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إلعدد

لشس- - - -غ - - -ال
ي- - - -ق- - - -وم وزي- - - -ر إ أ
إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ن-ق-ل ع-ب-د إل-غني
زع Ó-ن ،إل -ي -وم ،ب-زي-ارة ت-ف-ق-د
ل -ل-م-ؤوسسسس-ات إل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
إ◊ضس - - -ري وشس - - -ب - - -ه إ◊ضس- - -ري
«إي - - -ت- - -وزإ « Ÿدي- - -ن- - -ة إ÷زإئ- - -ر
وضس-وإح-ي-ه-ا ،يشس-رف من خÓلها
ع-ل-ى تسس-ل-ي-م ح-افÓ-ت جديدة،
وك -ذإ ت-ق-د Ëشس-ه-ادإت إل-ك-ف-اءة
إŸهنية لسسائقي إ◊افÓت وذلك
على إلسساعة  08:30صسباحا.

بن مسسعود يتفقد
قطاعة بع“ Úوشسنت

17٦9٦

بوعزغي ‘ زيارة عمل إا ¤الطارف

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر إل - - -ع - - -م - - -ل
وإل - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل وإلضس - - -م - - -ان
إلجتماعي مرإد زما‹ ،إليوم
ب - - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل إ ¤ولي- - -ة
سس -ك -ي -ك -دة ،ي -ت -ف -ق -د خ Ó-ل -ه-ا
ق- -ط- -اع- -ه ،وذلك إب- -ت- -دإء م -ن
إلسساعة  09:00صسباحا.

ي -ق -وم وزي -ر إل -ف Ó-ح -ة وإل -ت -ن -م-ي-ة إل-ري-ف-ي-ة وإلصس-ي-د
إلبحري عبد إلقادر بوعزغي ،إليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إ ¤ولي- -ة إل- -ط- -ارف ،يشس- -رف خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى م -ع -اي -ن -ة
إŸسس -ت -ث -م -رإت إل -فÓ-ح-ي-ة  /مسس-ت-ث-م-رإت ت-رب-ي-ة إŸوإشس-ي،
وت -رب -ي -ة إŸائ -ي -ات ،ك-م-ا سس-ي-ل-ت-ق-ي م-ع إل-فÓ-ح ÚوإŸربÚ
وإلصسيادين وكذإ إŸتعامل› ‘ Úال إلصسناعات إلغذإئية
بالولية.

نسسيب يتفقد قطاع
اŸوارد اŸائية
بÈج بوعريريج

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم ()277
لتسسجيل شسهادات اÛاهدين
‘ إط-ار ع-م-ل-ي-ة تسس-ج-ي-ل إلشس-ه-ادإت إ◊ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن
وإÛاهدإت ،ينظم إŸتحف إلوطني للمجاهد Ãقره ،إليوم،
إللقاء إ÷ماعي إŸوسسع رقم ( )277حول موضسوع «كيف كان
إÛاه-دون ي-غ-ام-رون ب-أاروإح-ه-م إب-ان إل-ث-ورة إل-ت-ح-ريرية ‘
إقتحام –صسينات خطي شسال و موريسس وموإنعهما ؟» وذلك
على إلسساعة  10:00صسباحا.

اŸلتقى األول لألطباء الواصسفÚ

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر إلسس - -ي - -اح - -ة
وإلصس -ن -اعــــة إل -ت -ق -ل -ي -ديــــة،
ع -ب -د إل -ق -ادر ب -ن مسس-ع-ود ي-وم
إل-ثÓ-ث-اء  17ج-وي-ل-ية ،2018
بزيارة عمل وتفقد إ ¤ولية
ع“ Úوشس -نتŸ ،ع -اي-ن-ة ب-عضس
إŸشس-اري-ع وإل-ه-ي-اك-ل إل-فندقية
إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-قطاع على مسستوى
إلولية.

الرهانات الطاقوية
ﬁور قواسسم دولية
ينظم إŸعهد إلوطني للدرإسسات
لسسÎإت -ي-ج-ي-ة إلشس-ام-ل-ة ‘ إط-ار
إ إ
سس -لسس -ة ق -وإسس -م دول -ي -ة ت-ظ-اه-رة
ع-ل-م-ي-ة ح-ول م-وضسوع «إلرهانات
إل - -ط - -اق - -وي - -ة ‘ ح- -وضس إل- -ب- -ح- -ر
لب- -يضس إŸت- -وسس- -ط» ،ي- -نشس- -ط- -ه- -ا
إ أ
ف- -رإنسس- -يسس ب -رإن م -دي -ر إل -ب -حث
ت - -خصس مشس - -اك - -ل ط - -اق - -ة أإريسس،
وذلك ي- -وم إÿم -يسس  19جويلية
إ÷اري Ãقر إŸعهد على إلسساعة
 13.45زوإل.

ينظم إل
إŸل-ت-ق -صسندوق إلوطني للتأامينا
Óط-ب-اء إل-وإصس-ف ت إلجتماعية للعمال إ إ
ىإ
أ
ل
و
لجرإء
ل
ل -أ
 Úوإ أ
ل
ط
ب
ا
ء
إ
Ÿ
س
س
ت
ش
س
ا
ر
ي
ن
إ
ل
للصسندو
ت
ا
ب
ق
عÚ
وذلك بالتعاون مع عدد م
ن
إ
÷
م
ع
ي
ا
ت
إ
ل
ع
ل
م
ي
ة
،
ب
ا
إ
إ ¤إÛل
لضسافة
سس إل -وط -ن -ي ل -ع -م -ادة إ أ
ل
ط
ب
ا
ء
إ
÷
ز
إ
ئ
ر
ي
Ú
و
إل
ذ
ل
ك ي-وم غ-د
ثÓثاء على إلسساعة 8.00
0
ص
س
ب
ا
ح
ا
ب
ا
Ÿ
ر
ك
ز
إ
ل
ع
ا
ئ
ل
ي
بن عكنون.

حملة حول ﬂاطر الطرق
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«إيانسسبي» على إلسساعة  09:30صسباحا.

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إلقتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

إلتحرير

حملة
–سسيسسية خاصسة
بالتكوين اŸهني

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

ي -ق -وم وزي -ر إŸوإرد إŸائ-ي-ة
حسس Úنسس -يب ب -زي -ارة ع-م-ل
وت- -ف- -ق- -د Ÿشس- -اري- -ع إل -ق -ط -اع
ب-ولي-ة ب-رج ب-وع-ريريج يوم
جويلية
إÿم - - - - - - -يسس 19
إ÷اري.

اسستمرار موجة ا◊ر
على منطقة الواحات
سستسستمر موجة إ◊ر على
م-ن-ط-ق-ة إل-وإح-ات م-ع تسس-جيل
درجات حرإرة قد تتعدى 48
درج- -ة ع -ل -ى ولي -ات ك -ل م -ن
بسس - -ك - -رة وإل- -وإدي و ورق- -ل- -ة،
حسسب م- -ا أإع- -ل- -ن ع -ن -ه ،أإمسس،
لح - -د إل - -دي - -وإن إل - -وط - -ن - -ي
إ أ
Óرصس -اد إ÷وي -ة ‘ نشس -ري -ة
ل - -أ
خاصسة.
وتسستمر صسÓحية إلنشسرية
إÿاصس- -ة م- -ن م -ن -تصس -ف ن -ه -ار
أإمسس إ ¤إل -ي-وم ع-ل-ى إلسس-اع-ة
 21لي.Ó

إلع ـلناتكـم 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:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أ’ثن 16 Úجويلية  2018م
ألموأفق لـ  02ذي ألقعدة  1439هـ

إاثر فوز منتخب بÓده بكاسس العا ⁄لكرة القدم

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه الفرنسصي
ب -عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-عزيز
بوتفليقة ،امسس ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ-ة ل-ن-ظÒه
الفرنسسي ،إاÁان -وي-ل م-اك-رون ،إاث- -ر ف -وز
منتخب بÓده بالطبعة  21لكأاسس العا⁄
لكرة القدم التي احتضسنتها روسسيا.
وكتب رئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته« :إأثر
فوز أŸنتخب ألفرنسصي لكرة ألقدم بالطبعة
 21لكأاسس ألعا ،⁄يسصر ÊأأÁا سصرور أأن أأعرب
لكم ،باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة
ع-ن ن-فسصي ،ع-ن ت-ه-ان-ينا أ◊ارة ،رأج-ي-ا أأن
تبلغوأ من حققوأ هذأ أإ’‚از ألتاريخي مدى
إأع -ج -اب -ن -ا ب -ك -ون -ه -م أأضص -ف -وأ بشص -ج -اع -ت -ه -م
وتضص-ام-ن-ه-م أŸث-ال-ي Úع-ل-ى ك-اأسس م-ن-افسصات
ألعا ⁄ميزة خاصصة ‘ ﬂتلف مرأحلها».

وأأضصاف قائ« :Óبتفانيه وبسصخائه با÷هد
أل -ذي ب -ذل -ه ط -وأل أل -ب-ط-ول-ة ،شص-ق أل-ف-ري-ق
ألفرنسصي طريقه نحو ألفوز ألنهائي ،باعثا
بذلك ألسصرور ‘ قلوب هوأة كرة ألقدم ‘ كل
ألعا.»⁄
وأسص -ت -ط -رد رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ﬂاط-ب-ا
نظÒه ألفرنسصي« :وإأنني Ÿتيقن من أأن ألفوز
أل -ذي ح-ق-ق-ت-ه ف-رنسص-ا خÓ-ل م-ن-افسص-ة ك-أاسس
ألعا ⁄لكرة ألقدم ،بغضس ألنظر عن ألقيم
أŸث -ال -ي -ة أل -ت -ي ق -دم-ه-ا ل-ل-ع-دي-د م-ن أأج-ي-ال
ألرياضصي ÚوأŸعجب ،Úيعت Èعام Óقويا من
عوأمل ترقية وتطوير أأ’وأصصر ب Úشصبابنا
وأل -ت -ف-اف-ه-م ح-ول أل-ق-ي-م أأ’سص-اسص-ي-ة ك-السص-ل-م
وأ’حÎأم وألصصدأقة وألتضصامن».

تشسجيع الطلبة على التوجه نحو التخصسصس ،حجار :

إانشصاء مدرسصة عليا للرياضصيات ببجاية بداية من السصنة القادمة
أأع -ل -ن وزي -ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار
أمسس أأ’ح - -د Ãسص- -ت- -غ- -ا Âع- -ن
إأنشصاء مدرسصة عليا للرياضصيات
ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ب-دأي-ة م-ن ألسص-نة
أŸقبلة .وقال ألطاهر حجار ‘
أف-ت-ت-اح أأشص-غ-ال أل-دورة ألسص-ب-عÚ
للجنة ألدولية لدرأسصة ،و–سصÚ
ت -ع -ل -ي -م أل -ري-اضص-ي-ات أŸن-ظ-م-ة
بجامعة مسصتغا Âب 15 Úو19
ي- -ول -ي -و أ÷اري أأن إأنشص -اء ه -ذه
أŸؤوسصسص- -ة أل- -ع -ل -م -ي -ة أ÷دي -دة
«عرفان Ÿدينة بجاية نظ Òما
ق -دم -ت -ه م -ن خ -دم -ة ل -ت -ط-وي-ر
ألرياضصيات ‘ ألقرن Úألثا Êعشصر وألثالث عشصر
أŸيÓدي ».Úوأأكد ألوزير أأن «هذه أŸدرسصة هي
م -ط -لب م -ن م -ط -الب أأ’سص -رة أ÷ام-ع-ي-ة و أل-ب-حث
ألعلمي وسصتمكن من تشصجيع ألطلبة على ألتوجه
نحو هذأ ألتخصصصس وإأنشصاء مرجع وطني ،لهذأ
أل -ع -ل -م وأسص -ت -غÓ-ل أل-فضص-اء أ÷ام-ع-ي أŸوج-ود ‘
بلدية أأميزور ألذي يتوفر على كل ألتجهيزأت
ولكي ’ يبقى شصاغرأ».
وع -ن سص -بب أخ -ت -ي -ار و’ي-ة ب-ج-اي-ة إ’نشص-اء ه-ذه
أŸدرسصة ذكر حجار أأن «هذه أŸدينة كانت قبلة
لطالبي ألعلم وألفنون أ÷ميلة وخاصصة ألرياضصيات

من أأمثال أ’يطا‹ لييوناردو
دوبيز ألذي درسس ألرياضصيات
وأك- -تشص- -ف أأ’رق -ام أل -ع -رب -ي -ة
وأ◊سصاب أ’ول مرة ببجاية ‘
ألقرن ألثا Êعشصر وقام بنقلها
إأ ¤أأوروب -ا ».وأأضص -اف ح -ج-ار
أأن «أل -ت -اري -خ ي -ط -ل -ع -ن -ا ع-ل-ى
مسصاهمة بÓدنا وبقسصط وأفر
‘ تطوير هذأ ألعلم خاصصة
إأب -ان أ◊ق -ب-ة أإ’سصÓ-م-ي-ة م-ن
خ Ó-ل أل -ن-ق-ل-ة أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي
أأضصافتها أŸدن أ÷زأئرية ’
سصيما تيارت وبجاية وتلمسصان
وقسص -ن -ط -ي -ن-ة وب-ون-ة (ع-ن-اب-ة)
ووهرأن كمنارأت علمية أأثر إأنتاجها لقرون ‘
وعرفت
منطقة أŸغرب ألعربي وأأوروبا».
هذه ألفÎة -يضصيف ألوزير -أأسصماء جزأئرية ‘
هذأ ألعلم من أأمثال أبن مرزوق أ◊فيد ( )1364و
ﬁمد بن إأبرأهيم ألعبيلي ( )1456و أأبو عبد ألله
ألشصريف أŸعروف ب»ألغربي» (ألقرن  14م) و بن
ق-ن-ف-ذ أل-قسص-ن-ط-ي-ني ( )1406وأ◊ب -اك أل -ت -ل-مسص-اÊ
( )1463وغÒهم من ألعلماء ألذين قدموأ أأعما’
جليلة ‘ علم أ÷ Èوأ◊سصاب وألفلك وألتي ’
تزأل تدرسس إأ ¤أآ’ن Ãدأرسصنا وجامعاتنا» .

الدولة مسصتمرة ‘ دعم
›انية التعليم
أأكد وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر
حجار أمسس أأ’حد Ãسصتغا Âأأن ألدولة أ÷زأئرية
مسص -ت-م-رة ‘ سص-ي-اسص-ة دع-م ›ان-ي-ة أل-ت-ع-ل-ي-م.وق-ال
ح -ج -ار خ Ó-ل ل -ق -اء صص -ح-ف-ي ع-ق-ده ع-ل-ى ه-امشس
أف -ت -ت -اح أل-دورة ألسص-ب-ع Úل-ل-ج-ن-ة أل-دول-ي-ة ل-درأسص-ة
و–سص Úتعميم تعليم ألرياضصيات أŸنظمة بجامعة
مسصتغا Âب 15 Úو 19يوليو أ÷اري أأنه «’ يوجد ‘
أŸرحلة أ◊الية أأي تفك ‘ Òتغي Òسصياسصة دعم
›انية ألتعليم لفائدة ألطلبة وإأن كان هناك رÃا
تفك ‘ Òكيفيات –سص Úهذأ ألدعم» .و أأوضصح
ألوزير أأن «›انية ألتعليم ’ تعني فقط ألتسصجيل
‘ أ÷امعات وأŸدأرسس دون أأية رسصوم أأو حقوق
م - -ال- -ي- -ة ب- -ل تشص- -م- -ل ك- -ذلك ت- -وف Òك- -ل ألشص- -روط
وأÿدمات أ÷امعية للطلبة من منحة وإأطعام
ون- -ق- -ل وإأي- -وأء وصص- -ح- -ة».وذك- -ر ح- -ج- -ار «أأن ه- -ذه
أÿدمات أ÷امعية ألتي يسصتفيد منها ألطلبة ‘
إأطار ألسصياسصة ألعامة للدولة ،كدولة أجتماعية
تختلف من تخصصصس جامعي إأ ¤أأخر وتكلف سصنويا
م -ا ي -زي -د ع -ن  700أأل-ف دي-ن-ار ج-زأئ-ري ل-ل-ط-الب
أ÷امعي ألوأحد».

Œسسيدا لتوصسيات ا÷لسسات الوطنية للفÓحة

بوعزغي يؤوكد على تربية اŸائيات ‘ –قيق ا’من الغذائي
أألح وزير ألفÓحة و ألتنمية ألريفية و ألصصيد
ألبحري ،ع -ب -د أل -ق-ادر ب-وع-زغ-ي أمسس أ’ح-د
با÷زأئر على ألدور ألهام ألذي تلعبه تربية
أŸائيات ‘ أ’من ألغذأئي للجزأئر فضص Óعن
دورها ‘ ألنمو أ’قتصصادي خارج أÙروقات
و مسص -ع-ى ت-خ-ف-يضس أل-وأردأت،حسص-ب-م-ا أف-اد ب-ه
بيان ألوزأرة .جاء هذأ ألتأاكيد خÓل أفتتاحه
لقاء تقييميا لنشصاطات ألصصيد ألبحري و تربية
أŸائيات للسصدأسصي أ’ول من سصنة  2018و أفاق
ألسصدأسصي ألثاÃ 2018 Êقر ألوزأرة و ألذي
حضصره أطارأت من ألوزأرة و أŸديرية ألعامة
ل-لصص-ي-د أل-ب-ح-ري أل-ذي ي-ن-درج ‘ أط-ار ت-ن-ف-ي-ذ
أل- -ت- -وج -ي -ه -ات أل -ت -ي ج -اءت ‘ رسص -ال -ة رئ -يسس
أ÷مهورية ،ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة خÓ-ل
أ÷لسص -ات أل -وط -ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة و أل-ت-ي دع-ا م-ن
خÓ-ل-ه-ا ألسص-ل-ط-ات أŸع-ن-ي-ة أ ¤أع-ط-اء أه-مية
بالغة لقطاع ألصصيد ألبحري و تربية أŸائيات.و
أك -د ب -وع -زغ -ي ب -ه -ذه أŸن-اسص-ب-ة ع-ل-ى ضص-رورة
Œسصيد ألتوصصيات ألتي جاءت بها أ÷لسصات
ألوطنية للفÓحة ‘ ألقريب ألعاجل ‘ أطار
برنامج عمل وطني  ‘.سصياق ذي صصلة ،تطرق
ألوزير أ ¤أهمية قطاع ألصصيد ألبحري و تربية

أŸائ- -ي- -ات أل -ت -ي ت -ع -ت Èم -ن
أل -دع -ائ -م أ’سص -اسص -ي -ة أل -ت -ي
يرتكز عليها قطاع ألفÓحة و
ألدور أŸنوط بها للنهوضس
با’قتصصاد ألوطني.
كما أأكد أيضصا على أ’لتزأم
ألصص-ارم ل-لسص-ل-طات ألعمومية
بÎق- -ي- -ة ه- -ذأ أل -نشص -اط ع -ن
ط- - -ري- - -ق م- - -ن - -ح ك - -ل أن - -وأع
أل -تسص -ه -يÓ-ت ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن
ق -ان -ون -ي -ة ك-انت أو أدأري-ة أو
ج-ب-ائ-ي-ة أو ب-ن-ك-ي-ة ‘.سص-ياق
ذي صصلة ،تطرق ألوزير أ ¤ضصرورة أشصرأك
جميع ألفاعل ‘ Úقطاع ألصصيد ألبحري و تربية
أŸائ -ي -ات خ -اصص-ة أŸسص-ت-ث-م-ري-ن و أل-ب-اح-ث Úو
أŸت -ع -ام -ل Úو أŸع -ن -ي Úأل -ذي -ن ع -م -ل-وأ ب-ك-ل
شصفافية و جدية ‘ أ’شصهر أ’خÒة على Œديد
هياكل ألغرف ألو’ئية للصصيد ألبحري لتحقيق
طموحات ألفئات أŸهنية أıتلفة و ألتكفل
ب- -انشص- -غ- -ا’ت -ه -م .وأع -ت Èأل -وزي -ر أن أل -ن -ت -ائ -ج
أÙصص -ل ع -ل -ي -ه -ا ‘ ›ال أ’سص-ت-ث-م-ار ت-دع-و
للتفاؤول ببلوغ هدف كهذأ ،مÈزأ أن« ألسصياسصة

أŸسص -ط -رة ل -ت -ط -وي -ر ت -رب-ي-ة
أŸائ- -ي- -ات ‘ أ÷زأئ- -ر م- -ع
ب -ل-وغ أن-ت-اج ألصص-ي-د أل-ب-ح-ري
أقصصى حدود يجب أن ترفع
من معد’ت أسصتهÓك ألفرد
من ألسصمك ألذي يصصل حاليا
أ 4 ¤ك-ل-غ ل-ل-ف-رد سص-ن-ويا» .
وذك- -ر أل- -ب -ي -ان  ،أن وزأرة
أل-فÓ-ح-ة و أل-ت-ن-م-ي-ة أل-ريفية
وألصصيد ألبحري تو‹ أهمية
ب-ال-غ-ة ل-ل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أ◊الية
وأ◊ركية ألوأسصعة ‘ ›ال
أ’سصتثمار ‘ تنمية تربية أŸائيات و صصناعات
ألصصيد ألبحري أıتلفة من خÓل أŸرأفقة
أŸيدأنية للمسصتثمرين و ألعمل على تذليل كل
أل -ع -رأق -ي -ل ألت ت -عÎضص -ه -م م-ن أج-ل Œسص-ي-د
مشص -اري -ع -ه -م خ -اصص -ة م -ع أل-ه-ي-ئ-ات أ’دأري-ة و
أل -ب -ن -ك -ي -ة ب -اإ’ضص-اف-ة أ ¤ضص-رورة أيÓ-ء ع-ن-اي-ة
خاصصة لÎبية أŸائيات ‘ أŸناطق ألدأخلية و
ألصصحرأوية و توسصيع مشصاريع تربية أŸائيات
أŸد›ة م-ع أل-فÓ-ح-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف
أŸتدخل.Ú

يضسم  200غرفة و 400سسرير

اŸركز السصياحي «الرمال الذهبية» سصيكون جاهزا ‘ أافريل 2019
أأع- -ل- -ن وزي- -ر ألسص- -ي- -اح- -ة و ألصص- -ن- -اع -ات
ألتقليدية عبد ألقادر بن مسصعود با÷زأئر
أل -ع -اصص -م -ة أن أن-ت-ه-اء أشص-غ-ال أع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
وعصصرنة أŸركز ألسصياحي ألرمال ألذهبية
ب- -زرأل -دة سص -ي -ك -ون ن -ه -اي -ة شص -ه -ر أأب -ري -لأل -ق -ادم.و أأوضص -ح أل -وزي -رخÓ-ل زي-ارة ع-م-ل
وتفقد قادته أ ¤أŸركب ألسصياحي لزرألدة
أأن «أنتهاء أشصغال أعادة تهيئة وعصصرنة
أŸرك-ز ألسص-ي-اح-ي أل-رم-ال أل-ذه-ب-ي-ة سصيكون
نهاية شصهر أبريل أŸقبل « ،مشصÒأ أ ¤أن
مدة أ’شصغال بهذأ أŸركز تقدر بـ  15شصهرأ
وق -د أن -ط -ل -قت م -ن -ذ ح -وأ‹ ث Ó-ث -ة أشص -ه-ر
وي -ح-ت-وي ع-ل-ى  200غ- -رف- -ة و ح- -وأ‹ 400
سصرير ،و كانت زيارته ألتفقدية هذه فرصصة
ÓطÓ-ع ع-ل-ى أل-ت-جسص-ي-د أل-ف-علي لÓتفاقية
ل -إ
أŸمضص - -اة ب› Úم- -ع ف- -ن- -دق- -ة وسص- -ي- -اح- -ة

وح -م -ام -ات م -ع-دن-ي-ة وأل-ف-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
’–اد ألعام للعمال أ÷زأئريÚ
للفنادق مع أ إ
وألتي “ت خÓل شصهر يونيو أŸاضصي وألتي
تسصمح كما قال ألوزير للعمال أŸنتسصب Úأ¤
’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úبا’سصتفادة
أ إ
من تخفيضصات تصصل أ 50 ¤باŸائة على
ألسصعر أŸطبق حاليا من طرف أÛمع.
وأبرز ‘ هذأ ألصصدد أن حوأ‹  40عائلة
’تفاقية
أسصتفادت أ ¤غاية أليوم من هذه أ إ
مشصÒأ أ ¤أنه ” تسصجيل  10أ’ف عائلة
مقيمة حاليا ‘ ألفنادق Ãناسصبة موسصم
’صصطياف ألذي وصصفه باŸتميز من خÓل
أ إ
’تفاقية و كذأ بالفضصاءأت أŸهيأاة
هذه أ إ
ع -ل -ى مسص-ت-وى ألشص-وأط-ئ .أأم-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
’ق- -ام -ة ب -اŸرك -ب -ات ألسص -ي -اح -ي -ة
أسص- -ع- -ار أ إ
وألفنادق أأكد ألوزير أنها « منخفضصة « بنسصبة

’قامة
 30أ 40 ¤باŸائة حيث وصصل سصعر أ إ
‘ فندق يطل على شصاطئ ألبحر4500دج
لليلة بكل من زرألدة ووهرأن من جانبه أأكد
ألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع فندقة وسصياحة
وحمامات معدنية لزهر بونافع لوأج أن 72
فندقا تابعا للمجمع على أŸسصتوى ألوطني
سص -ي-ت-م ت-رم-ي-م-ه ‘ سص-ن-ة‡ 2019ا يسص-م-ح
ب-اع-ط-اء دف-ع ح-ق-ي-ق-ي ل-لسص-ي-اح-ة با÷زأئر،
مشصÒأ أ ¤أأن ألفنادق ألتابعة للمجمع تضصم
 35ألف سصرير ،كما شصدد ألسصيد بونافع أأن
’تفاقية أŸمضصاة مع أ’–اد ألعام للعمال
أ إ
أ÷زأئري Úتسصمح باسصتفادة عدد كب Òمن
عمال أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úمن
تخفيضصات تصصل أ 4500 ¤دج على ألسصعر
أ◊قيقي لتكاليف أ’قامة بالفنادق ألتابعة
للمجمع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسساهل عقب ﬁادثاته مع وزير الداخلية النيجري:

مكافحة اإ’رهاب ،ا÷رÁة والهجرة غ Òالشصرعية –ديات يجب رفعها
–ادث وزي- - - - - - -ر الشس- - - - - - -ؤوون
اÿارجية،ع - - - -ب - - - -د ال- - - -ق- - - -ادر
مسساهل ،امسس ب- - - -ا÷زائ- - - -ر
العاصسمة مع وزير الدولة وزير
’م -ن ال -ع -م -وم-ي
ال -داخ -ل -ي -ة وا أ
وال Ó- - -م - - -رك - - -زي- - -ة والشس- - -ؤوون
ال-ع-رف-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة ال-نيجري،
ﬁم-د بازوم ،ح-ول التحديات
التي تواجهها منطقة السساحل.
و صصرح مسصاهل للصصحافة عقب
أŸق -اب -ل-ة أل-ت-ي خصس ب-ه-ا أŸسص-ؤوول
أل -ن -ي -ج -ري أŸت -وأج-د ب-ا÷زأئ-ر ‘
أط- - - -ار أل- - - -دورة  6ل -ل -ج -ن -ة أل-ث-ن-ائ-ي-ة أ◊دودي-ة
أ÷زأئرية-ألنيجرية« ،لقد تبادلنا وجهات ألنظر
حول ألتحديات ألتي توأجهها منطقتنا .أ’ننا ‘
منطقة تتميز باضصطرأبات كبÒة».
وأوضص- -ح مسص- -اه -ل أن «ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ت -وأج -ه
–دي - -ات كÈى ع - -ل - -ى غ - -رأر أ’ره- -اب وأ÷رÁة
أŸنظمة و ألهجرة غ Òألشصرعية» مشصÒأ أ ¤أن كل
هذه أŸسصائل قد شصكلت موضصوع تبادل لوجهات
ألنظر ب Úأ÷انب.Ú
وأضصاف ألوزير أنه أمام هذه ألتحديات يجب
ع -ل -ى أ÷زأئ -ر و أل -ن -ي-ج-ر أن «ي-نسص-ق-ا أع-م-ال-ه-م-ا»
موضصحا أن «ذلك يتم بشصكل جيد».

كما أكد مسصاهل أنه تناول مع بازوم موضصوع
ألقمة أŸقبلة ل–Óاد أ’فريقي ألتي سصيحتضصنها
أل-ن-ي-ج-ر ‘ شص-ه-ر ي-ول-ي-و  ، 2019م -ع-تÈأ أن «ه-ذأ
أŸوعد سصيكون مناسصبة هامة لتجسصيد أŸنطقة
أ’فريقية للتبادل أ◊ر».
وتابع قوله «أننا نامل ‘ أن تقوم عديد ألبلدأن
بالتصصديق على أ’تفاق أŸتضصمن أنشصاء منطقة
ألتبادل أ◊ر أ’فريقية بحلول موعد شصهر يوليو
 .»2019من جانبه أوضصح بازوم أن أللجنة ألثنائية
أ◊دودية «تعت Èأ’طار أŸتضصمن ‘ أ’جرأءأت
أل-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا أل-ل-ج-ن-ة ألعليا أıتلطة أ÷زأئرية-
ألنيجرية ألتي تعكف على مسصائل تطبيقية تتعلق
باŸناطق أ◊دودية لك Óألبلدين».

’وروبي
’–اد ا أ
ا◊وار ا’سسÎاتيجي ا÷زائر-ا إ

اجتماع حول اŸسصائل اأ’منية اليوم با÷زائر

ي -ن -ع -ق-د أل-ي-وم أ’ث-ن Úب-ا÷زأئ-ر أج-ت-م-اع يضص-م
خÈأء ج- -زأئ- -ري Úو أأوروب -ي ‘ Úأط -ار أل -ت -حضصÒ
ل -ل -دورة أل -ث -ان-ي-ة ل-ل-ح-وأر أ’سصÎأت-ي-ج-ي أ÷زأئ-ر-
أ’–اد أ’وروبي حول أŸسصائل أ’منية و مكافحة
أ’ره -اب حسص -ب -م -ا أشص-ارأل-ي-ه ب-ي-ان ل-وزأرة ألشص-ؤوون
أÿارجية أمسس أأ’حد .و أوضصح ذأت أŸصصدر أأن
هذه ألدورة ألثانية للحوأر أ’سصÎأتيجي سصيÎأأسصها
‘ أأكتوبر أŸقبل با÷زأئر وزير ألشصؤوون أÿارجية
ع - -ب- -د أل- -ق- -ادر مسص- -اه- -ل ع- -ن أ÷انب أ÷زأئ- -ري
وأŸم -ث -ل -ة ألسص -ام -ي -ة ل –Ó-اد أأ’وروب -ي أŸك -ل -ف-ة

بالشصؤوون أÿارجية و ألسصياسصة أأ’منية فيديريكا
موغÒيني عن أ÷انب أأ’وروبي .كما أشصار ألبيان
أ ¤أأن هذأ أللقاء سصيتمحور حول وضصعية و آأفاق
أل- -ت- -ع- -اون أل -ث -ن -ائ -ي ‘ أÛا’ت ذأت أ’ه -ت -م -ام
أŸشصÎك ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ل- -ط -رف ‘ Úأط -ار أ◊وأر
أ’سصÎأت- -ي- -ج- -ي أ÷زأئ- -ر-أأ’وروب -ي أل -ي -وم ح -ول
أل -قضص -اي -ا أأ’م -ن-ي-ة و م-ك-اف-ح-ة أ’ره-اب.ي-ذك-ر أأن
أل- -دورة أ’و ¤ل -ه -ذأ أ◊وأر أ’سصÎأت -ي -ج -ي رف -ي -ع
أŸسصتوى نظمت يوم  19أأكتوبر  2017بÈوكسصل
برئاسصة مسصاهل وموغÒيني.

خÓل اسستقباله من طرف بوحجة

سصف Òقطر ينوه بدور ا÷زائر ‘ حل النزاعات سصلميا

نوه سصف Òدولة قطر با÷زأئر ،إأبرأهيم بن عبد
ألعزيز ﬁمد صصالح ألسصهÓوي ،أمسس أأ’حد،بدور
أ÷زأئر ‘ تقريب وجهات ألنظر ب Úأأ’طرأف
أŸتنازعة وألدعوة إأ ¤أ◊لول ألسصياسصية ،حسصب ما
أأفاد به بيان للمجلسس.
وأأشص-اد ألسص-ي-د ألسص-هÓ-وي خÓ-ل أسص-ت-ق-ب-ال-ه من
طرف رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني ،ألسصعيد
بوحجة ،ب»م- -وق -ف أ÷زأئ -ر أ◊ي -ادي وأل -ث -ابت
أل-رأفضس ل-ل-ت-دخ-ل أأ’ج-ن-ب-ي ‘ ألشص-ؤوون أل-دأخ-ل-ي-ة

للدول وكذأ بالعÓقات ألتاريخية ألتي Œمع شصعبي
ألبلدين».من جهته ،ذكر رئيسس أÛلسس Ãوقف
أ÷زأئ -ر «أل -ث -ابت وأل -رأفضس ل -ل-ت-دخ-ل ‘ ألشص-وؤون
ألدأخلية للدول ودعمها لتغليب لغة أ◊وأر ◊ل
أأ’زمات».وكان أللقاء مناسصبة للتطرق إأ« ¤وأقع
وآأف-اق أل-عÓ-ق-ات ألثنائية ،ح-يث ” أل-ت-أاك-ي-د ع-لى
ضص -رورة إأن -ع -اشس أل -ت-ع-اون ألŸÈا Êب-اإ’ضص-اف-ة إأ¤
ضص- -رورة رف- -ع مسص- -ت -وى أل -ت -ب -اد’ت أ’ق -تصص -ادي -ة
وتشصجيع أ’سصتثمار».

