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زيتو Êيشسرف على احتفالية عيد السستقÓل
ي- -ق- -وم وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان
وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات حسس -ب Ó-وي
ﬂت -ار ،غ -دا ا’رب -ع-اء  ،رف-ق-ة وا‹
ال -ع -اصس-م-ة ب-زي-ارة Ÿشس-اري-ع ال-ق-ط-اع
ب-إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ،وي-ن-طلق الوفد من
أام - -ام م - -ق - -ر و’ي - -ة ا÷زائ - -ر ع- -ل- -ى
السساعة  14.00صسباحا.

يشس-رف وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و Êع-ل-ى ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-مية للذكرى
ال 56ل -ع -ي -د ا’سس-ت-قÓ-ل ،ح-يث يشس-رف ي-وم اÿم-يسس  05ج-وي-ل-ي-ة على انطÓق
ا◊فل من سساحة اŸقاومة با÷زائر العاصسمة على السساعة  08.00صسباحا.
كما يشسرف على ندوة تاريخية ينظمها اŸركز الوطني للدراسسات والبحث ‘
’رب-ع-اء ع-ل-ى السس-اع-ة 09.30
ا◊رك -ة ال-وط-ن-ي-ة وث-ورة أاول ن-وف-م Èوذلك غ-دا ا أ
صسباحاÃ ،قر اŸركز ،كما سسيتم تنظيم ندوة –ت شسعار» حصساد نضسال وجهاد وبناء
وتشسييد» باŸتحف الوطني للمجاهد على السساعة  13.00زوا’.

تخرج الدفعة األو¤
لطلبة العلوم

منتدى الذاكرى

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
وال-ب-حث ال-ع-اŸي ال-ط-اه-ر حجار غدا
’و¤
’ربعاء على تخرج الدفعة ا أ
ا أ
لطلبة كلية العلوم بجامعة ا÷زائر
 01ب -ن ي-وسس-ف ب-ن خ-دة وذلك ع-ل-ى
السس -اع -ة  09.30صس-ب-اح-ا ب-ا÷امعة
اŸركزية.

اتصسالت ا÷زائر
تكرم اŸتخرج Úمن
التكوين اŸهني

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د وج-ري-دة اÛاه-د ،ال-ي-وم ،م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة ح-ول» مسس-اه-م-ة ال-رياضسي ‘ Úالثورة
التحريرية» تخليدا للشسهداء الرياضسي ÚوتكرÁا للمعلق الرياضسي عبد الرزاق الزواوي ،وهذا Ãقر جريدة اÛاهد
على السساعة  10.00صسباحا.

اÿميسس اŸقبل يوم عطلة مدفوعة األجر
’جر لكافة اŸسستخدم Úحسسب بيان
سسيكون اÿميسس  05يوليو اŸصسادف لعيد ا’سستقÓل الوطني يوم عطلة مدفوعة ا أ
صسدر عن اŸديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي.
’حكام القانون رقم  278-63اŸؤورخ ‘  26يوليو  ,1963اŸتضسمن
وأاوضسح البيان أانه Ãناسسبة عيد ا’سستقÓل ,وطبقا أ
’جر ,لكافة
’عياد القانونية اŸعدل واŸتمم ,فإان يوم اÿميسس  05يوليو  ,2018يعت Èيوم عطلة مدفوعة ا أ
قائمة ا أ
’دارات العمومية ,والهيئات والدواوين العمومية واÿاصسة ,وكذا لكل مسستخدمي اŸؤوسسسسات
مسستخدمي اŸؤوسسسسات وا إ
’سساسسيÃ ,ا ‘ ذلك اŸسستخدم Úباليوم أاو بالسساعة.
العمومية واÿاصسة ‘ جميع القطاعات ,مهما كان قانونها ا أ
’دارات العمومية والهيئات والدواوين واŸؤوسسسسات اŸذكورة أاعÓه اتخاذ التدابÒ
غ Òأانه يتع Úعلى اŸؤوسسسسات وا إ
الÓزمة لضسمان اسستمرارية اÿدمة ‘ اŸصسالح التي تعمل بنظام التناوب.

تقييم امتحانات نهاية السسنة
رعت اتصس- -ا’ت ا÷زائ- -ر رسس -م -ي -ا
’وائ-ل ‘
ح -ف -ل ت -ك -ر Ëال-ن-اج-ح Úا أ
ق- -ط- -اع ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ،ال -ذي ”
ت -ن -ظ -ي -م -ه ،أامسس ،ب -قصس-ر اŸع-ارضس،
الصس -ن -وب-ر ال-ب-ح-ري ،ا÷زائ-ر ،وذلك
ع - -ل- -ى ه- -امشس الصس- -ال- -ون ال- -وط- -ن- -ي
للتكوين اŸهني والتمه Úالذي “تد
ف -ع -ال -ي -ات-ه م-ن  30ج - - - - -وان إا04 ¤
جويلية .2018
م -ن خ Ó-ل ه -ذه اŸب -ادرة ،تسس -ع-ى
اتصسا’ت ا÷زائر إا ¤تشسجيع ودعم
الشس- - -ب - -اب اŸت - -خ ّ- -رج Úم - -ن خ Ó- -ل
تسسليمهم هدايا رمزية ،تقديرا لهم
على اÛهودات اŸبذولة على امتداد
فÎة ال-ت-ك-وي-ن وت-ت-م-ن-ى ل-ه-م اŸزي-د
م -ن ال -ن -ج-اح-ات ‘ ب-ن-اء مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م
اŸهني ،كما –ثهم على اŸسساهمة ‘
Œسسيد اŸشساريع التنموية من أاجل
تعزيز ا’قتصساد الوطني .من خÓل
رع -اي -ت -ه -ا ل -ه -ذا ا◊ف-ل ،ت-ث-بت م-رة
أاخ -رى ق -ي -م -ه -ا ك -م -ؤوسسسس -ة م-واط-ن-ة
’حداث
تعنى Ãختلف الفعاليات وا أ
ال- - -ت- - -ي ت- - -ه - -م الشس - -ب - -اب ا÷زائ - -ري
واŸواطن Úبصسفة عامة.

ت-ن-ظ-م وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة ح-ول ت-ق-ي-ي-م ام-ت-ح-ا Êشسهادتي
نهاية مرحلة التعليم ا’بتدائي والتعليم
اŸت- - -وسس - -ط ي - -نشس - -ط - -ه - -ا اŸف - -تشس ال - -ع - -ام
ل - -ل - -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ا وم- -دي- -رة ال- -ت- -ق- -وË
وا’سس -تشس -راف ،وذلك ي -وم ا’رب -ع -اء 04
ج -وي -ل -ي -ة ع -ل -ى السس-اع-ة  10.00صسباحا
بقاعة اÙاضسرات الكائنة Ãقر الوزارة.

ندوة صسحفية حول التأامينات

ي -ن-ظ-م اÛلسس
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
تقييم السسد
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ح-ول
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اÛلسس بسسعي
د حمدين بالعاصسمة.

ت-ن-ظ-م م-ؤوسس ندوة حول تخزين البطاطا

سس-
ة ف-اكت ا÷زائ-ر ال-ي-و
عنوان تخزين منتوج البطاطا والب م ،م-ل-تقى جهويا –ت
صسل
» وذلك على السساعة
 09.00صس-ب-اح-
ا ب-اŸركب السس-ي-اح-ي ب-
و
ز
و
ب
ا
ل
ص
س
ا
ب
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و
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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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

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

’سسÓ-م-ي
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
ح- -ف Ó- -ت- -ك- -رÁي- -ا Ãن- -اسس- -ب- -ة ع -ي -د
ا’سس- -ت- -قÓ- -ل ،ح- -يث يشس- -رف وزي- -ر
’وق-اف ﬁم-د
الشس -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
عيسسى على ا◊فل Ãقر اŸركز يوم
السس- -بت  07ج-وي-ل-ي-ة ع-ل-ى السس-اعة
 10.00صسباحا.

وفد عن ›لسس األمة
بالقاهرة
’م -ة
يشس- -ارك وف- -د ع- -ن ›لسس ا أ
م- -ن- -د امسس ،ا’ث- -ن Úب- -ال- -ق- -اه -رة ‘
ا÷لسسة اÿامسسة من دور ا’نعقاد
ال -ث -ا Êل -ل -فصس -ل ال -تشس-ري-ع-ي ال-ث-اÊ
ل -لŸÈان ال -ع -رب -ي ,حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
بيان للمجلسس.
’ع -م -ال ال-ذي
ي -تضس -م -ن ج -دول ا أ
يدوم إا ¤غاية  4جويلية ,إاضسافة
إا ¤ا÷لسس -ة ال -ع -ام -ة واج -ت -م -اع-ات
ال-ل-ج-ان ال-دائ-مة ,اجتماعات اللجان
ال- -ف- -رع- -ي- -ة وك -ذا اج -ت -م -اع م -ك -تب
الŸÈان العربي.
’م -ة ‡ث  Ó-م -ن
وي -ك -ون ›لسس ا أ
ط - -رف عضس - -وي الŸÈان ال - -ع - -رب- -ي,
ع -زي -ز ب -زاز ,ن -ائب رئ-يسس اÛلسس,
وع - -ب - -د ال - -ك - -ر Ëق - -ريشس - -ي ,عضس- -و
اÛلسس.
ك - -م - -ا سس- -يشس- -ارك ال- -وف- -د ‘ دورة
ت -دري -ب -ي -ة ح -ول «سس-ي-اسس-ات ال-ع-ل-وم
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا وا’ب-ت-ك-ار ل-دع-م
مسسÒة التنمية اŸسستدامة» ,ينظمها
الŸÈان العربي بالتعاون مع منظمة
’· اŸت- -ح- -دة ل -لÎب -ي -ة وال -ع -ل -وم
ا أ
والثقافة (اليونسسكو).

انطÓق اıطط األزرق
ندوة جهوية للمسستهلك
ظم اŸنظمة ا÷زائرية ◊ماية وإارشساد اŸسستهلك
تن
ط -ه ن -دوة ج -ه -وي -ة ب -و’ي -ة ع“ Úوشس-نت –ت
وﬁي -
» من اجل تفعيل دور اÛتمع اŸد ‘ Êترقية
عنوان
’حد  08جويلية على
اŸسستهلك اÙلي» ،وذلك يوم ا أ
السساعة  08.30صسباحا.

اختتام السسنة ا÷امعية

ظ-م ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ية والعÓقات الدولية
ت-ن-
اخ -ت -ت-ام السس-ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة  ،2018/2017ال -ي-وم
ح -ف -ل
ج ه- -وغ- -و تشس- -اف- -ي -ز Ãق -ر ال -ك -ل -ي -ة ب Íع -ك -ن -ون
Ãدر
بالعاصسمة وذلك على السساعة  10.00صسباحا.

Óم-ن
ت -ط -ل -ق اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
’زرق
ال- -وط- -ن- -ي ،ال -ي -وم ،اıط -ط ا أ
Ãن-اسس-ب-ة ح-ل-ول م-وسس-م ا’صس-ط-ي-اف
 2018وذلك ع- -ل- -ى السس -اع -ة 08.00
صس - - -ب - - -اح - - -ا Ãن - - -ت - - -زه الصس- - -ابÓ- - -ت
بالعاصسمة.

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

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تتضسمن التصسديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

03

رئيسض ا÷مهورية يوقع على خمسسة مراسسيم
وق- -ع رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ,ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ,ع-ل-ى خ-مسس-ة
م-راسس-ي-م رئ-اسس-ي-ة ت-تضسمن التصسديق
ع -ل -ى ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر
وعدد من الدول ,وذلك طبقا للمادة
 9-91من الدسستور ,حسسب ما اأفاد به
بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
ي-تضس-م-ن اŸرسس-وم ا’ول ال-تصسديق
ع -ل -ى ا’ت -ف-اق ح-ول خ-دم-ات ال-ن-ق-ل
ا÷وي ب Úا◊ك- -وم- -ت Úا÷زائ -ري -ة

وا’إيطالية ,اŸوقع با÷زائر بتاريخ
 22يناير سسنة  ‘ ,2013ح Úيتعلق
اŸرسس- -وم ال- -ث- -ا Êب- -ال -تصس -دي -ق ع -ل -ى
ات - -ف - -اق - -ي ت - -ع- -اون ب Úا◊ك- -وم- -تÚ
ا÷زائ- -ري- -ة واŸال -ي -ة ا’ول ‘ ›ال
ال - -ن - -ف - -ط وال - -غ - -از وال- -ث- -ا› ‘ Êال
ال -ط -اق -ة ,اŸوق -ع ع -ل -ي -ه -م -ا ب -ب-ام-اك-و
بتاريخ  3نوفم Èسسنة . 2016
ويخصس اŸرسسوم الثالث التصسديق
ع- - -ل- - -ى ا’ت- - -ف- - -اق ب Úا◊ك- - -وم - -تÚ

ا÷زائ -ري -ة وال -ب -ول -ون -ي -ة اŸتضس -م -ن
اإنشس - -اء ÷ن - -ة مشسÎك - -ة ل- -ل- -ت- -ع- -اون
ا’ق- -تصس- -ادي وال- -ت -ج -اري وال -ع -ل -م -ي
والتقني ,اŸوقع با÷زائر بتاريخ 25
نوفم Èسسنة  ‘ , 2017ح Úيخصس
اŸرسس -وم اÿامسس ات -ف-اق-ي-ة ال-ت-ع-اون
ال - - -ث- - -ق- - -ا‘ وال- - -ف- - -ن- - -ي ب Úا÷زائ- - -ر
وال-ك-ويت ,اŸوق-ع-ة Ãدي-ن-ة ال-ك-ويت
بتاريخ  2اأكتوبر سسنة .2013

‡ث Óللرئيسس بوتفليقة ‘ قمة ا’–اد ا’فريقي بنواقشسوط

رفقة قيتو Êوولد قدور :

’‡ية اıتصسة بشسفافية
تقد Ëالتقرير الوطني للهيئات ا’فريقية وا أ

رفع قدرات الضسغط ب 24.7مليون معيار م 3يوميا

أاويحيى يعرضض جهود ا÷زائر ‘ ﬁاربة الفسساد

’ول ,أاحمد
عرضس الوزير ا أ
’ح - -د
أاوي- - -ح- - -ي- - -ى أامسس- - -ي- - -ة ا أ
ب -ن -واكشس-وط ج-ه-ود ا÷زائ-ر ‘
ﬁاربة الفسساد بصسفته ‡ثÓ
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ,ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ال-ق-م-ة
ال 31لرؤوسساء دول وحكومات
’فريقي التي تنظم
ا’–اد ا إ
هذه السسنة –ت شسعار «كسسب
اŸع- -رك- -ة ضس- -د ال -فسس -اد :ن -ه -ج
مسستدام نحو –ول افريقيا».
وأكد أويحيى ‘ هذأ ألسضياق
أن «أل- -فسض- -اد ل- -يسس ح -ك -رأ ع -ل -ى
أل -ق -ارة أ’ف -ري-ق-ي-ة ك-م-ا ت-روج ل-ه
ب-عضس أÿط-اب-ات ه-ن-ا وه-ناك»,
مضض -ي -ف -ا ب-ال-ق-ول « ع-ل-ى أل-ع-كسس
ورغم نقصس ألوسضائل فإان أفريقيا
Áك-ن ل-ه-ا أن ت-ف-ت-خ-رÃح-ارب-ت-ها
للفسضاد ,هذه أ÷رÁة أÿطÒة
على ‰و وأسضتقرأر بلدأننا».
و‘ ت-وضض-ي-ح-ه ل-ه-ذأ أل-تقرير,
أشض- -ار أل- -وزي -ر أأ’ول أ ¤ق -ن -اع -ة

أ’–اد أ’ف- - -ري - -ق - -ي م - -ن أج - -ل
ألوقاية و أŸكافحة ضضد ألفسضاد
وألتي ” أعتمادها منذ  15سضنة
غدأة ألتوقيع على أتفاقية ‡اثلة
من طرف ألدول.
ول - -دى ت - -ط - -رق- -ه أ ¤ج- -ه- -ود
أ÷زأئ- -ر ‘ ه- -ذأ أÛال ,ق- -ال
أويحيى «أبدى بلدنا –ت قيادة
أل -رئ -يسس ع-ب-دأل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ع - -زÁت - -ه ‘ ﬁارب - -ة ظ - -اه - -رة
ألفسضاد».

أضضاف ألوزير أأ’ول قائ Óأن
ع- -زÁة أ÷زأئ- -ر ق- -د Œلت م- -ن
خÓل أŸصضادقة على أتفاقيات
أ’· أŸتحدة وأفريقيا من أجل
ألوقاية وأŸكافحة ضضد ألفسضاد
وأل- -ت- -ي ” دم- -ج مضض- -م -ون -ه -ا ‘
ألدسضتور ألوطني ‘ هذأ أÛال.
ك- -م -ا ذك -ر أوي -ح -ي -ى أن أ÷زأئ -ر
تدعمت بجهاز دسضتوري للوقاية
وأŸك -اف-ح-ة ضض-د أل-فسض-اد وأل-ذي
يسض -اه -م ف-ع-ل-ي-ا ‘ أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذأ

بدوي يشسرف على تدشس Úأاول ﬁطة ضسغط الغاز بأالرار بع Úأاميناسض

أŸلف.
زق- -ال أوي- -ح- -ي- -ى أن أل -ع -دأل -ة
أıتصضة ‘ ألتحقيق وقمع كل
خرق للقانون موجودة ‘ أ÷زأئر
منذ بدأية ألقرن ,وأسضتفادت من
برنامج وأسضع لعصضرنتها وتعزيز
ق-درأت-ه-ا ب-ق-وأنﬁ Úي-ن-ة وقضضاة
ي -ت -م ت -ك -وي -ن -ه-م سض-ن-وي-ا ب-اŸئ-ات
وت -زوي -ده -م ب -ال -ق -درأت أŸادي -ة
ألÓزمة.
وختم ألوزير مدأخلته بالتأاكيد
على أن أ÷زأئر تقوم Ãحاربة
ألفسضاد ‘ ظل ألشضفافية بتقدË
ت- -ق -ري -ره -ا أل -وط -ن -ي ل -ل -ه -ي -ئ -ات
أ’فريقية وأأ’‡ية أıتصضة ‘
أÛال.
ك -م -ا ق -دم أوي-ح-ي-ى م-دأخ-ل-ت-ه
با’سضتناد إأ ¤ألتقرير ألذي أعده
أل- -رئ- -يسس أل -ن -ي -جÒي أل -ذي عÚ
خ Ó- - -ل أخ - - -ر ق - - -م- - -ة ل–Ó- - -اد
أ’فريقي ‘ أديسس أبابا» رأئدأ
أفريقيا ‘ مكافحة ألفسضاد.

خÓل افتتاحه صسالون منتجات البحث العلمي ،حجار:

إاقبال كب Òلألطباء اŸقيم Úعلى اسستدراك امتحانات نهاية التخصسصض
أاك -د وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي ,الطاهر حجار ,امسس با÷زائر
ال -ع -اصس -م -ة ,أان ال -دورة ا’سس -ت -دراك-ي-ة
Óط-ب-اء
’م -ت -ح -ان ن -ه -اي-ة ال-ت-خصسصس ل -أ
اŸق - -ي- -م Úع- -رفت «إاق- -ب- -ا’ ك- -بÒا» م- -ن
قبلهم.
ع-ل-ى ه-امشس ألصض-ال-ون أل-وط-ن-ي Ÿن-ت-ج-ات
ألبحث ألعلمي ألذي يحتضضنه قصضر أŸعارضس
ب -الصض -ن-وب-ر أل-ب-ح-ري ,أف-اد ح-ج-ار أن أل-دورة
أ’سض -ت -درأك -ي -ة ’م -ت -ح -ان ن -ه -اي -ة أل-ت-خصضصس
Óط-ب-اء أŸق-ي-م Úأل-ذي-ن ك-ان-وأ ق-د ق-اط-ع-وأ
ل -أ
أل -دورة أل -ع -ادي -ة ل Ó-م -ت -ح -ان أŸذك -ور ع-قب
دخولهم ‘ إأضضرأب وطني أسضتمر أ’زيد من
سض -ب -ع -ة أشض -ه -ر ,شض -ه -دت «إأق -ب -ا’ ك-بÒأ» م-ن
طرفهم.
كما ّذكر أيضضا بأان ألطلبة ألذين أختاروأ
عدم أ’لتحاق بهذه ألدورة ألتي أنطلقت أمسس
أأ’حد و ألتي سضتدوم إأ ¤غاية  19من ألشضهر
أ÷اري يعتÈون مفصضول.Ú
أما فيما يتعلق بالطلبة أŸقيم Úللسضنوأت
أأ’خ -رى ,ف -ق -د أشض -ار أل -وزي-ر إأ ¤أن رزن-ام-ة
أسض -ت -درأك أل -دروسس سض -ي -ج-ري إأع-دأده-ا م-ن
طرف أللجان أŸتخصضصضة على مسضتوى كليات
ألطب.

وعلى صضعيد مغاير ,رد حجار على سضؤوأل
يتمحور حول ‡ارسضة ألسضياسضة دأخل أ◊رم
أ÷امعي ,حيث قال بأان «ألطلبة و أأ’سضاتذة
ه -م أو’ وق -ب -ل شض -يء م -وأط -ن -ون ل -ه -م رأي-ه-م
ألسضياسضي ألذي يسضتطيعون أن يدلوأ به خارج
أ÷امعة ,فقد يكون أي وأحد فيهم منتميا
إأ ¤حزب أو نقابة أو تكون لديه أيديولوجية
معينة ,ف Óيوجد أي تناقضس ‘ هذأ ألشضأان».
غ Òأنه نبه إأ ¤أن هذأ أ◊ق يتع Úأن
Áارسس خارج أسضوأر أ÷امعة ألتي «يجب أن
تبقى بعيدأ عن أي –زب».
أما فيما يتعلق بالصضالون ألذي Áتد إأ¤
غاية أأ’ربعاء ,فقد أوضضح حجار بأانه يهدف
إأ« ¤خلق جسضور متينة ب Úألباحث ÚألوطنيÚ

و ألفاعل ‘ ÚأÙيط أ’قتصضادي» ,تبعا Ÿا
يؤوكد عليه ألقانون ألتوجيهي للبحث ألعلمي
أŸصضادق عليه سضنة .2015
فهذه ألتظاهرة تعد ‘ نظر ألسضيد حجار
«فرصضة أخرى إ’ثبات ألعبقرية أ÷زأئرية ألتي
تبدأ ‘ ألظهور ‘ أحيان كثÒة بدأية من
مسض -ت -وى أل -ل -يسض -انسس وم -ن-ح أل-ف-رصض-ة ل-رج-ال
أأ’عمال وألصضناعي ÚلÓطÓع عن قرب على
م - - -ا Œود ب - - -ه أأ’ي - - -ادي أ÷زأئ - - -ري - - -ة م- - -ن
أخÎأعات».
يذكر أن ألطبعة ألثانية من هذأ ألصضالون
أŸن -ظ -م -ة –ت شض -ع -ار «أل -ب -حث أل-ع-ل-م-ي ‘
خدمة أŸوأطن» تتميز بعرضس ما يربو عن
 650منتوج ‘ ›ا’ت تكنولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصض -ال وأل -ط -اق -ات أŸت -ج-ددة وأل-ن-ج-اع-ة
ألطاقوية وغÒها ,منها  209تابعة Ÿرأكز
ألبحوث و  455مشضروع تابعا ıابر ألبحث
أ÷امعية.
وسضيكون بإامكان ألزوأر وأŸهتم Úأ’طÓع
ع- -ل- -ى ورشض -ات ﬂت -ل -ف -ة ع -ل -ى ه -امشس ه -ذأ
ألصضالون ,على غرأر ورشضة للطباعة ثÓثية
أأ’بعاد وعرضضا لطائرأت بدون طيار منجزة
م -ن ق -ب -ل ف -رق م -ن أŸه -ن -دسض Úأ÷زأئ -ريÚ
بنسضبة  100باŸائة

‡ث Ó- -ل- -رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ق- -ام وزي- -ر
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ووزير ألطاقة
رف -ق -ة أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل-ع-ام لسض-ون-اط-رأك،
بتدشض Úأول ﬁطة ضضغط ألغاز Ãنطقة ألرأر
ب -ع Úأم -ي -ن -اسس ب -و’ي -ة إأل -ي-زي ح-يث أسض-ت-م-ع
لشضروح حول مشضروع زيادة ألضضغط ألصضناعي
وأ‚از م -نشض -آات أل -فصض-ل وت-ع-زي-ز أŸدخÓ-ت
أل -ذي ي -ع -ت Èمشض-روع-ا ه-ام-ا ،أل-ذي ك-ل-ف 64
مليار دج ،بحيث ” رفع قدرأت ألوحدة إأ¤
 24.7مليون معيار م 3يوميا بعدما كانت 16
مليون معيار م.3

مبعوثة الششعب إا ¤ع Úأامناسس:
سشهام بوعموششة
ث -اﬁ Êط -ة ه -و إأع-ط-اء إأشض-ارة أ’ن-طÓ-ق
ıرج «ألرأر» ،وحسضب ألشضروح ألتي تلقاها
ألوفد ‘ ع ÚأŸكان فإان أŸشضروع سضيوفر
مناصضب شضغل ب  72عون دأئم و 29عون
م -ت -ع -اق -د  ،م -وأزأة م-ع ذلك ف-إان ح-ق-ل أل-غ-از

برنامج اسستدراكي لدعم التنمية بالشسريط ا◊دودي
صضرح وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وألتهيئة ألعمرأنية ,نور ألدين بدوي ,أمسس
ب -إان أم -ي -ن -اسس (إأي -ل -ي-زي) أن ه-ن-اك ب-رن-ام-ج
أسض-ت-درأك-ي خ-اصس ل-دع-م أل-ت-ن-م-ي-ة ب-الشض-ري-ط
أ◊دودي.
وأوضضح ألوزير خÓل لقاء جمعه Ãمثلي
أÛتمع أŸد ‘ Êختام زيارته Ÿنطقة إأن
أميناسس أن و’ية إأيليزي سضتسضتفيد قريبا من
برنامج لدعم ألتنمية بهذه ألو’ية أ◊دودية
Ãا فيها ألتجمعات ألسضكانية ألنائية ,حيث
” أتخاذ قرأرأت ‘ هذأ ألشضأان وذلك بعد

راوية :احتمال مراجعة الدعم اŸوجه للطاقة ابتداء من 2019
تطرق وزير اŸالية ,عبد الرحمان راوية ,امسسإا¤
اح-ت-م-ال م-راج-ع-ة ال-دع-م اŸوج-ه ل-ل-ط-اق-ة اب-ت-داء م-ن
 ,2019م -ؤوك -دا أان ال -دول -ة ل -ن ت -ق -وم ب -أاي ت -غ -ي Òدون
تنظيم حملة اتصسال كبÒة موجهة للمواطن.Ú
وأوضضح رأوية على أموأج أ’ذأعة ألوطنية أن «ألسضياسضة
أ◊الية للدعم لن تسضتمر على هذأ ألنحو من أجل ألعدألة
أ’جتماعية .و ‘ شضكله أ◊ا‹ ,فإان أŸوأطن ألبسضيط ’
Áكن له أ’سضتفادة من هذه ألسضياسضة بشضكل أفضضل من ألذي
يحوزعلى دخل كب ,Òفهذأ أأ’مر ليسس عاديا».
و أكد ألوزير أن دأئرته ألوزأرية Œري حاليا درأسضات حول
ألسضياسضة أ◊الية للدعم من خÓل تنصضيب ÷نة تعمل بالتعاون
مع ألبنك ألدو‹ ,مشضÒأ إأ ¤أن هذه ألدرأسضات أظهرت أن
أأ’سضر ذأت ألدخل ألضضعيف تسضتفيد من ألدعم أıصضصس
للموأد أأ’سضاسضية (زيت و سضكر  )...بنسضبة  % 7من أŸبلغ
أ’جما‹ للدعم ‘ ,ح Úأأ’شضخاصس ذو دخل كب Òيسضتفيدون

ضض -ع -ف ه -ذه أل -نسض-ب-ة « :ي-جب إأي-ج-اد ح-ل
لذلك» ,يضضيف رأوية.
من جهة أخرى ,أبرز وزير أŸالية أنه
«’ شضيء سضيتم ما دمنا ’ ‰لك ›موعة
من أŸعاي Òألتي تسضمح بتحديد أأ’سضر و
أŸبالغ أıصضصضة و كذأ طريقة إأجرأء
ذلك».
أسضÎسضل بالقول «لن ‰سس ألدعم ما
دمنا  ⁄ننته من درأسضاتنا ‘ هذأ ألشضأان.
وعند أ’نتهاء منها ,سضيكون ذلك مع كافة
ألسضلطات ألعمومية ,كما يتع Úعلينا أن ‚لسس ‘ طاولة
للنقاشس و من ثم تنظيم حملة أتصضال كبÒة موجهة للموأطنÚ
قصضد توضضيح كيفية إأجرأء ذلك».
و ⁄يسضتبعد ألوزير فتح «نقاشس وطني» قبل مرأجعة ألدعم,
ب -ح -يث ت -ط -رق ‘ ه -ذأ ألشض -أان إأ ¤م-رأج-ع-ة ﬁت-م-ل-ة ل-ل-دع-م

«تنهÒت» سضيمنح إأنتاج إأضضا‘ آأفاق ،2020
وي -وأصض -ل ت -زوي -د أŸركب أل -غ -ازي أ’ل-رأر أإ¤
غاية  .2040بحيث سضÒتفع عدد أأ’بار إأ23 ¤
حقل غازي ‘ . 2040
م- - -ن ج - -ه - -ت - -ه ،أوضض - -ح أŸدي - -ر أ÷ه - -وي
ل -ل -م -ؤوسضسض -ة أل -وط -ن -ي -ة لسض -ون-اط-رأك ،نشض-اط
أ’سضتكشضاف وأإ’نتاج ،قسضم أإ’نتاج «ألسضطح»،
أن أ◊قل ألبÎو‹ يتكون من وحدة Ÿعا÷ة
ألبÎول أÿام ،يضضم  3بطاريات للفصضل بقدرة
معا÷ة ب 11280م 3يوميا ،وثÓث خزأنات
ل- -ل- -بÎول أÿام ب- -ط- -اق -ة ت -ق -در ب 5000م3
وﬁطة ضضغط بطاقة  1.6مليون معيار م3
يوميا من ألغاز.
وأضضاف أن حقل ألبÎول Ãركسضن يتكون
من وحدة معا÷ة ألبÎول أÿام ،يضضم ثÓث
خزأنات للفصضل بقدرة معا÷ة ب 12000م3
يوميا ،وخزنيني للبÎول أÿام بطاقة وحيدة
ب 5000م 3وخزأنان أخرين ب 2000م 3لكل
وأح -دة ،وﬁط -ة ضض -غ -ط ب-ط-اق-ة  1.2مليون
معيار م 3يوميا من ألغاز ،بحيث يوجه ألغاز
أŸن -ت -ج ن -ح -و وح -دة م-ع-ا÷ة أل-غ-از ل-ل-م-ركب
ألغازي أدرأر.

أŸوجه للطاقة أبتدأء من  ,2019إأذأ
كنا بالطبع مسضتعدين لفعل ذلك».
كما أسضتبعد وزير أŸالية أي ÷وء
لÓسضتدأنة أÿارجية ماعدأ ‘ «بعضس
أ◊ا’ت» أل- -ت -ي ي -ك -ون ف -ي -ه -ا أل -دخ -ل
«م-ل-م-وسض-ا Ãا ف-ي-ه أل-ك-ف-اية» ,مسضتد’
ب- -ت- -م- -وي- -ل مشض- -روع م- -ي- -ن- -اء أل- -وسض- -ط
با◊مدأنية (شضرشضال) «ألذي Áكن أن
Áول بوأسضطة قرضس صضيني».
فيما يتعلق بقضضية حجز  701كلغ
م- -ن أل- -ك -وك -اي Úو أح -ت -م -ال ت -ورط ج -م -ارك و أع -وأن أإ’دأرة
أ÷بائية ,أكد ألسضيد رأوية أنه «◊د أآ’ن أأ’مر غ Òمؤوكد» و
«ألدولة عازمة على ﬁاربة كافة أŸمارسضات أ’حتيالية».
وأضضاف يقول «سضنحارب دون رحمة ألفسضاد ألذي من شضأانه
أن يخلف عوأقب وخيمة على ألدولة».

درأسضة جميع أ◊اجيات ألضضرورية ألتي لها
ع Ó-ق -ة م -ب -اشض -رة ب-ت-حسض Úأإ’ط-ار أŸع-يشض-ي
للسضاكنة.
وأشض -ار ب -دوي أن -ه سض -ي -ت -م أل -ت -ك -ف -ل ب -ه-ذه
أ◊اجيات ألضضرورية ضضمن صضندوق ألضضمان
وألتضضامن للجماعات أÙلية ,فيما سضيتم
رفع ألتجميد عن بعضس أŸشضاريع مع إأعطاء
أأ’ولوية لتلك ذأت ألصضلة بقطاعي ألصضحة
وأأ’شض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل إأح-ي-اء
صضندوق أ÷نوب وألصضندوق أÿاصس بالهضضاب
ألعليا.

