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عيسسى ضسيف
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أألحد  0٩جويلية  ٢017م
ألموأفق لـ  15شسوأل  1٤38هـ
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العدد

يسستضسيف منتدى ““أÛاهد““،
وزير ألشسؤوون ألدينية وأألوقاف
ﬁمد عيسسى ،أليوم أبتدأًء من
ألسساعة  11 : 00صسباحا.

تخّرج طلبة أŸدرسسة أ÷زأئرية لألعمال

١٧٣٨٢

سسف Òتركيا ينشّسط ندوة صسحفية
ي -نّشس-ط سس-ف Òت-رك-ي-ا
با÷زأئر ﬁمت بوروي
يوم  1٢جويلية أ÷اري
ندوة صسحفية Ãناسسبة
م- - -رور سس- - -ن- - -ة ع- - -ل- - -ى
ألن- -قÓ- -ب أل- -عسس -ك -ري
ألفاشسل ألذي عرفته ‘
 15جويلية  ،٢016وذلك
Ãق -ر ألسس-ف-ارة ب-ب-وق-رة
أألبيار على ألسساعة ألـ
 1٤ : 00زوأل.

معرضس للفنون
ألّتشسكيلية

دور أÙافظ أل ّسسياسسي ‘ ألثّورة ألتحريرية

صسالون لألنشسطة ألعلمية بسسطيف
ي-نّ-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اهد يوم  10ج-وي-لية أ÷اري،
بالتنسسيق مع مديريات أÛاهدين وأŸتاحف أ÷هوية ،أللقاء
أ÷م- -اع- -ي أŸوسّس- -ع رق -م  173ح- -ول م- -وضس- -وع ““دور أÙاف -ظ
ألسسياسسي ‘ ألثورة ألتحريرية““ ،وذلك باŸكان وألزمان ألذي
–ّدده كل مؤوسسسسة ،وÃقر أŸتحف على ألسساعة ألـ  1٤ :00بعد
ألزوأل.

ي -ن ّ-ظ -م دي -وأن م -ؤوسّس -سس -ات ألشس -ب -اب بسس-ط-ي-ف ورأب-ط-ة
أل-نشس-اط-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ع-ل-م-ي-ة أŸع-رضس أل-ولئ-ي ل-ل-ف-ن-ون
أل- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ي- -ة ح -ول م -وضس -وع ““ث -ورة أل -ت -ح -ري -ر وإأ‚ازأت
ألسستقÓل““ ،أŸعرضس تشسارك فيه نوأدي ألفنون ألتشسكيلية
وأŸوهوبون باŸؤوسسسسات ألشسبانية وأ◊ركة أ÷معوية ‘
ألفÎة أŸمتدة من  08إأ 10 ¤جويلية  ،٢017ويعد
ه-ذأ أŸع-رضس ف-رصس-ة ل-لشس-ب-اب لÓ-ل-ت-ق-اء ف-ي-ما
ب-ي-ن-ه-م وإأب-رأز م-وأه-ب-ه-م ،وألل-ت-حام مع
بهدف
أ÷مهور ألعريضس.
تضس- -ي- -ي -ق أÿن -اق
على ألشسبكات أإلجرأمية
ألتي تهدد سسÓمة أŸوأطن و‡تلكاته ،نفذت قوأت أألمن ألتابعة
ألم -ن ولي-ة أ÷زأئ-ر ع-م-ل-ي-ات م-دأه-م-ة ف-ج-ائ-ي-ة مسست ﬂت-ل-ف
أألح-ي-اء ألشس-ع-ب-ي-ة خ-اصس-ة أل-ن-ق-اط ألسس-ودأء وأألم-اك-ن أŸشسبوهة،
أسسفرت عن توقيف ( )1٢٩شسخصس لرتكابهم جرأئم يعاقب عليها
ألقانون ،على غرأر أ◊يازة وأŸتاجرة ‘ أıدرأت وأŸؤوثرأت
ألعقلية ،حمل أسسلحة بيضساء ﬁظورة دون سسبب شسرعي ” ،من
خÓ-ل-ه-ا ح-ج-ز  ٤57ق -رصس م-ه-ل-وسس وك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن أل-ك-ي-ف
أŸعالج ،باإلضسافة إأ 17 ¤سسÓحا أبيضسا من ﬂتلف أألنوأع
وأألحجام.

أأمن ألعاصسمة يوقف  129شسخصس
لرتكابهم جرأئم

موأصسلة لÓحتفالت أıلّدة للّذكرى ألـ  55لعيدي ألسستقÓل وألشسباب ،و‘
إأطار ألÈنامج ألحتفا‹ أŸسس ّ
طر من طرف ديوأن مؤوسسسسات ألشسباب ورأبطة
ألنشساطات ألعلمية وألتقنية للشسباب– ،ت إأشسرأف مديرية ألشسباب وألرياضسة،
ي -ح -تضس -ن م -ق -ر دي -وأن م-ؤوسسسس-ات ألشس-ب-اب Ãدي-ن-ة سس-ط-ي-ف ألصس-ال-ون أل-ولئ-ي
Óنشسطة ألعلمية وألتقنية للشسباب أÈŸمج ‘ ألفÎة من  08إأ 10 ¤جويلية
ل أ
.٢017
يشسمل أل ّصسالون أإ‚ازأت ألشسباب أŸنخرط ‘ مؤوسسسسات ألشسباب وأ◊ركة
أ÷معوية ،ويهدف إلبرأز أŸوأهب ألشسابة ألنّاشسطة باŸؤوسّسسسات ألشسبانية ‘
›ال ألنشساطات ألعلمية وألتقنية ،وألحتكاك فيما بينهم وتبادل أÈÿأت.

هّزة
أرضسية بقّوة  ٤ ،٣بع“ Úوشسنت

 ..وشسرطة وهرأن –جز  1692وحدة
من أŸشسروبات ألكحولية
‘ إأطار جهود مصسالح ألشسرطة للتصسدي لكل أشسكال ألبيع غ Òألقانو Êخاصسة أŸشسروبات ألكحولية“ ،كن عناصسر ألشسرطة
ألقضسائية ألمن ولية وهرأن من حجز
ك-م-ي-ة م-ن أŸشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ية بلغت
 16٩٢وح - -دة م - -ن ﬂت - -ل - -ف أألن- -وأع
وأألحجام ،كانت موجهة للبيع بطريقة
ي -ح -تضس-ن قصس-ر إأليه كل من مديرية
غ Òشسرعية.
وق -ائ -ع أل -قضس -ي-ة ت-ع-ود إأ ¤أسس-ت-غÓ-ل ألثقافة ﬁمد ألعيد أل -ث -ق -اف -ة وج -م -ع -ي -ة
ف -رق -ة أل-ب-حث وأل-ت-دخ-ل ل-ولي-ة وه-رأن آأل خليفة بقسسنطينة ““أل- -ب- -ه- -اء““ ل- -ل- -ف -ن -ون
Ÿعلومات مفادها قيام شسخصس مشستبه غ-دأ ،ألّ-ط-ب-ع-ة ألّثانية وأل-ث-ق-اف-ات ألشس-ع-ب-ية
فيه بنقل كمية معتÈة من أŸشسروبات لل ّصسالون ألقسسنطيني –ت شس- -ع -ار ““سسÒت -ا
ألكحولية على م Ïمركبة نفعية ،وعليه ل -ل ّ-ن -ح -اسس ،حسس -ب-م-ا ب- - -ري- - -ق أ◊ضس - -ارة““،
وبعد أتخاذ كافة ألتدأب Òأألمنية ” ،أفاد به مدير ألثقافة سسيشسهد مشساركة 30
ألÎصسد له وإأيقافه بأاحد أحياء أŸدينة ،ب - -ال - -ولي - -ة زي - -ت- -و Êح -رف -ي -ا م -ن م -دي-ن-ة
حيث أسسفرت ألعملية عن حجز  16٩٢عريبي.
قسس -ن-ط-ي-ن-ة ﬂتصسÚ
وأوضس- - - - - - - - - -ح ذأت ‘ صس- -ن- -اع- -ة ون -قشس
وح -دة م -ن أŸشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة غÒ
أŸسس- - - -ؤوول أّن ه - - -ذأ أألوأ Êألنحاسسية.
مفوترة بشستى أألنوأع وأألحجام.
ألصسالون ألذي بادرت

ألطّبعة ألّثانية من أل ّصسالون ألقسسنطيني للنّحاسس

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير
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لدارة والمالية
ا إ

يشس -رف وزي-ر ألّ-ت-ج-ارة أح-م-د
ع -ب -د أ◊ف -ي -ظ ألسس -اسس -ي ع -ل-ى
مرأسسم تخّرج دفعتي تخ ّصسصس
م- -ن- -اج- -م- -نت وتسس- -ي Òل- -ط -ل -ب -ة
أŸدرسس- -ة أل- -ع- -ل- -ي- -ا أ÷زأئ -ري -ة
Óعمال ،أليوم على ألسساعة 00
ل أ
لورأسسي.
 15 :مسساءً بفندق أ أ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

جل مركز ألبحث ‘ علم ألفلك وأ÷يوفيزياء ألفلكية أمسس هزة أرضسية بقوة ،3
سس ّ
 ٤درجات على سسلم رشس Îبع“ Úوشسنت .ألهّزة وقعت ‘ حدود ألسساعة  11و٤٢
دقيقة ،وحّدد موقعها على بعد  68كلم شسمال غرب مدينة بني صساف ألسساحلية ‘
عرضس ألبحر .وكشسفت مصسالح أ◊ماية أŸدنية لع“ Úوشسنت على أنّ ألهّزة
أألرضسية هذه ألتي أح ّسس بها سسكان بلديات ألولية ألشسمالية ⁄
تسسجّل أّية خسسائر مادية أو بشسرية.
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اأ’حد  09جويلية  2017م
الموافق لـ  15شصوال  143٨هـ

‘ تقييمه للخدمة العمؤمية Ÿاء الشصرب ،نسصيب:

ترشضيد التسضي Òومواصضلة ا’سضتثمارات حسضب اأ’ولوية
^ البلديات عاجزة عن تسصي Òشصبكات ماء الشصرب وا÷زائرية للمياه البديل
^ رفـــع تسصعÒة اŸيــــاه لن يكؤن بقــرار انفــــــــرادي
’مناء العامؤن لؤزارة الداخلية
أاعطى اŸلتقى الذي ترأاسصه وزير اŸؤارد اŸائية حسص Úنسصيب ،أامسص ،وحضصره ا أ
وا÷ماعات اÙلية ،الطاقة ،واŸالية إا ¤جانب فدرالية الري ،صصؤرة واضصحة عن اŸرفق العام للماء الشصروب ب Úالؤاقع
الذي ’ يعكسص ا÷هؤد اŸبذولة ‘ سصبيل Œنيد اŸياه ومؤاصصلة ا’سصتثمارات الهيكلية واÙلية ،وآافاق إاصصÓحه عÈ
’ولؤيات ‘ ظل الظرف اŸا‹
’من اŸائي الذي –قق بعد جهد جهيد وترتيب ا أ
اعتماد خارطة طريق لتثم Úمكسصب ا أ
الصصعب قصصد وضصع أاسصسص ناجعة لتكؤن انطÓقة جديدة لتحسص Úوتطؤير سصبل اŸسصاهمة ‘ تقد Ëخدمة عمؤمية ذات
جؤدة تتماشصى ومتطلبات اŸؤاطن.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
الوضصعية التي تطرق إاليهأ حسص Úنسصيب
خÓ- -ل اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي إ’ط -أرات اŸوارد
اŸأئية تؤوكد تثم Úاإ’‚أزات ومأ حملته من
مؤوشصرات إايجأبية ،إا’ أانهأ ‘ اŸقأبل تبقي
القطأع أامأم اŸزيد من التحديأت خأصصة وأانه
م -أ ت -زال ب -عضص اŸن -أط-ق تسص-ج-ل ت-ذب-ذب-أ ‘
التزود بأŸيأه الصصأ◊ة للشصرب خأصصة تلك
اŸوج -ودة ‘ ال -وسص -ط ال -ري-ف-ي وا÷ب-ل-ي ،م-أ
يفرضص تأم ÚاŸورد وتزويد اŸواطن Úبصصفة
منتظمة ع ÈفÎات يومية أاوسصع خأصصة ‘
موسصم الصصيف ،حيث يك Ìالطلب وينخفضص
م- -نسص- -وب اŸي- -أه اıزن- -ة أاو ت- -دف- -ق اŸي- -أه
ا÷وفية واآ’بأر.

 14مليار دج ديون ا÷زائرية للمياه
اŸسضتحقة على البلديات واŸؤوسضسضات
وف -ي -م -أ ت-ع-ل-ق ب-دي-ون ﬂت-ل-ف اŸدي-ري-أت
اŸسصÒة Ÿأء الشصروب بأ÷زائر اŸسصتحقة
على ا÷مأعأت اÙلية واŸؤوسصسصأت ،خأصصة
مسص -ت -ح -ق -أت ا÷زائ -ري -ة ل -ل-م-ي-أه ال-ت-ي ب-ل-غت

لوحدهأ  14مليأر دج ،و 6.9مليأر دج لسصيأل
و 0.2م -ل -ي -أر دج لسص -ي -أك -و ،ق -أل نسص -يب إان-ه-أ
سص-تسصÎج-ع ت-دري-ج-ي-أ م-ن خÓ-ل ال-ت-نسص-يق مع
اأ’م Úال- -ع- -أم ل -وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ،ب -ح -يث ”
الشصروع ‘ إايجأد صصيغ ’سصÎجأعهأ بألتشصأور
مع اأ’طراف اŸعنية.
أام -أ ف -ي -م -أ ي -خصص إام -ك -أن -ي -ة رف-ع تسص-عÒة
اŸيأه ،فأوضصح نسصيب أان مأء الشصروب مأدة
مدعمة من طرف الدولة واŸسصأسص بسصعرهأ
’ Áكن أان يتخذ بقرار انفرادي من الوزارة
بل هو يتعلق بجملة من اŸواد اŸدعمة التي
تدخل ‘ إاطأر سصيأسصة الدولة ا’جتمأعية،
وم-ن ث-م ف-أأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-إأسصÎات-ي-ج-ية شصأملة
للدعم ،و ‘ حأل التفك ‘ Òرفعهأ فسصتكون
بنأء على قرار حكومي ’ انفرادي.
و ‘ رده ع- - -ل- - -ى سص- - -ؤوال ح- - -ول ت - -وسص - -ي - -ع
اŸسصأحأت اŸسصقية ،أاشصأر الوزير إا ¤الشصروع
‘ التشصأور مع وزارة الفÓحة ‘ إاعداد ورقة
طريق إ’نشصأء أاراضصي مسصقية جديدة.

إادماج  567بلدية ‘ ا÷زائرية
‘ غضضون سضنت Úضضرورة قصضوى
وب- -خصص- -وصص ال -ب -ل -دي -أت غ ÒاŸد›ة ‘
اŸي -أه وال-ب-أل-غ ع-دده-أ  567ب-ل-دية واŸسصÒة
حأليأ من ا÷مأعأت اÙلية ،كشصف الوزير
ع -ن ات -ف -أق م -ع وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-أع-أت
اÙلية إ’دمأجهأ ‘ غضصون سصنت ،Úوذلك
م-ن خÓ-ل ا’ع-ت-م-أد ع-ل-ى صص-ن-دوق ال-تضص-أمن
والضص -م-أن ل-ل-ج-م-أع-أت اÙل-ي-ة وﬂط-ط-أت
التنمية البلديأت ،ولبلوغ اأ’هداف اŸسصطرة،
بحيث يبقى Œنيد كل الطأقأت واإ’مكأنيأت
ال- -بشص- -ري- -ة واŸأدي- -ة ضص -روري -أ ل -كسصب ره -أن

–سص Úاÿدم -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ل-ل-م-أء الشص-روب،
الذي وصصل عدد زبأئن هذا اŸرفق حسصب
م -داخ -ل -ة ل -ل -م-دي-ر اŸرك-زي ل-ل-ت-زوي-د ب-أŸأء
الشص- -روب ب- -وزارة اŸوارد اŸأئ -ي -ة اسص -م -أعÚ
ع - - -مÒوشص إا 6.3 ¤م -ل -ي -ون زب-ون م-ن-ه-م 75
بأŸأئة مربوطون بعدادات ،و 21بأŸأئة منهأ
جزا‘.
وأاعلن عن إاعأدة توزيع وحدات ا÷زائرية
للميأه ع ÈالÎاب الوطني ،لتغطية شصبكأت
اŸيأه الشصروب بكل البلديأت ،بعد أان عجزت
هذه اأ’خÒة عن تسصيÒهأ ’فتقأدهأ الوسصأئل
اŸأدية والبشصرية.

اسضتلم  9سضدود جديدة
مع نهاية 2018
Óشصأرة عرف القطأع تشصييد العديد من
ل إ
اŸنشصآأت القأعدية والبنى التحتية عززت من
قدرات ا◊شصد الوطنية من خÓل بنأء السصدود
التي وصصلت إا 75 ¤سصدا قيد ا’سصتغÓل بقدرة
تخزين  ٨.07مليأرم ‘ 3انتظأر أان يتدعم
ه -ذا ال -ع-دد بـ 9سص -دود ب -ق-درة إاضص-أف-ي-ة 500
مليون م 3أاخرى مع نهأية  ،201٨إا ¤جأنب 11
ﬁطة –لية بقدرة  2.1مليون م ،3و 177
ﬁطة معأ÷ة للميأه اŸسصتعملة قيد اÿدمة
تسص -م-ح Ãع-أ÷ة  400م-ل-يون م 3ال-ت-ي Áكن
اسصتغÓلهأ أ’غراضص فÓحية وحأليأ ’ يسصتغل
منهأ إا’ حوا‹ 25بأŸأئة ،إا ¤جأنب نسصبة
الربط بأŸأء التي وصصلت إا 9٨ ¤بأŸأئة مأ
سص- -م- -ح ب- -رف- -ع ك -م -ي -ة ت -وزي -ع اŸي -أه إا1٨0 ¤
ل/يوميأ ،أامأ الصصرف الصصحي فوصصلت نسصبته
إا.٪94 ¤

يتؤفر على الشصروط العلمية البيداغؤجية

ترقية اŸركز ا÷امعي لتيسضمسضيلت قريبا إا ¤جامعة
اأك - -د اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل - -ل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م
وال -ت -ك -ؤي-ن ب-ؤزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ن-ؤر الدين غؤا‹،
اأمسص ،ب -ت -يسص -مسص -ي -لت ،اأن «ال -ؤزارة
ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة اŸرك-ز ا÷ام-عي
لتيسصمسصيلت قريبا اإ ¤جامعة».
واأوضصح غوا‹ خÓل كلمة له ‘ اإطأر
م -راسص -م اإشص -راف -ه ع -ل -ى ت -نصص-يب اŸدي-ر
ا÷ديد للمركز ا÷أمعي «اأحمد بن يحيى
ال-ونشص-ريسص-ي» ل-ت-يسص-مسص-ي-لت ،ب -أنه «سصيتم
قريبأ ترقية اŸركز اإ ¤جأمعة وذلك
بفضصل توفر الشصروط الÓزمة لذلك ‘
ا÷أنب Úالبيداغوجي والعلمي».

تعرضص Œربة اŸصصا◊ة الؤطنية التي بادر بها رئيسص ا÷مهؤرية

ورشضة دولية حول مكافحة التطرف واإ’رهاب با÷زائر

ي - -ح - -تضص - -ن قصص - -ر ا’أ· ب - -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصص -م-ة ،ي-ؤم-ي ا’ث-ن Úوال-ثÓ-ث-اء
اŸق - -ب - -ل ،Úورشص - -ة دول - -ي- -ة ح- -ؤل دور
اŸصص- - -ا◊ة ال - -ؤط - -ن - -ي - -ة ‘ ال - -ؤق - -اي - -ة
ومكافحة التطرف العنيف وا’إرهاب
حسص- -ب- -م- -ا اأف- -اد ب -ه اأمسص السص -بت ب -ي -ان
لؤزارة الشصؤؤون اÿارجية.
من اŸقرر اأن تضصم الورشصة التي تنظم
Ãب- -أدرة م- -ن ا÷زائ- -ر وت -ن -درج ‘ اإط -أر
م -واصص -ل -ة ج -ه -وده -أ ‘ ›أل م -ك -أف -ح-ة
ال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف وا’إره -أب م -وظ-فÚ
سص - - - -أم ÚوخÈاء ‘ ه - - - -ذي - - - -ن اÛألÚ
و‡ث - -ل Úع- -ن دول اأعضص- -أء ‘ اŸن- -ت- -دى
الشصأمل Ÿكأفحة ا’إرهأب و›لسص ا’أمن
ا’أ‡ي ب - -أ’إضص - -أف - -ة اإ ¤دول م - -ن- -ط- -ق- -ة
السصأحل ومنظمأت دولية واإقليمية على
غرار ا’أ· اŸتحدة وا’–أد ا’إفريقي
وا’–أد ا’أوروبي واآلية ا’–أد ا’إفريقي
ل -ل -ت -ع -أون ‘ ›أل الشص -رط -ة (اأف -ري-ب-ول)
وم- -ك- -تب الشص -رط -ة ا’أوروب -ي -ة (اأوروب -ول)
ورابطة الدول العربية ومنظمة التعأون

ا’إسصÓمي اŸدعوين للمشصأركة ‘ هذه الورشصة.
واأوضص- -ح ذات اŸصص -در اأن «ه -ذا ال -ل -ق -أء
ال -ه -أم سص -يسص-م-ح ل-ل-مشص-أرك Úب-أ’طÓ-ع اأكÌ
على التجربة ا÷زائرية ‘ ›أل اŸصصأ◊ة
الوطنية التي بأدر بهأ الرئيسص عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ’إع-أدة اسص-ت-ت-ب-أب السص-ل-م وا’أم-ن
وا’سصتقرار ‘ البلد والتي سصمحت بألقضصأء
نهأئيأ على الفتنة التي اسصتنزفت الشصعب
ا÷زائري خÓل عشصرية ب أكمهأ (.»)1990
ل -ل -ت -ذك ،Òف -أإن اŸب-أدرة ت-ن-درج ‘ اإط-أر
ال-ل-ق-أءات السص-أب-ق-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-أ ا÷زائ-ر
ح- -ول Œرب- -ت- -ه- -أ ‘ ›أل ال- -قضص- -أء ع- -ل- -ى
ال -ت -ط -رف (ي -ول-ي-و  )2015ودور ا’أنÎ- - -ن- - -ت
وشص-ب-ك-أت ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-أع-ي ‘ الوقأية
ومكأفحة التطرف وا÷رÁة ع Èا’أنÎنت
(اأب-ري-ل  )2016وك -ذا دور ال -دÁق -راط-ي-ة ‘
ال -وق -أي -ة وم -ك -أف -ح -ة ا’إره -أب وال -ت -ط -رف
العنيف (سصبتم.)2016 È
و سصÒاأسص ا’فتتأح الرسصمي لهذه الورشصة
الدولية وزير الشصوؤون اÿأرجية عبد القأدر
مسصأهل.

دعت ا÷زائ - - -ر ،أامسص ،مسص - - -ؤؤو‹
ا◊رك -ات اŸؤق-ع-ة ع-ل-ى ات-ف-اق السص-ل-م
Ãا‹ إا ¤ت -غ-ل-يب «ا◊ؤار وال-تشص-اور»
وإا« ¤ت - -ك - -ث - -ي- -ف» ا÷ه- -ؤد م- -ن أاج- -ل
«Œاوز الصصعؤبات على أارضص الؤاقع».
صص - -رح ال- -ن- -أط- -ق ب- -أسص- -م وزارة الشص- -ؤوون
اÿأرجية عبد العزيز بن علي الشصريف لوأاج
أان «ا÷زائ - -ر ت - -دع - -و مسص - -ؤوو‹ ا◊رك - -أت
اŸوق- -ع- -ة ع- -ل- -ى ات -ف -أق السص -ل -م إا– ¤م -ل
’نهأء
مسصؤووليتهم الكأملة والتحرك بسصرعة إ
ال - -ت- -ج- -أوزات م- -ن خÓ- -ل ت- -غ- -ل- -يب ا◊وار
والتشصأور وتكثيف ا÷هود من أاجل Œأوز
الصصعوبأت على أارضص الواقع».
أاضص -أف ب -ن ع -ل -ي الشص -ري-ف ،أان ا÷زائ-ر
«ت -ت -أب -ع ب -أه -ت -م -أم اŸواج -ه -أت اŸسص-ل-ح-ة
’خÒة» التي خلفت عددا من القتلى يوم
اأ

اÿميسص Ãدينة أاغلهوك ‘ منطقة كيدال
شص- - - - -م- - - - -أل م- - - - -أ‹ ،مشصÒا إا ¤أان ه- - - - -ذه
«اŸواج- -ه- -أت ب Úع- -ن- -أصص- -ر ت- -ن- -ت -م -ي إا¤
›موعأت مسصلحة من اŸوقع Úعلى اتفأق
السص -ل -م Ãأ‹ اŸن -ب -ث-ق ع-ن مسص-أر ا÷زائ-ر
تشصكل انتهأكأ صصأرخأ لبنود هذا ا’تفأق
كمأ أانهأ مسصأسص بروح الوفأق التي تسصود
’طراف اŸألية التي تسصعى إا¤
ﬂتلف ا أ
Œسصيدهأ ‘ الواقع».
ك- -م- -أ أاك- -د ال- -ن- -أط- -ق ب- -أسص -م اÿأرج -ي -ة
ا÷زائرية أان هذه «التطورات السصلبية» التي
’رهأبية
’و ¤ا÷مأعأت ا إ
تخدم بألدرجة ا أ
وا÷رÁة اŸنظمة ‘ اŸنطقة من شصأنهأ
اŸسص-أسص Ãصص-داق-ي-ة وال-ت-زام-أت ا◊ركأت
اŸوقعة على اتفأق السصلم والتزامهأ بشصكل
راسصخ ‘ مسصأر السصلم».

ا÷زائر تدعو أاطراف اتفاق السضلم Ãا‹ إا ¤تغليب ا◊وار

التحويلت اŸنجزة م ّسضت أاكÌ
من  7ملي Úنسضمة
وأام- - -أم ال- - -وضص - -ع ا◊أ‹ أاع - -ط - -ى نسص - -يب
ت -وج -ي -ه-أت إ’ط-أرات ال-ق-ط-أع ك-ل م-ن م-ك-أن-ه
بضص- - - - - -رورة اإ’سص- - - - - -راع ‘ إا‚أز الÈام- - - - - -ج
ا’سصتثمأرية للقطأع منهأ التحويÓت الكÈى،
حيث أان التحويÓت اŸنجزة مؤوخرا يسصتفيد
منهأ أاك Ìمن  7مÓي Úنسصمة ،قنوات ا÷ر،
والتوزيع ،إاعأدة ا’عتبأر للشصبكأت اıتلفة
’سصيمأ الربط والتوزيع بتحديثهأ وعصصرنتهأ،
نأهيك عن مواصصلة العمل على القضصأء على
النقأط السصوداء التي ” إاحصصأؤوهأ بألتنسصيق
مع السصلطأت اÙلية.
وبلغة اأ’رقأم –دث اŸسصؤوول اأ’ول عن
القطأع عن اأ’مور التي تعيق أاداء مرفق مأء
الشصروب ،بحيث سصجل  6آا’ف ربط عشصوائي
خÓل السصداسصي اأ’ول من سصنة  ،2017حيث
” تسصوية  3آا’ف منهأ بألÎاضصي ،فيمأ ”
إاحألة  2600حألة على القضصأء و ٨0أالف حألة
تسصرب ” معأ÷تهأ مأ سصأهم ‘ اسصÎجأع ٨
مليون م ،3مشصددا على ضصرورة تبني إاجراءات
احÎازي -ة ل -ل -ح -ف -أظ ع -ل -ى اŸك -تسص -ب-أت عÈ
ﬁأربة كل النقأط السصوداء خأصصة مأ تعلق
Ãح -أرب -ة ال -تسص -رب -أت– ،سص -يسص اŸواط -ن،Ú
معأ÷ة الشصكأوى ،مشصÒا ‘ هذا السصيأق إا¤
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -دع -ي -م شص-رط-ة اŸي-أه ل-ت-ك-ون
حأضصرة ‘ اŸيدان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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واأضص - -أف ب  - -أن «ا÷ه - -ود م - -ت- -واصص- -ل- -ة
ل - -ت - -جسص - -ي - -د اŸشص - -أري - -ع ا’ق - -تصص- -أدي- -ة
وا’جتمأعية ذات صصلة بأŸركز ا÷أمعي
وال-ت-ي م-ن شص -أن-ه-أ اŸسص-أه-م-ة ‘ ت-رق-يته
كجأمعة».
ومن جهة اأخرى دعأ ذات اŸسصوؤول
اإط -أرات اŸرك -ز ا÷أم-ع-ي ل-ت-يسص-مسص-ي-لت
وال-ت-ن-ظ-ي-م-أت ال-طÓ-ب-ي-ة ال-نأشصطة به اإ¤
«ال- -ع -م -ل وال -ت -ع -أون م -ع اŸدي -ر ا÷دي -د
ل -ل -م -رك -ز Ãأ يسص -أه-م ‘ ال-ن-ه-وضص ب-ه-ذه
اŸوؤسصسصة للتعليم العأ‹».
ومن جأنبه اأكد رئيسص الديوان و‡ثل
الوا‹ عبد القأدر بن مسصعود بأŸنأسصبة

ع- -ل- -ى «اأه- -م- -ي -ة ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -ع -أون بÚ
السص - -ل - -ط - -أت ال - -و’ئ - -ي - -ة واإدارة اŸرك - -ز
ا÷أم -ع -ي ل -ت -يسص-مسص-ي-لت Ãأ يسص-أه-م ‘
خدمة التنمية اÙلية».
لÓإشصأرة اأشصرف اŸدير العأم للتعليم
والتكوين بوزارة التعليم العأ‹ والبحث
العلمي على مراسصم التنصصيب الرسصمي
للمدير ا÷ديد للمركز ا÷أمعي «اأحمد
ب -ن ي -ح -ي -ى ال-ونشص-ريسص-ي» ل-ت-يسص-مسص-ي-لت
الÈوفسصور عبد القأدر دحدوح (البأحث
واıتصص ‘ ع - - -ل- - -م ا’آث- - -أر ب- - -أŸرك- - -ز
ا÷أمعي لتيبأزة) خلفأ للÈوفسصور اأحمد
لعتيقي الذي كلف Ãهأم اأخرى.