شص -ك -ل أل -ت -ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ب Úأ÷زأئ-ر و أل-ي-اب-ان
خاصصة ‘ أÛال أ’قتصصادي وترقية ألشصرأكة و
أ’سص -ت -ث -م -ار صص-لب أل-ل-ق-اء أل-ذي ج-م-ع أمسس أأ’ح-د
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م-ة ب Úرئ-يسس أÛلسس ألشص-ع-ب-ي
ألوطني ألسصعيد بوحجة و ألسصف Òأليابا Êبا÷زأئر
كازويا أأوقاوأ .و أأوضصح بيان للمجلسس أأن هذأ أللقاء
تناول ،ألعÓقات ألتاريخية ب Úألبلدين منذ 1958
سصنة قيام أليابان بتأاسصيسس ÷نة صصدأقة لدعم ألثورة
أ÷زأئرية ،فضص  Ó-ع -ن مسص -ار ت -ط-وره-ا م-ن خÓ-ل
إأرسصاء عÓقات متنوعة خاصصة ‘ ميادين أ’قتصصاد
وألطاقة.و سصج ‘ Óهذأ أإ’طار «طموح ألبلدين ‘
أسصتمرأرها و تعزيز توأصصلها لتحقيق أŸزيد من
ألرقي ‘ ظل مسصاعي أ÷زأئر لتنويع أقتصصادها
ألوطني وتطلعها لÓسصتفادة من خÈأت أأصصدقائها
وشص -رك -ائ-ه-ا أأم-ام م-ا ت-ت-ي-ح-ه م-ن ف-رصس أ’سص-ت-ث-م-ار
أŸتوفرة وأسصتقبال ألشصركات أليابانية» .كما أأشصار
ألبيان إأ ¤أأن سصف Òأليابان «أأبدى أهتمام بÓده
باسصتغÓل فرصس أ’سصتثمار أŸفتوحة ‘ أ÷زأئر
وأŸرأفقة ‘ ألتخطيط و Œسصيد مشصاريع ألشصرأكة

‘ عدة ›ا’ت منها صصناعة ألسصيارأت وأ’تصصا’ت
و ألفÓحة وتوف Òمناصصب شصغل»و ‘ هذأ ألسصياق،
شص- -دد أ÷ان- -ب- -ان ع- -ل- -ى أأن ت- -ل- -عب ÷ان ألصص -دأق -ة
ألŸÈانية أŸشصكلة ‘ ك Óألبلدين دورها ‘ تعزيز
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي-ة و ت-ب-ادل أÈÿأت وأل-ت-نسص-ي-ق
وألتشصاور ‘ ﬂتلف أÙافل ألŸÈانية ،يضصيف
أŸصص -در ذأت -ه .ك -م -ا ” خ Ó-ل أل-ل-ق-اء أل-ت-ط-رق أ¤
«Œربة أ÷زأئر ألرأئدة ‘ مكافحة آأفة أ’رهاب و
‘ أل -ع -م -ل ع -ل -ى –ق -ي-ق ألسص-ل-م وأل-ت-ع-اون ل-ت-ف-ادي
أل-ن-زأع-ات أŸسص-ل-ح-ة» ح-يث ت-ع-د أ÷زأئ-ر وأل-ي-ابان
«شصريك Úأأسصاسصي ‘ Úهذأ أŸسصار».
و على صصعيد آأخر ،جدد رئيسس أÛلسس «“سصك
أ÷زأئر Ãبادئ سصياسصتها أÿارجية ’سصيما فيما
يتعلق بعدم ألتدخل ‘ ألشصؤوون ألدأخلية وتسصوية
ألنزأعات با◊لول ألسصلمية ودعم حق ألشصعوب ‘
أ’سص -ت -ق Ó-ل وت -ق -ري-ر أŸصص Òع-ل-ى غ-رأر ألشص-ع-بÚ
ألفلسصطيني وألصصحرأوي ودعم مسصار أŸصصا◊ة ‘
ما‹ وأ◊وأر وأ◊ل ألسصياسصي ب Úألليبي Úدون
تدخل أأجنبي».

ترقية التعاون ا’قتصصادي ﬁور لقاء بوحجة بسصف Òاليابان

وري الÌى ÃقÈة من بوزران

اÛاهد الضصابظ مسصعود بن عبيد ‘ ذمة الله
أنتقل إأ ¤رحمة ألله سصهرة أأمسس أول أمسس
ألسصبت Ãدينة باتنة أÛاهد و أأ’م Úألو’ئي
ألسصابق للمنظمة ألوطنية للمجاهدين مسصعود بن
عبيد عن عمر ناهز  92سصنة بعد مرضس عضصال
حسصب ما علمته «وأأج» أأمسس أأ’حد من أأ’مÚ
أل -و’ئ -ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ع-اب-د
رحما .Êو أأوضصح ذأت أŸصصدر أأن جنازة أŸرحوم
أأقيمت بعد صصÓة ظهر أأمسس ÃقÈة بوزورأن بعد
ألصصÓة عليه Ãسصجد أأول نوفم.1954 È
من جهته ع Èوزير أÛاهدين ألطيب زيتوÊ
عن بالغ تأاثره لفقدأن أÛاهد معÈأ ‘ رسصالة
تعزية إأ ¤أأسصرة ألرأحل عن حزنه ألشصديد.
وذكر زيتو Êبخصصال ألفقيد ووفائه لتضصحيات
ألشص -ه -دأء خ -دم -ة ل -ل -وط -ن وإأع Ó-ء صص -رح -ه ورف -ع
ره -ان -ات ن -هضص -ت -ه ‘ ك -ل أŸه -ام أل -ت -ي ك -ل-ف ب-ه-ا
وأŸسص-ؤوول-ي-ات أل-ت-ي ت-ق-ل-ده-ا آأخ-ره-ا أأم-ي-ن-ا و’ئ-يا
Ÿن -ظ -م -ة أÛاه -دي -ن ل-ع-اصص-م-ة أأ’ورأسس ب-ات-ن-ة،

Óجيال أأروع ألصصور ◊ب أ÷زأئر وألتفاÊ
مقدما ل أ
‘ خدمتها.
ومعلوم أأن أŸرحوم مسصعود بن عبيد أŸولود
سصنة  1926بشصعبة أأو’د شصليح ببلدية وأدي ألشصعبة
أل-ت-ح-ق بصص-ف-وف أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ‘ سص-ن-وأت-ه-ا
أأ’و ¤و تقلد رتبة مÓزم أأول حيث رأفق لسصنوأت
عديدة أÛاهد أŸرحوم ألعقيد أ◊اج ÿضصر
ب-ال-و’ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة أأ’و .¤وي-ع-رف ع-ن أŸرحوم
أل -ذي أشص-ت-غ-ل ع-قب أ’سص-ت-قÓ-ل ب-ال-ت-دريسس ل-فÎة
قصصÒة ق- -ب -ل أن -خ -رأط -ه ‘ أŸن -ظ -م -ة أل -وط -ن -ي -ة
للمجاهدين تقربه من ألشصباب للحديث عن ألثورة
أل -ت-ح-ري-ري-ة و م-آاث-ره-ا و ت-ب-ل-ي-غ رسص-ال-ة ألشص-ه-دأء و
أÛاهدين أ’جيال ما بعد أ’سصتقÓل .جدير
ب -ال -ذك -ر أأن أÛاه -د أل-رأح-ل شص-غ-ل م-نصصب أأمÚ
و’ئي للمنظمة ألوطنية للمجاهدين لفÎة Œاوزت
أل 15سص -ن -ة ق -ب -ل أأن ي -ق-ع-ده أŸرضس ‘ ألسص-ن-وأت
أأ’خÒة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بدوي :ا÷زائر لن تقبل بفتح مراكز للمهاجرين غ ÒالششرعيÚ
^ بازوم :نثمن التعاون النيجري ـ ـ ـ ا÷زائري

قال وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،أان ا÷زائر ترفضض “اما فتح مراكز للمهاجرين غ Òالششرعي Úعلى أاراضشيها ،مؤوكدا أان البÓد
تتعرضض ’نتقادات ’ أاسشاسض لها من الصشحة عن طريق ملف الهجرة ،وهو ما اعتÈه «حملة تششويه غ Òمؤوسشسشة» ‘ ،ح Úدعا حكومة النيجر إا ¤ا’سشتثمار ‘ اŸناطق ا◊دودية
’منية التي تهدد السشاحل.
’خطار ا أ
Ÿواجهة ا أ

مركز اŸؤو“رات :جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي

أوضس- -ح ب- -دوي أن أ÷زأئ- -ر عÈت ع- -ن
رفضس -ه -ا ف -ت -ح م -رأك -ز ل-ل-م-ه-اج-ري-ن غÒ
ألشس- -رع- -ي Úع- -ل -ى ت -رأب -ه -ا ،مشس Òإأ ¤أن
موقف أ÷زأئر معروف ،حيث سسبق لوزير
ألشسؤوون أÿارجية ألتعب Òعنه مؤوكدأ أن
موقف أ◊كومة وأضسح “اما بشسأان مسسأالة
أل -ه -ج -رة غ Òألشس-رع-ي-ة ول-يسس ه-ن-اك أي
ت -وضس -ح -ي -ات Áك -ن أ◊ديث ع -ن-ه-ا ح-ول
أŸلف.
وأكد بدوي ‘ تصسريح للصسحافة،أمسس،
ع- -ل -ى ه -امشس أشس -غ -ال أل -دورة ألسس -ادسس -ة
ل -ل -ج -ن -ة أ◊دود أل -ث -ن -ائ -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة-
ألنيجرية باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت عبد
أل -ل-ط-ي-ف رح-ال ب-ال-ع-اصس-م-ة أن-ن-ا نسس-خ-ر
ألكث Òمن ألوسسائل و نتخذ ألعديد من
أإ’جرأءأت ضسمن إأطار إأنسسا Êمطابق
للقيم ألعاŸية و ألدولية ويتم ذلك بكل
إأرأدة سسياسسية للدولة.
‘ سسياق ألتعاون حول ملف ألهجرة
وغÒها من أŸلفات ألتي تهدد منطقة
ألسساحل طالب بدوي من نظÒه ألنيجري
وزير ألدولة وزير ألدأخلية إأعطاء أأ’ولية
ل - -ل- -م- -ن- -اط- -ق أ◊دودي- -ة ‘ أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
أ’قتصسادية من أجل Œنب أ’خت’Óت
أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وإأع-ادة أل-ت-وأزن ل-ه-ا ل-لتصسدي
لظاهرة ألهجرة غ Òألشسرعية ،مؤوكدأ آأن
ألتنمية تكاد تكون منعدمة ‘ أŸناطق
أ◊دودي -ة أأ’م -ر أل-ذي م-ن شس-ان-ه ت-ه-دي-د
أأ’م- -ن ‘ أŸن- -ط- -ق- -ة وي -زي -د م -ن ت -ردي
أأ’وضساع أإ’نسسانية.
وأوضس- -ح ب- -دوي أن أل- -ب- -ل- -دأن م -ل -زمÚ
بالتعاون ألثنائي من أجل Œنب ألهجرة
غ Òألشسرعية ومكافحة أ’Œار بالبشسر
ألذي أصسبح ظاهرة تؤورق ألكث Òمن ألدول
أإ’فريقية ،مؤوكدأ على ضسرورة درأسسة كل
ألصسعوبات ألتي –ول دون تطبيق ما أتفق
عليه خÓل أللجنة أÿامسسة  ،إأضسافة إأ¤
أ’ت -ف -اق -ي -ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úو’ة أŸن-اط-ق
أ◊دودي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وأل-ن-ي-ج-ر ع-ن ط-ري-ق
أ’سستعانة باÈÿأء ‘ هذأ أÛال من

ألصسعوبات ألتي –ول دون Œسسيد ما ”
أ’تفاق عليه ،وكذأ وضسع ﬂطط عمل
ه-ادف ووأضس-ح وق-اب-ل ل-ل-ت-جسس-ي-د ب-غرضس
ت- -أام Úوت- -ن- -م- -ي- -ة أŸن- -ط- -ق- -ة أ◊دودي- -ة
أŸشسÎكة.
‘ هذأ أإ’طار أعلن عن إأنشساء فريقي
عمل خÓل هذه ألدورة ،يتكفل ألفريق
أأ’ول باŸسسائل أأ’منية يÎأسسه وأ‹ و’ية
“Ôأسست ،أم -ا أل -ف -ري -ق أل -ث -ا Êف-ي-ت-ك-ف-ل
بتقد ËأقÎأحات عملية حول أŸسسائل
ألتنموية على مسستوى ألشسريط أ◊دودي
لتنفيذ أÿطط أŸتفق عليها.

التهديدات Ãنطقة السشاحل
تسشتدعي تنسشيقا أامنيا

أجل تنمية أŸنطقة أ◊دودية أŸشسÎكة
وت-ع-زي-ز أ’سس-ت-ث-م-ار Ÿوأج-ه-ة أل-تهديدأت
أل -ع -دي -دة أل -ت -ي ت-ل-ق-ي ب-ث-ق-ل-ه-ا ع-ل-ى أم-ن
منطقتنا.

انششغال ا÷زائر عميق لضشعف التنمية
القتصشادية ‘ منطقة السشاحل

وع Èب - -دوي ع - -ن أنشس - -غ - -ال أ÷زأئ - -ر
أل-ع-م-ي-ق لضس-ع-ف أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصس-ادية ‘
م -ن -ط -ق -ة ألسس-اح-ل ،أأ’م-ر أل-ذي ي-ت-ط-لب
حسس -ب -ه رف -ع مسس -ت -وى أل -ت -ع -اون م -ع دول-ة
أل -ن -ي -ج-ر ألشس-ق-ي-ق-ة Ÿوأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات
أÿطÒة وألتي تتعاظمت بشسكل كب‘ Ò
أآ’ونة أأ’خÒة ما يهدد أŸنطقة ويؤودي
إأ ¤تفاقم ظاهرة ألهجرة غ Òألشسرعية

وت - -ه - -ريب أıدرأت وأل - -بشس- -ر ،وك- -ذلك
أإ’رهاب ألذي يعت Èأحد أك Èألتحديات
‘ أŸنطقة.
وأع -ت Èوزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة أن أ’ن-تشس-ار
أل-ره-يب ل-ظ-اه-رة أل-ه-ج-رة غ Òألشس-رع-ية
تدعو ألبلدين إأ ¤توطيد ألتعاون ألثنائي
Ÿكافحتها ومكافحة ألشسبكات أإ’جرأمية
ألتي ترتبط بها ،معربا عن قلقه ألعميق
من أن أصسبح أمرأ مقلقا ،يتوجب أŸزيد
م -ن أل -ت-نسس-ي-ق وت-ك-ث-ي-ف أ÷ه-ود Ùارب-ة
شس -ب-ك-ات ت-ه-ريب أل-بشس-ر وأŸت-اج-رة ب-ه-م،
وك -ذأ م -ك -اف -ح -ة أل-رأدي-ك-ال-ي-ة وأل-ت-ط-رف
ألعنيف».
و‘ ح -دي -ث -ه ع -ن أل -ع Ó-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة
أ÷زأئرية ألنيجرية ،قال ألوزير إأن هذه
ألعÓقات «أسسÎأتيجية ومهمة وتاريخية»

ولطاŸا وأجهت «ألكث Òمن أ◊اسسدين
أل -رأم Úإأ ¤أل-تشس-ك-يك ‘ مصس-دأق-ي-ت-ه-ا»،
م- -ؤوك- -دأ أن «ﬁاو’ت -ه -م ب -اءت وسس -ت -ب -وء
بالفشسل» ،وأن أ÷زأئ -ر «سس -ت -ب-ق-ى دأئ-م-ا
وفية لشسيم ألتضسامن وألتآازر مع أإ’خوأن
ألنيجري.»Ú
ودعا بدوي نظÒه ألنيجري إأ ¤تكثيف
أل -ت -نسس-ي-ق أأ’م-ن-ي ب Úب-ل-دأن ألسس-اح-ل ‘
إأطار ÷نة أأ’ركان ألعملياتية أŸشسÎكة،
وأك -د أن أ÷زأئ -ر ت -و‹ أه -ت-م-ام-ا خ-اصس-ا
أ’م - -ن وت - -ن - -م - -ي - -ة أŸن - -اط- -ق أ◊دودي- -ة
أŸشسÎك -ة ،ع -ل -ى غ -رأر ت -وج -ي -ه ت -دع -ي-م
أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصس-ادي-ة ل-لمناطق أ◊دودية
صسوب هيكلة قدرأتها ألتنموية ألدأخلية
وتخطي ألعرأقيل ألهيكلية ألتي تعÎضسها،
وط- - -لب م- - -ن خÈأء أل- - -وف - -دي - -ن درأسس - -ة

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ع Èوزي- -ر أل- -دول -ة وزي -ر
أل -دأخ -ل -ي -ة أل -ن -ي -ج -ري ﬁم-د ب-ازوم ع-ن
أرتياحه Ÿسستوى تقدم ألعÓقات ألثنائية
ب ÚبÓ- -ده وأ÷زأئ- -ر سس- -ي- -م- -ا م- -ا ت -ع -ل -ق
با÷انب أأ’مني وألسسياسسي ألذي يحتاج
أإ ¤دعم أك ‘ Èهذه أآ’ونة نظرأ لتعدد
أل-ت-ح-دي-ات أأ’م-ن-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ل-ف
أل -ه -ج -رة غ Òألشس-رع-ي-ة ،وأك-د أل-وزي-ر أن
توصسيات أللجنة أÿامسسة أ◊دودية ”
تنفيذها من خÓل ألتشساور ألثنائي و‘
إأط -ار ي -ؤوك -د ع -م -ق أل-عÓ-ق-ة ب Úأ÷زأئ-ر
وألنيجر.
وأبدى وزير ألدأخلية ألنيجري ﬁمد
ب -ازوم رغ -ب -ة ب Ó-ده أل -ك -بÒة ‘ ت -ع -م -ي -ق
أل -ت -ع -اون أ’ق -تصس -ادي م -ن خ Ó-ل ت-ع-زي-ز
أ’سستثمار ‘ أŸناطق أ◊دودية Ÿوأجهة
أأ’خطار ألتي تهدد منطقة ألسساحل على
غرأر أإ’رهاب وأ’Œار بالبشسر وظاهرة
ألهجرة غ Òألشسرعية ،وŒارة أıدرأت
وت -ه -ريب أأ’سس -ل -ح -ة ،ق-ائ »Ó-أن ذلك ك-ل-ه
يسس-ت-دع-ي رف-ع مسس-ت-وى أل-ت-نسس-ي-ق وأل-عمل
ل -ت -ح -ق -ي -ق ن -ت-ائ-ج أي-ج-اب-ي-ة وف-ع-ال-ة ل-كÓ-
ألبلدين».
Œدر أ’شسارة إأ ¤أن أللجنة ألسسادسسة
أ◊دودي -ة أ÷زأئ -ري -ة أل-ن-ي-ج-ري-ة ت-خ-ت-ت-م
أل -ي -وم أشس -غ -ال -ه -ا ب -إاصس -دأر ب-ي-ان خ-ت-ام-ي
بإاشسرأف وزيري دأخلية ألبلدين.

السشفارة الÎكية با÷زائر –يي الذكرى الثانية لÓنقÓب الفاششل

تنويه بدعم ا÷زائر وŒربتها الرائدة ‘ مكافحة اإلرهاب
أاششادت تركيا ،بخÈة ا÷زائر ‘
’ره-اب ،ون-وهت ب-دعم
م-ك-اف-ح-ة ا إ
ال -رئ -يسض ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري-ة ل-لسش-ل-ط-ات
الÎك-ي-ة الشش-رع-ي-ة ع-قب ﬁاول-ة
ا’ن- -قÓ- -ب ال -ف -اشش -ل -ة سش -ن -ة ،2016
وأاك -دت ع -زم -ه -ا ت -ع -م-ي-ق ال-ت-ع-اون
الثنائي ‘ ششتى اÛا’ت.

حمزة ﬁصصول
أح - -يت سس - -ف- -ارة دول- -ة ت- -رك- -ي- -ا ل- -دى
أ÷زأئر ،أمسس ،ألذكرى ألسسنوية ألثانية
Ùاولة أ’نقÓب ألفاشسلة ألتي عرفتها
ألبÓد ‘  15جويلية .2016
ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ،أث -ن -ى ألسس -ف ÒألÎك -ي
ﬁمد بوروي على مسستوى ألعÓقات
ألثنائية ب Úأ÷زأئر وتركيا ،منوها على
وجه أÿصسوصس بالتجربة أ÷زأئرية ‘
م- -ك- -اف- -ح- -ة أإ’ره- -اب وأل- -ت -ي وصس -ف -ه -ا
بـ«أÈÿة أل- -ق- -وي -ة وألÌي -ة» مشس -ي -دأ ‘

ألسسياق ،بالدعم ألتي قدمته أ÷زأئر من
خ Ó-ل رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة وأ◊كومة أ÷زأئرية ،للشسعب
ألÎكي عقب ﬁاولة أ’نقÓب ألفاشسلة
ألتي عرفتها تركيا قبل سسنت.Ú
وع Èألسس - -ف Òع - -ن رغ- -ب- -ة بÓ- -ده ‘
أ’سستفادة قدر أإ’مكان من هذه ألتجربة
من خÓل تعميق ألتنسسيق أأ’مني وتبادل
أŸعلومات بشسكل أك ،Èقائ« Óللجزأئر
مكانة خاصسة ‘ ﬁاربة ألظاهرة على
ألصس -ع -ي-د أل-ع-اŸي ون-ح-ن ‘ ح-وأر ب-ن-اء
ومسستمر مع ألسسلطات أ÷زأئرية».
وكشسف بوروي أن أ’تصسا’ت أ÷ادة
ب Úأل- -ب -ل -دي -ن ‘ أÛال ،م -رت -ك -زة ‘
أل- - - -وقت أ◊ا‹ ،ح- - - -ول م- - - -ؤوسسسس- - - -تÚ
وم- -درسس- -ت ،Úت- -رب- -ط -ه -ا ع Ó-ق -ات غÒ
م-ب-اشس-رة Ãن-ظ-م-ة ف-ت-ح أل-ل-ه غ-ولن ألتي
تعت Èأ◊كومة ألÎكية « إأرهابية».
وأضساف ‘ ألسسياق ،أن بÓده تتقاسسم
أŸع -ل -وم-ات ألÓ-زم-ة م-ع ك-اف-ة أل-ب-ل-دأن

وب- -ي- -ن- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر ،ح- -ول أأ’شس -خ -اصس
أŸشس -ت-ب-ه ‘ أن-ت-م-ائ-ه-م ل-ت-ن-ظ-ي-م دأعشس
أإ’ره -اب -ي ،م -ف-ي-دأ ب-أان-ه-ا «– Úبشس-ك-ل
دوري قائمة أسسمية باŸشستبه بهم من
ﬂت - -ل - -ف أ÷نسس - -ي- -ات وت- -ب- -ل- -غ أل- -دول
أŸعنية».

وأفاد أŸتحدث ،بتخصسيصس خطوط
جوية مباشسرة ب Úمدن جزأئرية ومدينة
أن - -ط - -ال - -ي - -ا ألÎك - -ي - -ة خ Ó- -ل م - -وسس - -م
أ’صس- -ط- -ي- -اف ،ل -يصس -ل ع -دد أل -رح Ó-ت
أ÷وي- - -ة إأ 50 ¤رح-ل-ة أسس-ب-وع-يا ،تلبية
لرغبات أŸسسافرين ب Úألبلدين.

عÓقات ‡تازة

ذكرى اإلنقÓب

ع -ل -ى صس -ع -ي -د آأخ -ر ،أك-د سس-ف Òدول-ة
ت -رك -ي -ا ل-دى أ÷زأئ-ر ،أن-ه ي-فضس-ل ك-ثÒأ
ألتطرق لقضسية تنقل أأ’شسخاصس أ’نها
«دل -ي -ل ق -اط -ع ع -ل -ى أŸسس -ت-وى أŸم-ت-از
للروأبط ب Úألبلدين».
وق- - -ال ﬁم - -د ب - -وروي أن  220ألف
جزأئري زأروأ تركيا سسنة  ،2017بزيادة
ق -دره -ا  15ب -اŸائ -ة م -ق-ارن-ة ب،2016
وتوقع زيادة معتÈة هذه ألسسنة ،مفيدأ
بتسسليم  60ألف تأاشسÒة بطريق عادية
إأ ¤جانب آأ’ف ألتأاشسÒأت أإ’لكÎونية.

وبشس- -أان أ’ن- -ق Ó-ب أل -ف -اشس -ل ،أوضس -ح
ألسسف ÒألÎكي ،أنه Áثل «ترأجيديا ‘
تاريخ ألبلد» ،ويختلف عن أ’نقÓبات
ألسس -اب -ق -ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ت-رك-ي-ا ‘ ك-ون
أأ’خ Òخطط له ونفذ من قبل منظمة
«إأرهابية» ،تابعة لفتح ألله غولن أŸقيم
ب -ال -و’ي -ات أŸت -ح -دة أأ’م -ري -ك-ي-ة أل-ت-ي
ت-رفضس تسس-ل-ي-م-ه ل-ل-ح-ك-وم-ة ألÎك-ي-ة من
أجل ﬁاكمته.
وقال بوروي ،أن أÙاولة أ’نقÓبية
ألفاشسلة سسنة  ،2016شسهدت أ’ول مرة ‘

ت -اري -خ أ’ن -ق Ó-ب -ات إأط Ó-ق أل -رصس-اصس
أ◊ي ع - -ل - -ى ألشس - -عب وقصس - -ف م - -ب- -اÊ
أŸؤوسسسسات ألدسستورية كالŸÈان ›مع
ألرئاسسة ،ما خلف  250قتيل و 2002
ج -ري -ح ،م -ع-تÈأ أن-ه دل-ي-ل ع-ل-ى بشس-اع-ة
«أŸنظمة أإ’رهابية» ألتي وقفت ورأء
ذلك.
وأوضس - - -ح أن أŸسس- - -ار أل- - -قضس- - -ائ- - -ي،
Ùاسس -ب -ة أŸت-ورط’ Úزأل م-ت-وأصس،Ó-
مشسÒأ إأ ¤أع -ت -م -اد ع-ل-ى أل-قضس-اء ع-ل-ى
أدوأت ت -ق -ن-ي-ة ل-ت-ح-دي-د أŸن-خ-رط‘ Ú
ألشس-ب-ك-ة أل-وأسس-ع-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ألتي كانت
تعتمد على نظام أتصسا‹ مشسفر فيما
ب Úأعضسائها.
وكشسف عن مثول  205مشسبه بهم أمام
ألقضساء ،فيما ” تسسريح حوأ‹  130ألف
موظف من ﬂتلف أŸؤوسسسسات أإ’دأرية
وأأ’منية ،وأعيد إأدماج  40ألف آأخرين
بعد ثبوت برأءتهم.
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أك Ìمن  ١٠مÓي Òسضنتيم خسضائر ألتÓعب باسضتعمال بطاقة «ألشضفاء»
كشش- -ف م- -دي- -ر وك -ال -ة ا÷زائ -ر ل -لصش -ن -دوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام -ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
لجراء ﬁفوظ إادريسس ،أامسس ،أان  46مليون
ا إ
ب-ط-اق-ة شش-ف-اء ان-ت-جت وع-ن-د اصش-ح-ابها ما يعÈ
ع - -ن ال - -ق- -ي- -م- -ة ا◊ق- -ي- -ق- -ة واŸكسشب ال- -ك- -بÒ
ل -ل -م -واط-ن خ-اصش-ة ال-ف-ئ-ات الضش-ع-ي-ف-ة غ Òان
ال -ت -ج -اوزات ‘ اسش -ت -ع-م-ال-ه-ا ال-ي-وم وصش-لت ح-د
اروق- -ة ال- -ع -دال -ة م -ن خ Ó-ل قضش -ي -ت Úالو¤
تخصس  18حالة وكلفت اÿزينة مليارا و422
م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ن-تيجة اسشتعمال دواء لÒيكا.
أام -ا ال -قضش -ي -ة ال -ث-ان-ي-ة تضش-م  4ح-الت ك-ل-فت
الدولة ملو Êدينار أاي ما يعادل مليار و700
م -ل -ي-ون سش-ن-ت-ي-م ›م-ل اÿسش-ائ-ر مششÒا بشش-ان
السش-ت-ع-م-ال اŸفرط للبطاقة Œاوز 10مÓيÒ
سشنتيم ” اسشÎجاع  53باŸائة اي ما يعادل 5
مÓي Òسشنتيم .

خالدة بن تركي
أوضض -ح ﬁف -وظ أدريسس خ Ó-ل أل-ن-دوة ألصض-ح-ف-ي-ة
ألتي نشضطها Ãقر ألوكالة با÷زأئر ألعاصضمة «أن
أÿزينة أليوم تتكبد خسضائر كبÒة وصضلت أ ¤ألعدألة
ج- -رأء أسض- -ت- -ع -م -ال دوأء لÒي -ك -ا أıصضصس Ÿرضض -ى
أ’عصض -اب وألسض -ك -ري .ويسض -ت-ع-م-ل ك-مسض-ك-ن Ÿرضض-ى
ألسضرطان ‘ ح Úألتجاوزأت أليوم من قبل أقارب
أŸؤوم-ن Úك-ل-فت أÿزي-ن-ة م-ب-ال-غ ك-بÒة وأل-ت-ح-ق-يقات
’زألت سضارية من أجل حماية أŸؤومن.Ú
وقال أŸدير أن هذأ ألهدف تسضعى أليه ألوكالة من
خÓل أ◊ملة ألتحسضسضية ألتي نظمتها أ’جل ألوصضول
أ ¤ضضمائر أŸؤومن Úوألصضيادلة على حد سضوأء وعدم
ت -رك أل -ب-ط-اق-ة ل-دى ألصض-ي-د‹ وم-ا ي-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا م-ن
Œاوزأت ‘ أسضتعمالها من طرف ›هول Úبالتنسضيق
مع بعضس ألصضيادلة وأ’طباء خاصضة ما يتعلق بدوأء
لÒيكا أين سضجلت أنطÓقا من 2016قضضيت Úفيما

ومسضاعي –ويلها أ ¤رسضائل قصضÒة ‘ أطار عصضرنة
عمل ألصضندوق ألوطني للتأامينات أ’جتماعية للعمال
أ’ج-رأء وأل-ت-ي سض-ت-وضض-ع مسض-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى مسض-توى كل
ألصض -ي-ادل-ة ،أ ¤ع-م-ل أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أıتصض-ة ‘
درأسضة أ’دوية أŸرخصضة من أجل منح بطاقة ألشضفاء
باسضم ألدوأء أŸرخصس وألذي تأاخذه على عاتقها
ألوكالة.

 ١5٠٠بطاقة شضفاء جمدت
Ÿرأقبة ألتجاوزأت

يخصس هذأ ألدوأء ألذي يسضتعمل من طرف بعضس
أ’شضخاصس أŸتحايل Úكمهلوسس حيث تخصس ألقضضية
 18حالة ‘ ح Úألقضضية ألثانية  4حا’ت.
وأضضاف أدريسس ‘ سضياق موصضول أن  317صضيد‹
متعاقد مع وكالة أ÷زأئر حيث
” ت- -ن- -ظ- -ي- -م ل- -ق- -اء م- -ع ن -ق -اب -ة
ألصض -ي -ادل -ة م-ن أج-ل أل-ت-حسض-يسس
ب -خ -ط -ورة أل -وضض-ع وأل-ت-ج-اوز ‘
أسض -ت -ع -م -ال ب -ط-اق-ة ألشض-ف-اء م-ن
ط- -رف أب- -ن- -اء أŸؤوم- -ن Úأو م- -ن
›ه -ول Úبسض -بب ألضض-ي-اع أل-ن-اœ
ع-ن أح-ت-ف-اظ ب-عضس ألصض-يدليات
بها كمسضاعدة للفئات ألضضعيفة.
غ Òأنه عادة ما ينجر عنها نتائج وخيمة للمؤومن
وه-ذأ ط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  15م -ن أ’ت-ف-اق-ي-ة أÈŸم-ة بÚ
ألطرف Úخاصضة أمام أŸسضاعي ألقائمة أليوم أ’جل

تفعيلها على مسضتوى ألصضيادلة بدل ألوكالة.
وحذر مدير وكالة أ÷زأئر من ألتجاوزأت ألتي قد
تعرضس أŸؤومن أ ¤أخطار وهو ما تعمل أ◊ملة أليوم
على –سضيسضه له ع Èموأقعها ‘ كل من وكالة مركز
ألدفع بحسضن بادي با◊رأشس  ،شضارع
ديدوشس مرأد باب ألوأدي مركز وهي
م -ن أك ÈأŸرأك -ز أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -وك-ال-ة
أخ-تÒت ل-ت-ك-ون م-ن-ط-ل-ق أ◊م-ل-ة من
أج -ل أل -وصض -ول أ ¤أقصض -ى ع -دد م -ن
أŸؤوم - -ن Úب- -اإ’ضض- -اف- -ة أ ¤ل- -ق- -اءأت
شض-ه-ري-ة م-ع ن-ق-اب-ة ألصض-ي-ادلة Ÿتابعة
ألعوأئق ألتي توأجه ألصضيادلة للوصضول
أ ¤خدمة أŸؤومن.
وأشضار مدير وكالة أ÷زأئر ‘ أطار أŸشضاريع ألتي
تقوم بها أليوم ،أ ¤جانب أرسضال برقيات أسضبوعية
للمؤومن Úألذين يتجاوزن أ◊د من أسضتعمال ألبطاقة

 ١٨حالة تزوير أمام
ألقضضاء وعقوبات
ضضد أŸتحايلÚ

وت- -ن- -درج أ◊م- -ل- -ة ‘ إأط- -ار إأضض- -ف -اء أŸزي -د م -ن
أ’نسض- -ج- -ام ع- -ل- -ى أل- -ع -م -ل أŸشضÎك ب Úألصض -ن -دوق
وشض -رك -ائ -ه أŸت -ع -اق -د م-ع-ه-م م-ع أإ’◊اح ع-ل-ى ع-دم
أ’حتفاظ ببطاقات شضفاء على مسضتوى ألصضيدليات،
ولوضضع حد للغشس ” Œميد  1500بطاقة شضفاء تقنيا
م -ن أج -ل م -رأق-ب-ة أل-ت-ج-اوزأت ‘ أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ح-يث
سضلمت ألوكالة حوأ‹  879322ألف بطاقة إأ ¤غاية
نهاية جوأن أŸنصضرم ،أ’ أن أك Ìمن  47ألف و346
بطاقة  ⁄يتم سضحبها من طرف أصضحابها.

