدفلى رهن ÷نة الطعون
م-ك-نت ع-م-ل-ي-ات ال-دراسضة والتحقيقات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-طالبي السضكن من الكشضف
عن قوائم من  1585وحدة سضكنية لفائدة
مواطني العبادية وع Úالدفلى ‘ انتظار
حصضت Úمن  2500مسضكن بكل من خميسس
مليانة والعطاف سضيعلن عنها خÓل نهاية
’سضبوع.
ا أ

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
الكششف عن القوائم اÿاصشة بتوزيع السشكنات
بصش -ف -ة م -ؤوق -ت -ة مسشت ب -ل -دي-ت-ي ال-ع-ب-ادي-ة وعÚ
الدفلى بحصشة قدرت بـ  1585وحدة سشكنية بكل
من مناطق الششÓل واŸقÈة اŸسشيحية وسشدي

سشاعد وحي الزيتون .وبحسشب اŸسشؤوول األول
بالولية بن يوسشف عزيز ،فإان حصشة  735وحدة
بالعبادية و 850مسشكن الواقعة بحي الششÓل
بع Úالدفلى والتي تضشمنتها القائم السشمية
سش -ت -خضش -ع ل -ل -دراسش -ة م-ن خÓ-ل ÷ن-ة ال-ط-ع-ون
السشيدة ‘ تقن Úاإلسشتفادة.
وبحسشب مصشادرنا ،فإان الطعون القليلة التي
وردت للجن يكششف بجÓء عن حجم التجاوزات
يعد ضشئيا ‡ا سشيمكن غ ÒاÙظوظ Úمن
اإلسش -ت -ف-ادة م-ن سش-ك-ن-ات لئ-ق-ة .أام-ا ب-خصش-وصص
ق-ائ-م-ت-ي ال-ع-ط-اف بـ 1200وخ -م-يسص م-ل-ي-ان-ة بـ
1300وحدة سشكنية فسشيتم تعليق قوائمها مه
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إانشساء  03مناطق لÎبية اŸائيات

 5آالف بطاقة شسفاء للطلبة ا÷دد ببومرداسس

’جراء»كناسس» وكالة بومرداسس
كششفت مصشادر من الصشندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال ا أ
عن تخصشيصس  5آا’ف بطاقة ششفاء لفائدة الطلبة ا÷دد اŸسشجل Úعلى مسشتوى معاهد وكلية جامعة اﬁمد
بوقرة كإاجراء آا‹ دون تقد Ëملفات وطلب ا◊صشول على ا’نتسشاب بناء على قاعدة البيانات اÿاصشة
Ãلفات الطلبة..

بومرداسس ..ز /كمال
ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-ركت اسس-ت-حسس-ان-ا
وسس -ط ج -ام -ع -ة ب -وم-رداسس خ-اصس-ة
وأان -ه-ا ّ“ت ب-ط-ري-ق-ة آال-ي-ة وم-وازي-ة
ل -ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ‘ ا÷ام-ع-ة،
ج -اءت ت -ن -ف -ي -ذا ل -ب -ن -ود الت -ف-اق-ي-ة
اÈŸم -ة ب Úوزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي ووزارة ال-تشس-غ-ي-ل

وال- -ع- -م -ل والضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي
ال- -ه- -ادف- -ة إا ¤اسس- -ت- -غÓ- -ل ق- -اع -دة
البيانات اÿاصسة بكل طالب مسسجل
Ÿنح بطاقة الشسفاء ورقم انتسساب
شسخصسي للضسمان الجتماعي دون
تقد Ëملف ووثائق جديدة Œسسيدا
Ÿب - - -دأا اإلدارة الل - - -كÎون - - -ي- - -ة ‘
اسستخراج وتسسليم الوثائق وبطاقات
الهوية.
اإلج - -راء اإلداري ا÷دي - -د ال- -ذي

اسس -ت-ف-اد م-ن ال-ط-ل-ب-ة اŸت-زام-ن م-ع
إاع- -ط- -اء إاشس- -ارة ان- -طÓ- -ق اŸوسس -م
ا÷ام -ع -ي لسس -ن -ة ،٢٠١٩ / ٢٠١٨
يسسعى إا ¤توسسيع التغطية الصسحية
ل-ل-ط-ل-ب-ة وح-م-اي-تهم اجتماعيا طيلة
مسسارهم الدراسسي وحتى بعد دخول
ميدان الشسغل “اشسيا مع اإلجراءات
وال-ت-داب Òال-ت-ي ات-خ-ذه-ا الصس-ن-دوق
ل- -ت- -وسس- -ي -ع ع -م -ل -ي -ة الن -تسس -اب إا¤
ﬂتلف الفئات الجتماعية خاصسة
الهشّسة منها واŸرضسى من أاصسحاب
األمراضس اŸزمنة الذين يسستفيدون
م -ن ت -غ -ط -ي-ة بصس-ف-ة ك-ل-ي-ة ،وت-دابÒ
أاخرى خاصسة بتغطية اŸسستحقات
اŸال -ي -ة ل -لصس -ن-دوق ل-دى الشس-رك-ات
وأارب - - -اب ال- - -ع- - -م- - -ل واŸؤوسسسس- - -ات
اŸسس -ت -خ-دم-ة Ãن-ح ف-رصس-ة تسس-وي-ة
الديون اÎŸاكمة عن طريق إاعادة
ا÷دول- -ة ب- -ج- -دول زم- -ن- -ي ل -ل -دف -ع
بالتقسسيط ومسسح الديون اŸتعلقة
ب -ع -ق -وب-ات ال-ت-أاخ Òب-ن-اء ع-ل-ى نصس
اŸادة رقم  57من قانون اŸالية
التكميلي لسسنة  ،٢٠١5وغÒها من
ال - -ت - -داب Òاألخ - -رى ال - -ه- -ادف- -ة إا¤
عصس -رن-ة ال-ق-ط-اع و–سس Úمسس-ت-وى
اÿدمات اŸقدمة للزبائن.

ششارك فيها فاعلو ا÷معيات واŸؤوسشسشات

جمع  300كيسس من النفايات ببحÒة سسيدي ﬁمد بن علي
للموقع من خÓل تهيئته مع العمل
ع- -ل- -ى اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل -ى ‡ي -زات -ه
اإليكولوجية وتوازنه البيئي.
و‘ ذات السسياق ،باشسرت مصسالح
بلدية مرحوم جنوبا حملة تنظيف
واسسعة شسملت ﬂتلف األحياء وكذا
ﬁي - -ط اŸؤوسسسس - -ات ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة
” Œنيد
والشسوارع الرئيسسية بعد أان ّ
ك -ل اإلم -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
بالتعاون مع فرع األشسغال العمومية
وفرع الديوان الولئي للتطه Òوهي
اŸب -ادرة ال -ت -ي اسس -ت -حسس-ن-ه-ا سس-ك-ان
اŸن -ط -ق -ة ،خ -اصس -ة وأان -ه -ا ت -زام-نت
وفÎة التسساقطات اŸطرية الكثيفة
التي أابانت عن الكث Òمن اıلفات.

بلعباسس :غ  .ششعدو
أاسش -ف -رت ا◊م -ل -ة ال -ت-ط-وع-ي-ة
ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-بيئة
لو’ية سشيدي بلعباسس عن جمع
ق-راب-ة  300ك-يسس م-ن ال-ن-فايات
Ãحيط بحÒة سشيدي ﬁمد بن
ع -ل-ي ،وال-ت-ي شش-ارك ف-ي-ه-ا ع-دد
م- -ن ال- -ف- -اع- -ل Úم- -ن ج -م -ع -ي -ات
ﬁل - - - -ي - - - -ة› ،ت- - - -م- - - -ع م- - - -دÊ
ومواطن.Ú
أاكد اŸشساركون ‘ ا◊ملة ‚اح
اŸبادرة بنسسبة كبÒة بعد مشساركة
ق - -ي - -اسس - -ي - -ة ل - -ع - -دي - -د اŸؤوسسسس- -ات
وا÷م- -ع -ي -ات ع -ل -ى غ -رار م -دي -ري -ة
ال -غ -اب -ات ،م -ؤوسسسس -ة «ن -ظ -ي -ف ك -م»،
م- -ؤوسسسس- -ة «سس- -ي- -ط -ال» ،دار ال -ب -ي -ئ -ة
وج- - - -م- - - -ع- - - -ي- - - -ة «لرÁار» ،ح- - - -يث
أاك -د ب -وق -ري-ن-ة ﬁم-د م-دي-ر ال-ب-ي-ئ-ة
ب- -ال- -ن- -ي- -اب- -ة أان اŸدي- -ري -ة سس -ط -رت
ب -رن -ا›ا خ -اصس-ا ب-ن-ظ-اف-ة اÙي-ط
والصس- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة أاي -ن ق -امت
بالتنسسيق مع شسركة سسيطال إلعادة
تثم Úهذا اŸوقع السسياحي الذي
ي- -ع -ت Èم -ن اŸق -وم -ات السس -ي -اح -ي -ة
باŸنطقة ومقصسد العائÓت.
ومن جهته ،أافاد سسÓمي الهواري
‡ث-ل ف-رع سس-ي-ط-ال ال-ت-اب-ع-ة لشس-رك-ة

سسيÎام اıتصسة ‘ صسيانة عربات
الÎامواي ،أان اŸؤوسسسسة وباعتبارها
تضسع ضسمن أاولوياتها نظافة اÙيط
وحماية البيئة ،سساهمت ‘ ا◊ملة
بإامكانيات بشسرية “ثلت ‘ حوا‹
 5٠عام ،Óباإلضسافة إا ¤إامكانيات
م -ادي-ة ك-ح-اوي-ات ال-ف-رز اإلن-ت-ق-ائ-ي،
القفازات وأاكياسس القمامة.
ه -ذا واغ -ت -ن -مت م -دي -ري -ة ال -ب -ي-ئ-ة
الفرصسة إلقامة نشساطات –سسيسسية
ل- - -ف - -ائ - -دة زوار ال - -ب - -حÒة ب - -ه - -دف
–سسيسسهم بأاهمية نظافة اÙيط
واÙاف - -ظ - -ة ع- -ل- -ى ه- -ذا اŸكسسب
اإلي -ك -ول -وج -ي ال -ذي ي-عّ-د اŸت-ن-فسس
الوحيد للعائÓت واŸقصسد اŸفضسل
لها خÓل عطل نهاية األسسبوع نظرا
Ÿك-ون-ات-ه ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة التي Œمع بÚ
اخضس - -رار األشس - -ج- -ار وزرق- -ة م- -ي- -اه
البحÒة ،فضس Óعن األنواع اıتلفة
ل-ل-ط-ي-ور ال-ت-ي –ط ب-اŸن-ط-قة ،و‘
ه- -ذا الصس -دد أاك -د ع -دي -د ال -ع -ارفÚ
بالشسؤوون البيولوجية أان التلوث الذي
يشسهده اŸوقع تسسبب خÓل السسنوات
األخÒة ‘ ت - -ن - -اقصس ب- -وادر ا◊ي- -اة
ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ب-اŸوق-ع بدليل هجران
ال -ع -دي-د م-ن أان-واع ال-ط-ي-ور ل-ل-ب-حÒة
وتضساءل عدد األسسماك بها ،األمر
الذي يتطّلب حسسبهم إاعادة اإلعتبار

جيجل :خالد العيفة
أانشش- -أات م- -دي- -ري- -ة الصش -ي -د ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات 03 ،مناطق
لÓسشتثمار ‘ اÛال البحري والنششاطات اŸلحقة بها ،ضشمن اŸسشاعي
’ماكن
’نعاشس اıزون السشمكي من خÓل إانششاء وتطوير ا أ
الهادفة إ
ا’صشطناعية لنمو وتكاثر وّŒدد الÌوة السشمكية ،وﬁاربة ظاهرة
الصشيد العششوائي ،وهي اŸناطق الثÓث التي تتوزع ع Èبلديات زيامة
منصشوريةÃ ،نطقة النششاطات على مسشاحة تصشل ا 3570 ¤م Îمربع،
ومنطقة كسش Òعلى مسشتوى بلدية العوانة Ãسشاحة  16081م Îمربع،
وم -ن -ط -ق -ة ال -نشش -اط -ات ب -ا÷ن -اح ب -ب -ل -دي -ة سش -ي -دي ع-ب-د ال-ع-زي-ز ع-ل-ى
مسشاحة 27691م Îمربع.
هذه الفضساءات تعد مسساحات هائلة تÓئم النشساطات اŸلحقة بنشساطات الصسيد
البحري وتربية اŸائيات ،قدرت تكلفة هذا السستثمار Ãا يعادل  ١٨٢مليار
سسنتيم ،وحسسب مصسدر من مديرية الصسيد البحري› ‘ ،ملها من اŸتوقع
–قيق انتاج سسنوي يقدر بـ ٤6٠٠طن ،منها  ٤٢٠٠طن من األسسماك البحرية،
و ٤٠٠ط- -ن م- -ن ب- -ل- -ح ال- -ب- -ح- -ر واÙار ،وب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ÿن- -اصسب الشس -غ -ل ال -ت -ي
سسيتم اسستحداثها فتصسل ا ١75 ¤منصسب مباشسر ،و 5٢5منصسب غ Òمباشسر ،وهذا
‘ اطار الصسيد البحري وتربية اŸائيات ،أاما بالنسسبة للنشساطات اŸلحقة ،فتقدر
بـ 6٨منصسب شسغل مباشسر ،و ٢٠٤منصسب شسغل غ Òمباشسر ،أاي Ãجموع اŸناصسب
التي سسوف يتم خلقها لحقا تصسل ا ٢5٠ ¤منصسب مباشسر ،وما يفوق  7٠٠منصسب
غ Òمباشسر.
وأافادت مديرية الصسيد البحري بالولية ،أان التحضسÒات مكثفة لÓنطÓق
ال-رسس-م-ي ألشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة Ÿن-ط-ق-ة نشس-اط-ات ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات والصسيد البحري
ت-ي-م-ري-جـ ـان ب-ب-ل-دي ـة ال-زي-ام-ة م-نصس-وري ـة وه-ذا ب-ع-د اسس-تÓ-م اŸسس-تثمرين لعقود
المتياز إلنشساء مزرعة تربية البلح ومزرعة تربية اŸائيات باألقفاصس العائمة،
وكانت لبشس Òفار وا‹ الولية زيارة ميدانية Ÿعاينة بعضس اŸشساريع تخ ّصس قطاع
األشسغال العمومية قطاع الري والصسيد البحري ،حيث كان ‘ برنامج اÿرجة
معاين ـته Ÿنطقة النشساطات لÎبية اŸائيات « “رجان» ببلدية زيامة منصسورية،
” خÓلها تقد Ëعرضس حـ ـ ـول برامج السستثمار ‘ ق ـطـ ـ ـاع الصسيد الب ـ ـ ـحري،
تربية اŸائي ـ ـات والنشساطات التكميلية من –ويل وتعليب األسسماك ،وحدة إانتاج
ع -ل ـ ـف األسس -م-اك وورشس-ات لصس-ن-اع-ة سس-ف-ن الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وال-نـ ـزه-ة Ãن-ط-ق-ة
ا÷نـ ـاح ،ك ـسس ،Òبورشسايد و“ريجان ،ومعاينة عتاد بعضس اŸسستثمرات لÎبية
اŸائيات ،مع وضسع حجر األسساسس لنطÓق أاشسغال التهيئة Ÿنطقة نشساطات تربية
اŸائيات والصسيد البحري بكسس ،Òوقد أاوصسى خÓلها وا‹ الولية ،بضسرورة إايجاد
جيوب عقارية ل تكون بعيدة عن هذه اŸناطق حتى تتÓءم مع النشساطات
اŸلحقة.
كما بر›ت خرجة بحرية لنفسس الغرضس ،من ميناء العوانة Ÿعاينة مشسروع
تربية بلح البحر واÙار Ãنطقة تازة ،من أاجل وضسع أاول أاكياسس صسغار البلح
لدخول اŸزرعة حيز اÿدمة.

حيا مرج ششك ÒباŸدية

غياب اإلنارة العمومية اÿارجية
اŸدية :علي ملياÊ
يطرح سشكان حيي مرج ششكÒ
ال -ق -دÁة ب -دءا م-ن ﬂرج ب-اب
ال -ق -رط وط -ري -ق زوبÒي ن -ح -و
م- -ن- -ط- -ق- -ة ’سش- -ورات ب- -ب -ل -دي -ة
اŸدي- -ة ،م -ن -ذ أاسش -اب -ي -ع مشش -ك -ل -ة
’ن - -ارة ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة
غ - -ي - -اب ا إ
اÿارجية.
وظ- -ه- -رت م -ع -ان -اة سس -ك -ان ه -ذي -ن
ا◊ي - -ي ،Úإا ¤ج - -انب أاح - -ي - -اء ح- -اج
حمدي نحو قرية واد الزيتون ،طريق
الكوالة باŒاه قرية قاسسطو ،طريق
اŸسس -ع -ودي ن -ح -و ق -ل -ع -ة األع -م -ال،
ﬂرج اŸصسلى نحو ع Úبسسلطان،
ج-ل-ي-ا م-ع تسس-اق-ط أام-ط-ار ط-وف-ان-ية
التي عرفتها وما تزال تشسهدها هذه
البلدية ،حيث بات هذا الظÓم حجر
عÌة أام -ام ق -اصس -دي ب -ي -وت ال -ل-ه ‘
صسلوات العشساء والفجر ،بالرغم من
اÛهودات التي بذلت خÓل هذه
السس - - -ن - - -ة ‘ ›ال ت - - -وف Òاإلن- - -ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة ع -ن ط -ري -ق اŸصس-اب-ي-ح
القتصسادية من نوع لد.
هذا ،وباإلضسافة إا ¤هذه اŸشسكلة

ال -ت-ي أارقت مسس-ت-ع-م-ل-ي ط-ري-ق م-رج
شسك ÒالقدÁة نحو حي رأاسس بيضساء
جراء غياب اإلنارة اÿارجية يجد
مسس-ت-ع-م-ل-و ال-ط-ري-ق ال-ع-م-وم-ي ب-هذه
اŸن -ط -ق -ة صس -ع -وب -ة ك -بÒة ‘ سس-لك
ا◊ف - - - -ر واŸط- - - -ب- - - -ات Ãا ‘ ذلك
السسيارات التي تقصسد إاحدى صسالت
الولئم.
ع- - -ل - -ى صس - -ع - -ي - -د آاخ - -ر ،و‘ وقت
اسستحسسن فيه الكث Òمن الناسس ما
قامت به مصسالح التطه - Òأاونا-

لدى قاطني العمارات بهذه البلدية
وب- -ال- -ب- -ل- -دي -ات اÛاورة ت -ط -ب -ي -ق -ا
لتعليمات وا‹ الولية ‘ العديد من
اŸن - -اب - -ر ب - -ه - -دف ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى
ا◊شسرات الضسارة ،وجب على هذه
اŸصس -ال -ح ال-ت-دخ-ل ‘ إاح-دى أاق-ب-ي-ة
ع -م -ارات ال -ق-طب ا◊ضس-ري ب-ج-وار
م- -ق- -ه- -ى ع- -م- -وم -ي ق -ب -ال -ة م -وق -ف
ا◊اف Ó-ت اÿاصس -ة ب-ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ة
ي- -ح- -ي ف- -ارسس وق- -اصس- -دي ال -ع -ي -ادة
الصسحية اŸتعّددة الختصساصسات.
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بسسبب أاطماعه التوسسعية ‘ اŸنطقة

إلبوليسساريو –مل إŸغرب مسسؤوولية فشسل إ’–اد إŸغاربي
اأكد ‡ثل جبهة البوليسساريو بفرنسسا اأبي بشسرايا البشس ،Òاأن مسستقبل وبناء اŸغرب الكب ،Òو‰و اŸنطقة
اŸغاربية ككلÁ ’ ،كنه اأن يتحقق اإ’ من خÓل “ك Úالشسعب الصسحراوي من حقه غ Òالقابل للتصسرف ‘
تقرير اŸصس ،Òوفقا Ÿا نصست عليه اŸواثيق الدولية والقرارات ا’أ‡ية ذات الصسلة بقضسية تصسفية ا’إسستعمار
من الصسحراء الغربية.
جاء ذلك خÓل ﬁاضسرة أالقاها
خ Ó-ل ن -دوة ن -ظ -م -ت-ه-ا األح-زاب
اŸغاربية التقدمية من ا÷زائر،
تونسس و اŸغرب ضسمن فعاليات
Óنسس-ان-ي-ة
اŸه -رج -ان السس -ن -وي ل  -إ
بضسواحي باريسس.
وكشس- -ف ال- -دي- -ب- -ل- -وم- -اسس- -ي
الصسحراوي أان جبهة البوليسساريو
وا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ت-طمح
بشس -ك -ل دائ -م ومسس -ت -م -ر إا ¤ب-ن-اء
عÓقة األخوة والصسداقة مع كل
شسعوب اŸنطقة Ãا فيها الشسعب
اŸغ -رب-ي ا÷ار والشس-ق-ي-ق ،وت-رى
أان- -ه م- -ن غ ÒاŸع- -ق- -ول يضس -ي -ف
اŸت- -ح- -دث ،أان ت- -ظ- -ل األط -م -اع
ال- -ت- -وسس- -ع- -ي- -ة ل- -ل -ن -ظ -ام اŸل -ك -ي
اŸغربي ،حجر عÌة أامام حلم
وط- -م -وح -ات شس -ع -وب اŸن -ط -ق -ة
اŸغاربية.
وأاضساف اŸسسؤوول الصسحراوي،
خÓل اÙاضسرة –ت عنوان
«ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ب-ن-اء
اŸغ - -ارب- -ي» ‘ ظ- -ل إاسس- -ت- -م- -رار
سس -ي -اسس -ة ت -وسس -ع-ي-ة ع-ل-ى حسس-اب
ح- -ق- -وق وسس -ي -ادة ب -ل -دان ا÷وار،
والتي تقودها اŸملكة اŸغربية بطريقة تعكسس الصسورة ا◊قيقة م -ن الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة م-ن للمنظمة.
طرف اŸغرب نحو الوليات اŸتحدة
وكانت الشسركة المريكية اينوفوسس
ب-دع-م م-ن ب-عضس ح-ل-ف-ائ-ه-ا ،ضس-د والسسيئة لهذا النظام اŸتلسسط.
سستنقضسي بانقضساء هذه السسنة»,
قد أاعلنت ‘ بيان لها عن توقيف
الشسعب الصسحراوي األعزل.
شسركة كندية توقف اسستÒاد
كما اعت ÈاŸرصسد الذي رحب بهذه مشسÎياتها من الفوسسفات الصسحراوي
ك -م -ا إاسس -ت -حضس -ر ‡ث -ل ا÷ب -ه -ة
الفوسسفات الصسحراوي
اÿط -وة أان «غ -ل -ق مصس -ن -ع ن -وت -ري -ان وه -و ال -ق -رار ال -ذي يشس -ك -ل ان-ت-ك-اسس-ة
ب-ف-رنسس-ا › ،م-وع-ة م-ن ال-ن-ق-اط
التي تقف أامام إاحراز أاي تقدم أاشس- -اد م- -رصس -د اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة الواقع بجيسسمار كان منتظرا ,مذكرا ج-دي-دة ل-ل-م-غ-رب ال-ذي ي-واصس-ل ن-هبه
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‘ هذا الشسأان بإاعÓن الرئيسس اŸدير غ Òال -ق -ان -و Êل -ل -م -وارد ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة
‘ ب -ن -اء اŸغ -رب ال -ك -ب ،Òأاول -ه -ا
سسياسسة النظام اŸلكي اŸغربي الذي اتخذته شسركة نوتريان الكندية ال -ع -ام ل -لشس -رك -ة ب -ت-اري-خ  25جانفي للصسحراء الغربية .وأاوضسحت الشسركة
التوسسعية ،التي لزال يعا Êمنها بوضسع حد لسستÒاد معدن الفوسسفات  ,2018ال -ذي أاك -د Ÿسس -ت -ث -م -ري -ه أان-ه الم -ري -ك -ي -ة ‘ ب-ي-ان-ه-ا ان-ه «‘ اط-ار
الشسعب الصسحراوي ،وقبله بلدان من الصسحراء الغربية اÙتلة ابتداء سس -ي -ك -ون ه -ن-الك إاعÓ-ن-ا ه-ام-ا ح-ول ال - -ت - -زام شس - -رك - -ة اي - -ن - -وف - -وسس Œاه
ا÷وار ،م- -ث -ل ا÷زائ -ر ‘ ال -ع -ام م - - -ن  201٩ن -ح -و م -وق -ع ان -ت-اج-ه-ا مسستقبل شسركته األمريكية ‘ غضسون اŸسس -ؤوول -ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة الشس-ام-ل-ة و
 1٩63إاب- -ان ح- -رب ال -رم -ال ،ث -م ب-ج-يسس-م-ار ال-واق-ع ب-لويزيان (الوليات منتصسف السسنة» .وبهذا القرار ,فإان ال -تسس -ي Òا÷ي-د ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ف-ان ه-ذه
م -وري -ت -ان -ي -ا ال -ت -ي لزالت ب -عضس اŸت- -ح- -دة) ,واصس- -ف- -ا ه -ذه اÿط -وة عدد اŸؤوسسسسات التي تسستورد حاليا الخÒة سستتوقف عن اŸشساركة غÒ
«بالقرار التاريخي».
اŸع- -دن م -ن األراضس -ي الصس -ح -راوي -ة اŸباشسرة ‘ سسلسسلة التموين باŸواد
األصس -وات اŸغ -رب -ي -ة ال -رسس -م -ي -ة
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‘
وأاشسار اŸرصسد,
اÙت -ل -ة سس -ي -ن-خ-فضس م-ن  4إا 3 ¤الولية القادمة من منطقة الصسحراء
وغÒها ،تنادي بخطاب توسسعي
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شس - -رك - -ات ,ك- -م- -ا ج- -اء ‘ تصس- -ري- -ح الغربية ‘ إافريقيا
ع -ل -ى حسس -اب سس -ي -ادة أاراضس -ي-ه-ا،

أاقّر إاقامة «منطقة منزوعة السسÓح»بحلول منتصسف أاكتوبر

سسوريـ ـ ـا ت ـ ـرّحب باتف ـ ـاق إإدل ـ ـب و تتعّهد بتحريـ ـ ـر إلبÓد بالكام ـ ـل

رحبت سسوريا با’تفاق حول ﬁافظة
ادلب شسمال غرب البÓد الذي اعلن ‘
مدينة سسوتشسي عقب لقاء الرئيسسÚ
الروسسي فÓد ÒÁبوت ÚوالÎكي رجب
طيب اردوغان .

