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بن مسشعود يفتتح اŸلتقى الوطني
للسشياحة الثقافية با÷زائر

يوم دراسشي حول
الرقابة التقنية
Ÿنششآات الري
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يشض -رف ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن مسض-ع-ود،
ي -وم  1ديسض -م 2018 Èع-ل-ى اŸلتقى
ال-وط-ن-ي ب-ع-نوان»السضياحة الثقافية
ب - -ا÷زائ- -ر واق- -ع وأاف- -اق» ت- -ن- -ظ- -م- -ه
الرابطة ا÷زائرية للفكر والثقافة
وذلك ب - -قصض - -ر ال - -ث - -ق - -اف - -ة م - -ف- -دي
زكرياء.

منتدى «اÙور»
حول توقعات اأ’سشعار
ي-ن-ظ-م م-ن-ت-دى «اÙور ال-ي-وم-ي» ،
اليوم ،ندوة تتمحور حول توقعات
لسض- - -ع- - -ار ل- - -ن- - -ه - -اي - -ة سض - -ن - -ة 2018
ا أ
وال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا اŸن-توج
اÙل- - -ي ‘ ال- - -وقت ال- - -راه- - -ن ،وذلك
ب-حضض-ور رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل–اد ال - - - - -ت- - - - -ج- - - - -ار وا◊رف- - - - -يÚ
ا÷زائ - - - -ري« Úا◊اج ال - - - -ط - - - -اه - - - -ر
ب-ول-ن-وار» ،و رئ-يسض م-ن-ظ-م-ة ح-م-اية
اŸسض-ت-ه-لك «مصض-ط-ف-ى زب-دي» وخبÒ
اق - -تصض- -ادي .وذلك ع- -ل- -ى السض- -اع- -ة
Ã 10.30قر ا÷ريدة اŸتواجد بدار
الصض -ح-اف-ة ط-اه-ر ج-اووت ب-أاول م-اي
اÙاذي ÷ريدة الوطن.

الرئيسض اŸدير العام
لـ «سشونلغاز» يسشتعرضض
نششاط الششركة
يسض-تضض-ي-ف م-ن-ت-دى ي-ومية اÛاهد
الرئيسض اŸدير العام لشضركة سضونلغاز،
غ - -دا ،ل - -ت - -نشض- -ي- -ط ن- -دوة صض- -ح- -ف- -ي- -ة
يسض -ت -ع -رضض ف -ي -ه -ا م -وضض -وع ال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة وحصض -ي -ل -ة نشض -اط الشض-رك-ة
وال -ت -حضضÒات لشض -ت -اء ، 2019–2018
وك-ذا السض-ت-ث-م-ارات وب-رن-ام-ج ت-ط-وير
اŸؤوسضسضة وحصضيلة ال‚ازات.

17759

العدد  182من حصشة موعد
مع التاريخ
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
غ- -دا ،ال- -ع- -دد ◊ 182صض- -ة م -وع -د م -ع
ال- -ت- -اري- -خ ب- -ع- -ن- -وان «اÙط- -ات ال -كÈى
للثورة التحريرية  ،1962/1954وذلك
ع- -ل- -ى السض- -اع- -ة  10.00صض -ب -اح-ا Ãق-ر
ث-ان-وي-ة الشض-ه-ي-د ع-مر كÓلسضة بخميسض
اÿشضنة .

...وينظم اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم 300

يÎأاسض وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة
حسض Úنسض- -يب ،ي- -وم -ا دراسض -ي -ا
حول الرقابة التقنية Ÿنشضآات
ال -ري وع -رضض ب -رن -ام -ج ع-م-ل
ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -رق-اب-ة
ال -ت -ق -ن-ي-ة Ÿنشض-أاة ال-ري ،وذلك
ي- -وم السض- -بت  6أاك-ت-وب-ر 2018
اب -ت -داء م-ن السض-اع-ة ال-ع-اشض-رة
صضباحا.

و‘ إاط -ار ع -م -ل -ي-ة تسض-ج-ي-ل الشض-ه-ادات ا◊ي-ة م-ن أاف-واه اÛاه-دي-ن واÛاه-دات ،ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسض-ع رقم  300حول
موضضوع «نضضال اŸرأاة الريفية أاثناء الثورة التحريرية ،وذلك يوم اÿميسض  4أاكتوبر  2018على
السضاعة العاشضرة صضباحا بقسضمة اÛاهدين بزرالدة.

السشف ÒالÎكي ضشيف
منتدى يومية« الوسشط»

جمعية «اأ’مل» ‘ حملة Ÿكافحة
سشرطان الثدي

ت -ط -ل -ق ج -م -ع -ي -ة «ا أ
لم -ل» Ÿسض -اع -
بالتنسضيق مع مركز مكافحة السضر دة م -رضض -ى السض -رط-ان
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.
 ..تنظم السشباق السشابع للنسشاء

كما تنظم ا
÷معية  ،يوم  12أاكتو
السض -اب -ع ضض -د السض-رط-ان –ت شض-ع-ا بر  ،السضباق النسضائي
ر «أا
تضضامنا مع النسضاء اŸصضابات باŸرض ج-ري م-ن أاج-ل أام-ي»
ض وا
◊
ث
على الرياضضة .

أابواب مفتوحة على الكون بدار
الثقافة مالك حداد بقسشنطينة

...ويوما إاعÓميا Ÿهنيي الصشحة

تنظم جمعية الشضعرى لعلم الفلك
بالتنسضيق مع دار الثقافة مالك حداد
ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة ل-ف-ائدة
اŸت- -م- -درسض Úوا÷م- -ه -ور ال -ع -ام ،ي -وم
السض-بت  6أاك-ت-وب-ر ب-دار ال-ثقافة مالك
حداد وعلى السضاعة التاسضعة صضباحا،
ع Èإاق -ام-ة م-ع-رضض ع-ل-م-ي  ،نشض-اط-ات
ع-ل-م-ي-ة ت-رف-ي-ه-ية وﬁاضضرات علمية
يلقيها أاسضاتذة وغÒها ،بحيث Œرى
لب -واب اŸف -ت-وح-ة ‘ إاط-ار
ف -ع -ال -ي -ات ا أ
لسضبوع العاŸي للفضضاء اŸنظم من 4
ا أ
إا 10 ¤أاكتوبر لكل عام والذي أاعلنته
م-ؤوسضسض-ة أاون-يسض-ك-و اح-ت-ف-ال ب-ال-رح-ل-ة
الفضضائية التاريخية للرائد غاغارين
عام .1957

ا
Ÿعرضض الدو‹ لÎبية اŸواششي
و العتاد الفÓحي بـ «صشافكسض»

ك -م
ا ت -ن -ظ-م ج-م-ع-ي-ة ا ألم-ل Ÿسض-اع-
بالتنسضيق مع ا÷معية ا÷زائرية دة م-رضض-ى السض-رط-ان
لسض
أاكتوبر يوما إاعÓميا و تدريبيا م رطان الثدي  ،يوم 24
وج
ه
ا
Ÿهنيي الصضحة حول
موضضوع «الطب
بفندق السض يب العام ‘ مواجهة س
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ر
ط
ا
ن
الثدي» ،و ذلك
ي
وف تال ابتداء من ا
لسضاعة  15:00مسضاء.

يحتضض
 8إا ¤ن قصضر اŸعارضض «ص
ضافكسض» ابتداء من
غ
ا
ي
ة
 11أاكتوبر ا÷ار
لÎبية اŸواشضي و العتاد ا ي اŸعرضض الدو‹
لف
سضيبسضا – سضيما Ã ،شضاركة Óحي ‘ طبعته 18
أا
ك
Ì
م
ن
 500عارضض
جزائري وأاجنبي و
ذلك بجناح «سض».

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء 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

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

اŸقهى اأ’دبي «سشجا’ت ومعنى»
يسشتضشيف الهاششمي عصشاد
يسض- -تضض- -ي- -ف ال- -ع -دد
ا÷دي- -د م- -ن ب -رن -ام -ج
لدبي«سضجالت
اŸقهى ا أ
Óذاع - -ة
وم- - -ع - -ن - -ى» ل  - -إ
ال - -ث - -ق - -اف- -ي- -ة ،ال- -ي- -وم،
لم Úالعام للمحافظة
ا أ
Óم-ازي-غ-ي-ة
السض -ام -ي-ة ل -أ
سض -ي ال -ه -اشض -م -ي عصض -اد،
ل- - -ل - -ح - -ديث ع - -ن واق - -ع
لم -ازي -غ -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
ال- -ث -ق -اف -ة وال -ل -غ -ة ا أ
لخÒة التي
اŸيادين والقطاعات والقرارات ا أ
اتخذها رئيسض ا÷مهورية واÿاصضة بÎقية
لم -ازي -غ -ي -ة وذلك ع-ل-ى
ال -ث -ق -اف -ة وال -ل -غ -ة ا أ
السضاعة الرابعة مسضاء باŸركز الثقا‘ عيسضى
مسضعودي.

الطبعة  3للصشالون الدو‹ ’سشÎجاع
وترششيد النفايات «روفاد»
لسضÎج - -اع
سض- - -ي - -ن - -ظ - -م اŸع - -رضض ال - -دو‹ إ
وترشضيد النفايات ‘ طبعته الثالثة ‘ ،الفÎة
اŸم -ت-دة ب 8 Úو 11أاك-ت-وب-ر ا÷اري ،با÷ناح
«سض» بقصضر اŸعارضض الصضنوبر البحري .

يسض-تضض-ي-ف ال-ع-دد ا÷دي-د من
م-ن-ت-دى ج-ري-دة ال-وسض-ط ،ال-يوم،
السض- -ف ÒالÎك- -ي ﬁم- -د ب- -وروي
للحديث عن موضضوع «العÓقات
ا÷زائ- -ري- -ة الÎك- -ي- -ة وقضض- -اي- -ا
السض -اع -ة» ،وذلك ع -ل -ى السض -اع -ة
 10:30صض -ب -اح -ا Ãق -ر ا÷ري-دة
باŸرادية.

إاحياء الذكرىŸ 61عركة
إايسشي ÚاŸششÎكة بÚ
الششعب Úا÷زائري والليبي
ت -ن -ظ -م ج -م -ع-ي-ة مشض-ع-ل الشض-ه-ي-د
وي- -وم- -ي- -ة اÛاه- -د ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع
ل–اد اŸغ- - - -رب
اÛلسض ال - - - -ث - - - -وري إ
ال- -ع- -رب- -ي  ،غ -دا ،م -ن -ت -دى ال -ذاك -رة
يتناول دعم الشضعبي الليبي للثورة
ت -ك -رÁا ل -ل -م-ج-اه-د ال-ف-ق-ي-د ال-ه-ادي
اŸشض - -رق - -ي ‘ ال - -ذك - -رى  10لوفاته
وتضضامنا مع الشضعب الليبي الشضقيق،
ي-نشض-ط-ه أاسض-ات-ذة ج-ام-ع-ي-ون م-تبوعا
بشض -ه -ادات ح-ول نضض-ال ه-ذا اÛاه-د
ودع -م -ه ل -ل-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،وذلك
ع-ل-ى السض-اع-ة ال-ع-اشضرة صضباحا Ãقر
ا-Ûل-سض بـ 54شض-ارع روزف-لت م-ق-ابل
قصضر الشضعب.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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مهنئا الرئيسس شسي جينبينغ بالذكرى  69لقيام جمهورية الصسÚ

رئيسص ا÷مهورية يع Èعن ارتياحه للشسراكة اإلسسÎاتيجية الشساملة
ال- -ت- -ي Œم- -ع ب- -ل- -دي- -ن- -ا وت- -نشس- -ي- -ط شس -راك -ت -ن -ا
السسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة خ- -دم -ة Ÿصس -ل -ح -ة شس -ع -ب -ي -ن -ا
الشسقيق.»Ú
واختتم رئيسس ا÷مهورية برقيته قائ« :Óكما
أاع -رب ل -ك -م ع -ن اسس -ت -ع -دادي ل -ع -دم ادخ-ار أاي
›هود من أاجل مواصسلة عملنا اŸشسÎك على
–قيق أاهداف السسلم والسستقرار ‘ قارتنا
وأاؤوكد لكم التزامي Ãواصسلة تشساورنا التقليدي
ح- -ول م- -ا ه -و ﬁل اه -ت -م -ام -ن -ا اŸشسÎك م -ن
اŸسسائل القليمية والدولية .

 ...يهنئ نظÒه القÈصسي

أاع-رب رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-بد العزيز
بوتفليقة لنظÒه الصسيني ،شسي جينبينغ،
عن ارتياحه للتقدم الذي حققه البلدان
م-ن-ذ إارسس-ائ-ه-م-ا ل-لشس-راك-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة
Óف-اق اŸف-توحة
الشساملة ،مÈزا ت-ف-اؤول-ه ل -آ
أامامهما ‘ ›ال الشسراكة و ا’سستثمار.
‘ ب -رق -ي-ة ب-عث ب-ه-ا ل-ل-رئ-يسس شس-ي ج-ي-ن-ب-ي-ن-غ
Ãن -اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذك-رى  69ل-ق-ي-ام ج-م-هورية
الصس Úالشس-ع-بية ،ك-تب ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-قة بهذه
اŸناسسبة « :أاتوجه إا ¤فخامتكم باسسم ا÷زائر
شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي بأاحر التهاÊ
مقرونة بأاصسدق التمنيات لكم بالصسحة والسسعادة
وللشسعب الصسيني الصسديق Ãزيد من الزدهار
والرقي».
وأاشساد رئيسس ا÷مهورية بالتقدم الذي تعرفه
جمهورية الصس Úالشسعبية ،حيث قال «خÓل
التسسع والسست Úسسنة اŸاضسية ول سسيما السسنوات
لخÒة –ت قيادتكم الرشسيدة “كن
اÿمسس ا أ
الشسعب الصسيني وحكومته بالرغم من التحديات
لصسÓح
اŸتعددة من مواصسلة تنفيذ سسياسسات ا إ
وال-ت-ن-م-ي-ة والرت-ق-اء ب-أام-ت-ك-م ال-كبÒة إا ¤مصسف
ل· التي حققت ‚احات ملحوظة ‘ شستى
ا أ
ميادين التطور».
و ت - -اب - -ع ‘ ذات الصس - -دد «وإاذ أاح - -ي - -ي ه- -ذه
ل‚ازات اŸلهمة لكافة دول العا ،⁄أا“نى لكم
ا إ
التوفيق والسسداد على درب اŸزيد من التأالق
وال -ن -ج -اح ‘ ب -ن -اء وط -ن-ك-م وŒسس-ي-د ت-ط-ل-ع-ات
شسعبكم».
وأاضس -اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ﬂاط-ب-ا ن-ظÒه
الصسيني «هذا وأانتهز هذه اŸناسسبة السسعيدة
لشسيد بالعÓقات اŸميزة التي Œمع بلدينا منذ
أ
أامد بعيد وأان أاع Èعن ارتياحي العميق Ÿا
ح -ق -ق -ت -ه م -ن ت -ق -دم م -ن -ذ إارسس -ائ -ن -ا ل -لشس -راك -ة
لسسÎاتيجية الشساملة التي “ت ترجمتها ‘
ا إ
أارضس الواقع وبكل كثافة».
كما اسسÎسسل يقول ‘ نفسس السسياق «أانا جد
Óفاق اŸفتوحة أامام بلدينا ‘ ›ال
متفائل ل آ
الشس -راك -ة والسس -ت-ث-م-ار ‘ ظ-ل ب-ن-ائ-ن-ا اŸشسÎك

«ل- -ل -ح -زام وال -ط -ري -ق» خصس -وصس -ا ‘ اÛالت
ا◊ي- -وي- -ة ك- -الصس- -ن- -اع -ة وال -ف Ó-ح -ة والسس -ي -اح -ة
والتكنولوجيا».
وخلصس رئيسس الدولة إا ¤تأاكيد حرصسه على
اŸضسي قدما ‘ مسسار تعزيز العÓقات التي
تربط ا÷زائر بالصس Úحيث أاضساف «‘ هذا
اŸقام ل يسسعني إال أان أاؤوكد لكم “ام عزمي
على مواصسلة العمل معكم من أاجل تكثيف وتنويع
عÓقاتنا الثنائية وترسسيخ سُسsنة التشساور وا◊وار
لقليمية Ãا يخدم
حول كافة القضسايا الدولية وا إ
اŸصس -ل -ح -ة اŸشسÎك -ة ل -ب-ل-دي-ن-ا ك-م-ا أاج-دد ل-ك-م
اسستعدادي التام Ÿتابعة التزاماتنا اŸشسÎكة
لÎق -ي -ة ال-ت-ع-اون ج-ن-وب  -ج-ن-وب وال-ع-م-ل ع-ل-ى
إاقامة عÓقات دولية أاك Ìعدل وإانصسافا وتوازنا
ب Úالبلدان اŸتقدمة والبلدان النامية».

 ...يهنئ نظÒه النيجÒي
بالعيد الوطني لبÓده
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -رئ -يسس ج -م -ه -وري -ة ن -ي-جÒي-ا
ال-ف-ي-درال-ي-ة ﬁم-دو ب-وه-اري Ãن-اسس-ب-ة اح-ت-فال
بÓده بعيدها الوطني ،أاكد له فيها «عزمه على
ال -ع -م -ل م -ع -ه ع -ل -ى ت -دع-ي-م عÓ-ق-ات الصس-داق-ة
والتعاون التي Œمع البلدين وتنشسيط شسراكتهما
لسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة خ- -دم- -ة Ÿصس- -ل- -ح -ة الشس -ع -بÚ
ا إ
الشسقيق.»Ú
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية «يسسر ÊأاÁا
سسرور ،وجمهورية نيجÒيا الفيدرالية –تفل
بعيها الوطني ،أان أاتوجه اليكم باسسم ا÷زائر
شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي بتهانينا ا◊ارة
مشسفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور الصسحة والرفاة
وباطراد الرقي والزدهار للشسعب النيجÒي».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية « :هذا وأاغتنم هذه
لؤوكد لكم عزمي على العمل
اŸناسسبة السسعيدة أ
معكم على تدعيم عÓقات الصسداقة والتعاون

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
برقية تهنئة لرئيسس جمهورية قÈصس نيكوسس
أاناسستاسسياداسس Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها
الوطني ع Èله فيها عن «ارتياحه ÷ودة أاواصسر
الصسداقة والتعاون القائمة ب Úالبلدين».
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية «يطيب ‹
وبÓدكم –تفل بعيدها الوطني أان أاتوجه إاليكم
باسسم الشسعب وا◊كومة ا÷زائري Úوأاصسالة عن
ن-فسس-ي ب-أاح-ر ت-ه-ان-ي-ن-ا وأاط-يب “ن-ي-ات-ي بالرقي
والزدهار لشسعب قÈصس الصسديق».
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته قائÓ
لع Èع -ن
«أاغ- -ت- -ن -م ه -ذه السس -ان -ح -ة السس -ع -ي -دة أ
ارت- -ي- -اح- -ي ÷ودة أاواصس -ر الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون
ال -ق -ائ -م-ة ب Úب-ل-دي-ن-ا وأاؤوك-د ل-ك-م ح-رصس-ي ع-ل-ى
مواصسلة ترقيتها لفائدة شسعبينا الصسديق.»Ú

...و يهنئ نظÒه البوتسسواÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،
أامسس ،برقية تهنئة لرئيسس جمهورية بوتسسوانا
موكفويتسسي ماسسيسسي Ãناسسبة احتفال بÓده
بعيدها الوطني ،أاكد له فيها عزمه على العمل
سسويا على “ت Úوتنويع التعاون الثنائي الذي
يجمع البلدين.
وكتب الرئيسس ‘ برقيته قائ« Óيسسر ÊأاÁا
سس -رور وج -م -ه -وري-ة ب-وتسس-وان-ا –ت-ف-ل ب-ع-ي-ده-ا
ال-وط-ن-ي أان ات-وج-ه ال-ي-ك-م ب-اسس-م ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا
وح -ك-وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة
مشسفوعة بأاطيب “نياتي لكم Ãوفور الصسحة
والهناء وبالرقي والزهار لشسعبكم الشسقيق».
واضساف الرئيسس بوتفليقة يقول «هذا وأاغتنم
لعرب لكم عن ارتياحي
هذه السسانحة السسعيدة أ
÷ودة عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن ال-ت-قليدية
التي Œمع ا÷زائر وبوتسسوانا واؤوكد لكم عزمي
ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى “ت Úوت-ن-وي-ع ت-ع-اون-نا
ال -ث -ن -ائ -ي خ -دم -ة Ÿصس -ل -ح -ة ب-ل-دي-ن-ا وشس-ع-ب-ي-ن-ا
الشسقيق.»Ú
وجاء ‘ برقيته رئيسس ا÷مهورية « اؤوكد لكم
التزامي Ãواصسلة تشساورنا التقليدي حول ما هو
ﬁل اه -ت -م -ام -ن -ا اŸشسÎك م -ن اŸسس-ائ-ل وك-ذا
عملنا اŸشسÎك من اجل تعزيز ›هود ال–اد
الفريقي من اجل –قيق مثل ومقاصسد السسلم
والسستقرار والتنمية».

عرضس إا‚ازات قطاع الطاقة وآافاقه باŸؤو“ر العربي 11

قيطو Êيحيي نوعية ا◊وار ب Úالدول العربية اŸصسدرة للنفط
أاعرب وزير الطاقة مصسطفى قيطوÊ
امسس Ãراكشس (اŸغ- - -رب) ع- - -ن –ي- - -ت - -ه
ل -ن -وع -ي -ة ا◊وار وال -ت -ب-ادل ب Úال-دول
العربية اŸصسدرة للنفط.
وخÓل ا÷لسسة ا’فتتاحية للمؤو“ر
العربي  11للطاقة الذي تنظمه منظمة
’ق -ط -ار ال -ع -رب -ي -ة اŸصس -درة ل -ل -بÎول
ا أ
«أاوابك» رحب الوزير «بنوعية ا◊وار
واŸباد’ت ب Úالدول العربية اŸصسدرة
للنفط ’سسيما بفضسل التنظيم الدوري
ل- -ه- -ذا اŸؤو“ر» حسس- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزارة.
ينعقد هذا اŸؤو“ر من  1إا 4 ¤أاكتوبر
ا÷اري –ت شس - -ع - -ار «ال- -ط- -اق- -ة وال- -ت- -ع- -اون
العربي».
ووفقا للوزير فإان هذا اŸؤو“ر أاصسبح ‘
واق -ع األم -ر «ح -دث -ا م -ه -م -ا ع-ل-ى اŸسس-ت-ويÚ
اإلق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ وفضس-اء اسس-ت-ث-ن-ائيا للحوار
والتشساورات وتبادل األفكار واÈÿات وفرصسة
Ÿن -اقشس -ة ف-رصس ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-اون ب Úال-دول

العربية».
وقدم قيطو Êمن جهة أاخرى Ùة عامة
عن إا‚ازات قطاع الطاقة ا÷زائري وفرصس
السس- -ت- -ث- -م -ار ‘ ا÷زائ -ري مسس -ل -ط -ا الضس -وء
باألخصس على جهود التنقيب التي حققت ما
م -ع-دل-ه  25اك -تشس -اف-ا ن-ف-ط-ي-ا وغ-ازي-ا خÓ-ل
السسنوات العشسر اŸاضسية.
كما لفت إا ¤أان ا÷زائر تنتج حوا‹ 150
مليون طن مكافئ نفط سسنويا وأان لديها 4
م-رك-ب-ات ل-ت-م-ي-ي-ع ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ط-اقة 56

لوح يسستقبل سسف ÒاŸملكة العربية السسعودية
اسستقبل وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح امسس با÷زائر سسف ÒاŸملكة العربية
السسعودية با÷زائر سسامي عبد الله عثمان الصسا◊ي الذي أادى له زيارة ›املة على اثر
انتهاء مهامه حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
وكان اللقاء يضسيف البيان فرصسة لسستعراضس العÓقات األخوية ما ب Úا÷زائر
واŸملكة العربية السسعودية وسسبل توطيدها.

مليون م Îمكعب (م )3سسنويا.
وأاشس- - - -ار ك - - -ذلك إا ¤أان ا÷زائ - - -ر “لك 6
مصسافٍ وطنية بطاقة تبلغ أاك Ìمن  30مليون
طن سسنوياً وهي القدرة التي سسيتم تعزيزها
لتصسل إا 50 ¤مليون طن سسنويا على اŸدى
اŸتوسسط.
وق -ال أايضس -ا إان ق -درة إان -ت -اج ال -ك -ه-رب-اء ‘
ا÷زائر قد بلغت  18أالف ميغاواط ‘ حÚ
يجري ا‚از ﬁ 8طات إانتاج جديدة لتعزيز
النظام الكهربائي وزيادة اإلنتاج ليصسل إا25 ¤
الف ميغاواط ‘ عام .2025
و‘ هذا السسياق أاوضسح بأان معدل الربط
بالكهرباء ‘ ا÷زائر وصسل إا 99 ¤باŸائة
بينما Œاوز معدل الربط بالغاز الطبيعي 60
باŸائة على اŸسستوى الوطني.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ري أاب- -رز ال -وزي -ر اه -م -ي -ة
الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ط-ور
ال‚از وال- -ذي م- -ن شس -أان -ه أان ي -رف -ع ق -درات
الن- -ت -اج إا 22 ¤ال -ف م -ي-غ-اواط م-ن مصس-ادر
اŸتجددة بحلول عام .2030

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الذكرى ’ 60سستقÓل جمهورية غينيا
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بن صسالح Áثل الرئيسص بوتفليقة ‘ الحتفالت
بصس -ف -ت -ه ‡ث  Ó-ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘
ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى ’ 60سستقÓل
ج-م-ه-وري-ة غ-ي-نيا ،حل ب -ن صس -ال -ح امسس
ب -ك -ون -اك -ري ح-يث ك-ان ‘ اسس-ت-ق-ب-ال-ه رئ-يسس
اÛلسس ال - -وط - -ن- -ي ال- -غ- -ي- -ن- -ي ك- -ل- -ود ك- -وري
كونديانو.
واجرى بن صسالح بالقاعة الشسرفية للمطار لقاء
م -ع ال -رئ -يسس ال -ف -ا ك -ون -دي ال -ذي ع Èع -ن شس-ك-ره
ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸشس-ارك-ة ‘
الحتفالت اıلدة عيد السستقÓل .كما اشساد
بالعÓقات التاريخية ب Úالبلدين مبديا اسستعداد
غينيا لرفع مسستوى العÓقات التي عرفت انطÓقة
ج -دي -دة م-ن-ذ اج-ت-م-اع ال-دورة  3ل-ل-جنة اŸشسÎكة
ا÷زائرية الغينية ‘ ديسسم.201٧ È
وق- -د ع Úرئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ،ع-ب-د ال-ع-زيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة رئ-يسس ›لسس األم-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر بن
صسالح لتمثيله بكوناكري ‘ الحتفالت اıلدة
للذكرى  60لسستقÓل غينيا ،حسسب ما أافاد به ،
أامسس ،بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان« ،تلبية للدعوة التي تلقاها من

الفا كوندي ،رئيسس جمهورية غينيا ،ع Úفخامة
رئ-يسس ا÷م-ه-ورية ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة ،عبد
القادر بن صسالح ،رئيسس ›لسس األمة لتمثيله ‘
اإلح- -ت- -ف- -الت اıل- -دة ل -ل -ذك -رى  60لسستقÓل
ج-م-ه-وري-ة غ-ي-ن-ي-ا اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-مها يوم  2اكتوبر
 2018بكوناكري».

مسساهل ‘ الدورة  69لÈنامج اŸفوضسية السسامية لÓجئ:Ú

ا÷زائر تسستقبل لجئ Úو مرّحل Úيعانون من النزاعات وعدم السستقرار
النزاعات ‘ إافريقيا والشسرق األوسسط و أاسسيا تسستدعي حلول مسستدامة
ل يزال عدد من األزمات يسسجل نتائج وخيمة تدفع ÓÃي Úاألشسخاصص للبحث عن حماية

شسارك وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسس -اه-ل ،أامسس ‘ ،ج-ن-ي-ف ‘ أاشس-غ-ال ال-دورة69
للجنة التنفيذية لÈنامج اŸفوضسية السسامية
لشسؤوون الÓجئ.Ú
اب -رز مسس -اه-ل ،ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -ع -دد اŸت -زاي -د
Óشسخاصس اÈÛين على الهروب من بلدانهم عÈ
ل أ
العا ،⁄أان « اجتماع اللجنة التنفيذية ينبغي أان يندرج
‘ مسسعى يرمي إا ¤منح جميع اŸشسارك Úفرصسة
لتبادل انشسغالتهم و آامالهم حول اشسكالية الÓجئ Úو
ال -ت -ك-ف-ل ب-ح-اج-ي-ات-ه-م ‘ ›ال اŸسس-اع-دة وا◊م-اي-ة
بالنظر ا ¤هشساشسة وضسعهم».
كما ذكر مسساهل أانه على مدار السسنوات «ل تزال
النزاعات و ا◊روب مثلها مثل الفقر و اÛاعة
لشسخاصس
والظروف اŸناخية تدفع بعشسرات مÓي Úا أ
ا ¤اللجوء».
‘ ن- -فسس السس- -ي -اق ،أاوضس-ح رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة أان اشس -ك -ال -ي-ة الÓ-ج-ئ Úت-ط-رح ع-ددا م-ن
النشس -غ -الت اŸرت -ب -ط -ة ب -ك -ون «ال Ó-ج-ئ Úل ي-زال-ون
يقيمون ‘ بلدان نامية غالبا ما تكون ›اورة ،تكابد
كل واحدة منها مشساكلها الجتماعية و القتصسادية».
ويضس- - - -اف ا ¤ذلك ،حسسب ال -وزي-ر « ،ا◊ل- -ول
اŸسستدامة التي تصسبح صسعبة اŸنال أاك Ìفأاك‡ Ìا
يسساهم ،ونحن نشسهد على ذلك ‘ ،الرتفاع السسريع
ل -ع -دد الشس -خ -اصس اŸشس -م -ول Úب -رع -اي -ة اŸف-وضس-ي-ة
السسامية لÓجئ.»Ú
‘ هذا اÿصسوصس ،أاشسار مسساهل ا ¤أان «هذا
ال -ت-وج-ه ل ي-أاخ-ذ ‘ ا◊سس-ب-ان ال-وق-ائ-ع الج-ت-م-اع-ي-ة
والق- -تصس -ادي -ة ل -ل -ب -ل -دان سس -ي -م -ا و أان ج -م -ع الم -وال
الضس -روري-ة ل-ل-ع-م-ل النسس-ا Êأاصس-ب-حت ‡ارسس-ة شس-اق-ة
ليسس فقط بالنسسبة للمفوضسية السسامية لÓجئ Úبل
ل· اŸتحدة.
ايضسا Ûموع نظام ا أ

اسستمرار النزاعات يعد مصسدرا ألوضساع تسستوقفنا
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل
أانه بعد مرور سسبع Úسسنة على التوقيع على اتفاقية
لزمات
جنيف حول الÓجئ « ،Úل يزال عدد من ا أ
يسس--ج--ل ن--ت--ائ--ج وخ--ي-م-ة ت-دف-ع ÓÃي Úالشس-خ-اصس
لمل ‘ مسستقبل أافضسل».
للبحث عن حماية و ا أ
ذكر مسساهل بأان « اسستمرار النزاعات ‘ افريقيا
لوسسط و أاسسيا يعت Èمصسدرا
و منطقة الشسرق ا أ
لوضساع تسستوقفنا حيث يتطلع الضسحايا ا ¤أاعمال
أ
قوية تتسسم بالتزامات ذات مصسداقية من اجل حلول
مسستدامة».
وبخصسوصس مسساهمة ا÷زائر ،اشسار مسساهل أان
«ا÷زائر كونها أارضس ÷وء منذ القدم فإانها تبقى
م---ت---مسس---ك---ة بسس--ي--اسس--ت--ه--ا اÒÿة Œاه الÓ--ج--ئ Úو
لشسخاصس اŸرحل ÚاŸقيم Úعلى أارضسها و ذلك
ا أ
ينم عن قناعة عميقة تكونت ع Èتاريخها».
كما أاردف يقول « تسستقبل ا÷زائر منذ أاك Ìمن
للف م---ن الÓ---ج---ئÚ
أارب-ع عشس-ري-ات ،عشس----رات ا أ
الصس---ح---راوي Úو ت--ت--ك--ف--ل ب--اŸسس--اع--دة و ا◊م--اي--ة
السس--اسس--ي-ت Úال-ل-ت Úيسس-ت-ف-ي-دون م-ن-ه-م-ا بصس-ف-ت-ه-م
ل· اŸتحدة».
لجئ ÚمعÎفا بهم من طرف ا أ
‘ نفسس السسياق ،ذكر وزير الشسؤوون اÿارجية
بأان «ا÷زائر تسستقبل لجئ Úو مرحل Úمن بلدان
أاخرى يعانون من النزاعات و عدم السستقرار من
ب-ي-نهم  40000رع--ي--ة سس--وري-ة فضس-ل-وا الق-ام-ة ‘
ا÷زائر اثر الزمة التي تهز هذا البلد» مضسيفا أان
«ا÷زائر وضسعت لصسا◊هم اجراء ،ل يزال سساري
اŸفعول ،ي--نصس لسس--ي--م--ا ع-ل-ى ت-ق-د Ëتسس-ه-يÓ-ت
لÓسستفادة من التعليم و اÿدمات الصسحية و سسوق
العمل».
كما أاوضسح رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية ،أان
ا÷زائر « تدعم ا÷هود الرامية ا ¤تسسوية النزاع
لزمة السسورية قصسد السسماح
‘ الصسحراء الغربية و ا أ
لم Ãج-رد ت-وفÒ
لÓ--ج--ئ Úب--ال--ع--ودة ا ¤وط--ن--ه--م ا أ
لمن».
ظروف السستقرار و ا أ
لخ ،Òدعا مسساهل ا « ¤التزام ا÷ميع من
و‘ ا أ
لشس--خ--اصس
أاج---ل اŸزي---د م---ن ال---ع---م---ل ◊م---اي---ة ا أ
لن التجند
اŸضسطهدين و الÓجئ Úأاو اŸرحل Úأ
ليسس خيارا بل اجراء اسستعجاليا يجب القيام به
–ت طائلة الخÓل بواجب اŸسساعدة».

يجب أاخذ تخوفات بلدان السستقبال بع Úالعتبار
أاك---د وزي---ر الشس---ؤوون اÿارج---ي---ة ،ع--ب-د ال-ق-ادر
مسساهل ،أامسس بجنيف ،بأانه يجب أاخذ تخوفات
بلدان اسستقبال الÓجئ Úبع Úالعتبار ،داعيا إا¤
«التزام متجدد» لصسالح الوقاية وتسسوية النزاعات ‘
إاطار احÎام القانون الدو‹.
وأاكد مسساهل ‘ تدخله أامام الدورة  69للجنة
ال--ت--ن--ف--ي-ذي-ة لÈن-ام-ج اŸف-وضس-ي-ة السس-ام-ي-ة لشس-ؤوون
الÓجئ Úأان اجتماع اللجنة يجب أان يكرسس التزامه
«لدراسسة إاشسكالية الÎحيل القسسري و الخذ بعÚ
العتبار التخوفات ا◊قيقية والشسرعية التي تعÈ
عنها بلدان السستقبال».
وأاضساف أان هذه اŸقاربة يجب أان تقوم على
«التزام متجدد لصسالح الوقاية و تسسوية النزاعات ‘
إاطار احÎام قواعد و مبادئ القانون الدو‹ و ميثاق
ل· اŸتحدة» و «تقاسسم منصسف ومتوقع للعبء
ا أ
على الصسعيد الدو‹ سسواء من حيث قبول الÓجئÚ
أاو من حيث ا◊ماية أاو حتى من حيث تطبيق
ا◊لول اŸسستدÁة لصسا◊هم».
وقال رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية أان «‚اح
ه--ذه اŸق--ارب--ة ي--ك--م--ن خصس--وصس-ا ‘ ق-درت-ن-ا ع-ل-ى
لسسباب العميقة
التحرك ،فرديا و جماعيا ،بشسأان ا أ
لقل ،من
للÎحيل القسسري بشسكل يسسمح ،على ا أ
وضسع حد لÓرتفاع اŸسستمر لعدد الÓجئ ÚعÈ
العا.»⁄
ولدى تطرقه إا ¤ا÷وانب اŸتعلقة باسستكمال
العقد العاŸي حول الÓجئ ،Úأاكد مسساهل أان «هذا
العقد ،فضس Óعن كونه يشسكل لبنة إاضسافية ‘ تعزيز
لطراف ،يعكسس طموح اŸضسي قدما نحو
تعدد ا أ
لشسكالية اŸعقدة للÎحيل القسسري».
التكفل با إ
و‘ هذا الصسدد ،أاكد على أان «النتائج اŸنتظرة
من هذا العقد ل Áكن أان تكون ‘ مسستوى الطموح
إال إاذا اسستفاد تطبيقه من انضسمام ودعم ا÷ميع
على أاسساسس تضسامن دو‹ فاعل».
وأاضساف أانه «من الضسروري كذلك مرافقة هذا
ال-ت-ط-ب-ي-ق م-ن خÓ-ل إانشس-اء آال-ي-ة م-ل-م-وسس-ة ل-تقاسسم
لو¤
العبء واŸسسؤووليات» ،مسسج Óبأان «اŸرحلة ا أ
على هذا النهج سستتمثل ‘ اسستكمال العمل الهادف
إا ¤تقدير تأاث Òحضسور الÓجئ Úعلى اÛتمعات و
بلدان السستقبال لسسيما حالة البلدان التي –تضسن
عددا هاما من الÓجئ ÚلفÎات طويلة».

 ...يتحادث بجنيف مع اŸفوضص السسامي لشسؤوون الÓجئÚ
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسساهل  ،أامسس ،بجنيف ،مع اŸفوضس السسامي
 ·ÓاŸتحدة لشسؤوون الÓجئ ،Úفيلبيو غراندي.
ل أ
و “حور اللقاء ،الذي جرى على هامشس الدورة
 69للجنة التنفيذية لÈنامج اŸفوضسية السسامية
لشسؤوون الÓجئ ،Úحول اŸسسائل اŸدرجة ‘ جدول
أاعمال الدورة ا÷ديدة لهذه اللجنة و كذا إاشسكالية
الÓجئ ÚوالÎحيل القسسري.
و جدد رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية باŸناسسبة،
قناعة ا÷زائر القاضسية بعدم امكانية حل هذه
لسس-ب-اب
اŸسس-ائ-ل بصس-ف-ة مسستدامة ،ال Ãواج-ه-ة ا أ
لزمات و النزاعات و نقصس
العميقة ،أال وهي ا أ
التنمية ‘ عديد مناطق العا.⁄
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رإفع Ÿوإصشلة جهود Œفيف منابع إلتطرف ،عيسشى:

لن نسسمح للخطاب اŸسسجدي باÿروج عن اŸرجعية الدينية الوطنية
^  ١١٤أامام اغتيلوا ‘ العشسرية السسوداء بسسبب رفضسهم ترك اŸنابر لدعاة الفتنة
^ ﬁاربة الفكر التيئيسسي والتكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒي حمايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ’صسول ال ـ ـدين واÛتمـ ـ ـ ـع
«ل - -ن يسش - -م - -ح لÓ- -ئ- -م- -ة ‘
إŸسش -اج -د بث خ -طب دي -ن -ي -ة
خ -ارج إŸرج -ع -ي -ة إل -دي -ن -ي-ة
إلوطنية  ،و ’ بد إن تكون
إÿطب إل -ت -ي ي -ل -ق -ون -ه -ا م -ن
على منابر إŸسشاجد تÎجم
إل -وإق-ع إ’ج-ت-م-اع-ي ‘ ب-ع-ده
إل- -ع- -ق- -ائ -دي»  ،ه -ذإ م -ا شش -دد
عليه وزير إلششؤوون إلدينية
’وقاف ﬁمد عيسشى .
وإ أ

حياة كبياشش
ق- -ال ع- -يسش -ى إان ا’ه -ت -م -ام
باÿطاب الديني ومرافقة اأ’ئمة
هي اŸرحلة اأ’خÒة من ﬁاربة
«التيئيسس» اŸؤودي إا ¤التطرف و
اإ’رهاب  ،حتى يصشبح اÛتمع
يتدين تدينا عاديا  ،و حتى ’
يصش -ب-ح م-وضش-وع ال-دي-ن «م-وضش-وع
توتر  ،و موضشوع خÓف موضشوعا
دينيا  ،و التمييز بن ششخصس وآاخر
ع -ل -ى أاسش -اسس ال-ق-ن-اع-ة ال-دي-ن-ي-ة»
،كاششفا انه «” سشنة  2015إانزال
عدد من اأ’ئمة الذين كانوا يبثون
فكار الكراهية و الفتنة من على
اŸنابر.
اعÎف عيسشى  ،البارحة  ،عÈ
اأ’ث Òم - - - - -ن خÓ- - - - -ل «ف- - - - -وروم
اإ’ذاعة» ،أان هناك أائمة تأاثروا
ب -ب -عضس ال -دع -اة ال -ذي -ن م-ا ي-زال
لديهم صشيت ع Èمواقع التواصشل
ا’ج - -ت- -م- -اع- -ي  ،ول- -ذلك أاع- -دت
وزارت -ه ب -رام -ج ت -ك -وي-ن ورسش-ك-ل-ة
ل Ó-ئ -م -ة  ،وي -دخ -ل ذلك ‘ إاط-ار
Œفيف أاسشباب التطرف  ،و هي
اŸرحلة اأ’خÒة للقضشاء نهائيا
على هذه اآ’فة التي خلفت دمارا

ك -بÒا ‘ ال -ب -ل -د و ⁄يسش-ل-م م-ن-ه-ا
ح- -ت -ى اأ’ئ -م -ة  ،م -ف -ي -دا ان -ه ”
ت -ك -ر 114 Ëإام -ام اغ -ت -ي -ل-وا ‘
ال -عشش -ري -ة السش-وداء  ،وه-م ال-ذي-ن
رفضشوا أان يÎكوا منابرهم لدعاة
ال-ف-ت-ن-ة  ،أاو يسش-ت-غ-ل-وا ل-ب-ل-وغ ه-ذه
الغاية التي أارادوها  ،كاششفا انه
سش -ي -ت -م إاط Ó-ق أاسش -م -ائ -ه -م ع-ل-ى
اŸسشاجد.