اŸدير ا÷هؤي لؤكالة التشصغيل بؤهران:

مسضاعي لدمج ›موعة من اŸعاق ‘ Úمؤوسضسضة لألدوية
تسص -ع -ى اŸدي -ري-ة ال-ؤ’ئ-ي-ة ل-ل-ؤك-ال-ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل إا ¤دم-ج ›مؤعة
م- - -ن ذوي ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصص - -ة ‘
’دوي- -ة
م- -ؤؤسصسص- -ة خ- -اصص- -ة ت- -نشص- -ط ‘ ا أ
ب -السص -ان -ي -ة ( وه-ران ) حسص-ب-م-ا اسص-ت-ف-ي-د
أامسص من اŸدير الؤ’ئي لهذه الؤكالة.
و‘ هذا اإ’طأر ذكر كحلول ‘ تصصريح
لـ»واج» ع -ل -ى ه -أمشص م -ل -ت -ق -ى ح -ول « وك -أل-ة
ال- -تشص- -غ- -ي- -ل آال- -ي- -ة ’م- -تصص- -أصص ب -ط -أل -ة ذوي
ا’ح- -ت- -ي- -أج -أت اÿأصص -ة :آاف -أق و –دي -أت «
اŸنظم Ãصصنع الفرشص واŸكأنسص سصأبقأ «
أانه يوجد برنأمج لدمج ›موعة من اŸعأقÚ
Óدوية الكأئنة بألسصأنية».
‘ مؤوسصسصة خأصصة ل أ
وتأتي هذه العملية تطبيقأ للقأنون اŸتعلق
بتخصصيصص واحد بأŸأئة من منأصصب الشصغل
ل -ف -ئ -أت ذوي ا’ح -ت-ي-أج-أت اÿأصص-ة حسص-ب-م-أ
أاوضص -ح -ه اŸدي -ر ال -و’ئ-ي ل-ل-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتشصغيل الذي وجه نداء لكأفة اŸؤوسصسصأت
ا’قتصصأدية لتنفيذ هذا القأنون اŸعمول به
‘ ›أل اإ’دمأج اŸهني للمعأق.Ú
كمأ قأمت مؤوخرا ذات اŸديرية بأإ’دمأج
اŸه -ن -ي إ’ط -أر م -ن ف -ئ -ة ذوي ا’ح -ت -ي-أج-أت
اÿأصص -ة بشص -رك -ة سص -ون -أط -رك حسص-ب-م-أ ذك-ره

السصيد كحلول ،مضصيفأ « أان وكألة وهران
ت -ع-م-ل ع-ل-ى ت-نصص-يب  100م-ع-أق خÓ-ل سص-ن-ة
 ،2017حيث ” إا ¤اآ’ن تنصصيب  ‘ 50اŸأئة
من هذا العدد ‘ إاطأر جهأز اŸسصأعدة على
اإ’دمأج اŸهني واŸنأصصب الكÓسصيكية «.
وتعمل اŸديرية الو’ئية للوكألة الوطنية
ل -ل -تشص-غ-ي-ل ع-ل-ى م-راف-ق-ة ذوي ا’ح-ت-ج-أج-أت
اÿأصص -ة وال -ت -ك -ف -ل ب -ه-م م-ه-ن-ي-أ وذلك ط-ب-ق-أ
لتوصصيأت اŸديرية العأمة و الوزارة الوصصية
وكذا توجيهيهم لÓسصتفأدة من أاجهزة دعم
تشص-غ-ي-ل الشص-ب-أب ع-ل-ى غ-رار ال-وك-أل-ة ال-وطنية
ل -دع -م وتشص -غ -ي -ل الشص-ب-أب وال-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-تسص-ي Òال-ق-رضص اŸصص-غ-ر Ÿسص-أع-دت-ه-م ع-ل-ى
اسصتحداث مؤوسصسصأت خأصصة ،كمأ أاشصأر إاليه
ذات اŸصصدر.
وكأن هذا اللقأء اŸنظم من قبل اŸنظمة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -م -ك -ف -وف Úا÷زائ -ري Úو–ت
إاشص-راف اŸدي-ري-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-وك-أل-ة ال-وط-نية
للتشصغيل Ãنأسصبة إاحيأء الذكرى  55لعيدي
ا’سصتقÓل والشصبأب فرصصة إ’براز دور الوكألة
‘ التكفل بفئة ذوي ا’حتيأجأت اÿأصصة
بصصفة عأمة و فرصص العمل التي توفرهأ هذه
الهيئة لهذه الشصريحة من اÛتمع.

“ديدا للمخطط ا’سصتعجا‹ 2013

ﬁ 9و’ت جديدة للقضضاء على ا’نقطاعات الكهربائية باŸدية
” ت -نصص -يب م -ؤؤخ -را عﬂ Èت-ل-ف
ب- - -ل- - -دي- - -ات و’ي- - -ة اŸدي - -ة تسص - -ع - -ة
ﬁؤ’ت ج -دي-دة ب-ه-دف ال-ت-ق-ل-يصص
م -ن ح -دة ا’أع -ط -اب وا’ن-ق-ط-اع-ات
اŸت -ك -ررة ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي خÓ-ل
م -ؤسص -م ا’صص -ط -ي -اف ،حسص -ب -م -ا ع-ل-م
اأمسص السص -بت م -ن م-دي-ري-ة ال-ت-ؤزي-ع
للؤسصط.
وت أتي عملية تنصصيب هذه اÙو’ت -
اسصتنأدا لذات اŸصصدر ‘ -اإطأر “ديد
ﬂطط ا’سصتعجأ’ت الذي ” بعثه سصنة
 2013بغية تعزيز شصبكة الكهربأء اÙلية
للتقليصص من جهة من حدة ا’أعطأب ‘
الشص -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب -أئ -ي -ة ن-ت-ي-ج-ة الضص-غ-ط
وا’سصتهÓك الواسصع للطأقة و كذا تغطية

التجمعأت السصكأنية ا÷ديدة يضصيف ذات
اŸصصدر.
و” ‘ اإط - -أر ه - -ذه ال - -ع- -م- -ل- -ي- -ة يشصÒ
اŸصصدر اإ ¤اإ‚أز اأك Ìمن  40كلم من
الشصبكة الكهربأئية والتي من اŸنتظر اأن
تشصمل خÓل ا’أشصهر القأدمة عددا من
ال-ب-ل-دي-أت ال-ت-ي ت-ع-أ Êم-ن ا’ن-ق-ط-أعأت
اŸتكررة ‘ التموين بألتيأر الكهربأئي.
يذكر اأن الو’ية تعززت خÓل الفÎة
اŸمتدة مأ ب 2013 ÚوÃ 2016أ ’ يقل
عن ﬁ 290ول اأ‚ز لتدعيم شصبكة توزيع
ال- -ك- -ه -رب -أء ب -أل -و’ي -ة م -ن ج -ه -ة وسص -م -ح
Ãواجهة الضصغط اŸسصجل على الطأقة
ال -ك -ه -رب -أئ -ي -ة وال-ت-ق-ل-يصص م-ن ا’أع-ط-أب
اŸسصجلة من جهة ثأنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  ٠٩جؤيلية  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ١٥شسؤال  ١٤٣٨هـ

أاعلن عن تنصشيب اللجنة اÿاصشة لتحديد قائمة اŸهن الششاقة قريبا
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مقاربة جديدة للحفاظ على البيئة ،زرواطي :

تفعيل إ÷باية إلبيئية وخلق إقتصشاد منتج لتنمية مسشتدإمة

زما‹ يطمئن أإصشحاب عقود إإلدماج بتسشوية مششاكلهم
^ إاعادة جدولة اŸؤوسشسشات اŸصشغرة ومسشح غرامات تأاخر التسشديد قيد الدراسشة
^  ⁄يتخـــــــذ أاي قـــــرار يلغي التحفيـــــزات اŸمنــــــوحـــــــة للصشيــــــــــادلة
أاكد وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،أان تنصشيب اللجنة اŸتعلقة بتحديد قائمة اŸهن الششاقة
سشيكون قريبا ،بحيث يتم التفاوضض مع كل القطاعات اŸهنية لدراسشة ا÷وانب التقنية والعلمية كي ’ يكون هناك خلل ‘
تطبيق القوان ،Úكاششفا عن إانششاء دليل حول اŸؤوسشسشات ا÷زائرية الناششئة ‘ قطاع التكنولوجيات ا◊ديثة ،قبل نهاية
’طار.
السشنة مع التفك ‘ Òإانششاء أارضشية ‘ هذا ا إ

’ط-ار
ت -ث -م Úال -ن -ف -اي -ات ،ت -دع -ي -م ا إ
’نظمة
القانو Êوالعمل على حماية ا أ
البيئية ،من ب Úأاهم اÙاور ‘ برنامج
وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة ،الذي
ت -رم -ي م -ن خ Ó-ل-ه إا– ¤ق-ي-ق وث-ب-ة ‘
ه-ذا ال-ق-ط-اع ،م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل العمل
التششاركي ،مع ﬂتلف الفاعل Úخاصشة
اÛتمع اŸد.Ê

سسهام بوعموشسة
أاوضسح زما‹ ‘ ندوة صسحفية على هامشض
اŸل-ت-ق-ى ال-ؤط-ن-ي Ÿدي-ري وك-الت الصس-ندوق
الؤطني للتأام Úعن البطالة والفروع الؤلئية
ل -ل -ؤك -ال -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل -دع-م تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب،
اŸن -ع -ق -د أامسض ب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل-ي-ا ل-لضس-م-ان
الج-ت-م-اع-ي ،أان ه-ن-اك ع-م-ل ت-ق-ن-ي-ا وع-ل-ميا
دقيقا لبد من القيام به قبل إاصسدار القؤانÚ
اŸتعلقة بتحديد قائمة اŸهن الشساقة لتفادي
الؤقؤع ‘ خلل عند تطبيق القؤان ،Úقائل إانه
سسيتم تنصسيب اللجنة اŸكلفة بدراسسة ملفات
اŸهن الشساقة قريبا للتشساور مع كل القطاعات
اŸهنية ،ودراسسة كل ا÷ؤانب ،ألن القؤانÚ
التي سستصسدر سستخدم األجيال القادمة.
وب -اŸق -اب-ل ،ط-م-أان وزي-ر ال-ع-م-ل أاصس-ح-اب
ع -ق -ؤد اإلدم -اج ب -السس -ع -ي إا ¤إاي -ج -اد ا◊ل-ؤل
اŸن- -اسس- -ب- -ة ل- -ه- -م ،وإاع- -ط -ائ -ه -م األول -ؤي -ة ‘
ال -ت -نصس -يب ،ب -ح -يث سس-ت-ك-ؤن إاج-راءات أاخ-رى
للتخفيف عن هذه الفئة.
وع -ن الت -ف-اق-ي-ة اÈŸم-ة م-ع أاج-ه-زة دع-م
وتشس -غ -ي-ل الشس-ب-اب ،ق-ال إان ال-ه-دف م-ن-ه-ا ه-ؤ
العمل على تطه Òقائمة اŸسستفيدين من هذه
األج -ه -زة م -رت ،Úم-ؤؤك-دا أان ال-ؤزارة ال-ؤصس-ي-ة
ت-ع-م-ل ع-ل-ى ﬁارب-ة ال-بÒوق-راط-ي-ة ال-تي تعد
السسبب ‘ خنق القتصساد ،وسستلجأا لعقؤبات
صس -ارم -ة ‘ ح -ال -ة ع -رق -ل -ة ت-ن-م-ي-ة اŸشس-اري-ع
اŸمنؤحة للشسباب.
وأاضس - -اف أان ه - -ن- -اك إاج- -راءات Ÿراف- -ق- -ة
اŸؤؤسسسس -ات اŸصس -غ -رة ال -ت -ي ت -ع-ا Êمشس-اك-ل،
ب -ح -يث ه -ن-اك دراسس-ة خ-اصس-ة ل-ه-ذه اŸل-ف-ات
ك- -إاع- -ادة ج -دول -ة اŸؤؤسسسس -ات اŸم -ؤل -ة ق -ب -ل
مارسض  ،٢٠١١لبعثها ومسسح غرامات التأاخÒ
وما يÎتب عنها ،وإايجاد لهم عمل مع إابرام
ات- -ف- -اق -ي -ات م -ع م -ؤؤسسسس -ات كÈى ،ق -ائ -ل إان
اŸؤؤسسسسات التي فشسلت سسيتم مرافقتها بعقد
اتفاق مع البنؤك بشسرط أان تكؤن لها آالية
اإلنتاج ،نافيا ما يروج من خ Èمسسح ديؤن
هذه اŸؤؤسسسسات.
و‘ ه -ذه ال -ن-ق-ط-ة ،أال-ح وزي-ر ال-ع-م-ل ع-ل-ى
ضسرورة تغي Òالذهنيات والتعاون مع صسناديق
الضسمان الجتماعي.
وكشس - -ف زم - -ا‹ ع - -ن إانشس - -اء دل- -ي- -ل ح- -ؤل
اŸؤؤسسسس -ات ا÷زائ -ري -ة ال -ن -اشس -ئ -ة ‘ ق -ط -اع
ال -ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ا÷ارية مع التفك ‘ Òإانشساء أارضسية ‘ هذا
اإلط -ار ،ك -ؤن ه -ذه اŸؤؤسسسس-ات تسس-اع-د ع-ل-ى
تطؤير القطاعات األخرى ،مشسÒا إا ¤تنظيم
صسالؤن دو‹ حؤل اŸؤؤسسسسات الناشسئة.
وشس - -دد ال - -ؤزي- -ر ع- -ل- -ى دور اŸق- -اولت- -ي- -ة
لتحسسيسض الشسباب بخلق مؤؤسسسساتهم ،وبالتا‹
يسسهمؤن ‘ خلق مناصسب الشسغل قائل إان
ه- -دف ا◊ك- -ؤم- -ة ه- -ؤ خ- -ل -ق ع -دد ك -ب Òم -ن
مناصسب العمل لمتصساصض البطالة ،بحيث ”
“ؤي - -ل أاك Ìم- -ن  6٠ب-اŸائ-ة م-ن اŸشس-اري-ع،
وحسسبه فإان الهدف اŸسسطر للؤكالة الؤطنية
للتشسغيل هذا العام يرمي لتنصسيب  ٤٠٠أالف

طالب عمل ،وإادماج  ٤٤.٢٠٠شساب طالب عمل
مبتدئ ‘ إاطار جهاز اŸسساعدة على اإلدماج
اŸهني ،وتؤظيف  ٣٠أالف شساب ‘ إاطار عقؤد
العمل اŸدعم.
وعن التؤظيف ‘ ظل األزمة القتصسادية،
أاوضس- -ح زم -ا‹ أان ال -ت -ؤظ -ي -ف ‘ اŸؤؤسسسس -ات
العمؤمية ﬁدود ،ملحا على تطؤير القتصساد
ÿلق مناصسب الشسغل والتفك ‘ Òوضسع قؤانÚ
–افظ على التؤازنات اŸالية لفائدة األجيال
القادمة ،قائل «:التؤظيف يكؤن من طرف
اŸؤؤسسسس -ات ول -يسض اإلدارة ،ل -ق -د وصس -ل -ن-ا إا¤
م -رح -ل -ة ال -تشس-ب-ع ‘ م-ن-اصسب ال-ع-م-ل ب-ق-ط-اع
الؤظيف العمؤمي» ،مشسÒا إا ¤أاننا لسسنا ‘
حالة إافلسض ولدينا احتياطي صسرف يفؤق
 ١٠٠مليار دولر ،بحيث أاعطيت األولؤية ‘
رفع التجميد عن بعضض اŸشساريع اŸهمة.

إ◊وإر متوإصشل مع نقابات إلصشيادلة
و‘ رده ع- -ن سس- -ؤؤال ح- -ؤل إاع- -لن ن- -ق -اب -ة
الصسيادلة عن القيام بإاضسراب ‘  ١٢جؤيلية
ا÷اري ،أاكد وزير العمل أان ا◊ؤار متؤاصسل
م-ع ال-ن-ق-اب-ات ،ب-ح-يث ك-ل-فت م-ف-تشس-ي-ة ال-عمل
بتطؤير هذا ا◊ؤار ،قائل «:نتأاسسف لقرار
اإلضسراب ألنه  ⁄يتم إالغاء قيمة التحفيزات
ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا صس-ن-دوق-ا الكناسض والكاسسنؤسض
للصسيادلة اÿؤاصض واŸشساورات  ⁄تنته بعد،
ونطمئنهم بأاننا  ⁄نتخذ أاي قرار ضسدهم فهم
شس -رك -اؤون -ا ول -ه -م دور‘ م -ن -ظ -ؤم -ة الضس -م -ان
الجتماعي» ،كاشسفا عن تنظيم اجتماع هذا
الث -ن Úل -دراسس -ة ال -ن -ق -اط  ⁄ي -ت -م ال -ت -ف -اه-م
بشسأانها ،بحيث سسÎاعى فيه مصسالح الطرف.Ú
و‘ سسؤؤال حؤل تشسغيل العمال األفارقة

” ،أامسض ،تنصسيب  ٨ورشسات عمل وطنية
‘ أاول ل -ق -اء ج -م -ع وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بإاطارات
القطاع ،بعد  ٤٣يؤما من تعيينها على رأاسض
هذا األخ ،Òتعنى باŸؤاضسيع ذات األهمية
وت-ن-درج ضس-م-ن ﬂط-ط ع-م-ل ق-اب-ل ل-ل-ت-ن-ف-يذ
وال -ت -ق -ؤ ،Ëل -ل -ؤصس -ؤل إا ¤ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة
اŸسستدامة.
من ب ÚاŸؤاضسيع التي تناولتها الؤرشسات
ب-ال-دراسس-ة ،ال-ن-ه-ؤضض ب-الق-تصس-اد ال-ؤطني من
خ -لل ت -ف -ع -ي -ل وت -ث-م Úال-ن-ف-اي-ات ا◊ضس-ري-ة
والصس -ن -اع -ي -ة ،ت -ط -ؤي -ر ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ومكافحة التغÒات اŸناخية ،و–سس Úأاداء
اÿدم-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ،واله-ت-م-ام أاك Ìب-اإلط-ار
اŸع-يشس-ي ل-ل-م-ؤاط-ن ،ال-ذي أاك-د ع-ل-ي-ه ال-ؤزير
األول ت -ب -ؤن ‘ ﬂط -ط ا◊ك -ؤم -ة اŸصس-ادق
عليه من قبل الŸÈان مؤؤخرا.
ركزت الؤزيرة زرواطي خلل الكلمة التي
أالقتها ‘ هذا اللقاء على اŸقاربة ا÷ديدة
الذي جاء بها دسستؤر  ،٢٠١6من خلل دسسÎة
ال -ب -ي -ئ -ة ضس -م -ن م -ؤاده ،ح -يث ” ال-ت-ط-رق ‘
ال -دي -ب -اج-ة بصس-ف-ة ك-بÒة إا ¤اŸؤاضس-ي-ع ال-ت-ي
ت- -ت -ع -ل -ق ب -ا◊د م -ن ال -ف -ؤارق الج -ت -م -اع -ي -ة
واإلقليمية ،والعمل على خلق اقتصساد منتج،
ق- -ادر ع- -ل- -ى اŸن -افسس -ة ‘ سس -ي -اق ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسس -ت -دام -ة وا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ب-ي-ئ-ة واإلرث
الطبيعي.
وقد نصست اŸادة  ١٩من الدسستؤر على
ال -ت -ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ،ح-يث «تضس-م-ن ال-دول-ة
السس -ت -ع -م -ال ال -رشس -ي -د ل -ل -م -ؤارد ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة
وا◊فاظ عليها لصسالح األجيال القادمة « كما
–مي الدولة األراضسي الفلحية واألملك
اŸائية العمؤمية ،كما تنصض اŸادة  6٨على أان

وأاب -رزت ‘ ه -ذا السس -ي -اق أاه-م-ي-ة ا÷ب-اي-ة
البيئية ‘ تغي Òسسلؤكات اŸؤاطن ،وذهنيته،
ليتعاطى بشسكل إايجابي مع البيئة ،بل يصسبح
أاك Ìتفاعل مع كل القضسايا اŸتعلقة بها،
حيث تقÎح على سسبيل اŸثال ،جباية على
أاصس- -ح- -اب السس- -ي- -ارات ال- -ذي- -ن يسس- -ت- -ع -م -ل -ؤن
«اŸازوت» الؤقؤد الأك Ìتلؤيثا للبيئة ،مشسÒة
إا ¤أان –صسيل هذه ا÷باية كان له األثر سسؤاء
على مسستؤى األداء ونؤعيته ،كما ترفع مسستؤى
الؤعي لدى اŸؤاطن.
ولفتت ‘ ردها على أاسسئلة الصسحافة أان
شسرطة البيئة تقؤم بعمل كب ‘« Òهدوء»‘ ،
إاط -ار ح -م -اي -ة ال -ب -ي-ئ-ة م-ن الع-ت-داءات ال-ت-ي
تطالها ،مشسÒة إا ¤إاحصساء ﬂ ٥٩٠٠الفة ‘
العاصسمة لؤحدها ،والرقم أاك Èبكث Òفيما
يتعلق بالؤليات األخرى خاصسة الكÈى.

تكريسض حق إŸوإطن ‘ بيئة سشليمة إقÎإح جباية على إسشتعمال «إŸازوت»

يتوافد عليها  ٣٥٠مريضض يوميا

إسشتعجالت مسشتششفى إمششدإلة ‘ حاجة إ ¤توسشعة أإكÈ
ت -ت -ط -لب اŸصش -ال-ح ا’سش-ت-ع-ج-ال-ي-ة
ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة
’مشش- -دال- -ة (شش- -رق
«ق- -اسش- -ي ي- -ح- -ي» أ
البويرة) عملية توسشعة وذلك حتى
ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د ب-ال-ع-دد
اŸت-زاي-د ل-ل-م-رضشى الذين يتوافدون
ع-ل-ي-ه-ا ب-اŸئ-ات حسش-ب-م-ا أافاد به أامسض
مدير اŸسشتششفى ششرقي جمال.
«ح - - -ال - - -ي - - -ا ت- - -ت- - -ؤف- - -ر اŸؤؤسسسس- - -ة
السس -تشس -ف -ائ -ي -ة اŸذك -ؤرة ع -ل-ى ك-اف-ة
اŸتطلبات الضسرورية وتضسمن خدمات
جليلة للؤافدين عليها من اŸرضسى من
ولي- -ات ب -رج ب -ؤع -رري -ج واŸسس -ي -ل -ة و
بجاية و كذا تيزي وزو وذلك بالرغم
م- - -ن صس- - -غ- - -ر مسس- - -اح- - -ة مصس- - -ل - -ح - -ة
السستعجالت التي هي بحاجة ماسسة
إا ¤عملية تؤسسعة» يقؤل شسرقي .
واسس - -ت - -ن- -ادا ل- -ذات اŸسس- -ؤؤول ف- -إان

مصس- -ل- -ح- -ة السس- -ت- -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي -ة
ألمشس-دال-ة –صس-ي ي-ؤم-ي-ا ت-ؤاف-د زه-اء
 ٣٥٠مريضض األمر الذي ينجم عنه ‘
ب -عضض األح -ي -ان ع -دد م-ن ال-ت-ج-اوزات
بسس- -بب صس- -غ- -ر مسس- -اح -ة
القاعات ،علما أان تاريخ
إا‚ازها يعؤد إا ¤العديد
من السسنؤات.
له- -م- -ي- -ة
ون - -ظ - -را ل - -أ
ا÷غ -راف-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
بها هذه اŸؤؤسسسسة التي
ت- -ق- -ع ب Úال- -ب- -ؤي- -رة وب -ج -اي -ة وت -ي -زي
وب -ؤع -ري -ري -ج ي-ع-د مسس-تشس-ف-ى «ق-اسس-ي
ي -ح -ي -ى» م -ن ب Úأاح -د اŸسس -تشس-ف-ي-ات
ال-ه-ام-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي تؤفر الرعاية
الصسحية للمرضسى.
واعت Èشسرقي أانه من اŸهم أايضسا
تدعيم عدد الطاقم الطبي ،سسيما ما

غرإمات Ÿلوثي ششاطئ «إلقادوسض»
أاك- -دت اŸسس- -ؤؤول- -ة األو ¤ع- -ل- -ى ال -ق -ط -اع
حرصسها على إاشسراك ا÷معيات واŸؤؤسسسسات
ال -رام -ي -ة إا– ¤سس Úإاط -ار م-ع-يشس-ة اŸؤاط-ن
بشسكل وثيق ‘ التكفل بالعمال ،مفيدة أان من
أاهم الÎتيبات اŸؤؤسسسساتية التي ” وضسعها
دعم نشساطات إازالة التلؤث ،كاشسفة ‘ هذا
الصس -دد ع -ن ت -ف-ع-ي-ل ب-رن-ام-ج «سس-م-اء صس-اف-ي-ة
«الذي عرف تؤقفا منذ سسنؤات ،باإلضسافة اإ¤
الرقم الخضسر ٠٧-٣٠الذي أاطلق يؤم  ٥جؤان
الفارط ،للتبليغ عن النتهاكات التي تسستهدف
البيئة واÙيط.
ومن ب ÚالقÎاحات التي يتضسمنها برنامج
القطاع ‘ إاطار قانؤن اŸالية  ٢٠١٨تشسجيع
اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ،ل-لسس-ت-ف-ادة م-ن ب-عضض اŸزايا
الضسريبية ،وكذلك ا◊د من التلؤث البيئي من
خلل القاعدة «اŸلؤث الدافع» ،وأاعلنت ‘
ال -ن -دوة الصس -ح-ف-ي-ة ع-ل-ى ه-امشض ال-ل-ق-اء ،ع-ن
جباية أاخرى يدفعها كل ملؤث مهما كانت
النفايات التي يلقيها.
وأاع -ل -نت ‘ رده -ا ح -ؤل ال -قضس-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة
اŸتعلقة بشساطئ «القادوسض» بشسرق العاصسمة،
أان التحقيق يأاخذ ›راه ،وأان اŸتسسبب‘ Ú
ت -ل -ؤيث ال-ب-ح-ر سس-ي-ت-ع-رضس-ؤن ل-ع-ق-ؤب-ات م-ن-ه-ا
غرامات مالية« ،ألنه ل Áكن السسكؤت عن
اعتداءات “سض بصسحة اŸؤاطن».

حياة  /ك

قال إان هناك قؤان Úتدخل ‘ إاطار العلقات
اÿارجية ب Úالدول وتسسي Òهذا اŸلف يكؤن
طبقا للسسياسسة اÿارجية للجزائر.
أابرز زما‹ ‘ كلمة أالقاها األهمية التي
أاوله- -ا ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -ؤم -ة ‘ ت -رق -ي -ة
التشسغيل وا◊د من البطالة ،عن طريق تعزيز
السس -ت -ث-م-ار ‘ ال-ق-ط-اع-ات اÙدث-ة ل-ف-رصض
العمل ،وكذا دعم تنمية اŸؤؤسسسسات اŸصسغرة
والصسغÒة واŸتؤسسطة ،باعتبار هذه األخÒة
نؤاة للتنمية اÙلية .وحسسبه فإان كل قطاع
ي -ن -ب -غ -ي ع -ل -ي -ه –ضس ÒاسسÎات-ي-ج-ي-ة خ-اصس-ة
لتطبيق ﬂطط ا◊كؤمة ،آامل ‘ اÿروج
بتؤصسيات تكؤن أاسساسض اŸتابعة اŸيدانية.
ومؤازاة مع ذلك ،حث الؤزير على تعزيز
ال -ت -ع -اون وال -ت -نسس -ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
وال- -ف- -اع- -ل Úالق- -تصس- -ادي Úع- -ل -ى اŸسس -ت -ؤى
اÙل- -ي ،لÎق- -ي- -ة الÌوات اÙل- -ي- -ة ووضس- -ع
اتفاقيات مع الهيئات واŸؤؤسسسسات التي “تلك
ب-رام-ج اسس-ت-ث-م-اري-ة ه-ام-ة لÎق-ية اŸؤؤسسسسات
اŸصس-غ-رة م-ن خ-لل ت-ن-م-ي-ة اŸن-اول-ة ال-ق-ب-لية
وال -ب -ع -دي -ة ،ق -ائ -ل «:اغ -ت-ن-م-ؤا ف-رصس-ة وج-ؤد
ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-لشس-ب-اب ل-ل-ت-ع-امل معها
كشسريك وقؤة اقÎاح ،ومنحها الؤسسائل ألنها
جسس - -ر ت - -ؤاصس- -ل ب ÚاŸؤؤسسسس- -ات اŸصس- -غ- -رة
والهيئات القتصسادية».
واعت Èزما‹ لقاء أامسض بأانه فرصسة لؤضسع
خ -ارط -ة ط-ري-ق“ ،ك-ن م-ن –ق-ي-ق األه-داف
اŸسسطرة ‘ ﬂطط عمل ا◊كؤمة ،والسسهر
على متابعة الÈامج التي شسرع فيها ‘ ›ال
–سس Úظروف اسستقبال اŸؤاطن Úمن خلل
ت -ك -ؤي -ن ل -ل -مسس-ت-خ-دم ÚاŸك-ل-ف Úب-ال-ت-ؤج-ي-ه
والسستقبال ،لتحسس Úاÿدمة العمؤمية.

للمؤاطن ا◊ق ‘ بيئة سسليمة.

تعلق بأاطباء أامراضض النسساء.
وأاضس - - -اف شس - - -رق- - -ي أان اŸؤؤسسسس- - -ة
السس- -تشس- -ف- -ائ -ي -ة ألمشس -دال -ة ت -دع -مت
مؤؤخرا Ãصسلحة لطب األطفال تعمل
 ٢٤سس- -اع- -ة ع -ل -ى ٢٤
سس - -اع - -ة وتسس - -ت - -ق - -ب- -ل
العشسرات من األمهات
ال -ل -ؤات-ي ول-دن م-ؤؤخ-را
رف - -ق- -ة رضس- -ع- -ه- -ن م- -ا
يسس- -ت- -دع- -ي ت- -غ- -ط- -ي- -ة
صسحية أاك.È
وك - -انت اŸصس - -ال - -ح اÙل - -ي- -ة و ‘
مسس-ع-ى م-ن-ه-ا ل-ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط على
هذا اŸسستشسفى قد عمدت إا ¤بعث
أاشس -غ -ال إا‚از مسس -تشس-ف-ى ث-ان ب-ط-اق-ة
اسستيعاب  ١٢٠سسرير وذلك للسستجابة
Ÿت-ط-ل-ب-ات سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ‘ ›ال
تؤف Òالعلجات الطبية.

تدعيم إلطاقم
بأاطباء أإمرإضض
إلنسشاء ضشرورة ملحة

إششهار

تعازي
ي- -ع- -رب السس- -ي- -د وزي -ر الشس -ؤؤون
اÿارج -ي -ة ،السس -ي -د األم Úال-ع-ام
وك -اف -ة اŸؤظ -ف ،Úع -ن ت -أاث-ره-م
البالغ على إاثر وفاة والدة زميلهم
السس- - - -ي- - - -د ب -ل -ح -داد سش-ل-ي-م-ان،
ويتقدمؤن له ولكل أافراد عائلته
ب -ت -ع -ازي -ه-م اÿالصس-ة م-تضس-رعÚ
للمؤ ¤عز وجل أان يتغمد روح
ال- -ف- -ق- -ي -دة ب -رح -م -ت -ه ال -ؤاسس -ع -ة
ويسسكنها فسسيح جنانه وأان يلهم
ذويها جميل الصس Èوالسسلؤان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الششعب ٢٠١٧/٠٧/٠٩
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الحد  09جويلية  ٢0١٧م
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«ألشسعب» ترصسد عملية قرعة أ◊ج أ’إضسافية بالعاصسمة

ا◊صسة تنصسف  ١٤٤حاج بعد حرقة انتظار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عيسسى مشسرفا على حفل أختتام أŸوسسم ألثقا‘:

اŸركز الثقا‘ الإسسÓمي مكمل للمسسجد و‘ خدمة اÛتمع

دموع ألفرح بعد –قيق حلم أنتظروه  2٦سسنة
نظمت و’ية أ÷زأئر ،أمسس ،عملية قرعة أ◊ج للموأطن ÚوأŸوأطنات ألبالغ Úمن ألعمر  70سسنة فأاك ÌوأŸسسجلÚ
’قل و ⁄يحالفهم أ◊ظ ‘ ألقرعة ألتي أجريت يوم  25مارسس  ،2017حيث ” تخصسيصس  144دف Îحج
 10مرأت على أ أ
لهذه ألفئة على مسستوى ألو’ية.

