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ي -ف -ت -ت -ح وزي -ر ال-ت-ج-ارة سس-ع-ي-د
ج Ó- -ب ال - -ي - -وم ال - -دورة ال - -راب - -ع - -ة
لÓ- - -سس- - -تشس- - -ارة ال - -وط - -ن - -ي - -ة ح - -ول
’سسÎاŒي -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-تصس-دي-ر
ا إ
خ- - - -ارج اÙروق - - -ات ،وذلك ع - - -ل - - -ى
مسس-ت-وى ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة
ال - -ت- -ج- -ارة اÿارج- -ي- -ة« ،أا÷كسس «،
ع -ل -ى السس -اع -ة ال -ت -اسس -ع -ة صس -ب -اح -ا،
وت- -ن- -ع- -ق- -د ال- -دورة أاي -ام 28-27-26
ب - -ا’شسÎاك م - -ع م - -رك - -ز ال- -ت- -ج- -ارة
الدو‹.

يوم دراسسي حول إاثراء
قانون حماية الÎاث

زرواطي ‘ زيارة عمل
إا ¤غليزان

17679

نسسيب يعاين مشساريع اŸوارد
اŸائية بالبويرة والبليدة

دورة تكوينية حول النوع ا’جتماعي
تشسرف وزيرة التضسامن
’سس-رة وقضس-اي-ا
ال -وط-ن-ي وا أ
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ا أ
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ا’رت- - - -ك- - - -از ال- - - -ن- - - -وع- - - -ي
ا’جتماعي.
وت- -ن- -ظ -م ال -دورة ال -ت -ي
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 onufemmesل -ت-ع-زي-ز اŸسس-اواة ‘ ا◊ق-وق ب Úال-رج-ال وال-نسس-اء ‘
ا÷زائر.
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دورة تكوينية لضسباط الشسرطة
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ظم الفدرالية الوطنية للمقاول Úالشسباب اليوم ا÷لسسات الوطنية للمؤوسسسسات
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ا÷لسسات الوطنية للمؤوسسسسات اŸصسغرة بجيجل

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بوعÓق ينشسط
ندوة صسحفية

لقاء حول دور اŸؤوسسسسات ‘ التكوين اŸهني

ن ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ع-ه-د
’نسس-ا
س ال-وط-ن-ي ◊ق-وق ا إ
ج - - -وان ا÷اري دورة
ي -ن -ظ -م اÛلس
نسس -ان م -ن  26إا28 ¤
ج- -ن -ي -ف ◊ق -وق ا إ
’
ال-وط-ني– ،ت عنوان
Óم-ن
ط اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
سس-اع-ة  09:00صسباحا
ت-دري-ب-ي-ة لضس-ب-ا
’نسس-ان» ،اب-ت-داء م-ن ال
الشس -رط -ة وح-ق-وق ا إ
«
«نيوداي» حسس Úداي.
بفندق

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

ت -ق -وم وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت-جّ-ددة ف-اط-م-ة الزهراء زرواطي
اليوم بزيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية
غ-ل-ي-زان ،ح-يث ت-ق-ف ع-ل-ى مشس-اري-ع
القطاع وهياكله.

اجتماع حول سسرطان
الرأاسس والعنق

ي-ع-ق-د اج-ت-م-اع حول سسرطان
ال -رأاسس وال -ع -ن -ق Ãرك -ز درج -ة
اŸاجسست Òيوميي  28و 29جوان
‘ ا÷زائ -ر م -ن ق -ب -ل ا÷م -ع -ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-دريب والبحوث
’ورام (،)SAFRO
‘ ع- - - - - - -ل - - - - - -م ا أ
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ج -م -ع-ي-ة أاط-ب-اء
اŸصس- - -ارع- - -ة ال- - -ع- - -رب - -ي - -ة ضس - -د
السسرطان (.)AMAAC
ويجمع أاك Ìمن ‡ 150ارسس
سس- -يشس- -رف ع- -ل- -ي- -ه أاخصس -ائ -ي -ون
خÈاء جزائريون وأاجانب.

–سس- - -ب - -ا ’سس - -تضس - -اف - -ة ا÷زائ - -ر
ف-ع-ال-ي-ات اıي-م ال-كشس-ف-ي ال-عربي ‘
ط-ب-ع-ته  32ه-ذه الصس-ائ-ف-ة ،ي-نشس-ط
ال- -ي- -وم ال- -ق- -ائ- -د ال- -ع- -ام ل- -ل- -كشس- -اف -ة
’سسÓ- - -م- - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ﬁم - -د
ا إ
ب- -وعÓ- -ق ،ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة ب -اŸق -ر
اŸركزي الكائن بزيغود يوسسف.

اŸؤو“ر الدو‹
للمدن الذكية
–ت ال -رع -اي-ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،ت-ن-ظ-م و’ي-ة ا÷زائ-ر
يومي  27و 28جوان ا÷اري ،اŸؤو“ر
الدو‹ للمدن الذكية.

ملتقى وطني حول
ا’نغماسس اللغوي
’ع- -ل- -ى ل- -ل- -غ- -ة
ي - -ن- -ظ- -م اÛلسس ا أ
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ،ي- -وم- -ي  28-27جوان
ا÷اري م- - -ل - -ت - -ق - -ى وط - -ن - -ي - -ا ح - -ول
ا’ن- -غ- -م- -اسس ال -ل -غ -وي ب Úال -ت -ن -ظÒ
وال- -ت- -ط -ب -ي -ق ،اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
ال-ت-اسس-ع-ة صس-ب-اح-ا ب-اŸك-تبة الوطنية
ا◊امة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
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رئيسض ا÷مهورية يهنىء رئيسسة كرواتي ونظÒيه اŸوزمبيقي والسسلوفيني

بعث رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -رئ -يسض
جمهورية اŸوزمبيق فيليب ج .نيوسسي
Ãناسسبة إاحياء بÓده لعيدها الوطني,
أاشساد من خÓلها بجودة أاواصسر الصسداقة
والتعاون والتضسامن ب Úالبلدين.
وك -تب رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه« :إان
احتفال جمهؤرية اŸؤزمبيق بعيدها الؤطني
مناسسبة طيبة أاغتنمها ألتؤجه إاليكمي باسسم
ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا وح-ك-ؤم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي
ب -ت -ه -ان -ي -ن-ا ا◊ارة اÿالصس-ة م-ق-رون-ة ب-أاط-يب
“ن- -ي- -ات- -ي ل- -ك -م Ãؤف -ؤر الصس -ح -ة والسس -ع -ادة
وب -ال -رق -ي والزده -ار ل -لشس -عب اŸؤزم -ب -ي -ق -ي
الشسقيق».
وأاضس-اف ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة «ه-ذا وأاغ-تنم
هذه السسانحة السسعيدة ألنؤه بجؤدة عÓقات
الصس -داق -ة وال -تضس -ام -ن وال -ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع
بلدينا وأاؤوكد لكم “ام اسستعدادي لتؤسسيعها
بحيث تشسمل ﬂتلف ›الت النشساط خدمة
Ÿصسلحة بلدينا».
وتابع رئيسس ا÷مهؤرية ﬂاطبا نظÒه
اŸؤزمبيقي «كما أاشسيد بروح التشساور التي

بوحجة خÓل دورة تكوينية للنواب الصسحراويÚ

تقرير اŸصس Òمبدأا ثابت للجزائر

ج-دد رئ-يسض اÛل-ي الشس-ع-ب-ي الوطني
السسعيد بوحجة،أامسض“ ،سسك ا÷زائر
شس -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة Ãب -دأا ت -ق -ري -ر مصسÒ
الشسعب الصسحراوي ،مؤوكدا أان القضسية
“ث- -ل تصس- -ف- -ي -ة اسس -ت -ع -م -ار م -ن ال -ق -ارة
’فريقية ،التي قال أان عليها ا’فتخار
ا إ
Ãن-اصس-رة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ومواصسلة
تقد Ëالدعم اŸعنوي والسسياسسي.

جÓل بوطي
ع Èبؤحجة عن مؤاصسلة ا÷هؤد ا÷زائرية
Ÿن- -اصس- -رة الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ‘ –ق -ي -ق
مصسÒه م- -ن خÓ- -ل اسس- -ت- -ف- -ت- -اء يضس- -م- -ن م -ن
اسستقÓل الصسحراء الغربية ،قائ « Óأان رؤوية
الشسعب البلدين واحدة ‘ مسسار النضسال الذي
ي -ؤؤك -د ع -م -ق ال -ع Ó-ق -ة ال -ق -ؤي -ة ب Úا÷زائ -ر
والصسحراء الغربية.
ق -ال ب -ؤح -ج-ة خÓ-ل إاشس-راف-ه،أامسسÃ ،ق-ر
الŸÈان على دورة تكؤينية لنؤاب من الŸÈان
الصسحراوي أان ا÷زائر تقدم دعما معنؤيا
وسس-ي-اسس-ي-ا ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ،داع-يا الدولة
اإلفريقية إا ¤مؤاصسلة تقد Ëالسسند للصسحراء
الغربية حتى –قيق السستقÓل اŸنشسؤد.
أاك- -د ب- -ؤح -ج -ة أان م -ه -م -ة –ري -ر ال -ق -ارة
اإلف-ري-ق-ي-ة م-ن السس-ت-ع-م-ار ه-ي م-ه-م-ة ن-ب-ي-لة
اضس -ط -ل -عت ب -ه-ا ا÷زائ-ر م-ن-ذ ع-ه-د ال-رئ-يسس
ال -راح -ل ه -ؤاري ب -ؤم-دي-ن ،وت-أاسس-ف ‘ ن-فسس

الؤقت لؤضسع العا ⁄العربي قائ »Óانه دخل ‘
م -ت -اه -ات اخ-رى واف-ري-ق-ي-ا ب-ح-اج-ة ا ¤دع-م
متؤاصسل».
وخاطب بؤحجة اŸشسارك Úبالقؤل »:ندعم
مسسÒت-ك-م ال-نضس-ال-ي-ة ا ¤آاخ-ر ﬁط-ة ي-ت-ط-ل-ع
إاليها الشسعب الصسحراوي وقد سسبق لنا وان
شس-ارك-ن-ا م-ع-ك-م ﬁط-ات ت-اري-خ-ي-ة ح-اف-لة مع
م-ؤؤسسسس ج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ ال-ؤ‹ مصس-ط-فى
السسيد ،مؤؤكدا أان ا÷زائر والصسحراء الغربية
ل-دي-ه-م ه-دف واح-د ل-تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-مار من
اŸنطقة وإاحÓل السسلم والسسÓم».
ووصسف بؤحجة اللقاء بأانه يÎجم روابط
الصسداقة القؤية ب Úالشسعب Úكما انه يعزز
م-ك-ان-ة ال-قضس-ي-ة وع-دال-ت-ه-ا وشس-رع-يتها ،داعيا
الصس- -ح- -راوي Úإا ¤م- -ؤاصس -ل -ة اŸسسÒة وع -دم
الرجؤع للخف لتحقيق النصسر ،مشسÒا إا ¤أان
ج -م-ي-ع م-ك-ؤن-ات الشس-عب ا÷زائ-ري Ãا ف-ي-ه-ا
اÛتمع اŸد Êتدعم القضسية وهؤ ما يؤؤكد

بشسكل ايجابي عدم اÿؤف عليها نهائيا.
من جهته أاشساد سسف Òجمهؤرية الصسحراء
ال -غ -رب -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ط-الب ع-م-ر ب-ال-دورة
التكؤينية اÿامسسة ،قائ« Óأانها رسسالة تضسامن
Óصسدقاء واألعداء تؤؤكد متانة الروابط
قؤية ل أ
ب Úا÷زائ -ر والصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة» ،م -ؤؤك -دا
أاهمية الدورة للنؤاب الصسحراوين ‘ تكؤين
إاطارات عالية لقيادة اŸؤؤسسسسات الصسحراوية
على أاراضسيها اÙررة حاضسرا ومسستقب.»Ó
وقال الدبلؤماسسي الصسحراوي أان مؤقف
ا÷زائر واضسح الغبار عليه سسيما وان حضسؤر
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة –ت ق -ب-ة الŸÈان ه-ي
رمزية عظيمة سسيما وان اŸدرسسة ا÷زائرية
تعت Èفخرا ومثال يحتذي به ‘ ترسسيخ ثقافة
السس-ل-م وم-ث-ل ال-دÁق-راط-ي-ة ن-ظ Òالسس-ت-قرار
ال -ذي ت -ت -م -ت -ع ب-ه ‘ وقت ي-ع-رف ف-ي-ه ال-ع-ا⁄
ه -زات ع-ن-ي-ف-ة ق-ائ »Ó-أان ال-بÓ-د ب-قت واق-ف-ة
ومسس- -ت -ق -رة رغ -م ك -ي -د ا◊اق -دي -ن ع -ل -ي -ه -ا و
اıط- -ط -ات ال -ت -ي ح -ي -كت ضس -ده -ا لضس -رب
اسستقرارها.
وذك- -ر ال- -ط -الب ع -م -ر ب -ان ن -ؤاب الŸÈان
الصس - -ح - -راوي يسس - -ت - -ف - -ي- -دون م- -ن اŸدرسس- -ة
ا÷زائرية ‘ تكؤين مؤؤسسسساتهم الدسستؤرية
ان -ط Ó-ق -ا م -ن م-ك-ان-ت-ه-ا ال-ق-ؤي-ة ‘ م-ن-اصس-رة
ح- -رك- -ات ال- -ت -ح -رر ‘ ال -ع -ا ،⁄مشسÒا ا ¤ان
الصسحراء الغربية تتطلع إا ¤بناء مؤؤسسسسات
دسستؤرية قؤية ‘ اŸسستقبل.

يوسسع للصسحة ،ا÷ماعات اÙلية والشسباب والرياضسة ’حقا

فريق عمل لتنفيذ خارطة ﬂاطر الفسساد ‘ اŸالية

قررت ÷نة التقييم ,اŸنصسؤصس عنها ‘
مذكرة التفاهم ,اŸؤقعة ب Úالهيئة الؤطنية
ل -ل -ؤق -اي -ة م -ن ال -فسس -اد وم -ك -اف -ح -ت -ه و وزارة
اŸال -ي -ة ،أاول أامسس ,،تشس -ك -ي -ل ف -ري -ق ع -م-ل
ﬂتلط يقؤم بتحديد كيفيات تنفيذ خارطة
ﬂاطر الفسساد ‘ قطاع اŸالية ,حسسب ما
أافاد به ،أامسس ،بيان للهيئة.
وذكر ذات اŸصسدر ‘ هذا اإلطار «Ãبادرة

ال- -ه- -ي- -ئ- -ة إلع -داد ال -دراسس -ة اŸن -ؤط -ة ب -ه -ذه
اÿارط- -ة وذلك Ãسس- -اع- -دة خÈة خ- -ارج -ي -ة
واŸسساهمة الفعالة Ÿصسالح وزارة اŸالية»,
مشسÒا ا ¤أانه «بعد اŸصسادقة و–ديث هذه
اÿارطة سسيتم تؤسسيع العمل كمرحلة أاو‘ ¤
قطاعات الصسحة ,ا÷ماعات اÙلية ,وكذا
الشسباب والرياضسة Ãا ‘ ذلك اŸؤؤسسسسات
الؤاقعة –ت تصسرفها».

ع - -رضض ﬁاف - -ظ ب - -نك ا÷زائ- -ر,
ﬁم -د ل -وك -ال ,اÿم -يسض ال -ف-ارط,
أام - -ام اŸدراء ال - -ع - -ام Úل - -ل- -ب- -ن- -وك,
اÿط -وط ال -ت -وج -ي -ه -ي -ة ل -لسس-ي-اسس-ة
ال- -ن- -ق- -دي- -ة ‘ سس- -ي -اق إاع -ادة “وي -ل
ال-ن-ظ-ام اŸصس-ر‘ واÿزي-ن-ة بواسسطة
ب -نك ا÷زائ-ر ,حسس-ب-م-ا ع-ل-م-ت-ه واج
من مسسؤوول ‘ Úبنك ا÷زائر.
وخ Ó-ل ه -ذا الج -ت -م -اع م -ع ال -ق -ط -اع
اŸصس -ر‘ ‘ ال -ب Ó-د ,وال -ذي رك -ز أايضس-ا
للية ا÷ديدة لتعزيز اسستقطاب
على ا آ
لج- -ن- -ب- -ي- -ة اŸدخ- -رة ع -ن -د
ال- -ع- -مÓ- -ت ا أ
اÿؤاصس ,قدم لؤكال –لي Óاسستعرضس
من خÓله سسياق إاعادة “ؤيل النظام

اŸصسر‘ و تطؤره.
ذكر اŸسسؤؤول أانه ‘ سسياق تغ Òحالة
فائضس السسيؤلة للنظام اŸصسر‘ الذي دام
خمسسة عشسر عاما ,أاصسدر بنك ا÷زائر
›مؤعة من النصسؤصس التنظيمية للتعامل
مع نقصس السسيؤلة اŸصسرفية.
وب -ح -ل-ؤل صس-ي-ف  ,2016ع- -ل -ق ب -نك
ا÷زائ -ر ,اسس-ت-ج-اب-ة لن-ك-م-اشس السس-ي-ؤل-ة
ال- -ب- -ن- -ك- -ي- -ة ,أاداة ام- -تصس- -اصس السس -ي -ؤل -ة
(اسسÎداد السسيؤلة) وأالغى مكافآات تسسهيل
لمؤال ,حسسب تؤضسيحات لؤكال.
وضسع ا أ
لضسافة إا ¤ذلك ”« ,إاعادة إاطÓق
با إ
شسباك إاعادة اÿصسم ‘ بنك ا÷زائر ‘
أاوت . 2016وقد شسهد زيادة معتÈة,

من جهة اخرى عÈت اللجنة Ãناسسبة هذا
الج-ت-م-اع ع-ن «ارت-ي-اح-ه-ا ل-ل-ن-ت-ائج اليجابية
ال -ت -ي –ق -قت م -ن -ذ اب-رام اŸذك-رة ال-ث-ن-ائ-ي-ة
لسسيما تلك اŸتعلقة بالتصسريح باŸمتلكات
وع- -م- -ل- -ي- -ات –سس- -يسس وت- -ك- -ؤي- -ن اŸؤظ -فÚ
ال- -ع- -م- -ؤم -ي Úوك -ذا ت -ب -ادل اŸع -ل -ؤم -ات بÚ
الطرف Úحؤل مكافحة الفسساد.

ﬁافظ بنك ا÷زائر يعرضض تقييما شسام Óللسسياسسة النقدية
تدريجيا ,حتى بلغ ذروة إاعادة اÿصسم بـ
 590مليار دينار ‘ نهاية يناير ,« 2017
يضسيف لؤكال.
مؤازاة مع ذلك وبعد سستة ( )6أاشسهر من
تشس- -غ -ي -ل شس -ب -اك إاع -ادة اÿصس -م ,شس -ه -د
لول م -رة ,إانشس-اء
ال -ق -ط -اع اŸصس -ر‘ ,و أ
ع- -م- -ل- -ي- -ات السس -ؤق اŸف -ت -ؤح -ة ال -ت -ي ”
تقدÁها كبديل لعمليات إاعادة اÿصسم.
ول- -ت- -ل- -ب -ي -ة ط -ل -ب -ات -ه -م ال -ي -ؤم -ي -ة م -ن
الح -ت -ي -اج -ات ال -ن -ق -دي -ة و الح -ت -ي -اط-ي
لج -ب -اري ,إاع -ت-م-دت ال-ب-ن-ؤك ل-ل-ت-م-ؤي-ن
اإ
بالنقد على سسؤق ما ب Úالبنؤك وإاعادة
التمؤيل من بنك ا÷زائر ,حسسب نفسس
اŸسسؤؤول.

–دو بلدينا حيال اŸسسائل اإلقليمية والدولية
وأاؤوك -د ل -ك -م ح -رصس -ي ع -ل -ى ت -ع -زي -ز ج-ه-ؤدن-ا
اŸشسÎكة من أاجل السسلم والسستقرار والتنمية
القتصسادية والجتماعية ‘ قارتنا».

 ...يهنئ نظÒته الكرواتية
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بؤتفليقة بÈقية تهنئة لنظÒته الكرواتية
ك -ؤل -ي -ن -دا غ-راب-ار-ك-ي-ت-اروف-ي-تشس Ãن-اسس-ب-ة
احتفال بÓدها بعيدها الؤطني جدد لها
ف-ي-ه-ا اسس-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل ع-لى “ت Úروابط
الصسداقة و التعاون ب Úالبلدين.
وج -اء ‘ الÈق -ي -ة «ي -ط -يب ‹ Ãن -اسس-ب-ة
احتفال بÓدك بعيدها الؤطني أان أاتؤجه
إاليك باسسم ا÷زائر شسعبا وحكؤمة وأاصسالة
عن نفسسي بأاحر تهانينا و أاطيب “نياتي لك
Ãؤف - -ؤر الصس - -ح - -ة والسس - -ع - -ادة وب- -ال- -رف- -اه
والزدهار للشسعب الكرواتي الصسديق».
وأاضساف رئيسس ا÷مهؤرية «أاغتنم هذه
لج - -دد لك “ام
السس- - -ان- - -ح - -ة السس - -ع - -ي - -دة أ
اسس- -ت -ع -دادي ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى “ت Úأاواصس -ر

الصسداقة والتعاون التي Œمع بلدينا وذلك
لفائدة ك Óشسعبينا «.

...و يهنئ نظÒه السسلوفيني

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -ؤري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بؤتفليقة برقية تهنئة إا ¤نظÒه السسلؤفيني
بؤروت باهؤر Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها
الؤطني جدد له فيها عزمه على تعميق أاواصسر
الصسداقة والتعاون ب Úالبلدين.
وج- -اء ‘ ب- -رق- -ي- -ة رئ- -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة:
«ي -ط -يب ‹ وج-م-ه-ؤري-ة سس-ل-ؤف-ي-ن-ي-ا –ت-ف-ل
ب -ع -ي -ده-ا ال-ؤط-ن-ي أان أات-ؤج-ه إال-ي-ك-م ب-اسس-م
ا÷زائر شسعبا وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي
بأاحر تهانينا و“نياتي لكم Ãؤفؤر الصسحة
والسس - -ع - -ادة وب - -ال- -رق- -ي والزده- -ار لشس- -عب
سسلؤفينيا الصسديق».
وأاردف ب- - -ؤت- - -ف - -ل - -ي - -ق - -ة ب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة
ق -ائ »:Ó-وأاغ -ت -ن -م ه -ذه السس -ان-ح-ة السس-ع-ي-دة
لج -دد ل -ك -م ح -رصس -ي الشس-خصس-ي وح-رصس
أ
أاعضس -اء ح -ك -ؤم -ت -ي ع -ل -ى ت -ع -م -ي -ق أاواصس -ر
الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون ال-ق-ائ-م-ة ب Úب-ل-دي-ن-ا
وشسعبينا الصسديق.Ú

مسساهل يسستقبل سسف Òكوريا الشسمالية
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس-ؤؤون اÿارج-ي-ة,
عبد القادر مسساهل ،,أامسس ،با÷زائر
العاصسمة ,شسانغ سسيك سسؤنغ ,الذي قدم
ل -ه نسس -خ -ا ع -ن أاوراق اع -ت -م-اده كسس-فÒ
مفؤضس فؤق العادة ÷مهؤرية الكؤرية
الشسعبية الدÁقراطية ,لدى ا÷مهؤرية
ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق -راط -ي -ة الشس -ع -ب -ي-ة,
حسس -ب -م -ا أاف -اد ب-ه ب-ي-ان ل-ؤزارة الشس-ؤؤون
اÿارجية.

مشسيدا بدور ا÷زائر اÙوري

ا’م Úالعام ل–Óاد اŸتوسسطي يعرضض بدائل Ùاربة الهجرة
’م Úال- -ع- -ام ا÷دي -د ل –Ó-اد م -ن
أاك- -د ا أ
أاجل اŸتوسسط ناصسر كمال ان ا÷زائر دولة
«ف- -اع- -ل- -ة» ول- -ه- -ا دور «ﬁوري» ‘ اŸن -ط -ق -ة
ا’ورو-م-ت-وسس-ط-ي-ة وب-إام-ك-ان-ه-ا ان تسس-اهم ‘
ا‚اح مشساريع هذا الفضساء.
وأاوضسح ناصسر كمال ‘ تصسريح للصسحافة عقب
اسستقباله من طرف وزير اÿارجية عبد القادر
مسساهل أان «ا÷زائر دولة فاعلة وقادرة من خÓل
ام -ك -ان -ي -ات -ه -ا أان تسس -اه-م ‘ إا‚اح أاي مشس-روع ‘
الفضساء األورو متؤسسطي» ,مشسÒا ا ¤أانه «ل Áكن
ل–Óاد من أاجل اŸتؤسسط أاو ألي مشسروع للتعاون
اŸتؤسسطي أان ينجح دون اأن تكؤن ا÷زائر ‘
قلبه» .و‘ ه - -ذا اإلط- -اري اب- -رز ذات اŸسس- -ؤؤول
اŸك-ان-ة ال-ت-ي –ت-ل-ه-ا ا÷زائ-ر ك-دول-ة «م-ت-ؤسسطية
كÈى لها دور رئيسسي وأاسساسسي و ﬁؤري»ي مضسيفا

أان- - -ه «ل Áك- - -ن ا◊ديث ع- - -ن ال–اد م- - -ن أاج - -ل
اŸتؤسسط دون ا÷زائر».
ويرى ان ا◊ديث عن الفضساء األورو متؤسسطي
أاو ال–اد من أاجل اŸتؤسسط يقتضسي التطرق ا¤
ع Ó-ق -ة الشس -راك -ة «ال -ؤدي-ة» ب Úالشس-م-ال وا÷ن-ؤب
والتي يتم فيها التعامل من أاجل –قيق «مصسالح
الطرف Úعلى اŸدي Úالبعيد والقصس.»Ò
أاشساد ناصسر كمال بدعم ا÷زائر لÎشسحه لهذا
اŸنصسب مبديا عزمه على أان تكؤن ا÷زائر ‘
قلب أاي مشسروع أاورو متؤسسطي.
م -ن ج -ه -ة أاخ -ري -ي ت -ط -رق ضس-ي-ف ا÷زائ-ر إا¤
قضسية الهجرة مشسÒا إا ¤أان «دول جنؤب اŸتؤسسط
أاصسبحت دول مع Èواسستقبال للهجرة»  ,داعيا ا¤
ضسرورة التعاون من أاجل –قيق تنمية اقتصسادية
تسسمح Ãحاربة هذه الظاهرة.

بدوي يسستقبل اŸدير العام للدفاع اŸد Êالسسعودي
اسستقبل وزير الداخلية و ا÷ماعات
اÙلية و التهيئة العمرانية نور الدين
ب -دوي امسض ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة اŸدي-ر
ال-ع-ام ل-ل-دف-اع اŸد Êل-ل-م-م-ل-ك-ة العربية
السسعودية ,الفريق سسليمان بن عبد الله
العمرو.
و‘ تصسريح أاد ¤به عقب هذا اللقاء
الذي جرى بحضسؤر اŸدير العام للحماية
اŸدنية العقيد مصسطفى لهبÒي ,أاوضسح
اŸسس -ؤؤول السس -ع -ؤدي أان زي -ارت -ه ل -ل -ج -زائ-ر
«سس -م -حت ب -ال-ت-ب-ادل م-ع ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ا÷زائرية معلؤمات عديدة حؤل إاجراءات

م -ت -ط-ل-ب-ات سسÓ-م-ة ا◊ج-اج» ,فضس Ó-ع-ن
تناوله رفقة بدوي لعدة مؤاضسيع تتصسل بهذا
ا÷انب.

سسÓمة ا◊جاج ﬁور ﬁادثات عيسسى ومدير هيئة الدفاع اŸد Êالسسعودي
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر الشس-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة
واألوقاف ﬁمد عيسسى ،,أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة م -ع ال -ف -ري-ق
سسليمان بن عبد الله العمرو اŸدير
العام لهيئة الدفاع اŸد Êالسسعؤدي
والؤفد اŸرافق له الذي تباحث معه
حؤل «اجراءات ومتطلبات سسÓمة
ا◊جاج خصسؤصسا».
وحسسب ب- -ي- -ان ل- -ل- -ؤزارة  ,ف- -ق -د
تباحث الطرفان خÓل هذا اللقاء الذي حضسره
العقيد مصسطفى لهبÒي اŸدير العام للحماية
اŸدنية« ,حؤل عملية تسسي Òا◊شسؤد عمؤما

وك - -ي- -ف- -ي- -ة ت- -ب- -ادل اج- -راءات
وم -ت -ط-ل-ب-ات سسÓ-م-ة ا◊ج-اج
على وجه اÿصسؤصس ,خÓل
مؤسسم ا◊ج وذلك من خÓل
الÎك -ي-ز ع-ل-ى ضس-رورة ت-ؤع-ي-ة
و–سس- - - - - - -يسس ا◊ج - - - - - -اج ‘
بلدانهم».
وك-ان اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ه-ي-ئ-ة
ال -دف-اع اŸد Êالسس-ع-ؤدي ق-د
اسستقبل ‘ وقت سسابق من اليؤم من طرف وزير
ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
العمرانية ,نؤرالدين بدوي.
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أششرف على تنصشيب ›لسس ألششرأكة للتكوين وألتعليم أŸهني ،Úمباركي:

اÛلسس أاداة للتشصاور والتعاون ما ب ÚاŸنظومت Úالقتصصادية والتكوينية
ألكفاءة أŸهنية تسشمح بتحقيق منتوج ذو نوعية وتنافسشية على مسشتوى ألسشوق
ي-ع-ت› Èلسس ألشش-رأك-ة ل-ل-ت-ك-وين وألتعليم
أŸهني Úأدأة إأصشغاء دأئمة لنششغالت ألقطاع
ألق-تصش-ادي ‘ ›ال أل-ت-أاه-يÓ-ت أŸه-ن-ي-ة ،ك-م-ا
يسشاهم ‘ تدعيم ألتششاور وأ◊وأر مع أÙيط
ألقتصشادي ،بغية تكييف عروضس ألتكوين مع
أ◊اج-ي-ات أل-ك-م-ي-ة وأل-ن-وع-ي-ة ıت-ل-ف ف-روع
أل -نشش -اط -ات ألق -تصش -ادي -ة وم -رأف -ق -ة ت -ن -م -ي-ة
لسشÎأت -ي -ج -ي -ة،
أل- -ق- -ط- -اع -ات ألق -تصش -ادي -ة أ إ
لسشيما من أجل ترقية ألقطاعات ألبديلة عن
أÙروق - -ات ،ه- -ذأ م- -ا أك- -ده وزي- -ر أل- -ت- -ك- -وي- -ن
وألتعليم أŸهنيﬁ Úمد مباركي لدى إأششرأفه
أمسس ب - -ن - -ادي أ÷يشس ع- -ل- -ى ت- -نصش- -يب أÛلسس
لعÓم
بحضشور وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات أ إ
وألتصشال هدى فرعون ووزير ألفÓحة عبد
أل - -ق - -ادر ب - -وع - -زغ- -ي و‡ث- -ل Úع- -ن ﬂت- -ل- -ف
ألوزأرأت وأل–اد ألعام للعمال أ÷زأئري.Ú

سصهام بوعموشصة
تصصوير :عباسس تيليوة
أوضشح مباركي أن تنصشيب هذأ أÛلسض ‘ طبعته
أ÷ديدة تطبيقا للمرسشوم ألتنفيذي لـ 21أفريل ،2018
ينتظر من أعضشائه أŸقدر عددهم بخمسش Úعضشوأ
أŸسشاهمة ‘ إأعدأد وضشبط ألسشياسشة ألوطنية للقطاع
من خÓل آأرأء وتوصشيات تخ ّصض أإلسشÎأتيجية ألوطنية
للتكوين وألتعليم أŸهني ،Úبرأمج نششاطات ألقطاع
وألحتياجات من ألتكوينات ،خرأئط ألتكوين ألولئية
وأÿريطة ألوطنية للتكوين ،عروضض وأ‰اط ألتكوين
وإأثرأء أŸدونة ألوطنية للتكوين.
وأششار إأ ¤أن عملية ألتششاور وألتعاون ،ل تقتصشر
ع -ل -ى أŸسش -ت -وى أل -وط -ن -ي ب -ل ت -ت -عّ-دأه إأ ¤أŸسش-ت-وى
أÙلي ،قائ« :Óألبعد أإلقليمي يعت Èأألك ÌمÓءمة
‘ أإلسشÎأŒية أŸعتمدة ‘ ›ال تنفيذ ألسشياسشات
أل-ع-م-وم-ي-ة» ،ب-ح-يث أدخ-لت ت-ع-ديÓ-ت ل-ت-حسش Úعمل
” ترسشيخ ألششرأكة مع ألقطاع ألقتصشادي
أÛلسض و ّ
كمبدأ أسشاسشي ‘ ألسشياسشة ألوطنية للقطاع ،مضشيفا
ب -أان أÛلسض سش -ي -ك -ون فضش-اء دأئ-م-ا ل-ل-ت-ع-اون م-ا بÚ
أŸن -ظ -وم -ت Úألق -تصش -ادي -ة وأل -ت -ك -وي -ن -ي-ة م-ن خÓ-ل
أŸسشاهمة ‘ أعتماد حوكمة جديدة قوأمها ألطلب
على ألتكوين لضشمان تكوين ذو نوعية.
علما أن أللجان ألولئية للششرأكة موضشوعة –ت
ألسش- -ل- -ط- -ة أŸب- -اشش- -رة ل- -وأ‹ أل- -ولي -ة وت -تشش -ك -ل م -ن
أŸتعامل Úألقتصشادي ÚوأŸصشالح ألولئية أŸكلفة
بالتششغيل وألÎبية ألوطنية وألششباب وألرياضشة ،وكذأ
أ◊رك -ة أ÷م -ع -وي -ة وه -ي ع -ب -ارة ع -ن ج -ه -از ﬁل -ي
للتششاور وألتنسشيق وألتقييم ‘ ›ال ألتكوين وألتعليم
أŸهني ،Úتتكّفل بتوف Òألششروط ألضشرورية لضشمان
تناسشق نظام ألتكوين وألتعليم أŸهني ÚومÓءمته مع
أÙيط ألقتصشادي وألجتماعي ،و–ي Úأÿريطة
ألولئية للقطاع ،حسشب خصشوصشيات كل ولية.
وحسشب وزي -ر أل -ت -ك -وي -ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úف-إان
ألهدف أŸششÎك هو إأدرأج ألنوعية على مسشتوى كل
مسش -ارأت أل -ت -ك -وي -ن ،سش -وأء ت -ع ّ-ل -ق ب -الÈأم -ج ،أ‰اط
أل -ت -ك -وي-ن ،ط-رق أل-ت-ع-ل-ي-م ،م-ل-م-ح أŸك-ون Úأو تسش-يÒ

أŸؤوسشسشات ،وألÎكيز على تكوين أŸوأرد ألبششرية،
وكذأ –سش Úمنظومة ألتكوين أŸهني على أسشاسض
إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة شش-رأك-ة وت-ع-اون م-ع ألشش-رك-ات وﬂت-لف
قطاعات ألنششاط ألقتصشادي ،لتسشهيل قابلية تششغيل
أŸت -خ -رج Úوألسش -ت -ج -اب -ة ل -ل-ح-اج-ي-ات م-ن أŸوأرد
ألبششرية للقطاعات أŸكلفة بالنششاطات ألقتصشادية
أو ألج -ت -م-اع-ي-ة ،م-ؤوك-دأ أن أل-ك-ف-اءة أŸه-ن-ي-ة تسش-م-ح
بتحقيق منتوج وخدمات ذأت نوعية وتنافسشية على
مسشتوى ألسشوق ،ألتحكم ‘ وسشائل أإلنتاج وأÙافظة
عليها ،وأبتكار وتطوير منتوجات جديدة ،كما يعتÈ
ألتكوين بالنسشبة لتسشي ÒأŸؤوسشسشة ألقتصشادية وظيفة
إأسشÎأتيجية.
وأضش- -اف م -ب -ارك -ي أن أل -ب -حث ع -ن أÓŸءم -ة بÚ
عروضض ألتكوين وحاجيات ألقتصشاد وسشوق ألششغل
ي-ت-طّ-ل-ب م-ع-رف-ة ألح-ت-ي-اج-ات من ألتأاهيÓت أŸهنية
ıتلف ألنششاطات ألجتماعية وألقتصشادية ،مذكرأ
بأان ألدولة أسشتثمرت بقوة ‘ ألقطاع بإاحصشاء 1234
م-ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ي-ة ب-ق-درة أسش-تيعاب  250أل-ف م-قعد
بيدأغوجي ‘ ألتكوين أإلقامي وطاقة إأيوأء بـ 46ألف
سشرير على أŸسشتوى ألوطني وأآللف من ألتجهيزأت
ألتقنية وألبيدأغوجية.
كاششفا عن ترقية ألتكوين»مدى أ◊ياة» من خÓل
إأعدأد ن ّصض تنظيمي قيد ألدرأسشة ،أين سشيتم تكييف
ع -دة أج -ه -زة م-ث-ل أل-ت-ك-وي-ن حسشب أل-ط-لب ،أل-دروسض
أŸسشائية ،ألتكوين عن بعد ،ألتصشديق على ألكفاءأت
أŸكتسشبة عن طريق أÈÿة وصشيغ أخرى ،مع تدعيم
وت-ن-وي-ع ألشش-رأك-ة Ÿوأصش-ل-ة ت-ن-ف-ي-ذ ألت-ف-اق-ي-ة أإلط-ار
أŸمضش- - -اة ‘  15سش-ب-تم ،2015 Èل-ت-ط-وي-ر أل-كفاءأت
أŸه -ن -ي -ة و–سش Úمسش -ت -وى أل-ع-م-ال ،وذلك ل-ت-جسش-ي-د
أıطط أÿماسشي للتنمية .2019 - 2015
باإلضشافة إأ ¤ألبحث عن أفضشل ألسشبل لتطبيق
ألتدأب ÒأŸدرجة ‘ قانون ألتمه Úأ÷ديد ،وتدعيم
ألتكوين أŸتوأصشل لتحسش Úكفاءأت ألعمال و“كينهم
من أÙافظة على مناصشب ششغلهم بفضشل ألتطوير
أŸسش -ت -م -ر Ÿع -ارف -ه -م وك-ف-اءأت-ه-م ل-ف-ائ-دة ت-ن-افسش-ي-ة
أŸؤوسشسش -ات ،وي -ت -م ذلك ب -الع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ؤوسشسش-تÚ
م-رج-ع-ي-ت Úه-م-ا أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر أل-ت-ك-وين
أŸتوأصشل وترقيته وألصشندوق ألوطني لتطوير ألتمهÚ
وألتكوين أŸتوأصشل أŸكلف Úبالهندسشة ألبيدأغوجية
وألتمويل.

ضشرورة –ي Úمهام أÛلسس إلضشفاء أŸزيد من ألنجاعة على نششاطاته ،رخروخ:

غياب ا÷ودة مرده غياب التحفيز الجتماعي
وفوضصى الÎقية اŸهنية

أب -رز رئ -يسس ›لسس ألشش -رأك -ة ل -ل-ت-ك-وي-ن
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-يÿ Úضش-ر رخ-روخ ،أه-م-ي-ة
أل- -ع- -نصش -ر أل -بشش -ري أŸك -ون وأŸؤوه -ل ت -ق -ن -ي -ا
وم -ع -رف -ي -ا ،أل -ذي Áث -ل ن -ق -ط -ة ألن-طÓ-ق
لسشاسشية ‘ –قيق ما نصشبو إأليه ،من تقدم
أ أ
و‰و م -ت -وأصش -ل وم -ت -زأي -د ‘ شش -ت -ى م-ي-ادي-ن
أ◊ياة منها ألقتصشادية ،مضشيفا أن أŸطلوب
منا جميعا مضشاعفة أ÷هد من أجل –قيق
لسشÎأت-يجية
له-دأف أ إ
لول-وي-ات وأ أ
ك-اف-ة أ أ
أل -ت-ي رسش-م-ه-ا أıط-ط أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘
كافة أÛالت.

سس.بوعموشصة
أعت Èرئيسض ›لسض ألششرأكة للتكوين وألتعليم
أŸه -ن -ي ،Úه -ذأ أألخ Òفضش -اًء م -ن -اسش -ب -ا ل -ل-ت-ف-كÒ
وألسشتششرأف وتقد ËألقÎأحات ألهادفة لتقوية
ألنجاعة وأŸردودية ‘ ألنظام ألوطني للتكوين
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úم-ؤوك-دأ ‘ م-دأخ-ل-ت-ه أمسض أن
أغلب ألفاعل ÚوأŸتدخل ‘ Úألنششاط ألقتصشادي
‘ تششكيلة أÛلسض سشيوفر ألقوة أŸطلوبة لتقدË
أŸزي-د م-ن ألقÎأح-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة ،ب-ت-ق-وي-ة وتعزيز
م -ردودي -ة و‚اع -ة أŸن -ظ -وم-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م
وألتكوين أŸهني ،Úألذي يبقى دوره أسشاسشيا ‘
إأيجاد وتوف Òمناخ أإلفÓح ألقتصشادي أŸنششود
با÷زأئر.
وحسشب رخروخ فإانه ،لن نصشل إأليه إأل بالعمل
وأ◊رصض على توف Òأليد ألعاملة أŸؤوهلة معرفيا
وتقنيا ،ألقادرة على ألتجاوب أألمثل مع أحتياجات
وأول -وي -ات أل -ت -ن -م-ي-ة ألشش-ام-ل-ة ،مضش-ي-ف-ا أن أألدوأر

أألسشاسشية للمجلسض ‘ أŸرحلة أŸقبلة هو توقع
هذه ألتحولت وألتفك ‘ Òإأيجاد ألوسشائل ألكفيلة
لتحقيق أ◊لول ألناجعة لتفادي كافة ألعوأئق ألتي
عرفها أ÷هاز ألقتصشادي جرأء أŸوأرد ألبششرية،
غ ÒأÓŸئ -م -ة ل Ó-ح -ت -ي -اج -ات وغ-ي-اب أل-ت-وق-ع-ات
ألسش -تشش -رأف -ي -ة أو أل-ت-حضش Òغ Òأل-ك-ا‘ ل-ل-ع-نصش-ر
ألبششري.
مششّددأ على أهمية توف ÒأŸعطيات ألدقيقة،
وتفعيل مهمة ألسشتششرأف ليتمّكن أÛلسض من
ألضش - - -ط Ó- - -ع ب - - -دوره ف - - -ي- - -م- - -ا ي- - -خصض أŸه- - -ن
وألخ -تصش -اصش -ات ،وي -ع -ط -ي أل -وسش -ائ -ل أ◊ق -ي-ق-ي-ة
ألناجعة ألخذ ألقرأر ،مششÒأ إأ ¤أن غياب أ÷ودة
وألنوعية مقارنة باليد ألعاملة أألجنبية مرده غياب
أل -ت -ح-ف-ي-ز ألج-ت-م-اع-ي وف-وضش-ى ألÎق-ي-ة أŸه-ن-ي-ة
وألجتماعية.
وق -ال أيضش -ا رئ -يسض أÛلسض ،أن ت -ن ّ-وع وت -ع ّ-دد
ع -روضض أل -ت -ك-وي-ن ك-ان ل-ه أث-ر م-ل-م-وسض ‘ ت-أاه-ي-ل
أل-ع-دي-د م-ن ق-ط-اع-ات أل-نشش-اط ألق-تصش-ادي ،أل-تي
سشجلت جملة من ألتطورأت على مسشتوى أŸنافسشة
وزيادة ديناميكية ألنمو ألقتصشادي ألوطني.
وي- -رى رخ- -روخ ضش- -رورة –ي Úم -ه -ام أÛلسض
إلضش -ف -اء أŸزي -د م -ن أل -ن -ج -اع -ة ع -ل-ى نشش-اط-ات-ه،
وأإلسشهام ‘ بعث سشياسشة وأضشحة ودقيقة ‘ ›ال
أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -أاه-ي-ل ل-ل-ع-نصش-ر أل-بشش-ري ،وضش-رورة
ألهتمام ألعاجل بتحديد أحتياجات ألتكوين عن
طريق إأيجاد خرأئط تكوين ولئية ووطنية ،وإأثرأء
ألقائمة ألوطنية للتكوين ،ملحا على ضشرورة تعزيز
ع Ó-ق-ات أل-ت-نسش-ي-ق ب Úه-ي-ئ-ات أÛلسض وأل-ل-ج-ان
ألولئية للتكوين ،بالنظر إأ ¤حجم ألتحديات ألتي
توأجهنا.

