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يشص-رف وزي-ر الّ-ت-ك-وي-ن والّ-ت-ع-ليم
اŸهنيﬁ Úمد مباركيÃ ،عية عدد
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ت- -ن- -ظ- -ي- -م ﬁك- -م سص- -اد م- -راك -ز
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اŸؤوسصسص- - -ات الÎب- - -وي - -ة وأاول - -ي - -اء
التÓميذ ،إال أان مصصالح النظافة
لطار بقيامها بجمع
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مناسصبات كهذه!..؟
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ومقتضسيات الّتجديد بتيارت
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صص -ر ال -ث -ق -اف -ة م-ف-دي زك-ري-ا ب-ال-ق-ب-ة اب-ت-داًء م-ن
ق
السصاعة  10:00صصباحا.
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 68مليون ششخصض ع Èالعا ⁄أاجÈؤا على الفرار من ا◊رؤب

اÙافظة السصامية تشصيد بجهود ا÷زائر ‘ اسصتقبال و حماية اللجئÚ
أاشش -اد ‡ث -ل اÙاف -ظ-ة السش-ام-ي-ة لÓ-ج-ئÚ
با÷زائر ،حمدي بوخاري  ،أامسض ،با÷زائر
ال-ع-اصش-م-ة ب-ت-ق-اليد التضشامن الفعال للجزائر
مÈزا مسش - -اه - -م - -ة ؤŒن- -د اŸان- -ح Úلصش- -ال- -ح
اسشتقبال ؤ حماية الÓجئ.Ú
و‘ كلمته Ãناسشبة احياء اليوم العاŸي لÓجئ،Ú
قال بوخاري «نود أان نحيي تقاليد التضشامن الفعال
للجزائر والششعب ا÷زائري ونششكر ا◊كومة على
السش - -ت- -ق- -ب- -ال و ا◊م- -اي- -ة اŸم- -ن- -وح- -ة لÓ- -ج- -ئÚ
(الصش- -ح -راويÃ )Úخ -ي -م -ات ت -ن -دوف و‘ ال -وسش -ط
ا◊ضشري».
وأاضشاف أان هذا اليوم الذي يحتفل به –ت ششعار
Óششادة
«يوم مع الÓجئ »Úيعت Èمناسشبة هامة «ل إ

ب-اŸسش-اه-م-ة وال-ت-ج-ن-د لصش-ال-ح اسش-ت-ق-ب-ال الÓ-ج-ئÚ
وحمايتهم وطالبي اللجوء و اŸرحل Úع Èالعا.»⁄
واعت Èأايضشا أان هذا اليوم يهدف ا ¤اعطاء كل
واحد منا فرصشة فهم وضشعية الÓجئ Úو ا◊اجة
اŸاسشة ا ¤حمايتهم و اسشتقبالهم.
ك -م -ا يشش -ك-ل ه-ذا ال-ي-وم ف-رصش-ة ل-ل-ت-ن-وي-ه ب-ق-وة و
ششجاعة أاك Ìمن  68مليون ششخصس أاجÈوا على
الفرار من ا◊روب و القمع و العنف ع Èالعا.⁄
و‘ هذا السشياق ،صشرح ‡ثل اÙافظة السشامية
لÓجئ Úبا÷زائر قائ« Óعندما نتوقف التفك‘ Ò
مصش ÒمÓي Úاألششخاصس الذين أاجÈوا على الفرار
وال- -ذي- -ن ل Áك- -ن- -ه -م ال -ع -ودة إا ¤دي -اره -م بسش -بب
ا◊روب والقمع ،ل يسشعنا إال أان نتسشاءل ماذا Áكن

لكل واحد منا القيام به على مسشتواه لتجاوز عدم
الكÎاث و اÿوف واسشتقبالهم الÓجئ Úبطريقة
أاحسشن».
و“يز حفل إاحياء هذا اليوم الذي نظمته بعثة
اÙاف -ظ -ة السش-ام-ي-ة لÓ-ج-ئ Úب-ا÷زائ-ر ب-حضش-ور
‡ثلي الوكالت األ‡ية والبعثات الدبلوماسشية لكل
م -ن اي -ط -ال -ي -ا وغ-ان-ا واŸكسش-يك وج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
واÛر وا÷م - -ه - -وري - -ة ال - -ع- -رب- -ي- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة
الدÁقراطية وكوريا ا÷نوبية.
و” باŸناسشبة وضشع برنامج ثري من النششاطات
ال -ري -اضش -ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة Ãشش-ارك-ة لج-ئÚ
أاف -ارق -ة تضش -م -ن أاسش -اسش -ا ع-رضش-ا ل-ل-ب-اسس وا◊Óق-ة
والطبخ الفريقي ومنافسشات رياضشية.

جدد دعم ا÷زائر Ÿسشارات التسشوية ‘ ليبيا

مسصاهل يجري ﬁادثات مع غسصان سصلمة
أاجرى ؤزير الششؤوؤن اÿارجية عبد
القادر مسشاهل أاؤل أامسضﬁ ،ادثات مع
·Ó
Óم Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸم - -ث- -ل اÿاصض ل - -أ
اŸت-ح-دة ‘ ل-يبيا ،غسش-ان سشÓ-م-ة ،على
ه- -امشض مشش -ارك -ت -ه ‘ م -ن -ت -دى أاؤسش -ل -و.
ؤ“ح - - - -ورت اÙادث - - - -ات ح - - - -ول آاخ- - - -ر
تطورات الوضشع ‘ ليبيا.
أاط- - -ل - -ع غسش - -ان سش Ó- -م - -ة وزي - -ر الشش - -ؤوون
اÿارجية على آاخر تطورات الوضشع ‘ ليبيا
ل سش- -ي- -م- -ا ‘ ضش- -وء ال -ل -ق -اء الخ Òل -ب -اريسس

ون -ت -ائ -ج -ه .ك -م -ا أاع-ل-م-ه ب-السش-ي-اق السش-ي-اسش-ي
والقتصشادي ‘ البلد و باŸراحل اŸسشتقبلية
لتنفيذ خارطة الطريق ال‡ية.
ومن جهته جدد مسشاهل التأاكيد على دعم
ا÷زائ -ر ÿارط -ة ال -ط -ري -ق ال‡ي-ة و÷ه-ود
 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا ‘
‡ثل األم Úالعام ل أ
م -راف -ق -ة ال -ل -ي-ب-ي Úن-ح-و اÿروج م-ن الزم-ة
مضش -ي -ف -ا ان ا÷زائ -ر تشش -ي -د ايضش -ا ب -ا÷ه -ود
الرامية ا ¤دعم اŸسشارات السشياسشية التي
تبذلها ال· اŸتحدة.

يحدد ششرؤط ؤ كيفيات الدفع بعدم الدسشتورية ؤاŸالية التكميلي لـ 2018

اÛلسض الشصعبي الوطني يدرسض عدة تعديلت على مشصروعي القانون ÚالعضصويÚ
درسس مكتب اÛلسس الششعبي الوطني ,برئاسشة
السش-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ع-دة ت-ع-ديÓ-ت ت-ت-علق Ãششروعي
القانون Úالعضشوي Úالذي يحدد ششروط وكيفيات
ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسش-ت-وري-ة واŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-لي لسشنة
 2018حسشب ما أافاد به أامسس بيان لذات اÛلسس.
أاوضشح ذات اŸصشدر أانه وبعد اŸصشادقة على
جدول األعمال وﬁضشر الجتماع السشابق ,درسس
اŸكتب ثÓثة تعديÓت انصشبت على مادت Úمن
مشش -روع ال -ق -ان -ون ال -عضش -وي ال -ذي ي -ح -دد شش-روط
وك -ي -ف -ي -ات ال -دف -ع ب -ع-دم ال-دسش-ت-وري-ة وك-انت ك-ل-ه-ا
مسشتوفاة الششروط ” ,إاحالتها على ÷نة الششؤوون
القانونية واإلدارية وا◊ريات لدراسشتها مع مندوبي

أاصشحابها.
كما درسس مكتب اÛلسس أايضشا  10تعديÓت,
اقÎحت على أاربع مواد من مششروع قانون اŸالية
التكميلي لسشنة  ,2018وقد اسشتثنى منها» تعديل

واحدا ıالفته اŸادة  13٩من الدسشتور» ,كما ”
إاحالة باقي القÎاحات اŸسشتوفاة الششروط على
÷ن -ة اŸال -ي-ة واŸي-زان-ي-ة ل-دراسش-ت-ه-ا م-ع م-ن-دوب-ي
أاصشحابها -يضشيف ذات البيان.-
وذكر باŸناسشبة بأان مكتب اÛلسس سشيدرسس
ال -ي -وم ,ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸت -ع-ل-ق-ة Ãشش-روع ال-ق-ان-ون
ال- -عضش- -وي اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -اÛم- -ع ا÷زائ- -ري ل -ل -غ -ة
األمازيغية اŸعروضس ,أامسس األربعاء ,على النواب
للمناقششة.
كما درسس اŸكتب األسشئلة الكتابية اŸودعة,
وع -دده-ا  28سش- -ؤوال ,وق- -د ت- -ق -رر إارسش -ال -ه -ا إا¤
ا◊كومة بعد اسشتيفائها الششروط القانونية.

النواب يطالبون بإاعطاء تششكيلة اÛمع طابعا ؤطنيا

عرضض مشصروع قانون اÛمع ا÷زائري للغة األمازيغية
عرضض ؤزير التعليم العا‹ ؤالبحث
ال-ع-ل-م-ي ,ال-ط-اه-ر ح-ج-ار ، ,أامسض ،أام-ام
نواب اÛلسض الششعبي الوطني مششرؤع
ال- -ق- -ان- -ون ال -عضش -وي اŸت -ع -ل -ق ب -اÛم -ع
ا÷زائري للغة ا’مازيغية.
وخÓل تقدÁه ,أاكد الوزير أان مششروع
ه- -ذا ال- -ق- -ان- -ون ,ال- -ذي ” اع- -داده Ãوجب
ا- -Ÿادة ال 4م-ن ال-دسش-ت-ور لضش-ب-ط ك-ي-ف-ي-ات
ت- -ن- -ظ- -ي- -م وسش ÒاÛم- -ع ي- -ع -ت« Èالسش -ل -ط -ة
اŸرج -ع -ي -ة ‘ اŸسش -ائ-ل اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ل-غ-ة
المازيغية».
وت -ع-د ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ,ال-ت-ي سش-ي-ك-ون م-ق-ره-ا ب-ا÷زائ-ر
ال -ع -اصش -م -ة ,م -ؤوسشسش -ة وط-ن-ي-ة ذات ط-اب-ع ع-ل-م-ي ت-ت-م-ت-ع
بالششخصشية اŸعنوية والسشتقÓلية اŸادية ويوضشع لدى
رئيسس ÷مهورية.
ويتششكل اÛمع من  50عضشوا على األك Ìيعينون
Ãرسش -وم رئ -اسش -ي -ي وي -ت -م اخ -ت -ي -اره -م م -ن ب« ÚاÈÿاء
وال -ك -ف -اءات ال -ث -اب-ت-ة ‘ م-ي-ادي-ن ال-ل-غ-ة اŸتصش-ل-ة ب-ال-ل-غ-ة
األمازيغية والعلوم اÛاورة»ي أاما رئيسس اÛمع فيعÚ
ب -ن -فسس ال -ط -ري -ق -ة Ÿدة أارب -ع سش -ن-وات وم-ن ب Úم-ه-ام-ه

«ت -ق -د Ëت -ق -ري -ر سش -ن -وي إا ¤رئ-يسس
ا÷مهورية بعد اŸصشادقة عليه من
طرف ›لسس اÛمع».
ت -رك -زت م -ع -ظ-م ت-دخÓ-ت ن-واب
اÛلسس الششعبي الوطني بخصشوصس
مشش -روع ال-ق-ان-ون ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق
باÛمع ا÷زائري للغة المازيغية
على ضشرورة اششراك كل اÈÿات
واضش- -ف- -اء ال- -ط- -اب -ع ال -وط -ن -ي ع -ل -ى
Óقصشاء والحتكار.
تششكيلته تفاديا ل إ
وان ثمن أاعضشاء الغرفة السشفلى
القرار الششجاع الذي اتخذه رئيسس ا÷مهورية بتكريسس
المازيغية لغة رسشمية لنتششالها من أاطراف ل طاŸا
كانت وسشيلة لÓبتزاز والسشتغÓل السشياسشي ,دعا أاغلبهم
ا ¤ضش- -رورة م- -راع- -اة “ث- -ي- -ل ك -ل اŸن -اط -ق ب -اخ -ت Ó-ف
التغÒات اللغوية خÓل تعي Úأاعضشاء هذه الهيئة وهذا
تفاديا لÓحتكار والقصشاء.
و‘ هذا الششأان ,اقÎح نواب ال–اد من أاجل النهضشة
وال -ع -دال -ة وال-ب-ن-اء –دي-د م-ه-ام اÛم-ع ب-ال-ت-دق-ي-ق م-ع
احÎام ال -ت-م-ث-ي-ل ال-لسش-ا ‘ Êتشش-ك-ي-ل-ت-ه ب-ت-وزي-ع العضش-اء

خÓل مششاركته ‘ قمة رؤؤسشاء الششرطة بنيو يورك

اللواء هامل يعرضض Œربة ا÷زائر ‘ التصصدي لإلجرام العابر لألوطان
يعرضض اللواء عبد الغني هامل
Óمن الوطني  ،أامسض،
اŸدير العام ل أ
Ãق- -ر ا’· اŸت- -ح -دة ب -ن -ي -وي -ورك
Œرب- - -ة الشش - -رط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘
Óج -رام ال -ع -اب -ر
›ال ال- -تصش- -دي ل - -إ
Óؤطان Ãا فيه ا÷رÁة اŸنظمة
ل أ
ؤا’Œار باıدرات.
أاوضش -ح ب -ي -ان ل -ل -م -دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن ان اللواء هامل يعرضس خÓل
ل أ
مششاركته ‘ اششغال القمة الثانية
ل -ق -ادة ورؤوسش -اء أاج -ه -زة الشش-رط-ة ‘
 ·ÓاŸت-ح-دة
ال -دول األعضش -اء ب-ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
«ج -ه -ود ا÷زائ -ر اŸت -واصش -ل -ة ‘ مسش -ار إارسش -اء آال -ي-ة
التعاون األمني ‘ إافريقيا و–قيق مكسشب جديد
متمثل ‘ آالية ‘‘الفريبول‘‘ بالنظر لتجربة الششرطة

ا÷زائرية الرائدة ‘ ›ال التصشدي
Óوط-ان Ãا ف-ي-ه
Óج -رام ال -ع-اب-ر ل -أ
ل -إ
ا÷رÁة اŸن - - -ظ- - -م- - -ة ،الŒار غÒ
الشش - - -رع - - -ي ب- - -اıدرات وا÷رÁة
اŸسشتحدثة».
وت-ك-ون ال-ق-م-ة م-ن-اسش-ب-ة ي-قدم من
Óمن الوطني
خÓلها اŸدير العام ل أ
عرضشا حول «مسشار تطور الششرطة
ا÷زائ-ري-ة والحÎاف-ي-ة ال-ت-ي ب-لغتها
خ Ó-ل السش -ن -وات ال -ق-ل-ي-ل-ة اŸاضش-ي-ة
–ت ال -ع -ن -اي -ة اŸسش -ت -م -رة والسش -ه -ر
ال -دائ -م ل -رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وخ -اصش -ة ‘ ›ال دع -م ال -ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي واŸت-ع-دد
األط -راف ال -ذي أارسش -ت -ه الشش -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ع-ل-ى
الصشعيدين اإلقليمي والدو‹».

حسشب اŸتغÒات اللسشانية للغة المازيغية.
ومن جانبهم ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني
مششروع هذا القانون وادراج ‘ تششكيلته خÈاء وﬂتصشÚ
‡ا سشيسشهل العمل لÎقية اللغة المازيغية.
أاما نواب حركة ›تمع السشلم فقد ثمنوا أايضشا مششروع
ال -ق -ان -ون ال -ذي سش -يسش -حب ال -بسش -اط م -ن اول -ئك ال -ذي -ن
يحاولون «خدشس الوحدة الوطنية» ويخرج المازيغية من
أاي بعد جهوي أاو وأاي طرف يحاول تهديد الوحدة سشيما
من دعاة النفصشال.
و‘ هذا الششأان ششدد النائب عن هذا ا◊زب ناصشر
حمدادوشس على ضشرورة اضشفاء الطابع الوطني على
تششكيلة اÛمع مع ضشرورة اششراك تخصشصشات أاخرى ا¤
جانب اÈÿاء ‘ اللغويات.
كما اقÎح أايضشا كتابة اللغة المازيغية اما بحرف
التيفيناغ أاو ا◊رف العربي.
أام -ا رئ -يسس ال-ك-ت-ل-ة الŸÈان-ي-ة ◊زب ال-ع-م-ال ,ج-ل-ول
ج- -ودي ,ف- -ث- -م- -ن ق- -رار رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ب -ت -ك -ريسس
المازيغية لغة رسشمية ويناير عيدا وطنيا ,معتÈا أان هذه
اŸكتسشبات هي نتاج نضشال طويل من أاجل العÎاف بها
وهو انتصشار لÓمة ا÷زائرية ككل.

فريق أا‡ي Ÿكافحة اıدرات
وا÷رائم ‘ ا÷زائر
كششف اŸدير العام إلدارة السشجونﬂ ،تار فليون ،أامسس ،،ان
فريقا ﬂتصشا ‘ مكافحة اıدرات وا÷رائم ،تابع Ÿنظمة
األ· اŸتحدة ،سشيششرع ‘ زيارة ا ¤ا÷زائر ‘ الفÎة ما بÚ
 24و  28جوان ا÷اري.
وأاوضشح فليون ‘ تصشريح للصشحافة على هامشس إاعطائه
إاششارة انطÓق اجتياز امتحان ششهادة البكالوريا للمÎششحÚ
اÙب -وسش Úم -ن م -ؤوسشسش -ة إاع -ادة الÎب-ي-ة وال-ت-أاه-ي-ل ب-ا◊راشس
(ا÷زائر العاصشمة) ،أان ا÷زائر اختÒت ،ا ¤جانب سشويسشرا
ودولة أاخرى من أامريكا الÓتينية ،لتصشوير بعضس اللقطات ‘
معاملة السشجناء على مسشتوى مؤوسشسشة اعادة الÎبية والتأاهيل
با◊راشس وذلك وفق القواعد األ‡ية التي يطلق عليها اسشم
«قواعد نيلسشون ماندي.»Ó
واضشاف ان هذه اللقطات سشتكون Ãثابة «مرجعية و‰اذج
على اŸوقع اللكÎوŸ Êنظمة ال· اŸتحدة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸهاجرون  ..ا÷يل ا÷ديد من ا◊روب ؟ !
^ أأم Úبلعمري
أاحيت األ· اŸتحدة أامسس األول اليوم العاŸي لÓجئ ‘ Úالوقت الذي
–ولت فيه الظاهرة إا ¤واحدة من كÈى اŸعضشÓت التي تواجه اÛتمع
الدو‹ حيث بلغ عددهم أاك Ìمن  60مليون لجئ ع Èالعا‡ ⁄ا يدعونا إا¤
Óسشباب اŸوضشوعية التقليدية اŸعروفة التي
التسشاؤول هل هذا راجع فقط ل أ
تقف وراء هذه الرقم اŸهول  -الذي يسشاوي سشكان دولت› Úتمعت Úمثل
ا÷زائر وتونسس  -كا◊روب واÛاعات  ..الخ أام أان هناك أاسشباب أاخرى
خفية تقف وراءها؟.
إان وجود ششبكات إاجرامية دولية و انتعاشس نششاطها ‘ مناطق عدة من
العا ⁄من بينها إافريقيا جنوب الصشحراء و احكام قبضشتها على وجهة تدفق
اŸهاجرين و السشيطرة على طرق و مسشالك الهجرة العاŸية يبدو كذلك من
األسشباب األك Ìموضشوعية التي تفسشر هذا الرقم  ،خاصشة و أان هذا النششاط
أاصشبح يدر ما يضشاهي عائدات تهريب اıدرات و األسشلحة حيث بلغت
العام اŸاضشي  35مليار دولر بينما احتل هذا النششاط اŸرتبة الثالثة عاŸيا
بعد تهريب اıدرات و األسشلحة ؟ !.
لقد أانعشس تهريب البششر نششاطات إاجرامية رديفة مثل Œارة األعضشاء و
الدعارة و من أاحسشن من اŸهاجرين غ Òالششرعي Úلسشتعمالهم كوقود ‘
هذا النششاط ؟ و أاصشبحوا يششكلون أاك Èخزان لتزويد ششبكات الŒار
باألعضشاء البششرية و ششبكات اإلرهاب و الدعارة و خاصشة األطفال منهم
على اعتبار انهم الفئة األك Ìهششاششة و األسشهل للتجنيد و السشتغÓل.
أاصش -ب -حت ه -ذه الشش -ب -ك -ات اإلج -رام -ي -ة اŸت -ح -ال -ف-ة أاح-ي-ان-ا م-ع وك-الت
اسش -ت -خ-ب-اري-ة ع-اŸي-ة “ارسس ضش-غ-وط-ا ع-ل-ى ال-دول و ا◊ك-وم-ات ل-ت-ث-ب-ي-ط
›هوداتها و إاجراءاتها ع Èتوظيف وسشائل اإلعÓم  ،ششبكات التواصشل
الجتماعي لتمرير خطابها باإلضشافة إا ¤تقارير بعضس اŸنظمات غÒ
ا◊كومية التي تسشقط أاحيانا ‘ الفخ و Œد نفسشها تخدم بقصشد أاو بغÒه
أاجندتها ل سشيّما عندما يششتد اÿناق عليها ويتقلصس هامشس –ركها.
إان ا◊ملة التي طالت ا÷زائر األششهر األخÒة بخصشوصس تعاطيها مع
اŸه -اج -ري -ن غ Òالشش -رع -ي - Úال -ق-ادم Úم-ن إاف-ري-ق-ي-ا ج-ن-وب الصش-ح-راء-
واتهامها بتهجÒهم قسشريا و غÒها من الدعاءات واألباطيل ل تخرج عن
هذه الضشغوط واŸسشاومات وإال كيف نفسشر عدم خوضس ل وسشيلة إاعÓم
واحدة ‡ن روجت لهذا اÿطاب و ل منظمة غ Òحكومية ‘ ‘ عمق هذا
اŸششكل و ﬁاولة تفسش Òا◊مÓت اŸركزة لتهريب هؤولء اŸهاجرين نحو
ا÷زائر على يد تلك الششبكات اإلجرامية ول التطرق إا ¤ظروف نقلهم
الÓانسشانية التي ل تÓءم حتى نقل السشلع وا◊يوانات ؟ ! بينما عندما يتم
إاعادة ضشحايا تلك ا÷ماعات اإلجرامية إا ¤أاهليهم وذويهم بالتفاق مع
حكوماتهم –ت حماية الششرطة ا÷زائرية و Ãرافقة طبية ورعاية نفسشية
وتوف Òكل الظروف اإلنسشانية لنقلهم يبدأا النباح على القافلة ،أافليسس هذا
جيل جديد من ا◊رب ؟ !.

لوح يزور مركز اÿدمة السصهلة
بباكو ‘ أاذربيجان
قام ؤزير العدل حافظ
’ختام الطيب لوح أامسض،
ا أ
’ؤل م- -ن
خ Ó- -ل ال - -ي - -وم ا أ
الزيارة التي يقوم بها إا¤
باكو بزيارة مركز اÿدمة
السش -ه -ل -ة ال -ت -اب -ع ل -رئ -اسش-ة
’ذربيجانية
ا÷م-ه-ورية ا أ
 ،حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
لوزارة العدل.
وخÓل هذه الزيارة قدمت
للسشيد لوح ششروحات مفصشلة
ح- - - - -ول ›م - - - -ل اÿدم - - - -ات
العصشرية التي يضشمنها هذا اŸركز الذي
ي- -رب- -ط أاك Ìم -ن  37ق -ط-اع وزاري ع-ل-ى
رأاسشها قطاع العدالة.

وي- - -ذك- - -ر أان وزي- - -ر
ال- -ع- -دل ي -ق -وم ب -زي -ارة
رف - -ق - -ة وف- -د ه- -ام إا¤
أاذربيجان تدوم  4أايام
ب- - -دع- - -وة م - -ن ن - -ظÒه
األذرب- -ي- -ج- -ا Êف -ك -رت
ماميدوف حيث تدخل
ه -ذه ال -زي -ارة ‘ إاط-ار
تكملة سشلسشلة التششاور
اŸت - - - -ب- - - -ادل م- - - -ا بÚ
ال -ب -ل-دي-ن م-ن-ذ ال-زي-ارة
األخÒة ل- - - - -لسش- - - - -ي - - - -د
ماميدوف ا ¤ا÷زائر ‘ أابريل 2017
والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم
للتعاون ما ب Úوزارتي العدل ‘ البلدين.

أابرزت التعاؤن مع بلجيكا ،زرؤاطي:

اÛتمع اŸد Êطرف أاسصاسصي
‘ التسصي ÒاŸسصتدام للبيئة

 20مليون اؤرؤ هي قيمة اŸششرؤع
ت -ع -زي -ز ال -ق -درات ‘ ›ال ال -ب -ي-ئ-ة
الذي ” الششرؤع ‘ تنفيذه ‘ مارسض
Ã ، 2016سش-اع-دة ال-ت-ع-اؤن ال-ت-قني
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ح-ول ال-تسش-ي ÒاŸسشتدام
ل -ل -ب -ي -ئ -ة ؤ إادم -اج -ه -ا ‘ السش -ي -اسش -ات
العمومية  ،الذي اسشتفادت منه 17
جمعية ‘  7ؤ’يات من الوطن.

حياة كبياشش
ي - -ه - -دف ه- -ذا اŸشش- -روع ال- -ذي ي- -ت- -م
Ãسشاعدة التعاون التقني البلجيكي ،إا¤
اŸسشاهمة ‘ ترقية منظمات اÛتمع
اŸد Êبصشفتهم فاعل ‘ Úالتغي Òلتعزيز
ال -تسش -ي ÒاŸسش -ت -دام ل -ل -ب -ي -ئ-ة ،م-ن خÓ-ل
أاع - -م - -ال “سس ك - -ل م - -ن ق- -ط- -اع اŸوارد
اŸائ -ي -ة ،الصش-ح-ة ،ال-ن-ق-ل ،ب-اإلضش-اف-ة إا¤
أاع- -م- -ال ق -ط -اع -ي -ة مششÎك -ة  ،حسشب م -ا
أابرزته وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي  ،أامسس ،خÓل
إاشش -راف -ه -ا ع -ل -ى اف -ت-ت-اح أاشش-غ-ال ال-ورشش-ة
ال-وط-ن-ي-ة اÿاصش-ة ب-ع-رضس ال-دراسش-ة حول
دور ومكان اÛتمع اŸد ‘ ÊالتسشيÒ
اŸسشتدام للبيئة و إادماجها ‘ السشياسشات
العمومية ،الذي احتضشنه فندق السشلطان

بحسش Úداي.
ك -م -ا م -ن شش -أان ال -دراسش -ة -تضش -ي -ف
الوزيرة  -تعزيز نقاط التصشال التابعة
للقطاعات ،واأعضشاء ÷نة ﬂطط العمل
ال -وط -ن -ي ل -ل-ب-ي-ئ-ة و ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة
وإاعداد التقرير الوطني حول البيئة لسشنة
 ،2018و هو يكتسشي أاهمية كبÒة ،كونه
يهدف إا ¤إادراج إاششكالية البيئة ‘ أاعمال
ا◊ركة ا÷معوية.
ويعمل اŸششروع على تعزيز القدرات
‘ ›ال ال -ب -ي-ئ-ة زي-ادة ع-ل-ى م-راف-ق-ت-ه و
دعمه لـ  17جمعية حاملة Ÿششروع نابع
عن  7وليات ،التي اسشتفادت من “ويل و
برنامج تكوين  ،لنسشج عÓقة وتوطيدها
ب Úالسش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة و م-ن-ظ-م-ات
اÛتمع اŸد. Ê
م-ن ج-ه-ت-ه –دث سش-ف Òب-ل-ج-ي-ك-ا ع-ن
أاه -م -ي -ة اŸشش -روع واŸسش -اع -دة اŸال -ي -ة
والتقنية التي تقدم من قبل دولته ‘ إاطار
تعزيز قدرات اÛتمع اŸد› ‘ Êال
ال-ب-ي-ئ-ة ،م-رك-زا ع-ل-ى ا÷انب ال-ت-حسشيسشي
ال -ذي تضش -ط -ل -ع ب -ه ا÷م -ع-ي-ات  ،و ال-ذي
ه- -دف إا ¤ت- -رق -ي -ة اله -ت -م -ام ب -ال -ب -ي -ئ -ة
واÙي - - -ط م- - -ن اج- - -ل –سش Úاإلط- - -ار
اŸعيششي للمواطن .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«إلشسعب» ترصسد أإجوإء إمتحان إلبكالوريا بالعاصسمة

ملف

04

حالت الغياب تطرح التسساؤول ونزلء اŸؤوسسسسات العقابية ‘ سسباق مع الزمن

^ إاجماع على سسهولة اŸواضسيع وتفاؤول بأان القادم أاحسسن
صسرحت نورية بن غÈيت وزيرة إلÎبية إلوطنية « أإنه ” رفع
إلتجميد على إŸشساريع إÛمدة ‘ قطاع إلÎبية وتبسسة من ضسمن
إل -ولي -ات إل -ت -ي شس -م -ل -ه -ا إل -ق -رإر» ،وق -الت» أإن-ه-ا ت-و‹ أإه-م-ي-ة ك-بÒة
لنسس-ان م-ن
ل Ó-سس -ت -ث-م-ار ‘ إŸوإرد إل-بشس-ري-ة ورإه-نت ع-ل-ى صس-ن-اع-ة إ إ
خÓل إلتكوين إŸسستمر إلذي يشسمل كافة إطارإت إلÎبية وإلتعليم
مع ترقية إŸنهاج إلÎبوي Ãا يخدم إلنهوضش بالقطاع « ،مضسيفة « أإن
لخÒة سس -ت -غ -ط -ي شس -غ -ور إŸن -اصسب ‘ إل -ط -ور
لسس- -ات- -ذة إ أ
مسس- -اب- -ق- -ة إ أ
لرضس-ي-ة إل-رق-م-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ق-وإئ-م
إلب -ت-دإئ-ي ف-ي-م-ا سس-يّ-ت-م ف-ت-ح إ أ
إلح -ت -ي -اط-ي-ة ‘ إل-ط-وري-ن إŸت-وسس-ط وإل-ث-ان-وي ب-ع-د –ي Úوإحصس-اء

إŸناصسب إÙالة على إلتقاعد».
و‘ نفسش إلسسياق– ،دثت إلوزيرة بوجوب إلوقوف ضسد إŸمارسسات
إلسس -ل -ب -ي -ة وﬁارب -ة ظ -اه -رة إل -غّشش ع -ن ط -ري-ق ت-أام Úع-م-ل-ي-ة سسÒ
لجوإء إŸناسسبة لسسÒها وتوف Òمبدأإ تكافؤو
إلمتحانات بغية خلق إ أ
إل -ف -رصش ÷م-ي-ع إŸم-ت-ح-ن ،Úوإع-تÈت أإن ق-ط-ع إلنÎنت ‘ إلسس-اع-ة
لو ¤فقط «هو إجرإء وقائي ‘ إنتظار إجرإءإت أإخرى أإك Ìفعالية
إ أ
لضسمان بكالوريا خالية من إلغشش وأإن أإي Œاوز ‘ هذإ إÛال سستفصسل
ف- -ي- -ه إ÷ه- -ات إل -قضس -ائ -ي -ة ط -ب -ق -ا ل -ل -ق -رإرإت إل -وزإري -ة إŸشسÎك -ة»،
وبخصسوصش إŸمتحن ÚإŸتأاخرين عن إŸوعد إكدت إلوزيرة إنه «سسيتم

لجوإء بالعاصسمة
«إلشسعب» ترصسد إ أ

أإك Ìمن  17أإلف مÎشسح ع Èإلوطن

بن غÈيت من تبسسة :اإلمتحانـ ـ ـات جـ ـرت ‘ ظروف حسسن ـ ـ ـ ـة
تبسشة :خ .العيفة

ك -م -ا أاك -دت أان ال-دي-وان ال-وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات
واŸسسابقات قام بجميع التحضسÒات واتخذ كل
ال -ت -داب ÒاŸادي-ة وال-بشس-ري-ة وال-ل-وجسس-ت-ي-ة لضس-م-ان
السس Òا◊سسن لÓمتحانات وإا‚اح ا◊دث عÓوة
ع -ل -ى ت -أام-ي-ن-ه ألوراق الم-ت-ح-ان-ات وت-أام-ي-ن-ه أايضس-ا
للمواقع اللكÎونية من ذلك توف 18 Òمليون ورقة
امتحان مضساعفة و 10,7مÓي Úورقة إاضسافية و7٥
” توف43 Ò
مليون مسسوّدة  ،كما ذكرت الوزيرة أانه ّ
مركز Ÿمتحني مؤوسسسسات إاعادة الÎبية والذي بلغ
عددهم ‡ 43٩1تحنا  ،فضس Óعن ‡تحن Úمن
ذوي الحتياجات اÿاصسة (  216معاق بصسريا و
 16٩معاق حركيا) ،إاضسافة إا‡ 84٩ ¤تحنا أاجانب
وأاك Ìمن  ٥7أالفا من اŸتمدرسس Úعن بعد .مؤوكدة
أان بكالوريا هذا العام لن تشسهد تسسريبا للمواضسيع
بالنظر إا ¤تأامينها واخذ كل الحتياطات الÓزمة.
أاعطت صسبيحة امسش  ،بن غÈيت وزيرة الÎبية
الوطنية إاشسارة انطÓق امتحانات شسهادة البكالوريا
من ولية تبسسة ،حيث توجهت الوزيرة إا ¤متوسسطة
ابن باديسش بتبسسة من أاجل اإلعÓن الرسسمي عن
انطÓق دورة البكالوريا ÷وان  ،2018التي تدوم ٥
أايام من مركز اإلجراء بوسسط مدينة تبسسة ،ليتم
فتح األظرفة من طرف مرشسحة ،ثم الشسروع ‘
توزيع أاوراق أاسسئلة اللغة العربية بالنسسبة لشسعبة
اآلداب وال -ل -غ -ات األج -ن -ب -ي -ة وذلك ب-أاح-د األقسس-ام
باŸركز.
ك -م -ا ق -امت ب -ن غÈيت ب -وضس-ع ح-ج-ر األسس-اسش
لبعضش اŸشساريع الÎبوية ،على غرار إا‚از ›مع
مدرسسي ببلدية بو◊اف الديّر ،يتكون من  ٩أاقسسام
لسستيعاب  360تلميذ وبغÓف ما‹ قدره ٥,4مليار
دج ‘ آاجال تسسليم مّدتها  ٩أاشسهر ،مؤوكدة على

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي
و“ت ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -حضس- -ور ‡ث- -ل Úع- -ن الشس -رك -اء
الجتماعي Úللقطاع ووفد من أاعضساء الŸÈان بغرفتيه
ل-ل-ج-ن-ت-ي الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والشسؤوون الدينية ،إا¤
جانب السسلطات اÙلية للولية ،حيث ” باŸناسسبة
زيارة عدة مشساريع خاصسة بقطاع الÎبية جاري ا‚ازها
ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-ط-ب Úال-ع-م-ران-ي Úا÷دي-دي-ن لعاصسمة

اŸمتحنون يجتازون اليوم األول بردا وسسÓما
لول م-ن إم-ت-ح-ان شس-ه-ادة
شس -ه -د إل-ي-وم إ أ
إلبكالوريا ،أإمسش ،على مسستوى إلعاصسمة
لول م-رة
إج -رإءإت إسس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ت-ط-ب-ق أ
تفاديا لتكرإر سسيناريو تسسريب إŸوإضسيع،
حيث شسددت وزإرة إلÎبية إلوطنية من
آإليات إلرقابة على غرإر قطع إلنÎنت
طيلة فÎة إلمتحان ‘ ،ح Úيسسهر أإفرإد
لم - -ن إل - -وط - -ن - -ي ع - -ل - -ى ت - -ام Úم- -رإك- -ز
إ أ
إلمتحان و إÎŸشسح Úلتسسهيل وصسولهم
‘ إلوقت إŸناسسب.

جÓل بوطي

ضسرورة توفر اŸطاعم اŸدرسسية وكذا الرقمنة من
ÓعÓم اآل‹ على مسستوى
خÓل توف Òقاعات ل إ
الب -ت -دائ -ي-ات واŸت-وسس-ط-ات ،ك-م-ا ق-امت ب-ت-دشسÚ
ومعاينة ثانوية بحي أاول نوفم Èببلدية تبسسة باسسم
اÛاهد « بوكوبة ﬁمد بن أاحمد» ورافقها ‘
هذه الزيارة وفد مكون من رئيسسي ÷نتي الÎبية
ب - - -الŸÈان وإاط- - -ارات م- - -ن ال- - -وزارة والشس- - -رك- - -اء
الجتماعي.Ú
وبلغ عدد الطلبة اŸرشسح Úلجتياز امتحانات
شسهادة البكالوريا بتبسسة زهاء  17830طالبا وطالبة،
‘ ظروف جيدة حسسب تصسريح مصسالح مديرية
الÎب- -ي- -ة Ÿ ،ا ” تسس- -خÒه م- -ن ام -ك -ان -ات م -ادي -ة
وبشسرية معتÈة ،حيث ” تسسخ 63 Òمركزا بأاغلب
بلديات ولية تبسسة ،والذين ” Œهيزهم Ãختلف
التجهيزات ،وÃتابعة رؤوسساء الدوائر الذين قاموا

ب- -ت- -ف- -ق -د ﬂت -ل -ف اŸراك -ز والط Ó-ع ع -ل -ى اخ -ر
التحضسÒات  ،كما كشسفت مديرية القطاع انه ”
تسس - -خ ٥441 Òم -ؤوط -را لÓ-م-ت-ح-ان-ات م-ع ضس-م-ان
القامة واŸبيت لعناصسر المانة اŸقيم Úخارج
ب -ل -دي -ات -ه-م خ-اصس-ة وان ه-ذا ال-ع-ام م-ن-حت م-راك-ز
المتحانات للمدراء الغ Òمقيم Úببلديات مراكز
الم -ت -ح-ان-ات وه-و الم-ر ال-ذي اسس-ت-حسس-ن-ه ال-ك-ثÒ
للضسغوطات اÙتملة.
و‘ نفسش السسياق ،سسخرت مصسالح امن تبسسة
أاك Ìم- - -ن  ٥00شس-رط-ي وال-عشس-رات م-ن اŸرك-ب-ات
ل -ت -ام Úالم -ت -ح -ان وق-د سس-ب-ق ه-ذا اŸوع-د ال-ه-ام
ج -لسس -ات م -ع الول -ي -اء وال-ط-ل-ب-ة ح-يث ق-دمت ل-ه-م
ت -وج -ي-ه-ات ﬂت-ل-ف-ة م-ن ط-رف ﬂتصس Úوضس-ب-اط
بأامن الولية حول السس Òا◊سسن لÓمتحانات Œنبا
ألي طارئ ﬁتمل.

 ...وتضسع حجر األسساسس ل‚از مؤوسسسسات تربوية بخنشسلة

أإشس -رفت وزي -رة إلÎب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،أإمسش،ع- -ل- -ى ع- -م- -ل- -ي- -ة ف- -ت- -ح إلظ- -رف -ة
وإعطاء إشسارة إنطÓق إمتحان شسهادة إلبكالوريا
لسسÓمية شسعبة إلعلوم إلتجريبية
Ÿادة إلعلوم إ إ
‘ إل- -فÎة إŸسس- -ائ- -ي- -ة Ãت -ق -ن -ة «إلشس -ه -ي -د صس -ال -ح
جبايلي» بعاصسمة إلولية خنشسلة.

“ديد إلتوقيت بنصسف سساعة كإاجرإء ظر‘ «.
لسس -رة
ج- -اءت ه- -ذه إل- -ت- -وضس- -ي- -ح- -ات خÓ- -ل رّده -ا ع -ل -ى أإسس -ئ -ل -ة إ أ
لعÓ-م-ي-ة ،ضس-م-ن ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة نشس-ط-ت-ها Ãقر إلثانوية إ÷ديدة
إ إ
ب -ح -ي أإول ن -وف -م Èب -ت -بسس -ة إسس-ت-ه-ل-ت-ه-ا ب-ت-ق-د Ëح-وصس-ل-ة ح-ول ع-دد
إÎŸشسح« Úنظامي Úوأإحرإر» على إŸسستوى إلوطني إلبالغ عددهم
 709.448مÎشسح منهم أإربعون باŸائة مرشسح Úأإحرإر ونسسب ﬂتلف
لك Ìفيها لشسعبة إلعلوم إلتجريبية
إلشسعب وإلتي كانت إلنسسبة إ أ
لجنبية
م شسعبة إلقتصساد فاّللغات إ أ
تليها شسعبة إ آ
لدإب وإلفلسسفة ث ّ
ثم شسعبة إلرياضسيات وإلتقني رياضسي.

