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الفري ـ ـق ڤايـ ـ ـد صس ـ ـالح :عمليـ ـ ـ ـ ـات
ا÷يشس با◊دود افشسلت ﬁـاولت
التسس ـ ـ ـلل ،التهـ ـ ـ ـريب وا÷ر Áـ ـ ـ ـة
^ جاهزيـ ـ ـ ـة ◊ماي ـ ـ ـة ترابن ـ ـ ـ ـا الوطني
مـ ـ ـ ـ ـن ك ـ ـ ـ ـل األخط ـ ـ ـ ـار
للكÎونية أاو ¤الهتمام
الصسناعات الغذائية والصسيدلنية وا إ
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خÓل زيارته إا ¤ال ّصسحراء الغربية،
كوهلر يتوّعد بتحريك اŸفاوضسات
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للعاب اŸتوسسط ـ تاراغونا 2018
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مواجهة ا÷زائر ـ تونسس لكرة اليد تتصسّدر مواعيد اليوم
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ا’ربعاء  ٢٧جوان  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٣ششوال  ١٤٣٩هـ

مباركي يشصارك ‘ يوم
دراسصي جزائري ـ سصويسصري

يوم إاعلمي حول
اÿدمات اللّوجيسصتية

02

ي - -ن ّ- -ظ - -م م - -ن - -ت- -دى رؤوسص- -اء
اŸؤوسّص-سص-ات ب-الّ-ت-عاون مع وزارة
’شص -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل،
ا أ
ي -وم  30ج -وان ا÷اري ،ي -وم-ا
إاع- - -لم- - -ي- - -ا ح- - -ول اÿدم - -ات
الّ- -ل- -وج -يسص -ت -ي -ة ،وذلك ع -ل -ى
ال ّسص-اع-ة  8:30صص-ب-احا بفندق
’وراسصي.
ا أ
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17680

اŸؤو“ر الدو‹
للمدن الذكية

لوح وحجار يعرضصان مشصروعي قانون Úأامام ›لسس اأ’مة
يشصارك اليوم وزير التكوين
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن -يﬁ Úم -د
’وراسصي ‘
م-ب-ارك-ي ،ب-ف-ن-دق ا أ
أاشص- - -غ- - -ال ال- - -ي- - -وم ال- - -دراسص- - -ي
ا÷زائ -ري ـ السص -ويسص-ري ح-ول
التكوين اŸهني ،الذي يتناول
م- -وضص- -وع «ال- -ت- -ك- -وي -ن اŸه -ن -ي
ومسص- - - -اه- - - -م- - - -ة اŸؤوسّص- - - -سص - - -ات
السصويسصرية‰ ،وذج رابح».

’م - -ة ال - -ي - -وم ج - -لسص - -تÚ
ب- - -رم- - -ج ›لسس ا أ
ع- - -ل - -ن - -ي - -ت ،Úع - -ل - -ى أان ت - -خّصص - -صس ا÷لسص - -ة
الصص- -ب- -اح- -ي- -ة ع -ل -ى السص -اع -ة  9:30لتقدË
وم-ن-اقشص-ة مشص-روع ال-ق-ان-ون ال-عضص-وي اŸت-ع-لق
’م-ازي-غ-ي-ة ،وك-ذا
ب -اّÛم -ع ا÷زائ -ري ل-ل-غ-ة ا أ
ا’سص-ت-م-اع ل-رد وزي-ر ال-ت-ع-ل-يم العا‹ والبحث
العلمي الطاهر حجار.
صصصس ا÷لسصة اŸسصائية ابتداءً من
فيما تخ ّ
السصاعة  14:00بعد الزوال ،لتقد Ëومناقشصة
مشصروع القانون العضصوي الذي يحّدد شصروط
وك-ي-ف-ي-ات ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسص-ت-وري-ة ،وسصÒد
’خ-ت-ام ال-ط-يب ل-وح ‘
وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ ا أ
نفسس اليوم.

نهائي كأاسس الشصرطة
Ãلعب بولوغÚ

–ت ال ّ- -رع- -اي- -ة الّسص- -ام- -ي- -ة
ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السص -ي-د
عبد العزيز بوتفليقة ،تنظّم
و’ية ا÷زائر يومي  27و28
جوان ا÷اري ،اŸؤو“ر الدو‹
للمدن الذكية.

ملتقى وطني حول
ا’نغماسس الّلغوي

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم  273لتسصجيل الشصهادات ا◊ية

ت -ن -ظ -م ف -ع -ال -ي -ات ن -ه-ائ-ي
كاأسس الشصرطة لكرة القدم
صص - - -ن - - -ف اأك- - -اب- - -ر ال- - -ي- - -وم.
ال -ت -ظ -اه-رة ال-ت-ي Œم-ع بÚ
ف - -ري - -ق ‡ث - -ل م- -دي- -ري- -ات
ا’أمن بنظÒه فريق ناحية
ء من
البليدة ،تنطلق ابتدا ً
السص- - -اع - -ة  09 : 00صصباحا
Ãل - - -عب ع - - -م - - -ر ح - - -م - - -ادي
ببولوغ.Ú

اŸركز الثّقا‘ اإ’سصلمي
لبومرداسس يخلّد ذكرى
ا’سصتقلل

ا÷امعة ال ّصصيفية الـ 10
◊ركة اإ’صصلح الوطني
’صص- -لح
ت - -ن ّ- -ظ- -م ح- -رك- -ة ا إ
ال -وط -ن -ي ج-ام-ع-ت-ه-ا الّصص-ي-ف-ي-ة
العاشصرة ‘ الفÎة اŸمتدة بÚ
 01إا 03 ¤ج-وي-ل-ية الداخل
–ت ع -ن -وان «رئ-اسص-ي-ات 2019
ف- - -رصص- - -ة ل - -ب - -ن - -اء ال ّ- -ت - -واف - -ق
ال- - -وط- - -ن- - -ي» ،وذلك ب- - -اŸرك - -ز
الدو‹ للشصباب بسصيدي فرج،
اب -ت -داًء م -ن الّسص-اع-ة الـ 09:00
صصباحا.

’ع-ل-ى للغة
ي-نّ-ظ-م اÛلسس ا أ
ال-ع-رب-ية يومي  27و 28جوان
ا÷اري ،م -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا ح-ول
ا’نغماسس اللّغوي ب ÚالّتنظÒ
ء من ال ّسصاعة
والتطبيق ،ابتدا ً
ال -ت -اسص -ع -ة صص -ب -اح -ا ب -اŸك -ت -ب-ة
الوطنية ا◊امة.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اليوم،
اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم  273حول موضصوع «اŸعارك الكÈى إابان الثورة التحريرية» ،وذلك
على السصاعة العاشصرة صصباحا بقسصمة اÛاهدين بÈج الكيفان.

ي- -ح- -تضص- -ن اŸرك- -ز الّ- -ث- -ق- -ا‘
’سص-لم-ي ل-و’ي-ة ب-وم-رداسس،
ا إ
Ãناسصبة إاحياء الّذكرى الـ 56
ل -ع-ي-د ا’سص-ت-ق-لل  5جويلية
 ،1962و‘ إاط - - -ار ت - - -ف- - -ع- - -ي- - -ل
’ي-ام ال-وط-ن-ي-ة،
ا’ح -ت-ف-ال ب-ا أ
نشص-اط-ات م-ت-نّ-وع-ة اب-تداًء من
’ح -د اŸق -ب -ل إا ¤غ -اي -ة
ي -وم ا أ
اÿم- - -يسس  5ج-وي-ل-ي-ة ،تضص-م
م -ع -رضص -ا ل -لّصص -ور ال -ت -اري-خ-ي-ة
وال- -ك- -تب ،وصص- -لت شص -ع -ري -ة،
أاف - - -لم ث - - -وري - - -ة وأاشص- - -رط- - -ة
تاريخية ﬂتلفة.

اŸهرجان الو’ئي لأللعاب يتواصصل إا 30 ¤جوان

اجتماع حول سصرطان الرأاسس والعنق

لل-عاب الّتقليدية
ت-ت-واصص-ل ف-ع-ال-ي-ات اŸه-رج-ان ال-و’ئ-ي ل -أ
ال -ت-ي ان-ط-ل-قت أامسس Ãن-ت-زه الصص-اب-لت ،إا ¤غ-اي-ة  30جوان
ا÷اري ،ويندرج الّنشصاط الذي بادرت به مديرية الشصباب
وال -ري -اضص -ة والÎف -ي -ه ‘ ،إاط-ار الّ-ن-شص-اط-ات اÿاصص-ة Ãوسص-م
ا’صصطياف.

يعقد اجتماع حول سصرطان الرأاسس والعنق Ãركز درجة اŸاجسصت Òيومي  28و 29جوان با÷زائر ،من
’ورام ( ،)SAFROب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-م-عية أاطباء
ق-ب-ل ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-دريب وال-ب-ح-وث ‘ ع-لم ا أ
اŸصصارعة العربية ضصد السصرطان (.)AMAAC
ويجمع هذا ا’جتماع العلمي أاك Ìمن ‡ 150ارسس ،سصيشصرف عليه أاخصصائيّون وخÈاء جزائرّيون
وأاجانب.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـلناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رجل اŸالق على رأاسس ا’من الوطني

Ãوجب مرسصوم Úوقعهما أامسس

رئيسس ا÷مهورية ينهي مهام اŸدير العام لأÓمن الوطني ويع ÚلهبÒي خلفا له

^ نورا لدين لعراجي

’ول مهام
وقع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة امسس الثلثاء مرسصوم Úينهي ا أ
لمن الوطنيي ويع Úالثا Êمصصطفى لهبÒي على رأاسس
عبد الغا Êهامل كمديرا عاما ل أ
’منيي حسصبما افاد به بيان لرئاسصة ا÷مهورية .وأاوضصح البيان أان «رئيسس
هذا السصلك ا أ
’ول مهام السصيد عبد الغاÊ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم مرسصوم Úينهي ا أ
لمن الوطني ويع Úالثا Êمصصطفى لهبÒي على رأاسس اŸديرية
هامل كمديرا عاما ل أ
لمن الوطني».
العامة ل أ

..يهنئ رئيسس مدغشسقر باحتفال بÓده بعيدها الوطني
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة رسصالة تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية مدغشصقر،
هÒي راجاونارÁامبيانينا Ãناسصبة احتفال بلده بعيدها الوطني أاكد له فيها اسصتعداده للعمل
معه على تطوير أاواصصر الصصداقة والتعاون التي تربط البلدين.
وجاء ‘ رسصالة الرئيسس «يطيب ‹ ،وبلدكم مقبلة على اأ’حتفال بعيدها الوطني ،أان أاتوجه
اليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتهانينا ا◊ارة مشصفوعة بأاخلصس “نياتي
لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة ،وبالرقي واأ’زدهار لشصعب مدغشصقر الشصقيق».
« هذا وأاغتنم هذه اŸناسصبة السصعيدة أ’ؤوكد لكم اسصتعدادي للعمل معكم على تطوير أاواصصر
الصصداقة والتعاون التي تربط بلدينا ومواصصلة جهودنا اŸشصÎكة من أاجل –قيق تطلعات
الشصعوب اأ’فريقية إا ¤السصلم والتنمية والرفاه» ،يضصيف رئيسس ا÷مهورية.

بن صسالح يسستقبل سسف ÒأاŸانيا
لم -ة ع-ب-د
أاك -د ك -ل م -ن رئ -يسس ›لسس ا أ
ال -ق -ادر ب -ن صص-ال-ح وسص-ف Òج-م-ه-وري-ة أاŸان-ي-ا
ب - -ا÷زائ - -ر ﬂائ - -ي - -ل زن - -ار ع - -ل - -ى ضص- -رورة
لت التعاون وتعزيز الشصراكة
«تكثيف ›ا أ
ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ب-ادل اŸصصالح ب Úالبلدين»،
لمة .
حسصب ما أافاد به ،أامسس ،بيان Ûلسس ا أ
وتطرق الطرفان -يضصيف ذات اŸصصدر-خلل
زيارة الوداع التي قام بها سصف ÒأاŸانيا با÷زائر
على إاثر انتهاء مهامه إا ¤العلقات الثنائية التي
Œمع ب Úالبلدين مؤوكدان حرصصهما على تعزيزها
م -ن خ -لل ت -ك -ث -ي -ف ›اأ’ت ال -ت -ع -اون والشص -راك-ة
القائمة على تبادل اŸصصالح .
و” باŸناسصبة اسصتعراضس جوانب من الفرصس

واإ’م -ك-ان-ي-ات اŸت-وف-رة وال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا –ف-ي-ز
اŸتعامل Úاأ’قتصصادي Úعلى اأ’سصتثمار اŸشصÎك.

يوسسفي يسستقبل سسف Òروسسيا

اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي -ر الصص -ن -اع -ة
واŸناجم يوسصف يوسصفي ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر سص -ف Òروسص-ي-ا اي-غ-ور
بيلييف حيث تباحث الطرفان
فرصس تعزيز التعاون والشصراكة
اأ’ق - -تصص - -ادي - -ة ب Úال - -ب - -ل- -دي- -ن
خصص-وصص-ا ‘ ال-ق-ط-اع الصص-ناعي
واŸنجمي حسصبما أافاد به بيان
للوزارة .
وابرز الطرفان خلل هذا
اللقاء ﬂتلف القطاعات التي
Áكن للمؤوسصسصات ‘ كل البلدين
رب -ط ع -لق -ات شص -راك -ة ث-ن-ائ-ي-ة
خصص -وصص -ا ‘ ق -ط -اع صص -ن-اع-ات
ا◊ديد والصصلب والصصناعات

اŸي- -ك- -ان- -ي- -ك- -ي- -ة واŸن -ج -م -ي -ة
والصص-ن-اع-ات الصص-ي-د’نية حسصب
ذات اŸصصدر.
‘ ه- - - -ذا الصص- - - -دد ح - - -رصس

ي -وسص -ف -ي ع -ل -ى ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى
ضص -رورة اسص -ت -غ -لل ام -ك -ان -ي -ات
التعاون والشصراكة اŸتاحة أامام
شص - -رك - -ات ال - -ب - -ل- -دي- -ن ‘ ه- -ذه
اÛاأ’ت.
اŸناسصبة كانت ايضصا فرصصة
ل -ل -وزي -ري -وسص -ف -ي ل -ي -ت -ط -رق إا¤
مشص -ارك -ة ق -ط -اع-ه ‘ اŸع-رضس
الصص -ن -اع -ي ال -دو‹ «اي -ن -وب-روم»
اŸزم -ع ت -ن -ظ-ي-م-ه خ-لل ال-فÎة
اŸم- - -ت- - -دة م - -ا ب 8 Úإا12 ¤
ي - -ول - -ي - -واŸق - -ب - -ل ‘ م - -دي - -ن - -ة
ايكاترينبورغ بروسصيا حيث من
اŸرت -قب أان يشص -ارك ف -ي -ه وف -د
وزاري هام يقوده يوسصفي.

شصارك ‘ ورشصة حول األبعاد ا÷يوسصياسصية للغاز الطبيعي

قيتو Êيتحادث ‘ واشسنطن مع رؤوسساء
›معات بÎولية أامريكية
–ادت وزير الطاقة مصصطفى
قيتو ،Êأاول أامسس ،بواشصنطن مع
ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-م-ج-م-ع
النفطي «شصوفرون» مايك ويرت
واŸدي- -ر ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي لشص- -رك -ة
«اي -كسص -ن م-وب-ي-ل» داري-ن وودسس
حسص- -ب- -م- -ا اف- -اد ب- -ه ،أامسس ،ب -ي -ان
للوزارة.
تطرق الطرفان خلل هذا اللقاء
’عمال ‘
’سصتثمار وا أ
إا ¤فرصس ا أ
›ال صص - - -ن - - -اع - - -ة اÙروق- - -ات ‘
ا÷زائ -ر ،وي -أات -ي ه -ذا ال -ل -ق -اء ع -ل-ى
هامشس الندوة  2٧العاŸية حول الغاز
التي تنعقد من  25إا 29 ¤جوان ‘
واشصنطن.
وك -ان ق -ي -ت-و Êم-رف-وق-ا ب-ال-رئ-يسس
اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع سص -ون -اط -راك
ورؤوسصاء الوكالة الوطنية لتثم Úموارد
اÙروقات « النفط» وسصلطة ضصبط
اÙروقات إا ¤جانب سصف Òا÷زائر
’مريكية.
بالو’يات اŸتحدة ا أ
من جهة اخرى شصارك الوزير ‘
’ب -ع -اد ا÷ي-وسص-ي-اسص-ي-ة
ورشص -ة ح -ول ا أ
ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي وال-ذي ضص-م رؤوسص-اء
’ك Èالشص - - -رك - - -ات
م- - - -دراء ع - - -ام Úأ
الطاقوية العاŸية وكبار اŸسصؤوولÚ

العدد
1٧680
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م- -ن ‡ث- -ل- -ي ا◊ك- -وم- -ات واعضص- -اء
’مريكي واصصحاب القرار
اŸؤو“ر ا أ
السصياسصي.
وتعت Èهذه الندوة العاŸية حول
ال -غ -از واح -دة م -ن اه -م اŸل -ت -ق -ي -ات
العاŸية لصصناعة الغاز.
وينظم هذا اŸنتدى منذ سصنة
’–اد الدو‹ للغاز
 1931من طرف ا أ
ويهدف إا ¤تثم Úوتطوير صصناعات
الغاز الطبيعي مع معا÷ة اŸشصاكل
’سصÎات-ي-ج-ي-ة
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-قضص-اي-ا ا أ
والتجارية والتقنية التي تتعرضس لها
السص- -لسص- -ل- -ة ال- -غ- -ازي- -ة م- -ن م- -رح- -ل -ة
’نتاج حتى التسصويق .
’سصتكشصاف وا أ
اأ

اختار رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة تعي Úالعقيد
مصصطفى لهبÒي مديرا جديدا  ،على رأاسس اŸديرية العامة
لم-ن ال-وط-ن-ي ،خ-ل-ف-ا ل-ل-واء ه-ام-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي ‘ ،م-رسصومÚ
ل -أ
رئاسصي ، Úيتعلق ا’ول بإانهام مهام اللواء هامل ،اما اŸرسصوم
الرئاسصي الثا Êيع Úمن خلله رجل اŸالق العقيد لهبÒي
مديرا جديدا للسصلك ا’مني.
لمن الوطني مصصطفى
يعت Èالوافد ا÷ديد للمديرية العامة ل أ
لهبÒي من الرعيل ا’ول للثورة التحريرية ،حيث كان عضصوا ضصمن
جماعة اŸالقﬂ ،ابرات الثورة التابعة لوزارة ا’تصصال والتسصليح
بالو’ية اÿامسصة التاريخية– ،ت قيادة «سصي مÈوك « العقيد
بوصصوف ،إا ¤جانب العديد من الضصباط أامثال العقيد سصي الغوثي
اŸرحوم علي تونسصي ،ولد قابلية وخليفة.
لمن الوطني
قبل تعيينه على راسس قيادة اŸديرية العامة ل أ
امسس حسصب بيان رئاسصة ا÷مهورية  ،فان لهبÒي يصصبح ثالث
ضصابط يحمل رتبة عقيد ومتقاعد من ا÷يشس الوطني الشصعبي
يتو ¤مهام السصلك ا’مني ،من خارج جهاز الشصرطة ،امثال
لمن الوطني ‘ ا÷زائر
احمد دراية الذي كان اول مدير ل أ
اŸسصتقلة بعد ضصم اŸصصالح الثلثة سصنة  ،1965اضصافة ا ¤كل
من علي تونسصي ،الهادي ÿذيري.عكسس اŸدراء الذين تعاقبوا
على ا’من الوطني ،وتولوا مسصؤووليات قيادة جهاز الشصرطة وهم
ابناء السصلك ،امثال بوزبيد عبد اÛيد◊ ،رشس بشص ،Òطولبة
أاﬁمد ،العميد أاول ﬁمد واضصح.
تعي Úمصصطفى لهبÒي على راسس جهاز الشصرطة ،بعد فÎة
طويلة قضصاها ‘ إادارة ا◊ماية اŸدنية قاربت  1٧سصنة ،أاي منذ
 ’ ،2001شصك ان رؤوية القاضصي اأ’ول ‘ البلد –مل ابعادا
اخ -رى Áك-ن ل-ل-واف-د ا÷دي-د Œسص-ي-ده-ا ،بصص-ف-ت-ه رج-ل اŸال-ق
اŸيدا Êوإاسصقاطها على سصلك امني يسص Òبحنكة اسصتخباراتية،
خ-اصص-ة ب-ع-د ال-ت-ج-رب-ة ال-رائ-دة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا الشص-رط-ة سص-ن-وات
ال- -عشص- -ري- -ة السص- -وداء ،ح -يث “ك -نت م -ن اك -تسص -اب ا’حÎاف -ي -ة
وا÷اهزية ‘ صصد العمليات ا’رهابية ،وا’شصراف على عدة
قضصايا ،كانت ﬁل متابعة من ا’نÎبول.
وإاذا كان اللواء هامل يعت ÈاŸدير الوحيد الذي ترأاسس قيادة
ا’من الوطنيﬁ ،تفظا برتبته العسصكرية كضصابط سصامي دون
ان يتقاعد من اŸؤوسصسصة العسصكرية ،قد خاضس Œربة بقيت
ملﬁها واضصحة اŸعا ⁄على ا÷هاز ،بعد التعديلت التي
شصهدتها فÎة تسصيÒه –ت وصصاية رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،الذي Ãوجب قرار ” ضصم اŸؤوسصسصة الشصرطية –ت
إامرة ا÷يشس ‘ العمل اŸيدا ،Êفيما تبقى –ت وصصاية وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،شص-أان-ه-ا وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
وا◊رسس البلدي.
خÈة لهبÒي ‘ تسصي Òالدفاع اŸد Êاو مديرية ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ،ج -ع -ل ه -ذه اŸؤوسصسص -ة– ،ظ-ى Ãك-ان-ة م-ه-م-ة دول-ي-ا
واقليميا ،حيث كسصبت تعاطف الهيئات العاŸية اثناء تسصيÒها
للكوارث الطبيعية ‘ العا ،⁄وذاع صصيتها.
بالنظر لتجربة الرجل الطويلة ،فإان العمل سصيكون منصصبا
ع -ل -ى –دي -ات ا’م -ن ال -وط -ن -ي ‘ ﬁارب-ة ا÷رÁة وال-فسص-اد،
والتصصدي بقوة لكل من تسصول له نفسصه ،تهديد اسصتقرار الوطن
وسصلمة اŸواطن.

لمازيغية:
اÛمع ا÷زائري للغة ا أ

فرصصة لتقييم التنسصيق ا◊وار ب ÚالضصفتÚ
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حجار يقدم مشسروع القانون أامام ÷نة الÎبية Ûلسس اأ’مة
اŸنتدى السسنوي الثالث Ÿراكز التفك ÒاŸتوسسطية يختتم اليوم  28و 30جوان2018

أام Úبلعمري
أاجمع اŸتدخلون خلل افتتاح اŸنتدى السصنوي
ال-ث-الث Ÿراك-ز ال-ت-ف-ك ÒاŸت-وسص-ط-ي-ة ل-ل-ح-وار 5+5
ال -ذي اح -تضص -ن -ت -ه ا÷زائ-ر –ت شص-ع-ار« :ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -بشص -ري -ة ك -م-ح-رك ل-ل-ت-ع-اون ‘ إاط-ار ح-وار :5+5
–ديات واحدة ،تسصي ÒمشصÎك» على مدار ثلثة
أاي -ام ي -خ -ت -ت -م ال-ي-وم ،أاج-م-ع-وا ع-ل-ى أان ال-ت-ح-دي-ات
اŸشصÎكة التي تواجهها دول غرب اŸتوسصط ⁄
يÎك أامامها من خيارسصوى التعاون والتنسصيق فيما
’ن
ب -ي -ن -ه -ا ل -ل -تصص-دي ل-ه-ا بشص-ك-ل م-نسص-ق وم-دم-ج أ
التطورات التي شصهدها العا - ⁄على حد تعبÒ
اŸتدخل ‘ Úافتتاح هذا اŸنتدى ⁄ -تÎك ›ا أ
’
’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي
’ي دول -ة م -ه-م-ا ك-انت ق-وت-ه-ا وا إ
أ
“تلكها للتصصرف وا◊ركة بصصفة منفردة ‘ زمن
يوصصف بأانه معو ⁄التهديدات.
اغتنم مدير عام أاوربا بوزارة اÿارجية والتعاون
الدو‹ﬁ ،مد حناشس فعالية افتتاح هذا اŸنتدى
ل -ي -ج-دد ال-ت-زام ا÷زائ-ر ال-ث-ابت ب-آال-ي-ة ا◊وار 5+5
’عضصاء إا ¤تعزيز أاواصصر هذا ا◊وار
داعيا الدول ا أ
للوصصول إا ¤غاية الوصصول إا ¤رؤوى متطابقة حول
ﬂت-ل-ف ال-قضص-اي-ا وال-ت-أاسص-يسس Ÿق-اربات متقاسصمة
’سص-اسص-ية
ح-ول-ه-ا خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸسص-ائ-ل ا أ
’خÒة ال -ت -ي وصص-ف-ه-ا
’ره -اب ،ال -ه -ج -رة ه -ذه ا أ
ك -ا إ
حناشس بإاشصكالية حقيقية تواجه الدول اŸتوسصطية
دون اسصتثناء و‘ هذا الصصدد دعا مدير دائرة أاوربا
’سص- -ت- -ل -ه -ام م -ن اŸب -ادئ
ب- -وزارة اÿارج- -ي- -ة إا ¤ا أ
اŸؤوسصسصة للحوار  5+5سصيما اŸتعلقة بالتضصامن
’لية وبهذا فقط
والتعاون ب Úالدول اŸعنية بهذه ا آ
Áك-ن-ن-ا أان ن-ح-ول ا◊وضس ال-غ-رب-ي ل-ل-م-ت-وسص-ط إا¤
بحÒة للسصلم والسصكينة ـ أاضصاف حناشس .-
’فتتاحية للمدير العام للمعهد الوطني
الكلمة ا أ

’سصÎاتيجية الشصاملة ،الياسس بوكراع ⁄
للدراسصات ا إ
تخرج هي كذلك عن هذا السصياق ولكنه  ⁄يفوت
’يناسصغ» باعتباره
ا◊دث ليثني على التعاون ب« Úا أ
’ورب-ي ل-ل-ب-ح-ر
م -رك -ز ت -ف -ك Òج -زائ-ري واŸع-ه-د ا أ
’ب - -يضس اŸت - -وسص- -ط مÈزا دور م- -راك- -ز ال- -ب- -حث
اأ
والتفك ‘ Òاسصتكشصاف وتعميق فرصس التعاون بÚ
الضصفت Úليحيل الكلمة إا ¤رئيسس اللجنة التنفيذية
’بيضس اŸتوسصط ،السصيد
’وربي للبحر ا أ
للمعهد ا أ
فلورانزا الذي قال ‘ كلمته أان الهدف من تأاسصيسس
ه-ذه الشص-ب-ك-ات ع-ل-ى غ-رار شص-ب-ك-ة م-راك-ز ال-ت-ف-كÒ
اŸتوسصطية تطوير التعاون ب Úالضصفت ‘ Úبعده
شصمال ـ جنوب وعاد فلورانزا إا ¤تدوير انعقاد هذا
اŸن -ت -دى ال -ت -ي –تضص -ن -ه ا÷زائ -ر ’أول م -رة ع -ن
الضصفة ا÷نوبية بعد برشصلونة ولشصبونة سصنتي 2016
و 201٧على التوا‹ عن الضصفة الشصمالية.
’م Úالعام لل–اد من أاجل
من جهته أاثنى ا أ
’ع-لن
اŸت -وسص -ط ،اŸصص -ري ن -اصص -ر ك-م-ال ع-ل-ى ا إ
’جتماع  14لوزراء خارجية ا◊وار
اŸنبثق عن ا أ
 5+5اŸنعقد با÷زائر ‘ جانفي  2018والذي ”
خ -لل -ه ات -خ -اذ ق-رار ع-ق-د ه-ذا اŸن-ت-دى السص-ن-وي
ال -ث -الث Ÿراك -ز ت -ف-ك Òح-وار  5+5ب-ا÷زائ-ر هذه
وأاضص - -اف أان ذلك ي - -دل ع - -ل - -ى ح- -رك- -ي- -ة ا÷زائ- -ر
وانخراطها اŸلتزم ‘ تعزيز ا◊وار والتعاون بÚ
ضصفتي اŸتوسصط .
يبقى أان كل اŸداخلت صصبت ‘ سصياق الدعوة
إا ¤التعاون والتضصامن ب Úضصفتي اŸتوسصط ‘
’ك Èكان
إاطار آالية ا◊وار  5+5ولكن الغائب ا أ
عملية تقييم وجرد Ÿا ” ا‚ازه ‘ إاطار ا◊وار
 ’ 5+5سصيما فيما يتعلق باŸسصائل الكÈى كالهجرة
التي تعت Èأاك– Èد يواجه دول ضصفتي اŸتوسصط
على حد سصواء إا’ أان هذه الدول  ⁄تتوصصل بعد إا¤
م -ق -ارب -ة ت-واف-ق-ي-ة Ÿواج-ه-ة ال-ظ-اه-رة ب-دل ال-ن-أاي
’خرين ؟ !.
بالنفسس واتهام ا آ

مسص-اب-ق-ت-ا اأ’ل-ت-ح-اق ب-التكوين للحصصول
ع -ل -ى شص -ه -ادت -ي ال -ك -ف -اءة Ÿه -ن -ت-ي م-وث-ق
وﬁضصر قضصائي
أاعلنت وزارة العدل ،اليوم الثلثاء ‘
بيان لها،أان تاريخ إاجراء اŸسصابقة الوطنية
لللتحاق بالتكوين للحصصول على شصهادة
الكفاءة اŸهنية Ÿهنة اŸوثق سصيكون يوم
اÿميسس  28جوان  ،2018فيما سصتجرى
اŸسص -اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لل-ت-ح-اق ب-ال-ت-ك-وي-ن
ل -ل -حصص -ول ع -ل-ى شص-ه-ادة ال-ك-ف-اءة اŸه-ن-ي-ة
Ÿهنة اÙضصر القضصائي يوم السصبت 30
جوان .2018
وأاوضص - -ح ال - -ب - -ي - -ان أان م - -راك- -ز إاج- -راء
اŸسص-اب-ق-ت« Úسص-ت-ك-ون م-ف-ت-وحة ابتداء من
السص -اع -ة السص -اب -ع-ة  ٧.00صص-ب-اح-ا ،وÁن-ع
الدخول إا ¤قاعات اأ’متحان بعد السصاعة
 08:30صصباحا بالنسصبة للمتحان النظري
وبعد
السصاعة  13:00مسصاء بالنسصبة للمتحان
التطبيقي ،مهما كان سصبب التأاخ.»Ò
كما شصددت الوزارة على أانه «يجب على
اÎŸشص-ح Úاحضص-ار وث-ي-ق-ة اث-ب-ات ال-ه-وي-ة
واسصتدعاء اŸسصابقة» ،مضصيفة أانه «Áنع
م- -ن- -ع- -ا ب- -ات- -ا إادخ -ال ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة
وأاج - -ه - -زةاأ’تصص - -ال اأ’خ - -رى إا ¤م- -راك- -ز
اأ’متحان وهذا –ت طائلة اإ’قصصاء من
اŸسصابقة».
وذك -ر ال -ب-ي-ان أان-ه Ÿع-ل-وم-ات إاضص-اف-ي-ة،
Áك- -ن اأ’ط- -لع ع- -ل -ى اŸوق -ع اإ’ل -كÎوÊ
لوزارة العدل www.mjustice.dz

ق -دم وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي،
الطاهر حجار ،أامسس ،عرضصا أامام ÷نة الÎبية
والتكوين والتعليم العا‹ والبحث العلمي والشصؤوون
ال -دي -ن -ي -ة Ûلسس اأ’م -ة م -ت -ع -ل -ق-ا ب-نصس ال-ق-ان-ون
ال- -عضص- -وي اŸت- -ع- -ل- -ق ب -اÛم -ع ا÷زائ -ري ل -ل -غ -ة
اأ’مازيغية الذي سصيعرضس اليوم ،للنقاشس ‘ جلسصة
عامة ،حسصب ما أافاد به بيان اÛلسس.
ويندرج هذا اأ’جتماع ‘ إاطار إاعداد اللجنة
ت -ق -ري -ر “ه -ي -دي ح -ول مشص -روع ال -ق -ان-ون –سص-ب-ا
لعرضصه ‘ ا÷لسصة العلنية.
وكان مشصروع القانون العضصوي اŸتعلق باÛمع
ا÷زائري للغة اأ’مازيغية قد حظي أامسس اأ’ثنÚ
Ãواف -ق -ة ن-واب اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ال-ذي-ن
صصوتوا عليه باأ’غلبية.

ومن من ب ÚاŸهام اŸوكلة لهذه الهيئة ،التي
سصتنشصأا Œسصيدا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ج-م-ع اŸدون-ة اللغوية الوطنية
لم-ازي-غ-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ت-ن-وع-ات-ه-ا اللسصانية وإاعداد
ل -أ
لم-ازي-غ-ي-ة ع-ل-ى ك-ل مسص-ت-ويات
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ل-غ-وي-ة ل -أ
الوصصف والتحليل اللغوي وإاعداد قوائم للمفردات
واŸعاجم اŸتخصصصصة مع تفضصيل توافقها والقيام
بأاشصغال البحث ‘ اللغة اأ’مازيغية واŸشصاركة ‘
إا‚از الÈن - -ام - -ج ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ب - -حث ‘ ›ال
اختصصاصصه».
ك- -م- -ا ي -ك -ل -ف بـضص -م -ان دق -ة ت -فسص Òوت -رج -م -ة
اŸصصطلحات واŸفاهيم ‘ اŸيادين اŸتخصصصصة
وإاعداد معجم مرجعي للغة اأ’مازيغية وإاصصداره.

ا÷زائر  -فرنسسا :اإ’شسادة بـاŸسستوى ا÷يد للعÓقات الثنائية

اسص- -ت- -ق -ب -ل ا’أم Úال -ع -ام ل -وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،صصلح
الدين دحمون كاتب الدولة الفرنسصي لدى وزير
ال-ع-م-ل وا◊سص-اب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،اأول-ي-ف-ي دوسصو،
حيث اأشصاد الطرفان باŸسصتوى ا÷يد» لعلقات
التعاون الثنائي ‘ اطار ا’أتفاق ا’أسصÎاتيجي
ب Úالبلدين تطبيقا لتعليمات رئيسصي البلدين،
عبد العزيز بوتفليقة واÁانويل ماكرون ،حسصب
ما افاد به بيان للوزارة.
واأوضصح اŸصصدر ذاته اأن اللقاء شصكل اأيضصا
«ف-رصص-ة سص-ان-ح-ة ل-ت-ن-اول سص-ب-ل ت-وسص-ي-ع علقات
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن-ائ-ي اإ› ¤ا’أت اأخ-رى ‘ اإط-ار
ا’أسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ق -ط -اع -ي -ة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران-ي-ة
للعصصرنة و–سص ÚاŸرفق العام وتسصي ÒاŸوارد
البشصرية».
و‘ ه -ذا الصص -دد ،اأشص -اد دح -م -ون ب -ال-ن-ت-ائ-ج
«ا÷يدة» اÙققة ‘ اإطار التعاون الثنائي ‘
اÛا’أت اŸرتبطة با◊ماية اŸدنية ،والوقاية

وا’أمن ‘ الطرقات ،التكوين ودعم الفاعلÚ
ب - -اŸوؤسصسص - -ات - -ي Úع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى اŸرك- -زي
واÙلي ،العصصرنة وا’إدارة ،وا÷باية اÙلية.
كما ع Èعن «ضصرورة توسصيع هذا التعاون
ل- -يشص- -م- -ل ›ا’أت اأخ- -رى ت- -دخ- -ل ‘ صص- -م- -ي -م
ا’أه -ت-م-ام-ات ال-راه-ن-ة ل-ل-وزارة ’سص-ي-م-ا ت-ك-وي-ن
اŸوارد البشصرية وفق منظور عصصري قائم على
ا’أعتماد على التكنولوجيات ا◊ديثة من خلل
ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ب -ع-د ،وال-ت-واأم-ة ب ÚاŸوؤسصسص-ات
التكوينية اıتلفة التابعة للقطاع مع نظÒاتها
ال -ف -رنسص -ي -ة ،وع -ل-ى راأسص-ه-ا اŸدرسص-ة ال-وط-ن-ي-ة
للإدارة ،وكذا اŸدرسصة العليا Ÿهندسصي اŸدينة
الذي سصتدخل اÿدمة خلل الدخول ا÷امعي
اŸقبل ،با’إضصافة اإ ¤تعزيز التعاون بخصصوصس
تقييسس اŸهن واŸسصتخدم Úللمضصي نحوتسصيÒ
عصصري فعال للموارد البشصرية قائم على معايÒ
ع- -ل- -م- -ي- -ة Ãا يسص- -م- -ح ب- -ت- -حسص Úاÿدم -ات
اŸق - -دم - -ة ل - -ل - -م - -واط - -ن ا÷زائ - -ري ‘ اإط- -ار
التطويراŸسصتمر للمرفق العام».
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المؤافق لـ  13شسؤال  1439هـ

قال أانها سصتدخل حيز التنفيذ بداية  ،2019جÓب:

إاجراءات جديدة تتضسمنها اإ’سسÎاتيجية الوطنية للصسادرات قريبا
ت -رق -ي -ة الصص -ادرات خ -ارج اÙروق -ات ،
تتطلب إارسصاء ثقافة لدى اŸتعامل تأاخذ ‘
لضص-اف-ة إا¤
ا◊سص -ب -ان ع -ام -ل اıاط -رة  ،ب -ا إ
لعمال الذي سصتصصدر بشصأانه
–سص Úمناخ ا أ
إاج - -راءات ج - -دي - -دة ،حسصب م - -ا اف- -اد وزي- -ر
ال -ت -ج -ارة سص -ع -ي -د ج Ó-ب Ãن -اسص-ب-ة اخ-ت-ت-ام
ال -ورشص -ة ال 4ح -ول السص -تشص-ارة ال-وط-ن-ي-ة
لسصÎاتيجية الوطنية للتصصدير
اÿاصصة با إ
خارج اÙروقات بـ «أا÷كسس .

حياة  /ك
ق -ال ج Ó-ب خ Ó-ل ال -ك -ل -م -ة ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة ال-ت-ي
أال -ق -اه -ا ،أامسص ،أان اأ’خ ⁄« Òي -ن -ط -ل -ق ب-ع-د ل-يسص
بسسبب القدرات التي هي متؤفرة  ،غ Òأان اإ’شسكال
ي -ك -م -ن ‘ « ال -ن -ؤم ال -ع -م -ي-ق « ال-ذي ت-ع-رف-ه ع-دة
قطاعات و الذي يجعل من الضسروري اإ’حاطة
Ãسسبباته  ،من خÓل إايقاظ هذه القدرات الؤطنية
النائمة أاينما وجدت «.
إاج -راءات ج -دي -دة ي -ت -م اإ’ع Ó-ن ع -ن -ه-ا ق-ري-ب-ا
خ Ó-ل اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ؤط -ن-ي-ة ل-لصس-ادرات ال-ت-ي
سسيتبناها القطاع من  2019ا ، 2023 ¤حسسب ما
ابرزه جÓب و التي تعد خريطة الطريق ،ومن
اŸق-رر ان تسس-ت-ك-م-ل م-ن الشس-ه-ر ال-داخ-ل ل-ت-ع-رضص
بعدها على ا◊كؤمة .
وي-ت-ع-ل-ق ا’م-ر ب-إاسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة خ-م-اسس-ية
لتشسجيع و تنؤيع الصسادرات خارج اÙروقات التي
سستدخل حيز التنفيذ ‘ بداية  2019و “تد ا¤
غ-اي-ة “ ، 2023ن -ح ه -ذه اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة اأ’ول-ؤي-ة
لتصسدير منتؤجات  4قطاعات ‰ؤذجية وهي ذات
اأ’ولؤية والتي تتمثل ‘ الصسناعة الغذائية واŸؤاد

الصس- -ي- -د’ن -ي -ة و م -ؤاد اإ’ل -كÎون -يك ال -ت -ي ت -دخ -ل
‘ تركيب السسيارات وكذا التكنؤلؤجيات ا◊ديثة
‘ ›ال اإ’عÓم وا’تصسال ،التي حددت بعد
التشساور مع اŸتعامل Úا’قتصسادي.Ú
وينتظر ان تسساهم ‘ تؤف Òا’سستشسارات خاصسة
اأ’خÒة معطيات وارقام ‘ ›ال التصسدير و
ت- -ع- -رف اŸت- -ع- -ام- -ل Úب- -ك- -ل اإ’ج- -راءات ال- -ؤاجب
اتخاذها من اجل تسسؤيق اŸنتؤجات ‘ اأ’سسؤاق
اÿارجية و خاصسة اأ’سسؤاق اأ’وروبية التي هي
ع -ل -ى م -رم -ى ح -ج -ر  ‘ ،اط -ار ات -ف-اق الشس-راك-ة و
تسستهدف كذلك افريقيا و الدول العربية ‘ اطار
منطقة التبادل ا◊ر.

اختيار  4قطاعات ذات اأ’ولوية
ومن جهته –دث مهدي شساك Òمسس ÒالÈنامج
اŸتعلق باŸبادرة العربية للتجارة اÿارجية على
مسستؤى مركز التجارة العاŸي  ،عن أاهمية هذه

اإ’سسÎاتيجية  ،التي تهدف ا« ¤تصسؤيب» التجارة
اÿارجية  ،آاخذا بع Úا’عتبار أاسسعار اÙروقات
اŸتذبذبة و تأاثÒها على ا’قتصساد العاŸي  ،كما
ترمي إا ¤تنؤيع ا’قتصساد الؤطني وتقؤيته .
قال ‘ سسياق متصسل ان اإ’سسÎاتيجية تتضسمن
ﬂط- -ط- -ات ع- -م- -ل م- -فصس- -ل -ة  ،ع -ن ال -ق -ط -اع -ات
التي لديها قدرات للتطؤر و –قيق التنافسسية و
التي جاء ذكرها آانفا.
وقد أاو ¤اŸتعاملؤن ا’قتصساديؤن أاهمية لهذه
ا’سس -تشس -ارات ال -ت-ي أاخ-ذت ب-آارائ-ه-م و أاف-ك-اره-م و
مقÎحاتهم و قد رحبؤا بهذه اŸبادرات ،حيث
اعت Èرئيسص مدير عام ›مع «سسيفيتال» اسسعد
رب -راب ‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة ع -ل-ى ال-ه-امشص ان
ال - -ل - -ق- -اءات ه- -ذه شس- -يء إاي- -ج- -اب- -ي ،مشسÒا ا ¤ان
اŸت-ع-ام-ل Úا÷زائ-ري Úق-د ب-ره-ن-ؤا ع-ل-ى ق-درتهم
على التصسدير و اقتحام اأ’سسؤاق اÿارجية.
وم -ن خ Ó-ل Œرب -ت -ه ‘ ›ال ال -تصس -دي-ر ،أاك-د
ربراب ان ولؤج اأ’سسؤاق اÿارجية ‡كن و’ يؤجد
فيه عراقيل ،عندما يتؤفر لدى اŸتعامل اŸنتؤج
ذا ا÷ؤدة والتنافسسية اŸطلؤبة ،كما يرى انه من
الضس-روري ان يسس-ت-ث-م-ر اŸت-ع-ام-ل-ؤن ‘ ال-نشس-اطات
اÓÿق -ة ل-لÌوة وال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة وك-ذا م-ن-اصسب
ال-ع-م-ل ،ل-ك-ن-ه ب-اŸق-اب-ل ي-ؤؤك-د ع-ل-ى ضس-رورة ت-ؤفÒ
ﬁي -ط اق -تصس -ادي م Ó-ئ -م وال -رف -ع م-ن ال-ع-راق-ي-ل
ال -بÒوق -راط -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ي -ق ان -ط Ó-ق اŸشس -اري -ع
ا’سستثمارية.
ولفت ‘ سسياق متصسل ا ¤ان ›معه اسستطاع
ان يصسدر  80باŸائة من الزجاج ا ¤العديد من
دول ال -ع -ا ⁄م -ن -ه -ا اŸت -ق -دم -ة  ،ك -م -ا اسس-ت-ط-اعت
منتؤجات اÛمع من اŸؤاد الغذائية ان تتمؤقع
‘  35دولة.

لدارية
‘ عرضس قدمه أامام ÷نة الشصؤوون القانونية وا إ

لوح :مشسروع القانون اÙدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدسستورية Áنح حق التقاضسي
قدم وزير العدل حافظ الختام ,الطيب
ل- -وح  ,أامسس ,،ع- -رضص- -ا أام- -ام ÷ن -ة الشص -ؤوون
لنسص -ان
لداري -ة وح -ق -وق ا إ
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وا إ
لقليم والتقسصيم
والتنظيم اÙلي وتهيئة ا إ
لsم- -ة ,ح- -ول مشص- -روع
لق - -ل - -ي- -م- -ي Ûلسس ا ُ أ
ا إ
ال- -ق- -ان- -ون ال- -عضص- -وي ال- -ذي ي- -ح- -دد شص- -روط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدسصتورية,
حسصب ما أافاد به بيان اÛلسس.
ويندرج هذا ا’جتماع ‘ إاطار إاعداد اللجنة
تقريرا “هيديا حؤل نصص اŸشسروع الذي سسيعرضص
غدا على أاعضساء اÛلسص ‘ جلسسة علنية.
وخ Ó-ل ع -رضس -ه ,أاك -د ال -ؤزي-ر أان مشس-روع ه-ذا
ال- -ق- -ان- -ؤن ,ال -ذي صس -ادق ع -ل -ي -ه أاول أامسص ،ن -ؤاب
اÛلسص الشسعبي الؤطني ,يندرج ‘ إاطار Œسسيد
اŸادة  188من الدسستؤر التي تنصص على أانه Áكن
إاخ - -ط- -ار اÛلسص ال- -دسس- -ت- -ؤري ب- -ال- -دف- -ع ب- -ع- -دم
الدسستؤرية بناء على إاحالة من اÙكمة العليا أاو

›لسص ال -دول -ة ع -ن -دم -ا ي-دع-ي أاح-د اأ’ط-راف ‘
اÙاكمة أامام جهة قضسائية أان ا◊كم التشسريعي

ال -ذي ي -ت-ؤق-ف ع-ل-ي-ه م-آال ال-ن-زاع «ي-ن-ت-هك ا◊ق-ؤق
وا◊ريات» التي يضسمنها الدسستؤر.
ويسسمح ا◊كم الؤارد ‘ هذه اŸادة للمتقاضسي
باŸنازعة ‘ دسستؤرية حكم تشسريعي أاثناء النظر
‘ قضسيته أامام جهة قضسائية إاذا ما رأاى أان هذا
ا◊ك- -م Áسص ب- -ا◊ري- -ات وا◊ق- -ؤق اŸضس- -م- -ؤن -ة
دسستؤريا ويشسكل هذا الدفع الؤسسيلة التي تسسمح
ل- -ل- -قضس -اء وف -ق -ا إ’ج -راءات خ -اصس -ة م -ن إاخ -ط -ار
اÛلسص ال -دسس -ت -ؤري ح -ؤل م -دى م -ط -اب-ق-ة ح-ك-م
تشسريعي للدسستؤر.
و“كن اŸادة  188من الدسستؤر لكل متقاضسي
اثارة هذا الدفع امام ا÷هات القضسائية العادية
وا’داري- -ة وح- -ت -ى ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ا’سس -ت -ئ -ن -اف أاو
النقضص ,غ Òانه ’ Áكن للقاضسي اثارة هذا الدفع
م -ن ت -ل -ق-اء ن-فسس-ه ,و‘ ح-ال-ة اث-ارت-ه ام-ام ق-اضس-ي
التحقيق تتؤ ¤غرفة ا’تهام النظر فيه.

زوخ خÓل مسصابقة «أافكار الشصباب» :

و’ية ا÷زائر متمسسكة بالطاقات الشسابة و اÈÿة ا÷زائرية
قال وا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ أامسس،
لول لقمة اŸدن الذكية
أان اŸلتقى الدو‹ ا أ
ال -ع -اŸي -ة ل Ó-سص -ت-ث-م-ار وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ل-لسص-ن-ة
ا÷اري- -ة ،سص- -ت- -حضص- -ره ›م- -وع- -ة ك -بÒة م -ن
اÈÿاء واıتصص Úم - -ن ك - -ل أان- -ح- -اء ال- -ع- -ا،⁄
مشصÒا إا ¤أان ال- -ن- -دوة سص- -ت- -ح- -تضص- -ن- -ه -ا ولي -ة
ا÷زائ -ر ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ؤوسصسص-ة سص-يÓ-بسصت ‘
إاطار الطبعة الثانية للمؤوسصسصات الناشصئة.

العاصصمة :سصارة بوسصنة
وÃن- -اسس- -ب- -ة ه- -ذا ا◊دث ق- -امت و’ي- -ة ا÷زائ -ر
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ؤؤسسسس-ة سس-يÓ-بسست ب-ت-ن-ظ-ي-م مسسابقة
«افكار الشسباب « ’ختيار أاحسسن تطبيق ذكي Ãشساركة
 250مشسارك من  46و’ية وŸدة ثÓثة أايام ،حيث
سستقؤم ÷نة –كيم دولية باختيار أاحسسن تطبيق ذكي
والدي سسيدخل ›ال اÿدمة Ãجرد اŸؤافقة عليه
،ك-م-ا سس-ت-حصس-ل اŸؤؤسسسس-ة ال-ن-اشس-ئ-ة ال-ف-ائزة باŸرتبة
اأ’و ¤على جائزة مالية تقدر ب  500مليؤن سسنتيم
وسسيتم تدعيمها لتطؤير تطبيقاها.
وا‹ العاصسمة خÓل تفقده عملية سس ÒاŸسسابقة،

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

دعا ،خريجي ا÷امعات إا ¤البقاء ‘
ا÷زائ - -ر وت - -ط- -ب- -ي- -ق مشس- -اري- -ع- -ه- -م
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي-ة م-ن خÓ-ل م-ؤؤسسسس-ات
ناشسئة واŸسساهمة ‘ تؤف Òمناصسب
شسغل ،مؤضسحا خÓل ندوة صسحفية
نشسطها حؤل ا÷زائر مدينة ذكية،
أان - -ه ع - -ل - -ى خ - -ري - -ج- -ي ا÷ام- -ع- -ات
ا÷زائ- -ري- -ة أان ي- -ب- -ق- -ؤا ‘ ب -ل -ده -م،
وينشسئؤن مؤؤسسسسات مصسغرة تسساعد
‘ تطؤير ا÷زائر Œسسيد مشساريعهم
اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل -ي -ة ،ل -ؤج -ؤد ف -رصص ‘
ا÷زائر كغÒها من الدول اŸتطؤر.
وأاوضسح زوخ ،أان الهدف من إانشساء اŸؤؤسسسسات
ال -ن -اشس -ئ -ة ه -ؤ خ-ل-ق م-ن-اصسب الشس-غ-ل والÌوة ،م-ؤؤك-دا
احتياج ا÷زائر إا ¤ا’حتكاك واكتسساب اÈÿة من
الدول اŸتقدمة ‘ ›ال الرقمنة.
يذكر ان الندوة التي سسيشسارك فيها ما ب 3 Úإا4 ¤
أا’ف مشسارك من ب Úطلبة وخÈاء وﬂتصس ،Úو150
خب Òمنهم حؤا‹  900أاجنبي مع مشساركة أازيد من 15
م -ؤؤسسسس-ة دول-ي-ة،ه-ده ال-ن-دوة ال-ت-ي سس-ت-ك-ؤن حسسب م-ا

صسرح به وا‹ العاصسمة عبد القادر
زوخ باŸعركة اأ’و ¤للفؤز ‘ ثؤرة
ا÷زائ- -ر م- -دي- -ن- -ة ذك- -ي -ة و ت -ع -تÈ
ا’ن- -ط Ó-ق -ة اأ’و ¤ل -ل -ؤصس -ؤل إا¤
ف -ك-رة «ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة م-دي-ن-ة
ذكية « و لـ «–تل مكانتها ع Èدول
ال- -ب- -ح- -ر اأ’ب -يضص اŸت -ؤسس -ط» م -ع
اخ -ت -ي -ار ب -ل -دي -ة الشس -راق -ة ل -ت-ك-ؤن
اŸدينة الذكية النمؤذجية.
ك -م -ا سس -ي -حصس -ر ال-ق-م-ة ‡ث-ل-ؤ
ال- -ع -دي -د م -ن اŸدن ال -كÈى م -ث -ل
باريسص ،سسيؤل ،كاراكاسص ،كيغا‹ ،سسان فرانسسيسسكؤ،
ف -ان -ك -ؤف-ر ،و ك-ذلك ل-ن-دن‡ ،ث-لِ Úم-ن ق-ب-ل صس-ان-ع-ي
القرار ،الذين سسيسسافرون إا ¤ا÷زائر العاصسمة بحثا
عنَ فتح سسبل للتعاون ،وسستجمع هذه القمة الفريدة ‘
الفÎة ما ب 27 Úإا 28 ¤جؤان ‘ مركز اŸؤؤ“رات
الدو‹ با÷زائر العاصسمة  ،أاك Ìمن  4000مشسارك و
 150خبÒا دوليا ،من بينهم شسخصسيات عاŸية ‘
›ال التكنؤلؤجيا ،التمؤيل ،الصسناعة و غÒها من
اÛا’ت.

العدد
17680
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اعت Èمعرضس الذاكرة واŸكتبة التاريخية مكسصبا لوهران  ،زيتو:Ê

 ٪ 99.99من اÛاهدين ” تسسوية ملفاتهم ومنحهم ع Èالوطن

صصرح وزير اÛاهدين الطيب زيتو‘ Ê
زي - -ارة ع - -م - -ل وت- -ف- -ق- -د ق- -ادت- -ه مسص- -اء أاول
أامسس الثن 25 Úجوان إا ¤وهران بإاعادة رد
الع -ت-ب-ار ل  99.99ب-اŸائ-ة م-ن اÛاه-دين،
وذلك باŸوازاة مع تسصوية منحهم ع Èكامل
وليات القطر الوطني.

وهران :براهمية مسصعودة
ونفى زيتؤ ‘ Êسسياق ذي صسلة أاية عملية
إاقصساء أاو تهميشص أ’حد ،مؤضسحا بأان اŸلفات يتم
دراسس -ت -ه -ا وال -ت -دق-ي-ق ف-ي-ه-ا ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ع-دي-د
اŸصسالح وا÷هات اıتصسة و–تمل الرفضص أاو
القبؤل ،معلنا بنÈة حادة «أانا وزير اÛاهدين
ولسست وزير اÛاهدين اŸزيف.»Ú
وأاكد من جديد أانه ” معا÷ة أاغلب اŸلفات
الغ ÒاŸكتلمة والتي كانت ›مدة منذ سسنؤات،
والعملية متؤاصسلة إا ¤غاية  4جؤيلية القادم ،نافيا
ما تردد حؤل وجؤد ›اهدين مزيف ،Úنظرا كما
قال بأان معظم اÛاهدين معÎف بهم باأ’دلة.
ك -م -ا ق -ال ال -ط -يب زي -ت-ؤ Êب-أان ا÷زائ-ر م-ع-روف-ة
بتاريخها ونضسالها اŸسستميت وتسستطيع أان تكؤن قؤية
بتاريخها وثؤابتها الضسامنة ’سستقرار اأ’مة ،معلنا ‘
ال -ؤقت ذات -ه ب -أان -ه ” تسس -ل-ي-م  3ك-تب ل-ؤزارة الÎب-ي-ة
الؤطنية لدراسسة التاريخ وهذا ‘ الطؤر اإ’بتدائي،
هذا فضس Óعن ا‚از دليل اŸتؤسسط والثانؤي.
جاء ذلك خÓل تفقده أاشسغال مشسروع معرضص
ال -ذاك -رة ب -اŸت -ح -ف ال -ؤ’ئ-ي ال-ؤاق-ع ب-ح-ي ج-م-ال
الدين ،شسرق وهران والذي يعرف وتÒة أاشسغال جد
متقدمة فاقت  85باŸائة ،ومن اŸنتظر تسسليمه
قبل نهاية السسنة ا÷ارية.
اعت Èزيتؤ Êبأان اŸشسروع يعد مكسسبا لؤ’ية
وهران ،سسيما وأانه يسسعى لÎسسيخ الذاكرة الؤطنية
وا◊فاظ عليها ،تنفيذا لتعليمات رئيسص ا÷مهؤرية
ال -ت -ي –ث ع -ل -ى ضس -رورة ا◊ف -اظ ع -ل-ى ال-ذاك-رة
الؤطنية ورمؤز وثؤابت اأ’مة ومقؤماتها ،مشسÒا ‘
الؤقت ذاته إا ¤مشسروع إانشساء معارضص أاخرى
‡اثلة بكل من قسسنطينة وورقلة.

وشس - -دد ال - -ؤزي - -ر ع - -ل - -ى ضس - -رورة تسس- -ل- -ي- -م
هذا اŸشسروع ا◊ضساري ‘ آاجاله اÙددة ،مع
الÎك -ي -ز ع -ل -ى ا÷انب ال -ت -ق -ن -ي ال -ذي أاسس -ن -د إا¤
إاط -ارات وب -اح -ث ‘ Úت -اري -خ ا÷زائ -ر ،م -ن خÓ-ل
إانشس- -اء ›سس- -م- -ات وصس- -ؤر وأاشس- -رط- -ة وث -ائ -ق -ي -ة
وف -ي -دي -ؤه -ات وك -ذا ق -اع -ة ع -روضص –ك-ي ت-اري-خ
ا÷زائر من  1830إاÃ ،1962 ¤ا ‘ ذلك ا◊ركة
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة اŸق- -اوم -ة ومسس ـار ال -ث ـؤرة اŸضس -ف -رة
وصس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ؤ’ إا ¤يـؤم ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نصسـر
واسس - -ت - -عـادة ا’سس - -ت - -ق ـÓل ال - -ؤط - -نـي ،م - -ع إاب - -راز
أابشس- -ع أان- -ؤاع ال- -ت- -ع -ذيب وأاقسس -ى صس -ؤر ال -ؤحشس -ي -ة
والهمجية .وهؤ جعله يؤؤكد بأان معرضص الذاكرة
بؤهران يعد Ãثابة مركب تاريخي ومركز علمي
إاشسعاعي مفتؤح أامام الطلبة والباحث Úواإ’عÓم،Ú
كما سسيسساهم ‘ إاثراء اŸكتبة التاريخية ،باعتباره
م-رج-ع-ا إاضس-اف-ي-ا ق-د يسس-اه-م ‘ ت-دع-ي-م ال-ب-اح-ثÚ
واŸهتم Úبالبحث ‘ هذا اÛال.
وب - -حسسب اŸق - -اول - -ة ا÷زائ - -ري - -ة اŸك - -ل - -ف - -ة
باŸشسروع ،فإان مسساحة اŸعرضص تقدر ب 3000
م Îم- -رب- -ع ،أاي أان- -ه -ا تضس -اه -ي  3م-رات م-ع-رضص
الذاكرة با÷زائر العاصسمة ،هذا ناهيك عن تؤفره
على أاحدث الؤسسائل التقنية ،إا’ أان اأ’شسغال التي
انطلقت رسسميا خÓل ابريل  2016عرفت عدة
تؤقفات أ’سسباب تقنية ومادية ،فيما أاكد اŸكلف
باŸشسروع بأانه ‘ حال ” إاضسافة دعم ما‹ آاخر
سسيتم ا’نتهاء من اأ’شسغال ‘ أاسسرع وقت ‡كن،
م- -ع ال- -ع- -ل- -م أان ال- -غÓ- -ف اŸا‹ اıصسصص ل -ه -ذا
اŸشسروع قدر ب  437مليؤن دج.

وضصع حد لتداخل الشصبكات والتشصويشس على التصصالت باŸناطق ا◊دودية

فرعون تكشسف عن مشساورات ب Úا÷زائر واŸغرب
كشص- -فت وزي- -رة الÈي -د واŸواصص Ó-ت
السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-كية والتكنولوجيات
وال -رق -م -ن -ة إاÁان ه -دى ف -رع -ون ن-ه-ار
أامسس ،ب -ت -ل -مسص -ان ع-ن مشص-اورات م-ا بÚ
ا÷زائ -ر واŸغ -رب م -ن اج -ل ح-ل مشص-ك-ل
ت- -داخ- -ل الشص- -ب- -ك- -ات وال- -تشص- -ويشس ع -ن
التصصالت باŸناطق ا◊دودية خاصصة
وان ا◊دود ال- -غ -رب -ي -ة –وي Œم -ع -ات
سصكنية قريبة جدا من ا◊دود عكسس
ا◊دود الشص -رق -ي -ة م -ا ي -ج -ع -ل ال -ت-أاثÒ
ع -ل -ي -ه-ا ك-ب Òم-ن ق-ب-ل اتصص-الت اŸغ-رب
بفعل تداخل الشصبكات .
أاكدت فرعؤن أان ا’تصسا’ت اŸعنية سستشسمل كافة
دول ا÷ؤار بشس -م -ال اف -ري-ق-ي-ا ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-ت-داخ-ل،
م -ؤضس -ح -ة أان ه -ذه اŸشس -اك -ل ق -د ” Œاوزه -ا ب-ال-دول
اŸتقدمة على غرار دول ا’–اد اأ’وربي ،هذا و⁄
تخفي الؤزيرة عن صسعؤبة التنسسيق ما ب Úدول افريقيا
لتجاوز هذه اŸشساكل لكنها تبقى غ Òمسستحيلة.
وع -ن وضس-ع-ي-ة ق-ط-اع-ه-ا ب-ؤ’ي-ة ت-ل-مسس-ان عÈت ذات
اŸسسؤؤولة عن مدى رضساها أ’داء قطاع الÈيد الذي
وصسل معدل مكتب بريد ل 7800مؤاطن وهؤ اقل من
اŸعدل الؤطني اŸقدر Ãكتب بريدي ◊ؤا‹  10ا’ف
مؤاطن ،دون أان تنفي وجؤد بعضص مناطق الضسغط على
غرار منطقة الغزوات .
و أاك- -دت ب- -ه -ذا اÿصس -ؤصص ان -ه -ا ب -اشس -رت مشس -اري -ع
ل -ت -خ -ف -ي -ف الضس -غ -ط و‘ ›ال ا’تصس -ا’ت أاك -دت ذات
الؤزيرة أان نسسبة التشسبع بلغت ما ب 50 Úو 54باŸائة
ووصسلت إا ¤حدود ال 90باŸائة باŸناطق ا÷بلية ،
مؤؤكدة ان القطاع عرف تطؤرا كبÒا نتيجة ربط 50
بلدية من أاصسل  53بلدية بتلمسسان باأ’لياف البصسرية
ÓنÎانت وتقؤية الشسبكات .
ناهيك عن التدفق الكب Òل إ
وك -انت ف -رع -ؤن ق -د ب -دأات زي-ارت-ه-ا ل-ق-ط-اع-ه-ا ‘
ت-ل-مسس-ان ب-ت-دشس 04 Úوك Ó-ت Œاري-ة ت-اب-ع-ة ’تصس-ا’ت
ا÷زائ -ر ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ك -ل م -ن ت -ل -مسس -ان  ،ن-دروم-ة ،
ال -غ -زوات وم -غ -ن -ي -ة ل-ت-حسس Úظ-روف اسس-ت-ق-ب-ال زب-ائ-ن
اŸؤؤسسسسة  ،كما أاشسرفت على إاطÓق تكنؤلؤجيا « »fttxمن

حي  132-400مسسكن باŸدينة ا÷ديدة ضسمن اŸرحلة
اأ’و ¤ال - -ت- -ي ت- -خصص  3063مسس-ك-ن م-ن-ه-ا 2172مسسكن
ب» »ftthو »fttb« 891على مسستؤى  07بلديات ما سسيسسمع
ب- -ت- -دف- -ق ع -ا‹ يصس -ل ا 100 ¤م-ي-غ-اب-ايت /ث-ا ب-النسسبة
للمقيم Úو 01جيغابايت للمهن. Ú
وب -ب -ل -دي -ة ع Úال -ك-بÒة أاشس-رفت ع-ل-ى أاطÓ-ق وصس-ل-ة
اأ’ل -ي -اف ال -بصس -ري -ة Ÿن -اط -ق ال -ع Úال -ك-بÒة  ،ن-دروم-ة
،ح -م -ري ب -ن ع-م-ر ع-ل-ى مسس-اف-ة 12ك-ل-م وسس-ت-م-ت-د ع-لى
مسسافة اجمالية تقدرب 72كلم وسستضسم  50كلم على
مسستؤى العريشسة سسبدو ،و12كلم على مسستؤى تلمسسان
ا◊ناية  ،و 10كلم على مسستؤى البطيم ،مغنية  ،هذه
اŸشساريع التي تصسب ضسمن خانة عصسرنة القطاع لرفع
الÎدد ا 1.54 ¤تÒابيت/ثانية .
و‘ ›ال الÈيد أاشسرفت الؤزيرة على وضسع حجر
اأ’سساسص Ÿشسروع بناء مركب بريدي على مسستؤى بلدية
شستؤان والذي سسيضسم كذلك اŸقر ا÷ديد Ÿديرية
الؤحدة الÈيدية للÓية  ،كما قامت بتدشس ÚمكتبÚ
بريدين بكل من ندرومة وسسيدي سسعيد كما زارت مكتب
بريد الغزوات الذي يعرف ضسغطا حيث الذي سسيتدعم
Ãكتب بريد جديد ◊ي الرملة كما وافقت على تهيئة
Óﬁت الرئيسص و–ؤيلها ا ¤مركز بريدي جديد ،هذه
اŸنشسأات سسÎفع عدد مكاتب الÈيد ا 120 ¤مكتب وهؤ
ما سسيخفضص الكثافة الÈيدية ا ¤مكتب بريد لكل 8787
نسسمة.

تلمسصانﬁ :مد بن ترار

لمنية (السصعودية):
مدير جامعة نايف العربية للعلوم ا أ

لمنية الكائن مقرها
ثمن مدير جامعة نايف العربية للعلوم ا أ
ب -ال -ري -اضس ب -اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السص-ع-ودي-ة ع-ب-د اÛي-د ب-ن ع-ب-د ال-ل-ه
ال -ب -ن -ي -ان أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة «اŸت-م-ي-زة» ‘ ›ال
تنظيم السصجون مؤوكدا أانها «جديرة بالدراسصة و الطÓع».
و قال البنيان Ãناسسبة زيارة قادته و الؤفد اŸرافق له إا ¤مقر
اŸديرية العامة إ’دارة السسجؤن باأ’بيار (العاصسمة) أان «جامعة
نايف العربية للعلؤم اأ’منية تريد ا’طÓع على التجربة اŸميزة و
الناجحة التي تؤصسلت إاليها إادارة السسجؤن با÷زائر ‘ ›ال
التعامل مع السسجناء» متمنيا ان يكؤن هذا اللقاء الذي جمعه مع
إاطارات إادارة السسجؤن و على رأاسسهم اŸدير العام ﬂتار فليؤن
«داعما Ÿزيد من التعاون ب Úا÷امعة و وزارة العدل ا÷زائرية ‘
ﬂتلف اÛا’ت و ’سسيما ‘ ›ال تنظيم السسجؤن».

التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال تنظيم السسجون «جديرة بالدراسسة»
وأاوضسح أان «جامعة نايف العربية للعلؤم اأ’منية التي تعد ا÷هاز
العلمي Ûلسص وزراء الداخلية العرب و التي تأاسسسست منذ أاك Ìمن
 40عام تهتم Ãهام التدريب و الدراسسات و العلؤم ‘ اÛا’ت
اأ’منية و هي حاليا “ر Ãرحلة انتقالية جديدة لتمكينها من
تقد Ëخدمات أاك“ Ìيزا ‘ اŸسستقبل» ,مضسيفا أان «اللقاء يأاتي
‘ هذا السسياق بهدف التعرف و ا’طÓع على التجارب الناجحة
‘ الدول العربية و –ديدا التجربة ا÷زائرية الفريدة ‘ ›ال
تنظيم السسجؤن».
و قال أان هذا اللقاء سسيفتح مسستقب Óسسبل التعاون ب Úا÷امعة
و ﬂتلف القطاعات اÎŸبطة بؤازرة العدل ا÷زائرية ,مثمنا ‘
ذات السسياق Œربة ا÷زائر ‘ ›ال تطبيق العقؤبات البديلة
على غرار عقؤبة العمل للمنفعة العامة و السسؤار اإ’لكÎو.Ê

وبعد تقد Ëعرضص مفصسل حؤل التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال
إاصسÓح السسجؤن Ãا فيها العقؤبات البديلة من طرف مدير البحث
و إاعادة ا’دماج فيصسل بؤربالة ي قام السسيد البنيان و أاعضساء
الؤفد اŸرافق له بطرح عدة أاسسئلة بحضسؤر اŸدراء اŸركزيÚ
التابع Úإ’دارة السسجؤن منها ما تعلق بالتعليم و التكفل النفسسي
للسسجناء على مسستؤى اŸؤؤسسسسات العقابية حيث تلقؤا أاجؤبة وافية
من قبل اŸدير العام إ’دارة السسجؤن ﬂتار فليؤن.
ووصسف فليؤن بدوره هذه الزيارة ب»اŸهمة» لكؤنها سستفتح
آافاق التعاون ب Úجامعة نايف العربية للعلؤم اأ’منية و وزارة
العدل و على اÿصسؤصص مع اŸديرية العامة إ’دارة السسجؤن,
م -ؤؤك -دا أان ه -ذه ال -زي -ارة سس -ت -ف -ت -ح ا÷ال «لÈن-ام-ج ث-ن-ائ-ي بÚ
الطرف Úلتبادل ﬂتلف التجارب و اÈÿات» .وقال بخصسؤصص

ت-ط-ب-ي-ق ال-ع-ق-ؤب-ات ال-ب-دي-ل-ة و ’سس-ي-م-ا ب-داي-ة اسس-ت-ع-مال السسؤار
اإ’لكÎو Êأانه سسيتم ا’نطÓق ‘ تطبيقه بعد «ا’نتهاء من
التحضسÒات التقنية ا÷ارية على قدم و سساق على مسستؤى
اÛالسص القضسائية على اŸسستؤى الؤطني» (دون ذكر تاريخ
ﬁدد) ,مضسيفا أان اسستعمال هذا السسؤار له فؤائده اقتصسادية
)لتفادي اأ’عباء اŸالية اŸتعلقة بتكلفة السسج Úداخل السسجن)
و فؤائده ا’جتماعية (تفادي احتكاك الشسخصص بباقي السسجناء
مع بقائه ‘ وسسطه ا’جتماعي ﬁتفظا بعمله و دراسسته).
وأاجرى عبد اÛيد بن عبد الله البنيان والؤفد اŸرافق له
بعد هذا اللقاء زيارة ميدانية ıتلف الهياكل التابعة إ’دارة
السسجؤن على غرار اŸدرسسة الؤطنية Ÿؤظفي إادارة السسجؤن
بالقليعة.

اأ’ربعاء  27جوان  2018م
الموافق لـ  13شسوال  1439هـ
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اششرف على اتفاقية ب Úا’–اد الوطني للعمال ا÷زائري Úوقطاع السشياحة

بن مسسعود :تخفيضسات ‘ اسسعار الفنادق واŸنتجعات
السسياحية تصسل ا 40 ¤باŸئة

كششف وزير السشياحة والصشناعات التقليدية
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسش-ع-ود ع-ن ت-خ-ف-يضش-ات سش-تمسس
اسش-ع-ار ال-ف-ن-ادق واŸراك-ز واŸن-ت-ج-ع-ات السش-ي-اح-ية
ب -داي -ة م -ن ه -ذه الصش -ائ -ف -ة تصش -ل ا 40 ¤باŸئة
لفائدة العمال كمرحلة او ¤قبل تعميمها على
ا÷م -ي -ع وذلك ‘ اط-ار ا’ن-ف-اق-ي-ة اÈŸم-ة م-ا بÚ
ا’–اد ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ال ا÷زائري ÚواŸتعاملÚ
السشياحي.Ú

صصونيا طبة
خ Ó-ل ال -ل -ق -اء ال -ت-نسس-ي-ق-ي ال-ذي ن-ظ-م امسس ب-ف-ن-دق
مازفران بزرالدة  ،اكد وزير السسياحة دخول ا’نفاقية
التي Œمع الفيدالية الوطنية Ÿسستغلي الفندقة و›مع
ف-ن-دق-ة وسس-ي-اح-ة وح-م-ام-ات م-ع-دن-ي-ة ب-ا’–اد ال-وط-ني
للعمال ا÷زائري Úحيز التنفيد بداية من اليوم.
و‘ ذات السس- -ي- -اق اشس- -ار وزي- -ر السس -ي -اح -ة ا ¤ان 80
مؤوسسسسة تابعة للقطاع اÿاصس على اŸسستوى الوطني
رح -بت ب -اŸب -ادرة ال -ت -ي ت -ه -دف ا ¤ال -ن -ه -وضس ب -ق -ط-اع
السسياحة والÎويج للوجهة الداخلية زيادة على التحاق 70

مؤوسسسسة عمومية .
واغ -ت -ن -م ال-وزي-ر حضس-ور ‡ث-ل-ي ال-ف-ي-درال-ي-ة و›م-ع
ال -ف -ن -دق -ة واصس -ح -اب ال -ف -ن -ادق واŸرك -ب -ات السس-ي-اح-ي-ة
واŸت-ع-ام-ل Úالسس-ي-اح-ي Úل-ي-ط-البهم با’رتقاء باÿدمات
السسياحية وترقية العمل السسياحي ‘ ا÷زائر خاصسة
خÓل موسسم ا’صسطياف الذي يعد فرصسة للتاكيد بان
ا÷زائر لديها جميع اŸقومات السسياحية ’سستقطاب

السسياح جزائري Úاواجانب.
و‘ ذات السسياق كشسف عن اجراءات رقابية مشسددة
ت -ف -رضس -ه-ا ÷ن-ة اŸراق-ب-ة ‘ سس Òاÿدم-ات السس-ي-اح-ي-ة
ومدى احÎامالنوعية وا÷ودة سسواء ‘ ›ال الفندقة او
ا’ط -ع-ام ح-ت-ى ت-ك-ون ج-م-ي-ع اŸن-ت-ج-ع-ات السس-ي-اح-ي-ة ‘
مسس -ت -وى ت-ط-ل-ع-ات ال-زب-ائ-ن م-اسس-ي-ج-ع-ل ا÷زائ-ر وج-ه-ة
سسياحية بامتياز.
وفيما يخصس عدم احÎام ›انية الشسواطئ اجاب بن
مسسعود بان ان ÷ان ﬁلية على مسستوى الو’يات هم
الدين يتولون مهمة مراقبة الشسواطئ وتطبيق القوان.Ú
‘ سسياق اخر اكد بن مسسعود ان وزارته تسسعى ا¤
ا’سسÎاتيجية الوطنية للسسياحة ضسمن برنامج رئيسس
ا÷مهورية من خÓل منح كل التسسهيÓت الضسريبية وشسبه
الضسريبية لÓسستثمار السسياحي واعادة ا’عتبار للمرافق
السسياحية ومنح القروضس السسياحية.
من جهتهم وعد اŸتعاملون السسياحيون بتخفيضس
اسسعار الفنادق واŸركبات السسياحية وتخفيضس ا’سسعار
من  20ا 45 ¤باŸئة و–سس Úنوعية اÿدمات السسياحية
بداية من هذه الصسائفة كاشسف Úعن فضساءات جديدة من
فنادق ومراكز سسياحية سستكون جاهزة ‘ هذا اŸوسسم
قصسد اسستقطاب عدد كب Òمن الزوار.

Œديد اّتفاق الشّشراكة ا÷زائرية الفرنسشية ‘ الوظيف العمومي

تطوير وعصسرنة أاداء اإلدارة وتقاسسم التّجارب والسستشسراف
سسجل وطني للمهن والكفاءات ‘ قطاع الوظيف العمومي

يعّول كثÒا على الشّشراكة والّتعاون ا÷زائري
الفرنسشي ‘ ›ال الوظيفة العمومية وعصشرنة
’دارة ‘ ظل “ديد اتفاق التعاون الذي يجمع
ا إ
ب ÚاŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة ل -ل -وظ -ي -ف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
Óدارة
’داري واŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -إ
’صش Ó-ح ا إ
وا إ
العمومية الفرنسشية ،خاصشة على صشعيد التحكم
ا÷ي - -د ‘ تسش - -ي ÒاŸوارد ال- -بشش- -ري- -ة وت- -بسش- -ي- -ط
الوظيفة العمومية مع ضشمان ا◊وار مع النقابات،
’ضش-اف-ة إا ¤أاول-وي-ة ال-ت-ك-وي-ن و–سش Úعملية
ب-ا إ
التوظيف وإازالة ششأافة البÒوقراطية ،وباŸوازاة
مع ذلك ”ّ الكششف عن التحضش Òا÷اري لسشجل
’ول م -رة ‘ ق-ط-اع
وط -ن -ي ل -ل -م -ه -ن وال -ك -ف -اءات أ
الوظيف العمومي.

فضصيلة بودريشس
أاّكد بلقاسسم بوشسمال اŸدير العام للوظيفة العمومية
واإ’صسÓح اإ’داري ‘ إاطار لقاء “ديد اتفاق التعاون بÚ
ا÷زائر وفرنسسا مع قطاعه ،أانه يسسجل ‘ الوقت ا◊ا‹
–xد يتمثل ‘ تقنية التسسي ،Òوذكر ‘ سسياق متصسل أان
ال -ط -رف Úي-واج-ه-ان ن-فسس ال-ت-ح-دي-ات ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج
عصسرنة الوظيف العمومي ،و–ّدث عن ضسرورة تطور
اإ’دارة ‘ إاطار العصسرنة ،وسسلّط الضسوء على اŸسسار
اŸهني وا’سستقرار للموظف.Ú
ق -ال اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي خÓ-ل ك-ل-م-ة
أالقاها خÓل افتتاح ا’جتماع ،إان زيارة كاتب الدولة
الفرنسسي لدى وزير العمل وا◊سسابات العمومي أاوليفيي
ديسسبوت ،تندرج ضسمن إاطار التعاون ا÷زائري الفرنسسي
‘ ›ال الوظيفة العمومية وعصسرنة اإ’دارة ،معتÈا أانّ
الشس -راك -ة ال -ث -ن -ائ -ي -ة ع -م -ره -ا ع -دة سس-ن-وات وتسس-ت-ج-يب
’حتياجاتنا وتعكسس إارادة تقاسسم شسراكة مثمرة ما بÚ
ال -ط -رف ،Úو ⁄ي -خ -ف ‘ ن -فسس اŸق -ام أان ال -ع -دي-د م-ن
” إابرامها ‘ هذا اإ’طار منذ عام ،2005
ا’تفاقيات ّ
وأاشس -ار إا ¤أان -ه -ا ت -ف -ت -ح اÛال ل-ت-وح-ي-د ال-عÓ-ق-ات بÚ
اŸؤوسسسست ،Úوأاّكد أانّ هذه الزيارة تندرج ‘ إاطار Œديد
اتفاق الشسراكة اÈŸم ب Úالطرف Úبتاريخ  13أافريل
.2016
وي -رى ب-وشس-م-ال أان Œارب ال-ب-ل-دي-ن اÎŸاك-م-ة ع-ل-ى

الصسعيدين اŸؤوسسسساتي واإ’داري على وجه اÿصسوصس
والتي تطّورت ،من شسأانها أان تسسمح بوضسع خصسوصسية
ت-ف-رده-ا ،ل-ذا ’ ي-ن-ب-غ-ي اسس-ت-ث-ن-اء ا’نشس-غ-ا’ت اŸشسÎكة
اŸتعلقة Ãختلف ا÷وانب اŸتعلقة باŸسسائل الراهنة،
وخ ّصس بالذكر التطور واسستشسراف اإ’دارت Úسسواء ‘
ا÷زائر أاو فرنسسا .و ⁄يخف مدير الوظيف العمومي أانه
خÓل السسنوات اأ’خÒة ” تنظيم أايام دراسسية ودورات
ت-ك-وي-ن-ي-ة وت-ربصس-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ‘ إاط-ار ت-أاه-ي-ل ب-رن-امج
الشسراكة اŸشسÎك.
واع -ت Èأاّن ه -ذه ال ّ-ن -شس -اط -ات م -ن شس -أان-ه-ا اأن تسس-م-ح
إ’طاراتنا تقاسسم رؤوية مشسÎكة حول العديد من اŸسسائل
اŸتعلقة بقطاع الوظيفة العمومي ،وبالتا‹ القيام معا
‘ تعميق ›مل اŸبادرات اÿاصسة بهذه الشسراكة ،مثل
أادوات ال -تسس-ي Òال-ت-ق-دي-ري-ة ل-ل-مسس-ت-خ-دم ‘ Úال-وظ-ي-ف-ة
ÓسسÓك والرتب
العمومي ،ومقاربة اأ’نظمة القانونية ل أ
ون -ظ -ام أاج -ور اŸوظ -ف ،Úوم -ع ت -رق -ي -ة اŸه-ام اإ’داري-ة
اÿاصسة بالوظيفة العمومي ،وكذا تبسسيط ا’إجراءات
اإ’دارية وتنظيم الهياكل اإ’دارية.
وخلصس إا ¤القول ‘ هذا السسياق أان هذا اللقاء
يسس -م -ح أايضس -ا ب -إاط Ó-ق رسس-م-ي-ا Ÿشس-روع ““ب-روف-اسس““c+
اŸتعلق بإانشساء دليل وزاري مشسÎك Ÿهن الدولة ،يسسمح
بأان يكون مرجعا ونقطة انطÓق عملياتية تفيد بوضسع
خ -ط -وة تسس ÒاŸه -ن وال-ك-ف-اءات ‘ ال-ط-ري-ق الصس-ح-ي-ح،
وتسسمح إا ¤جانب ذلك بقراءة مشسÎكة للمهن وعمل
وتسس -ي Òع -ق  ÊÓ-ل-ل-م-وارد ال-بشس-ري-ة ‘ ق-ط-اع ال-وظ-ي-ف-ة
العمومية ،مع تبني بطريقة دائمة اŸوارد بحاجياتها

مرافقة أاصشحاب اŸششاريع النّاجحة

حفل تكرÁي على شسرف اÎŸبّصس ÚاŸتفّوقÚ
Ãعهد الكرمة ببومرداسس

أاششرف أامسس وا‹ و’ية بومرداسس Ãعهد
ال -ف -ن -دق -ة والسش -ي-اح-ة ل-ل-ك-رم-ة ع-ل-ى م-راسش-م
تكر ËاÎŸبّصش Úالّنجباء الّناجح ÚاŸتفّوقÚ
‘ ›ال ال - - -ت- - -ك- - -وي- - -ن اŸه- - -ن- - -ي ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
التخصشصشاتÃ ،ناسشبة انتهاء اŸوسشم تششجيعا
ل -ه -م ع-ل-ى اÛه-ودات اŸقّ-دم-ة وم-راف-ق-ت-ه-م ‘
اŸي -دان ل -ل -حصش-ول ع-ل-ى م-نصشب شش-غ-ل وإانشش-اء
مؤوسشسشات مصشغرة ‘ النششاط ا’قتصشادي.

بومرداسس :ز ــ كمال
يحظى قطاع التكوين والتعليم اŸهنيÃ Úزيد
من ا’هتمام واŸتابعة سسواء على اŸسستوى اŸركزي
أاو اÙلي من خÓل توف Òكافة اإ’مكانيات اŸادية
وال -ت-أاط ÒالÎب-وي ،و›ال ال-ت-ك-وي-ن ال-داخ-ل-ي ع-ل-ى
مسستوى الورشسات واÿارجي بالتعاون مع الشسريك
ا’قتصسادي للمسساعدة على تخريج يد عاملة مؤوهلة
لدعم اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية واإ’دارية ،فاإ’ضسافة
إاﬂ ¤تلف التحضسÒات وا’سستعدادات قبل بداية

اŸوسس -م ان -ط Ó-ق -ا م-ن اأ’ي-ام اإ’عÓ-م-ي-ة وال-ق-واف-ل
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب ،وت-وسس-ي-ع اŸن-اصسب
البيداغوجية Ãراكز التكوين اŸهني ومÓحقها عÈ
ب- -ل- -دي -ات ال -و’ي -ة ال -ت -ي ت -ع ّ-دت  30م -رك-زا ،ي-ق-وم
اŸشس -رف -ون ع -ل -ى ق -ط -اع ال-ت-ك-وي-ن ‘ ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ال -ت -ك -وي -ن -ي-ة ب-ت-ك-ر ËاّÎŸب-صس Úال-ن-اج-ح ،Úال-ذي-ن
حّققوا إا‚ازات وقّدموا مشساريع أافكار قيّمة Áكن
ترجمتها ‘ اŸيدان ا ¤مؤوسسسسات مصسغرة ناجحة.
انطÓقا من هذه اإ’سسÎاتيجية نظّمت مديرية
ال -ت -ك -وي -ن ت -ظ -اه -رة اح -ت -ف-ائ-ي-ة ل-ف-ائ-دة اÎŸبصسÚ
اŸتميزين ،الهدف منها حسسب مدير القطاع صسادق
سس- -ع- -ادن- -ة ““ه- -و تشس- -ج- -ي -ع اÎŸبصس ÚواÎŸبصس -ات
الناجحﬂ ‘ Úتلف أا‰اط التكوين مع الÎكيز على
التخصسصسات اأ’سساسسية التي حّددتها خارطة التكوين
اÙلية Ãا Áيز الو’ية كاÛال الفÓحي ،الصسيد
ال -ب -ح -ري وق -ط -اع السس-ي-اح-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى م-راف-ق-ة
اŸشساريع اŸقدمة من قبل اÎŸبّصس ،““Úكما شسهد
ال -ل -ق -اء أايضس -ا ت -ك -رﬂ Ëت -ل -ف ال -ف -رق اŸب-دع-ة ‘
اÛا’ت ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ن-اشسطة على مسستوى
مراكز التكوين.

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

ا◊قيقية اŸوجودة على أارضس الواقع .وكل ذلك حسسب
تقديره يسساعد على ضسبط طبيعة التكوين ،الذي سسيتم
تبنيه لفائدة الكفاءات حيث يكسسب امتيازات ’ متناهية
‘ اŸسسار اŸهني أ’عوان الدولة وإا ¤جانب مرافقتهم
وتوجيههم بطريقة مهنية.
أاما أاوليفيي ديسسبوت كاتب الدولة الفرنسسي لدى وزير
العمل وا◊سسابات العمومية ،فاسستعرضس عمق الشسراكة
ا÷زائرية الفرنسسية التي انطلقت عام  ،2005كما أانه
أاشس -ار إا ¤ح -ي -ازت-ه-م ع-ل-ى ن-ح-و  42ات-ف-اق-ي-ة شسراكة مع
ﬂتلف الدول ‘ ›ال الوظيف العمومي ،وكشسف كاتب
الدولة الفرنسسي بأانه خÓل لقائه باأ’م Úالعام لوزارة
العمل ا÷زائري ،أاطلعه على التحضس Òا÷اري إ’نشساء
سس -ج -ل وط -ن -ي ل -ل -م -ه -ن وال -ك-ف-اءات ‘ ق-ط-اع ال-وظ-ي-ف
العمومي.
وقال إانّ اتفاق الشسراكة مع ا÷زائر ”ّ Œديده ‘
عام  2016وا◊صسيلة اأ’و ¤سستكون حول  2017و،2018
مثنيا على اإ’رادة اŸشسÎكة للعمل من جديد ‘ عام
 .2019وذهب كاتب الدولة الفرنسسي للقول أان اتفاقية
الشسراكة سسوف تتّوج بحصسيلة ‘ ›ال التكوين والتبادل
للوفود ،وكذا تبادل اÈÿات ومعرفة اأ’خطاء التي وقع
فيها الطرف ،Úوكل ذلك من شسأانه أان يسسمح بتحقيق
ال -ت-ق-دم اŸل-م-وسس .ووق-ف ع-ل-ى مسس-أال-ة إاطÓ-ق مشس-روع
““بروفاسس ““ c+الذي يجري بدعم ما‹ ومرافقة من
طرف السسفارة الفرنسسية با÷زائر.
و‘ إاطار الشّسراكة الثنائية ،أاوضسح أاوليفيي ديسسبوت
” تسسط Òاآ’فاق للسسنوات اŸقبلة ،علما أاّن ورشسة
أانه ّ
ع- -م- -ل ان- -ط- -ل- -قت أامسس م- -ن ط -رف ÷ن -ة ق -ي -ادة تضس -م
ج -زائ -ري Úم -ن ﬂت -ل -ف ال -وزارات وف -رنسس -ي ÚوخÈاء،
سسوف تعمل على –ضس Òسسجل وطني للمهن ،إا ¤جانب
ال-ق-ي-ام ب-ق-راءة دق-ي-ق-ة ل-ل-م-ع-ط-ي-ات وت-ف-ع-يل أاداء اإ’دارة
وتثم Úموارد ا’قتصساد البشسرية.
ومن ب Úاأ’ولويات التي –ّدث عنها كاتب الدولة
ال -ف -رنسس-ي ،ن-ذك-ر إاع-ادة ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-عصس-رن-ة وت-بسس-ي-ط
ال -وظ -ي -ف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وضس -م -ان ا◊وار م -ع ال-ن-ق-اب-ات،
باإ’ضسافة إا ¤أاولوية التكوين و–سس Úعملية التوظيف،
وإازال - -ة شس - -أاف- -ة ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ومسس- -ار يضس- -م- -ن رتب
اŸوظف ،Úوخلصس إا ¤القول أان مؤوسسسستينا تسسهران على
Œسسيد نفسس اأ’هداف ‘ إاطار اتفاقية  2019وما بعد
هذه السسنة ‘ اتفاق آاخر.

’من الوطني
’فراد ا أ
خÓل ورششة تدريبية أ

بن زروقي تؤوّكد اأهمية دور الشّسرطة ‘ صسون حقوق اإلنسسان

نّوهت رئيسشة اÛلسس الوطني ◊قوق
’نسش- -ان ،ف- -اف- -ا ب- -ن زروق- -ي سش -ي ÿضش -ر،
ا إ
أامسس ،ب -ال -دور ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه الشش -رط-ة ‘
’نسشان ‘ ا÷زائر ،وأاكدت
صشون حقوق ا إ
ع -ل -ى أاه -م -ي-ة ال-ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل اÈÿات
ل- -رف- -ع مسش- -ت- -وى ال- -ت- -ع -اون ب Úال -ه -ي -ئ -ات
ا◊قوقية.

جÓل بوطي
دعت بن زروقي إا ¤ضسرورة احÎام الشسرطة
’نسس- -ان ع- -ل -ى اع -ت -ب -ار أان -ه -ا ال -راب -ط
◊ق- -وق ا إ
’سس -اسس -ي ب Úالشس -عب والسس -ل -ط -ة ،وشس ّ-ددت ‘
اأ
ن- -فسس ال- -وقت ع- -ل- -ى صس -ون خصس -وصس -ي -ة ا◊ي -اة
Óفراد.
الشسخصسية ل أ
وقالت بن زروقي أامسس ،خÓل الكلمة التي
Óم-ن ال-وط-ن-ي ح-ول
أال -ق -ت-ه-ا ‘ دورة ت-دري-ب-ي-ة ل -أ
’نسس - -ان ،ن ّ- -ظ- -مت ب- -ف- -ن- -دق  Êوداي
ح - -ق - -وق ا إ
ب -ال -ع -اصس -م -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع سس -ف-ارة سس-ويسس-را
با÷زائر ،إان تطبيق قرينة الÈاءة التي تضسّمنها
’ج -راءات ا÷زائ -ي -ة ال -ذي ّ” إاق -راره
ق- -ان- -ون ا إ
مؤوخرا ‘ القانون ا÷زائري ضسروري جدا من
’نسسان.
أاجل تكريسس حقوق ا إ
كما أاوضسحت رئيسسة اÛلسس الوطني ◊قوق
’نسسان أان مذكرة التفاهم التي ” إابرامها ‘
اإ
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Óم-ن ال-وط-ن-ي ،وال-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى ت-ع-زي-ز سسبل
ل -أ
ال -ت -ع -اون ب Úال -ط-رف Úب-ت-نسس-ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات
اıتصسة قد أاعطت نتائج إايجابية ،مشسÒة إا¤
’من
أاهمية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أافراد ا أ
’نسسان.
الوطني ‘ ›ال حقوق ا إ
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أاوضس- -حت ا◊ق- -وق- -ي -ة أاّن
الدورة التكوينية تندرج ضسمن ا’تفاق اŸوقع مع
Óمن الوطني ‘  17نوفمÈ
اŸديرية العامة ل أ
 ،2017وكذلك مذكرة تفاهم مع اŸعهد الدو‹
’نسس- -ان ب -ج -ن -ي -ف ،مشس -ي -دة Ãسس -ت -وى
◊ق- -وق ا إ

التعاون بﬂ Úتلف الهيئات الوطنية ‘ ›ال
’نسسان.
حقوق ا إ
‘ إاطار التعاون أاعلنت بن زروقي عن تنظيم
دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب-العاصسمة السسويسسرية
’م-ن ال-وط-ن-ي ل-ت-ع-زي-ز
ج -ن -ي -ف ل -ف -ائ -دة أاف-راد ا أ
اŸفاهيم النظرية وتعميق التجارب ‘ ›ال
’نسسان ،موضسحة أان ذلك يهدف إا ¤رفع
حقوق ا إ
مسستوى العمل بشسكل كب ‘ Òا÷زائر.
من جهتها قالت سسفÒة سسويسسرا با÷زائر إاّن
’من الوطني على آاليات
أاهمية إاطÓع أافراد ا أ
’نسسان يعزز دورهم ‘ ا◊ياة
حماية حقوق ا إ
’جتماعية لصسون حقوق اŸواطن ،Úوأاّكدت أان
اإ
بÓدها ملتزمة بتقد ËاŸسساعدة للجزائر ‘
إاطار التعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
ب -دوره ط -رح م -دي -ر اŸع -ه -د ال -دو‹ ◊ق-وق
’نسسان بجنيف ﬁمد شسريف آاليات الواجب
اإ
’من الوطني ‘ متابعة
إاتباعها من طرف أافراد ا أ
القضسايا اŸتعلقة با◊قوق وا◊ريات ،ودعا إا¤
’م- -ن م -ن دورات
ضس- -رورة اسس- -ت- -ف- -ادة ‡ث- -ل- -ي ا أ
’طÓع عن كثب ›ريات
تطبيقية “كنهم من ا إ
التحقيق وإاعداد التقارير الدورية.
Óمن الوطني اÓŸزم
‡ثل اŸديرية العامة ل أ
’ول للشسرطة بلعي بلعÓم ،أاّكد سسعي الشسرطة
اأ
’من ‘ ›ال
ا÷زائرية لرفع قدرات أافراد ا أ
حماية حقوق اŸواطن ،Úموضّسحا أانّ ال ّضسمÒ
’سساسسي وا◊لقة ‘ احÎام
يبقى هو الرابط ا أ
’شسخاصس ،وأاشسار إا ¤التزام الشسرطة
حريات ا أ
بهذا اŸسسعى وذكر باإنشساء مركز شسرطي يعنى
با◊قوق.
ويسستفيد من الدورة التكوينية التي “ّولها
وزارة اÿارجية السسويسسرية  100ضسابط شسرطة
يتلّقون على مدار ثÓث أايام دروسسا معّمقة حول
’نسسان ،إا ¤حÚ
ﬂتلف اŸفاهيم ‘ حقوق ا إ
يتلّقى اŸشساركون شسهادات ‘ نهاية الدورة التي
سستكلّل بأاخرى تطبيقية ‘ جنيف مسستقب.Ó

حّذرت من ّ ﬂ
’وروبي
ططات إالزامها اسشتقبالهم من ا’–اد ا أ

رابطة الّدفاع عن حقوق اإلنسسان :تقارير مغلوطة
حول اŸهاجرين لتوريط ا÷زائر

انتقدت الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن
’نسش -ان ،أامسس ،ت -ق -اري -ر إاع Ó-م-ي-ة
ح -ق -وق ا إ
ح - -ول ا÷زائ - -ر ب - -خصش- -وصس ت- -ع- -ام- -ل- -ه- -ا م- -ع
اŸه- - -اج- - -ري- - -ن غ Òالشش- - -رعّ- - -ي  ،Ú- -وأاّك - -دت
ن ا÷زائ -ر مسش-ت-ه-دف-ة ع-ن ط-ري-ق الضش-غ-ط
أا ّ
وا’ب-ت-زاز م-ن أاج-ل إاق-ام-ة ق-واع-د عسش-كرية
أاجنبية على ترابها.

جÓل بوطي
شسجبت الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن حقوق
اإ’نسسان ﬁتوى التقرير لوكالة ““أاسسوشسيتد برسس““
اأ’مريكية ‘ –قيق مطول ،حيث جاء بأانّ ا÷زائر
تخّلت عن أاك Ìمن  13أالف شسخصس خÓل الشسهور
الـ  14اŸاضسية ،وتركتهم يواجهون مصسÒا ›هو’

 ١٢00ششاب ّÁثلون  ١٩بلدا

اّıيم العربي للكشّسافة با÷زائر

–تضش- -ن ا÷زائ- -ر م- -ن  ٢5أاوت إا5 ¤
سش-ب-تم ٢0١8 Èال-ط-ب-ع-ة الـ  3٢م-ن اıي-م
العربي للكششافة Ãششاركة ““قياسشية““ لـ ١٩
بلدا عربيا ‡ثل Úبأاك Ìمن  ١٢00ششابا،
حسش -ب -م -ا أاّك -ده أامسس ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة
ال- -ق- -ائ- -د ال- -ع- -ام ل- -ل- -كشش- -اف- -ة ا’سشÓ- -م -ي -ة
ا÷زائرية ﬁمد بوعÓق.
وأاوضسح بوعÓق خÓل ندوة صسحفية أانّ هذه
الطبعة التي تنظم حول شسعار ““ا◊لم العربي““
–ت الرعاية السسامية لرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة سستتميز بحضسور فتيات كشّسافات
’ول مرة ،وسستجري بالقرية ا’فريقية بسسيدي
أ
فرج.
وأاضساف أان ا÷زائر سستحتضسن بالتعاون مع
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-كشس-اف-ة ل-ثالث مرة وبنفسس
اŸك -ان ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي ت -ع -ت““ Èا◊دث
الكشسفي ا’ك ‘ ““Èالعا ⁄العربي ،مشسÒا إا ¤أانه
ع Ó-وة ع -ل -ى ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة سس-ي-حضس-ر ك-ذلك
م -ن -دوب Úع -ن ب -ل -دان ““صس -دي -ق -ة““ م -ن إاف-ري-ق-ي-ا
وأاوروبا.
’يام العشسرة لهذا اıيم
ومن أاجل تنشسيط ا أ
العربي  -يضسيف ذات اŸسسؤوول  -فإان ÷نة
التنظيم قد بر›ت نشساطات متنوعة من بينها

العدد
17680
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أامسس -ي -ة اف-ت-ت-اح-ي-ة ت-ك-ون ““‘ مسس-ت-وى““ ال-ط-ب-ع-ة
القادمة التي سستنظم يوم  26أاوت بالصسابÓت،
والتي سسيشسرف عليها وا‹ ا÷زائر عبد القادر
زوخ.
‘ ذات السسياق ،سسيغتنم ضسيوف ا÷زائر هذه
اŸن-اسس-ب-ة لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-أال-ع-اب مسس-ل-ي-ة وزيارات
تربوية وسسياحية ا ¤ا÷زائر العاصسمة وتيبازة
والشس - -ري - -ع - -ة ،ونشس - -اط - -ات ب - -ح - -ري - -ة ون- -دوات
موضسوعاتية...إالخ.
ك-م-ا أاّك-د ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-كشس-اف-ة ا’سسÓ-م-ية
ا÷زائرية ““أاّننا نريد من اŸشسارك Úبدورهم أان
يحتفظوا بصسورة إايجابية عن ا÷زائر من خÓل
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ال -ت -ط -ور ال -ذي وصس -لت ال-ي-ه ‘
’خÒة ،وع- -ن ت- -راث- -ه- -ا ا◊ضس- -اري
السس - -ن - -وات ا أ
والتاريخي والسسياحي...إالخ““.
وأاشسار كذلك إا ¤أاّن ال ّ
طبعة الـ  32من هذا
اıيّ -م سس -ت -ك -ون ““صس -دي -ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة““ ،ح-يث أاّن-ه
سس -ي -ق-وم ب-ال-ت-حسس-يسس ح-ول أاه-م-ي-ة احÎام ه-ذا
’ه-داف اŸسسّ-ط-رة
ا÷انب ق -ب -ل ال -ت -ط-رق إا ¤ا أ
لهذه التظاهرة ،واŸتمثلة أاسساسسا ‘ ““تعزيز روح
’خوة وعÓقات ال ّصسداقة““ ب Úكشسافة العا⁄
اأ
العربي.

‘ الصسحراء القريبة مع النيجر وما‹.
وأاف- -ادت ال -راب -ط -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا أامسس ت -ل ّ-ق -ت
““الشس -عب““ نسس -خ -ة م -ن -ه ،أاّن ““ال-ت-ق-ري-ر  ⁄ي -تسس-م
باŸوضسوعية وليسس بريئا ،وجاء على مغالطات ’
صسلة لها با◊قائق على أارضس الواقع ،ويرمي إا¤
اسستهداف ا÷زائر عن طريق الضسغط وا’بتزاز من
أاجل إاقامة قاعدتها العسسكرية با÷زائر ،وكذلك
الضسغط على ا÷زائر إ’برام اتفاقية مع ا’–اد
اأ’وروبي حول الÓجئ Úغ Òالشسرعي Úالتي تلتزم
ا÷زائ -ر ب -اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م م-ن ا’–اد اأ’وروب-ي م-ث-ل
ا’تفاقية التي وّقعت منذ سسنت Úمع تركيا““.
وأاشسارت الرابطة أاّن صسحراء ““تينÒي““ أاو ما
يعرف بـ ““الثقب اأ’سسود““ هي اŸنطقة الفاصسلة بÚ
و’ي- -ة “Ôاسست وال- -ن -ي -ج -ر ت -ع ّ-د مسس -ل -ك -ا م -ه -م -ا
ل -ل -م -ه -اج -ري -ن غ Òالشس-رع-ي Úاأ’ف-ارق-ة وم-هّ-رب-ي
البشسر ،وهي من أاصسعب اŸناطق خاصسة خÓل فÎة
الصسيف ،الذي التهم أارواح مئات اأ’شسخاصس ‘
غضسون سسنوات قليلة ،حيث تسسجل هذه اŸناطق
سسنويا وفاة ما ’ يقل عن  150ا 300 ¤شسخصس
بسس -بب ال -ع -طشس إاث -ر ضس -ل ال -ط -ري -ق ‘ الصس-ح-راء
ال -وع -رة’ ،ف -ت -ق -اره -ا ل-ل-م-ع-ا ⁄ال-ت-ي Œع-ل “ي-ي-ز
اŸسسارات ‡كنا ،كما أان ا’هتداء إا ¤الطريق ’
يجيده إا’ خÈاء متمّرسسون ،وكثÒا ما يتخّلون عن
اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úنتيجة اŸراقبة اأ’منية
أاو أ’سسباب أاخرى.
واعتÈت الرابطة أانّ ““اأ’فارقة اŸتطلّعون إا¤
بلوغ اأ’راضسي ا÷زائرية يدفعون ما قيمته 1100
أاورو أ’شس -خ -اصس يسسّ-ه-ل-ون ل-ه-م ق-ط-ع الصس-ح-راء ‘
ظرف يوم ،Úثم يقومون بدفع ما قيمته  1500أاورو
إاضسافية من أاجل إادخالهم إا ¤اأ’راضسي ا÷زائرية،
وب -الضس -ب -ط إا ¤و’ي -ة “Ôاسست ال -ت -ي ت -ب -ع -د ع -ن
العاصسمة بـ  2000كلم ،حيث يكتشسف الزائر لعÚ
قزام ،الواقعة على بعد  12كيلوم Îعن ا◊دود
ا÷زائ -ري -ة ال-ن-ي-ج-ري-ة ،أاّن سس-م-اسس-رة ال-ه-ج-رة غÒ
Óف-ارق-ة ي-ع-يشس-ون عصس-ره-م ال-ذه-ب-ي،
الشس -رع -ي-ة ل -أ
برغم أان ا◊دود مغلقة ب Úالبلدين ،ولكن نتيجة
ل -ل -ح -روب ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا ا÷يشس ال -ف-رنسس-ي ‘
إافريقيا– ،ول بعضس اŸرتزقة الذين يعملون مع
ا÷يشس الفرنسسي Áارسسون ‘ أاغلب اأ’حيان Œارة
اأ’سسلحة وتهريب البشسر ،وهو ما يف ّسسر مثل هذه
التقارير اŸغلوطة.
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الموافق لـ  13ششوال  1439هـ

’حتجاج على قائمة السسكنات ببوحنيفية
بعد ا إ

÷نة الطعون تسشقط  11مسشتفيدا لدائرة معسشكر

أاقدم أامسص  ،العششرات من سشكان
ال-م-دي-ن-ة ال-ح-م-وي-ة ب-وحنيفية على
ا’ح-ت-ج-اج ب-ق-ط-ع الطريق الوطني
رقم  17الرابط بين و’ية معسشكر و
سشيدي بلعباسص تعبيرا عن رفضشهم
ل -ل -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي ان -ت-ظ-روا ط-ويÓ-
اإ’فراج عنها  ،حيث ششهدت مدينة
ال- -ح- -م- -ام- -ات ال- -م- -ع- -دن- -ي- -ة أامسص
احتجاجات لم يسشبق لها مثيل في
ه -ذه ال-م-دي-ن-ة السش-ي-اح-ي-ة ال-ه-ادئ-ة
اسش -ت -م -رت م -ن -ذ السش-اع-ات اأ’ول-ى
ل -لصش -ب -اح ب -ال -ت -ج -م -ه -ر أام -ام م-ق-ر
الدائرة إالى غاية عششية يوم أامسص و
تسش- -بب ف- -ي شش -لك ك -ام -ل ل -ح -رك -ة
المرور من و إالى و’ية بلعباسص ،
ح - -يث ت - -دخ- -لت ق- -وات الشش- -رط- -ة
لتطويق احتجاج السشكان الغاضشبين
و ت - -ه - -دئ - -ت - -ه- -م ،ف- -ي ح- -ي- -ن صشّب
ال-م-ح-ت-ج-ون سش-خ-ط-هم على رئيسص
ب -ل -دي -ة ب -وح -ن -ي-ف-ي-ة ال-ذي ت-ع-رضص
لÓعتداء الجسشدي من طرف أاحد
المحتجين  ،و كانت مصشالح دائرة
ب -وح -ن -ي -ف-ي-ة ق-د أاع-ل-نت أامسص ع-ن
قائمة المسشتفيدين من  215وحدة
سش-ك-ن-ي-ة ع-م-وم-ي-ة اي-ج-ارية و دعت
ال-م-قصش-ي-ي-ن م-ن ا’سش-ت-ف-ادة إ’يداع
طعونهم  ،في وقت قال فيه رئيسص
دائرة بوحنيفية أان إاعداد القائمة
ال-م-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا ت-م ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق-ات
م -وسش -ع -ة و ع -م -ي -ق -ة ف -ي م -ل -ف-ات
المسشتفيدين و في ششفافية تامة و
أاك-د ال-مسش-ؤوول أان ال-ق-ائ-م-ة ال-م-علن
ع - - -ن- - -ه- - -ا م- - -ؤوق- - -ت- - -ة و أان أاغ- - -لب
المسشتفيدين من الحصشة السشكنية

سساعات قبل تنصسيب الرتل اŸتنقل

تسشجيل  22جريحا و 05حرائق باŸدية
سسّ-ج-لت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ية
اŸدية ‘ الفÎة اŸمتدة من  21إا 26 ¤من
ه - -ذا الشس- -ه- -ر ،وق- -وع  10ح -وادث م-روري-ة
’قليم“ ،ثلت
خطÒة بعدة نقاط سسوداء با إ
‘ جرح  22شسخصسا ” نقهلم و–ويلهم إا¤
’سس-ع-اف-ات
اŸصس -ح -ات م -ن أاج-ل ت-ق-د Ëل-ه-م ا إ
’ولية.
ا أ

اŸدية :علي ملياÊ
اأ ح صشت ه ذه ا ل هيئة ا ل ش ش ب ه ع س ش كري ة ف ي
ه - -ذه ا ل - -م -د ة ن ش ش -و ب  0 5ح -رائ -ق غ -ا ب ي ة
اأ ت - -ل - -فت ك - -م - -ي - -ة ك - -ب - -ي - -رة م - -ن ال - -غ  Ó- -ل
و ا ل -ح ش ش -ا ئ ش ص ،ف -ي ح -ي -ن س ش -ج -ل ت واح -د ة
م -ن -ز ل -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة ا ل -ب -ر و اق -ي -ة  ،تس ش -ب ب ت ف ي

خسشائر مادية معتبرة ،كما حولت جثة
س ش -ت -ي -ن -ي ع -ل -ى وؤث -ر وق-وع ح-ادث م-روري
م -م -ي ت اث -ر ا ن -ح -راف واإن -ق Ó-ب سش -ي-ارة
بالمكان المسشمى جسشر واد المالح بلدية
ب ن ي س ش ل يمان  ،ف ي حين ت م نقل واإ سشعاف
مص ش ا ب ع لى اإثر ل د غة ث عبان بم قر خزا ن
الماء الكائن بحي الرمالي بلدية المدية،
يبلغ من العمر  42سشنة.
و ع -ل -ى ص ش -ع -ي -د ذ ي صش -ل -ة ،ت -ع -ت -زم ه-ذ ه
المديرية تنصشيب الرتل المتنقل بداية
ا’أس ش -ب -وع ال -ق -ا دم ب -م-ق-ر ا ل-وح-دة ا ل ثانوية
ل -ب -ل -د ي -ة ب -ن ش ش -ك -او ب-ه-دف ا ل-تصش-دي اإ ل-ى
حرائق الغابات والمحاصشيل الزراعية.

ء لليوم الوطني للسسياحة بالوادي
إاحيا ً

ارتياح للجهود اŸبذولة لتطوير القطاع السشياحي باŸنطقة

م -ن الشش-ري-ح-ة ال-هشش-ة و الضش-ع-ي-ف-ة
الدخل .
من جهة ثانية  ،تتحضشر السشلطات
المحلية ببلدية فروحة في دائرة
تيزي لÓعÓن عن قائمة  77سشكن
اج- -ت- -م -اع -ي وسش -ط م -خ -اوف م -ن
نشش -وب اح -ت -ج -اج -ات خ-اصش-ة و أان
ال-حصش-ة ال-ت-ي سش-ي-ف-رج ع-ن-ه-ا ال-يوم
ك -أاقصش -ى ت -ق -دي -ر ق -ل-ي-ل-ة م-ق-ارن-ة
ب -ط -ال-ب-ي السش-ك-ن ف-ي ه-ذا ال-ن-م-ط
السش-ك-ن-ي و ال-ذي-ن ي-ت-زاي-د ع-دده-م
يوما بعد يوم .

في سشياق ذي صشلة  ،أاجريت أامسص
ب -قصش -ر ال-م-ؤوت-م-رات اأ’م-ي-ر خ-ال-د
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ق -رع -ة إ’سش -ك -ان 278
مسش- -ت -ف -ي -د م -ن حصش -ة  602سشكن
ع-م-وم-ي اي-ج-اري ب-دائ-رة م-عسش-كر
،أاعلن عنها في أافريل الماضشي ،
حيث لجأات السشلطات المحلية إالى
خيار القرعة بسشبب عدم جاهزية
حصش -ة أاوف -ر م -ن السش -ك -ن -ات ال -ت -ي
ي -ج -رى ان -ج -ازه-ا و ت-ك-ف-ي ج-م-ي-ع
المسشتفيدين  ،على أان يسشتلم باقي
المسشتفيدين من حصشة  602سشكن

لتأادية اŸناسسك ‘ أاريحة

ب -م -عسش -ك -ر م -ق-ررات ا’سش-ت-ف-ادة و
ينتظروا تسشليم البرنامج السشكني
ال -ج -اري ان -ج -ازه ب -ح -ي م-دب-ر  ،و
كانت لجنة الطعون قد اسشتغرقت
الوقت الكافي للتحقيق في قائمة
ال - -مسش - -ت - -ف - -ي - -دي- -ن م- -ن السش- -ك- -ن
ا’جتماعي المعلن عنها بمعسشكر
م- -ؤوخ- -را ح- -يث أاسش- -ف- -رت ن- -ت- -ائ -ج
تحقيقاتها عن إاسشقاط  11اسشم ’
تتوفر فيه ششروط ا’سشتفادة .

معسسكر  :ام ا.Òÿسس

قافلة ا◊ج اÈŸور –ط رحالها يوم السشبت بسشعيدة
–ط قافلة ا◊ج اÈŸور يوم  30جوان
القادم رحالها بو’ية سسعيدة ،حيث سسيقوم
أائّمة ومرشسدون من الديوان الوطني للحج
وال -ع -م-رة Ãسس-ج-د ال-ق-دسس ب-إاع-داد ا◊ج-اج
لÓرتقاء Ãسستوى أادائهم Ÿناسسك ا◊ج من
ك -ل ا÷وانب ،ووف -ق -ا ل-ل-م-رج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن خ Ó-ل ال -ت -دريب ال -ع -م -ل -ي
باسستعمال اÛسسمات التوضسيحية.

سسعيدة :ج ــ علي
في هذا ا’طار أاوضشح اإ’مام قروج مراد المكلف
باإ’عÓم على مسشتوى مديرية الششؤوون الدينية لـ
«الشش -عب» ،ب -أاّن ق-اف-ل-ة ال-ح-ج ال-م-ب-رور أ’ول م-رة
تحط رحالها بو’ية سشعيدة ،وهي قافلة تابعة
للديوان الوطني للحج والعمرة في إاطار مسشطر
ت-حسش-يسش-ي ل-ت-ث-ق-ي-ف وت-ع-ل-ي-م ح-جاجنا الميامين،
وسشيكون الموعد يوم السشبت بإاذن الله.

وتحل هذه القافلة في موسشمها الثالث بو’ية
سشعيدة بمسشجد القدسص ،وسشيقدم في هذا اللقاء
ال-ه-ام حسشب ال-م-ت-ح-دث نصش-ائ-ح وت-وج-ي-هات من
الجانب الديني والصشحي واإ’داري ليتمكن الحاج
من أاداء مناسشكه بكل أاريحية.

...ودعوات للمواطن Úباّتخاذ
كل الّتداب Òالوقائية للحد من
انتشسار ا◊رائق
ف -ي إاط -ار اسش -ت-ع-دادات-ه-ا ال-م-وسش-م-ي-ة ل-م-ك-اف-ح-ة
الحرائق عبر المناطق الغابية ،أاطلقت محافظة
الغابات بو’ية سشعيدة دعوات للمواطنين خاصشة
فئة الفÓحين ’تخاذ كل التدابير الوقائية للحد
من انتششار الحرائق ،خاصشة في ظل ا’رتفاع
ال -م -حسش -وسص ال -ذي ت-ع-رف-ه درج-ة ال-ح-رارة ه-ذه
اأ’يام.

ودعت المحافظة المواطنين إالى تفادي إاطفاء
السش -ج -ائ-ر ف-ي اأ’م-اك-ن ال-غ-اب-ي-ة ،ووضش-ع شش-ري-ط
وقائي حول المنازل وتفادي إاششعال النار ورمي
النفايات خاصشة الزجاجية منها أاثناء التجول في
الغابات ،وعدم حرق الحششائشص اليابسشة بجانب
ال -م -ن -اط -ق ال -ج -ب-ل-ي-ة ذات ال-غ-اب-ات ال-ط-ب-ي-ع-ة أاو
ال- -مشش- -اج -رة ،ووضش -ع شش -ري -ط وق -ائ -ي خ -ال م -ن
اأ’عشش -اب وال -ن -ب -ات -ات ح -ول ال-م-ن-ازل ال-ت-ي ت-ق-ع
بجانب الغابة أاو بداخلها ،ووضشع ششريط وقائي
حول اأ’راضشي الزراعية المجاورة للغابة خاصشة
في موسشم الحصشاد.
وتدّخلت مصشالح الحماية المدنية أاول أامسص من
أاجل إاخماد حريق ببلدية أاو’د إابراهيم ،تسشّبب
ف- -ي إات Ó-ف أارب -ع ه -ك -ت -ارات م -ن ال -م -ح -اصش -ي -ل
الزراعي إاضشافة إالى الحصشيدة و 117حزمة تبن،
كما تمكنت عناصشر الحماية المدنية من إانقاذ
ح -وال -ي  30ه -ك-ت-ار م-ن ال-م-ح-اصش-ي-ل ال-زراع-ي-ة
المحاذية للغابات.

اسستعدادا لÓحتفا’ت بعيدي ا’سستقÓل والشسباب بباتنة

مششاريع تنموية هاّمة Ãنطقة الدرمون الّنائية بكيمل بباتنة

’وراسس ب-ات-ن-ة
اسس -ت -ك -م-لت ع-اصس-م-ة ا أ
’حتفا’ت اıلدة
’‚اح ا إ
–ضسÒاتها إ
’سس-ت-قÓ-ل والشسباب ،كتدشسÚ
ل-ع-ي-دي ا إ
ع -دة مشس -اري -ع ت -ن-م-وي-ة ه-ام-ة وإاطÓ-ق
أاخ -رى ت -ن -درج ‘ إاط -ار ب -رن -ام-ج رئ-يسس
ا÷م - -ه - -وري- -ة السس- -ي- -د ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة.

باتنةŸ :وشسي حمزة

^

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جّدد المسشؤوول التنفيذي اأ’ول ،خÓل زيارته
أامسص لقرية الدرمون التاريخية ببلدية كيمل
بدائرة تكوت التي تبعد عن عاصشمة الو’ية
باتنة بأاكثر من  225كلم ،حيث يلزم الوصشول
إاليها المرور على تراب و’ية بسشكرة عبر 7
بلديات ،حرصص الدولة الجزائرية على التكفل
بالسشاكنة في أابعد نقطة بالجزائر العميقة.
ودعا الوالي المسشؤوولين المحليين إالى ضشرورة
إاششراك المواطن في تحديد أاولويات التنمية
ب -ب -ل -دي -ت -ه ،وم-ح-ارب-ة أاشش-ك-ال ال-ب-ي-روق-راط-ي-ة
وتحسشين الخدمات المقدمة للمواطنين من
ح -يث ال -ن -وع -ي -ة واآ’ج -ال ،وذلك ب -اسش -ت-ع-م-ال
ÓعÓ-م وا’تصشال
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-ح-دي-ث-ة ل -إ
وم -واصش -ل-ة ت-ك-وي-ن ال-م-وارد ال-بشش-ري-ة ال-ع-ام-ل-ة
ب -ا’دارة ،إاضش -اف -ة إال -ى اع-ت-م-اد اسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة
إاع Ó-م -ي -ة وت -حسش -يسش-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-م-واط-ن-ي-ن،
موضشحا بأان هناك مناطق بالو’ية تحتاج إالى
ال -مسش -اع -دة ل -م -واك -ب -ة ال -ت -ن -م-ي-ة وف-ي ج-م-ي-ع
القطاعات.
وأاوضش -ح صش -ي -ودة ع-ل-ى ه-امشص ال-زي-ارة ال-ت-ي
ت -وصش -ف ب-ال-ت-اري-خ-ي-ة أان اإ’دارة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة
تعمل بالتنسشيق مع المواطن ومششاركته القوية

في اتخاذ قرارات على مسشتوى بلديته لتفعيل
ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة خ-اصش-ة م-ا ت-علق با’نششغا’ت
الرئيسشية للمواطنين على غرار الماء الششروب،
فك العزلة والطاقة والتربية والتعليم والصشحة.
ووضشع حيز الخدمة لربط  31مسشكن بالطاقة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع-ل-ى ط-ول الششبكة  1ك-ل-م بقيمة
مالية تقدر ب  523مليون سشنتيم ،من ميزانية
الو’ية ،في مدة قدرت بششهرين ،كما عاين
أاشش -غ -ال مشش -روع إان -ج -از م-ل-عب ج-واري ب-ل-غت
نسشبة تقدم اأ’ششغال به  ،% 30وتقّدر تكلفة
ال -مشش-روع  700م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ،وال-ت-ي تدخل
ضشمن برنامج المخطط البلدي للتنمية ،2018
على أا’ تتجاوز مدة اأ’ششغال  3أاششهر.
وفي قطاع التعليم قّرر تخصشيصص مبلغ 600
م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-مدرسشة وفتح مطعم
مدرسشي لتحسشين ظروف التمدرسص ،وخÓل
لقاء جمعه باأ’سشرة الثورية وفعاليات المجتمع
المدني ،اسشتمع ’نششغا’ت السشكان وأاكد أان
ت -جسش -ي -ده -ا ع -ل -ى أارضص ال-واق-ع ي-ك-ون حسشب
اأ’ول -وي -ات ،ف-ي-م-ا قّ-رر ت-ق-دي-م إاع-ان-ة ’ق-ت-ن-اء
سش -ي -ارة إاسش -ع -اف ،وت -دع-ي-م ال-م-ن-ط-ق-ة ب-ج-رار
وصش -ه -ري-ج م-ي-اه ،و ب-ئ-ر ارت-وازي ،إاضش-اف-ة إال-ى
الموافقة على مششروع الكهرباء الريفية.

...وإاطÓق مسسابقة و’ئية
’نظف بلدية بباتنة
أ
ششرعت بلديات و’ية باتنة الـ  61في التحضشير
للمسشابقة الو’ية اأ’ولى من نوعها تخصص
أانظف بلدية ،حيث تهدف حسشبه إالى ترقية
ال- -حسص ال- -م -دن -ي ال -خ -اصص ب -ال -ن -ظ -اف -ة ل -دى

ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ال-م-ح-ليين والمواطنين من خÓل
ترسشيخ الثقافة البيئة ونظافة المحيط لديهم،
إاضشافة إالى تحسشين اإ’طار المعيششي للسشاكنة،
م -ن خ Ó-ل دع -وت -ه-م ل-ل-مسش-اه-م-ة ف-ي ن-ظ-اف-ة
بلديات إاقامتهم.
وأاششارت مصشالح و’ية باتنة إالى أان المسشابقة
تششمل سشبعة محاور ،تتعلق أاسشاسشا بالنفايات
ال-م-ن-زل-ي-ة ون-ظ-ام ال-ت-فريغ وصشيانة المسشاحات
الخضشراء وكذا التحسشين الحضشري والتعمير
والتهيئة العمرانية للبلدية ،إالى جانب الموارد
المائية واإ’نارة العمومية والمدارسص.
وب -خصش -وصص مسش-اب-ق-ة أاحسش-ن ب-ل-دي-ة ن-ظ-ي-ف-ة،
ك ّ-ونت ال -و’ي -ة ل -ج -ن -ة م -خ -ت -ل-ط-ة ت-ت-ك-ون م-ن
م-خ-تصش-ي-ن ب-ع-دة ق-ط-اع-ات م-ك-ل-ف-ة بزيارة كل
ال- -ب -ل -دي -ات وال -وق -وف م -ي -دان -ي -ا ع -ل -ى م -دى
احترامها لششروط النظافة وتحسشين المحيط،
وذلك وفق سشلم تنقيط وضشع وفق المحاور
السشبعة.
ول -تشش -ج -ي -ع ال-ب-ل-دي-ات وم-ن-ت-خ-ب-ي-ه-ا خّصش-صشت
الو’ية جوائز قيّمة لفائدة للبلديات الثÓث
ال-ت-ي سش-ت-ف-وز ب-ال-مسش-اب-ق-ة م-ن أاصشل  61بلدية
مششاركة ،تتمثل في ششاحنة ضشاغطة للنفايات
وأاخ -رى ل-تصش-ل-ي-ح اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وشش-اح-ن-ة
أاخرى لنقل النفايات بالنسشبة للبلدية الفائزة
بالجائزة اأ’ولى ،وششاحنة ضشاغطة للنفايات
وأاخ -رى ل -تصش-ل-ي-ح اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
ل-ل-ب-ل-دي-ة ال-ف-ائ-زة ب-ال-ج-ائ-زة ال-ث-ان-ي-ة ،وششاحنة
ضش-اغ-ط-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ب-لدية الفائزة
ب-ال-ج-ائ-زة ال-ث-ال-ث-ة سش-ت-وزع ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-فائزة،
ي -وم  5ج-وي-ل-ي-ة ،ب-م-ن-اسشبة الذكرى المزدوجة
لعيدي ا’سشتقÓل والششباب.

أاشس -رف وا‹ و’ي -ة ال -وادي ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن
سس-ع-ي-د ع-ل-ى اح-ت-ف-ال-ي-ة ال-يوم الوطني للسسياحة،
ال-ذي أاق-ي-م ب-ف-ن-دق سس-وف ال-ك-ب Òب-وسس-ط م-دي-ن-ة
ال -وادي ،ع Èت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضس سس -ي -اح-ي وث-ق-ا‘
ع - -رضس ف - -ي - -ه ‰اذج م - -ن اŸن - -ت - -وج السس - -ي - -اح - -ي
والصسناعة التقليدية اÙلية على غرار اŸسسالك
السسياحية واÿريطة السسياحية لو’ية الوادي
’لبسسة التقليدية كالÈنوسس وجبة العروسس
وا أ
’سستعمال اŸنز‹.
وأاوا Êفخارية وخزفية ذات ا إ

الوادي :قديري مصسباح
واسشتمع الوالي بالمناسشبة إالى عرضص حول
واق-ع وآاف-اق السش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة التقليدية
بالو’ية قّدمه مدير القطاع ،حيث أاّكد أان
«ا’قتصشاد الوطني ’ يمكن أان يبنى إا’ إاذا
اعتمدنا على السشياحة كرافد من الروافد
ال -ت -ي ت -دع -م-ه م-ا يسش-ت-وجب ع-ل-ي-ن-ا ت-ق-ي-ي-م

اأ’شش -واط ال -ت -ي ق-ط-ع-ت-ه-ا ال-دول-ة ف-ي إاط-ار
ت-ط-وي-ر الصش-ن-اع-ة السش-ي-اح-ية في الجزائر»،
مضشيفا أان «المششوار ’ يزال طويل وينتظرنا
ال-ك-ث-ي-ر وب-ذل م-ج-ه-ود ك-ب-ي-ر ل-ل-نهوضص بهذا
ال-ق-ط-اع وج-ع-ل-ه ي-واكب ال-ن-م-و ال-ذي ت-عرفه
البÓد في مختلف الميادين».
وأاعرب الوالي عن ارتياحه للجهود المبذولة
من أاجل تطوير القطاع بهذه المنطقة التي
ت-ت-م-ي-ز بسش-ي-اح-ة إاي-ك-ول-وج-ي-ة ه-ام-ة تجعلها
وجهة مفضشلة لعديد الزوار ،داعيا من جهة
أاخرى إالى «مسشاهمة الجميع» بما في ذلك
ال- -ق -ط -اع -ات ال -ت -ي ل -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب -اشش -رة
بالسشياحة وكذا المهنيين في المجال وأايضشا
ال -م -واط -ن بسش-ل-وك-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة اإ’ي-ج-اب-ي-ة
قائ« :Óنريد بناءاً حقيقيا للتنمية السشياحية
حتى يصشبح هذا القطاع في مقام التنافسص
مع غيره من القطاعات».

‘ دورة عادية للمجلسس الو’ئي بالÈج

اŸيزانية ،الّدخول اŸدرسشي والشّشؤوون
ا’جتماعية أاهم اŸلّفات اŸطروحة
ان - -ط - -ل - -قت ب - -ق- -اع- -ة اŸداو’ت ب- -اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
أاشس-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة لشس-ه-ر جوان ،2018
وه -ي ال -دورة ال-ت-ي تضسّ-م-ن ج-دول أاع-م-ال-ه-ا
’ضسافية للو’ية
اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى اŸي-زان-ي-ة ا إ
’ضسافة إا ¤تقد› Ëموعة
لسسنة  ،2018با إ
من العروضس لقطاعات ﬂتلفة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ت ّم ت ب ر م ج ة ع ر ض ص ح و ل ق ط ا ع ا ل ت ع ل ي م
ا ل - -ع - -ا ل - -ي ب - -ا ل - -و ’ ي - -ة  ،ث - -م ع - -ر ض ص ح -و ل
ا ل -د خ -و ل ا ل -م -د ر س ش -ي 2 0 1 9 - 2 0 1 8
و ي -ك -و ن ا ل -خ -ت -ا م ب -ع -ر ض ص ح -و ل ق -ط -ا ع
ا ل - -ن ش ش - -ا ط ا ’إ ج - -ت - -م - -ا ع - -ي و ا ل - -ت ض ش -ا م -ن
ب ا ل و ’ ي ة م ع م ن ا ق ش ش ة ا ل ش ش وؤ و ن ا ل م خ ت ل ف ة
و ا ن ش ش - -غ - -ا ’ ت اأ ع ض ش - -ا ء ا ل -م -ج -ل س ص ا ل -ت -ي
ينقلونها للجهاز التنفيذي.
ت ّم اأ م س ص  ،م ن ا ق ش ش ة ا ل م ي ز ا ن ي ة ا ’إ ض ش ا ف ي ة
 2 0 1 8و ا ل - - - - -ح س ش - - - - -ا ب ا ’إ د ا ر ي 2 0 1 7
والمصشادقة عليه ،حيث بلغت الميزانية

ا ’إ ج م ا ل ي ة اأ ك ث ر م ن  7 3 8م ل ي ا ر س ش ن ت ي م ،
منها  340مليار خاصشة بقسشم التسشيير
و اأ ك -ث -ر م -ن  3 9 8م -ل -ي -ا ر س ش -ن -ت ي م خ ا ص ش ة
بقسشم التجهيز.
و ق - - -ا م ت ل - -ج - -ن - -ة ا ’إ د ا ر ة و ا ل - -م - -ا ل - -ي - -ة
بالمجلسص الششعبي الو’ئي بجملة من
ا ل ت ع د ي  Óت اأ ث ن ا ء ت و ز ي ع ا ل م ي ز ا ن ي ة  ،ح ي ث
ت ّ-م ت س ش -ج -ي -ل ب -ر ا م -ج ج -د ي -د ة ل -ف -ا ئ -د ة
م -د ا ر س ص ا ’أ ط -ف -ا ل ا ل -م -ع -ا ق -ي -ن س ش -م -ع -ي -ا
و ت -د ع -ي -م ا ل -و ج -ب -ة ا ل -غ -ذ ا ئ -ي ة ا ل م د ر س ش ي ة ،
ب -ا ’إ ض ش -ا ف -ة اإ ل -ى ت -د ع -ي -م ق -ط -ا ع ا ل ش ش -وؤ و ن
ا ل -د ي -ن -ي -ة و ا ’أ و ق -ا ف ل -ت -و ظ -ي -ف ا ’أ ئ -م -ة
و ت -د ع -ي -م ق -ط -ا ع ا ل ش ش -وؤ و ن ا ’ ج -ت -م -ا ع -ي -ة
والقافلة والرياضشة.
ك -م -ا ت ّ-م اأ ي ض ش -ا و ض ش -ع ت -ع -د ي  Ó-ت ع -ل -ى
ا ل -م -ي -ز ا ن -ي -ة ل -د ع -م ق -ط -ا ع ا ل -غ -ا ب -ا ت  ،م -ع
تخصشيصص مبالغ مالية لفائدة الكششافة
ا ’إ س ش  Ó-م -ي -ة و م -ب -ا ل -غ ل -ق -ط -ا ع ا ل -ط -ر ق
و ا ’أ ش ش - -غ - -ا ل ا ل - -ع - -م - -و م - -ي - -ة  ،و ت - -خ ص ش -ي ص ص
اإ ع ا ن ا ت م ا ل ي ة ل ق ط ا ع ا ل غ ا ز و ا ل ك ه ر ب ا ء .

من أاهم مناطق إانتاج ا◊بوب والبقول ا÷اّفة باŸنطقة

فÓحو أاو’د رياح يطالبون باسشÎجاع اŸنطقة

ناشسد العشسرات من فÓحي منطقة أاو’د
رياح التابعة إاقليميا لدائرة ا◊ناية شسمال
تلمسسان السسلطات العليا التدخل العاجل من
أاج-ل فك ال-ع-زل-ة ع-ن ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-نائية
م-ن خÓ-ل دع-م-ه-ا اق-تصس-ادي-ا ،ب-ح-كم أا ّنها من
أاشس-ه-ر اŸن-اط-ق وف-رة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة
وخصسوصسا البقول ا÷افة خاصسة الباز’ء،
حيث تعرف اŸدينة سسوقا لها سسنويا.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وعّ-دد فÓ-ح-و ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ع-دي-د من المششاكل
الكبرى التي تششهدها هذه المنطقة الفÓحية
بنسشبة كبيرة من البطالة ،حيث يعتبر مششكل
سشد عطششان المنهار المقام على وادي الزيتون
أاحد العوائق الذي يسشتوجب التكفل بها لضشمان
اسشتمرار الحياة الفÓحية على ضشفاف وادي
ال -زي -ت -ون ال -ذي ت-وج-د م-زارع ك-ب-ي-رة ل-ل-زراع-ة
المسشقية على ضشفافه.
وفي هذا ال ّصشدد ،أاّكد الفÓحون أاّن هذا السشد
الذي يبعد عن مدينة او’د رياح حوالي 05كلم

ج -ن-وب-ا ي-ع-ت-ب-ر اح-د أاه-م ال-م-وارد ا’ق-تصش-ادي-ة
ل -ل -م-ن-ط-ق-ة ل-ك-ن م-ن-ذ ان-ه-ي-اره ق-ب-ل ح-وال-ي 10
سش -ن -وات ت -راج -عت ال -ف Ó-ح -ة ال -مسش -ق-ي-ة ع-ل-ى
ضش -ف -اف وادي ال -زي -ت -ون ،وت-ق-لصشت ال-مسش-اح-ة
المسشقية بفعل الجفاف الذي ضشرب المنطقة
خ Ó-ل السش -ن -وات ال -م -اضش -ي -ة ،ح -يث وب -م -ج-رد
اقتراب موعد الصشيف يجف الوادي وتنتهي
معه أامال الفÓحين.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،وب -ح -ك -م أان م-ن-ط-ق-ة أاو’د
رياح هي أاكبر منطقة لزراعة الباز’ء والفول
وال- -ح -مصص ،ف -إان إاق -ام -ة صش -ن -اع -ة ت -ح -وي -ل -ي -ة
لهذه المنتوجات أاصشبح أامرا ضشروريا ،قد علق
السشكان أاما’ كبيرة على المنطقة الصشناعية
التي اختير موقعها بالقرب من الطريق السشيّار
جنوب منطقة أاو’د رياح في إاقامة مصشانع
لدعم اإ’نتاج الفÓحي وتقليصص البطالة ،لكن
ذلك لم يتحقق بإالغاء المششروع الذي يسشتوجب
ع - -ل- -ى وزارة الصش- -ن- -اع- -ة م- -راج- -ع- -ة ق- -راره- -ا
لضشمان تحسشين وجه المنطقة ومسشاهمتها في
دعم ا’قتصشاد الوطني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’و ¤اللواء حبيب شصنتوف
أاشصرف عليها قائد الناحية العسصكرية ا أ

تخرج الدفعة  45للضشباط اŸهندسش Úوالدفعة  3للتكوين التكميلي للماسشÎ
’خطار والسصيادة خط احمر
^ التصصدي لكل ا أ

’و¤
أاشص -رف ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال-عسص-ك-ري-ة ا أ
ال -ل -واء ح -ب -يب شص -ن -ت -وف  ،ب -اŸدرسص-ة اŸت-ع-ددة
ال-ت-ق-ن-ي-ات الشص-ه-ي-د ع-ب-د ال-رحمن طالب بÈج
البحري امسش على تخرج الدفعة  45للضصباط
اŸه- -ن -دسص Úوال -دف -ع -ة  3ل-ل-ت-ك-وي-ن التكميلي
ل -ل -م -اسص Îت -خصصصش ال -ه -ن -دسص -ة ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة،
’‹
’عÓم ا آ
ال-ه-ن-دسص-ة اŸي-ك-ان-يكية ،هندسصة ا إ
والهندسصة الكيميائية ،بحضصور إاطارات سصامية
ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن-ي الشص-ع-ب-ي وسص-ل-ط-ات م-دن-ي-ة
وع-ائÓ-ت ال-ط-ل-ب-ة اŸت-خ-رج Úوع-ائلة الشصهيد
علي بارودي .

آاسسيا مني
تصسوير :م .سسعيد ايت قاسسي
الحفل اإسضتهل بتفتيشس الدفعات المتخرجة
م -ن ط-رف ال-ل-واء شض-ن-ت-وف ،ل-ي-فسض-ح ال-م-ج-ال
بعدها ’إلقاء كلمة من طرف مدير المدرسضة
العميد قريد سضليم  ،قائد المدرسضة العسضكرية
ال-م-ت-ع-ددة ال-ت-ق-ن-ي-ات الشض-ه-ي-د ع-ب-د ال-رح-من
طالب حيث اأكد فيها اأن الدفعة المتخرجة
ت -ل -قت ت -ك -وي -ن -ا عسض -ك -ري -ا وع -ل -م-ي-ا ن-ظ-ري-ا
وتطبيقيا متخصضصضا عالي المسضتوى ،مكونة

بذلك نخبة من رجال الغد للجيشس الوطني
الشضعبي سضليل جيشس التحرير الوطني .
واأسضتطرد العميد قريد قائ «:Óاأن المتغيرات
وتسضارع ا’أحداث العالمية وعلى وجه العموم
وم -ن -ط -ق-ت-ن-ا ال-ع-رب-ي-ة ا’إف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى وج-ه
الخصضوصس ،وما تخلفه على اأمن حدودنا ،
خاصضة في ظل ا’أوضضاع العسضيرة التي عرفتها
ال- -ج -زائ -ر خ Ó-ل اأواخ -ر ال -ق -رن ال -م -اضض -ي ،
ج -ع -ل -ت -ه -ا م-ن ب-ي-ن ال-دول ال-رائ-دة ف-ي شض-ت-ى
المجا’ت خاصضة مكافحة ا’إرهاب والجريمة
المنظمة».
هذه التغيرات يضضيف العميد قريد «:جعلت
ت -ط -ل -ع -ات ال -ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشض -ع -ب -ي وع -ل -ى راأسض -ه-ا ال-ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر
الدفاع الوطني -رئيسس اأركان الجيشس  ،تصضبو
سضاهرة للرفع من مسضتوى المنظومة التكوينية
ل -ت -ك -ون ق -ادرة ع -ل -ى م -واك-ب-ة ك-ل م-ت-ط-ل-ب-ات
ال -ت -ك -وي -ن ال -عصض-ري وال-ن-وع-ي  ،ت-م-اشض-ي-ا م-ع
التطورات الحاصضلة في العالم اليوم ،توجب
من خÓلها اإدراك حجم التحديات التي يتعين
علينا رفعها وحجم الجهود التي يسضتوجيب
بذلها».

واب -رز ق -ائ -د ال -م -درسض -ة اأه-م-ي-ة ال-ت-حسض-يسس
وال -ت -حضض -ي -ر ال -ج -ي -د وال -ت -ع -ل -ي -م وال -ت -ك -وي-ن
المتواصضل العسضكري والعلمي يحتم اكتسضاب
المزيد من المهارات بصضقل المعارف والعلوم
العسضكرية العامة والمتخصضصضة الملقنة طيلة
فترة التكوين  ،ذلك من خÓل الحرصس الدائم
لمواصضلة تعزيز قدرات قوام المعركة وتاأمين
متطلباتها للرفع من جاهزية اأفرد الجيشس
الوطني الشضعبي.
ويبقى الهدف ا’أسضمى والمطلوب يضضيف
العميد قريد «:هو تكوين اإطارات عسضكرية
ت -ح -ت -رم ال-ق-وان-ي-ن وال-ن-ظ-م م-تشض-ب-ع-ة ب-ال-روح
الوطنية والقيم المتوارثة وعلى درجة عالية
من الكفاءة منسضجمة مع برامجها المقررة
بطريقة مرنة ،من اأجل خدمة اأفضضل لوطننا
المفدى».
وف -ي ا’أخ -ي -ر دع -ا ق -ائ -د ال -م-درسض-ة ال-ط-ل-ب-ة
ال -م -ت -خ -رج -ي -ن السض -ي -ر ع-ل-ى درب اأسضÓ-ف-ه-م
واإبداء التميز على مسضتوى الهيئات العسضكرية
التي ينتسضبون اإليها والتحلي بروح ا’إخÓصس
واأداء المهام والواجبات على اأحسضن وجه بكل
اح -ت -راف -ي -ة وا’ل -ت -زام ب -ال -ق-وان-ي-ن وال-ت-ح-ل-ي
بالسضلوك المثالي ويبقى الميدان يفيد العميد

أامن العاصصمة ينظم أابوابا مفتوحة على اıدرات

تنسشيق مع اŸصشالح اıتصشة و الششركاء ا’جتماعيÚ

’من الوطني لو’ية ا÷زائر أابوابا
نظمت مصصالح ا أ
م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ﬂاط-ر اسص-ت-هÓ-ك اıدرات بحديقة
صص -وف -ي -ا ب -ال -ع -اصص -م -ة وذلك Ãن -اسص -ب -ة ال -ي-وم ال-ع-اŸي
Ÿكافحة اıدرات اŸصصادف لـ 26جوان من كل سصنة،
أاب- -رزت م -ن خ Ó-ل -ه عﬂ Èت -ل -ف اŸصص -ال -ح اŸشص -ارك -ة
’ضص-رار ال-ن-فسص-ي-ة و ا’ج-ت-م-اع-ية لتعاطي
ﬂت-ل-ف ا أ
هذه اŸادة السصامة.

آاسسيا مني
عمدت مصضالح امن و’ية الجزائر من خÓل تنظيم هذه
اأ’بواب المفتوحة التي شضهدت إاقبال كبير للمواطنين على
تسضليط الضضوء على مختلف جهود مصضالح الشضرطة في
المجال الوقائي و الردعي للحد من انتشضار آافة المخدرات
في اأ’وسضاط الشضبانية خاصضة.
وب -حسضب ع -م -ي -د أاول ل-لشض-رط-ة سض-ي-ده-م حسض-ان-ي رئ-يسس
المصضلحة الو’ئية للشضرطة القضضائية في ندوة صضحفية
نيابة عن مدير امن و’ية الجزائر مراقب الشضرطة نور
الدين براشضدي قامت المصضالح المعنية  ،خÓل الخمسضة
أاشضهر اأ’ولى من السضنة الجارية اسضتقبال  28حالة تعاطي
مخدرات حول منها  21إالى مراكز العÓج المختصضة مقابل
 84حالة في  2017فيما نظمت  136حملة تحسضيسضية و
دروسس توعوية لفائدة الشضباب في اأ’شضهر الخمسضة للسضنة
الجارية.
وفي اإ’طار التوعوي أاوضضح سضيدهم أان خÓيا اإ’صضغاء و
النشضاط الوقائي لمصضالحه تقوم بتنظيم حمÓت تحسضيسضية
ج -واري -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ال-م-ؤوسضسض-ات ال-ت-رب-وي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف
أاط-واره-ا وع-ب-ر م-راك-ز ال-ت-م-ه-ي-ن ودورالشض-ب-اب والسض-احات
ال -ع -م -وم -ي -ة تشض -رح خ Ó-ل -ه -ا ال -ع-وام-ل ال-م-ؤودي-ة ل-ت-ع-اط-ي
المخدرات و مختلف اأ’ضضرار ا’جتماعية و النفسضية

الناجمة عنها.
وع -م  Ó-ب-م-ب-دأا الشض-رط-ة ال-ج-واري-ة ث-م-ة مصض-ال-ح م-خ-تصض-ة
يضضف عميد أاول للشضرطة سضيدهم تنشضط في الميدان على
غرار خÓيا اإ’صضغاء المتواجدة على مسضتوى المقاطعات
اإ’داري - - -ة الـ  13وف -رق م-ك-اف-ح-ة ا’ت-ج-ار غ-ي-ر الشض-رع-ي
ب -ال -م -خ -درات و ال -م -ؤوث -رات ال-ع-ق-ل-ي-ة و ك-ذا ف-رق ح-م-اي-ة
اأ’شضخاصس الهشضة و فرق الشضرطة العلمية التابعة للمصضلحة
الو’ئية للشضرطة القضضائية.
وأاشضاد سضيدهم بالعمل التنسضيقي الذي تقوم هذه المصضالح
المختصضة مع الشضركاء ا’جتماعيين حيث يتم اسضتقبال
الشض -ب -اب ال-م-دم-ن و ا’سض-ت-م-اع إال-ي-ه م-ن ق-ب-ل أاخصض-ائ-ي-ي-ن
ÓقÓع عن اآ’فة وضضمان
نفسضانيين ومحاولة إاقناعهم ل إ
السضرية التامة.
من جهة أاخرى أاعطى سضدهم حصضيلة الخاصضة بنشضاطات
مصضالح اأ’من خÓل شضهر رمضضان الذي تميز بالتنظيم و
الهدوء خاصضة فيما يخصس تنظيم حركة المرور خÓل
السضهرات الليلية حيث عرفت تراجع في عدد حوادث
المرور من  53حادث في  2018مقابل  74حادثا في  2017و
تسضجيل  69جريحا في حين تم ارتفاع عدد القتلى هذه
السضنة إالى  3مقابل قتيل واحد في رمضضان الفارط.
وعن النشضاط الردعي لمصضالح اأ’من الو’ئي تم تحرير
أازيد من  9آا’ف مخالفة مرورية ،وسضحب  2661رخصضة
سضياقة ،ومراقبة أاكثر من  31أالف شضخصس ،و  18أالف سضيارة
و إاحالة  3300شضخصس على العدالة فيما سضجل  67شضخصضا
مبحوث عنهم و حجز ما يقارب  400قطعة من السضÓح
اأ’بيضس.
وسض-ج-لت مصض-ال-ح-ه تسض-ج-ي-ل ح-جز  3.549ك-ي-لوغرام من
الكيف المعالج ،و  11غرام من الهيروين و  89غرام
كوكايين وبلغ عدد قضضايا اإ’جرام و العنف الحضضري 3367
قضضية .كما تقديم  4360وجبة سضاخنة.

حدث شصرق وهران

العثور على جثة ششاب ملفوف بحبل ‘ اÙقن

وهران :براهمية مسسعودة

تدخلت مصضالح الحماية المدنية من أاجل انتشضال جثة شضاب
يبلغ من العمر  21سضنة عثر عليه ملقى على اأ’رضس.
وحسضب ما صضرح به أاخ الضضحية فانه تم العثور على الشضاب اول
امسس م -ل -ف -وف -ا ب -ح -ب -ل ع -ل -ى رق -ب -ت -ه وم-ع-ل-ق بشض-ج-رة داخ-ل

مزرعة تقع بالمحقن ببلدية بن يبقى ،شضرق وهران.
مع العلم أانّ الجثة كانت سضليمة وغير متعفنة ،تم معاينتها من
طرف الطبيب الشضرعي ثم حولت على مصضلحة حفظ الجثث
بمسضتشضفى المحقن ،وذلك بحضضور كل من وكيل الجمهورية
وعناصضر الدرك الوطني الذين قاموا بفتح تحقيق حول

الحادثة.

قريد حقل واسضع ’إبراز المواهب واإثبات
الجدارة.
ت-واصض-لت ب-ع-ده-ا ،م-راسض-ي-م ال-حفل بتقليد
الرتب وتسضليم الشضهادات للطلبة المتفوقين،
ثم تسضليم واسضتÓم العلم ،تلتها عملية تسضمية
ال -دف -ع -ة ع -ل -ى شض-ه-ي-د ال-وط-ن ع-ل-ي ب-ارودي،
ل-ت-ن-ت-ه-ي م-راسض-م ال-ح-ف-ل ال-تخرج باسضتعراضس
عسض-ك-ري ل-م-خ-ت-ل-ف ال-تشض-ك-يÓ-ت ع-ل-ى اأن-غ-ام
الموسضيقى العسضكرية.

وع -ل -ى ه -امشس ال -ح-ف-ل ق-دم ال-ل-واء ق-ائ-د
الناحية العسضكرية ا’أولى عرضس حال حول
النشضاطات العلمية المنجزة بالمدرسضة ،كما
تم عرضس مشضاريع نهاية الدراسضة من طرف
الضض -ب -اط ال -م -ه -ن -دسض -ي -ن ل-ل-دف-ع-ة ال-خ-امسض-ة
وا’أربعون ،ليتم بعدها زيارة مختلف وحدات
التعليم والبحث،ثم تكريم عائلة الشضهيد من
طرف اللواء قائد الناحية العسضكرية ا’أولى
حبيب شضنتوف.

الششهيد علي بارودي

^ ولد الشضهيد على بارودي ابن محمد وحمالي خدوجة في  15سضبتمبر  1896ببلدية بودواو
و’ية بومرداسس الو’ية التاريخية الرابعة.
^ ترعرع في كنف آاسضرة متواضضعة ميسضورة الحال ،عايشس الشضهيد على بارودي الظلم
والطغيان الذي مارسضه المسضتعمر على غرار أابناء الوطن ،ما نمى فيه اإ’حسضاسس بنار الحقد
والكراهية ضضد المسضتعمر الجائر فظل يتحين الفرصس وينتظر يوم الفرج الى غاية اند’ع
الثورة التحريرية لينظم الى صضفوفها في سضنة .1956
^ لحاجة الثورة التحريرية آانذاك للدعم واإ’سضناد بمنطقة سضيدي موسضى قام اأ’خوان
بارودي رفقة إاخوانهم من المجاهدين بإانشضاء مركز لجيشس التحرير الوطني بمزرعة أاو’د
بالهادي بسضيدي موسضى سضنة  ،1956حيث تم تعيين الشضهيد على بارودي مسضؤوو’ عن المركز.
^ في يوم  13دسضيمبر  1958سضقط الشضهيد على بارودي في ميدان الشضرف بمزرعة أاو’د
ب-ل-ه-ادي بسض-ي-دي م-وسض-ى رف-ق-ة م-ج-اه-دي-ن آاخ-ري-ن ع-ل-ى اث-ر اشض-ت-ب-اك م-ع ق-وات ا’سض-ت-عمار
الفرنسضي.

ا÷يشش يواصصل جهود ه لبسصط ا’من والسصكينة

 3ارهابي ـ ـ ـ ـ Úيسشلم ـ ـ ـ ـون انفسشه ـ ـ ـ ـم بتمÔاسش ـ ـ ـ ـت
’ره-اب وم-واصص-ل-ة للجهود
الشص-عب ‘ /إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
’من والسصكينة
النوعية لقوات ا÷يشش الهادفة لبسصط ا أ
عﬂ Èت -ل -ف أان -ح -اء ال-بÓ-د ،سّص-ل-م ثÓ-ث-ة ( )03إاره-اب-يÚ
أانفسصهم ،امسش للسصلطات العسصكرية بتمÔاسصت بالناحية
العسصكرية السصادسصة.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع تلقت
«الشصعب» نسصخة منه.

’مر ب أامحمدي بو بكر»،
بحسضب ذات البيان يتعلق ا أ
ال -م -دع -و»أاب -و أاح -م -د» ،ال -ذي ال -ت -ح -ق ب -ال -ج-م-اع-ات
’رهابية سضنة 2010؛ بن عروبة الناصضر» ،المدعو»أابو
اإ
’رهابية سضنة 2014
موسضى» ،الذي التحق بالجماعات ا إ

وغ -دي -ر الشض -ي-خ» ،ال-م-دع-و»أاب-و ع-م-ر» ،ال-ذي ال-ت-ح-ق
’رهابية سضنة .2016
بالجماعات ا إ
م-ك-نت ال-ع-م-ل-ي-ة أايضض-ا م-ن اسض-ت-رج-اع مسض-دسض-ين ()02
رشض -اشض -ي -ن م -ن ن -وع ك Ó-شض-ن-ي-ك-وف وب-ن-دق-ي-ة ق-ن-اصض-ة
وخمسضة ( )05مخازن ذخيرة مملوء.
تعكسس مثل هذه النتائج النوعية مرة أاخرى إاصضرار
وعزم كافة مكونات الجيشس الوطني الشضعبي خصضوصضا
’ره-اب ع-ل-ى ت-ط-هير
ال-وح-دات ال-م-ك-ل-ف-ة ب-م-ح-ارب-ة ا إ
’رهابية.
بÓدنا من بقايا الجماعات ا إ

حجز  257كلغ من الكيف ببني سشنوسس
“ك-نت ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ب-ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-لة للشصرطة
القضصائية منصصورة بالتنسصيق مع قوات ا÷يشش الوطني
الشصعبي بني سصنوسش من حجز  257كلغ من الكيف اŸعالج
ع-ل-ى ظ-ه-ر داب-تÃ Úن-ط-ق-ة ك-ت-اوت ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة بني
سصنوسش .

تلمسسان ﬁمد بن ترار
العملية جاءت على خلفية معلومات متعلقة بمحاولة
تهريب كمية معتبرة من المخدرات  ،عبر الشضريط

ال-ح-دودي ال-غ-رب-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا ع-ن-اصض-ر الشض-رط-ة ب-ال-ف-رقة
ال -م -ت-ن-ق-ل-ة ل-لشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة م-نصض-ورة ع-ل-ى مسض-ت-وى
منطقة العبور بني بوسضعيد  -بني سضنوسس .
بعد التنسضيق مع قوات الجيشس ببني سضنوسس تلمسضان
وفي حدود السضاعة منتصضف الليل وعشضرون دقيقة تم
اعتراضس دابتين (حمير)  ،محملة بكمية معتبرة من
المخدرات (كيف معالج)  ،على شضكل سضتة  06طرود ،
قدر وزنها ا’جمالي بقنطارين وسضبعة وخمسضين (257
كلغ)  ،حيث التحقيق متواصضل للوصضول ’أصضحاب
البضضاعة

تدم Òقنبلة تقليدية وتوقيف مهربÚ

إاثر عمليات بحث و“شصيط ،كشصفت ودّمرت مفارز
للجيشش  ،يوم  25جوان ﬂ ،2018بأا ( )01للجماعات
’رهابية يحوي أاغطية وأافرشصة Ãنطقة عÚ
ا إ
زويت ،و’ية سصكيكدة/ن.ع ،5.كما ” تدمÒ
قنبلة ( )01تقليدية الصصنع بع Úالدفلى/ن.ع.1.
من جهة اخرى اأوقفت مفارز اأخرى بكل من عين
قزام/ن.ع 6.وتندوف/ن.ع )06( ،3.مهربين وضضبطت
( )2 . 5طن من المواد الغذائية و( )550لتر من الوقود

و( )03مركبات رباعية الدفع و( )12دراجة نارية و()05
اأجهزة كشضف عن المعادن.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة اأخ- - -رى ،اأح- - -ب- - -ط ح- - -راسس السض- - -واح- - -ل
بعنابة/ن.ع ،5.محاولة هجرة غير شضرعية لشضخصضين
( )02كانا على متن قارب تقليدي الصضنع ،في حين تم
توقيف ( )33مهاجر غير شضرعي من جنسضيات مختلفة
بتلمسضان/ن.ع.2.

اأ’ربعاء  27جوان  2018م
الموافق لـ  13شسوال  1439هـ

من مراسسلينا

’مال بجسشر قسشنطينة يششتكون
سشكان تعاونية ا أ

طرق بدون زفت و’ إانارة وا◊ي غ Òمدرج ‘ ﬂطط التهيئة
يششتكي سشكان تعاونية ا’مال ببلدية جسشر قسشنطينة من تدهور ششبكة الطرقات بحييهم ،نتيجة
“اطل السشلطات اÙلية ‘ إادراج هذا ا◊ي ضشمن ﬂطط التهيئة حيث اكد جميع من –دثث إاليهم
«الششعب» عن اسشتيائهم جراء ا◊الة اŸزرية التي تعرفها طرقاتهم.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
و‘ هذا الشسان قال السسكان بان
مسس- -الك ا◊ي  ⁄تشس- -ه- -د ع- -م- -ل- -ي -ة
تزفيت منذ سسنوات مؤوكدين بانهم
ي -ع -ان -ون ا’م -ري -ن خ -اصس-ة ‘ فصس-ل
الشس-ت-اء ح-يت ت-ت-ح-ول ال-ط-رق-ات ا¤
مسستنقعات مائية يصسعب على اŸارة
Œاوزها ناهيك عن تطاير الغبار ‘
فصس -ل الصس -ي -ف ه-ذا م-ا دف-ع سس-ك-ان
ا◊ي ا ¤رف -ع ن -داء مسس -ت -ع -ج-ل ا¤
مصسالح البلدية من اجل التعجيل ‘
ادراج ا◊ي ضسمن اıطط البلدي
لتزفيت الطرقات .

ا÷ولة التي قادت «الشسعب» اكدت
لتدهور ا◊اصسل ‘ شسبكة الطرقات
على مسستوى تعاونية ا’مال نتيجة
ا’نتشسار الكب Òللحفر واŸطبات بها
وال-ت-ي تسس-ب-بت ف-ي-ه-ا اشس-غ-ال صس-ي-ان-ة
ب - -عضص ق - -ن- -وات الصس- -رف الصس- -ح- -ي
وع-م-ل-ي-ات ال-رب-ط بشس-ب-ك-ات ال-هاتف
والغاز الطبيعي حيت تسساءل السسكان
عن طبيعة اأ’شسغال نظرا للفوضسى
اÎŸتبة عن ذلك مؤوثرة من جهة
ع-ل-ى ح-رك-ة ون-وع-ي-ة ا’شس-غ-ال ب-ح-د
ذاتها والتي غالبا ما تكون عمليات
بريكو’ج ’غ. Ò
واف- -اد ﬁدث- -ون- -ا ب- -ان- -ه- -م رف -ع -وا
شس - -ك- -اوي ع- -دي- -دة ا ¤السس- -ل- -ط- -ات

اÙلية باŸنطقة غ Òان ندائتهم
ظ- -ربت ع- -رضص ا◊ائ- -ط م- -ت- -ه- -مÚ
السسلطات اÙلية بالتقاعسص ‘ اداء
واج -ب -ه -ا خ-اصس-ة وان و’ي-ة ا÷زائ-ر
قدج اطلقت ﬂططا يقضسي باعادة
ت -زف -يت ج -م -ي -ع ال-ط-رق-ات ال-ب-ل-دي-ة
بالعاصسمة ومع هذا يضسيف السسكان
ان بلديتهم – ⁄رك سساكنا ‘ تنفيد
الÈنامج واقصست على حد تعبÒهم
تعاونية ا’مال من اıطط حيث
اك -د ﬁدث -ون -ا ب -ان -ه -م ق-ام مصس-ال-ح
البلدية قامت بزفيت مدخل ا◊ي
وتركت اŸسسالك ا’خرى دون تهيئة
.
و‘ شسان اخر اشستكى السسكان من
غ -ي -اب اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ح-ي-ه-م
نتيجة ا’عطاب التي مسست مصسابيح
اأ’عمدة مؤوكدين ان مصسالح البلدية
 ⁄ت -ك -ل -ف ن -فسس -ه -ا ع -ن -اء اسس-ت-ب-دال
اŸصسابيح منذ اسسابيع تقريبا ليعيشص
السس -ك -ان ب -حسس-ب-ه-م ‘ ظÓ-م دامسص
خÓل الفÎة اŸسسائية وهذا ما أاعاق
ح -رك -ة السس-ك-ان وم-ن-ع-ه-م م-ن قضس-اء
حاجتهم الفÎة اŸسسائية .
وعليه يناشسد سسكان تعاونية ا’مال
ا÷ه- - -ات اŸع- - -ن - -ي - -ة ال - -ن - -ظ - -ر ا¤
انشس -غ -ا’ت-ه-م اŸط-روح-ة وح-ل-ه-ا ‘
اقرب ا’جال مطالب Úبادارج حيهم
ضس-م-ن ﬂط-ط-ات ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿاصسة
بالبلدية.

ضشمان التزود باŸياه خلل هذه الصشائفة بسشكيكدة

وضضع خلية يقظة لإلبلغ عن ا’نقطاعات

سسكيكدة :خالد العيفة
–وز سشكيكدة على موارد مائية
اسشÎات -ي-ج-ي-ة م-ع-تÈة ،ف-م-ت-وسش-ط
ا◊صشة اليومية من اŸاء الششروب
ي- -ق- -در بـ  175ل ‘ Îال- -ي- -وم ل -ك -ل
نسشمة ،أاما نسشبة الربط بالششبكات
 93.63ب -اŸائ -ة ،ف -ي -م -ا ي -ت -واج -د
بالو’ية ﬁ 6طات Ÿعا÷ة اŸياه،
مسشÒة من قبل ا÷زائرية للمياه،
كما يقدر طول ششبكة التوصشيل بـ
 1222ك -ل -م ،أاّم -ا شش-ب-ك-ات ال-ت-وزي-ع
فيبلغ طولها  1870كلم.
كما توجد بالو’ية  408خزانات بسسعة
إاجمالية تقدر بـ  285817م Îمكعب من
اŸياه ،زيادة على أان الو’ية تضسم 4
سسدود بقدرة اسستيعاب إاجمالية تقّدر بـ
 291مليون م Îمكعب ،دون إاغفال الـ
 114بئر اŸسستغلة ذات حجم 46000
م Îمكعب يوميا ،منها  104آابار موجهه
ل- -ل- -ت -زوي -د ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب،
وأايضسا 124ي-ن-ب-وع-ا ب-حجم  33000مÎ
مكعب من اŸياه ‘ اليوم ،لدعم التزود
بهذه اŸادة ا◊يوية.
وق- -د ط- -م- -أانت م- -ؤوسسسس- -ة ا÷زائ -ري -ة
ل -ل -م-ي-اه ،سس-ك-ان ال-و’ي-ة بضس-م-ان ت-زوي-د
منتظم للمياه ‘ فصسل الصسيف ،حيث
باشسرت ‘ هذا اإ’طار إا ¤التنسسيق مع
م - -دي - -ري - -ة اŸوارد اŸائ - -ي - -ة وال- -وزارة

ال - -وصس- -ي- -ة ،بضس- -ب- -ط خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق
تسستهدف –سس Úوضسمان تزويد منتظم
لسس -ك -ان اŸدي-ن-ة وال-ب-ل-دي-ات اÛاورة،
خصسوصسا وان الو’ية اسستقبلت لـ 7.5
مليون مصسطاف اŸوسسم اŸاضسي‡ ،ا
يحتم على اŸؤوسسسسة مضساعفة ا÷هود
ل -ت-وف ÒاŸاء ل-لسس-ك-ان وال-واف-دي-ن ع-ل-ى
الشسواطئ ،وهناك العديد من التجمعات
السسكنية التي صسنفت ذات أاولوية ،من
بينها بلدية اŸرسسى السساحلية اقصسى
شسرق الو’ية ،حيث من اŸنتظر اأن يتم
وضس- -ع صس- -ه- -اري- -ج ،م- -ع الÎك- -ي- -ز ع -ل -ى
البلديات السساحلية خÓل هذا اŸوسسم
الصس -ي -ف -ي ل -ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب واح-ت-ي-اج-ات
اŸصسطاف Úلهذه اŸادة ا◊يوية.
ف -ق -د ف -ان -ه ” Œدي -د  380ك-ل-م من
شسبكة التزود باŸياه الصسا◊ة للشسرب
بو’ية سسكيكدة ،إا ¤غاية السسنة ا÷ارية
من أاصسل  479كلم م›Èة ،بنسسبة إا‚از
قّ- - -درت بـ  79ب-اŸائ-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-قى 20
ع -م -ل -ي -ة ب -غÓ-ف م-ا‹ ي-ق-در بـ 17.390
م -ل -ي -ار د.ج خ -اصس -ة ب -ال -ت -زوي-د ب-اŸي-اه
الصسا◊ة للشسرب ‘ طور اإ’‚از.
وفيما يخصص عاصسمة الو’ية وبعضص
ال - -ب- -ل- -دي- -ات اÛاورة ،ف- -ق- -د أاشس- -ارت
مديرية اŸوارد اŸائية بسسكيكدة اإ ¤أان
هذه اأ’خÒة مع أاحياء أاخرى كالزفزاف
ومسس -ي -ون وب -ل -دي -ات ا◊دائ -ق وصس -ال -ح
ب -وشس -ع -ور وب-ن-ي بشس Òسس-وف ل-ن ت-ع-رف
انقطاع للمياه الصسا◊ة للشسرب خÓل
اŸوسسم الصسيفي ،وهذا بعد دخول حيز

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

اÿدم- -ة ﬁط -ة ضس -خ اŸي -اه الصس -ا◊ة
للشسرب الواقعة Ãرتفعات حي الزرامنة
بسسكيكدة ،اŸمون من ﬁطة التحلية
ب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ،خ-اصس-ة أان ه-ذه
اأ’خÒة حسسب قطاع اŸوارد اŸائية،
سستقوم بتوف Òإا ¤غاية  2050ما قيمته
 61أالف م Îمكعب ‘ اليوم من اŸاء
الشسروب لفائدة  200أالف نسسمة ،وقد ”
رب -ط ه -ذه اÙط -ة Ãخ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق
التوزيع ب 12خزانا للمياه منها خزانÚ
اثنÃ Úنطقة مسسيون وحدها بحكم أان
اأ’خÒة ت -ع-د أاح-د اأ’ق-ط-اب السس-ك-ان-ي-ة
التي تشسهد توسسعا عمرانيا كبÒا ،كما
يقدر طول شسبكات الربط ب 31كيلومÎ
واÿاصسة باŸياه الصسا◊ة للشسرب
واسستفادت الو’ية من عدة مشساريع،
فيما يخصص مشساريع التوسسيع والتدعيم
ب -اŸي -اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب ،م-ن-ه-ا إا‚از
ﬁط -ة م -ع -ا÷ة م -ي -اه سس -د ال-ق-ن-ي-ط-رة
بإانتاج يومي يقدر بـ  34000م Îمكعب،
وإا‚از  541كلم من الشسبكات من أاصسل
 664كلم ا›ÈŸة ،وبناء وŒهيز 17
ﬁطة ضسخ بإانتاج يومي يقدر بـ 97.286
مÎا مكعبا من أاصسل  ،21بإانتاج يومي
ي- -ق- -در بـ  102.470م Îم -كّ-ع-ب ،وب-ن-اء
وŒهيز  50خزانا مائيا بسسعة إاجمالية
تقدر بـ  44.000م Îمكعب من أاصسل 77
خ - -زان - -ا م›Èة بسس- -ع- -ة  57.500مÎ
مكعب.
وحسسب اŸصس- -ال- -ح اŸع -ن -ي -ة ب -ق -ط -اع
اŸوارد اŸائية بو’ية سسكيكدة سسيتدعم
هذا اأ’خÃ Òشسروع ا‚از  03سسدود
جديدة ،بعد ان ” رفع التجميد عنهم،
ويتمثل ‘ سسد زردازة ا÷ديدة بطاقة
اسس-ت-يعاب  72م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب وسس-د
ب -وشس -ط -اط-ة ب-ط-اق-ة  08مÓ- - -ي ÚمÎ
مكعب ،وسسد وادي الزهور الذي تبلغ
طاقة اسستيعابه  22مليون م Îمكعب،
وهوالذي يشسكل أاهمية كبÒة للعديد من
مناطق بلديات غرب سسكيكدة مثل أاو’د
أاعطية ،الزيتونة ،وادي الزهور ،قنواع
وخ - -ن - -اق م - -اي - -ون ‘ ،ال - -ت - -زود ب- -اŸاء
الشسروب ‘ ،انتظار تسسجيل مشسروعي
سسدين جديدين هما سسد وادي مكسسن
ب-ع-زاب ب-ط-اق-ة اسس-تيعاب  11.40مليون
م Îمكعب وسسد واد فندك بعزبة أايضسا
ب -ط-اق-ة ت-خ-زي-ن ت-ب-ل-غ  11 .م-ل-يون مÎ
مكعب.
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ششباب بلدية بوجليل ببجاية ﬁرومون من اŸرافق
الÎفيهية

اŸركز الثقا‘ مغلق إا ¤إاشضعار آاخر

بجاية :بن النوي توهامي
ت-ع-رف ب-ل-دي-ة ب-وج-ل-ي-ل ن-قصش-ا ف-ادح-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-فضش-اءات الÎفيه
لنششطة الثقافية والرياضشية ،ما ينعكسش سشلبا على ا◊ياة
صشصشة ل أ
اّ ı
’حباط
اليومية للششباب  ،حيث مع حلول فصشل الصشيف ،يششعرون با إ
بسشبب عدم توفر اŸرافق الÎفيهية ،التي من ششأانها السشماح لهم بقضشاء
وقتهم وتفريغ طاقاتهم.
‘ هذا الشسأان ،أاعرب عمر أاحد الشسباب القاطن باŸقر الرئيسسي لبلدية بوجليل،
لـ’اشسعب’،عن اسستيائه من الوضسع الراهن ’’ ،تتوفر بلديتنا على أاية مرافق ترفيهية
نقضسي فيها أايام الصسيف الطويلة ،فبالرغم من وجود مشسروع اŸركز الثقا‘ الذي
” اإ’نهاء من بنائه منذ مّدة ،إا’ أانه يسستدعي سسوى بعضص اŸعدات والتجهيزات
واŸوظف ÚاŸشسرف ،Úودخوله حيّز اÿدمة ،وتوقفت أاشسغاله منذ سسنوات من دون
أاي -ة أاسس -ب -اب م -ع -ل -وم-ة ،ون-ح-ن ‚ه-ل م-ا ه-واأ’م-ر ال-ذي ي-ح-ول دون ق-ي-ام ال-ب-ل-دي-ة
باسستكمال أاشسغاله التي سسجّلت تأاخرا كبÒا’.
وبالفعل يقول ‡ثل عن السسكان ’ ،يزال تسسليم مشسروع هذا اŸركز ذوتاريخ غÒ
معلوم ،كما يتواجد اŸلعب البلدي لبلدية بوجليل ‘ حالة يرثى لها ،فقد أاصسبحت
أارضسية هذه اŸنشسأاة الرياضسية التي ” إا‚ازها ‘ سسنة  ‘ ،1980حالة من اÿراب
جعلتها غ Òقابلة لÓسستخدام ‘ ،ح Úتتواجد عرف اÓŸبسص ‘ حالة تداع
وإاهمال ،وقد وجه نداءه إا ¤السسلطات اŸعنية قائ Óبالتكفل باŸلعب والشسروع ‘
إاعادة تأاهيله ‘ أاقرب اآ’جال ،حيث اأن شسبابنا قد سسئموا التشستّت ،وما من شسك ‘
أان إاعادة تأاهيله سسيسسمح باŸصسادقة عليه ،فنحن بحاجة إاليه من أاجل تنظيم دورات
رياضسية ‘ كرة القدم ،وŸا ’ إاعادة إاحياء فريق كرة القدم السسابق لبوجليل ،الذي
كان رمز كرة القدم بالبلدية ‘ الثمانينات.
و‘ نفسص السسياق ،يطالب شسباب اŸنطقة بإا‚از قاعة للرياضسة ،وهم يؤوكدون
وجود قطعة أارضص بالقرب من مقر ا◊رسص البلدي السسابق تÓئم هذا النوع من
اŸشساريع ،وحسسب تصسريحاتهم ،يعّد اŸقر الرئيسسي لبلدية بوجليل الوحيد Ãنطقة
وادي الصسومام الذي يفتقد إا ¤دار للشسباب ،و ⁄يّÎددوا ‘ التعب Òعن أاملهم ‘
إايجاد آاذان صساتغية Ÿطالبهم ومسساعدتهم على ا’سستقرار.
و‘ سسياق النقائصص التي تشسهدها البلدية ،يطالب سسكان قرية ’تيغرين’ ،التكفل
بانشسغا’تهم ،خاصسة ما تعلق بربط بيوتهم بشسبكي غاز اŸدينة واŸياه الصسا◊ة
للشسرب وتوف Òوسسائل النقل.
‡ثل عن السسكان يقول’ ،نأامل من السسلطات اÙلية لربط منازلنا بشسبكة الغاز،
حيث نعا Êمع قارورة غاز البوتان وثمنها الذي يرتفع كلما حّل فصسل الشستاء ،كما أان
الطرقات تشسهد وضسعية مزرية منذ سسنوات وهوما قّلصص من مسساحة الطريق وجعله
ضسيّقة ،كما أاّن مشسكلة نقصص اŸياه الصسا◊ة للشسرب ما زالت تÓزم اŸنطقة‚ ،د
أانفسسنا ‘ معاناة كبÒة للحصسول عليها ،ونشسكوكذلك نقصص وسسائل النقل ونطالب
بفتح خطوط أاخرى’.

قمع الغشش باŸدية

حجز بضضائع غ Òمفوترة
ح-ررت م-دي-ري-ة التجارة
ل -و’ي-ة اŸدي-ة اج-م-ا‹ 861
ﬁضشر رسشمي ﬂ 998الفة
رسش -م -ي -ة ضش -د اıال -ف Úم-ن
ب  5384 Ú- -م-ت-ع-ام-ل مسشته
عمليات التفتيشش واŸراقبة
النهارية والليلية.

اŸدية  :علي علياÊ

وسس -م -ح ت-دخ-ل ه-ذه اŸدي-ري-ة
حسسب م- -دي- -ر ال- -ق -ط -اع ه -ارون
داودي ‘ هذه الفÎة بغلق ﬁ 32ل وتسسجيل عدم الفوتره ،فضس Óوحجز 6.328737
طن وتوجيه قرابة  02طن من اللحوم السسليمة إا ¤اŸنفعة العامة بقصسد اŸسساهمة ‘
ا‚اح موائد الرحمة.
وأاشسار إا ¤أان من ب Úاجما‹ هذه اıالفات ،قام أاعوانها Ãصسلحة قمع الغشص
Ãراقبة 2231متعامل وبتحرير ﬁ 271ضسر رسسميا وتوقيع ﬂ 271الفة ،ومن
أاهممها ﬂ 51الفة حيازة وعرضص منتوج غ Òصسالح لÓسستهÓكﬂ 60 ،الفة انعدام
النظافة الذاتيةﬂ 40 ،الفة انعدام النظافة والنظافة الصسحية بعدما سسطرت هدفا
“ثل ‘ ﬁاربة ظاهره الذبح غ Òالشسرعي وŒفيف منابع هذه السسلوكيات اÿطÒة
على صسحة اŸواطن ،كما سسجل نظرائهم Ãصسلحة اŸمارسسات التجارية ‘ هذه
الفÎة أايضسا ﬂ 46الفة ‡ارسسة نشساط Œاري دون القيد ‘ السسجل التجاري456 ،
ﬂال-ف-ة ع-دم ا’عÓ-م ب-اأ’سس-ع-ار وال-ت-ع-ري-فاتﬂ 50 ،ال-ف-ة م-ع-ارضس-ة اŸراق-ب-ة11 ،
ﬂالفة عدم الفوترة ،وﬂ 03الفات ‡ارسسة أاسسعار غ Òشسرعية ‘ اŸواد اŸقننة
وذات اإ’سستهÓك الواسسع ،عÓوة على تسسجيل هذه اŸصسلحة لـ ﬂ 208الفة
‡ارسسات أانشسطة خارج موضسوع السسجل التجاري ،وﬂ 10الفات فوترة غ Òمطابقة
أاغلبها ” ضسبطها ‘ ا◊واجز اأ’منية ،إا ¤جانب ذلك ” توقيع ﬂ 59الفه توصسف
بأانها ‡ارسسات فوضسوية معرقلة ◊ركة اŸرور ومعرضسة صسحة اŸسستهلك للخطر .

أأ’ربعاء  27جوأن  2018م
ألموأفق لـ  13ششوأل  1439هـ

من مراسسلينا

أإولويات إلتنمية بو’ية باتنة

إلفÓحة ،إلري ،إلصسحة ،إلشسباب ،وإلطاقة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تتطلع إ ¤أإن تكون رإئدة ‘ إسشتقبال إŸصشطافÚ

ضسبط إجرإءإت إلتهيئة وإلنظافة بشسوإطئ إلشسلف

تتوإصشل زيارإت وإ‹ باتنة ،عبد إÿالق صشيودة ıتلف إلدوإئر لتدشش Úمششاريع وإطÓق أإخرى Ãناسشبة
’حتفا’ت إıلدة لعيد إ’سشتقÓل وإلششباب ،حيث تفقد دوإئر ع Úإلتوتة ،سشقانة وعاصشمة إلو’ية باتنة
إ إ
للوقوف على سشÒورة مششاريع إلتنمية إ÷وإرية ‘ إلعديد من إلقطاعات حيث أإكد على أإن تزويد سشكان إلو’ية
’هدإف
باŸياه إلصشا◊ة للششرب ،و ترقية إ’سشتثمار إلفÓحي ،ضشبط إŸمارسشات إلتجارية غ Òإلقانونية من ب Úإ أ
’ولوية إلقصشوى للسشلطات إÙلية .
ذإت إ أ
ألتنفيذية بباتنة على تهيئة مسشرح ألهوأء
ألطلق بالقطب ألرياضشي وألثقا‘ بحي
كششيدة ليكون فضشاء ترفيهيا للعائÓت
أأ’ورأسشية ‘ أنتظار تنظيم حفل طيلة
فصشل ألصشيف.

إإعذإرإت Ÿؤوسسسسات إإ‚از
إلهياكل إ÷امعية

باتنةŸ :وششي حمزة
وأشش -رف صش -ي-ودة ع-ل-ى ت-دشش Úووضش-ع
حجر أأ’سشاسص Ÿششاريع توسشعة وŒديد
شش -ب-ك-ات أŸي-اه ألصش-ا◊ة ل-لشش-رب ب-ع-دة
مششاتي ببلديتي سشقانة وتيÓطو لفائدة
 8372سشاكن ،و إأ‚از بئر بعمق  300مÎ
ط -و‹ Ãشش -ت -ة وأدي أل -ن -ج -اي-ل ب-ب-ل-دي-ة
سشقانة لفائدة  214سشاكن بقيمة مالية
تتجاوز  10مÓي Úدينار جزأئري وألذي
سش -يسش -م -ح ب -خ -ل -ق م -ورد ج-دي-د ل-ل-م-ي-اه
بسشقانة ،وهي أŸششاريع ألتي أسشتحسشنها
ألسش-اك-ن-ة ب-ع-د م-ع-ان-اة ط-وي-ل-ة م-ع نقصص
ألتزود باŸياه ألششروب.
وخÓل لقائه بالفÓح Úأوضشح ألوأ‹
أن ترقية ألفÓحة بدأئرة سشقانة تأاخذ
حيزأ هاما من أهتمامات ألدولة بتقدË
ك -ل أل -تسش-ه-يÓ-ت ل-ل-فÓ-ح Úم-ن أل-رب-ط
ب-ال-ك-ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة وم-ن-ح رخصص ح-فر
أآ’ب - -ار أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة لسش- -ق- -ي أأ’رأضش- -ي

ألزرأعية.
وب -ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة ،ح -يث ق -ام رف -ق-ة
أŸصش -ال -ح أŸع -ن -ي -ة ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة ه-دم
أÓÙت ألقصشديرية بقلب أŸدينة و
أل-ب-ال-غ ع-دده-ا  Óﬁ 49ب -ح-ي خ-مسش-ة
ج - -وي - -ل - -ي - -ة ،وذلك م - -ن أج - -ل ضش - -ب- -ط
أŸم -ارسش -ات أل -ت-ج-اري-ة غ Òأل-ق-ان-ون-ي-ة
وأ◊فاظ على ألصشورة ألÓئقة Ÿدينة
ب - -ات - -ن - -ة ،ح - -يث “ث - -ل ه- -ذه أÓÙت
أل- -قصش- -دي- -ري -ة ن -ق -ط -ة سش -ودأء ب -وسش -ط
أŸدي - -ن - -ة ،ح- -يث “ت ع- -ل- -ي- -ة أل- -ه- -دم
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أصش-ح-اب ه-ذه أÓÙت
وأ’ت -ف -اق ع -ل -ى ت -ع -ي Úم -ؤوسشسش -ة ل-ب-ن-اء
Óﬁت Œارية جديدة ’ئقة ،خاصشة
أنها تتوسشط مششروع إأ‚از طريق Áتد
من حي ألزمالة إأ ¤كششيدة بطول 1كلم
و 600م Îوهو ما سشيسشاهم ‘ تسشهيل
ح- -رك -ة أŸرور ب -وسش -ط أŸدي -ن -ة ورف -ع
قيمتها ألتجارية.
كما وقف أŸسشؤوول أ’ول عن ألهيئة

وجه ،وأ‹ و’ية باتنة ،عبد أÿالق
صش -ي -ودة ،ع -ل -ى ه -امشص م-ع-اي-ن-ت-ه Ÿدى
ت -ق -دم أشش -غ -ال إأ‚از ب -عضص أŸشش -اري -ع
ألتنموية ببعضص ألهياكل أ÷امعية ،ألتي
يرتقب أن تسشتلم قبل أŸوسشم أ÷امعي
أŸق -ب -ل ل -ت -ك -ون ج -اه -زة ل Ó-سش -ت -غ Ó-ل
وإأل -ت-ح-اق أل-ط-ل-ب-ة أ÷ام-ع Úب-ه-ا ،ح-يث
أصش- -در ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة ،وج -ه م -ن
خÓ- -ل -ه -ا إأع -ذأرأت Ÿؤوسشسش -ات أإ’‚از
وكذأ مكتب ألدرأسشات أŸكلف Ãتابعة
أشش-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة أإ’ق-ام-ة أ÷ام-ع-ية عمار
ع -اشش-وري ل-ل-ذك-ور Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،أل-ت-ي
رصشد لها غÓف ما‹ قدره  25مليار
سش -ن-ت-ي-م،أŸشش-روع ،مصش-رح-ا ب-أان-ه ي-جب
أ◊ف -اظ ع -ل -ى أŸال أل -ع -ام وت -رشش -ي -ده
›ددأ حرصشه على تسشليم ألهيكل ‘
أآ’ج- -ال أÙددة ل -يسش -ت -ق -ب -ل أل -ط -ل -ب -ة
أŸوسشم أ÷امعي ألقادم.
كما دعا إأ ¤ضشرورة تدعيم ألورششات
أÿاصش - -ة Ãرأف- -ق ق- -ط- -اع- -ي ألÎب- -ي- -ة
وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ Ãخ-ت-ل-ف أإ’م-ك-انيات
أŸادي- -ة وأل -بشش -ري -ة ،م -ن ع -م -ال وآأ’ت
أ’جل إأنهاء أŸششاريع ‘ أقرب أآ’جال
وأسشتÓمها قبل منتصشف ششهر جويلية
أل -ق -ادم ،وذلك ل -دى وق -وف-ه ع-ل-ى م-دى
تقدم أششغال ألتهيئة باإ’قامة أ÷امعية
Óناث ألتي رصشد لها مبلغ
دوأدي صشالح ل إ
 27مليار سشنتيم.

أإحياء إلعمرإوي ،بوتريفيسس ،بحرإرة وبورقدة:

معاناة يومية مع إلنقل وإهÎإء إلطرقات

وه -م ي-ح-م-ل-ون أŸسش-ؤوول-ي-ة إأ ¤أ÷ه-ات
ألوصشية وعلى رأسشها مديرية ألنقل ،و‘
ألسشياق ذأته –دث ألسشكان عن غياب
حافÓت ألنقل أ◊ضشري ألتي من ششأانها
توف Òألنقل وأŸوأصشÓت وعلى ألرغم
من أسشتفادة معظم أحياء أŸدينة خÓل
ألسشنوأت أأ’خÒة من أ◊افÓت ألتابعة
للمؤوسشسشة ألعمومية للنقل وكذأ حافÓت
ألقطاع أÿاصص إأ’ أن حي ألعمرأوي
وحي بورقدة ’ ،يزأل ‘ عزلة عن باقي
أحياء مدينة أ÷لفة .

إنششغا’ت إŸوإطن –ت إÛهر باŸدية

إرإدة ‘ تغي Òوجه إلو’ية
اŸدية:علي ملياÊ

ا÷لفة  :موسشى بوغراب
ب -ال-رغ-م م-ن إل-ك-ث-اف-ة إلسش-ك-ان-ي-ة
إلتي يحتلها حي بوتريفيسس كأاكÈ
’حياء إلسشكانية إ÷لفة  ،إ’ أإن
إ أ
ب- - - - -عضس إÿدم- - - - -ات إ◊ي- - - - -وي - - - -ة
إلضش -روري -ة ظ -لت م -ط-لب ق-اط-ن-وه
’سشيما ما تعلق بالنقل.
حيث يطالب سشكان حي «ألعمرأوي»و
بوتريفيسص و بحرأرة وحي بورقدة‘ ،
أ÷ه -ة ألشش -رق -ي-ة  ،ل-لسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
ب-إاي-ج-اد ح-ل ’نشش-غ-ا’ت-ه-م أŸت-م-ث-لة ‘
توف Òألنقل أ◊ضشري ◊يهم  ،مبدين
أسشتيائهم ومعاناتهم Œاه أنعدأم وسشائل
ألنقل أ◊ضشري منذ تششييد أ◊ي  ،كما
عÈوأ عن ألصشعوبات ألتي يتلقونها ‘
ح-ي-ات-ه-م أل-ي-وم-ي-ة ح-يث يضش-طر ألبعضص
م -ن -ه -م م -ن أل -ذي -ن ’ Áل-ك-ون سش-ي-ارأت
خاصشة إأ ¤ألتنقل مششيا على أأ’قدأم
ل -قضش -اء ح -اج -ات -ه -م وتسش -ي Òشش -ؤوون -ه -م
وباأ’خصص ألضشرورية منها ،حيث يعاÊ
أل -ك -ب-ار وأŸسش-ن-ون أأ’م-ري-ن ج-رأء ه-ذه
ألوضشعية  ،وباعتبار أن أ◊ي متوأجد
على بعد  6كلم من مدينة أ÷لفة زأد
من معاناتهم خاصشة ‘ ألفصشول ألتي

تششهد قسشاوة وبرودة أ÷و وكذأ أ’رتفاع
ألششديد ‘ درجات أ◊رأرة ما يجÈهم
أسشتئجار سشيارأت ألفرود ألتي أسشتثمرت
‘ غياب سشيارأت ألنقل أ◊ضشري وباتت
تنقل ألفرد ألوأحد Ãبالغ مالية متفاوتة
م - - - -ا ب 200-160 Úدج ،وت- -ع- -ت Èت -لك
ألتسشعÒة مرتفعة خاصشة بالنسشبة لذوي
أل -دخ -ل أÙدود ،ف -ي -م-ا أضش-اف ب-عضص
أŸوأط -ن Úأل -ق -اط -ن Úب-ذأت أ◊ي ع-ن
ت- -ذم- -ره -م ألشش -دي -د إأزأء رفضص وŒنب
سش -ي -ارأت أل -ن -ق -ل أ◊ضش -ري أŸت-وأج-دة
ب -اÙط -ة أل -رئ -يسش -ي-ة ب-وسش-ط أŸدي-ن-ة
إ’يصشالهم إأ ¤حي» ألعمرأوي» بحجة أن
مسشالكه وعرة وتدهور وضشعية ألطرق
أŸؤودية إأليه إأ ¤جانب ضشيق أŸمرأت
ما يسشبب ذلك أزدحام ‘ حركة أŸرور،
‘ ألوقت ألذي Œوب فيه ألسشيارأت
أÿاصشة ششوأرع أ◊ي لي Óونهارأ  ،سشوأء
كانت ملكا أ’صشحاب أ◊ي أو أ’ششخاصص
غ -رب -اء ع -ن أ◊ي وب -ال-رغ-م م-ن ت-ع-ب-ي-د
ألطريق منذ فÎة وجيزة حيث أصشبح
جاهزأ لسش ÒوسشÓمة مسشتعملي ألطريق
‡ا أسشقط تلك أ◊جج أŸذكورة آأنفا
لكن أأ’وضشاع ’ زألت على حالها ومازأل
قاطنو أ◊ي يعانون من هذه ألوضشعية

أك -د ﬁم -د ب -وشش -م -ة وأ‹ أŸدي -ة ل-دى
درأسش- -ت- -ه ل -وضش -ع -ي -ة أ◊صشصص ألسش -ك -ن -ي -ة
أ›ÈŸة ل - -ل - -ت - -وزي - -ع Ãن - -اسش- -ب- -ة ع- -ي- -د
أ’سشتقÓل  05جويلية  2018بنحو 2000
وحدة Ãختلف ألصشيغ على ضشرورة أ“ام
أأ’ششغال أŸتبقية لعملية ألربط Ãختلف
ألششبكات .
وأل- -ح أل- -وأ‹ ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق Ãوسش- -م
أ’صشطياف لهذه ألسشنة على وجوب أزألة
جميع أŸظاهر ألسشلبية ألتي من ششأانها أن
تؤوثر على أŸنظر أ÷ما‹ خاصشة منها
أزأل - -ة أأ’عشش - -اب ألضش - -ارة ع - -ل- -ى ح- -وأف
أل -ط -رق -ات وه -ذأ ل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ح-دوث
أ◊رأئ- -ق وه- -ذأ ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ج -م -ي -ع
ألفاعل Úمع ألعمل على نظافة أÙيط
وت -زي -ي -ن -ه م -ع ت -ن -ق -ي -ة ب-ال-وع-ات ألصش-رف
ألصشحي  ،مششددأ لهجته بضشرورة توفÒ
أŸياه ألصشا◊ة للششرب لفائدة أŸوأطنÚ
عﬂ Èتلف بلديات ألو’ية وضشمان عملية
ألتوزيع بصشفة منتظمة مع أصشÓح جميع
أ’عطاب وألتسشربات على مسشتوى ششبكات
أل -ت-وزي-ع ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى أل-ن-ق-اط ألسش-ل-ب-ي-ة
أل-ع-ال-ق-ة ب-ه-دف أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أ◊يوية
ألتي ششهدها ألقطاع ‘ ›ال توف ÒأŸاء
با◊نفيات  ،مصشرأ ‘ ألوقت ذأته على
أ’سشرأع ‘ أجرأءأت تسشي Òششبكة أŸياه
ألصشا◊ة للششرب ،

ت-ت-ج-ه أإن-ظ-ار إŸصش-ط-اف ÚوإÎŸددي-ن ع-ل-ى سش-وإح-ل و’ي-ة إلشش-لف إ¤
’صشطياف وهو
وضشعية إلششوإطئ وظروف إŸكوث خÓل فÎة موسشم إ إ
ما عجل بوقوف إلسشلطات إلو’ئية على إلوضشعية إ◊الية وإلششروط
إل -وإجب إت -خ -اذه-ا ل-ف-ائ-دة زوإر ه-ذه إŸن-اط-ق إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة إل-ت-ي م-ازإلت
’سشتثمار باŸنطقة إلسشاحلية.
عذرإء ‘ ظل ضشعف حركة إ إ

الششلف /و.ي .أاعرايبي
وقال أŸسشؤوول أأ’ول عن أ÷هاز ألتنفيذي لدى وقوفه أŸيدأ Êعلى عينة من
ششوأطئ ألو’ية با÷هة ألسشاحلية أن تنفيذ أجرأءأت ألنظافة وتفعيل وسشائل
ألرأحة من صشÓحيات أللجان أŸعنية باÛالسص ألبلدية ومديرية ألبيئة وألسشياحة
ألتي تسشهر على رأحة ونظافة ألششوأطئ ألتي ترتفع هذه ألسشنة إأ 27 ¤ششاطئا
مرأقبا ومسشموحا فيه ألسشباحة حسشب ألششروط أŸتوفرة على مسشتوى 127كلم
ضشمن ألششريط ألسشاحلي للو’ية  .لذأ حث ذأت أŸسشؤوول أأ’ول عن أ÷هاز
ألتنفيذي على إأنهاء أششغال ألتهيئة وألطÓء وتنظيف أÙيط بخارج ألششوأطئ
ودأخلها  ،مع تهيئة أŸسشالك وألطرقات ووضشع عÓمات أإ’ششارة ألطبيعية على
كافة ﬁاور ألطرقات وترسشيم عÓمات حركة أŸرور  ،مع Œديد ششبكات وأعمدة
أإ’نارة ألعمومية ألتي تسشمح للتنق ‘ ظروف أمنية جيدة حسشب ألوأ‹ عبد ألله
بن منصشور ألذي ششدد على تهيئة ظروف أإ’سشتقبال خاصشة من طرف رؤوسشاء
ألبلديات ألسشاحلية مع تفعيل فرق ألنظافة وأŸرأقبة للمحÓت وألهياكل أÿدماتية
ألتي من ششأانها إأعطاء صشورة مقبولة عن ألوضشعية ألسشياحية بالو’ية ألتي تتطلع
مسشتقب Óأن تكون من أŸناطق ألسشياحية بإامتياز ‘ حا ¤تكاتف جهود أ÷ميع
و–قيق أŸششاريع أإ’سشتثمارية أ÷اري أ‚ازها ‘ وقتها أÙدد.
ومن جهة أخرى أكد على أسشتغÓل ألفرصشة لتحسش Úأÿدمات وضشمان مدأخل
ج-ب-ائ-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-ي-زأن-ي-ة أل-ب-ل-دي-ات أŸع-ن-ي-ة بهذأ ألنششاط أإ’قتصشادي وألسشياحي
وألثقا‘ ألذي ينبغي أن يسشاير أ◊ركة ألتنموية بذأت أŸناطق .

إŸوإطن ششريك أإسشاسشي للحد من إلتلوث بسشيدي بلعباسس

إزإلة  66باŸائة من نقاط تدفق إŸياه إلقذرة
بوإدي إŸكرة
بلعباسس  :غ ششعدو

كشش -ف ل -ط -اب ع -ب -د إل -ق -ادر م-دي-ر إŸوإرد إŸائ-ي-ة وإل-ري ل-و’ي-ة سش-ي-دي
بلعباسس عن إلقضشاء على ما نسشبته  66باŸائة من نقاط تدفق مياه إلصشرف
إلصشحي بوإدي مكرة وإŸقدرة ب 46مصشبا تختلف سشرعة تدفقه ونوعية
مياهه.
أوضشح ذأت أŸسشؤوول أن مششكل تلوث مياه ألوأدي ’يزأل يششكل هاجسشا لدى
ألسشلطات ولن يتم أحتوأء أŸششكل إأ’ بإاششرأك أŸوأطن و–ليه بالثقافة ألبيئية
باعتبار أن جل سشكان أŸناطق أÙاذية للوأدي يسشاهمون وبششكل كب ‘ Òتلويث
ألوأدي من خÓل سشلوكياتهم ألسشلبية أŸتمثلة ‘ رمي ﬂتف أنوأع ألنفايات على
حوأفه ودأخل ›رأه  ،وكششف عن وضشع ﬂطط للقضشاء على كل تسشربات أŸياه
ألقذرة بالوأدي بعد مباششرة أ‚از بعضص ﬁطات ألتصشفية .وفيما يخصص تدفق مياه
ألقذرة بالوأدي فقد ” إأحصشاء  46مصشب ◊د ألسشاعة ” ألقضشاء على  66باŸائة
منها  ‘ ،ح Úتتطلب باقي أŸصشبات أ‚از ﬁطة لرفع أŸياه وألتي سشيتم ألششروع
‘ إأ‚ازها قريبا.
ي -ع -رف مشش -روع ت -ه -ي -ئ -ة وأدي أŸك-رة ت-أاخ-رأ بسش-بب ن-قصص أŸي-زأن-ي-ة أıصشصش-ة
للمششروع وألتي ” تقديرها بحوأ‹  8مÓي Òدج إ’“ام أŸششروع بصشفة نهائية ،
حيث ” أإ’نتهاء من ألدرأسشة  ،وŒري حاليا أششغال تطه› Òرى ألوأدي حيث
وصشلت ألنسشبة إأ 66 ¤باŸائة من أصشل  46مصشب للمياه ألقذرة منها  42مصشب منز‹
على طول ألوأدي “ثل  27باŸائة من أ◊جم أإ’جما‹ للمياه أŸسشتعملة  .هذأ
وقدرت كمية أŸياه أŸسشتعملة ألتي يسشتقبلها ألوأدي يوميا بأازيد من  250ل‘ Î
ألثانية  ،أأ’مر ألذي تسشبب ‘ تلويث ألقناة وتفاقم أإ’نبعاثات وألروأئح أŸزعجة عÈ
ﬂتلف ألتجمعات ألسشكنية ألتي Áر Ãحاذأتها ،وكمرحلة أو ¤وللحد من أŸششكل
” أقÎأح إأ‚از أنظمة تصشفية أŸياه Ãناطق عبور وأدي مكرة أنطÓقا من بلدية
رجم دموشص جنوبا مرورأ ببلديات وأد ألسشبع ،بوخنافيسص ،سشيدي أبرأهيم وسشيدي
حمادوشص ،وهي ألعملية ألتي تهدف إأ ¤ألقضشاء نهائيا على أŸياه ألقذرة ألتي تصشب
‘ أأ’ودية من خÓل تصشفيتها ،معا÷تها وأإ’سشتفادة منها ‘ أغرأضص فÓحية
وصشناعية .
هذأ وكانت أŸديرية قد أإقÎحت ‘ وقت سشابق “وي Óجديدأ للمششروع ألذي
يحتاج إأ ¤غÓف ما‹ تقديري يفوق  8مÓي Òدينار جزأئري إ’“ام كل أأ’ششغال
باعتبار أن أŸبلغ ألذي خصشصشته ألوزأرة من أجل أ‚از مششروع بهذأ أ◊جم ’ يكفي
كونه مششروع متششعب ويحتاج إأ ¤غÓف ما‹ معت Èمن أجل Œسشيده أ’ن أو¤
أŸرأحل تتعلق بتنقية ألوأدي ألذي كان ‘ حالة كارثية خاصشة من حيث ألتدفقات
ألقذرة و ألروأئح ألكريهة ألتي تنبعث من دأخلها  ،كما سشيسشمح أŸششروع بإاعادة
تهيئة ألوأدي على طول  5كلم و–ويله Ÿنتجع ترفيهي وموقع سشياحي بامتياز من
Óسش-ت-ج-م-ام وأم-اك-ن ل-ل-ت-ن-زه ع-ل-ى طول
خÓ-ل تشش-ي-ي-د فضش-اءأت خضش-رأء ﬂصشصش-ة ل -إ
ضشفافه.
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صشحراء الغربية ،كوهلر يتوّعد بتحريك اŸفاوضشات
خÓل زيارته إا ¤ال ّ

إلّرئيسض إبرإهيم غا‹ :تقرير إŸصش Òخيارنا إلّثابت ل يقبل إلّتنازل

مراسسلنا من ّﬂيمات الّÓجئ:Ú
علي عويشش
‘ إاط -ار زي -ارت -ه إا ¤ال ّصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة
ل- - - -ت - - -ح - - -ريك اŸف - - -اوضص - - -ات ب ÚاŸغ - - -رب
وال -ب -ول -يسص -اري -و– ،ادث اŸب-ع-وث الشص-خصص-ي
لم Úال -ع-ام األ‡ي إا ¤الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
ل -أ
““هورسصت كوهلر““ أامسض مع ““خطري أادوه““،
رئيسض الوفد الصصحراوي اŸفاوضض.
ج- -رت اÙادث- -ات Ãخ -يّ -م -ات ال ّ-لج -ئÚ
ال ّصصحراوّي ،Úحيث اسصتقبل اŸبعوث األ‡ي
من طرف رئيسض الوفد الصصحراوي اŸفاوضض
ب- -حضص- -ور ““اﬁم- -د خ- -داد““ م- -نسص- -ق ج- -ب- -ه- -ة
ال-ب-ول-يسص-اري-و م-ع اŸي-ن-ورسص-و ‘ ال-وقت ال-ذي
ت -ع -يشض ف -ي -ه األراضص -ي الصص -ح-راوي-ة اÙت-ل-ة
تراجعا كبÒا ‘ حقوق النسصان وسصط قمع
‡نهج لقوات اıزن للصصحراوي Úالعزل.
ت -ن -درج ه -ذه ال -زي -ارة ال -ث -ان-ي-ة م-ن ن-وع-ه-ا
ل· اŸتحدة ‘ إاطار
للمبعوث الشصخصصي ل أ
جهود اŸنظمة األ‡ية لتحريك اŸفاوضصات
اŸباشصرة ب Úجبهة البوليسصاريوواŸغرب طبقا
ل- - -ق - -رار ›لسض األم - -ن ال - -دو‹ رق - -م ،2414
ال - -داع - -ي ا ¤ع - -ق - -د ج - -ول - -ة ج - -دي - -دة م- -ن
اŸفاوضصات اŸباشصرة ب Úطر‘ النزاع.
و‘ خ -ت -ام زي -ارت -ه ıيّ -م-ات الّ-لج-ئÚ
ال ّصص- -ح- -راوي ،Úال- -ت- -ق- -ى ك- -وه- -ل -ر ب -ال -رئ -يسض
الصصحراوي ابراهيم غا‹ ،حيث أاّكد ‘ ختام

اللقاء أان اŸباحثات التي أاجراها مع ا÷انب
الصصحراوي مّكنته من جمع معلومات والتعمق
جلة ‘ هذه القضصية.
‘ ال ّصصعوبات اŸسص ّ
وقال كوهلر ‘ تصصريح صصحفي أامسض ،إاّن
األم Úالعام للجبهة الشصعبية لتحرير السصاقية
ا◊مراء ووادي الذهب يتوّقع التزام الهيئة
األ‡ية بتنفيذ القرارات الصصادرة عن ›لسض
األمن من أاجل إايجاد حل للقضصية.
وأاضصاف اŸتحدث أاّن ما خلصض اليه حول
مدة بعثة اŸينورسصو ‘ اŸنطقة هوفرصصة
ÿلق ديناميكية وطريقة تفك Òجديدة ونقطة
–ول قد تؤودي ‘ نهاية اŸطاف إا ¤إايجاد
ح -ل ي -رضص -ي ط -ر‘ ال -ن -زاع اŸغ -رب وج -ب-ه-ة
البوليسصاريوويزيل عقبات التنمية ‘ منطقة
شصمال افريقيا ككل.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أا ّك -د ال -رئ -يسض الصص -ح-راوي
ابراهيم غا‹ أاّن لقاءه مع اŸبعوث األ‡ي
اÿاصض بالصصحراء الغربية امتاز بالصصراحة
والوضصوح من أاجل البحث عن تطبيق توصصية
›لسض المن الصصادرة نهاية أافريل الفارط،
وال -ت -ي ت -نصض ع -ل-ى ت-نشص-ي-ط اŸف-اوضص-ات بÚ
طر‘ النزاع لتمك Úالشصعب الصصحراوي من
‡ارسصة حقه ‘ تقرير اŸصص Òبكل حرية
لختيار مسصتقبله.
وأاضصاف الرئيسض الصصحراوي أانّ مباحثاته
ل·
لم Úالعام ل أ
مع اŸبعوث الشصخصصي ل أ
اŸتحدة سصّلطت الضصوء على العراقيل التي
–ول دون ت- -ط -ب -ي -ق ال -ق -رارات األ‡ي -ة ذات

الصص -ل -ة ب -ال-قضص-ي-ة الصص-ح-راوي-ة ،وال-ب-حث ع-ن
أا‚ع السصبل من اجل “ك Úهذه التوصصيات
من دخول حيز التنفيذ.
وعلى هامشض اŸباحثات التي جرت بÚ
ال - -وف- -د الصص- -ح- -راوي اŸف- -اوضض واŸب- -ع- -وث
ل· اŸتحدة من
لم Úالعام ل أ
الشصخصصي ل أ
أاج -ل الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،أا ّك-د ““خ-ط-ري أادوه““
رئيسض الوفد الصصحراوي اŸفاوضض أان ا÷بهة
ت -دّع -م مسص -اع -ي األ· اŸت-ح-دة ال-رام-ي-ة ا¤
“ك Úالشصعب الصصحراوي من نيل حقه وإاقرار
ح- -ل ع- -ادل Áك- -ن الشص- -عب الصص- -ح -راوي م -ن
‡ارسصة حقه ‘ تقرير اŸصص Òوالسصتقلل.
وأاضص- -اف اŸت- -ح -دث أاّن اŸغ -رب م -ط -الب
اليوم بأان يرفع كافة العراقيل من أاجل العودة
ا ¤ط- - -اول - -ة اŸف - -اوضص - -ات اŸب - -اشص - -رة م - -ع
ال -ب -ول -يسص -اري -و ““ب -ن-ي-ة خ-الصص-ة وب-دون شص-روط
مسصبقة““ ،حسصب ما جاء ‘ نصض القرار ال‡ي
رقم .2414
Œدر اإلشصارة إا ¤أانّ ““هورسصت كوهلر““ زار
اŸنطقة شصهر أاكتوبر  ‘ 2017إاطار جولته
األو ¤من أاجل بحث سصبل إاعادة طر‘ النزاع
لطاولة اŸفاوضصات اŸباشصرة واŸتعÌة منذ
سص -ن-ة  ،2012غ Òأانّ ت- -عّ- -ن- -ت اŸغ- -رب وع- -دم
انصص- -ي- -اع- -ه ل- -ل- -ق -رارات األ‡ي -ة وال -ق -رارات
اŸنبثقة عن قمة ال–اد الفريقي األخÒة
اŸنعقدة ‘ ““أاديسض أابابا““ يبقى عائقا دون
اسص -ت -ئ -ن -اف اŸف-اوضص-ات اŸب-اشص-رة ،وت-ن-ظ-ي-م
اسصتفتاء تقرير اŸصص Òبال ّصصحراء الغربية.

يأاتون من اŸكسشيك رفقة أاطفالهم

إل ّسشلطات إألمريكية تعلق إÓŸحقات ضشد إŸهاجرين غ ÒإلشّشرعّيÚ

ع- -ل- -قت ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة م- -وق -ت -ا
اÓŸحقات ضشد اŸهاجرين الذين دخلوا
ب -ط -ري -ق -ة غ Òشش -رع-ي-ة ا ¤ال-بÓ-د م-ن
اŸكسشيك مع أاطفالهم ،بسشبب عدم توفر
أام -اك-ن لح-ت-ج-از ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت حسشب
السش -ل -ط -ات الم -ري -ك -ي-ة ال-ت-ي أاك-دت أان
سش -ي -اسش -ة ع -دم ال -تسش -اه -ل م -ع ه-ؤولء م-ا
زالت قائمة.
وق -ال م -ف -وضض ا÷م-ارك وح-م-اي-ة ا◊دود
ك-ي-ف-ن م-اك-ال-ي-ن-ان ي-وم الث-ن Úلصص-ح-افي Úأاّنه
أاوق -ف اŸلح -ق -ات ضص -د اŸه -اج-ري-ن ال-ذي-ن
قدموا مع أاطفالهم ألن األجهزة التابعة له ل
“لك أام -اك -ن لح -ت -ج -از ك -ل ه-ذه ال-ع-ائ-لت،
مضصيفا أان هذا القرار اتخذ بعد قرار
الرئيسض دونالد ترامب السصبوع اŸاضصي
وق -ف ال -فصص-ل اŸن-ه-ج-ي ل-لب-ن-اء ال-ق-اصص-ري-ن
للمهاجرين غ Òالشصرعي,Úعن عائلتهم.
من جهتها ،نقلت صصحيفة ““نيويورك تاÁز““
عن ماكالينان قوله إان وكالته ووزارة العدل
ي- -فÎضض ان ت- -ت -ف -ق -ا ع -ل -ى سص -ي -اسص -ة ت -قضص -ي
““Ãلحقة البالغ Úالذي يجلبون الطفال عÈ
ا◊دود ،منتهك Úبذلك قوانيننا و›ازفÚ
بحياتهم على ا◊دود ،بدون أان يفصصلوا لفÎة
طويلة عن أاطفالهم““.
وأاوضصح ذات اŸصصدر ،أان رجال مراقبة
ا◊دود سصيواصصلون ملحقة الراشصدين الذين
يعÈون ا◊دود بطريقة غ Òشصرعية بدون
قاصصرين ،موضصحا أانه سصيتم فصصل القاصصرين
عن عائلتهم ‘ حال تعرضصهم للخطر أاو إاذا
كان البالغون من اصصحاب السصوابق.
وأاّكد أاّنه يعمل على خطة تسصمح باسصتئناف
اŸلح- -ق- -ات ضص- -د األه- -ا‹ ال- -ذي- -ن ي- -عÈون
ا◊دود مع أاطفال.
وأاّك -دت اŸت -ح -دث -ة ب -اسص -م ال-ب-يت الب-يضض

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

سصاره سصاندرز أان سصياسصة ““عدم التسصامح““ تبقى
مطبقة ،رسصميا على القل.
وك -ان سص -ي -اسص -ة إادارة ت -رامب الصص -ارم-ة ‘
مواجهة سصياسصة الهجرة غ Òالشصرعية ادت
ا ¤فصصل عدد كب Òمن الطفال عن آابائهم،

م -ا أاث -ار اسص -ت-ي-اًء ك-بÒا ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
وح- -ت- -ى ‘ صص -ف -وف ا÷م -ه -وري Úأان -فسص -ه -م،
وكذلك على اŸسصتوى الدو‹ حسصب ما أاوردته
مصصادر إاخبارية ﬁلية.

بعد النسشحاب الÈيطاÊ

تÒيسشا ماي وإÛلسض إألوروبي يناقششان تقدم
لندن بششأان إلÈيكسشت
بحثت تÒيزا ماي رئيسشة الوزراء
لوروبي
الÈيطانية مع رئيسض اÛلسض ا أ
دونالد تاسشك ‘ مقر رئاسشة الوزراء ‘
داونينغ سشÎيت ،التقدم اŸسشتمر الذي
حققته بريطانيا بششأان القضشايا اŸتعلقة
ب - -انسش - -ح - -اب - -ه- -ا م- -ن ال–اد الوروب- -ي،
وال-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ن-اء شش-راك-ة مسش-ت-ق-ب-ل-ية
عميقة.
وق- -ال اŸت- -ح- -دث ب- -اسص -م رئ -يسص -ة ال -وزراء
الÈيطانية ،إان الجتماع ““ناقشض مفاوضصات
اÿروج من ال–اد األوروبي ،وما سصيدور ‘
اج- - -ت- - -م - -اع اÛلسض األوروب - -ي اŸق - -ب - -ل ‘
بروكسصل““ ،مضصيفا أان الجتماع اŸقبل سصيكون
““فرصصة Ÿناقشصة عدد من القضصايا الهامة،
Ãا ‘ ذلك الهجرة واألمن والدفاع قبل قمة
حلف شصمال األطلسصي““.
وتناولت رئيسصة الوزراء الÈيطانية ابضصا ‘
اجتماعها ،اŸزيد من التفاصصيل حول رؤوية
اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ل-ل-ع-لق-ة اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة مع
ال–اد.
واختتم اŸتحدث تصصريحاته بأان رئيسصة
ال -وزراء وت -اسصك ““ي -ت -ط -ل -ع -ان إا ¤ق -م-ة غ-رب
البلقان التي سصتعقد ‘ لندن الشصهر اŸقبل““.
وتسصعى ماي جاهدة لوضصع مقÎح بشصأان
ترتيبات ا÷مارك بعد خروج بريطانيا من
ال–اد ،وه - -ي أاك Èع - -ق - -ب - -ة ح - -ت- -ى اآلن ‘
ﬁادثات اÿروج ،للذهاب به إا ¤بروكسصل،

بينما يقÎب اŸوعد اŸقرر ÿروج بريطانيا
من ال–اد ‘ مارسض عام .2019
وتوصّصلت بريطانيا وال–اد األوروبي اإ¤
اتفاق على مرحلة انتقالية “تد حتى نهاية
ع- - -ام Ã ،2020ا ي -ه -ي -ئ ال -ط -ري -ق ل -ت -ح -ق-ي-ق
النفصصال الÈيطا Êعن ال–اد األوروبي
بسص-لسص-ة ،ف-ي-م-ا أاف-ادت اŸف-وضص-ي-ة األوروب-ية
بأان بريطانيا حققت تقدما كافيا ‘ ثلثة
جوانب رئيسصية Ÿغادرتها ال–اد األوروبي،
وأاوصصت الدول األعضصاء بفتح مفاوضصات حول
العلقات اŸسصتقبلية مع لندن.
وتتعلق القضصايا الثلث بحقوق اŸواطنÚ
بعد خروج بريطانيا من ال–اد األوروبي،
والتزامات بريطانيا اŸالية Œاه بقية ال–اد
األوروبي ،باإلضصافة إا ¤قضصية ا◊دود بÚ
إايرلندا الشصمالية التي هي جزء من اŸملكة
اŸتحدة ،وإايرلندا.

لجراء نهاية أاوت الداخل
تنفيذ ا إ

روسشيا تقّرر تسشهيل منح إإلقامة إلّدإئمة لأÓجانب
إلنّاطق Úبلغتها وإلّرإغب ‘ Úإلعمل

أافاد اŸوقع الرسشمي للرئاسشة الروسشية
ن الرئيسض الروسشي
““الكرمل ،““Úأامسض ،أا ّ
فÓد ÒÁبوت Úكّلف وزارتي الداخلية
لقامة الدائمة
وال-ع-م-ل ب-تسش-ه-ي-ل م-نح ا إ
Óج -انب ال -ن-اط-ق Úب-ال-ل-غ-ة ال-روسش-ي-ة
ل -أ
والراغب Úبالعمل ‘ روسشيا.
وأاضصاف اŸصصدر ذاته أان وزارة الداخلية
ووزارة العمل وا◊ماية الجتماعية ‘ روسصيا
ت-ت-ك-ل-ف ب-ات-خ-اذ اإلج-راءات ال-لزم-ة ل-تسصهيل
عملية منح األجانب الناطق Úباللغة الروسصية
والراغب Úبالعمل ‘ روسصيا ،ومنح تصصاريح
اإلق -ام -ات اŸؤوق-ت-ة وال-دائ-م-ة وإاذا ل-زم األم-ر

تقد ËمقÎحات بتعديل القوان Úذات الصصلة.
ووفقا للبيان فإاّن اŸوعد النهائي لتنفيذ
هذه العملية قد حّدد ‘  31أاوت اŸقبل،
ح- -يث ّ” ت- -ع- -ي Úك- -ل م- -ن وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة
فلد ÒÁكولوكولتسصيف ووزير العمل مكسصيم
توبيل Úمسصؤوولن عن هذه العملية ‘ جانبها
التنظيمي.
ك- -م -ا أاوع -ز ال -رئ -يسض ال -روسص -ي ل -ل -وزارتÚ
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤وزارة ال-ع-ل-وم وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
ووزارة اÿارجية بتحضص ÒمقÎحات لوضصع
ت -رت -ي -ب -ات مسص -ه -ل-ة Ÿن-ح ا÷نسص-ي-ة ال-روسص-ي-ة
لجانب اıتصص ÚاŸؤوهل.Ú
ل أ

حدثان فلكيان نادران الشّشهر اŸقبل

أإطول كسشوف للقمر وإقÎإب إŸريخ من إألرضض
ت -وّق -ع ع -ل -م -اء ال -ف -لك ‘
روسش -ي -ا أان ي-تصش-ادف أاط-ول
خسش - -وف ك- -ل- -ي ل- -ل- -ق- -م- -ر ‘
ال -ق -رن ا◊ادي وال-عشش-ري-ن
لق- -رب
م- -ع اقÎاب اŸري- -خ أ
لرضض ‘
ن- -ق- -ط- -ة ل- -ه م- -ن ا أ
جويلية الداخل.
وق- - -ال خÈاء م- - -ن ال - -ق - -ب - -ة
الفلكية ““بلنيتاريوم““ أاّنه ““Áكن
للمرء أان يلحظ يوم  27جويلية أاندر حدثÚ
فلكي Úهما خسصوف كلي للقمر ،وهو األطول
‘ القرن ا◊ادي والعشصرين واقÎاب كوكب
اŸري -خ ال -ك-وكب األح-م-ر ألق-رب مسص-اف-ة م-ن
األرضض ،وسص- -ي- -ك- -ون م -ن اŸم -ك -ن مشص -اه -دة
تفاصصيل تضصاريسصه باŸنظار““.
ووف- -ق -ا ل -ل -خÈاء سص -ت -ح -دث ال -ع -دي -د م -ن
الظواهر الفلكية النادرة ‘ منتصصف الصصيف.

وأاضصاف اÈÿاء أانه ‘ 6
ج -وي -ل -ي -ة ال -ق -ادم سص -ت -ك -ون
األرضض ع -ل -ى أاب-ع-د مسص-اف-ة
لها من الشصمسض ،إاذ سصتبلغ
اŸسصافة فيما بينهما حوا‹
 152م-ل-ي-ون ك-ي-لومÎا ،و‘
 13جويلية سصيحدث كسصوف
ج -زئ -ي ل-لشص-مسض ،وسص-ي-ك-ون
واضصحا ‘ خطوط العرضض
ال -ق -ط -ب-ي-ة ا÷ن-وب-ي-ة ول-ك-ن ل-ن ي-ت-م رصص-ده ‘
روسصيا.
و‘ نهاية جويلية سصيحدث تسصاقط للشصهب
وأامطار نيزكية ‘ ›موعة برج الدلو ،والتي
سصيصصل عددها إا 16 ¤نيزكا ‘ السصاعة ،ولكن
سص-ي-م-ن-ع ال-ق-م-ر مشص-اه-دة ه-ذه ال-ظ-اه-رة لأّنه
سصيكون ‘ مرحلة تقÎب من الكمال ،وسصيكون
قريبًا من منطقة انطلق النيازك.

خفضض الّنفقات Ãقدار  150مليون دينار

إجرإءإت تقششفية للحكومة إألردنية Ÿوإجهة إألزمة إلقتصشادية

لردÊ
اّت - - -خ- - -ذ رئ- - -يسض ال- - -وزراء ا أ
ا÷دي - -د ع - -م- -ر ال- -رزاز ›م- -وع- -ة م- -ن
لج -راءات ““ال -ت -قشش -ف -ي-ة““ ال-رام-ي-ة ا¤
ا إ
لنفاق ا◊كومي التي تعهد بها
ضشبط ا إ
لسش - -ب - -وع اŸاضش - -ي ك - -أاو¤
م- - -ن - -تصش - -ف ا أ
خطوات وقف الهدر وتضشييق العجز ‘
لردنية.
اŸوازنة العامة للحكومة ا أ
وت- - -ه- - -دف ه- - -ذه اإلج - -راءات إا ¤خ - -فضض
النفقات ا◊كومية Ãقدار  150مليون دينار
( 211مليون دولر)ي العام ا◊ا‹ ،وفقا Ÿا
أاعلنه رئيسض الوزراء عمر الرزاز ‘ مؤو“ر
صصحفي.
وحسصب بيان أاصصدرته ا◊كومة األردنية،
قّرر ›لسض الوزراء عدم شصراء السصيارات إال
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‘ ا◊الت الضصرورية ،وبعد ا◊صصول على
موافقة مسصبقة من رئيسض الوزراء ،مشصÒا إا¤
أاّنه ل يجوز اسصتخدام السصيارات ا◊كومية إال
لعمال الرسصمية ،وتخصصيصض سصيارة واحدة
ل أ
لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إاداري
وموظف فئة عليا ومن هم برتبتهم.
كما أاّكدت ا◊كومة التقيد التام بعدم تغيÒ
األثاث أاو شصراء أاثاث جديد إال للضصرورة
القصصوى ،وبعد ا◊صصول على موافقة رئيسض
الوزراء اŸسصبقة ،على أان يكون األثاث من
اإلنتاج اÙلي.
وقّ- - - -رر ›لسض ال - - -وزراء أايضص - - -ا ضص - - -م - - -ن
اإلجراءات التقشصفية ا÷ديدة ا◊د من سصفر
ال -وف -ود وال -ل -ج -ان ال -رسص -م -ي -ة ل -ل -خ-ارج-ي إال

ل -لضص -رورة ال -قصص -وى ،وت -ق -ل-يصض ع-دد أاعضص-اء
الوفد الرسصمي للخارج بحيث ل يتجاوز ثلثة
أافراد.
وبلغ إاجما‹ اإلنفاق العامي خلل الشصهور
األرب- -ع- -ة األو ¤م -ن ال -ع -ام ا◊ا‹  2.8مليار
دينار ( 3.9مليارات دولر) من  2.5مليار دينار
( 3.5مليارات دولر) خلل نفسض الفÎة من
العام اŸاضصي.
ُيذكر أاّن األردن شصهد بداية الشصهر ا◊ا‹
م-ظ-اه-رات وإاضص-راب-ات شص-ارك ف-ي-ه-ا عشصرات
اآللف م -ن اŸواط -ن Úاح-ت-ج-اجً-ا ع-ل-ى ق-رار
ا◊كومة السصابقة بسصنّ قانون فرضض ضصريبة
على الدخل ،وقّرر العاهل األرد ÊاŸلك ““عبد
ال -ل -ه ال -ث -ا ““Êإاق -ال -ة ح -ك-وم-ة ““ه-ا ÊاŸل-ق-ي““

وسص-حب ال-ق-رار الضص-ري-ب-ي ،وتشص-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة
جديدة برئاسصة ““عمر الرزاز““.
ويعيشض األردنيون منذ مطلع العام ا÷اري
–ت م- -وج- -ة غ- -لء ح- -اد ‘ أاسص- -ع- -ار السص -ل -ع
الرئيسصة واÿدمات ،طالت ““اÿبز““ أابرز سصلعة
شصعبية ‘ السصوق اÙلية.
وأاخضص- - -عت ن - -ح - -و  164سص-ل-ع-ة لضص-ري-ب-ة
اŸبيعات بنسصبة  10باŸائة بدل من  4باŸائة
ف -ي -م -ا أاخضص -عت سص -ل-ع أاخ-رى (ك-انت م-ع-ف-اة)
لضصريبة مبيعات بنسصبة  4و 5باŸائة ورفعت
أاجور النقل العام بنسصبة  10باŸائة ،بحيث
تشص -م -ل ح -اف -لت ال -ن -ق -ل ال -ع -ام اŸت-وسص-ط-ة
وال- -ك- -بÒة وسص- -ي -ارات ال -ت -اكسص -ي ،واÿدم -ات
العاملة على جميع اÿطوط.

األربعاء  ٢٧جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٣ششوال 1٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عـ ـ ـÚ
‚اح كب Òللخطّة األمنية التي اŸونديال
أاحكمـــــــت قبضستهــــا عـــــلى الوضســـــع

على

ح ّضصرتها روسصيا لتأام ÚاŸونديال
‚حت السّسلطات الروسسية ‘ تاأم ÚاŸونديال ◊د الآن من اأي Œاوزات ،حيث نالت السّسلطات الأمنية
العÓمة الكاملة ‘ كيفية تعاملها مع الأعداد الغفÒة من ا÷ماه Òالتي دخلت روسسيا منذ انطÓق
اŸونديال.

عمار حميسشي
وك -ان ال-ب-عضس ي-ت-وّق-ع ح-دوث م-ن-اوشش-ات بÚ
األنصشار على غرار ما حدث ‘ كأاسس أاوروبا
التي جرت بفرنسشا ،إال أان السشلطات الروسشية
ك- -ان ‘ اŸوع- -د و◊د الن ن -الت ال -ع Ó-م -ة
الكاملة فيما يخصس تأام ÚاŸونديال.
قبل بداية مونديال  ٢٠1٨كان هناك تخّوف
كب Òمن مششكلة «الهوليغانز» الروسس الذين
سشبقوا أان هّددوا ا÷ماه Òاإل‚ليزية التي
سشتحضشر إا ¤روسشيا ،لكن مع الوصشول إا¤
اليوم الثالث عششر من بطولة كأاسس العا⁄
يبدو أان اŸششاغب Úوخصشوصشاً «الهوليغانز»
غائبون عن السشمع “اماً.
وأاصشدرت ال ّسشلطات الروسشية قبل بداية كأاسس
ال -ع -ا ⁄أاوام -ر ب -ع -دم السش -م -اح ألي مشش-اغب
بتعك Òاألجواء اŸونديالية ،وإاثارة الشّشغب
‘ الشّش -وارع واÓŸعب اÿاصش -ة ب -ال-ب-ط-ول-ة،
وذلك حرصشاً منها على تقد Ëروسشيا واحدة
من أافضشل نسشخات اŸونديال على الصشعيد
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي خصش-وصشً-ا ب-ع-د الشش-تباكات التي
وقعت ب Úا÷ماه Òالروسشية واإل‚ليزية ‘
مدينة مارسشيليا الفرنسشية ‘ يورو .٢٠1٦
وب-حسشب ال-ت-ق-اري-ر الصش-ح-ف-ي-ة الروسشية ،فإان
م- -نّ- -ظ- -م- -ي ك- -أاسس ال- -ع- -ا ⁄ح- -ظ- -روا دخ -ول
اŸشش - - -ج - - -ع ÚاŸشش - - -اغ - - -ب Úوخصش- - -وصشً- - -ا
«الهوليغانز» إا ¤اÓŸعب ،كما طلبوا منهم
البتعاد من عناصشر الششرطة ‘ وقت ُفرضشت
على بيوت كث Òمنهم حراسشة أامنية مُششّددة

ك -ي ل ي -خ -رج -وا وي -ثÒوا الشش -غب وي -ع -ي -ق-وا
–ّرك -ات ا÷م -اه Òواألج -واء الح -ت -ف -ال -ي-ة
وخصشوصشاً ا÷ماه Òاإل‚ليزية.
‘ اŸقابل نششرت الششرطة الروسشية بياناً
رسشمياً أاششارت فيه إا ¤أانها منعت ›موعات

«الهوليغانز» من اÿروج من منازلهم ‘ يوم
مواجهة إا‚لÎا وتونسس ،كما أاعلمت ا÷ميع
بأان خطأا بسشيطا سشيؤودي إا ¤حرمانهم من
اŸششاركة ‘ تششجيع أانديتهم اŸفضشلة ‘
روسشيا ،وقد يصشل األمر إا ¤حرمانهم من

اليوم الـ  14من كاأسس العا 2018 ⁄بروسسيا

فيما تبحث اŸاكنات األŸانية عن التأاهل على حسصاب الفايكينغ

«السسيلسساو» تريد الفوز على صسربيا Ÿواجهة اأŸانيا والثّاأر من السسباعية التّاريخية
تلعب اليوم  4مباريات عن اÛموعت Úاÿامسسة والسسادسسة
لول Ÿونديال روسسيا،
◊سساب ا÷ولة الثالثة من الدور ا أ
بإاجراء مباريات مصسÒية تتقّدمها اŸباراة التي سستحبسس
لŸا Êأامام نظÒه
لنفاسس ب Úبطل الطبعة اŸاضسية اŸنتخب ا أ
ا أ
لخÒة للمانشسافت ،فيما
الكوري جنوبي ‘ لقاء الفرصسة ا أ
سسيكون السسوسسبانسس على أاشسده ‘ لقاءات اÛموعة السسادسسة
التي سستلعب ورقة التأاهل فيها ب ÚثÓث منتخبات وهي
الÈازيل ،سسويسسرا وصسربيا.

ﬁمد فوزي بقاصص
تسشتهل مباريات اليوم الـ  1٤من كأاسس العا ⁄اŸقامة حاليا بروسشيا،
بإاجراء مواجهتي اÛموعة السشادسشة بداية من السشاعة الثالثة مسشاء،
اŸواجهة األو ¤سشتجمع ب Úمنتخب كوريا ا÷نوبية وحامل لقب
النسشخة اŸاضشية منتخب أاŸانيا على أارضشية ميدان «كازان أارينا»
جنوب روسشيا.
اŸانششافت الذين عادوا من بعيد ‘ لقائهم الثا Êضشد اŸنتخب
السش -وي -دي ،و“ك -ن -وا م -ن ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ‘ شش-وط اŸب-اراة ال-ث-اÊ
وإاضشافة هدف الفوز قبل نهاية اŸباراة بـ  1٠ثوان من قذفة ‚م ريال
مدريد «تو Êكروسس» ‘ ،الوقت الذي كان فيه اŸنتخب األŸاÊ
يلعب منقوصشا من خدمات اŸدافع اÙوري «بواتينغ» بعد طرده
بالبطاقة ا◊مراء ،سشيدخل هذا اللقاء Ãعنويات أافضشل من التي دخل
بها لقاء السشويد ،وعينه ‘ هذا اللقاء على –قيق الفوز لضشمان
التأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي بعدما انهزم ‘ مباراة ا÷ولة األو¤
ضشد اŸنتخب اŸكسشيكي ‘ افتتاح لقاءات الدور األول للمجموعة
السشادسشة ،والتي كانت Ãثابة اŸفاجأاة الغ Òسشارة لبطل العا،⁄
وسشيكون اŸدير الفني للماكنات األŸانية «يواكيم لوف» ‘ هذا اللقاء
مع موعد جديد إليجاد ا◊لول ‘ وسشط اŸيدان ودفاع اŸنتخب
الذي بدا هشّشا مع بداية هذا اŸونديال ،قصشد إاعادة بناء تششكيلته
على أاسشسس صشحيحة للذهاب بها بعيدا ‘ هذه اŸنافسشة ومواصشلة
رحلت الدفاع عن لقبه ،أامام منتخب كوري مقصشى من الدور األول
بعد هزÁت Úضشد اŸنتخب السشويدي واŸكسشيكي ،لكنه لن يدخل
هذا اللقاء بثوب اŸنهزم وينتظر أان يؤودي مباراة كبÒة ،للخروج على
األقل بفوز يؤوكد به أان الفعالية هي التي أادارت له ظهرها ‘ هذا
اŸونديال خصشوصشا بعدما أاّدوا مباريات كبÒة.
الّلقاء الثا Êعن ذات اÛموعة ،سشيحتضشنه ملعب «إايكاتÈÁÒغ
أارينا» وسشيجمع ب Úمتصشدر اÛموعة السشادسشة اŸنتخب اŸكسشيكي
ضشد اŸنتخب السشويدي ،مباراة سشتكون حتما مثÒة Ãا أان اŸكسشيك
تبحث عن –قيق فوزها الثالث على التوا‹ وتأاكيد علو كعبها ،ومنها
خطف الريادة وتفادي مواجهة متصشّدر اÛموعة اÿامسشة ‘ لقاء
الدور ثمن النهائي ،الذي قد يكون بنسشبة كبÒة اŸنتخب الÈازيلي،
لكن اŸأامورية لن تكون سشهلة ضشد «الفايكينغ» الذين سشيدخلون هذا
اللقاء بششعار الفوز ل غÙ ،Òاولة ضشمان التأاهل بعد الهزÁة ‘
األنفاسس األخÒة من مواجهة ا÷ولة الثانية ضشد اŸنتخب األŸاÊ
التي كانت تسش Òنحو التعادل الذي كان أاقربا للمنطق بالنظر إا¤
›ري -ات ال -ل -ق-اء ،ف-وز سش-يسش-م-ح ل-لسش-وي-دي Úال-دخ-ول ‘ ا◊سش-اب-ات
النهائية ‘ حالة ما إاذا “ّكن اŸنتخب األŸا Êمن –قيق الفوز على
منتخب كوريا ا÷نوبية.
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دخ - -ول اÓŸعب ‘ ال - -ب- -ط- -ولت اÙل- -ي- -ة
الروسشية.
و ⁄تكت ِ
ف الششرطة الروسشية Ãنع اŸششاغبÚ
وخصش -وصش ً-ا «ال-ه-ول-ي-غ-ان-ز» م-ن اŸشش-ارك-ة ‘
بطولة كأاسس العا ⁄والدخول إا ¤اÓŸعب،
ب- -ل ف -رضشت حصش -اراً ع -ل -ى ك -ل اŸدن ال -ت -ي
تسشتضشيف اŸباريات وذلك ع Èنششر عناصشر
الششرطة ‘ الششوارع ومراقبة ا÷ماه ÒعÈ
ك -امÒات م -راق -ب-ة ل-ل-ت-ع-رف إا ¤اŸشش-اغ-بÚ
سشريعاً قبل وقوع اŸششكلة ،وهو األمر الذي
سش-اه-م ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ظ-ه-ور اŸشش-اغبÚ
بنسشبة كبÒة خوفًا من العتقالت.
وم -ن اإلج-راءات الحÎازي-ة ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا
السش- -ل- -ط- -ات ال -روسش -ي -ة أايضش ً-ا سش -ج -ن ب -عضس
اŸنتم÷ Úماعات «الهوليغانز» اŸعروف،Ú
واŸت -ه -م Úب -أاك Ìم -ن ُج -رم وُج -ن-ح-ة ُت-ع-تÈ
خرقا للقوان Úالروسشية ،هذا باإلضشافة إا¤
زيارة منازلهم والطلب منهم البقاء بعيداً عن
كل ششيء كي ل تتم معاقبتهم.
ولهذه األسشباب – ⁄دث أاي مششكلة بÚ
ا÷م -اه Òح -ت -ى ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ة ،و ⁄ت-ظ-ه-ر
«الهوليغانز» ‘ اÓŸعب وهو األمر الذي
ي-ؤوّك-د ال-ن-ج-اح ال-ك-ب Òل-ل-خّ-ط-ة األم-ن-ي-ة ال-ت-ي
ح ّضشرتها روسشيا ما قبل بداية اŸونديال،
وهي مسشتمرة خÓل البطولة بنجاح كب.Ò

ا◊سص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم..
‘ الدقائق األخÒة

لول م -ن ك -أاسس
شس- -ه- -دت م- -ق- -ابÓ- -ت ال -دور ا أ
ال-ع-ا ⁄اŸت-واصس-ل-ة ب-روسس-ي-ا ن-ق-ط-ة ق-د تكون
«غريبة» مقارنة بالدورات السسابقة ،والتي
تتلخّصس أان ا◊سسم ‘ العديد من اŸقابÓت
لح- -رى ال- -ث- -واÊ
ي - -أات - -ي ‘ ال- -دق- -ائ- -ق أاو ب- -ا أ
لخÒة ،وح ّ- - - - -دد مصس Òع - - - - -دة ف- - - - -رق ‘
ا أ
لخÒة.
اللحظات ا أ
‡ا ي -ع -ن -ي أان ك -رة ال-ق-دم ال-ع-اŸي-ة ت-غّ-ي-رت
ّ
بشس -ك-ل ك-ب Òوم-ب-دأا ا◊سس-اب-ات أاصس-ب-ح سس-ي-د
اŸوقف بالنسسبة للمنتخبات الكبÒة بشسكل
واضس -ح م-ق-ارن-ة ب-اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ت-ي ل-يسس ل-ه-ا
طموح للعب على اللقب.
ف-ق-د شس-اه-دن-ا ك-ي-ف ع-ادت ك-ل م-ن إا‚لÎا،
لخÒة بفضسل
أاŸان-ي-ا وإاسس-ب-ان-ي-ا ‘ ال-دق-ائ-ق ا أ
خÈة لعبيها ‘ اŸنافسسات الكÈى ،والتي
تسسمح لهم البقاء ‘ تركيز تام على الهدف
اŸسسطر ا ¤غاية صسافرة ا◊كم النهائية.
وه-ن-ا ي-ظ-ه-ر ال-ف-ارق ال-ذي يقدمه الÓعبÚ
اŸت -ع -ودي -ن ع -ل -ى ال-ب-ط-ولت ال-ك-بÒة ال-ت-ي
لوضساع
تسسمح لهم بالتفوق ‘ العديد من ا أ
حتى الصسعبة منها.
والÎك -ي -ز «ي -ن -قصس» ضس -م -ن تشس -ك -ل-ة ب-عضس
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ت-ي ت-ل-قت أاه-داف-ا غّ-ي-رت م-ن
«وج- -ه -ت -ه -ا» ‘ ه -ذا اŸون -دي -ال ،ع -ل -ى غ -رار
اŸغ- -رب ال- -ذي ت- -ل -ق -ى أاه -داف -ا ‘ ال -دق -ي -ق -ة
لخÒة ،ح -ت -ى أان -ه ج -انب ال-ف-وز وال‚از
ا أ
الكب Òيوم أاول أامسس أامام اŸنتخب السسباÊ
لول ب-فضس-ل
ال -ذي “ك -ن م -ن كسسب اŸرك -ز ا أ
ه -دف أاسس -ب-اسس ع-ن-دم-ا ك-انت اŸب-اراة ت-ل-ف-ظ
لخÒة.
أانفاسسها ا أ
ّ
ك- -م- -ا أاّن اŸن- -ت- -خب اŸصس- -ري ت -ل -ق -ى ه -دف -ا ‘
لخÒة أام-ام اŸن-ت-خب السس-ع-ودي،
ال -دق-ائ-ق ا أ
لخ Òال- - -ذي سس- - -ج- - -ل ف- - -وزا ‘ ه - -ذا
ه- - -ذا ا أ
اŸونديال عكسس زمÓء ﬁمد صسÓح الذين
خ -رج -وا م -ن ك -أاسس ال -ع-ا ⁄ب-دون أاي رصس-ي-د
وتلّقوا  3هزائم متتالية.
وال-ك-ل م-ا زال ي-ت-ذّك-ر ال-ط-ري-قة التي خسسر
بها اŸنتخب التونسسي مباراته أامام ا‚لÎا،
‘ ال- -وقت ال- -ذي ك- -ان ق- -ري -ب -ا م -ن ال -ت -ع -ادل
اليجابي قبل أان يتمّكن الهّداف كاين من
وضسع الكرة ‘ مرمى ‡ثل القارة ال ّسسمراء.

حامد حمور

بعد خروج الفراعنة برصسيد خال من الّنقاط

«صصفر اŸونديال» يث Òموجة غضصب عارمة ‘ مصصر
بعد هذين اللقاءين سشيكون عشّشاق ال ّسشاحرة اŸسشتديرة بداية من
السشاعة السشابعة مسشاء بالتوقيت اÙلي مع موعد Ÿششاهدة لقاءين
ل يقÓن أاهمية وإاثارة عن سشابقيهما ،حيث سشيكون اŸنتخب الصشربي
ال -ق -وي ‘ م -واج -ه -ة اŸن-ت-خب الÈازي-ل-ي ‘ م-ب-اراة ل-ت-ح-دي-د ه-وي-ة
اŸتأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي ،اŸنتخب الصشربي الذي يحتل اŸركز
ال- -ث- -الث ‘ الÎت- -يب ال- -ع -ام ب -ث Ó-ث ن -ق -اط ي -ب -حث ع -ن اإلط -اح -ة بـ
«السشيليسشاو» ‘ هذا اللقاء ،والتأاهل على األقل ‘ اŸركز الثا Êمن
اÛموعة اÿامسشة ،أاو التعادل وانتظار هدية من كوسشتاريكا ‘
اللقاء الثا ،Êخصشوصشا بعدما أادى بداية بطولة ‡يزة بعدما “كن من
الفوز على اŸنتخب الكوسشتاريكي وانهار ‘ الدقائق األخÒة برسشم
اŸواجهة الثانية ضشد سشويسشرا ،لكن اŸأامورية لن تكون سشهلة بتاتا
أامام بطل العا ‘ ⁄خمسس مناسشبات اŸنتخب الÈازيلي صشاحب ريادة
ترتيب اÛموعة اÿامسشة برصشيد  ٤نقاط وبفارق األهداف فقط
عن اŸنتخب السشويسشري ،الÈازيل الذي يطمح لعبوه بقيادة النجم
«نيمار دا سشيلفا» إا ¤بلوغ اŸباراة النهائية والتتويج بالكأاسس ،لدخول
تاريخ «السشيليسشاو» من بابه الواسشع وإاسشعاد عششاق «السشامبا» ،سشيكون
أامام حتمية الفوز للتأاهل ‘ الصشدارة أاو على األقل إانهاء مواجهته
ب -ت-ع-ادل ح-ت-ى يضش-م-ن ال-ت-أاه-ل ل-ل-ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ،ل-ك-ن ع-زÁة ال-ق-ائ-د
«مارسشيلو» وزمÓئه سشتكون كبÒة لتحقيق الفوز وضشمان الصشدارة
Ÿواجهة اŸنتخب األŸا ‘ Êالدور الثمن النهائي والعمل على الثأار
من الهزÁة التاريخية اŸذلة للÈازيل ‘ مونديال  ٢٠1٤التي انتهت
بسشباعية نظيفة ‘ نصشف نهائي اŸونديال.
ال -ل -ق -اء ال -ث -ا Êال -ذي سش -ي -ج -م -ع ب ÚاŸن -ت -خب السش -ويسش -ري ون-ظÒه
ال-ك-وسش-ت-اري-ك-ي وال-ذي سش-ي-ح-تضش-ن-ه م-ل-عب «ن-ي-ز Êنوفغورود» لن يقل
أاهمية عن األول ،حيث سشيكون اŸنتخب السشويسشري ›Èا على
–قيق التعادل على األقل لضشمان التأاهل إا ¤الدور الثا ،Êوبعدها
سشتكون ا◊سشابات على صشاحب الريادة والوصشافة ،من جانبه منتخب
كوسشتاريكا سشيبحث عن –قيق للخروج مرفوع الرأاسس من كأاسس
العا.⁄

أاثار خروج اŸنتخب اŸصسري
لكرة القدم ،من مونديال
روسسيا بثÓثة هزائم ،متذيÓ
›موعته ،أاجواء حزن ‘
الشسارع ،وعلى منصسات مواقع
التواصسل الجتماعي ،وسسط
مطالبات بفتح –قيق حول
أاسسباب اŸشساركة الهزيلة.

وخسش- -ر م -ن -ت -خب مصش -ر م -ب -ارات -ه
الثالثة واألخÒة Ãونديال روسشيا،
بهدف واحد مقابل هدف Úلصشالح
ن- -ظÒه السش -ع -ودي ،ل -ت -ل -ح -ق ه -ذه
ال -ن -ت -ي -ج -ة ب -ه -زÁت -ه م -ن روسش -ي -ا
وأاوروغ - -واي ،وي - -ت - -ذي - -ل ت - -رت- -يب
اÛموعة ب Óرصشيد نقاط.
وأاعاد «صشفر مونديال روسشيا» ،كما
وصشفه مغردون مصشريون ،التذكÒ
بواقعة خروج مصشر ب Óأاصشوات ‘
م -ل-ف اسش-تضش-اف-ة م-ون-دي-ال ،٢٠1٠
ال -ذي ف -ازت ب -ه ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا،
وعرف حينها بـ»صشفر اŸونديال».
وبدا ا◊زن على وجوه اŸششجع،Ú
Óت ب -ه -م اŸق -اه -ي
ال- -ذي- -ن ام- -ت - -أ
والسشاحات الكÈىÃ ،ختلف أانحاء
البÓد ،من اآلداء الباهت لفريقهم
أام- -ام ن- -ظÒه السش- -ع -ودي ،ق -ب -ل أان
تنفجر موجة غضشب وهتافات ضشد
ال Ó-ع -ب Úوا÷ه -از ال -ف -ن-ي ،ع-قب
هدف األخضشر «القاتل» ‘ الثانية
األخÒة.
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األربعاء  ٢٧جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٣ششوال 1٤٣٩هـ

للعاب اŸتوسسط ـ تاراغونا 2018
الدورة الـ  18أ

مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر ـ تـ ـ ـ ـ ـ ـونسس
‘ كرة اليد تتصصّدر مواعيد اليوم

وصشب ا÷م - -ه - -ور غضش - -ب- -ه ع- -ل- -ى
الÓ-ع-ب Úوا÷ه-از ال-ف-ن-ي ل-ل-ف-ري-ق
إا ¤ج - -انب ا–اد ال - -ك- -رة ،وسش- -ط
م -ط-ال-ب-ات ب-رح-ي-ل ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
بالكامل.
وق- -ال ع- -م -رو ن -اصش -ر ( ٢5سشنة)،
Óن-اضش-ول ،ع-قب ن-ه-اي-ة اŸباراة،
ل -أ
بغضشب« :ل دفاع ول هجوم..ماذا
ك ّ-ن -ا ن -ت-وّق-ع؟ ﬁم-د صشÓ-ح وح-ده
ك- -ان ي- -ل- -عب وب -ق -ي -ة ال Ó-ع -ب⁄ Ú
يحضشروا للمباراة».
وح -م -ل إاسش Ó-م شش -اك-ر ( 1٩عاما)
مسش -ؤوول -ي -ة ال -ه-زÁة ل–اد ال-ك-رة
ال- -ذي  ⁄ي- -وف- -ر أاج- -واء «ه- -ادئ -ة»
خÓل اإلقامة بروسشيا ‘ ،إاششارة
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سسفيـــــــــــــان حيـــــــــــــــــواÊ
(الناخــب الوطني لكرة اليد):

نلع ـ ـ ـب مبـ ـ ـ ـاراة ت ـ ـ ـ ـونسس
Ãعنوي ـ ـ ـ ـات مرتفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تتصسّدر مواجهة ا÷زائر ـ تونسس ‘ الدور ربع النهائي Ÿسسابقة كرة اليد اليوم مواعيد اŸشساركة
ا÷زائرية ‘ الدورة الـ  18لألعاب البحر الأبيضس اŸتوسسط حيث اإن الإثارة من اأجل مكان ‘ اŸربع
الذهبي تكون عنوان هذه اŸباراة الواعدة.

قبل اŸباراة الواعدة بالإثارة ب ÚاŸنتخب الوطني لكرة
اليد ونظÒه التونسسي ‘ اطار الدور ربع النهائي من
اŸنافسسة ،اتصسلنا بالناخب الوطني سسفيان حيوا Êالذي
حدثنا عن اŸوعد ومسسار «اÿضسر» ‘ هذا اŸوعد
اŸتوسسطي.

حاوره  :حامد حمور
مبعوث «الششعب» إا ¤تاراغونا
حامد حمور
مبعوث «الششعب» إا ¤تاراغونا
ارتفعت معنويات الفريق الوطني بعد الفوز على ايطاليا ويسشعى Ÿواصشلة
اŸغامرة «اŸتوسشطية» من خÓل البحث على «إاسشقاط» الفريق التونسشي
ال -ذي ق -دم إا ¤ت -اراغ-ون-ا ب-أاحسش-ن ع-ن-اصش-ره  ..ل-ك-ن م-ق-ابÓ-ت «ال-دارب-ي
Óثارة وهي مفتوحة على كل الحتمالت.
اŸغاربي» دائما كانت موعدا ل إ
أاششبال اŸدرب سشفيان حيوا Êسشبق لهم وأان حققوا ا‚ازا ‘ البطولة
الفريقية اŸاضشية ،بالرغم من أان الفريق التونسشي كان مرششحا بقوة
للفوز باŸباراة ،إال أان «اÿضشر» جانبوا الفوز بقليل وانتهت اŸباراة
بالتعادل  ..هذا األمر سشيششجع أايضشا زمÓء بركوسس لتقد Ëكل ما عندهم
من امكانيات للوصشول ا ¤اŸربع الذهبي واسشتغÓل الفرصس التي تتاح
بششكل فّعال.

العودة إا ¤مسصتوى جيد ‘ الوقت اŸناسصب
فقد عادت الفعالية إا ¤تششكيلة الفريق الوطني الذي “كن من توقيع ٣٨
إاصشابة ‘ مرمى الفريق اإليطا‹ ،رغم أان مواجهة تونسس تعد ﬂتلفة
جدا وسشتلعب بنظام اإلقصشاء اŸباششر ،األمر الذي يعني أان ك ÓالفريقÚ
يقدمان كل ما عندهم من أاجل –قيق الهدف ومواصشلة اŸنافسشة.
وب-دون ششّك سش-ت-ك-ون ق-اع-ة ك-ام-بÓ-ر م-ك-ت-ظ-ة ب-أاعضش-اء ال-ب-ع-ثة ا÷زائرية
اŸتواجدة بتاراغونا من أاجل تششجيع أاششبال حيوا ‘ Êهذه اŸهمة التي
قد تفتح أافاقا جديدة للفريق الوطني الذي يسشعى للعودة إا ¤الواجهة من
بوابة األلعاب اŸتوسشطية.
من جهة أاخرى ،فإان اŸوعد سشيكون مع انطÓق منافسشات أالعاب القوى
التي من اŸمكن جدا أان تكسشب ا÷زائر بعضس اŸيداليات كما جرت
العادة ،بالرغم من اŸنافسشة الششديدة ‘ هذه اŸسشابقة.
و◊د اآلن ،ف - -إان ا÷زائ - -ر حصش- -دت  ٦م-ي-دال-ي-ات ،ذهبيتان ٣ ،فضشيات
وبرونزية واحدة ،حيث أان الÎكيز كان كبÒا على منافسشات اŸصشارعة
بتنششيط كل من سشيد عزارة وبن
جمل Úللدور النهائي.

ن- - - - -ت- - - - -ائ - - - -ج ‡ّي - - - -زة
للمصصارعة ا÷زائرية
إا ¤ت -واف -د وف-ود ف-ن-ي-ة وإاعÓ-م-ي-ة
على فندق إاقامة الÓعب ،Úوهو ما
اع-تÈه ال-ب-عضس سش-ب-ب-ا «تشش-ت-ي-ت-ه-م»
خÓل مباراة روسشيا التي خسشرها
بهدف مقابل ثÓثة أاهداف.
واّت- -خ- -ذ مصش- -ري -ون م -ن م -نصش -ات
مواقع التواصشل الجتماعي سشاحة
ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن غضش-ب-ه-م م-ن ال-ظهور
«ال -ك -ارث -ي» Ÿن -ت -خب ب Ó-ده-م ‘
اŸونديال ،واحتل وسشمان مراتب
متقدمة ضشمن األك Ìتدوال Ãوقع
«تويﬁ »Îليا ،حيث تصشدر وسشم
«#اسش-ت-ق-ال-ة_ا–اد_الكرة» ،وحل
وسشم «#صشفر_اŸونديال» اŸرتبة
السشابعة حتى السشاعة  1٩:5٠ت.غ.
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وك -انت اآلم -ال م -ع -ل -ق-ة أاكÌ
ع -ل-ى اŸصش-ارع سش-ي-د ع-زارة
الذي كان مرششحا بقوة لنيل
ال- -ذهب ب- -ع -د إاقصش -ائ -ه ‘
نصشف النهائي لنائب بطل
ال - - - - -ع - - - - -ا ⁄اŸصش - - - - -ارع
ال- -ك- -روات- -ي ،ل -ك -ن وج -د
صش - - -ع- - -وب- - -ة ‘ ف- - -رضس
م-ن-ط-ق-ه ع-ند مواجهته
ل - -ل - -مصش- -ارع الÎك- -ي و
انهزم
بـ ٢ـ  .. 1ومع ذلك يعت Èمن األمال الكÈى
للمصشارعة ا÷زائرية وقد يكون من ب Úالوجوه البارزة ‘ األلعاب
األوŸبية القادمة باليابان.

و اسشتطاعت اŸصشارعة ا÷زائرية أان تتأالق ‘ موعد تاراغونا ،األمر
الذي يب Úالعمل الكب Òالذي يقام على مسشتوى ال–ادية وكذا الطاقم
الفني الذي يحرصس على تطوير مسشتوى اŸصشارع ‘ ÚاŸنافسشات
الرسشمية.
وكان رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للمصشارعة رابح ششباح قد ع Èعن
سشعادته للنتائج اŸسشجلة من طرف اŸصشارع ،ÚواعتÈها تاريخية والتي
تدفع بالعمل أاك Ìلبلوغ مسشتويات أاخرى ‘ ظّل وجود مصشارع Úمن
مسش -ت -وى ع -اŸي واسش -ت -ط -اع-وا أان ي-حّ-ق-ق-وا ن-ت-ائ-ج ك-بÒة أام-ام م-ن-افسشÚ
عاŸي.Ú

«الشسعب» :كيف ترى مباراة اليوم اأمام تونسس؟
حيوا - Êسسنواجه بطل اإفريقيا الذي قدم ا ¤تاراغونا
ب- -ف- -ري- -ق -ه الأول ت -ق -ري -ب -ا ،ح -يث ن -دخ -ل اŸواج -ه -ة ب -دون
حسسابات كوننا «ما عندنا ما نخسسر» كما يقال واك Ìمن
ذلك سسنكون ‘ ظروف مواتية لتقد Ëمباراة ‘ اŸسستوى.
وع -م-ل-ن-ا ب-ع-د م-ب-اراة اي-ط-ال-ي-ا ع-ل-ى السسÎج-اع و –ضسÒ
الÓعب Úمن الناحية البدنية ،حيث يقوم الطقم الطبي
بعمله لنكون ‘ اŸوعد ‘ اأحسسن الأحوال.

أاسصامة سصحنون« :سصعيد ÃسصÒتي وبتحطيمي الرقم
القياسصي الوطني»

@ الفريق «–رر» بعد الفوز على اإيطاليا؟
@@ صس-دق-ن-ي ل-ق-د سس-ع-دت ك-ثÒا ب-ع-د ال-ف-وز ع-ل-ى اŸنتخب
اليطا‹ ،حيث قدم عناصسر فريقي مردودا طيبا واأجروا
م- -ب- -اراة «ك- -ام- -ل- -ة « م -ن ح -يث اŸردود وال -ف -ع -ال -ي -ة ،وع -دد
الأهداف التي سسجلناها التي وصسلت اإ 38 ¤اإصسابة Òÿ
دليل على الفعالية التي كانت حاضسرة والÎكيز الكبÒ
لÓعب ÚخÓلها.

أاما اŸيدالية الفضشية األخرى التي سشجلت مسشاء يوم الثن Úكانت من
نصشيب السشباح أاسشامة سشحنون الذي كان ضشمن ‚وم الدورة من خÓل
جمعه لذهبية
الـ1٠٠م سشباحة حرة ،وفضشية الـ 5٠م سشباحة حرة  ..وأاكد لنا بعد نهاية
السشباق الثا ÊواحتÓله للمركز الثا« :Êحصشيلتي جد ايجابية وأانا سشعيد
جدا لهذا اŸسشار الذي سشمح ‹ بالفوز Ãيداليت ،Úكما أان تسشجيلي للرقم
القياسشي الوطني ‘ الـ 5٠م سشباحة حرة الذي كان بحوزة البطل سشليم
ايÓسس منذ  .. ٢٠٠٤وعملت منذ سشنوات من أاجل الوصشول ا ¤هذا
اŸسشتوى  ..وأانا سشعيد جدا بهذه اŸسشÒة « ..كما أاششار أانه سشيواصشل
ال -ع-م-ل ل-ب-ل-وغ مسش-ت-وي-ات أافضش-ل –سش-ب-ا ل-ل-ه-دف ال-رئ-يسش-ي وه-و األل-ع-اب
األوŸبية القادمة ‘ اليابان عام ٢٠٢٠
وقبله سشنكون على موعد ‘ بطولة العا ⁄العام القادم.
وتتواصشل اŸنافسشات بإاثارة كبÒة حيث يؤوكد العديد من الختصشاصشيÚ
أان اŸسشتوى ‘ تطور مسشتمر ،حيث تتصشدر ايطاليا جدول الÎتيب
Ãجموع  ٧٠ميدالية منها  ٣1ذهبية ،وتتقدم على البلد اŸنظم اسشبانيا
التي تكتفي ◊ّد اآلن بـ  1٢ذهبية و›موع  55ميدالية ‘ ..ح Úأان تركيا
–تل اŸركز الـ  ٣بـ 1٢ذهبية و›موع .٤٠

إاي- - -ط- - -ال- - -ي- - -ا ت - -واصص - -ل
سص -ي -ط -رت -ه -ا  ..ومصص-ر
األو ¤عربيا
وÁكن القول إان إايطاليا حصشدت
ال- - -ع - -دي - -د م - -ن اŸي - -دال - -ي - -ات ‘
م-ن-افسش-ات السش-ب-اح-ة ،وق-د ي-ت-واصشل
ال-ت-ن-افسس ب ÚاŸن-ت-خ-ب-ات اŸششاركة
عند دخول منافسشات أالعاب القوى.
وب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات ال-ع-رب-ي-ة
اŸشش -ارك -ة ‘ أال -ع -اب ت -اراغ -ون -ا ،ف-إان
مصشر تتصشّدر القائمة و–تل اŸركز الـ
Ã ٦جموع  ٢٣ميدالية منها  ٧ذهبية،
وتونسس –تل اŸركز الثامن حيث جمعت
 1٠ميداليات منها  ٣ذهبيات ..بينما –تل
ا÷زائر الصشف العاششر ‘ الÎتيب العام بـ
 ٦ميداليات منها ذهبيتان.

@ الظروف مواتية من الناحية اŸعنوية؟
@@ نحن ‘ –سسن مسستمر مع مرور اŸقابÓت– ،دثنا مع
الÓ-ع-ب Úم-ب-اشس-رة ب-ع-د ل-ق-اء ك-روات-ي-ا ال-ت-ي ع-ان-ي-ن-ا ف-ي-ه-ا،
وسسارت الأمور بشسكل ايجابي ‘ لقاء ايطاليا  ..ول بد من
ال-ت-وضس-ي-ح ه-ن-ا اأن ال-ت-حسس-ن وال-ت-ط-ور ال-ذي يعرفه الفريق
ال -وط -ن -ي Ãق -ارن -ة ن -ت -ائ-ج-ن-ا ا◊ال-ي-ة م-ع مسس-ار ال-ف-ري-ق ‘
الدورة اŸاضسية ح Úانهزم «اÿضسر» ‘  ،2013اأمام ايطاليا
وكان ترتيبه الأخ ‘ Òالدورة.
وبالتا‹ ،فاإن الفوز على الفريق ايطاليا فتح لنا اأبواب
الأمل وعرفنا امكانياتنا ‘ الأوقات الصسعبة ،كون اŸباراة
ك -انت «ن -ه -ائ-ي» ب-اأ” م-ع-ن-ى وجب ال-ف-وز ب-ه-ا لÓ-سس-ت-م-رار ‘
اŸنافسسة.
@ وما هو تقييمك Ÿسستوى الدورة؟
@@ ل بد من التوضسيح هنا ان الفرق اŸشساركة لها مسستوى
ع- -اŸي وت- -خ- -وضس اŸن- -افسس- -ة ب -ف -ري -ق -ه -ا الأول ،ع -ل -ى غ -رار
سس -ل-وف-ي-ن-ي-ا وك-روات-ي-ا ا ¤ج-انب اسس-ب-ان-ي-ا ال-ت-ي شس-اه-دن-ا اأن
طاقمها الفني هو نفسسه الذي يدرب الفريق الأول ‡ ..ا
يعني اأن مسستوى الدورة كب ÒوÎﬁم.
ك- -م- -ا اأن- -ن- -ا وق- -ف- -ن- -ا ع -ن الم -ك -ان -ي -ات ال -ك -بÒة اŸسس -خ -رة
ل -ل -م -ن -ت -خ -ب-ات ‘ ه-ذه ال-دورة م-ن ح-يث ت-ن-ظ-ي-م ط-واق-م-ه-ا
ال- -ف -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى ع -دد ك -ب Òم -ن الأشس -خ -اصس
الختصساصسي ‘ Úكل اÛالت اŸتعلقة بالتحضس Òوخوضس
اŸنافسسة‡ ،ا يعطيها قوة اأخرى ‘ الأداء والتنظيم.
@ ل-عب ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ‘ ال-ب-ط-ول-ة الف-ري-ق-ي-ة اŸاضسية
اأمام الفريق التونسسي ؟
@@ ب -ال -ف -ع -ل ك-ان م-وع-دن-ا الأخ Òم-ع ت-ونسس ‘ ال-ب-ط-ول-ة
الفريقية بالغابون ،اأين حققنا ا‚ازا اأمام بطل افريقيا
وان -ت -هت اŸب -اراة ب -ال -ت -ع -ادل ح -يث ق -دم ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي
مردودا معتÈا.
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الطفح ا÷لدي والنزلة اŸعوية...

أامراضض على األم النتباه لها ‘ الصصيف

’مراضص التي تنشضأا مع بداية فصضل الصضيف،
مع دخول فصضل الصضيف وارتفاع درجة ا◊رارة يواجه أاطفالنا بعضص ا أ
’مكانية التي تهاجم الطفل بكل سضهولة بسضبب عدم اكتمال اŸناعة لدى الطفل.
ويكون لديها ا إ
بسسبب ارتفاع درجة ا◊رارة والرطوبة
وك -ذا م -وسس -م ت -ل -ق-ي-ح ال-ن-ب-ات-ات وال-ت-ل-وث
الغذائي الذي يك ‘ Ìهذه اآلونة بجانب
األت- -رب- -ة وال- -ذب- -اب ال- -ذي ي- -ق- -وم ب -ن -ق -ل
األم- -راضش واŸي- -ك -روب -ات إا ¤األط -ع -م -ة
واŸشس-روب-ات وع-دم اله-ت-م-ام ب-ال-ن-ظ-افة
الشسخصسية وغسسل األيدي باسستمرار ،ا¤
ج -انب ت -واج -د ال -ط -ف -ل ‘ أام -اك-ن ك-ثÒة
اإلزدحام وهذه األماكن تكون غ Òجيدة
التهوية ،ومن أاهم األمراضش التي تصسيب
الطفل ‘ الصسيف:
الطفح ا÷لدي ‘ ،بداية هذه األمراضش،
الطفح ا÷لدي وهي بقع حمراء على جلد
ال -ط -ف-ل ،ي-ح-دث ن-ت-ي-ج-ة ت-ع-رضس-ه ألشس-ع-ة
الشس- -مسش أاوق -ات ال -ذروة ال -ت -ي ت -ب -دأا م -ن
ح- -وا‹ السس -اع -ة  12إا ¤السس -اع -ة ح -ت-ى
السس -اع -ة  4عصس- -را ،ا ¤ج- -انب ارت- -ف- -اع
ال -رط -وب -ة وق -ل -ة األكسس -ج Úب-ا÷و وع-دم
ت -ع -ويضش ا÷سس -م ب -السس -وائ -ل اŸط -ل -وب-ة ،ا◊م-ى ال-ت-ي-ف-ودي-ة– ،دث ن-ت-ي-ج-ة ت-ناول الذهاب إا ¤الشسواطئ وقد تكون اŸياه
فيجب أان يتجنب التعرضش للشسمسش ‘ الطعام أاو اŸشسروبات الفاسسدة فا◊مى اŸوج -ودة ن -اق -ل -ة ل-ل-فÒوسس-ات وال-ب-كÎي-ا
هذه األثناء لن أاشسعتها ضسارة ‘ هذا ال -ت -ي -ف-ودي-ة ه-و م-ي-ك-روب ي-ق-وم ب-اخÎاق بجانب اŸكوث الطويل ‘ اŸاء يؤودي إا¤
الوقت وكذلك فأان جلد الطفل ضسعيف.
معدة الطفل ويسسري ‘ تيار الدم حتى إالتهاب األذن اÿارجية.
اÿمول والكسسل ،من اŸمكن أان نÓحظ يصسل إا ¤الكبد والطحال .و‘ إاحصسائية أاما طرق الوقاية من هذه األمراضش تعود
أان ال- -ط- -ف- -ل يصس- -اب ب- -اÿم -ول وال -كسس -ل قام بها األطباء وجدو أان أاك Ìمن نصسف إا ¤نقطت Úأاول .تعويد الطفل على بعضش
والشس -ك -وى ب -أان ع -ظ-ام-ة ث-ق-ي-ل-ة ‘ ب-عضش األط- -ف- -ال اŸصس- -اب Úب- -ه- -ذا اŸرضش ق -د التعليمات اŸفيدة له ،ا◊ذر من التواجد
األحيان فهذا يرجع إا ¤أانه قد يكون بذل تعرضسوا للموت أاثر مهاجمة هذا اŸرضش ‘ األماكن اŸزدحمة وغ Òجيدة التهوية
›هود عا‹ مثل ا÷ري او اللعب ،ا ¤لهم.
‘ أاوقات الذروة ،حثه على غسسل يديه
ج -انب ت -ع -رضس -ه إا‹ درج-ة ح-رارة ع-ال-ي-ة أاوجاع الرأاسش ،مرضش منتشسر ‘ فصسل بعد كل وجبة أاو قبل كل وجبة وتعريفة أان
جدا ما يسسبب له الجهاد ا◊راري.
الصسيف ‘ العادة يصسيب الطفال يرجع ال -ي -دي -ن أاث -ن -اء فصس-ل الصس-ي-ف ت-ك-ون أاكÌ
اإلسسهال والنزلة اŸعوية ،هناك أايضسا إا ¤ا◊راة العالية التي تسسبب ا÷فاف ع- -رضس- -ة ل- -ل- -ع- -رق م- -ا ي -وجب اله -ت -م -ام
مرضش اإلسسهال والنزلة اŸعوية التي تعت Èفيجب دائما ا◊رصش على شسرب السسوائل بنظافتها.
من أاك Ìاألمراضش التي تهاجم األطفال و عصسائر الفواكه الطبيعية وكذا شسرب ك -م -ا ي -جب أان ت -ق-وم األم أايضس-ا ب-ت-ح-ذي-ر
‘ فصس- -ل الصس- -ي- -ف ي- -ك- -ون سس- -ب -ب -ه ع -دم اŸياه بكميات مناسسبة.
ال -ط -ف -ل م -ن ت -ن -اول األط-ع-م-ة اÛه-ول-ة
الهتمام بالنظافة الشسخصسية للطفل ،من نزلت الÈد الصسيفية– ،دث عادة بسسبب اŸصسدر خاصسة من الباعة اŸتجول.Ú
ب Úأاسس -ب -اب-ه-ا ت-ن-اول األط-ع-م-ة اÿارج-ي-ة التشسغيل الدائم Ÿكيف الهواء سسواء ‘ واله -ت -م -ام ب -ال -ط -ع -ام الصس -ح -ي اŸق-دم
ال -ت -ي م -ن اŸم -ك -ن أان ي -ك -ون ب -ه -ا ب-عضش اŸن- -زل أاو ‘ اي م- -ك- -ان Ÿدة ط- -وي- -ل- -ة ،خاصسة اÿضسروات والفاكهة مع غسسلها
اŸك -ون -ات م -ن -ت -ه-ي-ة الصسÓ-ح-ي-ة ف-ي-جب ف -ي -جب أان ل ن -ع-رضش األط-ف-ال ل-ل-م-ك-ي-ف جيدا ويفضسل أان تكون طازجة ،إا ¤جانب
ا◊ذر م -ن ذلك وم -ت -اب -ع -ت-ه بسس-ؤوال-ه ع-ن دائما أاو على األقل يجب فصسله لفÎات الÎكيز على ارتداء الطفل مÓبسش قطنية
مصسدر الطعام ،كما يفضسل أان يكون –ت من اليوم.
خ-ف-ي-ف-ة وك-ذا اله-ت-م-ام ب-ن-ظ-اف-ة ال-ط-فل
أاشسراف األم.
التهاب األذن ،يحدث هذا اŸرضش نتيجة ا÷سسدية وحثه الدائم على شسرب اŸياه.

صض-ح-تك ‘
غذائك

الكرز...
فوائد طبية
مذهله
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بتخفيف الشسعور باأل.⁄
وقد بّينت نتائج دراسسة أاجريت ‘ قسسم دائرة
تراكمت ‘ الفÎة الكثÒة نتائج دراسسات كثÒة األبحاث ‘ جامعة كاليفورنيا التابعة لدائرة
تشس Òإا ¤الفوائد الصسحية العديدة واŸتميزة ‘ الزراعة ‘ الوليات اŸتحدة أان النسساء الÓتي
ّ
اسس-ت-ه-لكن  280غ -رام -ا م -ن ال-ك-رز ،ان-خ-فضست
الكرز ،من بينها:
ل
د
ي
ه
ن
‘
ا
ل
ي
و
م
ا
ل
ت
ا
‹ مسس -ت -وي -ات» اوريك
ت
م
ا
ي- -ق- -ل- -ل م -ن اح  -لت اإلصس -اب -ة ب -األم -راضش
سسيد» Ãعدل .%15
السس -رط -ان -ي -ة ،ح-يث ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن
يخفف من أاعراضش الصسداع.
اŸرك - - - -ب - - - -ات اŸق- - - -اوم- - - -ة ل- - - -ل- - - -ت- - - -أاكسس- - - -د
ي- - - -حسس - - -ن م - - -ن ا◊ال - - -ة
مثل «النتوسسيان »Úوهي الصسبغة ا◊
مراء ‘ النفسسية.
ال-ك-رز .وم-ن ا÷دي-ر ب-ال-ذك-ر أان-ه ي-ح-ت-وى ع-ل-ى
أاعلى مسستوى من هذا اŸركب مقارنة مع أانواع
أاخرى من الفاكهة ا◊مراء مثل الفراولة.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ي -ح-ت-وى ع-ل-ى م-ركب م-ق-اوم
للتأاكسسد إاضسا‘ يدعى ميÓتون ،Úوهو هرمون
ت-ف-رزه ال-غ-دة الصس-ن-وب-ري-ة وي-ن-ظ-م ع-م-ل-ي-ة النوم
واليقظة .وكشسفت أابحاث ‘ جامعة تكسساسش ‘
الوليات اŸتحدة أان الكرز يحتوي على هذا
ال -ه-رم-ون ب-ك-م-ي-ات أاع-ل-ى ب-ك-ث Òم-ن ت-لك ال-ت-ي
ينتجها ا÷سسم بشسكل طبيعي.
ي -ح -م -ي م -ن األم -راضش ال -ق-ل-ب-ي-ة ،ي-خّ-ف-ضش م-ن
مسس- -ت- -وى ال -ك -ولسسÎول السس -يء ،وÁن -ع تصس ّ-ل -ب
الشسراي Úبسسبب احتوائه على مركبات مقاومة

الأربعاء  27جوان  2018م
الموافق لـ  1٣شسوال  14٣٩هـ

التدب ÒاŸنز‹
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نصصائح تنظيف جدران اŸطبخ من الدهون

‘ التدب ÒاŸنز‹ ،تقضضي القواعد بالعناية بنظافة اŸطبخ باسضتمرار’ ،
’تي ،نصضائح
سضsيما التخtلصص من بقع الزيت والدهون عن أاسضطحه فوًرا .و‘ ا آ
ناجعة ‘ تنظيف جدران اŸطبخ:
@ ُتمسسح البقع فور سسقوطها ،بواسسطة
اŸناشسف الورقية.
@ ثمُ ،sتبلsل قطعة من القماشش ،وُتمسسح
بها الدهون اŸتناثرة برفق ،حsتى تصسبح
رطبة.
@ ُت- -م- -زج ن- -ق- -ط- -ت- -ان م- -ن سس -ائ -ل غسس -ل
الصسحون ،مع اŸاء السساخن ‘ ،دلو .ثمs
ُت- -ن- -ق- -ع إاسس- -ف -ن -ج -ة ‘ اŸزي -ج ،ل ُ-ي -مسس -ح
ب -واسس -ط-ت-ه-ا سس-ط-ح ا÷دار وف-ق ح-رك-ات
دائرsية.
@ ُتخلط كميsة متسساوية من اŸاء واّÿل،
‘ عبوة رذاذ ،وُيرشtش اŸزيج على البقع
ال -ع -ن -ي -دة ،وُتÎ-ك ÿمسش دق-ائ-ق .وُت-بs-ل-ل
ب-ع-ده-ا م-نشس-ف-ة ب-اŸاء ال-داف-ىء ،وُت-مسسح
البقع بلطف .ثمُ ،sيجsفف ا÷دار بقطعة
قماشش نظيفة.
@ ُي-سس-ت-خ-دم ُم-نu-ظ-ف ك-رÁي ع-وًضس-ا ع-ن
السسائل إلزالة البقع الصسعبة والدهون عن
ج -دران اŸط-ب-خ .ك-م-ا ُي-فsضس-ل اسس-ت-خ-دام
مزيل شسحوم كرÁي عوضًسا عن السسائل،
نظًرا إا ¤أان sاŸنظف السسائل ينزلق اإ¤
األسس -ف -ل ب-ع-د وضس-ع-ه ع-ل-ى ا÷دار ،ع-ل-ى
ع-كسش اŸنu-ظ-ف ال-ك-رÁي ال-ك-ث-ي-ف الذي
يتمsتع بخاصسيsة الكثافة العالية ف Óينزلق

يخّفضش من احتمالت اإلصسابة Ãرضش السسكري
م -ن ال -ن-وع  2اسس -ت -ن -ادا ا ¤دراسس -ة ‘ ج-ام-ع-ة
ميشسيجن ‘ الوليات اŸتحدة مّولت من قبل
دائرة الزراعة .و‘ هذه الدراسسة التي أاجريت
على الفئران ،وجد أان الفئران التي اسستهلكت
مركبات ارتفعت لديها قدرة خÓيا البنكرياسش
ع -ل-ى إاف-رازالنسس-ولÃ Úعّ-دل  %50م-ق-ارن-ة م-ع
أاول- - -ئك ال- - -ذي- - -ن  ⁄ت- - -ت- - -عّ- - -رضش خÓ- - -ي - -اه - -م
Ÿركبات انتوسسيان Úيبطىء من عملية الهرم،
وهذا بفضسل الهرمون ميÓتونÚ
ال -ك -رز ي -خ -ف -ف م-ن سس-م-ن-ة ال-ب-ط-ن ح-يث أاف-اد
باحثون أامريكيون بأان الكرز قد يسساعد على
ال-ت-خ-لصش م-ن الشس-ح-وم اÎŸاك-م-ة ف-ى م-ن-ط-قة
ال- -ب- -ط- -ن ،وت -ب Úم -ن ال -دراسس -ة ال -ت -ى أاج -راه -ا
الباحثون فى ﬂت Èأابحاث حماية القلب فى
ميشسيجن ،أان جرذان اıت Èالتى قدمت إاليها
ك -ع -ك -ة ب -داخ-ل-ه-ا خ-ل-ي-ط م-ن مسس-ح-وق ال-ك-رز
وأاطعمة غنية بالدهون  ⁄تسسمن فى
منطقة البطن على عكسش نظرائها
التى قدمت إاليها أاطعمة غنية
ب -ال -ده -ون ،ف -حسسب ب-ل أان
ال - -ع - -وام - -ل ال- -ت- -ى تسس- -بب
الل- -ت- -ه -اب -ات ف -ى ال -دم وت -ؤودى
ل -إ
Óصس -اب -ة ب -أام-راضش
ال -ق -لب والسس -ك-رى
تراجعت أايضش

Óسسفل ،ما ُيسساعد ‘ –tلل تركيب بقع
ل أ
الدهون الصسعبة بشسكل أاسسرع.
@ ُي -سس -ت -خ -دم ك w-م م -ن الـ «ب -ي -ك-ارب-ون-ات»
ل- -ل- -ت -خ t-ل -صش م -ن ال -ده -ون ع -ل -ى ج -دران
اŸطبخ ،وذلك من خÓل إاعداد خلطة
تتكsون من كوب من اŸاء الدافىء وكوب
م -ن الـب-ي-ك-ارب-ون-ات ،ثs-م ُي-م-زج-ان مً-ع-ا ‘
وعاء حتى يتشسsكل معجون ،ويوضسع على
ال -ب -ق -ع ح s-ت -ى sŒف ،ف ُ-ي -مسس -ح اŸع -ج-ون
بقطعة قماشش نظيفة.
@ ُيمزج كوب من اŸنظuف السسائل مع 4
ليÎات من اŸاء الدافئ وكوب من اÿل
األب -يضش ،ب -غ -ي -ة ت -ن -ظ -ي -ف ب-ق-ع ال-زيت أاو
الدهون العالقة على جدران اŸطبخ ،من
خÓل اآلتيُ :ينظsف ا÷دار من األسسفل
إا ¤األعلى وفق حركة دائرsية ،من خÓل
اسستخدام إاسسفنجة ُمبsللة باŸزيج (اÿل
واŸنظف ،)...وذلك ÿمسش دقائق .ثsم،
ُت -مسس -ح ا÷دران ب -اإسس -ف -ن-ج-ة ُم-بs-ل-ل-ة Ãاء
دافئ ،وبلطف حsتى ل ُيتلف طÓء اŸطبخ
أاو ال- -ب Ó-ط .وب -ع -د ال -ف -راغ م -ن ع -م -ل s-ي -ة
ال-ت-ن-ظ-ي-ف ب-اإلسس-ف-نجة والصسابونُ ،يمسسح
ا÷دار م- -رة اأخ- -رى ب- -اŸاء ال- -ن- -ظ- -ي- -ف،
ويجsفف باŸناشسف الورقية.

تدشص› Úسصم ثمتال «بابا عروج»
Ãدخل اŸدينة الشصما‹

انتشسلت مصسالح خفر السسواحل العامل Ãيناء بوزجار شسمال
شسرق ولية ع“ Úوشسنت نهار أاول اأمسش مدفع من حطام
سسفينة يشستبه انها من السسفن العثمانية والتي ل يزال البحث
عن باقي اجزائها بأاعماق سسواحل شساطئ السسبيعات التابع
لبلدية اŸسساعيد.
اŸدفع الذي عÌ
ع- -ل- -ي- -ه ‘ ح- -ال- -ة
ردي- - -ئ- - -ة م - -دع - -م
ب-ع-ج-ل-ة ذات ق-ط-ر
 80سسم وما صسورة
ب- -ط- -ول  4.5مÎ
وع- -رضش  1.٣مÎ
وق -ط-ر بـ 0.4م.Î
ه- - - - -ذا اÛسس - - - -م
األثري يرجع حسسب اŸعاينة األولية ا ¤الفÎة العثمانية ،حيث
اسستقرت سسفن خ Òالدين بربروسش باŸنطقة دعما ÷يوشش
ال -ع -ث -م -ان Úال -ت -ي سس-ارت ل-ف-ت-ح ت-ل-مسس-ان وإاجÓ-ء السس-ب-ان ع-ن
السسواحل الغربية للبÓد.
وب- -حسسب اŸع- -ط- -ي- -ات األول- -ي -ة ف -إان ال -ن -بشش ‘ آاث -ار ا◊ط -ام
والÎاك -م -ات ال -ب-ح-ري-ة ال-ت-ي غ-ط-ت-ه ق-د ي-كشس-ف ق-ط-ع-ا اخ-رى
سستسساهم ‘ البحث ‘ تاريخ ا÷زائر ا◊ديث ،خاصسة الفÎة
العثمانية التي –تاج ا ¤دراسسة دقيقة.
تزامن هذا الكتشساف مع التحضسÒات ا◊ثيثة إل“ام “ثال
«ب -اب -ا ع -روج ب -رب -روسش» ،ب-اŸدخ-ل الشس-م-ا‹ ل-ل-م-دي-ن-ة وال-ذي
سسيتحول ا ¤رمزها بعد تدشسينه يوم  05جويلية اŸقبل.
م  .بن ترار.

أأ’ربعاأء  2٧ماي  2018م
ألموأفق لـ  13شسوأل  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸسضرح الوطني ومسضرح وهران ‘ إانتاج مشضÎك
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«آارلكان» ..رسضالة حب وأامل أارادها علولة
نشّسط ﬁمد يحياوي ومراد سسنؤسسي ،مديرا اŸسسرح
ال - -ؤط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري ومسس- -رح وه- -ران ا÷ه- -ؤي ع- -ل- -ى
التؤا‹ ،ندوة صسحفية أامسص الثÓثاء بفضساء اﬁمد بن
ق- - -ط- - -اف ،كشس - -ف - -ا ف - -ي - -ه - -ا ع - -ن اŸشس - -روع اŸشسÎك بÚ
اŸؤؤسسسس -ت ،Úال -ذي سس-ي-جسس-ده إان-ت-اج مسس-رح-ة «آارل-ك-ان»
لعمال التي قدمها عبد القادر علؤلة .واعتÈا
آاخر ا أ
لع -م -ال مشسÎك -ة
أان ه- -ذا اŸشس- -روع سس- -ي- -ك- -ؤن ف- -ا–ة أ
ع -دي -دة ،سس -ؤاء ب Úه -ذي-ن اŸسس-رح Úأاو ب-اق-ي اŸسس-ارح
لخرى.
ا أ

اŸسصرح الوطني :أاسصامة إافراح

خÓل أفتتاحه أللقاء ،تحدث محمد يحياوي عن أنطÓقة
جديدة للمسسرح ألجزأئري لخلق تقاليد جديدة بين ألمسسارح
أل-ج-زأئ-ري-ة وأل-ت-ع-اون ،وت-م-ك-ي-ن أل-ف-ن-ان-ي-ن م-ن أ’ن-ت-قال من
مسسرح أإلى أآخر وأإعطاء ألفرصسة للشسباب ،وذلك بالعودة أإلى
بعضض أ’أعمال ألجزأئرية ألتي نالت نجاحا كبيرأ .من هذه
أ’أعمال «أرلكان خادم ألسسيدين» ألتي سسيتم أإنتاجها مع
مسسرح وهرأن ألجهوي ،وأوكل أإخرأجها أإلى زياني شسريف
عياد.
من جهته ،ذّكر مرأد سسنوسسي باأن مسسرح وهرأن تسسيره أإدأرة
ج -دي -دة فضس -لت وضس -ع أ’أسسسض ل -ع -م-ل ج-دي وت-رك أ’إن-ت-اج
لمرحلة ثانية ،وقد حان وقتها .وقال سسنوسسي أإن أختيار أول
أإنتاج لمسسرح وهرأن فيه تكريم لمن يحمل هذأ ألمسسرح
أسسمه وهو علولة.
عن أختيار مسسرحية «أآرلكان» ،قال سسنوسسي أإن هذأ عائد
أإل -ى أسس -ب -اب م -ن -ه -ا أن -ه أل -ع -م-ل أل-ذي ت-وق-ف ع-ن-ده ،ف-ه-ذه
ألمسسرحية «ترجمت في  1993وتمّ أإنتاجها وعرضست يوم
أ’أربعاء أي يومين قبل عملية أغتياله» .وأضساف سسنوسسي أن
علولة بّرر ترجمة وأإخرأج هذه ألمسسرحية بحوأفز ثÓثة:

أ’أول هو أ’حتفال حينها بالذكرى ألمئوية ألثانية لكاتب
ألمسسرحية كارلو غوردوني .ألثاني كان ألفترة ألتي أنتجت
فيها ألمسسرحية في عز ألعشسرية ألسسودأء ،ور أى علولة حاجة
ملحة أإلى ألحب ،كما أن ألشسباب ’ يجدون أعما’ موجهة
أإليهم ،وهو ما سسيدفع أإلى عرضض هذأ ألعمل ألمشسترك مع
ألمسسرح ألوطني في ثانويات وهرأن .أما ألحافز ألثالث
فكان أطÓع ألجميع على ألقصسة لذلك سسياأتون من أجل

أ’سستمتاع بالعرضض.
كما تطّرق سسنوسسي أإلى أهمية ألعمل مع ألمسسرح ألوطني،
ببسساطة ’أن علولة بدأ منه سسنة  ،1963وكان عنده وجود
كممثل ثم موؤلف ومخرج ،وحتى «حمق سسليم» تم أإنتاجه
بالمسسرح ألوطني« .من هذأ ألمنطلق تّم أ’تفاق بسسهولة
وسسرعة كبيرة ،وناأمل أإلى أن يكون عم Óمشستركا حقيقيا
خاصسة و أن له أبعادأ رمزية ،فالتصسورأت ألضسيقة للمنافسسة

يسستعان به ‘ –ضس Òتخصسصسات جامعية ما بعد التدرج

اŸكتبة الوطنية تتدعم Ãؤولف جديد بعنوان اÙاسسبة العامة
تدعمت اŸكتبة الؤطنية مؤؤخرا بكتاب جديد –ت عنؤان اÙاسسبة العامة (برنامج كامل للتكؤين ‘ تقنيات اÙاسسبة)
لسساسسيات
Ÿؤؤلفه الكاتب « مؤسسى حمام « أاسستاذ التكؤين اŸهني بؤلية البليدة  ،ويحؤي على  352صسفحة و شسمل ‘ طياته عرضسا أ
اÙاسسبة اŸالية (العامة) Ãفهؤمها اŸعاصسر ،تقد Ëبسسيط لكل من مقؤمات اÙاسسبة اŸالية ،اŸعا÷ة اÙاسسبية لكل العمليات التي تقؤم بها
اŸؤؤسسسسة (Œارية ،انتاجية ،خدماتية)  ،اŸعا÷ة اÙاسسبية لكل عمليات نهاية السسنة اŸالية ،طرح طريقة جديدة لعداد القؤائم
اŸالية ،اŸعا÷ة ا÷بائية لنتيجة السسنة اŸالية ‘ حالة الربح.
ألجزأئرية .
يتضسمن هذأ ألكتاب دون ألصسفحة ألحمرأء 40
فضس -ل أل-ك-اتب أل-ذي صس-ادف-ن-اه ف-ي أح-دى أل-ل-ي-ال-ي
درسسا تقنيا  ،ومن بين هذه ألموأضسيع ألوحدة
ألرمضسانية بو’ية ألمدية أن يضسفى ألسسهولة عبر
أ’قتصسادية  ،ألحسساب  ،ميزأن ألمرأجعة  ،ألرسسم
مؤولفه ألصسادر بالفرنسسية تسسهيل مهمة أكتسساب
على ألقيمة ألمضسافة،ألعقود ألطويلة أأ’جل ،
أل -م -ع -رف -ة أل -م -ح-اسس-ب-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
تسس -وي -ة أل -م -خ -زون -ات  ،أل -م -ب-ادئ أل-ع-ام-ة ل-ج-ب-اي-ة
ألمصسطلحات و ألتعاريف ألهامة بصسورة وأضسحة ،
ألمؤوسسسسات،جدول حسساب ألنتيجة ألجبائية ،أقفال
أسستخدأم أأ’مثلة أ’يضساحية كلما كان ذلك ممكنا
و أع- -ادة ق- -ت- -ح حسس- -اب- -ات أأ’صس- -ول و أل -م -رأق -ب -ة
بما يتيح للدأرسض أدرأك ترأبط ألدروسض فيما بينها
أل-ج-ب-ائ-ي-ة،و يسس-ت-ع-ان ب-ه ف-ي أأ’ع-م-ال أل-م-ح-اسسبية
 ،أل -ح -رصض ع -ل -ى ت -زوي -د ب -دأي-ة أل-ك-ت-اب ب-ف-ه-رسض
أ’ع- -ت- -ي- -ادي -ة ل -لسس -ن -ة أل -م -ال -ي -ة و أيضس -ا أأ’ع -م -ال
تفصسيلي للمحتويات بحيث يوفر للقارئ ألمرونة
ألمحاسسبية لنهاية ألسسنة إ’عدأد ألقوأئم ألمالية ،
ألكاملة في أختيار ألموأضسيع ألمناسسبة .
كما أنه تم تأاليفه حسسب ألبرنامج ألكامل لمادة
برر صساحب ألمؤولف سسبب أصسدأره لهذأ ألكتاب إألى
أل -م -ح-اسس-ب-ة أل-ع-ام-ة  ،ح-يث يسس-ت-ع-ان ب-ه ل-ت-حضس-ي-ر
أنه بعدما شسهدت ألحقبة ألماضسية تغيرأت كبيرة
شسهادة ليسسانسض في ألنظام ألجامعي وشسهادة تقني
علي ألمسستويين ألعالمي و ألمحلي مسست مختلف
سسامى محاسسبة في نضسام ألتكوين ألمهني ،على أن
جوأنب ألمحاسسبة و أحدثت تغيرأت جذرية من
سسيتم أصسدأر كتاب في ألتحليل ألمالي في نهاية
ناحية أإ’طار ألفكري و قوأعد ألتقييم ألمالي ،
سسنة  2018مع ترجمة ألكتب ألسسابقة إألى أللغة
أت -ج -ه ع -دد ك -ب -ي -ر م -ن دول أل -ع -ال -م إأل -ى ت -ن -ظ -ي-م أع -دأد ق -وأئ -م ت -ق -اري -ر و م -ال -ي-ة م-ت-ع-ددة ت-ع-كسض
ألعربية في سسنة . 2019
ألمحاسسبة من خÓل عدة أجرأءأت أهمها أصسدأر مكونات و تفاصسيل نتائج ألنشساط  ،كما أنه علي
م-ع-اي-ي-ر أل-م-ح-اسس-ب-ة ،و ق-د شس-م-لت ت-لك أل-م-ع-ايير أل -مسس -ت -وي أل-م-ح-ل-ي ف-ق-د شس-ه-دت أل-ج-زأئ-ر أيضس-ا
تحديد أ’طار ألفكري للمحاسسبة بحسسب ألظروف ت -غ -ي -رأت أق -تصس -ادي -ة شس -م -لت ت -ح -ري -ر أل -ت -ج-ارة
ألبيئية للدولة  ،إألى جانب تحول أ’هتمام من ألخارجية  ،تشسجيع أ’سستثمار ألخاصض و أأ’جنبي ،
مجرد أعتبار ألمحاسسبة كأادأة تسسجيل عمليات وسساهمت هذه ألتغيرأت في ضسرورة تغيير وإأصسÓح
ألمؤوسسسسة إألى أعتبار ألمحاسسبة نظام معلومات وتطوير ألمحاسسبة  ،ومنه دخول ألنظام ألمالي
متكامل و وسسيلة قياسض و أيصسال معلومات متعددة ألجديد حيز ألتنفيذ في ، 2010/01/01حيث جاء
عن نشساطات ألمؤوسسسسة  ،إألى جانب تحول أ’هتمام ف -ك -رة ت -أال -ي -ف وخ -ط ه -ذأ أل-ك-ت-اب ف-ي ظ-ل ه-ذه
ت-ت-ؤاصس-ل Ãك-ت-ب-ة ح-اسس-ي ب-ح-بح با÷لفة
م-ن تصس-وي-ر أل-حسس-اب-ات أل-خ-ت-ام-ي-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية إألي أل -م -ت -غ -ي -رأت ح -ت -ى ي -ك -ون أضس -اف -ة إأل -ى أل-م-ك-ت-ب-ة
ن-دوات السس-رد ال-ت-ي يشس-رف ع-ل-ي-ه-ا ال-دكتؤر

تقد ËاŸدية  :علي ملياÊ

ألضسيقة أثرت سسلبا على ألمسسرح» ،موؤكدأ أنه سسيكون هنالك
ممثلون من ألمسسرح ألوطني ومسسرح وهرأن.
ط-رح-ن-ا سس-وؤأ’ ع-ن ألشس-ه-ر أل-ذي ك-ان م-ف-ت-رضس-ا ت-خصس-يصس-ه
لعلولة ،فاأجاب سسنوسسي باأن نفسض برنامج ألمسسرح ألوطني
سس-ي-ت-ن-ق-ل أإل-ى وه-رأن ،أي أن ب-رن-ام-ج شس-ه-ر ع-ل-ول-ة سس-ي-ك-ون
بالتعاون بين ألمسسرحين.
فيما أكد يحياوي أن هذه ألتظاهرة تتلخصض في تسسليط
ألضس -وء ك -ل سس -ن -ة ع -ل -ى مسس-رح-ي ك-ب-ي-ر ،ول-م-ا رأى أل-مسس-رح
ألوطني أن ألتحضسيرأت هذه لم تكن في مسستوى عبد ألقادر
ع -ل -ول -ة ،أرت -اأى أن ي -وؤج -ل أإل -ى أف -ري -ل  ،2019وأإل- -ى ج- -انب
مسسرحية «أآرلكان» ،سسيكون هنالك معرضض خاصض بعلولة
وب -اأع -م -ال -ه ،أإل -ى ج -انب ل -ق -اءأت وم-ح-اضس-رأت ل-م-خ-تصس-ي-ن
جزأئريين و أجانب.
أما عن سسوؤألنا بخصسوصض ألتوزيع قال يحياوي أإن زمن ألعمل
بالعدد ألمحدود للعروضض قد ولى ،وسسيعمل ألمسسرح ألوطني
على أن تبقى أ’أعمال سسنتين أو ثÓثة ،خاصسة وأن ألممثلين
هم ممثلو ألمسسرح ألوطني .ومن أمثلة أ’أعمال ألناجحة ذكر
يحياوي «طرشساقة» ألتي أكد أنها سستعود أإلى ألركح مرة
أخرى.
وبخصسوصض أ’آجال ألمحددة للمسسرحية ،قال سسنوسسي أإن
أل -ت -رك -يب سس -ي -ب-دأ شس-ه-ر سس-ب-ت-م-ب-ر ع-ل-ى م-رح-ل-ت-ي-ن ،أ’أول-ى
بالعاصسمة وألثانية في وهرأن .أما ألتوزيع فاإن ألنوعية هي
ألتي تحّدد عمر ألعرضض« :ألتعاون سسيسساعدنا في مهمة
ألتوزيع ألذي يعتبر أكبر جانب يحتاج أإلى تمويل» ،يقول
سسنوسسي ،مضسيفا أن «ألتجربة نبيلة وأنا متاأكد أن ألمسسارح
أ’أخرى سستكون مهتمة بالمشساركة في توزيع هذأ ألعمل..
ه -ذه ت -ج -رب-ة أول-ى ،ق-د نصس-يب ف-ي-ه-ا وق-د ن-خ-ط-ئ ،ح-ددن-ا
أهدأفا ،وفي مرحلة ألتوزيع سسنقيم مدى تحقيقنا لهذه
أ’أهدأف».

الطبعة الثانية للمهرجان الدو‹ لسسينما اŸناجم بتؤنسص

ا÷زائ ـ ـر تفتـ ـك اŸرتب ـ ـة الثالث ـ ـة ع ـ ـن ج ـ ـدارة

لول ،ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات
أاسس -دل السس -ت -ار أامسص ا أ
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-دو‹ لسس-ي-نما
اŸن -اج -م Ãع -ت -م-دي-ة ا÷ريصس-ة ولي-ة ال-ك-اف
شس-م-ال غ-رب ج-م-ه-ؤري-ة ت-ؤنسص ،وال-ت-ي شسارك
ف-ي-ها  18ف-ي-ل-م-ا سس-ي-ن-ي-م-ائ-ي-ا قصسÒا ب Úروائي
وث-ق-ا‘ لـ 12دول -ة مشس-ارك-ة ،أاسس-ف-رت ع-ن ف-ؤز
ثÓثة أاعمال ومنح “ؤيه لعمل Úمشسارك،Ú
وجائزة خاصسة بلجنة التحكيم.

الوادي :قديري مصصباح

أف--ت--كت أل--ج--زأئ--ر أل--م--رت--ب--ة أل--ث--ال-ث-ة ف-ي
ألمهرجان عن فيلم عادل للمخرجة خلود
م--دل--ل وذلك ل-ت-م-ك-ن-ه م-ن ل-غ-ة سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة
سس--لسس--ة ت--ح--م--ل م--وضس--وع أ’إقصس--اء لسس-بب
أ’خ-تÓ-ف وخ-اصس-ة أ’إع-اق-ة ،ف-ي-م-ا عادت
أل-م-رت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ف-ي-ل-م أب-رأهام لمخرجه
عبد ألكريم عبيد من أيطاليا وألذي تميز
بعمق طرحه قدرة أ’إنسسان على أ’ختيار
في وضسع ’ يحتمل أ’ختيار و’سستعماله
لغة سسينيمائية رأقية لتعود ألمرتبة أ’أولى
وأل-ت-ي ن-ال-ه-ا ع-ن ج-دأرة وأسس-ت-ح-ق-اق فيلم
«فورأيفر أولد يور بيسض» لمخرجه أوأت
ع-ث-م-ان م-ن ب-ري-ط-ان-ي-ا ،ح-يث ت-مّ-يز ألفيلم

بتناوله ألصسرأع أ’إنسساني أ’أزلي ألقائم بين
ألحب وألعادأت وألتقاليد في أإطار تصسوير
سسينمائي متكامل ،فيما عادت جائزة لجنة
أل--ت-ح-ك-ي-م ل-ف-ي-ل-م «أ’م» ل-ل-م-خ-رج-ة م-اري-ا
ن--اف--ات-ي م-ن أإي-رأن وأل-ذي ت-م-ي-ز ب-ح-رف-ي-ة
ألتقنيات ألسسينمائية ألمسستعملة من صسوت
وسسرد وصسورة وتركيب وقدرة على أإدأرة
ألممثÓت.
جدير بالذكر ،أن لجنة ألتحكيم تتكون من
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي أل-ت-ونسس-ي م-ن-ي-ر ب-ع-زي-ز عميد
أل--ت--ق--ن--ي--ي-ن أل-ت-ونسس-ي-ي-ن وم-ح-م-د أل-ن-اصس-ر
ألصس--ردي ن-اق-د و أسس-ت-اذ سس-ي-ن-م-ائ-ي وك-اتب
سس--ي--ن--اري--و ت--ونسس--ي ،أإل--ى ج--انب أل--م-خ-رج
ألسس--ي-ن-م-ائ-ي أن-يسض أسس-ود م-ن ت-ونسض وك-ذأ
مصس--ب--اح ق--دي-ري رئ-يسض أ’ت-ح-اد أل-وط-ن-ي
للصسحفيين وأ’إعÓميين ألجزأئريين وعبلة
عيسساتي أإعÓمية وعضسوأ با’تحاد مكلفة
ب--ا’إعÓ--م وأ’إتصس--ال وأل--عÓ-ق-ات أل-ع-ام-ة.
لÓ--إشس--ارة أن أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان
ألدولي لسسينما ألمناجم من تنظيم جمعية
أإب--دأع ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-م-ن-دوب-ي-ة أل-ج-ه-وي-ة
ل--لشس--ب--اب وأل--ري--اضس--ة ،ألشس--وؤون أل--ث-ق-اف-ي-ة
وشسوؤون ألمر أة وأ’أسسرة وألطفولة.

‘ ندوة احتضضنتها مكتبة ب Íيعقوب بحاسضي بحبح

سسردي ـ ـ ـة اŸوسسيقـ ـى أاو صس ـ ـدى األصس ـ ـوات ا◊اكي ـ ـ ـة ،ريتشسـ ـ ـ ـارد فاغ ـ ـ ـ Ôأا‰وذجـ ـ ـ ـا

سسÒة ذاتية لصساحب اŸؤؤلف:

^ متحصسل على شسهادة في المحاسسبة وتسسيير الؤحدة الفÓحية النمؤذجية
من المعهد التكنؤلؤجي العالي الفÓحي لمدينة مسستغانم ( سسابقا) جامعة
مسستغانم (حاليا) في سسنة . 1989
لكثر من  25سسنة وسساهم في تكؤين مئات الطلبة
^ خبرة في قطاع التكؤين أ
ت -خصسصص (ت -ق -ن -ي سس -ام -ي ف -ي ال -م -ح -اسس -ب -ة و ال-تسس-ي-ي-ر)  ،وأاسس-ت-اذ مشس-ارك ف-ي
المدارسص الخاصسة للتكؤين المهنى لؤلية البليدة .
^ سساهم في تكؤين محاسسبي الشسركات العمؤمية و الخاصسة منذ سسنة 2010
بعد تطبيق التضسام المحاسسبي المالي الجديد.
^ ومن اصسداراته ( كتب) في مجال المحاسسبة بالغة الفرنسسية:
^ سسنة  2011المحاسسبة العامة وفق التضسام المحاسسبي المالي و المعايير
لول).
المحاسسبية الدولية (الجزء ا أ
^ سسنة  150 2011تمارين تطبيقية في المحاسسبة العامة (الجزء الثاني).
^ سسنة  2013اعداد القؤائم المالية (  10دراسسات حالة مع حلؤل
نمؤذجية).
^ سسنة  2015محاسسبة الشسركات وفق التضسام المحاسسبي المالي.

الناقد سسعيد مؤفقي ،حيث يصسنع ‘ كل مرة
لدب -ي
ال- -ت- -م- -ي -ز واث -راء اŸشس -ه -د ال -ث -ق -ا‘ وا أ
لمسس -ي-ات وال-ن-دوات
لدب -ي -ة وا أ
لع -م -ال ا أ
ب -ا أ
الفكرية ‘ ،كل مرة يسستضسيف فيها مناقشسا
لدب.
وأاسستاذا مهتما بحق الفكر وا أ

نورالدين لعراجي

أثرى ألكاتب وألمسسرحي أحمد مسساوي موضسوعا
م -ه -م -ا ’ ي -ق-ل أه-م-ي-ة ع-ن أل-م-وأضس-ي-ع أل-ت-ي ك-انت
محطة للجلسسات ألعشسرة ألتي سسبقت هذأ ألعدد،
حيث أنتهج فيها أسسلوب ألتفكيك للعنوأن ،مرّكزأ
ع -ل -ى أل -ع Ó-ق -ة أل -ط -ب -ي -ع-ي-ة ب-ي-ن أل-ف-ن-ون ،وألّسس-رد
وألموسسيقى خاصّسة ،كما أسستمتع ألحضسور بالعرضض
أأ’دب-ي وأل-ت-اري-خ-ي لشس-خصس-ي-ة أل-م-وسسيقار ألعالمي
ريتشسارد فاغنر ذي أأ’صسول أأ’لمانية معرجا في
حديثه ومدأخلته عن أهّم ألمنجزأت أأ’وبيرأتية
وأل-مسس-رح-ي-ة أل-ت-ي ج-ع-لت م-ن-ه ف-ي-لسس-وف-ا وع-بقريا
عظيما،
ح -يث أع -ت -ب -ر م -يسس -اوي أن أل-م-ف-ك-ر أك-تسس-ح ع-ال-م
ألموسسيقى بقّوة ألتأاليف وألتأاثير كما شسهد على
ذلك أقرأنه ومحّبوه ..وتشسّكل مرجعيته أإ’غريقية
وأأ’سس -ط -وري -ة أل -م -ح ّ-ف-ز أل-ح-ق-ي-ق-ي ’خ-ت-ي-ار ه-ذأ
ألمنحى أإ’بدأعي ألمتمّيز ،ألذي أحسسن فيه كتابة

أعماله وبناء مجده..
في ألسسياق ذأته ونظرأ أ’هّمية ألموضسوع وحيوّيته
وجّدّيته تسساءل ألحضسور عن كثير من ألقضسايا ألتي
تتعلق بالموسسيقى وألحكي وأللّغة ألمناسسبة لهذأ
ألفن ،ولعلّ موضسوع ألسسرد وألموسسيقى يحتاج إألى
درأية فنّية وألخوضض فيه إألى خبرة أدبّية وح ّسسية...
Óشس -ارة ت -ت-طّ-ل-ب ق-رأءة ف-ي أل-ت-اري-خ وأل-م-دون-ات
ل -إ

أإ’ب -دأع -ي -ة وم-خّ-ي-ل-ة ن-اضس-ج-ة ،ح-يث نّ-وهت ه-ي-ئ-ة
أل -ن -دوة ب -م -ج -ه -ود أل -م-ت-دخ-ل وق-درت-ه ع-ل-ى إأث-رأء
أل -م -وضس -وع وط -رح أه -م أل -زوأي -ا أل -م -ت -ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه
ألعبقرية وألشسخصسية ،وكيف أسستطاعت ألنفوذ إألى
خ-ل-ق ج-م-ه-ور م-ت-ن-اغ-م ،ي-درك أه-م-ي-ة ألطرب من
عدمه.
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حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل

ل ي- - -جب أن ي- - -خسس - -ر غÒك ك - -ي
تفوز أنت ،حّرر نفسسك من أŸقارنة ألهّدأمة
فهي تضسعف قدرأتنا وتصسيبنا بالقلق وعدم
لخ -ر ،ق -ارن ن -فسسك ب -أافضس -ل م -ا
أل- -ث- -ق -ة ب -ا آ
لديك.

ألثور
بÓدي هي أ÷زأئر
وعليها...ورأ Êحاير
أبغيت نروحلها زأير
ولفك كيف سساهل..وفرأقك ما قدرت عنو
ولفك كيف سساهل..وفرأقك ما قدرت عنو
وألله ما نسسيتك عنابة ألغالية
قسسنطينة وسسطيف ألعالية
بÓدي نارها ‘ قلبي قادية
ولفك كيف سساهل..وفرأقك ما قدرت عنو

أأخبار

مثÒة

وأتسضاب يبحث تطوير
«خاصضية»
أأزعجت أŸسضتخدمÚ

ع -ن -دم-ا تشس-ع-ر ب-ال-ي-أاسض ت-ذّك-ر أّن
أل-ك-ث Òم-ن ألّ-ن-ع-م م-ن-ح-ه-ا أل-ل-ه لك بدون أن
تسسأاله؛ فكيف إأذأ سسأالته.

أ÷وزأء

ه- - -ن- - -الك دأئ- - -مً- - -ا أشس- - -خ- - -اصض
يرأقبونك بـصسمت ،يقرأون ما
ت- -ك- -تب ،ي- -رأق -ب -ون م -زأجك،
ي -ح -اول -ون ف -ه -م ح -ال-تك دون
أ◊ديث معك ،فهنيئاً Ÿن كان
له شسخصض يرأقبه كل يوم.

^ أّنه ‘ ألسسويد
وفنلندأ يتم منح ُ
طÓب أŸدأرسض
روأتب شسهرية حتى يتّوقفوأ عن
ألتفك ‘ ÒأŸال ويتفّرغوأ للدرأسسة
فقط؟.
^ أنه  15دقيقة مِن ألضسحك تعادل
سساعت Úمِن ألنوم لِجسسم
لنسسان؟
أ إ

جي
^ هذأ وأحد يه ّ
ألهدرة بزأف ‘ كل مرة
يروح للقهوة ويقول للقهوأجي:
أعطيني ققققققـ… .وما يجي يقول قهوة يغلق مول
أÙل ويقولو و‹ غدوة ،ودأÁا تصسرألو هّكا ،و‘ وحد
جد ألكلمة ‘ ألليل وكي نوصسل
نهار قال لزم نبدأ نو ّ
ألصسباح نقولو ،وفع Óبدأ ‘ ألليل يقول :ققققققققـ…
و‘ ألصسباح مع وصسل للقهوة قال :قهوة أعطيني ،دأر
ليه ألقهوأجي وقالو :أنعم خويا؟؟!
^ وأحد ›نون عّيط ‘ ألبورتابل ديالو لنمÒو ‘
ألزهر ،إأمال جاوبت وحدة قالها هذأ ألنمÒو
نتاع ﬁمد ،قاتلو :لل..قالها :مال
وعÓه تريبوندي؟!
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ي -ع -ك -ف م -ط ّ-ورو ت -ط -ب -ي -ق أل -رسس-ائ-ل
ألقصسÒة «وأتسساب» على –ديث ميزة
سس -حب أل -رسس -ائ-ل أŸرسس-ل-ة غ ÒأŸرغ-وب
ف-ي-ه-ا ح-ال إأرسس-ال-ه-اﬁ ‘ ،اول-ة Ÿوأك-بة
ألتطور ‘ أÿدمات أŸنافسسة.
ونقلت صسحيفة «ألصسن» ألÈيطانية
ع- -ن م- -وأق- -ع ﬂتصس -ة ‘ ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
أŸع- -ل- -وم -ات ،أن وأتسس -اب سس -ي -زي -د أŸدة
أŸتاحة للمسستخدم◊ Úذف ألرسسائل
إأ ¤أك Ìمن سساعة..
وكان وأتسساب قد أطلق خدمة سسحب
ألرسسائل أŸرسسلة ‘ أكتوبر  ،2017لكن
أل-فÎة أل-ت-ي ك-ان مسس-م-وح ف-ي-ه-ا أل-ق-يام
ب -ذلك ل ت -ت -ج -اوز  7دق-ائ-ق ف-ق-ط م-ن
توقيت إأرسسال ألرسسالة.
وي -خ ّ-ط -ط أل -ق -ائ -م -ون ع -ل-ى وأتسس-اب
لتوسسيع فÎة ألسسماح من  7دقائق إأ¤
 68دقيقة و 16ثانية ،وهو ما يعادل 10
أضس- -ع- -اف أل- -وقت أŸسس- -م- -وح ب- -ه ح -ال -ي -ا
لسستدعاء ألرسسائل.

حكـــــــم وأأمثــــــال
^ دأئماً كن لطيفًا مع ألكل فهناك ◊ظات
ودأع ليسض لها وقت ُمحّدد.
^ أل ّ
طريق ألوحيد لتحقيق ألما Êسسجودك
Ÿن جعلك تعيشض حتى هذأ أليوم.

أ◊ي -اة ل -يسست ِم-ل-كً-ا لك؛ ل-ذأ م-ن
أل- -ط- -ب -ي -ع -ي أن –اط Ãن ل ت -ري -د
وتسسمع ما ل تود.

ششغل
\عقلـك

ألسضرطان

ل ت - -ك- -ن ق- -اسس- -يً- -ا م- -ع ن- -فسسك ول
–اول دأئماً أن تسسعد أ÷ميع على حسساب
سسعادتك ألشسخصسية ،أنت أيضساً بـحاجة إأ¤
ألهتمام وإأ ¤أ◊نان وإأ ¤ألرأحة.

أألسضد

^ سس-لسسلة ‘
سس- -لسس- -ل -ة ف -ي -ه -ا
خ- - -وك وف- - -ي - -ه - -ا
بوك ،وفيها سسلطان
أŸلوك..فما هو أ◊ل؟

حل ألعدد ألسسابق
^ ألبيضسة.

نبضضنا فلسضطيني للأبد

أل ّسس-م-اء ُت-م-ط-ر وأب-وأب-ها ُمشسرعة
أدع أل- -ل- -ه Ãا شس -ئت ،ف -إان ‘ أŸط -ر
دعوأٍت ل ُترد ،وقل« :يا رب سسخّر لنا من
لقدأر أجملها ومن أل ّسسعادة أكملها».
أ أ

ألعذرأء

أŸوأقف هي خريف ألعÓقات
ي - -تسس - -اق - -ط م- -ن- -ه- -ا أŸزي- -ف- -ون
كـأاورأق ألشسجر.

أŸيزأن

ُك - - - - -ــن حــذرًأ عــنــدم - - - - -ا تـهــب
لحـدهــم ف - -ل- -يــسست كــل
ثــقــتك أ
لي -ـ -ـ -ادي م -ـ -ت -ـ -وضس -ـ -ئ -ـ-ة ،ول-ـ-ـ-ي-ـ-سس-ت ك-ـ-ـ-ل
أ أ
ألـقــلـوب تــنبـضض بــالـطـهـارة.

ألعقرب

ك ّ-ل -م -ا ت -أاخ-ر ع-ل-يك شس-يء وط-ال
أن-ت-ظ-اره ،أسس-ت-بشس-ر خًÒأ سسيأاتيك
لن ربك ل ينسساك أبدًأ.
‡ا تتخيل أ
أجمل ّ

ألقوسس

تفاءل وأبتسسم ◊ياتك ،وأبتسسم
لكل ما هو حولك ،أسسعد نفسسك Ãا
لن ،ل ت -ف -ك -ر ك -ثًÒأ Ãا ي -ق -ل -قك،
“ل -ك -ه أ آ
ف -ع -ط -اي-ا أل-ل-ه ك-ثÒة ،وه-ب-ات-ه ل-ك-ل ع-ب-اده
عظيمة.

ع-ام-ل أل-ق-در ب-ال-رضس-ا وع-ام-ل أل-ناسض
ب-ا◊ذر ،ع-ام-ل أه-لك ب-ال-ل Úوع-امل
إأخ -وأنك ب -ال-تسس-ام-ح ،وع-ام-ل أل-ده-ر
ب- -ان -ت -ظ -ار ت -ق -ل -ب -ات -ه ،ه -ذه ق -اع -دة
Œعلك تتقّبل كل ظروف أ◊ياة.

فلسسطيني أنا أسسمي فلسسطيني
نقشست أسسمي على كل أŸيادين
بخط بارز يسسمو على ألعناوين
حروف أسسمي
حروف أسسمي تÓحقني تعايشسيني
تغّذيني
تبث ألنار فى روحي وتنبضض فى
شسرأييني
جبال ألنهر تعرفني مغاورها وتدريني
لمتي
بذلت ألطاقة ألكÈى وقلت أ
كوÊ
صسÓح ألدين ‘ أعماق أعماقي
يناديني
وكل عروبتي للثأار..للتحرير تدعوÊ
ورأياتي ألتي طويت على ربوأت
حطÚ
وصسوت مؤوذن ألقصسى يهيب بنا
أغيثوÊ

أ÷دي

ألُدوء ل- -يسض ُح -زن وألب -تسس -ام -ة
ل- -يسست سَس- -ع- -ادة..ق -د ت دأ ودأخ -لك
يÎأقصض ف- -رح وق -د ت -ب -تسِس -م وأنت ت -ب -ت -ل ُ-ع
أوجاع مدينة.

ألدلو

أمسس-ح دم-وعك..ف-ال-ه-م سس-ي-زول
وأŸشس -اك -ل سس -ت -ح-ل ،ومسس-ت-ق-ب-لك
سس- -ي- -زه- -ر وأل -ل -ح -ظ -ات أ÷م -ي -ل -ة
سس-تسس-ت-ق-ر ‘ ق-ل-بك ،ف-ق-ط ث-ق ب-ال-ل-ه وأصسÈ
وتفاءل.

أ◊وت

ل تسس -رق ف-رح-ة أح-د ول ت-ق-ه-ر
ق- -لب أح- -د ،أع -م -ارن -ا قصسÒة و‘
قبورنا نحتاج من يدعي لنا ل علينا.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٢7جوان  :١٩6١الرئيسس الفرنسشي «ششارل ديغول»
 Charles De Gaulleيصشّرح ‘« :حالة فششل
اŸفاوضشات ،سشيتم تقسشيم ا÷زائر مؤوقتا».
^  ٢7ج -وان  :١٩6٢أاول اج -ت-م-اع ي-ع-ق-ده اÛلسس
ال -وط-ن-ي ل-ل-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ب-ط-راب-لسس (ل-ي-ب-ي-ا) ،ب-ع-د
وقف القتال.

لربعاء  ١٣ششوال  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٢7جوان  ٢٠١٨م
ا أ
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اششرف على تنفيذ “رين «صشخر  »٢٠١٨بالناحية العسشكرية الثانية

““الشش- -عب ““ ‘ ال- -ي- -وم ال- -ث -ا Êم -ن زي -ارت -ه إا¤
الناحية العسشكرية أالثانية أاششرف الفريق أاحمد
ڤ -اي -د صش -ال-ح ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع أال-وط-ن-ي رئ-يسس
أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي على تنفيذ “رين
بيا ÊبالذخÒة ا◊ية ““صشخر Ã ،““٢٠١٨وضشوع ““
لل- -ي- -ة ‘ ال- -دف- -اع ““ وذلك Ãي- -دان
ل- -واء اŸشش- -اة ا آ
الرمي واŸناورات للناحية ،والذي يأاتي تنفيذه
تتويجا لسشنة التحضش Òالقتا‹ .٢٠١٨/٢٠١7
التمرين قامت بتنفيذه الوحدات العضضوية للواء 3٦
مشضاة آالية مدعومة بوحدات من القوات الÈية والقوات
ا÷وي -ة Ãا ف -ي -ه -ا ح -وام -ات اإلسض-ن-اد ال-ن-اري وط-ائ-رات
قتالية.
Ãي-دان ال-رم-ي واŸن-اورات ل-ل-ن-اح-ي-ة ،وب-رف-قة اللواء
سض-ع-ي-د ب-اي ،ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،اسض-ت-مع
الفريق إا ¤عرضض قدمه قائد اللواء  3٦مشضاة آالية ،تضضمن
ال-ف-ك-رة ال-ع-ام-ة ل-ل-ت-م-ري-ن واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ق-ي-ام ال-وح-دات
ال -عضض -وي-ة ل-ل-واء  3٦مشض -اة آال -ي -ة وال -وح-دات اŸشض-ارك-ة
األخرى ،ومن وضضعية الدفاعÃ ،همة صضّد هجوم معادي
ب -اسض -ت -ع -م-ال ك-ل ال-وسض-ائ-ل ،ث-م ال-ق-ي-ام ‘ م-رح-ل-ة ث-ان-ي-ة
بالهجمة اŸضضادة.
يهدف هذا التمرين إا ¤الرفع من القدرات القتالية
وال -ت -ع -اون بﬂ Úت -ل -ف األرك -ان -ات ،فضض  Ó-ع -ن ت-دريب
القيادات واألركانات على التحضض Òوالتخطيط وقيادة
العمليات ‘ مواجهة التهديدات اÙتملة ،ليتابع بعدها
ع -ن ك -ثب ›ري -ات األع -م-ال ال-ق-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا
الوحدات اŸقحمة.
‘ نهاية التمرين ،قام الفريق بتفتيشض وحدات اللواء
والوحدات األخرى اŸشضاركة ليلتقي بعدها بأافراد هذه
الوحدات ،مهنئا إاياهم على ا÷هود الكÈى التي بذلوها
ط -وال سض-ن-ة ال-ت-حضض Òال-ق-ت-ا‹  ،2٠١٨/2٠١٧وخصض-وصض-ا
خÓل –ضض Òوتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح
التام.
قال الفريق ‘ كلمة تابعها جميع أافراد وحدات

الششعب ٢٠١٨/٠6/٢7

الفريق ڤايد صصالح:جاهزية ◊ماية ترابنا الوطني من كل األخطار

الناحية ع Èتقنية التحاضضر عن بعد «:أان التطور الفعلي
وال-ت-حسض-ن ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-مسض-ت-وى ،يسض-ت-لزمان إايÓء أاهمية
قصضوى ،لتحضض Òوإاجراء التمارين الختبارية اıتلفة
اŸسضتويات واÿطط .هذا ان التحضض Òالذي نحرصض
دوما على أان يبدأا فعليا مع مطلع كل سضنة تدريبية ،وعلى
أان يثمر ‘ آاخرها ،قدرة عالية ‘ ›ال وضضع اÿطط
التكتيكية والعملياتية الصضائبة اŸتماشضية مع اŸوضضوع
الختباري اıتار ،وقدرة فائقة وفعالة أايضضا ‘ ›ال
ال -ت-ن-ف-ي-ذ ال-ف-ردي وا÷م-اع-ي ل-ه-ذه اÿط-ط Ãا ي-ح-ق-ق
Óهداف اŸرسضومة لكل “رين””.
النجاح األوفى ل أ
اضضاف الفريق ”” هي حصضائل األعمال وا÷هود ،التي
نريد أان تتمخضض عنها كل سضنة تدريبية ،من خÓل ما
تسضفر عنه مثل هذه التمارين اŸيدانية الختبارية ،من
نتائج موفقة ،وتسضتحق كل الثناء والعرفان والتقدير،

نتائج هي ثمار مسضتحقة ÷هود مثابرة تبذل سضنة بعد
سضنة ،من أاجل أان يكون قطافها خطوات جديدة أاخرى
من اÿطوات اŸتتالية والنوعية التي يواصضل ا÷يشض
الوطني الشضعبي ،سضليل جيشض التحرير الوطني قطعها””.
Áث-ل ه-ذا ال-ت-م-ري-ن ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي الخ-تباري بالذخÒة
ا◊ية ”” ،صضخر  ”” 2٠١٨تتويجا لسضنة التحضض Òالقتا‹
 ،2٠١٨-2٠١٧وه -ي “اري -ن اخ -ت -ب -اري -ة ال -غ -رضض م -ن-ه-ا،
–ديدا ،الوقوف على ا÷اهزية القتالية لقوام اŸعركة
للجيشض الوطني الشضعبي ،وتقو Ëمقدراتها والعمل من
خÓل ذلك ،على توف Òكافة عوامل تعزيز مقوماتها
بالكيفية الصضائبة واŸثلى ،و‘ هذا السضياق بالذات يندرج
هذا التمرين اŸنفذ من طرف اللواء  3٦مشضاة آالية،
ويندرج معه حرصضنا على أان تكون مثل هذه ا÷هود
الت ـدري ـب ـية ا Ÿـيـدان ـ ـية ،إاسضهاما آاخر ‘ ›ال صضقل
معارف األركانات ‘ –ضض Òوتنظيم وتخطيط وتنفيذ
ال -ت -م -اري -ن ووضض-ع-ه-م ‘ ج-و اŸع-رك-ة ا◊ـقـيـقـيـة ،وك-ذا
تثم Úوترسضيخ خÈات القادة ‘ السضيطرة على الوحدات
والوحدات الفرعية أاثناء خوضض األعمال القتالية ،وأايضضا
–قيق النسضجام والتنسضيق والتعاون الوثيق ب Úالوحدات
والوحدات الفرعية ‘ ﬂتلف مراحل التمرين ،وكل ذلك
سضيسضمح بتقييم مدى جاهزية هذه الوحدات وقدرتها
على القيام Ãا أاسضند لها من مهام””.
الفريق أاشضاد بهذه اŸناسضبة بالعمليات النوعية التي
ت-ق-وم ب-ه-ا وح-دات ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،وب-ال-ن-تائج
اÙققة على أاك Ìمن صضعيد ،سضواء تعلق األمر Ãواصضلة
م -ك -اف -ح -ة شض -راذم اإلره-اب ،أاو ب-ح-م-اي-ة ا◊دود الÈي-ة
واŸشضارف البحرية لبÓدنا من كل اآلفات واألخطار:
«يجدر بي بهذه اŸناسضبة الطيبة أان أاشضيد بالعمليات
النوعية التي تضضاف إا ¤سضلسضلة النتائج اإليجابية التي ما
فتئت –ققها وحداتنا ميدانيا ،على طول حدود بÓدنا
الÈي -ة ومشض -ارف -ه -ا ال -ب-ح-ري-ة ،وال-ت-ي م-ك-نت م-ن إافشض-ال
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ﬁاولت ال -تسض -ل -ل وال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،كما يجدر بي أان أاؤوكد على أان مهمة تأامÚ

ا◊دود ه -ي مسض -ؤوول -ي -ة تسض -ت -وجب م -ن ا÷م -ي-ع ح-رصض-ا
شضديدا ،ويقظة عالية ومسضتمرة ،وجاهزية قصضوى تكفل
حماية ترابنا الوطني ،على الوجه األكمل واألصضوب.
ب -ال-ف-ع-ل ،ل-ق-د ح-رصض-ن-ا ‘ ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
خÓل السضنوات القليلة اŸاضضية على إايÓء أاهمية قصضوى
Ÿسضأالة تأام Úكافة حدودنا الوطنية ،وفقا إلسضÎاتيجية
متكاملة ومقاربة شضاملة سضطرتها القيادة العليا ،توافقا
مع الرؤوية السضديدة لفخامة السضيد رئيسض ا÷مهورية،
القائد األعلى للقوات اŸسضلحة ،وزير الدفاع الوطني،
هذه اŸقاربة التي ” Œسضيدها بحذافÒها على أارضض
الواقع بفضضل التوجيهات والتعليمات التي حرصضت دوما
على إاسضدائها إا ¤كافة اŸسضؤوول ÚاŸعني Úبهذا اÛال
ا◊سضاسض ،خÓل ﬂتلف الزيارات التي أاقوم بها إا¤
ك -اف -ة ال -ن -واح -ي ال -عسض -ك-ري-ة ،لسض-ي-م-ا ‘ ظ-ل ال-ظ-روف
اÎŸدية التي تتسضم بها منطقتنا ،من خÓل تشضديد
اÿناق بشضكل متواصضل على العصضابات اإلجرامية وقطع
دابرها ،بكيفية تقي بÓدنا كل الشضرور واŸضضار أامنيا
واجتماعيا واقتصضاديا ،و–مي أارضضها وشضعبها من أاي
مصضدر من مصضادر التهديد اıتلفة األوجه واŸتعددة
األبعاد.
وعلى نفسض هذا النهج سضارت قواتنا البحرية التي
شضهدت تطورا كبÒا منذ سضنة  ‘ ،2٠٠5كافة اÛالت،
حيث سضعت من خÓل وحدات حراسض السضواحل إا ¤بذل
ا÷ه-ود ا◊ث-ي-ث-ة واŸت-واصض-ل-ةÃ ،ث-اب-رة شض-دي-دة وإاصضرار
أاشضد ،لسضيما ‘ ›ال إانقاذ شضريحة كبÒة من الشضباب،
من ﬂالب وعواقب الهجرة غ Òالشضرعية ،هذا فضضÓ
عن ا÷هود اŸضضنية اŸبذولة من أاجل تأام Úوحماية
اŸشضارف البحرية من كل األخطار ،وما الكمية الكبÒة
من ﬂدر الكوكاي ÚاÙجوزة مؤوخرا إال خ Òدليل على
‚اعة هذه ا÷هود””.
ال -ف -ري -ق أاب -ى إال أان ي -وج -ه أاسض -م -ى ع -ب -ارات الشض-ك-ر
والتقدير إا ¤هؤولء الرجال السضاهرين دوما على حماية
كل شض Èمن أارضض ا÷زائر ،والواقف ‘ Úكل ◊ظة وحÚ

‘ مواجهة كل التهديدات› ،ددا دعوة ا÷يشض الوطني
الشضعبي ألولئك الذين ضضلت بهم السضبل ،كي يتخلوا عن
أاعمالهم اإلجرامية ويعودوا إا ¤أاحضضان شضعبهم ووطنهم:
«كل هذه ا÷هود التي بذلتها وتبذلها وحدات ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،سض -واء ت -لك اŸق-ح-م-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإلره- -اب ‘ ،سض- -ب- -ي- -ل ت- -وف Òأاج -واء األم -ن والسض -ك -ي -ن -ة
Ÿواطنينا طيلة شضهر رمضضان اŸعظم وأايام عيد الفطر
اŸبارك ،أاو تلك األعمال ا÷بارة ،التي قامت وتقوم بها
ال -وح -دات اŸراب -ط -ة ع -ل -ى ط -ول ح -دود ب Ó-دن-ا الÈي-ة
ومشضارفها البحرية لغرضض التصضدي ıتلف اآلفات من
إاره -اب وج -رÁة م -ن-ظ-م-ة وت-ه-ريب األسض-ل-ح-ة وال-ذخÒة
واıدرات واŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي -ة وال -وق -ود ،وغÒه -ا م -ن
اآلفات ،كل ذلك يسضتحق مني اليوم تقد Ëعبارات
الشضكر والتقدير إا ¤كافة قيادات وأافراد هذه الوحدات
السضاهرين ليل نهار على إاحباط مثل هذه اÙاولت
اإلجرامية بجدية واحÎافية عالية وبالسضرعة اŸطلوبة،
حرصضا منهم على التقيد الصضارم والدقيق بالتعليمات
والتوجيهات اŸسضداة من قبل القيادة العليا.
ك -ل ه -ذه ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ع -ل -ى أاك Ìم -ن صض -ع-ي-د،
حققت حصضيلة إايجابية على جميع اŸسضتويات ،وأاكدت
للقاصضي والدا Êصضوابية و‚اعة اŸقاربة اŸتبناة ‘
سضبيل توف Òكل أاسضباب األمن والسضكينة والسضتقرار ‘
بÓدنا ،هذه اŸقاربة التي أاثمرت ‘ اŸدة األخÒة نتائج
معتÈة ،لسضيما ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب الذي عرف
ت -زاي -د ع -دد اإلره -اب -ي Úال -ذي -ن ت -خ -ل -وا ع -ن أاع -م-ال-ه-م
اإلجرامية وسضلموا أانفسضهم للسضلطات العسضكرية ،وبهذا
اÿصضوصض ،فإان القيادة العليا للجيشض الوطني الشضعبي
Œدد نداءها إا ¤أاولئك الذين ضضلت بهم السضبل كي
يعودوا إا ¤جادة الصضواب ويرجعوا إا ¤أاحضضان عائÓتهم
وشضعبهم ووطنهم””.
زيارة الفريق تواصضلت بتفقد الفرقة الثامنة اŸدرعة
والشضراف على تدشض Úثكنة جديدة ﬂصضصضة لوحدة من
وحدات هذه الفرقة.

الششعب PUB