ألصضيادلة مطالبون بتطبيق أŸادة ١5
أÈŸمة ب ÚألطرفÚ
أك- -د م- -دي- -ر وك- -ال- -ة أ÷زأئ -ر ‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل
«ألشضعب» أن ألصضيادلة أليوم مطالبون باحÎأم أŸادة
◊15م -اي-ة أن-فسض-ه-م وأŸؤوم-ن م-ن ضض-ي-اع ب-ط-اق-ت-ه أو
أسضتعمالها من طرف ›هول Úوهو ما تسضعى نقابة
ألصضيادلة أليوم إأ– ¤سضيسضه ألصضيادلة بشضأانه أليوم
لكي ’ يتحمل ألصضندوق ألعبء لوحده وهي مسضاعي
منظومة ألضضمان أ’جتماعي للقضضاء على ألتÓعب.

رافع لنخراط اŸؤوسشسشات ‘ رفع إانتاج التوتر العا‹ وجد العا‹ ،عرقاب:

دخول نظام تسضي Òألزبائن حيز ألتنفيذ ‘ جانفي أŸقبل...وفوأت Òشضهرية بعد  3سضنوأت

^ سشعر الكهرباء من صشÓحيات هيئة الضشبط...ومسشتحقات «سشونلغاز» انخفضشت إا 58 ¤مليار دج
كشش -ف ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام Ûم-ع «سش-ون-ل-غ-از» ﬁم-د ع-رق-اب ،ع-ن دخ-ول ن-ظ-ام تسش-ي Òال-زب-ائ-ن ح-ي-ز
التنفيذ ‘ جانفي من العام  ، 2019على أان يتلقى الزبون فاتورة الكهرباء والغاز كل ششهر ‘ غضشون 3
لك .Ìكما قلل من النقطاعات ‘ ا÷نوب الكب Òوالتي ل عÓقة لها بالوفرة ،لفتا إا ¤أانها
سشنوات على ا أ
تصشلح ‘ ظرف وجيز.

فريال بوششوية
‘ سضياق آأخر كشضف عرقاب عن توقيع
أتفاق ب Úألشضركة أ÷زأئرية ونظÒتيها
ألتونسضية وأŸغربية ،أ÷معة أŸنصضرم ،
لتطوير ألتبادل مع تونسس من خÓل رفع
ألكمية أŸصضدرة ،إأ ¤جانب أتفاق آأخر
مع ليبيا يخصس تقد Ëأÿدمات ‡ثلة ‘
مسضاعدتهم على أإ’نتاج وصضيانة ﬁطات
ألكهرباء.
دع- - -ا أŸسض- - -ؤوول أأ’ول ع- - -ل - -ى ›م - -ع
«سضونلغاز» ‘ كلمة ألقاها لدى ترؤوسضه
أجتماعا Ãمثلي مؤوسضسضات ألتوزيع حول
أ‚از أÿط-وط أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ذأت أل-ت-وت-ر
أل -ع -ا‹ وأ÷د ع -ا‹ ،أŸسض -ت -ث -م-ري-ن إأ¤
أ’نخرأط بقوة ‘ مشضاريع نقل ألكهرباء
من خÓل أ‚از شضبكة “كن من رفع إأنتاج
ألكهرباء ذأت ألتوتر ألعا‹ وألتوتر جد
ألعا‹ للتمكن من إأنتاج  24ألف كيلوفولت
‘ ألعام  ، 2028لÓنتقال من معدل 1500
خط سضنويا إأ 5 ¤آأ’ف خط ،وكسضب رهان
أ’كتفاء ألذأتي.
وت-ت-ع-ام-ل أل-ي-وم «سض-ون-ل-غ-از» م-ع حوأ‹
شض-رك-ة  ، 5934ف -ي -م -ا تسض Òأل-ي-وم شض-رك-ة
ت-وزي-ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از  29242ك-ل-م من
أÿطوط ذأت ألتوتر ألعا‹ وأ÷د عا‹،
م-ن-ها  4079ك-ل-م ب-ط-اق-ة  400كيلوفولت،
وحوأ‹ ﬁ 328ول ،وفق ما أوضضح ﬁمد
عرقاب ،ألذي أكد بأان ألتحدي أليوم ‘
رف- -ع ع- -دد أÿط- -وط ،مشض -ي -دأ ب -ال -ع -ت -اد

وأل- -ت- -ج- -رب- -ة أل- -ك- -بÒة إ’ط -ارأت وع -م -ال
أŸؤوسضسضة ألتي Œعلها قادرة على –قيق
أأ’ه -دأف أŸسض -ط-رة ،وأل-ت-ي “ك-ن-ه-ا م-ن
ولوج أسضوأق خارجية.
وخ Ó-ل ن -دوة صض -ح -ف-ي-ة نشض-ط-ه-ا ع-ل-ى
أل - - - -ه - - - -امشس ،أك - - - -د ذأت أŸسض - - - -ؤوول أن
أŸؤوسضسضات ألناشضطة وعددها يتجاوز 5
آأ’ف ،توأجه صضعوبات ،رأفضضا أعتبارها
بÒوقرأطية وإأ‰ا إأجرأءأت ” أعتمادها
‘ م - -رح - -ل- -ة م- -ا وه- -ي أل- -ت- -ي سض- -م- -حت
باسضتحدأثها أسضاسضا ،إأ’ أن أŸسضتجدأت
Œاوزت -ه -ا وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ي -ن -ب -غ-ي
مرأجعة أإ’طار ألقانو ،Êمن أجل ‚اعة
تسضمح با‚از سضريع وبجودة عالية وكلفة
أقل ،على أن تدرسس أŸسضأالة على مسضتوى
›لسس أإ’دأرة.

أإلنتاج كاف ويناهز  ١٨ألف
ميغاوأط..وألحتياج أŸتوقع
 ١57٠٠مغ
‘ معرضس رده على سضؤوأل يخصس إأنتاج
ألكهرباء ،لفت إأ ¤أن أÛمع ينتج أليوم
أك Ìمن  18ألف ميغاوط ،بعدما دخلت
ﬁطة ع Úأرنات بسضطيف حيز أإ’نتاج
مؤوخرأ ،مع ألعلم أن قدرتها تناهز 1200
م -ي -غ -اوأط ل -ك -ن -ه -ا ت -ن-ت-ج م-ا ق-ي-م-ت-ه 700
م-ي-غ-اوأط ‘ ،أن-ت-ظ-ار أ’سض-تÓ-م أل-وشضيك
Ùطة كاب جنات و–ديدأ ‘ غضضون

أأ’سضبوع أŸقبل ،وجزم ‘ ألسضياق بوفرة
كاملة ‘ أإ’نتاج ’فتا إأ ¤توقع بلوغ حجم
أ’سضتهÓك خÓل ألذروة أي ما شضهري
جويلية وأوت  ،حوأ‹  15700ميغاوأط
مقابل  ‘ 14300نفسس ألفÎة من ألعام
 ، 2017لكن  ⁄يتم ألتفك ‘ Òتصضدير
أل- -ف -ارق م -ن أإ’ن -ت -اج –سض -ب -ا أ’ي ط -ارئ
بسض- -بب أأ’ع- -ط- -اب ‘ ﬁط- -ات ت- -ول- -ي- -د
أل- -ك- -ه- -رب- -اء ،وأسض -ت -دل Ãث -ال ع -ن و’ي -ة
أŸسضيلة .
و‘ سضياق حديثه عن أأ’عطاب قلل من
أ’نقطاعات أأ’خÒة ’سضيما منها ألتي
وقعت ‘ أ÷نوب ،بفضضل ألتحضض Òأ÷يد
من حيث أإ’نتاج وفرق ألتدخل ألسضريع
وألعتاد’ ،فتا إأ ¤أن أطول أنقطاع ⁄
يتجاوز سضاعة من ألزمن ،وسضيتم ألعمل
على تفادي تكرأر هذه أŸدة ألزمنية ،و⁄
يخف أمتعاضضه من أŸبالغة ‘ أ◊ديث
ع -ن أن -ق -ط -اع-ات وق-عت Ãن-اط-ق –سضب
على رأسس أليد ألوأحدة.
وردأ ع- - -ل - -ى سض - -ؤوأل ي - -خصس تصض - -دي - -ر
ألكهرباء أ ¤تونسس ،ذكر عرقاب ب›Èة
ت-ط-وي-ر أل-ت-ب-ادل م-ع ت-ونسس م-ط-ل-ع ألسض-ن-ة
أ÷اري -ة ،و–دث ع -ن أت -ف -اق ي -ج-م-ع بÚ
أŸؤوسضسض- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة وك- -ذأ ن- -ظÒت- -ه- -ا
أŸغ -رب -ي -ة ” ت -وق-ي-ع-ه أ÷م-ع-ة أŸنصض-رم
بتونسس ،لزيادة كمية ألكهرباء أŸصضدر إأ¤
تونسس ،إأ ¤جانب أتفاق مع ألشضركة ألليبية
‘ ›ال أÿدم -اتÃ ،سض -اع -دة شض -رك-ات
أإ’نتاج ،وكذأ أعمال ألصضيانة.

كلفة ألكهرباء أأك Ìمن  7دج
‘ ألشضمال وتفوق  ١5دج
‘ أ÷نوب
وبالنسضبة للعجز أŸا‹ للمجمع ،ذكر
أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع-ام ب-ق-رأر أ◊ك-وم-ة
أل-ق-اضض-ي ب-اسض-ت-ف-ادت-ه م-ن ق-روضس ط-وي-لة
أŸدى ،وجهت للمشضاريع ذأت أأ’ولوية،
‡ثلة ‘ تلك ألتي تخصس ألطلب أÙلي،
وم-وأك-ب-ة أل-ق-ط-اع ألصض-ن-اع-ي وك-ل ألقطاع
أ’قتصضادي عموما ،أما بخصضوصس سضعر
ألكهرباء وكذأ رفع ألدعم عنها ،أكد أن
أŸسض -أال -ة ت -ع-ود ل-ه-ي-ئ-ة ألضض-ب-ط و’ ت-ع-ن-ي
أŸؤوسضسضة بأاي شضكل من أأ’شضكال ،غ Òأن
ألكلفة تتجاوز  7دنان ‘ Òألشضمال وأكÌ

من  15دج ‘ أ÷نوب ألكب.Ò
وب -ع -د أن أك -د أ’سض-ت-ع-دأد ل-درأسض-ة ك-ل
م-ل-ف-ات أل-ت-ع-ويضس ع-ن أأ’ضض-رأر أل-ن-اجمة
عن أ’نقطاعات ،وتأاكيد ألقيام بالعملية
أسضاسضا ،أشضار ‘ رده على أسضتفسضار حول
ديون ألشضركة لدى ألبلديات ،أ ¤أن حجم
مسضتحقات ألشضركة يقدر بـ  58مليار دج
ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -ي ،ب-ع-دم-ا ك-انت
تتجاوز  80مليار دج قبل سضنة ،ما يؤوكد
تسضديد ألديون مفندأ أمتناع أŸؤوسضسضات
أو رجال أأ’عمال عن دفع ألفوأت.Ò
وسض -ي -ت -م أ’ن -ت-ق-ال أل-ت-دري-ج-ي ‘ فÎة
ألفوترة أŸقدرة حاليا بـ  3أشضهر إأ¤
شضهرين ،ثم أإ ¤تسضديد ألفاتورة كل شضهرـ
بعد دخول نظام تسضي Òألزبائن أ÷ديد
حيز أÿدمة ‘ جانفي أŸقبل ،على أن
تسضتغرق ألعملية حوأ‹  3سضنوأت.
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إنتشصار ﬂيف للحمى إلقÓعية بسصطيف

أاك Ìمن  ٥٩حالة مؤوكدة ‘ بلدية ع Úالروى
سص -ج -لت ب -إاق-ل-ي-م
ولية سصطيف ،مؤوخرإ ،أإو¤
ح - - - - -الت م - - - - -رضس إ◊م - - - - -ى
إل - -ق Ó- -ع - -ي - -ة إل - -ذي يصص - -يب
لب -ق -ار ،وي -ؤودي إ¤
خ -اصص -ة إ أ
خسص -ائ -ر إق -تصص -ادي -ة ك -بÒة ،
وحسصب م -ف -تشص -ي -ة إل -ب -ي-ط-رة
إل- -ت- -اب- -ع -ة Ÿدي -ري -ة إŸصص -ال -ح
إل -ف Ó-ح-ي-ة ل-ولي-ة سص-ط-ي-ف،
ف- -ق- -د ” تسص -ج -ي -ل  59حالة
م- - - - - -ؤوك - - - - -دة Ÿرضس إ◊م - - - - -ى
إل- - -ق Ó- -ع - -ي - -ة وسص - -ط رؤووسس
لبقار ‘ بلدية ع Úإلروى
إ أ
،إل- -وإق- -ع- -ة شص- -م- -ال ع -اصص -م -ة
إل -ولي -ة  ،وه -ي إب-ق-ار سص-ل-مت
م -ن ط -رف ﬁاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات
إلولئية ‘ إطار دعم إŸناطق
إ÷ب -ل -ي -ة ،وق -د ” إل -ت-خ-لصس
م -ن -ه -ا ،ف -ي -م -ا سص -ج -لت ح-الت
أإخ -رى ‘ ك -ل م -ن ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر
إل-ع-رشس ب-ح-ال-ة وإح-دة وعÚ
وŸان وع Úإزإل ،وح - -ال - -ت- -ان
ببني ورتيÓن.

سسطيف نورالدين بوطغان
يÓ- -ح- -ظ ان ب -ؤورة ال -م -رضس ان -تشص -رت ،شص -رق
وشصمال وجنوب الو’ية ،مما اسصتدعى تقديم
مشصروع قرار من مديرية المصصالح الفÓحية
إالى والي الو’ية إ’صصداره ،وهو يقضصي بتنظيم
عملية تنقل اأ’بقار عبر تراب الو’ية ،وذلك
ب -اشص -ت -راط وث -ائ -ق ب -ي -ط -ري-ة ب-ع-د خضص-وع-ه-ا
ل-ل-ت-ف-ت-يشس ال-ب-ي-ط-ري ،ك-م-ا ت-ق-ررتنظيم عملية
دخ -ول وخ -روج ال-م-اشص-ي-ة ب-وث-ائ-ق ب-ي-ط-ري-ة ،و
ت-ع-ت-زم م-ف-تشص-ي-ة ال-ب-ي-ط-رة ال-ق-ي-ام ،ف-ي اأ’ي-ام
القليلة المقبلة ،بحملة إ’عادة تلقيح ا’بقار .
وقد سصاد بعضس الرعب لدى الفÓحين بالو’ية
Óبقار من انتشصار الداء ،على غرار
المالكين ل أ
ماحدث صصائفة ، 2014حيث انتشصر المرضس،
خ -اصص -ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ال-ع-رشس ،شص-رق ع-اصص-م-ة
الو’ية ،وتسصبب في إاصصابة عشصرات ا’بقار
ونفوقها،متسصببا في خسصائر مادية كبيرة .من
ج-ه-ة اخ-رى ،ول-م-ح-اصص-رة ال-م-رضس ،وت-ج-نيب

البليدة  :لينة ياسسمÚ
المÓحظون من مربين مختصصين في تربية
طائر الحسصون  ،و أايضصا من مهتمين في قطاع
ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ط-ب-ي-ع-ة  ،اب-دوا مÓ-ح-ظ-اتهم هذه
اأ’يام و مخاوفهم  ،عند تسصجيل نفوق عدد
من هذه الطيور  ،بالفضصاءات المغلقة مثل

ال -فÓ-ح-ي-ن خسص-ائ-ر ف-ادح-ة ،سص-ارع الصص-ن-دوق
الجهوي للتعاون الفÓحي بسصطيف الى توجيه
نداء لفÓحي الو’ية ،حيث دعا جمال قبايلي
م-دي-ر الصص-ن-دوق ،ك-اف-ة ال-فÓ-ح-ي-ن وال-مّ-رب-ين
Óبقار  ،الى ضصرورة التقرب من الصصندوق أاو
ل أ
م-ك-ات-ب-ه ال-م-ح-ل-ي-ة ال-م-ت-واج-دة ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف
بلديات الو’ية  ،لـتأامين ممتلكاتهم وأابقارهم ،
بعد ظهور مرضس « الحمى القÓعية « في عدة
م -ن -اط -ق م -ن ال-وط-ن ،وف-ي ع-دة ب-ل-دي-ات م-ن
الو’ية  ،مؤوكدا أان إاطارات الصصندوق مجندون
ل-خ-دم-ة ال-فÓ-ح-ي-ن ،وال-وق-وف م-ع-ه-م ل-تجنب
الكارثة .
وأاشصار ذات المسصؤوول الى أان مصصلحة التأامين
الحيواني لدى الصصندوق تشصترط ضصرورة جلب
Óبقار تفيد بسصÓمتها من
تحاليل جديدة ل أ
م -رضس السص ّ-ل وال -ح -م -ى ال -م -ال -ط -ي-ة ،إاضص-اف-ة
لشصهادة التلقيح ضصد الحمى القÓعية ،وداء
الشص -ل -ل كشص -رط أاسص -اسص -ي وج -وه -ري ل -ت-أام-ي-ن

اأ’بقار لدى الصصندوق ،موضصحا أان المؤوسصسصة
هي الهيئة الرسصمية الوحيدة المختصصة في
تعويضس الفÓحين المّؤومنين في حالة حدوث
أام- -راضس ل- -ل- -ح- -ي- -وان -ات ،ب -غضس ال -ن -ظ -ر ع -ن
التعويضس الذي تمنحه الدولة لبقية الفÓحين
المتضصررين الغير مّؤومنين لدى الصصندوق.
كما أاوضصح قبايلي ،أان السصنة الحالية شصهدت
ت-أام-ي-ن  75ف Ó-ح -ا ف -ق -ط ل-غ-اي-ة  30جوان،
ل-م-م-ت-ل-ك-ات-ه-م وأاب-قارهم ضصد اأ’مراضس ،وهي
نسصبة جد ضصعيفة  ،أارجعها لعدة عوامل  ،منها
نقصس ثقافة التأامين لدى الفÓح  ،على عكسس
السصنوات الماضصية ،مشصيرا الى أان سصنة 2014
التي عرفت إانتشصارا كبيرا لهذا الداء بو’ية
سصطيف ،كانت مصصالحه تحصصي  475فÓحا
مّؤومنا لممتلكاته الحيوانية وخاصصة اأ’بقار،
أاين قامت مصصالح الصصندوق بتعويضس أاكثر من
تسص -ع -ة مÓ-ي-ي-ر سص-ن-ت-ي-م ،م-ن-ه-ا أارب-ع-ة مÓ-ي-ي-ر
مخصصصصة لمرضس الحمى القÓعية.

حدثت بعدة مناطق بالبليدة
اأ’قفاصس و محÓت ا’تجار في الحيوانات و
الطيور  ،و أايضصا بالفضصاءات المفتوحة  ،دون
مقدمات أاو تعرضصهم إالى أاعراضس مرضصية ،
حيث أاضصافوا بأان أاحد المربين سصجل نفوق 5
طيور للحسصون في حالة واحدة ،و هو الحال
م -ع ط -ي -ور ال -ح -م -ام ال-ب-ري أايضص-ا  ،و ال-م-ث-ي-ر
حسصبهم أان هذه الحا’ت تم تسصجيلها بمناطق
مختلفة و متفرقة في البليدة  ،و ليسس بعنوان
واح -د ،وأاضص -اف م -رب -و ال -ط -ي-ور ال-م-ن-زل-ي-ة و
المهتمون بالشصأان ا’يكولوجي  ،أان مخاوفهم
من أان يكون سصبب الوفاة  ،ليسس عامل الحرارة
و لكن بسصبب آاخر ،قد يكون وبائيا ،و هو ما
يعني اإ’صصابة في حال مÓمسصة هذه الطيور
النافقة  ،بأاعراضس مرضصية خبيثة  ،خاصصة
مثل فيروز أانفلونزا الطيور ،ثم مخاوفهم
عند تناول حيوانات متشصردة الطيور البرية

م -ث -ل ال -ح -م -ام ال -ن -اف -ق  ،و ان -ت -ق-ال ذلك إال-ى
اإ’نسصان  ،عبر مÓمسصة تلك الحيوانات في
لعابها ،أاو عند تعرضس شصخصس ما إالى العضس و
هجوم تلك الحيوانات المتشصردة  ،و الخوف
وقتها من العدوى الوبائية .
وفي السصياق ذاته تجدر اإ’شصارة إالى أان ظاهرة
مماثلة ،تم تسصجيلها العام الماضصي و في العام
 2016عند تعرضس أاسصراب من الحمام البري
إالى حا’ت نفوق فردية وجماعية ،بمنطقة
ح -م -ام م -ل -وان و أايضص -ا ال -ى ن -ف -وق ج -م -اع-ي
أ’سصماك الشصبوط بمنبع وادي الحراشس بأاعالي
سص-لسص-ل-ة اأ’ط-لسس ال-ب-ل-ي-دي  ،وك-انت اأ’سص-ب-اب
وقتها مجهولة ،وفرضصيات التعرضس للتسصمم
بمواد كيماوية متنقلة عبر مياه ا’ودية  ،كانت
واردة بشصكل كبير وقتها.

لنارة إلعمومية
لرصصفة و إ إ
تشصمل صصيانة إلطرق  ،إ أ

انطÓق أاشصغال التهيئة والتحسص Úا◊ضصري ببلدية سصعيدة

أإشصرف وإ‹ ولية سصعيدة أإمسس على إعطاء إشصارة إنطÓق أإشصغال إلتهيئة وإلتحسص Úإ◊ضصري وإعادة إلعتبار
لحياء
لخوة إلصصديق ،لتكتمل بذلك تغطية جميع إ أ
للوجه إ÷ما‹ Ÿدينة سصعيدة على مسصتوى كل من حيي بوخرصس وإ إ
إŸعنية بأاشصغال إلتهيئة وإلتحسص Úإ◊ضصري ع Èأإحياء إŸدينة إŸسصندة إ ¤مديرية إلتعم Òوإلهندسصة إŸعمارية وإلبناء.

سسعيدة  :علي جلطي

إاذ تشصمل العملية أاشصغال الطرقات ،اأ’رصصفة،
اإ’ن -ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ق-ن-ي-ة  LEDشصبكات
تصصريف مياه اأ’مطار والصصرف الصصحي ،في
هذا السصياق حرصس والي الو’ية على ا’لتزام
ب-ال-ج-ودة وال-م-ع-اي-ي-ر ال-م-ع-م-ول بها في تنفيذ
اأ’شصغال ،داعيا إالى التكفل بجميع النقائصس
ال-ت-ي ت-ع-ت-رضس صص-ي-رورة اأ’شص-غ-ال ف-ي ح-ي-نها
لضصمان تسصليم اأ’شصغال ضصمن اآ’جال المتفق
ع -ل -ي -ه -ا دون اإ’خ Ó-ل ب -م -ع -ي -ار ال -ن -وع -ي -ة و
ال -م Ó-ئ -م -ة ،ك -م -ا ع -اي-ن السص-اح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
والمسصتشصفى القديم وأالح على ضصرورة إاخÓء
هذا المرفق إ’عطاء إاشصارة انطÓق ترميمه،
ووقف على إاعادة إانجاز وترميم مسصكن بّرحو
الكائن بحي الزيتون.

وري إلÌى ÃقÈة وإدي إلرمان بالعاصصمة

وفاة الصصحفي السصابق بوكالة األنباء
ا÷زائرية عبد الهادي مراد
إن -ت -ق -ل إ ¤رح-م-ة إل-ل-ه
أإمسس ،إلصص- -ح- -ف- -ي إلسص -اب -ق
لنباء إ÷زإئرية
ب-وك-ال-ة إ أ
عبد إلهادي مرإد عن عمر
ن-اه-ز  76سص-ن-ة ب-ع-د مرضس
عضص -ال ,حسصب م-ا ع-ل-م-ت-ه
وأإج م- - - - -ن أإح- - - - -د أإق- - - - -ارب
إلفقيد.

نفوق طيور « ا◊سصون »و ا◊مام الÈي بسصبب ا◊رارة الشصديدة
ل-فت م-ه-ت-م-ون ب-ا÷انب إلطبيعي و
إل -ب -ي -ئ -ي و ﬂ ،تصص-ون ‘ ت-رب-ي-ة ط-ي-ور
لخصس  ،عناية إŸسصؤوولÚ
إ◊سصون با أ
إ ¤تسصجيل ظاهرة غريبة و جديدة ،
ليام إلصصيفية إ◊ارة “ ،ثلت
‘ هذه إ أ
‘ نفوق أإنوإع من هذه إلطيور و أإيضصا
إ◊م -ام إلÈي  ،إل -ذي Áي -ز إŸن -ط-ق-ة و
تشصتهر بهما .
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وت -وف -ي ع-ب-د ال-ه-ادي م-راد
صص -ب -اح ا’أح -د ب -مسص -تشص-ف-ى
سص -ل -ي -م زم-ي-رل-ي ب-ال-ح-راشس
حسصب ما اأوضصحه شصقيقه
عبد الرزاق مراد.
وك -ان ال -ف -ق -ي -د م-راد ال-ذي
شصغل منصصب رئيسس تحرير
ت- -نسص -ي -ق -ي -ة وك -ال -ة ا’أن -ب -اء
الجزائرية بعنابة مراسصÓ
صص-ح-ف-ي-ا ب-مدريد (اإسصبانيا)
و ن- - -ي- - -وي - -ورك (ال - -و’ي - -ات
المتحدة ا’أمريكية).
وال-ت-ح-ق ال-راح-ل ال-ذي كان
اأيضص -ا م -ت -ع -اون -ا م-ع م-ج-ل-ة
ال -ج -يشس ,ب -وك -ال -ة ا’أن -ب -اء
ال -ج -زائ -ري-ة خÓ-ل سص-ن-وات
السص -ت -ي-ن-ات ح-يث ع-م-ل ف-ي
عدة مصصالح قبل اأن يشصغل
م- -نصصب م- -راسص- -ل ل- -وك -ال -ة
ا’أن -ب -اء ال -ج -زائ -ري-ة خÓ-ل
سصنوات الثمانينيات بكل من
م -دري -د و ن -ي -وي -ورك ع -ل -ى

التوالي.
وف - -ي سص - -ن- -ة  1990التحق
ال- -راح- -ل ب- -ت -نسص -ي -ق -ي -ة واأج
ل -ع -ن -اب -ة ق-ب-ل اإح-ال-ت-ه ع-ل-ى
التقاعد في سصنة .2006
وك- -ان ع- -ب -د ال -ه -ادي م -راد
صصاحب ا’بتسصامة الدائمة

م -ح -ب-وب-ا م-ن ط-رف ج-م-ي-ع
زمÓئه لما كان يتمتع به
م- - -ن خصص- - -ال اأخÓ- - -ق- - -ي- - -ة
وم-ه-ن-ي-ة .وسص-ي-وارى ج-ثمان
الفقيد عقب صصÓة العصصر
ب - -م - -ق - -ب - -رة وادي ال- -رم- -ان
بالجزائر العاصصمة.

÷نة تفتيشس وزإرية –ل بالصصندوق
إ÷هوي للتعاون إلفÓحي بغريسس

اأزمة ‘ ›السس اإدارة صصناديق
التعاون الفÓحي Ãعسصكر

هدد أإعضصاء ›لسس إدإرة إلصصندوق إ÷هوي للتعاون إلفÓحي بغريسس  ،صصندوق معسصكر
و صص -ن -دوق إÙم -دي -ة ب -ال -ل-ج-وء إ ¤إل-ع-دإل-ة ل-ل-ح-ج-ز ع-ل-ى أإخ-ت-ام ›السس إدإرة إلصص-ن-ادي-ق
إ÷ه -وي-ة إل-ثÓ-ث-ة  ،قصص-د إ◊ي-ل-ول-ة دون وق-وع ن-ت-ائ-ج وخ-ي-م-ة ت-ع-ود لسص-وء تصص-رف رؤوسص-اء
لسصاسصي
لختام  ،إسصتنادإ للمادة  39من إلقانون إ أ
›السس إدإرة هذه إلصصناديق ‘ إسصتعمال إ أ
لعضص-اء مسص-ؤوول-ون -تضص-ام-ن-ي-ا -ع-ن
إŸن -ظ -م لصص -ن -ادي -ق إل -ت -ع -اون إل -ف Ó-ح-ي إل-ت-ي تشص Òأإن إ أ
إلقرإرإت إŸتخذة أإثناء مدة عضصويتهم .

معسسكر  :ام ا ÒÿسسÓطني

اأبدى ا’أعضصاء البالغ عددهم  15عضصو – 5
اأعضصاء عن كل مجلسس اإدارة – تخوفهم من
التورط في اأي مشصاكل متوقعة ناجمة عن
شصبهات في سصوء التسصيير  ’،سصيما بعد اأن
ح-لت ل-ج-ن-ة ت-ف-ت-يشس وزاري-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق في
حسصابات صصندوق التعاون الفÓحي لغريسس
– ع-قب ال-مصص-ادق-ة ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ر ال-م-الي
للصصندوق من طرف رئيسس مجلسس ا’إدارة
دون اسصتشصارة باقي ا’أعضصاء.
ح-يث ت-واج-ه الصص-ن-ادي-ق ال-ج-ه-وي-ة ل-لتعاون
ال-فÓ-ح-ي ب-م-عسص-ك-ر  ،اأزم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ب-ع-د
ام- -ت- -ن- -اع اأعضص- -اء م- -ج -السس اإدارات -ه -ا ع -ن
المصصادقة على تقاريرها المالية ،و عبر
ه- -وؤ’ء ع- -ن اإخÓ- -ء مسص- -وؤول -ي -ت -ه -م م -ن اأي
تجاوزات حاصصلة ناجمة عن سصوء التسصيير
في مراسصÓت للمديرية العامة للصصندوق
الوطني للتعاون الفÓحي و وزارة الفÓحة
 ،و نبّه اأعضصاء المجالسس ا’إدارية الوصصايا
بالقوانين التي تهيكل و تنظم الصصناديق
الجهوية للتعاون الفÓحي في اإشصارة اإلى
ب -عضس ال -ت -ج -اوزات ال -ت -ي اأخ -رجت السص-ي-ر
الحسصن لمجالسس ا’إدارة عن السصيطرة ،

ب -م -ا ف -ي -ه -ا ال -ق-رارات ا’إن-ف-رادي-ة و ج-م-ع
روؤسص-اء ال-م-ج-السس ال-مسص-ح-وب م-ن-ه-م الثقة
ب-ي-ن ع-دة وظ-ائ-ف بشص-ك-ل ي-خ-ال-ف ال-قانون
ا’أسصاسصي  ،و تقاضصيهم لقاء منصصب رئيسس
مجلسس ا’إدارة ’أجر  48األف دينار رغم اأن
ال -ق -ان -ون ي -نصس ع -ل -ى ال -ع -م -ل ال -ت -ط -وع-ي
المجاني  ،على غرار رئيسس مجلسس اإدارة
صصندوق معسصكر الذي يشصغل منصصب رئيسس
ب-ل-دي-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف ،و رئ-يسس صص-ن-دوق غريسس
الذي يجمع بين رئاسصة المجلسس و نيابة
رئ- -اسص- -ة ب- -ل -دي -ة ع -وف ،و رئ -يسس م -ج -لسس
المحمدية الذي يجمع بين رئاسصة مجلسس
تسص -ي -ي -ر ت -ع -اون -ي -ة ال-خ-دم-ات ال-فÓ-ح-ي-ة و
وظيفته بنفسس التعاونية كحارسس .
م- -ن ج- -ه -ة اأخ -رى  ،ذك -ر ا’أم -ي -ن ال -و’ئ -ي
’ت -ح -اد ال -ف Ó-ح-ي-ن و عضص-و م-ج-لسس اإدارة
الصص -ن -دوق ال -ج -ه -وي ل -ل -ت -ع -اون ال -ف Ó-ح-ي
لمعسصكر ،اأنه ’ بد من اإعادة النظر في
هيكلة و تنظيم الصصندوق الوطني للتعاون
ال -ف Ó-ح -ي و الصص -ن-ادي-ق ال-ج-ه-وي-ة ك-ل ل-م-ا
يسصمح بتطوير قطاع الفÓحة و ا’سصتجابة
لتطلعات الفÓحين من حيث نظام التاأمين
الذي يظل مجحفا في حق الفÓح .

