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«الشصعب» تزور مركز البحث والتطوير
للقوات ا÷وية بالدار البيضصاء

 80مشضروع ـ ـ ـا Ÿواكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
التغيÒات ومسضايرة التقدم
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دعــــــا إا ¤التمسصـــــك بأاحكــــــــام الدسصتــــــــور وأاسصلـــــــــوب ا◊ــــــــــوار

الفريق ڤايد صضالح يدعو للتعجيل بانتخاب رئيسش ا÷مهورية
ا÷يـ ـ ـشش يرافـ ـق العدالـ ـ ـة عن قناعـ ـة تامـ ـة وح ـ ـسّش رفيـ ـ ـ ـع
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‘ اليــــــــوم الثــــا Êمــــــن امتحانــــــات البكالوريـــــــــا

إارتياح ألسضئلة الرياضضيات ...وتÓميذ ضضحايا –ديد الدروسش
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لحياء ‘ صصناعة القرار اÙلي
مشصاركة ا÷معيات و÷ان ا أ

–دث أامام اÙكمــــة  ٢0دقيقة
ثـــــم أاغمـــــــــــــــي عليــــــــــه

وف ـ ـ ـ ـاة الرئي ـ ـ ـسش اŸصض ـ ـ ـ ـ ـري
السضابـ ـ ـ ـ ـق ﬁمـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـرسضي
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بلماضصي مرتاح بعد الفوز على ما‹ وديا

فضضـاءات ا◊وار غائبة
والبدائ ـ ـ ـ ـل ‘ األدراج
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«ا ÿـ ـ ـضضر» يواصضل ـ ـ ـ ـ ـون
التحضضÒات بالقاهرة قبل
انطÓق اŸنافسضة القارية
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الثÓثاء  ١٨جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٥ششوال  ١٤٤٠هـ

›لسض اأ’مة يواصسل
أاشسغاله

لم - - -ة،
ي - - -واصس - - -ل ›لسض ا أ
ال- -ي- -وم ،أاشس- -غ- -ال- -ه ‘ ج- -لسس- -ة
ع- -ل- -ن- -ي -ة ت -خصسصض ل -ت -ق -دË
وم -ن -اقشس -ة مشس -روع ال -ق-ان-ون
لنشس-ط-ة ال-نووية،
اŸت-ع-ل-ق ب-ا أ
وي- -رد وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ع- -ل -ى
ت- - -دخ Ó- -ت أاعضس - -اء اÛلسض،
وذلك ع- -ل- -ى السس -اع -ة 09.30
صسباحا.

ملتقى حول
اıطوطات بجامعة
بوزريعة

ي- - -ن- - -ظ- - -م  Èﬂال- - -وح - -دة
اŸغاربية بجامعة أابو القاسسم
سس-ع-د ال-ل-ه ب-ب-وزريعة ،ملتقى
حول اıطوطات وذلك يوم
 23ج - - -وان ا÷اري ع - - -ل- - -ى
السس - - -اع- - -ة  09.00صسباحا
بقاعة اÙاضسرات.

تسسجيل ب

برنامج دعم حماية
وتثم ÚالÎاث
الثقا‘ با÷زائر
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اتصسا’ت ا÷زائر تنظم حملتها السسنوية للتÈع بالدم
تنظم اتصسالت ا÷زائر حملتها السسنوية للتÈع
ب- -ال -دم ال -ي -وم وغ -دا وه -ذا ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -وك -ال -ة
الوطنية للدم على مسستوى  48ولية .بحيث تكون
ه -ذه ا◊م -ل -ة ‘ م -ق -ر اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة لتصس-الت
ا÷زائ-ر وك-ذا ج-م-ي-ع اŸدي-ري-ات ال-ولئ-ية للمؤوسسسسة
على مسستوى القطر الوطني.
ت- -ع- -د ه -ذه اŸب -ادرة ج -زءا م -ن أاع -م -ال ال -تضس -ام -ن
واŸواطنة ‘ شسركة اتصسالت ا÷زائر ،حيث تؤوكد مرة أاخرى حرصسها على القيام Ãهاّم إانسسانية
على اŸسستوى الوطني وكذا إابراز روح اŸواطنة والتكاثف ب Úصسفوف موظفيها.
Ÿزي- -د م- -ن اŸع- -ل -وم -ات ،زي -ارة اŸوق -ع الل -كÎو ،www.algerietelecom.dz :Êأاو ال -ت -واصس-ل م-ع
مسس - -تشس - -اري ال - -ويب ع Èالصس - -ف - -ح - -ة ال - -رسس - -م - -ي - -ة لتصس - -الت ا÷زائ - -ر ع - -ل - -ى ال - -ف- -ايسس- -ب- -وك:

تشس- -رف وزي- -رة ال- -ث- -ق -اف -ة
م -ر Ëم -رداسس -ي ،ال -ي-وم ع-ل-ى
اختتام اŸلتقى «برنامج دعم
ح- - -م- - -اي- - -ة وت - -ث - -م ÚالÎاث
ال -ث -ق -ا‘ ‘ ا÷زائ -ر» ب -اŸرك -ز
ال- - - - -دو‹ ل - - - -ل - - - -م - - - -ؤو“رات،
Ãشس -ارك -ة ع -دد م -ن اÈÿاء
لوروبي.Ú
ا÷زائري Úوا أ

ندوة تاريخية عن
البطل الرمز زبانة

–ت إاشس - - - - - - - -راف وزي- - - - - - - -ر
اÛاه -دي -ن ال -ط-يب زي-ت-و،Ê
ي - -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
للمجاهد ،اليوم ،الذكرى 63
لسس- -تشس- -ه- -اد ال- -ب -ط -ل اح -م -د
زبانة .يؤوطر الندوة اŸقررة
ب- - -دءا م- - -ن السس- - -اع - -ة 09.30
صس - - -ب - - -اح - - -ا ،ج - - -ام - - -ع- - -ي- - -ون
www.facebook.com/algerietelecomgroupe/
وﬂتصس - - - - - -ون ب - - - - - -حضس- - - - - -ور
شس-خصس-ي-ات ع-ل-مية وإاعÓمية
ت -ع -رضض شس -ه -ادات ح -ي -ة ع -ن
ه - -ذا ال- -ب- -ط- -ل
الذي اسستشسهد
ي -وم  19جوان
 19٥6من اجل
لج-ت-م-اع-ي ل-غ Òا أ
ي-ع-ل-م الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضس-م-ان ا إ
لج-راء م-ن-خ-رط-ي-ه م-ن ال-ت-ج-ار ،ا◊رف-ي ،Úالصس-ناعي ،Úا◊رية
اÙام ،Úأاصسحاب اŸهن ا◊رة والشسباب اŸسستفيدين من صسيغة كناك وأاونسساج ،أان آاخر أاجل لدفع ا إ
لشسÎاك السسنوي والسسيادة.
ح -دد ي-وم  30ج-وان ا÷اري ،ك-م-ا ي-دع-و ج-م-ي-ع م-ن-تسس-ب-ي-ه إا ¤إات-خ-اذ ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة لتجنب زيادات
لمتيازات التي يقدمها Ãا ‘ ذلك التقاعد ،بطاقة
لسستفادة من ﬂتلف ا إ
التأاخ Òوا إ
الشسفاء ،اŸرضض ،الوفاة.
لسسبوع Ãا فيها ا÷معة
لشسÎاك تبقى مفتوحة طيلة أايام ا أ
علما أان شسبابيك ا إ
 29جوان والسسبت  30جوان ا÷اري من  8صسباحا إا ¤أاخر مشسÎك بدون انقطاع.

آاخر أاجل لدفع اإ’شسÎاك السسنوي يوم  30جوان ا÷اري

عضض التذبذب ‘ التموين بالغاز
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 26جوان ا÷اري وذل
ك ‘ فÎات متفرقة.

كاريكات /ÒعنÎ

الطبعة  14لتنظيف الشسواطئ
ت - - -ن- - -ظ- - -م ا إ
لذاع- - -ة
ا÷زائرية على أامواج
القناة الثالثة انطÓقا
م -ن م -وق-ع ت-ام-ن-ف-وسست
ال-ط-ب-ع-ة  14لتنظيف
الشس-واط-ئ ،وذلك ع-لى
السس - -اع - -ة ال - -ت - -اسس- -ع- -ة
صس -ب -اح ال -ي -وم ،ب -ح -يث
تشس -ك -ل ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
البيئية اŸوجهة لتنظ
ي
ف
ا
ل
ش
س
و
ا
ط
ئ
ع
ل
ى كل السساحل ا÷زائري
ك
ا
وسسيلة لتحسسيسض السس ن حول ضسرورة اÙافظة على السساحل
من ﬂتلف التلوثات.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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أامانة المديرية العامة
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مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
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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.... :
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متهمان Ãنح امتيازات غ ÒمÈرة ‘ ›ال الصشفقات والعقود

وضسع زوخ –ت الرقابة القضسائية وا’إفراج عن وا‹ البيضض
أاصش- -در اŸسش- -تشش- -ار اÙق -ق ل -دى اÙك -م -ة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا ،أامسس ،أام- -را ب- -وضش- -ع وا‹ ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصش -م -ة السش -اب -ق زوخ ع-ب-د ال-ق-ادر –ت
لفراج
ن-ظ-ام ال-رق-اب-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ب-ي-ن-ما ” ا إ
عن وا‹ البيضس خنفار ﬁمد جمال على أان
لم-ر أام-ام
تسش -ت -أان -ف ال -ن -ي -اب-ة ال-ع-ام-ة ه-ذا ا أ
لجال القانونية.
غرفة التهام ‘ ا آ
أاوضص -ح ب -ي -ان ل -ل -م -ح -ك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا أان-ه «‘ إاط-ار
التحقيق اŸفتوح على مسصتوى اÙكمة العليا ضصد
أاحمد أاويحيى ومن معه ” ،أامسض اإ’سصتماع من
طرف اŸسصتشصار اÙقق إا ¤كل من زوخ عبد
القادر بجنحتي منح امتيازات غ ÒمÈرة للغ‘ Ò
›ال الصصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26
م -ن ال -ق -ان -ون رق-م  01-06اŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اية من
الفسصاد ومكافحته وكذا إاسصاءة اسصتغÓل الوظيفة
طبقا للمادة  33من القانون رقم  01-06اŸتعلق
بالوقاية من الفسصاد ومكافحته وكذا الوا‹ خنفار
ﬁم-د ج-م-ال ب-ج-ن-ح-ت-ي إاسص-اءة اسص-ت-غÓل الوظيفة
طبقا للمادة  33من القانون رقم  01-06اŸتعلق

ب -ال -وق-اي-ة م-ن ال-فسص-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه وت-ب-دي-د أام-وال
عمومية طبقا للمادة  29من القانون رقم 01-06
اŸتعلق بالوقاية من الفسصاد ومكافحته».
واك- -د اŸصص -در أان اŸسص -تشص -ار اÙق -ق أاصص -در
أام- -را ب -وضص -ع اŸت -ه -م اأ’ول –ت ن -ظ -ام ال -رق -اب -ة

متورط ‘ قضشية فسشاد

القضصائية اŸتمثلة ‘ سصحب جواز سصفره العادي
واإ’مضصاء مرة ‘ الشصهر أامامه ،بينما ” اإ’فراج
عن اŸتهم الثا ،ÊمشصÒا إا ¤أان النيابة العامة
سصتسصتأانف هذا اأ’مر أامام غرفة ا’تهام ‘ اآ’جال
القانونية.

تأاجيل اسستئناف ﬁاكمة السسيناتور بوجوهر إا ¤الفا— جويلية

قررت غرفة ا÷نح Ûلسس قضشاء تيبازة،
لمة،
أامسس ،تأاجيل ﬁاكمة عضشو ›لسس ا أ
ماليك بوجوهر ،اŸدان بسشبع سشنوات حبسشا
نافذا ‘ قضشية فسشاد إا ¤يوم الفا— يوليو
ال- -ق- -ادم بسش- -بب غ -ي -اب الضش -ح -ي -ة ،حسش -ب -م -ا
لوحظ.
مثل السصيناتور بوجوهر الذي يقضصي عقوبته

حاليا بسصجن القليعة أامسض أامام رئاسصة غرفة ا÷نح
ل -دى ›لسض قضص -اء ت -ي-ب-ازة ب-ع-د اسص-ت-ئ-ن-اف ا◊ك-م
الصصادر عن اÙكمة ا’بتدائية لتيبازة بتاريخ 5
مايو اŸاضصي من طرف دفاعه وكذا نيابة ذات
اÙكمة ،حيث تقرر التأاجيل نظرا لغياب الضصحية
فيما التمسض دفاعه ا’نطÓق ‘ اÙاكمة.
وأادانت ﬁكمة تيبازة شصهر مايو اŸاضصي ‘

جلسصة علنية حضصورية السصيناتور بوجوهر بسصبعة
سصنوات سصجنا نافذا وحرمانه ÿمسض سصنوات من
ت- -ق- -ل- -د م -ن -اصصب مسص -ؤوول -ي -ة أاو الÎشص -ح Ÿن -اصصب
سصياسصية وواحد مليون دج غرامة مالية بعد ثبوت
ت -ورط-ه ‘ ج-ن-ح-ت-ي «ت-ل-ق-ي م-زي-ة ب-دون وج-ه ح-ق
واسص -ت -غ Ó-ل ال -ن -ف-وذ» ف-ي-م-ا “ت تÈأات-ه م-ن ت-ه-م-ة
«اإ’سصاءة للوظيفة».

قدموا أامام وكيل ا÷مهورية Ùكمة سشيدي أاﬁمد
لح -د ،ت -ق -د 17 Ëشش -خصش -ا ‘ وق-ائ-ع ذات
” ،ا أ
طابع جزائي أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
سش- -ي- -دي أاﬁم- -د ،حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،ب -ي -ان
لذات الهيئة.
جاء ‘ البيان أانه و»بناء على التحقيق ا’بتدائي
اŸف -ت -وح م -ن ل -دن فصص -ي -ل -ة اأ’ب -ح -اث ل -ل-درك ال-وط-ن-ي
با÷زائر وبتعليمات من وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
سصيدي أاﬁمد ” ،بتاريخ  16يونيو  2019تقد17 Ë
شصخصصا أامامه من أاجل وقائع ذات طابع جزائي».
أاوضصح ذات اŸصصدر أانه وبعد اسصتجوابهم حول ما هو
منسصوب إاليهم ،أاحال وكيل ا÷مهورية ملف القضصية على
قاضصي التحقيق بذات اÙكمة ،حيث «” توجيه ا’تهام
لـ 15شصخصصا طبيعيا» من أاجل عدد من ا÷رائم.
ي- -ت- -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ج -رائ -م «ت -ب -يضض اأ’م -وال و–وي -ل

 17متورطا ‘ وقائع ذات طابع جزائي
اŸمتلكات الناŒة عن عائدات اجرامية ÷رائم الفسصاد
بغرضض اخفاء و“ويه مصصدرها غ ÒاŸشصروع ‘ إاطار
جماعة إاجرامية» و»اŸشصاركة ‘ تبديد واسصتعمال أاموال
البنك بصصفة منافية Ÿصصالح البنك» و»–ريضض موظفÚ
ع -م-وم-ي Úع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل ن-ف-وذه-م ال-ف-ع-ل-ي واŸفÎضض
ب- -ه- -دف ا◊صص- -ول ع- -ل -ى م -زي -ة غ Òمسص -ت -ح -ق -ة» وك -ذا
«ا’سصتفادة من سصلطة وتأاث Òأاعوان الدولة وا÷ماعات
اÙل -ي -ة واŸؤوسصسص -ات وال -ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اÿاضص-ع-ة
ل -ل -ق -ان -ون ال -ع -ام واŸؤوسصسص -ات ال-ع-م-وم-ي-ة وا’ق-تصص-ادي-ة
واŸؤوسصسصات العمومية ذات الطابع الصصناعي والتجاري
أاث -ن -اء إاب -رام ال -ع -ق -ود والصص -ف -ق -ات م -ن أاج-ل ال-زي-ادة ‘
اأ’سصعار والتعديل لصصا◊هم ‘ نوعية اŸواد واÿدمات
والتموين».
ك -م -ا تشص -م -ل ه-ذه ا÷رائ-م أايضص-ا «ﬂال-ف-ة ال-تشص-ري-ع

ترأاسشها بوقدوم ودرامي بباماكو

وال -ت -ن -ظ -ي -م اÿاصص Úب -ح -رك -ة رؤووسض اأ’م-وال م-ن وإا¤
اÿارج» و»إاسصاءة اسصتغÓل الوظيفة عمدا بغرضض منح
ومنافع غ Òمسصتحقة للغ Òعلى نحو يخرق القوانÚ
Óح-كام التشصريعية
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات واب-رام ع-ق-ود خÓ-ف-ا ل -أ
والتنظيمية ا÷اري العمل بها بغرضض إاعطاء امتيازات
غ ÒمÈرة للغ ،»Òيضصيف اŸصصدر نفسصه.
أاما فيما يتصصل باأ’شصخاصض الذين “ت متابعتهم
جزائيا فهم« :عوŸي مراد الرئيسض اŸدير العام Ûمع
سصوفاك وأاخوان له ،إا ¤جانب  12إاطارا وموظفا ،منهم
 07تابعون لوزارة الصصناعة واŸناجم و 5إاطارات تابعون
للمصصرف العمومي بنك القرضض الشصعبي ا÷زائري».
ك- -م- -ا ” ‘ ن -فسض اإ’ط -ار ت -وج -ي -ه ا’ت -ه -ام ل -ث Ó-ث -ة
أاشصخاصض معنوي Úوهي شصركات Œارية تابعة Ûمع
سصوفاك ،يتابع البيان.

إانطÓق الدورة  14للجنة الثنائية ا’سسÎاتيجية ا÷زائرية ـ اŸالية
ترأاسض وزير الشصؤوون اÿارجية ،صصÈي بوقدوم،
أامسض ،بباماكو ،مناصصفة مع الوزير اŸا‹ للشصؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ وا’ندماج اإ’قليمي ،تيبيلي
درامي ،جلسصة افتتاح أاشصغال الدورة  14للجنة الثنائية
ا’سصÎاتيجية.
وت-ع-د ال-ل-ج-ن-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة ا’سصÎاتيجية ا÷زائرية-

اŸال -ي-ة آال-يً-ة اُسصُ-ت-حِ-دَث-ت ع-ام Ÿ 2014ت-اب-عة وتقييم
وتسصريع تنفيذ ا’لتزامات اŸتخذة ‘ إاطار التعاون
الثنائي بكل جوانبه .وسصمح هذا ا’جتماع الذي جرى
ب- -حضص- -ور أاعضص- -اء م -ن ا◊ك -وم -ة اŸال -ي -ة اŸك -ل -فÚ
بقطاعات التعاون بالتطرق إا ¤مدى Œسصيد نشصاطات
التعاون اŸتفق عليها خÓل آاخر دورة لهذه اللجنة ‘

مايو 2018بباماكو.
شص-ك-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي يسص-ب-ق ان-ع-ق-اد ا’ج-ت-ماع رفيع
اŸسصتوى Ÿتابعة تنفيذ اتفاق السصلم واŸصصلحة ‘
ما‹ اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر ،مناسصبة للطرفÚ
«لتقييم مدى تطبيقه بعد مرور أاربع سصنوات على
توقيعه من قَِبل اأ’طراف اŸالية».

لششغال
لسشÓمي» ﬁور ا أ
«“ك ÚاŸرأاة ضشمن السشياق ا إ

الدالية تشسارك ‘ ا’جتماع الوزاري التشساوري غ Òالرسسمي بالقاهرة

شص -اركت وزي-رة ال-تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي واأ’سص-رة وقضص-اي-ا
اŸرأاة ،غنية الدالية ،بالقاهرة ‘ ،ا’جتماع الوزاري
التشصاوري غ Òالرسصمي حول “ك ÚاŸرأاة ضصمن السصياق
اإ’سصÓمي ،اŸنظم من طرف منظمة التعاون اإ’سصÓمي

وب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع مصص -ر ،حسصب م -ا أاف -اد ب -ه أامسض ب-ي-ان
للوزارة.
وأاضص-اف ال-ب-ي-ان أان أاشص-غ-ال ا’ج-ت-م-اع ت-ت-م-ح-ور ح-ول
أارب -ع -ة ﬁاور وه -ي دور اŸرأاة ‘ م -ك -اف -ح -ة ال-ت-ط-رف

والقيادة النسصائية وصصنع القرار وحماية اŸرأاة من جميع
أاشصكال العنف وكذا التمك Úا’قتصصادي للمرأاة وإاشصراكها
‘ الشصؤوون اŸالية ،مشصÒا أانه ” اختيار السصيدة الدالية
لرئاسصة ا÷لسصة اıصصصصة Ùور التمك Úا’قتصصادي.

راهن على اÿيار الدسشتوري ‘ حوار مع «جان افريك»

موسسى فقي يدعو ا÷زائري Úإا ¤حل توافقي تفاديا للفوضسى

أاكد رئيسض مفوضصية ا’–اد اإ’فريقي موسصى
فقي ،أان الوضصع السصائد ‘ ا÷زائر تطور ‘ إاطار
الدسصتور داعيا ا÷زائري Úإا« ¤العمل معا للتوصصل
إا ¤حل توافقي تفاديا للوقوع ‘ الفوضصى».

وأاوضص -ح ف -ق -ي ب -خصص -وصض ال -وضص -ع ‘ ا÷زائ -ر
خÓل حديث خصض به ›لة «جون أافريك» ‘
عددها الصصادر مؤوخرا (من  16ا 22 ¤يونيو ،العدد
رقم  )3049يقول «إاذا كنا قد امتنعنا عن التعليق

كثÒا على الوضصع ‘ ا÷زائر فإان ذلك لكون اأ’مور
ج - -رت ◊د اآ’ن ضص - -م - -ن اإ’ط - -ار ال - -ذي ي- -ح- -دده
الدسصتور» ،مÈزا أانه «ينبغي على ا÷ميع العمل
على التوصصل إا ¤حل توافقي».

لمريكي:
لوكال خÓل ﬁادثاته مع السشف Òا أ

وزارة اŸالية ترغب ‘ ا’سستفادة من الدعم التقني للخزينة اأ’مريكية
أابرز كل من وزير اŸالية ﬁمد لوكال وسصفÒ
ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي -ة ب -ا÷زائ -ر ج -ون
ديسص- -روشص- -ر ،أامسض ،ب- -ا÷زائ -ر ،أاه -م -ي -ة ال -ت -ع -اون
ا’ق -تصص -ادي واŸا‹ م -ا ب Úال -ب -ل-دي-ن ،فضص Ó-ع-ن
إامكانية اسصتفادة مصصالح وزارة اŸالية من الدعم
التقني للخزينة اأ’مريكية.
وأاوضص- -ح ب- -ي- -ان ال- -وزارة ،أان- -ه خ Ó-ل ج -لسص -ة ”

ع -ق -ده-ا ب-ط-لب م-ن السص-ف Òاأ’م-ري-ك-ي ب-ا÷زائ-ر،
ج -دد ه -ذا اأ’خ Òع -زم ب Ó-ده م -واصص -ل -ة وت -وسص-ي-ع
الشصراكة مع وزارة اŸالية.
و” خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق-اء ا’ت-ف-اق ع-ل-ى ال-ت-ف-كÒ
بهدف –ديد اÛا’ت التي من شصأانها أان تعزز
الشصراكة الثنائية .
كما تبادل الطرفان ا◊ديث حول تطور نشصاط

اŸؤوسصسص- -ات اأ’م -ري -ك -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر وك -ذا سص -ب -ل
تعزيزها.
باإ’ضصافة لذلك ” ،تبادل وجهات النظر فيما
يخصض اإ’طار العام لÓقتصصاد الكلي وأاهم ورشصات
اإ’صص Ó- -ح اŸا‹ اŸرت- -ق- -ب- -ة خ- -اصص- -ة ‘ ›ا’ت
اŸيزانية وتنويع ا’قتصصاد الوطني و–سص Úمناخ
اأ’عمال ما يسصمح بتعزيز ا’سصتثمار والنمو.

لمريكية-الإفريقية
لعمال ا أ
قمة ا أ

تامازيرت “ثل ا÷زائر ‘ الطبعة Ã 12وزمبيق
تشص- -ارك وزي- -رة الصص- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج- -م ج -م -ي -ل -ة
تامازيرت ‡ثلة للجزائر ‘ فعاليات الطبعة  12لقمة
اأ’ع -م -ال اأ’م-ري-ك-ي-ة-اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ح-تضص-ن-ه-ا
العاصصمة اŸوزمبيقية مابوتو ،من  18إا 21 ¤يونيو
ا÷اري ،حسصبما أافاد به ،أامسض ،بيان للوزارة.

وتشصهد هذه القمة مشصاركة  1.000مسصؤوول مسصÒ
Ÿؤوسصسص-ات أام-ري-ك-ي-ة وإاف-ري-ق-ي-ة ومسص-ت-ث-م-ري-ن دوليÚ
وكبار اŸوظف Úواأ’طراف اŸتعددة.
ويشصكل هذا اŸوعد القاري فرصصة لتعزيز تدفق
ا’سصتثمارات اŸشصÎكة ب Úالو’يات اŸتحدة والدول

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

اإ’فريقية كما يهدف إا ¤ربط عÓقات عمل وشصراكة
‘ ع- -دي- -د اÛا’ت (ال- -بÎول وال- -غ- -از والصص- -ن- -اع -ة
ال-غ-ذائ-ي-ة والصص-ن-اع-ة ا’سص-ت-خ-راجية والتصصنيع والبنى
ال-ت-ح-ت-ي-ة والصص-ح-ة والسص-ي-اح-ة وا’تصص-ا’ت واŸالية)،
يضصيف ذات البيان.
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خÓل ›لسس الوزراء اŸششÎك حول فيضشانات إاليزي

بدوي يقرر التكفل العاجل باŸتضسررين وتعويضسهم
لول ن- -ور ال- -دي -ن ب -دوي،
ق- -رر ال- -وزي- -ر ا أ
مسش- - - -اء أاول أامسس ،خ Ó- - -ل ›لسس ال - - -وزراء
اŸششÎك الذي خصشصس لبحث التداب Òالتي
لخÒة
يتع Úاتخاذها على إاثر الفيضشانات ا أ
التي ششهدتها ولية إاليزي التكفل العاجل
بتعويضس اŸواطن ÚاŸتضشررين حسشب ما أافاد
لو.¤
به بيان للوزارة ا أ
أاوضص -ح ال -ب -ي -ان ان -ه ” خ Ó-ل ا’ج -ت -م-اع ال-ذي
شصارك فيه كل من وزراء الداخلية واŸالية والسصكن
واŸوارد اŸائ -ي -ة والصص -ح -ة واأ’شص -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
والطاقة ،عرضض التقرير التقييمي للجنة الوزارية
اŸشصÎك -ة ال-ت-ي ” إاي-ف-اده-ا
بتعليمات من الوزير اأ’ول،
والتي وقفت رفقة السصلطات
اÙلية على حجم اÿسصائر
وك- - -ذا ا’نشص - -غ - -ا’ت اŸعÈ
ع -ن-ه-ا م-ن ط-رف اŸواط-نÚ
اŸتضص- - -رري- - -ن واقÎاح- - -ات
ف -ع -ال -ي -ات اÛت-م-ع اŸدÊ
وأاعيان اŸنطقة.
وأاكد الوزير اأ’ول أاثناء هذا اللقاء الذي حضصره
أايضصا ‡ثلو قطاعي البيئة والتضصامن و” توسصيعه
إا ¤اŸندوب الوطني للمخاطر الكÈى ومسصؤوو‹
اŸؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ،ع-ل-ى «اŸت-اب-ع-ة
اليومية» للحكومة وانشصغالها بخصصوصض ما خلفته
ال -ف -يضص -ان -ات ﬁي-ي-ا الَ-هَ-ب-ة ال-ت-ي م-ي-زت Œن-د ك-ل
م -ؤوسصسص -ات ال -دول-ة وع-ل-ى رأاسص-ه-ا ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الشصعبي ‘ مسصاعدة اŸواطن ÚاŸتضصررين وإاعادة
الوضصع إا ¤ما كان عليه ،وكذا مظاهر التضصامن
والتÓحم التي ع Èعنها اŸواطنون ع Èكافة ربوع
الوطن من أاجل تقد Ëيد العون واŸسصاعدة.
وأاضصاف البيان أانه «نظرا للطابع ا’سصتعجا‹»
÷ل ال -ع -م -ل -ي-ات اŸقÎح-ة واŸدع-وم-ة أايضص-ا م-ن
ط -رف ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي -ة ،ق ّ-رر ال -وزي-ر اأ’ول
«ال- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ع- -اج- -ل» ب- -ت -ع -ويضض ك -ل اŸواط -نÚ
اŸتضصررين ،وكذا تعويضض كل اÿسصائر اŸسصجلة

‘ الÌوة ا◊يوانية ومن اأ’شصجار اŸثمرة.
كما ” إاقرار  400إاعانة مالية لفائدة اŸواطنÚ
اŸتضصررة منازلهم جراء الفيضصانات مع إازالة كل
البنايات اŸتواجدة على ضصفاف الوديان والتكفل
بÎح -ي -ل ق-اط-ن-ي-ه-ا إا ¤م-ن-اط-ق آام-ن-ة م-ع م-ن-ح-ه-م
إاعانات لبناء سصكنات جديدة.
وق- -رر ال- -وزي- -ر اأ’ول أايضص -ا الشص -روع ‘ دراسص -ة
شصاملة ◊ماية مدينة جانت من أاخطار الفيضصانات
مع تسصخ Òمكتب دراسصات متخصصصض بالتعاون مع
الوكالة ا÷زائرية للفضصاء وتسصجيل عملية تخصض
دراسصة وإا‚از ثÓثة منشصآات فنية (جسصور) Ãدينة
جانت بكل من مدخل اŸدينة،
أاجاهيل وإان أابربر.
كما تضصمنت هذه القرارت
إاع -ادة ت -ه -ي-ئ-ة ك-ل اŸؤوسصسص-ات
والهياكل التابعة لقطاع الÎبية
ال -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ك -ل
البلديات اŸعنية وإاعادة تأاهيل
شصطر الطريق الوطني رقم 3
الرابط ب Úجانت وبرج ا◊واسض إا ¤جانب إاطÓق
دراسصة ومتابعة تهيئة سصتة ( )6وديان ثانوية (وادي
إاي -ف -ري ،تسص -وي -ن ،ب -ن -ي وسص -ك -ن ،أاغ-وم ،ت Úأال-ك-وم
وأارك )Úعلى مسصتوى جانت.
وط-الب ال-وزي-ر اأ’ول ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ع-م-ل-ية تنظيف
ورف-ع ﬂل-ف-ات ال-ف-يضص-ان-ات ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤اق-ت-ناء
شص-اح-ن-ات ل-ل-ت-ط-ه Òومضص-خ-ات ومولدات كهربائية
رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع-ن ب-رن-ام-ج ال-ت-حسص Úا◊ضص-ري
لفائدة اأ’حياء القدية ع Èبلدية جانت.
ومن التداب Òالتي اتخذها الوزير اأ’ول تكليف
وزارة الطاقة بتنصصيب ›موعات الطاقة الشصمسصية
( )Kits solairesل-ف-ائ-دة ال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ية على
مسص -ت -وى م -ن -اط -ق ا÷ن -وب ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-ا◊اج-ي-ات
اأ’سصاسصية Ÿواطنينا بها وكذا مزاولة نشصاطاتهم
الرعوية والفÓحية وتسصخ Òشصركة كوسصيدار من
أاج -ل ت -نصص -يب ورشص -ات -ه -ا ل -ل-ب-دء ال-ف-وري ‘ إا‚از
ﬂتلف العمليات الكÈى اŸقررة.