فرعون :الكفاءة ‘ ›تمع اŸعرفة
مفتاح التنافسصية والرقي الجتماعي
أك- -دت وزي -ر ألÈي -د وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أإلع Ó-م
وألتصشال هدى فرعون ،أن ألتكوين أŸهني Áثل
رهانا أسشÎأتيجيا لبÓدنا وأقتصشادنا و›تمعنا ‘
ظّل وأقع ألتكنولوجيات أ◊ديثة ،وأن ألكفاءة تبقى
أول درع حام من ألبطالة ،وﬁركا Áكن كل فرد
من ولوج أ◊ياة أŸهنية وخاصشة ألسشتمرأر فيها
وشش -رط أل -ن -ج-اع-ة أل-ف-ردي-ة وأ÷م-اع-ي-ة Ÿردودي-ة
أŸؤوسشسش- -ات ،مششÒة إأ ¤أن أل- -ك- -ف- -اءة ‘ ›ت -م -ع
أŸع- -رف- -ة ت- -ع- -ت Èم- -ف- -ت- -اح أل -ت -ن -افسش -ي -ة وأل -رق -ي
ألجتماعي ،ومششروعا لكل ›تمع يريد ألبقاء ‘
ألقرن ألـ.21
وحسشب ه- -دى ف- -رع -ون ،ف -إان ره -ان أل -ت -ك -وي -ن
أŸه -ن -ي أل -ي -وم م -ت -ع ّ-دد أألب -ع -اد ‘ ،ظّ-ل أل-ث-ورأت
ألتكنولوجية ألتي م ّسشت كل ألقطاعات ،وأن عدم
ألسش-ت-ث-م-ار ‘ أل-ك-ف-اءأت ون-وع-ي-ة أل-ت-كوين أŸهني
Áكن أن يؤودي إليقاف عجلة ألتنمية نظرأ لغياب
ألكفاءأت ألÓزمة ،مضشيفة أن ما ب 10 Úإأ20 ¤
ب -اŸائ -ة م-ن أل-وظ-ائ-ف أل-ي-وم م-هّ-ددة ب-ال-زوأل و50
ب -اŸائ -ة م -ن -ه -ا سش -ت -ع -رف –ول خ Ó-ل ألسش -ن -وأت
أل-ق-ادم-ة ،م-ط-ال-ب-ة ب-السش-ت-ث-م-ار أŸك-ثف ‘ ›ال
ألكفاءأت لÓرتقاء إأ ¤منظومة ألقيم ألعاŸية.

بوعزغي› :لسس الشصراكة
مكسصب لدعم نشصاط القطاع
من جهته ،أعت Èوزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية
عبد ألقادر بوعزغي ›لسض ألششرأكة بأانه مكسشب
ك -ب Òل -دع -م أ÷ه -از أل -ذي وضش -ع -ه أل-ق-ط-اع ل-دع-م
أŸت -ع -ام -ل› ‘ Úال ألصش -ي-د أل-ب-ح-ري ،أل-غ-اب-ات،
أل -ف Ó-ح -ة ،ي -رم-ي لضش-م-ان “اسشك م-ه-ن أل-فÓ-ح-ة
وألتخطيط أألفضشل للÈأمج ألوطنية ،وحسشبه ،فإانه
لبد من توحيد أ÷هود لتعزيز ألتنمية ألقتصشادية
وإأدم -اج أŸه -ارأت ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ –ق-ي-ق أه-دأف
أل -ت -ن -م -ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة ،م-ع-رب-ا ع-ن سش-ع-ي أل-ق-ط-اع
Ÿتابعة أعمال أÛلسض.

ألعدد
1٧6٧9

زيتو Êمن سشعيدة:

04

«ضصرورة تسصجيل األرشصيف لألجيال القادمة»
حّ- - - - -ل صش- - - - -ب- - - - -اح أمسض ،وزي - - - -ر
أÛاه- -دي- -ن ط- -يب زي -ت -و Êب -ولي -ة
سشعيدة ‘ زيارة عمل وتفقد لقطاعه
وألتي باششرها من عاصشمة ألولية،
حيث كانت أÙطة أألو ¤وضشع
إأكليل من ألزهور أمام “ثال أحمد
م -دغ -ري ب -ال -ق-رب م-ن م-ق-ر أل-ولي-ة
ب- -ع- -ده- -ا ت- -وج- -ه أل- -وف- -د إأ ¤م -قÈة
ألششهدأء بسشيدي أ◊اج عبد ألكر،Ë
ح - - - -يث وق - - - -ف ع- - - -ل- - - -ى أإل‚ازأت
وألÎميمات ألتي ششهدتها أŸقÈة مع
أإلط Ó-ع ع-ل-ى وضش-ع-ي-ة ب-ق-ي-ة م-ق-اب-ر
ألششهدأء بالولية من خÓل عرضض للصشور ‘ ،حÚ
أششرف على غرسض ششجرة زيتون ألتي ترمز للسشÓم
–ت ششعار« :لنعشض معا بسشÓم».
وزأر ألوزير بعضض كبار أŸعطوب ÚأŸقعدين
وأرأمل ألششهدأء على غرأر أÛاهدة ثريا غوثي
أرملة ألششهيد حمادة بن عبد ألله ألبالغة من ألعمر
 82سش -ن -ة ب -ح -ي دأودي م -وسش -ى وأÛاه -د أ◊اج
ﬁمد كفيفة بصشفتهما كانا أحد رموز ألثورة ،حيث
أرب -ك -ا ألسش -ت-ع-م-ار أل-ف-رنسش-ي ‘ سش-اح-ة أŸع-رك-ة،
لينتقل ألوفد ألوزأري إأ ¤حي عدل أ÷ديد حيث
“ت تسشميتة باسشم جيشض ألتحرير ألوطني مع وضشع
ّ
ح- -ج- -ر أألسش -اسض Ÿشش -روع أ‚از ›م -ع م -درسش -ي

بذأت أ◊ي حمل أسشم ألششهيد
م- -ك- -ي ﬁم- -د ‘ ،ح Úأشش -رف
م -ع -ا‹ أل -وزي -ر ع -ل -ى م -رأسش-ي-م
أفتتاح مكتب بالعيادة أŸتعددة
أÿدم-ات ل-ل-ت-ك-فل باÛاهدين
وذوي أ◊ق - -وق ب- -ح- -ي سش- -ي- -دي
ألششيخ.
وأك -د زي-ت-و Êأل-ط-يب ع-ل-ى
ضش- -رورة ت- -وف Òك- -ل إأم- -ك- -ان -ات
أل- -رأح -ة وألسش -ت -ج -م -ام ل -ن -زلء
أŸرأك -ز وألسش-ه-ر ع-ل-ى تسش-ج-ي-ل
وحفظ ألششهادأت أ◊ية وأ÷مع
ب› Úاه -دي أŸن -اط -ق أıت-ل-ف-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
أŸتاحف أÙلية ،كما طالب بإاعدأد بطاقة تقنية
إل‚از مسشبح خاصض بالنسشاء Ãركز ألرأحة بحمام
ربي.
ليتنقل ألوفد ألوزأري إأ ¤قاعة أÙاضشرأت
بالولية ،حيث نظّم ألوزير ندوة تاريخية مع أألسشرة
ألثورية وأÛتمع أŸد ،Êو” ألتوقيع على أتفاقية
أل- -ت- -ع- -اون ‘ أÛال أل- -ت -اري -خ -ي ب Úم -دي -ري -ت -ي
أÛاهدين وألنششاط ألجتماعي ،كما أششرف على
تسش -ل -ي -م نسش -خ -ة م-ن إأصش-دأرأت وزأرة أÛاه-دي-ن
لفائدة أŸرأكز ألنفسشية ألبيدأغوجية.

سصعيدة :ج .علي

لنتاج ،يوسشفي :
دعا من سشطيف Ÿضشاعفة أ إ

يأامر بفتح منجم «ع Úالكحلة» لتنويع القتصصاد الوطني
دع - - -ا وزي - - -ر ألصش - - -ن - - -اع - - -ة
وأŸن- -اج- -م ،ي- -وسش -ف ي -وسش -ف -ي،
أمسس ،ب- - - -ولي - - -ة سش - - -ط - - -ي - - -ف
لن-ت-اج
أŸن -ج -م -يŸ Úضش-اع-ف-ة أ إ
ك -م -ا أم -ر ب -ف -ت -ح م -ن -ج -م «عÚ
أل -ك -ح -ل -ة» ب -ب -ل -دي-ة ع Úآأزأل
وذلك ‘ إأط- -ار إأسشÎأت- -ي- -ج -ي -ة
وسش- -ي- -اسش- -ة ت -ن -وي -ع ألق -تصش -اد
ألوطني.

وأب -رز أل -وزي -ر ب -دأخ -ل أح-د أن-ف-اق
م-ن-ج-م «ألشش-ع-ب-ة أ◊م-رأء» لسش-ت-خ-رأج
ألزنك ببلدية ع Úآأزأل (جنوب سشطيف) خÓل زيارة
ألعمل وألتفقد ألتي قام بها أليوم إأ ¤هذه ألولية،
ضشرورة «مضشاعفة أإلنتاج أŸنجمي» وكذأ فتح منجم
«ع Úأل -ك-ح-ل-ة» أل-وأق-ع ب-ن-فسض أŸن-ط-ق-ة لسش-ت-خ-رأج
عديد أŸعادن على غرأر ألزنك وألفضشة وألرصشاصض
وألذي يقدر إأنتاجه ألسشنوي بـ  5مÓي Úطن من
أŸعدن أÿام.
وبنفسض أŸنجم ،ششّدد ألوزير على مسشؤوو‹ قطاع
ألصشناعة وأŸناجم بالولية بضشرورة أسشتغÓل كافة
أل-ق-درأت أل-بشش-ري-ة وألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-تي وصشفها
«بالوفÒة» وأŸتاحة ‘ أŸنطقة.
وأسشتهل وزير ألصشناعة وأŸناجم زيارته للولية
من منجم «خرزة يوسشف» Ãنطقة ع Úآأزأل وهو
أŸنجم أŸتوقف عن أإلنتاج منذ كارثة  1990عندما
غمرت أŸياه  19منجميا أثناء تأاديتهم عملهم ،أين
ششّدد على ضشرورة أتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة لتجفيف
ه- -ذأ أŸن- -ج -م وألشش -روع ‘ ذلك دون ألت -ك -ال ع -ل -ى
مصشالح أخرى.

وع - -اي - -ن ي - -وسش- -ف- -ي وح- -دة ت- -رك- -يب
ألدرأجات ألنارية «سشيم» بع Úآأزأل ثم
ت -ف -ق -د مصش -ن -ع «ج -ي أم ط -رأد» لÎك-يب
ألسشيارأت ألنفعية وألسشياحية وأ◊افÓت
وألششاحنات.
ب- -ع ÚأŸك- -ان و‘ رده ع- -ل- -ى سش- -ؤوأل
لـ/وأج بششأان ألتدأب Òوأإلجرأءأت ألتي
أت-خ-ذت-ه-ا أ◊ك-وم-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-رفع
نسشبة أإلدماج Ãختلف وحدأت تركيب
ألسش -ي -ارأت ع Èأل -وط -ن ،أك -د أل-وزي-ر أن
«لكل وحدة خصشوصشياتها وأن ألعمل جار
لرفع معدل أإلدماج بنسشب معينة كل سشنة أي بصشفة
تدريجية».
ووأصشل أŸسشؤوول ألأول عن ألقطاع زيارته إأ¤
ولي- -ة سش -ط -ي -ف Ãع -اي -ن -ة وح -دة لصش -ن -اع -ة و–وي -ل
أألŸنيوم Ãدينة ألعلمة قبل أن يتفقد Ãنطقة أولد
صشابر (ششرق سشطيف) وحدة Ÿسشتثمر خاصض إلنتاج
و–وي -ل أŸع -ادن وك -ذأ مصش -ن -ع أإلسش -م -نت ل-ل-م-ج-م-ع
ألصشناعي إلسشمنت أ÷زأئر (جيكا) ووحدة «صشانياك»
أل- -ت- -اب- -ع- -ة Ûم- -ع «ب -ي سش -ي آأر» لصش -ن -اع -ة أل -ل -وألب
وألسشكاك Úوألصشناب ÒألوأقعÃ Úدينة ع ÚألكبÒة.
وببلدية سشطيف عاين يوسشفي وحدة خاصشة إلنتاج
أل -ب Ó-سش -ت -يك وإأن-ت-اج أل-ورق أŸق-وى وأŸم-وج ووضش-ع
حجر أألسشاسض ÿط ألإنتاج ألثا Êبذأت ألوحدة ثم
ت- -ف- -ق- -د وح- -دة لصش- -ن- -اع- -ة أل- -ع- -جÓ- -ت أŸط -اط -ي -ة
«صش -اتÒأكسض» وك -ذأ أخ -رى لصش -ن -اع-ة شش-رأئ-ح ق-ي-اسض
مسشتوى ألسشكر ‘ ألدم.
وأختتم ألوزير زيارة ألعمل وألتفقد إأ ¤سشطيف
بلقاء مع أŸتعامل ÚألقتصشاديÃ Úقر ألولية.

لجرأء تدريجيا على باقي ألوليات
‘ أنتظار تعميم أ إ

خارطة النقل اŸتعّدد األ‰اط ‘ ا÷زائر تدخل حيز التنفيذ
لششغال
أعلن أŸدير ألعام بوزأرة ألنقل وأ أ
أل -ع -م -وم-ي-ة م-رأد خ-وخ-ي ع-ن إأطÓ-ق وت-وزي-ع
لو‘ ¤
ل‰اط أ أ
خ- -ارط- -ة أل- -ن- -ق- -ل أŸت- -عّ - -دد أ أ
أ÷زأئ -ر ل -ف -ائ -دة مسش -ت -خ -دم -ي وسش-ائ-ل أل-ن-ق-ل
أ÷م-اع-ي ،ح-يث دخ-لت ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-يذ أبتدأء
لصش -دأر أل -ت-ذك-رة أŸوح-دة ÷م-ي-ع
م -ن أمسس ،إ
وسش -ائ -ل أل -ن -ق -ل أ◊ضش -ري ب -ال-ع-اصش-م-ة ك-اÎŸو
وألÎأم- -وأي وح- -افÓ- -ت إأي -ت -وزأ وأل -ق -ط -ارأت،
وحتى أŸصشاعد ألهوأئية.

صصونيا طبة
تصصوير:م .آيت قاسصي

وأك-د وزي-ر أل-ن-ق-ل وأألشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ك-ل-م-ة
ألقاها نيابة عنه أŸدير ألعام بالوزأرة مرأد خوخي
خÓل مرأسشيم إأطÓق وتوزيع خارطة ألنقل أŸتعّدد
أأل‰اط ،أن هذه أإلجرأءأت أ÷ديدة تندرج ‘ إأطار
–قيق أهدأف تنموية من ششأانها أن تسشاهم ‘ ضشمان
ألتحسش ÚأŸسشتمر لنوعية أÿدمات وإأرسشاء قوأعد
جديدة وعصشرية ‘ تسشي Òمنظومة ألنقل أ◊ضشري
با÷زأئر ألعاصشمة.
وأعت Èوزير ألنقل وأألششغال ألعمومية ،إأصشدأر
ألتذكرة أŸوحدة Ÿسشتعملي ألنقل أ÷ماعي أ◊ل
أألنسشب للموأطن Úبالعاصشمة ‘ تنقÓتهم أليومية
ع Èكل ﬁيط مدينة أ÷زأئر وضشوأحيها ،لتسشهيل
أسشتعمال وسشائل ألنقل أ÷ماعي أıتلفة دون أن
ت -عÎضش -ه -م صش -ع -وب -ات بسش-بب سش-لسش-ل-ة ألن-ق-ط-اع-ات
أŸتكررة ‘ سشلسشلة ألنقل أو خÓل أقتناء ألتذكرة كل
مرة أو ألبحث عن أكششاك ألتذأكر.
وحسشب م- -ا ج- -اء ‘ ك -ل -م -ة وزي -ر أل -ق -ط -اع ،ف -إان
أسشتعمال ألتذكرة أŸوحدة لن يقتصشر على أ÷زأئر
ألعاصشمة فقط وإأ‰ا سشيكون كمرحلة أولية ،حيث

سش -ي -ت -م ت-ع-م-ي-م أإلج-رأء ت-دري-ج-ي-ا ع-ل-ى ب-اق-ي أŸدن
أ÷زأئريةÃ ،ا يتماششى وحاجيات مسشتعملي ألنقل
أل-ع-م-وم-ي وأÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن ﬂت-لف ألششرأئح
ألتي تلجأا يوميا إأ ¤وسشائل ألنقل أ÷ماعي.
وأكد على أهمية إأيجاد آأليات عملياتية بالتنسشيق
بﬂ Úتلف أ‰اط ألنقل ع Èوضشع نظام معلوماتي
ل-ف-ائ-دة مسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ن-ق-ل أل-ع-م-وم-ي ح-ول ت-نقÓتهم
وت -ع-ري-ف-ات م-وح-دة “ك-ن-ه-م م-ن أسش-ت-ع-م-ال ﬂت-ل-ف
أ‰اط أل - -ن- -ق- -ل ،مششÒأ إأ ¤أن Œسش- -ي- -د أإلج- -رأءأت
أ÷دي- -دة ع -ل -ى أرضض أل -وأق -ع ن -ا œع -ن أÛه -ودأت
أŸبذولة من قبل ألسشلطة أŸنظمة للنقل أ◊ضشري
ل-ل-ج-زأئ-ر ودرأسش-ات مسش-ت-ف-يضش-ة ومسش-وح-ات م-يدأنية
مسشت ألناقل Úومسشتخدمي وسشائل ألنقل أ÷ماعي
أıتلفة على مسشتوى ولية أ÷زأئر.
ودعا إأ ¤موأصشلة ألعمل لوضشع ﬂطط نقل عام
يسشتند على نظرة ششاملة أل‰اط ألنقل ،مع إأعادة
توزيع وسشائل ألنقل بصشفة عقÓنية وألسشعي إليجاد
آأل- -ي -ات ع -م -ل ت -ق -وم ع -ل -ى أل -رب -ط ب Úألع -ت -ب -ارأت
ألتخطيطية للتنوع أليكولوجي وألتخطيط أ◊ضشري

وأل- -ت- -غ ÒأŸسش -ت -م -ر ‘ أل -ن -م -و ألسش -ك -ا ÊوألÎك -ي -ب -ة
ألدÁغرأفية.
من جهته ،أوضشح أŸدير ألعام للسشلطة أŸنظمة
للنقل أ◊ضشري با÷زأئر ياسش Úكر ،Ëأن خارطة
أل -ن -ق -ل أŸت -ع ّ-دد أأل‰اط تسش-اه-م ‘ ت-وفﬂ Òت-ل-ف
أŸع -ط -ي -ات وأل -ب -ي-ان-ات ح-ول شش-ب-ك-ة أل-ن-ق-ل وت-ق-دË
معلومات آأنية حول ألظروف وكيفية تنقلهم من مكان
إأ ¤آأخ -ر ي -وم -ي -ا م-ن خÓ-ل ت-ط-ب-ي-ق «أرشش-د »Êأل-ذي
ي -تضش -م -ن خ -ارط -ة أل-ن-ق-ل م-ت-ع-دد أأل‰اط أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -اŸيÎو وألÎأم-وأي وح-افÓ-ت أي-ت-وزأ وأل-ق-ط-ارأت،
وأŸصشاعد ألهوأئية.
” ألتوقيع على ألوثيقة أŸرجعية أŸتعلقة
كما ّ
ب-ن-ظ-ام أل-ت-ذك-رة أŸوح-دة م-ا ب Úألسش-ل-ط-ة أŸن-ظ-م-ة
للنقل أ◊ضشري ومتعاملي ألنقل أ◊ضشري ألعمومي،Ú
م -ؤوسشسش -ة م -يÎو أ÷زأئ -ر وم-ؤوسشسش-ة تسش-ي Òت-رأم-وأي
أ÷زأئ- -ر وم- -ؤوسشسش- -ات تسش -ي ÒأŸصش -اع -د أل -ه -وأئ -ي -ة
وأŸؤوسشسش- -ة أل- -وط -ن -ي -ة ل -ل -حضش -ري وشش -ب -ه أ◊ضش -ري
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة أي-ت-وزأ وألشش-رك-ة أل-وط-ن-ية للنقل
بالسشكك أ◊ديدية.
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دعا اŸؤوسصسصات إا ¤عدم التسص Îعلى جرائم الفسصاد

لوح :قضشية الكوكاي Úأاظهرت تورط أاششخاصص ‘ قضشايا الفسشاد

@ ٦أاششخاصص رهن ا◊بسص ‘ قضشية اıدرات و  ١٢آاخرين احيلوا على النيابة لتلقيهم مزايا من اŸتهم الرئيسشي
@ ل تسشامح مع من يحاول اŸسشاسص Ãصشداقية السشلطة القضشائية
لخ-ت-ام
كشص -ف وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
ال- -ط- -يب ل- -وح ،ع- -ن ب- -روز قضص- -اي -ا ب -ع -د
التحقيق ‘ قضصية حجز  7قناط Òمن
اıدرات من نوع ““الكوكاي ،““Úما يرفع
عدد القضصايا اÙقق فيها ا 4 ¤قضصايا
ت - -خصس اıدرات ال - -ت - -ي أاودع ف - -ي- -ه- -ا 6
أاشص- -خ- -اصس ره -ن ا◊بسس الح -ت -ي -اط -ي،
والفسصاد وا◊صصول على مزايا وتبييضس
لموال مشصددا ‘ السصياق على ﬁاربة
ا أ
ك- -ل م- -ن ي- -ح- -اول اŸسص- -اسس Ãصص- -داق -ي -ة
السص-ل-ط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة سص-واء م-ن داخلها أاو
م- -ن خ- -ارج- -ه- -ا ب- -ك- -ل صص- -رام- -ة ،داع- -ي- -ا
اŸؤوسصسص - -ات ا ¤ع - -دم ال- -تسص Îع- -ل- -ى أاي
جرÁة لسصيما منها الفسصاد ،كما جزم
ب -ت -ط -ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ‘ ح-ق ك-ل م-ن ث-بت
تورطه ،نافيا ما روج بشصأان الÓعقاب.

بوحجة:

لبنة جديدة ‘ الÎسشانة القانونية لتجسشيد
إاصشÓحات الرئيسص بوتفليقة

اع- - - -ت Èرئ - - -يسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي السس -ع-ي-د
ب -وح -ج -ة ‘ ،ك -ل -م -ة أال -ق-اه-ا
أامسس ‘ أاع -ق -اب اŸصس-ادق-ة
ع - -ل - -ى مشس - -اري - -ع ال- -ق- -وانÚ
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ال -دف -ع ب -ع -دم
ال- - -دسس- - -ت- - -وري- - -ة ،واÛم - -ع
ا÷زائ-ري ل-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة،
وكذا قانون اŸالية التكميلي
لسسنة  ، 2018أانها Ãثابة لبنة
ج- - - -دي- - - -دة ‘ الÎسس- - - -ان- - - -ة
ال - -تشس- -ري- -ع- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة،
Œسس -ي-دا إ’صسÓ-ح-ات رئ-يسس
ا÷مهورية.
وق- -ال أان مشس- -روع ق -ان -ون

ال -دف -ع ب -ع -دم ال -دسس -ت -وري -ة،
ي-ك-رسس الضس-م-انات ا◊قيقية
‘ ›ال صس - -ي - -ان- -ة ا◊ق- -وق
وا◊ري- - - -ات اأ’سس- - - -اسس - - -ي - - -ة
ل-ل-م-واط-ن ،وي-ح-قق اŸسساواة
أام-ام ال-قضس-اء ،ف-ي-م-ا سس-يتو¤
›مع اللغة اأ’مازيغية جمع
ال- -رصس- -ي- -د ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -غ -ة

اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،م-رج-حا تسسريع
ق -ان -ون اŸال -ي -ة ال -ت -ك -م -ي-ل-ي
ح-رك-ة ال-ن-م-و ا’ق-تصس-ادي ‘
ال - -ب Ó- -د ،وب - -عث اŸشس- -اري- -ع
التنموية.
وع -اد إا ¤إارج -اء ال -ن -ظ-ام
ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-بي
الوطني ،الذي جاء على اثر
م - -ن- -اقشس- -ات ث- -ري- -ة ،وال- -ت- -ي
اسستوجبت إاعطاء اŸزيد من
ال-وقت لÓ-سس-تشس-ارة ،ل-لتوصسل
إا ¤إاع- -داد نصس م- -ت- -ك- -ام -ل،
يسسهل أاداء العمل التشسريعي
وال - - - -رق- - - -اب- - - -ي ‘ أاحسس- - - -ن
الظروف.

لغلبية على قانو ÊاŸالية التكميلي
بعد التصصويت با أ
لمازيغية
و›مع اللغة ا أ

نواب اÛلسص الششعبي الوطني يصشادقون باإلجماع
على مششروع القانون اŸتعلق بعدم الدسشتورية

فريال بوششوية
رفع وزير العدل اللبسس على قضسية التحقيق
‘ حجز كمية من اıدرات Ãيناء وهران
على م Ïباخرة’ ،فتا إا ¤أان التحقيق ‘
القضسية ترتب عنه بروز قضسايا أاخرى تخصس
الفسساد وا◊صسول على مزايا متصسلة بنشساط
العقار للمتهم الرئيسس ‘ قضسية ““الكوكاي.““Ú
وذكر ‘ السسياق بتحريك النيابة –قيق ‘
حقه بتهمة تبييضس اأ’موال “ت على أاسساسس
‡تلكاته العقارية.
ت -وضس -ي -ح -ات ح-رصس ال-وزي-ر ال-وصس-ي ع-ل-ى
تقدÁها بعد اÿلط ‘ اŸعلومات ،رافضسا
ﬁاو’ت اŸسس- -اسس Ãصس- -داق- -ي- -ة السس- -ل- -ط- -ة
ال -قضس -ائ -ي -ة وال -تشس -ه Òب-أاشس-خ-اصس ع-ل-ى ذم-ة
التحقيق ،كما توقع وجود شسبكة دولية كبÒة
وراء العملية نظرا للكمية الكبÒة.
عاد لوح ‘ لقاء جمعه بالصسحافة أامسس
على هامشس اŸصسادقة على مشسروع القانون
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسس-ت-وري-ة ،ا ¤أاه-م
قضسية تشسغل الرأاي العام ‘ اأ’يام اأ’خÒة،
وي- -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ح -ج -ز ك -م -ي -ة ه -ائ -ل -ة م -ن
““الكوكاي ““Úالقادمة من خارج الوطن.ومنذ
البداية قال بلغة صسارمة بخصسوصس القضسية
عموما ““ليسس على الوزير أاو غ Òالوزير أان
ي - -فشس- -ي أاي سس- -ر ا ¤أان تصس- -ل ال- -قضس- -ي- -ة ا¤
اÙاكمة العلنية ،غ Òأان اŸعلومات اŸعرفة
قد يقع فيها خلط من هنا أاو هناك““ ،وهو
السسبب الذي دفع بوزير العدل على اأ’رجح
ا ¤تقد Ëتوضسيحات ‘ هذا الشسأان لرفع أاي
لبسس.
وبعدما ذكر بأان ““الكل ناضسل ‘ السسنوات
اأ’خÒة ،و‘ م -ق -دم -ت -ه-م اأ’سس-رة اإ’عÓ-م-ي-ة
واıتصسون ،بخصسوصس قرينة الÈاءة وسسرية
ال -ت -ح -ق -ي -ق ،خ-اضس ال-وزي-ر ‘ ف-ح-وى قضس-ي-ة
ضسبط كمية من اıدرات الصسلبة’،فتا ا¤
أانه بتاريخ  29ماي  2018وصسلت معلومات ا¤
اŸصس- -ل- -ح- -ة ا÷ه -وي -ة م -ن وه -ران م -ن وزارة
الدفاع الوطني ،مفادها وجود حاوية على مÏ
باخرة –مل العلم الليبÒي ،قادمة من ميناء
ف -ال -نسس -ي -ا ا’سس -ب -ا Êمشس -ح -ون -ة ب -ك -م -ي -ة م-ن
اıدرات الصسلبة.
وع -ل -ى أاسس -اسس -ه -ا أام -ر وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة
اıتصس ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق ،وع-ل-ي-ه ” ال-ت-ح-ق-يق
ا’بتدائي اأ’و‹ حيث ضسبطت الكمية بالفعل
ك -م -ا وردت اŸع -ل -وم -ة أان الشس-ح-ن-ة ع-ل-ى مÏ
حاوية اسستÒاد اللحوم ،وبدأا التحقيق وأاثناءه
ت -ب Úأان اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه-م ي-ق-ي-م-ون ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة ،وأان مقر الشسركة كذلك بالعاصسمة.
وضس -م -ان -ا ◊سس-ن سس Òال-ت-ح-ق-ي-ق وع-مÓ-
بأاحكام قانون ا’جراءات ا÷زائية ” ،التخلي
ع- -ن ال- -ت- -ح- -ق -ي -ق ل -وك -ي -ل ال -ن -ي -اب -ة اıتصس
بالعاصسمة ،و” فتح –قيق ابتدائي وأاوكلت
الضسبطية القضسائية للدرك الوطني والتحقيق
لوكيل ا÷مهورية بسسيدي ﬁمد.
وعلى اثر التحقيق بالعاصسمة ،القي القبضس
على اŸتهم الرئيسسي اŸدعو ““ ك.شس““ إا¤
ج -انب م-ت-ه-م آاخ-ر ،و” ال-ت-ح-ق-ي-ق ا’ب-ت-دائ-ي
معهما ‘ قضسية اıدرات الصسلبة ،قضسية
اعتÈها الوزير لوح ““خطÒة““ ،وبعد حبسسهم
ع -ل -ى ذم -ة ال -ت-ح-ق-ي-ق م-رت 48 Úسس -اع-ة” ،
“ديده إا 8 ¤أايام وفق ما ينصس عليه قانون
اإ’ج - -راءات ا÷زائ - -ي - -ة ،وق - -دم- -ا ا ¤وك- -ي- -ل
ا÷مهورية لقطب سسيدي اﬁمد الذي أاحال
القضسية على قاضسي التحقيق ،الذي اسستمع
إا ¤اŸشستبه فيهما وتب Úوجود قرائن قوية
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ضس- -ده- -م- -ا ،ل- -يصس- -در أاوام- -ر اي- -داع ب -ا◊بسس
ضسدهما.
لوح الذي كان ذكر ‘ كل مرة ،بأان القضسية
ع -ل-ى مسس-ت-وى ق-اضس-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق وأان ال-قضس-اء
ي -ح -ق -ق ف -ي -ه -ا ،أاف-اد م-رج-ح-ا اصس-دار اأ’خÒ
انابات قضسائية دولية ا ¤الدول التي ” فيها
شسحن اıدرات ،والتي رسست بها الباخرة،
مرجحا وقياسسا ا ¤الكمية اÙجوزة وجود
شسبكة دولية كبÒة وراءها حسسب تقديره ،ونبه
‘ السس -ي -اق ا ¤أان ق-اضس-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق ،يسس-ل-ط
الضس -وء ع -ل -ى ك -ل ا÷زئ -ي -ات ،وان ال -ت -ح-ق-ي-ق
سس -يصس -ل ا ¤ال -ت -ف -اصس-ي-ل وا ¤ك-ل م-ت-ورط ‘
القضسية ،أاي أان القانون سسيقوم بواجبه كامÓ
‘ التحقيق وفق ما جرت عليه العادة.
وخ Ó-ل ال -ت-ح-ق-ي-ق وال-ت-ف-ت-يشس ال-ذي ” ‘
اط -اره ،ب -رزت قضس -اي -ا م -ن -فصس -ل-ة ع-ن قضس-ي-ة
اıدرات ،وهي أاهم رسسالة مررها الوزير
ÓعÓمي ÚخÓل تصسريحه ،وذلك بعد
لوح ل إ
ح -ج -ز أاج -ه -زة ال-كÎون-ي-ة م-ن ه-وات-ف ن-ق-ال-ة
وذاك- -رة ك- -امÒات اŸراق- -ب- -ة Ãق- -ر الشس -رك -ة
وب-عضس اأ’م-اك-ن ال-ت-ي ط-ال-ه-ا ال-ت-ح-ق-ي-ق ،التي
أاظ -ه-رت وق-ائ-ع أاخ-رى ،أام-رت ع-ل-ى أاسس-اسس-ه-ا
النيابة بفتح –قيق ‘ وقائع ظهرت على
الهامشس ،تتعلق بتلقي مزايا من قبل أاشسخاصس
وم -وظ -ف Úم -ن ق -ب -ل اŸت -ه-م ال-رئ-يسس-ي ،ذات
ع Ó-ق -ة ب -نشس -اط -ه ال -ت -ج -اري اآ’خ-ر اŸت-ع-ل-ق
بالÎقية العقارية.
واسستنادا ا ¤لوح ،فانه وبعد اسستغÓل هذه
اŸعلومات أاثبت جزء منها تورط البعضس ‘
هذه الوثائق أاي الفسساد ،وبعد انتهاء التحقيق
ا’بتدائي وتقد Ëاأ’شسخاصس اŸعني” ،Ú
ف-ت-ح –ق-ي-ق قضس-ائ-ي وأام-ر ق-اضس-ي ال-ت-ح-ق-يق
بفتح قضسية ثانية تتعلق بالفسساد وتلقي مزايا
من قبل أاشسخاصس مقابل خدمات ،وأاودعت
›موعة منهم وعددهم  12شسخصسا ا◊بسس
بينهم مراقبون للمحافظات العقارية ،ورؤوسساء
دوائر التعم ،Òعلى أاسساسس اŸعلومات التي ”
ج- -م- -ع- -ه- -ا م- -ن اأ’ج- -ه -زة ا’ل -كÎون -ي -ة ب -ع -د
اسستغÓلها من ا Èıالتابع للدرك الوطني،
و” تقدÁهم أامام النيابة أامسس ـ حسسبه ـ أاو
على اأ’ك Ìاليوم على أان –ال على قاضسي
التحقيق.
وا ¤ذلك تطرق الوزير ا ¤قضسية أاخرى
ت - -خصس ن - -فسس اŸت - -ه - -م ،ح - -يث ق - -ام وك- -ي- -ل
ا÷م -ه -وري -ة ب -ف -ت -ح –ق-ي-ق ق-ب-ل ع-دة أاشس-ه-ر
Ãب -ادرة م -ن ال -ن -ي-اب-ة وم-وج-ود ع-ل-ى مسس-ت-وى
الضس -ب -ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،ضس-د اŸدع-و ““ك.شس““
تتعلق بشسبهة تبييضس اأ’موال.

ل يوجد الÓعقاب..ول خلط ب ÚاŸال
والسشلطة ‘ أاخلقة العمل السشياسشي
و ⁄ي - -ف - -وت ل - -وح اŸن - -اسس - -ب - -ة ل - -ي - -ج - -دد
التصسريحات التي أاد ¤بها خÓل زيارتي عمل
ق -ادت -ه ا ¤و’ي -ت -ي ج -ي -ج -ل واŸدي -ة ،وال -ت-ي
م -ف -اده -ا ““ﬁارب -ة بصس -رام-ة ك-ل م-ن ي-ح-اول
اŸسساسس بنزاهة مصسداقية السسلطة القضسائية
سسواء من داخلها أاو من خارجها ،وقال ‘ هذا
السس- -ي -اق ““‘ اط -ار الÈن -ام -ج اŸسس -ط -ر وف -ق
برنامج رئيسس ا÷مهورية ـ وأانا مسسؤوول على

ما أاقول ـ نبني دولة قوية وسسلطة قضسائية
قوية ،التي تسستطيع بكل قوتها ﬁاربة اآ’فات
وا÷رائ- - -م اÿطÒة وغ ÒاÿطÒة ،وع- - -ل- - -ى
رأاسسها اإ’رهاب والفسساد““.
ودع - -ا وزي - -ر ال - -ع - -دل ح - -اف - -ظ اأ’خ - -ت- -ام
اŸؤوسسسسات ا ¤عدم التسس Îأاو التغاضسي ،عن
أاي جرÁة وخاصسة تلك اŸتعلقة بالفسساد،
م -ؤوك -دا ع -دم ال -تسس -ام -ح م -ع م -رت -ك -ب -ي -ه-ا و’
الÎاخ -ي ‘ ت -ع -ق -ب -ه -م وم -ت-اب-ع-ت-ه-م ب-ال-ط-رق
القانونية عم Óبتعليمات رئيسس ا÷مهورية،
مضسيفا ““ بأانه ‘ اسسÎاتيجية وأاخلقة العمل
السسياسسي ’ ،خلط ب ÚالÌوة والسسلطة.
وبخصسوصس ما يروج هنا وهناك عن حسسن
نية أاو ’ ،فان السسلطة مسستمرة ‘ ﬁاربة
جرÁة ا’رهاب والفسساد التي تضسر باÛتمع
و“سس بأامنه واسستقراره ،فليكن واضسحا كل
الوضسوح ،اننا نركز ‘ أاخÓقيات اŸهنة ليسس
‘ القضساء فقط ،وا‰ا كل السسلطات اأ’خرى.
كما حرصس لوح على التحذير من التشسهÒ
ب -اأ’سس -م -اء دون دل -ي -ل أاو ق -رائ -ن ،ل -ع-دم ظ-ل-م
الناسس ،مشسÒا ا ¤أان اŸتضسررين من التشسهÒ
ب- -إام- -ك- -ان -ه -م –ريك دع -اوى ‘ ح -ال ث -ب -وت
ب -راءت -ه -م ضس -د اŸشس -ه -ري -ن ب -ه -م ،وسس-ي-ط-ب-ق
القانون.
ك -م -ا شس -دد ال -وزي -ر ع-ل-ى ضس-رورة احÎام
اŸؤوسسسسات أ’ن تورط أاعضساء منها ’ يعني أان
اŸؤوسسسسة غ Òجيدة ،أاما بخصسوصس ا◊ديث
عن الÓعقاب ذكر بأان القضسية اآ’ن ‘ مرحلة
التحقيق وأانه ‘ حال ثبوت تورط أاشسخاصس ،
فإانهم لن يفلتوا من العقاب.

اÛلسص اإلسشÓمي
األعلى يششدد على –رË
التعرضص للصشحابة وحرمة
أامهات اŸؤومنÚ

شسّدد اÛلسس اإ’سسÓمي اأ’على ، ,أامسس،
›ددا على –ر Ëالتعرضس لصسحابة رسسول
اإ’سسÓم ﬁمد بن عبد الله و حرمة أامهات
اŸؤومن ,Úاأ’مر الذي يعد ““اعتداء صسارخا
ع- -ل- -ى حضس- -رة ال- -ن- -ب -ي ال -ك -ر ““Ëو ““ﬂال -ف -ا
ÁÓان““.
ل إ
و‘ بيان له ,أاشساد اÛلسس اإ’سسÓمي
اأ’ع - -ل - -ى ب- -ال- -ف- -ت- -وى اأ’خÒة الصس- -ادرة ع- -ن
اŸرشسد اأ’على للثورة اإ’سسÓمية اإ’يرانية
آاي- -ة ال- -ل- -ه خ -ام -ن -ائ -ي ,ب -ت -ح -ر Ëال -ت -ع -رضس
للصسحابة رضسوان الله عليهم و اإ’سساءة لهم
بالسسب و الشستم باعتبارهم حواري رسسول الله
صسلى الله عليه و سسلم و التأاكيد على حرمة
النيل من نسسائه أامهات اŸؤومن.Ú
أاعرب اÛلسس عن تأاييده لهذه الفتوى
الصس- -ادرة ع- -ن اŸرج -ع اأ’سس -م -ى ل -لشس -ي -ع -ة,
مباركا هذا اŸسسعى الرامي إا““ ¤توحيد اأ’مة
و جمع كلمتها و  ⁄شسعثها““ ‘ مواجهة هذا
““السس -ل -وك اŸشس Úم -ن سس -ب -اب وشس -ت -م ول -ع -ن
وط -ع -ن لسس-ل-ف-ه-ا الصس-ال-ح““ ,مشس-ددا ع-ل-ى أان
““الفتنة أاشسد من القتل““.

صص - - -ادق أامسس ن- - -واب اÛلسس الشص- - -ع- - -ب- - -ي
لج -م-اع ع-ل-ى مشص-روع ال-ق-ان-ون
ال -وط -ن -ي ب -ا إ
ال- -عضص- -وي ال -ذي ي -ح -دد شص -روط وك -ي -ف -ي -ات
ت -ط -ب -ي -ق ال -دف -ع ب -ع -دم ال -دسص -ت -وري -ة ،ك-م-ا
لغلبية على مشصروعي القانونÚ
صصادقوا با أ
اŸت-ع-ل-ق Úب-اÛم-ع ا÷زائ-ري ل-ل-غ-ة ال-ع-ربية
وق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-لي ،مرسصم Úاسصقاط
لخ Òال -ت -ي تضص -م -نت
اŸادة السص- -ادسص -ة م -ن ا أ
اق -رار ال -رسص -م ع -ل -ى ال -ق -ي -م-ة اŸضص-اف-ة ع-ل-ى
السصيارات اŸركبة ‘ ا÷زائر.

فريال بوششوية
ح -ظ -ي ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي ال-ذي ي-ح-دد شس-روط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدسستورية ،بأاصسوات
كل نواب اÛلسس ا◊اضسرين أامسس ‘ ا÷لسسة
ال -ع -ل-ن-ي-ة اıصسصس-ة ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى  3مشساريع
قوان ،Úمنها  2تأاتي Œسسيدا أ’حكام دسستور 2016
وال -ت -ي ت -خصس ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسس-ت-وري-ة واÛم-ع
ا÷زائ -ري ل -ل-غ-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،ال-ذي-ن ” ال-تصس-ويت
عليهما باأ’غلبية ،وجاء موقف التجمع من أاجل
الثقافة والدÁقراطية ““اأ’رسسيدي““ ،وجبهة القوى
ا’شسÎاكية ““اأ’فافاسس““‡ ،اث Óحيث صسوتا ضسد
ق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ،ل-ك-ن ط-ال-بت ال-تشس-ك-يلة
اأ’و ¤بسس -حب ق -ان -ون ›م -ع اأ’م -ازي -غ -ي-ة ،ف-ي-م-ا
امتنعت الثانية على التصسويت.
وخÓل ا÷لسسة التي ترأاسسها رئيسس اÛلسس
السس -ع -ي -د ب -وح -ج -ة ،و“ي -زت ب -حضس-ور  291نائب
وتسس-ج-ي-ل  33وك -ال -ة ،شس -د ا’ن -ت-ب-اه م-وق-ف ح-زب
ال- -ع- -م- -ال ع- -ن اŸع -ارضس -ة ،ال -ذي صس -وت بـ ““ن -ع -م““
Ÿشساريع القوان ÚالثÓثة ،فيما امتنع نواب حركة

›تمع السسلم عن التصسويت على قانون اŸالية
ال -ت -ك -م-ي-ل-ي ،وصس-وت بـ ““ن-ع-م““ Ûم-ع اأ’م-ازي-غ-ي-ة،
والدفع بعدم الدسستورية.
و‘ أاع -ق -اب ال -تصس -ويت ع -ل-ى مشس-روع ال-ق-ان-ون
اŸتعلق بعدم الدسستورية ،ثمن الوزير الطيب لوح
مصسادقة النواب باإ’جماع عليه ،مذكرا بأانه جاء
تطبيقا أ’حكام اŸادة  188من الدسستور ،الذي بادر
ب- -ه رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ،وال -ذي ي -ن -درج ‘ إاط -ار
مواصسلة إاعداد النصسوصس القانونية اŸنبثقة عن
التعديل الدسستوري ،تطبيقا لتعليماته.