تكر Ëأاسساقفة ورهبان
اغتيلوا ‘ العشسرية
السسوداء يوم  8ديسسمÈ
أافاد الوزير ‘ هذا السشياق
ان- -ه سش- -ي -ت -م ت -ك -ر Ëاأ’سش -اق -ف -ة
وال- -ره- -ب- -ان ال -ذي -ن اغ -ت -ي -ل -وا ‘
ال - -عشش - -ري- -ة السش- -وداء ب- -ا÷زائ- -ر
(ره- -ب- -ان ت- -ي- -ب -حÒي -ن و أاسش -ق -ف
وه - -ران السش - -اب - -ق  ، )...يشش- -رف
عليها الكرسشي البابوي من قبل
الكاردينال «بيششو»  ،حيث طلب
الفاتيكان أان يتم هذا التكر‘ Ë

ب Ó-دن -ا  ،و ق -د اسش -ت-ج-اب رئ-يسس
ا÷مهورية لهذا الطلب و سشيتم
ذلك ‘ ك- -ن- -يسش- -ة سش- -ان- -ت- -ا ك- -روز
بوهران ‘  8ديسشم Èالقادم (
ي -وم ت -ط -ب-يب ه-ؤو’ء اأ’سش-اق-ف-ة و
ال- -ره- -ب- -ان و إاع- -ط- -ائ- -ه- -م رت- -ب -ة
الششهداء بحسشب ديانتهم و هي
ال -رت -ب -ة ال -ت -ي تسش -ب-ق ال-ق-داسش-ة ،
مششÒا إا ¤أان هذا التكر Ëيدل
‘ إاطار «العيشس ‘ سشÓم».
ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى
ا÷انب ال- -رق -اب -ي و إان مصش -ال -ح
وزارت -ه ب -اŸرصش -اد و ه -ي ت -ع-م-ل
على مراقبة نوعية اÿطاب فوق
اŸن ، Èق- -ال ع- -يسش- -ى أان أائ- -م- -ة
اŸسشاجد ع Èكافة ربوع الوطن ،
لهم كافة ا◊رية ‘ تصشرفاتهم
اليومية والششخصشي  ،مضشيفا أان
الدولة هي من تسشهر على دفع
نفقات وتسشديد أاجرة هذا اإ’مام
ال -ذي ي -ت -ع Úع -ل -ي -ه ال-ع-م-ل وف-ق
ق -وان Úا÷م -ه -وري -ة و م-ا ي-خ-دم
اŸصشلحة العليا للبÓد  ،و ليسس
اسش -ت-ج-اب-ة ل-دع-وات أاو إ’مÓ-ءات
تأاتي من ا◊جاز و غÒها .

ورشسات وطنية
Ÿناقشسة اŸرجعية
الدينية أاكتوبر ا÷اري
وأاف - -اد ‘ ه- -ذا الصش- -دد ان- -ه
سش- -ي -ت -م شش -ه -ر أاك -ت -وب -ر ا÷اري
تنظيم ورششات وطنية Ÿناقششة
اŸرجعية الدينية  ،يتم خÓلها
فتح نقاشس « لن يقصشى أاحد منه
« ب- -اسش- -ت -ق -رار ال -ت -اري -خ و وف -ق
مبادئ و أاصشول الدين  ،مقرا
ب-ان ه-ن-اك «دب-ل-وم-اسش-ي-ة دي-ن-ي-ة
حقيقية» مكرسشة ‘ ا÷زائر ،
مؤوكدا أان وزارته أاسشسشت Ãعية
وزارة الششؤوون اÿارجية ثنائية ،
’ن- -ه ع- -ن- -دم- -ا ت- -ت- -ح -دث ه -ذه
أ
’خÒة عن الراديكالية الدينية
اأ
’و ، ¤ما يدل
 ،تتناغم معها ا أ
على انه «أاي اÿطاب» خرج من
ورششة واحدة .

اإ’رشساد الفÓحي سساهم ‘ –قيق وفرة اÙاصسيل
ا’سستثمار حلقة أاسسياسسية ‘ بلوغ ا’كتفاء الذاتي والتصسدير

أإك-د وزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-نمية إلريفية
وإلصشيد إلبحري ،عبد إلقادر بوعزغي ،
’سشÎإتيجيات إلفÓحية
أإن إلسشياسشات وإ إ
’ Áكن أإن تبلغ إلنتائج إŸرجوة ،إ’ إذإ ”
إلتششجيع على فهم وإدرإك إŸششاكل إلتي
ت - -وإج - -ه إل - -ف Ó- -ح Úو–سش Úع - -م - -ل- -ي- -ة
إل-ت-ف-اع-ل ب ÚإŸوظ-ف ÚإŸك-ل-ف Úبالتنمية
وإŸن -ت -ج Úب -فضش -ل م -ن -ظ -وم -ة ت -وإصش -ل -ي-ة
إرششادية و بحثية و تكوينية فعالة.

الوادي  :قديري مصصباح
أاضشاف الوزير لدى إاششرافه على احتفا’ت
Óرشش -اد ال -ف Ó-ح -ي ال -ت -ي
ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن -ي ل  -إ
–تضشنها الوادي  « ،أان وسشائل تعليم اŸعرفة
واإ’رششاد قد سشاهمت بقدر كب ‘ Òتنفيذ
ﬂت -ل -ف الÈام -ج اŸن -درج -ة ‘ السش -ي -اسش-ات
الفÓحية و الريفية و الصشيد البحري التي يتم
تنفيذها وأاثرت ايجابا على حركية التفاعل.
وأاششار بوعزغي إا ¤أان عدد مراكز التكوين
قد بلغ  22مركزا وششبكة اŸرششدين الفÓحÚ
 1245مركز  ،حيث ” تكوين  493أالف فÓح
وإاط- -ار ومسش -ت -ث -م -ر ‘ اÛا’ت ال -ت -ق -ن -ي -ة
الفÓحية اŸتعددة و إادارة و تسشي ÒاŸششاريع
و اأ’نششطة الفÓحية و الريفية و الصشيدية ،
ك- -م -ا ” ت -ن -ظ -ي -م  27أال - -ف ي- -وم إاعÓ- -م- -ي
و–سشيسشي بهذا الششأان ‡ ،ا سشمح بإادراك ما
يزيد عن 2.173.000فÓح و مربي وعاملÚ
ب -الصش -ي -د ال -ب -ح -ري و ال -غ -اب -ي م -ن ضش -م -ن-ه-م
 434.600ششاب و  173.840امرأاة ريفية «.
كما أاكد اŸتحدث أان جهود ا◊كومة حاليا
ت- -ت- -ج- -ه إا ¤زي- -ادة ا’سش- -ت- -ث -م -ار ‘ ال -ق -ط -اع
ال- -ف Ó-ح -ي ،خصش -وصش -ا وأان ال -ن -ت -ائ -ج ا÷ي -دة
واŸل -م -وسش -ة ه-ي ت-رج-م-ة ل-ل-ح-رك-ي-ة ال-ت-ي ”
ت-ف-ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل ال-ث-م-ا Êعشش-رة سش-ن-ة اأ’خÒة
والتي تهدف إا ¤التحسش ÚاŸسشتمر لعرضس
اŸن -ت -ج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ’ ،سش-ي-م-ا
اÙاصش- -ي- -ل اإ’سشÎات- -ي -ج -ي -ة ‡ا سش -اه -م ‘
تقليصس حجم الواردات و تنويع اŸنتجات ومن

إعلنت من جيجل عن إطÓق خدمة إ÷يل  4لـ«موبيليسس» مطلع نوفمÈ

فرعون من جيجل :تشسغيل شسبكة اأ’لياف البصسرية
جيجل  -اŸيلية على مسسافة  65كلم

رجع الوزير عيسشى إا ¤الوراء و
راح ي- -ت -ح -دث ع -ن أاسش -ب -اب دخ -ول
اأ’فكار اŸتطرفة إا ¤ا÷زائر و
ال- - -ت - -ي ح - -دثت ‘ «غ - -ف - -ل - -ة م - -ن
اŸث -ق -ف ‘ »Úال-ث-م-ان-ي-ن-ات  -ك-م-ا
صشرح بذلك على هامشس الفوروم -
 ،و التي أادت  -حسشبه -إا ¤تسشرب
أا‰اط أاخ- - - -رى م- - - -ن ال- - - -ت - - -دي - - -ن
ل -ل -ج -زائ -ري Úآان -ذاك  ،ح -يث اخ-ذ
إاخ -وان -ن -ا اŸشش-ارق-ة و ا◊ج-ازي-ون
موقفا و راحوا « يطعنوننا ‘ ديننا
ويتهموننا بالكفر بسشبب ا’ششÎاكية
ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه -ا ا÷زائ -ر ك -ن-ظ-ام
اقتصشادي آانذاك « على حد قوله.

بوعزغي يتحدث من إلوإدي عن تكوين أإك Ìمن مليو ÊفÓح

أاجل بناء سشياسشة تصشدير مسشتدامة و تعزيز
اأ’من الغذائي الوطني  ،مششيدا باأ’رقام التي
حققت ‘ هذا السشياق إاذ Œاوز إانتاج ا◊بوب
أاك Ìم- - -ن  60م-ل-ي-ون ق-ن-ط-ار ،م-ق-ارنة بالعام
اŸاضشي الذي وصشل إا 34 ¤مليون قنطار على
سشبيل اŸثال.
وأاشش- -اد ب -وع -زغ -يÃ ،ك -ان -ة ال -وادي ال -ت -ي
أاصش-ب-حت ق-ط-ب-ا فÓ-ح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از و م-رج-ع-ية
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ت-ن-وي-ع اإ’ن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي و ت-ط-وي-ر
أاسشاليبه و ا◊صشول على الفائضس للتصشدير ،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وتعت Èمن الو’يات الرائدة ‘ ›ال التنمية
الفÓحية و الريفية و الصشيد البحري القاري
مششÒا إا ¤أانها –تل الصشدارة ‘ كث Òمن
اŸنتوجات الفÓحية  ،و هي بذلك حسشبه
تتبوأا اŸرتبة الثانية وطنيا من حيث قيمة
اإ’نتاج التي قدر ‘  2017سشنة ب ـ  6.204مليار
دج أاي ما يعادل  %7من القيمة اإ’جمالية
Óن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ذات أاه-م-ية
ل -إ
بالغة على صشعيد ا’قتصشاد الفÓحي و الوطني
على وجه العموم.

–ضشÒإ Ÿعرضس إŸنتجات إ÷زإئرية بنوإقششوط

اجتماع تنسسيقي ب ÚجّÓب و زعÓن

عقد وزيرا التجارة واأ’ششغال العمومية والنقل سشعيد جÓب وعبد الغني زعÓن  ،أامسس،
با÷زائر اجتماعا تنسشيقيا “حور أاسشاسشا حول عملية التحضش Òللمعرضس ا’قتصشادي
اıصشصس للمنتجات ا÷زائرية الذي سشينظم بالعاصشمة اŸوريتانية نواكششط أاواخر الششهر
ا÷اري حسشب بيان لوزارة التجارة.
ي -أات -ي ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ل -ت -ب -احث ا’ج -راءات ال -ع -م-ل-ي-ة اŸت-خ-ذة إ’‚اح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ا’قتصشادية ا’قليمية اŸرتقب تنظيمها ما ب 22 Úو  28من الششهر ا÷اري ‘ نواكششط
حسشب نفسس اŸصشدر .
Óرادة اŸششÎكة لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
واضشاف البيان أانه «وتنفيذا ل إ
ونظÒه اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيز سشيقوم السشبت اŸقبل وزير التجارة سشعيد جÓب
ووزير اأ’ششغال العمومية و النقل عبد الغني زعÓن بزيارة عمل وتفقد إا ¤اŸع Èا◊دودي
بو’ية تندوف لتوف Òكل الششروط اللوجسشتية إ’‚اح هذه التظاهرة التي تعزز التبادل
التجاري ب Úالبلدين وإاعطاء ديناميكية للمع Èا◊دودي»,يضشيف نفسس اŸصشدر.

كششفت هدى إÁان فرعون وزيرة
إلÈي - - -د وإŸوإصش Ó- - -ت إلسش - - -ل - - -ك- - -ي- - -ة
وإلÓ- -سش- -ل- -ك- -ي- -ة وإل- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات
وإلرقمنة ،خÓل زيارة قطاعها أإمسس
ب -ج -ي -ج -ل ع -ن إسش -ت -ف -ادة إل -و’ي-ة م-ن
خ- -دم- -ة إ÷ي- -ل إل- -رإب- -ع ل -ل -م -ت -ع -ام -ل
«م-وب-ي-ل-يسس» إب-ت-دإء م-ن شش-ه-ر ن-وفمÈ
إلقادم كما أإنه سشيتم تدعيم إلتغطية
بالو’ية للقضشاء على نقاط إلضشعف
ببعضس إŸناطق .

جيجل :خالد العيفة
شش-ددت ال-وزي-رة ع-ل-ى ضش-رورة «ال-ت-نسش-يق
’ع-ادة ف-ت-ح
ا÷ي -د» م -ع سش -ل -ط -ات ال-و’ي-ة إ
م- -ك -اتب الÈي -د اŸغ -ل -ق -ة اŸت -واج -دة عÈ
اŸناطق ا÷بلية التابعة للو’ية منذ سشنوات
’م- -ن- -ي- -ة واŸق -در ع -دده -ا ب 21
’زم- -ة ا أ
اأ
’سش -راع ‘ إاع -داد
م- -ك -ت -ب -ا ،ح -اث -ة ع -ل -ى ا إ
ال-ب-ط-اق-ات ال-ف-ن-ي-ة اÿاصش-ة ب-عمليات تهيئة
هذه اŸكاتب للششروع ‘ أاششغال تهيئتها ‘
’ج- -ال اŸم- -ك- -ن- -ة ،ون- -فسس ا’م- -ر
أاق - -رب ا آ
ب -ال -نسش -ب -ة ل-ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة Óﬁت ت-اب-ع-ة
ل-دي-وان الÎق-ي-ة وال-تسش-ي Òال-ع-ق-اري ل-ت-ك-ون
مكاتب للÈيد ‘ خدمة اŸواطن.
و‘ ن- -فسس السش -ي -اق ق -ررت ت -خصش -يصس
م -ك -تب ب -ري -د م -ت -ن -ق -ل ب -داي -ة م -ن م -وسش-م
ا’صشطياف اŸقبل لتخفيف الضشغط على
زب- -ائ -ن ب -ري -د ا÷زائ -ر خ Ó-ل ه -ذه ال -فÎة
وضشمان خدمات أافضشل لزبائنه ،وجاء ذلك
بعد أان اطلعت الوزيرة خÓل إاششرافها على
تدشش Úمكتب بريد جديد ببلدية العنصشر
على ما تعرفه هذه الو’ية السشاحلية من
اكتظاظ على مسشتوى مكاتب الÈيد خاصشة
خÓ- -ل فÎة الصش -ي -ف حسشب م -ا أاف -ادت ب -ه
اŸديرة اÙلية لÈيد ا÷زائر.
اعلنت الوزيرة خÓل هذه الزيارة التي
قادتها إا ¤الو’ية عن اطÓق عملية كÈي
’‚ -از  6م-ك-اتب ب-ري-د ج-دي-دة وت-ه-ي-ئة 8
إ
م -ك -اتب ب -ري -دي -ة أاخ -رى ‡ا سش-يسش-اه-م ‘
تعزيز الششبة الÈيدية ‘ الو’ية التي سشتضشم
مسش -ت-ق-ب 59 Ó-م -ك-ت-ب-ا ب-ري-دي-ا وسش-تسش-م-ح
با’سشتمرار ‘ –سش Úالكثافة الÈيدية ‘
و’ية جيجل وكذا نوعية اÿدمة العمومية
اŸقدمة للمواطن ‘ Úأان واحد.

وب- -ع -د ت -ل -ق -ي -ه -ا ع -رضش -ا م -فصش  Ó-ح -ول
اÿدمات ا÷ديدة لÈيد ا÷زائر اŸقدمة
’لية Ãكتب بريد
عن طريق اŸوزعات ا آ
’موال من
بلدية العنصشر من بينها –ويل ا أ
حسش- -اب إا ¤آاخ- -ر وت- -غ- -ي Òرق- -م ال- -ه- -ات- -ف
وا’طÓع على الرصشيد وما إا ¤ذلك أاكدت
ال -وزي-رة ع-ل-ى «ضش-رورة ت-ق-د Ëالشش-روح-ات
ال-واف-ي-ة ل-ل-زب-ائ-ن ب-غ-ي-ة حسش-ن اسش-ت-خ-دامها
وا’سشتفادة منها».
وب -ح -ي ح-راث-ن ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل اشش-رفت
هدى فرعون على وضشع حيز اÿدمة تقنية
’لياف البصشرية إا ¤اŸنازل كما
توصشيل ا أ
سشتقوم بزيارة عدة مرافق تابعة لقطاعها
وإاع- -ط -اء إاشش -ارة ان -ط Ó-ق مشش -روع ال -رب -ط
’لياف البصشرية ب Úبلديتي جيجل
بششبكة ا أ
وزيامة منصشورية ،كما قامت الوزيرة ايضشا
ب -ت -دشش Úم -ك -تب ب -ري -د ال -ع-نصش-ر و ت-دششÚ
مكتب بريد بني بلعيد بعد إاعادة تهيئة.
وأاط-ل-قت ال-وزي-رة ت-ك-ن-ول-وج-يات ا’لياف
البصشرية ذات التدفق العا‹ « »FTTHعلى
مسش -ت-وى ال-و’ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن ح-ي ح-راث-ن
ببلدية جيجل ‡ ،ا سشيسشمح بربط السشكان
واŸؤوسشسش -ات ا’داري -ة ıت -ل-ف ال-ب-ل-دي-ات
’ل -ي -اف ال-بصش-ري-ة  ،ورف-ع ع-رضس
بشش -ب -ك -ة ا أ
النطاق الÎددي الذي يبلغ حاليا 950جيغا
بيت  /ثا ليصشل إا2.15 ¤تÒابيت /ثا  ،فيما
أاشش- -رفت ع -ل -ى وضش -ع ح -ي -ز اÿدة لشش -ب -ك -ة
ا’لياف البصشرية جيجل  -اŸيلية التي “تد
على مسشافة  65كلم .
وف- -ي -م -ا ي -خصس ال -ه -ات -ف ال -ن -ق -ال زارت
ال-وزي-رة ال-وك-ال-ة ال-ت-ج-اري-ة «Ÿوبليسس» ،أاين
اسشتمعت إا ¤عرضس حول تطوير الششبكة
بالو’ية من خÓل مششروع إا‚از ﬁ 23طة
جديدة ع Èإاقليم الو’ية.
واط - -ل- -عت وزي- -رة الÈي- -د واŸواصشÓ- -ت
السش -ل -ك -ي -ة وال Ó-سش -ل -ك -ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
والرقمنة فور وصشولها إا ¤جيجل على واقع
قطاعها بالو’ية من خÓل العرضس اŸقدم
ب-ال-ق-اع-ة الشش-رف-ي-ة Ÿط-ار ف-رح-ات ع-ب-اسس
والذي جاء فيه أان الو’ية تضشم حاليا 52
مكتبا بريديا ‘ انتظار أان يرتفع العدد إا¤
 57مكتبا آافاق سشنة  2019وأان طول ششبكة
’لياف البصشرية ع Èالو’ية مع احتسشاب
اأ
اŸشش -اري -ع ا÷اري إا‚ازه -ا خ Ó-ل السش -ن -ة
ا◊الية يصشل إا 281 ¤كلم.

لتكوين إلطلبة ‘ نهاية مششوإرهم إ÷امعي

مذكرة تفاهم ب Úوزارة التعليم العا‹ و «هواوي ا÷زائر»
وق-عت وزإرة إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ع-ا‹ و إلبحث
إل - -ع - -ل - -م- -ي و›م- -ع ه- -وإوي لÓ- -تصش- -ا’ت
إلسش -ل -ك-ي-ة و إلÓ-سش-ل-ك-ي-ة-إ÷زإئ-ر  ،أإمسس،
ب-ا÷زإئ-ر إل-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى م-ذك-رة ت-ف-اهم
ت- -ه- -دف إ ¤ت- -ك- -وي -ن إل -ط -ل -ب -ة ‘ ن -ه -اي -ة
مششوإرهم إلدرإسشي ‘ ›ال إ’تصشا’ت
إلسشلكية و إلÓسشلكية.
‘ البداية ,تخصس اŸذكرة التي وقع عليها
باأ’حرف اأ’و ¤كل من مسشتغا Âاﬁمد و جي
غ -او و ه-م-ا ع-ل-ى ال-ت-وا‹ م-دي-ر شش-ب-ك-ات ن-ظ-ام
اŸع -ل -وم -ات و ا’تصش -ال ا÷ام -ع -ي ب -ال -وزارة و
اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام Ûم- - -ع ه - -واوي-ا÷زائ - -ر,
اŸؤوسشسش -ت Úا÷ام-ع-ي-ت Úال-ن-م-وذج-ي-ت Úو ه-م-ا
ÓعÓم اأ’‹ و جامعة
اŸدرسشة الوطنية العليا ل إ
هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا.
‘ ه- - -ذا الصش- - -دد ,صش - -رح السش - -ي - -د أارزق - -ي
سشعيدا ,Êمدير التعاون و التباد’ت ما بÚ
ا÷امعات على مسشتوى الوزارة أان هذه اŸذكرة
التي مدتها سشنة قابلة للتجديد « تندرج ‘ اطار

أاحد الرهانات الكÈى للتعليم العا‹ و اŸتمثل
‘ ا’سشتجابة ’نششغال قابلية توظيف متخرجي
جامعاتنا».
ك -م -ا أاوضش -ح اŸت -دخ-ل أان ال-وث-ي-ق-ة اŸوق-ع-ة
ع -ل -ي-ه-ا سش-تسش-م-ح ب-إاق-ام-ة «شش-راك-ة م-ع-ززة» م-ع
›م -ع ه -واوي و اŸب -ادرة ب -ت -ك -وي -ن -ات ل-ف-ائ-دة
ال -ط -ل -ب -ة م -ن أاج -ل اك -تسش -اب «ال -ك-ف-اءات ال-ت-ي
يسش-ت-ح-ق-ه-ا سش-وق ال-ع-م-ل ‘ ›ال ت-ك-ن-ولوجيات
ا’عÓم و ا’تصشال».
وي -رى سش -ع-ي-دا Êأان ال-رق-م-ن-ة ت-ط-رح «ك-ح-ل
مناسشب و بديل من أاجل ا’سشتجابة للحاجيات
اŸع Èعنها من طرف طلبتنا و ضشمان تعليم
نوعي» مششÒا ا ¤أان اÛمع الصشيني هواوي
يبدو «ششريكا مناسشبا» لتلبية هذه ا◊اجيات و
حاجيات الوزارة.
وم- -ن ج -ه -ت -ه -ا ,أاوضش -حت م -دي -رة ال -ق -ط -اع
العمومي و ا◊كومي Ûمع هواوي لÓتصشا’ت
أام - -ال ق - -اصش - -دي أان ا÷زائ - -ر ت- -ب- -ق- -ى ب- -ل- -دا «
اسشÎاتيجيا» بالنسشبة Ÿؤوسشسشتها.
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الثÓثاء  02أاكتؤبر  2018م
المؤافق لـ  22محرم  1440هـ

أشضرفت على ألحتفالية باليوم ألعاŸي للمسضنÃ Úعسضكر

فتح اÛال لÓسستثمار اÿاصش إلنشساء مراكز للمعوق ÚواŸسسن Úأامر وارد
أك- -دت وزي- -رة أل- -تضض- -ام- -ن أل- -وط- -ن -ي
لسض -رة و قضض-اي-ا أŸرأة غ-ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة
وأ أ
أمسس م -ن م -عسض -ك -ر ‘ رده -ا ع -ل -ى سض-ؤوأل
جريدة «ألشضعب»  ،أمكانية فتح فرصس
ل-ل-ق-ط-اع لÓ-سض-ت-ث-م-ار أÿاصس م-ن خÓل
إأنشض - -اء م - -رأك - -ز م- -ت- -خصضصض- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
لط -ف -ال ذوي ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصض -ة
أ أ
وحتى مرأكز إأيوأء و إأقامة للمسضن، Ú
بعد طلبات رسضمية قدمت ‘ هذأ ألشضأان
أم - - -ام أل- - -وزأرة و ك- - -ذأ ب- - -ال- - -ن- - -ظ- - -ر إأ¤
أل-ت-ح-ولت ألج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي ت-ف-رضس
ع-ل-ى أل-وصض-اي-ة ألسض-ت-ج-اب-ة ل-رغبة فئة
أŸسض-ن Úألسض-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات م-رأك-ز
أل-ت-ك-ف-ل و أل-رع-اي-ة أل-ت-اب-ع-ة للخوأصس-
مسضتقب.Ó

معسشكر :أام ا.Òÿسس
أاكدت الدالية خÓل إاشسرافها على يؤم
لشس-خ-اصس
دراسس -ي ح -ؤل آال -ي -ات ال-ت-ك-ف-ل ب-ا أ
اŸسس - -ن ، Úأان م - -ت - -ؤسس- -ط ع- -م- -ر ا÷نسسÚ
ب -ا÷زائ -ر ب -ل -غ  77,6سس- -ن- -ة حسسب أارق -ام
Óحصساء التي تتؤقع تطؤر
الديؤان الؤطني ل إ
ع -دد سس -ك -ان ا÷زائ -ر آاف-اق  2040وارتفاع
م- -ع- -دل ال- -ع -م -ر ب Úا÷نسس ‘ Úم -ن -ح -ن -ى
تصساعدي بالنظر لنخفاضس الؤفيات لدى
اŸؤاليد وزيادة اÿصسؤبة واسستقرار الؤضسع

الصسحي و اŸعيشسي.
على هذا األسساسس قالت الدالية أانه يتعÚ
ع- -ل- -ى ا÷م- -ي- -ع ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸك -تسس -ب -ات
والسستعداد للمسستقبل من خÓل وضسع برامج
تكفل ا◊ياة اآلمنة واŸسستقرة يكؤن اÿطاب
الج-ت-م-اع-ي اŸع-ت-دل ودع-م ال-ق-ي-م ال-ؤسسطية
ع -م -اده -ا وق -اع -دت -ه -ا –صس ÚاÛت-م-ع م-ن
السسلؤكات اŸشسينة والدخيلة  ،مؤؤكدة ‘ سسياق
مداخلتها أامام اŸشسارك ‘ Úفعاليات اليؤم
ال -دراسس -ي ح -ؤل آال-ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸسس-ن Úأان
الدولة ا÷زائرية ملتزمة باŸؤاثيق الدولية
الضس- - -ام- - -ن- - -ة ◊ق- - -ؤق اإلنسس - -ان م - -ن خ Ó- -ل

اإلصس Ó-ح-ات ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسس
ا÷مهؤرية من بينها الÎتيبات و التشسريعات
ال- -ت- -ي ح- -رصست ع- -ل- -ى ﬁاصس- -رة ال- -هشس -اشس -ة
الج -ت -م -اع -ي -ة و ﬂت -ل-ف اآلل-ي-ات ال-ق-ان-ؤن-ي-ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي رك-زت ع-ل-ى ال-ت-كفل بفئة
اŸسسن. Ú
وك -انت ال -دال -ي -ة ق -د أاشس -رفت أامسس ،ع -ل-ى
الح-ت-ف-الت ب-ال-ي-ؤم ال-ع-اŸي ل-ل-مسس-ن Úبؤلية
م-عسس-ك-ر  ،ال-ت-ي شس-م-لت ت-ن-ظ-ي-م ع-دة أانشس-ط-ة
باŸناسسبة منها إاقامة اسستجمامية لـ  70مسسنا
باÙطة ا◊مؤية ببؤحنيفية ضسمن برنامج
م-ؤسس-م الق-ام-ات السس-ت-ج-م-ام-ي-ة بعنؤان سسنة
 2018الذي سسيشسمل  1500مسسن ع 13 Èولية.
وأاشس - - -رفت ال- - -ؤزي- - -رة أايضس- - -ا ‘ إاط- - -ار
الح -ت -ف -الت ب-ال-ي-ؤم ال-ع-اŸي ل-ل-مسس-ن Úع-ل-ى
إاط Ó-ق ق -اف -ل -ة تضس -ام-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ال-ط-ب-ي و
النفسسي و الجتماعي لفائدة كبار السسن –ت
شسعار « العناية باŸسسن Úجسسر نحؤ اŸسستقبل
« يسستفيد من خدماتها نحؤ  375مسسن ع64 È
ب- -ل- -دي- -ة ÿمسس ولي- -ات م- -ن غ -رب ال -ب Ó-د ،
إاضسافة إا ¤إاشسراف وزيرة التضسامن على يؤم
دراسسي حؤل آاليات التكفل بالشسخصس اŸسسن
م -ن ت -نشس -ي -ط أاسس -ات -ذة ج -ام-ع-ي ،Úو ت-ف-ق-دت
الؤزيرة ‘ إاطار زيارتها لؤلية معسسكر عدد
م-ن اŸراك-ز ال-ب-ي-داغ-ؤج-ي-ة ال-ت-اب-عة لقطاعها
الؤزاري.

ألناطق ألرسضمي لـ «كناباسضت» بوديبة لـ«ألشضعب» :

اÛلسش الوطني يلتئم األسسبوع اŸقبل لتقييم الدخول اŸدرسسي
ضسبط تواريخ اŸوسسم الÎبوي والمتحانات أامر مهم
أك -دت ن -ق -اب -ة «ك -ن -اب-اسضت» أن إأعÓ-ن
وزأرة ألÎب- -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ع -ن ت -اري -خ
أل -دخ -ول أŸدرسض-ي لسض-ن-ة 2020 -2019
لدأرة أŸرك - -زي- -ة أÙل- -ي- -ة
ل - -ك - -ل م - -ن أ إ
لسضاتذة من شضأانه أن يسضاعد
أŸعلم Úوأ أ
‘ وضضع خارطة تربوية.

خالدة بن تركي
قال الناطق الرسسمي لـ «كناباسست» مسسعؤد
بؤديبة ‘ تصسريح ل ـ «الشسعب» »:أان اإلعÓن
عن تاريخ الدخؤل اŸدرسسي للسسنة اŸقبلة
Óدارة
ال - - -ذي ح - - -دد ب  18أاوت ب -ال -نسس -ب-ة ل -إ
Óدارة اÙلية و  1سسبتمÈ
اŸركزية  25أاوت ل إ
للمعلم Úواألسساتذة و  4سسبتم ÈللتÓميذ «أان
التؤاريخ عادية وروتينية ل تختلف كثÒا عن
السس -ن -ة ا◊ال -ي -ة م-اع-دا ب-ي-ؤم واح-د ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ و ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ال -ت-حضسÒات

اÿاصسة بالسسنة اŸقبلة التي يشسرع التحضسÒ
لها شسهر أاكتؤبر من كل سسنة».
وأاضس - -اف ب - -ذات اÿصس - -ؤصس أان رزن - -ام - -ة
التؤاريخ من الناحية التقنية عادية واإلعÓن
عنها ‘ الؤقت ا◊ا‹ ليسس باألمر الغريب
وإا‰ا إاج- -راء روت- -ي- -ن- -ي ي- -دخ- -ل ‘ سس- -لسس- -ل -ة

ال -ت -حضسÒات ال -ت -ي ت -ق -ام خÓ-ل ه-ذا الشس-ه-ر
ل- -لشس- -روع ‘ ال- -ت- -ع- -ام -ل م -ع األم -ؤر اإلداري -ة
بالتدريج وعدم السسقؤط فيما يسسمى بالضسغط
ب -اإلضس -اف-ة إا ¤وضس-ع خ-ارط-ة ت-رب-ؤي-ة م-ؤؤق-ت-ة
تسسمح باسستشسراف األغلفة اŸالية .
وب-خصس-ؤصس رزن-ام-ة الم-ت-ح-انات الرسسمية
اŸع -ل -ن ع -ن -ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-ؤزارة وك-ذا ع-ط-ل-ة
الصسيف اكد اŸتحدث أان التؤاريخ  ⁄تتغÒ
تقريبا بالنسسبة ÷ميع العطل و ⁄تخرج عن
اإلطار العادي اŸعمؤل به كل سسنة» .
ا÷دير باإلشسارة  ،إان اÛالسس الؤلئية
ال -ت -اب -ع -ة لـ»ك -ن -اب-اسست» سس-ت-ع-ق-د اج-ت-م-اع-ات
للؤقؤف عند مشساكل اŸؤؤسسسسات الÎبؤية التي
أاثقلت كاهل األسساتذة وانعكسست سسلبا على
األداء الÎبؤي  ،باإلضسافة إا ¤عقد ›لسس
وط -ن -ي األسس -ب -ؤع اŸق -ب -ل ل -ت -ق -ي -ي -م ال -دخ-ؤل
اŸدرسس -ي وع -رضس م -ط -الب ال -ن-ق-اب-ات وك-ذا
الؤقؤف عند اآلفاق.

بدأوي وأ‹ أŸدية يسضتلم مهامه

تسسوية وضسعية  820مسسكن العالقة أامل السسكان

تسضلم وأ‹ أŸدية أ÷ديد عباسس بدأوي
صضبيحة أمسس مهامه على ر أسس هذه ألولية
قادما من ولية سضوق هرأسس خلفا لـ ﬁمد
بوشضمة أŸع ‘ Úنفسس أŸهام بولية تيبازة
على أثر أ◊ركة ألأخÒة ألتي أقرها رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة ‘ سضلك
أل -ولة وأل -ولة أŸن -ت -دب Úي -وم أÿم-يسس 27
سضبتم Èألفارط.

اŸدية:علي ملياÊ
و“ت مراسسيم التسسيلم والسستÓم بحضسؤر
ك- -ل م- -ن رئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ؤلئ- -ي ،
السسلطات القضسائية  ،نؤاب الŸÈان بغرفتيه ،

اأعضساء ÷نة الأمن  ،الأم Úالعام للؤلية  ،رئيسس
الديؤان  ،اŸدراء التنفيذيؤن ،روؤسساء الدوائر
ل -ل -ؤلي-ة  ،روؤسس-اء اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ،
اإط- -ارات وم- -ؤظ- -ف- -ي ال -ؤلي -ة  ،اأعضس -اء الأسس -رة
ال -ث -ؤري -ة واأع -ي -ان وف -ع -ال -ي -ات اÛت -م-ع اŸدÊ
والأسسرة الإعÓمية بقاعة التشسريفات للؤلية .
و اأكد الؤا‹ ا÷ديد باŸناسسبة ‘ كلمته
ب-اأن-ه سس-يسس-ع-ى ج-اه-دا ع-ل-ى ت-اأدي-ة م-ه-ام-ه ع-لى
اأحسسن وجه ‘ تسسي Òشسؤؤون الؤلية والعمل على
–قيق اأهداف التنمية بالؤلية تكملة Ÿسساعي
وجهؤد سسابقيه من السسادة الؤلة مع تعهده بنقل
خÈته ودينامكيته اإ ¤هذه الؤلية  ،فيما جدد
ﬁمد بؤشسمة الؤا‹ السسابق شسكره وامتنانه اإ¤
رئيسس ا÷مهؤرية Œ ¤ديد الثقة ‘ شسخصسه ،

تنصضيب ألوأ‹ أ÷ديد للبليدة

م -ؤضس -ح -ا ﬁط -ات -ه اŸت-ع-ددة ‘ ال-تسس-ي Òع-ل-ى
مسس - -ت - -ؤى ال - -ؤلي- -ة  ،م- -ن- -ؤه- -ا اإ ¤اÛه- -ؤدات
اŸبذولة من طرف جميع الفاعل Úمن اأجل
النهؤضس بالتنمية ‘ الؤلية طيلة مسسÒته .
ويعلق متابعؤن للشساأن اÙلي بهذه الؤلية
اآم- -ال ك- -بÒة ‘ تسس- -ؤي- -ة وضس- -ع -ي -ة  820مسسكن
العالقة منذ عهدة الؤا‹ ابراهيم مراد ببلدية
عاصسمة الؤلية  ،اإ ¤جانب اعادة بعث خط
السسكة ا◊ديدة من اŸدية اإ ¤البليدة و
–ريك مشسروع ملف الؤلية اŸنتدبة بقصسر
ال -ب -خ -اري و –ريك وت -ؤط Úع -دي-د اŸشس-اري-ع
الإسستثمارية و اخراجها من لغة الأرقام  ،مع
–ريك وتÒة مشس- - - -روع اŸدي- - - -ن- - - -ة ا÷دي - - -دة
ببؤغزول .

السستثمار الصسناعي أاولوية ‘ عاصسمة اŸتيجة
شض -ه -د م -ق -ر ولي -ة أل -ب -ل -ي-دة ن-ه-ار أمسس
م -رأسض -م ت -نصض -يب أل -وأ‹ أ÷دي -د ي -وسض -ف
شض- -رف- -ة ،ع- -ل- -ى ر أسس أ÷ه- -از أل- -ت -ن -ف -ي -ذي
ل-ولي-ة أل-ب-ل-ي-دة ،خ-ل-ف-ا لسض-اب-ق-ه أŸن-ت-ه-ي-ة
ولي -ت -ه  ،حضض -رت -ه ألسض -ل -ط -ات أل -ولي-ة و
أŸدن-ي-ة و أل-عسض-ك-ري-ة ،و أع-ي-ان ب-ال-ولئ-ية
ومنتخبون ﬁليون.

البليدة :لينة ياسشمÚ
م -راسس -ي -م ال -ت -نصس-يب ج-رت ‘ اأج-ؤاء ه-ادئ-ة
وع -ادي -ة ،اسس -ت -غ -ل ف-ي-ه-ا ال-ؤا‹ ا÷دي-د ي-ؤسس-ف
شسرفة  ،التنؤيه بعراقة الؤلية ،وباأنه سسيعمل ‘
ت -نسس -ي -ق م-ع ا÷م-ي-ع ،ع-ل-ى ج-ع-ل ال-ب-ل-ي-دة ولي-ة
«متميزة «  ،واإنه يتعهد بالجتهاد لأجل –قيق

–سس - -ن ‘ ح - -ي - -اة م - -ؤاط- -ن- -ي- -ه- -ا ،واله- -ت- -م- -ام
ب-انشس-غ-الت-ه-م وي-ؤم-ي-ات-ه-م ،ول-ن ي-دخر جهدا ‘
اسستعادة مكانتها التاريخية و ب Úوليات الؤطن،
واأن ذلك سس - -ي - -ك - -ؤن ‘ وم - -ن خ Ó- -ل ب - -رن- -ام- -ج
اسستدراكي خاصس بالؤلية.
م -راسس -ي -م ال -ت -نصس-يب ل-ل-ؤا‹ ا÷دي-د ،وال-ذي
سسبق له واأن تقلد مناصسب هامة ‘ الدولة ،
تنتظره ملفات حيؤية واإسسÎاتيجية ‘ ،مقدمتها
ملف السستثمار والدفع بعجلة القتصساد بالؤلية
اأك ، Ìخصس- -ؤصس- -ا واأن ال- -ب- -ل- -ي- -دة تضس- -م ق- -درات
اقتصسادية هامة  ،تصسنف من الأوائل ‘ النشساط
الق -تصس-ادي و ال-ت-ج-اري وﬁؤرا وط-ن-ي-ا وق-ط-ب-ا
صسناعيا بامتياز على اŸسستؤى الؤطني  ،بل اأن
فيها صسناعي Úمن اسستطاعؤا فرضس منتؤجاتهم
و منافسسة منتؤجات اأجنبية.