ال -ولي -ة .ت -ف -ق -دت ب -ن غÈيت ‘ ه -ذا الصس -دد ،مشس-روع
ال -ث -ان -وي -ة ا÷دي -دة ال -ذي ي -ت -وسس -ط ح-ي سس-ك-ن-ات ع-دل
ب-اŸن-ط-ق-ة ا◊ضس-ري-ة ا÷دي-دة ،وال-ت-ي ت-تسس-ع لسس-ت-ق-بال
 1000تلميذ حيث بلغت نسسبة ال‚از بها 80.42باŸائة
ب -رخصس -ة ب-رن-ام-ج ق-درت ب 273م-ل-ي-ون دي-ن-ار م›Èة
للدخول حيز اÿدمة ‘ الدخول الجتماعي القادم.
ك -م -ا ت -ف -ق -دت ب-ذات اŸوق-ع مشس-روع دراسس-ة وا‚از
›م -ع م -درسس -ي ل -ف -ائ-دة أاط-ف-ال سس-ك-ان ع-م-ارات ع-دل
واألحياء اÛاورة لها Ãبلغ ما‹ قدر ب 67مليون دينار
–ت إاشس -راف وتسس -ي Òم-دي-ري-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة
ل -ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ع-ل-م-ا وان ه-ذا اÛم-ع سس-ي-دخ-ل ح-ي-ز
اÿدمة كذلك ‘ الدخول الجتماعي القادم.
كما قامت الوزيرة بوضسح حجر األسساسش ŸتوسسطتÚ
ج -دي -دي-ن و›م-ع Úم-درسس-ي Úج-دي-دي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى

ا◊ي ا÷دي - - -د  4000مسس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ب-ط-ري-ق بغاي
جارية ال‚از بها –سسبا لسستÓمها وتسسجيل الطفال
ب -ه-ا مسس-ت-ق-ب Ó-ب-ال-ت-زام-ن م-ع تسس-ل-ي-م السس-ك-ن-ات ا÷اري-ة
ال‚از بها للمسستفيدين منها.وبالقطب العما Êا÷ديد
طريق العيزار ،وضسعت الوزيرة حجر األسساسش لنطÓق
ا‚از ث Ó-ث ›م -ع-ات م-درسس-ي-ة ل-ف-ائ-دة أاط-ف-ال سس-ك-ان
األح-ي-اء اÛاورة أاي-ن ت-ت-زاي-د نسسب ال-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة
بصسفة مسستمرة ،قبل أان تشسرف ‘ نهاية الزيارة على
وضسع حيز اÿدمة للوحدة اŸركزية للصسحة اŸدرسسية
اŸن -ج -زة ح -دي -ث -ا ب -ط -ري -ق ب -ات-ن-ة ،لصس-ال-ح ف-ئ-ة أاط-ف-ال
اŸدارسش ،بغية تقد Ëاÿدمات الصسحية الضسرورية لكل
ط -ف -ل م -ت-م-درسش ،خ-اصس-ة طب وج-راح-ة األسس-ن-ان ،طب
ل -ع -ي -ون ،ال -طب ال -ع -ام وغÒه -ا م -ن اÿدم-ات الصس-ح-ي-ة
األسساسسية.

اج- -ت -از أازي -د م -ن  60أال-ف مÎشس-ح ب-ال-ع-اصس-مة
المتحانات وسسط أاجواء حماسسية و تخوف من
صس -ع -وب -ة األسس -ئ -ل-ة ال-ت-ي م-رت ب-ردا وسسÓ-م-ا ع-ل-ى
ﬂت -ل -ف الشس-عب ،سس-ي-م-ا شس-ع-ب-ت-ي ال-ل-غ-ات واآلداب
وال -ف -لسس -ف -ة ،ح-يث ان-ط-ل-قت الم-ت-ح-ان ‘ أاج-واء
سسيطر عليها تخوف التÓميذ من األسسئلة وكذلك
م-ن اإلج-راءات ال-رق-اب-ي-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة هذه السسنة
حسسب م- -ا ح- -دث -ن -ا ب -ه ب -عضش اÎŸشس -ح Úال -ذي -ن
–دثنا إاليهم.
«الشسعب» ‘ جولة اسستطÓعية إا ¤بعضش مراكز
الم -ت -ح -ان ع -ل -ى مسس-ت-وى ولي-ة ا÷زائ-ر Ÿت-اب-ع-ة
›ريات المتحان ‘ يومه األول الذي بر›ت
فيه مادتي اللغة العربية والعلوم اإلسسÓمية لكل
الشس -عب ،ف -وج -ه -ت -ن -ا ك -انت ن -ح -و م -رك -ز ام -ت-ح-ان
م-ت-وسس-ط-ة ب-اسس-ت-ور ال-ذي خصسصش لشس-ع-ب-ة ال-ل-غ-ات،
األج -واء الصس -ب -اح -ي -ة ك -انت ‡ي -زة ب-حضس-ور لفت
ألول- -ي- -اء اÎŸشس -ح Úال -ذي -ن حضس -روا ب -ق -وة أام -ام
اŸركز Ÿرافقة أابنائهم ومواسساتهم إلبعاد اÿوف
عنهم حسسب ما صسرح به البعضش منهم.
اختار عديد اÎŸشسح Úالوصسول إا ¤مراكز
المتحانات قبل السساعة السسابعة أاي قبل سساعة عن
موعد المتحان الذي حدد على الثامنة ،رغم أان
أاف -راد األم -ن سس -ه -روا ع -ل -ى ضس-ام-ن ح-رك-ة اŸرور
وانسسيابها إا ¤مراكز المتحان على غرار مركز
ث -ان -وي -ة اإلدريسس -ي بشس-ارع ع-يسس-ات أاي-دي-ر ب-ب-ل-دي-ة
سس-ي-دي ﬁم-د وم-رك-ز م-ت-وسس-ط-ة ب-اسس-ت-ور ب-ب-ل-دي-ة
ا÷زائر الوسسطى.
 ⁄ت- -خ- -ت- -ل -ف اŸشس -اه -د عﬂ Èت -ل -ف م -راك -ز
الم-ت-ح-ان ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ع-اصس-م-ة ال-ت-ي تبلغ 167
مركزا ،حيث يكد الوضسع نفسسه أامام و“يز بتجمع
عشسرات األولياء مع أابنائهم قبل موعد فتح أابواب
اŸراك- -ز ل- -يشس- -ك- -ل اÎŸشس- -ح- -ون ›م -وع -ات م -ع
زم Ó-ئ -ه -م ل -دردشس -ة تسس -ب -ق ◊ظ-ة الÎك-ي-ز و ب-ذل
ا÷هد الÓزم باسستحضسار كل ما “ت دراسسته و
–صسيله خÓل اŸوسسم الدراسسي للسسنة النهائية من
اجل –قيق النجاح ‘ شسهادة مصسÒية سستفتح لهم

فليون :

ﬁ 4391بوسس يجتازون امتحانات البكالوريا ع 43 Èمركزا
خالدة بن تركي
ع - - -رفت م- - -ؤوسسسس- - -ة إع- - -ادة إلÎب- - -ي- - -ة
وإل -ت -أاه -ي -ل ب -ا◊رإشش ت -ن -ظ -ي -م ﬁك -م ‘
عملية سس Òإمتحانات شسهادة إلبكالوريا
وهو ما حرصست عليه وزإرة إلعدل طيلة
فÎة إل -ت-حضس ÒلÓ-م-ت-ح-ان-ات أإي-ن ع-م-لت
لمكانات إلÓزمة
على توف Òإلوسسائل وإ إ
لنجاح إلعملية سسوإء للنزلء أإو إŸؤوطرين
وع- - -رفت مشس- - -ارك - -ة  94مÎشس -ح ذك -ور
وسس - -ي - -دة ‘ ح Úب - -ل - -غ ع- -دد إŸم- -ت- -ح- -نÚ
إŸسس -ج -ون Úع-ل-ى إŸسس-ت-وى إل-وط-ن-ي 4391
مÎشسح منتشسرين ع 43 Èمركز إ لÒتفع
بذلك عدد إÎŸشسح ÚإÙبوسس Úمقارنة
بسسنة  2017أإي Ãشساركة  4100مÎشسح .

ق- -ال اŸدي- -ر ال- -ع- -ام إلدارة السس- -ج- -ون وإاع- -ادة
اإلدم-اج الج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-ح-ب-وسس ،ÚخÓ-ل وق-وف-ه
على سس Òاإلمتحانات با◊راششﬂ ،تار فليون،
أامسش «أان المتحانات تسس ‘ Òأاحسسن الظروف
سس -واء م -ن ح -يث ال -ت -ن -ظ-ي-م او اÎŸشس-ح Úال-ذي-ن
اسس-ت-ف-ادوا م-ن ك-اف-ة ال-وسس-ائ-ل الضس-روري-ة لج-ت-ياز
المتحان الذي حرصست عليه وزارة العدل شسخصسيا
بالتنسسيق مع وزارة الÎبية لرفع نسسبة النجاح ‘
اŸؤوسسسس -ات ال -ع -ق -اب -ي -ة وال -تشس -ج -ي -ع ع -ل -ى ت-غ-يÒ
الذهنيات والبتعاد عن ا÷نوح والنحراف ،حيث
عمدت على تكثيف دروسش الدعم للمÎشسح Úمن
خÓل السستعانة بأاك Èعدد من األسساتذة «.
وأاضس -اف ،ف -ل -ي -ون ،بشس -أان ع -دد اŸسس-ج-ل Úان-ه
وصس - -ل إا 42 ¤أال -ف مسس -ج -ل ‘ ﬂت-ل-ف األط-وار
جامعة التكوين اŸتواصسل ثانوي متوسسط وﬁو
األمية لتبلغ بذلك نسسبة  77باŸائة من النزلء

يدرسسون ‘ التعليم اŸتوسسط  ،وهذا للحفاظ على
السس-ت-ق-رار داخ-ل اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة وال-قضس-اء
على ذهنية اإلنحراف ،باإلضسافة إا ¤المتيازات
أاخرى يسستفيد منها النزيل اŸتعلقة ‘ عفو رئيسش
ا÷م -ه -وري -ة ل -تشس -ج -ي -ع اÎŸشس-ح Úع-ل-ى ال-ت-ع-ل-م
و–سس ÚاŸسس- - -ت- - -وى وك- - -ذا الف - -راج اŸشس - -روط
وا◊رية النصسفية .
Óج -راءات
وأاب- -رز ف- -ل -ي -ون ال -دور الي -ج -اب -ي ل  -إ
اÒÿي -ة ال -ت -ي ق -ال ع -ن -ه -ا رئ -يسش ا÷م-ه-وري-ة ‘
تشس-ج-ي-ع ن-زلء اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة ع-ل-ى التعليم
ورفع اŸسستوى العلمي والثقا‘ سسواء من خÓل
م -واصس -ل -ة ال -ت -ع -ل -ي -م أاو اŸشس-ارك-ة ‘ اŸسس-اب-ق-ات
ال-ف-ك-ري-ة وال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م Ãن-اسس-ب-ة األع-ياد
الوطنية والدينية على غرار أاول نوفم، ÈاŸولد
النبوي الشسريف ليلة القدر وغÒها من اŸناسسبات
اŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ة ال-ع-ق-اب-ية لزرع

الروح الفكرية والثقافية لدى السسج.Ú
وأاكد غليون «أان التوجه األول هو الرفع من
اŸسستوى العلمي وتشسجيع النشساط الثقا‘ إلزالة
ا÷ن - -وح والن - -ح - -راف  ،مشسÒا بشس - -ان مشس - -ارك- -ة
السسيدات ‘ امتحان البكالوريا أان مشساركة نسسوية
واحدة تعني أان اÛتمع ﬁصسن بالنظر إا ¤قلة
ع-دد السس-ج-ي-ن-ات ب-اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ق-اب-ي-ة ال-ل-وات-ي
يحضس Úبعناية خاصسة من طرف اإلدارة كونهن من
الفئات الهشسة.
وف -ي -م -ا ي -خصش ت -وج -ي -ه -ات السس -ج Úم -ا ب -ع -د
ا◊صسول على شسهادة البكالوريا قال فليون يتوجه
النزيل إا ¤ا÷امعة بشسكل عادي إاما ‘ الفÎة
الصس- -ب- -اح -ي -ة آاو اŸسس -ائ -ي -ة وب -وقت ﬂصسصش أام -ا
أاصسحاب العقوبات اŸطولة فيواصسلون الدراسسات
العليا ‘ جامعة التكوين اŸتواصسل بعد نفاط
عقوبتهم،

أابواب ا◊رم ا÷امعي ،فيما شسارك األولياء حديثا
عن التحضسÒات األخÒة ألبنائهم.

موضسوع اللغة العربية يلقى السستحسسان
بعد انقضساء حوا‹ ثÓث سساعات عن بداية
المتحان بدأا اÎŸشسحون يخرجون من اŸراكز ‘
مشسهد يوحي لك من بعيد راضسهم عن موضسوع اللغة
العربية الذي تضسمن موضسوع Úبخصسوصش شسعبة
اللغات نÌا وشسعرا ،فالنصش الشسعري اخت Òمن
ديوان احمد شسوقي ،والن Ìمن فكر احمد أامÚ
–ت عنوان « ماذا يصسنع العلم؟» ،وهي مواضسيع
لقت اسس -ت -حسس -ان -ا ك -بÒا ل -دى اÎŸشس-ح Úال-ذي-ن
–دثنا إاليهم Ãركزي اإلدريسسي وباسستور.
رغم ا Âموضسوع اللغة العربية كان ‘ متناول
ا÷ميع إال إان بعضش اÎŸشسح Úأابدى تذمره من
إاج -راءات ال -رق -اب -ة ال -ت -ي ف -رضس-ت-ه-ا وزارة الÎب-ي-ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة Ÿن - -ع أاي ﬁاولت غشش أاو تسس - -ريب
للمواضسيع ،تفاديا لتكرار سسيناريو السسنة اŸاضسية،
ح -يث ذك -ر ب -عضش ال -ت -ل -م -ي-ذ أان إاج-راءات ال-رق-اب-ة
اŸشسددة بعثت ‘ نفوسسهم شسيء من اÿوف ،حيث
” م-ن-ع ال-ه-وات-ف ال-نـق-ال-ة ب-ك-ل أان-واع-ه-ا وﬂت-ل-ف
وسسائل التصسال باإلضساف ـة إا ¤تـزويـد مراكز إاجراء
المتحانات اŸوزعة عـ Èكامل الÎاب الـوطني
بأاجهزة كشسف اŸعادن.
ك -م -ا ي -ت -م ف -حصش دق-ي-ق ك-ل م-ن يـدخ-ل Ÿرك-ز
اإلجراء ،كما أان اÎŸشسح ملزم قانونا بالبقاء
داخل قاعة المتحان نصسف وقت الختبار وما
يـعني أان تـلمـيذ شسـعبة اآلداب والفـلسسفة ‡نوع من
مغادرة حجرة المتحان إال ب ـعد ان ـقضساء م ـدة
نـصس- - -ف وقت اıصسصش لÓ- - -م- - -ت - -ح - -ان إال بـع - -د
سساع ـت.Ú

إاجراءات أامنية اسستثنائية
Óم -ن ال -وط -ن -ي
سس -ط -رت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
برنا›ا امنيا اسستثنائيا طيلة أايام المتحان لتامÚ
 167مركز امتحان على مسستوى العاصسمة  ،إاضسافة
إا ¤خمسش مراكز تصسحيح ومركزين ◊فظ أاوراق
اإلج -اب -ات واألسس-ئ-ل-ة ،ح-يث سس-خ-رت مصس-ال-ح ام-ن
العاصسمة أالف Úشسرطي حسسبما أافاد به لـ «الشسعب»
رئ -يسش خ -ل -ي -ة التصس -ال وال -عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ب-أام-ن
العاصسمة مÓزم أاول للشسرطة ابيعازين مولود.
أاكد مÓزم أاول للشسرطة ابيعازين أان مصسالح امن
ولية ا÷زائر تعمل باألسساسش على تأامﬁ Úيط
م-راك-ز الم-ت-ح-ان ،وتسس-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور خ-اصسة
على مسستوى نقاط مفÎق الطرق لضسمان وصسول
اÎŸشسح ‘ Úالوقت اÙدد ،مشسÒا إا ¤أان ”
السستعانة بفرق امن راجلة وراكبة من الشسرطة
القضسائية ،كما يتم التنسسيق مع حّوامات اŸديرية
Óمن الوطني ومركز القيادة واŸراقبة من
العامة ل أ
خÓل الكامÒات.
ي -ج -ت -از اÎŸشس -ح-ون ت-خصش آاداب وف-لسس-ف-ة ‘
اليوم الثا Êصسبيحة اليوم مادتي الرياضسيات واللغة
ال‚ليزية ‘ الفÎة اŸسسائي ،وهو نفسش الÈنامج
بالنسسبة لشسعبة اللغات ،حيث يعلق التÓميذ آامال
ك -بÒة ع -ل-ى م-ادة ال-ل-غ-ة ال‚ل-ي-زي-ة ذات اŸع-ام-ل
ال-ك-ب Òخ-اصس-ة لشس-ع-ب-ة ال-ل-غ-ات ،وسس-ط ت-خ-وف م-ن
تسس- -ريب اŸواضس- -ي- -ع ال- -ذي وع -دت وزارة الÎب -ي -ة
ال -وط-ن-ي-ة ب-ع-دم ت-ك-راره ه-ذا ال-ع-ام ن-ه-ائ-ي-ا ب-فضس-ل
اإلجراءات ا÷ديدة التي تأاتي ‘ إاطار تنسسيق كبÒ
ب Úعدة جهات معنية.

»æWh

أÿميسس  21جوأن  2018م
ألموأفق لـ  07شسوأل  1439هـ

ملف

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

إأرتياح وسضط أŸمتحن ÚوعزÁة لتحقيق ألنجاح

 14006مÎششح يجتازون
لمتحانات بعنابة
أ إ

ألعدد
17675

05

مديرية ألÎبية تتصشدى لوسشائل ألغشش عند
مدأخل مرأكز ألمتحان باŸدية
ت-ف-ق-دت ألسض-ل-ط-ات أÙلية لو’ية أŸدية
صض- -ب- -ي- -ح- -ة أمسص ،أÿل- -ي- -ة أŸرك- -زي -ة ع -ل -ى
مسضتوى مديرية ألÎبية حيث أطلع ألوأ‹
وم-رأف-ق-وه م-ن أل-ل-ج-ن-ة أ’أم-ن-ي-ة على عملها
ب -اع-ت-ب-اره-ا ت-ت-و ¤أ’تصض-ال Ãرأك-ز إأج-رأء
أمتحان ألبكالوريا و متابعة سض Òأ’متحان
ألرسضمي ألذي يحظى Ãتابعة مسضتمرة من
’ول بهذه ألو’ية.
قبل أŸسضؤوول أ أ
منعت ألفرق أأ’منية أŸسسخرة ’متحان شسهادة
ألبكالوريا إأدخال ألهوأتف ألنقالة إأ ¤أ◊جرأت
وهذأ عند مدخل مرأكز أ’متحان قصسد ألتصسدي
أ’ي ﬁاو’ت غشس ﬁت- -م -ل -ة  ،ك -م -ا م -ك -نت ه -ذه
ألعملية ألوقائية أعوأن أأ’من من حجز  88هاتف
نقال لدى إأدأرة ثانوية سسليمان بوعبد ألÓوي بعد
أسستعمال أ÷هاز ألكاشسف.

و” أرجاع هذه ألوسسائل أ’صسحابها بعد أنقضساء
وقت أıصسصس Ÿادة أللغة ألعربية  ‘ ،وقت
أعت Èجل أŸمتحن ‘ Úهذه أŸادة با’ختيار بأان
أŸوضسوع كان ‘ متناولهم  ،خصسوصسا ذلك ألذي
تطرق إأ ¤ألقضسية ألفلسسطينية ،بحكم أن كاتب
ألنصس هو ألشساعر ألكب Òمفدي زكرياء.
أم- -ا Ãرك -ز أم -ت -ح -ان ث -ان -وي -ة ي -ح -ي م -ي -ل -ود
بالعمارية فتم نزع حوأ‹  100هاتف خلوي وفق
سسند مكتوب على أن يتم إأرجاعها أ’صسحابها بعد
أنتهاء ألتÓميذ من إأجرأء أ’متحان ألثا Êمن
أليوم أأ’ول فيما وصسفت مصسادر ””ألشسعب ”” بان
إأجرأءأت أ’متحان بهذأ أŸركز مرت ‘ هدوء
تام دون تسسجيل أي Œاوزأت.

اŸدية:علي ملياÊ

إأرتياح أألولياء للتنظيم أÙكم بالبليدة

توجه أمسص 14006 ،مÎشضح بعنابة،
’جتياز شضهادة ألبكالوريا لدورة جوأن
 ،2018ح -يث أن -ط -ل -قت ع -م -ل -ي-ة ت-وزي-ع
أسض -ئ -ل-ة أ’م-ت-ح-ان-ات ‘ ظ-روف حسض-ن-ة،
’جرأءأت ألتي
وتنظيم ﬁكم ،نتيجة أ إ
أت -خ -ذت -ه -ا ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي -ة لضض -م -ان
ألسض Òأ◊سض- -ن ل- -ه- -ا ،وت- -وفﬂ Òت- -ل- -ف
’‚اح
’م -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة إ
أ إ
هذأ أŸوعد أŸصضÒي.

عنابة :هدى بوعطيح
سسجلت و’ية عنابة  14006تلميذ وتلميذة ،من
بينهم  7877متمدرسس و 6129مÎشسح حر ،يتوزعون
على  52مركز إأجرأء ،ويحرسسهم  3333حارسس ،كما
سس -ج-لت أل-و’ي-ة  8ح -ا’ت م -ن ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصسة بصسرية وحركية ،حيث أتخذت ألسسلطات
أل -و’ئ-ي-ة أإ’ج-رأءأت ألÓ-زم-ة ’ج-ت-ي-از ه-ذه أل-ف-ئ-ة
أمتحاناتهم ‘ ظروف ’ئقة كغÒهم من ألتÓميذ،
ع- -ل- -ى غ- -رأر أيضس- -ا أÙب -وسس ،Úح -يث ب -ل -غ ع -دد
أÎŸشسح ÚأŸسساج 63 ÚمÎشسح Ãؤوسسسسة إأعادة
ألÎبية بـ«بوزعرورة”” و‡ 153تحن Ãؤوسسسسة إأعادة

ألÎبية بـ«ألعÓليق”” ،وألذين يجتازون أ’متحانات
فقط ‘ شسعبة وأحدة ””أدأب وفلسسفة””.
و “ي- -ز أل- -ي- -وم أأ’ول م -ن أم -ت -ح -ان -ات شس -ه -ادة
ألبكالوريا بحالة من ألهدوء وسسط ألتÓميذ ،وهذأ
ع Èعدد من أŸرأكز ألتي زأرتها ””ألشسعب”” صسبيحة
أمسس ،حيث سسارت عملية فتح أأ’ظرفة ‘ جو
تسسوده ألشسفافية وألتنظيم أÙكم ،ميزها أيضسا
أ’نتشسار أÙكم Ÿصسالح أأ’من وأ◊ماية أŸدنية،
وألذين كانوأ على موعد مع أ◊دث ،حيث وفرت
أŸصسالح ألو’ئية كل ألظروف أأ’منية ألضسرورية
أŸع- -ت- -اد ت- -خصس- -يصس- -ه- -ا ع- -ن- -د إأج -رأء م -ث -ل ه -ذه
أ’متحانات ألوطنية ألهامة وأŸصسÒية.
وك -م -ا ج -رت ع -ل -ي -ه أل-ع-ادة أت-خ-ذت ألسس-ل-ط-ات
أل- -و’ئ- -ي- -ة أإ’ج- -رأءأت ألÓ- -زم- -ة ل- -ت- -أام Úم- -رأك -ز
أ’متحانات وحفظ أŸوأضسيع ،منذ وصسولها إأ¤
مديرية ألÎبية وإأ ¤غاية تسسليمها ألنهائي Ÿرأكز
أل-تصس-ح-ي-ح ،وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق ب Úأك-ادÁي-ة ألÎب-ية
وأŸصسالح أıتصسة كاأ’من وألدرك ألوطني ،Úكما
ق -ام أل -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ق-ط-اع ألÎب-ي-ة ب-ع-ن-اب-ة ،ع-ل-ى
ألتحضس Òألنفسسي للتÓميذ –ت إأشسرأف موظفي
ألتوجيه وأإ’رشساد أŸدرسسي ،وعملوأ على ألتنسسيق
مع ﬂتلف أŸصسالح وألهيئات ،على غرأر أأ’من

وألدرك ألوطني Úومديرية ألنشساط أ’جتماعي،
فضس  Ó-ع -ن ت -نصس -يب أل -ل -ج -ن -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -ت-حضسÒ
أ’م-ت-ح-ان-ات أل-رسس-م-ي-ة– ،ت رئ-اسس-ة وأ‹ أل-و’ي-ة
ﬁمد سسلما ،Êإأضسافة إأ ¤هيئة أ’متحانات على
مسستوى أŸديرية ألتي يÎأسسها مدير ألÎبية أحمد
عياشسي.
«ألشس - -عب”” وخÓ- -ل زي- -ارت- -ه- -ا ل- -ب- -عضس م- -رأك- -ز
أ’م -ت -ح-ان-ات ،وق-فت ع-ل-ى أإ’رأدة وأل-ع-زÁة أل-ت-ي
–ذو أغلب ألتÓميذ ،وكلهم عزم على أفتكاك
ألشسهادة ألتي تؤوهلهم للظفر Ãقعد ‘ أ÷امعة،
وأن ت -ك-ون أأ’سس-ئ-ل-ة ‘ م-ت-ن-اول-ه-م ،وضس-م-ن أŸق-رر
ألدرأسسي ،وقد أبان ألكثÒون عن أسستعدأدهم لهذأ
أŸوعد أŸصسÒي ،وبعد أنتهاء ألفÎة ألصسباحية
Ÿسست ””ألشسعب”” أرتياحا وسسط أغلب أŸمتحن‘ Ú
مادة أللغة ألعربية شسعبة ””أدأب وفلسسفة”” و«لغات
أجنبية”” ،على أمل أن تكون بقية أ’متحانات على
شساكلة مادة أللغة ألعربية.
Óشسارة قام وأ‹ و’ية عنابة ﬁمد سسلماÊ
ل إ
بتخصسيصس رحلة سسياحية خارج ألوطن لكل تلميذ
–صسل على معدل يفوق  ‘ 18شسهادة ألبكالوريا،
وذلك كحافز لتشسجيعهم على ألعمل وأŸثابرة من
أجل –قيق نتائج إأيجابية و‡تازة بو’ية عنابة.

فيما  ⁄يتم تسضجيل حا’ت غشص بوهرأن

2265حالة غياب ‘ أليوم أألول غالبيتهم أحرأر

سس - -ج- -لت مصس- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة ألÎب- -ي- -ة ب- -وه- -رأن
خÓ-ل أل-فÎة ألصس-ب-اح-ي-ة م-ن أم-ت-ح-ان-ات أل-ي-وم أأ’ول
من بكالوريا  2265حالة غياب ‘ أوسساط أÎŸشسح،Ú
من بينهم  1054إأناث و 1211من فئة ذكور.
’عÓ---م
وحسس----ب---م---ا صس---رحت ب---ه خ---ل---ي---ة أ إ
وأ’تصسال ألتابعة لنفسس أŸديرية ،فإان أغلب
ألغيابات أŸسسجلة ،كانت ‘ فئة أÎŸشسحÚ
’حرأر ،وذلك من ›موع  22831مسسجل هذأ
أأ
’و¤
’ن--اث ‘ أŸرت--ب-ة أ أ
أل--ع--ام ،ت--أات--ي ف--ئ--ة أ إ
ب 12983إأن--اث ب-ي-ن-ه-ن  4030أح-رأر ،م-ق-ابل

 9848ذكور ،من بينهم  3542أحرأر.
وعلى ضسوء ذلك عملت ألسسلطات ألو’ئية وعلى
رأسسها ألوصساية على تعبئة كل أإ’مكانيات ألبشسرية
وأŸادي -ة وأل -ل -وج -يسس -ت -ي -ك -ي -ة لضس -م -ان م -رور ه-ذأ
أ’سستحقاق ألهام ‘ أحسسن ألظروف ،من خÓل
إأع -دأد  71م -رك -ز أم-ت-ح-ان ،إأضس-اف-ة إأ 18 ¤مركز
أح- -ت -ي -اط ،يشس -رف ع -ل -ي -ه أك 6616 Ìم-ؤوط-ر م-ن
أ◊رأسس ورؤوسساء أŸرأكز ،إأضسافة إأ 71 ¤مÓحظا
م- -ن خ -ارج أل -و’ي -ة لضس -م -ان ‚اح أإ’ج -رأء وزج -ر
ألغشس.

وع- - -ن ح- - -ا’ت ﬁاو’ت أل- - -غشس ف- - -أاك- - -دت
مصسادرنا بأانه  ⁄يتم تسسجيل أي حالة ،سسيما وأنه
” وضس - -ع أج - -ه - -زة ل - -ل- -تشس- -ويشس ،ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
بعضس مرأكز أإ’جرأء باŸوأزأة وتعي 3 Úحرأسس ‘
ك -ل ق -اع -ة ،م -دع -م Úب -أاسس -ات-ذة أح-ت-ي-اط-ي Úع-ل-ى
مسستوى كل مركز ،ناهيك عن Œنيد  4983حارسس
ومؤوطر ،من بينهم  994حارسس أحتياطي ،وذلك
Ãعدل  14حارسس أحتياطي ‘ كل مركز لتعويضس
أ◊رأسس ألغائب.Ú

وهران:براهمية مسسعودة

 ...غياب  1200مÎششح حر و  101من أŸتمدرسش ÚبÈج بوعريريج
أن -ط -ل -قت بÈج ب -وع -ري -ري -ج أم -ت -ح -ان -ات
أل-ب-ك-ال-وري-ا ‘ ظ-روف ج-د ع-ادي-ة مع توفÒ
’مكانيات أŸادية و ألبشضرية من طرف
كل أ إ
م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة و ألسض-ل-ط-ات أÙلية حيث
أسضتقبل  41مركزأ موزعا على  34بلدية ما
›موعه  11279مÎشضحا من ›موع 12580
مسض -ج  Ó-م-ن-ه-م  7852مÎشض -ح م -ت -م-درسص و
 4728مÎشضحا حرأ.
سسجل أول يوم من أمتحان ألبكالوريا غياب
 1301مÎشسحا من أصسل  12580مÎشسحا منهم
أغلبية ‘ فئة أأ’حرأر ألتي بلغ عدد ألغياب بها

 1200مÎشسحا فيما غاب من أŸتمدرسس101 Ú
مÎشسح .
وبخصسوصس ألغيابات أكد مدير ألÎبية ألسسيد
صسالح شسهاب أنه هذأ ” إأقصساء مÎشسحة وأحدة
‘ فئة أأ’حرأر بسسبب ألتأاخر و ألتي وصسلت إأ¤
أŸركز بعد ألسساعة ألثامنة و ألنصسف بربع سساعة
فيما ” تسسجيل تأاخر  113مÎشسحا وصسلوأ ما
ب Úألسساعة ألثامنة و ألثامنة و ألنصسف و سسمح
ل -ه -م ب -إاج -رأء أ’م -ت -ح -ان ب-ط-ري-ق-ة ع-ادي-ة وف-ق
تعليمات ألوزأرة.
وأضساف أŸتحدث أن أ’متحان ‘ أليوم

 ⁄تسسجل أية حالة غشس خÓل أليوم أأ’ول من
أمتحان شسهادة ألبكالوريا  ،نظرأ للتنظيم أÙكم و
أإ’جرأءأت ألتي أتخذت Ùاربة ألظاهرة ’سسيما
قطع أ’نÎنت و منع ألهوأتف ألنقالة دأخل مرأكز
أ’متحان.
وحسسب مرأد بوزيان مدير ألÎبية بالبويرة
فإانه ” تسسجيل  1672حالة غياب خÓل صسبيحة
أول ي -وم أ’م -ت -ح -ان أى ب-نسس-ب-ة  ،%11،30و ه - -ي

ألنسسبة ألتي تتفاوت ب ÚأŸتمدرسس ، Úحيث
سسجل ‘ صسفوفهم غياب  119مÎشسح أي ما
’حرأر فقد سسجل عدد
نسسبته ، %1 ،80أما أ أ
ألغياب ‘ صسفوفهم  1553حالة غياب أي بنسسبة
 %23 ،7هذأ و أضساف أنه ” ألسسماح للمتأاخرين
أل -ذي -ن وصس -ل -وأ إأ ¤م -رأك-ز أ’م-ت-ح-ان إأ ¤غ-اي-ة
’ظ -رف-ة و ت-وزي-ع
ألسس-اع-ة ، 8 :30وف -ور ف -ت -ح أ أ
’ي مÎشسح أ’لتحاق بقاعات
’سسئلة  ⁄يسسمح أ
أأ

أأ’ول جرى ‘ ظروف جد عادية و  ⁄يسسجل
أي حدث يعكر صسفو و سس Òأ’متحان بعد
أخ- -ذ ك- -ل أل -ت -دأب ÒأŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -ن -ظ -ي -م،
أإ’مكانيات ،أأ’من ألتأاط Òمع توجيه تعليمات
صسارمة بخصسوصس أإ’طعام Ãنع عدة موأد عن
أŸطاعم تفاديا للتسسممات ألغذأئية مع تركيز
م -ك -ث -ف ع -ن أل -رق-اب-ة ل-ل-م-ط-اع-م و أل-ن-ظ-اف-ة
ب- -إاشس -رأك م -ك -اتب ألصس -ح -ة و ف -رق أل -رق -اب -ة
أıتلفة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

...وغياب  1672بالبويرة
’سسئلة كانت ‘ أليوم
أ’متحان وفيما يخصس أ أ
’ول ‘ متناول أ÷ميع و كانت من ألÈنامج
أأ
ألدرأسسي و هو ما أنعكسس على أŸمتحن Úألذين
’ول معتÈين أن
أبدوأ أرتياحهم خÓل أليوم أ أ
’سس -ئ -ل -ة ك -انت م -ن ألÈن-ام-ج و ك-ل ت-ل-م-ي-ذ ق-ام
أأ
’جابة عنها بكل سسهولة.
باŸرأجعة بإامكانه أ إ

البويرة :ع نايت رمضسان

أألفا ششرطي لتأام Úأإلمتحانات بسشطيف

ج -رت ،أمسس ،أم -ت -ح -ان -ات أل -ي -وم أ’ول م -ن ب -رن -ام -ج أخ -ت-ب-ارأت
ألبكالوريا ع 82 Èمركز بسسطيف ،وألتي ترشسح لها  24655تلميذأ
وتلميذة ‘ ظروف عادية ،وحرصسا منها على ضسمان تأام Úأمثل
Ûريات أمتحان شسهادة ألبكالوريا لهذه ألسسنة ،سسطرت مصسالح أمن
و’ية سسطيف برنا›ا أمنيا خاصسا تعكف خÓله على أتخاذ جملة من
أإ’جرأءأت وألتدأب Òأأ’منية ألكفيلة بتأاميم شستى مرأحلهÃ ،ا فيها
م -رح -ل -ة م -وأك-ب-ة أسس-ئ-ل-ة أ’م-ت-ح-ان وأورأق أأ’ج-وب-ة ،وح-ت-ى م-رح-ل-ة
أل -تصس -ح -ي -ح ،م -ع أ◊رصس ع -ل -ى تسس -خ Òك -اف -ة أإ’م -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة

وأل-ط-اق-ات أل-بشس-ري-ة أل-ك-اف-ي-ة ،وأل-ك-ف-ي-ل-ة بضس-مان تأام Úجميع مرأكز
أ’متحانات أŸتوأجدة بإاقليم أختصساصسها وألبالغ عددها  73مركزأ
من ضسمن  ،82إأضسافة أ ¤مركزي تصسحيح ،ومركز لتجميع وحفظ
أŸوأضسيع ،حيث سسخرت للعملية ما يناهز أأ’لفا شسرطي.
’مني يهدف أسساسسا أ¤
ﬂطط مصسالح أمن و’ية سسطيف أ أ
’م -ان ÿل -ق ب -ي -ئ -ة مÓ-ئ-م-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
ضس -م -ان ج -و يسس -وده أ’أم -ن أ أ
أŸمتحن ، ÚخÓل أجتياز أمتحان ألبكالوريا ،من خÓل توزيع
’م-ن-ي ب-ال-ق-رب من
ﬁك-م ل-رج-ال ألشس-رط-ة وت-ك-ث-ي-ف ت-وأج-ده-م أ أ

’ول من أ’متحانات ‘ شضهادة
مّر أليوم أ أ
ن-ه-اي-ة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-انوي ألبكالوريا ““ لدورة
ج-وأن  ‘ ، 2018أري- -ح -ي -ة و ه -دوء ع -ام  ،و
’خصص أولياء ألتÓميذ و أŸؤوطرون
أجمع با أ
’من Ãحيط
على ألتنظيم أÙكم  ،و توفر أ أ
أŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي-ة و م-رأك-ز أ’م-ت-ح-ان  ،و
غياب ألتوتر و ﬁاو’ت ألغشص ألتي كانت
–دث ‘ م - - -ث - - -ل ه- - -ذه أŸوأع- - -د أŸصضÒي- - -ة
ألسضابقة .
أبدى أŸتحدث باسسم أ÷معية ألوطنية أ’ولياء
ألتÓميذ مصسطفى بن قاسسي لـ ”” ألشسعب ””  ،عن
أرت -ي -اح -ه ل-ل-ج-و أل-ع-ام لÓ-م-ت-ح-ان أŸصسÒي ه-ذه
ألسس -ن -ة أل -درأسس -ي -ة  ،خ -اصس -ة و أن أي-ام أ’م-ت-ح-ان
ت -زأم -نت م -ع ح -رأرة م -ع -ت-دل-ة  ،م-ب-دي-ا رضس-اه ع-ن
ألتنظيم ألعام ألذي ميز أليوم أأ’ول من أمتحان
أÎŸشسح. Ú
وأوضسح بن قاسسي بان أŸعاينة أ’بتدأئية ألتي
قام بها رفقة أعضساء عن جمعيتهم بعدة بلديات و
مرأكز أمتحان ،كانت جيدة بل و مثالية ‘ بعضس
منها ،مضسيفا بأان غالبية أŸرأكز كانت مؤومنة من
قبل عناصسر أأ’من أو ألدرك و أ◊ماية أŸدنية .
و أضس- -اف مصس- -ط -ف -ى ب -ن ق -اسس -ي ب -أان ق -ط -ع
أ’نÎنيت خÓل ألسساعات أأ’و ¤من أ’متحان ،
زأدت ‘ ألهدوء  ،على عكسس ألسسنوأت ألسسابقة  ،و
أل -ت -ي ك -انت تشس -ه -د تسس -ري-ب-ات ع-ل-ن-ي-ة ع Èم-وأق-ع
ألتوأصسل أ’جتماعي باÿصسوصس ،و هو أ’نطباع
نفسسه ألذي أد ¤به بعضس أŸؤوطرين من أأ’سساتذة
حول ›ريات أ’متحان .
و ‘ سسياق أ◊دث كشسف أŸتحدث باسسم أولياء

ألتÓميذ ‘ جمعيتهم ألوطنية  ،أن ظاهرة ألغيابات
و ألتأاخر ‘ أ’لتحاق بقاعات أ’متحان  ،أختفت
مقارنة بالسسنة أŸاضسية  ،كما أن ألتوتر و أ’رتباك
ب ÚألتÓميذ غاب  ،بسسبب أنعدأم وقوع حوأدث
غشس جماعي  ،أو تسسريب ‘ أŸوأضسيع و أسسئلة
أ’متحانات  ،و هما ألسسببان ألذين سساعدأ ‘
تركيز ألتÓميذ و عدم تسسجيل أي حا’ت عرضسية
أو مرضسية حتى .
و أسستغل بن قاسسي أ◊دث ألÎبوي  ،ليؤوكد بأان
مشس -ارك-ة ج-م-ع-ي-ة أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ أل-وط-ن-ي-ة ‘ ،
حمÓت –سسيسس ع Èوسسائل أإ’عÓم ألثقيلة و
Óولياء و ألتÓميذ على
أŸكتوبة و أŸسسموعة  ،ل أ
ألسس- -وأء  ،و أل- -ت- -ي شس -ارك ف -ي -ه -ا ح -ت -ى م -ؤوط -رون
نفسسانيون  ،أتت بأاكلها و أثمرت  ،حيث أوضسح بأانه
” ألÎكيز خÓل تلك أ◊مÓت على كيفية تعامل
أل- -تÓ- -م -ي -ذ م -ع م -وع -د أ’م -ت -ح -ان  ،و م -ع ورق -ة
أ’متحان أيضسا  ،و كيفية ألÎكيز و أإ’جابة بالشسكل
ألهادئ  ،و ألبعيد عن أي ضسغوطات  ،مثمنا تلك
أ◊م Ó- -ت و أل - -ت- -ي حسس- -ب- -ه سس- -اه- -مت ‘ إأج- -رأء
أ’متحان أŸصسÒي ‘ ظروف جد عادية و مؤومنة
.
Œدر أإ’شسارة إأ ¤أن عدد أÎŸشسح Úألذين
خاضسوأ أول يوم ’متحانات ألبكالوريا ‘ 2018
ألبليدة  ” ،إأحصساؤوهم بنحو  20ألف مÎشسح  ،من
بينهم أك Ìمن  6آأ’ف مÎشسح حر  ،يتوزعون على
 54مركزأ  ،و يؤوطرهم ما يفوق عن ألـ  2200أسستاذ
مؤوطر .