أشس - -رف وزي - -ر ألشس - -ؤوون أل - -دي - -ن - -ي- -ة
’وق -اف ﬁم -د ع -يسس -ى ،أمسس ،ع -ل -ى
وأ أ
ح -ف -ل أخ -ت -ت-ام أŸوسس-م أل-ث-ق-ا‘ ل-ل-م-رك-ز
’سسÓ-م-ي ،أل-ذي “ي-ز ب-حضسور
أل-ث-ق-ا‘ أ إ
وت - -ك - -ر ËإأعÓ- -م- -ي Úوف- -ن- -ان ،Úوك- -ذأ
’سس Ó-م -ي -ة
رئ- -يسس م- -رك- -ز أل -درأسس -ات أ إ
بنيجÒيا ﬁمد أÿذيري.

سسارة بوسسنة
كشس -فت ق -رع -ة ا◊ج اÿاصس -ة ب -ال -ق -ائ -م -ة
اإلضس -اف -ي -ة ال -ت -ي م-ن-ح-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
للمواطن Úالذين  ⁄يحالفهم ا◊ظ ‘ القرعة
السسابقة واŸسسجل ١0 Úمرات على األقل ،عن
أاسسماء اŸعني Úبالتوجه إا ¤البقاع اŸقدسسة.
ال -ق -رع-ة ال-ت-ي ج-رت ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات
بولية ا÷زائر بحضسور ‡ثل Úعن وزارتي
الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وال-داخ-ل-ي-ة وولي-ة ا÷زائر،
أاسسفرت عن اختيار  ١44حاج وهي ا◊صسة
التي –صسلت عليها ولية ا÷زائر من ›موع
 ١500مسسجل ‘ القائمة اإلضسافية.
ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ان-ط-ل-قت ‘ أاج-واء م-ل-يئة
بالفرح والÎقب من طرف اŸرشسح ،Úوكلهم
أامل ‘ –قيق حلمهم اŸنتظر ‘ زيارة بيت
ال- -ل- -ه ا◊رام .حضس- -ور ه- -ؤولء ال- -ق- -رع -ة ك -ان
‡زوجا بالقلق والÎقب ،كونهم حاولوا مرات
عديدة ،و ⁄يسسعفهم ا◊ظ ‘ الفوز لزيارة
ال - -ب - -ق - -اع اŸق - -دسس - -ة ،غ Òأان ق - -رار رئ - -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بتخصسيصس
 ١500تأاشسÒة إاضسافية أاعاد األمل للعديد من
اŸسسجل.Ú
ب -اŸن-اسس-ب-ة ق-ال اŸدي-ر ال-ت-ق-ن-ي والشس-ؤوون
العامة واŸنازعات لولية ا÷زائر مصسطفى
اغ- -ام Òإان ع -م -ل -ي -ة األمسس ت -دخ -ل ‘ إاط -ار
ا◊صس- -ة اإلضس- -اف- -ي- -ة ال- -ت- -ي م- -ن -ح -ه -ا رئ -يسس

ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة للمسسجلÚ
الذين  ⁄يسسعفهم ا◊ظ ‘ القرعة السسابقة
والذين سسجلوا أانفسسهم  ١0مرات على األقل
تخصس  ١500حاج على مسستوى الوطن ،منها
 ١44تأاشسÒة خاصسة بولية ا÷زائر.
وبلغ عدد اŸسسجل Úبولية ا÷زائر حسسب
األرق - -ام اŸق - -دم- -ة  ١٧٧6مسس -ج -ل ب-حسسب
مصسطفى اغام ،ÒمشسÒا إا ¤إاضسافة قائمة
جديدة Ãعدل عشسر القائمة األو ¤تضسم ١4
شسخصسا تقرر إاضسافتها وهذا بعد اسستكمال
القائمة النهائية ،مؤوكدا أان القرعة “ت من
خÓل ا◊اسسب اإللكÎو ،Êلضسمان الشسفافية
التامة دون تدخل أاي عنصسر بشسري.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ق-الت ج-ب-ا‹ ف-ري-دة رئ-يسس-ة
الشس -ؤوون الج -ت -م -اع -ي -ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة
واألوق- -اف والشس- -ب- -اب وال- -ري -اضس -ة ب -اÛلسس
الشسعبي لولية ا÷زائر ،إان مبادرة الرئيسس
عبد العزيز بوتفليقة أافرحت اŸواطن Úالذين
 ⁄تنصسفهم قرعة ا◊ج السسابقة ،مشسÒة إا¤
أان إاجراءات القرعة اŸعمول بها حاليا غÒ
منصسفة ول تسسمح ألغلبية اŸسسجل Úبزيارة
بيت الله ا◊رام ،داعية إا ¤إاعادة النظر ‘
ه - -ذه اإلج - -راءات ل - -ت - -م - -ك Úأاك Èع- -دد م- -ن
اŸواطن Úالظفر بتأاشسÒة خاصسة األشسخاصس
ميسسوري ا◊ال و ⁄يتمكنوا من أاداء مناسسك
ا◊ج ،وتغي Òنظام التسسجيل ‘ البلديات من
خ Ó-ل وضس -ع ج -ه -از ي-ك-ون م-تصس Ó-وم-رب-وط-ا
بوزارة الداخلية حتى ل تسسقط بعضس القوائم

سسهوا.
وقد أاحدث اإلعÓن عن القائمة اإلضسافية
ل -ق -رع -ة ا◊ج  ٢0١٧ف-رح-ة وسس-ط ال-ف-ائ-زين
ال -ذي -ن عÈوا ‘ ح -دي -ث-ه-م م-ع «الشس-عب» ع-ن
امتنانهم وتقديرهم لرئيسس ا÷مهورية الذي
أاعاد لهم األمل ‘ تأادية مناسسك ا◊ج.
‘ هذا الصسدد ع ÈمÈوك بن هندة ٧٨
سسنة عن سسعادته الكبÒة جراء ظفره بتأاشسÒة
ا◊ج قائ Óإان مبادرة رئيسس ا÷مهورية أاحيت
‘ نفسسه حلم الذهاب إا ¤البقاع اŸقدسسة
بعد حرقة  ١0سسنوات من النتظار ،مفيدا أان
عينيه دمعتا من شسدة الفرح Ãجرد سسماع خÈ
القائمة اإلضسافية.
من جانبها قالت روباعي أام ا Òÿوالدموع
 Óع-ي-ن-ي-ه-ا ب-ع-د ف-وزه-ا ‘ ق-رع-ة ال-ق-ائ-مة
“ أ
اإلضس -اف -ي-ة أان-ه-ا م-ن-ذ  ٢6سس-ن-ة وه-ي ت-ن-ت-ظر
–قيق حلمها للذهاب ألداء مناسسك ا◊ج.
من جهتهم أابدى الذين  ⁄يسسعفهم ا◊ظ
‘ القرعة حسسرتهم ،وهو حال مليكة راشسدي
التي أاكدت بأانها انتظرت حلم زيارة بيت الله
ا◊رام م- - - -دة  ١0سس- -ن- -وات ول- -ك -ن ا◊ظ ⁄
يسسعفها ،وصسويشسة مليكة التي قالت إانها منذ
 ١٧سسنة وهي تعيشس على أامل القيام Ãناسسك
ا◊ج لكنها ككل سسنة ل تكون ضسمن قوائم
الفائزين ،داعية ‘ هذا الصسدد إا ¤األخذ
ب- -ع Úالع- -ت- -ب- -ار ع -ام -ل السس -ن وع -دد م -رات
التسسجيل ‘ عملية منح تأاشسÒات ا◊ج.

شسهد ،نهار أامسس ،مقر ولية البليدة ،تنظيم
ق-رع-ة ا◊ج السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-عليمات
رئيسس ا÷مهورية ،التي تنصس على منح فرصسة
Ÿن سسبق وأان سسجل  ١0مرات ‘ قرعة ا◊ج،
و ⁄يفز أاو تفز فيها خÓل آاخر قرعة أاجريت
‘  ٢5م -ارسس اŸاضس -ي ،وŒاوز سس -ن -ه -م ٧0
عاما.
أاج -واء ال -ق -رع -ة ج -رت ‘ ظ-روف ع-ادي-ة،
حضسرها إاطارات مسسؤوولون ،ونحو  ١00مسسجل

Ãختلف بلديات الولية الـ  ،٢5من أاصسل ٨00
مسسجل ‘ هذه الفئة بالتحديد ،حيث أاسسفرت
النتائج عن فوز  6٢مسسج Óباإلضسافة إا6 ¤
آاخ - -ري - -ن ” ،إادراج - -ه - -م ضس- -م- -ن ال- -ق- -ائ- -م- -ة
الح-ت-ي-اط-ي-ة اإلضس-اف-ي-ة ،ك-إاج-راء Áك-نهم من
الفوز أايضسا بجواز سسفر حج ‘ ،حال وقع مانع
أاو عارضس ألحد الفائزين ‘ هذه القرعة ،أاو
‘ ح- -ال ت- -ط- -لب م -راف -ق -ة ﬁرم لسس -ي -دة ‘
حجها ،وأابدى الفائزون واÙظوظون بزيارة

البقاع اŸقدسسة رضساهم ،ووصسل الفرح بهم
إا ¤درجة التعب Òبالدموع ،عن هذه الفرصسة
التي جاءت بتعليمة من رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،والتي سستسسمح لنحو ١500
شس -خصس ب -زي -ارة ا◊رم اŸك -ي وأاداء ف -ريضس-ة
ا◊ج ،وه -ي ا÷ائ -زة وال -ف -رصس-ة ال-ت-ي ي-ب-حث
عنها غالبية الناسس.

فوز  62مسسج Óبجواز سسفر حج ‘ القرعة اإلضسافية بالبليدة

البليدة :لينة ياسسمÚ

سساحلي ‘ أشسغال أŸكتب ألوطني للتحالف أ÷مهوري:

ﬂطط عمل ا◊كومة خارطة طريق لتطبيق برنامج الرئيسس بوتفليقة
ع Èاألم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ح- -ال -ف ال -وط -ن -ي
ا÷مهوري بلقاسسم سساحلي ،أامسس ،با÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ن ارت-ي-اح ح-زب-ه ıط-ط ع-م-ل
ا◊ك -وم -ة ال -ذي وصس -ف -ه بـ «خ -ارط -ة ط -ري-ق»
لتطبيق برنامج رئيسس ا÷مهورية ومÓءمته
مع الظرف الجتماعي والقتصسادي للبÓد.
خÓل لقاء صسحفي عقب أاشسغال اŸكتب
ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -زب صس-رح سس-اح-ل-ي «ن-ع Èع-ن
ارتياحنا ودعمنا ıطط عمل ا◊كومة ألننا
نعتÈه Ãثابة خارطة طريق حقيقية لتطبيق
ب -رن -ام -ج ال -رئ -يسس ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ومÓ-ءم-ت-ه م-ع
الظرف الجتماعي والقتصسادي الذي تعيشسه
البÓد».
من ضسمن النقاط اإليجابية اŸتضسمنة ‘
ﬂطط عمل ا◊كومة ذكر حزب التحالف
ال -وط -ن -ي ا÷م-ه-وري مسس-أال-ة «تسس-وي-ة مشس-ك-ل
ال - -بÒوق - -راط - -ي- -ة و–سس Úم- -ن- -اخ األع- -م- -ال

والتشساور الذي سستطلقه ا◊كومة عن قريب
مع الشسركاء الجتماعي Úوالقتصسادي.»Ú
‘ ذات السسياق تطرق سساحلي إا ¤نقاط

أاخرى منها مراجعة سسياسسة الدعم وتعميق
اإلصس Ó-ح السس -ي -اسس -ي سس -ي -م -ا ب -ع -د م -راج -ع -ة
الدسستور وعقلنة النفقات العمومية وتشسجيع
السستثمارات العمومية واÿاصسة.
‘ معرضس حديثه عن السسياسسة اÿارجية
أاشسار سساحلي إا ¤أان حزبه يدعم اŸواقف
«الثابتة» للجزائر على غرار عدم التدخل ‘
الشسؤوون الداخلية للدول ،معÈا باŸناسسبة عن
دعمه للجهود التي تبذلها مصسالح األمن وعلى
رأاسسها ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ مكافحة
اإلرهاب وا÷رÁة اŸنظمة.
وأاكد ذات اŸسسؤوول أان اŸكتب الوطني قد
قرر عقد أاشسغال اÛلسس الوطني نهاية أاوت
اŸقبل قصسد الشسروع ‘ التحضس ÒلÓنتخابات
اÙلية.
واسسÎسس -ل ي -ق -ول « سس -ن-ك-ون ح-اضس-ري-ن ‘
أاغلب الوليات والبلديات».

فريال بوشسوية
تصسوير :عباسس تيليوة

ح -رصس ع -يسس -ى ‘ ك -ل -م -ة أال -ق -اه-ا ،أامسس،
خ Ó-ل ا◊ف -ل ال -ت -ك -رÁي ب-اŸسس-رح ال-وط-ن-ي
ﬁي ال- -دي- -ن بشس -ط -ارزي ،ع -ل -ى ال -ت -ذك Òأان
اŸركز الثقا‘ اإلسسÓمي ليسس منغلقا على
نفسسه ،بل أاصسبح مكم Óللمسسجد ،و‘ خدمة
اÛتمع ،ورواده ليسسوا فقط رواد اŸسساجد،
كما أانه فضساء صسحي آامن للتÓميذ ،لفتا إا¤
أان يده ‡دودة للمسسرح والسسينما والفنان.Ú
ق- -ال ال- -وزي- -ر ‘ السس- -ي -اق« :إان ل -ل -ج -زائ -ر
مرجعية دينية وطنية ،ولنا نسسب ‘ اللباسس
واآلذان تؤوكد أاننا لسسنا منقطع Úعن أاصسولنا،
سسياسسة تصسب اليوم ‘ صسميم برنامج رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ذي ع -رضس ق -ب-ل أاي-ام قÓ-ئ-ل
الوزير األول ﬂطط عمل تفصسيلي يخصسه،
وحظي بقبول الŸÈان بغرفتيه».
وب -اŸن-اسس-ب-ة ” ت-ك-ر ËاŸم-ث-ل مصس-ط-ف-ى
برور ،والفنانﬁ Úمد شسعيب وﬁمد عدلن
فرقا ،ÊواإلعÓمي Úسسلطا Êنعيم ،ورضسوان
حسس ،Úإا ¤جانب الفنان ﬁمد  ،ÚŸالضسيف

ﬁم- -د اÿذي- -ري رئ -يسس م -رك -ز ال -دراسس -ات
اإلسسÓمية بنيجÒيا ،وبدورهم قاموا بتكرË
الوزير باŸناسسبة.

كل التحضسÒات جاهزة للحج ...ووكالت
السسفر تتحمل مسسؤوولية التقصسÒ
‘ تصس -ري -ح ع -ل -ى ال -ه-امشس ،أاع-ل-ن ﬁم-د
عيسسى عن اجتماع الفرقة اإللكÎونية يوم ١0
ج -وي -ل -ي -ة ا÷اري ،ال -ت -ي تشس -رف ع -ل-ى ب-واب-ة
إالكÎونية تقوم عليها مؤوسسسسة ﬂتصسة “كن
من متابعة أاداء ا◊جاج Ÿناسسكهم ،مؤوكدا أان
العقود موثقة واألموال كذلك على أان تراجع
كل التحضسÒات عشسية أاول رحلة إا ¤البقاع
اŸقدسسة اŸقرر يوم اÿامسس أاوت الداخل،
فيما تبقى فقط تكوين ا◊جاج الذين يقدر
عددهم بـ  ٣6أالف حاج.
وحمل عيسسى مسسؤوولية التقصس ÒاŸسسجل
‘ السسابق إا ¤الوكالت السسياحية ،التي سسيتم
إاعداد تقرير يخصسها يرفع إا ¤وزارة السسياحة
من أاجل وضسع حد لنشساطها ،بسسبب التقصسÒ
الناجم عن تسسبيق اŸصسلحة واألموال ،على
حسس- -اب خ- -دم- -ات ا◊ج- -اج ،م- -ا ي- -تسس -بب ‘
فوضسى ومعاناة ‘ كل مرة ،مشسÒا إا ¤تقليصس
عددها من  6٢ا 4٣ ¤وكالة.
 ⁄ي -ف -وت ع -يسس -ى اŸن -اسس -ب-ة ل-ي-ث-ن-ي ع-ل-ى
م- -ب- -ادرة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،الذي منح فرصسة للجزائري Úالذين
 ⁄يسسعفهم ا◊ظ ‘ القرعة على مدى عقد
من الزمن ،بتخصسيصس  ١500جواز لهم وذلك
على اŸسستوى الوطني.

رأفع لتحسس ÚأÓŸحة أ÷وية Ãطار ﬁمد بوضسياف

زعÓن يشسّدد على ترميم نفق جبل الوحشس بقسسنطينة ‘ أاقرب اآلجال
’شس -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة
أع- -ط -ى وزي -ر أ أ
وأل- -ن- -ق- -ل ع- -ب- -د أل- -غ -ن -ي زع Ó-ن إأشس -ارة
’جزأء أŸنهارة
أنطÓقة إأعادة ترميم أ أ
ب -ن -ف -ق ج -ب-ل وحشس ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة .وق-د
ع-رف أل-ن-ف-ق أن-ه-ي-ارأ ج-زئ-يا منذ قرأبة
ألسس -ن -ت Úوأل -نصس -ف وه -ي حسس -ب-ه أŸدة
أل- -ت- -ي ع -رفت إأج -رأء درأسس -ات دق -ي -ق -ة
ح -ول أرضس -ي-ة أل-ن-ف-ق وك-ي-ف-ي-ة أل-قضس-اء
على مشسكل أ’نز’ق من طرف أŸصسالح
أ÷زأئ- -ري- -ة ل -ل -ط -رق ،ل -ي -ت -م ت -ك -ل -ي -ف
أŸؤوسسسس-ة أل-ع-م-وم-ي-ة «ك-وسس-ي-دأر» بتو‹
أŸهمة Ãوجب صسفقة إأعادة ألÎميم.

قسسنطينة/مفيدة طريفي
شس -دد ال -وزي -ر ع -ل -ى ضس -رورة ال-ع-م-ل ا÷اد
لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن األشس-غ-ال والسس-م-اح ب-ف-ت-ح النفق
خÓل  ٢4شسهرا على أاقصسى تقدير.
وقال زعÓن إان هذه اŸدة قد تقلصس إاذا
سس -ارت األم -ور ع -ل -ى أاحسس-ن ح-ال ،لسس-ت-ع-ادة
اŸسسار ا◊قيقي للطريق السسيار شسرق -غرب
ووظ -ي -ف -ت -ه ‘ ت -ق -ل -يصس ال -وقت وال -رب -ط بÚ
الوليات بأاقصسر اŸسسافات.
كما عاين زعÓن ورشسة إا‚از برج اŸراقبة
Ãط -ار ﬁم -د ب -وضس -ي -اف وال -ذي ي-تضس-م-ن ٣
طوابق ‘ مدة إا‚از تقدر بـ  49شسهرا ،مؤوكدا
على حتمية تسسليمه ‘ السسداسسي األول من
سسنة  ٢0١٨مرافعا لتحسس Úمسستوى اÓŸحة
ا÷وي- -ة Ãا ي- -ت- -م- -اشس- -ى وم -ع -اي ÒاŸن -ظ -م -ة
العاŸية.
أاعطى الوزير إاشسارة انطÓق أاشسغال ا◊فر
اÿاصس -ة ب -ن-ف-ق ال-تصس-ري-ف اŸت-ع-ل-ق Ãشس-روع
جسسر صسالح باي بغÓف ما‹  ٢0٧مليار دج
داع -ي -ا الشس -رك-ة اŸع-ن-ي-ة إا ¤ت-دع-ي-م ال-ورشس-ة
بالعمال وبالتجهيزات الÓزمة ،معلقا على أان
‚Óاز طويلة مقارنة مع خطر
مدة  ٣6شسهرا ل إ
النهيارات على مسستوى ا÷سسر.

وأاب -رز ال-وزي-ر أاه-م-ي-ة ا÷سس-ر ‘ تسس-ه-ي-ل
ح -رك -ة اŸرور ب -ال -ولي -ة ،سس -ي -م-ا وأان-ه ي-رب-ط
الطريق السسيار شسرق-غرب.
و‘ ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ل-دى م-ع-اي-نته
مصسلحة السستغÓل ،الصسيانة ومشسروع توسسعة
ﬁط- -ة الÎام- -وي ب- -ح- -ي زواغ- -ي سس- -ل -ي -م -ان
ومشسروع إا‚از توسسعة خط الÎامواي Ãدخل
اŸدينة ا÷ديدة علي منجلي ،قال زعÓن إان
أاول -وي-ات ب-رن-ام-ج ال-وزارة رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن
اŸشس -اري -ع ا◊ي -وي -ة ،سس -ي -م -ا ذات اŸردودي -ة
الق-تصس-ادي-ة ال-ك-بÒة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان ال-دول-ة
ا÷زائ-ري-ة سس-ت-واصس-ل ج-ه-وده-ا ل-دف-ع التنمية
القتصسادية اÙلية والجتماعية .
كما أاكد الوزير أان تسسليم الشسطر األول من
الÎاموي علي منجلي والذي يبدأا من مدخل
اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة وإا ¤غ -اي-ة وح-دة ال-ن-ظ-ام
كمرحلة أاو ¤سسيكون ‘ سسنة  .٢0١٨لتأاتي
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة وإا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة أاواخر . ٢0١9

»æWh

اأ’حد  0٩جويلية  2017م
الموافق لـ  15شصوال  1438هـ

فيما ”ّ اسستبعاداŸقصس Úبسسبب الغشش

 1800تلميذ معنيون بالّدورة ا’سستثنائية للبكالوريا ببومرداسس
يسستعد  1800تلميذ ’جتياز الدورة ا’سستثنائية ’متحان شسهادة البكالوريا ببومرداسش ،حسسب ما كشسف عنه مدير الÎبية
” اسستبعاد
للو’ية نذير خنسسوسش ،وهذا ‘ الفÎة من  13إا 18 ¤جويلية ا÷اري ،أاغلبهم من اÎŸشّسح Úا أ
’حرار ،فيما ّ
التÓميذ اŸقصسي Úبسسبب الغشش ،وفق ذات اŸصسدر.

بومردأسس :ز ــ كمال

ف -رصص -ة ث-ان-ي-ة ث-م-ي-ن-ة اسص-ت-ف-اد م-ن-ه-ا تÓ-م-ي-ذ
النهائي الذين لم يسصعفهم الحظ في اجتياز
الدورة العادية إ’متحان البكالوريا لسصنة 2017
أ’سص -ب -اب أاغ -ل -ب -ه-ا م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ت-أاخ-ر ،وع-دم
ال -ت -م -ك -ن م -ن ال -دخ-ول ف-ي ال-وقت ال-ق-ان-ون-ي
المحدد وخاصصة هنا بو’ية بومرداسص ،وهذا
بفضصل القرار الذي اّتخذه رئيسص الجمهورية
لصصالح هؤو’ء التÓميذ في محاولة إ’عطائهم
فسص -ح -ة أام -ل ث -ان -ي -ة م -ن أاج -ل اف -ت-ك-اك ه-ذه
الشصهادة المصصيرية بجدارة واسصتحقاق ،التي
دون شصك سصتفتح لهم أابواب المسصتقبل على
مصص-راع-ي-ه ،وب-ال-ت-ال-ي ان-تشص-ال-ه-م م-ن م-خ-الب
الشصارع الذي ’ يرحم.
وإ’نجاح الدورة ا’سصتثنائية للبكالوريا ،أاعّدت
م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ل-ب-وم-رداسص ك-اف-ة الترتيبات
البشصرية والمادية من حيث التأاطير ومراقبة
مراكز اإ’متحان ،التي تقّلصصت إالى  5مراكز
م -ت-واج-دة ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل م-ن ب-رج م-ن-اي-ل،
يسص- -ر ،ب- -وم- -رداسص م- -رك -ز ،ب -ودواو وخ -م -يسص
الخشصنة ،مع الحفاظ على نفسص اإ’جراءات
التنظيمية والصصرامة في إادارة اإ’متحان وفق
ذات ال -مصص -در ك -م-ن-ع إادخ-ال ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال
لتجّنب كل محاو’ت الغشص ،والحفاظ على
نفسص المعطيات المتعلّقة بأارقام التسصجيÓت
الخاصصة بالممتحنين ،الذين اجتازوا الدورة
العادية مع دعوة التÓميذ إالى سصحب اسصتدعاء
ا’متحان عبر اأ’نترنيت.
ه -ذا وي -ن -ت-ظ-ر وف-ق ت-ق-دي-رات وزارة ال-ت-رب-ي-ة
الوطنية اإ’عÓن على نتائج الدورتين العادية

وا’سصتثنائية معا نهاية شصهر جويلية وبداية
أاوت ك-أاقصص-ى ت-ق-دي-ر ،ح-ت-ى ي-ت-مّ -ك-ن ال-تÓميذ
ال-ن-اج-ح-ون م-ن ال-ق-ي-ام ب-ال-تسص-ج-يÓ-ت اأ’ول-ية
المحددة من الفاتح أاوت إالى  15منه ،فيما
ت -أا ّخ -رت ع -م -ل -ي -ة إامضص -اء م -ح -اضص-ر ال-خ-روج
Óسص -ات -ذة ال -م -ع -ن ّ-ي-ي-ن ب-ال-ت-أاط-ي-ر
ب -ال -نسص -ب -ة ل  -أ
والمراقبة التي كانت محددة يوم  6جويلية إالى

ن -ه-اي-ة ا’م-ت-ح-ان ،وب-ال-ت-ال-ي ي-م-ك-ن ال-ق-ول أان
العطلة الصصيفية لهذه السصنة قد عرفت تقلّصصا
ملحوظا في تقدير اأ’سصاتذة ،وبالخصصوصص
منهم المكلّفين بالمراقبة بعد تحديد تاريخ
إامضص -اء م -ح -اضص -ر ال -دخ -ول ب-ت-اري-خ  28أاوت
القادم بالنسصبة للتربويين و 23أاوت بالنسصبة
Óداريين.
ل إ

تزامنا وفÎة الّتسسجيÓت اŸدرسسية

غليان واكتظاظ Ãقر ا◊الة اŸدنية لبلدية فوكة بتيبازة
’يام حالة من الفوضسى والغليان بفعل توافد أاعداد غفÒة من
يشسهد مقر ا◊الة اŸدنية لبلدية فوكة بو’ية تيبازة هذه ا أ
’دارية دون أان ّÁكنوا من اÿدمة اŸطلوبة وفقا للتعليمات الرسسمية.
اŸواطن Úعليه ’سستخراج الوثائق ا إ
ب -ح ّ-ج -ة ان -ع -دام شص -ب-ك-ة ال-ت-واصص-ل واضص-ط-رار مؤوسصسصاتها التربوية في التعامل المباشصر مع
ال-م-واط-ن-ي-ن ا’ن-ت-ظ-ار لسص-اعات طويلة بفضصاء البطاقية الوطنية للحالة المدنية على غرار ما
وبالنظر إالى كون هذه الفترة تتزامن ومرحلة ضصيق يفتقد إالى وسصائل التبريد والراحة ،كما تقوم به حاليا وزارة التعليم العالي والبحث
مباشصرة التسصجيÓت المدرسصية التي أاضصحت يفاجأا هؤو’ء أاحيانا بكون المسصؤوول الوحيد ال -ع -ل-م-ي ،ب-ح-يث ي-ط-لب م-ن م-ج-م-ل تÓ-م-ي-ذ
تبرمج مع نهاية كل موسصم بد’ من الدخول ال -م -ع -ن -ي ب -ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ال-وث-ائ-ق م-نشص-غ Ó-أاقسصام نهاية وبداية كل مرحلة تعليمية شصهادة
المدرسصي ،فقد أاضصحى مقر الحالة المدنية بمواعيد عقد القران بين اأ’زواج دون أان يتم م -ي Ó-د ح-دي-ث-ة ،إاضص-اف-ة إال-ى ب-ط-اق-ة اإ’ق-ام-ة
ه-ذه اأ’ي-ام ي-عّ-ج ب-ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن يرغبون تكليف مسصؤوول آاخر لÓنابة عنه ،بحيث أاّكد للمسصجلين الجدد والمصصادقة على توقيعات
عادة في اسصتخراج شصهادات الميÓد وبطاقات ال- -ع- -دي- -د م -ن ال -م -واط -ن -ي -ن خ Ó-ل اأ’سص -ب -وع اأ’ولياء على اسصتمارات المعلومات والقانون
اإ’ق - -ام- -ة ،إاضص- -اف- -ة إال- -ى ال- -مصص- -ادق- -ة ع- -ل- -ى المنصصرم على أاّنهم اضصطروا لÓنتظار لفترة ال -داخ -ل -ي ل -ل -م -ؤوسصسص -ة ،ب -ح -يث ت-كشص-ف ه-ذه
ا’سصتمارات الممنوحة من طرف المؤوسصسصات سصاعتين ونصصف السصاعة لغرضص التوقيع على الخطوات مجتمعة كون المؤوسصسصات التربوية
التربوية ،وكذا القانون اأ’سصاسصي الخاصص بكل وثيقته المصصادق عليها فقط ،وحينما يتعلق ’ ت -زال ت -ح -ت -ف -ظ ل -ن -فسص -ه-ا ب-ق-در ك-ب-ي-ر م-ن
مؤوسصسصة.
اأ’مر باسصتخراج الوثائق فإانّ اأ’مر قد يكون ال -ب -ي -روق -راط-ي-ة ال-ت-ي سص-عت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
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المواطن
السص-ب-ل ’سص-ي-م-ا ع-ن ط-ري-ق ال-رق-م-ن-ة الشصاملة
فيها المواطنون بكثرة على المقر.
ال-م-دن-ي-ة ف-ي ال-ظ-روف ال-ع-ادي-ة ل-غ-رضص طلب والمثير في هذه اأ’زمة يكمن أاسصاسصا في تأاخر للوثائق والهويات ،وفتح قنوات التّواصصل مع
ال-خ-دم-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،وم-ا ي-زي-د ال-ط-ي-ن بّلة وزارة ال -ت -رب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة م -م-ث-ل-ة ب-م-خ-ت-ل-ف مختلف القطاعات اأ’خرى.
مغادرة العديد من الموظفين لمناصصب عملهم

فوكة :عÓء ملزي

إاصسابة أازيد من  300شسخصش بأاعراضش غريبة جّراء لسسعات الّناموسش

ط ـ ـوارئ وحال ـ ـ ـة هل ـ ـع بـ ـ ÚاŸواطن ـ ‘ Úمدينـ ـ ـة تيغنيـ ـف Ãعسسك ـ ـر
ع - -اشست مصس - -ل - -ح - -ة ا’سس- -ت- -ع- -ج- -ا’ت
Ÿسس -تشس -ف -ى ت -ي -غ -ن -ي -ف Ãعسس-ك-ر ،أامسش،
ح -ال -ة ط -وارئ ع -قب اسس -ت-ق-ب-ال-ه-ا م-ئ-ات
ا◊ا’ت اŸرضس -ي -ة ال -غ-ري-ب-ة ،ال-ن-اج-م-ة
’ولية عن لسسعات
حسسب التحقيقات ا أ
ال -ن -ام-وسش ،ح-يث ظ-ه-رت ع-ل-ى ا◊ا’ت
ال-ت-ي اسس-ت-ق-ب-ل-ت-ه-ا مصس-الح ا’سستعجا’ت
أاع -راضش ح-م-ى غ-ري-ب-ة وحّ-ك-ة ج-ل-دي-ة
شسديدة وصسلت ◊د النزيف بعد ظهور
عÓمات تورم على أاجسسام اŸصساب.Ú

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

تبعا لظهور هذه الحا’ت من ا’إصصابات
غ- -ي- -ر ال- -م- -ع- -روف- -ة ال- -مصص- -در ،شص ّ -ك -لت
ال ّسصلطات الو’ئية خلية اأزمة لتشصخيصص
وم - -ع - -رف - -ة اأسص - -ب- -اب ه- -ذه ا’إصص- -اب- -ات
ال-م-رضص-ي-ة ال-غ-ري-ب-ة ،ال-ت-ي شص-م-لت ل-حد
السصاعة نحو  300شصخصص منهم اأطفال
رضص -ع وشص -ي -وخ ت -لّ -ق-وا عÓ-ج-ات م-كّ-ث -ف-ة
و س ص ح ب ت م ن ه م ع يّ ن ا ت م ن ا ل د م ’ إ ج ر ا ء
تحاليل اسصتكما’ لعÓجهم.
وت -حّ -ف-ظت مصص-ال-ح الصص-ح-ة ع-ن ا’إد’ء
ب -اأي م -ع -ل -وم -ات ت-خصص ال-ع-دد ال-دق-ي-ق
ل -ل -مصص -اب -ي -ن ال -ذي-ن م-ازال-وا ي-ت-واف-دون
بكثرة على مسصتشصفى تيغنيف ،في حين

اأرج-ع سص-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن ال-مصص-اب-ي-ن
واأه-ال-ي-ه-م اأسص-ب-اب ا’إصص-اب-ات ال-مرضصية
ال -غ -ري-ب-ة وال-م-ف-اج-ئ-ة ه-ذه اإل-ى ان-تشص-ار
ا’أوسصاخ والقمامة المنزلية والمفرغات
العشصوائية في النسصيج الحضصري لمدينة
ت -ي -غ-ن-ي-ف ،وال-ت-ي اأّد ت اإل-ى ظ-ه-ور اأن-واع
غريبة من الناموسص باأحجام غير عادية،

اأما مصصالح بلدية تيغنيف فسصارعت هي
ا’أخ- -رى ب- -ع- -د ظ- -ه- -ور ه- -ذه ال- -ح- -ا’ت
المرضصية اإلى تنفيذ عملية اإبادة واسصعة
للحشصرات السصامة عبر شصوارع المنطقة،
ا’أمر الذي لم يسصتسصغه سصكان المنطقة
خاصصة واأنه جاء بعد فوات ا’آوان.