ترحيل قاطني البنايات
على ضسفاف الوديان
إا ¤مناطق آامنة

–ت ششعار «ا÷زائر :تنوع اقتصشادي وششراكة واعدة»

قطاع السسياحة يشسارك ‘ الطبعة Ÿ 52عرضض ا÷زائر الدو‹
يشصارك قطاع السصياحة والصصناعة التقليدية ‘
ال-ط-ب-ع-ة Ÿ 52ع- -رضض ا÷زائ- -ر ال- -دو‹ ،اŸزم- -ع
ت -ن -ظ-ي-م-ه م-ا ب 18 Úإا 23 ¤يونيو ،2019ب-قصص-ر
اŸعارضض (ا÷زائر العاصصمة) ،حسصب ما أاوضصحته
الوزارة الوصصية ‘ بيان لها.
وي-رم-ي ه-ذا اŸوع-د ال-ذي سص-ت-ج-ري ف-ع-ال-ي-اته
–ت شص- -ع -ار «ا÷زائ -ر :ت -ن -وع اق -تصص -ادي وف -رصض
شصراكة واعدة» إا« ¤خلق فرصض التبادل بﬂ Úتلف
الفاعل ‘ Úالقطاع ا’قتصصادي واÿدماتي ،سصواء
وط -ن -ي -ا ودول -ي -ا ،ب-غ-ي-ة ال-ع-م-ل ع-ل-ى –ف-ي-ز ف-رصض

الشصراكة والتعاون فيما بينهم».
و‘ هذا اإ’طار ،أاكد قطاع السصياحة والصصناعة
التقليدية تثمينه Ÿثل هذه الفضصاءات ا’قتصصادية-
اÿدماتية ذات البعد الدو‹ التي تعرف مشصاركة
ﬂتلف القطاعات والهيئات واŸتعامل ‘ Úشصتى
اÛا’ت الفاعلة ،والتي تسصمح بـ»إاظهار صصورة
ا÷زائر التنافسصية اقتصصاديا والعمل على تبديد
ﬂاوف اŸتعامل Úوإاعطاء إاشصارة قوية للمتعاملÚ
اأ’جانب الراغب ‘ Úا’سصتثمار با÷زائر.

لندونيسشية العريقة
تؤورخ للعÓقات ا÷زائرية ا أ

وثائق نادرة وصسور ‘ معرضض أارشسيف سسوكارنو بقصسر الثقافة
لرشش -ي -ف ح -ول ال -زع-ي-م
أاع -اد م -ع -رضس ا أ
أاحمد سشوكارنو ،اŸنظم بقصشر الثقافة مفدي
زك -ري-ا م-ن-ذ أاول أامسس ا÷م-ه-ور إا ¤م-ن-ط-ل-ق
العÓقات ا÷زائرية الندونيسشية الضشاربة
‘ أاع-م-اق ال-ت-اري-خ وال-ق-ي-م ال-ت-ي اعتمدتها.
وهي قيم ومبادئ جديرة بأان تعطي دفعا
إا ¤م - - -زي - - -د م - - -ن ال - - -رواب - - -ط والشش - - -راك- - -ة
لسشÎات -ي -ج -ي -ة ‘ ع-ا ⁄ال-ق-ري-ة الشش-ف-اف.
ا إ
لنشش -ط -ة ال -ب-ارزة ‘
يشش -ك -ل اŸع -رضس أاح -د ا أ
مشش- -ارك- -ة أان -دون -يسش -ي -ا ‘ م -ع -رضس ا÷زائ -ر
الدو‹ اŸنطلق بـ»الصشافكسس».

فنيدسس بن بلة
« الشص - -عب» ال- -ت- -ي زارت اŸع- -رضض وط- -افت ‘
أاجنحته ،توقفت عند الوثائق النادرة والصصور التي
تعطي مادة خاما لكل مدون لهذه العÓقات الثنائية
والتي Œيب ‘ نفسض الوقت عن أاي أاسصئلة تخصض
ا÷زائر وأاندونيسصيا التي رافع قائدها سصوكارنو من
م -ن Èم -ؤو“ر ب -ان -دون-غ اأ’ف-روأاسص-ي-وي سص-ن-ة ،1955
Ÿسصاندة القضصية ا÷زائرية ،مؤوكدا بأاعلى صصوت
أام- - -ام ق- - -ادة أا· ا÷ن- - -وب آان- - -ذاك ب - -أان الشص - -عب
ا÷زائري ثار ضصد اŸسصتعمر الفرنسصي من أاجل
ا◊ري- -ة وا’سص- -ت- -قÓ- -ل وم- -ن ال- -واجب م -راف -ق -ت -ه
ومسص -ان -دت -ه ب -أاك Èال -وسص -ائ -ل وأاق -وى اإ’م -ك-ان-ي-ات
لتحقيق الهدف اأ’سصمى :إاقامة دولة ذات سصيادة.
هذه الوثائق التي تضصمنتها وثائق ثرية أ’رشصيف
سص -وك-ارن-و ﬁل اه-ت-م-ام ج-اك-رت-ا ال-ت-ي ت-ع-ول ع-ل-ى
مسصاندة ا÷زائر ‘ قبول اليونيسصكو لها واعتمادها
ذاك -رة ع -اŸي -ة .أاك-د ه-ذا اق-يسض سص-ان-ت-وسص-و م-دي-ر
اÿدم- -ات ب- -اأ’رشص -ي -ف اأ’ن -دون -يسص -ي لـ»الشص -عب».
ودع -م -ت -ه سص -فÒة أان -دون -يسص -ي -ا ب -ا÷زائ -ر السص -ي-دة
السصفÒة ﬁروسصة ›ددة حرصصها على الذهاب
ب- -ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن إا ¤أاب- -ع -د ›ال ‘
ا’سصتثمار والشصراكة ’ سصيما السصياحة ،اÙروقات
وال-ب-ن-اء ال-ت-ي اق-ت-ح-م-ت-ه-ا اŸؤوسصسص-ات اأ’ندونيسصية
وتعرضض Œربتها.
›م -وع -ة ال -وث -ائ -ق اŸع -روضص -ة ت-ع-ط-ي صص-ورة
دقيقة عن ما تقرر ‘ مؤو“ر اأ’فروأاسصيوي وما
أا‚ز ’ح- -ق- -ا ‘ مسص- -ار ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úا÷زائ- -ر
وأاندونيسصيا التي وضصع أاسصسصها قادة ثورة البلدين

وت -ط -ل -ع -ه -م إا ¤إاسص-م-اع صص-وت ا÷ن-وب اŸن-ت-فضض
التحرر من الكتلت ÚاŸتصصارعت Úآانذاك القطب
الشصيوعي بزعامة موسصكو والقطب الغربي بريادة
واشصنطن.
م -ن ه -ذه ال -وث -ائ -ق صص -ور ل -وف -د «اأ’ف Ó-ن» إا¤
باندونغ ‡ث ‘ Óآايت أاحمد واﬁمد يزيد ،زيارة
فرحات عباسض أاول رئيسض للحكومة اŸؤوقتة عام
Óن-دون-يسص-ي Úم-نددين
 ،1961م-ظ-اه-رات ع-ارم-ة ل -أ
ب- -ق- -رار اÙت- -ل ال -ف -رنسص -ي ب -إاع -دام ج -زائ -ري -ات
تتصصدرهن جميلة بوحÒد ،القرصصنة الفرنسصية التي
حولت طائرة الزعماء اÿمسض واعتقالهم ‘ صصورة
ت -ظ -ه -ر ب -اŸل -م-وسض إاره-اب ال-دول-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة
اŸفضصوح.
كما تظهر الصصور جملة من مراسصÓت ا◊كومة
اأ’ندونيسصية وبرŸانها اŸعÎف با◊كومة اŸؤوقتة
وباسصتقÓل ا÷زائر.
ت -وق -فت م -دي -ر اأ’رشص -ي -ف اأ’ن -دون -يسص -ي ع -ن-د
د’’تها ومعناها وهو يشصرع لنا أاهمية الوثيقة ‘
ال-ت-ع-ري-ف ب-عÓ-ق-ات الصص-داق-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ال-ذي-ن
Œمعهما قواسصم مشصÎكة وتطلع واحد نحو الغد.
ه- -ذه ال- -رواب -ط ك -ان لسص -وك -ارن -و ال -دور ال -ب -ارز ‘
ت-رسص-ي-خ-ه-ا م-ق-ت-ن-ع-ا إا ¤ح-د ال-ث-م-الة بأان اسصتقÓل
ا÷زائر يعطي قوة إاضصافية للحركة ا’فرواسصيوية
وÁنحها انطÓقة أاقوى ‘ ﬁيط متغ Òتناولته
ب -ال-ت-فصص-ي-ل اأ’سص-ت-اذة عÓ-وي فضص-ي-ل-ة م-ن ج-ام-ع-ة
ا÷زائر  ،2مرافعة لعÓقات جزائرية أاك Ìقوة
وم -ت -ان-ة ‘ ال-ظ-رف ال-راه-ن اŸت-م-ي-ز ب-اخ-ت’Ó-ت
العÓقات الدولية وعودة مسصتعمر اأ’مسض ‘ ثوب
جديد من أاجل بسصط السصيطرة ونهب الÌوات.
ه -ذا ال -وضص-ع ي-ف-رضض ق-راءة م-ت-أان-ي-ة أاك Ìج-رأاة
و–د من ا÷زائر وأاندونيسصيا وفاء لروح باندونغ
وشصعلته التي ’ تنطفئ.
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إلثÓثاء  18جوإن  2019م
إلموإفق لـ  15شضوإل  1440هـ

أإعلن عن إسصتحدإث يوم وطني له ،مÒإوي:

ا÷زائر “كنت من القضساء على أامراضش فتاكة بفضسل التلقيح
 16أالف إاصسابة ببوحمرون بسسبب العزوف عن التلقيح
أإعلن وزير إلصصحة وإلسصكان وإصصÓح
إŸسص- - -تشص- - -ف- - -ي- - -ات ﬁم- - -د مÒإوي ع- - -ن
إسصتحدإث يوم وطني للتلقيح ،يصصادف
 17ج- -وإن م- -ن ك- -ل سص- -ن -ة مشصÒإ إ ¤إن
إ÷زإئر “كنت من إلقضصاء على إمرإضض
ف-ت-اك-ة ب-فضص-ل رزن-ام-ة إل-ت-ل-ق-ي-ح كشص-ل-ل
Óط- -ف- -ال وك- -زإز إلم- -ه- -ات وإل- -ك- -زإز
ل --أ
إلوليدي.

صشونيا طبة
ع -ل -ى ه -امشص إح -ي -اء إل-ذك-رى  50للتلقيح
وتكر Ëمهنيي إلصضحة ،أإوضضح إل وزير أإنه
بفضضل إلتلقيح  ⁄تسضجل إ÷زإئر إي حالة
دفتÒيا منذ  2007وإسضتطاعت إ◊صضول مع
نهاية  2016على إلشضادة على خلوها من شضلل
إلطفال مضضيفا إنها حصضلت على إلتصضديق
‘ ف -ي -ف -ري  2018ع -ل -ى إل-قضض-اء ع-ل-ى ك-زإز
إلمهات وإلكزإز إلوليدي ،معتÈإ إلتلقيح من
إولويات إلصضحة إلعمومية وهو ما سضاهم ‘
ت- -ق- -ل- -يصص ح- -اد ‹ ع- -دد إ◊الت إŸرضض- -ي -ة
وإلوفيات مذكرإ بان تقديرإت منظمة إلصضحة
إلعاŸية إثبتت إن إلتلقيح يسضمح بتفادي ما
يقارب مليون Úإ 3 ¤مÓي Úحالة وفاة ‘
إلعا ⁄سضنويا جرإء إمرإضص إلدفتÒيا وإلكزإز
وإلسضعال إلديكي وإ◊صضبة.
كما كشضف وزير إلصضحة عن تلقيح أإك Ìمن
مليون طفل ليتجاوز عمرهم سضنة وأإك Ìمن
مليو Êطفل ‘ إلوسضط إŸدرسضي مضضيفا أإنه

‘ إط -ار ه -ذإ إŸسض -ع -ى “ت ع -م -ل -ي -ة –يÚ
إ÷دول إل -وط-ن-ي ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ك-ت-جسض-ي-د لل-ت-زإم
إ÷زإئ -ر ب -ت -ن -ف -ي -د ﬂط -ط إل -ع -م-ل إل-ع-اŸي
ل-ل-ق-اح-ات ودل-ي-ل ع-ل-ى م-دى –م-ل إ◊ك-وم-ة
Ÿسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا ب-ه-دف ضض-م-ان إل-تلقيح إلشضامل
وإÛا.Ê
وإضض -اف أإن وزإرت -ه ت -ع -م -ل ع-ل-ى –سض-يسص
إلول -ي -اء وإŸه-ن-ي ‘ Úق-ط-اع إلصض-ح-ة وح-ت-ى
إلعÓمي Úمن أإجل تعميم إلتلقيح وتفادي
إل -ع -زوف إل -ذي ي -ع -رضص إلط -ف -ال إ ¤خ -ط-ر
خاصضة وإنه خÓل إلسضنة إŸاضضية ” تسضجيل
 29أإلف حالة بوحمرون نتيجة عزوف إلولياء

عن تلقيح إطفالهم و 22حالة وفاة ،مضضيفا إنه
إ ¤غاية إليوم حوإ‹  16إلف إصضابة.
وف -ي -م -ا ي-خصص م-دى ف-ع-ال-ي-ات إل-ل-ق-اح-ات
إجاب مÒإوي إنها فعالة وإمنة ولتشضكل إي
خطر على إŸوإطن Úكونها مؤوكدة من قبل
إŸن -ظ -م -ة إل -ع -اŸي -ة ل -لصض-ح-ة مشضÒإ إ ¤إن-ه
إج -رإءوق -ائ -ي بسض -ي -ط يسض -م -ح ب -ا◊م-اي-ة م-ن
إل -ع -دي -د م -ن إلصض -اب -ات إŸرضض -ي -ة إÿطÒة
مؤوكدإ ‘ سضياق إخر إن إلفيتام Úدي متوفر
ع -ل -ى مسض-ت-وى إل-ع-ي-ادإت إŸت-ع-ددة إÿدم-ات
وكذإ إلصضيدليات.
م -ن ج -ه -ت -ه إشض -ار إŸنسض -ق إŸق -ي -م ل·Ó-
إŸتحدة ‘ إ÷زإئر إيريك إوفÒإسضت إ¤
إÛهودإت إلتي قامت بها إ÷زإئر ‘ ›ال
إل-ت-ل-ق-ي-ح وإل-ت-ق-ي-د ب-ال-رزن-ام-ة وخضضوع جدول
إلتلقيح لعدة –يينات.
كما إضضاف إن إلسضياسضة إŸنتهجة سضمحت
للجزإئر تكون قدوة على إŸسضتوى إÙلي
وإل- -وط -ن -ي م -ث -م -ن -ا –صض -ل -ه -ا ع -ل -ى شض -ه -ادة
إلعÎإف من قبل إŸنظمة إلعالية للصضحة ‘
إلقضضاء على إلمرإضص إلفتاكة كشضلل إلطفال
وإلكزإز.
ك- -م- -ا ” ت- -ك- -ر Ëع- -دة م -ه -ن -ي› ‘ Úال
إلصض- -ح- -ة م- -ن ق -ب -ل وزي -ر إلصض -ح -ة وإلسض -ك -ان
وإصضÓح إŸسضتشضفيات إعÎإفا باÛهودإت
إŸبذولة ومسضاهمتهم ‘ حماية إلطفال من
إلم -رإضص إŸم -ي -ت -ة وإل -ت -ي ت -تسض-بب إلع-اق-ة
لسضيما خÓل فÎة ما بعد إلسضتقÓل.

لوروبي
بتمويل من إل–اد إ أ

إاطÓق برنامج مطابقة قواعد اŸنافسسة
 21مؤوسسسسة تسستجيب Ÿسسعى ﬁاربة الغشش
وضص- -ع ›لسض إŸن- -افسص- -ة ،أإمسض ،ب- -رن- -ام -ج
م -ط -اب -ق -ة ل -ق -وإع -د إŸن -افسص -ة ب -ت -م -وي-ل م-ن
لوروب- - -ي ،وي- - -ه- - -دف إ– ¤ف- - -ي - -ز
ل–اد إ أ
إ إ
إلشص- -رك- -ات لحÎإم إŸسص- -ت- -ه- -لك ‘ إلسص- -وق،
لخÓقيات إلتجارة ،كما يجنبها
وإلحتكام أ
إلتعرضض للعقوبات إŸالية.

جÓل بوطي
شضمل مشضروع إلÈنامج  21مؤوسضسضة إسضتجابت
ل- -دع -وة ›لسص إŸن -افسض -ة حسضب رئ -يسص إÛلسص
ع -م -ارة زي -ت -و ،Êإل-ذي أإك-د أإن إŸشض-روع إخ-ت-ي-اري
ول -يسص إل -زإم-ي-ا ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ،م-وضض-ح-ا أإن إل-ه-دف
إألسضاسضي هو إحÎإم إلسضوق من ناحية إألسضعار،
و–ق -ي -ق إ÷ودة إŸط -ل -وب -ة ‘ إإلن -ت -اج ،ح-يث أإن
أإغلب إŸؤوسضسضات ل –Îم قوإعد إŸنافسضة إلتي
تبقى ثقافتها غائبة “اما ‘ إ÷زإئر.
وأإوضض -ح زي -ت -و ‘ Êتصض -ري -ح ل -لصض -ح -اف -ة ع -ل-ى
هامشص إطÓق إلÈنامج،أإمسص ،بفندق إلسضوفيتال
ب- -ال -ع -اصض -م -ة أإن إÛلسص ع -رضص إلÈن -ام -ج ع -ل -ى
إلشضركات ،ورحبت به مؤوسضسضسضات من إلقطاعÚ
إلعام وإÿاصص ،غ Òأإن إلعدد يبقى ضضعيفا مقارنة
ب -اآلف -اق إŸوضض -وع-ة ،وشض-دد ع-ل-ى ضض-رورة إحÎإم
إلشضركات لقوإعد إلسضوق ،وﬁاربة إلتحايل وإلغشص
‘ إل-ت-ع-امÓ-ت إإلق-تصض-ادي-ة إل-ت-ي ت-ؤوث-ر سض-ل-ب-ا على

إلتجارة إلوطنية.
وم- -ن إŸرت- -قب أإن ي- -ح- -ف- -ز ب- -رن- -ام -ج ق -وإع -د
إŸنافسضة على دعوة وحث إŸؤوسضسضات إلناشضطة ‘
قطاعات إÙروقات ،إلهاتف إلثابت وإÙمول،
إل -ن -ق-ل إ÷وي ،إŸن-ت-ج-ات إل-زرإع-ي-ة ،إل-ت-اأم-ي-ن-ات،
إل -ب -ن-وك وشض-رك-ات إإلن-ت-اج ،إضض-اف-ة إ ¤م-ؤوسضسض-ات
إلبناء وإألشضغال إلعمومية ،وغÒها من إŸوؤسضسضات،
إ ¤إإلحÎإم إل -ط -وع -ي ل -ق-وإع-د إŸن-افسض-ة ،ح-يث
أإشضار زيتو Êإ ¤مرإفقة إŸتعامل ÚإإلقتصضاديÚ
وذلك ب- -الع- -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى خÈإت خÈإء دول- -ي -يÚ
وجزإئري Úإسضهموإ ‘ وضضع إلÈنامج.
من جهته إعت Èحميد فورإ‹ مدير برنامج
ت -ن -ف -ي-ذ إت-ف-اق إلشض-رإك-ة ،و‡ث-ل إإل–اد إألوروب-ي
إطÓ-ق إلÈن-ام-ج Ãث-اب-ة م-رح-ل-ة أإسض-اسض-ي-ة ل-ت-أاك-ي-د
آإل- -ي- -ات إحÎإم إŸن- -افسض- -ة ،سض- -ي- -م- -ا وأإن إآلل- -ي -ات
إŸوضضوعة شضارك فيها خÈإء جزإئريون ودوليون،
م -ن إŸت -وق -ع إن ت -ك -ون ن -ت -ائ -ج -ه -ا إي -ج -اب -ي -ة و‘
إŸسضتقبل إلقريب ،مثمنا تعاون إ÷انب إ÷زإئري
إلذي أإدى إ ¤إنشضاء توأإمة ب Úإلطرف ،Úوعزز
سضبل إلتعاون ‘ عدة ›الت.
وتكمن إلفائدة ‘ إحÎإم إŸؤوسضسضات لقوإعد
إŸن- -افسض -ة م -ن خ Ó-ل Œنب إل -ع -ق -وب -ات إŸال -ي -ة
إÎŸتبة عن خرق قوإعد إŸنافسضة ،حيث قد
تصضل إلعقوبات إ 12 ¤باŸائة من رقم إألعمال ،أإو

دعوى قضضائية تعويضضا للضضحايا– ،ويل إلزبائن
لصضالح إŸنافسض ،Úأإو تضضرر سضمعة إلشضركة ،وهو ما
أإشضار إليه رئيسص إÛلسص إلذي تأاسضف عن غياب
ثقافة إحÎإم قوإعد إŸنافسضة لدى إŸؤوسضسضات
إلوطنية.
‘ مقابل ذلك أإكد إÈÿإء إŸشضاركون ‘ إليوم
إلدرإسضي أإن برنامج إحÎإم قوإعد إŸنافسضة يؤودي
إ– ¤ف -ي -ز خ -فضص إألسض -ع -ار ،وإلب -ت -ك -ار– ،سضÚ
ن- -وع -ي -ة إŸن -ت -ج -ات وإÿدم -ات ،وإ◊ف -اظ ع -ل -ى
مناصضب إلشضغل ،كا يؤودي إ“ ¤ك ÚإŸؤوسضسضات من
–سض Úأإدإءها وتنافسضيتها على إلصضعيدين إلوطني
وإلدو‹ ‘ إألسضوإق ،وهي إألهدإف إلتي يسضعى
›لسص إŸن -افسض -ة ل -ت -ح -ف -ي-ز م-ت-اب-ع-ت-ه-ا ‘ إل-وقت
إ◊ا‹ ‘ إطار ترقية إإلقتصضاد إلوطني.
ول -ت -ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ف-ع-ل-ي-ة ق-ام إŸشض-رف-ون ع-ل-ى
مشضروع إلÈنامج إلذي أإطلقه ›لسص إŸنافسضة ‘
أإك-ت-وبر  2018ب-ت-ن-ظ-ي-م ورشض-ات ع-م-ل ول-قاءإت مع
متعامل Úإقتصضادي Úعلى غرإر ›مع سضوناطرإك،
ومؤوسضسضة كات  ،CAATو،Saaو ،CAAR ،Alliance
للتأامينات ،إضضافة إ ¤متعاملي إلهاتف إلنقال على
غرإر جيزي ،وإتصضالت إ÷زإئر ،كما ” ” تنظيم
ل - -ق - -اءإت م - -ع إط- -ارإت ع- -دة وزإرإت ذإت ط- -اب- -ع
إقتصضادي ،وذلك بغرضص مرإفقة إŸتعامل Úمن
طرف إÈÿإء ،و–ديد كل إلتحديات إŸسضجلة.

 660إخطار تلقته إلهيئة إلوطنية ◊ماية إلطفولة

ا’سستثمار ‘ الÈاءة اŸبكرة وقاية لها

إأك - -دت إŸف - -وضض إل - -وط- -ن- -ي رئ- -يسص- -ة
إل -ه -ي -ئ -ة إل -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة وت -رق-ي-ة
إلطفولة مر Ëشصر‘ إن إŸرحلة إلو¤
للطفل مهمة ‘ تكوين شصخصصية إلطفل
وب- -ن- -اء مسص- -ت -ق -ب -ل -ه ،مضص -ي -ف -ة إن ه -ذه
إŸسصالة موضصوع إŸلتقى إلول من نوعه
ل -ل -ج -ن -ة إŸوضص-وع-ات-ي-ة إŸك-ل-ف-ة بصص-ح-ة
إل-ط-ف-ل خ-اصص-ة م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق بالصصحة
إل- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة .وه -ي ÷ن -ة نصص -بت شص -ه -ر
جانفي إŸاضصي.

فتيحة كلواز
–دثت شض -ر‘ ح -م -ل -ة –سض -يسض -ي-ة Œاه
إل -ط -ف -ول -ة –ت شض -ع -ار « إل -ل -ح -ظ -ات إلأو¤
مهمة» .وهي يظنها إلكثÒون غ Òمهمة لكن
إ◊ق-ي-ق-ة ت-ث-بت إن إل-درإسض-ات ع-رف-ت-ه-ا بانها
ﬁورية تظهر نتائجها مع مرور إلوقت ومع
تبلور شضخصضية إلطفل لذلك هو بحاجة إ¤

رعاية وحماية ،إ ¤تغذية سضليمة سضوإء كانت
مادية إو معنوية ،وإ ¤توف Òكل إحتياجاته
مهما كان نوعها.
ع -ن إŸل -ت -ق -ى إل -ذي ن -ظ -م -ت-ه إل-ه-ي-ئ-ة م-ع
صض -ن -دوق إلأ· إŸت -ح -دة ◊م-اي-ة إل-ط-ف-ول-ة،
إأمسص ،ب- -ف- -ن -دق «إŸارك ،»Òق -الت م -ر Ëإن -ه
تزإمن وإحياء وزإرة إلصضحة إجبارية تلقيح
إلأطفال ‘ إ÷زإئر وهي من ب ÚإلتدإبÒ
إŸهمة إلتي إتخذتها إ÷زإئر من إجل طفولة
سضليمة بعيدة عن خطر إلمرإضص إو إŸوت
بسضببها ،معتÈة ‘ ذإت إلوقت إن إلسضتثمار
‘ إلطفولة إŸبكرة هو إسضتثمار مدى إ◊ياة.
و بلغة إلأرقام ،قالت شضر‘ إنه من جانفي إ¤
غاية 16جوإن إ÷اري سضجلت إŸفوضضية على
رقمها إلخضضر 307900 ،1111مكاŸة إختلف
سضببها من طلب إلرشضاد وإلتوجيه  ،إما عدد
إلخطارإت فبلغ  1183 ،660طفل من بينهم
 332طفل إقل من  6سضنوإت و607من  7إ13 ¤
سضنة و 244إك Ìمن  14سضنة.