الرئيسص بوتفليقة  ⁄يدخر أاي جهد لتعزيز
حقوق اإلنسشان

ذكر لوح ‘ السسياق بأان الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة  ⁄يدخر أاي جهد لتعزيز حقوق اإ’نسسان،
’فتا إا ¤أان أاهمية اŸادة الدسستورية ،تكمن ‘ منح
Óف -راد ’أول م -رة ‘ ت -اري -خ دسس -اتÒ
ه- -ذا ا◊ق ل - -أ
ا÷زائ- -ر ،ب- -ال- -ط- -ع- -ن ‘ ع- -دم دسس- -ت -وري -ة ا◊ك -م
التشسريعي ،وتوسسيع ا÷هات التي Áكنها اأ’خطار
إا ¤اŸواط -ن Úع -م -وم -ا واŸت -ق -اضس Úع -ل -ى وج -ه
التحديد.
ل-وح ال-ذي اغ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة ل-ت-ق-د Ëت-وضسيحات
تخصس سسوء فهم لعرضسه ،والذي على أاسساسسه كتب
أانه يرافع لتعديل دسستوري ،حرصس على التنبيه ا¤
أانه ’ حاجة ا ¤أاي تعديل ،وا ¤أان تصسريحاته ”
ف -ه -م -ه -ا بشس -ك-ل خ-اط-ئ ،ك-م-ا ج-دد ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
ال-ه-امشس ب-أان ال-ق-ان-ون Ãث-اب-ة ل-ب-ن-ة ه-ام-ة وخ-طوة
كبÒة وفارقة ‘ ،مسسار تعزيز ا◊قوق وا◊ريات ،
ضسد أاي حكم تشسريعي يتوقف عليه مآال النزاع بÚ
اŸتقاضس ،ÚمعتÈا أان إاصسدار  7قوان› Úسسدة
أ’حكام الدسستور ‘ طبعته اŸعدلة مكسسبا هاما.

حجار :حان الوقت للسشياسشي ÚليÎاجعوا عن ملف األمازيغية

ج -دد وزي -ر ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار،
‘ ك-ل-م-ة م-ق-تضس-ب-ة أال-ق-اه-ا لدى
اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون
›مع اللغة اأ’مازيغية ،التأاكيد
أان- -ه ““ح -ان ال -وقت ل -لسس -ي -اسس -يÚ
ليÎاجعوا عن ملف اأ’مازيغية،
Óك - -ادÁي،““Ú
وت - -رك اÛال ل  - -أ
معتÈا ان الهيئة مكسسب هام،
ك -م -ا ذك -ر ب-أان-ه ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
اعداد مدونة للغة اأ’مازيغية.
‘ ل -ق -اء ج -م-ع-ه ب-الصس-ح-اف-ة

على الهامشس ،ثمن حجار عودة
اأ’ط- -ب- -اء اŸق- -ي- -م Úوت- -وق -ي -ف
ح-رك-ت-ه-م ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ،أام-ر ’
ي - -ت - -ن - -اف - -ى م - -ع م - -ط - -ال - -ب- -ه- -م
حسس- -ب -ه،م -ف -ن -دا صس -مت وزارت -ه

ق - -ل - -ل وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ع- -ب- -د
ال -رح -م -ان راوي -ة ،م -ن إاسس -ق -اط
اÛلسس الشس - -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي،
ل- -ل- -م -ادة السس -ادسس -ة م -ن ق -ان -ون
اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي وال-ت-ي أاقرت
رسس -م -ا ع -ل -ى ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
للسسيارات اŸركبة ‘ ا÷زائر،
’فتا ا ¤أانه سسيد ‘ قراراته،
وأان إاسس -ق -اط م -ادة ي -ق -ع ضس -م-ن
صسÓ-ح-ي-ات-ه ،ك-م-ا ث-من مصسادقة
النواب على القانون ’سسيما وأانه
ي -ح -ت-وي غÓ-ف-ا ي-خصس الÈام-ج
يناهز  500مليار دج.
وعÓوة على إاسسقاط اŸادة
السس- - -ادسس- - -ة“ ،ي- - -زت ج- - -لسس- - -ة

اŸصسادقة ،بتمرير تعديل يخصس
اŸادة اÿامسسة ،التي أاقرت أان
اÛلسس ال -وط -ن -ي ل Ó-سس -ت-ث-م-ار
م - - -ؤوه- - -ل Ÿن- - -ح إاع- - -ف- - -اءات أاو
ت- - -خ- - -ف- - -يضس - -ات ع - -ن ا◊ق - -وق
والضسرائب أا و الرسسوم ،باسستثناء
ال -رسس -م ع-ل-ى ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
اŸط -ب -ق ع -ل -ى ،أاسس -ع -ار السس -ل -ع

خ Ó-ل ا◊رك -ة ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة،
وال-ت-ي ال-ت-ق-ت-ه-م  7م-رات ع-ل-ى
ح - -دى ،و 17م- -رة م- -ع ال -وزارة
الوصسية.
وب- -خصس- -وصس ا’م- -ت- -ح -ان -ات
ا›ÈŸة ذك- -ر ال- -وزي- -ر ب -أان -ه -م
أانهوا دراسستهم قبل الشسروع ‘
اإ’ضسراب وبذلك  ⁄يتخلفوا عن
الدراسسة ،أاما بخصسوصس أاولئك
ال -ذي -ن  ⁄ي -درسس -وا ،ف -ان -ه-م ل-ن
Áت-ح-ن-وا ،وسس-ت-ن-ظ-م ل-هم دروسسا
اسستدراكية.

راوية :إاعادة النظر ‘ الرقابة ودف Îششروط تركيب السشيارات

اŸن- -ت- -ج- -ة اŸن -درج -ة ‘ إاط -ار
النشساطات الناشسئة ،وجاء فيها
Áكن أان تتضسمن مزايا.
و‘ تصس -ري -ح ع-ل-ى ال-ه-امشس،
أاشس- - - - - - -ار راوي - - - - - -ة إا ¤أان وزارة
الصسناعة سستتخذ تداب Òمقيدةـ
تكريسسا لرقابة أاك Ìعلى نشساط
ت- -رك- -يب السس- -ي- -ارات ،وذلك م -ن
خÓ- -ل إاع- -ادة ال- -ن- -ظ- -ر ‘ دفÎ
الشس- -روط ‘ ،سس- -ي- -اق آاخ -ر وردا
على انشسغال يخصس الدعم ،أاكد
أان اŸراجعة ’ تعني التوقيف،
وإا‰ا ت - -وج- -ي- -ه- -ه إا ¤ال- -ف- -ئ- -ات
اŸعنية بها ،وأان اللجنة تعكف
على دراسسة اŸلف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشونلغاز تضشع ﬂططا اسشتعجاليا –سشبا لصشيف 2018

 40مليـ ـؤن د.ج للحـ ـّد م ـ ـن انقطاع ـ ـات الكهرب ـ ـاء
أافادت اŸكلفة با’تصشال Ãديرية توزيع الكهرباء والغاز لو’ية سشوق أاهراسش ناهد زاوي ،أانه ”ّ رسشم برنامج تأام Úالكهرباء لصشيف  ،2018وتخصشيصش
غÓف ما‹ بقيمة  40مليون د.ج ،الذي سشيوجه أاسشاسشا لوضشع حيز اÿدمة لـ  03مراكز لتحويل الكهرباء بكل من التحصشيصش ا’جتماعي «آاكلي» بعاصشمة
الو’ية ومششتة «أاو’د عباسش» ببلدية سشيدي فرج ا◊دودية وكذا حي «علي عاششوري» Ãدينة مداوروشش.
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بحضشور ششخصشيات فرنسشية من هيئة الدفاع

يؤم دراسسي حؤل الرقمنة بجهاز العدالة بالبؤيرة
ال -رق -م -ن -ة ‘ ج -ه -از ال -ع -دال -ة ،ه -و ﬁور
م -وضش -وع ال -ي-وم ال-دراسش-ي اŸن-ظ-م م-ن ط-رف
ن -ق-اب-ة اÙام Úب-ال-ب-وي-رة نششّ-ط-ه ﬂتصش-ون
من نقابة اÙام Úبباريسش وبواتي بفرنسشا.

إلبويرة :ع نايت رمضسان
أاوضسحت األسستاذة وفية سسيدهم نقيب المحامين
بالبويرة في تصسريح لـ «الشسعب» أان هذا اليوم
ال -دراسس-ي ي-ن-درج ف-ي إاط-ار ال-ت-ك-وي-ن ال-مسس-ت-م-ر
للمحامين لتمكينهم من مواكبة كل التطورات
ال -ت -ي ت -ط -رأا ،سس -واء ف -ي -م -ا ي -خصص ال-ق-وان-ي-ن أاو
التقنيات الحديثة.
في هذا السسياق تّم تنظيم لقاء حول الشسبكة
الخاصسة بالمحامين ،أان اختيار هذا الموضسوع
هو من أاجل مواكبة اإلصسÓحات التي أاطلقها
جهاز العدالة وعصسرنته ،بما أان الدفاع هو جزء
من العدالة ،بالتالي ل يمكن أان نتصسور أان يبقى
ال -دف -اع ي -ع -م -ل ب -ال -ط-رق ال-ب-دائ-ي-ة ف-ي ت-ح-ري-ر
المذكرة ثم إايداعها عند كاتب الضسبط.
واشسارت سسيدهم إالى أان هذا اليوم الدراسسي

يمّكن المحامي كيف يتعامل مع اآلليات الحديثة
واسستعمال العرائضص اللكترونية من المكتب اإلى
ك-ت-اب-ة الضس-ب-ط وم-ح-ام-ي ال-خصس-م بسس-رع-ة وفي
اآلجال القانونية.
وجاءت المحاضسرات حول التجربة الفرنسسية في
ه -ذا ال -م -ج -ال ،ح -يث تّ-م إاب-راز ف-وائ-د عصس-رن-ة
المنظومة بعدما كان فى السسابق المحامي من
يقوم بطبع المقال أاحيانا ويصسل إالى أاكثر من 15
صس -ف -ح-ة م-ع ع-دد ال-نسس-خ ل-ك-ل أاط-راف ال-ع-دال-ة
وعدد الخصسوم إالى جانب نسسخ الوثائق المقدمة
في الملف ثم النتقال إالى العدالة والنتظار
أامام كاتب الضسبط أاحيانا طوابير طويلة بعد
ذلك يتم التبليغ عن طريق المحضسر القضسائي.
أاما حاليا فالتبليغ يتم على الطريقة اإللكترونية
ل- -دف- -اع ال- -خصس- -م م- -ن ط- -رف ك- -اتب الضس- -ب -ط.
المحامي يسستطيع متابعة مآال القضسية عن بعد
وب -ال -ت -ال-ي إاعÓ-م ال-زب-ون ع-ن ك-ل ال-مسس-ت-ج-دات
ويمكن حتى لصساحب القضسية الولوج إالى موقع
المحامي ومعرفة كل الرسسائل التي تّم إارسسالها
إالى العدالة وتواريخ الجلسسات ،لكن ل يسستطيع
الدخول إالى المراسسÓت السسرية بين المحامين.

تسشخ Òالعتاد Ûابهة حرائق الغابات

اسستحداث  3400مسستثمرة فÓحية باŸسسيلة

سسوق أإهرإسس :سسم Òإلعيفة
ت-تضسّ-م-ن ب-اق-ي ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي سسيتم تمويلها
ب -رسس -م ذات ال-ب-رن-ام-ج َمّ-د  17شس-ب-كة رئيسسية
ل -لضس -غ -ط ال-م-ن-خ-فضص ع-ل-ى مسس-اف-ة  18كلم،
ب -اإلضس -اف -ة إال-ى  4ك -ل -م م -ن شس-ب-ك-ة الضس-غ-ط
ال-م-ت-وسس-ط إال-ى ج-انب إان-ج-از م-رك-ز ل-ت-ح-وي-ل
الكهرباء سستسستفيد منها العديد من التجمعات
السس -ك -ان-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ع-ل-ى غ-رار ح-ي
ط -ري -ق ع -ن -اب-ة ال-ذي سس-يسس-ت-ف-ي-د م-ن ع-م-ل-ي-ة
تخفيف الضسغط على المحولت الموجودة.
ومن شسأان هذه العمليات التي توشسك أاشسغال
إانجازها على نهايتها أان تمكن من تحسسين
مسس - -ت - -وى أاداء الشس - -ب- -ك- -ة وضس- -م- -ان ن- -وع- -ي- -ة
واسستمرارية في التموين بالطاقة الكهربائية،
خاصسة خÓل فصسل الصسيف الذي كان يعرف

فيما مضسى انقطاعات وتذبذبات في التيار
الكهربائي.
وأاوضسح ذات المصسدر ،أانه سسيتم «قبل نهاية
العام  »2018بولية سسوق أاهراسص تجسسيد
برنامج واسسع يشسمل تجديد حوالي  5كلم من
شس- -ب- -ك- -ة الضس- -غ- -ط ال- -م- -ت- -وسس- -ط ب- -ب- -ل- -دي -ات
سسوق أاهراسص و سسدراتة ومداوروشص ولخضسارة
م -ا سس -ي -م-ك-ن م-ن إازال-ة وال-قضس-اء ع-ل-ى ن-ق-اط
الضسعف المتواجدة عبر محور هذه الشسبكة،
وذلك ب -غ Ó-ف م -ال -ي ب-ق-ي-م-ة  40م-ل-ي-ون د.ج
كذلك.
باإلضسافة إالى ذلك ،سسيتّم برسسم ذات البرنامج
ت -ج-دي-د ح-وال-ي  2ك -ل -م م-ن شس-ب-ك-ة الضس-غ-ط
المنخفضص عبر بلديات سسوق أاهراسص ولحدادة
وسس -درات -ة .وي-ت-م أايضس-ا ب-رسس-م ذات ال-ب-رن-ام-ج

صسيانة  800كلم من الشسبكة الكهربائية فيما
خضسعت  700وحدة من المحولت الكهربائية
وم -راك -ز ال -ت -ح -وي -ل ل -ع-م-ل-ي-ة الصس-ي-ان-ة ،وذلك
لضسمان تحسسين نوعية واسستمرارية الخدمة
المقدمة للزبائن.
وذكرت مسسؤوولة التصسال ،أان مديرية توزيع
ال -ك-ه-رب-اء وال-غ-از لسس-وق أاه-راسص ت-مّ-ك-نت م-ن
ت-جسس-ي-د اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ت-ه-ا خÓل شسهر رمضسان
األخير دون تسسجيل انقطاعات على مسستوى
شسبكتي الكهرباء والغاز مرجعة ذلك إالى قيام
المؤوسسسسة برسسلكة فرق خاصسة تجوب طيلة
ف -ت -رة ال -ن -ه -ار إلصس Ó-ح أاي ع -طب م -ح -ت -م-ل،
ب-اإلضس-اف-ة إال-ى تشس-ك-ي-ل ف-رق ت-ع-م-ل ب-ال-تناوب
طيلة الليل مع تخصسيصص خط أاخضسر 24 / 24
للطواريء.

اسشتجابة للطلب اŸتزايد

مشساريع لدعم الشسبكة الكهربائية ببؤمرداسس

ب -ه -دف دع -م شش -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب -اء ب -و’ي-ة
بو’ية بومرداسش وŒنّب حالة ا’نقطاعات
التي تششهدها فÎة الصشيف نتيجة ارتفاع
ال- -ط- -لب م- -ن ق- -ب -ل اŸسش -ت -ه -ل -ك ،Úخ -اصش -ة ‘
ال - -ق - -ط - -اع ال - -ت - -ج - -اري وﬂت - -ل - -ف م - -راك - -ز
ا’صش- -ط- -ي- -اف ،أاط -ل -قت م -دي -ري -ة ال -ت -وزي -ع
برنا›ا خاصشا لسشنة  2018يششمل ﬁ 9و’ت
أاو م -راك -ز ت -وزي -ع ج -دي -دة ﬂصشصش -ة ل-ع-دة
م-ن-اط-ق ب-ال-و’ي-ة م-ن-ه-ا  8م-وزع-ات وضش-عت
حيز اÿدمة وآاخر قيد ا’‚از بغÓف ما‹
وصشل إا 175 ¤مليون دينار..

بومردإسس..ز /كمال

^

جار أاصسحاب
كثيرا ما اشستكى المواطنون والت ّ
م - -راك - -ز ال - -ت- -ب- -ري- -د م- -ن ح- -ال- -ة ال- -ت- -ذب- -ذب
والنقطاعات المتكّررة للتيار الكهربائي في
عدد من بلديات بومرداسص ،خاصسة مع بداية
فصسل الحر وزيادة الطلب وحجم السستهÓك
ال-ي-وم-ي ل-ل-ك-ه-رب-اء بسس-بب السستعمال المكثف
للمكيفات الهوائية وأاجهزة التبريد المختلفة
ف-ي ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ل-م-واج-ه-ة ال-ظروف
الطبيعية ،وفي كل سسنة أايضسا تطلق مديرية
ال-ت-وزي-ع ب-رن-ام-ج-ا اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ا ل-دعم الشسبكة
ب-م-ح-ولت ع-م-وم-ي-ة وت-ج-ديد الخطوط سسواء
ذات التوتر المنخفضص أاو المتوسسط ومواجهة
ال-خ-ل-ل ال-ظ-رف-ي والسس-ت-ج-اب-ة ل-حجم الطلب،
خاصسة في فصسل الصسيف وموسسم الصسطياف
الذي تعيشسه الولية طيلة  3أاشسهر باسستقبالها
ألزيد من  10مÓيين مصسطاف ،ما أادى الى
ارت -ف -اع نسس -ب-ة السس-ت-هÓ-ك بـ  9ب-ال-مائة سسنة
 2017م- -ق- -ارن- -ة م -ع  ،2016حسسب أارق- - - - - -ام
المديرية ،مع ذلك تبقى عدد من البلديات
والتجمعات السسكنية تعاني من الظاهرة في
ف- -ت- -رات م- -ع -روف -ة ك -فصس -ل الشس -ت -اء وم -وسس -م
الصسطياف.
وفيما يخصص برنامج صسائفة هذه السسنة ،فقد
اسس -ت -ف -ادت ع -دد م -ن ب -ل -دي -ات ال-ولي-ة ب-ه-ذه
المحولت الجديد منها محولين في كل من
بدواو وقورصسو ،ومحول واحد لفائدة بلديات
أاولد موسسى ،حمادي ،اولد هداج ،تيجÓبين

ورأاسص جنات ،كما يشسمل البرنامج أايضسا إانشساء
 12خطا جديدا ذات التوتر المتوسسط ،يشسمل
ب -ل -دي -ات ال-ث-ن-ي-ة ،رأاسص ج-ن-ات ،خ-روب-ة ،أاولد
هداج ،بومرداسص وتيجÓبين على طول  39كلم
تضس -اف ال-ى م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج ال-ت-ي ت-دّع-مت
شسبكة التوزيع منذ سسنة  ،2013وتمثلت في
إانشساء  480موزع كهربائي على مسستوى كل
تراب الولية وأازيد من  652كلم من خطوط
الضسغط المتوسسط والمنخفضص ومركز مصسدر

على مسستوى بلدية أاولد موسسى و 3مراكز
متنقلة.
ك-م-ا وج-هت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
ل -ب -وم-رداسص ن-داء ل-زب-ائ-ن-ه-ا بضس-رورة ت-رشس-ي-د
وعقلنة عملية السستهÓك ،خاصسة في هذه
الفترة من السسنة لمواجهة حالة الضسطرابات
وان- -خ- -ف- -اضص الضس- -غ- -ط ،وت- -ق- -ل- -يصص ف- -ات -ورة
السس -ت -ه Ó-ك ب -إاج -راءات بسس -ي -ط-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا
القتصساد في الطاقة الكهربائية.

أاك- -د وا‹ و’ي- -ة اŸسش- -ي- -ل- -ة ح- -اج م -ق -داد خ Ó-ل
اÛلسش التنفيذي اŸوسشع اّ ıصشصش لتسشوية العقار
ال-فÓ-ح-ي وﬂط-ط م-ك-اف-ح-ة حرائق الغابات بقاعة
ا’ج -ت -م-اع-ات Ãق-ر ال-و’ي-ة ،أان ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
ق-ط-اع إاسشÎاٌت-ي-ج-ي ه-ام-ا يسش-اع-د ‘ ال-ت-ن-م-ية وجب
ا’ه -ت -م -ام ب -ه م -ن خ Ó-ل تسش -وي -ة مشش -اك -ل ال -ع -ق -ار
الفÓحي طبقا للتعليمات الوزارية ،وكذا ا◊فاظ
’ه-م-ي-ت-ه ال-ب-ال-غ-ة وﬁارب-ة
ع -ل -ى ال -غ-ط-اء ال-غ-اب-ي أ
حرائق الغابات.

إŸسسيلة :عامر ناجح
طالب والي الولية حاج مقداد جميع الحاضسرين
بتنسسيق الجهود والتكامل بين جميع القطاعات
ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ال-ح-م-ل-ة وم-باشسرة العمل الوقائي من
أاجل تجّنب حرائق الغابات ،مشسيرا في حديثه
أان مصسالحه سسجلت بخصسوصص العقار الفÓحي
اسس-ت-فادة  3200شس -خصص ف -ي إاط-ار السس-تصسÓ-ح
وف -ق -ا ال -م -نشس -ور ال -وزاري ال -مشس-ت-رك رق-م 402
المؤورخ في  ،2011 / 06 / 08المتضسمن طمأانة
المسستغلين على ملكيتهم العقارية.
وحسسب ذات المتحدث ،تمّ تسسجيل  1094قرار
رفع الشسرط المبطل المنجزة ،كما بلغ في ذات
السسياق عدد العقود المسسلمة ألصسحابها بـ 573
عقد والمصسادقة على إانشساء  29محيطا فÓحيا
وتسسليم  28عقد للفÓحين ،وبخصسوصص تسسوية
ال -مسس-ت-ث-م-رات ال-ف-ردي-ة أاضس-اف ح-اج م-ق-داد أان
مصسالحه صسادقت على  1596مسستثمرة فÓحية،
منّوها إالى عدد الملفات المودعة لدى أامÓك
الدولة تقدر  955ملف تمّ من خÓلها تسسليم 198
عقد اسستغÓل ألصسحابها.
وفي إاطار القانون  03 / 10المؤورخ في 08 / 15
 ،2010/المتضسمن تحويل حق النتفاع الدائم
إالى امتياز كشسف رئيسص الهيئة التنفذية بالولية
عن إاحصساء  780مسستفيد وتّم من خÓل القانون
إاعادة تأاهيل  207مسستثمرة فÓحية منتشسرة عبر

تكر 42 ËمÎبصشا ومتمهنا متفوقا

جميع بلديات الولية من دون اسستثناء ،حيث
سسمحت العملية بتأاهيل وعصسرنة أاكثر من 200
مسستثمرة فÓحية بدعم مالي بـ  200مليون دج
خ Ó-ل السس -ن -ة ال -م -اضس -ي -ة ل -ي -رت -ف -ع ب-ذلك ع-دد
ال -مسس -ت -ث -م -رات ال -ف Ó-ح-ي-ة ال-مسس-ت-ح-دث-ة 3400
مسستثمرة فÓحية.
وب-خصس-وصص ت-ط-ه-ي-ر م-ل-ف ال-دع-م ال-فÓحي ،تّم
حسسب ذات المتحدث تّم غلق  156مشسروع وإالغاء
 51مشسروعا فÓحيا.
وأاشسار حاج مقداد ،إالى أان مصسالحه تولي أاهمية
كبرى لÓهتمام بالجانب الفÓحي من خÓل فتح
المسسالك الفÓحية على مسسافة  41كلم وفتح
مسسالك غابية على مسسافة  31كلم وتخصص كل
من حمام الضسلعة وتارمونت والمعاضسيد واجبل
مسس -اع -د ،ن -اه-يك ع-ن ت-أاه-ي-ل مسس-الك فÓ-ح-ي-ة
أاخرى على مسسافة  41كلم موزعة على البلديات
ذات الطابع الغابي وكذا دراسسة ومتابعة إانـ ـجاز
مسسالك فÓحية على مسسافة  100كلم وغيرها
من المسسالك األخرى ،ذات األهمية القصسوى
للفÓح
وبالحديث عن حرائق الغابات نّوه المتحدث أان
مصس -ال -ح -ه ات -خ -ذت ك -اف -ة اإلج -راءات الÓ-زم-ة
وت-ن-ف-ي-ذه-ا ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف الهيئات اإلدارية ذات
الصسلة بالموضسوع ،وهذا منذ قراره المتعلّق
بافتتاح الحملة منذ الفاتح جوان الجاري ،حيث
تّم تنصسيب اللجنة الولئية برئاسسة األمين العام
وت -نصس -يب ال -ل -ج-ن-ة ب-ك-ل دائ-رة ي-ت-رأاسس-ه-ا رئ-يسص
ال -دائ -رة وك -ذا ت -نصس -يب ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي
ي -ت -رأاسس -ه -ا رئ -يسص ال -م -ج -لسص الشس -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي
وتسسخير  131عون بقطاع الغابات و 50عامÓ
مؤوقتا و 20سسيارة نفعية و 140عون إاطفاء و17
شساحنة اطفاء و 24سسيارة إاسسعاف.
أام -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ب-ل-دي-ات تّ-م ت-خصس-يصص 76
شساحنة 13شساحنة نقل و 71جرارا و 32شساحنة
أاخرى من نوع صسهريج قصسد التدخل العاجل في
حالة وقوع حريق.

ورقلة سستسستقبل  4مؤؤسسسسات جديدة اŸؤسسم التكؤيني اŸقبل

كششف مدير التكوين والتعليم اŸهني Úلو’ية ورقلة علي حواسشي على هامشش فعاليات
اختتام اŸوسشم التكويني باŸعهد الوطني اŸتخصشصش ‘ التكوين اŸهني «سشلطا Êعبد القادر»
ورقلة  01أان و’ية ورقلة سشتسشتقبل برسشم الدخول اŸهني القادم  4هياكل جديدة سشيسشتفيد
منها قطاعه ،وتتضشمن هذه اŸؤوسشسشات التكوينية معهدا للتعليم اŸهني و 3مراكز للتكوين
اŸهني والتمه Úوتتوزع هذه اŸراكز على بلديات الزاوية العابدية ،سشيدي خويلد ،حاسشي بن
عبد الله ‘ ح Úيتموقع معهد التعليم اŸهني Ãدينة ورقلة.

ورڤلة :إÁان كا‘
من جانبه ذكر جÓوي خÓل فعاليات حفل اختتام الموسسم التكويني التي شسهدت تكريم  42طالبا متربصسا
ومتمهنا ،األوائل على دفعاتهم من مجموع المتخرجين من المؤوسسسسات التكوينية لهذه السسنة والبالغ عددهم
أاكثر من  5730متخرج ،أان الحركية التي تعرفها الولية من خÓل الورشسات المفتوحة وإامكانيات اإلدماج
المتوفرة تتطّلب من القطاع أان يكيف مجهوداته لبرمجة تخصسصسات تتÓءم مع المنطقة واحتياجاتها من
جهة ،مشسيرا إالى أانه على طالبي التكوين التفكير في اللتحاق بالتخصسصسات التي توفر مجال أاوسسع في
اإلدماج المهني ،مضسيفا أان التحديات التي رفعت من أاجل الرتقاء بإامكانيات التكوين ومسستوى التأاهيل
تسستدعي اعتماد أافضسل المقاربات لÓسستجابة بصسفة ناجعة وسسريعة لÓحتياجات العاجلة وذات األولوية
في فروع النشساط القتصسادي ،خاصسة في القطاعات التي تعاني عجزا في الموارد البشسرية المؤوهلة على
غرار قطاعات الصسناعة ،الفÓحة ،البناء ،األشسغال العمومية ،السسياحة وكل ما يخصص تكنولوجيا اإلعÓم
والتصسال.
وحسسب ما أاوضسحه مدير القطاع في حديث لـ»الشسعب» فإان الموسسم التكويني القادم سسيتميز بفتح
ت -خصسصس -ات ج -دي -دة ،ح -يث م -ن ال -م-رت-قب أان ت-ع-رف دورة سس-ب-ت-م-ب-ر  2018ت-ع-زي-ز ال-م-ؤوسسسسات التكوينية
بتخصسصسات جديدة خدمة لسسوق الشسغل المحلية على غرار تخصسصسات في البناء واألشسغال العمومية
والفÓحة وتكنولوجيا اإلعÓم والتصسال التي سستفتتح لفائدة الراغبين في التكوين في هذا المجال ألول
مرة وتتمثل هذه التخصسصسات في طرق وتنظيم ورشسة البناء ،البناء في التراث ،زراعة الحبوب ،الزراعة
البÓسستيكية ،شسبكات التصسالت السسلكية ،تركيب وتصسليح معدات التصسالت السسلكية والÓسسلكية وتركيب
وصسيانة أانظمة اإلنذار والمراقبة عن بعد.
وتتوضّسح عروضص التكوين لدورة سسبتمبر  ،2018من خÓل عدد المناصسب البيداغوجية المفتوحة التي يصسل
تعدادها إالى  7890منصسب بيداغوجي جديد وتقدر المناصسب البيداغوجية في التكوينات المتوجة بشسهادة
بـ 5870تغطي  20شسعبة مهنية ضسمن  197تخصسصص يتوزعون على  119فرع في التكوين اإلقامي و 273فوج

في التكوين عن طريق التمهين.
وبالنسسبة للتكوين اإلقامي يقدر عدد المناصسب البيداغوجية بـ 2975من بينها  300منصسب في التكوين عن
طريق الدروسص المسسائية و 200منصسب عن طريق المعابر و 1050منصسب بيداغوجي للمسستوى الدراسسي
ألقل من السسنة الرابعة متوسسط ،هذا وتمثل المناصسب البيداغوجية للتكوين عن طريق التمهين  2895منها
 904للمسستوى الدراسسي أاقل من السسنة الرابعة متوسسط ،في حين تقدر بـ 2020منصسب بيداغوجي بالنسسبة
للتكوينات المتوجة بشسهادة تأاهيل.
يذكر أان قطاع التكوين المهني بالولية يتوفر على  17مركزا للتكوين المهني إاضسافة لفروع منتدبة في
الوسسط الريفي 5 ،معاهد وطنية متخصسصسة في التكوين المهني «حاسسي مسسعود ،تقرت ،ورقلة  1وورقلة ،»2
معهد للتكوين والتعليم المهنيين مختصص في الهندسسة البيداغوجية وتكوين ورسسكلة إاطارات القطاع ،مركز
جهوي للتعليم المهني عن بعد بقدرة اسستيعاب إاجمالية تقدر بـ 6400منصسب بيداغوجي 15 ،مؤوسسسسة خاصسة
معتمدة ،منها  11بمنطقة ورقلة بقدرة اسستيعاب تقدر بـ 635و 4مؤوسسسسات بمنطقة تقرت بقدرة اسستيعاب
 235منصسب بيداغوجي ،ويبلغ إاجمالي عدد المكونين  554مكون يتوزعون على  269أاسستاذ التكوين المهني،
 131أاسستاذ متخصسصص في التكوين والتعليم الرتبة األولى و 154أاسستاذ متخصسصص في التكوين والتعليم
المهنيين الرتبة الثانية.
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«الششعب» تسشتطلع أاجواء البكالوريا ‘ يومها ا أ
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مادة الفيزيـاء أاربكت
اÎŸشسحـ Úوشسك ّلت
صسدم ـ ـة له ـ ـ ـم

 ⁄يكن اÿتام مسشكا بالنسشبة ÎŸششحي ششهادة البكالوريا من ششعبة العلوم
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ‘ ال -ع -دي-د م-ن م-راك-ز ا’م-ت-ح-ان ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ال-ذي-ن أاج-م-ع-وا م-ن خÓ-ل
انطباعاتهم التي رصشدتها «الششعب» ‘ هذا ا’سشتطÓع ،على صشعوبة وتعقد التمارين
اŸقÎحة ‘ مادة الفيزياء التي امتحنوا بها صشبيحة البارحة.

اسستطÓع  :حياة  /ك
في اليؤم اأ’خير من امتحانات ششهادة البكالؤريا،
مادة الفيزياء أابكت أاغلب المترششحين في مركز
ا’متحان التي زارتها «الششعب» منها ثانؤية زحؤال
عمر ببئر خادم وثانؤية الششيخ بؤعمامة بالمرادية
 ،..حيث سشجلت حا’ت من اإ’غماءات و البكاء
والصش-راخ ل-ح-د ال-هسش-ت-ي-ري-ا ،م-ا ت-طّ-ل-ب ا’سش-ت-نجاد
باأ’خصشائيين النفسشانيين ،وكل العاملين بالمراكز
من مديري و أاسشاتذة ،لمحاولة تهدئة التÓميذ،
الذين كانت أاسشئلة الفيزياء بالنسشبة إاليهم مفاجأاة
غير متؤقعة.

بكاء وصشراخ حّد الهسشتÒيا
داخل مراكز ا’متحانات
كانت السشاعة تششير إالى  11:30حين وصشلنا إالى
ثانؤية الششيخ بؤعمامة المتؤاجدة بالمرادية ،وقد
’ح-ظ-ن-ا ع-ل-ى وج-ؤه ال-م-ت-رشش-ح-ي-ن ل-هذا ا’متحان
المصشيري ،قلقا وحسشرة تعبر عن أان اأ’مؤر لم تكن
على ما يرام ،هذا ا’نطباع رصشدناه عندما اقتربنا
من مجمؤعة التÓميذ أامام باب المركز ،إاحدى
المترششحات لم تسشتطع التفؤه بكلمة عندما طلبت
منها أان تحدثني عن مؤضشؤع المادة التي امتحنت
فيها (الفيزياء) ،وقد إاغرورقت عيناها بالدمؤع،
أ’نها صشدمت من التمارين الـ 3المقترحة وغير
المتؤقعة.
قال خالد زميل لها ،أانه هؤ اآ’خر لم يتؤقع مثل

هذه المؤاضشيع بهذه الصشعؤبة ،وراح يلؤح برأاسشه أاكدت كل من المترششحات ’مية وصشبرينة على
يمينا وششما’ ،وكأانه لم يصشدق اأ’مر ،و كاد يجزم صشعؤبة مؤضشؤع مادة الفيزياء ،مششيرة إالى حا’ت
أان «ال -ب -اك» ب-ع-ي-د ال-م-ن-ال ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه وشش-ع-ر ب-ان اإ’غ-م-اءات ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ال-ث-ان-ؤي-ة م-ن-ذ
ان-طÓ-ق سش-ي-ر ا’م-ت-ح-ان-ات على
تركيزه قد تششتت و’ يقؤى على مؤاصشلة
بكاء وصشراخ حّد السش-اع-ة الـ 9صش -ب-اح-ا ،م-ا أاربك
ا’م- - -ت - -ح - -ان ف - -ي ال - -م - -ادة اأ’خ - -ي - -رة
ب-ق-ي-ة ال-م-ت-رشش-حين ،وقد أاجهشش
«الفلسشفة» ،بالرغم من تأاكيده أان أاسشئلة
ال -ري -اضش -ي -ات وال -ع-ل-ؤم ال-ت-ي ت-ع-د م-ؤاد الهسشتÒيا Ãراكز ‘ ع-دد م-ن-ه-م ب-ال-ب-ك-اء و»وال-ع-ؤيل»
ع- - -ل- - -ى ح ّ- -د ت - -ع - -ب - -ي - -ر إاح - -دى
أاسشاسشية بالنسشبة له كانت في متناوله،
العاصشمة
المترششحات.
كما أانها لم تخرج عن المقرر الدراسشي،
وبالنسشبة للمترششحة ليديا ،فإان
وهذا ما جعله يصشدم.
مؤضشؤع مادة الفيزياء كان مختلفا عن مؤاضشيع
البكالؤريا للسشنؤات السشابقة ،من حيث المنهجية
صشعوبة اŸوضشوع يكمن ‘
التي تغيرت تماما ،حيث أان اأ’سشئلة غير مباششرة،
وتتطّلب اسشتخراج العÓقات قبل حل التمارين.
تغي ÒاŸنهجية التي

اعتمدت ‘ التمارين

مترششحة أاخرى من نفسش المركز لفتت انتباهنا إالى
أان مؤاضشيع إامتحانات هذه السشنة تختلف تماما عن
تلك التي امتحن فيها السشنؤات الماضشية ،قائلة
قمت بحل مؤاضشيع امتحان الباكالؤريا منذ ،2012
لكنها لم تسشتطع أان تحل مؤضشؤع الفيزياء لهذه
السشنة ،واعتبرت أان الصشعؤبة فيه تكمن في أانه ’
يؤجد قؤانين يمكن ا’سشتعانة بها لحل التمارين بل
هناك عÓقات ’ بد من إايجادها ،مششيرة إالى أان
التمارين الثÓثة مترابطة فيما بينها فمن اخفق
في حل اأ’ول ،فإان النتيجة تكؤن كلها خاطئة.
ن-فسش ا’ن-ط-ب-اع-ات ت-ق-ري-ب-ا رصش-دن-اه-ا ف-ي م-راكز
أاخرى ،منها ثانؤية زحؤال عمر ببئر خادم ،حيث

قالوا  :عمليات التششويشش
 ⁄تششتت تركيزنا
وبالنسشبة لبقية مؤاضشيع ششعبة العلؤم الطبيعية قال
التÓميذ الذين رصشدنا انطباعاتهم أانها كانت في
المتناول ،عدا المؤضشؤع المتعلق بمادة الششريعة،
الذي كان صشعبا إالى حد ما ،أ’نه يعتمد في ا’جابة
على «الفهامة» وليسش الحفظ.
كما أاكد المترششحؤن أانه لم يكن هناك تسشريبات
ل -ل -م -ؤاضش-ي-ع ،وأان اأ’م-ر ’ ي-ع-دو م-ج-رد إاشش-اع-ات،
وأاضشافؤا أانهم لم يكترثؤا للتششؤيشش الذي حاول
البعضش بثه لتششتت تركيزهم في محاولة إ’حباط
معنؤيات التÓميذ واأ’ولياء على حّد سشؤاء.