وزير الداخلية ا’سسبا‘ Ê
زيارة إا ¤ا÷زائر
ي-ق-وم وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة Ÿم-ل-ك-ة إأسضبانيا,
ف -رن -ان -دو غ -رأن -دي م -ار’سض -ك -ا ,أل -ي-وم ,
بزيارة رسضمية إأ ¤أ÷زأئر بدعوة من وزير
أل -دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة
أل -ع -م-رأن-ي-ة ,ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ,حسضب م-ا
أفاد به أمسس بيان للوزأرة.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن هذه ألزيارة
ألتي تندرج ‘ إأطار ألتعاون ب Úقطاعي
ألدأخلية للبلدين« ,سضتشضكل فرصضة إ’ثرأء
وتعزيز ألتبادل ‘ أÛا’ت ذأت أ’هتمام
أŸشضÎك ب Úألدأئرت Úألوزأريت.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلŸÈان بغرفتيه يدعو إلرئيسس بوتفليقة لسصتكمال إŸسصÒة
^ بن صصالح :الظرف يحتم اسصتمرارية صصانع السصلم وا’سصتقرار

’مة عبد القادر بن صصالح ،ورئيسس اÛلسس
اختتم الŸÈان بغرفتيه أامسس الدورة الŸÈانية الواحدة ،التي أاقرها دسصتور العام  2016وتزامنت مع الفÎة التشصريعية الثامنة ،ولعل ما ميزها دعوة رئيسس ›لسس ا أ
الشصعبي الوطني السصعيد بوحجة ،رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة إا ¤مواصصلة اŸسصÒة ،وكذا Œديد موقفه الصصارم من مكافحة الفسصاد ،وا ¤ذلك توقفا عند ثراء الدورة قياسصا إا ¤العدد وكذا أاهمية
’حكام الدسصتور بصصيغته اŸعدلة.
’مازيغية والقضصاء العسصكري والدفع بعدم الدسصتورية ،التي تأاتي Œسصيدا أ
اŸشصاريع التي ” مناقشصتها ،بينها اÛمع الوطني للغة ا أ

فريال بوشصوية
تصصوير :عباسس تيليوة
لمة عبد ألقادر بن
جدد رئيسص ›لسص أ أ
لمة،
صسالح ،دعوة أغلبية أعضساء ›لسص أ أ
رئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة إأ¤
م-وأصس-ل-ة أŸسسÒة أل-ت-ي ي-ع-ت Èق-ائ-ده-ا،ع-ل-ى
أعتبار أن «ألظرف يحتم أسستمرأرية صسانع
ألسسلم وألسستقرأر للبÓد وﬁقق أŸصسا◊ة
أل -وط -ن -ي-ة وأل-رج-ل أل-ذي ع-زز أرك-ان أل-دول-ة
ألعصسرية ودولة أŸؤوسسسسات» ،وفيما يخصص
ألفسساد «قال «ألوأجب يفرضص علينا ألوقوف
إأ ¤ج- -انب رئ- -يسص أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ودع -م ك -ل
لفة».
خطوأته ألرأمية إأ ¤أسستئصسال أ آ
“يزت ألكلمة ألتي ألقاها رئيسص ألغرفة
ألŸÈانية ألعليا أمسص Ãناسسبة أختتام ألدورة
لو ¤ب -ع -دم -ا أق -ره -ا
ألŸÈان -ي -ة أل -وأح -دة أ أ
لمة
دسستور  ،2016بدعوة أعضساء ›لسص أ أ
للمرة ألثانية رئيسص أ÷مهورية إأ ¤موأصسلة
أŸسسÒة ،بعدما دعوه ‘ مرة أو ‘ ¤ألذكرى
لن
لم- -ة ،أ
أل - -عشس - -ري - -ن ل - -ت - -أاسس- -يسص ›لسص أ أ
«أŸرحلة تقتضسي ذلك ،وبالنظر Ÿا ل يزأل
يتهدد أ÷زأئر من –ديات» ،وأفاد بن صسالح
‘ ألسسياق «منطلق Úمن هذأ ألفهم ◊قيقة
ما تتعرضص له أ÷زأئر من مناورأت –اك
ضسدها ،نقول أن ألوأجب ‘ هذه أŸرحلة
–دي- -دأ ي- -ف- -رضص ع- -ل- -ي- -ن- -ا ،إأع- -ادة ت- -رت -يب
لولويات وتوجيه نقاشسات ألفضساء ألسسياسسي
أأ
لبÓدنا ‘ ألŒاه ألذي يخدم أŸصسالح ألعليا

للوطن ،وموأجهة ألتحديات أ◊قيقية ألتي
ت-ه-دد أم-ن-ه-ا وأسس-ت-ق-رأره-ا وح-ماية حدودها
لق-ل-ي-م-ي-ة و–ق-ي-ق أل-ف-ع-ال-ي-ة وأل-ن-ج-اعة لها
أإ
وŸؤوسسسساتها.
وفيما يخصص قضسية ألفسساد ،قال بن صسالح
«أ÷ميع يعرف أن رئيسص أ÷مهورية ومنذ
تقلده مقاليد أ◊كم ،كان له ول يزأل موقف
وأضسح من أŸوضسوع» ،مشسددأ على ضسرورة
«أل- -وق -وف إأ ¤ج -ان -ب -ه ودع -م ك -ل خ -ط -وأت -ه
لف-ة» ،وف-ت-ح ق-وسس-ا
أل -رأم-ي-ة إأ ¤أسس-ت-ئصس-ال أ آ
لتأاكيد عدم ألتدخل ‘ شسؤوون ألعدألة.

جÓب :إللحوم إلصصا◊ة لÓسصتهÓك سصتباع باألسصوإق
أكد وزير ألتجارة سسعيد جÓب خضسوع أللحوم أŸسستوردة وأŸوزعة ‘ ألسسوق ألوطنية
إأ ¤ألرقابة ،مطمئنا أŸسستهلك Úبخصسوصص سسÓمتها ،وتسسهر على ألعملية مصسالح وزأرة
ألتجارة وكذأ أŸصسالح ألبيطرية بتعاون أ÷ماعات أÙلية ،ومؤوكدأ ‘ رده على ما ”
تدأوله بخصسوصص توزيع ◊وم مسستوردة مدة صسÓحياتها تقل عن  4أيام ،أن أللحوم
ألصسا◊ة فقط سستوزع على أن يتم ألتخلصص من ألكمية غ Òألصسا◊ة.
‘ سسياق آأخر ،و‘ رده على سسؤوأل يخصص أŸوأد أŸصسدرة وأإلجرأءأت لضسمان جودتها
وعدم إأعادتها لعدم توفرها على أŸقاييسص ،كشسف عن مناقشسة ورقة طريق ‘ لقاء ينظم
أليوم باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت عبد أللطيف رحال ،يجمع كل مصسدري أÿضسر وألفوأكه،
إأ ¤جانب ‡ثلي ألهيئات أŸعنية بالعملية ،وسسيتم إأيجاد كل أ◊لول للمشساكل أŸطروحة.
وكشسف ‘ ألسسياق ،عن مرأفقة أŸصسدرين ‘ كل مرأحل عملية ألتصسدير ،معلنا عن
تزويدهم بكتيب يتضسمن كل أÿطوأت ألتي لبد على أŸصسدر من قطعها ل‚اح عملية
أل -تصس -دي -ر ،و‘ م -ق -دم -ت-ه-ا أل-ن-وع-ي-ة وأŸع-اي Òوم-ؤوسسسس-ات أل-ت-ح-وي-ل إأ ¤ول-وج أألسس-وأق
أÿارجية.

حسصبÓوي :إلعمل ‘ إطار إ◊كومة على درإسصة ملف إألطباء إŸقيمÚ
رفضص وزير ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح أŸسستشسفيات ﬂتار حسسبÓوي ‘ ،تصسريح أد¤
به للصسحافة أÿوضص ‘ قضسية أألطباء أŸقيم Úألذي أسستأانفوأ مؤوخرأ عملهم ،دأعيا إأ¤
عدم ألتشسويشص ،بصسدد أجتياز أمتحاناتهم ألتي أنطلقت أمسص أألول ،وأفاد ‘ نفسص
ألسسياق ،بأانه يتم ألعمل ‘ إأطار أ◊كومة على درأسسة ملفهم.
كما جدد باŸناسسبة حرصص ألوصساية ،على ألتمسسك با◊وأر مع ألشسريك ألجتماعي،
عم Óبتعليمات رئيسص أ÷مهورية ‘ .سسياق آأخر أكد ألسستعدأد لتطبيق قانون ألصسحة
أ÷ديد من خÓل أجتماعات نظمت مع مديري أŸؤوسسسسات ألسستشسفائية ،تتخللها دورأت
تكوينية.

بن غÈيت :إمتحانات إلبكالوريا جرت ‘ أإجوإء
جيدة...وعملية إلتصصحيح إألو‹ تتم خÓل إليوم ÚإŸقبلÚ
أعلنت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت ،أن عملية ألتصسحيح أألو‹ لمتحانات
شسهادة ألبكالوريا سستتم «خÓل أليوم ÚأŸقبل ،»Úوسستأاخذ بع Úألعتبار عامل «صسعوبة
أألسسئلة» ‘ تقييم إأجابات ألتÓميذ.
وقالت بن غÈيت ‘ تصسريح للصسحافة على هامشص مرأسسم أختتام ألدورة ألŸÈانية
Ãجلسص أألمة ،أن «عملية ألتصسحيح أألو‹ لمتحانات شسهادة ألبكالوريا ألتي سستتم خÓل
أليوم ÚأŸقبل ،»Úسستأاخذ بع Úألعتبار عامل «صسعوبة أألسسئلة» ‘ تقييم إأجابات
ألتÓميذ.
وأعتÈت ألوزيرة أنه «ل Áكن إأعطاء أي نسسبة ‚اح تقريبية لهذأ ألمتحان على أعتبار
أن عملية ألتصسحيح  ⁄تنطلق بعد» ،مؤوكدة أن «ألمتحانات هذه ألسسنة جرت ‘ أجوأء
جيدة».
و‘ ردها على سسؤوأل بخصسوصص أمتحا Êشسهادتي ألبتدأئي وأŸتوسسط ,أعلنت ألوزيرة
أنها سستقدم «حصسيلة دقيقة أألربعاء» حول ›ريات هذين ألمتحان ،ÚمشسÒة إأ ¤أن
ألنتائج ألنهائية «مقبولة».

فريال/ب

وب -ع -دم -ا ذك -ر ب -ان «ل-ك-ل دول-ة خ-ط-وط-ه-ا
أ◊م -رأء» ،ن -ب -ه إأ ¤أن -ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ر
«ث -وأب -ت -ه-ا وم-ؤوسسسس-ات-ه-ا ورم-وزه-ا أŸك-رسس-ة
لمة ليسص
دسستوريا» ،أشسار إأ ¤أن «›لسص أ أ
بيتا مغلقا ل يدري أعضساؤوه ما يجري حوله»،
ميزته تركيبته من أنتماءأت سسياسسية متنوعة،
لها موأقفها من ﬂتلف ألقضسايا ألوطنية،
ك -م -ا أن «أعضس -اء أÛلسص ي -درك -ون ط -ب-ي-ع-ة
أل -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه أل -ب Ó-د وصس-ع-وب-ة
أŸرحلة» ،ودعموأ أ◊كومة ‘ إأطار تنفيذ
برنامج رئيسص أ÷مهورية ،وتبنوأ أŸبادرأت

أل-ق-ان-ون-ي-ة وألسس-ي-اسس-ي-ة أل-تي أسسسست لسسياسسة
لصس Ó-ح ،أل -ت -ي أسس -ت -م -دت م-رج-ع-ي-ت-ه-ا م-ن
أإ
مضسمون ألدسستور».
وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ،أك-د ت-ث-م Úأعضس-اء
لمة أ‚ازأت أ÷زأئر –ت قيادة
›لسص أ أ
رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ،م-ع-رب Úع-ن أم-ت-ن-ان-ه-م
للرجل ألذي قاد أŸسسÒة ،نظ Òما حققه
للبÓد طيلة أŸرحلة ،و“كنت بفضسل هذه
ألسسياسسية ـ أضساف يقول ـ من كسسر شسوكة
لره- -اب وألن- -تصس- -ار ع- -ل- -ي -ه وŒاوز ﬁن -ة
أإ
لمن وألسستقرأر
أŸأاسساة ألوطنية ،وتنعم با أ

ألذي جاء نتيجة سسياسسة سسديدة ومبادرأت
سس-ي-اسس-ي-ة ج-ري-ئ-ة ل-رئ-يسص أ÷مهورية لسسيما
م- -ن- -ه- -ا ق- -ان- -ون أل- -وئ- -ام أŸد ÊوأŸصس -ا◊ة
ألوطنية ،وذكر ‘ ألسسياق بالÈأمج ألسسكنية
ألضس-خ-م-ة وك-ذأ ألسس-ي-اسس-ة أل-ت-نموية أ÷ريئة،
لدأرية وألÎبوية
إأ ¤جانب تطوير أŸرأفق أ إ
وألصسحية ،وكذأ ألبناء أŸؤوسسسساتي.
وقصسد صسيانة أسستقرأر ألبÓد وألدفاع عن
لق-ل-ي-م-ي-ة ووح-دت-ه-ا ألÎأبية ،ذكر
ح-دوده-ا أ إ
بأان أ÷زأئر «عملت على تقوية مؤوسسسستها
أل-عسس-ك-ري-ة...وب-وأت-ه-ا أŸك-ان-ة أل-ت-ي ت-ه-ي-ئ-ه-ا
لتصسبح قوة ذأت وزن إأقليمي معÎف به» ،ما
ج -ع -ل أعضس -اء أل -غ -رف -ة ألŸÈان-ي-ة ي-دع-م-ون
رئيسص أ÷مهورية ،و‘ كÓم وجهه أ ¤أولئك
ألذين ينكرون أل‚ازأت ‘أقول نذكرهم أليوم
بالقول كيف كانت أ÷زأئر وكيف هي أليوم؟
لمني وكيف هوأليوم؟ كيف
كيف كان ألوضسع أ أ
كانت ألوضسعية ألجتماعية للموأطن Úوكيف
ه- -ي أل -ي -وم؟ وك -ي -ف ك -انت م -ك -ان -ة أ÷زأئ -ر
لن؟» ،مذكرأ إأياهم ،بأان
ألدولية وكيف هي أ آ
ألشسعب «ل ينخدع بأاقوألهم ألفاقدة للحجة،
وأحكامهم ألوأهية أŸفتقرة للجدية.
لو ¤م-ن
ول-دى ت-ق-ي-ي-م-ه حصس-ي-ل-ة ألسس-ن-ة أ أ
ألفÎة ألتشسريعية ألثامنة ،أعت Èأن «حجم
لدأء ك - - -ان ‘ ›م- - -ل- - -ه م- - -رضس- - -ي- - -ا» ،وأن
أأ
«أل -نصس -وصص ج -اءت م -ت -م -اشس -ي -ة م -ع ف-لسس-ف-ة
لصس Ó-ح أل -ت-ي ب-اشس-ره-ا رئ-يسص
أل -ت -ح -ديث وأ إ
أ÷مهورية ،كما توقف عند أبرز أŸشساريع
لم-ازي-غ-ية
آأخ-ره-ا أÛم-ع أ÷زأئ-ري ل-ل-غ-ة أ أ
كمكون دسستوري للهوية ألوطنية ليبقى بعيدأ
عن ألسستغÓلت ألسسياسسية.

بوحجة :

إصصرإرعلى مكافحة إلفسصاد بجميع أإشصكاله
دعا رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني
السص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
إا ¤مواصصلة مسصÒته الرائدة ‘ قيادة
ا÷زائ-ر ،ل-ت-ح-ق-ي-ق اŸزي-د م-ن ال-تقدم
وال -ن -م -اء ،م -ع -رب -ا ب -اسص -م ج-م-ي-ع ن-واب
ال -غ -رف -ة السص-ف-ل-ى ل-لŸÈان ع-ن صص-ادق
ال -ع -رف -ان وج -م -ي -ل ا’م -ت -ن -ان ل -ق-ائ-د
’مة.
ا أ

حياة  /ك
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

سس-ج-ل ألسس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ‘ أل-ك-ل-م-ة ألتي
أل -ق -اه -ا ،أمسصÃ ،ن -اسس -ب -ة أخ -ت -ت-ام أل-دورة
ألŸÈانية ألعادية  ،2018 - 2017بارتياح
ك -ب Òألسس -ت -م -رأري -ة ‘ م -ك -اف -ح-ة أل-فسس-اد
ب - -ج - -م - -ي - -ع أشس - -ك- -ال- -ه ،وﬁارب- -ة أ÷رÁة
أŸنظمة ،بكل ما يحمله ألقانون.
لرأدة ألسسياسسة
قال بوحجة أن هذه أ إ
أل -ت-ي ي-جسس-ده-ا رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة« ،ت-ؤوك-د
ليسص فقط قيام ألدولة بوأجباتها ‘ ألدفاع
عن حقوقها ،وألسسهر على ﬁاربة جميع
ألن- -ح- -رأف- -ات ،م- -ن فسس- -اد وأخ- -تÓ- -سس- -ات
وت- - -ه- - -ريب ورشس - -وة وﬂدرأت وت - -ب - -ي - -يضص
لموأل ،بل تÎجم كذلك خاصسية أصسيلة ‘
أأ
لنصسات إأ ¤نبضص ألشسارع
ألرئيسص ،أل وهي أ إ
وألتجاوب مع أنشسغالته « ،مضسيفا أن ذلك
قد Œسسد من خÓل قرأرأت عديدة أخرها
ألقرأر ألقاضسي با◊فاظ على أŸمتلكات
ألعامة.

إ÷زإئر «دولة سصيدة وسصتظل هادئة وصصامدة»
كما ثمن بوحجة ما –قق على مسسار
ألبناء ألدÁقرأطي وألتنموي ،لفتا إأ ¤أن
هناك خيارأت كÈى حققت أهدأفها ‘
لطرأف
لصسÓح وألتنمية ،غ Òأن بعضص أ أ
أإ
تسس- -ع- -ى «ع- -ب- -ث -ا إأ ¤ط -مسص وتشس -وي -ه ه -ذه
أل‚ازأت،من خÓل خطابات تزرع ألشسك
لح -ب-اط ،تصس-ل أح-ي-ان-ا إأ ¤ح-د
وأل -ي -أاسص وأ إ
ألتحريضص ضسد مؤوسسسسات ألدولة ورموزها»،
وأك- -د ‘ ه- -ذأ ألسس- -ي- -اق أن أ÷زأئ -ر «دول -ة
سس -ي -دة وسس -ت -ظ -ل ه -ادئ -ة وصس -ام -دة» ،أم -ام
«أ◊مÓت ألشسعوأء» ألتي تقودها أطرأف
تع Èخطاباتها عن « إأفÓسص سسياسسي لدى
أصسحابها «.
وقال بوحجة ‘ كلمته Ãناسسبة أختتام

ه- -ذه أل- -دورة ألŸÈان- -ي -ة ردأ ع -ل -ى أل -ذي -ن
«يختصسون ‘ توزيع ألدروسص أÿائبة» ،أن
«أ÷زأئ -ر دول -ة سس -ي-دة Ãؤوسسسس-ات شس-رع-ي-ة
وت-ع-ت Èبشس-ه-ادة أıتصس Úأسس-ت-ث-ن-اء ع-ربيا
وإأف -ري -ق -ي -ا ‘ ألسس -ت-ق-رأر وأل-ت-ن-م-ي-ة وب-ن-اء
ألدÁقرأطية ،مشسددأ أن بÓدنا «ترفضص أن
Áل-ي ع-ل-ي-ه-ا أي أح-د سس-ي-اسس-ت-ه-ا ون-ه-ج-ه-ا،
م -ع -ت -م -دة ع -ل -ى وح -دة شس -ع -ب -ه -ا ،وصسÓ-ب-ة
م -ؤوسسسس-ات-ه-ا وم-ب-ادئ سس-ي-اسس-ت-ه-ا أÿارج-ي-ة
وعزمها ألثابت على موأصسلة مسسÒة ألبناء
وألتعم.« Ò

إ÷زإئر «ليسصت طرفا ول تسصعى إ ¤أإي توتر
لأÓوضصاع ولن تنسصاق ورإء أإي إسصتفزإز»
وأعت ‘ Èهذأ ألصسدد بوحجة أن هذه
أÿطابات «تلتقي ‘ ألهدف مع حمÓت
مسسمومة تطلقها جهات ‘ أÿارج» ،مؤوكدأ
أن أل -غ -اي -ة «وأح -دة» وه -ي «إأع -ط -اء صس-ورة
مشس - -وه - -ة ع - -ن ب Ó- -دن - -ا وﬁاول - -ة ضس- -رب
مصسدأقية موأقفها ألسسياسسية ،حول قضسايا
م -ب -دئ -ي -ة ب -ك -ل م-ا ي-ع-ن-ي-ه ذلك م-ن ﬁاول-ة
لتصسغ Òأ÷زأئر وإأضسعافها».
لطار باŸوأقف ألثابتة
وذكر ‘ هذأ أ إ
وألدأعمة لقضسية ألشسعب ألفلسسطيني ،وحقه
لبدية
‘ إأقامة دولته أŸسستقلة وعاصسمتها أ أ
أل- -ق -دسص ألشس -ري -ف ،وك -ذأ ل -نضس -ال ألشس -عب
ألصسحرأوي من أجل تقرير مصسÒه و–قيق
أسس -ت -ق Ó-ل -ه› ،ددأ أل -ت -أاك-ي-د ب-ان أ÷زأئ-ر
«ل - -يسست ط - -رف- -ا ول تسس- -ع- -ى إأ ¤أي ت- -وت- -ر
Óوضساع ،وهي أك Ìحرصسا على سسÓمة
ل أ

شس- -ع- -وب أŸن- -ط- -ق- -ة ول- -ن ت- -نسس -اق ورأء أي
أسستفزأز مهما بلغت مÈرأته».

إلتصصويت على  19مشصروع قانون  4منها
مشصاريع قوإن Úعضصوية
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -حصس -ي -ل -ة ألŸÈان -ي -ة ،ق -ام
أÛلسص بدرأسسة ومناقشسة وألتصسويت على
 19مشسروع قانون 4 ،منها مشساريع قوأنÚ
عضسوية ،تتعلق باختصساصسات ›لسص ألدولة،
وب-ق-وأن ÚأŸال-ي-ة ،وب-ك-ي-ف-ي-ات ت-ط-بيق ألدفع
بعدم ألدسستورية ،وكذأ باÛمع أ÷زأئري
لمازيغية ،حيث شسكل ألتصسويت على
للغة أ أ
لخﬁ ،Òطة فاصسلة ‘ تعزيز ألتجانسص
أأ
ألثقا‘ وأÛتمعي ألقائم على أركان ألهوية
أل -وط -ن -ي -ة أ÷ام -ع -ة Ãق -وم -ات -ه -ا أل -ثÓ-ث-ة :
لمازيغية.
لسسÓم ،ألعربية وأ أ
أإ
ك- -م- -ا ” خÓ- -ل أل- -دورة أل -تصس -ويت ع -ل -ى
ﬂط -ط أ◊ك -وم -ة ،وق -ان -ون أŸال -ي -ة لسس -ن-ة
 ،2018ومشس -روع أل -ق -ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-الÈي-د،
وكذأ ألتجارة أللكÎونية ،وتسسوية أŸيزأنية
لسسنة  ،2015وقانون حماية أŸسستهلك وقمع
لنشسطة ألتجارية،
ألغشص ،وشسروط ‡ارسسة أ أ
لضس -اف-ة إأ ¤أل-ق-وأع-د أŸط-ب-ق-ة ‘ ›ال
ب -ا إ
ألتمه Úومشسروع ألقانون أŸتعلق بالصسحة.
وأشس -ار ب -وح -ج -ة ‘ م -ع-رضص ح-دي-ث-ه أن
أل- -تصس- -ويت ع- -ل- -ى مشس- -روع ق- -ان- -ون أŸال- -ي -ة
ألتكميلي لسسنة  2018قرأر وأع ومسسؤوول من
ن -وأب أل -غ -رف -ة ،ق -ائ « Ó-أن ح -ذف أŸادة ،6
يÎج - - - -م سس - - - -ي- - - -ادة أÛلسص ‘ ‡ارسس- - - -ة
صسÓحياته».

ألثÓثاء  03جؤيلية  2018م
ألمؤأفق لـ  19شصؤأل  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تطبيقا لقانون حماية وتسسي ÒاŸسساحات اÿضسراء لسسنة 2007

زورإطي تعلن عن إنطÓق إلطبعة إأ’و÷ ¤ائزة رئيسس إ÷مهورية للمدينة إÿضسرإء
^ ›هودات لرفع حصسة اŸواطن من اŸسساحات اÿضسراء إا ¤اŸعدل الدو‹  10م2
لعÓن رسسميا عن التصسفيات اÙلية ‘  25أاكتوبر والوطنية سسنة 2019
^ا إ

لشسخاصص اŸوقوف Úللنظر»
خÓل ورشسة تدريبية حول «حماية حقوق ا أ

خÈإء وحقوقيون يثمنون جهود إ÷زإئر ‘ إلتكفل باŸهاجرين
ث -م -ن اŸشس -ارك-ون ‘ ال-ورشس-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة
لنسسان
التي نظمها اÛلسص الوطني ◊قوق ا إ
ب -الشس -راك-ة م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة لÓ-صسÓ-ح
ا÷ن- -ائ- -ي م- -ك -تب الشس -رق الوسس -ط وشس -م -ال
لشس-خ-اصص
إاف -ري -ق-ي-ا ح-ول «ح-م-اي-ة ح-ق-وق ا أ
اŸوق-وف Úل-ل-ن-ظ-ر» ج-ه-ود ا÷زائ-ر ‘ رع-اية
وإاي- -واء الÓ- -ج- -ئ Úب- -ا÷زائ -ر وك -ذا أاوضس -اع
لنسسان بها.
حقوق ا إ

سصارة بوسصنة

أاع- -ل- -نت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط-ي،
أامسص ،ع- -ل -ى اف -ت -ت -اح اŸن -افسس -ة ÷ائ -زة
رئيسص ا÷مهورية للمدينة اÿضسراء
لو ¤م-ن م-رك-ز اŸؤو“رات
‘ ط -ب -ع-ت-ه-ا ا أ
ع- -ب- -د ال- -ل- -ط -ي -ف رح -ال مÈزة ا÷انب
ال -تشس -ارك -ي ل -ل-وزراء وال-ت-ح-دي ال-ك-بÒ
لطار اŸعيشسي للمواطن بأامر
لتحسس Úا إ
م -ن رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة والتي تتزامن مع الذكرى 56
ل- -ع- -ي- -د السس- -ت- -قÓ- -ل والشس -ب -اب وال -ت -ي
تسستلزم الوقوف عند ا‚ازات الرئيسص
خاصسة ‘ ›ال البيئة .

خالدة بن تركي
تصصوير :عباسس تيليوة
وأب -رزت وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة ف -اط -م-ة أل-زه-رأء
زروأطي ،أمسس ،خÓل أفتتاحها ألطبعة أأ’و¤
÷ائزة رئيسس أ÷مهؤرية للمدينة أÿضصرأء
ب -اŸرك -ز أل -دو‹ ل -ل-م-ؤؤ“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف
رح- -ال وب -حضص -ؤر وف -د وزأري ه -ام  ،أه -م -ي -ة
أ’سصتثمار ‘ أ◊دأئق وأŸدن وأŸسصاحات
أÿضصرأء وأŸمرأت أŸائية ألتي تعت Èوسصيلة
فعالة وأقتصصادية لتحسص Úألصصحة وألتخفيف
من تغ ÒأŸناخ على حد سصؤأء.
وثمنت ‘ سصياق مؤصصؤل أ◊ضصؤر ألفعال
ومسصاهمته ‘ إأ‚اح ألطبعة أأ’و÷ ¤ائزة
رئيسس أ÷مهؤرية للمدينة أÿضصرأء دأعية إأ¤
أŸشص -ارك -ة أل -ف -ع-ال-ة ل-ك-ل أÛالسس ألشص-ع-ب-ي-ة
ألبلدية ونشصر ثقافة أŸدينة أÿضصرأء وتكؤين
وع-ي ب-ي-ئ-ي ل-ت-ؤظ-ي-ف ك-اف-ة أل-ؤسص-ائل أŸتاحة
ل -ت -ك -ريسس أ÷ه -ؤد ل -ت -ع -زي -ز وت -ؤسص -ي-ع شص-ب-ك-ة
أŸسصاحات أÿضصرأء من أجل أ◊فاظ على
ن- -ؤع- -ي- -ة أإ’ط- -ار أŸع- -يشص- -ي وب- -ل- -ؤغ أه -دأف
أإ’سصÎأŒي- -ة وﬂط- -ط أل- -ع- -م- -ل أل- -ؤط -ن -يÚ
للمحافظة على ألتنؤع ألبيؤلؤجي .
وبخصصؤصس مسصاهمات أÛالسس أÙلية

ق -الت زروأط -ي أن أه -م أل -ه -ي -اك -ل أŸرت-ب-ط-ة
ب -اŸدي -ن -ة أÿضص -رأء ه -ي أÛالسس أل -ب-ل-دي-ة
ب -اع -ت -ب -اره -ا أل -ل -ب -ن -ة أأ’و ¤أأ’ك Ìأح -ت -ك-اك-ا
ب -اŸؤأط -ن خ -اصص-ة وأن أ÷ائ-زة تشص-ج-ع ع-ل-ى
أŸنافسصة ألسصليمة ‘ أÛال ب ÚأŸدن من
أج- -ل إأرسص- -اء ث- -ق- -اف- -ة أŸسص- -اح -ة أل -ت -زي -ن -ي -ة
وألÎف -ي -ه-ي-ة و–سص Úأ◊صص-ة م-ن أل-فضص-اءأت
أÿضصرأء لكل سصاكن .
وسصلطت ألضصؤء خÓل ألندوة ألتي نشصطتها
Ãناسصبة أإ’عÓن عن بدأية أŸنافسصة ÷ائزة
رئ -يسس أ÷م -ه -ؤري-ة ل-ل-م-دي-ن-ة أÿضص-رأء ع-ل-ى
أل -ت -ع-اون بﬂ Úت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات وأÛت-م-ع
أŸد Êوك - -اف - -ة أŸؤأط - -ن Úل - -ت- -ح- -ؤل أŸدن
ألتقليدية إأ ¤مدن خضصرأء مسصتدأمة وأهمية
أسص -ه -ام -ات -ه-م أ÷م-اع-ي-ة وأل-ف-ردي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ألهدف أŸشصÎك مشصÒة ‘ سصياق حديثها أن
جائزة رئيسس أ÷مهؤرية للمدينة أÿضصرأء ‘
ط- -ب- -ع- -ت- -ه- -ا أأ’و ¤ج- -اءت ل- -ت- -حسص Úأإ’ط- -ار
أŸعيشصي للمؤأطن لتجعل منه أولية وطنية
وهذأ مع كل أÛهؤدأت أŸبذولة ألتي رفعت
حصصة أŸؤأطن من أŸسصاحات أÿضصرأء من 1
م Îمربع إأ 5 ¤م Îمربع غ Òأنه يبقى دون
أŸعدل ألدو‹ ألذي يسصاوي  10م Îمربع .
وأكدت ألؤزيرة ‘ إأطار Œسصيد برنامج
ألرئيسس إأ ¤عمل ألقطاع إ’عطاء أولؤية أ¤
عملية تهيئة أŸسصاحات أÿضصرأء وتصصنيفها
‡ا سص- -م -ح ب -إاحصص -اء  224م-ل-ي-ؤن م 2فضصاء
أخضصر نهاية  2017مقابل  80مليؤن م 2سصنة
 2014مشصÒة إأ ¤ضص - -رورة أع- -ط- -اء أل- -ب- -ع- -د
أŸل - -م - -ؤسس ل - -ل- -ج- -ائ- -زة وخصص- -ؤصص- -ي- -ة وو’ة
أ÷مهؤرية لتبنيهم أŸنافسصة ألتي تعلن رسصميا
تصصفياتها أÙلية ‘  25أكتؤبر وألؤطنية سصنة
.2019
ب -ن مسص-ع-ؤد  :إأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ل-ل-مسص-اح-ات
أÿضصرأء و–سص Úأÿدمات للرقي بالسصياحة
شصدد وزير ألسصياحة عبد ألقادر بن مسصعؤد
على هامشس أنطÓق فعاليات ألطبعة أأ’و¤
÷ائزة رئيسس أ÷مهؤرية للمدينة أÿضصرأء
ع -ل -ى ضص -رورة إأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار ل -ل -مسص-اح-ات

أÿضصرأء و–سص Úأإ’طار أÿدماتي للرقى
بالسصياحة ‘ أ÷زأئر وألتؤجه نحؤ ﬂطط
ألتؤسصع ألسصياحي.
وأكد ألؤزير أن أ’سصتثمار لؤحده غ Òكا‘
÷لب ألسصؤأح خاصصة باŸدن ألدأخلية ألتي
ي -جب أن ت -أاخ -ذ ب -اأ’م -ر و ت -ع -ت -م -د أل -ث -ق-اف-ة
أÿضص - -رأء أ’ج - -ل –سص Úأإ’ط- -ار أŸع- -يشص- -ي
وأÿدماتي إ’سصتقطاب ألسصياح.