إ ¤ج- -انب إŸل- -ت -ق -ي ” إط Ó-ق ومضض -ات
إشض -ه -اري -ة مصض -ورة وإذإع -ي -ة ل-ت-وع-وي-ة إل-دور
إŸهم إلذي يلعبه إلولياء ‘ هذه إŸرحلة
إ◊سضاسضة خاصضة ‘ حماية إلطفل من إأي
شضكل من إشضكال إلعنف ،وكذإ نشضر لفتات ‘
إل- -ط- -رق إلسض- -ري- -ع- -ة وإŸن- -اط- -ق إ◊ضض- -ري- -ة
وووسضائل إلنقل إ÷ماعية.
إما ‡ثل صضندوق إلأ· إŸتحدة من إأجل
إلطفولة «إليونيسضف» با÷زإئر ،مارك لوسضي
فصضرح إأن إلـ 1000يوم إأو ¤من حياة إلطفل
ه-ي م-وضض-وع إ◊م-ل-ة إل-ت-ي إط-ل-ق-ت-ه-ا إل-ه-ي-ئ-ة
إلوطنية ◊ماية وترقية إلطفولة بالتعاون مع
«إليونيسضف» إلتي تاأخذ على عاتقها –سضيسص
إلولياء باأهمية رعاية إلطفولة ‘ إŸرحلة
إŸبكرة من إول يوم إ 3¤سضنوإت من حياة
إلطفل وكذإ إÿروج بتوصضيات من خÓل إربع
ورشض -ات ع -م -ل إشض -رف ع-ل-ي-ه-ا ﬂتصض-ون م-ن
إأط-ب-اء ة ن-فسض-ان-ي-ون وك-ل إل-ق-ط-اع-ات إŸعنية
بÈنامج حماية إلطفولة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لخÒة:
وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية حول إلفيضصانات إ أ

” التكفل بجانت واŸشسكل اŸا‹ وراء عدم اقتناء طائرات مروحية
 56أالف عون با◊ماية اŸدنية و 1507تدخل منذ بداية السسنة

عاد وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية
صص Ó- - -ح إل- - -دي- - -ن دح- - -م- - -ون ،إ ¤م- - -ل- - -ف
لخÒة إل-ت-ي مسصت إل-ولي-ة
إل-ف-يضص-ان-ات إ أ
إŸن -ت -دب-ة ج-انت ،م-ؤوك-دإ إل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا وأإن
إŸشص - -ك - -ل إŸا‹ إل- -ذي ح- -ال دون إق- -ت- -ن- -اء
ط- -ائ- -رإت م- -روح- -ي- -ة  ⁄يسص- -ه- -ل م- -ه- -م- -ة
إل- - -ت- - -دخ - -ل ،وأإق - -ر ‘ سص - -ي - -اق رده ع - -ل - -ى
لم-ة ب-خصص-وصض
إنشص -غ-الت ن-وإب ›لسض إ أ
مشصروع إلقانون إŸتعلق بالقوإعد إلعامة
للوقاية من أإخطار إ◊ريق وإلفزع ،بأانه
يأاتي متأاخر جدإ وأإن إ◊كومة تهدف من
ورإءه إ ¤إسصتدرإك إلوضصع.

فريال بوششوية
تطرق إلوزير ،رده على نقاشص نوإب ›لسص
إألمة حول مشضروع إلقانون إŸتعلق بالقوإعد
إلعامة للوقاية من أإخطار إ◊ريق وإلفزع ،إ¤
كل إلنقاط إŸطروحة لسضيما منها ما تعلق
ب-ك-ي-ف-ي-ة إل-ت-ط-ب-ي-ق وأإه-مية إلتكوين ،كما عرج
على إإلحصضائيات لسضنة  ،2017إلتي وصضفها
بالكارثية ليسضجل إنخفاضضا ﬁسضوسضا ‘ إلعام
 ،2018لفتا إ ¤تسضجيل  1507تدخل بينها
 1260دإخ -ل ب-ن-اي-ات سض-ك-ن-ي-ة خÓ-ل إألشض-ه-ر
إألربعة إألو ¤من إلسضنة إ÷ارية ،و” تسضجيل
 497وف -اة وإن-ق-اذ  8552شض -خصص ‘ غضض -ون
إلسضنوإت إÿمسص إألخÒة.
وذكر ‘ سضياق حديثه عن إلتكوين ،بأان
إ◊ماية إŸدنية تضضم ‘ صضفوفها إليوم أإزيد
من  56أإلف عون ،كما ” فتح تربصص لفائدة
 1700عون ‘ غضضون إلسضنة إ÷ارية ،وفتح

قوسص أإكد من خÓله أإنه ” إلتكفل بسضكان
جانت إلتي غرقت ‘ أإمطار طوفانية ،كما
أإكد وجود إلعدد إلكا‘ من أإعوإن إ◊ماية
إŸدنية ‘ ،مقابل ذلك أإقر بأان إلوضضع إŸا‹
ح -ال دون إق -ت -ن -اء ط -ائ -رإت م -روح -ي -ة ك-انت
سضتسضاهم بقدر كب ‘ Òتسضهيل إلعملية.
إلقانون إلذي يحل ﬁل أإمر يعود إ44 ¤
سض-ن-ة ،ي-ه-دف أإسض-اسض-ا إ ¤ح-م-اي-ة إألشض-خ-اصص
وإŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ‘ ،ظ- -ل تضض- -اع- -ف وت- -زإي- -د
إŸؤوسضسض- -ات إل- -كÈى وإل -ب -ن -اي -ات إŸرت -ف -ع -ة
وإŸرت -ف -ع -ة ج -دإ ،وإسض-ت-ن-ادإ إ ¤ت-وضض-ي-ح-ات
إل -وزي -ر إل -وصض-ي ف-ان-ه وح-رصض-ا ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
إل- -ق- -ان- -ون إل- -ذي يضض- -م- -ن أإم- -ان إألشض -خ -اصص
وإŸنشض- -ات ،سض- -ي- -ت- -م إصض- -دإر ك- -ل إل -نصض -وصص
إلتنظيمية فور صضدوره ‘ إ÷ريدة إلرسضمية.

 ¤جمعها أإهل إ ÒÿخÓل أإسصبوع
تو ّ

قافلة مسساعدات من ورقلة نحو جانت
وصص- -لت إ ¤م- -دي- -ن- -ة ج -انت ب -ولي -ة
لخÒين قافلة
إيليزي خÓل إليوم Úإ أ
لفرشصة
لغطية وإ أ
مسصاعدإت ﬁملة با أ
لل- -بسص- -ة وإŸي- -اه إŸع- -دن- -ي -ة إل -ت -ي ”
وإ أ
جمعها خÓل مدة أإسصبوع Ãشصاركة أإهل
إ ÒÿوإÙسصن Úمن سصكان ورقلة.

ورقلة :إاÁان كا‘
ج -اءت ه -ذه إÿط -وة حسض -ب-م-ا ذك-ر رئ-يسص
ج-م-ع-ي-ة إل-بسض-م-ة إÒÿي-ة لـ«إلشضعب» Œسضيدإ
Ÿبادرة أإطلقتها بعضص إ÷معيات وإنضضمت
إليها كل من جمعية إلبسضمة إÒÿية وجزإئر
إ Òÿو›موعة إليد ‘ إليد وجمعية إÒÿ
وإإلحسض - -ان حسضب م - -ا ه - -و م- -ت- -اح ل- -ه- -ا م- -ن
إمكانيات من أإجل تقد ËإŸسضاعدإت لسضكان

مدينة جانت ومسضاندتهم ‘ هذه إلظروف،
مشضÒإ إ ¤أإن ردة إلفعل إلتضضامنية هذه جد
طبيعية بالنظر ألهمية تعزيز أإوإصضر إلتعاون
وإل - - -تضض- - -ام- - -ن ب ÚإŸوإط- - -ن Úإ÷زإئ- - -ريÚ
Ÿسضاعدة سضكان هذه إŸنطقة من إلوطن إلتي
تضضررت مؤوخرإ بسضبب إلفيضضانات ،مضضيفا أإن
إŸسضاعدإت إلتي تلقاها سضكان جانت  ⁄تكن
ك- - -اف- - -ي- - -ة و‘ ح - -ال ” ط - -لب إŸزي - -د م - -ن
إŸسضاعدإت من إŸهم أإن يتم إطÓق مبادرإت
أإخ- -رى م- -ن أإج- -ل مسض -اع -دة ه -ذه إŸن -ط -ق -ة
وسضكانها لتجاوز هذه إألوضضاع إÿاصضة.
يذكر أإن مدينة جانت بولية إيليزي كانت
قد سضجلت سضقوط أإمطار غزيرة تسضببت ‘
حدوث فيضضانات أإثرت على سضكان إلبنايات
وإلسضكنات إلقدÁة بسضبب دخول إŸياه إ¤
إŸنازل.

وزير إلفÓحة من باتنة:

اأ’من الغذائي رهان يجب كسسبه
إكد وزير إلفÓحة وإلصصيد إلبحري،
ع-قب إشص-رإف-ه ب-ب-ات-نةعلى إليوم إلعاŸي
Ÿك -اف-ح-ة إل-تصص-ح-ر ب-اŸدرسص-ة إل-وط-ن-ي-ة
للغابات بباتنة ،أإن إ◊كومة جعلت من
لم-ن إل-غ-ذإئ-ي أإول-وي-ة ،وذلك
ت -ع -زي -ز إ أ
ب- -تسص- -خ Òج- -م- -ي- -ع إل- -وسص- -ائ -ل م -ن أإج -ل
إلتسصي Òإ◊سصن للوإردإت من إلقمح..

باتنة :حمزة Ÿوششي
دع- -ا ع -م -اري إ ¤وضض -ع خ -ري -ط -ة ط -ري -ق
للتخلصص من إلوإردإت إŸرتفعة من إ◊بوب،
ب- -ت- -وف Òشض- -روط –سض Úإإلن- -ت- -اج ،ب -تسض -خÒ
إلوسضائل وإلقدرإت إلعلمية وإلتقنية.
وقال عماري إلذي إشضرف إيضضا على توقيع
إتفاقية لتسضي Òإ◊رإئق بطريقة علمية ،من
خÓل تكوين رجال إلغابات وإ◊ماية إŸدنية
وإلدرك إلوطني وذلك بالتعاون مع إŸنظمة
إل -ع -اŸي -ة ل -ل -ت -غ-ذي-ة ودول-ة إل-ي-اب-ان ،ب-حضض-ور
سض - -فÒه - -ا ب- -ا÷زإئ- -ر ،أإن إ÷زإئ- -ر ق- -ط- -عت
أإشضوإطا معتÈة ‘ ›ال مكافحة إ◊رإئق
م- -ن خÓ- -ل ت- -ط- -وي- -ر م- -ن -ظ -وم -ت -ه -ا ‘ ه -ذإ
إÿصضوصص.
بدوره أإكد إلوإ‹ فريد ﬁمدي ‘ كلمته
أإن ولية باتنة تتميز بتنوع مناخها ،وإحتوإئها
ع-ل-ى م-ن-اط-ق فÓ-ح-ي-ة ح-دودي-ة م-ع إل-وليات
إ÷ن -وب -ي -ة إŸع -روف-ة ب-ط-اب-ع-ه-ا إلصض-ح-رإوي،
إألمر إلذي يجعل منها عرضضة للتصضحر على
غرإر بلديات دوإئر إ÷زإر ،بريكة وتكوت،
هذه إŸعطيات جعلت جميع إلفاعل Úحسضب
ﬁم -دي ي -رف -ع -ون إل -ت -ح -دي ل-ل-مضض-ي ق-دم-ا

للحفاظ على إŸكتسضبات إÙققة حتى إآلن
من جهة ،وإعطاء نفسص جديد للقطاع من
جهة أإخرى ،من خÓل ﬂتلف إŸشضاريع على
غرإر تثم ÚإŸوإرد إŸائية ،إذ –توي إلولية
على سضد مائي بسضعة  78مليون م 3وإلذي
سض -يسض -اه -م ‘ سض -ق -ي إÙي -ط -ات إ÷ن -وب -ي-ة
للولية ،إضضافة إ 17 ¤حاجز مائي بسضعة 2
مليون م 3من شضأانه تزويد فÓحي إŸنطقة
وتشض -ج -ي-ع-ه-م ل-ت-وسض-ي-ع مسض-اح-ات-ه-م إŸسض-ق-ي-ة
وح- -م -اي -ت -ه -ا ‘ ن -فسص إل -وقت م -ن إل -ت -غÒإت
إŸن -اخ -ي -ة خ-اصض-ة إ÷ف-اف ،وي-حصض-ي ق-ط-اع
إلفÓحة حوإ‹  7412نقب مائي موزعة على
جميع بلديات إلولية ،وكذإ  5513بئر و208
منبع مائي.

»æWh

ألثÓثاء  18جوأن  2019م
ألموأفق لـ  15شسوأل  1440هـ

‘ اليوم الثا Êمن امتحانات البكالوريا بالبليدة

ارتياح أ’سسئلة الرياضسيات ...وتÓميذ ضسحايا –ديد الدروسس
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www.ech-chaab.com

’نقاذ ينقذ «السصانكيام» ببومرداسس
ا إ

 ٪ 81نسسبة النجاح ودعاوى للتكفل بالطور ا’بتدائي
تراجعت و’ية بومرداسس هذه السصنة ‘
نتائج امتحان شصهادة نهاية مرحلة التعليم
ا’ب-ت-دائ-ي»السص-ان-ك-ي-ام» ع-ل-ى ع-كسس م-ا ك-ان
متوقعا من قبل القائم Úعلى القطاع ،لكنه
ك- -ان م- -ن- -ط- -ق- -ي- -ا و–صص- -ي- -ل ح- -اصص -ل حسصب
اŸت-ت-ب-ع Úوأاعضص-اء ال-ف-ري-ق الÎب-وي وح-تى
شصركائهم ‘ جمعيات أاولياء التÓميذ بسصبب
ظ -روف ال -ت -م -درسس الصص-ع-ب-ة ‘ ه-ذا ال-ط-ور
ا◊سص - -اسس ،خ - -اصص - -ة ‘ ب- -عضس اŸن- -اط- -ق م- -ن
الو’ية التي ’ تزال تعا Êمن ا’كتظاظ
’قسص -ام ال -ذي ان-ع-كسس ع-ل-ى ق-درات
داخ -ل ا أ
ا’سص-ت-ي-ع-اب ل-دى ال-ت-ل-م-ي-ذ ،وع-وام-ل أاخرى
ب -ي -داغ -وج -ي -ة واج -ت -م -اع -ي -ة م -ن -ه -ا ال-ن-ق-ل
’ط - -ع - -ام ‘ ع - -دد م - -ن
اŸدرسص - -ي وغ - -ي - -اب ا إ
اŸؤوسصسصات.

بومرداسس :ز .كمال
أاع - -رب ت Ó- -م - -ي- -ذ ت- -رشص- -ح- -وا ’ج- -ت- -ي- -از
ام-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة التعليم الثانوي-
ال- -ب- -ك- -ال- -وري- -ا ‘ ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،ع- -ن رضص- -اه -م
’سص-ئ-ل-ة ال-ري-اضص-ي-ات ‘ ال-ي-وم
وارت -ي -اح -ه-م أ
الثا Êمن عمر امتحانات شصهادة البكالوريا،
سص -واء ‘ ال -ت -خصصصص -ات ال -ع -ل -م -ي-ة أاو ال-ل-غ-ات
’داب.
وا آ

البليدة :لينة ياسشمÚ
بدت عÓمات أ’رتياح وألفرحة على كث Òمن
أل-تÓ-م-ي-ذ أÎŸشس-ح’ Úج-ت-ي-از أم-تحانات مرحلة
ن -ه -اي -ة أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ث -ان -وي ،وه -و م-ا ج-ع-ل ب-عضص
أÎŸشس- -ح Úي -ت -ن -فسس -ون ألصس -ع -دأء ويسس -ت -ع -ي -دون
معنوياتهم ،خصسوصسا ب Úألذين قيّموأ أمتحانات

’ول ‘ مادة أللغة ألعربية ،على أنها كانت
أليوم أ أ
صس- -ع- -ب- -ة ‘ أŸوضس- -وع أل- -رئ -يسس -ي أو أ’خ -ت -ي -اري
’خصص تÓميذ تخصسصص أللغات ،وهي ألفرحة
وبا أ
’ولياء كذلك ،وأزأحت عنهم
ألتي أنعكسست على أ أ
ألضسغط وألتوتر ألشسديدين.
وجرت أطوأر أمتحان ألبكالوريا لدورة جوأن
 ،2019ب-حسسب مÓ-ح-ظ-ة وم-ت-اب-ع-ة ج-م-ع-ي-ة أول-ياء
أل -ت Ó-م -ي -ذ ‘ ،أل -ي -وم أل-ث-ا Êم-ن ع-م-ره-ا ،ه-ادئ-ة
وسسلسسة ،بعيدأ عن تسسجيل أي توتر أو حوأدث غÒ
ﬁسسوبة ،بل على ألعكسص ،حيث عرفت مرأكز
’ح-رأر ،تسس-ج-ي-ل حضس-ور م-ك-ث-ف بÚ
أم -ت-ح-ان-ات أ أ
’ول.
أÎŸشسح ،Úعلى عكسص أليوم أ أ
‘ سس- -ي -اق أ◊دث ألÎب -وي ،سس -ج -ل م -ه -ت -م -ون
با◊دث ،نقطة سسلبية ،تخصص ألتÓميذ وأسساتذتهم
على ألسسوأء ،حيث أعرب هؤو’ء عن وقوع بعضص

أل -ت Ó-م -ي -ذ ضس -ح -اي -ا «ت -غ -ل -ي-ط « ،إأن صس-ح أل-ق-ول،
’نصسياعهم وإأتباع نصسائح وتوجيهات ،قدمها لهم
أسساتذتهم خÓل مشسوأرهم ألدرأسسي طيلة ألعام،
وألتي صسبت ‘ ﬁور « –ديد ألدروسص « ،ودعوة
هؤو’ء ألتÓميذ إأ ¤مرأجعة بعضص ألدروسص ،وليسص
›ملها ‘ غالبية أŸوأد ‘ ،خطوة من هؤو’ء،
’سسئلة لن تخرج عن تكهناتهم.
على أن موأضسيع أ أ
وهو ما جعل ألتÓميذ يقعون ‘ مأازق ،خاصسة
’ول م -ن ع -م -ر أ’م -ت -ح -ان أŸصسÒي،
‘ أل- -ي- -وم أ أ
وأل -ذي ظ -ه -ر ج -ل -ي -ا ‘ ألصس -ع -وب -ات أل -ت-ي ل-ق-ي-ه-ا
ألتÓميذ ،عند أسستÓم أسسئلة أ’متحان ‘ مادتي
أللغة ألعربية وألشسريعة ،ما جعلهم يعيشسون توترأ
وضسغطا نفسسيا كبÒين ،أنتهى مع بعضص أ◊ا’ت،
’صس- -اب- -ة ب- -إاغ- -م- -اءأت ⁄ ،ي- -ت- -ح- -م- -ل ف- -ي -ه -ا
إأ ¤أ إ
’مل ألتي سسقطوأ فيها.
أÎŸشسحون ،خيبة أ أ

’ول والثاÊ
 ⁄يسصجل أاي تسصريب خÓل اليوم Úا أ

ارتياح لسسهولة اأ’سسئلة وعدم تسسجيل أاية حالة غشس بسسيدي بلعباسس
مر اليوم ا’ول والثا Êمن امتحان شصهادة
البكالوريا بسصيدي بلعباسس بردا وسصÓما على
’دبية بعد
اÎŸشصح ‘ Úالشصعب العلمية وا أ
اج -ت -ي -ازه -م Ÿواد ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،الÎب-ي-ة
’سصÓ-م-ي-ة وم-ادة ال-ري-اضص-ي-ات بكل أاريحية
ا إ
ن- -ظ- -را لسص- -ه- -ول- -ة اŸواضص- -ي -ع وال -ت -ي أان -ه -اه -ا
اÎŸشصحون قبل الوقت الرسصمي.

حول أأ’جوأء ألسسائدة خÓل أليوم أأ’ول من
أم-ت-ح-ان أل-ب-ك-ال-وري-ا ف-ق-د أسس-ت-حسس-ن أÎŸشس-ح-ون
أمسص أŸوأضسيع أÿاصسة Ãادة ألرياضسيات وقبلها

مادتي أللغة ألعربية وألعلوم أإ’سسÓمية لكل ألشسعب
خ- -اصس- -ة وأن- -ه- -ا ك- -انت ‘ أŸت -ن -اول ب -ال -رغ -م م -ن
أıاوف ألتي رسسمها أÎŸشسحون وألتي تÓشست
Ãجرد دخولهم قاعات أ’متحان وأ’طÓع على
أŸوأضسيع ،وعن مادة ألرياضسيات ألتي تعد أسساسسية
بالنسسبة للشسعب ألعلمية فقد تفاجأا أÎŸشسحون
لسس -ه -ول -ة أŸوأضس -ي -ع أل -ت -ي  ⁄ت -خ -رج ع -ن أŸق-رر
أل-درأسس-ي م-ع-تÈي-ن أأ’سس-ئ-ل-ة ‘ أŸسس-ت-وى ’سس-ي-ما
أŸوضسوع أأ’ول.
ودأخ -ل أسس -وأر أŸؤوسسسس -ة أل -ع-ق-اب-ي-ة ي-ج-ت-از 81
مÎشسحا أمتحانات ألبكالوريا منهم  5نسساء ،كلهم
من شسعبة أآ’دأب وألعلوم أإ’نسسانية بعدما سسخرت

ل -ه -م م -دي -ري -ة ألسس -ج -ون Ãع -ي -ة م -دي -ري-ة ألÎب-ي-ة
وم -دي -ري -ة أل -نشس -اط أإ’ج -ت -م -اع-ي ك-اف-ة أل-ظ-روف
وألوسسائل ألبيدأغوجية لضسمان موسسم درأسسي ناجح
ك -ف -ي -ل ب -ت -خ -ف -ي -ف ع -ق -وب -ة أل -ن-ز’ء ،وت-ب-ل-غ نسس-ب-ة
أÎŸشسح Úألكبار ‘ ألسسن  ٪38منهم مÎشسح يبلغ
من ألعمر  68سسنة ،ومÎشسح وأحد حامل للسسوأر
أإ’لكÎو Êعاد ليجتاز أإ’متحان على ألرغم من
أسستفادته من أإ’فرأج.
و ⁄تسسجل مديرية ألÎبية خÓل أول يوم Úمن
أ’متحان أي ﬁاولة غشص أو تسسريب للموأضسيع
ك -م -ا أج -ريت أ’م -ت -ح -ان -ات ‘ ظ-روف ع-ادي-ة م-ع
تسسجيل غيابات كثÒة ‘ فئة أأ’حرأر.

سصجلت مديرية الÎبية لو’ية تبسصة
إاقصصاء  08مÎشصح Úأاحرار ‘ اليوم ا’ول
’م -ت -ح -ان ال-ب-ك-ال-وري-ا بسص-بب ﬁاو’ت-ه-م
ال- -غشس ب- -ال- -ه- -وات- -ف ال- -ن- -ق- -ال -ة أاو أاج -ه -زة
’وراق اŸسصودة.
البلوتوث أاو ا أ
من جهة أخرى ،أوضسحت مديرية ألÎبية أن
أ’م- -ت- -ح -ان خ Ó-ل أل -ي -وم Úأأ’ول ،Úق -د ج -رى ‘
ظروف تنظيمية ﬁكمة ،كما “يزت دورة هذأ

ألعام بتوف Òألتكييف على مسستوى  123قاعة بـ 08
مرأكز ببلديتي بئر ألعاتر ونقرين‡ ،ا سسهل على
أŸمتحن Úوسسهل عليهم ظروف أإ’جرأء ‘ ظل
أ’رتفاع ألكب Òلدرجات أ◊رأرة وخاصسة جنوبا.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،خصسصست م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة
’ول م - - -رة  12م -رك -زأ ل-ل-ت-ك-ف-ل بـ  800مÎشسح
أ
نظامي ،ألذين سسيجرون أ’متحان خارج بلديات
“درسس- -ه- -م ،ف- -ي- -م -ا ب -ادر ع -دد م -ن أŸوأط -نÚ

وأÛتمع أŸد Êإأ ¤ألتكفل بإاطعام أÎŸشسحÚ
’حرأر وخاصسة ببلديات بئر ألعاتر وألشسريعة
أأ
وأل- -ون- -زة ،وه- -ي أŸب- -ادرة أل- -ت- -ي أسس -ت -حسس -ن -ه -ا
أÎŸشس-ح-ون ،أل-ذي-ن ك-ان-وأ ي-ع-ان-ون م-ن إأشس-كالية
’ك -ل وأŸأاوى أŸري -ح ق -ب -ل أسس -ت -ئ -ن -اف
ت- -وف -ر أ أ
أ’متحان ‘ ألفÎة أŸسسائية.

سشيدي بلعباسس:غ .ششعدو

...وإاقصساء  08مÎشسح Úأاحرار ‘ البكالوريا

تبسشة :خالد.ع

وليد باعلي كفيف –صصل على معدل 10 / 9.80

 ٪ 85.14نسسبة النجاح ‘ امتحان نهاية مرحلة التعليم ا’بتدائي
أسسفرت ،نتائج أمتحانات شسهادة نهاية مرحلة
ألتعليم أ’بتدأئي لدورة جوأن  2019بو’ية خنشسلة،
ع - -ن ‚اح  7419مÎشس-ح م-ن ب-ي-ن-ه-م  3699إأناث،
بنسسبة ‚اح بلغت هذه ألسسنة  ،٪85.14بحسسب بيان
ÿلية أإ’عÓم وأ’تصسال Ÿديرية ألÎبية.
أورد ذأت أŸصسدر ‘ هذأ أإ’طار ،بلوغ نسسبة

ألقبول ‘ ألسسنة أأ’و ¤متوسسط  95.21باŸائة بعد
أح -تسس -اب أإ’ن-ق-اذ ،ف-ي-م-ا ” تسس-ج-ي-ل ‚اح ج-م-ي-ع
أÎŸشسح Úمن ذوي أ’حتياجات أÿاصسة بنسسبة
 100باŸائة وهم  16تلميذأ من صسغار ألصسم إأ¤
ج- -انب  04تÓ-م-ي-ذ م-ك-ف-وف Úم-ن ب-ي-ن-ه-م أل-تلميذ
ألكفيف وليد بأاعي ألذي –صسل على معدل .9.80

وأشسار ذأت أŸصسدر إأ ¤تسسجيل  79مدرسسة
ح- -ق -قت نسس -ب -ة ‚اح  100ب- -اŸائ- -ة م- -ن ب294 Ú
مدرسسة ‘ ،ألوقت ألذي نال  20تلميذأ معدل 10
على  10بتفوق أإ’ناث 04 ،ذكور و 16أنثى.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

فيما حققت  106مؤوسصسصة نسصبة ‚اح كاملة

 85،34باŸائة نسسبة ‚اح باتنة ‘ شسهادة نهاية التعليم ا’بتدائي
ح-ق-قت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة باتنة،
نسصبة ‚اح و’ئية قدرت بـ  85،٣4باŸائة،
‘ ام-ت-ح-ان شص-ه-ادة ن-ه-اي-ة ال-ت-عليم ا’بتدائي
’عÓم
دورة  ،2019حسصبما أافادت به خلية ا إ
وا’تصص- - -ال ب - -ذات اŸدي - -ري - -ة ،ع - -قب نشص - -ر
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات واŸسص-اب-ق-ات
نتائج هذا ا’متحان الوطني.
وأشسارت ذأت أŸصسادر إأ ¤تسسجيل و’ية باتنة،
 24321ن -اج -ح م-ن أل-تÓ-م-ي-ذ ،م-ن ›م-وع 28499

تلميذ حضسر أ’متحان ‘ ،ح Úقدرت نسسبة ألقبول
بـ 95.09باŸائة للسسنة أأ’و ¤متوسسط ،بينما بلغ
ع -دد أل-تÓ-م-ي-ذ أ◊اصس-ل Úع-ل-ى م-ع-دل 10ألكامل،
 144تلميذ ،فيما حققت  106مؤوسسسسة نسسبة ‚اح
تامة  100باŸائة.
وقد سسجلت أأ’سسرة ألÎبوية بالو’ية أرتياحها
ألكب Òلهذه ألنتائج أÙققة ،وألتي جاءت بتضسافر
جهود أ÷ميع ،وحسسبما ما أكدته لنا مصسادر من
ألقطاع ،فإان ألتلميذ بهذه أŸرحلة ألتعليمية يحتاج

لÓنتقال من ألسسنة أÿامسسة أبتدأئي إأ ¤أأ’و¤
متوسسط أ◊صسول على معدل يسساوي أو يفوق 10
 ‘ 20/أم -ت -ح-ان شس-ه-ادة ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة أل-ت-ع-ل-ي-م
أإ’بتدأئي ‘ ،ح Úبإامكان ألتلميذ ألنجاح أيضسا
با◊صسول على معدل  10/20بعد أحتسساب أŸعدل
ألسسنوي للمرأقبة أŸسستمرة يضساف لها معدل هذه
ألشسهادة.