البليدة :لينة ياسسمÚ

 17ألف مÎششح يجتازون ‘ ظروف عادية بورقلة

أج -رى  17.567مÎشض-ح ’ج-ت-ي-از شضهادة
أل -ب-ك-ال-وري-ا ب-و’ي-ة ورق-ل-ة أم-ت-ح-ان أل-فÎة
’ول ‘ ظروف وصضفت
ألصضباحية من أليوم أ أ
بالعادية من طرف بعضص أŸمتحن Úألذين
’سض-ئ-ل-ة أم-ت-ح-ان م-ادة أل-ل-غة
أب-دوأ أرت-ي-اح-ا أ
أل- -ع- -رب- -ي- -ة وآأدأب- -ه- -ا ،خ- -اصض- -ة م -ع تسض -ج -ي -ل
أن -خ -ف -اضص ﬁسض-وسص ‘ درج-ات أ◊رأرة و‘
ظ -ل ت -وف Òك -ل أل -ظ -روف أÓŸئ -م-ة لضض-م-ان
سض Òأ◊سض- -ن ل- -ل- -ع- -م -ل -ي -ة حسضب م -ع -ل -وم -ات
مديرية ألÎبية.
ي-ت-وزع أÎŸشس-ح-ون ’ج-ت-ي-از شس-ه-ادة أل-بكالوريا
ع-ل-ى  64م-رك-ز إأج-رأء أم-ت-ح-ان م-ن-ه-م  45بقطاع
ورقلة و 19بقطاع تقرت وÁثل عدد أÎŸشسحÚ
من فئة أŸتمدرسس 9884 Úوعدد أأ’حرأر Ãا فيهم
مÎشسحي مؤوسسسسة إأعادة ألÎبية  7683مÎشسح من
إأجما‹ عدد أÎŸشسح Úألبالغ تعدأدهم 17.567

منهم  10701بقطاع ورقلة و 6866بقطاع تقرت.
وŒدر أإ’شسارة إأ ¤أن مديرية ألÎبية لو’ية
ورقلة حسسبما أكده أŸدير ألو’ئي للقطاع رأبح
ري -اح ك -انت ق -د ج -ه -زت ك -ل أل -ظ -روف أسس-ت-ع-دأدأ
’ج -ت -ي -از أÎŸشس -ح ‘ Úه -ذه أل -و’ي -ة ’م -ت-ح-ان
ألبكالوريا ،حيث أن كل مرأكز أإ’جرأء وألقاعات
أل- -ت- -ي يصس- -ل ت- -ع- -دأده- -ا إأ 956 ¤ق-اع-ة أم-ت-حان
ﬂصسصس -ة إ’ج -رأء أم -ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا
بالو’ية ورقلة ،جميعها ›هزة هذه ألسسنة بأاجهزة
تكييف نظرأ لطبيعة أŸنطقة أŸعروفة بارتفاع
درجات أ◊رأرة إأ ¤مسستويات قصسوى خÓل هذه
ألفÎة من ألسسنة ،حيث أشسار ذأت أŸتحدث إأ ¤أن
آأخ- -ر م- -ا ” إأق- -ن- -ت- -اؤوه ‘ ف -ائ -دة ت -زوي -د ق -اع -ات
أ’م -ت -ح -ان Ãك -ي -ف -ات ك-ان ‘ ح-دود  184مكيف
هوأئي.

ورقلة:إاÁان كا‘

 800ششرطي بإاسشكيكدة ‘ أŸوعد
وضض -عت مصض -ال-ح أم-ن سض-ك-ي-ك-دة ،تشض-ك-يÓ-
أمنيا يعتمد على تخصضيصص تعدأد هام من
ق -وأت -ه -ا وتسض -خ Òك -اف -ة إأم -ك -ان -ات -ه-ا أŸادي-ة
ب-ه-دف ضض-م-ان ت-غ-ط-ي-ة أم-ن-ي-ة مÓ-ئ-م-ة ل-كل
›ريات أمتحانات نهاية ألسضنة ألدرأسضية.
ه -ذأ أıط -ط أل -وق -ائ -ي أل -ذي يشس -رف ع-ل-ي-ه
إأطارأت أمن ألو’ية برئاسسة عميد أول للشسرطة
خزماط ﬁمد ،رئيسس أمن ألو’ية ،يشسمل تأامÚ
كل مرأكز أ’متحانات وأأ’ماكن أÙيطة بها ليÓ
ونهارأ يتم وضسعه  24سسا ،قبل بدأ أ’متحانات
باإ’ضسافة إأ ¤أيام أ’متحان ،كما سسيتم توزيع قوأت
ألشسرطة Ãا فيهم ألشسرطيات ،على كافة أŸرأكز
أل-ت-ي سس-ت-ج-ري ب-ه-ا ه-ات-ه أ’م-ت-ح-ان-ات أŸت-وأجدة
ب -إاق -ل -ي-م أخ-تصس-اصس ألشس-رط-ة ،ح-يث ” أق-ح-ام ‘

’جرأء أ’متحانات  ،وألسسهر على تنظيم وتسسهيل ألسسيولة
مرأكز أ إ
أŸرورية وŒنب ألتنقل وألضسجيج بالقرب منها ،مع Œنب لتجنب
أية حوأدث سسﬁ Òتملة وكذأ بعضس ألسسلوكات ألسسلبية ألصسادرة
’شس -خ -اصس ،ك-ح-ا’ت أل-ت-وق-ف أل-عشس-وأئ-ي ل-ل-م-رك-ب-ات
ع -ن ب -عضس أ أ
وأسستعمال ألدرأجات ألنارية ‘ ﬁيط مرأكز أ’متحانات ،وألتي
كثÒأ ما تتسسبب ‘ أحدأث ألضسوضساء ،كما أنها “ثل مصسدر إأزعاج
للمÎشسح.Ú

سسطيف :نور الدين بوطغان

أل -تشس-ك-ي-ل أأ’م-ن-ي أل-ع-ام  800شس -رط-ي م-ن-ه-م 427
شس-رط-ي مسس-خ-ر بصس-ف-ة م-ب-اشس-رة ع-ل-ى مسس-ت-وى 61
مركزأ ،ألتي تقع ضسمن أختصساصس ألشسرطة.
وب -غ -رضس ضس -م -ان ألسس Òأ◊سس -ن لÓ-م-ت-ح-ان-ات
وتأام Úمرأكزها وكل أرجائها ،أوضسح رئيسس أمن
ألو’ية”” أن مصسالح أمن ألو’ية سستسسهر على تأامÚ
مرأكز ألتجميع وألتوزيع سسوأء أŸتوأجدة Ãدينة
سسكيكدة أو بالبلديات أأ’خرى ألتابعة لقطاع أمن
ألو’ية ،وكذأ مرأكز ألتصسحيح إأضسافة إأ ¤ضسمان
أŸرأف- -ق- -ة أأ’م- -ن- -ي- -ة Ÿوأضس -ي -ع أأ’سس -ئ -ل -ة وأورأق
أإ’ج -اب -ات ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-وظ-ف-ي ق-ط-اع ألÎب-ي-ة
ألوطنية.
وناشسدت مصسالح أمن ألو’ية سسائقي أŸركبات
Óشس-خ-اصس وأأ’ول-ي-اء
ووسس -ائ -ل أل -ن -ق -ل أ÷م-اع-ي ل -أ
ب- -وج- -وب أت -خ -اذ أ◊ي -ط -ة وأ◊ذر ’سس -ي -م -ا أم -ام
أŸدأرسس وألتجمعات ألعمرأنية من أجل تفادي
أرتكاب حوأدث مرور ‘ حق ألطلبة ،كما ناشسدت
أول-ي-اء أل-ط-ل-ب-ة أŸم-ت-ح-ن ،Úب-وج-وب أل-ت-نسس-ي-ق م-ع
ﬂت -ل -ف مصس-ال-ح ألشس-رط-ة أث-ن-اء وخÓ-ل ›ري-ات
ه-ذه أ’م-ت-ح-ان-ات ،وتسس-ه-ي-ل م-ه-ام رج-ال ألشسرطة
ب- -ا’ب- -ت- -ع- -اد ع- -ن خ- -ل- -ق Œم- -ع- -ات أم- -ام م- -رأك -ز
أ’متحانات ،خاصسة باسستعمال سسيارأتهم أÿاصسة
ألتي ينقلون عادة على متنهـا أبنائهم ،ألتوقف ‘
أأ’ماكن أıصسصسة لذلك.

سسكيكدة :خالد العيفة
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عمليات لزرع أاعضشاء اصشطناعية للمرضشى

اŸركز السشتششفائي ا÷امعي لبجاية يتدعم بطاقم طبي مؤوّهل
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لنارة العمومية
السشكان يششتكون غياب ا إ

انتششـ ـ ـار ال ّسشرقـ ـ ـة والعتـ ـ ـداءات
بح ـ ـ ـي «بـ ـن سشعي ـ ـد» ‘ ا÷لف ـ ـة

اشش -ت -ك -ى سش -ك-ان ح-ي «ب-ن سش-ع-ي-د» ب-ولي-ة
لن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة عÈ
ا÷ل -ف-ة م-ن ان-ع-دام ا إ
شش - -وارع - -ه - -ا ،وق - -د ع Èب - -عضش- -ه- -م ÷ري- -دة
«الشش- -عب» ع -ن ح -اج -ت -ه -م اŸاسش -ة ل -ت -ع -م -ي -م
لنارة العمومية بكل ششوارع ا◊ي ،والتي
ا إ
أاصشبح التجول فيه يششكل خطرا على اŸاّرة،
وخاصشة ‘ الليل.

وحسسب محدثنا «كرمة محمد» ،أاحد سسكان
ال -ح -ي أان ب-عضس األشس-خ-اصس ي-م-ت-ه-ن-ون السس-رق-ة
والع -ت-داءات ف-ي ال-ظÓ-م ال-دامسس ع-ل-ى ب-ي-وت
الناسس ،مضسيفا أان ظلمة الحي تبعث الخوف في
النفوسس من حدوث أاي اعتداء ،وفي هذا السسياق
أاعرب سسكان الحي عن اسستيائهم جراء الوضسعية
التي أاضسحى عليها الحي الذي يقطنونه ،خاصسة
فيما يتعلق بالجانب األمني والنظافة واإلنارة
العمومية.
وقد وقف سسكان حي «بن سسعيد» عن حقيقة

لي -ام ،ال -ق -ي -ام
ي- -رت- -قب أان ي- -ت -م ه -ذه ا أ
بتثبيت ما يفوق عششرين عضشوا اصشطناعيا
ل -ف -ائ -دة اŸرضش -ى ،ال -ذي -ن ي -ع -ان -ون م -ن آالم
بسشبب التهاب اŸفاصشل على مسشتوى الركبة،
“ت تعبئة فريق طّبي متعّدد
حيث سشبق أان ّ
صشصشات لهذا الغرضس.
التخ ّ
كشسفت نفسس المصسادر أاّن فريق غرفة العمليات
بمسستشسفى خليل عمران وكذا فريق جراحة تقويم
العظام والرضسوضس ،قد سسخّرا كّل جهودهما من
أاج -ل ب -رم -ج -ة ع -م -ل-ي-ات ل-ف-ائ-دة ال-م-رضس-ى ال-ذي-ن
ينتظرون التكفل بحالتهم ،وسسيتم وضسع أازيد من
ِ 20ب- -دل رك- -ب- -ة ه- -ذه األي -ام م -ن أاج -ل تصس -ح -ي -ح
التشسوهات الناتجة عن التهاب المفاصسل.
وسس -تسس -م -ح ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات حسسب خ-ل-ي-ة التصس-ال
ل-ل-م-رك-ز السس-تشس-ف-ائ-ي ال-ج-امعي ببجاية ،للمرضسى
المسستفيدين باسسترجاع قدرتهم على الحركة وكذا
التقليل من آالمهم ،حيث ووفقا للتصسريحات التي
تم تلقيها ،يعتبر داء التهاب المفاصسل على مسستوى
الركبة مرضسا مزمنا مسسبّبا للعجز ،ما يعني أان هذه
ال-ع-م-ل-ي-ات سس-تسس-م-ح ل-ل-مصس-اب-ي-ن ب-اسس-ت-عادة القدرة
الوظيفية للمفاصسل ،باإلضسافة إالى قابلية الحركة
المفصسلية والتكاء غير المؤولم ،ما سسيضسمن لهم
اسستئناف نشساطاتهم البدنية في أاحسسن الظروف،
ك-م-ا أاّن-ه-ا سس-تسس-م-ح ع-ل-ى وج-ه ال-خصس-وصس ب-ت-مكين
المريضس ذاتيا ومنحه السستقÓلية.
من جهة أاخرى ،أاعلن نفسس المصسدر عن قدوم
مختصسة جديدة ،تتمثل في رئيسسة مصسلحة أامراضس
القلب بالمركز السستشسفائي الجامعي ببجاية ،حيث
سستشسغل البروفيسسور كاشسنورة علجية منصسب رئيسسة
مصسلحة أامراضس القلب في القريب العاجل ،والتي
ن-ج-حت ف-ي ال-مسس-اب-ق-ة األخ-ي-رة ال-م-ن-ظ-م-ة لفائدة
رؤوسس -اء ال -مصس-ال-ح سس-ن-ة  ،2017م -ع ال -ع -ل -م أان ه -ذا
ال -م -نصسب ك -انت تشس -غ -ل-ه ال-ب-روف-يسس-ور زوزو ح-ن-ان
بالنيابة ،التي لعبت دورا رئيسسيا في اإلشسراف على
ق -اع -ة طب ال -ق -لب ال-ت-دخ-ل-ي ،ح-يث سس-اه-مت ف-ي

تحسسين أاداء المصسلحة وظروف التكّفل بالحالت
المرضسية.
ومن المنتظر دائما وفقا لخلية التصسال للمركز
السس-تشس-ف-ائ-ي ال-ج-ام-ع-ي ب-ب-ج-اي-ة ،أان يتم التدشسين
الرسسمي مصسلحة جراحة القلب في الخامسس من
شسهر جويلية القادم ،ويشسرف عليها أاطباء مختصسين
في جراحة القلب واإلنعاشس الطبي ،كما تتوفر على
كّل التجهيزات الÓزمة إلتمام العمليات الجراحية
ب-ه-ا ،م-ا سس-يسس-م-ح ب-ت-ق-دي-م خ-دم-ات وت-ك-فل أافضسل
بالمرضسى الذين يعانون من أامراضس القلب والذين
تتطلب وضسعيتهم إاجراء عمليات جراحية.

الّتكوين والّتعليم اŸهنيÚ
لتعزيز سشوق العمل
أاقدمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولية
بجاية ،على تبني نهج جديد قصسد تحضسير مخطط
التكوين الخاصس بدورة سسبتمبر  ،2018ويرتكز هذا
النهج الجديد على التشساور مع مختلف القطاعات
ال-مسس-ت-خ-دم-ة ل-ل-ح-ائ-زي-ن ع-ل-ى الشس-ه-ادات ،ف-وف-قا
ل-م-دي-رة ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م المهنيين لولية
بجاية ،منزو صسليحة ،تتمثل مبادئ هذا النهج في
إاشسراك أاكبر عدد ممكن من المؤوسسسسات عن طريق
اجتماعات تشساورية وحتى تصسالحية ،كما يسسعى
أايضس -ا إال -ى ضس ّ-م م -خ -ت -ل -ف ال -م -دي -ري -ات وال -غ -رف
القنصسلية والتمثيÓت النقابية والجمعيات ومختلف
أاجهزة دعم اإلدماج ،فضس Óعن المؤوسسسسات.
ل-ق-د ك-ان ت-ح-دي-د اح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ك-وي-ن ب-م-خ-ت-ل-ف
أانماطه ،حسسب ذات المتحدثة ،والذي تتمثل غايته
في التكوين بالتوافق مع سسوق العمل ،تتويجا لعديد
من الجتماعات ،حيث أاوضسحت المسسؤوولة األولى
عن قطاع التكوين المهني بالولية ،وتمّ عقد سستة
اج-ت-م-اع-ات ب-م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ،ج-م-عت م-خ-ت-ل-ف
ال- -م- -دي- -ري- -ات وأاج- -ه- -زة اإلدم- -اج وال- -ج- -م- -ع -ي -ات

وال -ت -م -ث -ي -ل -ي -ات ال -ن -ق -اب -ي-ة ،ك-م-ا ت-مّ ع-ق-د خ-مسس-ة
اجتماعات أاخرى مع القطاع القتصسادي بحسسب
المناطق ،أاي بجاية والقصسر وسسيدي عيشس وأاقبو
ولوطا ،مشسيرة إالى أانّ هذه المبادرة قد حققت
نتائج مرضسية ،خاصسة أانها األولى من نوعها وسسيتم
عرضس مخطط التكوين ،وفضس Óعن ذلك ،وتحسسبا
إلطÓق فروع المتياز في كل من ميادين الكهرباء
والطاقة بالمعهد الوطني المتخصسصس في التكوين
المهني بسسيدي عيشس ،كما تّم تقرير ذلك من قبل
وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وتّ-م وف-ق-ا ل-تصس-ري-ح-ات م-ن-زو ،ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-ديد من
الجتماعات واللقاءات ،حيث تنقل مؤوخرا وفد
وزاري ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ع- -دي- -د م- -ن ال -م -ؤوسسسس -ات
القتصسادية العمومية والخاصسة بولية بجاية ،دون
اسستثناء ،إالى المعهد الوطني المتخصسصس للتكوين
المهني بسسيدي عيشس ،وأاعرب عن تمنيه الحظ
ال-م-وف-ق ل-ف-ري-ق ال-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي ال-متخصسصس في
التكوين المهني بسسيدي عيشس ،من أاجل النجاح في
هذا المشسروع الذي يعتبر مسساهمة كبيرة في إانجاح
التكوين بوليتنا.
وع -ل -ى سس -ب -ي -ل ال -ذك -ر ،وفضس  Ó-ع -ن إاط Ó-ق ف-روع
المتياز األولى فيما يتعلق بالطاقات المتجددة
وال-ك-ه-رب-اء والصس-ي-ان-ة الصس-ن-اع-ي-ة واآلل-ي-ة ،بالمعهد
الوطني المتخصسصس في التكوين المهني بسسيدي
عيشس «شسراكة مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين
– شسنايدر إالكتريك» ،سسيكون هنالك تواصسل في
إاطÓ-ق ال-ت-ك-وي-ن-ات ذات ال-عÓ-ق-ة م-ع اسس-ت-رات-يجية
القطاع ،أاي البناء واألشسغال العمومية والسسياحة
والصس -ن -اع -ة ال -غ -ذائ -ي -ة والصس-ن-اع-ة وال-زراع-ة ،دون
نسسيان تنمية كفاءات مسستخدمي التكوين ومرافقة
مدراء المؤوسسسسات ،من أاجل إاكمال مهامهم بنجاح
عن طريق إارسساء مبدأا العمل الجماعي والتكامل
بين المؤوسسسسات.

بجاية :بن النوي توهامي

ﬂطّط اسشتعجا‹ لتحسش ÚاÙيط بسشعيدة

اŸسشؤوول التنفيذي األول يشش ـ ـّدد علـ ـ ـى إاشش ـ ـراك جميـ ـ ـع الفعالي ـ ـ ـات
سس-ع-ي-ا م-ن-ه إلشس-راك ال-ج-م-ع-ي-ات وممثلي المجتمع
ال-م-دن-ي ف-ي ت-ب-ن-ي وت-جسس-ي-د م-خ-ط-ط اسس-ت-عجالي
ل-ت-ن-ظ-ي-ف وت-حسس-ي-ن ال-م-ح-ي-ط ع-ب-ر أاح-ي-اء م-دي-ن-ة
سسعيدة ،اجتمع والي الولية أاول أامسس بمقر الولية
ب -ق -اع -ة ال -م -ح -اضس-رات وب-حضس-ور م-دي-ري ال-ه-ي-ئ-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وال-مصس-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-م-م-ث-لي المجتمع
ال -م -دن -ي وال-ج-م-ع-ي-ات ال-ف-اع-ل-ة قصس-د ال-ت-حسس-يسس
ب-أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ال-ت-ي م-ن ال-مقرر أان
تنطلق بحر هذا األسسبوع لتشسمل مجمل النقاط

المحصسية عبر أاحياء المداخل والمحاور الرئيسسية
ل -ل -م-دي-ن-ة ب-م-ا ف-ي ذلك ال-م-ق-اب-ر م-ق-ب-رة الشس-ه-داء
وسسيدي معمر.
وتّم من خÓل العرضس المقدم من قبل المتدخلين
ت -ح -دي -د م -واق -ع ال -ت -دخ -ل حسسب أاه -م-ي-ة وأاول-وي-ة
ال -ت -دخ -ل ،ت-قسس-ي-م ال-م-دي-ن-ة إال-ى ق-ط-اع-ات ،حشس-د
وتسس -خ -ي-ر اإلم-ك-ان-ات ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة الÓ-زم-ة
لمرافقة العملية ،ومن ثمة ضسبط وتسسطير برنامج
أاو مخطط جدي وفعال يحقق األهداف المتوخاة

م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ،ل-ي-ت-م ف-ي ال-ن-ه-اي-ة ال-تعبئة وتحسسيسس
ال -م -واط -ن-ي-ن م-ن خÓ-ل وسس-ائ-ل اإلعÓ-م ال-م-ت-اح-ة
ال-م-رئ-ي-ة والسس-م-ع-ي-ة وال-م-ك-ت-وب-ة ل-ل-مشس-ارك-ة ضس-من
ال-ح-م-ل-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة حسسب ال-م-خ-ط-ط أاو البرنامج
ال-مسس-ط-ر ،وال-ذي م-ن ال-م-ح-ت-م-ل أان ي-ت-واصس-ل على
مراحل عدة إالى حين القضساء على المناظر وتسسوية
الوضسعيات المشسّوهة للمنظر العام للمدينة.

صشندوق ا÷هوي للتّعاون الفÓحي بسشطيف
ال ّ

سسعيدة :ج ــ علي

دعوة الفÓح Úإا ¤تأام Úا÷ّرارات وا◊صشادات

دعا مدير الصسندوق الجهوي للتعاون الفÓحي
بسسطيف فÓحي الولية ،خاصسة منهم اأصسحاب
ال -ج ّ-رارات وال -حصس-ادات م-ن اأج-ل ت-اأم-ي-ن-ه-ا ضس-د
ال -ح-رائ-ق ،وه-ذا ت-ح ّسس-ب-ا ل-م-وسس-م ال-حصس-اد ال-ذي
سسينطلق بعد اأسسابيع قليلة ،معتبرا اأن هذه الآلت
ت -ك -ون غ -ال -ب -ا ع -رضس-ة ل-ل-ح-رائ-ق بسس-بب شس-رارات
ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،م-ا ي-تسس-بب ب-دوره ف-ي ان-دلع ح-رائ-ق
تلتهم المحاصسيل الفÓحية مخلفة خسسائر مادية
ك -ب -ي -رة ،خ -اصس -ة اإذا ك -ان ال -م -حصس -ول ال -ف Ó-ح-ي
للحبوب وفيرا.

وهكذا ،فاإّن الفÓحين المعنيين وعند توقيعهم
ع-ل-ى ع-ق-ود ال-ت-اأم-ي-ن م-ع مصس-ال-ح الصس-ن-دوق ،ي-تم
تزويدهم فورا بقارورات اإطفاء الحرائق مجانا
لسس -ت -غ Ó-ل -ه-ا ف-ي اإط-ف-اء ال-ح-ري-ق ع-ن-د ان-دلع-ه
م -ب -اشس -رة ،وه-ذا ع-م Ó-ب-م-ب-داأ ال-وق-اي-ة خ-ي-ر م-ن
ال -ع Ó-ج ،وه -ي ال -م -م -ارسس -ة ال -ت -ي ت -ب -ن -ت -ه-ا اإدارة
الصسندوق الجهوي للتعاون الفÓحي بسسطيف مع
فÓحي المنطقة ،منذ خمسس سسنوات ،حيث وصسل
ع-دد ق-ارورات الإط-ف-اء ال-مسس-ل-م-ة ل-ل-فÓ-حين الى
حوالي  500قارورة لحد الآن ،مع التزام الصسندوق

انتخبت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصسناعة
بالوادي أاول أامسس عبد القادر قعري رئيسسا للغرفة
ل -ع -ه -دة أاخ -رى ،ب -غ -ال -ب-ي-ة أاصس-وات أاعضس-اء ال-غ-رف-ة
المتكونة من  22عضسوا ،كما تم انتخاب مكتب
تنفيذي يضسم نائبين للرئيسس نبيل قنوعة وادريسس
لقميري وثÓث أاعضساء علي شسايب ،عبد المالك
ب- - - - - - - -اه- - - - - - - -ي وف- - - - - - - -يصس- - - - - - - -ل ق- - - - - - - -وي - - - - - - -در.
وت-مّ-ي-زت أاشس-غ-ال ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ب-ك-ل-م-ة ل-م-دير

التجارة بالنيابة كمال باسسي ،أاوضسح فيها أان الغرفة
أاصسبحت اليوم تلعب دورا رياديا على الصسعيدين
المحلي والوطني ،فضس Óعن الندوات والورشسات
ال -م -خ-ت-ل-ف-ة ال-ت-ي ع-م-لت ع-ل-ى ت-وق-ي-ع ال-ع-دي-د م-ن
ات -ف -اق -ي -ات الشس -راك-ة م-ع ن-ظ-ي-رات-ه-ا ف-ي م-خ-ت-ل-ف
الوليات وفي دول العالم.
حضسر أاشسغال الجمعية العامة ممث Óعن المدير
ال-ج-ه-وي ل-ل-ت-ج-ارة ب-ورق-ل-ة وم-دي-ر غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة

ب-م-لء ال-ق-ارورة ل-م-ن سس-ب-ق ل-ه اسس-تÓ-م-ه-ا سس-ابقا،
وبصس-ف-ة م-ج-ان-ي-ة ،وه-ذا ل-دى ال-ت-وق-ي-ع ع-لى عقد
التاأمين.
نشس -ي -ر اإل -ى اأن مصس -ال -ح الصس -ن -دوق ت -ق -وم بشس -ك-ل
مسستمر بعمليات التوعية للفÓحين بالمنطقة من
اأج-ل ت-حسس-يسس-ه-م ب-اأه-م-ي-ة ال-ت-اأمين على نشساطهم
ال -ف Ó-ح -ي ،وه -ذا ل -ت -ج -نب خسس -ائ -ر ك -ب-ي-رة غ-ي-ر
متوقعة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

عبد القادر قعري رئيسشا لغرفة التّجارة وال ّصشناعة بالوادي

^

والصسناعة وعدد من ممثلي القطاعات المختلفة
وممثلي وسسائل اإلعÓم في الوادي ،تميزت في جو
من الشسفافية بحضسور المحضسر القضسائي.

الوادي :قديري مصسباح

العدد
17٦75

06

ال -وضس -ع م -ا اضس -ط -ر ال -ب -عضس م -ن -ه -م إال -ى وضس-ع
المصسابيح الصسغيرة أامام واجهات بيوتهم كحلول
مؤوقتة لنعدام إانارة الشسوارع ،غير أاّنها تبقى
غير كافية في مواجهة الظÓم الحالك الذي
يطبع شسوارع الحي لي.Ó
وأاضساف «كرمة محمد» أان أاول أايام العيد
تعرضست الكثير من البيوت للسسرقة ،حيث وجّهوا
ال-ع-دي-د م-ن الشس-ك-اوي إال-ى ال-ج-ه-ات ال-مسس-ؤوولة،
طالبوا فيها بتزويد شسوارع الحي التي تنعدم
ف -ي -ه -ا اإلن -ارة وال -ت -ي دخ -لت ف -ي ع -زل -ة ،إال أان
شسكاويهم بقيت حبيسسة األدراج إالى غاية كتابة
هذه األسسطر ،حيث اكتفت هذه األخيرة بتلقي
الشسكاوي دون العمل على التفاتة شسافية ترفع
الغبن عنهم مما أاثار حفيظة السسكان،وعليه يأامل
السسكان بتدخل السسلطات المعنية بسسرعة ووضسع
حد لهذه الوضسعية المزرية.

رغبة الششباب البطال ‘ اسشتغÓلها

Óّﬁت تتحّول إا ¤أاطÓل

ل ت-زال ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ال-م-وج-ودة ب-ولي-ة
الجلفة مغلقة وخالية عن عروشسها بالرغم من
توزيعها على أاصسحابها منذ فترة طويلة ،حيث
يحتل الكثير موقعا اسستراتيجيا ،وضسمن منطقة
قابلة للنشساط التجاري ،إاذ أابدى مختلف شسباب
ال-م-دي-ن-ة رغ-ب-ت-ه ف-ي اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ع-د أان ب-ق-يت
مغلقة دون فائدة ،وبعيدة عن المجمع اإلداري
من أاجل نسسخ وثيقة ما أاو أاي مصسلحة أاخرى،
وكان من المفروضس أان تسستغل هذه المحÓت
وتوضسع في خدمة الشسباب الراغب في العمل
والحاصسل على الشسهادات المهنية.
ويبقى حالها يثير قلق واسستياء سسكان المدينة،
أام -ام صس -مت اإلدارة ال-وصس-ي-ة ،رغ-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ات

بضسرورة اسستغÓلها ،حيث تم تخريب نوافذها
إاضس -اف -ة إال-ى أاب-واب-ه-ا م-ا ج-ع-ل-ه-ا م-ف-ت-وح-ة أام-ام
المنحرفين لممارسسة الطقوسس الممنوعة ،وهو
األمر الذي بات يؤورق سسكان األحياء المجاورة
خ -اصس -ة ع -ن -دم -ا يسس -دل ال -ل -ي -ل سس -ت -اره وي -ث -ي -ر
مخاوفهم.
ال -وضس -ع ال -م -زري ل -ه -ذه ال -م -حÓ-ت دف-ع شس-ب-اب
الولية لمطالبة الوالي التدخل من أاجل فتح هذه
ال -م -ح Ó-ت قصس -د اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ع-دم-ا ت-ع-رضست
معظمهما للخراب ،فيما تعرف فيه البطالة في
الولية ارتفاعا كبيرا.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

بعد تعليق قائمة الـ  100سشكن اجتماعي ببلدية ع Úفزة

إاحتجاجات واقتحام همجي لل ّسشكنات من قبل اŸقصشّيÚ

أاق -دم عشش -رات اŸقصش -ي Úم -ن السش -ك-ن-ات
الجتماعية ببلدية ع Úفزة  10كلم ششرق
ت -ل -مسش -ان ،أامسس ،ع-ل-ى الح-ت-ج-اج أام-ام م-ق-ر
ال -ب -ل-دي-ة وﬁاول-ة غ-ل-ق ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رق -م  07ال -راب -ط ب Úب Úت-ل-مسش-ان وسش-ي-دي
بلعباسس ،والذي يششطر اŸدينة ا ¤قسشم.Ú

من جانب آاخر ،حاول أاحد المقصسين في الـ 30
من العمر النتحار حرقا لكن تدخل المواطنين
حال دون تنفيذ العملية ،من جهة أاخرى أادى
إاقصساء العديد من العائÓت إالى اقتحام إاحدى
ال -ع -م -ارات وت -كسس -ي -ر أاب -واب ح -وال -ي  20شسقة
واحتÓلها من قبل بعضس العائÓت.
من جهتها تدخلت مصسالح الدرك الوطني رفقة

السس -ل -ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ه-دئ-ة األوضس-اع
لتفادي التصسعيد.
وكانت القائمة التي تم اإلعÓن عنها عصسر أاول
أامسس قد سسبق وأان أاعلن عليها خÓل الشسهر
الماضسي ،وعرضسها لطعون جمة أامام لجنة دائرة
شستوان ،والتي بعد دراسسة الطعون تم إاقصساء
ح-وال-ي  20اسس -م -ا واإلب-ق-اء ع-ل-ى  80مسستفيدا
تتوفر فيه الشسروط القانونية ،المر الذي دفع
المقصسين والعشسرات مّمن قّدموا طعونهم ولم
ي- -ج- -دوا أاسس -م -اءه -م ال -ى ال -خ -روج ال -ى الشس -ارع
لÓحتجاج والتعبير عن رفضسهم للقائمة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

وا‹ تبسشة يطمئن مكتتبي «عدل»

األششغال على مسشتوى منطقة «بو◊اف الدير» سشتنطلق قريبا

ط- -م -أان ع -ط -ا ال -ل -ه م -ولت -ي وا‹ ت -بسش -ة
لشش-غال على
م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل ب-ال-ولي-ة ب-أان ا أ
مسشتوى منطقة «بو◊اف الدير» سشتنطلق ‘
” إاسشناد اŸششروع إا¤
القريب العاجل،بعدما ّ
مؤوسشسشة تركية جديدة وإابرام العقد معها،
ح -يث وع -دت ب -إا‚ازه -ا ل -ل -مشش -روع ‘ وقت
لجال اÙدّدة.
قياسشي وتسشليمه قبل ا آ

وأاوعز والي الولية «أاسسباب التأاخر إالى جملة
م -ن ال -ع -وائ -ق ال -ت -ق -ن -ي-ة تّ-م ت-ج-اوزه-ا بصس-ع-وب-ة
واسستنفذت وقتا طوي ،Óومنها التغييرات التي
ت -مت ف -ي اخ -ت-ي-ار األرضس-ي-ة ودراسس-ة ال-ت-رب-ة ث-م
إاعادة الدراسسة من جديد ثم فسسخ العقد مع
الشس- -رك- -ة األول- -ى ال- -ت- -ي ب- -دت غ- -ي -ر ج -ادة ف -ي
الن -ط Ó-ق ف -ي األشس-غ-ال وإاسس-ن-اد ال-مشس-روع إال-ى
شسركة ثانية» ،كّلها عوامل يضسيف والي الولية
«سساهمت في تأاخير انطÓق األشسغال».
وأاشسار عطا الله مولتي «إالى أان  51بالمائة من
البرنامج السسكنية عبر تراب الولية كانت إالى
وقت ق -ريب م -ع-ط-ل-ة وم-ج-م-دة ،وتّ-م ت-ح-ري-ك-ه-ا
وتفعيلها بنسسب متفاوتة بفضسل مجهودات جّبارة
قامت بها مصسالحه إاذ تم تسسليم أازيد من أالفين
( )2000سسكن اجتماعي ،منها ما يزيد عن 1700
سسكن اجتماعي منذ بداية السسنة ،عÓوة على
السسكن الريفي والتحاصسيصس الجتماعية» ،وفي
نفسس السسياق بشّسر الوالي بحصسة تزيد عن 4
آالف سسكن سستسسلم لمسستحقيها قبل نهاية العام
الجاري بعاصسمة الولية وعدد من البلديات من
م -ج-م-وع  10آالف وح -دة سس -ك -ن -ي -ة تسس -ي -ر ب-ه-ا
األشس-غ-ال ب-م-ت-اب-ع-ة م-ي-دان-ي-ة مسس-ت-مّ-رة م-ن ق-بله
شسخصسيا.
وأاّك -د ال-مسس-ؤوول األول ع-ن ال-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي
الولئي ،أانه بذلت مجهودات إاضسافية لتطبيق

برامج اسستعجالية بغرضس تزويد بلديات الولية
بالمياه الصسالحة للشسرب» ،ولهذا الغرضس فقد تّم
ضسخ «مبلغ قدره  120مليار سسنتيم من الوزارة
ال-وصس-ي-ة ل-ل-قضس-اء ت-دري-ج-ي-ا ع-ل-ى مشس-ك-ل ال-مياه
ال -ذي ت -ع -ان -ي م -ن -ه ع -اصس -م-ة ال-ولي-ة وب-ل-دي-ات
أاخرى».
وأاقّر «بوجود تأاخر في عدة قطاعات يجري
العمل على تجاوزه بنفسس طويل وعزيمة فولذية
وارادة كبيرة ومرافقة دائمة» ،وقد لمسس عن
قرب انشسغالت المواطن واهتماماته كما أاضساف
«م -ن خ Ó-ل ال -زي -ارات ال -م -ك -وك -ي-ة ال-ت-ي ق-ادت-ه
للبلديات ،وأانه يسسعى جادا للتكفل األمثل بها
وفق المتوفر من اإلمكانات ،كما سسعى ويسسعى
ب -ك -ل ج -ه -د وث -ق -ة ل -دى السس -ل -ط -ات ال -م-رك-زي-ة
لسس-ت-جÓ-ب وتسس-ج-ي-ل مشس-اري-ع وب-رام-ج ت-نموية
ج-دي-دة ل-ف-ائ-دة ال-ولي-ة سس-تسس-اه-م ف-ي ت-حسس-ي-ن
إاطاره المعيشسي».

تبسسة :خ ــ العيفة
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’من ألعمومي مرأقب ألشسرطة عيسسى نايلي:
مدير أ أ

تسضهيÓت عﬂ Èتلف نقاط اŸرور ا◊دودية خÓل موسضم الصضطياف
’من ورأحة أŸصسطافÚ
’منية وألهيئات أÙلية أ
^ مسس Òأقتصسادي ينسسق ب ÚأŸصسالح أ أ

’من ألعمومي مرأقب ألشسرطة عيسسى نايلي ،عن إأجرأءأت وتسسهيÓت عﬂ Èتلف ألنقاط أŸرورية أ◊دودية
كشسف مدير أ أ
’منية خÓل
من موأنئ ومطارأت لتمك ÚأŸسسافرين وألعائدين ألولوج ‘ وقت زمني قصس ،Òكما سستعرف ﬂتلف أŸرأكز أ أ
موسسم أ’صسطياف تدعيماأمنيا يتماشسي وحركة ألتنقل.