على إثر إصصطدإم مركبت Úبتبسصة

العثور بداخلها على ﬁ 12رك مهرب
ع -ث -رت دوري -ة ل -ف-رق-ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل
ب-ال-مصص-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشصرطة القضصائية
ب -اأم -ن ت -بسص -ة ،ب -ق -ط -اع ا’أم-ن ال-حضص-ري
الخامسس (طريق قسصنطينة) ،اإثر دورية
ع-ادي-ة ل-ف-تت ان-ت-ب-اه-ه-م م-رك-ب-ة م-ن ن-وع
«رون- -و م- -اسص- -ت- -ر» ،تسص- -ي- -ر ف- -ي ا’ت -ج -اه
المعاكسس حيث تم تفاديها اإ’ اأن سصائقها
اصصطدم بمركبة اأخرى من نوع «طيويطا
ياريسس»  ،كان في قيادتها شصخصس يبلغ
من العمر  44سصنة هذا ا’أخير تعرضس
لعدة كدمات نقل اإلى قسصم ا’إسصتعجا’ت
ال-ط-ب-ي-ة ل-ت-ل-ق-ي ا’إسص-عافات ا’أولية فيما
’ذ سص -ائ -ق ال -م -رك -ب -ة ن -وع رون -و م-اسص-ت-ر

بالفرار اإلى وجهة مجهولة  ،ا’صصطدام
اأدى اإلى تعرضس المركبتين لعدة اأضصرار و
ب-ع-د ت-ف-ت-يشس ال-م-رك-ب-ة ن-وع رون-و م-اسصتر
عثر بداخلها على  12محرك مهرب كما
تم العثور على وثائق المركبة مسصجلة
باسصم شصخصس اآخر يبلغ من العمر 46
سصنة ليتم تحويل المركبة المحجوزة و
المحركات اإلى مقر اأمن الو’ية و فتح
ت -ح -ق -ي -ق ف-ي ال-قضص-ي-ة ل-ح-ي-ن اسص-ت-ك-م-ال
ا’إج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة و ت-قديم
ا’أطراف اأمام العدالة.

تبسسة :خ .العيفة
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 820منصصب بيدأغوجي موزعة على  45تخصصصصا

اليوم الوطني للطفولة ب Óحدث ‘ بومرداسس

انطÓق التسشجيÓت ‘ مراكز التكوين اŸهني بتندوف
^

’شصغال ألعمومية وألفÓحة
عزوف ألشصباب عن أ أ

ششرع مركزأ ألتكوين ألمهني وألتمهين ألوحيدأن
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ت- -ن- -دوف ،أمسس ،ف- -ي أسش- -ت -ق -ب -ال
ألمتربصشين ألجدد دورة سشبتمبر في ألوقت ألذي
تششهد فيه بعضس ألتخصشصشات عزوفًا من طرف
ألشش-ب-اب ع-ل-ى غ-رأر أأ’شش-غ-ال أل-ع-م-وم-ية وألفÓحة
رغم نجاح بعضس ألتجارب ألنموذجية في هذين
أل-ق-ط-اع-ي-ن وأل-ت-ي أث-ب-تت م-ق-درة خ-ريجي ألقطاع
على إأنششاء مؤوسشسشات خاصشة بهم ،نفسس أإ’حجام
ت -م تسش -ج -ي -ل -ه م -ن خ Ó-ل رفضس شش-ب-اب أل-م-ن-ط-ق-ة
أ’لتحاق بمقاعد ألدرأسشة في ألمعاهد ألوطنية
ألمتخصشصشة في و’يات ألششمال وألتي تربطها مع
مديرية ألتكوين ألمهني وألتمهين لو’ية تندوف
أتفاقيات ششرأكة يتم بموجبها تخصشيصس مناصشب
بيدأغوجية خاصشة للششباب وألتكفل بهم طيلة فترة
أل-ت-ربصس .ع-ل-ي-ه أسش-ت-ق-ب-لت م-رأك-ز ألتكوين ألمهني
وأل -ت -م -ه -ي -ن ب -ت -ن -دوف ،أمسس ،أول -ى دف -ع -ات دورة
سشبتمبر  2018وسشط جو تنظيمي محكم وإأقبال
محتششم من طرف ألششباب .أكد حاج صشديق عبد
ألرحمن مدير ألتكوين ألمهني وألتمهين أن دورة
سش-ب-ت-م-ب-ر سش-تشش-ه-د ف-تح  820م-نصشب ب-ي-دأغوجي،
موزعين على  45تخصشصشا في  11ششعبة مهنية،
منها  325منصشب في ألتكوين أ’قامي أأ’ولي275 ،
منصشب عن طريق ألتكوين 25 ،منصشبا في ألتكوين
بالوسشط ألريفي.

ذكر ألمدير كذلك مقيما ألتخصشصشات ألمفتوحة
أل -ت -ي ت-خصس  75م-نصش-ب-ا ف-ي أل-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ريق
ألمعابر و 120منصشب في ألتكوين قصشير ألمدى،
مضش -ي-فً-ا ب-أان دورة سش-ب-ت-م-ب-ر ل-ه-ذه ألسش-ن-ة سش-تشش-ه-د
دخ -ول أل-م-دون-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ج-دي-دة ل-ل-ت-خصشصش-ات
ألخاصشة بـ 2018حيز ألتطبيق وألتي حملت معها
أل- -ك -ث -ي -ر م -ن أل -مسش -ت -ج -دأت سش -وأء ب -اسش -ت -ح -دأث
ت -خصشصش -ات ج -دي -دة أوإأع -ادة تسش-م-ي-ة ت-خصشصش-ات
أخرى.
أوضشح ألمتحدث أن غياب مناطق صشناعية بالو’ية
ي-ؤوث-ر سش-ل-بً-ا ع-ل-ى إأدم-اج أل-م-ت-خ-رج-ي-ن من ألتكوين
ألمهني في عالم ألششغل ،مؤوكدأً ألتركيز على قطاع
أل -خ -دم -ات ’م -تصش -اصس أأ’ع -دأد أل -م -ت -زأي -دة م-ن
ألششباب خريجي ألمرأكز.
أردف ألمتحدث قائل :إأن بلدية «أم ألعسشل» قد
أسشتفادت أ’ول مرة من ملحقة للتكوين ألمهني
وألتمهين موجهة باأ’سشاسس للمرأة ألماكثة بالبيت،
وتضشمن هذه ألملحقة ألتي تم تجهيزها بمعدأت
حديثة تكوين نسشاء ألبلدية في تخصشصس خياطة
وطرز تتوج في أأ’خير بنيل ششهادة تكوين مهني.

تندوف :عويشس علي

كاسشنوسس سشطيف :جمع  3.590مليار دج

مّ-ر ،أمسس ،أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-ط-ف-ول-ة أŸصصادف
لـ 15جويلية من كل سصنة ‘ صصمت ودون عناء
ع-ل-ى أŸؤوسصسص-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-افية أŸكلفة
’ك Ìحسصاسصية ‘
بحماية وتنشصيط هذه ألفئة أ أ
أÛت-م-ع ،ف Ó-م-دي-ري-ة أل-نشص-اط أ’ج-ت-م-اع-ي و’
أ÷م-ع-ي-ات أل-ك-ثÒة أل-ت-ي ت-رف-ع شصعار «ألطفولة»
بادرت أ ¤تنظيم يوم إأعÓمي للحديث عن وأقع
ه-ذه ألشص-ري-ح-ة ب-و’ي-ة ب-وم-ردأسس وأهم أŸكاسصب
أÙق - -ق- -ة ب- -فضص- -ل ألÈأم- -ج أŸسص- -ط- -رة م- -ن ق- -ب- -ل
أ◊كومة ووزأرة ألتضصامن ألوطني..

بومرداسس..ز /كمال
كان من ألوأجب في مثل هذأ أليوم ألوطني ألهام
ألمقترن بعالم ألبرأءة وألطفولة أن تششهد مختلف
م-رأك-ز أل-ح-م-اي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ك-ث-ي-رة أل-م-ن-تششرة
ببلديات بومردأسس ومقرأت ألجمعيات ألناششطة
في هذأ ألحقل ،وحتى ألبلديات حركية غير عادية
وأنششطة في مسشتوى ألحدث على أأ’قل لعرضس
حصشيلة ألنششاطات ألمسشجلة وألنتائج ألتي حققتها
ب-رأم-ج أل-ح-م-اي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ط-ف-ولة وأأ’مومة
وتحييد ألطفل ألجزأئري من أنعكاسشات ششتى أنوأع
أ’سشتغÓل وأ’عتدأء ألنفسشي وأ’جتماعي وألقهر
أ’ج-ت-م-اع-ي أل-م-م-ارسس ف-ي ب-عضس أل-م-ن-اط-ق وك-ذأ
ط -رق أل -ت -ك -ف-ل أل-ن-فسش-ي وأل-ب-ي-دأغ-وج-ي أل-ح-دي-ث-ة
أل -م -ع -ت -م -دة ب-م-رأك-ز أل-ح-م-اي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي

جسشدتها ألدولة لصشالح هذه ألفئة ألتي ما فتئت
ت -تضش-اع-ف سش-ن-ة ب-ع-د سش-ن-ة ت-م-اشش-ي-ا م-ع أل-نصش-وصس
وألتششريعات ألقانونية ألتي سشنت في هذأ ألششأان
وأسشتجابة أيضشا لÓتفاقيات ألدولية ألتي صشادقت
عليها ألجزأئر ألمتعلقة بحماية ألطفل.
كما كان من ألمفيد أيضشا أسشتغÓل هذه ألمحطة
إأع Ó-م -ي -ا ل -ل -ت -روي -ج ل-ه-ذه ألسش-ي-اسش-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وأه -دأف -ه -ا وأإ’ج -رأءأت أل -ق -ان-ون-ي-ة أل-مسش-ت-ح-دث-ة
للتكفل أأ’مثل بهذه ألششريحة من باب تذكير أآ’باء
وأأ’ول -ي -اء وح -ت -ى أأ’ط -ف -ال أن -فسش -ه -م ب -ح -ق-وق-ه-م
أ’جتماعية وكيفية ألنضشال لتحقيقها وهي كثيرة
تخصس حق ألتعليم ،ألصشحة ،ألترفيه وممارسشمة
مختلف أأ’نششطة ألثقافية وألرياضشية وغيرها من
أل-ح-ق-وق أأ’خ-رى أل-ت-ي ت-ب-ق-ى مشش-روع-ة ،وأل-ترويج
لخدمة ألخط أأ’خضشر لحماية ألطفل وكذأ ألمادة
 2من قانون  2015ألتي تصشب في هذأ أ’تجاه،
ومناسشبة كذلك للتحذير من ألمخاطر أ’جتماعية
وأآ’ف-ات ألسش-ل-ب-ي-ة أل-م-ح-دق-ة ب-أاج-ي-ال أل-غ-د خاصشة
ظ-اه-رة أل-م-خ-درأت ،أل-ت-دخ-ي-ن ،أأ’ن-ترنت وأنتششار
ألعمالة وسشط هذه ألفئة ألتي تفتك بنسشبة كبيرة من
أأ’ط -ف -ال بسش -بب أنسش -ح -اب أأ’ول -ي -اء وت -رأج-ع دور
أأ’سش -رة وح-ت-ى أل-م-درسش-ة وأل-م-ج-ت-م-ع ف-ي أل-ت-رب-ي-ة
وألتثقيف.
م -ن أب -رز أل -ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
أأ’طفال وألمرأهقين بو’ية بومردأسس ،هو أنتششار

ه -اجسس أل -ع -م -ل أل -م -وسش -م -ي ف -ي ب-عضس أأ’نشش-ط-ة
أ’قتصشادية بالمناسشبات ،ومع بدأية فصشل ألصشيف
وموسشم أ’صشطياف ،حيث بدأت تنتششر هذه أأ’يام
ف -ي شش -وأط -ئ أل -و’ي -ة ظ -اه -رة أل -ب -ي -ع ب -ال -ت -ج -وأل
للمأاكو’ت ألخفيفة وألمتاجرة في أللوأزم ألبحرية
من قبل أطفال وتÓميذ مدأرسس يجوبون ألششاطئ
ذهابا وإأيابا من أجل كسشب بعضس ألدنانير سشوأء
إ’عالة ألعائلة أولششرأء أأ’دوأت ألمدرسشية ومÓبسس
ألعيد ،إأضشافة إألى نششاط آأخر يزدأد أنتششارأ سشنة
بعد أخرى رغم ألتحذيرأت ألتي رفعها ألمختصشون
وألهيئات أ’جتماعية وتتعلق بالفÓحة ألموسشمية
أل -خ -اصش -ة ب -نشش -اط ج -ن-ي م-حصش-ول ع-نب أل-م-ائ-دة
كنششاط رئيسشي بو’ية بومردأسس يمتد من ششهر
ج -وي -ل -ي -ة ت -ق -ري -ب -ا ح -ت -ى ن -ه -اي -ة شش -ه -ر ن-وف-م-ب-ر،
وهوألنششاط ألذي بدأ يسشتقطب أعدأدأ كبيرة من
أأ’طفال ألذين يتجمعون في نقاط معروفة ،مع
ب -دأي -ة دخ -ول ق -وأف -ل ألشش -اح -ن -ات ع-ل-ه-م ي-ف-وزون
ب -ف -رصش -ة ع -م -ل أح -ي -ان -ا ت -ك -ون ع-ل-ى حسش-اب أي-ام
أل-درأسش-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-م-ب-ر ،وك-ل ذلك ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب
ألوعي وألمرأقبة وحتى بتوأطؤو من بعضس أأ’ولياء
ألذين يفضشلون ألمال على حسشاب مسشتقبل أبنائهم
وهي في ألحقيقة مسشؤوولية مششتركة بين جميع
أأ’طرأف ألفاعلة في هذأ ألملف ،لكن ومع أأ’سشف
ألكل غائب و’ أحد يكترث لوأقع ألطفل وتحدياته
ألمسشتقبلية.

نششاطات تضشامنية و–سشيسشية للÈاءة ‘ يومهم الوطني

ب -ادرت ،ن -ه -ار أمسس ،م -دي -ري -ة أل-نشش-اط أ’ج-ت-م-اع-ي
وج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ل «أل-ح-ي-اة» ب-تنظيم نششاطات
تضش-ام-ن-ي-ة وت-حسش-يسش-ي-ة ب-ك-ل م-ن أل-م-ركز ألمتخصشصس
إ’عادة ألتربية وألمكتبة ألرئيسشية للمطالعة ألعمومية
«ونزأر عبد ألكريم» ،ششكل ألقانون  15 / 12ألخاصس
ب -ح -م -اي -ة أل -ط -ف -ول-ة وت-رق-ي-ت-ه-ا ف-ي أل-ج-زأئ-ر م-ح-ور
أ’ح-ت-ف-ا’ت ،ب-ال-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-ط-ف-ل ب-و’ي-ة سش-عيدة
أح -ت-ف-ا’ت أح-تضش-ن-ه-ا أل-م-رك-ز أل-وط-ن-ي أل-م-ت-خصشصس
إ’عادة ألتربية وتم فيها مناقششة وضشعية ألطفل في
ألجزأئر من طرف ألمديريات وألهيئات ذأت ألصشلة
ب-م-وضش-وع أل-م-ن-اسش-ب-ة ،ت-ح-دثت ف-اط-م-ة سش-اري-ة ،إأط-ار
بمديرية ألنششاط أ’جتماعي وألتضشامن محور هذأ

أ’حتفال ،بنهار أليوم وألمتعلق بحماية ألطفولة أن
حقوقه في تطور مسشتمر وكل عام يظهر ألجديد،
وتقول« :نتمنى إأن ششاء ألله ألحماية ألقانونية للطفل
من ششتى أأ’خطار وأ’عتدأءأت ألتي يتعرضس لها».
مصشالح ألوسشط ألمفتوح هي وجه من أوجه حماية
أل -ط -ف -ل ف -ي أل -ج-زأئ-ر ت-ت-ل-ق-ى إأخ-ط-ارأت ب-خصش-وصس
مختلف أإ’خطارأت وأ’عتدأءأت ألذي تتعرضس لها
ألطفولة وحسشب رئيسشة ألمصشلحة ليلى طيبي لقد تم
تسش-ج-ي-ل  7إأخ -ط -ارأت ب-و’ي-ة سش-ع-ي-دة ل-ه-ذه ألسش-ن-ة،
وم-وأك-ب-ة م-ن-ه-ا ل-ل-م-ن-اسش-ب-ة نشش-طت أل-ج-م-عية ألو’ئية
لحماية ألطفل «ألحياة» بمكتبة ألمطالعة ألعمومية
حف Óأسشندت فيه ألتنششيط أ’طفال ألجمعية فأابدعوأ

ف -ي-م-ا ق-دم-وأ ،أسش-ت-ح-دأث ت-رسش-ان-ة ق-ان-ون-ي-ة ت-ح-م-ي
أل -ط-ف-ل جسش-دي-ا وم-ع-ن-وي-ا م-ا ه-وإأ’ دل-ي-ل ع-ل-ى وع-ي
وق-ن-اع-ة ألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-دور أل-ذي سش-ت-ل-عبه
ألطفولة أليوم في جزأئرية ألغد ،رئيسس جمعية حماية
ألطفولة «ألحياة» أثنى على ألمجهود ألكبير ألذي
ت-ق-وم ب-ه أل-دول-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ل م-ن كل
أل-ع-وأقب وأل-م-ج-ه-ودأت أل-ك-ب-ي-رة أل-ت-ي ت-حميه من كل
أن -وأع أل -ع-ن-ف أل-ل-ف-ظ-ي وأل-م-ع-ن-وي وأل-ج-ري-م-ة وق-ال:
«نتضشافر جميعا من أجل محاربة كل أششكال ألعنف»،
متمنيا ألصشحة وألعافية أ’طفال ألجزأئر.

سسعيدة :ج .علي

سصيدي بلعباسس:

–سش Úظروف التكفل بالطفولة اŸسشعفة من أاولويات القطاع
’ج-ت-م-اع-ي
أف -اد شص -ع -يب ب -اغ -ل -ي ،م -دي -ر أل -نشص-اط أ إ
’ح-تفال باليوم
ل-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-ل-ى ه-امشس أ إ
أل -وط -ن -ي ل-ل-ط-ف-ل ب-ا÷زأئ-ر أŸصص-ادف لـ 15ج-وي-ل-ية أن
’ج -ت -م -اع -ي وﬂت -ل -ف أŸصص -ال -ح
م- -دي- -ري- -ة أل- -نشص -اط أ إ
أıتصصة تسصهر على تقد Ëرعاية إأجتماعية متميزة
لفئة ألطفولة أŸسصعفة وألتكفل بها على أحسصن وجه،
خ -اصص -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى أŸرأك -ز أŸت -خصصصص -ة وم -ن -ه-ا دأر
أل-ط-ف-ول-ة أŸسص-ع-ف-ة أŸن-ج-زة ح-دي-ث-ا وك-ذأ مركز حماية
’حدأث ألكائن على مسصتوى بلدية سصيدي أبرأهيم.
أ أ
أكد مدير ألنششاط أإ’جتماعي أن ألمركز ألجديد
ل -دأر أل -ط-ف-ول-ة أل-مسش-ع-ف-ة ج-اء ك-خ-ط-وة ل-ت-حسش-ي-ن
ششروط ألتكفل بهذه ألفئة ألمحرومة وتمكينها من
ألعيشس في ظروف جيدة تعوضشها ولو بجزء بسشيط
عن ألدفء أأ’سشري .وأضشاف أن ألدأر ألجديدة
ألكائنة بحي ألمقام ألتي تم تدششينها ششهر مارسس
ألماضشي تتوفر على كل ألمرأفق ألضشرورية للعيشس
أل -ك -ري -م ح -يث ت -م ت -أاسش -يسش -ه-ا ب-إاق-ت-رأح م-ن م-دي-ر
ألنششاط أإ’جتماعي وبأامر من وألي ألو’ية ،أين تم

ت -ح -وي -ل روضش -ة إأل -ى م -رك -ز إ’سش -ت -ق -ب-ال أل-ط-ف-ول-ة
أل -مسش -ع-ف-ة بشش-ارع أإ’م-ت-ي-از ،ن-ظ-رأ لضش-ي-ق أل-م-رك-ز
ألقديم ألذي ’ تتعدى طاقة إأسشتيعابه  50طف،Ó
كما يرجع تاريخ بنائه للفترة أإ’سشتعمارية ما تسشبب
ف -ي إأه -ت -رأء م -رأف -ق -ه وع -دم ت-وف-ره ع-ل-ى شش-روط
ألتكفل ألجيدة كمششاكل ألتهوية وأإ’ضشاءة.
ع -ن أل -ج -انب أإ’ج -ت -م-اع-ي ف-أاضش-اف أن أل-ت-ك-ف-ل
ب -اأ’ط -ف -ال ي -ت -م م -ن أل -ن -اح-ي-ة أل-ط-ب-ي-ة وأل-ن-فسش-ي-ة
وأإ’جتماعية ،من قبل ألفريق ألطبي ألمتكون من
أل-ط-ب-يب ،أأ’خصش-ائ-ي أل-ن-فسش-ي ،أل-مدلك ،ألمسشاعد
أإ’جتماعي وألمربين ،هذأ ويتم وضشع ألكفالة لدى
ألعائÓت ألطالبة ألتي كانت قد أودعت ملفاتها
ل-دى أل-م-دي-ري-ة ،أي-ن ت-ت-م دأرسش-ت-ه-ا م-ن ق-ب-ل ل-ج-نة
م -خ -تصش -ة وف-ق م-ع-اي-ي-ر وشش-روط ح-ددت-ه-ا أل-وزأرة
ألوصشية ،على أن تتم متابعتهم من قبل فرق خاصشة
أث-ن-اء وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة أل-ك-ف-ال-ة لضش-م-ان ح-ي-اة ك-ري-مة
للطفل.
تتوفر ألو’ية أيضشا على ألمركز ألمتخصشصس في

حماية ألطفولة ببلدية سشيدي أبرأهيم وألذي فتح
أب-وأب-ه سش-ن-ة  ،2009وه-وم-رك-ز يضش-م ف-ئ-ة أأ’ط-ف-ال
أل-م-ع-ن-ف-ي-ن أوم-م-ن ي-ت-وأج-د أول-ي-اؤوه-م ب-م-ؤوسشسش-ات
إأعادة ألتربية ،أأ’طفال ضشحايا ألتفكك أأ’سشري
وغ -ي -ره-ا م-ن أأ’سش-ب-اب أل-ت-ي ت-ؤوذي ب-اأ’ط-ف-ال إأل-ى
ألتششرد ،يضشم حوألي  25طف Óتتروأح أعمارهم ما
بين  8وحتى  17سشنة ،ويخضشع ألمقيمون بالمركز
إألى متابعة خاصشة بما في ذلك ألتمدرسس أوألتكوين
ألمهني خÓل ألسشنة ألدرأسشية في حين يسشتفيدون
من عطل خÓل ألصشائفة وفي هذأ ألصشدد يسشتفيد
ح-ال-ي-ا  15ط -ف  Ó-م-ن ع-ط-ل-ة ب-م-خ-ي-م صش-ي-ف-ي م-ع
أل-كشش-اف-ة أإ’سشÓ-م-ي-ة .ك-م-ا يضش-م-ن أل-م-ركز ألتكفل
أل -ن -فسش -ي وأل -ب-ي-دأغ-وج-ي ب-اأ’ط-ف-ال م-ن ف-ئ-ة ذوي
أإ’حتياجات ألخاصشة ألمتوأجدين بالمركز ،وكذأ
أأ’طفال ألموضشوعين بأاوأمر قضشائية.

بلعباسس :غ .شسعدو

أكد مصشدر من ألوكالة ألو’ئية للصشندوق ألوطني
ل -ل -ت -أام -ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال غ-ي-ر أأ’ج-رأء»
كاسشنوسس» لو’ية سشطيف ،أن مدأخيل ألصشندوق
خÓل ألسشدأسشي أأ’ول للسشنة ألجارية  ،2018بعنوأن
أششترأكات ألسشنة ،وألتي تم تسشديدها من طرف
ألعمال ألمنخرطين قدبلغت  3.590مليار دج ،وهو
مبلغ مهم جاء بعد ألحملة ألتحسشيسشية ألتي أطلقها
ألصش- -ن- -دوق م- -ن أج- -ل حث أل -م -ن -خ -رط -ي -ن ل -دف -ع
أششترأكاتهم قبل  1جويلية ،قبل ألتعرضس للعقوبات
ألتي يفرضشها ألقانون عن ألتأاخر في ألتسشديد،
وأل-م-قدرة بـ ٪11م -ن أل -وع-اء أل-خ-اصس ب-ا’شش-ت-رأك

ألسشنوي ،مع إأضشافة نقطة أبتدأء من ششهر أوت عن
كل ششهر تأاخير.
كما أكد ذأت ألمصشدر ،أن فترة ألسشدأسشي أأ’ول،
ششهدت أنخرأط  3262عام Óجديدأ لÓسشتفادة
م -ن خ -دم -ات ألصش -ن -دوق ،ب -ع -د دف -ع أ’شش-ت-رأك-ات
ألÓ-زم-ة ،وي-ق-در أل-ع-دد أل-ح-ال-ي ل-ل-م-نخرطين عبر
ت -رأب أل -و’ي-ة  47754ع-ام-ل غ-ي-ر أج-ي-ر ي-دف-عون
أشش -ت -رأك -ات -ه -م ل -ي -ت-ل-ق-وأ أل-ت-ام-ي-ن ألصش-ح-ي وب-اق-ي
ألخدمات ،ومنحة ألتقاعد بعد سشن  65سشنة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بهدف ألتحسصيسس وألتوعية

القافلة الوطنية حول ا’سشتخدام العق ÊÓللطاقة بÈج بوعريريج

حطت ألقافلة ألوطنية للتحسصيسس ،أمسس حول أ’سصتخدأم ألعق ÊÓللطاقة وأŸنظم من قبل ألشصركة
’ذأعة ألوطنية وﬂتلف ألشصركاء وقد أشصرف
أ÷زأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز «سصونالغاز» بالتعاون مع أ إ
على ألعملية وأ‹ ألو’ية ألسصيد صصالح ألعفا Êرفقة ألسصلطات أÙلية.
على هامشس أليوم ألتحسشيسشي حول أ’سشتخدأم
ألعقÓني للطاقة كششف ألرأئد علي دحمان ألمكلف
ألقافلة ألوطنية أنطلقت منذ ألفاتح من ألششهر ب-اإ’عÓ-م ل-م-دي-ري-ة أل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ية لو’ية برج
ألجاري على أن تجوب  16و’ية بهدف تحسشيسس بوعريريج عن تسشجيل  72تدخ Óمن أجل حوأدث
ك-اف-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن وت-وع-ي-ت-ه-م ب-أاه-م-ي-ة أ’سش-تعمال ألغاز وأإ’ختناقات ،خÓل ألسشنة ألمنصشرمة ،2017
ألعقÓني للطاقة وترسشيخ ألخطوأت ألبسشيطة ألتي أين تم إأسشعاف  137مختنقا مع تسشجيل حالة وفاة.
أضشاف ألمتحدث أن ألثÓثي أأ’ول للسشنة ألجارية
ي-جب أع-ت-م-اده-ا ل-ل-ت-ح-ك-م ف-ي أ’سش-تهÓك أليومي
عرف تسشجيل  41تدخ Óأ’جل إأسشعاف  53ششخصشا
وتقليصس قيمة ألفاتورة.
ك -م -ا ت -ه-دف أل-ق-اف-ل-ة إأل-ى حث أل-م-وأط-ن-ي-ن ع-ل-ى مسش -ع-ف-ا وتسش-ج-ي-ل ح-ال-ت-ي وف-اة لشش-خصش-ي-ن ،وي-ع-د
ألمصشلحة ألعامة من خÓل ألمسشاهمة في تقليصس أإ’همال هوألمتسشبب ألرئيسشي في هذه ألحوأدث
ذروة أ’سشتهÓك ’سشيما في فصشل ألصشيف بالنظر أل -م -أاسش -اوي -ة أل -ت -ي ع -رفت إأرت-ف-اع-ا ف-ي ألسش-ن-وأت
ل-ل-ت-زأي-د أل-م-ت-وأصش-ل ل-وت-ي-رة أل-ط-لب ع-ل-ى أل-طاقة ،أأ’خيرة ،خاصشة بعد تعميم ششبكة ألغاز ألطبيعي
وألمسشاهمة في توأزن ألنظام ألكهربائي حيث تم على كل بلديات ألو’ية أأ’ربع وألثÓثون  ،34بنسشبة
ب -ال -م -ن -اسش -ب -ة ت -وزي -ع م -ط -وي -ات ت -تضش-م-ن نصش-ائ-ح تغطية فاقت .٪95
وإأرششادأت حول أ’سشتعمال أأ’مثل للطاقة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

بعد درأسصة معمقة للملفات

توزيع  100سشكن عمومي إايجاري ببلدية العقلة ‘ الوادي

” ببلدية ألعقلة بالوأدي ،توزيع  100سشكن ضشمن
صش-ي-غ-ة أل-ع-م-وم-ي أإ’ي-ج-اري وذلك وسش-ط أج-وأء ب-ه-ي-جة
صشنعتها ألعائÓت أŸسشتفيدة .وتندرج هذه ألعملية ‘
إأط-ار م-وأصش-ل-ة ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ألسش-ك-ن-ات ضش-م-ن ﬂت-ل-ف
ألصشيغ ع Èمناطق وبلديات ألو’ية.
ف-ي سش-ي-اق م-تصش-ل ،ي-ن-ت-ظ-ر ت-وزي-ع حصشصس سش-ك-ن-ية
أخرى جاري أنجازها وألتي ششارفت أأ’ششغال على
أ’ن -ت -ه -اء م -ن -ه -ا ول -م ي -ت-ب-ق أإ’ ب-عضس أل-روت-وشش-ات
أأ’خيرة ،حيث سشيتم أإ’عÓن عن ألقوأئم أ’سشمية
فور أ’نتهاء من درأسشة جميع ألملفات ألمودعة،
وهي ألمششاريع ألتي من ششأانها بحسشب ألمسشؤوولين
ألمحليين ألتخفيف من أزمة ألسشكن ألتي تعاني
منها ششريحة وأسشعة من ألسشكان.
قصش -د تسش-ل-ي-م ت-لك أل-حصشصس ألسش-ك-ن-ي-ة ف-ي أل-وقت
أل-م-ح-دد ل-ه-ا وج-هت ألسش-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة ت-عليمات
صش -ارم -ة ل-ل-م-ق-او’ت أل-م-ك-ل-ف-ة ب-ا’ن-ج-از م-ن أج-ل
أ’لتزأم وألتقيد باآ’جال ألمتفق عليها في تسشليم

ألمششاريع ألسشكنية خاصشة وأن ألمسشؤوول أأ’ول على
ألجهاز ألتنفيذي بالو’ية ،قد ششّدد وفي ألعديد من
ألخرجات ألميدأنية ألتي كان يقوم بها للعديد من
ألبلديات حول ضشرورة توزيع ألسشكنات أ’جتماعية
أل -ج -اه -زة ،ع -ل -ى أن ت-ت-م ج-م-ي-ع أأ’م-ور بشش-ف-اف-ي-ة
ل-ت-ف-ادي أل-ت-ج-اوزأت وأح-ت-ج-اج-ات أل-م-وأطنين من
أأ’ششخاصس ألذين تم جردهم وإأحصشاؤوهم سشابقا.
يحدث هذأ في ألوقت ألذي أكد فيه وألي ألوأدي
ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن سش -ع -ي -د خ Ó-ل أأ’شش-ه-ر أل-ق-ل-ي-ل-ة
ألماضشية بأان ألتأاخر ألحاصشل في ألكششف عن بعضس
أل-ق-وأئ-م أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-السش-كن أ’جتماعي أإ’يجاري
م-رده إأل-ى وج-ود درأسش-ة م-ع-م-ق-ة وشش-ام-ل-ة ل-ج-م-ي-ع
ألملفات حتى تذهب تلك ألسشكنات لمسشتحقيها من
ألعائÓت ألمحتاجة.