باتنة :حمزة Ÿوششي

سسطيف تسسجل نسسبة ‚اح بـ ٪85.08
سسجلت و’ية سسطيف نتيجة مقبولة ‘ نتائج
شسهادة ألتعليم أ’بتدأئي أŸفرج عنها ،بنسسبة
 85.08باŸائة ‚اح ،متجاوزة ألنسسبة ألوطنية
أŸقدرة بـ ،٪83.31حيث من ضسمن  31616ناجح،
سسجل ‚اح  16071تلميذ و 15540تلميذة ،وهذأ
م -ن ع -دد إأج -م -ا‹ ل-ل-مسس-ج-ل ‘ Úأ’م-ت-ح-ان-ات

بـ 37136مÎشسح.
’نقاذ  5520لتصسل
فيما بلغ عدد ألناجح Úبا إ
ألنسسبة ألنهائية ألو’ئية  5520تلميذ سسينتقلون
إأ ¤أŸتوسسطات ‘ ألسسنة ألدرأسسية أŸقبلة.
Óشس -ارة ،ف -إان أŸت -حصس -ل Úع -ل -ى أل -ع Ó-م-ة
ل -إ
ألكاملة  10/10بلغ عددهم على مسستوى ألو’ية

ألعدد
17975

05

ف-ق-دت و’ي-ة ب-وم-ردأسص م-رت-ب-ت-ه-ا أŸت-ق-دم-ة
أŸت-حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا ك-ل سس-ن-ة ‘ أم-ت-ح-ان-ات ن-هاية
ألسس-ن-ة وم-ن-ه-ا أم-ت-ح-ان شس-ه-ادة أل-تعليم أ’بتدأئي
ألتي أفرج عنها قبل يوم Úمن قبل وزأرة ألÎبية
أل -وط -ن -ي -ة وع Èأأ’رضس-ي-ة أل-رق-م-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
ألÎب -وي -ة ،ح -يث  ⁄ت -ت -ج -اوز نسس -ب -ة أل -ن -ج -اح ‘
أ’م-ت-ح-ان أل-رسس-م-ي ألكتابي  81ب-اŸائ-ة بÎأجع
م-ل-ح-وظ ع-ن ألسس-ن-ة أŸاضس-ي-ة أل-ت-ي سس-ج-لت ف-ي-ه
نسس- -ب -ة  84,97ب- -اŸائ -ة ،وه -ي ن -ت -ائ -ج وصس -فت
باŸتوسسطة وأÎŸأجعة ‘ نفسص ألوقت ‘ ،حÚ
 ⁄تتجاوز نسسبة أ’نتقال أ’جما‹ إأ ¤مرحلة
أŸت -وسس-ط ب-اإ’ن-ق-اذ  94ب -اŸائ-ة م-ق-اب-ل 96,94
باŸائة أŸوسسم أŸاضسي.
كما سسجل ترأجعا كذلك ‘ عدد أŸؤوسسسسات
ألتعليمية ألتي –صسلت على نسسبة  100باŸائة من
ألنجاح مقارنة مع ألسسنة أŸاضسية ألتي وصسلت
إأ 73 ¤مؤوسسسسة و 10تÓميذ –صسلوأ على معدل

 10من  ،10وهي ألنتائج ألتي تخوف منها أ÷ميع
Ãا فيها ألقائمون على قطاع ألÎبية بالنظر إأ¤
أ◊الة ألسسيئة ألتي ’ يزأل يعا Êمنها ألطور
أ’بتدأئي سسوأء من حيث أ÷انب ألبيدأغوجي
ومشس- -ك- -ل أ’ك- -ت- -ظ- -اظ أل -ذي ي -ط -ب -ع ع -ددأ م -ن
أŸؤوسسسس-ات ألÎب-وي-ة أŸرك-زي-ة ب-ال-ب-ل-ديات ألذي
يتجاوز  50تلميذأ دأخل ألقسسم.
ف-ي-م-ا ت-ت-ع-ل-ق أخ-رى ب-أازم-ة أل-ه-ي-اك-ل ألÎب-وي-ة
وت- -أاخ- -ر إأ‚از وتسس- -ل -ي -م ج -م -ل -ة م -ن أŸشس -اري -ع
أ›ÈŸة لفائدة ألقطاع أ’سسباب ﬂتلفة ،وكذأ
ضسعف ألتغطية من حيث أŸيزأنية ألضسعيفة من
قبل ألسسلطات أÙلية أŸكلفة بتسسي ÒأŸدأرسص
أ’ب -ت -دأئ-ي-ة ‘ ›ال أإ’ط-ع-ام ،أل-ت-دف-ئ-ة ،أل-ن-ق-ل
أŸدرسسي إأ ¤أبسسط أ◊اجيات أŸتعلقة بوسسائل
ألعمل ألتي يحتاج إأليها ألفريق ألÎبوي.
إأ ¤جانب هذه ألعوأمل أŸذكورة ،يعا Êألطور
أ’ب -ت-دأئ-ي ب-ب-وم-ردأسص أيضس-ا م-ن ن-قصص أل-ت-أاطÒ
أإ’دأري ب -ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى أل -ت -ك-ل-ي-ف ‘ م-ي-دأن
أل- -تسس -ي ،Òح -يث ’ ت -زأل أزي -د م -ن  100مدرسسة
أب -ت -دأئ -ي -ة ب Ó-م-دي-ر م-ع Úوف-ق ع-دد أŸن-اصسب
أإ’دأرية أŸفتوحة ‘ مسسابقة أŸديرين للسسنة
أŸاضسية أغلبها متوأجدة بالقرى ،وهو ما أنعكسص
سسلبا على مردود ألتÓميذ ومنها نتائج أمتحان
ألتعليم أ’بتدأئي لهذه ألسسنة.
و÷أات أزيد من  90باŸائة من أŸؤوسسسسات
إأ ¤عملية أإ’نقاذ للرفع من نسسبة أ’نتقال إأ¤
أŸتوسسط ،وهي ألتخوفات ألتي كثÒأ ما عÈ
ع- -ن -ه -ا أıتصس -ون م -ن م -دي -ري -ن وم -ف -تشس‘ Ú
أل -ق -ط -اع ،أل -ذي -ن رف -ع -وأ بشس-أان-ه-ا أنشس-غ-ا’ت أإ¤
أ÷ه -ات أıتصس -ة وﬂت -ل-ف أل-ن-دوأت أ÷ه-وي-ة
ألتقيمية ،وألتحذير من أنعكاسص هذه ألظروف
›ت -م -ع -ة ع -ل -ى أل -ن -ت -ائ -ج أل -درأسس -ي-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
مسستقبل.

 15تلميذا –صصلوا على معدل  10بÈج بوعريريج

نسسبة النجاج بلغت  ‘ ٪95.26شسهادة التعليم اإ’بتدائي
سس -ج -لت و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج نسس -ب -ة 95.26
باŸائة ‚اح ‘ شسهادة ألتعليم أإ’بتدأئي خÓل
أŸوسسم ألدرأسسي أ÷اري  ،2019 /2018وهي نسسبة
فاقت معدل ألنسسبة ألوطنية ألتي بلغت ،٪ 83.31
كما –صسل  15تلميذأ على أŸعدل ألكامل .10/10
وتعود هذه ألنتائج إأ ¤أÛهودأت أŸبذولة من
ق -ب -ل أل -ط -اق -م ألÎب-وي وأŸشس-رف Úع-ل-ى أل-ق-ط-اع
وحسسب بعضص أŸهتم Úبالشسأان ألÎبوي تعود إأ¤

أŸوأضسيع ألتي كانت عموما ‘ متناول ألتÓميذ
وكذأ أقتصسار أ’متحان على ثÓث موأد أسساسسية
فقط هذأ وخÓل إأعÓن ألنتائج مسساء أول أمسص،
ب -ع -د أن -ت -ظ-ار ب-ف-ارغ ألصس Èدوت أل-زغ-اري-د ب-ي-وت
أأ’ط -ف -ال أل -ن -اج -ح ‘ ،Úإأن-ت-ظ-ار ن-ت-ائ-ج إأم-ت-ح-ان
شسهادة ألتعليم أŸتوسسط وألبكالوريا.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

غياب ثلث اÎŸشسح Úاأ’حرار للبكالوريا و 63من النظاميÚ

تتوأصسل إأمتحانات شسهادة ألبكالوريا بÈج
ب -وع -ري-ري-ج ‘ ظ-روف ج-ي-دة وع-ادي-ة ،ح-يث
سس -ج -لت ‘ أل -ي -وم أأ’ول غ-ي-اب-ات ‘ صس-ف-وف
ألنظامي Úبلغت  ‘ ،63ح Úكانت ألغيابات
ب- -ا÷م- -ل- -ة ب ÚأÎŸشس- -ح Úأأ’ح- -رأر ،ح- -يث
Œاوزت  30باŸائة Ãجموع  1040مÎشسح

غ -ائب ،ف -ي-م-ا ج-رت أإ’م-ت-ح-ان-ات ‘ ظ-روف
هادئة ،ما عدأ تسسجيل إأصسابة أحد أŸمتحنÚ
أأ’حرأر على مسستوى مركز أليشس ،Òبوعكة
صسحية أسستدعت نقله على جناح ألسسرعة إأ¤
أŸسستشسفى ،وطرد مÎشسح آأخر بسسبب أرتدأئه
تبان.

فيما بلغت نسصبة النجاح الو’ئية ٪9٣ ،60

 125مدرسسة إابتدائية –قق نسسبة ‚اح  ٪100بسسيدي بلعباسس
سصجلت و’ية سصيدي بلعباسس نسصبة ‚اح
ت -ق -در بـ  9٣,60ب-اŸائ-ة ‘ ام-ت-ح-ان-ات شصهادة
ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي ،ونسص-ب-ة  98,6٣باŸائة
نسص-ب-ة ال-ق-ب-ول ،بعدد  125م-درسصة –صصلت
على نسصبة ‚اح  100باŸائة ،من جملة 291
م- -درسص- -ة اب- -ت- -دائ- -ي- -ة ،ف- -ي- -م -ا –صص -لت 212
مدرسصة على نسصبة قبول  100باŸائة.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
‚ح ‘ أم-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أإ’ب-ت-دأئي
ب-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص  12870ت-ل-م-ي-ذ م-ن جملة

 13750ت-ل-م-ي-ذ أج-ت-از أ’م-ت-ح-ان-ات ف-ي-ما ” قبول
 13561تلميذ بعد حصسوله عل معدل  5من 10
باحتسساب أŸعدل ألسسنوي ،وقد –صسل  26تلميذ
على أ’متياز بعد –قيق Ÿعدل  10من  10منهم
 19من فئة أإ’ناث.
ف -ي -م -ا ب -ل -غ ع -دد أل -ن -اج -ح Úأ◊اصس -ل Úع -ل -ى
معد’ت تفوق ÓÃ 9حظة ‡تاز  ،2178وعدد
ألناجح Úأ◊اصسل Úعلى معدل  8فما فوق برتبة
جيد جدأ  3980تلميذ ،كما نال  3402تلميذ تقدير
جيد Ãعدل يفوق  ،7و 2154تلميذ –صسلوأ على
ت -ق -دي -ر ق -ريب م -ن أ÷ي -د Ãع -دل ي-ف-وق  ،6ف-ي-ما
–صسل  1156تلميذ على تقدير مقبول Ãا يفوق .5

نتائج جيدة مقارنة باŸوسصم الفارط

اŸسسيلة –قق ما نسسبته ‚ ٪90,33اح

حققت و’ية أŸسسيلة ما نسسبته ‚ ٪90,33اح
‘ شسهادة ألتعليم أ’بتدأئي وما نسسبته ٪66,73
‚اح بالشسهادة وكذأ حصسول  22تلميذأ على معدل
عشسرة من عشسرة وهو ما أعتÈه متتبعو ألشسأان
ألÎب -وي ب -ال -و’ي-ة ب-اإ’ي-ج-اب-ي وأ÷ي-د خ-اصس-ة وأن
ألنسسبة –سسنت عما كانت عليه ألسسنة أŸاضسية.
وب -حسسب أأ’م Úأل -و’ئ -ي ل -ل -ن -ق -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة
أŸسستقلة أ’سساتذة ألتعليم أ’بتدأئي «جمال ميزي»
فإان ألفضسل يعود لتحقيق نتائج إأيجابية ومرضسية
لتظافر جهود جميع ألفاعل ‘ Úألقطاع ألÎبوي

أنطÓقا من أأ’سستاذ ألذي  ⁄يدخر حسسبه أي جهد
أ’ج- -ل أ◊رصص ألشس -دي -د ع -ل -ى إأيصس -ال أŸع -ل -وم -ة
للتلميذ بالشسكل ألذي يجعله يفهمها ،وكذأ أسستقرأر
ألقطاع خÓل أŸوسسم ألدرأسسي خاصسة وأنه ⁄
يسسجل أي إأضسرأبات ناهيك عن ألدور ألذي لعبه
أأ’خصسائيون ألنفسسانيون Ãرأكز أإ’جرأء يضساف
إأليه حسسبه عمليات تهيئة مرأكز أإ’جرأء وتوفÒ
أ÷و أÓŸئم لÓمتحانات ألذي كان له دور كب‘ Ò
تركيز ألتÓميذ ‘ أإ’جابة.

اŸسشيلة :عامر ناجح

 168تلميذ ÓÃحظة امتياز

 102مÎشس -ح ،وأم -ا أŸدأرسص أŸت -حصس-ل-ة ع-ل-ى
نسسبة ‚اح كاملة أي  ٪100فقد بلغ عددها 133
مدرسسة.

سشطيف :نورالدين بوطغان

تبسسة –قق نسسبة ‚اح بـ٪91

حققت و’ية تبسسة ،نسسبة ‚اح جد مرضسية ‘
أمتحان شسهادة نهاية مرحلة ألتعليم أ’بتدأئي دورة
 ،2019بتسسجيل  ،٪91باŸقارنة مع ألنتائج ألوطنية
ألتي بلغت – ،٪85صسل من خÓلها ألفان و168

تلميذ على مÓحظة أمتياز ،وأعت Èمنصسر عبد
أÛي -د م -دي -ر أل -ق-ط-اع أل-ن-ت-ائ-ج أŸسس-ج-ل-ة ن-ظÒ
أÛه -ودأت أŸب -ذول -ة م -ن ق -ب-ل أل-ط-اق-م ألÎب-وي
وأأ’ولياء لتحسس ÚأŸردود ألعلمي للتÓميذ.

»æWh

الثÓثاء  18جوان  2019م
الموافق لـ  15شسوال  1440هـ

إفتتاح موسصم إ’صصطياف بشصاطئ كتامة بجيحل

فتح  06ششوإطئ جديدة مسشموحة للسشباحة ونششاطات متنوعة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إصصطفافهم على طول إلطريق إلوطني رقم ٢٦أإصصبح ظاهرة

إلعطلة إلدرإسشية –ّول إأ’طفال إ ¤بائع Úموسشمّي Úببجاية

أإصصبح منظر إلباعة على طول إلطريق إلوطني رقم  ،٢٦من ب ÚإŸظاهر إليومية إلتي تعود عليها
’عمار يحملون يعرضصون فيها
إلوإفدون إ ¤و’ية بجاية ،حيث ترى أإطفا’ ومرإهق Úمن جميع إ أ
ﬂتلف إŸنتوجات قصصد بيعها وكسصب قوتهم إليومي ،بدل إ’سصتمتاع بالبحر أإو إلسصباحة على غرإر
أإقرإنهم،وقد دفعت بهم إلظروف إŸعيشصية إلصصعبة إلتي تعيشصها أإسصرهم للعمل ‘ إلعطلة إلصصيفية،
للمشصاركة ‘ –مل أإعباء إŸعيشصة وتوف Òإلقوت إليومي.
بجذب الزبائن‘.
مع الإشسارة ،اإلى اأن هذه الظاهرة مسستمرة ،في
يبدو جليا اأن هنالك من التÓميذ من ل يحّبذون ظل الظروف المعيشسية الصسعبة التي يعاني منها
اإضساعة الوقت ،فما اإن حلّت العطلة الدراسسية بعضس لأرباب العائÓت ،والتي الذين يدفعون
ح-ت-ى ت-حّ-و ل-وا اإل-ى ب-ائ-ع-ي خضس-ر وف-واك-ه ،سس-واء اأبناءهم العمل في فترة الراحة المخصسصسة لهم،
على مسستوى الأسسواق الأسسبوعية اأو على حواف عوضس منحهم الفرصسة للتمتع والسستجمام كحق
ال- -ط- -رق- -ات ،وب- -ال- -ف- -ع- -ل ،ه- -ذا م- -ا ع- -اي- -ن- -ت- -ه ،من حقوقهم الطبيعية‘.
‘الشسعب‘ ،بمنطقة وادي الصسومام ،حيث هياأ وقال خضسير ،اأحد هوؤلء التجار الصسغار بشساأن
عدد من المراهقين على حواف الطريق الوطني عمله‘ ،اأنا اأدرسس في السسنة الثانية متوسسط وبما
رقم  ،26بقرى ‘األغن‘‘ ،تابÓزت‘ و‘ عميروشس‘ اأنني في عطلة ،قررت رفقة اأصسدقائي ،تهيئة
المدعوة ‘ريكي‘ سسابقا ،على سسبيل المثال ل هذه الأكشساك على حواف الطريق الوطني رقم
الحصسر ،رفوفا عشسوائية لبيع الخضسر والفواكه  ،26قصس-د ال-ق-ي-ام ب-ب-ي-ع ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه ال-ت-ي
التي ُتقطف من المزارع المتواجدة بكثرة في تنمو في بسساتيننا التي نضسجت في هذه الأيام،
ه -ذه ال -ق-رى ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،وع-ل-ي-ه ،ي-ق-وم وليسست هذه المرة الأولى التي اأبيع فيها الخضسر
ه -وؤلء الأط-ف-ال وال-م-راه-ق-ون ي-وم-ي-ا ،ب-ت-نصس-يب والفواكه ،فقد تعودت على القيام بهذا سسنويا
ن -ق -اط ال -ب -ي -ع ه -ذه مسس -ت -غ ّ-ل -ي -ن ظ Ó-ل اأشس-ج-ار ومنذ عّدة اأعوام ،فهذا يسسمح لي بربح بعضس
‘الأوكالبتوسس‘ ال ّضسخمة ،التي تنموا على حواف المال لشسراء كل ما اأرغب فيه ،وقضساء اأيام على
ال- -ط- -ري- -ق ال -وط -ن -ي رق -م 26ال- -ذي ي -ع -ب -ر ه -ذه شساطئ البحر رفقة اأصسدقائي‘.
كما اأكد مراهق اآخر‘ ،نحن نقوم ببيع الفواكه
المنطقة.
وفي هذا الصسدد اأكد لنا بعضس الزبائن ،ومن والخضسر طيلة فترة العطلة الصسيفية ،واإلى غاية
بينهم سسمير من قرية ‘األغن‘‘ ،حاليا ،يعرضس ال -دخ -ول ال -م -درسس -ي ،لأن ذلك ي -وف-ر ل-ي ب-عضس
ه -وؤلء ال -ب -ائ -ع-ون ال-م-وسس-م-ي-ون ال-ذي-ن ل ي-وّد ون المال لمسساعدة اأبي في مصسروف البيت الذي
قضساء عطلتهم الدراسسية دون فعل اأي شسيء ،اأصسبح يثقل كاهله ،فهو يعمل في البلدية ول
فواكه متنوعة في صسناديق صسغيرة ،على سسبيل ي -ق-در ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات-ن-ا بسس-بب ان-خ-ف-اضس
المثال الزعرور ،البرقوق ،المشسمشس ،الفراولة ،م -رت -ب-ه الشس-ه-ري ،وم-ن واج-ب-ي اأن اأسس-اع-ده ف-ي
ال -ب -ط -ي -خ وال -دلع ،ب -الإضس-اف-ة اإل-ى ال-خضس-روات اأوق-ات ال-ع-ط-ل ال-م-درسس-ي-ة ،ك-م-ا اأن ع-م-ل-ي هذا
ك-ال-ك-وسس-ة ،ال-ط-م-اط-م وال-فلفل بنوعيه ،ويتوقف ي -وف -ر ل -ي شس -راء ل -وازم -ي ال -م -درسس-ي-ة ل-ل-دخ-ول
سسائقو المركبات الماّرين من الطريق لقتناء ال-م-درسس-ي ال-م-ق-ب-ل ،اأم-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-ط-لة فاأنا
حاجياتهم ،من عند هوؤلء الأطفال والمراهقين اأغ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة م-ع ب-داي-ة شس-ه-ر سس-ب-ت-مبر ،لكي
ال-ذي-ن ي-ت-مّ-ت -ع-ون ب-ح-ي-وي-ة وح-م-اسس-ة تسس-م-ح لهم اأقضسي بعضس الأوقات على شساطئ البحر رفقة
اأقراني واأعوضس ما فات‘.

بجاية :بن ألنوي توهامي

أإع- - -طت إلسص - -ل - -ط - -ات إل - -و’ئ - -ي - -ة إشص - -ارة
إ’ن- -طÓ- -ق إل -رسص -م -ي -ة ل -ل -م -وسص -م إلصص -ي -ف -ي
بجيجل ،إلتظاهرة إحتضصنتها سصاحة كتامة
ب- -ع- -اصص- -م -ة إل -و’ي -ة ،ن -ظ -مت ب -ه -ا إل -ع -دي -د
إل-نشص-اط-ات وإل-ع-روضس ıت-ل-ف إل-ق-ط-اعات،
من بينها معرضس للعتاد إŸسصتعمل من طرف
م-دي-ري-ة إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة خÓل تدخÓتها
ع Èإلشصوإطئ وإلطرق .

السسياحي بعاصسمة الكورنيشس  ،و تم خÓل هذا
اليوم تكريم بعضس الفائزين في نهائيات الدورة
ال -وط -ن -ي -ة األول-ى ل-ل-ك-رة الشس-اط-ئ-ي-ة وال-ت-ي ع-رفت
مشساركة العديد من الوليات ومختلف الرياضسات
الفردية والجماعية.
ك -م -ا ت -م ف -ت -ح ب -ال-م-ن-اسس-ب-ة 06 ،شس-واط-ئ ج-دي-دة
مسسموحة للسسباحة خÓل هذا الموسسم في كل من
بلدية خيري واد عجول «شساطئ تسساكشس» وبلدية
سس-ي-دي ع-ب-د ال-ع-زي-ز ،ال-ق-ن-ار «شس-اطئي تيمديوان»،
و»القنار مركز» وشساطئ «البرج» ببلدية األمير عبد
ال-ق-ادر  ،وك-ذا شس-اط-ئ «الشسÓ-ل-وة» ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل
وشساطئ «العنصسر» ببلدية زيامة منصسورية ،ليرتفع
عدد الشسواطئ المسسموحة للسسباحة إالى  33شساطئ
موزعة عبر مختلف البلديات السساحلية  ،بعد ان
كانت خÓل الموسسم الماضسي  27شساطئا.

جيجل :خالد ألعيفة
كما تم تقديم عرضس حول تأامين موسسم الصسطياف
من طرف وحدات الدرك الوطني والشسرطة فيما
ي - -خصس م - -راق- -ب- -ة الشس- -واط- -ئ ،وأام- -اك- -ن ال- -راح- -ة
والسس-ت-ج-م-ام ،م-راق-ب-ة ط-رق ال-م-واصسÓ-ت وتنظيم
حركة المرور عبر مختلف طرقات الولية خاصسة
ال- -ت- -ي تشس- -ه -د ح -رك -ة ع -ب -ور م -ك -ث -ف -ة م -ن ط -رف
المصسطافين الوافدين من مختلف وليات الوطن.
وكانت قطاعات الولية حاضسرة بالمناسسبة على
غرار مديريات التجارة ،السسياحة ،الصسحة ،البيئة،
ال- -م- -وارد ال- -م -ائ -ي -ة ،ال -ن -ق -ل ،وم -دي -ري -ة الشس -ب -اب
والرياضسة ،حيث تم إابراز دور هذه القطاعات في
تدعيم وإانجاح موسسم الصسطياف وتفعيل النشساط

...تسصخ 1٢00 Òشصرطي
ع 08 Èشصوإطئ إقليمية ‘
’زرق
إطار إıطط إ أ
اتخذ أامن الولية في إاطار تفعيل المخطط األزرق
لموسسم الصسطياف  ،2019جملة من اإلجراءات

ال -م -ي -دان -ي -ة وال -ت -داب -ي -ر لضس -م -ان أام -ن ال -م -واط -ن
والعائÓت والوافدة إالى الولية خÓل هذه الفترة،
أاين تم تسسخير ما يزيد عن  1200شسرطي مدعمين
بكل الوسسائل التقنية واللوجسستيكية إلنجاح هذه
المهمة حيث سسيمكن هذا التشسكيل المسسخر من
تقديم أاحسسن الخدمات األمنية للمواطنين على
مسس-ت-وى الشس-واط-ئ ال-ث-م-ان-ي-ة ال-واق-ع-ة ضس-من قطاع
اخ -تصس -اصس الشس -رط-ة وه-ي شس-اط-ئ ك-ت-ام-ة وع-وق-ة
بمدينة جيجل ،شساطئ العوانة مركز بدائرة العوانة
و شس -واط -ئ ال -ب -ح -ر األح-م-ر ،م-ل-مشس ،م-رسس-ي-دي و
العنصسر بدائرة زيامة منصسورية ،إاضسافة إالى تأامين
األماكن العمومية و فضساءات التسسلية ،محطات نقل
المسسافرين و كل األماكن التي يقصسدها المواطنون
كما يهدف هذا المخطط و الذي هو اسستمرار
ل-ل-م-خ-ط-ط األم-ن-ي ال-م-ط-ب-ق م-ن ق-بل مصسالح أامن
ال -ولي -ة ل -ل -تصس -دي ل -ل -ج-ري-م-ة و ح-م-اي-ة ال-م-واط-ن
وممتلكاته إالى جانب السسهر على تسسهيل حركة
المرور و ضسمان سسيولتها و الحفاظ على النظام
العام ،كما سسيشسمل المخطط في جانبه التوعوي
ال -ت -حسس-يسس-ي ت-ن-ظ-ي-م أانشس-ط-ة ج-واري-ة ت-حسس-يسس-ي-ة
لفائدة مختلف شسرائح المجتمع و بهذه المناسسبة
ف -ق -د أاط -ل -ق أام-ن ال-ولي-ة ح-م-ل-ة ت-حسس-يسس-ي-ة ح-ول
السسباحة في السسدود و المسسطحات المائية قصسد
التوعية بالمخاطر المنجرة عنها.

لتعزيز أإوإصصر إلتعاون وإلتضصامن

قافلة مسشاعدإت من ورقلة نحو جانت
’لبسصة وإŸياه إŸعدنية
’فرشصة وإ أ
’غطية وإ أ
’خÒين قافلة مسصاعدإت ﬁملة با أ
وصصلت إ ¤مدينة جانت بو’ية إيليزي خÓل إليوم Úإ أ
إلتي ” جمعها خÓل مدة أإسصبوع Ãشصاركة أإهل إ ÒÿوإÙسصن Úمن سصكان ورقلة.

ورقلة :إأÁان كا‘

وقد جاءت هذه الخطوة حسسبما ذكر رئيسس جمعية
البسسمة الخيرية بورقلة في اتصسال مع « الشسعب» ،
ان-ه-ا ت-جسس-ي-دا ل-م-ب-ادرة أاط-ل-ق-ت-ه-ا بعضس الجمعيات
وانضس-مت إال-ي-ه-ا ك-ل م-ن ج-م-ع-ي-ة ال-بسس-م-ة ال-خ-ي-رية
وجزائر الخير ومجموعة اليد في اليد وجمعية
ال- -خ -ي -ر واإلحسس -ان حسسب م -ا ه -و م -ت -اح ل -ه -ا م -ن

إام -ك -ان -ي-ات م-ن أاج-ل ت-ق-دي-م ال-مسس-اع-دات لسس-ك-ان
مدينة جانت ومسساندتهم في هذه الظروف ،مشسيرا
إال -ى أان ردة ال -ف-ع-ل ال-تضس-ام-ن-ي-ة ه-ذه ج-د ط-ب-ي-ع-ي-ة
بالنظر ألهمية تعزيز أاواصسر التعاون والتضسامن بين
ال -م -واط -ن -ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ل-مسس-اع-دة سس-ك-ان ه-ذه
المنطقة من الوطن التي تضسررت مؤوخرا بسسبب
الفيضسانات ،مضسيفا أان المسساعدات التي تلقاها
سسكان جانت لم تكن كافية وفي حال تم طلب

المزيد من المسساعدات من المهم أان يتم إاطÓق
مبادرات أاخرى من أاجل مسساعدة هذه المنطقة
وسسكانها لتجاوز هذه األوضساع الخاصسة  ،يذكر أان
م -دي -ن -ة ج -انت ب -ولي -ة اي -ل-ي-زي ك-انت ق-د سس-ج-لت
سسقوط أامطار غزيرة تسسببت في حدوث فيضسانات
أاث -رت ع-ل-ى سس-ك-ان ال-ب-ن-اي-ات والسس-ك-ن-ات ال-ق-دي-م-ة
بسسبب دخول المياه إالى المنازل.

رغم تدخل إلعقÓء ◊ل مشصاكلهم

أإسشاتذة جامعة مسشاعدية بسشوق إهرإسص يوإصشلون إحتجاجهم
’سصاتذة من مقر إ÷امعة إلقد ËباŒاه مقر إلو’ية ،رإفع Úإلعديد من إلشصعارإت إŸنددة بإادإرة إ÷امعة‘ ،
سصار يوم أإمسس إŸئات من إ أ
’سصاتذة ‡ن إلتقينا بهم ‘ عÚ
’سصرة إ÷امعية ،أإين أإشصار إلعديد من إ أ
مسصÒة عرفت ÃسصÒة إلكرإمة ‘ ،أإجوإء من إ’حتقان إلكب Òوسصط إ أ
’مام  ،وهي –اول بشصتى إلطرق إ’لتفاف
’دإرة باتت تتعامل مع إلوضصع إلرإهن بنوع من إلهروب إ ¤إ إ
إŸكان أإن إلوضصع أإصصبح ’يطاق ،وأإن إ إ
’دإري.
’ضصرإب إلعام وهي رحيل إ÷هاز إ إ
’سصاتذة منذ إنطÓق إ’حتجاجات وإ إ
حول إŸطالب إ÷وهرية إلتي رفعها إ أ

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
ك- - -ان آاخ - -ره - -ا أاول أامسس ،ح - -يث اب - -ل - -غت اإلدارة
األسس -ات -ذة ال -م -ح -ت -ج -ي -ن وع-ن ط-ري-ق ب-عضس م-م-ن
وصس -ف -ت -ه -م بـ» ال -ع-قÓ-ء « ب-عضس ال-ن-ق-اط ال-ت-ي ت-ود
ال-م-ف-اوضس-ات بشس-أان-ه-ا واألسس-ات-ذة ال-م-حتجون فيما
يخصس التنازل عن المتابعات القضسائية المرفوعة
من طرف اإلدارة وكذا مناقشسة مسسأالة المخلفات
ال -م -ال -ي -ة و السس -ك -ن ال -وظ -ي -ف-ي  ،وه-و م-ا اع-ت-ب-ره
األسساتذة اسستفزازا صسريحا ومحاولة التفاف واضسح
ح-ول ال-م-ط-الب ال-ج-وه-ري-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ن-ادي ب-ه-ا

األسس-رة ال-ج-ام-ع-ي-ة وال-ت-ي ي-أات-ي ع-ل-ى رأاسس-ها رحيل
الجهاز اإلداري دون قيد أاو شسرط  ،مذكرين اإلدارة
ب -ال -ع -دي -د م -ن ال-م-ف-اوضس-ات والت-ف-اق-ات ال-ت-ي ت-م
التوصسل إاليها سسابقا و مختلف الضسمانات التي تم
اعطاؤوها  ،لكنها بقيت حبرا على ورق.
وفي سسياق آاخر وصسف األسساتذة هذه النتفاضسة
بانتفاضسة تتعلق بكرامة األسسرة الجامعية بسسبب
ال-م-م-ارسس-ات اإلداري-ة ال-ت-ي وصس-فت ب-ال-ج-ائ-رة ف-ي
ح -ق-ه-م وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك ال-م-ت-اب-ع-ات ال-قضس-ائ-ي-ة
الكيدية أاو كما وصسفها األسساتذة المحتجون ،وهو
ما عجل بانقطاع حبل الثقة بين الطرفين وزاد من

تعقيد الوضسع أاكثر.
في الوقت الذي تبقى فيه الجامعة مشسلولة بصسورة
كلية وتتزايد الضسغوط على الطرفين من طرف
الطلبة الذين باتو يراوحون مكانهم بسسبب عدم
سسير المتحانات المبرمجة ،يزداد أايضسا التصسعيد
ف -ي ال -ح -رك -ة الح -ت -ج -اج-ي-ة م-ن ط-رف األسس-ات-ذة
والعمال بشسعار ل رجوع عن مطالبنا مهما كلفنا
ذلك ،والكل ينتظر رد فعل الوصساية فيما يخصس
هذه األزمة الخانقة التي باتت تسستنزف ما تبقى
من الجهود لمواجهتها ووضسعها في سسياق الحل .