آأسسيا مني

أافاد نايلي فيما يخصس قرار وزارة الداخلية
القاضشي بضشمان مجانية الششواطئ أان مصشالح
اأ’م -ن تسش -ه -ر ع -ل -ى ت -ط-ب-ي-ق ال-ق-وان-ي-ن وف-ق-ا
ل -لشش-ك-اوى ال-م-ق-دم-ة م-ن ط-رف ال-م-واط-ن-ي-ن،
كاششفا في هذا السشياق عن تنصشيب وأ’ول مرة
مسش-ي-ر اق-تصش-ادي يسش-ه-ر ع-ل-ى ت-نسش-ي-ق م-اب-ي-ن
ال-مصش-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات ال-محلية ضشمانا
أ’من وراحة المصشطافين.
وع -ن اإ’ج-راءات اأ’م-ن-ي-ة ال-م-ت-خ-ذة م-ن أاج-ل
ضشمان مرافقة إامتحانات ششهادة البكالوريا ،
كشش -ف ن -اي -ل -ي ع-ن ت-ج-ن-ي-د إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة
وبشش -ري -ة لضش -م-ان صش-ي-رورة ال-ع-م-ل-ي-ة وضش-م-ان
آامنها عبر مختلف مراكز إاجراء ا’متحانات
عبر القطر الوطني.
ولدى اسشتعراضشه للحصشيلة الوطنية لمختلف
نششاطات اأ’من الوطني خÓل ششهر رمضشان،
أاكد نايلي عبر منتدى الششرطة ،أانه تم تسشجيل سشÓمة مرورية.
ششهر هادئ ،عرف انخفاضشا محسشوسشا في وقد تم في هذا الششأان تنظيم  15375نششاط
حوادث المرور مقارنة بششهر رمضشان الماضشي توعوي موجه لمسشتعملي الطريق العام سشاهم
’سشيما ما تعلق بالدراجات النارية التي عادة في التقليل من وفيات حوادث المرور مقارنة
ب - -ن- -فسس ال- -ف- -ت- -رة م- -ن السش- -ن- -ة
ما تسشجل حوادث أاليمة ،حيث
المنصشرمة وهي تدابير أاعطت
انخفضشت بنسشبة  14بالمائة في
ة
ي
د
ا
م
ت
ا
ن
ا
ك
م
إ
أ
ن- -ت- -ائ- -ج اي -ج -اب -ي -ة ب -تسش -ج -ي -ل
الحوادث الجسشمانية.
كما أاوضشح نايلي أان هذا الششهر وبشسرية لتأام Úان- -خ- -ف- -اضس مسش -ت -م -ر وبصش -ف -ة
تدريجية منذ .2015
أمتحانات
تميز بأاجواء تضشامنية على غرار
وب- -ل- -غ- -ة اأ’رق- -ام ،كشش -ف ن -ائب
تنظيم موائد اإ’فطار عبر عدد
ا
ي
ر
و
ل
ا
ك
ب
ل
أ
مدير اأ’من العمومي عميد أاول
م-ن ال-ن-ق-اط ال-م-روري-ة ب-ال-قطر
ل - -لشش - -رط- -ة رشش- -ي- -د غ- -زل ع- -ن
ال - -وط - -ن - -ي م - -ن اج - -ل ت - -ف- -ادي
اسش-ت-ع-م-ال السش-ائ-ق-ي-ن السش-رع-ة ل-ل-وصش-ول إال-ى ان -خ-ف-اضس ف-ي نسش-ب-ة ال-ح-وادث ال-م-رور وذلك
المنزل من جهة من اجل اإ’فطار وكذا تدخل بنسشبة  10.14بالمائة والجرحى بـ 12بالمائة
في إاطار العمل التضشامني الذي يميز هذا وال-وف-ي-ات بـ 33.33ب-ال-م-ائ-ة خÓ-ل السش-ن-وات
الششهر الفضشيل والذي دأابت القيادة القيام به اأ’خيرة.
ومن اجل التقليل من اآ’ثار الناجمة عن
Óمن الوطني
تحت إاششراف من المدير العام ل أ
ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ -ان-ي ه-ام-ل ،مشش-ي-را أان ه-ذا حوادث المرور قامت مصشالح اأ’من الوطني
الششهر غابت فيه تلك المششادة التي لطالما حسشب تصشريحات عميد أاول للششرطة رششيد
كانت تسشجل مابين المواطنين ،ما عكسس وعي غزل ،بتكثيف التششكيل اأ’مني ومختلف الفرق
المواطن الجزائري بأاهمية التأاني من اجل العاملة بالميدان ،بوضشع  10089نقطة مراقبة

توقيف  26متهما وأسسÎجاع  14سسيارة

أامن قسضنطينة يفككك شضبكة دولية ﬂتصضة
‘ تهريب اŸركبات
“كنت ألفرقة أŸتنقلة للشسرطة ألقضسائية بسسيدي مÈوك ،ألتابعة للمصسلحة
أل-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-كة دولية
ﬂتصسة ‘ تهريب أŸركبات من دول ›اورة نحو ألÎأب ألوطني ووضسعها قيد
ألسس Òبطريقة غ Òقانونية بعد ألقيام بتزوير وثائقها.

قسسنطينة :دبيلي أحمد

وكذا تدعيم المهام العملياتية بـ 115127دورية
راجلة وراكبة ،الهدف منها وقائي بغية الحد
م- -ن السش -ل -وك -ي -ات السش -ل -ب -ي -ة ل -ب -عضس السش -واق
كاإ’فراط في السشرعة وعد احترام قواعد
السشÓمة المرورية والتي تكون عواقبها وخيمة
على الفرد و عائلته  ،باإ’ضشافة الى ما تخلفه
من خسشائر اقتصشادية.
م -ن ج -ه -ت -ه اب -رز م -م -ث-ل م-دي-ري الشش-رط-ة
القضشائية عميد أاول للششرطة لحسشن عياد ،في
م -داخ -ل -ت -ه ،ال -ج -ه -ود ال -م -ب -ذول -ة م -ن ط -رف
Óمن الوطني خÓل ششهر
المديرية العامة ل أ
رمضشان المبارك ،والتي أاسشهمت في انخفاضس
الجريمة الحضشارية بمختلف أاششكالها بنسشبة 2
ب -ال -م-ائ-ة  ،م-ق-ارن-ة ب-ن-فسس ال-ف-ت-رة م-ن السش-ن-ة
ال- -م -نصش -رم -ة  ،وارت -ف -اع ف -ي ع -دد ال -قضش -اي -ا
المعالجة بنسشبة  5بالمائة بفضشل ا’سشتعانة
ب -أاح-دث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا
Óم-ن ال-وط-ن-ي ف-ي مجال
ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الشش -رط -ة ال -ع -ل -م -ي -ة وال -ت-ق-ن-ي-ة وك-ذا ال-م-ورد
البششري المؤوهل من إاطارات الششرطة أاكفاء
في المجال.

رئيسس أمن و’ية سسعيدة :

لمن
تعاون اŸواطن Úسضاهم ‘ إا‚اح ﬂطط ا أ
ووثق العÓقة ‘ الشضرطة ا÷وارية
وجه رئيسس أمن و’ية سسعيدة مرأقب
ألشسرطة بلقشسايري عيسسى ألشسكر و ألثناء
Ÿوأط -ن -ي و’ي -ة سس -ع-ي-دة ع-ل-ى مسس-اه-م-ت-ه-م
’م-ن-ي أÛسس-د
أل -ف -ع-ال-ة ‘ إأ‚اح أıط-ط أ أ
خ Ó-ل شس -ه -ر رمضس -ان أل -ك -ر Ëوأل -ذي م -ك -ن
’من ألو’ئي من مضسايقة ألشسبكات
مصسالح أ أ
’جرأمية و“ك ÚألعائÓت ألسسعيدية من
أ إ
قضس- -اء شس- -ه- -ر آأم- -ن  ⁄تسس- -ج- -ل خÓ- -ل -ه أي -ة
سسرقات أو أعتدأءأت خطÒة .

وحسشب بيان أ’من الو’ية ،فان هذه العملية و
التي تدخل في إاطار مكافحة مختلف أانواع
الجرم ’ سشيما ما يمسس با’قتصشاد الوطني،
تعود حيثياتها إالى  20سشبتمبر من سشنة ،2017
حيث باششرت مصشالح اأ’من عمليات التحري
والبحث في مÓبسشات القضشية ،والتي أافضشت
ب-ع-د ا’سش-ت-غÓ-ل ال-ج-ي-د ل-ل-م-ع-لومات الى أادلة
ق-اط-ع-ة ت-ف-ي-د ق-ي-ام شش-ب-ك-ة ب-ت-ه-ريب سش-ي-ارات
مسشروقة ،تضشم أاششخاصشا من جنسشيات أاجنبية
ينحدرون من دول مجاورة ،وقد تكلل هذا
العمل اأ’مني النوعي من اسشترجاع  14مركبة،
منها سشيارات كانت مخبأاة وسشط أاكوام التبن
في أاحد اإ’سشطبÓت بو’ية قسشنطينة ،في
إانتظار تزوير وثائق سشيرها ،كما أادت هذه
العملية الى توقيف  26ششخصشا مششتبه فيهم
ينحدرون من عدة و’يات تتراوح أاعمارهم
بين  27و  60سشنة.

ب-ع-د اسش-ت-ي-ف-اء ك-ل اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة تم
تقديم المعنيين أامام ممثل النيابة المحلية
على مسشتوى القطب الجزائي المتخصشصس،

وهذا بتهمة تعدد الجرم ’سشيما منها ،تهريب
المركبات في إاطار جماعة إاجرامية منظمة،
وضشع للسشير مركبة مزودة بلوحة تسشجيل أاو
عÓ-م-ة ’ ت-ت-ط-اب-ق م-ع م-واصش-ف-ات-ه-ا ،ال-ب-ي-ع و
الششراء و الترقيم في الجزائر لوسشائل نقل
ذات م- -نشش- -أا أاج- -ن- -ب- -ي دون ال- -ق- -ي -ام مسش -ب -ق -ا
باإ’جراءات الجمركية ،وضشع لوحات ترقيم
من ششأانها أان توهم بأان وسشائل النقل قد تمت
جمركتها بوسشيلة قانونية.

«مافيا» ألشسوأطئ تفسسد رأحة أŸصسطافÚ

حجز  745كرسضي و  220شضمسضية
بشضاطئ «بومو» ببوسضفر بوهران
“ك -نت مصس -ال -ح أل-درك أل-وط-ن-ي
ب-ع-اصس-م-ة أل-غ-رب أ÷زأئري ،وهرأن
من حجز  745كرسسي و 220شسمسسية
«ب -ارأصس -ول» ع -ل -ى مسس -ت -وى شس -اط -ئ
«بومو» ببلدية بوسسفر.

وهرأن:برأهمية مسسعودة
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -مت ب- -ال- -ت -نسش -ي -ق م -ع مصش -ال -ح
ال-ب-ل-دي-ة،ع-قب ا’ع-ت-داء ال-وحشش-ي ال-ذي مسس
أاحد المصشطافين خÓل اليوم الثاني من العيد
م-ن ق-ب-ل م-ج-م-وع-ة م-ن ال-مسش-ب-وقين قضشائيا،
فرضشوا سشيطرتهم على أاهم ششواطئ المنطقة
ع -ل -ى غ -رار شش -اط -ئ «ك -ورال -ي -ز» و»ب -وزف -ي-ل»
وغيرها.
وتشش -ه -د ح -ال -ي -ا أاغ -لب شش -واط -ئ ال -ك -ورن-يشس
الوهراني الممتدة من بلدية عين الترك إالى
غاية بلدية بوسشفر فوضشى عارمة ،من خÓل
إاق -دام اأ’ف -راد وال -م -ج -م -وع -ات ع-ل-ى ح-ي-ازة
مسشاحات هامة في سشاعات الفجر اأ’ولى ،من
أاج -ل ك -رائ -ه -ا ،ن-اه-يك ع-ن ا’ن-تشش-ار ال-واسش-ع

ل-ل-ح-ظ-ائ-ر ال-عشش-وائ-ي-ة ال-تي يفرضس مسشيروها
دفع مبالغ من المال بمجرد ولوجها ،ضشاربين
عرضس الحائط التعليمة الوزارية التي تنصس
على مجانية الششواطئ.
وهو ما دفع بعضس العائÓت المغلوبة على
أام-ره-ا إال-ى ارت-ي-اد الشش-واط-ئ الصش-خ-ري-ة غ-ير
ال-م-ح-روسش-ة ،ب-ح-ث-ا ع-ن ال-راحة وا’سشتجمام،
دون تسشديد أاية مبالغ مالية ،وخصشوصشا بعد
الحادثة اأ’خيرة التي ششهدها ششاطئ كوراليز،
أاين تعرضس رب عائلة ’عتداء عنيف بعدما
رفضس كراء طاولة ششمسشية بـ  1200دج.
مع العلم أان مدينة وهران اسشتقبلت خÓل 24
سش-اع-ة ال-م-اضش-ي-ة  45000مصش -ط -اف ع-ب-ر 33
ششاطئ مسشموح للسشباحة ،سشجلت على إاثرها
مصشالح الحماية المدنية  48تدخل تم من
خÓلها انقاد  32ششخصس من الموت المحقق
ب -اإ’ضش-اف-ة إال-ى إاسش-ع-اف  15شش-خصس وت-حويل
شش-خصس واح-د إال-ى ال-مسش-تشش-ف-ى ،وف-ق-م-ا ع-لم
لدى خلية اإ’عÓم وا’تصشال التابعة لنفسس
الجهاز..

فيما تدعم مركز حقن ألدم Ãعدأت جديدة متطورة Ãعسسكر

العمليات التطوعية خÓل رمضضان مكنت
من جمع أاك Ìمن  800كيسس

سسعيدة:ج.علي

وأاكد بلقششايري على هامشس الندوة الصشحفية
بمقر اأ’من الو’ئي  ،الدور اإ’يجابي الذي
تؤوديه الحركة الجمعوية ووسشائل اإ’عÓم في
نششر الوعي اأ’مني بين المواطنين مؤوكدا عزم
مصش -ال -ح -ه م-واصش-ل-ة ال-ع-م-ل بصش-رام-ة وج-دي-ة
ل-م-ح-ارب-ة ك-ل أاشش-ك-ال ال-ج-ري-م-ة خاصشة خÓل
فصشل الصشيف الذي له خصشوصشيات متميزة
ع -ل -ى غ -رار ال-فصش-ول اأ’خ-رى ل-ك-ون-ه ي-ت-م-ي-ز
بحركة تنقل كثيفة للمواطنين .
Óم-ن
ب -دوره رئ -يسس ال -مصش -ل -ح -ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
ال-ع-م-وم-ي م-ح-اف-ظ الشش-رط-ة ب-لخيري محمد
ق -دم حصش -ي -ل -ة اأ’م -ن ال -ع-م-وم-ي خÓ-ل شش-ه-ر
رمضشان لسشنة  ، 2018حيث تم سشحب 102
رخصش -ة سش -ي -اق -ة ن -ت -ي -ج -ة ارت-ك-اب أاصش-ح-اب-ه-ا
ل -م -خ -ال -ف -ات م-روري-ة جسش-ي-م-ة  ،إاضش-اف-ة إال-ى
تحرير  296غرامة جزافية ووضشع  20مركبة
ب -ال -ح-ظ-ي-رة  01 ،م-خ-ال-ف-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ج-ن-ح
التنسشيق  25 ،مخالفة بالنسشبة لجنح قانون
ال - -م- -رور  40 ،م-خ-ال-ف-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-وقوف و
التوقف الممنوع (كماششات).
كما تم تنفيذ  52عملية مراقبة عن طريق
الرادار وتوقيف  43دراجة نارية خÓل نفسس
الفترة نتيجة مخالفة أاصشحابها لقانون المرور
تم إايداعها بالمحششر البلدي  ،و بعد تدعيم
فرق المرور بثÓثة سشيارات تحمل كاميرات
ذكية للنظام القارئ للوحات الترقيم الخاصشة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بالمركبات المبحوث عنها هذا ما نتج عنه
ت- -ن -اقصس إاي -ج -اب -ي ف -ي ارت -ك -اب السش -ائ -ق -ي -ن
للمخالفات والجنح المرورية .
وفيما يتعلق بششرطة العمران وحماية البيئة
فقد تم معالجة  21قضشية تتعلق بالبناء بدون
رخصشة و قضشية واحدة للذبح غير ششرعي و14
قضش -ي -ة ل -م -خ -ال -ف -ة ع-رق-ل-ة ح-رك-ة ال-راج-ل-ي-ن
وم-ع-ال-جة  06شش - -ك- -اوى و  22قضش-ي-ة ت-تعلق
بالتجارة غير الششرعية من خÓل القيام 12
خرجة ميدانية .
كان لخلية ا’تصشال و العÓقات العامة دور
إايجابي وهام في توعية المواطنين بأامهات
ال -قضش -اي -ا واآ’ف -ات ا’ج -ت -م -اع -ي-ة م-ن خÓ-ل
المششاركة وتنششيط عديد الحصشصس اإ’ذاعية
خÓل ششهر رمضشان المعظم ششملت مواضشيع
المخطط اأ’مني المعد من طرف أامن و’ية

سش -ع-ي-دة خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان ،أاه-م-ي-ة ح-ق-وق
اإ’نسش- -ان ف -ي م -ه -ام ج -ه -از الشش -رط -ة ،حصش -ة
خاصشة باليوم العالمي للطفولة  01جوان 2018
وحصش-ة أاخ-رى ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ت-داب-ي-ر ال-جديدة
خÓل ششهادة البكالوريا لتمكين الطÓب من
ت-ف-ادي ال-م-ت-اب-ع-ات ال-ج-زائ-ي-ة خ-اصش-ة ح-ا’ت
ال -غشس ب-اسش-ت-ع-م-ال ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة وم-واق-ع
التواصشل ا’جتماعي.
وف- -ي اأ’خ- -ي -ر ذك -ر رئ -يسس أام -ن ال -و’ي -ة ب -أان
مصشالحه سشتعمل جاهدة على إانجاح تأامين
ششهادة البكالوريا عبر  33مركزا مثلما كان
عليه اأ’مر بالنسشبة لششهادة التعليم ا’بتدائي
وال-م-ت-وسش-ط و ك-ذا ت-أام-ي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن خÓ-ل
فصش -ل الصش -ي-ف  ،م-ت-م-ن-ي-ا ال-ت-وف-ي-ق و ال-ن-ج-اح
Óسش -رة اإ’ع Ó-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤودي م-ه-ام ن-ب-ي-ل-ة
ل -أ
لفائدة المجتمع.

مكنت العمليات التطوعية لجمع الدم خÓل
ششهر رمضشان المعظم بمعسشكر من جمع زهاء
 847كيسس دم حسشب ما أافاد به مدير الصشحة
ل -ل-و’ي-ة ال-ذي أاث-ن-ى ع-ل-ى روح ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي
م- -ي- -زت ال- -ح- -م Ó-ت ال -تضش -ام -ن -ي -ة و أاب -داه -ا
ال-م-ت-ب-رع-ون ل-ت-وف-ي-ر ال-دم ل-ل-م-رضشى من ذوي
اأ’م- -راضس ال- -م- -زم- -ن- -ة و السش- -رط -ان -ي -ة وك -ذا
المقبلين على العمليات الجراحية  ،و أاكد
مدير الصشحة لو’ية معسشكر عامري محمد
أان الكمية التي تم جمعها من دم المتبرعين
خÓل ششهر رمضشان المنقضشي قياسشية مقابل
ال-ك-م-ي-ات ال-ت-ي ت-ج-م-ع ط-ي-ل-ة السش-ن-ة أاو خÓل
ح-مÓ-ت ال-ت-ب-رع ب-ال-دم ال-ت-ي ك-انت ت-ن-ظ-م في
المواسشم الدينية السشابقة ،ما سشمح على حد
قول مسشؤوول قطاع الصشحة بتوفير هذه المادة
الحيوية و الضشرورية إ’نقاذ حياة اأ’رواح في
ظل الطلب المتزايد عليها  ،ودعا عامري
محمد في سشياق حديثه لـ»الششعب» إالى تثمين
روح المبادرة و التطوع لتبرع بالدم خاصشة بين
اأ’ششخاصس الحاملين للزمر الدموية السشلبية و
ع -دم رب -ط م -ث -ل ه -ذه ال-م-ب-ادرات اإ’نسش-ان-ي-ة
بالمناسشبات الدينية  ،مششيرا أان مركز حقن
ال -دم ل -م -عسش -ك -ر ق-د ت-دع-م م-ؤوخ-را ب-م-ع-دات
حديثة من ششأانها الرفع من أاداء المركز و

تحسشين خدماته العÓجية المقدمة للمرضشى
 ،حيث مكن ذلك كمرحلة أاولى من تغطية
العجز المسشجل في توفير الصشفائح الدموية
Óم-وم-ة
ع -ل -ى مسش -ت-وى ال-مصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
Óمهات المقبÓت على الو’دة عن
بالنسشبة ل أ
طريق عمليات جراحية مسشتعصشية .
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ق -ال م -دي-ر الصش-ح-ة ل-و’ي-ة
معسشكر أانه التزاما بتعليمات والي معسشكر
لتنظيم القطاع الصشحي وفق رؤوية موحدة و
هدف واحد هو خدمة المريضس و تحسشين
الخدمة الصشحية العمومية  ،يتم العمل حاليا
على تقليصس عدد التحويÓت العششوائية إالى
مسشتششفيات الو’يات المجاورة و الحد منها
إا’ فيما تعلق بتحويل المرضشى ذوي الحا’ت
ال-مسش-ت-عصش-ي-ة ال-ت-ي تسش-ت-دع-ي ال-قيام بعمليات
جراحية بالمؤوسشسشات ا’سشتششفائية الجامعية
خارج تراب و’ية معسشكر  ،حيث تقلصس عدد
ال -ت -ح -وي Ó-ت حسشب م -ح-م-د ع-ام-ري إال-ى 40
ب -ال -م -ئ -ة م -ق -اب -ل ع -دد ه-ام م-ن ال-ت-ح-ويÓ-ت
ا’سشتعجالية التي كانت تتم بطريقة عششوائية
حتى بالرغم من توفر اأ’طباء اأ’خصشائيين
بالمؤوسشسشات ا’سشتششفائية لو’ية معسشكر .

معسسكر:أم أ.Òÿسس

اÿميسض  21جوان  2018م
الموافق لـ  07شسوال  143٩هـ

لعاŸ

يوم ا

ال

جئÚ
ي لÓ

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

‹hO

دعا إاŒ ¤سضيد القرارات اŸنبثقة عن قّمة أاديسس أابابا

رئيسس مفّوضضية ا’–اد ا’فريقي يزور
ﬂيّمات ال ّ
Óجئ Úال ّصضحراوّيÚ

اختتم رئيسس مفّوضضية ا’–اد ا’فريقي ““موسضى فاكي““ يوم أامسس جولته ا ¤اŸنطقة بزيارة ıيمات الÓجئÚ
الصضحراوي Úدامت يوم ،Úالتقى خÓلها بالرئيسس الصضحراوي ووزير اÿارجية ووزير الدفاع با÷مهورية
العربية الصضحراوية الدÁقراطية ،وتهدف هذه الزيارة حسضب ما علمت ““الشضعب““ من مصضادر مقربة من اŸبعوث
’خÒة ،وبعث مسضار اŸفاوضضات اŸتعّثرة ب Úطر‘
ا’فريقي إاŒ ¤سضيد القرارات اŸنبثقة عن قمة ““أاديسس أابابا““ ا أ
النزاع ‘ الصضحراء الغربية اŸتوّقفة منذ سضنة  ،2012على أان تتّوج الزيارة بكتابة تقرير يرفع إا ¤القمة
ا’فريقية التي سضتنعقد ‘ نواكشضوط مطلع الشضهر اŸقبل،

تندوف :عويشش علي
وتضس ّ- -م - -نت زي - -ارة اŸف- -وضض الف- -ري- -ق- -ي
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ج -ول -ة م -ك -وك -ي-ة ق-ادت-ه ل-ل-رب-اط
وا÷زائ -ر ون -واكشس -وط ،واخ -ت -ت-مت ب-ل-ق-اء م-ع
الرئيسض الصسحراوي تباحث خللها الطرفان
سسبل إاعادة بعث اŸفاوضسات ب Úطر‘ النزاع،
أاين اسستمع اŸفوضض الفريقي ا ¤وجهة نظر
ا÷انب الصسحراوي ‘ حل اŸشسكل القائم
منذ  1٩75ح Úأاقدمت اŸملكة اŸغربية على
اخÎاق ا◊دود اŸوروث- - - - -ة ع- - - - -قب ج- - - - -لء
السس -ت -ع -م -ار السس-ب-ا Êم-ن السس-اق-ي-ة ا◊م-راء
ووادي الذهب ،واحتلل أاجزاء من أاراضسي
ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية،
هذا الحتلل الذي ‚م عنه تشسريد آالف
ال -لج-ئ Úالصس-ح-راويﬂ ‘ Úي-م-ات ال-ل-ج-وء
منذ أاكتوبر  ،1٩75ونتج عن هذه السسياسسة
التوسسعية حرب ضسروسض دامت  16سسنة توقفت

سسنة  1٩٩1برعاية من األ· اŸتحدة ومنظمة
الوحدة الفريقية آانذاك على أاسساسض الشسروع
‘ التحضس Òلسستفتاء لتقرير مصس Òالشسعب
الصسحراوي ‘ أاقرب اآلجال ،غ Òأان اŸغرب
ان -ت -ه -ج سس -ي -اسس -ة اŸم -اط -ل-ة واŸراوغ-ة ب-ك-ل
األسساليب Ÿنع حدوث اسستفتاء Áكن الشسعب
الصس- -ح- -راوي الصس- -ام- -د م -ن ت -ق -ري -ر مصسÒه،
سسياسسة اŸغرب التي تثبت فشسلها يومًا تلو
اآلخر أاكسسبت القضسية الصسحراوية اŸزيد من
ال -دع -م وال -ت -أاي -ي -د ع -ل -ى الصس-ع-ي-دي-ن ال-ق-اري
والدو‹ ،كان آاخرها ما خرجت به العديد من
ا÷معيات األوربية التي طالبت اŸغرب برفع
اليد عن اغتصساب حق الشسعب الصسحراوي ‘
تقرير مصسÒه ،والتوقف حاًل عن اسستنزاف
ثروات الصسحراء الغربية ،مطالبًة ‘ الوقت
ذاته ا ¤تعليق العمل باتفاق الصسيد البحري
‘ اŸياه القليمية للصسحراء الغربية واŸوقع
مع ال–اد الوربي ،و ⁄يبقى للمغرب اليوم
سس -وى النصس -ي -اع ل -لشس -رع -ي -ة ال -دول -ي-ة وق-ب-ول

قرار يؤوّكد رفضس ترامب للّتعددية الدبلوماسضية

الو’يات اŸتحدة تنسضحب من ›لسس حقوق اإ’نسضان
انسض-ح-بت ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ،رسض-ميا،
·Ó
من ›لسس حقوق ا’نسضان التابع ل أ
اŸت -ح -دة ،ال -ذي ات-ه-م-ت-ه بـ ““ال-ن-ف-اق““ وبـ
““ا’نحياز““ ضضد ا’حتÓل ا’سضرائيلي.
وت -وّج -هت السس -فÒة الم-ري-ك-ي-ة ل-دى األ·
اŸتحدة نيكي هايلي إا ¤واشسنطن لتعلن مع
وزير اÿارجية مايك بومبيو القرار.
وأاكد بومبيو وهايلي ،أامسض ،أان الوليات
اŸت -ح-دة سس-ت-ب-ق-ى ع-ل-ى رأاسض اŸداف-ع Úع-ن
حقوق النسسان ،لكن ‘ نظر الكثÒين ،يعكسض
ل·
ال -ق -رار ع -داء ال-رئ-يسض دون-ال-د ت-رامب ل -أ
اŸت-ح-دة ول-ل-ت-ع-ددي-ة ‘ ال-ع-م-ل ال-دب-لوماسسي
بشسكل عام.
وجاء القرار بعدما انتقد ›لسض حقوق
لب-ن-اء
النسس -ان واشس -ن -ط -ن بسس -بب فصس -ل -ه -ا ل  -أ
ال-ق-اصس-ري-ن ل-ل-م-ه-اج-ري-ن غ Òالشس-رع-ي Úع-ن
ذويهم الذين يتطلعون للحصسول على ÷وء بعد
دخولهم البلد من اŸكسسيك.
لكن هايلي وبومبيو أاكدا أان القرار اتخذ
بعد سسنة من ا÷هود لدفع اÛلسض ا ¤القيام
بإاصسلحات ،واسستبعاد الدول العضساء التي
ترتكب Œاوزات منه.
وق -الت ه -اي -ل -ي““ :ن -ح -ن ب -ح -اج-ة ا ¤ه-ذه
الصسلحات لنجعل اÛلسض ﬁاميا جديا
مدافعا عن حقوق النسسان““ .وأاضسافت““ :لفÎة
ط -وي -ل -ة ك -ان ›لسض ح -ق-وق النسس-ان ح-ام-ي-ا
Ÿرت -ك -ب-ي Œاوزات ◊ق-وق النسس-ان وم-رت-ع-ا
للنحياز السسياسسي““.
لسس -ف ،م -ن ال -واضس-ح اآلن أان
وت -اب -عت““ :ل  -أ
دعوتنا ا ¤الصسلح  ⁄تلق آاذانا صساغية““.
وكانت هذه الهيئة التابعة لل· اŸتحدة

والتي تتخذ من جنيف مقرا لها انشسئت ‘
 2006ل -تشس-ج-ي-ع وح-م-اي-ة ح-ق-وق النسس-ان ‘
العا .⁄لكن إاعلناتها وقراراتها تضساربت ‘
اغلب الحيان مع اولويات الوليات اŸتحدة.
وتبدي واشسنطن امتعاضسها خصسوصسا من
ادان -ات اÛلسض ل -ل -م -م-ارسس-ات السس-رائ-ي-ل-ي-ة
حيال الشسعب الفلسسطيني.
وقال بومبيو إاّن ““الدول تواطأات مع بعضسها
لتقويضض الطريقة ا◊الية لختيار األعضساء““،
وأاضس- -اف أان ““ان- -ح- -ي- -از اÛلسض اŸت- -واصس- -ل
واŸوث -ق بشس -ك -ل ج -ي -د ضس -د اسس-رائ-ي-ل Œاوز
ا◊دود““.

تغطية على جرائم ا’حتÓل

اعت Èدبلوماسسي فلسسطيني ،أامسض ،أان
إاعلن الوليات اŸتحدة األمريكية انسسحابها
ل·
م- -ن ›لسض ح -ق -وق اإلنسس -ان ال -ت -اب -ع ل  -أ
اŸت -ح -دة ﬁاول -ة ل -ل -ت -غ -ط -ي -ة ع -ل -ى ج -رائ-م
الحتلل السسرائيلي ‘ حق الفلسسطيني.Ú
وق -ال اŸن-دوب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ل-دى ›لسض
حقوق اإلنسسان ،إابراهيم خريشسة ،من جنيف،
إان اÿطوة األمريكية ““ﬁاولة للنأاي بالنفسض
عن إادانة جرائم إاسسرائيل““.
وانتقدت منظمة ““هيومن رايتسض ووتشض““
اÿط -وة المÒك -ي-ة ،وأاك-د اŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ك-ي-ن-يث روث أاّن ““انسس-ح-اب إادارة
(ال - -رئ - -يسض األمÒك - -ي دون- -ال- -د) ت- -رامب ه- -و
انعكاسض مؤوسسف لسسياسسة احادية البعد ‘ ما
يتعلق بحقوق اإلنسسان““ تتخلصض ““بالدفاع عن
النتهاكات السسرائيلية ‘ وجه أاي انتقادات
قبل كل شسيء““.

ق- -رارات ال- -ق- -م- -ة الف -ري -ق -ي -ة األخÒة ال -ت -ي
حضس -ره -ا اŸغ -رب ب -ع -د انضس -م -ام -ه ل -ل–اد
وج -ل -وسس -ه ج -ن -ب ً-ا ا ¤ج -نب م -ع ا÷م -ه -وري -ة
الصس -ح -راوي -ة ب-اع-ت-ب-اره-ا عضس-واً م-ؤوسسسسً-ا م-ع
إابقاء البوليسساريو على كل اÿيارات اŸتاحة
لسسÎج -اع ا◊ق اŸسس -ل -وب وح -م-اي-ة الشس-عب
الصسحراوي ‘ األراضسي اÙتلة Ãا ‘ ذلك
اÿي- -ار ال- -عسس -ك -ري ،دول ال–اد الف -ري -ق -ي
انتصسرت للقضسية الصسحراوية العادلة ووضسعت
م-ل-ف الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ‘ أاج-ن-دة اŸن-ظمة
كأاولوية سسيخ ّصسصض لها حّيزا كبÒا من النقاشض
‘ القمة الفريقية اŸقبلة بنواكشسوط.
وعلى هامشض زيارة رئيسض مفوضسية ال–اد
الف-ري-ق-ي ıي-م-ات ال-لج-ئ Úالصس-ح-راويÚ
ودخ -ول -ه ‘ م -ب -اح -ث -ات ث -ن -ائ-ي-ة م-ع ال-رئ-يسض
ال ّصسحراوي ،أاّكد ““ﬁمد سسا ⁄ولد السسالك““،
وزير خارجية ا÷مهورية العربية الصسحراوية،
أان ال- -ق- -رار الصس- -ح- -راوي سس ّ-ي -د إلع -ادة ب -عث
اŸف- -اوضس- -ات ،مضس- -ي -ف ً-ا ب -أان اŸغ -رب ال -ي -وم
م -ط -الب ب -ا÷ل -وسض ا ¤ط -اول -ة اŸف -اوضس-ات
اŸب -اشس -رة وال -ت -وق-ف ع-ن سس-ي-اسس-ة اŸم-اط-ل-ة
واŸراوغة ،وﬁاولة اللتفاف حول الشسرعية
الدولية وقرارات قّمة ““أاديسض أابابا““ األخÒة،
معرباً ‘ الوقت ذاته عن اسستعداد ا÷بهة
للدخول ‘ مفاوضسات مباشسرة مع الطرف
اŸغربي.

العدد
17675
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غوتÒسس 68 :مليون ’جئ ومشضّرد ع Èالعا⁄

سضوريا أاك Èأازمة ÷وء إانسضانية ‘ عصضرنا
أاح - -ي- -ا ال- -ع- -ا ⁄ال- -ي- -وم
ال -ع -اŸي ل Ó-ج -ئ ،Úال-ذي
يصض - - - -ادف أامسس ،وسض - - - -ط
اسض- - - - -ت- - - - -م- - - - -رار ا◊روب
وال - -ن - -زاع- -ات اŸسض- -ل- -ح- -ة
وك-اف-ة أاشض-كال ا’ضضطهاد
ال -ت -ي تسض -ب -بت ‘ ارت-ف-اع
ع - - - - -دد الÓ- - - - -ج- - - - -ئ Úأاو
اŸشض - -ردي- -ن ا ¤أاك Ìم- -ن
 68مليون ‘ جميع أانحاء
ال - -ع - -ا ،⁄وال - -دع - -وة ا¤
ت -ك -اث -ف ج -ه -ود اÛت-م-ع
ال -دو‹ ل-ت-ع-زي-ز ح-م-اي-ة
و–سض Úأاوضض- - -اع- - -ه - -م ‘
ب -ل -دان ا’سض -ت -ق -ب -ال أاو ‘
اıي-م-ات اŸت-ن-اث-رة ع-ل-ى
ا◊دود ب Úال- - - - - - - - - -دول،
وال -ت -ع -اط -ي بشض -ك-ل أاكÌ
انسض-ان-ي-ة م-ع-ه-م ل-تحسضÚ
ظروف اسضتقبالهم.
و‘ السسياق ،أاكد أانطونيو
غ - - -وتÒيسض ،األم Úال - - -ع- - -ام
ل· اŸت -ح -دة ‘ ،رسس -ال -ة
ل -أ
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -ع -اŸي
للجئ Úأان ““هناك اليوم أاكÌ
من  68مليون من اللجئ Úأاو
اŸشسردين داخليا ‘ جميع
أانحاء العا ⁄نتيجة ◊الت
ال- - -ن- - -زاع أاو الضس - -ط - -ه - -اد““،
مضس - -ي - -ف - -ا ،أان - -ه ““‘ ال - -ع- -ام
اŸاضس - - -ي ،سس - - -ج- - -ل ن- - -زوح
شس -خصض واح -د ك -ل ث -ان-ي-ت،Ú
م - -ع - -ظ - -م- -ه- -م ‘ ال- -ب- -ل- -دان
الفقÒة““.
ل·
وقال األم Úالعام ل أ
اŸتحدة““ :يجب علينا جميًعا
أان نفكر ‘ ما Áكننا تقدÁه
ل -ل -مسس -اع -دة وت -ب -دأا اإلج-اب-ة
ب- -ك- -ل- -م- -ت Úه- -م- -ا :ال- -وح -دة
والتضسامن““ معربا عن شسعوره
بـ ““ق -ل -ق ب -ال -غ ح -ي -ن -م -ا ي -رى
اŸزيد واŸزيد من ا◊الت
ال- - -ت - -ي ل ي - -حصس - -ل ف - -ي - -ه - -ا
اللجئون على ما يحتاجونه
ويسستحقونه من ا◊ماية““.
كما أاكد على ا◊اجة إا¤
““إاعادة إارسساء سسلمة النظام
ال -دو‹ ◊م -اي -ة ال -لج-ئ،““Ú
ق -ائ -ل““ :و‘ ع -ا ⁄ال -ي-وم ،ل
ينبغي أان يظل أاي ›تمع أاو
ب - -ل - -د ي - -وف - -ر م - -لذاً آام - -نً- -ا
لشس- -خ- -اصض ال -ف -اري -ن م -ن
ل - -أ
ا◊رب أاو الضسطهاد وحيدا
بل سسند ،فإاما أان نتكاثف أاو
ن- -فشس- -ل““ ،مضس- -ي- -ف- -ا أان ه -ذا
العام ،سسُيعرضض على ا÷معية
ل· اŸت- -ح- -دة
ال - -ع - -ام - -ة ل - -أ
““ات- - -ف- - -اق - -ا ع - -اŸي - -ا بشس - -أان
اللجئ ،““Úوسسيتضسمن ““هذا
اŸي-ث-اق سس-ب-ل اŸضس-ي ق-دم-ا

وإاق -رارا ب-اŸسس-اه-م-ات ال-ت-ي
ي - -ق - -دم- -ه- -ا ال- -لج- -ئ- -ون إا¤
اÛت - - - -م - - - -ع- - - -ات ال- - - -ت- - - -ي
تسستضسيفهم““.
وق - -ال غ- -وتÒيسض““ :ف- -م- -ا
دامت ا◊روب و‡ارسس- - - -ات
الضسطهاد مسستمرة ،سسيكون
ه -ن -اك لج -ئ -ون ،و‘ ال-ي-وم
ال- -ع- -اŸي ل- -لج- -ئ ،Úأاط- -لب
م - -ن - -ك - -م أان ت - -ت - -ذك - -روه- -م،
ف -ح -ك-اي-ت-ه-م تشس-ه-د ع-ل-ى م-ا
ي- -ت- -ح- -ل- -ون ب- -ه م- -ن اŸرون -ة
واŸثابرة والشسجاعة ،ونحن
م -ن ج -ان -ب -ن-ا ي-جب أان ن-ب-ادر
ب - -ال- -تضس- -ام- -ن وال- -ت- -ع- -اط- -ف
والعمل““.
و‘ سس- -ي -اق م -تصس -ل ،ذك -ر
ت-ق-ري-ر ““الŒاه-ات ال-عاŸية
السس -ن -وي -ة ل -ل -م -ف-وضس-ي-ة ل-ع-ام
 ،2017أان ““ع - -دد ال - -ن - -ازحÚ
قسسراً ‘ جميع أانحاء العا⁄
ح -ت -ى ن -ه-اي-ة ع-ام  2016بلغ
 65.6م -ل -ي -ون شس-خصض ،وم-ا
تزال وتÒة نزوح األشسخاصض
م-رت-ف-ع-ة ج-دا ،ح-يث اضس-طر
 20شسخصسا Ÿغادرة منازلهم
ك - -ل دق - -ي- -ق- -ة خ- -لل ال- -ع- -ام
اŸاضس - - -ي ،أاي م- - -ا ي- - -ع- - -ادل
شس- -خصس- -ا واح- -دا ك- -ل ث- -لث
ثوان““.
وق-ال ف-ي-ل-ي-ب-و غ-راندي،
ل·
اŸف - -وضض السس - -ام - -ي ل - -أ
اŸتحدة لشسؤوون اللجئ Úإانّ
““سس - - -وري - - -ا ه- - -ي أاك Èأازم- - -ة
إانسس- - -ان- - -ي - -ة وأازم - -ة ÷وء ‘

تبحث عن مصضادر مالية بديلة

عصسرنا ،وهي سسبب مسستمر
Ÿعاناة اŸلي ،Úوينبغي أان
–شسد لها موجة من الدعم
من كافة أانحاء العا.““⁄
وب - -ال- -رغ- -م م- -ن الÎك- -ي- -ز
ال- - - -ع- - - -اŸي ع- - - -ل - - -ى أازم - - -ة
اŸهاجرين ‘ أاوروبا ،إال أان
اŸف -وضس -ي -ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لج-ئÚ
تشس Òإا ¤أان الدول الفقÒة
هي التي تتحمل العبء األكÈ
‘ مواجهة أازمة اللجوء.

اجتماع أاوروبي
قال دبلوماسسي ‘ ال–اد
األوروب- -ي أامسض ،إان أاŸان- -ي- -ا
وف -رنسس-ا وإاي-ط-ال-ي-ا وال-ن-مسس-ا
ودول أاخرى سستعقد اجتماعا
خ- -اصس- -ا بشس- -أان ال- -ه- -ج -رة ‘
بروكسسل يوم األحد.
وق- - - - - -ال اŸسس - - - - -تشس - - - - -ار
ال - -ن- -مسس- -اوي زي- -ب- -اسس- -ت- -ي- -ان
ك -ورتسض ،إان -ه سس-ي-ل-ت-ق-ي ع-ل-ى
األرج -ح م -ع مÒك -ل وزع-م-اء
آاخرين ‘ غضسون أايام لبحث
مسسأالة الهجرة.
وق-ال ك-ورتسض ل-لصس-ح-فيÚ
قبل اجتماع Ûلسض وزرائه
مع وزراء من ولية بافاريا
األŸان- -ي- -ة““ :سس -أاع -ق -د ع -ل -ى
األرجح اجتماعا خلل أايام
مع أا‚يل مÒكل وعدد من
رؤوسس- -اء ال- -دول وا◊ك- -وم -ات
بشس- - -أان مسس- - -أال - -ة سس - -ي - -اسس - -ة
الهجرة““.