بوعزغي  130:غابة ترفيهية
ع 30 Èو’ية  ..مصسدر للثورة
وإÿدمات
قال بؤعزقي أن أ÷ائزة ألؤطنية للمدينة
أÿضصرأء تعت Èتتؤيج وتثم Úللجهؤد أ÷بارة
ألتي تبذلها أ÷زأئر ‘ ›ال أ◊فاظ على
أل -ب -ي -ئ -ة– ،ت أل -ق-ي-ادة و أ◊ؤك-م-ة أل-رشص-ي-دة
للرئيسس وألتي تكللت بنتائج ملمؤسصة تتجلى
‘ –سصن ألبيئة أŸعيشصية للمؤأطن Úوحماية
ألÌوة ألطبيعية للبÓد خاصصة وأن ألطبيعة ‘
أأ’وسص -اط أ◊ضص -ري -ة  ⁄ت -ع -د ُب -ع ً-دأ ج -م-ال-ي-ا
فحسصب ،بل أضصحت ‘ ظل ألتغÒأت أŸناخية
وألتحضصر أŸتسصارع وألتمدن أŸتزأيد وتآاكل
أل-ت-ن-ؤع أل-ب-ي-ؤل-ؤج-ي وأل-ت-ل-ؤث ،ب-ال-غ-ة أأ’ه-م-ية
وضص - -رورة أل- -ت- -ؤأج- -د خ- -اصص- -ة وأن أل- -نسص- -ي- -ج
أ◊ضصري أأ’خضصر يلعب دورأ كبÒأ ‘ أ◊د
من تلؤث أ÷ؤ و ألهؤأء .
وأضصاف ألؤزير ‘ سصياق أŸؤصصؤل أنه ”
–ديد  119غابة ترفيهية على مسصتؤى 30
و’ية إأ ¤حد ألسصاعة و ” ألتعهد بـ ـ  13غابة
م -ن -ه -ا ل -ف -ائ -دة أŸسص -ت -ث -م -ري-ن أل-ذي-ن ك-ل-ف-ؤأ
ب - -اسص - -ت - -غ Ó- -ل- -ه- -ا Ãب- -ل- -غ ت- -ق- -دي- -ري ق- -دره
 6.300.000.000,00دج ،وسص- -تسص- -اه -م ه -ذه
ألغابات ألÎفيهية ألتي تعد مصصدر للÌوة
وخ - -ل - -ق ف - -رصس أل - -ع - -م- -ل وت- -ؤف Òخ- -دم- -ات
أ’سصتجمام ‘ –سص Úبيئة أ◊ياة أ◊ضصرية
وأŸسصاهمة ‘ أ◊فاظ على ألÌوة ألغابية.

كعوإن :يشسيد بإاسسهامات وسسائل إإ’عÓم ‘ إ◊فاظ على إلبيئة
أاشس -اد وزي -ر التصس -ال ج -م-ال ك-ع-وان،
أامسص  ،با÷انب التشساركي الذي يفرضسه
لط -ار
داف- -ع ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة وا إ
اŸعيشسي للمواطن الذي أاكد عليه رئيسص
ا÷مهورية من خÓل ا÷ائزة الوطنية
ل-ل-م-دي-ن-ة اÿضس-راء والح-ت-ف-ال باليوم
لهمية التي
الوطني للشسجرة  ،مÈزا ا أ
ي-ول-ي-ه-ا ل-ل-ب-ي-ئ-ة وا◊فاظ عليها كمحور
لسسÎاŒي- - -ة الشس- - -ام- - -ل - -ة
أاسس- - -اسس- - -ي ‘ ا إ
للتنمية الوطنية .

خالدة بن تركي
وقال كعؤأن ،أمسس ،على هامشس أŸلتقى
ح -ؤل ج -ائ -زة رئ -يسس أ÷م -ه -ؤري -ة ل -ل -م -دي -ن-ة
أÿضصرأء ‘ طبعتها أأ’و ¤أŸنعقدة باŸركز
أل- -دو‹ ل -ل -م -ؤؤ“رأت ع -ب -د أل -ل -ط -ي -ف رح -ال

بحضصؤر وفد وزأري هام «أن ألرعاية ألتي
تؤليها أ◊كؤمة للبيئة تعب Òقؤي عن أإ’رأدة
ألسص -ي-اسص-ي-ة أل-ت-ي –دو رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ‘
ألعناية بكل ما له عÓقة بالبيئة وﬁيطها
،كما أن أضصطÓع أ◊كؤمة من خÓل ألدأئرة
ألؤزأرة بأاكملها بالنشصاطات ذأت صصلة بالبيئة
مؤؤشصر للمكانة ألتي يحتلها ألقطاع ‘ خطة
عمل أ◊كؤمة «.
وأب-رز ك-ع-ؤأن أ’ه-ت-م-ام أل-رئ-يسص-ي ب-ال-ب-ي-ئ-ة
ألذي ينعكسس على ألفضصاءأت أإ’عÓمية ألتي
ت- -خصصصص- -ه- -ا ل- -ه- -ذأ أÛال خ -اصص -ة أإ’ذأع -ة
وألتلفزيؤن بالنظر أ ¤مهام أÿدمة ألعمؤمية
أŸؤك -ل -ة إأل -ي -ه -ا ،مشصÒأ إأ ¤شص-ب-ك-ات ألÈأم-ج
أŸت -خصصصص -ة ‘ ›ال أل -ب -ي -ئ -ة وب-إاسص-ه-ام-ات
أıتصص Úمن ألقطاع نفسصه ،منؤها ‘ ذأت
ألسصياق بالتنسصيق أŸعمؤل هبه ب ÚأÎÙفÚ
‘ أل -ق -ط -اع Úخ -دم -ت-ا ل-ل-رسص-ال-ة أإ’عÓ-م-ي-ة

أŸتخصصصصة ألتي تسصعى إأ ¤أ◊فاظ وألدفاع
ع-ن مسص-ت-ق-ب-ل أإ’نسص-ان-ي-ة أأ’ك Ìح-ف-اظ-ا ع-لى
ألبيئة .
وق- -ال وزي- -ر أ’تصص -ال أن وسص -ائ -ل أإ’ع Ó-م
Ãختلف أطيافها ’ تتؤأنى أليؤم بالÎكيز على
أŸؤأضصيع ألتي تعنى بقضصايا ألبيئة وألرهانات
وألتحديات ألتي تفرزها  ،حيث مكن هذأ
أ÷ه- -د أŸت- -ؤأصص- -ل م- -ن Œن- -د أل -رأي أل -ع -ام
ألؤطني برمته حؤل أ’هتمامات وأ’نشصغا’ت
ذأت صصلة بالبيئة مظهرأ ألتÓحم ب ÚألفاعلÚ
‘ ق -ط -اع أل -ب -ي -ئ -ة ورج -ال أإ’عÓ-م ل-ت-ح-ق-ي-ق
أأ’هدأف أŸنشصؤدة ‘ برأمج ألتنمية ألؤطنية
مبديا أسصتعدأد ألقطاع إ’‚اح أŸسصاعي ألتي
ه -ي ج -زء ’ ي -ت -ج -زأ م-ن ع-م-ل أ◊ك-ؤم-ة م-ن
خÓل Œنيد كل  ‘Îﬁأ’تصصال وأإ’عÓم ‘
أŸب- -ادرة و‘ أي ع- -م- -ل ل- -ه عÓ- -ق -ة ب -إان -ق -اذ
و–سص Úوتام ÚأŸسصتقبل ألبيئي.

ألعدد
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و‘ هذأ ألشصأان قالت رئيسصة أÛلسس ألؤطني
◊ق- -ؤق أ’نسص- -ان ف- -اف- -ا ÿضص- -ر ب- -ن زروق -ي ‘
تصصريح خصصت به ألصصحافة بان ألدولة أ÷زأئرية
سصخرت على مدأر سصنؤأت جميع إأمكانياتها سصؤأء
أŸادية وألبشصرية من أجل ألتكفل أ◊سصن بجميع
أل Ó-ج -ئ Úوأن-ه-ا “ت-لك ج-م-ي-ع أ’ل-ي-ات ألÓ-زم-ة
لذلك مؤؤكدة بان عزÁة أ÷زأئر Œلت من خÓل
مصصادقتها على جميع أتفاقيات حقؤق أإ’نسصان.
وفندت فافا جميع أ’دعاءأت وألتقارير ألتي
زعمت تخلي أ÷زأئر عن أك Ìمن  13ألف ’جئ
على أرضصيها وتركهم يؤأجهؤن مصصÒأ ›هؤ’
‘ ألصصحرأء مشصÒة بان أ÷زأئر “تلك مرأكز
Óي -ؤأء وت -ق -دم خ -دم -ات أج -ت-م-اع-ي-ة
ح -دودي -ة ل  -إ
وإأنسصانية Ÿثل هؤؤ’ء أأ’شصخاصس.
وبخصصؤصس مؤضصؤع ألؤرشصة ألتدريبية قالت
رئ -يسص -ة أÛلسس أل -ؤط -ن -ي ◊ق -ؤق أإ’نسص-ان ب-ان
ألشص -رأك -ة أل -ت -ي ج -م -عت أÛلسس م -ع أŸن -ظ-م-ة
ÓصصÓح أ÷نائي مكتب ألشصرق أأ’وسصط
ألدولية ل إ
وشص- -م- -ال أف -ري -ق -ي -ا م -ن شص -أان -ه -ا رف -ع أل -ق -درأت

وت-ع-زي-زه-ا ل-ف-ائ-دة أأ’شص-خ-اصس أŸكلف Úبتطبيق
أل -ق -ان -ؤن ‘ أ÷زأئ-ر م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءأت
دورأت تدريبية لتعميم ثقافة حقؤق أ’نسصان على
مسص -ت-ؤى أل-ه-ي-ئ-ات أ’م-ن-ي-ة ’سص-ي-م-ا أف-رأد أأ’م-ن
ألؤطني وألدرك ألؤطني .
من جانبه قال ﬁمد شصبانة مدير ألÈأمج
ب -اŸن -ظ -م -ة أل -دول -ي-ة لÓ-صصÓ-ح أ÷ن-ائ-ي م-ك-تب
ألشصرق أ’وسصط وشصمال أيفريقيا بان منظمتهم
تعت Èمن أŸنظمات ألغ Òحكؤمية ألدولية تعمل
بشص-ك-ل بشص-ك-ل دأئ-م وم-ؤضص-ؤع-ي ع-ل-ى رف-ع وب-ن-اء
وت- -ع- -زي- -ز أل -ق -درأت ح -ؤل أصص Ó-ح -ات أل -ع -دأل -ة
وأ’عتناء بكرأمة أ’شصخاصس ألؤأقع ‘ Úنزأع مع
ألقانؤن باŸنطقة ألعربية ،مشصÒأ بان منظمتهم
ت -رب -ط -ه -ا شص -رأك -ة دأئ -م -ة م-ع أÛلسس أل-ؤط-ن-ي
◊ق- -ؤق أ’نسص- -ان ويسص -ع -ؤن أ ¤م -ط -اب -ق -ة أم -ؤر
ألعدألة أ÷نائية وظروف أ’حتجاز وفقا للمعايÒ
ألدولية ◊قؤق أ’نسصان هنا با÷زأئر .
و‘ رده ع -ن سص -ؤؤأل ألصص -ح -اف -ة ح -ؤل م-زأع-م
تردي حقؤق ألÓجئي Úبا÷زأئر قال شصبانة بانها
’ تتسصم باŸؤضصؤعية وليسصت بريئة ولها بعد
سصياسصي أخر ،مؤؤكدأ أن بعضس ألهيئات ليسس لديها
أي فكرة عما يدور ‘ صصفؤف ألÓجئ Úهنا
با÷زأئر و’ تكلف نفسصها عناء ألقيام بأابحاث
ميدأنية ،وتكتفي فقط بآارأء شصخصصية ‘ أغلب
أأ’ح -ي -ان ،وك -ان ع -ل-ي-ه-ا أ’طÓ-ع ع-ل-ى أل-ت-ق-اري-ر
أل- -رسص -م -ي -ة ألصص -ادرة ع -ن أŸن -ظ -م -ات أل -دول -ي -ة
ألرسصمية ،وبالتا‹ فان هذه أŸزأعم ’تسصتند أ¤
معلؤمات دقيقة و’حتى أ ¤معاي Òعلمية ‘
تقييمها.

كاشسفا عن تسسجيلها قفزة نوعية ‘ نتائجها اŸالية
اŸدير العام لـ «أاكسسا للتأامينات» «بيار فاسسروت»

نسسعى إ ¤تعزيز مكانتنا ‘ إلسسوق إ÷زإئرية وإ’سستثمار ‘ إŸوإرد إلبشسرية
كشسف اŸدير العام ل أاكسسا للتأامينات
«بيار فاسسروت»،عن تسسجيل ‰و ملحوظ
ل Ó-سس -ت -ث -م -ارات اŸال -ي -ة اÿاصص ب-ق-ط-اع
Óفراد أاو
التأامينات سسواء تلك اŸوجهة ل أ
الشس -رك -ات ‘ سس -وق ال-ت-أام Úع-ل-ى ا◊ي-اة
والتأام Úعلى اıاطر ،خاصسة فيما تعلق
بالسسيارات ،وهو ما جعل مؤوسسسسة «أاكسسا
«–ق-ق ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ ن-ت-ائ-ج-ه-ا اŸالية
للسسنة اŸاضسية.

صصونيا طبة
وخÓل ندوة صصحفية نظمت أمسس باŸقر
أ÷ديد Ÿؤؤسصسصة» أكسصا للتاأمينات» ألذي سصيتم
أفتتاحه رسصميا ألشصهر ألقادم أكد أŸدير ألعام
أن ألنتائج أ’يجابية ألتي حققتها «أكسصا» من
شصانها أن تسصاهم ‘ تدعيم مكانة ألشصركة ‘
أ÷زأئ-ر ،زي-ادة ع-ل-ى ت-أاه-ي-ل-ه-ا ل-ت-ك-ؤن أل-ف-اعل
ألسص -اب -ع ‘ ألسص -ؤق أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ت -أام Úع-ل-ى
أÿسصائر وأ◊ياة  ،خاصصة وأن ألشصركة سصجلت
نسص - -ب - -ة ‰ؤ ق- -دره- -ا  34ب- - -اŸائ - -ة ‘ 2017
باŸقارنة مع سصنة  ،2016ما Áثل ‰ؤ مضصاعفا
بـ  10مرأت أك Ìأهمية من ألسصؤق ،ألذي ‰ى
بنسصبة  3باŸائة.
وأبرز ما حققته من تطؤر ‘ رقم أعمالها
سصنة Ã ،2017ا يعادل  34باŸائة مقارنة بسصنة
 ،2016وهؤ ما Áثل ‰ؤأ بعشصرة أضصعاف على
مسصتؤى ألسصؤق أ÷زأئرية للتأامينات  ،مشصÒأ
إأ ¤أن رقم أعمال أكسصا للتأام Úعلى أıاطر

فاق أل  3مليار دينار بزيادة تقارب  2باŸائة ،
وف -ي-م-ا ي-خصس ف-رع أل-ت-أام Úع-ل-ى أ◊ي-اة ف-ق-د
حقق ‰ؤأ غ Òمسصبؤق ،حيث بلغ رقم أعمال
أك Ìم- - -ن  2م-ل-ي-ار دي-ن-ار ب-زي-ادة نسص-ب-ت-ه-ا 59
باŸائة.
وأوضصح بالتفصصيل ،ألنتائج أŸالية أÙققة
بفرعيها إأذ ” تسصجيل رقم أعمال بلغ 5.5
مليار دينار وألتي تتؤزع إأ« ¤أكسصا للمخاطر «
ب-ق-يمة  3.066م-ل-ي-ار دي-ن-ار ب-ارت-ف-اع ق-دره 19
باŸائة باŸقارنة مع  2016و  2باŸائة بالنسصبة
للسصؤق ،أما ألفرع ألثا« Êأكسصا للحياة» فقد بلغ
رقم أأ’عمال أÙقق  2.469مليار دينار .
و‘ سصياق آأخر أعلن ذأت أŸسصؤؤول عن نية
ألشصركة ‘ ألتؤسصع وأ’سصتثمار أك ‘ ÌأŸؤأرد
ألبشصرية ،حيث قامت باسصتحدأث قسصم جديد
خ - -اصس ب - -اإ’ع Ó- -م أ’آ‹ ،فضص  Ó- -ع - -ن ن - -ق - -ل
أل -ت -ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا وأŸع-ارف ب Úأل-ف-رق أ÷ه-ؤي-ة
وأكسصا أ÷زأئر.
و” عرضس مسصار تطؤر «أكسصا للتأامينات»
‘ أ÷زأئر منذ تؤأجدها ‘ ألسصؤق ‘ ،2011
ضص -م -ن ق -اع-دة  51/49ب -الشص-رأك-ة م-ع أل-ب-نك
أ÷زأئ - -ري أÿارج- -ي وألصص- -ن- -دوق أل- -ؤط- -ن- -ي
لÓسصتثمار ،مع إأبرأز إأسصÎأتيجيتها ألتي ترتكز
على ألثقة أŸتبادلة ما ب Úألشصركة وزبائنها
،باإ’ضصافة إأ ¤ألسصهر على تقد Ëخدمات ذأت
نؤعية وجؤدة سصؤأء من حيث ألتعؤيضس عن
أأ’ضص- -رأر ب- -ع -د أ◊ؤأدث وك -ذأ أل -ت -أام Úع -ل -ى
أıاط - -ر ب - -ك - -ل أن - -ؤأع - -ه وأل - -ت - -أام Úع- -ل- -ى
أ◊ياة،وحتى خدمة أŸسصاعدة.

مكافحة التصسحر وتنمية القتصساد الرعوي

إلقطاع إلفÓحي بالوإدي يتدعم بـ  25مليار سسنتيم
اسستفادت ولية الوادي ‘ إاطار برنامج
ان-ع-اشص ت-ن-م-ي-ة ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية الريفية
م- - - -ن غÓ- - - -ف م - - -ا‹ ي - - -ق - - -در بـ  25 :مليار
سس- -ن- -ت- -ي- -م م- -قسس -م -ة ا ¤م -ب -ل -غ 16.8مليار
سس -ن -ت -ي -م ل‚از  42ك-ل-م ك-ه-رب-اء فÓ-ح-ي-ة
Ùي -ط -ات الم -ت -ي -از ال -ف Ó-ح -ي وشس -م -لت 12
ﬁي-ط فÓ-ح-ي Ãسس-اح-ة  4100ه-كتار عÈ
 09بلديات وهي ( سسطيل  ،اŸغ ، ÒاŸقرن  ،بن
قشس -ة  ،ت -غ -زوت  ،ح -اسس -ي خ -ل -ي -ف -ة  ،سس-ي-دي
عمران  ،الرباح و جامعة) إاضسافة إا ¤مبلغ
 8.2م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل‚از أاك Ìم-ن  41كلم
مسسالك فÓحية Ùيطات المتياز الفÓحي
‘ ثÓث ﬁيطات وهي ( ﬁيط ام النسسور 1
و 2بالرباح وسسيدي يحيى بجامعة)

الوادي  :قديري مصصباح
كما أسصتفادت ألؤ’ية بغÓف ما‹ قدره 21.5
مليار سصنتيم قبل شصهر ونصصف ‘ إأطار مكافحة
ألتصصحر وتنمية أ’قتصصاد ألرعؤي و ألسصهؤب ليتم
أل -ت-ك-ف-ل ب-إا‚از ن-ق-اط م-اء ع-ل-ى ع-م-ق  4000مÎ

طؤ‹ وأقتناء  150وحدة Œهيز تسصتعمل لطاقة
ألشصمسصية .
وسص -يسص -م -ح ح -ج -م أإ’سص-ت-ث-م-ارأت أل-ه-ام-ة أل-ت-ي
منحت لهذه ألؤ’ية خÓل ألسصنؤأت أأ’خÒة من
إأعطاء دفع قؤي للحركية ألتنمؤية بهذه أŸنطقة
وألتي مكنت هذه ألؤ’ية من أحتÓل مرتبة هامة
على ألصصعيد ألؤطني ‘ أÛال ألفÓحي.
وهكذأ فقد سصمحت ألقدرأت ألفÓحية ألهائلة
ألتي تزخر بها و’ية ألؤأدي وألتي تقدر مسصاحتها
أأ’جمالية  1.591.869هكتار قابلة للتؤسصع نقلها
إأ ¤و’ي - -ة رأئ - -دة ‘ إأن- -ت- -اج ب- -عضس أŸن- -ت- -ؤج- -ات
أل -ف Ó-ح -ي -ة ع -ل -ى أŸسص -ت -ؤى أل-ؤط-ن-ي و“ث-ل ه-ذه
أŸسصاحة ألفÓحية نسصبة  36باŸائة من أŸسصاحة
أإ’ج-م-ال-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ة وه-ي أل-ق-درأت أل-ط-ب-يعية ألتي
Œعلها ذأت طابع فÓحي بامتياز .
وت -رج -ع ه -ذه أÿط -ؤأت أل -ه-ام-ة أل-ت-ي سص-ج-لت
بقطاع ألفÓحة إأ ¤ما تبديه ألدولة من أهتمام
متزأيد باأ’نشصطة ألفÓحية من خÓل تقد Ëألدعم
Óرأضصي
أŸا‹ ‘ شصكل قروضس بنكية وتؤزيع ل أ
ألفÓحية ‘ إأطار أإ’سصتصصÓح أو صصيغة أإ’متياز .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  1٩شصوال  143٩هـ

يؤوكد من تبسسة على ا◊الت الراهنة

 ٪ 99التغطية بالكهرباء و ٪ 73للغاز الطبيعي بالولية
كشسف ﬁمد عرقاب ،الرئيسس اŸدير العام Ûمع الكهرباء والغاز ،أامسس « ،أان التغطية الكهربائية بتبسسة بلغت نحو  ،٪ 99فيما بلغت نسسبة التغطية بالغاز الطبيعي 73
ل‚از الباقي بالتعاون والتنسسيق مع السسلطات اÙلية بالولية ،إاضسافة إا ¤العمل على عصسرنة شسبكات
« ٪وأاوضسح ذات اŸسسؤوول «انه يجري العمل بالÈنامج التكميلي إ
الكهرباء وتدعيمها لتفادي النقطاعات اŸتكررة للتيار الكهربائي ،وان مؤوسسسسته تسستهدف ‘ الوقت الراهن ا◊الت الطارئة».

تبسسة:خ  .العيفة
اأ ض ص ا ف ع ر ق ا ب خ  Óل ج ل س ص ة ع م ل ،
بمعية والي الولية ورئيسص المجلسص
الشصعبي الولئي بمقر الولية جمعته
ب -اإط -ارات وك -و ادر ق -ط -اع -ه م -رك -زي-ا
و م ح ل ي ا  ،اأ ن م ص ص ا ل ح ه « ب د اأ ت ف ي و ض ص ع
ورشصاتها لتزويد منطقة بÓد الحدبة
بجنوب الولية ومد مشصروع اسصتغÓل
ال-ف-وسص-ف-ا ط ب-ه-ا ب-ال-ط-اقة الكهربائية
وال -غ -ازي -ة ال Ó-ز م -ة ،اإذ ي -ح -ت -اج ه -ذا
ال- -مشص- -رو ع  -ح سص- -ب- -م -ا اأو ضص -ح ن -فس ص
ا ل م س ص وؤ و ل  -اإ ل ى  4م ل ي و ن م ت ر م ك ع ب
من الماء في السصنة و 100متر مكعب
م - -ن ال - -غ - -از ف - -ي السص - -ن - -ة ،واإل - -ى 8 0
م -ي -غ -اواط م -ن ال -ك -ه -رب -اء م -ن -ه -ا 2 2
م -ي -غ -اواط ع-ن-د ان-طÓ-ق ال-مشص -ر وع».

واكد انه» تم وضصع مجمع كهربائي
«م -ول -د وم -ح -ول» ب -ب -ل -دي-ة ال -ع-وي-ن-ات
ل - -ت- -وزي- -د ال- -م- -ن- -ط- -ق- -ة ال صص- -ن- -اع- -ي- -ة
المسصتقبلية بالطاقة».
من جهته والي الولية ،رافع لصصالح
ت -دع-ي-م ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة و ع-اصص-م-ت-ه-ا
بالكهرباء والغاز واسصتكمال البرامج
ال-ع-ال -ق -ة  ،ورف-ع ا ل-ت-ج-م-يد عن برنامج
ال -ك -ه -رب -ا ء ال -ري -ف -ي -ة ل -ف -ائ-دة سص-ك-ان
المناطق النائية والمناطق الحدودية
و دعم النشصاط الفÓحي والسصتثمار
الصصناعي بالمنطقة وتسصجيل برامج
ل-ت-ح-وي-ل ال -خ -ط -وط ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ذات
الضص- -غ- -ط ال- -ع- -ال -ي وال -م -ت -وس ص -ط م -ن
المحيط العمراني والوسصط الحضصري
و اإ م ك ا ن ي ة ت ح و ي ل ه ا م ن خ ط ه و ا ئ ي اإ ل ى
خ ط اأ ر ض ص ي .

‘ ّذكرى عيد السستقÓل

مشساريع وإا‚ازات بباتنة

لوراسس باتنة ،برنا›ا ضسخما لÓحتفال بالذكرى  56لعيدي
سسطرت عاصسمة ا أ
السستقÓل والشسباب ،يتعلق أاسساسسا بإاطÓق مشساريع ضسخمة وتدشس Úأاخرى لها صسلة
مباشسرة بانشسغالت السساكنة تندرج ‘ إاطار تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة كما أاعلن عنه وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة.
بلغت تكلفة انجازه  11مليون دج.
وبقطاع الشصباب والرياضصة و حرصصا من
قام المسصوؤول الأول عن الهيئة التنفيذية ال ّسصلطات العمومية على تشصجيع ممارسصة
ب -ب -ات -ن -ة ،ب -وضص -ع ح -ي-ز ال-خ-دم-ة ل-ع-دد م-ن الرياضصة وتوفير مسصاحات للترفيه واللعب
ال -مشص -اري -ع ال -ه -ام -ة ف -ي ق -ط-اع-ات ال-ري ،ل -لشص -ب -اب ،ق -ام ال -وال-ي ب-ت-دشص-ي-ن ع-دد م-ن
الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة ،ال -ط -اق -ة والأشص-غ-ال ال -م Ó-عب ال -ج -واري -ة وق -اع-ات ال-ري-اضص-ة،
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة اإل- -ى ج- -انب اإع- -ط -اء اإشص -ارة بغÓف مالي يفوق الـ 35مليار سصنتيم بكل
الن- -طÓ- -ق ل- -مشص- -اري َ-ع اأُخ -رى وذلك ع -ل -ى م -ن ب -ل -دي -ات ت -ازولت ،ع -ي-ون ال-عصص-اف-ي-ر،
مسص -ت -وى ث -م-ان-ي ب-ل-دي-ات ب-اإق-ل-ي-م ال-ولي-ة الشصمرة ،بولهيÓت.
ويتعلق الأمر بكل من بلدية تازولت ،بلدية كما تم وضصع حيز الخدمة لمشصروع ربط 50
ع -ي-ون ال-عصص-اف-ي-ر ،ب-ل-دي-ة ت-ي-م-ق-اد ،ب-ل-دي-ة ع -ائ-ل-ة بشص-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ال-ت-ج-م-ع
الشصمرة ،بلدية بولهيÓت ،بلدية المعذر ،ال ّسصكاني قابل ياقوت الواقع ببلدية عين
ياقوت ،بغÓف مالي قدره  2مليار سصنتيم
بلدية عين ياقوت وبلدية وادي الشصعبة.
حظي قطاع الري والموارد المائية باأولوية وبتكلفة  42مليون سصنتيم للبيت الواحد.
ُق - -صص- -وى ع- -ل -ى مسص -ت -وى الإسص -ت -رات -ي -ج -ي -ة اأما فيما يخصص قطاع الأشصغال العمومية،
التنموية المحلية ،تاأكيدا لتوجيهات وزير ف -ق -د ت -م وضص -ع ح -ي-ز ال-خ-دم-ة لشص-ط-ر م-ن
ال -داخ-ل-ي-ة ن-ور ال-دي-ن ب-دوي خÓ-ل زي-ارت-ه الطرق الولئي رقم  15الرابط بين سصيدي
الأخ -ي -رة ل -ب -ات -ن -ة،خصص -وصص -ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق معنصصر وعيون العصصافير على مسصافة 06
بتدعيم السصاكنة بالمياه الصصالحة للشصرب ،كلم وبغÓف مالي قدره  74مليون دج على
ح- -يث اأشص- -رف صص- -ي- -ودة ع -ل -ى وضص -ع ح -ي -ز عاتق ميزانية الولية.
ال - - - -خ - - - -دم - - - -ة ل - - - -ل - - - -ب- - - -ئ- - - -ر الرت- - - -وازي ك -م -ا شص -ه -د ق -ط -اع السص -ك -ن وضص -ع ل -ح -ج-ر
بمنطقة دردور ببلدية تازولت ،الذي بلغت الأسصاسص لنجاز  400مسصكن بيع بالإيجار
تكلفة اإنجازه  2 . 5مليار سصنتيم اإلى جانب ب -ب -ل -دي -ة ت -ازولت ،ك -م -ا ك -ان ل Ó-سص -ت -ث -م-ار
معاينة اأشصغال ربط المنازل بهذه الشصبكة الخاصص نصصيبه من برنامج الزيارة بتدشصين
ال-ج-دي-دة ،ال-ت-ي سص-يسص-ت-ف-ي-د منها  35األف وح -دة لإن -ت -اج اأغ -ذي -ة الأن -ع -ام وال-دواج-ن
سصاكن.كما تم وضصع حيز الخدمة ببلدية ببلدية تيمقاد ،اإلى جانب تدشصين حديقة
ب -ول -ه -ي Ó-ت ل -خ-زان م-ائ-ي بسص-ع-ة  300م 3خ-ل-ي-ة ال-ن-ح-ل ب-ب-ل-دي-ة ال-معذر وكذا معاينة
بغÓف مالي قدره  2مليار سصنتيم ،يضصاف اأشص -غ -ال صص -ي -ان -ة م-خ-ت-ل-ف الشص-ب-ك-ات ع-ل-ى
لها التكفل بتجديد قناة الضصخ على مسصافة مسص- -ت- -وى مشص -روع -ي  200وح-دة سص-ك-ن-ي-ة
 11ك- -ل -م ع -ل -ى ع -ات -ق صص -ن -دوق تضص -ام -ن ع -م -وم-ي-ة اإي-ج-اري-ة و 200اأخ-رى بصص-ي-غ-ة
الجماعات المحلية بغÓف مالي قدره  6الترقوي المدعم بذات البلدية ،فضص Óعن
مليار سصنتيم ،اأما ببلدية المعذر فتم وضصع تدشصين روضصة الشصهداء ببلدية تازولت بعد
حيز الخدمة لخازن مائي بسصعة  500م 3تهيئتها.

باتنةŸ :وشسي حمزة

طالبوا بفتح ا◊وار مع الفرع النقابي

السسناباب –تج أامام مقر بلدية ع Úبوسسيف باŸدية
لمانة الولئية للنقابة الوطنية
رفعت ا أ
لدارة العمومية باŸدية ،أامسس
Ÿسستخدمي ا إ
الثن ،Úعلى هامشس الوقفة الحتجاجية
اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف ف-رع-ه-ا ال-ن-ق-اب-ي ببلدية
ع Úبوسسيف ،جملة من اŸطالب نحو رئيسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ب -دءا ب-ف-ت-ح ب-اب
ا◊وار مع الفرع النقابي  ،ووقف كل أاشسكال
ال- -ت- -ه- -دي- -د و الضس- -غ -وط -ات اŸم -ارسس -ة ع -ل -ى
مسس -ت -خ -دم -ي و‡ث -ل -ي ه -ذه اŸن -ظ -م-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ه -ذه ال -ب -ل-دي-ة ،واحÎام ال-ق-ان-ون
ف -ي -م -ا ي -خصس ا◊ق ‘ ال -نشس-اط ال-ن-ق-اب-ي م-ن
حيث التسسهيÓت و ا◊ماية.

دعت المنظمة في هذا الصصدد ،بحسصب وثيقة
مطلبية تحوز «الشصعب» على نسصخة منها إالى
ضصرورة اسصناد المناصصب النوعية إالى الموظفين
المؤوهلين وإاضصفاء الشصفافية في وضصع المخطط
الهيكلي لتسصيير مصصالح البلدية ،التعجيل بوضصع
مخطط لتنظيم ورشصة النظافة ،توفير األلبسصة
للعمال والموظفين وفق ما تنصص عليه التعليمات
واإلجراءات القانونية مع تمكين عمال النظافة

من حقوقهم ل سصيما ما تعلق باأللبسصة ،الحليب،
و توفير أاماكن خاصصة بهم على مسصتوى البلدية.
اقترحت إانشصاء مركز لطب العمل على مسصتوى
ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ل-م-ت-اب-ع-ة صص-ح-ة ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة،
تعويضص أايام العطل والسصاعات اإلضصافية ،فضصÓ
على تعيين رئيسص للحظيرة بقرار رسصمي تتوفر
فيه الشصروط والمؤوهÓت المطلوبة ،تسصوية كل
ال -وث -ائ -ق اإلداري -ة ال-خ-اصص-ة ب-م-رك-ب-ات ال-ب-ل-دي-ة
وع-ت-اده-ا ووضص-ع سص-ج-ل خ-اصص ب-ه-ذه ال-ح-ظ-ي-رة
للتصصريح باألعطاب يكون مرقما ومؤوشصرا عليه
 ،دون إاهمال دعم بعضص المصصالح والورشصات
ب -م -وظ -ف -ي -ن وع -م -ال ،م -ع ت -م -ك -ي -ن ه -وؤلء م -ن
السص -ت -ف -ادة م -ن ام -ت -ي -ازات ل -ج -ن -ة ال -خ -دم -ات
الج -ت -م -اع-ي-ة .ه-ذا وف-ي م-ح-اول-ة اتصص-ال-ن-ا م-ع
رئيسص المجلسص الشصعبي بهذه البلدية لمعرفة
رأايه حول هذه المسصأالة لم نتمكن من ذلك عبر
هاتفه النقال.