’لة ا◊اسشبة ‘ ششهادة البكالوريا يث Òا÷دل بع Úطاية
اسشتعمال ا آ

ملهـ ـ ـاق :الـ ـ ـوزارة مطالبـ ـ ـة بالتوضسيـ ـح ‘ دلي ـ ـل
اÎŸشس ـ ـح لتحقي ـ ـق مب ـ ـ ـداأ تكاف ـ ـؤو الف ـ ـرصص
البليدة –تل الصشدارة ‘ ا’حتجاجات على مادة الرياضشيات
التفك ‘ Òحلول أا‚ع إ’لغاء قرار قطع ا’نÎنيت وتضشّرر مصشالح اأ’ششخاصش

عرف امتحان ششهادة البكالوريا دورة  ،2018العديد من النقائصش مقابل بعضش ا’يجابيات
التي أاجمع بششأانها اıتصشون ‘ اÛال و’ Áكن Œاوزها واŸتعلقة أاسشاسشا بالرقابة اŸششّددة
والصشرامة ◊ماية البكالوريا من الغشش وإاعادة ا’عتبار واŸصشداقية للششهادة وأان تكون
وقفة تقييميه يكون على أاسشاسشها اختيار الرغبات مبنيا على أاسشسش علمية ’ توجيهية.
ال -ب -رن -ام -ج ال -دراسش -ي ال -م-قّ-رر م-ا أاث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى
اسشتقرار ومردود التÓميذ ،نفسش اأ’مر بالنسشبة
ق-ال ال-م-ك-ل-ف ب-ال-ت-رب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ون-ائب المجلسش للؤ’يات اأ’خرى التي لم تتمكن من إانهاء الدروسش
الشش -ع -ب -ي ال -ؤ’ئ -ي ،م -ح -م -د م -ل-ه-اق ،ف-ي تصش-ري-ح المقررة ،كما اششتكى سشكان و’يات الجنؤب من
لـ»الششعب» حؤل تقييم امتحان ششهادة البكالؤريا الحرارة الششديدة التي انعكسشت سشلبا على أادائهم
دورة « ،2018أان العديد من النقائصش سشجلت في في ا’متحان.
وفي سشياق مؤصشؤل ـ قال ذات المتحدث ـ أان
ششكل انششغا’ت طرحت من طرف التÓميذ أايام
ا’م- -ت- -ح- -ان -ات وال -م -ت -م -ح -ؤرة أاسش -اسش -ا ف -ي م -ادة الحرارة الششديدة أالزمت بعضش البلديات واسشتجابة
أ’مرية والي و’ية الجزائر تؤزيع قارورات المياه
الرياضشيات ششعبة علؤم ،الذين اششتكؤا الصشعؤبة
خاصشة و’ية البليدة كانت في الطليعة من حيث ال-م-ع-دن-ي-ة ع-ل-ى م-راك-ز ا’م-ت-ح-ان ب-ؤ’ية الجزائر
نتيجة الحرارة الششديدة خÓل اليؤمين الماضشيين،
عدد الششكاوى المؤجهة بششأان المؤضشؤع».
وأاوضش-ح ،م-ل-ه-اق ،بشش-أان اإ’ظ-راب-ات ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا باإ’ضشافة إالى بعضش المتطلبات اأ’خرى لضشمان
و’ي -ة ال -ب-ل-ي-دة أان-ه-ا رفضش شش-ام اسش-ت-م-رت ل-م-دة  4نجاح ا’متحانات بجميع مراكز الؤ’ية.
أاشش -ه -ر ل -م ي -ت -م -ك -ن خ Ó-ل -ه -ا اأ’سش-ات-ذة م-ن إان-ه-اء وم- -ا سش- -ج- -ل أايضش- -ا وك- -ان ل- -ه وق -ع ك -ب -ي -ر خ Ó-ل
امتحانات ششهادة البكالؤريا الششكؤى المسشجلة على
مسش-ت-ؤى م-رك-ز ام-ت-ح-ان ب-ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ط-اي-ة شش-رق
ال -ع -اصش -م -ة بسش -بب اآ’ل -ة ال -ح -اسش -ب -ة ب -ي-ن ال-ع-ادي-ة
والمبرمجة أاين سشمح بعضش المراقبين باسشتعمال
العادية في حين سشجل رفضش تام عبر المراكز
اأ’خرى وصشل اأ’مر حّد ا’تصشال بمدير التربية
ششرق قصشد التدخل من أاجل التخصشيصش وتؤضشيح
نؤع اآ’لة المسشتعملة في امتحان مادة الرياضشيات،
وذلك في إاطار مبدأا تكافؤؤ الفرصش.
وأافاد المكلف بالتربية والتعليم العالي في سشياق
ت -ق -ي -ي-م-ي ’م-ت-ح-ان ال-ب-ك-ال-ؤري-ا ،أان-ه م-ن ال-ن-اح-ي-ة
القانؤنية يعتبر تجاوزا على مبدأا دسشتؤري وهؤ
تكافؤؤ الفرصش «كؤن ا’سشتثناء يجب أان يؤضشح في
مثل هذه الحا’ت أ’نه ضشد مبدأا تكافؤؤ الفرصش
خاصشة وأان دليل المترششح ’ يحمل تؤضشيحات بهذا
الششأان مطالبا الؤزارة الؤصشية تؤضشيح ا’سشتعمال
من عدمه ،نفسش اأ’مر بالنسشبة للهؤاتف الذكية
آام Óأان تتدارك هذه النقائصش مسشتقب.Ó

خالدة بن تركي

الطالبة ا÷امعية فاطمة الزهراء تريبشش ‘ مذكرة تخرج

إاهمال اŸطالعة يبعد التÓميذ من التعب Òالكتابي
كششفت الطالبة الجامعية فاطمة الزهراء تريبشش مؤؤخرا خÓل عرضش مذكرة تخرجها بعنؤان «أاثر
المطالعة في إانماء مهارة التعبير الكتابي لدى تÓميذ السشنة الرابعة متؤسشط» أامام لجنة المناقششة تحت
إاششراف رئيسشتها الدكتؤرة فايزة حسشناوي بجامعة يحيى فارسش بالمدية ،أان اللغة تعد وسشيلة لÓتصشال بين
أافراد المجتمع وهي الرابط الذي يجمعهم ويحافظ على عاداتهم وتقاليدهم ،فضش Óعلى أانها تحمي
الحضشارة عبر الزمن كما أانها من أاهم الؤسشائل التي تربط الناطقين بها ،فأاصشبح يهتم بها لعدة جؤانب منها
دينية وثقافية وقؤمية وعلمية عÓوة على أانها تعتبر وسشيلة للتعبير عن المششاعر وأاداة للتفكير.
اعتبرت الباحثة بأان الؤصشؤل إالى إاتقان لغة ما ’ يتم إا’ من خÓل إاتقان مهارات لغؤية منها القراءة،
الكتابة ،الحديث ،أ’ن كل مهارة مرتبطة بالمهارات اأ’خرى لتصشل في اأ’خير إالى الغاية المراد منها تعليم
اللغة بصشفة سشليمة ،مذكرة في هذا الصشدد بأان عمليتا القراءة والكتابة تعدان من أاهم التحديات اأ’سشاسشية
التي تعترضش التلميذ لدى دخؤله المدرسشة ،لكؤنهما أاداتين مهمتين تسشاعدان الفرد على ا’ندماج بششكل
أافضشل في المجال التعليمي.
وأاششارت تريبشش في مقدمة هذه المذكرة بأان المطالعة هي مفتاح المعرفة في العملية التعليمية والطريق
الذي يمدنا بالمعلؤمات وتحمل أايضشا جانبا للمتعة والتذوق اأ’دبي وتعتبر نششاطا مفيدا لملء وقت الفراغ،
وبها يمكن للفرد أان يجؤل في المكان والزمان وهؤ جالسش على كرسشيه ،ويكفي القراءة أاهمية أان أاول
خطاب من الله سشبحانه وتعالى إالى رسشؤل العالمين افتتح بكلمة «اقرأا».
بّررت فاطمة الزهراء تريبشش ماسشتر  2أادب عربي مؤقفها البحثي في جلسشة المناقششة التي حضشرت
«الششعب» جزءا منها بأانها اختارت مؤضشؤعها هذا بهدف اإ’لمام بأاهم النقاط التي تكششف عن أاهمية
المطالعة والكتابة في اسشتيعاب المهارات اللغؤية التي يقؤم عليها ا’تصشال اللغؤي واكتسشاب المعارف في
العملية التعليمية.
كما أانها ارتأات أان يكؤن المؤضشؤع بهذا العنؤان «أاثر المطالعة في إانماء مهارة التعبير الكتابي السشنة الرابعة
أانمؤذجا» بهدف تدعيم مكتبة الجامعة بمؤؤلف مرتكز على إاششكالية «كيف يكؤن للمطالعة تأاثيرها في إانماء
مهارة التعبير الكتابي؟ وماهي اأ’همية التي َيحظى بها كل من المطالعة والتعبير الكتابي في العملية
التعليمية؟ وما هي أاهم أاسشباب ضشعف التÓميذ في هذين النششاطين؟».
واسشتعانت الباحثة بالمنهج الؤصشفي لطبيعة المؤضشؤع وخصشائصشه ثم تحليله وكذا المنهج اإ’حصشائي أ’ن
الدراسشة جزء منها ميداني يعتمد فيه على ا’سشتبيان ،إالى جانب أانه صشادفتها بعضش الصشعؤبات منها عدم
وجؤد مراجع مسشتقلة بالمؤضشؤع بصشفة خاصشة ،باإ’ضشافة إالى صشعؤبة التنقل إالى مناطق أاخرى لتحصشيل
معلؤمات أاكثر حؤل المؤضشؤع.
واسشتطردت صشاحبة عÓمة  18.50بمÓحظة جيد جدا ،بأانه ومن خÓل دراسشتها هذه ،حاولت قدر
جهدها الؤصشؤل إالى حل اإ’ششكالية المطروحة في المقدمة ،كما أانها تؤصشلت إالى بعضش النتائج منها أان
المطالعة والتعبير الكتابي هما من اأ’نششطة المهمة التي تركز عليها العملية التعليمية ،ا’هتمام الجيد
بدرسش المطالعة يؤؤدي إالى نتائج جيدة في التعبير الكتابي ،وكذا في تنمية مهارة التعبير الكتابي انطÓقا
من مبدأا التكامل بينهما ،حيث تسشهم في تكؤين كفاية لغؤية لدى المتعلم ،يتمكن التلميذ في أاغلب اأ’حيان
من دمج معارفه السشابقة في التعبير الكتابي ،خاصشة إاذا تمكن من اسشتيعاب الدروسش السشابقة في

تدافع قوي إلعادة العتبار
واŸصسداقية لشسهادة البكالوريا

المطالعة ،المحتؤى المقّرر لنششاط المطالعة ونششاط التعبير الكتابي في هذه السشنة «السشنة الرابعة
متؤسشط» يتÓءم مع التÓميذ من حيث مراعاة اهتمامهم.
وذهبت هذه الباحثة للقؤل ،بأان نفؤر بعضش التÓميذ من نششاط التعبير الكتابي ،سشببه عدم اهتمامهم
بنششاط المطالعة ،وهذا يؤؤدي إالى تدني المسشتؤى الفكري واللغؤي لدى التÓميذ ،مقترحة في هذا الصشدد
بعضش الحلؤل والتؤجيهات التي يمكن أان تسشاهم في تحسشين مسشتؤى التعبير لدى التÓميذ واهتمامهم أاكثر
بالمطالعة وتمثلت وجؤب اهتمام المعلمين بحصشة المطالعة ،إالى جانب مدرسشي اللغة العربية الذين تلقى
عليهم مسشؤؤولية ايÓء حصشة التعبير الكتابي أاهمية كبيرة ،ضشرورة اهتمام المعلمين بالمتعلم ومراعاة
الفروق الفردية بين المتعلمين ،مع أان اهتمام المتعلمين بالمطالعة يسشاهم في تؤسشيع معارفهم التي
يسشتغلؤنها في كتابة مؤاضشيع في المسشتؤى.

اŸدية :علي علياÊ

ما سشجل على مسشتؤى أاغلب مراكز ا’متحان عبر
ال-ؤط-ن ،حسشب ال-م-ك-ل-ف ب-ال-ت-رب-ي-ة وال-ت-عليم العالي
بالمجلسش الؤ’ئي والذي يصشفه با’يجابي «التدافع
ال-ق-ؤي وال-مشش-ج-ع ل-ح-م-اي-ة شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-ؤريا من
ال -غشش وال -م -ح -او’ت ال -مسش-ت-م-رة إ’ع-ادة ا’ع-ت-ب-ار
والمصشداقية لها.
وط -الب ال -م-خ-تصش-ؤن ف-ي ق-ط-اع ال-ت-رب-ي-ة ب-ح-م-اي-ة
ال -ب -ك -ال -ؤري -ا ب -ك -ل ال -ؤسش -ائ -ل ف-ي سش-ب-ي-ل مصش-ل-ح-ة
المنظؤمة التربؤية ،مششيرا بششأان اإ’نقطاعات في
ا’نترنيت أان العديد من الششكاوى وصشلتهم من قبل
الششركات الخاصشة ،غير أان مصشلحة الجزائر تطغى
ع -ل -ى مصش-ل-ح-ة الشش-رك-ات ال-خ-اصش-ة» ،م-ؤؤك-دا ع-ل-ى
وزارة التربية أان تأاخذ بعين ا’عتبار التفكير في
حلؤل أانجع معتمدة من طرف الدول المتقدمة
ل -ح -م -اي -ة مصش -ال -ح الشش -رك -ات ال -خ -اصش -ة وت -ف -ادي
المششاكل التي تنجم عن هذه ا’نقطاعات وماعدا
ذلك ،فإان ا’متحانات جرت في ظروف عادية
وف -ي ن -فسش وت -ي -رة ال -رق-اب-ة والصش-رام-ة ال-م-ع-ه-ؤدة
سشابقا.
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من مراسسلينا

ميÎو ا÷زائر يقلّصس اŸسسافات ويقضسي على اŸعاناة

’قى دخول خط مÎو ع Úالنعجة -سساحة الشسهداء حيز اÿدمة اسستحسسان العديد من مسستخدمي هذا اÿط
والذين اكدو ‘ حديثهم لـ «الشسعب» ،ان اسستخدامه سسّهل عليهم تنقÓتهم وجّنبهم عناء التنقل بحافÓت نقل
’جرة وزحمة حركة اŸرور ‘ طرق العاصسمة.
اŸسسافرين وسسيارات ا أ
انتظره سسكان ع Úالنعجة ليكتمل بعد
عدة سسنوات».
من جانبها اكدت نبيلة ،أان اسستخدامها
اليومي لهذا اÿط جنّبها عناء التنقل ‘
ح -افÓ-ت ن-ق-ل مسس-اف-ري-ن م-هÎئ-ة ق-ائ-ل-ة
«كنت اسستغرق حوا‹ سساعة للوصسول إا¤
سس -اح -ة الشس -ه -داء ام-ا اآ’ن ف-ق-د ت-ق-لصست
ا- - -Ÿدة ا 20 ¤دق -ي -ق -ة و‘ ظ-روف ج-د
مريحة».
سسكان بلدية ع Úالنعجة وخاصسة قاطنو
حي  720اسستحسسنو عمليات إاعادة التهيئة
اأ’خÒة ال -ت -ي م ّسس -ت ح ّ-ي-ه-م م-ؤوك-دي-ن أان
اف- -ت- -ت- -اح ﬁط- -ة اÎŸو ب- -ح -ي -ه -م ج -ع -ل
السسلطات اÙلية تتحّرك وتقوم بعملية
تهيئة كاملة للحي من خÓل إاعادة طÓء
ال -ع -م -ارات وت -زف -يت ال -ط -رق-ات وت-ه-ي-ئ-ة
اأ’رصس -ف-ة،ك-م-ا اسس-ت-ف-اد ا◊ي م-ن ﬁط-ة
أان قّرر الكثÒون ا’سستغناء عليها واللجوء
العاصصمة :سصارة بوسصنة
ج -دي -دة ل -ن -ق -ل اŸسس-اف-ري-ن ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
و
إا ¤اشسÎاك شس -ه -ري ل -ل -ت-ن-ق-ل ع Èم-يÎ
خ-ط-وط ن-ق-ل ت-رب-ط ب-ل-دي-ة ع Úال-ن-ع-ج-ة
ا÷زائر.
بالبلديات اÛاورة .
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بومرداسس على موعد مع موسسم اصسطياف غ Òمسسبوق

اتخاذ تداب Òصسارمة ضسد ﬁتلي الشسواطىء

بإاعطاء وا‹ و’ية بومرداسس عبد
ال- -رح- -م- -ان م- -د Êف- -وات- -ي -ح Ãع -ي -ة
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة إاشس -ارة ان -ط Ó-ق
م- -وسس- -م ا’صس- -ط- -ي -اف لسس -ن -ة ،2018
م- -ن- -اصس- -ف- -ة م- -ن شس- -اط- -ئ- -ي ق- -ورصس -و
اŸركزي وبودواو البحري تعود هذه
’خÒة إا ¤ق - -ائ - -م - -ة ال - -ب - -ل - -دي- -ات
ا أ
السس-اح-ل-ي-ة ال-ت-ي تسستقبل الفعاليات
ال- -رسس- -م- -ي -ة اÿاصس -ة ب -اŸوسس -م ب -ع -د
سس- -ن- -وات م- -ن ال- -ت- -ه- -م- -يشس وان -ع -دام
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ‘ شس -واط -ئ -ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
لÒت- - -ف - -ع ب - -ذلك ع - -دد الشس - -واط - -ئ
اŸسسموحة للسسباحة هذه السسنة إا¤
 47شساطئا..

بومرداسس..ز /كمال

وك -انت ق-ورصس-و وب-ودواو ال-ب-ح-ري ع-ل-ى
م- -وع- -د م- -ع ت- -ظ- -اه- -رة اف- -ت -ت -اح م -وسس -م
ا’صس -ط -ي -اف ال -ت -ي ع -رفت ت -ن-ظ-ي-م ع-دة
نشس -اط -ات ف-ن-ي-ة واسس-ت-ع-راضس-ات م-ن ق-ب-ل
الفرق الرياضسية والفنية ،فيما ”ّ اتخاذ
ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-داب Òال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة التي من
شس -أان -ه -ا إا‚اح اŸوسس -م وŒاوز إاشس-ك-ال-ي-ة
ال -ف-وضس-ى وسس-وء ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
اŸواسس-م السس-اب-ق-ة بسس-بب قضس-ي-ة ›ان-ي-ة
الشس -واط -ئ ال -ت -ي ’ ت -زال تسس -ي -ط -ر ع -ل-ى
ه - -واجسض اŸصس - -ط- -اف ،Úوك- -ذا مسس- -أال- -ة
النظافة ‘ الشسواطئ التي كثÒا ما عّكرت
اأ’جواء وكانت سسببا ‘ نفور اŸواطنÚ
وهجرة البعضض اŸعروفة.
ول -ت -ج-نب ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
Œاوزه- -ا وال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن- -ه -ا وط -م -أان -ة

‘ ك- - -ل اأ’ح - -وال اخ - -ت - -ي - -اري - -ة ول - -يسست
م- -ف- -روضس- -ة ،إا ¤ج- -انب أازم- -ة ح- -ظ- -ائ -ر
السسيارات التي تبقى من النقاط السسلبية
ال -ت -ي ت-عّ -ك-ر أاج-واء ا’صس-ط-ي-اف ،ح-يث ’
يكتفي بعضض الشسباب Ãراقبة الفضساءات
اŸرخصسة من قبل البلديات بل يحتلون
أارصس-ف-ة ال-ط-رق وك-ل اŸسس-اح-ات ال-ق-ريبة
من الشساطئ ’بتزاز اŸصسطاف ودفعه ما
ب 50 Úإا 200 ¤دينار حسسب اŸكان لركن
سس-ي-ارت-ه ،وإا’ ت-ع-رضض ل-ل-ت-ه-دي-د ب-السس-رقة
وا’عتداء نتيجة الÎاخي وغياب الرقابة
واŸت-اب-ع-ة اŸسس-ت-م-رة م-ن ق-ب-ل السس-لطات
اıتصس- -ة ،وه- -ي م- -ن اŸظ- -اه- -ر ال- -ت- -ي
شس ّ- -وهت م - -وسس- -م ا’صس- -ط- -ي- -اف ب- -و’ي- -ة
ب- - -وم- - -رداسض ال- - -ت - -ي –ّولت إا ¤ق - -ب - -ل - -ة
للمصسطاف Úمن كل و’يات الوطن ،حيث
ينتظر أان يصسل العدد هذه السسنة إا15 ¤
م -ل -ي -ون سس-ن-ي-ت-م ‘ ح-ال-ة – ّسس-ن مسس-ت-وى
اÿدم -ات وت Ó-شس -ي م -ظ -اه -ر ال -ف -وضس-ى
وا’ب- -ت -زاز م -ن ق -ب -ل ›م -وع -ات –سسب
نفسسها فوق القانون.
نقطة أاخرى مهمة Áكن اإ’شسارة إاليها
متعلقة بÈنامج تهيئة الشسواطئ اŸمتدة
على طول الشسريط السساحلي التي قفزت
هذه السسنة إا 47 ¤شساطئا ،حيث تبقى
الشس -واط -ئ ال -رئ -يسس -ي -ة ب -ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة
وبعضض البلديات اÛاورة كقورصسو أاكÌ
حظا وتركيزا من حيث طبيعة اأ’شسغال
واÿدم -ات اأ’سس -اسس-ي-ة اŸراف-ق-ة ل-ف-ائ-دة
ال -زوار وه -و م -ا ي -ج -ع -ل -ه-ا ت-ع-يشض سس-ن-وي-ا
ضسغوطا كبÒة مقارنة مع باقي الشسواطئ
اأ’خرى العذراء التي  ⁄تنل حظا ،كافيا
من الÈنامج بل ›رد أاعمال سسطحية مع
اف -ت -ق -اده -ا ل -ل -خ -دم -ات ال -ق-اع-دي-ة رغ-م
ال -ت -حضسÒات السس -ن -وي -ة م-ن ق-ب-ل ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎكة مع رؤوسساء البلديات وا◊ديث
ع- -ن إاج- -راء ت- -غ- -يÒات ج- -ذري- -ة وت- -دابÒ
لتحسس Úوإا‚اح اŸوسسم.

الوادي

العدد

بسسبب إا◊اق الضسرر بطرقات مزفتة

ثÓثون دقيقة من ع Úالنعجة إا ¤سساحة الشسهداء

اŸصس -ط-اف ،Úجّ-دد ال-وا‹ ت-أاك-ي-ده «ع-ل-ى
›ان-ي-ة ال-دخ-ول ل-لشس-واط-ئ وﬁارب-ة ك-ل
أاشس -ك -ال ا’سس -ت -غ Ó-ل وﬁاو’ت ا’ب-ت-زاز
التي يتعرضض لها اŸصسطافون كل سسنة،
ك -م -ا وع -د ب -أان اŸوسس-م ا÷دي-د سس-ي-ك-ون
م -غ -اي -را م -ن ح -يث ال -ت -ن -ظ -ي -م وط -ب -ي -ع-ة
اÿدمات اŸسسخرة ‘ كل شساطئ بفضسل
اإ’جراءات اŸتخذة وبرنامج التهيئة التي
ع- -رف- -ت -ه -ا شس -واط -ئ ال -و’ي -ة اŸف -ت -وح -ة
ل- -لسس -ب -اح -ة ه -ذه السس -ن -ة» ،ك -م -ا ّ” ع -ل -ى
ال -ه -امشض إاع -ط -اء إاشس -ارة ان -ط Ó-ق ع -م -ل
«م -ادي -ب Ó-ج» وه -ي ع -ب -ارة ع -ن م -وؤسسسس -ة
ج -دي-دة مسس-ت-ح-دث-ة ع-ل-ى شس-ك-ل م-وؤسسسس-ة
«م- -ادي- -ن- -ات» سس- -تشس- -رف ط- -ي- -ل -ة م -وسس -م
ا’صسطياف على عملية تنظيم الشسواطئ
بهدف Œاوز هذه اإ’شسكالية اŸطروحة
سسنويا ،وإاعادة فتح فضساء الÎفيه لغابة
قورصسو اÙاذية للشساطئ اŸركزي بعد
اسس -ت -ف -ادت -ه-ا م-ن أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة وŒدي-د
لتكون دعامة أاسساسسية للنشساطات اŸوازية
Ÿوسس -م ا’صس-ط-ي-اف ﬂصسصض ل-ل-ع-ائÓ-ت
واأ’ط -ف -ال Ÿم -ارسس -ة ﬂت -ل -ف اأ’نشس-ط-ة
الÎفيهية.
هذه اإ’جراءات اŸتخذة من قبل وا‹
الو’ية اÿاصسة Ãجانية الشسواطئ بقدر
م- - -ا ت- - -ركت ارت- - -ي- - -اح- - -ا ب ÚاŸواط - -نÚ
واŸصسطاف Úبقدر ما طرحت تسساؤو’ت
وت -خ -وف -ات م -ن ت -ك -رار ن -فسض سس -ي-ن-ار ي-و
اŸواسس- -م السس -اب -ق -ة واسس -ت -م -رار ظ -اه -رة
ا’ب- -ت- -زاز اŸفضس- -وح م -ن ق -ب -ل أاصس -ح -اب
الشسمسسيات الذين يتعّمدون احتÓل أاجزاء
كبÒة من الشساطئ إ’رغام العائÓت على
الكراء على الرغم من أان اÿدمات تبقى
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وا‹ ع Úالدفلى ينتقد عمل مديريتي اأ’شسغال
العمومية والبناء والتعمÒ

ان -ت-ق-د وا‹ ع Úال-دف-ل-ى ب-ن ي-وسس-ف ع-زي-ز ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى م-دي-ري-ات
’شسغال ا÷ارية بعدة
’شسغال العمومية والبناء والتعم Òفيما يتعلّق با أ
ا أ
’شس-غ-ال ب-ه-ا وي-ن-ت-ظ-ر
’‚از أاو ان -ت -هت ا أ
مشس -اري -ع م -ن -ه -ا م -ا ه -و ‘ ط -ور ا إ
تسسليمه.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

حسسب اŸسسؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي ،فإان تسسجيل مثل هذه النقائصض صسار غÒ
مقبول “اما ﬁذرا ذات اŸصسالح من عواقب إاجراءات صسارمة تلحق اŸتسسبب‘ Ú
هذه اإ’خت’Óت التي م ّسست هذه اŸشساريع التي خ ّصسصست الدولة أاموا’ طائلة إ’‚ازها
لفائدة اŸواطن Úالذين ينتظرون تسسليم هذه اإ’‚ازات كاملة وبدون عيوب والتي
تتحملها اŸصسالح التقنية ومسسؤوولو القطاعات بدون اسستثناء.
وبنظر ذات اŸسسؤوول ،فإان نقائصض عديدة مسسجلة والتي كان من اŸفروضض تفاديها
مادام اأ’مر يتعلق ـ حسسبه ـ بإا‚از مشسروع متكامل وبنوعية يرضساها السسكان وتزيد من
جمال اÙيط العمرا ،Êحيث نبّه إا ¤هذه اإ’خت’Óت اŸتعلقة بعمليات ا◊فر
العشسوائي للطرق بعدما اكتمل تزفيتها وهو ما أاخل باŸشساريع وكأان العمليات اŸنجزة
 ⁄تخ ّصسصض لها اŸبالغ اŸالية الكافية ،ومن جانب آاخر مسسأالة البلوعات والتهيئة التي
تغافلت عنها ذات اŸصسالح اŸعنية ،اأ’مر الذي جعله يشسّدد لهجته إازاء مدير اأ’شسغال
العمومية للضسغط على اŸقاو’ت واŸتابعة اŸيدانية من طرفه شسخصسيا قصسد الوقوف
على النقائصض وطبيعة اأ’شسغال حتى ’ تتكّرر أاخطاء العودة للمشسروع ا÷ديد بعد
تسسليمه بفÎة قصسÒة وهي أاعباء ومصساريف كان من اŸفروضض اسستخدامها ‘ مشساريع
أاخرى لتغطية النقصض وتلبية طلبات السسكان.
ومن جانب آاخر ،وجه ذات اŸسسؤوول انتقادات شسديدة اللهجة Ÿدير البناء والتعمÒ
بخصسوصض أاشسغال قطاعه اÿاصسة بالتهيئة ا◊ضسرية واإ’نارة العمومية التي سسجلت هي
ث على تداركها قبل تسسليم هذه اŸشساريع التي ⁄
اأ’خرى بعضض اÓŸحظات التي ح ّ
تتأاخر الدولة ‘ تخصسيصض إ’‚ازها وŒسسيدها مبالغ هامةﬁ ،م Óمسسؤوولية هذه
النقائصض للمديرين التنفيذين واŸصسالح التقنية التابعة لهما ،متهما بعضض اŸديرين
أانهم ’ يزورون اŸشساريع ميدانيا وهو ما يفتح اÛال للمقاول Úللتحايل وŒاهل
ا’لتزامات اÿاصسة بدف Îالشسروط ،مطالبا هؤو’ء بتدعيم ورشسات ا‚ازهم بالبنائÚ
والعمال بعدد كاف إ’‚از اŸشسروع ‘ وقته مادامت الدولة قد سسوت الوضسعيات اŸالية
لهؤو’ء اŸقاول.Ú

بلدية فرندة بتيارت

Œديد شسبكة الصسرف الصسحي

اسستفادت بلدية فرندة من عدة مشساريع ‘ اطار برنامج اıطط البلدي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة م-ن-ه-ا مشس-روع Œدي-د شس-ب-ك-ة الصس-رف الصسحي بقرية اŸعايزية على
الطريق الوطني رقم Ã 14خرج و’يتي معسسكر وسسعيدة ،خصسصس له 194
مليون سسنتيم من شسأان أان يرفع الغ Íعن سسكان قرية اŸعايزية الذين كانوا
يسستعملون الطريقة البدائية واŸتمثلة ‘ تصسريفها عن طريق مطامر وحفر.
كما اسستفاد حي حطاب احمد الذي يضسم أاك Ìمن 20أالف نسسمة من مشسروع ضسخم
خصسصض له ظرف ما‹ قدر بـ 2.6مليار سسنتيم كشسطر اول يتم من خÓله اعادة ا’عتبار
لطرق الشسوارع ،وذلك بتزفيتها باÿرسسانة اŸزفتة وا‚از اأ’رصسفة وتبليط حوافها
وا‚از ق -ن -وات تصس-ري-ف م-ي-اه اأ’م-ط-ار وت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا .وق-د وصس-لت نسس-ب-ة اأ’شس-غ-ال حسسب
السسلطات اÙلية لبلدية فرندة إا 30 ¤باŸائة ،حيث ’ تزال اأ’شسغال متواصسلة إ’نهاء
اŸشسروع قبيل انتهاء فصسل الصسيف ،حيث أان اأ’تربة وتسساقط اأ’مطار يعيق السسÒ
بالنسسبة لسسكان ا◊ي و’ سسيما تÓميذ اŸدارسض الذين يعانون من الظاهرة ،وأاصسبح
سسائقو سسيارات اأ’جرة يتجنبون الصسعود إا ¤ا◊ي بسسبب العوائق اŸذكورة.
كما بر›ت بلدية تيدة النائية بدائرة واد ليلي ،عدة مشساريع تنموية خÓل سسنة ،2018
ومن ب ÚاŸشساريع اŸسستعجلة ا‚از خزان مائي لفائدة سسكان دوار او’د عÓل الذي
يشستكي قاطنوه من قلة اŸاء الشسروب بسسبب بعده عن الوسسط ا◊ضسري ،حيث يعتمد
سسكانه على الوسسائل البدائية لنقل اŸياه حسسب السسكان ،غ Òأان مشسروع اÿزان ا÷ديد
الذي برمج بسسعة 100م 3من شسأانه القضساء على مشسكل اŸاء و’سسيما نحن على ابواب
فصسل الصسيف الذي غالبا ما يشسهد ندرة أاو قلة اŸاء الصسالح للشسرب ،وقد خصسصض
للمشسروع التنموي اŸذكور اك Ìمن 285مليون سسنتيم .وحسسب مسسؤوو‹ البلدية فإان
ا’نتهاء من اŸشسروع سسيسساهم ‘ تقليل الضسغط على اÿزان الرئيسسي وتوف ÒاŸياه
الصسا◊ة للشسرب بالنسسبة لسسكان القرية اŸذكورة.
ومن ب ÚاŸشساريع التي يطالب بها اŸواطنون التهيئة ا◊ضسرية للشسوارع واأ’حياء،
حيث يشسرع منذ اشسهر ‘ تنفيذ مشسروع التهيئة ا◊ضسرية للحي القد Ëببلدية تيدة مركز
‘ اطار برنامج التمويل الذاتي للمشساريع اÙلية وبلغت تكلفة اŸشسروع  3مÓي Òسسنتيم
إ’دخال تعديÓت منها تزفيت شسوارع الطرق ،وا’نارة العمومية وانشساء قنوات تصسريف
مياه ا’مطار وا‚از ا’رصسفة ،وقد تقدمت ا’شسغال بنسسبة معتÈة تفوق الـ 50باŸائة.

نحو تكسسية ثÓثة مÓعب بالعشسب ا’صسطناعي

دع -ا وا‹ و’ي -ة ال -وادي ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن سس -ع-ي-د ،إا ¤ضس-رورة
اإ’سس - - -راع ‘ ا‚از مشس- - -روع ت- - -كسس- - -ي- - -ة  03م Ó-عب ب -ال-عشسب
ا’صسطناعي ويتعلّق اأ’مر بكل من ملعب  08ماي  ،1945وملعب
سسيدي مسستور وحي الشسهداء ،إاضسافة إا ¤تسسط Òبرنامج لغلق كل
العمليات القدÁة وتطبيق القانون على اŸقاول ÚاŸتقاعسس.Ú
كما شسّدد على اإ’سسراع أايضسا ‘ انطÓق عملية تهيئة سساحة
الشسباب والعمل على اسستغÓل الفضساءات التجارية’ ،سسيما منها
” عرضض
تلك اŸوجودة باأ’حياء السسكنية اŸوزعة .وباŸناسسبة ّ

تيارت:ع عمارة

العملية التشسخيصسية للمدارسض ا’بتدائية وتب Úمن خÓل تقرير
مدير التجهيزات العمومية أان حوا‹  250مؤوسسسسة تربوية من
›موع  409معنية بـ برنامج تهيئة وصسيانة دورات اŸياه وبعضض
اŸط-اع-م وه-ذا ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر ال-داخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ‘ اطار –سس Úظروف التمدرسض
وتوف Òاحسسن الظروف للدخول اŸدرسسي اŸقبل.

الوادي  :قديري مصصباح

ألثÓثاء  26جوأن  2018م
ألموأفق لـ  12ششوأل  1439هـ

من مراسسلينا

Èي بتيارت
إاعادة ا إ
صسيد ال ّ
’عتبار لهواية ال ّ

وضشع ضشوإبط صشارمة حفاظا على إلطّيور إلنّادرة

فتحت الفدرالية الوطنية للصسيادين ا÷زائري Úالتي يÎأاّسسها الزاهي عمار دورة تكوينية لفائدة صسيادي و’ية
تيارت وبعضس الو’يات اÛاورة ،بعد حصسول صسيادي و’ية تيارت على ا’عتماد الرسسمي من السسلطات الو’ئية عقب سسنوات
’سساسسي.
من ا’نتظار ،ويهدف هذا التكوين ا ¤ا◊صسول على رخصسة تاهيلية ‘ إاطار القانون ا أ
ألرخصشة وألذخÒة ألتي هي مربط ألفرسس
ألن -ه ‡ن -وع أق -ت -ن-اؤوه-ا ق-ان-ون-ا ‘ ظ-ل ع-دم
ت- -زوي- -د أÓÙت أŸرخصس ل- -ه- -ا ب -اق -ت -ن -اء
ألذخÒة رغم إأن أÓÙت ل تزأل مفتوحة
منذ عششرأت ألسشن Úلكن دورها يختصشر على
إأصشÓح قطع ألسشÓح أŸرخصشة من طرف
ألسشلطات ،رغم أن أصشحاب هذه أÓÙت
فارقوأ أ◊ياة وأبناءهم ل يزألون يزأولون
أŸهنة بششرف ويحافظون عليها .فيما ذهب
عبد ألله أحمد إأ ¤أن ألصشيد موروث ثقا‘
جزأئري منذ أنطÓق ألثورأت ألششعبية وهو
غريزة إأنسشانية ل يسشتطيع ألصشياد ألسشتغناء
عنها ،وألدليل هو ‡ارسشتها حتى ‘ وقت
ي -حضش -ر ف -ي -ه ألصش -ي -د بسش -بب ق -ل-ة أل-وسش-ائ-ل
وت- -ط- -ب- -ي -ق أل -ق -وأن Úك -الصش -ي -د أل -عشش -وأئ -ي
وأÙظور قانونا ول سشيما ‘ وقت عبور
ألطيور أŸهاجرة.
فكانت إأجابتها أن ألصشياد إأذأ  ⁄يحافظ
تيارت :ع  -عمارة
ن -ظ -رأ ل-كÌة أŸت-دّخ-ل Úأق-تصش-رن-ا ع-ل-ى
على ألبيئة سشيخرب أماكن ألصشيد ،كذلك دور
بعضس ألفاعل Úوأغتنمنا وجود ‡ثل ألغابات
أل- -ل- -ج- -ن- -ة ه- -و –سش -يسس ألصش -ي -اد ب -ال -ت -ن -وع
وتضش ّ-م-نت ورشش-ات ألّ-ت-ك-وي-ن ع-دة ﬁاور
ألسشيد عابدي عبد ألقادر رئيسس مصشلحة
أل- -ب- -ي- -ول- -وج- -ي ودوره ‘ أل -ت -وأزن أل -ب -ي -ئ -ي،
ح
ك -السش -ت -ع -م -ال أألم -ث -ل وأل -ع -ق ÊÓ-ل-لسشÓ-
ح-م-اي-ة أل-ن-ب-ات-ات وأ◊ي-وأن-ات ع-ل-ى مسشتوى
وأÙاف -ظ-ة ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة أل-غ-اب-ة م-ن ح-يث
أŸرخصس قانونا وأŸسشتعمل ‘ ألصشيد وكذأ
م -دي -ري -ة أل -غ -اب -ات ب-ت-ي-ارت ،وأل-ذي ق-ال أن
ألتلوث ومن أ◊رأئق خاصشة ‘ فصشل أ◊ر
ط -ري -ق -ة ت -أام -ي -ن -ه ،أشش -رف ع -ل -ي-ه-ا أسش-ات-ذة
مصش -ل -ح -ت -ه -م ه-ي أ◊ل-ق-ة ألو ‘ ¤ع-م-ل-ي-ة
كون ألغابة عرضشة للحرأئق ألتفه ألسشباب
وﬂت ّصشون ‘ ألصشيد أثارت نقاششا حادأ بÚ
ألصش -ي -د م -ن ح-يث ت-ه-ي-ئ-ة أŸن-اخ وأŸرأق-ب-ة
ك -رم -ي زج -اج -ة وإأشش -ع-ال سش-ي-ج-ارة أو ح-ت-ى
‘
ألصش -ي -ادي-ن وأŸت-كّ-ون Úأل-ذي-ن ل-ه-م خÈة
وف -ت -ح أŸسش -الك و–سش -يسس ألصش -ي -ادي-ن ع-ن
أنعكاسس من مرآأة أو هاتف نقال ،لذأ يجب
ألصش -ي -د ل -ك -ن -ه -م ي -ج -ه -ل -ون ب -عضس أل-ق-وأنÚ
طريق ألششركاء ‘ ألوسشط ألغابي ،وأضشاف
ألتزود بوسشائل ألتدخل ألفوري وكذأ ألتزود
أŸن ّ-ظ -م -ة ل -ه-وأي-ة ألصش-ي-د ،أل-ت-ي ق-ال ع-ن-ه-ا
ﬁدث -ن -ا أن ألصش -ي -د أŸن -ظ-م  ⁄ي-ف-ت-ح م-ن-ذ
Óب Ó-غ أل -ف -وري ع -ن
ب- -وسش- -ائ- -ل ألتصش- -ال ل - -إ
ة
ألسشيد زأهي إأنها ليسشت مهنة ،لكنها هوأي
تسش -ع -ي -ن -ات أل -ق -رن أŸاضش-ي ،وأع-ي-د ف-ت-ح-ه
أ◊رأئق لدى ألسشلطات أıولة كالغابات
ن
نبيلة .ومن ب ÚأŸهتم Úعابدي ميسشوم م
وأ◊ماية أŸدنية.
ب- -ط- -لب م- -ن ألصش -ي -ادي -ن ،وق -د أدى ألصش -ي -د
ولي -ة ت -ي -ارت ،أل-ذي –ّدث ع-ن أخÓ-ق-ي-ات
أضشافت ألسشيدة حبيبة أن أللجنة ألوطنية
أل -عشش -وأئ -ي أ ¤أن -ت -ه -اك -ات يضش -ي -ف ألسش -ي-د
ألصش-ي-د وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-ال-غ-ابة وألرفق با◊يوأن
للبيئة بفيدرألية ألصشيادين تقوم بتكوين عن
ع- -اب- -دي م- -ث- -ل أن- -ق -رأضس ب -عضس أل -ط -رأئ -د
وﬁاربة ألصشيد ألعششوأئي وأÙافظة على
ق -رب ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أل-درك أل-وط-ن-ي ،ح-يث
وأ◊ي-وأن-ات وأل-ت-ع-دي ع-ل-ى أل-غ-اب-ات ب-حجة
ى
ألسشÓ- -لت ،ك- -م- -ا ي -تضش ّ-م -ن أل -ت -ع -رف ع -ل -
أسشتفاد ألدركيون من خÈأت ألتكوين ألبيئي،
ألصشيد ،كما أدى ألصشيد ألعششوأئي إأ ¤إأقÓع
ة
ل
أ◊يوأنات ألتي تصشطاد وألفصشول أıو
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ل-ك-ن سش-وء ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ه-و م-ن ي-ع-ي-ق ع-م-ل-ي-ة
ع -ل-ي-ه-ا وع-ل-ى صش-ح-ت-ه-ا ،وي-جب أن ت-ك-ون ل-ه
ع-م-ل-ي-ات أل-ت-حسش-يسس ت-ع-رف أل-درك-ي-ون على
ألصشيد ودور إأدأرة ألغابات متعدد ،فنحن من
درأي-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة م-ع-ا÷ة «ألّصش-ائ-دة» ،وه-و ما
أ◊يوأنات أŸرخصس بصشيدها وأÙضشورة
ن- -ح- -م- -ي أ◊ي- -وأن -ات وأل -ن -ب -ات -ات وألصش -ي -د
‘
يصش - -ط - -اد ‘ أل - -غ - -اب - -ة وألÈأري ،وخÈة
م -ن -ه -ا ل -ي -ت -م -ك -ن م -ن أŸرأق -ب -ة وأŸرأف-ق-ة
بالششÎأك مع جمعيات ألصشيادين .ومن بÚ
أل -ت -ك -وي -ن أل-ب-ي-ط-ري ول سش-ي-م-ا ألسش-ع-اف-ات
.
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م
ألطرأئد ألتي يحضشر صشيدها ألغزأل ألذي
ألول- -ي -ة ،وم -ع -رف -ة ب -ا◊ي -وأن -ات وأل -ط -ي -ور
تقريبا هو‘ طريق ألنقرأضس بسشبب ألصشيد
أÙمية ،نظرأ لقلتها أو عدم تكاثرها.
أل -عشش -وأئ -ي وك -ذلك ط-ائ-ر أŸق-نﬁ Úضش-ور
وأظهرت ألنقاششات قلة خÈة ألصشيادين
أصش -ط -ي -اده وه -و ﬁم -ي ع-اŸي-ا ،ون-ذك-ر أن
ألصش -ي -ادون ع ّ-ب -روأ ع-ن أنشش-غ-الت-ه-م أث-ن-اء
نظرأ لغياب ألصشيادين ألقدأمى ،ومن بÚ
ألسش -ي -د ط -ل -ب -ي ﬁم-د ف-ق-د أب-دى أرت-ي-اح-ه
ألتكوين ،فمث Óألسشيد سشاهد عمر صشياد من
ألنشش- -غ -الت أŸط -روح -ة رخصس أألسش -ل -ح -ة
ل-ل-ت-ك-وي-ن أل-ذي ت-ل-ق-اه صش-ي-ادو ولي-ة ت-ي-ارت،
ب- -ل- -دي- -ة ع Úأ◊دي- -دّ– ،دث م- -ط- -ول ع -ن
وعدم وجود Óﬁت لبيعها أو تصشليحها.
وكيف أّنهم أسشتفادوأ من Œارب ألفيدرألية
كما أثÒت مسشأالة أÙافظة على ألبيئة،
رخصشة ألصشيد ألتي تعيق ألصشياد عن حمل
أل-وط-ن-ي وت-ع-ه-د ب-تسش-وي-ة ج-م-يع ألنششغالت
كممارسشة وكثقافة ،وطرحنا سشؤوأل ﬁددأ
ألسشÓح ومن ثم ألصشيد ،وأكد على أن ششهاد
أل -ت -ي ط -رح -ه -ا صش -ي-ادو ت-ي-ارت ع-ل-ى رئ-يسس
على ألسشيدة حبيبة بحة وهي رئيسشة أللجنة
ألتأاهيل ألتي سشيتحصشل عليها ألصشياد بعد
فيدرألية ألصشيادين ورئيسس أ÷معية ألولئية
أل-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ت-نوع ألبيولوجي
ألتكوين تزيح عنه هذأ ألنششغال.
وإأطار بوزأرة ألبيئة عن دور ألبيئة ‘ ألصشيد،
بتيارت.
أما بوزنبيل عبد ألقادر فقد –ّدث عن

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

17679

ألعدد

09

‘ انتظار النّدوة الوطنية بحضسور  15و’ية سساحلية قريبا

ع“ Úوششنت تسشتعد لتكون قطبا سشياحيا بامتياز

^^ ننششششااططييححتتااججإإإ¤¤ممتتااببععةةممييددإإننييةة

إنششغا’ت وإقعية

إانتعاشس الفعل ا÷معوي باŸدية

حمÓت وإسشعة لتنظيف إÙيط وإÙافظة عليه

اŸدية :علي ملياÊ
باشسرت مصسالح بلدية اŸدية عملية واسسعة
’عشس -اب الضس -ارة م -ن اŸق -اب -ر ووسس -ط
ل -ن -زع ا أ
التجمعات ‘ ،وقت ’ تزال فيه الكث Òمن
’ح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ق -اط-ن-ة ب-ا أ
السس-ك-ان-ي-ة ا◊ضس-ري-ة ت-ب-دي ح-ال-ة م-ن القلق
ح-ي-ال ا’ن-تشس-ار ال-ك-ث-يف للحشسائشس Ãحاذاة
اŸداخ -ل ال -رئ-يسس-ي-ة ،م-ا يشس-ك-ل خ-ط-را ج-راء
اح - -ت - -م - -ال ان - -تشس- -ار ا◊ي- -وان- -ات ال- -زاح- -ف- -ة
كالثعاب Úأاو ‘ حال نشسوب ا◊رائق.