«اأ’ونروا”” تواصضل خدمتها لـ  5مÓي’ Úجئ فلسضطيني
’·
أاّك- - - - -دت وك- - - - -ال - - - -ة ا أ
’غ -اث -ة وتشض -غ -ي-ل
اŸت -ح -دة إ
الÓ- -ج- -ئ Úال- -ف -لسض -ط -ي -ن -يÚ
’ون- - -روا““ ،أامسس ،أان- - -ه - -ا ⁄
““ا أ
ت- -ت- -خ- -ذ أاي ق -رار ب -ت -ق -ل -يصس
’ك Ìمن
خ-دم-ات-ه-ا اŸق-دمة أ
خ- - - -مسض- - - -ة م Ó- - -ي’ Úج - - -ئ
فلسضطيني حتى ا’ن.
وق - - -ال اŸت - - -ح- - -دث ب- - -اسس- - -م
““األونروا““ ،عدنان أابو حسسنة‘ ،
تصس -ري -ح ل -ه ،إان اŸف -وضض ال -ع -ام
للوكالة األ‡ية ،بي Òكرهينبول،
 ⁄ي- - - -ت- - - -خ- - - -ذ ق- - - -رارا ب- - - -ه - - -ذا
الشس - -أان..مضس- -ي- -ف- -ا أان اتصس- -الت
مكثفة مع اŸانحŒ Úري اآلن
لعقد مؤو“ر للدول اŸانحة يوم
 25ج- -وان ا◊ا‹ ‘ ن- -ي -وي -ورك
لونروا
لبحث األوضساع اŸالية ل أ
وط -رق م -ع -ا÷ة ال -ن -قصض ‘ ظ-ل
ال- - - -ع - - -ج - - -ر اŸا‹ ال - - -ك - - -ب‘ Ò
ميزانيتها.
ون ّ-وه أاب -و حسس -ن -ة ب-أان ال-وك-ال-ة
اسستطاعت خلل األشسهر السستة

األو ¤م- -ن ه- -ذا ال- -ع -ام ح -م -اي -ة
ال - - - -رواتب واÿدم - - - -ات ŸليÚ
اللجئ ،Úلكن الوضسع اŸا‹ ل
يزال صسعبا.
وأاوضس- -ح أان- -ه خ- -لل اج -ت -م -اع
اللجنة السستشسارية للوكالة الذي
اسس- -تضس- -اف- -ه األردن واخ- -ت- -ت -مت
أاع - -م - -ال - -ه ،ال- -ث- -لث- -اء ،أاط- -ل- -عت
““األون- - -روا““ ال- - -دول اŸضس - -ي - -ف - -ة
ل- - -لج- - -ئ Úوال- - -دول اŸتÈع- - -ة
األعضس - - -اء ‘ ال - - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة ب- - -أان
اسس -ت -م -راري -ة خ-دم-ات-ه-ا ا◊ي-وي-ة
سس-ت-ك-ون م-ع-رضس-ة ل-ل-خ-ط-ر إاذا ⁄
تسستطع سسد العجز اŸا‹ ا◊ا‹
والبالغ قيمته  256مليون دولر.
يشس -ار إا ¤أان اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة
السستشسارية لوكالة غوث وتشسغيل
اللجئ Úالفلسسطيني““ Úاألونروا““
الذي عقد على مدار يوم‘ Ú
م -ن -ط -ق-ة ال-ب-ح-ر اŸيت ب-األردن،
واخ -ت -ت -م أاع -م -ال -ه ،أامسض ،ن-اقشض
األزم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ها
ال -وك -ال -ة ،وت -ق -د Ëرؤوي -ة شس-ام-ل-ة

بشس -أان األزم -ة اŸال -ي -ة لج -ت -م-اع
الدول اŸانحة.
وت- -ع- -ا““ Êاألون -روا““ م -ن أازم -ة
مالية كÈى منذ تقليصض الوليات
اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة ن-ح-و 300
مليون دولر من “ويلها ،األمر
ال -ذي تسس -بب ل -ل -وك -ال -ة ‘ ع -ج-ز
يقدر بـ  450مليون دولر.
وق -درت م -ي -زان -ي -ة ““األون -روا““
ب- -أاك Ìم- -ن م- -ل- -ي -ار دولر السس -ن -ة
اŸاضسية ،وأاعلنت أانها –تاج إا¤
 800مليون دولر لتمويل عمليات
ع -اج -ل -ة ه -ذه السس -ن -ة ‘ ك -ل م-ن
الضس- -ف- -ة ال -غ -رب -ي -ة وق -ط -اع غ -زة
وسس -وري -ا ل -ت -غ -ط -ي -ة اح -ت -ي -اج-ات
خمسسة ملي Úفلسسطيني.

الوفاء باإ’لتزامات
ط - - - - -الب رئ - - - - -يسض ال - - - - -وزراء
ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي رام-ي ا◊م-د ال-ل-ه
أامسض ،اÛتمع الدو‹ باإليفاء

ب- -ال- -ت- -زام- -ات -ه Œاه وك -ال -ة األ·
اŸتحدة لغوث وتشسغيل اللجئÚ
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي““ Úأاون-روا““ ل-ل-خ-روج
من أازمتها اŸالية.
وات -ه -م ا◊م -د ال -ل -ه ‘ ،ب -ي-ان
ع- -قب اسس- -ت- -ق- -ب- -ال -ه ‘ رام ال -ل -ه
ب-الضس-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة اŸف-وضض العام
لونروا بي Òكرينبول ،جهات ⁄
ل أ
يسس -م -ه -ا Ãح -اول -ة ت -ق -ويضض دور
الوكالة الدولية.
وشسّ- -دد ع -ل -ى أان -ه -ا ““ﬁاولت
ل- -ل -مسس -اسض ب -ا◊ق -وق الشس -رع -ي -ة
للجئ Úالفلسسطيني Úالتي نصست
عليها وأاقرتها الشسرائع والقوانÚ
الدولية““.
وأاّكد ا◊مد الله ““أاهمية دور
أاون -روا والسس -ت -م-رار ‘ دع-م-ه-ا،
للحفاظ على حقوق أابناء الشسعب
الفلسسطيني من اللجئ ÚوتقدË
اÿدمات لهم ،حتى إايجاد حل
دائ- -م وف- -ق الشس -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة
وق - -رارات األ· اŸت - -ح - -دة ذات
العلقة““.

الخميسس  ٢1جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٠٧ششوال 1٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عـ ـ ـÚ
اأ’رجنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úتبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث اŸونديال
‚وم «ألسسامبا» أمام حتمية ألفوز على كوسستاريكا

عن اسستفاقـ ـ ـة أام ـ ـام ك ـ ـرواتيا

لول من كأاسس ألعا 2018 ⁄بروسسيا ،بإاجرأء مباريات قوية تتقدمها
تتوأصسل أليوم وغدأ مباريات أ÷ولة ألثانية من ألدور أ أ
لرجنتيني وألكروأتي و دأربي أمريكا أ÷نوبية ألذي سسيجمع ب ÚأŸنتخب ألÈأزيلي ونظÒه
ألقمة ب ÚأŸنتخب Úأ أ
لثارة Ãلعب «إأبكاتÒينغÈغ أرينا» ‘ أŸوأجهة ألتي سستجمع ألديكة ألفرنسسية Ãنتخب
ألكوسستاريكي ‘ ،ح Úسستكون أ إ
ألبÒو.

ﬁمد فوزي بقاصص
تفتتح مباريات اليوم بداية من الواحدة
زوا’ باإجراء مباراة اÛموعة الثالثة
ب Úال -دا‰ارك واأسشÎال -ي-ا ع-ل-ى م-ل-عب
«ك -وسش -م -وسس اأري -ن -ا» Ãدي -ن -ة سش-ام-ارا،
«ال -ف -اي -ك -ي -ن-غ» سش-ي-دخ-ل-ون ه-ذا ال-ل-ق-اء
Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ب-ع-دم-ا “كنوا من
ال - -ف - -وز ب - -ال - -ل- -ق- -اء ا’أول ع- -ن ج- -دارة
واسشتحقاق اأمام البÒو ‘ اللقاء الذي
عرف الكث Òمن ا’إثارة ،وسشيحاولون
السش Òع-ل-ى خ-ط-ى ال-ق-ي-اصش-رة ال-روسس،
ال- -ذي- -ن “ ّك -ن -وا م -ن اق -ت -ط -اع ت -اأششÒة
التاأهل اإ ¤الدور ثمن النهائي بعدما
ح ّ -ق -ق -وا ف -وزي -ن م -ت -ت -ال-ي ‘ .Úا÷ه-ة
اŸقابلة سشيبحث اŸنتخب ا’أسشÎا‹
عن اإحياء اآماله ‘ التاأهل اإ ¤الدور
الثا Êعن طريق –قيق فوزه ا’أول ‘
اŸونديال بعد انهزامه ‘ اللقاء ا’أول
اأمام اŸنتخب الفرنسشي ،الذي يريد اأن
ي -وؤ ّك -د اأن -ه ك -ان ›رد ك -ب -وة حصش -ان ’
اأك ،Ìخصشوصشا اأّنه قّدم مباراة مقبولة
اإ ¤حد بعيد اأمام الديكة وكان قريبا
اإ ¤التعادل من الهزÁة.
اŸب -اراة ال -ث -ان -ي-ة ع-ن ذات اÛم-وع-ة
سش-ت-ج-م-ع اŸن-ت-خب ال-ف-رنسش-ي Ãنتخب
ال -بÒو ،ب-داي-ة م-ن ال-راب-ع-ة مسش-اء ع-ل-ى
م -ل -عب «اإب -ك -اتÒي -ن -غÈغ اأري -ن -ا» ب-ذات
اŸدينة ،حيث سشيبحث رفقاء هداف
اأتليتيكو مدريد «اأونتوان غريزمان» عن
–قيق الفوز الثا ‘ ÊاŸنافسشة واإقناع
ا’أنصش -ار والصش -ح -اف -ة ال -ف-رنسش-ي-ة ال-ت-ي
ورغ -م ال -ف -وز ع -ل -ى اأسشÎال -ي -ا اإ’ اأن -ه-ا
امتعضشت من اŸسشتوى وا’أداء اŸقدم
‘ م - -ب - -اراة ا÷ول - -ة ا’أو ‘ .¤ا÷ه- -ة
اŸق-اب-ل-ة سش-ي-ك-ون م-ن-ت-خب ال-بÒو اأمام
م- -ه- -م- -ة ت- -دارك ال -ه -زÁة ا’أو ¤اأم -ام
اŸنتخب الدا‰اركي ،وسشيبحثون عن
الفوز منذ البداية خصشوصشا اأّنهم اأّدوا
مباراة ‡يزة اأمام «الفايكينغ» وكانوا
اأك Ìخطورة من منافسشهم اإ’ اأن مششكل
النجاعة اأمام اŸرمى اأّثر عليهم كثÒا،
وق -د يسش -ت -غ -ل -ون سش -رع -ة م -ه -اج -م-ي-ه-م
لÓإطاحة بدفاع الفرنسشي.Ú
و◊سشاب اÛموعة الرابعة سشيخوضس
منتخب «التانغو» مواجهة صشعبة ضشد
نظÒه الكرواتي ◊سشاب ا÷ولة الثانية
م- -ن ال- -دور ا’أول ب- -داي -ة م -ن السش -اع -ة
السشابعة مسشاء على اŸلعب الذي يحمل
اسشم اŸدينة «نيز Êنوفغورود».

@ برنامج مباريات أليوم @
ألدأ‰ارك ــ أسسÎأليا 13:00
فرنسسا ــ ألبÒو 16:00
لرجنت Úــ كروأتيا 19:00
أ أ
@ برنامج مباريات ألغد @
ألÈأزيل  -كوسستاريكا 13:00
نيجÒيا ــ أسسلندأ 16:00
صسربيا ــ سسويسسرأ 19:00

ا ’ أ ر ج ن ت  Úا ل ت ي خ يّ ب ت ‘ ل ق ا ء ا ÷ و ل ة
ا’أو ¤ضشد اŸنتخب ا’إيسشلندي بعدما
فرضس «الفايكينغ» التعادل على رفقاء
الÈغوث «ليونيل ميسشي» ‘ اأول لقاء
ل -ه-م ب-ال-ت-اري-خ ‘ اŸون-دي-ال ،سش-ت-ع-م-ل
ع-ل-ى ال-ظ-ف-ر ب-ال-ن-ق-اط ال-ثÓثة ’إنعاشس
حظوظها ‘ اقتطاع ورقة التاأهل اإ¤
ال -دور ث -م -ن ال -ن -ه -ائ -ي م -ن اŸن-افسش-ة،
م -ب -اراة سش-ي-خ-وضش-ه-ا «ا’أل-ب-يسش-ي-لسش-ت-ي»
–ت ضشغط ششديد بعد التعادل ا’أخÒ
ال -ذي ت -ب -ع -ه واب -ل م-ن ا’ن-ت-ق-ادات م-ن
ا÷م- - - - -اه Òواأسش - - - -اط Òال - - - -ك - - - -رة ‘
ا’أرج - - -ن - - -ت ،Úوم - - -ن ق- - -ب- - -ل ا’إعÓ- - -م
ا’أرج-ن-ت-ي-ن-ي ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-قّبلوا التعادل
اأمام منتخب ’ Áلك تقاليدا ‘ كرة
القدم ،خصشوصشا بعد تضشييع «ميسشي»
لركلة جزاء كانت سشتكون هدف الفوز
“ت ترجمتها اإ ¤هدف.
اإذا ّ
الكروات الذين اسشتهلوا اŸنافسشة جيدا
و“ّكنوا من تسشجيل فوزهم ا’أول اأمام
اŸن- -ت- -خب ال- -ن -ي -جÒي ب -واق -ع ه -دفÚ
ن -ظ -ي -ف ،Úل -ن ي -ك -ون -وا ل -ق -م -ة صش-ائ-غ-ة
Ÿن -ت -خب ا’أب -يضس وا’أزرق السش -م -اوي،
حيث سشيعمل رفقاء متوسشط اŸيدان
وال -ق-ائ-د «ل-وك-ا م-ودري-تشس» ع-ل-ى كسشب
فوزهم الثا Êعلى التوا‹ وضشمان ورقة
ال -ت -اأه-ل اإ ¤ال-دور ال-ث-ا Êل-ل-خ-روج م-ن
د ا ئ ر ة ا ◊ س ش ا ب ا ت  ،خ ص ش و ص ش ا ا أ نّ ا ل ل ق ا ء
ا’أخ Òسش - -ي - -ج - -م - -ع - -ه - -م ب- -اŸن- -ت- -خب

أّكدت أنّ أمله رفع رأية أŸنتخب

والدة ميسسي متفائلة بنجاحه ‘ الفوز
بكـ ـ ـ ـأاسس العا⁄
اأّكدت سشيليا كوششيتيني ،والدة قائد و‚م
ا  Ÿن ت خ ب ا ’ أ ر ج ن ت ي ن ي ل ي و ن ي ل م ي س ش ي  ،ا أ نّ
‚لها ياأمل ‘ حصشد لقب بطولة كاأسس
العا ٢٠1٨ ⁄بروسشيا.
وقالت كوششيتيني ‘ ،مقابلة بثتها القناة
التليفزيونية الـ  1٣للعاصشمة ا’أرجنتينية
بوينسس اآيرسس ،اأمسس ا’ربعاء «اأراه مفعًما
بالتطلعات الكبÒة’ ،أن اأمله هو ا’تيان
بكاأسس العا ،⁄اإنها اإحدى اأك Ìالرغبات التي
يتطلع لتحقيقها».
وكششفت والدة ميسشي ،نصشيحتها
لنجلها ،قبل توجهه اإ ¤روسشيا ،حيث طالبته ،باأن يلعب اŸونديال ،كما لو كان ‘
اسشتاد غراندو‹ ،ملعب نادي مدينة روسشاريو ،مسشقط راأسشه ،والذي لعب له خÓل
فÎة الطفولة.
واأضشافت« :نحن نعا Êمن ا’نتقادات ،عندما يقولون اأنه ’ يو‹ اهتماما
باŸنتخب ا’أرجنتيني ،ولكنه مثلنا يعا Êويبكي».
ويخوضس ميسشي ‘ روسشيا اŸونديال الرابع له ‘ مسشÒته ،بعد اأن خاضس اأول
بطولة ‘ اأŸانيا عام  ،٢٠٠٦ثم جنوب اأفريقيا  ،٢٠1٠ثم الÈازيل .٢٠1٤

ا’إيسشلندي.
و◊سش -اب ذات اÛم -وع -ة ،سش-ي-خ-وضس
ي- -وم غ- -د ‡ث- -ل اإف- -ري- -ق- -ي -ا اŸن -ت -خب
ال -ن -ي -جÒي م -ب -ارات-ه ال-ث-ان-ي-ة ‘ ال-دور
ا’أول ضشد اŸنتخب ا’إيسشÓندي العنيد
بداية من السشاعة الرابعة مسشاء على
اŸل- -عب ال- -ذي ي- -ح -م -ل اسش -م اŸدي -ن -ة
«ف -ول -غ -وغ -راد اأري -ن -ا» ،ن -ي -جÒي -ا ال-ت-ي
ظ- - -ه- - -رت ب - -وج - -ه شش - -احب م - -ق - -ارن - -ة
ب -ال -تصش -ف -ي -ات اŸوؤه -ل -ة ل -ك-اأسس ال-ع-ا⁄
 ،٢٠1٨سشتخرج اللعب الكب ‘ Òمباراة
ا÷ولة الثانية وسشتحاول اإعادة ا’عتبار
لنفسشها ولششعبها واإنعاشس حظوظها ‘
ال-ت-اأه-ل ،خصش-وصش-ا ب-ع-د ت-األ-ق اŸنتخب
السشنغا‹ اأمسشية الثÓثاء ضشد اŸنتخب
ال -ب-ول-ن-دي ال-ذي-ن ف-ازوا ع-ل-ي-ه ب-ه-دفÚ
لواحد واأدوا مباراة كبÒة ششرفت الكرة
ا’إف-ري-ق-ي-ة وال-ذي ق-د ي-رف-ع م-ع-ن-وي-ات
«السش-وب-ر اإي-غ-ل-ز» .م-ن ج-ان-ب-ه اŸنتخب
ا’يسش -ل -ن -دي ال -ذي اأب -ه-ر اŸت-ت-ب-ع‘ Ú
اللقاء ا’أول سشيدخل اللقاء Ãعنويات
مرتفعة خصشوصشا بعدما فرضس التعادل
ع -ل -ى ب-ط-ل ال-ع-ا ‘ ⁄م-ن-اسش-ب-ت Úوك-ان
قاب قوسش Úاأو اأدنى من –قيق الفوز
ل -و’ سش -وء ا◊ظ وتسش -رع ’ع -ب -ي-ه اأم-ام
اŸرمى.
دائ-م-ا و◊سش-اب م-ب-اراة ال-غ-د سش-ي-واج-ه
منتخب «السشيليسشاو» بداية من الواحدة
زوا’ ج-اره ال-ك-وسش-ت-اري-ك-ي ع-ل-ى م-لعب

«ك - -ريسش - -ت - -وفسش - -ك- -ي» Ãدي- -ن- -ة «سش- -ان
ب-يÎسش-ب-ورغ» ،رف-ق-اء «ك-وت-ي-ن-ي-و» ال-ذي-ن
ت ع ثّ ر و ا ‘ ل ق ا ئ ه م ا ’ أ و ل ا أ م ا م ا  Ÿن ت خ ب
السش- -ويسش- -ري ،سش -ي -ح -اول -ون اŸرور اإ¤
السشرعة القسشوة Ãناسشبة لقاء ا÷ولة
الثانية ضشد كوسشتاريكا التي يعرفونها
جيدا ،خصشوصشا اأن اŸنتخب الÈازيلي
عّ- -ود ج- -م- -ه -وره وع ّشش -اق -ه ع Èال -ع -ا⁄
ب -دخ -ول م -ن -افسش -ة ك-اأسس ال-ع-ا ⁄ب-ب-طء
ورفعها تدريجيا مع مرور ا’أدوار ،لكن
اŸنتخب الكوسشتاريكي سشيلعب ورقته
ا’أخÒة ل- -ل- -ت -اأه -ل ل -ل -دور اŸق -ب -ل م -ن
اŸون- -دي- -ال ال- -روسش -ي ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء
بعدما انهزم ‘ مباراة ا÷ولة ا’أو¤
اأمام اŸنتخب الصشربي بهدف وحيد.
ال -ل -ق -اء ا’أخ Òع -ن ي -وم غ -د سش -ي-ج-م-ع
اŸنتخب الصشربي بنظÒه السشويسشري
‘ مباراة تعد بالكث Òبداية من السشاعة
السشابعة مسشاء على ملعب «كالينينفراد»
ال -ذي ي -ح-م-ل اسش-م اŸدي-ن-ة ،اŸن-ت-خب
الصشربي اŸنتششي بفوز اأمام كوسشتاريكا
سشيبعث عن اإنهاء السشوسشبانسس واقتطاع
الورقة ا’أو ‘ ¤اÛموعة اÿامسشة
اإ ¤الدور ربع النهائي ،لكن ماأموريته
لن تكون سشهلة اأمام منافسس عرف كيف
ي- -وق- -ف اŸن -ت -خب ال -ذي Áلك ال -رق -م
ال -ق-ي-اسش-ي ‘ ع-دد ال-ت-ت-وي-ج-ات ب-ك-اأسس
العا ،⁄وسشيحاول ‘ هذا اللقاء تاأكيد
نتيجة اŸباراة ا’أو.¤

1٧٦٧٥

على

السسينغال ‘ اŸسستوى

ح ّ-ق -ق أŸن-ت-خب ألسس-ي-ن-غ-ا‹ ف-وزأ ك-بÒأ ع-ل-ى
ن- -ظÒه أل- -ب- -ول- -و Êأأع- -اد ب -ه أل ّ-ث -ق -ة ل -ل -ك -رة
ألف-ري-ق-ي-ة ب-ع-د خ-ي-ب-ة ألأم-ل أل-ت-ي عرفتها
خ-رج-ات ‡ث-ل-ي أل-ق-ارة ألسس-م-رأء ‘ أ÷ول-ة
ألأو ¤ل -ك -اأسس أل -ع -ا ⁄أŸت -وأصس -ل -ة ب -روسس -ي-ا،
حيث لعب أأشسبال أŸدرب أأليو سسيسسي بثقة
ك -بÒة وب -ق -وأ م-رّك -زي-ن ع-ل-ى أŸب-ارأة ل-غ-اي-ة
أإعÓ-ن أ◊ك-م ع-ن أل-ن-ه-اي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ Œنب
ت -ل -ق -ي أأي ه -دف ‘ أل-وقت ب-دل ألضس-ائ-ع ك-م-ا
ح - -دث ل - -ب - -عضس أŸن - -ت - -خ - -ب- -ات ‘ أŸون- -دي- -ال
ألروسسي.
وسسبق للمنتخب ألسسينغا‹ أأن دخل ‘ كاأسس
ألعا 2002 ⁄بنفسس ألطريقة تقريبا عندما
“ّك -ن م -ن أل -ت -ف -وق ع -ل -ى ن -ظÒه أل -ف -رنسس-ي
حامل أللقب أآنذأك بفضسل هدف باب ديوب،
وك- - - -ان وق- - - -ت- - - -ه- - - -ا أŸدرب أ◊ا‹ لـ «أأسس- - - -ود
أل-تÒأن-غ-ا» أأل-ي-و سس-يسس-ي ‘ أل-تشسكيلة مدأفعا
حرأ وقائدأ للفريق...
ألأمر ألذي مّكنه أليوم من تقد ËأŸعلومات
ألضس- - -روري- - -ة ،ل سس- - -ي- - -م- - -ا م - -ن أل - -ن - -اح - -ي - -ة
ألبسسيكولوجية ألتي سساعدت زمÓء سساديو
م - -ا ‘ Êت- -ق- -د Ëأل- -وج- -ه أŸمّ- -ي - -ز أأم- -ام أأح- -د
أŸن-ت-خ-ب-ات (أأي ب-ول-ون-ي-ا) أل-تي رشسحها معظم
أŸتتبع Úللعب مونديال ‘ أŸسستوى بفضسل
توأجد ‘ ألتشسكيلة أأحد أأك ÈأŸهاجم‘ Ú
أل -ع -ا ،⁄وه -و ق -لب ه -ج -وم ب -اي -رن م-ي-ون-ي-خ،
ليفاندوفسسكي.
ل -ك -ن أل -ت -ن -ظ -ي -م أÙك-م وأل-رزأن-ة ‘ تسس-يÒ
أŸبارأة جعل ‡ثل ألقارة ألسسمرأء يخطف
 3نقاط ثمينة “كنه من ألسس ‘ ÒأŸنافسسة
ب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ك-ون ح-ظ-وظ-ه أرت-فعت بهذه
ألبدأية أŸوفقة.
ولعل ألتحضس Òأ÷يد للمنتخب ألسسينغا‹
ÿوضس أŸون-دي-ال ّŒسس -د ‘ ك-ي-ف-ي-ة تسس-جيل
أل -ه -دف أل -ث-ا Êم-ن ط-رف ن-ي-ان-غ أل-ذي دخ-ل
أŸي -دأن وسس -ط ل -ق-ط-ة ب Úم-دأف-ع-ي أŸن-ت-خب
أل -ب -ول -و Êل -يسس -ت -ف -ي -د بسس-رع-ت-ه أل-ف-ائ-ق-ة ‘
خطف ألكرة و توقيع ألهدف.
ف-اŸشس-ارك-ة أل-ث-ان-ي-ة Ÿم-ث-ل ألكرة ألفريقية
بدأأت بشسكل جيد للغاية كما كانت أأيضسا ‘
ع - -ام  2002ح Úسس - -اه - -م ك- -ل م- -ن أ◊اج- -ي
ديوف ،فاديغا ÚŸ ،دياتا وفÒديناند كو‹
‘ ت -اأه-ل أل-ف-ري-ق ألسس-ي-ن-غ-ا‹ أ ¤أل-دور رب-ع
ألنهائي للمونديال ‘ أأول مشساركة له ،حÚ
أجتاز ألدور ألأول رفقة ألد‰ارك وأأقصسي
كل من أŸنتخب Úألفرنسسي وألأوروغوأيا،Ê
و“كن زمÓء أ◊اجي ديوف من أŸرور أ¤
أل- -دور رب- -ع أل- -ن- -ه- -ائ- -ي ع- -قب ف -وزه -م ع -ل -ى
أŸن -ت -خب ألسس -وي -دي ل-ت-ت-وق-ف أŸغ-ام-رة ب-ع-د
ألنهزأم أأمام أŸنتخب ألÎكي.
وأ÷ي- -ل أ◊ا‹ أن- -ط- -ل -ق ‘ أل -ع -رسس أل -ع -اŸي
بامتياز ‘ ،أنتظار ألتاأكيد خÓل أŸقابÓت
أŸت -ب-ق-ي-ة أل-ت-ي ي-دخ-ل-ه-ا أأشس-ب-ال أŸدرب أأل-ي-و
سس -يسس -ي Ãع -ن -وي -ات م -رت -ف -ع -ة ل-ل-وصس-ول أ¤
ألهدف.

حامد حمور

بعد ‚احه ‘ أول أختبار

مـ ـ ـ ـدّرب اليابـ ـ ـان يؤوّكـ ـ ـ ـد أاحقيت ـ ـ ـه بقيـ ـ ـ ـادة «السسام ـ ـ ـوراي»

فاجأا أل–اد أليابا Êلكرة ألقدم ألوسسط
ألكروي ‘ ألبÓد بإاقالة وحيد
خليلوزيتشس مدرب أŸنتخب قبل شسهرين
من أنطÓق كأاسس ألعا ‘ ⁄روسسيا لكن
ألنتصسار  1-2على كولومبيا ‘ بدأية
مشسوأر ألفريق Úفسسر ألقرأر غÒ
أŸتوقع.
وق- -اد خ- -ل- -ي- -ل -وزي -تشس ال -ف -ري -ق Ÿشش -ارك -ت -ه
السشادسشة على التوا‹ ‘ كاأسس العا ⁄لكن
ﬂاوف بشش - -اأن اŸسش - -ت - -وى دف - -عت ا’–اد
اÙلي ’إقالته وتعي ÚاأكÒا نيششينو بد’
م -ن -ه ل -ي -ن -ال  ٧1ي -وم -ا ف-ق-ط لÓ-سش-ت-ع-داد
للنهائيات.
وبعد اÿسشارة ‘ مبارات Úوديت Úبقيادة
ن- -يشش- -ي- -ن- -و ب- -دت ف -رصس ال -ي -اب -ان ‘ Œاوز
اÛم-وع-ة ال-ث-ام-ن-ة ضش-ع-ي-ف-ة ل-ك-ن ال-فوز ‘
سشارانسشك ،الذي جاء بعد طرد ’عب من
كولومبيا ‘ الدقيقة الثالثة ،اأعاد ا’أمل.
وبدا اأن نيششينو وجد الطريقة اŸثلى لÓأداء
والتي منحت الفريق ا’نتصشار ‘ مباراته
الودية ا’أخÒة قبل كاأسس العا ٢-٤ ⁄على
باراغواي وبنى الفريق اليابا Êعلى ذلك

اأمسس الثÓثاء.
ورغم اأن اŸهمة اليابانية باتت سشهلة مع
طرد كارلوسس سشانششيز ،اإ’ اأن طريقة لعب
ن -يشش -ي -ن -و ح -ق -قت ‚اح-ا اأيضش-ا ع-ن ط-ري-ق
الضش -غ -ط وال -ت-م-ري-رات اŸت-ق-ن-ة م-ن ’ع-ب-ي
الوسشط ششينجي كاجاوا وتاكاششي اإينوي.
واف -ت -ت-ح ك-اج-اوا ال-تسش-ج-ي-ل م-ن رك-ل-ة ج-زاء
بينما كافاأ يويا اأوسشاكو ،الذي يقود الهجوم
على حسشاب ششينجي اأوكازاكي كب Òهدا‘
ال-ي-اب-ان ،م-درب-ه ب-تسش-ج-ي-ل ه-دف ا’ن-تصش-ار
وحصشد جائزة اأفضشل ’عب ‘ اŸباراة.
وتعّرضس خليلوزيتشس لÓنتقاد بسشبب فششله
‘ اسشتخراج اأفضشل ما لدى ’عبيه البارزين
مثل كاجاوا وكيسشوكي هوندا وكÓهما برز
بششدة اأمسس ،حيث صشنع هوندا هدف الفوز
لزميله اأوسشاكو.
وقال نيششينو عقب الفوز على كولومبيا التي
سشحقت اليابان  1-٤قبل اأربع سشنوات ‘
الÈازي - -ل« :ح- -اولت شش- -غ- -ل وسش- -ط اŸل- -عب
بÓعبÁ Úلكون اŸبادرة..كنا بحاجة لÓأداء
بكل قوتنا بد’ من اأن نكون رد فعل لنقاط
ق -وة اŸن -افسس .ل -و داف -ع -ن -ا ط -وال اŸب-اراة
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الخميسس  ٢1جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٠٧ششوال 1٤٣٩هـ

أبدى أسسفه على أÿسسارة أمام روسسيا

كوبـ ـر :سسأارحـ ـل عن تدري ـب اŸنتخب
اŸصسـ ـ ـ ـ ـري إان طل ـ ـ ـ ـب منّي ذلـ ـ ـ ـ ـك
لرضس
لرجنتيني هيكتور كوبر ،مدرب مصسر ،بعد أÿسسارة  1-3أمام روسسيا صساحبة أ أ
أعلن أ أ
‘ كأاسس ألعا ⁄لكرة ألقدم ،أنه سسيÎك منصسبه فورأ لو طلب منه أŸسسؤوولون ذلك.
وكان ا’–اد اŸصشري قد دخل ‘ مفاوضشات مع كوبر خÓل
جل حسشم
ا’أششهر اŸاضشية لتجديد عقده Ÿدة عام Úلكن تاأ ّ
ا’أمر اإ ¤ما بعد كاأسس العا.⁄
وقال كوبر ‘ موؤ“ر صشحفي مسشاء اأول اأمسس الثÓثاء بعدما
اأصشبحت مصشر على اأعتاب اÿروج اŸبكر« :اسشتمراري ‘
ي فقط ولكن اأيضشا على اŸسشوؤول Úفاإذا
العمل ’ يعتمد عل ّ
كانوا غ Òسشعداء باأدائي فسشوف اأغادر فورا..ولكن ’ يزال
اأمامنا مباراة اأخرى و‘ كاأسس العا ⁄علينا اأن ننتظر حتى
النهاية».
وخسشرت مصشر ‘ ا÷ولة ا’فتتاحية  -1صشفر اأمام اأوروغواي
بعدما اسشتقبلت هدفا ‘ اللحظات ا’أخÒة بينما انهار الدفاع
‘ ب -داي -ة الشش -وط ال-ث-ا ‘ Êم-ق-اب-ل-ة روسش-ي-ا ،واسش-ت-ق-ب-ل ثÓ-ث-ة
اأهداف لتاأتي الهزÁة الثانية على التوا‹ .وسشتختتم مصشر
مششوارها اأمام السشعودية ا’إثن ÚاŸقبل.
وقال كوبر الذي قاد مصشر للتاأهل لكاأسس العا’ ⁄أول مرة منذ
« :1٩٩٠اŸه -م ا’آن اأن ن -ن -ه-ي ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ب-اأفضش-ل ال-ن-ت-ائ-ج،
صشحيح اأن فرصشنا ﬁدودة ولكن ’ نعلم ماذا سشيحدث ‘
ا’أيام القادمة».
وذكرت تقارير ﬁلية اأن ا’–اد اŸصشري ’ ينوي ا’إبقاء على
كوبر بعد كاأسس العا ،⁄لكن  ⁄يخرج اأي تعليق رسشمي بعد عن
مسشتقبل اŸدرب ا’أرجنتيني الششه.Ò

لنصسار حول حالته
طبيب أŸنتخب طمأان أ أ

إاصسابة نيمار تث Òالّرعب ‘ معسسكر ‚وم «السسامبا»

1٧٦٧٥

جل ‘ شسباك أŸغرب
سس ّ

رونالدو يسستعيد صسدارة هّدا‘ اŸونديال
لول Ÿنتخب
جل ألÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو‚ ،م ريال مدريد ،ألهدف أ أ
سس ّ
لربعاء ‘ ،إأطار أ÷ولة ألثانية من دور
بÓده ،أمام نظÒه أŸغربي ،أمسس أ أ
أÛموعات بكأاسس ألعا.⁄
وج -اء ال -ه -دف م -ن ضش-رب-ة راأسس ق-وي-ة
للدون الÈتغا‹ ‘ ،الدقيقة اÿامسشة
م -ن ع -م -ر اŸب -اراة ،ال -ت -ي اأق -ي-مت ع-ل-ى
ملعب لوجنيكي.
واسش - -ت - -ع - -اد رون - -ال - -دو ،صش- -دارة ه- -دا‘
اŸون -دي -ال ب-رصش-ي-د  ٤اأه-داف ،ب-ف-ارق
ه- - - -دف ع- - - -ن اأق- - - -رب م Ó- - -ح - - -ق - - -ي - - -ه،
الروسشي دينيسس تششÒششيف.
وك- -ان رون- -ال -دو ق -د سش ّ-ج -ل ه -ات -ريك ‘
شش -ب -اك اإسش -ب -ان -ي -ا ،خ Ó-ل اŸب-اراة ال-ت-ي
انتهت بالتعادل ا’إيجابي  ‘ ،٣-٣ا÷ولة
ا’أو ¤ب- - - -اÛم- - - -وع- - - -ة ال- - - -ث- - - -ان- - - -ي- - - -ة
وسشجل تششÒششيف الهدف الثا Êلروسشيا
‘ مرمى منتخب مصشر ،با÷ولة الثانية
للمجموعة ا’أو ،¤رافعا رصشيده اإ٣ ¤
اأهداف ‘ البطولة.
و ك ا ن ا ل  Óع ب ا ل ر و س ش ي  ،ق د س ش جّ ل ث ن ا ئ ي ة
‘ م -رم -ى اŸن -ت-خب السش-ع-ودي ب-ا÷ول-ة
ا’أو¤
واأصشبح رونالدو ،الÓعب الرابع ‘ اآخر
 ٥بطو’ت لكاأسس العا ،⁄يسشجل بششكل
م- -ث- -ا‹ ،ب- -ق- -دم- -ي -ه ال -ي -م -ن -ى وال -يسش -رى
والراأسس ،حيث سشبقه ‘ ذلك ،خاميسس
رودريجيز ‘ نسشخة  ،٢٠1٤وششنايدر ‘
 ،٢٠1٠ومÒوسشÓف كلوزه ‘ .٢٠٠٦
وبات رونالدو ،ثا’ Êعب ‘ تاريخ كاأسس
ال -ع -ا ،⁄يسش -ج -ل ه -دف Úق -ب -ل ال -دق-ي-ق-ة
اÿامسش - -ة م - -ن اŸب- -اراة ،ح- -يث سش- -ج- -ل

الÈازيلي فافا ،هدف ‘ Úششباك ا’–اد
السش -وف -ي -ت -ي وف -رنسش-ا ع-ام  ،1٩٥٨ب-ي-ن-م-ا
سش -ج -ل رون-ال-دو ضش-د اإسش-ب-ان-ي-ا واŸغ-رب
هذا العام.
ورف- -ع رون- -ال- -دو رصش- -ي -ده م -ن ا’أه -داف
ال -دول -ي -ة اإ ٨٥ ¤ه-دف-ا ،ل-ي-ت-خ-طى رقم
النجم اÛري بوششكاشس ( ،)٨٤ويصشبح
ث -ا Êه -دا‘ ال -ع -ا ⁄م-ع اŸن-ت-خ-ب-ات‘ ،
ح Úيبتعد بفارق  ٢٤هدفا عن الهداف
ال -ت -اري -خ -ي Ÿن -ت-خب اإي-ران ،ع-ل-ي دائ-ي
صشاحب اŸركز ا’أول ( 1٠٩اأهداف).

لفضسل
عّبر عن رغبته ‘ قيادة روسسيا لتحقيق أ أ

تشسÒشسيف :فرحتي بالفوز عل ـ ـى مـ ـ ـصسر
كانت أاهم من نيلي جائزة أافضسل ’عب

ن
أّكد جناح منتخب روسسيا ونادي فياريال أ إ
لسسبا ،Êدينيسس تشسÒيشسيف أ ّ
أختياره كأافضسل لعب ‘ أŸبارأة ألتي فاز بها ألفريق أŸضسيف Ÿونديال
لهم ‘ رأيه هو
 2018على مصسر ( )1-3أمرأ مفاجئا بالنسسبة له ،وأن أ أ
–قيق ألفوز وألتأاهل للدور ألتا‹.

أأعلن أل–اد ألÈأزيلي لكرة ألقدم أأنّ ‚مه
نيمار أضسطر أإ ¤مغادرة أ◊صسة ألتدريبية وهو
يعرج بسسبب أآلم ‘ ألكاحل ألأÁن.

وششارك نيمار ‘ بداية ا◊صشة بششكل طبيعي ،و‘ القسشم الثاÊ
من ا◊صشة التدريبية اأمسشك نيمار بكاحل قدمه اليمنى متاأثرا
باآ’م قبل اأن يلتحق مباششرة بغرف اÓŸبسس وهو يعرج ،ما يثÒ
القلق بعد ما يقارب اأربعة اأششهر على العملية ا÷راحية التي
خضشع لها اإثر اإصشابة بكسشر ‘ مششط قدمه اليمنى.
وق- -ال اŸت- -ح- -دث ب- -اسش- -م ا’–اد الÈازي- -ل- -ي ف- -ي- -نسش -ي -ن -ي -وسس
رودريغيشس ⁄« :ينسشحب من ا◊صشة التدريبية بسشبب اآ’م ‘
القدم ،ولكن ‘ الكاحل ا’أÁن ،بسشبب عدد ا’أخطاء التي
ارتكبت بحقه (ا’أحد)» ‘ ،اإششارة اإ ¤اŸباراة ضشد سشويسشرا
( ‘ )1-1ا÷ولة ا’أو ¤من منافسشات اÛموعة اÿامسشة
Ÿونديال روسشيا.

واأضشاف« :سشيتدّرب بششكل طبيعي اليوم Ãا اأنه ششكا من اآ’م ‘
هذا اŸسشتوى من القدم ،قّرر الطاقم الطبي ترك ا’أمر ‘ يد
اأخصشائي العÓج الطبيعي لعÓجه ليوم اإضشا‘».
وبعدما غاب نيمار عن التمارين ا÷ماعية اأمسس ‘ سشوتششي،
بداأت هذه ا’آ’م اŸسشتمرة تغذي قلق منتخب السشامبا ‘ باقي
مباريات كاأسس العا.⁄
وعانى اأغلى ’عب ‘ العا ⁄العائد موؤخرا من اإصشابة اأبعدته
عن اÓŸعب لثÓثة اأششهر
وهّ- - -د دت مشش - -ارك - -ت - -ه ‘
كاأسس العا ،⁄من ا’أخطاء
الكثÒة التي ارتكبها بحقه
السش -ويسش -ري -ون ‘ ل -ق -اء
ا’أحد.