الوادي :قديري مصسباح

’من –رياتها حول أسصباب أ◊ريقÚ
فيما توأصصل مصصالح أ أ

النÒان تأاتي على  06هكتارات من ا◊صشيدة و 350حزمة تÍ

تسشبب حريق وقع على مسشتوى ألمزرعة ألنموذجية
بوهالي حمدأن ألوأقعة ببلدية عين فكرون غرب
و’ية أم ألبوأقي في سشاعة متأاخرة من مسشاء أول
أمسس ،في إأتÓف  06هكتارأت من ألحصشيدة بهذه
ألمزرعة ،وعلى أثر ذلك تدخلت ألوحدة ألثانوية
للحماية ألمدنية لعين فكرون وأخمدت ألحريق ما
جنب أمتدأد ألسشنته إألى ألمسشاحات ألمجاورة.
كما تسشبب حريق أخر تزأمنا مع ذلك في إأتÓف

 350ربطة تبن بمششتة دحنون قÓية سشيدي رغيسس
بإاقليم بلدية أم ألبوأقي قبل أن تتخل وحدة أم
ألبوأقي ألرئيسشية للحماية ألمدنية وتخمد ألحريق.
مصشالح أأ’من ألمختصشة باششرت تحرياتها حول
أسشباب ألحريقين.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
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لمن المغربية
رغم مضشايقات قوات ا أ

مسسيرة حاشسدة بالرباط للمطالبة
بإاطÓق سسراح معتقلي حراك الريف

ششهدت العاصشمة المغربية الرباط ،أامسس ،مسشيرة حاششدة تضشامنا مع معتقلي حراك
لحكام الجائرة الصشادرة في حقهم ،بحضشور اللف
الريف ،وعائÓتهم ،وتنديدا با أ
م-ن ال-م-ح-ت-ج-ي-ن ،وتشش-ك-يÓ-ت سش-ي-اسش-ي-ة م-خ-ت-ل-فة ،اسشتجابة لدعوة أاطلقتها «الجبهة
ال-م-دن-ي-ة ل-دع-م ومسش-ان-دة ال-ح-رك-ات الج-ت-م-اع-ية» ،وسشط اتهامات متظاهرين من
مدن أاخرى ،للسشلطات المنية بمضشايقتهم ،ومنعهم من المششاركة فيها.
أاشس- -ارت مصس- -ادر اعÓ- -م- -ي -ة م -ح -ل -ي -ة ال -ى أان الموقوفين على خلفية حراك الريف .ومن بين
المسسيرة انطلقت قبل موعدها بسساعة واحدة الشس- -ع- -ارات ال- -ت- -ي ت -م ت -ردي -ده -ا « ،ال -ح -راك
عن الموعد المقرر لها ،نظرا لتوافد عدد الج-ت-م-اع-ي ل-يسس ج-ري-م-ة» ،و«ح-ري-ة ،ك-رامة،
ضس -خ -م م -ن ال -مشس -ارك -ي -ن ج -ع -ل سس-اح-ة «ب-اب عدالة اجتماعية» ،و« إادانة شسعبية ،محاكمات
الح-د» ،وسس-ط ال-ع-اصس-م-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-رباط صس -وري -ة» .وع -رفت ال -مسس -ي -رة ،ت-وزي-ع رسس-ائ-ل
تعيشس هذا الحدث الحتجاجي قبل التحاق تضسامنية مع الموقوفين على خلفية الحراك،
المنظمين.
من أاجل اإلمضساء عليها.
ذكرت وسسائل اعÓمية ،أان قيادات من أاحزاب اشستكى المشساركون في المسسيرة القادمون من
مختلفة و عائÓت المعتقلين ،وعلى رأاسسهم م -دن أاخ -رى ،ال -ى ت -ع-رضس-ه-م ل-مضس-اي-ق-ات م-ن
وال -دي ال -م -ع -ت -ق -ل ن -اصس -ر ال -زف-زاف-ي ال-ق-ائ-د طرف السسلطات المنية ،ومنعهم من اللتحاق
ال -م-ي-دان-ي ل-ح-راك ال-ري-ف ،ال-ى ج-انب ه-ي-ئ-ة بالمسسيرة.
ال -دف -اع ال -ت-ي آازرت ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ط-ي-ل-ة اط-وار قال نشسطاء على مواقع التواصسل الجتماعي،
المحاكمة التي امتدت الى حوالي سسنة  ،ان السسلطات المنية منعت بعضس الحافÓت
شسارك في فعاليات المسسيرة.
من الوصسول الى الرباط  ،بينما أاعلنت الكاتبة
لفتت ذات المصسادر الى أان المسسيرة التي ال-ع-ام-ل-ة لÓ-ت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-لطلبة المغرب ان
دعت ال -ي -ه -ا ت -ن -ظ -ي -م -ات سس -ي -اسس-ي-ة م-خ-ت-ل-ف-ة اثنين من الطلبة اعتق Óو هما في طريقهما
وم-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق-ي-ة وج-معوية منضسوية تحت ل -ل -مشس-ارك-ة ف-ي ال-مسس-ي-رة تضس-ام-ن-ا م-ع ح-راك
لواء «الجبهة المدنية لدعم ومسساندة الحركات الريف.
الجتماعية» ،عرفت وحدة «غير مسسبوقة «
اعلنت النقابة الطÓبية المذكورة في بيان
ع -ل -ى مسس -ت -وى الشس-ع-ارات ال-م-ن-ددة ب-الح-ك-ام لها ،ان الطالبين النشسيطين بجامعة «محمد
الصسادرة في حق الزفزافي و من معه في بن عبد الله» بمدينة «فاسس» ،تم اقتيادهما الى
السسجن ،والتي تتراوح ما بين سسنة و  20سسنة م- -خ- -ف- -ر الشس- -رط- -ة ،م- -دي- -ن- -ة بـ «شس -دة» ه -ذه
نافذة.
الممارسسات التي تظهر ،بحسسب البيان« ،خوف
م-ن ب-ي-ن الÓ-ف-ت-ات ال-ت-ي رف-ع-ه-ا ال-مشس-اركون الدولة من اللتفاف الشسعبي حول المعتقلين
«الشسعب يريد إاطÓق المعتقل»،و»وما فكينشس ضسد الحكام الصسادرة في حقهم».
(لن نسستسسلم)» .وردد المشساركون في المسسيرة،
عشسية تنظيم مسسيرة الرباط ،منعت قوات
شس -ع -ارات ت -ط -الب ب-إاصس-دار ع-ف-و ع-ل-ى ج-م-ي-ع المن المغربية وقفة احتجاجية ،وسسط مدينة

«العروي» ،تنديدا بالحكام الصسادرة في حق
حراك الريف ،نظمها نشسطاء الحراك ،وحالت
جدران المن المغربي الذي وقف في وجه
المحتجين دون الخوضس في المسسيرة .
ع- -رفت ال -م -دي -ن -ة ق -ب -ل ان -ط Ó-ق ال -وق -ف -ة
الح -ت -ج -اج -ي -ة ،ان -زال م -ك -ث-ف-ا ل-ق-وات الم-ن
تصسديا للحشسود التي أاتت من مختلف البلدات
المجاورة « بن الطيب -ميضسار -الدرويشس-
سسلوان -و الناظور» .
أاكدت بعضس المصسادر العÓمية المحلية ،نقÓ
ع -ن ال -م-ح-ت-ج-ي-ن ،أان «ثÓ-ث م-ح-اولت ط-الت
صسفوفهم ،قبل ان يسسارع النشسطاء الى تخليصس
المعنيين بالتوقيف من قبضسة رجال المن قبل
اقتيادهم الى مركز المن».
ك -انت «ال -ج -ب -ه -ة ال-م-دن-ي-ة ل-دع-م ومسس-ان-دة
ال -ح -رك -ات الج-ت-م-اع-ي-ة» ق-د دعت ك-ل ف-ئ-ات
الشس-عب ال-م-غ-رب-ي ل-ل-ت-ع-بئة المكثفة والمشساركة
في المسسيرة الوطنية المنظمة بالرباط ،اليوم،
ل-ل-تضس-ام-ن م-ع م-ع-ت-ق-لي الحركات الحتجاجية
وع-ائÓ-ت-ه-م .ت-أات-ي ه-ذه اإلح-ت-ج-اج-ات ع-قب
م- -ظ -اه -رات م -م -اث -ل -ة شس -ه -دت -ه -ا ال -ع -اصس -م -ة
القتصسادية الدار البيضساء السسابيع الماضسية،
وال -ت -ي ن -ظ -مت ف -ي م -ح -اول -ة ل -كسس -ر ال -ط -وق
المفروضس على المظاهرات في بلدات الريف
وال -ت -ن -دي -د ب -الح -ك -ام الصس-ادرة ع-ن م-ح-ك-م-ة
السستئناف ،بمدينة الدار البيضساء في  26جوان
الماضسي.
هذه ثاني أاكبر مسسيرة تنظم للمطالبة بإاطÓق
سسراح معتقلي الريف الذين صسدرت في حق
قيادتهم قبل أاربعة أاسسابيع أاحكام ثقيلة بلغت
أاكثر من ثÓثة قرون مّوزعة على  53معتق.Ó
ونظمت أاول مسسيرة شسعبية حاشسدة للمطالبة
بإاطÓق سسراح المعتقلين ،يوم األحد الماضسي،
في مدينة الدار البيضساء

والد الزفزافي يناشسد السسلطات السستماع
لصسوت الشسعب

خ Ó-ل ال -مسس -ي-رة دع-ا أاح-م-د ال-زف-زاف-ي ،وال-د
ناصسر الزفزافي ،قائد حراك الريف المدان
بعشسرين سسنة نافذة ،السسلطات المغربية إالى
السستجابة إالى صسوت الشسعب المغربي الذي
عبرت عنه المسسيرة وإاطÓق سسراح المعتقلين.
وعرفت المسسيرة ،توزيع رسسائل تضسامنية مع
ال -م-وق-وف-ي-ن ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ال-ح-راك ،م-ن أاج-ل
اإلمضساء عليها .دعا فتح الله أارسسÓن الناطق
الرسسمي باسسم جماعة العدل واإلحسسان ،إالى
ايجاد حل عاجل لملف حراك الريف ،ولقضسية
الموقوفين على خلفية هذا الحراك.
قال أارسسÓن إان األحكام ضسد قادة حراك
الريف ،عّقدت من هذا الملف.

بعد تحرير درعا من قبضشة المسشلحين

األسسد :إانجازاتنا العسسكرية تضسع األسسسس إلنهاء الحرب

ق - -ال ال- -رئ- -يسس السس- -وري بشس- -ار السس- -د ،أامسس
الح - -د ،ان الن- -ج- -ازات ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ودح- -ر
الره -اب م -ن الراضس -ي السس -وري -ة ي -م -ه -د ال-ى
ال -ت -وصس -ل ل -ن -ت -ائ -ج سس -ي-اسس-ي-ة .وأاك-د السس-د أان
«القضساء على الرهاب في معظم الراضسي
السسورية حقق الرضسية األنسسب للتوصسل الى
نتائج على المسستوى السسياسسي تنهي الحرب
على سسوريا».
أاوضسح األسسد «إال أان ما يحول دون ذلك هو
السس-ي-اسس-ات والشس-روط ال-مسس-ب-ق-ة ال-ت-ي تضس-عها
الدول الداعمة لÓرهاب».

ي -أات -ي ذلك ب -ع -د اسس -ت -ع-ادة ال-ج-يشس السس-وري
للغوطة الشسرقية وكامل دمشسق ثم الجزء األكبر
من محافظة درعا ،مهد الحركة الحتجاجية
التي اندلعت منتصسف مارسس  2011وتحولت
الى نزاع مسسلح متشسعب الطراف.
باتت قوات النظام تسسيطر على مسساحات
شس -اسس-ع-ة ف-ي ال-بÓ-د ف-ي-م-ا ت-ت-ع-رضس ال-فصس-ائ-ل
المعارضسة لضسربات متÓحقة وهزائم نكراء.
من ناحية ثانية ،بدأا أامسس مسسلحو المعارضسة
وعائÓتهم الذين رفضسوا اتفاق «المصسالحة»
الذي تم التوصسل اليه بين روسسيا والفصسائل في

السس -ادسس م -ن ج -وي -ل-ي-ة ال-ج-اري ،ال-خ-روج م-ن
م -دي -ن-ة درع-ا ف-ي ج-ن-وب سس-وري-ا ،ل-ت-ع-ود ه-ذه
الخ -ي -رة ال -ى ك -ن -ف ال -دول -ة .أاك-د ال-ت-ل-ف-زي-ون
الرسسمي «بدء عملية نقل اإلرهابيين الرافضسين
ل -ل -تسس -وي -ة م -ن درع -ا ال -ب -ل -د ب -ات -ج-اه الشس-م-ال
لسسوري».
في جبهة أاخرى ،قامت القوات النظامية بعد
هزيمة الفصسائل المقاتلة في درعا ،بقصسف
محافظة القنيطرة السستراتيجية بشسكل مكثف
ف-ج-ر الح-د وت-م-ك-نت م-ن اسس-ت-ع-ادة السس-يطرة
على احدى البلدات.

تؤوسشسس لعهد جديد بين البلدين

قّمة اسستثنائية بين بوتين وترامب اليوم بهلسسنكي

يجتمع الرئيسس الروسسي ،فÓديمير بوتين ،بنظيره األمريكي ،دونالد
ترامب ،اليوم ،بالعاصسمة الفنلندية هلسسنكي ،في قمة اسستثنائية تجمع
أاكبر متنافسسين في العالم ،بعد فترة توتر طويلة لبحث عديد القضسايا
أابرزها سسوريا ،أاوكرانيا والملف النووي اإليراني ،وسسط آامال في تحقيق
اسستقرار اسستراتيجي في حال نجاح القمة.
تعقد قمة «هلسسنكي  « 2018بعد فترة توتر طويلة بين البلدين بسسبب
عدة قضسايا دولية ،مما يجعلها اسستثنائية ،بنيت عليها آامال عديدة في
أان تؤوسسسس لعهد جديد في العÓقات الثنائية بين البلدين.
ب-حسسب خ-ب-راء سس-ي-اسس-ي-ي-ن ،ف-إان م-ل-ف-ات مشس-ت-رك-ة ع-دي-دة ت-ج-م-ع بين
الوليات المتحدة وروسسيا على غرار العÓقات الثنائية ،على رأاسسها
ال -م -ل -ف السس-وري ،ال-ذي ي-ع-د أاح-د أاب-رز م-ل-ف-ات ال-خÓ-ف ب-ي-ن م-وسس-ك-و
وواشسنطن ،وسسيسسعى الرئيسسان ترامب وبوتين لتجاوز هذا الخÓف
خÓل القمة المرتقبة.
من بين القضسايا الخÓفية أايضسا األزمة األوكرانية وملف شسبه جزيرة
القرم ،باإلضسافة إالى أازمة التدخل الروسسي في النتخابات الرئاسسية
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األمريكية ،وملف كوريا الشسمالية والنووي اإليراني وغيرها.
أابرز كل من بوتين وترامب عزمهما تحقيق نتائج إايجابية من هذا
اللقاء ،حيث علق ترامب قائ« :Óسسيكون يوما رائعا في حال اتفقت مع
الرئيسس الروسسي فÓديمير بوتين ،خÓل الجتماع في هلسسنكي» ،معتبرا
إاياه «منافسسا» وليسس «عدوا» ،بينما أاكد بوتين انه ينظر الى ترامب على
أانه «شسريك تفاوضس» ،كما أاعرب الكرملين عن أامله في أان تمهد القمة
لزيارة ترامب إالى موسسكو.
كشسفت واشسنطن عن آامالها من القمة ،حيث قالت المتحدثة باسسم البيت
األبيضس ،ليندسسي والترز ،أان الرئيسس األمريكي «يأامل أان الجتماع مع
الرئيسس الروسسي يحد من التوتر في العÓقات ويؤودي إالى التفاعل
البناء» ،مضسيفة «كما أان ترامب متأاكد من أانه لم يكن هناك أاي تدخل
في النتخابات من قبل روسسيا».
في ذات السسياق ،أاعرب وزير الخارجية الروسسي ،سسيرغي لفروف ،عن
أامله في أان تثمر القمة عن اسستئناف قنوات التواصسل بين البلدين حول
«جميع المواضسيع والقضسايا المعقدة».
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يسشتعرضس خÓلها آاخر تطورات العملية السشياسشية

غسسان سسÓمة يقدم إاحاطة جديدة
بشسأان ليبيا لمجلسس األمن الدولي

يقدم مبعوث األمم المتحدة إالى ليبيا ،غسسان
سسÓ-م-ة ،ال-ي-وم اإلث-ن-ي-ن ،إاح-اط-ة ج-دي-دة أام-ام
مجلسس األمن الدولي ،وذلك في جلسسة اسستماع
خاصسة بليبيا .تتضسمن إاحاطة سسÓمة« ،إاطÓع
أاعضساء المجلسس على آاخر تطورات العملية
السسياسسية ،واألوضساع في ليبيا بعد حل أازمة
ال -ه Ó-ل ال -ن -ف -ط -ي ،وان-ت-ه-اء ج-لسس-ات ال-مسس-ار
التشساوري للملتقى الوطني الليبي الذي عقدته
البعثة في  43مدينة بمشساركة  7آالف ليبي ،في
انتظار عقد الملتقى الجامع ،وهو واحد من
نقاط الخطة التي قدمها سسÓمة للحل في

ليبيا» ،وفق وكالة األنباء الليبية.
كان المبعوث األممي قد ركز في آاخر إاحاطة
ق- -دم- -ه- -ا إال- -ى م- -ج- -لسس األم- -ن ،ع- -ل -ى م -ل -ف
النتخابات الليبية ،وأاهمية وضسع جدول زمني
لها.
يشسار إالى أان سسÓمة التقى األحد في العاصسمة
طرابلسس وفًدا من مدينة مصسراته ،وناقشس مع
ال- -وف -د ،ب -حسسب ب -ي -ان ل -ل -ب -ع -ث -ة ،ال -ت -ط -ورات
السس -ي -اسس -ي -ة ،وأاه -م -ي -ة اإلصسÓ-ح الق-تصس-ادي،
وضس- -رورة ت- -حسس- -ي- -ن ال- -ظ- -روف ال- -م- -ع -يشس -ي -ة
للمواطنين في ليبيا.

في خطوة لحتواء الحتجاجات المتصشاعدة بالجنوب

الحكومة العراقية تعلن عن إاجراءات تنموية

أاع -ل -نت ال-ح-ك-وم-ة ال-ع-راق-ي-ة ات-خ-اذ إاج-راءات
تنموية لحتواء الحتجاجات في جنوب البÓد
غداة مقتل شسخصسين بإاطÓق نار لم تتضسح
ظروفه ،وإلعادة فرضس األمن ،ول سسيما في
م -ح -اف -ظ -ة ال-بصس-رة ح-يث ف-رضست السس-ل-ط-ات
حظر تجول ليلي.
شس -ه -دت م -ن -اط -ق ع -دي-دة ف-ي ج-ن-وب ال-ع-راق
م -ظ -اه -رات م -ت -ف -رق -ة شس -ارك ف -ي ك -ل م-ن-ه-ا
عشس -رات األشس -خ -اصس وت -خ-ل-ل ب-عضس-ه-ا أاع-م-ال
عنف ،ول سسيما في مدينة البصسرة حيث هاجم
متظاهرون مقر منظمة بدر وحاولوا إاحراقه
ما أادى إالى صسدام بينهم وبين القوات األمنية
أاسسفر عن إاصسابة ثÓثة متظاهرين على األقل
بجروح ،وفق ما أافاد مصسدر أامني.
على إاثر ذلك ،أاعلنت السسلطات األمنية في
م -ح -اف -ظ -ة ال -بصس -رة ف-رضس ح-ظ-ر ت-ج-ول م-ن
السساعة العاشسرة مسساء حتى السسابعة صسباحا.
من جهته ،أاصسدر رئيسس الوزراء حيدر العبادي
ب -ي -ان -ا ،مسس -اء السس -بت ،وج -ه ف -ي -ه بـ «ت -وسس -ي -ع
وتسسريع آافاق السستثمار للبناء في قطاعات
السسكن والمدارسس والخدمات وإاطÓق درجات
وظيفية لسستيعاب العاطلين عن العمل وإاطÓق
تخصسيصسات مالية إالى محافظة البصسرة بقيمة

عبر
العالم

خامنئي يدعو إالى حل
المشساكل القتصسادية

طهران :ح-ذر ال-م-رشس-د اإلي-راني
ع - -ل - -ي خ - -ام - -ن - -ئ - -ي ،أامسس األح - -د ،م - -ن
م- -خ- -ط- -ط- -ات األع- -داء لسس- -ت -غ Ó-ل ال -وضس -ع
القتصسادي في بÓده .نقلت وسسائل إاعÓم
إايرانية عنه تشسديده ،خÓل اسستقباله الرئيسس
اإلي -ران-ي حسس-ن روح-ان-ي وأاعضس-اء ح-ك-وم-ت-ه،
على «ضسرورة سسعي المسسؤوولين بالتعاون مع
الشس- -عب ب- -ج- -د مسس- -ت- -م- -ر ل- -ح- -ل ال- -مشس- -اك- -ل
الق-تصس-ادي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة اإل-ى ت-وف-ير الظروف
والمتطلبات لمواجهة مخططات العدو في
ظل الوضسع الحالي».

«بوكو حرام» تسسيطر على قاعدة عسسكرية

 3،5تريليون دينار فورا (حوالي ثÓثة مليارات
دولر)».
ك -م -ا وج -ه ال -ع -ب -ادي ،ب -حسسب ال -ب -ي-ان ن-فسس-ه،
«ب-إاطÓ-ق ت-خصس-يصس-ات ل-ل-بصس-رة ل-ت-ح-لية المياه
وفك الختناقات في شسبكات الكهرباء وتوفير
ال -خ -دم -ات الصس -ح -ي -ة ال Ó-زم -ة» .ك -ذلك أام -ر
ال -ع -ب -ادي ب-ح-ل م-ج-لسس إادارة م-ط-ار ال-ن-ج-ف،
وذلك غ -داة اق -ت -ح -ام-ه م-ن ق-ب-ل م-ت-ظ-اه-ري-ن
غاضسبين.
ك -ان عشس -رات ال -م -ح-ت-ج-ي-ن ق-د شس-ارك-وا ف-ي
تظاهرات متفرقة صسباح السسبت بالقرب من
حقلي غرب القرنة والمجنون النفطيين في
شس -م-ال م-دي-ن-ة ال-بصس-رة ،إاضس-اف-ة إال-ى اع-تصس-ام
م -ت -واصس -ل أام -ام م -ي -ن -اء أام قصس -ر ف -ي ج -ن -وب
ال-م-دي-ن-ة ،وأام-ام م-ب-ن-ى ال-م-ح-اف-ظة في وسسط
المدينة .تواصسلت الحتجاجات في البصسرة
السس -بت ،ل -ل -ي-وم السس-اب-ع ع-ل-ى ال-ت-وال-ي ،م-ن-ددة
بالبطالة ونقصس الخدمات.
دفعت التظاهرات التي أاسسفرت أايضسا عن
عشس-رات ال-ج-رح-ى ،ب-ال-ع-ب-ادي ل-لتوجه الجمعة
إالى البصسرة حيث اجتمع فور وصسوله مع قيادة
العمليات العسسكرية للمحافظة وشسيوخ عشسائر
ومسسؤوولين محليين.
الترشسح ،قال «حسسنا أاعتزم تماما الترشسح.
يبدو أان الجميع يريدني أان أاترشسح».

المطالبة بإاطÓق سسراح النفصساليين

برششلونة :ت -ظ-اه-ر اآللف ف-ي ب-رشس-ل-ون-ة
للمطالبة باإلفراج عن الزعماء النفصساليين
ال -مسس -ج -ون-ي-ن وع-ودة أاول-ئك ال-ذي-ن ف-روا م-ن
إاسس-ب-ان-ي-ا .ون-ظ-مت ال-م-ظ-اه-رة ف-ي وقت ن-قل
تسسعة من الزعماء النفصساليين من سسجون
ق -ري -ب -ة م -ن م -دري -د إال -ى سس -ج-ون أاخ-رى ف-ي
كاتالونيا .شسارك في التظاهرة رئيسس إاقليم
كاتالونيا كيم تورا ،عضسو الجناح المتشسدد في
الحركة الداعية إالى اسستقÓل كاتالونيا.

محادثات إلعادة رفات الجنود

كانو :سسيطر ارهابيو بوكو حرام ،نهاية
السس -ب -وع ،ع-ل-ى ق-اع-دة عسس-ك-ري-ة ف-ي شس-م-ال
شس -رق ن -ي-ج-ي-ري-ا اث-ر م-ع-ارك ،ف-ي ه-ج-وم ه-و
الثاني على القوات النيجيرية في يومين ،وفق
ما افادت مصسادر عسسكرية الحد.
ومسساء السسبت ،سسيطر الرهابيون على قاعدة
عسسكرية تضسم اكثر من  700جندي في ولية
يوبي المحاذية للنيجر والتي شسهدت خطف
نحو مئة فتاة هذا العام.

سشول :بدأات كوريا الشسمالية وأامريكا ،امسس
األحد ،محادثات بشسأان إاعادة رفات الجنود
األم -ري -ك -ي -ي -ن ال -ذي -ن ق -ت -ل -وا خ Ó-ل ال -ح-رب
الكورية ،إالى وطنهم طبقا لما ذكرته وكالة
«يونهاب» الكورية الجنوبية لÓنباء.
طبقا لمصسادر حكومية ،بدأات كوريا الشسمالية
والوليات المتحدة محادثاتهما بشسأان إاعادة
رف -ات ال-ج-ن-ود األم-ري-ك-ي-ي-ن صس-ب-اح أامسس ف-ي
ق -ري -ة ال-ه-دن-ة «ب-ان-م-ون-ج-وم» ال-ح-دودي-ة ب-ي-ن
الكوريتين.

ترامب يعتزم الترشسح للرئاسسيات القادمة

اسستقالة رئيسس وزراء هايتي

واششنطن :نقلت صسحيفة «ميل أاون صسنداي»
عن الرئيسس األمريكي دونالد ترامب قوله إانه
ينوي الترشسح في انتخابات  ،2020وإانه ل
يتوقع أان يتمكن أاي مرشسح ديمقراطي من
هزيمته.
عندما سسئل ترامب في مقابلة أاجريت معه
ال -ج-م-ع-ة ف-ي ب-ري-ط-ان-ي-ا ع-م-ا إاذا ك-ان ي-ع-ت-زم

بورت أاو برانسس  :قدم رئيسس وزراء هايتي
جاك جاي لفونتانت اسستقالته ،السسبت ،مع
مواجهته اقتراًعا بحجب الثقة بعد أان أادى
تحرك لخفضس دعم الوقود إالى احتجاجات
عنيفة اسستمرت أاياًما في تلك الدولة الفقيرة
بالكاريبي.
كانت الحكومة في هايتي أاعلنت في وقت
سسابق من الشسهر الجاري خفضس دعم الوقود
في إاطار اتفاق مع صسندوق النقد الدولي.

اإ’ثنين  16جويلية  2018م
الموافق لـ  02ذي القعدة 1439هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حّقق «الششياط Úا◊مر» أافضشل مششاركة ‘ اŸونديال

جيل «هازارد» يكتب تاريخا
جديـ ـ ـ ـ ـ ـدا لـ «بلجيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا»
أانهى اŸنتخب البلجيكي لكرة القدم منافسشة
كأاسس العا ‘ 2018 ⁄اŸركز الثالث ،بعدما “كن
’‚ليزي ‘ اŸباراة
’طاحة باŸنتخب ا إ
من ا إ
الÎتيبية بواقع هدف Úنظيف ‘ Úاللقاء الذي
جمع بينهما على أارضشية ميدان «كريسشتوفسشكي»،
Ãدينة سشان بيÎسشبورغ الروسشية ،مسشجلÚ
بذلك أافضشل مششاركة للششياط Úا◊مر ،خÓل 13
’قوى على وجه الكرة
مششاركة ‘ اŸنافسشة ا أ
’رضشية ‘ لعبة كرة القدم.
ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
ضص ّ-م -د «الشص -ي -اط-ون ا◊م-ر» ج-راح-ه-م ‘ اŸب-اراة
الÎتيبية ضصد اŸنتخب ا’إ‚ليزي الذي  ⁄يتمكن
م- -ن Œاوز ع- -ق- -ب- -ة ا’إقصص- -اء اّ Ÿر ضص -د اŸن -ت -خب
الكرواتي ‘ مباراة نصصف نهائي كاأسس العا،2018 ⁄
ح -يث “ك -ن اأشص -ب -ال اŸدرب ا’إسص -ب -ا« ÊروبÒوت -و
مارتينيز» من فرضس منطقهم ضصد رفقاء القائد
«هاري كاين» وتغلبوا عليهم بثنائية نظيفة ،قادتهم
لتحقيق اأفضصل مشصاركة لهم ‘ التاريخ ،لقب ولو
اأنه رمزي ،اإ’ اأنه سصيكون مهما بالنسصبة للجيل
ال-ذه-ب-ي ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ال-ذي ي-قوده الظاهرة الكروية
«اإيدين هازارد» والذي سصاهم بقوة ‘ بلوغ بلجيكا
ه -ذا اŸسص -ت -وى ،ب -ع -د ت -األ -ق -ه خ Ó-ل ك -ل خ -رج-ات
اŸونديال ،اآخرها كانت اأمسصية السصبت ،ح“ Úكن
م- -ن تسص- -ج- -ي- -ل ه- -دف ال- -ف- -وز ‘ شص- -ب -اك ا◊ارسس
«جوردان بيكفورد» ،مسصج Óبذلك ثÓثة اأهداف،
خ Ó-ل  7م-واج-ه-ات ك-ام-ل-ة ‘ اŸون-دي-ال وم-ان-حا
“ريرت Úحاسصمت ،Úبا’إضصافة اإ ¤كونه كان وراء
بناء كل الهجمات التي خلقها اŸنتخب البلجيكي
رفقة صصاحب البصصر الثاقب «دي بروين» ،ما جعل
من ’عب تشصيلسصي اأحد اŸرشصح Úبقوة من اأجل
ن- -ي- -ل ل- -قب اأفضص- -ل ’عب ،خ Ó-ل م -ون -دي -ال ال -دب
الروسصي ،تاألق لفت ا’أنظار وجعل من «هازارد»
الÓعب ا’أك Ìطلبا خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصصيفية
م-ن ق-ب-ل اأك Èا’أن-دي-ة ا’أوروب-ي-ة،ي-ت-ق-دم-هم النادي
اŸلكي ريال مدريد الذي ينتظر نهاية اŸونديال

◊سص -م صص -ف -ق -ة ان -ت -ق -ال-ه ل-ي-ك-ون ال-ن-ج-م ا÷دي-د لـ
«اÒŸي -ن -غ -ي» ب -ع -د رح -ي -ل صص -اروخ م -ادي-را ال-دون
«ك -يسص -ت -ي -ان-و رون-ال-دو» اإ ¤ن-ادي السص-ي-دة ال-ع-ج-وز،
ليصصبح اŸنافسس رقم واحد لـ «ميسصي» ‘ كÓسصيكو
ا’أرضس.
اŸن -ت -خب ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي اأب-ه-ر ك-ل عشص-اق السص-اح-رة
اŸسص -ت-دي-رة ب-ل-ع-ب-ه ال-ذي اع-تÈه اŸت-ت-ب-ع-ون ا’أكÌ
ح -داث -ة وال -ذي ت -رك بصص -م -ت -ه ،ب -ع -دم -ا ب -ات ه -ذا
اŸن- -ت -خب ا’أك Ìم -ت -ع -ة م -ن ب Úك -ل اŸن -ت -خ -ب -ات
اŸشص -ارك -ة ‘ اŸون -دي -ال ،ك -ون -ه -م ي -ج -ي-دون ب-ن-اء
الهجمات بدقة ،ويحسصنون لعب اŸرتدات بسصرعة
فائقة ،و“كنوا من بلوغ شصباك منافسصيهم ‘ 16
م-ن-اسص-ب-ة ك-ام-ل-ة بـ  10ه -دافﬂ Úت-ل-ف ،Úك-م-ا اأن-ه
اŸنتخب الوحيد الذي “كن من العودة ‘ نتيجة
لقائه بفارق هدف Úو“كن من الفوز ‘ الوقت
ا’أصصلي ،خÓل كل مواجهاته ،ما عاد نصصف نهائي
كاأسس العا ⁄الذي كان الهزÁة ا’أو ¤التي يتكبدها

بلجيكا تفتك اŸركز الثالث

البلجيكيون ،قبل اأن يعودوا اإ ¤اأجواء ا’نتصصارات
‘ اآخ -ر ل -ق -اء ل -ه-ذه الصص-ائ-ف-ة وف-ارق-وا اŸون-دي-ال
بفوز ،وهو ما سصيكون اأمرا مهما بالنسصبة لهم قبل
ال- -ع- -ودة اإ ¤اأج- -واء اŸن- -افسص -ة ال -رسص -م -ي -ة ب -رسص -م
اŸب-اري-ات ال-تصص-ف-اوي-ة وال-ودي-ة ال-ت-حضصÒي-ة ل-يورو
 ‘ 2020التنظيم اŸشصÎك الذي سصتحتضصنه 13
م -دي -ن -ة اأوروب -ي-ة ،وال-ت-ي م-ن اŸق-رر اأن ي-خ-وضص-ه-ا
رف-ق-اء ال-دب-ب-ة «ل-وك-اك-و» ،ب-داي-ة م-ن شص-ه-ر سص-بتمÈ
اŸقبل ،ليبحثوا عن تطوير مسصتواهم وانسصجامهم
فوق اأرضصية اŸيدان اأك ،ÌخÓل السصنت ÚاŸقبلتÚ
طموحا منهم التتويج بيورو  ،2020خصصوصصا اأنها
سصتكون اŸنافسصة ما قبل ا’أخÒة التي سصيخوضصها
جيل «هازارد»Ã ،ا اأن معدل سصن التشصكيلة ا◊الية
يسصاوي  27سصنة ،وÁكنهم ا’قÎاب من حلمهم،
خصصوصصا اأن ا’–ادية البلجيكية قررت ا’حتفاظ
ب-ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ال-ذي سص-ي-واصص-ل ع-م-له على راأسس
العارضصة الفنية للشصياط Úا◊مر.

مـ ـ ـ ـ ـارتينيز :إا‚ ـ ـ ـ ـ ـاز مسشتحـ ـ ـ ـ ـ ـق لÓع ـ ـ ـ ـ ـبÚ
ق-ال ا’إسص-ب-ا ÊروبÒت-و م-ارت-ي-ن-ي-ز ،اŸدي-ر ال-فني
ل-ب-ل-ج-ي-ك-ا اإن حصص-ول ف-ري-ق-ه ع-ل-ى اŸرك-ز ال-ث-الث،
واŸيدالية الÈونزية ‘ كاأسس العا ⁄لكرة القدم ‘
روسص- -ي- -ا ع -ل -ى حسص -اب ا‚لÎا  0 / 2ه- -و اإ‚از
مسصتحق يتوج ›هود فريقه ‘ البطولة .جاءت
تصصريحات مارتينيز التلفزيونية ،عقب فوز بلجيكا
ع- -ل- -ى اإ‚لÎا ب -ه -دف Úدون رد ‘ م -ب -اراة –دي -د
اŸركزين الثالث والرابع.
اأكد مارتينيز :هذا اإ‚از مسصتحق من كل الÓعب،Ú
واأشصكرهم جميعا ،وما قدمناه ‘ هذه البطولة هو

اأن -ه Áك -ن ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى ال-ل-عب ا÷م-اع-ي ول-يسس
الفرديات واأضصاف :الÓعبون اأرادوا اأن يفخر بهم
الشصعب ،وهو ما حدث بالفعل ،وبالطبع ا’إرهاق
اأصص -اب ال Ó-ع -ب Úوخضص -ن -ا م -ب -اراة اأم -ام م -ن -ت -خب
اإ‚ليزي قوي يجيد ا’سصتحواذ على الكرة ،ولكن
الÓ-ع-ب Úح-اف-ظ-وا ع-ل-ى الÎك-ي-ز ون-ظ-اف-ة الشصباك
وختم تصصريحاته :سصجلنا الكث Òمن ا’أهداف ‘
البطولة ،وهو ما يذكرنا بعدد ا’أهداف اŸسصجل
لفرنسصا وايطاليا ‘ بطو’ت عا ⁄اأخرى ويوؤكد
قوتنا الهجومية.

دي لورينتيسس ( رئيسس نادي نابو‹):

«كـ ـ ـنا نخ ـ ـ ّ
طط لتقـ ـ ـد Ëع ـ ـ ـ ـ ـرضش لرونالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو »..
أاكد أاوريليو دي لورينتيسس ،رئيسس نادي نابو‹
’يطا‹ ،أان كريسشتيانو رونالدو ،اŸنضشم حديًثا
ا إ
إا ¤جوفنتوسسُ ،عرضس عليه عن طريق وكيل
أاعماله..
ق -ال دي ل -وري -ن -ت -يسس ‘ تصص-ري-ح-ات اأب-رزه-ا م-وق-ع
فوتبول اإيطاليا ”« :عرضس رونالدو على نابو‹،
ع -ن ط -ري -ق خ -ورخ -ي م-ي-ن-دي-ز ،ل-ق-د ه-ات-ف-ن-ي ،ك-ن-ا
نخطط لتقد Ëعرضس وكنا سصندفع لكريسصتيانو ،من
خÓ- -ل ا’أم -وال ال -ت -ي سص -ت -اأت -ي م -ن وراء وصص -ول -ه».
اأضصاف « :لو دفعنا الـ  350مليون اأورو ،اŸتضصمنة
رواتبه ،والتي سصيسصتثمرها جوفنتوسس ‘ الصصفقة،
كنا سصنخاطر بدفع النادي نحو ا’إفÓسس ».وانضصم
رونالدو اإ ¤جوفنتوسس ،مقابل  100مليون اأورو،

بعد اأدائه اŸميّز
‘ اŸونديال

با’إضصافة اإ 12 ¤مليون اأخرى كرسصوم ،وسصيحصصل
على  30مليون اأورو كراتب سصنوي.

جـ ـ ـوفنتوسش ُمتمسش ـ ـك Ãان ـ ـ ـدزوكيتشش

حسصم جوفنتوسس اإ’يطا‹ ،مصص Òالكرواتي ماريو ماندزوكيتشس’ ،عب
الفريق ،وذلك بعد اŸسصتوى ا÷يد الذي ظهر به خÓل بطولة كأاسس العا⁄
 2018بروسصيا رفقة منتخب بÓده.
« وأاكدت شصبكة سصكاي سصبورت أان نادي بروسصيا درو“وند ،كان يسصعى لضصم
خ -دم -ات ال Ó-عب ،ال -ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  32ع-اًم-ا ،ل-ت-ع-زي-ز خ-ط-وط الفريق
الهجومية.
أاضصافت أان جوفنتوسس متمسصك بخدمات ماندزوكيتشس ،أ’نه ضصمن خطط
الفريق بعد التعاقد مع الÈتغا‹ كريسصتيانو رونالدو ،من ريال مدريد..

العدد

12

عـ ـ ـÚ
اŸونديال
17696

على

« طريقة ديششان» ..
ال -ت -ح -ق ،اأمسس ،دي -دي -ه ديشش -ان ب -ال-ث-ن-ائ-ي
زاغ -ال -و وب -ي -ك -ن -ب -اور ك -ث-الث م-درب ي-ف-وز
بكاأسس العا ⁄بعد اأن فاز باللقب العاŸي من
ق -ب -ل كÓ-عب ،وه-ذا ب-ع-د ت-ت-وي-ج اŸن-ت-خب
ال-ف-رنسش-ي ب-اŸون-دي-ال ال-روسشي حيث “ّكن
م -ن ف -رضس ط -ري-ق-ت-ه ال-ت-ي اأث-م-رت ب-فضش-ل
العمل الكب Òالذي قام به طيلة سشنوات.
بالرغم من اأن اŸنتخب الفرنسشي  ⁄يقدم
لعبا هجوميا طيلة كاأسس العا ، 2018 ⁄اإ’
اأن اÿطة اŸعتمدة من طرف ديششان كانت
« فعالة « ا ¤اأبعد درجة من خÓل تفضشيل
«منطق ا◊سشابات « على اللعب ا÷ميل.
اخ- -ت- -ار اŸدرب ال- -ف- -رنسش- -ي ›م- -وع -ة م -ن
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن «عّ-ول « ع-ل-ي-هم بخطوات
ثابتة ،وسشار ‘ رواق سشمح للفريق الصشعود
ت -دري -ج -ي -ا ‘ اŸسش -ت -وى ا ¤غ -اي -ة –ق -ي -ق
ال- -ف -وز ال -ب -اه -ر ع -ل -ى ا’أرج -ن -ت ‘ Úث -م -ن
ال -ن -ه -ائ -ي  ..ه-ذا ال-ف-وز ال-ذي اأع-ط-ى ث-ق-ة
اأك Èل -زم Ó-ء م -ب -اب -ي ال -ذي -ن اأصش-ب-ح-وا م-ن
ضش -م -ن اŸرشش -ح Úل -ن -ي -ل ال -ل -قب ال -ع-اŸي ..
و“ك -ن -وا م -ن خ-ط-ف ك-اأسس ال-ع-ا ⁄ب-ع-د 20
سشنة من التتويج ا’أول.
ع -رف دي -دي ديشش -ان بصش -رام-ت-ه ال-ك-بÒة
ع -ن -دم -ا ك -ان ’ع -ب -ا ‘ اŸن -ت-خب ال-ف-رنسش-ي
حيث طّبق نفسس الصشرامة التي كان يلعب
ب- -ه- -ا ‘ ال- -تسش -ع -ي -ن -ي -ات و ال -ت -ي اأع -طت ل -ه
«ت -واب -ل» ال -ن -ج -اح  ،ل -يصش -ب-ح ب-ط Ó-ل-ل-ع-ا⁄
للمرة الثانية وهذه اŸرة كمدرب .وبدون
ششك ،سشÒتكز حديث ا’ختصشاصشي Úعلى
« ط- - - -ري- - - -ق- - - -ة ديشش - - -ان « ‘ تسش - - -ي Òدورة
ك -اŸون -دي -ال وال -ع-م-ل ع-ل-ى –سش Úا’أم-ور
تدريجيا وŒنب فتح اللعب حيث اأن بعضس
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ت -ي شش -اركت ‘ دورة روسش-ي-ا
اع -ت -م -دت ع -ل -ى ال -ل -عب « اŸف-ت-وح « كّ-ل-ف-ه-ا
ا’إقصش - -اء‡ ..ا ي - -ع - -ن - -ي اأن ك - -رة ال - -ق- -دم
العاŸية تغّيرت كثÒا ..وا’عتماد اأصشبح
يرتكز على ›موعة متكاملة و متوازنة،
وليسس على مهارات ’عب اأو اثن.Ú
حتى اŸنتخب الكرواتي الذي اعتمد كثÒا
ع-ل-ى « اŸف-ت-اح» م-ودري-تشس  ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن
فك ششفرة الفريق الفرنسشي الذي « درسس «
بشش-ك-ل ج-ي-د ط-ري-ق-ة ل-عب اŸن-افسس ب-فضشل
اسشÎاتيجية اŸدرب الفرنسشي الذي يعطي
اأه- -م -ي -ة ك -بÒة ل -دراسش -ة اŸن -افسس و وضش -ع
«ال-وسش-ائ-ل الضش-روري-ة ل-ل-م-باغتة ..وهو ما
حدث ليكون ديششان قد اأعطى ششيئا جيدا
لكرة القدم العاŸية ‘ دورة روسشيا.

حامد حمور

ينششطون ‘ اأك Èا’أندية ا’أوروبية

القيمة اŸالية لÓعبي فرنسشا تتجاوز قيمة ’عبي كرواتيا
أافادت إاحصشائيات خاصشة Ãونديال روسشيا 2018
أان ال -ق -ي -م-ة اŸال-ي-ة لÓ-ع-ب-ي م-ن-ت-خب ف-رنسش-ا ل-ك-رة
القدم تتجاوز قيمة أاعضشاء منتخب كرواتيا بـ ٧30
مليون أاورو.
اأوضصحت ا’إحصصائيات اأن القيمة اŸالية لÓعبي
منتخب فرنسصا تبلغ اإجما’ مليار و  80مليون اأورو،
اأي اأك Ìبـ  730مليون اأورو من قيمة ’عبي كرواتيا
ويعد الÓعب كيليان مبابي ا’أك Ìقيمة مقارنة بكل
الÓعب Úيليه اأنتوات غريزمان ،فيما يعت Èاإيفان
راكيتيشس اأغلى ’عب ‘ منتخب كرواتيا ،يليه ماتيو
كوفاسصيتشس وتبلغ قيمة اأنتوان غريزمان (اأتليتيكو
مدريد)  100ميلون اأورو ثم بول بوغبا بـ  90مليون
اأورو وعثمان دÁبيلي بـ  80مليون اأورو ،فيما ا’أقل

باريسس سشان
جÒمــــــان

سصعرا على مسصتوى اŸنتخب الفرنسصي هو سصتيف
مانداندا ،حارسس اŸرمى الثالث ،بـ  2 ، 5مليون اأورو
فقط.
بخصصوصس منتخب كرواتيا الذي تبلغ قيمته اإجما’
 350مليون اأورو ،فاإن اإيفان راكيتيتشس’ ،عب خط
وسصط نادي برشصلونة ،هو ا’أك Ìقيمة بـ  50مليون
اأورو ي -ل -ي -ه م -ات -ي -و ك -وف-اسص-ي-تشس (  30م -ل-ي-ون اأورو)
ومارسصيلو بروزوفيتشس ( 27مليون اأورو) ،بينما ’
تتعدى قيمة النجم ÚالكبÒين لوكا مودريتشس (ريال
مدريد) وماريو ماندزوكيتشس جوفنتوسس حاليا على
التوا‹  25و  18مليوم اأورو ،اأما اأدنى قيمة مالية
ف -ه-ي ل-دي ل-ي-ف-اك-وف-ي-تشس ،ا◊ارسس ال-ث-الثÃ ،ل-ي-ون
ونصصف اŸليون اأورو.

بداي ـ ـة ُمحتششمة لبوفون

بدأا ا◊ارسس اإ’يطا‹ اıضصرم جيانلويجي بوفون مشصواره مع باريسس سصان جÒمان،
بسصيناريو ﬂيب .وشصارك بوفون ‘ اŸباراة الودية اأ’و ¤لبي إاسس جي ،أامام فريق شصامبلي
أاحد أاندية الدرجة اأ’و ،¤حيث خسصر العمÓق الباريسصي بنتيجة  .4-2لعب بوفون Ÿدة شصوط
واحد ،حيث اهتزت شصباكه بهدف ،Úأاولهما من ركلة جزاء تسصبب بها ا◊ارسس اإ’يطا‹.
شصهدت تشصكيلة بي إاسس جي لهذه اŸباراة الودية مشصاركة بعضس النجوم مثل أادريان رابيو
واإ’سصبا Êخيسصي رودريجيز ،العائد من رحلة إاعارة لسصتوك سصيتي اإ’‚ليزي .كما شصارك
أايضصا الÓعب الشصاب جÒوم وايا ،وسصجل هد‘ العمÓق الباريسصي الثنائي الواعد داجبا
وبوسصتو’تشصي.
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نافع العلوي لـ «الششعب»:

سشأاقدم كل ما لدي من خÈة لصشالح ششبيبة بجاية
ع Èا◊ارسس ا÷ديد لفريق ششبيبة
بجاية ،نافع العلوي ‘ ،حوار خاصس
÷ريدة «الششعب» ،عن تفاؤوله الكبÒ
بتقد Ëمششوار إايجابي بأالوان النادي
بعدما وقع عقدا مدته موسشمان
كامÓن ،ووعد ا÷ماه Òأانه سشيقدم ما
Áلك من إامكانيات وخÈة فوق اŸيادين
للوصشول إا ¤الهدف اŸسشطر اŸتمثل ‘
’ول ‘ نهاية اŸوسشم
الصشعود للقسشم ا أ
الكروي.

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشش-عب» :ك-ي-ف ج-اءت ف-ك-رة إان-ت-قالك
لنادي ششبيبة بجاية؟
« ن ا ف ع ا ل ع ل و ي »  :ا إ ن ت ق ا‹ ل ش ص بيب ة ب جاي ة ك ا ن
ب ع د  2 0ي و م ا ف قط م ن ا إ ت ص ص ا ل ا Ÿسص و ؤ و ل  Úم ع
وك -ي -ل اأع -م -ا‹ ال -ذي ت -ف-اوضس م-ع-ه-م ،وه-ذا
ا’أخ Òاأب - -ل - -غ - -ن- -ي ب- -خ Èرغ- -ب- -ة ال- -ن- -ادي ‘
ا’إسص -ت -ف -ادة م -ن خ-دم-ات-ي ،خÓ-ل اŸوسص-مÚ
ا ل ق ا د م  ، Úو ب ع د م ا ا إ ت ف ق نا ع ل ى ك ل ا ل ش ص ر و ط
وق- -عت ‘ ،ن- -ه- -اي- -ة ا’أسص- -ب- -وع اŸاضص -ي ،و”
ت ق د  Áي ل و س ص ا ئ ل ا ’إ ع Óم و ا أ “ ن ى ا أ ن ا أ ك و ن ‘
اŸسصتوى واأشصّرف األوان الفريق.
@ اأŒ ⁄د عراقيل من طرف مسشÒي
ناديك السشابق اأهلي الÈج؟
@ @ ’ اأ ب د ا  ⁄ت كن ه نا ك م ش صا ك ل ‘ م و ضص و ع
ا إ ن ت ق ا‹ ا إ  ¤ا ل ش ص بيب ة ’أ ن ن ي  ⁄ا أ ت ف ق م ع ه م ح و ل
ب ع ض س ا ل نق ا ط  ،و ه ذ ا م ا ا إ ض ص ط ر  Êا إ  ¤ا ل ت نا ز ل
ع ن ن ص ص ف من م س ص ت ح ق ا ت ي ا  Ÿا ل ي ة من ا أ ج ل

السص- - -م- - -اح ‹ ب- - -اŸغ- - -ادرة م- - -ن دون دخ - -ول
اŸسص - -وؤول- -ي ‘ Úم- -ف- -اوضص- -ات م- -ع مسص- -ريÚ
الشص-ب-ي-ب-ة ال-ب-ج-اوي-ة وه-ك-ذا “ت الصص-فقة من
د و ن ا أ ي م ش ص اك ل و ا◊ م د لل ه اأ نا ج د س ص ع ي د
با إ ن ض ص ما م له ذ ا ا ل نا د ي ا ل ع ر ي ق ا ل ذ ي ا أ “ن ى ا أ ن
اأق -دم م -ع -ه مشص -وار اإي -ج -اب -ي خ Ó-ل اŸوسص-م
ا ل ك ر و ي ا ل قا د م ح ت ى نت م ك ن م ن ا ل ص ص ع ود ل ل ق س ص م
ا ’أ و ل .
@ م -ا ه -و ال -ه -دف م -ن اإن -ت -ق-الك ل-ن-ادي
ش ش ب ي ب ة ب جا ية ؟
@ @ ا ل  Óع ب د ا ئ م ا ي ب ح ث ع ن ر ا ح ته و ا ل ظ ر و ف
ال -ت -ي تسص -م -ح ل -ه ب -ت-ق-د Ëا’إضص-اف-ة وت-ط-وي-ر

م س ص ت و اه  ،ل ه ذ ا ق ر ر ت ت غ ي  Òا لو ج ه ة و ا ’إ ن ت ق ال
اإ ¤ن -ادي شص -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة ’أن -ن -ي اأري-د رف-ع
م س ص ت و ا ي ا أ ك  Ìخ ا ص ص ة ا أ ن ن ي ‘ م ن ح ى ت ص صا ع د ي
‘ ا ’أ ر ب ع س صن و ا ت ا ’أ خ  Òة  ،ح ي ث “ ك ن ت من
ا ل ص ص ع و د ر ف ق ة نا د ي د ف ا ع ت ا ج نان ت ع ل ى م ر ت Ú
م ن ا ل ه ا و ي ا إ  ¤ا  Î Ùف ا ’أ و ل ث م ا إ  ¤ا ل ق س ص م
ا ’أ و ل ث م س صا هم ت ‘ ص ص ع و د ا إ –ا د ب س ص ك ر ة
واأخÒا ن -ادي اأه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ال -ذي
ت نا ف س س اإ  ¤غ اي ة ا ÷ و’ ت ا ’أ خ  Òة م ع ش ص بيب ة
ب ج اي ة ل ضص م ا ن و ر ق ة ا ل ص ص ع و د ◊ ظ  Òة ال ك ب ا ر
و ح ا ل ي ا ا أ نا ر ف ق ة ا ل ش ص بيب ة و ا أ “ ن ى ا أ ن ا أ ق د م ل ه م
ا ’إ ض ص ا فة ’أ ن ن ي ا أ م ل ك ا  È ÿة و ا ل ت ج ر ب ة.

البطولة الوطنية للكاراتي (اأششبال واأواسشط)

اÛمع البÎو‹ يفرضش سشيطرته على اŸنافسشة
سشيطرت عناصشر اÛمع الرياضشي البÎو‹ على فعاليات
البطولة الوطنية لرياضشة الكاراتي دوفردي وبحسشب الفرق
اأششبال واأواسشط ‘ الكوميتي والكاتا التي اختتمت ،سشهرة
السشبت ،بقصشر الرياضشات «حمو بوتليليسس» بوهران.
“كن رياضصيواÛمع الرياضصي ذكور واإناث من بسصط سصيطرتهم
اŸطلقة على البطولة وحصصد اأغلب ا’ألقاب ‘ الفردي وبحسصب
الفرق ‘ الكوميتي والكاتا لدى ا’أشصبال وا’أواسصط .اأعرب رئيسس
الرابطة الوهرا Êللكاراتي دوالهواري فا— عن رضصاه با’أداء ا÷يد
ل -ل-مشص-ارك ‘ Úه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي اع-ت Èمسص-ت-واه-ا ال-ف-ن-ي «م-ق-ب-و’

ومشصجًعا للغاية».
ب-حسصب ا’خ-تصص-اصص-ي Úف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب ال-ت-ن-ظيمي فاإن رابطة
وهران للكاراتي دو قد ‚حت ‘ تنظيم هذه البطولة «وفقا ÷ميع
اŸعاي Òالدولية» التي فرضصها ا’–اد الدو‹ للكاراتي دو.
عرفت هذه التظاهرة الرياضصية اŸنظمة على مدار ثÓثة اأيام من
طرف الرابطة الو’ئية للكاراتي بالتنسصيق مع ا’–ادية ا÷زائرية
ل-ل-ك-ارات-ي دوو م-دي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ب-ال-و’ي-ة مشص-اركة قياسصية
Ãجموع  1246رياضصيا من بينهم  428اإناث من  250نادي Áثلون 40
رابطة الو’ئية من الوطن.

بطولة العا’ ⁄ألعاب القوى (اأقل من  20سشنة)

ميدالية برونزية للعّداء أاسشامة ششراد

أاحرز العداء ا÷زائري أاسصامة شصراد اŸيدالية الÈونزية لسصباق  800م
‘ ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄أ’ل -ع-اب ال-ق-وى (دون  20ع -ام -ا) ،أامسس ‘ ،خ -ت-ام
اŸنافسصات Ãدينة تامبÒي (فنلندا) .قطع ‡ثل نادي أاوŸبي برج
بوعريريج دورتي اŸضصمار ‘ ظرف 1د  47ثا و10ج ،وراء الكينيÚ
سصولومون ليكوتا ( 1د  46ثا 35ج) و‚ينوكيبنجتيشس (1د  46ثا 45ج).
وبهذا يهدي شصراد ،أاحسصن العدائ Úا÷زائري Úاسصتعدادا ولياقة ‘
هذه اŸنافسصة ،بÓده اŸيدالية الوحيدة ‘ بطولة العا ⁄أ’لعاب القوى
Óواسصط .كان شصراد قد تأاهل أايضصا لنهائي سصباق 1500م حيث جاء ‘
ل أ
اŸركز السصابع بتوقيت قدره 3د  45ثا 47ج .شصاركت ا÷زائر ‘
مونديال تامبÒي بعشصرة رياضصي Úأاقصصي خمسصة منهم ‘ اأ’دوار
اأ’و ¤وهم ربيع دليبة (1500م) ،سصليمان مولة (400م) ،لبنى بن حاجة
(400م/حواجز) ،وﬁمد أام Úدرابلي (3000م/موانع) وأاسصامة باسصي
( 3000م /موانع).
أاما العداؤوون اأ’ربع اآ’خرون فقد بلغوا الدور النهائي ’ختصصاصصاتهم
ويتعلق اأ’مر بصصابر عابد وﬁمد قاضصب بوشصاقور ( 10.000م) حيث
احت Óعلى التوا‹ اŸركزين الـ 10والـ ،17بينما جاء كل من عثمان
شصيبا Êوسصعاد عزي (10.000م مشصي) ‘ الرتبت Úالـ 31والـ.33

–ويÓت

مانششيسش Îيونايتد مهتم
بخدمات بÒيسشيتشش

كشصفت تقارير صصحفية عن رغبة نادي
مانشصسص Îيونايتد اإ’‚ليزي ‘ ،التعاقد
م -ع ’عب ف -ري -ق إان Îم -يÓ-ن اإ’ي-ط-ا‹،
خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصصيفية .ووفًقا
Ÿا ورد ‘ موقع كالتشصيونيوز ،فإان إان Îقد يفقد خدمات الكرواتي
إاي -ف-ان بÒيسص-ي-تشس ،ج-ن-اح ال-ف-ري-ق ‘ ،ظ-ل ال-رغ-ب-ة اŸسص-ت-م-رة م-ن
مانشصسص Îيونايتد ‘ ،التعاقد معه.
أاضصاف أان اليونايتد يأامل ‘ إاقناع النÒاتزوري بÎك الÓعب ،من
خÓل تقد Ëعرضس كب ،Òباإ’ضصافة إا ¤انضصمام ماتيودارميان إا¤
اإ’ن ،ÎمشصÒا إا ¤أان النادي اإ’يطا‹ قد يسصمح برحيل الÓعب ،إاذا
م- - -ل- - -ي- - -ون أاورو
كسص- - - - -ر ي- - - - -ون- - - - -اي- - - - -ت- - - - -د ح - - - -اج - - - -ز الـ 60
ختم بأان النÒاتزوري حدد أانخيل دي ماريا ،جناح باريسس سصان
جÒم -ان ال -ف -رنسص -ي ،وف-ي-دري-ك-وك-ي-ي-زا’ ،عب ف-ي-ورن-ت-ي-ن-ا ،ك-ب-دائ-ل
ﬁتملة ،حال قرار بÒيسصيتشس الرحيل عن الفريق.

بادÁنتون
يعّول اŸنتخب ا÷زائري لكرة الريششة
(بادمينتون) اإناث على –قيق اŸيداليات
حسشب الفرق و‘ الفردي ،خÓل ا’لعاب
ا’فريقية للششباب 2018-اŸقررة با÷زائر،
«بالنظر اإ ¤اŸسشتوى اŸقدم ‘ القارة» ،حسشب
ما اأفاد به مدرب اŸنتخب الوطنيﬁ ،مد
اإيدير ﬁلوسس.
صصرح ﬁلوسس «نعول كثÒا على الفتيات حسصب الفرق
و‘ ال- -ف -ردي ،ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤اÈÿة ال -ت -ي اك -تسص -ب -ن -ه -ا
واŸسصتوى ا÷يد الذي تقدمه ’عباتنا مقارنة بالذكور
الذين يفتقدون للخÈة .نريد –قيق حصصيلة أاحسصن
بكث Òمن التي حققناها ‘ النسصخة اŸاضصية بغابورون
( )2014والتي شصاركنا خÓلها بعنصصرين فقط واكتفينا
Ãيداليت Úاثنت.»Ú
تشص -ارك ا÷زائ -ر بـ 15ري-اضص-ي-ا ‘ ا’ل-ع-اب ا’ف-ريقية
ل -لشص-ب-اب  2018 -م-ن ب-ي-ن-هم  9ف-ت-ي-ات ،ب-قيادة ثÓثة
مدرب Úوخب Òمن اسصبانيا.

العدد

17696

جمعية وهران:
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الفريـ ـ ـق بحاج ـ ـ ـة لـ ٥٠ملي ـ ـ ـ ـ ـون دج
لتحضشـ ـ ـ ÒاŸـ ـ ـوسشم ا÷دي ـ ـ ـد
تواجه جمعية وهران مششاكل مالية
متجددة ،حيث أان النادي بحاجة إا¤
’قل للوفاء
 50مليون دينار على ا أ
بالتزاماته اıتلفة ،خÓل الفÎة
ا◊الية التي تسشبق انطÓق اŸوسشم
ا÷ديد ،بحسشب ما اسشتفيد من إادارة
هذا الفريق الناششط ‘ بطولة الرابطة
الثانية اÎÙفة لكرة القدم
‘‘موبيليسس‘‘.
أاوضصح رئيسس ›لسس إادارة ا÷معيةﬁ ،مد
اŸورو ،بأان اŸسصÒين ‘‘بصصدد بذل ›هودات
مضصنية من أاجل توف Òالسصيولة اŸالية الÓزمة
للسصماح للفريق Ãباشصرة اŸنافسصة الرسصمية
‘ ظروف معقولة».
بدأات تأاثÒات اأ’زمة اŸالية التي تعا Êمنها
ا÷معية منذ عدة سصنوات تتجلى ‘ اŸيدان
بالنظر إا ¤التأاخر اÙسصوسس الذي شصهدته
انطÓقة التدريبات –سصبا للموسصم ا÷ديد،
كما أان اŸسصÒين  ⁄يتمكنوا بعد من –ديد
م-ك-ان إاق-ام-ة الÎبصس الصص-ي-ف-ي ل-تشص-ك-ي-ل-ت-ه-م.
ب- -حسصب ﬁم- -د اŸورو دائ- -م- -ا ،ف -إان الشص -يء
اŸؤوك-د ه-وأان ف-ري-ق-ه سص-ي-ك-ت-ف-ي ب-الÎبصس ‘
أارضس الوطن« ،وذلك خÓفا أ’غلبية اأ’ندية
اأ’خ - -رى اŸن - -ت - -م- -ي- -ة إا ¤ال- -درج- -ت Úاأ’و¤
والثانية».
من جهة أاخرى ،وبعد قضصائه أ’سصبوعه اأ’ول
على رأاسس العارضصة الفنية ÷معية وهران،
أاب - -دى اŸدرب ا÷دي - -د أ’ب - -ن - -اء ‘‘اŸدي - -ن - -ة
ا÷دي -دة‘‘ «ع-دة –ف-ظ-ات‘‘ بشص-أان ال-تشص-ك-ي-ل-ة
ال -ت -ي وضص -عت –ت تصص -رف -ه ،ح -يث أاك -د أان -ه
يتأاهب لتسصريح بعضس الÓعب ،Úمع مطالبة
اŸسصÒي -ن ب -ان -ت -داب م -ا ’ ي -ق -ل ع -ن أارب -ع -ة
عناصصر جديدة Ãواصصفات معينة.
بالنظر إاﬁ ¤دودية اإ’مكانيات اŸالية التي
ت -ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ا÷م-ع-ي-ة ،ف-إان إادارة أاصص-ح-اب
القميصس اأ’بيضس واأ’خضصر –رصس من اآ’ن
ع -ل -ى ع -دم الضص -غ -ط ع -ل -ى ال -ط -اق -م ال -ف -ن-ي

والÓعب ،Úمن خÓل تأاكيدها على اسصتهداف
«ال-ب-ق-اء م-ب-ك-را» ‘ ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ية ،يضصيف
السصيد اŸورو ،الذي ’ يسصتبعد رفع سصقف
ط -م -وح -ات ال-ن-ادي «‘ ح-ال –ق-ي-ق ال-ه-دف
اأ’ول ‘ اآ’جال اÙددة» ،على حد تعبÒه.
قبل ذلك ،يتع Úعلى اŸسصÒين الوهرانيÚ
تسص -دي -د دي -ون ال -ن-ادي Œاه ’ع-ب Úسص-اب-ق،Ú
فضص Ó- -ع- -ن اŸدرب السص -اب -ق سص -ا ⁄ال -ع -و‘،
واŸق -درة بـ 17م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،وف-ق تقديرات
رئ- -يسس ›لسس إادارة ال -ن -ادي ،وذلك ل -ت -م -كÚ
اأ’خ Òم -ن ا’سص -ت -ف -ادة م -ن ال Ó-ع-ب Úا÷دد
ال -ذي -ن ضص -م -ه -م إا ¤صص -ف -وف تشص-ك-ي-ل-ت-ه ه-ذه
الصص -ائ-ف-ة وال-ذي-ن وصص-ل ع-دده-م إا ¤ث-م-ان-ي-ة
’عب◊ Úد اآ’ن.
على صصعيد آاخر ،تتواصصل عملية وضصع بسصاط
اصصطناعي جديد Ãلعب ا◊بيب بوعقل حيث
تسصتقبل فيه ا÷معية ضصيوفها ،حيث يرتقب
ا’ن-ت-ه-اء م-ن-ه-ا ق-ب-ل ان-طÓ-ق ب-ط-ول-ة اŸوسص-م
ا÷ديد ،اŸقرر يوم  10أاوت اŸقبل ،وفق
نفسس اŸصصدر .معلوم أان بلدية وهران ،مالكة
اŸل -عب ،اسص -ت -ف -ادت ‘ أاف-ري-ل اŸنصص-رم م-ن
م-ب-لغ  32م-ل-ي-ون دي-ن-ار ل-ل-ق-ي-ام بهذه العملية،
وهواŸبلغ اŸقدم من طرف صصندوق الضصمان
والتضصامن للجماعات اÙلية.