وفاة ششخصش ‘ Úحادث مرور بقسشنطينة

أإدى حادث مرور ‡يت وقع ظهر أإمسس،
بالطريق إلسصيار شصرق  /غرب على مسصتوى
ح- -ي « سص- -يسص- -اوي» ب- -قسص- -ن- -ط- -ي- -ن -ة إ ¤وف -اة
شص- -خصص Úوإصص- -اب- -ة إث- -ن Úآإخ -ري -ن ب -ج -روح
م -ت -ف -اوت -ة إÿط-ورة ن-ت-ي-ج-ة إصص-ط-دإم بÚ
سصيارة سصياحية وشصاحنة.

قسسنطينة  /أحمد.د
وق -د ت -دخ -لت ال -وح -دة ال -رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
ال -م -دن -ي -ة ال -رائ -د «ب -ن ع -ط -اء ال -ل -ه م -ح -م-د

الشس-ري-ف» ب-ب-ل-دي-ة ال-خ-روب،غ-رب محول حي
سسيسساوي بالطريق السسيار شسرق  /غرب من
أاج- - -ل ح- - -ادث م- - -رور خ- - -ل- - -ف  04ضسحايا،
الضسحية (ع  ،ب) من جنسس ذكر يبلغ من العمر
 38سسنة متوفي بعين المكان ،نقل من طرف
ذات ال -مصس -ال -ح إال -ى مصس -ل -ح-ة ح-ف-ظ ال-ج-ثث
ب - - - - -مسس - - - - -تشس- - - - -ف- - - - -ى ال- - - - -خ- - - - -روب ،أام- - - - -ا
الضسحية الثانية فهي مجهولة الهوية من
جنسس أانثى تبلغ من العمر حوالي ( 35سسنة)،
تم تقديم اإلسسعافات األولية الÓزمة لها ،لكن

ت- -م ت- -أاك- -د م- -ن وف- -ات- -ه- -ا م- -ن ط -رف ط -ب -يب
السس -ت -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي -ة ل -مسس -تشس-ف-ى «ع-ل-ي
منجلي» ،أاما كل من الضسحيتان األخران وهما
من جنسس ذكر( ،سس ،ب)  05سسنوات ،و( م ،ب)
 49سسنة لهما جروح متفاوتة الخطورة ،تم
إاسسعافهما بعين المكان ونق Óإالى كل من
مسستشسفى الخروب والمدينة الجديدة «علي
منجلي».

قصصد إلتسصريع ‘ إ’شصغال إ÷ارية

إلوإ‹ يتفقد أإحياء إلعّرإمي  ،إ÷رف وإلبسشات Úبتبسشة

ت -ف ّ-ق -د ع -ط -ا إل -ل -ه م -و’ت-ي وإ‹ ت-بسص-ة ،
’شص -غ -ال إ÷اري -ة ل -ف -ت -ح مسص -ل -ك Úه -اّمÚ-
إ أ
’ّول ي - -رب - -ط إ◊ّي ب - -ب - -عضص- -ه
رئ - -يسص - -ي، Úإ أ
وب -ال ّ-ت -ج-زئ-ات إ’ج-ت-م-اعّ-ي-ة إŸرت-ب-ط-ة ب-ه ،
وإلّثا Êيربط إ◊يّ بال ّ
طريق إلوطني رقم «
 ،« 1٦وصص - -و’ إ ¤إّÙط- -ة إلّÈي- -ة « ب- -ذرإع
ليمام «  ،بغرضس ف ّ
ي
ك إلعزلة عن سصاكنة ح ّ
« إل -ع ّ-رإم -ي»،ك -م -ا ع-اي-ن ع-م-لّ-ي-ة إ“ام رب-ط
’نارة إلعمومّية.
أإزّقة إ◊يّ با إ

تبسسة :خالد .ع

جاءت هذه الخرجة الميدانية في اإطار العملّية
الكبرى التي تسستهدف اإعادة العتبار لÓأحياء
وتهيئتها  ،والتكّفل بمطالب ال ّسساكنة  ،وللوقوف
على مدى تنفيذ مختلف الّتوصسيات والتّوجيهات
التي اأمّد بها المشسرفين  ،خÓل زياراته ال ّسسابقة
لعدد من اأحياء مدينة تب ّسسة.
ي « البسساتين» بمدينة
وتنفيذا للتزامه لشسباب ح ّ
ت-بّسس -ة ،ع-اي-ن ال-وال-ي وم-راف-ق-ي-ه ،اأشس-غ-ال اإع-ادة
الع-ت-ب-ار ل-ل-م-ل-عب ال-ج-واري ،وت-ع-زي-زه ب-اأرضسّ-ي -ة
معشسوشسبة  ،وكشسف في ذات ال ّسسياق ،اّنه تّم

تخصسيصس  16ملعبا جوارّيا معشسوشسبا عبر كاّفة
اأحياء مدينة تب ّسسة  ،انطلقت الأشسغال باأربعة
م -ن -ه -م ،ل -ي -ع -اي -ن ب-ع-د ذلك ،الأشس-غ-ال ال-ج-اري-ة
لزدواجّ- -ي - -ة ال ّ -
ط -ري -ق ال ّ-ر اب -ط ح ّ-ي «ال -ج -رف»
ب- -ال- -ق- -طب ال- -حضس- -ري» الّ- -د ك- -ان» ،اأي- -ن اأسس -دى
تعليماته الفورّية بالإسسراع في العمليّة والّرفع
من وتيرة النجاز.
وب -ذات ال -حّ-ي  ،اشس-رف ع-ط-ا ال-ل-ه م-ولت-ي ع-ل-ى
ي مياه
انطÓق الأشسغال لإعادة العتبار لشسبكت ّ
الشّس -رب والّ-ت -ط-ه-ي-ر ،وحث ال-مسس-وؤول-ين المعنيين
بضس -رورة ال -ح -رصس ع -ل -ى اسس -ت -ك -م -ال ال-مشس-روع
لضس -م -ان ت -زوي -د سس -اك -ن -ة ال -ح ّ-ي ب -م-ي-اه الّشس -رب
والتّخفيف من معاناتهم.
المحطّة الأخيرة من زيارة العمل والتفّقد لوالي
ال- -ولي -ة ،ك -انت ل -ح ّ-ي «  55سس-ك-ن» ال-م-رت-بط «
ي الشّسعبي» ،اأين تّم الوقوف على الّنقائصس
بالح ّ
جلة ،والمتمّثلة في انسسداد قنوات ال ّصسرف
المسس ّ
ال ّصسحي وعدم ربط ال ّسسكنات بالشّسبكة الجديدة
لمياه الشّسرب ،اأين اأوصسى السسيّد الوالي ،بالتكّفل
ال-ف-وري والإسس-راع ف-ي ت-ه-ي-ئ-ة ال-حّ-ي ،وم-ع-ال-ج-ة
ال ّ-ن -ق -ائصس ،وم -ت -اب -ع-ة الأم-ر ب-ن-فسس-ه م-ن خÓ-ل
زيارات فجائية ،للتاأّكد من تنفيذ تعليماته.

بسصبب تدهور وضصعيتهم

سشكان حي إإ’خوة سشاكر ‘ حركة إحتجاجية بتبسشة
احتج صسباح امسس ،العشسرات من سسكان حي
اإلخ -وة سس -اك -ر «ك -ام -ي روسس -ي»  ،ب -ت -ن -ظ -ي-م وق-ف-ة
اح-ت-ج-اج-ي-ة ط-ال-ب-وا خÓ-ل-ه-ا السس-ل-ط-ات ال-م-ح-لية،
ب -إاسس -راع ف -ي اسس -ت-ك-م-ال اشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة ال-مشس-اري-ع
ال -م-ت-وق-ف-ة ب-ال-ح-ي ،ح-يث ت-ح-ول ه-ذا الخ-ي-ر ال-ى
مسستنقع  ،ل سسيما بعد تسساقط المطار صسباح
امسس ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،ن-اه-يك عن
القمامة التي انتشسرت بشسكل رهيب ،والتسسربات
ل-ل-م-ي-اه ال-ق-ذرة ،وان-تشس-ار ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة ،المر
ال -ذي سس-اه-م ف-ي ت-ك-اث-ر «ال-ن-ام-وسس» ،وال-حشس-رات
الزاحفة.
وكان ان شسهد الحي مؤوخرا ،انهيار شسرفة منزل في
إاحدى العمارات ،مخلفا حالة من الذعر و الفزع

وسسط سسكان العمارة بشسرية ،حيث خلف أاضسرارا
مادية ،وقد اسستاء خÓلها سسكان الحي من لمبالة
السسلطات المعنية ،وترك هذه العمارات دون ترميم
وصسÓح ما لبد اصسÓحه ،حتى ل تكون خطرا على
سسÓمة سسكانها.
من جانبها ،حضسرت السسلطات المحلية ممثلة في
رئيسس دائرة سسكيكدة ،ونائب عن رئيسس البلدية،
واسستمعت لنشسغالت بعضس المواطنين والمطالب
التي تم رفعها ،واكد رئيسس الدائرة على مباشسرة
م-ت-ب-ق-ي م-ن الشس-غ-ال ال-م-ت-وق-ف-ة ،والسس-تجابة الى
مطالب سسكان الحي الخرى.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

لنقل مرضصى إŸناطق إلبعيدة

تخصشيصص  370مليون دج ’قتناء  44سشيارة إسشعاف بأام إلبوإقي
كشسف ،والي اأم البواقي مسسعود حجاج ،صسباح
اأمسس عن تخصسيصس الدولة في اإطار تحسسين
الرعاية الصسحية والتكفل بالمرضسى بالولية،
م-ب-لغ  370م -ل-ي-ون دي-ن-ار اأي  37م-ل-يار سسنتيم،
لقتناء  44سسيارة اإسسعاف مجهزة بكل الوسسائل
ال-ط-ب-ي-ة الضس-روري-ة ل-ن-ق-ل ال-م-رضس-ى خ-اصسة في
الحالت السستعجالية.
اأوضسح ذات المسسوؤول في هذا الصسدد ،اأن هذه
السس-ي-ارات سس-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ف-ور اق-ت-ن-ائ-ه-ا ع-لى
بلديات الولية وفقا لÓحتياجات بما سسيضسمن

تغطية شساملة للبلديات في مجال توفير نقل
المرضسى بسسرعة وفي اأريحية لمواطني هذه
المناطق.
وباسستÓم السسيارات سستكون الدولة قد حققت
مطالب سسكان عديد البلديات بالولية بتوفير
سسيارات الإسسعاف لنقل وتحويل المرضسى من
العيادات العمومية والمراكز الصسحية بالمناطق
البعيدة خاصسة اتجاه المسستشسفيات.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي
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«إلششعب» تزور مركز إلبحث وإلتطوير للقوإت إ÷وية بالدإر إلبيضشاء

 80مشسروعـ ـ ـ ـا Ÿواكبـ ـ ـ ـة التغي ـ ـ ـÒات
ومسساي ـ ـ ـرة التقـ ـدم التكـنول ـ ـ ـوج ـ ـ ـي العسسكـ ـ ـ ـري

رغبة منها ‘ تكريسس إرإدة إŸؤوسشسشة إلعسشكرية ومعاينة ›هودإت قيادة إلقوإت إ÷وية ‘ ›ال إلتطور إلتكنولوجي ،و‘ إطار تنفيذ إıطط إلعام للتصشال
إŸصشادق عليه من طرف قيادة إ÷يشس إلوطني إلششعبي لتمرين  ،2020 \ 2019أإعلن مركز إلبحث وإلتطوير للقوإت إ÷وية ن.ع 1بالدإر إلبيضشاء عن إلششروع ‘
درإسشة  80مششروعا Ÿسشايرة إلتقدم إلتكنولوجي وتنفيذ إلعديد من إلتفاقيات ‘ ›ال إلبحث وإلتطوير ،حسشبما إفاد به مدير إŸركز إلعقيد ›اهد رإبح إمسس ‘
زيارة موجهة لوسشائل إلعلم ‘ مقدمتها «إلششعب».

خالدة بن تركي
تصصوير :ف.بوطارون
بهدف التعريف بالمجهودات المبذولة من قبل قيادة القوات
الجوية سشلط العقيد خÓل كلمة أالقاها بمناسشبة زيارة موجهة
لوسشائل اإلعÓم إالى المركز البحث والتطوير الضشوء على جملة
من المششاريع التي تعتبر قفزة في مجال البحث خاصشة ما تعلق
بمششروع مزيل الدهون الذي تم بالششراكة مع مؤوسشسشة عمومية
«اوناب» بالخضشرية للتحكم في محلول مزيل الدهن الخاصض
بالمروحيات بامكانيات محلية تمثل قيمتها المالية بـ14مرة اقل
من المسشتوردة ،وهي العملية التي تخضشع للبحث للتحكم في
األلوان ليصشبح بذلك مششروع الجزائر الناجح في مجال دهن
المروحيات والطائرات.
واضشاف العقيد ان المهام النبيلة التي يقوم بها المركز في مجال
البحث والتطوير السشتثمار في المورد البششري والسشتفادة من
إام-ك-ان-ات-ه خ-اصش-ة ال-ط-ل-ب-ة ال-م-ت-ربصش-ي-ن ع-ل-ى مسش-تواه المولوعين
بالبحث الذين يتم دمجهم لÓسشتفادة من خبراتهم ،وكذا مسشاعدة
طلبة الدكتورا في بحوثهم إالى جانب توفير التربصض لطلبة باب
الزوار والبليدة.
بدوره اللواء بومعيزة حميد أاكد ان النششاط يهدف إالى اإلسشهام
بالتعريف بهذا الصشرح البحثي من حيث التنظيم والمهام وكذا
مختلف نششاطاته.
رافع مدير المركز العقيد مجاهد رابح بالنظر إالى ما يششهده
العالم من تغييرات وتطور في مجال البحث العلمي والتطور
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ع -ل -ى رف -ع ال -ت -ح -دي -ات ل -ت -ح -ق-ي-ق ال-ت-وازن ب-ي-ن
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ال -مسش-ت-وردة وت-ط-ب-ي-ق-ات األع-م-ال ال-م-ي-دان-ي-ة
ال-م-ت-واصش-ل-ة ب-ك-ف-اءات جزائرية3 ،مشش-ي-را إال-ى ال-م-ه-ام واألع-م-ال
الموكلة إاليه والدور الذي يلعبه في المسشاهمة في الرفع في
الجاهزية القتالية للقوات الجوية.
وقفت «الششعب» في زيارتها عند هياكل ووحدات المركز حيث
اسش-ت-ه-لت ال-زي-ارة ب-ال-ت-وج-ه إال-ى ال-م-خ-ب-ر ال-ك-ي-م-يائي حيث تلقينا
ال -ع -دي -د م -ن الشش -روح ف -ي م-ج-ال ال-ب-حث ال-ج-وي وك-ذا م-خ-ب-ر

الختبارات النسشيابية اي مخبر الطائرات دون طيار وهنا وقفنا
على جانب البرمجة وكيفية تحويل أافكار إالى مششاريع كبرى إالى
جانب مخبر التحاليل الفيزيائية اين أاششار مقدم العرضض إالى
التعامل مع مؤوسشسشات أاجنبية خاصشة في مجال قطع الغيار على
غ-رار م-روح-ي-ة م-ي-غ 700وك -ذا ال -وق -وف ع -ن-د ج-انب صشÓ-ح-ي-ة
المحركات قبل األقÓع ومدى خضشوعها إالى المراقبة األولية على
مسشتوى المخبر

^ مششروع مزيل إلدهون إلرإئد ‘ ›ال
إلتحكم ‘ إلوإن إلطائرإت وإŸروحيات
با÷زإئر

وليسض بعيد عن جوالمخابر كان ل» الششعب «الفرصشة ان تزور
مخبر التحاليل الكيميائية اين قدمت لنا ششروحات حول مششروع
الجزائر الناجح في مجال مزيل دهون المروحيات ،حيث تم
ب -الشش -راك -ة م -ع شش -رك -ة ع -م -وم -ي -ة ب -الخضش -ري-ة لÓ-سش-ت-غ-ن-اء ع-ن
المسشتوردة التي تكلف مبالغ كبيرة وتطوير البحث في المجال
لتوفير المنتوج محليا وبمبلغ اقل بكثير من المسشتورد .إاضشافة إالى
البحث عن كيفية التعامل مع األلوان للحصشول على المناسشبة
للمعدات الجوية وكذا مخبر الختبارات الميكانيكية المختصض
في تفقد ومراقبة المروحيات القديمة قبل عملية األقÓع للتأاكد
خلوها من اعطاب ميكانيكية.

^ ت -ط-وي-ر إل-ب-ح-وث ل-ت-ح-دي-د م-وق-ع
إلهتزإز باŸروحيات

وعرفت الزيارة أايضشا الوقوف عند نقطة مهمة وهي الهتزازات
ال -ت -ي ت-ح-دث ب-ال-ط-ائ-رة أاوال-م-روح-ي-ة سش-واء ق-ب-ل اوب-ع-د األقÓ-ع
لتفادي وقوعها .حيث تجرى البحوث عل مسشتوى المركز لتحديد
م -وق -ع الرت -دادات وم -ك -ان ال -ع -طب م -ؤوك-دا أان ت-ح-دي-د أاسش-ب-اب
السشقوط ل تكون على مسشتوى المركز ليتم بعدها التوجه في
خضشم الزيارة إالى مصشلحة دائرة الحسشاب والمحاكاة اين ششرح
المÓزم عصشمان محمد التخصشصشات الموجودة على مسشتواها

مؤوكدإ بقسشنطينة على تعزيز إلتوإجد إلششرطي

بوهدبة ﬁ :اربة ا÷رÁة والتكفل بانشسغا’ت
منتسسبي اأ’من أاولوية

معزية
إلششعب -قام إلمدير إلعام للأمن إلوطني إعبد إلقادر قارة بوهدبة ،إمسس ،بزيارة عمل وتفقد
إياها ‘
إلى مختلف إلمصشالح إلعملياتية للششرطة بقسشنطينة ،مرفوقا بالوإلي عبد إلسشميع سشعيدون،
فقدإن إبنها
وبحضشور إلسشلطات إلمدنية وإلعسشكرية ،إلبرلمانيين ،ممثلي إلمجتمع إلمدني وإلهيئات
إلإع-لم-ي-ة و إط-ارإت م-ن إل-م-دي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل-لأم-ن إل-وط-ن-ي.ج-اء ه-ذإ ف-ي ب-ي-ان ت-لقت
بع“ Úوششنت

«إلششعب» نسشخة منه.
ط-اف ب-وه-دب-ة ب-م-خ-ت-ل-ف إل-وح-دإت وإل-مصش-ال-ح إل-ع-م-ل-ياتية ،إلتي تدّعمت بعديد
إل-وسش-ائ-ل وإل-ت-ق-ن-ي-ات إل-ح-دي-ث-ة ،ب-الإضش-اف-ة إل-ى إل-م-ورد إل-بشش-ري إ ،ح-يث ت-لقى
شش-روح-ا وإف-ي-ة ح-ول سش-ي-ر ه-ات-ه إل-مصش-ال-ح إل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ،موؤكدإ على ضشرورة
تعزيز إلتوإجد إلأمني وتكثيف إلجهود لمحاربة كافة إأششكال إلجريمة،
م-ع إل-ع-م-ل ع-ل-ى إل-ت-ك-ف-ل إلأم-ث-ل ب-النشش-غ-الت إل-م-ه-ن-ي-ة وإلج-تماعية
لمنتسشبي إلأمن إلوطني وذوي إلحقوق.
م-ن ج-ه-ة إأخ-رى إل-ت-ق-ى ب-وه-دب-ة ب-ق-ادة وروؤسش-اء إل-ف-رق وإلمصشالح
إلعملياتية إلى جانب إأعوإن و إطارإت إلششرطة ،حيث إأكد خلل
إللقاء إلتوجيهي ،على تفعيل قنوإت إلتصشال بين مختلف
إل-مصش-ال-ح إل-م-رك-زي-ة وإل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ف-ي إل-ميدإن باعتباره
ع-ام-ل ه-ام-ا ل-ت-ح-ف-ي-ز منتسشبي جهاز إلششرطة
في إأدإء مهامهم باأكثر فعالية وترسشيخ روح
إلإنتماء لجهاز إلششرطة لديهم.
ك -م -ا إأك-د ب-وه-دب-ة إأن مصش-ال-ح إلأم-ن إل-وط-ن-ي
سش -ت -ع -م-ل ب-ك-ل ح-زم ل-ل-تصش-دي ل-ك-اف-ة إأشش-ك-ال
إل - -ج - -ري - -م - -ة ،مشش - -ي - -دإ ف - -ي إل - -وقت ذإت - -ه
باحترإفية عناصشر إلششرطة إلتي توؤدي
م- -ه- -ام -ه -ا وف -ق إل -م -ه -ام إل -دسش -ت -وري -ة
إل- -م- -ن- -وط- -ة ب- -ه- -ا ،دإع- -ي- -ا ف- -ي ذإت
إلسش - -ي - -اق ،إل - -ى م- -وإصش- -ل- -ة ب- -ذل
إلمزيد من إلجهود في سشبيل
ضش- - -م- - -ان إأم - -ن إل - -م - -وإط - -ن
وح-م-اي-ة م-م-ت-لكاته ،في
إلششعب  ‘ /مبادرة تضشامنية تنقلت جمعية «إلرإديوز» برئاسشة قادة ششا‘ بزيارة
ظل إلحترإم إلصشارم
أإول أإمسس إ ¤حي إŸدينة إ÷ديدة ع“ Úوششنت إلذي عرف أإعمال ششغب وغضشب
ل - -م - -ب- -ادئ ح- -ق- -وق
لسشباب ›هولة.
إلسشكان بعد وفاة إلششاب خ Òإلدين بن زيان إلذي أإضشرم إلنار ‘ نفسشه أ
إلإنسشان.
حاولت بعضض األطراف التي ل تحب الخير لهذه المدينة أان تخلق مششكلة مع الششرطة وكذا الذين يحبون
الخير لهذه المدينة لكن سشلطة العقل والحكمة تغلبت وعاد الهدوء الى النفوسض.
وفد «الراديوز» الذي ضشم الحكم الدولي حنصشال والÓعبين الدوليين علي ميصشابيح ،رضشوان بن زرقة إاضشافة إالى
حضشور العميد األول لششرطة عين تموششنت كعيبيشض مختار ،زار منزل عائلة الفقيد لتقديم واجب اعزاء والرفع من
معنويات العائلة خاصشة الوالدة.
بالمناسشبة أاهدت «الراديوز» عمرة ومسشاعدة مادية وذلك للظروف الصشعبة التي تعيششها العائلة والتي وعد بها مدير أامن
ولية عين تموششنت بالتدخل لدى السشلطات لمحلية لحل مششكلة ششقيقه من ذوي الحتياجات الخاصشة وكذا توفير كششك
كما كانت الفرصشة أان اسشتمع الى انششغالت الششباب هناك.
ومن جهة أاخرى ،انتقد سشكان الحي وعائلة المرحوم بعضض األطراف التي حاولت اسشتغÓل هذه الحادثة حتى تخلق جوا من
الفوضشى ،لكن أاولد الحÓل وبعضض أاعيان المدينة تفطنوا وهداوا من روع الششباب كما ششكر سشكان الحي كذلك والعائلة مبادرة
«الجمعية» التي تبقى دائما وفية لتقاليدها الخيرية والتخفيف من المآاسشي التي تصشيب العائÓت.

«الراديوز»
تواسسي وتهدي
عمرة لعائلة خÒ
الدين بن زيان

إلعقيد ›اهد :إلتوإزن
ب Úإلتكنولوجيات
إŸسشتوردة وتطبيقات
لعمال رهاننا
إ أ
وقدم عروضض حول طريقة أاقÓع المروحيات وما يحيط بها وكذا
زيارة دائرة السشناد التقني مصشلحة الورششات وورششة الصشناعة
النموذجية والصشيانة والتي تتكفل ايضشا بالمورد البششري.
وعرفت الجولة الميدانية نقاشض ثري في مجال تطوير البحث

العلمي بمششاركة كل من العميد ششقÓل صشالح العقيد مجاهد
رابح بحضشور واششراف اللواء بومعيزة حميد الذي أابرز في الختام
الدور الفعال لوسشائل اإلعÓم في تقريب المواطن من المؤوسشسشة
العسشكرية وتقوية الرابطة جيشض أامة.

أإششرف عليها إللوإء عمرإ Êبالرغاية

تخ ـرج  5دفعـ ـات للضسب ـاط اÎŸبصس ÚباŸدرسسة
العلي ـ ـا للدف ـ ـاع ا÷ـ ـوي عـ ـن ا’قليـ ـ ـم
ت -خ-رجت ب-اŸدرسش-ة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-دف-اع
إ÷وي ع- -ن إلق -ل -ي -م إلشش -ه -ي -د «ع -ل -ي
شش - -ب - -ط - -ي» أإمسس  5دف -ع-ات ل-لضش-ب-اط
إÎŸبصش ‘ ،Úحفل إششرف عليه إللوإء
ع- -م- -ار ع- -م- -رإ Êق -ائ -د ق -وإت إل -دف -اع
إ÷وي ،إل -ذي وإف -ق ع -ل -ى تسش -م -ي -ت -ه -ا
باسشم إلششهيد إلبطل «عزوي مّدور».

حياة  /ك
تصصوير :عباسس تيليوة
حضش-ر الح-ت-ف-ال ضش-ب-اط سش-ام-ون وع-ائÓ-ت
اللضش-ب-اط ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ،وق-د القى العميد
لطفي بن بعطوشض كلمة أابرز من خÓلها
اهمية التكوين الذي تقدمه هذه المدرسشة
ال- -ت- -ي اع- -ت -ب -ره -ا صش -رح -ا ع -ت -ي -دا لع -داد
ال -م -ق -ات-ل-ي-ن ال-ب-واسش-ل ،ال-ذي-ن سش-يسش-اه-م-ون ومخبر ارسشال واسشتقبال الترددات العالية،
مسش-ت-ق-ب Ó-ف-ي م-ح-ارب-ة م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ف-لول وهي موجهة لتدعيم البرامج البيداغوجية
الرهاب ،ويمكنهم من الدفاع على الجواء في مجال العمال التطبيقية لفائدة الطلبة
الوطنية بكل ثقة واقتدار ،مؤوكدا على اهمية الضشباط.
التكوين الذي خضشعوا له والذي يمكنهم من كما دعا العميد الطلبة الضشباط الى بذل
مسشايرة الحترافية من اجل الرتقاء الى اقصشي المجهودات دفاعا عن عزة وكرامة
مصش -اف ال-ج-ي-وشض ال-ق-وي-ة ت-ك-وي-ن-ا ،ت-م-ك-ي-ن-ا هذا الوطن وصشونا لجوائه وحرمة ترابه،
وان ي- -ك -ون -وا اوف -ي -اء ف -ي ط -اع -ة ق -ادت -ه -م،
وتجهيزا .
في الكلمة التي القاها بالمناسشبة تعرضض واوصشاهم بالتحلي بالخÓق الدينية الوطنية
الميد بن بعطوشض من خÓلها الى المحاور السش - -ام- -ي- -ة وب- -ع- -د اداء ال- -قسش- -م م- -ن ق- -ب- -ل
ال -ك -ب -رى ل -ل -ت -ك -وي -ن ،وال -م -ع -ارف ال -ع-ل-م-ي-ة ال -م -ت -خ -رج -ي -ن ،ت -م ت-ق-ل-ي-د ال-رتب وتسش-ل-ي-م
والعسشكرية التي تلقاها المتكونون من طرف الششهادات للمتفوقين الـ.6
مدربين مؤوهلين واسشاتذة اكفاء ،مما يمكنهم اما الدفعات المتخرجة فهي على التوالي
ال -دف -ع-ة ( )27لضش- -ب -اط
– ك - -م- -ا ق- -ال – م- -ن اداء
المهام المنوطة بهم بكل موإرد بششرية تعزز ال - - -ق- - -ي- - -ادة والرك- - -ان،
ال- -دف -ع -ة ( )43لت - -ق- -ان
ث-ق-ة واع-ت-زاز واح-ت-رافية
دور إ÷يشس ‘
الضش -ب -اط ،ال-دف-ع-ة ()10
وشش - - -ع- - -اره- - -م ف- - -ي ذلك
للضشباط العاملين تكوين
«ال - -دف- -اع ع- -ن اج- -واءن- -ا
ن
ط
و
ل
إ
ة
ي
ا
م
ح
ت -ط -ب -ي -ق ،ال -دف-ع-ة ()36
ه- -دف- -ن -ا ،وح -دة ت -راب -ن -ا
ل - -ل - -ط - -ل - -ب - -ة الضش- -ب- -اط
غ -اي -ت -ن -ا،ال -ع -ل -م وال -ع-م-ل
ال-ع-ام-ل-ي-ن ،وال-دفعة ( )18ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-مدنيين
سشÓحنا وسشماء الجزائر ملك لنا «.
وذكر العميد انه تم اقتناء مخابر حديثة التابعين للمؤوسشسشة الوطنية للمÓحة الجوية
تتماششى مع التطورات التكنولوجية الحديثة ،ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -وزارة الشش- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
وتتمثل في مخبر «ايروديناميك» ،مخبر وال-ن-قÓ-ل-ن-ق-ل وق-د ت-م ع-ل-ى ه-امشض ال-ح-ف-ل
الدارات المطبوعة ،مخبر الوتوماتيك ت-ن-ظ-ي-م اب-واب م-ف-ت-وح-ة ب-ال-مدرسشة ،خصشت
م -خ -ت -ل -ف مشش -اري-ع ال-ط-ل-ب-ة ،وك-ذا م-ع-رضض

ل-ل-ك-ت-اب ال-ذي ك-ان غ-ن-ي-ا ب-ال-ع-ن-اوين العلمية
منهتا والتكنولوجية ،كما قام اللواء عمار
ع -م-ران-ي ق-ائ-دق-وات ال-دف-اع ال-ج-زي رف-ق-ة
ق -ائ -د ال-م-درسش-ة وم-ج-م-وع-ة م-ن الط-ارات
بتكريم عائلة الششهيد عزوي مدور ،والتوقيع
على السشجل الذهبي للمدرسشة.