لفضسل
وصسف أ÷يل أ◊ا‹ با أ

راشسفورد يشسيد بالروح ا÷ماعية
Ÿنتخب إا‚لÎا
ألنتصسار على تونسس ‘ ألثوأ ÊألأخÒة أأظهر كم ألتوحد
أل-ك-ب Òب Úصس-ف-وف أŸن-ت-خب ألإ‚ل-ي-زي ،وم-ارك-وسس رأشس-فورد
يوؤمن أأن منتخب بÓده بات فريقا جماعيا ألآن.

سش- -ت- -ق- -ل ف- -رصس ال -ف -وز ل -ك -ن -ن -ا ك -ن -ا ن -ري -د
ا’نتصشار».
وسشتلعب اليابان مع السشنغال ‘  ٢٤جوان
ا÷اري ب -اÛم -وع -ة ال -ث -ام -ن -ة وسش -ت-ح-اول
التاأهل لدور الـ  1٦للمرة الثالثة.

á°VÉjQ

info@ech-chaab.com
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اأجيال عديدة من النجوم  ⁄تتمّكن من صشنع ا’إ‚از ‘ كاأسس العا ،⁄والبعضس اأششار اإ ¤عدم
قدرتهم على التوحد كفريق واحد سشواء داخل اأرضشية اŸيدان اأو خارجه.
و ل ك ن ر ا ش ش ف و ر د ي ر ى ا أ نّ ا إ ‚ ل  Îا ب ا ت ت “ ل ك ج ي  Á Óث ل ف ر ي ق ا ب ك ل م ا ت ع ن ي ه ا ل ك ل م ة م ن م ع ن ى .
وقال ’عب مانششسش Îيونايتد الذي ششارك كبديل اأمام نسشور قرطاج« :ا’أجواء حول الفريق حاليا
اأك Ìهدوءا عّما كان عليه الوضشع ‘ بطولة يورو  ،٢٠1٦ولكني اأظن اأن هذا متوقع».
واأضشاف« :نحن نتعّرف على بعضشنا البعضس ’أول مرة ونبني عÓقات جديدة بيننا ،الفريق اأصشبح فريقا بكل
ما تعنيه الكلمة من معنى ا’آن».
واختتم« :هذا يضشعنا ‘ حالة جيدة سشواء بالبطولة حاليا اأو ‘ البطو’ت القادمة
مسشتقب.»Ó
و خ ط ف ه ا ر ي ك  Úق ا ئ د ا ’ أ س ش و د ا ل ث  Óث ة ن ق ا ط ا ث م ي ن ة ل ل ف ر ي ق ا أ م ا م ت و ن س س ب ع د م ا س ش جّ ل
راأسشية ‘ الثوا Êا’أخÒة من اللقاء ليتحّقق الفوز بهدف Úلهدف.

وخسشر منتخب مصشر مع روسشيا بثÓثة
اأه- -داف م- -ق -اب -ل ه -دف ل -ي -ف -ق -د ا’أم -ل
اإكلينيكيا ‘ ا’سشتمرار Ãنافسشات كاأسس
العا ٢٠1٨ ⁄بعد خسشارة مباراته الثانية.
وصشّرح تششÒيششيف بعد اختياره اأفضشل
’عب ‘ اŸباراة« :كان ا’أمر مفاجئا
‹  ⁄ ،ا أ ك ن ا أ ت و ق ع ا أ ن ي ق ع ا ’ خ ت ي ا ر ع ل يّ
ك -رج-ل اŸب-اراة م-رت( Úاأم-ام السش-ع-ودي-ة
ومصشر)».
وك- -ان ا÷ن -اح ال -روسش -ي ،ا◊اصش -ل ع -ل -ى
ا÷نسش -ي -ة ا’إسش -ب-ان-ي-ة ،ق-د اخ-ت Òاأفضش-ل
’عب ‘ اŸباراة ا’فتتاحية التي فاز
فيها الدب الروسشي بنتيجة كبÒة على
م-ن-ت-خب السش-عودية (  ،)٠-٥وسش-ج-ل ف-ي-ها
هدف Úبعد نزوله بدي.Ó
واأضشاف تششÒيششيف« :بالنسشبة ‹ هذا
اأمر ثانوي وليسس مهما (جائزة اأفضشل

’عب)’ ،أن اŸه -م اأن ن -ت -ق -دم ون -ت-ط-ور،
واأّننا فزنا ‘ اأول مبارت ،Úومن اŸهم
اأن نسشتمر بهذه الطريقة».
ورغم ال ّسشقوط اأمام اأوروغواي وروسشيا
اإ’ اأن اŸنتخب اŸصشري Áتلك فرصشة
واحدة فقط من اأجل الوصشول للدور الـ
.1٦

صسعبة
وصسف موأجهة بنما بال ّ

ك :Úالّتسسجيل ‘ اŸونديال أامر رائع

أّكد مهاجم منتخب إأ‚لÎأ ،هاري
لسسود
ك Úألذي سسجل هد‘ ألفوز لـ «أ أ
ألثÓثة» على تونسس ( ‘ )1-2مسستهل
مشسوأر ألفريقÃ Úونديال روسسيا ،أن
ألتسسجيل ‘ بطولة كأاسس ألعا« ⁄أمر
رأئع»ّﬁ ،ذرأ ‘ نفسس ألوقت من بنما،
خصسم فريقه ألقادم ضسمن منافسسات
أÛموعة ألسسابعة ألتي تضسم أيضسا
بلجيكا.
قال ’عب توتنهام هوتسشب ‘ Òتصشريحات
نششرها ا’–اد اإ’‚ليزي لكرة القدم« :من
الصشعب أان أاصشف ششعوري ،هز الششباك ششعور
ج -ي-د دائ-م-ا ،ل-ك-ن ال-ق-ي-ام ب-ذلك ‘ م-ون-دي-ال
ي - -ع- -ت Èأام- -را رائ- -ع- -ا ،ك- -ذلك ا’ح- -ت- -ف- -ال ‘
اŸلعب..كان أامرا لطاŸا حلمت به منذ أان
كنت طف.»Ó
وأابرز اŸهاجم اإ’‚ليزي أاداء فريقه الذي
أاّك -د أاّن -ه «ك -اف -ح ح -ت -ى ال -ن-ه-اي-ة» ‘ مسش-ت-ه-ل
مشش -واره ب -اŸون -دي -ال ،ل -ك -ن -ه أاشش -ار ‘ ن-فسس
الوقت إا ¤أانه كان يتع Úعليه تسشجيل الهدف
الثا ‘ Êوقت مبكر أاك Ìمن ذلك حتى ’
يضش -ط -ر Ÿواصش -ل -ة ال -ت -ع -ادل ح -ت -ى ال -ل-ح-ظ-ة
اأ’خÒة من اŸباراة ،نظرا أ’ن هدف التقدم

جاء ‘ الوقت اÙتسشب بد’ من الضشائع.
وعن مباراة منتخب إا‚لÎا أامام بنما ،حّذر
ك Úمن أانها سشتكون «مواجهة صشعبة».
وق- -ال إاّن «ب- -ن- -م- -ا سشÎغب ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى
فرصشها ‘ اŸونديال ،لكن إاذا لعبنا جيدا،
كما فعلنا خÓل الششوط اأ’ول من مواجهة
تونسس ،آامل أان نتمكن من تقد Ëعمل جيد».
وأاضش -اف م-ه-اج-م ت-وت-ن-ه-ام« :ل-ق-د رأاي-ن-ا ك-ي-ف
سشقطت فرق كÈى ‘ مبارياتها اأ’و .¤من
اŸهم أان نقوم بعملنا أامام تونسس لعبنا جيدا
‘ الشش -وط اأ’ول وسش ّ-ج -ل -ن -ا ه -دف ال -ف-وز ‘
النهاية».
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moc.baa-hce@ofni
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النقل ا◊ضسري ببشسار

منطق اÿواصص يهيمن على اÿدمات والنوعية

 ⁄يرق النقل ا◊ضسري Ãدينة بشسار إا ¤اŸسستوى الذي يطمح إاليه سسكان ومسستعملوا وهذه
ال-وسس-ي-ل-ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-غ-ي Òط-ري-ق-ة ال-تسس-ي ‘Òال-ن-ق-ل ا◊ضس-ري ،ب-عد أان اتضسح العجز
الفادح ‘ ضسمان خدمات نوعية رغمّ التنازل عنه إا ¤اÿواصش .وأان سسرعة ا‚از ›معات
’م مع غياب رؤوية واضسحة وعدم
سسكانية ع Èإاقليم الو’ية وحتى ﬁيط بلدية بشسار ا أ
وجود مؤوسسسسات خاصسة Îﬁفة ،والتي أاصسبحت وراء تدهور مسستوى أاداء النقل ،حاولت
السسلطات العمومية احتواء اŸشساكل ‘ إاطار سسياسسة إاعادة مؤوسسسسة النقل العمومي ا◊ضسري
بعد أان فشسلت اŸؤوسسسسات اÿاصسة ‘ تقد Ëخدمات ‡يزه ‘ إاطار تشسغيل الشسباب.

برزت سضلبيات غ Òمتوقعة سضواء على مسضتوى
تسضي Òالشضبكة وفق ما “ليه اÿريطة ا÷ديدة
ل -ل -م -ن -اط -ق ح -ديث ا’‚از وا◊رك -ي-ة ال-ي-وم-ي-ة
للسضكان من جهة ،ومنطق إانتاج اÿدمة وفق
اآ’ليات ا÷ديدة التي فرضضها القطاع اÿاصض
‘ تسض- -ي Òالشض- -ب- -ك- -ة حسضب م- -ا Áل- -ي- -ه ال -ف -ع -ل
ا’قتصضادي ا÷ديد كاŸردودية وضضمان النوعية
‘ اأ’داء ،ومن جهة أاخرى مقابل فرز آاليات
تسض -ت -دع -ي ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -ن -ق -ل ا÷م -اع -ي وف-ق
العوامل واŸمارسضات الفاعلة ‘ تغطية العجز
وتقد Ëالنوعية.
م- -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ح -اولت «الشض -عب» ت -قصض -ي
السض-بب وم-ع-رف-ة اŸشض-ك-ل ب-واسض-ط-ة اŸؤوسضسضات
اÿاصض -ة ‘ بشض -ار ،ح -يث أاصض -ب -ح تسض -ي Òق -ط-اع
النقل ا◊ضضري ينذر بالتعقيد ‘ ا÷نوب بفعل
بروز رهانات جديدة وتداخل ‘ اŸصضالح بعد
–رير القطاع سضنة  ،1988وبروز اŸؤوسضسضات
اÿاصضة كطرف فاعل .ونعتقد أان التحو’ت
ا÷ديدة ıطط النقل ا◊ضضري Ãدينة بشضار
ه -ي ج -وه -ر اإ’شض -ك-ال ،ح-يث أاف-رزت ال-وضض-ع-ي-ة
ا◊الية للشضبكة جديدة وغ Òمتوفرة على شضبكة
النقل ،حيث حّولنا الوقوف عند التحو’ت التي
عرفتها وتعرفها عاصضمة ا÷نوب الغربي بشضار
حيث ‚د أابعد نقطة لنقل ا◊ضضري هي بلدية
تبلبالة بـ  450كلم عن مقر الو’ية ،وكذلك على
اŸسض -ت -وى ال -ع -م -راÓÃ ،Êح-ظ-ة ت-لك ا◊رك-ي-ة
اŸتسضرعة ‘ البناء التي عرفتها مدينة بشضار،
حيث تشضكلت ›معات سضكنية جديدة على شضكل

Œمعات صضغÒة منفصضلة عن وسضط اŸدينة كان
سضببها الرئيسضي ا◊ركة السضكانية من اŸناطق
ال- -وسض- -ط- -ي- -ة ن- -ح -و اŸن -اط -ق اÙي -ط -ة و÷وء
السضلطات إاﬂ ¤تلف اآ’ليات ‘ “وين السضكن
(جماعي أا وفردي) عن طريق البناء الريفي،
يعكسض هيمنة الوظيفية السضكنية على اÙيط
ا◊ضض -ري ل -و’ي -ة بشض -ار ،ك -اŸن -اط-ق ا◊ضض-ري-ة
ا÷دي- - -دة ب- - -أاك Ìم- - -ن  240000أال -ف مسض -ك-ن،
والسضكنات الفردية عن طريق التجزئة خاصضة
Ãحيط بلدية بشضار مثل Œزئة ’لة عائشضة 16
أالف سضكن ريفي أاو Œزئة واد تغل 12 Úأالف
سضكن جنوب البلدية أاو غربها بوتÒة متسضارعة.
وتؤوكد لنا معد’ت الزيادة العامة لسضكان بلدية
بشضار أاو حتى البلديات اÛاورة إاخت‘ ’Ó
خريطة النقل غ ÒاŸدروسض حرمهم من وسضائل
النقل هذه ا◊الة التي كان لها وقع شضديد على
ا◊ركة اليومية للسضكان ،والتي صضارت من أاحد
م -رك -ب -ات ال -ت -حضض-ر وم-ؤوشض-ر ح-ديث اإ’دم-اج أاو
تهميشض ›مع سضكني عن آاخر مثل ما أاشضار إاليه
السضيد صضالـحـي ،أان هنالك حركة يومية والتي
يجب أان يسضتعد لها اŸواطن من أاجل التنقل
واسضتعمال الوسضائل إا’ أانها غ Òمتوفرة .هذه
ا◊الة التي كان لها وقع شضديد على اŸواطن،
وتث Òغضضبه من جراء اإ’همال اŸتعمد وعدم
وجود ﬂطط مسضبق وضضعف القطاع اÿاصض
على تلبية التنقÓت اليومية ،لعدم قدرته على
ت -ق-د Ëال-ن-وع-ي-ة وحسض-ن اŸع-ام-ل-ة وال-تسض-ي‘ Ò
بعضض اÿطوط ،وظهرت مشضاكل أاخرى كطول

ا’نتظار باÙطات أاو حتى خارج اÙطة من
أاجل امتÓء ا◊افÓت يسضتدعي وقتا إاضضافيا
‡ا يث Òغضضب الزبائن ويدخلهم ‘ مناوشضات.
ونعتقد أانه رغم اÙاو’ت العديدة التي بذلتها
وت -ب -ذل -ه -ا السض -ل -ط -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ،إا’ أان ال-ن-ق-ل
ا◊ضضري ظّل بعيدا عن التطلعات و ⁄يرق إا¤
اŸسضتوى اŸطلوب .ومن هنا يجب علينا العودة
إا ¤تفك Òو–ليل بدقة طريقة سض Òعن قرب
وﬁاول-ة م-ع-رف-ة وط-ري-ق-ة تسض-يÒه-ا ل-ف-ه-م هذا
الوضضع اŸقلق اŸؤوسضسضات اÿاصضة‡ ،ا دفع
بالعديد من اŸواطن Úالذين حاورتهم
«الشض -عب» Ãح -ط -ة ب -وه Ó-ل ل -ل -ن -ق -ل ا◊ضض-ري
يطلبون من السضلطات بالرجوع ا ¤اŸؤوسضسضة
العمومية التي تلتزم بالشضروط وبالوقت حيث
قالت السضيدة :فاطمة .ق ،أانا موظفة أاجد نفسضي
كل وقت متأاخرة ‘ الوصضول ا ¤مقر العمل وإاذا
طلبت من صضاحب ا◊افة باحÎام الوقت تسضمع
م -ن -ه م -ا’ ي-ط-اق وي-ق-ول إال-يك ان-زل واسض-ت-ع-م-ل
سضيارة اأ’جرة.
السضيد :نصضرالدين ك ،يعمل كقابضض أاوضضح أان
أاصضحاب ا◊افÓت اÿواصض ’ يضضمنون بعضض
ا◊قوق كالتأام Úو–سض Úاأ’جرة ،حيث يضضغط
ع -ل-ي-ن-ا ب-اسض-ت-م-رار م-ن أاج-ل –ق-ي-ق أارب-اح ع-ل-ى
حسضاب نوعية اÿدمة .أاما «شضهيناز م» فأاكدت
أان أاصضحاب النقل ا◊ضضري ببشضار ’ يحÎمون
ا◊د اأ’قصضى لعدد الركاب وتغي ÒاŸسضارات
والسضرعة اŸفرطة‡ ،ا تسضبب ‘ العديد من
ا◊وادث وال- -ت -أاخ -ر ال -ف -ادح ع -ن -د ب -عضض ن -ق -ط
ال -ت -وق -ف .وإاذا ط -ل-ب-ن-ا ب-ال-ت-ذاك-ر نسض-م-ع ال-كÓ-م
والشضتم حيث غياب دور مفتشضي الرقابة التابعÚ
Ÿديرية النقل ببشضار وغياب الشضرطة Ÿراقبة
ن -ق -اط ال -ت-وق-ف .ك-م-ا يÓ-ح-ظ غ-ي-اب ال-ف-ع-ال-ي-ة
لتطبيق القانون ومن جهة أاخرى ،تتحّول تلك
العÓقة ‘ كث Òمن اأ’حيان إا ¤صضراع لوجهات
نظر ومصضالح متباينة ’سضيما حول اŸسضارات

يسس ÒبوتÒة ﬁتمشسة بتندوف

التسضعÒة باهظة والعمل دون عّداد
تشضهد و’ية تندوف طفرة عمرانية متسضارعة ،ووتÒة تنموية بدأات تتضضح
معاŸها تدريجيًا وغÒت الوجه ا◊قيقي للمنطقة ،صضاحبها انفجار دÁغرا‘
Óدارات العمومية وأاك Èورشضات البناء،
‘ عاصضمة الو’ية حيث الÎكيز الكب Òل إ
ومع هذا الزخم الكب Òمن التطور الذي شضهدته تندوف ’ يزال قطاع النقل
بالو’ية يÎنح ويسض ÒبوتÒة ﬁتشضمة رغم ا÷هود اŸبذولة من أاجل الوصضول
به إا ¤تطلعات السضكان والقضضاء على العديد من النقاط السضوداء التي تؤورق
السضلطات اÙلية بالو’ية ،فنقصض وسضائل النقل وارتفاع تكاليفها هي هواجسض
يتشضاركها سضكان اŸنطقة ،خاصضة ‘ فصضل الصضيف واأ’عياد.
–صضي مديرية النقل بو’ية تندوف أازيد من  264سضيارة أاجرة و 15شضركة نقل
Ãعدل  22سضيارة لكل شضركة تعمل كلها داخل النسضيج العمرا Êلبلدية تندوف
واŸناطق اÛاورة لها ،كما تضضّم حظÒة النقل بالو’ية  16حافلة نقل حضضري
” فيها مراعاة التوزيع
ب Úعمومية وخاصضة موزعة على العديد من اÿطوط ّ
السضكا Êوبعد اŸسضافات ب Úبعضض اŸناطق ،وأامام هذا الكم الهائل من وسضائل
النقل ’ يزال اŸواطن بو’ية تندوف يتطّلع إا ¤خلق خطوط نقل إاضضافية
لتدعيم اÿطوط ا◊الية ،خاصضة ‘ اأ’حياء ا◊ديثة التي  ⁄يشضملها اıطط
القد Ëوتوف ÒاŸزيد من سضيارات اأ’جرة ،حيث أاكد بعضض اŸواطن Úأان
ا◊صضول على سضيارة أاجرة بعد انتهاء سضاعات الدوام ‘ الفÎة اŸسضائية أامنية
كل موظف وقد يكون «ضضربًا من اŸسضتحيل» ،خاصضة مع ارتفاع درجات
ا◊رارة وتأاخر العمل بالتوقيت الصضيفي بو’ية تندوف .و‘ هذا اإ’طار ،أاكد
«بوشضتة يحيى» مدير النقل بالو’ية على أانه يجري العمل حاليًا على توسضيع
ح -ظÒة ال -ن -ق -ل ح -ت -ى ت -واكب ت -ط -ل -ع -ات اŸواط-ن Úعﬁ Èاول-ة اسض-ت-ق-ط-اب
مسضتثمرين جدد ومنح تراخيصض للعديد من سضيارات اأ’جرة Ÿزاولة عملها،
كما أاوضضح اŸتحدث أان مصضا◊ه تعمل حاليًا على جلب  05حافÓت نقل
حضضري جديدة من شضأانها فك العزلة عن حي ا◊كمة ومناطق أاخرى ،وأاضضاف
اŸتحدث أان مصضا◊ه بصضدد التفك ‘ Òإادخال «العّداد» ‘ –ديد تسضعÒة
سضيارات اأ’جرة مسضتقب ً
 Óوالتي اعتÈها «›حفة» حاليًا و’ تتماشضى وواقع
اŸنطقة ،وهو مطلب رافعت من أاجله اŸنظمة ا÷زائرية ◊ماية اŸسضتهلك
وﬁيطه ‘ آاخر اجتماع ُعقد Ãقر مديرية النقل وضضم ﬂتلف الشضركاء
للتباحث حول مطالب نقابة سضيارات اأ’جرة الصضفراء بإادخال زيادات جديدة
‘ تسضعÒة النقل بحجة ارتفاع أاسضعار الوقود واتسضاع النسضيج العمرا ÊباŸدينة،
وهي زيادات جزافية –ّفظ عليها ‡ثل شضركات سضيارات اأ’جرة ورفضضها
السضكان جملًة وتفصضي Óلعدم اسضتنادها على «أاسضسض قانونية» ،حسضب ما جاء ‘
بيان منظمة حماية اŸسضتهلك ،مطالب Úبضضرورة احتسضاب التسضعÒة بالعداد
على غرار العديد من و’يات الوطن ،اأ’مر الذي اسضتدعى تدخل رئيسض
اÛلسض الشضعبي الو’ئي وإايفاد ‡ثل عن وا‹ الو’ية لتقريب وجهات النظر
ب Úاأ’طراف والوصضول إا ¤تسضعÒة ترضضي ا÷ميع.
من جهة أاخرى ،يشضهد النقل العمومي حالة من عدم التنظيم وغياب مواقف
ّﬁددة ◊افÓت النقل العمومي ،فكل اأ’رصضفة مسضتباحة لتوقف ا◊افÓت
خ -ال -ق ً-ة ب -ذلك ج -وا ً م -ن ا’رت -ب-اك ل-دى اŸواط-ن ال-ذي ات-ه-م م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل
بالتقصض Òوعدم مراقبة سضائقي ا◊افÓت ‘ ،ح Úحّمل مدير النقل مسضؤوولية
ما يحدث والتوقف الفوضضوي للحافÓت للمواطن باعتباره «اŸسضؤوول عن هذه
السضلوكيات» ،وينبغي التبليغ عنها فور وقوعها ،مؤوكدا ً ‘ الوقت ذاته على
تشضكيل ÷نة تضضم كل من البلدية والدائرة سضتعتزم ‘ اأ’يام القليلة القادمة
القيام بدراسضة شضاملة للمنطقة من أاجل –ديد اأ’ماكن اŸناسضبة إ’‚از

مواقف للحافÓت تتماشضى واŸعاي ÒاŸعمول بها ‘ ،انتظار التفاتة من
اÛلسض البلدي ا÷ديد من أاجل Œسضيد ﬂطط النقل ا◊ضضري على أارضض
الواقع والذي ’ يزال حبيسض اأ’دراج ،هذا اıطط الذي “ت اŸصضادقة عليه
سض-ن-ة  ،2014م -ن شض -أان-ه ال-قضض-اء ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-اط السض-وداء ب-اŸدي-ن-ة
واسضتحداث خطوط نقل جديدة وإا‚از إاشضارات ضضوئية ومواقف للحافÓت
تراعي التوزيع السضكا Êوهي عوامل عديدة سضتسضهم بشضكل كب ‘ Òالتخفيف
من معاناة اŸواطن Úمسضتقب ‘ ،ًÓح ’ Úتزال معاناة مواطني اŸناطق
النائية متواصضلة ب Úمطرقة بعد اŸسضافة وسضندان ارتفاع تكاليف النقل،
فبلدية أام العسضل التي تبعد عن عاصضمة الو’ية بـ 170كلم ا ¤الشضمال الشضرقي
والواقعة على الطريق الوطني رقم  ’ 50تتوفر سضوى على حافلت Úللخواصض
تعمÓن على نقل اŸواطن Úبسضعر 400دج .أاما سضكان حاسضي خبي ( 370كلم)
فهم –ت رحمة ا◊افÓت اŸتجهة لو’يات الشضمال والتذكرة قد تصضل إا¤
حدود  750دج ،أاما قرية حاسضي مون 210( Òكلم) تبقى اÿاسضر اأ’ك‘ È
معادلة النقل العمومي ،فسضكانها يتنقلون إا ¤بلدية أام العسضل على م Ïسضيارات
الدفع الرباعي و’ند روفر بأاسضعار تصضل إا 6000 ¤دج Ÿسضافة ’ تتجاوز 140
كلم فقط ،و ا◊افلة الوحيدة التي وفرتها بلدية أام العسضل للسضكان ليوم واحد
‘ اأ’سضبوع ’ تلبي احتياجاتهم ،وتبقى عاجزة عن نقلهم لعاصضمة الو’ية رغم
دعواتهم اŸتكّررة لتغي Òخط النقل باŒاه بلدية تندوف بدل بلدية أام العسضل.
يبقى قطاع النقل بالو’ية يشضهد العديد من اŸطّبات اŸتتالية التي –ول دون
–قيق اأ’هداف اŸسضطرة ‘ أاجندة السضلطات اÙلية رغم اÛهودات
اŸبذولة ‘ هذا اÛال ومتابعة وا‹ الو’ية بصضفة شضخصضية Ÿلف النقل أاو’ً
بأاول ،فعزوف اŸسضتثمرين عن ضضخ أاموالهم ‘ مشضاريع النقل ا◊ضضري وتأاخر
تفعيل ﬂطط النقل ا◊ضضري واسضتثناء اŸناطق اŸعزولة من سضياسضة النهوضض
بالقطاع حالت دون الوصضول ا ¤الغايات اŸنشضودة من طرف اÛتمع اŸدÊ
رغم تخصضيصض حيز كب Òللملف داخل أاروقة اÛلسض الشضعبي الو’ئي ،ناهيك
عن توسضع الشضرخ ‘ العÓقة ب Úنقابة سضيارات ا’جرة وا’دارة واÛتمع
اŸد Êأامام تواصضل إاصضرار كل طرف على –قيق مطالبه والعزف على وتر
اللجوء ا ¤التصضعيد ،لتتواصضل بذلك معاناة اŸواطن الذي يبقى أامله الوحيد
توف Òوسضائل النقل.

اŸراقبة التقنية للسضيارات مطلب ينتظر التجسضيد

يضضطر أاصضحاب اŸركبات بو’ية تندوف ‘ بعضض اأ’حيان ا ¤قطع مسضافة
 800كلم بسضياراتهم من أاجل إاجراء الفحصض التقني بو’ية بشضار ،باعتبارها
أاقرب و’ية من تندوف أاو انتظار وصضول بعثات من و’يات الشضمال ‘ ظلّ
غياب وكالة ثابتة للمراقبة التقنية للسضيارات باŸنطقة منذ عدة سضنوات .طول
اŸسضافة وصضعوبة التنقل والتخوف من الوقوع –ت طائلة اıالفات اŸرورية
خلق جوا ً من ا’سضتياء والغضضب لدى أاصضحاب اŸركبات حسضب ما رصضدته
«الشضعب» من أاصضداء ،وتعت Èتندوف الو’ية الوحيدة التي تفتقر منذ سضنوات
لوكالة ثابتة للفحصض التقني للسضيارات رغم وجود ملفات لÓسضتثمار ‘ هذا
اÛال ،وهو ما أاكده بعضض اŸواطن‡ Úن تكبدوا عناء التنقل ا ¤و’ية بشضار
( 800كلم) من أاجل إاجراء الفحصض التقني لسضياراتهم ،موضضح Úبأان هذا
الوضضع أاصضبح ’ ُيطاق ،و يقتصضر دور مديرية النقل على منح ترخيصض مؤوقت
لـ 48سضاعة فقط Áكن للمواطن من خÓله السضفر إا ¤و’يات أاخرى إ’جراء
الفحصض التقني للسضيارة.
تندوف :عويشش علي

واأ’سضعار ونوع ا◊افÓت اŸسضتخدمة .وما يعيق
حسضن تسضي Òالشضبكة وعدم –كم مديرية النقل
والسضلطات العمومية ‘ كل اŸعطيات اŸتعلقة
ب -ال -ن -اق -ل Úاÿواصض وه -و م-ا ي-ؤوث-ر ب-دوره ع-ل-ى
اسضتقرار النقل كله ،بسضبب عدم احÎافية ومهنية
مسضتخدميها .فأاصضبح النقل ا◊ضضري ببشضار غÒ
متحضضر حيث وصضل بهم ا ¤التعدي على سضائقي
ح- -افÓ- -ت ال- -ن -ق -ل ال -ع -م -وم -ي .وب -ع -د تصض -ري -ح
اŸتحدثة كان لنا لقاء مع «عدلن توفيق» سضائق
حافÓت النقل العمومي أاك Ìمن  18سضنة ،نعم
أانا شضخصضيا تعرضضت للشضت وحتى للضضرب من
طرف اÿواصض الذين يعملون معنا على نفسض
اŸسض -ار وال -ل -ج -وء ا ¤ال -ق-ط-اع اÿاصض ب-ال-ن-ق-ل
ا◊ضضري ببشضار على حسضاب اŸؤوسضسضة النقل
العمومية التي كانت تضضمن تسضي Òالنقل وفق
معاي Òتقنية بالدرجة اأ’و ¤وأاخرى اجتماعية
وأاخÓقية يجب اسضتحداث قواعد أاك Ìصضرامة
وواقعية عن طريق توسضيع سضلطة ضضبط اÿواصض
من اجل احÎام قوان Úالنقل وÁكن ا÷زم اليوم
أان ا’سض- -ت- -ع- -ان- -ة ب- -ال -ق -ط -اع اÿاصض ‘ ال -ن -ق -ل
ا◊ضضري حل غ Òدائم بل مؤوقت ،و’ Áكنه أان
يرقى ليبلغ مسضتوى اÿدمة اŸطلوبة باŸسضتوى
النوعي والكمي الذي يطمح إاليه اŸسضتعملون
والسض- -ل- -ط- -ات ال- -ع -م -وم -ي -ة ،ح -يث ل -ت -م -لك ج -ل

اŸؤوسضسضات اÿاصضة إان  ⁄نقل كلها ،التقاليد
واÈÿة الÓزمة سضواء ‘ التسضي Òأاو ‘ النقل.
وم -ن ه -ذا اŸن« Èي -وم -ي -ة الشض -عب» أاوج -ه ه -ذا
النداء ونرجو من السضلطات ووزارة النقل إاعادة
ا’عتبار ا ¤النقل العمومي ا◊ضضري ونطلب
م- -ن ال -ب -ل -دي -ة ك -ذلك إانشض -اء م -ؤوسضسض -ات ت -اب -ع -ة
للبلديات تعمل ‘ إاطار النقل ا◊ضضري لتفادي
غ -ي -اب وسض -ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ق-ط-اع اÿاصض وت-ع-تÈ
م -ؤوسضسض -ات ال -ن -ق-ل ال-ب-ل-دي-ة م-ورد دخ-ل يسض-اع-د
البلدية ‘ رفع من خزينة البلدية وخلق مناصضب
شضغل للشضباب ،كما أاطلب سضكان بشضار من وا‹
ال -و’ي -ة ب -وضض -ع ح ّ-د اÙط -ة ال-ن-ق-ل ا◊ضض-ري
ا÷ديدة ب Úالبلديات والتي ”ّ صضرف عليها
أاك Ìمن  2مليار سضنيتم وتبقى معرضضه لتخريب
فيجب إارغام أاصضحاب موؤسضسضات النقل ا◊ضضري
ب Úال -ب -ل -دي -ات ع -ل -ى اسض -ت -ع -م-ال ه-ذه اÙط-ة
ا÷ديدة.
و‘ نفسض اإ’طار حاولنا ا’تصضال Ãدير النقل
ببشضار Ÿعرفة توضضيحات أاك ،Ìلكن  ⁄نتمكن
م -ن ذلك ح -ت -ى ع -ن ط-ري-ق ال-ه-ات-ف .وب-ال-نسض-ب-ة
Ÿدير مؤوسضسضة النقل العمومية وجدناه ‘ مهمة
وهذا هو حال النقل ا◊ضضري بو’ية بشضار.
بشســـــار /جمال دحمان

ﬁطات ا◊افÓت بالوادي

فوضضى عارمة وغياب التنظيم
يعرف قطاع النقل بالوادي حالة من ا’ضضطراب ⁄
Œد ا◊ل منذ سضنوات ،لتبدأا معاناة السضكان مع حلول
ك -ل فصض -ل ،ح -يث ت -ت -دن -ى خ -دم -ات ال -ن -ق-ل ا÷م-اع-ي
ال- -ع- -م- -وم- -ي م- -ن- -ه -ا وا◊ضض -ري وسض -ي -ارات اأ’ج -رة أاو
كلونديسضتان ،التي تقدم خدمات رديئة ،فحظÒة النقل
ا÷م- -اع- -ي ا◊ضض- -ري اÿاصض -ة ب -ال -وادي ت -ت -ك -ون م -ن
ح -اف Ó-ت ق -دÁة م -ت -ه -رئ -ة وأاخ -رى زج-اج-ه-ا ﬁط-م
وضض-عت ل-ه-ا سض-ت-ائ-ر بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة ،م-ع غ-ي-اب ت-ام أ’دنى
شض -روط السض Ó-م-ة وال-ن-ظ-اف-ة ،ك-م-ا ح-ول سض-ائ-ق-و ه-ذه
ا◊افÓت مواقف النقل إاﬁ ¤طات يتوقفون فيها
لسض- -اع- -ات دون احÎام ل- -ل- -م- -واق- -يت ا’ن- -ت- -ظ- -ار رغ -م
ا’كتظاظ.
تتميز ﬁطات النقل الÈي بالوادي بتد Êخدماتها
وغياب تام للتهيئة فيها ،واŸقصضود هنا ﬁطات ما
نقل ب Úالبلديات ،حيث بدأات رحلتنا من ﬁطة سضوق
ليبيا ،والتي تشضهد اكتظاظا رهيبا ناهيك عن انعدام
اÿدمات ،وحسضب اŸواطن ، Úفإان اÙطة تعد نقطة
سض -وداء أ’ن ا◊اف Ó-ت ال -ت -ي ت-ق-ل-ه-م ق-د ع-م-رت ك-ثÒا
وان- -ت- -هت صضÓ- -ح- -ي -ات -ه -ا ،ول -ك -ن ال -ن -اق -ل ’ Úي -زال -ون
يسضتعملونها ،حيث يقضضي فيها هؤو’ء سضاعات ويتعرضض
الكث Òمنهم إا ¤اإ’غماء بسضبب اÿدمات كعدم توفر
بعضضها على مقاعد ،كما أان نوافذها ﬁطمة و‘
ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’ح- -ي -ان يسض -ت -ب -دل ال -زج -اج ب -الشض -ري -ط
ال-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي .ف-م-ح-ط-ة سض-وق ل-ي-ب-ي-ا ت-تميز بحافÓتها
الهرمة وخاصضة خط الوادي حاسضي خليفة ،خط الوادي
الطالب العربي وخط الوادي اميه ونسضة وغÒها من
اÿطوط ،وعندما نتحدث عن التهيئة الغائبة خاصضة
عند دخولك إا ¤اÙطة ،فاŸسضافر يتيه ‘ البحث
عن ا◊افلة ،وعند حديثنا عن اŸرافق الضضرورية مثل
ت -وف Òاأ’م -ن أاو اŸراح -يضض ال -ت -ي Œده -ا م-غ-ل-ق-ة ‘
معظم اأ’حيان إان  ⁄تكن غ Òموجودة ،دون أان ننسضى
اŸشض- -ادات ال- -كÓ- -م- -ي- -ة والشض- -ج- -ارات ال- -ي- -وم- -ي -ة بÚ
اŸسض-اف-ري-ن وال-ن-اق-ل Úت-ارة وب Úال-ن-اق-ل Úف-ي-م-ا بينهم
بسضبب الركن ،هذه اÙطة أاخذناها كمثال للمحطات
‘ الوادي التي ’ “ت صضلة باÙطات العصضرية،
وهناك البلديات التي ’ تزال تطالب بإا‚از ﬁطات،
وهذا رغم الشضكاوى اŸتكّررة للسضكان إا’ أان غياب
العقار يرهن إا‚ازها ‡ا يضضع اŸواطن ‘ ورطة،
بحيث يواجه مشضكل النقل ‘ جميع الفصضول ويقتصضر
ت -وق -ف ا◊اف Ó-ت ع -ل -ى بضض -ع -ة م-واق-ف أاغ-ل-ب-ه-ا غÒ
شضرعية‡ ،ا يتسضبب ‘ شضّل حركة اŸرور فمن بÚ
البلديات التي تعا Êمن هذا اŸشضكل اŸغ ،Òجامعة
وغÒها من البلديات التي ’ زال سضكانها يتخبطون ‘
هذا اŸشضكل ،بحيث ينطلقون كل يوم ‘ رحلة بحث

عن حافلة تقلهم إا ¤وجهتهم من أاجل العمل أاو قضضاء
ﬂتلف حاجياتهم.
وي -ب -ق -ى ال -ن -ق -ل ا◊ضض -ري ره Úه -و أايضض -ا ‡ارسض-ات
أاصضحاب السضيارات غ Òالشضرعية «الفرود» واكتسضاح هذا
اأ’خ Òللقطاع اÙلي ،مع التجاوزات اÿطÒة التي
باتت تعكر صضفو الزبائن ،يضضاف له اضضطراب حركة
ال -ن -ق-ل م-ن ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة إا ¤سض-ائ-ر ال-ب-ل-دي-ات ،أام-ا
ب-خصض-وصض وضض-ع-ي-ة ضض-ب-ط ال-ع-داد وغ-ي-اب-ه ف-حدث و’
حرج ،واسضتعماله من قبل سضائقي سضيارات اأ’جرة يبقى
غ Òنافذ ،رغم أان ذلك اأ’مر مرفوضض من الناحية
القانونية واŸتعلقة أاسضاسضا Ãهنة سضائقي اأ’جرة التي
تربط عملهم بعمل العداد ،فرغم أان القانون يجÈهم
على اعتماد العداد ‘ –ديد التسضعÒة واŸبلغ ،إا’
أانهم يفضضلون عدم اسضتعماله ‘ الوقت الذي ’ تتحرك
فيه السضلطات اŸعنية لتنظيم اŸهنة تطوير القطاع ‘
و’ية باتت ذات حركية مرورية رهيبة.