اŸدية :علي ملياÊ

العدد
17685

06

مصسنع تركيب سسيارة
«سسوزوكي» اليابانية بسسعيدة

تقدم ‘ نسسبة األشسغال
وارتفاع اليد العاملة اÙلية

ق- -ام وال -ي ولي -ة سص -ع -ي -دة ،أامسص ،ب -م -ع -ي -ة
السصلطات المحلية بزيارة إالى مصصنع تركيب
السص -ي -ارات ال -ي -اب -ان -ي -ة ل -ع Ó-م -ة سص -وزوك-ي
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ية بسصعيدة والتي اطلع
من خÓلها على سصير وتيرة األشصغال على
مسص- -ت- -وى ال- -م- -نشص -آات وع -ن -اب -ر ال -ت -رك -يب،
تحضصيرا لفتتاح المنشصأاة و اسصتصصدار أاول
نموذج من السصيارات اليابانية بتاريخ 04
ج -وي -ل-ي-ة  2018وال- -ذي يصص- -ادف ت- -اري- -خ
اع-ت-راف دول-ة ال-ي-اب-ان ب-ال-ح-ك-وم-ة والدولة
ال- -ج- -زائ- -ري -ة ال -مسص -ت -ق -ل -ة ،ح -يث يسص -ج -ل
المشصروع تقدما في اإلنجاز بنسصبة معتبرة،
إاذ تم إاحصصاء توظيف  75عام ،Óمن بينهم
 73محليا يتوزع ما بين  40عونا عملياتيا،
 12مهندسصا والباقي أاعوان إادارة وحراسصة
ليضصاعف العدد مع تطور المشصروع ،يسصهر
ع- -ل- -ى ت- -أاط -ي -ره -م وت -ك -وي -ن -ه -م ف -ي م -ادة
الميكانيك والكهرباء  30مهندسصا ،من بينهم
 15مهندسصا يابانيا وهنديا.

سسعيدة :ج .علي

لسساتذة بجامعة سسطيف 2
” فيها تكر Ëالطلبة وا أ

تخّرج  4700طالب وترقية  207أاسستاذ

لمÚ
شسهدت ،أامسس ،جامعة ﬁمد ا أ
دب-اغ Úسس-ط-ي-ف ،ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام السس-ن-ة
ا÷امعية  2018/ 2017باŸدرج رقم 7
ب- -حضس- -ور السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وإاط -ارات
رئ- - -اسس- - -ة ا÷ام- - -ع- - -ة ال- - -ت - -ي ي - -رأاسس - -ه - -ا
لسس -ات -ذة
الÈوف- -يسس -ور ا Òÿقشس -ي ،وا أ
والطلبة.

برمجت رئاسصة الجامعة ،بالمناسصبة ،عملية هامة
لترقية مجموعة من األسصاتذة الى مرتبة أاسصتاذ
ب -ال -ج -ام -ع -ة ،وك -ذا ت -ك -ري -م ل -ل-ط-ل-ب-ة ال-ن-ج-ب-اء ف-ي

الليسصانسص والماسصتر في التخصصصصات التي تضصمنها
ك -ل -ي -ات ال -ج -ام -ع -ة ،وال -م -ت -ع-ل-ق-ة أاسص-اسص-ا ب-ال-ع-ل-وم
النسصانية.
تعتبر هذه الجامعة الفتية التي افتتحت قبل حوالي
عشصر سصنوات ،من أاهم جامعات الوطن ،بتعداد عام
للطلبة يقدر بـ  26أالف طالب في التخصصصصات
المرتبطة بالعلوم النسصانية ،مثل الحقوق واللغات
وعلوم الجتماع والنفسص ،وبلغة األرقام فقد بلغ
عدد الطلبة األجانب المتخرجين ،هذا العام55 ،
طالبا من جنسصيات افريقية وعربية ،من مجموع
 3500طالب متخرج في شصهادة الليسصانسص ،و1200

ط -الب ف -ي مسص-ت-وى ال-م-اسص-ت-ر ،أاي ب-م-ج-م-وع 4700
طالب.
تمت ترقية  207أاسصاتذة ،منهم  06 /إالى درجة
اسصتاذ تعليم عالي ،وباقيها يتوزع بين الرتب العلمية
 إاجمالي عدد األسصاتذة 731/أاسصتاذ ،ويبلغ التعداداإلج -م -ال -ي ل -ل-مسص-ت-خ-دم-ي-ن اإلداري-ي-ن وال-ت-ق-ن-ي-ي-ن
واألعوان المتعاقدين  514موظف ،و بلغ التعداد
اإلج-م-ال-ي ل-ط-ل-ب-ة م-ا ب-ع-د ال-ت-درج ب-ال-ج-ام-عة 546
طالب.

سسطيف :نورالدين بوطغان

مدير اŸوارد اŸائية لتلمسسان يكشسف لـ «الشسعب»:

اŸشساريع والدراسسات قائمة ونفتقد للتكلفة اŸالية

كشس -ف م -دي -ر ال -ري واŸوارد اŸائ -ي-ة ل-ولي-ة
تلمسسان ،عبد القادر مكسسي ،ان الولية ‘ حاجة
ا ¤مشس -اري -ع كÈى ◊م-اي-ة ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق
الولية من التلوث والفيضسانات ،وكذا اسستغÓل
اŸياه اŸسستعملة ‘ اŸيدان الفÓحي.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
هذا فقد أاكد ذات المسصؤوول أان مدينة الغزوات
لوحدها تحتاج الى غÓف مالي يقدر بحوالي
 800مليار من أاجل إاقامة سصد بناحية الخريبة،
شصمال ندرومة ،لحماية الغزوات من فيضصانات
وادي الثÓثة من جهة وخلق مورد مائي لفÓحي
المنطقة لسصقي محاصصيلهم الزراعية من ناحية
أاخرى.
كما تحتاج نفسص المدينة الى محطة عائمة
لتصصفية المياه المسصتعملة بغÓف مالي يقدر بـ
 300مليار كقيمة للمحطة و 400مليار إلقامة
ق-اع-دت-ه-ا ال-ع-ائ-م-ة ف-ي ال-ب-ح-ر ب-م-نطقة بودوالة
وهو ما سصيخفف من نسصبة التلوث التي تعرفها
الغزوات خاصصة مينائها البحري.
من جانب آاخر ،تحتاج مدينة تلمسصان الى 600
مليار من أاجل إاقامة محطة لتصصفية المياه

ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة ب-ت-ل-مسص-ان وال-ت-ي يتم تجميعها نحو
م -ن -ط-ق-ة ت-ع-اون-ي-ة ق-دم-اء ال-م-ج-اه-دي-ن شص-م-ال
الحناية التي سصتحتضصن محطة لتصصفية المياه
ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة وت-ح-وي-ل-ه-ا الى سصقي سصهل الحناية
وعين يوسصف المعرف بحقول الحوامضص وإانتاج
مختلف الخضصروات على رأاسصها البطاطا.

مديرية التجارة –قق ‘
ارتفاع أاسسعار ا◊ليب

ب -اشص -رت م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ل-ولي-ة ت-ل-مسص-ان
ت -ح -ق -ي -ق-ات م-ع-م-ق-ة ف-ي قضص-ي-ة ارت-ف-اع اسص-ع-ار
ال-ح-ل-يب ب-م-دي-ن-ة م-غ-ن-ي-ة وال-م-ن-اط-ق ال-ح-دودي-ة
المجاورة لها الى حدود  60دج للتر الواحد دون
أاية مبررات رسصمية ،ما خلق فوضصى عارمة بهذه
المنطقة الحدودية .
ق-ال م-دي-ر ال-ت-ج-ارة السص-ي-د ع-م-ار هÓ-ي-ل-ي ،ف-ي
اتصصال هاتفي أان  80فرقة قد باشصرت تحرياتها
ف -ي ه -ذه ال -قضص -ي -ة الشص -ائ -ك-ة ال-ت-ي رف-عت ث-م-ن
الحليب من  50الى 60دج للتر وهو مبلغ مبالغ
فيه ،هذا وقد تم ارجاع اسصباب الرتفاع الى
التنافسص غير المشصروع ما بين منتجين معروفين
بالمنطقة للحليب في السصيطرة على حليب البقر
المنتج بالحدود ،حيث أاقدم أاحد المنتجين على

الزيادة في سصعر شصراء الحليب من الفÓحين
لسصتقطاب أاكبر عدد منهم ،األمر الذي قابله
زيادة أاخرى ،لكن هذه الزيادة تم رفعها في سصعر
كيسص الحليب لتعويضص الزيادة من جيب المواطن
.
م -ن ج -ه -ت -ه ،كشص -ف ات -ح -اد ال-فÓ-ح-ي-ن الح-رار
لمغنية على لسصان كل من عضصو المكتب الوطني
عبد الحميد بوحسصون  ،ورئيسص المكتب الولئي
جمال كباب ان الزيادة غير شصرعية وان التنافسص
ال Ó-مشص -روع م -ا ب -ي -ن م -ن -ت-ج-ي داري ال-ح-ل-يب «
الرحمة»و»النجاح « وراء هذا المشصكل مناشصدا
السصلطات الولئية بالتدخل لحماية حق المواطن
م -ن ال -ح -ل-يب ال-م-دع-م م-ن ق-ب-ل ال-دول-ة ل-ف-ائ-دة
المواطن البسصيط.
بحسصب آاخر المعلومات فإان السصلطات الولئية،
مصص -ال-ح ح-م-اي-ة ال-مسص-ت-ه-لك وم-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة
دخلت على الخط ووجهت اعذارات للمؤوسصسصتين
وال-ت-ج-ار وارغ-م-ت-ه-م ع-ل-ى ال-ب-ي-ع وف-قا للتسصعيرة
الوطنية بحكم انه يدخل ضصمن المواد المدعمة
من قبل الحكومة والتي تدعم الفÓح والمنتج
لتوفير الحليب للمواطن بأاسصعار تنافسصية ألنه
من المواد السصاسصية ،موؤكدة على انها سصتتخذ
اجراءات صصارمة ضصد المخالفين.

‘ حصسيلة نشساطات اŸصسالح الشسرطية بتمÔاسست

تغليب العمل التحسسيسسي على الردعي ‘ أاغلب تّدخÓت عناصسر األمن

أاكد رئيسس أامن ولية “Ôاسست ،عميد أاول
للشسرطة ،مكيد عكاشس ،خÓل الندوة الصسحفية
ال -ت -ي ع -ق -ده -ا ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات أام-ن ال-ولي-ة،
ل- -ع- -رضس حصس- -ي- -ل- -ة نشس -اط -ات مصس -ال -ح الشس -رط -ة
لدارية بالولية ،خÓل
العملياتية والشسرطة ا إ
الشسهر اŸنصسرم ،أان مصسا◊ه وسسعيا منها لتأامÚ
لهقار ،إانتهجت
لشسخاصس واŸمتلكات بعاصسمة ا أ
ا أ
سسياسسة العمل التحسسيسسي التوعوي على الردعي
‘ أاغلب تدخÓتها ،خاصسة ‘ الفÎة التي تسسبق
لفطار.
موعد ا إ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
كشص -ف م -ك -ي -د أان مصص-ال-ح أام-ن ال-ولي-ة ،ب-ن-اًء ع-ل-ى
دراسص -ة شص -ام -ل -ة ل-ل-م-دي-ن-ة وب-ن-اًء ع-ل-ى ال-م-ع-ط-ي-ات
المتوفرة لدى مصصالحه ،قامت بضصبط خطة عمل
من أاجل العمل والسصهر على توفير جو آامن ،سصواًء
للمواطنين أاو سصير المسصابقات التربوية على غرار
إامتحانات التعليم المتوسصط ،وشصهادة البكالوريا،
وهذا من خÓل إاجراءات أامنية متخذة ،قامت من
خÓلها مصصالحه بتسصخير أازيد من  777شصرطي
على مسصتوى الولية لتأامين أاماكن تجمع العائÓت،

خاصصة في الفترات الليلية.
أاضصاف عكاشصة مكيد ،أان عناصصر األمن وخÓل
األسصبوع األول الشصهر المنصصرم ،عالجت عددا من
قضص -اي -ا م -ت -ع -ل -ق-ة ب-اإلج-رام و األم-ن ال-ع-م-وم-ي ،و
العمليات الشصرطية و غيرها  ،حيث تم مراقبة
 61813سصيارة بتقنية « »ALPRالمتعلقة بالقراءة
اآللية للوحات الترقيم المركبات و مطابقتها آاليا
بقاعدة المعطيات محل بحث أاو السصرقة .

..وجمعية مكتتبي عدل  02يطالبون
باحÎام مواصسفات ال‚از
طالبت جمعية مكتتبي عدل  02بتمنراسصت ،من
م -م -ث -ل ال-م-دي-ري-ة ال-ج-ه-وي-ة ل-وك-ال-ة ع-دل ورق-ل-ة ،
بضصرورة التدخل العاجل ،والوقوف على التجاوزات
التي تشصهدها ورشصات بناء السصكنات ،و المخالفة
لدفتر الشصروط المتفق عليه ،وهذا بعد مÓحظة
م -ك -ت -ت -ب -ي ع-دل ل-م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي
إاسصتوقفتهم خÓل الزيارة الميدانية التي قادتهم
إالى مختلف ورشصات البناء .
سص -ج -لت ال-ج-م-ع-ي-ة م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ت-ج-اوزات ف-ي

م-خ-ت-ل-ف أان-م-اط السص-ك-ن-ات ،ق-امت ب-ت-بليغها خÓل
ج -لسص -ة ،ك-ل-لت ب-ت-دوي-ن م-حضص-ر إاج-ت-م-اع ت-حصص-لت
«الشص -عب» ع -ل -ى نسص -خ -ة م -ن -ه  ،ج -م-ع-ت-ه-م ب-م-م-ث-ل
المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة ،وممثل ديوان
التسصيير العقاري بمقر األخيرة ،مطالبين بضصرورة
التدخل والوقوف على التجاوزات المسصجلة ،على
غرار سصكنات  03غرف كغياب المناشصر فيها ،وعدم
ت-ع-ويضص-ه-ا بسص-اح-ات ط-ب-ق-ا ل-ل-مادة  33م-ن ال-قرار
الوزاري المؤورخ في  31ديسصمبر  2012والمتضصمن
الموافقة على دفتر الشصروط الذي يحدد معايير
ال -مسص -اح -ة وال -رف -اه-ي-ة ال-م-ط-ب-ق-ة ع-ل-ى ال-مسص-اك-ن
ال- -م- -خصصصص- -ة ل- -ل- -ب -ي -ع ب -اإلي -ج -ار ،وع -دم اح -ت -رام
المواصصفات التقنية المحددة في دفتر الشصروط.
من جهته ،أاكد ممثل المديرية الجهوية لوكالة
ع -دل ورق -ل -ة ب -ن مسص -ع -ود ف -اروق ،ع-ل-ى رف-ع ه-ذه
النشصغالت إالى الجهة الوصصية وتدارك الوضصع مع
مكتب الدراسصات المعني وديوان الترقية والتسصيير
العقاري بصصفته المكلف بانجاز المشصروع ،من أاجل
الوقوف على بعضص النقائصص وتداركها في أاقرب
اآلجال.

“Ôاسست :م .بن حود
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«ألشسعب» تزور صسالون ألتكوين أŸهني بقصسر أŸعارضص

ا‚ازات معاهد التكوين خÓل عشسريت ‘ Úالواجهة

’جانب ،بحيث أضسحى ألقطاع ألبوأبة ألرئيسسية لسسوق
’سستعانة با أ
أثمرت جهود أ’سستثمار ‘ قطاع ألتكوين أŸهني منذ سسنة  1999إأ ¤غاية أليوم بنتائج ‘ غاية أ’همية جسسدتها يد عاملة جزأئرية مؤوهلة دون أ إ
ألشسغل ،بفضسل ألتكوين ألتطبيقي خاصسة ع‰ Èط ألتمه Úألذي Áنح للمÎبصص شسهادة ألكفاءة أŸهنية.
’حصساءأت أŸسسجلة ‘ ألتكوين أŸهني غÒت ألذهنية ألقائلة بأان «ألفاشسل ‘ Úألدرأسسة هم من يتوجهون نحو مرأكز ألتكوين أŸهني» ،ألدليل على ذلك أ‚ازأت أÎŸبصس Úألتي ” عرضسها بصسالون أÿاصص
أ إ
بالقطاع ‘ ألصسافيكسص وكذأ عروضص معاهد ومرأكز ألتكوين لتخصسصسات تتكيف مع متطلبات أŸؤوسسسسات أ’قتصسادية ،بل أن بعضص أŸعاهد “نح شسهادة معÎف بها ،هذأ ما Ÿسسته جريدة «ألشسعب» لدى Œولها
‘ أجنحة أŸعرضص ألذي كان بحق وجهة ألشسباب.
دوليا ما جعل المترشصحين األجانب يقبلون على المعهد
الدراسصة للقيام بتربصض قصصد إايجاد منصصب شصغل في
المعرفية للمترشصح.
:
لÓسصتفادة من التكوين يؤوهلهم لمواصصلة الدراسصة بجامعة
وقت وجيز».
وم-ن أاك-ث-ر ال-ت-خصصصص-ات ال-ت-ي ي-ق-ب-ل ع-ل-ي-ه-ا ال-مترشصح
من التخصصصصات الجديدة التي اكتشصفناها خÓل تجولنا
فرنسصية ،جلهم من دول إافريقية كالكاميرون ،بحيث أان
في هذا الصصدد أاشصار المهدي إالى أان الذهنية تغيرت
ال-م-ع-اق ،ال-ن-ح-اسص-ي-ات وال-خ-زف ،ال-ف-خ-ار ،ال-ح-لويات،
ب -أاج -ن -ح -ة م -ع -رضض ان-ج-ازات ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
قدرات اإلسصتقبال تقدر بـ 300مقعد بيداغوجي ويمكن
وأاصصبح التكوين المهني يجذب الشصباب أاكثر ولم يعد ذلك
الخياطة والطرز.
المهنيين من  1999إالى  ،2018المنظم بقصصر المعارضض
أان يسصتقبل المعهد عدد أاكثر خاصصة في نمط التكوين عن
ال-م-ف-ه-وم ب-أان ال-م-وج-ه-ي-ن ل-ه-ذا ال-ق-ط-اع ،هم األشصخاصض
علما أان المركز يمنح تكوين في مجال عون حفظ
تخصصصض تسصيير المخاطر ،الوقاية ،الصصحة واألمن في
طريق التمهين األكثر طلبا ،كونه غير محدد بالمقاعد
الفاشصلين ،خاصصة وأان الدول األجنبية تعتمد هذا النمط
البيانات ،األمانة ،عامل في الميكرو معلوماتية ،عامل
أاماكن العمل الذي يمنحه المعهد الوطني المتخصصصض في
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،وال-ب-اب م-ف-ت-وح ل-ك-ل الشص-ب-اب ق-ال م-دي-ر
التكويني.
المقسصم الهاتفي ،النجارة المعمارية ،الخياطة ،الطرز،
النظافة ،األمن والبيئة بالحجوط ولية تيبازة.
المعهد.
علما أان المتحصصلين على مسصتوى الثالثة ثانوي إالى غاية
ال -ن -ح -اسص -ي -ات ،ال -ط Ó-ء وت -رك -يب ال -زج -اج ،صص -ن -اع -ة
 30جوان يمكنهم التسصجيل في هذا التخصصصض .بحيث
ال -ح -ل -وي -ات ،ال -خ -زف ،إاع Ó-م أال -ي ب-راي ،م-ب-ادئ ف-ي
تقدر طاقة اسصتقبال المعهد  450مترشصح ،وما بين 120
العÓم اآللي وكل تخصصصض يمنح شصهادات الكفاءة
مدير أŸعهد عبد ألكر Ëهندو :أدرجنا
إأتفاقية مع وزأرة ألصسحة لتأاهيل
و 200مترشصح يتم اسصتقبالهم ،إاضصافة إالى
ال-م-ه-ن-ي-ة ،ال-ت-ح-ك-م ال-م-ه-ن-ي ،شصهادة
هذأ ألتخصسصص أسستجابة لطلب
أŸسستخدم ÚباŸسستشسفيات بدأية
المتربصصين األجانب من  12جنسصية وهي
ال -ت -ك -وي -ن ال -م -ه -ن -ي ال -م -ت -خصصصص -ة،
الكاميرون ،مالي ،النيجر والطوغو ،بحكم
وشصهادة التأاهيل.
أقتصسادي
سسبتمÈ
م- -وازاة م- -ع ذلك ،يضص- -م- -ن ال -م -رك -ز
وجود اتفاقية في إاطار الشصراكة.
ن -م-ط-ي-ن م-ن ال-ت-ك-وي-ن األول إاق-ام-ي
وه -ؤولء ال -م -ت-ربصص-ون األف-ارق-ة ل-دي-ه-م
أاشصار هندو إالى أان المعهد يمكنه اسصتقبال مترشصحين من
م- - -ن - -ظ - -م حسصب حصصصض ن - -ظ - -ري - -ة
منحة يتكونون بالجزائر لتكون معبر لهم
الوليات المجاورة ليتبازة ،كالبليدة ،الشصلف ،عين الدفلة
وت -ط -ب -ي-ق-ي-ة ،وت-ربصض ت-ط-ب-ي-ق-ي ف-ي
نحو أاوروبا قال عنها مدير المعهد  «:هم
والجزائر ،ولديه النظام اإلقامي لمن يرغب في ذلك ،أاما
القطاع المسصتعمل ،والتكوين عن طريق التمهين يتم
يقومون بإاشصهار للمعهد عند ذهابهم إالى أاوروبا لمواصصلة
نمط التمهين يكون بين المؤوسصسصة والمعهد أاي القسصم
بصصفة متناوبة بالوحدات القتصصادية عامة وخاصصة،
دراسص-ت-ه-م ألن شص-ه-ادت-ه-م م-ع-ت-رف ب-ه-ا ،ال-م-ع-ه-د ي-ف-ت-خر
األكبر من التكوين يكون على مسصتوى المؤوسصسصة واليومين
أاما الجانب النظري فيتم بالمركز يوم في األسصبوع،
ب -ت -خ-رج م-ت-ربصص-ي-ن أاصص-ب-ح-وا مسص-ؤوول-ي-ن ك-ب-ار واط-ارات
الباقيين يتلقى المتربصض دروسصا نظرية بالمعهد.
وشصروط القبول تبدأا من المسصتوى الدراسصي دون الرابع
مسصيرة ».موجها رسصالة لكل الشصباب الراغب في الحصصول
في هذا السصياق ،كشصف هندو عن اتفاقية أابرمت مؤوخرا
م -ت -وسص -ط ،وي -ك -ون سص-ن ال-م-ت-رشص-ح م-ن  16سص-ن-ة ف-ما
على تربصض على مسصتوى المعهد بأان أابواب التسصجيÓت
مع قطاع الصصحة لتكوين مسصتخدمين بداية سصبتمبر ،في
ف- -وق .ف- -ي ه -ذا السص -ي -اق ،ق -الت م -دي -رة ال -م -رك -ز أان
مفتوحة.
إاطار التكوين المتواصصل وتأاهيل الموظفين على مسصتوى
ال -م -ت-ربصض ال-م-ع-اق يسص-ت-ف-ي-د ب-م-راح-ل ت-ك-وي-ن-ي-ة ،أاول
مسصتشصفيات ولية تيبازة.
م -رح-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-حضص-ي-ري ع-ب-ر ت-حسص-ي-ن مسص-ت-واه
أŸديرة زيغودة :أختصساصسات
لبرنامج ،وإاعطاءه كل المعلومات القاعدية المتعلقة
عبد ألقادر أŸهدي :متخرجون
’عاقة
تتÓءم مع طبيعة أ إ
باإلختصصاصض ،ومدة هذه المرحلة من  3الى  6أاشصهر،
بالمقابل ،يعد مركز التكوين المهني والتمهين الشصهيد
أصسبحوأ إأطارأت ‘ مؤوسسسسات
ثانيا مرحلة التكوين التي يتحصصل فيها المتربصض على
Óشصخاصض المعاقين جسصديا،
بلعالم سصعيد الموجه ل أ
المعرفة وحسصن التصصرف مع تقديم حصصصض نظرية
قال مدير المعهد عبد الكريم هندو ل«الشصعب» «:ان
وتطبيقية وتربصض تطبيقي في الميدان.
ال -م-ع-ه-د أانشص-ئ سص-ن-ة  ،2001ل-ل-م-ت-رشص-ح-ي-ن ال-راغبين في
عÓوة على ذلك يسصتفيد المتربصض من نظام داخلي
الحصصول على شصهادة تقني سصامي في هذا التخصصصض بعد
ل-ل-فتيات ب 60سص-ري-ر ،ول-ل-ذك-ور ب-ق-درة اسص-ت-ق-ب-ال 30
 30شصهرا من التكوين ،خاصصة بعدما فرضض إارتداء كل
Óنترنيت وقاعة
سصريرا ،قاعة للمطالعة مع فضصاء ل إ
عامل داخل المؤوسصسصة لباسض خاصض ،وتكوين مسصتشصارين
للرياضصة مجهزة ،كما يوفر عطل نهاية األسصبوع عبر
في البيئة لديهم القدرة على التدخل أاو إاسصتباق المخاطر
نزهات للراحة والترفيه.
داخل المؤوسصسصة لتفادي األضصرار الجسصيمة سصواء البشصرية
أاو المادية».
ويأاتي إادراج هذا التخصصصض في إاطار التمهين ،نظرا
أÎŸبصص أŸعاق ’ يحظى باسستقبال
للطلب الملح للمؤوسصسصات على توفير موارد بشصرية في
من طرف أŸوؤسسسسة
ه-ذا ال-ت-خصصصض ،وع-ي-ا م-ن-ه-ا ب-اه-م-ي-ة ت-ج-نب ال-م-خ-اط-ر
Óجهزة والعمال من طرف
ومتابعة كل التدابير الوقائية ل أ
لكن بالرغم من قدرة هذه الفئة على إانجاز أاشصياء
فريق عمل من المسصتشصارين.
كبيرة ،إال أان المؤوسصسصات اإلقتصصادية ترفضض إادماجها
يعتبر المعهد المتخصصصض في صصناعة األغذية الفÓحية
في هذا الشصأان أاوضصح مدير المعهد قائ «: Óبدانا
في منصصب عمل مثلما ينصض القانون ،بحجة أانها عبء
ب-ال-ب-ل-ي-دة ع-ي-ن-ة أاخ-رى م-ن ال-م-ع-اه-د ال-ت-ي ت-ق-وم ب-تكوين
التكوين في اختصصاصصات المكتبية ،بعدها في سصنة 2006
ع -ل-ى ال-م-ؤوسصسص-ة ،ب-ح-يث أان ال-م-رك-ز ل-م ي-ت-ل-ق ط-ل-ب-ات
بالطرق األربعة بالقبة ،من المراكز التي تتكفل بتكوين
الشصباب ،وكانت أاول دفعة تخرجت سصنة  2000وفي السصنة
أادرج تخصصصصات جديدة ،مما فرضض عليه التوجه نحو
إلدم -اج م -ع -اق داخ-ل ال-م-ؤوسصسص-ة وه-ذا م-ا ت-أاسص-فت ل-ه
األشصخاصض ذوي الحتياجات الخاصصة وهم المعاقين
ال-م-وال-ي-ة ب-دأا ال-ت-حضص-ي-ر ل-ل-ب-رام-ج واألج-هزة للشصروع في
ال -ت -خصصصص -ات ال -ت -ي ت -ت -أاق -ل -م م -ع م -ت -ط-ل-ب-ات ال-ق-ط-اع
زيغودة ،قائلة« :التكفل بالمتربصض المعاق في الميدان
بصصريا ،حركيا وسصمعيا في التخصصصصات التي يوفرها،
التكوين في تخصصصض جديد هو شصهادة تقني سصامي
اإلقتصصادي ،وسصوق الشصغل ،بحيث أاصصبح المعهد خزانا
العملي ضصعيفة ول توجد متابعة ،نحن نقوم بتكوين
ب -ح -يث ي-وج-ه ال-م-ت-رشص-ح-ي-ن ال-م-ع-اق-ي-ن جسص-دي-ا ن-ح-و
معالجة المياه وتم التصصال باألسصاتذة الجامعيين في
ل -ت -خ -رج م -وارد بشص -ري -ة وف-ق-ا إلح-ت-ي-اج-ات ال-م-ؤوسصسص-ات
م -ت -ربصص -ي -ن م -ؤوه -ل-ي-ن وبشص-ه-ادات ذات ك-ف-اءة م-ه-ن-ي-ة
الختصصاصض المÓئم مع طبيعة اإلعاقة أاي القدرات
ال-ك-ي-م-ي-اء الصص-ن-اع-ي-ة ت-خصصصض ه-ن-دسص-ة و ب-ي-ئ-ة ب-ج-امعة
اإلقتصصادية الكبرى لسصيما شصركة سصوناطراك ،التي تريد
وأاشصجعهم على القيام بتربصصات ،لكن ل تسصتقبلهم
الجسصدية والتحصصيل العلمي ،بحيث يسصتقبل ما بين
البليدة قاموا بعملية التأاطير ،بحيث تخرجت أاول دفعة
عمال في هذا التخصصصض لمتابعة إاجراءات أامن األجهزة
المؤوسصسصات» .وأاضصافت أان المؤوسصسصات لم تفكر في
 120إالى  140متربصض معاق ،علما أان طاقة اإلسصتقبال
سصنة  2005تضصم ثÓثين شصابا وأاغلبيتهم أاصصبحوا مسصؤوولين
والعمال على مسصتوى فروعها في الجنوب وتحسصيسصهم».
تخصصيصض حصصة من ميزانيتها ،لهذه الفئة وإاعطاءها
 300متربصض سصنويا.
وإاط -ارات ذات ك -ف-اءة ب-م-ؤوسصسص-ات م-ن-ه-ا م-ح-ط-ة «سصيال»
وواصصل مدير المعهد« :في  2015شصرعنا في دراسصة هذا
فرصصة للعمل ،مما يحبط من عزيمتها ،داعية لتغيير
في هذا الصصدد أاوضصحت المديرة زيغودة صصبرينة أان
بمزفران.
التخصصصض ،أان الشصاب الذي يحصصل على التكوين في هذا
الذهنيات وتشصجيع المعاق ألن لديه قدرات غارقة
المركز يختلف عن المراكز األخرى كونه يتعامل مع
ق -ال م -دي -ر ال -دراسص-ات ب-ال-م-ع-ه-د ع-ب-د ال-ق-ادر ال-م-ه-دي
ال-ت-خصصصض ل ي-ع-رف ال-ب-ط-ال-ة ك-ون-ه ي-م-لك شص-ه-ادة ت-ق-ني
ويمكنه المسصاهمة في المجتمع واإلقتصصاد الوطني.
فئة حسصاسصة جدا في المجتمع ،يسصتوجب اإلعتناء بها
حجالة «:أان ال -ت -ف -ك -ي-ر ف-ي ال-ب-داي-ة م-نصصب ع-ل-ى م-ه-ن-ة
سصامي ذات مسصتوى تأاهيلي».
بالمقابل ،أابدى المتربصصين اسصتحسصانهم للمجهودات
من الناحية النفسصية قبل الدخول في الميدان العملي
م-ع-ال-ج-ة ال-م-ي-اه ال-ت-ي ت-ت-وله-ا ك-ل وح-دة صص-ن-اع-ي-ة ل-هذا
علما أان المترشصحين ذوي السصنة الثالثة ثانوي ،يمكنهم
ال -ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا ال-دول-ة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن
كي ل تشصعر بعقدة اإلعاقة ،بحيث توجد لجنة تتكون
اعطيت للشصباب فرصض التكوين والعمل في هذا المجال،
القيام بتربصض في هذا التخصصصض الجديد ،بما في ذلك
المهني الذي شصهد تطورا كبيرا منذ سصنة  ،1999من
من طبيب يقوم بتشصخيصض الوضصعية الصصحية للمترشصح
وقد كان اإلقبال والسصتجابة كبيرة من طرف المؤوسصسصات
الجامعيين الذين جمدوا دراسصتهم وتوجهوا نحو المعهد
خÓل عروضض التكوين التي تقدمها المعاهد ومراكز
وم-خ-تصض ن-فسص-ان-ي ع-ي-ادي يشص-خصض ال-ت-ط-ور ال-ن-فسصي
الخاصصة والمقاولين الذين قاموا بأانفسصهم بتربصض داخل
للقيام بتربصض ،ألن اإلنشصغال األكبر للشصاب هو ايجاد
التكوين للشصباب الذين لم يسصعفهم الحظ في مواصصلة
الحركي ،وكذا مسصتشصارة التوجيه والتقييم واإلدماج
المعهد ،الذي يمنح الدروسض التطبيقية والنظرية في
منصصب عمل قار،و هذا التخصصصض يسصمح لهم بالندماج
دراسص -ت -ه -م ب -ال -م -ؤوسصسص -ات ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ،ب-ل أاصص-ب-حت
ال -م -ه -ن -ي-ي-ن تسص-اع-د ال-م-ت-ربصض ال-م-ع-اق ع-ل-ى إاخ-ت-ي-ار
نمط التمهين ،كما أان الشصهادة معترف بها دوليا ،مما
م -ب -اشص -رة ف -ي سص-وق الشص-غ-ل ع-ل-ى ع-كسض ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون
شصهاداتهم مفتاح لولوج عالم الشصغل مباشصرة.
التخصصصض حسصب طبيعة اإلعاقة ،الرغبة والقدرات
جعل الجامعيين خÓل السصنوات األخيرة يتوقفون عن
بتكوين نظري ،خاصصة وأان هذه الشصهادة معترف بها

اسستطÓع سسهام بوعموشسة

أاك Èالقطاعات ÿلق
مناصسب الشسغل اسستجابة
Ÿطالب ملحة
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الدكتؤر حؤسس ÚبلخÒات ‘ حؤار مع ““الشسعب““:

ألهجرة غ Òألشسرعية أأك– Èديات أ’–اد أ’وروبي بعد أ◊رب ألباردة
بروكسسل تتهّرب من اŸسسؤؤولية وتبحث عن حلؤل خارج أاطر ال–اد

أام Úبلعمري

لوروبي بÈوكسسل أاخذا وردا واسسعا ،نظرا لختÓف وجهات النظر ‘
ل–اد ا أ
أاثار التفاوضس حؤل ملف الهجرة ‘ قمة قادة دول ا إ
لوروبية ،من هذا اŸنطلق تؤقفت ““الشسعب““
لزمة خارج حدود القارة ا أ
لزمة ،خاصسة بعد اقÎاح حل ا أ
ا◊لؤل اŸقÎحة ◊ل هذه ا أ
Ÿناقشسة نتائج قمة بروكسسل وما تضسمنته من اقÎاحات وحلؤل ‘ هذا ا◊ؤار مع الدكتؤر حؤسس ÚبلخÒات ،أاسستاذ العلؤم السسياسسية
بجامعة ا÷لفة.
حمل دول أوربية أخرى أعباء إأضسافية  ⁄تسستطع
أاجرت ا◊ؤار بؤرڤلة :إاÁان كا‘
أللتزأم بها.

^ ““الشسعب““ :بداية ،كيف Áكن تقييم
ت- -ؤصس- -ي -ات ق -م -ة ب -روكسس -ل ح -ؤل أازم -ة
الهجرة؟
^^ ألدكتور حوسس ÚبلخÒأت :ما ” ألتوصسل إأليه ‘
قمة بروكسسل حول أزمة ألهجرة هو ““أتفاق إأطار““ أكÌ
منه أتفاقية قانونية ملزمة هذأ ألتفاق هو ﬁاولة
للتوفيق ب Úوجهات ألنظر أıتلفة ع ÈألÎكيز على
تهذيب أŸسسائل أÿلفية ،حيث ” ألتوصسل إأ ¤تصسور
للتعامل مع أزمة ألهجرة يتشسكل من ثلثة عناصسر وهي،
إأنشساء منصسات إأنزأل للمهاجرين خارج ألقارة أألوروبية
م -ن خ -لل أل -ت -نسس -ي-ق م-ع ح-ك-وم-ات ت-لك أل-دول ،إأع-ادة
أل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة ““دب-ل-ن ““ وم-ا ي-ح-وم ح-ول-ه-ا م-ن
إأشسكالية أŸسسؤوولية ألفردية وأŸشسÎكة ،وأيضسا أقÎأح
آأليات جديدة وإأضسافية لتعزيز أ◊دود أŸشسÎكة ومع
ذلك ي -ب -ق -ى ه -ذأ ““ألت -ف-اق أإلط-ار““ أت-ف-اق هشس ل-ث-لث-ة
أسسباب تتعلق بكون أ◊ل  ⁄يعد مرتبطا فقط بالدول
أألوروبية ،بل بحجم ألتعاون ألذي تبديه دول ومنظمات
إأقليمية خارج ألقارة أألوروبية باإلضسافة إأ ¤أن أتفاقية
““دب -ل -ن““ أل -ت -ي ت -ث Òم-ن-ذ م-دة إأشس-ك-ال-ي-ات ح-ول أŸسس-ؤوول-ي-ة
أل- -ف- -ردي- -ة وأŸشسÎك- -ة ،ول- -يسس م -ن أŸت -وق -ع أن –ل ه -ذه
أإلشسكاليات دون مرأجعة تلك ألتفاقية ،هذأ فضسل عن
ألتسساؤول حول كيفية توزيع أألعباء ب Úألدول أألوروبية ،فيما
يتعلق Ãرأقبة أ◊دود.
ونظرأ لهذه ألصسعوبات من أŸتوقع مبدئيا أن تلجأا دول
أل–اد أألوروبي إأ ¤زيادة حجم ألدعم أŸادي لبعضس
ألدول Ÿوأجهة تدفق أŸهاجرين ‘ أنتظار –ويل هذأ
ألتفاق إأ ¤سسياسسة عملية ملموسسة.

^ فيما يكمن اÓÿف ب Úدول ال–اد
لوروبي حيال –دي الهجرة؟
ا أ
^^ مشسكلة ألهجرة وأللجوء هي مشسكلة قدÁة بالنسسبة
ل -دول أل–اد أألوروب -ي ،ط -رحت ل -ه -ا ج -م -ل -ة م -ن أ◊ل-ول
وأآلليات ،لكن أŸسسأالة ‘ حد ذأتها تعقدت منذ سسنة 2014
لسسبب Úرئيسسي Úأألول مرتبط بالتزأيد ألرهيب ‘ عدد
أŸهاجرين غ Òألنظامي Úوأللجئ ،Úنتيجة ألفرأر من بؤور
ألتوتر وألنزأعات سسوأء ‘ منطقة ألشسرق أألوسسط أو من
ألقارة أإلفريقية ،أما ألثا Êوهو سسبب إأيديولوجي بحت
يتعلق بصسعود ألŒاه ألشسعبوي كتيار سسياسسي ‘ ألقارة
أألوروبية ،حيث يوجد أآلن ما يقارب  47حزبا شسعبويا
‡ثل ‘ أŸؤوسسسسات ألدأخلية للدول أألوروبية وكذلك ‘
أŸؤوسسسس -ات أألوروب -ي -ة أŸشسÎك -ة وه -ذأ أل -ت -ي-ار ل-ه م-وق-ف
ﬂتلف عن موقف ألتيار ألليÈأ‹ حول مسسأالة ألتعامل مع
قضسيه ألهجرة غ Òألنظامية.

^ ت - - -ط - - -رح اŸف - - -اوضس - - -ات ب- - -عضس
القÎاح - -ات م - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا اŸقÎح
لي- - -ط - -ا‹ اŸؤج - -ه ل - -دول شس - -م - -ال
ا إ
لفارقة
إافريقيا القاضسي باحتجاز ا أ
‘ ه- -ذه ال- -دول ق -ب -ل وصس -ؤل -ه -م إا¤
أاوروبا ،ما تعليقكم ؟

لطراف أان نتائج
^ Ÿاذا اعتÈت بعضس ا أ
ق -م -ة ب -روكسس -ل  ⁄تسس -ف -ر ع-ن أاي ت-ق-دم ‘
اŸفاوضسات حؤل اŸلف الشسائك؟
^^ قمة بروكسسل تعقد ‘ ظل خلفات حول مسسأالتÚ
أولهما تتعلق بالفصسل ‘ إأشسكالية :هل أŸهاجرين هم
مسسؤوولية ألدولة أŸسستقبلة أم مسسؤوولية مشسÎكة ،فبينما

إأنشساء مناطق أ’حتجاز
بدول ألعبور ضسرب من ألوهم
تفضسل دول معينة أعتبار أن أŸهاجرين مسسؤوولية ألدولة
أŸسستقبلة وفق مقتضسيات ألقانون ألدو‹ ألبحري فإان دول
أخ- -رى ت- -فضس- -ل أن ي -ك -ون أل -ت -ع -ام -ل م -ع أŸه -اج -ري -ن غÒ
ألنظامي Úمسسؤوولية مشسÎكة ،أما أإلشسكالية ألثانية تتعلق
Ãب -دأ أإلج -م -اع ف -دول م -ع -ي -ن -ة م -ث-ل أ◊ك-وم-ة أإلي-ط-ال-ي-ة
أ÷ديدة مصسرة على ضسرورة عدم أعتماد أي سسياسسة رسسمية
دون –قيق مبدأ أإلجماع حتى ل تتكرر مسسأالة تنصسل ألدول
من ألتزأماتها مثل ما حدث منذ  ،2014حيث رفضست دول
معينة أسستقبال أŸهاجرين غ Òألنظامي Úوأللجئ‡ Úا

ﬂاوف من غرق  63شسخصسا

^^ ألدول أألوربية تطرح حلول ﬂتلفة ،لكن لو
ن -دق-ق ‘ ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا سس-ن-ج-د أن أل-ف-رق أألسس-اسس-ي
يتمثل ‘ هل يتم ألتعامل مع مسسأالة ألهجرة غÒ
ألنظامية دأخل ألقارة أألوروبية من خلل تقاسسم
أألع -ب -اء أم ي -ت -م م -ع -ا÷ة أŸسس -أال -ة خ -ارج أل-ق-ارة
أألوروبية ،بالنسسبة للجزئية أألو ¤يظهر أŸقÎح
ألفرنسسي بفرضس عقوبات أقتصسادية على ألدول
ألتي تتنصسل من ألتزأماتها وهو أŸقÎح ألذي
لقى ردود فعل قوية من دول أوربية أخرى ،أما
بالنسسبة للجزئية ألثانية فيظهر أŸقÎح أإليطا‹
بالبحث عن حلول خارج ألقارة أألوروبية من خلل إأنشساء ما
تسسمى بـ«مناطق ألتجميع وألحتجاز““ ‘ دول معينة ”
تقديرها على أنها تشسكل دول عبور رئيسسية وقد عرضس هذأ
أŸقÎح بشسكل رسسمي على ““دول““ ‘ شسمال إأفريقيا ،حيث
تسستغل مناطق ألحتجاز ‘ عملية ألفرز بحيث يتم تصسنيف
أ◊الت أŸعنية بالسستقبال ‘ أوربا.

^ ي- -ب -دو واضس -ح -ا أان ه -ن -اك انسس -دادا بÚ
لوروب- -ي ل- -ل- -ت- -ف- -اوضس ح -ؤل
دول ال–اد ا أ
ا◊لؤل ،فهل من اŸنطقي الّزج بدول شسمال
إافريقيا لتحمل مسسؤؤولية هذا اŸشسكل؟
^^ لو نتوقف عند تصسريح أŸسستشسارة أألŸانية ““أ‚يل
مÒكل ““ بشسأان أن أزمة ألهجرة قد ترهن مسستقبل أل–اد
أألوروبي سسيتضسح بشسكل كب Òعمق أألزمة ،لكن ألظاهر أن
هناك أزمة ثقة ب Úألدول أألوروبية مرتبطة بالتخوف من
ألتنصسل من أللتزأمات وباÙصسلة ألدول أألوروبية لديها
من أآلليات ما Áكن من خلله ألتفاوضس حول أألزمة دأخل
ألقارة أألوروبية بدل ألبحث عن حلول خارج ألقارة مثل
مقÎح ““مناطق ألحتجاز““ وهو مطلب ليسس من ألسسهل
تقبله ،ألنه يفرضس من جهة ضسرورة وجود مندوب ÚأوروبيÚ
بشسكل مسستمر ‘ دول معينة ،ومن جهة ثانية ألنه يفرضس
أعباء إأضسافية على دول خارج ألقارة أألوروبية كما يحفز
على تدفق أŸهاجرين إأ ¤ألدول ألتي تشسكل فيها مناطق
أحتجاز ،وبالتا‹ فا◊ل يجب أن يكون نتيجة ألتوأصسل
أŸباشسر ب Úألدول أألوروبية.

إأنقاذ  41مهاجرأ غ Òشسرعي قبالة ألعاصسمة طرأبلسس
“كنت قوأت خفر ألسسوأحل ألليبية من أنقاذ 41
مهاجرأ غ Òشسرعي بعد غرق ألقارب ألذي كانوأ
على متنه قبالة ألعاصسمة طرأبلسس ،حسسبما أفادت
به مصسادر إأعلمية يوم أإلثن.Ú
نقلت أŸصسادر عن أŸسسؤوول عن خفر ألسسوأحل
أل -ع -ق -ي -د ت -وف -ي-ق ألصس-ق-ر ،ق-ول-ه أن-ه ““” أن-ق-اذ 41
مهاجرأ غ Òشسرعي بعد غرق ألقارب ألذي كانوأ

على متنه قبالة ألعاصسمة طرأبلسس““ ،مشسÒأ إأ ¤أن
““رجال أإلنقاذ  ⁄يجدوأ أثرأ ألي أشسخاصس لقوأ
حتفهم““ .وقال أن هناك ﬂاوف بشسأان إأمكانية
غرق  63مهاجرأ بعد غرق قاربهم قبالة ألعاصسمة
طرأبلسسي ‘ ثا Êحادث من نوعه خلل يوم.Ú
بحسسب ما صسرح به ناجون من أ◊ادثة فإان
““ألقارب كان يحمل  104مهاجرين عندما غرق،

ومن أŸفÎضس أن  63منهم قد لقوأ حتفهم““.
كانت منظمة ألهجرة ألدولية ،قد كشسفت أمسس
أألحد ،أن نحو  204مهاجرين غرقوأ ‘ ألبحر
أŸت -وسس-ط ق-ب-ال-ة سس-وأح-ل ل-ي-ب-ي-ا ،ن-ه-اي-ة أألسس-ب-وع،
خلل ﬁاولتهم ألوصسول إأ ¤أوروبا ،ليصسل إأجما‹
عدد أŸهاجرين ألغرقى ‘ أŸتوسسط هذأ ألعام
حتى أآلن إأ ¤أك Ìمن  1000غريق.

ل‡ية ويقّرر:
ال–اد الفريقي يجّدد دعمه للجهؤد ا أ

وضسع آألية إأفريقية من أأجل تقرير مصس Òألشسعب ألصسحرأوي
أوصس -ى رئ-يسس م-ف-وضس-ي-ة أل–اد ألف-ري-ق-ي
موسسى فقي ،بنوأقشسوط ،بوضسع آألية إأفريقية
ل -ت-م-ك Úأل–اد ألف-ري-ق-ي م-ن ت-ق-د““ Ëدع-م
ف -ع -ال““ ل -ل-مسس-ار أل-ذي ت-ق-وده أأل· أŸت-ح-دة
أŸرتكز على لوأئح ›لسس أألمن ذأت
ألصسلة من أجل بلوغ تقرير أŸصس Òلشسعب
ألصسحرأء ألغربية.
‘ تقرير له حول قضسية ألصسحرأء ألغربية
–صسلت وأج على نسسخة منه Ãناسسبة أنعقاد
أل-ق-مة  31ل -رؤوسس -اء دول وح -ك-وم-ات أل–اد
ألف - -ري - -ق - -ي ق - -ال ألسس- -ي- -د ف- -ق- -ي إأن- -ه ““م- -ن
أŸسستحسسن أن تضسع ندوة أل–اد ألفريقي
آأل -ي -ة أف -ري -ق-ي-ة “ك-ن أل–اد ألف-ري-ق-ي م-ن
تقد Ëدعم فعال للمسسار ألذي تقوده أأل·
أŸتحدة وأŸرتكز على لوأئح ›لسس أألمن
ذأت ألصسلة““.
كما ورد ‘ ألتقرير ألذي قدمه ألسسيد فقي

خلل جلسسة مغلقة بقمة أل–اد ألفريقي أن
““لوأئح أأل· أŸتحدة ذأت ألصسلة قد طالبت
ع - -ل - -ى أل - -دوأم م - -ن أألط - -رأف أسس- -ت- -ئ- -ن- -اف
ل·
أŸف- -اوضس- -ات ب- -رع- -اي -ة أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸتحدة ““دون شسروط مسسبقة وبحسسن نية من
أجل ألوصسول إأ ¤حل سسياسسي عادل ودأئم
يوأفق عليه ألطرفان يسسمح لشسعب ألصسحرأء
أل -غ -رب -ي -ة ب -ت -ق-ري-ر أŸصس ‘ Òظ-ل ت-رت-ي-ب-ات
تتطابق مع أألهدأف وأŸبادئ
أŸتضسمنة ‘ ميثاق أأل· أŸتحدة““.
أضس -اف أل -ت -ق -ري -ر أن ““ه -ذه أآلل -ي -ة تشس -ج -ع
أألطرأف على ألتحلي ““باŸرونة وروح ألتوأفق
وتتعامل مع أأل· أŸتحدة بحسسب أ◊اجة
م -ع ف -اع-ل Úآأخ-ري-ن ل-ت-ع-ب-ئ-ة أك Èدع-م ‡ك-ن
÷ه -ود أأل· أŸت -ح -دة وسس -ت -ف -ك -ر ب-ال-ت-ع-اون
ألوثيق مع أأل· أŸتحدة ‘ جوهر ألتفاق
أŸنشس- -ود““ ،م- -ؤوك -دة أن -ه ““م -ن أŸه -م ج -دأ أن

يشسارك أل–اد ألفريقي بفعالية ‘ ألبحث
عن حل للنزأع Ãوجب مسسؤووليته ‘ ترقية
ألسسلم وأألمن وألسستقرأر ‘
›مل ألقارة““.
ك- -م- -ا ذك- -ر ف- -ق- -ي ‘ ت- -ق -ري -ره دور أل–اد
ألفريقي ألذي ينبغي أن يسستهدف ““مرأفقة
ودع -م ج -ه -ود أأل· أŸت -ح -دة““ ،م -وضس-ح-ا أن
ل·
لم Úأل -ع -ام ل  -أ
““أŸب- -ع- -وث ألشس -خصس -ي ل  -أ
أŸت -ح -دة ي -ق -ود م -ن -ذ ت -ول -ي -ه ه-ذه أل-وظ-ي-ف-ة
““مشساورأت مكثفة““ مع أألطرأف ألذين أعربوأ
عن ألتزأمهم بالتعاون معه““ ‘ .خلصسة
تقريره أكد رئيسس مفوضسية أل–اد أإلفريقي
ع -ل -ى أن -ه م -ن أŸه -م ل -ل–اد ألف -ري -ق-ي أن
““يتجند للمسساهمة بصسفة كبÒة ‘ ألبحث على
ح -ل وأن ي -دع -م ب -ف -ع -ال -ي -ة أك Ìج -ه-ود أأل·
أŸتحدة ألتي رفع أمامها أŸلف.

يبدو أن ما فشسل فيه أŸغرب و هو خارج ألبيت
أإلفريقي  -بعد أنسسحابه من منظمة ألوحدة
أإلفريقية قبل أك Ìمن  30عاما -فشسل فيه و هو
دأخله بعد أنضسمامه إأ ¤أل–اد أإلفريقي ،فل
م -ن -ظ -م -ة أل -وح -دة أإلف-ري-ق-ي-ة أع-ادت أل-ن-ظ-ر ‘
عضسوية أ÷مهورية ألصسحرأوية  -بعد أنسسحابه -
ول أل–اد أإلفريقي أسسقط ألقضسية ألصسحرأوية
من أولوياته ؟ بل على ألنقيضس من ذلك فقد
أدرجت ألقمة أŸنعقدة يوم ألثا Êجويلية أ÷اري
بنوأكشسوط ألقضسية ألصسحرأوية كبند قائم بذأته
‘ جدول أعمالها لتخرج بعد ذلك بقرأر تاريخي
بعد مصسادقة ألقادة أألفارقة على مقÎح رئيسس
مفوضسية أل–ادﬁ ،مد موسسى فكي أŸتضسمن
إأنشس -اء آأل -ي -ة رئ -اسس-ي-ة ““ ،ت-روي-ي-ك-ا““ تضس-م أل-رئ-يسس
ألسس- -اب- -ق وأ◊ا‹ وأŸق- -ب -ل ل -ل–اد أإلف -ري -ق -ي
باإلضسافة أإ ¤رئيسس أŸفوضسية للبحث بالشسرأكة
مع أأل· أŸتحدة عن حل للنزأع ألصسحرأوي وفق
لوأئح و قرأرأت ألشسرعية ألدولية ،وبذلك يؤوكد
أل- -ق- -ادة أألف- -ارق -ة أل -ت -زأم -ه -م ب -ح -ل أل -قضس -ي -ة
ألصسحرأوية و أن ذلك يقع ضسمن أولويات أجندة
أل–اد ‡ا يعني أن أنضسمام أŸغرب  -على
عكسس رّوج له هذأ أألخ ⁄ -Òيغ Òشسيئا وما قام
به  ⁄يكن نقل معركة إأ ¤كوأليسس و أروقة أل–اد
 ك -م -ا ي -دع -ي  -ول -ك -ن ﬂط -ط -ات ه -زي -ل -ة وم -ن -اورأت ف -اشس -ل -ة ك-ان ه-دف-ه-ا شس-ق ألصس-ف-وف و
ضسرب أإلجماع أإلفريقي ؟.
أإنها خطوة أفريقية أخرى جاءت دعما إلرأدة
أأل· أŸتحدة أŸعلنة مؤوخرأ ◊ل هذأ ألنزأع و
ألتي ظهرت أسساسسا ‘ قرأر ›لسس أألمن رقم
( )1424ألذي دعا طر‘ ألنزأع إأ ¤ألعودة إأ¤
أŸفاوضسات دون شسروط مسسبقة مع “ديد عهدة
““مينورسسو““ لنصسف عام و تعي ÚأألŸا Êهورسست
كوهلر مبعوثا جديدأ للم Úألعام أأل‡ي إأ¤
ألصس- -ح- -رأء أل- -غ -رب -ي -ة  ،أل -ذي ك -ان ‘ ج -ول -ة إأ¤
أŸنطقة من أجل بعث أŸفاوضسات ب Úطر‘
أل -ن -زأع عشس -ي -ة أن -ع -ق -اد ه -ذه أل -ق -م-ة أإلف-ري-ق-ي-ة
بنوأكشسوط.
ق- -رأر أل–اد أإلف- -ري- -ق- -ي ب- -إانشس- -اء ه -ذه أآلل -ي -ة
أل -رئ -اسس-ي-ة ه-و رسس-ال-ة دع-م م-ن أل-ق-ادة أألف-ارق-ة
لكوهلر ◊ل ألقضسية ألصسحرأوية وهي ‘ ألوقت
نفسسه رسسالة إأ ¤أŸغرب مفادها أن أŸناورة و
(ألتخلط)  ⁄يعودأ ›ديان لشسق ألصسفوف -
ع -ل -ى غ -رأر م -ا حصس -ل ‘ ق -م -ة م -الب -و ب -غ -ي-ن-ي-ا
ألسس - -ت- -وأئ- -ي- -ة  -ول ﬁاولت ضس- -رب أإلج- -م- -اع
أإلف -ري -ق -ي ح -ول قضس-اي-ا ج-وه-ري-ة م-ث-ل تصس-ف-ي-ة
ألسستعمار Œد أليوم من يصسغي إأليها وبهذأ يكون
أŸغرب قد فشسل ‘ –ييد ألقضسية ألصسحرأوية
من ﬁيطها أإلفريقي غائبا وحاضسرأ ؟ !.

لمريكي:
مسستشسار الرئيسس ا أ

لن نقّدم أأي تناز’ت Ÿوسسكو أأثناء
قمة بوت-Úترأمب
لمن ألقومي ،جون بولتون ،أمسس ،أن
أعلن مسستشسار ألرئيسس أألمريكي ل أ
ألرئيسس ،دونالد ترأمب ،لن يقدم تنازلت Ÿوسسكو ‘ مسسائل ألسسياسسة
أÿارجية خلل لقائه نظÒه ألروسسي ،فلد ÒÁبوتÚ
تعليقا على أنباء زعمت أن ألبنتاغون يدرسس إأمكانية سسحب ألقوأت
أألمريكية من أŸانيا وتصسريحات ترأمب أمام قادة ““ألسسبع ألكÈى““ أثناء
قمتهم ‘ كندأ بأانه يعت Èألقرم روسسيا ،قال بولتون :إأن ““بعضس هذه أألنباء
صسحيحة ،وبعضسها غ Òصسحيح أو صسحيح جزئيا““ ،مضسيفا أن هناك كثÒأ
من أŸعلومات أŸبالغ فيها .أكد بولتون تصسريحات ترأمب ألتي أعلن فيها
عن تأاييده لعودة روسسيا أإ› ¤موعة ““ألسسبع ألكÈى““ وأسستئناف عمل
›موعة .8G
كما أعرب مسستشسار ألرئيسس أألمريكي ،عن أعتقاده بأان روسسيا وألوليات
أŸتحدة قد –ققان تقدما ما ‘ ألعلقات ‘ أعقاب ألقمة ألتي سستعقد
يوم  16جويلية ‘ هلسسنكي ‘ .ذأت ألسسياق ،أشسار بولتون ،إأ ¤أن مهمة
ألرئيسس أألمريكي أثناء لقائه نظÒه ألروسسي ،تكمن ‘ ““فهم““ موقف
موسسكو ،وأهم شسيء هو ““فهم ألرئيسس بوت Úموقف ألوليات أŸتحدة““.
أضساف أنه ل ينتظر من هذه ألقمة إأ‚ازأت جذرية ‘ ألعلقات بÚ
ألبلدين.
قال بولتون““ :ل أعتقد أن هذأ أللقاء سسيكون أك Ìتنظيما ،بالضسبط،
سسÒيدأن (بوت Úوترأمب) عقد أللقاء بينهما وجها لوجه ،وسسيتيح هذأ
أللقاء فرصسة للتطرق إأ ¤مسسائل ﬂتلفة دون موأعيد مسستعجلة““.
ذكر مسستشسار ألرئيسس أألمريكي أن ألرئيسس ألروسسي تطرق أثناء أللقاء
معه Ãوسسكو ‘ أوأخر ألشسهر أŸاضسي ،لكافة أŸسسائل أŸدرجة ‘ جدول
أعمال ألبلدين ،مشسÒأ إأ ¤أن موقفي روسسيا وألوليات أŸتحدة يختلفان
“اما ‘ بعضس أŸسسائل ،فيما ثمة إأمكانية إل‚از تقدم ‘ مسسائل أخرى.
أعÎف بولتون بأان روسسيا ل تسسعى إأ ¤موأجهة ألوليات أŸتحدة ،بل
تقÎح مناقشسة ما Áكن أن تفعله لسستئناف ألعلقات ألشساملة أعتمادأ على
مبادئ أŸسساوأة وألحÎأم أŸتبادل.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بعد مشصوأر حافل مع «لروخا»

على

اللّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو‹

أعلن أندريسس إأنيسصتا أعتزأله أللعب ألدو‹ مع منتخب إأسصبانيا عقب إأقصصائه من كأاسس ألعا.2018 ⁄
منتخب إأسصبانيا وّدع منافسصات أŸونديال بعد أÿسصارة من روسصيا بركÓت ألÎجيح ‘ دور ألـ .16
وقال إأنيسصتا من دأخل أŸنطقة
أıت- -ل -ط -ة ع -قب أŸب -ارأة أل -ت -ي
أح -تضص -ن-ه-ا م-ل-عب (ل-وج-ن-ي-ك-ي):
لخÒة ‹
«أليوم هي أŸبارأة أ أ
مع أŸنتخب .هذه هي أ◊قيقة
ل- -ق -د ط -ويت صص -ف -ح -ة م -رح -ل -ة
رأئعة على أŸسصتوى ألشصخصصي.
أل -ن -ه -اي -ات ل ت-ك-ون دأئ-م-ا وف-ق-ا
لح Ó- -م - -ن- -ا ،ول- -ك- -ن ه- -ذه ه- -ي
أ
ألظروف».
وأضص- -اف أل Ó-عب ،أل -ذي أه -دى
ب-ه-دف-ه ‘ م-رم-ى ه-ول-ن-دأ قبل 8
سص- - -ن- - -وأت ل - -قب ك - -أاسس أل - -ع - -ا⁄
أل- -وح -ي -د ‘ ت -اري -خ «ل روخ -ا»:
«أشصعر Ãرأرة كحال أ÷ميع ⁄
يتغ Òشصيء ،إأنها ◊ظة صصعبة
لح-ي-ان⁄ ،
ن -ع -يشص -ه -ا ‘ ب-عضس أ أ
نسص- -ت- -ط- -ع ق -ط -ع خ -ط -وة أخ -رى
وألتوأجد ‘ ربع ألنهائي».
و ⁄ي -ب-د «أل-رسص-ام» شص-ع-وره ب-أاي
ضص- -ي- -ق م- -ن ن- -زول- -ه ك- -ب -دي -ل ‘
م-ب-ارأة أل-ي-وم أل-ت-ي أب-تسص-م ف-يها
لرضس ب- -ع- -د
لصص - -ح- -اب أ أ
أ◊ظ أ
م -ب -ارأة م -ارأث -ون -ي -ة حسص -م -ت -ه-ا
ركÓت ألÎجيح بنتيجة (،)3-4
بعد ألتعادل ( ‘ )1-1ألشصوطÚ
لضصافي.Ú
لصصلي Úوأ إ
أ أ

وق - -ال ‘ ه- -ذأ ألّصص- -دد« :أŸدرب
ه-و م-ن ي-ت-خ-ذ أل-ق-رأرأت ،ب-غضس
أل -ن -ظ -ر ع-ن ت-وأف-ق-ي م-ع وج-ه-ة
نظره أم ل ‘ .ألنهاية ،أŸدرب
ينظر لصصالح ألفريق ،وهذه هي
وجهة نظره .من أŸؤوسصف عدم
م -رورن -ا ل -ل-دور أل-ت-ا‹ ،ركÓ-ت
ألÎج- - -ي- - -ح دأئ - -م - -ا م - -ا ت - -ك - -ون
قاسصية».
لسصباÊ
وتابع لعب برشصلونة أ إ
سص- -اب- -ق -ا« :أل -ي -وم نشص -ع -ر Ãرأرة
لّن- -ن- -ا  ⁄ن- -ت- -مّ- -ك -ن م -ن
ك- -بÒة أ
أل- - -ت- - -ق- - -دم خ- - -ط- - -وة أخ- - -رى ‘
أل -ب -ط -ول -ة ⁄ .ن -ك -ن ع -ل-ى ق-در
أ◊دث ،ع - - -ل - - -ى أل - - -رغ- - -م م- - -ن
ﬁاولت-ن-ا أŸسص-ت-م-رة على مدأر
أŸب- - - -ارأة .وع - - -ل - - -ى أŸسص - - -ت - - -وى
ألشصخصصي ⁄ ،يكن ألودأع ألذي
طاŸا حلمت به ،ولكن هذه هي
ك -رة أل -ق -دم ،وأ◊ي -اة أيضص-ا ب-ه-ا
مثل هذه أŸوأقف».
وح -ول م -ن ي -ت -ح-م-ل مسص-ؤوول-ي-ة
أÿروج م- -ن أŸون -دي -ال ،أوضص -ح
أل -ب-ال-غ م-ن أل-ع-م-ر  34ع-ام-ا بأاّن
«أŸسص -ؤوول أل -رئ -يسص -ي دأئ -م -ا ه-م
أل Ó- -ع - -ب - -ون ،وب - -ع - -د ذلك ك- -ل
شصخصس يتحمل مسصئوليته».

يعا Êمن أأصصابة

مشساركة كافا Êأامام فرنسسا غ Òمؤوّكدة
عاد منتخب أوروغوأي ،أمسس
ألثن ،Úإأ ¤تدريباته دأخل
معسصكره ‘ مدينة نيغني
نوفغورود ألروسصية ،أسصتعدأدأ
Ÿبارأة فرنسصا ،يوم أ÷معة
أŸقبل ‘ ،ربع نهائي أŸونديال.

وغاب اŸهاجم اإيدنسصون كافا ،Êعن
التدريبات ليث Òالشصكوك حول ◊اقه
باŸباراة.
ويتلقى مهاجم باريسس سصان جÒمان
‘ الوقت ا◊ا‹ عÓجا مكّثفا ،كما
سص -ي -خضص -ع خ Ó-ل السص -اع-ات ال-ق-ادم-ة
لبعضس الفحوصصات للوقوف على مدى
تطور تعافيه من الإصصابة التي تعرضس
لها خÓل مباراة اأوروغواي ‘ دور
السصتة عشصر اأمام الÈتغال.
وغادر كافا ،Êالذي فاز بلقب رجل
اŸباراة بعد اأن سصجل هدف Úوقاد
اأوروغواي للفوز بنتيجة  2ـ  ،1اŸلعب
‘ الدقيقة  74اإثر معاناته من اآلم ‘
ال- -ف- -خ- -ذ الأيسص -ر ،ل -ي -ت -اب -ع ال -دق -ائ -ق
الأخÒة م -ن ال-ل-ق-اء م-ن ع-ل-ى م-ق-اع-د
ال- -ب -دلء وق -د ب -دت ع -ل -ي -ه اآث -ار الأ⁄
الشصديد.
وكان من اıطط اأن يخضصع كافاÊ
لفحوصصات طبية اأول اأمسس الأحد ‘
م- -دي- -ن- -ة سص- -وتشص- -ي ال- -روسص- -ي- -ة ال -ت -ي
اسص -تضص -افت اŸب -اراة ،ول -ك-ن ت-قّ-ر ر ‘
وقت لح- -ق م- -ن- -ح- -ه راح- -ة وت -اأج -ي -ل
ال -ف-ح-وصص-ات ح-ت-ى ع-ودة ال-ف-ري-ق اإ¤
م-عسص-ك-ره ‘ م-دي-ن-ة ن-ي-غ-ني نوفغورود
التي سصتسصتضصيف مباراته مع فرنسصا.

مهّمــــــــــة هيÒو أنتهــــــت
بعد ألإقصصـــاء أأمــام روسصيا

كشصفت تقارير صصحفية،
أمسس ألإثن ،Úعن
أÿليفة أŸنتظر
لفÒناندو هيÒو‘ ،
تدريب أŸنتخب ألإسصبا،Ê
خÓل ألفÎة أŸقبلة.

وكشصفت ›لة «سصبورت» اأمسس اأن

تلعب ،أليوم ،أŸوأجهت ÚألأخÒت Úعن ألدور ثمن ألنهائي Ÿنافسصة كاأسس ألعا ⁄لكرة ألقدم أŸقامة بروسصيا أإ ¤غاية ألـ  15من ألشصهر أ÷اري ،حيث سصيكون
عشصاق ألكرة أŸسصتديرة ع Èألعا ⁄مع موعد Ÿشصاهدة مبارأة حتما سصتكون مثÒة ب ÚأŸنتخب ألسصويدي ونظÒه ألسصويسصري ،فيما سصيجمع أللقاء ألثا ÊأŸنتخبÚ
ألكولومبي باŸنتخب ألإ‚ليزي ‘ موأجهة كروية وأعدة.