نبذة عن حياة إلششهيد
عزوي مدور

^ ول -د الشش -ه -ي -د ع -زوي م -دور اب-ن م-ح-م-د
الششريف ومباركة سشنة  1922بقرية الحجاج
ببلدية ايششمول التابعة حاليا لدائرة اريسض
ولي -ة ب -ات -ن-ة ،نشش-ا ف-ي اسش-رة م-ت-دي-ن-ة ت-ع-ل-م
ال -ق -ران وم -ب -ادئ ال -ف -ق -ه وال -ن -ح -ووالسش -ي-رة
النبوية.
^ كان الششهيد ضشمن القيادة العليا التي كان
على راسشها العقيد مصشطفى بن بولعيد الذي
كان يرافقه في جميع تنقÓته ،وقد كان
مكلفا بجمع المؤوونة والسشÓح ،وقد ششارك
في اكبر معركة عرفتها المنتطقة والمسشماة
بمعركة «ايفري البلح» سشنة .1956
^ بعد مرور سشنة من الكفاح والبطولت
اسش -تشش -ه -د ه -ذا ال -ب -ط-ل ف-ي م-ع-رك-ة «اذراع
ع-ايسش-ي» ج-ن-وب م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ب-ع-د م-ع-ركة
داميومع العدو.

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

‹hO

إلثلثاء  18جوإن  2019م
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لرأضسي ألفلسسطينية وعلى رأسسها ألقدسس
تشسمل كافة أ أ

إلعدد

17975

10

–دث أمام أÙكمة  20دقيقة ثم أغمي عليه

عبـ ـاسس يؤوكـ ـد إسستعـ ـدإده للدع ـ ـوة ’نتخابـ ـات عام ـ ـ ـة وف ـاة إلرئيسس إŸصسري إلسساب ـق ﬁم ـد م ـرسسي
أأكد ألرئيسس ألفلسسطيني
ﬁمود عباسس ،أسستعدأده
ألتام للدعوة لنتخابات
تشسريعية تتبعها أنتخابات
رئاسسية ،على أأن تشسمل
ألأرأضسي ألفلسسطينية كافة
وعلى رأأسسها ألقدسس.
إطلع عباسس لدى لقائه ‘ مكتبه
‘ م -دي -ن -ة رإم إل -ل -ه رئ-يسس ÷ن-ة
إلنتخابات إŸركزية إلدكتور حنا
ن -اصس-ر ح-ول م-دى ج-ه-وزي-ة ÷ن-ة
إلن-ت-خ-اب-ات لإج-رإء إلن-ت-خ-اب-ات
إل- -تشس- -ري- -ع- -ي -ة وف -ق -ا Ÿا ج -اء ‘
إل- -ق- -رإر إل -ت -فسسÒي ل -ل -م -ح -ك -م -ة
إلدسستورية إلعليا.
ونقلت وكالة إلأنباء إلفلسسطينية
إلرسسمية (وفا) إأمسس ،عن ناصسر
تاأكيده على إسستعدإد إللجنة لعمل
م- -ا Áك- -ن ل- -ت- -ذل- -ي -ل م -ا ي -عÎضس
إلعملية إلنتخابية من معيقات ‘
سسبيل إ‚احها.
وسسبق إأن إلتقى عباسس مع ÷نة
إلنتخابات إŸركزية ثلث مرإت
م - -ن - -ذ إع - -لن - -ه ‘  22ديسسمÈ
إŸاضسي إأن إÙكمة إلدسستورية
إلتي شسكلها Ãرسسوم رئاسسي عام
 2 0 1 6ق ض س ت « ب - - - -ح - - -ل إ  Ûل س س
إلتشسريعي وإلدعوة إ ¤إنتخابات
تشسريعية خلل سستة شسهور».
وتعطل إÛلسس إلتشسريعي منذ
ب- -دء إلن- -قسس- -ام إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي
إلدإخلي على إثر سسيطرة حركة
حماسس بالقوة على إلأوضساع ‘
ق -ط -اع غ -زة م -ن -تصس-ف ع-ام 2007
ب -ع -د ج -ولت إق-ت-ت-ال م-ع إل-ق-وإت
إŸوإلية للسسلطة إلفلسسطينية.
وإأجريت إآخر إنتخابات تشسريعية
فلسسطينية ‘ جانفي عام 2006
وإأسس - -ف - -رت ‘ ح- -ي- -ن- -ه ع- -ن ف- -وز
حماسس بالأغلبية إلŸÈانية ،فيما

تو‘ بعد ظهر أمسس
ألرئيسس أŸصسري ألسسابق
ﬁمد مرسسي عقب غيابه
عن ألوعي أثناء حضسوره
جلسسة ﬁاكمة ‘ إأحدى
ألقضسايا أŸتهم فيها ،بحسسب
مصسدرين قضسائي وأمني.

كان سسبق ذلك بعام إآخر إنتخابات
للرئاسسة وفاز فيها عباسس.
–رك أ÷نائية ألدولية
ط- - - - -ال - - - -بت وزإرة إÿارج - - - -ي - - - -ة
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة إÙك-م-ة إ÷ن-ائية
إلدولية ,بالإسسرإع ‘ فتح –قيق
رسس - -م - -ي ‘ ج - -رإئ - -م إلح- -ت- -لل
إلإسس- -رإئ- -ي- -ل- -ي ومسس- -ت- -وط- -ن- -ي -ه,
إŸت - - -وإصس - - -ل- - -ة ب- - -ح- - -ق إلشس- - -عب
إلفلسسطيني.
وإأدإنت إÿارجية إلفلسسطينية ‘
ب -ي -ان ل -ه -ا إره -اب إŸسس -ت -وط -نÚ
وإعتدإءهم على بلدة «كفر مالك»
شسرق رإم إلله  ,و إقدإمهم على
إعطاب عجلت مركبات عدد من
إŸوإط - - -ن ,Úوخ- - -ط شس- - -ع- - -ارإت
ع-نصس-ري-ة م-ع-ادي-ة ل-ل-ف-لسس-ط-ي-نيÚ
وإلعرب.

وإعتÈت إعتدإءإت إŸسستوطنÚ
إŸت -وإصس -ل -ة «ح -ل-ق-ة م-ن ح-ل-ق-ات
إل- -تصس- -ع -ي -د إلإسس -رإئ -ي -ل -ي إ◊ا‹
وإŸل- - - - -ح- - - - -وظ ضس - - - -د إلشس - - - -عب
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي وإأرضس -ه وم -ن -ازل-ه
و‡ت-ل-ك-ات-ه وم-زروع-ات-ه ,كما هو
ح- -اصس- -ل ‘ مصس- -ادق- -ة ح- -ك- -وم- -ة
إلح-ت-لل ب-الأمسس ,ع-ل-ى ت-قطيع
إآلف إأشس -ج -ار إل -زي -ت -ون إل -وإق-ع-ة
جنوب شسرق بيت ◊م ,وتصسعيد
ع -م -ل-ي-ات ه-دم إŸن-ازل ب-ا÷م-ل-ة
و إخلء إأرإضٍس فلسسطينية كما هو
‘ ﬁيط جدإر إلفصسل إلعنصسري
‘ إلقدسس إÙتلة و»إلعيسسوية»
وغÒه- - - -ا ,وت- - - -وسس- - - -ي- - - -ع ب- - - -وؤرة
إسس -ت -ي -ط-ان-ي-ة إأيضسً-ا ع-ل-ى حسس-اب
إŸوإط -ن Úغ -رب ب -ل -دة «ي-ع-ب-د»,
وتغول إلحتلل باأذرعه إıتلفة

ع - -ل- -ى إل- -ق- -دسس وم- -ق- -دسس- -ات- -ه- -ا
وموإطنيها».
وإأكدت إÿارجية إلفلسسطينية إأن
تصسعيد إسستباحة قوإت إلحتلل
وم-ل-يشس-ي-ات إŸسس-ت-وطن Úللأرضس
إلفلسسطينية إÙتلة وإلتصسرف
بها دون حسسيب إأو رقيب إأو رإدع
ي- -ع- -ت« Èإسس- -ت- -خ- -ف -اف -ا ‡ن -ه -ج -ا
و إسسقاطا متعمدإ للقانون إلدو‹
وإلشسرعية إلدولية وقرإرإتها».
وط -ال -بت إŸن -ظ -م -ات إ◊ق-وق-ي-ة
وإلإنسس-ان-ي-ة إÙل-ي-ة وإلإق-ل-ي-م-ي-ة
وإل- -دول -ي -ة بسس -رع -ة ت -وث -ي -ق ت -لك
إ÷رإئ- -م ,ت- -وط -ئ ً-ة ل -رف -ع -ه -ا إ¤
إ÷ن -ائ-ي-ة إل-دول-ي-ة ,وح-ث-ه-ا ع-ل-ى
سسرعة فتح –قيق رسسمي ‘ تلك
إ÷رإئم وصسو ً
ل Ùاسسبة ›رمي
إ◊رب إلإسسرإئيلي.Ú

بينما قّرر ألفلسسطينيون مقاطعتها

إإسسرإئيل تعلن مشساركتها ‘ ورشسة إلبحرين ح ـول «صسفق ـة إلقرن»
أعلن وزير أÿارجية
ألإسسرأئيلي يسسرأئيل كاتسس ‘
تغريدة على توي Îأن أسسرأئيل
سستشسارك ‘ ورشسة ألبحرين
ألتي سستبحث أ÷وأنب
ألقتصسادية ÿطة ألسسÓم
ألأمÒكية ◊ل ألنزأع
ألإسسرأئيلي ألفلسسطيني.

وكتب كاتسس ‘ تغريدته ‘ وقت متأاخر
إألح -د «سس-ي-ت-م “ث-ي-ل إسس-رإئ-ي-ل ‘ ورشس-ة
إل -ب -ح -ري -ن إلق-تصس-ادي-ة ب-ط-ري-ق-ة ت-ت-ق-رر
لحقا».
وأإضساف كاتسس أإن «إسسرإئيل لديها إلقدرة
على إŸسساهمة ‘ تطوير إŸنطقة من
خ-لل إل-ت-ك-ن-ل-وج-ي-ا وإلب-تكار وغÒها من
إلطرق».

و  ⁄يوضسح مسسؤوول ‘ وزإرة إÿارجية
إإلسس -رإئ -ي -ل -ي -ة م -ا إذإ ك -ان سس -ي -ت-م “ث-ي-ل
إسسرإئيل Ãسسؤوول Úحكوم Úأإو مسسؤوولÚ
إقتصسادي.»Ú
ويفÎضس أإن تكشسف ورشسة عمل إŸنامة
إلتي سستعقد يومي  25و  26جوإن عن
إ÷وإنب إلق-تصس-ادي-ة ل-ل-خ-ط-ة إألمÒك-ي-ة
إلتي وضسعها مسستشسار إلرئيسس إألمÒكي

وصسهره جاريد كوشس.Ô
وأإŸح مبعوث ترإمب إ ¤إلشسرق إألوسسط
جيسسون غرينبلت إألحد أإن إإلعلن عن
خ -ط -ة إلسس -لم إألمÒك -ي-ة ق-د ي-ت-أاخ-ر إ¤
نوفم.È
وي-ق-اط-ع إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون ورشس-ة إل-ب-حرين
ويرفضسون إÿطة إألمÒكية إلتي يعتقدون
أإنها سستكون منحازة إلسسرإئيل.

أحتجاجات «ألسسÎأت ألصسفرأء»

باري ـ ـسس تعـ ـد خط ـ ـة جديـ ـ ـدة للسسيط ـ ـرة علـ ـ ـى إŸتظاه ـ ـرين
بعد سسبعة أشسهر على بدء
حركة «ألسسÎأت ألصسفرأء» ‘
فرنسسا ،يباشسر وزير ألدأخلية
كريسستوف كاسستان Òأمسس،
مرأجعة Ÿسساألة أ◊فاظ على
ألنظام ،يعد خÓلها بطرح كل
أŸوأضسيع ،ولو أنه يسستمر ‘ نفي
أرتكاب ألشسرطي Úأعمال
عنف.
وي-ج-تمع  15خ -بÒإ ‘ وزإرة إل -دإخ -ل-ي-ة
للعمل على «تطوير عميق» Ÿبدأإ وطرق
إ◊ف- -اظ ع -ل -ى إل -ن -ظ -ام ،وه -و أإم -ر ب -ات
«ضسروريا» جرإء «تصساعد إلعنف وتزإيد
إل-ت-ج-اوزإت ع-ل-ى ه-امشس إل-ت-ظاهرإت ‘
إلسس- -ن- -وإت إألخÒة» ،حسسب م -ا أإوضس -حت
إلوزإرة.
وأإك-د ك-اسس-ت-ان ‘ Òم-ق-اب-ل-ة م-ع صس-ح-ي-ف-ة
فرنسسية أإن هذه «إŸرإجعة إلسسÎإتيجية»
سس -ت -ب-حث ‘ ج-م-ي-ع أإب-ع-اد إ◊ف-اظ ع-ل-ى
إلنظامÃ ،ا ‘ ذلك إألك Ìإثارة للجدل.

وأإوضسح أإن «كل شسيء على إلطاولةÃ ،ا ‘
ذلك مسس -أال -ة شس -روط إسس -ت -خ -دإم إل-ك-رإت
إل -دف -اع -ي-ة إل-وإمضس-ة» إل-ت-ي ُن-سس-بت إل-ي-ه-ا
إلعديد من إلصسابات إÿطرة ‘ صسفوف
إŸتظاهرين.
وأإشس- -ار إ ¤أإن «وسس- -ائ- -ل أإخ- -رى ق -د ي -ت -م
ت -ع -زي -زه -ا م -ث -ل خ -رإط -ي -م إŸي -اه إل -ت -ي
تسستخدم ‘ أإŸانيا أإو حتى إألحصسنة إلتي
يجهز بها عناصسر إلشسرطة إلنكليزية».
وعلى جدول أإعمال إلندوة بحسسب إلوزإرة
«ِع Èمسستخلصسة من إلتجربة» ،و»نظرة
ع -ل -ى إ◊ف -اظ ع -ل-ى إل-ن-ظ-ام ‘ أإوروب-ا»،
وورشسات عمل حول «إلوسساطة وإلتفاعل
م-ع إŸت-ظ-اه-ري-ن» و»إل-ت-وإصس-ل إÿارج-ي
وإعلم إلرأإي إلعام» و»إسستخدإم وسسائل
إلقوة إلوسسيطة» و»إللجوء إ ¤إلقضساء ‘
عمليات إ◊فاظ على إلنظام».
وم- -ن ب ÚإÈÿإء إل -ذي -ن وج -هت إل -ي -ه -م
إلدعوة مسساعد مدعي عام إ÷مهورية ‘
نيابة باريسس أإوليفييه كريسس Ïوقائد وحدة

إل-ن-خ-ب-ة ‘ إلشس-رط-ة إل-وط-ن-ي-ة إل-ف-رنسس-ي-ة
«ري - -د» ج - -ان-م - -يشس - -ال ف- -وفÒغ وع- -ا⁄
إلجتماع باتريك برونوتو وإلقائد إلسسابق
لوحدة إألمن وإلتدخل ‘ إلدرك إلوطني
إ÷Ôإل جان-ريجي فيشسام.È
ذهنية جديدة للحشسود
وق -الت إل -وزإرة إن «إل -ذه -ن-ي-ة إ÷دي-دة
ل -ل -حشس -ود إل -ت -ي ل -وح -ظت ‘ إلسس-ن-وإت
إألخÒة» م- -ن خ- -لل سس- -ائ- -ل إل -ت -ع -ب -ئ -ة
وإلح -ت -ج -اج ت -دف-ع إ ¤ه-ذه إŸرإج-ع-ة
لسسبل إ◊فاظ على إلنظام.
وأإعادت تظاهرإت «إلسسÎإت إلصسفرإء»
إل -ت -ي –ولت إ ¤م -وإج -ه -ات ع -ن -ي -ف -ة
وسس - -اح - -ات ألع - -م - -ال شس - -غب ،إح - -ي - -اء
إلسسجالت بشسأان إ◊فاظ على إلنظام،
ت -غ ّ-ذي -ه -ا صس -ور ُت -ظ -ه -ر سس -وء م -ع -ام -ل-ة
إŸتظاهرين وإŸصساب Úمنهم.
ون- -دد إŸت -ظ -اه -رون بشس -ك -ل م -ن -ت -ظ -م

ب-اسس-ت-خ-دإم إل-ك-رإت إل-دفاعية إلوإمضسة
وإلقنابل إليدوية إلتي ÷أات إليها قوإت
إألمن أإك Ìبثلث أإو أإربع مرإت عام
.2018
إل أإن كاسستان Òأإكد أإنه «مهما كانت
وسسيلة إلدفاع إŸسستخدمةÁ ،كن دإئماً
أإن يكون هناك جرحى».
ويوإصسل إŸتظاهرون إلتنديد بـ»عنف
إلشس - -رط - -ة» وه- -و مصس- -ط- -ل- -ح ي- -رفضس- -ه
ك -اسس -ت -ان Òبشس -ك -ل ق -اط -ع وق -د ك-رر ‘
إŸق- -اب -ل -ة م -ع صس -ح -ي -ف -ة «ج -ورن -ال دو
دÁانشس» أإنه «يرفضس» هذإ إلتعب.Ò
وب - - -حسسب م - - -ت - - -ظ- - -اه- - -ري «إلسسÎإت
إلصس - -ف - -رإء» إل - -ذي - -ن نّ- -ظ- -م- -وإ «مسسÒة
للمشسوه ‘ »Úمطلع جوإن ،أإصسبح 23
شسخصسًا عورإ منذ بدء إ◊ركة ‘ 17
نوفم Èفيما فقد خمسسة متظاهرين يدإ
وخسس- -ر شس- -خصس ح- -اسس -ة إلشس ّ-م ‘ حÚ
أإصسيب حوإ ¤عشسرة متظاهرين بجروح
خطرة.

روحا Êيؤوكد أن أنهيار ألتفاق ألنووي لن يكون ‘ صسالح أحد

إإيرإن تتوعد برفع مسستوى تخصسيب إليورإنيوم مع إنتهاء مهلة إلسست Úيوما
أعلن أŸتحدث باسسم منظمة
ليرأنية،
ألطاقة ألذرية أ إ
عباسس كمالوندي ،أمسس
ألثن ،Úأن إأنتاج إأيرأن من
أليورأنيوم منخفضس ألتخصسيب
سسيتجاوز  300كيلوغرأم خÓل
 10أيام.
وق -ال ك-م-ال-ون-دي إن-ه «‘ ح-ال إن-ت-ه-اء
م -ه -ل -ة إلسس-ت Úي-وم-ا ،إل-ت-ي ” م-ن-ح-ه-ا
ل-ل-دول إألوروب-ي-ة ،ل-ت-ن-ف-ي-ذ إل-ت-زإم-ات-ه-ا
Ãوجب إلت - -ف- -اق إل- -ن- -ووي ،سس- -تسس- -رع
ط -ه -رإن ت -خصس-يب إل-ي-ورإن-ي-وم ،ب-نسس-ب-ة
تزيد على  ،%3.7قبل نهاية شسهر جوإن
إ÷اري.
وأإضساف إŸتحدث أإن إلدول إألوروبية
أإث-ب-تت ع-ج-زه-ا ب-ع-دم ت-ط-ب-ي-ق إلت-فاق

إلنووي ،مشسÒإ إ ¤أإن «إŸهم بالنسسبة
إليرإن ،إÿطوإت إلعملية إلتي يقدمها
إل–اد إألوروبي» ،موضسحا أإن إل–اد
«إم -ا أإن -ه ل ي -ري -د إلل -ت -زإم ب -الت -ف -اق
إلنووي ،أإو أإنه عاجز عن ذلك نتيجة
لضسغوط».
وكشسف كمالوندي أإن إلصس Úتعمل مع
إي -رإن ع -ل -ى إع -ادة تصس -م -ي -م م -ف -اع -ل
«آإرإك» إلنووي ،لفتا إ ¤أإنه ل يزإل
لوروبي ‘ Úتوف Òقطع
هناك دور ل أ
إلغيار للمفاعل ،لفتا إ ¤إمكانية أإن
ت- -ع- -م- -ل إي- -رإن ع -ل -ى تصس -دي -ر «إŸي -اه
إلثقيلة» ،وهذإ إألمر ل يعت Èإخلل
بالتفاق إلنووي ،وفق تعبÒه.
وك -ان إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل-وك-ال-ة إل-دول-ي-ة
ل -ل -ط -اق -ة إل-ذري-ة ي-وك-ي-ا أإم-ان-و ،أإع-رب

إألسسبوع إŸاضسي عن قلقه إزإء تنفيذ
إي-رإن ت-ه-دي-ده-ا ب-تسس-ري-ع م-ع-دل إن-تاج
إليورإنيوم إıصسب ،دإعيا إ ¤إ◊وإر
ب Úإيرإن وإلقوى إلكÈى Ÿنع طهرإن
من إسستئناف تطوير برنا›ها إلنووي.
أنهيار ألتفاق ألنووي لن يكون
‘ صسالح أحد
‘ إلياق حذر إلرئيسس إإليرإ Êحسسن
روحا Êأإمسس من أإن إنهيار إلتفاق
إلنووي لن يكون ‘ صسالح أإحد ،وأإشسار
إ ¤أإن «أإمام إألوروبي ÚفÎة قصسÒة
للغاية».
ونقلت وكالة أإنباء «مهر» إإليرإنية عن
روحا Êإلقول ،خلل إسستقباله سسفÒ

فرنسسا إ÷ديد ‘ طهرإن ،إن «إنهيار
إلتفاق إلنووي لن يكون ‘ صسالح إيرإن
أإو فرنسسا أإو إŸنطقة أإو إلعا ،»⁄مؤوكدإ
أإن «إل -ف -رصس -ة إل -زم -ن-ي-ة إŸت-اح-ة أإم-ام
إألوروبي Úللتعويضس قصسÒة للغاية».
وت- -اب- -ع روح- -ا«: Êل- -ق -د صسÈت إي -رإن
وتعاملت بضسبط إلنفسس ،وذلك نزول
ع- - -ن- - -د ط- - -لب ف - -رنسس - -ا ودول إل–اد
إألوروبي».
وأإضساف «:إلظروف إلرإهنة حسساسسة،
ول يزإل أإمام إلفرنسسي ÚوإألوروبيÚ
ف -رصس -ة ،وع -ل -ي -ه -م أإن يسس -ت -غ -ل -وإ ه-ذه
إل -ف -رصس -ة إل -زم -ن -ي -ة إل -قصسÒة ل -ل-ق-ي-ام
ب - -أادوإره- -م ،ألن خ- -روج ط- -ه- -رإن م- -ن
إلت -ف -اق إل -ن -ووي ل -ن ي -ك -ون ‘ صس -ال-ح
أإحد».

ق - -ال إŸصس - -درإن إن «م - -رسس - -ي
–دث أإمام إÙكمة Ÿدة 20
دق-ي-ق-ة وإن-ف-ع-ل ث-م أإغشس-ي ع-ليه
ونقل إ ¤إŸسستشسفى حيث تو‘،
وج- -لسس -ة إمسس ك -انت ﬂصسصس -ة
Ÿا يعرف إعلميا «بالتخابر مع
حماسس» وإŸتهم فيها  23متهما
آإخرين من قيادإت إلخوإن.
وكان مرسسي وهوأإسستاذ جامعي
يقضسي أإحكاما نهائية بالسسجن
مدتها نحو 48عاما.
و‘ وقت سسابق ،قضست ﬁكمة
إل -ن-قضس ب-إال-غ-اء أإح-ك-ام إإلع-دإم
وإŸؤوبد بحق إلرئيسس إŸعزول
ﬁمد مرسسي و 21آإخر وقررت
إعادة إÙاكمة.
ﬁمد مرسسي إŸولود ‘  8أإوت
عام  ،1951هوإلرئيسس إÿامسس
÷مهورية مصسر إلعربية وإألول
بعد ثورة  25يناير عام .2011
أإُع - -ل - -ن ف- -وزه ب- -الن- -ت- -خ- -اب- -ات
إل -رئ -اسس-ي-ة ‘  24ج- -وإن 2012
ب -نسس -ب-ة  %51.73م - - -ن أإصس- - -وإت
إل- -ن- -اخ- -ب ÚإŸشس- -ارك ،Úوت- -و¤
مهام منصسبه ‘  30جوإن 2012
بعد أإدإئه إليم Úإلدسستورية.
ُعزل بعد سسنة من إ◊كم  ،أإي
‘ إل- -ث- -الث م -ن ج -وي -ل -ي -ة 2013
وسسط إحتجاجات حاشسدة ضسد
جماعة إلخوإن إŸسسلم Úإلتي
ينتمي إليها  ،وظل ‘ إلسسجن
ُيحاكم بعد توجيه تهم إليه من
ضس -م -ن -ه -ا إل -ت -خ -اب -ر م-ع ج-ه-ات

أإج -ن -ب -ي -ة وإفشس -اء أإسس -رإر إألم-ن
إلقومي أإثناء فÎة رئاسسته.
إل -ت -ح -ق إل -رإح-ل م-رسس-ي خ-لل
م- -رح- -ل- -ة إل- -ت -ع -ل -ي -م إألسس -اسس -ي
Ãدإرسس ﬁافظة إلشسرقية ،ثم
إن- -ت- -ق- -ل ل- -ل- -ق- -اه- -رة ل -ل -درإسس -ة
إ÷امعية وعمل معيدإ ثم خدم
‘ إ÷يشس إŸصس- - - -ري (- 1975
 )1976جنديا ‘ سسلح إ◊رب
إلكيماوية.
‘ ع- - - - - -ام  1975حصس -ل ع -ل-ى
ب-ك-ال-وري-وسس إل-ه-ن-دسس-ة ب-ج-امعة
إلقاهرة بتقدير إمتياز مع مرتبة
إلشسرف ،و‘ عام  1978حصسل
ع- -ل- -ى إŸاجسس- -ت ‘ Òه -ن -دسس -ة
إل-ف-ل-زإت ب-ج-ام-ع-ة إلقاهرة ،كما
حصس-ل ع-ل-ى م-ن-ح-ة درإسس-ي-ة م-ن
جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه
إل- -درإسس- -ي ،وع- -ل- -ى م- -اجسس- -تÒ
ودكتورإه ‘ إلهندسسة من جامعة
جنوب كاليفورنيا عام ‘ 1982
ح - -م- -اي- -ة ﬁرك- -ات م- -رك- -ب- -ات
إلفضساء.
ع-م-ل م-ع-ي-دإ وم-درسس-ا مسساعدإ
‘ ك -ل -ي -ة إل -ه -ن-دسس-ة ‘ ج-ام-ع-ة
إل-ق-اه-رة ،وم-درسس-ا مسس-اعدإ ‘

ج- -ام -ع -ة ج -ن -وب ك -ال -ي -ف -ورن -ي -ا
وأإسس -ت -اذإ مسس -اع -دإ ‘ ج -ام -ع -ة
ك - -ال- -ي- -ف- -ورن- -ي- -ا ،ن- -ورث ردج ‘
إل -ولي -ات إŸت -ح -دة ب Úع -ام -ي
 ، 1985 - 1982كما عمل ‘
م - -نصسب أإسس- -ت- -اذ ورئ- -يسس قسس- -م
هندسسة إŸوإد ‘ كلية إلهندسسة
‘ ج -ام-ع-ة إل-زق-ازي-ق م-ن إل-ع-ام
 1985وحتى إلعام 2010.
وأإصس- -در عشس- -رإت إل -ب -ح -وث ‘
«م - -ع - -ا÷ة أإسس - -ط- -ح إŸع- -ادن»،
وإن -ت -خب عضس -وإ ب -ن -ادي ه -ي -ئ -ة
إلتدريسس ‘ جامعة إلزقازيق.
لخوإن إŸسسلم Úفكرإ
إنتمى ل إ
عام  1977وتنظيما أإوإخر عام
 1979وع -م -ل عضس-وإ ‘ إل-قسس-م
إلسس-ي-اسس-ي ل-ل-ج-ماعة منذ نشسأاته
عام .1992
وت- -رشس- -ح لن- -ت- -خ- -اب- -ات ›لسس
إلشس- -عب ع -ام  ،1995وإن-ت-خابات
 2000و‚ح فيها وإنتخب عضسوإ
Ãج -لسس إلشس -عب إŸصس -ري ع -ن
ج -م -اع-ة إإلخ-وإن وشس-غ-ل م-وق-ع
إŸتحدث إلرسسمي باسسم إلكتلة
لخوإن.
إلŸÈانية ل إ