‘ آاخر Ÿسضاته ّﬂطط السضÒ

وتسضعى مديرية النقل ÷عل ﬂطط السض Òا÷ديد
ال -ذي ي -ت ّ-م وضض -ع آاخ -ر ال -رت -وشض -ات ‘ ع-م-ل-ي-ة إاع-داده
«مثاليا» Ÿواكبة متطلبات سضكان اŸنطقة.
وقال مدير النقل لو’ية الوادي ،أان جميع اŸشضاريع
التي يتم بر›تها وبلورتها ‘ قطاع النقل بالوادي على
غ -رار ب -اق -ي ال -ق -ط -اع -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة« ،ن-ع-م-ل ع-ل-ى
أان ت -ت -م -اشض -ى م -ع ا◊رك -ة ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا
الو’ية ،فبالرغم من ا’نتهاء من إاعداد ﬂطط السضÒ
ا÷ديد الذي نصضبو إا ¤وضضعه حيز التنفيذ ’ ،سضيما
” من خÓله مراعاة مؤوشضرات العصضرنة التي
وأانه ّ
تشض-ه-ده-ا ال-و’ي-ة وح-رك-ي-ت-ه-ا ال-ت-ن-م-وية مع اأ’خذ بعÚ
ا’ع-ت-ب-ار آاف-اق-ه-ا اŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،إا’ أان-ن-ا ارت-أاي-نا إاضضافة
اŸزيد من ا÷هد ÷عل هذا اıطط أاك ÌمÓئمة».
وي -ج -ري ع -ل-ى مسض-ت-وى م-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
اŸصض -ال -ح اıتصض -ة ب -ال -و’ي -ة  -حسض -ب -ه  -ال -ت-حضضÒ
◊زمة من القرارات التي من شضأانها جعل منظومة
النقل بالو’ية أاك Ìانسضجاما مع ﬂطط السض Òا÷ديد
بالوادي .كما سضيتم –ديث وعصضرنة ﬁطات النقل ’
سض -ي -م -ا م -واق -ف ال -ن -ق -ل ا◊ضض -ري ل -ل -ح-افÓ-ت ،وك-ذا
ﬁطات نقل سضيارات اأ’جرة «طاكسضي».
وبالنسضبة لوسضائل النقل فسضيصضدر قرارا يقضضي بضضرورة
–ديث ا◊ظÒة ،حيث سضيتم مرافقة اŸتعامل‘ Ú
ه- -ذا اÛال ح- -ت -ى ي -ت -م Œدي -د ا◊ظÒة ،وذلك م -ن
خÓل دعوة مالكي ا◊افÓت والسضيارات القدÁة على
Œديدها أاو صضيانتها بالشضكل الذي يجعلها تتماشضى
واŸعاي Òوفق ما أابرزه ذات اŸسضؤوول.
الوادي  :قديري مصسباح

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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إلنقل إلريفي يسسجل نقائصص بورقلة ويسستدعي إلتفاتة

كلمة إلعدد

اŸواطن ‘ اŸناطق النائية يطالب بحلول واقعية
لسسÎإتيجية إÿدمية ‘ إلنشساط إلقتصسادي ،وذلك نظرإ Ÿسساهمته ‘ بعث إلتنمية إÙلية وإلدفع بعجلتها نحو تطور
رغم ما يشسكله قطاع إلنقل إلذي يعّد أإحد إلقطاعات إ إ
لهمية إلتي يكتسسيها إŸوضسوع وترإبطه بسسياقات إجتماعية
إÙيط إلجتماعي وإلقتصسادي ‘ أإي منطقة وخاصسة ع ÈإŸدن إلدإخلية للوطن و‘ إ÷زإئر إلعميقة ونظرإ ل أ
وإقتصسادية أإخرى على غرإر حركة تنقلت إلسسكان من وإ ¤وسسط إŸدينة ،إأو إ ¤إŸدن إÛاورة وعلقته با◊ركية إلتجارية وإلجتماعية أإيضسا ،هذإ فضسل عن إلهدف
لسساسسي من دعم إلنقل وإŸتعلق خاصسة بربط إŸناطق إلبعيدة وإلنائية باŸدن وفكّ إلعزلة عنها إل أإن إŸشسكل يبقى قائما ‘ هذه إŸناطق.
إ أ

ورقلة :إÁان كا‘
على غرأر عديد أŸناطق من ألوطن ورغم
ما يسصجله قطاع ألنقل بورقلة من –سصن
ملحوظ مقارنة بالسصنوأت أŸاضصية ،إأل أأن
نقائصض أÿدمات فيه تظلّ متعّددة ‘ نفسض
ألوقت ،إأذ أأنه وعلى ألرغم من أأن أÿوأصض
ي -ع -دون شص -رك -اء رئ -يسص -ي ‘ Úق -ط-اع أل-ن-ق-ل،
بالولية إأل أأن أÿدمات أŸقدمة من طرف
بعضصهمÓزألت  ⁄ترق بعد Ÿسصتوى تطلعات
أŸوأطن أÙلي وهذأ على لسصان ألعديد من
أل-زب-ائ-ن أل-ذي-ن أسص-ت-ط-ل-عت «ألشص-عب» أأرأءهم
وسص -ط ع -اصص-م-ة أل-ولي-ة ورق-ل-ة وك-ذأ أل-ولي-ة
أŸنتدبة تقرت.
‘ هذه أŸناطق ألتي تتوزع على أأطرأف
ألولية يأاخذ موضصوع قلة وسصائل ألنقل منحى
آأخ - -ر خÓ- -ل فصص- -ل أ◊ّر أأي- -ن تصص- -ب- -ح ه- -ذه
ألظاهرة أألك Ìبروزأ بالنسصبة لسصكان هذه
أ÷ه- -ات ،وخ- -اصص- -ة أل -ع -م -ال م -ن -ه -م أل -ذي -ن
تتضصاعف معاناتهم بشصكل كب ÒخÓل هذه
أل -فÎة م -ن ألسص -ن -ة ،ح-يث ي-ب-ق-ى ه-ؤولء ره-ن
إأشص- -ارة أأصص- -ح- -اب أ◊افÓ- -ت أل- -ذي- -ن ق- -د ل
ي- -دأوم- -ون دون أأي إأشص- -ع- -ار أأو رأب -ط أل -ت -زأم
وأنضص - -ب- -اط م- -ع أل- -زب- -ون ،ه- -ذأ فضص Ó- -ع- -ن
أŸمارسصات ألتي يلجأا إأليها هؤولء ‘ كل مرة،
حيث يسصامون ألزبائن ‘ هذه أŸناطق لرفع

أألسصعار ألتي قفزت مث Óمن  35دج إأ45 ¤
دج ثم  50دج ‘ عام وأحد بالبلدية أ◊دودية
سص-ي-دي سص-ل-ي-م-ان Ãا ف-ي-ه-ا م-ن-ط-قتا هرهÒة
وم- -ق- -ر دون وج- -ود ح- -افÓ- -ت أأصص Ó- -ل -ن -ق -ل

بالرغم من إرتفاع عدد مركبات حظÒة إلنقل بتمÔإسست

اŸواطن ضسحية ‡ارسسات غ Òقانونية

لهقار
ع-رف ق-ط-اع إل-ن-ق-ل ب-ع-اصس-مة إ أ
لحصس- -ائ- -ي- -ات
ب- -ك- -ل أإ‰اط- -ه ،حسسب إ إ
لرق -ام إŸق -دم -ة م -ن ط-رف إ÷ه-ات
وإ أ
إل -وصس -ي -ة ل -لسس -ن -ة إŸنصس-رم-ة إرت-ف-اع-ا
ﬁسسوسسا ‘ عدد مركبات ،وإلذي بلغ
 334مركبة‡ ،ا عّزز حظÒة إلنقل
ب -ال -ولي -ة ،ح -يث شس -ه -د ع -دد إŸق-اع-د
إرت -ف -اع -ا ل-يصس-ل إ 12363 ¤م-ق-عد ‘
ﬂت-ل-ف إÿط-وط إ◊ضس-ري-ة ل-لتكفل
لح-ياء إ÷ديدة،
ب-السس-ك-ان خ-اصس-ة ب-ا أ
«إلشس - -عب» ق - -امت ب - -تسس- -ل- -ي- -ط إلضس- -وء
ورصس - -د أإرإء ب - -عضص إŸوإط - -ن Úع - -ل - -ى
لهقار.
وضسعية إلنقل بعاصسمة إ أ
أأكد بعضض موأطن Úعاصصمة أألهقار ألذين
ألتقت بهم «ألشصعب» أأن ألنقل بصصفة عامة
وخ -اصص -ة م -ن -ه -ا أل -ن -ق-ل أ◊ضص-ري ‡ث-ل ‘
أŸؤوسصسصة ألعمومية للنقل أ◊ضصري ل يرقى
ل-ل-مسص-ت-وى أŸط-ل-وب ،ن-ظ-رأ Ÿا ي-ع-رف-ه من
فوضصى ،وعدم تنظيم ‘ نشصاطه وأÿدمة
أŸقدمة للموأطن ‘ ،Úوقت ألذي كان من
أŸن -ت -ظ -ر أأن ي -ك -ون إأضص -اف -ة ل -ل -م-وأط-ن ‘
أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن م-ع-ان-ات-ه ‘ أل-ت-ن-قل ب Úأأحياء
أŸدينة.
يحدث هذأ حسصب أŸوأطن ‘ Úوقت تضصم
ف- -ي -ه أŸؤوسصسص -ة  10ح -اف Ó-ت م -ن أ◊ج-م
ألكب ،Òإأل أأن ألوأقع يكشصف عكسض ذلك،
حيث بينت أ◊ركة أŸرورية نشصاط وخدمة
حافلة أأو حافلت Úكأاقصصى حد ول تغطي كل
أألحياء وأÿطوط ‘ أŸدينة ،يضصاف لذلك
أل- -غ- -ي -اب أل -وأضص -ح ل -ل -م -وأق -ف أıصصصص -ة
ل -ل -ح -اف Ó-ت أıصصصص -ة ل -ذلك‡ ،ا ج -ع-ل
أŸوأط -ن ي -ع -ا Êوخ-اصص-ة أألح-ي-اء أ÷دي-دة
ألتي تبعد عن وسصط أŸدينة ومركزها.
يضص -ي -ف أŸوأط -ن ‘ Úح -دي -ث -ه -م ،أأن ه -ذه
ألوضصعية أأجÈت ألكث Òمن أŸوأطن Úعلى
م-ق-اط-ع-ة أل-ت-ن-ق-ل ضص-من حافÓت أŸؤوسصسصة
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل أ◊ضص-ري ح-ت-ى ‘ ح-ال-ة
ع -م -ل -ه -ا أÙتشص -م بصص -ف -ة ع -ام -ة– ،ب -ي -ذ
سص -ي -ارأت أألج -رة و»أل -ك -ل -ون -دسص-ت-ان» أل-ت-ي
تعرف نشصاطا كبÒأ بعاصصمة ألولية ،وهذأ
رغ -م ع -م-ل أل-ث-ان-ي-ة غ Òأل-ق-ان-و ،Êوث-م-ن-ه-ا
أŸرت-ف-ع م-ق-ارن-ة ب-ال-ن-ق-ل أ◊ضص-ري ،وت-وفر
Óو« ¤سصيارة أألجرة» ألتي
خدمة معتÈة ل أ
عرفت نشصاطا وحركية ‘ أŸدينة ،حيث
سصجلت أإلحصصائيات وأألرقام لسصنة ،2017
وأل- -ت- -ي –وز «ألشص- -عب» نسص- -خ -ة م -ن -ه -ا ،أأن

أ÷ه -ات أل -وصص -ي-ة خÓ-ل ألسص-ن-ة أŸنصص-رم-ة
أأب -دت أŸوأف -ق-ة ل-ف-ائ-دة  30مسص-ت-فيدأ من
ﬂت-ل-ف أأج-ه-زة أل-دع-م ،ل-تسص-ل-ي-م-ه-م دف-ات-ر
مقاعد قصصد أسصتغÓل نشصاط ألنقل بوأسصطة
” منح إأعتمادأت لـ 18
سصيارأت أألجرة ،كما ّ
شصركة سصيارأت أألجرة ألتي دعمت حظÒة
سصيارأت أألجرة بـ  180عربة وفرت 200
منصصب عمل مباشصر ،و خلقت نوع من ألوفرة
‘ ألتنقل ب Úأأرجاء عاصصمة ألولية.
أأما فيما يخصض ألنقل ب Úألبلديات وألقرى
أل -ن -ائ-ي-ة ،وح-ت-ى ب Úأل-ولي-ات ،ف-إان أل-ولي-ة
تعرف توفر جل أÿطوط ألتي من أŸمكن
أأن يرغب فيها أŸسصافر ،إأذأ ما أسصتثنينا
أŸنطقة أ◊دودية «ت Úزوأت 400 »Úكلم
جنوب عاصصمة ألولية ،ألتي وإأ ¤حّد أآلن ل
ي -زأل م -وأط -ن-ي-ه-ا ي-ع-ان-ون م-ن ع-دم ت-وأج-د
خطوط منتظمة وقانونية أأو حتى ﬁطة
ل -ن -ق -ل أŸسص -اف -ري -ن ي -قصص -ده-ا أŸوأط-ن،Ú
ألشص -يء أل -ذي ي -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى ب-عضض أل-ق-رى
وأألحياء أÎŸأمية أألطرأف وألقريبة من
عاصصمة ألولية  ،وألتي تنعدم فيها حركة
ألنقل وأÿطوط ألرأبطة بينها وب Úعاصصمة
أل - -ولي - -ة ،ع - -ل - -ى غ - -رأر (أأمسص - -ل ،إأن- -زوأن،
تهرهايت ،إأزرنن )... ،ما يجعل أŸوأطنÚ
‘ مشصكل دأئم مع ألنقل ،ومع كل ألظروف
أŸسصاعدة على توفÒه ،كون هذه ألأحياء
وأل -ق-رى ت-ع-رف إأهÎأء أل-ط-رق-ات أل-رأب-ط-ة
ب -ي -ن -ه -ا وب Úع -اصص -م -ة أل-ولي-ة ‡ا زأد م-ن
معاناة أŸوأطن ‘ Úألتنقل هذأ من جهة،
وم- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،أأضص -اف أŸوأط -ن‘ Ú
حديثهم أأن هذأ ألنقصض يضصاف له إأفتقار
وسص -ائ -ل أل-ن-ق-ل ل-ت-ن-ظ-ي-م ‘ ت-وق-يت أل-ع-م-ل،
خاصصة أŸناطق ألقريبة من عاصصمة ألولية،
أأي -ن ي -ت -وق-ف أل-ن-ق-ل ‘ سص-اع-ات م-ب-ك-رة م-ا
ي- -ج- -ع- -ل م- -وأط- -ن ،Úي- -ل- -ج- -أاون ألصص- -ح- -اب
«أل-ك-ل-ون-دسص-ت-ان» أل-ذي-ن ي-ف-رضص-ون م-نطقهم
على أŸوأطن ألبسصيط.
ويظل ألنقل خاصصة أ◊ضصري منه بعاصصمة
أل -ولي -ة ‘ ،ح -اج -ة إأ ¤إأع -ادة أإلع-ت-ب-ار ‘
وقت م- -ن أŸن- -ت- -ظ- -ر أأن ت- -ب- -اشص -ر أل -ل -ج -ن -ة
أıتصصة ‘ إأعدأد ﬂطط ألسص Òبالولية
لعملها ،وألذي من أŸفروضض أأن يتمّ فيه
تدأرك أÿلل ألذي يعا Êمنه ألنقل وحركته
بعاصصمة ألولية.
“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

ألسصكان ،حسصب ما أأكده عدد من أŸوأطنÚ
ألذين أتصصلت بهم «ألشصعب».
وق -د أأج -م-ع م-ع-ظ-م-ه-م ع-ل-ى أأن أأك Èمشص-ك-ل
ي-ع-ان-ي-ه أل-زب-ون خ-اصص-ة مسص-ت-خدمي حافÓت
ألنقل هو أŸمارسصات وأŸنطق ألذي يفرضصه
هؤولء ‘ تقد Ëشصحن أأك Èعدد من ألزبائن
على حسصاب قدرة أسصتيعاب أ◊افلة من جهة
ودون مرأعاة لرأحة ألزبون ووقته ،ناهيك
عن أنعدأم وجود ألتكييف ‘ ألكث Òمن هذه
أ◊افÓت ،خاصصة خÓل فصصل أ◊ر وأرتفاع
درجات أ◊رأرة وهي ألفÎة ألتي غالبا ما
تسصجل ترأجعا ونقصصا ‘ أÿدمات ‘ عدة
خطوط.
و‘ هذه ألظروف أŸناخية ألقاسصية خÓل
فصص -ل ألصص -ي -ف ي -ن -قصض بشص -ك-ل وأضص-ح ع-م-ل
أ◊افÓ- -ت خÓ- -ل سص -اع -ات أل -ذروة وبشص -ك -ل
وأضص - -ح خ Ó- -ل ألسص - -اع- -ات  12ظ- -ه -رأ و‘
أÿامسصة مسصاء يتوقف ألنقل “اما ‘ هذه
ألفÎة ألتي ترتبط بعودة ألعديد من ألعمال
إأ ¤بيوتهم ،هذه ألوضصعية تضصطر ألعديد من
زب -ائ -ن خ -ط -وط ن -ق -ل أŸن -اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة إأ¤
أÿروج م - -ع سص- -ي- -ارأت خ- -اصص- -ة ألشص- -خ- -اصض
بعضصهم يعرضصونهم لكافة أأشصكال أŸسصاومة
ودون مرأعاة معاي ÒسصÓمة ألركاب ،حيث
يحّدد سصعر نقل ألشصخصض بـ 100دج للمكان
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ألوأحد لÓنتقال إأ ¤أŸدينة ‘ ح Úيكون
ألكث Òمنهم عرضصة لكافة أıاطر وأأشصكال
ألح -ت -ي -ال ،أأي -ن يÎأوح سص -ع -ر أل -ت-وصص-ي-ل-ة ‘
ألسصيارأت ما ب 600 Úإأ 1000 ¤دج.
وب -ن -اء ع -ل -ى ه -ذأ ي -ط -الب ألسص-ك-ان بضص-رورة
ألتفاتة وأ‹ ألولية وأŸدير ألولئي للنقل
ل -ل -م -ع -ان-اة أل-ت-ي ي-ت-خّ-ب-ط ف-ي-ه-ا سص-ك-ان ه-ذه
أŸناطق وإأيجاد حلول جذرية لهذأ أŸشصكل
م- -ط- -ال- -ب Úب- -ع- -دم م- -ن- -ح رخصض أل- -رحÓ- -ت
للحافÓت دون ألتأاكد من جدية وقدرة هؤولء
ع -ل-ى ألنضص-ب-اط ل-ت-وف Òأÿدم-ة وف-ت-ح ه-ذه
أÿطوط أأمام ألرأغب Úألعمل فيها وتغطيتها
مع إأجبار ألناقل Úعلى ألعمل بعد أÿامسصة
و‘ أأوق- -ات أل- -ظ- -هÒة ،خ- -اصص- -ة خ Ó-ل ه -ذأ
ألفصصل.
ك -م -ا ط -الب أل -ك -ث Òم -ن -ه -م ضص -رورة ت -رق -ي -ة
أÿدمات وموأكبتها للعصصر من جهة وكذأ
ت -ط -اب -ق -ه -ا م -ع سص -ع -ر أل -ت-ذك-رة أل-ذي ع-رف
أرتفاعا كبÒأ ،خاصصة ما تعلّق منها بحالة
أ◊افÓت ألتي تكون ‘ أأغلبها ‘ وضصعية
قدÁة ومهÎئة وبخاصصة أŸوجهة منها إأ¤
أŸناطق ألنائية وأألحياء ألبعيدة عن وسصط
أŸدينة وألتي تعرف نقصصا باألسصاسض وتسصجل
تذبذبا ‘ تغطية خدمات ألنقل أأيضصا ،مثل
ما هو أ◊ال بالنسصبة لـ حاسصي بن عبد ألله،
ع Úأل-ب-يضص-اء ،أأن-ق-وسص-ة ،أأف-رأن ،أل-ب-ور ،ب-ل-دة
ع -م -ر ،سص -ي -دي سص -ل -ي -م -ان ،غ -م -رة وأل-قصص-ور
باŸقارين ،أŸنقر ،أ◊جÒة ،ألعالية ،عقلة
ألرباع ،ألدبيشض ،أأم ألرأنب ،ع Úموسصى ،هذأ
فضص Ó- -ع- -ن ع -دة خ -ط -وط غ Òب -ع -ي -دة ع -ن
عاصصمة ألولية ورقلة على غرأر حي سصكرة،
ح -ي ب -وزي -د ،وح -ي ب -ن -ي ث -ور وك -ذأ أألح -ي-اء
وألتجمعات ألسصكانية أ÷ديدة ‘ حي ألنصصر
ألبعيدة عن خط ترأموأي.
هذأ ويذكر أأنه سصبق وأأكد مدير ألنقل لولية
ورقلة توفيق جدي ‘ حديث لـ «ألشصعب :أأن
أأية Œاوز يتم تسصجيلها ورصصدها من طرف
أألم- -ن أأو أŸف- -تشص Úأأو ب -ن -اء ع -ل -ى شص -ك -اوى
أŸوأطن ،Úفيما يتعّلق بعدم أللتزأم بقانون
ت -نسص -ي -ق وت -وج -ي -ه أل -ن -ق -ل ألÈي ي-ن-ج-ر ع-ن-ه
أسص-ت-دع-اء صص-احب أ◊اف-ل-ة و–ري-ر ﬂال-ف-ة
ضص-ده ك-م-ا ي-ت-م م-ع-اق-ب-ت-ه وف-ق-ا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات
وألقوأن ÚأŸعمول ،مشصÒأ إأ ¤أأنه من أŸهم
أأن يكون أŸوأطن على وعي بحقوقه وأأن
يكون إأيجابيا ‘ ألتبليغ عن ألتجاوزأت ألتي
يتعرضض لها موضصحا ‘ نفسض ألسصياق ،أأن
مصص -ا◊ه ت -أاخ -ذ ب -ع Úألع-ت-ب-ار ك-ل شص-ك-اوى
أŸوأطن.Ú

اإلنشسغال الدائم
يصصّنف مشصكل ألنقل ‘ أ÷نوب ضصمن أألولويات أŸلحة
لدى أŸوأطن ،سصوأء بدأخل أإلطار ألولئي أأو باŒاه
أŸدن أألخ- -رى وه- -ذأ ‘ غ -ي -اب أل -وسص -ائ -ل زي -ادة ع -ل -ى
أل -تسص -عÒة أÿي -ال -ي -ة ،أل -ت-ي ف-عّ– Ó-د أأو ب-األح-رى “ن-ع
ألتفك ‘ Òأأي رحلة إأ ¤ألشصمال أأو مناطق أأخرى حتى
وإأن كانت ›اورة لتلك ألوليات.
وكلما فّكر ،أŸوأطن ‘ أ÷نوب بأان له أنشصغال مع Úهنا
وهناك ،وبعيدأ عن مقر سصكانهŒ ،ده ‘ حالة نفسصية
صصعبة يعد ﬂططا ل بدأية ول نهاية له.
كيف يذهب؟ وأأين يبيت؟ وكم تكلفه تلك ألرحلة؟.
جه إأ¤
إأنها أألسصئلة ألتي تتبادر إأ ¤ذهنه كلما أضصطر ألتو ّ
نقطة خارج وليته ،أأما دأخليا ،فإان أŸشصكل قد يخف
أأحيانا بحكم معرفته باŸنطقة وعÓقته بالوسصط ألذي
يعيشض فيه ،قد ل يسصبب له أŸتاعب لكن أألسصعار تؤوثر
على معنوياته ،لذلك يتفادى تلك ألتنقÓت.
وألكث Òمن ألناسض ،يرفضصون ألتنقل سصوأء ‘ ضصوأحي
ألولية أأو خارجها ،وهذأ ألسصباب مالية بحتة ،ولعدم
قدرتهم على دفع تكاليف أÿرجة أأو ألسصفر ،و‘ مقابل
ل يبقون مكتو‘ أأليدي بل يبحثون عن حلول قصصد
تسصوية قضصياهم منها مطالبة أأحد أألشصخاصض ألذأهبÚ
إأ ¤تلك أ÷هات بنقل ألوثائق أأو أأشصياء أأخرى ،ناهيك عن
أأسصاليب أأخرى مسصتعملة ‘ هذأ ألشصأان.
ويعود ذلك إأ ¤شصسصاعة تلك ألوليات وبعد أŸسصافة بÚ
نقطة وأأخرى ،باإلضصافة إأ ¤أرتفاع ألتسصعÒة بشصكل غÒ
متحّكم فيه ناجم عن أأن هذه أŸهنة حرة ول Áكن
Óدأرة ألتدخل فيها وأنعدأم أŸرأقبة كلها عوأمل تدخل
ل إ
‘ هذأ أإلطار وألعمل ‘ أ÷نوب هو بالسصعر أ÷زأ‘
أّÙدد مسصبقا قبل أمتطاء ألسصيارة أأو وسصيلة أأخرى.
ومن خÓل أŸلف ألذي أأمامنا نوّد أأن نطرح هذأ أŸلف
على ألسصلطات ألعمومية قصصد ألطÓع على وأقع ألنقل
‘ أ÷نوب وهذأ أسصتنادأ إأ– ¤ري شصبكة مرأسصلينا ‘
خبايا وخفايا هذأ ألقطاع أ◊ ّسصاسض ،أنطÓقا من آأثاره
ع -ل -ى ن -ف -ق -ات أل -ع -ائ Ó-ت أل -ت-ي أأصص-ب-حت ل ت-ط-ي-ق ت-لك
أŸصصاريف إأ ¤درجة أختيارها ألبقاء ‘ منازلها بدل من
ألوقوع ‘ مزيد من ألتفك Òحول مصصادر “ويل –ركاتها
إأ ¤أŸسصافات ألطويلة.
وألشصغل ألشصاغل لكل متتبعي هذأ أÛال أ◊يوي ،هو أأن
أŸعاينة أألو ¤تشص Òإأ ¤أنعدأم ألتنظيم باŸفهوم ألصصارم
ألذي يسصتند إأ ¤ألوضصوح وألشصفافية ،فما يتعّلق بتحديد
ألŒاه -ات وأل -تسص -عÒة ف -ع -ل -ى مسص -ت-وى مسص-اف-ة م-ع-ت-ادة
يفرضض ثم Ôباهظ جّدأ يتجاوز  600دينار ذهابا وأأخرى
إأيابا وألعملية أ◊سصابية بسصيطة جّدأ وينسصحب هذأ ألسصعر
على باقي أ÷هات أألخرى أأما ألتفك ‘ Òألطائرة أأو
شصيء من هذأ ألقبيل فيتطلّب أŸزيد من أألضصعاف ‘
ألدفع وسصتّÈر أأك ÌأŸؤوشصرأت ألوأقعية لوضصعية ألنقل ‘
أ÷نوب من خÓل ما يطرحه مرأسصلونا من عينات حية
تسصتدعي أŸتابعة أŸيدأنية.
جمال أإوكيلي

‘ كل مرة يعود إ ¤إلوإجهة ببسسكرة

اŸواطنون يطالبون بتحسس Úاÿدمات وتشسديد الرقابة
ي -ع -ت Èق -ط -اع أل -ن -ق -ل ب-ولي-ة بسص-ك-رة م-ن ب Úأأه-م
ألقطاعات أ◊يوية ألذي شصهد ‘ ألسصنوأت أألخÒة
تطورأ ملحوظا سصوأء من ناحية أŸرأفق أأو –سصن
أÿدم- -ات أŸق- -دم -ة ل -ل -زب -ائ -ن ،غ Òأأن ألرت -ف -اع
أŸسصتمر لعدد ألسصكان زأد من حاجة أŸوأطنÚ
ل -وسص -ائ -ل ن -ق -ل ح-دي-ث-ة ون-ظ-ي-ف-ة وعصص-ري-ة ب-ع-دم-ا
أأره -ق-ت-ه-م وسص-ائ-ل أل-ن-ق-ل أل-ق-دÁة سص-وأء ح-افÓ-ت
ألنقل أ◊ضصري أأو ما ب Úألوليات وحتى سصيارأت
أألجرة ألتي أأصصبح سصائقوها يفرضصون منطقهم من
ح -يث أل -تسص-عÒة وع-دد أل-رك-اب وح-ت-ى وج-ه-ة ن-ق-ل
أŸسصافرين ،خاصصة وأأن هناك أأك Ìمن  3آألف
سصيارة أأجرة بالولية.
يعود ‘ كل مرة ملف ألنقل أ◊ضصري بولية بسصكرة
إأ ¤ألوأجهة ،خاصصة بعد أإلصصÓحات ألتي بادرت
بها وزأرة أ÷هات ألوصصية ‘ ألسصنوأت أألخÒة،
حيث يطالب أŸوأطن Úببسصكرة بضصرورة –سصÚ
وضصعية أ◊افÓت ألقدÁة أŸهÎئة ألتي Œوب
أŸدينة بشصكل يومي ،أأو أسصتبدألها بأاخرى جديدة.
أأصصبح سصكان مدن ولية بسصكرة خاصصة بعاصصمة
ألولية يرفضصون ركوب حافÓت ألنقل أ◊ضصري
خاصصة تلك ألتابعة للخوأصض وذلك بسصبب قدمها
وردأءة خ -دم -اه -ا وأهÎأئ -ه -ا وك -ذأ تسص-عÒة أل-ن-ق-ل
أŸزأجية ألصصحابها ب Úأ◊ Úوأآلخر ،إأضصافة إأ¤
” تسصجيل ألعديد
خطورتها على حياتهم بعدما ّ

من أ◊وأدث ‘ هذأ
ألشصأان.
وأأشص- - -ار ب- - -عضض م- - -ن
–دث -ن -ا إأل-ي-ه-م ب-ه-ذأ
أÿصص- - - - - -وصض إأ ¤أأن
تقصص÷ Òان ألرقابة
Ãديرية ألنقل سصاهم
‘ أن -تشص-اره-ا بشص-ك-ل
لّوث ألوجه أ◊ضصري
ل- -ل- -م -دي -ن -ة وزأد م -ن
م - -ع- -ان- -اة ألسص- -اك- -ن- -ة
بسصبب ألفوضصى ألتي
–دث- - -ه- - -ا ي- - -وم - -ي - -ا
وألشصجارأت ألتي ل تنتهي ب ÚأŸوأطن Úوأأصصحاب
أ◊افÓت ،ليجد أŸوأطن ألبسصكري نفسصه ›Èأ
على ركوبها خاصصة ألقاطن Úباألحياء أ÷انبية ذأت
ألكثافة ألسصكانية ألكبÒة ،سصوأء للتوجه إأ ¤ألعمل أأو
ألدرأسصة ،أأو لقضصاء ﬂتلف حوأئجهم أليومية.
وما زأد من معاناة أŸوأطن ،Úحسصب ما أأفادوأ به
لنا هو تضصاعفت حظÒة أŸركبات بالولية خاصصة
باŸدن ألكÈى كعاصصمة ألولية وشصامة وألدروع
وطولقة وألقنطرة لوطاية وغÒها ومسصاهمتها ‘
أزدي -اد ح -ج -م ح -رك -ة أŸرور ع -ل-ى مسص-ت-وى ب-عضض
ألشص-وأرع أل-رئ-يسص-ي-ة ،رغ-م م-رأج-ع-ة ﬂط-ط أل-نقل

ب- - -ال - -ولي - -ة ع - -دة
م- - - - -رأت ،ح - - - -يث
ت- -ع- -رف حسص- -ب -م -ا
وق - - -فت ع- - -ل- - -ي- - -ه
ج-ري-دة «ألشصعب»،
ﬂت- -ل- -ف أل -ط -رق
ب -ع -اصص-م-ة أل-ولي-ة
أك- -ت -ظ -اظ -ا ك -بÒأ
وصصعوبة ‘ حركة
أŸرور.
ك -م -ا سص -اه -م ق -ل -ة
ح- -ظ- -ائ- -ر ت -وق -ف
ألسصيارأت ‘ تلك
أŸع -ان -اة ،إأضص -اف -ة إأ ¤ب -ع -د ﬁط -ة أل -ن -ق -ل ألÈي
ل-ل-مسص-اف-ري-ن Ãدي-ن-ة بسص-ك-رة وأل-ت-ي ف-تحت أأبوأبها
لقبال عليها
للمسصافرين منذ عدة سصنوأت غ Òأأن أ إ
ما يزأل ضصعيفا بسصبب تشصييدها باŸدخل ألغربي
ل-ع-اصص-م-ة أل-زي-ب-ان ،رغ-م أن-ه-ا كّ-ل-فت خ-زينة ألدولة
غÓفا ماليا بقيمة  720مليون دينار ،و تÎبع على
مسصاحة إأجمالية بنحو  10هكتارأت ،منها 6.877
م Îمربع مبنية مع تخصصيصض  48.653مÎأ مربعا
ل- -ل- -م- -م- -رأت وأألرصص- -ف -ة و  25.633مÎأ م -رب -ع-ا
للمسصاحات أÿضصرأء.
بسسكرةŸ :وشسي حمزة

إأعدأد:

الخميسس  ٢١جوان  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٧ششوال  ١٤٣٩هـ

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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للناجح Úتهانينا ..
و للمخفق Úلكم منا كل آلتشسجيع

بقلم أمينة جابالله

لعزاء بأاحر التها ÊوالتÈيكات Ãناسسبة تفوقهم ‘ الدراسسة وحصسولهم على أافضسل الدرجات  ،لقد كنتم مثال رائعا يقتدى
نتقدم إا ¤كل أاطفالنا ا أ
به ‘ ا÷د واŸثابرة  ،سسهر” الليا‹ وأانتم ب Úكتبكم تشسقون الطريق نحوالعلم واŸعرفة  ،ضسحيتم بالكث Òمن وقت الفراغ والتسسلية لتشسغلونه
لنكم من أاصسحاب الهمم العالية..فأالف مÈوك لكل من رفع رأاسش أاسسرته وحظ موفق
لو ¤أ
بالدراسسة واŸطالعة  ،فحق لكم أان ترتقوا لتنالوا اŸراتب ا أ
لنكم رجال
لكل من تع Ìهذه السسنة ..فا◊ظ ليزال حليفكم ..ومثل هذا اليوم من العام اŸقبل سسنحتفل وإاياكم بنجاحكم ونحن متأاكدون من ذلك أ
الغد و شسكرا لكم يا من  ⁄تسستعينوا بالغشش وقرر” ‘ اجتياز طريق العلم من جديد لكي تلتحقوا بركب زمÓئكم بكل جدارة واسستحقاق ..فالخفاق
بشسرف خ Òمن النجاح بغشش..

مÈوك آآية
لمورة
على إاثر ‚اح ا أ
«بن عمÒوشش آاية» ‘
شسهادة التعليم
لبتدائي Ãعدل
ا إ
جيد يتقدم لها كل
من عمها «دراجي»
وكل أافراد العائلة
وخاصسة عمتها
«فطوم» بأاحر التهاÊ
واŸزيد من النجاح ‘ بقية
مشسوارها الدراسسي

مÈوك ميليسسا
دعاء
Ãن- -اسس- -ب- -ة ‚اح

ال -ت -ل-م-ي-ذة ال-ن-ج-ي-ب-ة
سس-ل-م-ان م-ي-ليسسا دعاء
‘ شس- -ه- -ادة ال- -ت -ع -ل -ي -م
لب-ت-دائ-ي ت-ت-قدم لها
ا إ
ع-ائ-ل-ت-ه-ا ب-أاح-ر ال-ت-ه-اÊ
وخ - - -الصش ال- - -تÈي- - -ك- - -ات
متمن Úلها اŸزيد من التأالق
‘ مسسارها التعليمي

مÈوك فتيحة
Ãن - - - - -اسس- - - - -ب- - - - -ة ‚اح
ال- -ن- -ج- -ي -ب -ة «ل -ع -رب -ي
ف- -ت- -ي- -ح -ة» ‘ شس -ه -ادة
لب-ت-دائ-ي
ال -ت -ع -ل -ي-م ا إ
يتقدم لها عمها كمال
وك -ل ال -ع -ائ-ل-ة ب-أاح-ل-ى
ال -تÈي -ك -ات ..داع -يÚ
ال- -ل -ه أان ت -ك -ل -ل ح -ي -ات -ه -ا
بالنجاح والتوفيق..

مÈوك شسمسس
آلدين
من ‚اح لنجاح يارب
ي - - -ا إاب - - -ن - - -ي ال - - -غ - - -ا‹
«ج- - - -ن- - - -ي - - -دي شس - - -مسش
ال- -دي- -ن»..وواصس -ل ع -ل -ى
ه- -ذه ال- -وتÒة م- -ن الج- -ت -ه -اد
..لكي تنال أاعلى اŸراتب يارب .

مÈوك حكيم

مÈوك عبد آلرؤووف

Ãناسسبة ‚اح الغا‹ إاÁولودن حكيم ‘
شسهادة التعليم الإبتدائي وبتقدير10/10
تتقدم له عائلته بتهانيها ا◊ارة متمنية
له مشسوار دراسسي حافل بالنجاحات
..ولعقوبة للبكالوريا يارب

على إاثر ‚اح التلميذ اŸهذب «صسخري
لبتدائي
عبدالرؤووف» ‘ شسهادة التعليم ا إ
تتقدم له أاسسرته بأاحر التها Êوأاجملها
راجي Úمن الله أان يوفقه ‘ الدراسسة وأان
يكون من النجباء طيلة حياته.

مÈوك مهدي
Ãن - - - -اسس - - - -ب- - - -ة ‚اح
الشس- - -اط- - -ر «م - -دوري
م- - -ه - -دي» ‘ شس - -ه - -ادة
الب- - -ت- - -دائ - -ي إارت - -أات
أاسس - -رت - -ه ال - -ك- -رÁة أان
ت-ه-ن-ئ-ه م-ت-م-نية له حياة
مليئة بالنجاحات .

مÈوك زكرياء وﬁمد
شسكرا لكما أايها البطÓن «مسسعودي
زكرياء» و«ﬁمد الطاهر» لقد ‚حتما
بجدارة واسستحقاق وفرحتما جدكما
وجدتكما وووالدكما ووالدتكما وكل
العائلة ..فواصس Óعلى هذا اŸنوال
والعاقبة لنيل شسهادات عليا يارب،،
ولعقوبة لباتول وإاكرام..

مÈوك أآنيسس
Ãناسسبة ‚اح التلميذ النجيب «دربا‹
أانيسش» ‘ شسهادة التعليم اŸتوسسط Ãعدل
 20/12فإان خاله سسليمان بن عروج
يتقدم له بأاخلصش التها Êوأاجملها داعيا
الله عز وجل أان تكلل حياته بالنجاح
والفÓح.

مÈوك هالة
ب-ن-ج-اح ال-ك-ت-ك-وت-ة «ب-ن
بريكة هالة» ‘ شسهادة
لب-ت-دائ-ي
ال -ت -ع -ل-ي-م ا إ
ب -ت -ق -دي-ر جّ-ي-د ج-دا
تتقدم لها كل أافراد
أاسس - -رت - -ه - -ا ب - -أاج- -م- -ل
لم- - -اÊ
ال- - -ت- - -ه- - -ا Êوا أ
وأاط -ي-ب-ه-ا م-ت-م-ن-ي-ة ل-ه-ا
اŸزي - - -د م - - -ن ال- - -ت- - -ق- - -دم
والنجاح.

مÈوك بوطارن

مÈوك ربيع

هلت أافراح النجاح معلنة تأالق البن
الغا‹ عبد اللطيف بوطارن بنيله
لشسهادة التعليم البتدائي  ،وبهذه
اŸناسسبة السسعيدة ،تتقدم له كل
عائلة بوطارن بالتها Êالقلبية ا◊ارة
متمن Úله حياة سسعيدة مكللة بالنجاح
والتميز.

ه -لت أاف -راح ال -ن -ج -اح م -ع -ل -ن-ة ت-أال-ق الب-ن
ال -غ -ا‹» رب -ي -ع ل -ع -راب -ة» ب -ن -ي -ل -ه لشس -ه -ادة
ال -ت -ع -ل -ي -م الب -ت -دائ -ي  ،وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب-ة
السس - - -ع - - -ي - - -دة ،ي - - -ت - - -ق - - -دم ل - - -ه ك- - -ل م- - -ن
لم ا◊ن - - - - - - - -ون»
لب «اح- - - - - - - - -م - - - - - - - -د» وا أ
ا أ
ف- - -ط- - -ي - -م - -ة» واخ - -وات - -ه صس - -ارة ،ه - -اج - -ر
وصس -ف -ي -ة وك -ل ع -ائ -ل -ة ل -ع-راب-ة ب-ال-ت-ه-اÊ
ال-ق-ل-ب-ي-ة ا◊ارة م-ت-م-ن Úل-ه حياة سسعيدة
مكللة باŸزيد من النجاح والتميز.

مÈوك هاجر
اج- -ت- -ه- -دِت وك- -اف -حت
ون- - - - - - - - - - - - -لِت و‚حِت
ب- - -ج- - -دارة ‘ شس- - -ه - -اة
ال- -ت- -ع -ل -ي -م اŸت -وسس -ط
ب- - -ت- - -ق- - -دي- - -ر ج- - -ي - -د
..فيارب وفق الغالية
«هاجر فريحات» ‘ كل
مسس-اره-ا ال-دراسس-ي وسسهل
لها دربها ..ووفقها للنجاح يا
من تسسمع وترى

مÈوك وسسيم
بعد جهد جهيد حقق
ال- -ت- -ل- -م- -ي -ذ الشس -اط -ر
«درويشش وسس - - - -ي- - - -م»
حلمه ‘ نيل شسهادة
التعليم
اŸتوسسط..وبهذه
اŸن- -اسس- -ب- -ة السس- -ع -ي -دة
إارتأات عائلته أان تتقدم
له بتهانيها ا◊ارة راجية
من الله أان يكون هذا النجاح بداية خÒ
على مسساره الدراسسي.

مÈوك فوزية

العائلة .