كأاسس ا÷زائر للجيدو (حسشب الفرق)

تتويج اÛمع البÎو‹ باللقب

تّوج مصشارعواÛمع البÎو‹ عند
الرجال والسشيدات ،بكاأسس ا÷زائر
بحسشب الفرق ‘ ،ختام النهائيات التي
جرت بقاعة حرششة حسشان
(ا÷زائر).
لدى الرجال ،ثاأر البÎوليون من فريق مركز
–ضص ÒوŒم - -ع اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ال -عسص -ك -ري-ة ،ال-ذي-ن خسص-روا ضص-ده ا’أسص-ب-وع
الفارط ‘ نهائي البطولة .تاأخر عناصصر
اÛمع البÎو‹ ‘ النتيجة بواقع (،)2-0
قبل اأن يعودوا ( ،)2-2ليمنح مصصارع الوزن
ال-ث-ق-ي-ل ‚يب “ار ال-ل-قب ل-ل-م-ج-م-ع ،خÓل
اŸنازلة ا’أخÒة.
صص -رح م -درب اÛم-ع ال-بÎو‹ ن-ورال-دي-ن
يعقوبي عقب الفوزقائ« : Óاأكدت العناصصر
ا’حتياطية اأننا نسصتطيع ا’عتماد عليها.
النهائي كان صصعبا ضصد العناصصر العسصكرية
الذين تغلبوا علينا ‘ البطولة ،لكن عرف
مصص -ارع-ون-ا ك-ي-ف-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-دوئ-ه-م
ولعبوا بطريقتهم من اأجل –قيق اللقب».
اأضص-اف «اأن-ه-ي-ن-ا اŸوسص-م ب-ت-ت-وي-ج مسص-ت-ح-ق.
سص-ن-واصص-ل ال-ع-م-ل م-ن اأج-ل ت-ط-وي-ر مسص-توى
رياضصيينا والظفر باألقاب اأخرى».
ع- -ن- -د السص- -ي- -دات ،اأك- -دت ف -ت -ي -ات اÛم -ع

ال -بÎو‹ ه-ي-م-ن-ت-ه-ن اŸط-ل-ق-ة ،اإث-ر ف-وزه-ن
باللقب على حسصاب ديناميكية بابا حسصن
بواقع ( ،)2-3لتنال البÎوليات ثنائية الكاأسس
والبطولة حسصب الفرق.
واع- -تÈت م- -درب- -ة ال- -بÎول- -ي- -ات ،سص- -ل -ي -م -ة
سص -واك -ري اأن ت -ت -وي -ج ف-ري-ق-ه-ا ب-اŸسص-ت-ح-ق:
«ال-ن-ه-ائ-ي ك-ان صص-ع-ب-ا ن-وع-ا م-ا ب Úف-ري-قÚ
يتعارفان جيدا ،بعد عديد اŸواجهات ‘
ن-ه-ائ-ي ال-ك-اأسس وال-ب-ط-ول-ة ،ل-كن مصصارعاتنا
عرفن كيفية تسصي Òالوضصعية ونيل اللقب».
اأشص -ارت سص -واك -ري «خضص -ن-ا م-وسص-م-ا ط-ويÓ-
وشصاقا ،قطعته ا’ألعاب اŸتوسصطية .اأ“نى
اأن تكون ال›Èة اأحسصن ‘ اŸسصتقبل ،حتى
ي-ت-ف-ادى ال-ري-اضص-ي-ون ا’إصص-اب-ات ويسص-تعدون
للمنافسصات ‘ اأحسصن الظروف».
عرف هذا اليوم الثا Êمن اŸنافسصة ،تتويج
شصبÓت ا–اد ا÷زائر على نادي وهران‘ ،
ح Úت- -ف- -وقت شص -ب -ي -ب -ة ا◊راشس ع -ل -ى اأم -ل
ا’أرب -ع-اء ع-ن-د ال-ذك-ور .شص -ه-د ال-ي-وم ا’أول
من اŸنافسصة ،الذى جرى يوم ا÷معة ،فوز
ا–اد ا÷زائر (ذكور) ونادي اآيت مصصباح
(اإناث) ‘ فئة ا’أواسصط ،بينما –صصل نادي
برج الكيفان على اللقب عند ا÷نسص‘ Ú
فئة ا’أصصاغر.

طموحات كبÒة للمنتخب الوطني إاناث
خÓل الطبعة السصابقة التي جرت ببوتسصوانا ،حققت
ا÷زائر ميداليت ،Úواحدة فضصية واأ’خرى برونزية،
حيث نال مدال صصÈي الفضصية ‘ الفردي ‘ ،ح Úفاز
هذا ا’خ ÒبالÈونزية ‘ الزوجي (ذكور) رفقة ﬁمد
قلماوي.
اسصتعدادا لهذا اŸوعد ،أاجرى اŸنتخب الوطني عددا
م -ن اŸعسص -ك -رات ال -ت -حضصÒي -ة ،ح -يث خ -اضس ت -ربصص-ا
مفتوحا خÓل شصهر رمضصان اŸبارك بالقاعة الرياضصية
«ﬁمد حنجار» باŸقرية (حسص Úداي ،ا÷زائر) ،ثم
اجرى الفريق تربصصا ثانيا باŸركز الرياضصي «غرمول»
(ا÷زائ-ر-ال-وسص-ط-ى ،ا÷زائ-ر) م-ن  17ا 30 ¤جوان
الفارط ،أاما الثالث فقد جرى من  7ا 18 ¤جويلية
بنفسس اŸركز .معلوم أان العناصصر الوطنية اŸعنية
باأ’لعاب ا’فريقية ‘ كرة الريشصة مولودة ما ب Úسصنتي
 2000و.2004
Œرى دورة البادمينتون ‘ ا’لعاب ا’فريقية للشصباب
م -ن  19ا 25 ¤ج-وي-ل-ي-ة ب-ال-ق-اع-ة الرياضصية للحماية

اŸدن -ي -ة ب -ال-دار ال-ب-يضص-اء (ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة) ،ح-يث
بر›ت منافسصات الفرق خÓل الثÓثة أايام ا’و،¤
وبعد يوم من الراحةŒ ،رى مباريات الفردي ‘ الثÓثة
أايام ا’خÒة.
قائمة الرياضشي ÚاŸعني Úبا’ألعاب
ا’فريقية:
 ذكور :العرباوي سصيف الدين ،اوشصفون عبد العزيز،بوكسصا Êعبد الرحيم ،العمرا Êريان ،مدال اسصكندر،
ﬁمودي أاسصامة.
 اناث :بوكسصا Êهالة ،مازري ليندة ،اوشصفون مÓك،زيا Êإاناسس ،نعامة دنيا ،عمرو Êكهينة ،عابد أارينة،
بونعاسس ميليسصا ،صصفصصاف رحيمة.
اŸدربونﬁ :مد ايدير ﬁلوسس ،فا— بطاهر ،عمر
نويشصي.
اÿب :Òأانتونيومارينا (إاسصبانيا).
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صسيفية
تزامنت والعطلة ال ّ
وموسسم الصسطياف

إألسشابيع إلثّقافية ب Úإلبلديات
تنعشش إŸششهد إÙلي ببومردإسش

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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صسيد بالصسنارة
يعرفها سسكان بني صساف وهواة ال ّ

جزيرة «ليلى» برششقون تروي تاريخا عريقا

مئات الزوار يتهافتون يوميا عليها لكتشساف كنوزها

تعت Èجزيرة «ليلى» اŸقابلة لشساطئ رشسقون بغرب ع“ Úوشسنت أاحدى اهم اŸصسنفات السسياحية الدولية ،التي صسارت
تسستقطب مئات السسياح يوميا الراغب ‘ Úاكتشساف هذا الكنز الذي ” تصسنيفه بعد الزيارة التي قادت وزير السسياحة السسابق
عمار غول أاواخر شسهر جويلية من سسنة  2015لتكون احدى اŸصسنفات السسياحية بعدما سسبق لوزارة الثقافة أان صسنفت هذه
ا÷زيرة ضسمن اŸواقع التاريخية للÎاث الثقا‘ والتاريخي لع“ Úوشسنت ،صسارت بعدها مقصسد السسياح ومصسدر رزق أاصسحاب
السسفن الصسغÒة ،الذين ينقلون الزور اليها فرادى وزرافات للتمتع بها واكتشساف مآاثرها التاريخية والسسياحية.
«الشسعب» زارت ا÷زيرة واسستمتعت Ãناظرها وسسحرها الفتان ،وتنقل أادق التفاصسيل عنها.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

لسسبوع اŸاضسي بولية
انطلقت نهاية ا أ
لسس-اب-ي-ع الثقافية
ب-وم-رداسص ف-ع-ال-ي-ات ا أ
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ات تشس- -ج- -ي- -ع -ا ل -ل -م -واهب
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة الشس-اب-ة ،وإاع-ط-ائ-ها
ف- -رصس- -ة ل- -ل- -ظ- -ه -ور وإاب -راز ق -درات -ه -ا ‘
ﬂت -ل -ف ال -ط -ب -وع ال-ف-ن-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى خ -ل-ق فضس-اءات وجسس-ور
لÓ- -ح- -ت -ك -اك وال -ت -ب -ادل م -ا ب Úشس -ب -اب
ال -ولي -ة ت-زام-ن-ا م-ع ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة
وموسسم الصسطياف.
بومرداسص :ز ــ كمال
انطÓق تظاهرة األسصابيع الثقافية كانت من
مركز ﬁمد الشصيخ بدلسص على مدار  5أايام،
حيث اسصتقبل اŸشصاركون من بلديات الدائرة
متمثلة ‘ كل من اعف Òوبن شصود مع تنصصيب
خيمات ‘ السصاحة اŸقابلة لعرضص ﬂتلف
اإلبداعات ،وهذا بحضصور ‡ثل Úعن مديرية
ال -ث -ق -اف -ة ل -ل -ولي -ة وع-دة وج-وه ف-ن-ي-ة ﬁل-ي-ة
م- -ع- -روف- -ة م -ن -ه -م ال -ف -ن -ان الشص -ع -ب -ي ﬁم -د
العمراوي ،الذي اخت Òضصمن ÷نة التحكيم
لتقييم األداء الفني لعدد من األنامل اŸبدعة.
كما ينتظر أان تتواصصل التظاهرة لتشصمل باقي

دوائر الولية وبلدياتها الـ  32حسصب مصصادر
مديرية الثقافة ،وهي اŸبادرة التي جاءت
م -ت -زام -ن -ة م -ع ال -ع -ط-ل-ة الصص-ي-ف-ي-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
واسص - -ت - -ق - -ب- -ال شص- -واط- -ئ ال- -ولي- -ة ل- -عشص- -رات
اŸصصطاف Úمن خارج الولية ،وبالتا‹ العمل
ع-ل-ى خ-ل-ق فضص-اءات ف-ن-ي-ة ت-رف-ي-هية Ÿواجهة
حالة الفتور الذي Áيز القطاع وبعث حركية
جديدة للفعل الثقا‘ ،وأايضصا إاعطاء الفرصصة
Óن -ام -ل ال-ذه-ب-ي-ة ‘ شص-ت-ى ال-ط-ب-وع ال-ف-ن-ي-ة
ل -أ
واإلبداعات لعرضص أافكارها و“يزها بحضصور
ع- -دد م- -ن اıتصص Úوال- -ف -ن -ان ÚاŸراف -قÚ
واŸؤوطرين للتظاهرة ‘ ،خطوة تعت Èاألول
من نوعها تقريبا من اجل تقريب اŸشصهد
الثقا‘ من هذه الفئات اŸتواجدة اغلبها ‘
اŸن -اط -ق ال-ن-ائ-ي-ة اÙروم-ة م-ن ك-ل أاشص-ك-ال
التعب Òوحتى فضصاءات إلبراز هذه اŸواهب
والحتكاك فيما بينها.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سص ّ-ط -ر ال -دي -وان ال -وط-ن-ي
للثقافة واإلعÓم بقاعة العروضص ليسصر شصرق
ب-وم-رداسص ،ب-رن-ا›ا ف-ن-ي-ا م-وسص-ي-ق-ي-ا متنوعا
وث -ري -ا ب-ال-ط-ب-وع واألسص-م-اء ا÷زائ-ري-ة إاح-ي-اء
لسصهرات الصصيف وهذا ‘ الفÎة من  20إا¤
 28جويلية ا÷اري.

وهران تتجّند من أاجل صسيف ب Óحوادث

ه -ذه ا÷زي -رة ال -ت -ي تّÎب -ع ع -ل-ى  26هكتار،
وتبعد عن شصاطئ رشصقون بحوا‹  05كلم بها
منارة Áتد طولها على 15مÎا ،وبها مصصباح
ترتفع انارته لي Óا 81 ¤مÎا ما يسصمح برؤويته
على مسصافة 16الف ميل بحري ،حيث يلعب
دورا فعال ‘ توجيه السصفن.
وكانت وزارة السصياحة قد أاطلقت برنا›ا من
اجل اقامة مرسصى صصغ Òللسصفن با÷زيرة،
اضصافة ا ¤فتح خط بحري بينها وسصواحل
ب -ن -ي صص -اف ورشص -ق -ون ،زي -ادة ع -ل -ى ت -دع -ي -م
ا÷زي -رة ب-ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة لضص-م-ان اع-ادة
ا◊ي -اة ل -ل -م -ن-ط-ق-ة ال-ت-ي ي-رج-ع ت-اري-خ-ه-ا إا¤
عصصور ما قبل التاريخ ،حيث يذكر ‘ سصجÓت
التاريخ ،أان قبائل الÈبر سصكنت ا÷زيرة سصنة
 650قبل اŸيÓد ،وذلك حسصب التحقيقات
ال -ت -ي أاج -ريت ع -ل -ى آاث -ار ا÷زي -رة ح -يث ”
العثور على قطع خزفية قدÁة ونادرة.
م- -ن ن -اح -ي -ة أاخ -رى ،ت -ق -ول ك -تب ال -ت -اري -خ
أان الح -ت Ó-ل ال -ف -رنسص -ي دخ-ل ا÷زي-رة سص-ن-ة
 ،1870وقام بتشصييد اŸنارة الشصهÒة التي ترى
م -ن الشص-اط-ئ ك-م-ا تشص-ع ان-ارت-ه-ا ل-ي Ó-وت-وج-د
بجانبها بناية تؤوكد تصصريحات العارف Úبها
أان- -ه- -ا ث- -ك- -ن- -ة عسص- -ك- -ري- -ة ت- -ع- -ود إا ¤ال -ع -ه -د
السص -ت -ع -م -اري ،ك-م-ا ت-وج-د ب-ا÷زي-رة م-واق-ع
تاريخية من بينها مقÈة قدÁة صصنفت ضصمن
الكنوز األثرية للمنطقة منها مقÈة بـ  114قÈ
تقع قرب اŸنارة.
جزيرة « ليلى» التي يعرفها سصكان بني صصاف
وه -واة الصص -ي-د ب-الصص-ن-ارة ي-ت-واف-د ع-ل-ي-ه-ا ع-ن
طريق قوارب الصصيد ،الذين يسصتغلون فÎة
الصصيف لنقل السصواح ا ¤ا÷زيرة مقابل مبلغ
يصصل من  500دج ا 1200 ¤دج– ،ولت ا¤
موقع سصياحي بامتياز على خلفية قيام وزارة

إإنقاذ
 94ششخصشا
من إلغرق
بالشّشوإطئ
وإإخماد
 13حريقا

“ّكنت مصسالح ا◊ماية اŸدنية بوهران
م-ن إان-ق-اذ  94شس -خصس-ا م-ن اŸوت اÙق-ق،
وإاسس- -ع- -اف  131شس - -خصص ب - -ع ÚاŸك - -ان،
و–ويل  11آاخر إا ¤اŸسستشسفى لتلقي
العÓج اŸناسسب.
وهران :براهمية مسسعودة
أاظ-ه-رت اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لحماية اŸدنية
أاّن هذه ا◊صصيلة سصجلت على مدار  24سصاعة
اŸاضص -ي -ة ،خ Ó-ل  236ت -دخ -ل ع Èشص-واط-ئ
وهران اŸسصموحة للسصباحة.
كما سصجلت ذات ا÷هاز ‘ نفسص الفÎة 11
ح-ري-ق-ا ال-ت-ه-م ا◊شص-ائشص ال-ي-ابسص-ة‚ ،م ع-ن-ه
احÎاق  20ار من البسصاط األخضصر واألشصجار،
أادى إا ¤إاتÓف نحو  100شصجرة زيتون ،إاضصافة

السصياحة بإاعادة العتبار اليها بعدما كانت
وزارة الثقافة قد اهتمت بتصصنيفها ‘ عهد
ال -وزي -رة خ -ل-ي-دة ت-وم-ي ب-ع-دم-ا ظ-لت م-ه-م-ل-ة
لسصنوات.

ميناء يعيد إلنّششاط ÷زيرة إألحÓم

شصهدت ا÷زيرة أاعمال تهيئة واشصغال وإاعادة
ت -ه -ي -ئ -ة م -ي-ن-اء صص-غ Òال-ذي لي-زال مشص-روع-ا
ي -ن -ت -ظ -ر ال -ت -جسص -ي -د ع -ل -ى مسص -ت-وى ا÷زي-رة
لسص -ت -ق -ب -ال أارب -ع-ة م-رك-ب-ات سص-ي-اح-ي-ة ،وف-ت-ح
مسص -لك داخ -ل ا÷زي -رة وب -ن -اء فضص -اء ع -ل -م-ي
لسصتقبال الطلبة ا÷امعي Úوالباحث ÚوتوفÒ
اإلن -ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة .ه-ذه
اإل‚ازات تعتمد على مواد خفيفة كالÎاب
واÿشصب م- -ع ت- -ف- -ادي اسص -ت -ع -م -ال السص -م -نت
اŸسصلح للحفاظ على طبيعة األرضصية.
وي -ن -ت -ظ -ر ب-ع-د الن-ت-ه-اء م-ن أاشص-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة
تصصنيف هذه ا÷زيرة التي تتوفر على أانواع
من الطيور النادرة عاŸيا كمحمية طبيعية

زي- -ادة ع -ل -ى وج -ود ع -دة ح -ي -وان -ات ب -ح -ري -ة
واعشص - -اب ن - -ادرة م - -ن شص - -أان - -ه - -ا أان ت - -ع - -ي - -د
الع -ت -ب-ار Ÿن-ط-ق-ة رشص-ق-ون ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
ارت -ب -ط اسص -م-ه-ا ب-ال-دول-ة ال-ن-م-وذج-ي-ة واŸلك
سصيفاقسص ،الذي يوجد قصصره باŸنطقة كما
انها –وي اجمل غروبا للشصمسص باŸنطقة،
والتي قيل فيها الكث Òعن تاريخها وجمالها.
وأاه - - -م الح - - -داث ال - - -ت- - -ي وق- - -عت ف- - -ي- - -ه- - -ا
وع Ó-ق -ات -ه -ا ب-ج-ام-ع سص-ي-دي ي-ع-ق-وب الشص-هÒ
اŸط -ل ع -ل -ي-ه-ا ع Èم-ن-ط-ق-ة ال-زوان-ي-ف ال-ت-ي
هي بوابة عرشص ولهاصصة العريق اŸعرف عÈ
التاريخ القد .Ëهذه ا÷زيرة التي رغم ما
أاشصيع عنها من أاهوال تبقى ﬁل اكتشصاف
وفضصول السصياح الذين يتوافدون عليها يوميا
للتمتع بجمالها واخد الصصور التذكارية منها،
األمر الذي خلق حركية على السصواحل الغربية
للولية بفعل هذا الÎاث السصياحي والثقا‘
الهام.

بعد  12يوما من انطÓقه

اسستفادة  1400طفل من برنامج
اّ ı
لزرق باŸدية
طط ا أ

إا ¤حريق واحد ببقايا ا◊صصاد.
وت -ب -ق -ى وح -دات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ‘ ت-أاهب
قصصوى Ÿواجهة أاي طارئ ‘ صصيف يتجند
ا÷ميع ألن يكون ب Óحوادث.

إتفاقية ب Úفـدرإلية
إلصشيادين وﬁافظة إلغابات

ان -ط-ل-قت ن-ه-اي-ة األسص-ب-وع ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
األو ¤لتأاهيل هواة الصصيد الÈي اŸنخرطÚ
ضص-م-ن ا÷م-ع-ي-ات اÙل-ي-ة وال-وط-نية للصصيد،
وشص -م -لت زه -اء  500صص -ي -اد ي -ن -ت-م-ون إا14 ¤
جمعية ولئية ووطنية منخرطة ‘ الفدرالية
الوطنية للصصيادين.
و” تنظيم الÎبصص األول Ãحافظة الغابات
ب -وه -ران– ،ت إاشص -راف اÙاف -ظ وإاط -ارات
اŸدي- -ري- -ة ال- -وصص- -ي- -ة ،وÃق- -تضص -ى اŸرسص -وم

التنفيذي رقم  368-06اŸؤورخ ‘  31أاكتوبر
 ،2006واŸتضصمن شصروط وكيفيات التدريب
للحصصول على شصهادة التأاهيل ◊يازة رخصصة
الصص- - -ي- - -د الÈي ،ب- - -ه- - -دف ت - -ن - -ظ - -ي - -م ه - -ذه
ال -ه-واي-ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ا◊ي-وان-ات الÈي-ة
التي شصهدت ‘ السصنوات السصابقة اسصتنزافا
كبÒا.
ي- -ه- -دف ال -ت -ك -وي -ن إا ¤ت -ل -ق Úالصص -ي -ادي -ن
أاخÓقيات الصصيد واÙافظة على البيئة من
خ Ó-ل ف -ه -م ال -ق -وان Úواألن-ظ-م-ة ال-ت-ي –ّدد
م -واع -ي -د الصص -ي -د م -ن أاج-ل اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
التوازن البيئي ،انطÓقا من احÎام مواقيت
ال - -راح - -ة ال - -ب - -ي - -ول - -وج - -ي - -ة ل - -ل - -ع- -دي- -د م- -ن
ال -ط -رائ -د وا◊ي -وان -ات ،ع -ل -ى غ -رار ا◊ج -ل
واألرانب الÈية وحتى اÿنازير الÈية.

ي- -واصس- -ل ق- -ط- -اع الشس- -ب- -اب وال- -ري -اضس -ة
ل -ولي-ة اŸدي-ة ح-رك-ي-ت-ه الÎف-ي-ه-ي-ة ‘
لزرق ال- -ذي
اط- -ار ب- -رن- -ام- -ج اıط- -ط ا أ
يسس -ت-ه-دف أازي-د ع-ن  25أال-ف ط-ف-ل م-ن
رب - -وع ال- -ولي- -ة و Áث- -ل ه- -ذا اıط- -ط
ال - -ذي ت - -ك - -ف - -لت م - -دي - -ري - -ة الشس - -ب - -اب
والرياضسة بتنفيذه بالتنسسيق مع ديوان
مؤوسسسسات الشسباب وا÷معيات النشسطة
‘ اŸيدان الشسبا ‘ ،Êبر›ة خرجات
ي-وم-ي-ة Ãع-دل  05رحÓ-ت ي-وم-ي-ة إا¤
شس -اط -ئ «شس -ن-وة» ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،ح-يث
نصس -بت خ-ي-م-ة اسس-ت-ق-ب-ال ك-بÒة وع-دة
إاط -ارات ﬂتصس -ة ،إاضس -اف -ة إا ¤ت -ن-ظ-ي-م
رح Ó-ت إا ¤اŸسس -اب -ح السس-ت-ة اŸت-واج-دة
بالولية.
إل‚اح هذا اŸوعد وعم Óبتوصصيات وا‹
الولية ،اتخذ القطاع جميع الÎتيبات لسصيما
‘ ›ا‹ ال- -ن- -ق- -ل وال- -ت- -أاط Òوذلك ضص -م -ان -ا
ل -ت -ح -ق -ي-ق ال-ه-دف اŸنشص-ود ،وي-ت-م ت-أاط Òك-ل
خ -رج -ة ن -ح -و الشص -واط -ئ م -ن ط -رف مسص-ؤوول
للرحلة وحوا‹  10منشصط Úومراقب للسصباحة
وتقني ‘ الصصحة ومرافق‡ Úثل Úعن ÷ان
األحياء أاو ا÷معيات ،كما ” تسصخ Òحوا‹
 100ح -اف -ل -ة ب -رسص-م ه-ذا اıط-ط اŸوج-ه
لتمك Úاألطفال اŸعوزين من التمتع بزرقة

ال -ب -ح -ر ،ح-يث ع-رفت ان-طÓ-ق ه-ذا ال-نشص-اط
بداية من الفا— من جويلية اŸاضصي وسصتدوم
إا ¤غاية  31من شصهر أاوت القادم ،مع التنسصيق
اŸسص -ب -ق م-ع ﬂت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات وا÷م-ع-ي-ات
اÙلية ومؤوسصسصات الشصبانية ألجل تذليل كل
العقبات إل‚اح هذا اıطط الهام.
ه -ذا ف -ي -م -ا وصص -ل ت -ع -داد اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
برنامج اÿرجات نحو البحر زهاء  1400طفل
‘ الـ  12يوم ،ومن اŸرتقب أان يصصل عدد
اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ب-رن-ام-ج السص-ب-احة أاك Ìمن
 300مسصتفيد أاسصبوعيا ،مع اإلشصارة أان برنامج
اıطط األزرق يشصمل كل بلديات الولية
بنحو  64بلدية ،على أان يبقى الهدف منه
حسصب حمزة غربي مدير ديوان مؤوسصسصات
الشص -ب -اب ه -و م -ن -ح ف -رصص الÎف-ي-ه وم-راف-ق-ة
الشصباب والتنشصيط ‘ فصصل الصصيف وتلبية
متطلباتهم واحتياجاتهم.
على صصعيد ذي صصلة قام مدير الشصباب
والرياضصة رفقة مدير أاوداج بزيارة تفقدية
لشص- -اط- -ئ «شص- -ن- -وة» ،ح- -يث وق- -ف- -ا ع -ل -ى سصÒ
اıط -ط الزرق وت-ق-د Ëت-وج-ي-ه-ات ل-ف-رق-ة
التأاط ÒلÓهتمام باألطفال ،إاضصافة إا ¤أاخذ
صصور تذكارية معهم الطفال.
اŸدية:علي ملياÊ

اإلثنين  16جويلية  2018م
الموافق لـ  02ذي القعدة  1439هـ

ثقافة

لعلى للغة العربية يفتح النّقاشض
اÛلسض ا أ

رقمنـ ـ ـة اŸكت ـب ـ ـإت خ ـط ـ ـوة قسسـ ـ ـرية لتدارك ال ّتأإ ـخ ـ ـÒ

Ò

أاي -ن ا÷زائ -ر ال -ي -ؤم م-ن رق-م-ن-ة
اŸكاتب ووضشع اŸنصشات الرقمية التي
لصش- -دارات و ال- -ك- -تب
Œم - -ع شش - -ت - -ى ا إ
لدب -ي -ة و اıط -ؤط -ات
ال- -ع- -ل- -م -ي -ة وا أ
لنتاج الثقا‘ و العلمي
وغÒها من ا إ
وت-ت-ي-ح ال-ؤل-ؤج إال-ي-ه م-ن خÓل ششبكة
لمكانيات والؤسشائل
النÎنت ،وهل ا إ
التقنية متاحة اليؤم ‘ ا÷زائر من
اج- -ل ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ رق- -م- -ن- -ة اıزون
اŸك- -ت- -ب- -ي ،خ- -اصش- -ة الصش- -ادر ب -ال -ل -غ -ة
العربية؟
ه -ي ن -ق -اط ت -ط -رق إال -ي -ه -ا أامسض
اŸششاركؤن ‘ الندوة الؤطنية حؤل:
«دور اŸكتبات الرقمية ‘ النهؤضض
ب -اÙت -ؤى ال-رق-م-ي ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة»
لع-ل-ى ل-ل-غ-ة
ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -ا اÛلسض ا أ
العربية باŸكتبة الؤطنية ا÷زائرية
ا◊امة.

ÖjôZ áÑ«ÑM

الندوة التي تضضّمنت جلسضتين علميتين وورشضة
كانت مناسضبة للتطرق لتجربة الجزائر الفتية
والمتأاخرة في هذا المجال ،والتي بدأات لحد
السض -اع-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-عضص م-ن ال-ج-ام-ع-ات
والمكتبات في انتظار تجسضيد مشضاريع كبرى
من شضأانها تدارك التأاخر وتضضع الجزائر في
مصض- -اف ال- -دول ال- -ت- -ي اع- -ت -م -دت ال -رق -م -ن -ة
وتحّكمت فيها.
ويعتمد المجلسص األعلى للغة العربية العديد
من المشضاريع في هذا الصضدد ،الهدف منها
يقول رئيسضه أا  -د صضالح بلعيد:
«تقريب القارئ البعيد جغرافيا من المكتبة
وت -وسض -ي -ع ن-ط-اق السض-ت-ع-م-ال ،ع-ل-ى أان ت-وج-د
منصضات ذكية بإامكانها رقمنة مكتبة المجلسص

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

العدد
17696
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الّراحل عبد القادر هؤامل

سسفÒالـفـن التّشسكيلي ا÷زائري
بإإيطإليإ وأاوروبـ ـ ـإ
كان الفنان اŸبدع ابن
م- -دي- -ن- -ة ن- -ق -اوسض ب -ؤلي -ة
ب-ات-ن-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ه-ؤامل
ال -ذي ت -ؤ‘ ب -اإي -ط -ال -ي-ا ي-ؤم
الأربعاء اŸنصشرم عن عمر
ناهز  82سشنة اأحسشن سشفÒ
ل-ل-ف-ن ال-تشش-كيلي ا÷زائري
ب -ه -ذا ال -ب -ل -د ،وك-ذا ع-دي-د
الدول الأوروبية.

إاعÓء للغة العربية بالدرجة األولى».
وم -ن ب -ي -ن ال -مشض -اري -ع ال -ت -ي ي -ت-ب-ن-اه-ا ح-ال-ي-ا
المجلسص يضضيف د  -بلعيد «وهي حاليا قيد
التشضغيل :منصضة معجم الثقافة الجزائرية التي
ينجزها المجلسص مع فريق تقني من وزارة
ال -ب-ري-د وال-م-واصضÓ-ت السض-ل-ك-ي-ة والÓ-سض-ل-ك-ي-ة
والتكنولوجيات والرقمنة ،إالى جانب مشضروع
«م -وسض -وع -ة ال-ج-زائ-ر» ال-ذي ت-م الن-ت-ه-اء م-ن
ت -ج -ه -ي -زه األسض -ب -وع ال -م -اضض -ي ،وف-ي ان-ت-ظ-ار
ال - -م - -واف - -ق - -ة ع - -ل- -ى م- -نصض- -ة رق- -م- -ي- -ة ل- -ه».
وأاشض -ار رئ -يسص ال -م -ج-لسص أايضض-ا إال-ى مشض-روع
«رقمنة مصضلحة المخوطات الجزائرية» التي
وضض -عت ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -م-ج-لسص اإلسضÓ-م-ي
األعلى وتحمل اسضم «معلمة الجزائر» ،والتي
تضضم حاليا  12000عنوان وهو المشضروع الذي
يحتاج هو اآلخر منصضة رقمية كي توضضع كل

ال -م -ادة ال -م -ج -م -ع-ة ت-حت تصض-رف ال-ب-اح-ث-ي-ن
والقراء والمهتمين بهذا المجال».
ويبقى رهان المجلسص يقول د  -بلعيد« :خاصص
ب-ال-م-ح-ت-وى ال-رق-م-ي وإام-كانية إانزاله وتوفيره
ع -ل -ى الشض -ب -ك -ة ال -ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ب-ه-دف« :إات-اح-ة
الخدمة المكتبية  24سضاعة على  24سضاعة
وع- -ل- -ى م- -دار األسض- -ب -وع ،ت -ق -ريب ال -م -ك -ت -ب -ة
الف -ت -راضض -ي-ة وإات-اح-ة ال-ك-ت-اب ل-ط-ال-ب-ه ب-غضص
ال -ن-ظ-ر ع-ن ال-ب-ع-د ال-ج-غ-راف-ي ،إان-ت-اج أاشض-ك-ال
مختلفة من الملفات للمصضدر الواحد ،توصضيل
ال-م-ع-ل-وم-ات ل-ل-مسض-ت-ف-يد دون التدخل البشضري
تغيير اسضتخدام األشضكال المتهالكة والتالفة
ل-م-ح-ت-وي-ات ال-م-ك-ت-ب-ات ال-ت-قليدية وكذا حفظ
وصض-ي-ان-ة ال-م-ج-م-وع-ات ضض-د ال-ت-لف والكوارث
والفقد ،هذا مع التركيز على تحفيز اسضتعمال
اللغة العربية».

لعÓم بÈنامج ترفيهي ثري
الديؤان الؤطني للّثقافة وا إ

صسي ـ ـ ـف  2018عل ـ ـى وق ـ ـع اŸوسسي ـ ـقى وال ّسسه ـ ـرات ا’سستعراضسي ـ ـة

‘ وقت يششهد فصشل الصشيف تراجع نششاط ﬂتلف اŸؤؤسشسشات
وا÷م -ع -ي -ات وال -ن -ؤادي ال -ث -ق -اف -ي -ة ،وت -ؤق -ف ال -نشش -اط ا÷ام-ع-ي
والÎبؤي ،يششهد حضشؤر مؤؤسشسشات ثقافية أاخرى طفرة نؤعية،
ي -ع -ل -ؤ ف -ي -ه -ا صش -ؤت ا◊ف Ó-ت اŸؤسش -ي-ق-ي-ة وال-ع-روضض ذات ال-ط-اب-ع
لعÓم،
الÎفيهي .من هذه اŸؤؤسشسشات الديؤان الؤطني للثقافة وا إ
الذي يعؤد ‘ كل صشائفة بسشلّة من اŸؤاعيد ،لعل ما Áيزها تؤزعها
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-ؤط-ن ،وت-رك-ي-زها على الفنان ا÷زائري،
وهؤ ما يتماششى مع قرار عدم اسشتقدام فنان Úأاجانب.
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إاّن المطلع على برنامج الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم لصضيف
 ،2018يÓحظ أانه ل يتمركز في العاصضمة ،ول ُيختزل في سضهرات
مسضرح الهواء الطلق بالكازيف ،بل يتوزع على مختلف القاعات
والفضضاءات التابعة للديوان ،على غرار قاعة  08ماي  1945بخراطة
ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،وق-اع-ة ال-ع-روضص ي ّسض-ر ب-ولي-ة ب-وم-رداسص ،وال-مركب
الثقافي الفنان عبد الوهاب سضليم بشضنوة بتيبازة ،وكذا بعروضص في
قسضنطينة ووهران.