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

أازمة عطشش تضسرب سسطيف
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إاج ـ ـ ـ ـراءات اسستعجاليـ ـ ـة وتدابـ ـ ـ Òصسارم ـ ـة
لتوفـ ـ ـ Òا Ÿـ ـاء الشسـ ـ ـ ـروب
تعيشش و’ية سسطيف حالة عطشش حقيقية بسسبب ا÷فاف الذي م ّسسها إاثر شسح
’مطار وقلة تسساقط الثلوج ،الّلذين يعتÈان اŸصسدرين الرئيسسي Úللمياه
ا أ
’نقاب) ،وكذا
بالو’ية ،وقد أاثّر هذا الوضسع سسلبا على منسسوب اŸياه ا÷وفية (ا أ
سسد ع Úزادة الذي يعت ÈاŸورد الرئيسسي اŸمون Ÿدن بوقاعة وع Úأارنات
وسسطيف والعلمة وبلديات أاخرى صسغÒة.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

ت ّ-م تسص -ج -ي -ل نضص -وب ك-ل-ي ،وان-خ-ف-اضص
جزئي تقريبا لـ  18نقبا بو’ية سصطيف،
وكذا حقل تجميع المياه على مسصتوى
ال -وادي ال -ب -ارد ،ال -ذي ي -ع -ت -ب -ر ال -م-ورد
ال-ث-ان-ي ال-م-م-ون ل-ب-ل-دي-ات ت-ي-زي نبشصار
وال- -واد ال- -ب- -ارد ووع -م -وشص -ة واأوريسص -ي -ا
وب- -ل- -دي -ة سص -ط -ي -ف ال -ج -ه -ة ال -غ -رب -ي -ة،
ب -ا’إضص -اف-ة اإل-ى ال-م-جّ-م -ع ال-م-ائ-ي ع-ل-ى
مسص-ت-وى م-ن-ب-ع ال-ده-امشص-ة ال-ذي ع-رف
كذلك نقصصا في منسصوب المياه ،والذي
ي -مّ-و ن ك Ó-م-ن م-دي-ن-ت-ي ال-ع-ل-م-ة وع-ي-ن
الكبيرة.
وف - -ي ظ - -ل ه- -ذه الّ- -ظ - -روف ال ّصص - -ع- -ب- -ة
وت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي-م-ات وال-ي سص-ط-ي-ف
ل -ل -مصص -ال -ح ال -م -ع -ن -ي-ة ،ق-امت م-وؤسصسص-ة
ال- -ج- -زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب -ع -دة اإج -راءات
اسص -ت -ع -ج -ال -ي -ة م -ن اأج-ل م-واج-ه-ة ه-ذه
ا’إشصكالية ،منها ضصبط برنامج توزيع
ع -ل -ى مسص -ت -وى ك-ل ب-ل-دي-ة ،ع-ل-ى حسصب
المورد المائي والكميات المتوفرة لكل
ب -ل-دي-ة ،ح-يث اأّن ه-ن-اك ب-ل-دي-ات ت-مّ-و ن
يوميا ،واأخرى تمّون يوما على اإثنين
ويوما على ثÓثة .3 / 1
وت- -د ّخ - -ل ال- -وال -ي ع -ل -ى مسص -ت -وى وزارة
ا ل م و ا ر د ا ل م ا ئ ي ة م ن ا أ ج ل ا ق ت ن ا ء م ض ص خّ ة
عائمة لضصخ المياه الخام على مسصتوى
سصد عين زادة من اأجل تحسصين نوعية
المياه وتسصهيل عملية المعالجة ،حيث
ت-ق-وم ب-خ-ل-ط ال-م-ي-اه السص-طحية والمياه
المتواجدة في عمق السصد ،مّما يوؤّدي
اإلى تحسصين ملحوظ في نوعية المياه،
وخير دليل على ذلك تسصجيل انخفاضص
م - -حسص - -وسص ف- -ي اسص- -ت- -ع- -م- -ال ال- -م- -واد
ال -ك -ي -م -اوي-ة ف-ي ال-م-ع-ال-ج-ة ،ف-اإن-ت-ق-لت
ال-ك-م-ي-ة من  40ط -ن اإل -ى  20ط-ن-ا في
اليوم.
كما تدّخلت ال ّسصلطات المحلية من اأجل
وضص-ع ت-حت تصص-رف ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ياه
وح -دة سص -ط -ي-ف  06شص-اح-ن-ات محملة
بصص -ه -اري -ج م -ائ -ي -ة ،وك -ذا شص -اح -ن -ت -ي -ن
س ص خّ ر ه م ا ا أ ح د ا ل م ق ا و ل ي ن  ،ز ي ا د ة ع ل ى
حظيرة الشصاحنات المتواجدة بمراكز
ت -وزي -ع ال -ج -زائ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه ،م-ن اأج-ل
التدخل لتغطية النقصص المسصجل على
مسص- -ت- -وى ا’أح- -ي- -اء وال -م -داشص -ر ،سص -واء
المسصّيرة من طرف الجزائرية للمياه اأو
من طرف البلديات ،اإضصافة اإلى ذلك تّم
تجهيز بعضص ا’أنقاب التي تّم اإنجازها
م -ن ط -رف م -دي -ري -ة ال -م-وارد ال-م-ائ-ي-ة
سصابقا ،وتّم التخلي عنها بسصبب ضصعف
م -نسص -وب -ه -ا ،ع -ل -ى سص -ب-ي-ل ال-م-ث-ال ن-قب
الحاسصي ،شصرق عاصصمة الو’ية ،ونقب
ببلدية صصالح باي ( 4لترات في الثانية)،
ب -عضص -ه -ا سص -اه -م ف -ي ت -حسص -ي -ن ع-م-ل-ي-ة
التوزيع وبالخصصوصص بلدية صصالح باي.
كما تتعين ا’إشصارة اإلى تدّخل الوالي من

اأجل تسصجيل عملية مسصتعجلة متعلقة
ب -اإن -ج -از اأن-ق-اب ج-دي-دة ل-ت-دع-ي-م م-ي-اه
الشص -رب ،ف -ي ك -ل م -ن ال -م -دن ال -ك -ب-رى
(سصطيف ،العلمة وعين ولمان).
وم -ن ال-ت-داب-ي-ر اأيضص-ا ال-م-ت-خ-ذة اق-ت-ن-اء
مضصخات ذات خصصائصص مختلفة ،بمبلغ
ي-ق-ارب  5مÓ-ي-ي-ن دي-ن-ار ،ت-ح ّسص -ب-ا ’أي
طارئ قد ينجم في الفترة الصصيفية ،مع
ت-وف-ي-ر ل-ك-ل ال-م-واد ال-ك-ي-م-اوية الÓزمة
لمعالجة المياه خÓل الفترة الصصيفية،
ع Ó-وة ع -ل -ى اإع -ادة ت -ج -دي-د م-ح-ط-ات
الضص -خ ال -رئ -يسص-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا سص-ط-ي-ف
وع -ي -ن ال -ك -ب -ي -رة وب -وع -ن -داسص ،شص -م-ال
ال-و’ي-ة ،ع-ل-ى ع-ات-ق ال-ج-زائ-ري-ة ل-لمياه
بمبلغ يفوق  04مÓيين دينار.
ك -م -ا ت -قّ-ر ر اإنشص-اء خ-ل-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
م-رك-ز ا’سص-ت-ق-ب-ال ال-ه-ات-ف-ي ال-عملياتي
للوحدة ’أخذ بعين ا’عتبار ،انشصغا’ت
المواطنين مباشصرة ،وكذا التنسصيق مع
خلية ا’إصصغاء الموجودة على مسصتوى
ال -و’ي -ة ،وك -ذا خ-ل-ي-ة ا’إعÓ-م ل-ل-و’ي-ة،
وك- -ذا م- -وق- -ع ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م -اع -ي
للجزائرية للمياه.
كما اأّن موؤسصسصة الجزائرية للمياه في
صصدد تجنيد اأعوان المخبر من اأجل
اإج- -راء ت- -ح- -ال- -ي- -ل ف- -ي -زي -وك -ي -م -ي -ائ -ي -ة
ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ح-ن-ف-ي-ات ال-ع-م-وم-ية ،وكذا
ا’آبار الخاصصة ،وهذا لتفادي اأي خطر
قد يتسصبب في ا’أمراضص المتنقلة عن
طريق المياه.
ول- - - -ه- - - -ذا ت- - - -ن - - -اشص - - -د ال - - -م - - -وؤسصسص - - -ة
ج- -م- -ي -ع ال -م -واط -ن -ي -ن اإع Ó-م -ه -ا ب -ك -ل
ال -تسص -رب -ات ال -م -وج -ودة ع -ل -ى مسص -ت-وى
الشص -ب -ك-ة م-ن اأج-ل ال-ت-ع-اون ،وم-ن ج-ه-ة
ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ا’إيصص-ا’ت غ-ي-ر الشص-رعية
التي عادة ما تسصتهلك كميات كبيرة،
وت-وؤّث -ر ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع وه-ذا م-ن
اأج -ل اإرسص -اء ث -ق -اف -ة ال-ت-ع-اون م-ن اأج-ل
تسصهيل عملية تسصيير المرفق العمومي،
كما خ ّصصصص يوم الثÓثاء من كل اأسصبوع
لÓسصتماع اإلى انشصغا’ت المواطنين.
فيما يخصص الجهة الجنوبية ،فموؤسصسصة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ت-ع-م-ل بالتنسصيق مع
مديرية الموارد المائية من اأجل وضصع
حيز التشصغيل المشصاريع المسصجلة على
مسصتوى هذه الجهة ،والتي هي في حالة
ت -ج -ارب وسص -ت -دخ -ل ح-ي-ز ال-خ-دم-ة ف-ي
ا’أي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة (اأن-ق-اب خ-رزة
يوسصف وسصكرين والشصعبة الحمراء بعين
اأزال) ،من اأجل تموين بلديات الجهة
ال - - - - - - - -ج - - - - - - - -ن - - - - - - - -وب- - - - - - - -ي- - - - - - - -ة .ودعت
ال -م -وؤسصسص-ة ال-م-ذك-ورة ال-م-واط-ن-ي-ن اإل-ى
ضصرورة تنقية الخزانات الخاصصة بهم
سصواء ا’أرضصية اأو الهوائية ،ولو مرة في
السص - -ن - -ة ،وه- -ذا م- -ن اأج- -ل ت- -ف- -ادي اأي
اأم-راضص م-ت-نّ -ق -ل-ة ’أن ال-م-ي-اه ال-م-خّ-ز ن-ة
تشصّكل خطرا.

äÉªgÉ°ùe

أألحد  09جويلية  2017م
ألموأفق لـ  15شسوأل  1438هـ

‘ ذكــــــــرى  ٥٥لعيدي ا’سستقÓل والشسباب
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حرب حزيران  1967أا‰وذجا
بقلم :أا.عبد النور جودي
باحث ‘ التاريخ ا÷ديد واŸعاصصر

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة ٢

م - - - - -ن اŸع - - - - -ل - - - - -وم أان
ال -ط -ي -اري-ن ي-ح-ت-اج-ون
إا ¤فÎة زم- - - - -ن- - - - -ي - - - -ة
ت Î- -اوح ب 3 Ú- -إا4 ¤
سس- -ن -وات م -ن ال -ت -دريب
ل-ت-ج-ه-يزهم لÓشسÎاك
‘ ال-ع-م-ليات العسسكرية
ل - - -ك - - -ن رغ - - -م ت - - -دمÒ
ال -ط -ائ -رات اŸصس -ري-ة ‘
م-ط-ارات-ه-ا وك-انت ه-ذه
مصس -ي -ب -ة ك -بÒة ،ف -ق -د
ظل  %96من الطيارين
أاحياء حيث  ⁄يدخلوا
اŸع - -رك - -ة ،ل- -ذلك ف- -إان
توفÒها طائرة حربية
ب - -دي - -ل - -ة ل - -ل- -ط- -ائ- -رات
اŸدم - - - - - - - - -رة ك- - - - - - - - -انت
سستعيدهم إا ¤ما كانوا
عليه من قوة واسستعداد
لÓشسÎاك ‘ أاية حرب
قادمة ،وذلك ما حدث
ب-ال-ف-ع-ل .ك-انت خسس-ائر
مصس - -ر م - -ن ال- -ط- -ائ- -رات
ك - -بÒة ‡ا Áث- -ل %80
م - -ن ع - -دد ال- -ط- -ائ- -رات
اŸصسرية وهي كالتا‹:

م
سســا
ه
م
’ تلزم ات :
م
ق
اإ
ا
’ اأصسحـ ’ت
ابها

قاذفات ثقيلة
قاذفات خفيفة
قاذفات مقاتلة
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وقد أختلت ألتقارير ب Úما أورده ﬁمد فوزي مع ما أوردته
ألتقارير ألسسرية ألÈيطانية فجاء ‘ كتاب أإلعدأد Ÿعركة
ألتحرير أن أÿسسائر أŸصسرية ‘ ألقوأت أŸصسرية كانت :
النوع
ميج 21
ميج 15مع 17
سسوخوي
ميج 19

عدد الطائرات
144
100
51
40

التشسكيÓت
الباقي
98
65
68
46
17
 40منها 29باıازن
20
11

Œدر أإلشس - -ارة إأ ¤ح- -ديث صس- -در م- -ن أح- -د رج- -ال
أıابرأت أ÷زأئرية قال  :إأن ألطائرأت أŸصسرية ألتي
 ⁄تقصسف وقتئذ هربت إأ ¤أ÷زأئر.
أما ألتقارير ألسسرية ألÈيطانية فقد زأدت على ما
ذكره ﬁمد فوزي ،وجاء فيها ذكر طائرأت أŸسستÒ
ألفرنسسية ألتي كان أسسطول أ÷يشش أŸصسري أ÷وي يخلو
من هذأ ألنوع ‘ .أŸقابل ‚د أنها كانت من ضسمن
أألسسطول أإلسسرأئيلي.
نوع الطائرة
ميج 21
ميج  17و15
تي 16
ميج 19
سسوخوي 7
مسست6Ò
أنتينوف 12
مسست4Ò
طائرأت غ Òمعروفة
أنوأع أخرى
أإلجما‹

اÿسسائر اŸصسرية
100
89
30
29
14
10
8
1
4
53
 238طائرة

‡ا ل شسك فيه أن مصسر تعرضست ÿسسائر كبÒة من
جرأء أ◊رب “ثلت ‘:
ف -ق -دأن مصس -ر لسس -ي -ن -اء ث-روت-ه-ا أل-بÎول-ي-ة وأŸع-دن-ي-ة
وإأم -ك -ان -ات -ه -ا ألسس -ي -اح -ي -ة ،ح -يث ” ألسس -ت -ي Ó-ء ع-ل-ي-ه-ا
وأسس -ت -ن-زأف ث-روت-ه-ا م-ن ج-انب إأسس-رأئ-ي-ل خÓ-ل سس-ن-وأت
ألحتÓل (.)1973_1967
فقدأن مصسر إأيرأدأت قناة ألسسويسش ألتي بلغت نحو
 95,3مليون جنيه عام 1966م ،أي  219,2مليون دولر
‡ا يوأزي  ٪4من أإلنتاج أÙلي ،وقد توقفت أÓŸحة
فيها من منتصسف  1967حتى  1974قبل أن تفتتح للمÓحة
مرة أخرى ‘ 1975م‡ ،ا أدى إأ ¤أختÓل ألقتصساد
أŸصسري.
فقدأن مصسر جانبا مهماً من إأيرأدأت ألسسياحة وقدرت
بـ 100ألف جنيه يوميًا ،أي ما يعادل  36,5مليون جنيه
سسنويا أو ما يوأزي حوأ‹  74مليون دولر.
فقدأن مصسر قدًرأ من موأردها ألبشسرية _من ألشسباب
أÙارب_ ألتي تعد ألعنصسر ألأك Ìحيوية ‘ –قيق
ألتنمية ألقتصسادية.
ي - -ح- -اول أل- -ب- -عضش م- -ث- -ل ج- -ورج ك- -روم George
 Chromeأن يصسور أÿسسائر أŸادية ألتي عادت على
مصسر من جرأء حرب  1967فيقول« :تعا Êمصسر من
كثافة سسكانية وأنعدأم أŸوأرد خارج أرضسها ألزرأعية
ألضسيقة وأŸسستغلة بشسكل مكثف ،وبعد أ◊رب أحتلت
آأب -ار أل -ن -ف -ط ‘ سس-ي-ن-اء وأصس-ب-ح ه-ن-اك م-ل-ي-ون لج-ئ ‘
أŸنطقة ،وأدت أ◊رب إأ ¤إأضسعاف ألقتصساد أŸصسري
رغم أŸسساعدأت ألتي كانت تتلقاها من ألبلدأن ألعربية
ألبÎولية ألتي  ⁄تكن كافية آأنذأك لتغطية أÿسسائر».

رد فعل ا◊كومة وا÷يشش ا÷زائري Úعلى هزÁة 1967
دخلت أ÷زأئر ‘ أليوم ألثا Êللحرب إأ ¤جانب كل
من مصسر وسسوريا وأعتÈت أسستقÓلها أسستقًÓل ناق ًصسا ل
يتم إأل بالقضساء على أإلمÈيالية ،وصسرح هوأري بومدين:
«إأن معركتنا ألقادمة هدفنا منها ألقضساء على ألصسهاينة
وطرد أألمريكي Úوأإل‚ليز من ألعا ⁄ألعربي».
إأل أنه لبد أن نشس Òهنا إأ ¤أن ألعرب و‘ مقدمتهم
مصسر قد دخلوأ هذه أ◊رب قبل ألسستعدأد ألكامل لها،

و–دث -وأ ع -ن أ◊رب دون أن ي -دخ -ل-وه-ا ف-ع-ل-ي-ا ،وت-رك-وأ
ألعدو لكي يأاخذ زمام أŸبادرة ويضسرب ألضسربة أألو،¤
‡ا جعل أ÷يوشش ألعربية أŸصسرية وألسسورية على وجه
أÿصسوصش غ Òقادرة أن تقف على قدميها عقب حرب
ألسساعات ألثÓث ،أو حرب ألسسنوأت ألسست كما يحلو
للبعضش أن يسسميها.
من أألمور ألتي أثارت سسخط أ÷زأئر إأعÓن أجهزة
أإلعÓم أإلسسرأئيلية بعد حرب« :1967أن هذه أ◊رب هي
آأخر أ◊روب ،وإأن ألعرب لن تقوم لهم قائمة عسسكريا قبل
خمسس Úعاماً على أألقل».
أرسسلت أ÷زأئر باخرًة إأبsان أ◊رب –مل على متنها
أسسلحة وذخائر حربية وموأد “وينية ضسرورية للحرب،
ك-م-ا ح-م-لت ع-ل-ى م-ت-ن-ها  30دب-اب-ة وثÓ-ث-ة ف-ي-الق ،ولكن
Óسسف فإان هذه ألقوأت وأŸعدأت  ⁄تصسل إأ ¤مصسر إأل
ل أ
بعد أسسبوع Úمن أ◊رب.
‘ هذأ ألشسأان يذكر ألعقيد ألطاهر ألزبÒي« :أنه قد
وصسلت يوم  6جوأن  1967نحو  11طائرة حربية من نوع
ميج إأ ¤أحد أŸطارأت أŸصسرية ألتي  ⁄تسستهدف _من
جانب ألعدو ألصسهيو ،_Êوهذأ ما كانت “لكه أ÷زأئر
‘ أسسطولها أ÷وي».
يبدو أن أŸسساعدأت أ÷زأئرية Ÿصسر كانت أك‡ Èا
ذك -ره أل -ط -اه -ر أل -زب-ي-دي ح-يث ذك-ر ﬁم-د ف-وزي وزي-ر
أ◊ربية أŸصسري وقتها أن عبد ألعزيز بوتفليقة قد أبدى
عند وصسله إأ ¤مصسر ‘  7جوأن  1967أسستعدأد أ÷زأئر «
لتعويضش مصسر عن خسسارتها ‘ ألطائرأت » ،وقد ”
إأرسسال  40طائرة حربية من نوع ميج  17خÓل أيام أإ¤
مصسر.
بخصسوصش ألطائرأت ألتي أرسسلتها أ÷زأئر يذكر خالد
نزأر « :إأن أ÷زأئر أرسسلت سسرب Úمن ألطائرأت أ◊رية
من نوع ميج  17باإلضسافة إأ 15 ¤طائرة من نوع ميج ،21
وكانت قد أقتنتها أ÷زأئر حديثاً من أل–اد ألسسوفيتي.
باإلضسافة إأ ¤ذلك أرسسلت إأ ¤أ÷بهة دبابات من طرأز
 ،54Tوفور هبوط هذه ألطائرأت ‘ مصسر توجهت إأ¤
مهامها على جناح ألسسرعة ،وكانت هناك طائرة ميج 21
أرسسلتها أ÷زأئر أسسقطت ‘ تل أبيب» .كانت إأسسرأئيل
ترأقب ألدعم ألعربي Ÿصسر وأبدي موشسى ديان وزير
ألدفاع أإلسسرأئيلي أندهاشسه من فعل  ⁄يكن يتوقعه حيث
قال « :إأ ⁄ Êأكن أعلم أن أ÷زأئر سسÎسسل طائرأت من
طرأز ميج إأ ¤مصسر».
ق-ام ه-وأري ب-وم-دي-ن ب-إاج-رأء م-ب-اح-ث-ات ه-ات-ف-ية مع
جمال عبد ألناصسر ،كان مفادها ﬁاولة إأقناعه Ãوأصسلة
أ◊رب وع- -دم ألسس- -تسسÓ- -م 10 ‘ .ج -وأن  ،1967أع-ل-ن
بومدين « أنه يجب أن يسستمر ألقتال ولن نكف عنه ما
دمنا  ⁄نحصسل على حقنا ألعادل ،وما دأم ألعدو ⁄
يحطم قوأتنا فقد خسسرنا أŸعركة و ⁄نخسسر أ◊رب ولن
نلقي ألسسÓح قبل تصسفية ألسستعمار وألظلم».
رÃا  ⁄يكن بومدين على علم بحجم ألهزÁة ألفادحة

أل -ت -ي م -ن -ي ب -ه-ا أ÷يشش أŸصس-ري ل-يسش ف-ق-ط ‘ ق-وأت-ه
أ÷وية وتدم Òمعظم طائرأته أŸقاتلة بل ‘ قوأته
ألÈي-ة أل-ت-ي أنسس-ح-بت ن-ه-ائً-ي-ا م-ن سس-ي-ن-اء وت-ركت م-ع-ظم
أسسلحتها ومعدأتها ومدأفعها‡ ،ا جعل عبد ألناصسر يرى
أن م -وأصس -ل -ة أل -ق -ت -ال م -رة أخ -رى ع -ل-ى ن-ط-اق وأسس-ع ‘
موأجهة ألعدو نوع من ألنتحار ،وأن أألمر يتطلب إأعادة
تنظيم وتدريب وتسسليح ألقوأت أŸسسلحة أŸصسرية.
‘  18جوأن 1967زأر وزير أÿارجية عبد ألعزيز
ب- -وت- -ف- -ل -ي -ق -ة أل -ق -اه -رة ح -يث صس -رح وق -ال« :إأن ألشس -عب
أ÷زأئري مسستعد لتحمل كل ألتضسحيات ألتي تفرضسها
عليه أŸعركة» ،وقال « :أإن أألمة ألعربية لها إأمكانات
وقدرأت ضسخمة ،وأإذأ ما أسستخدمتها فÓبد أن تؤوتي
ثمارها».
‘ أ÷زأئر قام هوأري بومدين ‘ نفسش ألوقت بحشسد
للقوأت أŸسسلحة أ÷زأئرية حيث خطب فيهم خطاًبا
نارًيا ألهب نفوسسهم لدخول أ◊رب ضسد ألعدو ألصسهيوÊ
إأ ¤ج- - -انب مصس - -ر وق - -ال « :إأن أل - -ع - -دو _ب - -قصس - -د دول
ألسس -ت-ع-م-ار_ ي-ت-ح-رشش ب-ا÷ي-وشش أل-ع-رب-ي-ة وق-د ج-ع-ل-وأ
إأسسرأئيل خنجرأً ‘ قلب أألمة ألعربية ،ومصسر هي ألتي
–ملت عبء أ◊رب ولقد سساعدتنا خÓل ثورة ألتحرير.
إأنه من ألطبيعي ومن أŸسسؤوولية ألقومية أن نقف إأ¤
جانبها بكل ما أوتينا من قوة.
لقد تأاثر ضسباط أ÷يشش أ÷زأئري ،فقد دمعت أعينهم
بسسبب هذأ ألعتدأء ألذي وقع على مصسر ـ و‘ هذأ يقول
أللوأء خالد نزأر « :كان ألقائد ألعسسكري ﬁمد أوسسليمان
ق- -د ع- -رف م- -دأرسش ألشس- -رق أألوسس- -ط وك -انت ◊ظ -ات -ه
مقسسومة ب Úوأقع حرب أsŸر وعوأطفه أÿاصسة ‡زوجة
با◊سسرة وأألمل».
أضساف خالد نزأر ‘« :ظهر يوم  5جوأن ،1967علمنا
أن ألقاهرة قصسفت وأن أ÷نود ألإسسرأئيلي Úوصسلوأ إأ¤
ق -ن -اة ألسس -ويسش ،وع-ل-ى أل-ط-اول-ة ك-انت أإلذأع-ة ت-قصس-ف-ن-ا
باألخبار أŸفجعة وكان أوسسليمان يجهشش بالبكاء و⁄
يسستطع أŸقاومة أإذ أعت Èهذه ألهزÁة مذلة للعرب».
ورد ‘ خطاب هوأري بومدين ألسسابق ذكره ‘ جنود
أ÷يشش أ÷زأئري أŸتوجه Úأإ ¤مصسر قوله:
« أإنكم –ملون ›د أألجيال ألسسابقة و›د أألمÒ
عبد ألقادر وجبهة ألتحرير و›د مليون ونصسف من
ألشسهدأء ويجب أن تشسرفوه ،وأنا أطلب منكم شسيئًا وأحدأً،
وألشسعب أ÷زأئري ،وأألمهات أ÷زأئريات أللوأتي كن
يزغردن على أبنائهن وقت ذهابهم إأ ¤أ◊رب _يقصسد
أ◊رب ضسد أŸسستعمر ألفرنسسي_ ،فهن مسستعدأت أن
يزغردن عليكم شسهدأء أو منتصسرين فأامامكم طريقان:
إأما طريق ألسستشسهاد وأإما طريق ألنتصسار» ‘ .هذأ
ألوقت كانت ألروح أŸعنوية للمقاتل Úأ÷زأئري Úعالية
ج -دأً ،وك -ان -وأ ي -ت -ح -رق -ون شس -وق ً-ا Ÿوأج -ه -ة ألصس-ه-اي-ن-ة،
وينتظرون أللحظة ألتي يصسلون فيها إأ ¤ميدأن ألوغى.
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عقدت –ت حصشار اÙتج Úو‘ أاجواء التوتر

›موع ـ ـ ـة  20تختتـ ـ ـم أأشصغاله ـ ـ ـا بالتف ـ ـاق علـ ـ ـى إأنعاشش
ألقتصص ـ ـ ـ ـاد ألعا Ÿـ ـ ـ ـي وﬁارب ـ ـ ـ ـة أإلره ـ ـ ـ ـ ـاب
^ واششنطن تؤوّكد انسشحابها من اتفاقية اŸناخ
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لن ـ ـ ـدن ووأشصنطـ ـ ـن تكثفـ ـ ـان –ركاتهمـ ـ ـ ـ ـا
تسستمر المسساعي الدبلوماسسية إاقليميا ودوليا لحل
األزم- -ة ال- -خ- -ل- -ي -ج -ي -ة ب -ي -ن ق -ط -ر وال -دول األرب -ع
(السسعودية ،اإلمارات ،البحرين ومصسر) بعد إاعلن
ال -ري -اضش وح -ل-ف-ائ-ه-ا م-زي-دا م-ن اإلج-راءات ب-ح-ق
الدوحة.
ووصسل وزير الخارجية البريطاني بوريسش جونسسون
إال-ى ال-ك-ويت ،أامسش ،ضس-م-ن ج-ول-ة خ-ل-ي-ج-ي-ة ب-دأاه-ا
بالسسعودية ،ليتوجه بعدها إالى قطر لبحث األزمة
الخليجية التي تتوسسط فيها الكويت.
ذكرت وكالة األنباء الكويتية أان وزير الخارجية
البريطاني جدد خلل لقائه بالنائب األول لرئيسش
مجلسش الوزراء وزير الخارجية الشسيخ صسباح خالد
الصسباح ،قلق بلده جراء اسستمرار األزمة الراهنة
ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ،م-ن-اشس-دا ج-م-ي-ع األط-راف ضس-رورة
احتواء الحتقان الجاري والسستعجال بإايجاد حل
ع -ب -ر ال -ح -وار ،وم-ج-ددا دع-م ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-ت-ح-دة
الكامل للوسساطة الكويتية ومسساعي وجهود أامير
الكويت الشسيخ صسباح األحمد الجابر الصسباح لحل
األزمة.
توجه جونسسون في وقت لحق إالى قطر لعقد
اجتماعات مع أاميرها الشسيخ تميم بن حمد آال ثاني
ورئيسش الوزراء الشسيخ عبد الله بن ناصسر آال ثاني،
ووزير الخارجية الشسيخ محمد بن عبد الرحمن آال

ثاني.
كان وزير الخارجية البريطاني التقى ،أامسش األول،
في المملكة العربية السسعودية ولي العهد األمير
محمد بن سسلمان ،وولي عهد أابو ظبي محمد بن
زايد آال نهيان.
قبيل جولته الخليجية ،قال بيان لوزارة الخارجية
ال -ب -ري -ط -ان -ي -ة إان ج -ونسس -ون سس -ي -ب -حث م-ع ج-م-ي-ع
األطراف «الوسساطة الكويتية التي تدعمها المملكة
المتحدة بقوة ،للعمل على إازالة التصسعيد ووحدة
الخليج من أاجل السستقرار اإلقليمي».
من جانبه يصسل غدا ،وزير الخارجية األمريكي
ري -كسش ت -ي-ل-رسس-ون ال-ك-ويت ل-ل-ق-اء ك-ب-ار مسس-ؤوول-ي-ه-ا
وبحث الوسساطة بين هذه الدول.وتأاتي الزيارة إالى
الكويت وسسط قلق دولي حول تأازم الوضسع في هذه
المنطقة الحسساسسة .عبرت واشسنطن عن قلقها
المتزايد من أان األزمة الخليجية تواجه طريقا
مسس -دودة ،وأان -ه -ا ت -ع-ت-ق-د أان ال-خ-لف ق-د يسس-ت-م-ر
لشسهور بل إانه قد يتصساعد.
ك -انت السس -ع -ودي -ة واإلم -ارات وال-ب-ح-ري-ن ومصس-ر
أاصسدرت بيانا مشستركا الجمعة حملت فيه الدوحة
«إافشسال الجهود الدبلوماسسية» لحل األزمة ،وأاعلنت
مزيدا من اإلجراءات بحقها «في الوقت المناسسب»

مسشÒة باششبيلية للتضشامن مع الششعب الصشحراوي

’Ÿانية على ا’لتزام بتحرير التجارة ومناهضشة
اتفق قادة ›موعة العششرين خÓل قمتهم التي أانهت أاششغالها ،أامسس ‘ ،هامبورغ ا أ
’دوات
ا◊مائية ،لكنهم  ⁄يتغلبوا على خÓفاتهم بششأان اŸناخ .تضشمن البيان اÿتامي إاتفاق قادة العششرين على ا’عÎاف بـ «دور ا أ
الدفاعية الششرعية ‘ التجارة» ،وهي الصشيغة التي جنبت القمة إاخفاقا ﬁتم ،Óكما تضشمن التزام واششنطن بانسشحابها من اتفاقية اŸناخ ‘
الوقت الذي ششدد ا’عضشاء الـ  19ا’خرون ‘ اÛموعة على انه ’ عودة عن اتفاقية باريسس.
شس-ه-د ال-ي-وم ال-ث-ان-ي والخ-ي-ر ل-ق-م-ة ه-ام-بورغ واأكدوا اأن الدول العشسرين سستسساهم في تبادل الوليات المتحدة واجهت عزلة كبيرة خلل قمة
لقاءات ثنائية بين العديد من القادة المشساركين ،المعلومات بين الأجهزة السستخباراتية والأمنية «هامبورج» بعد سسنوات من سسيطرتها على قمم
والتقى الرئيسش الروسسي فلديمير بوتين بنظيره وال-قضس-ائ-ي-ة ح-ول مسس-ائ-ل السس-ت-خدام المشسترك م -ج-م-وع-ة الـ  20وف-رضش ه-ي-م-ن-ت-ه-ا على جدول
الفرنسسي اإمانويل ماكرون والمسستشسارة الألمانية ل -ل -م -ع -ل -وم -ات ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ،وات-خ-اذ اإج-راءات اأعمالها .اأشسارت الصسحيفة الأمريكية في تقرير
اأنجيل ميركل ،كما التقى بوتين الرئيسش التركي اح- -ت- -رازي- -ة ،وضس- -م -ان ال -ت -وازن الضس -روري ب -ي -ن نشسرته ،اأمسش ،على موقعها اللكتروني اإلى اأن
رجب طيب اأردوغان.
م -ت -ط -ل -ب-ات ضس-م-ان-ات الأم-ن وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ان-ات ال -رئ-يسش الأم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ،وج-د خ-لل
اجتماعه مع زعماء الدول المشساركة في القمة،
هناأ الرئيسش الأمريكي دونالد ترمب ميركل على وبمراعاة القوانين الدولية.
القمة «الرائعة» ،وقال اإنها كانت «ممتازة وقامت
ال -ت -زمت ال -دول ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت ،اأمسش ،ق-م-ت-ه-ا اأن ال -ولي -ات ال-م-ت-ح-دة ت-واج-ه ع-زل-ة ف-ي ج-م-ي-ع
ب -ع -م -ل رائ -ع» ع -ن -دم -ا ن -ظ -مت «ق-م-ة م-ج-م-وع-ة
باألمانيا ،بضسمان مسساءلة الإرهابيين وتقديمهم ال -قضس -اي -ا ،ب -داي -ة م -ن ال -ت -ج -ارة وح -ت -ى ال-ت-غ-ي-ر
ال -عشس -ري -ن بشس -ك -ل م -ح -ت -رف م -ع ح -د اأدن -ى م-ن
للعدالة ،واأعلنت عن قرار التعاون مع شسركات المناخي.
ال-تشس-ويشش» ،ف-ي اإشس-ارة اإل-ى الح-ت-ج-اج-ات ال-ت-ي
سسلطت «نيويورك تايمز» الضسوء على اعتراف
راف -قت ال -ق -م -ة واضس-ط-رت زوج-ت-ه م-ي-لن-ي-ا اإل-ى ت -م -دي -د خ -دم -ة ال-وصس-ول اإل-ى شس-ب-ك-ة الإن-ت-رنت،
ال -ب -ق-اء ف-ي ال-ف-ن-دق ال-ج-م-ع-ة .ت-م-ك-نت الشس-رط-ة ل -ل -ح-ي-ل-ول-ة دون اسس-ت-خ-دام الشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ال -مسس -تشس -ارة الأل -م -ان -ي -ة اأن -ج -ي-ل م-ي-رك-ل ،ال-ت-ي
الألمانية من السسيطرة جزئيا في اليوم الثاني وشسبكات التواصسل الجتماعي لتحقيق اأهداف تسستضسيف اجتماعات القمة ،بوجود اختلفات
v
بين الوليات المتحدة وبقية دول العالم ،مضسيفة»
ل -ل -ق -م -ة ع -ل -ى شس -ارع شس -ول -ت -رب -لت ال -ذي شس-ه-د اإرهابية.
مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على كما دعت اإلى اتخاذ اإجراءات فعالة لقطع قنوات اأنه ل يمكن التوصسل اإلى حل توافقي ،اإل اإذا
تمويل الإرهاب ،وحذرت من تنامي الخطر الذي اسستوعبنا وجهات نظر كل منا الآخر».
تنظيم قمة العشسرين.
اأرسسلت الشسرطة تعزيزات مزودة باأسسلحة ثقيلة تمثله الخليا الصسغيرة والإرهابيون المنفردون،
بعد اإضسرام المحتجين النار في الحواجز التي الذين يشسنّون هجمات «منخفضسة التكلفة».
اأقاموها وتصساعد اأعمال العنف .وتدخل عناصسر كما تعهد زعماء مجموعة الـ  20بالعمل على منع
تعهد عدد من قادة دول وحكومات «مجموعة
الشسرطة لفضش الحتجاجات في شسولتربلت ،كما ظهور قواعد للإرهابيين الأجانب في مختلف العشسرين» مع رئيسش البنك الدولي جيم يونج كيم
دخ -ل ب -عضس -ه -م ال -ب -ي -وت ال -م -وج-ودة ف-ي الشس-ارع مناطق العالم ،اإضسافة اإلى مواجهة الخطر الذي بتمويل صسندوق تابع للبنك الدولي لدعم سسيدات
وتمركزوا على اأسسطحها .كما فرقت قوات الأمن
يمثله الإرهابيون العائدون من مناطق النزاعات الأعمال في الدول النامية بـ  325مليون دولر
ز
ال-م-ح-ت-ج-ي-ن ب-اسس-ت-خ-دام خ-راط-ي-م ال-م-ياه والغا
مثل العراق وسسوريا.
اأمريكي.
المدمع ،واألقت القبضش على بعضسهم ،في وقت
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خلل الإجتماع اأعرب رئيسش البنك الدولي جيم
لذ معظمهم بالفرار اإلى الشسوارع الفرعية .قال
مشساركون في القمة اإنهم لم يروا محتجين على الإره -اب ف-ي اأي ب-ق-ع-ة ب-ال-ع-ال-م ،اأم-ر م-رف-وضش ،ي- -ون- -ج ك- -ي- -م ع -ن اأم -ل -ه ف -ي اأن يصس -ل راأسش م -ال
مقربة من قمة على هذا النحو ،مثلما راأوا في موؤكدين في الوقت نفسسه اأن مثل هذه الملجئ الصسندوق اإلى مليار دولر ،موضسحا اأنه يمكن
ه -ام -ب -ورغ ،واأشس-ادوا ب-ع-م-ل الشس-رط-ة ف-ي ت-اأم-ي-ن ل تزال موجودة بسسبب عدم اللتزام بالمعايير زيادة راأسش المال الحالي للصسندوق بدعم من
القمة.
الدولية .وفي هذا السسياق ،تعهدت الدول بتكثيف دول اأخرى في مجموعة العشسرين.
الإج -راءات ل -ت -ع -زي -ز ق -درات ال -ج -ه-ات ال-دول-ي-ة
يشس- -ار اإل- -ى اأن اإي- -ف -ان -ك -ا ت -رامب اب -ن -ة ال -رئ -يسش
الإقليمية للقضساء على بوؤر تمويل الإرهاب.
الأم -ري -ك -ي دع -مت اإل -ى ح-د ك-ب-ي-ر ت-اأسس-يسش ه-ذا
الصسندوق الذي يهدف اإلى مسساعدة النسساء في
الدول النامية في الحصسول على قروضش صسغيرة
ت-ع-ه-د زع-م-اء م-ج-م-وع-ة ال-عشس-رين في هامبورغ،
اعتبرت صسحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ،اأن لتاأسسيسش شسركات والخروج من الفقر.
ب-اأخ-ذ ال-ت-زام-ات م-وسس-ع-ة ل-م-لح-ق-ة الإرهابيين،

صصندوق لدعم أŸرأأة ‘ ألدول ألنامية

ألتزأمات بالقضصاء على بوؤر “ويل
ألإرهاب

عزلة بعد سصنوأت من ألهيمنة

أأك ـ ـ ـ ـ Èمنت ـ ـ ـ ـدى أقتصصـ ـ ـ ـ ـادي ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹

›موعة العششرين هي منتدى للتعاون ا’قتصشادي واŸا‹ ب Úعدد من الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورًا ﬁوريًا ‘
ا’قتصشاد والتجارة ‘ العا ⁄وŒتمع سشنويا ‘ اإحدى الدول ا’أعضشاء فيها .وكان وزراء اŸالية وروؤسشاء البنوك اŸركزية ‘ الدول
ا’أعضشاء ‘ ›موعة السشبع الكبار قد قرروا ‘ قمة اÛموعة عام  1999توسشيع اÛموعة وضشم نظرائهم ‘ دول ›موعة
العششرين.

جاء القرار حين سساد الضسطراب أاسسواق
المال العالمية بسسبب األزمة اآلسسيوية في
ذلك العام .لكن في أاعقاب الزمة المالية
ال -ع -ال -م-ي-ة ع-ام  2008ت- -م رف -ع مسس -ت -وى
المشساركة في اجتماعات قمة مجموعة
العشسرين إالى مسستوى الرؤوسساء.
إان-ت-اج ال-م-ج-م-وع-ة ي-م-ثل  80ب-ال-م-ائة من
إاج-م-ال-ي اإلن-ت-اج ال-ع-ال-م-ي ،وحصس-ت-ه-ا م-ن
ح-ج-م ال-ت-ج-ارة ال-عالمية  75ب-ال-مائة ،أاما
مجموع سسكانها فيمثل ثلثي سسكان الكرة
الرضسية.

أأعضصاء أÛموعة:

الت-ح-اد الوروب-ي ،الرج-ن-ت-ين ،اسستراليا،
البرازيل ،كندا ،الصسين ،فرنسسا ،أالمانيا،
ال -ه -ن -د ،أان -دون -يسس -ي -ا ،إاي-ط-ال-ي-ا ،ال-ي-اب-ان،
ال -م -كسس -يك ،روسس -ي -ا ،السس -ع -ودي-ة ،ج-ن-وب
إافريقا ،كوريا الجنوبية ،تركيا ،بريطانيا،
الوليات المتحدة.
المنظمات والهيئات الدولية التي تحضسر
القمة:

صس -ن -دوق ال -ن-ق-د ال-دول-ي ،ال-ب-نك ال-دول-ي،
م- -ن- -ظ- -م- -ة ال- -ت -ج -ارة ال -دول -ي -ة ،م -ج -لسش
السس -ت -ق -رار ال -م -ال -ي ،م -ن -ظ -م-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
وال -ت -ع -اون الق -تصس -ادي ،م -ن-ظ-م-ة ال-ع-م-ل
ال -دول -ي -ة ،األم -م ال -م -ت -ح -دة ،ك -م -ا ي -ح -ق
لرؤووسساء الدول المشساركة في القمة دعوة
زعماء من خارج المجموعة .المجموعة
ليسست منظمة دولية لكنها أاشسبه بمنتدى
غير رسسمي وبالتالي المجموعة ل تتخذ
قرارات ملزمة قانونيا للدول األعضساء في
ال -م -ج -م -وع-ة .ك-م-ا ل ت-م-لك ال-م-ج-م-وع-ة
سس-ك-ري-ت-اري-ة دائ-م-ة أاو م-وظ-ف-ي-ن ث-اب-ت-ي-ن،
والرئاسسة فيها دورية .منذ األزمة المالية
ال -ع-ال-م-ي-ة  2008ب -اتت ال -ق -م -ة سس -ن -وي-ة
ويحضسرها وزراء المالية ومديرو البنوك
ال - -م - -رك - -زي- -ة ف- -ي ال- -دول العضس- -اء ف- -ي
المجموعة.

ألقضصايا ألتي تتناولها ألقمم:

نمو القتصساد العالمي والتجارة الدولية

وتنظيم أاسسواق المال العالمية وتقوية
ال -ن -ظ-ام ال-م-ال-ي ال-ع-ال-م-ي وت-ع-زي-ر آال-ي-ات
الرقابة عليها لمنع تكرار األزمة المالية
العالمية التي شسهدها العالم عام 2008
وعدم ترك أاي قطاع من السسوق المالية
ال -ع-ال-م-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن ال-رق-اب-ة ،وم-ح-ارب-ة
التهرب الضسريبي وتفادي المنافسسة عن
طريق تخفيضش الضسرائب.
التركيز على تحقيق نمو دائم ومسستمر
ومتوازن للقتصساد العالمي وتعزيز فرصش
التشسغيل والتوظيف ،ومنذ قمة واشسنطن
التي عقدت عام  2008أاصسبحت التجارة
ال -ع -ال -م -ي-ة أاح-د أاه-م ال-ب-ن-ود ع-ل-ى ج-دول
أاع-م-ال ق-م-ة ال-م-ج-م-وع-ة بسس-بب ال-ع-لق-ة
الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد
من البطالة.
ال -ت -غ -ي-ي-ر ال-م-ن-اخ-ي ،سس-ي-اسس-ات ال-ت-ن-م-ي-ة،
أاسس-واق ال-ع-م-ل وق-وان-ي-ن-ه-ا ،نشس-ر ال-ت-ق-نية،
الهجرة وقضسية اللجوء ومحاربة الرهاب.

أ◊ ـ ـ ـزب ألشصّيوع ـ ـي أألندلسص ـ ـي ألسصبا Êيدي ـ ـن
أنتهاكـ ـ ـات أŸغـ ـ ـرب

نظمت الفيدرالية الأندلسسية لجمعيات التضسامن
مع الشسعب الصسحراوي ،اأمسش ،في مدينة اشسبيلية
السسبانية مسسيرة من اأجل السسلم في الصسحراء
ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ت-ن-دي-د ب-الح-ت-لل ال-مغربي للصسحراء
الغربية.
اأك -د الأم -ي -ن ال -ع -ام ال -ج -دي-د ل-ل-ح-زب الشس-ي-وع-ي
الأن -دلسس -ي ارن -يسس -ت-و األ-ب-ا ف-ي ب-ي-ان صس-ح-ف-ي «اأن
المسسيرة من اأجل السسلم في الصسحراء الغربية
ت-ه-دف ال-ى رفضش الح-ت-لل ال-م-غ-رب-ي ل-لصس-حراء
الغربية موؤكدا في هذا الصسدد بان شسعب الأندلسش
سسيبقى وفيا لمبادئ الصسداقة التي تربطه مع
الشسعب الصسحراوي».
من جهة اأخرى ،اأشسار األبا اأن دليل تضسامن سسكان
الأندلسش مع الصسحراء الغربية يتجسسد كل سسنة
م-ن خ-لل مسس-اه-م-ت-ه ال-ك-ب-ي-رة ف-ي ب-رام-ج ع-ط-ل
السس -لم ال -ت -ي تسس -م -ح ب-اسس-ت-ق-ب-ال اآلف الأط-ف-ال
الصسحراويين بالإضسافة الى اإرسسال قوافل اإنسسانية
الى مخيمات األلجئين الصسحراويين.
كما شسجع الأمين العام الجديد للحزب الشسيوعي
الأندلسسي في بيانه اآلف المناضسلين من حزبه
على المشساركة في هذا العمل التضسامني من اأجل
اإبراز اللتزام التاريخي للحزب مع نضسال جبهة
البوليسساريو ورفضش سسياسسة البوؤسش و القمع التي
ي-ف-رضس-ه-ا ال-م-غ-رب ع-ل-ى الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة منذ
عشسرات السسنين.
من جهة اأخرى وجه زعيم الحزب الشسيوعي
الأن -دلسس -ي ن -داء ل -لشس -عب الأن -دلسس -ي و ل -م-ج-لسش
المقاطعة للمطالبة باحترام القانون الدولي من
اأجل تنظيم اسستفتاء حول تقرير المصسير الذي
يسس-م-ح ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ب-ت-ق-ري-ر مصس-يره بكل
حرية.
للإشسارة ،فاإن هذه التظاهرة التي تنظم كل سسنة
بمناسسبة وصسول اأطفال صسحراويين الى الأندلسش
ف -ي اإط -ار ب -رن -ام -ج ع -ط -ل -ة ف -ي سس-لم سس-ت-ج-وب

مختلف شسوارع اشسبيليا من اأجل المطالبة بحرية
الصسحراء الغربية والتنديد بالوضسع الصسعب الذي
يعيشسه الشسعب الصسحراوي.

قمع ومدأهمات

ن-ظ-مت ال-ج-م-اه-ي-ر الصس-ح-راوي-ة ب-مدينة بوجدور
المحتلة وقفة سسلمية بالأعلم الوطنية ؛ تضسامنا
مع معتقلي الصسف الطلبي الصسحراوي وتنديدا
بالمحاكمة الصسورية التي تعرضسوا لها والأحكام
القاسسية الصسادرة في حقهم.
شسهدت الوقفة بعد دقائق من تنظيمها تدخل
عنيفا من طرف الأجهزة الأمنية المغربية ؛ حيث
تم تفريق المتظاهرين السسلميين بالقوة وتعنيف
والتنكيل العديد من المشساركين ،ومداهمة منازل
ب -عضش ال -ع -ائ -لت الصس -ح-راوي-ة ،م-م-ا اأسس-ف-ر ع-ن-ه
اإصسابات في صسفوف المتظاهرين وتطبق قوات
الحتلل المغربية حصسارا وتطويقا على اأحياء
وشسوارع المدينة وتشسن حملت تمشسيطية تزامنا
مع المحاكمات الصسورية التي تعرضش لها معتقلو
الصسف الطلبي الصسحراوي وكذا محاكمة اأبطال
ملحمة اأكديم اإزيك الذين سسيمثلون اأمام محكمة
السستئناف بالرباط يوم الثلثاء المقبل.

ألسصويد ّŒدد موقفها ألدأعم

ع -ب -رت اأن -ا ك -اري -ن ان -يسس -ت-روم ،ال-م-دي-رة ال-ع-ام-ة
ل-لشس-وؤون السس-ي-اسس-ي-ة ب-وزارة ال-خ-ارجية السسويدية،
عن تمسسك السسويد بموقفها المسساند لحق الشسعب
الصسحراوي المشسروع في تقرير المصسير والحرية،
م-ع-ب-رًة ع-ن اأم-ل-ه-ا ف-ي اأن يسس-ه-م ت-ع-ي-ي-ن ال-م-م-ث-ل
ال-ج-دي-د ل-لأم-ي-ن ال-ع-ام ل-لأم-م ال-م-ت-حدة المكلف
بالصسحراء الغربية في اإعادة بعث المفاوضسات
ال-م-ب-اشس-رة ب-ي-ن ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و وال-م-غرب ،و
تحريك الملف في اإتجاه الحل السسلمي العادل و
الدائم.

’عمار أاك– Èدي بعد النصشر
إاعادة ا إ

قوأت أألمن ألعرأقية تسصيطر على أŸوصصل
’م -ن ال -ع -راق -ي-ة ع-ن
أاع -ل -نت ق -وات ا أ
اسشتعادة السشيطرة على مدينة اŸوصشل
و–ري- -ره- -ا م- -ن ع- -ن- -اصش- -ر ال- -ت- -ن- -ظ -ي -م
’رهابي اŸسشمى داعشس ،وأاكدت انهيار
ا إ
’ره -اب -ي Úبشش -ك-ل م-تسش-ارع،
دف -اع -ات ا إ
وسش-ي-ك-ون ال-ت-ح-دي اŸق-بل ،إاعادة إاعمار
اŸدينة والتكفل بآا’ف اŸدني.Ú

ق -ال م -راسس -ل ل-روي-ت-رز ،اإن الضس-رب-ات ال-ج-وي-ة
وق -ذائ -ف ال -م -دف -ع -ي -ة اسس -ت -ه -دفت اآخ-ر م-ع-ق-ل
ل-لإره-اب-ي-ي-ن ف-ي ال-م-دي-ن-ة م-ع تصس-اع-د ال-دخ-ان
الأسسود فوق المنطقة.
اح -ت -ف -ل ج -ن -ود ع -راق-ي-ون ورقصس-وا ب-ال-ب-ن-ادق
والأسسلحة الآلية ولوحوا بالأعلم العراقية لدى
وصسولهم لأهدافهم المحددة دون انتظار اإعلن
الن -تصس -ار رسس -م -ي-ا .ل-ك-ن الأج-واء ل-م ت-ك-ن ب-ه-ذا
القدر من البهجة بين نحو مليون من سسكان
ال-م-وصس-ل شس-رده-م ال-ق-ت-ال ال-مسس-ت-مر منذ شسهور
وي -ع -يشش ال -ك -ث-ي-رون م-ن-ه-م ف-ي م-خ-ي-م-ات خ-ارج
المدينة.
قال التلفزيون نقل عن مراسسليه الذين يعملون
وسس- -ط ق- -وات الأم -ن ال -ت -ي ت -ح -ارب ال -ت -ن -ظ -ي -م
الإرهابي في المدينة القديمة بالموصسل «هي
معركة الأمتار الأخيرة ..ونعلن النصسر النهائي.
ما هي اإل سساعات».
نقل التلفزيون عن متحدث باسسم الجيشش قوله،
اإن دف- -اع- -ات ال- -ت -ن -ظ -ي -م ت -ن -ه -ار .وي -ق -ول ق -ادة
عراقيون ،اإن الإرهابيين يقاتلون من اأجل كل
م-ت-ر ب-اسس-ت-خ-دام ال-ق-ن-اصسة والقنابل والمفجرين

النتحاريين مما يجبر قوات الأمن على القتال
م -ن م -ن -زل اإل -ى م -ن -زل ف -ي م -ت -اه -ة م-ن الأزق-ة
الضسيقة المكتظة بالسسكان.
يقدم التحالف الدولي بقيادة الوليات المتحدة
ال-دع-م ال-ج-وي وال-ب-ري ل-ل-ه-ج-وم ال-مسس-ت-م-ر منذ
ثمانية اأشسهر لسستعادة الموصسل التي كانت معقل
تنظيم داعشش الإرهابي في العراق .قال المكتب
الإعلمي للجيشش العراقي في بيان «المعركة
مسستمرة ووصسلت اإلى مرحلة المطاردة».
تقول منظمات الإغاثة اإن الحرب تسسببت في
تشس-ري-د  900األ- -ف شس -خصش ،اأي ح -وال -ي نصس -ف
سسكان المدينة قبل بدء القتال ،واأدت اإلى مقتل
الآلف .اأع -ل -ن رئ -يسش ال -وزراء ال -ع -راق -ي ح-ي-در
العبادي نهاية «دويلة الباطل الداعشسية» ،قبل
اأسس -ب -وع ب -ع -د سس-ي-ط-رة ق-وات الأم-ن ع-ل-ى ج-ام-ع
النوري الكبير الذي يعود للقرون الوسسطى واإن
كان ذلك تحقق بعد اأن فجره المتشسددون اأثناء
تقهقرهم.
تتوقع الأمم المتحدة اأن يتكلف اإصسلح البنية
التحتية الأسساسسية في الموصسل اأكثر من مليار
دولر في حين قال رئيسش اإقليم كردسستان العراق
في مقابلة مع رويترز اإن حكومة بغداد لم تضسع
خ-ط-ة سس-ي-اسس-ي-ة واأم-ن-ي-ة واإداري-ة ل-ل-م-دي-نة عقب
المعركة.
اأظهرت صسور التقطتها اأقمار صسناعية ونشسرتها
الأمم المتحدة ،يوم الخميسش ،اأن الهجوم األحق
اأضس-رارا ب-اآلف ال-م-ب-ان-ي ف-ي ال-م-دي-ن-ة ال-ق-دي-مة
ودمر قرابة  500مبنى.
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سضهرة أنعشضت قاعة أحمد باي بقسضنطينة

الكينغ خالد Áتع ا÷مهور بروائعه اÿالدة
لغنية ألرأيوية ألكينغ خالد ليلة أمسس جمهور ألقاعة ألكÈى «أحمد
أمتع ملك أ أ
ب- -اي» خÓ- -ل سض -ه -رة أن -عشضت صض -ي -ف قسض -ن -ط -ي -ن -ة ت -زأم -نت م -ع أن -ط Ó-ق م -ه -رج -ان
تيمقاد ألدو‹.
لنغام Œاوب معها ﬁبو هذأ ألطرب ألذي
على مدى سضاعت Úأدى ألكينغ أحلى أ أ
Œاوزت شض-ه-رت-ه أ◊دود وب-ل-غ أل-ع-اŸي-ة ب-ام-ت-ي-از ﬁدث-ا ث-ورة ‘ أل-غ-ن-اء ب-أا” معنى
ألكلمة« .ألشضعب» عاشضت أجوأء هذأ ألطرب وتنشضر أدق ألتفاصضيل عن ليلة غنائية
ليسضت ككل ألليا‹.
قسضنطينة :مرأسضلة «ألشضعب»
مفيدة طريفي
عرف ا◊فل حضسورا شسبابيا من ﬁبي النجم
العاŸي خالد الذي نال اسستقبال ‡يزا من
ط -رف سس -ك -ان الصس -خ-ر ال-ع-ت-ي-ق ح-ول ال-ك-ي-ن-غ
خÓلها القاعة احمد باي إا ¤فضساء ‡يز
جذب إاليه جمهورا قياسسيا ◊ضسور السسهرة
اÿتامية للسسهرات الفنية .كان التجاوب التام
فوق اŸدرجات عندما اسسÎسسل الكينغ على
طريقته وفنياته ‘ مغازلة ا÷مهور بروائعه
«دي دي»« ،ب - - - - -خ - - - - -ت - - - - -ة «« ،سس - - - - -ي ل ‘»،
«بÓدي» ،وغÒها من روائعه العاŸية التي
Œاوزت شس-ه-رت-ه-ا ح-دود اŸع-م-ورة وح-ف-ظت
عن ظهر قلب.
أالهب الكينغ ركح أاحمد باي مدغدغا من
خÓل أاغانيه مشساعر ﬁبيه وجمهوره ،الذي
رسسم على أانغام أاغانيه الشسهÒة لوحات رائعة
‘ اŸدرجات بدت –ت األضسواء الكاشسفة
Óلئة ..الكل كان يرقصس ويصسور تلك
‚وما مت أ
ال-ل-ح-ظ-ات ال-ب-ه-ي-ج-ة م-ن ع-م-ر السس-هرة الفنية
اÿالدة التي دامت سساعت Úمن الزمن ويا
ليتها طالت ا ¤أابعد مدى.
 ⁄يتو الفنية وزادت من حماسسها بسسبب
التجاوب الهسستÒي التي عرفته ا◊فلة التي
ق-ل-م-ا ع-اشس-ت-ه-ا ع-اصس-م-ة اŸال-وف وال-ع-يسس-اوة
واألنغام األصسيلة وا◊ديثة ‘ نفسس الوقت
تعبÒا منها عن التزاوج ب Úالصسالة وا◊داثة.

جمهور متحمسش ...
وشصباب رحب بالكينغ

ع -رفت السس-ه-رة ال-ف-ن-ي-ة حضس-ورا م-ل-ف-ت-ا م-ن
ط -رف الشس -ب -اب وال -ذي -ن أاك -دوا ‘ ح -دي -ث-ه-م
لـ»الشسعب» أانهم يعشسقون اغا Êملك األغنية
ال -راي -وي -ة خ -ال -د م -ؤوك -دن أان ح -ل -م-ه-م –ّق-ق
بسسماعه على اŸباشسر ورؤويته عن قرب.
نفسس الشسئ ع Èعنه باقي ا◊ضسور ،الذين
اختاروا البقاء واقف Úعلى مدرجات القاعة
التي رددت بصسوت واحد أاغا Êالكينغ خالد
ال -ذي ك -ان ي -غ -ن -ي ت -ارة ويصس -مت ت -ارة أاخ -رى
ليÎك اÛال للجمهور لسستكمال الوصسÓت
اŸرفقة بالتصسفيقات ا◊ارة والرقصس العا‹
لغاية آاخر أاغنية أاداها اŸلك بحرارة وتلقائية
زادت السس -ه -رة ن -غ -م -ا وط -رب -ا .ه -ي ﬁط-ات
حاسسمة ‘ ليلة الطرب.

«بكيت على بÓدي»....
ملحمة فنية بطلها الكينغ خالد

على إايقاع أاغنية «بكيت على بÓدي» بدأات
ا◊فلة اŸلحمة التي هزت قاعة أاحمد باي
ب-دءا م-ن ال-تصس-ف-ي-ق-ات وال-ه-ت-اف-ات الهسستÒية
ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ذي رحب ب-خ-ال-د ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ه
Óغنية التي تفاعل
اÿاصسة فبدءا من أادائه ل أ
معها ا÷مهور وهي األغنية التي تتحدث عن
ظ -اه -رة ال -ه-ج-رة غ Òالشس-رع-ي-ة وال-ت-ي أاداه-ا
ال-ك-ي-ن-غ ب-إاحسساسس كب .Òوسس-ط ت-ف-اع-ل ك-بÒ
للجمهور“ ،كن ابن الباهية وهران من –ويل

ال -رك-ح إا ¤م-نصس-ة فسس-ي-ح-ة ل-ل-رقصس ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ج-م-ي-ع دون اسس-ت-ث-ن-اء ب-ع-د أادائ-ه «ل-لشس-اب-ة يا
الشس- -اب- -ة» و»أانسس- -ي أانسس- -ي» ث -م «م -ا ل -ه -ا ديك
البيضساء».

 ..يتغنى بالقومية العربية
ويفاجئ ا÷مهور

واصسل خالد إامتاع العائÓت بصسوته اŸميز
والرائع بأادائه ألغنية« ،بختة»« ،عايشسة»« ،وين
الهربة وين» ،ليختتم السسهرة «أالف ليلة وليلة»
ب -أادائ -ه أاغ-ن-ي-ت-ي-ه الشس-هÒت« Úسس-ي ل‘» ال-ت-ي
شس -ارك -ه ا÷م-ه-ور ‘ أادائ-ه-ا م-ن ب-داي-ت-ه-ا إا¤
نهايتها ثم بعدها أاغنية «عايشسة» الشسهÒة التي
تعاون فيها مع اŸؤولف الفرنسسي اŸعروف
جان جاك غولدمان والتي ترجمت إا ¤ثÓثÚ
لغة وحطمت الرقم القياسسي ‘ اŸبيعات عام

جهة Ÿنشضطي ألشضبكة أŸتوسضطية
مو ّ

.1996
«ع -ائشس -ة» أاه -داه -ا خ -ال -د ÷م -ي-ع األم-ه-ات،
لينتهي ا◊فل الذي أاضسفى عليه الكينغ سسحرا
ورون - - -ق - - -ا سس - - -يسس- - -ج- - -ل ‘ ق- - -ائ- - -م- - -ة أا‚ح
ا◊فÓت بقاعة أاحمد باي ،حيث كانت سسهرة
‘ ث -وب ل -وح -ة ف -ن -ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ام-ت-زج ف-ي-ه-ا
الصس-وت ال-ق-وي وال-ت-ج-اوب الÓ-فت ل-ل-ج-م-هور
وك-ذا ال-ت-ق-ن-ي-ات الضس-وئ-ي-ة ا÷ي-دة واŸؤوث-رات
الصسوتية الرائعة.

تتوأصضل منذ أ÷معة با÷زأئر ألعاصضمة
ورشض-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة لفائدة منشضطي برنامج
( Net-Med-Youthشض -ب -ك -ة  -م-ت-وسض-ط -
شضباب) بهدف «تدعيم قدرأتهم» من أجل
«مشض -ارك -ة أفضض -ل وف -ع -ال -ة» ‘ ألسض -ي-اسض-ة
ألعمومية أÿاصضة بالشضباب` .

ي -ع -ت ÈاŸشس-روع Ãث-اب-ة ب-رن-ام-ج أاط-ل-ق سس-ن-ة
 ،2014من طرف منظمة األ· اŸتحدة للÎبية
والعلوم والثقافة (يونسسكو) ‘ إاطار شسراكة مع
وزارة الشسباب والرياضسة ومن “ويل ال–اد
األورب -ي ب -اشس -راك ال -دوائ -ر ال -وزاري -ة اŸع-ن-ي-ة
بإاشسكالية الشسباب.
وتضسمّ هذه الورشسة التي تدوم يوم Úحوا‹
عشسرين منشسط شساب من منظمات اÛتمع

 ..يكشصف لـ«الشصعب»
عن صصدور أالبومه ا÷ديد

هنا الكينغ خالد خÓل الندوة الصسحفية قبيل
ان -ط Ó-ق سس -ه-رة األحÓ-م ب-ق-اع-ة اح-م-د ب-اي،
الشس - -عب ا÷زائ - -ري ب - -ع - -ي - -دي السس- -ت- -قÓ- -ل
والشس -ب -اب ،م -ؤوك -دا سس -ع -ادت -ه ب -ال -غ -ن -اء ث-ان-ي-ة

ورشصة تكوينية با÷زائر لتدعيم قدرات الشصباب

اŸد Êا÷زائري الذين ينشسطون لصسالح فئة
الشسباب من بينها منظمة سسيدرا والنسساء ‘
اتصس-ال واŸسس-ت-ق-ب-ل م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة (ب-ات-ن-ة)
وانصس -اف (سس -ط -ي -ف) وم -ن -ظ -م -ة «ال -ت -حسس -يسس
والندماج والتنمية» ببجاية وغÒها ،حسسب ما
أاكده منسسق اŸشسروع نسسيم في.‹Ó
وت -ه -دف ه -ذه ال -ورشس -ة إا ¤ت -رق-ي-ة اŸق-ارب-ة
اÿاصسة با÷ندر وبإاشسراف اıتصسة ‘ هذا
الشسأان نادية بلة ا ¤تشسجيع «اŸسساعدة بÚ
جه معا
اŸشسارك Úوالربط بالشسبكة من أاجل تو ّ
ن -داء ل -ف -ائ -دة الشس -ب -اب ل -دى ال -وزارة ال -وصس -ي-ة
ومسس -ت -ق -ب -ل اÛلسس األع -ل -ى ل-لشس-ب-اب ،حسسب
قوله.
ويتعّلق األمر من خÓل هذه الورشسة بـ»امداد»
اŸسستفيدين من هذا الÈنامج ليكونوا «أاكÌ
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ف- -ع- -ال -ي -ة ومشس -اركﬂ ‘ Úت -ل -ف ال -نشس -اط -ات
اŸدرجة ‘ إاطار السسياسسة العمومية الوطنية
اÿاصسة بالشسباب» .من جهة أاخرى ،أاضساف
اŸتحدث أان هذا اŸشسروع يضسمّ اضسافة ا¤
تعزيز القدرات التقنية للفاعل Úالناشسط Úمن
أاجل الشسباب «تعميق وتدعيم» اطار السسياسسة
العمومية للشسباب و»تطوير الكفاءات التقنية»
‘ ›ال التصسال و»انتاج اŸعرفة حول انتقال
الشسباب من التكوين ا ¤التشسغيل.
ك -م -ا أاشس -ار اŸت -ح -دث ا ¤تسس -ج -ي-ل «دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة» ل- -ف -ائ -دة الشس -ب -اب م -ن خ Ó-ل ب -رام -ج
واسسÎات -ي -ج -ي -ات ق -ط -اع الشس -ب -اب ال -ت-ي ت-نّصس ع-ل-ى
«اŸشساركة والتشساور مع منظمات اÛتمع اŸدÊ
الناشسطة ‘ ›ال الشسباب بصسفتهم عنصسر فّعال ‘
التنمية».

ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة وخصس-وصس-ا ب-ق-اع-ة ذات ت-ق-ن-ي-ات
ع -ال -ي-ة وه-و م-ا يسس-اع-د حسس-ب-ه ،ال-ف-ن-ان ع-ل-ى
تقد Ëعرضس كامل ومن كل النواحي الفنية
والتقنية ‘ .رده على سسؤوال «الشسعب» حول
ج- -دي- -ده– ،دث ال- -ك- -ي- -ن- -غ ع- -ن دي -و م -ع «dj
 ،»snakeوه- -و ف- -ن- -ان أاج- -ن- -ب- -ي م- -ن أاصس -ول
ج -زائ -ري -ة وك-ذا ع-م-ل آاخ-ر م-ع ف-ن-ان ت-ونسس-ي
وأاغنية مع فنان مصسري كب Òوهو األلبوم أاكد
من خÓله خالد على أاهمية إاعطاء فرصس
للمواهب ا÷زائرية والعربية.
دعا الكينغ اإ ¤مسساندة الفنان ا÷زائري
‘ مسسÒت - -ه رغ - -م ان - -ه  ⁄ي - -ج - -د اأث - -ن- -اء
ان -ط Ó-ق -ت -ه م -ن يسس -ان -ده م-عÎف-ا ب-وج-ود
اأصسوات جزائرية ضسخمة تسسطع ‘ سسماء
هذا النوع الغنائي.

–تضضنها أوبرأ أ÷زأئر من  20إأ 23 ¤جويلية

الطبعة Ÿ 9هرجان الديوان تنعشش صصيف العاصصمة

سستنطلق فعاليات اŸهرجان الدو‹ الـ9
Ÿوسس -ي-ق-ى ال-دي-وان م-ن  20إا 23 ¤يوليو
ب-أاوب-را ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ب-وعÓ-م بسسايح،
حسسب ما علم من اŸنظم Úالذين أاعلنوا
عن برنامج يجمع ب Úالديوان ا÷زائري
وموسسيقى السساحل وجزر الكاريبي وأامريكا
الÓتينية.
وتتضسمن هذه الطبعة –ديد برنامج يضسم
مشس -ارك -ة ف -رق -ة م -وسس-ي-ق-ى ا÷از ال-ك-وب-ي-ة
واŸغني اŸغربي مهدي ناسسو‹ واŸغنية
اŸوريتانية نورة منت سسلما‹ وفرقة ا÷از
الفرنسسية «فري ريفر».
إاضسافة إا ¤الفنان ÚالعاŸي ÚاŸدعوين
إا ¤ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة سس -تشس-ه-د ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة
مشساركة الفائزين الثÓث ‘ الطبعة الـ10
للمهرجان الوطني Ÿوسسيقى الديوان التي
نظمت ببشسار سسنة  ،2016على غرار «جيل
دي -وان ال -ق -ن-دوسس-ي» م-ن م-ن-ط-ق-ة ق-ن-ادسس-ة
ب -بشس-ار و»م-ع-ل-م ف-يصس-ل السس-ودا( Êا÷زائ-ر
العاصسمة) و»ديوان السسراب» (تندوف).

وسستكون اŸوسسيقى الÎقية اŸعاصسرة ‘
موعد هذه الطبعة مع مشساركة فرقة البلوز
وإاشس- -وم -ار أاو»ت -ي -ق -وب -اوي -ن» ال -ق -ادم -ة م -ن
“Ôاسست.
وأاكد ﬁافظ التظاهرة رشسيد بريكي أان
هذه الطبعة الـ 9التي نظمت بالتعاون بÚ
Óشسعاع الثقا‘ واŸعهد
الوكالة ا÷زائرية ل إ
ال- -ف- -رنسس- -ي ب- -ا÷زائ -ر ك -ان م -ن اŸرت -قب
ت -ن -ظ -ي-م-ه-ا Ãسس-رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق «سس-ع-ي-د
مقبل» غابة األقواسس غ Òأان األشسغال التي
يشسهدها اŸسسرح حاليا أادى إا ¤تغي Òمكان
ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة و–دي -ده ب -أاوب -را
ا÷زائر العاصسمة.
وي -ذك -ر أان اŸه-رج-ان ال-دو‹ Ÿوسس-ي-ق-ى
الديوان الذي كان يقام كل سسنة أاصسبح ينظم
كل سسنت Úبعد إالغاء طبعة  ،2016وإاعادة
ه -ي -ك -ل -ة اŸه-رج-ان-ات ال-ت-ي ق-ررت-ه-ا وزارة
الثقافة.
وحدد مبلغ بطاقة الدخول بـ  1000دج
مقابل  500دج ‘ الطبعة السسابقة.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إعدإد :سسهام بوعموشسة
اأ’حد  09جويلية ٢017م الموافق لـ 1٥شصوال  1٤3٨هـ

أŸوقع أإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛاهد الرمز عمر أاحمد ‘ شصهادة مثÒة لـ«الشصعب””

أألورأسص أŸكافحة –تفل بأاسسرأر وذكرياتها عن ألثورة أÛيدة
السصتقÓل انتزعناه بالدم وعلى الشصباب الوفاء لوصصية الشصهيد
م- -ا ت- -زال ذاك -رة اÛاه -د ال -رم -ز
””ع-م-ي أاح-م-د”” أاح-د م-ف-ج-ري وقادة
لوراسش
ال-ث-ورة اÛي-دة Ãن-ط-ق-ة ا أ
اŸك- -اف -ح -ة– ،ت -ف -ظ ب -ال -ك -ث Òم -ن
لسص -رار وال -ذك-ري-ات ح-ول ت-اري-خ
ا أ
ح -رب ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،وذلك
ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م -ن اŸرضش وع -م -ره
اŸتقدم الذي ناهز التسصع Úسصنة.

باتنةŸ :وشسي حمزة
ي -ع -ت Èال -ب -ط -ل أاح -م-د ق-ادة م-ن ›اه-دي
الرعيل اأ’ول لثورة  ،19٥٤وهو بحسصب بعضض
الوثائق الفرنسصية من اأ’بطال الـ 16اÿارجÚ
ع-ن ال-ق-ان-ون ال-ف-رنسص-ي ‘ أارب-ع-ي-ن-ي-ات ال-قرن
اŸاضصي ،ويؤوكد اÛاهد ‘ لقاء خاصض مع
جريدة ““الشصعب““ رفقة جمعية الÈكة Ÿسصاندة
اأ’شصخاصض اŸعاقÃ Úنزله اŸتواجد Ãدخل
مدينة تازولت ،لÓطمئنان عليه أانه بدأا مسصاره
النضصا‹ ‘ سصن مبكرة جدا ،وذلك سصنة 19٤6
وهو  ⁄يتجاوز الـ 13من عمره ،مشصÒا ‘
شصهادته إا ¤أانه ثار ضصد القوان Úا’سصتعمارية
ا÷ائ -رة ال -ت-ي ج-ع-لت م-ن ا÷زائ-ري Úع-ب-ي-دا
للمعّمرين بعد أان سصلبتهم أاراضصيهم وحقوقهم،
غ Òأان ف -رنسص -ا ا’سص -ت -ع-م-اري-ة  ⁄تسص-ت-ط-ع أان
تسصلب ا÷زائري Úكرامتهم ،على حّد تعبÒه.
ويضصيف عمي أاحمد ،أانه كان يكتب رسصائل
إا ¤الشصهيد البطل مصصطفى بن بولعيد ،فبلغ
مسصامع اإ’دارة الفرنسصية ذلك ،فأالقت القبضض
عليه سصنة  ،19٤7و”ّ سصجنه بأاريسض رفقة 10
” تعذيبه بأابشصع الطرق رغم
آاخرين ،بحيث ّ
صصغر سصّنه ،ليتم إاخÓء سصبيله بعد إانكاره لكل
ال -ت-ه-م اّŸوج-ه-ة إال-ي-ه ،وب-ع-ده-ا كّ-ل-ف-ه ا◊اك-م
الفرنسصي بالتج ّسصسض لصصا◊هم ونقل كل ما
ي -ج -ري ب -اŸن -ط -ق -ة ،م -ن أاح-داث و–رك-ات،
قائ““ :Óإاقتنيت سصÓحا ناريا من بسصكرة بعد
بيعي لقطعة أارضض هي ملك ‹ ،والتحقت
بعدها مباشصرة با÷بل ،وقّررت وقتها ﬁاربة
العدو بكل ما أاوتيت من قوة وعزÁة وإارادة
وب- -دأات اك- -تشص- -ف ب -ع -ده -ا م -ع -ن -ى ال -نصص -ر أاو
ا’سصتشصهاد““.

أجتماع لقرين ألتاريخي أÙطة
أ◊اسسمة ‘ تفج Òألثورة
ي -واصص -ل ع -م -ي أاح -م-د وه-و ع-ل-ى ف-راشض
اŸرضض سصرد تفاصصيل نضصاله بدقة متناهية
وكأانه ما يزال يعيشصها إا ¤اليوم ،حيث عاد
للحديث عن اجتماع لقرين التاريخي Ãنطقة
دوفانة أاو بولفرايسض ،واŸعروفة حاليا ببلدية
أاو’د فاضصل بو’ية باتنة والذي يعت Èمن بÚ
أاواخر اÛاهدين اأ’حياء الذين عايشصوا هذا
ا’ج -ت -م -اع ،ال -ذي ان-ع-ق-د ‘ آاخ-ر أاسص-ب-وع م-ن
أاكتوبر  ،19٥٤والذي يعتÈه اÙطة ا◊اسصمة
‘ التعجيل باند’ع ثورة نوفم ÈاÛيدة.
وفصصل ضصيف جريدة ““الشصعب““ اÛاهد
الكب Òأاحمد قادة ‘ ذلك بالقول““ :إان أاهمية
اجتماع لقرين التاريخي تنبع من “ّكن أاسصد
الثورة بن بوالعيد مصصطفى ،من عقده رغم
الظروف الصصعبة التي أاحاطت به““ ،مشصÒا إا¤
أانه عقد يومي  ٢6و ٢7أاكتوبر ليÃ Óنزل
اŸناضصل عبد الله بن مسصعودة اŸعروف باسصم
““أام -زي -ط -ي““ ،وان -ط -ل -قت أاشص -غ-ال-ه ب-ع-د ت-أادي-ة
““ال -ي -م Úوال -قسص -م““ ع -ل -ى اŸصص -ح-ف ب-ال-وف-اء
للجزائر والثورة ،وا’لتزام بدعم الثورة وعدم
إافشص -اء أاسص -راره -ا م -ه-م-ا ك-ان ال-ث-م-ن ب-حضص-ور
أابطال الثورة اآ’تية أاسصماؤوهم :عباسض لغرور،
ال -ط -اه -ر ن-ويشص-ي ،ع-اج-ل ع-ج-ول ،مصص-ط-ف-ى
بوسصتة ،موسصى حاجيﬁ ،مد خيضصر ،حسصÚ
بالرحايل ،شصيحا Êبشص ،Òعثما Êعبد الوهاب
وعبد الله بن مسصعودة صصاحب اŸنزل ،حيث
” صصياغة بيان أاول نوفم Èالتاريخي ،والذي
ّ
كتبه البطل شصيحا Êبشص Òبخط اليد ثم باآ’لة
ال -ك -ات -ب -ة وب -ال -ل -غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ب-ط-لب م-ن ب-ن
بوالعيد ،وقام عمي أاحمد بتوزيعه.
وأاشصار اÛاهد قادة إا ¤أان ،بن بوالعيد

فصصل نهائيا ‘ موضصوع تفج Òالثورة بعد أان
أاخ ÈاÛت -م -ع Úب -ت -اري-خ-ه-ا ال-ذي حّ-دده ‘
الفا— من نوفم 19٥٤ Èمن اأ’وراسض ،وقد
ج-رى اج-ت-م-اع ل-ق-ري-ن وسص-ط إاج-راءات أام-ن-ية
مشصّددة تضصم  ٢00مناضصل.
أاوضصح عمي أاحمد أانه ”ّ –ديد اأ’هداف
ÓعÓن عن اند’ع الثورة
التي سصيتم ضصربها ل إ
وتقسصيم أافواجها خÓل هذا ا’جتماع ،حيث
ك -ل -ف -ه ب -ن ب -وال -ع -ي -د رف -ق -ة اÛاه -د حسصÚ
بالرحايل باإ’شصراف على خمسض أافواج بو’ية
بسصكرة.
‘ سص -ؤوال لـ«الشص -عب““ ح -ول ه -وي -ة لصص-وصض
الشصرف أاو اÿارج Úعن القانون باŸفهوم
الفرنسصي ،فأاكد عمي أاحمد أان كل من قرين
ب -ل -ق -اسص -م ،ب-ل-ك-ح-ل ﬁم-د ،حسص-و Êرمضص-ان،
درنو Êعلي ،بن سصاﬁ ⁄مد الصصالحÿ ،ضصر
بن قدور ،اŸسصعود معاشض ،عايسصي اŸكي،
اŸسص - -ع - -ود ب - -ن زŸاط ،شص- -بشص- -وب الصص- -ادق،
وصصاف الصصالح ،بن سصاﬁ ⁄مد بن عمر،
اŸسص- -ع- -ود ﬂت -اري ،ب -ن ع -ب -د ال -ل -ه ال -ه -ادي
الوردي ،وهؤو’ء هم من عجلوا بالثورة ،حيث
كانوا الذراع اأ’Áن للشصهيد البطل مصصطفى
بن بولعيد ،يضصيف اŸتحدث.
تأاسصف عمي أاحمد التهميشض الكب Òالذي
ط- -ال ““لصص- -وصض الشص- -رف ““م- -ن- -ذ ا’سص -ت -ق Ó-ل
أ’سص -ب -اب ›ه -ول -ة رغ-م أان-ه-م (اÿارج Úع-ن
ال -ق -ان -ون ‘ ن -ظ -ر اإ’دارة ا’سص -ت -ع-م-اري-ة) ،وـ
حسص -ب -ه ـ ف -إان ف -رنسص -ا خّصص -صصت ل -ه -م م-ق-ررا
مدرسصيا –ذر التÓميذ الفرنسصي Úمنهم ‘
اŸدارسض وتشص ّ-وه سص -م -ع -ت -ه-م ،ويضص-ي-ف ع-م-ي
احمد اÛاهد الوحيد الباقي من أابطال ما
ي- -ع- -رف بـ«اŸع -تصص -م Úب -ا÷ب -ل““ ب -خصص -وصض
ت -ف -ج Òال -ث -ورة أان › ٤٢اه- -دا ،ق -ام حسصÚ
برحايل بتدريبهم وتقسصيمهم إا ¤خمسض أافواج
كل فوج مكلف بالقيام بهجوم على ﬁطة
القطار ،ودار الÈيد وكذا دار الشصرطة والثكنة
ال -عسص -ك -ري -ة ““سص-انت جÒم-ان““ وأاخÒا ﬁط-ة
الكهرباء.
وب- -ع- -ده- -ا م- -ب- -اشص -رة ح -ك -مت السص -ل -ط -ات
الفرنسصية عليهم باإ’عدام ،ليواصصلوا نشصاطهم
ال- -ث- -وري –ت ح- -راسص- -ة ب- -عضص- -ه- -م ال- -ب -عضض،
والتحرك بأاسصماء مسصتعارة يلقنها لهم الرائد
الشصهيد مسصعود بن عيسصي ،قائ ،Óإانه ما يزال
ي -ت -ذّك-ر ب-عضض ت-لك اأ’سص-م-اء ع-ل-ى غ-رار ع-ب-د
ا◊ف- -ي -ظ ب -وصص -وف اŸك -ن -ى بسص -ي اÈŸوك،
–ت إامرة الشصهيد شصبشصوب الصصادق إاضصافة
إا ¤عمار بن عودة وزيغود يوسصف –ت قيادة
الرائد مصصطفى بوسصتة.
وعن عÓقته بالشصهيد الرمز مصصطفى بن
بوالعيد ،قال عمي أاحمد أانه كلف من طرف
ب -ن ب-ول-ع-ي-د أاشص-ه-را ق-ب-ل اسص-تشص-ه-اده ب-ت-نسص-ي-ق
ا’تصصا’ت مع منطقة القبائل ،وهو ما حدث
ح -يث ت -وّج -ه إال -ي -ه رف -ق -ة رع -اي-ل-ي ول-ع-م-وري
Óل-ت-ق-اء ب-ك-ر Ëب-ل-ق-اسص-م ،ب-ح-يث م-كثوا مدة
ل -إ
أاسصبوعÃ ،Úناطق ڤنزات وبن يعلى وسصوق
ا÷معة وقلعة بني عباسض ،لكن  ⁄ينجحوا ‘
ل -ق -اءه أ’ن م -ع-اون-ي-ه أاخÈوه-م أان-ه ‘ م-ه-م-ة،
وا◊قيقة أانه  ⁄يرغب ‘ اسصتقبالهم ـ حسصب ـ

ما أاخÈهم الشصهيد العقيد عمÒوشض ،أ’سصباب
›هولة ،يضصيف ﬁدثنا.
وحسصب اÛاه- - -د ق- - -ادة ف- - -إان- - -ه ،خÓ- - -ل
ت-واج-ده-م Ãن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل ح-دثت مشص-ك-ل-ة
حينما اعتقل عناصصر من رجال كر Ëبلقاسصم
Óفراج
لعموري وجردوه من سصÓحه فتدخلوا ل إ
عنه ،ليعود إا ¤اأ’وراسض وباتنة ،أاين صصعقوا
بخ Èاسصتشصهاد بن بولعيد باŸذياع اŸلغوم ‘
اليوم اŸوا‹ لعودتهم ،قائ““ :Óكانت صصدمتنا
ك-بÒة وج-راح-ن-ا ع-ظ-ي-م-ة ،وخ-وف-ن-ا كب Òعلى
مسص -ار ال -ث -ورة وﬂاط -ر تسص -ل -ل اÿون-ة إال-ي-ه-ا
لنواصصل الثورة بعزÁة بن بوالعيد وحنكته““،
مشصÒا إا ¤أانه أاشصهر قليلة بعد اسصتشصهاد بن
بولعيد انعقد مؤو“ر الصصومام ،بحيث عرفوا
سصبب رفضض كر Ëبلقاسصم اسصتقبالهم والذي
ي -رج -ع ’نشص -غ -ال -ه ب -ال -ت -حضص Òل -ل -م-ؤو“ر وأان
Óم-ر ال-ذي ك-ان ل-ه
ا÷م -اع -ة ك -انت –ضص -ر ل  -أ
تداعيات كبÒة على الثورة.
وحرصض عمي أاحمد خÓل لقائنا به ،على
ال -ت -أاك -د ع -ل -ى أان ج -يشض ال -ت -ح -ري -ر Ãن-ط-ق-ة
اأ’وراسض ت -ع -رضض ل -ظ -ل-م ك-ب Òوت-ه-م-يشض ك-ون
ب -عضض اÛاه -دي -ن ا◊ق -ي -ق -ي ÚاŸف -ج -ري -ن
ل-ل-ث-ورة واŸشص-ك-ل Úل-ل-رع-ي-ل اأ’ول ع-ل-ى غ-رار
ÿضصر كيور ،وجرمو ،Êوعمر العقون وبيوشض،
 ⁄ي -نصص -ف -ه -م اŸؤورخ -ون ،إاضص -اف -ة إا ¤ن -قصض
تدوين بعضض تفاصصيل الثورة باأ’وراسض خاصصة
رغم أاهميتها الكبÒة.

نتأاسسف للتضسارب ‘ تقد Ëألشسهادأت
ألتاريخية
ب -اŸق -اب -ل ان -ت -ق -د ال -تضص -ارب وال -ت -ن -اقضض
والÔجسصية وتعظيم اأ’نا وطغيانها ،على بعضض
الشص -ه -ادات ال -ت -اري -خ -ي -ة ل -ب-عضض اÛاه-دي-ن
والرموز الثورية من خÓل مذكراتهم ،خاصصة
ما تعلّق بسصردهم لبعضض ›ريات اŸعارك،
واŸدة ال- -ت- -ي اسص- -ت- -غ- -رق- -ت- -ه -ا واÛاه -دي -ن
اŸشصارك Úفيها وحصصيلتها سصواء من الشصهداء،
وكذا القتلى ‘ صصفوف اŸسصتعمر الفرنسصي
Ãا ‘ ذلك الغموضض الذي ما يزال يكتنف
قضصية اسصتشصهاد أاسصد ا÷زائر مصصطفى بن
بولعيد.
وا◊قيقة يضصيف عمي أاحمد أانني اطلعت
ع -ل -ى ب -عضض الشص -ه-ادات ل-ب-عضض اÛاه-دي-ن،
ووجدت أانهم رغم دورهم الكب ‘ Òالثورة
وحقيقة أانهم فع› Óاهدون أابطال ورموز
ث -وري -ة وج -دت -ه -م ي -ت -ح -دث-ون ع-ن م-ع-ارك ⁄
يشصاركوا فيها ،وكذا اÿلط اŸسصجل ‘ وجود
أاشصخاصض  ⁄يشصاركوا ‘ الثورة ،وأاصصبح يطلق
عليهم اسصم ›اهد بعد ا’سصتقÓل بل هناك
من ا◊ركى والقومية من خذل الثورة وينعم
بخÒات ا’سصتقÓل ،على حّد قوله.
ورغم ثقل السصين Úما يزال يتذّكر صصاحب
الشص -ع -ر اأ’ب -يضض ،ع -م-ي أاح-م-د ج-ي-دا ج-رائ-م
ا’سصتعمار الفرنسصي ويرفضض التنازل عنها أاو
ت - -ق - -ادم - -ه- -ا ،ويصصّ- -ر ع- -ل- -ى ضص- -رورة ŒرÁه
وا’ع -ت -ذار وال -ت -ع -ويضض وا’عÎاف ب -بشص -اع-ة

ا÷رائم ليسصجل التاريخ اإ’نسصا Êذلك ،معبّرا
عن أاسصفه وحسصرته لتعنت فرنسصا وتأاخرها ‘
ت -ق -د Ëاع-ت-ذاره-ا ل-لشص-عب ا÷زائ-ري ،داع-ي-ا
ج -ي -ل ال -ي -وم إا ¤م -واصص -ل-ة ال-نضص-ال إ’ف-ت-ك-اك
ح -ق -وق ج -ي -ل ال -ث -ورة وا◊ف -اظ ع -ل-ى رسص-ال-ة
الشصهداء ببناء ا÷زائر ،وا◊فاظ على أامنها
وع- -زت- -ه- -ا وت- -ف- -ويت ال -ف -رصض ع -ل -ى اأ’ع -داء
واÎŸبصص Úبها ،خاصصة ‘ هذا الوقت الذي
يشص -ه -د ف-ي-ه ال-ع-ا ⁄ت-ك-ال-ب-ا غ Òمسص-ب-وق ع-ل-ى

سصيادة الدول ونهب خÒاتها.
ونذكر أان اÛاهد أاحمد قادة كان قد
تعرضض العام اŸاضصي لوعكة صصحية خطÒة،
خضص -ع ل-عÓ-ج م-ك-ث-ف ب-ع-د إاج-رائ-ه ل-ع-م-ل-ي-تÚ
جراحت ،Úعلى مسصتوى الدماغ ،ويعت Èمن
الشصخصصيات الوفية لÈنامج رئيسض ا÷مهورية
ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وه-و م-ن م-ؤوسصسص-ي
ال -ت -نسص-ي-ق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات اŸسص-ان-دة
لÈنامج رئيسض ا÷مهورية.