ألسسرأج يعلن ›ددأ رفضسه لقاء حفÎ

إلبعث ـة إأ’‡ـية ترحـب Ãبـادرة حكوم ـة إلوفـاق

قال رئيسس أÛلسس
ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
فائز ألسسرأج ،أإنه «لن
يجلسس ›ددأ» مع خليفة
حف Îقائد ما يسسمى
أ÷يشس ألليبي للتفاوضس
على أإنهاء ألهجوم على
ألعاصسمة طرأبلسس ،أŸسستمر
منذ شسهرين.
وأإضساف إلسسرإج ‘ مقابلة صسحفية،
«أإن ح - -ف Îأإث- -بت خ- -لل إلسس- -ن- -وإت
إل -ق -ل-ي-ل-ة إŸاضس-ي-ة أإن-ه ل-يسس شس-ري-ك-ا
للعملية إلسسياسسية» .وأإردف بالقول:
«إن حف Îيحاول فقط كسسب إلوقت»
‘ إل -وقت إل -ذي ي -ه -اج-م إل-ع-اصس-م-ة
طرإبلسس بطائرإته.
وقال «إن قوإت إلوفاق تعمل على
إل -دف -اع ع -ن إل -ع -اصس -م-ة ،و‘ إألي-ام
إŸق-ب-ل-ة سس-تسس-م-ع-ون أإخ-بارإ إيجابية
ع- - -ن ت - -ق - -دم» ،دون أإن ي - -وضس - -ح أإي
تفاصسيل ،وعن دعوإت وقف إطلق
إلنار ،قال إلسسرإج»ل Áكن أإن تسسأال
شسخصسا يدإفع عن نفسسه أإن يوقف
إطلق إلنار».
ي - -أات- -ي ذلك رغ- -م إط- -لق إلسس- -رإج،
مبادرة سسياسسية ◊ل إألزمة إلليبية
إŸتوإصسلة منذ إنطلق إلشستباكات
إŸسسلحة جنوب ليبيا ‘ إلرإبع من

أإف-ري-ل إŸاضس-ي ،وت-تضس-م-ن إŸب-ادرة
عدة بنود أإهمها إلدعوة Ÿلتقى ليبي
بالتنسسيق مع إلبعثة إأل‡ية ،وبتمثيل
جميع مكونات إلشسعب إلليبي ومن
جميع إŸناطق.
ورحبت بعثة إأل· إŸتحدة للدعم
‘ ل -ي -ب-ي-ا ب-اŸب-ادرة ،وإصس-ف-ة إي-اه-ا
بأانها «بناءة للدفع بالعملية إلسسياسسية
قدما من أإجل إنهاء حالة إلنزإعات
إلطويلة ‘ ليبيا» ،مؤوكدة أإنها ترحب
«بهذه إŸبادرة وبأاي مبادرة أإخرى
ت -قÎح -ه -ا أإي م-ن إل-ق-وى إل-رئ-يسس-ي-ة
إلفاعلة ‘ ليبيا».
أندلع حريق قرب
خزأنات ألنفط
أإفادت إŸؤوسسسسة إلوطنية للنفط ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،أإمسس إألول ،ب-ان-دلع ح-ري-ق
بالقرب من خزإنات نفط ‘ جنوب
إل -ع -اصس -م -ة ط -رإب -لسس ،إل -ت-ي تشس-ه-د
إشستباكات منذ أإزيد من شسهرين.
وأإوضسحت إŸؤوسسسسة ‘ بيان ،نشسرته
ع -ل -ى م -وق -ع-ه-ا إلل-كÎو ،Êأإن ف-رق
إإلط- -ف- -اء إل- -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ‚حت ‘
إلسسيطرة على حريق إندلع بالقرب
من «خزإنات غاز إلنفط إŸسسال ‘
مسستودع طريق إŸطار» ،ليتم تفادي
وقوع «كارثة إنسسانية وبيئية».
ونشسب إ◊ريق نتيجة لقصسف مباشسر

نيجÒيا

حصسل مسساء إلسسبت ،وفقا للبيان.
وي -ق-ع مسس-ت-ودع يضس-م إل-عشس-رإت م-ن
خ- -زإن- -ات إل -ن -ف -ط وإل -غ -از إŸسس -ال
Ãن- -ط- -ق -ة ط -ري -ق إŸط -ار ج -ن -وب
إل-ع-اصس-م-ة ،إل-ت-ي تشس-ه-د بشس-ك-ل شس-به
ي-وم-ي إشس-ت-ب-اك-ات ع-ن-ي-ف-ة ب Úقوإت
ح -ك -وم -ة إل -وف -اق إل -وط -ن -ي وق -وإت
إŸشس Òخليفة حف.Î
ودعت م- -ؤوسسسس- -ة إل- -ن -ف -ط «ج -م -ي -ع
إألطرإف إ ¤إلنسسحاب إلفوري من
إŸنطقة لتجنب أإي ضسرر إضسا‘ قد
ي -ل -ح -ق ب -ه -ذه إÿزإن -ات إ◊ي-وي-ة»،
ﬁذرة من أإنه «ل Áكن إلسستهانة
بعوإقب ضسربة مباشسرة ÿزإنات غاز
إل -ن -ف -ط إŸل -ي -ئ -ة ب -ال -وق -ود إل -ق-اب-ل
للشستعال على سسكان إŸنطقة».
وقال رئيسس ›لسس إدإرة إŸؤوسسسسة
إلوطنية للنفط ،مصسطفى صسنع إلله،
‘ هذإ إلصسدد «‚دد دعوتنا إ¤
وق -ف ف -وري إلط-لق إل-ن-ار وأإع-م-ال
إل- - -ق - -ت - -ال إل - -دإئ - -رة ،ووضس - -ع ح - -د
للسستهدإف إŸباشسر Ÿنشسات قطاع
إل- -ن- -ف- -ط وﬁاول- -ة إسس- -ت- -خ -دإم -ه -ا
ألغرإضس عسسكرية».
وتشسن قوإت حف Îمنذ إلرإبع من
أإف -ري -ل ه -ج -وم -ا ل -لسس -ي -ط -رة ع -ل -ى
طرإبلسس حيث مقر حكومة إلوفاق
إŸدعومة دوليا.
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قتل  30شسخصسا على ألأقل ‘ هجوم نفذه
ثÓثة أإرهابي ‘ Úشسمال شسرق نيجÒيا،
وفق ما أفادت أجهزة ألطوأرئ أمسس‘ ،
أعتدأء يحمل بصسمات جماعة بوكو حرأم
ألإرهابية.
وف ّ-ج -ر إإلره -اب -ي -ون إل -ث-لث-ة أإن-فسس-ه-م خ-ارج صس-ال-ة ك-ان
مشسجعو كرة إلقدم يشساهدون مبارإة لكرة إلقدم على
إلتلفزيون فيها مسساء إألحد ‘ بلدة كوندوغا إلوإقعة على
بعد  38كلم من مايدوغوري عاصسمة ولية بورنو.
وقال مدير أإجهزة إلطوإرئ ‘ بورنو عثمان كاشسال أإمسس،
إن «حصسيلة إلقتلى جّرإء إلهجوم إرتفعت حتى إآلن إ،30 ¤
لدينا أإك Ìمن  40جريحًا».
وأإشسارت حصسيلة سسابقة إ ¤مقتل  17شسخصسا وإصسابة عدد
‡اثل بجروح.
وأإف -اد زع -ي -م م -ي -ل -يشس -ي -ا ﬁل -ي -ة ي -دع-ى ع-ل-ي حسس-ن أإن
إلنفجارإت إلثلثة وقعت حوإ‹ إلسساعة  21,00ليل
ومنع صساحب إلصسالة أإحد إإلرهابي Úمن إلدخول إ¤
إŸكان إŸكتظ.
وأإكد حسسن أإن معظم إلضسحايا من إألشسخاصس إلذين كانوإ
خارج إلصسالة إلتي تعرضس مبارإة كرة إلقدم ،وقال إن
«تسسعة أإشسخاصس قتلوإ فورإً بينهم صساحب إŸكان وأإصسيب
 48بجروح».

وأإوضسح كاشسال أإن سسقوط عدد كب Òمن إلقتلى ناجم عن
ع -دم “ك -ن إŸسس -ع -ف Úم -ن إل -وصس-ول سس-ريً-ع-ا إ ¤م-وق-ع
إل-ه-ج-وم ك-ون-ه-م ل Áت-ل-ك-ون إل-ق-درإت إل-ت-ي “ك-ن-ه-م من
إلتعامل مع أإعدإد كبÒة من إŸصساب.Ú
وأإضساف أإن «عدم وجود إلبنية إلتحتية إلصسحية إŸناسسبة
للتعاطي مع هذإ إلنوع من إلطوإرئ وإلوقت إلذي تطلبه
إ◊صسول على تصسريح أإمني لزيارة (موقع إلعملية) من
ميدوغوري سساهما ‘ هذه إ◊صسيلة إلكبÒة».
توسسع دأئرة ألهجمات
و ⁄تعلن أإي جهة مسسؤووليتها بعد عن إلعتدإء لكنه يحمل
بصسمات بوكو حرإم إإلرهابية إلتي تشسن حملة منذ عقد
لتأاسسيسس دولة إسسلمية متشسددة ‘ شسمال شسرق نيجÒيا.
ووقع آإخر هجوم إنتحاري ‘ أإفريل هذإ إلعام عندما
فجرت إنتحاريتان نفسسيهما خارج بلدة مونغونو ،ما أإسسفر
عن مقتل جندي وحارسس وإصسابة جندي آإخر بجروح.
وأإع-ل-نت ح-ك-وم-ة إل-ن-ي-ج-ر م-ط-ل-ع إلشس-ه-ر إ÷اري إحباط
›م -وع-ة إع-ت-دإءإت ك-انت تسس-ت-ه-دف إل-ع-اصس-م-ة ن-ي-ام-ي
ومدينة ديفا ‘ جنوب شسرق إلبلد.
وأإسسفرت هجمات جماعة بوكو حرإم عن مقتل  27أإلف
شسخصس وأإج Èنحو مليون Úللفرإر من منازلهم.
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لحياء ‘ صشناعة القرار اÙلي
مششاركة ا÷معيات و÷ان ا أ

فضضاءات ا◊وار غائبة والبدائل ‘ األدراج
النّششطاء يششتكون
انعدام الّدÁومة
‘ العمل

@ ﬁمد علي ﬁجر من ورڤلة:

نعا Êمن اإلقصضاء والّتهميشش

@ عبد اŸؤومن فكاوي من سشيدي بلعباسس:

إاشضراك اÛتمع اŸد Êيك ّسضر
مفهوم اإلدارة الّتقليدية اŸنغلقة

بفعل تهميشس ال ّسشلطات
اÙلية وعدم رضشا اÛتمع

÷ان األحياء تتهاوى
وتتسضاقط كأاوراق اÿريف بتيبازة
كلمة العدد

إاعادة إاحياء
آاليات اŸشضاركة

جمال أاوكيلي

إ ¤أإي م - - -دى Áك - - -ن إشش - - -رإك ÷ان
إألحياء وإ÷معيات ‘ صشناعة إلقرإر
إÙلي؟ ‘ هذإ إلعدد من ﬁليات
«إلشش-عب» ،نسش-ع-ى رف-ق-ة م-رإسش-ل-ي-نا ‘
إ÷زإئ-ر إل-ع-م-يقة إإلج-اب-ة ع-ن ه-ذإ
إلنششغال ،إلذي لطاŸا تثÒه فعاليات

‡ا
إÛتمع إŸد Êتارة باسشم إإلقصشاء ،وتارة أإخرى باسشم إلّتهميشش ّ
وّل -د إح -ت -ق -ان -ا ح -اّدإ ب -دإخ -ل إÛالسش ت -دإع -ي-ات-ه إق-دإم إل-ب-عضش م-ن
إلغاضشب Úعلى إغÓق إلبلديات إنتقاما من هؤؤلء ورّدإ على سشياسشتهم
إŸتبعة.
وإدماج إلنّششطاء إÙلي Úل يجب أإن يكؤن وفق إسشÎإتيجية مبنية على
«إلّتحايل وإلهف» Ãعنى إعتبارهم ديكؤرإ أإو حضشؤرإ ششكليا يج‘ Î
خطابات إŸنتخب Úبل أإن هذإ إلؤإقع إ÷معؤي وإŸد Êيسشتدعي أإن
يتحّرك ‘ وعاء “ثيلي أإو فضشاء حيؤي ،ونقصشد هنا إللتزإم باألطر
إلّنظامية إلؤإردة ‘ وعؤد إŸسشؤؤول ÚإÙلي Úفيما سشبق كالّدعؤة إ¤
إنششاء ÷نة إŸدينة› ،السش إŸؤإطنة وورششات للّنقاشش وغÒها ،فهل
هذإ مؤجؤد حّقا؟
سشنكؤن من إلعد ÚÁإن أإلغينا كل ششيء ،وسشقطنا ‘ مطب جلد إلذإت
وإنكار ما ينجز بعيدإ عن إألضشؤإء وإلبهرجة و‘ إŸيدإن.
هناك ÷ان أإحياء وجمعيات تسشهر على نقل إنششغالت إلناسش إ¤

إ÷هات إŸعنية على إŸسشتؤى إÙلي ‘ ششتى إلقضشايا ،و‘ مقابل
ذلك –رصش إلبعضش من إلبلديات على تؤف Òإإلطار لطرح كل ما يختلج
Óسشف إختفت
‘ صشدر إŸؤإطن كلجنة إŸدينة «كؤفيل» Œربة رإئدة ل أ
كلّيا من إŸششهد إÙلي ،وإل ّصشيغ إألخرى إŸقÎحة ألن تكؤن إلبديل ما
تزإل ‘ طي إلنّسشيان و‘ إألدرإج ،ل ندري سشبب ذلك لكن إألرجح هؤ
‡ن يسشّمؤنهم بـ «إّ ÿ
Óط،»Ú
أإّن رئيسش إلبلدية ومسشاعديه يخفؤن ّ
لذلك يتحاششؤن فتح هذه إلفضشاءإت للعامة من إلناسش ،هذإ مÈر ل
يعتد به وإ‰ا ذريعة لغلق إلتّؤإصشل مع إآلخر.
هذإ إلتّششخيصش يعت Èإسشتثناءً ألّن مبدإأ مششاركة إŸؤإطن ‘ صشناعة
إلقرإر إÙلي أإك Èمن تلك إلّتفاصشيل إنطÓقا من كؤنه تفكÒإ صشائبا
‘ إث-رإء إ◊ي-اة إ÷م-ع-ؤي-ة ،ي-عّ-زز بÎسش-ان-ة م-ن إلّ-ن-صش-ؤصش إلّ-ت-شش-ري-ع-ية
كالدÁقرإطية إلّتششاركية وقانؤن إ÷معيات وإلتّقسشيم إإلقليمي إ÷ديد
ل-ل-ج-م-اع-ات إÙل-ي-ة ،ك-ل ه-ذه إلّ-ت-رت-ي-ب-ات ت-ه-دف إ ¤إدم-اج إŸؤإطن
كعنصشر أإسشاسشي وفّعال.
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لسستاذ والّناشسط ا÷معؤي عبد اŸؤؤمن فكاوي:
ا أ

إاشضراك اÛتمع اŸد Êيك ّسضر مفهوم اإلدارة الّتقليدية اŸنغلقة

أاّك -د اأ’سش -ت -اذ وال -ن -اشش -ط ا÷م -ع-وي ع-ب-د اŸؤوم-ن
ف -ك -اوي أاّن اÛت -م -ع وب -ك-ل أاط-ي-اف-ه ي-ع-د شش-ري-ك-ا
أاسشاسشيا ‘ صشناعة القرارات اÙلية باعتبار أاّن
ال -نشش -اط ال -ع-م-وم-ي ي-ك-ون ن-ت-اج ع-م-ل مششÎك بÚ
السشلطات واÛتمع اŸد ،Êوهو ما يكّرسص مفهوم
الÓمركزية والدÁقراطية اŸباششرة.
أابرز اأ’سشتاذ فكاوي أان أاهمية مششاركة اÛتمع
اŸد Êع- -ل- -ى اŸسش- -ت -وى اÙل -ي تÈز م -ن خ Ó-ل
اأ’هداف اŸرجوة واŸتعلقة بتقوية العÓقة بÚ
اإ’دارة واŸواطن ،والسشعي للقضشاء على كل أاششكال
البÒوقراطية و–قيق الششفافية اإ’دارية والوصشول إا ¤تكريسص
مفهوم حرية الرأاي والتعب ،Òكما تؤودي اŸششاركة إا ¤خلق ثقة بÚ
اŸواطن واإ’دارة وإا ¤ترششيد اإ’دارة ،حيث أانّ مششاركة اŸواطنÚ
قد تنبّه اإ’دارة إا ¤أاخطائها كما تسشمح بتقبل القرارات وتنفيذها
بسشهولة باعتبار أانهم من ششارك ‘ وضشعها .وأاّكد اأ’سشتاذ فكاوي
أاّن اŸواطن اÙلي يعت Èأاك Ìالناسص علما بحاجياته وÃا يصشلح
Ûتمعه ،حيث أان مششاكل اÛتمعات اÙلية أاصشبحت أاك Ìدقة
من أان يتمّكن اŸهنيون Ãفردهم من اكتششافها ،وإايجاد حلول لها
لذلك يسشتوجب إاششراك اÛتمع اŸد Êللخروج بقرارات فّعالة،
موضشحا أايضشا أان مششاركة اÛتمع اŸد Êتعت Èعائقا حقيقيا
أامام البÒوقراطية فمششاركة اÛتمع اŸد ‘ Êاتخاذ القرارات
اÙل-ي-ة ي-كسش-ر م-ف-ه-وم اإ’دارة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸن-غ-ل-ق-ة ال-تي تصشدر
قرارتها بصشفة فردية.
ورّكز اأ’سشتاذ ‘ حديثه عن اÛتمع اŸد Êودوره ‘ خلق قناة
للمششاركة ‘ اتخاذ القرارات اÙلية ،أان مؤوسشسشات اÛتمع
اŸد Êوا÷معيات تعد تعبÒا حقيقيا عن اإ’رادة الششعبية لكن
بالرغم من أاهميته ،إا’ أانه يعا Êمن عدة عراقيل تقف حاجزا
امام إا‚احه Ÿهامه و–قيقه أ’هدافه التي وجد من أاجلها ،فعلى
الرغم من أاهمية العمل ا÷معوي ‘ التنمية اÙلية إا’ أان التعامل
مع ا◊ركة ا÷معوية يعد مناسشباتيا ناهيك عن العوائق اإ’دارية،
وقلة الوسشائل واأ’طر وتغليب الفئوية على العمل ا÷معوي وغياب

اآ’ل -ي -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة إ’شش -راك اÛت -م -ع اŸد‘ Ê
صش -ن -اع -ة ال -ق -رار اÙل -ي ،ت-تسشّ-ب-ب ك-ل-ه-ا ‘ ضش-ع-ف
اŸششاركة واأ’دوار اÙدودة التي يلعبها اÛتمع
اŸد.Ê
و‘ معرضص جوابه عن دور اÛتمع اŸد Êبو’ية
سشيدي بلعباسص ‘ صشناعة القرارات اÙلية ،أاكد
اŸتحدث أان بوادر تفعيل اŸؤوسشسشات اŸدنية بدأات
‘ الظهور ومششاركة اÛتمع اŸد Êبدأات تخطو
خطوات كبÒة ،لكن تأاث ÒاŸششاركة ’ يزال مرهون
بنوعية القرار ومضشمونه ،فقد وقفنا خÓل السشنوات
اأ’خÒة على عديد اأ’مثلة اŸتعلقة بإاششراك ا÷معيات ‘ اتخاذ
قرارات تنموية هامة على ششاكلة مششروع الÎامواي ،الذي ”
عرضشه للتششاور على اÛتمع اŸد Êبكل أاطيافه ،وهي التجربة
التي مّكنت من تدارك بعضص النقائصص ‘ الدراسشة كتحديد اŸسشار
وا÷انب البيئي للمششروع .وعلى الصشعيد التنموي أايضشا تششارك
عديد ا÷معيات و÷ان اأ’حياء ‘ ﬂططات التهيئة والتعمŸ Òا
لها من معرفة مطلعة على اأ’حياء وإاحتياجاتها ،كما يتم أايضشا
التششاور مع جمعيات الناقل Úلتحديد ﬂططات النقل أاو إاتخاذ
قرارات تتعلق بخطوط النقل .أاما عن ا÷انب البيئي فتعكف
ا÷معيات على اإ’Ÿام بجميع اŸششاكل البيئية وتلعب دور اŸنبه
واŸراقب ل -ل -كشش -ف ع -ن اإ’ن -ت -ه -اك -ات ال -ت -ي “سص ال -ب -ي -ئ-ة إا’ أان
‡ارسشتها ’تزال متذبذبة.
ودعا اأ’سشتاذ إا ¤إاعادة صشياغة النصشوصص القانونية اŸكرسشة ◊ق
اŸششاركة بصشفة دقيقة وتبيان مفهومها بششكل ﬁدد ’ يتعارضص
وصش Ó-ح -ي -ات اإ’دارة ،وك -ذا إال -زام اإ’دارات ب -اأ’خ -ذ ÓÃح-ظ-ات
وإاقÎاحات منظمات اÛتمع اŸد ،Êومن جهة أاخرى وجب على
منظمات اÛتمع اŸد Êضشم الكفاءات للرفع من مسشتوى “ثيلها
مع تكريسص ثقافة اŸششاركة لدى اأ’جيال الصشاعدة ،وتعزيز فرصص
اكتسشاب اŸهارات والقيم التي تسشاهم بششكل إايجابي ‘ صشناعة
القرار.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

أاخذت زخما ‘ السسياسسة العامة لل ّسسلطات اÙلية ببؤمرداسس

اإلقصضاء من اŸشضاركة ‘ مداولت
اÛالسس اŸنتخبة رهن العمل ا÷معوي

تÎاوح نسس- -ب -ة ا◊ضس -ؤر واŸشس -ارك -ة
ال -ف -ع -ل -ي -ة ل -ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸدÊ
لح- -ي -اء ‘
ورؤوسس- -اء ÷ان ال- -ق- -رى وا أ
مداولت اÛالسس البلدية اŸنتخبة،
لشس -غ -ال ال -ع -ام -ة ل-ل-م-ج-لسس
وح -ت -ى ا أ
الؤلئي لؤلية بؤمرداسس اıصسصسة
Ÿن -اقشس -ة ب -رام -ج ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة،
ب-اخ-تÓ-ف اسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ع-م-ل ل-كل
مسس -ؤؤول ﬁل -ي م -ا ب Úم -ت -ف -ت-ح ع-ل-ى
اÛت -م -ع ب -اع -ت -م -اد م -ب -دأا ال -ت -ؤاصس -ل
اŸسس- -ت- -م- -ر ÿل- -ق جسس- -ؤر ال- -ت- -ؤاصس -ل
وال- - -ت- - -ع- - -اون ‘ م - -ع - -ا÷ة ﬂت - -ل - -ف
النشس- -غ- -الت ،وب Úم- -ن- -غ- -ل- -ق ع- -ل- -ى
ﬁيطه اÿارجي وحتى على دائرته
الضسيقة من نؤاب وأاعضساء اÛلسس ‘
ﬁاول- -ة ل- -ل- -ت- -ف -رد ب -السس -ل -ط -ة وه -ي
السسمة الغالبة.
بؤمرداسس :ز ــ كمال
ظل مبدأا الدÁقراطية التششاركية وإاششراك
اŸواط- -ن ‘ صش- -ن- -ع ال- -ق -رار اÙل -ي ع -ن
طريق ا’سشتششارة والتعاون ا’سشÎاتيجية
ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي راه-نت ع-ل-ي-ه-ا السش-ل-ط-ات
العمومية من أاجل العمل على تفعيل دور
ا÷ماعات اÙلية ،ودفعها إا ¤اأ’مام من
أاجل لعب دورها اأ’سشاسشي كخلية أاو‘ ¤
مؤوسشسشات الدولة وترقية مسشتوى اÿدمات
العمومية اŸقدمة للمواطن ،خاصشة بعد
دخ -ول ع -ه -د ال -ت -ع -ددي -ة ا◊زب-ي-ة وظ-ه-ور
›السص منتخبة غ Òمتجانسشة من حيث

التمثيل ا’يديولوجي والÈامج اŸسشطرة
‘ ›ال ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة اÙل -ي -ة ،وه -ي م -ن
اأ’سش -ب -اب ال -رئ -يسش -ي-ة ال-ت-ي ول-دت م-ف-ه-وم
ا’نسش -داد وسش -حب ال -ث -ق -ة ك -مصش -ط -ل-ح-ات
جديدة بدأات تظهر على مسشتوى التسشيÒ
اÙل - -ي ،وت- -ع- -ط- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة اŸداو’ت
للمصشادقة على اŸيزانية السشنوية للبلدية
واŸشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي سش-ق-طت ف-ي-ه-ا
الكث Òمن البلديات ،وهو ما أا‚ب معه
أايضشا ظاهرة ا’حتجاجات عن طريق غلق
م -ق -رات ال -ب -ل -دي -ات أاح -ي -ان -ا ب -السش Ó-سش -ل
وا’ق- -ب- -اضص م- -ن ق- -ب -ل اŸواط -ن Úال -ذي -ن
تعطلت مصشا◊هم ،وتوقفت بالنسشبة لهم
أاششغال التهيئة بسشبب مثل هذه الصشراعات
الهامششية.
بلديات و’ية بومرداسص  ⁄تكن ﬁمية من
هذه الظاهرة التي أاعاقت السش Òا◊سشن
ل-ل-م-ج-السص اŸن-ت-خ-ب-ة ،ح-يث ع-انت ال-كثÒ
منها من هذه اأ’زمة لسشنوات وإان خفت
ل- -فÎة ﬁددة ،خ -اصش -ة ب -ع -د ت -ب -ن -ي وزارة
الداخلية Ÿفهوم الدÁقراطية التششاركية
ودع- -وة اŸن- -ت- -خ- -ب Úإا ¤ا’ن- -ف- -ت -اح ع -ل -ى
اŸواط- -ن Úوف- -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸدÊ
و‡ثلي القرى واأ’حياء عن طريق تششجيع
إانششاء ا÷معيات وتخفيف اأ’عباء اإ’دارية
ل-ت-أاسش-يسص م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات من أاجل
الششراكة ‘ التسشي Òوالتعاون على إادارة
الشش- -أان اÙل- -ي ب- -ع- -ي- -دا ع -ن ا’رŒال -ي -ة
وا’نفراد ‘ اتخاذ القرار.
هذه السشياسشة اŸنتهجة بدأات تأاتي أاكلها
ب -ظ -ه -ور ‡ث-ل-ي اأ’ح-ي-اء كÓ-عب أاسش-اسش-ي

ﬁليا ،وأاصشبح لديهم وزن ‘ إادارة بعضص
اŸل-ف-ات ا◊سش-اسش-ة خ-اصش-ة ع-م-ل-ي-ة ت-وزيع
السشكنات وإاعداد قائمة اŸسشتفيدين ‘ كل
حي ،اقÎاح اŸششاريع التنموية لكل منطقة
حسشب اأ’ول -وي -ة وا◊اج -ة ،اŸسش -اه-م-ة ‘
حل اŸششاكل ورفع انششغا’ت اŸواطنÚ
إا ¤السش- -ل- -ط- -ات اŸع- -ن -ي -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
اأ’صشعدة وŒنب ظاهرة قطع الطرقات
ال-ع-م-وم-ي-ة وغ-ل-ق اŸراف-ق ال-عامة وغÒها
من اŸهام اأ’خرى التي قامت بها هذه
التنظيمات ا’جتماعية رغم بعضص اŸآاخذ
التي توبعت بها بسشبب سشقوط بعضص رؤوسشاء
ا÷م -ع-ي-ات ‘ سش-ل-وك-ات سش-ل-ب-ي-ة ان-ت-ه-ازي-ة
أاثرت على العمل ا÷معوي.
اليوم من خÓل تواصشل الششعب مع عدد من
‡ثلي ا÷معيات واأ’حياء الذين كانت لهم
Œربة ‘ اŸيدان ،أاّكدت مصشادرنا «أانّ
ال- -ع- -م- -ل ا÷م- -ع -وي ت -راج -ع ك -ثÒا ‘ ك -ل
ال-ق-ط-اع-ات Ãا ف-ي-ه ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-رياضشية
التي تسشتفيد من دعم سشنوي وحتى وسشط
ج-م-ع-ي-ات أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ت-ي ت-قّ-ل-صشت
بشش -ك -ل ك -ب Òول -يسص ف-ق-ط ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
اÙل- -ي ‘ ال- -ق- -رى واأ’ح- -ي -اء ،م -رج -عÚ
أاسش- -ب- -اب ذلك إا ¤ع -دة ع -وام -ل أاسش -اسش -ي -ة
أاهمها «العراقيل اإ’دارية وصشعوبة إانششاء
جمعية ﬁلية حسشب بنود قانون ا÷معيات
لسشنة  ٢٠1٢التي تتطلب ششروطا صشارمة
وأاعباء مالية بحضشور اÙضشر القضشائي
و–قيقات “سص كل أاعضشاء اŸكتب».
إا ¤ج - -انب اŸت - -اعب اإ’داري - -ة ،ع- -رضشت
مصش -ادرن -ا سش-ي-اسش-ة ال-ت-ه-م-يشص ال-ت-ي ط-الت
ب -عضص ‡ث-ل-ي ج-م-ع-ي-ات ال-ق-رى واأ’ح-ي-اء،
وتعّمد إاقصشائهم من اŸششاركة ‘ أاششغال
اÛالسص اŸن -ت -خ -ب-ة ل-ع-دد م-ن ال-ب-ل-دي-ات
بسش-بب غ-ي-اب ال-ف-ع-ل ال-دÁق-راط-ي ل-بعضص
اŸن-ت-خ-ب ،Úوت-فضش-ي-ل ال-ع-م-ل الفردي رغم
أاهمية هذه ا÷معيات كقوة اقÎاح ،وهي
من العوامل اأ’سشاسشية أايضشا التي دفعت
ب-ه-ذه ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات إا ¤ال-تÓ-شش-ي ت-دريجيا
وعدم قيام الكث Òمنها بتجديد مكاتبها
ب-ع-د ان-ت-ه-اء ال-ع-ه-دة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى حد
تعبÒهم ،وبالتا‹ Áكن القول أان العمل
ا÷معوي الذي عرف زخما وحركية لفÎة
معينة على اŸسشتوى اÙلي ببومرداسص،
بدأا يخفت صشوته تدريجيا و ⁄يعد كذلك
Ÿف -ه -وم ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشش -ارك-ي-ة ذلك
ا◊ضش- -ور ‘ ﬂط- -ط ع- -م- -ل ا÷م- -اع -ات
اÙلية.
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ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

بفعل تهميشس ال ّسسلطات اÙلية وعدم رضسا اÛتمع

÷ان األحياء تتهاوى وتتسضاقط مثل أاوراق اÿريف بتيبازة
يشسهد الؤاقع اŸعيشس بأاّنه  ⁄تعد للجان
لحياء قائمة ،وليسس لها ل باع ول دور
ا أ
ب-ارز ‘ –دي-د وج-ه-ة وسسÒورة ال-ت-ن-م-ي-ة
لم -ر ال -ذي
اÙل- -ي- -ة ب- -ت- -ي- -ب- -ازة ح- -ال- -ي -ا ،ا أ
ي- -ت -ن -اقضس “ام -ا م -ع ت -ؤّج -ه -ات ا◊ك -ؤم -ة
والسس-ل-ط-ات ال-رسس-م-ي-ة ال-تي تنادي بتفعيل
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ال- -تشس- -ارك -ي -ة ،وإاشس -راك
اŸؤاط- - -ن ‘ ات- - -خ- - -اذ ال - -ق - -رار ذي الصس - -ل - -ة
بالتنمية.