ويطالب سشكان هذه أألحياء حيث تتوأجد
كميات قرب مسشجد حي أŸصشلى أو ألعمارأت
ب -اŸدي -ة ب -ال -ت -دخ -ل أل -ع -اج-ل ك-ون-ه-ا ب-اتت ‘
نظرهم تششكل تهديدأ مع حلول فصشل ألصشيف.
وتقوم مصشالح ألغابات هذه أأليام بعملية نزع
أ◊شش-ائشس أسش-ف-ل ألسش-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ية ألتابعة
÷امعة يحيى فارسس باŸدية بالطريق ألوطني
رقم .01
من جهة أخرى ،نظّمت كل من مديرية ألبيئة
وأŸؤوسشسشة ألعمومية لتسشي Òألردم ألتقني ودأر
ألبيئة لقاء –سشيسشيا Ãركز ألتسشلية ألعلمية
ب- - -اŸدي- - -ة Ãشش- - -ارك- - -ة ‡ث- - -ل- - -ي أÛت- - -م - -ع

أŸد Êب -ه -دف إأشش -رأك أ÷م -ع-ي-ات ‘ م-ي-دأن
بيئة نظيفة ،على إأعتبار أنها تعت Èششريكا فعليا
‘ إأث- - -رأء أıط- - -ط - -ات وألÈأم - -ج أÿاصش - -ة
ب-ن-ظ-اف-ة أÙي-ط ،ح-يث “ح-ورت م-دأخÓ-ت
‡ثلي أÛتمع أŸد Êبالتطرق إأ ¤ألكيفية
أŸثلى إلعادة بريق هذه ألولية.
وسش-ج-لت م-دي-ري-ة أل-ب-ي-ئ-ة إأنشش-غالت رؤوسشاء
أألح- -ي -اء أŸت -م -ث -ل -ة ‘ أن -ع -دأم ن -ق -اط ج -م -ع
أل -ن -ف -اي -ات ،أل -رم -ي أل -عشش -وأئ-ي لسش-ك-ان ب-عضس
أألح -ي -اء وه -ي أل -ظ -اه -رة أŸشش-ي-ن-ة وأل-ت-ي م-ن
شش -أان -ه -ا أن ت -ع -م -ل ع-ل-ى ت-ع-ك Òوج-ه ع-اصش-م-ة
ألولية ،كما حمل أحد أ◊اضشرين أŸسشؤوولية
لبعضس ألسشكان بتسشّببهم ‘ إأنسشدأد ألبالوعات
وقت قيامهم بعملية ألبناء أو ترميم منازلهم،
حيث يكدسس ألكث Òمنهم لوزأم ألبناء على
قارعة ألطريق دون وجه حق.
كشش -ف م -دي -ر أŸؤوسشسش -ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ردم
أل -ت -ق -ن -ي ي -اسش ÚبÒأن ع -ل -ى أن ه-ن-اك ج-ه-ود
م -ب -ذول -ة ب -ع -د ت-نصش-يب ه-ذه أŸؤوسشسش-ة م-ن-ذ 6
أششهر ،وأŸتمثلة أسشاسشا ‘ توزيع حاويات جمع
ألنفايات ع Èأحياء ألولية و–ديد وقت رمي
أل -ق -م -ام -ة ،وه -و أألم -ر أل -ذي أك -د ع -ل-ي-ه ذأت
أŸسشؤوول على أمل أن يحافظ ألسشكان على
أل-ت-وق-يت أÙدد ل-رم-ي أل-ق-م-ام-ة وأÙافظة
على نظافة أحيائهم ،فيما أعرب مدير ألبيئة
ع -ن أسش -ت -ع -دأد مصش -ا◊ه أل -ك -ام-ل ل-ت-ق-د Ëي-د
أŸسش-اع-دة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ألج-ل ن-ظافة أÙيط
كما أجمع أŸششرفون على ضشرورة إأرجاع بريق
ألولية ،وذلك باششرأك كل أŸوأطن.Ú

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ب- -اشس -رت مصس -ال -ح و’ي -ة ع“ Úوشس -نت –ضسÒات ح -ث -ي -ث -ة
اسس -ت -ع -دادا Ÿوسس-م ا’صس-ط-ي-اف ،ال-ذي ت-ع-ول ع-ل-ي-ه السس-ل-ط-ات
الو’ئية ‘ –ول اŸدينة ا ¤قطب سسياحي بامتياز ،خاصسة
وأان الو’ية تزخر بـ  18شساطئا خÓبا يتوزع على  106كلم من
تارقة شسرقا إا ¤الوردانية غربا با’ضسافة اﬁ ¤طة حمام
ب-وح-ج-ر ا◊م-وي-ة وال-عشس-رات م-ن اŸواق-ع ال-تاريخية والغابية
اÓÿبة.
هذأ وقد باششرت مديرية ألتجارة لولية ع“ Úوششنت لقاءً ولئيا مع
أ÷معيات ألفاعلة بالولية بغية إأ‚اح موسشم ألصشطياف –ضشÒأ
لتنظيم ندوة وطنية حول ذأت أŸوضشوع ،حسشب ما أعلن عنه مدير
ألتجارة ألسشيد عبد ألرحمن قيجي ،ألذي أششار أن ألتحضشÒأت جارية
لسشتقبال ‡ثلي  15ولية سشاحلية ‘ ندوة وطنية حول إأ‚اح موسشم
ألصشطياف وحماية أŸوأطن من ألتسشممات عن طريق قوأفل خاصشة
Ÿرأقبة ما يتناوله أŸصشطافون لتفادي ألتسشممات ،ألمر ألذي يضشمن
ثقة أŸصشطاف ويجعله يقبل على ششوأطئ ألولية.
من جهتها باششرت مديرية ألنقل لولية ع“ Úوششنت ‘ إأقامة
ﬂطط خاصس للتكفل باŸصشطاف Úعن طريق تسشط Òبرنامج لضشمان
نقل أŸوأطن Úببلديات ألولية ألـ  28أ ¤ألششوأطئ عن طريق توفÒ
أ◊اف Ó-ت وم -ن-ح رخصس ألسش-ت-غÓ-ل أŸؤوق-ت-ة ،ف-زي-ادة ع-ل-ى أÿط-وط
ألرسشمية ألتي تؤودي أ ¤ألششوأطئ وأŸقدرة بـ  11خط بطاقة 162
حافلة ،فقد ” منح  560رخصشة أسشتثنائية خاصشة Ãوسشم ألصشطياف،
أألمر ألذي من ششأانه أن يفك أزمة ألنقل بالولية.
أما عن مديرية ألسشياحة فقد عملت على ضشرورة ألتكفل بالسشوأح عن
طريق توف Òألقامة ومرأكز ألتخييم ،حيث تدعمت ألولية بـ  07فنادق
جديدة بطاقة  1000سشرير خÓل هذأ أŸوسشم ،تضشاف إأ 21 ¤فندق
تزخر به ألولية ،وألذي من ششأانه ضشمان ألرأحة للمصشطاف Úخاصشة
وأن هناك فندق رأقي برششقون بطاقة عظمى سشيضشاعف من عدد
ألسشوأح أŸتوأفدين على هذأ ألششاطئ أÓÿب ،زيادة على فندق آأخر
بششاطئ تارقة و 03بعاصشمة ألولية ،وهو تقدم يحسشب للقطاع بالولية
ألذي تتنوع فيها أŸنتجعات ألسشياحية ب Úأ◊موية وألششوأطئ وكذأ
أŸوأقع ألدينية وألتاريخية وأألثرية ،ما يجعل ألولية قطبا سشياحيا
ب-ام-ت-ي-از ي-ح-ت-اج إأŸ ¤سش-ات خ-ف-ي-ف-ة ل-ت-ك-ون م-رك-زأ ه-ام-ا لسش-تقطاب
ألسشوأح.

رئيسس مكتب اŸماراسسات الّتجارية ببلعباسس:

غلق  Óﬁ ٢١لإÓخÓل بالقوإنÚ
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

جلت مصسالح مديرية التجارة لو’ية سسيدي بلعباسس أازيد
سس ّ
م- -ن  13أال -ف ت -دخ -ل ،أاسس -ف -ر ع -ن تسس-ج-ي-ل ﬁ 750ضس- -ر و149
’سس-ت-هÓكية
ﬂال -ف -ة ،وح-ج-ز أازي-د م-ن  20ق-ن-ط-ارا م-ن اŸواد ا إ
الفاسسدة وغلق Œ Óﬁ 21اريا.
وأفاد عماد معاششو رئيسس مكتب أŸمارسشات ألتجارية Ãديرية ألتجارة
بتسشجيل  13866تدخل ،أسشفر عن ﬂ 38الفة فيما يخصس أŸمارسشات
ألتجارية أŸتعلقة بعدم حيازة مسشتخرج ألسشجل ألتجاريﬁ 12 ،ضشر
لعدم تعديل بيانات مسشتخرج ألسشجل ألتجاري ،وﬁ 625ضشر متعلق بعدم
أإلعÓم باألسشعار وألتعريفات ،ناهيك عن ﬁ 19ضشر ‡ارسشة أألسشعار
غ Òألششرعية وﬁ 39ضشرأ متعلقا بعدم ألفوترة ألتي قدر مبلغها أŸا‹ بـ
 332مليون دج ‘ ،ح Úبلغ عدد أÙاضشر أŸسشجلة خÓل نفسس ألفÎة
ﬁ 750ضشر ،وﬂ 149الفة بيع وحيازة منتوجات فاسشدة ،هذه أألخÒة
ألتي فاقت كميتها  2000كلغ ،كما قامت أŸديرية بغلق Œ Óﬁ 21اريا.
أما مصشلحة حماية أŸسشتهلك وقمع ألغشس ،فقد أحصشت  642تدخل
عﬂ Èتلف أÓÙت ألتجارية ،حيث مّكنت هذه ألتدخÓت من –رير
ﬁ 489ضشر متابعة قضشائية ششمل ﬂ 522الفة ،و“ثلت أهم أıالفات
‘ ›ال قمع ألغشس ‘ ﬂ 158الفة متعلقة بعدم إأحÎأم إألزأمية ألنظافة
وألنظافة ألصشحيةﬂ 171 ،الفة متعلقة بعدم إأحÎأم ششروط حفظ أŸوأد
ألسشريعة ألتلف وكذأ ﬂ 149الفة خاصشة ببيع وحيازة على منتوجات
فاسشدة أو غ Òمطابقة ‘ ،ح Úبلغت كمية أ◊جز  2304كلغ وقدرت
قيمة أÙجوزأت بأازيد من  1,4مليون دج.
ومن جهتها قامت مصشالح أألمن لولية سشيدي بلعباسس خÓل ششهر
رمضشان بـ  73عملية ،أسشفرت عن حجز أزيد من  930كلغ من أŸوأد
ÓسشتهÓك ألبششري ،فضش Óعن
أإلسشتهÓكية غ Òألصشحية وغ Òألقابلة ل إ
إأحالة  10ملفات إأ ¤ألعدألة وتوجيه  21إأعذأر كتابي ،فيما ” أيضشا حجز
 1056ق-ط-ع-ة خ-اصش-ة ب-اŸوأد غ Òأإلسش-ت-هÓ-ك-ي-ة .ه-ذأ وأسش-ف-رت ع-ملية
مرأقبة أك Ìمن ﬁ 600ل Œاري عن –رير ﬂ 129الفة 83 ،إأعذأر
كتابي مع –رير  46تقريرأ متضشمنا أإقÎأحات ألغلق أرسشلت إأ ¤أŸصشالح
أıتصشة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعهد Ãواصصلة ا’صصÓحات السصياسصية وايجاد حلول للوضصع ا’قتصصادي اŸتأازم

أاردوغان ينجح ‘ حسسم الرئاسسيات الÎكية ‘ أاول جولة
اقÎاع غ Òمسسبوق ‘ بلد تعداده  81مليون نسسمة

ح -ق -ق ال -زع -ي -م الÎك -ي رجب ط -يب
أاردوغ -ان ،ف -وزا ك -بÒا ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
’حد ،بعد أان
العامة التي جرت ،يوم ا أ
‚ح ‘ حسصمها من ا÷ولة ا’و ،¤فيما
ح -ل ح -زب ““ال -ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة““ ال-ذي
يقوده على غالبية برŸانية ما Áهد من
ان -ت -ق -ال ت -رك -ي -ا ا ¤ال -ن -ظ -ام ال -رئ -اسص-ي
بسصÓ- -سص- -ة وب- -دون ت- -ع- -ق- -ي- -دات ،وسص- -ط
ت- -ع- -ه -دات ل -ل -رئ -يسس الÎك -ي ب -تسص -ري -ع
’صص Ó- - -ح - - -ات السص - - -ي - - -اسص - - -ي - - -ة
وتÒة ا إ
وا’قتصصادية Ÿواجهة اıاطر اÙدقة
بالبÓد.
ك -انت وك -ال -ة أان -ب -اء (األن-اضص-ول) الÎك-ي-ة
الرسصمية ،قد أاعلنت ‘ آاخر احصصاء لها أان
الرئيسض الÎكي حصصل على  52،5باŸائة من
األصصوات ،بعد فرز  99باŸائة من الصصوات،
بينما حصصل منافسصه الرئيسصي ﬁرم ا‚ه،
م -رشص -ح ح -زب اŸع -ارضص -ة ال -رئ -يسص -ي ،ح-زب
الشصعب ا÷مهوري ،على  30،7باŸائة.
جاء فوز أاردوغان ،بأاك Ìمن الغالبية خÓل
جولة النتخابات األو ،¤ليلغي ضصرورة إاجراء
جولة أاخرى كانت متوقعة من البعضض .كما
اعتÈت هذه النتخابات ““غ Òمسصبوقة““ ‘
بلد تعداد سصكانه  81مليون نسصمة ،من خÓل
اخ-ت-ي-ار رئ-يسض سص-ي-ت-م-ت-ع بصصÓ-ح-يات تنفيذية
واسصعة ،مدعوما Ãوافقة كانت طفيفة ،على
اسصتفتاء دسصتوري ،العام اŸاضصي ،حيث أان
ه -ذا ال-ن-ظ-ام ا÷دي-د سص-ي-ل-غ-ي م-نصصب رئ-يسض
الوزراء وسصيكون الرئيسض مسصؤوول أاسصاسصيا عن
شصؤوون الدولة وا◊كومة.

ظل أاردوغان ،البالغ من العمر  64عاما،
يقود تركيا كرئيسض للوزراء لفÎة  15عاما،
وهو اآلن رئيسض للبÓد .كما أاظهرت نتائج
النتخابات الŸÈانية ،مع فرز  99باŸائة من
األصصوات ،أان حزب العدالة والتنمية ا◊اكم،
بزعامة أاردوغان ،قد حصصل على أاك Ìمن 42
باŸائة من األصصوات ،بينما حصصل حليفه
حزب ا◊ركة القومية ،على  11.2باŸائة أاي
Ãا يكفي إاذا اجتمعا ألن يضصمنان الغالبية
الŸÈانية.
“كن حزب الشصعب الدÁقراطي ،اŸوا‹
Óكراد ،من اجتياز عتبة الـ 10باŸائة بقليل،
ل أ
ل -ي -ت -م -ك -ن م-ن دخ-ول الŸÈان ،ب-ي-ن-م-ا حصص-ل
مرشصحه اŸعتقل صصÓح الدين دÒÁتاشض،
ع -ل -ى ن-ح-و  8.3ب- -اŸائ- -ة ،م -ن األصص -وات ‘
السصباق على الرئاسصة.
ولقد جرت هذه النتخابات ‘ ظل حالة
ط - -وارئ ف - -رضصت ب - -ع - -د ﬁاول- -ة الن- -قÓ- -ب
الفاشصلة ضصد أاردوغان ‘ عام  ،2016وكانت
النتخابات مقررة ‘ نوفم Èعام  ،2019ولكن
” تقدÁها ‘ أافريل من قبل أاردوغان ،بسصبب
ﬂاوف من أان يشصهد اقتصصاد البÓد الضصعيف،
اŸزيد من التدهور.

التقو Ëوالتجدد ‘ ﬁيط مضسطرب
ع-قب العÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج الن-ت-خ-اب-ات
خرج الرئيسض الÎكي ‘ كلمة للشصعب قال
فيها ان ““النتائج باتت واضصحة““ ،مؤوكدا ان
سصÓمة العملية النتخابية وحرية التصصويت

كابوسس يؤورق قادة ا’–اد ا’وروبي ،الوزير لويسس بالوسس:

إاسسبانيا ’ Áكنها أان تصسبح منظمة لإلنقاذ ‘ البحر

’سص -ب -اÊ
ق- -ال وزي- -ر ال- -ت- -ج -ه -ي -ز ا إ
خوسصي لويسس بالوسس ،أامسس ،أان على
ب Ó-ده أان ت-ت-ب-ن-ى م-ق-ارب-ة ““إانسص-ان-ي-ة
وÎﬁمة““ ‘ ›ال الهجرة ،لكن ““’
’ح -وال أان
Áك- -ن -ه -ا ب -أاي ح -ال م -ن ا أ
Óن-ق-اذ ‘ ال-ب-ح-ر
تصص -ب -ح م -ن -ظ -م -ة ل -إ
بالنسصبة لكل أاوروبا““.
أاوضص -ح ل -ويسض ب -ال -وسض ‘ تصص -ري -ح-ات
إلذاع- -ة ““ك- -ادي- -ن- -ا سص ““Òأان -ه ي -جب ع -ل -ى
إاسصبانيا فيما يتعلق بالهجرة أان ““تتبنى
ونحن نفعل ذلك مقاربة –Îم حقوق
اإلنسصان ومتفهمة Œاه هذه اŸأاسصاة““،
Óنقاذ
لكنها ل Áكنها أان تصصبح منظمة ل إ
‘ البحر ‘ كل أاوروبا.
ج -اءت تصص -ري -ح -ات وزي-ر ال-ت-ج-ه-ي-ز
اإلسصبا Êردا على القÎاح الذي قدمته،
أامسض األح- -د ،دا ك- -ولو ع- -م- -دة م- -دي- -ن -ة
برشصلونة ع Èحسصابها على شصبكة ( توي) Î
والذي أاعلنت من خÓله أان ميناء اŸدينة
على اسصتعداد لسصتضصافة حوا‹  1000من
اŸه- -اج- -ري- -ن غ Òالشص -رع -ي Úال -ذي -ن ”

إان- -ق- -اذه- -م ‘ ع- -رضض ال- -ب- -ح- -ر األب- -يضض
اŸت -وسص -ط ب -حسصب اŸن-ظ-م-ة اإلسص-ب-ان-ي-ة
““بروكتيفا أاوبن أارمسض““ .
رفضض ب -ال -وسض إام -ك -ان -ي -ة أان تسص-ت-ط-ي-ع
إاسص- -ب- -ان- -ي- -ا اسص- -ت -ي -ع -اب أاك Ìم -ن  200من
اŸهاجرين غÒالشصرعي Úالذين يتواجدون
على م Ïالسصفينة التابعة للمنظمة الأŸانية
““ليفيل ““ÚاÙاصصرة بعرضض سصواحل مالطا
كما هو ا◊ال مع سصفينة ““أاكواريوسض““ مؤوكدا
أان إاسص- -ب- -ان- -ي- -ا ““ ل تسص- -ت- -ط -ي -ع –م -ل ه -ذه
اŸسصؤوولية لوحدها ““ .
كانت دا كولو قد طلبت ،األحد ،من
ا◊ك-وم-ة اإلسص-ب-ان-ي-ة مسص-اع-دة اŸن-ظ-م-ة
غ Òا◊كومية ““بروكتيفا أاوبن اأرمسض““
م- -ن أاج- -ل ““ إان- -ق- -اذ أارواح اŸه -اج -ري -ن ““
واقÎحت أان تصصبح مدينة برشصلونة ““
مÓذا أامنا ““ لسصتقبال اŸهاجرين غÒ
الشصرعي.Ú
وع- -ق- -دت ي -وم األح -د بÈوكسص -ل ق -م -ة
أاوربية مصصغرة للبحث عن ““ حلول أاوروبية
““ ألزمة الهجرة.

يعÈان عن ““قوة الدÁقراطية الÎكية““.
كما أاكد الرئيسض الÎكي ،على أان بÓده
أاعطت درسصا ‘ الدÁقراطية للعا ⁄باسصره
وذلك ع Èنسصب اŸشصاركة ‘ النتخابات
والتي قاربت  90باŸائة ،مضصيفا ان التراك
ح -م -ل -وا ““–ال -ف الشص -عب““ مسص-ؤوول-ي-ة ك-بÒة
Ãنحه الغلبية الŸÈانية.
وشصدد الزعيم الÎكي ،على أانه ““سصيواصصل
النضصال من اجل –قيق تركيا تقدم اك‘ È
كافة اÛالت““ ،معلنا ان اولوية حكومته
‘ اŸرحلة الراهنة تتمثل ‘ ““إايصصال تركيا
ا ¤اه- -داف ال- -ذك- -رى اŸئ- -وي- -ة ل -ت -أاسص -يسض
ا÷مهورية ‘ . ““2023
ورغ- - -م ف- - -وز أاردوغ - -ان ،غ Òأان إادارت - -ه
ا÷ديدة سصتواجه مهاما صصعبة ،يأاتي على
رأاسص- -ه- -ا الق- -تصص- -اد اÙاط ب- -اıاط -ر،
ومشص -اك -ل دب -ل -وم -اسص -ي -ة ت -ت -ع-ل-ق ب-ال-ولي-ات
لوروبي.
اŸتحدة وال–اد ا أ
ف-ق-دت ال-ع-م-ل-ة الÎك-ي-ة (ال-لÒة) قيمة
قياسصية بلغت نحو  20باŸائة ،أامام الدولر
لم -ري -ك -ي ،م -ن -ذ م -ط-ل-ع ه-ذا ال-ع-ام ،رغ-م
اأ
زي -ادات ع -ال -ي-ة Ãع-دلت ال-ف-ائ-دة ،ووسص-ط
تخمينات تقول إان تركيا سصتضصطر للجوء إا¤
صصندوق النقد الدو‹ للحصصول على
قرضض داعم منه.
لخ-ر اŸع-ط-ي-ات اŸع-ن-ي-ة ،ف-ق-د
ووف -ق -ا آ
ارتفع عجز التجارة اÿارجية الÎكي إا¤
نحو  77مليار دولر ‘ عام  .2017وأاعرب
ن - - -ائب رئ - - -يسض ال- - -وزراء الÎك- - -يﬁ ،م- - -د
شصيمشصيك ،مؤوخرا عن اعتقاده بأان إاعادة
انتخاب أاردوغان ،إاضصافة إا ¤قوة سصيطرة
ح- -زب- -ه ب- -الŸÈان ،سص- -تسص- -اع -د ‘ تسص -ري -ع
إاصصÓ- -ح- -ات اق- -تصص- -ادي- -ة وم- -ال -ي -ة ت -ه -دف
Ÿواج-ه-ة ال-تضص-خ-م ال-ع-ا‹ وازدي-اد ال-بطالة
بالبÓد.

عÈ

العا⁄

اعتقا’ت

^ ال- -ق- -دسض اÙت- -ل- -ة -اع- -ت- -ق -لت ق -وات
الحتÓل اإلسصرائيلي ،أامسض 11 ،فلسصطينيا
من مناطق ﬂتلفة ‘ الضصفة الغربية.

اعتداء إارهابي
^ تكريت (العراق) -قتل شصرطي وأاصصيب
سص -ت -ة آاخ -رون ب -ج -روح ال-ي-وم ‘ ه-ج-وم شص-ن-ه
مسصلحون من تنظيم ““داعشض““ اإلرهابي على
م -واق -ع أام-ن-ي-ة شص-رق ﬁاف-ظ-ة صصÓ-ح ال-دي-ن
شصمال بغداد ،واختطفوا خÓله سصتة مدني،Ú
حسصب ضصابط عراقي.

تعزيزات أامنية

^ بÒوت -أاعلن ا÷يشض اللبنا ،Êأامسض،
ازالة بوابات الكÎونية كان وضصعها لتعزيز

العدد
17679
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شصاهد على ا’نتهاكات اŸغربية ‘ ا’راضصي الصصحراوية اÙتلة

البشس Òمصسطفى يّرحب باسستئناف مفّوضسية حقوق
اإ’نسسان عمل بعثاتها ‘ الصسحراء الغربية
’راضص-ي
ن ّ-وه وزي -ر ا أ
الصص - -ح - -راوي - -ة اÙت - -ل- -ة
وا÷ال- - - -ي- - - -ات ،ال- - - -بشصÒ
مصص- - - -ط - - -ف - - -ى السص - - -ي - - -د،
ب- -إاسص- -ت- -ع- -داد اŸف- -وضص- -ي -ة
السص - - - -ام - - - -ي - - - -ة ◊ق- - - -وق
’سص - -ت - -ئ- -ن- -اف
’نسص - -ان ،إ
ا إ
إاي -ف -اد ب -ع -ث-ات ف-ن-ي-ة إا¤
الصصحراء الغربية ،قصصد
اŸت- -اب- -ع- -ة وا’ط Ó-ع م -ن
’جال
جديد و‘ اقرب ا آ
ع- -ل- -ى وضص- -ع- -ي- -ة ح -ق -وق
’ت-خ-اذ
ا’نسص -ان ،داع -ي -ا إ
إاج- - - - - -راءات ل- - - - - -وق - - - - -ف
ا’نتهاكات التي ترتكبها
’ح- - -تÓ- - -ل
سص - - -ل- - -ط- - -ات ا إ
’راضص- - - -ي
اŸغ- - - -رب- - - -ي ‘ ا أ
الصصحراوية اÙتلة.
جدد الوزير خÓل الندوة
التي نظمتها ›موعة جنيف
Ÿسص-ان-دة الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
–ت عنوان ““إانتهاكات حقوق
السص - -ج- -ن- -اء الصص- -ح- -راوي،““Ú
إال -ت -زام ج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسص-اري-و
ب- -ح- -م- -اي -ة وت -ع -زي -ز ح -ق -وق
اإلنسص-ان ،ودع-وت-ه-ا اÛت-مع
ال -دو‹ وال -ه -ي -ئ -ات اŸع -ن-ي-ة
ب -ح -ق -وق اإلنسص -ان ،أان ت -و‹
اŸزي- -د م- -ن اله- -ت- -م- -ام إا¤
ح- -ال- -ة الصص- -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة
وم-ع-اي-ن-ة ان-ت-ه-اكات ا◊قوق
ال- -ت- -ي ت- -رت -ك -ب -ه -ا اŸم -ل -ك -ة
اŸغ- - -رب- - -ي - -ة ‘ الصص - -ح - -راء
الغربية ،اإلقليم الذي يقع
–ت مسص- - - - -ؤوول - - - -ي - - - -ة األ·
اŸتحدة.
ك- - - -م- - - -ا أاب - - -رز ال - - -وزي - - -ر
الصص - - - -ح - - - -راوي““ ،ح- - - -ج- - - -م
اŸم -ارسص-ات اŸشص-ي-ن-ة““ ال-ت-ي
ي - -ت- -ع- -رضض ل- -ه- -ا السص- -ج- -ن- -اء
السصياسصيون الصصحراويون من
ق -ب -ل اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة‘ ،
إانتهاك صصارخ للقانون الدو‹
اإلنسص-ا Êواإلت-ف-اق-ي-ة الرابعة
÷ن - - -ي - - -ف ،ن - - -اه - - -يك ع- - -ن
““اŸع -ام-ل-ة ال-ع-نصص-ري-ة““ ال-ت-ي
تتعرضض
ل -ه -ا ع -ائ Ó-ت السص -ج -ن -اء،
مسص -ت -دل ‘ السص -ي -اق ب -ح-ال-ة
السص-ي-دة ك-ل-ود م-و‚ان ،ال-ت-ي

أاصصدرت ‘ حقها السصلطات
اŸغربية ،منذ جوان ،2016
ق- -رار ح- -ظ- -ر دخ- -ول الÎاب
اŸغ -رب -ي ،واŸن -ع م -ن زي-ارة
زوج- -ه -ا ال -ن -ع -م -ة أاسص -ف -اري،
السص- -ج Úالسص- -ي -اسص -ي ضص -م -ن
›موعة أاكد Ëإازيك.
‘ سص- -ي- -اق آاخ- -ر ،ال- -ت -ق -ى
اŸسص -ؤوول الصص -ح -راوي ع -ل-ى
هامشض اŸشصاركة ‘ أاشصغال
ال- -دورة ال- -ع- -ادي -ة ال -ث -ام -ن -ة
وال- -ثÓ- -ث -ون Ûلسض ح -ق -وق
·Ó
اإلنسص- - -ان ال- - -ت- - -اب- - -ع ل - - -أ
اŸت -ح-دة ،ب-ك-ب-ار اŸسص-ؤوولÚ
‘ ه - -ي - -ئ- -ة األ· اŸت- -ح- -دة
اŸع -ن -ي Úب -ح -ق-وق اإلنسص-ان،
أاي- - -ن أاك - -د رغ - -ب - -ة ج - -ب - -ه - -ة
ال -ب -ول -يسص-اري-و ،اŸعÎف ب-ه-ا
منذ عام  1979من قبل األ·
اŸت- -ح- -دة ك -م -م -ث -ل ق -ان -وÊ
لشصعب الصصحراء الغربية‘ ،
““اإلسص- -ت- -ف- -ادة م- -ن ب- -رن -ام -ج
التعاون الفني وبناء القدرات
ال -ذي يشص -رف ع -ل -ي -ه م -ك-تب
اŸف- -وضض السص- -ام- -ي ◊ق- -وق
اإلنسصان““.
ج - - - - - - - - -دد اŸسص- - - - - - - - -ؤوول
الصص -ح -راوي ‘ ه-ذا الصص-دد
““ال -ت -زام ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و
ال -ق-وي ب-ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-ا م-ع
م- -ك- -تب اŸف- -وضض السص- -ام- -ي
◊ق -وق اإلنسص -ان وم -ع آال-ي-ات
·Ó
حقوق اإلنسصان التابعة ل أ
اŸت -ح -دة““ ،و« اسص -ت -ع -داده -ا
الكامل ‘ لعب دور إايجابي
‘ هذا ا÷انب““.
كما طالب ‘ اآلن ذاته،
بأان تو‹ اŸفوضصية ““إاهتماما
خ- -اصص- -ا وإاج- -راءات خ- -اصص -ة
ل- -وق- -ف الن- -ت- -ه -اك -ات ال -ت -ي
ت-رت-ك-ب-ه-ا سص-ل-ط-ات اإلحتÓل
اŸغ - - -رب - - -ي ‘ الصص - - -ح- - -راء

الغربية““ اإلقليم غ ÒاŸتمتع
باإلسصتقÓل الذاتي ،والذي ل
ت -وج -د ف -ي -ه سص -ل -ط -ة م-دي-رة
معÎف بها دوليا ،كما ⁄
ت - -ق - -م األ· اŸت - -ح- -دة ع- -ن
Óسصتفتاء ‘
ط-ري-ق ب-ع-ث-ت-ه-ا ل إ
الصصحراء الغربية القيام بهذا
الدور““.
اخ - - - -ت - - - -ت - - - -م اŸسص- - - -ؤوول
الصصحراوي ،زيارة العمل اإ¤
جنيف والتي امتدت ÿمسصة
أايام ،بإاجراء ﬁادثات اخرى
ج -د ه -ام -ة ،م-ع ال-ع-دي-د م-ن
ال -وف -ود ا◊ك -وم -ي -ة و‡ث-ل-ي
اŸن -ظ -م-ات غ Òا◊ك-وم-ي-ة
قصص -د ال -ت -وع -ي-ة ب-إان-ت-ه-اك-ات
السصلطات اŸغربية ،للحقوق
الق -تصص -ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
وال- - -ث- - -ق- - -اف- - -ي- - -ة ،ل- - -لشص - -عب
الصص- - -ح- - -راوي ،فضص  Óً- -ع - -ن
ا◊قوق اŸدنية والسصياسصية،
و‘ مقدمتها ا◊ق ‘ تقرير
اŸصص Òواإلسص -ت -قÓ-ل ،ال-ذي
يطالب به الشصعب الصصحراوي
ع -ل-ى ج-ان-ب-ي ““ج-دار ال-ع-ار““،
الذي بنته قوة اإلحتÓل ‘
الصصحراء الغربية.
Óشص- -ارة ك- -ان اŸف- -وضض
ل - -إ
السصامي ◊قوق النسصان ،زيد
رعد ا◊سص ،ÚوخÓل اشصغال
الدورة العادية Û 38لسض
ح-ق-وق النسص-ان ب-ج-ن-ي-ف ق-د
ع Èع -ن اسص -ت -ع -داد م -ك -ت -ب -ه
ليفاد بعثة قصصد اŸتاعبة
والط Ó- -ع م - -ن ج - -دي- -د و‘
اق -رب اآلج -ال ع-ل-ى وضص-ع-ي-ة
ح -ق -وق النسص -ان ب -الصص-ح-راء
ال -غ-رب-ي-ة وذلك ب-ع-د ت-وق-ف-ه-ا
م- -ن -ذ صص -ي -ف  ،2015بسص - -بب
ع-رق-ل-ت-ه-ا م-ن ق-بل السصلطات
اŸغربية.

راهن على خيار اŸصصا◊ة ‘ سصوريا

اأ’سسد :ا◊رب على ا’رهاب مسستمرة
’سص-د،
أاك -د ال-رئ-يسس السص-وري ،بشص-ار ا أ
إان ا÷يشس السصوري سصيواصصل تقدمه ‘
’سص-ت-ع-ادة اŸن-اط-ق ال-ت-ي
شص -م -ال ال -بÓ-د إ
تسصيطر عليها ا÷ماعات اŸسصلحة.
جاءت تصصريحات األسصد لقناة (إان.تي)‘.
الروسصية ،عقب إاعÓن دمشصق رفضصها وجود
ال-ق-وات الÎك-ي-ة واألم-ري-ك-ي-ة Ãح-ي-ط م-دي-نة
منبج الشصمالية وذلك بعد يوم من بدء جنود
من البلدين دوريات باŸنطقة.
وقال األسصد ‘ اŸقابلة ““اخÎنا طريق،Ú

األول واألهم هو اŸصصا◊ة..والطريق الثاÊ
ه -و م -ه -اج -م-ة اإلره-اب-ي Úإاذا  ⁄يسص-تسص-ل-م-وا
ورفضصوا السصÓم““.
أاضصاف ،ردا على سصؤوال عن ا÷زء الشصما‹
م-ن سص-وري-ا ح-يث تسص-ي-ط-ر ج-م-اع-ات مسص-لحة
ع -ل-ى ب-عضض األراضص-ي ““سص-ن-ق-ات-ل-ه-م ونسص-ت-ع-ي-د
السصيطرة بالقوة ،هذا بالتأاكيد ليسض اÿيار
األفضص-ل ل-ن-ا ل-ك-ن-ه ال-ط-ري-ق ال-وح-يد للسصيطرة
على البلد““.

الج -راءات األم -ن -ي -ة ع -ل-ى م-داخ-ل ﬂي-مÚ
لÓجئ Úالفلسصطيني ‘ Úمدينة صصيدا جنوبي
البÓد وأاثارت اسصتياء سصكان اıيم.Ú

السصبوع ‘ إاقليم جوتنج وحدها والتي تشصكل
اŸرك - -ز الق- -تصص- -ادي واŸا‹ ÷وه- -انسصÈغ
والعاصصمة بريتوريا.

تونسس
^ تونسض-أاعلن مصصدر رسصمي ‘ تونسض
عن مقتل راعي أاغنام ،مسصاء األحد ،متأاثرا
بجروح بليغة إاثر تعرضصه لعتداء من طرف
›م -وع -ة إاره -اب -ي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ال-عسص-ك-ري-ة
اŸغ-ل-ق-ة ب-ج-ب-ل الشص-ع-ان-ب-ي ب-ولي-ة القصصرين،
وسصط غرب البÓد.

خطر ا÷رÁة
^ جوهانسصبورغ  -كثفت السصلطات األمنية
‘ ج- -ن- -وب إاف- -ري -ق -ي -ا خ Ó-ل األي -ام األخÒة
ج- -ه- -وده- -ا Ùارب -ة ا÷رÁة ال -ت -ي ل ت -زال
تتفاقم ‘ البÓد ‘ ظل األزمة القتصصادية
والج-ت-م-اع-ي-ة .أاع-ل-نت السص-ل-ط-ات ،أامسض ،أان
أاك Ìمن  400حالة اعتقال “ت نهاية هذا

تصسريح اأم اسستفزاز
^ ب - -اريسض -ان- -ت- -ق- -دت وزارة اÿارج- -ي- -ة
ال -ف -رنسص -ي -ة ،أامسض ،تصص -ري-ح-ات ن-ائب رئ-يسض
ال -وزراء وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة الي -ط -ا‹ ،م -ات -ي-و
سصالفيني ،التي أاد ¤بها ،يوم األحد ،حينما
دعا باريسض للكف عن توجيه ““إاهانات لبÓده،
وأان تبدي بدل من ذلك بعضض الكرم اŸلموسض
بأان تفتح موانئها الكثÒة أامام سصفن إانقاذ
اŸهاجرين غ Òالشصرعي.““Ú
ق -الت ،ن -ات -ا‹ ل -وازو ،ال -وزي-رة اŸك-ل-ف-ة
ب- -الشص- -ؤوون األوروب -ي -ة ب -وزارة اÿارج -ي -ة‘ ،
تصصريحات لها اليوم ““ ،إان القانون الدو‹
ي -ل -زم إاي -ط -ال -ي -ا ب -السص -م -اح لسص -ف -ي-ن-ة اإلن-ق-اذ
/لي-فÓ-ي-ن /ب-ال-رسص-و ‘ م-ي-ن-اء إاي-ط-ا‹ ،واإن
روما ليسصت ‘ موقف يخّولها تلق Úباريسض
كيفية التصصرف.

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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أاسسعار اÿضسر والفواكه ‘ منحى تصساعدي

القدرة الشسرائية ‘ مواجهة الغÓء الفاحشش واŸضساربة ‘ قفصش ا’تهام
منذ شسهر رمضسان اŸاضسي مازالت أاسسعار اÿضسر والفواكه واللحوم البيضساء على وجه اÿصسوصض ،تعرف التهابا أاضسر
ÓسسرÁ ’ ،كن
’ن أاسسعار اÿضسر والفواكه باتت تكلف ميزانية معتÈة ل أ
كثÒا بالقدرة بالشسرائية للطبقة اŸتوسسطة ،أ
الهروب منها لبعضض العائÓت إا’ باقتناء العجائن ،لكن تبقى اÿضسر والفواكه أاسساسض كل وجبة صسحية ،ناهيك عن
أاسسعار بعضض الفواكه التي بلغت سسقفا قياسسيا ،و ⁄تعد ‘ متناول جميع اŸسستهلك ،Úبل وصسار البعضض يصسنف الفواكه
ضسمن الكماليات..ومازال اŸضساربون واŸضساربة ‘ قفصض ا’تهام ‘ ظل وفرة اŸنتوج و‘ عز موسسم جني العديد من
اÿضسر والفواكه؟
فضسيلة بودريشض
ألول م- - -رة  ⁄تسس - -ج - -ل أاسس - -ع - -ار اÿضس - -ر
والفواكه واللحوم أاي انخفاضس على غÒ
العادة بعد انقضساء شسهر رمضسان ،بل أان
بعضس اÿضسر ارتفعت أاك‡ Ìا كانت عليه
‘ شسهر الصسيام ،على غرار كل من ا÷زر
التي ارتفعت من سسعر  80دينارا إا ¤حدود
 100دي -ن -ار ،وك-ذا ال-ل-فت ف-اق سس-ع-ره-ا ‘
بعضس األسسواق بالعاصسمة حدود  120دينار؟
و‘ ظل هذا الغÓء الفاحشس الذي  ⁄يؤوثر
عليه وفرة اŸنتوج ‘ موسسم جني العديد
من الثمار واÿضسروات ..تنقلت «الشسعب»
إا ¤بعضس أاسسواق العاصسمة ،نذكر من بينها
«سسوقي باشس جراح وبراقي» ‘ ،البداية
وقفت على األسسعار ،ثم تقربت من التجار
واŸسس-ت-ه-ل-ك Úال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ج-وبونه بحثا
عن منتجات ذات جودة وبأاسسعار معقولة.
 ⁄ينخفضس سسعر اÿسس عن حدود 160
دينار للكلغ الواحد ،بينما ارتفع سسعر ا÷زر
من دون أاي مÈر إا ¤حدود  100دينار،
وكذا اللفت ” تسسويقها بـ  120دينار‘ ،
ح Úسسعر اÿيار بلغ مسستوى  100دينار،
والثوم اÙلية ا÷ديدة من الطبيعي أان
يرتفع سسعرها من  50إا 140 ¤دينار لدى
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -ج -ار ب-ع-د أان ج-فت أاك،Ì
وبقيت الفاصسوليا اÿضسراء مسستقرة عند
سس -ع -ر م -رت -ف -ع يÎاوح م-ا ب 200 Úو 250
دينار ،ويباع «البطراف» أاو الشسمندر بسسعر
يÎاوح ما ب 70 Úو 80دينارا ،أاما بكل ما
ي -ت -ع -ل -ق ب-ال-ف-واك-ه ،ف-إان ال-ت-ف-اح اŸسس-ت-ورد
يتصسدر الفاكهة األعلى سسعرا بنحو 1300
دينار ،بينما التفاح اÙلي يتوقف سسعره
على مدى جودته ،فيبدأا من عتبة 200
دينار إا ¤غاية  ،450ثم تأاتي أاسسعار الليمون
التي مازالت ‘ أاقصسى ذروة التهابها ،حيث
تراوحت ما ب 250 Úو  300دينار وسسعر

اختتام برنامج التعاون
جنوب جنوب لبلدان
إافريقيـ ـا في مج ـ ـال
الحوار ا’جتم ـ ـ ـاعـ ـي
والحماية ا’جتماعية

الÈتقال قدر بـ  200إا ¤غاية  400دينار،
ومن الفواكه التي بقيت أاسسعارها مرتفعة
وليسست ‘ متناول الطبقة اŸتوسسطة ،نذكر
اÿوخ الذي يبدأا سسعره من  150إا ¤غاية
 450دينار ،والفرولة وصسل سسعرها إا250 ¤
دينار وبالنسسبة للفرولة األقل جودة Áكن
اق-ت-نائها  150دي -ن -ار .وق-در سس-ع-ر ال-دلع،
ب- -حسسب ال -ن -وع Úم -ن  50إا 80 ¤دينارا
وكذلك البطيخ سسّوق من سسعر  100إا200 ¤
دينار واŸشسمشس تراوح سسعره ما ب100 Ú
و 180دينار.
بخصسوصس اللحوم ‚د أان اللحوم البيضساء
 ⁄ي -ن-خ-فضس سس-ع-ره-ا ،م-ن-ذ شس-ه-ر رمضس-ان
اŸاضسي ،حيث بلغ سسعر الدجاج  380دينار
للكلغ الواحد ،أاما سسعر الديك الرومي ⁄
ينخفضس عن حدود  850دينار ،وبقي سسعر

◊م البقر عند مسستوى  1300دينار و◊م
ال-غ-نم  1500دينار .واشس-ت-ك-ى ال-عديد من
اŸسس -ت -ه -ل -ك Úم-ن ع-دم ان-خ-ف-اضس أاسس-ع-ار
اÿضسر على وجه اÿصسوصس ،وتسسويق هذا
العام سسعر الفواكه بشسكل أاغلى ،وهناك من
ي -فضس -ل أان ي -ق -ت -ن -ي اÿضس-روات وال-ف-واك-ه
بكميات قليلة ،ومن جهة أاخرى هناك من
ي -فضس-ل الÎيث ق-ل-ي Ó-إا ¤غ-اي-ة ان-خ-ف-اضس
أاسسعارها ،بينما فئة ثالثة مضسطرة لÓقتناء
ألنها بصسدد صسوم النوافل ،و–تاج بعضس
اÿضسر والفواكه واللحوم ،وبهذا الصسدد ⁄
يخف السسيد فايدي ا◊اج حسسرته على
الغÓء الذي صسار يطبع األسسواق ‘ الوقت
ا◊ا‹ ،وقال بأانه ل Áكن ألسسرة متوسسطة
ال - -دخ- -ل أان ت- -ق Ïال- -ع- -دي- -د م- -ن اÿضس- -ر
وال -ف -واك -ه ،ب -ل ت -ك -ت -ف -ي بشس -راء ال-ب-ط-اط-ا

وال -بصس -ل وال -ث -وم وك -ل م -ا ك-انت أاسس-ع-اره-ا
منخفضسة من خضسروات ،بينما الفواكه إاذا
ارت - -ف - -عت ف- -وق 100دي -ن -ار ،ف-إان-ه يصس-عب
التفك ‘ Òشسرائها ،واعÎف بأانه Áكنهم
الكتفاء بشسراء اŸشسمشس والدلع.
‘ ح Úعائشسة بلخ Òسسيدة ‘ عقدها
السس- - -ادسس ،ق - -الت رÃا
اسس -ت -غ -ل-وا ف-رصس-ة ق-ي-ام
العديد من اŸسستهلكÚ
بصسيام أايام من شسوال،
فأابقوا على نفسس الغÓء
ال - - -ذي خ- - -ي- - -م ع- - -ل- - -ى
األسس -واق ،خ Ó-ل شس -ه -ر
رمضس- -ان ،ح- -يث أاك- -دت
أان- -ه ل Áك- -ن- -ه- -ا شس -راء
اÿضس -روات إال ب -ك-م-ي-ة
قليلة أاي رط Óمن كل
ن -وع ل -ت-حضس Òالشس-ورب-ة
والسسلطة .وŸح ﬁمد
يبدي إا ¤أان اŸسستهلك
ا÷زائري  ⁄يعد يقتني
اÿضس- -ر وال- -ف- -واك- -ه إال
ب -ك-م-ي-ات ق-ل-ي-ل-ة بسس-بب
الغÓء ،مشسÒا ‘ سسياق
م-تصس-ل أان-ه صس-ار ب-ائ-ع-و
ال - - - - - -دلع ‘ اآلون- - - - - -ة
األخÒة ي-ب-ي-ع-ون ال-دلع
ب -ال -نصس -ف أاو ال -رب-ع أاي
حبة الدلع تفتح وتقسسم
وت - - - - -ب - - - - -اع إا ¤ع- - - - -دة
مسستهلك ،Úلكن هذا ل
ي -خ -ل -و م -ن ﬂاط -ر ع -دم ت -وف-ر ال-ن-ظ-اف-ة
خاصسة أان الدلع مادة حسساسسة ل –تمل
الشسمسس والغبار خاصسة ‘ غياب شسروط
ا◊ف - -ظ الصس - -ح- -ي- -ة ،وب- -اŸوازاة م- -ع ذلك
اعÎف «ياسس .Úق» تاجر للخضسر ‘ سسوق
ب -راق -ي ب -أان ال -ق -درة الشس -رائ-ي-ة ت-ده-ورت،
وصسار اŸسستهلك يسسأال كثÒا عن األسسعار
ويقوم بدورة يتقصسى فيها عن األسسعار التي
ي-ع-رضس-ه-ا ج-م-ي-ع ال-ت-ج-ار ،وب-ع-د ذلك يقرر
اق- -ت -ن -اء رط -ل م -ن «ال -ك -وسس -ة» و1ك -ل-غ م-ن
ال-ب-طاطا و250غ م- -ن ال- -ث- -وم ،و–دث ع -ن
غ Ó-ء اÿضس -ر ق -ب -ل دخ-ول-ه-ا األسس-واق ،أاي
تأاتي من يد الفÓح بسسعر معت ،Èثم يأاخذ
بائع ا÷ملة هامشس ربحه ،وبعد ذلك بائع
التجزئة ،لذا من الطبيعي أان األسسعار تبدو
مرتفعة نوعا ما بالنسسبة للمسستهلك.