اÛاهد صصالح شصاوشش ‘ ذمة الله

أأخلصص للجزأئر وخدمها بتفان
لسص-رة ال-ث-وري-ة أاح-د
ف -ق -دت ا أ
أاف- - -راده- - -ا م- - -ن ال- - -ن - -وف - -مÈيÚ
اÛاهد شصاوشش صصالح الذي تو‘
‘  30جوان  2017عن عمر ناهز
 80سص - -ن - -ة ،ح - -يث ووري الÌى
ÃقÈة ب - - -ن- - -ي مسص- - -وسش .وه- - -ذا
عشص- -ي- -ة إاح- -ي- -اء ال- -ذك -رى الـ 55
لسصÎج -اع السص -ي -ادة ال-وط-ن-ي-ة.
كان الراحل من ب Úا÷زائريÚ
لحرار الذين التحقوا بصصفوف
ا أ
الثورة ليبدأا نضصاله فدائيا سصنة
 1955قبل أان ينضصم إا ¤صصفوف
ج- -يشش ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي م -ن
 1956إا ¤غاية السصتقÓل ،فيما
ت -ع -رضش ل -لسص -ج-ن م-ن  1957إا¤
.1960
عمي صصالح من مواليد تيغزيرت
بو’ية تيزي وزو ‘  10سصبتم،1937 È
وبعد أان تشصبّع بقيم ا◊رية ورفضض
ال- -واق- -ع ا’سص- -ت -دم -اري ال -ذي ف -رضض
التجهيل والفقر على ا÷زائري⁄ ،Ú
يكن أامامه من سصبيل سصوى ا’لتحاق
ل- -ل- -مشص- -ارك- -ة ‘ اÛه- -ود ال- -وط -ن -ي
للتحرير على مسصتوى الناحية الثالثة
ب-اŸن-ط-ق-ة اÿامسص-ة ل-ل-و’ي-ة ال-رابعة
التاريخية وبالذات ب Úنواحي الكاف
ÿضصر وجبل صصباح غربا.
ل- -ق- -د ج- -اب ال- -ف- -ي- -ا‘ واŸداشص- -ر
وال- -ق- -رى ع- -ل- -ى ام -ت -داد ا÷غ -راف -ي -ا
الصصعبة للو’ية الرابعة ’ يغفل و’
يÎدد زاده الوفاء للعهد واإ’خÓصض
ل-ل-ج-زائ-ر .ت-رك أاسص-رة ت-ع-ت-ز Ãاضص-ي-ه
وإاخ-وان-ا ي-ت-ق-دم-ه-م كشصيدة صصحراوي
يعربون عن تعازيهم.
ويشص Òكشص - -ي - -دة صص - -ح - -راوي أامÚ
قسص -م -ة اÛاه -دي -ن لسص-ط-او‹ ال-ت-ي
انتسصب إاليها الفقيد بعد ا’سصتقÓل
ل -ي -ب -ق-ى رف-ق-ة إاخ-وان-ه م-ن ›اه-دي
ال -و’ي -ة ال -راب -ع -ة ال -ت-اري-خ-ي-ة ،اإ ¤أاّن

صصالح شصاوشض كان ﬂلصصا إا ¤النخاع
م-ل-ت-زم-ا ب-اŸه-ام اŸوك-ل-ة إال-ي-ه بصصفة
ف- -دائ- -ي م- -ي- -داﬁ Êق- -ق .وم ّ-ك -ن -ت -ه
شصجاعته وبرودة أاعصصابه من إا‚از
مهام الثورة بكل أامانة دون أان “نعه
أام -ي -ت -ه م -ن ذلك .ف -ق -د غ-ل-بت ال-روح
ال- -وط- -ن -ي -ة ل -تضص -ع ال -رج -ل ‘ م -رك -ز
التقدير وا’حÎام من رفاقه.
ب -ع -د ا’سص -ت -ق Ó-ل اسص-ت-ق-ر Ãدي-ن-ة
بوزريعة ليواصصل حياته وسصط أافراد
اÛت-م-ع ف-اشص-ت-غ-ل م-وظ-ف-ا باÿزينة
العامة إا ¤اأن اأحيل على التقاعد .و⁄
يغ Òمن قناعته ،كيف ذلك والرجل
م -ع -روف اأن -ه صص -احب ك-ل-م-ة ’ ي-ق-ب-ل
اŸسصاومة Ÿا يتعلق اأ’مر با÷زائر
وتضصحيات شصعبها.
هكذا يرحل عنصصر آاخر من رعيل
ثورة أاول نوفم Èتاركا ا÷زائر التي
شصارك ‘ –ريرها تواصصل مسصÒتها
‘ ظّ- -ل ا’سص- -ت- -قÓ- -ل ال- -ذي يشص- -ك- -ل
ال -ق -اسص-م اŸشصÎك ب Úأاب-ن-اء شص-ع-ب-ه-ا
ال -ذي ي -ج ّ-دد ‘ ك-ل م-ن-اسص-ب-ة ت-عّ-ل-ق-ه
ب- -ت- -اري -خ -ه و“سص -ك -ه Ãك -اسصب ث -ورة
اأسصÓ- -ف -ه ال -ذي -ن ت -خصص -ه -م اأ’ج -ي -ال
ب-ال-ت-ق-دي-ر .رح-م ال-ل-ه الفقيد واسصكنه
مع رفاقه ا÷نة.

سسعيد .ب
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األحد  09جويلية  2017م
الموافق لـ  15ششوال  1٤38هـ

خÓل ندوة صصحفية نشصطها بعد  100يوم من توليه مهمة رئاسصة ألفاف

زطشصي« :سصنعمل بكل جدية
لÓرتقاء Ãسصتوى الكرة ا÷زائرية»

يحيى شصريف لـ «ألشصعب»:

من الصصعب ّŒرع ذهاب بادو الزاكي

أكد سصيد علي يحيى شصريف ،لعب شصباب
ب -ل -وزدأد ‘ ح -وأر لـ «ألشص-عب» ع-ن رغ-ب-ت-ه ‘
لط -ول فÎة ‡ك -ن -ة،
أل- -ب- -ق- -اء ‘ أل -ف -ري -ق أ
خاصصة أن عقده مازأل سصاري أŸفعول حيث
أسص -ت -غ -ل أل -ف -رصص-ة ل-ي-جّ-دد رغ-ب-ت-ه ‘ ق-ي-ادة
لفضص-ل ،خÓ-ل أŸوسص-م
أل -ف -ري -ق ل -ت -ح -ق -ي-ق أ أ
أŸقبل .
حاوره :عمار حميسصي
تصصويرﬁ :مد آأيت قاسصي

نشص - - - -ط صص - - - -ب - - - -اح أمسس رئ- - - -يسس أل–ادي- - - -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق-دم خ Òأل-دي-ن زطشص-ي
ندوة صصحفية بقاعة أÙاضصرأت ألتابعة Ÿركز
–ضص Òأل -ف-رق أل-وط-ن-ي-ة بسص-ي-دي م-وسص-ى ق-ي-م
لم-ور
خ Ó-ل -ه-ا أل-فÎة أل-ت-ي ت-و ¤ف-ي-ه-ا إأدأرة أ أ
على رأسس ألفاف منذ أنتخابه ‘ مارسس أŸاضصي
كما –دث عن ألÈنامج أŸسصتقبلي للرفع من
مسصتوى كرة ألقدم أ÷زأئرية.
نبيلة بوقرين
تصصوير :فوأز بوطارن
بداية هنأ الرجل األول على رأاسس الهيئة الكروية
ف -ري-ق شش-ب-أب ب-ل-وزداد ب-ع-د ت-ت-وي-ج-ه ب-أل-ك-أسس ووف-أق
 Óمن فريق
سشطيف بطل اŸوسشم قأئ « Óأاهنئ ك إ
شش -ب -أب ب -ل -وزداد ال -ذي ت-وج ب-ك-أسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى
حسشأب وفأق سشطيف ،وهذا األخ Òالذي فأز بلقب
الدوري اÙلي وأا“نى حظأ موفقأ لكل من مولودية
ا÷زائر وإا–أد العأصشمة ‘ اŸنأفسشة القأريةوأان
يكون التوفيق حليفهمأ ‘ اÿرجأت القأدمة لتششريف
الكرة ا÷زائرية ‘ كل من رابطة األبطأل وكأسس
الكأف».
ت -ط -رق ب -ع -ده -أ زطشش -ي إا ¤أاه -م األم -ور ال -ت -ي ”
ا‚أزهأ خÓل  100يوم من توليه اŸهأم «انتظرت إا¤
غأية نهأية اŸوسشم الريأضشي من اجل عقد ندوة
صشحفية حتى تتضشح كل األمور أاك Ìبألنسشبة لبداية
تطبيق الÈنأمج الذي جئت به منذ يوم  20مأرسس
الفأرط حيث قمنأ بتنصشيب كل اللجأن من اجل سشÒ
األمور ‘ الطريق الصشحيح حتى ل تكون هنأك أاي
عراقيل ونعمل ‘ كل ششفأفية ودÁقراطية».
أاضشأف ﬁدثنأ ‘ ذات السشيأق «سشنعمل رفقة كل
أاعضشأء اŸكتب الفيدرا‹ على إا“أم اŸهمة التي
جئت من اجلهأ واŸتمثلة ‘ الرفع من مسشتوى كرة
ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة م -ن خ Ó-ل ت -وظ-ي-ف اÈÿة ال-ت-ي
اكتسشبتهأ ‘ السشنوات اŸأضشية ألنني ابن اŸيدان
ولدي إارادة لتطوير كرة القدم ا÷زائرية ،وكل ششيء
يتحقق من خÓل العمل ا÷مأعي رفقة كل أاعضشأء
اŸكتب الفيدرا‹ ،أاسشرة كرة القدم ،الصشحأفة وكل
ال-ف-أع-ل ‘ Úال-ق-ط-أع ح-ت-ى ن-خ-رج ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-أب-ية
مسش -ت-ق-ب Ó-م-ن خÓ-ل اسش-ت-غÓ-ل اإلم-ك-أن-ي-أت اŸأدي-ة
اŸوجودة ‘ ال–أدية».
واصشل زطششي قأئ« Óالبداية كأنت جيدة بألنسشبة
ل -ل -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي ح-ق-ق أاول ف-وز ل-ه ‘ ال-تصش-ف-ي-أت
اŸؤوهلة لكأسس أافريقيأ  2019وهذا دافع معنوي كبÒ
لÓعب Úوا÷هأز الفني من أاجل اŸواصشلة ‘ نفسس
اŸسشتوى بعد اÿروج من الدور األول ‘ ‘كأن‘ 2017
مأ أاثأر اسشتيأء ا÷مأه Òا÷زائرية ورغم أان الوضشعية
معقدة ضشمن التصشفيأت اŸؤوهلة Ÿونديأل  2018إال
أاننأ سشنلعب كل حظوظنأ حتى نتأهل ،وعن السشؤوال
الذي يطرحه ا÷ميع Ÿأذا أالكأراز ألنه مطلع على
الكرة ا÷زائرية ولديه خÈة ‘ القسشم األول والثأÊ
ضشمن البطولة السشبأنية و‘ نفسس الوقت الختيأر
ك -أن ع -ل -ى م -درب ي-ت-ن-أسشب م-ع اإلم-ك-أن-ي-أت اŸأدي-ة
ل–Óأدية ألننأ عندمأ اتصشلنأ بأسشمأء أاخرى طلبت
مبألغ مألية خيألية ونحن ل نسشتطيع دفعهأ».
« تعديÓت للرفع من مسصتوى ألبطولة»
عأد رئيسس ال–أدية إا ¤التعديÓت التي مسشت بعضس
اللوائح اÿأصشة بألبطولة للهواة قأئ « Óهنأك مششأكل
عديدة موجودة ومنذ أاعوام طويلة وأانأ سشأحأول رفقة
كل أاعضشأء اŸكتب التنفيذي ليجأد ا◊لول اŸمكنة
للرفع من مسشتوى كرة القدم ا÷زائرية ولهذا يجب أان
‰نح والوقت الكأ‘ ألنني ل أاملك «خأ” سشليمأن»
وقلت أانني سشأقدم كل جهدي للنجأح ‘ هذه اŸهمة
خÓ- -ل ال- -ع- -ه- -دة ال- -ق- -أدم -ة ب -داي -ة م -ن وضش -ع ب -عضس
التعديÓت فيمأ يتعلق بألبطولة الوطنية للهواة حتى
نرفع من مسشتواهأ كمأ سشتكون هنأك قرارات فيمأ
ي-ت-ع-ل-ق ب-أل-ب-ط-ول-ة اÎÙف-ة وسش-ي-ك-ون ب-إأمكأن الفرق
اسشتقدام الÓعب Úاألجأنب مثلمأ أارادوا ولكن دفع
األجور يكون بألدينأر ا÷زائري حتى ل تكون هنأك
دي-ون وف-ق-أ Ÿأ ي-ت-م-أشش-ى م-ع إام-ك-أن-ي-أت-ه-أ واŸي-زانية
اŸوجودة ‘ ال–أدية».
أاضشأف زطششي قأئ« ÓاŸكتب ا÷ديد جأء ‘ وقت
صشعب جدا ‘ ظل اŸششأكل العديدة التي كأنت من
ق-ب-ل وال-ت-ي ظ-ه-رت ف-ي-م-أ ب-ع-د ول-ه-ذا ن-ح-ن سش-نسش-أير
األمور بكل عقÓنية وفقأ للقأنون واألمور اŸلموسشة
إلعأدة األمور إا› ¤أريهأ من جديد من خÓل العمل
‘ إاط -أر ال -ث -ق -ة وف-ق-أ إلسشÎات-ي-ج-ي-ة ﬁك-م-ة رؤوسش-أء
النوادي ،واŸسشؤوول Úوالوزارة حيث أان العÓقة جيدة
مع الوزير ولد علي واآلن األمور أاصشبحت واضشحة
وشش-رع-ن-أ ‘ ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ك-م-أ وضش-عنأ الÈنأمج
اÿأصس بأŸوسشم القأدم الذي سشينطلق يوم  26أاوت
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القأدم وينتهي يوم 27مأي  2018ألن ال–أدية الدولية
حددت تأريخ  28مأي آاخر أاجل لنهأية كل اŸنأفسشأت
و–دثت رفقة رئيسس الرابطة قربأج الذي احÎمه
كثÒا وأاقدر عمله حول موضشوع مششأركة النوادي ‘
اŸن -أفسش-ة ال-ق-أري-ة ح-ت-ى ل ت-ك-ون م-ب-أري-أت م-ت-أخ-رة
تعرقل اŸهمة فيمأ بعد».
أاكد اŸسشؤوول األول على رأاسس ا–أدية كرة القدم أان
م-ل-عب قسش-ن-ط-ي-ن-ة سش-ي-ح-تضش-ن م-ب-أراة الفريق الوطني
للمحلي ÚواŸنتخب األول قأئ« ÓاŸبأراة القأدمة
ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ح-ل-ي Úسش-ت-ك-ون يوم  12أاوت
Ãل -عب الشش -ه-ي-د ح-مÓ-وي ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ن-فسس األم-ر
بألنسشبة للمنتخب األول الذي سشيلعب اŸواجهة ضشد
زامبيأ بقسشنطينة ،سشيكون هنأك يوم دراسشي ‘ ششهر
أاك-ت-وب-ر ل-ذلك ج-م-ي-ع اŸع-ن-ي Úب-ك-رة ال-ق-دم مدعوين
للمششأركة من أاجل دراسشة كل األمور العألقة وحتى
ن -ن -أقشس مسش -ت -ق -ب -ل ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري-ة ‘ إاط-أر
ورششأت».
لولويات»
«ألتكوين من ب Úأ أ
ضشرورة الÎكيز على التكوين من ب Úاألوليأت حسشب
ذات اŸت -ح-دث «ال-ت-ك-وي-ن أاسش-أسش-ي م-ن اج-ل ال-ن-ج-أح
ولهذا سشيكون هنأك أاربعة مراكز ع Èالوطن لتطبيق
هذا الÈنأمج ‘ الششرق ،الغرب ،الوسشط وا÷نوب
حتى تكون اŸمأرسشة ششأملة Ãأ أاننأ ‰لك طأقة
ششبأنية كبÒة تتجأوز الـ  70من اŸأئة و‘ نفسس الوقت
نسشتطيع اسشتغÓلهم ‘ ا÷أنب القتصشأدي من خÓل
السش -م -أح ل -ف -رق م -ن اÿأرج ب -أÛيء ل -ل -ت -حضش‘ Ò
ا÷زائر عوضس بنأء فندق سشيكلفنأ  60مليون دينأر
كمأ سشÔكز على ا÷أنب الطبي وﬁأربة اŸنششطأت
‘ الوسشط الريأضشي».
واصشل ‘ ذات السشيأق قأئ« Óأاطمح إا ¤أان يتواجد
اك Èعدد من ا÷زائري÷ ‘ Úأن ال–أد األفريقي
لكرة القدم و÷أن ال–أد الدو‹ ألننأ ‘ الوقت
ا◊أ‹ ل يوجد أاي أاحد خأصشة أانني أاملك عÓقة
جيدة مع رئيسس ال–أد األفريقي وال–أد الدو‹
ن -ري-د اسش-ت-غÓ-ل-ه-أ لصش-أ◊ن-أ ،ك-م-أ ن-و‹ اه-ت-م-أم ك-بÒ
Ÿنصشب اŸدير الفني من أاجل فرضس التنسشيق والعمل
على أان تكون هنأك نتأئج إايجأبية على اŸدى البعيد
وليسشت آانية فقط وتوفيق قريششي مششكور على العمل
الذي قأم به وحأليأ يجب أان ‰نح الوقت لفوضشيل
تيكأنوين حتى يقوم Ãهمته على أاكمل وجه وأانأ جد
واثق من قدراته ،نفسس األمر بألنسشبة لرئيسس ÷نة
ا◊ك -أم واŸسش -ؤوول ع -ن ÷ن -ة م -ك-أف-ح-ة اŸنشش-ط-أت
وﬁأربة العنف وكل اŸسشأئل العألقة».
لÓششأرة ،فأن زطششي أاكد أان الÓعب بÓيلي سشيعود
للنششأط خÓل ششهر سشبتم Èالقأدم.

 ⁄يفّوت يحيى ششريف الفرصشة ليعبّر عن فخره
بألعمل –ت قيأدة اŸدرب اŸغربي بأدو الزاكي
الذي منح الدفعة اŸنتظرة للفريق ،خÓل الفÎة
الصشعبة التي مّر بهأ ‘ البطولة وسشأهم ‘ عودة
الفريق إا ¤السشكة الصشحيحة .جدد صشأحب هدف
التتويج بكأسس ا÷مهورية أامله ‘ أان تتفهم اإلدارة
وضش -ع -ي -ة الÓ-ع-ب Úو ت-ق-وم ب-تسش-وي-ة مسش-ت-ح-ق-أت-ه-م
العألقة خأصشة أانهم رفضشوا الدخول ‘ متأهأت
كأنت قد تعصشف بألفريق قبل النهأئي.
(ألشص -عب) :م -اه -و إأحسص -اسصك ب -ع -د أل -ت -ت -وي-ج
بكأاسس أ÷مهورية خاصصة أنك كنت صصاحب
هدف ألفوز؟
يحيى ششريف – من الصشعب وصشف إاحسشأسشي بعد
مششأهدة فرحة األنصشأر الذين تنقلوا من السشأعأت
األو ¤إا ¤اŸلعب من أاجل الوقوف إا ¤جأنب
الفريق و كمأ قلت كدت أاصشأب بأ÷نون من ششدة
الفرح فلم أاصشدق أان الكرة التي سشددتهأ قد دخلت
ششبأك ا◊أرسس خذايرية فألضشغط كأن كبÒا علينأ
قبل النهأئي بسشبب اŸششأكل الكثÒة التي عأنينأ
منهأ ولكننأ دخلنأ اŸبأراة بإأرادة كبÒة سشمحت لنأ
بألتفوق على بطل ا÷زائر وكأنت النهأية سشعيدة

رأبطـــــــة
لبطــــال
أ أ
لفريقية
أ إ

جدا فقد سشجلنأ ‘ اللحظأت األخÒة و ⁄نÎك
الفرصشة للمنأفسس للعودة ‘ النتيجة.
ف-ق-دت م-ك-ان-تك ك-أاسص-اسص-ي ‘ أل-ف-ريق ،إأل أن
دخولك كان موفقا ؟
كنت أارغب ‘ اللعب أاسشأسشيأ مثل بقية الÓعبÚ
ولكن اŸدرب كأنت له نظرة أاخرى وفضشل إابقأئي
بدي ÓواحÎمت قراره فمن غ ÒاŸعقول أان ل
أاحتج عليه طيلة اŸوسشم و‘ النهأئي أافعل ذلك،
وعندمأ دخلت ‘ الششوط الثأ ،Êحأولت تطبيق
تعليمأت اŸدرب وبعد تضشييعي فرصشت Úسشجلت
الثألثة وأاهديت الكأسس للجمهور الذي يسشتحق هذا
التتويج وÁكن القول إان الÓعب Úوأانصشأر بلوزداد
هم الذين كأنوا وراء الفوز بألكأسس السشأبعة.
لنصص -ار ك-ان-وأ ي-خشص-ون م-ن ت-أاث-رك-م بسص-بب
أ أ
ع -دم ت -ل-ق-ي-ك-م Ÿسص-ت-ح-ق-ات-ك-م أŸال-ي-ة ،ك-ي-ف

لمر؟
Œاوز” أ أ
ا÷ميع يعلم أان الفريق يعأ Êمن أازمة مألية خأنقة
ورÃأ ن -ح -ن ال -ف -ري -ق ال -وح -ي-د ال-ذي  ⁄ي-دخ-ل ‘
إاضشراب مفتوح وقمنأ فقط بتهديد اإلدارة بذلك
ل -تسش -ت -ف -ي -ق وتسش -أرع ◊ل اŸشش -ك -ل و ألن-ن-أ ن-حÎم
الفريق و ليسس من أاخÓقنأ خلق اŸششأكل ،رفضشنأ
اإلسشأءة إا ¤أالوان الششبأب الذي يتششرف أاي لعب
ب-ح-م-ل-ه-أ وق-ررن-أ ال-تضش-ح-ي-ة ‘ ال-تدريبأت وتقدË
األفضشل ‘ النهأئي لÔفع الكأسس ونكتب أاسشمأءنأ
بأحرف من ذهب ‘ تأريخ الكرة ا÷زائرية و نأدي
ششبأب بلوزداد.
أŸدرب سصÒحل عن ألفريق ،كيف ترى هذأ
ألقرأر ؟
‘ األول و األخ Òهو قراره وحده ،لكن بألنسشبة ‹
ك Ó-عب ف -ل -و ك -أن األم -ر ب -ي -دي ل-ق-مت Ãن-ع-ه م-ن
اŸغ- -أدرة ألن رح -ي -ل -ه ع -ن الشش -ب -أب ،ب -حسشب رأاي
خسشأرة كبÒة للفريق ومن الصشعب تعويضشه ،ألنك
لن Œد مدربأ مثله لهذا فرغم فرحة الفوز ،إال أان
رحيله نغصس علينأ نوعأ مأ من الفرحة لكن كمأ
قلت هو قراره و علينأ احÎامه و نتمنى له التوفيق
‘ الفريق الذي سشيدربه ‘ اŸوسشم اŸقبل .
م -اذأ ع -ن مسص -ت -ق -ب -لك ،ه -ل ت -ف-ك-ر ‘ ت-غ-يÒ
لجوأء ؟
أ أ
بألعكسس أانأ سشعيد ‘ ششبأب بلوزداد وسشأبقى هنأ
ألطول فÎة ‡كنة فقد كنت منسشيأ قبل اÛيء
إا ¤ال-ف-ري-ق ،ل-ك-ن الشش-ب-أب م-ن-ح-ن-ي ف-رصش-ة ال-ت-ألق
والعودة من جديد إا– ¤قيق التتويجأت واأللقأب
وعقدي مع الفريق مأزال سشأري اŸفعول حيث
سشينتهي ‘  2019لهذا فأنأ بأق مع الفريق ألطول
فÎة ول أاخ -ف -ي ع -ل -ي -ك-م أان-ن-ي وج-دت راح-ت-ي م-ع
ششبأب بلوزداد و من الصشعب تغي Òاألجواء إا¤
فريق آاخر.
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أابناء سصوسصطارة ‘ رواق مناسصب لتحقيق التأاهل

لخÒة من دور أÛموعات من
لوŸبي ،مبارأة أ÷ولة ألسصادسصة وأ أ
يحتضصن ،عشصية أليوم ،أبتدأء من ألسصاعة ألثامنة لي ،Óملعب  5جويلية أ أ
لفريقية لكرة ألقدم عن أÛموعة ألثانية ب Úفريق إأ–اد ألعاصصمة ونادي كابسس يونايتيد ألزÁبابوي ‘
لبطال أ إ
منافسصة كأاسس رأبطة أ أ
لفريقية
لشصبال أŸدرب ألبلجيكي «بول بوت» ،كون ألرهان فيها أقتطاع ورقة ألتأاهل إأ ¤ألدور ربع ألنهائي من أŸنافسصة أ إ
مبارأة مصصÒية أ
لول ،بحسصب ما أتفق عليه ألÓعبون وألطاقم ألفني مع إأدأرة ألفريق.
و‘ أŸركز أ أ
ﬁمد فوزي بقاصس
سشيلعب رفقأء القأئد «ﬁمد  ÚŸزمأموشس» آاخر
مبأراة ‘ اŸوسشم ،وكلهم عزم على بلوغ هدف
التأهل قأريأ إا ¤الدور ربع النهأئي بعدمأ فششلوا ‘
ال -ظ -ف -ر ب -أح -د األل -ق -أب اÙل -ي -ة ه -ذا اŸوسش -م،
وخرجوا صشفر اليدين جراء السشيأسشة ا÷ديدة التي
اعتمدتهأ إادارة «حداد» التي قررت Œديد دمأء
الفريق بÓعب Úششبأب وإابعأد أاصشحأب اÈÿة ،وهو
مأ جعل أابنأء سشوسشطأرة يتأثرون ،خÓل اŸوسشم
اŸنقضشي ،ويفششلون ‘ ا◊فأظ على لقبهم.
هذا وأاجرت تششكيلة إا–أد العأصشمة تربصشأ قصشÒا
Ãدرسشة الفندقة واإلطعأم بع Úالبنيأن بألعأصشمة،
وكأنت تتدرب Ãركز –ضش ÒاŸنتخبأت الوطنية
بسشيدي موسشى ،أاين أاجرت كتيبة البلجيكي «بول
بوت» حصشت Úتدريبيت Úقبل مبأراة كأبسس يونأيتيد
اŸصشÒي -ة ،ح -يث أاب -أن رف -ق -أء «ف -أروق شش -أف-ع-ي»،
أافضش - -ل لعب ،م - -ن ج- -أنب اإل–أد ‘ اŸن- -أفسش- -ة
Óطأحة بنظÒه الزÁبأبوي،
القأرية عزÁة كبÒة ل إ
وإانهأء اŸوسشم بفوز وتأهل ‘ اŸركز األول وإاسشعأد

األنصشأر الذين من دون ششك سشيغزون مدرجأت
اŸل-عب الوŸب-ي Ÿآأزرة ال-ف-ري-ق وال-ق-ي-أم ب-ع-م-ل-هم
فوق اŸدرجأت.
هذا وخ ّصس تششكيلة الفريق الرئيسس «علي حداد»
وشش -ق -ي-ق-ه «رب-وح» الÓ-ع-ب Úب-زي-أرة خ-أصش-ة Ãرك-ز
ال-ف-ن-دق-ة واإلط-ع-أم ب-ع Úال-ب-ن-ي-أن ب-أل-ع-أصش-م-ة ،أاين
ت-ن-أول-وا م-ع-ه-م وج-ب-ة ال-عشش-أء وح-ث-وه-م ع-لى الفوز
وال -ت-أه-ل أام-أم ن-أدي ك-أبسس ي-ون-أي-ت-ي-د ال-زÁب-أب-وي
إلنقأذ موسشم الفريق السشلبي.
من جأنبهم تدرب ‘ اليوم ÚاألخÒين كل من
(سش-ع-ي-ود ،غ-ي-زلن ،ي-أي-أ ،ي-ع-يشس وب-ن ق-ري-ن-ة) ع-ل-ى
ان-ف-راد Ãل-عب «ع-م-ر ح-م-أدي» ب-ب-ول-وغ ،Úك-ون-ه-م
ي -ت -واج -دون خ -أرج ا◊سش -أب -أت ل -ه -ذا ال -ل -ق-أء ،أاي-ن
سش -ي -غ -يب «سش -ع -ي -ود» بسش-بب ال-ع-ق-وب-ة ب-ع-دم-أ خ-رج
بألبطأقة ا◊مراء أامأم نأدي الزمألك اŸصشري ‘
ا÷ولة الرابعة من دور اÛموعأت ،فيمأ يغيب
«غيزلن» ،كونه يعت Èمن اŸسشّرح Úمن الفريق
وأاج-رى آاخ-ر حصشصش-ه ال-ت-دري-ب-ي-ة ق-ب-ل ال-ت-حّصشل
ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-أت-ه وم-غ-أدرة ال-ن-أدي ،أام-أ الثنأئي
لصش-أب-ة،
«ي -ع -يشس» و»ب -ن ق -ري -ن -ة» ي -ع -ودان م-ن ا إ

لصشأبة
و»يأيأ» متواجد ‘ فÎة نقأهة بسشبب ا إ
التي كأن يعأ Êمنهأ.
ه - -ذا وغ - -ل - -قت إادارة إا–أد ال - -ع - -أصش- -م- -ة ب- -أب
السشتقدامأت مبكرا ،أاسشبوعأ فقط بعد فتحه،
وح -ددت ال -تشش -ك -ي -ل -ة اŸع -ن-ي-ة ب-أŸوسش-م ال-ق-أدم
وق -أئ-م-ة اŸغ-أدري-ن ،ب-ع-دم-أ اسش-ت-ق-دمت خ-مسش-ة
لم-ر ب-ثÓ-ث-ة لع-ب ‘ Úوسش-ط
لع -ب Úي -ت -ع -ل -ق ا أ
اŸي-دان ،اث-ن-أن م-ن-ه-م-أ دف-أع-ي Úوه-م-أ «شش-ي-تة»
و»سشيديبي» ،بعدمأ أالح «بوت» على تدعيم خط
الوسشط الذي آارقه منذ توليه العأرضشة الفنية
لمر بـ
للفريق ،ومتوسشط ميدان هجومي ويتعلق ا أ
لضشأفة إا ¤مهأجم وظه Òأايسشر لسشد
«يأيأ» ،بأ إ
الفراغأت ‘ صشورة «حمزاوي» و»ششÒيفي» ،كمأ
Óمأل
لÁن ل آ
قررت إادارة الفريق ترقية الظه Òا أ
«ب -ن شش -ي -خ -ون» Ÿن -أفسش -ة اıضش -رم «م-ف-ت-أح»،
وتقرر تسشريح الثÓثي اŸغÎب (بودربأل ،عأبل
وزغدان) ،وعدم Œديد عقد «جيسشÓن» اŸعأر
وإاعأرة الÓعب الششأب «بن قرينة» لكي يلعب
أاك Ìويكسشب اÈÿة ﬁليأ لسشتعأدته ‘ حألة
أاقوى اŸوسشم اŸقبل.