ونقلت وكالة النباء السسورية عن مصسدر مسسؤوول ‘ وزارة
اÿارجية السسورية قوله أان «سسوريا ترحب بالتفاق حول
ﬁاف -ظ -ة إادلب ال -ذي أاع -ل -ن ع -ن -ه الث -ن ‘ Úم -دي-ن-ة
سسوتشسي الروسسية» مؤوكدا أان هذا التفاق كان حصسيلة
مشساورات مكثفة ب Úسسوريا وروسسيا وبتنسسيق كامل بÚ
البلدين.
وأاضساف اŸصسدر أان «سسوريا كانت وما تزال ترحب بأاي
مبادرة –قن دماء السسوري Úوتسساهم ‘ إاعادة األمن
واألمان إا ¤بقعة ضسربها اإلرهاب» مؤوكدا مضسي بÓده ‘
حربها ضسد اإلرهاب حتى –رير أاخر شس Èمن األراضسي
السس-وري-ة سس-واء ب-ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسس-ك-ري-ة أاو باŸصسا◊ات
اÙلية.
وقال ،أان التفاق الروسسي الÎكي بشسأان إادلب «مؤوطر
زمنيvا بتواقيت ﬁددة» ويعتمد على «وحدة وسسÓمة»
األراضسي السسورية.
وكان الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت Úاعلن امسس األول
عن اتفاق روسسي تركي على إانشساء منطقة منزوعة
السس Ó-ح ح -ول إادلب ي-ج-نب اŸن-ط-ق-ة ع-م-ل-ي-ة عسس-ك-ري-ة

واسسعة  ،مشسÒا إا ¤أان مشساورات داخلية مع دمشسق
سستبدأا من أاجل إا“ام التفاق.
واثر انتهاء لقاء قمة عقد الرئيسس بوت Úمؤو“را صسحفيا
مع نظÒه الÎكي رجب طيب أاردوغان ‘ سسوتشسي
اوضسح فيه ان « النقاشس تركز حول الوضسع ‘ إادلب حيث
اتفقنا على قرارات مشسÎكة حولها» ،وتابع ان « قلق
روسس -ي -ا ي -ك -م -ن ‘ اÿط -ر ال -ذي يشس -ك -ل -ه اإلره -اب -ي-ون
اŸتمركزون ‘ إادلب على كل من حلب وقواعدنا ‘
حميميم وطرطوسس» .
وحول اŸنطقة منزوعة السسÓح  ،قال بوت« Úخططنا
إلنشساء منطقة منزوعة السسÓح على طول خط التماسس
ب Úا÷يشس السسوري واŸسسلح Úبعمق ( 20 -15كلم)
بحلول منتصسف شسهر أاكتوبر اŸقبل» مؤوكدا أانه سسيتم
إاخÓء هذه اŸنطقة من كل ا÷ماعات اإلرهابية Ãا
فيها جبهة النصسرة الدموية .
وتابع الرئيسس الروسسي «من اŸقرر سسحب األسسلحة
ال -ث-ق-ي-ل-ة وال-دب-اب-ات وراج-م-ات الصس-واري-خ وم-داف-ع ك-ل
ا÷ماعات اŸسسلحة بحلول  10أاكتوبر اŸقبل» إاضسافة
إا ¤ذلك سسيتم تسسي Òدوريات عسسكرية روسسية وتركية ‘
اŸنطقة بعد انسسحاب اإلرهابي Úمنها.
من جهته ،قال الرئيسس الÎكي أان التفاق سسيسساهم ‘
حل األزمة السسورية.
وكان الرئيسسان الروسسي ،فÓد ÒÁبوت ،ÚوالÎكي رجب
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اليوم الوطني السسعودي
@ الرياضض :يسستعد السسعوديون يوم األحد القادم لÓحتفال بالعيد الوطني اıلد لذكرى
توحيد اŸملكة ،والذي يتم الحتفاء به يوم الـ 23سسبتم Èمن كل عام.
ويخلد هذا اليوم تأاسسيسس اŸملكة ،و–ولها من «‡لكة ا◊جاز و‚د وملحقاتها» إا¤
السسعودية.
و“كن اŸلك عبدالعزيز آال سسعود من توحيد اŸملكة بعد كفاح مسسلح دام أاك Ìمن ثÓثÚ
عاما ،لتسستقر بعدها وتشسهد تطورا سسريعا.
فلورنسض يفتك ب 31شسخصسا
@ را‹  :ارتفعت حصسيلة اإلعصسار فلورنسس الذي اجتاح جنوب شسرق الوليات اŸتحدة نهاية
األسسبوع اŸاضسي قبل أان ينحسسر إا ¤عاصسفة اسستوائية ،إا 31 ¤قتي ً
 Óفيما يهدد ارتفاع منسسوب
النهر Ãزيد من الفيضسانات فيما تقدر اÿسسائر Ãليارات الدولرات.
وقالت وكالة إادارة ا◊الت الطارئة ‘ ولية كارولينا الشسمالية إان  25شسخصسًا لقوا مصسرعهم
من جّراء فلورنسس ‘ هذه الولية األك Ìتضسّررا باألمطار الغزيرة والفيضسانات التي تسسّبب بها
اإلعصسار والذي ل يزال يهدد Ãزيد من الفيضسانات واحتمال تشسقق سسدود وانزلق للÎبة.

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

طيب أاردوغان ،أاعلنا الثن ،Úعن التوصسل إا ¤تفاهمات
ت -قضس-ي ب-إانشس-اء م-ن-ط-ق-ة م-ن-زوع-ة السسÓ-ح ‘ ﬁاف-ظ-ة
إادلب ‘ ،عÓمة على التخلي عن خطط القيام بعمل
عسسكري.
وÃوجب التفاق ،سسيتم سسحب جميع األسسلحة الثقيلة
م -ن اŸن -ط -ق -ة ،ب -حسسب ب -وت ،Úف -ي-م-ا سس-ت-ق-وم دوري-ات
مشسÎكة من القوات الروسسية والÎكية Ãراقبة اÿط
الفاصسل.

حب
واشسنطن تر ّ

رح-بت ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ب-الت-ف-اق ال-ذي
توصسلت إاليه كل من روسسيا وتركيا حول ﬁافظة إادلب
مؤوكدة دعمها أاي جهود صسادقة ترمي إا ¤ا◊د من
العنف وحماية اŸدني ‘ Úسسوريا.
ونقل عن مسسؤوول ‘ اÿارجية األمريكية قوله ان
«م -وسس -ك-و وأان-ق-رة ات-خ-ذت-ا خ-ط-وات ل-ت-ج-نب اي ه-ج-وم
عسس -ك -ري تÎتب ع -ل -ي -ه ع -واقب وخ -ي -م-ة ع-ل-ى سس-وري-ا
واŸنطقة».
وأاعاد اŸسسؤوول األمريكي التأاكيد على ما اتفق عليه
الرئيسسان األمريكي دونالد ترامب والروسسي فÓدÒÁ
بوت ‘ Úفيتنام من أانه «ل حل عسسكريا للصسراع ‘
سسوريا وأان على كل األطراف السستفادة من هذه اللحظة
لÓبتعاد عن أاي هجمات عسسكرية إاضسافية وإاعادة توجيه
طاقاتها للتوصسل إا ¤حل سسياسسي دائم ‘ سسوريا».
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Œدد ا’شستباكات اŸسسلحة جنوب العاصسمة الليبية

إلسسرإج :معركتنا مع إلعابث Úبأامن إلوطن
Œددت ا’شستباكات اŸسسلحة جنوب العاصسمة الليبية طرابلسض اأمسض ،بعد
اتفاق Úللهدنة اأشسرفت عليهما البعثة ا’أ‡ية للدعم ‘ ليبيا ،واأدت
اŸواجهات اإ ¤انقطاع الكهرباء بشسكل واسسع ‘ جنوب وغرب البÓد،
وأاوضسح مصسدر بوزارة الداخلية ‘ حكومة الوفاق
ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة ,أان «الشس-ت-ب-اك-ات Œددت م-ن-ذ
سساعات الصسباح األو ¤جنوب العاصسمة ،و–ديدا
عند الطريق اŸؤودي إا ¤مطار طرابلسس ،ومشسروع
الهضسبة الزراعي ببلدية أابوسسليم».
وأاضساف أان «دوي انفجارات يسسمع صسداه ‘ أانحاء
ﬂت -ل -ف -ة م -ن ال -ع -اصس -م -ة» ،واسس -ت-خ-دمت ال-ق-وات
اŸتصس -ارع-ة أاسس-ل-ح-ة ث-ق-ي-ل-ة م-ن دب-اب-ات وم-داف-ع،
وتوقفت القتتال بعد سسماع ذوي طائرات حربية
›ه -ول -ة ح -ل-قت ‘ سس-م-اء ال-ع-اصس-م-ة ،حسسب ذات
اŸصسدر.

انقطاع الكهرباء

م -ن ج -ان -ب -ه -ا ,أاك -دت الشس -رك-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ك-ه-رب-اء
(حكومية) ‘ ,بيان لها ,أانه «نتيجة لÓشستباكات
اŸسسلحة ‘ جنوب طرابلسس ” ,إاصسابة دائرتي
الهضسبة ا÷نوب ( ,)2 - 1ما أادى إا ¤خروج معظم
ﬁطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن اŸنطقة
الغربية وا÷نوبية» ,مشسÒة إا ¤أانه جاري العمل
على بناء الشسبكة الكهربائية من جديد.
ويأاتي خرق وقف إاطÓق النار ,عقب أاسسبوع على
خرق ‡اثل تسسبب ‘ سسقوط قذائف عشسوائية
أاغلق Ãوجبها مطار معيتيقة الدو ¤بطرابلسس,
وتبادلت أاطراف النزاع اتهامات بخرق الهدنة.
و‘ رد ف -ع -ل -ه ،ال -ت -ق -ى رئ -يسس اÛلسس ال-رئ-اسس-ي
◊كومة الوفاق الوطني فائز السسراج صسباح أامسس،
Ãق -ر اÛلسس ب -ط -راب -لسس ،رئ-يسس وأاعضس-اء ÷ن-ة
الÎتيبات األمنية لطرابلسس الكÈى ،لبحث آاخر
التداب Òالتي اتخذتها اللجنة حيال اŸهام اŸوكلة
إاليها.
وأاوضسح السسراج ،أان «اÛلسس الرئاسسي ل خÓف
له مع أاي مدينة أاو منطقة ليبية ،أاو مكون اجتماعي
بل اÓÿف مع اŸعرقل ÚاŸسسار الدÁقراطي،

واŸواجهة تنحصسر مع العابث Úبأامن الوطن وكل
من يروع اŸواطن ÚوÁسس أامنهم وحياتهم».
وأاعلنت بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ,اتفاقا
لوقف إاطÓق النار ‘ الرابع من سسبتم Èا÷اري,
قبل أان تعلن اتفاقا آاخر ‘ التاسسع من سسبتمÈ
لتثبيت الهدنة.
وشسهدت طرابلسس نهاية أاوت اŸاضسي وعلى مدى
نحو  10أايام معارك ب Úقوات تابعة ◊كومة
ال -وف -اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة وع-ن-اصس-ر ال-ل-واء السس-اب-ع
اŸن -ح -در م -ن م -دي-ن-ة ت-ره-ون-ة ( 80ك-ل-م) جنوب
العاصسمة.
وخلفت الشستباكات منذ اندلعها 78 ,قتي Óو
 210جرحى ,بحسسب إاحصسائيات رسسمية .وتقول
حكومة الوفاق الوطني ,إان اللواء السسابع «تشسكيل
مسس- -ل- -ح خ- -ارج ع- -ن ال- -ق- -ان -ون» ول ي -ت -ب -ع ا◊رسس
الرئاسسي.

تهريب الوقود

قال فريق اÈÿاء األ‡ي اŸعني بليبيا إان «تهريب
الوقود من ليبيا وداخلها ل يزال نشسا ً
طا مزدهرا»،
مشسÒا إا ¤أان «ا÷م -اع -ات اŸسس -ل -ح -ة والشس-ب-ك-ات
اإلجرامية العابرة ا◊دود الوطنية Œني أارباحا
ك -بÒة م -ن الصس-ادرات غ ÒاŸشس-روع-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
النفطية اŸكررة».
ورصسد فريق اÈÿاء ‘ تقريره إا ¤رئيسس ›لسس
األمن «ﬁ 3اولت كادت تنجح من ب ÚاÙاولت
السست التي جرت لتصسدير النفط اÿام بطرق غÒ
مشسروعة».
ولفت إا ¤أان «آاخر ﬁاولة كانت ‘ ماي  2018ول
يزال العميل ›هول ،فقد طلب من سسفينة ترفع
ع- -ل -م ج -زر م -ارشس -ال ح -م -ل شس -ح -ن -ة م -ن م -رسس -ى
ا◊ريقة ،طÈق ،وأابحرت السسفينة Ãحاذاة اŸياه
اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة» ،ل-ك-ن-ه أاشس-ار إا ¤أان «ال-ع-م-ل-ي-ة
أاجهضست».

ا◊ادث خلّف مصسرع  14عسسكريا روسسيا

موسسكـ ـ ـو –ّمل إإسسرإئي ـ ـ ـ ـ ـل مسسؤووليـ ـ ـة
إسسقـ ـ ـاط طائرتهـا «إإيل »20-فوق سسوريا

حّمل وزير الدفاع الروسسي سسÒغي
شسويغو ‘ مكاŸة هاتفية مع نظÒه
ا’إسسرائيلي اأفيغدور ليÈمان ،تل
اأبيب اŸسسوؤولية الكاملة عن اإسسقاط
الطائرة الروسسية «اإيل  »20قبالة
السساحل السسوري.

وقال شسويغو« :رغم الÎتيبات القائمة مع اإسسرائيل
Ÿنع وقوع ا◊وادث ..جرى اإبÓغ قيادة القوات
ال -روسس-ي-ة ق-ب-ل دق-ي-ق-ة واح-دة ف-ق-ط م-ن ال-ه-ج-وم
الإسسرائيلي ،ما يحّمل اإسسرائيل كامل اŸسسوؤولية
عن اإسسقاط الطائرة الروسسية ومقتل طاقمها».
وت- -اب -ع شس -وي -غ -و« :وزارة ال -دف -اع ال -روسس -ي -ة دعت
ا÷انب الإسسرائيلي مرارا اإ ¤المتناع عن شسن
الهجمات على الأراضسي السسورية ،مشسÒة اإ ¤اأنها
ت- -ه -دد اأم -ن ا÷ن -ود ال -روسس‡ ..ارسس -ات ا÷يشس
الإسس -رائ -ي -ل -ي ل ت -ع -كسس روح الشس -راك -ة ال -روسس-ي-ة
الإسس-رائ-ي-ل-ي-ة ون-ح-ت-ف-ظ ب-ح-ق-ن-ا ‘ الرد بخطوات
مناسسبة».
و‘ ه -ذا الصس -دد ،اأك -د اŸت -ح -دث ب-اسس-م ال-دف-اع
ال -روسس -ي -ة ال-ل-واء اإي-غ-ور ك-ون-اشس-ي-ن-ك-وف ،اأن وزارة
الدفاع سستحتفظ لنفسسها بحق الرد اŸناسسب على
‡ارسس -ات اإسس-رائ-ي-ل السس-ت-ف-زازي-ة ،ال-ت-ي تسسÎت
مقاتÓتها بطائرة السستطÓع الروسسية ،لتسسقطها
الدفاعات السسورية خطاأ.
وتابع« :اإسسرائيل – ⁄ذر قيادة القوات الروسسية
‘ سسوريا مسسبقا ،و ⁄تبلغنا بعمليتها ع Èاÿط
السس -اخ -ن ،اإل ق -ب -ل اأق-ل م-ن دق-ي-ق-ة م-ن الضس-رب-ة،
الأمر الذي  ⁄يسسمح لنا باإبعاد الطائرة الروسسية
اإ ¤منطقة اآمنة».
واخ -ت -فت ط -ائ -رة روسس -ي -ة اأث -ن-اء –ل-ي-ق-ه-ا ق-ب-ال-ة
السساحل السسوري ليل الثن ‘ Úالوقت الذي كانت
ف -ي -ه م-دي-ن-ة الÓ-ذق-ي-ة السس-وري-ة ت-ت-ع-رضس ل-ه-ج-وم
بصسواريخ اإسسرائيلية .واأعلن ا÷يشس الروسسي امسس

خطف قسض إايطا‹
@ نيامي  :قال متحدث باسسم حكومة النيجر امسس الثÓثاء إان قسسا إايطاليا خطف مسساء
الثن ‘ Úجنوب النيجر بالقرب من ا◊دود مع بوركينا فاسسو.
وقال اŸتحدث عبد الرحمن زكريا «أاؤوكد أان قسسا إايطاليا ُخطف على ا◊دود مع بوركينا
فاسسو ،على أاراضسي النيجر».
تفكيك خلية «إارهابية»
@ الرباط :اعتقلت اŸغرب  12شسخ ًصسا ‘ عملية أامنية اسستهدفت شسبكة “ارسس أانشسطة
إاجرامية ولها ﬂططات «إارهابية» كان أافرادها ينشسطون ب Úمدينتي طنجة والدار البيضساء.
Óمن الوطني ،أان األبحاث والتحريات قادت لرصسد تقاطعات
وذكر بيان للمديرية العامة ل أ
قوية ب Úهذه الشسبكة «اإلرهابية» وﬂططات إاجرامية أاخرى ،إاذ تب Úتورط عناصسر هذه
الشسبكة ‘ تنفيذ ›موعة من العمليات اإلجرامية اŸرتبطة بÎويج اıدرات واŸؤوثرات
العقلية.
إاسساءة أاخرى للرسسول الكرË
@ لندن  :أاطلق زعيم حزب السستقÓل الÈيطا« Êيوكيب» عبارات مسسيئة للنبي ﬁمد صسلى
ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ،خÓ-ل مسسÒة م-ن-اهضس-ة ل-ل-مسس-ل-م ،Úن-ظ-م-ه-ت-ا ›م-وع-ة إال-كÎون-ية ◊شسد
مشسجع Úلكرة القدم ضسد اإلسسÓم.
وذكر موقع بريطا ،Êالثن ،Úأاّن السسياسسي جÒارد باتن أاسساء للرسسول ﬁمد والثقافة
اإلسسÓمية ،خÓل مشساركته ‘ اŸسسÒة التي نظمها «–الف الدÁقراطي Úلكرة القدم»
السسبت اŸاضسي ‘ ،مدينة سساندرلند ،شسرقي بريطانيا.

الثÓثاء اأن الطائرة سسقطت –ت نÒان الدفاع
السسوري ،وحملت اإسسرائيل مسسوؤولية حصسول ذلك.
ونقلت وكالت الأنباء الروسسية عن بيان لوزارة
ال -دف -اع اأن «ال-ط-ي-اري-ن الإسس-رائ-ي-ل-ي Úج-ع-ل-وا م-ن
الطائرة الروسسية غطاء لهم ،ووضسعوها بالتا‹ ‘
مرمى نÒان الدفاع ا÷وي السسوري».
وتابع البيان« :نعت Èهذه السستفزازات من جانب
اإسس -رائ -ي -ل م -ع -ادي-ة» ،و»ن-ح-ت-ف-ظ ب-ح-ق-ن-ا ‘ ال-رد
بالطريقة اŸناسسبة».
واأشسار اإ ¤مقتل « 15روسسيا كانوا ‘ اÿدمة».
وكان ا÷يشس الروسسي قد اأعلن ‘ وقت سسابق
اخ-ت-ف-اء ال-ط-ائ-رة وع-ل-ى متنها  14عسس-ك-ريا اأثناء
–ل -ي -ق -ه -ا ف-وق ال-ب-ح-ر الأب-يضس اŸت-وسس-ط ق-ب-ال-ة
السساحل السسوري ،وبالتزامن مع هجوم صساروخي
اإسسرائيلي اسستهدف مدينة الÓذقية.
واأوضسح اأن عملية البحث عن الطائرة جار.