ﬁمد فوزي بقاصص
سص -ي -ك -ون م-ل-عب «ك-ري-ت-وفسص-ك-ي» Ãدي-ن-ة
سص -ان ب -ي-تÒسص-ب-ورغ ال-روسص-ي-ة ،ب-داي-ة م-ن
السصاعة الثالثة مسصاء ،بالتوقيت اÙلي
مسص-رح-ا ل-ل-م-ب-اراة الشص-ي-ق-ة ال-تي سصتجمع
«الفايكينغ» بـ «شصفايتز ناتي».
مواجهة يهدف من خÓلها «البÓغولت»
اإ ¤بلوغ الدور ربع النهائي لإعادة كتابة
›د كرة القدم السصويدية التي تراجعت
كثÒا خÓل الـ  24سصنة الأخÒة ،بعدما
ك- - -انت ‘ السص - -اب - -ق ت - -ت - -ق - -دم ك - -ثÒا ‘
اŸن-افسص-ات ال-ق-اري-ة ل-ل-ع-ب-ة ،اأين خاضصت
النهائي ‘ منافسصة وحيدة خÓل طبعة
 1٩5٨ال -ت -ي ن -ظ-م-ت-ه-ا ل-ك-ن-ه-ا فشص-لت ‘
التتويج باللقب ضصد اŸنتخب الÈازيلي
الذي انهزمت ضصده بواقع خمسصة اأهداف
لهدف ،Úكما بلغت الدور نصصف النهائي
‘  4مناسصبات كاملة اآخرها كان سصنة
 1٩٩4خÓل مونديال اأمريكا.
السصويديون الذين اأبهروا خÓل مباريات
الدور الأول بعدما “كنوا من الفوز ‘
ل -ق -اء ا÷ول-ة الأو ¤ضص-د م-ن-ت-خب ك-وري-ا

عادل دأنيل سصوباسصيتشس حارسس
مرمى منتخب كروأتيا ،ألرقم
ألقياسصي أÿاصس بالتصصدي لركÓت
أ÷زأء ألÎجيحية ‘ مبارأة وأحدة،
‘ تاريخ كأاسس ألعا.⁄
سصوباسصيتشس ( 33عاما) تصصّدى لـ  3ركÓت
جزاء ترجيحية ‘ مواجهة الد‰ارك اأول
اأمسس الأح -د ب-ال-دور ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-اأسس
العا ،201٨ ⁄ليسصاعد بÓده على الفوز 2-3
‘ ركÓت الÎجيح بعد التعادل ‘ 1-1
ال- -وقت الأصص- -ل -ي والإضص -ا‘ ،وال -ع -ب -ور اإ¤
الدور التا‹ Ÿواجهة روسصيا.
حارسس مرمى موناكو اأوقف الركلة الأو¤
والرابعة واÿامسصة من تسصديد كريسصتيان
اإريكسصن ولسصي شصونه ونيكولي يورغنسصن

على التو ،بذلك يعادل سصوباسصيتشس الرقم
السص -اب-ق اÿاصس ب-ري-ك-اردو ح-ارسس م-رم-ى
الÈتغال السصابق الذي تصصدى لـ  3ركÓت
ترجيح اأمام اإ‚لÎا ‘ ربع نهائي كاأسس
العا.2006 ⁄
ري -ك -اردو اأوق -ف رك Ó-ت ف -رانك لم -ب -ارد،
سص-ت-ي-ف-ن جÒارد ،ج-ي-م-ي ك-اراغ ،Òليضصمن
عبور الÈتغال اإ ¤نصصف النهائي ،بالفوز
 ‘ 1-3ركÓت ا÷زاء بعد التعادل السصلبي
‘ اŸباراة بوقتها الإضصا‘.
وكان سصوباسصيتشس قد ارتكب خطئا قاتÓ
قبل مرور دقيقت Úعلى انطÓقة اŸباراة،
م -تسص ّ-ب -ب-ا ‘ ه-دف ال-د‰ارك ال-ذي سص-ج-ل
بواسصطة مارتن يورغنسصن ،قبل اأن تعادل
ب Ó-ده ال -ن -ت -ي -ج -ة سص -ري-ع-ا ب-واسص-ط-ة م-اري-و
ماندزوكيتشس

ي- -وم Úم- -ن ب- -داي -ة ك -اأسس ال -ع -ا⁄
ل -ق -ي -ادة اŸن -ت -خب ،ل -ك -ن ال–اد
اسص -ت -ق-ر ع-ل-ى ت-و‹ ه-يÒو ،خÓ-ل
فÎة البطولة.
وشص ّ- -د دت الصص - -ح- -ي- -ف- -ة ع- -ل- -ى اأن
ال–اد الإسصبا Êيرى اأن سصانشصيز
ه - -و اÿي - -ار اŸن - -اسصب ل - -ق- -ي- -ادة

اŸات -ادور ،بسص -بب ع -دم ارت-ب-اط-ه
ب- - -اأي ف- - -ري- - -ق ،ول- - -دي - -ه اÈÿات
الÓزمة لقيادة اŸنتخب.
وكان اŸنتخب الإسصبا ،Êقد وّدع
مونديال روسصيا من الدور الـ ،16
اأول اأمسس الأحد ،بعد اÿسصارة
اأمام روسصيا بركÓت الÎجيح.

ا÷نوبية القوي ،وانهزموا ‘ الأنفاسس
الأخÒة اأم- -ام اأب -ط -ال ال -ع -ا ⁄اŸاك -ن -ات
الأŸان-ي-ة ب-ع-دم-ا اأم-ت-ع-وا خÓ-ل التسصعÚ
دق -ي -ق -ة ،ث -م ب -ع -ده -ا سص-ح-ق-وا اŸن-ت-خب
اŸكسصيكي القوي واأنهوا الدور الأول ‘
صص- -دارة ت- -رت -يب اÛم -وع -ة السص -ادسص -ة،
سص- -ي- -ك- -ون- -ون ‘ م- -واج -ه -ة صص -ع -ب -ة ضص -د

اŸنتخب السصويسصري الطموح الذي بداأ
يجني ثمار العمل اŸقام ،منذ سصنوات ‘
الأصصناف الشصابة.
اأصص- -ح- -اب ال- -ب- -ذل- -ة ا◊م -راء وال -ب -يضص -اء
سصيبحثون ‘ هذا اللقاء على العودة اإ¤
الواجهة خصصوصصا بعد خروج اŸنتخبات
التي “لك تقاليدا كروية كبÒة ،يتقدمها

رغم مرأرة ألقصصاء

شسمايكل فخور بآاداء منتخب الدا‰ارك
ق -ال ك -اسص Èشص -م -اي -ك -ل ،ح -ارسس م -رم -ى
الد‰ارك ،اإنه يشصعر بخيبة اأمل كبÒة،
ب -ع -د ت -ودي -ع م -ن -ت -خب ب Ó-ده Ÿن-افسص-ات
بطولة كاأسس العا ⁄اŸقامة ‘ روسصيا.
ك- -ان اŸن- -ت -خب ال -د‰ارك -ي خسص -ر اأم -ام
ك - -روات - -ي- -ا ،اأول اأمسس الأح- -د ،ب- -ركÓ- -ت
الÎجيح ‘ الدور ثمن النهائي من بطولة
ك- - - - - - - - - - - - - - - -اأسس ال - - - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - - - -ا.⁄
ق -ال شص -م -اي -ك -ل اŸت ّ-و ج ب -ج-ائ-زة رج-ل
اŸباراة« :اإنه شصعور غريب ،هناك خيبة
اأم- -ل ك- -بÒة ،ول- -ك- -ن- -ن- -ا ف- -خ- -ورون اأي ًضص -ا
بالأداء».
اأضصاف شصمايكل ‘ ،تصصريحات اأبرزها

تصصّدى لثÓث ركÓت جزأء

كيك ـي فلـوريسش أابـرز اŸـرشّسح Úلتـ ـدريب منتخـ ـب إاسسبانيـ ـ ـا

ك-ي-ك-ي ف-ل-وريسس سص-انشص-ي-ز ،مدرب
اإسص -ب -ان -ي -ول السص -اب -ق ،ه -و اÿي-ار
الأول ل –Ó-اد الإسص -ب -ا ،Êل-ق-ي-ادة
اŸاتادور ،خÓل الفÎة اŸقبلة.
واأضص -افت الصص -ح-ي-ف-ة ،اأن ال–اد
الإسص -ب -ا Êت -واصص -ل م-ع سص-انشص-ي-ز،
ب-ع-د اإق-ال-ة غ-ول Úل-وب-ي-تيغي ،قبل

سس ـ ـ ـ ـ ـويسسرا وكـ ـ ـ ـ ـولومبيا يبحثـ ـ ـ ـ ـ ـان عـ ـ ـ ـن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـسسر
كÈي ـ ـ ـ ـ ـاء «الفايكينـ ـ ـ ـ ـ ـغ» و «اأ’سسـ ـ ـ ـ ـ ـود الثÓث ـ ـ ـة»

عمار حميسسي

ح ـ ـ ـارسش ك ـ ـ ـ ـرواتيا سسوب ـ ـ ـاسسيتـ ـ ـ ـشش
يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادل رق ـ ـ ـ ـ ـم ريك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاردو
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صسراع حّراسش اŸرمى
عرف مونديال ألÈأزيل منافسصة كبÒة بÚ
ح- - - -رأسس أŸرم - - -ى ،وŒل - - -ى ذلك م - - -ن خ Ó- - -ل
أل- -تصص- -دي -ات أŸه -م -ة أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ع -دد م -ن
أ◊رأسس ،وسصاهمت ‘ تأاهل منتخبات بلدأنهم
إأ ¤ألدوأر أŸقبلة.
صص -ن -ع ع -دد م -ن أ◊رأسس أ◊دث ‘ أŸون -دي-ال
لمر
بفضصل أŸسصتوى أŸميز ألذي قدموه ،وهو أ أ
ألذي عكسس تطورأ كبÒأ ‘ أŸسصتوى وأهمية
لي
قصصوى لهذأ ألعنصصر ‘ ألÎكيبة ألبشصرية أ
فريق أو منتخب ‘ ألعا.⁄
وظهر تأاث Òمسصتوى أ◊رأسس خاصصة ‘ مبارأة
أل- -دأ‰ارك وك- -روأت- -ي- -ا أي- -ن صص -ن -ع أ◊ارسصÚ
سصوبوسصيتشس وشصمايكل أ◊دث بفضصل أŸسصتوى
أل-ب-اه-ر أل-ذي ق-دم-اه ،ح-يث خ-ي-ل ل-ل-ج-م-ي-ع أن
أŸبارأة كانت بينهما فقط.
وŒل- - -ى ألصص - -رأع خ - -اصص - -ة ‘ رك Ó- -ت أ÷زأء
ألÎجيحية أين كان شصمايكل سصبّاقا لتوجيه
أل-رسص-ال-ة إأ ¤م-ن-افسص-ه ع-ن-دم-ا تصص-دى بÈأعة
ل- -رك- -ل- -ة أ÷زأء أل- -ت- -ي نّ- -ف- -ذه -ا ‚م أل -ري -ال
مودريتشس دقائق قليلة قبل نهاية أŸبارأة.
وف-ه-م سص-وب-وسص-ي-تشس ح-ارسس ك-روأت-ي-ا أل-رسصالة
لول
ج- -ي -دأ ،وك -ان أل -رد م -ن خ Ó-ل تصص -دي -ه أ
ركلة جزأء Ÿنتخب ألدأ‰ارك ،وهو ما أكد أن
ألصص - - -رأع ك - - -ان ك- - -بÒأ ب Úأ◊ارسص Úع- - -كسس
–ضصÒهم أ÷يد لهذأ أŸوعد أŸهم.
ورغ -م أن ألن -تصص -ار ك -ان Ÿن -ت -خب ك -روأت -ي-ا
بفضصل أ◊ارسس سصوبوسصيتشس ،إأل أن شصمايكل
ن -ال ألع -ج -اب ،وك -انت ألصص -ورة أŸم-ي-زة ب-ع-د
أŸبارأة هي قيام سصوبوسصيتشس بتوجيه ألتحية
أ ¤أ◊ارسس شصمايكل على أÛهودأت ألتي قام
بها عكسس –ليه بالروح ألرياضصة،
وأن كرة ألقدم تبقى ›رد لعبة فقط.
حرأسس آأخرون تأاّلقوأ خÓل مونديال روسصيا
أب - -رزه- -م ح- -ارسس أŸكسص- -يك أوتشص- -وأ وح- -ام- -ي
عرين كولومبيا أوسصبينا ،أللّذأن أكدأ أّنهما من
أفضص - -ل أ◊رأسس ‘ أل - -ع - -ا ⁄ب - -فضص - -ل ألرق - -ام
أÿرأفية ألتي حققاها خÓل ألدور ألول من
خÓل عدد ألتصصديات ألناجحة.
ت- -أال -ق ح -رأسس أŸرم -ى ‘ أŸون -دي -ال أك -د أّن أي
منتخب يطمح لتحقيق نتائج ‡يزة ‘ هذه
أŸسص -اب -ق -ة سص -ي -ك -ون م -ط -ال-ب-ا ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
ح-ارسس م-رم-ى Áت-لك م-ؤوهÓ-ت ف-ن-ية وتقنية
لوقات
وب-دن-ي-ة ‡ي-زة Œع-ل-ه ي-ظ-ه-ر خÓل أ أ
ألصص-ع-ب-ة لÎج-ي-ح ك-ف-ة ف-ري-ق-ه ع-ل-ى غ-رأر ما
حدث مع منتخبي كروأتيا وألدأ‰ارك.

á°VÉjQ

الثÓثاء  03جويلية  201٨م
الموافق لـ  1٩شصوال 143٩هـ

عـ ـ ـÚ
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موقع ال–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا»:
«لقد اأتيحت لنا اأك Ìمن فرصصة ،واأعتقد
اأننا كنا الفريق الأفضصل ‘ الشصوط الثاÊ
من اŸباراة».
اخ- -ت- -ت -م ح -ارسس ن -ادي ل -يسص Îسص -ي -ت -ي
تصصريحاته ،قائً« : Óمن الصصعب شصرح كل
م -ا اأشص -ع -ر ب -ه ب -بضص -ع ك -ل -م-ات ‘ ال-وقت
ا◊ا‹».
كانت اŸباراة شصهدت تاألًقا كبًÒا من
جانب شصمايكل ،اإذ تصصدى لركلة جزاء ‘
الشصوط الثا Êالإضصا‘ من اŸباراة ،كما
اأنه منع ركلتي ترجيح من دخول مرماه.

بطل العا ‘ ⁄الطبعة السصابقة اŸنتخب
الأŸا Êال- - -ذي غ - -ادر م - -ب - -ك - -را رف - -ق - -ة
الأرجنت ÚوالÈتغال واإسصبانيا ،وهو ما
يجعل حظوظ اأشصبال اŸدرب «فÓدÒÁ
بيتكوفيتشس» قائمة ‘ التاأهل اإ ¤اأدوار
م- -ت- -ق- -دم- -ة وŸا ل صص- -ن- -ع اŸف -اج -اأة ‘
مونديال العجائب ،خصصوصصا اأن اأصصحاب
البذلة ا◊مراء والبيضصاء قوتهم تكمن ‘
›موعتهم اŸتÓحمة التي تبحث عن
بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الرابعة ‘
ت -اري -خ مشص-ارك-ات اŸن-ت-خب ‘ م-ن-افسص-ة
كاأسس العا ،⁄والتي  ⁄يتذوقوها منذ 64
عاما.
‘ ال- -ل- -ق- -اء ال- -ث- -ا Êسص- -ي -ح -تضص -ن م -ل -عب
«اأوت-ك-ري-ت-ي اأري-ن-ا» ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-روسص-ية
موسصكو بداية من السصاعة السصابعة مسصاء
ب -ال -ت -وق -يت ا÷زائ -ري ،م -ب -اراة ق -م-ة ‘
الإث -ارة Œم-ع ب ÚاŸن-ت-خب ال-ك-ول-وم-ب-ي
السصاحر واŸنتخب الإ‚ليزي الذي ظهر
بوجه قوي للغاية ومغاير لذلك الذي كان
يظهر به خÓل اŸنافسصات القارية ‘
السص-ن-وات الأخÒة ،ب-ع-دم-ا سص-ج-ل ف-وزي-ن
م -ت -ت -ال -ي Úخ Ó-ل ا÷ول -ت Úالأول -ي Úم-ن

ال- -دور الأول اأم- -ام اŸن -ت -خب ال -ت -ونسص -ي
وبنما على التوا‹ ،وانهزموا ‘ اللقاء
الأخ Òضصد بلجيكا وسصط غياب الركائز.
ق -وة ‘ الأداء ل Ó-أسص-ود ال-ثÓ-ث-ة وف-ع-ال-ي-ة
كبÒة اأمام اŸرمى بعدما “كن اÿط
الأم -ام -ي م -ن تسص -ج -ي -ل ث-م-ان-ي-ة اأه-داف
كاملة خÓل لقاءين خمسصة منها لهداف
مونديال روسصيا اŸهاجم «هاري كاين»،
Œعل من اŸنتخب ال‚ليزي من بÚ
اأق -وى اŸرشص -ح Úل -ن -ي -ل ال-ل-قب ال-ع-اŸي
للمرة الثانية ‘ تاريخه بعد ذلك الذي
ن - -ال - -وه خ Ó- -ل م - -ون- -دي- -ال  ،1٩66ل - -ك- -ن
اŸونديال الروسصي الذي لقبه اŸتتبعون
Ãونديال العجائب ل يعÎف ل بالأسصماء
ول ب -ت-اري-خ اŸن-ت-خ-ب-ات ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
اŸن- -ت -خب الإ‚ل -ي -زي م -ه -ددا بسص -ق -وط
عرشصه اأمام منتخب «لوسس كافيتÒوسس»
ال -ذي Áلك ت -ع -دادا ‡ي -زا وي -ب-حث ع-ن
بلوغ الدور ربع النهائي خÓل اŸونديال
للمرة الثانية ‘ تاريخه ،والذي قد يعبد
طريق كولومبيا نحو بداية عهد الألقاب
÷ي- -ل صص -خ -رة ال -دف -اع وال -ه -داف «ي -ري
مينا».

يفكر ‘ خوضس Œربة جديدة

ك ـ ـ ـÒوشش ي ـ ـ ـرفضش “ديـ ـ ـد عقده
مـ ـ ـ ـع ا’–ـ ـ ـاد ا’ي ـ ـ ـراÊ

عدة أأسصماء مّرشصحة Óÿفته

ا’–اد اأ’رجنتيني ُيطالب سسامباو‹ با’سستقالة

ذكرت تقارير صصحفية ،أن خورخي
سصامباو‹ ،أŸدير ألفني Ÿنتخب
ألأرجنت ،ÚأقÎب من ألرحيل عن
منصصبه ،خÓل ألأيام ألقليلة أŸقبلة.
وودع راقصص-و ال-ت-ان-غ-و ،ن-ه-ائ-ي-ات م-ون-ديال
روسصيا من دور الـ  ،16بعد اÿسصارة بنتيجة
 4-3اأمام فرنسصا.
فاإن سصامباو‹ سصÒحل عن منصصبه هذا
الأسص- -ب- -وع ،وسص- -ي- -ل -ت -ق -ي م -ع اإدارة ال–اد
الأرج-ن-ت-ي-ن-ي .واأضص-افت الصص-ح-ي-ف-ة «سص-يتم
الت -ف-اق م-ع خ-ورخ-ي سص-ام-ب-او‹ ،ع-ل-ى اأن

يعـــــا Êمن
ترأجع بدÊ

يتقدم باسصتقالته منعا لإحراجه بالإقالة».
اأشصارت الصصحيفة ،اإ ¤اأن هناك عدًدا من
اŸرشصح Úلقيادة التانغو ،اأبرزهم ريكاردو
غ- -اري- -ك- -ا ،م- -ات- -ي- -اسس اأŸي -دا ،م -ارسص -ي -ل -و
غ -الردو ،م -اوريسص -ي -و ب -وك -ي-ت-ي-ن-و ،ودي-ي-غ-و
سصيميو.Ê
اأفاد التقرير ،اأنه ‘ حال رحل سصامباو‹
سصواء باسصتقالة اأو اإقالة ،سصيتوجب على
ال–اد الأرجنتيني ،دفع تعويضس قدره 15
م -ل -ي-ون دولر ،ن-ظً-ر ا لأن ع-ق-د سص-ام-ب-او‹
يسصتمر حتى بعد مونديال .2022

بعد  57ثانية

مان ـ ـ ـ ـدي يغـ ـ ـ ـيب عـ ـ ـ ـ ـ ـن تدريبـ ـ ـ ـ ـات «الديك ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
بات بنجام Úميندي ظهÒ
أأيسصر منتخب فرنسصا لغزأ
Òﬁأ ‘ معسصكر ألديوك
بكاأسس ألعا( ⁄روسصيا .) 2018
أأشصارت صصحيفة ليكيب
ألفرنسصية أإ ¤أأن ميندي تغيب
عن تدريبات ألÓعب Úألبدلء
ألتي أأقيمت ،أأمسس ألثن،Ú
دون أإبدأء أأسصباب وأضصحة.
ولفتت اإ ¤اأن ظه Òاأيسصر مانشصسصÎ
سص -ي -ت -ي غ -اب ع -ن اŸب -اراة الأخÒة
اأم -ام الأرج -ن -ت ،Úال -ت -ي ج -رت ي-وم
السصبت اŸاضصي ‘ ،دور  16بسصبب
اإصص- -اب- -ة عضص -ل -ي -ة حسصب ت -اأك -ي -دات

يبدو أن أŸفاوضصات ب ÚأŸدرب
ألÈتغا‹ كارلوسس كÒوشس ،وأ–اد
ليرأ Êتسص Òنحو طريق
ألكرة أ إ
مسصدود.
كشص -فت ›ل -ة «ل -ي-ك-يب» ال-ف-رنسص-ي-ة ب-حسصب
تصصريحات Ÿصصدر مقرب من كÒوشس ،يؤوكد
فيه أان ال–اد اإليرا Êتقدم بعرضس لتجديد
عقد اŸدرب الÈتغا‹ ،الذي ينتهي ‘ نهاية
شصهر جويلية ا÷اري .
أاضصاف اŸصصدر «ولكن التفاق يبدو بعيدا بÚ

ال -ط -رف ،Úل -ع -دم ت-واف-ر ال-ظ-روف اŸن-اسص-ب-ة
إلع -داد ال -ف -ري -ق ل-ب-ط-ول-ة ك-أاسس آاسص-ي-ا» .أاك-د
اŸصصدر «بخÓف منتخب إايران ،فإان كارلوسس
كÒوشس يدرسس ›موعة من العروضس حصصل
عليها».
كان رئيسس ال–اد اإليرا ،Êقد أاشصار إا ¤اأن
هناك نية لÓحتفاظ بخدمات كÒوشس ،حتى
بطولة كأاسس آاسصيا العام اŸقبل ،بعد العروضس
الرائعة التي قدمها الفريق ‘ ،كأاسس العا،⁄
أامام منتخبات إاسس بانيا والÈتغال واŸغرب.

دي- -دي- -ي- -ه ديشص -امب اŸدي -ر ال -ف -ن -ي
لفرنسصا.
وذكرت اأن التشصكيلة الأسصاسصية التي
شصاركت اأمام الأرجنت Úبقت بفندق
الإقامة لإجراء عمليات السصتشصفاء.
ي-ث Òغ-ي-اب م-ي-ن-دي ع-ن ال-ت-دري-ب-ات
ال -تسص -اوؤلت ح -ول ج -اه -زي-ت-ه ل-ل-ق-اء
اأوروغواي ،يوم ا÷معة اŸقبل‘ ،
دور الثمانية.
 ⁄يشصارك ميندي سصوى ‘ مباراة
وح -ي -دة ب-ك-اأسس ال-ع-ا ،⁄ع-ن-دم-ا ح-ل
بدي ‘ Óالدقيقة  50اأمام الد‰ارك
‘ ا÷ول - -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة والأخÒة م- -ن
اÛموعة الثالثة.

يورغنسسن ُيسسجل أاسسرع هدف ‘ مونديال روسسيا

سص -ج -ل الÓ-عب م-ات-ي-اسس ي-ورغ-نسص-ن ،ال-ه-دف
األول للمنتخب الد‰اركي ‘ ،مرمى كرواتيا،
وال -ذي ج-اء ق-ب-ل ان-ت-ه-اء ال-دق-ي-ق-ة األو ¤م-ن
اŸب- -اراة ال- -ت -ي Œم -ع -ه -م -ا ‘ ث -م -ن ن -ه -ائ -ي
اŸونديال.
Óحصص-ائ-ي-ات ،إان
كشص -فت شص -ب -ك -ة «اوب -ت -ا» ل -إ
الهدف الذي سصجله ماتياسس يورغنسصن بعد 57
ثانية من انطÓق اŸباراة ،هو أاسصرع هدف ‘
هذه النسصخة حتى اآلن.
لكن بالنسصبة لتاريخ كأاسس العا ،⁄فإان هدف
اŸهاجم الÎكي هاكان شصوكور هو األسصرع
ح- -ت- -ى اآلن ،ح -يث سص -ج -ل ه -دف -ه ‘ م -رم -ى
اŸنتخب الكوري ا÷نوبي بعد  11ثانية على
ب- -داي- -ة م- -ب- -اراة –دي- -د اŸرك- -ز ال- -ث- -الث ‘
مونديال .2002

يذكر أان اŸنتخب الكرواتي اسصتطاع أان يعادل
النتيجة سصريًعا ،وبعد أاقل من دقيقت ،Úسصجل
اŸه-اج-م م-اري-و م-ان-زوك-ي-تشس ه-دف ال-ت-عادل
لكرواتيا

14

الثÓثاء  ٠٣جويلية  ٢٠18م
الموافق لـ  1٩شسوال  1٤٣٩هـ

äÉ«Ø«°U

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

ظاهرة تنتشسر بسسرعة لدى ألعائÓت Ãعسسكر

حفÓت شصهادتي ألبتدأئي وأŸتوسّصط تزأحم أألعرأسس ‘ قاعات أ◊فÓت
أأزوأج يتّهمون ألّزوجات باإلسصرأف..

ان -تشس -رت ف -ك -رة إاق -ام-ة ح-فÓ-ت ال-ت-خ-رج وال-ن-ج-اح
لتÓميذ اإ’بتدائي واŸتوسسط ‘ قاعات اأ’فراح
بعد أان كانت تقام ‘ البيوت دون أان تكّلف العائÓت
نفقات كثÒة ،وصسارت اأ’سسر –ضسر لهذه ا◊فÓت
وكأانها تسستعد لزواج أاحد أافراد عائلتها ،بدءاً من
–ضس Òا◊لويات اŸتنوعة إا ¤إانفاق مبالغ كبÒة
على مأادبة الفرح تكون أاغلبها مبالغ لديون تتكبدها
العائلة .من جهة أاخرى يرى اأ’باء أانهم مرغمÚ
على ›ارات زوجاتهن ،ما يعني أان هذه العينة التي
يتّكل عليها اÛتمع لÎبية اأ’بناء تربية صسا◊ة
وسس -ل-ي-م-ة ب-ع-ي-دا ع-ن م-ظ-اه-ر ال-ت-ب-ذي-ر وال-ب-ذخ غÒ
اÈŸر ه- -ي اŸت -ه -م ال -وح -ي -د ‘ اسس -ت -ف -ح -ال ه -ذه
الظاهرة الغريبة والدخيلة على اÛتمع.
أاوضسح «بلقاسسم» وهو أاب لثÓث أاو’د أاوسسطهم نال
شسهادة ا’بتدائي قائ Óأان «اإ’عÓن عن النتائج كان
خÓل شسهر رمضسان ،فأاقامت ربة بيتي حف Óبسسيطا
Óهل وا÷Òان بعد اإ’فطار ،غ Òأاّني
غ Òمكلف ل أ
تفاجأات بها –اول إاقناعي بإاقامة حفل أاك Èيليق
بفوز إابني ‘ شسهادة دراسسية نالها تقريبا جميع
تÓميذ الوطن ،زيادة على كونه أامرا ’ يتقبله العقل
إاقامة حفلت Úلفرح واحد ثانيتهما بعد اإ’عÓن عن
النتائج بحوا‹ شسهر» .اسستذكر اأ’ب «بلقاسسم» ٤٣
سسنة أايام الصسغر ح Úكان النجاح كبÒا ،والفرح
بسسيطا بسساطة عيشش العائÓت ا÷زائرية مهما كان
دخلها مرتفعا أاو متوسسطا ‘ مرحلة ما  ⁄يكن
ا÷زائ -ري -ون ي -ع -رف -ون م -ع -ن-ى Ÿصس-ط-ل-ح ال-ت-قشس-ف
واأ’زمة ا’قتصسادية
م -ن ج-ه-ت-ه خ-اضش «ب-وجÓ-ل» 6٣ ،سس-ن-ة ،م-ع-نا ‘
ا◊ديث اŸتجاذب قائ Óأانه كثÒا ما تطلب منه
ججة بلزوم
زوجته مبلغا ماليا بقيمة أالف دينار متح ّ
واجب مبادلة التها Êأ’بناء ا÷Òان أاو اأ’قارب،
متسسائ Óكم يلزم من مال لتهنئة كل هؤو’ء الناجحÚ
من اأ’قارب وأابناء ا÷Òان ،مضسيفا أانه ‘ وقت ما
كانت العائÓت تتجنب إابداء فرحتها بنجاح ابنائها
ح -ت -ى «’ تصس -ي -ب -ه -م ع Úا◊اسس -د» ،وأاكÌه-ا ال-ي-وم
ت- -ق- -ارن ن- -فسس- -ه- -ا ب- -ع- -ائ Ó-ت ل -يسست ‘ مسس -ت -واه -ا
اŸعيشسي وا’جتماعي رغم أان نفقات إاقامة حفÓت
مثل هذه تثقل كاهلها .على العموم ،صسبّت معظم
وج -ه -ات ن -ظ -ر م -ت-ح-دث-ي-ن-ا ع-ن ال-ظ-اه-رة ‘ خ-ان-ة
واح- -دة ،أان ال- -ظ- -اه- -رة ط- -غت ك- -ثÒا ‘ اÛت- -م -ع
واسستفحلت أاك Ìب Úضسعيفي الدخل ،وذكر أاغلب
اŸعّبرين عن آارائهم أانه على العائÓت التي تبالغ ‘
ا’حتفال بنجاح أابنائها وصسارت تنقله إا ¤قاعات
ا◊فÓت ،أان تراعي على اأ’قل الظروف اŸادية
للمدعوين الذين يجدون أانفسسهم مضسطرين لتلبية
ال-دع-وة ،واق-ت-ن-اء ه-دي-ة ق-د ت-ق-ت-ط-ع مصس-اريفها من
نفقات أاسساسسية.