حرصس دائم على إاشسراك
اŸؤاطن ‘ Úالّتنمية

–ّولت عميقة ‘ التّسضيÒ
اÙلي بدائرة ع Úالتوتة

تيبازة :علي ملزي

لول عن الدائرة ،السسيد أاﬁمد مزيان على جعل التؤاصسل مع
لخÒة ،بفضسل حرصس اŸسسؤؤول ا أ
لشسهر ا أ
شسهدت العÓقة ب Úمؤاطني دائرة ع Úالتؤتة ومسسؤؤوليها –ّؤل كبÒا ،خÓل ا أ
السساكنة وفتح قنؤات ا◊ؤار معهم أاولؤية ،بهدف التكفل بانشسغالتهم اÙلية وإالزام اŸنتخب ÚاÙلي Úورؤوسساء اÛالسس الشسعبية البلدية اŸكؤنة للدائرة،على إاشسراك اŸؤاطن‘ Ú
لنارة العمؤمية والكهرباء الريفية والفÓحية و–سس Úخدمات اŸرفق العام.
تسسي Òشسؤؤونهم اÙلية خاصسة ما تعلق بيؤمياتهم كالنظافة واŸاء الشسروب والتهيئة ا◊ضسرية وا إ
باتنة :حمزة Ÿؤشسي
ي-ع-ت Èا’سش-ت-م-اع وال-ت-ك-ف-ل بانششغا’ت اŸواطنÚ
ح-ج-ر ال-زاوي-ة ‘ م-ع-ادل-ة ا’سش-ت-ق-رار ب-ال-ب-لديات
والتنمية بها ،حسشبما أاكده رئيسص دائرة ع Úالتوتة
أاﬁم -د م -زي -ان خ Ó-ل اسش -ت -ق -ب -ا’ت -ه اŸسش-ت-م-رة
للمواطنÃ Úقر الدائرة وخارجها ‘ كل خرجاته
اŸي -دان -ي-ة ل-ت-ف-ق-د ب-عضص اŸشش-اري-ع ق-ي-د اإ’‚از
ولقائه بسشاكنة الدائرة ببلدياتها اأ’ربعة.
ج ّسش- -دت دائ- -رة ع Úال- -ت- -وت- -ة م- -ي- -دان- -ي- -ا م- -ب -دأا
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشش -ارك -ي-ة ‘ ال-تسش-ي ÒاÙل-ي
لشش -ؤوون اŸواط -ن Úب -إاشش -راك-ه-م ‘ ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بÎتيب أاولويات التنمية اÙلية ،حيث حرصص
أاﬁم -د م -زي -ان رئ -يسص ال -دائ -رة ع-ل-ى اŸشش-ارك-ة
ال -ف -ع -ل -ي -ة وال-ف-ع-ال-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ‘ Êتسش-يÒ
الششؤوون اÙلية من خÓل تعليماته الصشارمة لكل
رؤوسشاء بلديات الدائرة على وجوب التكفل ا÷يد
بانششغا’ت اŸواطن Úواسشتقبالهم ،وكذا تنظيم
لقاءات دورية معهم للوقوف على واقع التنمية
اÙلية وترتب أاولوياتها ،وا’سشتفادة من رؤوى
اŸواطن ‘ Úاتخاذ القرارات ذات الششأان العام.
وأاوضش- -ح م- -زي- -ان ل- -ب- -عضص ا÷م- -ع -ي -ات اÙل -ي -ة
الناششطة أان إارسشاء مبادئ ا◊كامة اÙلية يكون
إا’ ع Èمشش - -ارك - -ة اŸواط - -ن ‘ تسش- -ي Òالشش- -ؤوون
اÙلية ،التي هي حق مكرسص دسشتوريا وموجود
‘ كل من قانو Êالبلدية والو’ية ،مششÒا ‘ هذا
الصش- -دد إا ¤ان اŸششّ- -رع ا÷زائ -ري أاو ¤أاه -م -ي -ة
ك -بÒة ل -ل -دÁق -راط -ي -ة ال -تشش -ارك -ي -ة وك ّ-رسش-ه-ا ‘
ال -دسش -ت -ور وﬂت -ل -ف ال -ق -وان ،Úوه -و م -ا يسش -ع -ى
لتحقيقه ميدانيا تنفيذا لتعليمات الوا‹ فريد
ﬁم- -دي وت- -وج- -ي -ه -ات وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ،ح -يث

يحرصص دائما وبلديات ع Úالتوتة ،معافة ،بني
فضش- -ال- -ة ،أاو’د ع -وف ،ع -ل -ى ت -واج -د اŸواط -نÚ
واÛت- -م- -ع اŸد ‘ Êك- -ل ل- -ق- -اءات -ه وخ -رج -ات -ه
اŸي-داي-ن-ة أ’ح-ي-اء ال-دائ-رة وق-راه-ا ل-وق-وف ع-ل-ى
اح-ت-ي-اج-ات السش-ك-ان خ-اصش-ة ب-اأ’ري-اف واŸششاتي
البعيدة.
وح -رصص م -زي -ان م -ن ت -ول -ي -ه زم-ام تسش-ي Òشش-ؤوون
الدائرة مطلع العام ا÷اري  ٢٠19على بلوغ هذه
أاه-داف اإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-مية ،بتعبئة
ا÷هود وتثم Úكل مبادرات اŸواطن Úوفعاليات
اÛتمع اŸد Êقصشد تدعيم قدرات البلديات ‘
ات- -خ- -اذ ال- -ق -رار وأايضش -ا ‘ ق -درت -ه -ا ال -تسش -يÒي -ة
واŸال -ي -ة ،وي -ح -رصص م -زي -ان خ Ó-ل اج-ت-م-اع-ات-ه
اأ’سش- -ب- -وع -ي -ة سش -واء م -ع اŸسش -ؤوول ÚاÙل -ي Úأاو
اŸواط -ن Úع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل مشش -ارك -ة اŸواط -ن أاو
ا÷معيات أاو ﬂتلف الفعاليات ‘ تسشي Òششؤوونها
كونها  -حسشبه  -حق مكفول دسشتوريا على غرار
ا◊ق ‘ حضش- -ور ج- -لسش- -ات اÛالسص الشش- -ع- -ب -ي -ة
البلدية ،واإ’طÓع على كل اŸسشتخرجات اÿاصشة
ب -اŸداو’ت ،وإاشش -راك-ه-م ‘ اŸشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة
اÙلية.
وأاّكد مزيان ‘ هذا اÿصشوصص ببلدية أاو’د عوف
خÓل تنظيمه للقاء مع اŸواطن ،Úعلى أانّ الدولة
سش ّ -خ -رت م -ي -ك-ان-ي-زم-ات وآال-ي-ات ووسش-ائ-ل تسش-م-ح
بتطبيق تلك النصشوصص القانونية التي تكرسص حق
اŸواط -ن ‘ اŸشش -ارك -ة ‘ صش-ن-اع-ة ال-ق-رار ع-ل-ى
اŸسشتوى اÙلي ،حيث أاعطى تعليمات لرئيسص
اÛلسص الشش -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي وأاعضش -ائ -ه ب-إاشش-راك
‡ث- -ل -ي السش -ك -ان وال -ق -رى ‘ ب -ر›ة اŸشش -اري -ع
وت- -وزي- -ع- -ه- -ا ب- -ع -دل وشش -ف -اف -ي -ة حسشب اأ’ول -وي -ة
واإ’مكانيات اŸالية اŸتاحة.

ودعا مزيان ‘ عدة مناسشبات مواطني الدائرة
إا ¤ت-ن-ظ-ي-م أان-فسش-ه-م ‘ ج-م-ع-ي-ات ﬁل-ي-ة و÷ان
أاح -ي -اء ح -ت -ى ي -تسش-ن-ى ل-ل-ب-ل-دي-ة اإ’Ÿام Ãخ-ت-ل-ف
انششغا’ت اŸواطن Úومششاكلهم اليومية ،والتدخل
لدى هذه اŸصشالح للمسشارعة ◊لها ،إاضشافة إا¤
م -راف -ق -ة ›ه -ودات ال -دول -ة ‘ ال -ت-ك-ف-ل ب-ع-دي-د
ا’نشش-غ-ا’ت خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-اف-ة وال-ب-ي-ئة
وحماية اÙيط ،وبالتا‹ إاششراكهم ‘ تسشيÒ
ششؤوونهم اÙلية ،من خÓل تواجدهم الدائم ‘
÷ان اأ’حياء اÿاصشة بالبلدية التي يقطنون بها
وم-ت-اب-ع-ت-ه-م ك-ل ال-ت-ط-ورات السش-ل-ب-ي-ة واإ’ي-ج-اب-ي-ة
با◊ي الذي يعيششون فيه ،حيث يسشاهمون رفقة
بعضص اŸواطن ‘ Úدفع مصشالح البلدية لتحقيق
اأ’فضشل بحيهم.

ع Úالتوتة ّ Œسضد ا◊ق ميدانيا
‘ انتظار باقي الدوائر
وق- -د أا ّك- -د السش- -ي -د م -زي -ان خ Ó-ل اسش -ت -ق -ب -ال -ه -م
للمواطن Úببلدية ع Úالتوتة وبعضص الفعاليات ،أاّن
وق - -وف اŸواط - -ن Úو÷ان اأ’ح - -ي - -اء إا ¤ج - -انب
الدائرة ومرافقتها ‘ كل نششاطاتها و‘ إاطار
السشهر اŸششÎك على إا‚از اŸششاريع ،لتوفÒ
أاج -واء م -ع -يشش -ة ك -رÁة ل -ل -م -واط -ن ،أام-ر ه-ام ب-ل
وضشروري ،من ششأانه أان يسشاعد على إاكمال مسشÒة
التنمية اÙلية.
كما ن ّ
ظم مزيان عدة لقاءات مع ‡ثلي بعضص
اأ’ح- -ي -اء وف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸد ،Êإ’ط Ó-ع
اŸواطن Úعلى الÈامج التنموية إ’ششراكهم ‘
ت -رت -يب اأ’ول -وي -ات ال -ت-ن-م-وي-ة ،أان وع-ي اŸواط-ن
ونضشجه واسشتعداده لتحمل اŸسشؤوولية ،مهم جدا

‘ دفع عجلة التنمية ،كما أان ششعوره بروح تطوع
ع -ال-ي-ة ضش-روري-ة Ÿا ل-ه-ا م-ن ف-ع-ال-ي-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية وتسشليط الضشوء على انششغا’ت السشكان
بكل حي ،ومن صشميم مهام ÷ان اأ’حياء خاصشة
ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ال-ن-ظ-اف-ة وح-ف-ظ الصش-حة
والعناية بالبيئة واÙيط ودعم البنية اأ’سشاسشية
واÙافظة على التجهيزات واŸرافق العمومية
وعلى جمالية اأ’حياء ،بل تسشعى مصشالح دائرة
ع Úالتوتة من خÓل العمل والتنسشيق مع ÷ان
اأ’حياء ،إا ¤اإ’سشهام ‘ ترسشيخ القيم الوطنية
واŸبادئ اإ’نسشانية السشامية على غرار التضشامن
وال-ت-ك-اف-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،ن-ب-ذ ال-ع-نف وﬁاربة كل
أاشش -ك-ال ا÷رÁة ،ف-ب-عضص ‡ث-ل-ي اأ’ح-ي-اء ال-ذي-ن
التقت بهم «الششعب» ،أاّكدوا جميعا قوة التنسشيق
والتواصشل مع رئيسص الدائرة مزيان.
وببلدية معافة أاوضشح رئيسص الدائرة للمواطنÚ
خÓل لقاءاته اŸتكررة بهم اأ’هداف اأ’سشاسشية
لبعث دور ‡ثلي اأ’حياء ‘ ،إاثراء نسشيج اÛتمع
اŸد ،ÊواŸسش- -اه -م -ة ‘ –سش Úن -وع -ي -ة ا◊ي -اة
ب -اأ’ح -ي -اء السش -ك -ن -ي -ة و–سش -يسص اŸواط-ن ب-دوره
اŸد Êإازاء اÛموعة التي ينتمي إاليها واŸتمثلة
‘ ا◊ي الذي يقطنه ،باإ’ضشافة إا ¤تثم‡ Úثلي
اأ’ح-ي-اء ل-ق-ي-م-ة ال-ع-م-ل ع-م-وم-ا والعمل التطوعي
خصشوصشا.
و‘ ه- -ذا الصش- -دد ،ح- -رصص وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ،ف- -ري -د
ﬁمدي ،منذ تنصشيبه على رأاسص الو’ية وخÓل
ال -ع -دي -د م -ن ا’ج -ت -م-اع-ات ال-رسش-م-ي-ة ،أاو خÓ-ل
خرجاته اŸيدانية ولقاءاته مع اŸواطن Úعلى
أاه-م-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق مسش-اه-م-ت-ه-م ‘ ال-تسشي ÒاÙلي
بالتنسشيق مع اÛالسص الششعبية البلدية تنفيذا
لتعليمات وزارة الداخلية ‘ هذا الششأان.

لحياء وا÷معيات با÷زائر الؤسسطى
حسس Úشسيخي مسسؤؤول ÷ان ا أ
ي - -درج السس- -ي- -د حسس Úشس- -ي- -خ- -ي
لح - -ي- -اء
رئ - -يسس م - -ك - -تب ÷ان ا أ
وا÷معيات واسستقبال اŸؤاطنÚ
ببلدية ا÷زائر الؤسسطى إاشسراك
ف- -ع- -ال- -ي -ات اÛت -م -ع ‘ صس -ن -اع -ة
ال- - -ق- - -رار اÙل- - -ي ضس - -م - -ن رؤوي - -ة
م-د›ة ح-ل-ق-ات-ه-ا ت-ك-م-ل ب-عضس-ها
ال- -ب- -عضس ‘ ،إاط -ار آال -ي -ات نشس -اط
ث- -اب -ت -ة واردة ‘ الّسس -ل -م الإداري
اŸسسّير للمجلسس الشّسعبي اŸنتخب
ن - -اب - -ع - -ة أاو صس- -ادرة أاسس- -اسس- -ا ع- -ن
انشسغالت الّناسس.
جمال أاوكيلي
عمليا ،فإانّ اŸششاركة اŸباششرة تكون
م -ف -ت -وح -ة م-ن خÓ-ل اسش-ت-م-ارة أاو م-ا
ي -ع -رف ب -ا÷دول تسشّ-ج-ل ف-ي-ه ج-م-ي-ع
ا’قÎاح- -ات ذات الّ- -ط -اب -ع ا÷واري،
ت -ه -ي -ئ -ة اأ’رصش -ف -ة وال ّ-ط-رق ،اإ’ن-ارة،
ال ّ- -ت - -رم- -ي- -م ،اأ’شش- -ج- -ار ،اسش- -ت- -غÓ- -ل
اŸسش- - - -اح - - -ات اÿضش - - -راء ،اÓŸعب
Óطفال.
ا÷وارية وفضشاءات ل أ
ه -ذه اŸن -ظ -وم -ة م -ن اإ’قÎاح-ات ’
تبقى حبيسشة اأ’دراج ،بل –ال على
اŸصش-ل-ح-ة الّ-ت-ق-ن-ي-ة ،ال-ت-ي تقيمها من
ن -اح -ي -ة ال -ق-اب-ل-ي-ة ل-لّ-ت-ط-ب-ي-ق ،ط-ب-ي-ع-ة
موقعها وملكيتها ،و‘ حالة اسشتيفاء
هذه الشّشروط يخ ّصشصص لها ذلك اŸبلغ

بششؤوون البلدية.
يضش - -اف إا ¤ذلك اÛلسص ال - -ب - -ل- -دي
للرياضشة ،الذي فع Óينششط حاليا عÈ
تركيبته البششرية اŸنتخبة قد يدّعم
مسش-ت-ق-ب Ó-ب-اÛلسص ال-ب-لدي للّثقافة،
واÛلسص البلدي للششباب ،وللتّواصشل
أاك Ìب-اŸواط-ن وال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت-ه
ه -ن -اك م -ب -ادرة «آال-و ب-ل-دي-ت-ي» ،ال-ذي
يسشتقبل  ٢٠٠مكاŸة هاتفية يوميا ٢٤
سشا  ٢٤ /سشا ،يرفع مسشؤوولوه تقريرا
Óم Úال-ع-ام ورئ-يسص ال-ب-لدية،
ي-وم-ي-ا ل -أ

ف -م-ع-ظ-م م-ا ي-رد إا ¤ه-ذه اŸصش-ل-ح-ة
يؤوخذ بع Úا’عتبار بالّتنسشيق مع كل
ا÷هات حتى مع صشاحب اŸكاŸة.
وج -ل م -ط -الب ÷ان اأ’ح -ي -اء –م -ل
ذلك ال ّ-ط -اب -ع ال -ب -ي -ئ-ي ،و‘ ح-ال-ة أاي
“اطل خارج عن نطاق البلدية ،ينتاب
ال -غضشب ال -ك -ث Òم -ن ال -رؤوسش -اء ال-ذي-ن
ينسشحبون ‘ هدوء ،وتبعا لذلك يقÎح
حسش Úششيخي إاعادة الّنظر ‘ صشيغة
÷ن - -ة اŸدي - -ن - -ة إ’ح- -ي- -اء الّ- -ن- -شش- -اط
ا÷معوي بالبلدية.

هي ظاهرة غريبة فع Óانتابت ﬂتلف اأ’حياء
الششعبية واŸعزولة منها Ãختلف بلديات و’ية
تيبازة منذ ما يربو عن عقد من الزمن ،بحيث
تÓششى دور هذه اللجان ا ¤درجة الصشفر وما
دونه أ’سشباب متداخلة وﬂتلفة ،منها ما يرتبط
ب -ت -ه -م -يشص السش-ل-ط-ات ل-ه-ا ون-ب-ذ ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا
بخلفيات حزبية أاحيانا وششخصشية أاحيانا أاخرى،
كما أاضشحى اŸواطن ’ يثق “اما ‘ ذات اللجان
ب -ف-ع-ل ع-دم ق-درت-ه-ا ع-ل-ى ال-دف-اع ع-ن مصش-ا◊ه
وح -اج -ي -ات -ه ،ب -ح-يث دأابت ›م-ل ال-ل-ج-ان ع-ل-ى
اŸهادنة وتلميع سشياسشة اŸماطلة دون أان تأابه
Ãتطلبات ا◊ياة الكرÁة للمواطن ‘ ظاهرة ⁄
تكن قائمة منذ عقد أاو عقدين من الزمن حÚ
ك -انت ذات ال -ل -ج -ان ت -ع -ق -د ع -ل -ي -ه-ا آام-ال ك-بÒة
لتحسش Úا’طار اŸعيششي العام للمواطن ،وكانت
–ظ -ى ب -ق-در ك-ب Òم-ن ا’ه-ت-م-ام وال-رع-اي-ة م-ن
طرف السشلطات على اختÓف مسشتوياتها.
ومن ب Úالدوافع اŸباششرة لتقز Ëدور ÷ان
اأ’حياء على أارضص الواقع“ ،اطل السشلطات ‘
تلبية ا◊اجبات اŸعّبر عنها من طرف اللجان
ب-ال-ت-وازي م-ع ا’◊اح ع-ل-ي-ه-ا ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى اقناع
اŸواطن بضشرورة الصش Èوا’نتظار ‘ ح Úأانّ
ذات السش -ل -ط -ات ’ ت -ت -أاخ-ر ‘ ت-ل-ب-ي-ة ا◊اج-ي-ات
اŸع ّ-ب-ر ع-ن-ه-ا م-ن ط-رف ›م-وع-ات اŸواط-نÚ
اÙتجة بأاماكن متفرقة ’سشيما حينما يتعلق
اأ’م -ر ب -ق -ط -ع ال -ط -رق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ا◊ج-ارة
واŸت -اريسص وإاشش -ع -ال ال -نÒان ل-يصش-ب-ح ا◊وار ‘
هذه ا◊الة مباششرا ب Úالطرف Úدون أايّ تدخل
للجنة ا◊ي النظامية بالرغم من كون السشلطات
ظّلت على مدار عقود من الزمن تلحّ على ضشرورة
التنظيم الششعبي وتششكيل جمعيات وفقا للقانون
اŸعمول به للتمكن من اŸطالبة با◊قوق ،ومن
ث ّ-م ف -ق -د ت -ل -قت ÷ان اأ’ح -ي -اء ضش -رب -ة م-وج-ع-ة
وقاصشمة من لدن ا÷ميع بفعل افرازات التعامل
م- -ع ا’ح -ت -ج -اج -ات م -ن ج -ه -ة ،واŸه -ادن -ة غÒ
اŸعلنة القائمة بينها وب Úالسشلطات من جهة
أاخرى.
و‘ السشياق ذاته ،يؤوّكد رئيسص ÷نة حي حوضص
ال-رم-ان ب-ب-ل-دي-ة ف-وك-ة السش-اب-ق ب-أاّن-ه اسش-ت-قال من
العمل ا÷معوي منذ سشنت Úح Úانقضشى اأ’جل

القانو Êللجمعية ،و ⁄يفّكر أاصشŒ ‘ Óديد
الهيئة القيادية للجمعية بحكم اقتناعه بأاّنه ’
جدوى من ذلك ،بحيث  ⁄يعد للجنة أايّ دور
يذكر على أارضص الواقع ،مششÒا إا ¤أانّ السشلطات
اÙلية ’ تع÷ Òان اأ’حياء أاي اهتمام يذكر
و’ تأاخذ بÈا›ها وأافكارها واقÎاحاتها ،كما
أاّن -ه -ا ’ ت-ت-واصش-ل م-ع-ه-ا ل-ل-ن-ظ-ر ‘ خصش-وصش-ي-ات
اأ’حياء ‘ ،ح Úكان أاحد رؤوسشاء ذات البلدية
ق -ب -ل م-ن-ذ ع-ق-دي-ن م-ن ال-زم-ن يضش-م-ن ن-ق-ل جّ-ل
رؤوسشاء اأ’حياء لزيارة ﬂتلف اŸششاريع التنموية
اŸسش- -ج- -ل- -ة ﬁل- -ي- -ا م- -ع ا’سش- -ت- -م- -اع ıت- -ل -ف
ا’نشش-غ-ا’ت اŸط-روح-ة وت-ث-م-ي-ن-ه-ا ،اأ’م-ر الذي
يعت Èحلما يسشتحيل Œسشيده على أارضص الواقع
حاليا .ومن منطلق تعامله مع العديد من اأ’حياء
من خÓل تنظيم حمÓت تنظيف اÙيط ،وقف
رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة اŸسش-ت-ه-لك وبيئته حمزة
ب -ل-ع-ب-اسص ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ا◊ا’ت ال-ت-ي تصشب
جميعها ‘ هذا اŸنحى ،بحيث –ول العمل
ا÷ماعي من تأاط Òا÷معيات و÷ان اأ’حياء
إا ¤إاششراف ›موعات غ Òمهيكلة أاصش Óبعيدا
عن روح القانون اŸعمول به ،وهو اأ’مر الذي
ّÁبز ﬂتلف ›موعات ناسص ا Òÿالتي أاضشحت
تنمو بسشرعة على حسشاب ا÷معيات اŸهيكلة
‡ا أافرز فششÓ
التي فقدت دورها ‘ اŸيدانّ ،
ذريعا لعملية متابعة نظافة اأ’حياء على مدار
السش -ن -ة .وق -ال ح-م-زة ب-ل-ع-ب-اسص ب-ه-ذا الشش-أان ب-أاّن
العمل ا÷معوي سشلوك حضشاري إا’ أاّنه يبقى غÒ
مثّمن من طرف السشلطات ،خاصشة وأاّن اŸنطق
يقتضشي بأانّ اŸطالبة با◊قوق تتطور بالتوازي
م-ع ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا والشش-أان ال-ع-ام .وأاع-طى
حمزة بلعباسص ‰وذجا لتقّزز اŸواطن من دور
ا÷م - -ع - -ي- -ات ‘ اÛت- -م- -ع ي- -ت- -مّ- -ث- -ل ‘ رفضص

اÙت -ج Úأام -ام م -رك -ز ال -ردم ال -ت-ق-ن-ي Ÿع-اŸة
ب -ال -ق -رب م -ن ب -ل -دي -ة ال -دواودة م-ؤوخ-را ◊ضش-ور
ا÷م-ع-ي-ات وت-ب-ن-ي م-ط-ال-ب-ه-م ،مششÒي-ن ا ¤أاّنهم
ي -ري -دون ت-واصش Ó-م-ب-اشش-را م-ع ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
بعيدا عن وسشاطة ا÷معيات ،وهكذا أاصشبحت
تنمو ثقافة زحزحة ا÷معيات من الواقع وثقافة
اأ’مر الواقع بعيدا عن ثقافة التنظيم والهيكلة
والسشلوك ا◊ضشاري.
كما أاّكد رئيسص جمعية حماية اŸسشتهلك على أانّ
قانون ا÷معيات اŸعمول به حاليا و منذ سشنة
 ٢٠1٢ي -ح -م -ل ‘ ط -ي -ات -ه اŸزي -د م -ن أاشش -ك -ال
ال -تضش -ي -ي -ق وال -ت -ث -ب -ي -ط ‘ ح -ق ال -راغ -ب Úع -ل-ى
ا’نخراط ‘ العمل ا÷معوي اŸهيكل من خÓل
ف -رضص احضش -ار ﬁضش -ر قضش -ائ -ي وط-لب رخصش-ة
ا’ج- -ت -م -اع وغÒه -ا ‘ ،ح Úأاّن ال -واق -ع يشش -ه -د
م -زي -دا م -ن ال -ت-ن-اف-ر وت-وسش-ع رق-ع-ة اÓÿف بÚ
أاف-راد اÛت-م-ع ب-ف-ع-ل ع-وام-ل ﬂت-ل-ف-ة ’سش-ي-م-ا
ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اأ’ح-ي-اء الشش-ع-ب-ي-ة اآ’ه-لة
بالسشكان أاين تنتششر اآ’فات ا’جتماعية وتزداد
حاجيات السشاكنة Ÿزيد من ضشروريا ت ا◊ياة
الكرÁة.
وب-ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ال-واق-ع-ي-ة ال-ت-ي ي-درك-ها العام
واÿاصص عﬂ Èتلف بلديات تيبازة ،والتي تؤوّكد
تقهقرا مريبا لدور ا÷معيات و÷ان اأ’حياء،
تبقى الدÁقراطية التششاركية وأاسشاليب ا◊وار
الراقية ضشحية بﬁ Óام وبتحول أاسشلوب التحاور
مع اŸوطن خÓل ا’حتجاجات السشمة البارزة
لسش-ي-اسش-ة ال-ت-واصش-ل ب Úال-ق-م-ة وال-ق-اع-دة ،اأ’م-ر
الذي تنبذه ›مل التششريعات ويرفضشه التطور
ا◊اصشل ‘ ششتى اÛا’ت وتنبذه الدÁقراطية
وتلفظه ا◊ضشارة.

الّناشسط ا÷معؤي ﬁمد علي ﬁجر بؤرقلة:

وضضعنا كل اآلليات Ÿرافقة اŸواطن ