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«لننّم أŸسستقبل معا» شسعار
ألحتفالية بيوم مكافحة ألتصسحر
–ت شس -ع -ار «ل -ن -نّ-م اŸسس-ت-ق-ب-ل
م- -ع- -ا» –ت- -ف -ل ا÷زائ -ر ب -ال -ي -وم
ال-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة ال-تصسحر ،الذي
يصسادف  17جوان من كل سسنة.
ب -ر›ت ‘ ال-ذك-رى السس-ن-وي-ة
ل· اŸت -ح -دة
 25لت -ف -اق -ي -ة ا أ
Ÿك- -اف- -ح- -ة ال- -تصس- -ح- -ر ،أانشس- -ط- -ة
ل -ل -ت -حسس-يسض ب-ا÷ه-ود ال-وط-ن-ي-ة
لراضس- -ي
ل - -ل - -ح- -د م- -ن ت- -ده- -ور ا أ
وتقييم ما أا‚ز ‘ مسسار –سسÚ
لري-اف
ظ-روف م-ع-يشس-ة سس-ك-ان ا أ
لمن الغذائي.
وكسسب رهان ا أ

ملتقى حول ألتنوع
ألثقا‘ با◊امة
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حملة –سسيسسية ضسد حرأئق ألغابات

حمام يعاين منشسآات
أŸوأرد أŸائية بالعاصسمة
يقوم وزير اŸوارد اŸائية علي
حمام رفقة وا‹ العاصسمة عبد
ال -ف-ت-اح صس-ي-ودة ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة
عمل وتفقد إا ¤ولية ا÷زائر.
ي - -ع - -اي - -ن ال - -وزي - -ر م- -نشس- -آات ال- -ق- -ط- -اع
واÿدمات التي تقدم للمواطنŒ Úاوزا
ألي انقطاع ‘ موسسم الصسيف .2019

خمسسينية ألتلقيح أإلجباري
باŸركز ألدو‹ للمؤو“رأت
يÎأاسض وزي -ر الصس -ح -ة ﬁم -د
لث- -ن 17 Úجوان
مÒاوي ي - -وم ا أ
ا÷اري ،ب- - - - - -اŸرك - - - - -ز ال - - - - -دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال،
ب- -ن- -ادي الصس- -ن- -وب- -ر ،الح- -ت -ف -ال
ب- - -ذك - -رى  50سس -ن-ة ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح
لج - -ب- -اري اŸواف- -ق- -ة ل- -ي- -وم 17
ا إ
جوان .2019 - 1969
يشسارك ‘ النشساط ‡ثلون عن
ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة وه-ي-ئات دولية
ومديرو الصسحة الولئيون.

بولنوأر ‘ ندوة صسحفية بـ «ألصسافيكسس»

ي- - -نشس - -ط رئ - -يسض ا÷م - -ع - -ي - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج-ار وا◊رف-يÚ
ا◊اج ال -ط -اه -ر ب -ول -ن -وار ال -ي -وم
ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي- -ة ع- -ل -ى ه -امشض
اŸؤو“ر ا÷ه - - - - -وي ل - - - - -ولي - - - - -ات
ال -وسس -طŒ .ري ال -ن-دوة اŸق-ررة
ب- -ق- -اع- -ة ال- -ن- -دوات ‘ اŸدي -ري -ة
ال- -ع- -ام- -ة ل- -لشس -رك -ة ا÷زائ -ري -ة
ل - - -ل - - -م - - -ع - - -ارضض وال - - -تصس- - -دي- - -ر
«صس-اف-ي-كسض» اب-ت-داء من السساعة
 10.30صسباحا.

ت-زام-ن-ا م-ع ان-طÓ-ق ح-م-ل-ة م-ك-اف-حة حرائق الغابات لـ ،2019تشس-رف م-دي-ري-ة ال-غ-اب-ات وا◊زام
لخضس-ر ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى أانشس-ط-ة –سس-يسس-ي-ة ت-ط-وع-ي-ة غ-اي-ت-ه-ا ا◊فاظ على هذه
ا أ
لنشسطة بغابة بوشساوي ،بينام والغابة
لخضسر» .تنظم ا أ
الÌوة التي –مل تسسمية «البÎول ا أ
اŸتوحشسة بدءا من السساعة  09:00صسباحا.

ندوة تاريخية حول ألبطل ألرمز برنامج ثري ‘ يوم ألطفل أإلفريقي
زبانة
تشس- -رف وزي -رة

–ت إاشس- - -راف وزي - - -ر
ا
Ûاه- - -دي- - -ن ال- - -ط- - -يب
ز
ي
ت
و ،Êي-ن-ظ-م اŸتحف
ال-
وط-ن-ي ل-ل-مجاهد ،يوم
ال - -
ثÓ- -ث- -اء  18جوان
ا
÷
ا
ر
ي
 ،ال - - -ذك - - -رى 63
ل
س
س
تشسهاد البطل أاحمد
زب -
ان -ة .ي -ؤوط -ر ال -ن -دوة
ا
Ÿق- - -ررة ب- - -دءًا م - -ن ال
ال- -زوال ،ج- -ام- -ع- -ي - -سس - -اع - -ة  14.00بعد
ون
شسخصسيات علمية و وﬂتصس -ون ب -حضس -ور
إاع
حية عن هذا البط Óمية تعرضض شسهادات
لا
جوان  1956من أاج لذي اسستشسهد يوم 19
◊
ر
ل ا ية والسسيادة.

التضسامن
لسس- -رة غ- -ن- -ي -ة
وا أ
ال - -دال - -ي - -ة ،غ - -دا
لح- -د  16جوان
ا أ
 ،2019ع - - - - - -ل- - - - - -ى
الح -ت -ف -ال ب -ي -وم
لف-ريقي
ال-ط-ف-ل ا إ
ب -اŸرك -ز ال -وط -ن-ي
 -ك- - -وي - -ن اŸوظ - -ف Úاıتصس Úب - -ب - -ئ - -ر اÿادم ‘ل- - -ت-
صسمة .بعد الورشسة تزور الوزيرة اŸركز النفسسي
العا
Óط-ف-ال اŸع-وق Úذه-ن-يا ببولوغ،Ú
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل -أ
ث تشسرف على نشساط ترفيهي لهذه الفئة Ãن
حي
لفارقة.
لطفال ا أ
فيهم ا أ

أسسبوع ألسسينما ألفرنسسي  -أإليطا‹

جرأئم فرنسسا ألسستعمارية –ت أÛهر
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسسيق مع الوزارة الوصسية ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع  ،371يوم ا أ
لثن 17 Úجوان ا÷اري÷ ،مع الشسهادات ا◊ية حول الثورة
التحريرية.
اللقاء ينظم بدءا من السساعة  10:00صسباحا Ãقري اŸتحف وقسسمة اÛاهدين
ببئر توتة بالعاصسمة وموضسوعه« :جرائم فرنسسا السستعمارية ضسد ا÷زائريÚ
خÓل الثورة التحريرية».
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ينظم اŸعهد الفرنسسي با÷زائر واŸعهد الثقا‘
لي-ط-ا‹ وسس-ي-ن-م-ات-يك ا÷زائ-ر ،أاسس-ب-وع السس-ي-ن-ما
ا إ
لي-ط-ا‹ لك-تشس-اف ال-ل-وح-ات ال-ف-نية
ال-ف-رنسس-ي -ا إ
للمنتج Úب Úإايطاليا وفرنسسا التي تعود لسسنوات
السسيتينات من القرن اŸاضسي إا ¤اليوم ،كما سسيتم
لصسلية
ليطالية بالنسسخة ا أ
عرضض أافÓم باللغة ا إ
مÎجمة بالفرنسسية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اح- -ت- -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
ل- -ل- -ت- -ن- -وع ال- -ث -ق -ا‘ م -ن أاج -ل
ا◊وار والتنمية اŸوافق لـ16
ج -وان م -ن ك -ل سس -ن -ة ،ي -ن-ظ-م
لعلى للغة العربية
اÛلسض ا أ
يوم  17جوان ا÷اري ،ملتقى
وطنيا ‘ هذا اÛال .اŸلتقى
ب- -رم -ج ب -اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا◊امة بالعاصسمة ابتداءً من
السساعة  09:00صسباحا.

حملة سسنوية للعناية
باŸسسّنÚ
تشس- - -رع وزارة ال - -تضس - -ام - -ن
ال-وط-ن-ي ،ب-دءا م-ن  15جوان
ا÷اري ‘ ،ح- -م- -ل- -ة وط -ن -ي -ة
ت -وع -وي -ة م -ن أاج -ل ال -ت -ك-ف-ل
لحسس - - - -ن ب- - - -اŸسس- - - -ن– Úت
ا أ
شس- -ع- -ار« :ل ل- -ل -نسس -ي -ان ،ن -ع -م
ل- -ل- -وف- -اء وح- -م- -اي- -ة اŸسس- -نÚ
مسسؤوولية ا÷ميع».
ا◊م -ل-ة “ت-د سس-ن-ة ك-ام-ل-ة
ع Èولي - -ات ا÷م - -ه - -وري- -ة،
ه-دف-ه-ا خ-ل-ق وع-ي ›ت-م-ع-ي
بضسرورة التحسسيسض بالتعامل
ا◊سس - -ن م- -ع ال- -ك- -ب- -ار ونسس- -ج
عÓقات تواصسل معهم.

يوم –سسيسسي حول
مرضس ألتصسلب
ألعصسبي أŸتعدد
إاح- -ت- -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
Ÿرضض ال- - -تصس - -لب ال - -عصس - -ب - -ي
اŸت- - -ع- - -دد ،ي- - -ن- - -ظ - -م ال–اد
ا÷زائ- -ري Ÿرضس- -ى ال- -تصس- -لب
اŸتعدد ،بدعم من ﬂتÈات
روشض– ،ت شس- - -ع- - -ار« :سس- - -اب
غ Òم-رئ-ي» ،إاج-ت-م-اع-ا علميا
توعويا بجامعة باتنة يوم 15
جوان ا÷اري.

يوم درأسسي حول مطابقة
قوأعد أŸنافسسة
يÎأاسض رئ- - - - - - - - - -يسض ›لسض
اŸنافسسة عمارة زيتو ،Êيوما
دراسسيا حول موضسوع« :وضسع
ب -رن -ام -ج اŸط -اب -ق -ة ل -ق -واع-د
اŸن- -افسس- -ة» ،ب- -حضس- -ور م- -دي -ر
برنامج تنفيذ إاتفاق الشسراكة
ل–اد
و‡ث- - - - - - - - -ل وف - - - - - - - -د ا إ
لوروبي وخÈاء وذلك يوم
ا أ
 17ج- -وان ا÷اري ب- -ف- -ن -دق
السس- -وف -ي -ت -ال ع -ل -ى السس -اع -ة
 8:30صسباحا.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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ألسشبت  15جوأن  2019م
ألموأفق لـ  12ششوأل  1440هـ

جددوأ موقف دول أ÷وأر ألثابت ألرأفضس للتصسعيد أÿطÒ

وزرأء خارجية أ÷زأئر ،تونسس ومصصر يؤوكدون دعمهم للحل ألسصياسصي ‘ ليبيا
أع -رب وزرأء خ -ارج -ي-ة أ÷زأئ-ر ،صسÈي
بوقدوم ،وتونسس خميسس أ÷هيناوي ومصسر
سس- -ام- -ح شس- -ك- -ري ب -ت -ونسس خ Ó-ل ألج -ت -م -اع
أل -وزأري ل -ل -م -ب -ادرة أل -ث Ó-ث -ي -ة ح -ول دع -م
أل-تسس-وي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ع-ن «ق-ل-ق-ه-م»
و«أنشسغالهم» ألعميق Úإأزأء ألوضسع ‘ ليبيا
ك - -م - -ا ت - -ب - -اح- -ث- -وأ ح- -ول أ÷ه- -ود أŸشسÎك- -ة
وألتكاملية ‘ إأطار أŸبادرة ألثÓثية.
أأكد ألوزرأء ‘ ،بيان ألجتماع ألوزأري للمبادرة
أل-ثÓ-ث-ي-ة ح-ول دع-م أل-تسش-وي-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة ‘ ل-ي-بيا،
«ألتزأمهم بالعمل سشويا من أجل تقريب وجهات
ألنظر ب Úألطرأف ألليبية وأقناعها بوقف فوري
غ Òمشش -روط لط Ó-ق أل -ن -ار ووج -ه -وأ ن -دأء ل -ه-ذه
ألطرأف لتجنيب ألششعب ألليبي ألششقيق أŸزيد من
أŸعاناة ومرأعاة للمصشلحة ألوطنية ألعليا لليبيا
م -ط -ال -ب Úأي -اه -ا ب -إاب -دأء أŸرون-ة ألÓ-زم-ة ووق-ف
ألتصشعيد وألعودة للمسشار ألسشياسشي ‘ إأطار حوأر
ليبي ليبي ششامل».
Óزمة
وأأكد ألوزرأء على أأنه «ل حل عسشكريا ل أ
ألليبية» ،مششددين على أأهمية أ◊فاظ على أŸسشار
ألسشياسشي ودعمه كسشبيل وحيد ◊ل أألزمة ألليبية
–ت رعاية أأل· أŸتحدة ومن خÓل بعثتها إأ¤
ليبيا وذلك وفقا ألحكام ألتفاق ألسشياسشي ألليبي
وتنفيذأ لكافة عناصشر خطة أأل· أŸتحدة ألتي
أعتمدها ›لسس أألمن ‘  10أأكتوبر .2017
وجدد ألوزرأء رفضشهم ألتام ألي تدخل خارجي
‘ ألششؤوون ألدأخلية لليبيا ودوره ‘ مزيد تأازË

أألوضشاع ‘ هذأ ألبلد.
كما أأعربوأ عن إأدأنتهم لسشتمرأر تدفق ألسشÓح
إأ ¤ليبيا من أأطرأف إأقليمية وغÒها ‘ ﬂالفة
صشريحة لقرأرأت ›لسس أألمن ذأت ألصشلة ‡ا
بششكل عامل تأاجيج لصشرأع وتعميق معاناة ألششعب
أل -ل -ي -ب -ي ،م-ط-ال-ب Úإأي-اه ب-ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-ات-ه Œاه
ألنتهاكات أŸوثقة لقرأرأت حظر تصشدير ألسشÓح
إأ ¤ليبيا.
وشش-دد أل-وزرأء ع-ل-ى أأه-م-ي-ة م-وأصش-ل-ة أل-ت-نسش-ي-ق
وأل -ت -ع -اون ب Úأل -دول أل -ث Ó-ث ‘ إأط -ار م -ك -اف-ح-ة
أإلرهاب وŒفيف منابعه ودعمهم لكافة أ÷هود
ألوطنية ألليبية Ÿكافحة هذه أآلفة.
و‘ ألصشدد أأعربوأ عن قلقهم ألبالغ من تدفق
أŸقاتل Úأإلرهابي Úأألجانب إأ ¤ليبيا وقيام بعضس
ألعناصشر وألكيانات أŸدرجة على قوأئم ألعقوبات
أأل‡ي -ة ب -اسش -ت -غ Ó-ل أل -ظ-روف أل-رأه-ن-ة ل-زع-زع-ة
ألسشتقرأر وتهديد أألمن وألسشتقرأر ‘ ليبيا ودول

أ÷وأر.
وأأك -د أل -وزرأء “سش -ك -ه-م ب-وح-دة وسش-ي-ادة ل-ي-ب-ي-ا
وسشÓمتها أإلقليمية وعلى ضشرورة توحيد جميع
أŸؤوسشسش -ات أل -وط -ن -ي -ة أل -ل-ي-ب-ي-ة وت-أاه-ي-ل-ه-ا ل-ل-ق-ي-ام
Ãسشؤوولياتها ألكاملة ‘ ألتعب Òعن أإلرأدة ألششعبية
و“ث -ي -ل ك -اف -ة م -ك -ون -ات ألشش -عب أل -ل -ي -ب -ي وت-أادي-ة
وأجباتها ألوطنية Ãا يحفظ مقدرأته ومصشا◊ه.
وجدد ألوزرأء حرصشهم على موأصشلة ألتعاون
ومزيد أأحكام ألتنسشيق ألسشياسشي وأألمني من أأجل
مسشاعدة أألششقاء ألليبي Úعلى ألتوصشل ‘ أأقرب
وقت ‡كن ◊ل سشياسشي ينهي أألزمة ويعيد أألمل
للششعب ألليبي لينعم بحياة كرÁة وآأمنة .و‘ هذأ
أإلطار أتفق ألوزرأء على ألقيام Ãسشاعي مششÎكة
·Ó
ل -دى أألط -رأف أل -ل-ي-ب-ي-ة ول-دى أألم Úأل-ع-ام ل -أ
أŸتحدة و›لسس أألمن لتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة
ل- - -وق- - -ف ف- - -وري غ Òمشش- - -روط إلطÓ- - -ق أل- - -ن - -ار
وأŸسشاعدة على أسشتئناف أŸسشار ألسشياسشي.
ورحب أل -وزرأء Ãخ -ت -ل -ف أŸسش -اع -ي وأ÷ه -ود
ألق-ل-ي-م-ي-ة أŸب-ذول-ة م-ن أأج-ل أسش-ت-ئ-ن-اف أل-ع-م-ل-ي-ة
ألسشياسشية ‘ ليبيا برعاية أأل· أŸتحدة وآأخرها
ق -م -ة ت -روي-ك-ا أل–اد أإلف-ري-ق-ي ح-ول ل-ي-ب-ي-ا أل-ت-ي
عقدت بالقاهرة يوم  23أأفريل  2019مؤوكدين على
أأهمية أŸلكية ألوطنية للحل ألسشياسشي ‘ ليبيا.
وأتفق ألوزرأء على عقد ألجتماع ألقادم ‘
أ÷زأئ -ر ‘ م -وع -د ي -ت -م –دي -ده ب-ال-تشش-اور ف-ي-م-ا
بينهم.

لوروبية
خÓل ألجتماع ÷ 20معية ›السس ألشسيوخ أ أ

ڤوجيل :أ◊رأك ألشصعبي ‘ أ÷زأئر سصيثمر دÁقرأطية حقيقية
لم- -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة،
أك- -د رئ- -يسس ›لسس أ أ
صس- - -ال - -ح ڤ - -وج - -ي - -ل ،أمسس ،ب - -ب - -اريسس ،أن
أ◊رأك ألشس - -ع - -ب- -ي ‘ أ÷زأئ- -ر سس- -ي- -ث- -م- -ر
«دÁقرأطية حقيقية» تفضسي «حتما» إأ¤
ت- -ن- -ام- -ي أسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة أل -ق -رأر ألسس -ي -اسس -ي
ألوطني.
‘ مدأخلة له خÓل ألجتماع ÷ 20معية
لوروب- - -ي- - -ة أل- - -ذي وج - -هت
›السس ألشش- - -ي- - -وخ أ أ
ب -خصش -وصش -ه دع -وة ل -ل -ج-زأئ-ر ع-ل-ى غ-رأر ب-ل-دأن
إأفريقية أأخرى ،أأكد ڤوجيل قائ )..(« Óيششكل
أ◊رأك ألششعبي ألذي تعيششه بÓدنا منذ مدة
وألذي “يز بالطابع ألسشلمي وأ◊ضشاري لتظاهر
أ÷زأئريات وأ÷زأئريَ ،Úدلِي ً
َ Óقويًا على حيوية
ألششعب أ÷زأئري ‘ تفاعله مع ألقضشايا ألتي
ترتبط بالششأان ألعام».
لورو-
لو ¤أŸكرسشة للحوأر أ أ
خÓل ألدورة أ أ
لمة
إأفريقي للغرف ألعليا ،أأوضشح رئيسس ›لسس أ أ
بالنيابة أأن « هذأ أ◊رأك سشيثمر دÁقرأطية
ح -ق-ي-ق-ي-ة وم-ت-ي-ن-ة وم-ع-م-ق-ة يسش-اه-م أ÷م-ي-ع ‘

ت-رسش-ي-خ-ه-ا وت-ع-م-ي-ق-ه-ا ك-ونها سشتفضشي حتمًا إأ¤
تنامي أسشتقÓلية ألقرأر ألسشياسشي ألوطني».
‘ هذأ أÿصشوصس ،أأكد ڤوجيل أأن ألششعب
أ÷زأئري أأبان بكل وعي ومسشؤوولية ِحرصَشُه على
حماية َوطَنهِ وُتوقِهِ للُرَقي بالبÓد نحو مسشتقبل
دÁقرأطي وأعْد ومزدهْر» ،مضشيفا أأن أ◊وأر
ألششامل ،وفق ما أأكده ،رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر
Óمة ،هوألسشبيل
لخ Òل أ
بن صشالح ‘ ،خطابه أ أ
لنسشب لتحقيق تطلعات ألششعب أ÷زأئري».
أ أ
من جهة أأخرى ،أأششار ذأت أŸسشؤوول أأن ألعا⁄
أل -ي -وم ب -ح-اج-ة «م-اسش-ة « إأ ¤ت-رق-ي-ة ق-ي-م ألسش-ل-م
وأ◊وأر من أأجل موأجهة ألتحديات وألتهديدأت
أل -رأه -ن -ة وتسش-وي-ة أل-نـزأع-ات أل-ق-ائ-م-ة ب-ال-ط-رق
ألسش -ل -م -ي -ة» ،م -ع -تÈأ أأن-ه ع-ل-ى إأف-ري-ق-ي-ا ت-ع-م-ي-ق
أŸمارسشة ألدÁقرأطية فيها.

 ...يشصارك ‘ لقاء حول ألثنائية ألŸÈانية بباريسس
شش -ارك رئ -يسس ›لسس أألم -ة ب -ال -ن -ي-اب-ة ،صش-ال-ح
ڤوجيل ،أأمسس ،بباريسس (فرنسشا) ‘ ،ألجتماع 20

÷معية ›السس ألششيوخ أألوروبية وهذأ بدعوة من
رئيسس ›لسس ألششيوخ ألفرنسشي ،جÒأرد لرششي.
وخصشصس هذأ أللقاء ألذي أنعقد Ãقر ›لسس
ألشش - -ي - -وخ ح - -ول ن - -ظ - -ام أل - -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ألŸÈان- -ي- -ة
كـ»تعزيزللدÁقرأطية».
ووج-هت أل-دع-وة ل-ب-ل-دأن إأف-ري-ق-ي-ة م-ثل ألغابون
وكينيا وأŸغرب ونيجÒيا وكوديفوأر وألكامÒون
وج -م -ه-وري-ة أل-ك-ون-غ-و ◊ضش-ور أأشش-غ-ال ه-ذأ أل-ل-ق-اء
وأل- -ذي خصشصشت ج- -لسش -ة م -ن -ه ل -ل -ح -وأر أألوروب -ي
ألفريقي ‘ ألغرف ألعليا.
وأعت Èڤوجيل ،ألذي كان مرفوقا بأاعضشاء من
›لسس أألم- -ة ،خÓ- -ل ت -دخ -ل -ه ب -خصش -وصس أ◊وأر
أألوروب -ي أإلف -ري -ق-ي أأن أل-عÓ-ق-ات أألف-روأأوروب-ي-ة
–تاج إأ ¤دفع «حقيقي» ويجب عليها أأن تكون
«أأك‚ Ìاعة».
وأأوضش - -ح ڤ - -وج - -ي - -ل ‘ ه - -ذأ ألسش - -ي- -اق « ...أأن
أل -ع Ó-ق -ات أإلف-ري-ق-ي-ة أألوروب-ي-ة ب-ح-اج-ة إأ ¤دف-ع
حقيقي وفعالية أأك Èلكل أأششكال ألتكامل وألتفاعل
ب Úألهيئات ألقارية وأ÷هوية».

أ◊رأك ألشسعبي يحقق أبرز أهدأفه بعد قرأبة  4أشسهر

أÙاسصبة إأ‚از تاريخي ...وأ÷زأئريون يحتفلون

عندما أنتفضس ألشسعب أ÷زأئري وخرج
للف إأ ¤ألشس -وأرع ‘ ك -ل رب -وع أل -وط-ن،
ب -ا آ
ي - -وم  22ف -ي -ف -ري رف-ع م-ط-ل-ب Úج-وه-ريÚ
رح- -ي- -ل أل- -رئ- -يسس وع -دم ت -رشس -ح -ه ل -ع -ه -دة
خامسسة ،وكذأ ﬁاسسبة كل من تورط ‘ نهب
أŸال ألعام ،أليوم وبعد مرور  114يوما عن
مسسÒأت أ÷م- -ع- -ة –ق- -ق م- -ا دع- -ا إأل- -ي- -ه‘ ،
أنتظار إأجرأء أنتخابات رئاسسية تكلل حوأرأ
مرتقبا ،تتيح لرئيسس أ÷مهورية ألنطÓق
‘ ب -ن -اء ألق -تصس -اد أل -وط-ن-ي ووضس-ع أ÷زأئ-ر
ع - -ل - -ى ألسس - -ك - -ة ألصس - -ح - -ي - -ح- -ة ،أم- -ر ج- -ع- -ل
أ÷زأئري Úيجعلون من جمعة أمسس جمعة
ألحتفال بالنتصسار.

فريال بوششوية
تفعيل ﬁاسشبة أŸسشؤوول Úعن ألفسشاد أŸا‹
مهما كان منصشبهم ،وإأحالتهم على أÙاكمة ألتي

تفصشل نهائيا ‘ تورطهم من عدمه ،أنعكسس بششكل
مباششر على أ◊رأك ألششعبي ‘ جمعته  17ألتي
ت -زأم -نت ون -ه -ار أأمسس ،أأم -ر ك-ان م-ت-وق-ع-ا ألن أأه-م
م -ط -الب أ◊رأك ع -ن-دم-ا أن-ط-ل-ق ذأت  22فيفري
 2019ك-ان أŸط-ال-ب-ة ب-رح-ي-ل أل-رئ-يسس أŸسش-تقيل،
وكذأ ﬁاسشبة كل أŸتورط ‘ Úهدر أŸار ألعام،
خ- -ط- -وة ت- -ؤوك- -د أŸضش- -ي ق- -دم- -ا ‘ ألسش- -ت- -ج- -اب -ة
لنششغالت ألششعب.
–رك ألعدألة ‘ ملفات ألفسشاد بعد تلقيها
ضشمانات تتيح لها ألعمل ‘ ظل أسشتقÓلية تامة،
ألذي يسش ÒبوتÒة سشريعة وبدأأت نتائجه تظهر من
خÓل –قيقات تقوم بها أ÷هات أıتصشة‘ ،
أنتظار إأجرأء أÙاكمات ألتي تكششف أ◊قائق
و–دد أŸت- -ورط ،Úت- -ك- -رسس ألسش- -ت- -ج- -اب- -ة أله -م
أŸط -الب أل -ت -ي رف -ع -ه -ا أ÷زأئ -ري -ون ‘ مسشÒأت
مليونية أنطلقت قبل قرأبة  4أأششهر.
وإأذأ كانت أأهم مطالب ألششعب أ÷زأئري قد
–ققت ‘ أنتظار مطالب أأخرى ،فإان أألمر أألكيد

أأن ﬁط -ة ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسش -ي-ة ت-ك-تسش-ي ب-ال-غ
أألهمية ‘ أŸرحلة أŸقبلة ،ذلك أأن أÙاسشبة
وألتغي Òأ÷ذري للنظام ألتي طالب بها أÓŸيÚ
من أ÷زأئري ،Úينبغي أأن ل تنسشى ﬁطات أأخرى
ل تقل أأهمية ،ضشرورة أنتخاب رئيسس للجمهورية
ت -ف -رزه أن -ت -خ -اب-ات شش-ف-اف-ة ،تشش-رف ع-ل-ي-ه-ا ه-ي-ئ-ة
مسشتقلة تعنى بتنظيم كل ألعملية ألنتخابية ،وكذأ
م-رأق-ب-ت-ه-ا إأ ¤غ-اي-ة أن-ت-خ-اب-ه وتسش-ل-م-ه أŸه-ام من
رئيسس ألدولة.
و‘ ظل أ◊ركية ألكبÒة ألتي تششهدها ألسشاحة
ألوطنية ،فإانه يرجح أنطÓق أ◊وأر قريبا على
ج-م-ي-ع أŸسش-ت-وي-ات م-ن أأح-زأب سش-ي-اسش-ي-ة و›تمع
مد Êألذي ينظم ندوة وطنية أليوم تششارك فيها
ن -ق -اب -ات “ث -ل ﬂت -ل -ف أل-ق-ط-اع-ات ،ح-وأر ي-ك-ل-ل
بتقد ËمقÎحات يعول عليها ‘ –قيق توأفق
يكون Ãثابة أأرضشية “هد لسشتحقاقات ،لÓنطÓق
‘ مرحلة جديدة بعيدأ عن ترسشبات أŸاضشي.

لرسساء دولة أ◊ق وألقانون
صسفحة جديدة إ

ترحيب وأسصع بقرأرأت ألقضصاء حبسس مسصؤوول Úكبار
“ ⁄ضس سسويعات على بيان أÙكمة ألعليا ،أول
لول ألسس-اب-ق أح-م-د أوي-ح-ي-ى
أمسس ،بسس-ج-ن أل-وزي-ر أ أ
وعدد من ألوزرأء ألسسابق Úأ◊بسس أŸؤوقت بعد قرأر
لسسبق عبد أŸالك سسÓل حتى
لول أ أ
حبسس ألوزير أ أ
Óت ك-ل
أن -ت -فضس ألشس-ارع ب-ه-ت-اف-ات أل-ف-رح-ة أل-ت-ي م -أ
أج- -وأب ألشس- -ارع أل -وط -ن -ي وصس -ارت ح -ديث أÿاصس
لم -اك -ن أل -ع-م-وم-ي-ة ت-ع-بÒأ ع-ن ق-رأرأت
وأل -ع -ام ‘ أ أ
أل- -ع- -دأل -ة ‘ ح -ق أل -ف -اسس -دي -ن وأÛرم Úع -ل -ى ح -د
تعبÒأت ألشسارع أ÷زأئري.

جÓل بوطي

رغم أأن قرأرأت ألعدألة سشبقت يوم أ◊رأك،
أأمسس أ÷معة ،إأل أأن موأقف أإلششادة من طرف
أŸوأطن Úألتي عرفها ألششارع أ÷زأئري ع Èكل
رب -وع أل -وط -ن ك -انت ك -ف -ي -ل -ة ب-ت-ع-زي-ز ق-وة أ◊رأك
ألشش -ع -ب -ي وأŸط -ال -ب-ة Ãزي-د م-ن ق-رأرأت أل-ع-دأل-ة
Ÿوأصش-ل-ة ﬁارب-ة أل-فسش-اد وإأسش-ق-اط رم-وز أل-ن-ظ-ام

Óرأدة ألششعبية لتحقيق أأهدأف
ألسشابق ،تفعي Óل إ
أ◊رأك ألسشلمي ‘ ظل دوأفع ◊ماية ألبÓد من
كل أıاطر أÿارجية.
‘ خضش- -م ه -ذه أل -ت -ط -ورأت أŸتسش -ارع -ة أل -ت -ي
تششهدها أ÷زأئر هذه أأليام بعد حملة ألعتقالت
ألوأسشعة رحبت أألحزأب ألسشياسشية بخطوة ألعدألة
أ÷زأئ -ري -ة ،وأأك -دت أأن ذلك م -ط -لب شش -ع -ب-ي م-ن-ذ
أنطÓق أ◊رأك ألششعبي ‘  22فيفري أŸنصشرم.
‘ هذأ ألصشدد ،قال رئيسس حركة ›تمع ألسشلم
ع -ب -د أل -رزأق م -ق -ري ‘ م -نشش-ور ل-ه ع Èصش-ف-ح-ت-ه
أل -رسش-م-ي-ة ب-ف-يسش-ب-وك إأن أع-ت-ق-ال أأوي-ح-ي-ى مشش-ه-د
تاريخي مذهل.
وكتب مقري «يوم أأن وقعت مÓسشنات بيننا وبÚ
أأوي -ح -ي -ى ع -ن -د م -ن -اقشش -ة أأح -د ق-وأن ÚأŸال-ي-ة ‘
ألسشنوأت أألخÒة كتبت سشلسشلة مقالت ‘ نقد أأدأء
أأوي-ح-ي-ى وتصش-رف-ات-ه وسش-ي-اسش-ات-ه وأل-فسش-اد أل-ع-ظيم
ألذي جاءت به قوأنينه فÓمني بعضشهم وأعتÈ

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

خ -ط -اب -ي رأدي -ك -ال -ي -ا Áث -ل خ -ط-رأ ع-ل-ى أ◊رك-ة،
وح -ذر Êم -ن م -غ -ب -ة أن -ت -ق -ام ألسش -ل -ط -ة أ◊اك -م-ة،
وأسشتخف بنا أأويحيى ورد علينا من منصشة ألŸÈان
باحتقار ،بل ،للغرأبة ،أعتÈنا قد حدنا عن منهج
ألششيخ ﬁفوظ نحناح رحمه ألله».
من جهته ،قال رئيسس جبهة ألعدألة وألتنمية
عبد ألله جاب ألله أأن أسشÎجاع أألموأل أŸنهوبة
ومعاقبة ألفاسشدين أأمر ضشروري ،مؤوكدأ أأن ألششعب
هو صشاحب أ◊ق ،ولبد من أسشÎجاع ألÌوة من
ط -رف أل -ف -اع-ل Úأل-ذي-ن ن-ه-ب-وأ أأم-وأل-ه ،م-ع-تÈأ أأن
قرأرأت ألعدألة هو أنتصشار للحرأك باإلضشافة إأ¤
أإلجرأءأت أألخرى أŸتعلقة باعتقال بعضس رموز
أل -ن -ظ -ام أل -ذي -ن ك -ان -وأ ‘ ألسش -ل -ط -ة وي -ت -ح -م -ل -ون
مسش -ؤوول -ي -ات كÈى ‘ م -ا ح -ل ب -ال -ب -ل-د م-ن أأزم-ات
ﬂت -ل -ف -ة ،م -وضش -ح -ا أأن أل -ق -رأرأت ت -دخ -ل ضش -م-ن
أإلجرأءأت أŸعتمدة من طرف ألقضشاء ‘ متابعة
أŸتسشبب ‘ Úنهب أŸال ألعام.

ألعدد
17972

03

بتهمة أسستغÓل ألوظيفة ومنح منافع غ Òمسستحقة

قاضصي ألتحقيق باÙكمة ألعليا يأامر بإايدأع سصÓل أ◊بسس أŸؤوقت
أم- -ر ق- -اضس- -ي أل- -ت -ح -ق -ي -ق
ب -اÙك -م -ة أل -ع -ل-ي-ا (أ÷زأئ-ر
أل - - -ع - - -اصس- - -م- - -ة) ،أول أمسس،
لول
ب- - - -إاي- - - -دأع أل- - - -وزي - - -ر أ أ
لسس -ب -ق ع-ب-د أŸالك سسÓ-ل،
أ أ
أ◊بسس أŸؤوقت بسس- - - - - -ج- - - - - -ن
أ◊رأشس ،بعد ألسستماع إأ¤
أق-وأل-ه ‘ إأط-ار أل-ت-ح-ق-ي-ق ‘
قضسايا فسساد ،حسسب ما علم
لدى أÙكمة ألعليا.
وقد مثل عبد أŸالك سشÓل،
صش -ب -اح أأول أأمسس ،أأم -ام ق -اضش-ي
أل-ت-ح-ق-ي-ق ل-دى أÙك-م-ة أل-عليا
ل Ó-سش -ت -م -اع ألق -وأل -ه ‘ قضش-اي-ا
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ب-دي-د أأم-وأل ع-م-وم-ية
وإأسشاءة أسشتغÓل ألوظيفة ومنح
م- -ن -اف -ع غ Òمسش -ت -ح -ق -ة خ -ارج
ألقانون.

..وإأيدأع عمارة بن يونسس
أ◊بسس أŸؤوقت
أأم - -ر ق - -اضش - -ي أل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق
ب -اÙك -م -ة أل -ع -ل -ي-ا ،أأول أأمسس،
ب -إاي -دأع وزي -ر أل -ت -ج-ارة أألسش-ب-ق
ع - - -م - - -ارة ب- - -ن ي- - -ونسس ،أ◊بسس
أŸؤوقت بسش -ج -ن أ◊رأشس ،ب -ع -د

ألسش -ت -م -اع إأ ¤أأق -وأل -ه ‘ إأط-ار
ألتحقيق ‘ قضشايا فسشاد ،حسشب
ما علم لدى أÙكمة ألعليا.
و” ألسش -ت -م -اع ألق-وأل وزي-ر
أل- -ت- -ج- -ارة أألسش- -ب- -ق م -ن ط -رف
قاضشي ألتحقيق لدى أÙكمة
أل -ع -ل -ي-ا وذلك ‘ قضش-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق
ب-ت-ب-دي-د أأم-وأل ع-م-وم-ية وإأسشاءة
أسش-ت-غÓ-ل أل-وظ-ي-فة ومنح منافع
غ Òمسشتحقة خارج ألقانون.

ألنائب ألعام باÙكمة ألعليا :

تبديد أموأل عمومية وسصوء أسصتغÓل ألوظيفة أهم ألتهم أŸوجهة ألويحيى وزعÓن
أك -د أل -ن -ائب أل -ع -ام ب -اÙك -م -ة أل -ع -ل-ي-ا أن
لول ألسسابق أحمد أويحيى ووزير
ألوزير أ أ
لشس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ألسس-اب-ق ،ع-ب-د
أل -ن-ق-ل وأ أ
ألغني زعÓن ،ألذين ” ألسستماع لهما من
ط- -رف أŸسس- -تشس- -ار أÙق- -ق ب- -ذأت أÙك- -م- -ة،
م -ت -اب -ع -ون ب -ع -دة ج-ن-ح ت-ت-ع-ل-ق أسس-اسس-ا Ãن-ح
أم - - -ت - - -ي - - -ازأت غ ÒمÈرة ل - - -ل - - -غ› ‘ Òال
ألصس -ف -ق -ات وت-ب-دي-د أم-وأل ع-م-وم-ي-ة وسس-وء
أسستغÓل ألوظيفة.
وأأوضش- -ح أل- -ن- -ائب أل- -ع -ام أأن أأوي -ح -ي -ى وزع Ó-ن
متابعون بـ»منح أمتيازأت للغ› ‘ Òال ألصشفقات
ألعمومية وألعقود طبقا للمادة  26ألفقرة  1من
ألقانون رقم  01-06أŸتعلق بالوقاية من ألفسشاد
ومكافحته وتبديد أأموأل عمومية طبقا للمادة 29

م -ن أل -ق -ان -ون رق-م  01-06أŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اية من
ألفسشاد ومكافحته وسشوء أسشتغÓل طبقا للمادة 33
م -ن أل -ق -ان -ون رق-م  01-06أŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اية من
ألفسشاد ومكافحته وتعارضس أŸصشالح طبقا للمادة
 34من ألقانون رقم  01-06أŸتعلق بالوقاية من
أل -فسش -اد وم -ك -اف -ح-ت-ه» .وذك- - - -ر أل - - -ب - - -ي - - -ان أأن
أŸسش- -تشش- -ار أÙق- -ق أأم- -ر ب- -إاي -دأع أŸت -ه -م ألأول
(أأويحيى) أ◊بسس أŸؤوقت بينما وضشع ألثا– Êت
نظام ألرقابة ألقضشائية أŸتمثلة ‘ سشحب جوأزي
ألسش -ف -ر أل -ع-ادي وأل-دب-ل-وم-اسش-ي وأإلمضش-اء م-رة ‘
ألششهر أأمامه ،مضشيفا أأن ألنيابة ألعامة سشتسشتأانف
هذأ أألمر أأمام غرفة ألتهام ‘ أآلجال ألقانونية.

أأم -ر ق -اضش -ي أل -ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁك-م-ة ألشش-رأق-ة ،أأول
أأمسس ،ب -إاي -دأع ‚ل ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس ،أŸدع -و ع-م-ر
إأسشكندر ،رفقة متهم Úإأثن ،Úبوششناق خÓدي عبد ألله
وح - -بشش - -ي ﬁم - -د ،ره - -ن أ◊بسس أŸؤوقت ب- -اŸؤوسشسش- -ة
أل-ع-ق-اب-ي-ة ل-ل-ق-ل-ي-ع-ة ل-ت-ورط-ه-م ‘ قضشايا فسشاد فيما أأمر
بإاصشدأر أأمر بالقبضس ألدو‹ ضشد ‚له ألثا ÊأŸدعو
ولد عباسس ألوأ‘ فؤوأد ألبشش ÒأŸتوأجد ‘ حالة فرأر
حسشب ما أأفاد به بيان أأصشدره ألنائب ألعام لدى ›لسس
قضشاء تيبازة.
وج -اء ‘ ب -ي -ان ن -ي-اب-ة ›لسس قضش-اء ت-ي-ب-ازة أŸوج-ه
ل -ل -رأأي أل -ع-ام ع-م Ó-ب-اŸادة  11م -ن ق-ان-ون أإلج-رأءأت
أ÷زأئ-ي-ة أأن ألضش-ب-ط-ي-ة أل-قضش-ائ-ي-ة ق-دمت ب-ت-اريخ أأمسس
أÿميسس  13يونيو أأمام نيابة أ÷مهورية لدى ﬁكمة
ألششرأقة ثÓثة أأششخاصس وملف –قيق إأبتدأئي لششخصس
رأبع ‘ حالة فرأر على أأسشاسس إأرتكابهم وقائع ذأت
Óنتخابات
«طبيعة إأجرأمية أأثناء أŸرحلة ألتحضشÒية ل إ
أل-تشش-ري-ع-ي-ة لسشنة  »2017ح -يث أأح -ال وك -ي-ل أ÷م-ه-وري-ة
م-ل-ف-ه-م-ا ل-ق-اضش-ي أل-ت-ح-ق-ي-ق ب-ع-د –ري-ر ط-لب إأفتتاحي
إلجرأء –قيق ضشدهم.
ويتعلق أألمر بكل من ‚لي جمال ولد عباسس ،أألول
أŸدع -و»ع -م -ر إأسش-ن-ك-در» ‘ ح-ال-ة ت-وق-ي-ف و” إأي-دأع-ه
أ◊بسس أŸؤوقت ،وأل -ث -ا ÊأŸدع -و»أل -وأ‘ ف -ؤوأد أل-بشش»Ò
أŸتوأجد ‘ حالة فرأر حيث أأصشدر ‘ حقه قاضشي
أل -ت -ح -ق-ي-ق أأم-ر دو‹ ب-ال-ق-بضس وم-ت-ه-م Úإأث-ن Úآأخ-ري-ن،
بوششناق خÓدي عبد ألله وحبششي ﬁمد ” ،إأيدأعهما
هما أأيضشا أ◊بسس أŸؤوقت باŸؤوسشسشة ألعقابية للقليعة

حسشب ألبيان.
ووجهت نيابة ﬁكمة ألششرأقة للمتهم Úأألربعة تهم
تتتعلق بـ»إأسشاءة إأسشتغÓل ألوظيفة من أأجل أأدأء عمل ‘
إأط- -ار ‡ارسش- -ة وظ- -ائ -ف ع -ل -ى ن -ح -و ي -خ -رق أل -ق -ان -ون
وألتنظيمات بغرضس أ◊صشول على منافع غ Òمسشتحقة
ل -ف -ائ -دت -ه أأول -ف -ائ -دة أل -غ »Òو»ط -لب وق -ب -ول م-زي-ة غÒ
مسشتحقة» و»تبيضس أألموأل ‘ إأطار جماعة إأجرأمية
منظمة» و»ﬂالفة ألتششريع وألتنظيم أÿاصش Úبالصشرف
وحركة رؤووسس أألموأل من وإأ ¤أÿارج» و»أŸششاركة ‘
إأسش -اءة إأسش -ت -غ Ó-ل أل-وظ-ي-ف-ة» و» ط-لب وق-ب-ول م-زي-ة غÒ
مسشتحقة بإاسشتغÓل موظف عمومي للحصشول على منافع
غ Òمسشتحقة» حسشب ذأت ألبيان.
وألتمسشت ألضشبطية ألقضشائية لدى تقدÁها أŸتهمÚ
لدى نيابة ﬁكمة ألششرأقة لدى تقدÁها «حجز أأدلة
أإلقناع أŸتمثلة ‘ :أأربعة مÓي Òوثمان مائة سشبعة
خمسشون مليون سشنتيم وثمانية آألف دينار جزأئري أأي
قرأبة  50مليون دينار ومبلغ بالعملة ألصشعبة يقدر بـ 200
أألف أأوروحسشب ذأت ألبيان.
ك -م -ا إأل -ت -مسشت أل -ن -ي -اب -ة يضش-ي-ف ب-ي-ان ›لسس قضش-اء
تيبازة» ألسشعي إأ– ¤ديد أŸمتلكات أŸتحصشل عليها
بشش- -ك- -ل م -ب -اشش -ر أأوغ Òم -ب -اشش -ر ع -ن ط -ري -ق إأج -رأم -ي
وŒميدها وحجزها قبل أأن يأامر قاضشي ألتحقيق لدى
ﬁك -م -ة ألشش -رأق -ة ب -ع-د أسش-ت-ج-وأب-ه ل-ل-م-ت-ه-م Úأل-ثÓ-ث-ة
أ◊اضشرين (ولد عباسس عمر إأسشنكدر وبوششناق خÓدي
عبد ألله وحبششي ﬁمد) بوضشعهم رهن أ◊بسس أŸؤوقت
Ãؤوسشسشة إأعادة ألÎبية وألتأاهيل للقليعة بولية تيبازة.

قاضصي ألتحقيق بالشصرأڤة يأامر بإايدأع ‚ل ولد عباسس ومتهم Úإأثن Úأ◊بسس أإلحتياطي

دعت إأ ¤ضسبط ألنفسس لتفادي توترأت جديدة

أ÷زأئر تدين ألهجوم على ناقلتي نفط ببحر عمان

أدأن أل -ن -اط -ق أل -رسس -م-ي
ل - - - - - - - - - -وزأرة ألشس - - - - - - - - - -ؤوون
أÿارج -ي -ة ،ع -ب-د أل-ع-زي-ز
ب -ن ع -ل -ي ألشس-ري-ف ،أمسس،
«ب - -ق - -وة» أل - -ه - -ج- -وم أل- -ذي
ت- - - - -ع- - - - -رضست ل- - - - -ه ،ي - - - -وم
أÿم- -يسس ،ن- -اق- -ل- -ت -ا ن -ف -ط
ب-ب-ح-ر ع-م-ان ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى
ضس -رورة «أل -ت -ح-ل-ي بضس-ب-ط
أل-ن-فسس» ل-ت-ج-ن-يب أŸنطقة
توترأت جديدة.
وأأدأن بن علي ألششريف ‘
تصش -ري -ح «ب-ق-وة أل-ه-ج-وم أل-ذي
أسشتهدف ،أÿميسس  13يونيو
 ،2019ناقلتي نفط ،نرويجية
ويابانية ،ببحر عمان ونعت Èأأن
لج-رأم-ي ت-هديد
ه-ذأ أل-ع-م-ل أ إ
صشارخ ◊رية أÓŸحة وألنقل
أل -ب -ح -ري Úأل -ل -ذي-ن ي-ك-ف-ل-ه-م-ا
أل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹ وت- -ك- -رسش -ه -م -ا
أŸوأثيق وأألعرأف ألدولية».
ك -م -ا أأضش -اف ذأت أŸصش -در
«وإأذ ‚دد دعوتنا إأ– ¤رك
 ·ÓأŸت - - -ح- - -دة
ف - - -اع - - -ل ل  - - -أ
وأÛتمع ألدو‹ قصشد أتخاذ

لج -رأءأت أÓŸئ -م -ة ل -ت -وفÒ
أ إ
أ◊ماية ألÓزمة لطرق ألنقل
أل - -ب - -ح - -ري وضش - -م- -ان ح- -ري- -ة
أÓŸحة ألبحرية ،فإاننا نؤوكد
على ضشرورة تعامل أ÷ميع مع
ه- -ذه أŸسش -ت -ج -دأت أÿطÒة،
لم -ن
أل- -ت- -ي ت- -ه- -دد ألسش- -ل- -م وأ أ
أل- -دول- -ي ،Úب- -ح- -ك- -م- -ة ب- -ال -غ -ة
وأل- -ت- -ح- -ل- -ي بضش- -ب- -ط أل- -ن -فسس
ل -ت -ج -ن -يب أŸن -ط -ق -ة ت -وت-رأت
جديدة قد تؤودي إأ ¤أنزلقات
يصش -عب م -ع -ا÷ت -ه -ا وأل-ت-ح-ك-م
فيها».

...وتدين قصصف
مطار أبها بالسصعودية

أأدأنت أ÷زأئر بـ»ششدة»،
أأول أأمسس ،أل----قصش---ف أل---ذي
لرب--ع--اء م-ط-ار
أسش--ت--ه--دف أ أ
أأبها جنوب أŸملكة ألعربية
ألسشعودية ﬂلفا ألعديد من
أ÷رح------ى م-----ن أŸدن-----ي،Ú
م----ع---رب---ة ع---ن تضش---ام---ن---ه---ا
«ألكامل» مع أŸملكة.

وأأدأن أل- -ن- -اط- -ق أل- -رسش -م -ي
لوزأرة ألششؤوون أÿارجية ،عبد
أل -ع -زي -ز ب-ن ع-ل-ي ألشش-ري-ف ‘
تصشريح »:بششدة ألقصشف ألذي
لرب-ع-اء 12
أسش -ت -ه-دف صش-ب-اح أ أ
يونيو ،2019مطار أأبها جنوب
أŸم -ل -ك -ة أل -ع -رب-ي-ة ألسش-ع-ودي-ة
ﬂلفا ألعديد من أ÷رحى ‘
صشفوف أŸدني Úونعرب عن
تضش-ام-ن-ن-ا أل-ك-ام-ل م-ع أŸملكة
أل -ع -رب -ي -ة ألسش -ع-ودي-ة وشش-ع-ب-ه-ا
ألششقيق».
وأأضشاف بن علي ألششريف:
«وإأذ ن - - - -ع Èع - - - -ن رفضش- - - -ن- - - -ا
لعمال ألتي
وأسشتنكارنا لكل أ أ
لم-ن ‘
م -ن شش-أان-ه-ا ت-ق-ويضس أ أ
أŸملكة ،فإاننا ندعو ‘ ذأت
ألوقت إأ ¤تكاتف كل أ÷هود
أÒÿة لدعم أŸسشاعي ألرأمية
لي-ج-اد تسش-وي-ة سش-ل-م-ي-ة ششاملة
إ
Óزم - -ة أل - -ت - -ي م - -ا ف - -ت - -ئت
ل - - -أ
ت -دأع -ي -ات -ه -ا ت -ت -ع-اظ-م وت-ه-دد
ألسشلم وألسشتقرأر ‘ أŸنطقة
برمتها.

»æWh

السضبت  15جوان  2019م
الموافق لـ  12شضوال  1440هـ

بابا علي أاك Ìاسشتقطابا بعد سشيدي عبد الله

مكتتبو«عدل» يرفضشون صشيغة «الكوطات»
^ ششهادة اإلقامة للحسشم ‘ اختيار اŸواقع بالعاصشمة أاو الوليات األخرى

ب Úا◊لم واÿوف يعيشس مكتتبو
«عدل  ،»2013ل سشيما أامام الغموضس
لرقام واŸواعيد وكذا
الذي يسشود ا أ
التماطل ‘ التسشليم دون الكÎاث
بظروفهم و–ويلهم إا ¤مواقع نائية
وج -ب -ل -ي -ة ضش -م -ن اخ -ت -ي-ارات خ-ارج
ولي -ة ا÷زائ -ر ،ي -ع -يشش -ون ك -اب-وسش-ا
ح-ق-ي-ق-ي-ا دف-ع-ه-م إا ¤ت-ن-ظيم وقفات
احتجاجية أامام مقر الوكالة لدفعها
لعÓ- - - - -ن ع - - - -ن اŸواق - - - -ع ا›ÈŸة
ا إ
لÓختيار.

خالدة بن تركي
أاسض -ف -ر الج -ت-م-اع األخ Òال-ذي ن-ظ-م-ه
‡ثلو  400مكتتب إاحتجوا أامام مقر وكالة
«عدل» بسضعيد حمدين ،أاول أامسش ،عن
ت -ق -د Ëج -م -ل -ة م -ن ال -ت -وضض -ح-ي-ات ح-ول
اŸراسضلة التي تضضمنت اسضتفسضارات عن
العدد الفعلي للمكتتب Úالذين  ⁄يختاروا
م- -واق -ع -ه -م ،وت -اري -خ ف -ت -ح اŸوق -ع وك -ذا
اŸواق - -ع ا›ÈŸة داخ - -ل ال- -ع- -اصض- -م- -ة،
رافضض Úت -قسض-ي-م اŸك-ت-ت-ب Úإا ¤ك-وط-ات،
بحسضب ما جاء ‘ رد اŸدير العام للوكالة
السضعيد روبا.
بالنظر إا ¤اللبسش القائم حول سضكنات

«ع-دل» خ-اصض-ة م-ك-ت-ت-بي  2013ال-ذي-ن ⁄
يختاروا اŸواقع بعد– ،ولت الوكالة إا¤
نقطة التقاء اÙتج ÚلÓسضتفسضار عن
انشضغالتهم حول موعد تسضليم اŸفاتيح
وشض-ه-ادة ال-ت-خصض-يصش ب-ال-نسض-بة لـ 10أالف
مكتتب األول ،أاوالذين  ⁄يتحصضلوا بعد
على شضهادة ما قبل التخصضيصش والذين ⁄
يختاروا مواقعهم.
ه -ذه النشض -غ -الت وأاخ -رى ،رد ع -ل-ي-ه-ا
اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-وك-ال-ة ب-ق-ول-ه أان ع-م-ل-ي-ة
الغربلة قائمة بالتعاون مع الولية لتحويل
ملفات القاطن ‘ Úوليات اخرى وقاموا
بوضضع ملفاتهم بشضهادات اقامة ‘ ولية
ا÷زائر العاصضمة إا ¤ولياتهم الصضلية
‡ا ي -ع -ن -ي أان ال -ع-دد اŸت-ب-ق-ي Ãك-ت-ت-ب-ي
ا÷زائر العاصضمة مرجح للنقصضان.
وب -خصض -وصش ت -اري -خ ف-ت-ح اŸوق-ع ،ق-ال
اŸتحدث أان الوكالة بالتنسضيق مع الوزارة
بصضدد فتح اŸوقع Ãواقع داخل العاصضمة
م-ع اح-ت-م-ال ب-ر›ة م-وق-ع م-ف-ت-اح ضض-من
الختيارات ،وهواألمر الذي لقي رفضش
اŸكتتب Úالذين يرون ‘ اإلجراء يخلق
مشضكلة اجتماعية كون معظمهم يعملون
‘ ال - -ع- -اصض- -م- -ة وه- -م م- -ن ذوي ال- -دخ- -ل
اÙدود قائل Úان معاناتهم سضتكون أاكÌ

لصضعوبة التنقل.
لهذا طالب اŸدير العام ،مهلة  15يوما
ل Ó-ج -ت -م -اع م -ع وزارة السض -ك-ن وال-ع-م-ران
لدراسضة ملفات الطعون واŸواقع ،مؤوكدا
ف -ع -ل م -ا ب -وسض -ع -ه لقÎاح م -واق -ع داخ-ل
العاصضمة والرد عليهم ‘ أاقرب وقت.
وبشض - - - -أان اŸواق- - - -ع ا›ÈŸة داخ- - - -ل
ال - -ع - -اصض- -م- -ة ،صض- -رح روب- -ا ‘ رده ع- -ل- -ى
تسضاؤولت اÙتج ،Úأان موقع بابا علي
م -ن اÙت-م-ل أان ي-ك-ون ضض-م-ن الخ-ت-ي-ار،
وهو بصضدد انتظار رد السضلطات والذي
سضيكون ثا Êأاك ÈاŸواقع داخل العاصضمة
بعد موقع سضيدي عبد الله لك Èمسضاحته،
إا ¤ج -انب م -واق -ع اخ -رى  ⁄ي -ت-م ذك-ره-ا
بعد ،مشضÒا بشضأان تقسضيم ما تبقى من
اŸك -ت -ت -ب Úإا ¤ك -وط-ات ،أان ال-غ-رب-ل-ة م-ن
Óختيار،
–دد العدد ا◊قيقي للمكتتب Úل إ
م- -ؤوك -دا إاقصض -اء م -وق -ع سض -ي -دي سض -رح -ان
ببواسضماعيل من الختيارات اŸقبلة.
و‘ سضياق الطعون اŸودعة منذ سضنة
 2013شضرعت الوكالة حسضب ما جاء عÈ
موقع التواصضل الجتماعي ‘ الرد على
اŸكتتب Úمن خÓل الولوج إا ¤اŸوقع
Óج -اب -ة ع -ل -ى انشض -غ -الت-ه-م
الل -كÎو Êل  -إ
اıتلفة باسضرع ما Áكن.

لراضشي من التصشحر
رغم جهود حماية ا أ

ا÷زائر تواجه تهديدات متكررة بسشبب حرائق الغابات وموجة ا◊رارة
ل ت -زال ج -م -ي -ع ال -ولي-ات ت-ت-أاث-ر
لراضش - -ي
ب- - -ال - -تصش - -ح - -ر وت - -ده - -ور ا أ
وا÷ف -اف ،ب -حسشب م -ا أاك -ده ال -ب -ي-ان
الصشادر عن اŸديرية العامة للغابات
عشش -ي -ة الح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال-ع-اŸي
Ÿك- -اف- -ح- -ة ال- -تصش- -ح -ر اŸصش -ادف لـ17
جوان من كل سشنة.

حياة .ك
بالرغم ما حققته من برامج لسضتعادة
اŸناظر الطبيعية اŸتدهورة ،من خÓل
Óراضضي منها
تطبيق التسضي ÒاŸسضتدام ل أ
السض- -د األخضض- -ر ال- -ذي ي- -ع- -ت Èمشض -روع -ا
اي -ك -ول -وج -ي -ا ،ت-واج-ه ا÷زائ-ر ت-ه-دي-دات
متكررة ومتنامية بسضبب حرائق الغابات
وموجات ا◊رارة والفيضضانات اŸفاجئة
وارت -ف -اع م -نسض -وب م -ي -اه ال -ب -ح -ر واألم -ن
الغذائي..
وتعد هذه –ديات كبÒة ـ كما أاوردها
ال -ب -ي -ان  -تسض -ت -دع -ي م -واج-ه-ت-ه-ا بصض-ف-ة
اسضتعجالية على نطاق أاوسضع ‡ا كان عليه
قبل  25سضنة ،من خÓل العمل على ا◊د
من تدهور األراضضي كأاحد أاهداف التنمية
اŸسض -ت -دام -ة ،م -ع ال -ت -ذك Òب -ان ا÷زائ -ر
صض -ادقت ع -ل -ى ات -ف -اق -ي-ة األ· اŸت-ح-دة
Ÿكافحة التصضحر.

سض- -ت -ك -ون سض -ن -ة  2030خ-ط-وة م-ه-م-ة
ن -ح -و–ق -ي -ق ا◊د م -ن ت-ده-ور األراضض-ي
وهذا كهدف لتحقيق التنمية اŸسضتدامة،
وي- -ت- -ع Úع- -ل- -ى ا÷زائ- -ر اŸضض- -ي ق -دم -ا
ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق ا◊د م -ن ت -ده -ور األراضض -ي
ويتطلب ذلك تعميم اÙافظة على تغيÒ
إايجابي وأاسضاسضي ودائم من خÓل ا◊فاظ
على األراضضي اŸنتجة ،حيث أان ا◊د من
تدهور األراضضي يشضكل قاعدة صضلبة من
أاج- -ل ا◊د م- -ن ال- -ف- -ق -ر وضض -م -ان األم -ن
ال -غ -ذائ -ي واŸي -اه وت -خ -ف -ي-ف آاث-ار ت-غ-يÒ
اŸناخ والتكيف معه.
و–ق -ي -ق -ا ل -ه -ذه ال -غ-اي-ة ،ت-ن-ظ-م وزارة
الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد البحري
من خÓل اŸديرية العامة للغابات كنقطة
ﬁورية لتفاقية األ· اŸتحدة Ÿكافحة
ال - -تصض- -ح- -ر ‘ ا÷زائ- -ر ،ح- -يث ب- -ر›ت
أانشضطة وطنية على نطاق واسضع باإلضضافة
إا ¤ت-ن-ظ-ي-م م-ع-ارضش وم-ؤو“رات ل-دراسض-ة
وم -ن -اقشض -ة إاشض -ك -ال -ي -ة ال-تصض-ح-ر وت-ده-ور
األراضض- -ي ال- -ف Ó-ح -ي -ة وه -ج -رة السض -ك -ان
للبحث عن ظروف عمل أافضضل.
وي -ذك -ر أان الح -ت -ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
Ÿكافحة التصضحر اتخذ شضعار هذه السضنة
«ل-ن-ن-م-ي اŸسض-ت-ق-ب-ل م-عا» ،والعا ⁄يحتفل
ب -ه -ذا ال -ي -وم ل-رف-ع مسض-ت-وى ال-وع-ي ال-ع-ام

ب -ت -ح -دي -ات ال -تصض -ح-ر وت-ده-ور األراضض-ي
وا÷ف-اف ،وك-ذلك ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق-ي-ة األ·
اŸت-ح-دة Ÿك-اف-ح-ة ال-تصض-ح-ر ‘ ال-ب-لدان
اŸت -أاث -رة بشض-دة ب-ه-ذه ال-ظ-اه-رة وخ-اصض-ة
إافريقيا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جÓب :اŸؤوسشسشات ا÷زائرية مطالبة
بالسشتفادة من منطقة التبادل ا◊ر اإلفريقية
دع-ا وزي-ر ال-ت-ج-ارة ،سش-ع-ي-د جÓب،
لول ،ب - - -ا÷زائ - - -ر ،اŸؤوسشسش - - -ات
أامسس ا أ
ا÷زائرية إا ¤السشتفادة من منطقة
لفريقية بهدف تعزيز
التبادل ا◊ر ا إ
مكانة اŸنتوجات اÙلية على مسشتوى
لفريقية.
لسشواق ا إ
ا أ
صضرح جÓب ،خÓل حفل تسضليم جائزة
ال-تصض-دير  2018م-ن ت-ن-ظ-ي-م م-ركز التجارة
ال -ع -اŸي ،أان «م -ن -ط -ق-ة ال-ت-ب-ادل ا◊ر ه-ذه
تشضكل فرصضة جيدة للمتعامل ÚالقتصضاديÚ
ا÷زائ -ري Úم -ن أاج -ل ول -وج م -ن -ت -وج -ات -ه -م
وخ-دم-ات-ه-م ل-ل-ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة بدون رسضوم
جمركية».
وب- -حسضب ال- -وزي -ر ،ف -إان آال -ي -ة ال -ت -ك -ام -ل
القتصضادي الفريقي سضتسضمح أايضضا بتطوير
اŸناطق ا◊دودية ا÷زائرية والسضراع ‘
ول -وج اسض -واق ج -دي -دة ‘ ال -ق -ارة ل سض -ي -م-ا
Ãنطقة غرب افريقيا.
للعلم فإان اطÓق منطقة التبادل ا◊ر
للقارة الفريقية تقرر ليوم  7يوليو القادم
Ãن -اسض-ب-ة ال-ق-م-ة السض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة  12لرؤوسضاء
ال -دول وا◊ك -وم -ات الف -ري -ق -ي -ة ب -ن -ي -ام -ي
(ال -ن -ي -ج -ر) غ Òأان دخ -ول -ه-ا ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ
سضيكون ‘ يوليو .2020
وتتضضمن هذه اآللية عدة أادوات قانونية
وت -ق -ن -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر ال -ت -ب -ادلت ال -ت -ج -اري -ة
الف -ري -ق -ي -ة ،ع -ل-ى غ-رار ت-ف-ك-يك  ٪90م- -ن
اÿط-وط ال-ت-ع-ري-ف-ي-ة ع-ل-ى مدار  5سضنوات
وإال -غ -اء ا◊واج -ز غ Òال -ت -ع-ري-ف-ي-ة اÿاصض-ة
بالتجارة ووضضع إاجراءات للحماية والدفاع
ال -ت -ج -اري Úإاضض-اف-ة إا ¤وضض-ع أال-ي-ة ل-تسض-وي-ة
اŸنازعات.
‘ هذا السضياق ،أاوضضح جÓب أانه “ت
بر›ة سضلسضلة من الجتماعات التشضاورية
مع ا÷معيات اŸهنية و‡ثلي الفروع خÓل
السضابيع القادمة من أاجل «–ضض Òالعرضش
ا÷زائري ‘ ›ال ولوج سضوق البضضائع».
وت -ه -دف ه -ذه الج-ت-م-اع-ات أاسض-اسض-ا إا¤
«اÿروج Ãسضعى تشضاركي وشضامل» حسضب
وزير التجارة الذي أاكد على ضضرورة ايÓء
«أاه -م -ي -ة خ -اصض -ة» ◊اج -ي-ات اŸسض-ت-ه-ل-كÚ
األف-ارق-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات الصض-ن-اعات الغذائية
واŸنزلية والغذائية سضيما مع زيادة القدرة
الشضرائية على مسضتوى القارة.
بهذا اÿصضوصش ،ذكر الوزير بأاهمية السضوق
الفريقية التي يتجاوز عدد سضكانها  1,2مليار
نسضمة ،علما أان  250مليون نسضمة سضيبلغ دخلهم
الشضهري أاقل من  500دولر بحلول .2020

...ويÎأاسس اجتماعا لتقييم برنامج
رمضشان و–ضش Òموسشم الصشيف
ت -رأاسش وزي -ر ال -ت -ج -ارة سض-ع-ي-د جÓ-ب،
أامسش األولÃ ،ق - -ر وزارت- -ه ،اج- -ت- -م- -اع- -ا
Óطارات اŸركزية واŸديرين ا÷هوي،Ú
ل إ
ي -ه -دف ل-ت-ق-ي-ي-م ب-رن-ا›ي شض-ه-ر رمضض-ان
وم -داوم -ة ع -ي -د ال -ف -ط -ر ،وك -ذا –ضضÒا

للموسضم الصضيفي ومناوبة عيد األضضحى،
بحسضب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
واسضتمع جÓب ıتلف التقارير ومدى
–ق -ي -ق الÈن -ام-ج ع-ل-ى أارضش ال-واق-ع وك-ذا
ﬂت-ل-ف ال-ع-ق-ب-ات واŸشض-اك-ل ال-ت-ي ت-خ-ل-لت
العملية.
وق -دم ال -وزي -ر ج -م -ل -ة م -ن ال -ت -ع -ل -ي-م-ات
وال-ت-وج-ي-ه-ات ل-ك-ل اŸدي-ري-ن ال-ولئ-ي Úمن
خÓ- -ل اŸدي- -ري- -ن ا÷ه- -وي Úا◊اضض- -ري -ن،
بحسضب البيان.
ت-ت-م-ح-ور ه-ذه ال-ت-ع-ل-ي-م-ات حول مواصضلة
ع - -م - -ل- -ي- -ات ت- -ف- -ري- -غ اıزون م- -ن اŸواد
اإلسض-ت-هÓ-ك-ي-ة واسض-ع-ة اإلسض-تهÓك وﬁاربة
اŸضض- -ارب Úوك- -ذا Œسض -ي -د م -ا ت -ب -ق -ى م -ن
ب -رن-ام-ج األسض-واق ا÷واري-ة اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا
لشضهر رمضضان لتبقى أاسضواقا قارة على مدى
السضنة ويسضتفيد منها الشضباب ،خاصضة الذي
يشضتغل ‘ األماكن الفوضضوية .ودعا للتنسضيق
مع ﬂتلف اŸصضالح اإلدارية على اŸسضتوى
اÙل -ي وك -ذا اÛالسش ال-ب-ل-دي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ذلك.
وشضملت التعليمات التعجيل بتطبيق ما ”
التفاق عليه مع ﬂتلف الدواوين اŸهنية
ال -ت -اب -ع -ة ل -وزارة ال -ف Ó-ح -ة لضض -م-ان “وي-ن
أاسضواق الوليات ا÷نوبية ،خاصضة ا◊دودية،
Ãخ- -ت- -ل -ف السض -ل -ع ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا اÿضض -ر
وال -ف -واك -ه وال -ت -ي سض -تسض-ت-ف-ي-د م-ن صض-ن-دوق
ا÷ن -وب ل -ل -ت -ك -ف -ل Ãصض -اري -ف ال -ن -ق -ل بÚ
ال -ولي -ات ا÷ن -وب -ي -ة أاو ح-ت-ى ب Úال-ولي-ات
وال -ب -ل -دي -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ه-ا وال-ت-ي ت-فصض-ل-ه-ا
مسضافات بعيدة للمحافظة على األسضعار من
ح -يث ال -ك -ل -ف -ة وح -م-اي-ة ال-ق-درة الشض-رائ-ي-ة
للمواطن.
ك- -م- -ا دع -ا ج Ó-ب اŸدي -ري -ن ال -ولئ -يÚ
Ÿضض -اع -ف -ة ع -دد ال -ت -ج -ار اŸن-اوب Úف-ي-م-ا
يخصش عطلة عيد األضضحى وإا ¤مواصضلة
ال -ع -م -ل ال -ت-حسض-يسض-ي م-ع ﬂت-ل-ف الشض-رك-اء
اŸهني Úوجمعيات حماية اŸسضتهلك وكذا
إا ¤النطÓق ‘ الÈنامج اÿاصش بالعطلة
الصضيفية وموسضم الصضطياف.
و” الت -ف -اق ع -ل -ى م -واصض -ل -ة ا÷لسض -ات
اŸف -ت-وح-ة م-ع م-وظ-ف-ي ال-ق-ط-اع والشض-رك-اء
الج - -ت - -م - -اع - -ي Úوالسض - -ت - -م- -اع ıت- -ل- -ف
انشضغالتهم مع اشضراك كل وسضائل اإلعÓم
‘ ﬂتلف العمليات اŸيدانية للقطاع

وعد بتقد Ëإاضشافة للششباب وخدمة الوطن

حمزاوي قائدا عاما جديدا للكششافة ا÷زائرية
ان - -ت - -خب ،أامسس ،ع - -ب - -د ال- -رح- -م- -ان
ح - -م - -زاوي ق - -ائ- -دا ع- -ام- -ا ل- -ل- -كشش- -اف- -ة
لسش Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة خ -ل -ف-ا Ùم-د
ا إ
ب- -وعÓ- -ق ” ،ذلك م- -ن ط -رف أاعضش -اء
اÛلسس ال - - -وط - - -ن - - -ي ،ح - - -يث –صش - - -ل
ح -م -زاوي ع -ل-ى  64صش -وت -ا م-ق-اب-ل 48
لبوعÓق.
وب -ع -د ف -وزه ن -وه ال -ق -ائ -د ال -ع -ام ا÷دي-د
ح-م-زاوي ،ب-ال-ث-ق-ة ال-ت-ي م-ن-ح-ها إاياه أاعضضاء
اŸؤو“ر ،م -ع -تÈا أان اŸسض -ؤوول -ي -ة ت -ك -ل -ي -ف،
مشض -ي -دا ب -ال -روح ال -كشض-ف-ي-ة ال-ت-ي –ل-ى ب-ه-ا
مندوبو اŸؤو“ر الذي جرى ‘ جو سضاده
ا◊وار والدÁقراطية ›سضدة بذلك قاعدة
أاسض- -اسض- -ي- -ة ‘ ال- -ت- -داول ع -ل -ى السض -ل -ط -ة ‘
اŸنظمة الكشضقية.
وأاكد حمزاوي ،أانه سضيعمل جاهدا على

ت -ن -ف -ي -ذ خ -ط -ة ج -دي-دة ل-ت-ط-وي-ر اŸن-ظ-م-ة
ال -كشض -ف -ي -ة وج-ع-ل-ه-ا ‘ مصض-اف اŸن-ظ-م-ات
ال -رائ -دة ‘ ال -وط -ن ،ح -ت -ى ت-ق-دم إاضض-اف-ات
ل- -لشض- -ب- -اب ا÷زائ- -ري وتسض- -اه -م ‘ خ -دم -ة
الوطن.
ب- -دوره ال- -ق- -ائ- -د ال- -ع- -ام السض -اب -ق ﬁم -د
ب-وعÓ-ق ،شض-ك-ر اŸؤو“ري-ن ع-ل-ى اخ-ت-ي-ارهم
ح -م -زاوي ،م -ع -تÈا أان ال-كشض-اف-ة ا÷زائ-ري-ة
م- -درسض- -ة ال- -ق -ي -م وال -دÁق -راط -ي -ة ،ت -ن -ظ -م
مؤو“رها كل أاربع سضنوات لتجديد هياكلها
وقواعدها بغية ضضخ دماء جديدة ÿدمة
اŸنظمة.
من جهتم ثمن اŸشضاركون نتائج اŸؤو“ر
م-ع-تÈي-ن-ه-ا اسض-ت-ج-اب-ة ل-ل-قواعد الشضعبية Ãا
ي -ت -واف -ق واŸسض-ار ال-ع-ام ل-ل-ح-راك الشض-ع-ب-ي،
مشض -ي -دي -ن ب -اŸسض -ت -وى ال -راق-ي ل-لشض-ب-اب ‘

ت-ع-ام-ل-ه السض-ل-م-ي وا◊ضض-اري م-ع األح-داث،
مثمن Úالقرارات التاريخية للجيشش الوطني
الشضعبي ومؤوكدين أان ا◊ركة الكشضفية وفية
ل -ن -ه -ج م -ؤوسضسض -ي -ه -ا وم -ب -ادئ ث -ورة ن -وف -مÈ
اÛيدة ،وللقضضايا اŸصضÒية العادلة عÈ
ال-ع-ا ⁄و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ال-قضض-ي-ة ال-فلسضطينية
والصضحراوية.

تيبازة :فا— عقيدي

»æWh

السسبت  1٥جوان  201٩م
الموافق لـ  12شسوال  1٤٤0هـ

مسسÒأت حاشسدة حملت شسعار « جمعة أنتصسار ألقضساء «

«من باع أ÷زأئر ب Óثمن أشسÎى سسجن أ◊رأشس بأاغلى ثمن»
«سسنسس Òحتى يتحقق ألتغي »Òهتافات دوت بالعاصسمة وألو’يات
جمعة تاريخية أخرى تكتب من ذهب ‘ سسجل ألبطو’ت ألتي حققها ألشسعب من أجل أن تعيشش أ÷زأئر حرة مسستقلة ،مسسÒة خرج فيها
أÓŸي Úأ ¤ألشسارع رأفع Úشسعارأت ألنصسر Ÿا ” –قيقه على أرضش ألوأقع وŒسسيد عدألة حقيقية ،معÈين فيها عن ثقتهم أŸطلقة ‘
’غر ألذي “كن بفضسل رجاله وقيادأته ألسساهرين على حماية ألوطن من –قيق مطالب أ◊رأك وﬁاسسبة كل من أرتبط أسسمه من
جيشسها أ أ
كبار أŸسسؤوول ‘ Úقضسايا فسساد مسست با’قتصساد ألوطني لتعد سسابقة ‘ ألبÓد أعادت ثقة أŸوأطن ‘ عدألته.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هتافات حول تفعيل أŸادت 0٧ Úو 08من ألدسستور

أ◊رأك بالبليدة يطالب بتغي Òألنظام ألسسياسسي

خرج نهار أمسش ،كعادتهم سسكان ألبليدة أ¤
ألسساحات و ألشسوأرع ألعامة  ،و سساروأ ‘ سسلمية
وهدوء  ،هاتف Úبدور ألقضساء ‘ ﬁاسسبة وسسجن
من ” أثبات أتهامه بالفسساد و أŸشساركة فيه  ،من
إأط - -ارأت أل - -دول - -ة ألسس- -ام ، Úدأع Úأ ¤أحÎأم
أرأدة ألشسعب  ،و عدم أ’لتفاف على مطالبه ،
بتفعيل موأد ألدسستور خاصسة أŸادت ٧ Úو 8ألتي
تدعو أ ¤سسيادة ألشسعب و أختياره من Áثله.
Œم- -ع اŸشس- -ارك- -ون ‘ مسسÒة ا÷م- -ع -ة  17بسساحة
ا◊رية بباب السسبت وسسط مدينة البليدة  ،و سساروا ‘
انتظام بعيدا عن أاي انفÓت  ‘ ،الشسوارع العامة ،

حامل Úشسعارات مكتوبة  ،تلخصست ‘ تأاكيدهم احÎام
ارادة و رغبة الشسارع ‘ التغي ، Òو رحيل بقية النظام
دون رجعة .
وشسدد اÙتجون على أانه «ل انتخابات ‘ حكم
ال- -ب- -اءات» وأان- -ه آان األوان ب- -ع- -د ح- -رب ال- -ع- -دال -ة ع -ل -ى
اŸفسسدين ان تفعل اŸواد الدسستورية  07و  ، 08و أان
الشسارع لن يتوقف عن حراكه حتى يحقق مطالبه و
أاهدافه ،و جاءت الرسسومات الكاريكاتورية  ،حاملة
مضسام Úع Èفيها أاصسحابها عن فرحة الشسارع بحبسس
بعضس رموز النظام الفاسسد .

آلبليدة:لينة ياسسمÚ

«بناء ألدولة أŸدنية وألقضساء على ألفسساد» ...هتافات دوت بخنشسلة

أم -ام م-ب-ن-ى ق-اع-ة ألسس-ن-م-ات-يك م-ق-اب-ل سس-اح-ة
ألشس -ه -ي -د «ع -ب -اسش ل -غ -رور» ،ب -ع -اصس -م-ة أل-و’ي-ة،
رأفع Úشسعارأت تبارك حملة أ’عتقا’ت ألتي
طالت عديد أŸسسؤوول Úألسسابق Úورجال أعمال
وتطالب برحيل ألنظام وعدم إأجرأء أي حوأر أو
أن-ت-خ-اب-ات ‘ ظ-ل وج-ود وج-وه أل-ن-ظ-ام ألسس-ياسسي
ألقد Ëبا÷زأئر.
Œم -ع ،أامسس ،اآللف م -ن م -واط -ن -ي ولي -ة خ -نشس -ل -ة
اŸشس -ارك -ون ‘ ال -وق -ف -ة السس -ل -م-ي-ة ا◊وا وشس-ددوا ع-ل-ى
مواصسلة ا◊راك إا ¤غاية –قيق مطالب الشسعب خاصسة

رحيل الباءات ،منددين بالفسساد الذي نخر البÓد وضسيع
مسستقبل شسبابها رافضس Úاأي سسيناريو جديد لبقاء النظام
بتغي Òجلده بوجوه سسياسسية جديدة.
اŸشساركون ‘ ا◊راك ‘ ا÷معة السسابعة عشسر،
ط-ال-ب-وا ب-ت-ع-م-ي-م ح-م-ل-ة ال-ق-بضس ع-ل-ى اŸفسس-دي-ن وف-ت-ح
–ق- -ي- -ق- -ات ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى اÙل- -ي Ùاسس- -ب -ة ك -ل
اŸسس -ؤوول Úال -ذي-ن ت-ع-اق-ب-وا ع-ل-ى تسس-ي Òالشس-أان اÙل-ي
واŸت- -ورط ‘ Úن- -هب اŸال ال- -ع- -ام وأام- -وال اŸشس- -اري -ع
العمومية.

خنشسلة :آسسكندر ◊جازي

شسباب أختلفوأ على مسسلك أŸسسÒة وأتفقوأ على ألغاية

تثم Úلقرأرأت ألعدألة ومطالب Ãحاسسبة أŸفسسدين بتلمسسان
آسسيا مني
تصسوير ﬁ:مد آيت قاسسي
مسسÒة م -ل-ي-ون-ي-ة ‘ ع-م-ره-ا  17رف-ع خÓ-لها
اŸت -ظ -اه -رون ال -راي -ات ال -وط -ن -ي -ة ع-ال-ي-ا ،أاع-طت
Ÿتتبعي ا◊راك منذ بدايته  ،الشسعور على أانها
مسسÒة اح -ت -ف -ائ -ي -ة شس -ب -ي -ه-ة ب-ج-م-ع-ة  22فيفري
اŸنقضسي التي قرر فيها الشسعب ا÷زائري يومها
التحرر من القيود التي كانت “نعهم من اÿروج
إا ¤الشسارع لتعب Òعن حقوقهم اŸشسروعة و آامالهم
‘ Œسسيد جزائر أافضسل.
إاصسرار ا÷زائري Úعلى الذهاب ا ¤األبعد ‘
التغي Òواحداث القطيعة مع رموز النظام  ،أابهر
العا ⁄كله بعدد اŸتظاهرين الذين خرجوا بنفسس

العزÁة ﬁ،افظ Úفيها على السسلمية ،راسسمÚ
صسور البهجة وكأانهم يحتفلون بعيد النصسر قاطعÚ
الطريق عن كل مشسكك ‘ مصسداقية هذا ا◊راك
و ت- -راج- -ع- -ه ع- -ن أادراج- -ه وم- -راه -ن Úع -ل -ى م -ل -ل
اŸت -ظ -اه-ري-ن  ،ال-ذي-ن ع-ادوا م-ن ج-دي-د ل-ل-خ-روج
Ÿواصسلة اŸسسار بهتافاتهم اŸدوية عاليا «سسنسسÒ
حتى التغي« ،»Òل يدافع عن الفاسسد إال الفاسسد ول
ي- -داف- -ع ع- -ن ا◊ري -ة إال األح -رار وع -ن ال -ث -ورة إال
األبطال».
يوم آاخر يضساف ا ¤تاريخ ا÷زائر ا÷ديدة كما
يفضسل العديد مناداتها  ،رفع فيها اŸتظاهرون
ع Èالعديد من شسوارع ا÷زائر الوسسطى األعÓم
الوطنية وشسعارات سسلمية وأاخرى مثمنة لقرارات
قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي التي اتخذها منذ
ت-اري-خ  22ف -ي -ف-ري ‘ م-راف-ق-ة م-ط-الب ا◊راك،
مؤوكدين أان «الثورة بدأات بالورود وسستنتهي على

العصسابة بالسسجون» « ،جمهورية سسجن ا◊راشس
الدÁقراطية الشسعبية »«،من باع ا÷زائر ب Óثمن
اشسÎى سسجن ا◊راشس بأاغلى ثمن».
وتسس -ت -م -ر السس -ل-ط-ات ‘ غ-ل-ق ال-ن-ف-ق ا÷ام-ع-ي
كإاجراء احÎازي لضسمان امن اŸتظاهرين  ،وإان
اعتÈوه ‘ بادئ األمر بالسستفزاز،غ Òانه ” اليوم
تفهم الوضسع والتعود على غلق ذلك ا◊يز مثلما
ت- -ع -ودوا أايضس -ا ع -ل -ى ف -ك -رة غ -ل -ق سس -اح -ة الÈي -د
اŸركزي.
ولن اŸواطن ا÷زائري عرف بسسلميت ـه منذ
 22فيفري ،تعامل مع كل اإلجراءات اŸتخذة من
طرف مصسالح األمن بكل ايجابية من اجل تفادي
ال -دخ -ول ‘ مشس -ادة م -ن شس-أان-ه-ا أان ت-أاخ-ذ قضس-ي-ت-ه
اŸداف-ع-ة ع-ل-ى ال-ت-غ-ي Òالشس-ام-ل ل-ل-بÓ-د وف-ق أاط-ر
سسلمية.

«ألشسعب رأه فرحان» «،يتنحاوأ قاع » و «يتحاسسبو قاع»

مسسÒة حاشسدة مسساندة لقرأرأت أ÷يشس و ألعدألة با÷لفة

’’ف من أبنائها
شسهدت أ÷لفة خروج أ آ
‘ أ÷معةـ  ١٧بعد صسÓة أ÷معة مباشسرة ،
‘ مسسÒة سسلمية ،عمتها فرحة أŸتظاهرين
’سس - -ب - -وع شس- -ه- -د أل- -ع- -دي- -د م- -ن
ك - -ون ه - -ذأ أ أ
أ’عتقا’ت ‘ صسفوف ألكث Òمن ألسسياسسيÚ
ألبارزين ‘ ألدولة أ÷زأئرية معÈين عن
فرحتهم ألكبÒة بعد قرأر قاضسي ألتحقيق
ل-دى أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا وإأي-دأع ك-ل م-ن ألوزير
’ول ألسس -اب-ق أح-م-د أوي-ح-ي-ى و ع-ب-د أŸالك
أ أ
’سس-ب-ق ع-م-اره ب-ن
سس Ó-ل و وزي -ر أل -ت -ج -ارة أ أ
يونسش ألسسجن أŸؤوقت.
إانطلقت اŸسسÒة السسلمية من وسسط اŸدينة،

‹ Œوب شسوارع اŸدينة متجهة نحو مقر الولية
وسسط أابواق السسيارات وفرحة ل توصسف من طرف
اŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن ورغ- -م ال- -ف- -رح- -ة ال- -ت- -ي أاب- -داه -ا
اŸت -ظ -اه -ري-ن ل-رؤوي-ة م-ن يصس-ف-ه-م ا÷زائ-ري-ون بـ
«رموز الفسساد» وراء القضسبان ،إال أان ا÷ميع طالب
خÓل جمعة انتصسار للقضساء ا÷زائري الذي أاثبت
أانه Áكن أان يشستغل بكل كفاءة وشسفافية عندما
يكون بعيدا عن الضسغوطات السسياسسية وتلك التي
تفرضسها بعضس األوسساط النافذة.
وم -ن خ Ó-ل اŸسسÒة رف -ع ف -ي -ه-ا اŸت-ظ-اه-رون
العديد من الÓفتات اŸكتوبه فيها « الشسعب راه
فرحان « كما كانت هناك شسعارات «جيشس شسعب

خ- -اوة خ- -اوة» ،مسس -ان -دي -ن ف -ي -ه -ا ق -رارات ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،من أاجل ا◊فاظ على إاسستقرار
ال -ب Ó-د وح -م -اي-ة ت-راب-ه-ا ووح-دت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة وه-م
يحملون الورود واألعÓم الوطنية.
وردد اŸتظاهرون أامام مقر الولية هتافات
باصسوت مدويا مطالب Úفيه Ãحاسسبة النواب و
ال -ولة السس -اب -ق Úوح -ت -ى األم-ي-ار ورؤوسس-اء ال-دوائ-ر
واŸدراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي Úم-ط-ال-ب Úم-ن ال-قضس-اء ب-ف-تح
–ق -ي -ق م -ع -م -ق ‘ قضس-ي-ة السس-ت-ث-م-ار ب-اŸن-ط-ق-ة
الصس -ن -اع -ي -ة وﬁارب-ة ك-ل ال-ف-اسس-دي-ن واŸفسس-دي-ن
بولية ا÷لفة.

هكذأ عاشست معسسكر أ÷معة ألسسلمية ١٧

آ÷لفة :موسسى بوغرآب

قرأرأت ألعدألة أعطت جرعة إأضسافية من أ◊ماسس للحرأك ألشسعبي
خ - -رج سس - -ك - -ان م - -عسس - -ك - -ر أمسش ب - -أاع- -دأد
مضساعفة عقب صسÓة أ÷معة  ١٧من عمر
أ◊رأك  ،ج-دد خÓ-ل-ه-ا أŸت-ظ-اه-رون سس-ل-م-يا
مطلب ألتغي Òأ÷ذري ‘ دوأليب ألسسلطة
وم -وأصس -ل -ة ح -م -ل-ة ت-ط-هÒه-ا م-ن أŸسس-ؤوولÚ
’دأري .
أŸتورط ‘ Úقضسايا ألفسساد أŸا‹ و أ إ
رفع اŸتظاهرون Ãعسسكر شسعارات تعكسس

مواقفهم من قرارات القضساء بوضسع اŸتورطÚ
‘ الفسساد رهن ا◊بسس اŸؤوقت  ،داع Úإا¤
التعجيل برحيل رموز النظام ‡ثلة ‘ الباءات
الثÓثة ،رافضس Úا◊وار معهم.
دع - - -ا اŸت - - -ظ - - -اه - - -رون أامسس إا ¤إاشس - - -راف
شسخصسيات وطنية توافقية يرضسى بها ا÷ميع و
إا ¤مرافقة ا÷يشس لÓنتقال الدÁقراطي مع

تثمينهم ÷هود العدالة ‘ مÓحقة اŸسسؤوولÚ
ال- -ف- -اسس- -دي -ن داع ‘ ÚاŸط -لب ذات -ه إا ¤ف -ت -ح
ملفات الفسساد على اŸسستوى اÙلي و التي
يحتمل أان يكون رجال أاعمال و منتخب Úقد
تورطوا فيها.

وأ◊رأك باŸدية يتنفسش ألصسعدأء

معسسكر :أآم آ.Òÿسس

نعم لقرأرأت ألعدألة أ÷ريئة

ثمن اŸشساركون ‘ حراك ا÷معة  17أامام
مقر ولية عملية إايداع اŸسسؤوول ÚالسسامÚ
سسجن ا◊راشس كأاويحيى وسسÓل وعمارة بن
ي -ونسس ،إا ¤ج -انب رج -ل األع-م-ال ط-ح-ك-وت،

م -ن -اشس -دي -ن ‘ ال -وقت ذات -ه م -ع -اق -ب -ة ب -اق -ي
الباءات.
رفضس اÙت - -ج - -ون إاج- -راء أاي ع- -م- -ل- -ي- -ة
انتخابية ‘ ظل وجود العصسابة ،كما طالبوا

بتفعيل اŸادت 7 Úو  8من الدسستور ،ملحÚ
على تطبيق القانون دون أاي انتقامية والÓفت
لÓنتباه ‘ هذه ا÷معة.

...ومطالب بالبويرة بزج كل ألعصسابة ‘ ألسسجون
أك - -د أمسش ،سس - -ك - -ان و’ي - -ة أل- -ب- -وي- -رة
عزمهم على موأصسلة أŸسسÒأت ألسسلمية
حتى يتحقق مطلب أ◊رأك و أŸتمثل ‘
أل- -ت- -غ- -ي Òألسس- -ي- -اسس- -ي أ÷ذري ل -ل -ن -ظ -ام
وأإرسس-اء ق-وأع-د دÁق-رأط-ي-ة ل-لجمهورية
أ÷ديدة على أسسسش صسحيحة.
عرفت عاصسمة الولية مسسÒة حاشسدة شسرك
ف -ي -ه -ا ك -ل سس -ك-ان ال-ولي-ة ب-ق-وة م-ن-وه-ة ب-ق-رار

ال- -ع- -دال- -ة ال- -زج ب- -روؤوسس ال- -فسس- -اد ‘ سس- -ج -ن
ا◊راشس ،وهو ا◊دث الذي اسستقبل يكل ارتياح
و ع Èعنه اŸواطنون بالأهازيج ع Èكل ربوع
الوطن.
وط-الب اŸت-ظ-اه-رون Ãواصس-ل-ة ﬁاك-مة
ال- -عصس -اب -ة ال -ت -ي ك -انت وراء ك -ل الآف -ات ال -ت -ي
عرفتها ا÷زائر منذ  20سسنة.
ورغ- - - -م ارت- - - -ف - - -اع درج - - -ات ا◊رارة اإل اأن

آŸدية:علي ملياÊ

اŸواطنون من ﬂتلف الأعمار خرجوا ليوؤكدوا
م -واصس -ل -ة ا◊راك خ -اصس-ة واأن ه-ن-اك ق-رارات
هامة اتخذت ‘ قطاع العدالة ،ورغم ذلك اإنهم
متمسسكون برحيل الباءات الثÓثة لتكتمل فرحة
ا◊راك والذهاب اإ‹ انتخابات رئاسسية و فق
الدسستور.

آلبويرة :ع .نايت رمضسان

وأصسل ألتلمسسانيون ‘ أ÷معة  ‘ ١٧أŸسسÒأت
ألسس -ل -م -ي -ة أŸن -ادي -ة ب -ال -ت -غ -ي Òب -ك-ل م-ن م-دي-ن-ة
تلمسسان و مغنية و ككل مرة إأنطلقت أ◊شسود من
’م Òع-ب-د أل-قادر
أم-ام أŸسس-ج-د أل-ك-ب Òوسس-اح-ة أ أ
و” أل - -ت - -وج - -ه ن - -ح- -و ب- -اب وه- -رأن و أŸرور –ت
أل- -ن -ف -ق Úو ب -ع -ده -ا ن -ح -و م -ق -ر و’ي -ة ت -ل -مسس -ان
وأل -ك -ي -ف -ان وإأم-ام-ة ووق-عت ب-عضش أŸن-اوشس-ات بÚ
شس -ب -اب أ◊رأك و ب -عضش أÛم -وع -ات بسس -بب رف -ع
’ختÓف على مسسار أŸسسÒة .
ألشسعارأت وأ إ
« وجاءت ‘ ›مل اŸطالب و الشسعارات بضسرورة
ﬁاكمة الفاسسدين بولية تلمسسان و من ثبت تورطهم مع
العصسابة و لديهم ملفات ثقيلة على مسستوى ›لسس قضساء
تلمسسان و اÙاكم  8بالولية و طالبوا من بن صسالح و
نائب وزير الدفاع الوطني بضسرورة إاحالة ملف وزير
العدل السسابق الطيب لوح و حاشسيته بتلمسسان على غرار
السس- -ي- -ن- -ات- -ور أاوراغ- -ي و رئ -يسس ب -ل -دي -ة شس -ت -وان ﬁم -د

سسعيدي».
و‘ ا÷هة اŸقابلة كانت الشسعارات جد قوية على
غ- -رار «ح- -رروا ا÷زائ- -ر م- -ن ال- -فسس -اد و اŸفسس -دي -ن» «
و»ا÷يشس الشسعب خاوة خاوة» ،و جاء الÎحيب الكبÒ
للمواطن Úالتلمسساني Úبقرارات ا÷يشس و وزارة العدل و
إاحالة أاسسماء ثقيلة على التحقيق و منهم من ” ايداعهم
ع -ل -ى سس -ج -ن ا◊راشس ع -ل -ى غ -رار ال-وزي-ر األول أاح-م-د
أاويحيى و عبد اŸالك سسÓل وعمارة بن يونسس و عبد
الغني زعÓن ووا‹ العاصسمة و أاسسماء أاخرى سسوف يتم
اإلطاحة بهم مطلع هذا األسسبوع.
بقي اإلشسارة ا ¤أان شسباب ا◊راك ومن الغاضسبÚ
على األوضساع اÎŸدية بولية تلمسسان فقد قرروا تنظيم
مسسÒة م-ت-ب-وع-ة ب-وق-ف-ة إاح-ت-ج-اج-ي-ة سس-ل-م-ي-ة غ-دا ،ع-لى
مسس -ت -وى م -ق -ر ›لسس قضس -اء ت -ل-مسس-ان م-ن أاج-ل “ري-ر
مطلبهم اŸتمثل ‘ ﬁاكمة رموز الفسساد هنا بالولية.

تلمسسان:بكاي عمر

ألبجاويون متمسسكون Ãطالب أ◊رأك ألشسعبي
ن- -ظ -م ،أمسش ،آأ’ف أŸت -ظ -اه -ري -ن مسسÒة
سسلمية ببجاية ،مؤوكدين موأصسلتهم للحرأك
ألشس - -ع - -ب - -ي ‘ أ÷م- -ع- -ة  ١٧ع -ل -ى أل-ت-وأ‹،
ورأفع Úنفسش ألشسعارأت ،ألتي كانت خÓل
أŸسسÒأت أل -ت -ي ن -ظ -م -وه -ا م -ن-ذ ألـ22فيفري
أل -ف -ارط ،وأل -ت -ي م -ف -اده-ا أل-ت-غ-ي Òأ÷ذري
ل-ل-ن-ظ-ام أ◊ا‹ ورح-ي-ل ب-ق-ي-ة رم-وز ألنظام
أ◊اكم.
اŸسسÒة انطلقت من دار الثقافة ،حيث جاب
خ Ó-ل -ه -ا اŸشس -ارك-ون ﬂت-ل-ف الشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة
متوشسح Úالراية الوطنية ،ورافع Úشسعارات تطالب
ب-رح-ي-ل م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ال-ن-ظ-ام ،وال-ت-جسس-ي-د الفعلي
ل -دول -ة ال -ق -ان-ون وال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ،وم-ب-دي-ن

“سسكهم Ãطالب ا◊راك الشسعبي ،وعلى رأاسسها
–قيق اإلرادة الشسعبية وبناء دولة القانون.
‘الشسعب‘ ،نقلت بعضس التصسريحات اŸتظاهرين،
حيث أانهم اتفقوا على إادراكهم Ãا يجري على
السساحة السسياسسية ،وهم يحبون وطنهم الذين ل
Áلكون غÒه ،كما أانهم حرصسون على اÙافظة
عليه وطرد كل من يحاول النيل منه بسسوء ،وهذه
اŸسسÒات ـ حسس -ب -ه -م ـ سس -ت -أات -ي أاك -ل-ه-ا ‘ ال-ق-ريب
العاجل ،بعدما يتم –قيق ما تبقى من مطالب
ا◊راك الشسعبي الذي يدعو إا ¤تغي Òجذري ‘
النظام.

بجاية :بن آلنوي توهامي

حشسود أŸوأطن Úبسسعيدة يثمنون حبسس رؤووسس ألفسساد

خرج سسكان سسعيدة كباقي أ÷زأئري‘ Ú
ج- -م- -ع- -ت- -ه- -م أ÷دي- -دة و‘ مسسÒة م- -ي- -زه -ا
ألتنظيم أÙكم للتعب Òعن رفضسهم للحلول
أŸقÎحة من طرف ألسسلطة ،مؤوكدين على
ضسرورة ألرجوع إأ ¤مطالب ألشسعب حاملÚ
ألرأيات ألوطنية وشسعارأت تنادي بتجسسيد
أŸطالب.

يأاتي هذا بعد سسجن رؤووسس الفسساد من بينهم
أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي -ى وسس Ó-ل وب -ن ي -ونسس واآلخ -رون
اŸتورطون ‘ قضسايا فسساد،و التي انعكسست على
ك-ل شس-رائ-ح السس-ع-ي-دي Úب-زغ-اري-د م-دوي-ة ع-ل-ى م-ا
قامت به العدالة ا÷زائرية وقطع الطريق أامام
خونة الوطن والشسعب.

سسعيدة :ج .علي

مسسÒة سسطيف رفعت مطلب Ãحاسسبة ألفسساد أÙلي
خرج سسكان Ãدينة سسطيف ،مباشسرة بعد صسÓة
ا÷معة ‘ ،مسسÒة سسلمية حاشسدة من عدة احياء
لتسستقر قرب مقر الولية كالعادة ،رغم ا◊رارة
اŸرتفعة ،وهذا ‘ إاطار ا÷معة ال 17للحراك
الشس -ع -ب -ي السس -ل-م-ي ،م-ن-ذ  22فÈاي - -ر اŸاضس - -ي ،
مطالب Úباإلسسراع ‘ رحيل ما تبقى من رموز
نظام الرئيسس اŸسستقيل  ،وطنيا وﬁليا ،معتÈين
ان اŸتابعات القضسائية ا◊الية لرموز النظام يجب
أان تتبعها حتما عملية اسسÎداد األموال اŸنهوبة،
من اجل بناء الوطن اŸدمر من طرف العصسابة
وأاذنابها.

وطالبت الشسعارات كذلك بإاقامة النظام الذي
يريده الشسعب الثائر ،وهو نظام ا◊رية والكرامة
والقانون ،وكذا بفتح ملفات كل رموز النظام على
اŸسستوى اÙلي ،ألنهم يعتÈون جذور العصسابة ،
وب -ه-م “ك-نت م-ن السس-ي-ط-رة ع-ل-ى ال-بÓ-د لسس-ن-وات
عديدة ،وإادخالها ‘ دوامة سسياسسية واقتصسادية
عويصسة.
وجاءت هذه اŸطالب على خلفية اŸتابعات
التي تتم على اŸسستوى اÙلي Ùاربة الفسساد.

سسطيف:نور آلدين بوطغان

...وأأخرى بÈج بوعريريج مسستمرة لكن بÎأجع عددي

عاد اŸتظاهرون بولية برج بوعريريج للخروج ‘
مسسÒة ‘ ا÷معة الـ  ، 17لكن اŸميز فيها هو تراجع
أاع -داد اŸت -ظ -اه -ري -ن بشس -ك-ل ك-ب Òم-ق-ارن-ة ب-ا÷م-ع-ات
السس -اب -ق -ة ب -ع -دم -ا ك -انت ال -ولي -ة –م-ل ل-قب ع-اصس-م-ة
ا◊راك ،و كان إاختÓف الشسعارات واضسحا بشسكل كبÒ
خÓ- -ل اŸسسÒة أاث- -ن- -اء ان- -طÓ- -ق- -ه- -ا ع Èن- -ه -ج ه -واري
بومدين،ب Úمسساندين لÓنتخابات و معارضس Úلها .
ودعت الشسعارات إا ¤مواصسلة ﬁاسسبة اŸفسسدين و
تطبيق اŸادت 07 Úو  08من الدسستور بتسسليم السسلطة

للشسعب ‘ أاسسرع وقت ،كما و “يزت ا÷معة  17بإاطÓق
رسسم ÚعمÓق Úاألول بقصسر الشسعب و الثا Êبعمارات
بوسسنة البشس.Ò
و“ ⁄ن - -ع درج- -ات ا◊رارة اŸرت- -ف- -ع- -ة اŸواط- -نÚ
اŸتظاهرين من السس ‘ Òخط اŸسسÒة اŸعهود الذي
ي -ق-در ب-ح-وا‹  10ك-ي-ل-ومÎات ع Èالشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة
ل -ل -م -دي -ن -ة  ،م -ب -اشس -رة ب -ع-د صسÓ-ة ا÷م-ع-ة ل-ت-ب-ق-ى ب-رج
بوعريريج وفية ◊راكها بعد  17جمعة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

»æWh

ألسصبت  15جوأن  2019م
ألموأفق لـ  12شصوأل  1440هـ

أاوضسح أاسسباب تأاخر اŸشساريع اŸركزية الكÈى

عوفار :سسد فرقوق مÈمج رسسميا واسستÓم ﬁيط هÈة ‘ شسهر أاوت
أاوضسح مدير اŸوارد اŸائية Ÿعسسكر فتحي عوفار ‘ ،حيث لـ»الشسعب» ،عقب تقارير صسحفية انتقدت وضسعية اŸشساريع التنموية اŸتأاخرة
بÎاب الولية ،أان مصسا◊ه وبالتنسسيق مع السسلطات الولئية ⁄ ،تغفل متابعة هذه اŸشساريع التي يعت Èتأاخرها الفادح موضسوع مراسسÓت
عدة أاخذت بع Úاعتبار الوزارة الوصسية ،حيث يرتقب ان تتخذ إاجراءات صسارمة ضسد اŸؤوسسسسات العاملة على بعضض اŸشساريع اŸركزية
اŸتأاخرة ،على غرار مشسروع –ويل اŸياه من سسد بوحنيفية إا ¤سسد فرقوق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ اجتماع ولئي خصسصض Ÿلف السسكن بسسطيف

الوا‹ يشسدد اللهجة ويوجه تعليمات
صسارمة للمسسؤوول ÚاŸعنيÚ
‘ إاط-ار الج-ت-م-اع-ات ال-دوري-ة Ÿع-ا÷ة مشس-اك-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ولي-ة سس-ط-ي-ف ،ع-ق-د ،نهاية
لم Úالعام للولية اجتماعا Ûلسض الولية ،خصسصض
لسسبوع ،الوا‹ ﬁمد بلكاتب ،رفقة ا أ
ا أ
لدراسسة وضسعية اŸشساريع السسكنية بجميع الصسيغ بالولية .الجتماع حضسره رؤوسساء الدوائر،
اŸدي-رون ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ون ،رؤوسس-اء اÛالسض الشس-ع-ب-ي-ة وم-ؤوسسسس-ات سس-ون-ل-غاز ،ا÷زائرية للمياه،
وكالة عدل ،الصسندوق الوطني للسسكن واŸؤوسسسسة الوطنية للÎقية العقارية.
وأل-خ-روج أل-ى أل-م-وأق-ع ل-ت-ف-ق-د م-دى ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه
ألتعليمإت ومدى تقدم أ’شصغإل.
أمإ فيمإ يخصص ألقوأئم أ’ولية للمسصتفيدين من
خÓل أ’جتمإع قدم مدير ألسصكن عرضصإ مفصصÓ
ب-إأ’رق-إم ل-م-إ وصص-لت إأل-ي-ه نسص-ب-ة أأ’شص-غ-إل ب-ج-م-ي-ع ألسصكنإت أ’جتمإعية في هذأ ألشصأإن أسصدى ألوألي
ألصصيغ عبر جميع بلديإت ألو’ية ألتي أسصتفإدت تعليمإت ألى رؤوسصإء ألدوأئر بضصرورة أ’سصرأع في
ممإ يقإرب  100ألف سصكن ،ليتدخل ألمسصؤوول أأ’ول تحديد قوأئم ألمسصتفيدين ،و ألتفريق بين ألسصرعة
ألذي ذكر بإأ’همية ألبإلغة لهذأ ألملف وأنعكإسصإته وألتسصرع ،مع ضصرورة ألتدقيق وألتمعين ألجيد في
على ألحيإة أليومية ،و تطلعإت ألموأطنين ألذين تحديد ألمسصتفيدين ،و مرأعإة كل حإلة على حدى،
ي-ن-ت-ظ-رون بشص-غ-ف أسص-تÓ-م م-ف-إت-ي-حهم في أآ’جإل و ذلك من خÓل ألتطبيق ألصصإرم لنصصوصص ألقإنون
ألمحددة ،نظرأ لظروفهم ألصصعبة ،وهو مإ يسصتلزم ألمعمول به في هذأ ألشصأإن.
تضصإفر جهود ألجميع وتسصخير جميع ألوسصإئل حتى يذكر أن أحتجإجإت كثيرة يشصهدهإ محيط مقر
و’ي -ة سص -ط -ي -ف بشص -ك -ل شص -ب -ه دأئ -م ل -ل -م -وأط -ن -ي-ن
نكون عند حسصن تطلع ألسصإكنة.
وأضصإف أنه من غير ألمعقول ترك ألموأطن ينتظر ألمطإلبين بإ’سصتفإدة من برأمج ألسصكن ،خإصصة
لمدة طويلة أسصتÓم سصكنه ،رغم أن أغلبية ألسصكنإت ب -ع -إصص -م -ة أل -و’ي -ة ،ف -ي-م-إ ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-وأئ-م ألسص-ك-ن
جإهزة ،بسصب أشصغإل ألتهيئة وألربط بإلشصبكإت ألعمومي أ’يجإري وألتي تقرر تعليقهإ قبل ألفإتح
من نوفمبر ألمقبل.
ألتي حإلت دون تسصليمهإ.
وأعطى ألوألي تعليمإت صصإرمة لجميع ألمتدخلين
ف -ي ه -ذه أل -مشص -إري -ع بضص -رورة ت -ح -م -ل ك -ل وأح -د
لمسصؤووليته ،و حسصب أختصصإصصه ،بإلعمل وألمتإبعة
أل-ي-وم-ي-ة ل-تسص-ل-ي-م أل-م-ف-إت-يح في أ’جإل وألموأعيد
أل-م-ح-ددة سص-إب-ق-إ ،و أل-وف-إء ب-إل-وع-ود أل-ت-ي ق-دمت
للموأطنين.
كمإ دعإ ألجميع ألى ألتنسصيق بين بعضصهم ألبعضص،
و ل -ن ي -ق -ب -ل مسص -ت -ق-ب Ó-أي م-ب-ررأت أو أع-ذأر ’ن
ف -ي إأط -إر ت -حسص -ي -ن أل -خ -دم -إت ف -ي م-ج-إل أل-م-إء
أل-مشص-ك-ل ي-ك-م-ن ف-ي أل-ت-نسص-ي-ق ل-يسص أك-ث-ر ،ت-دع-ي-م
ألشصروب لسصكإن ألبلديإت ألجنوبية للو’ية ،وتنفيذأ
ألورشصإت بإليد ألعإملة ومضصإعفة ألجهود خإصصة
ل-ت-ع-ل-ي-م-إت ألسص-ل-ط-إت أل-ع-م-وم-ية ألقإضصية بتحويل
وأن أأ’جوأء ألمنإخية منإسصبة حتى للعمل سصإعإت
ألخدمة من مصصإلح ألبلديإت ألى مصصإلح مؤوسصسصة
إأضص- -إف- -ي- -ة ،وأضص- -إف أن ج- -م- -ي- -ع رؤوسص -إء أل -دوأئ -ر
ألجزأئرية للميإه ،شصرعت ،مؤوخرأ ذأت ،ألمؤوسصسصة
وأل -ب-ل-دي-إت م-ل-زم-ون ب-م-ت-إب-ع-ة ي-وم-ي-ة ل-ل-مشص-إري-ع،
في عملية أ’سصتغÓل لبلديإت دأئرة صصإلح بإي،
وتحمل مسصؤوولية خدمة ألسصإكنة ،بإلتوأصصل معهم
أل- -وأق- -ع -ة ج -ن -وب ع -إصص -م -ة أل -و’ي -ة ،ح -يث ت -مت
وألتقرب منهم ومرأقبة ألمشصإريع عن قرب،وهذأ
أإ’ج -رأءأت أ’دأري -ة أل Ó-زم -ة م-ن م-دأول-ة ب-ل-دي-ة،
طمأإنة ألموأطن وإأعطإئه أأ’مل.
وت-ح-دي-د ق-إئ-م-ة أل-ع-ت-إد أل-م-ح-ول ،وق-إئ-م-ة ألعمإل
ألمعنيين وتسصليم ألمهإم.
وبهذأ أإ’جرأء،سصتتحسصن ألخدمإت ألمقدمة من
م -ؤوسصسص -ة م -ت-خصصصص-ة وذأت ت-ج-رب-ة ل-ل-قضص-إء ع-ل-ى
أ’نقطإعإت وألتسصربإت ألمتكررة ،فيمإ أسصتفإدت
بلديتإن من ألدأئرة وهمإ ألرصصفة وبوطإلب من
ك -م -إ شص -دد أل -مسص -ؤوول أأ’ول ل-ل-و’ي-ة أل-ل-ه-ج-ة أم-إم ن-ق-ب-ي-ن م-ن ألشص-ع-ب-ة أل-ح-م-رأء ب-م-ن-ط-قة عين أزأل،
ألحإضصرين ،متوعدأ كل متقإعسص ومتخإذل بإتخإذ ونقبين أخرين مسصتقب Óمن أجل ألتحكم أكثر في
أ’جرأءأت ألقإنونية ألعقإبية لكل من تسصول له عملية تموين ألسصكإن بإلمإء ألشصروب في ألمنطقة
نفسصه ألتهإون في تجسصيد هذه ألتعليمإت’ ،نه ’ أل -ج -ن-وب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،وأل-ت-ي ت-ع-إن-ي ك-ث-ي-رأ ف-ي ه-ذأ
مكإن لم يعمل على تحقيق طموحإت ألموأطنين ،ألمجإل ،حيث يأإمل ألسصكإن أن تتحسصن ألخدمة،
وسصيحرصص شصخصصيإ رفقة أ’مين ألعإم بإلمتإبعة خإصصة مع عملية تحويل أ’سصتغÓل ألى مؤوسصسصة
ألجزأئرية للميإه.

سسطيف :نورالدين بوطغان

معسسكر :أام ا.Òÿسس
أشصإر فتحي عوفإر أن مشصروع تحويل
ألميإه من سصد بوحينفية لسصد فرقوق
يمكن من أقتصصإد نحو  ٪50من حجم
أل -م -ي -إه أل -ت -ي تضص-ي-ع ن-ت-ي-ج-ة ع-وأم-ل
أل -ت -ب -خ -ر أو ألسص -رق -ة أو ح-ت-ى ي-ك-ون
مصصيرهإ ألبحر ،مضصيفإ أن ألمشصروع
محل ألموضصوع يعرف تأإخرأ فإدحإ
بنحو  13شصهرأ من آأجإله ألتعإقدية
بنسصبة  ٪6من تقدم أأ’شصغإل ،مؤوكدأ
في ذأت ألصصدد أنه يتوقع أن تتخذ
أل -وزأرة أل -وصص -ي -ة أج -رأءأت ع -م -ل-ي-ة
صصإرمة ضصد مجمع مقإو’ت حدأد
أل -ذي يشص -رف ع -ل -ى ه -ذه أل -مشص -روع
وأث- -ن- -ي- -ن م- -ن أل- -مشص- -إري- -ع أل -ك -ب -رى
بمعسصكر.
ك-م-إ أوضص-ح م-دي-ر أل-م-وأرد أل-م-إئية
للو’ية في ذأت ألسصيإق ،أن مخإوف
أل -ف Ó-ح -ي -ن ب -م -ح -ي -ط سص -ه -ل ه -ب-رة
مشصروعة تمإمإ بإلنسصبة لسصير أشصغإل
تهيئة ألمحيط ألمسصقي – مطمئنإ–
ع -م -وم أل -ف Ó-ح -ي -ن أن أل -مشص-روع ل-ن
يسصتلم إأ’ بعد أكتمإل كل أ’جرأءأت
أل-ت-ق-ن-ي-ة وأل-رق-إب-ي-ة إأل-ى غ-إي-ة إأجرأء
أل-ت-ج-إرب أل-ع-م-ل-ي-ة ق-ب-ل وضص-ع-ه حيز
أل- -خ -دم -ة ،م -وضص -ح -إ أن أل -م -ؤوسصسص -ة
أل- -ع -إم -ل -ة ع -ل -ى أل -مشص -روع أل -ت -زمت
بتسصليمه كإم Óفي أجل أقصصإه شصهر
أوت أل -ق -إدم –ع -ل -ى مسص -ت-وى أل-ج-زء
أل-م-ت-ع-ل-ق ب-م-ح-ي-ط ه-برة بإلمحمدية

ومحيط حسصين.
وط -م-أإن أل-مسص-ؤوول ع-م-وم أل-فÓ-ح-ي-ن
بإلمحمدية قإئ Óأن تجإرب محيط
هبرة لم تتم بعد وتجمع ألميإه أسصفل
ق -ن-وأت ألسص-ق-ي أل-م-وضص-وع-ة ي-رت-ب-ط
بصص -ع -ود أل -م-ي-إه أل-ج-وف-ي-ة ف-ي ب-عضص
ألنقإط ألقريبة من مجرى ألوأدي،
إأضصإفة إألى ذلك قإل فتحي عوفإر أن
عملية سصلت سصد فرقوق من أأ’وحإل
م-ب-رم-ج-ة رسص-م-ي-إ وت-م أسص-ت-ك-م-إل كل
أإ’جرأءأت ألخإصصة بإلعملية بمإ فيهإ
تنصصيب ألمؤوسصسصة ،موضصحإ أيضصإ أن
سص -بب ت -أإخ -ر أن -ط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ن -زع
أأ’وحإل إأدأري بحت ويتعلق بتأإخر
أسصتÓم ألمؤوسصسصة ألمعينة على قرأر
إأنطÓق أأ’شصغإل.

اŸشساريع اŸتأاخرة
تشسرف عليها الوكالة
الوطنية للسسدود
ع -ل -ى أل -ع -م -وم ،قأل م- -دي- -ر أل -م -وأرد
ألمإئية فتحي عوفإر ،أن ألمتإعب ألتي
ي-ع-إن-ي م-ن-ه-إ أل-ق-ط-إع ب-م-عسص-ك-ر نتيجة
تأإخر بعضص ألمشصإريع بتعلق بإلعمليإت
أل-م-م-رك-زة أل-ت-ي تشص-رف ع-ل-ي-هإ ألوكإلة
ألوطنية للسصدود أو ألجزأئرية للميإه،
غير أن هذه ألمشصإريع تحظى بمتإبعة
ي- -وم -ي -ة م -ن ط -رف إأط -إرأت أل -ق -ط -إع
وألسصلطإت ألمحلية إألى وزير ألموأرد

أل-م-إئ-ي-ة م-ن خÓ-ل أج-ت-م-إع-إت دوري-ة
وم -ك -ث -ف -ة ي -ق -وم ب -ه-إ ه-ذأ أأ’خ-ي-ر م-ع
مسصؤوولي ألمؤوسصسصإت –ألمخلة عمومإ
بإلتزأمإتهإ.
مشص -إري -ع ه -إم -ة أسص -ت-ف-إد م-ن-ه-إ ق-ط-إع
ألموأرد ألمإئية بعنوأن ألسصنة ألمإلية
 2019في شصأإن ذي صصلة بقطإع ألموأرد
ألمإئية قإل متحدث «ألشصعب» أن و’ية
معسصكر أسصتفإدت من عمليإت تنموية
ب-ع-ن-وأن ألسص-ن-ة أل-م-إل-ي-ة  ،2019أب -رزه-إ
تخصصيصص  100مليإر دينإر بين مشصإريع
ممولة من برأمج ألمخططإت ألبلدية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وألصص-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-لضصمإن
وأل-تضص-إم-ن ب-ي-ن أل-ب-ل-دي-إت ل-ل-ج-مإعإت
أل -م-ح-ل-ي-ة ،تشص-م-ل أزي-د ع-ن  30عملية
لتعزيز نظإم ألتموين بميإه ألشصرب و3
عملية أخرى للتطهير.
إأضصإفة إألى ذلك تخصصيصص أغلفة مإلية
ضصخمة من أجل تنفيذ عمليإت تنموية
كبرى في ألبرنإمج ألقطإعي ،تشصمل
تجديد  140كلم من شصبكإت ألميإه على
مسصتوى  17بلدية للقضصإء على مشصكل
أل -تسص -رب -إت وت -حسص -ي-ن أل-ت-زوي-د ب-م-ي-إه
ألشصرب بقيمة  500مليون دينإر ،و104
مشصروع بقيمة مليإر و 34مليون دينإر
ي -خصص أن -ج -إز آأب -إر وخ -زأن -إت م -إئ -ي-ة
وغيرهإ من مرأفق وتجهيزأت ،زيإدة
على  61مشصروعإ خإصصإ بإنجإز شصبكإت
أل -ت-ط-ه-ي-ر ب-ق-ي-م-ة م-ل-ي-إر و 400مليون
دينإر ،للقضصإء على ألنقإط
ألسص -ودأء أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إل-ح-ف-ر ألصص-ح-ي-ة

وأل-رب-ط أل-عشص-وأئ-ي ل-ل-م-ي-إه أل-مسصتعملة
موضصحإ أن و’ية معسصكر ومنذ سصنة
 2014لم تسصتفد من أي مشصإريع في
مجإل ألتطهير.

700دج ◊ماية 10
مدن من الفيضسانات
إألى جإنب عملية قطإعية لتنظيف
أأ’ودية ألتي تعرف مشصإكل في ترأكم
أأ’وسصإخ وأأ’تربة وتشصكل خطرأ على
ألسص - -ك - -إن وأ’رأضص - -ي أل - -ف Ó- -ح - -ي- -ة
ألمجإورة لهإ بقيمة  300مليون دينإر
ودرأسص -ة ت -ق-ن-ي-ة خ-إصص-ة ب-ح-م-إي-ة 10
م -دن م -ن أل -ف -يضص -إن -إت ب-ق-ي-م-ة 700
مليون دينإر ،بمإ فيهإ عإصصمة ألو’ية
ألتي حظيت بحصصة أأ’سصد من هذه
ألعملية نظرأ لعدم أسصتفإدتهإ من أي
ع- -م- -ل- -ي- -ة ل- -ح- -م- -إي- -ت -ه -إ م -ن خ -ط -ر
ألفيإضصإنإت.
وأخ -ت -ت-م ف-ت-ح-ي ع-وف-إر تصص-ري-ح-إت-ه
لـ»ألشصعب» بإلقول أن جميع ألعمليإت
ألتنموية وألمشصإريع ألمسصجلة ضصمن
ألسص-ن-ة أل-م-إل-ية  ،2019سص-ت-ن-ط-ل-ق في
أج- -إل أقصص- -إه- -إ م- -ن- -تصص -ف ألشص -ه -ر
أل -دأخ -ل ب -ع-د أسص-ت-ك-م-إل أإ’ج-رأءأت
أإ’دأري -ة أل -خ -إصص-ة ب-ه-ذه أل-مشص-إري-ع،
مؤوكدأ أنهإ مشصإريع سصتلمسص نتإئجهإ
على أإ’طإر ألمعيشصي للموأطنين.

ا÷لفة تضسـع ﬂططا وتفعل عمليات التحسسيسس

مكافحة التسسمم العقربي
لمراضض اŸتنقلة ع ÈاŸياه
وا أ

لمراضض اŸتنقلة ع ÈاŸياه ،وبعد سسماع ا◊صسيلة اŸتعلقة
عقد ،صسبيحة أاول أامسض ،وا‹ «توفيق ضسيف» ،إاجتماع خصسصض Ÿوضسوع التسسمم العقربي وا أ
لصسابات وحالت الوفيات اŸسسجلة جراء التسسمم العقربي من طرف مدير الصسحة والسسكان.
بالسسنة الفارطة  2018حول عدد ا إ
وق-إئ-ي إ’عÓ-م أل-م-وأط-ن وأسص-ت-ق-ب-إله وألتكفل ألصص -ح -ي-ة وأل-م-ؤوسصسص-إت أ’سص-تشص-ف-إئ-ي-ة قصص-د
برمجة يوم درأسصي مع مدير ألصصحة وألسصكإن
بحإ’ت أإ’صصإبة من أللسصع ألعقربي.
أمر ألوألي بإعدأد خريطة صصحية تتضصمن كل وشص -دد مسص -ؤوول أل -ه -ي -ئ -ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ف-ي ذأت للخروج بتوصصيإت بهدف ألتقليصص من ظإهرة
ألتجهيزأت ألطبية وألهيإكل على مسصتوى كل ألموضصوع على وجوب تسصخير كل أإ’مكإنيإت أل- -لسص -ع أل -ع -ق -رب -ي ،م -ن ج -ه -ة أخ -رى أسص -دى
بلدية من بلديإت ألو’ية ،إألى جإنب ألقيإم ألمتإحة للحد من هذه ألظإهرة ألخطيرة ،تعليمإت وألي ألو’ية لتفعيل مكإتب ألنظإفة
ب-ح-مÓ-ت ت-حسص-يسص-ي-ة ع-ب-ر أ’ذأع-ة أل-م-ح-ل-ية كمإ وجه تعليمإت للتنسصيق مع مدرأء ألهيئإت بإلبلديإت للقيإم بدورهإ ألÓزم.
ووسص -إئ -ل أإ’ع Ó-م وب-رم-ج-ة م-خ-ط-ط أتصص-إل

ا÷لفة :موسسى بوغراب

اŸهرجان اّÙلي ‘ طبعته  8بتلمسسان

45أالف قنطـــــار ﬁصســــول الكرز خـــÓل 2019

أاسسدل السستار ،أامسض ،بولية تلمسسان على فعاليات اŸهرجان اÙلي للكرز ‘ طبعته الثامنةÃ ،شساركة  30فÓحا منتجا للكرز الذي تشستهر
به مدينة تلمسسان وÃختلف أانواعهُ ،قّدرت اŸسساحة اıصسصسة له هذه السسنة بـ 900هكتارÃ ،ا يعادل  45أالف قنطار مقارنة بالسسنة اŸاضسية،
حيث كانت مسساحته  700هكتار Ãا يعادل  35أالف قنطار.

تلمسسان :بكاي عمر

كشص-فت ن-وم-ي-دي-إ ج-روف-ي أل-م-ك-ل-ف-ة ب-إإ’عÓم
بمديرية ألمصصإلح ألفÓحية لـ «ألشصعب « أن
ألملفت للنظر هذه ألسصنة هو نجإح تجربة
إأن-ت-إج-ه ف-ي م-ن-ط-ق-ة أل-ع-ريشص-ة ع-ب-رمسص-تثمرة
بوسصعيد بجودة ونوعية ممتإزة ،خإصصة وأن
دأئرة ألعريشصة هي منطقة رعوية ومنإخهإ
مختلف جدأ وغير مÓئم إ’نتإج ألكرزمنذ أول
ي- -وم ل- -ل -م -ه -رج -إن شص -ه -د إأق -ب -إ’ ك -ب -ي -رأ م -ن
ألموأطنين خإصصة على عملية ألتذوق وأقتنإء
أل-ف-إك-ه-ة أل-ت-ي ي-ت-أإرج-ح سص-ع-ره-إ ل-ل-ك-ي-ل-وغرأم
أل- -وأح- -د م- -إ ب -ي -ن 500دج600 ،دج800 ،دج
و1000دج .حيث أشصرف ألوألي بن يعيشص على
أف -ت -ت-إح أل-م-ه-رج-إن ومسص-إب-ق-ة أحسص-ن ع-رضص
للمنتوج ،أحسصن حلوى بإلكرز ،،أحسصن رسصم

ل -ل -ك -رز وف -ي أل -ن -ه-إي-ة مسص-إب-ق-ة م-ل-ك-ة أل-ك-رز
.2019بقيت أإ’شصإرة أن غرسص أشصجإر ألكرز
بو’ية تلمسصإن يتمركز أسصإسصإ على مسصتوى
بلديإت عين فزة،أو’د ميمون ،ألوأد أأ’خضصر
ومنصصورة ،لكن مؤوخرأ عرف توسصعإ ملحوظإ
وتوسصيع ألمسصإحة في ألبلديإت ألرعوية في
ج -ن -وب أل -و’ي -ة وه -ذأ بسص -ب -دو ،ب-ن-ي سص-ن-وسص
وألعريشصة

مديرية البيئة تنظم حملة
لتنظيف ﬁيط غابة العقبان
ن -ظ -مت م -دي -ري -ة أل -ب -ي -ئ -ة أول أمسص ،ح -م -ل-ة
ل -ت -ن -ظ -ي -ف أل-م-ح-ي-ط ب-غ-إب-ة أل-ع-ق-ب-إن وطÓ-ء
أأ’شصجإر وهذأ بإلتنسصيق مع قطإع ألتكوين

أل-م-ه-ن-ي وج-م-ع-ي-ة أل-م-ن-إط-ق أل-م-ع-دنية للبيئة
وألسصيإحة لو’ية سصعيدة ومركز ألردم ألتقني
ل -ل -ن -ف -إي-إت وي-ن-درج ذلك ف-ي أط-إر أل-ب-رن-إم-ج
أل- -وزأري  .2019وف -رت أل -وسص -إئ -ل ألضص-روري-ة
ل-ذلك ب-مشص-إرك-ة أل-م-ت-ربصص-ي-ن ورف-ع أل-ن-فإيإت
أل -م -ت -وأج -دة ع -ل -ى مسص -ت -وى غ -إب-ة أل-ع-ق-ب-إن،
تحضصيرأ لموسصم أ’صصطيإف وجإءت مشصإركة
ق -ط -إع أل -ت -ك -وي -ن أل -م -ه -ن-ي ضص-م-ن ب-رن-إم-ج-ه
أل -تشص -إرك -ي م -ع ب-إق-ي أل-ق-ط-إع-إت ،ت-رسص-ي-خ-إ
ل-ل-ث-ق-إف-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة ل-دى م-تربصصي ألقطإع ،كمإ
سص-إه-مت ج-م-ع-ي-ة أل-م-ن-إط-ق أل-م-ع-دن-ي-ة للبيئة
وألسص-ي-إح-ة ع-ل-ى ت-إط-ي-ر وت-وج-ي-ه أل-م-تربصصين
وت -وع -ي -ة م-ع-ظ-م شص-رأئ-ح أل-م-ج-ت-م-ع م-ن أج-ل
أهمية هذأ ألموقع ألذي له عدة أعتبإرأت
ت- -إري- -خ- -ي- -ة وسص- -ي- -إح- -ي- -ة وك- -ذلك م- -ن- -إخ -ي -ة
ألمتربصصون.

 ...وسسكان صسالح باي ينتظرون
–سس Úخدمة التوزيع بعد
–ويلها للجزائرية للمياه

ا◊رصس على مدى تنفيذ
التعليمات رهان الوصساية

 7مصساب 5 ‘ Úحوادث مرور بÈج بوعريريج

حريق يأاتي على هكتار من القمح
ببئر قاصسد علي
’رب---------ع---------ة
ع----------رفت أ أ
وأل--------عشص-------رون سص-------إع-------ة
أل---م---إضص--ي--ة ،تسص--ج--ي--ل 05
ح------وأدث م------رور ب------ب-----رج
بوعريريج ،وألتي أحصصتهإ
مصص-إلـح أل-ح-م-إي-ة ألمدنية
عبر إأقليم ألو’ية ،مخلفة
 07مصص-إب-ي-ن ،ق-دمت ل-هم
’ول--ي--ة ف--ي
’سص--ع--إف--إت أ أ
أإ
عين ألمكإن وتم إأجÓؤوهم
م----ن ط----رف إأسص----ع----إف----إت
أل--ح--م--إي--ة أل--م--دن--ي--ة إأل--ى
م----خ----ت----ل----ف أل----مصص----إل----ح
’سصتشصفإئية ألقريبة.
أإ
م------ن ب------ي------ن أل-----ح-----وأدث
ألمذكورة ،سصجلت ألحمإية
أل--م--دن--ي-ة ت-دخ-ل ل-ل-وح-دة
’ج--ل ح--إدث
أل---رئ--يسص--ي--ة أ

م---رور ت---م---ث---ل ف---ي صص--دم
سصيإرة لشصخصص ،بإلطريق
أل---وط---ن---ي رق--م  45أمإم
أل-م-ن-ط-ق-ة ألصص-ن-إع-ي-ة برج
بوعريريج منتصصف ألنهإر،
ألضصحية شصإب في  22من
’صص-إبإت،
أل-ع-م-ر م-ت-ع-دد أ إ
كمإ أصصيب أيضصإ شصخصص
كإن موأكبإ لسصإئق ألسصيإرة
سص---ن---ه  21سص--ن-ة م-ت-ع-دد
’صص--إب--إت ق--دمت ل--ه--م--إ
أإ
’ول--ي--ة ف--ي
’سص--ع--إف--إت أ أ
أإ
ع-----ي-----ن أل-----م-----ك-----إن ،وت----م
ت---ح---وي---ل--ه--م--إ م--ن ط--رف
إأسصعإفإت ألحمإية ألمدنية
إألى مسصتشصفى بوزيدي.
م--ن ج-ه-ة أخ-رى ،ت-دخ-لت
أل-وح-دة أل-ث-إن-وي-ة للحمإية

ألمدنية بدأئرة بئر قإصصد
علي شصرق برج بوعريريج
’ج--ل ح--ري--ق ق--م--ح ق-إئ-م
أ
بقرية عين ألبيضصإء بدوأر
بني حميد ،بلدية ودأئرة
ب--ئ--ر ق--إصص--د ع--ل--ي ،ح-يث
إأندلع ألحريق على ألسصإعة
أل--وأح--دة وأل--نصص-ف زوأ’،
وت--م--ك--ن رج--إل أل--ح--م-إي-ة
ألمدنية من إأخمإد ألحريق
أل-----ذي شصب ف-----ي ح-----ق-----ل
مسصإحته  05هكتإرأت من
إأخمإد ألحريق وإأنقإذ 04
ه---ك---ت---إرأت م---ن أل---ق---م--ح
ألقإئم.

برج بوعريريج:
حبيبة بن يوسسف
إانقاذ مئات القناط Òمن اÙصسول

النÒان تأاتي على أاك Ìمن  24هكتارا من القمح والشسع Òبأام اليواقي
أاتى حريق مهول ببلدية ع Úببوشض
غرب ولية أام البواقي ،ظهر أاول أامسض،
ع - -ل- -ى أاك Ìم- -ن  24ه-ك-ت-ارا م-ن «ق-م-ح
وشس- -ع »Òو 05ه-ك-ت-ارات م-ن ا◊صس-ي-دة
والت.Í
أل-ح-ري-ق وق-ع حسصب ب-ي-إن ل-ل-ح-م-إي-ة أل-م-دن-ية
للو’ية ،في حدود ألسصإعة ألثإنية وألنصصف
زوأ’ بإلبلدية ألمذكورة بمشصتة أو’د عبإسص
خ -ل -ف ج -ب -ل سص -ي -دي رغ -يسص ،ح -يث ت-دخ-لت
ألوحدة ألثإنوية للحمإية ألمدنية لعين ببوشص

بدعم من ألوحدة ألرئيسصية في عين ألمكإن
وأخمدت ألحريق.
أأ’مÓك ألمنقذة مئإت ألهكتإرأت ألمجإورة
من ألزرع ألقإئم ألى جإنب  90قنطإر من
ألشص -ع -ي -ر ك -إنت م -ح -م -ل -ة بشص -إح -ن -ة م -ن ن -وع
«شصإكمإن» ،في ألوقت ألذي بإشصرت فيه فرقة
أل-درك أل-وط-ن-ي أل-م-خ-تصص-ة إأق-ل-ي-م-ي-إ ت-حقيقإ
معمقإ حول أسصبإب ألحريق.

أام البواقي :إاسسكندر ◊جازي

»æWh

السسبت  15جوان  2019م
الموافق لـ  12شسوال  1440هـ

وسسط –ديات –سس Úأÿدمات وتنشسيط أ◊ياة ألثقافية

وإ‹ بومردإسس يعطي إإشسارة إنطÓق موسسم
إ’صسطياف من إلوإجهة إلبحرية
’شسغال تهيئة  47شساطئا
^ تخصسيصس  11مليار سسنتيم أ

أع -ط -ى ،مسس -اء أول أمسس ،وأ‹ ب -وم-ردأسس ي-ح-ي ي-ح-ي-ات-ن ،إأشس-ارة أن-طÓ-ق م-وسس-م أ’صس-ط-ي-اف أ÷دي-د م-ن ألشس-اط-ئ أŸرك-زي
للوأجهة ألبحرية بحضسور ﬂتلف ألهيئات وألفاعل ÚأŸكلف Úبإادأرة وتسسي ÒأŸوسسم ،وهذأ وسسط –ديات –سس Úمسستوى
أÿدمات لزوأر ألو’ية أŸنتظر بدأية نزولهم إأ ¤ألشسوأطئ  47أŸسسموحة للسسباحة أŸوزعة على  14بلدية سساحلية مباشسرة
بعد أنتهاء أمتحانات نهاية ألسسنة ،فيما تبقى مسسأالة ›انية ألدخول غﬁ Òسسومة ككل سسنة وتتطلب إأجرأءأت صسارمة..

بومرداسس :ز.كمال
م -ر ا س س -م ع -م -ل -ي -ة ا ل ف -ت -ت -ا ح ل -ل -م -و س س -م
ا ل - -ج - -د ي - -د ج - -ر ت و س س - -ط ا ح - -ت - -ف - -ا ل ت
وتظاهرات فنية وفولكلورية شساركت
فيها مختلف الفرق الرياضسية والفنية
ا ل -ن -ا ش س -ط -ة ع -ل -ى م س س -ت -و ى د و ر ا ل ش س -ب -ا ب
ب - -ا ل - -ب - -ل - -د ي - -ا ت و ك - -ذ ا ف - -ر ق ا ل - -ك ش س -ا ف -ة
ا لإ س س  Óم ي ة و م م ث ل ي ا ل ج ه ا ت ا ل م ش س ر ف ة
ع - -ل -ى ع -م -ل -ي -ة ا ل -ت -ن -ظ -ي -م ك -م -د ي -ر ي -ة
ا ل س س ي ا ح ة  ،ا ل ص س ح ة  ،ا ل ن ق ل  ،و ب ا لأ خ ص س
م -وؤ س س س س -ة م -ا د ي ن -ا ت ا ل -م -ك -ل -ف -ة ب -م ه م ة
تنظيف الشسواطئ والفضساءات العامة،
اإ ل -ى ج -ا ن ب ت -ن ص س -ي ب خ -ي -م -ا ت خ -ا ص س -ة
بالحرفيين القادمين من عدة وليات
م -ن ا ل -و ط -ن ل -ع -ر ض س م -خ -ت -ل -ف ا ل -ت -ح -ف
ا ل -ف -ن -ي -ة و ا لإ ب -د ا ع -ا ت ا ل -ح -ر ف -ي -ة ط -ي -ل -ة
اأ ي ا م ا ل م و س س م .
و ع ل ى ا ل ر غ م م ن اأ ه م ي ة ا ل ح د ث و د و ر ه
ف - -ي ت - -ن ش س - -ي - -ط ا ل - -ح - -ي - -ا ة ا ل - -ث - -ق - -ا ف - -ي - -ة
و ا ل ق -ت ص س -ا د ي -ة ل -و ل ي -ة ب -و م -ر د ا س س ب -م -ا
فيها البلديات السساحلية ،والتوقعات
ب - -ا س س - -ت - -ق - -ب - -ا ل اأ ع - -د ا د ك - -ب - -ي - -ر ة م - -ن
المصسطافين هذه السسنة قد يتجاوز
ا ل - -ر ق -م ا ل -م س س -ج -ل ا ل س س -ن -ة ا ل -م -ا ض س -ي -ة
ب ح و ا ل ي  1 5م ل ي و ن م ص س ط ا ف  ،اإ ل اأ ن
م - -و س س -م ه -ذ ه ا ل س س -ن -ة و ب -ح س س ب م -د ي -ر
ا ل س س -ي -ا ح -ة ا ل -و ر د ي ع -ب -ي -د ي « ل -م ي ش س -ه -د

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

فتح وتهيئة شسواطئ جديدة على غرار
المواسسم السسابقة ،حيث اسستقر عدد
ا ل ش س -و ا ط -ئ ا ل -م س س -م -و ح -ة ل -ل س س -ب ا ح ة ع ن د
 47شساطئا ،مع تخصسيصس قرابة 11
م ل ي ا ر س س ن ت ي م ل ل ق ي ا م ب اأ ش س غ ا ل ا ل ت ه ي ئ ة
الضسرورية وتجهيز الشسواطئ بمختلف
ا ل م س س ت ل ز م ا ت خ ا ص س ة ف ي م ج ا ل ا لأ م ن
والحماية ،النظافة ،وباقي الخدمات
ا لأ س س ا س س ي ة ا لأ خ ر ى ا ل ت ي ي ت ط ل ع اإ ل ي ه ا
المصسطاف».
ب ا ل م ق ا ب ل ل ت ز ا ل اإ ش س ك ا ل ي ة ق ل ة ع د د
م -ر ا ف -ق ا ل س س -ت -ق -ب -ا ل ب -و ل ي -ة ب -و م ر د ا س س
ت -ث -ي -ر ا ن ش س -غ -ا ل ت ا ل -ز ا ئ -ر ي ن و ا ل س س ل ط ا ت
ا ل -م -ح -ل -ي -ة ع -ل -ى ا ل س س -و ا ء ب -ا ل -ن -ظ -ر اإ ل -ى
ت - -اأ خ - -ر ت س س -ل -ي -م ع -د د م -ن ا ل -م ش س -ا ر ي -ع
ا ل -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ا ل -ف -ن -ا د ق و ا ل -م -خ -ي -م -ا ت
ا ل ص س -ي -ف -ي -ة ا ل -ع -ا ئ -ل -ي ة ا ل م س س ج ل ة ل  Óن ج ا ز
في كل من قورصسو ،بودواو البحري،
ز م - -و ر ي  ،د ل س س و غ - -ي - -ر ه - -ا م - -ن اأ ج - -ل
ا ل س س -ت -ج -ا ب -ة ل -م -ت -ط -ل -ب -ا ت ا ل -ع د د ا ل ك ب ي ر
م ن ز و ا ر ا ل م د ي ن ة ا ل ذ ي ن اأ ص س ب ح ا غ ل ب ه م
ي - - -ف ض س - - -ل - - -و ن و ج - - -ه - -ة ك - -ر ا ء ا ل ش س - -ق - -ق
المفروشسة لدى الخواصس ،كما تبقى
اأ ي ض س ا ع م ل ي ة غ ي ا ب ا ل ت ن س س ي ق ب ي ن ق ط ا ع
ا ل س س -ي -ا ح -ة و ا ل س س -ل -ط -ا ت ا ل -م -ح -ل -ي -ة ف -ي
البلديات السساحلية تخلق الكثير من
ا ل م ت ا ع ب ل ل م ص س ط ا ف ي ن ب ا لأ خ ص س ف ي م ا
ت -ع -ل -ق ب -م -ج -ا ن -ي -ة ا ل ش س -و ا ط -ئ و ح -ظ -ا ئ -ر

ا ل س س - -ي - -ا ر ا ت ا ل - -ت - -ي ت - -ت ص س - -ر ف ف - -ي - -ه - -ا
ا ل -ب -ل -د ي -ا ت و اأ خ -ر ى ت -ا ب -ع -ة ل -م -ج م و ع ا ت
ت - -ق - -و م ب -ع -م -ل -ي -ة ا ل ب -ت -ز ا ز  ،و ه -ي م -ن
السسلبيات التي تتكرر كل موسسم.
ن ق ط ة س س و د ا ء اأ خ ر ى ل م ي س س ت ط ع م و س س م
ا ل ص س - -ط - -ي - -ا ف اأ ن ي - -ت -خ -ل ص س م -ن -ه -ا اأ و
ت ج ا و ز ه ا ن ح و ا لأ ح س س ن و ت ت ع ل ق ب ن ق ص س
ا ل -ف ض س -ا ء ا ت ا ل -ت -ر ف -ي -ه -ي -ة ا ل -م -خ ص س ص س -ة
ل ل ع ا ئ  Óت و ا ل ش س ب ا ب ط ي ل ة اأ ي ا م ا ل ص س ي ف ،
ف -م -ا ع -د ا و ج -ه -ة ا ل س س -ت -ج -م -ا م ع -ل -ى
الشسواطئ ،ل يجد زائر الولية بديÓ
اآ خ -ر ا ل -ل -ت -ر ف -ي -ه و ت -ن ش س -ي -ط ب -ر ن -ا م -ج -ه
ا ل ي و م ي ب ا لأ خ ص س ب ا ل ن س س ب ة ل Óأ ط ف ا ل .
ت -ق -ت ص س -ر ا لأ ن ش س -ط -ة ع -ل -ى ق -ل -ت -ه -ا ف -ي
ع -ا ص س -م -ة ا ل -و ل ي -ة اأ م -ا ب -ا ق -ي ا ل -ب -ل -د ي ا ت
ا ل س س ا ح ل ي ة ا لأ خ ر ى ف ا ن س س ب ا ت ه ا ي ك و ن
مبكرا ول اثر للحياة الثقافية ،وهي
م - - -ن ا لأ م - - -و ر ا ل - -ت - -ي ت - -ع - -ك - -ر ص س - -ف - -و
ا ل -م ص س -ط -ا ف -ي -ن و د ف -ع ت ب -ا ل -ك -ث -ي ر ي ن اإ ل ى
عدم تكرار التجربة ،مع ذلك لم يجد
ه - -ذ ا ا ل ن ش س - -غ - -ا ل اأ ذ ا ن -ا ص س -ا ئ -غ -ة ل -د ى
ا ل -ق -ط -ا ع -ا ت ا ل -م -ع -ن -ي -ة ف -ي ا ل -ث -ق -ا ف -ة
و ا ل س س -ي -ا ح -ة  ،ف -ي ح -ي -ن ي -ب -ق -ى ر وؤ س س -ا ء
ا ل - -ب - -ل - -د ي - -ا ت غ - -ا ر ق - -ي - -ن ف - -ي م ش س - -ا ك - -ل
ا ل -ن -ف -ا ي -ا ت و ا ل -ت -ه -ي -ئ -ة و ي -ب -ق -ى م -و س س -م
ا ل ص س -ط -ي -ا ف م س س -اأ ل -ة ث -ا ن -و ي -ة و ل -ي س س ت
اأ و ل -و ي -ة ب -ا ل -ن س س -ب -ة ل -ه -م ر غ -م اأ ه -م -ي -ت -ه -ا
القتصسادية.
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أجتماع و’ئي لرصسد وأقع ألÈأمج ألتنموية بسسوق أهرأسس

تخصسيصس غÓف ما‹ معت Èلتنشسيط عدة قطاعات

تضس -م -ن أ’ج -ت -م-اع أل-ذي ت-رأسس-ه ،ن-ه-اي-ة
’سس -ب-وع ،أل-وأ‹ ب-وزق-زة أل-ون-اسس ،ب-حضس-ور
أ أ
’م Úأل - -ع - -ام ل - -ل - -و’ي - -ة وأعضس- -اء أ÷ه- -از
أ أ
أل -ت -ن -ف -ي-ذي ب-ال-و’ي-ة ،ورئ-يسس دأئ-رة سس-وق
أه- -رأسس Ãع- -ي- -ة أعضس- -اء أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي
أل-ب-ل-دي ،وأق-ع ألÈأم-ج أل-ت-ن-م-وي-ة ب-ع-اصس-م-ة
أل- -و’ي- -ة ووضس- -ع- -ي -ة أŸشس -اري -ع ذأت ألصس -ل -ة
ب-السس-اك-ن-ة وضس-رورة رصس-د أ’ه-ت-م-ام ألكاف
’“امها.
إ

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
ت -م خ Ó-ل-ه-ا ال-ت-ط-رق إال-ي وضس-ع-ي-ة ال-مشس-اري-ع
المسسجلة بإاقليم البلدية وكذا المشساريع ذات
الصسلة بتحسسين المسستوى المعيشسي للمواطن
الهتمام األكبر خÓل الجلسسة حيث اسستفادت
ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة م-ن ب-رن-ام-ج ت-ن-م-وي ط-م-وح
يخصس المشساريع التنموية الممونة من طرف
ميزانية البلدية بغÓف مالي  100مليار سسنتيم
شس- -م -لت ان -ج -از ب -عضس ال -ه -ي -اك -ل وال -م -راف -ق
ال-خ-دم-ات-ي-ة ،ت-ه-ي-ئ-ة وت-ج-ه-ي-ز ب-عضس المرافق
خ- -اصس- -ة ال- -ف- -روع اإلداري- -ة وصس -ي -ان -ة اإلن -ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ان-ج-از م-ط-اع-م م-درسس-ي-ة وب-عضس
األشسغال بالمؤوسسسسات التربوية
إالى جانب المشساريع المسسجلة ضسمن برنامج
ال-م-خ-ط-ط ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-مية برخصسة إاجمالية
قدرت بـ  33مليار سسنتيم ،تناولت تهيئة بعضس
األح-ي-اء وإاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ع-دة ط-رق وت-ه-ي-ئة
ال-مسس-اح-ات ال-خضس-راء والسس-اح-ات ال-ع-م-وم-ية
عبر األحياء الى جانب انجاز شسبكة اإلنارة
العمومية ببعضس الطرق.
ن -اه -يك ع -ن إاع -ان -ات م -ال-ي-ة ضس-م-ن صس-ن-دوق
ال -تضس -ام -ن والضس -م -ان ل -ل-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
بغÓف مالي  18مليار سسنتيم إلعادة ترميم
م- -درسس- -ة اب- -ن خ- -ل- -دون وم -درسس -ة ب -اسس -ت -ور،
باإلضسافة إالي انجاز عدة مÓعب جوارية عبر
أاح- -ي- -اء ب- -رال صس- -ال -ح،ح -ي ال -نصس -ر،ح -ي 400
سس -ك -ن،ح -ي ال -ح -دائ -ق ،ح -ي  418سسكن،حي
الشسهيد،مخطط شسغل األراضسي رقم ،09حي

دي -ار ال -زرق -اء ،ح-ي  1700سس-ك-ن،حي رباحي
ن- - -وار،ح - -ي  ،CNEPال -م -ل -عب ال-ري-اضس-ي
الجواري مقابل ثانوية الفارابي.
ك -م -ا ت -م ت -ن -اول ال -ل -ق-اء ايضس-ا مشس-اري-ع م-ح-ل
اهتمام المواطنين في الوقت الراهن منها في
Óحياء تم
مجال التهيئة والتحسسين الحضسري ل أ
تخصسيصس  54مليار سسنتيم مخصسصسة للتحسسين
الحضسري حي  26افريل 470،سسكن  -حمة
لولو  ،-حي  64حمة لولو،و  84مليار سسنتيم
ضسمن البرنامج الممركز الخاصس بالتحسسين
الحضسري حي  26افريل،شسارع قيدوم الطيب
وشسارع بوثليجة الطيب
اما فيما يخصس الطرقات تم رصسد مبلغ 42
مليار سسنتيم شسمل أاحياء  26افريل ،حي ابن
رشس -د،ح -ي ال -م-ع-ل-م-ي-ن،ط-ري-ق ال-ح-دائ-ق،ح-ي
طارق بن زياد ،حي ،CNEPحي مزغيشس
وح- - - - -ي دالسس(  11م -ل -ي-ار ضس-م-ن صس-ن-دوق
ال-تضس-ام-ن والضس-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات المحلية30،
مليار صسندوق الطرقات) ،وفي برنامج التزود
بالمياه الصسالحة للشسرب تم التطرق له خÓل
جلسسة العمل بتاريخ 10جوان ،2019حيث تم
رصس - -د م - -ب- -ل- -غ  155م -ل -ي -ار شس -م -لت ح -ف -ر
اآلبار،الربط بشسبكة الصسرف الصسحي وشسبكة
المياه الصسالحة للشسرب.
أام-ا ال-م-راف-ق الشس-ب-ان-ي-ة شس-م-لت ان-ج-از م-لعب
ج -واري ،ال -ت -غ -ط -ي -ة ب -ال -عشسب الصس -ط -ن-اع-ي
ألرضس -ي -ة م -ل -ح -ق دي -وان ال -م -ركب ال -م -ت -ع -دد
الرياضسات باجي مختار ،انجاز سساحة لعب
بحي غلوسسي ،انجاز ملعب رياضسي جواري
ب -م -درسس -ة م -اكسس م -ارشس -ان ،إاع-ادة الع-ت-ب-ار
للملعب البلدي غوار الطيب ،تهيئة الملعب
البلدي للكرة الحديدية ،تهيئة الملعب البلدي
للتنسس رباحي نوار ،انجاز  04مÓعب جوارية
مع التغطية بالعشسب الصسناعي ،تهيئة ملعب
رياضسي جواري بحي المعلمين ،تهيئة ملعب
ري-اضس-ي ج-واري ب-ح-ي الشس-ه-ي-د ،ت-ه-ي-ئة ملعب
التنسس مولود فرعون.

وسسط توقعات بإانتاج أك Ìمن مليون قنطار من ألقمح وألشسعÒ

إإنطÓق موسسم إ◊صساد وإلدرسس بÈج بوعريريج

أشس- - -رف ب- - -ن ع- - -م- - -ر ب- - -ك- - -وشس وأ‹ ب - -رج
ب -وع -ري -ري -ج ،ع -ل -ى إأع -ط -اء إأشس-ارة إأن-طÓ-ق
م - -وسس - -م أ◊صس- -اد وأل- -درسس 2019 / 2018
ب -و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ،وسس -ط ت -وق-ع-ات
Ÿديرية أŸصسالح ألفÓحية بÈج بوعريريج
بتحصسيل منتوج ما ب Úمليون ومليون و200
ألف قنطار من أ◊بوب ،قمح وشسع ،Òهذأ
أŸوسسم ،بحسسب ما صسرح به وأ‹ ألو’ية.

الÈج :حبيبة بن يوسسف
كان الموسسم الفÓحي الحالي ناجحا من حيث
زراعة الحبوب المتمثلة في القمح والشسعير،
ب -حث ك -انت األم-ط-ار ال-م-وسس-م-ي-ة ب-وف-رة ف-ي
الوقت المناسسب ،وكانت ولية برج بوعريريج
قد عانت لثÓثة مواسسم متتالية 2015،2016
و 2017من جفاف كبير تسسبب في إانخفاظ
ره -يب ف -ي ال -م-حصس-ول ت-راوح ب-ي-ن  250أالف
قنطار و 50آالف قنطار فقط الموسسم ما قبل
ال -م -اضس -ي ،ل -ي -ع -ود اإلن -ت-اج إال-ى اإلرت-ف-اع ف-ي
الموسسم الماضسي لحدود  800آالف قنطار،
في إانتظار الموسسم الحالي الذي ينبئ بمنتوج
وفير يتجاوز المليون قنطار.
لكن الفÓحين ليزالون يطرحون بحدة مشسكل
الري والمياه التي ترهن فÓحتهم ونشساطهم

في كل مرة ،خاصسة في مجال الحبوب ،ما
دف-ع ب-السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا والي
ال-ولي-ة إال-ى إاع-ت-م-اد ع-م-ل-ي-ة ت-حضس-ي-ر ن-اج-ع-ة
للموسسم الفÓحي ،من خÓل عقد لقاءات مع
الشس- -رك- -اء ف -ي ال -غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة وإات -ح -اد
ال-فÓ-ح-ي-ن وال-م-ج-السس ال-م-ه-ن-ي-ة ،وف-ت-ح ق-ن-اة
م -ب -اشس -رة ل -م -ن -اقشس -ة مشس -ك -ل ال -ري والسس-ق-ي
الفÓحي ،وأاكد بن عمر في هذا الشسأان أان
مصسالح الولية عملت على تحفيز الفÓحين
لسستغÓل اكبر مسساحة ممكنة بالولية ،مع
حث الفÓحين على تنويع الفÓحة والتوجه
ن -ح -و م -ن -ت-ج-ات اخ-رى ك-ون ال-ولي-ة فÓ-ح-ي-ة
ب-إام-ت-ي-ز وت-م-ت-لك إام-ك-ان-ي-ات ك-ب-ي-رة ل-ت-حسس-ي-ن
ترتيبها على المسستوى الوطني.
مضس -ي -ف -ا أان السس -ل -ط-ات ال-ولئ-ي-ة .وف-ي إاط-ار
محاولتها لمسساعدة الفÓحين وتلبية طلباتهم
رفعت التحفظ ورخصست لبعضس اآلبار ،في
حين لتزال اللجنة المتخصسصسة تواصسل العمل
ب -دراسس -ة ال-ح-الت وك-ل ال-م-ل-ف-ات وال-ط-ل-ب-ات
المطروحة ،لÓسستجابة للبعضس منها بما ل
يضس -ر ب -م -نسس -وب ال -م -ي -اه ال -ج -وف -ي -ة وت -زوي-د
المواطنين بمياه الشسرب وذلك بالتنسسيق مع
الغرفة الفÓحية واتحاد الفÓحين.

توقع جني  12ألف قنطار من أŸادة

إإنطـ ـ ـ ـÓق حمل ـ ـ ـة جن ـ ـ ـي إلفل ـ ـ ـ Úللموسس ـ ـ ـم إ÷ ـ ـ ـاري بسسكيك ـ ـ ـدة

أنطلقت ع Èغابات إأقليمي ع Úقشسرة وأم ألطوب ،ألتابعتŸ Úقاطعة “الوسس ،عملية جنى ألفل ،Úملك ألدولةŸ ،وسسم  ،2019حيث أعطيت إأشسارة أ’نطÓق من غابة ألدولة أو’د أ◊اج وأ›ÈŸة لÓسستغÓل من طرف رئيسس أŸقاطعة،
و‡ثل ›مع ألهندسسة ألريفية  GGRأŸسسندة إأليها عملية أ’سستغÓل ،حيث Œري ألعملية ‘ ظروف حسسنة ،حسسب ﬁافظة ألغابات بالو’ية.

سسكيكدة :خالد العيفة
ن - -ف س س ا ل - -ع - -م - -ل - -ي - -ة ا ن - -ط - -ل - -ق ت
بمقاطعة الغابات بالقل ،والتي
ب ش س -ر ت م -ن ا ل -م -ك -ا ن ا ل -م -ع -ر و ف
ب ا ل ع ل ي ش س ا ل غ ا ب ة ا ل م وؤ م م ة ا ل ت ي
ك - - - -ا ن ت ت س س - - - -م - - -ى س س - - -ا ب - - -ق - - -ا
ب ـ »  H P Kو ك - -ذ ا ب - -ب - -ل -د ي -ة ا و ل د
ا ع ط ي ة ب م ن ط ق ة ل م د و د ب اإ ق ل ي م
الغابات اخناق مايون ،ويتوقع
اأ ن ت ح ق ق ه ذ ا ا ل م و س س م اإ ن ت ا ج ا
ب ـ  1 2اأ ل ف ق ن ط ا ر اأ ي م ا ي م ث ل
ح و ا ل ي  ٪ 1 5م ن ا لإ ن ت ا ج ا ل و ط ن ي
لهذه المادة ،وتتمركز غابات

ا ل -ف -ل -ي -ن ب -ا ل -ج -ه -ة ا ل -غ -ر ب -ي -ة م -ن
الولية.
ويذكر انه تم تسسجيل ارتفاع
م -ح س س -و س س ف -ي اإ ن -ت -ا ج ا ل -ف -ل -ي -ن
ب - -ا ل - -و ل ي - -ة خ  Ó- -ل ا ل - -م - -و س س - -م
ا ل - -م - -ا ض س - -ي  ،ب -ت -ح -ق -ي -ق 1 0 4 0 0
قنطار من مادة الفلين ،ويتم
تخزين مادة الفلين التي ينتج
اأ غ ل ب ه ا ب ا ل ج ه ة ا ل غ ر ب ي ة ل ل و ل ي ة
ب -م -خ -ا ز ن ت -ل -ز ة ب -ا ل ق ل و ا ل د م ن ي ة
بتمالوسس ،وفق توضسيحات من
قبل ذات المديرية ،حيث تعد
سسكيكدة من كبريات المناطق

ا ل -غ -ا ب -ي -ة ع -ب -ر ا ل -و ط -ن ب -م س س ا ح ة
اإ ج م ا ل ي ة ت ق د ر ب ح و ا ل ي  9 8اأ ل ف
ه -ك -ت -ا ر ح -ي ث ت -ز خ -ر ب -ث -ر و ا ت
غ -ا ب -ي -ة ك -ث -ي -ف -ة  ،ف -ي م -ق -د م -ت -ه -ا
ا ل ف ل ي ن ع ل ى م س س ا ح ة ب ـ  8 0اأ ل ف
ه ك ت ا ر  ،ب ا لإ ض س ا ف ة اإ ل ى ك ل م ن
ا ل ص س - -ن -و ب -ر ا ل -ب -ر ي و ا ل ص س -ن -و ب -ر
ا ل -ح -ل -ب -ي و م -خ -ت -ل -ف ا ل -ن -ب -ا ت -ا ت
ا ل غ ا ب ي ة ا لأ خ ر ى .
م - -ن ج - -ه - -ة ا خ - -ر ى ت - -ت - -ع - -ر ض س
الثروات الغابية وفي مقدمتها
م - -ا د ة ا ل - -ف - -ل - -ي - -ن ا ل - -ى ا ل - -ن - -ه ب
المسستمر،على مسستوى مختلف

بلديات المصسيف القلي ،حيث
ت -م ا ل -ع -ث -و ر م -وؤ خ -ر ا ا ث -ر د و ر ي -ة
ع -ا د ي -ة لأ ع -و ا ن ا ل -غ -ا ب -ة ب -ا خ -ن ا ق
م ا ي و ن د ا خ ل ا لأ م  Óك ا ل غ ا ب ي ة
ا ل -و ط -ن -ي -ة ب -م -ن -ط -ق -ة س س -ي -و ا ن ،
ب ب ل د ي ة اأ و ل د ا ع ط ي ة  ،ع ل ى ك م ي ة
م -ع -ت -ب -ر ة م -ن ا ل -ف -ل -ي -ن م ع ب اأ ة ف ي
ا ك ي ا س س و م خ ب اأ ة د ا خ ل ا ل غ ا ب ة ت م
ا س س - -ت - -غ  Ó- -ل - -ه ب - -ط - -ر ي - -ق -ة غ -ي -ر
ق - -ا ن - -و ن - -ي - -ة  ،ح - -ي ث ت - -م ح - -ج - -ز
و ا س س -ت -ر ج -ا ع ه -د ه ا ل -ك -م -ي ة و ف ت ح
تحقيق لمعرفة الجاني.

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

»æWh

ألسصبت  15جوأن  2019م
ألموأفق لـ  12شصوأل  1440هـ

‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة عﬂ Èتلف مناطق الوطن

ا÷يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش يوق ـ ـ ـ ـ ـ ـف عنصس ـ ـ ـر دع ـ ـ ـ ـ ـ ـم ا÷ماع ـ ـ ـات
ا’رهابي ـ ـ ـة و Œ 4ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـدرات

ألعدد
17972

08

عÌوا عليها ‘ حالة حرجة

الدرك ينقذ فتاة ﬂتطفة ‘ أاقل من  3سساعات بالبليدة
“كن عناصصر اÛموعة الو’ئية للدرك
الوطني ‘ البليدة ،من –رير فتاة قاصصر،
” اخ- -ت- -ط -اف -ه -ا اÿم -يسس اŸاضص -ي م -ن ق -ب -ل
’شص-رار ‘،ظ-رف ق-ي-اسص-ي ⁄
›م -وع -ة م -ن ا أ
يتجاوز  3سصاعات.
مصصادر أمنية أوضصحت لـ»ألشصعب» أن عائلة
لبÓغ عن أمر أختفاء أبنتهم
ألضصحية قامت با إ
بشصكل فجائي وغير مفهوم من محيط مقر
سصكناها بمدينة بني مرأد ،حيث وفور ذلك قام
عناصصر ألدرك ،بنصصب سصدود وحوأجز شصاملة
عبر أهم ألنقاط وألطرقات ،وفرضض تفتيشض
دق-ي-ق ل-ك-ام-ل أل-م-رك-ب-ات وأل-ت-ح-رك أل-مشصبوه،

وعلى ما يبدووحسصب تصصريحات ألضصحية ألتي
ت--م أل-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-ا ،بضص-وأح-ي دأئ-رة ب-وف-اريك
بالحي ألشصعبي بن شصعبان ،في حالة نفسصية
سصيئة جدأ ،فإان ألمختطفين لما علموأ بأامر
أنتشصار ألدرك ونصصب ألحوأجز ،سصارعوأ في
لن-ق-اذ أن-فسص-ه-م وع-دم
لف--رأج ع-ن ألضص-ح-ي-ة إ
أإ
ألقبضض عليهم ،وإأبعاد عنهم أي شصبهة  ،ول
ي--زأل أل--م--ح--ق--ق--ون ي--ت--ح--رون ل--ل--ق--بضض ع-ل-ى
ألخاطفين ألـ ،3ألذين ما يزألون في حالة فرأر
لمحاكمتهم لحقا.

البليدة :لينة ياسسمÚ

احباط ﬁاولة تهريب  159خرطوشسة سسجائر Ãيناء ا÷زائر

«الشصعب» تمكنت مصصالح شصرطة ألحدود بميناء ألجزأئر من توقيف  03أشصخاصض مشصتبه فيهم
أثناء مغادرتهم ألترأب ألوطني باتجاه فرنسصا وبحوزتهم  159خرطوشصة سصجائر كانت مخبأاة
بإاحكام دأخل أمتعتهم ،وعليه تمت حجزها وتحويل ألمشصتبه فيهم إألى ألمصصالح ألمختصصة لفتح
تحقيق في ألقضصية.

‘ حادث Úمتفرق Úبسصكيكدة

هÓك سسائق آالة حفر إاثر انهيار جبلي Ãحجرة

’رهاب،
‘ إاطار مكافحة ا إ
أاوق - -فت م - -ف - -رزة ل - -ل - -ج - -يشس
ال- -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ،ي -وم 1٢
ج- - -وان  ٢019ع -نصص -ر دع-م
’ره- -اب- -ي- -ة
ل - -ل - -ج - -م- -اع- -ات ا إ
بعنابة/ن.ع.5.

ق.و
ف--ي إأط--ار م--ك--اف--ح--ة أل--ج--ري--م--ة
ألمنظمة ،أوقفت مفارز للجيشض
أل-----وط-----ن----ي ألشص----ع----ب----ي ب----ع----ي----ن
قزأم/ن.ع )15 ( ،6.م--ن--ق--ب--ا ع-ن
أل-ذهب وم-ه-رب-ين ( )02وضص-ب-طت
( )05م---رك---ب---ات رب--اع--ي--ة أل--دف--ع
و( )7,5أطنان من ألموأد ألغذأئية
و( )06أج-----ه----زة ل----ل----كشص----ف ع----ن
ألمعادن.

 ...ضسبط  30كلغ من
الكيف اŸعالج
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أوق -ف ع -ن -اصص -ر
أل -درك أل -وط -ن -ي ب -ت-ل-مسص-ان/ن.ع،2.
أربعة ( )04تجار مخدرأت وضصبطوأ
( )30,4كيلوغرأم من ألكيف ألمعالج.

 ..توقيف  8منقب Úعن
الذهب وحجز عتاد

في إأطار مكافحة ألتهريب وألجريمة
أل -م -ن ّ-ظ-م-ة ،أوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض
ألوطني ألشصعبي ،يوم  13جوأن ،2019
ب-ب-رج ب-اج-ي م-خ-ت-ار/ن.ع ،6.ث-م-ان-ية
( )08منقبين عن ألذهب ،وحجزت

( )44مولدأ كهربائيا ،و( )37مطرقة
ضص -اغ -ط -ة وه -ات-ف-ي-ن( )02ن- -ق- -ال- -ي -ن
ومعدأت للتنقيب عن ألذهب.

..ضسبط  61كلغ من
الكيف اŸعالج وتوقيف
شسخصسÚ
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ضص- -ب- -ط ح -رأسض
ألسص -وأح -ل ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ع -ن-اصص-ر
ألدرك ألوطني ،بتلمسصان /ن ع ،2
( )61كيلوغرأما من ألكيف ألمعالج،
فيما أوقفت مفرزة للجيشض ألوطني
ألشصعبي بالتنسصيق مع عناصصر ألدرك
أل- -وط- -ن -ي بسص -ط -ي -ف  /ن ع )02 ( ،5
شص -خصص -ي-ن وضص-ب-طت ( )6940ق -رصص-ا

مهلوسصا.

..وحجز بندقية صسيد
وذخÒة متنوعة
وفي سصياق متصصل ،ضصبط حرأسض
أل- -ح- -دود ب -ك -ل م -ن سص -وق أه -رأسض
وألطــارف وتبسصة /ن ع )5354( ،5
لترأ من ألوقود ،فيما أوقفت مفارز
أخ -رى ل -ل-ج-يشض أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي،
وع - - - - - - - -ن- - - - - - - -اصص- - - - - - - -ر أل- - - - - - - -درك
ألوطني،شصخصصين( )02وح - - -ج - - -زت
ب- -ن -دق -ي -ة ( )01صص - - - - -ي- - - - -د و()205
خرطوشصة و( )1068قرصض مهلوسض
بكــل من ألطـــارف وخــنشصلة /ن ع
.5

بتهمة ابرام صصفقات غ Òقانونية

اŸديـ ـ ـر العـ ـ ـام Ÿسستشسفى قسسنطينـ ـ ـة ا÷امع ـ ـي ومتورطـ ـ ـان
آاخر ان –ـ ـ ـت الرقابـ ـ ـة القضسائيـ ـ ـ ـ ـة
قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

في إأطار مكافحة جرأئم ألفسصاد،
ع- -ال- -جت أل -ف -رق -ة ألق -تصص -ادي -ة
وأل -م -ال -ي -ة ب -ال -مصص-ل-ح-ة أل-ولئ-ي-ة
ل -لشص -رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ألم-ن ولي-ة
قسص-ن-ط-ي-ن-ة قضص-ي-ة إأبرأم صصفقات
ع -م -وم -ي -ة م -خ -ال -ف -ة ل -ل -ت -ن -ظ-ي-م
وأل -تشص -ري-ع أل-م-ع-م-ول ب-ه-م-ا ع-ل-ى
مسصتوى ألمسصتشصفى ألجامعي أبن
باديسض بقسصنطينة.
وحسصب ب- -ي- -ان أم- -ن- -ي ـ تسص- -ل -مت
ألشص -عب نسص -خ-ة م-ن-ه ـ ت-م ت-ق-دي-م
أألط - -رأف ألضص- -ال- -ع- -ة ف- -ي ه- -ذه
أل-قضص-اي-ا أم-ام وك-ي-ل أل-ج-م-هورية
لدى محكمة قسصنطينة وهم كل
م -ن أل -م -دي -ر أل-ع-ام ل-ل-مسص-تشص-ف-ى
ألجامعي أبن باديسض بقسصنطينة
رفقة إأطارأت آأخرين من بينهم
رئ -يسض م -ك -تب ألصص -ف -ق-ات ب-ذأت
ألمسصتشصفى  ،أعضصاء لجنة فتح
وت- -ق- -ي- -ي- -م أل- -ع- -روضض ،أل- -م -م -ون
أل-مسص-ت-ف-ي-د م-ن ألصص-ف-ق-ة ت-ت-رأوح
أعمارهم بين  44و 61سصنة في
قضص -ي -ة أل -م -ن -ح وأل -حصص -ول ع-ل-ى
أمتيازأت غير مبررة في مجال
ألصص -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي -ة  ،إأسص-اءة
أسصتغÓل ألوظيفة.
وبعد أسصتجوأب ألمعنيين ـ حسصب
نفسض ألمصصدر ـ من طرف وكيل
أل- -ج- -م- -ه- -وري- -ة ل- -دى م- -ح- -ك -م -ة
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،ت -م إأح -ال-ت-ه-م ع-ل-ى
قاضصي ألتحقيق بالغرفة ألرأبعة
وألتي أسصتمرت إألى غاية سصاعة
متأاخرة من ألليل ،حيث صصدر في
ح - -ق ك- -ل م- -ن ،أل- -م- -دي- -ر أل- -ع- -ام
للمسصتشصفى ألجامعي بن باديسض
ب- -قسص- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ورئ- -يسض م -ك -تب
ألصصفقات بالمسصتشصفى ألجامعي
بن باديسض ،باإلضصافة إألى ألممون

انتشصلت وحدة ا◊ماية اŸدنية بعزابة ،سصائق آالة حفر»يونسس.ب» يبلغ  31سصنة
ينحدر من و’ية باتنة ،من –ت ا’نقاضس ،إاثر انهيار جزء من ا÷بل الذي كان
يعمل به ،على مسصتوى ﬁجرة ببلدية الغدير.
ج--ه--ت--ه--ا ف--ت--حت مصص--ال-ح تبلغ من ألعمر  18سصنة،
أل--درك أل-وط-ن-ي ت-ح-ق-ي-ق-ا وقد تم نقل جثة ألمتوفاة
ل إ
Óحاطة بمÓبسصات هذأ أإل----ى مصص----ل----ح----ة ح---ف---ظ
أل--م--ح--ج-رة ت-اب-ع-ة لصص-ال-ح ألحادث ألمميت.
أل---ج---ثث ب---ال---مسص--تشص--ف--ى
أل--ق-دي-م ،وحسصب مصص-ادر
ألشص-رك-ة ألصص-ي-ن-ي-ة ألمكلفة
م--ح--ل-ي-ة ،ألضص-ح-ي-ة ك-انت
ب----إان----ج---از م---ح---ول ع---ل---ى
ت----ق----وم ب----نشص----ر غسص----ي----ل
أل---ط---ري---ق ألسص---ي---ار شص--رق
أل-مÓ-بسض ق-ب-ل أن ت-ن-زل-ق
غرب ،على مسصتوى بلدية
م---ن ألشص---رف--ة ،ك--ون--ه--ا ل
أل--ح--روشض ،ح--يث ت-دخ-لت
مصص-ال-ح أل-ح-م-اي-ة ألمدنية لقيت فتاة حتفها مباشصرة ت--ح--ت--وي سص--ي--اج-ا وأق-ي-ا،
ب-ع-زأب-ة ،م-دع-وم-ة ب-ف-رق-ة بعد سصقوطها من شصرفة ف---ي---م---ا ف---ت--حت مصص--ال--ح
م----ن ع----اصص---م---ة أل---ولي---ة ،ألعمارة ألتي تسصكن فيها ،ألأمن ألوطني ألمختصصة
وأسص-----ت----م----رت ع----م----ل----ي----ة أل-وأق-ع-ة ب-الطابق ألثاني ،ت--ح-ق-ي-ق-ا ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
أسصتخرأج ألجثة قرأبة  06لعمارة  19Bبحي ميسصون أل--مÓ--بسص--ات أل--ح-ق-ي-ق-ي-ة
سص----اع----ات ك---ام---ل---ة ،وم---ن ب-م-دي-ن-ة سص-ك-يكدة ،ألفتاة للحادث ألأليم.

سسكيكدة :خالد
العيفة

...ووفاة فتاة بعد
سسقوطها من عمارة
بحي مسسيون

وفاة  ٢٢شصخصصا خÓل أاسصبوع

 438حادث مرور جسسما ÊباŸناطق ا◊ضسرية
’م - -ن
«الشص - -عب» سص - -ج - -لت مصص - -ال - -ح ا أ
الوطني  438حادث مرور جسصما Êعلى
مسص - -ت - -وى اŸن - -اط- -ق ا◊ضص- -ري- -ة خÓ- -ل
ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن  03إا 10 ¤جوان
 ،٢019أاسصفر عن وفاة  ٢٢شصخصس وجرح
 535آاخ-ري-ن.ج-اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان تسص-لمت
«الشصعب» نسصخة منه.
لحصص--ائ--ي--ات أل-مسص-ج-ل-ة ف-ي
م--ق--ارن--ة ب--ا إ
لسصبوع ألماضصي ،عرفت حصصيلة حوأدث
أأ
ألمرور أرتفاعا محسصوسصا قدر بـ ()110+
ح---ادث ،ك---م---ا أرت---ف--ع ع--دد أل--ج--رح--ى بـ
( )141+ح---ال--ة ،وع--دد أل--وف--ي--ات بـ()13+
حالة.
تشصير ألمعطيات ذأت ألصصلة ،أن أسصباب
لولى أإلى
هذه ألحوأدث تعود بالدرجة أ أ

ألعنصصر ألبشصري بنسصبة تفوق  ،٪95نتيجة
لفرأط في
لمان ،أ إ
عدم أحترأم مسصافة أ أ
لره--اق وع--دم أل-ت-رك-ي-ز ع-ن-د
ألسص--رع--ة ،أ إ
ألسصياقة.
لطار ُتجدد ألمديرية ألعامة
في هذأ أ إ
Óمن ألوطني دعوتها لمسصتعملي ألطريق
ل أ
أل-ع-ام إأل-ى ت-وخ-ي أل-ح-ي-ط-ة وأل-ح-ذر أث-ناء
ألسص---ي---اق---ة ،م--ع ضص--رورة أح--ت--رأم ق--ان--ون
أل--م--رور ،ألسص-رع-ة أل-م-ح-ددة ،وأل-م-رأق-ب-ة
ألدورية للمركبة.
Óمن ألوطني،
كما تضصع ألمديرية ألعامة ل أ
لخضصر
تحت تصصرف ألموأطنين ألرقم أ أ
 1548وخ-----ط أل----ن----ج----دة  ،17ل--ت--ل--ق--ي
ألبÓغات 24سصا 24/سصا.

 ٪1من السصكان مصصابون بالفصصام

أل- -رئ- -يسص -ي أم -ر ب -ال -وضص -ع ت -حت
ألرقابة ألقضصائية ،فيما أسصتفاد
ألبقية من أإلفرأج.

..وحملة لتطهÒ
اÙيط متواصسلة
ع Èدوائر
وبلديات الو’ية

م--وأصص--ل--ة ل--ل--ع-م-ل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألشص--ام--ل--ة ل--ن--ظ-اف-ة أل-م-ح-ي-ط
وجمع ألنفايات ،تنظم أليوم،
ولية قسصنطينة عملية تنظيف
وأسص-ع-ة ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف بلديات
أل-ولي-ة ب-مشص-ارك-ة أل-ع-دي-د من
ألفاعلين من ألمجتمع ألمدني
وألجمعيات.
ألعملية ،تمسض أليوم (ألسصبت)،

ألعديد من ألموأقع في دوأئر
وبلديات ،قسصنطينة ،ألخروب،
ع--ي--ن أع--ب-ي-د ،ح-ام-ة ب-وزي-ان،
زيغود يوسصف ،وإأبن زياد.
وف-ي دأئ-رة قسص-ن-ط-ي-نة ،تشصمل
عملية ألنظافة كل من أحياء
أل---ق---م---اصض ،أل--دقسص--ي وسص--وق
ألعصصر.
أما في دأئرة ألخروب ،تمسض
ألحملة ،ألوحدة ألجوأرية رقم
 6ب-ال-م-دي-ن-ة أل-ج-دي-دة ع-ل-ي
نجلي وأحياء «حريشصة عمار»
و»حي  5جويلية» ببلدية «عين
سص-م-ارة» وأل-م-ق-ب-رة أل-م-رك-زي-ة
ببلدية أولد رحمون.
وف---ي دأئ---رة «ع---ي---ن أع---ب--ي--د»
سص----تشص----م----ل ك----ل م----ن أح---ي---اء
أل-م-ع-مرة 20 ،أوت ،أل-م-ق-برة
وح--ي زي--غ--ود ي--وسص-ف ب-ب-ل-دي-ة
«إأبن باديسض».
وب--دأئ--رة «ح--ام--ة ب--وزي--ان»
ت----مسض ،ع---م---ارأت م---ن---ط---ق---ة

أل----نشص----اط أل---ت---ج---اري ب---ح---ي
«بكيرة» ،وحي  5جويلية 1962
بـ»ديدوشض مرأد» ،كما تشصمل
ألعملية بدأئرة «زيغود يوسصف»
م--رك--ز أل--دأئ--رة وب-ل-دي-ة «ب-ن-ي
حميدأن».
لشص--ارة ،أن أل--ع--م-ل-ي-ة
ت--ج--در أ إ
أل--وط--ن--ي--ة ألشص--ام--ل--ة ل-ن-ظ-اف-ة
أل--م--ح--ي--ط وج--م-ع أل-ن-ف-اي-ات،
كانت قد أنطلقت في غضصون
ألسص---ن---ة أل---م---اضص---ي--ة وشص--م--لت
أل--ع--دي--د م--ن دوأئ--ر وب-ل-دي-ات
ولي----ة قسص----ن----ط----ي---ن---ة ،ح---يث
أسص--ت--م--رت ل--ع--دة أسص-اب-ي-ع ،ث-م
توقفت لفترة طويلة ،قبل أن
ت---ع---ود ه---ذأ ألسص---بت ل---ت---ط--ال
ألمناطق ألمتبقية من ألولية،
ف--ه--ل سص-ت-ح-ق-ق ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
له---دأف أل---م---رج--وة م--ن--ه--ا،
أأ
خاصصة ما تعلق منها بعملية
أل--ت--حسص--يسض وإأع--ادة ألع-ت-ب-ار
لمحيط ألولية؟

انتشسار ﬂيف لÓضسطرابات العقلية ‘ ا÷زائر

 1500اسصتشصارة سصنويا باŸسصتشصفيات والرقم مرشصح لÓرتفاع
«الشصعب» ت- -ع- -د أل- -ي- -وم ف- -ي أل -ج -زأئ -ر
ألضصطرأبات ألعقلية مشصكلة خطيرة وأألكثر
أن -تشص -اًرأ م -ن -ه -ا ألن -ه -ي -ار أل-عصص-ب-ي أإلدم-ان،
ألفصصام ،أضصطرأب ثنائي ألقطب وأضصطرأب
أل -وسص -وأسض أل -ق-ه-ري أل-ت-ي ت-ن-ت-م-ي إأل-ى أل-طب
أل -ن -فسص -ي.ه -ذأ م -ا ج -اء ف -ي ت -ق -ري-ر م-خ-اب-ر
جونسصن ألتي تنظم لول مرة ندوة صصحفية
بالتنسصيق مع وزأرة ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح
ألمسصتشصفيات في فندق ألمركير بباب ألزوأر.
يدخل هذأ في إأطار يوم ألتوعية باعرأضض
أل -فصص -ام أح -د أن -وأع ألضص -ط-رأب-ات أل-ع-ق-ل-ي-ة
ب -حضص -ور خ -ب -رأء وأط -ب-اء ن-فسص-ان-ي-ي-ن وأط-ب-اء
عامين وأسصر.
تشصير ألتقديرأت ألعالمية إألى أن حوألي ٪1
من ألسصكان مصصابون بالفصصام ونسصبة قريبة
من ألمعايير ألمقبولة عالميا حتى إأذأ كان
عدد مرضصى ألفصصام يميل إألى ألزيادة في
أل- -ج- -زأئ -ر .وت -وضص -ح ه -ذه أل -مسص -ال -ة أل -ن -دوة
ألصصحفية ألمقررة أليوم بفندق ألمركير بباب
ألزوأر.

يتم إأجرأء بين  1000و 1500أسصتشصارة كل عام
في ألمسصتشصفيات ألعمومية ،لكن يتم ألتكفل
بغالبية ألحالت في ألمنشصآات ألخاصصة.
يعزى هذأ ألعبء ،ألذي يتزأيد بشصكل وأضصح،
ل سصيما عند ألشصباب ،حسصب أألخصصائيين،
إألى سصنوأت أإلرهاب ،ألتغيرأت ألجتماعية
ألسصريعة في ألمجتمع ،ولكن أيضًصا إألى تعاطي
ألموأد ألسصامة مثل ألمخدرأت.
أرأد مخبر جانسصن تنظيم يوم توعية حول
ألتكفل بمرضض ألفصصام لرفع ألحظر عن هذأ
ألمرضض ،ألذي يعد عبء على أسصر ألمرضصى
وألسصلطات ألصصحية وأألطباء.
سصيكون هذأ أليوم فرصصة للمشصاركة وألتوأصصل
وألتفاعل بحضصور رئيسض قسصم ألصصحة ألعقلية
بوزأرة ألصصحة ،وألخبرأء ألعلميين في مجال
أل-طب أل-ن-فسص-ي ،وج-م-ع-ي-ة أل-مرضصى ،وأألطبة
ألعامين وعلماء ألنفسض لسصتحضصار ألعديد من
ج -وأنب أل -ت -ك -ف -ل ب-ال-م-رضض (أل-عÓ-ج ،أل-عÓ-ج
ألنفسصي وألجتماعي ،بيئة ألمريضض).

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

من مراسسلينا

السصبت  ١5جوان  ٢0١٩م
الموافق لـ  ١٢شصوال  ١440هـ

وأ‹ جيجل يلتزم Ãرأفقة جمعية مكتتبي عدل  1و2

العدد
١7٩7٢

متابعة ميدانية لسس Òأاأشسغال الورشسات
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طمأان بشس Òفار وأ‹ جيجل ،أعضساء جمعية مكتتبي سسكنات عدل 1و 2بعد لقاء Ãقر ديوأن ألو’ية ،بالتأاكيد لهم ““أن هذأ أŸلف أ◊سساسص يحظى بأاهمية ومتابعة شسخصسية
من طرفه بالتنسسيق مع جميع أŸصسالح ،وذلك من خÓل مرأفقة ﬂتلف مرأحل Œسسيد أŸشساريع ألسسكنية ،وتذليل ألعقبات ألتي تعرقل ألسس Òأ◊سسن لها ،قصسد ألتكفل
’شسغال با◊صسة ألسسكنية أ÷ديدة ،وأŸقّدرة بـ  1961مسسكن ،وألتي تغطي جميع ألطلبات من هذه
’دأرية لÓنطÓق ‘ أ أ
’جرأءأت أ إ
بديناميكية أŸشساريع أ÷ارية مع تسسريع أ إ
’شسغال قصسد تسسليم أŸفاتيح
ألصسيغة ألسسكنية““ ،مؤوكدأ ‘ هذأ أ’طار ،أّنه سسيتم عقد أجتماعات دورية للوقوف على مدى تنفيذ ألقرأرأت أŸتخذة ،ودرأسسة وضسعية تقدم أ أ
للمسستفيدين بالسسكنات ألتي تعرف تقدم ‘ ورشسات إأ‚ازها““.

جيجل :خالد العيفة

و“حورت هذه النشصغالت التي
ط -رحت ب -ال -ل -ق -اء ح -ول تسص -ري -ع وتÒة
ال‚از بورشصات سصكنات عدل ا÷اري
ا‚ازه -ا ،خ -اصص -ة ب -ال -نسص -ب -ة ل-ورشص-ات
اŸقاولة الصصينية أاين ” تسصجيل نقصس
‘ اليد العاملة مع التأاخر ‘ إانهاء
األشص-غ-ال ب-األج-زاء ال-ث-انوية ،واإلسصراع
‘ اإلجراءات اإلدارية قصصد انطÓق
األشص -غ -ال ب -حصص -ة ال -ط -رق والشص-ب-ك-ات
اıت-ل-ف-ة ب-ب-عضس ا◊صصصس السص-ك-ن-ي-ة،
خاصصة وأان الظروف اŸناخية خÓل
ه -ده ال -فÎة مÓ-ئ-م-ة ورب-ط السص-ك-ن-ات
بشص- -ب- -ك- -ات اŸي- -اه الصص -ا◊ة ل -لشص -رب،
ال-ت-ط-ه ،Òال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از مع –ديد
آاج- -ال ت- -وق- -ع- -ي -ة ل -تسص -ل -ي -م اŸف -ات -ي -ح
للمسصتفيدين و إايجاد حل للمسصتفيدين،
ال- -ذي- -ن أاجÈوا ع- -ل- -ى اخ -ت -ي -ار م -وق -ع
اسص- -ردون ب- -اŸي- -ل- -ي- -ة ،والن- -ط Ó-ق ‘
ا◊صصصس السصكنية غ ÒاŸنطلقة ،حيث
ذك - -ر ال - -وا‹ ““أان ج - -ل انشص - -غ- -الت- -ه- -م
اŸط- -روح- -ة “ت م -ن -اقشص -ت -ه -ا خ Ó-ل
الجتماع األخ ÒاŸنعقد Ãقر الولية،
بحضصور جميع اŸصصالح اŸعنية ،حيث
خ ّصصصس هدا الجتماع لدراسصة وضصعية
سصكنات عدل ١و  ،٢و” اتخاذ خÓله
ج -م -ل -ة م-ن ال-ق-رارات ال-ه-ام-ة““ ،وال-ت-ي
“ثلت ‘ اإلسصراع ‘ تعي Úمقاولت
ال‚از بكل من موقعي  400مسصكن
أاولد صصالح بالطاه ،Òو  400مسصكن
ت -ي -م -ي -زار ب -ال-ع-وان-ة ،وه-ي ‘ م-رح-ل-ة
اإلعÓ-ن ع-ن م-ن-اقصص-ة وط-ن-ي-ة ج-ديدة
لعدم جدوى اŸناقصصت ÚاŸعلن عنهما

سصابقا.
ول - -ن - -فسس ال - -غ - -رضس ّ” ال - -فصص - -ل ‘
إاشص- -ك -ال -ي -ة ق -ن -اة ال -غ -از ذات الضص -غ -ط
اŸرتفع اŸعيقة ألشصغال تهيئة موقع
مزغيطان ،حيث قرر الوا‹ التكفل بها
ضص-م-ن ب-واق-ي ال-ع-م-ل-ي-ات اŸسص-ج-لة ‘
اط -ار الÈن -ام -ج ال -ت -أاه -ي -ل -ي اŸم -ن -وح
ل -ل-ولي-ة ،وقّ-در م-ب-ل-غ ال-ت-ح-وي-ل ال-ق-ن-اة
خارج اŸنطقة بـ  ٩4مليون دج طبقا
ل -ل -دراسص -ة اŸع -دة م -ن ط -رف مصص-ال-ح
سص -ون -ل-غ-از ،وت-دع-ي-م ال-ورشص-ات خ-اصص-ة

م-ن-ه-ا ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-قاولة الصصينية باليد
العاملة اŸؤوهلة قصصد إانهاء األشصغال
ب-ج-م-ي-ع ال-ع-م-ارات م-ع ت-ق-د Ëرزن-ام-ة
إلنهائها خÓل اقرب اآلجال ،والعمل
ع -ل -ى احÎام-ه-ا خ-اصص-ة وان ال-ظ-روف
اŸناخية مÓئمة خÓل هده الفÎة.
خضس عن هذا الجتماع ،العديد
و“ ّ
م-ن ال-ت-وضص-ي-ح-ات ك-ال-دراسص-ة اŸت-علقة
ب -ع -م -ل -ي -ة ت -زوي -د السص-ك-ن-ات Ãخ-ت-ل-ف
الشص -ب -ك -ات واإلج -راءات اإلداري-ة ال-ت-ي
تعد ‘ اطار ال‚از ‘ الوقت ا◊ا‹،

صسيادلة و’ية باتنة يطالبون با◊ماية

اŸدمنون يقتحمون اّÓÙت من أاجل اŸؤوّثرات العقلية

’ق - -ب - -ال ع - -ل- -ى ألصس- -ي- -ادل- -ة
ي - -ك Ìأ إ
بعاصسمة أ’ورأسص باتنة ،خاصسة خÓل
فصس-ل ألصس-ي-ف ،وت-ك Ìم-ع-ه م-ع-اناتهم
مع ﬂاطر فتح Óﬁتهم لي Óبسسبب ما
’دوية
يتلقونه من تهديدأت ‘ بيع أ أ
أŸصس-ن-ف-ة ك-م-ؤوث-رأت ع-ق-ل-ي-ة خ-اصسة ‘
أل- -ل- -ي- -ل ع -ن -دم -ا –ل أŸدأوم -ة ،ح -يث
ي - -وأج - -ه - -ون عصس - -اب - -ات م - -ن أÛرمÚ
وأŸن - -ح - -رف Úأل - -ذي - -ن ي - -ق - -ت - -ح - -م- -ون
ألصسيادليات ويهّددون أصسحابها ‘ حال
’دوي - -ة وأŸؤوث - -رأت
Á ⁄ن- - -ح- - -وه - -م أ أ
ألعقلية ،وهناك ألعديد من أ◊ا’ت
أل-ت-ي ت-ع-رضص ف-ي-ه-ا ألصس-ي-ادل-ة ل-ل-ع-نف
وألضسرب وحتى ألتهديد بالقتل.

باتنة :حمزة Ÿوششي

بعدما كان الصصيد‹ يتعرضس لعتداءات
اÛرم Úم -ن السص -رق -ة وح -ت -ى ال-ق-ت-ل ‘
ال-فÎات اŸسص-ائ-ي-ة وال-ل-ي-ل-ي-ة ،أاصص-ب-ح اليوم
و‘ وضصح النهار عرضصة لهذه اıاطر ،ما
دف-ع-ه-م م-ؤوخ-را ل-ت-ن-ظ-يم حركة احتجاجية
بعاصصمة الوراسس باتنة ،على غرار باقي
ولي-ات ال-وط-ن أاغ-ل-ق-وا خÓ-ل-ه-ا Óﬁت-هم
ل- -نصص- -ف ي- -وم وسص- -ط اسص- -ت -ج -اب -ة واسص -ع -ة
للمنخرط ‘ Úالنقابة الوطنية للصصيادلة
مكتب باتنة.

الصص-ي-ادل-ة حسص-ب-م-ا م-ن –دث-ن-ا إال-ي-ه-م
ب -ه -ذا اÿصص -وصس ،أاك -دوا أان م -ط-ال-ب-ه-م
واضصحة وشصرعية تتعلق أاسصاسصا بإاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-تصص-ن-ي-ف
اŸؤوثرات العقلية ‘ ا÷ريدة الرسصمية،
مشصÒين ‘ تصصريحات لنا إا ¤جملة من
ال-ظ-روف الصص-ع-ب-ة ال-ت-ي Áارسص-ون ف-ي-ها
مهنتهم ،خاصصة ما تعلق بقضصية بيعهم
ليريكا والÎامادول““،
لم ““ا إ
لأ
Ÿسصكنات ا آ
اŸصصنفة أايضصا كمؤوثرات عقلية يتهافت
اŸدم-ن-ون ع-ل-ي-ه-ا ع-ل-ى ا◊صص-ول ع-ل-يها
ب -ال -ق -وة وال -ع -ن -ف والضص -رب وع -ن-وة م-ن
الصصيادلة ‘ جميع أاوقات النهار بعدما
لمر حكرا على الفÎات الليلية.
كان ا أ
وج ّ-دد الصص -ي -ادل -ة م -ط -ل -ب-ه-م ال-ع-اج-ل
لف -راج ال -ف -وري ع -ن مشص-روع
بضص -رورة ا إ
اŸرسص -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي اŸت-ع-ل-ق ب-تسص-يÒ
اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة ،وال- -ذي ي -ج -ري
ال- -ت- -حضص Òل -ه م -ن ق -ب -ل وزارة الصص -ح -ة
◊م- -اي- -ت -ه -م م -ن ال -وق -وع –ت ط -ائ -ل -ة
اŸسصاءلة القانونية ،بسصبب أاربعة أادوية،
لمر حسصب
وصصفوها با◊سصاسصة ويتعلق ا أ
أاحد الصصيادلة اŸعروف Úبوسصط مدينة
لري -ك-ا،
ب -ات -ن -ة ،ب -ك -ل م -ن ““ب -ارك -دي -ل ،ا إ
بريغبال Úترامادول ““ ،وقد تسصّبب هذه
لدوي -ة ال -ت -ي تسص ّ-وق ن -ت-ي-ج-ة ل-ف-راغ-ات
اأ

ق-ان-ون-ي-ة ي-دف-ع ث-م-ن-ه-ا الصص-ي-د‹ وحده،
وتتسصبب ‘ تغرÁه وسصجنه ول ذنب له
سص-وى أان-ه ي-ق-دم خ-دم-ة ن-ب-ي-ل-ة ل-ل-مجتمع
ي -دف -ع ث -م-ن-ه-ا وح-ده ،يضص-ي-ف الصص-ي-د‹
بوسصط اŸدينة.
ونّ-ددت ن-ق-اب-ة الصص-ي-ادل-ة ب-ولي-ة ب-اتنة
ب-ال-وضص-ع-ي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي ي-ع-ملون فيها،
ح -يث ي -ت -ع -رضص -ون ي -وم -ي -ا Ÿضص -اي -ق-ات
واع -ت-داءات خ-طÒة م-ن ط-رف م-دم-ن-ي
اŸهلوسصات رغم حرصصهم على تفادي
الصص- -دام م- -ع- -ه- -م ،خ- -اصص- -ة ‘ ال -فÎات
اŸسص -ائ -ي -ة ،ح -يث ي -ل -ج -أاون إا ¤ضص-م-ان
م- -داوم -ات -ه -م م -ن خ Ó-ل ب -ي -ع ﬂت -ل -ف
األدوي- -ة ل- -ل- -م- -رضص- -ى م -ن وراء ا÷دران
ا◊ديدية ÓÙتهم.
وأاشصارت ذات النقابة عقب حركتهم
الح -ت -ج -اج -ي -ة إا ¤أاّن م -ه -ن-ة الصص-ي-د‹
أاصص -ب -حت “ارسس ال -ي -وم ‘ ب -ات-ن-ة ك-ك-ل
ولي- -ات ال- -وط- -ن –ت ضص- -غ- -ط ره- -يب،
وﬂاوف جمة وأاخطار حقيقية وصصلت
ح -د الع -ت -داءات وال -ت -ه -دي -د ب -ال -ق -ت-ل،
ف-الصص-ي-د‹ أاصص-ب-ح ‘ م-واج-ه-ة م-ب-اشصرة
وغ Òم - - -ت - - -ك - - -اف- - -ئ- - -ة م- - -ع اŸدم- - -نÚ
واŸنحرف ،Úفإاما أان يغلق ﬁل ويحال
على البطالة أاو يفتح ويتحمل ﬂاطر
ذلك ،التي قد تصصل حد فقدان حياته أاو
إاصص -اب -ت -ه ب -ع -اه -ة مسص -ت -دÁة ‘ أاحسص-ن
األحوال ،كون اŸنحرف ÚيÎبصصون بهم
‘ كل يوم.
ومازاد الط Úبلة حسصب من –دثنا
إاليهم ،هو القوان ÚاÛحفة ‘ ŒرË
الصص-ي-د‹ ال-ذي ي-ق-دم خ-دم-ة ل-ل-م-جتمع
واŸرضصى وﬁاكمته حتى بدون إاجراء
خÈة قانونية للتصصنيف الرسصمي للمواد
اŸت-اب-ع ع-ل-ي-ه-ا ،م-ط-ال-ب Úب-إاسص-ن-اد ه-ذه
اÈÿة إا Èﬂ ¤شص - - -رع - - -ي أاو مصص- - -در
معتمد أاو هيئة ‡ثلة للصصيادلة للفصصل
Óحكام القانون اŸتعلقة
‘ ذلك ،طبقا ل أ
ب- -ال- -تصص- -ن- -ي- -ف ال- -رسص -م -ي ل -ه -ذه اŸواد
الصصيدلنية اسصتنادا للمادت ٢ Úو 3من
القانون  ١8-04والقرار الوزاري الصصادر
‘  ٩جويلية .٢0١5

وق -رار وا‹ ال -ولي-ة اŸت-ع-ل-ق ب-ال-نسص-ب-ة
Ÿوق- - - -ع ع - - -دل  0١اŸتضص- -م- -ن 400
مسص-ك-ن Ã CNEP-IMMOزغ-ي-طان‘ ،
–ري -ر أارضص -ي -ة  ١46مسص-ك-ن ل-لمقاول
ب -وج -ري -ح -ة اŸسص -ي -ج -ة واŸغ-ل-ق-ة م-ن
طرفه مند بداية النزاع ب ÚاŸرقي
وم -ق -اول -ة ال‚از خ -اصص -ة ب -ع -د فصص-ل
العدالة ‘ هده القضصية مؤوخرا ،وسصيتم
ب-ع-ده-ا ت-ع-ي Úم-ق-اول-ة ج-دي-دة ل-لتكفل
بإانهاء األشصغال اŸتبقية .أاما بالنسصبة
◊صص -ة ال-ط-رق والشص-ب-ك-ات اıت-ل-ف-ة،

فقد ” إاعداد دف Îالشصروط من طرف
اŸديرية ا÷هوية عدل ،وهي بصصدد
لعÓن عن اŸناقصصة لختيار مقاولة
اإ
ال‚از ،حيث شصّدد بشص Òفار ““بضصرورة
اع-ت-م-اد آاج-ال م-ع-ق-ول-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-هده
ا◊صص - -ة““ ،ك- -م- -ا أان إاج- -راءات ت- -زوي- -د
السص-ك-ن-ات ب-ك-ل م-ن شص-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء
والغاز ‘ مرحلة الدراسصة من طرف
سص -ون -ل -غ-از ،ع-ل-م-ا أاّن-ه ق-د “ت تسص-وي-ة
إاشصكالية عقد اŸلكية ورخصصة البناء.
وبالنسصبة لطلب –ديد آاجال تسصليم
اŸفاتيح باŸواقع التي تعرف تقدما
لشصغال ،سصيتم دراسصتها خÓل
كبÒا ‘ ا أ
الج -ت -م -اع -ات ال -ت-ي سص-تÈم-ج لح-ق-ا،
وذلك ب - -ع - -د ضص - -ب- -ط رزن- -ام- -ة إان- -ه- -اء
لشص- -غ- -ال ،وسص- -ي- -ت- -م اع- -ت -م -اد إاق -ام -ة
اأ
اŸكتتب خÓل منح السصكنات ،بالنسصبة
للمسصتفيدين الذين أاجÈوا على اختيار
موقع اسصردون باŸيلية ،بتأاكيد المر
من قبل وكالة عدل.
أام -ا ب -ال -نسص -ب -ة Ÿوق -ع  ١١00مسصكن
ب- -الشص- -ادي -ة Ÿق -اول -ة ا‚از سص -ع -ي -دي،
لشص-غ-ال
وال -ذي ي -ع-رف ت-أاخ-را ك-بÒا وا أ
شص -ب -ه م -ت-وق-ف-ة بسص-بب ع-ج-ز اŸق-اول-ة
وانفصصالها عن الشصريك الÎكي كونها
غ Òق -ادرة ع -ل -ى ال-ت-ك-ف-ل ب-إا‚از ه-ده
ا◊صصة السصكنية ،وقد أاثبتت ذلك من
ق -ب -ل Ãشص-روع سص-ك-ن-ي ي-ت-واج-د ب-ولي-ة
›اورة واŸتوقف منذ مدة ،حيث ”
لج -راءات ال -ق-ان-ون-ي-ة ضص-ده-ا
ات -خ -اذ ا إ
لتدعيم الورشصة بسصكنات الشصادية ،و‘
ح-ال-ة ع-دم السص-ت-ج-اب-ة سص-ي-ت-م ال-ل-ج-وء
للفسصخ وتعي Úمقاولة جديدة.

نظرأ Ÿزأياه أ’قتصسادية وألبيئية

حملة –سسيسسية حول اسستخدام الغاز اŸميّع ““جي بي األ““

أط-ل-قت م-دي-ري-ة ألبيئة
ل-و’ي-ة ب-جاية ،بالتنسسيق
م- -ع ألشس- -رك- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة
ل- - - -تسس- - - -وي- - - -ق وت - - -وزي - - -ع
أل-بÎول ،ح-م-لة إأعÓمية
وت - - -وع- - -وي- - -ة ل- - -ف- - -ائ- - -دة
ألسس- -ائ- -ق Úح- -ول –وي- -ل
م - - -رك - - -ب- - -ات وق- - -ود غ- - -از
أل -بÎول أŸم -ي -ع ““ج -ي ب -ي
أل““ ،ح- - -يث ّ” ت - -ق - -ي - -ي - -د
شس - - -روح - - -ات ح- - -ول ه- - -ذأ
أل- -ت- -ح- -وي -ل ن -ظ -رأ Ÿزأي -اه
أ’ق-تصس-ادي-ة وألصس-دي-ق-ة ل-ل-بيئة،
‡ا سس- -يسس- -اه -م ج -ل -ي -ا ‘ ت -ق -ل -يصص
ّ
أŸي-زأن-ي-ة أıصسصس-ة ل-دع-م أسس-ع-ار
أل - -ط - -اق - -ة ‘ أ÷زأئ- -ر فضس Ó- -ع- -ن
أ◊فاظ على ألبيئة وأÙيط.

بجاية :بن النوي توهامي

و‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ف -ق -د ّ” اخ -ت -ي -ار
ﬁط - -ت Úك - -بÒت Úل - -ل- -خ- -دم- -ة ،يÎدد
ع- -ل- -ي- -ه- -م -ا سص -ائ -ق -و السص -ي -ارات ،ح -يث
اÙطة األو ¤عند اŸدخل ا÷نوبي
Ÿدينة بجاية Ãنطقة بئر السصÓم‘ ،
ح ÚاÙطة الثانية عند مدخل مدينة
ال -قصص -ر ،وب -حسصب السص -ي -د ع-ب-د ال-غ-اÊ
مسص-ؤوول Ãدي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة““ ،ال-ه-دف م-ن
هذه ا◊ملة التوعية ،يتمثل ‘ اإقناع
سصائقي السصيارات الذين تعمل مركباتهم
بالبنزين لتحويلها إا ¤وقود غاز البÎول
اŸميع ،من أاجل ا◊ّد من تلوث الهواء
وه -و ط -اق-ة ن-ظ-ي-ف-ة ب-دل اأن-واع ال-وق-ود
األخ- -رى اŸل- -وث -ة ل -ل -ب -ي -ئ -ة واŸن -ه -ك -ة
Ÿي -زان -ي -ة““ ،مضص -ي -ف -ا ،اأن-ه ع-ل-ى سص-ب-ي-ل
اŸث- -ال““ ،إاي- -ط- -ال- -ي- -ا يسص -ت -ع -م -ل ف -ي -ه -ا
السصائقون ما نسصبته  40باŸائة اإ50 ¤
ب -اŸائ -ة م -ن ال -غ -از اŸم-ي-ع ،اإ ¤ج-انب
حافÓت النقل العمومي التي تسصتعمل
نفسس الغاز داخل اŸدينة ،وهناك بلدان
أاخرى ،على غرار أاخرى تركيا وتايوان
تقدمت كثÒا ‘ اسصتعمال هذه الطاق،
علما أان بÓدنا تعت Èمن البلدان التي

ت -ع -رف ب -إان -ت -اج-ه-ا ل-وق-ود غ-از ال-بÎول
اŸميع جي بي أال““.
ومن جانبهم ،اأّكد لنا بعضس السصائقÚ
ومن بينهم السصيد ناصصر““ :سصÒغاز ،هو
وق -ود اŸسص -ت -ق-ب-ل وي-جب ع-ل-ى ا÷م-ي-ع
إادراك اأن التحول نحوه غ Òمكلف وفق
الشصروحات اŸقدمة ،وبÓدنا بحوزتها
ثروات غازية ومركبات ضصخمة لتكرير
الغاز وإانتاج الوقود ،باإلضصافة إا ¤أان
وق -ود سصÒغ -از ل -يسس ع -رضص -ة ألخ -ط-ار
ا◊ريق والنفجارات كما يرّوج لها فهو
اآمن ،وعلى سصبيل اŸثال Áكن ÿزان
الوقود اأن يلتهب عند حدوث أاي صصدمة
ع-ن-ي-ف-ة ل-ك-ن خ-زان سصÒغ-از ل ي-ن-ف-ج-ر
اأبدا ،ألنه متوفر على Œهيزات خاصصة
وصص -م -ام أام -ان وﬂفضس ضص-غ-ط ي-ط-رد
الهواء الزائد ،ويقطع التزويد مباشصرة
‘ حالة الصصدمة العنيفة ،بل أانه ‘
حالة نشصوب حريق ينقطع الغاز““.
Óشصارة ،فإان ““نافطال““ تتوفر على
ل إ
ﬁ 700طة ›هزة بـ ““سصÒغاز““ ،وتعمل
من اأجل بلوغ أالف ﬁطة ،وتوفر كافة
ال-ت-ج-ه-ي-زات الÓ-زم-ة ل-ت-ح-وي-ل السص-يارة
للسص Òبالغاز اŸميع ،حيث أان اّÿزان
وت-واب-ع-ه يشص-ت-غ-ل ب-ن-ظ-ام الكÎو Êيعمل
وحده براحة دون تدخل السصائق ،ويتم
‘ ال -ب -داي -ة ال -تشص-غ-ي-ل ب-ال-ب-ن-زي-ن وب-ع-د
ارتفاع حرارة اÙرك يتحول تلقائيا
إا ¤ال -غ -از ،و‘ ح -ال ن -ف -اذ ال-غ-از ي-ع-ود
اÙرك لÓشصتغال بالوقود تلقائيا عن
طريق اÙول الكهربائي.
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’سضكان ببودواو قريبا
اسضتئناف عملية إاعادة ا إ

هسستÒيا وتذّمر ينتاب أاصسحاب الشّساليهات بقورصسو

جمعية مكتتبي عدل  2باŸدية

اŸطالبة بتغي Òأارضسية مشسروع  ١527وحدة سسكنية

يعيشس قاطنو الشّضاليهات ببلدية قورصضو اŸوّزعون على عدة مواقع بتعداد  1100شضا‹ ،أابرزها موقع ““كاسضيو““ أاو حي
Óنسض-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشض-ونها داخل هذه
ﬁم-د ب-وضض-ي-اف ق-دواري سض-اب-ق-ا ح-ال-ة هسض-تÒي-ا ح-ق-ي-ق-ي-ة بسض-بب ال-ظ-روف ال -إ
’سضكان التي باشضرتها السضل ّطات الو’ئية منذ ديسضم Èسضنة 2016
القيتوهات ،وعدم وضضوح مصضÒهم من عملية إاعادة ا إ
للقضضاء النهائي على اŸلف ،ما دفعهم إا ¤تنظيم عدة وقفات احتجاجية أامام مدخل الو’ية وأاخرى بالبلدية.

^  ٤٠٠وحدة سسكنية مقابل  ١١٠٠عائلة

بومرداسس :ز ــ كمال
ك ّ-ث -ف ق-اط-ن-و الشش-ال-ي-ه-ات ◊ي ك-اسش-ي-و
بقورصشو من –ّركاتهم اŸيدانية للفت
ا’ن- -ت -ب -اه ◊ال -ت -ه -م اŸزري -ة داخ -ل ه -ذا
اŸوق -ع اŸت -ك -ون م -ن  700شش-ا‹ ،ح-يث
–ّول حسشب بعضص السشكان الذين –دثوا
لـ ““الشش -عب““ خ Ó-ل ال-وق-ف-ة ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة
التي نظموها نهاية اأ’سشبوع أامام مقر
الو’ية ““إا ¤ما يششبه جحيم بسشبب تدÊ
الظروف اŸعيششية داخل ا◊ي ،وغياب
كل أاششكال التهيئة مع اıاطر اŸتكررة
ال -ت-ي تسش-ب-ب-ه-ا م-ي-اه اأ’م-ط-ار اŸت-ج-م-ع-ة
ونفاذها من اأ’سشقف ،وكل ما يششّكل ذلك
من تداعيات صشحية““ ،فيما اعت Èالبعضص
اآ’خ-ر ““أاّن ال-فÎة ال-ط-وي-ل-ة ال-ت-ي قضش-ت-ه-ا

ال -ع -ائ Ó-ت داخ -ل الشش-ال-ي-ه-ات م-ن-ذ سش-ن-ة
 ،2003قد زاد من الضشغوطات بعد أان
أاصشبحت بعضص العائÓت بحاجة إا ¤أاكÌ
من سشكن لكÌة العدد ،ووجود أابناء ‘
السشن الثÓث Úبحاجة إا ¤اسشتقÓلية وبناء
أاسشرة ،وهي من اŸنغصشات التي زادت من
ح- -دة ال- -ق -ل -ق وال -ت -وت -ر ل -دى ن -ز’ء ه -ذه
اأ’حياء ،الذين يسشتعجلون عملية الÎحيل
وال-ت-ن-دي-د ب-ال-ت-م-اط-ل م-ن ق-ب-ل السش-لطات
اÙلية لبلدية قورصشو““.
ب -اŸق -اب -ل و‘ تصش -ري-ح سش-اب-ق ل-رئ-يسص
ب -ل -دي -ة ق -ورصش -و ،كشش -ف ه-ذا اأ’خ““ Òأان
البلدية وقعت ‘ مأازق حقيقي بسشبب قلة
ع- -دد اŸشش- -اري -ع السش -ك -ن -ي -ة اıصشصش -ة
لسشكان الششاليهات وا◊ا’ت ا’جتماعية،
فهي ’ تتعدى  400وحدة سشكنية مقابل
 1100ع-ائ-ل-ة ب-الشش-ال-ي-ه-ات ت-نتظر عملية

’سش-ك-ان ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ب-ق-ى ال-ب-ل-دية
إاع-ادة ا إ
بحاجة إا ¤مششاريع مسشتعجلة لسشد العجز
اŸسشجل حاليا““ ،فيما يتم التفك Òحاليا
‘ توزيع بقية العائÓت على البلديات
اÛاورة ال- - -ت - -ي ق - -د “لك ف - -ائضش - -ا ‘
السشكنات وهي مهمة ششبه مسشتحيلة بنظر
ال -ب -عضص ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤تشش-اب-ه ال-وضش-ع-ي-ات
’غلب البلديات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة أ
التي تعا Êمن نفسص اŸششكل تقريبا و’
تزال بحاجة إا ¤تسشجيل مششاريع جديدة
و–ريك ال -ورشش -ات اŸت -وق -ف -ة م -ن اج-ل
ا’سش -ت -ج -اب -ة ل -ل -ط -ل-ب-ات اŸت-زاي-دة ع-ل-ى
السش -ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ه-ل-كت
اغلبها ‘ تسشوية قضشية الششاليهات.
ه - -ذا وي - -ن- -ت- -ظ- -ر أان تسش- -ت- -أان- -ف و’ي- -ة
’سشكان بداية
بومرداسص عمليات إاعادة ا إ
’سشبوع القادم مثلما كششف عنه وا‹
من ا أ
الو’ية ،حيث من اŸنتظر أان تششهد بلدية
ب -ودواو أاك Èع -م -ل -ي -ة ت -رح -ي -ل ل -ق -اط-ن-ي
الشش -ال -ي -ه -ات م-ن-ذ سش-ن-وات ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء
ت -ق -ري -ب -ا م-ن أاشش-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة
للقطب ا◊ضشري ا÷ديد  2200مسشكن
بحي بن مرزوقة التي سشتسشتقبل حوا‹
 1000عائلة من قاطني الششاليهات ،الذين
–صش -ل-وا ف-ع Ó-ع-ل-ى ق-رارات ا’سش-ت-ف-ادة
م-ن-ذ شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة م-ن السش-ن-ة اŸاضشية،
ف -ي-م-ا حّ-ولت م-ل-ف-ات  100ع-ائ-لة تقريبا
للدراسشة على مسشتوى ÷نة الطعون مثلما
كشش-ف ع-ن-ه سش-اب-ق-ا رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة م-دÊ
مداغ على آامل طي نهائي لهذا اŸلف
الششائك قبل التفرغ إا ¤معا÷ة طلبات
السش-ك-ن ل-ل-ح-ا’ت ا’ج-ت-م-اعية اıتلفة،
’م -ر ال -ذي ي -نسش -حب ع -ل -ى أاغ -لب
وه -و ا أ
’خرى بالو’ية.
البلديات ا أ

ﬁصضول قياسضي من ا◊بوب بتيبازة

ت ـ ـوق ـ ـ ـ ـّع إانـ ـت ـ ـ ـاج أاكـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـن  ٤٠٠أالـ ـ ـ ـ ـف قـ ـن ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـار

أاع - -ط - -ى وا‹ و’ي - -ة ت - -ي - -ب- -ازة
ب- - -اŸزرع- - -ة ال- - -ف Ó- -ح - -ي - -ة رق - -م 26
’حول سضابقا) إاشضارة انطÓق حملة
(ا أ
ا◊صضاد والدرسس لهذا اŸوسضم ،وسضط
ت -وق -ع -ات ب -إان -ت -اج ﬁصض -ول ق -ي-اسض-ي
ب - - -ال- - -ن- - -ظ- - -ر ا ¤ت- - -وف- - -ر اŸؤوشض- - -رات
ا’يجابية اŸرتبطة باŸناخ واŸعدات
واŸسضار التقني.

تيبازة :علي ملزي
كششفت مديرة اŸصشالح الفÓحية عذرة
ترة على هامشص العملية أان و’ية تيبازة
–تل منذ فÎة الصشف الثالث وطنيا من
حيث مردود الهكتار الواحد من ا◊بوب،
وتوقعاتنا بأان يصشل اŸردود هذه السشنة
ا ¤حدود  50قنطارا ‘ الهكتار بالنسشبة
للقمح الصشلب و 60قنطارا للهكتار الواحد
بالنسشبة للقمح الل ‘ Úأاحسشن اأ’حوال،
بحيث تعت Èهذه ا◊صشيلة كنتيجة حتمية
ل-نشش-اط ج-م-ل-ة م-ن ال-ق-واف-ل ال-ت-حسش-يسشية

ال-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا اŸصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة م-نذ
ششهر أافريل الفارط ،والتي تعنى على وجه
اÿصشوصص بإارششاد اŸزارع Úحول طرق
اŸعا÷ة الناجحة من اأ’مراضص ،إاضشافة
اﬁ ¤اربة اأ’عششاب الضشارة والوقاية من
ا◊رائق.
و‘ السشياق ذاته ،كششف رئيسص مكتب
ال -ت -ك -وي -ن وا’رشش -اد ال -ف Ó-ح-ي Ãدي-ري-ة
اŸصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة م-ول-ود جÓ-ي-لي ،بأان
التحكم ‘ اŸسشار التقني لزراعة ا◊بوب
تÎاوح حاليا ب 80 Úو  85باŸائة بالنسشبة
ıتلف اŸزارع ÚاŸسشجل Úبالو’ية،
اأ’م -ر ال -ذي ي-ت-ي-ح ا◊صش-ول ع-ل-ى م-ردود
جّيد عموما ‘ حال عدم تسشجيل تذبذب
‘ التسشاقطات اŸطرية التي تبقى غÒ
كافية أاحيانا خÓل مرحلة ا’ثمار.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ا◊صش -ي -ل-ة اŸرت-ق-ب-ة
ب-اأ’رق-ام ،أاشش-ارت مصش-ادرن-ا م-ن م-دي-ري-ة
اŸصش- -ال- -ح ال- -ف Ó-ح -ي -ة ا ¤ت -رقب ان -ت -اج
 420345ق -ن -ط -ار م-ن مسش-اح-ة اج-م-ال-ي-ة
مزروعة قدرها  14100هكتار من بينها
 2650هكتار ﬂصشصشة للبذور ،وجّندت

اŸصش -ال -ح اŸع -ن -ي-ة  30حصش - -ادة ’“ام
العملية ‘ ظروف مريحة من بينها 21
حصشادة تابعة لتعاونية ا◊بوب ا÷افة و9
حصش -ادات ت -اب -ع -ة ل -ل -خ-واصص ‘ ،ان-ت-ظ-ار
ال -ت -ح -اق حصش -ادات أاخ -رى م -ن ال -و’ي-ات
اÛاورة خÓل الششهر اŸقبل عقب انهاء
عملية ا◊صشاد بها.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ام-ك-ان-ي-ات التخزين،
ف-ق-د جّ-ه-زت ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ﬂ 5ازن
ب -ك -ل م -ن شش -رشش -ال وح -ج -وط وب-ورك-ي-ك-ة
وا◊طاطبة والعقرون تسشع لـ  220أالف
ق- -ن -ط -ار ،ب -ح -يث تسش -ت -غ -ل ت -لك اıازن
ل- -ل- -ت- -خ -زي -ن اأ’و‹ واŸؤوقت ‘ ان -ت -ظ -ار
–وي- - - -ل اŸن- - - -ت - - -وج اﬂ ¤ازن أاخ - - -رى
اسشÎات -ي -ج-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى أاشش-غ-ال ا‚از
ﬂزن احمر الع Úالذي يسشع لـ  500أالف
”
قنطار جارية على قدم وسشاق ،كما ّ
–دي -د ن -ق -ط -ت Úل -ل -ت-دخ-ل اŸب-اشش-ر م-ن
طرف مصشالح ا◊ماية اŸدنية بكل من
أاح -م -ر ال -ع Úوح -ج -وط ب -اع -ت -ب -ار ه-اتÚ
اŸنطقت Úتسشتحوذان على  70باŸائة من
مزروعات ا◊بوب ،فيما تبقى الوحدات
اأ’خرى للحماية اŸدنية واŸنتششرة عÈ
اق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ‘ أا” ا÷اه-زي-ة ل-ل-ت-دخ-ل
إ’ط -ف-اء ﬂت-ل-ف ال-نÒان اÙت-م-ل-ة ع-ل-ى
مدار حملة ا◊صشاد و الدرسص.
Œدر ا’ششارة إا ¤أاّن اŸصشالح الفÓحية
للو’ية أاحصشت  1100فÓح متخصشصص ‘
زراع -ة ا◊ب -وب ،م -ن ب -ي -ن -ه -م  28فÓحا
مهتما بانتاج البذور عن طريق التكثيف،
وب - -ل - -غت مسش - -اح- -ة اأ’راضش- -ي اŸزروع- -ة
با◊بوب هذا اŸوسشم  14100هكتار ،ما
يعادل  23باŸائة من ›موع اأ’راضشي
ال- -ق- -اب -ل -ة ل -ل -زراع -ة ‘ ،ح Úك -انت ه -ذه
اŸسشاحة تتجاوز حدود  17أالف هكتار
خÓل السشنوات القليلة اŸاضشية ،بحيث ”ّ
تقليصشها بفعل جنوح العديد من الششركاء
واŸسش -ت -ث -م -ري -ن ا ¤اسش -ت -غÓ-ل اأ’راضش-ي
لزراعة اأ’ششجار اŸثمرة.

أاّك -د مصض -ط -ف-ى ق-روامسض-ة رئ-يسس
ا÷معية الو’ئية Ÿكتتبي برنامج
عدل  2بو’ية اŸدية بقوله““ ،أاّننا
رّك -زن -ا ‘ ل -ق -ائ -ن -ا م -ع ن-ائب رئ-يسس
اŸدير العام للوكالة على ضضرورة
دراسض -ة ال -ط -ع -ون اŸت -واج-دة ع-ل-ى
مسض-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ‘ أاقرب
’ج - - -ال ،م- - -ع وج- - -وب ان- - -طÓ- - -ق
ا آ
اŸشض -اري -ع اŸت -ب -ق -ي -ة وب -خ -اصض -ة م -ا
ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -ا◊صضصس اŸسض - -ج - -ل - -ة
ب-ال-ب-لديات 1527 ،سض-ك-ن ب-اŸدية،
 400سض-ك-ن ب-ال-ع-مارية 420 ،سضكن
ب-ب-ن-ي سض-ليمان 100 ،سض-ك-ن بشضÓلة
ال- - -ع- - -ذاورة 180 ،سض - -ك- -ن ب- -عÚ
ب - -وسض- -ي- -ف 400 ،سض- -ك- -ن ب -قصض -ر
البخاري 200 ،سضكن بسضغوان و130
سضكن بالعزيزية.

اŸدية :علي ملياÊ
اعت Èقروامسشة ‘ هذا الصشدد بأاّن
بداية اأ’ششغال الفعلية ‘ هذه اŸششاريع
ا◊ي -وي -ة ي -ع -د Ãث -اب -ة ا◊ل اأ’سش-اسش-ي
ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى ت -ك -رار ع-م-ل-ي-ة تشش-ري-د
اŸك -ت -ت -ب Úم -ن م-ك-ان اإق-ام-ت-ه-م ،إاذ ”
حسشبه تقد ËمقÎح واإ’صشرار على
اأ’خذ به ،واŸتمثل ‘ أان التوزيع يجب
أان يكون عن طريق إاحصشاء اŸكتتب‘ Ú
ال-ق-وائ-م ،وذلك ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-رق-م

ال -تسش -لسش -ل -ي ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى مصش-داق-ي-ة
وششفافية توزيع السشكنات مع اأ’خذ بعÚ
ا’ع -ت -ب -ار اŸق -اط -ع -ة أاو ا’ق-ام-ة ال-ت-ي
ينتمي اليها اŸكتتب.
أاما عن مششكل توقف اأ’ششغال Ãوقع
 1300ع Úج-ردة وال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة،
أاعلن ذات الرئيسص بأاّنه ”ّ التأاكيد على
حتمية اإعادة بعث اŸششروع بعدما ”
ا’تفاق على اكمال اŸششروع من قبل
ثÓ- -ث م- -ت- -ع -ام -ل ،Úوضش -رورة ان -ط Ó-ق
ال- -ت- -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة بسش -بب صش -ع -وب -ة
اأ’ششغال وتضشاريسص اŸنطقة ’سشتÓم
اŸششروع وفق اآ’جال القانونية ،فضشÓ
ع -ل -ى تسش -ري -ع وتÒة ا’‚از ل-ل-مشش-اري-ع
ال -ت -ي تشش -ه-د ب-داي-ة اأ’شش-غ-ال ،ح-يث ّ”
الÎك- -ي- -ز ‘ ه- -ذا الشش- -أان ع- -ل- -ى ج -ودة
ون- -وع- -ي- -ة اإ‚از السش- -ك- -ن- -ات ،وضش -رورة
التدخل ‘ بعضص اŸواقع التي تششهد
بعضص التجاوزات من قبل اŸؤوسشسشات
اŸنجزة.
جهت
طالبت هذه ا÷معية ‘ رسشالة و ّ
للوا‹ فيما يخصص اختيار اأ’رضشيات،
و’ سشيما حصشة  1527باŸدية بضشرورة
ت -غ -ي Òاأرضش-ي-ة ب-ن-ي ع-ط-ل-ي إا ¤أارضش-ي-ة
أاخرى بسشبب نوع ا’أرضشية غ ÒاŸناسشبة
ل -ت -جسش-ي-د اŸشش-روع ب-ه-ذا ا◊ج-م ،ك-م-ا
ن -اشش -دت ه -ذه ال -ه-ي-ئ-ة ال-رئ-يسص اŸدي-ر
ال -ع -ام ل -وك -ال -ة ال -ع-دل ل-زي-ارة م-ي-دان-ي-ة
ل-ل-وق-وف شش-خصش-ي-ا ع-ل-ى مشش-اري-ع ع-دل
على مسشتوى الو’ية.

ضضغط كب Òعلى العيادة الطبية بونوغة

اŸواطنون يتنّقلون إا ¤مسستشسفى الو’ية لتلّقي العÓج
يشض -ت-ك-ي سض-ك-ان أاح-ي-اء
ب-ل-دي-ة ون-وغ-ة ال-واق-عة
 55ك-ل-م شض-م-ال ع-اصضمة
ا◊ضض-ن-ة اŸسض-ي-ل-ة غ-ي-ابا
شض- -ب- -ه ك- -ل- -ي ل -ل -ت -ه -ي -ئ -ة
ا◊ضض - -ري- -ة ،ون- -قصض- -ا ‘
ال-ت-غ-ط-ي-ة الصض-ح-ية دفع
اŸواط -ن Úل -ل -ت -ن -ق -ل إا¤
ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة لتلقي
أادن - - -ى ال- - -كشض- - -وف- - -ات أاو
العÓج نظرا لعدم قدرة
ال- - -ع- - -ي- - -ادة ال - -ط - -ب - -ي - -ة
اŸتواجدة بالبلدية على اسضتيعاب
عدد اŸرضضى الذين يقصضدونها.

اŸسسيلة :عامر ناجح
تششهد العديد من أاحياء بلدية ونوغة
غيابا ششبه كلي للتهيئة ا◊ضشرية ،التي
أاصش-ب-حت السش-م-ة ال-غ-ال-ب-ة ع-ل-ى ال-ع-ديد
منها ‘ ،ظل ا’نتششار الواسشع للحفر
وال -غ -ب -ار اŸتصش -اع -د ك-ل فصش-ل صش-ي-ف
وأاوح - -ال فصش - -ل الشش- -ت- -اء ال- -ت- -ي ت- -ؤورق
التÓميذ اŸتمدرسش ،Úوتسشاهم بششكل
ك -ب ‘ Òصش -ع -وب -ة ت -ن -ق -ل -ه -م ،وه-ذا م-ا
Ÿسشناه على مسشتوى أاحياء قاوة ،أاو’د
رحال ،أاو’د امسشلم وا◊ي ا÷ديد.
وأاّك-د السش-ك-ان أاّن-ه-م رف-ع-وا انشش-غ-الهم
للسشلطات اÙلية ‘ عدة مناسشبات،

إا’ اأن اأ’م- -ر  ⁄ي- -ت- -غ Òل -غ -اي -ة ال -ي -وم،
م -ن -اشش -دي -ن ذات السش -ل -ط -ات م -ن أاج-ل
ال-ن-ظ-ر ‘ م-ط-ل-ب-ه-م ال-ق-اضش-ي بضشرورة
ت -ه -ي-ئ-ة اأح-ي-ائ-ه-م ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل،
خاصشة وأان معاناتهم تتكّرر كل فصشل
ششتاء بششكل كب.Ò
ومن ذات ا÷انب ،يعا Êسشكان ونوغة
من نقصص ‘ التغطية الصشحية نظرا
ل -ع -دد السش -ك -ان ال -ذي-ن ي-قصش-د ال-ع-ي-ادة
الطبية اŸتواجدة بالبلدية ،والتي باتت
حسش -ب -ه -م ’ ت -ف-ي ب-ال-غ-رضص ،م-ط-ال-بÚ
بضشرورة فتح قاعات العÓج بكل من
اŸمكن والفواتيح مع ضشمان اŸناوبة
الطبية بأاهل الواد لي ‘ Óظل توفر
الششروط الÓزمة للقضشاء على معاناة
السش- -ك- -ان ‘ ال- -ت- -ن- -ق- -ل ل- -ي Ó- -أ’بسش- -ط
العÓجات.
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خلفا للمدرب اŸؤوقت  ÚŸكبÒ

أاول رد فعل رسسمي من رئيسس «الفيفا»

التونسضي قيسس اليعقوبي مدربا ’–اد العاصضمة
أانهت ادارة ا–اد العاصسمة مشسكل فراغ
منصسب اŸدير الفني من خÓل التعاقد
م-ع ال-ت-ق-ن-ي ال-ت-ونسس-ي ق-يسس ال-ي-ع-ق-وب-ي
ل -ق -ي -ادة ال -ف-ري-ق خÓ-ل اŸوسس-م اŸق-ب-ل،
حيث Áتلك اŸدرب التونسسي اŸؤوهÓت
ال Ó-زم -ة م-ن اج-ل ال-ن-ج-اح ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
خÈته الكبÒة كÓعب ومدرب.
عمار حميسسي
ت -ع -اق -د ف -ري -ق ا–اد ال-ع-اصص-م-ة م-ع اŸدرب
Óشص-راف ع-ل-ى
ال -ت -ونسص -ي ق -يسس ال -ي-ع-ق-وب-ي ل -إ
ال -ع -ارضص -ة ال -ف -ن -ي -ة خ Ó-ل اŸوسص -م ال -ك -روي
 ،2020-2019حسص- -ب- -م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه ال -ن -ادي
العاصصمي على صصفحته الرسصمية على «فايسس
بوك».
ويأاتي ذلك بعد اتفاق ب ÚاŸدرب التونسصي
وادارة ال -ن -ادي ال -ع -اصص -م -ي ‡ث -ل -ة ب -ك-ل م-ن
اŸنسصق العام صصالح عÓشس واŸدير الرياضصي
رشصيد آايت ﬁمد من جهة واŸنسصق الرياضصي
مصصطفى اكسصوح.
والتقى الطرفان يوم اأ’ربعاء Ãدينة عنابة
وتوصص Óا ¤اتفاق ،حيث سصيتم ا’برام على
ال -ع -ق -د ‘ غضص -ون اأ’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل-ة اŸق-ب-ل-ة
ويشصتهر قيسس يعقوبي ‘ تونسس انه مدرب
ال-ت-ح-دي-ات ،سص-ي-م-ا ‘ ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،ح-يث
يتمتّع بتجربة خاضصها مع النادي ا’فريقي
والوحدات السصعودي وكل من الوكرة والعربي

القطري.Ú
وبهذا ،يخلف التقني التونسصي  ÚŸكب Òعلى
رأاسس العارضصة الفنية ل–Óاد اŸتّوج بلقب
البطولة الوطنية للمرة الثامنة ‘ تاريخه من
ج -ه -ة أاخ -رى ان -ت -دبت ادارة ا’–اد ال -ظ-هÒ
اأ’يسصر الشصاب ’–اد عنابة أانيسس خمايسصية
لعقد مدته  3سصنوات.
وي- -ع- -د خ- -م- -ايسص- -ي- -ة اŸول -ود ‘ سص -ن -ة 1999
واŸنتمي ا ¤فئة اآ’مال من أاحسصن ’عبي
ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-وسص-م اŸنقضصي ،خاصصة
وأانه خاضس عدة مباريات مع أاكابر تشصكيلة
مدينة «بونة».

ميباراكو مرشضح لÓلتحاق بالفريق

اضص -ح -ى اŸداف -ع زي-دان م-ي-ب-اراك-و م-رشص-ح-ا

بعد نهاية عقده مع ا–اد العاصسمة

عبد الرحمن مزيان يلتحق
بفريق الع Úاإ’ماراتي

انضصم الدو‹ ا÷زائري و’عب
ا–اد ا÷زائر (الرابطة ا’و¤
«م -وب -ي -ل -يسس») ،ع -ب-د ال-رح-م-ن
م -زي -ان ،ا ¤ن-ادي ال-ع Úب-ع-ق-د
مدته اربع سصنوات ،حسصب ما
اعلن عنه اول امسس اÿميسس
ال-ف-ري-ق اŸن-ت-م-ي ا ¤ال-ب-ط-ول-ة
ا’م- -ارات- -ي- -ة اŸم- -ت- -ازة ل- -ك- -رة
القدم.
وسصÒتدي صصانع أالعاب تشصكيلة
«سص - -وسص - -ط- -ارة» ( 25سصنة)،
ال- -ق- -م- -يصس رق -م « ،»8يضص- -ي -ف
اŸصصدر.
وشصارك ابن مدينة اŸدية مع
اŸنتخب الوطني اأ’وŸبي ‘
ع -دة م -ب -اري-ات ،أاه-م-ه-ا خÓ-ل
·Ó
ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس اف-ري-ق-يا ل أ
 2015بالسصينغال ،عندما احتل
اŸرك- -ز ال -ث -ا Êم -ع «اÿضص -ر»،
واأ’ل- - -ع- - -اب اأ’وŸب- - -ي- - -ة 2016
بالÈازيل.
ومع منتخب اأ’كابر اسصتدعي
م- -زي- -ان ثÓ- -ث م- -رات ،وك -انت
امام الكامÒون (خسصارة )0-2
خÓ- -ل تصص- -ف- -ي- -ات م- -ون- -دي- -ال
 ،2018وأام- -ام ال -رأاسس اأ’خضص -ر
(خسصارة  ‘ )2-3لقاء ودي ‘

أاك -ت -وب -ر  ،2017اضص- - - -اف - - -ة ا¤
اسصتدعائه ‘ اللقاء التصصفوي
امام طوغو (فوز  )1-4ضصمن
تصصفيات كأاسس افريقيا ،2019
دون ان يشصارك.
وتّوج مزيان مع ا’–اد بلقب
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-م-وسص-م
اŸن -قضص-ي  ،2019-2018ح- -يث
“ك - -ن م - -ن إاح- -راز  7اهداف
وقدم “ 6ريرات حاسصمة.

ل –Ó-اق ب -ال -ف -ري -ق خ Ó-ل فÎة ا’ن -ت -ق-ا’ت
الصص- - -ي- - -ف - -ي - -ة ،ح - -يث اتصص - -لت ادارة ا’–اد
بالÓعب من اجل ج ّسس نبضصه و ⁄يعارضس
اأ’خ Òفكرة الÓعب ’–اد العاصصمة.
وي - -خ - -وضس م- -ي- -ب- -اراك- -و Œرب- -ة ‘ ال- -دوري
السص -ع -ودي وي -ب -دو ان -ه غ Òم-ت-ح-مسس ل-ل-ب-ق-اء
هناك وهو اأ’مر الذي جعل وكيل اعماله
ي -فّ -ك-ر ‘ اع-ادت-ه ا ¤ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن
جديد من بوابة فريق ا–اد العاصصمة.
وتطمح إادارة ا’–اد لتعويضس رحيل الÓعب
شصافعي من خÓل التعاقد مع ميباراكو الذي
Áتلك اŸؤوهÓت التي تسصمح له بالنجاح مع
الفريق دون نسصيان خÈته ا’فريقية الكبÒة
مع اŸولودية و»اŸوب» من قبل.

بعد مثوله أامام
÷نة ا’نضسباط

مÓل« :نتيجة مباراة
ا–اد العاصضمة
وشضباب قسضنطينة
مشضكوك فيها»
جّدد رئيسس شصبيبة القبائل ،الشصريف
مÓل ،اول امسس اÿميسس ،شصكوكه ‘
ن -ت-ي-ج-ة م-ب-اراة ،شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة -
ا–اد ا÷زائر ( .)3-1وا◊اسصمة ‘
م -ن -ح ل -قب ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة
القدم ،معتÈا بأان نتيجتها «مشصكوك
فيها» .وصصّرح مÓل للصصحافة لدى
خ- -روج- -ه ب- -ع- -د م- -ث- -ول- -ه أام- -ام ÷ن -ة
ا’نضص-ب-اط ب-ا÷زائ-ر ق-ائ« :Ó-ن-ت-ي-جة
اللقاء مشصكوك فيها .قلتها وكّررتها
اليوم أامام ÷نة ا’نضصباط للرابطة
اÎÙف- - -ة ل- - -ك- - -رة ال- - -ق- - -دم ال - -ت - -ي
اسصتدعتني لÓسصتماع أ’قوا‹».
وأاضصاف رئيسس الشصبيبة يقول« :جئت
أ’دافع عن فريقي كما أا“ ّسصك بكل
تصصريحاتي السصابقة .لسصت من الذين
يÎاجعون عن تصصريحاتهم  .كل شصيء
واضص- -ح .ل- -دي- -ن- -ا أادل- -ة وتسص- -ج- -يÓ- -ت
ق-دم-ن-اه-ا ل-ل-ج-ن-ة ا’نضص-ب-اط».و أامام
طلب رجال الصصحافة بالكشصف عن
هذه التسصجيÓت ،رد اŸسصؤوول اأ’ول
عن الكناري بالÎيث إا ¤غاية انعقاد
ا÷لسصة مكتفيا بالقول« :سصتسصمعونها
أامام العدالة».
وبدأات حيثيات القضصية عقب مباراة،
شصبيبة القبائل  -أاهلي برج بوعريريج
( )0-2التي جرت ‘  26مايو الفارط
◊سص - - - -اب ا÷ول- - - -ة الـ 30واأ’خÒة
للرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم،

أانفانتينو «:الوضضعية ا◊الية
للكونفيدرالية اإ’فريقية تث Òقلقي»

بات اŸسصؤوول اŸلغاشصي أاحمد
أاحمد رئيسس «الكاف» ‘ خطر،
بعد تصصريحات أاد ¤بها الّرجل
اأ’ّول ‘ اإ’–اد الدو‹ لكرة
القدم جيا Êأانفونتينو.
وق- -ال ج- -ي- -ا Êأان- -ف- -ون- -ت- -ي- -ن -و:
«ال -وضص-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ‘ اإ’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ُت -ثÒ
ق-ل-ق-ي .ل-ق-د ط-لب مّ-ن-ي ع-دي-د
رؤوسصاء ا–ادات الكرة ‘ القارة
ال ّسصمراء فعل شصيء ما».
وأاضص - -اف رئ - -يسس ال- -ف- -ي- -ف- -ا ‘
تصص-ري-ح-ات أاد ¤ب-ه-ا ِل-صص-حيفة
«ل -ي -ك -يب» ال -ف -رنسص-ي-ة« :ت-وج-د
مشص -اك -ل ‘ ال -ك-رة اإ’ف-ري-ق-ي-ة،
وه -ذا أام -ر ’ ُي -م -ك -ن ال -تسص ّ-ت -ر
عليه ،على غرار نهائي رابطة
أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا» ،ال-ذي قّررت
«الكاف» إاعادتهِ ،بسصبب إايقاف
ح-ك-م السص-اح-ة ال-غ-ام-ب-ي بكاري
غاسصاما اŸباراة النهائية إاياب
ب ÚالÎج -ي ال-ت-ونسص-ي وضص-ي-ف-ه
الوداد البيضصاوي ،بعد انسصحاب
ال -ن -ادي اŸغ -رب-ي ‘ م-ن-تصص-ف
الشصوط الثا ،Êاحتجاجا على
ه- -دف سصّ- -ج -ل -ه وُ ⁄ي -ح -تسصب،
وعدم وجود الفيديو (الفار).
واخ -ت -ت -م ج -ي -ا Êأان -ف -ون -ت -ي -ن -و

كأاسس ا÷مهورية لكرة السسلة (رجال)

اÛمع البÎو‹ يحرز اللقب
على حسضاب ا–اد البليدة

حيث اتهم الرئيسس القبائلي اŸدير
العام لشصباب قسصنطينة طارق عرامة
ب -اشصÎاط م -ب -ل -ع 5ر 2م-ل-ي-ار سص-نتيم
ل -ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ع-ل-ى ا–اد ا÷زائ-ر
وإاه -دائ -ه ال -ل -قب ،وه -و ات -ه -ام ف -ن-ده
اŸسص Òالقسصنطيني جملة وتفصصي.Ó
وكانت شصبيبة القبائل تأامل ‘ هزÁة
أاو تعادل ا–اد ا÷زائر ‘ قسصنطينة
للتتويج باللقب الذي عاد ‘ نهاية
اأ’مر للعاصصمي Úالفائزين (.)1-3
ب -ع -ده -ا ب -أاي -ام ،ق-دم مÓ-ل تسص-ج-يÓ-
ه -ات-ف-ي-ا م-ع ع-رام-ة ي-ت-ه-م ف-ي-ه ا–اد
ا÷زائ -ر Ãح -اول -ة إارشص -ائ -ه ح-اث-ا ‘
نفسس الوقت مÓل على دفع منحة
اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لÓ-ع-ب-ي شصباب قسصنطينة
ل- -ت- -ح- -ف- -ي- -زه- -م ع- -ل- -ى ه -زم ال -ن -ادي
ال-ع-اصص-م-ي.و‘ ب-ي-ان ّ” ب-ث-ه م-ؤوخ-را،
نفى ا–اد ا÷زائر بشصّدة كل ﬁاولة
ت -رت -يب ال -ل -ق -اء ،ح -يث أاوضص -ح ب -ط -ل
ا÷زائ -ر« :ع -ل -ى السص-ي-د ع-رام-ة ال-رد
أام -ام ع -دال -ة ب Ó-دن -ا ع-ل-ى ات-ه-ام-ات-ه
اÿطÒة .وسص- - -ت- - -ع- - -م - -ل ادارة ا–اد
ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال-دف-اع ع-ن ح-ق-وق-ه-ا
ومقاضصاة كل طرف اتهم النادي دون
تقد Ëأادلته».

تّوج اÛمع البÎو‹ بكأاسس ا÷زائر
ل- -ك- -رة السص- -ل- -ة (رج -ال) ‘ نسص -خ -ت -ه -ا
اÿمسص Úبعد فوزه على ا–اد البليدة،
ب -ن -ت-ي-ج-ة ( ،)59-90الشص - - - - - - -وط اأ’ول
( ‘ )26-43اŸباراة النهائية Ÿوسصم
« »2019-2018ج- -م -عت ب -ي -ن -ه -م -ا أاول
أامسس اÿم- -يسس ب- -ق- -اع- -ة اسص- -ط -اوا‹
(ا÷زائر).
وج -اءت اأ’رب -اع ع -ل -ى ال-ن-ح-و ال-ت-ا‹:
 15-20 ،12-12 ،14-31و .18-27
هذا اللقب هو العشصرون ‘ مشصوار
ال-ن-ادي ب-ال-تسص-م-ي-ة السص-اب-ق-ة (م-ولودية
ا÷زائر) والتاسصع على التوا‹ للمجمع
ال-ذي ي-ح-رز أايضص-ا ال-ث-ن-ائ-ي-ة (ال-ب-طولة
وال- -ك- -أاسس) ل -ل -م -وسص -م السص -ادسس ع -ل -ى
التوا‹.
ل- -ل- -ت- -ذك ،Òك- -انت ه- -ذه اŸب- -اراة ق -د
توقفت يوم  2جوان اŸاضصي بالقاعة
ت دقائق
البيضصاوية (ا÷زائر) قبل سص ّ
عن نهاية الربع اأ’ولŸ ،ا كان ا’–اد
م-ت-ق-دم-ا ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة ب-نتيجة ،11-15
بسصبب أاعمال الشصغب التي اندلعت ‘
اŸدرجات ب Úأانصصار الفريق .Úوبعد
ت -د ّخ -ل مصص -ال -ح اأ’م -ن ،ق ّ-رر ا◊ك -ام
توقيف اللقاء أ’سصباب أامنية.
وهذه ثا Êمرة ‘ ظرف شصهر تتوقف
فيها مباراة لكرة السصلة بسصبب أاعمال
شصغب ‘ اŸدرجات ،بعد نصصف نهائي
البطولة الوطنية للقسصم اأ’ول (رجال)
والذي جمع ب Úوداد بوفاريك ونادي
اسصطاوا‹.

Ãشساركة  16فريقا من ﬂتلف الو’يات

دورة «دانون»لفئة أاقل من  12سضنة تنطلق اليوم بع Úالبنيان

Œرى الدورة الوطنية الكروية «دانون» لفئة
أاقل من  12سصنة (ذكور) ،اليوم السصبت Ãعهد
الÎب- -ي- -ة ال -ب -دن -ي -ة ب -ع Úال -ب -ن -ي -ان (ا÷زائ -ر)،
Ãشصاركة  16فريقا من بينهم  3من الرياضصة
اŸدرسصية ،حسصبما علم اول امسس اÿميسس من
اŸدي -ر ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -ري -اضص -ة اŸدرسص -ي -ة اŸك -ل -ف ب -ال -ري -اضص-ات
ا÷ماعية ،عزيز سصÓما.Ê
وي -ت -أاه -ل ال -ف -ري-ق اŸتّ-وج ب-ه-ذه اŸن-افسص-ة إا¤
بطولة «دانون» الدولية اŸقّررة أاكتوبر اŸقبل
بإاسصبانيا ،لنفسس الفئة العمرية ،لتمثيل ا÷زائر،

ت
تصصريحاته قائ« :Óإاذا ’حظ ْ
÷ن-ة اأ’خÓ-ق ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ف-ي-فا
شص -ك -وك -ا ،سص -واء ت -ت -ع ّ-ل-ق اأ’م-ر
ِبرئيسس الكاف (أاحمد أاحمد) أاو
مسص- - -ؤوول آاخ - -ر ‘ ال - -ه - -ي - -ئ - -ة.
فسصتّتخذ اإ’جراءات اŸناسصبة.
ث -م أان-ه ي-وج-د الشصّ-ق السص-ي-اسص-ي
وال - -ري - -اضص - -ي ،وسص - -ن- -ت- -حّ- -م- -ل
اŸسص-ؤوول-ي-ة ك-ام-ل-ة» ‘ .ت-ل-م-يح
إا ¤تشص ّ-وه سص -م -ع -ة ري-اضص-ة ك-رة
ال -ق-دم ِب-سص-بب قضص-اي-ا ال-فسص-اد،
ووجوب اّتخاذ قرارات صصارمة.
وكان اأ’من الفرنسصي قد أاوقف
‘ اأ’ّي- -ام ال- -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضص -ي -ة
ِب - -ال- -ع- -اصص- -م- -ة ب- -اريسس رئ- -يسس

«ال -ك -اف» أاح-م-د أاح-م-دِ ،ب-ت-ه-م
توّرطه ‘ قضصايا فسصاد ،على
غرار فسصخه عقدا مع شصركة
«ب - -ي- -م- -ا» ،وإاب- -رام- -ه آاخ- -ر م- -ع
مؤوسصسصة «تاكتيكال سصتيل» .كما
رفع اŸسصؤوول اŸصصري عمرو
ف -ه -م-ي اأ’م Úال-ع-ام السص-اب-ق لـ
«ال-ك-اف» شص-ك-اوى ل-دى ال-ف-يفا،
يّتهم فيها أاحمد أاحمد ِبتوّرطه
‘ عديد القضصايا التي لها صصلة
ِبالفسصاد والتحّرشس ا÷نسصي.
Óشصارة ،فإان جيا Êأانفونتينو
ل إ
يعرف أاحمد أاحمد جّيدا ،وقد
دّع -م -ه ـ ضص -م -ن -ي-ا ـ م-ط-ل-ع ع-ام
 ‘ 2017اإ’ط -اح-ة ِب-اŸسص-ؤوول
الكامÒو Êعيسصى حياتو ،من
رئاسصة «الكاف».
وب -ع -د أاك Ìم -ن ع -اَم  Ú-أاظ-ه-ر
ف -ي -ه -م -ا ن -فسص-ه ع-ل-ى أان-ه رج-ل
إاصصÓ- - - - - - -ح و–سص Úصص - - - - - -ورة
«ال -ك -اف» وال -ك -رة اإ’ف -ري-ق-ي-ة،
ه -اه -و أاح -م-د أاح-م-د ي-غ-رق ‘
وحل اŸشصاكلِ ،بسصبب طريقته
السص ّ-ي -ئ -ة ‘ ال -تسص-ي Òوشص-ب-ه-ات
توّرطه ‘ قضصايا فسصاد وملفات
أاخ- -رى .وق- -د ي -دف -ع اŸسص -ؤوول
اŸل- -غ -اشص -ي ال -ث -م -ن غ -ال -ي -ا ‘
اŸسصتقبل القريب.
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أابواب مفتوحة حول الرياضسة العسسكرية

حضضور جماهÒي كب’ Òكتشضاف إا‚ازات الفرق الوطنية ‘ اÙافل الدولية
’ب -واب اŸف-ت-وح-ة ح-ول
ع -رفت ت -ظ -اه -رت ا أ
ال -ري -اضس -ة ال -عسس -ك -ري -ة ال -ت -ي ن ّ-ظ -مت ع -ل-ى
مسس- - -ت- - -وى م - -رك - -ز Œم - -ع و–ضس Òال - -ف - -رق
ال -وط -ن -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب Íع-ك-ن-ون الشس-ه-ي-د
«مسس-ع-ود ب-وج-ري-و» ،حضس-ور ج-ماهÒي كبÒ
بهدف اكتشساف اهم ا’‚ازات التي حّققتها
ال -ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا’خ-تصس-اصس-ات
خÓ-ل ال-ت-ظ-اه-رات ال-ع-رب-ي-ة وال-ع-اŸي-ة التي
جرت هذه السسنة.

وال-ت-ع-ري-ف Ãه-ام-ه-ا ودوره-ا ‘ ب-ن-اء دول-ة ح-دي-ث-ة
م -نسص -ج -م -ة م -ع اŸق -اي -يسس ال -دول-ي-ة ،وع-ل-ى غ-رار
الهيئات والتشصكيÓت اأ’خرى التابعة للجيشس تنظم
الرياضصة العسصكرية ككل سصنة أابواب مفتوحة على
مسص-ت-وى ك-اف-ة ال-ن-واح-ي ال-عسص-ك-ري-ة وخ-ت-ام-ها بهذا
الصصرح الرياضصي من أاجل السصماح للجمهور الكرË
ﬁبي الرياضصة التعرف اك Ìعلى ﬂتلف نشصاطات
ال-ن-خ-ب-ة ال-ري-اضص-ي-ة ال-عسصكرية ومشصوارها التاريخي
ورصصيدها ا◊افل با’‚ازات».
أاضصاف السصيد العميد قائ« :Óا“نى ان تكون هذه

إاÁانويل أامونيكي ـ مدرب منتخب تنزانيا:

«صضÓح ﬁ ،رز وسضاديو ماÊ
ابرز ‚وم القارة السضمراء حاليا»

ي-عّ-د ال-ن-ج-م ال-ن-يجÒي السصابق،
ومدرب منتخب تنزانيا ا◊ا‹،
إاÁان -وي-ل أام-ون-ي-ك-ي ،أاح-د أاب-رز
اأ’سصماء اإ’فريقية ‘ تاريخ كرة
ال -ق -دم ،ح -يث ل-عب ‘ صص-ف-وف
ال -زم -الك اŸصص -ري وب -رشص-ل-ون-ة
اإ’سص -ب -ا Êوسص -ب -ورت -ن-ج لشص-ب-ون-ة
الÈتغا‹ ،بينما أانهى مسصÒته
برفقة الوحدات اأ’رد.Ê
وع-ن ح-ظ-وظ م-ن-ت-خب ت-ن-زان-يا
قال «نحن ‘ ›موعة صصعبة
ب- -ال- -ت- -أاك- -ي -د‰ ’ ،ت -لك ’ع -بÚ
Îﬁف Úك- - -ب- - -ار ب- - -ق - -وة اŸت - -واج - -دي - -ن ‘ ت - -لك
اŸنتخبات ،لكن نريد أان نقّدم شصيًئا يتحّدث عنه
ا÷ميع.
منتخب تنزانيا  ⁄يشصارك ‘ بطولة إافريقيا منذ 39
عاما ،وهذا حدث كب Òبالنسصبة له.
ال -ب-ط-ول-ة سص-ت-ك-ون ‡ت-ع-ة ل-ل-غ-اي-ة ،أ’ن إاف-ري-ق-ي-ا ‘
الوقت ا◊ا‹ “تلك أاك Ìمن ’عب على مسصتوى
ع -اŸي ،م -ث -ل ﬁم -د صص Ó-ح وسص -ادي -و م-ا ،Êح-يث
تطّور مسصتواهما بشصكل كب ،Òوأايضصا يوجد رياضس
ﬁرز ،وهو من أافضصل اŸهاجم.»Ú
وقال عن نيجÒيا« ،نيجÒيا اسصم كب ‘ Òتاريخ كرة
القدم ،لقد أاوقعتها القرعة مع بوروندي وغينيا
ومدغشصقر ،قد تكون ›موعة سصهلة نسصبيا ،و’شصكّ

أان ن - - - -ي- - - -جÒي- - - -ا أاح- - - -د
اŸن- -ت -خ -ب -ات اŸرشص -ح -ة
للفوز بالبطولة ،إا ¤جانب
اŸنتخب اŸصصري.
صصÓح ’عب كب ،Òوهو
ل- - -يسس شص- - -ر ًف - -ا ل - -ل - -ك - -رة
اŸصص- - -ري- - -ة ف - -ق - -ط ب - -ل
اإ’ف- -ري -ق -ي -ة أاي ًضص -ا ،ل -ق -د
اسص-ت-ح-ق ال-ت-ت-وي-ج ب-دوري
أابطال أاوروبا بعدما خسصر
اللقب ‘ العام اŸاضصي،
باإ’ضصافة إا ¤كونه هداف
الدوري اإ’‚ليزي Ÿوسصم Úمتتالي ،Úومن الصصعب
أان يحافظ ’عب على مسصتواه بهذا الشصكل ‘ ،أاكÈ
الدوريات اأ’وروبية».
وأاضص -اف« :م -ا’ Êعب رائ -ع ل -دي -ه سص-رع-ة وم-ه-ارة
ف -ائ -ق -ة ،وه -و م -ن أافضص -ل ال Ó-ع -ب Úم -ع صصÓ-ح ‘
صصفوف الريدز ،وكلوب مدرب ﬁظوظ بامتÓكه
هذا الثنائي اأ’قوى بالعا ‘ ⁄الوقت ا◊ا‹.
هذا شصيء مث ÒللحÒة ،فقد ظهر أاك Ìمن ’عب
بشص- -ك- -ل ج- -ي -د ..صص Ó-ح وم -ا Êح -ق -ق -ا ل -قب دوري
اأ’بطال ،كما أان ميسصي توج بلقب الليجا ،وأايضصا
ك -ريسص -ت -ي -ان -و رون -ال -دو ت -أال -ق ‘ اŸوسص-م اأ’ول م-ع
ي -وف -ن -ت -وسس ..ك -ل ه -ذا ي -ج -ع -لك ت-ف-ك-ر ك-ثÒا ق-ب-ل
ا’ختيار».

ا’ختبار الودي أامام بورندي كان مهما
عّبر من Òزغدود تعليقا على اŸواجهة التي
ج -م -عت اÿضس -ر Ãن -ت -خب ال-ب-ورن-دي وال-ت-ي
ان-ت-هت ب-ال-ت-ع-ادل ( )1-1أاك - - -د ‘ ه - - -ذا ا◊وار
اÿاطف ،أان هناك عمل كب Òينتظر الفريق
الوطني قبيل انطÓق منافسسة كأاسس أافريقيا
وأانه ’ خوف عليهم وهم سسائرون ‘ الطريق
الصسحيح.
حواره فؤواد بن طالب
ما تعليقك على تعادل اÿضسر أامام البورندي
‘ هذا ا◊وار الودي؟
@@ النتيجة ’ تهم مقارنة مع اأ’داء كاŸدرب سصجل
عدة مÓحظات تقنية هامة يود معا÷تها سصريعا
اسص -ت -ع -دادا ل -وضص -ع انسص -ج-ام وت-ن-اغ-م ف-وق ال-بسص-اط
اأ’خضصر.
ب- -خÈتك وŒرب- -تك ال- -ط -وي -ل -ة ك -ي -ف ت -رى
خيارات الناخب الوطني؟
@@ اÿيارات جيدة ومقبولة وأاعتقد أان بلماضصي
عرف كيف يختار وقد أاصصاب ‘ اختياره خاصصة وأانه
’عب Îﬁف سصابقا ومدرب ﬁنك يعرف كيف
ي-خ-ت-ار ال-ت-ول-ي-ف-ة اŸن-اسص-ب-ة م-ع ال-تعداد الغني الذي
يزخر به اÿضصر.

ديلور يلتحق بÎبصس اŸنتخب ويطمح لتقد Ëاإ’ضضافة

ﬁمد فوزي بقاصس

نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن
تعّد هذه اŸناسصبة التي تنظم من طرف قوات
ا÷يشس الوطني الشصعبي فرصصة من أاجل Œسصيد
التواصصل ب Úا÷يشس وشصعبه ،من خÓل ا’طÓع
على تاريخ ا’‚ازات من خÓل اŸعرضس الذي
نظم ‘ أانحاء اŸلعب ،وكذا ا’سصتعراضصات التي
ق- -امت ب- -ه -ا ﬂت -ل -ف ال -ف -رق اŸت ّ-وج -ة ‘ السص -ن -ة
الرياضصية اŸاضصية.
بهذا الصصدد أاكد العميد عمر قريشس مدير الرياضصة
العسصكرية أان هذه التظاهرة تدخل ‘ اطار تدعيم
الصصلة ب Úا÷يشس وشصعبه ‘ قوله« :تأاتي تظاهرة
اأ’بواب اŸفتوحة حول الرياضصة العسصكرية Œسصيدا
ıط- -ط ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ال -رام -ي إا¤
ت - -ق - -ريب اŸواط- -ن م- -ن اŸؤوسصسص- -ة ال- -عسص- -ك- -ري- -ة،

«اÿضسر» يواصسلون التحضسŸ Òواجهة ما‹ الودية

دخل ’عب نادي مونبلييه الفرنسسي «أاندي ديلور» عشسية اÿميسس تربصس اŸنتخب
الوطني ا÷زائري اŸقام حاليا بالعاصسمة القطرية الدوحة قادما إاليه من مدينة
ليون الفرنسسية ،بعدما اسستنجد به الطاقم الفني بقيادة اŸدرب «جمال بلماضسي»،
’سسباب انضسباطية ،هداف نادي
لتعويضس متوسسط اŸيدان «هاريسس بلقبلة» اŸبعد أ
مونبلييه الذي  ⁄يسستدع للمنتخب ‘ بداية الÎبصس بسسبب عدم تأاهيله من قبل
الفيفا ،حّقق حلمه اÿميسس بالتحاقه باŸنتخب وهو الذي أابدى رغبة كبÒة ‘
’لوان الوطنية وأاخذ إاجراءات تأاهيل نفسسه Ãفرده بعد نهاية اŸوسسم
تقمصس ا أ
الكروي ( 2018ـ  )2019بفرنسسا.

زغدود لـ«الشسعب»:

يضص-ي-ف اŸصص-در .وع -ل -ى غ -رار ال -ف-رق الـ13
اŸدنية ،فإان الرياضصة اŸدرسصية سصتكون ‡ثلة
بثÓثة فرق التي –صصلت على اŸراكز الثÓثة
’و ‘ ¤ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة اŸدرسص-ي-ة ال-ت-ي
ا أ
ج -رت أاف -ري -ل ال -ف -ارط ب-ا÷ل-ف-ة ،ح-يث ع-ادت
’وŸ ¤نتخب و’ية وهران والثانية
اŸرتبة ا أ
Ÿن -ت -خب و’ي -ة اŸسص -ي -ل-ة ،أام-ا اŸرك-ز ال-ث-الث
فكان من نصصيب منتخب و’ية جيجل.
وŒرى اŸن- -افسص- -ة خÓ- -ل ي- -وم ك -ام -ل دون
انقطاع ‘ ،انتظار –ديد صصيغة اŸنافسصة يوم
غد ا÷معة ‘ اجتماع تقني .ويشصارك كل
فريق ’ 12عبا ،فيما Œرى مبارات ‘ Úنفسس
الوقت على أارضصية ميدان واحدة مقسصمة على
جزأاين ،و“تد اŸقابلة الواحدة  20دقيقة دون
توقف.
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بلماضسي متفائل ‘
ه - - -ذا ال- - -ك- - -ان م- - -ا
رأايك؟
@@ ال - -ت - -ف - -اؤول ح - -ق
مشص - - - - - - -روع وك - - - - - - -ل
ا÷زائ-ري Úم-ت-فائلÚ
ب - -أاداء ‘‘ك- -ان‘‘ ج- -ي- -د،
خ -اصص -ة وأان ال -ف -ري-ق
ذاهب م - - - - -ن أاج - - - - -ل
ال - -ذه- -اب إا ¤أاب- -ع- -د
ن- - - -ق- - - -ط- - - -ة ول- - - -يسس
ل- -ل- -مشص- -ارك- -ة ف- -ق- -ط
خ -اصص -ة م -ع ال -ت-ف-كÒ
السص -ل -ي -م ل -ب -ل -م-اضص-ي م-ن أاج-ل ال-ع-ودة م-ن ال-ق-اه-رة
ب-ال-ن-ج-م-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ف-م-ا ع-ل-ى الÓ-ع-ب Úإا’ ال-ت-ف-كÒ
واإ’Áان بقدراتهم البدنية والفنية أامام اÿصصوم.
’خ- -رى
‘ ن - -ظ - -رك - -م م - -ا ه- -ي اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات ا أ
اŸرشسحة؟
@@ أاعتقد أان الفرق سصتنطلق كلها بنفسس ا◊ظوظ
غ Òأان أاهل ا’ختصصاصس رشّصحوا ا÷زائر والسصنغال
والكامرون ومصصر من أاجل لعب اأ’دوار اأ’و‘ ¤
انتظار مفاجآات عّودتنا عليها الكرة.

اŸناسصبة فرصصة للجمهور الكر Ëمن أاجل اكتشصاف
ا‚ازات ا÷يشس وا’سصتمتاع باŸسصÒة الرياضصية
العسصكرية ،أ’ن هّمنا اأ’ك Èهو ربط الصصلة بÚ
ا÷يشس وشصعبه».
و‘ نقطة أاخرى اكد حرصس اŸؤوسصسصة العسصكرية
على العمل الكب Òلرفع اŸسصتوى ‘ قوله «نسصعى
لرفع مسصتوى كل الوحدات العسصكرية من خÓل
التدريب البد Êالذي يحرصس عليه جهاز الرياضصة
العسصكرية حتى نبلغ اŸسصتوى العا‹ ،نظرا أ’همية
هذا ا÷انب ‘ أاعداد ا’فراد العسصكري.Ú

بلماضسي ف ّ
ضسل
إاراحته قبل «الكان»

غياب آادم أاوناسس Ÿدة
أاسضبوع بسضبب اإ’صضابة

كشص -فت ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،اول
امسس اÿميسس عن أان الفحوصصات التي أاجراها
الÓعب آادم وناسس مطمئنة.
وج- -اء ‘ ب -ي -ان ل –Ó-ادي -ة ع -ل -ى صص -ف -ح -ت -ه -ا ‘
الفايسصبوك «أاجرى اليوم متوسصط ميدان اŸنتخب
ال -وط -ن-ي آادم ون-اسس ف-ح-وصص-ات م-عّ-م-ق-ة م-ن أاج-ل
Óصصابة التي تعرضس لها خÓل
تشصخيصس دقيق ل إ
ا◊صصة التدريبية أامسس» .وأاضصاف البيان« ،وبينت
الفحوصصات النهائية أان اإ’صصابة ليسصت باÿطÒة،
إا’ أان ال- -ط- -اق- -م ال- -ط- -ب- -ي فضص- -ل إاراح -ة ال Ó-عب
احÎازيا حتى يعود للتدرييات ‘ أا” ا÷اهزية».
’ تبعث إاصصابة الÓعب الدو‹ آادم الوناسس على
القلق ،كما أاكده اإ’–اد ا÷زائري لكرة القدم.
ويشصكو آادم الوناسس إاصصابة على مسصتوى الكاحل
اأ’يسصر تعّرضس لها ‘ التدريبات مسصاء اأ’ربعاء،
بعد احتكاك له مع أاحد زمÓئه من اŸنتخب
الوطني .حيث  ⁄يسصتطع متوسصط ميدان هجوم
فريق نابو‹ اإ’يطا‹ اÿروج من مركز التدريب،
واضصطّر طبيب «اÿضصر» وبعضس ا◊ضصور إا ¤حمل
آادم الوناسس.
وقالت الفاف ‘ بيان لها ،إان إاصصابة آادم الوناسس
ل - -يسصت خ - -طÒة ،وأاشص - -ارت إا ¤أان ه - -ذا الÓ- -عب
سصيخضصع مع ذلك ’حقا لِفحوصصات طّبية معّمقة.
وناشصدت الفاف هواة «التطاحن» ِلنشصر اŸعلومات
ع- -ن اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -يِ ،ب -ال -ك ّ-ف ع -ن ت -روي -ج
اإ’شص-اع-ات ،ومسص-اع-دة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي اُŸقبل
على خوضس تظاهرة كروية قارية كبÒة.
ورّوجت هذه اأ’طراف ـ التي أاشصارت إاليها الفاف ـ
أانباء اعتزام اسصتدعاء الÓعب أاندي ديلور مهاجم
ف-ري-ق م-ون-ب-ل-ي-ي-ه ال-ف-رنسص-ي ،ت-ع-ويضص-ا ِل-زم-ي-ل-ه آادم
الوناسس.
وقبل اإ’صصابة ،كان آادم الوناسس قد دخل بدي‘ Ó
ال -دق-ي-ق-ة الـ  ،68م -ن ع -م -ر اŸب -اراة ال -وّدي-ة ال-ت-ي
أاجراها اŸنتخب الوطني ضصد البورندي ،مسصاء
الثÓثاء ِبالعاصصمة القطرية الدوحة.

«ديلور» ”ّ اسصتقباله ‘ مطار «حمد» الدو‹
م -ن ق-ب-ل اŸن-اج Òال-ع-ام ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي
ا÷زائري «حكيم مدان» ،حيث بدا ‘ الفيديو
ال - -ذي ّ” وضص - -ع - -ه ع - -ل- -ى م- -وق- -ع ا’–ادي- -ة
ا÷زائرية لكرة القدم جّد سصعيد بضصمانه أاول
مشصاركة بأالوان اŸنتخب الوطني ا÷زائري
‘ نهائيات كأاسس أا· إافريقيا  ،2019اŸقّرر
إاقامتها بداية من الـ  21من الشصهر ا÷اري،
حيث سصيحضصر ’عب نادي أاجاكسصيو السصابق
للعرسس القاري Ÿدة  10أايام كاملة ،قبل موعد
إاجراء أاول لقاء رسصمي يوم  23جوان ا◊ا‹
‘ اŸب - - -اراة اأ’و ¤م- - -ن ال- - -دور اأ’ول ضص- - -د
منتخب كينيا.
«أاندي ديلور» وعند وصصوله Ãطار «حمد»
الدو‹ بالعاصصمة القطرية الدوحة أاعرب عن
سصعادته الكبÒة بتقّمصصه اأ’لوان الوطنية أ’ول
مرة ‘ مسصÒته الكروية رغم اقÎابه من سصن
 28ع -ام -ا ،وق -ال ب-ه-ذا اÿصص-وصس «ه-و ح-ل-م
ب -ال -نسص -ب-ة ‹ وق-د – ّق-ق ب-وصص-و‹ ال-ع-اصص-م-ة
القطرية الدوحة ،أانا سصعيد جدا لوجودي هنا
لتمثيل اأ’لوان الوطنية» ،وأاضصاف «أا“نى أان
أاكون عند حسصن ظّن الطاقم الفني وكذلك
عند حسصن ظن اŸنتخب الوطني واأ’نصصار».
ويتسصاءل عشصاق اÿضصر حول ا◊الة البدنية
لهداف نادي مونبلييه الذي “ّكن من تسصجيل
 14هدفا هذا اŸوسصم بأالوان ناديه ‘ «الليغ
 ،»1خصصوصصا أان ا÷زائري خاضس آاخر لقاء له
بأالوان فريقه بتاريخ الـ  24ماي الفارط برسصم
ا÷ول - - -ة الـ  38واأ’خÒة م -ن ع -م-ر ال-ب-ط-ول-ة
الفرنسصية ،وهو ما يجعل هداف نادي تور
اأ’سص-ب-ق ب-ع-ي-دا ع-ن اŸن-افسص-ة ال-رسص-م-ية وعن
التدريبات لعشصرين يوما كام ،Óلكنه أاكد عند
وصصوله Ÿطار قطر الدو‹ بأانه كان يتدّرب
بقوة عقب نهاية اŸوسصم ‘ فرنسصا وأاصصر
على الظهور بأافضصل مسصتوى بد Êله ‘ حال
ما قّرر «بلماضصي» ا’سصتنجاد بخدماته ،وهو
م- -ا  ⁄ي- -ك- -ن ‘ ب -داي -ة الÎبصس بسص -بب ع -دم
ت -أاه -ي -ل-ه و–صص-ل-ه ع-ل-ى ا÷نسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
الرياضصية من قبل الفيفا.
” تقد Ëالوافد ا÷ديد على اŸنتخب
هذا و ّ
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري «أان-دي دي-ل-ور» ل-زمÓ-ئ-ه
صصبيحة ا÷معة بالفندق ،وباشصر التدريبات
مع اÛموعة ‘ ا◊صصة اŸسصائية التي كانت
مغلقة على الصصحافة الوطنية.

بوراسس« :أاخضضعنا ا◊راسس
الثÓثة لعمل مكثف نظرا
للهدف الكب Òللخضضر»

مدرب ا◊راسس «عزيز بوراسس» قام بتقييم
أاو‹ للعمل اŸنجز طيلة  15يوما مع ا◊راسس
الثÓثة للمنتخب الوطني ويتعّلق اأ’مر بكل
من (مبو◊ي ،دوخة وأاوكجدة) ،حيث أاكد بأانه
أاخضصع حراسصه الثÓثة لعمل مكثف وثقيل من
حيث حجم العمل منذ انطÓق الÎبصس Ãركز
–ضص ÒاŸنتخبات الوطنية بسصيدي موسصى،

وقال بهذا اÿصصوصس «أاخذنا بع Úا’عتبار
ع -دد اŸب -اري -ات ال -ت -ي خ -اضص -ه -ا ك -ل ح-ارسس
م -رم -ى ،ب -ط -ب -ي-ع-ة ا◊ال ب-اشص-رن-ا ال-ع-م-ل م-ع
«م -ب -و◊ي» م -ب -ك -را ‘ سص -ي -دي م -وسص -ى ق-ب-ل
انطÓق الÎبصس لكي ’ تتكّرر معه اإ’صصابة
التي تلقاها ‘ الفريق ،وأارفع القبعة للطاقم
ال- -ط- -ب- -ي ال- -ذي ق -ام ب -ع -م -ل رائ -ع» ،وأاضص -اف
«مبو◊ي حارسس Îﬁف للغاية ورغم إاصصابته
إا’ أانه  ⁄يتوقف أابدا عن العمل من الناحية
البدنية ،وهو ما جعلنا نربح الكث Òمن الوقت
معه ،وكذلك جعلنا نطبق خطة العمل كما كان
م›Èا مع الثÓثي» ،وبخصصوصس عودته إا¤
اŸنافسصة أاكد بهذا اÿصصوصس ،بأانه سصعيد
لعودة «مبو◊ي» إا ¤اŸنافسصة الرسصمية قبل
ال-ت-ح-اق-ه بÎبصس اÿضص-ر وإاضص-اف-ت-ه ل-ق-اء م-ن
اŸسصتوى العا‹ ضصد بورندي ‘ اللقاء الودي
اأ’خ Òالذي خاضصه اŸنتخب بقطر ،موضصحا
بأانه جّد مهم أان يبقى حارسس اŸرمى اأ’ول
‘ اŸنتخب ‘ أاجواء اŸنافسصة ليعطي أاكÌ
ثقة لزمÓئه خÓل منافسصة «الكان».
مدرب ا◊راسس أاكد بأانه بعد ذلك شصرع ‘
ال -ع -م -ل م -ن ال -ن -اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة م-ع
ا◊راسس ب- -ع- -د ال- -ت- -ح- -اق ا◊ارسص« Úدوخ- -ة»
و»أاوكجدة» ،وعن رفع نسصبة العمل قال بأانه
ضصروري ‘ مثل هذه الÎبصصات ،وذلك أ’ن
هدف اŸنتخب ‘ كأاسس أا· إافريقيا عا‹
للغاية.
«بوراسس» أاكد بأان ا◊راسس الثÓثة يختلفون
‘ اŸي-زات ل-ك-ن-ه-م م-ت-ك-ام-ل-ون ف-ي-ما بعضصهم
ويشصكلون ›موعة رائعة –فز بعضصها البعضس
على العمل خÓل التدريبات ،موضصحا بأانهم
ي -ع -م -ل -ون Ãائ -ة ب -اŸائ -ة م -ن إام -ك -ان -ي -ات -ه -م
ويحفّزون بعضصهم البعضس وهو ما يجعل منهم
◊مة واحدة.

تصسنيف «الفيفا» الشسهري للمنتخبات

«اÿضضر» يرتقون إا ¤اŸركز  68عاŸيا
ارت -ق -ى اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ا÷زائ-ري ل-ك-رة
القدم Ãركزين اثن ‘ ،Úالتصصنيف الشصهري
الذي نشصره ا’–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا»
امسس ا÷معة ع Èموقعه الرسصمي على شصبكة
ا’نÎانت.
وÃج -م -وع  1346ن -ق-ط-ة ,ي-ح-ت-ل اŸن-ت-خب
ال -وط -ن-ي اŸرك-ز الـ ،)1+( 12ع -ل-ى الصص-ع-ي-د
اإ’ف -ري -ق -ي ،ب -ع -ي -دا ع-ن اŸن-ت-خب السص-ن-غ-ا‹
م- -تصص- -در اŸن- -ت -خ -ب -ات اإ’ف -ري -ق -ي -ة ‘ ه -ذا
ال -تصص -ن -ي-ف (اŸرك-ز الـ ،)22واح -د م -ن -افسص -ي
«اÿضصر» ‘ كأاسس أا· إافريقيا لكرة القدم
اŸقّ- - -ررة Ãصص - -ر (م - -ن  21ج- - - - -وان إا19 ¤
جويلية).
وم -ن ج -ه -ت -ه -م -ا ي -ح-ت-ل اŸن-افسص-ان اآ’خ-ران

ل - -ل- -ج- -زائ- -ر ‘ ال- -دور اأ’ول م- -ن اŸن- -افسص- -ة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ،ك -ي -ن -ي -ا وت-ان-زان-ي-ا ع-ل-ى ال-ت-وا‹
اŸركزين  )3+( 105و( 131دون تغي ،)Òفيما
احتل منتخب ما‹ الذي سصيلتقي اÿضصر وديا
يوم اأ’حد اŸقبل بالدوحة القطرية اŸركز
الـ.)3+( 62
وع- -ل- -ى الصص- -ع -ي -د ال -ع -اŸي ب -ق -ي اŸن -ت -خب
البلجيكي ‘ الصصدارة Ãجموع ( 1746نقطة )
متقدما على كل من فرنسصا ‘ اŸركز الثاÊ
بـ( 1718نقطة) والÈازيل ‘ اŸركز الثالث
بـ(1681نقطة) ثم ا‚لÎا ‘ اŸركز الرابع
بـ( 1652نقطة).
وسصيصصدر التصصنيف اŸقبل ل–Óاد الدو‹
يوم  25جويلية اŸقبل.

الثقافة

السسبت  1٥جوان  2019م
الموافق لـ  12شسوال  1٤٤0هـ
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فتشضوأ قاع...و’د ◊Óل

من أŸسضلسضÓت ألتي ’قت مشضاهدة كبÒة لدى
أ÷م -ه-ور أ÷زأئ-ري ل-رمضض-ان  ،2019مسض -لسض -ل «أو’د
أ◊Óل» إأخ -رأج نصض -ر أل -دي -ن ألسض-ه-ي-ل-ي ،أŸه-دى ◊ي
ألدرب ألعتيق Ãدينة وهرأن ،وأŸنجز بنفسس أ◊ي.
وه -ي م -ن أو ¤أÓŸح -ظ -ات ،ب -ا’ب-ت-ع-اد ع-ن أŸرك-زي-ة
’خ-رى،
وأÿروج م -ن أل -ع -اصض -م-ة ب-ال-ذه-اب ل-ل-م-دن أ أ
’خرى بعيدأ عن ‰وذج ألعاصضمة ،وهذه
للجزأئر أ أ
أŸرة كانت مع حي ألدرب من مدينة وهرأن بالغرب
’خ -ر ل-وه-رأن ،وم-ن-ه-ا
أ÷زأئ -ري ،ب -ت -ق -د Ëأل -وج -ه أ آ
ت -ق -د Ëق -ط -ع-ة م-ن أ÷زأئ-ر أ◊ق-ي-ق-ي-ة غ Òظ-اه-رة
ألشضارع ألكب Òبقلب أي مدينة ،فخلف هذه ألشضوأرع
أل-ك-بÒة أŸك-ت-ظ-ة ب-ال-وأج-ه-ات أل-ت-جارية ،وبعيدأ عن
ألفنادق ألفخمة تكمن أ◊ياة ألوأقعية غ Òمزيفة.
ول -و أن أل -ع -ن -وأن ج -اء ب -ال -ع -ام -ي -ة ل-ك-ان أفضض-ل «و’د
حÓ- - -ل» ب- - -دل «أو’د أ◊Óل» ،ح- - -ت- - -ى Áت- - -د خ- - -ط
ألوأقعية لكل عناصضر ألعمل بدءأ من ألعنوأن.
وقبل الدخول ‘ تفاصسيل هذا العمل ،لبد من العÎاف أاّن
اŸسسلسسل ‚ح بشسكل كب ،Òفنيا وتقنيا ،وشسد انتباه اŸليÚ
من ا÷زائري ،Úوكان ينتظر بلهفة كل يوم بعد فطور رمضسان.
وهذا دليل على ‚اح اıرج والسسيناريسست على خلق عنصسر
ال-ت-وت-ر ال-درام-ي اŸب-ن-ي ع-ل-ى ال-تشس-وي-ق واŸف-اج-أاة وع-ناصسر
أاخرى تقنية وفنية كثÒة .وأاغنية ا÷ينÒك التي لعبت دور ‘
التأاث Òعلى اŸشساهد ،فكل من الكلمات والتلح Úواألداء كان
‡يزا وناجحا.
م -ن ‡ي -زات مسس -لسس -ل أاولد ا◊لل ،ت -ق-د Ëال-ع-دي-د م-ن
اŸواهب الشسابة الصساعدة كاŸمثل اŸسسرحي عبد القادر
جريو واŸمثل يوسسف السسحÒي وسسهيلة معلم ،الذين كان لهم
حضسور ‡يز ،إاضسافة إا ¤اŸمثل ﬁمد خسسا Êالذي أادى دور
ﬂت -ل -ف “ام -ا ع -ن م -ا ت -ع-ود ع-ل-ى ت-ق-دÁه ،وال-ت-خ-لصص م-ن
النمطية .والوجوه ا÷ديدة التي أاثبتت قدراتها ،مثل هيفاء
رحيم ،مر Ëعم.Ò
دون نسسيان أاسسماء قدÁة أادت أادوارا جديدة وأابدعت فيها
كاŸمثل مصسطفى لعريبي ،الذي أابدع و“يز من خلل أاداء
طبيعي دون مبالغة وبعفوية كبÒة ،وكذا اŸمثلة مليكة بلباي
التي “يزت هي األخرى ،وأاثبتت أان هناك مواهب –تاج
فقط للتشسجيع واإلهتمام .واألداء اŸتميز للممثلة فضسيلة
هشسماوي ،التي أاعطت للشسخصسية حقها ،وأابدعت كثÒا.
كما تأالقت اŸمثلة إاÁان نوال واألداء العفوي والطبيعي
Ÿر Ëأاوكب ،Òمو Êبوعلم التي اجتهدت ‘ أاداء اللهجة
الوهرانية ،واŸمثلة فاطمة الزهراء حسسناوي ،وكذا اŸمثل
عزيز بوكورو .Êوا◊ضسور الفني للمخرج اŸسسرحي واŸمثل
ﬁمد فرÁهدي ولو أانه كان ينتظر منه أاك ،Ìوما يؤوكد العمل
ا÷اد أان ا÷ميع قد اجتهد ‘ نطق اللهجة الوهرانية‡ ،ا
أاعطى جو موحد وحقيقي .واŸؤوسسف ح Úتظهر مغنية ألداء
لقطة واحدة فقط ،رغم أان لها صسوت جميل .كما كان يلزم
اŸسسلسسل حضسور ‡ثل قوي قوة اŸمثل سسيد أاحمد اقومي
على سسبيل اŸثال ألداء دور شسخصسية اŸرداسسي التي “ثل
الرجل األقوى ‘ البلد ،فاŸمثل جمال بارك  ⁄يعطي
للشسخصسية حقها ،وكان بعيدا عن قوة هذه الشسخصسية.

ا÷انب التّقني تونسضي

لكن هل اŸسسلسسل جزائري أام تونسسي؟ قد يبدو للبعضص أان
السسؤوال ليسص مهما ،وأاّناألهم هو ‚اح العمل ،وأان العمل أاكيد
جزائري ألن أاغلبية اŸمثل Úبل جلهم جزائري .Úالسسؤوال مهم
جدا ،ألننا نبحث عن دراما جزائرية ،ألن الوضسع كارثي ،ألننا
غ Òقادرين على إانتاج مسسلسسل جزائري مئة باŸئة ،بدون
اإلسستعانة بطرف أاجنبي .ألننا وبعد أاك Ìمن نصسف قرن بعد

Ÿسضات فنية جمالية فكرية...

اإلسستقلل ،لزلنا عاجزين عن اإلنتاج ،عن إادارة اŸمثل ،اننا
ن -ع -ا Êع -ج -ز ك-ب ‘ ÒاÛال ال-ت-ق-ن-ي..ألن-ن-ا لزل-ن-ا ل ‰لك
سسيناريسست واحد باŸفهوم ا◊قيقي للكلمة .إاننا  ⁄نكون ل
اŸمثل ،ول اıرج ،ول التقني ،ول السسيناريسست ،كنا وما
زلنا نعتمد على العشسوائيات ،على التسساهل ،على العلقات
اÿاصسة ،و ⁄نعلن بعد حالة الطوارئ.

الهروب...

إاّننا مازلنا نهرب إا ¤اإلنتاج اŸشسÎك ،إا ¤التقني واıرج
األجنبي ،لنغطي ضسعفنا ،و‘ حالة مسسلسسل أاولد ا◊لل ،كل
م -ا ي -ع -ت -م -د ع -ل-ي-ه ا‚از أاي مسس-لسس-ل م-ن أاسس-اسص ق-وي ل-يسص
ج -زائ -ري ب -ل ت -ونسس -ي ،ب -دءا م -ن السس -ي -ن-اري-و ،ل-لسس-ي-ن-اريسست
ال-ت-ونسس-ي-ة رف-ي-ق-ة ب-وج-دي ،وح-ت-ى ال-ف-ك-رة األصس-ل-ية للتونسسي
ﬁم - -د أاÁن ا÷وادي ،واıرج ال - -ت - -ونسس - -ي نصس - -ر ال- -دي- -ن
السسهيلي ،إا ¤التقني Úالتونسسي.Úبل حتى إادارة اŸمثل كانت
واضسحة ،والتي نفتقد إاليها كثÒا .إاذ لو “ت مقارنة بسسيطة
ب“ Úث- -ي- -ل األسس- -م- -اء اŸشس- -ارك- -ة ‘ ه- -ذا اŸسس- -لسس -ل ،وبÚ
مشساركتها ‘ أاعمال أاخرى ،سسيلحظ اŸتفرج الفرق .ألن
إادارة اŸمثل تلعب دور كب ،Òوعن إاختيار الكاسستينغ ،وعن
اختيار الشسخصسيات.
هي Œربة تونسسية ألن أاي عمل من اŸفروضص يتبع ﬂرجه،
لكن بروح جزائرية ،هو هروب من واقع السسمعي البصسري
با÷زائر ،لكن ماذا عن العام القادم؟ أام هل Áكن اعتبار هذه
التجربة الفنية –فيز للقادم؟

بداية إاحÎافية ونهاية متذبذبة...

كما ذكرنا سسابقا كان بطل مسسلسسل أاولد ا◊لل «حي الدرب

نشضاطات ثقافية متنّوعة ‘ فعاليات يوم الّطفل اإلفريقي

قسضنطينة :أحمد دبيلي
واحتفاًء بهذا اليوم الذي يصسادف
 16ج- -وان م- -ن ك -ل سس -ن -ة ،ن -ظ -مت
اŸكتبة الرئيسسة للمطالعة العمومية
ب -رن -ا›ا ث -ري -ا يشس -م-ل ال-ع-دي-د م-ن
ال -نشس -اط -ات ال -ث -ق -اف-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة
لطفال.
وجوائز قيمة ل أ
وحسسب اŸنظم ،Úفان افتتاح اليوم
األول من التظاهرة سسيكون بزيارة
ألطفال مرضسى السسرطان لدار واحة
ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة «ع-ل-ي م-ن-جلي»،
والتي تتضسمن عدة نشساطات ثقافية مع توزيع الهدايا
على اŸرضسى.
أاما اليوم الثا( Êيوم غد األحد) ،يشسمل معرضسا للكتاب
اÿاصص بالطفل و معرضسا أاخر ألشسغال األطفال ،وفتح
لشس -غ-ال ال-ي-دوي-ة ت-ؤوط-ره-ا ج-م-ع-ي-ة «ال-ف-ج-ر
ورشس -ة ل  -أ
ال -ع -ل -م -ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة» وورشس-ة ل-ل-رسس-م واÿط ال-ع-رب-ي
وال- -فسس- -ي- -فسس- -اء وت- -ن- -ظ- -ي- -م أال -ع -اب ف -ك -ري -ة «أال -ع -اب
السسكرابل ،»..حيث سسيسسهر على تنشسيط هذا اÙيط

بقلم أسضتاذة
ألفنون ألدرأمية:
خÒة بوعتو
ب Úأايدي كل من مرزاق
وداليا دون التفك Òمسسبقا
‘ مكان لتخبئته .وكيف
ل-دال-ي-ا أان ت-ت-ق-ب-ل ببسساطة
أان ي- -ك -ون وال -ده -ا ت -اج -ر
ﬂدرات .ومن بينها أايضسا
م -وت م-رزاق ” بسس-ه-ول-ة وبسس-اط-ة أاضس-ع-ف-ت-ال-ت-وت-ر ال-درام-ي،
وكسسرت كل ما حمله اŸسسلسسل من بدايته من حمولة درامية
ق -وي -ة ،ف-ك-ان لب-د أان ت-ك-ون ال-ن-ه-اي-ة ق-وي-ة ،ل-ت-ب-ق-ى ‘ ذاك-رة
اŸشساهد ،ول تتم بتلك الطريقة .ولو أان موت مرزاق كان
واقعيا ألنه دائما هناك ثمن يدفع ،لكن طريقة موته كانت
سسطحية.
كما  ⁄يتم حل كل األزمات اŸطروحة مسسبقا ،فمن غÒ
اŸعقول بالدراما أان تÎك بعضص األزمات الثانوية التي علقت
‘ البداية دون أاي حل ،فبعد ا◊ل النهائي ،ل تÎك اأي
تسساؤولت ،خصسوصسا ح Úتكون جوهرية .ماذا عن الصسغÒ
ربيع؟ هل اغتصسب؟ أام ل؟ خصسوصسا إاذا اعتÈناه رمز للغد
القادم.
هناك ملحظة أاجدها مهمة ،هي مسسأالة تعاطفنا كثÒا مع
شسخصسيتي «مرزاق» و»زينو» ،رغم أانهما سسارقان ،حتى ولو كان
تÈيرهما أانهما يسسرقان أاموال اÙتال« Úحالف ما نسسرق
واحد دار دراهم بعرقه» على لسسان مرزاق ،لكنها سسرقة مهما
كانت اÈŸرات ،هل هذا حل؟ وهل Áكن اعتبارها معا÷ة
ل -وضس -ع ا÷زائ -ر خصس -وصس -ا ‘ ظ -ل ا◊راك الشس -ع -ب -ي؟ وم -ن
مشس-اه-د ال-ن-ه-اي-ة مشس-ه-دإاي-ج-اد أاخ-ت-ه-م ،ك-ان ه-ن-اك أام-ل لكن
ظروفهم  ⁄تكن تسسمح بأان يصسافحوا هذا األمل ،فكانت
صسورة واقعية جميلة.

تن ّ
ظمها مكتبة مـصضطفى نطور بقسضنطينة

–ت شضعار «ألطفل روح أ◊ياة» تنطلق أليوم،
ب -اŸك -ت -ب -ة أل -رئ -يسض -ة ل -ل -م -ط -ال -ع -ة أل -ع-م-وم-ي-ة
«مصض-ط-ف-ى ن-ط-ور» ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ف-ع-ال-ي-ات ي-وم
’فريقي وألتي تسضتمر
ألطفل أ إ
’حد.
حتى يوم غد أ أ
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م -ن ق-ب-ل م-نشس-ط-ي اŸك-ت-ب-ة وأاعضس-اء ج-م-ع-ي-ة ال-ف-ج-ر
العلمية الثقافية.
وأاخÒا ،تتّوج هذه الفعاليات بتوزيع جوائز تشسجيعية
لط- - -ف- - -ال ‘ ك - -ل ال - -ورشس - -ات
ل - - -أ
ا›ÈŸة ،كما تختتم الحتفالية
بتوزيع جوائز «الكاتب الصسغ‘ »Ò
ط -ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ال-ث-ة وال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا
اŸكتبة منذ  3أاشسهر تقريبا.
Œدر اإلشس - - -ارة ،أان م - - -ك - - -ت - - -ب- - -ة
«مصس-ط-ف-ى ن-ط-ور» تضس-ط-لع ومنذ
افتتاحها نهاية  ،2017إاضسافة ا¤
مهمتها الرسسمية ،تنظيم العديد
من التظاهرات الثقافية اŸميزة
منها على وجه اÿصسوصص نادي
«ب- -يت الشس -ع -ر» ال -ذي دأابت ع -ل -ى
ت -ن-ظ-ي-م-ه بصس-ف-ة دوري-ة Ãشس-ارك-ة
ن -خ -ب -ة م -ن اŸث -ق-ف ÚواŸه-ت-مÚ
باألدب والشسأان الثقا‘ عموما.
كما أاعلنت و‘ نفسص اإلطار ،نهاية األسسبوع اŸنصسرم ـ
على لسسان مديرتها ـ عن إانشساء نادي ثقا‘ علمي
Ãبادرة من»جمعية ‚وم فنون قسسنطينة» لفئة الطلبة
اŸهتم Úباإلبداع العلمي والثقا‘ ،حيث ” باŸناسسبة
ع -ق -د ا÷م -ع -ي -ة ال -ت-أاسس-يسس-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-ادي أاول أامسص
اÿم -يسصÃ ،ق -ر اŸك -ت -ب -ة سس -ال -ف -ة ال-ذك-ر ب-ح-ي ب-اب
القنطرة.

العتيق» بوهران ،كما أاكد على ذلك ﬂرج العمل ‘ إاحدى
ا◊صسصص ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي-ة أان الشس-خصس-ي-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ه-ل «ح-ي
الدرب» ،لكن لحظنا ‘ ا◊لقات األخÒة تغ Òهذا اŸنحنى،
فلم نعد نشساهد حي الدرب إاّل قليل ⁄ ،يعد هناك أاي توازن
‘ سسرد األحداث .إاذ كانت ا◊لقات األو“ ¤تاز بإاحÎافية،
لكن ل حظنا ‘ ا◊لقات األخÒة تذبذبا وخلل كب ‘ Òسسرد
ا◊كاية .هل “ت اضسافات ‘ السسيناريو  ⁄تكن موجودة من
قبل ،هل التسسارع ‘ اإل‚از ،وضسيق الوقت ،ألن ا÷ميع يعلم
أان ه- -ن- -اك ح- -ل- -ق- -ات أا‚زت ب- -رمضس- -ان م- -وازاة م- -ع ع -رضص
اŸسسلسسل.
من ب ÚاŸلحظات‚ ،د خلل كب Òح Úموت «رضسا» ،إاذ ⁄
يعطي أاي أاهمية Ÿوته ،رغم أان هذه الشسخصسية كان لها ظهور
كب ،Òويعد صسديق كل من مرزاق وزينو ،و ⁄يتم حتى التسساؤول
عن من قتله ،و ⁄يخصسصص أاي مشسهد ألم رضسا وهذا ما أاعلنت
عنه اŸمثلة كلثوم فوزية بوشسارب التي أادت دور األم وقد
قامت بإاعداد الدور ،ويبدو أان هذا اŸشسهد قد ” حذفه،
Ÿاذا ” ا◊ذف؟ تبقى اإلجابة من كواليسص العمل .وكذا
خطيبته دليلة التي  ⁄يخصسصص لها أاي مشسهد بكائي للحادثة.
فمن غ ÒاŸعقول Œاوز ذلك ،خصسوصسا أان القاتل توفيق ،كان
يقصسد قتل مرزاق وليسص رضسا .و ⁄يتم تسسليط الضسوء على
ا◊ادثة إا ¤ح Úاإلمسساك بتوفيق ،ليعلن مرزاق أان توفيق من
قتله ،دون أاي “هيد أاو تÈير ،ثم ماذا حل بتوفيق؟ هل قتل؟
ماذا جرى لفرج؟ والذي يعد من الشسخصسيات اŸهمة ‘
ا◊ك- -اي -ة ،م -ا مصس Òخ -ال -د ت -اج -ر اıدرات؟ وغÒه -ا م -ن
األحداث التي  ⁄يتم تÈيرها،أاو  ⁄يتم التعمق فيها.
وكيف يتم التسساهل بحمل األŸاسص ،هذا اÛوهر الثم،Ú

يضسم العمل جانب فني جما‹ كب Òوواضسح ،كما يحمل بعد
فكري أايضسا ،حتى ولو كان ضسئيل ،إال أانه يسستحق اإلشسادة
والتنبيه له ،من بينها إاظهار صسورة األم Òعبد القادر با◊لقة
األو ¤وبإاطار رسسمي وكب ‘ Òمكتب اÙامي ،وحتى Áكن
القول مكان وضسع صسورة رئيسص ا÷مهورية على ا◊ائط.
وذكر إاسسم الكاتب بوجدرة أاثناء تقد Ëكتابه كهدية عيد
ميلد ،وهي نقطة –سسب للعمل ،وقد أاثارت ضسجة على
الفايسسبوك .وظهور كتاب «يهود ا÷زائر» Ãكتب خالد ،وهي
إالتفاتة مهمة ،لسست أادري إان كانت صسدفة أام مقصسودة ،ولو أان
شسخصسية خالد كما عرفناها ‘ اŸسسلسسل ،أابعد من أان تضسع
مثل هكذا كتاب على رفوف مكتبته ،خصسوصسا إاذا اضسفنا إاليها
“ثل بوذا الذي وضسع على طاولة الغذاء ببيت خالد ايضسا،
وكذا اللوحات التشسكيلية ا÷ميلة التي زينت بيت هذا األخ،Ò
فذوق البيت كان أارفع من مسستوى شسخصسية خالد وزوجته.
مشس -اه -د –م-ل ب-ع-د ف-ن-ي ج-م-ي-ل وت-راث-ي ،ف-ه-ذا صس-وت
ال -رÁي -ت -ي اŸن-ب-عث م-ن ب-يت زول-ي-خ-ة ،وال-راي اŸن-ب-عث م-ن
ب -ل -ع -ب -اسص «ي -ا زي -ن -ة دي -ري لت -اي» ،إا ¤ال -ع -رسص ال -ت -ق -ل-ي-دي
ب -اŸداح -ات وال -ق -رق -اب-و م-ن خ-لل ع-رسص رضس-ا ،ب-ع-ي-دا ع-ن
صسالت ا◊فلت العصسرية .وتأاكيد آاخر على هذا البعد ‚ده
ح Úانعزل كل من مرزاق وداليا وأاسسمعها أاغنية راي «عرسص
بل راي ماشسي عرسص» ،هي الضسفة األخرى للمجتمع .ومن
النقاط التي –سسب للعمل أانه كسسر بعضص ا◊واجز لدى
اÛت -م -ع ا÷زائ -ري اŸع -روف ع -ن -ه أان -ه ﬁاف-ظ ج-دا ح-د
النفاق ،إاذ يلحظ مشساهد كثÒة للعناق ب Úالعشساق وعفوية
التعامل دون تكلف اإلحراج.
فرغم أان مسستوى اŸسسلسسل عرفتذبذبا خصسوصسا ‘ ا◊لقات
األخÒة ،إال أانه يظل عمل مهم كسسر قواعد عديدة ونأامل أان
يكون إانطلقة جديدة و–فيزية للأعمال ا÷زائرية القادمة،
حتى يكون ‰وذج للنجاح.

يحتضضنه مركب مطاريسس بتيبازة

مهرجان وطني للّرياضضة واŸوسضيقى األول مرة ‘ ا÷زائر

ي - - -رت - - -قب أن ي - - -ح - - -تضض- - -ن م- - -ركب
م -ط -اريسس ب -ت -ي -ب -ازة ي -وم أ÷م -ع-ة
أŸق - -ب- -ل أŸصض- -ادف ل- -ل- -ي- -وم أل- -ع- -اŸي
للموسضيقى مهرجانا وطنيا للرياضضة
وأŸوسض - -ي - -ق- -ى ل- -ف- -ائ- -دة أل- -ع- -ائÓ- -ت
أل -رأغ-ب-ة ‘ ألÎف-ي-ه وأل-ف-رج-ة م-ن
ت-ن-ظ-ي-م أل-وك-الة ألدولية للتسضويق
ألرقمي ألتي يؤوطرها ›موعة من
ألشض- - -ب- - -اب أل- - -ط- - -ا Úﬁل - -ت - -ق - -دË
أ’ضضافة أŸطلوبة للمشضهد ألثقا‘ ‘
أ÷زأئر.
تيبازة :علي ملزي

حسسب اŸدير التجاري للوكالة الدولية
ل-ل-تسس-وي-ق ال-رق-م-ي اŸن-ظ-م-ة ل-ل-مهرجان
مسسعودي براهيم ،فإاّنه يرتقب انخراط
حوا‹  700شسخصص ‘ التظاهرة على أان
يشسارك بعضسهم بشسكل مباشسر ‘ سسباق
ا◊واج -ز اŸسس -ل -ي ال -ذي يشس -ب-ه ا ¤حّ-د
كب Òمسسار السسباق اŸعتمد من طرف
لسس-لك اıت-ل-ف-ة،
وح -دات ال-ت-دريب ل -أ
ويقتصسر حضسور األخرين على الفرجة و
السستمتاع باŸوسسيقى التي تضسمنها 12
فرقة موسسيقية قادمة من ﬂتلف ارجاء

الوطن ،كما أاشسار اŸدير التجاري ا¤
مشساركة مدرسسة خاصسة من العاصسمة ‘
اك- - -تشس- - -اف اŸواهب الشس - -اب - -ة ‘ ›ال
الرياضسيات من خلل جملة من التمارين
الفكرية ،وأاّكد أايضسا بأانّ اŸهرجان يعتÈ
ثمرة ›هودات فكرية كبÒة Ûموعة
م-ن الشس-ب-اب اŸشس-ك-ل Úل-ل-ن-واة ال-رئ-يسسية
للوكالة الدولية للتسسويق الرقمي ،بحيث
ت-ن-ب-ن-ي ف-لسس-ف-ة اŸه-رج-ان ع-لى مواضسيع
اجتماعية تعنى بطريقة تفك Òالشسباب
لحداث
وت-ط-ل-ع-ات-ه وق-درات-ه وم-راكبته ل أ
والتطورات ا◊اصسلة عﬂ Èتلف دول
العا.⁄و‘ سسياق ذي صسلة ،قالت اŸكلفة
بالعلم بالوكالة نسسرين مسسلم بأاّن سسباق
ا◊واجز Áتد على مسسار  3كلم ،ويحوي
ع-ل-ى  20ح-اج-زا سس-ي-ت-م ب-ن-اؤوها ونصسبها
عشسية انطلق اŸهرجان ،فيما يرتقب
بأان تنظم التظاهرة اجمال على مسساحة
 9هكتارات كاملة ‡ا يوفر للمصسطافÚ
واŸدع-وي-ن ف-رصس-ا سس-ان-ح-ة ل-لسس-ت-م-ت-اع
Ãياه البحر واŸوسسيقى وسسباق ا◊واجز
أايضس -ا ،وه -و السس -ب-اق ال-ذي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
دراسسة مسسبقة ترتقب جانبا هاما من
ال-تسس-ل-ي-ة وال-ف-رج-ة والÎف-يه ،ناهيك عن
ارت-ب-اط-ه ال-وث-ي-ق ب-ع-نصس-ر ال-ري-اضس-ة ،كما

يضسم برنامج اŸهرجان ورشسة للتدريب
‘ ›ال الن- -ق- -اذ والسس- -ع- -اف ب- -ت -أاطÒ
م -ب -اشس-ر م-ن ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة وحضس-ان-ة
لط -ف -ال م -رف -ق -ة ب-ج-وانب ت-نشس-ي-ط-ي-ة
ل -أ
متنوعة ،على أان يوجّه نصسيب هام من
م- -داخ- -ي- -ل اŸه -رج -ان ÷م -ع -ي -ة ال -ب -در
اŸهتمة Ãرافقة مرضسى السسرطان.
على صسعيد آاخر ،كشسف صساحب فكرة
اŸهرجان وأاحد مؤوسسسسي الوكالة الدولية
ل-ل-تسس-وي-ق ال-رق-م-ي رضس-ا وشس-ان ع-ن ك-ون
التظاهرة تكلف ما يعادل  20مليون دج،
األم -ر ال -ذي يÎج -م ح -ج -م الم-ك-ان-ي-ات
خرة للتظاهرة،
اŸادية واÿدماتية اŸسس ّ
ومن ثّم فقد بادرت الوكالة ا– ¤ديد
أاسسعار ثلث أا‰اط من التذاكر اÿاصسة
ب- -حضس- -ور اŸه- -رج- -ان ت- -ع- -ن- -ى ب- -ف- -ئ -ات
اŸشسارك ÚواŸسستمتع Úواألطفال ،و⁄
يسستبعد مؤوطروالوكالة تنظيم مهرجانات
‡اثلة Ãختلف جهات الوطن ،مسستقبل
على أان تؤوخذا تقاليد وعادات كل جهة
‘ ا◊سسبان ،بحيث يفÎضص بأان يعتمد
مهرجان األسسبوع القادم بتيبازة كمرجع
للتقييم وإاجراء الدراسسات اŸعمقة حول
جدوى وأاهمية تنظيم تظاهرات ‡اثلة
لحقا.

الثقافة

السسبت  15جوان  2019م
الموافق لـ  12شسوال  1440هـ

ب ÚاŸسضرح والسضينما والكتابة والتصضوير الفوتوغرا‘

نششاطات ثقافية با÷ملة وحضشور ’فت للتنظيم أŸششÎك
اŸسض -رح والسض -ي -ن -م -ا واŸوسض-ي-ق-ى وال-ف-ك-ر
’دب وال-تصض-وي-ر ال-ف-وت-وغرا‘ ..كلها
وا أ
’سضبوع ‘
فنون سضتكون حاضضرة هذا ا أ
اŸشض -ه -د ال-ث-ق-ا‘ ،و‘ ﬂت-ل-ف اŸؤوسضسض-ات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ،وب-حضض-ور ’فت ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
اŸشضÎك ب Úكث Òمن هذه اŸؤوسضسضات.
وم -ا م -ع -رضض الصض -ور «ق-ل-وب م-ل-غ-اشض-ي-ة»
ظ- -هÒة ال- -ي- -وم ،أاو أاسض- -ب- -وع ل- -لسض- -ي- -ن -م -ا
ال-ف-ران-ك-و إاي-ط-ال-ي-ة ،أاو الÈن-امج الÌي
ال -ذي ع ّ-ودن -ا ع -ل-ي-ه اŸسض-رح ا÷زائ-ري،
سض -وى ع ّ-ي -ن -ة م -ن نشض -اط ث -ق -ا‘ ح -ث-يث
سضيمّيز آاخر أاسضبوع من ربيع هذه السضنة.

زخم ثقا‘ باŸسشرح ألوطني
ي -ع -ود الÈن -ام -ج ال -ث -ق -ا‘ «م -ق -ام-ات» ،ال-ذي
ي -ن -ظ-م-ه ك-ل م-ن اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري
وج-م-ع-ي-ة «ب-يت الشس-ع-ر» ،ل-يسس-تضس-ي-ف ‘ عدد
جديد الكاتب الصسحفي عبد العزيز بوباك،Ò
وذلك يوم الثÓثاء  18جوان بقاعة حاج عمر
Ãب -ن -ى ﬁي -ي ال -دي -ن ب -اشس -ت-ارزي .وسس-ي-ق-دم

تشضجيعا للمواهب وا’بداع

تتويج  24ششابا بجائزة
رئيسس ألدولة «علي معاششي»
” تسضليم أامسض  24متّوجا جائزة رئيسض الدولة «علي معاشضي»
إاحياء ليوم الفنان ّ
للمبدع Úالشضباب خÓل حفل بأاوبرا ا÷زائر بالعاصضمة نظمته باŸناسضبة وزارة
الثقافة بالتنسضيق مع الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة بحضضور
عدد من الشضخصضيات و‡ثلي ا◊كومة والفنان Úو اŸثقف.Ú

أاسضامة إافراح
«قلوب ملغاشسية» ‘ باب الزوار يقÎح الرواق
ال -ف -ن -ي «زو آار» ،م -ع -رضص صس -ور –ت ع -ن-وان
«ق -ل -وب م -ل -غ -اشس-ي-ة» ي-ج-م-ع أاع-م-ال ع-دد م-ن
ال-ف-ن-ان Úالشس-غ-وف Úب-ال-ق-ارة السس-مراء والعمل
التطوعي ،هم «’ر ،»La rime Ëأام Úملوى،
رويال تشسان لهيب ،أام Úبو عبلو اŸعروف
بـ»» ،l’algecainو’م Úبن لعمارة.
Áك- -ن ال- -ق- -ول إان اŸع- -رضص ال- -ف -ن -ي «ق -ل -وب
ملغاشسية» هو حدث ثقا‘ خارج عن اŸأالوف،
ب -دأات قصس -ت-ه ب-رح-ل-ة إانسس-ان-ي-ة وب-ي-ئ-ي-ة ق-ادت
›م- -وع- -ة م- -ن اŸت -ط -وع Úا÷زائ -ري Úإا¤
م- -دغشس- -ق- -ر ‘ إاط -ار إاط Ó-ق مشس -روع ل -ب -ن -اء
م- -درسس- -ة –م- -ل اسس- -م «م -درسس -ة م -دغشس -ق -ر
اÿضسراء ،»Madagascar Green School
و“تاز بأانها ذات توجه بيئي ومسستدام .و‘
هذه اŸدرسسة ،سسيتمكن كل طفل من ا’زدهار
والتطور بفضسل نظام تعليمي مبتكر ‘ ،إاطار
احÎام البيئة وحيث Áكن للجميع اŸسساهمة
‘ حسسن سس Òالعمل ‘ اŸدرسسة والقرية.
ه -ذا ال -تصس -ور سس -ي -ج -ع -ل م -ن ه -ذه اŸدرسس -ة
‰وذجا فريًدا ‘ أافريقيا ،كما أانها سستكون
ث -الث م -درسس -ة م -ن ن -وع -ه -ا ‘ ال -ع -ا .⁄ي -ق -ع
اŸشسروع ‘ قرية «مآافيلونا فولبوانت -Ma
 ، havelona-Foulpointeال-ت-ي ت-ق-ع على
السس-اح-ل الشس-رق-ي ل-ل-ج-زي-رة اŸل-غ-اشسية ،على
ب - -ع- -د ح- -وا‹  400ك -ي -ل-وم Îم-ن ال-ع-اصس-م-ة
أان-ت-ن-ان-اريفو و 60ك- -م م -ن اŸدي -ن -ة اŸي -ن -اء
تواماسسينا Toamasina.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ول -تشس -ج-ي-ع ه-ذا اŸشس-روع
الطموح والتعريف له ،خاصسة وأانه يسستجيب
للقضسايا البيئية والتعليمية ،يحتضسن رواق «زو
آار» ال- -ك- -ائ- -ن Ãرك- -ز ب- -اب ال- -زوار ل- -ل- -تسس- -وق
وال -تسس -ل -ي -ة ،م -ع -رضس-ا ل-لصس-ور ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة
وال -ف-ن-ي-ة ،ي-ف-ت-ت-ح ال-ي-وم السس-بت ع-ل-ى السس-اع-ة
الثالثة ،ويتواصسل إا ¤غاية الثالث من شسهر
جويلية اŸقبل.
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عرضص Ÿؤولفات بوباك Òوتنظيم جلسسة بيع
باإ’هداء آ’خر كتبه.
كما يقÎح اŸسسرح الوطني ا÷زائري باقة من
النشساطات الثقافية والفنية ،بداية بالعرضص
Óط -ف -ال «صس -دي -ق ال-ب-ي-ئ-ة» ي-وم
اŸسس -رح -ي ل  -أ
الثÓثاء  18جوان على الثانية والنصسف مسساًء،
وهو ن ّصص لسسيد علي بوشسافة ،أاخرجه حسسÚ
كنا Êوأانتجه اŸسسرح الوطني .أاما اأ’ربعاء 19
جوان على السسادسسة مسساًء فسسيقّدم عرضص
مسسرحي بعنوان «اÙاكمة» ،الذي كتب ن ّصسه
نبيل رزوق وأاخرجه جمال قرمي ،وهو أايضسا
من إانتاج اŸسسرح الوطني.
فيما سستشسهد سسهرة اÿميسص  20جوان حفÓ
ف -ن -ي -ا ل-ت-ك-ر Ëال-ف-ن-انْ-ي-ن ع-اي-دة كشس-ود وع-ب-د
ال- -رح- -م- -ن ع- -ط- -يسس- -ا اŸع- -روف ب- -ع- -م -ر دار
السسبيطار ،وهو برنامج تقÎحه جمعية اأ’لفية
الثالثة Ãسساهمة اŸسسرح الوطني ا÷زائري
وال -دي -وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف وا◊ق-وق
اÛاورة.

أسشبوع للسشينما
ألفرأنكو ـ إأيطالية با÷زأئر
ع -ل -ى م -دار أاسس-ب-وع ك-ام-ل ،سس-ي-ك-ون ا÷م-ه-ور
ا÷زائري اÙب للفن السسابع على موعد مع
السسينما الفرانكو إايطالية ،بعرضص  10أافÓم ‘
 15حصسة ‘ كل من قاعة سسينماتيك ا÷زائر،
اŸعهد الثقا‘ الفرنسسي واŸعهد اإ’يطا‹.
ويقÎح أاسسبوع السسينما الفرانكو إايطالية ،من
 16إا 23 ¤جوان ا÷اري ،باقة من العروضص

السسينمائية الفرنسسية واإ’يطالية وكذا أاعمال
من إانتاج مشسÎك .وسستكون أافÓم ذات شسهرة
عاŸية حاضسرة ‘ ا◊دث ،على غرار الفيلم
الشس - -ه« Òدوتشس - -ي ف- -ي- -ت- -ا» ( )1960ل -ل-م-خ-رج
ال-ع-اŸي ف-ي-دي-ري-ك-و ف-ل-ل-ي-ن-ي ،وف-ي-ل-م «الفهد»
( )1963ل-ل-م-خ-رج ف-يسس-ك-ون-ت-ي ،ا◊اصس-ل ع-لى
السس -ع -ف -ة ال -ذه -ب -ي -ة ‘ م -ه-رج-ان ك-ان ،1963
واŸقتبسص عن الرواية الشسهÒة «’مبيدوسسا».
ومن اأ’فÓم التي سسيتم عرضسها أايضسا نذكر
«عطور ا÷زائر» ( ،)2012وهو إانتاج مشسÎك
جزائري فرنسسي إايطا‹ من إاخراج رشسيد بن
حاج ،وفيلم «اŸصسطافون» ( ،)2019وهو إانتاج
ف - -رنسس - -ي إاي - -ط - -ا‹ .ك - -م - -ا –ضس- -ر اأ’فÓ- -م
ال -ك Ó-سس -ي -ك -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ف -ي -ل -م ال -روائ-ي
ال-ك-وم-ي-دي «زواج ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة اإ’ي-ط-الية»
( )1964ل-ل-م-خ-رج ف-ي-ت-وري-و دوسس-ي-ك-ا ،وال-ف-ي-لم
ال -درام -ي ال -ب -ول-يسس-ي «اŸسس-ب-ح» ( )1969م - -ن
إاخراج جاك ديراي ،وفيلم «‘ قلب الشسمسص»
( )1960ل-ل-م-خ-رج رو Êك-ل-ي-م-ون .ك-م-ا ُت-ع-رضص
أافÓم «بيليزا العظيم» ( )2013للمخرج باولو
سس-وران-ت-ي-ن-و ،و»غ-رف-ة ا’بن» ( )2001ل-ل-مخرج
نا Êموريتي.
وسس -ت -ع -رضص اأ’ف Ó-م اإ’ي -ط-ال-ي-ة ‘ نسس-خ-ت-ه-ا
اأ’صس -ل-ي-ة وب-دب-ل-ج-ة نصس-ي-ة ،أام-ا اأ’فÓ-م ال-ت-ي
سسيتم عرضسها باŸعهد الفرنسسي فسستُعرضص ‘
نسس- -خ- -ت- -ه- -ا اŸر‡ة .وŒدر اإ’شس -ارة إا ¤أان
حضسور العروضص السسينمائية سسيكون ›انيا
ومفتوحا للجمهور بقاعة سسينماتيك ا÷زائر،
و›ان-ي-ا ول-ك-ن ب-ا◊ج-ز ب-اŸع-ه-د ال-ف-رنسس-ي،
و›انيا أايضسا ولكن بحجز مسسبق بالسسفارة
اإ’يطالية.

‘ حفل بهيج Ãناسضبة يوم الفنان

تكر Ëلكوكبة من ألششخصشيات بتيبازة

‘ فئة الرواية ،تّوج بجائزة رئيسص الدولة علي
م -ع -اشس -ي نسس -ري -ن ع -ن ع -م -ل -ه -ا «سس -ي -ل -ف -ي»
وإاسسماعيل ﬁمد عن عمله «الرفيقة سسنغا»
وع-ب-د ال-رزاق ط-واه-ري-ة ع-ن ع-م-ل-ه «شس-ي-ف-ا»،
فيما عادت مراتب ا÷ائزة
الثÓث ‘ فئة الشسعر لبوفتة
اح- -م -د ‘ اŸرت -ب -ة اأ’و،¤
م -ت -ب-وع-ا ب-ن ع-م-ار مصس-عب
ت- - -ق - -ي ال - -ذي - -ن وع - -ائشس - -ة
با÷ي.‹Ó
وع- - - -ادت ج- - - -وائ- - - -ز اأ’داء
اŸسسرحي ◊نتور نية التي
حصسلت على اŸرتبة اأ’و¤
ثم لهشسام قرقاح ‘ اŸرتبة
الثانية و◊واسص ﬁمد ‘
اŸرتبة الثالثة وتّوج كل من
سسماع Úعز الدين والوناسص
صسÈينة با÷ائزت Úالثانية
والثالثة للتأاليف اŸسسرحي
فيما جبت ا÷ائزة اأ’و.¤
و‘ ›ال اŸوسس -ي -ق-ى تّ-وج
ب- -ا÷ائ- -زة اأ’و ¤فضس- -ل- -ون
كمال وبالثانية بسسطنجي ﬁمد عبد الوهاب
وبالثالثة بحري يونسص عبد الصسمد.
أاما ‘ ›ال الغناء والرقصص فنال اŸرتبة
اأ’و ¤لبÓطة عبد الناصسر متبوعا ببيوخاري
الزب ÒباŸرتبة الثانية وأاجرو كسسيلة باŸرتبة
الثالثة ،وعادت اŸراتب الثÓث اأ’و÷ ¤ائزة
الفنون التشسكلية ا ¤كل من خليل نصسر الدين
ا÷ائ -زة اأ’و ¤ل -ل -ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة م-ت-ب-وع-ا
وح -اج -ي ي -ح -ي -ى وإاÁان ق -اسس -ي م -وسس-ى‘ .

أول دأر للفنان «قريبا» بالبليدة

ا◊ف -ل ال -ذي اح -تضس -ن-ت-ه دار ا’وب-را ب-وعÓ-م
بسسايح كان أايضسا فرصسة لتكر Ëأاربعة فنان،Ú
نظ Òغطائهم وإاشسادة Ãواهبهم وهم الفنان
اŸسسرحي عبد ا◊ميد حباطي واŸوسسيقي
ب-وعÓ-م رح-م-ة وال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ف-ت-ي-ح-ة ب-يسس-كار
والسسينمائي ﬁمد شسرفاوي ،كما شسهد تقدË
ع-رضص م-وسس-ي-ق-ي م-ت-ن-وع ل-ع-دة ط-ب-وع غ-ن-ائية
جزائرية.
القسضم الثقا‘ /واج

Œهيزاتها باÓŸي Òو’ تزال مغلقة

قاعة ألسشينماتيك بباتنة ‘ وضشعية مزرية

سض- -ي -ت -م Ãن -اسض -ب -ة ع -ي -دي ا’سض -ت -ق Ó-ل
والشض -ب -اب ،ب -ع -اصض -م -ة ا’وراسض ب -ات-ن-ة،
إاع -ادة اف -ت -ت-اح ق-اع-ة م-ت-ح-ف السض-ي-ن-م-ا
سض -ي -ن -م -ات -يك ب -ب -ات -ن -ة ب -وسض -ط اŸدي -ن-ة
ل -ل -ج -م -ه -ور ،حسضب م -ا أاع -ل -ن ع-ن-ه وا‹
و’ية باتنة فريد ﬁمدي أاول أامسض،
خÓ-ل زي-ارة ت-ف-ق-د ل-ه-ذا اŸرف-ق الثقا‘
اŸهمل.
باتنة :حمزة Ÿوشضي

احتضضنت قاعة العروضض بدار الثقافة الدكتور أاحمد عروة بالقليعة ليلة أاول امسض حف Óفنيا سضاهرا ،أاحيته فرقة طّلة العريقة
’خÒة.
” تكر 4 Ëفنان Úمن أابناء الو’ية “ّكنوا من تشضريف أاعمالهم خÓل السضنوات ا أ
Ãعية الفنان طارق القليعي كما ّ
كان ﬁمدي قدنّدد بشسدة بالوضسعية اŸزرية
منصسب رئيسص مصسلحة بدار الثقافة ويشسرف من  10مسسرحيات ،اضسافة ا ¤أاعمال فنية
تيبازة :علي ملزي
التي آالت إاليها قاعة السسينماتيك والتي ’ تزال
ع-ل-ى ورشس-ة ال-ف-ن-ون اŸسس-رح-ي-ة ل-دار ال-ثقافة م-ت-ن-وع-ة أاخ-رى م-ن أاه-م-ه-ا ك-ت-اب-ة السس-ي-ن-اريو
م-غ-ل-ق-ة أام-ام ا÷م-ه-ور رغ-م ج-اه-زي-ت-ه-ا ب-ع-د
جاء ا◊فل حسسب بوجمعة بن عمÒوشص مدير سس -ب -ق ل -ه ن -ي -ل اŸرت -ب -ة اأ’و÷ ¤ائ -زة ع -ل -ي للجزئ Úالثالث والرابع Ÿسسلسسل جحا.
إاعادة ترميمها العام اŸاضسي ،بسسبب عراقيل
دار ال -ث -ق-اف-ة ل-ي-ح-ت-ف-ى ب-ف-ن-ان“ Úك-ن-وا م-ن م-ع-اشس-ي ل-رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة واŸرت-بة اأ’وŒ ¤در اإ’شس - -ارة ‘ اأ’خ ،Òإا ¤أاّن م - -دي - -ري - -ة
إاداري- -ة وصس- -راع- -ات ب Úم- -ك- -تب ال- -دراسس -ات
تقد Ëأاعمالهم ‘ الواجهة بالرغم من الكم ÷ائزة اول نوفم‰ ‘ Èط اŸسسرح خÓل ال-ث-ق-اف-ة ل-ل-و’ي-ة اسس-ت-غّ-ل-ت اŸن-اسس-ب-ة ل-ت-كرË
وم-ؤوسسسس-ة اإ’‚از ،رغ-م اسس-ت-هÓ-ك-ه-ا أ’غ-ل-ف-ة
ال -ه -ائ -ل م -ن الصس -ع -وب -ات اŸعÎضس-ة ف-ق-د ّ” ال -ع -ام اŸنصس -رم ،ك -م -ا ضس-مت ال-ق-ائ-م-ة أايضس-ا ج -م -ع -ي -ة ن -ور السس -اح -ل اŸشس -ه -ورة ب-ال-ط-اب-ع
م -ال-ي-ة ضس-خ-م-ة رصس-دت-ه-ا ال-دول-ة ل-ت-ج-ه-ي-زه-ا
إاثراؤوه بحفل فني سساهر أاحيته كل من فرقة السس- -ي- -ن- -اريسست وال- -ك- -اتب اŸسس -رح -ي حسس ÚاŸغربي والقناوي والتي سساهمت بجدية ‘
ب -أاح -دث ال -ت -ق -ن -ي -ات ،ب -ع -د أان ان -ت -هت م-ن-ه-ا
طّ-ل-ة ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى ال-عصس-ري-ة والتي أانهت انتاج طيÓب الذي سسبق له كتابة سسيناريوهات أاك Ìاحياء اŸناسسبات اıتلفة ع Èإاقليم الو’ية.
اأ’شسغال.
أال-ب-وم-ه-ا ا÷دي-د م-ؤوخ-را Ãع-ي-ة ف-ن-ان النمط
ا◊وزي ط -ارق ال -ق -ل-ي-ع-ي ال-ذي قّ-دم ال-ع-رضص
الشس- -ر‘ أ’ل -ب -وم -ه ا÷دي -د ب -ال -ع -اصس -م -ة م -ن
أاسسبوع Úتقريبا.وقد كرم باŸناسسبة الفنان
سسليم ا÷وهرة من مدينة فوكة والذي اشستهر
بأاغا Êالشسباب واأ’عراسص واŸناسسبات Ãعية
سسيتم ‘  4جويلية اŸقبل افتتاح أاول دار تخ ّصسصص للفنان بو’ية البليدة وفتح منشسآات تعنى بالفن’ ،فتا إا ¤أان هذه اŸطالب معقولة ومشسروعة
وذلك بعد انتظار طويل ودعوات من فنا ÊاŸنطقة لتخصسيصص مكان لهم ،وسسيتم اسستدراك الوضسع تدريجيا.
فرقته الشسهÒة التي ذاع صسيتها عﬂ Èتلف
مسسرح «ﬁمد توري» اŸغلق منذ عدة سسنوات ،أاوضسح اŸسسؤوول اأ’ول
حسسب ما ذكره وا‹ الو’ية.
أارجاء الوطن والفنانة اÎÙفة ‘ الطابع
صسّرح يوسسف شسرفة ،أانه «يتم حاليا اسستكمال التجهيزات بهذه اŸنشسأاة للو’ية أانه «من غ ÒاŸعقول أان عملية ترميم هذه القاعة مسسجلة منذ
اأ’ندلسسي نوال ايلول والتي اسستنجدت بها دار
الثقافية التي تقع بوسسط اŸدينة وسسيتم تدشسينها ‘ الرابع من يوليو سسنت Úو ⁄تتقدم بها اأ’شسغال» ،مرجحا إامكانية تدعيمه بغÓف ما‹
الثقافة ‘ أاك Ìمن مناسسبة إ’حياء السسهرات
اŸقبل بحضسور فنا Êالو’ية» ،مؤوكدا أان دار الفنان سستكون «قطبا ثقافيا إاضسا‘ من اجل تسسليم اŸشسروع ‘ اقرب اآ’جال ليحتضسن من جديد
اŸن-اسس-ب-ات-ي-ة ،ك-م-ا ان-دم-ج ضس-م-ن اÛم-وع-ة
اأ’عمال اŸسسرحية لفنا ÊاŸنطقة وتقد Ëالعروضص اŸسسرحية به مثلما
وفنيا حقيقيا يلتقي فيه الفنانون».
ال -ف -ن -ان سس-ل-ي-م ب-دل-ة خ-ري-ج اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
وأاشسار الوا‹ إا ¤أان فنانو الو’ية طالبوا مؤوخرا بتخصسيصص مكان لهم هو الشسأان بالنسسبة لباقي الو’يات .
ل-ل-م-وسس-ي-ق-ي ال-ف-ن-ان صس-ال-ح نصسار الذي يشسغل

بعد انتظار طويل

اŸرتبت Úالثانية والثالثة .و‘ ›ال السسينما
والسسمعي البصسري عات ا÷ائزة اأ’ول لبوناب
خالد والثانية لقارون الوناسص والثالثة ÷لو‹
علي.

وأاع -ط -ى ﬁم -دي وذلك ت -ع -ل -ي -م-ات صس-ارم-ة
للمؤوسسسسة اŸكلفة باإ’‚از Ÿباشسرة اأ’شسغال
‘ ظرف  48سساعة مع اسستدراك كل النقائصص
وال -ت -ح -ف -ظ -ات ،وت -دع -ي -م ال -ورشس -ة ب-اآ’ل-ي-ات
والعمال حتى يتسسنى اسستÓم اŸشسروع ‘ 05
جويلية اŸقبل ،مع الفسسخ الفوري للصسفقة
على عاتق اŸقاولة وتكليف مؤوسسسسة أاخرى،
‘ ح-ال ع-دم ام-ت-ث-ال اŸؤوسسسس-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-مات،
مؤوكدا اتخاذ إاجراءات إادارية صسارمة تصسل
حّد رفع دعوى قضسائية وفتح –قيق فيما
يخصص إاهمال مرفق عمومي جاهز ،ما أادى
إا ¤إاتÓف التجهيزات ا÷ديدة.
ك- -م- -ا ت- -أاسس- -ف اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع- -ن ال -ه -ي -ئ -ة
ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ◊ال-ة ال-تسس-يب ا◊اصس-ل-ة ب-ب-عضص
اŸراف -ق ال -ث -ق -اف -ي -ة ب-ال-و’ي-ة ،خ-اصس-ة ق-اع-ة
السس -ي -ن -م -ات-يك ال-ت-ي أاك-د بشس-أان-ه-ا أان-ه-ا ت-ب-ق-ى
شساهدا على تاريخ السسينما ا÷زائرية والتي
عايشص عروضسها الكث Òمن العائÓت الباتنية
ال -ذي -ن ي -ت -وق -ون Ÿك -ان ه -ادئ Áضس -ون ف -ي-ه
الوقت .وتقع قاعة سسينماتيك باتنة أاو متحف
السسينما بوسسط مدينة باتنة وكانت تعرف منذ
ب-داي-ة السس-ت-ي-ن-ي-ات ل-دى ال-ع-ام-ة خ-اصس-ة ه-واة
السسينما بقاعة «الكوليزيه» لتحّمل بعد ذلك
تسس -م -ي -ة ق -اع -ة سس -ي-ن-م-ا اأ’وراسص ث-م م-ت-ح-ف
السسينما إا ¤غاية غلقها ‘ أاواخر الثمانينيات
بسسبب ا◊الة جد اŸتدهورة التي آالت إاليها
بعضص أاجزائها.
وشس ّ-دد السس -ي -د ﬁم -دي ك -ذلك ع -ل-ى أاه-م-ي-ة
وضس -ع ب -رن -ام -ج ل-ف-ائ-دة مسس-ت-خ-دم-ي م-ت-ح-ف
السس-ي-ن-م-ا يسس-م-ح ل-ه-م ب-ت-ط-وي-ر ق-ط-اع الثقافة
والسسينما.
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صش Úوروسشيا
إايران –ظى بدعم ال ّ

طهران تنفي الّتهام ـ ـات األمريكيـ ـة بالؤق ـ ـ ـؤف وراء
الهج ـ ـ ـؤم عل ـ ـ ـى ناقـ ـ ـ ـ ـ ـÓت نفـ ـ ـ ـط ‘ خليـ ـ ـج ُعمَـ ـ ـانْ

تبادلت اإيران والوليات اŸتحدة،
اأمسض ،التهامات على خلفية
الهجوم Úاللذين اسشتهدفا ناقلتي
نفط ‘ مياه اÿليج ‘ ،حرب
كÓمية تعكسض التوترات ‘ اŸنطقة
ا◊يوية التي باتت “ر Ãرحلة
من «التصشعيد اÿط.»Ò
واصضلت اأسضعار النفط ارتفاعها ‘ اآسضيا
غ -داة ال -ه -ج-وم Úال-ل-ذي-ن وق-ع-ا ‘ ب-ح-ر
عمان ب Úاإيران والمارات ،على مقربة
م -ن مضض -ي -ق ه -رم-ز السضÎات-ي-ج-ي ال-ذي
تع Èمنه يوميا نحو ثلث اإمدادات النفط
العاŸية اŸنقولة بحرا.
واّت -ه -م وزي -ر اÿارج-ي-ة الأمÒك-ي م-ايك
بومبيو ‘ تصضريح اأمام الصضحافي‘ Ú
واشض- -ن- -ط- -ن ،ط- -ه- -ران ب- -ال -وق -وف خ -ل -ف
الهجوم.Ú
وق -ال اإّن «ح -ك -وم -ة ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
ت -ع -ت Èاأّن ج -م -ه -وري -ة اإي-ران الإسضÓ-م-ي-ة
مسضوؤولة عن هجومي (اÿميسس) ‘ بحر
ع- -م- -ان» ،مضض -ي -ف -ا اّن الح -داث الخÒة
«“ثّ -ل ت -ه -دي -داً واضض-حً-ا لÓ-أم-ن والسض-ل-م
ال-دول-ي ،Úوه-ج-ومً-ا ف-اضض-حً-ا ع-ل-ى حرية
اÓŸحة وتصضعيداً للتوّترات من جانب
اإيران غ Òمقبول».
و اأوضض - -ح اأّن ات - -ه - -ام - -ات- -ه تسض- -ت- -ن- -د اإ¤
معلومات جمعتها اأجهزة السضتخبارات
والأسضلحة التي اسضتخدمت ‘ الهجوم.Ú
واأت -ى تصض-ري-ح ب-وم-ب-ي-و ب-ع-ي-د دق-ائ-ق م-ن
اإعÓن الرئيسس الأمÒكي دونالد ترامب
اأّنه من اŸبكر جداً «حتّى ›ّرد التفك»Ò
باإبرام اتفاق مع اإيران.
دبلوماسشية الّتخريب
ورّد وزير اÿارجية الإيراﬁ Êمد جواد
ظريف على بومبيو ‘ تغريدة على تويÎ
معتÈا ان «انتهاز الوليات اŸتحدة فورا
الفرصضة لتطلق مزاعم ضضد اإيران بدون
دليل مادي اأو ظر‘ يكشضف بوضضوح اأنهم
(واشضنطن وحلفاءها العرب) انتقلوا اإ¤
اÿط- -ة ب- -اء :ال -ت -خ -ريب ال -دب -ل -وم -اسض -ي
و“ويه الرهاب القتصضادي ضضد اإيران».
وشضّ- -د د ن- -اط- -ق ب- -اسض -م وزارة اÿارج -ي -ة
الإي- -ران- -ي- -ة ‘ ب -ي -ان رسض -م -ي «ردا ع -ل -ى
اتهامات الأمÒكي Úالتي ل اأسضاسس لها»،

على اأن اإيران قامت Ãسضاعدة السضفينتÚ
اŸنكوبت Úوباإنقاذ طاقميهما.
و‘ بشض- -ك- -يك ،اّت - -ه- -م ال -رئ -يسس الإي -راÊ
حسض -ن روح-ا Êال-ولي-ات اŸت-ح-دة ب-اأن-ه-ا
«ت -ه -دي -د خ-ط ÒلÓ-سض-ت-ق-رار» الإق-ل-ي-م-ي
والدو‹.
وصضّ-ر ح اأث-ن-اء اج-ت-م-اع Ÿن-ظ-م-ة شضنغهاي
للتعاون ‘ بشضكيك ‘ قرغيزسضتان «‘
العام ÚالأخÒين ،تثبت اإدارة الوليات
اŸتحدة مقاربة عدائية وتشضكل تهديداً
خطÒاً لÓسضتقرار ‘ اŸنطقة والعا،⁄
ع Èانتهاك كل القواعد الدولية».
العتداء الثا ‘ Êغضشون ششهر
وبحسضب السضلطات البحرية الÔويجية،
ت -ع ّ-ر ضضت ن -اق -ل-ة ال-ن-ف-ط «ف-رونت األ-ت»Ò
اŸم- -ل- -وك- -ة Ûم- -وع- -ة «ف- -رون- -تÓ- -ي- -ن»
الÔويجية والتي ترفع علم جزر مارشضال،
ل- -ه- -ج- -وم ‘ ب -ح -ر ُع -م -ان ب Úالإم -ارات
واإيران ،وسُضمعت ثÓثة انفجارات على
متنها ،موؤّكدة عدم اإصضابة اأي عنصضر من
الطاقم بجروح و عددهم .23
ونشض- -رت ال -ق -ي -ادة ال -وسض -ط -ى ‘ ا÷يشس
الأمÒك- -ي تسض- -ج- -ي Ó- -مصض ّ-و را ب -الب -يضس
والسضود قالت اإّنه يظهر دورية بحرية
اإيرانية تقوم باإزالة لغم  ⁄ينفجر من
على جسضم اإحدى الناقلت ،Úمشضّددة ‘
بيان على اأن الوليات اŸتحدة ل تريد
ح -رب -ا م -ع اإي -ران ل -ك -ن -ه -ا سض -ت -داف -ع ع-ن
مصضا◊ها.
لكن مصضادر اعÓمية ايرانية كتبت على
توي Îاأن القوات اليرانية كانت اأول من
عمل على اإنقاذ بحارة السضفن.
وهذه هي اŸرة الثانية ‘ غضضون شضهر
التي يتمّ فيها اسضتهداف ناقÓت نفط ‘
هذه اŸنطقة السضÎاتيجية ،بعد تعّرضس
اأرب -ع سض -ف -ن ب -ي -ن -ه-ا ثÓ-ث ن-اقÓ-ت ن-ف-ط
ل -ع -م -ل -ي -ات «ت -خ -ري -ب -ي-ة» ق-ب-ال-ة سض-واح-ل
الإم - -ارات ‘  12م -اي  ⁄ي-كشض-ف ع-م-ن
يقف خلفها.
وك -انت واشض -ن -ط -ن ح ّ-م -لت اإي -ران ك -ذلك
مسضوؤولية هذه الهجمات ،وهو اّتهام نفته
طهران.
وتعّزز هذه الهجمات من ﬂاطر اندلع
نزاع مسضلح ب Úاإيران من جهة والوليات

اŸتحدة وحلفائها ،بحسضب خÈاء.
الصش Úتدعو للحوار
ودعت الصض Úامسس ا« ¤ا◊وار» غداة
الهجوم على ناقلتي النفط.
وع -ل -ى ه -امشس ق -م -ة م-ن-ظ-م-ة شض-ن-غ-ه-اي
للتعاون ‘ بشضكيك عاصضمة قرغيزسضتان
امسس ،ال -ت -ق -ى روح -ا Êن -ظÒه الصض -ي -ن -ي
وق- - - -ال اإن م - - -ق - - -اوم - - -ة اإي - - -ران والصضÚ
للسضياسضات الأمÒكية تصضب ‘ مصضلحة
البلدين والعا ،⁄معتÈا اأن العÓقة مع
بك ÚاإسضÎاتيجية ول توجد حدود لدى
اإيران لتعزيزها.
من جانبه ،قال الرئيسس الصضيني اإن بÓده
سضتطور عÓقاتها مع اإيران بغضس النظر
عن تغ Òالوضضع ،معتÈا اأن النسضحاب
الأمÒكي من التفاق النووي اأهم عوامل
تقويضس السضلم ‘ اŸنطقة.
من جهة اأخرى ،قال بوت ‘ Úكلمته اإن
انسضحاب واشضنطن من الصضفقة النووية
مع اإيران قد يدمر نظام عدم انتشضار
اأسض- -ل- -ح- -ة ال- -دم -ار الشض -ام -ل ،م -وؤك -دا اأن
م- -وسض -ك -و -بصض -ف -ت -ه -ا رئ -يسض -ة Ÿن -ظ -م -ة
شضنغهاي للتعاون -سضتبذل ما ‘ وسضعها
ل -ت -ن -ف -ذ الأط -راف اŸع -ن -ي -ة ال-ت-زام-ات-ه-ا
بالصضفقة النووية مع طهران.
واأضضاف بوت« ÚانطÓقا من اأن اإحدى
اأول- -وي- -ات اŸن- -ظ- -م- -ة ﬁارب -ة الإره -اب
وال- -ت- -ط- -رف ،ن -ع -ت Èاأن م -ن اŸه -م ج -دا
ت- -ط- -وي- -ر ال -ت -ع -اون الإق -ل -ي -م -ي ‘ اإط -ار
اŸن -ظ -م -ة Ÿن -ع “وي -ل الإره -اب -ي Úم -ن
خÓ- -ل Œارة اıدرات ،وم- -ن- -ع وصض- -ول
الأسضلحة الكيميائية والبيولوجية وغÒها
من اأسضلحة الدمار الشضامل الأخرى اإ¤
اأيدي الإرهابي.»Ú
اأسشعار الّنفط ترتفع
‘ هذا الوقت ،واصضلت اأسضعار النفط
ارتفاعها ،حيث قفز سضعر برميل النفط
اÿف- -ي- -ف (ليت سض- -ويت ك -رود) اŸرج -ع
الأمÒكي للخام تسضليم جويلية  21سضنتا
ليبلغ سضعره  52 ، ٤9دولرا ‘ اŸبادلت
الإلكÎونية ‘ اآسضيا.
اأم -ا ب -رم -ي -ل ب-رنت ن-ف-ط ب-ح-ر الشض-م-ال،
اŸرج- -ع الأوروب- -ي تسض -ل -ي -م اأوت  ،ف -ق -د
ارتفع  ٤٤سضنتا اإ 61 ، 75 ¤دولرا.

البيان اÿتامي لقّمة من ّ
ظمة ششنغهاي

تششديد على مكافحة اإلرهاب ورفضض الّتدّخل ‘ ششؤؤون الدول

تطّرق البيان اÿتامي لقمة
منظمة ششنغهاي للتعاون ،اإ ¤عدد
من القضشايا اأهمها ،نزع السشÓح
النووي ،وﬁاربة الإرهاب
والتطرف ،والوضشع ‘ سشوريا،
ورفضض التدخل ‘ ششوؤون الدول
الأخرى.
ق -ال ال -ب -ي -ان اÿت -ام -ي ل -ل -ق -م -ة« :ال-دول
الأعضضاء مسضتمرة ‘ التعاون ‘ مسضائل
نزع السضÓح النووي ومراقبة عدم انتشضاره
والسض -ت -ع -م -ال السض -ل -م-ي ل-ل-ط-اق-ة ال-ذري-ة
وال- -ردود السض- -ي- -اسض- -ي- -ة وال -دب -ل -وم -اسض -ي -ة
للتحديات الإقليمية.
واأّكد البيان اأن «الدول الأعضضاء تعت Èمن

اŸه -م ال-ت-ن-ف-ي-ذ اŸسض-ت-دام ÿط-ة ال-ع-م-ل
الشضاملة اŸشضÎكة بشضاأن الÈنامج النووي
الإيرا ،Êوفقا للقرار  2231الصضادر عن
›لسس الأم- -ن ال- -ت -اب -ع ل Ó-أ· اŸت -ح -دة،
وتدعو جميع اŸشضارك Úاإ ¤الوفاء التام
ب -ج -م -ي -ع ال -ت-زام-ات-ه-م م-ن اأج-ل ال-ت-ن-ف-ي-ذ
الكامل والفعال للوثيقة».
وشضّددت الدول الأعضضاء ‘ البيان «على
اأن - -ه ل ي - -وج - -د مÈر لأع- -م- -ال الإره- -اب
والتطرف» ،معتÈة اأنه «من اŸهم تنفيذ
تداب Òشضاملة لتعزيز مكافحة الإرهاب
واأي-دي-ول-وج-ي-ت-ه ،و–دي-د واإزال-ة ال-عوامل
وال - - - -ظ - - - -روف اŸوؤدي - - - -ة اإ ¤الإره- - - -اب
والتطرف».

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

واأّكدت «عدم القبول بالتدخل ‘ الشضوؤون
الداخلية للدول بحجة مكافحة الإرهاب
والتطرف ،وكذلك عدم القبول باسضتخدام
ا÷م - -اع - -ات الإره - -اب - -ي- -ة واŸت- -ط- -رف- -ة
والراديكالية Ÿصضالح اأنانية».
وتطرق البيان اÿتامي كذلك اإ ¤الأزمة
السض - - -وري - - -ة ،مشض - - -ددا ع- - -ل- - -ى اأن ا◊وار
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى سض -ي -ادة اأراضض -ي -ه -ا ،ه -و
السضبيل الوحيد لتسضوية الوضضع ‘ البÓد.
وق -ال ق -ادة دول م -ن -ظ -م -ة شض -ن -غ -ه-اي ‘
البيان ،اإن النشضر اأحادي ا÷انب لأنظمة
الدفاع الصضاروخي من جانب الدول يضضر
ب - -الأم- -ن ال- -دو‹ وي- -زع- -زع السض- -ت- -ق- -رار
العاŸي.

العدد

17972

فششل دو‹ ‘ وقف تدّفق ال ّسشÓح إا ¤ليبيا
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ال–ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـي يدع ـ ـ ـ ـ ـؤ للع ـ ـ ـ ـؤدة
إا ¤مسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار التّسشؤيـ ـ ـ ـ ـ ـة السشياسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
طالب رئيسض اÛلسض
الرئاسشي ◊كومة الوفاق
الوطني الليبية فائز
السشراج ،اÿميسض،
لوروبي
ال–اد ا أ
بالضشغط على الدول
التي تزود بالسشÓح
والموال ،القوات
اŸوالية للواء اŸتقاعد
خليفة حف Îالذي أاطلق
‘ ابريل اŸاضشي هجوما
عسشكريا للسشيطرة على
العاصشمة طرابلسض.
ب- - - - - -حث رئ- - - - - -يسس اÛلسس
ال -رئ -اسض -ي ◊ك -وم -ة ال -وف-اق
ه -ات -ف-ي-ا م-ع اŸم-ث-ل-ة ال-ع-ل-ي-ا
للسضياسضة اÿارجية األوروبية
ف - -ي - -دري - -ك - -ا م - -وغ - -ري- -ن- -ي،
مسضتجدات الوضضع العام ‘
طرابلسس.
وط- - - - -الب السض - - - -راج ال–اد
األوروب- -ي ب- -الضض- -غ- -ط ع- -ل -ى
الدول التي تزود قوات حفÎ
باألسضلحة واألموال ،للتوقف
عن هذا الدعم الذي «يسضاهم
‘ ت- -ه- -دي -د ح -ي -اة اŸدن -يÚ
وي -ع -د خ -رق -ا ل -ق -رار ›لسس
األمن الدو‹».
كما جّدد ترحيبه باŸوقف
األوروبي الذي تضضمنه البيان
اŸشضÎك ل- -وزراء خ- -ارج- -ي -ة
دول ال–اد ،اŸندد بالهجوم
ال -عسض -ك -ري ع -ل -ى ط-راب-لسس،
«وال - -ذي يضض- -اع- -ف ﬂاط- -ر

ال-ت-ه-دي-د اإلره-اب-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا
واŸنطقة».
من جانبها قالت اŸمثلة العليا
للسضياسضة اÿارجية األوروبية،
ب -أان ا÷ه -ود األوروب-ي-ة ت-نصضب
على وقف إاطÓق النار والعودة
Ÿسض -ار ال -تسض -وي -ة السض -ي -اسض-ي-ة،
مؤوكدة رفضضها «للهجمات التي
ت -ط -ال اŸدن -ي ،»Úك-م-ا أاك-دت
على موقف ال–اد األوروبي
Óزمة
بأانه «ل حل عسضكريا ل أ
‘ ليبيا».
وتشض -ه-د ل-ي-ب-ي-ا م-ع-ارك ق-رب
ط -راب -لسس ب Úق -وات م-وال-ي-ة

◊ف Îوأاخرى تابعة ◊كومة
الوفاق اŸدعومة من األ·
اŸتحدة ،منذ إاعÓن حفÎ
‘ الرابع من أابريل اŸاضضي
عن عملية عسضكرية لتحرير
ط-راب-لسس» ب-حسض-ب-ه ،ق-اب-ل-ت-ها
حكومة الوفاق بعملية «بركان
الغضضب» لصضد الهجوم.
وتسضببت اŸعارك ‘ مقتل
 653شضخصس وإاصضابة أاك Ìمن
 3آالف آاخ- -ري- -ن ،ون -زوح 90
أال - -ف شض - -خصس م - -ن م- -واق- -ع
الشض -ت -ب -اك-ات ،ب-حسضب األ·
اŸتحدة.

ارتفع عددهم من  36ا 73 ¤نائبا

تضش ـ ـ ـ ـاعف ق ـ ـ ـ ـ ـؤة الي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ÚاŸت ـ ـ ـ ـ ـ ـطّرف
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الŸÈـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

اأفاد اأعضشاء ‘ الŸÈان
الأوروبي اأن كتلة
القومي ‘ ÚالŸÈان
الأوروبي اŸنتخب
حديثًا سشوف تتضشاعف
قوتها لتصشل اإ 73 ¤نائًبا
‘ اÛلسض اŸوؤلف من
 751مقعًدا .واأصشبح
حزب «الهوية
والدÁقراطية»
اŸعروف سشابًقا باسشم
«اأوروبا الأ·
وا◊ريات» خامسض اأكÈ
كتلة ‘ الŸÈان بعد
اÿضشر مباششرة.
ق -ال م -اري -ن ل -وب -ان رئ -يسض-ة
ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال -وط -ن -ي
الفرنسضي ‘ ،موؤ“ر صضحفي
‘ ب- - - - - -روكسض - - - - -ل« :ه - - - - -ذه
اÛم - -وع - -ة ه - -ي م- -ن الآن
فصضاعًدا اأول قوة قومية ‘
الŸÈان الأوروبي».

وتاأتي هذه الزيادة ‘ مقاعد
ال- -ي- -م Úب -ع -د ال -ن -ج -اح ال -ذي
حققه الشضعبويون واŸشضككون
ب - -اأوروب - -ا ‘ الن - -ت - -خ - -اب- -ات
الأوروبية التي اأجريت الشضهر
اŸاضض- -ي ،دون “ك- -ن -ه -م م -ن
اإح - -داث اخÎاق ك - -ب Òك- -انت
ت-خشض-اه اŸوؤسضسض-ة السض-ي-اسض-ي-ة
الأوروبية.
وق- - -ال ال- - -ن- - -ائب الأوروب - -ي
ت- -يÒي م -اري -ن -ي م -ن ح -زب
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي الفرنسضي،
‘ ت -غ -ري -دة ،اأن ع -دد ن-واب
ح - - - - - -زب «ال - - - - - -ه- - - - - -وي- - - - - -ة
والدÁقراطية» يبلغ الآن 73
نائبًا من  9دول ،مقابل 36
ن -ائً-ب-ا ‘ الŸÈان اŸن-ت-ه-ي-ة
وليته.
وال -ك -ت -ل -ة ال -ت -ي تضض-م اأيًضض-ا
ح- -زب ال- -راب -ط -ة الإي -ط -ا‹
اŸن -اهضس ل -ل -ه-ج-رة وح-زب
ف Ó-م -ز ب -ي Ó-ن-غ ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي

وح -زب ا◊ري -ة ال -ن -مسض -اوي
سضتبداأ نشضاطها ‘ الŸÈان
ا÷ديد ‘  2جويلية .و⁄
تنجح الكتلة ‘ اجتذاب 29
ن -ائ ً-ب -ا م -ن -ت -خ ً-ب -ا م-ن ح-زب
«ب- -ري- -كسضت» ال- -ذي ي- -راأسض -ه
نايجل فاراج.
اأم -ا ال -ك -ت -ل ال-كÈى اŸتصض-درة
ف -ه -ي ح -زب الشض -عب الأوروب -ي
( 179م -ق-عً-دا) والشضÎاك-ي-ون
وال-دÁق-راط-يون ( 153مقعًدا)
وج ّ- -ددوا اأوروب - -ا ال - -ت- -ي تضض- -م
م- -وؤي- -دي ال- -رئ- -يسس ال- -ف -رنسض -ي
اإÁانويل ماكرون ( 106مقاعد)
واÿضضر ( 75مقعًدا).
وÁك - -ن اأن ي - -ح - -ت- -ل ح- -زب
ال - -ه- -وي- -ة وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
اŸركز الرابع مكان اÿضضر
‘ ح- - - -ال اإع - - -ادة ت - - -وزي - - -ع
اŸق - - -اع - - -د ب- - -ع- - -د خ- - -روج
ب - -ري - -ط - -ان - -ي - -ا م- -ن ال–اد
الأوروبي.

نيجÒيا

«داعشض» اإلرهابي يقتل  20عسشكريا ‘ بؤرنؤ

قال تنظيم الدولة اإلسضÓمية الرهابي إانه قتل  20عسضكريا نيجÒيا ‘ هجوم يوم األربعاء
اŸاضضي ‘ ولية بورنو بشضمال شضرق البÓد.
وجاء إاعÓن مسضؤوولية التنظيم الدموي عن الهجوم مÎجما إا ¤اإل‚ليزية ‘ موقع سضايت الذي
يتابع نشضاط التنظيمات الرهابية.
ونّفذ تنظيم الدولة اإلسضÓمية الرهابي ‘ غرب أافريقيا الذي انشضق عن جماعة بوكو حرام
الدموية ‘  2016عددا من الهجمات ‘ شضمال شضرق نيجÒيا خÓل الشضهور القليلة اŸاضضية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’زمة
بينما يشسهد ألسسودأن حرأكا دبلوماسسيا دوليا ◊لّ أ أ
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اÛلـ ـ ـ ـسس العسضك ـ ـ ـ ـري يرافـ ـ ـ ـع للّتواف ـ ـ ـ ـق الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي منّفذ العتداء الّدامي على اŸسضجدين
و «ا◊ريـ ـ ـ ـ ـة والّتغـ ـ ـي »Òتتم ّسضـ ـ ـ ـ ـ ـك بسضيـ ـ ـادة مدني ـ ـ ـة ‘ نيوزيلن ـ ـ ـ ـدا يدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع بÈاءتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

أأّكد ألفريق ركن شسمسس
ألدين كباشسي رئيسس
أللجنة ألسسياسسية
باÛلسس ألعسسكري
أ’نتقا‹ ‘ ألسسودأن ،أأن
«ألتوأفق ألوطني بÚ
أŸكونات ألسسياسسية هو
أ◊ل ’إخرأج ألبÓد أإ¤
بر أ’أمان».
ق- - -ال ك- - -ب- - -اشس- - -ي ‘ م- - -وؤ“ر
صس - -ح - -ف - -ي ع - -ق - -د اÿم - -يسس
ب - -ال- -ع- -اصس- -م- -ة اÿرط- -وم ،اإن
«اÛلسس ع-م-ل م-ن-ذ ال-ب-داي-ة
ع- -ل- -ى ال -ت -واصس -ل م -ع ج -م -ي -ع
ا’أط -راف ل -ت -ح-ق-ي-ق ال-ت-واف-ق
السسياسسي».
واأوضسح اŸسسوؤول العسسكري،
اأن التفاوضس مع قوى «اإعÓن
ا◊رية والتغي »Òجاء باعتبار
اأن -ه -ا ن-ظ-مت وق-ادت ا◊راك
ا÷م- - - - -اهÒي ،مشسÒا اإ ¤اأن
ا  Ûل س س ا ل - -ع س س - -ك - -ر ي ا ع  Îف
بها من هذا الباب بالرغم من
اأن - -ه - -ا ’ “ث - -ل ك- -ل الشس- -عب،
م -وؤك -دا ‘ ال -وقت ذات -ه ع -دم
اإغ- - -ف- - -ال اÛلسس ل- - -ل- - -ق - -وى
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة واÛت- -م- -ع- -ي- -ة
ا’خرى.
واأشس- -ار اإ ¤اأن «ه- -ن- -اك ع -دة
ن - - -ق - - -اط اأخ - - -رت م- - -ن وتÒة
ال - - - -ت - - - -ف- - - -اوضس ب ÚاÛلسس
ال - -عسس - -ك - -ري وق - -وى ا◊ري - -ة
والتغي Òوالتي تتمثل ‘ عدم
وجود مرجعية موحدة لقوى
ا◊ري- -ة ب- -ج -انب ع -دم ث -ب -ات
اأعضس- -اء وف- -ده- -م اŸف -اوضس،
ا’أمر الذي يعيق كل ا÷هود
’إنزال ما يتم التوافق عليه
داخ -ل غ -رف ال-ت-ف-اوضس ع-ل-ى
اأرضس الواقع بجانب الÎسسيخ
اÿاط -ئ Ÿف -ه-وم اŸدن-ي-ة ‘
نفوسس الناسس».
«أ◊رية وألّتغي»Ò
تتمسّسك بسسيادة مدنية
اأعلنت قوى ا◊رية والتغيÒ
‘ السسودان “سسكها بسسيادة
السس -ل -ط -ة اŸدن -ي -ة ‘ ال -فÎة
ا’نتقالية ،وجددت اŸطالبة
ب - - -ت- - -ح- - -ق- - -ي- - -ق دو‹ ‘ فضس
ا’عتصسام ،وذلك بعد رفضس
اÛلسس العسسكري ا’نتقا‹
تدويل التحقيق.
وقالت قوى ا◊رية والتغيÒ
ردا ع -ل -ى اŸوؤ“ر الصس -ح -ف-ي
ا’أخ Òل -ل-م-ج-لسس ال-عسس-ك-ري،
اإن فضس اع - -تصس- -ام اÿرط- -وم
جرÁة ضسد الشسعب السسوداÊ
ت - -ت- -ط- -لب –ق- -ي- -ق- -ا ﬁاي- -دا
وﬁاسس -ب -ة شس -ف -اف -ة م -ن ق-ب-ل
÷ن- -ة اأ‡ي- -ة تضس -م الشس -رك -اء
ا’أف - -ارق- -ة ،واأدانت ‘ ب- -ي- -ان
ﬁاو’ت اÛلسس العسسكري
للتقليل من حجم ما وصسفته

باÛزرة.
ك -م-ا اسس-ت-ن-ك-رت ق-وى ا◊ري-ة
والتغيﬁ Òاو’ت اإلصساق تهم
ا’ن-قÓ-ب-ات ب-ه-ا ،وق-الت اإن-ها
مسس-ت-م-رة ب-ال-ت-مسسك بسس-ل-م-ي-ة
ال- -ث- -ورة وب- -وسس- -ائ- -ل ع- -م -ل -ه -ا
ا÷م-اهÒي-ة ب-ا’سس-ت-ن-اد ل-ق-وة
الشسعب.
وشس- -دد ال -ب -ي -ان ع -ل -ى ت -وح -د
ال -ق-وى ‘ م-ط-ال-ب-ه-ا بضس-رورة
سس- -ي- -ادة السس- -ل- -ط- -ة اŸدن- -ي- -ة
ا’ن - - -ت - - -ق - - -ال- - -ي- - -ة ‘ ال- - -فÎة
ا’ن -ت -ق -ال-ي-ة ،ك-م-ا اع-ت-ذر ع-ن
قبول اŸقÎح ا’إثيوبي بنقل
اŸفاوضسات اإ ¤اأديسس اأبابا
مشس - -ددا ع - -ل - -ى «سس - -ودان - -ي - -ة
ال -ع -م -ل -ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة» ،وذلك
ب -خ Ó-ف م -ا ج -اء ع-ل-ى لسس-ان
اŸت - -ح - -دث ب - -اسس- -م اÛلسس
ال - -عسس - -ك - -ري شس- -مسس ال- -دي- -ن
ال- -ك- -ب- -اشس- -ي ع -ن رغ -ب -ة ق -وى
ال-ت-غ-ي Òب-ال-ت-ف-اوضس ‘ اأديسس
اأبابا.
ألعسسكري يعÎف
Ãسسوؤوليته عن فضس
أ’عتصسام
وكانت قوى ا◊رية اشسÎطت
اإق - -رار اÛلسس ال - -عسس- -ك- -ري
Ãسسوؤوليته عن الفضس الدامي
’عتصسام اÿرطوم ‘ الثالث
من الشسهر ا÷اري ،وﬁاسسبة
ا÷ن- -اة ،واإطÓ- -ق اŸع -ت -ق -لÚ
السس -ي -اسس -ي ،Úوضس -م-ان ح-ري-ة
ا’إعÓم.
وب -دا اأن اÛلسس ال -عسس -ك-ري
اسس- - -ت- - -ج- - -اب ل - -ب - -عضس ت - -لك
اŸطالب باإقراره اأنه هو من
اأم- - - -ر ب- - - -فضس ا’ع- - - -تصس - - -ام،
واع -ت -ق-ال-ه ب-عضس ال-عسس-ك-ريÚ
الضس- - -ال- - -ع ‘ Úم- - -ه - -اج - -م - -ة
اŸع- -تصس -م ،Úواإط Ó-ق ب -عضس
اŸعتقل ،Úبينهم قيادي بقوى

ا◊رية والتغي.Ò
وخ Ó- -ل اŸف- -اوضس- -ات ال- -ت- -ي
سسبقت فضس ا’عتصسام الذي
كان قائما اأمام القيادة العامة
ل-ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة باÿرطوم
ت- -وصس- -ل اÛلسس ال -عسس -ك -ري
وقوى ا◊رية اإ ¤اتفاق اأو‹
ع -ل -ى ه -ي-اك-ل ا◊ك-م Ÿرح-ل-ة
انتقالية تسستمر ثÓث سسنوات،
ويشس -م-ل ذلك ›لسس-ا سس-ي-ادي-ا
و›لسس- -ا تشس -ري -ع -ي -ا و›لسس
وزراء بصسÓحيات كاملة ،لكن
ان -ه -ي -ار اŸف -اوضس-ات اأسس-ق-ط
ا’تفاق ا’أو‹.
حرأك دبلوماسسي خارجي
◊ل أ’أزمة
وب - -ع - -د ج - -ه - -ود ال - -وسس - -اط- -ة
ا’إث -ي -وب -ي -ة ،يشس-ه-د السس-ودان
ح -راك -ا دب -ل -وم-اسس-ي-ا دول-ي-ا ،
ح- - -يث ال- - -ت- - -ق- - -ى اŸب- - -ع - -وث
ا’أم- - - - -ري - - - -ك - - - -ي اÿاصس اإ¤
السس - - - -ودان دون- - - -ال- - - -د ب- - - -وث
ومسس - -اع- -د وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة
اŸك -ل -ف اأف-ري-ق-ي-ا ت-ي-ب-ور ن-اج
رئ - -يسس اÛلسس ال- -عسس- -ك- -ري
عبد الفتاح الÈهان اÿميسس.
وق -ال الÈه-ان ل-ل-م-وف-دي-ن اإن
السس- -ودان وشس- -ع -ب -ه ي -ن -ظ -رون
باإيجابية اإ ¤جهود الو’يات
اŸتحدة للتوصسل اإ ¤تسسوية
سس -ي -اسس -ي -ة ،وف -ق ب -ي -ان وزع-ه
اÛلسس العسسكري.
واأع -ل -نت واشس -ن-ط-ن اأن ت-ع-يÚ
ب - -وث ج - -اء ل - -ل- -مسس- -اع- -دة ‘
للتوصسل «◊ل سسلمي» لÓأزمة
ال-ت-ي ت-عصس-ف ب-ال-ب-ل-د ال-ع-رب-ي
ال- - -واق- - -ع ‘ شس- - -م- - -ال شس- - -رق
اأف -ري -ق-ي-ا .ف-ي-م-ا ذك-ر –ال-ف
«قوى اإعÓن ا◊رية والتغي»Ò
اŸن- -ظ- -م ل Ó-ح -ت -ج -اج -ات اأن
ق - - -ادت- - -ه ق- - -دم- - -وا اإي- - -ج- - -ازا
ل - -ل - -مسس - -وؤول Úا’أم - -ري - -ك - -يÚ

ا’أربعاء حول ا◊اجة لتحقيق
شسفاف ‘ اعتداء  3جوان.
واأّكد ا’–اد ا’أفريقي ،الذي
ع ّ-ل -ق عضس -وي -ة السس-ودان ب-ع-د
ا◊م -ل -ة ا’أم -ن-ي-ة ا’أخÒة ،اأن
ج - -ه - -ودا دول - -ي- -ة ت- -ب- -ذل ◊ل
ا’أزمة اÙتدمة.
وق- - - -ال م- - - -ب- - - -ع- - - -وث ا’–اد
ا’أف- - -ري- - -ق- - -ي اإ ¤السس- - -ودان،
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي اŸوري- -ت -اÊ
ﬁم - -د ا◊سس - -ن ول - -د ل - -ب- -ات
ل-لصس-ح-اف-ي Úاÿم-يسس «Áكن
اأن اأقول بدون تفاوؤل مفرط
اأن النقاشسات التي نقوم بها
م - -ع ك - -ل ط - -رف ع- -ل- -ى ح- -دة
تتقدم».
وت- -اب- -ع «تشس- -ك- -ل ف -ري -ق دو‹
ل -دع -م ال -وسس -اط-ة ا’أف-ري-ق-ي-ة
م -ن -ذ اأسس -اب -ي -ع وي-تشس-ك-ل ه-ذا
ال -ت -ج -م -ع م-ن ا’أ· اŸت-ح-دة
وا’–اد ا’أوروب- - - -ي وب - - -عضس
الدول ذات العضسوية الدائمة
Ãجلسس ا’أمن الدو‹».
تهم ألفسساد للّرئيسس
أıلوع
اأعلنت نيابة مكافحة الفسساد
ب- - - - - -السس- - - - - -ودان اÿم - - - - -يسس
،اسس - -ت - -ك - -م - -ال ال - -ت - -ح- -ري- -ات
اŸرف - -وع - -ة ب- -ح- -ق ال- -رئ- -يسس
السسابق عمر البشس.Ò
ووج- -هت ال- -ن- -ي- -اب- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل-ل-رئ-يسس اıل-وع ت-ه-م-ا –ت
«م-واد ح-ي-ازة ال-ن-ق-د ا’أج-نبي
والÌاء ا◊رام واŸشس- - - - -ب - - - -وه
واأوامر الطوارئ».
وشس- -رعت ن- -ي- -اب- -ة م -ك -اف -ح -ة
الفسساد ،التحقيق مع الرئيسس
ال - -بشس ‘ Òاأب - -ري- -ل اŸاضس- -ي
لÓشستباه ‘ تورطه ‘ غسسل
ا’أم-وال وح-ي-ازة م-ب-ال-غ م-الية
كبÒة من العملة الصسعبة دون
سسند قانو.Ê

 6أشسهـــــر مـــــنذ توليــــــه أ◊كــــــــم

الرئي ـ ـ ـ ـسس الÈازيل ـ ـ ـ ـي يقي ـ ـ ـ ـل ث ـ ـ ـ ـالث وزي ـ ـ ـ ـر ‘ ا◊كوم ـ ـ ـة
أقال ألرئيسس ألÈأزيلي جاير
بولسسونارو ،أمسس ،كارلوسس ألبÒتو
كروسس وزير ألشسوؤون أ◊كومية من
منصسبه ،ليكون ثالث وزير تتم
أ’طاحة به منذ تو‹ رئيسس ألبÓد
أ÷ديد Ÿهامه ‘ يناير أŸاضسي.
قالت وسسائل ا’عÓم اÙلية ,اأن هذه
ا’قالة «تعكسس ا÷دل ا◊اد ب Úالوزراء
العسسكري Úواليم ÚاŸتطرف ‘ ا◊كومة
الÈازي - - - -ل - - - -ي - - - -ة» ،مشسÒة اإ ¤اأن ا÷Ôال
ا’ح -ت -ي -اط -ي ك-روسس ال-ذي يشس-غ-ل م-نصسب
وزير الشسوؤون ا◊كومية شسكل موؤخرا هدفا
◊ملة عنيفة شسنها كارلوسس بولسسونارو,
اأحد اأبناء الرئيسس ،العضسو ‘ ›لسس بلدية

«ري-و دي ج-انÒو» وم-ع-ه ال-ك-اتب ال-ي-م-ي-ن-ي
اأو’فو دو كارفالو الذي غالبا ما يقدم على
اأنه مرشسد الرئيسس و’ يÎدد ‘ توجيه
ا’إهانات للعسسكري ÚاŸشسارك ‘ Úا◊كم
على مواقع التواصسل ا’جتماعي.
واأوضسحت اأن اإقالة سسانتوسس كروسس تاأتي
‘ وقت ت -واج -ه ا◊ك -وم -ة ع -ق -ب-ات ك-ثÒة
خصس- -وصس- -ا ا’إصسÓ- -ح ا◊سس- -اسس ل -ل -رواتب
التقاعدية ،فضس Óعن اقÎاب ا’قتصساد
الوطني من بلوغ مرحلة الركود.
اإ ¤ذلك ،اأفاد اأوتافيو دو ريغو باروسس
اŸت -ح -دث ب -اسس-م ال-رئ-يسس الÈازي-ل-ي‘ ,
بيان ،باأن هذه ا’قالة جاءت بعد دفاع
ال- -وزي -ر ع -ن ف -رضس ق -ي -ود ع -ل -ى ا’نÎنت

و»سسعيه لتقييد هامشس ا◊ريات الفردية،
وه- -و ا’أم- -ر ال- -ذي ي -ع -ارضس -ه السس -اسس -ة ‘
البÓد».
وذكر البيان اأن الرئيسس بولسسونارو عÚ
جÔا’ اآخر ‘ ا÷يشس هو لويسس ادواردو
رام- -وسس ب- -ات- -يسس -ت -ا بÒي -را ,ل -ي -ح -ل ﬁل
سسانتوسس كروسس ,ما يبقي عدد ا÷Ôا’ت
‘ ا◊كومة الÈازيلية ثمانية من اأصسل 22
وزيرا.
وكان الرئيسس الÈازيلي جاير بولسسونارو
قد قام ‘ اأبريل اŸاضسي باإقالة ريكاردو
فيليسس وزير التعليم ,وقبل ذلك بشسهرين
اأق- -ال غ- -وسس -ت -اف -و ب -ي -ب -ي -ان -و وزي -ر اأم -ان -ة
الرئاسسة.

’سسÎأ‹ برنتون
أّكد أ أ
تارأنت أّنه بريئ من كل
’رهاب
تهم ألقتل وأ إ
أŸوجهة إأليه ‘ ألهجوم
أ’رهابي على مسسجدين
‘ مدينة كرأيسستشسÒشس
‘ نيوزيلندأ ‘ مارسس
أŸاضسي .ومثل أŸتهم
أمسس أ÷معة أمام
أÙكمة ،حيث حضسر
حوأ‹  80ناجياً من
أÛزرة وأقارب
ألضسحايا ،فيما أثبت
’طباء
تقرير ÷نة أ أ
ألنفسسي Úأنه يتمتع
’هلية ألعقلية
با أ
للخضسوع للمحاكمة.
أاث- - -ار اأ’سسÎا‹ ب- - -رن- - -ت- - -ون
ت- -ارانت اّŸت- -ه- -م ب- -ق- -ت- -ل 51
مصسّ- -ل- -يً- -ا ‘ اع- -ت- -داء ع- -ل- -ى
مسس- - -ج- - -دي- - -ن ‘ م- - -دي - -ن - -ة
ك-رايسس-تشسÒشس ‘ ن-ي-وزي-لندا
‘ م- - - - - - - - -ارسس ،امسس غضسب
ال -ن -اج Úوأاق -ارب الضس -ح -اي-ا
ع -ن -دم -ا ظ -ه -ر ع -ل -ى شس-اشس-ة
مبتسسماً ‘ جلسسة ا’سستماع
ب-ي-ن-م-ا ك-ان ﬁام-وه ي-دف-عون
بÈاءته.
وق- -ال ﬁام -ي -ه شس -اي -ن ت -يت
ل -ل -م -ح -ك -م -ة ال -ع-ل-ي-ا ‘ ه-ذه
اŸدي -ن -ة ال -ك -بÒة ‘ ج -ن-وب
اأ’رخ -ب -ي-ل إانّ م-وّك-ل-ه «ي-دف-ع
بÈاءته من كل التّهم» ،ما أاثار
أايضساً ارتياب الناج Úوأاقارب
ضس -ح -اي -ا اÛزرة .واّŸت -ه-م
ال - -ق- -اب- -ع ‘ سس- -ج- -ن مشسّ- -دد
ا◊راسسة ‘ أاوكÓند اكتفى
ب -الصس -مت ل -دى م -ث-ول-ه أامسس

ا÷معة أامام اÙكمة عÈ
الدائرة التلفزيونية اŸغلقة.
وبرنتون الذي يؤومن بنظرية
ت -ف ّ-وق ال-ع-رق اأ’ب-يضس مّ-ت-ه-م
ب-ق-ت-ل  51شس-خصسً-ا وﬁاول-ة
قتل  40شسخصسًا آاخر والشسروع
ب -ع-م-ل إاره-اب-ي ،وذلك خÓ-ل
اÛزرة التي ارتكبها ‘ 15
مارسس اŸنصسرم.
وي -وم -ه -ا ت -وج -ه ت-ارانت (28
عامًا) إا ¤اثن Úمن مسساجد
اŸدي-ن-ة ال-ك-بÒة ال-واق-ع-ة ‘
ا÷زيرة ا÷نوبية لنيوزيلندا
وذلك أاث - -ن- -اء إاق- -ام- -ة صسÓ- -ة
ا÷معة فيهما ،فأاطلق النار
على اŸصسّل Úفيهما مرتكبا
أاضسخم ›زرة ‘ تاريخ هذا
البلد.
وخÓل جلسسة ا’سستماع التي
ع- -ق- -دت ا÷م- -ع- -ة أاب- -ل- -غ- -ت -ه
اÙك -م-ة ب-أان ÷ن-ة اأ’ط-ب-اء
ال- -ن -فسس -ي Úال -ت -ي أاخضس -ع -ت -ه
ل -ت -ق -ي -ي -م ن -فسس-ي ‘ السس-ج-ن
خ - -لصست إا ¤أان - -ه ي - -ت - -م - -ت - -ع
ب-اأ’ه-ل-ي-ة ال-ع-ق-ل-ي-ة ل-ل-خضس-وع
للمحاكمة.
حدد موعد جلسسة ا’سستماع
وُ
القادمة ‘  15أاوت.
وندد ديدار حسس Úالذي فقد

عّمه وعددا من أاصسدقائه ‘
 15مارسس ،بوجوب ا’نتظار
إا ¤ه- - - -ذا ا◊ّد إ’ح- - - -ق- - - -اق
ال- -ع- -دال- -ة .وق -ال« :ي -جب أان
ي -ن -ت -ه -ي ذلك خÓ-ل اأ’شس-ه-ر
السسّتة اŸقبلة .سسيكون ذلك
أافضس-ل ب-ال-نسس-ب-ة إال-ي-ن-ا .ن-ح-ن
لسسنا مسسرورين».
وم - -ن - -ع ال- -ق- -اضس- -ي وسس- -ائ- -ل
اإ’عÓم من التقاط صسور أاو
تصس -وي-ر ف-ي-دي-وه-ات ل-ظ-ه-ور
ت -ارانت ع -ل -ى الشس-اشس-ة أاث-ن-اء
ا÷لسس -ة ‘ .اŸق -اب -ل سس -م-ح
ب -اسس -ت -خ -دام صس -ور الُ-ت-ق-طت
أاث-ن-اء ج-لسس-ة اسس-ت-م-اع سسابقة
ُعقدت ‘ أابريل.
وبعد ›زرة كرايسستشسÒشس،
شس ّ-ددت ح -ك -وم-ة ن-ي-وزي-ل-ن-دا
ق- -وان- -ي -ن -ه -ا اÙل -ي -ة بشس -أان
اأ’سسلحة وأاعلنت أانها سستعيد
النظر ‘ القوان ÚاŸتعلقة
ب -ق-م-ع خ-ط-اب-ات ال-ك-راه-ي-ة.
ودع- - -مت ا◊ك- - -وم - -ة أايضس ً- -ا
ا÷هود الدولية التي تهدف
إا ¤دف- -ع ع- -م- -ال- -ق- -ة م -واق -ع
ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي اإ¤
ال- -ق- -ي- -ام ب -اŸزي -د م -ن أاج -ل
ﬁارب - -ة ال - -ت - -ط - -رف ع- -ل- -ى
اإ’نÎنت.

أطلقها أ◊وثيّون باŒاه مطار «أبها»

السضعوديـ ـ ـ ـ ـة تعـ ـ ـ ـ ـÎضس  5طائ ـ ـ ـ ـ ـرات مـ ـ ـ ـسضّيرة

أعلنت قوأت ألتحالف
ألعربي بقيادة ألسسعودية
أنها “كنت أمسس أ÷معة
من أعÎأضس  5طائرأت
مسسّيرة أطلقها أ◊وثيون
باŒاه مطار سسعودي
جنوب غربي أŸملكة.
وق-ال ب-ي-ان ل-ل-ت-ح-الف نشسرته
وك- -ال- -ة اأ’ن- -ب- -اء السس- -ع- -ودي -ة
«واسس» إان «ق- - -وات ال - -دف - -اع
ا÷وي اŸل - -ك - -ي السس- -ع- -ودي
وال- -ق- -وات ا÷وي- -ة اŸل- -ك -ي -ة
السس- -ع- -ودي- -ة “ك- -نت صس- -ب -اح
ا÷م- - - - -ع - - - -ة م - - - -ن اعÎاضس

وإاسس- -ق- -اط خ- -مسس ط -ائ -رات
بدون طيار أاطلقها ا◊وثيون
ب- -اŒاه م -ط -ار أاب -ه -ا ال -دو‹
وﬁافظة خميسس مشسيط».
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان أان اŸط -ار
يعمل بصسورة طبيعية ،وليسس
هناك أاي تأاخ ‘ ÒالرحÓت
ا÷وية وحركة اŸسسافرين.
وأاف- - - -ادت ق- - - -ن - - -اة «اŸسسÒة»
ال- -ت -اب -ع -ة ل -ل -ح -وث -ي ‘ Úوقت
سسابق بأان هجوما بالطائرات
اŸسسÒة اسستهدف مطار أابها.
وتشسن قوات التحالف العربي
م -ن-ذ سس-ن-ة  2015غ -ارات ‘

ال -ي -م -ن تسس -ت -ه -دف ج -م -اع-ة
«أانصس- - -ار ال- - -ل - -ه» ا◊وث - -ي - -ة،
وم -واق -ع-ه-ا ال-عسس-ك-ري-ة ،وق-د
كّثف ا◊وثيون ‘ اأ’سسابيع
اأ’خÒة ه- - - -ج- - - -م- - - -ات - - -ه - - -م
ب - -الصس - -واري- -خ وال- -ط- -ائ- -رات
اŸسسّ- -ي -رة ع Èا◊دود ع -ل -ى
مواقع داخل السسعودية.
وأاصس - -اب صس - -اروخ اأ’رب- -ع- -اء
اŸاضس- -ي اŸط- -ار اŸد‘ Ê
مدينة أابها ا÷بلية ،التي تعد
م -قصس -دا ل -لسس -ع -ودي ÚخÓ-ل
فصسل الصسيفŒ ،نبا للحرارة
اŸرتفعة ‘ الرياضس وجدة.

’ية مرأجعة لـ «بريكسسيت»
أبدى رفضسه أŸطلق أ

اإل–اد األوروبي :مضضمون التفاق مع ماي اإلطار الوحيد
أعت Èأ’–اد أ’أوروبي أن أ’تفاق
ألذي توصسل أإليه مع رئيسسة ألوزرأء
ألÈيطانية تÒيزأ ماي قبل أشسهر،
«أ’طار ألوحيد» ’سستكمال خطة
أ’نفصسال عن ألتكتل أ’قليمي،
وتنفيذ كافة مقتضسيات «بريكسست».
قال ميشسيل بارنييه كب Òمفاوضسي ا’–اد
ا’أوروب - -ي ‘ ،اج - -ت - -م - -اع Ûلسس الشس- -ي- -وخ
ا’أوروبي وا’إفريقي عقد ‘ باريسس امسس
ا÷معة  ,اإن اتفاق خروج بريطانيا من
ا’–اد الذي تفاوضست عليه تÒيزا ماي «هو
ال-وح-ي-د اŸم-ك-ن ل-ت-ن-ف-يذ «بريكسست» بصسورة
منظمة»› ،ددا التاأكيد على اأن «اŸملكة
اŸتحدة ’ تزال ترغب ‘ مغادرة ا’–اد
ا’أوروب -ي ،وب -ال -ت-ا‹ ف-اإن ا’ت-ف-اق اŸط-روح
ع-ل-ى ال-ط-اول-ة ه-و ا’ت-ف-اق ال-وح-ي-د اŸم-كن
لÓنسسحاب اŸنظم».
واأوضس - -ح اŸسس- -وؤول ا’أوروب- -ي اأن ال- -ت- -ك- -ت- -ل
ا’قليمي ينتظر تعي Úرئيسس وزراء جديد ‘
لندن وما سسيعلنه بخصسوصس خطة ا’نفصسال
› ،ددا التعب Òعلى اأن «خروج بريطانيا من
ا’–اد ا’أوروبي كان صسفقة خاسسرة لكÓ
ا÷انب ،Úولكن على بروكسسل احÎام نتيجة

اسستفتاء عام  2016مع ا◊د من العواقب،
وهي كثÒة».
وتاأتي هذه التصسريحات ‘ ،وقت تشسهد فيه
ا◊ي -اة السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ب -ري -ط -ان -ي -ا سس -ب -اق -ا
ﬁم -وم -ا بشس -اأن رئ -اسس -ة ح -زب اÙاف-ظÚ
ا◊اكم الذي سسيقود الفائز بهذا اŸنصسب
اإ ¤ت -و‹ رئ -اسس -ة ال -وزراء ،وي-تصس-در ب-وريسس
جونسسون رئيسس بلدية لندن السسابق ،اأحد
ق -ادة ح -م -ل -ة خ -روج ب -ري-ط-ان-ي-ا م-ن ا’–اد
ا’أوروب- - -ي ،ا÷ول - -ة ا’أو ¤م - -ن ال - -تصس - -ويت
’ختيار زعيم جديد للحزب.
وكان جونسسون ،الذي يريد التفاوضس على
شسروط اأفضسل لÓنسسحاب ،قد تعهد باإخراج
ب -ري -ط -ان -ي-ا م-ن ا’–اد ا’أوروب-ي ‘ م-وع-د
اأقصساه  31اأكتوبر اŸقبل «باتفاق اأو بدون
ات- -ف- -اق» ،رغ- -م ال- -ت- -ح- -ذي- -رات م- -ن ع -واقب
اق -تصس -ادي -ة وخ -ي-م-ة اإذا خ-رجت ال-بÓ-د دون
اتفاق مع شسركائها السسابق.Ú
وحصسل هذا اŸرشسح على اأك Ìمن ضسعف
ا’أصسوات التي فاز بها اأقرب منافسسيه ‘
ا’قÎاع الذي اأجراه نواب اÙافظ Úاأمسس
اÿميسس ،وهي اŸرحلة ا’أو ¤من عملية
تنتهي ‘ يوليو اŸقبل

›™````ªà

ألسسبت  15جوأن  2016م
ألموأفق لـ  12شسوأل  1440هـ
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غ - -دا ي - -ل- -ت- -ح- -ق
ط- -ل- -ب- -ة ال- -ب- -ك- -ال- -وري -ا
Ãراك -ز الم -ت -ح -ان ال -ت-ي
سس-ت-ف-ت-ح أاب-واب-ه-ا ل-ك-ل م-ري-د
لمال وأاحÓم بناها
للنجاح ،آ
أاصس -ح -اب -ه -ا ع -ل -ى شس-ه-ادة ك-انت
Óج -ي-ال ك-ام-ل-ة اÿط-وة أاه-م
ل -أ
خطوة نحو –قيق الذات ،هذا
ال -ث -ق -ل اŸع-ن-وي اŸرت-ب-ط ب-ه-ذه
الشس -ه-ادة ج-ع-ل-ه-ا ح-م Ó-ث-ق-يÓ-
على اŸمتحن ومن ورائه كل
العائلة التي شسدت «إازارها»
وّŒن - -دت ب - -غ- -ي- -ة ت- -وفÒ
ا÷و اÓŸئ - -م او ل- -ن- -ق- -ل
لي-ج-ابي للتحقيق
ا إ
النجاح.

فتيحة كلواز

ت -تسس -ارع أل -دق -ائ -ق وك -أاّن ع-ق-ارب ألسس-اع-ة سس-اك-ن-ة
وه-ادئ-ة ل-ت-خ-ف-ي ورأءه-ا ح-رك-ة ح-ث-ي-ث-ة لسس-ت-غÓ-ل
ألوقت ألضسائع قبل ألجلوسص على طاولة ألمتحان،
ولكن في تحضسير ألبكالوريا ل يوجد وقت ضسائع بل
عمل ومثابرة طوأل ألسسنة ،ألمهم أن ألكثير من
ألعائÓت تفضسل أن يبقى أبنها بعيدأ عن ألكتب
وألكرأريسص ليلة ألمتحان حتى يرتاح من ألضسغط
ألنفسسي وألقلق رغم أنها ألمسسبب أألول له في
أغ- -لب أألوق -ات ،أق -ت -ربت «ألشس -عب» م -ن ب -عضس -ه -ا
وسس -أال -ت-ه-ا ع-م-ا ي-ق-وم ب-ه أل-م-م-ت-ح-ن ف-ي ألسس-اع-ات
أألخيرة ألتي تسسبق أفتتاح مرأكز ألمتحان.

معادلــــة الّنجــــاح ‘ شسهــــادات حيـــّـة

كان هو يحب مجال ألفيزياء فأانا مولع باألدب
وأللغات ،ورغم ميولي رفضص رفضسا قاطعا توجهي
ألدبي وفرضص علي درأسسة ألرياضسيات ألتي أمقتها
وإأن كان مسستوأي جيدأ فيها ،ولعله ألسسبب ألذي
ي-ج-ع-ل-ن-ي أع-يشص ح-ال-ة ن-فسس-ي-ة سس-ي-ئ-ة ت-ج-علني يوم
ألمتحان أعيشص ألتوتر وألقلق وألخوف».
وأضساف كريم قائ« :Óألبكالوريا كشسهادة هي عادية
ومجرد مرحلة درأسسية ،ولكن خصسوصسيتها في أنها
ألمفتاح لÓنتقال ألى عالم جديد يكون فيه ألطالب
سس -ي -د ن -فسس-ه ،ي-ع-ام-ل ف-ي-ه-ا ك-انسس-ان ب-ال-غ ي-ت-ح-م-ل
مسسؤوولية أعماله وأفعاله ،وزأد من أهميتها ألولياء
ألذين يعلقون عليها أحÓما أكبر من تلك ألتي
ينتظر أبنهم تحقيقها بل في أغلب أألحيان ل تعنيه
بتاتا ألنها في ألحقيقة هي أحÓم فشسل أآلباء في
تحقيقها ،ويبحثون عن إأحيائها من خÓل أبنهم
م -ت -ن -اسس -ي -ن أن -ه -م يسس -رق -ون م -ن -ه ح -ي -ات -ه وآأم-ال-ه
ومسستقبله ،وهذأ أمر مرفوضص على ألولياء أن يعوه
ويعرفوه ألن ألنسسان ل يعيشص تجاربه ألحياتية
ب-وسس-اط-ة م-ه-م-ا ك-انت صس-ف-ة أل-ق-رأب-ة أل-ت-ي ت-ربطه
باآلخر».

عشصيـ ـ ـة ا’متح ـ ـان
الراحة النفسصي ـ ـة ضصروري ـ ـة

^ جميلة ايت فضضة ،أم لطالبة بكالوريا ،سسأالناها
عما تفضسل فعله أليوم فأاجابت:
«منذ يومين طلبت من أبنتي ترك ألمرأجعة حتى
تسستريح قلي Óلتسسترجع بعضص ألطاقة أإليجابية
ح -ت -ى ت -ك-ون مسس-ت-ع-دة ي-وم غ-د ،خ-اصس-ة وأن-ه-ا م-ن
ألطلبة ألمتفوقين في مجال درأسستها فهي تدرسص
تخصسصص تسسيير وأقتصساد بثانوية ألشسهيدة حسسيبة
بن بوعلي بالقبة ،فقدت أبنتي ألكثير من وزنها
ح- -ت- -ى صس- -رت أخ- -اف ع- -ل- -ي -ه -ا م -ن ألغ -م -اء ي -وم
ألمتحان ،فحالة ألهلع وألخوف أللتان تسسيطرأن
عليها مع كل يوم يمر حّولها ألى ماكينة درأسسة
وج-عÓ-ه-ا ت-ع-يشص ع-زل-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-د أن
ط-ل-بت م-ن-ي ت-ف-ري-غ غ-رف-ت-ه-ا ل-ت-ب-ق-ى فيها وحدها،
وحجتها في ذلك أن أختها تزعجها ول تسسمح لها
بالمرأجعة ألمثالية».
أضس -افت ج -م -ي -ل-ة ق-ائ-ل-ة« :أسس-ت-دع-ى ألم-ر ت-دخ-ل
أعمامها وأخوألها من أجل تخفيف حدة قلقها
وخوفها ،لكن في ألمقابل نصسحوني بمنعها من
ألمرأجعة قبل يومين من ألمتحان حتى ل تدخل
في حالة نفسسية تمنعها من أإلجابة ألصسحيحة،
ل-ذلك ج-ئت أل-ى خ-ال-ت-ه-ا ب-ح-ي «ت-م-ن-ف-وسست» ح-تى
تسستمتع بهوأء ألبحر ألمنعشص».
^ سض-ه-يلة أم ل -ط -ال -ب -ي -ن م -ت -رشس-ح-ي-ن لشس-ه-ادة
ألبكالوريا ،وصسفت ما يعيشسه أبناؤوها يوما وأحدأ
قبل ألمتحان« :كانت تجربة ألسسنة ألماضسية مع
أبني قاسسية ألنه لم يتحصسل على شسهادة ألبكالوريا
رغم تحصسله على معدل سسنوي تجاوز  ،14ألمر
ألذي جعلني أعيشص تجربة صسعبة لم أعي تفاصسيلها

إأل بعد دخول أبني في حالة أكتئاب شسديدة بسسبب
حزني ،ما تطلب تدخل ألطبيب ألنفسسي لتجاوز
تلك ألحالة خاصسة وأنه أعاد ألسسنة ،ما أدى ألى
ألتحاق أخيه به في ألسسنة ألبكالوريا ،وبعدما كان
وأح-د ف-ق-ط ي-م-ت-ح-ن أل-ي-وم أن-ا م-ط-ال-ب-ة ب-مسس-اندة
ومسساعدة ألثنان معا ،لذلك كان علي ألتسسلح بكثير
من ألقوة إلخفاء قلقي وخوفي من فشسل مزدوج».
وأسستطردت سسهيلة قائلة« :ألبكالوريا بالنسسبة لي
أكثر من شسهادة ألن وألدي منعني من ألدرأسسة
وف ّضسل تزويجي ،ما جعل ألبكالوريا حرقة كبيرة
أتجرع مرأرتها منذ عشسرين سسنة ،لذلك أنا أنتظر
سساعة نجاح طفلي بفارغ ألصسبر حتى أعيشص من
خÓلهما لحظة سسرقت من حياتي عنوة».

Èع بالدم
‘ اليوم العاŸي للتّ ّ

إارسصـ ـ ـاء ثقا ـف ـ ـ ـة العطـ ـ ـاء لتوفـ ـ ـ Òـه ـ ـ ـذه اŸـ ـ ـادة ا◊يو ـي ـ ـ ـ ـة
لنقاذ حياة اŸرضسى،
جّددت الفيدرالية ا÷زائرية للمتÈع Úبالدم نداءها ا ¤جميع اŸواطن ÚللتÈع بكمية من دمهم إ
لسستشسفائية ع Èالوطن.
الذين هم ‘ حاجة ماسسة ا ¤هذه اŸادة ا◊يوية Ãختلف اŸصسالح ا إ

«أاحÓمـ ـ ـ ـنا ...ليسص ـ ـت
أاحÓمه ـ ـم»
^ ك-ريم – ب 19 ،سس-ن-ة ي-ج-ت-از شس-ه-ادة أم-تحان
ألبكالوريا للمرة ألثالثة سسأالناه عن سسبب أخفاقه
رغم نتائجه ألفصسلية ألجيدة ،فأاجاب قائ« :Óيريد
وألدي أن أكون نسسخة طبق أألصسل عنه حتى في
ألتفوق ألدرأسسي ،ورغم أنه من أألسسماء ألبارزة في
ألفيزياء أل أنه نسسي تماما أنني كيان منفصسل عنه،
ول أسستطيع أن أكرر تجربته وإأن أردت ذلك ،وأن

دعا رئيسص ألفيدرألية ألسسيد قدور غربي
عشسية أإحياء أليوم ألعالمي للتبرع بالدم ألذي
يصس - -ادف  14ي -ون -ي -و م -ن ك -ل سس -ن -ة ج -م-ي-ع
أل-م-وأط-ن-ي-ن أل-ذي-ن ي-ت-مّ-ت-ع-ون بصس-ح-ة ج-ي-دة
وألبالغين ما بين  18ألى  65سسنة ألى ألتوجه
أل - -ى م - -رأك- -ز ح- -ق- -ن أل- -دم ب- -ال- -م- -وؤسسسس- -ات
ألإسستشسفائية للتبرع بكمية من هذه ألمادة
ألحيوية للمسساهمة في أنقاذ حياة من هم
في حاجة أليها.
وط -م -اأن ذأت أل -م -ت -ح -دث أل -م -ت-ب-رع-ي-ن ب-اأن
أل -وسس -ائ -ل أل -مسس -ت-ع-م-ل-ة ف-ي ح-ق-ن أل-دم ه-ي
«وسسائل أآمنة ومعقمة ذأت أإسستعمال ألوحيد»
مّما يحمي ألمتبرع من مخاطر ألصسابة باي
مرضص معد ،مشسجعا في هذأ ألإطار على
ضسرورة ألإقبال على هذه ألعملية ألتي «ل
تسس -اه -م ف -ي ت -ج -دي -د أل -دم ب-ال-جسس-م خÓ-ل
ألسس -اع -ات ألأول -ى م -ن أل -ع-م-ل-ي-ة ف-حسسب ب-ل
ت -ع -ط -ي لصس -اح -ب -ه -ا ألشس -ع -ور ب -ال -ط -م-اأن-ي-ن-ة
وألرضسى» ،بالإضسافة ألى أعتبارها «صسدقة
جارية» يسستفيد منها ألمتبرع من خÓلها من
تحاليل طبية وبطاقة ألفصسيلة مجانا.
ومن بين فئات ألمرضسى ألتي هي في أمسص
ألحاجة ألى هذه ألمادة ألحيوية ،ذكر ألسسيد
غ-رب-ي ب-الأط-ف-ال أل-مصس-اب-ي-ن ب-ال-ه-ي-م-وف-ي-ليا
وألطÓسسيميا وألسسرطان ،معتبرأ باأن حياة
ه-وؤلء م-ره-ون-ة ب-ت-زوي-د ب-عضس-ه-م ب-ال-ك-ري-ات

ألحمرأء دوريا وبدون أنقطاع ،بالإضسافة ألى
ألنسساء ألحوأمل أللوأتي يتعرضسن ألى نزيف
عند ألوضسع وضسحايا حوأدث ألمرور.
وذك -ر ب -ال-م-ن-اسس-ب-ة ب-اأّن-ه ي-م-ك-ن ل-ل-م-ت-ب-رع-ي-ن
ألرجال أن يقوموأ بهذه ألعملية  5مرأت في
ألسسنة وألنسساء  3مرأت ،كما يسستثنى منها
أل -مصس -اب -ي -ن ب -الأم -رأضص أل -م-زم-ن-ة وأل-نسس-اء
ألحوأمل.
من جانبه ،أكد رئيسص مصسلحة حقن ألدم
بالموؤسسسسة ألإسستشسفائية ألجامعية مصسطفى
باشسا ألأسستاذ عصسام فريقاع أن ألمصسلحة
يقصسدها سسنويا  27ألف متبرع ،مشسيرأ ألى
أن  40ب-ال-م-ائ-ة م-ن أل-دم أل-ذي ي-ت-م ج-م-ع-ه
يسس -ت -ع -م -ل دأخ-ل أل-م-وؤسسسس-ة أم-ا أل-نسس-ب-ة 60
ب-ال-م-ائ-ة أل-م-ت-ب-ق-ي-ة ت-وج-ه أل-ى ألمسستشسفيات
ألأخرى.
وتوجه ألنسسبة ألكبيرة من ألتبرع بالدم (بين
 19ألى  20ألف متبرع) بدأخل ألمسستشسفى
في حين يقبل  8ألآف متبرع على وحدأتها
ألمتنقلة عبر بلديات ألعاصسمة ،موؤكدأ باأن
ألنسسبة ألقليلة جدأ من هوؤلء هم متبرعين
ظرفيين غير ألمنتظمين وألعدد ألكبير من
بينهم من ألأقارب.
وبحكم أن ألمسستشسفى مصسطفى باشسا يعد
من أكبر ألمسستشسفيات ألوطنية ألتي تتوفر
على ألعديد من ألتخصسصسات ( 49تخصسصص)

غدأ سسيلتحق طلبتنا بمرأكز ألمتحان بعد سسنة
كاملة من ألعمل ،غدأ سسيلقي ألمسستقبل بظÓله
ع-ل-ي-ه-م وع-ل-ي-ن-ا ،ف-ل-ك-ل وأح-د أم-ل أو ح-ل-م ي-ن-ت-ظر
تحقيقه ولكن يبقى أن نعي أن ألنجاح ل يصساغ
ب -حسس -اب -ات دق -ي -ق-ة ،وأل-فشس-ل ل ي-ع-ن-ي ب-ت-ات-ا ع-دم
ألتحصسل على شسهادة ألبكالوريا ألن ألنسسان إأن أرأد
ألتفوق وتحقيق ألذأت فيكفيه أن يؤومن بحلم بعيدأ
عن ألشسهادأت ،ولعل تجاربنا هنا وهناك تترجم
بوأقعية كبيرة أن ألنجاح هو أن يشسعر ألوأحد منا
أنه يحقق ما يريده من خÓل ألعمل ألذي يقوم
به.

–تضسن الّتظاهرة الفضساءات اÿضسراء

ي ـ ـ ـ ـ ـوم تطوع ـ ـ ـ ـ ـي لتنظي ـ ـ ـ ـ ـف غاب ـ ـ ـ ـ ـات
العاصصم ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـن الّنفاي ـ ـ ـ ـ ـات والـ ـ ـّردوم
روح اŸواطنة ثقافة يجب ترسسيخها

ن -ظ -را لأه -م-ي-ت-ه-ا الي-ك-ول-وج-ي-ة ي-نّ-ظ-م
ال- -ي- -وم السس- -بت ي- -وم ت- -ط- -وع- -ي –سس -يسس -ي
ل -ت -ن -ظ -ي -ف غ -اب-ات ال-ع-اصس-م-ة م-ن ﬂت-ل-ف
ال-ن-ف-اي-ات وال-ردوم وال-ق-م-ام-ات ال-ت-ي ت-غزو
مسساحاتها ،وذلك Ãشساركة اأعوان الغابات
وم-ئ-ات م-ن م-ن-تسس-ب-ي ا÷م-عيات التي تعنى
بحماية البيئة واŸواطن.Ú

وألأسسرة ( 1500سسرير) فاإن مصسلحة حقن
ألدم تعمل  24/ 24سسا و 7/7أيام ،حيث تقوم
بتزويد مصسالح ألمسستشسفيات ألأخرى بهذه
ألمادة ألحيوية حتى خÓل ألظروف ألصسعبة
مذكرأ في هذأ ألإطار ألعشسرية ألسسودأء.
كما يسسهر على هذه مصسلحة بذأت ألموؤسسسسة
 24ط-ب-ي-ب-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م أخصس-ائ-يين أثنين أإلى
جانب طبيبين مقيمين ،حيث يعمل ألفريق
ب-ن-ظ-ام أل-م-ن-اوب-ة لضس-م-ان ت-وف-ير هذه ألمادة
عند ألحاجة.
ومن بين ألمصسالح ألتي هي في حاجة ماسسة
أإلى هذه ألمادة ذكر ألأسستاذ فريقاع بمصسالح
ألسس- -رط- -ان و أم- -رأضص أل- -دم أل- -ت- -ي ي- -ح- -ت -اج
أصسحابها أإلى نقل ألدم بصسفة منتظمة لأن
حياتهم «مرهونة  -كما أضساف -بهذه ألمادة
«ب- -الإضس- -اف- -ة أل- -ى طب أل- -نسس- -اء وأل- -ت- -ول -ي -د
وألجرأحة بمختلف أنوأعها.
وشس- -دد ذأت أل- -م- -خ- -تصص ف -ي ألأخ -ي -ر ع -ل -ى
ضسرورة «وضسع سسياسسة وطنية للتبرع بالدم
أإلى جانب ألوكالة ألوطنية للدم لإسستقطاب
متبرعين متطوعين عفويين لضسمان وتوفير
هذه ألمادة طوأل أيام ألسسنة».
وأسستنادأ ألى معطيات ألوكالة ألوطنية للدم
لقد جمعت مصسالح حقن أل  227ألمتوأجدة
عبر ألوطن أزيد من  604ألف كيسص خÓل
ألسسنة ألماضسية.

‘ اأ’خ ـ ـ ـ...Ò

وب -ال -م -ن -اسس -ب -ة أوضس -حت أل -م-ك-ل-ف-ة ب-اإلعÓ-م
بالمديرية ألغابات ألولئية إأيمان سسعيدي أن
ت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م ي - -وم
تطوعي يخصسصص
ل-ت-ن-ظ-ي-ف ألعديد
م - -ن أل - -م - -وأق - -ع
ألغابية
ب-ال-ع-اصسمة على
غ -رأر غ-اب-ات «
بينام وبوشساوي
وخ -ل-وف-ي وب-ن
م -رأد وب -ول -ي-و
وألمرأة
ألمتوحشسة»
وغيرها،
وذلك ف- - - - -ي
إأط -ار ح-مÓ-ت أل-ت-حسس-يسص
أل-ت-ي ت-ت-زأم-ن وأن-طÓ-ق م-وسس-م أإلصس-ط-ي-اف،
وتفعيل مخطط أإلنذأر ضسد حرأئق ألغابات
بالعاصسمة بغية توفير فضساءأت نظيفة وآأمنة
للموأطن ،كما سسيتم بالموأزأة تنظيم حملة
تحسسيسسية.
وأشس- -ارت إأي- -م- -ان أل- -ى أن أل- -ي -وم أل -ت -ط -وع -ي
أل-ت-حسس-يسس-ي ي-ن-ظ-م ب-ال-تنسسيق مع ألمؤوسسسسات
ألولئية ألعمومية ألتي تعنى بنظافة ألمحيط
وأل -م -ن-اط-ق أل-حضس-ري-ة ع-ل-ى غ-رأر (نت ك-وم-
أكسس- -ت- -رأنت-أسس- -روت م- -ؤوسسسس- -ة أل- -ه- -ن -دسس -ة
ألريفية) ،حيث «تم تسسخير كافة أإلمكانيات
أل-م-ادي-ة وأل-بشس-ري-ة» ل-رف-ع أل-ن-ف-اي-ات أل-هامدة
كالردوم وغيرها من ألنفايات ألمنزلية ألتي
أصس-ب-حت ت-م-ي-ز زوأي-ا أل-غ-اب-ات ف-ي أل-ع-اصس-مة
بسسبب نقصص ألوعي وأإلهمال مما يؤودي إألى
تدهور ألغطاء ألغابي وألثروة ألحيوأنية.
وسستمّكن هذه ألعملية ألتطوعية ألتي تندرج
ضس -م -ن أل -ج -ه -ود أل -ولئ -ي -ة ل -ح -م -اي -ة أل -ب-ي-ئ-ة
وألمسساحات ألغابية من ألحرأئق ،خاصسة في
ألفترة ألصسيفية من تنظيف وتنقية ألمسسالك

وحوأف ألطريق ألمؤودي للغابة من ألنفايات
وكذأ جمع ألقارورأت ألزجاجية وألبÓسستيكية
وأألورأق ومختلف ألأوسساخ ألتي تفسسد منظر
ألغابة لتسسترجع نظافتها وجمالها ألطبيعي
باعتبارها فضساء للرأحة وألسستجمام.
ودعت ألسس -ي -دة سس -ع -ي -دي أل-م-وأط-ن-ي-ن أل-ذي-ن
يقطنون بمحاذأة هذه ألغابات ومختلف فئات
أل -م -ج -ت -م -ع أل -مشس -ارك -ة ب-ق-وة ف-ي ه-ذأ أل-ي-وم
ألتطوعي وذلك تعزيزأ لقيم ألموأطنة وألعمل
أل -ج -وأري أل -تضس-ام-ن-ي
ل-ح-م-اي-ة أل-ب-يئة
وألمحيط
ت -ف -ادي-ا إلن-دلع
أل -ح -رأئ -ق أل -ت -ي
ي- -تسس- -بب ف- -ي- -ه- -ا
ع - - - - -ادة ب- - - - -عضص
ألموأطنين ،ألذين
ي- - -ت - -رك - -ون ب - -ع - -د
زي -ارت -ه -م ل -ل -غ -اب -ة
ب- - - -ق - - -اي - - -ا أألك - - -ل
وألقارورأت
ألزجاجية مما يؤودي
إأل -ى نشس -وب ح-رأئ-ق،
مشس -ي -رة أل-ى أن-ه ي-ت-م
أسس- -ب -وع -ي -ا ج -م -ع أزي -د م -ن  200ك -يسص م -ن
ألنفايات عبر أكبر غابات ألعاصسمة.
ل -ل -ت -ذك -ي-ر ،ت-م ت-ح-ري-ر  10م-خ-ال-ف-ات تتعلق
ب -الع-ت-دأء ع-ل-ى أل-ث-روة أل-غ-اب-ي-ة وأل-ح-ي-وأن-ي-ة
كالقطع ألعشسوأئي لÓشسجار وألصسيد ألجائر
ل -ل -ح -ي -وأن -ات ب -ولي -ة أل -ج -زأئ-ر ،وك-ذأ أل-ب-ن-اء
أل -ف -وضس -وي دأخ -ل أل -م-وق-ع أل-غ-اب-ي ف-ي إأط-ار
تطبيق قانون  12/84ألخاصص بحماية ألثروة
ألغابية وألحيوأنية خÓل سسنة .2018
وتتوفر ولية ألجزأئر على ثروة غابية تفوق
مسساحتها  5.000هكتار موزعة عبر  113موقع
غ -اب-ي ع-دد ه-ام م-ن-ه-ا م-وج-ود ع-ب-ر أل-نسس-ي-ج
ألعمرأني ،ويشسمل مسساحات تترأوح بين  1ألى
 8ه-ك-ت-ارأت ،ف-ي-م-ا ت-ت-ف-اوت مسساحة ألغابات
ألكبرى بالعاصسمة ألى بين  300و 600هكتار
على غرأر غابات «مقطع خيرة»« ،بوشساوي»،
«ب- -وزري- -ع -ة»« ،ب -ن ع -ك -ن -ون»« ،ب -اي -ن -ام» و»19
جوأن».

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

سض - - -ي- - -م- - -وت نصض- - -ف
إاب - -داعك إان ف - -ك - -رت ‘
لخرين  ..تذكر
رأاي ا آ
أان لك زاوي -ة ل ي -ن -ظ-ر
Óشضياء منها سضواك.
ل أ
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ألثور

إاي - - - - -اك ان ت- - - - -هÚ
ن-فسضك وت-ب-ق-ى ›رد
اح- - -ت- - -م- - -ال ‘ ح- - -ي - -اة
أاح -ده-م ،إام-ا ان ت-ك-ون
واقع مؤوكد او سضراب
ل يطال.

أأخطبوط Áتصص
وجه صسينية
حاولت أأكله حيا

أ÷وزأء

اذا أاردت ان ت- - - - - - -ؤو⁄
أاح- -ده -م ف -أات -رك ل -ه
ذكرى سضعيده  ،،وثق
“ام - -ا أان - -ه ع - -ن - -دم- -ا
ي -ت -ذك-رك ..سض-ت-ؤوŸه
ال -ذك -ري السض -ع-ي-ده ،
اك Ìم- -ن السض -ي -ئ -ه
بكث.Ò

ألسسرطان

وق- -عت صض- -ي- -ن- -ي- -ة ،م -ن
م- -دي -ن -ة ي -ان -ي -ون -غ -ان -غ
Ãق- -اط -ع -ة ج -ي -ان -غسض -و
الصض - -ي - -ن- -ي- -ة ،ضض- -ح- -ي- -ة
ه - - -ج- - -وم أاخ- - -ط- - -ب- - -وط
عدوانى بعد أان حاولت
أاك -ل -ه ح -ي -ا ع-ل-ى ال-ه-واء
م -ب -اشض-رة وذلك حسض-ب-م-ا
أافاد فيديو نشضرته قناة
روسض - - - - -ي - - - - -ا ال - - - - -ي- - - - -وم.
وب- - -دأات الصض- - -ي- - -ن- - -ي- - -ة ،
لك- -ل
ب - -اسض - -ت - -ع- -راضض- -ه- -ا أ
لخ -ط -ب-وط ح-ي-ا ،ح-يث
ا أ
بدأا الكائن اŸائي بالتمدد
ب- -أاذرع- -ه ع- -ل- -ى وج -ه -ه -ا،
وشض -ع -رت ب-اÿوف ف-ع-ل-ي-ا،
وح- - - - - - -اولت ان- - - - - - -ت - - - - - -زاع
لخطبوط من وجهها بعد
ا أ
أان ال -تصض-ق ع-ل-ي-ه ب-أاذرع-ه.
لخ - - -ط- - -ب- - -وط ⁄
ل - - -ك - - -ن ا أ
يسض -تسض -ل -م بسض -ه -ول -ة ودخ-ل
م- -ع- -رك- -ة م- -ع ال- -ف -ت -اة ال -ت -ى
“كنت من التخلصس منه بعد
◊ظ -ات م -ن ال -ع-ذاب ،وت-رك
ن- -دب- -ة م- -ن ال- -دم ع- -ل- -ى وج -ه
الفتاة.

للع
È
ة

سسنغادر
ألدنيا بلباسص
وأحد

إان أاردت معرفة حقيقة
الدنيا ،فارجع إا ¤سض Òمن
فتحت عليهم الدنيا ،وتأامل
تغÒات حياتهم من
الشضباب إا ¤اŸشضيب
وركز على ◊ظات
رحيلهم ،حينها
سضتتجلى لك
ا◊قيقة واضضحة،
 ⁄يخرجوا منها
بشضيء سضوى
قطعة قماشس
بيضضاء ل كمام ول
جيوب لها.

نبضسنا فلسسطي ـن ـي لأل ـب ـد

أأنا إأسسمي فلسسطيني

شس
غل ع لـق

^ أان -ه ق -ب -ل أان ت -نضض -م
ه- - - -اواي إا ¤ال- - - -ولي- - - -ات
اŸت -ح -دة ك -ان اسض -م-ه-ا ج-زر
السض- -ان- -دويشس وه- -و
اسض -م اط -ل -ق-ه ال-ب-ح-ار
ج -ي -مسس ك-وك ح-ي-ن-م-ا
لن -ه-ا ت-ق-ع بÚ
اك -تشض -ف -ه -ا أ
قارتي أامريكا وآاسضيا؟.

ك

^ جسض -م اسض-ود
وق -لب اب -يضس ورأاسس
اخضضر فما هو؟.

حل ألعدد ألسسابق
^ ال-ط-اولة أاو
الكرسضي.

^ أان -ه تسض -ت-غ-رق  ١٢نحلة
ح- -ي- -ات- -ه- -ا ك- -ام- -ل- -ة Ÿلء
م-ل-ع-قة واحده كبÒة
من العسضل؟.

م خلفك
^ م-ن ي-ت-ك-ل -ارًا لك ‘
قد يكون ضض نافعًا لك
دنيا لكن
ال
جزائر يا بÓدي يا جوهرة
.
‘ا أ
لخرة -ا ‘ ه -ذا
البلدان
أاشض -ج -ع -ن
ق
^ زمان من ل ينط حبك سضاكن ‘ كبدي ما يغÒه
ال
ل صضدقا.
حتى انسضان
إا آ
تاريخك صضنعه ابطال بالكفاح

رÃا ك- - - - - - - - - - - - - - -انت
خ - -ط- -وتك ا÷دي- -دة
اŸقبلة صضعبة إا ¤حxد
ما ،لكنها ليسضت أاكÌ
صضعوبة من بقاءك ‘
وضض- -عك ا◊ا‹ ال -ذي
َ ⁄يُعْد يصضلح لك ،أاو
َ ⁄يُ- -عْ- -د م -وج -وًدا م -ن
لسضاسس..
ا أ

اذا أارد َ
ت أان تسض- - - - -رق
ضض - - -ح- - -ك- - -ات و◊ظ- - -ات
سض- -ع- -ي- -دة م -ن ال -زم -ن ..
فاجلسس مع طفل صضغ، Ò
لول
أاو شض -ي -خ ك -ب .. Òف-ا أ
ل يعرف شضيئاً عن الدنيا
 ..وال- - - -ث- - - -ا Êاك - - -ت - - -ف - - -ى
منها.اŸيزان

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
النضضال

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

و مازال كاين رجال ‘ كل شضّدة
تظهر و تبان
يا جزائر يا جزائر يا بÓدي

أŸيزأن

أانت ‘ ا◊ي- - -اة ك- - -ع- - -اب - -ر
سضبيل ،فإان مر بك ما يسضوء
ف- -ت- -ذك -ر أان سض -ت -ت -ج -اوزه م -ع
ليام مهما طال الطريق.
ا أ

ألعقرب

ُت -درك م -دى ضض-ع-فك حÚ
–اول أان تسضتعيد ما كان ملًكا
لك ول تسض- -ت- -ط- -ي- -ع ،ح– Úاول
إاسض -ت -ع -ادة أاغ -ل -ى م -ا أاخ -ذت-ه م-نك
ا◊ي-اة ل-ك-ن ي-دك ت-ع-ود م-بتورة
كل مرة كقلبك

ألقوسص

عÌات ا◊ياة  ..ليسضت ضضدك ..
لجلك  ..لتعي ما هي ا◊ياة
بل هي أ
 ..ل -ت -ف -ه -م م -واق -ف  ⁄ت -ك-ن ت-ف-ه-م-ه-ا ..
ولÎى أاشضياء  ⁄تكن تراها ““.

أ÷دي

^ العيد عندنا ؛ النسضاء يذه Íإا‹ أاهلهن و أاخواتنا ؛ يأات Úعندنا و
كأانه تبادل أاسضري وليسس عيدا ياسضادة.
إان ا◊ي -اة ث Ó-ث م -راح -ل  :إاع -ت-ق-ادك
^ العصضاف Òل تغرد و هي تط Òحتى ل تصضطدم بشضجرة
أانك سضوف تغ Òالدنيا  ..إاÁانك بأانك لن
وأانت كذلك ل ترد على الرسضائل وأانت تسضوق حتى ل تغرد
ت -غ Òال -دن -ي -ا ،وت -أاك -دك م-ن أان ال-دن-ي-ا ق-د
‘ عمود مع –يات  /مسضتشضفى ع ÚاŸكان قسضم العظام.
غÒتك .
^ ورث ح- -م -ي -د  ٢٠٠م- -ل- -ي- -ون دولر فÎدد أاصض -دق -اؤوه ‘
إاخ -ب -اره خشض-ي-ة أان يصض-اب بسض-ك-ت-ة ق-ل-ب-ي-ة وÁوت ف-ف-ك-روا
ألدلو
فيمن سضيخÈه بحيث يكون أاسضلوبه لينا ،فقال جارهم
ل ،⁄وتتقّلب
ما ُدمت تنام مرتاحًا دون أان يوقظك ا أ
راب- -ح :ان- -ا سض- -أاخÈه..ف- -ذهب راب- -ح و سض -أال -ه  :ل -و
ك-ي-ف-م-ا شض-ئت ،و“ضض-ي أاي-ن-م-ا شض-ئت ،وت-ن-ط-ق ك-م-ا شض-ئت،
علمت ياحميد بأانك قد ورثت  ٢٠٠مليون
وتسضتطعم ماشضئت  ،فقل مُسضتشضعًرا ““ ا◊مد لله ““ فا◊ياه
دولر م - -اذا سض - -ت - -ف - -ع - -ل ب - -ه - -ا؟ق - -ال :
جميلة .
سض - -أاع- -ط- -يك ال- -نصض- -ف ! ف- -م- -ات
راب - - -ح.راسض - - -و ي- - -ح- - -وسس
أ◊وت
عليهم .
ل عدد أاصضدقائك اŸقرب ،Úقّلت نسضبة تأاُثرك
كلما زادت خÈتك با◊ياة ،ق ّ
لشضياء القادرة على هزÁتك.
لشضياء ،وقّلت ا أ
بالفراق ،ونسضبة تعُلقك با أ

أبتسسم

ي
ف اŸسضاجين كÈى
ة ال -
ي ‘ وآال دي ا أ
لم Ó-ييني
ت -ن -ا
 -ن- - -قدسس
Ÿ
Óح ال - - -دي  -م - - -اق- - -ي وتهتف با ا ¤ال-ق اع - - -
لهم
ي
صضع - - -م - - -ا
أار تقول قبلة الدين ل-ظ-ل-م
ا
قا
ي ل -ل -ث -
ك
يناديني روب -ت -
الي ¤ح -رب ت-د هيوÊ
وك -ل ع  -تدعو Êت ا ق روح صض ل-ك-ون
ض-م-اء ا
ي ط-وي
حرير
تزه
وت-رف-ع ‘ س طيني
للت اي -ات -ي ال -ت  -طيني
م فلسض
ور ى ربوات ح القصض-ى اعÓ
م-ؤوذن
ل
ع ت
وصض-و بنا اغيثوÊسض - -رى
ب
 -ن ا أل
يهي لف م-
وآا

أألسسد

ألعذرأء

ك -ي -ف Áك -ن ل -ل -ب -ذرة أان تصض -دق أان شض -ج -رة ضض -خ-م-ة
ﬂبأاة داخلها ما تبحث عنه  ...موجود ‘ داخلك.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ال - -وِع - -ي ‘ ال - -ع - -ق- -ل
ول- - -يسس ‘ الُ- - -ع - -م - -ر،
الُ- -ع -م -ر ُم -ج -رد ع -دد
لي- - -امك وال- - -ع- - -ق- - -ل
أ
حصضاد فهمك للحياة
وقناعاتك.
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انسس -رسش ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السس-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

◊رفث نفاقن ورعان ثدر

لعوأيل أنلورأسس أمقرأن أحافظنت فموقي نغروم ذي أقفاقن نوشسال

ورعاذ ذي الو’ياث أانلوراسش أامقران لباسش نتحونا
أاق Óازنزان افاقن سسÒتو ذي الصسيف ما Êاخدمن
شسيسسن لباسش خاطر تاسسد يوذان رزفن غنلوماليث
انسسن سسي اÿارج انيغ سسي اموكان ذي دزاير بعذن
و–بان اذسسغن افاقن انلوراسش واهناوين ايذسش ام
ل -ف -ريك خ -اط -ر –واج -ن -ه -ن ذي اŸشس -ت -ا بشس -ام اذق-ن
اغروم انيغ الشسوربة والشسياي يتيلي ﬁسسوب غÒ
ذث -م -ورا ان -ل -وراسش ام ب -اث -نت ان -ي -غ خ -نشس -ل-ة ان-ي-غ ام
البواقي وحتى قاŸة.

باتنة :حمزة Ÿوششي
ثتواسسن الو’ياث انباثنت ذي لوراسس سسموقي ناÓÿث انيغ
ذي ارقازن اقفاقن وزنوزان ذيسس ايثحونا و–فاظن لباسس
ف -ا◊رفث ان-ل-ج-دود ان-زيك ،خ-اط-ر اشس-اوي-ن اح-ب-ان اغ-روم
نوفان سسÒتو ذي اŸشستا انيغ ذي رمضسان ،ويتيلي فان امÚ
اثسس اج-زاي-ري-ن ك-ام-ل ت-ادوريث ت-ام-ق-ران وي-ت-م-وق-ا سسوشسال
وغرسس ثرفاذين اتورفاذ ايسسنت حتى بغ Òاذيلي يحما سسي

العاف Úاغ Óنتنانيت نوغروم يخسس انقارو انيغ انكفالو.
وبشسام اديرق اوفان يح’ Óزم فباب انسس اق Óهثخذم
سسوشسال يحÓن واثخ Òسسي ثمورث اق Óشسال انسس ذابركان
او ذت -ي -ل -يشس ذيسس ط -ول اŸل -ح خ -اط -ر شس-ال اق Ó-اذح-ل-يشس
يÎاقد فان انسس اخوصس ويتوشسقاق واذيرز ليه ليه اذتطفشس
طول سسÒتو بغ Òاتيلي العافيث ثحما وثقوا لباسس واذرنÚ
اذسسرسسن زنقسس اغروم لباسس ،ومن بعد اذتواخذم مليح
سسالعقل واموق قلي اذيقار ومن بعد زنق العافيث بشسام
اذتواطف اشسال انسس مليح.
ومن بعد ام Úاغنحكان امغارن انيزك يلزم بغ Òاذتواخذم
افان اذتواعجن اشسال انسس مليح واذتنقاسسنت سسقمان بام
اذت -ل-ول-يشس وم-ن ب-ع-د اذن-ف-ي-ا واذت-ق-وان-تشس اذج-م-لت سسÒت-و
اÓÿث اق Óاسسنت مليح مامك اخدمن افاقن ومن بعد
ث -غ -اوسس -ا ث -م-زوراورث اسس-ق-نت الصس-ح-ن ان-دي اق Ó-يÎوسس-ا
زنقسس اغروم ومن بعد اسسموقنت ÷وانب انسس تدورين
ومن بعد ثرفاذين انسس واغلى نلخذمتاي اتاسس ÿذمت
نسس -رطب ن -ف -ان سس -وم -ان وسس -ل -ع -ق -ل وخ -دم-نت سس-تسس-ق-را ن
نالفكرون ما Êاثتموقا ذقمان ومن بعد اتسسوعقب ففان
بشسا اذيرطب افان ذين.

ثقندرث ناث لقصسر مشسعث ذثمزغ

م يل اننذ غر وطسش انتمنضسن انف اكن ثمنط
ناث لقصسر اتسسنف اذيوث غقمزلن ثلون اسسلسسنت
ثقندر غف ثغز اسسق سسامكن اسسانتسش ذثمغرون،
اتسسنف اكن زك نزمن انف ثمطث ارثتسسفغ آار
سس -ل -ع -رشش نث ل -قصس -ر ،غسش اتسس -ن ادي-تسس-ك-ن افسش
إاورقز ذلشسغل Ÿعن ثفغ إانسش ثتسسلد اسسورقز،مثلح
ذثمنضسن انضسن ثسسبند سسلبعذ إاما بسش إانسش اثخلف
غف ثيضش ،سسم إالح ازمن ثغل ثقندر نث لقصش
مشسعث ذثمزغ.

ثÈتسس :ع نايت رمضشان
ثصسوضس اند ثب ارز امزور ذثمسسكنث إادسسوجذ اثنغلفث
أافذلسس إاديلن ث قصسنطينة ،أانف أاكن إاثكات ثمنزث أانف
يوث انتشسنيث مشسعن ماسس بوشسفع أاذنتشسث أاتسسمزورث غر
اثشسن Úالقبيل أاتيلسسن  ،ا’ن إاقذ أاسسيفكن إاسسم ثقندرق ن
ماسس بوشسفعŸ .عن ثقندرث القصسر اتسسن يسسعن امزري
سسزك نزمن انف اكن ثسسع اطسس ابذمون Áخلفن ،اذع ثل

آأوأل دونزروب

تفسسكا أنوعمار

ات اغرسسان زذغ ا’ن اطفان
دقت سس- - -ل - -ع - -واي - -د ان - -ب - -ك - -ري
اي- -ت- -وسس -و‚ام اشش اسس -قسش م -ع
وق - - - -راب ان- - - -وقضس- - - -اع ا‰دان
سسوغرم غال الغابة مع وتاف
نونفذو دوفورهات اتقمان ال
وت- - -اف ن- - -ت- - -ك- - -رزت ادوب- - -دى
انصسماد.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ال -ع -ادت -و اق -ارن -اسس اع -م -ار م -ان
م -دان ات -وج -دان ام -ان -نسس -ان ب-اشس
ادرحÓن سسوماسس نوغرم دا◊مان
غ- -ال وم- -اسس ن -ت -ج -م -وي -ن ادوم -ان
دوفورهات ..العادتو اتبادى مع يور
‚وان اتقم ال وقدى انسسبتم Èمع
وتاف نتكرزت ادوقدى انونكاضس
ان-ت-ي-ن-ي م-ان م-دان دقÓ-ن ات-وطان
غ- -ال وم- -اسس ن- -وغ- -رم ق- -ب -ل اب -دى
انصسماد ا’ن يوعر امشس تÔي امار
اتوغ بكري ’شس التاويل ا‰اروا

مدان اتوغان ضسضسعاف ايتلنسسان
دروسس.
اغرم نتغردايت دغرم امدجاروا
ا’ن زذغ يطاف دالعادتو مان اناف
امقرانان اتوجدان اقت تشسكارت
اق -ارن -اسس تشس-ك-ارت ان-وع-م-ار دسس
ك- -اوك- -او اد◊Óوي دي- -ب- -اوان دقت
تشس- -ك- -ارت ن- -ال- -ق -وت ات -وصس -ودوف
ام- - -زن- - -ان م- - -ع اق- - -ون نسس- - -ام - -ورا
دج -دي -دان ب-اÿصس-وصس “ل-ح-افت
اتبورخسست.
اع -م -ار دقت ال -ع -ادة غ -رسس اق -ن
Ÿن- - -ي اي - -زع - -لك “دورت ا‰دان
ب - -اÿصس- -وصس ب- -ك- -ري م- -ان م- -دان
اسسودجومان باشس اديتاف انفذوا
اوقضساع غال الغابة دقن اوسسافار
امغر بكري ’شس التاويل ا‰اروا
م- -دان قضس- -ع -ان غ -ال اق -ن ال -ع -ا⁄
وضسضس - -ن دج - -دي - -د ن - -وف - -وره- -ات
دوحوسس Œموين ادلغوابي.
انسسرام فات اغرسسان مان ا’ن
ادسس - -ول - -غ - -ان ل- -ع- -واي- -د ان- -ب- -ك- -ري
اتروانسسان باشس اولقضسعنت اماشسي
اقضس- -ع- -نت ي- -غ- -لب ان -ل -ع -واي -د ا’ن
ت-ات-ف-نت ام-زروي ان-غ ال-ت-اري-خ ن-ات
اغرسسان .

اثقندرث ثÈكنت إاقمشسعن ذثقر اسسوطسس.
ان أاكن ثن إاسسيفكن اذم امينث اذيوث انتمطث يتوسس ذثم
نث لقصسر أام قارن شسامة اسس Úثكرد يوث انتلمزث ام
قارن صسليحة ثفكيسس اذم امينث،اذغ انف اكن ثقندرث
لقصسر اتسسن يسسعن يون ابذم Áخلفن غف اثقندير انتمون
القبيل ام اتسسن نث يعل نغ إاوضس،Úانف يوث اتقندرث
أاتسسيتشسبهن اتسسن انتم إاشسوينŸ ،عن ثقندرق القصسر اثفز
ام ذÿيضس نغ ذثسسففن يك ذزقزقن اسسخذمنت اثلون
اذغسس ،ان اكن ارقم انتقندرث اتسسونتسسد سسق Úإاديزن نغ
سسثونط .
انف ذثقندرث أاطسس إاذرر إام ثمنط ثتوسسن سسذرر إانسس
أاعل Úامكن انف أاطسس نلون إاسسخذمنت ام ازقزو يتشسبهن
غر ◊شسشس نغ اورغ يك ذزقغ ،امكن انف ثقندرث ثبضس
غف سسن اجÓل وسسعن أاكن ثمطث اتسسلح يسس و تسسخذم
لشسغلسس م يل اتسسم افل اتسسنف ثزضس غف سس Úإام ثمنط
اتسسن سسمضسن اسسوطسس ذشسثو ،امكن انف اكن ثقندرث
انتمغرن ارثتشسبه غف ثن انلمزين،ثلمطث ثقصسروث اتسسن
يدزخن سسثقندرث انتمنط أانسس،ثسسلتسس بر انتمنط ثقرسس
سسنفخ اتسسلسسغ.

^ مَsدْن سْسَمsدْن َأ’ َرِبي ِإأsقْمَذْن
^ ِويْن أُوَن ْسسِعي ثَاْقَماتسس
َمْحُقوْر
^ ُوْرَن ْسسِعي ثَاْرَباْعثْ
أُوِريْتِغيِمي
ْقثَْجَماْعثْ
^ ُيوغَاْل
أُوَقْلُموْن
سِسي َضساّرْن

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ١٥ج -وان  :١8٣7اŸلك «ل -ويسس ف -ي -ل -يب» يصس-ادق ع-ل-ى
م -ع -اه-دة ال-ت-اف-ن-ة ب Úف-رنسس-ا و«الأم Òع-ب-د ال-ق-ادر
ا÷زائري».
^  ١٥جوان  :١8٦٩ا◊اكم العام الفرنسسي با÷زائر
«م -ك-م-اه-ون» يصس-رح ‘ ت-ق-ري-ر ◊ك-وم-ت-ه« :اإن ا÷زائ-ر
خ-اضس-ع-ة ب-ال-ق-وة ،ول-ك-ن سس-ك-ان-ه-ا  ⁄يسس-تسس-لموا ،وأاي إاجراء
ت-ت-خ-ذه ف-رنسس-ا ضس-ده-م ،سس-ي-دف-ع ب-ه-م إا ¤ال-ث-ورة ال-ع-ارمة التي
تدمر سسلطات الحتÓل الفرنسسي ‘ هذا البلد».

٢٤

السسبت  ١2شسوال  ١44٠هـ الموافق لـ  ١٥جوان  2٠١٩م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

ألعدد

1797٢

بعث رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صشالح ،رسشالة
تعزية إأ ¤عائلة أÛاهد ألسشعيد عبادو ،أأكد فيها
أأن أ÷زأئ- -ر وأأ’سش- -رة أل- -ث- -ؤري- -ة ف -ق -دت ‘ رح -ي -ل
أŸرح -ؤم ““إأب -ن -ا ب -ارأ وم -ن-اضش Ó-شش-ري-ف-ا ورم-زأ م-ن
رمؤز““ ثؤرة نؤفم ÈأÛيدة .وقال رئيسس ألدولة ‘
رسش- -ال- -ت- -ه““ :ي- -ا ل- -تصش -اري -ف أأ’ي -ام م -ا ك -اد ألشش -عب
أ÷زأئ -ري ي-ن-ت-ه-ي م-ن ت-ب-ادل أل-ت-ه-ا Êب-ح-ل-ؤل ع-ي-د
ألفطر أŸبارك حتى يفاجأا بنبإا أنتقال إأبن بار به
أ ¤رحمة ألله وعفؤه بعد أن أأمضشى سشحابة عمره
‘ خدمته ،مناضشﬂ Óلصشا ‘ أ◊ركة ألسشياسشية،
و›اهدأ صشلبا ‘ ثؤرة ألتحرير ألؤطني ومسشؤؤو’
م-ل-ت-زم-ا أأسش-ه-م ‘ ب-ن-اء وتشش-ي-ي-د أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة
أ◊دي -ث -ة ،إأن -ه أŸغ -ف -ؤر ل -ه ب -إاذن-ه ت-ع-ا ¤أŸن-اضش-ل
وأÛاهد ألسشعيد عبادو من ألرعيل أأ’ول ألذي
فجر ثؤرة نؤفم Èورأح يدأأب ويعمل بجد وأجتهاد
‘ تطؤير وتنمية ألبÓد مع رفاقه ‘ أ÷هاد دون أأن
يعطي ÷سشده حقه ‘ ألرأحة إأ ¤أأن أأقعده أŸرضس
ورحل عن دنيانا““.

وأأضشاف بن صشالح قائ““ :Óلقد كان فقيدنا جنديا
وضش -اب -ط -ا ‘ ج -يشس أل -ت -ح -ري -ر ب-ال-ؤ’ي-ة ألسش-ادسش-ة
أل -ت -اري -خ -ي -ة ،شش -ه -د أŸع-ارك وأŸن-از’ت م-ع ع-دو
ي-ف-ؤق-ه-م ع-دة وع-ت-ادأ بصش-ح-رأئ-ن-ا ألشش-اسش-ع-ة ،حيث
قسشؤة ألطبيعة وقلة ألزأد ،فكان عليه أأن يقاتل على
جبهت Úبصش Èوثبات ،أأن يدفع درء قسشؤة ألطبيعة
وأبتÓء ألعدو““ ،مششÒأ أ ¤أأنه ““لؤ’ أإ’يثار وأإ’قدأم
وأإ’Áان ألذي –لى به رعيل نؤفم ‘ Èكل ربؤع
بÓدنا أأمام طغيان ألقؤة وجÈوت أÙتل ألغاصشب،
Ÿا أسش -ت -ط -اع ›اه -دون -ا ع -ت -ق شش -ع -ب -ه -م و–ري -ر
أأرضشهم ،وأسشتعادة رأية أ◊رية وأ’سشتقÓل““““ .وقد
كتب للمرحؤم ألسشعيد عبادو  -بحسشب ما جاء ‘
ألرسشالة  -أأن يصشاب ‘ إأحدى أŸعارك ألششرسشة
بجروح بليغة ،ولكن يد ألله كانت فؤق أأيدي أأعدأئه،

الطبقة السسياسسية تشسيد بخصسال اŸرحوم

›اهد كب Òومناضضل فذ من رجا’ت نوفمÈ
أأششادت ألطبقة ألسشياسشية وكبار أŸسشؤؤول‘ Ú
ألدولة بخصشال أŸرحؤم أÛاهد ألسشعيد عبادو،
م- -ؤؤك -دة أأن -ه ““›اه -د ك -ب ،““Òو«م -ن -اضش -ل ف -ذ م -ن
رجا’ت نؤفم ““Èألذين سشطروأ صشفحات أÛد
وألفخر للجزأئر ،قبل وبعد أ’سشتقÓل.

قوجيل :ا÷زائر فقدت أاحد
أابنائها الÈرة
أأكد رئيسس ›لسس أأ’مة بالنيابة ،صشالح قؤجيل،
أأن أ÷زأئر فقدت برحيل أÛاهد ألسشعيد عبادو
““أأحد أأبنائها ألÈرة““ ألذي وهب حياته ‘ سشبيل
أسشÎج- -اع ألسش- -ي- -ادة أل- -ؤط- -ن -ي -ة و‘ ب -ن -اء أل -دول -ة
أŸسشتقلة .وقال قؤجيل ‘ رسشالة تعزية وجهها إأ¤
عائلة ألفقيد ‘ ،هذأ أŸصشاب أأ’ليم ألذي تفقد
ف -ي -ه أ÷زأئ -ر أأح -د أأب -ن -ائ -ه -ا ألÈرة أل-ذي-ن وه-ب-ؤأ
ح -ي -ات -ه -م ع Èسش -ن-ؤأت ط-ؤي-ل-ة أأث-ن-اء أل-ك-ف-اح ضش-د
أإ’سشتعمار ألفرنسشي ،وبعد ذلك خÓل مرحلة بناء
ألدولة أŸسشتقلة ÿدمة ألؤطن ’ ...يسشعني إأ’ أأن
أسشتحضشر معكم بإاكبار مسشÒته أ◊افلة ‘ أŸهام
وأŸسشؤؤوليات ألسشامية ألتي تقلدها بإاخÓصس وإأباء
وأأدأه-ا ب-أام-ان-ة وشش-رف ك-ؤزي-ر ل-ل-م-ج-اهدين وأأمÚ
ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دين““.و‘ ختام
رسشالته ،ترحم قؤجيل على ““ألروح ألطاهرة للفقيد
““ ،دأع -ي -ا أŸؤ ¤ع -ز وج -ل أأن ““ي -ت-غ-م-ده ب-رح-م-ت-ه
ألؤأسشعة وأأن يلهم عائلته ورفاقه من أÛاهدين
جميل ألصش Èوألسشلؤأن““.و‘ رسشالته أŸؤجه إأ¤
أأعضشاء أŸنظمة ألؤطنية للمجاهدين قال قؤجيل ““

و‘ ه- -ذأ أŸصش- -اب أأ’ل- -ي- -م أأت- -ق- -دم إأ ¤أأ’خ -ؤأت
وأإ’خ -ؤة أÛاه -دأت وأÛاه -دي -ن وك -ل أ’سش -رة
ألثؤرية ،باسشمي ونيابة عن أأعضشاء ›لسس أ’مة،
ب -خ -الصس أل -ت -ع -ازي وأصش -دق مشش -اع -ر أل -ت -ع -اط -ف
وأŸؤأسشاة ...وأألهم أ÷ميع ألصش Èوألثبات وتغمد
فقيدنا ‘ جنة ألرضشؤأن““.

معاذ :ذكراه سضتبقى راسضخة ‘ ا’ذهان
من جهته ،قال رئيسس أÛلسس ألششعبي ألؤطني
معاذ بؤششارب ‘ برقية تعزية بعثها أ ¤أأ’مÚ
ألعام بالنيابة للمنظمة ألؤطنية للمجاهدينﬁ ،ند
وأع- -م- -ر ب- -ن أ◊اج ““أأن ع -زأءن -ا أل -ؤح -ي -د ‘ ه -ذه
أŸصشيبة ألتي أأŸت بجميع من عرفؤأ أŸرحؤم
لهي ذكرأه ألتي سشتبقى رأسشخة ‘ أأذهانهم““.

جميعي :رفيق أابطال الثورة اŸباركة
بدوره ،أأششاد أأ’م Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
ألؤطني ﬁمد جميعي ‘ برقية تعزية ،بخصشال
أŸرح -ؤم ““أÛاه -د أل -ك -ب ÒوأŸن -اضش-ل أل-ف-ذ م-ن
رجا’ت نؤفم Èألذين سشطروأ صشفحات أÛد
وأل -ف -خ -ر ل -ل -ج -زأئ-ر““ ،م-ؤؤك-دأ أن أل-ف-ق-ي-د ك-ان م-ن
““أل -رع -ي -ل أأ’ول م -ن أÛاه-دي-ن أل-ب-ؤأسش-ل ،رف-ي-ق
أأبطال ألثؤرة أŸباركة““ .ومن أأبرز أŸيزأت ألتي
“يز بها أŸرحؤم ،يقؤل جميعي ،أأن عبادو “““يز
Ãيزة هؤؤ’ء أ’بطال كحب ألؤطن وأإ’خÓصس له
وأإ’قدأم وألششجاعة ‘ أŸيادين““.

 2٥°وهران

27°

27°

france prix 1

عبادو اÛاهد واإ’نسضان
»LGô©d øjódGQƒf

أŸرحؤم منصشب ﬁافظ ◊زب جبهة ألتحرير
أل- -ؤط- -ن -ي ‘ و’ي -ات ورق -ل -ة ،بشش -ار وت -ي -ارت،
ل -ي -ن -ت -خب ب -ع-د ذلك ن-ائ-ب-ا ب-اÛلسس ألشش-ع-ب-ي
ألؤطني قبل أن يتؤ ¤منصشب وزير أÛاهدين
من  1994إأ.1999 ¤

ا÷زائر فقدت رمزا من رموز ثورة نوفمÈ

 2٦°وهران

الثمن  ١٠دج

معزيا أاسسرة اÛاهدين وعائلة الفقيد ،بن صسالح:

إاتسضم بالنزاهة وا’سضتماتة ‘
الدفاع عن قيم البÓد ومصضا◊ها

 28°ا÷زائر

عنابة

جثمان الراحل السضعيد عبادو يوارى الÌى ÃقÈة العالية

بؤ’ية بسشكرة ،قد ألتحق مبكرأ بصشفؤف ألثؤرة
ألتحريرية ،حيث كان ضشباطا بجيشس ألتحرير
أل -ؤط -ن -ي ب -ال -ؤ’ي -ة ألسش -ادسش -ة إأ ¤غ-اي-ة إأل-ق-اء
أل- -ق- -بضس ع- -ل -ي -ه م -ن ط -رف ج -يشس أ’ح -ت Ó-ل
ألفرنسشي ،إأثر معركة مليكة بغردأية سشنة 1961
أل -ت -ي ج -رح خ Ó-ل-ه-ا .وب-ع-د أ’سش-ت-قÓ-ل ت-ق-ل-د

 2٩°ا÷زائر

عنابة

بحضسور رفاق الكفاح وأاعضساء من ا◊كومة

ووري الÌى ،مسساء اÿميسسÃ ،قÈة
لم Úال-ع-ام ل-لمنظمة
ال-ع-ال-ي-ة ج-ث-م-ان ا أ
ال-وط-ن-ي-ة للمجاهدين ووزير اÛاهدين
سس -اب -ق -ا ،اŸرح -وم السس -ع -ي -د ع -ب-ادو ال-ذي
لربعاء اŸاضسي ،عن عمر
وافته اŸنية ،ا أ
ناهز  84سسنة ،بعد مرضس عضسال.
وقد حضشر أ÷نازة ألتي جرت ‘ جؤ مهيب،
وزير أÛاهدين ألطيب زيتؤ Êوأأعضشاء من
أ◊ك- -ؤم- -ة وشش -خصش -ي -ات وط -ن -ي -ة و›اه -دون
وعائلة ألفقيد.
‘ كلمة باŸناسشبة أأبرز زيتؤ Êمناقب ““فقيد
أ÷زأئر وأÛاهدين وألتاريخ““ ،مششيدأ بدوره
أل- -نضش -ا‹ خ Ó-ل أل -ث -ؤرة أل -ت -ح -ري -ري -ة وغ -دأة
أ’سشتقÓل حيث نؤه بـ«إأخÓصشه ووفائه وتفانيه
‘ خدمة أ÷زأئر و‘ بناء مؤؤسشسشاتها““.
من جهته أأكد أŸسشؤؤول باŸنظمة ألؤطنية
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ع-ب-د أل-رح-م-ن ع-روة ‘ ،أل-كلمة
أل-ت-أاب-ي-ن-ي-ة ،أأن مسشÒة أل-ف-ق-ي-د أل-ؤط-نية “يزت
بـ«أل -غÒة ع -ل -ى أل -ؤط -ن وأ◊رصس ع-ل-ى ك-رأم-ة
إأخؤأنه أÛاهدين وعزة ألششعب أ÷زأئري““.
وكان ألفقيد ،أŸؤلؤد يؤم  17يناير 1935
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فاعتقل وما ضشعفت نفسشه وما ’نت عزÁته ،رغم
ما كابده بعد ذلك ‘ سشجؤن أŸسشتعمر ،إأ ¤إأن
حصشحصس أ◊ق وأفتكت ألبÓد حريتها ،وأسشÎجعت
سش -ي -ادت -ه -ا ،ف -ط -ف-ق ب-ن-فسس أل-ع-زÁة م-ع أأق-رأن-ه ‘
مؤأصشلة تششييد ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة ،متسشما
ب -ال -ن -زأه-ة وأ’سش-ت-م-ات-ة ‘ أل-دف-اع ع-ن ق-ي-م أل-بÓ-د
ومصشا◊ها ،فكان ‘ كل أŸؤأضشع وأŸناصشب ألتي
تقلدها ’ يأالؤ جهدأ ‘ أأدأء وأجبه أŸقدسس““.
وأكد رئيسس ألدولة ‘ هذأ ألسشياق ،أأن أ÷زأئر
وأأ’سش -رة أل-ث-ؤري-ة ““ف-ق-دت ف-ي-ه إأب-ن-ا ب-ارأ وم-ن-اضشÓ-
ششريفا ورمزأ من رمؤز نؤفم ÈأÛيد .وإأذ أأسشأال
ألله أأن يتغمد ألفقيد بأانعام رحمته ،ويسشقيه من
فيضس جناته ويكرم مثؤأه إأ ¤جؤأره ويبؤئه مكانا
يرضشاه ب ÚأŸؤعؤدين من ألششهدأء وألصشا◊‘ Ú
جناته““ ،أأعرب بن صشالح ‘ ختام رسشالة ألتعزية عن
ت -ع -ازي -ه ““أÿالصش -ة أ’سش -ره أل -ف -ق -ي -د وذوي -ه ورف -اق
ألسشÓح ،دأعيا لهم أŸؤ ¤أأن ينزل ‘ قلؤبهم صشÈأ
جمي Óوسشلؤأنًا عظيما““.

ظل أÛاهد سشعيد عبادو يحمل جينات ألرجل أأ’صشيل ألبسشيط ،ألقادم
من طيبة رجال ألصشحاري وألزيبان  ’ ،يتحدث كثÒأ ، ..يسشمعك أك‡ Ìا
يتحدث  ،ف Óيرد إأ’ Ÿاما  ،وح Úيتدخل إأما مدأفعا عن كينؤنة ألؤطن
وألذأكرة ألتاريخية  ،وما دونها فلن تسشمع له همسشا ،سشريع ألبديهة  ،هي
ميزته وصشفاته رأفقته خÓل مسشÒة حياته  ،أ ¤غاية أن هاله أŸرضس
وظهرت عÓماته  ،فقلت حركته ،وأأفل ‚مه قلي ‘ ، ÓأŸناسشبات ألؤطنية
وغÒها ،حتى حضشؤره أ ¤ششارع غرمؤل  ⁄يكن كما كان ‘ سشابق عهده،
ذلك ’ن أŸرضس أأخذ منه مأاخذ أإ’عياء فÓزمه أ◊ياء.
عبادو يحمل ‘ كنفه سشÒة ›اهد أر“ى ‘ أحضشان ألثؤرة أŸظفرة،
فكانت ألؤ’ية ألسشادسشة ألتاريخية ،مÓذه وبيته أ ¤غاية أ’سشتقÓل ،صشال
وجال مناطقها من حدود حد ألصشحاري ششما’ أ ¤غاية طالب ألعربي
بؤأدي سشؤف أقصشى أ÷نؤب ،ومن أأمدوكال وجبل بؤكحيل أ ¤ذرأع أŸيعاد
غربا ،نقطة ألتقاء ألؤ’يات ،وحينما أمتدت مهامه أ ¤حدود أبعد كانت
ﬁطة غردأية أخر مرتع له قبل سشجنه سشنة  ،1961رأفق قادة تاريخيÚ
أمثال ألعقيد ششعبا ،Êسشي ششريف ،ألرأئد حاششي ،عمر أدريسس ،سشي زيان،
صشخري ،لعجال ،سشي جباري ،رزيق ،ألرأئد عبد ألرحمان وغÒهم من قادة
ألثؤرة.
 ⁄ي -ت -خ -ل ع -ب -ادو ع -ن ط -ي -ب -ت -ه م -ن -ذ ﬁط -ات أل-ك-ف-اح أ’و ¤أ ¤غ-اي-ة
أ’سشتقÓل ،وظل وفيا على ألدرب  ⁄يغ Òو ⁄يتغ’ ،Òنه من جيل تربى ‘
ق- -م- -م أ÷ب- -ال ،وع- -اشس ﬁط -ات أل -ب -ؤؤسس وأÿؤف ،ث -م أل -ب -ع -د ع -ن أ’ه -ل
ومÓحقات ألعدو ،فÓزمته هذه أ’خÓق كغÒه من أششاوسس جيل نؤفم Èوما
بدلؤأ تبدي.Ó
لعل أوﬁ ¤طة جمعتني بالفقيد وهؤ وزير للمجاهدين ‘  31أكتؤبر من
سشنة  1995بنادي ألصشنؤبر ،عندما قرأأت ألÓئحة ألسشياسشية ‘ أŸؤؤ“رأ’ول
للمنظمة ألؤطنية أ’بناء أÛاهدين وألذي كنت فيه مقررأ ،وعند تؤقفي
عند جملة ““ عدم ألسشماح بعؤدة أ’قدأم ألسشؤدأء وأ◊ركى بغرضس ألسشياحة
““ ،كررت هذه أ÷ملة ثÓث مرأت ،وعند نهاية تدخلي ،صشافحني قائ’ «:Ó
خؤف على أ÷زأئر أ’نكم فيها خ Òأÿلف ““.
ظل وفيا ◊زب جبهة ألتحرير ألؤطني أ ¤غاية تأاسشيسس ألتجمع ألؤطني
ألدÁقرأطي ألذي كان أحد مؤؤسشسشيه رفقة رفيق دربه ألرأئد عمر صشخري،
‡ثل Úعن منظمة أÛاهدين ،لكنه ششعر أن أ◊زب أنحرف عن خطه
أ’ول ،فانحاز أ ¤ألظل قلي Óوبقي متابعا من بعيد ،خاصشة بعد تصشريحات
أ’م Úألعام أ’سشبق أويحيي ومؤأقفه ألسشلسشة ألغامضشة من ملفات أ◊ركى
وأأ’قدأم ألسشؤدأء ،وكنت سشأالته يؤمها ‘ زرألدة وهؤ يتؤكأا عصشاه ،كيف
للمنطمة أن تصشمت عن هكذأ مؤأقف ،قال ‹ :سشنجيب ‘ ألؤقت أÓŸئم،
وبالفعل أبرقؤأ بعدها بأايام بيانا ينددون فيه ذلك.
ولعل خرجته من زيارة ألرئيسس ألفرنسشي ألسشابق سشاركؤزي للجزأئر
سشبقها ألفقيد ببيان ،يطالب فيه فرنسشا ،أ’عÎأف بجرأئمها ‘ أ÷زأئر،
قائ ’ ““ Óنريد صشدأقة دون تقد Ëأي أعتذأر ““ وفتح باب ألنقاشس حؤل
أÙارق أŸهؤلة ‘ أ÷زأئر ألتي قال بششأانها إأنها ’ تسشقط بالتقادم ،كان
عبادو صشريحا بعد تصشريح سشاركؤزي ‘ خطاب رسشمي ““ ““ ⁄آأت للجزأئر
لتقد Ëأأي أعتذأر أ’نني ’ أأقبل أأن أأتسشبب ‘ جرح مششاعر ألفرنسشي Úو⁄
يصشدر أي مؤقف رسشمي من أ÷زأئر سشاعتها ،ماعدأ بيان أŸنظمة ألذي
سشاند رفيق ألسشÓح ‡ث ‘ Óوزير أÛاهدين ﬁمد ششريف عباسس ألذي
أمتنع عن أسشتقبال ضشيف أ÷زأئر.
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