منسسق منظمة حماية وإارشساد المسستهلك بورقلة لـ«الشسعب»:

 20إالى  50أالف دج معدل ديون المواطن بعد عيد الفطر

اعتبر المنسسق العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإارشساد المسستهلك وبيئته لو’ية ورقلة مراد شسهبي في حديث
لـ»الشسعب» أان ضسعف القدرة الشسرائية للمواطن في الجزائر تتوضسح من خÓل ما صسرفه خÓل شسهر رمضسان وعيد
ي -خ-ت-ت-م ،ي-وم ال-خ-م-يسس ال-ق-ادم ،م-ك-تب
الفطر هذه السسنة ،حيث أابرزت ذلك شسكاوي المواطنين من الغÓء الذي سسجل في بعضض من المواد ا’سستهÓكية،
المنظمة الدولية للعمل بالجزائر لبلدان
’سسواق ،خÓل نفسض الفترة والتي كان من الصسعب تغطية مصساريفها التي تتزايد
’ضسافة إالى اسستطÓعات ا أ
با إ
المغرب ،وهو وكالة متخصسصسة لمنظمة
بشسكل ملفت لÓنتباه.
لمم المتحدة ،برنامج التعاون جنوب
اأ
جنوب لبلدان إافريقيا في مجال الحوار
الوضسع يعد أاسسوء بكثير
الشس -رائ -ي -ة ل-ل-م-واط-ن
إايمان كافي
الج -ت -م -اع-ي وال-ح-م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة،
بالنسسبة للمواطنين من
ضسعيفة بحسسبما ذكر
لع Ó-ن ع -ن حصس -ي-ل-ة
وه -ذا م -ن أاج -ل ا إ
فئة محدودي الدخل.
وبالنظر إالى هذه المعطيات ،يقول مراد وه -و م -ا ي -دف-ع-ه إال-ى
النشساط والطÓع على نتائج المشسروع
تجدر اإلشسارة إالى أان
شسهبي ،يتبين أان المواطنين من أاصسحاب اللجوء إالى السستدانة
منذ إاطÓقه .ويسسمح هذا اللقاء ،الذي
ال-ك-ث-ي-ر من المصساريف
الدخل المتوسسط كلفهم الخروج من شسهر لسس -ت-ك-م-ال وت-غ-ط-ي-ة
ت -ح -تضس -ن -ه ال -م -درسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لضس-م-ان
سستضساف إالى الميزانية
رمضسان وعيد الفطر ديونا تتراوح ما بين ب-ق-ي-ة مصس-اريف شسهر
،
الج -ت -م -اع -ي ال -ك -ائ -ن -ة ب -اب-ن ع-ك-ن-ون
ف- -م- -ن- -ذ ب -داي -ة دخ -ول
 20إالى  50أالف دج ،وبرر المتحدث وجهة رمضسان ،كما أاضساف
لصسغاء لشسهادات حول الموضسوع قبل
با إ
فصسل الصسيف ،انطÓقا
نظره هذه بالعودة إالى القدرة الشسرائية ن-فسس ال-م-ت-ح-دث بأان
ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة ب-حضس-ور وزي-ر
من شسهر رمضسان وما
ل -ل -م -واط -ن وال-ذي اسس-ت-ه-لك خÓ-ل شس-ه-ر دي - - -ون ال- - -م- - -واط- - -ن
العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي
بعده عيد الفطر يليه
رمضسان حوالي  70أالف دج إالى  100أالف بالنسسبة لذوي الدخل
ومدير مكتب المنظمة الدولية للعمل
م- -وسس- -م الصس- -ط- -ي -اف
دج دون احتسساب فواتير الماء والكهرباء ال- -م- -ت- -وسس- -ط ف- -ق -ط
بالجزائر لبلدان المغرب.
والح - -ت - -ف - -ال ب - -ع - -ي- -د
وما إالى ذلك وهو مبلغ يسستحيل توفيره ت -راوحت م -ا ب -ي-ن 20
ا
/
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بالنسسبة لهذه الفئة مما يؤوكد بأان القدرة أالف دج إالى  50أالف دج ،في حين أان األضس -ح-ى ال-ذي ي-ت-زام-ن أايضس-ا وال-دخ-ول
ال-م-درسس-ي ال-م-ق-ب-ل ع-ل-ى غ-رار السس-نوات
الماضسية ،لذلك فإان العديد من العائÓت
تتخوف من تكرار نفسس السسيناريو من
مصساريف تثقل كاهلها وما تتطلبه هذه
ال - -م - -ن- -اسس- -ب- -ات م- -ن شس- -راء األضس- -ح- -ي- -ة
ومسس -ت-ل-زم-ات ال-دراسس-ة م-ن ك-تب وأادوات
مدرسسية ،األمر الذي قد يؤودي إالى رهن
بلغ تطور ا أ
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الرأاي

الضسبط والنظافة
«انخراط عالم التجارة في ديناميكية
توجه يكتسسي طابعا اقتصساديا بامتياز
يتعدى اإلطار المحلي ،كون السسائح
األجنبي حلقة أاسساسسية في المعادلة
المركبة بكل ما تقتضسيه من شسفافية
األسس- -ع- -ار وج -ودة ال -م -ن -ت -وج ون -زاه -ة
الميزان»
تتغير سسلوكات المسستهلك في الصسيف
سسعيد بن عياد
بشس -ك -ل ي -ظ -ه -ر ت -راج-ع ب-عضس ال-م-واد
وبروز أاخرى مما يؤوثر مباشسرة في األسسعار التي تأابى التراجع
خاصسة لبعضس المنتجات الفصسلية ما يضسع القائمين على أاداء
وظيفة مراقبة تقلبات سسوق الخضسر والفواكه على درجة من
المسسؤوولية في تأامين جانب الضسبط ،من خÓل توسسيع نطاق
الن -تشس -ار وم -راف -ق -ة ال -ت -ج -ار ف -ي م -رح -ل -ة أاول -ى ث-م ت-ط-ب-ي-ق
اإلجراءات التنظيمية حتى يسستقيم النشساط التجاري فيأاخذ
كل ذي حق حقه.
ت-ت-غ-ي-ر ال-فصس-ول وت-ب-ق-ى األسس-واق ال-غ-ذائ-ي-ة ال-رق-م ال-ث-ابت في
ال -م -ع-ادل-ة ف-تصس-ن-ع ال-ح-دث ل-يسس ب-ال-وف-رة ل-ب-عضس ال-م-ن-ت-ج-ات
المحلية التي تحقق إانتاجا يسستدعي التكفل بمختلف اآلليات
حتى ل تنكسسر تلك الوتيرة اليجابية ،وإانما من جانب آاخر
ب-ال-زي-ادات ال-م-رت-ف-ع-ة ف-ي األسس-ع-ار ال-ت-ي ت-ب-دو ت-ق-اوم ق-واع-د
اق -تصس -اد السس -وق ال -ت -ي ت -رت -ك -ز ع-ل-ى ت-وازن ال-ع-رضس وال-ط-لب
وشسفافية المعامÓت بحيث ل مجال فيها للمضساربة والحتكار
أاو مختلف أاشسكال الغشس.
ل ينبغي أان ترتبط أاحوال السسوق بشسهر رمضسان الفضسيل،
ف -ت-ت-ح-رك أادوات ال-م-راق-ب-ة ل-تصس-يب أاح-ي-ان-ا وت-خ-ط-ئ أاح-ي-ان-ا
أاخرى ،وإانما يسستدعي الوضسع إاحاطة السسوق على مختلف
محطاتها من الجملة إالى التجزئة ،مرورا بالتخزين وسسلسسلة
التبريد بكل ما يقتضسيه جانب الضسبط التجاري من حرصس
على إاضسفاء الشسفافية المطلوبة على األسسعار خاصسة بالنسسبة
لهوامشس الربح التي تثير أاكثر من سسؤوال حول مدى مطابقتها
للكلفة.
م -ن -ذ أان ت -ب-ع-ث-رت ح-ل-ق-ات السس-لسس-ل-ة ال-ت-ج-اري-ة واتسس-اع رق-ع-ة
التجارة الموازية أاو الفوضسوية ،كما يطلق عليها ،غابت تقاليد
النشساط التجاري الذي تحكمه قيم وقواعد جوهرية لحرفة
لها صسلة بالمناخ العام في المجتمع ،حيث تقدم أاسسواق اليوم
صسورة غير موضسوعية مقارنة بالمعطيات القتصسادية التي
تعكسسها مؤوشسرات فيها جانب كبير من اليجابية التي تفرضس
واقعا تجاريا أاكثر مÓءمة.
لكن أاين الخلل في وقت يتفق فيه الجميع على أان األسسعار
ال-ت-ه-بت خ-اصس-ة ق-ب-ل شس-ه-ر مضس-ى وب-ل-غت مسس-ت-وي-ات ل ي-م-كن
تبريرها اقتصساديا وهنا تخفى البعضس وراء اسسطوانة العرضس
وال-ط-لب ف-يصس-عب هضس-م-ه-ا م-م-ا يسس-ت-دع-ي ت-ح-رك السس-ل-طات
القائمة على إادارة شسؤوون التجارة واألسسواق لكبح جماح اتجاه
يشسكل خطرا على القدرة الشسرائية بكل ما يتطلبه األمر من
رصسد وتحليل وإاجراءات ردعية.
وإاذا تبين موضسع المشسكلة وتم تحديد مسسبباتها ومن يسستثمر
فيها ،فإان الحل ممكن لتكون البداية من أاسسواق الجملة حيث
الحوت الكبير يلتهم الصسغير فيخترق شسباك المراقبة بشستى
الوسسائل برفع ذرائع مختلفة منها ما هو قابل للمتابعة ومنها
ما هو غير مبرر أاسساسسا ،بعد أان أاظهرت يوميات السسوق بوادر
يمكن أان تكون قاعدة لنطÓقة ممارسسة احترافية للنشساطات
التجارية.
الحقيقة ما أاحوج أاسسواقنا لحترافية المتعاملين فيها بحيث
ت -ح-ك-م-ه-م أاخÓ-ق-ي-ات تضس-م-ن ت-وازن األسس-ع-ار وت-ح-م-ي م-رك-ز
الزبون في عالم لم يعد يخضسع لتنظيم أاو قيم وسسوف يزداد
الحال صسعوبة إاذا لم تمسسك اإلدارة المعنية بزمام األمور ضسمن
مقاربة شسفافة وعادلة وفقا لمسسار إاعادة تنظيم األسسواق من
األسساسس بما يقتضسيه األمر من توسسيع للنقاشس مع المهنيين
حتى يخرج هذا القطاع من دائرة الفوضسى فتسستقيم دواليبه
وتتطابق مع قواعد المهنة.
إان أاي عÓج جدي ينطلق من أاسسواق الجملة التي تفتقر في
أاغلبها ألبسسط قواعد النشساط ،كما هو قائم في بلدان متقدمة
ذات توجه رأاسسمالي ،لكن دون تعد على القوانين أاو تÓعب
بالزبائن .لذلك إالى متى يبقى تغييب العمل بنظام الفوترة
ونشسر لئحة األسسعار األسسبوعية واحترام مواقيت العمل التي
ت-رت-ب-ط م-ب-اشس-رة ب-ن-وع-ي-ة ال-م-ن-ت-ج-ات وغ-ي-ره-ا م-ن أاب-جديات
التجارة الشسفافة.ل يمكن ترك المسستهلك في مواجهة شسريكه
في النشساط التاجر دون تأامين العÓقة بما يلزم من الضسوابط
واآلليات التي تؤوسسسس لعÓقة متوازنة وعادلة بحيث يكون
المسستهلك حقيقة ملكا ،كما يوصسف في مجتمعات يعرف كل
طرف كيف يحصسل على حقه ل أاكثر ،وإال وقع تحت طائلة
القانون .وتزداد الحاجة لمثل هذه الوضسعية السسوية في وقت
تتجه فيه بÓدنا إالى انفتاح أاكثر على السسياحة بفضسل المناخ
العام اليجابي الذي يبسسط نعمه على المجتمع بحيث يتطلب
األمر انخراط عالم التجارة في ديناميكية هذا التوجه الذي
يكتسسي طابعا اقتصساديا بامتياز يتعدى اإلطار المحلي ،كون
السسائح األجنبي يصسبح حلقة أاسساسسية في المعادلة المركبة بكل
م -ا ي -ق-تضس-ي-ه م-ن شس-ف-اف-ي-ة األسس-ع-ار وج-ودة ال-م-ن-ت-وج ون-زاه-ة
الميزان.

الثÓثاء  26جوان  201٨م
الموافق لـ  12شسوال 14٣9هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عـ ـ ـÚ
«ألنسسور أŸمتازة» أأمام فرصسة أŸونديال

فرنسصا وكرواتيا يطمحان ’نهاء الدور ا’ول بالعÓمة الكاملة

ألتأاهل من بوأبة أألرجنتÚ

تتواصصل اليوم مباريات ا÷ولة الثالثة وا’أخÒة من الدور ا’أول من نهائيات كاأسس العا2018 ⁄
ا÷ارية وقائعها بروسصيا ،باإجراء مواجهات مثÒة ومصصÒية ،تتقدمها القمة ب ÚاŸنتخب Úالفرنسصي
والدا‰اركي ◊سصاب اÛموعة الثالثة ‘ ،ح Úسصتشصد مباراة نيجÒيا وا’أرجنت Úاهتمام عشصاق السصاحرة
اŸسصتديرة ،خصصوصصا اأنها قد تكون ا’أخÒة للÈغوث ا’أرجنتيني باألوان «ا’ألبيسصيلسصت» ‘ حالة فشصله ‘ قيادة ا’أرجنت Úاإ¤
العبور اإ ¤الدور ثمن النهائي من هذا اŸونديال الذي كان يطمح اإ ¤اإنهائه بط.Ó

ﬁمد فوزي بقاصص
ت -ف -ت -ت -ح م -ب -اري -ات ال -ي -وم الـ  1٣من
اŸونديال باإجراء مواجهت Úقويت،Ú
الأو ¤ب ÚاŸنتخب الفرنسسي ونظÒه
الدا‰راكي ‘ مواجهة مليئة بالإثارة
سس-ت-ج-م-ع ب-ي-ن-ه-م-ا ع-لى اأرضسية ميدان
اŸركب الأوŸب- - - -ي «ل - - -وزن - - -ي - - -ك - - -ي»
ب -ال -ع -اصس -م-ة ال-روسس-ي-ة م-وسس-ك-و ،ك-ون
«الديكة» يبحثون عن –قيق فوزهم
ال-ث-الث ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،لإسس-ك-ات اأف-واه
اŸشس -ك -ك ÚواŸن -ت -ق-دي-ن ال-ف-رنسس-يÚ
الذين  ⁄يقتنعوا باأداء اأشسبال اŸدرب
ال - -ف - -رنسس - -ي «دي- -دي ديشس- -ان» خÓ- -ل
اÿرج- -ت Úالأول- -ي Úضس- -د اŸن- -ت- -خب
الأسسÎا‹ ال -ذي ف -ازوا ع -ل -ي -ه ب -واق-ع
ه -دف Úل-ه-دف واح-د ،وضس-د م-ن-ت-خب
البÒو الذي تفوقوا عليه بهدف يتيم.
فرنسسا تطمح لإنهاء مباريات الدور
الأول ‘ م - -رك- -ز الصس- -دارة ل- -ت- -ف- -ادي
مواجهة اŸنتخب الكرواتي ‘ الدور
ث -م -ن ال -ن-ه-ائ-ي ال-ذي سس-ي-ك-ون Ãث-اب-ة
ن - -ه - -ائ - -ي ق - -ب - -ل الأوان ضس- -د رف- -ق- -اء
اıضس- -رم «ل- -وك -ا م -ودري -تشس» ،ل -ك -ن
اŸاأم- -وري- -ة ل- -ن ت- -ك- -ون سس- -ه- -ل -ة ضس -د
«ال-ف-اي-ك-ي-ن-غ» ال-ذي-ن اأب-ه-روا م-ت-ت-ب-ع-ي
اŸون -دي-ال ب-اŸسس-ت-وى اŸم-ي-ز ال-ذي-ن
ظ -ه -روا ب -ه ضس -د اŸن-ت-خ-ب Úال-بÒو‘
ب -ع -دم -ا “ك -ن -وا م -ن ال -ف -وز ع-ل-ي-ه ‘
اف-ت-ت-اح م-ب-اري-ات اÛم-وع-ة ال-ث-الثة،
والأسسÎا‹ ال - -ذي ف - -رضس ع - -ل - -ي - -ه- -م
التعادل ‘ اللقاء الثا ،Êوهو الأمر
الذي سسيجعلهم اأمام حتمية –قيق
نتيجة اإيجابية ضسد رفقاء «غريزمان»
باإنهاء اŸواجهة على الأقل بفوز حتى
ي- -ت -اأه -ل -وا اإ ¤ال -دور ال -ث -ا Êرسس -م -ي -ا
وي - -ت - -ف - -ادوا ب - -ذلك ا◊سس - -اب - -ات م- -ع
اŸنتخب السسÎا‹ ‘ حالة ما اإذا
“كن «السسوسسÒوسس» من الفوز ضسد
البÒو ،ومن دون شسك سسيعمل رفقاء
ا◊ارسس العمÓق «كاسس Òشسمايكيل»
ع- -ل- -ى ال- -ل- -عب Ãائ- -ت Úب- -اŸائ- -ة م -ن
اإم -ك-ان-ي-ات-ه-م ‘ ل-ق-اء ال-ي-وم م-ن اأج-ل
–قيق الفوز لتفادي مواجهة كرواتيا
اŸرعبة ‘ الدور الثا .Êهذا و“يل
ال - -ك- -ف- -ة ‘ ت- -اري- -خ اŸواج- -ه- -ات بÚ
اŸن- - -ت - -خ - -ب Úاإ ¤ال - -دي - -ك - -ة ب - -تسس - -ع
ان -تصس -ارات وه -زÁة وح -ي -دة م -ق -اب-ل
اأربعة تعادلت من اأصسل  14مواجهة.
اللقاء الثا◊ Êسساب ذات اÛموعة
سس-ي-ح-تضس-ن-ه م-ل-عب «ف-يتشس» الأوŸبي
Ãدي- -ن -ة «سس -وتشس -ي» ،وسس -ي -ج -م -ع بÚ

@ الÈنامج:
الدا‰ارك  -فرنسصا 15:00
أاسصÎاليا  -البÒو 15:00
نيجÒيا -ا’رجنت19:00 Ú
ايسصلندا  -كرواتيا 19:00
م-ن-ت-خ-ب-ي اأسسÎال-ي-ا وال-بÒو ،اأصس-حاب
اللون Úالأصسفر والأخضسر سسيبحثون
‘ هذا اللقاء عن –قيق الفوز باأي
طريقة مع ﬁاولة تسسجيل اأك Èعدد
‡كن من الأهداف ‘ هذا اللقاء،
وينتظرون هدية ‘ اللقاء الأول من
اŸن -ت -خب ال -ف -رنسس -ي ال -ذي ‘ ح-ال-ة
فوزه سسينعشس حظوظهم ‘ التاأهل،
و‘ حالة ما اإذا تسساوت الد‰ارك
واأسسÎال - - - -ي - - - -ا ‘ ف- - - -ارق الأه- - - -داف
والأهداف اŸسسجلة سسيتحدد اŸركز
الثا Êع Èنقاط اللعب النظيف بعد
تعادلهما بهدف Ÿثله ‘ لقاء ا÷ولة
الثانية من الدور الأول.
من جهته ،البÒو الذي قدم مسستويات
ك-بÒة ول-ع-ب-ا راق-ي-ا وه-و ال-ذي خ-ان-ت-ه
الفعالية اأمام اŸرمى لتجسسيد العدد
الهائل من الفرصس التي اأتيحت له،
سسيدخل هذا اللقاء من اأجل –قيق
ف -وز يسس -م -ح ل -ه ع -ل-ى الأق-ل ب-اÿروج
م -رف -وع ال -راأسس م-ن ه-ذا اŸون-دي-ال،
وسس- -ي- -ف- -ت- -ق- -د ال- -بÒو ضس- -د اأسسÎال -ي -ا
خدمات اŸهاجم «جيفرسسون فرفان»
ال- -ذي ت- -ع- -رضس اإ ¤ضس- -رب -ة ق -وي -ة ‘
ال - -راأسس خÓ- -ل ع- -ودة اŸن- -ت- -خب اإ¤
التدريبات ،يوم السسبت الفارط.
◊سساب اÛموعة الرابعة ،سسيكون

م-ل-عب «ك-ري-ت-وفسس-ك-ي» Ãدي-ن-ة «سس-ان
بيÎسسبوغ» مسسرحا Ÿواجهة قمة ‘
الإث- - -ارة ومصسÒي- - -ة سس- - -ت - -ج - -م - -ع بÚ
اŸن - - -ت - - -خب ال - - -ن - - -ي- - -جÒي ون- - -ظÒه
الأرجنتيني لقتطاع ورقة التاأهل اإ¤
الدور الثا ‘ ÊاŸركز الثا Êبداية
من السساعة السسابعة مسساء بالتوقيت
اÙل -ي‡ ،ث -ل اإف -ري -ق -ي -ا ال -ذي ع-اد
ب -ق -وة ‘ ل -ق -اء ا÷ول -ة ال -ث -ان-ي-ة اأم-ام
اŸن- -ت- -خب اليسسÓ- -ن- -دي و“ك -ن م -ن
ال -ف -وز ع -ل -ي -ه ب-واق-ع ه-دف Úن-ظ-ي-فÚ
ب- -ع- -دم- -ا م ّ-ر ج -ان -ب -ا ضس -د اŸن -ت -خب
الكرواتي القوي ،سسيكون اأمام فرصسة
م -ن اأج -ل –ق -ي -ق ف -وزه ال -ث -ا Êع -ل-ى
ال- -ت- -وا‹ وال- -ت- -اأه- -ل اإ ¤ال- -دور ث- -م -ن
ال -ن -ه -ائ -ي ل -ل -م -رة ال -راب -ع -ة ‘ ت-اري-خ
اŸن -ت -خب ،اأم -ام م -ن-افسس م-ن-ه-ار م-ن
الناحية اŸعنوية واأبقى على حظوظه
‘ ال- -ت- -اأه -ل ب -ع -دم -ا “ك -ن «السس -وب -ر
اإي- -غ- -ل- -ز» م- -ن –ق- -ي- -ق ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى
ايسسÓندا.
م -ن ج -ان -ب -ه ،اŸن -ت -خب الأرج -ن-ت-ي-ن-ي
اŸدعم بالآلف من اأنصساره ‘ هذا
اŸون-دي-ال ،سس-ي-خ-وضس ل-ق-اء ال-ف-رصسة
الأخÒة من اأجل الفوز باأثقل نتيجة
‡ك-ن-ة ضس-د ن-ي-جÒي-ا ،لإزاح-ة رف-ق-اء
«موزيز» من طريق التاأهل ولتفادي

اأكد اأن ميسصي ﬁبط

ماسسكÒأنو ينفي وجود خÓفات دأخل معسسكر «ألتانغو»
قال خافي ÒماسسكÒانو ‘ ،حديثه للصسحفي Úعن
زميله ميسسي «إانه بحال جيد ،هو عنصسر أاسساسسي،
Óح-ب-اط ،إان-ه
ول-ك-ن-ه ‘ ال-ن-ه-اي-ة ،إانسس-ان وم-ع-رضس ل -إ
يرغب حقا ‘ –سس Úالوضسع الذي يعيشسه اآلن ‘
البطولة .وحاول ماسسكÒانو ،جاهدا تخفيف حالة
Óقاويل بشسأان
التوتر اÙيطة بالفريق ووضسع حد ل أ
اŸنتخب ،حيث قال إان عÓقة الفريق باŸدرب ⁄
ت -فسس -د ب -ع -د ال -ب -داي -ة اŸت -واضس -ع -ة ‘ اŸون -دي-ال.
قال ماسسكÒانو« :العÓقة مع سسامباو‹ طبيعية
“اما .ولو كنا نشسعر بعدم ارتياح معه ،لقلنا ذلك»،
ومع ذلك ،اعÎف ماسسكÒانو بأان اجتماعا طارئا
عقد مع اŸدربﬁ ‘ ،اولة من الÓعب Úلتوضسيح
وجهات النظر لديهم.
بات من الضسروري ،أان يتخلصس راقصسو التا‚و ،من
حالة الفوضسى اŸزعومة ‘ معسسكر الفريق ،قبل
اŸباراة ا◊اسسمة اŸقررة غدا الثÓثاء ،أامام نظÒه
النيجÒي.
كان اŸنتخب األرجنتيني ،وصسيف بطل مونديال  ،2014والذي كان مرشسحا بقوة للقب النسسخة
ا◊الية ،قد تعرضس لكبوة ‘ بداية اŸشسوار بتعادل مبحط أامام نظÒه األيسسلندي ،بنتيجة ،1–1
ثم تعرضس لهزÁة ثقيلة ‘ اŸباراة الثانية ،وخسسر أامام نظÒه الكرواتي ،بثÓثية دون رد.

تاأهل اإيسسÓندا اإ ¤الدور الثا‘ Ê
ح -ال -ة م-ا اإذا “ك-ن «ال-ف-اي-ك-ي-ن-غ» م-ن
الفوز على كرواتيا ،تاأهل سسيتجنب به
الأرجنتينيون كارثة الإقصساء واÿروج
من الدور الأول بعدما بلغوا النهائي
‘ طبعة الÈازيل.
اللقاء الثا◊ Êسساب ذات اÛموعة
والذي سسيجمع اŸنتخب اليسسÓندي
ب- -اŸن -ت -خب ال -ك -روات -ي ع -ل -ى م -ل -عب
«روسستوف اأرينا» ،سسيبحث فيه رفقاء
اŸت -األ -ق «ب-ورن سس-ي-غ-وردارسس-ون» ع-ن
–قيق فوزهم الأول ‘ اŸونديال Ãا
اأنها اŸشساركة الأو ¤لهم ‘ التاريخ،
ف -وز ق -د يسس -م-ح ل-ه-م ب-ال-ت-اأه-ل ل-ل-دور
ال- -ث- -ا ‘ Êح- -ال- -ة ت- -ع- -ادل ن- -ي- -جÒي- -ا
والأرج -ن -ت ‘ ÚاŸب -اراة الأو ،¤ل -ك-ن
مهمتهم لن تكون سسهلة اأمام منافسس
كرواتي قوي من كل النواحي ،تكتيكيا
وتقنيا وÁلك هجوما فعال “كن من
تسسجيل خمسسة اأهداف ودفاع اأقوى
 ⁄ي -ت -ل -ق اأي ه -دف ،وسس -ي -دخ -ل ه-ذا
اللقاء Ãعنويات جد مرتفعة بعدما
ح -ق -ق ف -وزي-ن م-ت-ت-ال Úضس-د ن-ي-جÒي-ا
والأرج- -ن- -ت Úوي- -ب -حث ع -ن الإط -اح -ة
Ãنافسسه الثالث لتاأكيد قوته ،رغم اأن
اŸدرب سسيقوم باإدخال الحتياطيÚ
Ÿنحهم فرصسة اللعب وتدوير تعداده.
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على

إأسسÎأتيجية
سساوثغايت ...

ي -ب -دو واضص -ح -ا اأن ال -ف -ري-ق ا’‚ل-ي-زي
يسص ‘ Òالرواق اŸناسصب و اسصتفاد كثÒا
من التعÌات السصابقة ‘ كاأسس العا⁄
حيث انطلق بقوة و يلعب كرة متوازنة
ب-ق-ي-ادة اŸدرب سص-اوث-غ-ايت ال-ذي ف-اج-اأ
ا÷م -ي -ع م -ب -اشص -رة ب -ع -د ن -ه-اي-ة اŸب-اراة
ا’أخÒة اأمام بنما و التي فاز بها فريقه
بنتيجة  1 - 6و كان متقدما ‘ الشصوط
ا’أول بخماسصية كاملة.
ف -ب -ال -رغ -م م -ن ال -ف -وز ال -ع -ريضس ال -ذي
ح- -ق- -ق- -ه زم Ó-ء ال -ه -داف ك -اي -ن ،اإ’ اأن
اŸدير الفني لـ «ا’أسصود الثÓثة « .اأكد
اأن درجة السصعادة  ⁄تكن بنفسس القوة
التي شصعر بها ‘ اŸباراة السصابقة اأمام
ت-ونسس والسص-بب ه-و اأن-ه ت-ل-ق-ى ه-دف-ا ‘
الدقيقة ... 78
ان -ه رد ف -ع -ل ي -وؤك-د الصص-رام-ة ال-ك-بÒة
ال-ت-ي ف-رضص-ه-ا سص-اوث-غ-ايت ع-ل-ى ’عبيه
م - - -ن اأج - - -ل –ق - - -ي - - -ق ه - - -دف ك- - -ب‘ Ò
اŸون- -دي- -ال ال- -روسص- -ي ح- -يث ي- -ظ -ه -ر اأن
اÈÿة ظ- -اه- -رة بشص- -ك- -ل م- -ع- -ت Èع -ن -د
’ع- -ب- -ي اŸن -ت -خب ا’‚ل -ي -زي ،ول -و اأن
العديد من الÓعب Úشصبان  ..فالتمّيز
هو عنوان الفريق ا’‚ليزي ا◊ا‹.
ه-ذا ال-ت-ف-ك Òي-ج-ع-ل ه-وؤ’ء الÓعبÚ
ي -ب -ق -ون ‘ ت -رك -ي -ز ت -ام ط-وال اŸب-اراة،
ا’أم-ر ال-ذي Áك-ن-ه-م م-ن السص Òب-خ-طى
ث - - -اب- - -ت- - -ة Ùاول- - -ة اع- - -ادة ال- - -ف- - -ري- - -ق
ا’‚ليزي ا ¤القمة من حيث النتائج
على مسصتوى نهائيات اŸونديال .
الكل يتفق على اأن الدوري ا’‚ليزي
ه- -و ا’أحسص- -ن ‘ ال -ع -ا ⁄ب -فضص -ل ال -ق -وة
ا◊ق-ي-ق-ي-ة لÓ-أن-دي-ة ال-تي تنفق اأموا’
ط -ائ -ل -ة ÷لب ال-ن-ج-وم ،اإ’ اأن اŸن-ت-خب
ا’‚ل -ي -زي ي -ج -د صص -ع -وب -ة ‘ ك-ل م-رة
ل -ف -رضس م -ن -ط -ق-ه ‘ اŸن-اسص-ب-ات ال-كÈى
ككاأسس العا’ ⁄أسصباب عديدة .
لكن يكرر جل اÙلل Úاأن قدوم اŸدرب
سصاوثغايت غّير الكث Òمن ا’أشصياء ‘
الفريق و اأعطى الثقة لÓعب Úشصبان
وج- -دوا ال- -ط- -ري- -ق- -ة اŸث- -ل- -ى ل- -ت- -ق- -دË
اإمكانياتهم اŸعتÈة .
بالنظر للمسصتوى الذي ظهر به الفريق
ا’‚ل- -ي- -زي ،ف- -اإن ا’أن- -ظ- -ار سص -تصص ّ-و ب
ن -ح -وه ‘ ال -دور ال -ث -ا Êال -ذي سص -ي -ك -ون
ب -ن -ظ -ام ا’إقصص -اء اŸب-اشص-ر ،و ي-ع-ت Èم-ن
اŸرشص - -ح Úل - -ل - -ذه - -اب ب - -ع- -ي- -دا رف- -ق- -ة
الÈازيل و بلجيكا ...

‘ الصصدارة بـ  6اأهداف

ك Úينافسس بقوة على لقب «هدأف أŸونديال»
يبدو سصباق الهدافÚ
ﬂتلًفا ‘ ،هذه النسصخة
من كأاسس العا ،⁄بالنظر
لوجود ’ 5عب ،Úسصجلوا
’ن  3أاهداف أاو
حتى ا آ
أاك ،Ìبعد جولت Úفقط
من دور اÛموعات ،ما
ينذر بصصراع حامي
الوطيسس على هذا اللقب،
‘ اŸراحل القادمة من
البطولة.
فبينما كان كريسستيانو رونالدو
وروم -ي-ل-و ل-وك-اك-و ‘ ،اŸق-دم-ة
وح -ده-م-ا بـ  4أاه-داف ،ت-فاجاأ
‚م -ا ري-ال م-دري-د وم-انشسسسÎ
ي -ون -اي -ت -د ،ب -ق -ف -زة واسس-ع-ة م-ن
القناصس اإل‚ليزي ،هاري ك،Ú
ال -ذي ان -ت -زع صس-دارة ال-ه-دافÚ
ب- -ه- -ات- -ريك ‘ شس- -ب- -اك ب -ن -م -ا،
اسستحق به لقب «‚م ا÷ولة
الثانية» عن جدارة.

 ⁄يكتف ك Úبثنائيته ‘ مرمى
ت- - -ونسس ( ،)1–2ح -ت -ى أات -ب -ع -ه-ا
ب -ثÓ-ث-ي-ة خÓ-ل الن-تصس-ار ع-ل-ى
بنما ( ،)1–6سسطر بها التاريخ
ل - -ل - -م - -ن - -ت- -خب اإل‚ل- -ي- -زي ‘
اŸون - - -دي - - -ال ،وبث األم - - -ل ‘
ن- -ف- -وسس ا÷م- -اه ،Òب- -أان ه -ذه
Óسسود
اŸشس-ارك-ة اŸون-دي-ال-ية ل أ
الثÓثة ،قد تختلف كثًÒا عن
سسابقاتها.
ف- -ب- -ه -ذه السس -داسس -ي -ة ،ح -ق -قت
إا‚لÎا أاك Èفوز لها ‘ ،تاريخ
كأاسس العا ،⁄بينما أاصسبح هاري
ك Úأاول لعب إا‚ليزي ،يحرز
 ٣أاه- -داف ‘ م- -ب -اراة واح -دة
باŸونديال ،منذ ثÓثية جاري
ل-ي-ن-ي-ك-ر ‘ م-رم-ى ب-ول-ندا ،عام
 ،19٨6ومن قبلها هاتريك جيف
هÒسست ‘ ،ن - -ه - -ائ- -ي نسس- -خ- -ة
 ،1966عندما أاحرزت إا‚لÎا
اللقب.

حامد حمور
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’لعـــــــاب اŸتـــــــــوسّصط
الـــــــــّدورة الـ  18أ

@ ترّكز أ◊ديث عن
ماجر

ت - -رّك- -ز ح- -ديث ا’عÓ- -مّ- -يÚ- -
ا÷زائ- - - - - -ري Úي - - - - -وم أاول أامسس
ب -درج -ة ك -بÒة ع -ن مسص -ت -ق -ب-ل
ال -ن -اخب ال -وط-ن-ي السص-اب-ق راب-ح
ماجر ،حيث كان ا÷ميع يÎقب
م-ا سص-يسص-ف-ر ع-ن-ه اجتماع اŸكتب
ال -ف -ي-درا‹ ،و” ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
القرار ‘ سصاعة متأاخرة من يوم
’ح -د ال -ذي  ⁄ي -ك -ن م -ف -اج -ئ-ا
ا أ
بدرجة كبÒة بالنظر Ÿعطيات
ك - - - - -انت تصصب ‘ اقÎاب ه - - - - -ذا
«ال - - -ط Ó- - -ق» ب- - -ع- - -د اÿرج- - -ات
’خÒة للمنتخب الوطني –ت
ا أ
قيادة «صصاحب الكعب الذهبي».
Óشص-ارة ،ك-ان وزي-ر الشص-ب-اب
ول -إ
والرياضصة ﬁمد حطاب قد أاّكد
م -ن ه-ن-ا ‘ ت-اراغ-ون-ا« :أان م-اج-ر
’مور
كان ’عبا ‡ّيزا ،إا’ّ أانّ ا أ
 ⁄تكن موّفقة له كمدرب».

ذهبّيتان والبقية تأاتي

تسص Òا’أمور بشصكل موّفق للبعثة ا÷زائرية ‘ الدورة الـ  18لÓألعاب اŸتوسصطية
بتاراغونا ا’سصبانية بعد اأن ارتفعت ا◊صصيلة اإ ¤ذهبيتÚ
وبرونزية ،حيث اأضصاف السصباح اأسصامة سصحنون ميدالية من اŸعدن النفيسس ‘ سصباق
الـ 100م سصباحة حّرة ،موؤّكدا مسصتواه العا‹.

وتعت Èهذه النتائج ‘ هذه الرياضسات موّفقة ‘ انتظار
دخول رياضسيينا ‘ رياضسات اأخرى «كÓسسيكية» بالنسسبة
ل -ل -مشس -ارك -ات ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ب -ام -ك -ان -ه -ا اأن ت-ع-ط-ي
الضسافة ،على غرار ا÷يدو ،األعاب القوى واÓŸكمة.
ف -ب -ال -رغ -م م -ن ال ّصس -ع -وب -ات ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا –ضسÒات
ري -اضس -ي-ي-ن-ا ÿوضس غ-م-ار الأل-ع-اب اŸت-وسس-ط-ي-ة ،اإل اأن
ال- -ت -ح -دي وال -ع -زÁة ق -د ت -ك -ون ع -ن -وان -ا ل -ل -ع -دي -د م -ن
الرياضسي Úالذين باإمكانهم الصسعود فوق منصسة التتويج
هنا باإسسبانيا.

سس - -ن - -ت - -ح ّسس - -ن ب- -اسس- -ت- -م- -رار ،ونصس- -ل ا¤
مسس - -ت - -وي - -ات اأفضس- -ل و‰ن- -ح ا÷زائ- -ر
م -ي -دال -ي -ات ‘ ري -اضس -ة ال -ك -ارات-ي،
خ- -اصس- -ة اإذا شس- -ارك -ن -ا ‘ دورات
دول - - - -ي - - - -ة بصس - - - -ف- - - -ة دوري- - - -ة
والح- -ت -ك -اك م -ع اŸصس -ارعÚ
الآخرين» .وبالتا‹ هذا التاألق
سس - -ي - -ج - -ع - -ل اŸصس- -ارع حسسÚ
داي- - - -خ- - - -ي ي- - - -دخ- - - -ل دائ- - - -رة
ال-ري-اضس-ي ،Úال-ذي-ن ب-اإم-ك-انهم
اق-ت-ط-اع ت-اأشسÒة خ-وضس غ-مار
الأل - -ع - -اب الأوŸب- -ي- -ة ال- -ق- -ادة
باليابان.

سس-ح-ن-ون« :أه-دي أŸي-دأل-ية ألّذهبية إأ ¤كل أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي لك-رة
ألشّسعب أ
÷ن -زاأائل -رب -يط»-ل اŸت-وسس-ط-ي ال-ذي حّ -ق-ق رق-م-ا أل - -ي - -د ي - -وأج - -ه ن- -ظÒه
و ق -د ص س -ر ح ل -
قياسسيا ّجزائريا جديدا بتغطيتّه للسسباق ‘  4٨ثانية ،ألّتونسسي ‘ ألدور ربع ألّنهائي
والذي يضسعه ‘ ترتيب اأحسسن السسباح ‘ Úالعا:⁄
«اأه -دي ه -ذه اŸي -دال -ي -ة ل -ك-ل الشس-عب ا÷زائ-ري ال-ذي
يشس ّ-ج -ع-ن-ي دائ-م-ا ،خ-اصس-ة واأن-ه-ا ج-اءت ب-ع-د تضس-ح-ي-ات
و–ضسÒات كبÒة»..ويعد الرقم الذي حّققه سسحنون
جعا للغاية حيث قال« :لن اأتوّقف عند
مشس ّ
هذا ا◊د لأّني سسّباح طموح اأريد –قيق
الأفضسل ‘ كل مناسسبة ،حيث سساأسستغل
ه ذ ا ا ل ظّ ر ف  Ùا و ل ة ب ل و غ م س س ت و ي ا ت
اأخرى ‘ اŸواعيد القادمة ،بالرغم
من اأن الألعاب اŸتوسسطية تعت Èمن
ضسمن الأهداف التي وضسعتها هذه
السس - -ن- -ة ب- -ال- -رغ- -م م- -ن اŸن- -افسس- -ة
الشس- -رسس- -ة م- -ن ط- -رف السس- -ب- -احÚ
اليطالي Úوالفرنسسي ÚخÓل هذه
اŸوعد».
و‘ سسوؤال عن امكانية –قيقه
رق- -م اأفضس -ل ‘ ه -ذا السس -ب -اق،
اأكد اأسسامة سسحنون اأن الأهم
حاليا هو اŸييدالية الذهبية،
اإ ¤جانب اأن الرقم اÙقق
ي- -ع- -ت Èم -ن ب Úالأحسس -ن ‘
ال -ع -ا ،⁄وه -ذا الأم -ر سس-ي-حّ -ف -زه اأك Ìل-ب-ل-وغ
اأرقام اأفضسل ‘ –ديات مقبلة.
وÁك -ن ال -ق -ول اأن السس -ب -اح ا÷زائ -ري ع -ان-ى م-ن ب-عضس
اŸشساكل ،ل سسيما اŸنحة التي ‘ حالة حصسوله عليها
سس -ت -م -ك -ن -ه م -ن ال -ت-درب ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-ال وال-ت-حضسÒ
لÓألعاب الأوŸبية القادمة ‘ ظروف اأحسسن ،بالنظر
لÓإمكانيات الكبÒة التي يتمتع بها وطموحاته الكبÒة،
واأشس- -ار« :ه -د‘ ه -و اإيصس -ال السس -ب -اح -ة ا÷زائ -ري -ة اإ¤
العاŸية كون الألعاب اŸتوسسطية هو هدف مرحلي قبل
الوصسول اإ ¤الهدف الأسساسسي وهو الألعاب الأوŸبية
القادمة ‘ .»2020

حسس Úدأي - -خ - -ي ⁄« :يك - -ن أح - -د ي - -ن - -ت - -ظ - -ر
ذهبّيتي»...

اأما مصسارع الكاراتي حسس Úدايخي الذي اأهدى ا÷زائر
اأول ميدالية ذهبية التي كانت فا–ة الأمل بالنسسبة
للرياضسي Úا÷زائري ،Úفقد اأكد« :ل اأحد كان ينتظر
هذه الذهبية مني ،اإل اأّنني كنت واثقا من امكانياتي
بعد تغلبي على مصسارع Úذوي مسستوى عال» ،واأشسار
حسس Úدايخي اأن امكانيات التحضس ⁄ Òتكن موّفرة
ل Ó-سس -ت-ع-داد بشس-ك-ل ج-ي-د ل-ه-ذا اŸوع-د اŸت-وسس-ط-ي ‘
غياب الدورات الدولية التي “كن من الحتكاك ،لكن
التضسحية والعمل اŸتواصسل كنت واثقا من وصسو‹ ا¤
مسستوى يوؤهلنا ا ¤خطف الذهب ‘ تاراغونا».
والكل تابع التحدي الكب Òللبطل اŸتوسسطي الذي رغم
الصسابة التي تلقاها على مسستوى الع Úاإل اأنه واصسل
اŸنازلة بقوة وŒاوز منافسسيه ،وقال من جهة اأخرى:
«ن -ت -م ّ-ت -ع Ãسس -ت -وى ج -ي -د واإذا و ّف -رت ل -ن -ا الإم-ك-ان-ي-ات

1٧6٧9

أصص ـ ـدأء مـ ـ ـن
تارأغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونا

– ّسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ‘ أأدأء رياضسّيينـ ـا..
وطم ـ ـ ـ ـ ـوحـ ـ ـ ـات ‘ أألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
حامد حمور
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@ بوأŸرقة تزور ألبعثة
أإلعÓمية بـ «كاب سسالو»

و‘ كرة اليد اسستعاد اŸنتخب الوطني توازنه ومسستواه
حّ“ Úك - -ن صس- -ب- -اح اأمسس م- -ن ال- -ت -اأه -ل اإ ¤ال -دور رب -ع
النهائي ،والذي سسيواجه خÓله اŸنتخب التونسسي يوم
غ -د الأرب -ع -اء ،وه -ذا ب-ع-د ال-ف-وز ع-ل-ى ن-ظÒه الي-ط-ا‹
ب-ن-تيجة  ،٣2 – ٣٨الأم -ر ال -ذي ف -ت -ح الأم -ال لأشس -ب -ال
اŸدرب سسفيان حيوا..Êكما اأن التشسكيلة الوطنية
سستسستفيد كثÒا من الناحية اŸعنوية
ب- - -ع- - -د الن- - -ط Ó- -ق - -ة

الفريق ÚاŸتعّودين على اŸقابÓت من هذا النوع سسواء
‘ اŸنافسسات القارية اأو اŸتوسسطية.

أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي لك-رة أل-ق-دم ل-لّ-تدأرك أأمام
نظÒه ألبوسسني

وتتجه الأنظار عشسية اليوم بداية من السساعة 16 . 00
ب- -ت- -وق- -يت ا÷زائ- -ر ا ¤م- -ل- -عب «ل ب- -ب  Ó-دو م -اف -ي -مت
سستاديوم» بتاراغونا ،الذي سسيحتضسن اŸباراة الثانية
ل -ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ع-ن-دم-ا ي-واج-ه ن-ظÒه
ال- -ب- -وسس- -ن- -ي ‘ م -ب -اراة م -ف -ت -وح -ة ت -ك -ون –ت ع -ن -وان
«التدارك» بالنسسبة لأشسبال الثنائي سسبع – اأشسيو بعد
ال -ب -داي -ة الضس -ع -ي -ف -ة لـ « اÿضس -ر» ،ال -ذي-ن
سسقطوا برباعية اأمام اŸنتخب
السسبا ‘ ÊاŸباراة الأو.¤
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ال-ذي ت-ن-قل ا¤
اسسبانيا بتشسكيلة تضسم لعب Úاأقل
من  1٨سسنة تفاجاأ Ÿسستوى اأداء
الفريق السسبا Êقبل اأن يعود بشسكل
اأفضس -ل ‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة ،الأم-ر
الذي قد يكون مفيدا بالنسسبة لزمÓء
عواشسرية Ùاولة –قيق الفوز الذي
قد يوؤهل الفريق ا ¤الدور القادم كون
نظام اŸنافسسة الذي ” ادراجه يسسمح
للفريق الأول من كل ›موعة ،اإضسافة
اإ ¤اأحسس- -ن ف- -ري -ق اح -ت -ل اŸرك -ز ال -ث -اÊ
اŸرور ا ¤اŸربع الذهبي.
و‘ الكرة الطائرة اأقصسي اŸنتخب الوطني
للذكور بعد انهزامه الثا Êعلى التوا‹ يوم
اأمسس اأمام نظÒه الفرنسسي بنتيجة  ٣اأشسواط
لواحد ،فبالرغم من النطÓقة اŸوفقة لـ «اÿضسر»
الذين “كنوا من الفوز بالشسوط الأول بنتيجة ،29 – ٣1
اإل اأن الفريق الفرنسسي عاد ‘ النتيجة و“ّكن من الفوز
باŸباراة.
وتعد ﬁطة األعاب تاراغونا Ãثابة مرحلة لإعطاء قوة
بصسفة تدريجية للفريق الوطني الذي يضسم عددا من
الÓعب Úالشسبان.

اŸت-عّ-ث رة اأمام
اŸن -ت -خب ال-ك-روات-ي ي-وم اأول
اأمسس.
وكان الناخب الوطني سسفيان حيوا Êقد اأكد اأن الفريق
ال -وط -ن -ي سسÒك -ز ع -ل-ى السسÎج-اع ل-ل-ع-ودة ا ¤مسس-ت-وى
اأفضسل ‘ مباراته الثانية ،وبالرغم من التسساوؤلت التي
طرحت حول السستعداد البد ،Êاإل اأن الأمور ‘ –سسن
بالنسسبة لزمÓء بركوسس ،الذين قد يتح ّسسنوا باسستمرار
مع مرور اŸنافسسة.
وك -ان اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي م-ت-ق-دم-ا ‘ اŸرح-ل-ة الأو¤
بنتيجة  ،15 – 1٨و“كن من تعميق الفارق ‘ الشسوط
الثا ،Êحيث كان بركوسس اأحسسن لعب
بتوقيعه لـ  11هدفا ‘ هذه اŸباراة
وكذا عبدي اأيوب بـ  ٧اأهداف.
وم -ب -اشس -رة ب -ع -د ن -ه -اي -ة اŸب-اراة اأشس-ار
ال- -ن- -اخب ال- -وط- -ن -ي سس -ف -ي -ان ح -ي -وا“ :Êكن السسباح اأسسامة سسحنون من اضسافة ميدالية فضسية للجزائر ‘ سسباق
«ت -دارك -ن -ا الن -ه -زام ‘ اŸب-اراة الأو ¤الـ 50م Îسسباحة حرة مسساء اأمسس باحتÓله اŸركز الثا Êبعد اليوناÊ
اأم -ام ك -روات -ي -ا واسس-ت-ع-دن-ا ام-ك-ان-ي-ات-ن-ا كريسستيان غولوميف حيث غطى ‡ثلنا اŸسسافة ‘ ظرف  21 . 96ثا ..وهو
و ا ر ت ف ع ت ا  Ÿع ن و ي ا ت  . .و ا إ ذ ا ك ا ن ا ل ت ا أ ه ل ر ق م ‡ يّ ز ي و ض س ح ا  Ÿس س ت و ى ا ل ك ب  Òل ه ذ ا ا ل س س ب ا ق .
يعت Èا‚ازا ‘ حد ذاته ،فاإنه يفتح لنا وبالتا‹ ،فان مشساركة اأسسامة سسحنون تعد جد ايجابية بفضسل الذهبية
اآفاقا Áكننا اسستغÓلها ‘ ربع النهائي التي توج بها ‘ ال  100م سسباحة حرة و –قيقه لرقم تاريخي من ضسمن
باأن اŸباراة هي Ãثابة داربي مغاربي اأحسسن الأرقام العاŸية ،اإ ¤جانب كسسبه للميدالية الفضسية ‘ الـ 50م
سسباحة حرة.
اأمام اŸنتخب التونسسي».
وŒدر الشسارة ،اأن مباراة ا÷زائر – ووصسل رصسيد ا÷زائر ◊د الأن ا 4 ¤ميداليات ،منها ذهبيتان وفضسية
وبرونزية.
ت -ونسس سس -وف Œرى ي -وم غ -د الأرب -ع-اء
حيث سسيكون التنافسس على اأشسده بÚ

وصصل رصصيد ا÷زائر إا 4 ¤ميداليات

أأسسامة سسحنون يضسيف ميدألية فضسية ‘  50م سسباحة حرة

تاراغونا  :حامد حمور

ق- - -امت رئ- - -يسص- - -ة ال- - -ب- - -ع- - -ث- - -ة
ا÷زائرية إا ¤تاراغونا حسصيبة
بواŸرقة مسصاء أاول أامسس بزيارة
’عÓمي
إا ¤مقر إاقامة الوفد ا إ
ا÷زائ-ري Ãدي-ن-ة «ك-اب سص-ال-و»
ل -ل -وق -وف ع-ل-ى ظ-روف ا’ق-ام-ة
وع- - -م- - -ل الصص- - -ح- - -ف - -ي ،Úوك - -ذا
ل -تسص -ه -ي-ل ع-م-ل رج-ال ا’عÓ-م
ف - - - -ي - - - -م - - - -ا ي - - - -خصس ا’تصص - - - -ال
ب- - -ال - -ري - -اضص - -ي Úوال - -ت - -ق - -ن - -يÚ
ا÷زائ- -ري Úخ Ó-ل ال -ت -غ -ط -ي -ة
ا’ع Ó- - -م - - -ي - - -ة ل - - -ه - - -ذا ا◊دث
ال - -ري - -اضص - -ي اŸت- -وسص- -ط- -ي ،وق- -د
اسصتحسصن ا÷ميع هذه الزيارة.

@ سسعادة رأبح شسباح...

ك- - -انت عÓ- - -م - -ات ال - -ب - -ه - -ج - -ة
وال ّسص- -ع- -ادة ب- -ادي- -ة ع- -ل- -ى وج -ه
رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل- -ل -مصص -ارع -ة راب -ح شص -ب -اح ب -ع -د
ت-أاّه-ل مصص-ارع Úج-زائ-ري Úا¤
ن -ه -ائ -ي اŸسص-اب-ق-ة ’ ،سص-ي-م-ا حÚ
“ّك -ن اŸصص -ارع سص-ي-د ع-زارة م-ن
ال - -ع - -ودة ‘ اŸن - -ازل - -ة وان - -ت- -زاع
ت- -ذك- -رة ل- -عب ال- -ن- -ه -ائ -ي .ه -ذه
ال- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة ت -ع -ت Èت -اري -خ -ي -ة
بالنسصبة للمشصاركات ا÷زائرية
Óل-ع-اب
‘ مسص -اب -ق-ة اŸصص-ارع-ة ل -أ
اŸتوسصطية.

@ تشسجيعات كبÒة من
رياضسيي ألكارأتي

–ّول ري- - -اضصّ- - -ي- - -و ري- - -اضص - -ة
ال -ك-ارات-ي إا« ¤ك-ازا ف-ي-ا» ال-ت-ي
–تضص -ن م -ن -افسص-ات اŸصص-ارع-ة
ل -تشص -ج -ي-ع مصص-ارع-ي-ن-ا ،ال-ذي-ن
اسص- -ت- -حسص- -ن- -وا ه- -ذا ال- -تصص- -رف
ودف- -ع- -ه- -م ل- -ب -ذل اŸزي -د ف -وق
ال -بسص -اط ح-يث ك-انت ه-ت-اف-ات
«وان  ،ت- -و ،ث- -ري» ‘ م- -ق- -دم- -ة
ال -تشص-ج-ي-ع-ات ،وب-ال-ت-ا‹ ك-انت
’و¤
اŸي -دال-ي-ات ا÷زائ-ري-ة ا أ
‘ الكاراتي ّﬁفزة للرياضصيّÚ
’خ- -ري- -ن ،ك- -م- -ا شص- -اه- -دن- -ا ‘
ا آ
القاعة كذلك مسصاعد اŸدرب
الوطني لكرة اليد عمار داود.

جمعها :حامد حمور
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تفاديا لتكرار كوابيسض ال ّسصنوات اŸاضصية ‘ موسصم الصصطياف

حملة –سصيسصية Ÿكافحة التّسصّممات الغذائية ببومرداسس

العدد
17679

مع ارتفاع موجة ا◊ر

اعتني بصصحة طفلك دون انتظار الّطبيب

أاطلقت مديرية التجارة لولية بومرداسض حملة –سصيسصية للوقاية من التسصممات الغذائية ،تزامنا مع بداية فصصل
الصصيف وموسصم الصصطياف الذي تك Ìفيه حالت التسصمم ب ÚاŸواطن ،Úخاصصة ا÷ماعية التي كثÒا ما كانت
لع-راسض بسص-بب ع-دم احÎام شص-روط ا◊ف-ظ وال-تÈي-د ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة سص-ري-عة التلف.
مسص-رح-ا ل-ه-ا ا◊فÓ-ت وا أ
صصفحة «صصيفيات» توّقفت عند هذه ا◊ملة وترصصد أادق التفاصصيل.
بومرداسض :ز ــ كمال
كل سسنة يتم تسسجيل الكث Òمن اأ’حداث
اŸؤوسس- -ف- -ة ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن ال -تسس -م -م -ات
ا÷م - -اع - -ي - -ة وال- -ع- -ائ- -ل- -ي- -ة بسس- -بب سس- -وء
ا’سستهÓك من طرف اŸواطن Úوغياب
ثقافة الوقاية ،وŒاهل نصسائح ا÷هات
اıتصسة Ÿديرية التجارة إ’بداء مزيدا
من ا◊ذر ‘ هذه الفÎة من السسنة التي
“ت -از ب -ا◊ر و–اي -ل ال -ت -ج-ار وأاصس-ح-اب
مراكز التÈيد وشساحنات النقل ‘ احÎام
سس -لسس -ل -ة ال -تÈي -د اŸط -ل -وب -ة أاك ÌخÓ-ل
الصسيف وبداية موسسم ا’صسطياف.
ول-ت-جّ-ن-ب ت-ك-رار ح-وادث السس-ن-ة اŸاضس-ية
جلت فيها بومرداسض  236حالة
التي سس ّ
تسسمم ،أاغلبها بسسبب تناول وجبات فاسسدة
‘ ا◊ف Ó- - -ت واأ’ع - - -راسض واŸأاك - - -و’ت
اÿف -ي-ف-ة اŸن-تشس-رة ب-الشس-واط-ئ م-ن ق-ب-ل
الباعة اŸتجول ،Úبادرت مديرية التجارة
بناء على برنامج الوزارة ا ¤إاطÓق حملة
وقائية –سسيسسية ب ÚاŸواطن Úوالتجار
اŸعني Úمباشسرة بحماية اŸسستهلك.
” الÎك- -ي -ز ‘ ا◊م -ل -ة ع -ل -ى تشس -دي -د
ّ
ال -رق -اب -ة ع -ل-ى اŸم-ارسس-ة ال-ت-ج-اري-ة ع-ن
طريق فرق الرقابة وقمع الغشض ،ولو أانّ
العملية تبقى ﬁدودة خاصسة مع افتتاح
موسسم ا’صسطياف ومنح رخصض اسستغÓل
للعديد من التجار لفتح Óﬁت إاطعام
ل-ت-ق-د Ëال-وج-ب-ات السس-ري-ع-ة على مسستوى
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يقال عنها أانها تفتقد
لشس - -روط ا◊ف - -ظ ا÷ي - -د وال - -ن- -ظ- -اف- -ة
اŸط -ل -وب-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤إاشس-ك-ال-ي-ة احÎام
ال -ت -ج -ار Ÿع -اي Òال -تÈي -د اŸط -ل -وب -ة ‘
ال -فضس -اءات ال -ت -ج -اري -ة وم-راك-ز ال-تÈي-د،
وتعّمد البعضض قطع التيار الكهربائي على
أاج -ه -زة ال -تÈي -د لسس -اع -ات ط -وي -ل-ة ع-ل-ى

اأ’جهزة
’قتصساد الطاقة
ال-ك-ه-رب-ائية على
حسس- - -اب صس - -ح - -ة
اŸواط- - - - -ن حسسب
مصس- - - - - -ادر –دثت
لـ«الشس -عب» ،ن -اه-يك
عن اسستمرار ظاهرة
ن- -ق -ل اŸشس -روب -ات –ت أاشس -ع -ة الشس -مسض
وع -رضس -ه -ا لسس -اع -ات ‘ اأ’رصس -ف-ة خ-ارج
اÓÙت التجارية ،ما أاّدى إا ¤حجز 12
أالف ل ÎخÓل شسهر رمضسان.

أاك Ìمن  86أالف
مصصطاف ع 18 Èشصاطئا

تسصجيل وفاة غريق وإانقاذ
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◊ه سس ّ
اشسخاصض بع ÚاŸكان ،من أاصسل 151
” إانقاذهم ‘ ح Úاسستلزم –ويل 02
آاخرين ا ¤اŸراكز الصسحية.

” تسس- - -ج- - -ي - -ل وف - -اة الشس - -اب
‘ حّ Ú
ر
ا
ب
مصسابيح ال ح ذو الـ  17سسنة غرقا ‘
إاح -دى الشس -واط -ئ الصس -خ-ري-ة بشس-اط-ئ
النجمة غ ÒاÙروسض ،الذي يقع ما
ب Úشساطئي سساسسل وتارقة.
ومن أاجل حماية اŸصسطاف،Ú

سس ّ
خرت

ا◊ماية اŸدنية  36عونا دائما
و 07غّ- -ط -اسس ،Úم -دّع -م Úب -زورقÚ
نصسف صسلب و 10زوارق مطاطية و08
سسيارات إاسسعاف.
ع“ Úوشصنتﬁ :مد بن ترار

لم- -ه- -ات م -ن
م- -ع ح- -ل- -ول فصص- -ل الصص- -ي- -ف وا◊ر الشص- -دي- -د ،ت- -ع- -ا Êأاغ- -لب ا أ
لنها ل تدرك كيفية ا◊فاظ على الطفل الصصغ Òمن درجة
حرارةالفصصل أ
لطفال رقيق ول يأاخذ بشصكل جيد
ا◊رارة الشصديدة ،خاصصًة أان جلد ا أ
للحرارة والتعرق ،كما أاّنهم يصصابون بالطفح ا÷لدي وا◊روق ا÷لدية
ال-ت-ي غ-الً-ب-ا م-ا ت-ك-ون غ Òم-ري-ح-ة ل-ل-ط-ف-ل ،ل-ذلك ن-ق-دم ل-كم اليوم الطرق
الصصحية للحفاظ على الطفل ‘ الصصيف.
@ اÓŸبسض
هذه هي اÿطوة اأ’ك Ìاأهمية ‘ رعاية
طفلك ،تأاكد من مÓبسسهم مع اÓŸبسض
القطنية الفضسفاضسة وليسض مع الكث Òمن
ا÷لبة ،سسوف تسساعد اأ’قمشسة الناعمة
ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ن-فسض ع-ل-ى ام-تصس-اصض ال-عرق
وكذلك الوقاية من الطفح ا÷لدي.
@ اسستحمامهم على اأ’قل مرت ‘ Úاليوم
Áيل اأ’طفال إا ¤التورم على الرغم من
ال -ب -ق-اء ‘ م-ن-ازل-ه-م ‘ م-ع-ظ-م اأ’وق-ات،
امنحهم ا’سستحمام مرت Úعلى اأ’قل ‘
اليوم ‡ ،ا يبقي جلدهم عرًقا وخالًيا من
ا÷راثيم ،تأاكد من اسستخدام اŸاء الفاتر
واسستخدام مسسحوق الطفل للحفاظ عليها
طازجة وجافة لفÎة أاطول.
@ تقليل اسصتخدام ا◊فاضصات
‘ ح Úأانه من الضسروري ا◊فاظ على
رطوبة طفلك بشسكل كا ٍ
ف ’ ،تسستخدم
حفاضسة لفÎة طويلة ،حفاضسات مصسنوعة
من البÓسستيك ،والتي عادة ما تكون غÒ
قابلة للتنفسض وÁكن أان تؤودي إا ¤طفح
ا◊فاضسات ‘ وقت أاقرب ،قد يكون هذا
غ Òمريح للغاية بالنسسبة للطفل ،وخاصسة

‘ درجات ا◊رارة اŸرتفعة ،لذلك ضسع
ملخصسات قطنية لطفلك وحاول أاخذها
إا ¤ا◊مام على فÎات متسساوية.
@ امنح طفلك الكث Òمن ال ّسصوائل
الرشسفات الصسغÒة من اŸاء على مدار
ال- -ي- -وم أام -ر ضس -روري ل -ط -ف -لك ‘ فصس -ل
الصسيف ،يجب اإعطاء ماء جوز الهند أاو
عصسائر الفاكهة ،واإن كان بكميات كافية،
ل -ل -ط -ف -ل ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى رط-وب-ت-ه-ا ،ك-م-ا
تسساعد هذه السسوائل أايضًسا على تنظيم
درجة حرارة جسسم طفلك وا’بتعاد عن
›موعة اأخرى من اŸشسكÓت الصسحية ،
والتي تنشسأا بسسبب زيادة حرارة ا÷سسم.
@ إاب -ق-اء ط-ف-لك داخ-ل اŸن-زل خÓ-ل
سصاعات الذروة
حاول أان تقيد مهامك ‘ الهواء الطلق ‘
اأ’مسسيات فقط’ ،أن طفلك سسيصسحبك
‘ جميع اأ’وقات ،الشسمسض ‘ سساعات
الذروة تسسبب الكث Òمن الضسرر لك ،أاكÌ
من ذلك لطفلك ،جدولة اŸواعيد الهامة
خÓل سساعات برودة اليوم إاذا  ⁄يكن ذلك
‡كنًا ،فاحرصض على أان يعتني شسخصض
ما بطفلك واأنت ‘ ذلك.

عرضض مغري بدءًا من هذا الصصيف

«جازي» تّوفر لكم جهاز مود Ëمع
خصصم  ٪ 50على باقة األنÎنت!
يسسر شسركة «جازي» ،الرائدة ‘ ›ال تقنيات ا’تصسا’ت الرقمية ،أان
تعلن عن طرح باقة مودم بتقنية ا÷يل الرابع مع خصسم ترويجي بنسسبة
 ٪50على أاسسعار الصسيغ اıتلفة إ’رضساء رغبات الزبائن ا◊اليÚ
واŸسستقبلي .Úاختارت جازي أان تفتتح الصسيف من خÓل طرحها ‘
السس -وق ÷ه -از ت -وج -ي -ه ا’نÎنت (روت -ور) م -ت -ع -دد اŸداخ-ل و ط-وي-ل
اŸدى ،مع خصسم  ٪50على أاسسعار حزم اأ’نÎنت الÈونزية والفضسية
والذهبية والبÓتينية .تتكون ا◊زم من جهاز روتور من ا÷يل الرابع
وشسريحة إانÎنت مع احجام انÎنت مصسممة خصسي ًصسا لتلبية احتياجات
كل مسستهلك:
Áكن للزبون أان يسستفيد من باقة بÓتينيوم التي توفر  10جيغابايت
شسهرًيا Ÿدة  12شسهًرا فقط بـ  12000دينار بدً’ من  24000دينار .أاما
الزبون الذي لديه اسستهÓك منخفضض على اŸدى الطويل ،فيمكنه

اختيار الباقة الÈونزية بـ  3000دينار جزائري بدً’ من  6000دج
دينار ،فهي تسسمح له با’سستفادة من  1جيغابايت شسهرًيا Ÿدة 12
شسهًرا.
’سستهÓك أاك Èعلى مدى فÎة زمنية قصسÒة ،تعت Èالباقة الفضسية
مناسسبة بشسكل خاصض ،وهي متوفرة بسسعر  5000دينار جزائري وتسسمح
با’سستفادة من  10جيغابايت شسهريًا Ÿدة  3أاشسهر.
أاما بالنسسبة لÓسستهÓك الكب Òو لفÎة طويلة ،تعت Èالباقة الذهبية

مناسسبة جداً أ’نها توفر بسسعر  7500دينار بدً’ من  15 000دج 10
جيغابايت شسهرياً Ÿدة  6اأشسهر.
م -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -رضض ،ف -إان «ج -ازي» ’ ت -ك -رسض م -ب -دأا مشس -ارك -ة
ا’تصسا’ت فحسسب ،بل تضسمن اأيضًسا سسرعة اأك ÈلÓتصسال و اإ’بحار
على اأ’نÎنت .يسسري العرضض الÎويجي اŸتوفر ‘ جميع Óﬁت
«جازي» اŸنتشسرة ‘  48و’ية Ÿدة  30يومًا ،اعتباًرا من  25جوان
ا÷اري ‘ حدود الكمية اŸتوفرة.
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«سسيت كوم» مسسعودة ميسسي تشسق ضسمار أ’حÎأفية وألتسسطيح
قّ-دم ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري خÓ-ل شش-ب-ك-ت-ه ال-رمضش-ان-ي-ة ل-هذا
اŸوسش-م سش-لسش-ل-ة ي-ع-ت-ق-د أان-ه-ا ف-ك-اه-ي-ة ك-وم-يدية تكسشب عددا
كبÒا من اŸششاهدة ،لذا ُبر›ت ‘ وقت ذروة اŸششاهدة بعد
لف -ط -ار وق -ب -ل خ-روج اŸت-اب-ع Úل-ل-ق-ن-وات ال-وط-ن-ي-ة ع-م-وم-ا
ا إ
والقنوات الرسشمية للتلفزيون ا÷زائري ومن إانتاج ›موعة
سش -ي -ن -م -ا رااف ،م-ن إاخ-راج ﬂرج م-غ-م-ور يسش-م-ى ﬁم-د ن-زË
قايدي يذكر أانه ششارك ‘ مونتاج مسشلسشل اŸصش Òمع اŸرحوم
جمال فزاز ،كما أاخرج مسشلسشل Úالمتحان الصشعب و قلوب ‘
Óنتاج الديني ‘ قناة القرآان الكر Ëليعود
صشراع ثم توجه ل إ
لن -ت -اج
Óخ -راج ال -درام -ي وه -ذه اÙاول -ة ‘ ا إ
م- -ن ج- -دي- -د ل - -إ
ال -ك-وم-ي-دي ،يشش-رف ع-ل-ى إان-ت-اج ه-ذا ال-ع-م-ل رضش-وان ع-ب-اسس،
سشيناريو وحوار كنزي بن عزيزة.
ا÷لفة :موسشى بوغراب
وحسسيبة أايت جبار القبائل دون أان نغفل
ع -ن ا◊ضس -ور ال -واضس -ح ل -ع -اشس-ق-ة الشس-اف
الكتابة ألنثى أاكيدة ،كانت البطولة فيها كر Ëخديجة.
Ÿم -ث -ل-ة ت-دع-ى ح-ن-ان ب-ك-ار ب-دور م-يسس-ي م -ع وج -ود شس ّ-د درام -ي خ -ف-ي-ف ‘ قصس-ة
مسسعودة وهي وجه مسسرحي رÃا أاول مرة ميسسي مسسعودة وعÓقتها بالباترونة وŸا
ي -ق -ف أام-ام ال-ك-امÒا اÎÙف-ة ل-ذا ف-ق-د تهتم بها لهذا ا◊د ،وما العÓقة بينها
أاجادت كما تعÌت ‘ الكث Òمن اŸشساهد وب ÚاŸسس -ع -ود وب ÚاŸسس -ع -ود وج -م -ي -ل-ة
خاصسة وهي تبالغ وتتكلف ‘ الكث Òمن شس - -ق- -ي- -ق- -ة Ÿع- -ل- -م- -ة ،وقضس- -ي- -ة الصس- -ورة
ا◊ركات اŸضسافة والتي ل تكون أامام والشسقيقت Úليtشستت توقع اŸشساهد لقصسة
الكامÒات بالتعود عكسس ما يحبذ على م -يسس -ي ،ك -ذلك ال -قصسصس ال -ف-رع-ي-ة ال-ت-ي
خشسبة اŸسسرح  ،يقاسسمها العمل ›موعة ت -غ -ذي اŸشس -اه -د ك -قصس-ة ال-ط-ب-ي-ب-ة ال-ت-ي
م -ن اŸم -ث -ل ÚواŸم -ث Ó-ت أاغ -ل -ب-ه-م غ Òتعقدت حالتها بعد أان مات أاحد مرضساها
معروف“ Úاما باسستثناء ﬁمد الصسغ Òأاثناء إاجرائها لعمليته فلم Œد إال تغÒ
ب- -ن داود و سس- -ي- -ف ال- -دي -ن ب -وح -ة ‘ دور األج- -واء ‘  Èﬂاإلط- -ع- -ام م- -ع م- -يسس -ي
مضس -اع -ف لشس -اف ك -ر Ëوك -ذلك اŸم-ث-ل-ة وصسويحباتها لتنشسأا بينهن عÓقات ﬁبة
سس -ع -اد سس-ب-ك-ي ‘ دور ال-ب-ات-رون-ة Ÿع-ل-م-ة وتفاعل وتـأاثر بعضسهن البعضس.
ألبطلة حنان تصسنع أ◊دث وتتاألق
صساحبة ا Èıالغذائي لطبخ و –ضسÒ
خدمات األطعمة ‘ اŸناسسبات ا÷ماعية ب -ال -ع -ودة إا ¤ال -ب -ط -ل -ة ح -ن -ان ب -ك -ار ك-ان
ث- -م ت- -أات -ي ›م -وع -ة م -ن اŸشسÎك -ات ‘ باإلمكان أان تكون بشسكل فني أاجمل بداية
ال -ع -م-ل ك-أاسس-اسس-ي-ات ‘ اŸسس-لسس-ل وه-ن  :م -ن ا◊وار ال -ذي وك ّ-ل ل -ه -ا ألن األل -ف-اظ
ح -ري -ة ب -ه -ل -ول ب -دور خ -دي -ج -ة ،صسÈي-ن-ة الذي كانت ترددها حادة ‘ أاغلبها رغم
بوقرية ‘ دور بختة ،صسابرينة قريشسي ما Áيّز اللهجة السسهبية وا÷لفة خصسوصسا
ب -دور سس -ع -اد ،سس-ل-ي-م-ة ع-ب-ادة ب-دور زي-ن-ة ،م- -ن ال- -ط- -راوة وق- -رب- -ه -ا م -ن ال -فصس -ح -ى
ع -دي -ل -ة سس-وا ⁄م-ر ،Ëف-اط-م-ة حسس-ن-اوي وإام -ك -ان -ي-ة ف-ه-م-ه-ا وإاسس-تصس-اغ-ت-ه-ا ‘ ك-ل
يسسرى ،حسسيبة آايت جبارة ‘ دور أاسسماء ،مناطق الوطن وهنا ل أاحد يزايد على
سسارة غربي ندى ،سسمية البني منال ثم اللهجة كمخارج حروف وقد أابدع فيها
تأاتي قائمة طويلة من ضسيوف الشسرف ،األّولون كحسسن ا◊سسني بوبقرة رحمه الله
وه -ي ال -ق -ائ -م -ة األط -ول م -ن األسس-اسس-ي Úوع -ث -م -ان ع -ري-وات أاط-ال ال-ل-ه ع-م-ره‘ ،
ح - -وا‹  22ضس -ي -ف ع -ل -ى غ -رار اŸم-ث-ل ا◊وار اللفظي الذي مارسسته ميسسي شسيء
اŸع-روف ك-م-ال ب-وع-ك-از وأاح-م-د ال-ع-قون م-ن السس-ط-ح-ي-ة ألن ال-ل-ه-ج-ة وح-ت-ى ال-ل-غة
وبن الطاهر أاحمد ،أاما البقية فكلهم أاو ت -ت -ط -ور ب -ت-ط-ور اÛت-م-ع وه-ن-ا أاؤوك-د أان
أاغلبهم على األقل هواة  ⁄يأاخذوا حتى بعضس األلفاظ تأانقت إان  ⁄أاقل انقرضست
اŸسساحة التي Áكن أان تظهر ملكاتهم من ا◊وار اليومي ألهل الهضساب وا÷لفة
بشسكل أاخصس  ...لنتابع هنا هذا اŸقطع
التمثيلية.
ا◊واري غ ÒاŸوفق ...
زوأيا أŸشساهد ‘ أبدأع وتناغم
إان أاي ع- -م -ل ف -ن -ي ن -اج -ح لب -د أان Áلك ‘ مشش - -ه - -د م- -ن ا◊ل- -ق- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة
تصس - -ور األح - -داث ‘ م - -وضس - -وع م - -ت- -ق- -ن ..م -يسش -ي تسش -أال« :وال -ل -م -را ‘ ال-دار
ال -ت -ح -ريك ع -ل -ى ال -ورق ق -ب -ل أان ي -ح -رك وشس تقعد أاتدير أانا ختك»؟
اŸمثل ‘ Úاألسستديو أامام اإلضساءة ‘ ترد سسعاد :تخدم برا وانعاونوها ـ تواصسل
دي -ك -ور م -ن -اسسب وأام -ام ال -ك-امÒات ال-ت-ي أاخرى :وأانوجدولها كلشس  ...حتى تتدخل
ت-أاخ-ذ زواي-ا اŸشس-اه-د وت-ل-ت-ق-ط-ه-ا بإابداع م - -يسس - -ي ب- -ح- -دة غ Òضس- -روري- -ة و‘ غÒ
وهذا ما يعرف بالسسيناريو وما يرافقه من ت -وف -ي -ق :ـ ت -اك -ل -و ال -ره-ج  ...ك-ان ا◊وار
عادي ل يحتاج كل هاته الكلمة الصسادمة:
حوار .
يبدو أان كنزي بن عزيزة إاجتهد إا ¤حد الرهج ؟؟
بعيد ‘ خلق شسخصسيات اŸسسلسسل وجعلها ألن ب- -ع- -ده- -ا و‘ ن- -فسس اŸشس -ه -د –اور
تتعامل وتتصسادم مع بعضسها البعضس كي ميسسي بكÓم فيه الكث Òمن ا◊ن Úرغم
تسس Òاألحداث لتصسل إا ¤نهاية ا◊كاية النÈة الصسوتية ا÷ادة ا◊ادة  ....تقول
م - -ع ن - -ه - -اي - -ة ح - -ل- -ق- -ات السس- -لسس- -ل- -ة ،إاذا ميسسي  ...راكم سسااري Úوال Óوشس ؟؟ من
السس -ي -ن -اريسست أاب-دع ح-ك-اي-ة رئ-يسس-ي-ة ه-ي ن -ي -ت -ك -م ن -ح -ي-ت-و السسÓ-ح ال-وح-ي-د ل-ل-م-رأاة
ح- -ك- -اي- -ة أاو قصس- -ة مسس- -ع- -ودة اآلت -ي -ة م -ن وأاتقولو رانا أانعاونو فيها ؟؟ الراجل كان
اŸن-اط-ق السس-ه-ب-ي-ة ا÷ل-ف-ة –ديدا لتجد كي يغضسب كانت أاترضسيه .......إا ¤آاخـ ـر
نفسسها وسسط زميÓت ‘  Èﬂلتوضسيب اŸشس - -ه - -د ا◊واري م- -ع إاخ- -ف- -اق واضس- -ح
األطعمة كل زميلة بلهجة مناطقية معينة للمخرج الذي  ⁄يتدخل لتأاهيل اŸشسهد
م- -وزع- -ة م- -ن الشس -رق وال -غ -رب وال -وسس -ط فـ ـت -خ -فضس م -يسس -ي نÈت -ه -ا ألن -ه -ا ل-يسست
والقبائل ،هنا –سسب له إاحÎافية جعل مضسطرة لرفع حدة الصسوت وهي تقول
تناغم مع Úب Úاللهجات ا÷زائرية ‘ شس - -يء ّ–ن ل - -ه ح- -ت- -ى اŸرأاة ال- -ع- -ام- -ل- -ة
ت -ف -اع -ل ‡ل -ح ب -خ-رج-ات ل-ف-ظ-ي-ة تصس-ن-ع اŸتحررة التي غادرت البيت لهموم أاخرى
التبسسم والفكاهة طبعا هنا نتذكر أالفاظ  ،...و‘ مشس - -ه- -د ح- -واري م- -ق- -رف ح- -د
ال -ب -ط -ل -ة وسس -ع -اد الشس -رق ويسس-رى ال-غ-رب التسسطيح من ا◊لقة  ،13أاين كان الفنان

أاحمد بن الطاهر كضسيف شسرف والذي ⁄
ُيعط اŸسساحة اŸناسسبة و ⁄يكن مّوفق
حتى ‘ اللباسس وتسسريحة الشسعر ونهاية
اŸشس- -ه- -د ،أاي- -ن يسس- -ق- -ط ‘ ح- -رك- -ة غÒ
م- -دروسس- -ة “ام -ا وه -ن -ا ل -يسس خ -ط -أا م -ن
اıت- -ار ب- -ق- -در م- -اه -ي عÌة ل -ل -م -خ -رج
باعتباره مايسسÎو العمل من اŸفروضس
يحسسنها بعد الÈوفا حتى وإان أاعتقد أان
أاغ -لب اŸشس -اه -د “ ⁄ر بشس -ك-ل ب-روف-ات
وإا‰ا “ّر من أاول تصسوي ـ ـر بتسسرع ول
أادن - -ى ت - -دق- -ي- -ق  ...ن- -ع- -ود ل- -ل- -مشس- -ه- -د :
....اıتار واŸسسعود على طاولة الغداء
....اıتار :هاذي ماكلة هاذي ؟؟ هاذي
راها خوليطة  ...ترد ميسسي :ها اللحم
وروز مرقا بيضسا  ...يرد اıتار
 :هاذي راها الكلب وما
ي-ك-ل-ه-اشس ـ ـ ـ ع-بارة
سساقطة لﬁل
ل- - - -ه- - - -ا م - - -ن
ا◊وار.
ث- - - -م ي - - -رد
اŸسسعود
بعبارة
أاسسقط
منها
وأاق- - -ذر :أان- - -ا
ها Êناكل فيها
ما قلتشس هوووهوو
وما نبحتشس ؟؟ خاصسة
وأان العقون له القدرة أان يذهب
ب -اŸشس -ه -د ÷م -ال -ي-ة أاك-ثـ ـ ـر ك-ي-ف ل وه-و
اıرج اŸسس -رح -ي اŸرم -وق وط-ن-ي-ا م-ع
اÓŸحظة أان اıرج البارع ليسس بالتتابع
‡ث - -ل ب - -ارع  ... ...ل - -ي - -ت- -واصس- -ل ا◊وار
...تخلي الدجاج هامل واŒي تاكل عندنا
‘ ال- -ب- -يضس  ...اŸسس- -ع- -ود اي- -واصس- -ل :ي- -ا
Ÿووسس -خ  ...ون -ه -اي -ة اŸشس -ه -د ب -ا÷ري
والصسراخ  ...؟؟؟؟
لقد تكرر هذا التسسطيح غ ÒاÙمود
حتى مع الفنان كمال بوعكاز وهو ينهي
مشساهد ا◊لقة  ... 18ترد ميسسي :وأانا
اıرج اللي خرج هاذ اŸسسرحية واللي
عنوانها السسي رابح طاح ‘ ÿسسارة سسبة
الدسسارة لÎد يسسرى :غي شسوفينا كنزي
ي -ب -دل -ن-ا ال-ع-ن-وان أاط-وي-ل ب-ال-زااف ،ك-م-ال
ي- -ت- -دخ- -ل :أاشس- -ك- -ون ه- -ذا ..ح- -ت -ى يصس -ل
باŸشسهد أاين يذكر اıرج كأانه أاقحم
ا◊وار إاقحاما وُلحم تلحيما  ...يواصسل
كمال :أانا غ Òبدلو‹ اıرج هذا ف ّْرشساا
هاذي هاذي نهاية حلقة هاذي عيااانة
؟؟هذا اıرج باين ماشسي جامي شساف

أان يقوم ‡ثل واحد بالدورين معا الشساف
كر ËوضسمÒه اŸعلق من عرقوبه حيث
كان الشساف يعيشس صسراع داخلي وصسدام
ذات -ي ووسس -وسس -ة ت -ن -ت -اب أاغ-لب م-ن ي-ري-د
التمّيز والظفر بقلب يتمنى حبه.