ع- - - - -قب ‚احك ي- - - - -ا
«مبدوعة فوزية «‘
شس - -ه- -ادة ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م
لب -ت -دائ-ي ب-ت-ق-دي-ر
ا إ
جيد جدا الذي أاثلج
صسدورنا ..تسستحقÚ
م - -ن- -ا ك- -ل ال- -تشس- -ج- -ي- -ع
..دم ِ
ت ي - - -ا غ - - -ال- - -ي- - -ة ‘
ال - - -ق - - -م - - -ة ..ودامت أاف - - -راح

FELLICITATIONS

Aprés des années de travail acharné,
tu viens d’obtenir ton ultime récomponse, une trés belle licence avec une
note brillante.
je te souhaite mon fils Choukri Brahim tout le meilleur pour ta future
carriére, qui sera brillante sans nul
doute.
je te fellicite pour ta belle et grande
reussite.
ton pére et toute la famille
hammache

ألخميسس  21ماي  2018م
ألموأفق لـ  07شصوأل  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشتكون حاضشرة ‘ «موأزين» ثم مهرجان بنزرت ألدو‹

18

سصـع ـ ـاد ماسص ـ ـي..سصف ـ ـÒة الّثقاف ـ ـة ا÷زائري ـ ـة بامتي ـ ـاز
سشتكون ألّنجمة أ÷زأئرية سشعاد ماسشي
ح-اضش-رة ب-ق-وة ع-ل-ى أÿشش-ب-ات أŸغ-ارب-ي-ة
هذه ألصشائفة ،حيث تششارك ‘ ألدورة
Ÿ 17ه -رج -ان «م -وأزي -ن» ب-اŸغ-رب ب22 Ú
و 30جوأن أ÷اري ،وكذأ ‘ ألدورة 36
من مهرجان بنزرت ألدو‹ بتونسض أين
–ي- -ي ح- -ف Ó- -ي -وم  16ج-وي-ل-ية أŸقبل.
وتششهد ششهرة أبنة «باب ألوأدي» تصشاعدأ
مسشتمرأ ،لتعت Èوأحدة من أهم سشفرأء
’خÒة.
ألثقافة أ÷زأئرية ‘ ألسشنوأت أ أ
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ت-م-ث-ل سص-ع-اد م-اسص-ي ،أل-ت-ي وصص-ف-ت-ه-ا وسص-ائل أإعÓم
مغربية بـ «ألأيقونة» ،ألموسصيقى ألجزأئرية بلمسصتها
ألعالمية ،باإحيائها حف Óيوم  27جوأن بالمسصرح
ألوطني محمد ألخامسس بالرباط ،وياأتي حضصور
سصعاد ماسصي أإلى جانب مشصاهير ألأغنية ألعربية
ألمشصاركين في مهرجان «موأزين» ألمغربي ،أمثال
م-اج-دة أل-روم-ي ،ك-اظ-م ألسص-اه-ر ،صص-اب-ر أل-رب-اعي،
ن -انسص -ي ع -ج -رم ،وأئ -ل جسص -ار ،م-ل-ح-م زي-ن ،روي-دة
عطية ،محمد حماقي ،أمير دندن من فلسصطين،

وغيرهم .وتشصارك أيضصا أسصماء عالمية نذكر منها
ك Óمن ألأمريكي برونو مارسس ،جيمي روكوأي،
لويسس فونسصي ،وألفرقة ألشصهيرة تكسصاسس.
أإلى جانب ذلك ،تمثل سصعاد ماسصي ألجزأئر في
ألدورة ألـ  36من مهرجان بنزرت ألدولي بتونسس،
أل-م-ن-ع-ق-دة ف-ع-الياته من  12ج-وي-ل-ي-ة أإل-ى  17أوت
أل -م -ق -ب -ل -ي -ن ،وذلك أإل -ى ج -انب ن-خ-ب-ة م-ن أل-ن-ج-وم
ألمشصاركين على غرأر ألتونسصيين صصابر ألرباعي
وأمينة فاخت وأللبنانية أإليسصا.
يذكر أن سصعاد ماسصي من موأليد  23أوت 1972
بالجزأئر ألعاصصمةُ ،عرفت كمغنية وعازفة غيتار
وك-ات-ب-ة أغ-ان ،غ-نت أل-فÓ-م-ن-ك-و م-ع ف-رق-ة «ت-ري-انا
ألجزأئر» أبتدأًء من عام  ،1989وأنضصمت أإلى فرقة
ألروك ألجزأئرية « أتاكور» قبل أن تصصنع لنفسصها
أسصما منتصصف ألتسصعينيات وتحقق شصهرة وأسصعة
ك-م-غ-ن-ي-ة م-ن-ف-ردة .سص-نة  1999وّق -عت م -ع ألّشص-رك-ة
أل-ع-ال-م-ي-ة «ي-ون-ي-ف-رسص-ال م-يوزيك» لتصصدر بعد ذلك
بسصنتين ألبوم «رأوي» ثم «ذأب» سصنة  ،2003وتتوألى
أإبدأعاتها بعد ذلك في شصكل ألبومات (مسصك ألليل
 ،2005أو حورية  ،)2010وموسصيقى تصصويرية (على
غ-رأر م-وسص-ي-ق-ى ف-ي-ل-م أل-ن-ي-ة ألسص-يئة  ،)2006وكّ-ل-ها
ج ّسصدت توجه سصعاد ماسصي ألرأمي أإلى مزج ألألوأن

وألطبوع ألموسصيقية ضصمن ما يطلق عليه «موسصيقى
أل-ع-ال-م» .ك-م-ا أّدت سص-ع-اد أغ-ان ث-ن-ائ-ي-ة م-ع ف-ن-انين
شصهيرين أمثال مارك لفوأن وفلورأن باني.
ول -م ت -ك -ت -ف سص -ع-اد ب-ال-م-وسص-ي-ق-ى ،ب-ل دخ-لت ع-ال-م
ألسصينما وألتمثيل حينما أدت دورأ رئيسصيا في فيلم

«ع-ي-ون أل-ح-رأم-ي-ة» ل-ل-م-خ-رج-ة أل-ف-لسص-طينية نجوى
نجار ،وشصاركها في ألبطولة ألفنان ألمصصري خالد
أبو ألنجا .وفتح هذأ ألفيلم أبوأب ألشصهرة وأسصعة
أمام سصعاد ماسصي في ألبÓد ألعربية ،بعدما حّققتها
في أوروبا وألعديد من دول ألعالم.

فيما تقÎح أيام «كازأ ميديتÒأنيو» ألثّقافية برنا›ا دسشما

ميغال دي سصÒفانتيسس يعود إا ¤ا◊امة

ين ّ
’حد أŸقبل  24جوأن
’و ¤ميغال دي سشرفانتيسض» ،وذلك يوم أ أ
ظم كل من سشفارة إأسشبانيا با÷زأئر ومعهد سشÒفانتيسض بالتعاون مع وزأرة ألثقافة« ،ألندوة ألسشنوية أ أ
باŸكتبة ألوطنية با◊امة .وينتظر أن تكون هذه ألندوة أنطÓقة لسشلسشلة من أللقاءأت ألتي سشيششارك فيها نخبة من أıتصش Úوألباحث ÚأŸرموق Úمن أ÷زأئر وإأسشبانيا ودول
’سشبانية با÷زأئر ،ألذي تلقت «ألششعب» نسشخة منه.
أخرى ،حسشبما جاء ‘ بيان ألسشفارة أ إ
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يوؤّكد ألبيان أسصتضصافة هذه ألندوة لمخت ّصصين ذوي
صص -يت ف -ي م -ج -ال أل -ث -ق -اف -ة ألإسص-ب-ان-ي-ة ،م-ن أج-ل
تنشصيط مناقشصة حياة و أعمال صصاحب رأئعة «دون
كيخوتي دي ل مانتشصا».
ومن بين هوؤلء ،ذكر ألبيان ك Óمن ألياباني نوريو
شصيميزو ،ألبروفيسصور بجامعة وأسصيدأ وكذأ جامعة
صص-وف-ي-ا ب-ط-وك-ي-و ،وأل-ذي ي-ع-ت-ب-ر م-ن ألمتخّصصصصين
ألأشصهر في ألأدب ألإسصباني ،وقد ترجم أعمال
لأل-ف-ونسص-و أل-خ-امسس «أل-ع-ال-م» ،غ-رأث-يان ،كويفيدو،
سصرفانتيسس وغيرهم .أما شصكيب بنعفري ،فسصيقدم
ل-م-ح-ة ع-ن أل-ج-زأئ-ر ف-ي أل-ف-ت-رة أل-ت-ي ع-اشس ف-ي-ه-ا
سص- -رف- -ان- -ت -يسس ،ك -م -ا سص -يشص -ه -د أل -ح -دث مشص -ارك -ة
ألجزأئري محمد صصالح منير من معهد ألترجمة
بجامعة ألجزأئر  .2ولن يخلو برنامج ألندوة من
مشصاركة ممثلي وزأرة ألثقافة وعدد من ألجامعيين
وألباحثين.
أإلى جانب هذه ألندوة ألدولية ،ين ّ
ظم كل من سصفارة
أإسصبانيا بالجزأئر ومعهد سصيرفانتيسس مجموعة من

أل -ت -ظ -اه -رأت أل-ث-ق-اف-ي-ة ،ب-دأي-ة ب-م-ع-رضس أل-ح-رف
ألتقليدية ألتارقية وألميزأبية ،ألذي يحتضصنه معهد
سصيرفانتيسس بالعاصصمة من ألثÓثاء  26جوأن أإلى
غاية ألحادي عشصر من جويلية ألمقبل.

أما ألأيام ألثقافية «كازأ ميديتيرأنيو» بالجزأئر،
من  27أإلى  30جوأن ،فهي مزيج ثقافي غني باألوأن
أل-م-ت-وسص-ط .ت-نّ-ظ -م ه-ذه ألأي-ام ب-ال-ت-ع-اون م-ع «كازأ
م-ي-دي-ت-ي-رأن-ي-و» أل-ت-ي ه-ي م-وؤسصسص-ة ع-م-وم-ي-ة ت-ابعة

›لة ““أ÷Òي إأيÔجي““ ‘ عدد جديد

رصصد اŸشصهد الطّاقوي Ãؤوشّصرات ﬁلية وعاŸية
صص - -در ع- -دد ج- -دي- -د Ûل- -ة ““أ÷Òي إأيÔج- -ي““
متضصّمنا جملة موأضصيع تتعلق بقضصايا ألطاقة،أبرزها
ألرجوع ضصمن ملف شصامل إأ ¤إأحياء ذكرى ألتأاميمات
جهها رئيسس أ÷مهورية،
من خÓل ألرسصالة ألتي و ّ
م -ؤوّك -دأ ع -ل -ى ضص -رورة أن ت -ف -رضس أ÷زأئ -ر ن -فسص -ه-ا
كطرف أقتصصادي ناجع وتنافسصي ،مع ألدعوة إأ ¤أن
نكون ‘ مسصتوى ألرهانات وألتحديات ،وهو ب Óشصك
خ Òوفاء ألولئك ألذين ضصحّوأ من أجل أسصÎجاع
ألسصيادة ألوطنية لبÓدنا .وإأ ¤جانب تناول إأحياء
ذك- -رى  24ف-ي-ف-ري أŸوق-ع-ة ب-ق-رأر ت-اري-خ-ي ي-خ-دم
أألج -ي -ال إأ ¤أل-ي-وم م-ك-رسص-ة ألسص-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى
ألÌوأت كمبدأ جوهري ل رجعة فيه ،يشصرح وزير
ألطاقة ﬁمد قيتو ‘ Êأفتتاحيته جوأنب ألسصياسصة
ألطاقوية من خÓل توسصيع ألسصتكشصافات ‘ ألÈ
وأل-ب-ح-ر ل-تشص-ك-ي-ل أح-ت-ي-اط-ات ج-ديدة لتغطية ألسصوق
ألدأخلية ‘ أŸدى ألبعيد ،وتدعيم موقع أ÷زأئر
كمصصدر للمحروقات للسصوق ألعاŸية .ويشص ÒقيتوÊ
إأ ¤أل- -دور أل- -ري- -ادي لشص- -رك- -ات أل -ق -ط -اع أل -وط -ن -ي -ة
سص -ون -اط -رأك ،سص-ون-ل-غ-از ون-ف-ط-ال ‘ –سص Úأإلط-ار
أŸع -يشص -ي ل -ل -م -ج -ت -م -ع ،وأل -دف -ع ب -ع -ج-ل-ة ألصص-ن-اع-ة
أŸن-د›ة م-ن خÓ-ل أسص-ت-ث-م-ارأت ضص-خ-م-ة وأع-تماد
أفضصلية أŸنتوج أ÷زأئري.

وب-ع-د أل-ت-ذك Òب-أاح-دأث ت-خصس ق-ط-اع أل-ط-اق-ة،
فصصلت أÛلة ‘ ندوة ألفعالية ألطاقوية أŸنعقدة
‘  15م- -ارسس  2018ل-ف-ائ-دة أ÷م-اع-ات أÙل-ية
كطرف معني ‘ أ‚از ألتحول ألطاقوي من خÓل
‰ط أسص -ت -ه Ó-ك ع -ق ÊÓ-ي-ن-درج ‘ صص-لب أل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسصتدأمة ،وهو نفسس ألتوجه ألذي رسصم لقاء حول
–لية مياه ألبحر بالعمل على تقليصس أألعباء وتثمÚ
ألوأرد .وتعود أÛلة بقرأئها Ÿتابعة خÓصصة قمة
رؤوسص-اء أل-دول وح-ك-وم-ات م-ن-ت-دى أل-ب-ل-دأن أŸصصدرة
للغاز ،وأضصعة ألغاز ‘ مقدمة أ‚از أهدأف ألتنمية
أŸسصتدأمة .وقد ‚حت أ÷زأئر ‘ نيل مقر معهد
أألب-ح-اث أل-غ-ازي-ة ل-ل-م-ن-ت-دى ،و” ت-نصص-يب ع-ز ألدين
عاجب مسصؤوول عن أŸشصروع ‘ جلسصة ترّأسصها وزير
أل -ق -ط -اع ب -حضص -ور أŸدي -ر أل-ع-ام لسص-ون-اط-رأك ع-ب-د
أŸؤوم -ن ول -د ق -دور .وت -ع-رج صص-ف-ح-ات أÛل-ة ع-ل-ى
موأضصيع تخصس ألتعاون مع تونسس ألشصقيقة بتزويد
م -ن -ط -ق -ة سص-اق-ي-ة سص-ي-دي ي-وسص-ف ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي،
وإأط Ó-ق أل -وزي -ر أألول أل -ع -م -ل ع -ل -ى مسص -ت -وى ع -دة
مشصاريع طاقوية وصصناعية بولية أدرأر باŸوأزأة مع
توقيع سصوناطرأك عقود عمل مع مؤوسصسصات عمومية
وتدشص Úمصصنع ألسصمنت بتيمكتان.
وي -ع -ود وزي -ر أل -ط -اق-ة ق-ي-ت-و ‘ Êح-وأر أ ¤ك-ل

أ÷ه-ود وأل-ت-ط-ل-ع-ات أل-ت-ي ت-رسص-م-ها ألرؤوية ألطاقوية
أŸسصتقبيلة ليكون قطاعه ألذي يشصغل أك Ìمن 25
ألف عامل ‘ ألريادة ،خاصصة مع تخصصيصس  300مليار

للحكومة ألإسصبانية ،مقرها بمدينة أآليكانت ،وتهتم
بالتعاون «ألقتصصادي وألحوأر ألثقافي وألعترأف
ألمتبادل وتقوية روأبط بين ألمجتمعات ألمدنية
للدول ألمتوسصطية».
ومّما تقترحه ألتظاهرة محاضصرة جيرترود غوميز
حول ألفن ألإسصباني في ألقرن ألعشصرين ،ولقاء مع
فنانين جزأئريين حول «أللقاء ألدولي ألرأبع للفن
أل -م-ت-وسص-ط-ي» ،وذلك ب-م-ع-ه-د سص-ي-رف-ان-ت-يسس ،أل-ذي
سص -ي -ح -تضص -ن أيضص -ا ل -ق -اء م -ع أل -ك-ات-ب-ة م-اري-ا لورأ
أإيسصبيدو فرأيري.
كما سصيكون ألفÓمنكو حاضصرأ من خÓل ألحفل
ألموسصيقي «ألغجرية» ،ألذي تحييه ألفنانة بيÓر
أندوخار بقاعة ألممغرب بوهرأن .وبيÓر أندوخار
مغنية ورأقصصة وكوريغرأف جالت ألعديد من ألدول
على مدى  24سصنة ،كما أصصدرت أول ألبوم غنائي
لها « أندرو» (ألدرب) وذلك سصنة  .2017ولن يغيب
ف -ن أل -ط -ب -خ ألإسص-ب-ان-ي ع-ن أل-ت-ظ-اه-رة ،وسص-ي-م-ث-ل-ه
ألشص -ي -ف خ-وسص-ي ب-وي-ن-ت-يسس ،ب-ت-ق-دي-م-ه ع-رضص-ا ع-ن
مطبخ أآليكانت.

ذكرى

دينار للسصنوأت أÿمسس ألقادمة ،مؤوكدأ أن مفهوم
أÿدم- -ة أل- -ع- -م -وم -ي -ة رأسص -خ ‘ ث -ق -اف -ة م -ؤوسصسص -ات
أÙروق-ات خ-اصص-ة ل-ت-وزي-ع أل-غ-از وأل-ك-ه-رب-اء ،حيث
تبذل أ÷زأئر جهودأ جبارة ‘ توصصيل ألغاز ،و–دي
ألعوأئق أ÷غرأفية ألصصعبة من أجل بلوغ مسصتويات
متقدمة على مسصار –سص Úمعيشصة ألسصكان.
وأله -م -ي -ت -ه ت -ن -اولت أÛل -ة ‘ –ل-ي-ل م-ع-م-ق
ıتصص Úأتفاق تخفيضس أإلنتاج أŸسصطر ‘ لقاء
أ÷زأئر ألتاريخي وأجتماع فيينا Ÿوأجهة تدهور
ألسصوق منذ منتصصف  ،2014فيما حظي أنبوب ألغاز
برقان أŸدشصن ‘  12فيفري أŸاضصي بجانب ‡يز،
يوضصح خصصائصس أألنبوب أŸمتد على مسصافة 765
كلم ،وهو منشصأاة إأضصافية تدعم ألقدرأت ألوطنية وقد
” أ‚ازه ‘ آأجاله Ãؤوسصسصات جزأئرية .غ Òأن
أÓŸحظ أن ›لة بهذأ أŸسصتوى ألعلمي وألإعÓمي
أŸتخ ّصصصس تفتقر Ÿسصاحة معتÈة باللغة ألعربية (ما
ع -دأ رسص -ال -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة)‡ ،ا ي -ح-رم قّ-رأء
ومهتّم Úوشصركاء ل Áكن ألعتقاد أن ألرسصالة تصصلهم
كما يجب باللغة ألفرنسصية فقط.

OÉ«Y øH.ó«©°S

مّ- - -رت ب- - -ت- - -اري- - -خ 20
ج - -وأن  2018أثنتان
وعشش- -رون سش -ن -ة ع -ن
رح-ي-ل أل-وأل-د أل-غالي
«ب -ن ع -ي -اد ب-ل-ق-اسش-م»،
ألذي فارقنا ،و’ رأد
ل -قضش -اء أل -ل -ه ،ت -ارك -ا
فرأغا ’ يعّوضض بين
أه -ل -ه .أب -ي إأ ّن -ك حّ-ي
’وف-ي-اء
ف-ي ضش-م-ائ-ر أ أ
من أبنائك ،ونحتفظ
’صشيلة لرجل مكافح في
’بد بششخصشيتك أ أ
إألى أ أ
’سش-رت-ه،
أل -ح -ي -اة ،وسش -خ ّ-ي وسش -ط ج-ي-رأن-ه ووفّ-ي أ
فقضشيت كل حياتك تحترق من أجلنا حتى نتعّلم
ونترعرع بكرأمة.
ن -دع -و ك -ل م -ن ع -رف أل-م-رح-وم خ-اصش-ة ب-مسش-ق-ط
رأسشه بعين بوسشيف (ألمدية) ،وحيث عاشض منذ
صش -غ -ر ب -ع-ي-ن أل-ب-ن-ي-ان (أل-ج-زأئ-ر) أل-ت-رح-م ع-ل-ي-ه
أل ّ
وتذّكر خصشاله وكرمه.

{إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون}
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مواقيت
الصصÓة

^  21ج -وان  :1٩55اÙك-م-ة ال-عسص-كرية الفرنسصية
بقسصنطينة تصصدر حكما با’إعدام على القائد
الرمز «مصصطفى بن بولعيد».
^  21ج- -وان  :1٩5٧اغ -ت -ي-ال م-وريسس أاودان
’سصتاذ بجامعة ا÷زائر11 ،
« ،»Maurice Audinا أ
يوما بعد اعتقاله من طرف الشصرطة الفرنسصية بسصبب
مسصاندته للثورة ا÷زائرية.
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كاريكات /ÒعنÎ

تخرج  ٩دفعات من اŸدرسسة العليا للعتاد با◊راشص
تخصسصص الدكتوراه يعزز مسسعى عصسرنة ا÷يشص وتأاهيله Ÿواجهة التهديدات

’جرام
بفضصل إاسصÎاتيجية مÓحقة فلول ا إ

أاشص - -رف أامسس اŸدي - -ر اŸرك - -زي
ل - -ل - -ع - -ت - -اد ل - -دى وزارة ال - -دف- -اع
الوطني اللواء علي عكروم ،على
ح- -ف -ل ت -خ -رج  ٩دف-ع-ات ل-لسص-نة
ال- -دراسص- -ي -ة – 2٠1٨-2٠1٧ت
شص -ع -ار””دل -ي -ل -ن -ا اŸب-ادئ وق-ان-ون-ن-ا
ال- -ع- -م -ل””.ج -رى ه -ذا ب -اŸدرسص -ة
العليا للعتاد اŸرحوم اÛاهد بن
اıت - -ار الشص - -ي - -خ أام- -ود با◊راشس
’و ،¤كما
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسصكرية ا أ
” تفتيشس التشصكيÓت اŸنتظمة
بسص -اح -ة ال -ع -ل -م م -ن ط -رف ق -ائ-د
اŸدرسص -ة ال -ع -م -ي -د ع -ب -د ال -غ -ن -ي
م -وم -ن ،وتسص -م-ي-ة ال-دف-ع-ة ب-اسص-م
الشصهيد ﬁمد السصعيد طوبال.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة

ت-تشس-ك-ل ال-دف-ع-ات ال-ت-ي ت-فوق فيها
الطالب الضسابط العامل بنادر رمضسان
إاختصساصس منظومة قيادة الرمي من
الدفعة  34لدروسس القيادة واألركان،
الدفعة  72إلتقان الضسباط ،الدفعة 02
م -اسس ،Îال -دف -ع -ة ال -ع -اشس -رة ل -ل -ط-ل-ب-ة
الضس -ب -اط ت -ك -وي-ن خ-اصس ،ال-دف-ع-ة 20
لدروسس التخصسصس ““التطبيق““ ،الدفعة
 08ل- -يسس- -انسس ““ل.م.د““ ،ال- -دف -ع -ة 45
Óهلية العسسكرية اŸهنية من الدرجة
ل أ
الثانية.
ويضس- -اف ا ¤ه- -ذا ال -دف -ع -ة األو¤
Óهلية العسسكرية اŸهنية من الدرجة
ل أ
Óهلية
ال-ث-ان-ي-ة م-ك-ون ،Úال-دف-عة  85ل أ
العسسكرية اŸهنية من الدرجة األو،¤
الدفعة  45للشسهادة العسسكرية اŸهنية
م - - -ن ال - - -درج - - -ة األو ¤اÎŸبصس- - -ون
الضس - -ي - -وف م - -ن ال - -دول الشس - -ق- -ي- -ق- -ة
والصسديقة.
تعرضس قائد اŸدرسسة العميد عبد
الغني مومن ‘ ،كلمته إا ¤اÙاور
ال -كÈى ل -ل-ت-ك-وي-ن ،اŸع-ارف ال-ع-ل-م-ي-ة
وال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي تلقاها اŸتخرجون
م- -ن ط -رف أاسس -ات -ذة أاك -ف -اء وم -دربÚ
م- -ؤوه- -ل‡ ،Úا سس -ي -م -ك -ن -ه -م م -ن أاداء
مهامهم النبيلة بكل احÎافية وتكون
راف -دا ق -وي -ا ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -عسس -ك-ري-ة
خ- -اصس- -ة ‘ ›ال ال- -ت- -أام Úال -ت -ق -ن -ي
وال-ل-وجسس-ت-ي-ك-ي وصس-يانة العتاد ،داعيا
إاي- -اه- -م إا ¤ب -ذل أاقصس -ى اÛه -ودات
دف- -اع- -ا ع- -ن سس -ي -ادة ال -وط -ن وأام -ن -ه

واسس -ت-ق-راره ،ك-م-ا ن-وه ق-ائ-د اŸدرسس-ة
ب -انضس -ب -اط وم -ث -اب -رة اÎŸبصس Úم -ن
الدول الشسقيقة والصسديقة.
أابرز العميد مومن سسعي اŸدرسسة
Ÿسس - -اي - -رة ال - -ت - -ح- -دي- -ات وم- -واك- -ب- -ة
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث-ة وال-ت-ط-ور
ا◊اصسل ‘ ميدان البحث العلمي ،من
خ Ó- -ل ال - -ت- -ك- -وي- -ن ا÷ي- -د وال- -راق- -ي
ل-ل-مÎبصس Úوال-ط-ل-ب-ة ،وإاع-داد اŸورد
ال -بشس -ري ال -ك -فء ،ال -ذي Áث -ل م-رك-ز
إاهتمام القيادة العليا للجيشس الوطني
الشسعبي.
‘ هذا الصسدد أاوضسح ،أان الدفعات
اŸت -خ -رج -ة ت -ل -قت ت-ك-وي-ن-ا عسس-ك-ري-ا
ن-ظ-ري-ا وت-ط-ب-ي-ق-ي-ا م-ت-ك-اف-ئا ومتوازنا
وفق اŸعاي ÒاŸتعارف عليها.
وب- -حسسب ق- -ائ- -د اŸدرسس- -ة ف -إان
األلفية الثالثة تفرضس السستمرارية ‘
ت- -ن -م -ي -ة اŸع -ارف وصس -ق -ل ال -ق -درات
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ق-ت-ال-ية Ÿواكبة العصسرنة،
وت - - -رق - - -ي - - -ة اŸدرسس- - -ة إا ¤مصس- - -اف
اŸدارسس ال -ع -اŸي -ة ال -كÈى ،م -ن -وه-ا
ب- -دع -م ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة األو¤
واŸدي -ري -ة اŸرك -زي -ة ل -ل -ع -ت -اد ال-ت-ي
م - -ن- -حت اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات الضس- -خ- -م- -ة،
ووضسعتها –ت تصسرف اŸدرسسة ،مع
اŸراف-ق-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة عÓ-وة ع-ل-ى
›هودات رؤوسساء ا÷امعات والكليات،
‘ سس -ب-ي-ل ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة إات-ف-اق-ي-ات
الشس - - -راك - - -ة ‘ اÛال ال - - -ع- - -ل- - -م- - -ي
وال -ب -ي -داغ -وج -ي ال -ت -ي ف -ت-حت أاف-اق-ا
جديدة للمدرسسة.
واع -ل -ن ق -ائ -د اŸدرسس -ة ع -ن ف -ت-ح
مشساريع الدكتوراه آافاق  2020بالتعاون
مع ا÷امعة ا÷زائرية والتي سستقدم
اإلضس- -اف- -ة الÓ- -زم- -ة Ÿي -دان ال -ب -حث
العلمي وإانتاج اŸعرفة.
ع- - -قب أاداء ال- - -قسس- - -م م- - -ن ق- - -ب - -ل
اŸت -خ -رج Úوت -ق-ل-ي-د ال-رتب وتسس-ل-ي-م
الشسهادات للمتفوق ،Úأاعطى اŸدير
اŸرك -زي ل-ل-ع-ت-اد ال-ل-واء ع-ل-ي ع-ك-روم
م-واف-ق-ت-ه ع-ل-ى تسس-م-ي-ة ال-دف-ع-ة باسسم
الشسهيد ﬁمد السسعيد طوبال اŸدعو
سسي عبد الرحمان دلسسي. ،
واخ -ت -ت-م ا◊ف-ل ب-اسس-ت-ع-راضس أاداه
اŸت -خ -رج-ون ع-ل-ى أان-غ-ام اŸوسس-ي-ق-ى
ال-عسس-ك-ري-ة ع-كسست ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙكم
وال -ت -نسس-ي-ق ال-دق-ي-ق والنسس-ج-ام ال-ت-ام
واألداء الباهر.
على هامشس ا◊فل وباŸوازاة مع
ذلك أاقيم معرضس ıتلف الوسسائل

ال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي -ة اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ل -ك -ل
اخ- -تصس- -اصس ‘ اŸدرسس- -ة ومشس- -اري- -ع
مناقشسة مذكرات اÎŸبصس Úوالطلبة،
بعدها قاما للواء عكروم رفقة قائد
اŸدرسسة بتكر Ëعائلة الشسهيد البطل
““ﬁمد السسعيد طوبال““ ،الذي سسميت
باسسمه الدفعات اŸتخرجة.

الشسهيد طوبال –ت
الضسوء

@ ول- -د الشس -ه -ي -د ﬁم -د السس -ع -ي -د
ط-وب-ال ،اŸدع-و سس-ي ع-ب-د ال-رح-م-ان
دلسسي بتاريخ  28نوفم 1933 Èبقرية
الÈارات دائرة دلسس بولية بومرداسس
الولية التاريخية الرابعة ،وسسط عائلة
متواضسعة “تهن الفÓحة ،كان حافظا
÷زء من القرآان الكر.Ë
@ يعد الشسهيد من الرعيل األول
ال -ذي -ن ان -خ -رط -وا ‘ صس -ف-وف ح-زب
الشس -عب ‘ اÿمسس -ي -ن -ات م -ن ال -ق-رن
اŸاضس - - -ي ،إا ¤أان ” اسس - - -ت - - -دع- - -اءه
للخدمة العسسكرية أاواخر  1954من
ط -رف السس -ل -ط-ات ال-ف-رنسس-ي-ة ،وأاث-ن-اء
حصس -ول -ه ع -ل-ى إاج-ازة ل-زي-ارة ع-ائ-ل-ت-ه
إاغ -ت -ن -م ال -ف -رصس -ة وإال -ت -ح-ق ب-إاخ-وان-ه
اÛاهدين ‘ الولية التاريخية سسنة
.1955
@ من أاهم اŸعارك التي شسارك
فيها بصسفته من الكومندوسس ،معركة
تاقوبت ““تاضسوبت““ بتاريخ  20ديسسمÈ
 1956التي دامت سستة وثÓث Úسساعة،
أاين كان الشسهيد هو اŸسسؤوول األول ‘
اŸع- -رك- -ة ،خ- -ل- -فت مصس- -رع ضس- -اب- -ط
وح- -وا‹ عشس- -ري -ن ج -ن -دي -ا ف -رنسس -ي -ا
ب-اŸن-ط-ق-ة ال-راب-ع-ة ،ال-ن-اح-ي-ة الثالثة،
ال- -قسس- -م األول .م- -ع- -رك- -ة أايت ي- -ح- -ي
م-وسس-ى ،م-ع-رك-ة سس-ي-دي ع-ل-ي بوناب،
معركة بوبراق ،معركة ميزرانة .كما
شس - -ارك ‘ ك- -م Úت- -اق- -دامت وال- -ت- -ي
خ -ل -فت ال -قضس -اء ع -ل -ى ك -ل ال-درك-يÚ
ال -ف -رنسس -ي ÚاŸت -واج -دي -ن ع -ل-ى مÏ
سسيارة من نوع جيب.
@ رقي الشسهيد طوبال كمÓزم أاول،
وذلك ◊سسن بÓئه وأاعماله البطولية،
ب- -ح- -يث ق- -ام ب- -تضس -ح -ي -ات إا ¤غ -اي -ة
اسستشسهاده رفقة  13شسهيدا من رفاق
الدرب والكفاح اŸسسلح ‘ كم Úنصسبه
العدو ‘ برج بوعريريج ‘ الثا Êمن
شسهر ماي .1961

 7إارهابي Úيسسلمون أانفسسهم للسسلطات العسسكرية بتمÔاسست
الشصعب  ‘ /إاطار مكافحة اإلرهاب
ومواصسلة للجهود النوعية لقوات ا÷يشس
الوطني الشسعبي الهادفة لسستتباب األمن
والسسكينة ع Èكافة ربوع البÓد من خÓل
Ÿت-اح-ة ل-ت-تّ-ب-ع
تسس -خ Òك -اف -ة ال -وسس-ائ-ل ا ُ
ومÓحقة الفلول اإلجرامية ،سّسلم سسبعة
( )07إاره -اب -ي Úأان -فسس -ه -م ،صس -ب-اح امسس،
للسسلطات العسسكرية بتمÔاسست بالناحية
ال -عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة.ج-اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان
ل -وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ت-ل-قت ““الشس-عب““
نسسخة منه.
ب -حسسب ذات ال -ب -ي-ان ف-ان اإلره-اب-يÚ
الذين سسلموا أانفسسهم هم قاسسمي بلخ،Ò
اŸدع - -و““الشس - -ي - -ب - -ا ،““Êال - -ذي ال- -ت- -ح- -ق
با÷ماعات اإلرهابية سسنة  ،2008غدير
ابراهيم الهادي““ ،اŸدعو““سسلمان““ ،الذي
التحق با÷ماعات اإلرهابية سسنة ،2010
ع - -ل - -وان ﬁم - -د““ ،اŸدع- -و““آادم““ ،ال- -ذي
التحق با÷ماعات اإلرهابية سسنة .2011
وشس -م -لت ق -ائ -م -ة اإلره -اب -ي Úال -ذي-ن
سسلموا أانفسسهم أايضسا بن أاحمد أاحمد““،
اŸدع - - -و““ﬁم - - -د““ ،ال - - -ذي ال - - -ت - - -ح- - -ق

با÷ماعات اإلرهابية سسنة  ،2011علوان
ع- -ل- -ي““ ،اŸدع- -و““غ -ا‹““ ،ال -ذي ال -ت -ح -ق
با÷ماعات اإلرهابية سسنة  ،.2011ناجي
يحي““ ،اŸدعو““أابو عمر““ ،الذي التحق
با÷ماعات اإلرهابية سسنة  2012اضسافة
ا ¤زواري بشس ،““ÒاŸدعو““ علي““ ،الذي
التحق با÷ماعات اإلرهابية سسنة .2014
مكنت العملية من اسسÎجاع سستة ()06
مسسدسسات رشساشسة من نوع كÓشسنيكوف
وب-ن-دق-ي-ة ق-ن-اصس-ة و(- - ﬂ )11زن ذخÒ- -ة
‡لوء.
إان هذه العملية النوعية تعكسس مرة
أاخ- -رى إاصس- -رار وع- -زم ك- -اف- -ة م- -ك -ون -ات
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي خصس -وصس -ا
الوحدات اŸكلفة Ãحاربة اإلرهاب على
ت -ط -ه Òب Ó-دن -ا م -ن ب -ق -اي -ا ا÷م -اع -ات
اإلره- - -اب- - -ي- - -ة .ك- - -م- - -ا ت- - -ؤوك- - -د ‚اع- - -ة
السسÎاتيجية اŸتبناة من طرف القيادة
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج -يشس م -ن خ Ó-ل مسس-اع-ي-ه-ا
ومبادراتها قصسد اجتثاث هذه الظاهرة
من بÓدنا على غرار النداءات اŸوجهة
ل -ب-ق-اي-ا اإلره-اب-ي Úل-ل-ت-وب-ة وال-رج-وع إا¤

جادة الصسواب والندماج ‘ اÛتمع.

..وتوقيف تاجري ﬂدرات و20
مهاجرا غ Òشسرعي

م- -ن ج -ه -ة اخ -رى و‘ إاط -ار ﬁارب -ة
ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق-فت
م -ف -رزة مشسÎك-ة ل-ل-ج-يشس ي-وم  19جوان
ا÷اري بوهران/ن.ع ،2.تاجري ()02
ﬂدرات وحجزت ( )70كيلوغراما من
ال- - -ك - -ي - -ف اŸع - -ال - -ج وم - -رك - -ب - -ت)02( Ú
سسياحيت.Ú
‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،أاوق- -فت م- -ف -ارز
للجيشس  ،خÓل عمليات متفرقة بكل من
ب- -رج ب -اج -ي ﬂت -ار وع Úق -زام/ن.ع،6.
( )22منقبا عن الذهب وضسبطت ()37
م-ول-دا ك-ه-رب-ائ-يا و( )21م -ط-رق-ة ضس-غ-ط
و( )03دراجات نارية.
اخÒا أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس
( )20مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂت - - -ل - - -ف - - -ة ب - - -ك - - -ل م- - -ن ت- - -ل- - -مسس- - -ان
والنعامة/ن.ع.2.

يعرف عند الفلكي Úبا’نقÓب الصصيفي

 21جوان  ...أاطول نهار ‘ السسنة

الشص- -عب /ي- -ح- -ل أاول أاي- -ام فصص- -ل الصص -ي -ف
ب -ك -وك -ب -ن -ا  ،ه-ذا اÿم-يسس21ج- -وان ،وه- -و م -ا
’ن -قÓ-ب
ي -ع -رف ع -ن -د ال -ف -ل -ك -ي Úب -ا إ
الصص -ي -ف -ي م -ع -ل -ن -ا ب -ذلك ارت -ف -اع-ا
ﬁسص - - -وسص- - -ا ‘ درج- - -ة ا◊رارة
نهارا وليل دافئ.هذا ما اكده
ج- - - - -م - - - -ال فـهـيـسس رئ - - - -يسس
ا÷معية العلمية الفلكية ـ
ال-ب-وزج-ا Êب-اŸدي-ة وعضص-و
ا’–اد ال - -ع - -رب- -ي ل- -ع- -ل- -وم
الفضصاء والفلك.
بحسسب فهيسس ‘ بيان تلقت
““الشس- -عب““ نسس- -خ- -ة م- -ن- -ه ،ت- -ب -ل -غ
الشسمسس ‘ هذا اليوم أاعلى إارتفاع
لها ‘ كبد السسماء طيلة أايام السسنة،
ح -يث تسس -ق -ط أاشس-ع-ت-ه-ا ع-م-ودي-ة ع-ل-ى
مدار السسرطان‡ ،ا يجعل مدة النهار تبلغ
أاقصس-اه-ا م-ق-ارن-ة ب-ال-ل-ي-ل ،أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة لسس-كان
القطب الشسما‹ ف Óتغرب الشسمسس عندهم “اما مدة
6أاشسهر !! يدور كوكب األرضس حول نفسسه وفق ﬁور وهمي يصسل بÚ
القطب Úالشسما‹ وا÷نوبي ،حيث Áيل بحوا‹ 23.5درجة عن الدائرة
ال -كسس -وف-ي-ة.ع-ل-م-ا أان-ه ‘ ن-فسس ال-ي-وم  ،سس-ي-ب-دأا فصس-ل الشس-ت-اء اŸواف-ق
ÓنقÓب الشستوي بالنسسبة لسسكان نصسف الكرة ا÷نوبي.
لإ
جدير بالذكر أان قرب الشسمسس أاو بعدها ليسس هو ما يحدد حدوث
ال -فصس -ول األرب -ع -ة ك -م-ا ي-ع-ت-ق-د ال-ك-ث Òم-ن-ا ،ول-ك-ن-ه ي-ح-دد اŸدة ال-ت-ي
تسستغرقها هذه الفصسول  ،حيث يكون فصسل الشستاء هو األقصسر مدة
ب -ال -نسس-ب-ة لسس-ك-ان نصس-ف ال-ك-رة الشس-م-ا‹ ،ب-ي-ن-م-ا ت-ب-ل-غ سس-رع-ة الرضس

أاقصساها ‘ مدارها حول الشسمسس أاين تبلغ حوا‹ 30كم/الثانية
الواحدة  .وهو ما يفسسره أاحد القوان Úالفيزيائية للعا⁄
الفلكي““ كبـلر““ .أاما أاهم ما يحدد بداية الفصسول
على الرضس فهو مدى تركيز سسقوط أاشسعة
الشسمسس على سسطح الرضس .فكلما كانت
عمودية زاد تركيزها وارتفعت درجة
ا◊رارة ‘ وحدة اŸسساحة كما هو
ا◊ال ‘ فصس- - -ل الصس - -ي - -ف ،أام - -ا إاذا
سس -ق-طت م-ائ-ل-ة ف-ك-انت أاق-ل ت-رك-ي-زا
وحرارة وهو ما يوافق فصسل الشستاء..
Ãن - -اسس- -ب- -ة ظ- -اه- -رة الن- -قÓ- -ب
الصسيفي تنظم ا÷معية يوما إاعÓميا
مفتوحا حول الظاهرة كما تقوم من
خ Ó-ل-ه-ا ب-إاع-ادة Œرب-ة ف-ل-ك-ي-ة ت-رب-وي-ة
ومشسوقة يكتشسف ا÷مهور من خÓلها‘ ،
“ام منتصسف نهار اليوم اÿميسس  ،ما قام به
ال - - - -ع - - - -ا ⁄ال - - - -ف - - - -ل - - - -ك - - - -ي وال - - - -ري - - - -اضس- - - -ي
إايراتوسست )Eratostène(Úبقياسسه Ùيط كوكب
األرضس ،م -ن -ذ ح-وا‹ 200سس -نـة ق -ب-ل اŸيÓ-د ‘ م-دي-ن-ت-ي
اإلسسكندرية وأاسسوان Ãصسر ،حيث لحظ أان أاشسعة الشسمسس
‘ هذا اليوم من السسنة تسسقط عمودية ‘ بئر عميقة Ãدينة أاسسوان
الواقعة جنوب مصسر والتي Áر عليها مدار السسرطان (23.5درجة
شسمال خط اإلسستواء) بينما كانت األشسعة تشسكل ظ Óلعصسا أاو بناية
قائمة ‘ مدينة اإلسسكندرية السساحلية ،وÃقارنة القياسسات والزوايا
وÃعرفة اŸسسافة ب ÚاŸدينت“ Úكن إايراتوسست Úمن حسساب ﬁيط
األرضس بدقة تعت Èآانذاك قريبة جدا من الواقع حيث قدرت بحوا‹
39700كم.