ل تبدو مظاهر ألفقر وتد Êألقدرة ألشسرأئية ‘ خضسم أقسسى أزمة أقتصسادية تضسرب ألبÓد،
على ألنمط أŸعيشسي للعديد من ألعائÓت أ÷زأئرية لسسيما منها ألفقÒة ومتوسسطة ألدخل،
على مسستوى ما يطلق عليه «أ÷زأئر ألعميقة» تعيشش عائÓت ضسعيفة ألدخل حالة من ألتمرد
ع-ل-ى وأق-ع-ه-ا ألج-ت-م-اع-ي .ع-ائÓ-ت أخ-ت-ارت أن ت-ع-يشش ح-ي-اة أل-رف-اهية وألرخاء غ Òمبالية
لبنائها حتى ولو  ⁄يكن معدل
لهم بالنسسبة لها أن تقيم حفل ‚اح أ
بظروفها أŸادية ،وأ أ
‚احهم ‘ درجة تسستلزم ألتعب Òعن ألفرحة وبطريقة ل تعكسش أŸسستوى أŸعيشسي للعائÓت
ألناجح .Úألتفاصسيل ترصسدها «ألشسعب» ‘ «صسيفيات «.
معسسكر :أم أ Òÿــ سش
ظ -اه -رة اج -ت -م -اع -ي -ة “لك ك -ل م -واصس-ف-ات ال-ع-ادة
والتقاليد السسلبية ،عقبت سسيدة أاخرى عن ما قيل
تسسلّلت «الشسعب» داخل جلسسات نسسائية ‘ أاماكن بالتأاكيد أانها ظاهرة كثÒا ما حطتها ‘ مواقف
كثÒة ،ونقلت بعضش مظاهر البذخ التي اسستغربت ﬁرجة ،مسسÎسسلة ‘ وصسف ما يقدم من مأاكو’ت
’سس -ت -ف -ح -ال -ه -ا ع -دة نسس -اء م -ن مسس-ت-وي-ات ع-م-ري-ة ومشسروبات ‘ مثل هذه ا◊فÓت لدرجة أانه صسارت
Óباء من شسهادات تظهر –ضسÒات إاقامة حفل ‚اح شسهادة ا’بتدائي
وتعليمية ﬂتلفة ،مقابل ما كان ل آ
أاو اŸتوسسط Ãثل ما يتم التحضس◊ Òفل زفاف ،بعد
ووجهات نظر أاخرى.
نحن نغادر أاحد ا◊مامات العمومية وسسط مدينة أان كانت مثل هذه ا’حتفا’ت تتم ‘ أاجواء عائلية
معسسكر ،شسد انتباهنا حوار متعدد اأ’طراف لنسسوة ب Úاأ’هل واأ’حباب دون تباهي أاو مبالغة وابتعاد
‘ سسن يتجاوز  5٠شسغلتهن الظاهرة اŸنتشسرة حديثا عن القصسد منها.
Ãعسسكر ،قالت السسيدة «ملوكة» وهي جّدة ،معبّرة سس- -أالت «الشس- -عب» «سس- -ل- -ي- -م- -ة» ٣5 ،سس -ن -ة ،إاح -دى
عن تذّمرها الشسديد من الظاهرة ،أان تعب Òبعضش اŸتخرجات من جامعة معسسكر ‘ شسهادة الدكتوراه
اأ’م -ه -ات ع-ن ف-رح-ت-ه-ن ل-ف-وز أاب-ن-ائ-ه-ن ‘ ﬂت-ل-ف عن هذه السسلوكيات فقالت« :أانا ﬁتارة جدا Ÿا
ا’متحانات الدراسسية بلغ درجات غ Òمعقولة من وصس -لت إال -ي-ه ب-عضش ال-ع-ائÓ-ت م-ن م-ب-ال-غ-ة ‘ إاب-داء
ا÷نون ’سسيما بالنسسبة لنسساء ’ Áلكن ‘ بعضش ف-رح-ت-ه-ا ب-ن-ج-اح أاب-ن-ائ-ه-ا ،خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ال-ظروف
ا◊ا’ت قوت يومهن وكثÒا ما يشستك Úمن واقع اŸع-يشس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا اغ-لب ال-ع-ائÓ-ت ح-ت-ى
معيشسي مزري ،فتجدهن يتحدثن عن عجزهن عن اŸرتفعة الدخل منها».
وأاضس -افت سس -ل -ي -م -ةّ“« :ك -نت م-ؤوخ-را م-ن شس-ه-ادة
كسسوة أابنائهن أاوعÓجهم وتوف Òنفقات تعليمهم.
وواصس -لت السس -ي -دة اŸثÒة ل -ل -م -وضس -وع ح -دي -ث -ه-ا الدكتوراه و ⁄يكن حفل تقد Ëرسسالة تخرجي سسوى
بامتعاضش شسديد أان بعضش اأ’مهات تكّلف أانفسسهن ب Úأاسس -ات -ذت -ي وزم Ó-ئ -ي ،وال -ل -ج -ن -ة ال -ت-ي ن-اقشست
عناء طلب سسلفة من أاجل إاقامة حفل Ãناسسبة ‚اح موضسوع التخرج ،غ Òأان ما حّز ‘ نفسسي أان أاقيم
دراسسي ‘ قاعة للحفÓت ،واأ’سسوء من ذلك أاّنهن مأادبة تليق بنجاحي ،وما كان عليّ إا’ أان أاقدم
ي- -وّج- -ه -ن دع -وات ◊ضس -ور ا◊ف -ل أ’ن -اسش ل -رÃا ’ صسدقة كفأال خ Òعلى مسستقبلي ‘ البحث العلمي
ي -ج -دون م -ا ي -ق -دم -ون م-ن ه-داي-ا أاو م-ب-ال-غ ن-ق-دي-ة واŸهني دون أان أاكلف نفسسي عناء التبذير واإ’نفاق
الشسديد رغم أا Êمرتاحة ماديا».
Óحتفال بنجاح أابنائهن.
ل إ
وقبل أان نقاطع حديث السسيدة ملوكة الشسيق عن
نسس -ب -ة ع-ال-ي-ة م-ن اŸي-اه وف-ي-ت-ام« Úسش» ،وي-ع-د
Óكسس-دة.
أايضس ً-ا مضس -اداً ل Ó-ل -ت-ه-اب-ات ومضس-اداً ل -أ
يحتوي الفجل على البوتاسسيوم الذي يخفضش
ضسغط الدم ،لذلك هو يسساعد على الوقاية من
ً
وÁت -از الشس -م -ام وال-ك-ن-ت-ال-وب أايضس-ا ب-ان-خ-ف-اضش ب-عضش اأ’م-راضش ك-السس-ك-ت-ة ال-دم-اغ-ية ،حصسوات
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ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م -ن سسعراته ا◊رارية ،لذلك فهما مفي
الكلى ،أامراضش القلب واأ’وعية الدموية.
ال -ع -وام -ل ال -ت -ي ت -ؤوث -ر ع -ل-ى إا ¤اأ’شسخاصش الذين يعانون السسمنة اŸفرطة @ ،ألفوأكه أ◊مضسية
ارتفاع درجة حرارة ا÷سسم ،مثل حرارة ا÷و ،وارتفاع مسستويات الكولسسÎول.
ال -ل -ي-م-ون وغÒه-ا م-ن ا◊مضس-ي-ات ال-ت-ي ت-ع-م-ل
والتعرضش اŸباشسر أ’شسعة الشسمسش ،وتناول بعضش @ أÿيار
بصس - -ورة ك - -بÒة ع - -ل - -ى خ- -فضش ح- -رارة ا÷سس- -م
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اأ’ك Ó-ت ال -ت -ي ت -رف -ع م -ن ح -رارة ا÷سس -م م-ث-ل يحتوي ا
و–اف -ظ ع -ل -ى ال -بشس -رة وت -وف Òا◊م -اي -ة ضس-د
اأ’طعمة ا◊ارة والكافي Úوالكحوليات .وهذه من أاهم اÿضسار ‘ فصسل الصسيف ،ويحتوي على الكث Òمن اأ’مراضش .و–توي الفواكه ا◊مضسية
قائمة بـ  1٠أاطعمة ﬂتلفة تسساعد على خفضش ب -عضش اŸع -ادن وال -ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات ،م -ث -ل ال -زنك ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن اŸغ -ذي -ات ال -ن -ب -ات -ي -ة م-ث-ل
درج -ة ح -رارة ا÷سس -م ،وال -ت -م-ت-ع بصس-ح-ة ج-ي-دة والفسسفور والكالسسيوم وفيتام« Úب» ،ويسساعد اأ’ن-ث-وسس-ي-ان Úوال-فÓ-ف-ون-وي-د وال-بوليفينول ،كما
خاصسة ‘ فصسل الصسيف:
ا÷سسم على التخلصش من السسموم ،أ’نه يعت Èمن –توي أايضساً على نسسبة عالية من فيتام« Úسش».
@ ألبطيخ
اأ’غ -ذي -ة اŸدرة ل -ل -ب -ول ،ويسس -اع -د ع-ل-ى عÓ-ج وتعد من أاهم الثمار التي –سسن عملية الهضسم
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و–سسن قدرة ا÷سسم على تكسس Òالدهون.
لذلك يسساعد على إابقاء ا÷سسم رطبً
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@ أÿوخ وأŸشسمشش
ا◊رارة اŸرتفعة ،كما يحتوي على فيتاميني «أا واح -د م -ن أاه-م اأ’ط-ع-م-ة ال-ت-ي
ي -ح-ت-وي اÿوخ واŸشس-مشش ع-ل-ى
Óكسس-دة ،ت - -ق- -ل- -ل م- -ن درج- -ة
وسش» ،وال -ده -ون ال-ت-ي ت-ع-ت Èمضس-ادة ل -أ
ف- - -ي- - -ت- - -ام - -ي - -ن - -ي «أا وب»1٢
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ومفيد Ÿرضسى القلب واأ’وعية الدموية
وال -ب -وت-اسس-ي-وم ،وتسس-اع-د
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أان -واع السس -رط-ان .وÁك-ن ال-ت-غ-لب ع-ل-ى
ه -ذه ال -ع -ن-اصس-ر ع-ل-ى
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بتناول طبق سسلطة مكون من مكعبا
ت- -ق- -ل- -ي- -ل ال- -ط- -ف -ح
وزيت ال - -زي- -ت- -ون واÿل ال- -ب- -لسس- -م- -ي م- -ع أاوراق
ا÷ل - -دي ال - -ن- -اœ
الريحان.
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ا÷سسم،
اŸاء ال -ذي ي -خ -فضش م -ن ح -رارة ا÷سس -م ،ك -م -ا
وإاصسÓح
يحتويان أايضسًا على نسسبة عالية من البوتاسسيوم،
البشسرة،
الذي يسسهم ‘ خفضش ضسغط الدم الذي تزيد
وتنظيم
مسس- -ت- -وي- -ات -ه ع -ن -د ارت -ف -اع درج -ات
ح - - - - -رارة ا÷سس - - - - -م
ا◊رارة ،ما يسسبب الشسعور بالصسداع.
وت -ق-ل-ي-ل ارت-ف-اع
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قاوم حرأرة أل ّصصيف بالطّعام
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لنارة بالشسوأطئ غﬁ Òروسسة
تهيئة ألطرق وأ إ

ألبلديات مطالبة بإا‚اح
موسصم ألصصطياف بتلمسصان

شسدد وأ‹ تلمسسان علي بن يعيشش أول أمسش Ãرسسى بن مهيدي على
رؤوسساء ألدوأئر وألبلديات ألسساحلية بالتكفل باŸصسطاف Úو–سسÚ
وأجهات ألشسوأطئ وأŸسستلزمات ألتي يحتاجها أŸصسطاف بغية ضسمان
م -وسس -م أصس -ط -ي -اف ه -ادئ ون -اج م -ن خÓ-ل أسس-ت-ق-ط-اب أك Èع-دد م-ن
ألسسوأح و–ويل ألولية أ ¤قطب سسياحي بامتياز .
تلمسسان ﬁمد بن ترأر
مسستوى سسواحل البخاتة  ،بوخنايسش
دعا الوا‹ على هامشش افتتاح موسسم واıلد  ،وذلك ’يتم ا’ عن طريق
ا’صس - - -ط - - -ي - - -اف أاول أامسش رؤوسس- - -اء جهود البلديات التي تنتمي اليها هذه
البلديات بضسرورة تنظيف الشسواطئ الشسواطئ على غرار السسواحلية وبني
خÓد .
وواجهات
م- -ن ج- -انب اخ- -ر اك- -د
الشس-رف-ات وم-راك-ز
ال - -وا‹ ع- -ل- -ى ضس- -رورة
ا’سس-ت-قبال باŸدن
م -راف-ق-ة اŸصس-ط-افÚ
السس - -اح - -ل - -ي- -ة م- -ع
م- -ن ق- -ب- -ل م- -دي -ري -ت -ي
ت-دع-ي-م-ه-ا ب-اإ’نارة
ال-ث-ق-اف-ة وك-ذا م-دي-رية
ال-ع-م-وم-ي-ة وت-ه-ي-ئة
الشسباب والرياضسة عن
ال- -رم- -ال وﬁارب -ة
ط- - - - - -ري - - - - -ق تسس - - - - -يÒ
ب-ارون-ات ال-كراسسي
اıي- -م -ات م -ن ج -ه -ة
والطاو’ت
وت - -ن - -ظ - -ي - -م ال - -دورات
والشسمسسيات الذين
ال -ري -اضس-ي-ة والسس-ه-رات
ي - - -ه- - -ددون راح- - -ة
الفنية لقتل الفراغ من
اŸصسطاف .
ج-ه-ة وتشس-ج-يع التوافد
أاك - - - -د اŸسس - - - -ؤوول
ا’ول عن الو’ية انه يسستوجب فتح على السسواحل من جهة اخرى  ،التي
شس - -واط - -ئ ج- -دي- -دة خÓ- -ل اŸوسس- -م يسس -ت -وجب ان ت -دع -م ب-ا’ضس-اف-ة ا¤
اŸق- -ب -ل وال -ت -ي تسس -ت -وجب ت -ه -ي -ئ -ة السسباحة بنشساطات ترفيهية على
مسس -ب -ق -ة م -ع ف -ت -ح اŸسس-الك واق-ام-ة غرار مسسابقات الصسيد بالقصسبة ،كرة
ا’ن- -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة  ،خ -اصس -ة ع -ل -ى الشساطئ  ،سسباق الزوارق الشسراعية .

‘ حصسيلة للحماية أŸدنية بقسسنطينة

تلف أك Ìمن  100هكتار من أÙاصصيل
ألزرأعية وعشصرأت أألشصجار أŸثمرة
لخÒة بقسسنطينة أك Ìمن 113
أتلفت أ◊رأئق خÓل  24سساعة أ أ
لشس-ج-ار أŸث-م-رة ،حسسب
ه-ت-ك-ار م-ن أÙاصس-ي-ل أل-زرأع-ي-ة وعشس-رأت أ أ
بيان Ÿديرية أ◊ماية أŸدنية للولية.
قسسنطينة  /أحمد دبيلي
وأاكد ذات اŸصسدر ،أان فرق ا◊ماية
ت- - -دخ- - -لت أامسش اأ’ول ‘ ،ك- - -ل م - -ن
ب -ل -دي -ات قسس -ن -ط-ي-ن-ة ،اÿروب ،عÚ
أاع- -ب- -ي- -د ،دي- -دوشش م- -راد و مسس -ع -ود
ب -وج -ري -و م -ن أاج -ل إاخ -م -اد ح -رائ -ق
اÙاصس- -ي- -ل ال- -زراع- -ي -ة وال -بسس -اتÚ
وغابة ،حيث سسجلت هذه اŸصسالح

ضسغط الدم.
@ أ◊لبة وبذور ألشسمر
ب -ذور ا◊ل -ب -ة م -ث -ال -ي -ة ‘ ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ح-رارة
ا÷سس -م ،وÁك-ن اسس-ت-خ-دام-ه-ا ب-ذوراً أاوط-ح-ن-ه-ا
واسس-ت-خ-دام-ه-ا ت-واب-ل ع-ل-ى ال-ط-ع-ام لÓ-سس-ت-ف-ادة
القصسوى منها .وتسساعد بذور الشسمر ‘ التغلب
على حرارة الصسيف بنقعها ‘ اŸاء ،وتركها
ل -ع -دة سس -اع -ات وشس-رب-ه-ا ‘ الصس-ب-اح ل-ت-ح-د م-ن
حرارة ا÷سسم طوال اليوم.
لطعمة أل ّ
Óذعة
@أ أ
مثل الفاصسولياء والعدسش والعنب واŸوز ،وهذه
اأ’طعمة –توي على مادة «التان »Úوهي مادة
–سسن من قدرة ا÷سسم على امتصساصش اŸاء،
ما يزيد من ﬁتوى اŸاء ‘ اÓÿيا ،وبدورها
تسساعد على خفضش حرارة ا÷سسم.
للياف
@ أÿضسروأت ألغنية با أ
–توي هذه اÿضسروات على نسسبة عالية من
الكالسسيوم ،والذي يعد أاحد العناصسر الرئيسسية
اŸنظمة ◊رارة ا÷سسم الداخلية ،كما –توي
أايضساً على كمية كبÒة من اŸاء.
وتتمثل اÿضسروات الغنية باأ’لياف ‘ ا÷زر
والبطاطا والسسبانخ والÈوكلي والكوسسا واÿسش
والباذ‚ان واŸلفوف.
@ أ◊بوب ألكاملة
–ت-وي ا◊ب-وب ال-ك-ام-ل-ة وم-ن-ت-ج-ات-ه-ا ك-ال-ق-م-ح
ال -ك -ام -ل والشس -وف -ان والصس -وي -ا والشس -ع Òوال-ذرة
وبذور الكتان على نسسبة عالية من اŸغنسسيوم
الذي يسساعد على سسرعة امتصساصش الكالسسيوم،
وب -دوره ي -ع -د م -ن-ظ-مً-ا ◊رارة ا÷سس-م ويسس-اع-د
أايضساً على اسسÎخاء اÓÿيا العصسبية.

إاحÎاق أاك Ìمن  1٠٠هكتار من
القمح الصسلب القائم ،و 15هكتار
قمح ل ،Úو  1٣هكتار شسع ,Òو٠٤
هكتار من اأ’عشساب اليابسسة ٤5٠ ،
رب - -ط - -ة ك Ó- -أ ا◊ي - -وان و 8٠شسجرة
مثمرة.
وأارج -عت م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ل- -و’ي- -ة وك- -ك- -ل م- -رة ،أاسس- -ب -اب ه -ذه
ا◊رائق ا ¤عدم التقيد باإ’جراءات
ال- -وق- -ائ- -ي- -ة واإ’حÎازي- -ة م- -ن ق- -ب- -ل
الفÓح ، Úوهذا رغم كل ا◊مÓت
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ال -ت-ي ب-اشس-رن-ه-ا ذات
اŸصسالح قبل بداية موسسم ا◊صساد
وال -درسش ع -ل -ى مسس-ت-وى ك-ل ب-ل-دي-ات
ال -و’ي -ة  ،ح -يث ت -ن -ق -ل أاع -وان-ه-ا ا¤
أاغلب البلديات من أاجل التحسسيسش
لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث.
وم -ب-اشس-رة ب-ع-د وق-وع ه-ذه ا◊رائ-ق،
ق- - - - -امت مصس- - - - -ال- - - - -ح ا◊م- - - - -اي - - - -ة
اŸدن - -ي - -ة ب - -وضس- -ع خ- -ط- -ة ام- -ن- -ي- -ة
واحÎازية ◊ماية مسساحات شساسسعة
من اÙاصسيل الزراعية بلغت أالف
ه- -ك- -ت- -ار وأايضس- -ا ح -م -اي -ة اأ’شس -ج -ار
اŸثمرة و أانابيب ﬁطات نقل الغاز
و لوحات الطاقة الشسمسسية و منازل
للخواصش و كل من غابة ا÷باسش و
الكيلو م.1٣ Î
Œدر اإ’شسارة أان ا◊رائق اأ’خÒة،
والتي وقعت ‘ العديد من بلديات
ال -و’ي -ة أات -ل -فت ح-ت-ى اآ’ن ن-ح-و 1٠٠
ه - -ك - -ت - -ار أاخ- -رى ،م- -ن اÙاصس- -ي- -ل
ال-زراع-ي-ة وم-ئ-ات اأ’شس-جار اŸثمرة،
 Óا◊يوان و خÓيا النحل ،
ربطات ك أ
ك- -م -ا أادت ه -ذه ا◊رائ -ق ‘ ارت -ف -اع
درج- - - - - - - -ات ا◊رارة وال- - - - - - - -ت- - - - - - - -ي
تشسهدها الو’ية قسسنطينة ‘ موجة
غ Òمسسبوقة منذ أاسسبوع تقريبا والتي
قاربت فيها أاول أامسش نحو  ٤8درجة
‘ ال-ظ-ل وه-ي م-رشس-ح-ة لÓ-سس-تمرار
ح -ت -ى اÿم -يسش ال -ق -ادم حسسب ب-ي-ان
اأ’رصساد ا÷وية.
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أاضصرار النوم ‘ اŸكيف الهوائي إاحذر منها

التكييف على ا÷لد فقط بل يؤوثر أايضساً على
ال- -ع ،Úح- -يث ي- -ؤودي إا‹ زي- -ادة ح- -ك- -ة ال- -عÚ
وال-ت-ه-ي-ج .وÁك-ن ل-ل-ت-ك-ي-ي-ف أان يفاقم مشساكل
الع Úمثل التهاب اŸلتحمة والتهاب ا÷فن.

’سش-ت-ن-غ-اء ع-ن اŸك-ي-ف
م -ع ارت -ف -اع درج -ة ا◊رارة الشش -دي -د ’ يسش-ت-ط-ي-ع ال-ك-ث Òا إ
’فراد ينامون ‘ التكييف لفÎات طويلة و‘ ا◊قيقة أاصشبح جزءا
والكث Òمن ا أ
من حياتنا سشواء أارادنا أام ’ ولكن درجات ا◊رارة اŸنخفضشة بششكل سشيء تؤودي إا‹
’ضشطرابات الصشحية .وبالرغم
العديد من اŸششاكل الصشحية وانتششار العديد من ا إ
من أان مكيفات الهواء Œعل الغرفة تبدو أاك Ìبرودة وأاصشبحت آالية عمل التكيف
’ثار السشلبية علي
أاك Ìفعالية من اŸروحة ‘ تÈيد الغرفة إا’ أان له العديد من ا أ
صشحتك  .وإاليك قائمة بأاضشرار النوم ‘ التكييف علي صشحتك.

الصصداع

إاذا ك -ان ن -ظ-ام ال-ت-ك-ي-ي-ف ‘ م-ن-زلك م-رك-زي-ا
ودائمًا ما يتم ضسبط درجة ا◊رارة على درجة
منخفضسة مع مرور الوقت يؤودي إا ¤زيادة
الشسعور بالصسداع.

جفاف ا÷لد

عند النوم لسساعات طويلة ‘ التكييف يؤودي
إا ¤ج - -ف - -اف ا÷ل - -د .ل- -ذلك ي- -نصس- -ح دائ- -مً- -ا
باسستخدام مرطبات البشسرة لتقليل حكة ا÷لد
الناŒة عن النوم ‘ التكييف.

األمراضض اŸزمنة

إاذا كنت تعا Êمن أاي مرضض مزمن قد يكون
أاحد اŸشساكل الناŒة عن النوم ‘ مكيف
ال -ه -واء ،ح -يث ي -ؤودي ال -ت -ك -ي -ي -ف إا ¤ت -ف -اق -م
أاعراضسه مثل انخفاضض ضسغط الدم ،إالتهاب
اŸف-اصس-ل ،إال-ت-ه-اب األعصس-اب وأايضسً-ا صس-ع-وبة
التحكم ‘ األ.⁄

صصعوبة التكيف مع درجات ا◊رارة

عند النوم ‘ التكييف لفÎة طويلة يواجه

يؤوثر علي ا÷سصم بصصفة عامة

النوم ‘ التكييف يضسر بصسحة ا÷سسم عموماً
وخصسوصساً عند قضساء وقت طويلة ‘ الغرفة
ي- -ؤودي إا ¤ظ- -ه- -ور ›م- -وع -ة م -ن األع -راضض
اıتلفة مثل الدوخة ،جفاف ا◊لق ،حكة
العين Úوالغثيان.

زيادة الشصعور بالكسصل

مشصاكل ا÷هاز التنفسصي

التلوث الضصوضصائي

تكييف الهواء ليسض آالة صسامتة وذلك يعتمد
بصسورة أاسساسسية على نوع اŸكيف .حيث يؤودي

اسصتخدامات اسصتثنائية
ّÛفف الشّصعر
ل ي-ق-تصس-ر اسس-ت-خ-دام ›uف-ف الشس-ع-ر ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-ل-ى
تصسفيف الشسعر فحسسب ،بل يشسمل أاك Ìمن ›ال ،ومن
بينها التدب ÒاŸنز‹:
ي جزء صسغ Òمن اÓŸبسضُ :يبsلل هذا ا÷زء بقليل
@ كّ
من اŸاء ،فتعلsق قطعة اÓŸبسض على شسsماعة ،ثمُ sيشسtد
ال-ق-م-اشض ويشسs-غ-ل ›ف-ف الشس-ع-ر ،م-ع ت-وج-ي-ه-ه ل-ن-اح-ية
Ÿبsللة.
اŸنطقة ا ُ
@ إازالة لصسق السسعر عن القطعة ،ع Èتشسغيل ›uفف
الشسعر وتثبيته عليه.
@ Œفيف الكرÁة على الكعكة بعد وضسع الكرÁة على
الكعكةُ ،يشسsغل ›uفف الشسعر على حرارة دافئة ،ويوجsه
إا ¤أاعلى الكعكة وإا ¤جوانبها ،حsتى تسسيل الكرÁة
قليً.Ó
@ إازالة أالوان الشّسمع من ا÷دار عÈ
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اŸسصالك البولية

كما ذكرنا أاعÓه فإان النوم ‘ التكييف يؤودي
إا ¤العديد من اŸشساكل ‘ ا÷هاز التنفسسي
مثل نزلت الÈد ،إالتهاب ا◊لق واللوزت .Úهو
أايضسًا يؤودي إا ¤إالتهاب اŸسسالك البولية.

ا÷سسم صسعوبة ‘ التكيف مع درجات ا◊رارة
بعد أان قضسى وقتا طوي ‘ Óدرجات حرارة
م-ن-خ-فضس-ة .وع-ن-د ال-ق-ي-ام ب-الن-ت-ق-ال من بيئة
باردة إا ¤الهواء اÿارجي ودرجات ا◊رارة
يؤودي إا ¤زيادة عدد الوفيات الناجمة عن
ارتفاع درجة ا◊رارة خÓل موجات ا◊ر وقد
ب -ل -غ م -ت-وسس-ط ع-دد ال-وف-ي-ات  400ح-ال-ة ك-ل
صسيف.
ع -ن -د ال -ن -وم ‘ ال -ت -ك -ي -ي -ف وع -دم ت -ن -ظ -ي -ف
اŸكيفات “يل إا‹ جمع الغبار والعفن والذي
ينتشسر ‘ جميع أانحاء الغرفة وهذا ل يؤودي
إا ¤ا◊سس -اسس -ي -ة ف -ق -ط ب-ل أايضسً-ا إا ¤مشس-اك-ل
ا÷هاز التنفسسي ويسسهل التكييف من انتقال
األم- -راضض ع Èال- -ه- -واء‡ ،ا يسس- -اع- -د ع- -ل- -ى
ان -تشس -اره -ا وإاصس -اب -ة ع -دة أاشس-خ-اصض ‘ وقت
واحد.

ال -ن -وم ‘ ال -ت -ك -ي -ي-ف ل-فÎة ط-وي-ل-ة ي-زي-د م-ن
الشس- -ع- -ور ب- -ال- -كسس -ل وصس -ع -وب -ة ق -ي -ام ا÷سس -م
باألنشسطة اıتلفة ‘ ا◊ياة اليومية.

آالم الظهر والرقبة

إا ¤حدوث التلوث الضسوضسائي وبالتا‹ يؤوثر
ذلك ع- -ل- -ى إان- -ت- -اج- -ي- -تك ‘ ال- -ي- -وم وح -دوث
اضسطرابات النوم .

ضسبط
›uفف
الشس-ع-ر ع-لى
ح -رارة ع -ال -ي-ة،
وي- -وsج -ه إا ¤أال -وان
الشس - - -م - - -ع ع- - -ل- - -ى
ا◊ائ -ط ،ح -ت-ى ت-ب-دأا
‘ الذوبان ،ثمُ sتمسسح
ب-ق-م-اشس-ه مبsللة باŸاء
والصسابون .وباإلمكان
ت -ك -رار اÿط -وة م -ع
نقاط الشسمع على
األثاث.
@ توسسيع النظsارة :هذه الطريقة ُتسستخدم مع النظارة
ذات النوع الرخيصض حصسًرا ،فإاذا كانت ضسuيقة يجب
تشسغيل ›uفف الشسعر على حامل النظارة حتsى يل.Ú
@ إاشسعال النار ‘ الشسsواية.
@ تذويب اÿضسراوات ،التي غفلت سسuيدة البيت عن
إاخراجها من الـثÓجة قبل وقت كا ٍ
ف من الطهي.

الرجل الوجيه هو حسسن خزناجي وزير اŸالية لدى
الداي ﬁمد بن عثمان ‘ القرن الثامن عشسر ،أاما ابنته
فهي « للة خداوج» اشستقاق لسسم خديجة التي أاهدى لها
القصسر ،عاشست فيه حتى ‡اتها ثم أاصسبح يعرف باسسمها
«دار خداوج العمية»
يعد القصسر األثري العتيق «خداوج العمياء» الذي يقع
أاسسفل حي القصسبة –فة خالدة وأاسسطورة جزائرية حية،
وإاح -دى ال -روائ-ع اŸع-م-اري-ة ال-ن-ادرة ال-ت-ي ت-ت -أ
Óأل ق-ب-ال-ة
الواجهة البحرية ،ورغم مرور خمسسة قرون طويلة على
بنائه أاول مرة من قبل البحار الÎكي الشسه« Òخ Òالدين
ب- -رب -روسض» ‘ رب -ي -ع  ،1546إالّ أاّن أاع- -م- -دت -ه وأاق -واسس -ه
وفوانيسسه ل تزال شساﬂة كالطود العتيق على هامة
مدينة ا÷زائر.
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مشصاكل العÚ

ل ي - -ؤوث - -ر ال - -ه- -واء ا÷اف ال- -ذي يصس- -در م- -ن

Éæg øe
∑Éægh

ي-ؤوث-ر ال-ن-وم ‘ ال-ت-ك-ي-ي-ف ع-ل-ي ع-ظ-ام ال-رقبة
والظهر وعند اÿروج ‘ منطقة أاك Ìحرارة
يؤودي إا ¤تقلصض الألياف العضسلية وحدوث
الشس -د ال -عضس -ل -ي والشس -ع -ور ب -األ ‘ ⁄ال -ظ -ه-ر
والرقبة.

عمرها قرن وتلتقي ابنتها ألول مرة

اجتمعت أام عمرها مئة عام بابنتها البالغة من العمر  79عاما وذلك ألول مرة منذ إا‚ابها
لها بعد أان أاخÈت آانذاك أان ابنتها توفيت عند الولدة ،حسسب ما جاء ‘ صسحيفة
بريطانية.
وعاشست العجوز األمÒكية ليليان سسيمنÒي حياتها وهي على يق Úأان البنت التي أا‚بتها ‘ بداية العشسرينيات من
عمرها قد ماتت بالفعل عند الولدة ‘ ،ح Úعاشست ابنتها جوان لونسسÎن Ãثابة ابنة بالتبني لدى إاحدى
العائÓت ،وقد قيل لها هي األخرى إان أامها ماتت أاثناء ولدتها لها.
وبفضسل عجائب تتبع ا◊مضض النووي وا÷هود التي بذلها أافراد العائلة ”  ⁄شسمل األم بابنتها بعد أان كانتا قد
فصسلتا عن بعضسهما ‘ نيويورك سسيتي قبل  79عاما لتكتشسفا أانهما كانتا تعيشسان على بعد مئة ميل فقط على
سساحل فلوريدا.
ول تزال أاسسباب وخلفيات التفريق بينهما غ Òواضسحة ،غ Òأان البنت -التي كشسفت لها عائلتها عندما أاصسبح
عمرها  16عاما أانها ابنتها بالتبني -قالت إانها كثÒا ما تسساءلت عن أامها ا◊قيقية،
مضسيفة أانها كانت Œلسض الليا‹ تلو الليا‹ تبكي ،وأاضسافت أانها ظلت دائما غÒ
مقتنعة أان أامها ماتت وقت اıاضض أاثناء ولدتها ،إاذ تقول «كان لدي إاحسساسض
ما أانها ل تزال حية ،ل أادري Ÿاذا انتابني ذلك اإلحسساسض غ Òأانه ظل
يراود.»Ê
وعلق أاليوت ابن جوانا على هذا اللقاء قائ« Óهذا شسيء ل يصسدق ،لقد
“كنت أامي ‘ نهاية اŸطاف من العثور على جواب لسسؤوالها :من أانا؟»
وعندما التقت األم بابنتها ظلتا ترسسمان وتلونان وتعهدتا بالسستمرار ‘
التواصسل ،و‘ إاحدى الصسور اكتفت البنت بكتابة «أاحبي ابنتك جوانا».

لبني شسقيقتها «عمر» و»نفيسسة».
و‘ عام  ،1783اسستأاجر القصسر ،تاجر ثري ومفاوضض
بارع يدعى «ميشسيل كوه Úبكري» ،قدم من مدينة جنوة
اإليطالية ،ل إ
Óقامة مع
أاسس - - - -رت - - - -ه ‘ قصس - - - -ر
«خ- - -داوج» ،وب- - -ع- - -د أان
اسس- -ت -ق -ر ب -ه اŸق -ام ‘
اŸدي -ن -ة ،زادت ث -روت-ه
بشس - -ك- -ل م - -دهشض م- -ن
م -ع -ام Ó-ت-ه ال-ت-ج-اري-ة،
ل- - -ك- - -ن ب- - -ع- - -د دخ- - -ول
اÙت- -ل Úال -ف -رنسس -يÚ
إا ¤ا÷زائ- - - - - - - - - -ر ‘ 5
ج- -وي -ل -ي -ة ” ،1830
السستيÓء على القصسر
ب - -ع - -د أان ” ت - -ع- -ويضض
م Óّ- -ك - -ه Ãال زه - -ي - -د
ليصسبح قصسر « خداوج «
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‘ مدينة ا÷زائر.
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والÎميمات ،أاخذت شسك Óمغايرا بعد اسستقÓل ا÷زائر
‘ اÿامسض جويلية .1962
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ح -جب داخ -ل ال -دار ع -ن األن -ظ -ار ،وه -و ح -ل م -ع -م-اري
معروف ،يوصسل اŸمر اŸتعرج إا ¤صسحن صسغ– Òيط
به غرف ل إ
Óقامة .تخضسع غرف الطوابق العلوية لتصسميم
ثÓثي

يتكون من فضساء أاوسسط عميق وآاخرين جانبي.Ú
وك -ب -اق -ي م -ن-ازل ا÷زائ-ر ت-ت-ب-ن-ى دار «خ-داوج ال-ع-م-ي-ة»
تصسميم الدار اŸغاربية التي تتمحور حول نواة مركزية
ه -ي الصس -ح -ن ال-ذي ت-رج-ع أاصس-ول-ه إا ¤ال-ق-دم.
ب- - - -ق- - - -اع - - -ة الشس - - -رف
وبالطابق الثالث يوجد
إاي -وان ي -ت -خ -ذ تصس -م-ي-م
حرف» «  TالÓتيني
اŸعروف من قبل.
ث - - -م ه - - -ن- - -اك ال- - -درج
اŸسستقيم اŸنزوي بÚ
جدارين طبقا للهندسسة
ال-ع-رب-ي-ة م-غ-ط-ى ب-قبو.
أاما وكئيه النوافذ وهي
قسسم ا÷دار الذي يقع
–ت م- -ت- -ك- -ئ- -ه -ا ف -ه -و
م- -ن- -ح- -در وي- -ت- -م -اشس -ى
ووضسعية ا÷لوسض على
األرضض .العقدان الدائريان للباب الرئيسسي يرتكزان على
عضساضست Úتتخذان شسكل الدعامات ا÷دارية للنهضسة
اإليطالية.
وبالرغم
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سن Úإال أان الذي يشسد نظرك إاليه
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ال -قصس -ر اŸادي-ة واŸع-ن-وي-ة ع-ل-ى ح-د سس-واء ،تشس-ع-ر ب-ه-ا
تعانق كل ما يشسكل القصسر ‘ شسكله بشسدة كبÒة.