فقإعإت –ت اŸإءّ›..ددا

من جهة أاخرى ،يعود العرضص العالمي «فقاعات تحت الماء» Under
 Water Bubblesإالى الجزائر مجددا ،بعد أان اكتشضفه جمهور
أاوبرا الجزائر السضنة الفارطة .وينتظر أان يقدم هذا العرضص ،الذي

فيها اأعماله».
ف-ي-م-ا ي-ع-ت-رف ن-ب-ي-ل ه-وامل
وه- -و اأح- -د اأق -ارب ال -ف -ن -ان
ال-م-رح-وم ال-ذي ال-ت-ح-ق ف-ي
وقت مبكر بصضفوف الثورة
التحريرية من جبل بوطالب
ب-ن-ق-اوسص ب-اأن «ب-داي-ة رح-ل-ة
ال - -ن- -ج- -اح ك- -انت ب- -م- -ن- -ح- -ة
ل-ل-دراسض-ة ال-ف-ن-ي-ة ب-اإي-ط-ال-ي-ا
سض-ن-ة  ،»1961لف -ت -ا اإل -ى اأن
«اب - -ن الأوراسص ال - -ذي ك - -ان
م -ول -ع -ا ب -ال-رسض-م ح-ت-ى ب-ع-د
ال -ت -ح -اق -ه ب -ال-ث-ورة سض-اع-ده
م-ج-اه-دو ال-ولية التاريخية
الأولى اأوراسص النمامشضة في
التنقل اإلى الحدود التونسضية
م -رورا ب -ج -ب -ال ال -م -ن -ط -ق-ة
الشض -رق -ي -ة ال-وع-رة ،وه-ن-اك
اإلتقى بفريق اإذاعي ايطالي
ك -ان بصض -دد اإن-ج-از ت-ح-ق-ي-ق
ح- -ول ال- -ث- -ورة ال- -ج -زائ -ري -ة
ل-ي-ق-ف ع-ل-ى م-وه-ب-ته كفنان
شضاب لبى نداء وطنه وكانت
الفرصضة التي حولت مسضار
ال -ف -ت -ى ال -ذي ك -انت ق -ي -ادة
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي
بالجهة ترى فيه حينها اأحد
اإط- - - - -ارات ال- - - - -ج- - - - -زائ - - - -ر
المسضتقلة».
وتاألق عبد القادر الذي تابع
دراسض-ت-ه ال-ف-ن-ي-ة ب-اأك-ادي-م-ي-ة
ال -ف -ن -ون ب -روم -ا ب -اإي -ط -ال-ي-ا
ليسضتقر هناك منذ سضنة

 1961لتلقى اأعماله الفنية
بعد ذلك رواجا كبيرا بين
عشض-اق ال-ف-ن-ون ال-تشض-ك-ي-ل-ية،
وت -ت -وال-ى ت-ت-وي-ج-ات-ه وك-انت
اأولها الجائزة الأولى (سضان
فيتو رومانو) في سضنة 1962
ث -م ج -وائ -ز م -ت -ع -ددة م -ن-ه-ا
(سضيتا دي كبيو) في ،1965
كما تم تعيينه كاأكاديمي في
تبريانا اأكاديميا بروما.
ال -ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر اأن رئ-يسص
ال -ج -م -ه -وري -ة السض -ي -د ع -ب-د
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ك-ان ق-د
خصص اب -ن م -دي -ن -ة ن -ق -اوسص
ب -وسض -ام السض -ت -ح-ق-اق ف-ي 8
ج - - - - - -وان  2000بوهران
ب -م -ن -اسض -ب -ة ال -ي -وم ال -وط-ن-ي
ل-ل-ف-ن-ان ،ك-م-ا تّ-و ج ب-م-يدالية
منحت له من طرف وزارة
الثقافة في  5جوان .2002
كما يعتبر هذا الفنان الذي
ت- -رك بصض- -م- -ة م- -م -ي -زة ف -ي
السضاحة الفنية اأحد منارات
ال -ف -ن ال-م-ع-اصض-ر ب-ال-ج-زائ-ر
واإي- -ط -ال -ي -ا ،وه -و ال -ذي ت -م
تخليد اسضمه سضنة  1974في
ال -ب -ولف -ي ،وه -و ال -ف -ه -رسص
ال -وط -ن -ي الإي -ط -ال -ي ل -ل -ف-ن
ال -م -ع -اصض -ر ال -ذي ي-خصضصص
سض - -ن - -وي- -ا لـ  50ف-ن-ان-ا ي-ت-م
ت- -ق- -دي -م -ه -م م -ن ط -رف 50
ناقدا فنيا.

تنافسض  09فرق من ﬂتلف وليات الؤطن

الطّبعـ ـ ـة اÿإمسسـ ـ ـة أ’يـ ـ ـإم زريـ ـ ـإب
للموسسيقـ ـ ـى التّراثيـ ـ ـة بسسكيكـ ـ ـدة

أاصسوات جزائرية متنّوعة
وإاذا عّرجنا في عجالة على برنامج السضهرات الفنية المتنوعة التي
يحييها نجوم األغنية الجزائرية بقاعة  08ماي  1945بخراطة ،نجد
ك Óمن بوجمعة أاكراو هذا الجمعة  20جويلية ،والمغنية طاوسص
أارحاب السضبت  21جويلية .أاما برنامج السضهرات الفنية التي تنطلق
اب -ت -داء م -ن السض -اع -ة ال -ث-ام-ن-ة مسض-اًء ب-ق-اع-ة ال-ع-روضص يسض-ر ب-ولي-ة
بومرداسص ،فنجد ك Óمن رابح العاصضمي ،نورية ،سضمير العاصضمي،
ويوسضف دالي وذلك سضهرة الجمعة  20جويلية ،أاما سضهرة السضبت 21
جويلية فيحييها كل من فنان األغنية القبائلية إايزوران ،المطرب
الشض -ع -ب -ي ي -اسض -ي -ن ب -وزام-ة ،ت-ان-ي-ن-ا وآايت ج-ودي سض-ع-دي .وسض-ي-ك-ون
الجمهور على موعد سضهرة الجمعة  27جويلية مع عرفات ،محمد
راوي ،إابراهيم الطيب ،وسضمير تومي .فيما يحيي الشضاب موحي،
محمد لعراف ،بريزة ،وحسضان كربيشص سضهرة السضبت  28جويلية.
أام-ا ال-م-ركب ال-ث-ق-اف-ي ال-ف-ن-ان ع-ب-د ال-وه-اب سض-ل-ي-م بشض-ن-وة (ت-يبازة)
فتنطلق به السضهرات على السضاعة التاسضعة لي ،Óوتحييها أاسضماء فنية
منها سضليم الشضاوي ،كنزة مرسضلي ،الشضاب رسضيم ،الشضاب نبيل ،وذلك
سضهرة األربعاء  18جويلية ،أاما الخميسص فسضيعتلي الركح فنانون منهم
محمد فتحي حمزة ،الشضاب عزو فكير ،بن يوسضف كوحيل ،ديدين
باريزيان .ويحيي الشضاب خÓصص ،بعزيز إايغيÓسضن ،جيهان هواري
وبÓل عنو سضهرة الجمعة  20جويلية ،أاما سضهرة السضبت التي تليها
فنجد فرقة «نوميد آارت» ،فرقة عبدو قناوي والديجي فيصضل.

ف- - -ي ه- - -ذا الإط - -ار اأوضض - -ح
ال-ف-ن-ان ال-تشض-كيلي المختصص
ف- -ي ال -م -ن -م -ن -م -ات وم -دي -ر
ال-م-درسض-ة ال-ج-ه-وي-ة ل-لفنون
ال -ج -م -ي -ل -ة ب -ب -ات -ن-ة م-وسض-ى
كشضكاشص ،اأن المرحوم الذي
ت -ع -رف ع -ل -ي -ه ف -ي ال -ف -ت -رة
ال-م-م-ت-دة ب-ين  1981و1985
اأثناء تواجده بروما بايطاليا
ل-ل-دراسض-ة ت-م-ك-ن م-ن ت-قديم
«صض -ورة م -م -ي -زة» ع-ن ال-ف-ن
ال -تشض -ك -ي-ل-ي ال-ج-زائ-ري م-ن
خÓ- -ل ت- -وظ -ي -ف -ه ل -م Ó-م -ح
ال- - - -م- - - -راأة ب- - - -الصض - - -ح - - -راء
الجزائرية لسضيما الترقية،
وك-ذا ل-ب-اسض-ه-ا وم-جوهراتها
وح-ل-ي-ه-ا ال-ت-ق-ليدية وفلكلور
ه- -ذه ال- -م- -ن- -ط- -ق -ة واآلت -ه -ا
ال-م-وسض-ي-ق-ي-ة ،وم-ا ت-زخ-ر به
من عادات وتقاليد ليعطي
ب - -ذلك ط- -اب- -ع- -ا «م- -م- -ي- -زا»
لأع -م -ال -ه ويضض -ف -ي ع -ل -ي -ه-ا
لمسضة جزائرية خالصضة.
واأردف ق -ائ « :Ó-ووث-ق ع-ب-د
ال- -ق- -ادر ال -ذي ك -ان وق -ت -ه -ا
م-ك-ل-ف-ا ب-م-ك-تب ال-ت-اأشضيرات
ف-ي سض-ف-ارة ال-ج-زائ-ر ب-روما
ب-ال-ريشض-ة والأل-وان ال-م-م-يزة
صض -ورة ال -م -راأة ب -الصض -ح -راء
ال-ج-زائ-ري-ة ب-ك-ل م-ا ت-عكسضه
م -ن ت -راث واأصض -ال -ة ضض-ارب-ة
في عمق الثقافة الجزائرية
ال - -ث - -ري - -ة ك - -م- -ا جسض- -د ك- -ل
ت-ف-اصض-ي-ل ع-ال-م-ه-ا ال-جمالي
في لوحات واقعية».
واأفاد كشضكاشص باأن «الفنان
ال- -تشض- -ك- -ي -ل -ي ع -ب -د ال -ق -ادر
هوامل يصضنف ضضمن موجة
ال -تشض -ك -ي-ل-ي-ي-ن ال-ح-داث-ي-ي-ن،
ح -يث اسض -ت -ط -اع اأن ي -ب -ت -ك-ر
اأسضلوبا عصضريا في فنه مما
اأكسضبه شضهرة تعدت حدود
اي-ط-ال-ي-ا ال-ت-ي اإسض-ت-ق-ر ف-يها
لتصضل اإلى عديد دول العالم
التي عرضص

يجمع بين الرقصص المعاصضر وأالعاب الخفة والرسضم على الرمل ،بمعدل
 8عروضص كاملة ،موزعة بين قاعة فندق الميريديان بوهران من 19
إالى  23جويلية ،وقاعة العروضص الكبرى أاحمد باي بقسضنطينة من 27
إالى  29جويلية.
ويعتبر «فقاعات تحت الماء» القادم من لتفيا ثمرة عمل فرقة عائلية
اسضتوحت العرضص من «سضيرك دو سضولي» الكندية ،باسضتخدام تقنيات
الليزر ومدافع الثلج ،وأاعاصضير فقاعات الصضابون ،والضضباب المسضرحي
والخداع البصضري .ويتم إاثراء العرضص بمقاطع فيديو تعرضص على
شضاشضة عمÓقة ( 35متر مربع) تسضتعمل كخلفية ،وقد تم تقديم العرضص
في قاعة كبيرة بلغت سضعتها  3آالف مقعد .ويعتمد العرضص على
التفاعل مع الجمهور الذي ل يتوقف عند فئة األطفال بل يطال الكبار
أايضضا.

ي-ح-تضض-ن قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-نون بسضكيكدة،
ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب-ع-ة ال-خ-امسض-ة ألي-ام زري-اب
للموسضيقى الّتراثية ،التي دأابت جمعية رصضد
وم -اي -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-م-ه-ا ب-إاشض-راف م-دي-ري-ة
الشض- -ب- -اب وال- -ري -اضض -ة ،ح -يث أاوضض -ح رئ -يسص
الجمعية طاوطاو إالى أان الهدف من هذه
الفعالية» زيادة إالى تفعيل السضاحة الثقافية
والفنية ،المحافظة على هذا الفن األصضيل،
من الموسضيقى اللكترونية ،بحيث أاصضبحت
مهددة بالزوال ،وإابراز مواهب جديدة في
هذا الفن الراقي من الموسضيقى التراثية»،
وب -مشض-ارك-ة  8ج-م-ع-ي-ات ت-ه-ت-م ب-الموسضيقى
األن -دلسض -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار ج -م -ع-ي-ة ال-زه-راء
للموسضيقى األندلسضية بسضوق أاهراسص ،جمعية
الزيرية لعين دفلى ،نسضائم األنسص لقسضنطينة،
نشضاطات دار الشضباب لم البواقي ،جمعية
المطربية بالبليدة ،والجمعية الغوتية بنفسص
الولية ،إاضضافة الى الجمعية الثقافية اآلمال
ب -ج -ي -ج -ل ،وج -م -ع -ي-ة ب-ي-ب-ان الن-دلسص ب-ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج ،وأاخ-ي-را ج-م-ع-ي-ة رصض-د و م-اي-ا
لسضكيكدة ،منظمة التظاهرة الفنية.
تمّيزت مراسضيم الفتتاح التي حضضرها جمع
غفير من عشّضاق الطرب األندلسضي األصضيل،
إال- -ى ج- -انب ك- -وك- -ب- -ة م -ن ن -ج -وم ال -م -ال -وف

بسض-ك-ي-ك-دة ،ب-السض-ت-م-ت-اع ب-وصض-ل-ة غنائية من
إاح -ي -اء ف -رق -ة رصض -د وم -اي -ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ي
أاتحفت الحضضور بوصضÓت غنائية من الزمن
األن -دلسض -ي األول -ى ن -الت إاع-ج-اب ال-حضض-ور،
ل-ي-ف-ت-ح ال-م-ج-ال ب-ع-ده-ا ل-مباشضرة المسضابقة،
التي سضتجمع  9جمعيات من مختلف وليات
الوطن بما فيها فرقة جمعية رصضد وماية
ل -ل -م-أال-وف م-ن-ظ-م-ة ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ،وتسض-ت-م-ر
المسضابقة على مدار  03أايام كاملة ،رصضد
ل -ل -ف-ائ-ز األول  07مÓ-ي-ي-ن سض-ن-ت-يم ،وللفائز
الثاني  05مÓيين سضنتيم ،اما الرتبة الثالثة
ف-ق-د خصضصص ل-ه-ا ق-ي-م-ة 03مÓ-ي-ين سضنتيم،
تشض -ج -ي -ع -ا ل -ل -م -واهب ل Ó-رت-ق-اء ب-ه-ذا ال-ف-ن
األصضيل.
ل-ل-ت-ذك-ي-ر ،ع-ادت ال-م-رت-ب-ة األول-ى ل-ف-ع-اليات
الطبعة الرابعة التي نظمت السضنة الماضضية،
ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ب- -ي- -ب- -ان األن -دلسص ل -ولي -ة ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج ،ت-ل-ي-ه-ا ال-جمعية الثقافية اآلمال
ل-ل-ف-ن-ون وال-ت-راث ال-م-وسض-ي-ق-ي لولية جيجل،
ال-ت-ي ظ-ف-رت ب-ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،فيما كانت
الرتبة الثالثة لجمعية أاشضبال األندلسص لولية
أام البواقي.
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مواقيت
الصضÓة

^  1٦ج-وي-ل-ية  :1٩٦1رئ-يسس الأسض-اق-ف-ة ب-ا÷زائ-ر
السض -ي -د دي -ف-ال ي-ن-ج-و م-ن ﬁاول-ة اغ-ت-ي-ال م-ن
طرف غÓة اŸعمرين Ãدينة ا÷زائر نتيجة
Ÿواقفه العادلة من القضضية ا÷زائرية.
^ 1٦ج-وي-لية  :1٩5٦أاصض-درت اÙك-م-ة ال-عسض-كرية
لعدام ‘ حق اŸناضضلت« Úجميلة
الفرنسضية حكما با إ
بوحÒد و «جميلة بوعزة».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

لثنين  02ذو القعدة  14٣٩هـ الموافق لـ  1٦جويلية  2018م
ا أ

 °30ا÷زائر
 30°ا÷زائر

 °31وهران

 °30وهران

الثمن  10دج

17696

نصضبه العميد بلقصض Òباسضم الفريق ڤايد صضالح

°34

33°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

العقيد قندوسسي على رأاسس القيادة ا÷هوية  6للدرك بتمÔاسست

الشضعب– ط -ب -ق-ا ل-ل-م-رسس-وم ال-رئ-اسس-ي اŸؤورخ ‘  12جويلية
 ،2018وتنفيذا ıطط التحويل ل  ،2018أاشسرف العميد غا‹
بلقصس Òقائد الدرك الوطني امسس باسسم السسيد الفريق نائب وزير
ال -دف -اع ال -وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ع-ل-ى
ت-نصس-يب ال-ع-ق-ي-د ق-ن-دوسس-ي ع-ب-د ال-ق-ادر ق-ائ-دا ل-ل-ق-ي-ادة ا÷هوية
السسادسسة للدرك الوطني بتمÔاسست ،خلفا للعميد رملي عبد
الكر.Ëجاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت «الشسعب»

الفجر0٣.54.................:
الشضروق05.42..............:
الظهر12.54.................:
العصضر1٦.45................:
المغرب20.10...............:
العشضـاء21.4٦.................:

نسسخة منه ‘ .البداية اسستُقبل العميد قائد الدرك من طرف
اللواء مفتاح صسواب قائد الناحية العسسكرية السسادسسة ،ليتنقل
بعدها إا ¤مقر القيادة ا÷هوية السسادسسة للدرك حيث ” تسسليم
واسستÓم راية القيادة  ،بحضسور ضسباط وإاطارات الناحية.
إاثر ذلك ،قام العميد بلقصس Òبزيارة تفتيشس وتفقد ıتلف
ال-ه-ي-اك-ل واŸنشس-آات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ي-ادة ا÷ه-وي-ة السس-ادسس-ة ل-لدرك
الوطني بتمÔاسست.

بفضضل جهود ا÷يشس

اإ’رهابي ابوزو سسيدي عمريسسلم نفسسه بادرار

ن إايقاف

Îويج
ن منهما

لى شسكل
 /ر ل28 ،
آ’خر على

ملف جزائي
لتوزيع
ة اŸثول

الشضعب– ‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب
وبفضسل ا÷هود النوعية اŸتواصسلة لقوات
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ،سّس-ل-م إاره-اب-ي
ن-فسس-ه امسس ل-لسس-ل-ط-ات ال-عسس-كرية بأادرار
بالناحية العسسكرية الثالثة .ويتعلق اأ’مر
ب -اŸسس -م -ى «أاب -وزو سس -ي -دي ع -م-ر» ،ال-ذي
ال- -ت- -ح- -ق ب -ا÷م -اع -ات اإ’ره -اب -ي -ة سس -ن -ة
.2017ج- -اء ه- -ذا ‘ ب- -ي -ان وزارة ال -دف -اع
تلقت «الشسعب» نسسخة منه.
وبحسسب ذات البيان فان اإ’رهابي كان
ب- - -ح- - -وزت- - -ه رشس - -اشس ( )01دي- -ك -ت -اري -وف
وشسريطي ( )02ذخÒة باإ’ضسافة إا ¤كمية
من الذخÒة.

ضسبط  45مولدا كهربائيا
وحجز بنادق صسيد

م- -ن ج- -ه- -ة اخ- -رى و‘ إاط -ار ﬁارب -ة
ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ،ضس-ب-طت
مفرزة للجيشس بع Úقزام/ن.ع)45( ،6.
م -ول-دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا و( )30م -ط -رق -ة ضس-غ-ط
و( )04أاجهزة كشسف عن اŸعادن.
كما أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس ،
خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ات م- -ت- -ف- -رق -ة ب -ك -ل م -ن

فرنسضا ( )4ـ كرواتيا ()2

اŸنتخب الفرنسسي يتوج بكأاسس العا ⁄للمرة الثانية ‘ تاريخه

البويرة/ن.ع 1.واأ’غواط/ن.ع)04 ( ،4.
أاشس -خ -اصس وح-ج-زت ب-ن-دق-ي-ة ( )01صس -ي-د
و( )312وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشس -روب-ات
ومركبت )02( Úسسياحيت.Ú

...وتوقيف شسبكة لÎويج اıدرات

كما “كنت مفرزة للجيشس بالتنسسيق مع
مصسالح اأ’من امسس ببشسار/ن.ع ،3.من
توقيف وتفكيك شسبكة لÎويج اıدرات

متكونة من خمسسة ( )05مهرب Úوحجز
( )7,25ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك-ي-ف اŸع-ال-ج
ومركبت )02( Úومبلغ ما‹.
تضساف هذه النتائج إا ¤سسلسسلة عمليات
أاخرى مكنت من إاحباط ترويج السسموم
ب -اŸن -ط -ق -ة ،وت-ؤوك-د م-رة أاخ-رى ال-ي-ق-ظ-ة
اŸسس -ت -م -رة وا’سس -ت -ع -داد ال-دائ-م ال-ل-ذي-ن
تتحلى بهما قوات ا÷يشس اŸرابطة على
طول ا◊دود الوطنية.

بحضضور بلعطوي ،بن شضيحة وﬁبي الفريق

«راديوز» تكرم ا◊اج بديار الهواري أاحد رموز كرة القدم الوهرانية

لÓطمئنان على صسحته قامت جمعية
«رادي- -وز» ب- -رئ -اسس -ة ق -ادة شس -ا‘ ب -زي -ارة
تضسامنية وتكرÁية للحاج بديار الهواري
أاح-د الÓ-ع-ب Úال-ب-ارزي-ن ال-ذي-ن ع-رف-ت-ه-م
سساحة كرة القدم ا÷زائرية والوهرانية
سسنوات السستينات والسسبعينات والذي سسبق
له اللعب ‘ الفريق الوطني مع ا’سسطورة
’Ÿاسس  ،ك- -ا’م ،م- -يÓ- -كسس- -و ،سس- -ري -دي،
طاهر بن فرحات والقائمة طويلة.
وبحسسب «راديوز» فان الهدف من
الزيارة  ،تكر Ëهذا ا’سسم البارز وكذا
ا’ط -م -ئ -ن -ان ع -ل -ى صس -ح-ت-ه ب-ع-د ال-وع-ك-ة

مونديال روسضيا 2018

الصسحية التي أاقعدته الفراشس منذ شسهر
ماي اŸاضسي  .ا◊اج بديار الهواري الذي
وصسل لعقده الثامن  82سسنة ع Èعن
ارتياحه وسسعادته Ÿبادرة ا÷معية التي
قام بها قادة شسا‘ ،بن شسيحة اضسافة ا¤
بلعطوي والذي يكن له ا◊اج بديار مكانة
خاصسة.
وكانت الفرصسة سسانحة لتكر Ëا◊اج
بديار بشسهادة اعÎاف و وسسام ا’سستحقاق
وهدايا ومسساعدات أاخرى أافرحت عائلته
ك- -ثÒا .وق- -د صس -رح ب -دي -ار Ùب -ي -ه ع -ن
ت -ع -اف-ي-ه ال-ت-دري-ج-ي م-ن اŸرضس اÿطÒ

الذي أاصسيب به شساكرا كل أاصسدقائه على
اŸسستوى الوطني الذين سسئلوا عنه.
من جهته اثنى عمر بلعطوي على
خصسال ا◊اج بديار الهواري قائ Óانه
كان Ãثابة والده الثا Êوسساهم ‘ ‚احه
مضسيفا ان الÓعب كان دوما ا ¤جانبه
م -راف -ق -ا ال -ف -ري -ق ب -نصس -ائ-ح-ه ا ¤ج-انب
اŸرحوم Úفريحة وهد‘ حيث لعب دور
اŸسس ‘ ÒاŸولودية التي أاصسبحت تفتقد
لرجال امثال بديار.
مراسضلة خاصضة

تّ- -وج اŸن- -ت- -خب ال- -ف -رنسض -ي مسض -اء
أامسس ب - -ك - -أاسس ال - -ع- -ا 2018 ⁄للمرة
الثانية ‘ تاريخ اŸنافسضة بعد فوزه
‘ ال - -ن - -ه - -ائ - -ي Ãل - -عب ل - -وزن - -ي - -ك - -ي
Ãوسض - -ك - -وأام - -ام ن- -ظÒه ال- -ك- -روات- -ي
بنتيجة  2 – 4حيث كانت الفعالية
بجانب أاشضبال اŸدرب ديدي ديشضان
ال- -ذي- -ن ع- -رف- -وا ك- -ي- -ف «Áتصض- -ون»
›ه -ودات اŸن -افسس وت -وق -ي -ع أارب -ع-ة
أاه -داف ك-ام-ل-ة ‘ ه-ذه اŸب-اراة ال-ت-ي
ك- -انت م- -ن مسض- -ت- -وى ك -ب Òوأاه -داف
عديدة.
حامد حمور

عرف نهائي اŸونديال ندية كبÒة
وسسيطرة ‘ اللعب من طرف اŸنتخب
الكرواتي الذي حاول مباغتة ا◊ارسس
ال -ف-رنسس-ي ه-وغ-ول-وريسس م-ن-ذ ال-ب-داي-ة،
واصس- -ط -دمت ﬁاو’ت -ه ب -دف -اع م -رك -ز
بقيادة أاومتيتي ..لكن الهدف اأ’ول ‘
اللقاء سسجل لصسالح « الديكة « ح Úوّقع
م-ان-دزوك-ي-تشس ضس-د م-رم-اه ‘ ال-دق-يقة
.18
وتغّيرت اŸباراة وأاصسبحت مفتوحة
أاك Ìح- -يث ح- -اول ال -ف -ري -ق ال -ك -روات -ي
ت -ع -دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ذي وصس-ل ال-ي-ه-ا ‘
ال -دق -ي -ق-ة  28م - -ن ط - -رف ال- -ه- -داف
بÒي - - - -زي- - - -تشس ال- - - -ذي أاع- - - -اد اأ’م- - - -ل
لفريقه..قبل أان يعلن ا◊كم عن ضسربة
جزاء لصسالح الفريق الفرنسسي قبل نهاية
اŸرحلة اأ’و ¤والتي سسجل على اثرها
غ -ري -زم -ان ال -ه -دف ال -ث -ا Êل -ل-م-ن-ت-خب
ال -ف-رنسس-ي ال-ذي اسس-ت-ع-اد أان-ف-اسس-ه وب-دا
يلعب بأاك Ìثقة.
وسسارت اأ’مور على نفسس اŸنوال ‘
الشس- -وط ال -ث -ا Êح Úح -اول م -ودري -تشس
تنظيم حمÓت الفريق الكرواتي الذي
سسعى إا ¤تعديل النتيجة واللعب بأاكÌ
ذك - -اء ع - -ل - -ى ا÷ن- -اح ،Úل- -ك- -ن ع- -م- -ل
اŸدافع Úبافار وهÒنانديز من جانب
الفريق الفرنسسي حال دون وصسول زمÓء
ماندزوكيتشس إا ¤اŸرمى.

«الديكة» أاك Ìفعالية...

وف -ت -حت مسس -اح-ات ك-بÒة ‘ وسس-ط
اŸيدان والتي اسستغلها ديشسان لصسالح
ف- -ري -ق -ه ال -ذي اع -ت -اد ع -ل -ى ا◊م Ó-ت
اŸعاكسسة التي أاتت أاكلها ‘ الدقيقة 59
عن طريق بوغبا بعد أاخطاء متكررة من
ال -دف -اع ال -ك-روات-ي ال-ذي ب-دا م-ت-ب-اط-ئ-ا
وغ Òقادر على مسسايرة نسسق الفريق

اŸنافسس الذي كان أاحسسن من الناحية
البدنية.
وت -أاث -ر اŸن -ت-خب ال-ك-روات-ي ب-ت-ل-ق-ي-ه
ال- -ه- -دف ال- -ث- -الث وت -ب -عÌت أاوراق -ه ‘
الدفاع ‘ بعضس ﬁاو’تزمÓء جÒو،
ق -ب -ل أان يضس-ي-ف م-ب-اب-ي ال-ه-دف ال-راب-ع
ل -ل -م -ن-ت-خب ال-ف-رنسس-ي ‘ ال-دق-ي-ق-ة ،65
وقدم خطوة اضسافية لـ»الديكة» ‘ هذا
النهائي اŸفتوح ،عكسس ما كان منتظرا
كون اŸقابÓت النهائية كثÒا ما تنتهي
بالفوز بهدف وحيد.
و‘ ال- - - -دق- - - -ائ - - -ق اأ’خÒة ارت - - -كب
ا◊ارسس الفرنسسي لوريسس خطأا كبÒا
وسس-م-ح Ÿان-دزوك-ي-تشس ب-ت-وق-ي-ع ال-ه-دف
الثا Êلكرواتيا ‘ الدقيقة  ..69وكان
Ãث- -اب- -ة ج -رع -ة أاوكسس -جŸ Úودري -تشس
وزم Ó-ئ-ه ال-ذي-ن ح-اول-وا اضس-اف-ة ه-دف
أاخر مباشسرة بعد ذلك ..لكن اإ’رهاق
ك- -ان ب- -ادي- -ا ع- -ل -ى ﬁاو’ت تشس -ك -ي -ل -ة
اŸدرب دال- - -ي- - -تشس ،خ- - -اصس- - -ة ‘ ظ - -ل
اإ’سسÎاتيجية التي فرضسها ديشسان ‘
وسسط اŸيدان.
صس -اف -رة ا◊ك -م اأ’رج -ن -ت-ي-ن-ي ك-انت
Ãثابة الفرحة العارمة لبوغبا ،مبابي،
ف -اران...واÿي -ب -ة ال -ك-بÒة Ÿودري-تشس،
بÒي -زي -تسس ،م -ان-دزوك-ي-تشس ..إان-ه-ا ك-رة
ال -ق -دم وك -أاسس ال-ع-ا ⁄اخ-ت-ارت ال-ف-ري-ق
الفرنسسي الذي سسار بخطى ثابتة وأاثبت
أانه اأ’حسسن ‘ هذه الدورة من حيث
التنظيم فوق اŸيدان ..فقد كان أاحسسن
م -ن ال -ن-اح-ي-ة ال-دف-اع-ي-ة ،وارت-ك-ز ع-ل-ى
’عب‡ Úيّزين ‘ وسسط اŸيدان ،إا¤

ج -انب اع -ت -م -اده ع-ل-ى ’ع-بÁ Úت-ازان
ب-السس-رع-ة ‘ ال-ه-ج-وم وه-م-ا غ-ري-زم-ان
ومبابي.
وت -ع -ود ك -أاسس ال -ع -ا ⁄ب -ع-د  20سسنة
للمنتخب الفرنسسي الذي سسبق له أان توج
ب -ال -ل-قب ال-ع-اŸي ل-ل-م-رة اأ’و ‘ ¤ع-ام
 ،1998ف -ب -ع -د ج -ي -ل زي -دان ،دوسس-اي-ي-ه،
بارتاز ،بÓن“ ،كن جيل مبابي ،بوغبا،
ب -اف -ار ،أاوم -ت -ي -ت -ي م -ن ال -ف -وز ب -ال -ل-قب
العاŸي..
وÁكن القول أان دورة روسسيا عرفت
م -ف -اج -أات ك -بÒة و ⁄ت-ك-ن ال-ع-دي-د م-ن
ال-ن-ت-ائ-ج اŸسس-ج-ل-ة م-ن-ت-ظ-رة م-ن طرف
ا’ختصساصسي ،Úعندما ” اقصساء أاغلب
اŸرشس- -ح Úل- -ن -ي -ل ال -ل -قب ع -ل -ى غ -رار
الÈازيل ،اأ’رجنت ،Úاسسبانيا ،إا ¤جانب
الفائز بدورة  2014اŸنتخب اأ’Ÿا..Ê
ك- - -م- - -ا أان « ‚وم « ع- - -دي- - -دة غ - -ادرت
اŸونديال بدون أان تقدم أاشسياء كبÒة
أامثال ميسسي ،رونالدو ،نيمار...

مودريتشس أاحسسن ’عب ‘ الدورة

ومباشسرة بعد نهاية الدورة ” اختيار
صس-ان-ع أال-ع-اب اŸن-ت-خب ال-ك-روات-ي ل-وكا
م- - -ودري- - -تشس أاحسس - -ن ’عب ‘ ال - -دورة
ب -فضس -ل إام -ك -ان -ي -ات -ه ال -ف -ن -ي -ة اŸع-تÈة
وق -ي -ادت -ه ل -ف -ري -ق -ه إا ¤غ -اي -ة ت-نشس-ي-ط
ال- -ن -ه -ائ -ي ‘ ..ح Úن -ال م -ب -اب -ي ل -قب
أاحسسن ’عب شساب ‘ دورة روسسيا كونه
تأالق بشسكل كب Òوعمره ’ يتجاوز ال 19
سس- -ن- -ة ح- -يث ي- -ع -د ’عب ب -اريسس سس -ان
جÒمان Ãسستقبل كب.Ò