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

وي -اأت -ي م -ل -ف السس -ك -ن ‘ ط -ل -ي-ع-ة اŸشس-اري-ع
التنمؤية التي تنظر الؤافد ا÷ديد،على راأسس
ا÷هاز التنفيذي ،حيث يتؤقع اأن يتم التعامل مع
ه- -ذا اŸل- -ف ب- -ج- -دي -ة وح -زم اأك ،Ìووضس -ع ح -د
ل-ظ-اه-ر ال-ب-ن-اء ال-قصس-دي-ري وال-فؤضسي ،بالقضساء
على اأحياء اأصسبحت نقاطا سسؤداء بربؤع الؤلية
 ،منها وادي بني عزة الذي تاأوي على ضسفافه ما
يقارب الـ  750عائلة.
ك -م -ا ي -ت -ؤق-ع اŸه-ت-م-ؤن ب-الشس-اأن اÙل-ي ،ان
ت -ع-رف ال-ب-ل-ي-دة دف-ع-ا ق-ؤي-ة و خ-روج م-ن ب-ؤت-ق-ة
الأوسساخ ،واعادة مكانتها التاريخية ولقبها ‘
كؤنها عاصسمة للمتيجة ،يضسا مقر وليتها مدينة
للؤرد والرياح ،Úوالتي اأصسبحت تع Òبها ‘
اŸدة الأخÒة ،ا ¤درج - -ة اأن ف- -ي- -ه- -ام- -ن ن- -ادوا
باإنقاذ الؤلية من هذه الظاهرة غ Òالصسحية.

العدد
17759
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مسسابقات التكوين اإلقامي علوم طبية نهاية أاكتوبر
اإلعÓن عن نتائج اŸاسس Îقريبا...وايداع  112أالف ملف ‘ الدكتوراه
كشض -ف أمسس وزي -ر أل -ت -ع -ل -ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث
أل -ع -ل -م -ي أل -ط -اه-ر ح-ج-ار ،ع-ن أج-رأء أŸسض-اب-ق-ات
لÓ- -ل -ت -ح -اق ب -ال -ت -ك -وي -ن ألق -ام -ي ت -خصضصس طب
لسض-ن-ان ن-ه-اي-ة أك-توبر أ÷اري،
وصض-ي-دل-ة وطب أ أ
لف- -ت- -ا أ ¤أسض- -ت- -ك -م -ال ع -م -ل -ي -ة درأسض -ة م -ل -ف -ات
ليام
ألرأغب ‘ Úأللتحاق باŸاسض ‘ Îغضضون «أ أ
أل -ق -ل -ي-ل-ة أŸق-ب-ل-ة» ،و‘ ألسض-ي-اق أشض-ار أ ¤أن ع-دد
أÎŸشضح Úلشضهادة ألدكتورأ بلغ أ ¤غاية أنتهاء
لح- -د 112616 ،مÎشض-ح ،ف-ي-ما
ألج - -ال مسض- -اء أ أ
Œاوز ع- -دد أل -رغ -ب -ات  296أل -ف ،م -ق-اب-ل 6200
مقعد مفتوح.

فريال بوششوية
ق -دم اŸسس -ؤؤول األول ع -ل -ى ق -ط -اع ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي ،أامسس أامام أاعضساء ›لسس األمة عرضسا
مفصس Óحؤل واقع القطاع ،بعدما قدم عرضسا ‡اثÓ
قبل نحؤ أاسسبؤع أامام ‡ثلي الشسعب باÛلسس الشسعبي
ال -ؤط -ن -ي ،م-ذك-را ب-أان  70ب -اŸائ -ة م-ن ا◊ائ-زي-ن ع-ل-ى
البكالؤريا وجهؤا ا ¤اختيارهم األول ،وعن سسجيل قرابة
 400أالف مÎشسح للماسس ،Îعلى أان العÓن عن نتائج
عملية النتقاء ‘ غضسؤن األيام اŸقبلة،فيما بلغ عدد
ال -ذي -ن أاودع -ؤا م-ل-ف-ات-ه-م ‘ األرضس-ي-ة ال-رق-م-ي-ة –سس-ب-ا
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ مسس -اب -ق-ة ال-دك-ت-ؤراه 112616 ،مÎشسح،
وŒاوز عدد الرغبات  296أالف ،مقابل  6200مقعد
مفتؤح.
‘ السسياق ،أاشسار ا ¤اجراء اŸسسابقات ‘ التكؤين
القامي ‘ العلؤم الطبية ،سستتم نهاية أاكتؤبر ا÷اري مع
العلم أان عدد اŸنصسب اŸفتؤحة Œاوز سسقف الـ 3000
منصسب ،وفيما يخصس تأاط Òهيئة التدريسس فيشسرف
عليها  59.897أاسستاذ باحث من ﬂتلف الرتب والدرجات
ال-ع-ل-م-ي-ة ،بينهم  27ب -اŸائ -ة م -ن ذوي اŸصس -ف ال-ع-ا‹،

وتقدر نسسبة الناث من هيئة التدريسس بقـ  34باŸائة،
على أان يتم تؤظيف  3الف أاسستاذ ‘ السسنة ا÷امعية
. 2019/2018
وبعدما ذكر بأان دعم قدرات التأاط Òالبيداغؤجي
والعلمي كما ونؤعا ،سسيظل ضسمن أاولؤيات القطاع ،نبه
ا ¤أان األمر يسستلزم ضسمان تكؤين ‘ الدكتؤراه يسستجيب
ل -ل -م -ع -اي Òال -دول-ي-ة ،م-ن اأج-ل سس-د اح-ت-ي-اج-ات ال-ت-أاطÒ
اŸتزايدة ،مضسيفا ا ¤أان الؤصساية تسسعى ا ¤رفع كفاءة
هيئة التدريسس لكسسابهم اŸهارات والقدرات ،ومن أاجل
ذلك ” اع-ادة ت-نشس-ي-ط الÈن-ام-ج ال-ؤط-ن-ي السس-ت-ث-ن-ائ-ي،
الذي “ت اعادة تنشسيط طبعته الثانية على قؤاعد ،منها
دعم القدرات الؤطنية ‘ التأاط Òبأاسساتذة من مصسف
األسستاذية ،وضسمان –ديث مؤاضسيع البحث والسستجابة
Óولؤيات الكÈى ‘ القطاع و‘ مقدمتها التكؤين.
لأ
و ⁄ي -ف -ؤت اŸن-اسس-ب-ة ،ل-ي-ؤضس-ح ب-أان م-ع-رك-ة ال-ك-م ”
كسس-ب-ه-ا ب-السس-ت-ث-م-ارات الضس-خ-م-ة ال-تي سسخرتها الدولة،
متحدثا عن اسستحداث ÷نة التكفل Ãراجعة خارطة
التكؤينات وضسمان مؤاءمتها للمهارات واŸهن اŸتجددة
باسستمرار ،اسستجابة Ÿطالب األقطاب التنافسسية التعي
بدأات تفرضس وجؤدها ‘ النسسيج القتصسادي.،

بغرضس –سضيسس ألنسضاء بأاهمية ألكشضف أŸبكر لسضرطان ألثدي

حملة أاكتوبر الوردي Ÿكافحة الداء تنطلق Ãشساركة العديد من الهيئات
 13أالف إاصسابة جديدة بسسرطان الثدي سسنويا على اŸسستوى الوطني

أنطلقت أمسس حملة أكتوبر ألوردي Ÿكافحة
سض -رط-ان أل-ث-دي Ãشض-ارك-ة أل-ه-ي-ئ-ات وأ÷م-ع-ي-ات
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ووزأرة ألصض -ح -ة وألسض -ك -ان وإأصض Ó-ح
لع Ó-م ،ب -غ -رضس
أŸسض- -تشض -ف -ي -ات ،وك -ذأ وسض -ائ -ل أ إ
ألتحسضيسس بأاهمية ألكشضف أŸبكر.

صشونيا طبة
ب -حسسب آاخ -ر اإلحصس -ائ -ي -ات،ف -ان ا÷زائ-ر أاصس-ب-حت
تسسجل  13أالف إاصسابة جديدة بسسرطان الثدي سسنؤيا ‘،
ح Úأان أاغ -ل -ب -ي -ة ا◊الت ي -ت -م اك -تشس -اف -ه-ا ‘ اŸراح-ل
اŸتأاخرة من اŸرضس لعدم القيام بالتشسخيصس اŸبكر
باسستخدام اŸامؤغرا‘ واليكؤغرا‘ والفحصس الذاتي
للثدي .وللمسساهمة ‘ ترسسيخ ثقافة التشسخيصس اŸبكر
،تنظم جمعية األمل Ÿسساعدة مرضسى السسرطان العديد
م-ن ال-نشس-اط-ات ل-ت-حسس-يسس اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة وت-ؤج-ي-هها
وإاقناعها بأان سسرطان الثدي  ⁄يعد مرضسا قات Óآاو قدرا
ﬁت-ؤم-ا ب-فضس-ل ال-ؤق-اي-ة وال-تشس-خ-يصس وال-فحصس اŸبكر
وتطؤر عÓج هذا النؤع من السسرطان ‘ ا÷زائر ،ما
Áكن اŸرأاة اŸصسابة باŸرضس من عيشس حياة عادية
كالسسابق .
من جهتها كشسفت رئيسسة جمعية «األمل» Ÿسساعدة
اŸصس -اب Úب -السس -رط -ان السس-ي-دة ح-م-ي-دة ك-ت-اب،ع-ن اكÈ

ح-دث ي-ن-ظ-م ‘ إاط-ار ح-م-ل-ة أاك-ت-ؤب-ر ال-ؤردي Ÿك-اف-ح-ة
سس -رط -ان ال -ث -دي لسس -ن-ة  ، 2018م- -ن خÓ- -ل الصس- -ال -ؤن
اإلعÓ-م-ي ال-ت-حسس-يسس-ي ال-ذي سس-ت-ج-رى ف-ع-ال-ياته بقصسر
اŸعرضس الصسنؤبر البحري من  4إا 6 ¤أاكتؤبر وذلك –ت
ال -رع -اي-ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،ح-يث سس-يشس-ه-د
حضسؤر جمعيات من العديد من البلدان العربية تؤنسس
واŸغرب ومصسر وفلسسط Úوالعراق واألردن والسسؤدان.
وأاك -دت رئ -يسس -ة ج -م-ع-ي-ة األم-ل أان الصس-ال-ؤن م-ف-ت-ؤح
للجمهؤر العريضس للتقرب من أاطباء ﬂتصس ‘ ÚعÓج
سس -رط -ان ال -ث -دي وج -راح-ي، Úب-اإلضس-اف-ة إا ¤ت-خصس-يصس
أاج -ن -ح -ة ل -ل -ت-حسس-يسس وا◊ديث ع-ن السس-رط-ان-ات األكÌ
انتشسارا من سسرطان القؤلؤن والÈوسستات والرئة وعنق
الرحم  ،كما سسيكؤن ﬂتصسؤن ‘ التغذية سسيقؤمؤن
بتقد Ëنصسائح حؤل الغداء الصسحي للمرضسى بعد العÓج
ا÷راحي واإلشسعاعي والكيمائي.
ك -م -ا سس -ي -ت -م ت -ن-ظ-ي-م السس-ب-اق ال-نسس-ائ-ي السس-اب-ع ضس-د
السسرطان وهي مناسسبة اأصسبحت Ãرور الؤقت مؤعدا
جمي Óتلتقي فيه النسساء ‘ جؤ مفعم با◊ركة والتضسامن
مع النسساء اŸصسابات باŸرضس  ،للحث على الرياضسة
وت -ع -ل -ي -م أاب -ن -اءه -ن ع -ل -ي -ه -ا م -ن-ذ الصس-غ-ر ،ألن-ه-م غ-ال-ب-ا
م-اي-راف-ق-ؤن أام-ه-ات-ه-م ف-ي-ق-ؤم-ؤن ب-السس-ب-اق –ت شس-ع-ار»
أاجري من اجل أامي» .

خÓل تنصضيبه وأليا لبومردأسسﬁ ،مد سضلما:Ê

سسنواصسل الÈامج والتكفل بانشسغالت اŸواطن

ج- - -رت أمسس ب- - -ق- - -اع- - -ة أÙاضض - -رأت ل - -ولي - -ة
بومردأسس مرأسضم ألتنصضيب ألرسضمي Ùمد سضلماÊ
رئ-يسس أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي أ÷دي-د ل-ل-ولي-ة خ-لفا
عبد ألرحمان مد Êفوأتيح وهذأ بحضضور ‡ثلي
لم-ن-ي-ة وف-ع-ال-ي-ات
ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي-ة أŸدن-ي-ة وأ أ
لط- - -ارأت وأŸدرأء
أÛت- - -م- - -ع أŸد Êوﬂت- - -ل- - -ف أ إ
ألتنفيذي ÚوأŸنتخب..Ú

بومرداسس :ز /كمال
تعهد الؤا‹ ا÷ديد ‘ تصسريح مقتضسب «Ãؤاصسلة
اŸسسÒة ال -ت -ن -م -ؤي -ة ع -ل -ى ن -فسس اŸن-ؤال ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
الشس -رك -اء واŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي ،»Úم -ع -تÈا ‘ رده ع-ل-ى

تصسؤره اŸسستقبلي للؤلية وأاولؤية اŸشساريع اŸنتظرة «أان
اŸهمة تقتضسي أاول أاخذ انطباع شسامل على واقع الؤلية
وط-ب-ي-ع-ة الÈام-ج واŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-ؤي-ة اŸسس-ج-لة حسسب
األول -ؤي -ة ق-ب-ل الشس-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-جسس-ي-د واŸت-اب-ع-ة»
خ -اصس -ة وان سس -ك -ان ولي-ة ب-ؤم-رداسس ي-أام-ل-ؤن م-ن ال-ؤا‹
ا÷دي -د اسس -ت -ك -م -ال ب -رن -ام -ج إاع -ادة اإلسس-ك-ان ل-ق-اط-ن-ي
الشس-ال-ي-ه-ات والسس-ك-ن-ات ال-هشس-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-ق ف-ي-ها الؤا‹
السسابق ووصسلت إا ¤مرحلة متقدمة ،إاضسافة إا ¤ملفات
أاخ-رى حسس-اسس-ة ك-ت-ؤسس-ي-ع شس-ب-ك-ة ال-غ-از ال-طبيعي لبلديات
وق -رى ال -ؤلي -ة ،م -ع -ا÷ة ازم -ة م -ي -اه الشس -رب ،ال -ت -ه -ي-ئ-ة
ا◊ضسرية و–ريك ملف السستثمار اÙلي الذي بدأا
ي -ق -ف ع -ل -ى رج -ل -ي-ه ›دد ب-فضس-ل اإلج-راءات اŸت-خ-ذة
ﬁليا.

ملفات ثقيلة تنتظر ألفصضل فيها

تنصسيب بن أاعمر بكوشش واليا جديدا لÈج بوعريريج

أسضتلم ألوأ‹ أ÷ديد لÈج بوعريريج بكوشس
ب -ن أع -م -ر م -ه-ام-ه رسض-م-ي-ا ع-ل-ى رأسس أل-ولي-ة م-ن
سض- - -اب - -ق - -ه صض - -ال - -ح أل - -ع - -ف - -ا ÊأÙول إأ ¤ولي - -ة
ت -يسض -مسض-ي-لت ،و ك-ان أل-وأ‹ ب-ن أع-م-ر ب-ك-وشس ق-د
“ت ترقيته من أم Úعام لولية قسضنطينة إأ¤
وأ‹ ولية برج بوعريريج بعد أن شضغل عددأ
من أŸناصضب ألسضامية منها رئيسس ديوأن بولية
معسضكر سضنة  1998ثم أشضرف على ثÓث دوأئر
منها مغنية وأدرأر قبل أن يشضغل منصضب أم Úعام
ولية تيبازة ثم قسضنطينة ألقادم منها.
أاث -ن -اء ح-ف-ل تسس-ل-ي-م اŸه-ام شس-ك-ر ال-ؤا‹ ا÷دي-د ب-ن
اعمر بكؤشس رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة على

التكر Ëو الثقة التي وضسعها فيه على رأاسس ولية هامة
كؤلية برج بؤعريريج و اأكد اŸتحدث أانه سسيقؤم بكل
ما بؤسسعه لرقي الؤلية و تطؤرها و أاكد على خدمة
اŸؤاطن Úوفقا لقؤان Úا÷مهؤرية و رفع الغ Íعلى
الفئات اÙرومة و الهشسة و العمل على ترقية السستثمار
و السستماع إا ¤انشسغالت اŸؤاطن ، Úمع التعاون مع
ا÷ميع داعيا اÛتمع اŸد Êو اŸنتخب Úو مؤاطني
الؤلية إا ¤مرافقته و مد يد العؤن إل‚اح برامج التنمية
و مسساعي الدولة إا– ¤سس Úالؤضسع الجتماعي و حياة
اŸؤاطن.Ú

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مة
التجديد النصشفي Ûلسس ا أ

ششق للطرق وتهيئتها ،مÓعب جوارية وإانارة عمومية

فريد بوحسش Úمرششح األرندي باŸدية

 04مÓي Òسشنتيم Ÿششاريع النهوضض ببلدية
األم Òعبد القادر بع“ Úوششنت

Óرندي فريد بوحسسÚ
أأنتخب مؤوخرأ عضسو أÛلسس ألشسعبي ألو’ئي ل أ
مرشسحا ◊زب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ’نتخابات ألتجديد ألنصسفي
لعضسوية ›لسس أأ’مة «ألسسينا» بو’ية أŸدية على إأثر لقاء أأشسرف عليه
أأ’م Úألو’ئي مسسعود بودرأجي عقد بدأر ألثقافة حسسن أ◊سسني ،ترشسح
خ Ó-ل-ه م-رشس-ح-ان إأث-ن-ان وت-عّ-ل-ق أأ’م-ر ب-ك-ل م-ن ف-ري-د ب-وحسس Úوف-ت-ح-ي
حسسناوي فتحي عضسوين باÛلسس ألشسعبي ألو’ئي ،حيث نال بوحسسÚ
أبن مدينة شسÓلة ألعذأورة  199صسوت من ب 241 Úناخب ،كما – ّصسل
جلت أللجنة
ألثا Êحسسناوي أبن مدينة ألÈوأقية على  43صسوتا ،فيما سس ّ
أŸشسرفة على هذه ألعملية ألغاء صسوت ،Úكما حصسرت ÷نة ألتحضس Òهذه
أ’نتخابات توقيت هذه ألعلمية أإ’نتقائية من  20إأ 29 ¤سسبتم Èألفارط.

’م Òع -ب -د
كشش- -ف رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة ا أ
القادر أاقصشى غرب و’ية ع“ Úوششنت
السش -ي -د أاح -م -د ن -اضش -ور ان ب -ل -دي -ت-ه ق-د
سشجلت  06مششاريع إا‰ائية هامة بغية
ال -ن-ه-وضس ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
تتقاسشم حدود و’ية ع“ Úوششنت مع
و’ي -ة ت -ل -مسش -ان م -ن خ Ó-ل ت -خصش -يصس
غÓ- - -ف م- - -ا‹ ه- - -ام ق - -ارب  04مÓيÒ
سشنتيم.

اŸدية :علي ملياÊ

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

’جماع كمرششح
انتخب با إ

رضشا سشيف عنيبة ‡ثل األرندي ‘ انتخابات ““السشينا““ باŸسشيلة
ح - -ظ - -ي صش - -ب - -اح أامسس ن - -ائب رئ - -يسس
ُ
اÛلسس ال- -ب- -ل -دي ب -اŸسش -ي -ل -ة ع -ن ح -زب
’رن -دي «سش -ي -ف رضش -ا ع -ن -ي -ب -ه» ب-ث-ق-ة
ا أ
أاعضشاء اÛالسس البلدية والو’ئية عن
التجمع الوطني الدÁقراطي وانتخابه
’ج-م-اع ك-م-رشش-ح ع-ن ح-زب ا’رندي
ب-ا إ
ÿوضس غ- -م- -ار ان- -ت- -خ- -اب -ات ال -ت -ج -دي -د
’م-ة اŸزم-ع
’عضش-اء ›لسس ا أ
ال -نصش -ف -ي أ
إاجراؤوها نهاية ششهر ديسشم Èالقادم.

اŸسشيلة :عامر ناجح
جرت أ’نتخابات ألتي أأشسرف عليها أأ’مÚ
ألو’ئي للحزب ونائب رئيسس أÛلسس ألشسعبي
أل -وط -ن -ي ﬁم -د أل -ع -ي -د ب -ي -ب -ي رف -ق -ة ن-وأب
أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي أل- -وط -ن -ي Ãق -ر أŸك -تب
ألو’ئي ترشسح فيها كل من سسيف رضسا عنيبة
وفتيحة بلحوت عضسو أÛلسس ألو’ئي ألتي
”
أنسسحبت من ألÎشسح ‘ آأخر ◊ضسة أأين ّ

أنتخاب أŸرشسح سسيف رضسا عنيبة باإ’جماع
أ’ج -ل خ -وضس غ -م -ار أن -ت -خ -اب -ات أل -ت -ج -دي -د
ألنصسفي أ’عضساء ›لسس أأ’مة وألذي يعول
عليه كثÒأ و‘ نيل مقعد ألسسيناتور ،بحكم أأن

حزب أ’رندي حصسد خÓل أنتخابات أÙلية
ألتي جرت ‘  29نوفم Èمن ألسسنة أŸاضسية
 253منختب من أأصسل  806منتخب بالو’ية،
م-ن-هم  16م -ن-ت-خ-ب-ا ‘ أÛلسس أل-و’ئ-ي و14
منتخبا ع ÈأÛالسس ألبلدية ،وهو ما يجعل
أ◊زب أل- -ق- -وة ألسس -ي -اسس -ي -ة أأ’و ¤ب -ال -و’ي -ة.
وأت-ف-ق-وأ أŸن-ت-خ-ب-ون خÓ-ل ع-م-ل-ية أ’نتخاب
ع-ل-ى دع-م م-رشس-ح-ه-م ل-لسس-ي-ن-ا ‘ أ’ن-تخابات
ألقادمة ،خاصسة كونه شساب  ⁄يتعدى  37سسنة
ويتمتع بعدة خصسائصسه Œعله أŸرشسح أأ’وفر
حظا لنيل أŸقعد.
و‘ أن- -ت- -ظ- -ار إأف- -رأج غ- -رÁه أ’ف Ó-ن ع -ن
م-رشس-ح-ه-م ÿوضس غ-م-ار أن-ت-خ-ابات ألتجديد
ألنصسفي أ’عضساء ›لسس أأ’مة وألتي Áتلك
فيها هو أآ’خر وعاء أنتخابي ’ يسستهان به
Ÿوأجه ألغر Ëوما يعّزز فوز أأحد أŸرشسحÚ
حسسب أŸتتبع Úللشسأان ألسسياسسي هوألبحث
عن أأصسوأت باقي ألتشسكيÓت ألسسياسسية للفوز
باŸقعد.

طالبوا Ãنحة التمدرسس باŸسشيلة

ناقلو سشيارات األجرة خط جبل مسشاعد ـ بوسشعادة ‘ إاضشراب عن العمل
’جرة العاملون على خط
دخل صشباح أامسس سشائقو سشيارات ا أ
دائرة جبل أامسشاعد ـ بوسشعادة ‘ إاضشراب عن العمل للمطالبة
Ãن- -ح -ة ال -ت -م -درسس اŸق -درة ب -ث Ó-ث -ة آا’ف دي -ن -ار ج -زائ -ري
’قصشاء التي
باعتبارها حّقا مششروعا لهم منددين بسشياسشة ا إ
اعتمدت ضشدهم بينما اسشتفاد منها نظراؤوهم ببعضس البلديات
’خرى.
ا أ
أأكد أÙتجون ألعاملون على خط أجبل مسساعد بلدية بوسسعادة أأنهم
توقفوأ صسباح أليوم عن ألعمل بعد أأن أسستنفذوأ جميع ألطرق للمطالبة
بحقهم ‘ منحة ألتمدرسس على ألرغم من أأنهم يعتÈون من ألفئات
أŸعوزة ذأت ألدخل ألضسعيف و’ يسستطيعون إأعالة أأبنائهم أŸتمدرسسÚ

بسسبب عددهم وكÌة أŸصساريف .أÙتجون أأشساروأ إأ ¤أأن بعضس
نظرأئهم من بلديات أأخرى أسستفادوأ من نفسس أŸنحة على غرأر بلدية
سسليم ألتابعة إأدأريا إأ ¤دأئرة أجبل مسساعد .ونّوه أÙتجون إأ ¤أأنهم
أتصسلوأ برئيسس ألدأئرة ألذي أأبلغهم بعدم أأحقيتهم باŸنحة ،ولتوضسيح
أأ’مور.
«ألشسعب» :أتصسلت بدأئرة جبل مسساعد ع Èأÿط ألثابت أ’ أن
ألهاتف يرن و’ يرد ،وأ÷دير بالذكر أأن أ’حتجاج ألذي نظمه صسباح
أأمسس أّثر بشسكل كب Òعلى حركة ألنقل باŸنطقة ،خاصسة وأن ألعديد
من سسكان بوسسعادة يعملون ‘ ﬂتلف أإ’دأرأت ببلدية جبل مسساعد
وألعكسس وهو ما شسكل طوأب ÒكبÒة من أŸوأطن Úألذين يرغبون ‘
ألتنقل للعمل أأوقضساء حاجياتهم.

ع.ن

بحضشور السشلطات اŸدنية والعسشكرية واŸنتخبÚ

وا‹ بششار ا÷ديد مباركي أاحمد يسشتلم مهامه
ت -ق ّ-ل -د ال -وا‹ ا÷دي -د ل -و’ي-ة بشش-ار
م-ب-ارك-ي اح-م-د اول امسس ،م-ه-ام-ه خ-ل-ف-ا
ل -ل -وا‹ اŸغ -ادر دزي -ري ت -وف -ي-ق ‘ إاط-ار
’خÒة ال -ت -ي أاج-راه-ا رئ-يسس
ا◊رك -ة ا أ
ا÷م - -ه - -وري- -ة ‘ سش- -لك ال- -و’ة وال- -و’ة
اŸنتدب .Úوقد جرت مراسشم التنصشيب
وتسشليم واسشتÓم اŸهام التي احتضشنتها
قاعة اÛلسس الششعبي الو’ئي بحضشور
السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة اŸدن-ي-ة وال-عسش-كرية
وأاعضش -اء م -ن الŸÈان و‡ث -ل -ي اÛت -م-ع
’عÓم
اŸد ،Êوﬂتلف ‡ثلي وسشائل ا إ
بالو’ية.

بششار :جمال دحمان
أأكد ألوأ‹ أ÷ديد ‘ ،كلمة أألقاها باŸناسسبة
على أسستعدأده ألكامل ’سستكمال أŸسسار ألتنموي
لهذه ألو’ية أ◊دودية وجعلها منارة ورأئدة ‘
ﬂتلف ›ا’ت ألتنمية قبل أأن يعّبر عن أعتزأزه

بالفرصسة ألتي منحت له على رأأسس و’ية بشسار
أÛاهدة ألتي كانت قلعة ألثوأر على حّد تعبÒه.
ودعا «مباركي» ،كذلك أ◊ضسور إأ ¤ضسرورة وضسع
أليد ‘ أليد وإأشسرأك أ÷ميع من مديري ألهيئة
أل -ت -ن -ف -ي-ذي-ة ورؤوسس-اء أل-دوأئ-ر وأل-ب-ل-دي-ات و‡ث-ل-ي
أÛت- -م- -ع أŸدŸ Êوأصس- -ل- -ة Œسس- -ي -د أŸشس -اري -ع

أل- -ت -ن -م -وي -ة أل -ت -ي أأق -ره -ا رئ -يسس
أ÷مهورية لضسمان ألنهوضس بهذه
أل -و’ي -ة أ◊دودي -ة وأل -ت -ي ت -ع -تÈ
بوأبة أ÷نوب ألغربي.
وأأضس- -اف أل- -وأ‹ أ÷دي -د ب -أان -ه
سسيعمل رفقة أ÷ميع ’سستكمال
م- -ا ج ّسس- -ده أل- -وأ‹ ألسس -اب -ق وإأ¤
م- - -وأصس- - -ل- - -ة أل- - -ع- - -م - -ل ب - -ن - -فسس
ألوتÒة’،سسيما ونحن مع ألدخول
أج -ت -م -اع -ي م -ل-ح-ا ع-ل-ى ضس-رورة
أل-ع-م-ل ع-ل-ى أل-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-ا’ت
موأطني ألو’ية لتحسس Úإأطارهم
أŸع- -يشس- -ي و–ق- -ي- -ق أل- -ت- -ن- -م -ي -ة
أ’ق - -تصس - -ادي- -ة وأ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
أŸرجوة.
م -ن ج -ه-ت-ه دع-ا أل-وأ‹ ألسس-اب-ق دزي-ري ت-وف-ي-ق
أ◊ضس- -ور إأ ¤م- -د ي -د أل -ع -ون وأŸسس -اع -دة ل -ل -وأ‹
أ÷ديد لتسسي Òألو’ية’ ،سسيما وأأنه تو ¤من قبل
ألعديد من أŸناصسب منها منصسب أأم Úعام بو’ية
ع“ Úوشسنت.

دعا إا ¤تظافر جهود ا÷ميع للنهوضس بالتنمية

تنصشيب أاحمد معبد واليا جديدا لبجاية

بجاية :بن النوي توهامي
” ،أأمسس ،تنصسيب أأحمد معبد وأليا جديدأ
لو’ية بجاية ،خلفا للوأ‹ ألسسابق بالنيابة توفيق
مزهود ،ألذي عيّن بدوره وأليا على رأأسس و’ية
عنابة ،وذلك ‘ إأطار أ◊ركة ألتي أأجرأها رئيسس
أ÷مهورية ‘ سسلك ألو’ة.
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ألوأ‹ أأكد ‘ كلمة أألقاها باŸناسسبة ،أأنه جاء
لو’ية بجاية وكله أأمل ‘ بذل كافة أ÷هود لبناء
ه -ذه أل -و’ي -ة أل -ك -بÒة ،و’ي -ة م-ؤو“ر ألصس-وم-ام،
’سسÓم ،مضسيفا
و8ماي  ،1945و’ية أ◊ضسارة وأ إ
أأنه لن يسسطيع أأن يصسل لهذأ أŸبتغى ،إأ’ بتضسافر
جهود أ÷ميع وألتعاون أليد ‘ أليد للنهوضس
ث على ضسرورة ألعمل أ÷ماعي
بالتنمية ،كما ح ّ
وألتكاملي ب ÚأŸنتخب ،Úسسيما وأأن هناك كافة

أŸؤوهÓت من موأرد طبيعية ،سسياحية ،وزرأعية
هامة.
Óشسارة فإان هذأ أ◊فل حضسره أŸنتخبون
ول إ
أÙليون ‘ أÛالسس ألبلدية وألو’ئية ،وكذأ
جمعيات أÛتمع أŸد ،Êإأ ¤جانب ألسسلطات
’م-ن-ي-ة وأل-عسس-ك-ري-ة وأل-قضس-ائ-ي-ة ،ك-م-ا ّ” أأيضس-ا
أ أ
تنصسيب سسليمان دبو ،أأمينا عاما لو’ية بجاية.

هذه ألبلدية ألتاريخية ألتي “تد جدورها من
أŸلك أ’مازيغي «سسيفاكسس» أ ¤مؤوسسسس ألدولة
أ÷زأئر «أأ’م Òعبد ألقادر» أللذأن تركا أثرهما
باŸنطقة ألتي تعد من أشسهر أŸوأقع وألشسوأهد
أل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ع-ل-ى غ-رأر ضس-ري-ح سس-يفاكسس،
موقع معاهدة تافنة  ،....هذه ألبلدية عرفت أليوم

قفزة نوعية هامة ‘ ›ال ألتنمية ،خاصسة مّد
أل-ط-رق-ات وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ،ح-يث ّ” رصس-د م-ل-يار سسنتيم
لتهيئة ألشسطر أأ’ول من طريق سسيدي بوزيد كما ”ّ
تخصسيصس  420مليون سسنتيم لتهيئة ألطريق ألرأبط
ما ب Úمقر ألبلدية وضسريح ألنوميدي «سسيفاكسس»
شس -م -ال غ -رب أŸدي -ن-ة Ãن-اسس-ب-ة أح-تضس-ان أل-و’ي-ة
Ÿل -ت -ق -ى دو‹ ح -ول ه -ذه ألشس-خصس-ي-ة أ’م-ازي-غ-ي-ة،
وبقرية بني غنام شسمال غرب أŸدينة ” رصسد مبلغ
 750مليون بغية أ‚از قسسم ÚتوسسعيÃ Úدرسسة
أل -ق -ري -ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى أ’ك-ت-ظ-اظ وأل-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام
ألدوأم ،Úو‘ ›ال ألشسباب وألرياضسة ” أقتطاع
مبلغ مليار سسنتيم من أجل إأقامة ملعب جوأري
مغطى بالعشسب أ’صسطناعي ،أما ‘ ›ال ألطاقة
’نارة ألعمومية بتقنية
وبغية إأ“ام مشسروع تعميم أ إ
«أل Ó-د» ف -ق -د ّ” رصس -د م -ب -ل -غ  650م-ل-يون سسنتيم
’سس-ت-ك-م-ال أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت ب-ال-ب-ل-دي-ة ق-بل
’مÒ
سسنت ،Úحيث حول مبلغ Ÿ 450قر ألبلدية أ أ
عبد ألقادر فيما رصسد مبلغ  200مليون لفائدة قرية
ع Úبصسال شسمال شسرق ألبلدية ،هذه ألعملية سسوف
تعمل على أقتصساد ألطاقة ألكهربائية .

الو’ية عرفت  05عمليات منذ بداية السشنة

توزيع  10177مسشكن جديد قبل نهاية السشنة بتلمسشان
كشش -ف وا‹ و’ي -ة ت -ل -مسش -ان السش -ي-د
علي بن يعيشس على هامشس اششرافه على
توزيع  1820مسشكن من ﬂتلف الصشيغ
ع -ل -ى مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا Ãع-ي-ة وزي-ر السش-ك-ن
وال-ع-م-ران ،أان مصش-ا◊ه سش-ت-وزع 10177
مسش- -ك- -ن ق- -ب -ل ن -ه -اي -ة السش -ن -ة ا÷اري -ة
Ãخ- -ت- -ل- -ف ب- -ل -دي -ة ت -ل -مسش -ان الـ ‘ 53
عمليت Úأاو ثÓث عمليات.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
وأأشسار ذأت أŸسسؤوول أن مصسا◊ه ‚حت ‘ تنظيم
 05ع -م-ل-ي-ات ل-ت-وزي-ع ألسس-ك-ن خÓ-ل سس-ن-ة ‘ ،2018
مناسسبات تاريخية ودينية  ⁄تقل حصسة ألوأحدة منها
على  1000سسكن،ـ مضسيفا ـ أأنها كانت سسبّاقة أ¤

ألقضساء على مشسكل ألسسكن ومعا÷ة فائضس نسسبة
شس-غ-ل ألسس-ك-ن وأل-ع-م-ل-ي-ة ومسس-ت-م-رة ‘ أط-ار ب-رن-امج
ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ه- -ذأ وأأضس- -اف ذأت
أŸسس -ؤوول أن أل -ع -م -ل -ي -ات أŸق -ب -ل-ة ت-خصس خصس-وصس-ا
ألعائÓت أÙتاجة ،حيث سسيتم توزيع  6700سسكن
أج -ت-م-اع-ي إأي-ج-اري وأل-ع-م-ل-ي-ة “ ّسس كÈي-ات أŸدن
أل -ذي ت -ع-رف مشس-اك-ل ألسس-ك-ن ع-ل-ى غ-رأر :أل-رمشس-ي،
سس-ب-دو ،م-غ-ن-ي-ة و›م-ع ت-ل-مسس-ان أل-كÈى ب-ب-ل-دي-ات-ه-ا
أل -ث Ó-ث (م -نصس -ورة ،ت -ل-مسس-ان ،شس-ت-وأن) أل-ت-ي ه-ي ‘
حاجة ماسسة إأ ¤سسكنات أجتماعية تسسمح بتحسسÚ
أŸسس -ت -وى أŸع -يشس -ي Ÿوأط -ن-ي ه-ذه أل-ب-ل-دي-ات .م-ن
جانب آأخر كشسف ذأت أŸسسؤوول أأن عملية توزيع
ألسسكن مسستمرة منها حوأ‹  1000مسسكن من صسيغة
ع-دل ب-اوج-ل-ي-دة ،وآأ’ف ألسس-ك-ن-ات ب-ب-وج-م-ي-ل وألتي
بتوزيعها سستعرف تلمسسان أنتعاشسا كبÒأ من خÓل
أحياء جديدة كما سسيتقلصس مشسكل ألسسكن بالو’ية
أل -ت -ي ع -رفت ت -وزي-ع م-ا ي-ف-وق ألـ 20أل -ف سس-ك-ن م-ن
ﬂتلف ألصسيغ خÓل هذه ألسسنة

’من
رغم التهدئة وتدخل مصشالح ا أ

اعتصشامات وقطع للطرق بسشبب قائمة السشكن بع Úوسشارة با÷لفة
’ ت- -زال ا’ح- -ت -ج -اج -ات م -ت -واصش -ل -ه
ب -ب -ل -دي -ة ع Úوسش -ارة ال -ت-اب-ع-ة ل-و’ي-ة
” الكششف عن القائمة
ا÷لفة ،بعد أان ّ
ا’سش -م -ي -ة ل-لسش-ك-ن-ات ‘ إاط-ار ام-تصش-اصس
’ج - -ت - -م - -اع - -ي ،وق - -د ع- -م- -د
السش - -ك - -ن ا إ
اÙت -ج-ون ال-ذي-ن خ-رج-وا إا ¤الشش-وارع
أام -ام ع -دة م-راف-ق ع-م-وم-ي-ة إا ¤إاضش-رام
ال -نÒان ‘ ال -ع -ج Ó-ت اŸط -اط-ي-ة وغ-ل-ق
مقر البلدية ومقر الدائرة.

ا÷لفة :موسشى بوغراب
وقد أأقدم أÙتجون ‘ سساعة متأاخرة على تكسسÒ
’بوأب وألزجاج وإأضسرأم ألنار Ãقر ألبلدية ألقدË
أ أ
ووك -ال -ة أل -تشس -غ-ي-ل «أأونسس-اج» ،ك-م-ا نشس-بت م-وأج-ه-ات
’من
عنيفة ب› Úموعة من أÙتج Úوعناصسر أ أ
بحي أÙطة باŸدخل أ÷نوبي لدأئرة ع Úوسسارة،
’من ألقنابل أŸسسيلة للدموع
وإأسستعمل فيها عناصسر أ أ
من أأجل تفريق أŸتظاهرين.
كما دخل أÙتجون ‘ أعتصسام مفتوح إأ ¤غاية
إأيفاد ÷نة –قيق وزأرية من أأجل ألوقوف على حجم

أل- -ت- -ج- -اوزأت وأل- -فضس- -ائ -ح أل -ت -ي ح -م -ل -ت -ه -ا ق -ائ -م -ة
أŸسس -ت -ف-ي-دي-ن م-ن ألسس-ك-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وأأضس-اف
ألعديد من أŸوطنون أأن قائمة أŸسستفيدين عرفت
ع-م-ل-ي-ة ت-غ-ي ‘ Òأأسس-م-اء أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن سس-اع-ات قبل
” أسستبدأل أأشسخاصس بأاشسخاصس
أ إ
’عÓن عنها ،أأين ّ
آأخرين ،إأضسافة إأ ¤أأن ألقائمة ألتي ’ –مل أأي ختم
–توي على مسستفيدين من نفسس ألعائلة من خارج
ألبلدية وآأخرين غ Òمؤوهل ÚلÓسستفادة من ألسسكن،
ويوجد ‘ ألقائمة ألكث Òمن أأ’موأت ‘ ،ألوقت
” فيه إأقصساء ألعشسرأت من أŸوأطن Úألذين
ألذي ّ
يقطنون ‘ سسكنات هشسة وضسيقة ،ويعيشسون أأوضساعا
صسعبة للغاية وكانوأ قد أأودعوأ ملفاتهم على مسستوى
ألدأئرة منذ أأك Ìمن عشسر سسنوأت ،غ Òأأنهم تفاجأاوأ
بأان ألقائمة ضسّمت ألعديد من أأ’سسماء ألتي ’ “لك
” تسسجيل أأعمال ألشسغب ،وقد
حق أ’سستفادة ،كما ّ
أأكد أÙتجون أأنهم سسيدخلون ‘ أعتصسام مفتوح إأ¤
غ- -اي- -ة إأي -ف -اد ÷ن -ة –ق -ي -ق وزأري -ة وإأل -غ -اء ق -ائ -م -ة
أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ألسس-ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي ،م-هّ-ددين ‘
ن -فسس أل -وقت ب -تصس -ع -ي -د أ’ح -ت -ج -اج م -ا  ⁄ت -ت -دخ-ل
ألسس -ل -ط -ات أل -وصس -ي-ة وأإ’سس-ت-ج-اب-ة Ÿط-ل-ب-ه-م ،ووّج-ه
أÙت-ج-ون ن-دأء ل-لسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة قصس-د م-رأجعة
ألقائمة ألتي –توي على أأشسخاصس ’ تتوفر فيهم
’سس-ت-ف-ادة ،ب-ح-يث ت-ق-ط-ن ع-دة ع-ائÓ-ت ‘
شس -روط أ إ
مسسكن وأحد.

تششجيعا لÓسشتثمار اÙلي بسشعيدة

مصشالح الفÓحة تعاين وحدة إانتاج أاغذية األنعام بـقرية سشيدي عيسشى
تشش-ج-ي-ع-ا لÓ-سش-ت-ث-مار اÙلي اŸنتج وخلق
ث -روة ب -دي -ل -ة ،وب -دع-وة م-ن م-دي-ر اŸصش-ال-ح
ال-فÓ-ح-ي-ة ل-و’ي-ة سش-ع-ي-دة و‡ثلي الغرفة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ت -وّج -ه وا‹ ال-و’ي-ة إا ¤ق-ري-ة
سش-ي-دي ع-يسش-ى السش-ي-اح-ي-ة Ÿع-اي-ن-ة ال-وح-دة
’ن -ت -اج -ي -ة لصش -ن -اع -ة اŸن -ت -ج -ات وأاغ -ذي-ة
ا إ
’نعام ،اّ Ûسشدة ‘ إاطار ا’سشتثمار اÿاصس
ا أ
لصشاحبها السشيد عماري عبد الكر ،Ëوالتي
تضش-اف إا ¤ال-وح-دات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-نشش-ط
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال- -و’ي- -ة ‘ إان -ت -اج أاغ -ذي -ة
’نعام.
ا أ

سشعيدة :جلطي.ع
أأين وقف وأ‹ ألو’ية رفقة أŸصسالح ألفÓحية
على ألتوسسعة للمشسروع وأŸتعلق بÎبية ألدوأجن
ووح -دأت أل -تÈي -د ل -ل -ح -وم أل -ب -يضس -اء ،أأي-ن ح-رصس
مسسؤوول ألو’ية على تشسجيع أŸسستثمرين أÙليÚ
وت -وف Òك-اف-ة أل-ظ-روف ألÓ-زم-ة ل-ت-ع-م-ي-م أل-نشس-اط
أŸربح على مسستوى ألو’ية من خÓل أسستقطاب
مسستثمرين شسباب ضسمن هاته ألدورة لغرضس دعم
ألسس -وق أÙل -ي ب -ال -ل -ح -وم أل -ب -يضس -اء ،ع -ل-ى غ-رأر

أل -و’ي -ات أل -رأئ -دة ‘ ه -ذأ أل -نشس -اط .خ-اصس-ة وإأن
ألوحدة قد أأنتجت خÓل ألدورة أأ’خÒة ما يفوق
ألـ  36أألف وحدة ألدجاج أŸوجه لÓسستهÓك ‡ا
ينعكسس على ألسسعر أÙلي ألذي عرف أنخفاضسا
خ Ó- -ل أل- -فÎة أأ’خÒة ،ن- -اه- -يك ع- -ن أŸؤوشس- -رأت
أإ’يجابية ألتي تفيد بخفضس وŒاوز عديد ألرسسوم
على ألنشساط وفق تدأب Òقانون أŸالية أ◊ا‹‡ ،ا
يشس ّ- - - - - - - - -ج - - - - - - - - -ع ع - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ى أŸب- - - - - - - - -ادرة.
و‘ ثاﬁ Êطة من ألزيارة ،إألتقى وأ‹ ألو’ية
بأاها‹ قرية خليل أŸيلود ألتابعة إأدأريا لبلدية
أأو’د خ- -ال- -د ،أأي- -ن أسس- -ت- -م- -ع ÷م -ل -ة أ’نشس -غ -ا’ت
أŸطروحة وأŸتعلقة بتهيئة طريق ألسسفالة على
مسسافة  07كلم وربط Œمعات ألسسكنات بشسبكة
أŸاء ألشس- - - -روب وت- - - -وف Òأل - - -ن - - -ق - - -ل أŸدرسس - - -ي
للمتمدرسس ،Úأين طمأان ألسسيد سسيف أإ’سسÓم لوح
أأ’ها‹ بتعي ÚأŸؤوسسسسة أŸكلفة بتهيئة ألطريق
ألعملية مسسجلة ومتكفل بها إأذ من أŸقّرر إأنطÓق
أ’شسغال خÓل أأ’يام ألقادمة ‘ ،ح Úكلف مدير
أŸوأرد أŸائية ألتكفل بإادرأج عملية ألربط ضسمن
أıططات وألÈأمج أŸتكفل بها قطاعيا ،معربا
ع -ل -ى ت -خصس-يصس أل-ن-ق-ل أŸدرسس-ي ل-ل-م-ت-م-درسس،Ú
ب -اإ’ضس -اف -ة إأ ¤ب -ر›ة م -ل-عب ج-وأري م-عشس-وشسب
ب - - - - - -ق - - - - - -ري - - - - - -ة خ- - - - - -ل- - - - - -ي- - - - - -ل أŸي- - - - - -ل- - - - - -ود.
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اليوم الوطني لÓرششأد الفÓحي

اŸصسالـ ـ ـح الفÓحية بتيب ـ ـازة تراه ـ ـ ـن عل ـ ـ ـى
التكويـ ـن ترقي ـ ـة للقط ـ ـ ـاع و–سسين ـ ـا للنوعـ ـية
أاحيت اŸصشألح الفÓحية لتيبأزة الطبعة الـ 25لليوم الوطني لÓرششأد الفÓحي Ãقر غرفة الفÓحية هذه السشنة –ت
ششعأر» ا’رششأد و الدعم ا’سشتششأري من أاجل تنمية فÓحية مسشتدامة» Ãششأركة عّدة أاقطأب و أاطيأف “ّثل القطأع بحيث
ن ا’رششأد سشيتواصشل مسشتقب Óمن خÓل التكوين و ا÷معيأت و اÛألسص متعددة اŸهن.
أاّكد ا أ
’م Úالعأم للغرفة على أا ّ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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فتيحة زيتو Êمديرة الوكألة الوطنية للتأم Úبأ÷لفة لـ« الششعب»:

خدمات جدي ـ ـدة تدخل حيز
لشسخ ـ ـاصص
التطبيق Ÿسساع ـ ـدة ا أ

كششفت مديرة الششركة الوطنية للتأأم Úزيتو Êفتيحة (كأتيأ ) أان مؤوسشسشتهأ كسشبت
ث-ق-ة زب-أئ-ن-ه-أ ،ن-ظ-را ◊رصش-ه-أ ع-ل-ى مصش-أ◊ه-م وت-ط-وي-ر خدمأتهأ عن طريق التسشهيÓت
واÿدمأت التي يتلقأهأ اŸؤومنون بإأرسشأل رسشأئل  smsوالتي تخصص انتهأء عقد التجديد
أاو وجود صشك التعويضص ،خأصشة وأان أاك Ìنسشبة التأأمينأت تتعلق بألششركأت أاواŸؤوسشسشأت
ال-وط-ن-ي-ة أاواÿأصش-ة ،وك-ذا اŸواط-ن ،Úفضش Ó-ع-ن ق-ي-أم-ه-أ ب-زي-أرات م-ي-دان-ية منهأ للعمل
ومنهأ قضشأء ومسشأعدة أاششخأصص الذين ‚دهم ‘ انتظأر اŸسشأعدة أاو مبأدرة.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب
ك -م -ا كشش -فت م -ن ج-ه-ت-ه-ا م-دي-رة ال-وك-ال-ة ع-ن
خ-دم-ات ج-دي-دة خ-اصش-ة ب-ال-م-ن-ازل ي-تمثل في
ان -ق-ط-اع أان-ب-وب وتسش-رب م-ي-اه وع-ط-ل ون-اف-ذة
مكسشورة  ،كلها أاحداث غير متوقعة تحدث
بالحياة اليومية والتي يمكن ان تكون مكلفة
ويصش-عب ح-ل-ه-ا وم-ه-م-ت-ن-ا م-رف-قتكم وتزويدكم
ب -ح -ل -ول واصش Ó-ح ال-ف-وري  ،ع-اج-ل-ة ب-ال-م-ن-زل
وبإاجراء عملية اعادة تششغيل المرافق الخاصشة
بكم وخدمات بالوحدات وفق مجا’ت التدخل
المختار ،تجمع بحسشب احتياجتكم ،ترصشيصص
داخلي وخارجي واصشÓح او اسشتبدال ا’نابيب

التالفة  ،او نظام تصشريف المياه المسشتعملة
في وقوع الحوادث مثل الكهرباء و التكفل بكل
ع-ط-ل غ-ي-ر م-ت-وق-ع مسش-ب-ب-ا ف-ي إان-ق-ط-اع نظام
ال -ت-زوي-د ب-ال-ك-ه-رب-اء ،و ك-ذلك ال-ت-ك-ف-ل ب-ق-ط-ع
اأ’قفال أاو الزجاج والنوافذ أاو النوافذ على
الطراز الفرنسشي (ثابة أاو مفتوحة) الخاصشة
بالمنازل التي تطل على الخارج.
ك -م -ا ي-وج-د ل-دي-ن-ا م-خ-تصش-ون ت-حت ال-تصش-رف
24سشا24/سشا و  07/07تششخيصص فوري على
الهاتف ويتم التكفل كامل في وقوع أاي حادث
ÓصشÓحات (قطع الغيار اليد العاملة
ومتابعة ب إ
وال -ت -ن -ق -ل ) ب -ع -د أان ت -م ع -ق -د إات -ف-اق-ي-ات م-ع
مهندسشين ،وتنظيم العديد و تتم في ظروف
جيدة وفي آاجالها القانونية.

حجز ثÓث مركبأت تسشتعمل ‘ نقل الكيف

تيبازة :عÓء ملزي
في ذات السشياق اأّكد ا’أمين العام للغرفة
حميد برناوي على اأّن الجمعيات ذات الطابع
الفÓحي و المجالسص متعددة المهن التي تّم
انششاوؤها خÓل السشنة الجارية سشتششّكل همزة
وصشل بين الفÓحين و ا’دارة لنقل و توصشيل
المعلومة ’سشيما حينما يتعلق ا’أمر بطغيان
امراضص مسشتعصشية ،مششيرا الى كون التكوين
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -غ -رف -ة و م-ن خÓ-ل حصشصص و
خ -رج -ات م -ي-دان-ي-ة سش-ي-ت-واصش-ل ب-ك-ث-اف-ة و وف-ق
برنامج سشنوي ياأخذ في الحسشبان جميع الششعب
الفÓحية النششطة بالو’ية ،كما تضشّمن برنامج
المداخÓت المقدمة لفائدة اأكثر من  300فÓح
تمت دعوتهم لتظاهرة اليوم الوطني لÓرششاد
ال-فÓ-ح-ي عّ-دة ن-ق-اط ت-ع-ن-ى ب-م-ن-ه-ج-ي-ة ال-تكفل

ب -ال -ن -ب -ت -ة ف -ي ح -ا’ت م -خ -ت -ل-ف-ة ك-ا’سش-ت-ع-م-ال
ال -ع -ق Ó-ن -ي ل -ل -م-ب-ي-دات ال-حشش-ري-ة و ا’خصش-اب
العقÓني و تربية المائيات في الوسشط الفÓحي
و هي مواضشيع بجهل تفاصشيلها معظم فÓحي
الو’ية.
و ك- -ان ال -ع -دي -د م -ن ال -ف Ó-ح -ي -ن ال -مشش -ارك -ي -ن
بالتظاهرة قد اأعربوا عن امتعاضشهم من تفاقم
ظاهرة ندرة اليد العاملة في القطاع و كذا
محدودية كميات مياه السشقي ا’أمر الذي يحّد
من مسشار ترقية القطاع بالششكل الذي يتماششى
و ا’سشتراتيجية الوطنية المسشطرة من طرف
ال- -وزارة ال- -وصش- -ي- -ة ،ك- -م- -ا اأع- -رب اآخ- -رون ع- -ن
انششغالهم العميق من ا’رتفاع الجنوني لÓأدوية
على اختÓف انماطها و اسشتعما’تها موؤّكدين
على اأنّ بعضص ا’أسشعار تضشاعفت ما بين الموسشم
الماضشي و الموسشم الحالي ،و من هذا المنطلق
فقد اأششار ا’أمين العام للغرفة الفÓحية الى

كون المكننة تعتبر الحل النموذجي و ا’أمثل
ل-قضش-ي-ة ن-درة ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ك-م-ا اّن ال-فÓ-ح-ي-ن
يبقون مطالبين بتسشوية الوضشعيات ا’جتماعية
لعمالهم اأما فيما يتعلق با’أدوية فاإّن ا’سشتعمال
العقÓني لها و دون مبالغة يبقى كفي Óبتجنب
التبذير و تحديد مسشتوى الطلب عليها من جهة
و تجنب صشرف اموال باهضشة ’قتنائها .
تجدر ا’ششارة الى كون و’ية تيبازة تحوز على
اأكثر من  62األف هكتار من ا’أراضشي الفÓحية
ال-مسش-ت-غ-ل-ة م-ن ب-ينها  19622ه-ك-ت-ار مسش-ق-ية و
 24128هكتار قابلة للسشقي ،كما تحصشي الو’ية
على اأراضشيها  1279مجموعة فÓحية جماعية
و  766مجموعة فÓحية فردية و  5826فÓح
خاصص اضشافة الى  8مزارع نموذجية  ،و تحتل
الو’ية منذ سشنوات خلت مراتب جّد متقّدة في
ع ّ- -دة ان - -واع فÓ- -ح- -ي- -ة ك- -زراع- -ة ال- -ف- -راول- -ة و
الحمضشيات و الخضشر و الفواكه.

..وتكر 12 Ëمسسنا واسستفادة  7آاخرين من قروضص ‘ اليوم الوطني للمسسنÚ

اح- -تضش- -ن اŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي ’سش- -ت- -ق -ب -أل
ال -ف -ت-ي-أت و ال-نسش-أء ضش-ح-أي-أ ال-ع-ن-ف و ه-ن ‘
وضش -ع صش -عب ب -ب -وسش -م -أع -ي -ل أامسص ف -ع-أل-ي-أت
ا’حتفأل الرسشمي بأليوم الوطني للمسشنÚ
ع -ل -ى مسش -ت -وى و’ي-ة ت-ي-ب-أزة ب-ح-يث ح-ظ-ي
ال-ع-دي-د م-ن اŸسش-ن Úم-ن ل-ف-ت-ة خ-أصش-ة ت-ليق
بهم.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ا÷مارك –جز  108كغ من اıدرات بسسطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان

قّدمتها لهم الوكالة الو’ئية للقرضص المصشّغر
ع -ل -ى أاسش -اسص اق -ت -ن -اء م -ادة اول -ي -ة ل -م-م-ارسش-ة
نششاطات مهنية ضشمن مواهبهم و تخصشصشاتهم،
فيما عرضص  4مسشنين آاخرين منتجاتهم ببهو

دار الياسشمين للفتيات و النسشاء ضشحايا العنف
ببوسشماعيل كنماذج مميزة يمكن أان يقتدى بها
من طرف غيرهم.

اسشتئنأف عملية توزيع السشكنأت Ãختلف الصشيغ ،بسشكيكدة

الوا‹ :

 2000وحــــــــــــدة سسكنيــــــــــــةجاهــــــــــــــزة
فــــــــــــــي نوفمــــــــــــ Èالقــــــــــادم

قدم امسص ،درفوف حجري والي الو’ية  ،موعد
فاتح نوفمبر لمواصشلة توزيع السشكن بسشكيكدة ،على
ه -امشص اأ’ب -واب ال -م -ف -ت -وح -ة ح-ول ق-ط-اع السش-ك-ن
بمناسشبة احياء اليوم العالمي والعربي للسشكن الذي
اح -تضش -ن -ت -ه دار ال -ث -ق-اف-ة م-ح-م-د سش-راج ب-ع-اصش-م-ة
الو’ية ،وأاوضشح ان اسشتئناف عملية توزيع السشكنات
بمختلف الصشيغ على مسشتحقيها سشتكون بداية من
أاول نوفمبر المقبل ،و المخصشصشة لقاطني اأ’كواخ
القصشديرية ببحيرة الطيور الحصشة الثانية ،وكذا
قاطني السشكنات الهششة بكل من عزابة وعين قششرة
وعين ششرششار ،إاضشافة إالى عملية توزيع  500وحدة
من السشكن الريفي عبر عدد من بلديات الو’ية ،أاي
بجموع إاجمالي يقدر بحوالي  2000وحدة سشكنية
سشتوزع خÓل فاتح نوفمبر المقبل.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-اط-نين بالسشكن الهشص على
مسشتوى الزفزاف ،3وقاطني السشكنات الهششة
ب-ال-م-دي-ن-ة ال-ق-دي-م-ة ب-ع-اصش-م-ة الو’ية ،والذين
يعانون في صشمت من أازمة الضشيق ،اوضشح والي

تمكنت عناصشر الششرطة لفرقة البحث والتدخل بالمصشلحة الو’ئية للششرطة القضشائية بأامن و’ية
تلمسشان من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ  42كلغ على مسشتوى ششاطئ تارقة ششمال ششرق و’ية
عين تموششنت كما تكللت العملية بتوقيف  03عناصشر من الششبكة وحجز  03مركبات كانت تسشتعمل في
نقل المخدرات .
العملية جاءت على إاثر معلومات تلقتها مصشالح ا’من حول تحرك عناصشر ششبكة إاجرامية مختصشة
في تهريب وترويج المخدرات نحو عين تموششنت على مركبة محملة بكمية من الكيف  ،ليبقى
التحقيق مسشتمرا انتهى بتوقيف ششخصص في حالة تلبسص على متن سشيارة من نوع بيجو  206الذي حاول
الفرار بمجرد أان ششاهد عناصشر اأ’من ،ليتم توقيفه،و يتعلق اأ’مر بالمدعو»ب ق»  36سشنة ،وبتفتيشص
مركبته تم العثور على كمية من القنب الهندي قدرت بـ 30 :كلغ موزعة على ششكل  63قالب ،وبموجب
إاذن بتفتيشص مسشكنه تم حجز  12كلغ موزعة على ششكل  25قالب ،كما تم ضشبط مركبة من نوع تويوتا
هيليكسص كانت تسشتعمل في نقل المخدرات  ،واسشتمرارا لعملية البحث والتحري تم توقيف باقي
أاعضشاء الششبكة الفارين على متن مركبة من نوع سشيتروان بيرلنغو على مسشتوى الطريق الرابط بين
تلمسشان والرمششي  ،ويتعلق اأ’مر بكل من المدعو» ن م»  27سشنة والمدعو»ب م «  25سشنة ،والذين
’يزال التحقيق معهما من طرف مصشالح أامن و’ية تلمسشان.

أافاد بيان لمصشالح المديرية الجهوية للجمارك بسشطيف ،تلقت جريدة /الششعب /نسشخة منه ،ان
الفرقة متعددة المهام بالمسشيلة التابعة لمفتششية أاقسشام الجمارك بو’ية برج بوعريريج،و التابعة
إاقليميا ’ختصشاصص المديرية الجهوية بسشطيف ،قد تمكنت ،مؤوخرا ،في عملية نوعية تدخل في اطار
مكافحة التهريب ،من توقيف سشيارة نفعية ،وأاثناء مراقبتها وتفتيششها من طرف اأ’عوان الذين لهم
خبرة ،وبفضشل يقظتهم وفطنتهم ،من كششف مخبأا على مسشتوى المركبة مهيأا خصشيصشا للتهريب ،حيث
تم فيه إاخفاء كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج قدر وزنها ب 108.900كغ ،وبقيمة
إاجمالية قدرت مع السشيارة المحجوزة ب  6156000دج ،وقدرت الغرامة المسشتحقة نظير هذه
ال -م-خ-ال-ف-ة ال-ج-م-رك-ي-ة ب-ن-فسص ال-م-ب-ل-غ ،ك-م-ا ت-م ت-وق-ي-ف ال-م-ت-ورط وإاح-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-ج-ه-ة ال-قضش-ائ-ي-ة
المختصشة،.على اعتبار ان ا’مر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

بوسسماعيل :عÓء ملزي
و تجسشيدا للعناية المميّزة التي تحظى بها هذه
الفئة من طرف مصشالح النششاط ا’جتماعي
ف -ق-د ح-ظ-ي  12م-ن-ه-م ي-ف-وق سش-ن-ه-م الثمانين
بتكريمات نوعية و مميّزة لم تكن منتظرة من
طرف هؤو’ء من بينهم  7نسشاء و  5رجال و
تندرج ضشمن هؤو’ء إاحدى النسشاء المتحررات
م -ن اأ’م -ي -ة خ Ó-ل السش -ن -وات اأ’خ-ي-رة و ال-ت-ي
حفظت القرآان الكريم في وقت وجبز ،و هي
ال -م -ب -ادرة ال -ت -ي أاط -ل -ق -ت -ه-ا م-دي-ري-ة ال-نشش-اط
ا’جتماعي بالو’ية في اششارة منها الى كون
ه -ذه ال-ف-ئ-ة تسش-ت-ح-ق كّ-ل ا’ه-ت-م-ام و ال-رع-اي-ة
ضشمن المؤوسشسشات ا’جتماعية ،كما حظي 7
مسشنين من بينهم  6نسشاء و رجل واحد من
اسشتÓم ششهادات اسشتفادة من قروضص مصشغرة

لطاح ـ ـة بشسبكة تهري ـ ـب ا ıـ ـدرات
ا إ
ب ـ ـ Úتلمسس ـ ـان وع ـ ـ“ Úوشسن ـ ـت

الو’ية بأاّن عملية ترحيلهم سشتتم خÓل ششهر
ديسش -م -ب -ر ال-م-ق-ب-ل ،بسش-بب ع-م ان-ت-ه-اء ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-خ-ارج-ي-ة للمجمع السشكني بالمدينة
الجديدة بوزعرورة ببلدية فلفلة ،والتي تجري
على قدم وسشاق ،مضشيفا بأاّنه وكمرحلة أاولى
سش -ي -ت -م ت-وزي-ع  4300وح -دة م -ا ب -ي -ن السش -ك -ن
ا’جتماعي والسشكنات عدل من أاصشل  11أالف
وحدة تتواجد على مسشتوى هذه المدينة ،منها
 2800ت -اب-ع-ة ل-ع-دل ،و 1500سش-ك-ن اج-تماعي
والباقي موّزع ما بين سشكنات الصشندوق الوطني
ل -م -ع -ادل -ة ال -خ -دم -ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،والسش-ك-ن
الترقوي المدّعم.
اما فيما يخصص المششاريع التي عرفت تأاخرا
في اإ’نجاز أ’سشباب مختلفة ،فقد اكد درفوف
حجري بأاّن كل المششاكل التي كانت تواجه تلك
ال- -مشش- -اري- -ع ق- -د ت- -م ح- -ل- -ه -ا ،وأان أاغ -لب ت -لك
المششاريع المعطلة قد اسشتؤونفت منها 2000
وحدة على مسشتوى بوعباز ،في انتظار الششروع

ف -ي إان-ج-از  2000وح-دة أاخ-رى ع-ل-ى مسش-ت-وى
«حي الماتشص «وهي سشكنات موزعة ما بين
السشكن ا’جتماعي وسشكنات الصشندوق الوطني
لمعادلة الخدمات ا’جتماعية.
Óششارة ،أان دراسشة الطعون الخاصشة بالقائمة
ل إ
التي نششرت في ششهر ماي وترحيل أاصشحابها
جارية على قدم وسشاق من طرف لجنة الطعن
الو’ئية حيث كانت اللجنة قد اسشتقبلت ما
يزيد عن  2000طعن حسشب ما سشبق وأان صشرح
به والي الو’ية حينها بأانه سشيسشهر ششخصشيا
على متابعة سشير عملية دراسشة الملفات في كل
شش -ف-اف-ي-ة ون-زاه-ة ،وك-انت السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة
ق - -امت ب - -ت - -ه - -دي - -م ال - -عشش - -رات م- -ن اأ’ك- -واخ
القصشديرية قام أاصشحابها بتششييدها أاثناء فترة
ا’ن -ت -خ -اب -ات ل -ل -ت -ح-اي-ل ع-ل-ى اإ’دارة ب-غ-رضص
ا’سشتفادة من السشكن وتجددت العملية مؤوخرا
لكن السشلطات الو’ئية تفطنت لهم.

سسكيكدة  :خالد العيفة

الطريق الوطني رقم  10كأن مسشرحأ لهأ

وفاة شساب ‘ حادث اصسطدام دراجة بسسيارة
توفي أاول أامسص ،ششاب يبلغ من العمر  38سشنة في حادث مرور على مسشتوى الطريق الوطني رقم 100
في الجزء الرابط بين بلدية أاو’د حملة بأام البواقي وبلدية تÓغمة بو’ية ميلة بإاقليم و’ية أام
البواقي.الضشحية الششاب «ط.ق» كان على متن دراجة نارية اصشطدمت بسشيارة سشياحية من عÓمة
بيجو بالمنطقة المسشماة دوار أاو’د عزيز التابع لبلدية أاو’د حملة دائرة عين مليلة ،حيث توفي في
عين المكان متأاثرا بإاصشاباته البليغة.وتم نقل الجثة من طرف عناصشر الحماية المدنية إالى مسشتششفى
عين مليلة في الوقت الذي بششرت فيه فرقة الدرك الوطني المختصشة إاقليما تحقيقا حول مÓبسشات
الحادث

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

’من
إاثر معلومأت وردت Ÿصشألح ا أ

توقيف مروج للمؤوثرات العقلية باŸيلية
باششرت مصشالح امن جيجل ، ،إاثر معلومات حول ترويج المؤوثرات العقلية وسشط الششباب بدائرة
الطاهير من طرف أاحد اأ’ششخاصص ، ،تحرياتها و أابحاثها ،لتتمكن من تحديد هوية الفاعل و البالغ
من العمر  27سشنة وتوقيفه و هو بصشدد بيع المؤوثرات العقلية خÓل اأ’سشبوع الفارط على مسشتوى أاحد
اأ’حياء بدائرة الطاهير ،حيث تم حجز  25قرصص مهلوسص كانت بحوزته ،إاضشافة إالى مبلغ مالي خاصص
بعائدات البيع  ،و عليه و بعد اسشتكمال كل اإ’جراءات القانونية في حقه ،تم تقديمه أامام الجهات
القضشائية المختصشة ،أ’جل حيازة و ترويج المؤوثرات العقلية ،و طبقا إ’جراءات المثول الفوري صشدر
في حقه عام حبسص نافذ و غرامة مالية قدرها  100,000دج ،مع أامر إايداعه بمؤوسشسشة إاعادة التربية
بجيجل.

جيجل :خالد العيفة

‹hO

الثلثاء  ٠٢أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٢محرم ١44٠هـ

رحبت بدعوة كوهلر Ÿباحثات ديسسمÈ

البوليسضاريو تدعو ›لسس األمن للضضغط على اŸغرب
أكد ‡ثل جبهة ألبوليسساريو بفرنسسا ،أبي بشسرأيا ألبشس ، Òعقب دعوة أŸبعوث ألأ‡ي أإ ¤ألصسحرأء ألغربية ألسسيد
هورسست كوهلر طر‘ ألنزأع «جبهة ألبوليسساريو وأŸغرب ÷ولة جديدة من أŸفاوضسات بدأية ديسسم ÈأŸقبل بجنيف
ألسسويسسرية ،أن «ألكرة ألآن ‘ مرمى ›لسس ألأمن ألدو‹ لتطبيق ألقرأر  2414ألصسادر عن أÛلسس أفريل أŸنصسرم» .
أاوضسح بشسرايا أان تفعيل قرار ›لسس
األمن ضسروري قصسد الدفع بالعملية
السسياسسية ‘ ،إاطار الديناميكية التي
ع Èعنها اŸبعوث األ‡ي ،وتطبيقا
Ÿا ج- - - -اء ‘ ق - - -رار ›لسس األم - - -ن
ال- - -دو‹ رق - -م  ،٢4١4ال- -ذي يشس- -ك- -ل
خ -ارط -ة ال -ط -ري -ق Ÿسس -ار ال -تسس -وي-ة
ومبادرة الوسساطة األ‡ية ا÷ديدة.
وع Èال -دب-ل-وم-اسس-ي الصس-ح-راوي‘ ،
م-ق-اب-ل-ة صس-ح-ف-ي-ة ع-ن ت-رحيب جبهة
ال-ب-ول-يسس-اري-و ب-ال-دع-وة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا
اŸب- - -ع- - -وث األ‡ي إا ¤الصس- - -ح- - -راء
ال -غ -رب -ي-ة م-ن أاج-ل ب-دء اŸف-اوضس-ات
اŸباشسرة اŸتوقفة منذ  ٢٠١٢بسسبب
العراقيل اŸغربية .
من جهة أاخرى ،إاعت Èأابي بشسرايا،
ت- -أاك- -ي- -د وإا◊اح ك- -ل أاعضس- -اء ›لسس
األمن على إاعادة التفاوضس ،ردا على
إادع -اءات ن -ظ -ام الح -ت-لل اŸغ-رب-ي
خ- -لل األي- -ام األخÒة ،م- -ف -اده -ا أان
إاطلق اŸفاوضسات اŸباشسرة يجب
أان ي -ت -م ب Úط -ر‘ ال -ن -زاع اŸم -ل -ك-ة
اŸغربية وجبهة البوليسساريو ،وبدون
شسروط مسسبقة ،من أاجل التوصسل إا¤
حل يضسمن للشسعب الصسحراوي حقه
‘ تقرير اŸصس.Ò
وأاشسار ‘ السسياق ذاته أان التقدم ‘
اŸفاوضسات ل Áكن أان يتم ،إال من
خلل ارادة سسياسسية للنظام اŸغربي
‘ التعاون مع األ· اŸتحدة إليجاد
ا◊ل النهائي للنزاع الذي طال امده .

ال- -دب- -ل -وم -اسس -ي الصس -ح -راوي ،ج -دد
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان ج-ب-ه-ة ال-ب-وليسساريو
تطالب فقط بتطبيق قرارات ›لسس
األمن الدو‹ خاصسة ما يتعلق بتمكÚ
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي م- -ن ح- -ق -ه ‘
تقرير اŸصس ، ،Òمشسددا على أان
ه- - - -ذا ا◊ق ال- - - -ذي ت - - -ؤوك - - -ده األ·
اŸتحدة ‘ كل قراراتها منذ ،١99١
إلن- -ه- -اء ال -ن -زاع م -ن خ -لل السس -م -اح
للشسعب الصسحراوي باختيار مسستقبله
بكل حرية ،ع Èاسستفتاء دÁقراطي
ونزيه –ت اشسراف األ· اŸتحدة .

رح -بت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول-يسس-اري-و الح-د
ب -دع -وة م -ب -ع-وث األ· اŸت-ح-دة ا¤
الصس - -ح - -راء ه - -ورسست ك- -وه- -ل- -ر ا¤
مباحثات يومي  4و ٥ديسسم‘ È
ج - -ن - -ي - -ف تشس - -ارك ف- -ي- -ه- -ا ج- -ب- -ه- -ة
البوليسساريو واŸغرب ،وكذا ا÷زائر
وموريتانيا بصسفتهما ملحظ.Ú
وق- - - -ال ﬁم- - - -د خ- - - -داد م- - - -نسس - - -ق
البوليسساريو مع اŸينورسسو «سسÔد ‘
الوقت اŸناسسب على مبعوث ال·
اŸتحدة .هذا خ Èجيد».
وكان الرئيسس األŸا Êالسسابق كوهلر

لطرأف ألفاعلة
مشساورأت مكثفة ب Úأ أ

الذي تسسلم منصسبه عام  ٢٠١٧مبعوًثا
ل· اŸتحدة إا ¤الصسحراء ،التقى
ل أ
ﬂتلف أاطراف النزاع مطلع ٢٠١٨
لكن على حدة.
و ⁄يتم Œديد بعثة األ· اŸتحدة
‘ الصس- -ح- -راء اŸن- -وط- -ة ب- -ت -ن -ظ -ي -م
اسس -ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر اŸصس ‘ ،Òاف-ري-ل
اŸاضسي ال لفÎة سستة أاشسهر ،وذلك
اثر ضسغوط للدفع باŒاه حل النزاع.
وسس- - -ي - -دع - -ى ›لسس األم - -ن ›ددا
ل -ل -ن -ظ -ر ‘ “دي-د ولي-ة اŸه-م-ة ‘
نهاية اكتوبر .٢٠١٨

مسضـ ـ ـ ـاع إلنشضـ ـ ـاء ›ل ـ ـسس رئ ـ ـاسضي يق ـ ـود حكوم ـ ـة وح ـ ـدة ‘ ليب ـ ـيا
يخوضس ›لسس ألنوأب وأÛلسس ألعلى للدو ¤وأÛلسس ألرئاسسي ‘ ليبيا ،مشساورأت مكثفة ،لتشسكيل جهاز تنفيذي موحد يشسرف على
حكومة وحدة وطنية ،يكون Ãثابة قاطرة أ◊ل ألسسياسسي للخروج من ألأزمة.
وكشسف عضسو ›لسس النواب ،عبد عن قيادة السسراج ◊كومة الوحدة واأوضسح الوفد الليبي ‘ توضسيحه « واأشسار الوفد الليبي اإ ¤اأنه لحظ
السسلم نصسية ‘ ،تصسريح صسحفي ،الوطنية.
اŸط -لب ل ي -ع -ن -ي اإط -لق -ا ك-م-ا ” «اأن ال-ولي-ة اŸم-ن-وح-ة ل-ل-ب-ع-ث-ة وفق
اأمسس ،ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي -ذي ا÷دي-د وي -ف -ه -م م -ن تصس-ري-ح-ات نصس-ي-ة ،اأن الÎوي -ج ل -ه اأن ت -ت -ح -ول ب-ع-ث-ة الأ· ق - -رار ›لسس الأم - -ن لسس- -ن- -ة ،٢٠١٨
الذي تصسبو اإليه الأطراف الليبية ،ال-ه-ي-ك-ل ال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸب-ت-غ-ى ،ي-ع-ني اŸت-ح-دة ل-ل-دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا اإ ¤ب-ع-ثة Áنح البعثة حق عقد حوارات اأمنية
«سس-ي-ك-ون ه-ي-ئ-ة رئ-اسس-ي-ة قادرة على زوال ه -ي -ئ -ات اأخ -رى م-ث-ل اÛلسس (حفظ لسسلم) التي –كمها قواعد ف- -ق- -ط ،ول ي- -ل- -زم- -ه- -ا ب -اأن ت -واج -ه
ج-م-ع الشس-ت-ات ال-ل-ي-ب-ي وت-ت-كفل بحل الأع-ل-ى ل-ل-دول-ة واÛلسس ال-رئ-اسسي ق-ان-ون-ي-ة واإج-رائ-ي-ة واإداري-ة تختلف اŸت- -ح- -اوري -ن ب -ال -ن -م -اذج ال -دول -ي -ة
جميع اŸشساكل عن طريق حكومة ا◊ا‹ وكذا حكومة الوفاق ا◊الية “ام- -ا ع- -ن ال- -ق- -واع -د ال -ق -ان -ون -ي -ة اŸعÎف بها ‘ تفعيل اŸوؤسسسسات
وحدة وطنية».
وت -ع -ويضس -ه -ا ك-ل-ه-ا ب-ج-ه-از ت-ن-ف-ي-ذي والإداري - -ة ا◊اك - -م - -ة ل - -ل - -ب - -ع- -ث- -ات الأم - -ن- -ي- -ة اأو اأن ت- -رد م- -ط- -الب غÒ
واأوضس- - - - -ح نصس- - - - -ي- - - - -ة ،اأن اÛلسس موحد تشستغل –ت سسلطته حكومة السسياسسية».
قانونية لأي متحاور».
ال -رئ -اسس -ي بصس -ي -غ -ت -ه ا◊ال -ي -ة وك -ل م -وح -دة ،م -ن اأج -ل Œم -ي -ع ا÷ه-د واأكد الوفد الليبي اأنه قصسد «من وقال «اإن الهدف من هذه اŸطالبة،
الهيئات التنفيذية الأخرى فشسلت ‘ الوطني الليبي.
هذا الطلب اأن يكون انخراط الأ· وبشس -ك -ل واضس -ح ،ه -و م -ن-ح دور اأكÌ
م- -ه- -ام- -ه- -ا السس- -ي- -اسس- -ي -ة والأم -ن -ي -ة
اŸت - -ح - -دة بشس- -ك- -ل اأك Ìف- -اع- -ل- -ي- -ة فاعلية للأ· اŸتحدة حتى ل تكون
توضسحيات
والج -ت -م -اع -ي -ة و»لب -د م -ن ه -ي-ك-ل
ومباشسرة ‘ الأزمة الليبية Ãا فيها هناك ثغرات ‘ الولية اŸمنوحة
ت-ن-ف-ي-ذي ج-ام-ع ي-ع-ك-ف ع-ل-ى ق-ي-ادة اأوضس -ح ال -وف -د ال -ل -ي -ب-ي مشس-اِرك ‘ الأزمة الأمنية التي تعانيها البلد لها تسسمح للدول الأخرى بالتدخل
مسسار التسسوية».
اأعمال الدورة الـ ٧٣للجمعية العامة ول تخفى على اأحد ،وجعلها اأولوية ل -ف -رضس روؤي -ت -ه -ا ،وك-ذلك ه-و ط-لب
واسستبعد اŸتحدث اأن يكون رئيسس للأ· اŸتحدة ،اأن مطلب –ويل تسس Òب - -خ - -ط م - -ت - -واٍز م- -ع اŸسس- -ار واضس -ح ن -دف -ع ب -ه اÛت -م -ع ال-دو‹
حكومة الوفاق الوطني ا◊ا‹ فايز اŸه-م-ة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ب-ع-ث-ة الأ‡ي-ة السس- -ي- -اسس- -ي  ،واأن ي -ع -ي -د اÛت -م -ع لزيادة التشساور مع اÿارجية الليبية
السس-راج رئ-يسس-ا ل-ل-م-ج-لسس ال-رئ-اسس-ي ل -ل-دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا اإ ¤م-ه-م-ة «ل-دع-م الدو‹ تشسخيصسه للحالة الليبية وفق اأث -ن -اء صس -ي-اغ-ة ق-رار ال-ولي-ة ل-ب-ع-ث-ة
ا÷اري ال -ت -ب -احث بشس -اأن ت-رك-ي-ب-ت-ه ،الأمن» ل يعني نشسر قوات ◊فظ ه- -ذا ال- -ط- -لب ح- -ت- -ى ل ي -ت -م فصس -ل الدعم ،وكذلك ‘ اأي قرار متعلق
ف -ي-م-ا –دثت مصس-ادر ل-ي-ب-ي-ة اأخ-رى السسلم».
اŸسسار السسياسسي عن الأمني».
بليبيا».

أندونيسسيا تطلب مسساعدأت دولية

ع ـ ـ ـدد ضضحايـ ـ ـا الزلـ ـ ـ ـزال والتسضونامـ ـ ـ ـي قـ ـ ـ ـد يبل ـ ـ ـ ـ ـغ اآللف

طلبت إاندونسسيا أامسس ،مسساعدات دولية بعد الزلزال
ال- -ق- -وي ال -ذي ضس -رب ج -زي -رة سس -ولويسس -ي وأاع -ق -ب -ه
تسسونامي ،كما نقل مسسؤوول حكومي عن رئيسس البلد
ج -وك -و وي -دودو ،وأاسس -ف -رت ال -ك -ارث -ة ع -ن م-ق-ت-ل ٨٣٢
شسخصسا على األقل ،فيما توقع نائب الرئيسس يوسسف
كال أان عدد القتلى رÃا يصسل إا ¤آالف.
وصسرح مسسؤوول حكومي أان الرئيسس جوكو ويدودو
«بقبول مسساعدات دولية طارئة للسستجابة للكارثة»،
فيما توقع نائب الرئيسس يوسسف كال أان عدد القتلى
رÃا يصسل إا ¤آالف.
وتتأاهب السسلطات Ÿا هو أاسسوأا ،فقد أافادت أانباء أان
عشسرات األشسخاصس ما زالوا –ت أانقاضس فندق ومركز
Œاري ‘ مدينة بالو التي ضسربتها أامواج يصسل ارتفاعها

إا ¤سستة أامتار بعد الزلزال الذي بلغت قوته  ٧.٥درجة.
كما تأاتي تقارير ببطء من دو‚ال وهي منطقة
يقطنها  ٣٠٠أالف نسسمة إا ¤الشسمال من بالو وهي
أاقرب إا ¤مركز الزلزال.
وقام متطوعون إاندونيسسيون ‘ بوبويا على التلل
اŸطلة على مدينة بالو السساحلية اŸدمرة ،بحفر
ق -ب -ور ألك Ìم -ن أال-ف شس-خصس .وق-د ت-ل-ق-وا ت-ع-ل-ي-م-ات
بالسستعداد لدفن  ١٣٠٠شسخصس.
من جهتها ،تبذل السسلطات جهودا شساقة Ÿنع انتشسار
أاي مرضس بسسبب –لل ا÷ثث وأاعلنت حالة طوارئ
ألك Ìمن  ١4يوما.
و‘ جاكرتا ،أاعلنت السسلطات اإلندونيسسية اأمسس ،أان
نحو  ١٢٠٠سسجينا فروا من ثلثة سسجون ،مسستغلÚ
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مفخخة تسستهدف موكبا عسسكريا إأيطاليا
@ مقديشسو :اسستهدفت سسيارة مفخخة يقودها ارهابي موكبا
عسسكريا إايطاليا يقل وفدا من ال–اد األوروبي ‘ ،حي هدن،
وسسط العاصسمة الصسومالية مقديشسو.
من جهتها ،تبنت حركة الشسباب الصسومالية ،مسسؤوولية التفجÒ
الذي اسستهدف اŸوكب العسسكري اإليطا‹-.
«غزة ألكÈى»
@ ألقدسس أÙتلة :قّدم مسسؤوول أامني إاسسرائيلي كب Òسسابق،
حا بإانشساء «غزة الكÈى» ،وذلك ‘ إاطار حل سسلمي شسامل
مقً Î
ب Úإاسسرائيل والفلسسطيني.Ú
وق -ال ال -رئ -يسس السس -اب -ق ÷ه -از األم -ن ال -داخ-ل-ي اإلسس-رائ-ي-ل-ي،
«الشساباك» ،ياكوف بÒي ،إاّن «الكيان اŸقÎح يشسمل قطاع غزة

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

فرصسة الزلزال الذي ضسرب جزيرة سسيليبيسس.
أاعلن مكتب األ· اŸتحدة لتنسسيق الشسؤوون اإلنسسانية
أان  ١9١أال -ف شس -خصس ‘ إان -دون -يسس -ي -ا ب -ح -اج-ة إا¤
مسس -اع -دة إانسس-ان-ي-ة ع-اج-ل-ة ،ب-ع-د ال-زل-زال ال-ذي ت-له
تسسونامي ‘ غرب جزيرة سسولويسسي.
وأاضساف اŸكتب ‘ تقييمه أان ب Úالذين يحتاجون إا¤
مسساعدة عاجلة حوا 4٥ ¤أالف طفل و ١4أالف مسسن،
وه -م -ا الشس -ري -ح -ت-ان األك Ìضس-ع-ف-ا ب Úالسس-ك-ان ،وغ-ال-ب-ا
يقطنون بعيدا عن اŸدن حيث تÎكز جهود ا◊كومة.
ي-ذك-ر أان م-وج-ات تسس-ون-ام-ي اج-ت-احت م-دي-ن-ت-ي ب-الو
ودونغال ‘ جزيرة سسولويسسي ،عقب هزة أارضسية
عنيفة بقوة  ٧.٥درجة ،ما أاسسفر عن مصسرع ١٢٠٣
أاشسخاصس غالبيتهم ‘ مدينة بالو.

وجزًءا من شسمال شسبه جزيرة سسيناء اŸصسرية ،ويتضسمن إاقامة
ميناء وﬁطات كهرباء والسستثمار ‘ الغاز».
وأاوضسح أاّن «مسسأالة الضسفة الغربية والقدسس وحق العودة للجئÚ
الفلسسطينيÁ Úكن معا÷تها ،لحًقا على أاسساسس أانّ األولوية
يجب أان تعطى لتحقيق السستقرار ‘ غزة».
ألصس Úتلغي أجتماًعا أمنvيا مع ماتيسس
@ بك : Úكشسف مسسؤوول أامريكي عن إالغاء الصس Úاجتماًعا أامنيvا
مع وزير الدفاع األمريكي جيمسس ماتيسس.
وكانت مصسادر ‘ بك Úذكرت أان الجتماع األمني قد ل يحدث
بسسبب توتر العلقات ب Úالبلدين  ،وتخوضس الصس Úوالوليات
اŸتحدة حرًبا Œارsية متصساعدة شسهدت جولت من فرضس
رسسوم جمركّية على واردات كل منهما.
سسكان بغدأد يتجاوزون ألـ 8مÓي Úنسسمة
لحصساء امسس أان
@ بغدأد  :أاعلن ا÷هاز اŸركزي العراقي ل إ
عدد سسكان بغداد قد Œاوز الـ ٨ملي Úنسسمة ،وأان إاجما‹ عدد
سس- -ك -ان ال -ب -لد Œاوز الـ ٣٨م -ل -ي-ون نسس-م-ة ح-ت-ى ت-اري-خ إاع-داد
اإلحصساء العام ا÷اري.

ال ع د د
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بسسبب ‡ارسساتها ألتعسسفية وأنتهاكاتها أŸتكررة للحقوق ألجتماعية

جمعية حقوقية تشضتكي ا◊كومة اŸغربية Ûلسس حقوق اإلنسضان

قررت ألرأبطة أŸغربية للموأطنة وحقوق ألإنسسان ،رفع شسكاية أ› ¤لسس حقوق ألإنسسان
ألتابع لÓأ· أŸتحدة ضسد أ◊كومة أŸغربية بسسبب ما أسسمته أ÷معية «‡ارسساتها ألتعسسفية
وأنتهاكاتها أŸتكررة للحقوق ألقتصسادية وألجتماعية وألثقافية».
ح -م -لت ا÷م -ع-ي-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
ا◊ك - -وم - -ة اŸغ - -رب - -ي- -ة ك- -ام- -ل
اŸسسؤوولية فيما آالت إاليه أاوضساع
اŸواط - -ن - -ات واŸواط - -ن Úم - -ن
ت -ده -ور اج -ت -م-اع-ي واق-تصس-ادي
وثقا‘ وبيئي الشسيء الذي أادى
إا ¤إاج- -ه- -اضس أاح- -لم الشس- -ب- -اب
اŸغ- -ارب- -ة وع -م -وم اŸواط -ن -ات
واŸواطن Úبغد افضسل وبا◊رية
وال -ك -رام -ة وال -ع -يشس ال -لئ -ق ‘
البلد.
وعÈت ال - -راب - -ط- -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة
ل-ل-م-واط-ن-ة وح-ق-وق اإلنسسان عن
ادانتها القوية لهدم قرابة ٢٠٠٠
سسكن ‘  ٥أاحياء من الصسفيح
م- -ن ق -ب -ل السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
م -دع -وم -ة ب -ع-دد ك-ب Òج-دا م-ن
ق - - -وات الشس - - -رط- - -ة وال- - -ق- - -وات
اŸسس- -اع- -دة وأاع- -وان السس- -ل- -ط -ة
وعمال النعاشس الوطني ،مشسÒة
ا ¤ان السسكان أابانوا عن وعي
ح -ق -ي -ق -ي ب -ع -دم اŸواج -ه-ة م-ع

السس - -ل - -ط - -ات ل - -ت- -ف- -ادي ›زرة
ح - -ق - -ي - -ق - -ي - -ة خصس- -وصس- -ا أام- -ام
اسس- -ت- -ف- -زازات ال- -ق- -ي -اد واع -وان
السسلطة.
وأاضس - -اف ب - -ي - -ان ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة
ا◊قوقية ،أان مندوبها ومنسسقها
ب- - -ال- - -دار ال- - -ب- - -يضس- - -اء «حسس - -ان
اŸيسساوي» أاكد ‘ مهمة تقصسي
وت-ت-ب-ع م-ي-دان-ي-ة ل-ه-ذا اŸل-ف أان
السسلطات اŸغربية نفذت عملية
اإلخ -لء ال -قسس -ري دون م-راع-اة
ال -ظ-روف اإلنسس-ان-ي-ة اŸأاسس-اوي-ة
لسساكنتها ،ودون إاعادة إاسسكانهم
‘ م -ك -ان ت -ت -وف -ر ف -ي -ه شس -روط
ال -ع -يشس ال -ك -ر Ëول سس -ي -م-ا وأان
م- -ك- -ان اإلي- -واء ل ت- -ت -وف -ر ف -ي -ه
شسروط الصسحة والسسلمة لقربه
من مطرح النفايات .
من جهة أاخرى ،طالبت ا÷معية
بفتح –قيق قضسائي نزيه حول
م - -ق - -ت - -ل السس - -ي - -دة (ع.ف) ي- -وم
األربعاء  ٢٦سسبتمÈا÷اري ،إاثر

تدخل للقوات العمومية من أاجل
م-ن-ع مسسÒة اح-ت-ج-اج-ي-ة ،قامت
ب- -ه- -ا ق- -ب -ي -ل -ة «أايت ب -وخ -ريصس»
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-جماعة السسللية أايت
م -رول ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ح -ق-وق-ه-م
اŸشسروعة ‘ أاراضسيهم ،مشسÒة
‘ بيانها إا ¤ان الفسساد مسستمر
بشس- - - -ك- - - -ل ك - - -ب ‘ Òالراضس - - -ي
السسللية بكل اŸناطق اŸغربية
واإلقصساء والتهميشس لزال بحق
النسساء السسلليات بجل الراضسي
السس -لل -ي -ة الشس -ئ ال-ذي ي-ت-ط-لب
بشسكل عاجل العمل على “لكيها
لذوي ا◊قوق نسساء ورجال.
ودعت ا÷معية إا ¤فتح –قيق
‘ م- -لبسس- -ات م- -ق- -ت- -ل «ح- -ي- -اة
بلقاسسم» ضسعيدة الهجرة السسرية
وإاصسابة بعضس الشسباب بعاهات
مسس -ت-دÁة ن-اج-م-ة ع-ن رصس-اصس
البحرية اŸغربية عندما كانوا
ع - -ل - -ى م Ïم - -ركب يسس - -ت - -ق- -ل- -ه
مهاجرون ‘ طريقه لسسبانيا.

رفضسا لقانون ألقومية ألعنصسري

إاضضراب عام يشضل كامل أارجاء فلسضطÚ
عم ألإضسرأب أمسس ،كافة أرأضسي ألضسفة ألغربية وألقدسس ألشسرقية وقطاع غزة،
تضسامنا مع أحتجاج ينظمه فلسسطينيو أÿط ألأخضسر ضسد قانون ألدولة ألقومية
ألإسسرأئيلي.
وعم اإلضسراب كافة مفاصسل حياة الفلسسطيني Úي- -وم- -ي إاغ- -لق -ا Ùال Œاري -ة ومصس -ان -ع وورشس
وشس -م -ل ال -ق -ط -اع -ات ال -ت -ج -اري -ة ،وال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ،ومتاجر بسسبب الواقع الكارثيي مشسÒا إا ¤ما ينتج
واŸؤوسسسس -ات اÿاصس -ة وال -ع -ام-ة ،وشس-رك-ات ال-ن-ق-ل عن ذلك من زيادة عدد اŸعطل Úعن العمل من
العام ،باسستثناء القطاع الصسحي.
عمال وفنييني إاضسافة للخسسائر الكبÒة.
وي-أات-ي اإلضس-راب اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-دع-وة ال-ت-ي وج-هتها وشسدد على أان ا◊لول ا÷ذرية اŸطلوبة فوراً
القوى الوطنية للتصسدي لقانون القومية العنصسري ،تتمثل بإانهاء ا◊صسار اإلسسرائيلي بشسكل كاملي
Ÿا ي- -ح- -م- -ل -ه م -ن خ -ط -ورة ع -ل -ى ح -ق -وق الشس -عب وف -ت -ح ك -اف -ة اŸع -اب-ر ال-ت-ج-اري-ة والسس-م-اح ب-ح-ري-ة
الفلسسطيني.
السس -تÒاد وال -تصس -دي-ر وم-ن-ع ق-وائ-م اŸم-ن-وع-ات-ي
من جهته قال وزير اÿارجية واŸغÎب Úرياضس وربط غزة بالضسفة الغربية ع ÈاŸمر المن.
اŸالكي ،إان خطاب الرئيسس ‘ األ· اŸتحدة وأاشسار إا ¤أان اŸشساريع األك Ìأاولوية ‘ اŸرحلة
اسستكمال لرؤويته لعملية السسلم ،التي طرحها خلل ا◊الية هي مشساريع التشسغيل باعتبارها األكÌ
خطابه السسابق ‘ العشسرين من فيفري اŸاضسي فاعلية لتجاوز النهيار القتصسادي ووقف النزيف
ل -ل -ت -أاسس -يسس ل-ق-اع-دة ع-ريضس-ة م-ن ال-دول اŸه-ت-م-ة موضسحا ان «من شسأان هذه اŸشساريع توف Òسسيولة
لسسر الفقÒة وضسخ األموال ‘ السسوق اÙليي
بعملية السسلم ،وليؤوكد الرؤوية الفلسسطينية للسسلم ل أ
رغم كل العقبات ،وأان فلسسط Úليسست عقدة ‘ ما يعني تشسغيل ودوران العجلة القتصسادية بشسكل
ا◊ل بل هي من تقدم ا◊ل.
سسريع ومتنام ومتصساعد».
وأاب-رز اŸسس-ؤوول ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ان-ع-ك-اسس ذلك ع-ل-ى
 50مليون خسسائر
ا◊الة النسسانية وخفضس معدلت الفقر والبطالة
ق -ال مسس -ؤوول ف -لسس -ط -ي -ن -ي أامسس ،أان خسس -ائ -ر ال -ق -ط -اع ال- -ت -ي وصس -لت ا ¤نسسب ﬂي -ف -ةي ح -يث ارت -ف -عت
القتصسادي ‘ غزة سسواء كانت مباشسرة أاو غ Òمباشسرة البطالة ب Úالشسباب إا ‘ ٧٠ ¤اŸائة.
بسسبب ا◊صسار واألزمات اŸتفاقمة تقدر بنحو  ٥٠ودع -ا اÿضس -ري ا÷ه -ات ال -ع -رب -ي -ة والسس -لم -ي -ة
مليون شسهريا أاي نحو  ٦٠٠مليون دولر سسنويا.
وال-دول-ي-ة ل-ت-خصس-يصس م-وازن-ات خ-اصس-ة ل-ل-تشسغيلي
وذك -ر ج -م -ال اÿضس -ري رئ -يسس ال -ل-ج-ن-ة الشس-ع-ب-ي-ة بهدف انقاذ ا◊الة النسسانية اŸتدهورة ‘ غزةي
Ÿواج- -ه -ة ا◊صس -ار ‘ ب -ي -ان ال -ي -وم أان ن -ح -و ٢٥٠٠م -ع إاع -ط -اء مشس -اري -ع ال -تشس -غ -ي -ل أاول-وي-ة ع-ل-ى أاي
مصسنع وورشسة وﬁل Œاري أاُغلقت ‘ غزة بسسبب مشسروعات أاخرى ‘ اŸرحلة ا◊الية.
ا◊صساري واألرقام ‘ تزايد خاصسة ‘ السسنة وتفرضس إاسسرائيل على قطاع غزة حصسارا يتضسمن
األخÒة.
قيودا مشسددة على حركة اŸعابر الÈية ومسسافة
وأافاد اÿضسري أان الفÎة ا◊الية تشسهد بشسكل الصسيد البحرية منذ منتصسف عام .٢٠٠٧

تونسس

تفكيك شضبكة متورطة ‘ “ويل عناصضر إارهابية تونسضية ناشضطة ‘ سضوريا

أعلنت أمسس وزأرة ألدأخلية ألتونسسية أمسس
ألإثن Úتفكيك شسبكة متورطة ‘ “ويل
عناصسر أإرهابية تونسسية ناشسطة ‘ سسوريا.
وقالت الوزارة ‘ بيان وزعته اليوم ،أان الوكدة
لب-ح-اث ‘ ج-رائ-م اإلره-اب ل-ل-ح-رسس
ال -وط -ن -ي-ة ل -أ
الوطني“ ،كنت بالتنسسيق مع جهازي التوقي من
اإلره- -اب ‘ ﬁاف- -ظ- -ت -ي ب -ال -ك -اف وزغ -وان ،م -ن
ال -كشس-ف ع-ن شس-ب-ك-ة م-ت-ورط-ة ‘ “وي-ل ال-ع-ن-اصس-ر
اإلرهابية التونسسية اŸوجودة بسسوريا.
وت -اب -عت أان -ه ” ضس -ب-ط خ-مسس-ة ع-ن-اصس-ر م-ن ه-ذه
الشسبكة ،وحز مبلغ ما‹ هام من العملت Úالتونسسية
واألجنبية.
وأاشس -ار ال -ب -ي -ان إا ¤أان -ه ” إاح -ال -ت -ه -م إا ¤ال-ق-طب
ال -قضس -ائ -ي Ÿك -اف-ح-ة اإلره-اب وإاصس-دار ب-ط-اق-ات
إايداع السسجن ‘ شسأانهم ،ول يعرف بالضسبط عدد

يذكر أان عدد سسكان العراق ‘ تعداد عام  ١9٧9قد بلغ  ١٢مليون
نسسمة ،ثم ارتفع إا ١٦.٣ ¤مليون ‘ تعداد عام  ،١9٨٧وإا٢٢ ¤
مليونا لعام .١99٧
كÓم حرب
@ بÒوت  :علق رئيسس ›لسس النواب نبيه بري ،على اتهام
إاسسرائيل لـ»حزب الله» بإانشساء بنية –تية لتطوير الصسواريخ قرب
مطار بÒوت الدو‹ ،مشسددا على أانه «ل ينبغي اŸرور على هذا
األمر مرور الكرام».
وقال بري« :نحن أامام وضسع خط ،Òبل نحن أامام كلم حرب»
حسسبما نقلت صسحيفة ا÷مهورية اللبنانية.
غباغبو يرأفع عن تÈئته
@ لهاي :اسستؤونفت صسباح امسس الثنﬁ Úاكمة لرئيسس كوت
ديفوار السسابق لوران غباغبو أامام اÙكمة ا÷نائية الدولية،
بتهم جرائم حرب وجرائم ضسد اإلنسسانية ‘ بلده عام ٢٠١١
بعد اندلع حرب أاهلية ،خلفت حوا‹ ثلثة آالف قتيل .ويطلب
غباغبو من اÙكمة تÈئته من هذه التهم لنعدام األدلة.

التونسسي ‘ Úصسفوف التنظيمات اإلرهابية ‘ بؤور
التوتر.
وك -ان وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ال-ت-ونسس-ي السس-اب-ق ال-ه-ادي
›دوب ،قد كشسف أامام الŸÈان ‘ أابريل من
العام اŸاضسي عن أان عدد التونسسي Úالذين يقاتلون
‘ صسفوف التنظيمات اإلرهابية ‘ بؤور التوتر،
يقدر بنحو  ٣آالف ٪٦٠ ،منهم ‘ سسوريا ،و ‘ ٪٣٠
ليبيا ،والبقية ‘ مناطق أاخرى من العا ،⁄غ Òأان
دراسسة أاعدها مركز (فÈيل) األŸا Êللدراسسات
ح - -ول ع- -دد اŸق- -ات- -ل Úالره- -اب- -ي Úاألج- -انب ‘
صس -ف -وف ت -ن -ظ -ي -م «داعشس» اإلره -اب -ي ‘ سس-وري-ا،
نشس -ره -ا ‘ ديسس -م Èأاظ -ه -رت أان ع -دد ال-ت-ونسس-يÚ
اŸنضسم Úللتنظيم اإلرهابي يقدر بنحو  ١٢أالف،
 ٢٠١٧و  ٨٠٠إارهابي ،قتل منهم حوا‹  ٥آالف وبلغ
عدد اŸفقودين أالف و  ٣٢٠إارهابيا.

حزب بارزأ Êيفوز
@ ألسسليمانية :أاظهرت نتائج أاولية غ Òرسسمية ،امسس الثن،Ú
فوز ا◊زب الدÁقراطي الكردسستا Êبزعامة مسسعود بارزاÊ
بـ 4٢مقعداً ‘ انتخابات برŸان اإلقليم ،التي جرت األحد،
مقابل  ٢4مقعداً لغرÁه ال–اد الوطني الكردسستا.Ê
وب -حسسب مصس -ادر م -ط -ل -ع -ة ؛ ف -إان ه -ذه ال -ن -ت-ائ-ج األول-ي-ة وغÒ
الرسسمية للنتخاباتُ ،تظهر تقدم ا◊زب الدÁقراطي بفارق
كبÒ؛ للحصسول على مقاعد برŸان اإلقليم البالغ عددها ١١١
لقليات العرقية.
مقعداً ،منها  ١١مقعداً ل أ
نوبل ألطب لمريكي و ياباÊ
@ سستوكهو : ⁄منحت جائزة نوبل للطب للعام  ٢٠١٨امسس
الثن ‘ Úسستوكهو ⁄إا ¤عاŸي اŸناعة األمÒكي جيمسس ب.
أال -يسس -ون وال -ي-اب-ا Êت-اسس-وك-و ه-و‚و إلح-داث-ه-م-ا ث-ورة ‘ ع-لج
السسرطان.
لشسكال األخرى من علج السسرطان التي تسستهدف
وخلفا ل أ
اÿلي-ا السس-رط-ان-ي-ة م-ب-اشس-رة ،أاوج-د أال-يسس-ون وه-و‚و ط-ري-ق-ة
Ÿسس-اع-دة ا÷ه-از اŸن-اع-ي ل-ل-م-ريضس ع-ل-ى م-واج-ه-ة السس-رطان
بسسرعة أاك.È

ﬁليات

فوضضى العمران عرقلت مسضاراتها

األودية النّائمة تهّدد
التجّمعات ال ّسسكانية بتلمسسان

الثÓثاء  02أاكتوبر  20١٨م الموافق لـ  22محرم  ١٤٤0هـ العدد 11 ١٧٧٥٩
ﬂطّطات حماية اŸدن من الفيضضانات

ا÷ماعات اÙلية تسستعجل ا◊لول بتداب Òوقائية

إاسستعمال األحزمة اإلسسمنتية ،القنوات العمÓقة
وتوسسيع اÛاري اŸائية

مدير اŸوارد اŸائية لو’ية
ا÷زائر:

اّتخذنا إاجراءات
احÎازية ◊ماية
العاصسمة من الفيضسانات
كلمة اŸلف

ا◊ذر واليقظة
جمال أاوكيلي
‘ أّول عدد من «ﬁليات ألششعب»
أرتأاينا أن نتناول أألحدأث ذأت أل ّصشلة
ألوثيقة بانششغالتنا أليومية ،وألتي ما
ت- -زأل ت- -ث ÒأŸزي- -د م -ن أل ّ-ت -سش -اؤولت
أŸششروعة لدى ألرأي ألعام ،وكم هي
كثÒة –تاج إأ ¤متابعة إأعÓمية قصشد ششرحها بهدوء للقارئ ،وإأطÓعه
على خلفياتها من باب معرفة تدأعياتها إأن أسشتمر أ◊ال على ذلك
أŸنوأل.
حديث أل ّسشاعة أليوم ،يتعّلق بالفيضشانات ألتي تتعّرضض لها بعضض
ولي -ات -ن -ا م -ن ح Úآلخ -رّﬂ ،ل-ف-ة خسش-ائ-ر م-ادي-ة ك-بÒة ن-ت-ي-ج-ة –ّول

سضيدي بلعباسس

مشسروع إاسستعجا‹
بـ  ١5مليار سسنتيم
◊ماية األحياء الغربية
أألحياء ،أل ّ
طرق وأل ّسشاحات إأ ¤برك مائية عائمة ،ناهيك عن تسشّرب
أŸياه إأ ¤أŸنازل وتأاّثر أŸنششآات بتلك أل ّسشيول.
ليسض أل ّسشباق ‘ ألوقت ألّرأهن إلعادة ششريط ما حصشل بقدر ما يتعلق
أألمر بالتوجه وألولوج ‘ عمق ألبحث عن أإلطار ألتنظيمي أÿاصض
باّ ı
ططات أŸعّدة لهذأ ألغرضض ،وألتي هي عبارة عن منظومة من
أإلجرأءأت ذأت أل ّ
طابع ألوقائي ألتي –مي مدننا من أي طارئ مناخي
‘ هذأ ألشّشأان ،وتقيها من كل أألخطار ألتي تهّددها ‘ كل ◊ظة إأثر
سشقوط أألمطار.
نحاول من خÓل هذأ أŸلف ألذي أمامنا ،أن نورد عيّنات من
ألوليات ألتي فع Óفاجأاتها ألفيضشانات لكّنها سشارعت فيما بعد إأ¤
ألتكفل بهذأ أ÷انب تكّف Óتاما Áنع عودة هذه أألخطار بالشّشكل ألذي
سشبق ،و ⁄تتوأن ‘ أل ّسشعي للعمل وفق ألفعل ألسشتباقي ‘ ،حÚ
–ّركت ألوليات أألخرى نحو إأقامة حوأجز إأسشمنتية وقنوأت عمÓقة
لعÎأضض أل ّسشيول ألقادمة من مصشادر أخرى قد تؤوّدي إأ ¤غرق تلك
أŸدن.
‡ا وقع هنا
وهكذأ تعالت ألعديد من أألصشوأت مبدية أسشتغرأبها ّ
وه -ن -اك ،وتسش -اءل أل-ب-عضض ه-ل –وز م-دن-ن-ا ع-ل-ى ّﬂط-ط-ات ◊م-اي-ة

رئيسس مصضلحة التّطهÒ
Ãديرية الري بخنشضلة:

إا‚از حزام إاسسمنتي واٍق
وحماية  ١٠بلديات
األك Ìخطرا
نفسشها من ألفيضشانات؟ نظريا نعم ،عمليا كل ما ‘ أألمر يصشعب
إأبدأء أي حكم إأذأ ما قارنا ذلك Ãا وقع مؤوّخرأ ‘ بعضض أŸدن ،نقول
إأّن أل ّسشلطات أÙلية  ⁄تتعّود على مثل هذه أألوضشاع ،ليسض لها
أإلمكانيات وتنتظر ذهاب أŸياه لوحدها.
وألذين أ◊قوأ أل ّضشرر بالّتصشميم أÿاصض بنظام تصشريف أŸياه‘ ،
مدننا يتحّملون كل أŸسشؤوولية عندما غّيروأ مسشاره أألصشلي باŒاه
تضشييق أو توسشيع أنسشيابه ،وهذأ ما يعا Êمنه كل أألعوأن أŸكّلفÚ
Ãتابعة إأصشÓح ألقنوأت.
وضشروري أن تتحّلى أ÷ماعات أÙلية باليقظة وأ◊ذر ،وأن تكون
‘ مسشتوى أي طارئ مناخي من ألوقوف ألدأئم على كل ألتوقعات
أ÷وية ،وأّتخاذ كل أإلجرأءأت ألفورية أŸطلوبة حتى ل تتكّرر مثل
تلك أل ّصشور أألخÒة ،ول يطرح مششكل «وأدي ألناقصض» بتبسشة ألذي كان
م -ق ّ-ررأ ت -ه -ي-ئ-ت-ه ق-ب-ل أن ي-ف-يضض ع-ل-ى أŸدي-ن-ة ،زي-ادة ع-ل-ى أŸرأق-ب-ة
أŸسشتمّرة Ÿا يسشّمى بالوديان ألّنائمة وأÛاري ألتي يعتقد ألبعضض
بأاّنها زألت نهائيا ،لكن ‘ كل مرة تسشتيقظ ﬁدثة ما  ⁄يكن ‘
أ◊سشبان ،وبذلك نتفادى ألعادة ألقائمة على ما يسشّمى بإايفاد «÷ان
لتقييم أÿسشائر».
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مدير اŸوارد اŸائية لو’ية ا÷زائر:

إاّتخذنا إإاجرإاءإات إاحÎإازية ◊ماية إالعاصسصمة من إالفيضسصانات
لودية وإلبالوعات
^ كلّفنا  ١٧مؤوسّسسسة خاصسة إإضسافة إإ« ¤أإسسروت» و«سسيال» لتنظيف إ أ

ا÷زائر :سشارة بوسشنة
تعد
و’ي- - -ة ا÷زائ- - -ر
واح- -دة م- -ن ال- -و’ي- -ات
اŸه - -ددة ب - -خ - -ط- -ر ف- -يضص- -ان
’ودية ،هذا ما جعل مديرية
ا أ
اŸوارد اŸائ-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصص-مة
تسصارع إا ¤اتخاذ تداب ÒاحÎازية
ل- -ت- -ف- -ادي وق- -وع ك- -وارث ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة
مسص -ت -ق -ب  ‘ .Ó-ه-ذا الّسص-ي-اق أاّك-د م-دي-ر
اŸوارد اŸائية لو’ية ا÷زائر العاصصمة
السص -ي -د ب -وك -رشص -ة ك -م -ال لـ «الشص-عب» ،أان
’جراءات
و’ية ا÷زائر اتخذت بعضس ا إ
ا’حÎازية من خÓل ا’نطÓق ‘ تنفيذ
ب-رن-ام-ج ◊م-اي-ت-ه-ا م-ن الفيضصانات ،ولهذا
الغرضس جنّدت مديرية اŸوارد اŸائية 17
’ضصافة إا ¤مؤوسصسصتي
مؤوسصسصة خاصصة با إ
’ودي-ة
«أاسص -روت» و»سص -ي-ال» ل-ت-ن-ق-ي-ة ا أ
وال -ب -ال -وع -ات م-ن ال-ن-ف-اي-ات الصص-ل-ب-ة
’ت -رب -ة ،مشصÒا إا ¤أاّن مصص -ا◊ه
وا أ
ق- -د وّج- -هت ت- -ع -ل -ي -م -ات ÷م -ي -ع
اŸق -اط -ع-ات Ÿت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ات
ال -ت -ن-ظ-ي-ف –ّسص-ب-ا Ÿوسص-م
’مطار.
ا أ

وأافاد
ب - -وك- -رشش- -ة ب- -أاّن
أاغ-لب اŸق-اط-ع-ات اإ’داري-ة ب-ال-ع-اصش-مة قد
ششرعت ‘ عمليات تهيئة الوديان وتنقية
ال -ب -ال -وع -ات وصش -ي -ان -ت -ه -ا ،وت -رم-ي-م ا◊ف-ر
وإاصشÓح الطرق’ ،جتناب حدوث أاي كوارث
وف -يضش -ان -ات أاو ان -ز’ق -ات ب -ف -ع -ل ت -ه -اط-ل
اأ’م -ط -ار ،ح -يث خّصش -صشت ل -ك -ل م -ق-اط-ع-ة

ب-ق-اي-ا م-واد ال-ب-ن-اء م-رم-ي-ة ب-طرق عششوائية
أام -ام اŸن -ازل ،وب-اأ’رصش-ف-ة وال-ط-رق ن-ظ-را
لعرقلة ›راها ،ونفسس التعليمات وجهت
أايضش -ا ل -ب -اق-ي ال-ب-ل-دي-ات Ÿت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ات
تنظيف الوديان والبالوعات –سشبا Ÿوسشم
اأ’مطار.
وأاّكد اŸتحّدث أاّن العاصشمة مؤوّمنة من
ال-ف-يضش-ان-ات ب-فضش-ل اŸنشش-آات ال-كÈى ال-تي
ت -ع -م -ل ع -ل -ى Œسش-ي-ده-ا ل-ت-ف-ادي ال-ك-وارث
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،خ-اصش-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãششروع واد
ششايح الذي يدخل ‘ إاطار الششبكة اŸهيكلة
ال- -ت -ي –وي ن -ف -ق -ا بـ  4ك-ل-م ي-ح-ول اŸي-اه
مباششرة إا ¤وادي ا◊راشس ،الذي يعرف

م-ؤوسّش-سش-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ع-ملية باسشتثناء بلديتي
ب -راق -ي وب -وزري -ع -ة ال -ل -ت -ان خصشصس ل -ه -م -ا
مؤوسشسشتان لكل بلدية.
وأاششار بوكرششة بأاّن وحداتهم سشتكون
جاهزة للتدخل بجميع النقاط السشوداء ‘
موسشم اأ’مطار من أاجل تفادي أاي تراكمات
Ÿي- -اه اأ’م- -ط- -ار ب- -ه -ا خ -اصش -ة ب -اÙو’ت
الكÈى للمياه ،ونّوه ‘ ذات السشياق بجميع
البلديات التي تتواصشل بها عمليات تنظيف
الوديان والبالوعات من اأ’وسشاخ واأ’تربة
لضشمان انسشيابية صشرف مياه اأ’مطار ،ودعا
اŸواط- -ن Úا ¤أاه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب- -روح
اŸسش -ؤوول -ي -ة وه -ذا ب -ع -دم ت-رك اأ’وسش-اخ أاو

كذلك تقدما ‘ اأ’ششغال الذي تعكف على
إا‚ازه مؤوسشسشة ﬂتصشة.
كما سشيسشمح منششأا واد ششايح بجمع مياه
الصش -رف الصش -ح -ي وم -ي -اه اأ’م -ط-ار ب-فضش-ل
ا‚از ›مع نفايات على طول  2.5كلم
ي -ك -تسش -ي ط -اب -ع-ا ه-ي-ك-ل-ي-ا ع-ال-ي-ا ،ووظ-ي-ف-ة
اسشÎاتيجية ‘ منظمومة حماية ا÷زائر
العاصشمة ضشد الفيضشانات ،مششÒا ا ¤أان
عملية التهيئة عرفت تقدما ‘ اأ’ششغال
على مسشتوى حسش Úداي ،اŸقرية ،وباشس
جراح والذي حددت مدة إا‚ازه بـ  43ششهرا
وÃبلغ ما‹ يفوق  3مÓي Òدينار.
أاما مششروع تهيئة وادي ا◊راشس فتكمن
أاهميته من حيث تصشفية اŸياه اŸسشتعملة
بوادي أاوششايح ،اŸقرية وباشس جراح مع
ت -ف -ادي اأ’خ -ط -ار ال -ن -اج -م -ة ع -ن ظ-اه-رة
ال- - -ف- - -يضش- - -ان- - -ات ،و–وي - -ل ›رى اŸي - -اه
اŸسشتعملة نحو ﬁطة براقي ،باإ’ضشافة
إا ¤م- -ي- -اه اأ’م- -ط- -ار اŸتسش -اق -ط -ة ب -ق -درة
اسش-ت-ي-عاب  2500م Îم -ك -عب ‘ ال -ث -ان -ي-ة،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤أاج -ه-زة ال-ت-ن-ب-أا وك-ذا ال-ب-ع-د
اÿاصس باÛال البيئي الذي قطع أاششواطا
من خÓل التنسشيق مع الو’ية التي بذلت
›ه- -ودات ك- -بÒة إ’زال- -ة ج- -م- -ي- -ع مصش -ادر
التلوث.
و‘ إاط -ار اÛه-ودات اŸب-ذول-ة ل-ت-ن-ق-ي-ة
وادي ا◊- -راشس ،خ- -صش -صش -ت وزارة ا- Ÿوارد
اŸائ -ي-ة  90أال- -ف م Îم- -ك- -عب م -ن اŸي -اه
الصشافية لضشمان سشيÓن الوادي على طول
السشنة وعلى مسشافة  6كلم،خاصشة وأان اŸياه
الصش -اف -ي -ة ب-إام-ك-ان-ه-ا ح-م-اي-ة اŸن-اط-ق م-ن
اأ’م -راضس واأ’وب -ئ-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ال-ق-ي-ام
باÓŸحة والنششاط اŸائي مسشتقب.Ó

تنقية أاودية  ٢٤بلدية بتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي
وت -ع -ن-ى أاه-م ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي ت-عÎضس
ف- -اع -ل -ي -ة ت -لك اıط -ط -ات Ãسش -اه -م -ة
اŸواط - -ن ‘ ال - -ت - -خ - -ل- -ي ع- -ن اأ’ك- -ي- -اسس
البÓسشتيكية واŸعلبات الكرتونية وغÒها
ب- -ال- -ط -رق وال -فضش -اءات ال -ع -م -وم -ي -ة‡ ،ا
يعّرضشها للتحول مباششرة نحو اŸصشبات
وال -ب -ال -وع -ات لصش-ده-ا وم-ن-ع تسشّ-رب م-ي-اه
اأ’م- -ط- -ار عÈه- -ا م- -ا ي -وّل -د ان -ح -راف -ات
Ûاري اŸياه عن اŒاهاتها اÙددة،
اأ’مر الذي يتسشّبب ‘ الكث Òمن ا◊ا’ت
‘ ح -دوث ف -يضش -ان -ات ج -ارف -ة .وأاشش-ارت
بعضس مصشادرنا ا ¤كون عمليات التدخل
’متصشاصس مياه اأ’مطار من نقاط عديدة
تكتفي ‘ العديد من ا◊ا’ت بنزع قوارير
أاو أاكياسس بÓسشتيكية تكون عالقة Ãصشبات
اŸي -اه ل -ي -ت -م ال -ت -خّ-ل-صس م-ن-ه-ا ‘ ظ-روف
عادية ،مؤوكدين على أاّنه مهما اجتهدت
ا÷هات اŸعنية ‘ Œسشيد مششاريع ذكية
لتجنب الفيضشانات ،فإاّن ذلك يبقى رهينا
ل -تصش -رف -ات اŸواط -ن Ãسش -اع -دة ع -وام-ل
طبيعية ﬂتلفة.
و‘ ذات السش -ي -اق ،ع -ل -م -ن -ا م -ن رئ -يسس

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
ط-ب-ي-ع-ة ت-رك-ي-ب-ة تضص-اريسس و’ي-ة خ-نشص-ل-ة
وموقعها ا÷غرا‘ ،جعلها و’ية مصصنفة من بÚ
ال-و’ي-ات اŸه-ددة ب-خ-ط-ر ال-ف-يضص-انات كون معظم
مدنها وŒمعاتها السصكانية موجودة على سصفوح
ا÷بال أاو تعÈها الوديان ،ما جعل قطاع اŸوارد
اŸائية يو‹ أاهمية قصصوى لهذا اÛال ب›Èة
ع - -دة مشص - -اري - -ع خ - -اصص - -ة ب - -ح - -م - -اي - -ة اŸدن م - -ن
الفيضصانات.
وكشش -ف رئ -يسس مصش -ل -ح -ة ال -ت -ط -هÃ Òدي-ري-ة اŸوارد
اŸائية لو’ية خنششلة السشيد بوعلي ﬁمد لـ «الششعب» ،أان
مدينة خنششلة اسشتفادت من Ãششروع هام ◊مايتها من
الفيضشانات واŸتمثل ‘ حزام واقي للمدينة ،وهو عبارة
عن قناة مفتوحة إاسشمنتية جار ا‚ازها على مسشتوى
سشفح جبل فرنقال الذي يعلو عاصشمة الو’ية.
وأاوضش -ح ذات اŸت -ح -دث أان ه -ذه ال-ق-ن-اة ال-ت-ي ي-ج-ري
ا‚ازها بعد القيام بدراسشة معمقة“ ،تد على مسشافة
 03كيلوم ‘ Îششكل وادي إاسشمنتي انطÓقا من أاعا‹
الشش -اب -ور وا ¤غ -اي -ة وادي ف -رن -ق -الÃ ،ا سش -ي -م -ك -ن م-ن
ال -ت -ع-رضس ل-ل-م-ي-اه اŸن-ح-درة م-ن ا÷ب-ل ع-ن-د ال-تسش-اق-ط
و–ويلها إا ¤خرج اŸدينة لتصشب ‘ وادي فرنقال ،الذي
يحّولها إا ¤وادي بوغقال.
وأاضشاف بوعلي ‘ هذا السشياق ،أان نسشبة ا‚از هذا
اŸششروع الواقي بلغت الـ  75باŸائة وهو ‘ مرحلة ربط
أاجزاء ا◊زام اŸنجزة ببعضشها ،بعدما ” رصشد غÓف
ما‹ قدر Ãبلغ  1مليار و 500مليون دينار كتكلفة كلية
لهذا اŸششروع.
وأاششار ذات اŸصشدر ،إا ¤أان مدن خنششلة وŒمعاتها
السشكانية بها مششاريع منجزة ‘ السشابق للحماية من

الفيضشانات ،إا’ أان التوسشع العمرا Êيفرضس ‘ كل مرحلة
اقÎاح وا‚از دراسش -ات ومشش -اري -ع ج-دي-دة ل-ل-ت-ك-ي-ف م-ع
ال -وضش -ع وال -ت -غÒات ا÷دي -دة ل -ل -زح -ف ال -ع -م-را Êب-غ-ي-ة
التصشدي أ’خطار الفيضشانات.
” ‘ هذا السشياق اقÎاح ا‚از دراسشة لـ  10مراكز
كما ّ
ب-ل-دي-ة ◊م-اي-ت-ه-ا م-ن ال-ف-يضش-ان-ات ،ت-ق-دمت ب-ه-ا مصشالح
مديرية الري إا ¤الوزارة الوصشية ،وتششمل البلديات اأ’كÌ
خ-ط-را ل-ل-ت-ع-رضس ل-ل-ف-يضش-ان-ات ،وه-ي ،ت-اوزيانت ،قايسس،

بغاي ،متوسشة ،يابوسشن ششليا أاو’د أارششاشس ،ع Úالطويلة،
الرميلة وبوحمامة.
ودعا ‘ هذا الصشدد رئيسس مصشلحة التطه Òمواطني
اŸدن ،بضش -رورة اŸسش -اه -م -ة ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى ق -ن-وات
صش -رف م -ي -اه اأ’م -ط -ار ،وع-دم رم-ي ال-ق-م-ام-ة وا◊صش-ى
واأ’ت -رب-ة وال-رم-ال ،وال-ت-ي ت-تسش-بب ‘ انسش-داده-ا وت-ع-ي-ق
العمل الدوري لتنظيفها من طرف عمال الديوان الوطني
للتطه.Ò

’حياء الغربية ،و‘ مقدمتها حي باب
وضصعت مصصالح دائرة سصيدي بلعباسس عملية اسصتعجالية ◊ماية ا أ
’ك Ìمن ٢0
’حياء التي صصنّفت ضصمن النقاط ال ّسصوداء بالو’ية أ
الضصاية من خطر الفياضصانات ،وهي ا أ
’حياء.
’نسصداد اŸتكرر للبالوعات والضصغط الكب Òعلى قنوات الصصرف الصصحي بهذه ا أ
سصنة ،بسصبب ا إ

Áك-ن ل-ل-م-اك-ن-ات اŸرور عÈه-ا وت-ت-ط-لب
تدخ Óمباششرا لليد العاملة ،على أان يششرع
قريبا ‘ Œسشيد مششروع نصشب قنوات نقل
اŸياه لواد بوهارون انطÓقا من السشوق
وا ¤غ -اي -ة اŸي -ن -اء ‘ ب -ادرة ت -ه -دف ا¤
القضشاء على النقطة السشوداء اÙلية التي
تتسشبّب فيها مياه اأ’مطار خÓل موسشم
الشش -ت -اء م -ن ك ّ-ل سش -ن -ة ،ك -م-ا كشش-ف ‡ث-ل
م- -دي- -ري- -ة اŸوارد اŸائ- -ي -ة ع -ن ت -ف -ع -ي -ل
ﬂط-ط ح-م-اي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فيضشانات
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع شش-رك-ة «سش-ي-ال» والبلديات،
وهو اıطط الذي يفّعل سشنويا خÓل
ال -فÎة الصش -ي -ف-ي-ة ح Úيشش-رع ‘ ت-ن-ظ-ي-ف
›اري اŸياه والبالوعات واŸصشبات.

إلتّنسسيق وإلتّفعيل
تشصّكل ظاهرة الفيضصانات التي شصهدتها عدد من
و’ي-ات ال-وط-ن م-ؤوّخ-را ه-اجسص-ا ل-لّسصلطات العمومية
ال -ت -ي –ّركت ل -ت -ف -ع -ي-ل ّﬂط-ط-ات ال-وق-اي-ة ،وم-ن-ع
كوارث حقيقية قد تخّلف خسصائر بشصرية ومادية
ك-بÒة ‘ ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة واŸم-ت-ل-ك-ات على غرار ما
شصهدته و’ية تبسصة وعدد من و’يات ا÷نوب ،من
خÓل دعوة ال ّسصلطات الو’ئية واÙلية ‘ البلديات
وكل الهيئات اŸعنية إا ¤التجند Ûابهة مثل هذه
اıاطر ال ّ
طبيعية.
بومرداسس :ز ــ كمال

مشسروع إسستعجا‹ بـ  ١5مليار سسنتيم ◊ماية إألحياء إلغربية

ل اŸتدخل Úبشصكل مباشصر ‘ ﬂتلف الكوارث الطبيعية اŸرتبطة بالفيضصانات وتسصربات اŸياه
أاجمع ج ّ
ب-ت-ي-ب-ازة ،ع-ل-ى إاع-داد ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة ذات الصص-ل-ة ب-اŸوضص-وع ıط-ط-ات حماية وتدخل ﬁكمة
’مطار ،إا’ أاّنها تبقى ضصحية لتصصرفات اŸواطن.
◊ماية اŸدن من مياه ا أ
مصش- -ل -ح -ة صش -ي -ان -ة ال -ط -رق -ات Ãدي -ري -ة
اأ’ششغال العمومية بالو’ية مراد عثمان،
بأاّن ÷نة و’ئية ﬂتصشة كانت قد إاحصشت
 19ن-ق-ط-ة سش-وداء ت-غ-م-ره-ا م-ياه اأ’مطار
سش-ن-ة  2016ل -ي-ت-م ال-قضش-اء ع-ل-ى  10منها
خÓ- -ل ال- -ع- -ام اŸنصش -رم ،وب -داي -ة السش -ن -ة
ا÷اري - -ة ب - -ف - -ع - -ل ›ه - -ودات اŸؤوسشسش- -ة
ال -و’ئ -ي-ة لÓ-ن-ارة واŸسش-اح-ات اÿضش-راء،
فيما “ّكنت مصشالح اأ’ششغال العمومية من
–ييد  5نقاط أاخرى خÓل العام ا÷اري
على مراحل ،وتبقى  4نقاط أاخرى تنتظر
دورها للتدخل وفق ما –ّدده الدراسشة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ال -ت -ي ي -ق -تضش-ي-ه-ا اŸوق-ف ،م-ع
ا’ششارة ا ¤كون معظم تلك النقاط كانت
تسش - -اه - -م بشش - -ك - -ل م - -ب - -اشش- -ر ‘ حصش- -ول
الفيضشانات على مسشتوى ﬂتلف اŸدن،
بحيث يرتقب بأان يسشاهم القضشاء عليها ‘
التخفيف من حّدة الكارثة ،ا’ أاّن مدير
وحدة التطه Òلششركة «سشيال» اıتصشة
‘ تسشي ÒاŸياه بالو’ية أاحمد ›ياح،
أاّكد على أاّنه يتم فع ‘ Óالواقع القضشاء
على نقاط سشوداء ا’ أاّنه تÈز من حÚ
آ’خر نقاط أاخرى بنفسس الششاكلة والضشرر
ب -ف -ع -ل ال -ت -وسش -ع ال -ع-م-را Êالسش-ري-ع ال-ذي
تششهده الو’ية وعوامل طبيعية ﬂتلفة،

إإ‚از حزإم إإسسمنتي وإٍق وحماية  ١٠بلديات إألك Ìخطرإ

عقب ا’نسصدادات اŸتكّررة بحيي الضصاية وسصيدي ا÷ي ‹Óبسصيدي بلعباسس

إنسسدإد إŸصسّبات يعود إإ ¤موإد إلبÓسستيك

ا’ أاّن وح- -دة ال- -ت- -ط- -ه Òلشش- -رك- -ة
«سشيال» تبقى ملتزمة بÈنا›ها
السشنوي اŸتعلق بتنظيف قنوات
الصش -رف الصش -ح -ي ب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
” خÓل
البلديات اŸعنية ،بحيث ّ
السش -ن-ة ا÷اري-ة ت-ن-ظ-ي-ف أاك Ìم-ن
 200كلم من القنوات Ãعية العديد
من اŸصشبات والبالوعات.
و‘ سشياق ذي صشلة ،علمنا من
رئيسس مصشلحة التطهÃ Òديرية
اŸوارد اŸائية حمادو رضشا ،بأاّن
مصشالح القطاع رصشدت مبلغ 50
م -ل -ي -ون دج ال-ع-ام اŸنصش-رم لصش-رف-ه ع-ل-ى
عمليات تنقية اأ’ودية ع 24 Èبلدية ،مع
ا’ششارة ا ¤كون بعضس من هذه اأ’ودية
” Ãوجب ه - - - - - - - - - - - -ذه
“ر ع ÈاŸدن ،و ّ
العمليات رفع أاك Ìمن  40أالف طن من
اŸواد واأ’ت- -رب- -ة ،ف -ي -م -ا اق -تصش -رت ه -ذه
العملية هذه السشنة على حمÓت تطوعية
ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ال -ت -ي ت -ت -ع -ام -ل م-ع-ه-ا ذات
اŸصش -ال -ح ،ب -ح-يث ّ“ت ت-ن-ق-ي-ة واد شش-ن-وة
اŸار با◊ي الغربي Ÿدينة تيبازة ،وكذا
واد ج -ر وواد ب -وم -ل -ي -ح-ة ب-ح-ج-وط ،وه-ي
العمليات التي تتطلب ‘ الواقع جهودا
معتÈة ’سشيما اŸناطق الضشيقة التي ’

رئيسس مصصلحة التّطهÃ Òديرية الري بخنشصلة:

رأي
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البالوعات ،الذي يعت Èالعامل الرئيسشي ‘ ب-ال-و’ي-ة خ-اصش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
بلعباسس :غ ــ ششعدو
اأ’نسش-ج-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ولتفادي
حدوث الفيضشان عند تسشاقط اأ’مطار.
من جهتها أاّكدت مصشالح التطه Òأان ه-ذه اأ’خ-ط-ار ت-ق-وم اŸصش-ال-ح
سش-ج-لت مصش-ال-ح ال-دائ-رة ب-ال-ت-نسش-يق مع الوضشع يتطلب سشاعات طويلة إ’متصشاصس اŸع-ن-ي-ة بÎم-ي-م ح-ق-ول توسشيع
م -دي ّ-ري -ة ال -ري واŸوارد اŸائ -ي-ة ع-م-ل-ي-ة كل اŸياه ،وتفريغ البالوعات من اŸياه الفيضشانات ،التششخيصس اأ’و‹
إاسش -ت -ع -ج -ال -ي -ة ل-ت-ح-وي-ل شش-ب-ك-ات الصش-رف بسش- -بب الضش- -غ- -ط ال- -ذي تشش- -ه- -ده شش -ب -ك -ة وال- -دوري ÷م- -ي- -ع ال- -ب -ل -دي -ات
الصش -ح-ي ،وتصش-ري-ف م-ي-اه اأ’م-ط-ار ◊ي-ي الصش -رف ال -ت -ي تسش-ت-وعب ع-ددا ك-بÒا م-ن اŸعرضشة للخطر ،ووضشع نظام
اŸقام و 500مسشكن اŸتصشل Úبششبكات اأ’حياء ،حيث كان من اŸفÎضس وضشع ل -ل -وق -اي -ة واإ’ن -ذار م -ن خ -ط-ر
حي باب الضشاية ،وقد وافقت الوزارة على ششبكة تصشريف خاصشة باأ’حياء ا÷ديدة ال -ف-يضش-ان-ات ،م-ع Œن-ي-د ك-اف-ة
ال- -وسش- -ائ- -ل الÓ- -زم -ة لصش -ي -ان -ة
اŸشش -روع ح -يث خصشصس ل -ل-ع-م-ل-ي-ة غÓ-ف عند تششييدها.
وبا÷هة الششمالية من اŸدينة ،تعيشس ﬂتلف اŸنششآات ا◊ماية من
ما‹ يقدر بـ  15مليار سشنتيم .اŸششروع
من ششأانه وضشع حد Ÿششكل الفيضشانات عديد اأ’حياء نفسس الوضشعية خاصشة حي الفيضشانات بضشمان دÁومتها.
Óششارة ،فإان الو’ية كانت
ل إ
التي تتكرر بهذه اأ’حياء مع كل تسشاقطات  400مسش -ك -ن بسش-ي-دي ا÷ي ‹Ó-وح-ي ب-ن
بسشبب انسشداد البالوعات وقنوات الصشرف ،ح-م-ودة فضش Ó-ع-ن ال-ن-ف-ق ÚاŸت-واج-دي-ن ق- -د ع- -ا÷ت مشش- -ك -ل ف -يضش -ان
وق -د رح -ب سش -ك -ان ا◊ي ب -ه -ذا اŸشش-روع ب -ه -ا ،أاي -ن ت -غ -م -ر م -ي -اه اأ’م-ط-ار اأ’ح-ي-اء وادي اŸك - - - -رة واأ’خ - - - -ط- - - -ار
الذي ّسشيزيح عنهم الغ Íالذين يعيششونه اŸذك - -ورة وت - -دخ - -ل اŸواط- -ن ‘ ح- -ال- -ة ال- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن- -ه ع -ل -ى ط -ول
‘ ك- - -ل م - -وسش - -م أام - -ط - -ار أاي - -ن ت - -غ - -م - -ر إاسشتنفار ،اأ’مر الذي يتطلب تفكÒا جديا اŸسشار ،ومن ذلك إا‚از قناة باÿرسشانة
اŸي -اه مسش -اك-ن-ه-م ،اأ’م-ر ال-ذي يسش-ت-دع-ي ‘ إاي -ج -اد ح -ل -ول ن -اج -ع -ة ل -ل -ح-د مشش-ك-ل اŸسشلحة بسشعة  130ك  / 3ثا على طول
إاجما‹  13000م Îطول بجنوب اŸدينة
تدخل مصشالح ا◊ماية اŸدنية ومصشالح الفياضشانات.
بالرغم من إا‚از عدة منششآات للحماية لتحويل جزء من مياه وادي مكرة ،تهيئة
ال- -ت- -ط -ه Òإ’م -تصش -اصس اŸي -اه م -ن داخ -ل
منازلهم ،وحيال الوضشع كان السشكان قد من الفيضشانات التي مسشت جميع البلديات وادي مكرة داخل النسشيج العمراŸ Êدينة
ط -ال -ب -وا و‘ أاك Ìم -ن م-ن-اسش-ب-ة ب-ال-ت-دخ-ل اŸع -رضش -ة ل-ه-ذه اأ’خ-ط-ار ،ي-ب-ق-ى مشش-ك-ل سشيدي بلعباسس ،والذي مّكن من مضشاعفة
ال- -ع- -اج- -ل إ’ي- -ج -اد ح -ل Ÿشش -ك -ل انسش -داد الفيضشانات Áثل اÿطر الطبيعي اأ’ول سشعة –ويل اŸياه من تدفق  40م/3ث إا¤

 ٨0م / 3ثا ،ناهيك عن إانششاء ›موعة من
م -نشش -آات ا◊شش -د ب -غ -رب وشش -رق اŸدي -ن-ة
لتخزين جزء من مياه ا÷ريان Ãدخل
اŸدي- -ن- -ة ،وإا‚از سش- -د ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة م- -ن
فيضشانات وادي مكرة على مسشتوى بلدية
الطابية تصشل قدرته اإ’سشتيعابية إا25 ¤
مليون م 3بتدفق يقّدر بأاك Ìمن  1200م  / 3ثا.

’خÒة اŸتسشاقطة على و’ية
’مطار ا أ
أاظهرت كمية ا أ
ب -وم -رداسس هشش -اشش -ة ّﬂط -ط ال -وق -اي-ة م-ن ال-ف-يضش-ان-ات،
وغياب التنسشيق ب Úالهيئات واŸديريات اŸعنية بتفعيل
أاششغال ال ّصشيانة ıتلف القنوات اÿاصشة بتصشريف مياه
’مطار واŸياه اŸسشتعملة والبالوعات ،ورفع اّıلفات
اأ
’ودية ،التي
والّنفايات اŸنزلية والصشلبة على ضشفاف ا أ
ك- -ثÒا م- -ا تسشّ- -ب -بت ‘ –وي -ل ›اري اŸي -اه إا ¤ال -ط -رق
والفضشاءات العامة ،معرقلة بذلك حركة اŸرور و–ركات
اŸواطن.Ú
ف -رغ -م ع -دي -د ال -ت -ج-ارب اŸؤوŸة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا و’ي-ة
بومرداسس جراء الفيضشانات ،أابرزها فيضشانات دلسس سشنة
 2007التي خلّفت خسشائر كبÒة واأرواح بششرية أايضشا ،وعدة
حا’ت أاخرى كانت مدن بومرداسس عرضشة لها كبلدية
سشيدي داود التي غمرتها مياه واد البسشباسسŒ ،مع اŸياه
’حياء السشكنية ‘ أاغلب اŸدن
‘ السشاحات العامة وا أ
كÈج منايل ،يسشر ،عاصشمة الو’ية وغÒها بسشبب انسشداد
البالوعات وانعدام الصشيانة للمجاري اıصشصشة لتصشريف
’مطار ،إا ّ
’ أان ا’حتياطات وا’سشتعدادات اŸطلوبة
مياه ا أ
‘ مثل هذه ا◊ا’ت ’ تعّبر فع Óعن حجم اıاطر
اÙدقة بالسشكان والبنى التحتية ،خاصشة الطرق التي
ت-ت-ع-رضس سش-ن-وي-ا ÿسش-ائ-ر ك-بÒة ن-ت-ي-ج-ة ا‚راف-ات الÎب-ة
وجريان اŸياه طيلة فصشل الششتاء ،ما عدا بعضس التحركات
’ع-وان الصش-ي-ان-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات وال-ف-رق ال-ت-اب-ع-ة
اÙتشش-م-ة أ
’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-دي-وان ال-وطني للتطه،Ò
Ÿدي-ري-ة ا أ
وكذا مديرية الري اŸعني اŸباششر Ãلف تنظيم ومتابعة
برنامج الصشيانة وتهيئة الوديان الكÈى اŸهددة لبعضس
اŸدن مثل بودواو وبرج منايل ،واأخرى قامت بها مؤوسشسشة
’حياء واŸدن ،ورفع
«مدينات» بتنظيم حمÓت لتنظيف ا أ
القمامة للتقليل من حدة اÿطر وطمأانة اŸواطن Úالذين
سشكنتهم الهواجسس ‘ ،ح Úيبقى دور اŸواطن وا÷معيات
الششكلية الناششطة ‘ هذا ا◊قل مغيب “اما على الرغم
م -ن أاه -م -ي -ة اŸشش -ارك-ة ع-ن ط-ري-ق ال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسس
بضش -رورة مشش -ارك -ة ا÷م -ي-ع ‘ ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة واÙي-ط،
وإابعاد كل ما قد يهّدد حياتهم جّراء الفيضشانات.
ميدانيا ’ تزال الكث Òمن اŸششاريع التي أاطلقتها وزارة
ال -ري واŸوارد اŸائ -ي -ة ل -ف -ائ -دة و’ي -ة ب-وم-رداسس إ’‚از
عمليات ◊ماية بعضس اŸدن اŸهددة عن طريق تهيئة
’ح -واضس ال -ه -ي -دروغ -راف -ي-ة وق-ن-وات الصش-رف
ال -ودي -ان وا أ
Ãجموع  20نقطة سشوداء ،وأاك Ìمن  170نقطة لتجمع
اŸي-اه وان-ز’ق-ات الÎب-ة ت-راوح م-ك-ان-ه-ا ،أاغ-ل-ب-ه-ا مششاريع
انطلقت سشنة  2014بأاغلفة مالية قاربت  4مليار دينار ،من
أاهمها مششروع تهيئة واد البسشباسس ببلدية سشيدي داود الذي
خصشصس ل - -ه ح- -وا‹  20م-ل-ي-ار سش-نتيم 600 ،م-ل-يون دينار
’ودية على عدد
◊ماية مدينة برج منايل من فيضشانات ا أ
’حياء اŸتواجدة ‘ أاراضشي منبسشطة تعرف Œمعا
من ا أ
’م -ط -ار 1.9 ،م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ل-تهيئة مكامن
ك -بÒا Ÿي -اه ا أ
اÿط -ر ب -ب -ل -ديت ب -ودواو ،ب-ودواو ال-ب-ح-ري وخ-روب-ة525 ،
مليون دينار لتهيئة عدد من ا’ودية ببلدية دلسس وغÒها
’خ-رى ال-ت-ي مسشت ت-ق-ري-ب-ا ك-ل ال-ب-ل-دي-ات
م -ن اŸشش-اري-ع ا أ
اŸهددة Ãخاطر الفيضشانات وا’نز’قات بحاجة اليوم
ا ¤تفعيل وŒسشيد سشريع.
والعمل أايضشا على تطبيق توصشيات ا÷لسشات الو’ئية
التي خصشصشت لهذا اŸلف بحضشور ‡ثل وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية اŸكلف بالكوارث واıاطر الكÈى
‘ أاك Ìمن مناسشبة ،وأايضشا تطبيقا لنصس القانون رقم / 20
’خطار الكÈى،
 04اŸؤورخ ‘  25ديسشم 2004 ÈاŸتعلق با أ
وتسشي Òالكوارث ‘ إاطار التنمية اŸسشتدامة.

الثÓثاء  02أاكتوبر  2018م الموافق لـ  22محرم  1440هـ العدد 17759
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

فـوضشى العمــران عرقلــت مسشاراتـها
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تفاديا ألي طارئ قد –مله التقلبات

حملة تنظيف واسسعة
للمجاري اŸائية
بجاية :بن النوي توهامي

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ب -اشش -رت الّسش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ل -ولي-ة
ت - -ل - -مسش- -ان إاج- -راءات صش- -ارم- -ة ◊م- -اي- -ة
الولية من خطر الفيضشانات التي بدأات
ب-وادره-ا م-ب-ك-را ،خ-اصش-ة بعد الّتسشاقطات
لخÒة التي أاغرقت حي اÁامة ،ووادي
ا أ
بومعزة الذي قطع الطريق الوطني رقم
 ،22وك- -ذا الودي- -ة ال- -ن- -ائ- -م- -ة ب- -ج- -ن- -وب
الولية.
كشش -ف السش -ي -د م -كسش -ي ع-ب-د ال-ق-ادر بصش-ف-ت-ه
م -دي -را ل -ل -م -وارد اŸائ-ي-ة ،أاّن مصش-ا◊ه راسش-لت
ال -وزارة ال -وصش -ي-ة ب-غ-ي-ة دع-م-ه-ا Ÿشش-اري-ع كÈى
◊ماية الو’ية من أاخطار الفيضشانات ،كما أاّن
مصشا◊ها باششرت خرجات ميدانية من أاجل
ال-وق-وف ع-ل-ى ب-ؤور اÿط-ر ،م-ن-ه-ا شش-ع-ب-ة ي-ام-نة
بسشيدي بونوار التي قام البعضض بغلقها ما جعلها
ق -ن -ب -ل -ة م -وق -وت-ة ،خ-اصش-ة ب-ع-د ت-وّق-ف اÛرى
اŸائي العابر للقرية ،حيث تقّرر حفره ‘ أاقرب
وقت ‡ك - -ن .ك - -م - -ا Œري دراسش - -ات دق- -ي- -ق- -ة
ıتلف ا’ودية التي يحتمل خطرها من أاجل
التكفل بها ،هذه العمليات تضشاف ا ¤عملية
التهيئة التي م ّسشت  07أاودية Ãبلغ  198مليون
سشنتيم خÓل السشنوات اŸاضشية ضشمن الÈنامج
اÿم- -اسش- -ي م- -ن أاج- -ل ح- -م- -اي- -ة ال- -ع- -دي- -د م -ن
” إاطÓق برنامج اسشتعجا‹
التجمعات ،كما ّ
من أاجل إانقاذ Œ 07معات سشكنية ذات ا’ولوية،
وقد أاجريت دراسشة خاصشة من أاجل إاعادة تهيئة
اأ’ودي -ة ال -ع -اب -رة ل -ك -ل م-ن ب-ل-دي-ة ب-اب ال-عسش-ة،
سشيدي دريسض ببني خÓد ،أاو’د يوسشف بهن،Ú
القواسش Òبالرمششي ،سشيدي بوجنان بالسشواÊ
وم-ق-ر ب-ل-دي-ة السش-وا Êوال-ف-ح-ول ،وال-ت-ي تششّ-ك-ل
خطرا على حياة السشكان.
هذا وقد رصشدت الو’ية غÓفا ماليا هاما
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ،م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ول-ت-ف-ادي ﬂاط-ر
ال -ف -يضش -ان -ات ال -ت-ي تسشّ-ب-بت ‘ ح-ادث-ت-ي وادي-ي
طاران ودحمان تبقى مديرية الري تبحث عن
سشبل أاخرى لتهيئة كافة اÛاري اŸائية العابرة
للتجمعات السشكانية وتهيئتها بطرق مدروسشة
لتفادي خطرها خاصشة ‘ ظل نقصض اŸوارد
اŸائية ،حيث ’يزال وادي غزوانة يحتاج إا¤
 10مÓي Òدج إ’“ام تهيئته وحماية التجمعات
السشكانية من خطره بفعل إاقامة سشد بنواحي
مدينة ندرومة بسشعة تÎاوح ما ب 6 Úو 10مÎ
م-ك-عب ،وإاضش-اف-ة م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ل-ت-ه-ي-ئة ›رى
الوادي على مسشافة  03كلم ‘ ،ح– Úتاج
اŸن -اط -ق ا÷ن -وب-ي-ة إا 30 ¤م-ل-ي-ار دج إ’ق-ام-ة
سشد وتهيئة اأ’ودية النائمة ،وإاقامة ا÷سشور
اŸرتفعة لتفادي غلق الطرقات وعرقلة حركة
اŸرور ب- -ا÷ه -ة اأ’م -ر ال -ذي يسش -ت -وجب ع -ل -ى
البحث على موارد مالية من الوزارة لتغطية
ال-ع-ج-ز ،ودف-ع ع-ج-ل-ة ا’شش-غ-ال ل-ت-ف-ادي أاخطار
الششتاء.
من جهتها مديرية اأ’ششغال العمومية فقد

أاط -ل-قت ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة شش-ام-ل-ة Ûاري اŸي-اه
Ãختلف الطرقات ،حسشب ما عّبر عنه مدير
اأ’ششغال العمومية ﬁمد براجع ،مع اسشتحداث
عمليات إ’قامة مششاريع بجوار الطرق اŸهددة
بالفيضشانات .من جهتها باششرت أاغلب بلديات
ال -و’ي -ة سش -ب -اق -ا ضش -د ال-زم-ن ل-ت-ه-ي-ئ-ة اÛاري
اŸائية ومراكز تصشريف اŸياه واأ’ودية التي
تعÈها لتجنيب اŸدن خطر الفيضشانات التي
بدأات بوادرها تظهر للعيان على خلفية انطÓق
أاو ¤القطرات التي حولت الششوارع ا ¤سشيول ما
يهدد الوديان والششعاب التي Œتاح العششرات من
ال -ت -ج -م -ع -ات السش -ك -ن -ي -ة وال -ط -رق -ات ،خ -اصش -ة
باŸناطق ا÷نوبية التي ششهدت قطعا للطرق
ب -ك -ل م -ن سش -ب -دو وال -ع -ريشش-ة م-ع أاو ¤ق-ط-رات
اÿري- -ف ،ب- -ع- -د ع- -ودة ال- -ودي- -ان ال -ن -ائ -م -ة ا¤
ا÷ريان كاششفة إاهمال البلديات لتهيئة ›اري
الصشرف Ÿياه اأ’مطار Ÿنعها من التسشرب ا¤
الطرقات وجرف ا◊جارة واأ’تربة واأ’ششجار
ل -غ-ل-ق ال-ط-رق ،خ-اصش-ة ال-ط-ري-ق ال-وط-نÒق-م 22
الرابط ب Úالششمال وا÷نوب ،ا’مر الذي صشار
ي-ه-دد ب-ت-ك-رار سش-ي-ن-اري-و ف-يضش-ان-ات ال-ق-ور ال-ت-ي
ج -رفت م -واط -ن -ا م -ا ب Úم -ق-ر ال-ب-ل-دي-ة وق-ري-ة
كرزوطة وسشيناريو وادي تاران ب Íسشكران يوم
 24ـ  10ـ  ،2008بعدما غلق هذا الوادي بفروع
اأ’ششجار اŸقلمة ،ا’مر الذي أادى إا– ¤ويل
›رى ال - - -وادي إا ¤اŸسش- - -اك- - -ن ،وه- - -و ن- - -فسض
السش -ي-ن-اري-و ال-ذي ت-كّ-رر م-ع وادي دح-م-ان سش-ن-ة
 2013أاين تسشّبب ‘ تششريد عدة عائÓت من
قرية سشيدي بونوار.

طرق مهّددة

ه- - - -ذا و‘ ال- - - -وقت ال- - - -ذي ت - - -ه ّ- - -دد ه - - -ذه
اأ’ودية سشكان اŸناطق التي تضشّررت بسشيدي
بونوار وبن سشكران ،والطرق الرابطة ما بÚ
الششمال وا÷نوب خاصشة الطريق الوطني رقم
 ،35الذي صشار اليوم مهددا بالغلق بفعل أاششغال
توسشع مصشنع تافنة ،وتقليصض ›رى وادي تافنة
ال-ذي أاصش-ب-حت ف-يضش-ان-ات-ه ت-هّ-دد ب-غ-لق الطريق
ال -راب -ط م -ا ب Úوه -ران وم-غ-ن-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
مقÈة سشيدي بونوار بفعل قوة دفع اŸياه التي
سش -ت -ح -ط -م ال -ط -ري -ق ’ ﬁال-ة ‘ ،ح Úأاصش-ب-ح
الطريق الوطني رقم  22مهدد بالغلق من قبل
الوديان النائمة على غرار وادي غار بومعزة،
الذي تسشبّب ‘ ششل حركة الطريق على مسشتوى
قرية السشهب خÓل ا’سشبوع اŸاضشي ،با’ضشافة
ا ¤وادي بع Òووادي العريششة الذي تسشبب سشنة
 ‘ 2013غلق الطريق ما ب Úالششمال وا÷نوب،
وقبلها كارثة Ÿ 2007ا فاضض الوادي والتقت
مياهه Ãياه ضشاية الفرد ،ما سشبّب أاضشرارا كبÒة
لسش-ك-ان ب-ل-ح-اج-ي ب-وسش-ي-ف وح-وضض ع-ط-ا ال-ل-ه،
وق -ط -ع السش -ب -ل وال-ت-م-وي-ن ع-ن اŸوال Úوج-رف
العششرات من رؤووسض اŸاششية.
من جانب آاخر ،يوجد وادي تافنة الذي يهّدد

سشكان قرية بورواحة عبد السشÓم ،خاصشة بعدما
حّول السشكان الوادي إا ¤مزبلة ما قد يحول
›راه إا ¤السشكنات مسشّببا كارثة ،خاصشة وأان
ه - -ذا ال - -وادي ي - -ع - -د م- -ن أاك Èودي- -ان ال- -غ- -رب
ا÷زائري بعد وادي الششلف .وبالغزوات يششّكل
وادي غزوانة خطورة كÈى على قرية جامع
الصش -خ -رة ال -ت -ي ي -قسش -م -ه -ا إا ¤شش-ط-ري-ن ،وك-ذا
اأ’حياء الهششة بالغزوات اÛاورة للوادي على
غرار حي الÈتقال وحي ز’ميط .ورغم تهيئة
جزءا من هذا الوادي من قبل مديرية الري،
وجزءا آاخرا من قبل البلدية التي دخلت ‘
سش-ب-اق ضش-د ال-زم-ن ’سش-ت-دراك ال-ت-أاخ-ر وح-ماية
اŸدينة من الفيضشانات ،إا’ أان اÿطر يبقى
قائما خاصشة وأان اأ’ششغال  ⁄تنتهي بعد ،وهو
يحتاج ا ¤اغلفة مالية هامة لتهيئته.
وبهن Úيششّكل الوادي العابر لوسشط اŸدينة
أاح -د ال -ق -ن-اب-ل اŸوق-وت-ة م-ع أاول ق-ط-رة م-ط-ر،
وتتسشبب ‘ غرق أاقدم مدينة بششمال تلمسشان
خاصشة وأانه سشبق وأان عرف فيضشانات جرفت
›موعة من السشيارات وقطعت الطريق الو’ئي
رق- -م  ،104ال -ذي ي -ع -ت Èشش -ري -ان ا◊ي -اة ب -ه -ذه
اŸدينة السشاحلية ،واليوم يهدد بإاغراق اŸيناء
الوحيد باŸنطقة والذي ” تهيئته باÓŸي.Ò
وÃغنية يبقى وادي دفو أاك Èالوديان خطورة
لعبوره للمنطقة ا÷نوبية Ÿغنية ،ويعت Èحي
اŸطمر واŸدبجة أاك Èالقرى اسشتهدافا كما
يضشاعف وادي اÙاقن الذي يعزل اŸداششر
وال -ق -رى وب -عضض ال -ت -ج -م -ع -ات السش -ك -ان -ي -ة م -ن
اÿط -ورة ،أام -ا ب -ب -ل -دي-ة ب-ن-ي ب-وسش-ع-ي-د ف-ي-ع-تÈ
اÛرى اŸائ -ي ال -ع -اب -ر ◊ي ب-وح-م-ي-دي أاح-د
أاخطر اأ’ودية النائمة التي تسشتيقظ ‘ فصشل
الشش -ت -اء م -ع أاو ¤ال -ق -ط-رات ،م-ا ي-ه-دد ب-ج-رف
العششرات من اŸسشاكن وكذا اŸدرسشة القدÁة
اŸوج -ودة ع -ل -ى ضش -ف-اف ال-وادي .أام-ا ب-ج-ن-وب
ت-ل-مسش-ان ف-تشش-ك-ل اأ’ودي-ة الصش-ح-راوي-ة ال-ن-ائ-مة
خطرا كب Òقد تعزل ششمال الو’ية عن جنوبها
ن- -ظ- -را ’تسش -اع ه -ذه اأ’ودي -ة ،وغ -ي -اب م -راك -ز
ل -ت -ج -م-ي-ع م-ي-اه-ه-ا ،ول-ع-ل وادي م-اق-ورة ووادي
بع Òيعدان أاك Èخطرا إاذ كث Òما عز’ هذه
ال-ق-ري-ة ال-ري-ف-ي-ة ع-ن م-دي-ن-ت-ي البويهي وسشيدي
ا÷ي ،‹Ó- -ك- -م- -ا ج -رف ه -ذا ال -واد ع -دة رع -اة
ورؤووسض أاغنام .أاما وادي كسشكاسض الذي يعÈ
وسش -ط م -دي -ن -ة سش -ب -دو ف -ي -ه-دد ف-يضش-ان-ه أاغ-لب
السشكنات الهششة بذات اŸدينة بأاو’د ميمون،
وع Úت -ال -وت ت -ه -دد اأ’ودي-ة ال-ع-اب-رة ل-ه-ا شش-رق
ت -ل -مسش -ان ب -أاك -م -ل -ه إاذا  ⁄ت -ت -دخ -ل السش -ل -ط-ات
Ãششاريع ◊ماية السشكان من خÓل تهيئة هذه
اأ’ودي -ة وصش -ي -ان -ت -ه -ا ،وت -خصش-يصض ف-رق ق-ائ-م-ة
بذاتها لتنظيف اأ’ودية وضشمان خÓء ›اريها
لتفادي ا’نسشدادات والفيضشانات.
هذا و–اول ال ّسشلطات الو’ئية بكل الطرق
ال -ع -م -ل ع-ل-ى ال-تصش-دي ل-ف-يضش-ان-ات الشش-ت-اء م-ن
خ Ó-ل تشش -ك-ي-ل ›لسض Ÿراق-ب-ة ال-ع-م-ل-ي-ة يضش-م
ال-ف-اع-لﬂ ‘ Úت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،وال-ذي-ن لهم
عÓقة مباششرة بالوضشع.

باششر أاعوان الّنظافة والتطه Òالتابع Úلبلديات و’ية
بجاية ،حملة تنظيف واسشعة للبالوعات واÛاري اŸائية
وقنوات الصشرف ،وقد م ّسشت هذه العملية الطرق الرئيسشية،
‘ إاطار التحضش Òلفصشل الششتاء ،حيث يدرك اŸسشؤوولون
اÙليون أان كثÒا من اأ’حياء تتعرضض للفيضشانات ،وعليه
ي طارئ.
أارادوا من خÓل هذه العملية تفادي أا ّ
وأاّكد رئيسض اÛلسض الشّشعبي البلدي لبلدية وادغ‘ Ò
هذا الصشدد لـ «الششعب»« :لقد قمنا بتعبئة كل فرق الّتنظيف
والتّطهŒ Òوب ﬂتلف القرى من أاجل القيام بتطهÒ
البالوعات واÛاري اŸائية ،كما أاّننا سشنباششر بالتعاون مع
فرق مديرية اأ’ششغال العمومية ‘ تنظيف الطريق الوطني
رقم .12
وإا ¤ج-انب ه-ذا ،ك-اف-ة ال-ف-رق ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ج-اه-زة
ومسشتعّدة Ÿنح يد العون بالوسشائÿÓاصشة بالبلدية ،لكل
ق-ري-ة ي-رغب سش-ك-ان-ه-ا ‘ ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-يف تطوعية،
وحاليا تعمل فرق البلدية ومديرية اأ’ششغال العمومية لو’ية
بجاية ،على تنظيف وتطه Òبالوعات التصشريف التي “تد
على طول حافة الطرق الرئيسشية للقرى ،وكذا بالوعات
التصشريف اŸمتدة Ãحاذاة الطريق الوطني رقم  ،12والتي
” تششييدها أاسشاسشا لتسشهيل تصشريف مياه اأ’مطار باŒاه
ّ
وادي الصشومام ،إاّ’ أاّنها قد –ولت على مسشتوى العديد من
اأ’ماكن إا ¤مفرغات عششوائية حقيقية».
ومن جهتهم ،رحّب السشكان بهذه ا◊ملة ،حيث صشّرحت
إاحدى مواطنات قرية إايباششÒن قائلة« :أاكيد أان عمليات
التنظيف والتطه Òسشتعود باŸنفعة على ا÷ميع ،رغم أان
البلدية قد تأاّخرت قلي ‘ Óالششروع فيها ،حسشب رأايي ،و‘
كل اأ’حوال ،سشتسشمح عملية التنظيف هذه بالصشرف السشريع
Ÿياه اأ’مطار ،وبالتا‹ تفادي الفيضشانات ،وإا’ فسشتتحّول
طرقاتنا إا ¤مسشتنقع حقيقي للوحل».
ولكن ما ’ يجب التغاضشي عنه ،هو أان اŸواطن Úالذين
ي -ط -اب-ون ب-ح-مÓ-ت ت-ن-ظ-ي-ف وت-ط-ه Òال-ب-ال-وع-ات وق-ن-وات
الصشرف ،كثÒا ما يكونون وراء انسشدادها بسشبب تصشرفاتهم
غ ÒاŸسشؤوولة وغ Òالواعية ،حيث قال أاحد اŸنتخبÚ
البلدي ‘ Úهذا الششأان« :أاود توجيه الششكر إا ¤التقنيÚ
وأاع-وان ال-ت-ط-ه Òال-ع-ام-ل Úع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ت-ن-ا ،والذين
أا‚زوا ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ن -ظ -ي -ف وال -ت-ط-ه ،Òف-ال-فضش-ل ي-ع-ود
لتضشحياتهم و›هوداتهم ‘ –قيق النظافة على مسشتوى
أاحيائنا.
وأاوّد اإ’ششارة إا ¤أانّ اŸواطن Úمسشؤوول Úإا ¤حد كب Òعن
الفيضشانات ،حيث أان انسشداد قنوات الصشرف راجع إا¤
ال-ن-ف-اي-ات وال-ب-ق-اي-ا ال-ت-ي ت-رم-ى ف-ي-ه-ا ،وت-زام-ن-ا م-ع ح-م-ل-ة
ال-ت-ن-ظ-ي-ف وال-ت-ط-ه ،Òب-اشش-رت مصش-ال-ح ب-ل-دية وادغ Òعلى
مسشتوى اŸقر الرئيسشي للبلدية ‘ ،إاعادة تأاهيل اأ’رصشفة
التي سشاءت حالتها ،والقضشاء على اŸفرغات العششوائية عن
طريق وضشع صشناديق القمامة ،وتهدف هذه العملية إا¤
حماية ﬁيطنا البيئي وبالتا‹ حماية الصشحة العمومية».
وللتذك ،Òأا‚ز الديوان الوطني للتطه Òللو’ية ،نحو
أازيد من  9000نششاط تنظيف وقائي –سشبا Ÿوسشم الششتاء،
وذلك Ûابهة مششكل انسشداد البالوعات و›اري الصشرف
على مسشتوى كافة البلديات ،وذلك بسشبب تسشاقط اأ’مطار
التي Œرف معها القمامات واأ’وسشاخ ،وكذا تفادي –ّول
‡ا يعرقل حركة اŸرور
الطرق إا ¤مسشابح ‘ الطبيعية ّ
واŸارة ،وم -ن أاج -ل ذلك ف -ق -د ع -م -د ال -دي -وان إاŒ ¤ن -ي -د
الوسشائل الضشرورية لضشمان اجتياز الششتاء بدون صشعوبات،
وقد مّكنت ﬂتلف اأ’ششغال اŸنجزة تنظيف وتهيئة وفتح
اÛاري وتنظيف حواف الطرق ،لتسشهيل تدفق وجريان
مياه اأ’مطار الغزيرة وتفادي حدوث فيضشانات.
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ياك ڤلتوإ حسشني مات...

^ ميهوبي :برغمان فنان ششامل وأايقونة سشينمائية عاŸية

بقلم :حبيبة غريب

رياضض الفتح :أاسسامة إافراح
«ط -ب -ي -ع -ي ج -دا أان
اف-ت-ت-حت الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-م-ئوية
ن -حضس -ر م -ئ -وي -ة
انطلقت سشهرة أامسش ا أ
’ول ا’أحد بقاعة ابن زيدون برياضش
ب -رغ -م -ان ب -ك -ل -م -ة أال-ق-اه-ا
’ششهر على أايقونة السسينما
األم - -ي - -ن ال - -ع - -ام ب- -وزارة الفتح فعاليات ا’حتفال Ãئوية ميÓد الفنان السشويدي ا أ
’ط Ó-ق إان -غ -م -ار ب-رغ-م-ان .ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا سش-ف-ارة السش-وي-د العالمية
ال- -ث- -ق- -اف- -ة إاسس- -م- -اع- -ي -ل ا إ
أاولبصسير ،نيابة عن وزير با÷زائر بالتعاون مع «اŸعهد السشويدي» ،تتضشمن عرضش عدد من أافÓم برغمان الذي
برغمان وفيلم Úوثائقي Úبقاعتي ابن زيدون وسشينماتيك ا÷زائر .ي - - -عّ- - -د أاح- - -د
ال -ث -ق -اف -ة م-ي-ه-وب-ي ،ج-اء
وبهذه اŸناسشبة دعا وزير الثقافة ميهوبي السشينمائي Úا÷زائري Úمراجع
ي
فيها أان هذه المناسسبة ه
السس-ي-ن-م-ا ،وأاح-د
إا ¤ا’سش-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة السش-ي-ن-مائية اŸتفردة ،فيما
لسستحضسار ذكرى واحد من
ال- - -ذي- - -ن ق- - -دم- - -وا
اأشش-ادت سش-فÒة السش-وي-د ب-ا’ه-ت-م-ام اÿاصش بÈغ-م-ان
أاك -ب -ر صس -ن -اع السس -ي -ن -م-ا ،أافÓ-م-ه
ت - -ج- -رب- -ة ق- -وي- -ة ج- -دا
الذي Ÿسشته با÷زائر.
تشس -ك -ل مصس -ادر م -رج -ع -ي-ة ،ول ح-اج-ة
أاصسبحت مرجعا للسسينمائيين
في العالم ،والذي أاعطى بلده السسويد
للتذكير بإابداعاته المسسرحية ،كما أان إارثه حامل
للقيمة ويتشساركه محبو السسينما في العالم أاجمع .كما جاء في بعدا تجاوز أاقصسى الحدود في المسسرح والكتابة ،وهو الذي
الكلمة أان عÓقة الجزائر بالسسينما تعود إالى  1896حينما صسور كان فنانا شسام Óكام Óوبالتالي فإاحياء هذه المناسسبة يأاتي
األخوان لوميار «مظاهر الحياة بالجزائر» ،كما أان الجمهور ت -ق -دي -را م -ن-ا ل-ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة وت-ل-ب-ي-ة ل-دع-وة سس-ف-ارة السس-وي-د
بالجزائر».
الجزائري ذواق ويعرف السسينما.
من جانبها ،أالقت سسعادة سسفيرة السسويد بالجزائر ،ماري كلير سسأالنا الوزير عّما إاذا كانت مثل هذه التظاهرات دلي Óآاخر
سسوارد كابرا ،كلمة قدمت فيها الشسكر لوزارة الثقافة على ع -ل -ى ان -ف -ت-اح ال-ج-زائ-ري ع-ل-ى ج-م-ي-ع ث-ق-اف-ات ال-ع-ال-م ،ف-رّد
مسس-ان-دت-ه-ا ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،م-ذّك-رة ب-أان سس-ف-ارة السسويد في ب -اإلي-ج-اب ،وأاضس-اف ب-أان-ه «ع-ل-ى السس-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن
ال-ج-زائ-ر ت-ح-ت-ف-ي ب-م-ئ-وي-ة م-يÓ-د ب-رغ-م-ان ع-ل-ى غ-رار عديد والشسباب منهم خاصسة أان يقروؤوا هذه التجربة ويتعلموها
ال-ب-ع-ث-ات السس-وي-دي-ة ف-ي ال-ع-ال-م .وأاشس-ادت السس-فيرة بالهتمام ويسستفيدوا من هذا البرنامج الخاصس بهذه القامة السسينمائية
الخاصس ببرغمان الذي وجدته في الجزائر ،كما قدمت لمحة الكبيرة».
ّ
عن برنامج التظاهرة وكذا بضسع محطات في حياة وإانجازات
هذا الفنان وليد أاوبسسال السسويدية ،الذي حاول في أاعماله
اإلحاطة بالعديد من التسساؤولت والهواجسس اإلنسسانية ،وكشسف
الكثير من العيوب ،دون التخلي عن اللمسسة المرحة التي يمتد برنامج العروضس ،الذي انطلق بقاعتي السسينماتيك وابن
ظهرت في عدد من أاعماله.
زيدون أامسس اإلثنين ،إالى غاية السسبت  6أاكتوبر المقبل ،بمعدل
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ثم ُعرضس فيلم وثائقي عن
عرضس واحد يوميا بقاعة ابن زيدون برياضس الفتح ،وعرضسين
ع -ن -وان « ،»Trespassing Bergmanم - -ن إاخ - -راج ي - -ان في اليوم بسسينماتيك الجزائر ما عدا يوم الجمعة.
م-اغ-ن-وسس-ون وه-ي-ن-اك ب-السس ،ال-ذي أان-ج-ز سس-ن-وات ب-ع-د وفاة ومن األفÓم المقترحة نجد باقة من أاشسهر أاعمال برغمان،
برغمان ،وتطرق إالى مختلف المراحل اإلبداعية في حياة ع -ل -ى غ-رار «صس-رخ-ات وه-مسس-ات»« ،ال-ف-رول-ة ال-ب-ري-ة»« ،ع-ب-ر
األيقونة السسويدية ،وصسّور شسهادات لقامات سسينمائية أامثال المرآاة»« ،بيرسسونا»« ،سسوناتا الخريف»« ،فاني وأالكسسندر»،
المخرجين ريدلي سسكوت ،فرانسسيسس فورد كوبول ،مارتين «سس -اراب -ان -د» ،وك -ذا «ال -خ -ت -م السس-اب-ع» وه-و م-ن أاشس-ه-ر أافÓ-م
سسكورسسيزي ،وودي آالن ،والممثل روبرت دينيرو ،إالى جانب برغمان التي تعالج ثيمة الموت.
فنانين من مختلف بقاع العالم ،قدم بعضسهم شسهادته من داخل نشسير هنا إالى أان األفÓم المعروضسة بقاعة ابن زيدون هي
منزل برغمان الذي لطالما أاحيط بسسرية تامة.
ب-ال-نسس-خ-ة األصس-ل-ي-ة (السس-وي-دي-ة) م-ع سس-ت-رج-ة (ترجمة نصسية)
م-ي-ه-وب-ي :ع-ل-ى السس-ي-ن-م-ائ-ي-ي-ن الشس-ب-اب الطÓ-ع ع-ل-ى ت-جربة باللغة العربية ،أاما األفÓم المعروضسة بسسينماتيك الجزائر
برغمان
فمنها ما هو مدبلج باللغة الفرنسسية ،ومنها ما هو في نسسخته
قبل ذلك ،ورغم ارتباطه بمواعيد أاخرى ،أاصسّر وزير الثقافة األصس-ل-ي-ة م-ع سس-ت-رج-ة ب-ال-ف-رنسس-ي-ة .وإال-ى ج-انب «ت-رسسباسسينغ
عز الدين ميهوبي على أان يعّرج بقاعة ابن زيدون ويزور برغمان» ،سسيعرضس أايضسا وثائقي «جزيرة برغمان».
ال-م-ع-رضس ال-ذي ُخ-صسصس ل-ب-رغ-م-ان اح-ت-ف-اًء ب-م-ئ-وي-ت-ه .وقبيل نشسير هنا إالى أان نشساط السسويد الثقافي بالجزائر لم يقتصسر
مغادرته ،خ ّصس ميهوبي «الشسعب» بتصسريح مقتضسب ،قال فيه:

برنامج سسينمائي ثري

هذا السسبوع على السسينما ،حيث سستكون الثقافة السسويدية
حاضسرة أايضسا ،وللمرة األولى ،في المهرجان الدولي للشسريط
ال-م-رسس-وم ب-ال-ج-زائ-ر ال-ذي ي-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ال-ثÓ-ثاء ،من خÓل
مشساركة المبدعة آانالي فوركمارك التي سستقدم محاضسرة عن
المرأاة في الشسريط المرسسوم ،وتشسارك في معرضس لكاتبات
الشسريط المرسسوم.

برغمان ..ا÷ريء اÿجول
ولد إانغمار برغمان في  14جويلية  1918بمدينة أاوبسسال،
وتوفي يوم اإلثنين  30جويلية  2007بمنزله بفارو بجزيرة
غوتÓند ،عن عمر يناهز التسسعة وثمانين سسنة.
هو مخرج سسينمائي ومسسرحي ،وسسيناريسست وكاتب ،يعتبره
السسينمائي األمريكي وودي آالن أافضسل مخرج سسينمائي ،كما
ُيعتبر أاشسهر سسويدي في العالم على اإلطÓق ويرى السسويديون
أانفسسهم أان برغمان يعد ودون مبالغة رمزا للبÓد.
امتدت حياة برغمان اإلبداعية سستين عاما ،وحسسب «راديو
السس- -وي- -د» ،ف -ق -د ق -اربت أاع -م -ال -ه  60ف-ي-ل-م-ا ب-ي-ن السس-ي-ن-ما
والتلفزيون ،و 126إانتاج مسسرحي و 39مسسرحية إاذاعية« ،وقد
سسعى برغمان إالى تخطي طفولته التعسسة بأاعمال سسينمائية
متميزة دارت معظم مواضسيعها حول البحث الذي ل جدوى
منه عن معنى للحياة».
وحسسب ذات المصسدر ،فإان أاول لقاء إلنغمار برغمان مع عالم
األفÓم بدأا سسنة  1944حين عمل على كتابة سسيناريو فيلم
«هاتسس» الذي حصسل على الجائزة الكبرى لمهرجان كان وأاثار
ج -دل ح -ادا ع -ن ال -م -ن -ظ -وم -ة ال -م -درسس-ي-ة ف-ي السس-وي-د .أام-ا
الن-طÓ-ق-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-دول-ي فوقعها برغمان
بإاخراجه فيلم «ابتسسامات ليلة صسيف» سسنة .1955
كما كان لبرغمان موعد مع جوائز األوسسكار ،وذلك في أاربعة
Óوسسكار
ترشسيحات (وليسس جوائز كما تذكر بعضس المصسادر) ل أ
ألربعة من أافÓمه وهي« :صسيحات وهمسسات»« ،عبر المرآاة»،
«يونغفريشسالن» وأاخيرا فيلم «فاني وأالكسسندر» .كما حاز على
جائزة «إايرفين ثالبرغ» باألوسسكارز سسنة  ،1971وعلى العديد
من سسعفات كان الذهبية ،منها «سسعفة السسعفات» سسنة .1997
وضسع إانغمار برغمان حدا لمسسيرته اإلخراجية سسنة 2003
ح-يث ك-ان ال-ف-ي-ل-م ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي «سس-اراب-ان-د» آاخ-ر ف-يلم يحمل
توقيعه .وقد قالت إاحدى أاقرب األصسدقاء إالى برغمان «ماري
نيرورود» الصسحفية بتلفزيون «آاسس في تي» ،إانه كثيرا ما كان
يردد أان خوفه السسابق من الموت الذي لزمه منذ صسباه قد
اندثر وأانه أاصسبح في أاتم السستعداد لمÓقاة الموت حين
يأاتيه.

تمر اليوم  24سسنة عن اغتيال اأحد اكبر نجوم الأغنية الرايوية
الوهرانية ،الذي اأنهت حياته واأمانيه واأماله و مسسيرته الفنية
السساطعة رصساصسة غادرة في  29من سسبتمبر19 94
راأيت حسسني بوهران بحي «سسانت بيار» يومين قبل وفاته ،كان
مارا في الزقاق الضسيق بسسيارته البيضساء الفخمة ،قرب مدرسسة
ابتدائية ,فتحت اأبوابها في تلك الآونة لخروج الأطفال ،و كم
كانت دهشستهم و فرحتهم العارمة ،حين تصسادفت اأعينهم بوجود
الشساب حسسني ،فالتف الأطفال حول السسيارة ن يهتفون باسسمه و
يحاولون مصسافحته ،فما كان منه سسوى اأن اأوقف السسيارة و بقي
يحاكيهم و البتسسامة ل تفارق محياه ،مصسافحا هذا و مرتبا
على راأسس ذاك ،تم طلب من الجميع التركيز في الدراسسة و طاعة
الوالدين ،قبل اأن يواصسل طريقه ،كان هذا يوم  27سسبتمبر ،1994
يومين فقط قبل اأن يغدر به.
ال -غ-ريب ف-ي الشس-اب ال-وه-ران-ي اب-ن ح-ي «ق-م-ب-ي-ط-ة ( الصس-دي-ق-ي-ة
حاليا) ،الذي صسنع نجوميته في وهلة قصسيرة من الزمن ،منتجا
حوالي 102األبوم و اأكثر من  600اأغنية مسسجلة ،انه غزر في
اإنتاجه الفني صسانعا بذالك مجدا خالدا لم يزل بزواله عن
الحياة ،و كانه كان يعرف انه سسيغادر الدنيا مبكرا.
والعجيب في الأمر اأن من حاول ،بحكم اأن الغناء والموسسيقى
ح -رام ،اإسس -ك -ات ال -ح-ن-ج-رة الشس-ج-ي-ة ال-ت-ي غ-نت م-ع-ان-اة شس-ب-اب
التسسعينات وواقعهم و اأمالهم و عبرت عن اأحÓمهم و عن قصسصس
حببهم  ،جعل من مغني «المÓهي» اأسسطورة خالدة و من اأغانيه
تراثا حيا  ،ما زال شسباب اليوم ينهل منه الأحاسسيسس و الكلمات
الجميلة.
و الجميل في الأمر اأن ذكرى وفاة حسسني  ،تصسادف كل سسنة
اإح -ي -اء ال -ج -زائ-ر ل-ذك-رى مشس-روع ال-مصس-ال-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة و ال-وئ-ام
الوطني ،الذي سساهم في عودة الأمن و السسلم و السستقرار،
وهي مناسسبة ليتذكره الجميع.
اإن الحديث عن الشساب حسسني  ،يولد في الذاكرة البعضس من
اأغانيه الجميلة الخالدة ،مثل «طال غيابك يا غزالي» ،الفيزا« ،ما
تبكيشس وتقولي هذا مكتوبي» ...و» ياك قالوا حسسني مات « التي
غناها قبيل اغتياله و تنباأ فيها مراسسيم جنازته و دفنه ،ويطرح
بالمراأة سسوؤال يحتاج اإلى جواب ،لماذا ل توجد موؤسسسسة لـ»
الشساب حسسني» ،وهو صساحب الشسهرة الكبيرة حيا و ميتا؟

رحيل صشاحب رائعة «»la bohème

أازنفور يفارق ا◊ياة
عن عمر ناهز  94سسنة

–ت ششعار« :العيشش معا ‘ سشÓم»

الÎجم ـ ـ ـة و أاهميته ـ ـ ـا ف ـ ـي إارسس ـ ـ ـاء التن ـ ـ ـوع الثق ـ ـ ـا‘ موضس ـ ـ ـوع ن ـ ـ ـدوة علمي ـ ـ ـة بالـ ـ ـ ـوادي

اح - -تضش - -نت أامسش اŸك - -ت- -ب- -ة ال- -رئ- -يسش- -ي- -ة
للمطالعة العمومية بالوادي بالتنسشيق مع
م-رك-ز ال-ت-ع-ل-ي-م اŸك-ث-ف ل-ل-غات بجامعة حمة
ÿضش - -ر Ãشش - -ارك - -ة اÙاف - -ظ - -ة السش - -ام - -ي- -ة
ل Ó-م -ازي-غ-ي-ة ن-دوة ع-ل-م-ي-ة ح-ول الÎج-م-ة
–ت شش- - -ع - -ار ال - -ع - -يشش م - -ع - -ا بسش Ó- -م ،وذلك
Ãناسشبة اليوم العاŸي للÎجمة اŸصشادف لــ:
 30سشبتم Èمن كل سشنة.

الوادي :قديري مصسباح

وتعد هذه الندوة حسسب السسيد التجاني تامة
م-دي-ر ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-لمطالعة العمومية
بالوادي بمثابة وقفة لÓسستفادة من الترجمة
ك -أاح -د أاه -م ال -وسس -ائ -ل ال -ت -ي ب -إام-ك-ان-ه-ا إاث-راء
ال- -رصس- -ي- -د ال- -وط -ن -ي وإاشس -اع -ة روح ال -ت -ق -ارب
والتفاهم بين الثقافات والحضسارات واألفكار
والطÓع على الجهد التي بذلته المحافظة
السس -ام -ي -ة ل Ó-م -ازي -غ -ي -ة ب -ه-دف ت-رق-ي-ة ال-ل-غ-ة
المازيغية و اثراها بالنصس العربي وهو جهد
يسسهم في دعم اللحمة الوطنية وتنميتها وإابراز

دور الترجمة في إاثراء الثقافة وتداول العلوم
وال -ث-ق-اف-ات ع-ن ط-ري-ق ال-ن-ق-ل أاو ال-ت-رج-م-ة أاو
القتباسس بهدف تحقيق التكامل بين الثقافات
المختلفة.
وتخللت الندوة برنامج سسطرت فيه العديد من
المداخÓت التي قدمها مجموعة من األسساتذة
منها مداخلة بعنوان التعدد اللسساني والثقافي
ÓقÓع
ف-ي ال-ج-زائ-ر مصس-در ل-ل-ث-روة وم-دخ-ل ل -إ
الق -تصس -ادي م -ن ط -رف ال -دك -ت -ور ن -ور ال -دي-ن
ج -وادي وم -داخ-ل-ة السس-ت-اذ ع-زي-زي ب-وج-م-ع-ة
تحت عنوان تجربة المحافظة السسامية للغة
األم -ازي -غ -ي -ة ف -ي ال -ت-رج-م-ة ،وك-ذلك م-داخ-ل-ة
األسستاذ عادل جريبيع تحت عنوان الترجمة
ودوره -ا ف -ي إارسس -اء ث -ق -اف -ة األم -ن وال-ت-ع-ايشس
السسلمي بين الشسعوب والمداخلة األخيرة كانت
Óسس -ت -اذ ح -دة نصس -ر وال -ت -ي ت -ح -م -ل ع -ن -وان
ل - -أ
الترجمة ودورها في التقريب بين الشسعوب.
خ -لصست ال -ن -دوة ب -م -ن -اقشس -ة ع -ام -ة م-ن ط-رف
Óفكار التي طرحت من
الضسيوف الحاضسرين ل أ
Óسساتذة.
خÓل المداخÓت القيمة ل أ

القسشم الثقافي  /الوكا’ت :عن عمر يناهز  94عاما ،رحل
المغني الرومانسسي الفرنسسي األرميني األصسل شساغل ازنفور،
صساحب رائعة « »la bohèmeو» -il faut savoir quit
«»  ،ter la tableحيث وافته المنية ليلة األحد إالى
الثنين بمنزله في منطقة أالبيل في جنوب فرنسسا ،حسسب ما
أافادت تقارير إاعÓمية فرنسسية.
أازنافور ،من مواليد  22مايو  1924بباريسس ،واسسمه عند
الولدة « شساهنور فاريناج أازنافوريان» ،وهو مغنى وكاتب أاغان
وممثل قضسى جل حياته بجنيف بسسويسسرا.
للراحل مسسيرة فينة طويلة ،باع خÓلها ،أاكثر من 100مليون
اسسطوانة في  80دولة وكثيرا ما كان يوصسف بفرانك سسيناترا
فرنسسا».

الثÓثاء  02أاكتوبر  2018م
الموافق ﬁ 22رم  1440هـ

اأكـــد أان الطبعــة الرابعــة لرا‹ –ــدي صصحــاري
ا÷زائــر الدو‹ سصتقــام ‘ موعــدها اÙــدد

 :ôª©e øHالتسشجي ـ ـ ـ ـÓت مفتوح ـ ـ ـة
من إالـى غايـة العاششـ ـ ـر أاكتوب ـ ـر ا÷ ـ ـاري
لم Úالعام ل–Óادية ا÷زائرية للرياضصات اŸيكانيكية والرئيسس
كشصف «أام Òبن معمر» ا أ
اŸؤوقت لـلهيئة أان الطبعة الرابعة لرا‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹ سصتقام رسصميا من تاريخ
الفا— نوفم ÈاŸقبل إا ¤غاية العاشصر من ذات الشصهر ،مؤوكدا بذلك بأان كل ما قيل حول إالغاء
طبعة هذا اŸوسصم بعد وفاة الرئيسس السصابق ل–Óادية «شصهاب بهلول» كان ›رد اشصاعة ل غ،Ò
وذلك خÓل الندوة الصصحفية التي نشصطها بحضصور مدير السصباق الفرنسصي «آالن رولن» صصبيحة
أامسس بنتدى يومية اÛاهد با÷زائر العاصصمة.

ﬁمد فوزي بقاصص
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«اŸششاك ـ ـ ـل اŸالي ـ ـ ـة عّق ـ ـ ـدت مهمتن ـ ـ ـا كث ـ ـ ـÒا»

كشصف اŸدير الفني لفريق بحرية حسصÚ
داي ل -ك -رة السص -ل -ة ج -م-ال رك-يك ‘ تصص-ري-ح
خ-اصس ÷ري-دة «الشص-عب» أان-ه-م ل-ن ي-ت-م-ك-نوا
م -ن اŸشص -ارك -ة ‘ ال -ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة خÓ-ل
اŸوسصم ا◊ا‹ ،قبل إايجاد ا◊لول الÓزمة
التي تعا Êمنها أاغلب النوادي التي تنشصط
لول وال - -ت - -ي أاث - -رت ع - -ل- -ي- -ه- -م
‘ ال - -قسص - -م ا أ
وجعلتهم يعانون من مشصكل الديون ،إاضصافة
إا ¤عدة عراقيل أاخرى يرغبون ‘ Œاوزها
ولهذا فإانهم قرروا مراسصلة وزارة الشصباب و
ال-ري-اضص-ة ب-ع-د الج-ت-م-اع الذي جمع ‡ثلي
أاغلب الفرق اŸعنية السصبت اŸنصصرم.

حاورته :نبيلة بوقرين
لسص- -ب- -اب ال- -ت- -ي
^^«الشصعب» :م - -ا ه- -ي ا أ
جعلتكم تقاطعون البطولة خÓل الموسصم
الحالي؟
^ «ج -م -ال رك-يك» :ال-مشش-اك-ل ال-م-ادي-ة ال-تي
ي -ع -ان-ي ف-ري-ق ب-ح-ري-ة حسش-ي-ن داي وع-دة ن-وادي
أاخرى من سشطيف ،ورقلة ،الدار البيضشاء ،برج
ب -وع -ري-ري-ج  ،ال-ع-ل-م-ة وغ-ي-ره-م ج-ع-ل-ت-ن-ا ن-رفضض
إانطÓق البطولة خÓل الموسشم الرياضشي الحالي
إال أاي أاننا نعاني من ضشائقة مالية كبيرة أادخلتنا
في دوامة الديون ،إاضشافة إالى أامور أاخرى لها
ع Ó-ق-ة م-ع ال-م-ن-افسش-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ق-اع-ة ألن-ن-ا
نسشتقبل في قاعة الخروبة وهذه األخيرة بعدما
ت-م ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ل-م ت-ع-اد ال-ك-راسش-ي ل-ل-م-درج-ات من
ج-دي-د م-ا ج-ع-ل-ن-ا نسش-ت-أاج-ر ال-ك-راسش-ي م-ن ع-ن-د
الخواصض حتى يجد األنصشار أاين يجلسشون ،وهذا
غير منطقي وخارج عن نطاقنا ما جعلنا نتخذ
هذا اإلجراء المتمثل في مقاطعة البطولة حتى

سصيتم مراجعة
اŸيزانية اıصصصصة
للتظاهرة ...

أاكد «أامير بن معمر» الرئيسض المؤوقت لÓتحادية
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضش-ات ال-م-ي-كانيكية أانه بعد وفاة
الرئيسض السشابق لÓتحادية «ششهاب بهلول» توقفت
عملية التحضشير للطبعة الرابعة من تحدي صشحاري الجزائر الدولي ،وهو ما جعل البعضض يظن بأان
الرالي لن يقام هذا الموسشم وأالغي ،وتابع حديثه «نحن هنا اليوم لنؤوكد بأان رالي تحدي صشحاري الجزائر
في طبعته الرابعة سشيقام هذا الموسشم كما كان مبرمجا وفي تاريخه المحدد ،نحن متأاخرون بعضض
الششيء ألن التحضشيرات توقفت وعدنا للتحضشير لهذه التظاهرة منذ  15يوما فقط ،لكن الحمد لله
تداركنا ذلك التأاخر ،ونعمل ليل نهار لنكون جاهزين لكل كبيرة وصشغيرة يوم الحدث» ،وأاضشاف «نحن
مجموعة متكاملة في المكتب الفدرالي لÓتحادية الجزائرية لكرة القدم ونعمل معا من أاجل إانجاح كل
التظاهرات ،وهو األمر الذي لم يؤوثر علينا في عملنا بعد وفاة رئيسض التحادية السشابق «بهلول» لكن ل
أاخفي عليكم بأان الجميع متأاثر من الناحية المعنوية برحيله ،لهذا األمر تحديدا قررنا أان نبقي على
تسشمية الرالي ونقر هذه الطبعة لروحه».

 89مششاركا من  11جنسشية سشجلوا أانفسشهم
من جهة أاخرى ،كششف ذات المتحدث بأان عدد المششاركين لحد اآلن في الطبعة الرابعة لرالي تحدي
صشحاري الجزائر الدولي يقدر بـ  89مششاركا بينهم  14متسشابقا جزائريا ،وأان التسشجيÓت سشتبقى
مفتوحة إالى غاية تاريخ العاششر من الششهر الجاري ،وعن هذه النقطة تحدث بالتفصشيل «المششاركين
تخوفوا بعد سشماعهم خبر وفاة «بهلول» رحمه الله ،وبعضشهم سشحب انخراطه في الرالي ،لكن بعدما
عدنا للعمل منذ  15يوما ،كانت خطوتنا األولى التصشال بكل المتسشابقين األجانب إلبÓغهم بأان الرالي
سشيقام في موعده المحدد ،وهو ما جعل عددا كبيرا منهم ينخرط رسشميا» ،وعن عدد الجنسشيات
المششاركة في هذه الطبعة ،أاوضشح نائب رئيسض اإلتحاد الجزائري للرياضشات الميكانيكية بأان عدد البلدان
المششاركة في الرالي بلغ  10بلدان وهم (الوليات المتحدة األمريكية – بريطانيا – إاسشبانيا – البرتغال –
إايطاليا – تركيا – اليونان – ليبيا – بلجيكا – فرنسشا) ،باإلضشافة إالى المتسشابقين الجزائريين ،وعن سشبب
انخراط  14متسشابقا جزائريا فقط لحد اآلن ،أاوضشح «بن معمر» بأان الجزائريين يملكون كل الوقت
لÓنخراط ألنهم تحت لواء التحادية ،وهم يتابعون في التحضشيرات ويسشتفسشرون عن التفاصشيل ،ولديهم
متسشع من الوقت حتى ينخرطوا ويششاركوا في الطبعة الرابعة للرالي مثلما كان عليه األمر في الطبعات
السشابقة.
«أامير بن معمر» كششف بأان التحادية سشتعتمد نظام جديد للتحديد الجغرافي للمتسشابقين خÓل الطبعة
الرابعة لرالي الجزائر الدولي بنظام «سشتي ،»Óوأانه تم تغيير النظام بسشبب نقصض فعالية النظام الذي
اسشتعمل في الطبعات الماضشية ،موضشحا بأان المنظمين يعملون كل موسشم للقضشاء على أاخطاء الطبعات
الماضشية ،كما أانه أاكد بأان خبراء «سشتي »Óسشيقومون بتكوين كل المتسشابقين حول كيفية اسشتعمال النظام
الجديد قبل انطÓق المنافسشة الرسشمية حتى يتم اسشتعماله بطريقة جيدة.
وفي رده على أاسشئلة «الششعب» ،األول المتعلق بهوية الطاقم الطبي الذي سشيتدخل خÓل الرالي ،وعن ما
إاذا سشيتم الحتفاظ على الطاقم المكون  100بالمائة من جزائريين الذي عمل الموسشم الماضشي ،قال
«هدفنا هو أان تصشبح كل األطقم جزائرية ،وبعدما تأاكدنا بأان الطاقم الطبي الجزائري قام بعمل ممتاز
خÓل الطبعة الماضشية ،قررنا الحتفاظ به ليكسشب خبرة أاكثر ،لكن الجديد في الطاقم الطبي هو أاننا
قررنا إاضشافة طبيب فرنسشي سشيتبع الرالي وسشيكون بعمق الصشحراء بدراجته النارية ،وهذه الخطوة قمنا
بها حتى يكون التدخل الميداني أاسشرع من سشيارة اإلسشعاف رباعية الدفع» ،وبخصشوصض السشؤوال الثاني
المتعلق بما إاذا سشيششارك المتسشابقون الفائزون في الطبعة الماضشية ،تحدث قائ« Óالفائزون بالطبعة
الماضشية في كل الختصشاصشات سشيكونون معنا هذا الموسشم ،وهو ما سشيعطي قيمة أاكبر لهذه الطبعة،
وسشيزيد الطبعة الحالية حدة في التنافسض خصشوصشا مع مششاركة متسشابقين جدد من مختلف الجنسشيات
وبينهم أابطال معروفين على السشاحة الدولية».
وفي إاجابته على سشؤوالنا الثالث المتعلق بعدد المروحيات التي سشتؤومن الرالي والتي سشتتدخل إلسشعاف
الجرحى قال «نحن نتفاوضض مع ششريك خاصض من أاجل التدخل في كل مكان بالصشحراء مهما كانت
نوعية األرضشية ،كما أانه عندما يتم القيام بالجتماع ما بين القطاعات سشنطلب من قيادة الجيشض الوطني
الششعبي تأامين الرالي كما جرت عليه العادة بمروحيات».
نائب رئيسض التحاد الجزائري للرياضشات الميكانيكية ،أاوضشح بأان التكلفة التي كانت مخصشصشة لرالي
تحدي صشحاري الجزائر الدولي في طبعته الرابعة قدرت بـ  75مليون دج ،لكنه سشيتم مراجعتها كون والي
«أادرار» التزم بتمويل كل ششيء خÓل تواجد قافلة الرالي بوليته ،كما أان والي غرداية التزم هو اآلخر
برعاية الرالي خÓل تواجد القافلة بها وطلب من التحادية تسشديد أاموال المبيت فقط ،وقال «بن
معمر» بأانه لهذا الغرضض سشيتم مراجعة الميزانية المحددة في وقت سشابق وسشيتم الفصشل فيها يوم 10
أاكتوبر الجاري».
وبخصشوصض موعد تنظيم الجمعية العامة النتخابية قال ذات المتحدث« ،حسشب المادة  22التي تؤوكد
بأانه في حالة وفاة رئيسض التحادية يخلفه نائبه لمدة سشنتين يوما لتحضشير النتخابات ،بعد مرور هذه
الفترة سشيتم القيام خÓل أاششغال الجمعية العامة المقبلة بتعيين لجنة الترششيحات وبعده األمور سشتسشير
كما هو معمول به في كل الجمعيات النتخابية».
Óششارة ،وقف منششطو الندوة الصشحفية وكل رجال اإلعÓم الحاضشرين بمنتدى يومية المجاهد دقيقة
ل إ
صشمت على روح رئيسض التحادية السشابق «ششهاب بهلول» ،وكذلك على روح الزميل الصشحفي «عبدو
سشغواني» الذي عمل كمكلف باإلعÓم لدى التحادية .

يتم تسشوية كل األمور المذكورة.
^^ :لكنكم قاطعتم البطولة في الموسصم
لسص -ب -اب ه-ل ت-م إاي-ج-اد
ال -م -اضص -ي ل -ن -فسس ا أ
حلول آانية فقط؟
^ :صش -ح -ي -ح ق -اط -ع -ن-ا ال-ب-ط-ول-ة خÓ-ل ال-م-وسش-م
الماضشي لنفسض األسشباب أاي المششاكل المالية التي
أاثرت علينا كثيرا لكننا لعبنا فيما بعد ،لكن في

ال-م-وسش-م ال-ح-ال-ي األم-ور ت-ف-اق-مت أاك-ث-ر والوضشع
أاصشبح ل يطاق ول بدليل لنا سشوى إانتظار إايجاد
ال -ح -ل -ول ال Ó-زم -ة م -ن ط-رف ال-مسش-ؤوول-ي-ي-ن ع-ن
ال -ري -اضش -ة ف -ي ال -ج-زائ-ر ب-م-ا أان اإلت-ح-ادي-ة ه-ي
األخرى ليسض لديها الحل ألنها تعاني من ضشائقة
Óسشتدانة من أاجل تسشوية بعضض
مالية ولجأات ل إ
النقاط العالقة ،ولهذا توصشلنا خÓل اإلجتماع
الذي سشبق لي الحديث عنه إالى ضشرورة اإلتصشال
بالوزير وسشنرسشل إاليه وثيقة تحمل كل المششاكل
وال -م -ط-الب ح-ت-ى ي-ق-دم ل-ن-ا ال-مسش-اع-دة ل-ت-ف-ادي
األزمة التي من سشتؤوثر على كرة السشلة الجزائرية
ككل.
لج-ت-م-اع حضص-ره ك-ل-ل م-م-ث-ل-ي
^^ :ه -ل ا إ
لول؟
الفرق التي تنشصط في القسصم ا أ
^ :أاكيد اإلجتماع الذي إانعقد في مدينة الدار
البيضشاء بالعاصشمة حضشره ممثلين عن كل الفرق
التي تعاني من المششاكل المادية باسشتثناء أاربعة
ف -ري -ق إات -ح -اد ال -ع -اصش -م -ة ،ال-م-ج-م-ع ال-ب-ت-رول-ي،
سشطاوالي ،الرويبة ألنهم غير معنيين بما يحدث
لبقية الفرق ،وهذا ما يعني أانه من غير المنطقي
أان تجري بطولة وطنية بأاربعة فرق فقط ،ول بد
م -ن إاي -ج -اد ال -ح -ل -ول ال Ó-زم -ة ح -ت -ى تسش -ت -أان -ف
المنافسشة من جديد ألنه من المسشتحيل أان تعود
ال-م-ن-افسش-ة ق-ب-ل ت-دارك ال-وضش-ع ال-ح-ال-ي ألن-ن-ا ل
Óششارة
نملك األموال التي تسشمح لنا بذلك ،ول إ
فإاننا قمنا بإاجتماع أاول في ولية برج بوعريريج
ويجب أان يعرف الجميع ليسشت كرة السشلة فقط
التي تعاني حيث ان الكرة الطائرة وكرة اليد
أايضش -ا ي-ع-يشش-ون ن-فسض ال-وضش-ع م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-ط-الب
ج-م-ي-ع-ن-ا بضش-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل ف-ي إاي-ج-اد ال-ح-لول
ونتمنى أان تكون في القريب العاجل حتى يعود
المسشتوى إالى سشابق عهده.

ريال مدريد

جوفنتوسس

بإامكـ ـان لوبيتيغـ ـي ا’عتم ـ ـاد علـ ـ ـى غاريـ ـ ـت بي ـ ـ ـل فـ ـ ـ ـي الليغ ـ ـ ـا

فعالية رونالدو
تظهر بششكل جديد

تنفسض جولين لوبيتيغي المدير الفني لنادي
ريال مدريد الصشعداء ،بسشبب غاريث بيل ،نجم
الملكي ،المسشتبعد من قائمة المرينغي في مباراة
سشيسشكا موسشكو ،المقرر إاقامتها
اليوم ضشمن منافسشات دوري أابطال أاوروبا.
Óصش-اب-ة ف-ي م-ب-اراة دي-رب-ي
وت -ع -رضض ب -ي -ل ل  -إ
مدريد التي انتهت بالتعادل السشلبي ،وخرج
ب -ي -ن شش -وط -ي ال -ل -ق-اء ،ول-م يسش-اف-ر م-ع ب-ع-ث-ة
ال - -م- -ل- -ك- -ي إال- -ى روسش- -ي- -ا ،م- -ن أاج- -ل إاج- -راء
الفحوصشات الطبية ،للوقوف على حجم تلك
اإلصشابة ،وتحديد مدة عÓجه.

من جانبها أاششارت إاذاعة كوبي عبر حسشابها على
موقع «تويتر» إالى أان نتائج الفحوصشات أاثبتت
عدم وجود أاي إاصشابات لبيل ،مؤوكدة أانه سشيكون
متاحا أامام لوبيتيغي للمباراة المقبلة في الليغا
أامام ديبورتيفو أالفيسض.
ون -ق -لت اإلذاع -ة ت -غ-ري-دة م-ف-اده-ا «ب-ع-د خضش-وع
ال Ó-عب ألشش-ع-ة ال-رن-ي-ن ،أاشش-ارت ال-ن-ت-ي-ج-ة ل-ع-دم
وجود أاي إاصشابة لبيل».
يششار إالى أان هجوم ريال مدريد يعاني حاليًا من
تراجع في األداء ،وكان لوبيتيغي يخششى فقدان
ال -ن -ج -م ال -وي -ل -زي ل -ف -ت -رة ط -وي -ل-ة ،إال أان ن-ت-ائ-ج
الفحوصشات أاثبتت سشÓمته..

برششلونة

تÒي هÔي مرششح لتدريب الفريق

ق - - - -ا ل ت ت - - - -ق - - - -ا ر ي - - - -ر
ص ش - - - -ح - - - -ف - - - -ي - - - -ة  ،اإ ن
ا ل - -ف - -ر ن س ش - -ي ت - -ي - -ر ي
ه - -ن - -ر ي  ،ا ل - -م - -د ر ب
المسشاعد لمنتخب
ب -ل -ج -ي -ك -ا ا ل -ح -ا ل -ي ،
ق - -د ي - -ك - -و ن اأ ح - -د
البدائل
المحتملة
سص- -اع- -د الÈت- -غ- -ا‹ ك- -ريسص- -ت- -ي -ان -و رون -ال -دو ،ف -ري -ق -ه ل -خ  Ó-ف -ة اإ ر ن س ش -ت -و
ج-وف-ن-ت-وسس ،ع-ل-ى إاسص-ق-اط ن-اب-و‹ ،ب-ن-ت-يجة  ،1-3السص -بت ف ا ل ف ي ر د ي ،

ا ل - - - -م - - - -د ي - - - -ر ا ل - - - -ف - - - -ن - - - -ي
لبرششلونة.ويعاني
ب ر ش ش ل و ن ة م ن اأ ز م ة ت ر ا ج ع
اأ د ا ئ ه و ن ت ا ئ ج ه ف ي ا ل ف ت ر ة
ا لأ خ - -ي - -ر ة  ،ب - -ع - -د م -ا ف ش ش -ل
ا ل -ف -ر ي -ق ف -ي ت -ح -ق -ي -ق اأ ي
فوز في الثÓث مباريات
ا لأ خ - -ي -ر ة اأ م -ا م ج -ي -ر و ن -ا ،
ل ي غ ا ن ي س ض و اأ ت ل ت ي ك ب ي ل ب ا و .
ونقلت صشحيفة سشبورت ،
اأ ن ت ي ر ي ه ن ر ي ه و اأ ح د

المرششحين لتولي منصشب
ا ل -م -د ي -ر ا ل -ف -ن -ي ل -ب -ر ش ش -ل و ن ة
ف - -ي ا ل - -م س ش -ت -ق -ب -ل  ،خ -ل ً-ف -ا
لفالفيردي.
ولم ينجح فالفيردي ،في
اإ ظ -ه -ا ر ب -ر ش ش -ل -و ن -ة ك س ش -ا ب -ق
عهده ،رغم فوزه بثنائية
ا ل د و ر ي و ا ل ك اأ س ض ب ا ل م و س ش م
ا ل - - -م - - -ا ض ش - - -ي  ،و ا ل س ش - - -و ب - - -ر
ا لإ س ش ب ا ن ي ا ل ش ش ه ر ا ل م ا ض ش ي
..

التصصنيف العاŸي لÓعبي التنسس

اŸاضص- -ي ‘ ،ق- -م- -ة ا÷ول- -ة السص- -اب- -ع- -ة م- -ن ع- -م- -ر ال- -دوري
ليطا‹.
ا إ
ورغم أان نادي نابولي ،كان متقدًما بهدف دون رد ،لكن
ج -وف -ن -ت -وسس أان -ه -ى ال -م -ب -اراة م -ن-تصصً-را ،ب-فضص-ل مسص-اع-دة
واصشل اإلسشباني رافاييل نادال
الÓعب البرتغالي.
لوائل:
ترتيب العشصرة ا أ
تربعه على عرشض التصشنيف
سص-ج-ل درايسس م-ي-رت-ي-ن-ز ،ه-دف ن-اب-ول-ي ف-ي الدقيقة ،10
 –1اإلسشباني رافائيل نادال  8760نقطة
العالمي لÓعبي التنسض
لول والثاني
بينما سصجل ماريو ماندزوكيتشس ،الهدفين ا أ
 –2السشويسشري روجيه فيدرير  6900نقطة
المحترفيني الصشادر أامسض
ي
ص
ش
ت
و
ن
و
ب
م
لجوفنتوسس في الدقيقتين  26و ،49واختت
 –3الصشربي نوفاك ديوكوفيتشض  6445نقطة
برصشيد  8760نقطة.
الثÓثية في الدقيقة .76
 –4األرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو  5980نقطة
ولم تششهد المراكز العششرة األولى
ن
ك
ي
م
ل
،
ا
د
ي
د
ج
ا
ر
و
د
،
ة
ا
ر
ا
ب
م
ولعب رونالدو ،خÓل ال
 –5األلماني أالكسشندر زفيريف  4890نقطة.
أاي تغييرات هذا األسشبوع حيث
في حسصبان مشصجعي اليوفي ،وهو صصناعة ا أ
 –6الكرواتي مارين ششيليتشض  4715نقطة
لهداف .يبتعد نادال بأالف و 860نقطة عن
وسصاهم رونالدو في ا أ
 –7النمسشاوي دومينيك تيم  3825نقطة.
لهداف الثÓثة ،عبر عرضصية السشويسشري روجي فيدرير وبأالفين
 –8البلغاري غريغور ديميتروف  3755نقطة
و 315نقطة عن الصشربي نوفاك
م -ت -ق -ن -ة ل -م -اري -و م -ان-دزوك-ي-تشس ،ت-رج-م-ه-م-ا ال-ن-ج-م
 –9الجنوب إافريقي كيفن أاندرسشون  3595نقطة
ديوكوفيتشض المصشنف الثالث.
ال -ك -روات -ي ،ع -ل -ى ال -ف -ور إال -ى ه -دف ،ث -م تصص -وي -ب -ة
 –10األمريكي جون إايسشنر  3470نقطة.
صص -اروخ -ي -ة ارت-ط-مت ب-ق-ائ-م ن-اب-ول-ي ،وارت-دت إال-ى
ماريو ،الخالي من الرقابة ،والذي أاسصكنها الشصباك.
ك- -م- -ا سص -دد رون -ال -دو ،رأاسص -ي -ة ،ق -ب -ل أان ي -ح -ول -ه -ا منتخب روسصيا :
زم-ي-ل-ه ل-ي-ون-اردو ب-ون-وتشصي ،إالى داخل الشصباك،
ذكرت
«اآلن أادركت بنفسشي وبششكل واضشح جدا أان ال-ع-ال-م ,ال-ت-ي اسش-تضش-اف-ت-ه-ا بÓ-ده خÓ-ل ه-ذا
م- - - - -ع اق - - - -ت - - - -راب ن - - - -ه - - - -اي - - - -ة ال - - - -م - - - -ب - - - -اراة .وسشائل
الوقت قد حان إلفسشاح المجال أامام الزمÓء الصشيف ليقوده إالى الدور ربع النهائي قبل أان
وشص -ك -كت الصص -ح -اف -ة ا إ
األصشغر مني سشنا ,والتركيز على أاداء ناديه يخسشر أامام كرواتيا بضشربات الترجيح.
لي-ط-ال-ي-ة ،أام-ام صص-ي-ام اعÓم
ى
ل
ع
ه
ت
ر
د
ق
ي
ف
،
ف
رون -ال-دو ع-ل-ى ال-ت-ه-دي-
وخ-اضض أاك-ي-ن-ف-ي-ف أاول م-ب-اراة دول-ي-ة ل-ه سش-ن-ة
المحلي ,سشيسشكا موسشكو» .
روسشية,أامسض
إاح- -راز ذات ال -ك -م م -ن ا أ
له -داف ك -م -ا ك -ان ان ق- - - - - -ائ- - - - - -د و اوضشح المتحدث «أاترك هذا المجال وانا  2004وعمره ل يتجاوز  18سشنة ،ودخل مرماه
الشصأان مع ريال مدريد ،غير أانها عادت م- -ن -ت -خب روسش -ي -ا مرتاح البال و ان روسشيا لديها ششباب جيدون  95هدفا في  110مباريات ،و وصشل مع فريق
ون- - -ادي سش- - -يسش - -ك - -ا وواعدون جدا ,وقد أاثبت بعضشهم أانهم قادة ب Ó-ده ال -ى نصش -ف ن -ه -ائ -ي ك -أاسض اوروب -ا ع-ام
لهداف.
لتحتفل بصصانع ا أ
وق-ال م-اسص-ي-م-ي-ل-ي-انو أاليغري ،مدرب م -وسش -ك -و ل -ك-رة ال-ق-دم حقيقيين في بطولة كأاسض العالم,التي نظمت  .2008ووفقا للمصشدر نفسشه ،فإايغور أاكينفييف
إايغور أاكينفيف ,قد أاعلن في روسشيا « .وجاء في بيان لموقع التحادية ال -ب -ال -غ م-ن ال-ع-م-ر  32ع -ام -ا ظ -ل ي -ل-عب م-ع
اليوفي ،إان مواجهة نابولي ،كانت
اعتزاله اللعب دوليا عن سشن الروسشية لكرة القدم أان أاكينفيف يعتزل بعد ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-روسش-ي م-ن-ذ عام .2004
لفضص-ل ل-ل-برتغالي كريسصتيانو
ا أ
مسشيرة اسشتمرت  15سشنة دافع خÓلها عن وهو بطل سشت مرات ،وصشاحب كأاسض التحاد
يناهز الثانية والثÓثين.
و
د
ل
ا
ن
رو
و ن-ق-لت صش-ح-ي-ف-ة «ك-وميرسشانت» أالوان المنتخب الوطني ,حيث خاضض أاكينفيف األوروبي وفي قائمة أافضشل حراسض المرمى

نـ ـ ـ ـ ـادال يحتفـ ـ ـظ بالري ـ ـ ـادة

ا◊ارسس أاكينفيف يعلن اعتزاله اللعب دوليا

ع -ن ح -ارسض ال-م-رم-ى أاك-ي-ن-ف-ي-ف ق-ول-ه

مباريات منتخب بÓده بالكامل خÓل كأاسض

في القرن الحادي والعششرين.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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نصشف نهائي رابطة أابطال إافريقيا (ذهاب)
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ب-ال-م-ق-اب-ل سش-ي-ك-ون ه-ج-وم ال-ف-ري-ق م-طالبا بالسشتفاقة خÓل
م -واج -ه -ة الأه -ل -ي وذلك م -ن اج-ل ال-تسش-ج-ي-ل وم-ح-و الصش-ورة
السشيئة التي ظهر بها في مواجهتي الوداد البيضشاوي في ربع
النهائي.
وتعود الى الذهان الفرصس الكثيرة التي تفنن المهاجمين في
تضشييعها وهو ما يجعل المسشوؤولية كبيرة على الÓعبين.

عمل نفسصي كب Òقام به
اŸدرب

ي- - -واج- - -ه ال - -ي - -وم وف - -اق
لهلي اŸصشري ‘
سشطيف نظÒه ا أ
نصش-ف ن-ه-ائ-ي راب-ط-ة اب-ط-ال اف-ري-قيا
وع-ي-ن-ه ع-ل-ى –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-ابية
ت -ع ّ-زز ح -ظ -وظ -ه ‘ ب -ل -وغ ال -ن -ه -ائ -ي
واŸنافسشة بقوة على لقبها.

صصراع تكتيكي بÚ
الطاوسصي وكارتÒون

عمار حميسسي
تتجه الأنظار مسشاء اليوم الى ملعب السشÓم بالقاهرة الذي
سشيحتضشن القمة المنتظرة بين الوفاق والهلي في نصشف
نهائي رابطة ابطال افريقيا ،حيث يسشعى كل طرف لتعزيز
حظوظه في بلوغ النهائي.
ويسشعى الوفاق للعودة الى الواجهة من جديد وتحقيق نتيجة
ايجابية تسشمح له بالتاأهل الى النهائي من خÓل تسشجيل
هدف على الأقل اأو تفادي تلقي اهداف قبل موقعة العودة
في  23اكتوبر الجاري بسشطيف.

سشيكون الصشراع كبيرا اليوم من الناحية التكتيكية بين الطاوسشي
مدرب الوفاق والفرنسشي كارتيرون مدرب الهلي ويسشعى كل
واحد لتحقيق مكاسشب مهمة خÓل مواجهة اليوم قبل موقعة
اإلياب.
ويعرف كارتيرون الكرة الجزائرية جيدا بحكم انه درب من قبل
مازمبي الكونغولي وواجه اندية جزائرية في المنافسشة الفريقية
وهو العامل الذي سشيركز عليه خÓل مواجهة الوفاق رغم أانه لم
يلق الجماع بعد لحّد اآلن بين انصشار األهلي.
ويعتقد بعضس المختصشين وانصشار الهلي ان مواجهة الوفاق هي
المعيار الحقيقي للحكم على مسشتوى كارتيرون بحكم ان الفريق
يسشيطر بسشهولة على الكرة المصشرية بالنظر الى تواجد افضشل

مدينة سشطيف تعيشش أاجواء حماسشية قبل ﬁطة القاهرة

ل حديث لأÓنصشار إال عن حظوظ أاششبال الطاوسشي

تتجه،
مسشاء اليوم  ،وعلى
السشاعة الثامنة مسش
ا
افريقيا،
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السشÓم بالقاهرة ،والذ فاق سشطيف وا÷مهور الرياضشي ا÷زا افسشة رابطة أابطال
ئر
يي
حتضشن مباراة هامة Œمع ب Úالنادي ا ي خاصشة ،ا ¤ملعب
وفاق
ل
سشطيف ‘ اطار جول
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،
و
ر
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شيفه
صشف النهائي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ال - - -م- - -ب- - -اراة حسشب
المحللين
والمتتبعين ،سشتكون
ق- -م- -ة ف -ي اإلث -ارة
والتنافسس الششرسس
م -ن اج -ل ضش -م -ان
ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ية،
ل -خ -وضس م -ب -اراة
ال- - - -ع- - - -ودة ف - - -ي
سش-ط-ي-ف ف-ي 23
اكتوبر الجاري،
ألنها تجمع بين
فريقين كبيرين
ل- -ه- -م -ا ت -اري -خ
ك- - -ب- - -ي- - -ر م- - -ع
المنافسشة الفريقية ،وسشتكون معركة
كروية حقيقية ،سشيثبت من خÓل المدرب رششيد
ال -ط -اوسش -ي ج -دارت -ه ف -ي ت-ج-رب-ت-ه ال-ح-ال-ي-ة م-ع
الوفاق ،وقد أاكد الطاوسشي ،أان  5أايام بعد انتهاء
لقاء ششبيبة القبائل ،تعتبر مدة كافية لÓسشترجاع
والتحضشير ،وبالتالي جاهزية الفريق السشطايفي
ال -ذي أاج -رى حصشصش -ا ت-دري-ب-ي-ة ب-ال-ق-اه-رة ال-ت-ي
حظي بها باسشتقبال جيد.
ف - -ي الشش- -ارع السش- -ط- -اي- -ف- -ي ،ل ح- -ديث ال ع- -ن
المباراة ،حيث تحظى بالهتمام والتحليل ،مع
إابداء تخوف كبير من النتيجة ،بسشبب قوة الفريق
المصشري قاريا ،ولهذا يطالب الجمهور أاششبال
ال -م-درب ال-ط-اوسش-ي ب-ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-روح ال-ق-ت-ال-ي-ة
والبطولية التي يتميز بها الوفاق في اللقاءات
الكروية الحاسشمة ،متمنين منهم العودة بنتيجة
ايجابية مطمئنة ،وتعيشس المدينة أاجواء غير
عادية.
إال -ى ذلك ،ت -ح -ت -اج ال -تشش -ك -ي-ل-ة السش-ط-اي-ف-ي-ة إال-ى
م -ع -ن -وي -ات ك-ب-ي-رة ل-ه-ذه ال-م-ب-اراة ب-ع-د اإلخ-ف-اق
األخير في ملعب  8ماي  1945بسشطيف ،أامام
شش -ب -ي -ب -ة ال -ق-ب-ائ-ل ،ي-وم ال-خ-م-يسس ال-ف-ارط ،ب-ع-د
تسش- -ج- -ي- -ل ان -ه -زام مشش -ك -وك ف -ي -ه ،حسشب ادارة
الوفاق ،بسشبب رداءة التحكيم ،ولهذا من المنتظر

أان ي- - -رك - -ز
الطاقم
ال-ف-ن-ي على
السشترجاع،
ورفع
المعنويات،
م- - - -ع وضش- - - -ع
خطة تكتيكية
مناسشبة
ل-ل-ح-ف-اظ على
الششباك
ن-ظ-ي-ف-ة ،قصش-د
ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-يجة
ايجابية
مريحة.
وأابدى الÓعبون
وع -ي -ه -م ال -ك-ب-ي-ر
بالمسشؤوولية الملقاة على عاتقهم ،بعد اجتياز دور
المجموعات بنجاح ،حيث كبرت الطموحات لدى
الÓعبين للوصشول الى ابعد حد في المنافسشة،
بعد البداية المتعثرة فيها ،وقد عبّر جابو عن
أام -ل -ه ال-ك-ب-ي-ر ف-ي ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة م-ن
ال -ق -اه -رة ،ح -يث سش -ت -ك -ون ال -تشش -ك -ي-ل-ة م-ط-ال-ب-ة
بالحفاظ على الششباك النظيفة بالعتماد أاسشاسشا
على الحارسس زغبة الذي كان له دور حاسشم في
المباراة األخيرة ،في الدور ربع النهائي اياب،
بالدار البيضشاء المغربية ،ضشد الوداد البيضشاوي،
حيث عادت تششكيلة الوفاق بتعادل ثمين أاهلها
ل-ل-دور نصش-ف ال-ن-ه-ائ-ي ،ب-فضش-ل تصش-دي ال-حارسس
لعدة محاولت حقيقية للتهديف.
من جهة أاخرى ،أاكدت بعضس المصشادر تخصشيصس
إادارة حسشان حمار منحة جد مغرية في حالة
التأاهل الى الدور النهائي ،قد تصشل الى مليون دج
لكل لعب ،وهي منحة سشتششحن الÓعبين بقوة
في منافسشة اليوم.
نشش- -ي- -ر ف- -ي األخ -ي -ر إال -ى ان م -دي -ري -ة الشش -ب -اب
وال- -ري- -اضش -ة بسش -ط -ي -ف ،وب -ال -ت -ع -اون م -ع دي -وان
مؤوسشسشات الششباب ،سشتتولى عرضس المباراة على
شش -اشش -ات ع -م Ó-ق -ة ل -ل-ج-م-ه-ور ب-م-ل-عب  8ماي
بسشطيف ومؤوسشسشات الششباب.

الÓعبين ضشمن التششكيلة.
من جهته ابان الطاوسشي عن دهاء كبير في ادارة المباريات التي
تجري خارج الديار على وجه الخصشوصس وهو ما يمنحه األفضشلية
بعد أان قاد الفريق الى نصشف النهائي عقب اخراج حامل اللقب
الوداد البيضشاوي.

زغبة للتأاكيد وهجوم الفريق
مطالب با’سصتفاقة
ينتظر عششاق الوفاق مباراة الأهلي بفارق الصشبر من اجل
اك -تشش -اف مسش -ت -وى ال -ح -ارسس زغ -ب -ة م-ن ج-دي-د ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى
مسشاهمته الكبيرة في التاأهل الى نصشف النهائي بعد المسشتوى
الكبير الذي ظهر به في المغرب.

تأاثر لعبو الوفاق كثيرا بعد الهزيمة التي مني بها الفريق امام
ششبيبة القبائل في البطولة وهو ما انعكسس سشلبا على معنوياتهم
قبل السشفر الى القاهرة.
وحاول التقني المغربي التخفيف من وقعة الصشدمة على لعبيه
عقب السشقوط المفاجئ في محاولة منه للرفع من معنويات
زمÓء زغبة ،مؤوكدا لهم أان الهزيمة أامام «الكناري» تعّد مجرد
عثرة ويمكن التدارك في المسشتقبل في الوقت الذي طلب منهم
التركيز بششكل جيد في الموعد القاري المقبل ومن ثم تفادي
األخطاء الدفاعية التي ارتكبوها في البطولة أامام ششبيبة القبائل،
علما أان الطاوسشي سشيعمل على تدارك الهفوات الدفاعية التي
ارتكبت في اللقاء األخير من خÓل الحصشصس التدريبية التي
اجراها الوفاق على الملعب الرسشمي الذي سشيحتضشن المباراة،
فضش Óعن تخصشيصس حصشة فيديو تابع فيها الÓعبون المباراة
األخيرة التي أاجراها منافسشهم في البطولة العربية أامام النجمة
اللبناني وفاز عليه برباعية مقابل هدف وذلك للوقوف على
نقاط قوة وضشعف اششبال كارتيرون.

’دارة
طاقم –كيم إاثيوبي إ
اŸباراة
أاعلنت لجنة التحكيم التابعة لـ»الكاف» عن حكام من إاثيوبيا
وجنوب إافريقيا لمباراتي الدور نصشف النهائي لرابطة األبطال
اإلف -ري -ق -ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ب-ي-ن األه-ل-ي ال-مصش-ري ووف-اق سش-ط-ي-ف
ال - - -م - - -ق - - -ررت - - -ي - - -ن ال - - -ي - - -وم و ف- - -ي  23اك- -ت -وب -ر ال -ج -اري.
وع-ي-نت ال-ل-ج-ن-ة ح-ك-م السش-اح-ة األث-ي-وب-ي ب-امÓ-ك تيسشيما واييزا
إلدارة مباراة الذهاب بين األهلي ووفاق سشطيف التي سشتلعب
اليوم بملعب السشÓم بينما اختارت الجنوب إافريقي فيكتور
ميغال غوميز لمباراة العودة التي سشتقام  23أاكتوبر المقبل بملعب
 8ماي.

ياسش ـ ÚششعÓل يلتحـ ـ ـق بنـ ـ ـادي أاوŸبيـ ـ ـك الفرنسشـ ـ ـي
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ي -ل -ت -ح-ق ال-دراج ال-ج-زائ-ري ،ي-اسش-ي-ن شش-عÓ-ل،
الناششط في صشفوف النادي الفرنسشي اولمبيك
« فال دواز» ،اواخر ششهر اكتوبر الجاري،
ب- -ن- -ادي اخ- -ر ،م -ع ط -م -وح اع -ط -اء مسش -ي -رت -ه
الرياضشية المزيد من الدعم.
وك -تب ب -ط -ل اف -ري -ق -ي -ا ف-ي صش-ف-ح-ت-ه ع-ل-ى

الفايسشبوك « :بعد سشتة اعوام جميلة قضشيتها
بنادي « فال دواز» الذي قدم لي الدعم دائما
وشش -ج -ع -ن-ي ،ح-ت-ى خÓ-ل الوق-ات ال-عصش-ي-ب-ة،
سشأالتحق بفريق اخر هو باريسس «سشيكليسشت
اول -م-ب-يك» ،اواخ-ر شش-ه-ر اك-ت-وب-ر ال-ج-اري م-ع
طموح الوصشول الى تتويجات اخرى».

وف ّسشر ششعÓل قرار تغيير الجواء بـ»نوعية
ال -ع -م -ل» ال -م-ق-ت-رح-ة م-ن ط-رف ن-ادي ب-اريسس
«سش -ي-ك-لسش-يت اول-م-ب-يك» ال-ذي ي-م-لك «ط-ري-ق-ة
تسشيير جيدة» ،من خÓل اسشتقدامات نوعية
دون نسشيان التأاطير والهداف الطموحة «،
التي يسشعى للوصشول اليها .

ماراطون مدغاسشن الدو‹:

 1500ع ـ ـ ـداء يششاركـ ـ ـون فـ ـ ـي اŸوعـ ـ ـد يـ ـ ـوم  ٦اأكتوبـ ـ ـر
سشيششارك اأك Ìمن  15٠٠عداء وعداءة
من  11دولة ‘ ماراطون مدغاسشن الدو‹
‘ ط -ب -ع-ت-ه ال-ت-اسش-ع-ة ل-ه-ذه السش-ن-ة ب-ب-ات-ن-ة
وذلك ي- - -وم  ٦اأك -ت -وب -ر ا÷اري ،حسشب م -ا
اأك - -ده اأمسش رئ - -يسش ج - -م - -ع - -ي - -ة اأصش- -دق- -اء
م -دغ-اسش-ن اŸن-ظ-م-ة ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،ع-ز
الدين قر‘.
ويتوقع ذات المصشدر اأن تششهد هذه الطبعة
التي سشتنظم بالتنسشيق مع كل من المديرية
ا ل -م -ح -ل-ي-ة ل-لشش-ب-اب و ال-ر ي-اض ش-ة و راب-ط-ة اأ ل-ع-اب

القوى لولية باتنة مششاركة عدائين من اليابان
والسشويد و هولندا وبلجيكا واأيضشا من المغرب
وتونسس ودول اأخرى اإفريقية و اأوروبية.
وقد حددت النطÓقة من وسشط مدينة باتنة
ن -ح -و ال ضش -ر ي -ح ا ل -ن-وم-ي-دي ال -م -ل -ك -ي م -دغ -اس ش -ن
ببلدية بومية على مسشافة  42 , 192كلم اإلى
ج-انب ت-ن-ظ-ي-م س ش-ب-اق-ي-ن اآ خ -ري -ن مس ش -ج -ل -ي -ن في
التظاهرة الأول بين بلديتي باتنة وفسشديسس
على مسشافة  13كلم والثاني بين باتنة والمعذر
على مسشافة  26كلم وفقا لنفسس المتحدث .

الوداد البيضشاوي:

وقرر المنظمون ولأول مرة يضشيف المصشدر
اإ د خ -ال ت -غ -ي -ي -ر ع -ل -ى ال-مسش-لك و ح-ذ ف م-ا ك-ان
يمثل الصشعوبة في هذا السشباق والمتمثل في
ششطري المعذر -بومية ثم بومية  -مدغاسشن
ا ل -ل -ذي -ن ك -ان يش ش -ه -دان انسش -ح -اب ال -ك-ث-ي-ر م -ن
العدائين لصشعوبتهما واسشتبدالهما بمسشلك اآخر
غ -ي -ر م-ع -ه -ود ع -ب -ر م -ن -ط-ق-ة م-زوال-ة ي-م-ت-از ب اأ نه
سشريع واأقل صشعوبة من سشابقه وهو ما سشيسشمح
 حسش -ب -ه -م  -ل -ل -مش ش -ا رك-ي-ن ب-ت-ح-ط-ي-م اأ رق-ام-ه -مالقياسشية.

تعي Úالفرنسشي ريني جÒار مدربا جديدا
ع- - -ي- - -نت إادارة ال- - -وداد ال- - -ري- - -اضش - -ي
البيضشاوي اŸغربي لكرة القدم ،اŸدرب
ال-ف-رنسش-ي ري-ن-ي جÒار لÓ-شش-راف ع-لى
ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ه-ذا اŸوسش-م
خلفا للمدرب عبد الهادي السشكتيوي.

ونششرت ادارة الوداد البيضشاوي بيانا على الموقع
الرسشمي ،تعلن فيه التعاقد مع المدرب الفرنسشين
ريني جيرار دون أان تحدد مدة العقد وششروطه.

للعاب
ا أ
لوŸبية الششتوية
ا أ
:٢٠٢٦

وحسشب نفسس المصشدر ،فإانه في إاطار تطوير و
تحديث اإلدارة التقنية لنادي الوداد الرياضشيي تم
تعيين الفرنسشي ريني جيرار إايميل مدربا للفريق
األول ومسشاعديه الفرنسشيين جيرار نيكول لورون
وبرنارديت جيرار فرانسشي.
وأاششار البيان أانه تم الحتفاظ بالمحضشر البدني
نابي مناف ومدرب الحراسس كريم السشباعي ضشمن
الطاقم التقني الجديد.

اللجنة األوŸبي

كما تّم في وقت سشابق تعيين الفرنسشي أاوليو أالن
ج -ان ك -ل -ود م-دي-را ت-ق-ن-ي-ا و م-واط-ن-ه ت-وسش-ي ن-وي-ل
جوزيف مديرا رياضشيا و مششرفا عاما ،حسشب بيان
ادارة الوداد البيضشاوي.

ة اإليطالية تقدم ملف ترششيح ميÓنو وكورتينا

ضشي عن قبول اقتراح ملف مششترك لثÓث
أاوت الما
جد من أاجل قبول اللجنة األولمبية الدولية
Óنو وتورينو ثم كورتينا للترششح لسشتضشافة
لي-ط-ال-ي-ة ب
مدن هي مي
لوŸب-ي-ة ا إ
ق -دمت ال-ل-ج-ن-ة ا أ
ف لملف الترششيح اإليطالي».
دورة األلعاب األولمبية الششتوية .2٠26
أامسش ‘ ل - - -وزان بسش - - -ويسش - - -را م - - -ل- - -
مية إالى أان السشلطات اإليطالية أاكدت أانها
ع Ó-ن ع -ن اسش -م ال-ب-ل-د ال-ذي سش-يسش-تضش-ي-ف
وأاششارت اليو
د « 2٠26حدثا و سش -ي -ت -م اإل
الÎشش-ي-ح ال-رسش-م-ي Ÿدي-ن-ت-ي م-يÓ-نو و لن تدخر جهدا لجعل اسشتضشافة أاولمبيا
أاولمبياد  2٠26في سشبتمبر .2٠19
لل-عاب
ك-ورت-ي-ن-ا م-ن أاج-ل اسش-تضش-اف-ة ا أ
يطاليا وتتنافسس سشبع دول على احتضشان
ل ينسشى».
كلف بالرياضشة وإالى جانب ا
لوŸبية . ٢٠٢٦
بالمقابل ،قال كاتب الدولة اإليطالي الم
ا أ
ن ب-ي-ن-ه-ا سش-ت-وك-ه-ول-م والسش-وي-د وسش-ويسش-رافة مؤوخراي إان ال -ت-ظ-اه-رة م
وذكرت صشحيفة (لسشتامبا) أان رئيسس اللجنة جيانكارلو جورجيتيي في تصشريح للصشحا
ولمبية اإليطالية جيوفاني مالجو ،أاعلن
اسشتبعاد تورينو التي وتركيا.
األ
ترششيح ميÓنو وكورتينا فقط بعد
جنة األولمبية الدولية أان مدينة سشابورو
وأاعلنت الل
وم عن التوقيع الرسشمي على طلب ميÓنو
ة في الملف الترششيحي قد يضشعف حظوظ
الي
تقدم بعرضس لسشتضشافة اولمبياد ،2٠26
ك
ر
ا
ش
ش
م
ت
ن
ا
ك
اليابانية لن ت
ورتينا تنظيم أاولمبياد  ،2٠26مضشيفا أان
يا في الفوز برهان تنظيم هذه التظاهرة.
وك
بعد الزلزال الذي ضشرب اليابان مؤوخرا.
إايطال
شلطات المحلية بالمدينتين سشتبدن «العمل
ت اللجنة األولمبية اإليطالية قد أاعلنت في
الس
وكان
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موأقيت
ألصشÓة

^  02أك-ت-وبر  :19٥8أل-رئ-يسس أل-ف-رنسش-ي ،شش-ارل دي-غول،
يقوم بزيارته ألرأبعة إأ ¤أ÷زأئر ويعلن من قسشنطينة
ع -ن ﬂط -ط خ -م -اسش -ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،أشش-ت-ه-ر –ت إأسش-م
لمتصشاصس غضشب أ÷زأئري.Ú
«مششروع قسشنطينة» إ
^ 02أك-توبر  : 1960حضش-ر ن-ائب رئ-يسس أ◊ك-وم-ة
أŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة أ÷زأئ -ري -ة ك -ر Ëب-ل-ق-اسش-م أشش-غ-ال
 ·ÓأŸت-ح-دة ‘ ن-ي-وي-ورك وت-ب-احث م-ع
أ÷م -ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألسشيناتور «جون ف .كينيدي».

٢٤

ألثÓثاء  22محرم  1٤٤0هـ ألموأفق لـ  02أكتوبر  2018م
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 27°أ÷زأئر
 19°أ÷زأئر

١٧٧٥٩

التأاكيد على التحضش Òالقتا‹ للقوات يظل العنصشر األسشاسس للجاهزية العملياتية
^ إأبرأز ألتعاون بﬂ Úتلف أصشناف ألقوأت عند تنفيذ ﬂتلف أŸهام ألقتالية

نوعية مرغوبة هي سصنة تدريبية –تاج إا ¤اŸراجعة
وال-ت-ق-ي-ي-م ،وال-ت-م-ري-ن ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي الختباري الذي ل
يحمل معه من عناصصر تطويرية جديدة وعوامل
–ديثية إاضصافية هو “رين يحتاج أايضصا إا ¤إاجراء
مراجعة موضصوعية وتقييم واقعي Ûرياته.

نتائج التمارين مؤوششرات ميدانية فعلية “ثل
بالضشرورة اŸقياسس األسشاسس

فنتائج التمارين هي مؤوشصرات ميدانية فعلية“ ،ثل
بالضصرورة اŸقياسس األسصاسصي لتقييم مدى فعالية
تنفيذ برامج التحضص Òالقتا‹ ،على ضصوء التطبيق
األمثل ألسصاليب القتال ‘ ظروف قريبة من الواقع،
مع التحكم التام ‘ التجهيزات ومنظومات األسصلحة
ال-عصص-ري-ة ،وت-ل-ك-م ه-ي غ-اي-ة السص-ت-ف-ادة م-ن ع-وام-ل
التطور اŸعتمدة على حسصن التقييم و‚اعة التقوË

 22°وهرأن

ألثمن  10دج

‘ أليوم ألثا Êمن زيارته إأ ¤ألناحية ألعسشكرية ألرأبعة  ،ألفريق ڤايد صشالح :

أششرف ألفريق أحمد قايد صشالح نائب وزير ألدفاع ألوطني رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني
ألششعبي ‘ ،أليوم ألثا Êمن زيارته إأ ¤ألناحية ألعسشكرية ألرأبعة  ،على أنطÓق ›ريات
تنفيذ ألتمرين ألبيا ÊأŸركب بالذخÒة أ◊ية ““عاصشفة  ‘ ، ““ 2018ألبدأية أسشتمع ألفريق
رف -ق-ة أل-ل-وأء حسش-ان عÁÓ-ي-ة ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-رأب-ع-ة إأ ¤ع-رضس ق-دم-ه م-دي-ر
ألتمرين حول خطة ومرأحل ألتنفيذ.
وÃي-دان ال-رم-ي ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ج-ن-وب ـ شصرق طوال السصنة ،وخصصوصصا خÓل –ضص Òوتنفيذ هذا
جانت ،تابع الفريق عن كثب األعمال القتالية التي التمرين ،مشصددا التأاكيد على أان التحضص Òالقتا‹
قامت بها الوحدات اŸقحمة من القوات الÈية ،للقوات يظل العنصصر األسصاسصي للحفاظ على حالة
وا÷وية ،والدفاع ا÷وي عن اإلقليم ،بدءا ً بطائرات ا÷اهزية العملياتية ،وذلك من خÓل السصهر الدائم
السصتطÓع ا÷وي للقيادة العليا ،وهي األعمال التي من قبل ﬂتلف مكونات قوام اŸعركة على تكثيف
اتسصمت فع ÓباحÎافية عالية ‘ جميع اŸراحل ال-ت-م-اري-ن ال-ت-ط-ب-ي-قية التكتيكية العملياتية بالذخÒة
وÃسصتوى تكتيكي وعملياتي جد عا يعكسس جدية ا◊ي -ة ıت -ل -ف األسص -ل -ح -ة وال -ق-وات وع-ل-ى ج-م-ي-ع
ا÷انب ال-ت-خ-ط-ي-ط-ي وال-ت-ن-ظ-يمي والتحضصÒي ،كما اŸسصتويات واألنسصاق:
Óطارات ‘ ›ال تركيب
يعكسس الكفاءة العالية ل إ
اŸهنة العسشكرية “ثل أاهم اŸقاييسس
وإادارة ﬂت -ل -ف األع -م -ال ال-ق-ت-ال-ي-ة ،وم-ه-ارة وق-درة
األسشاسشية واŸوضشوعية ألي ‚اح
األفراد على التحكم ‘ اسصتعمال ﬂتلف منظومات
األسصلحة والتجهيزات اŸوضصوعة ‘ اÿدمة ،وهو « لقد أاكدت أاك Ìمن مرة ،وسصأاعيد ذلك أامامكم
م -ا أاسص -ه -م ‘ –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ج-د م-رضص-ي-ة ‘ دق-ة ال -ي -وم ،ب -أان اŸه -ن -ة ال -عسص -ك -ري -ة وم -ا ت -ف -رضص -ه م-ن
الرمايات.
م -ت -ط -ل -ب -ات خ-اصص-ة ذات الصص-ل-ة ب-اŸعÎك ال-ع-م-ل-ي
ُنّفذ هذا التمرين التكتيكي بالذخÒة ا◊ية Ãوضصوع اŸي -دا Êب -ك -اف -ة خصص -وصص -ي -ات -ه وب -ك -اف -ة –دي-ات-ه
““اÛموعة الفرعية التكتيكية األو ‘ ¤اŸسص Òمع ومتطلباته ،تبقى “ثل دوما اختبارا واقعيا وحقيقيا
احتمال نشصوب اŸعركة التصصادمية ““ الذي شصاركت للعنصصر البشصري ،وسصيبقى هذا اŸـعـتـرك اŸهني
ف-ي-ه ال-وح-دات ال-عضص-وي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-قطاع العملياتي Áثل أاهم اŸقاييسس األسصاسصية واŸوضصوعية التي
ج -ن -وب ـ شص -رق ج -انت ،وال -ذي ي -ه -دف إا ¤اخ -ت -ب -ار Áكن من خÓلها ا◊كم بصصفة واقعية ومنطقية،
ج- -اه- -زي -ة وح -دات ق -وام اŸع -رك -ة ل -ردع أاي ط -ارئ على مدى ما –قق من ‚اح وعلى مدى ما ”
وإاظ -ه -ار ف -ع -ال -ي -ة اإلم -ك -ان -ي -ات ال -ق-ت-ال-ي-ة وال-ن-اري-ة التوصصل إاليه من تفوق ،وا◊كم بالتا‹ على مدى
للمنظومات واŸعدات القتالية ا◊ديثة فضص Óعن اŸسص- -اه- -م- -ة ال- -ف- -ردي- -ة وا÷م- -اع- -ي- -ة ‘ –صص- -ي -ل
إابراز التعاون الوطيد ما بﬂ Úتلف أاصصناف القوات الـتـراكـمات التطويرية اŸطلوبة ‘ ،ظل توجيهات
رئيسس ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسصلحة،
عند تنفيذ ﬂتلف اŸهام القتالية.
‘ نهاية التمرين ،التقى الفريق بأافراد الوحدات وزير الدفاع الوطني.
اŸشصاركة شصاكرا لهم ا÷هود الكÈى التي يبذلونها فالسصنة التدريبية ا÷ديدة التي ل تأاتي معها بإاضصافة

 26°وهرأن

ومÓءمة التكييف وصصوابية اإلبداع ‘ تصصور عوامل
النجاح.
واعلموا أانه ‘ خضصم ا◊ياة اŸهنية وزخمها ،تطفو
دون شصك ول ريب ،ع -ل -ى السص -ط -ح م -واصص -ف -ات ق -وة
شصخصصية الفرد العسصكري ،وتÈز صصÓبة اإلرادة لديه،
وت -ظ -ه -ر ع -زÁت -ه وإاصص -راره ع -ل -ى –ق -ي-ق ال-ن-ت-ائ-ج
اŸيدانية والفعلية اŸطلوبة منه ،فعلى ضصوء ذلك
ف -ق -طÁ ،ت -ح -ن م -ردود ال -ف -رد ال -عسص -ك -ري ،وتـقـيـم
صص Ó-ب -ة ت -ع -ل -ي -م -ه وت -ك -وي -ن-ه ومسص-ت-وي-ات اŸه-ارات
واŸؤوه Ó-ت ل -دي-ه ،وت-خ-ت Èب-ال-ت-ا‹ درج-ات –م-ل-ه
للمسصؤوولية الثقيلة اŸوضصوعة على عاتقه““.
إاثر ذلك ،اسصتمع الفريق إا ¤تدخÓت وانشصغالت
إاطارات وأافراد القطاع ،الذين جددوا التأاكيد على
أانهم سصيظلون ليل نهار حراسصا وحماة أاوفياء لكل
شص Èمن حدود بلدنا ا÷زائر.

28°

26 °

france prix 1

بعد ششكوى سشجلتها مصشالح
لمن ضشد ›هول ببجاية
أ أ

توقي ـف ششخصشـ Úتورطـا ‘ قضشي ـة
طرح أاوراق نقدية مزورة للتداول
“كنت عناصصر فرقة الشصرطة القضصائية ،بأامن دائرة
إاغيل علي ،التابعة ألمن ولية بجاية ،أامسس األول ،من
القبضس على شصخصص Úتورطا ‘ قضصيت Úمنفصصلت،Ú
األو ¤ت -ت -ع -ل -ق ب -ط-رح أاوراق ن-ق-دي-ة م-زورة ل-ل-ت-داول،
وال -ث-ان-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ح-ي-ازة ب-ن-دق-ي-ة صص-ي-د (ﬁشص-وشص-ة)
وصصناعة ذخÒة دون رخصصة.
تفاصصيل القضصية تعود إا ¤تسصجيل شصكوى ،لصصاحب أاحد
اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة اıصصصس ل-ب-ي-ع وتصص-ل-ي-ح ال-ه-وات-ف
النقالة على مسصتوى مدينة إاغيل علي ،ضصد ›هول ألجل
قضصية طرح ورقة نقدية مزورة للتداول من فئة  2000دج
ت- -ع- -رضس ل- -ه -ا ﬁل -ه ال -ت -ج -اري ،ح -يث صص -رح ب -أان أاح -د
األشصخاصس يجهل هويته تقدم إا ¤اÙل وقام بتعبئة
رصص -ي-د شص-ري-ح-ت-ه Ãب-ل-غ  2000دج ،وك -انت ت -ب -دو ع-ل-ي-ه
عÓمات الضصطراب والسصرعة ،و‘ اŸسصاء عند تفقده
لصصندوق النقود اكتشصف أان الورقة النقدية مشصكوك ‘
صصحتها ،عندها أادرك أانه تعرضس لعملية احتيال.
عناصصر الضصبطية القضصائية ألمن الدائرة ،فور تلقيهم
الشص -ك -وى ب -اشص -روا إاج -راءات ال -ب -حث وال -ت -ح -ري ع-ن
ال-ف-اع-ل ،ب-اسص-ت-ع-م-ال ال-وسص-ائ-ل ال-ت-قنية ا◊ديثة لتثمر
العملية عن –ديد هويته والقبضس عليه ،وبعد مباشصرة
عملية تفتيشس مسصكنه ” العثور على بندقية صصيد
تقليدية الصصنع ملك لوالد اŸشصتبه فيه ،باإلضصافة إا¤
ذخÒة ح -ي -ة م -ع -ب -أاة وأاخ -رى ف -ارغ -ة ،ح -يث ل ي-ح-وز
اŸعني على أاي رخصصة.
م -ل -ف -ان ج-زائ-ي-ان م-ن-فصصÓ-ن أا‚زا ‘ ح-ق اŸشص-ت-ب-ه
فيهما ،ألجل قضصية طرح أاوراق نقدية مزورة للتداول
Óول ،وقضصية حيازة بندقية صصيد وصصناعة
بالنسصبة ل أ
ذخÒة حربية ،دون رخصصة بالنسصبة للمتهم الثا ،Êو”
تقدÁهما أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة.

ا
ش
ش
ه
ـ
ـ
ـ
ار

ANEP 220474

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH