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

ثقافة

اإلثنين  03جويلية  2018م
الموافق لـ  19ششوال  1439هـ

Óيام الؤطنية Ÿسسرح ال ّ
طفل ببؤدواو
الطّبعة الـ  12ل أ

العدد
17685
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 8فـ ـ ـرق مسصرحيـ ـ ـة تتنافـ ـ ـسش علـ ـ ـى جائـ ـ ـزة القنـ ـ ـاع الّذهبـ ـ ـي
Óيام الؤطنية Ÿسسرح الطفل ،وهذا تزامنا والذكرى الـ ’ 56سسÎجاع السسيادة الؤطنية Ãشساركة
يحتضسن اŸركز الثقا‘ لبلدية بؤدواو ‘ الفÎة بداية من يؤم أامسص وإا ¤غاية  5جؤيلية فعاليات الطبعة الـ  12ل أ
فرق مسسرحية ‡ثلة لـ  8و’يات من الؤطن للتنافسص على جائزة القناع الذهبي ،إاضسافة إا ¤حضسؤر فرقت Úمسسرحيت Úمن فلسسط Úوتؤنسص كضسيف شسرف على اŸهرجان.

بومرداسس :ز ــ كمال

كششف رضشوان زوغاري رئيسش جمعية
ال -مسش -رح ال -ب -ودواوي ال -مشش -رف -ة ع -ل-ى
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -ن -ظ -ي -م ف -ي اتصش -ال م -ع
«الششعب»« ،اأن الطبعة الجديدة لÓأيام
الوطنية لمسشرح الطفل سشتعرف الكثير
م -ن ال -م -ف -اج -ئ -ات وال -ع-روضش ال-ق-ي-م-ة
بالنظر اإلى مسشتوى الفرق المششاركة
ال -ت-ي سش-ت-نشش-ط ال-دورة وت-ق-دم اأع-م-ال
داخ-ل ال-م-ن-افسش-ة ،اإضش-اف-ة اإل-ى حضش-ور
ع -دة وج -وه ف-ن-ي-ة واأسش-ات-ذة م-خ-تصش-ي-ن
ون- -ق- -اد مسش- -رح ل- -ت- -نشش -ي -ط ف -ع -ال -ي -ات
ال-ت-ظ-اه-رة وال-ورشش-ات ال-م-ف-توحة على
ال -ه -امشش ،وك -ذا الإشش-راف ع-ل-ى ل-ج-ن-ة
ال -ت -ح -ك -ي-م ال-م-ك-ون-ة م-ن ع-دة اأسش-ات-ذة
ع- -ن- -ه- -م م -ح -م -د شش -ايب ن -اصش -ر ك -اتب
مسشرحي وسشينمائي ،حليم زدام كاتب

وم- -خ- -رج ،ج- -م- -ع -ي -ة م -ل -ي -ك -ة م -م -ث -ل -ة
مسشرحية.
ع- -ن ط- -ب- -ي- -ع -ة ال -ج -وائ -ز ال -م -خصشصش -ة
ل Ó-أع -م -ال ال-مسش-رح-ي-ة ال-م-تّ-و ج-ة ،اأّك -د
زوغاري «اأّنها تششمل عدة جوائز قيمة
وتششجيعية منها الجائزة الكبريالقناع
ال -ذه -ب-ي» ،وج-وائ-ز اأخ-رى ع-ن اأحسش-ن
اإخراج مسشرحي ،اأحسشن سشينوغرافيا،
ج-ائ-زة ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-يم وجائزة اأحسشن
دور رج- -ال- -ي ونسش- -ائ- -ي وغ- -ي- -ره -ا م -ن
ال -ج -وائ -ز الأخ -رى ال -ت -ي ت -اأت -ي ل -دع-م
وتششجيع الأعمال الفنية المقدمة من
طرف الفرق المسشرحية المششاركة مع
ب -رم-ج-ة ت-ك-ري-م خ-اصش ل-ل-ف-ن-ان ح-م-ي-د
ع -اشش -وري ،م -ع ال -ت -ذك -ي-ر اأن ال-ولي-ات
ال -مشش-ارك-ة ف-ي ال-دورة ه-ي مسش-ت-غ-ان-م،
سش -ط -ي -ف ،ت -ي -ارت ،سش -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسش،
تلمسشان ،الجلفة والعاصشمة.

صسصص لتكر Ëمؤؤسّسسسي اŸهرجان
سستخ ّ

الطّبعة الـŸ 40هرجان تيمقاد الدو‹ وطنية بامتياز

–ت شسعار «أالؤان الّثقافة والفنؤن»

برنامج للّترفيه والفرجة لصصيف اŸدية

أاطلق قطاع الثقافة لؤ’ية اŸدية أاول
أامسص الÈن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘ لصس-ي-ف – 2018ت
شس -ع -ار «أال -ؤان ال -ث -ق -اف -ة وال -ف -ن -ؤن» ،وال-ذي
سسيدوم ا ¤غاية  31أاوت القادم Ãشساركة
كل من دار الثقافة حسسن ا◊سسنيﬁ ،افظة
اŸهرجان الثقا‘ للفنؤن والثقافات الشسعبية
ومديرية الثقافة بالؤ’ية.

اŸدية :علي ملياÊ

ويتضشمن برنامج «صشيف المدية» مجموعة من
األنششطة الثقافية والفنية طيلة ششهري جويلية
وأاوت ،وتششمل جميع الفئات العمرية وتتضشمن
ع-روضش-ا مسش-رح-ي-ة ل-ل-ك-ب-ار والصش-غ-ار ،حفÓت
ف -ن -ي -ة عصش -ري-ة وت-راث-ي-ة شش-ع-ب-ي-ة وأان-دلسش-ي-ة،
كشس- -ف ﬁاف- -ظ م- -ه- -رج- -ان ت -ي -م -ق -اد ال -دو‹
ا÷دي ال-ف-ن-ان اıضس-رم ي-ؤسس-ف ب-ؤخ-ن-تاشص ،عن
–دي-د م-ؤع-د ان-طÓ-ق ال-ط-بعة  40م-ن مهرجان
تيمقاد الدو‹ ‘ «طبعته الؤطنية» لهذه السسنة
ابتداء من تاريخ الـ  26إا 30 ¤جؤيلية ا÷اري،
حيث ” تقليصص مدته من  8أايام إا 5 ¤أايام فقط
بسس -بب ع -ؤائ -ق م -ال-ي-ة وت-ق-ن-ي-ة ح-الت دون إا“ام
اŸدة اıصسصس -ة ل -ل -م -ه-رج-ان ،إاضس-اف-ة إا ¤ال-ت-غÒ
ال- -ذي ادخ- -ل -ه وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ل -ى ق -م -ة ه -رم
اÙافظة.

باتنةŸ :وششي حمزة

وع -ن ب -رن -ام -ج ال -ت-ظ-اه-رة ف-أاشش-ار ب-وخ-ن-ت-اشش إال-ى
تخصشيصش الطبعة الـ  40لتكريم وجوه فنية جزائرية
قدمت للثقافة والفن الجزائري الكثير ،خاصشة تلك
ال -ت -ي أاسشسشت ال -م -ه -رج -ان م -ن-ذ سش-ت-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
الماضشي وسشاهمت في إانجاحه على مر العقود
الماضشية ،رغم ضشعف اإلمكانات آانذاك على غرار
عبد العزيز ماضشوي وكذا حميدة بالوجيت ،حيث
لعبت دورا في نضشوجه وتحوله من مهرجان محلي
أاوراسش- -ي خ -اصش -ة ب -م -ن -ط -ق -ة الوراسش ،م -رورا ب -ه
كمهرجان وطني وصشول إالى تحوله لمهرجان دولي
يضشئ سشماء تاموقادي والجزائر كل سشنة له مكانته
الفنية المحترمة بين عديد المهرجانات العربية.
ال-ط-ب-ع-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-م-ه-رج-ان ت-ي-مقاد سشتحول دون
مشش -ارك-ة ف-ن-ان-ي-ن ع-رب وأاج-انب ع-كسش ال-ط-ب-ع-ات
السشابقة ،حيث سشيتم العتماد «حصشرا» على وجوه
وفرقة فنية محلية ووطنية إلضشاءة سشهرات تيمقاد،
ح -يث م -ن ال -م -ن -ت -ظ -ر حسش -ب -م -ا أاف-اد ب-ه م-ح-اف-ظ

المهرجان خÓل تنششيطه لندوة صشحفية بفندق
شش -ل -ي -ا ل -ع -رضش ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة أان ت-ك-ون ه-ذه
الطبعة فرصشة للمواهب الفنية بالجزائر ومن كل
مناطق الوطن للتعريف بنفسشها.
الصشعوبات المالية التي يواجهها المهرجان جعلت
بعضش األسشماء الفنية الجزائرية المحترفة وذات
ال -وزن ال -ف -ن -ي ال -ك -ب -ي -ر ،ت -ت -ط-وع ب-نصش-ف ال-رواتب
لتنششيط السشهرات ،وذلك حفاظا على اسشتمرارية
المهرجان وضشمانا لبقائه كأاحد ابرز المعالم الفنية
والثقافية بالجزائر خÓل العقود األخيرة.
ويسشبق المهرجان حسشب محافظه في أاول ظهور
إاعÓمي له منذ تعينه محافظا للمهرجان خلفا
للخضشر بن تركي ،تنششيط العديد من السشهرات
الفنية الكبرى بـ  7مدن بباتنة خارج تيمقاد وهي
ن -ق -اوسش ،سش -ري -ان -ة ،م -روان-ة وآاريسش ،ع-ي-ن ال-ت-وت-ة
وبريكة ،المعذر إالى جانب عاصشمة الولية ،حيث
سش -ت -ق -ام ع -ل -ى ه -امشش ال -ت-ظ-اه-رة م-ع-ارضش ف-ن-ي-ة
متنوعة ،للتعريف بهذه الطبعة والترويج لها مسشبقا
حتى يتمكن كل سشكان وليات الوراسش من حضشور
سش -ه -رات ت -ام -وق -ادي ،خ -اصش -ة وأان سش-ع-ر ال-ت-ذك-رة
سشيكون موحدا وفي متناول الجميع.
وثّمن بوخنتاشش الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة
ال-ث-ق-اف-ة ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى سش-م-ع-ة المهرجان من
خÓل ضشمان اسشتمراريته والتكفل بالجانب المالي
ل-ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ،مشش-ي-دا ف-ي ن-فسش السش-ي-اق ب-حرصش
المسشؤوول األول عن الهيئة التنفيذية بباتنة ،عبد
الخالق صشيودة إلنجاح التظاهرة من خÓل جعل
ب-ات-ن-ة سش-تسش-ت-ف-ي-د ألول م-رة م-ن ال-ع-ائ-دات ال-ف-ن-ية
والقتصشادية للمهرجان.

م-ع-ارضش ف-ن-ي-ة ،ع-روضش سش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،عروضش
ل -ل-م-ون-ول-وغ ،م-ل-ت-ق-ي-ات ،وذلك ب-دار ال-ث-ق-اف-ة،
وسشاحة المجاهد الراحل حمو بوعÓم وبعضش
بلديات الولية.
تعمد قطاع الثقافة بهذه الولية الطÓق
ال-رسش-م-ي ل-ف-ع-ال-ي-ات ه-ذا ال-ب-رن-ام-ج بتظاهرة
«األي-ام الصش-ي-ف-ي-ة السش-اب-ع-ة ل-عروضش األطفال»
تحت ششعار «أاطفال الجزائر..آامال الجزائر»
المبرمجة من  03إالى  07جويلية بدار الثقافة
وبعضش البلديات احتفاء بالذكرى المزدوجة
ل-ع-ي-دي اإلسش-ت-قÓ-ل والشش-ب-اب ،ح-يث سش-ي-ك-ون
الفتتاح الرسشمي أامسشية هذا الثÓثاء بقاعة
ك-ل-ي-ة ال-ح-ق-وق ب-ال-مصش-ل-ى م-ن ت-نشش-ي-ط الفنان

مهرجان الّتراث الفني والّلباسص النايلي با÷لفة

طبعة رابعة تنعشش تقاليد وعادات اŸنطقة
Óغنية
اف-ت-ت-ح اŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ اÙل-ي ل -أ
واŸؤسسيقى والرقصص واللباسص النايلي للÎاث
’صسيل ‘ طبعته الرابعة ،مسساء أامسص ،بدار
ا أ
البيئة با÷لفة وسسط حضسؤر قؤي ،وتؤافد
ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸؤاط- -ن Úوال- -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي
تؤافدت إاليها من كل حدب وصسؤب.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

واسش-ت-ه-ل ح-ف-ل الف-ت-ت-اح ال-رسش-م-ي ل-ه-ذه التظاهرة
الثقافية التي حضشرتها السشلطات المحلية للولية
بإاقامة معرضش بدار البيئة ،تحتوي أاجنحته على
فسش -ي -فسش -اء م -ت -ن -وع -ة ل-ل-ب-اسش «ال-ن-اي-ل-ي» ال-نسش-ائ-ي
والرجالي ،وكذا كل ما يرمز لهذا التراث الذي يأابى
الن -دث -ار وأاصش-ب-ح ي-واكب ال-عصش-رن-ة ،م-ط Ó-ب-أال-وان
م-خ-ت-ل-ف-ة ت-ع-كسش تشش-بث أاه-ل ال-م-ن-ط-ق-ة ب-أاصشالتهم
المتجذرة في عمق التاريخ كما تمّعن الحضشور في
م-ا ق-دم-ت-ه ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ح-رف-ي-ي-ن من
Óلبسشة النايلية التقليدية والمعاصشرة.
عروضش ل أ
وفي كلمة افتتاحية لفعاليات هذه التظاهرة ،أاششاد
األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ولي-ة ال-ج-ل-ف-ة ال-ح-اج م-وسش-ى ،بهذا
ال-م-كسشب ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-م-نطقة ،معتبرا «المهرجان
واجهة للتعريف عن جانب هام من ثقافة أاولد نايل
من غناء وموسشيقى ولباسش وفلكلور متنوع والتركيز
على البعد الحقيقي للثقافة المحلية التي تزخر بها
ولي -ة ال -ج-ل-ف-ة ،ك-م-ا دع-ا ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة إال-ى ت-ط-وي-ر
عمليات «تسشويق هذا الموروث الثقافي الهام ،وكل

عن دار الدراويشص للنّشسر والّترجمة

ما يخدم األصشالة ويرقى بالفن المحلي حتى يكون
لهذا المهرجان سشمعته الوطنية».
وق -د أاك -د ف -ي السش -ي -اق ن -فسش -ه ج -ي Ó-ل-ي ح-رف-وشش
محافظ المهرجان «على وجوب التعاون الهادف
ال -ذي ي -خ -دم ال-م-ه-رج-ان وي-ط-وره ،وق-د شش-ك-ر ف-ي
المقابل مجهودات وزارة الثقافة وولية الجلفة،
على دعمهم ومجهوداتهم من أاجل إانجاح هذه
الطبعة الرابعة ،ششاكرا ايضشا تجاوب و تعاون األسشر
النايلية ومششاركتها الفعالة في التظاهرة.
في تصشريح خصش به جريدة «الششعب» أاكد الفنان
لخضشر ديديا الملقب «بجوهرة أاولد نايل»« ،على
اعتزازه بهذا المهرجان» ،معتبرا إاياه «مكسشبا هاما
لولية الجلفة» .ودعا بالمناسشبة الفنانين والحرفين
إالى التعاون الجاد والهادف ،مششيرا أايضشا أان «عدد
ك -ب -ي -ر م -ن ال -ف -ن -ان -ي-ن ال-ك-ب-ار ال-ذي-ن ل-م ي-ق-اط-ع-وا
ال-م-ه-رج-ان ألن-ه م-ه-رج-ان ال-ولي-ة ول-يسش مهرجانا
ششخصشيا ألي أاحد» ،كما أاجاب عن سشؤوالنا حول
المقاطعة التي تبناها فنانون متميزون في ولية
الجلفة ،قائ« :Óإانه يجب أان نتجاوز بعضش األششياء
ولو كانت حقيقة مؤوكدة من اأجل إانجاح المهرجان
خاصشة في التوقيت الضشيق الذي تم التششاور فيه
والتحضشير له» .وأاضشاف قائ« :Óأان لهم حق في
الحفاظ على مكانتهم وترقيتها والدفاع عنها بكل
قوة.
ومن جهة أاخرى أاششار الفنان حميدة النايلي إالى أان
هذا المهرجان إاضشافة كبيرة لولية الجلفة ،وقد

توقيع رواية «حدائق البندق» للكاتب الفلسصطيني خÒي حمدان ‘ برلÚ
اأقيم موؤخرا بالبيت الثقافي العربي (الديوان)
في العاصشمة الألمانية برلين حفل توقيع رواية
«حدائق البندق» للكاتب الفلسشطيني المقيم في
ب- -ل- -غ- -اري- -ا خ- -ي- -ري ح- -م- -دان ،الصش- -ادرة ع -ن دار
ال -دراويشش ل -ل -نشش -ر وال -ت -رج -م-ة .وصش-رح ال-ك-اتب
خيري حمدان خÓل حفل التوقيع اأنه كتب في
ال -ب -داي -ة رواي -ت -ه ال -ت -ي ت -ح -ك-ي ع-ن شش-اب ع-اشش
بالمهجر ،وحلمه اأن يعود يوم ما اإلى فلسشطين
باللغة البلغارية ،اإل اأنه عاد وكتبها بالعربية لأنه
وجد اأن الهدف النهائي من هذا العمل الدبي
هو اإفادة القارئ العربي لن الرسشالة موجهة -
حسش -ب -ه  -اإل -ي -ه اأك -ث -ر م-م-ا ه-ي م-وج-ه-ة ل-ل-ق-ارئ
ال -غ -رب-ي .واأوضش-ح ال-ك-اتب بشش-اأن ع-ن-وان ال-رواي-ة

«عمو يزيد» على السشاعة  ،18:00متبوعة هذه
ال-ف-ع-ال-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل ف-ن-ي سش-اه-ر لفائدة
الشش -ب -اب ،ك -م -ا سش -تشش -ه-د سش-اح-ة م-ق-ر ب-ل-دي-ة
عاصشمة الولية احتضشان أايام الطرب الششعبي
من  26إالى  30جويلية.
كما سشتعرف عاصشمة التيطري أايضشا تنظيم
ال-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ث-ان-ي ل-لشش-عراء الششعبيين
ب-ع-ن-وان «سش-م-ات ث-ورة ن-وف-م-ب-ر ال-م-ج-ي-دة في
الششعر الششعبي الجزائري» بدار الثقافة حسشن
الحسشني أايام  19إالى  20أاوت القادم ،في حين
سش-ت-ج-وب ال-ق-اف-ل-ة الصش-ي-ف-ي-ة «ب-راع-م ال-ف-ن-ون
والمرح» بعضش بلديات الولية كل يوم خميسش
من الششهر الجاري.

«ح-دائ-ق ال-ب-ن-دق» ف-ي تصش-ري-ح-ات ن-ق-لتها مواقع
ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي ،اأن «اأح -د اأب -ط-ال ه-ذه
الرواية من مواليد فلسشطين وكان لديه اأمنية
كبيرة اأن يعود ذات يوم اإلى وطنه ،لكن هذا
الحلم لم يتحقق وصشرح لبنه باأنه يتمنى اأن ينال
ول -و ح -دي -ق -ة صش -غ -ي -رة ف -ي ه-ذا ال-وط-ن الصش-عب
الوصشول اليه،
وبهذه الحديقة اأششجار البندق» ،مضشيفا و»كان له
ذلك فالحدائق تختصشر كما قال مفهوم الوطن
البعيد» .وقال بخصشوصش البندق انه من الأششجار
الصشعبة التي ل تتواجد بسشهولة في الكثير من
ال-م-ن-اط-ق ،ف-ه-و ت-م-ن-اه-ا ت-ح-دي-دا ل-ذا ف-العنوان
دللة ثقافية ودللة الحلم».

يذكر اأن الكاتب خيري حمدان من مواليد دير
ششرف بمدينة نابلسش الفلسشطينية ،اأنهى دراسشته
الثانوية في الأردن ثم توجه اإلى بلغاريا حيث
يقيم حاليا .ويكتب بالبلغارية الى جانب لغته
الأم ،ولعله الأديب العربي الوحيد الذي يكتب
بهذه اللغة القريبة من اللغة الروسشية ،ويترجم
م -ن واإل -ى ال -ل -غ -ت -ي -ن .وصش -درت ل -ه ال -ع -دي -د م -ن
ال -رواي -ات والأع -م -ال ال -مسش -رح -ي-ة وم-ج-م-وع-ات
قصشصش-ي-ة ،وم-ن م-وؤل-ف-ات-ه اأيضش-ا رواي-ة (ان-ع-ت-اق).
وقد حاز على عدد من الجوائز الوطنية ،وششارك
ف -ي م -ه -رج -ان -ات دول -ي-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ال-ب-ل-غ-اري-ة
صش -وف -ي -ا ،ك-م-ا نشش-ر قصشصش-ا وقصش-ائ-د ف-ي ك-ب-رى
الصشحف والمجÓت والمواقع الأدبية البلغارية.

سش -اه -م ف -ي ف -ت -ح ال -ط -ري -ق أام-ام ال-م-وه-وب-ي-ن م-ن
الفنانين الصشاعدين ،حيث يأامل هو وزمÓؤوه من
وزارة ال-ث-ق-اف-ة ال-ن-ظ-ر ف-ي ت-رق-ي-ة ه-ذا ال-م-ه-رجان
والنهوضش به إالى األفضشل دائما مع تجدد الطبعات.
في سشياق آاخر رصشدت «الششعب» آاراء الجمهور،
حيث أابدى العديد من الحضشور «ارتياحا كبيرا لهذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت-ي ج-اءت ف-ي وقت ي-رون-ه م-ن-اسش-ب-ا
ل -ل -ت -رف -ي -ه والح -ت -ك-اك م-ب-اشش-رة م-ع ف-ن-ان-ي ولي-ة
الجلفة» ،داعين إالى تواصشل هذه التظاهرات التي
أاضشحت غائبة تماما خÓل السشنة.
هذا وقد توافد الكثير على ملعب  5جويلية وسشط
ج-م-ه-ورغ-ف-ي-ر ت-ف-اع-ل م-ع إاي-ق-اعات فناني األغنية
النايلية بولية الجلفة.
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موأقيت
ألصصÓة

^  ٠٣جويلية  :١٩6١توجه وفد عن أ◊كومة أŸؤوقتة
للجمهورية أ÷زأئرية برئاسصة فرحات عباسص
إأ ¤أŸغ- -رب ت- -ل -ب -ي -ة ل -دع -وة م -ن أŸلك أ◊سص -ن
ألثا.Ê
^  ٠٣جويلية  :١٩6٢أعÎفت أ◊كومة ألفرنسصية
رسصميا باسصتقÓل أ÷زأئر بعد نتائج أسصتفتاء تقرير
أŸصص.Ò

ألطقــسص أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألثÓثاء  ١٩شصوأل  ١٤٣٩هـ ألموأفق لـ  ٠٣جويلية  ٢٠١٨م
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’من و’ية أ÷زأئر
‘ عملية نوعية أ

اإلطاحة بأاك Èششبكة وطنية ﬂتصشة ‘ سشرقة اŸركبات وإاعادة بيعها

موأصصلة ÷هود
ﬁاربة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸنظمة

’طاحة بأاك Èشصبكة وطنية ﬂتصصة ‘ سصرقة أŸركبات وإأعادة بيعها وكذأ
“كنت مصصالح أمن و’ية أ÷زأئر من أ إ
’دأرية ،كانت تنشصط ع Èعدد من و’يات ألوطن .بتوقيفها لـ 5عناصصر منها وأسصÎجاع
أ’سصتعمال أŸزور ‘ أÙررأت أ إ
’شص-خ-اصص أŸشص-ب-وه ÚأŸت-ورط ‘ Úه-ذه أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة  ،حسصب
ع -دد م -ن أŸرك -ب -ات .ت -ت -وأصص -ل ع -م-ل-ي-ة أل-ب-حث ع-ل-ى أ أ
توضصيحات رئيسص فرقة ألشصرطة ألقضصائية ◊سص Úدأي ﬁافظ ألشصرطة عمر حسص Úألصصغ. Ò
آأسصيا مني

ا÷يشش يوق ـ ـ ـف
مهرب ÚوŒـ ـ ـ ـ ـ ـار
ﬂدرات ع Èالوطن

أإوضشح ﬁافظ إلششرطة ‘ ندوة صشحفية
عقب عرضس ﬂتلف إÙجوزإت وإŸششتبه
فيهم على مسشتوى وحدة إلتدخل بالقبة ،أإن
إلقضشية إلتي عا÷تها مصشالح أإمن إلعاصشمة
ع Èوحدتها إلتابعة للششرطة إلقضشائية ألمن
مقاطعة حسش Úدإي ،تتعلق بتكوين جمعية
أإششرإر –Îف سشرقة إŸركبات و إلتزوير
وإسشتعمال إŸزور ‘ ﬁررإت إدإرية.
وأإف- -اد ﬁاف- -ظ إلشش- -رط- -ة ع -م -ر حسشÚ
إلصشغ Òأإنه ” على إثر هذه إلقضشية حجز
كمية من قطع وهياكل إŸركبات ولوإحقها
وآإل -ة تسش -ت -ع -م -ل ل -ت -ث-ب-يت ل-وح-ات إلÎق-ي-م،
باإلضشافة إ ¤عتاد و أإدوإت إلفك وإلÎكيب
إŸسشتعملة أإثناء إقÎإفهم إ÷رم ،فضش Óعن
ضش-ب-ط أإج-ه-زة ت-ق-ن-ي-ة إل-ت-ي ك-ان يسشتخدمها
أإفرإد إلششبكة ‘ تنفيذ عملهم إإلجرإمي و
تزوير إلوثائق وكذإ حجز ملفات قاعدية
مزورة خاصشة بالتسشجيل إألو‹ للمركبات.
وأإسش-ف-رت إل-ع-م-ل-ي-ة إل-ن-وع-ي-ة م-ن ت-وق-يف
ث -م -ان -ي -ة أإشش -خ -اصس مشش -ت -ب-ه-ا ف-ي-ه-م تÎإوح
أإعمارهم ما ب 34 Úو 40سشنة مع إسشÎجاع
 8م -رك -ب-ات م-ن ﬂت-ل-ف إل-عÓ-م-ات ،ك-انت
تنششط على مسشتوى ﬁور إلبليدة و إ÷زإئر
إلعاصشمة وتلمسشان وتيزي وزو و إŸسشيلة
موضشحا أإن عملية إإلطاحة بها ” على إثر

ألشص -عب ‘ /إط- -ار ﬁارب -ة
إل -ت -ه -ريب وإ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة،
أإوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس إل-وطني
إلششعبي ،يوم  01جويلية ،2018
خ Ó- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ات م- -ت- -ف- -رق- -ة
ب -ت -مÔإسشت وع Úق-زإم/ن.ع،6.
تسش -ع-ة ( )09م -ه -رب Úوح -ج-زت
ششاحنت )02( Úو( )4,2طن من
إŸوإد إلغذإئية و( )2832وحدة
من موإد إلتنظيف.جاء هذإ ‘
بيان لوزإرة إلدفاع إلوطني تلقت
«إلششعب» نسشخة منه.
‘ سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل ،أإوق -فت
مفارز مششÎكة للجيشس إلوطني
إلششعبي بكل من وهرإن /ن.ع
2.وإليزي /ن.ع ،4.خمسشة ()05
Œار ﬂدرإت وضش - - - - - -ب- - - - - -طت
( )9,25ك -ي -ل -وغ-رإم م-ن إل-ك-ي-ف
إŸعالج و( )04مركبات
م - -ن ج - -ه - -ة أإخ - -رى ،أإوق - -ف
ع- -ن- -اصش -ر إل -درك خ -مسش -ة ()05
أإشش -خ -اصس ب-ح-وزت-ه-م أإرب-ع ()04
بنادق صشيد وكمية من إلذخÒة
بباتنة/ن.ع.5.

ألشصعب ٢٠١٨/٠٧/٠٣

–ريات و أإبحاث ميدإنية باششرتها عناصشر
إلفرقة بعد “ديد دإئرة إلختصشاصس بإاذن
من وكيل إ÷مهورية إıتصس إقليميا بعد
تلقى ششكاوي من طرف إŸوإطن Úبضشياع
مركباتهم .
ومكنت إلعملية من كششف إألسشاليب إلتي
ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا ع-ن-اصش-ر ه-ذه إلشش-ب-كة إإلجرإمية
إل-ت-ي ي-ق-وده-ا أإشش-خ-اصس مسش-ب-وق Úقضش-ائ-يا
وصشدرت ‘ حقهم أإحكام قضشائية ﬂتلفة
وأإوإمر بالقبضس حيث كانوإ ينششطون لي،Ó
وسشاعدت إلتحريات إلكثيفة عن –ديد
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هوية إلششبكة إإلجرإمية إلذين ينحدرون
من ﬂتلف وليات وسشط و ششرق و غرب
إلبÓد ” تقدÁهم أإمام وكيل إ÷مهورية
لنظر ‘ قضشيتهم.
وت-ت-وإصش-ل ع-م-ل-ي-ة إل-ب-حث وإل-ت-ح-ري من
طرف مصشالح إألمن لفك كل خيوط إلششبكة
وإسشÎجاع باقي إŸركبات إلتي ” سشرقتها
ع ÈإلÎب إل- -وط- -ن- -ي حسشب ت- -وضش- -ي -ح -ات
ﬁافظ إلششرطة عمر حسش Úإلصشغ Òرئيسس
فرقة إلششرطة إلقضشائية للمقاطعة إإلدإرية
ألمن حسش Úدإي.
إششهار
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لسشعة عقرب تودي بحياة
ششاب بÈج بوعريريج
تسشببت لسشعة عقرب ‘ وفاة ششاب ‘  35من إلعمر و ذلك بقرية
ت-ي-ح-م-ام Úإل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة إل-عشس ج-ن-وب ب-رج ب-وع-ري-ريج ،حيث تعرضس
إلضشحية للسشعة على مسشتوى إلرقبة و إلرأإسس ليقوم أإهله بنقله على جناح
إلسشرعة إ ¤إلعيادة إŸتعددة إÿدمات ببلدية إلعشس ثم ” –ويله إ¤
مسش-تشش-ف-ى ب-وزي-دي بÈج ب-وع-ري-ري-ج .وأإك-د م-دي-ر إŸؤوسشسش-ة إل-ع-م-وم-ي-ة
للصشحة إ÷وإرية بÈج بوعريريج إŸششرفة على عيادة إلعشس أإن إلضشحية
” نقله من طرف أإهله ” إسشعافه و تقد ËإŸصشل إŸضشاد ثم –ويله
بسشرعة إ ¤برج بوعريريج إ ¤إŸسشتششفى نظرإ ÿطورة إإلصشابة وأإضشاف
إŸتحدث أإن مصشالح إلصشحة وقبل حلول فصشل إلصشيف قامت بوضشع كل
إلÎتيبات و توف ÒإŸصشل –سشبا للسشعات إلعقرب خاصشة ‘ إŸناطق
إ÷نوبية للولية على غرإر بلديات دإئرة إ◊مادية و إلتي تعرف كل سشنة
تسشجيل حالت إللسشع إلعقربي حيث ” تسشجيل أإك Ìمن  30حالة لسشع
عقربي منذ دخول فصشل إ◊ر بالعيادة إŸتعددة إÿدمات بالعشس.
برج بوعريريج .حبيبة بن يوسصف

اكتششاف حقل لزراعة القنب الهندي بأاميزور
“كنت فرقة إلششرطة إلقضشائية ألمن دإئرة أإميزور ،أإول أإمسس ،إثر
عملية نوعية قامت بها من إكتششاف حقل للقنب إلهندي ‘ ضشوإحي
إŸدي -ن -ة ،وّ” م -ن خ Ó-ل -ه -ا ت -وق -ي -ف م-روج ل-ل-م-خ-درإت و ي-ت-ع-ل-ق إألم-ر
باŸدعو /و.ل  43،سشنة ،مقيم ببلدية أإميزور.
حسشب إŸع -ل -وم -ات إل -ت -ي ب -ح -وزت -ن -ا ،ف-إان إŸت-ه-م ك-ان ي-ق-وم ب-زرإع-ة
إıدرإت وت -روي -ج -ه -ا ع -ل -ى مسش -ت -وى إح-دى إل-ق-رى إÛاورة Ÿدي-ن-ة
أإميزور ،وهذه إلعملية إلنوعية قامت بها مصشالح أإمن دإئرة أإميزور ،بعد
تسش -ط Òخ -ط -ة ﬁك -م -ة م -ع ت -وف Òج -م -ي -ع إل-وسش-ائ-ل إل-بشش-ري-ة وإŸادي-ة
” توقيف إŸششتبه فيه ‘ حالة تلبسس ،وهو متوإجدإ ‘
إل‚احها ،حيث ّ
مزرعته إŸتكونة من 55ششجرة من إلقنب إلهندي من ﬂتلف إألحجام،
وبعدها ” تفتيشس منزله ع Ìعلى كمية معتÈة من إلقنب إلهندي.
بجاية :بن ألنوي توهامي