اإسسرائيل تتاأسسف

ه -ذا و ق -د اأع -ربت اإسس-رائ-ي-ل ع-ن اأسس-ف-ه-ا Ÿق-ت-ل
اأفراد طاقم الطائرة الروسسية ﬁ ،ملة دمشسق
وطهران وحزب الله كامل اŸسسوؤولية عن ا◊ادث.
وق- -ال ا÷يشس الإسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه امسس
ال- -ثÓ- -ث- -اء اإن اإسس- -رائ- -ي- -ل «–ّم- -ل ن- -ظ- -ام الأسس- -د
اŸسسوؤولية الكاملة عن ا◊ادث ..كما تعت Èاإيران
وح- -زب ال -ل -ه شس -ري -ك ‘ ÚاŸسس -وؤول -ي -ة ع -ن ه -ذا
ا◊ادث اŸوؤسسف.
وحسسب ال - -ب - -ي - -ان ،ف- -اإن ا÷يشس Úالإسس- -رائ- -ي- -ل- -ي
والروسسي «يعمÓن بنظام لتفادي الصسدامات” ،
التفاق عليه من قبل قادة الدولتْين واأثبت فعاليته
مرات عديدة ‘ السسنوات الأخÒة ،وقد ” تفعيل
هذا النظام الليلة اŸاضسية اأيضسا».
وخ- -لصس ال- -ب- -ي -ان اإ ¤اأن اإسس -رائ -ي -ل سس -ت -ن -ق -ل اإ¤
ا◊ك-وم-ة ال-روسس-ي-ة ج-م-ي-ع اŸع-ل-وم-ات الضسرورية
للنظر ‘ ا◊ادث والتاأكد من ا◊قائق الواردة ‘
هذا التحقيق الإسسرائيلي.

رئيسسة سسابقة متهمة بالفسساد
@ بوينوسض ايرسض  :اتهمت كريسستينا كÒشس Ôرئيسسة الرجنت Úمن  2007إا ،2015 ¤رسسميا
‘ إاطار فضسيحة «دفاتر الفسساد» التي تهز البÓد منذ أاسسابيع ،ووصسل األمر بالقاضسي إا ¤طلب
توقيفها على الرغم من ا◊صسانة الŸÈانية التي تتمتع بها و“نع ذلك.
ويشستبه القاضسي كÓوديو بوناديو اŸكلف هذه القضسية التي تتعلق برشساوى بقيمة  160مليون
دولر ،بأان كريسستينا كÒشس Ôكانت مسسؤوولة مع زوجها نسستور كÒشس Ôالذي ترأاسس الرجنتÚ
من  2003إا ،2007 ¤عن نظام فسساد كان مسسؤوولو شسركات يدفعون فيه مÓي Úالدولرات نقدا
إا ¤موظف ‘ Úا◊كومة مقابل ا◊صسول على صسفقات.
الذكرى الـÛ 61زرة صسندلة
@ الناصسرة  :أاحيت ÷نة اŸتابعة العليا للجماه Òالعربية ،وهي أاعلى هيئٍة “ثيلّيةٍ لفلسسطينيي
الداخل ،و÷نة ا◊رّيات اŸنبثقة عنها ،واللجنة الشسعبية لقرية صسندلة ،أامسس األول  ،الذكرى الـ 61
Ûزرة صسندلة ،التي راح ضسحيتها  15طف ً
 Óعائدين من اŸدرسسة بانفجار لغم زرع ‘ طريقهم
قصسًدا ،وقال رئيسس اŸتابعة ﬁمد بركة ،إاّن قانون القومية هو الÎجمة الدسستورّية Ûزرة
صسندلة ،وكّل اÛازر بحّق شسعبنا ،ليقول إاّن قتل الفلسسطيني شسرعّي ومقبول.
’ حصسانة للمسسؤوول Úالكبار
@ مدريد  :أاعلن بيدرو سسانشسيز رئيسس ا◊كومة اإلسسبانية أانه سسيقدم اقÎاحا لتعديل
الدسستور بهدف إالغاء حصسانة اŸسسؤوول Úالسسياسسي.Ú
وقال سسانشسيز الذي كان يقدم حصسيلة األيام اŸائة األو ¤من عمر ا◊كومة « إاذا اشستغلنا
جميعا بنفسس الطموح فإان تعديل الدسستور قد يدخل حيز التنفيذ بعد مرور  60يوما فقط من
بدء مناقشسته من طرف ›لسس النواب «.
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لجمالية  500مليون دولر
قيمتها أ إ

وأشسنط ـ ـن أأوقفت كاف ـ ـ ـ ـة أŸسساعدأت
أŸدني ـ ـ ـ ـة للفلسسطي ـ ـ ـ ـنيÚ

لمريكية أوقفت كافة أشضكال أŸسضاعدأت أŸدنية للفلسضطيني،Ú
لدأرة أ أ
قالت حكومة ألوفاق ألفلسضطينية ,أمسس ,إأن أ إ
لسضرأئيلي وعملها على دعم قيام دولة للفصضل ألعنصضري.
ونددت بانحياز وأشضنطن ألفاضضح لصضالح ألحتÓل أ إ
ذكرت ا◊كومة ‘ ,بيان صصحفي
ع -قب اج-ت-م-اع-ه-ا اأ’سص-ب-وع-ي ‘
مدينة رام الله ,أان «واشصنطن
أاقدمت خÓل العام ا÷اري على
ق -ط-ع مسص-اع-دات م-ال-ي-ة ب-ق-ي-م-ة
 500مليون دو’ر».
وأاوضص - - -حت ا◊ك - - -وم- - -ة أان 235
مليون من اŸبلغ اŸذكور كانت
ﬂصصصص- - -ة لصص- - -ال- - -ح مشص- - -اري - -ع
اق -تصص -ادي -ة وإانسص-ان-ي-ة ‘ الضص-ف-ة
ال- -غ- -رب- -ي- -ة ومشص -ا‘ ‘ ال -ق -دسض
وم-ؤوسصسص-ات ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وال-ب-ق-ية
لصصالح وكالة اأ’· اŸتحدة لغوث
وتشص-غ-ي-ل الÓ-ج-ئ Úال-فلسصطينيÚ
(أاونروا).
ون- - -ددت ا◊ك - -وم - -ة ب - -اÿط - -وة
اأ’م -ري -ك -ي-ة واع-تÈت أان-ه-ا ت-أات-ي
«ضص -م -ن ح -ل -ق -ة ا◊رب الشص-رسص-ة
التي تشصنها واشصنطن على حقوق
الشص -عب ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي وقضص-ي-ت-ه
الوطنية».
بتشصجيع ودعم من إادارة الرئيسض
أسضتشضهاد شضابÚ
أامسض ،ع- -ل- -ى اŸصص- -ل Úوح- -راسض
لبرتايد
دعم أ أ
اأ’مريكي ,دونالد ترامب».
اŸسص - -ج- -د اأ’قصص- -ى اŸب- -ارك- -ي
كما اعتÈت القرارات اأ’مريكية وشص - - -ددت ع - - -ل- - -ى أان «ﬁاو’ت ‘ اŸقابل أاعلنت وزارة الصصحة واق-ت-ح-ام اŸسص-ت-وط-ن Úل-لمسصجد
ب-إاغÓ-ق م-ك-تب م-ن-ظ-م-ة التحرير فرضض ا◊قائق ا’حتÓلية على ‘ غزة عن اسصتشصهاد شصاب Úعلى وت -أادي -ت-ه-م لصص-ل-وات ت-ل-م-ودي-ة ‘
ال- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن -ي -ة ‘ واشص -ن -ط -ن اأ’رضض ’ Áك - -ن - -ه - -ا أان ت - -وق- -ف ح-دود ال-ق-ط-اع ن-ت-يجة اسصتهداف باحاته.
وا’عÎاف ب- -ال- -ق -دسض ع -اصص -م -ة ا◊تمية التاريخية بتجسصيد إاقامة ال-ط-ائ-رات اإ’سص-رائ-يلية ›موعة وق- -ال ف- -راسض ال -دبسض اŸسص -ؤوول
إ’سصرائيل وŒفيف مصصادر دعم دول- - -ة ف - -لسص - -ط ÚاŸسص - -ت - -ق - -ل - -ة من الشصبان الفلسصطيني Úشصرقي اإ’عÓ- - -م- - -ي ل - -دائ - -رة اأ’وق - -اف
أاون - - -روا وﬁاول - - -ة شص- - -رع- - -ن- - -ه بعاصصمتها القدسض الشصرقية على خان يونسض جنوب غزة.
الفلسصطينية ‘ تصصريح صصحفي
ة
ر
ا
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و
ل
ا
م
ا’سص- -ت- -ي- -ط- -ان وإاسص- -ق- -اط م- -ب -دأا حدود عام  ,1967وحل قضصايا وق- -ال ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسص- -
أامسض ،أان ق - - - -وات ا’ح - - - -ت Ó- - - -ل
الدولت Úعلى حدود  1967وإالغاء الوضصع النهائي كافة وعلى رأاسصها أاشص- - -رف ال- - -ق- - -درة إان «ط - -واق - -م اÿاصص- -ة اع- -ت -دت ع -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸرج- -ع- -ي- -ات اŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا قضصية القدسض والÓجئ.»Ú
اإ’سص -ع -اف ن -ق-لت الشص-ه-ي-دي-ن إا ¤اŸت - -واج- -دي- -ن ‘ اأ’قصص- -ى م- -ن
وف -رضض السص -ي -ط-رة اإ’سص-رائ-ي-ل-ي-ة وت -ق-اط-ع السص-ل-ط-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ›م - -ع ن - -اصص - -ر ال - -ط- -ب- -ي ب- -ع- -د مسص- - - -ؤوو‹ اأ’وق- - - -اف وح- - - -راسض
على اأ’جواء الفلسصطينية واŸياه اإ’دارة اأ’م -ري -ك -ي -ة م -ن -ذ إاعÓ-ن انتشصالهما على مقربة من السصياج اŸسصجد واŸصصل Úحيث أاصصيب
اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة واŸع -اب -ر ال -دول -ي-ة ال- -رئ- -يسض اأ’م- -ري- -ك -ي ,دون -ال -د ا◊ - - - -دودي» ،م - - - -شصÒ- - - -ا إا ¤أان أاربعة من موظفي اأ’وقاف ‘
«–ق -ي -ق ل -دول -ة ب -ن -ظ-ام ال-فصص-ل ترامب ‘ ,السصادسض من ديسصم Èالشصاب Úهما إا  ،من خان ح Úاعتقل ا’حتÓل خمسصة من
اŸاضصي اعتبار القدسض عاصصمة يونسض.
العنصصري (اأ’برتايد)».
اŸصصل Úوالعامل ‘ Úاأ’قصصى ي
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إ’سص- - -رائ - -ي - -ل ون - -ق - -ل السص - -ف - -ارة و‘ ال
ورأات ا◊كومة الفلسصطينية أان
ف- -ي- -م- -ا سص- -ادت اأ’قصص -ى أاج -واء
«ك- -ل م -ا ت -ق -وم ب -ه اسص -رائ -ي -ل ‘ اأ’م- -ري -ك -ي -ة إال -ي -ه -ا ‘  14ماي واعتقل  5أاخرون خÓل اعتداء شصديدة التوتر امتدت Ùيطه ‘
اأ’راضص- -ي ال- -ف- -لسص- -ط- -ي -ن -ي -ة ه -و اŸاضصي.
ق -وات ا’ح -ت Ó-ل اإ’سص -رائ -ي -ل -ي-ي البلدة القدÁة بالقدسض اÙتلة.

‘ أنتظار تسضمية رئيسس أ◊كومة

سستة مرشسح Úيتنافسسون على منصسب رئيسس أ÷مهورية ألعرأقية
أعلن مصضدر برŸا Êعرأقي
أن أŸرشضح أŸسضتقل سضردأر
عبد ألله ،هو أول مرشضح
كردي يقدم أورأق ترشضحه
بشضكل رسضمي أإ› ¤لسس
ألنوأب ،قبل ألتصضويت على
أنتخاب رئيسس
أ÷مهورية.
اأف- - -ادت مصص- - -ادر اعÓ- - -م- - -ي- - -ة
العراقية ،باأن «سصردار عبد الله
وصصل اأمسض اإ ¤بغداد قادما
من اإقليم كردسصتان ،حيث قدم
اأوراق ت- - -رشص- - -ح - -ه اإ ¤م - -نصصب
رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ك -م -رشص -ح
مسصتقل».
وكشص -ف اŸصص -در اأن ع -ب-د ال-ل-ه
ك- -ان عضص- -وا Ãج- -لسض ال -ن -واب،

وعضصوا ‘ ÷نة ا’أمن والدفاع
الŸÈان -ي -ة ب -ال-دورة الŸÈان-ي-ة
ال- -ث- -ان- -ي -ة ،اإضص -اف -ة اإ ¤شص -غ -ل -ه
م- -نصصب رئ -يسض ك -ت -ل -ة ال -ت -غ -يÒ
الŸÈانية ‘ نفسض الدورة.
وكان مصصدر مطلع كشصف ا’ثنÚ
 ،ع- -ن اأسص- -م- -اء سص- -ت- -ة م- -رشص -حÚ
ل -ل -م -ن -افسص -ة ع -ل -ى شص-غ-ل م-نصصب
رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ه -م ،سص-ردار
ع-ب-د ال-ل-ه ،ول-ط-ي-ف رشص-ي-د ،ومÓ
بختيار ،وفاضصل مÒا ،Êوبرهم
صصالح ،وسصليم شصوشصكي.
من ناحية ثانية  ،قال رئيسض
–ال -ف ال-ف-ت-ح ه-ادي ال-ع-ام-ري
اأمسض ال - -ث Ó- -ث - -اء ،اإن - -ه سص - -حب
ت -رشص -ي -ح -ه ل -رئ -اسص -ة ا◊ك -وم -ة
العراقية اŸرتقبة.

وشص-دد ال-ع-ام-ري ،ع-ل-ى ضص-رورة
اأن يحظى اŸرشصح بقبول الكتل
السصياسصية الفائزة با’نتخابات،
التي جرت ‘ ماي اŸاضصي.
جاء ذلك ‘ موؤ“ر صصحفي من
العاصصمة العراقية بغداد.
وذكر العامري ،اأن العراقي Úبداأوا
م -رح -ل -ة ال -ت -واف-ق-ات ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م
ل -ل -ت -وصص -ل اإ ¤رئ -يسض وزراء م -ت-ف-ق
عليه بقرار عراقي بامتياز.
واع- -ت Èاأن اŸرشص- -ح ل- -رئ- -اسص -ة
الوزراء ،يجب اأن يحظى بتوافق
الكتل السصياسصية ،واإذا ” دعمه
من كافة القوى سصيكون النجاح
نصصيبه بالتاأكيد.
وكان العامري ،اإ ¤جانب رئيسض
الوزراء حيدر العبادي ،من بÚ

قيمتها  200مليار دولر

ا’أسص-م-اء اŸط-روح-ة ب-ق-وة خÓل
ا’أشص -ه-ر اŸاضص-ي-ة لشص-غ-ل م-نصصب
رئيسض ا◊كومة اŸقبلة.
وجرت العادة اأن يتو ¤ال ُسصنة
رئ- - - -اسص - - -ة الŸÈان ،وا’أك - - -راد
رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري-ة ،والشص-ي-ع-ة
رئاسصة ا◊كومةÃ ،وجب عرف
م -ت-ب-ع ‘ ال-بÓ-د م-ن-ذ ا’إط-اح-ة
بنظام صصدام حسص.2003 ‘ ،Ú
واأمسض ا’ول  ،كشصف مصصدران
سص- -ي- -اسص -ي -ان م -ط -ل -ع -ان ع -ن اأن
السص- -ي- -اسص- -ي اıضص- -رم ووزي- -ر
ال- -ن- -ف- -ط السص- -اب -ق ع -ادل ع -ب -د
اŸه - -دي ،ب - -ات ا’أوف- -ر ح- -ظ- -ا
ل -ت -و‹ م-نصصب رئ-يسض ا◊ك-وم-ة
ا÷دي-دة ،ك-ون-ه ي-ح-ظ-ى ب-ق-ب-ول
الصصدر والعامري معًا.

ح ـ ـ ـ ـ ـرب رسس ـ ـ ـ ـوم ب ـ ـ ـ ـ ـ ÚأأمÒكـ ـ ـ ـ ـ ـا وألصس ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
هددت بك Úيوم أمسس
باتخاذ أإجرأءأت مضضادة
للرد على قرأر أإدأرة
ألرئيسس ألأمÒكي دونالد
ترأمب بفرضس رسضوم على
وأردأت من ألصض Úقيمتها
 200مليار دولر.
وقالت وزارة التجارة الصصينية
ب - -ع- -د سص- -اع- -ات م- -ن اإعÓ- -نال - -و’ي - -ات اŸت - -ح - -دة ف- -رضض
رسصوم جديدة على اŸنتجات
الصص-ي-ن-ي-ة◊« -م-اي-ة ح-ق-وق-ه-ا
ومصص-ا◊ه-ا اŸشص-روع-ة ونظام
ال - -ت - -ج - -ارة ا◊رة ال - -ع - -اŸي - -ة

سص - -ت - -ت - -خ - -ذ الصص Úاإج- -راءات
مضصادة».
واأضص -اف ب -ي -ان وزارة ال-ت-ج-ارة
الصص- -ي- -ن- -ي- -ة «تصص- -ر ال- -و’ي- -ات
اŸتحدة على زيادة الرسصوم،
وهو ما يجلب اŸزيد من حالة
عدم اليق Úبشصاأن اŸشصاورات
ب Úا÷انب.»Ú
وتابعت الوزارة «من اŸاأمول
اأن ت -درك ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة
ال -ع-واقب السص-ل-ب-ي-ة اÙت-م-ل-ة
Ÿث - - - - -ل ه- - - - -ذه ا’أف- - - - -ع- - - - -ال،
وتصص- - -ح- - -ي- - -ح - -ه - -ا ‘ ال - -وقت
اŸناسصب».

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

وصص - -ع - -د ال- -رئ- -يسض ا’أمÒك- -ي
دونالد ترامب حربه التجارية
مع الصص Úبفرضض رسصوم بنسصبة
 %10على واردات صصينية بنحو
 200مليار دو’ر اعتبارا من
ا’ث-ن ÚاŸق-ب-ل ،واسص-ت-ث-ن-ى من
ه- -ذه ال- -رسص- -وم سص- -اع- -ات اأب -ل
ال -ذك -ي -ة وسص -ل -ع -ا اسص -ت-هÓ-ك-ي-ة
اأخ - -رى ك - -خ - -وذات سص - -ائ - -ق- -ي
ال -دراج-ات وم-ق-اع-د ا’أط-ف-ال
‘ السصيارات.
وقال ترامب ‘ بيانه ا’ثنÚ
«كنا واضصح“ Úاما بخصصوصض
نوع التغيÒات اŸطلوب القيام

ب - -ه - -ا ،وم - -ن- -ح- -ن- -ا الصص Úك- -ل
ال -ف-رصض ل-ت-ع-ام-ل-ن-ا Ãزي-د م-ن
ا’إنصص - -اف» ،واأضص - -اف «ل - -ك - -ن
الصص ⁄ Úتكن مسصتعدة ،اإ¤
ا’آن ،لتعديل ‡ارسصاتها».
وهدد ترامب ‘ بيان لÓإعÓن
عن ›موعة الرسصوم ا÷ديدة
باأنه اإذا ردت الصص Úباإجراءات
ان - -ت- -ق- -ام- -ي- -ة ضص- -د اŸزارعÚ
ا ’ أ م  Òك  - - -ي  Úا أ و ا ل ص ص  - - -ن - -ا ع - -ا ت
ا’أمÒك- -ي- -ة «فسص -ن -دخ -ل ف -ورا
اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة ،وهي فرضض
رسص -وم ع -ل -ى واردات اإضص -اف-ي-ة
بقيمة  267مليار دو’ر.

ال ع د د
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وزير ألدأخلية ألفرنسضي سضيغادر أ◊كومة بحلول 2019

إأسستقا’ت ألوزرأء تربك ألرئيسس ماكرون
أعلن وزير ألدأخلية ألفرنسضي جÒأر كولومب أنه سضيسضتقيل من منصضبه بعد
لوروبية عام  ،2019للÎشضح إأ ¤رئاسضة بلدية ليون ،مضضيفا مزيدأ
ألنتخابات أ أ
من ألرباك إأ ¤عودة ألرئيسس ألفرنسضي إأÁانويل ماكرون إأ ¤ألعمل بعد ألعطلة
ألصضيفية.
وي -اأت-ي ا’إعÓ-ن ع-ن م-غ-ادرة
هذا الوزير الذي كان وفيا
منذ اليوم ا’أول اإ ¤رئيسض
ال- -بÓ- -د ،ب- -ع- -د شص- -ه- -ر ع -ل -ى
اسص- -ت- -ق- -ال- -ة وزي- -را ال- -ب- -ي- -ئ -ة
والرياضصة بشصكل مفاجئ و‘
ح ’ Úت - -ت - -وق- -ف شص- -ع- -ب- -ي- -ة
م - -اك - -رون ع - -ن الÎاج - -ع ‘
اسصتطÓعات الراأي.
وقال كولومب البالغ  71عامًا
‘ مقابلة مع ›لة «لكÈسض»
نشص -رت اأمسض‡ ،ازح ً-ا»اإن -ه-ا
ب-ع-ي-دة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-بلدية .ا’أوروب- -ي- -ة» ‘ ن -ه -اي -ة م -اي اŸسصوؤول ا’أمني ‘ الرئاسصة
من ا’آن حتى ذلك ا◊ ،Úاإذا .2019
الفرنسصية الكسصندر بينا’.
 ⁄ي-ت-م تشص-خ-يصض (اإصص-اب-ت-ي) وك - -انت ع- -ودت- -ه اإ ¤ل- -ي- -ون ،وقد ” تصصوير بينا’ ‘ ماي
Ãرضض خ- - - -ط ،Òسص - - -اأك - - -ون اŸدي -ن-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ف-رنسص-ا ،اأث -ن-اء ق-ي-ام-ه ب-اأع-م-ال ع-ن-ف
مرشصحًا ‘ ليون» عام  .2020م -ت -وق -ع -ة م-ن-ذ وقت ط-وي-ل .خÓل تظاهرة معتمرا ً خوذة
وت - -اب - -ع «ل - -ن اأب - -ق- -ى وزي- -را وشص - -غ - -ل ك - -ول - -ومب م- -نصصب الشصرطة.
للداخلية حتى اليوم ما قبل رئاسصة بلدية ليون Ÿدة  16وب- - -دا ك- - -ول - -ومب اŸل - -ت - -زم
ا’أخ .Òاع - -ت- -ب- -ارا م- -ن فÎة عامًا قبل اأن يعّينه ماكرون ب -اÿط -اب ال -رئ -اسص -ي ع-ادة،
معينة ،من ا’أفضصل اأن اأكون ‘ م - - -اي  ‘ 2017م- -نصصب م -ن -ذ سص -ب -ت -م Èب -ع-ي-دا ً ،وق-د
م - -ت - -ف - -رغً- -ا بشص- -ك- -ل ك- -ام- -ل وزير الداخلية ا’سصÎاتيجي .اأشصار اإ ¤اأن ا◊كومة «تفتقد
للحملة».
وت - - -ب- - -دو ع- - -ودة م- - -اك- - -رون اإ ¤التواضصع».
واأضصاف كولومب «اأعتقد اأن وح -ك -وم -ت -ه اإ ¤ال -ع-م-ل ب-ع-د واأك -د ال -وزي -ر ال -ف -رنسص -ي ‘
ال- - -وزراء ال- - -ذي - -ن ي - -ري - -دون العطلة الصصيفية ،حسصاسصة اإذ مقابلته مع ›لة «لكÈسض»
الÎشص-ح لÓ-ن-ت-خ-ابات البلدية اإن-ه-ا شص-ه-دت ت-ع-دي Ó-وزاري-ا بشصاأن ماكرون الذي يعت Èاأن
عام  2020يجب اأن يتمكنوا بسصبب اسصتقالة اأولو اإضصافة عÓقته به تشصبه عÓقة ا’أب
م -ن م -غ -ادرة ا◊ك -وم -ة ب-ع-د اإ ¤اŸماطلة بشصاأن التداب Òب -اب -ن-ه« ،ن-ق-ول ا’أم-ور وج-هً-ا
م- - -ع- - -رك- - -ة ا’ن- - -ت - -خ - -اب - -ات الضص -ري -ب -ي -ة وت -ب -ع-ات قضص-ي-ة لوجه».