لنصصار متضصاربة حول هزÁة ألوفاق
أرأء أ أ

–ليل مباراة النهائي والتعليق عليها يصصنعان ا◊دث بسصطيف
 ⁄ت- -ت- -وق- -ف ردود أل- -ف- -ع- -ل ‘ ع- -اصص- -م -ة
أل - -هضص - -اب ،ح - -ول ل - -ق - -اء ن - -ه - -ائ - -ي ك - -أاسس
أ÷م -ه -وري -ة أل -ذي أن -ت-ه-ى لصص-ال-ح شص-ب-اب
بلوزدأد على حسصاب فريق وفاق سصطيف،
ي-وم ألرب-ع-اء أŸاضص-ي ،ع-ن-دم-ا ف-ازع-ليه بـ
 0/1وتّوج بالكأاسس ألسصابعة.
سصطيف :نور ألدين بوطغان
هكذا تششهد كل التجمعأت ‘ ،أاغلب األحيأء
واŸقأهي والنوادي ،جدال ونقأششأت و–أليÓ
موسشعة حول أاطوار هذه اŸقأبلة التي اعتÈهأ
أانصش -أر ال -وف -أق وا÷م -ه-ور ال-ري-أضش-ي بسش-ط-ي-ف
بأنهأ مقأبلة تأريخية ،ألن الوفأق كأن يطمح من
خ Ó-ل ال -ف-وز ف-ي-ه-أ ا ¤ا◊صش-ول ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج
اŸزدوج ،بعد ان حقق لقب البطولة اÎÙفة
األو ¤لهذا اŸوسشم ،كمأ ان التتويج بألكأسس كأن
سش -ي -ج -ع -ل-ه أاك Èال-ن-وادي ال-ري-أضش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
تتويجأ بعد أان أاصشبح متسشأويأ مع ششبيبة القبأئل
ب -ـ  26ل -ق -ب-أ،وه-ذا م-أ رف-ع م-ن شش-ه-ي-ة النصش-أر
وج-ع-ل-ه-م ي-ن-ت-ظ-رون ال-ك-أسس ال-ت-أسش-ع-ة ب-ن-وع م-ن
الطمئنأن.
«الششعب» :تقربت من بعضس األنصشأر الذين ⁄
Áلوا بعد من ا◊ديث عن اللقأء ،واطلعت على
ّ
مأيدور بخأطرهم بعد جرح الهزÁة التي أالقت
بظÓلهأ على ا◊يأة العأمة بسشطيف ‘ األيأم

األخÒة .كأن أاول من –دثنأ إاليهم ششأب من
بلدية عموششة  :ل .عبد اŸؤومن متأبع ومنأصشر
للوفأق ،منذ صشغره ،قأل انه تأبع اللقأء على
أاعصشأبه و ⁄تسشمح له ظروف العمل للتنقل ا¤
العأصشمة ،لكن اŸبأراة كأنت مفأجئة ‹ ،كمأ
قأل ،ألن الوفأق  ⁄يظهر ‘ مسشتواه ا◊قيقي،
رÃأ ألن األجواء كأنت حأرة ،وحتى األجواء
التي غأدر فيهأ رفأق جأبو سشطيف للتوجه ا¤
العأصشمة  ⁄تكن تطمئن ،ألن بعضس الÓعبÚ
اح-ت-ج-وا ع-ل-ى ع-دم ت-ق-أضش-ي م-رت-ب-أت-ه-م ك-أملة،
Óسشف أاصشبحت كرة القدم
واسشتطرد يقول :ل أ
عنوانأ للمأل.
امأ عن اللقأء ‘ حد ذاته ،فإأن أاششبأل بأدو زكي
ك- -أن- -وا األق -وى ويسش -ت -ح -ق -ون ال -ف -وز ،و»مÈوك
عليهم» وسشنÓقيهم ‘ كأسس السشوبر والبطولة
اŸوسشم اŸقبل ،وسشنثأر بكل تأكيد للهزÁة التي
أاحزنتني حقأ ،كمأ أاحزنت كل ولية سشطيف.
منأصشر آاخر ب .خألد من مدينة سشطيف ،هو
الخر  ⁄يسشتوعب مأ حصشل ،ال انه يرى بأن
الوجه الششأحب الذي ظهر به رفأق جأبو  ⁄يكن
يطمئن للفوز بألكأسس التأسشعة للوفأق ،ومع ذلك
ف -إأن -ه ي -ع -ت -ز ب -ف -ري -ق-ه ال-ذي –صش-ل ع-ل-ى ل-قب
ال -ب -ط -ول -ة اÎÙف -ة األو ¤ال -ث -أم -ن ‘ ت -أري-خ
الفريق ،وهذا يكفيه فخرا ،وهذه هي كرة القدم
فيهأ الفأئز وفيهأ اŸنهزم ،ويجب ان يؤوول أاي
لقب لفريق واحد ،وقد ل يكون هو األجدر به،

وأاضشأف اŸنأصشر يقول :قد ننتصشر عليهم ‘
كأسس السشوبر التي ننتظرهأ بفأرغ الصش Èللثأر،
ومع ذلك نهنئ فريق ششبأب بلوزداد وأانصشأره
على الكأسس بكل روح ريأضشية.
منأصشر آاخر ومتأبع ŸسشÒة النسشر األسشود م.
ج -م-أل م-ن م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف ،ط-ل-ب-ن-أ رأاي-ه ف-ي-م-أ
حدث ،فقأل :ششبأب بلوزداد كأن األك Ìانضشبأطأ
‘ اŸيدان وأاك Ìتصشميمأ بكل صشراحة ،وأاكÌ
–ضشÒا Ÿقأبلة النهأئي أاك Ìمن وفأق سشطيف،
ولهذا ششأهدنأ مقأبلة ضشعيفة اŸسشتوى عمومأ،
وانهزامأ للنسشر األسشود الذي عولنأ عليه كثÒا
للعودة بألكأسس التأسشعة ،و ⁄يفهم أاحد Ÿأذا ⁄
يكن اششبأل خ Òالدين مأضشوي ‘ يومهم؟ رغم
ان  25أالف منأصشر بأŸلعب كأنوا ا ¤جأنبهم،
وكذلك مئأت اآللف من اŸنأصشرين ‘ سشطيف
وغÒهأ ،ورغم ذلك نهنئ الفأئز ششبأب بلوزداد،
ونقول له ان الوفأق سشيقأبلكم ‘ كأسس السشوبر،
وقد نحقق الفوز ليششفى غليل هذه ا÷مأهÒ
ال- -ع- -ريضش -ة ال -ت -ي خ -أب ظ -ن -ه -أ ي -وم  5جويلية
اŸأضشي ،لكن الوفأق اثبت خÓل اŸوسشم ،ورغم
اŸششأكل العديدة التي صشأدفهأ انه فريق قوي
قهر مولودية ا÷زائر ‘  3منأسشبأت ويكفيه
هذا.
‘ مقهى بع Úالفوارة وسشط اŸدينة ،لفت
ان -ت-ب-أه-ن-أ ح-ديث ع-ل-ى ال-ط-أول-ة اŸوضش-وع-ة ‘
الهواء الطلق ب› Úموعة من الكهول يحللون

اŸقأبلة ويعلقون ،فÓحظنأ اختÓفأ ‘ اآلراء
ب Úمدافع عن أاششبأل مأضشوي ،وب Úنأقم عليهم
وعلى اإلدارة والطأقم الفني ،حتى ان احدهم
قأل ان الهزÁة يتحملهأ اŸدرب لوحده ألن
الضش- -ع- -ف ‘ اŸي- -دان ك- -أن واضش -ح -أ ،م -ق -أرن -ة
بأÿطة التي اعتمدهأ بأدو زاكي ،والتي أاثمرت
بأ◊صشول على التتويج ،ورأاى أاحدهم ان كرة
ال -ق -دم ل ت -عÎف ب -أŸن -ط -ق ،وك-ل م-ق-أب-ل-ة ل-ه-أ
خصشوصشيأتهأ ،وقد تلعب على جزئيأت صشغÒة
تكون هي الفيصشل ‘ –ديد النتيجة ،ورأاى أاخر
ان الطقسس السشأئد يوم اللقأء  ⁄يكن ‘ خدمة
لعبي الوفأق الذين نأل منهم التعب ،ومع ذلك
ق -أوم -وا ا ¤أاخ -ر دق -ي -ق -ة ف Ó-ي-جب –م-ي-ل-ه-م
وحدهم كأمل اŸسشؤوولية عن الهزÁة.
بششكل عأم ،فإأن لقأء النهأئي لهذا اŸوسشم كأن
ل -ه وق -ع -أ ك-بÒا ع-ل-ى أان-فسس اŸن-أصش-ري-ن ال-ذي-ن
ت- -ف- -أج- -أوا ف- -ع  Ó-ب -أل -ه -زÁة ال -ت -ي  ⁄ت -ك -ن ‘
ا◊سشبأن ،على اعتبأر ان النسشر األسشود عّودهم
على كسشب كل نهأئيأت الكأسس السشأبقة ،ولكن مأ
ل ح -ظ -ن -أه ه -و ان ا÷م-ي-ع ي-عّ-ول ع-ل-ى م-ق-أب-ل-ة
الكأسس اŸمتأزة التي سشتجمع الوفأق مع ششبأب
ب -ل -وزداد ل -ل -ف -وز ب -ه -أ و–ق -ي -ق ال-ل-قب السش-أب-ع
والعششرين ‘ تأريخه ،و ⁄يرجعوا الهزÁة ا¤
ضشعف أاو انحيأز التحكيم كمأ جرت العأدة ‘
بÓ- -دن- -أ م- -ن ط -رف ب -عضس األنصش -أر واÙل -لÚ
وحتى مسشؤوو‹ بعضس النوادي.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 0٩جويلية  :1٩٦1غادر «ﬁمد يزيد» (وزير
لخبار) اŸغرب ،باŒاه كوناكري (غينيا)
ا أ
وق- - - -اب- - - -ل خÓ- - - -ل زي - - -ارت - - -ه ال - - -رئ - - -يسش
«سسيكوتوري».
^  0٩جويلية  :1٩٥٦صسدور قرار من الوزير
اŸقيم با÷زائر Áنع Ãوجبه بيع بنادق الصسيد
Ÿنع وصسولها اإ ¤جيشش التحرير الوطني.

الفجر03.48...............:
الظهر12.٥4...............:
العصسر1٦.4٥...............:
المغرب20.12..............:
العشسـاء21.٥1................:

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة
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لحد  1٥شسوال  1438هـ اŸوافق لـ  0٩جويلية  2017م
ا أ

أاشسرف عليه الفريق ڤايد صسالح باسسم الرئيسش بوتفليقة
لغا Êا÷زائرية والغربية ‘ سسهرة ثانية
كوكتيل من ا أ

عائÓت تسستمتع بأاحلى الطبوع ‘ مهرجان تاموقادي

 28°وهران
 28°وهران

الثمن  10دج

28°
30°

france prix 1

انطلقت أامسش من قصسر الثقافة مفدي زكريا

قافلة مولود معمري Œوب جيجل ،عنابة وبومرداسس

Œاوب نسسوي كب Òمع األنغام بالرقصش والتصسفيقات ا◊ارة
لغا Êا÷زائرية والغربية ا÷ميلة
اسستمتع جمهور مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ سسهرته الثانية بباقة من ا أ
Œاوبت معها العائÓت ‘ صسيف ‡يز مؤوكدة ÷ريدة»الشسعب» على سسعادتها الكبÒة بهذه التظاهرة التي
لثرية وإاخراجها من السسبات العميق الذي تعيشسه على مدار العام.
تسساهم كل سسنة ‘ انتعاشش اŸدينة ا أ

أاع-ط-ى ك-ل م-ن وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دين
م- -ي- -ه- -وب -ي ووزي -ر التصس -ال ج -م -ال ك -ع -وان
لم Úال - -ع - -ام ل - -ل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة السس- -ام- -ي- -ة
وا أ
Óم-ازي-غ-ي-ة ال-ه-اشسمي عصساد ،أامسش السسبت،
ل -أ
بقصسر الثقافة ،إاشسارة انطÓق قافلة أادبية
احتفاءً Ãئوية مولود معمري .القافلة التي
تضسمّ  40مشساركا ،سستجوب إا ¤غاية  2٥من
هذا الشسهر مناطق ﬂتلفة بوليات جيجل،
عنابة وبومرداسش .كما أاعلن الهاشسمي عصساد
ع -ن ع -دة مشس-اري-ع مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
لم-ازي-غية،
لف-ي-ون وال-عصس-ا» إا ¤ا أ
دب-ل-ج-ة «ا أ
وإاعادة طبع أاعمال مولود معمري.

أاسشامة إافراح

باتنة :مراسشل «الششعب» Ÿوششي حمزة
“كن ‚م إأ’غنية إلشضاوية حميد بلبشش من
إبقاء إلشضباب وإلعائÓت إلتي جاءت خصضيصضا
م -ن أإج -ل -ه إ ¤إلسض -اع -ات إأ’و ¤م -ن إل -ف -ج-ر
لتسضتمتع بوصضلته إلغنائية إلتي رإفقتها بعضش
إلنسضوة بالتصضفيقات وإلزغاريد منذ إلبدإية
ل -ت -ب -ل -غ ذروة إل -ت -ف -اع -ل Ãج -رد ن-زول إل-ن-ج-م
إلفرنسضي ذي إأ’صضول إأ’فريقية رووف إلذي
إختار نوعا آإخر من إلطرب من خÓل إلنزول
إ ¤إŸدرج -ات ومشض -ارك -ة إلشض -ب -اب مضض -ف -ي -ا
Ÿسضة سضحرية خاصضة على إلسضهرة إلثانية من
إلطبعة .39
أإم- -ا إل- -ن- -ج- -م- -ة إل -ف -رنسض -ي -ة ذإت إأ’صض -ول
إŸغ -رب -ي -ة «ن-اج» ف-ك-انت ب-دوره-ا ‘ مسض-ت-وى
إ◊دث بأادإئها لباقة من أإ‚ح أإغانيها تفاعل

وإ÷دير بالذكر أإن طبعة هذه إلسضنة ‡يزة
ك-ثÒإ م-ن ح-يث إل-ط-ب-وع إل-غ-ن-ائ-ي-ة وإŸشضاركة
إل -ف -ن -ي -ة وإŸوسض -ي-ق-ي-ة ل-ع-دد م-ن إل-ن-ج-وم م-ن
إلقارإت إÿمسش ليكون مسضك إÿتام جزإئريا
خالصضا ينشضطه إلنجم إلشضاب مامي وفرقة
بوزإهر للرحابة وإلبارود.
وسضيكون كل ‚وم تاموقادي على موعد مع
ﬁطات فنية أإخرى بقاعة إلعروضش إلكÈى
أإح -م -د ب-اي ‘ قسض-ن-ط-ي-ن-ة ومسض-رح إل-ك-ازي-ف
بسضيدي فرج ‘ إلعاصضمة.

معها إلشضباب خاصضة إلعنصضر إلنسضوي إلذي
بدى حافظا أ’نغامها.
ع Èإل -ن -ج -م-ان رووف ون-اج ع-ن ف-خ-ره-م-ا
ب -ال -غ -ن -اء ل -ل -ج -زإئ -ر م -وج -ه Úرسض -ال -ة شض -ك-ر
Ÿسضؤوو‹ إلثقافة Ùافظتهم على مهرجان
ب -ح -ج -م ت -ام -وق -ادي م -ؤوك -دي-ن أإن-ه م-ن Èل-ك-ل
إلفنان Úمن كل بقاع إلعا.⁄
وسضيكون ما تبقى من برنامج تيمقاد ثريا
م-ت-ن-وع-ا ي-ح-م-ل إل-ك-ث Òم-ن إŸف-اج-آات إلفنية
وإأ’سض -م -اء إل -غ -ن -ائ-ي-ة إلÓ-م-ع-ة وإلشض-اب-ة إل-ت-ي
يعشضقها إ÷مهور ،حيث ترك إلتنظيم إ÷يد
وت -زإم -ن إŸه-رج-ان م-ع ع-ي-دي إ’سض-ت-قÓ-ل
وإلشضباب إنطباعا جيدإ لدى كل من مر على
ركح مسضرح إلهوإء إلطلق إ÷ديد باŸدينة
إأ’ثرية ’سضيما ضضيوف إ÷زإئر إلذين أإكدوإ
سس -ي -ك-ون ج-م-ه-ور ت-ام-وق-ادي ال-ي-وم
أإن-ه-م سض-ع-دإء ب-ت-وإج-ده-م ‘ ت-ي-م-قاد إلتاريخ
لح -د ع-ل-ى م-وع-د م-ع ن-خ-ب-ة م-ن أاŸع
ا أ
وإلفن وعبق إلزمن إ÷ميل.
لغنية ا÷زائرية على غرار
‚وم ا أ
ت-وف-ي-ق ن-دروم-ي ،وال-نجمة القبائلية
ن-ادي-ة ب-ارود ،والشس-اب-ة ج-م-يلة و‚م
لغ -ن -ي -ة ال -ع-رب-ي-ة وف-ارسس-ه-ا ع-اصس-ي
أإفتخر با’نتماء للمنطقة وحضضوري إضضافة هامة ا أ
ŸسضÒتي ولعل إأ’مر إلذي أإثار إنتباهي Œاوب ا◊ ÊÓع -ل -ى أان ت -ن -ط -ل -ق السس-ه-رة ‘
إلشضباب مع إأ’غا.Ê
حدود  22:30لي.Ó

مواعيد

قالوا عن اŸهرجان
^ الشساب وحيد
رغ- -م أإن وصض- -ل -ت -ي إل -غ -ن -ائ -ي -ة قصضÒة م -ق -ارن -ة
بزمÓئي إ’ أإنني إسضتمتعت كثÒإ بتجاوب إ÷مهور
معي خاصضة فئة إلشضباب إلذين رددوإ معي إأ’غاÊ
إل -ق -دÁة وك -ذإ أإل-ب-وم-ي إ÷دي-د و سض-ع-ادت-ي ك-بÒة
بالغناء مرة أإخرى Ãهرجان تيمقاد إلدو‹ فسضحر
إŸهرجان وجمهوره ’ يقاوم ،ويسضتحق أإن يكون
‘ أإجندة كل فنان.
^ حميد بلبشش
مشضاركتي ‘ مهرجان تيمقاد إلدو‹ أإصضبحت
دوري -ة وق -ارة أ’ن -ن-ي إب-ن إŸن-ط-ق-ة وأإم-ث-ل إل-ط-اب-ع
إلشض - - -اوي إل - - -ذي –رصش إÙاف- - -ظ- - -ة إÿاصض- - -ة
باŸهرجان على بر›ته نزو’ عند رغبة إلعائÓت
إأ’ورإسضية ،وهو إأ’مر إلذي يجعلني ‘ كل مرة

^ رووف
ت- -وق -عت أإن أإج -د إسض -ت -ق -ب -ا’ ‡ي -زإ ب -ا÷زإئ -ر
وبتيمقاد إلتي سضمعت عن سضحر جمهورها وقوة
م -ه -رج-ان-ه-ا ك-ثÒإ ،ل-ك-ن  ⁄أإت-وق-ع أإن ي-ك-ون ب-ه-ات-ه
إ◊فاوة إلرإئعة ،وإ◊قيقة أإن ﬁافظة إŸهرجان
وفرت لنا كل ما يلزم للغناء با÷زإئر وشضجعتنا
ك-ثÒإ وم-ن-ح-ت-ن-ا إل-ف-رصض-ة ل-ل-ق-اء ومشض-ارك-ة ج-مهور
تيمقاد فرحته ،وجئت أإحمل رسضالة سضÓم وﬁبة
أإحاول إيصضالها ع Èإأ’غا Êإلتي أإؤوديها ،ولن أإتأاخر
‘ إل - -غ - -ن - -اء ‘ إ÷زإئ - -ر وأإ“ن - -ى إŸشض - -ارك- -ة ‘
مهرجانات أإخرى.

قال ميهوبي إن إلقافلة –مل إسضم وإحد من
رموز إلثقافة إ÷زإئرية وكبار إŸهتم ÚبالÎإث
وإ◊ف - -ر ‘ ذإك - -رة إل - -ه - -وي - -ة
إأ’م -ازي-غ-ي-ة إأ’صض-ي-ل-ة .وإع-تÈ
إلوزير بأان سضنة مولود معمري
تسض Òبصض - -ورة ن- -اج- -ح- -ة وك- -ل
إل- -ف- -ع- -ال- -ي- -ات إ›ÈŸة Œد
طريقها إ ¤إلتنفيذ« :أإعتقد
أإن -ن -ا Œاوزن-ا  60ب-اŸائ-ة من
إلÈنامج وإÙافظة مشضكورة
على إ‚اح إلقافلة وإعطائها
بعدها إلوطني» ،يقول إلوزير.
من جهته ،إعت Èوزير إ’تصضال جمال كعوإن أإن
إإ’عÓم شضريك هام ‘ إ‚اح هذه إŸبادرة إلتي
أإشضاد بها إلوزير.
و‘ كلمة لوسضائل إإ’عÓم ،أإكد إأ’م Úإلعام
Óمازيغية إلهاشضمي عصضاد ،أإن
للمحافظة إلسضامية ل أ
إل -ق -اف -ل -ة سض -ت -ج -وب ﬁط-ات أإخ-رى م-ث-ل إل-ي-زي،
“ي- - -م- - -ون وع“ Úوشض- - -نت .وأإضض - -اف ب - -أان ه - -ذه
إلتظاهرة تعّد إلسضابعة ضضمن إلÈنامج إلذي إنطلق
يوم  28فيفري إلفارط بآاث يني ،حيث ”ّ إإ’عÓن
عن إÿطوط إلعريضضة لÓحتفالية.

و–دث عصضاد عن وجود  13تظاهرة وثÓثة
مشض -اري -ع ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع وزإرة إل-ث-ق-اف-ة ،إŸشض-روع
إأ’ول ه -و ت -رج -م -ة ودب -ل -ج -ة إأ’ف-ي-ون وإل-عصض-ا إ¤
إأ’م -ازي -غ -ي -ة ب -ال -ت-نسض-ي-ق م-ع ﬂرج إل-ف-ي-ل-م أإح-م-د
رإشضدي وحامل إŸشضروع آإيت بلقاسضم ،وذلك بدعم
ما‹ من وزإرة إلثقافة .أإما إŸشضروع إلثا Êفهو
إصضدإر طابع بريدي Ÿولود معمري إحتفا’ بعيد
م -يÓ-ده  28ديسض -م Èه -ذه إلسض-ن-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ل-خصش
إŸشضروع إلثالث ‘ إعادة طبع كتب مولود معمري،
وب- -اأ’خصش روإي- -ات ل- -ه ،وأإضض- -اف عصض- -اد ب -أان دإر
إلعثمانية هي إلتي “لك إ◊قوق وهي مشضاركة ‘
إلقافلة ،وينتظر أإن تكون ›موعة أإعمال معمري
حاضضرة ‘ معرضش إلكتاب إلدو‹ إŸقبل ،إلذي
سضيشضهد ملتقى دوليا حول أإعمال مولود معمري،
وق-د أإع-دت إل-ل-ج-ن-ة إل-ع-ل-م-ي-ة إلتحضضÒية برنا›ا
سضتنشضطه شضخصضيات بارزة من إلقارإت إأ’ربع.
وب-ال-ع-ودة إ ¤إل-ق-اف-ل-ة ،قال
عصض- - -اد إن - -ه - -ا ت - -ت - -ك - -ون م - -ن
شض -خصض -ي -ات ت -نشض-ط ‘ إ◊ق-ل
إأ’م-ازي-غ-ي م-ن أإدب-اء وشض-ع-رإء،
وسض-ي-ل-ت-ح-ق ب-ه-م ج-ام-ع-ي-ون من
إŸع- - -اه- - -د إأ’رب- - -ع - -ة ل - -ل - -غ - -ة
إأ’مازيغية ببجاية ،باتنة ،تيزي
وزو وإلبويرة.
وع -ن م -وإك -ب -ة م -ت -ط -ل-ب-ات دسضÎة إأ’م-ازي-غ-ي-ة،
–دث عصضاد عن Œسضيد أإحد مشضاريع إلÎجمة
بجيجل من خÓل إعدإد قاموسش مصضغر لتسضمية
مؤوسضسضات إلدولة وإأ’حزإب إلسضياسضية باأ’مازيغية
كوثيقة رسضمية تصضدر بالشضرإكة مع وكالة إأ’نباء
إ÷زإئرية ،وسضتكون إلوثيقة متدإولة على إلبوإبة
إإ’لكÎونية ،إلتي هي حاليا بوإبة ﬂصضصضة Ÿولود
م -ع -م -ري وسض -ت -ت -ح -ول ‘ آإخ -ر إلسض-ن-ة إ ¤إل-ب-وإب-ة
Óم -ازي -غ-ي-ة .إ ¤ج-انب ذلك ،أإشض-ار
إإ’ل -كÎون -ي -ة ل  -أ
عصضاد إ ¤ترجمة بعضش وثائق إأ’· إŸتحدة،
ك-ت-لك إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق-وق إل-ط-ف-ل ،ح-ق-وق إإ’نسض-ان
وأإهدإف إلتنمية إŸسضتدإمة.

ع ّصساد :دبلجة «األفيون
والعصسا» وإاعادة طبع
أاعمال معمري

بفضسل جهود مصسالح ا÷يشش

اإلرهابي «ج.احمد» يسسلم نفسسه بتنمراسست

^ الصسحافة اŸكلفة بتغطية اŸهرجان
سض- -أالت «إلشض- -عب» ب- -عضش إل -زم Ó-ء إإ’ع Ó-م -يÚ
إŸكلف Úبتغطية إلطبعة Ÿ 39هرجان تاموقادي،
حيث إسضتحسضنوإ إهتمام إلديوإن إلوطني للثقافة
وإإ’عÓم با÷انب إلتنظيمي ،إلذي سضاعد على أإدإء
إلتغطية إلصضحفية من خÓل إلسضماح بلقاء إلفنانÚ
قبل وبعد إ◊فلة إضضافة إ ¤إلتحرك بكل حرية
خلف إŸسضرح ودإخل إلكوإليسش.

Ÿوششي حمزة

حمار ينهي ا÷دل:

طاقم الوفاق بقيادة مضسوي باق
أاكد رئيسش نادي وفاق سسطيف (الرابطة
لو ¤م -وب -ي -ل -يسش ل -ك -رة ال -ق-دم)
اÎÙف -ة ا أ
حسس -ان ح -م-ار ،أامسش ،بسس-ط-ي-ف ،أان ال-ط-اق-م
لسسود بقيادة الثنائي خÒ
الفني للنسسر ا أ
ال- -دي- -ن مضس -وي وم -ل -يك زرق -ان ‘‘ل -ن ي -غ -ادر
العارضسة الفنية للفريق اŸوسسم اŸقبل».
وأإوضضح حمار على هامشش توقيع أإلياسش سضيدهم
متوسضط ميدإن إ–اد بلعباسش على عقد يحمل
Ãوجبه أإلوإن وفاق سضطيف Ÿدة موسضم Úو ذلك
Ãقر إلنادي بحي بومرشضي بوسضط إŸدينة بأان
إŸدرب إلرئيسضي لوفاق سضطيف خ Òإلدين مضضوي
ومسضاعده مليك زرقان «سضيوإصضÓن مهامهما على

رأإسش إل-ع-ارضض-ة إل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ن-ادي» ،مضض-ي-ف-ا بأانه «”
–دي-د إسضÎإت-ي-ج-ي-ة إ’سض-ت-ع-دإد وم-ك-ان إلتحضضÒ
للموسضم إلقادم بالتشضاور معهما».
وأإكد حسضان حمار بأان تربصش إلوفاق باŸغرب،
‘ إل - - -فÎة ب 25 Úي- -ول -ي -و إ÷اري إ ¤غ -اي -ة 16
أإغسضطسش إŸقبل ،سضيجرى –ت إشضرإف مضضوي
إŸرتبط بعقد مع إلوفاق Ÿدة  4موإسضم.
ي- -ذك- -ر أإن م- -درب وف -اق سض -ط -ي -ف خ Òإل -دي -ن
مضضوي كان قد Ÿح عقب خسضارة فريقه نهائي
كأاسش إ÷زإئر  53أإمام شضباب بلوزدإد بنتيجة ()1-0
أإنه «سضينظر ‘ مسضتقبله مع إلوفاق ’حقا».

لره- -اب
«الشس - -عب» ‘ إاط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة ا إ
وب - -فضس - -ل ج - -ه- -ود ق- -وات ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي
لرهابي اŸسسمى «ج .أاحمد»
الشسعبي ،سّسلم ا إ
اŸدع- -و «ح -ذي -ف -ة» ن -فسس -ه ،صس -ب -اح أامسش 08
جويلية  ،2017للسسلطات العسسكرية بإاقليم
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة بتمÔاسست.
لره-اب-ي ك-ان ق-د ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
ه -ذا ا إ
لجرامية سسنة .2008
ا إ
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
ضضبطت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي مع عناصضر
إلدرك إلوطني بتلمسضان/ن.ع )93,5( ،2.كيلوغرإم
من إلكيف إŸعالج.

..توقيف مهرب Úوإفشضال ﬁاولة هجرة غÒ
شضرعية
وبالوإدي/ن.ع ،4.أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني
إلشض-ع-ب-ي ثÓ-ث-ة ( )03م -ه-رب Úوضض-ب-طت شض-اح-ن-تÚ
و( )12900وحدة من ﬂتلف إŸشضروبات ‘ ،حÚ
ح -ج -زت م -ف -ارز أإخ -رى بÈج ب -اج -ي ﬂت -ار وعÚ
قزإم/ن.ع ،6.مركبة رباعية إلدفع و( )1,15طنا
من إŸوإد إلغذإئية ومعدإت تنقيب عن إلذهب.
م - -ن ج - -ه - -ة أإخ- -رى ،أإح- -ب- -طت وح- -دة ◊رإسش
إلشض-وإط-ئ ب-ع-ن-ابة/ن.عﬁ ،5.اول- - -ة ه- - -ج- - -رة غÒ
شض -رع -ي-ة ل ـ ( )12شض -خصض -ا ك -ان -وإ ع -ل -ى م Ïق-ارب
تقليدي إلصضنع.