ألتمثيل ...
ثنائية أ’قدمية وأÈÿة أ÷اهزة

أأعمال تلفزيونية
تؤوسسسس للتميز
وألتفرد ‘ صسقل
أŸوهبة

ف -ي -ل -م ه -ذا ج-ام-ي
أاسس- -ت- -ع- -م- -ل ت -ي -ل -ي
ك- -وم- -ون- -د ج- -ام -ي
ط - - -ف - - -ى ت- - -ي- - -ل- - -ي
ياﬁاينك  ....وشس
يطلع هذا لزم أايطلع
النيفوو ،كأان كمال كان
ي- -ق -ول رأاي -ه ا◊ق -ي -ق -ي ‘
ن-ه-اي-ة ا◊ل-ق-ة .وه-ك-ذا ت-كررت
األمور ‘ أاغلب ا◊لقات ب Úمشساهد
حوارية احÎافية ومشساهد سسطحية حد
ال - -تّسس- -ط- -يـ ـ ـح ت- -ن- -اث- -رت ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن
ا◊ل- -ق- -ات ،ا◊ل- -ق -ات األو ¤ك -ان ا◊وار
فيها أاك Ìإالتزاما بخط موضسوعي Îﬁم
هادف لبأاسس به وهادف كمعا÷ة العنف
ضس -د اŸرأاة أاي-ن ت-ظ-ه-ر أاح-داه-ن م-ع-ن-ف-ة
وحولها األخريات يتضسامن معها وÁقÏ
العنف كسسلوك مسستهجن وجب الوقوف
ضسده ،وكذا التلميح Ÿعا÷ة العنف ‘
اÓŸعب ‘ ا◊لقة رقم  10لكن بتقدم
ا◊لقات أاصسبح ا◊وار مرŒل ل خلفية
إابداعية فيه حتى ضسيوف الشسرف كأانهم
أاق -ح -م -وا ب  Ó-ضس -رورة رÃا ف -ق-ط ألن-ه-م
أاصس- - -دق- - -اء أاو ﬁب- - -وب Úألح - -د صس ّ- -ن - -اع
اÙاولة ،أاين أاقحمت مراهقة ل عÓقة
وهي ليزا مÓك بن عزيزة  ....ثم يأاتي
إاخفاق آاخ ـ ـر إاخراجي وحواري واŸتعلق
بالشساف كر Ëإاذ ل من اŸنطق ول من
ا◊رفة ول حتى من السسذاجة أان يقوم
بدور واحد ‡ثل Úاثن ‘ Úنفسس ا◊لقة
أاو السسلسسلة كان باإلمكان وباحÎافية أاكÌ

ل - -ي - -ب- -ق- -ى اŸأام- -ول آات ‘ ا◊ل- -ق- -تÚ
األخÒت Úوق- -ف- -ل ال- -ع- -م- -ل م- -ع ت- -ف- -ط- -ن
اŸشساهد العادي اأن إانتاج هذه السسلسسة
رÃا ك -ان –ت ضس -غ-ط إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة
بدليل وجود  02كامÒات ل أاك Ìتلتـ ـقطان
الصسورة من زاوية ثابتة مقابلة ميتة ل
حّراك فيها إال فيما ندر ،الصسوت ملتقط
ب-ك-ف-اءة أام-ا اŸوسس-ي-ق-ى لسس-ع-ي-د بوشسلوشس
فحلقة اأعتÈها موفقة الختيار اŸرافق
◊لقات السسلسسلة .الديكور مناسسب ◊د
لب -أاسس ب -ه ف -ي -ه –رر ع -ن ال -كÓ-سس-ي-ك-ي-ة
باعتبار اأن ا Èıالغذائي متطور حديث
رغم اإقحام األرائـ ـك والتي تشسعرك بغرفة
ضسيوف معتادة لتصسوير مشساهد ل تخلو
منها كل األعمال التلفزيونية ا÷زائرية .
إان هذا العمل ككل عمل له ما له وعليه ما
عليه من اÓŸحظات والتي تختلف زوايا
مÓحظتها من شسخصس آلخـ ـر لقد كسسر
احتكار اللغة التلفزيونية التي فرضست على
اŸشساهد لسسنوات طوال وأاعطى فرصس
حقيقية للكث Òمن الوجوه الشسابة وشساكسس
ع -ق-ل-ي-ة ك-ب-ار ال-ف-ن وال-ت-م-ث-ي-ل ب-األق-دم-ي-ة
وسسمح بالتعرف بإامكانية التمرد ا÷ميل
ع -ل -ى ‰ط -ي -ة م -ع -ي-ن-ة وشس-غ-ل ال-ك-ث Òم-ن
ال-ن-اق-دي-ن واŸت-ت-ب-ع Úسس-ل-ب-ا وإاج-ابا وهنا
يعت‚ Èاح ولو بتتبع السسلبيات ألنه عمل
شسّد اإليه الكث Òشسئنا أام أابينا ،كما أا Êأاؤوكد
هنا اأن العمل وهذا رأايي الذي ل يفسسد
ل- -ل- -ود قضس -ي -ة  ⁄يسس -يء ل -ل -هضس -اب وأاه -ل
ا÷لفة خاصسة أابدا ،إا‰ا أاخفق إابداعيا ‘
ال -ك -ث Òم -ن اŸشس -اه -د وجب ال -رد ع -ل -ي-ه
بإابداع “ثيلي وإاخراجي آاخـ ـر ل أان نعاير
من إاجتهد فيه بقدر قدرته ونظرته.
–ي -ة تشس -ج -ي -ع ل -ك-ل م-ن ح-اول أان ي-ك-ون
األفضس- -ل –ي- -ة ج -م -ي -ل -ة ج -دا Ÿن زادوا
السسلسسلة عذوبة  ...خديجة  ،يسسرى ،
وبختة  ..وسسعاد خاصسة ميسسي الفوضسوية
اŸرت- -ب- -ة ح- -ن- -ان ب- -ك -ار ،م -ع اÓŸح -ظ -ة
األخÒة م -ن صس -دي -ق ري -اضس -ي أان م -يسس -ي
ت -ع -ن -ي ال -ف -وضس -وي ل -ق -د ك -انت مسس -ع -ودة
ف -وضس -وي -ة م -رت -ب-ة ◊د ل ب-أاسس ب-ه ق-ارب
ال -ن -ج -اح ا◊ق-ي-ق-ي ل-ن-ت-م-ن-ى ل-ه-ا األفضس-ل
مسستقب ...... Óالفاااااااايدة ...حكاياتنا
جزائرية.

الثÓثاء  ٢٦جوان ٢017م الموافق لـ  1٢ششوال  1٤3٩هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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«الششعب» ترصشد نششاط الششباب بالششواطئ الغربية للعاصشمة

العطلة مصصدر رزق لتلبية حاجياتهم ‘ الدخول ا’جتماعي وإاعالة أاسصرهم
يلجأا عديد الششباب ا ¤امتهان اŸهن اŸوسشمية لسشد الرمق واعالة العائلة من خÓل اسشتغÓل فصشل الصشيف Ÿمارسشة التجارة اŸربحة حيث تختلف نوع التجارة من منطقة ا ¤اخرى ،كما ان هناك العديد
من الششباب من يعت Èفصشل الصشيف فرصشة Ÿلء ا÷يب و مواجهة الظروف الصشعبة التي يواجهها خÓل باقي أايام السشنة  ،كانت ‘ السشابق مهن موسشمية معروفة Áارسشها العديد من الششباب ،لكن من خÓل
هذا ا’سشتطÓع التي قامت به «الششعب» والتجوال بعدة مناطق سشاحلية وداخلية ،نÓحظ دخول مهن موسشمية جديدة على القائمة ومنها ما يث Òا’سشتغراب.

»°ù«ªM QÉªY

«الششعب» .وقالت السشيدة التي كانت رفقة
اأطفالها الثÓثة ’« :يمكنني المجيء الى
يششكل فصشل الصشيف فرصشة لعديد الششباب البحر دون كراء طاولة ومظلة ليجد اأطفالي
ل-م-م-ارسش-ة ه-واي-ات-ه-م ال-مفضشلة وا’سشتراحة م -ك -ان -ا ي -ح -م-ي-ه-م م-ن اأشش-ع-ة الشش-مسض ع-ن-د
ب- -ع- -د م -وسش -م دراسش -ي شش -اق غ -ي -ر اأن فصش -ل انتهائهم من السشباحة والخروج من البحر».
الصشيف الذي يرتبط بالسشفر وا’سشتجمام
اأما محمد وزوجته اللذان بدورهما قاما
ي -ع -ت -ب -ر ب -ال -نسش-ب-ة ل-ف-ئ-ة اأخ-رى م-ن الشش-ب-اب بكراء هذه المسشتلزمات ،قال لنا انه ياأتي
م -ن -اسش -ب -ة سش -ان-ح-ة ل-م-زاول-ة ع-م-ل م-وسش-م-ي للبحر من اأجل ا’سشتمتاع بمناظره وهوائه
ي -م -ك -ن -ه -م م-ن ج-ن-ي ب-عضض ال-ن-ق-ود ل-ت-اأم-ي-ن العليل دون السشباحة فيه لذا يختار دائما
دخولهم المدرسشي بالنسشبة للمتمدرسشين اأو مكانا يكون جمي Óومناسشبا لكراء الطاولة
اإعالة العائÓت التي تعيشض ظروفا مزرية..
والمظلة.
ء
تختلف المهن الموسشمية التي يزاولها هوؤ’
من جهتهم ،اكتفى بعضض الششباب وخاصشة
ف
الشش -ب -اب خ Ó-ل فصش -ل الصش -ي -ف ب -اخ -ت Ó-
المراهقين منهم بالمظلة فقط وافتراشض
ال - -ع - -وام - -ل ال - -ج- -غ- -راف- -ي- -ة وا’ق- -تصش- -ادي- -ة الرمال بدل الكراسشي والطاو’ت للتقليل ولو
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ال-م-م-ي-زة ل-ك-ل بالقليل من المصشاريف ،كما قال عبد النور
م-ن-ط-ق-ة .ك-م-ا ت-ت-داخ-ل م-ت-غ-يرات كثيرة في  18سش- -ن- -ة ،ال- -ذي ق -دم رف -ق -ة اأب -ن -اء ح -ي -ه
ت -ح -دي -د ن -وع ال -نشش -اط ال -م -م -ارسض ك -ال-ف-ئ-ة للسشباحة ،ليوؤكد انهم قاموا بكراء الششمسشية
ال- -ع- -م- -ري- -ة ،وك- -ذا راأسض ال- -م -ال ال -ذي ي -ت -م فقط لتوفير بعضض المال لششراء ما ياأكلونه.
اسشتثماره.
اأمام اأمواج البحر ونسشمات الهواء القادم من
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حلول فص
ي- -ت- -ج- -ول ب- -الشش -اط -ئ م -ن اأج -ل اسش -ت -ئ -ج -ار
من خÓل التجارة الموسشمية التي ينعششها الشش- -مسش -ي -ات ،وال -ذي ق -ال اإن اأسش -ع -ار ك -راء
شش-ب-اب ي-دخ-ل-ون ف-ي نشش-اط-ه-م ال-م-األوف كل الششمسشية البحرية تختلف من مكان ’آخر
صش-ي-ف ب-اخ-ت-ي-ار ح-واف ال-ط-رقات العمومية وع -ادة ’ ي -ت -ج -اوز سش -ع -ره -ا  500دج .اأم- -ا
وال -م -واق -ع ال -ظ -ل -ي -ل -ة ل -ع-رضض ب-عضض السش-ل-ع بالنسشبة ’أسشعار كراء الطاولة فهو مرتبط
وال-م-واد ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-م-رت-بطة بطبيعة هذا بعدد الكراسشي التي يتم طلبها فكلما زاد
ال-فصش-ل ،اإضش-اف-ة اإل-ى م-ن-ت-ج-ات ي-ق-ب-ل عليها عدد الكراسشي ارتفع ثمنها.
الزبائن على اختÓف جنسشهم واأعمارهم في
غ-ي-ر ب-ع-ي-د م-ن ه-ن-ا ف-اج-اأ حضش-ورن-ا ب-ه-ذا
هذه الفترة ،مثل الحلويات واأنواع مختلفة الششاطئ جدال اأحد المصشطافين مع احد
م -ن ال -خ -ب -ز ال -م -ح -ل -ي ،ا’أوان-ي ال-ف-خ-اري-ة الششباب حول ثمن كراء المظÓت وهو ما
وا’أل -بسش-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ي-ت-ه-افت ع-ل-ي-ه-ا
اأعرب عنه نبيل الذي قال
ال-مسش-ت-ه-لك ب-مناسشبة
انه كان بصشدد كراء مظلة
ض
الحفÓت وا’أعراس
ت
ا
ي
ش
س
م
ش
ش
ل
ا
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ا
ر
ك
وط - -اول - -ة ل - -ي - -ج - -لسض ه- -و
ل
وعائلته ليتفاجاأ با’رتفاع
ادل -و -نم - -اإن -غ--ت- - -- -- -ج- -- -فا- - - -ت - - -م- --ان والطاو’ت والكراسشي
الكبير لثمن الكراء حيث
ا’أل -بسش -ة ال -م-رت-ب-ط-ة Œارة تنتعشش ‘ موسشم
وصش-ل سش-ع-ر ك-راء ال-م-ظ-ل-ة
بالتخييم في الجبال
ا’صشطياف
الشش- -مسش -ة وال -ط -اول -ة اإل -ى
اأو الششواطئ.
 1500دج وال -ذي ي -ع-ت-ب-ره
ث- -م- -ن -ا ي -م -ك -ن -ه ب -ه شش -راء
تعتبر الششمسشيات اأو المظÓت الششمسشية من الششمسشية وليسض كرائها ما اسشتفزه وجعله
ال -وسش -ائ -ل الضش -روري-ة ل-ل-مصش-ط-اف وال-ت-ي ’ يدخل في نقاشض مع الششاب.
يمكن البقاء دونها في الششاطئ .فهي تحمي اأما عبد العزيز فقال لنا انه قام باإحضشار كل
من حرقة الششمسض جراء التعرضض المباششر م -ا ي -ل-زم-ه م-ن م-ن-زل-ه ح-يث اشش-ت-رى م-ظ-ل-ة
’أشش-ع-ت-ه-ا ،م-م-ا ق-د يصش-يب ال-ج-ل-د باأمراضض شش -مسش -ي -ة وك -راس ٍض خ -اصش -ة ب -ال -ب -ح-ر السش-ن-ة
خطيرة ’ يحمد عقباها.
الماضشية لتفادي ارتفاع اأسشعار كرائها مع كل
من اأجل ذلك جاءت فكرة المسشتثمرين في صش-ي-ف سش-ي-م-ا ان-ه وع-ائ-ل-ت-ه ي-قصشدون البحر
م-ه-ن-ة ج-دي-دة لÓ-سش-ت-رزاق ول-ت-ق-دي-م خ-دمة يوميا ما يضشطره لدفع مصشاريف كثيرة لذا
ل -ل -مصش -ط -اف ت -ت-م-ث-ل ف-ي ك-راء الشش-مسش-ي-ات ف ّضشل ششراءها بدل كرائها في كل مرة ’أن
للباحثين عن الظل وما اإن تنزل اإلى اأي اأسشعار كرائها تقارب اأسشعار ششرائها.
شش -اط -ئ اإ’ وي -تسش-اب-ق اإل-يك شش-ب-اب واأط-ف-ال
ي-ع-رضش-ون خ-دم-ات-ه-م وي-ق-دمون لك ششمسشية ووسش- - - -ط ه- - - -ذا
وط - - -اول- - -ة وك- - -راسض ،خ- - -اصش- - -ة واأن اأغ- - -لب ا’إق-ب-ال ال-ك-ب-ير
ال-مصش-ط-اف-ي-ن ع-ن ه-ذه ال-خ-دم-ة ال-تي توفر للمصشطافين
عليهم عناء حمل تلك المسشتلزمات ،وهكذا وج -د الشش -ب-اب
حتى تتغطى رمال الششاطئ و’ تظهر فيها ف- - - - -ي ك- - - - -راء
اإ’ المظÓت الششمسشية حتى اأن من يحضشر الششمسشيات
متاأخرا لن يجد ششمسشية و’ مكانا للجلوسض والطاو’ت
خ -اصش -ة اأي -ام ال-خ-م-يسض وال-ج-م-ع-ة والسش-بت ،مصش - -در رزق
وهي اأيام يتزايد فيها قدوم العائÓت الى ل -ه-م خ-اصش-ة
الشش- -واط- -ئ وي -ت -زاي -د م -ع -ه -ا ال -ط -لب ع -ل -ى واأن اأغلبهم
الششمسشيات التي يوؤجرها ششباب من خÓل اأرباب اأسشر
اسشتغÓلهم لفضشاء محّدد من الششاطئ.
وم-ن-هم من
اأصش -ب -حت ه -ذه ال -ظ -اه -رة م -ن -تشش-رة ب-ك-ل يعانون من
شش -واط -ئ السش -اح -ل ،وه -و ا’أم -ر ذات -ه ال-ذي البطالة
رصشدته «الششعب» من خÓل جولة لها الى ط-ي-ل-ة السش-نة
شش -واط -ئ زرال -دة ،سش-ي-دي ف-رج ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ل-ي-ع-م-ل-وا ف-ي الصش-ي-ف ف-ق-ط .ق-ال وسش-ي-م
العقيد عباسض بدواودة البحرية وبواسشماعيل وه- -و شش- -اب م -ن الشش -ب -اب ال -ذي -ن ق -رروا ان
حيث ششهدت هذه الششواطئ اإقبا’ كبيرا من يمتهنوا كراء لوازم ا’صشطياف انه عاطل
ط -رف ال -مصش -ط -اف-ي-ن ال-ذي-ن ج-اوؤوا م-ن ك-ل عن العمل طيلة اأيام السشنة لهذا وجد في
ح -دب وصش-وب ل-ي-ج-دوا ف-ي ك-راء ال-م-ظÓ-ت الموسشم فرصشة لكسشب بعضض المال وتاأمين
الششمسشية ح Óيقيهم من ضشربات الششمسض ،قوته.
ف-م-ن-ه-م م-ن اك-ت-ف-ى ب-ال-م-ظ-ل-ة وم-نهم من لم
اأما وثيق طالب جامعي فيقول انه وككل
ة
يترك ششيئا اإ’ وقام بكرائه خاصشة بالنسشب
سشنة يغتنم فرصشة العطلة الصشيفية من اجل
ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-م-رف-وق-ة ب-ا’أطفال ،اإذ يقومون توفير ا’أموال للدخول الدراسشي .واأضشاف
بكراء كل التجهيزات التي توفر لهم سشبل المتحدث انه ’ يحب الجلوسض دون عمل
ال -راح -ة وا’سش-ت-ج-م-ام م-ن ط-او’ت وك-راس ٍض خاصشة وان عمله هذا يدر عليه مبالغ ’
ومظÓت ششمسشية.
باأسض بها يوميا ليضشيف ان صشديقه هو من
ذك -رت ب -ه -ذا السش -ي-دة ه-اج-ر ف-ي تصش-ري-ح لـ اقترح عليه الفكرة ’أنه ينحدر من اأسشرة

بسشيطة واأي عمل يعتبر فرصشة ’ تعوضض
بالنسشبة له.
وعن السشبب وراء ارتفاع اأسشعار الكراء الذي
يششتكي منه المصشطافون ،رّد حسشام بالقول
انه يرى ا’سشعار في متناول الجميع ،مضشيفا
اأنه وغيره من الششباب ،يدفعون مبالغ كبيرة
لششراء مسشتلزمات البحر زيادة ان عملهم
ي -ك -ون ط -ي -ل-ة ال-ن-ه-ار ت-حت اأشش-ع-ة الشش-مسض.
وواصش- -ل حسش- -ام «ان ه- -ذه ال- -م- -ه -ن -ة ت -ب -ق -ي
صش -اح -ب -ه -ا ت-حت ال-ظ-ل ف-ي ح-ي-ن اأن ه-ن-اك
مششاكل وصشعوبات يعيششها اأصشحاب المهنة
الذين يقّدمون خدمة مريحة للمصشطاف».

Œارة «السشÓحف» وأاسشماك
’حواضش والقنفذ
ا أ
والسشناجب
خÓل الجولة التي قمنا بها على مسشتوى
مدينة الدواودة البحرية لفت انتباهنا قيام
ب -عضض الشش -ب -اب ب -اسش -ت -غ Ó-ل ال-ط-ري-ق ال-ذي
يقطع المدينة لبيع العديد من ا’مور من
بينها اسشماك ا’حواضض ،اأ’ اأن اأغرب ششيء
صشادفنا هو تجارة السشÓحف.
ام -ت -دت ال-م-ه-ن ال-م-وسش-م-ي-ة ل-تشش-م-ل ت-ج-ارة
الزواحف المطلوبة بكثرة

في المدة ا’أخيرة
رغ- -م اأّن ال- -م- -ت- -اج- -رة ف- -ي ه- -ذا ال -ن -وع م -ن
الحيوانات اأمر غير قانوني ،اإ’ّ اأّن المتاجرة
ف - -ي السش Ó- -ح - -ف ال- -ب- -ري- -ة ت- -ط- -غ- -ى ع- -ل- -ى
المششهد ،حيث يÓحظ اهتمام ششباب وكهول
ب -م -زاول -ة ه -ذه «ال -م-ه-ن-ة» وت-فضش-ي-ل اآخ-ري-ن
التموقع كزبائن اأوفياء يتّوددون اإلى باعة
م -ت -خصشصش -ي -ن صش -اروا ي -ت-خ-ذون م-ن ت-روي-ج
السشÓ-ح-ف نشش-اط-ا ت-ج-اري-ا ومصش-درا ل-لرزق
لذا تراهم يتفنون في اسشتعراضض اأصشناف
من هذه الحيوانات ا’أليفة التي ’ تتواجد
في كل المنازل.

ي -ع -ت -رف ع -م -ر وه -و م -ن -ه -مك ف -ي م -غ-ازل-ة
ا ل م ت ط ل ع ي ن ل ب ض ش ا ع ت ه ب ا أ نّ ت ج ا ر ة ا ل س ش  Óح ف
جّد مربحة خصشوصشا مع تنامي الطلبات،
خÓ- -ل السش- -ن- -وات ا’أخ- -ي- -رة ع- -ل- -ى اق- -ت -ن -اء
«السشÓ-ح-ف ا’إف-ري-ق-ي-ة» ال-ت-ي ت-م-ت-از بقدرة
العيشض والتاأقلم بسشرعة في محيطات غير
م -ح-ي-ط-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي وف-ي ب-ي-ئ-ة اأوروب-ي-ة اأو
اآسشيوية مغايرة ،كما تتمتع بخاصشية تمكنها
من توفير غذائها في كل مكان.
وي -ق -ول م -ت-ت-ب-ع-ون اإّن اأشش-خ-اصش-ا يصش-ط-ادون
السش Ó-ح -ف م -ن ال -غ -اب -ات ه-م م-ن ي-ق-وم-ون
ب- -ت -م -وي -ن ه -وؤ’ء ال -ب -اع -ة ب -ه -ذا ال -ن -وع م -ن
الزواحف ويحفظ هوؤ’ء بضشاعتهم في علب
مصشنوعة من الخششب اأو من الورق المقوى
اأو ال- - -بÓ- - -سش- - -ت- - -يك ل- - -ب- - -ي- - -ع - -ه - -ا ’ح - -ق - -ا.
اإذا كانت هذه السشÓحف ُيضشرب بها المثل
ف -ي ط -ول ال -ع -م -ر وب -طء السش-ي-ر م-ث-ل-م-ا ه-و
م-ت-داول ف-ي ال-ت-راث الشش-ع-ب-ي ،ف-اإّن ب-ورصش-ة
اأسشعارها تعرف ارتفاعا مذه Óاإذ يبلغ سشعر
السشلحفاة الواحدة ذات الحجم الكبير 1000
دينار و  500دينار للسشلحفاة ذات الحجم
الصشغير .
وكلما زاد الطلب عليها يرتفع السشعر فيما
يصشل سشعرها خÓل فصشل الششتاء اإلى 700
دج للسشلحفاة الكبيرة و  300دينار للسشلحفاة
الصشغيرة .كما يعرضض بعضض الباعة قوقعة
السش-ل-ح-ف-اة وت-ح-ظ-ى ه-ي ا’أخرى
باهتمام كبير من قبل المششترين
’سشيما اإذا كانت هذه القوقعة اأو
م-ا ي-ع-رف ب-ب-يت السش-ل-ح-ف-اة ت-ت-ميز
ب -اأشش -ك -ال ه-ن-دسش-ي-ة رائ-ع-ة ل-تصش-ب-ح
ت - - - - -ح - - - - -ف - - - - -ة ل- - - - -ل- - - - -دي- - - - -ك- - - - -ور.
وتبعا ’قتران السشلحفاة في الخيال
ال- -ج -زائ -ري ب -ك -ون -ه -ا ت -ب -ع -د «ع -ي -ن
ال -حسش -ود» ع -ن ال -ع -وائ -ل ’ ي -ق -تصش -ر
ا’إق -ب -ال ع-ل-ى شش-راء السشÓ-ح-ف ع-ل-ى
ا’أج - -انب ف - -حسشب واإن - -م - -ا ت- -ح- -ظ- -ى
ب -اه -ت -م -ام ال -ج-زائ-ري-ي-ن ب-م-ا ف-ي ذلك
شش -ري -ح-ة ال-م-غ-ت-رب-ي-ن ال-ذي-ن ك-ث-ي-را م-ا
يتجششمون عناء السشفر من اأجل الظفر
بسش -ل -ح -ف -اة ’ لشش -يء سش-وى ’ع-ت-ق-اده-م
ال - -راسش - -خ ب - -اأّن وج - -ود ه - -ذا الصش- -ن- -ف م- -ن
الزواحف في البيت هو «فاأل حسشن « .تجارة
بعضض الحيوانات ا’خرى تلقى رواجا كبيرا
خÓل فصشل الصشيف على غرار السشنجاب
والقنفذ رغم عدوانية هذا ا’خير ،اإ’ ان
ه- -ن- -اك ع- -دي- -د الشش -ب -اب ي -رى ان ت -ج -ارت -ه
مربحة.
ي-ق-ت-ن-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-قنفذ،
خÓل فصشل الصشيف ،خاصشة الذين يقومون
ب-ال-ت-خ-ي-ي-م خ-ارج ال-وط-ن ح-يث ي-ت-رك-ونه في

ال -م -ن -زل ل -ي -ق -وم ب -ت -ن-ظ-ي-ف-ه م-ن ال-حشش-رات
ك-الصش-راصش-ي-ر اأو ال-ف-ئ-ران ،ث-م ي-ت-م ال-تخلصض
منه بعد العودة .اأما السشنجاب فيتم ششراوؤه
من اأششخاصض من اأجل تزيين به الحديقة
ال -ت -ي ي -م -ت -ل -ك -ون -ه -ا ،ع -ل -م -ا ان شش -راءه م -ن
المغتربين يكون كبيرا بالنظر الى توفره هنا
بسشعر مغر عكسض ما هو متداول في الخارج.

’فضشل
وسشيط عقاري أ
وجهة سشياحية
يقوم بعضض الششباب من يعيششون في المناطق
السشاحلية باسشتغÓل الصشيف للعمل كوسشيط
عقاري موسشمي ،مهمته مسشاعدة اأصشحاب
المنازل والششاليهات على جلب الزبائن من
اأجل قضشاء العطلة مع اأخذ نسشبة عن هذا
ا’مر.
يلجاأ اأصشحاب المنازل خاصشة اإلى الوسشطاء
العقاريين الموسشميين الذين يمارسشون هذه
ال -م -ه-ن-ة ب-دون غ-ط-اء ق-ان-ون-ي ل-ع-دة اسش-ب-اب
اأه-م-ه-ا ه-امشض ال-رب-ح ال-ك-ب-ي-ر ع-كسض م-ا ه-و
الحال عندما يتعاملون مع وسشيط عقاري
يملك وكالة عقارية حيث يقل هامشض الربح
بسشبب نسشبة الفائدة الكبيرة التي يطلبها.
لعل اأهم سشبب اأيضشا يدفع اأصشحاب المنازل
للتعامل مع هذه الفئة هو عامل الثقة من
خÓل طلب منهم جلب زبائن يحافظون على
نظافة البيت و اأثاثه بما اأن جل المنازل يتم
كراوؤها مفروششة .تلقى هذه المهنة رواجا
كبيرا بحسشب عبد الغني الذي يمارسض هذه
المهنة منذ خمسض سشنوات حيث يقول ان
ا’أمر بدا على سشبيل التجربة قبل ان يواصشل
ف -ي م -م -ارسش-ت-ه-ا ب-ع-د ال-ن-ج-اح ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي
عرفه.

للصشناعة التقليدية مكانتها ‘
اŸششهد
تتحول الصشناعة التقليدية إالى مهنة موسشمية،
خÓل فصشل الصشيف ،حيث يقوم العديد من
الششباب باسشتغÓل فرصشة هذا الفصشل من اجل
الترويج للعمل الذي يقومون به وهو اأ’مر
ال -ذي ’ح -ظ -ن -اه ،خ Ó-ل م -رورن -ا ب -م -ن -ط -ق -ة
ال-ح-م-دان-ي-ة ب-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة .ت-تواجد منطقة
الحمدانية على حافة الطريق الوطني رقم
واحد الذي يعرف تواجد كثافة مرورية كبيرة
وه -و اأ’م -ر ال -ذي يسش -ت-غ-ل-ه الشش-ب-اب ل-ل-ت-روي-ج
ل -بضش -اع -ت-ه-م ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي السشÓ-ل واأ’وان-ي
الفخارية ،إاضشافة إالى بعضض المسشتلزمات التي
ترمز لبعضض نقاط الوطن.
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مواقيت
الصشلة

^  26جوان  :1٩56السشلطات السشتعمارية تعلن
عن اكتششاف البÎول Ãنطقة «حاسشي مسشعود»
بالصشحراء ا÷زائرية.
^  26ج -وان  :1٩57ال-ب-ح-ري-ة الفرنسشية –جز
ال-ب-اخ-رة السش-ب-ان-ي-ة (ج-وان ل-وك-ا) اّÙملة بثلث
مائة ط-ن م-ن الأسش-ل-ح-ة اششÎت-ه-ا ق-ي-ادة ال-ث-ورة
ا÷زائرية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الثلثاء  12ششوال  14٣٩هـ الموافق لـ  26جوان  2018م

 20°ا÷زائر
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تخرج  4دفعات ‘ تخصشصشات ﬂتلفة من اŸدرسشة العليا البحرية

إاششرف اللواء حو‹ ﬁمد العربي قائد القوات
البحرية امسس باŸدرسشة العليا البحرية اÛاهد
ال -ل -واء ﬁم -د ب-وت-ي-غ-ان ع-ل-ى ت-خّ-رج ع-دة دف-ع-ات
ل -لسش -ن-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة  ، 2018-2017ح - -م- -لت اسش- -م
الشش -ه -ي -د ط -ل -ع -ي الصش -ادق ‘ ،ح -ف-ل “ي-ز ب-حضش-ور
لل -وي -ة و ال -ع -م -داء وع -ائ -لت ال -ط-ل-ب-ة
م -ك -ث -ف ل  -أ
اŸتخرج. Ú

سسعاد بوعبوشش
تصسوير  :فواز بوطارن

دكتورإه ““أإŸدي““ ‘ تخصشصشات علوم إÓŸحة إلبحرية ،
إتصشالت و أإنظمة إألسشلحة  ،ميكانيك بحرية  ،إÙافظة
إلبحرية ،تسشي Òو إدإرة إلششؤوون إلبحرية 111وإلتي تضشم
طالبا من بينهم  38طالبة.
ب-ع-د ت-ف-ت-يشش إل-دف-ع-ات إŸت-خ-رج-ة م-ن ق-ائ-د إل-ق-وإت

أاششرف عليها اللواء عبد القادر لششخم

تخّرج  14دفعة ‘ ﬂتلف ا’ختصصأصصأت
بأŸدرسصة العليأ لÓشصأرة بألقليعة

لوائ-ل لـ14
ق ّ-ل -د اŸت -ف -وق-ون ا أ
دف- -ع- -ة م- -ت- -خّ- -رج- -ة ‘ ﬂت- -ل -ف
الخ-تصش-اصش-ات ب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا
لشش -ارة اÛاه -د ال-رح-وم ع-ب-د
ل -إ
ا◊فيظ بوصشوف بالقليعة أامسس
رتبهم من طرف اŸدير اŸركزي
ل- -لشش- -ارة وان- -ظ- -م- -ة اŸع -ل -وم -ات
ب -وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ب-رف-ق-ة
ع -دد م -ن الط -ارات ال -عسش-ك-ري-ة
واŸدي - -ري- -ن اŸرك- -زي Úق- -ب- -ل أان
ي -فسش -ح اÛال ل-تسش-ل-ي-م واسش-ت-لم
ال - - -ع - - -ل - - -م م - - -ا ب Úال - - -دف - - -ع- - -ات
اŸتعاقبة ”.هذا ‘ حفل اششرف
عليه اللواء عبد القادر لششخم.

القليعة :عÓء ملزي

تضشم إلدفعات إŸتخرجة إطارإت
عسش-ك-ري-ة م-ن دول شش-ق-ي-ق-ة وصش-دي-قة
على غرإرإلسشودإن وموريتانيا و ما‹
و إ÷م -ه -وري-ة إل-ع-رب-ي-ة إلصش-ح-رإوي-ة،
وه -ي تشش -م -ل إل -دف -ع -ة إلـ 29لضشباط
إل- - -ق- - -ي- - -ادة و إألرك - -ان ““م - -وإصش Ó- -ت
عسش- -ك -ري -ة““ ،إل -دف -ع -ة إلـ 11لضشباط
إل-ق-ي-ادة و إألرك-ان““ح-رب إل-كÎون-ي-ة““،
إل - -دف - -ع- -ة  75لضش- -ب- -اط إلت- -ق -ان
““م -وإصش Ó-ت عسش -ك -ري-ة““ ،إل-دف-ع-ة 22
لضش -ب -اط إلت -ق-ان ““خ-ري إل-كÎون-ي-ة““،
إل-دف-ع-ة  3لضش-ب-اط إلت-ق-ان ““أإن-ظ-م-ة
إلعÓم و إلقيادة““ ،إلدفعة  23لضشباط
إل -ت -ط -ب -ي -ق ““م -وإصش Ó-ت عسش -ك -ري -ة““،

إلدفعة  7لدروسش إلتخصشصش ““–ويل““،
إلدفعة  7لدروسش إلتخصشصش ““رإديو““،
إلدفعة  7لدروسش إلتخصشصش““ إنظمة
إلع Ó-م وإل -ق -ي -ادة““ ،إل -دف -ع-ة  6من
دروسش إلتخصشصش ““نرإسشل““ ،إلدفعة 5
م - - - -ن دروسش إل - - - -ت- - - -خصشصش ح- - - -رب
إلكÎونية““رإديو““ ،إلدفعة  2من دروسش
إل -ت -خصشصش ح -ري إل -كÎون -ي -ة ““رإدي-و
تقني““ ،إلدفعة  2للطور إلثا ÊماسشÎ
““إل- -كÎون- -يك وأإن -ظ -م -ة إلتصش -الت““،
إلدفعة  8من إلطلبة إلضشباط إلعاملÚ
حملة ششهادة إلليسشانسش (ل.م.د) ‘
إللكÎونيك إلعÓم إآل‹.
حملت إلدفعات إŸتخرجة ششعار
““ع -زÁة ،سش -ي -ط -رة ،ف -ع -ال -ي-ة““ و “ت
تسشميتها باسشم إلششهيد ““كفان ﬁمد““
إلذي ولد Ãدينة إلقليعة سشنة 1913
م -ن ع -ائ -ل -ة “ت -ه -ن إل -زرإع -ة و زإول
ت- -ع -ل -ي -م -ه ‘ إل -ك -ت -ات -يب و إŸدإرسش
إلفرنسشية ليتم إلقبضش عليه وإعدإمه
على إثر وششابة .
وكان قائد إŸدرسشة إللوإء فريد
بجغيط قد إششار ‘ معرضش كلمته
إلف -ت -ت -اح -ي -ة إ ¤ك-ون جّ-ل إل-دف-ع-ات
إŸت -خ -رج -ة ت -ل-قت ت-ك-وي-ن-ا عسش-ك-ري-ا
نظريا و تطبيقيا متكافئا و متوإزنا
منحها قدرة عالية من إلكفاءة ‡ا
سشؤوهلها مسشتقب Óألدإء مهامها بكل
ثقة.

26°
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Ãسش- -ت- -وى ل -وإء ““ صش -خ -ر  ،““ 2018إل- -ذي
سش-ي-ن-ف-ذ ب-ال-ذخÒة إ◊ي-ة وÃوضش-وع ““لوإء
إŸشش-اة إآلل-ي-ة ‘ إل-دف-اع““ ،ي-أات-ي ت-ت-وي-ج-ا
لسشنة إلتحضش Òإلقتا‹  ،2018 -2017وهو
Áثل فرصشة لتقييم إŸسشتوى إÙقق.
وذكر إلفريق قايد صشالح إن مششاركة
قادة وأإركانات وحدإت إللوإء  36مششاة
آإلية وإلوحدإت إŸششاركة إألخرى ،فرصشة
ل- -ت- -ب -ادل إÈÿإت وإل -ت -نسش -ي -ق وإل -ت -ع -اون
Óه -دإف
وت- -وح- -ي- -د إŸف- -اه- -ي -م وف -ق -ا ل  -أ
إŸسشطرة.
وإضشاف أإن إجرإء مثل هذه إلتمارين
إلبيانية ‘ ختام سشنة إلتحضش Òإلقتا‹
لسش -اسش إ ¤صش -ق -ل م -ع -ارف
ي -ه -دف ب -ا أ
لركانات ‘ –ضش Òوتخطيط وتنظيم
إأ
لع -م -ال إل -ق -ت-ال-ي-ة
وت -ن -ف -ي -ذ ﬂت -ل -ف إ أ
ووضش -ع -ه -م ‘ ج-و إŸع-رك-ة إ◊ق-ي-ق-ي-ة،
لطارإت
فضش Óعن إلرفع من قدرة إ إ
لف- -رإد ع- -ل- -ى إل -ت -ح -ك -م ‘ ﬂت -ل -ف
وإ أ
لسشلحة.
منظومات إ أ

منظومة تكوينية عألية و ورشصة أاسصأسصية لتخريج الكفأءات العسصكرية

تتكون إلدفعات إŸتخرجة ‘ عدة تخصشصشات من
إل-دف-عة  26لضش -ب -اط دورة إإلت -ق -ان وإألرك -ان ب -ت-ع-دإد 91
ضشابطا من بينهم  06ضشباط مÎبصش Úمن بلدإن ششقيقة
وصشديقة من كل من إ÷مهورية إلعربية إلصشحرإوية
إلدÁقرإطية وإلسشودإن وإلكونغو وإلكامÒون.
إ ¤جانب إلدفعة  27لضشباط إإلتقان إŸتكونة من 29
ضشابطا وإلدفعة إلثانية ماسشت Òتخصشصش ميكانيك بحرية
وإلتي تضشم  19ضشابطا ،و إلدفعة  33من إلتكوين إألسشاسشي
إŸوإفقة للدفعة إلثامنة بنظام من نظام ليسشانسش ماسشتÒ

 26°وهران
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كأريكأت /ÒعنÎ

الفريق ڤأيد صصألح :التحكم ‘ ﬂتلف منظومأت
اأ’سصلحة أاولوية اسصÎاتيجية

الششعب /موإصشلة للزيارإت إŸيدإنية
إلدورية إﬂ ¤تلف إلنوإحي إلعسشكرية،
شش -رع إل -ف-ري-ق أإح-م-د ڤ-اي-د صش-ال-ح ،ن-ائب
وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،إمسش ‘ زيارة تفتيشش
وع -م -ل إ ¤إل -ن -اح -ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة إل-ث-ان-ي-ة
بوهرإن ،حيث سشيششرف إليوم على “رين
ت -ك -ت -ي-ك-ي ب-ي-ا Êب-ال-ذخÒة إ◊ي-ة ““صش-خ-ر

 23°ا÷زائر
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الثمن  10دج

يششرف على “رين تكتيكي بالذخÒة ا◊ية ‘ وهران

 ،““2018وإل -ذي سش-ت-ق-وم ب-ت-ن-ف-ي-ذه وح-دإت
إللوإء  36مششاة آإلية مدعومة بحوإمات
إإلسشناد إلناري وبطائرإت قتالية.
‘ إليوم إألول من إلزيارة وبعد مرإسشم
إلسشتقبال ورفقة إللوإء سشعيد باي قائد
إلناحية إلعسشكرية إلثانية ،و‘ لقاء مع
إط-ارإت إل-ن-اح-ي-ة ح-رصش إل-ف-ري-ق إل-تأاكيد
على أإن هذإ إلتمرين إلتكتيكي إلختباري
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الششروق05.٣1..............:
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المغرب20.14...............:
العششـاء21.55..................:

إلبحرية ذكر قائد إŸدرسشة إلعليا إلبحرية إلعميد عدنان
ششريف باألهمية إÿاصشة إلتي توليها إلقيادة إلعليا للجيشش
إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي Ÿن -ظ -وم -ة إل-ت-ك-وي-ن م-ن خÓ-ل وضش-ع
إإلمكانيات وإلوسشائل إŸادية وإلبششرية إلضشرورية لتكوين
نوعي يسشتجيب Ÿتطلبات إلتطورإت إلتكنولوجية إلرإهنة.

هار

أإكد قائد إŸدرسشة بأان هذه إŸعارف إلعلمية وإلتقنية
وإل -عسش -ك -ري -ة إل-ت-ي إسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا إل-ط-ل-ب-ة أإث-ن-اء إلÎبصش
سش-تسش-م-ح ل-ه-م Ãسش-اي-رة إل-ت-ط-ورإت إل-ت-ي ع-رف-ت-ها إلقوإت
إلبحرية ‘ إطار برنامج تطوير وتنويع إلقدرإت إلدفاعية
للجيشش إلوطني إلششعبي ,إ ¤جانب منحهم ““قدرة عالية
من إلكفاءة ‘ أإدإء مهامهم مسشتقب ‘ Óصشفوف إلقوإت
إلبحرية ،بقدرة عالية من إلكفاءة و إلثقة .
دعا إلعميد إŸتخرج Úإ ¤إلتحلي باألخÓق إ◊سشنة
أإثناء أإدإء مهامهم وإلتمسشك بقيم إلششهدإء ويكونوإ خÒ
خلف لهم ،وموإصشلة إ÷هود و إلتحلي بروح إŸسشؤوولية
حتى يرتقون إ ¤مسشتوى تطلعات قيادة إلقوإت إلبحرية ،و
ب- -ل- -وغ إŸدرسش- -ة مسش- -ت -وي -ات أإرق -ى ل -ت -ح -ق -ي -ق إأله -دإف
إŸسشطرة.
وبعد أإن أإدت إلدفعات إŸتخرجة إلقسشم تÓه تسشليم
إلششهادإت وتقليد إلرتب للطلبة إŸتفوق Úمتبوعة بتسشليم
ششهادإت و إسشتÓم إلعلم من إلدفعة إŸتخرجة إ ¤إلدفعة
إلصشاعدة  ،تسشمية إلدفعة باسشم إلششهيد إلبطل طلعي
إلصشادق إختتم إ◊فل بأادإء “رين بحري و“رين طÒإن
بحري عن طريق إ◊ّوإمات للتفتيشش وإإلجÓء وإإلنقاذ ،
فيما قدمت سشفينتان عسشكريتان من إألسشطول إلبحري
عرضشا حول كيفية إلتعامل مع حريق ‘ عرضش إلبحر.

ا÷يشش يدمر ﬂبأين
لÓرهأبي ÚوŒأر ﬂدرات
الششعب ‘ /إطار مكافحة إإلرهاب وإثر
ع -م -ل -ي -ة ب -حث و“شش-ي-ط ب-ع Úزويت ،ولي-ة
سشكيكدة/ن.ع ،5.كشش - -فت ودم - -رت م - -ف- -رزة
ل -ل -ج -يشش إل -وط -ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ي-وم  24جوإن
ﬂ ،2018بأاين للجماعات إإلرهابية يحويان
موإد غذإئية وأإغرإضش أإخرى.
و‘ إط- -ار ﬁارب- -ة إ÷رÁة إŸن- -ظ -م -ة،
أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش ب -غ -ردإي-ة/ن.ع،4.
شش -خصش -ا ب -ح -وزت-ه ب-ن-دق-ي-ة صش-ي-د ومسش-دسش-ا
تقليدي إلصشنع ‘ ،ح Úأإوقفت مفارز أإخرى
بÈج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.أإربعة (Œ )04ار
ﬂدرإت أإف -ارق -ة ب-ح-وزت-ه-م ( )1400ق -رصش
م -ه -ل -وسش ،وضش -ب-طت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة إل-دف-ع
وكمية من إŸوإد إلغذإئية بع Úقزإم.
من جهة أإخرى ،أإوقف حرإسش إلسشوإحل
بالقالة/ن.ع ،5.شش- -خصشُ Úضش- -ب -ط ل -دي -ه -م -ا
أإجهزة للصشيد إÙظور للمرجان ومعدإت
للغطسش ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )95مهاجرإ
غ Òششرعي من جنسشيات إفريقية ﬂتلفة
بكل من ع Úأإمناسش وإألغوإط وتلمسشان.

إاشش

الششعب 2018/06/26

الششعب PUB