مع خفضضها عدد ألÓجئ ÚأŸسضلم Úللثلث

إأدأرة ترأمـ ـ ـ ـ ـب تقّل ـ ـصس سسق ـف عدد
ألÓجئ ÚأŸسسموح به إأ 30 ¤أألفـ ـا
لقصضى لÓجئÚ
لمÒكي دونالد ترأمب أن ألعدد أ أ
أعلنت إأدأرة ألرئيسس أ أ
ألذين سضتسضتقبلهم ألوليات أŸتحدة عام  ‘ 2019إأطار برنامج إأعادة ألتوط Úلن
يزيد على ثÓث Úألفا فقط مقابل  45ألفا هذأ ألعام ،وحوأ 85 ¤ألفاً ‘ ، 2016
لك Ìكرما» مع
وذلك ‘ خفضس غ Òمسضبوق ‘ تاريخ ألبÓد ألتي تعت Èنفسضها «أ أ
ألÓجئ Úبالعا.⁄
وق - - -ال وزي - - -ر اÿارج - - -ي - - -ة
اأ’مÒك -ي م -ايك ب -وم-ب-ي-و ‘
بيان لوزارته ا’ثن Úإان هذا
العدد يتعلق بالÓجئ Úالذين
ت- -خ- -ت- -اره- -م وك- -ا’ت اأ’م -ن
وا’سصتخبارات اأ’مÒكية من
ﬂي- -م- -ات الÓ- -ج- -ئ Úح- -ول
العا.»⁄
وأاشص - - -ار إا ¤أان ا◊ك - - -وم - - -ة
اأ’مÒك - -ي - -ة ت- -ع- -ت- -زم ك- -ذلك
«دراسص - -ة أاك Ìم- -ن  280أالف
طلب ÷وء» تقليدي ‘ العام
« 2019سصتضصاف إا ¤أاك Ìمن
ث- -م- -ا‰ئ- -ة أال -ف ط -الب ÷وء
موجودين حاليا ‘ الو’يات
اŸتحدة» وينتظرون ردا على
ط -ل -ب-ات-ه-م ،م-ع-تÈا ال-و’ي-ات
اŸت -ح -دة «ال-دول-ة اأ’ك-رم ‘
ال -ع-ا ⁄ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
بالهجرة من أاجل ا◊ماية».
وأاضص-اف «ي-ن-ب-غ-ي ال-ن-ظ-ر إا¤
السص- -ق- -ف اŸقÎح لÓ- -ج -ئÚ
هذه السصنة ‘ سصياق اأ’شصكال
ال -ك -ثÒة اأ’خ -رى ل -ل -ح -م -اي-ة
واŸسص -اع -دة ال -ت -ي ت -ق-دم-ه-ا
الو’يات اŸتحدة».
وق- -ال ب- -وم -ب -ي -و إان السص -ق -ف
ا÷دي - -د ي- -ع- -كسض ت- -فضص- -ي- -ل
اإ’دارة ت -وط Úال Ó-ج -ئ‘ Ú
أام -اك -ن أاق -رب إا ¤ب -ل-دان-ه-م،
وه -و أام -ر ق-ال ع-ن-ه ال-رئ-يسض
دون -ال -د ت -رامب إان -ه سص-ي-ك-ون
أارخصض م -ن ال -ق -ب-ول ب-ه-م ‘
الو’يات اŸتحدة.
وأاضص -اف ب -وم -ب-ي-و أان ال-ق-رار
اسص - -ت- -ن- -د أايضص- -ا إاﬂ ¤اوف
أام - -ن - -ي - -ة ،وق- -ال «ي- -ت- -ع Úأان
ن - -واصص- -ل ف- -حصض م- -ق- -دم- -ي
ال-ط-ل-ب-ات ع-ل-ى ن-ح-و مسصؤوول
ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون دخ-ول أاول-ئك
ال -ذي -ن ق -د ي -ل -ح -ق-ون ضص-ررا

ببلدنا».
“ييز ‘ قبول
ألÓجئÚ
و‘ إاطار ردود الفعل اأ’ولية
ع - -ل- -ى ت- -لك اÿط- -وة سص- -ارع
اŸداف- -ع- -ون ع- -ن ال Ó-ج -ئÚ
إ’دان- - -ة خ- - -فضض السص- - -ق- - -ف،
واع-تÈت ج-ي-ن-ي-ف-ر ك-وي-ج-ل-ي
من منظمة هيومن رايتسضفÒسصت -إاعÓ- - - - - -ن وزي- - - - - -ر
اÿارج-ي-ة اأ’مÒك-ي «ت-خ-ل-ي-ا
ﬂزي- -ا ع- -ن إانسص -ان -ي -ت -ن -ا ‘
م -واج-ه-ة أاسص-وأا أازم-ة ’ج-ئÚ
بالتاريخ».
وك- -ان السص- -ق -ف ال -ذي وضص -ع
العام اŸاضصي عند  45أالف
’ج -ئ ه -و اأ’دن -ى م -ن-ذ ع-ام
 ،1980والو’يات اŸتحدة ‘
طريقها لقبول  22أالف ’جئ
ف -ق -ط ه -ذا ال -ع -ام ،أاي ن -ح-و
نصص- - - - - - -ف ا◊د اأ’قصص - - - - - -ى
اŸسصموح به.
وأاظهر –ليل أاجرته مصصادر

اعÓمية لبيانات حكومية أان
نوعية الÓجئ Úالذين تقبل
بهم الو’يات اŸتحدة تغÒت
‘ ظل إادارة ترامب ،فضصÓ
عن قبول أاعداد أاقل بشصكل
ع - -ام ،ف - -ال- -نسص- -ب- -ة اŸئ- -وي- -ة
لÓجئ ÚاŸسصلم Úهي اآ’ن
ث- -لث م- -ا ك- -انت ع -ل -ي -ه ق -ب -ل
ع - - -ام ‘ ،Úح Úارت- - -ف- - -عت
نسص -ب -ة اأ’وروب -ي Úإا ¤ث Ó-ث-ة
أامثال.
وأادى التحول إا ¤اخت’Óت
صص- -ارخ- -ة ،ف -ع -دد ال Ó-ج -ئÚ
الذين ” قبولهم ‘ الو’يات
اŸت-ح-دة م-ن دول-ة م-ول-دوف-ا
اأ’وروب- -ي- -ة الصص- -غÒة -ع -ل -ى
سص-ب-ي-ل اŸث-ال -ي-ت-ج-اوز اآ’ن
عدد الÓجئ Úالوافدين من
سصوريا بنسصبة ثÓثة إا ¤واحد
ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن أان ع -دد
الÓ- - - -ج- - - -ئ Úالسص- - - -وري‘ Ú
ﬂتلف أانحاء العا ⁄يتجاوز
ال -ت -ع -داد اإ’ج -م -ا‹ لسص -ك-ان
مولدوفا.

á°VÉjQ

األربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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á°VÉjQ

األربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ

يفتتح ‘  24سسبتم Èا÷اري بقصسر اŸعارضس

مششاركة قياسشية ‘ الطبعة الثانية Ÿعرضض الرياضشة وإاعادة اللياقة

«النتائج اÙققة ‘ البطولة األفريقية ثمار ›هود جماعي»
ّثمن السسباح ا÷زائري لونيسس خندريشس إاختصساصس اŸسسافات الطويلة ونصسف الطويلة ‘ حوار خاصس ÷ريدة «الشسعب» النتائج التي
’رادة القوية
حققها رفقة زمÓئه ‘ اŸنتخب الوطني ‘ ظل اŸنافسسة القوية من نظرائهم اŸصسري Úوا÷نوب أافريقي ،Úأارجع ذلك إا ¤ا إ
’–ادي-ة
ال -ت -ي ك -انت –ذو ك -ل واح -د م-ن-ه-م إاضس-اف-ة إا ¤ال-دع-م ال-ك-ب ÒواŸسس-ان-دة ال-ت-ي وج-دوه-ا م-ن ط-رف وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة وا إ
’مكانيات والتسسهيÓت بهدف الÎكيز على التحضسÒات هذا ما جعلهم يتأالقون خÓل البطولة
ا÷زائرية للسسباحة التي وفرت لهم كل ا إ
’فريقية ‘ طبعتها الـ  13التي إاحتضسنتها ا÷زائر.
ا أ
^^  :ما هي النقاط التي خرجتم بها في النهاية؟
^  :الحمد لله قدمنا مسستوى جيد خÓل البطولة األفريقية التي كانت
^^ «الشس-عب» :ك-ي-ف ت-ق-ي-ي-م مسس-ت-وى ال-م-ن-افسس-ة ضس-م-ن ال-ب-ط-ولة
Óلعاب األفريقية التي سسبقتها وفي األخير كسسبنا فريق شساب له
إامتداد ل أ
’فريقية للسسباحة؟
ا أ
إامكانيات وقادر على تقديم األفضسل مسستقب Óولهذا علينا أان نواصسل العمل
^ «لونيسس خندريشس» :أانا جد سسعيد للنتائج التي حققناها خÓل
بكل جدية خاصسة في الفترة القادمة ألننا على الصسعيد القاري لسسنا بعيدين
البطولة األفريقية للسسباحة التي جرت بالجزائر ،حيث قدمنا كل ما علينا
كثيرا عن المسستوى ولكن يجب أان نضساعف العمل أاكثر ،والنتائج المحققة
من أاجل تشسريف األلوان الوطنية من جهة أاخرى لكي نكون عند تطلعات
في البطولة األفريقية كانت بمثابة ثمرة مجهودات وتظافر الجهود سسواء
المسسؤووليين الذين وضسعوا ثقتهم في قدراتنا والجمهور الجزائري الذي
من طرف السسباحين أاو المدربين خاصسة المسسؤوليين على رأاسس اإلتحادية
توافد بكثرة للمدرجات وسساندنا لغاية اليوم األخير من الناحية الفنية
الذين قدموا لنا كل اإلمكانيات مثلما سسبق لي القول ووضسعوا المسسبح تحت
األمور لم تكن سسهلة في ظل حضسور كل من المنتخب المصسري والمنتخب
تصسرفنا لمدة شسهرين.
الجنوب أافريقي بالفرق األولى ما يعني أان المنافسسة كانت قوية والمسستوى
^^  :ما هو هدفك المسستقبلي؟
عالي إال أاننا قدمنا كل ما علينا والحمد لله حققنا المركز الثالث وسسنواصسل
^  :أاكيد أانني سسأاعمل حتى أارفع المسستوى أاكثر لكي أاكون جاهزا للمواعيد
العمل لتحقيق نتائج أافضسل مسستقب.Ó
القادمة ألننا بكل صسراحة لسسنا بعيدين عن المسستوى القاري لكن الحديث
’هداف المسسطرة خÓل هذا الموعد الكبير؟
^^ :هل حققتم ا أ
عن ميدالية أاولمبية يعتبر صسعب و سسابق ألوانه ونحن اآلن نفكر في
^  :نحن فريق يتكون من عناصسر شسابة ولدينا إامكانيات وسسنواصسل العمل
التأاهل ألولمبياد القادم بطوكيو  ٢٠٢٠وبعدها سسنحدد األهداف الخاصسة
بكل جدية حتى نطورها أاكثر ونكون جاهزين للمواعيد القادمة ألن هدفنا
باأللعاب المتوسسطية بوهران ،ألننا بكل صسراحة لم نكن نتوقع أان نحقق
Óلعاب األولمبية بطوكيو
ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي ه-و ال-ت-أال-ق ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م ،ال-ت-أاه-ل ل أ
هذه النتائج اإليجابية في البطولة األفريقية ما يعني ان السسباحة الجزائرية
وتحقيق نتائج إايجابية في األلعاب األولمبية للشسباب وكل هذه محطات
في تطور ملحوظ وبإامكاننا تحقيق األفضسل بحول الله خاصسة أاننا شساهدنا
تحضسيرية أللعاب البحر المتوسسط التي سستكون بمدينة وهران في  ٢٠٢١ما
العودة القوية للجمهور الجزائري إالى المدرجات وتشسجيعه لنا وهذه الصسور
ي-ع-ن-ي أان ك-ث-رة ال-م-ن-افسس-ات سس-ت-ك-ون ب-م-ث-اب-ة ف-رصس-ة ل-رف-ع ال-مسس-ت-وى أاك-ثر
لم نشساهدنا منذ فترة طويلة
واإلحتكاك مع السسباحين الكبار محفز لنا.

حاورته :نبيلة بوقرين

مونديال ا÷يدو( أاواسسط):

مششاركة ا÷زائر بـ  ٨مصشارع ‘ Úموعد الباهاماسض
سستكون الجزائر ممثلة بثمانية ( )٨مصسارعين (6
ذكور و  ٢اناث) ,في البطولة العالمية لÓأواسسط
 ,٢٠١٨المقررة فعالياتها في الفترة الممتدة من
 ١٧الى  ٢١اكتوبر المقبل بناسسو (البهاماسس)،
وف -ق ق -ائ -م -ة ال -مشس -ارك -ي -ن ال -ت -ي اع -ل -ن ع -ن -ه -ا
ال -م -ن -ظ-م-ون اأمسس  .وع-ل-ي-ه  ،سس-ت-ك-ون ال-ج-زائ-ر

ممثلة ,بكل من بÓل يعقوبي (اقل من  55كلغ) و
احمد ميهيبال ( 66كلغ) و عبد القادر مبروك
(اقل من  ٧3كلغ) و مختار يوسسف زلت (اقل من
 ٨١كلغ) و ياسسر مصسطفى بوعمار (اقل من ١٠٠
كلغ) و انور عبد القادر حاشساد (اكثر من ١٠٠
ك-ل-غ) ل-دى ال-ذك-ور ،ف-ي-م-ا سس-ت-ت-ول-ى ال-مصس-ارعتان

راموسس :

كريمة كشسوت (اقل من  ٧٠كلغ) و مروة معمري
(اقل من  ٧٨كلغ) مهمة تمثيل الجيدو النسسوي
الجزائري في هذا الموعد العالمي .
وتنشسط هذه المنافسسة من قبل  35١مصسارعا و
مصسارعة (  ١٩٩ذكور و  ١5٢اناث) ,يمثلون 6٤
دولة من القارات الخمسس .

الوداد البيضساوي ـ وفاق سسطيف:

تعي Úا◊كم السشيششيلي برنار كامي إلدارة اŸباراة

عمار حميسسي
أاك -د ع -م -ر ب -ي -دك-ان ان م-ع-رضس ال-ري-اضس-ة و إاع-ادة
اللياقة في طبعته الثانية سسيكون أافضسل بكثير من
الطبعة األولى خاصسة فيما يخصس عدد المشساركين،
حيث قال في هذا الخصسوصس « هذا المعرضس الذي
حقق نجاحا كبيرا في الطبعة الولى سسيكون أافضسل
بكثير بحكم زيادة عدد المشساركين الذي سسيفوق 5٠
ع -ارضس -ا م -ن م -خ -ت -ل -ف الشس -رك -ات و ال -م -ؤوسسسس-ات
النشسطة في مجال التجهيزات الرياضسية « .

لوروبية
لبطال ا أ
ريال مدريد متحمسض دائما للعب رابطة ا أ

’سسبا ÊسسÒجيو راموسس ،قائد ريال
أاكد ا إ
م -دري-د ،أان ف-ري-ق-ه م-ت-ح-مسس دائً-م-ا ÿوضس
منافسسات بطولة دوري أابطال أاوروبا.
« وقال راموسس ،في تصسريحات أابرزتها صسحيفة
ماركا أان ريال مدريد متحمسس دائًما للعب في
ب -ط -ول -ة دوري األب -ط -ال ،ك -م -ا أان إاق -ام-ة ال-م-ب-اراة
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ف-ي وان-دا م-ي-ت-روب-ول-ي-تانو (ملعب أاتلتيكو
م- - - - - -دري- - - - - -د) ت - - - - -ح - - - - -ف - - - - -زن - - - - -ا أاك - - - - -ث - - - - -ر.».
وأاضس -اف« :ال -ت-ح-دي ال-ذي وضس-ع-ه ال-ف-ري-ق واضس-ح،
ن -ح -ن ن -ري -د م -واصس -ل -ة صس-ن-ع ال-ت-اري-خ ع-ل-ى م-ل-عب
منافسسنا».
وأات -م« :ق -ال -وا إان م -ن ال -مسس -ت -ح-ي-ل ال-ف-وز ب-راب-ط-ة
األبطال مرتين على التوالي ،ولكننا فعلنا ذلك».

من التحاديات بحكم الشسراكة الموجودة مع اللجنة
الول -م -ب -ي -ة ال -ج-زائ-ري-ة ،إاضس-اف-ة ال-ى رع-اي-ة وزارة
الشسباب و الرياضسة لهذا المعرضس» .
هناك العديد من التحاديات التي سستشسارك في
ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة حسسب ب -ي -دك -ان ال -ذي ق -ال:
«التحاديات التي سستشسارك في الطبعة الثانية هي
ال -ع -اب ال -ق -وى ،ال -ت -نسس ،ال -ك -رة ال -ط -ائ-رة،ال-ف-ن-ون
القتالية ،الشسطرنج ،الرياضسة للجميع ،الرياضسات
ال -م -ي -ك -ان -ي -ك -ي -ة ،الشس -راع ،ال -ب-ادم-ن-ت-ون،ال-م-ب-ارزة،
الرماية».
لنجاح الحدث طالب بيدكان الحضسور بضسرورة
اللتزام بالحدث من خÓل قوله« :بما ان الحدث
هو المعرضس الخاصس بالرياضسة فالجميع مطالب
بالحضسور باللباسس الرياضسي حتى نزيد من نجاح
الحدث و حضسور العائÓت باللباسس الرياضسي أامر
ايجابي ويؤوكد على أاهمية الرياضسة لدى العائلة
الجزائرية».

رابطة كرة القدم اÎÙفة

منح اجازت Úللمدرب Úلكل فريق على األكÌ

سس-ي-دي-ر ا◊ك-م السس-يشس-ي-ل-ي ب-رن-ار ك-امي
اŸقابلة التي سستجمع ب Úالوداد البيضساوي
اŸغربي و ‡ثل ا÷زائر ,وفاق سسطيف يوم
 21سس -ب -ت -م Èا÷اري اب -ت -داء م-ن السس-اع-ة
00،21سس - -اÃ ،ركب ﬁم- -د اÿامسس ب- -ال- -دار
ال -ب -يضس -اء ‘ اي -اب ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ-ي م-ن
رابطة ا’بطال ا’فريقية ،حسسب ما افادت
به الكونفدرالية ا’فريقية للعبة .
وسسيدير الحكم الرئيسسي السسيشسيلي ,برنار كامي
العائد من اصسابة  ,-هذه المقابلة بمسساعدةم- -واط- -ن- -ي- -ه انسسÓ- -ي دان- -ي ب- -ي- -ت -روسس و ج -امسس
فريديريك ايميل .
وفي مقابلة الذهاب التي جرت يوم  ١٤سسبتمبر

مانشسيسس Îسسيتي

أارتيتا  « :هدفنا الفوز برابطة األبطال»

Óسس-ب-ا Êب-يب غ-وردي-و’،
أاك -د م -اي -ك -ل أارت -ي-ت-ا ،اŸدرب اŸسس-اع-د ل -إ
’خ Òل-ن ي-ت-واج-د ‘
اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ل -ف -ري -ق م -انشسسس Îسس -ي-ت-ي ،أان ا أ
اŸن-ط-ق-ة ال-ف-ن-ي-ة ‘ م-واج-ه-ة ن-ظÒه أاوŸب-يك ل-ي-ون ،ضس-م-ن منافسسات
دوري أابطال أاوروبا.
وقال أارتيتا ،في المؤوتمر الصسحفي قبل المباراة« :هذا هو الوضسع اآلن .بيب
غوارديول لن يتواجد على مقعده .أانا هنا وسسأاقدم أافضسل ما لدي لتقليل تأاثير
ع - - - -دم وج- - - -وده ف- - - -ي م- - - -ك- - - -ان- - - -ه .ب- - - -اق- - - -ي األم- - - -ور ط- - - -ب- - - -ي- - - -ع- - - -ي- - - -ة».
وأاضساف« :هدفنا الفوز بدوري األبطال .لدينا فريق شساب اكتسسب الخبرة،
ون-ح-ن نشس-ع-ر أان اسس-ت-ع-دادن-ا أافضس-ل م-ن ال-ع-ام-ي-ن ال-م-اضس-ي-ي-ن .سس-ن-ب-دأا ب-ط-ولة
جديدة».
وتابع المدرب المسساعد« :يشسرفني أان أاكون هنا وأانا ممتن للغاية ،لكن إاذا
سسأالتني هل سسأاكون مديًرا فنًيا في يوم من األيام ،فاإلجابة على األرجح سستكون
نعم .لدينا زخم رائع ،وهناك الكثير من المسساحة لهذا النادي للتطور».
وواصسل« :حتى اآلن السستعدادات عادية .نفسس األمور الطبيعية التي نقوم بها.
ل يمكننا أان نتواصسل بأاي شسكل مع غوارديول .سسأاكون في المنطقة الفنية
وسسأاحاول اتخاذ القرارات الصسحيحة».
وأاتم أارتيتا« :غوارديول كان لديه دور واضسح معي عندما حدثني عن النضسمام
للنادي .لعبت في الدوري اإلنجليزي الممتاز لسسنوات .تعلمت هنا بشسكل

رابطة ا’بطال ا’فريقية:

الحق ايتشسعلي و مقران قوراري.
وفي مقابلة الذهاب التي لعبت يوم
السس- -بت ال- -م- -نصس- -رم ب- -ل- -وان -دا ,ك -ان
ال -ف -ري-ق-ان ق-د اف-ت-رق-ا ع-ل-ى ن-ت-ي-ج-ة
التعادل السسلبي ب(.)٠-٠
وسس-ي-واج-ه ال-ف-ائ-ز م-ن ه-ذه ال-م-ق-ابلة
المزدوجة ،سسيواجه في الدور نصسف
النهائي الفائز من مقابلة الدور ربع
النهائي اآلخر بين الترجي التونسسي
و النجم السساحلي .
ومعلوم ان الترجي التونسسي  ،كان قد
فاز في مقابلة الذهاب التي جرت
برادسس بنتيجة (. )١-٢

ال- -ج- -اري ,ت- -ف- -وق وف- -اق سس- -ط -ي -ف ع -ل -ى ال -وداد
ال-ب-يضس-اوي ب-ن-ت-ي-جة ( )٠-١ب -فضس -ل ه -دف سس -ج -ل-ه
الÓعب اليفواري داودي دياموند .
وسسيواجه الفائز من هذه المقابلة المزدوجة في
الدور النصسف نهائي الفائز من مقابلة الدور ربع
ن -ه -ائ -ي الخ -رى ب -ي -ن اله -ل -ي ال -مصس -ري وح-وري-ا
ك -ون -اك -ري ال -غ -ي -ن-ي ال-ت-ي ان-هت م-ق-اب-ل-ة ال-ذه-اب
بكوناكري بنتيجة (.)٠-٠
ويلعب وفاق سسطيف هذه المباراة بعزيمة كبيرة
ل -م -ح -اول -ة ال -ح -ف -اظ ع -ل ي -ال -ت -ف-وق ال-ذي سس-ج-ل-ه
بسس-ط-ي-ف ،وام-ك-ان-ي-ة م-خ-ادع-ة م-ن-افسسة بهجمات
مرتدة التي قد تثمر ،بالنظرلÓمكانيات التييتمتع
بها لعبو الفريق.

البطولة اŸتوسسطية للجمباز الفني وا’يروبيك

تونسض –تضشن اŸنافسشة Ãششاركة  15بلدا
يحتضسن قصسر الرياضسة باŸنزه (تونسس)
ي -وم-ي  21و 22سس -ب -ت -م Èا÷اري ال-دورة
الثالثة للبطولة اŸتوسسطية للجمباز الفني
Óواسس - -ط وال - -وسس - -ط - -ي- -ات
وا’ي - -روب - -يك ل  - -أ
Ãشساركة  15بلدا من بينها ا÷زائر حسسبما
اعلنه اŸنظمون.

مذهل ،وهذا األمر سسيسستمر .قرار البقاء هنا تم اتخاذه في الصسيف ،لذلك أانا
سسعيد للغاية.».

’حياء لكرة القدم:
كأاسس ا÷زائر Ÿا ب Úا أ

عبيد ششارف يدير لقاء تي بي مازمبي ـ برÒÁو أاغوسشتو إاجراء مرحلة اŸناطق يومي اÿميسض و ا÷معة

سسيدير طاقم –كيم جزائري,
بقيادة ا◊كم الرئيسسي مهدي عبيد
شس -ارف م -ق -اب -ل-ة ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي
اي -اب ،ل -راب -ط-ة الب-ط-ال الف-ري-ق-ي-ة
ل - -ك - -رة ال- -ق- -دم ب Úف- -ري- -ق ت- -ي ب- -ي.
م - -ازÁب - -ي ال- -ك- -ون- -غ- -و‹ و ب- -رÒÁو
اغ- -وسس- -ت- -و الن -غ -و‹ اŸق -ررة ل -ي -وم
ا÷معة  ٢١سسبتم Èا÷اري ابتداء من
السس -اع-ة ال٠٠ر١5سس-ا ب-ل-وب-وم-ب-اشسي،
حسسب م -ا اف -ادت ب -ه ال -ك -ون-ف-درال-ي-ة
الفريقية لكرة القدم .
وسسيدير الحكم الرئيسسي عبيد شسارف
ه-ذه ال-م-ق-اب-ل-ة رف-ق-ة م-واط-ن-ي-ه ع-بد

نشس -ط ع -م -ر ب -ي -دك -ان ،م -دي -ر وك -ال-ة
ا’تصس-ال «ال-ف-ع-ال-ي-ة» ن-دوة صس-حفية ،أامسس،
ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات ال-ت-اب-ع-ة ل-قصسر اŸعارضس
ب -الصس -ن -وب -ر ال -ب -ح-ري م-ن اج-ل ا◊ديث ع-ن
م -ع -رضس ال -ري -اضس -ة وإاع -ادة ال -ل -ي -اق -ة ال -ت -ي
سسيفتتح ‘  24سسبتم Èا÷اري ويسستمر ا¤
غاية  29من نفسس الشسهر .

من المنتظر ان يسستقطب الحدث عددا كبيرا من
الزوار حسسب بيدكان الذي قال « الطبعة الثانية
نتوقع ان تسستقطب عددا كبيرا من الزوار بدليل ان
العديد منهم يسسأال عن موعد انطÓق المعرضس و
هو األمر الذي يؤوكد على األهمية الكبيرة التي
يكتسسيها هذا الحدث المهم بالنسسبة لشسريحة كبيرة
من المواطنين « .
ل-م ي-ف-وت ب-ي-دك-ان ال-ف-رصس-ة ل-ي-م-ن-ح اإلعÓ-م-ي-ي-ن
الحاضسرين في الندوة الصسحفية الخطوط العريضسة
للطبعة الثانية لهذا الحدث حيث قال « :مبدئيا
ال -م -ع -رضس سس -ي -ف -ت -ت -ح م -ن ط -رف وزي-ر الشس-ب-اب و
ال -ري-اضس-ة السس-ي-د م-ح-م-د ح-ط-اب ف-ي  ٢٤سسبتمبر
الجاري رغم أاننا لم نتلق التأاكيد النهائي».
كما سستعرف الطبعة الثانية مشساركة العديد من
التحاديات حيث قال بيدكان في هذا الخصسوصس
«الطبعة األولى عرفت مشساركة اتحادية المبارزة
في حين ان الطبعة الثانية سستعرف مشساركة العديد

سس -ت -ق -ام م -رح -ل-ة ال-م-ن-اط-ق ل-ك-أاسس
الجزائر ما بين األحياء لكرة القدم
ي-وم-ي ال-خ-م-يسس و ال-ج-م-ع-ة ال-م-قبلين
بسسيدي بلعباسس حسسب ما علم أامسس
من الرابطة الولئية للرياضسة للجميع
و الجوارية لوهران.
و سس -ت -ع-رف ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ك-روي-ة
المنظمة على مدار يومين من طرف
وزرة الشسباب والرياضسة بالتنسسيق مع
جمعية أاولد الحومة مشساركة ممثلي
سست وليات من غرب البÓد وهي كل
من وهران وعين تموشسنت و تلمسسان و
معسسكر و تيارت و سسيدي بلعباسس.

وسستجرى المباريات بالمركز الجهوي
لتحضسير الفرق الوطنية لكرة القدم
بسسيدي بلعباسس يتأاهل من خÓلها
ال-ف-ائ-ز إال-ى ال-م-رح-ل-ة ال-ن-ه-ائية لكأاسس
ال- -ج -زائ -ر ف -ي نسس -خ -ت -ه -ا السس -ادسس -ة
المقررة نهاية شسهر أاكتوبر بالعاصسمة
في إاطار الحتفالت المخلدة لذكرى
 6٤لن -دلع ث-ورة ن-وف-م-ب-ر ال-م-ج-ي-دة
وال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع ال-م-ت-أاه-ل-ي-ن م-ن سس-بع
م -ن -اط -ق م -ن ال -وط-ن ب-اإلضس-اف-ة إال-ى
فريق من الجالية الجزائرية المقيمة
بفرنسسا.

وسس -يشس -ارك ف -ي ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ج-م-ب-ازي-ون
يمثلون  ١5بلدا وهي تونسس (البلد المنظم)
وال -ج -زائ -ر وال -م -غ-رب ومصس-ر ول-ي-ب-ي-ا ول-ب-ن-ان
وايطاليا وفرنسسا واسسبانيا ومالطا والبرتغال

وسسان مارينو وقبرصس وتركيا وصسربيا.
وسستقام منافسسات الجمباز الفني يوم الجمعة
 ٢١سسبتمبر صسباحا بالنسسبة للوسسطيات وذلك
بداية من السساعة الثامنة صسباحا فيما تدور
مسس -اب -ق -ات الواسس -ط ف -ي ال -ج -م -ب-از ال-ف-ن-ي
واليروبيك مسساء .
وي -ق -ام ن -ه -ائ -ي الج -ه -زة ل -ل-ذك-ور والن-اث
واليروبيك يوم السسبت  ٢٢سسبتمبر بداية من
السساعة الثانية بعد الظهر.

شسبيبة سسكيكدة

إامضشاء اتفاقية “ويل مع «سشوناطراك»

امضست إادارة شسبيبة سسكيكدة ،اتفاقا هاما
م -ع إادارة شس-رك-ة سس-ون-اط-راك ،ب-ع-ق-د “وي-ل
Ãق- -ر الشس- -رك -ة ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ح -يث كشس -ف
رئيسس الفريق أان اتفاقية التمويل مع شسركة
سس-ون-اط-راك سس-ي-ك-ون ل-ه-ا دف-ع ق-وي ‘ ضسمان
’زمة اŸالية
تسسي Òالفريق واÿروج من ا أ
’دوار
ال- - -ذي ي - -ج - -ع - -ل ال - -ف - -ري - -ق ي - -ل - -عب ا أ
’مل
’و ،¤و–قيق نتائج إايجابية تعيد ا أ
ا أ
ل -ل -ج-م-ه-ور ال-ري-اضس-ي ب-ال-و’ي-ة ل-ل-عب ورق-ة
الصس-ع-ود ال-ت-ي ط-اŸا ان-ت-ظ-رن-اه-ا بشس-غف منذ
سسن Úطويلة.
Óشسارة ،يرجع الفضسل لتحقيق هذا المكسسب الذي
ل إ
ط -ال ان -ت -ظ -اره م -ن ق -ب-ل م-ح-ب-ي وأانصس-ار ال-ك-ح-ل-ة

وال-ب-يضس-اء ،ل-ن-ائب ب-ال-م-ج-لسس الشس-ع-بي الوطني عن
ح -زب األرن -دي ،ال -ذي سس-ع-ى ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى ه-ذا
العقد للدفع بالفريق األول بالولية نحو السستقرار
ومن ثم تحقيق النتصسارات وأامال األنصسار.
من جهة آاخرى ،كشسف مصسدر من إادارة الشسبيبة،
عن مصسادقة المجلسس البلدي على تخصسيصس إاعانة
مالية للنادي ب  3مÓيير سسنتيم ،سستدخل خزينة
الفريق بعد إاتمام اإلجراءات اإلدارية ،األمر الذي
ي- -م- -ك- -ن إادارة ال -ف -ري -ق اسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ف -ي تسس -وي -ة
المسستحقات المالية لÓعبين.

سسكيكدة :خالد العيفة

جددت رابطة كرة القدم اÎÙفة ،أامسس الثÓثاء ،تذكÒها
’ندية بطولتي ،الرابطة اÎÙفة ا’و ¤والثانية (موبيليسس) انها
أ
سس -ت -م -ن -ح اج -ازت Úاث -ن -ت Úف -ق -ط ل-ل-م-درب Úل-ك-ل ف-ري-ق ع-ل-ى أاكÌ
تقدير ،خÓل اŸوسسم الواحد ،وذلك وفق القرار الذي اتخذه أاعضساء
اŸك -تب ال -ف -درا‹ ‘ ا’ج -ت -م-اع اŸن-ع-ق-د ،ي-وم  30ج-وي-لية الفارط،
باŸركز الفني الوطني بسسيدي موسسى (ا÷زائر) ،حسسب ما افادت به
الهيئة اŸشسرفة على تسسي ÒاŸنافسسة.

١٧٧٤٩

–سسبا Ÿباراة العودة أامام ا–اد العاصسمة

النادي اŸصشري يصشل اليوم ا ¤ا÷زائر
أاع -ل -ن م-درب ال-ن-ادي
اŸصس-ري ل-ك-رة ال-ق-دم حسسام
حسسن عن قائمة تتكون من
’ 18ع-ب-ا ل-لسس-ف-ر ال-ي-وم إا¤
ا÷زائ- - - - - - -ر ÓŸق - - - - - -اة ا–اد
العاصسمة ‘ إاياب الدور ربع
ال - -ن - -ه - -ائ - -ي م - -ن ال - -نسس- -خ- -ة
اÿامسس - - -ة عشس - - -ر ل - - -ك- - -اسس
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ا’ف-ري-قية
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم اŸق -رر ،ي -وم
ا’ح - - -د  23سس-ب-ت-م ،Èعلى
السس -اع -ة ال-ث-ام-ن-ة Ãل-عب 8
ماي بسسطيف .
تضس -م ال -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي نشس -ره -ا
ال-ف-ري-ق ع-ل-ى صس-ف-حته الرسسمية
ع- -ل- -ى ال -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي
ف -ايسس -ب -وك ك-ل ال-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي
شساركت في مباراة الذهاب التي
ج -رت الح -د ال -ف -ارط ب -م-ل-عب
ب-ورسس-ع-ي-د وان-ت-هت ب-ف-وز النادي
المصسري بهدف دون مقابل من
توقيع محمود وادي.
بالمقابل تأاكد غياب النيجيري
ايزي ايميكا عن صسفوف الفريق
وذلك لعدم تماثله للشسفاء من
اصسابته بتمزق في وتر العضسلة
الضس -ام -ة خÓ-ل م-ب-اراة الت-ح-اد
السسكندري
قبل ما يقرب من ثÓثة أاسسابيع
ح -يث ق-رر ال-ج-ه-از ال-ف-ن-ي ب-ق-اء
الÓعب في بورسسعيد لمواصسلة
برنامجه التأاهيلي تحت اشسراف
ال-ج-ه-از ال-ط-ب-ي ل-ل-ف-ري-ق ب-قيادة
الدكتور محمد عنان .من ناحية

اخ -رى ،ات -م ول -ي-د ب-در ،ال-م-دي-ر
اإلداري ،للفريق اجراءات حجز
فندق «نوفوتيل سسطيف» كمقر
إلق -ام -ة ب -ع -ث -ة ال -مصس-ري خÓ-ل
ت- -واج- -ده -ا ب -م -دي -ن -ة سس -ط -ي -ف
لمÓقاة اتحاد العاصسمة.
تم اختيار الفندق بعد التنسسيق
وال -م-ت-اب-ع-ة م-ع اب-راه-ي-م حسس-ن
مدير جهاز الكرة نظرا ً لقرب
ال -ف -ن -دق م -ن م Ó-عب ال-ت-دريب
المقترحة وكذلك لتميزه بوجود
ك-اف-ة ال-خ-دم-ات ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ب-ها
الفريق مثل قاعة الجيمنزيوم
وال - -ن - -ادي الصس - -ح- -ي وق- -اع- -ات
المحاضسرات وقاعات المطاعم
العديدة التي تتيح للفريق قدرا ً
كبيرا ً من الخصسوصسية.

قائمة الÓعبÚ
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أاح -م -د مسس -ع -ود  -م -ح -م-ود
السس- -ي- -د  -أاح- -م- -د ب- -وسس -ك -ا -
م- - -ح - -م - -د شس - -ط - -ة  -ك - -ري - -م
ال -ع -راق -ي  -م-ح-م-د ك-وف-ي -
أاح - -م- -د ع- -ب- -د ال- -م- -وج- -ود -
مصس-ط-ف-ى م-ارسس-ي-ل-و  -ع-مرو
م - -وسس - -ى  -ف - -ري- -د شس- -وق- -ي -
ت- -وريك ج -ب -ري -ن  -م -ح -م -د
ج -ري -ن -دو  -أاح-م-د شس-ك-ري -
اسسÓم عيسسى  -عبد الناصسر
دي م -اري -ا  -م -ح -م-د ج-اب-ر -
أاح- -م- -د ج- -م- -ع- -ة  -م -ح -م -ود
وادي.

الرابطة اÎÙفة الثانية

معاقبة ا–اد عنابة Ãبارات Úدون جمهور
سسلطت على فريق ا–اد عنابة عقوبة
ل -عب م -ب -ارات Úدون ج -م -ه -ور ،بسس -بب رم-ي
ال -ع -اب ن -اري -ة ،اج-ت-ي-اح اŸل-عب وال-ت-خ-ريب،
خÓل اللقاء امام شسبيبة سسكيكدة ( ،)0-0
ي- -وم  14سس -ب -ت -م ÈاŸاضس-ي◊ ،سس-اب ا÷ول-ة
السس- -ادسس- -ة ل- -ل- -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة اÎÙف -ة-
م -وب -ل -يسس ،حسس -ب -م -ا اف -ادت ب -ه راب -ط-ة ك-رة
القدم اÎÙفة.
باإلضسافة الى مباراتين دون جمهور ،فإان اتحاد
عنابة ،مطالب بتعويضس لمسسير الملعب ،تكاليف
الضسرار داخل الملعب ،وكذلك دفع غرامة مالية
تقدر بـ  ٢٠٠أالف دينار ،بحسسب نفسس المصسدر.
بعد هذه العقوبات ،سسيلعب الوافد الجديد للرابطة
الثانية ،مباراتيه المقبلتين بملعبه دون جمهور.
من ناحية أاخرى ،عوقب لعب نصسر حسسين داي

خ-ي-اط ع-ب-د ال-غ-ان-ي ب-اإلي-ق-اف ل-م-ب-اراتين ،بسسبب
ارتكابه مخالفة خطيرة خÓل مباراة فريقه امام
نصس -ر م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة ال-ت-ي ج-رت ،ي-وم السس-بت
الماضسي ،بملعب الوحدة المغاربية ببجاية ،لحسساب
ال -ج -ول -ة السس -ادسس -ة ل-ل-راب-ط-ة الول-ى ال-م-ح-ت-رف-ة-
موبليسس.
من جهة أااخرى ،سسلطت لجنة العقوبات التابعة
لرابطة كرة القدم المحترفة على لعب مولودية
بجاية قادري محي الدين الذي طرد بسسبب تلقيه
ان- -ذاري- -ن ،ع- -ق- -وب- -ة الي- -ق- -اف ل- -م- -ب -اراة واح -دة
لح -ت -ج -اج -ه ع -ل -ى ق -رار ال -ح -ك-م ول-عب ب-ط-ري-ق-ة
خطيرة.
باإلضسافة الى حصسوله على انذار خÓل اللقاء
وال -ذي ت -م اح -تسس -اب-ه ك-إان-ذار ع-ادي ،ف-ان الÓ-عب
مطالب بدفع غرامة مالية بـ  3٠الف دينار .

دا Êأالفيسس:

أاوضسح ذات المصسدر ،ان هذا القرار .الذي يمسس فئة الكابر ،و كذا
جميع فئات المنافسسة ،يهدف أاسساسسا الى خلق وارسساء نوع من
السستقرار على مسستوى الطواقم الفنية للفرق الناشسطة في البطولة
الوطنية بمختلف مسستوياتها.
تجدر الشسارة ان بعضس فرق بطولة الرابطة المحترفة الولى والثانية
قد اسستنفذت رخصستها الولى من خÓل اسستقدامها لمدرب جديد،
علما ان البطولة لم تتعد بعد جولتها السسادسسة ،ما يعني ان بعضس
الفرق قد تجد نفسسها بدون مدرب رئيسسي خÓل الموسسم اذا
اسستمرت القالت والسستقالت.

الريال أاصشبح أاك Ìقّوة بعد رحيل رونالدو

بعد  10سسنوات قضساها ‘ أارسسنال

الرئيسض التنفيذي للنادي ينتقل ا ¤ميÓنو اليطا‹
أاع- - -ل- - -ن آارسس- - -ن- - -ال ،اŸن- - -افسس ‘ ال- - -دوري
’‚ل -ي -زي اŸم -ت -از ل -ك -رة ال-ق-دم ،أامسس ،أان
ا إ
إاي -ف -ان غ -ازي -ديسس ت -رك م -نصس -ب -ه ك -رئ-يسس
ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ن-ادي لÓ-ن-تقال إا ¤ميÓنو ،بعد
نحو  10سسنوات قضساها ‘ النادي اللند.Ê
وسس-ي-ت-ول-ى ف-ي-ن-اي ف-ن-ك-ات-يشس-ام ،رئ-يسس ال-مسس-ؤوول-ين
التجاريين ،إادارة النادي اإلنجليزي ،بجانب راؤوول
سس -ان -ه -ي -ل -ي رئ -يسس ع Ó-ق -ات ك -رة ال -ق-دم .وانضس-م
سسانهيلي إالى آارسسنال في نوفمبر الماضسي قادما
م -ن ب -رشس -ل -ون -ة ب-ط-ل إاسس-ب-ان-ي-ا ،ب-ع-دم-ا شس-غ-ل ع-دة
مناصسب منها مدير كرة القدم بالنادي الكتالوني.
وأاع -ل -ن م -ي Ó-ن -و أان غ -ازي -ديسس سس -ي -ت -ول-ى م-نصسب
الرئيسس التنفيذي بالنادي المنافسس بدوري الدرجة
األول- -ى اإلي- -ط- -ال -ي ب -دءا م -ن األول م -ن ديسس -م -ب -ر
ال -م -ق -ب-ل ..ي-أات-ي رح-ي-ل غ-ازي-ديسس ب-ع-د شس-ه-ر م-ن
اسستحواذ الملياردير األمريكي سستان كرونكي على
آارسسنال في صسفقة تقدر بحوالي  ٢.3مليار دولر.
ويخوضس آارسسنال موسسمه األول بعد رحيل مدربه
أارسسين فينغر الذي قضسى  ٢٢عاما في المنصسب،
وي -ح -ت -ل ح -ال -ي -ا ال -م -رك -ز السس-اب-ع ف-ي ال-دوري م-ع
المدرب أاوناي إايمري..
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال ج -وشس ك -رون -ك -ي ،ن -ائب رئ -يسس
آارسسنال« :لقد كان من دواعي سسروري العمل مع
إايفان ،سسنفتقد الحكمة والجهد الذي جلبه لنادينا
بشسكٍل يومي .».وأاضساف« :لكننا واثقون أان لدينا
شس -خصس -ي -ات ب -ارزة م-ث-ل راؤوول سس-ان-ه-ي-ل-ي وف-ي-ن-اي
ونتطلع للعمل معهما ومع إايمري على مواصسلة دفع

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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يرى البرازيلي داني األفيسس ،لعب باريسس سسان
جيرمان الفرنسسي ،اأن ريال مدريد اأصسبح اأكثر
خطورة بعد رحيل نجمه كريسستيانو رونالدو اإلى
ج- -وف- -ن- -ت- -وسس الإي -ط -ال -ي .ق -ال األ -ف -يسس ،خ Ó-ل
تصس-ري-ح-ات-ه لصس-ح-ي-ف-ة م-ارك-ا الإسسبانية« :اأعتقد
اأنه ،على عكسس ما يعتقده الجميع ،ريال مدريد
اأصس -ب -ح اأك -ث -ر ق -وة ك -ف-ري-ق ب-دون ك-ريسس-ت-ي-ان-و.».
اأضس -اف« :ري -ال م -دري-د اأصس-ب-ح اأصس-عب م-م-ا ك-ان
عليه من قبل ،واأصسبحت الأمور اأكثر تعقيًدا على
المنافسسين الذين كانوا يركزون على رونالدو،
والآن الفريق اأكثر خطورة على الأقل بالنسسبة
لطريقة اللعب» .تابع« :الميرنغي اأكثر جماعية

الآن ،وم -ن ال -واضس -ح اأن رح -ي -ل رون -ال-دو خسس-ارة
فادحة ،لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد».
واأردف« :الأشس -خ -اصس ي -ري -دون دائ -م -ا ت-ح-دي-ات
جديدة ولم يفاجئني رونالدو باأنه رحل ،لقد فعل
اأشسياء كبيرة في مدريد ،والآن يريد تكرار ذلك
في مكان اآخر.».
وواصسل« :اأعتقد اأن رونالدو مثلي حين كنت في
برشسلونة ،لقد كان يشسعر بالراحة للغاية ،ويعتقد
الآن اأن -ه ف -ي ح -اج -ة اإل -ى ت-حٍ-د ج-دي-د واخ-ت-ت-م:
«باريسس سسان جيرمان يحتاج اإلى روح وعقلية
مختلفة ،لكن لدي مشساعر واأشسياء جيدة تتحسسن
هنا»

شسبيبة القبائل:

ششركة كوسشيدار ..الراعي ا÷ديد للنادي

أاب -رمت شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ،ن-ادي
الرابطة ا’و ¤لكرة القدم -موبليسس
وشس -رك -ة ك -وسس -ي -دار ،ات -ف -اق -ي -ة رع-اي-ة
للموسسم الرياضسي  2019 -2018التي «
قد “تد للمواسسم الرياضسية ا’خرى»،
حسسبما اعلنته الشسركة ا÷زائرية.

Óم- -ام داخ -ل وخ -ارج ال -م -ل -عب» .ع -ل -ق
ال- -ن- -ادي ل - -أ
سسانهيلي« :على الرغم من انضسمامي آلرسسنال قبل
عدة أاشسهر فقط ،إال أانني شسعرت أان هذا النادي

جزء من عائلتي» .أاردف« :سسأابذل قصسارى جهدي
للحفاظ على قيمنا القوية والتي سستكون أاسساسسية
لمسستقبلنا.».

واب -رمت الت -ف -اق -ي -ة  ،ب -م -رك -ز ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-اب-ع
لكوسسيدار بالرغاية  ،بين رئيسس المدير العام لهذه
ال -م -ج -م -وع -ة ،ل -خضس -ر رخ -روخ ورئ -يسس الشس -رك -ة
ال-ري-اضس-ي-ة ،ذات السس-ه-م ،شس-ب-ي-ب-ة ال-قبائل ،شسريف
مÓل.
أاوضسح بيان كوسسيدار « :هذه التفاقية ،تندرج في
اط -ار ال -مسس -اع -ي ال -ت -ي شس -رعت ف-ي-ه-ا م-ج-م-وع-ة
ك -وسس -ي -دار ف -ي م -ج -ال دع -م وت -رق -ي -ة ال-نشس-اط-ات
ال -ري -اضس -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة « ،مضس-ي-ف-ا ان الت-ف-اق-ي-ة «
تسستهدف مرافقة شسبيبة القبائل أاثناء مشساركتها
في مراحل المنافسسات الوطنية والدولية او ببعث
برامج التكوين الخاصسة باآلمال « .
ختم البيان بالتأاكيد على ان « الطرفين عبرا عن
رضساهما لهذه الشسراكة وكلهما عزم على وضسع كل
الوسسائل لتفعيلها ،خدمة للحركة الرياضسية الوطنية

مع انتهاج كل الطرق والسسبل لتوسسيع هذا التعاون
وتأالق شسبيبة القبائل».
تتصسدر شسبيبة القبائل مؤوقتا ريادة بطولة الرابطة
المحترفة األولى ،برصسيد  ١٢نقطة ،عقب فوزها
العريضس على مولودية الجزائر ( ،)٠-5يوم الحد،
بملعب عمر حمادي ( بولوغين) ،لحسساب الجولة
السسادسسة .

األربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ

ثقافة

مسصرحية «كاليدونيا» على ركح قسصنطينة

تراجيديا ‘ رحلة منفى  ..وأاحÓم عودة  ⁄تتحقق؟
أمام حضصور ‡يز ،قدم مسصرح قسصنطينة أ÷هوي « ﬁمد ألطاهر ألفرقا ،»Êعشصية أول أمسس ،عرضصا Ÿسصرحية «كاليدونيا» ،وهوعمل
فني جديد قام بإانتاجه مؤوخرأ مسصرح قاŸة أ÷هوي .يتقاسصم أدوأر هذه أŸسصرحية ألتي كتب نصصها ألدكتور»جÓل خشصاب» وأخرجها للمسصرح
أıرج ألقدير « كر Ëبودشصيشس» ،وعا÷ها درأميا « ألعمري كعوأن»‡ 15 ،ث Óترجموأ وعلى مدأر أك Ìمن سصاعة من ألزمن ،لوحات
ترأجيدية عاشصتها شصخصصيات جزأئرية مرحلة إأ ¤أŸنفى منذ أك Ìمن قرن ونصصف.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

عشسية العرضض ،صسرح المخرج «كريم بودشسيشض» لـ
« الشسعب» أان مأاسساة « كاليدونيا» تعتبر أاول عمل
يترجم على خشسبة المسسرح الجزائري وهويروي
من خÓل المعالجة الدرامية مأاسساة الجزائريين
الذين رحلهم عنوة السستعمار الفرنسسي إالى جزيرة
« كاليدونيا» حتى يضسع حدا لكل المتمردين الذين
يريدون الخروج عن طاعة المسستوطن الجديد ..
يضس-ي-ف ال-م-خ-رج ب-أان رح-ل-ة ال-م-ن-ف-ي-ي-ن ع-ل-ى ظ-هر
الباخرة التي أاقلتهم إالى «كاليدونيا» والتي دامت
ثمانية أاشسهر تقريبا تحولت إالى مأاسساة إانسسانية،
حيث قضسى الموت على البعضض وأاصسيب البعضض
األخر بالجنون واألمراضض المختلفة ،غير أان القلة
القليلة التي شساءت األقدار أان تحط أاقدامها على
ارضض غير أارضسها قابلهم فيها السستعمار باألشسغال
الشساقة..
وحسسب ال -م -خ -رج ،ف-إان ه-ذه ال-م-ع-ال-ج-ة ال-درام-ي-ة
تتمحور في مجملها حول شسخصسية « عبد الله»
وهي شسخصسية مركزية يترجمها الممثل « العربي
بهلول» ،فهوالجزائري الذي قاوم السستعمار لكن
رحل عن أارضسه بالقوة ،الى أارضض مجهولة بعد
أان ترك زوجته» مريم» حام Óبطفله» خالد»
الذي لم يره إال في األحÓم فقط؟ ،لكن « عبد
الله» وهويغادر أارضسه لم يحمل معه سسوى»
غصس -ن زي -ت -ون و» سس -ب -ح-ة» ت-ذك-ران-ه ب-ال-وط-ن
ودي -ان-ت-ه اإلسسÓ-م؟ م-ع ح-ل-م ل-م ي-غ-ادره ح-ت-ى
م -م -ات-ه وه-وال-ع-ودة ي-وم-ا م-ا إال-ى ال-ج-زائ-ر..
ويضسيف المخرج أان المسسرحية تنقل المتفرج
وعبر لوحات أاخرى إالى الحياة الجديدة التي
عاشسها هؤولء في المنفى حيث يلتقون على
ارضض « كاليدونيا» بنسساء أاوروبيات تم نفيهن
هن األخريات من فرنسسا نحوهذه الجزيرة
فتتم المصساهرة ،فيتزوج « عبد الله» من
«روز» ال -ت -ي ي -ن -جب م -ن-ه-ا أاط-ف-ال آاخ-ري-ن،
أاشسقاء ابنه «خالد» الذي فصسل البحر بينهم
وبين بلدهم األصسلي بآالف األميال ،وحلم عودة لم
يتحقق حتى اليوم؟.
وع -ن أاسس -ل -وب اإلخ -راج ،ي -ق -ول ال -م -خ -رج « ك -ري -م
بودشسيشض» أانه أاسسلوب معاصسر يعتمد على لوحات
تشسكيل وأان الديكور هوإايحائي ،وهذا انطÓقا من

فكرة هذه الرحلة الشساقة عبر البحر والتي تعدت
الثمانية أاشسهر وحدث فيها معاناة ومأاسساة إانسسانية،
وهوبذلك يصسنف كعمل درامي تراجيدي بالدرجة
األولى.

الجدير بالذكر ،أان هذا العرضض المسسرحي قوبل
ب -تصس -ف -ي-ق-ات ال-ج-م-ه-ور ال-ح-اضس-ر ال-ذي وق-ف ف-ي
األخير تحية للممثلين على األداء المميز في هذا
العمل الدرامي الجديد.

الفنانة آاسشيا قمرة –قق حلمها بالسشتعراضض ‘ الوطن األم

«ن -ون» ه -ي ك -وري -غ -رأف -ي-ا ل-ل-رقصس ألشص-رق-ي
لدين
أŸعاصصر ،مسصتوحاة من قصصة منطق ألط Òأ
عطار ،وأŸكونات أÿمسصة للطبيعة« :أÿشصب،
ألنار ،ألÎأب ،أŸعدن ،وأŸاء « ،وهي عرضس فني
يÎج -م ح -ل -م-ا ك-بÒأ وق-دÁا ل-ف-ن-ان-ة ج-زأئ-ري-ة
متعددة أŸوأهب وألتخصصصصات ،تعيشس ‘ أŸهجر
وت- -درسس أل- -ك- -وري- -غ- -رأف- -ي- -ة وأل -رقصس ألشص -رق -ي
أŸع -اصص -ر ،وت -ق -دم ع -روضص-ه-ا أل-ف-ن-ي-ة ‘ ك-ل ب-ق-اع
أل -ع -ا . ⁄ح -ل -م رأوده -ا م -ن -ذ زم -ن وه -وأن ت -ق-دم
لم ،أ÷زأئر ،ولَِم ل تفتح
أسصتعرأضصا ‘ بÓدها أ أ
بها مدرسصة للتكوين ‘ هذأ ألفن ألرأقي ،ألذي
–اول من خÓل ما تقدمه أن تدخل عليه Ÿسصة
عصصرية دون أŸسصاسس بطابعه ألتقليدي.

في سسياق آاخر ،تنظم مجلة سسÓمة بالتعاون
مع جمعية نسساء في اتصسال ،أامسسية اليوم،

ألثقافة حقيقة ‘ يوميات أ÷زأئريÃ Úا يعزز حضصورها وجوأريتها

إا–اد الكتاب ا÷زائري Úيدعو ا ¤التعايشض
وقبول الختÓف مع رفضض اإللغاء

‘ ب- -ي- -ان ت -ل -قت «ألشص -عب «
نسصخة منه ،يتضصمن حصصيلة
لقاء رؤوسصاء ألفروع أŸنضصوية
–ت ل - - -وأء أ–اد أل - - -ك- - -ت- - -اب
أ÷زأئ - -ري ،Úوت - -رت- -بت ع- -ن
ألجتماع ألذي أنعقد نهاية
لسص- - -ب - -وعÃ ،ق - -ره أŸرك - -زي
أ أ
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-مة ،أŸتزأمن
لعÓ- -ن أل- -رسص- -م- -ي ع- -ن
م- -ع أ إ
أف- -ت- -ت- -اح م- -وسص- -م- -ه أل- -ث- -ق- -ا‘
ل-ل-م-وسصم  2019/ 2018ألذي
حضص - -ره ‡ث - -ل- -وأك Ìم- -ن 41
ولي-ة ،وأع-ت-ب-ارأ للمسصؤوولية
أ÷سص-ي-م-ة أŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-اتق
أل-ن-خ-ب-ة أŸب-دعة Œاه ألوطن
وأŸوأطن.
أاعرب اتحاد الكتاب الجزائريين
عن انشسغاله الواعي بما تنتظره
السس -اح -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
واسس-ت-ع-داده ال-ك-ام-ل ل-لمسساهمة
في تفعيل المشسهد الثقافي عبر
ربوع الوطن ،وفق برنامج ثري
وطموح ،مسستندا في ذلك إالى ما
يأامله منه المواطن وما تزخر به
ال- -بÓ- -د م -ن ق -درات إاب -داع -ي -ة
متنوعة ومتناغمة.
اعتبر أاعضساء فروعه قوة فعل
واق -ت -راح ح -ت -ى ت -ك -ون ال-ث-ق-اف-ة
ح- -ق -ي -ق -ة واق -ع -ة ف -ي ي -وم -ي -ات
الجزائريين بما يعزز حضسورها
وجواريتها خدمة لقيم المحبة
وال -م -واط -ن -ة وال -ت -ع-ايشض وق-ب-ول
الخ-تÓ-ف ،ول-فت م-وق-ع-وال-بيان
ان -ت -ب -اه ال -ق -ائ-م-ي-ن ع-ل-ى خ-دم-ة
المواطن في حقل الثقافة على
ال-مسس-ت-وى ال-م-ح-ل-ي إال-ى ضسرورة
ال -ت -ع -اضس-د وال-ت-نسس-ي-ق م-ع ف-روع
الت -ح-اد ت-م-ك-ي-ن-ا ل-ل-م-واط-ن م-ن
ح -ق -ه ال -دسس -ت-وري ف-ي ال-ث-ق-اف-ة
ول-ل-م-ب-دع-ي-ن م-ن أاداء رسس-ال-ت-ه-م
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ف -ي غ -رسض ث -ق -اف -ة
ال-ج-م-ال وال-ت-ف-كير والحوار بدل

ث- -ق- -اف- -ة ال -بشس -اع -ة وال -ت -ك -ف -ي -ر
والتناحر واإللغاء.
في السسياق ذاته،كان لقاء الفروع
وت -ب -ن -ى م-واق-ف ق-ي-ادة الت-ح-اد
أامانة وطنية ومجلسسا وطنيا في
كل ما يتخذه من قرارات دفاعا
ع- - - -ن الت- - - -ح - - -اد وأاعضس - - -ائ - - -ه
وخ-دم-ت-ه-م ،ك-م-ا أاع-ت-ب-ر أان دعم
الت- -ح -اد م -ادي -ا وم -ع -ن -وي -ا ف -ي
ت-ح-ق-ي-ق ب-رن-ام-ج-ه ال-ث-قافي من
ط -رف م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة إان-م-ا
ه -وواجب وط -ن -ي ي -ف -رضس-ه ح-ق
ال-م-واط-ن ف-ي ال-ث-ق-اف-ة ومسس-ع-ى
ال -دول -ة م -ن أاج-ل صس-ن-اع-ة ج-ي-ل
متحضسر مرتبط بقيمه وثوابته
وق- -ادر ع- -ل- -ى صس- -ن -ع ال -حضس -ارة
وال- -رق -ي وصس -ي -ان -ة م -ك -تسس -ب -ات
ال-وط-ن أام-ام ال-ت-ح-ولت ال-ك-برى
ال -ت -ي ي -ع -يشس -ه -ا ال-ع-ال-م ال-ذي ل
مكان فيه للضسعفاء.
ح - -يث أاك- -د أاصس- -ح- -اب ال- -ب- -ي- -ان
التزامهم بالسستمرار في بذل

ال -ج -ه -د وال -وقت خ -دم-ة ل-ل-ق-ي-م
اإلنسس -ان -ي -ة وال -وط -ن -ي -ة ال-ن-ب-ي-ل-ة
ب -اإلضس -اف -ة إال -ى ح -ري -ة اإلب -داع
والتعبير ،ترسسيخا للثمن الغالي
ال -ذي دف -ع -ت -ه ال -ج -زائ -ر شس -ع-ب-ا
وم-ؤوسسسس-ات ج-راء ت-ع-ط-ل ال-فعل
المثقف وروح الحوار والتسسامح
بين أابناء الوطن الواحد .تثمينا
ل-ل-خ-ط-وات ال-ه-ام-ة ال-تي قطعها
اتحاد الكتاب الجزائريين على
صس- -ع- -ي- -د حضس- -وره ف- -ي أاوسس -اط
ال -م -ب -دع -ي-ن ف-ي رب-وع ال-ج-زائ-ر
ال- -ع- -م -ي -ق -ة م -ن خ Ó-ل ف -روع -ه
وإاشسعاعه وفعاليته في المحافل
العربية والدولية .كما أاكد في
ختام البيان على واجب حماية
أاعضس -اء الت -ح -اد م -ن ال -ت-ع-رضض
إاليهم بسسبب مواقفهم أاوآارائهم،
بشس -ك -ل م -ب -اشس -ر أاوغ-ي-ر م-ب-اشس-ر
ب- -اع- -ت- -ب- -ار ذلك ح- -ق- -ا ي -ك -ف -ل -ه
الدسستور.

–ت شصعار «من ألذأكرة إأ ¤ألذكرة»

مسشتغا Âعلى موعد اليوم مع اŸهرجان
الوطني للششعر اŸلحون

ألقسصم ألثقا‘ :تنطلق أليوم Ãدينة
مسص -ت-غ-ا ،Âف-ع-ال-ي-ات أل-ط-ب-ع-ة ألسص-ادسص-ة م-ن
أŸهرجان ألوطني للشصعر أŸلحون– ،ت شصعار
من ألذأكرة وإأ ¤ألذأكرة « ،مهدأة إأ ¤شصيخ
أŸل -ح -ون «سص -ي-دي ÿضص-ر ب-ن خ-ل-وف» وأل-ت-ي
يحتضصنها أŸسصرح أ÷هوي «جي ‹Óبن عبد
أ◊ل- -ي- -م» إأ ¤غ -اي -ة  21م -ن ألشص -ه -ر أ◊ا‹
ويشصارك فيها عدد من أŸع ألفنان Úوشصعرأء
أŸلحونÁ ،ثلون عدة وليات من ألوطن.
كما سستكون هذه التظاهرة السسنوية الكبيرة ألغاني
وقصس-ائ-د ال-م-ل-ح-ون ،م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-ك-ري-م ح-د أاع-مدة
ال -غ -ن -اء ال -ب -دوي ال -وه -ران -ي الشس -ي-خ «ج-يÓ-ل-ي ب-ن
صسبان»( ،)٢٠٠5-١٩٠6كما يتضسمن برنامجها الذي
ولد في  ١٩٠6وتوفي في .٢٠٠5
يرتكز برنامج الطبعة السسادسسة من المهرجان،
ع -ل -ى شس -ق -ي -ن ،ح-يث ي-تضس-م-ن ق-راءات ف-ي الشس-ع-ر
ال-م-ل-ح-ون ،وت-ق-دي-م وصسÓ-ت ف-ي األغ-ن-ي-ة ال-ب-دوية
وأاخ -رى ف-ي الشس-ع-ب-ي ،وي-ف-ت-ت-ح ب-ال-ح-ف-ل الشس-ع-ري
الموسسيقي تحت عنوان« :في كÓم وقال الشسعر»،

حبيبة عريب

عرضض فيلم «ا◊زام» بقصشر
الثقافة مفدي زكريا

١٧٧٤٩

15

نور الدين لعراجي

كوريغرأفيا «نون» للرقصس ألشصرقي أŸعاصصر بالعاصصمة

إانها الفنانة آاسسيا قمرة ،التي سستقدم يوم ٢٨
سسبتمبر الجاري العرضض الكوغيغرافي «نون»
احتفال بـ  ٤٠سسنة من مسسارها الفني الثري،
حسسب ما صسرحت به لـ «الشسعب» حسسينة حاج
صسحراوي ،رئيسسة مجلة «سسÓمة « الجهة
المنظمة للحدث الفني.
العرضض الذي سسيقدم بدار األوبرا «بوعÓم
بسس -اي -ح «ب -ال -ج -زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ي-رم-ز حسسب
تسس-م-ي-ت-ه «ن-ون « إال-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ف-اه-ي-م
ال-ف-لسس-ف-ي-ة ،ك-ال-م-ح-يط المطلق ،وسسفر الطير
والمكونات الخمسسة للطبيعة ،التي لم تتوقف
الفنانة آاسسية قمرة ،عن البحث عنها طيلة
مسسيرتها الفنية الحافلة ،والسستلهام منها في
تنسسيق عروضسها الفنية .
تشسارك آاسسية قمرة ،تقول حاج صسحراوي،
ال- -ع- -رضض ال- -ف- -ن- -ي «ال- -ذي صس- -م -م خصس -يصس -ا
ل -ل -ج -زائ -ر» ،ف -رق -ت -ه-ا ال-ف-ن-ي-ة «»Tellurgie
المتكونة من  ٨راقصسات ٧ ،مصسممين للرقصض،
وخ -ط -اط وم -ه -ن -دسض إاضس -اءة .ك -م -ا سس-ت-ك-ون
للفرقة جولة سسياحية تقودها لمدة يومين في
أارجاء العاصسمة وتيبازة برفقة الكيسض رفتيسض
م -دي -ر ال -م -ج -لسض ال -دول -ي ل-ل-رقصض ،الشس-ريك
الرسسمي ليونسسكو ،األمينة التنفيذية لمبرنت
رايكو.

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

ال ع د د

إال -ى ج -انب م-ع-رضض ل-ل-رسس-ام ال-ح-اج ب-وف-رم-ا ح-ول
م -وضس -وع -ات الشس-ع-ر ال-م-ل-ح-ون وم-ؤوسسسس-ه-ا الشس-ي-خ
«سسيدي لخضسر بن خلوف» ،فيما يتضسمن الشسق
األكاديمي من البرنامج تنظيم يوم دراسسي بعنوان:
«م-ن الشس-ف-اه-ي-ة إال-ى ال-ك-ت-اب-ة» ،ت-ح-تضس-ن-ه ال-م-ك-تبة
الرئيسسة «الحاج مولي بلخميسسي» ينشسطه أاسساتذة
ومختصسين.
سستعرف التظاهرة أايضسا عرضض شسريط وثائقي
تحت عنوان« :حياة وأاعمال» .عن حياة المسسيرة
الفنية للشسيخ الراحل «عبد القادر بن صسبان».
هذا وقد صسدر تزامنا مع تنظيم الطبعة السسادسسة
م- -ن ال- -م- -ه -رج -ان ،حسسب م -ا صس -رح ب -ه م -ح -اف -ظ
المهرجان عبد القادر بن دعماشض للصسحافة ،كتاب
ب -ع -ن -وان« :الشس-ع-ر ال-م-ل-ح-ون ت-راث ح-ي» ،ي-تضس-م-ن
أاعمال الطبعة الماضسية من المهرجان.
Óشسارة ،فقد تم سسنة  ٢٠٠3ترسسيم المهرجان
ل إ
ال -ذي ي -ه -دف م -ن خ Ó-ل-ه ت-رق-ي-ة الشس-ع-ر الشس-ع-ب-ي
وتكريم الشسعراء ،وعلى رأاسسهم «سسيدي لخضسر بن
خلوف» ،الذي ترك تراثا شسعريا بأابعاده الحضسارية
والدينية واألدبية.

أول صصالون للفنون أŸطبعية بتيزي وزو

اإلششهار والتصشال ‘ ترقية النششاط الثقا‘ ‘ الواجهة

ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ع-رضس-ا ل-ل-فيلم
الوثائقي «حزام « لمخرجه حميد بن عمارة،
وإان - -ت - -اج « »NUNIFILMسس - - - -ن - - - -ة .٢٠١6
يشسارك في الفيلم الذي يدوم  ٨6دقيقة،
الفنانة آاسسية قمرة ،المخرج السسوري محمد
مÓسض ،وهو يحكي عن نقاط التقارب بين
الفنون القتالية اليابانية والرقصض الشسرقي،
وهي نقاط تقول حاج صسحراوي ،نجدها في
شسخصض الفنانة آاسسية قمرة ،التي هي بطلة في
ال-ت-اي-ك-وان-دو وصس-اح-ب-ة ح-زام اسس-ود ،ك-ما هي
أايضسا راقصسة ومصسممة كوغيغرافيا ومدرسسة
للرقصض الشسرقي المعاصسر

آأسصيا قمرة ‘ سصطور :
هي رياضسية وفنانة شساملة ،تجمع بين الرقصض
وال -ت -م -ث -ي -ل واإلخ -راج ،درسست ال -ف -ن -ون ال-ج-م-ي-ل-ة
بالجزائر في السسبعينيات ،ثم درسست فنون المسسرح
وال -رقصض ب-ب-اريسض ب-داي-ة ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ،وك-ان ل-ه-ا
ت -ك -وي -ن ف -ي م -درسس -ة السس -ي -رك .م -ارسست ري -اضس-ة
التايكواندو وتأالقت بها ،حائزة على الحزام األسسود
ولقب بطلة فرنسسا  3مرات ،لها أادوار مسسرحية
وسسينمائية صسغيرة ،تقوم حاليا بتدريسض الرقصض
الشسرقي المعاصسر في فرنسسا وتصسميم اسستعراضسات
فنية وعرضسها في عدة مدن في العالم.

أفتتحت ،أول أمسس ،بدأر ألثقافة «مولود
لو¤
معمري» بتيزي وزوفعاليات ألطبعة أ أ
لصص -ال -ون ف -ن -ون أ÷رأف -يك (أل-رسص-م) وأل-ذي
سصيدوم يوم Úكامل .Úيهدف هذأ أ◊دث
لشص- -ه- -ار
أل - -ذي ي - -ن - -ظ- -م –ت شص- -ع- -ار «دور أ إ
وألتصصال ‘ ترقية ألنشصاط ألثقا‘» ويجمع
أك Ìمن عشصرين مشصاركا  -بحسصب ما ذكرته
مديرة ألثقافة أÙلية ،نبيلة قومزيان ،إأ¤
«أكتشصاف ألبتكارأت ألتكنولوجية ‘ ›ال
ألطباعة وفن ألرسصم».
ك -م -ا أاضس -افت «ان-ه ف-رصس-ة ل-ل-ف-ن-ان-ي-ن ال-عصس-ام-ي-ي-ن
والمتخرجين والمصسورين وكذا جميع الفاعلين في
ه -ذا ال -م -ج -ال ل Ó-ل-ت-ق-اء وت-ب-ادل ال-م-ع-ارف ».ك-م-ا
سسيعرضض هذا المعرضض «دور الفنون الجرافيكية
والقيمة المضسافة التي تقدمها في الترويج ألي
منتج» ،وفق ما ذكره السسيد توزان عبد الوهاب،
مسس -ي -ر وك -ال-ة «ن-وم-ي-دي-ا ف-ي-دي-وو» م-ن-ت-ج وع-ارضض
بالصسالون.
بالنظر إالى أان سسوق الفنون الجرافيكية «يخضسع
لمبدأا العرضض والطلب» وبما أانه

يعرف «توسسًعا حقيقًيا في السسنوات األخيرة» ،أاشسار
السسيد توزين إالى «تطور التصسور في فن الرسسم»
ل -دى ال -زب -ون ال -ذي أاصس -ب-ح ي-ول-ي وي-ط-الب ب-ج-ودة
وجمالية العمل» .ومن المقرر تنظيم العديد من
المعارضض وورشسات العمل وموائد مسستديرة ضسمن
برنامج هذا المعرضض الذي يتميز أايضسًا بإاطÓق
مسس -اب-ق-ة أافضس-ل تصس-م-ي-م م-لصس-ق ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة
لصسالون «تيزي فقاعة».
وسس -ي -ت -م م -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -م -ع -ارضض ( م -لصس-ق-ات
ومطويات ولفتات إالخ) عرضض مختلف النجازات
التي قامت بها مدرسسة الفنون الجميلة في الجزائر
العاصسمة وعزازقة في مختلف المناسسبات التي
ن -ظ -م -ه-ا ال-ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ي ،فضس Ó-ع-ن ت-لك ال-ت-ي
قدمتها وكالت اإلشسهار المختلفة وشسركاء مديرية
الثقافة.
ك -م -ا ي -تضس -م -ن ال-ب-رن-ام-ج ت-ن-ظ-ي-م ورشس-ة ت-ع-ري-ف-ي-ة
ل -ل -رسس -وم -ات ي -نشس -ط -ه -ا خ -ب -ي-ر ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال
ب -اإلضس -اف -ة إال -ى م-ائ-دة مسس-ت-دي-رة ل-م-ه-ن-ي-ي-ن ح-ول
موضسوع هذا الصسالون.

á````æ«eGC.ê : OGó```YEG

فالك
أ◊مل

IÒãe QÉÑNGC

’ي -ام ت -ف -ع -ل م-ا
دع ا أ
تشض -اء وطب ن -فسض-ا إاذا
ح -ك-م ال-قضض-اء و’ Œزع
◊ادث - -ة ال- -ل- -ي- -ا‹ ف- -م- -ا
◊وادث الدنيا بقاء.

22

اأ
لربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ العدد١٧٧٤٩ :
mimigaga783@gmail.com

ألثور

إاذا أاردت أان تصضفو
لك ق- -ل- -وب ال -ن -اسس
فصضف قلبك Œاههم
ق-ال ال-ل-ه ت-ع-ا« :¤ادف-ع
ب -ال-ت-ي ه-ي أاحسض-ن ف-إاذا
ال - -ذي ب- -ي- -نك وب- -ي- -ن- -ه
ع - - - -داوة ك- - - -أان- - - -ه و‹
حميم».

لصص يسضرق سضيارة
تسضل موديل 3
بهاتفه فقط دون
مفتاح

أ÷وزأء

السض- - - -ع - - -ادة ’ ..
ت- - - -ع - - -ن - - -ي أانك ’
ت- -ب- -ك -ي أاو–زن ! إا‰ا
السض - - - -ع - - - -ادة أان “لك
ال- - -رضض- - -ا ع- - -ل- - -ى ك- - -ل
أاق- -دارك وت- -ع- -يشض- -ه- -ا
ح - - -ام- - -دًا شض- - -اك- - -رًا
مبتسضماً.

ألسضرطان

لل
ع
Èة

“كن لصس سضيارات مشضتبه
ب-ه م-ن سض-رق-ة سض-ي-ارة تسضÓ
«م -ودي-ل  »3ب-ح-ي-ل-ة ت-ق-ن-ية
بسض- -ي- -ط -ة م -ن أاح -د اŸراك -ز
ال - -ت - -ج - -اري - -ة ب - -ال- -و’ي- -ات
اŸتحدة ،وقادها بعيدا دون
حاجة Ÿفتاح.
وق -ال م -وق-ع (إام.إاسس.إان) إان
الضضم Òهوالقاضضي
ا÷رÁة ن - -ف - -ذت ب - -ه- -ات- -ف
’خÓقي
ذك - -ي ،ون - -ق - -لت ع - -ن خ- -ب Òبا◊ق والعقل ا أ
كمبيوتر قوله إان اŸشضتبه به
وحامل العهد ومؤودي
دخل على خدمة العمÓء ‘
’مانة وحامي
ا أ
’ضض -اف -ة السض -ي -ارة إا¤
تسض  Ó-إ
حسض- - -اب- - -ه Ãوق- - -ع الشض- - -رك - -ة
ا◊قوق وحلم
ب- - -واسض- - -ط - -ة رق - -م ت - -ع - -ري - -ف
القلب وصضوت
السض- - -ي- - -ارة .ب- - -ع- - -دم- - -ا ‚ح ‘
الله ومنÈ
ال- -دخ- -ول ع- -ل -ى السض -ي -ارة م -ن
ه
ه -ات-ف-ه اŸسض-ج-ل ع-ل-ي-ه حسض-اب-
الفطرة.
ع -ل -ى تسض “ ،Ó-ك -ن ال-رج-ل م-ن
ف- -ت- -ح اŸرك- -ب- -ة وق -ي -ادت -ه -ا دون
ا◊اجة إا ¤مفتاح.
ل -ك -ن وب-ع-د أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة “ك-نت
السضلطات من تعقب اللصس وضضبط
السض -ي -ارة ‘ و’ي -ة ت -كسض -اسس ب -ع-د
أاك Ìمن  1600كيلوم Îمن مكان
السضرقة ‘ و’ية مينسضوتا.

ألضضمÒ
هوحارسص أÒÿ

شضغ
ل
ع
ق
لـك

^ أان أاول
إاثبات رياضضي
لـ» »٢=1+1كان ‘ عام 1900م
‘  350صضفحة على يد
الفيلسضوف والعا ⁄برنارد
راسضل مع اسضتاذه أالفرد
نورث.
^ أانه ” بناء أاول مفاعل
نووي ‘ العا« ⁄شضكاغوبايل »1عام  194٢على
ملعب سضتاغ لكرة القدم
’مريكية.
ا أ

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

ت أاصض -ب -ح
 Òإان م- -ا
^ الضض- -م
كل شضيء مباح .ا ن-خ-ال-فه
^ الضض-م Òع-ن-دم -ا ن-خ-ون-ه
 ،وع-ن-دم-
ع-ن-ا
ي-وج -ي علينا.
يقضض

طال فراُقنا
ياقدسسُياحسضناءُ ا اأ’شضجان
وتÓعبْت بقلوبن واجُز بيننا
◊
من أاين نأاتي ،وا ٍة وهوانُ؟
عفٌ وفرقة أامّ
ضض

ع -ل -ي-ن-ا أان ن-ت-ق-ب-ل
أاح - - -ي - - -انً- - -ا أان ب- - -عضس
الناسس ‡كن أان يبقوا
‘ قلوبنا فقط وليسس ‘
حياتنا.

^ ب- -نت خ -ال ب -نت
والدي ..يعني بنت
خ -ال أاخ -ت-ي ،ف-ه-ي
اذن ب - - - - - - - - - - -نت
خا‹.

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ولـو’ الـع -ق -ي-دة ت-غـم-ر قـل-ب-ي ^^^ Ÿـا كـنت
أاومـن إا ّ
’ بـشضعـبي
وإاذا ذكـرتـك شضـعّ كـيـا ^^^ Êوأامـا سضـمعـت
نـداك أالـبي
وم -هـم -ا ب -عـدت ومـه -م -ا ق-ربت ^^^ غ-رامـك
ي
فـوق ظـنو Êولـب ّ

^ سضأالوا غبيا  :من أاطيب الناسس بنظرك ؟ فقال  :صضالح ..
’ن -ه رج-ل ك-ر Ëيسض-ق-ي ال-ن-اسس دائ-م-ا ب-اŸي-اه ف-ق-ال-وا ل-ه  :م-ن
يكون صضالح ؟ فقال  :صضراحة والله ’ أاعرفه ولكنني دائما أاقرأا
 ..ماء صضالح للشضرب

^ حكمة رجل فاهم الدنيا صضح ا◊ب
مثل البصضل قشضرة –ت قشضرة و’
ف- -اي- -دة ف- -ال- -ن- -ه -اي -ة غÒ
الدموع.

أألسضد

حل ألعدد ألسضابق

حّبـ ـ ـ
ـ
ك

ج- - -زائـر يـا ◊ـك- - -ايـة حـب- - -ي ^^^ وي - -ا م - -ن
حمـلت السضـÓم لـقلبي
ويا من سضكبـت ا÷مال بروحي ^^^ ويا من
أاشضعـت الضضياء بـدربي
ف- -لـو’ ج- -مـالك م -ا صض ّ-ح ديـن -ي ^^^ وم -ا أان
عـرفت الـطريق لربي

أبتسضم

^ ما يط Òما يتمشضى
ما يشضوف ما يسضمع ما ياكل
م -ا يشض -رب م -ا ي -ت-ح-رك بصض-ح
يعرف يتكلم.

‘ باطن كل إانسضان إاضضاءة ُتسضمى
«ضضـمـيـر»  ..إان أابصضرت دعمت صضاحبها
با◊ياة ،وإاذا تÓشضت ف Óحياة Ÿن
تنـادي

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

’نتقاد ..
مبالغتك با إ
وب- - -ح- - -ثك ع - -ن ز’ت
ال -ع-ا ⁄ن-ق ٌصس ِم-نك ..
ول - - -يسس ِ ،م- - -ن- - -ه- - -م ..
الكمال يكون بÎك ،
ما ’ يعنيك.

ألعذرأء

’ه- -ت- -م -اِم
خ- -لَ- -ف ا إ
ء ُكّ-ل م-ع-اÊ
ت -خ-ت-ب-ي ُ
ب  ..ل - -يسس ُك ّ- -ل م - -ن
ا ُ
◊ ّ
’مرك
م أ
قال أاحّبك يهت t
ك  ..ثق
مب َ
 ..بل ُك ّ
ل مهت ّ
“امًا بأاّن ُ
ه ُيحبّك .

أŸيزأن

’ن- - -ي- - -ق ‘
’نسض - - -ان ا أ
ا إ
ت - -ع - -ام - -ل- -ه وح- -دي- -ثـه:
ي - -ق - -ت- -حـم أاع- -م- -اق ك- -ل م- -ن
ي- -ق -اب -ل -ه وي -ح -ظ -ى ب -إاحÎام
ا÷ميع بطريقته فكن بسضيطًا
تكن ﬁبوبا.

ألعقرب

إان ل- -ل- -ه ع- -ل- -يك ن- -ع -م -ت:Ú
السضّ-راء ل-ل-ت-ذك ،Òوالضضّ-راء
ل- -ل -ت -ط -ه .. Òف ُ-ك -ن ‘ السض ّ-راء
ع- -بً- -دا شض- -ك- -وًرا ،و‘ الضضّ- -راء ُحً- -را
صضبوًرا.

ألقوسص

اخ ÎكÓ- -مك ق- -ب- -ل أان ت- -ت -ح -دث
وأاعط لÓختيار وقتًا كافيًا لنضضج
ال -ك Ó-م ف -ال-ك-ل-م-ات ك-ال-ث-م-ار –ت-اج
لوقت كاف حتى ننضضج.

أ÷دي

قد يظن بعضضنا أان التسضامح ضضعف ،وأان
الصض -مت ه -زÁة ،ل -ك -ن -ه -م ’ ي-ع-رف-ون أان
ال -تسض-ام-ح ي-ح-ت-اج ق-وة أاك Èم-ن ا’ن-ت-ق-ام،
وأان الصضمت أاقوى من أاي كÓم.

ألدلو

ال-ن-ج-اح ي-ك-م-ن ‘ ك-ل ◊ظ-ة ت-ع-يشض-ه-ا..ان-ه ا◊ياة
ذات -ه -ا ،ان -ه ال -ت -وق -ف ع -ن -د ◊ظ-ات ا÷م-ال وال-ف-رح
والسضÓم..النجاح هوليسس مكان تصضل اليه بل هوالطريق
بذاته.

أ◊وت

’ ت -ل -ج -أا ا ¤ال -ن -اسس م -ه -م -ا ب -ل -غت ح-اج-تك ل-ه-م ا÷أا ا ¤م-ن ي-ع-ل-م
حاجتك اعلم من نفسضك بها.
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األربعاء  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

مسضاعد
الناخب
الوطني

اسضم علم
مذكر

حرف
ابجدي

يعلم

أارشضد
بسضط

٤
أاصضلح
البناء
شضعوب

جود
مدينة
سضورية

لشض-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشض- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصضل على اسضم
صض- -احب ل- -روائ- -ي -ة راح -ل -ة
أانشض - -أات ج - -ائ - -زة سض - -ن - -وي- -ة
باسضمها.

رجاء

بحر

إاله

ثلثا علم

راية

مداد
ثلثا الدم

عتب

سضاخن «م»

وجع «م»
جمع عامل

١

جواب

قادم «م»

يعلل
بحر
ﬂرج بالتلفزة
ا÷زائرية
قادم

دردشسة
لسسهم
اأ

مناجر
اŸنتخب
الوطني

إالح ـ ـ ـ ــل

إلكلمات إلسضهمية
كلمة إلسضر
دردشضة إلحروف
لعبة إلحروف

معلق رياضضي باإذإعة
إلوطنية

ر

ر

د

ح ن ل
ح ر ف ي

ي

ح ق ي

و

ن ط د

و

` 5

ا

ق سس ف

ا

على أاي نسضبة –توي الكافي‘ Ú
 ١٠٠غ من الشضاي
أاهو؟
ز  ٢٢ -ملغ
ب  ٣٣ -ملغ
ج  ١١ -ملغ
الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

رشض-ي-د الضض-ع-ي-ف ،شض-رشضال ،عقيلة،
يرمي ،فن ،يفر ،دل ،ري ،بل ،راي،
ع -ق -ي -د ،ل -ي-ون ،م-اي-و ،ج-لسس ،ورم،
عدد ،له ،نسضيم ،لبد ،مدةﬁ ،مد
ديب ،امي ،ل.ل،

عموديا:

و ت

 )١رشض -ي -د ب -وج -درة ،م -رشس ،دل-ي-ل،
ند ،يشضرح ،ام لعسضل ،داي ،ين ،ال،
ل ،ي- -ب -دل ،ن -دروم -ة ،Ë ،ضض -ع -ف،
ري ،ادم ،عق ،اعوان ،يلي ،قم ،مل،
فيفري ،‹ ،مديرة ،ميم،

د

ل

ا

ل ح

الحل متاهة ا أ
لرقام

ل

ا

ل م صس ا

ب ي

ح

ة

ا

ل

ا

ل

ح ج

ي

ي

د

ق ل

ا

ر ب سس ا
صس ع ا ل
ع ل ت ا سس
ر

م

ي

ا

ا

ر
م

إلكلمـــــــات:

العصضر ا◊جري ،القد ،Ëا◊ديث ،اŸيÓد ،الكهوف،
العظم ،الصضخر ،اŸصضابيح ،العبادة ،الطقوسس،
ا÷وانب ،الدراسضات ،التحسضينات ،الصضنائع ،اŸسضماة،
القومي ،ا◊رفيون ،الناسس ،الصضينية ،القدح،
النفسس،
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د
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ل ق

م سس م
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` 10

م

ا

ل ت

ح سس ي ن
ن صس ل ا

و

ا

ن ب ب

ا

ل
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الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السض-وداء ‘ أاع-ل-ى الشض-ب-كة
ل- - - -نصض- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شض -رط
السض -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٤٣٢
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السضر:

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

عموديا

 ) ١و )٢رئيسس الرابطة الوطنية اÎÙفة  ) ١آالة موسضيقية ،حقن «م» ،أافك،
 ) ٢مدخل ،العلم،
موبيليسس ،عاصضمة مسضرح الهواة،
 ) ٣متشضابهان ،تفقد ،للنصضب «م»،
 ) ٣حيوان قطبي ،اصضلح البناء،
 ) ٤كوكب صضالح للحياة ،للجزم ،اسضم اشضارة،
 ) ٤غذاء أاسضيوي «م» ،أاعاين،
 ) ٥للجزم ،عقد ،خسضر،
 ) ٥لعب دو‹ سضابق،
 ) ٦أاج- - -ه- - -زة ل - -ل - -رق - -اب - -ة «م» ) ٦ ،حطم ،حرف نداء للندبة ،متشضابهة،
 ) ٧لقياسس الطوال «م» ،متشضاهبة ،ثلثا دبدب،
متشضابهان،
 ) ٧حرف مكرر ،للجزم ،جمع دار ) ٨ ،ثلثا غيث ،شضهر ميÓدي ،للمسضاحة،
 ) ٩للموصضول ،ثلثا زور ،البارحة،
 ) ٨عتب ،للجزم،
 ) ٩رمز جÈي ،سضورة قرآانية ،واد  ) ١٠ح-رف ج-ر ،ح-ق-ي-ب-ة سض-ي-اسضية،
 ) ١٠لعب ‘ ف- - -ري - -ق ج - -ب - -ه - -ة ثلثا ثم،Ú
 ) ١١خ- -راب ،السض- -م الول لÓ- -عب
التحرير الوطني ،ثلثا ميل،
دو‹ ‘ اÿضضر.
 ) ١١لعب دو‹ كرواتي،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مؤاقيت
الصسÓة

’ع Ó-ن م-ن ال-ق-اه-رة
^  19سس-ب-ت-م : 1958 Èا إ
وت -ؤنسص وال -رب -اط ع -ن ت -ك -ؤي -ن ا◊ك -ؤم-ة
اŸؤؤق -ت-ة ل-ل-ج-م-ه-ؤري-ة ا÷زائ-ري-ة ب-رئ-اسس-ة
ف -رح -ات ع -ب -اسص ،ال-زع-ي-م السس-اب-ق ل–Ó-اد
الدÁقراطي للبيان ا÷زائري .
حكؤمات العراق ،تؤنسص ،اŸغرب وليبيا تعÎف بها فؤرا .

٢٤

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
عنابة
عنابة

’ربعاء  09محرم  1440هـ المؤافق لـ  19سسبتمبر  2018م
ا أ

‘ زيارة عمل إا ¤قيادة القؤات ا÷ؤية اليؤم

الفريق ڤايد صضالح يشضرف على تنصضيب اللواء بومعيزة خلفا للوناسس

إاثر عمليات بحث و“شسيط Ÿفارز ا÷يشص

ي -ق -وم ال-ف-ري-ق أاح-م-د
ڤايد صصالح ،نائب وزير
ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسص
أارك- -ان ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشص-ع-ب-ي ،ال-ي-وم ا’ربعاء،
ب -زي -ارة ع -م -ل إا ¤ق-ي-ادة
ال-ق-وات ا÷وي-ة ،ال-ف-ري-ق
سص- - -يÎأاسص خÓ- - -ل ه - -ذه
ال- -زي- -ارة ،ب- -اسص- -م رئ -يسص
ا÷م - -ه- -وري- -ة ،ال- -ق- -ائ- -د
اأ’على للقوات اŸسصلحة،
وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي،
م -راسص -م ت -نصص -يب ال -ل-واء
ح -م -ي -د ب-وم-ع-ي-زة ق-ائ-دا
ل -ل -ق -وات ا÷وي -ة خ -ل -ف -ا
للواء عبد القادر الوناسص،
ال - - -ذي أاح - - -ي- - -ل ع- - -ل- - -ى
التقاعد.

تدم Òقنبلت Úوﬂ٦ابئ لإÓرهابي– Úوي مواد ﬂتلفة

‘ إاط- -ار م- -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وإاث -ر
عمليات بحث و“شصيط متفرقة ،بكل من
البويرة/ن.ع ،1.سص -ك -ي -ك -دة وأام ال -ب -واق-ي،
كشص -فت ودم -رت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشصعبي ،اول امسص ا’ثن ،Úقنبلت)02( Ú
ت -ق -ل -ي -دي -ت-ي الصص-ن-ع وسص-ت-ة (ﬂ )06اب- - -ئ
Óره -اب -ي– Úوي ( )80ك-ي-ل-وغ-رام-ا م-ن
ل -إ
اŸواد الكيميائية التي تدخل ‘ إاعداد
اŸتفجرات ،باإ’ضصافة إا ¤مواد غذائية
وأال -بسص -ة وأادوي -ة وأاغ -راضص ﬂت -ل -ف -ة.و‘
إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة،

...توقيف Œ 3ار ﬂدرات وحجز
معدات التنقيب عن الذهب

أاوق- -فت م- -ف -ارز مشصÎك -ة ل -ل -ج -يشص
الوطني الشصعبي ،بكل من تلمسصان/ن.ع2.
وبجاية/ن.ع ،5.ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات
بحوزتهم ( )31,4كيلوغراما من الكيف
اŸعالج ،فيما ضصبطت مفارز أاخرى بكل
من ع Úقزام وبرج باجي ﬂتار/ن.ع،6.
ثÓثة ( )03منقب Úعن الذهب وحجزت
م -رك -ب -ة رب -اع -ي -ة ال -دف -ع وم -ول -دي-ن ()02

ك -ه-رب-ائ-ي ÚوثÓ-ث ( )03م -ط -ارق ضص-غ-ط
وجهاز اتصصال ع Èاأ’قمار اإ’صصطناعية.
كما ” حجز ( )11425وحدة من مادة
التبغ بالوادي/ن.ع 4.وتلمسصان/ن.ع.2.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاح - -ب- -ط ح- -رسص
السصواحل بالقالة/ن.عﬁ ،5.اولة هجرة
غ Òشصرعية لـ ( )06أاشصخاصص كانوا على
م Ïقارب تقليدي الصصنع ‘ ،ح” Ú
ت-وق-ي-ف ( )56م -ه -اج -را غ Òشص -رع -ي م -ن
ج -نسص -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسص-ان
وغرداية.

مؤاصسلة لنشساطاتها التحسسيسسية

أامن معسضكر يرافع ألهمية البيئة واÙافظة عليها
م-ؤاصس-ل-ة ل-نشساطاتها التحسسيسسية
اŒاه ﬂت- - -ل- - -ف شس - -رائ - -ح اÛت - -م - -ع
وح -رصس-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى ت-رسس-ي-خ ث-ق-اف-ة
اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ال -ب -ي -ئ -ة ،ن -ظ -مت
مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة م -عسس-ك-ر خÓ-ل
’سس -ب-ؤع اŸاضس-ي ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة
ا أ
م- - -ي- - -دان- - -ي- - -ة ع Èك- - -اف- - -ة ق- - -ط- - -اع
ا’خ -تصس -اصص Ãا ف-ي-ه أام-ن ال-دوائ-ر،
“ح- -ؤرت ح- -ؤل م- -ؤضس- -ؤع ال- -ب- -ي -ئ -ة
وأاهمية اÙافظة عليها.
أاي -ن ن -ظ -مت ع -ن -اصص -ر ف -رق -ة شص -رط-ة
ال -ع -م -ران وح -م -اي -ة ال-ب-ي-ئ-ة أ’م-ن ال-و’ي-ة
خ- -رج- -ات م- -ي- -دان -ي -ة ل -ف -ائ -دة أاصص -ح -اب
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ع -ل -ى غ -رار ب-ائ-ع-ي
اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة ” ،خÓ-ل-ه-ا –سص-يسص-ه-م
وت-وع-ي-ت-ه-م ب-أاه-م-ي-ة ا◊ف-اظ ع-لى نظافة
اÙي- -ط م- -ن خÓ- -ل ا’ل- -ت- -زام ب- -أاوق -ات
وأاماكن رمي النفايات وتفادي السصلوكات
السصلبية اŸنتشصرة كحرق هذه اıلفات

داخل النسصيج ا◊ضصري وما يسصببه ذلك
من إازعاج وخطر على صصحة اŸواطنÚ
وب -اÿصص -وصص ع -ل -ى أاصص -ح -اب اأ’م -راضص
اŸزمنة.
لÓشصارة فإان مصصالح أامن الو’ية قد
شص -اركت رف -ق-ة ب-اق-ي ال-ه-ي-ئ-ات ال-رسص-م-ي-ة
واÛتمع اŸد Êضصمن ا◊ملة الوطنية
للنظافة بداية من شصهر سصبتم Èا÷اري،
م- - -ن خ Ó- -ل تسص - -خ Òتشص - -ك - -ي - -ل أام - -ن - -ي
واŸسص- - -اه- - -م - -ة ‘ ت - -وع - -ي - -ة و–سص - -يسص
اŸواطن Úبأاهمية نظافة اÙيط كأاحد
أاسصسص الراحة النفسصية والصصحة ا÷سصدية،
والتي لقيت اسصتحسصانا وصصدا واسصعا لدى
اŸواطن.Ú

...شضرطة سضيدي بلعباسس
تتضضامن مع األشضخاصس بدون مأاوى
ق -امت ع -ن -اصص-ر شص-رط-ة و’ي-ة سص-ي-دي

ب-ل-ع-ب-اسص ب-خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة تفقدية إا¤
شص- - -وارع اŸدي - -ن - -ة Ÿد ي - -د اŸسص - -اع - -دة
Óشصخاصص بدون مأاوى واŸتضصررين من
ل أ
سصوء اأ’حوال ا÷وية التي تشصهدها الو’ية
‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،أاين قام أافراد الشصرطة
رفقة مصصالح ا◊ماية اŸدنية والنشصاط
اإ’ج -ت -م -اع -ي ب -ت -ق -د Ëوج -ب -ات سص-اخ-ن-ة
Óشصخاصص بدون مأاوى ،ونقلهم
وأاغطية ل أ
إا ¤مراكز اإ’يواء ودور العجزة ‘ ،حÚ
قام ا’أطباء اŸرافق Úبتقد Ëاإ’سصعافات
اأ’ولية للمصصاب Úومرافقتهم إا ¤أاقرب
م- -رك- -ز صص -ح -ي ل -ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج ال Ó-زم،
اŸبادرة التضصامنية هذه تع Èعن اŸبادئ
اإ’نسص -ان-ي-ة ل-لشص-رط-ة ا÷زائ-ري-ة وسص-ع-ي-ه-ا
اŸتواصصل لتقوية أاواصصر التضصامن والتآازر
ب Úأاف -راد اÛت -م -ع ك -م -ا ت -ع-ت Èت-ق-ل-ي-دا
سصنويا تعكف على القيام به على مدار
السصنة خاصصة خÓل الفÎات التي تشصهد
تقلبات تردي اأ’حوال ا÷وية.

أامن بجاية :تفكيك عصضابة ﬂتصضة ‘ سضرقة اŸنازل واÓÙت التجارية

“كنت الفرقة ا÷نائية باŸصسلحة
ال -ؤ’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،ب-أام-ن
’ول ،إاثر عملية
و’ية بجاية ،أامسص ا أ
ن -ؤع-ي-ة م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-ك-ة إاج-رام-ي-ة
ﬂتصس - -ة ‘ سس - -رق- -ة اŸن- -ازل واÓÙت
التجارية Ãدينة بجاية ،من تؤقيف
10أاشسخاصص تÎاوح أاعمارهم ب19 Ú
و 45سسنة ،تؤرطؤا ‘  28قضسية سسرقة.

بجاية :بن النوي توهامي

ال -ع-م-ل-ي-ة “ت ،ب-حسصب مصص-در مسص-ؤوول،
بعد تسصجيل العديد من الشصكاوى لضصحايا
ت- -ع- -رضص- -وا لسص- -رق- -ة م -ن -ازل -ه -م وÓﬁت -ه -م
ال -ت -ج-اري-ة ،خ-اصص-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ح-ي ت-ال-ة
وريان واأ’حياء اÙيطة به ،وبعد البحث
والتحري والقيام بتحريات واسصعة النطاق،
م -ن خ Ó-ل ت -ف -ع-ي-ل ا÷انب اإ’سص-ت-عÓ-م-ات-ي
واŸراق -ب -ة اŸسص -ت -م -رة ل -ل -مشص -ت -ب -ه ف -ي -ه-م،
واŸعروف Úبقضصايا السصرقة خاصصة ما تعلق
منها بسصرقة اŸسصاكن واÓÙت التجارية،
حيث ” –ديد هوية مشصتبه فيهما ويتعلق
اأ’م -ر ب -اŸدع -وي -ن /ب ي 21 ،سص -ن -ة ،أا ح،
اŸكنى ماصصي 19 ،سصنة ،اŸقيمان ببجاية

ع -م-ل-ي-ة ت-وق-ي-ف وإاسص-ت-غÓ-ل السص-ال-ف-ي
الذكر ،مكنت من الكشصف على هوية جميع
أافراد العصصابة الثمانية اŸتبق Úوتوقيفهم
‘ فÎة وج-ي-زة ،ال-ت-ح-ري-ات ال-ت-ي ب-اشص-رت-ها
الضص -ب -ط-ي-ة ال-قضص-ائ-ي-ة خ-لصصت أان اŸشص-ت-ب-ه
ف -ي-ه-م ال-عشص-رة ،أاغ-ل-ب-ه-م ي-ع-دون م-ن جÒان
الضصحايا يقيمون بنفسص ا◊ي ‡ا سصهل لهم
مراقبة ضصحاياهم ،وا◊صصول على معلومات
عند غيابهم عن مسصاكنهم والقيام بالسصرقة
واإ’سص -ت -ح-واد ع-ل-ى ج-م-ي-ع ﬁت-وي-ات-ه-ا ،م-ن
حلي ،مبالغ مالية ،أاجهزة إالكÎونية ،هواتف
ن-ق-ال-ة إال-خ ،ب-ع-د ت-ف-ت-يشص اŸسص-اك-ن ال-ع-ائلية

تتكؤن من 6
أاشسخاصص وتسستعمل
’سسلحة اÙظؤرة
ا أ

وضضع حد لشضبكة
تروج اŸمنوعات
بتموشضنت

الفجر04.58................:
الشسروق06.33..............:
الظهر12.42.................:
العصسر16.11................:
المغرب18.50...............:
العشسـاء20.14.................:

للمشصتبه فيهم ” إاسصÎجاع ›موعة كبÒة
من اŸسصروقات من حلي وأاجهزة إالكÎونية
أاين ” تسصليمها Ÿالكيها ،ملف جزائي أا‚ز
ضص -د اŸشص -ت -ب -ه ف -ي-ه-م أ’ج-ل قضص-ي-ة ت-ك-وي-ن
ج -م -ع -ي-ة أاشص-رار ،ل-غ-رضص اإ’ع-داد إ’رت-ك-اب
ج -ن -ح -ة أاوأاك ،Ìالسص-رق-ة اŸقÎن-ة ب-ظ-روف
التعدد ،الكسصر ،الليل ،والتسصلق ،إاسصتحضصار
مركبة ذات ﬁرك ،إاخفاء أاشصياء مسصروقة
م -ت-حصص-ل-ة م-ن ج-ن-ح-ة ،و” ت-ق-دÁه-م أام-ام
ا÷هات القضصائية اıتصصة أاين صصدر ‘
حقهم أامر إايداع.
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 29°ا÷زائر
 27°ا÷زائر

 28°وهران

 26°وهران
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جائزة رئيسص ا÷مهؤرية للصسحفي اÎÙف:

تأاجيل اŸوعد النهائي لتقد ËالÎشضحات إا 30 ¤سضبتم Èا÷اري
قررت ÷نة –كيم جائزة
رئيسص ا÷مهؤرية للصسحفي
اÎÙف اÛتمعة أامسص تأاجيل
اŸؤعد النهائي لتقد Ëطلبات
الÎشسح ÷ائزة رئيسص ا÷مهؤرية
للصسحفي اÎÙف إا ¤غاية 30
سسبتمÈا÷اري ,حسسب ما أافاد به
بيان لذات الهيئة.
وقد أاحصصت اللجنة «أاك Ìمن 210
ع -م  ,»Ó-ح -يث ق-ررت «ب-ن-اء ع-ل-ى ط-لب
العديد من اÎŸشصح »Úتأاجيل اŸوعد
النهائي لتقد Ëالطلبات إا ¤غاية  30من
سصبتم ,2018 Èيوضصح اŸصصدر ذاته.
وخÓل هذا ا’جتماع الذي يندرج ‘
إاط -ار نشص -اط -ات -ه -ا ال -ت -ي ت -زاول -ه -ا م -ن-ذ
ت-نصص-ي-ب-ه-ا ,سص-ج-لت ال-ل-ج-ن-ة «إايداع عدد
ك -ب Òم -ن م -ل -ف -ات الÎشص -ح» ‘ ال -ف-ئ-ات
اÿمسصة اŸفتوحة ‘ إاطار جائزة رئيسص
ا÷م-ه-وري-ة ل-لصص-ح-ف-ي اÎÙف ,حيث
Ÿسصت بعد مراجعة ﬂتلف اŸسصاهمات

فياŸنافسصة للحصصول على جائزة رئيسص
ا÷مهورية للصصحفي اÎÙف «حماسصا
كبÒا من طرف مهنيي الصصحافة Œاه
هذه ا÷ائزة اŸرجعية».

و»ت-ع-ت Èال-ل-ج-ن-ة أان م-وضص-وع ال-ط-ب-عة
الرابعة للجائزة الذي جاء –ت عنوان
+العيشص معا ‘ سصÓم +اأ’ك Ìاأ’همية
حاليا» ,مثلما جاء ‘ البيان.

أاطلع على اسسÎاتيجية تطؤيرها

كعوان يقوم بزيارة عمل إا ¤اŸؤوسضسضة الوطنية لÓتصضال النشضر واإلشضهار
قام وزير ا’تصسال جمال كعؤان
امسص بزيارة عمل إا ¤اŸؤؤسسسسة
’شسهار,
الؤطنية لÓتصسال النشسر وا إ
أاين اطلع على اسسÎاتيجية تطؤير
هذه اŸؤؤسسسسة التي اعتÈها «فاعÓ
اقتصساديا ‘ ›ال ا’تصسال».
وأاوضصح بيان لوزارة ا’تصصال أان السصيد
ك- -ع -وان اسص -ت -م -ع إا ¤شص -روح -ات ق -دم -ه -ا
ال- -رئ -يسص اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ج -م -ع أامÚ
الشص- -ي- -ك- -ر ح- -ول اسصÎات- -ي- -ج -ي -ة ت -ط -وي -ر
اŸؤوسصسصة باإ’ضصافة إاﬂ ¤تلف العروضص
اŸقدمة من طرف مدراء ﬂتلف الفروع
التابعة لهاكل حسصب ›ال تخصصصصه.

وأاع- - -رب ال - -وزي - -ر ع - -ن «ارت - -ي - -اح - -ه»
ل Ó-سصÎات -ي -ج-ي-ة اŸت-ب-ع-ة م-ن ط-رف ه-ذه

اŸؤوسصسصة التي تعد «فاع Óاقتصصاديا ‘
›ال ا’تصصال».
وشصدد ‘ هذا الصصدد على «ضصرورة
ا÷مع ب Úا÷هد واأ’داء»ي مع الÎكيز
أايضص- -ا ع- -ل- -ى «ال- -ت- -دريب وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل
اŸهارات ‘ ›ال شصملته التكنولوجيات
ا÷ديدة ,يتطور ويتغ Òعلى إايقاعها».
و‘ خ-ت-ام ج-لسص-ة ال-ع-م-ل-ي ق-ام ال-وزي-ر
ب -زي-ارة اŸق-ر ال-ذي ُع-ق-د ف-ي-ه ا’ج-ت-م-اع
( Anepالتوزيع السصريع) أاين اسصتفسصر
عن حالة اأ’نشصطة وموظفي هذا الفرعي
وكذا ﬂتلف أاقسصامها اإ’دارية الفنية.

بحضسؤر ميهؤبي ،حطاب وجمع غف Òمن اŸعزين

الفقيد جمال عÓم يوارى الÌى ÃقÈة ﬁمد امقران ببجاية
ووري ،أامسص ،جثمان الفقيد جمال عÓمÃ ،قÈة سسيدي «ﬁمد أامقران» ‘ جّؤ مهيب ،بحضسؤر كل من وزيري
الثقافة عزالدين ميهؤبي والشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب اضسافة ا ¤جمع كب Òمن اŸؤاطن Úوالفنان ،ÚواŸنتخبÚ
’ضسافة إا ¤العائلة الكبÒة ،أاصسدقائه ،ومسسؤؤو‹
من شستى بلديات ،ومنتخب Úمن غرفتي الŸÈان العليا والسسفلى ،با إ
الدولة ،الذين عÈوا عن حزنهم لهذا اŸصساب ،راج Úمن اŸؤ ¤عّز وجل أان يتغمده برحمته.
أاح-د أاع-م-دة اأ’غ-ن-ي-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ية العصصرية
‡ثل Úللحكومة على إاثر هذا اŸصصاب،
والفقيد هوشصخصصية ‰وذجية كان جمي Óوسص - -فÒه - -ا ،ت - -اب- -ع خ- -ط- -وات- -ه اأ’و‘ ¤
‘ تصصريح اكد ميهوبي بأانه «فقدنا ‘ غنائه ،صصوته ،كتاباته ،والسصينما ،وكان اŸوسص- -ي- -ق- -ى ‘ م- -ع- -ه- -د ب- -ج- -اي- -ة ب- -ع- -د
ج-م-ي-ع-ا ول-يسص أاه-ل ب-ج-اي-ة ف-ق-ط ،ال-ذي-ن ي -ع -ل -م أان ال-ث-ق-اف-ة ج-زء ع-ل-ى ي-ت-ج-زأا م-ن ا’سص -ت -ق Ó-ل ،وواصص -ل مشص -واره ب -ا÷زائ-ر
نعزيهم ونعزي عائلة الفقيد ،الذي أاحب اÛت- -م- -ع ول- -ه م -واق -ف أ’صص -ي -ل -ة ،وه -ي واÿارج ،و‘ سصنة  ،1967التقى مع وجوه
Óغنية الفرنسصية ثل «براسصانسص»
ه- -ذا ال- -وط- -ن وه -ذا الشص -عب ،وحضص -ورن -ا اŸواق -ف ال -ت -ي ت -رب -ط -ه ب -ال -ف-ن وال-وط-ن بارزة ل أ
تعاطفا مع العائلة وللتعب Òعلى أاننا فقدنا وببÓده ،ونحن نعزي أانفسصنا أاو’ والعائلة وئئجورج موسصتاكي» وئئليو فÒي» وبرنار
فنانا أاصصي Óوﬁبوبا ،فنانا عمل بتفان ‘ ا÷زائرية عائلة الفن وأاصصداءه ،ونتمتى ’ف-ي-ل-ي-ي» ،وم-ع ب-داي-ة السص-ب-ع-ي-نات أاصصدر
اŸوسص -ي -ق -ى وال-ت-أال-ي-ف ،وب-اسص-م ا◊ك-وم-ة
ال -رح -وم أاول أال -ب -وم ل -ه ““م -ارا-ادي -وغ -ال““
أان يسصكنه الله فسصيح جناته».
نتقدم بتعازينا اÿالصصة ونرجومن الله أان
و‘ نفسص السصياق قال عربوشص إايدير Ãع -ن -ى ع -ن -دم -ا ي -ع -ود ،وه -وأاح -د أاشص-ه-ر
Áنح عائلته الصص Èا÷ميل».
أالبوماته ،متبوعا بأالبوم ““أاحÓم الريح““ ‘
ا÷زائر بل العا ⁄بأاسصره ،يفقدون فنانا
من جهته أاكد حطاب« ،نحن متأاثرين من طينة الكبار ،الذي ع Èبكلماته عن  ،1978و«سص - - -ي سص - - -ل - - -ي - - -م- - -ان““ ‘ 1981
كثÒا أ’ننا فقدنا أاخا صصديقا ،وجئنا اليوم جميع مظاهر ا◊ياة وتصصورها ،وهويعت Èو«سصاليمو““ بعد أاربع سصنوات.

بجاية :التوهامي بن النوي

‘ حصسيلة نشساط الدرك
الؤطني بسسطيف

اإلطاحة بشضبكات إاجرامية “تهن السضرقة

سسجلت ،مؤؤخرا،وحدات اÛمؤعة ا’قليمية الؤ’ئية للدرك الؤطني بسسطيف،ع Èإاقليم الؤ’ية ،العديد من التدخÓت
◊ماية اŸؤاطن وصسحته ،ومعاينة بالتا‹ اıالفات اŸرتكبة ،وإاحالتها على ا÷هات القضسائية اıتصسة للنظر فيها.
ح Úأ’خر ،و“كنت على اثر هذه العملية ،تسص- -ت- -ع- -مÓ- -ن ‘ ن- -ق- -ل ه- -ذه اŸشص- -روب -ات
م -ن ح-ج-ز  190ق-ن-طارا ،و 3000ك-يسص-ا من ال-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون رخصص-ة ق-ان-ون-ي-ة Ÿمارسصة
فقد قامت وحدات اÛموعة بتفكيك  5الشص-م-ة اŸق-ل-دة،وق-د ق-در اŸب-ل-غ اإ’جما‹ ه - -ذا ال - -نشص - -اط ،ف- -ي- -م- -ا ف- -ك- -كت وح- -دات
ورشصات ﬂتصصة ‘ صصناعة وتقليد الشصمة للمحجوزات ب  122مليون سصنتيم،فيما ” اÛم -وع -ة ،ب -ع -اصص-م-ة ال-و’ي-ة 4 ،شصبكات
إاج -رام -ي -ة ﬂتصص -ة ‘ السص -رق-ات و–ط-ي-م
دون رخصصة،وهي الظاهرة اŸنتشصرة كثÒا– ،ويل اŸلفات إا ¤القضصاء.
ج -ن -وب ال -و’ي -ة ،وب -اأ’خصص ب -دائ-رة صص-ال-ح
أامÓك الغ ،Òومكنت التحريات من معرفة
كما حجزت ذات الوحدات  8000قارورة
باي،حيث ما فتئت ذات اŸصصالح ومصصالح من اŸشصروبات الكحولية من كل اأ’حجام ال-ف-اع-ل Úوت-وق-ي-ف-هم ،وعددهم  12مشصتبها
اأ’من الوطني من تفكيك ورشصات ‡اثلة من واأ’صص- -ن- -اف ،م -ع ح -ج -ز شص -اح -ن -ت Úك -ان -ت -ا فيهم“ ،ت إاحالتهم على ا÷هة القضصائية
اıتصصة والتي أاودعتهم ا◊بسص اŸؤوقت
“كنت عناصصر فرقة مكافحة تهريب اıدرات التابعة للمصصلحة الو’ئية للشصرطة القضصائية بأامن و’ية ع“ Úوشصنت من وضصع حد ÷معية
ف،ي ان -ت-ظ-ار ال-فصص-ل ‘ م-ل-ف-ات-ه-م ’ح-ق-ا،
أاشصرار ﬂتصص ‘ Úترويج اıدرات واŸؤوثرات العقلية ب Úأاوسصاط الشصباب Ãدينة ع“ Úوشصنت وتوقيف  06من عناصصرها تÎاوح أاعمارهم بÚ
واخÒا“ ،كنت فرقة الدرك الوطني ببلدية
 22و 38سصنة مع حجز  241غ كيف و 26قرصص مهلوسص واسصلحة نارية ﬁظورة منها بندقية صصيد بدون وثائق  .العملية جاءت على إاثر معلومات
قصصر اأ’بطال ،جنوب عاصصمة الو’ية،من
تلقتها ذات الفرقة تفيد بنشصاط مشصبوه Ûموعة من اأ’شصخاصص يقومون بÎويج اıدرات واŸؤوثرات العقلية على مسصتوى أاحد أاحياء مدينة عÚ
حجز كميات معتÈة من اŸواد الغذائية غÒ
“وشص - - -نت ل - - -ي - - -ت - - -م ف - - -ت - - -ح –ق - - -ي - - -ق م - - -ن ق - - -ب - - -ل ع - - -ن - - -اصص - - -ر ال - - -ف - - -رق - - -ة أاي - - -ن ” –دي - - -د ه - - -وي- - -ة اŸشص- - -ت- - -ب- - -ه ف- - -ي- - -ه- - -م وÃوجب
الصصا◊ة لÓسصتهÓك ،قدر وزنها ا’جما‹
إاذن (ب.ب)  30سصنة(ب.سص)  33سصنة (ح.م.ر)  38سصنة  ،حيث أاسصفرت العملية من توقيفهم وحجز كمية من اıدرات قدر وزنها اإ’جما‹
ب 450قنطار ،وبقيمة اجمالية قدرت ب
بـ ( 241غ و  26باإ’ضصافة إا ¤أاسصلحة ﬁظورة بندقية صصيد وقارورة غاز مسصلية للدموع  .سصينيال .وبالتحقيق اŸتواصصل مع اŸشصتبه فيهم
 200مليون سصنتيم ،وكذا الشصاحنة اŸسصتعملة
” –ديد باقي أافراد الشصبكة وتوقيفهم ويتعلق اأ’مر بكل من (ح .ق)  28سصنة( ،ب.سص.ز )26سصنة (ز.أا ) 22سصنة .وبتقد ËاŸشصتبه فيهم أامام
‘ نقل هذه اŸواد ،مع توقيف الشصخصص
السصيد وكيل ا÷موهورية لدى ﬁكمة ع“ Úوشصنت وبعد إاجراء اŸثول الفوري صصدر ‘ حقهم أامر إايداع مع تأاجيل ا÷لسصة والنطق با◊كم.
اŸتورط والبالغ من العمر  49سصنة للتحقيق
معه حول الواقعة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

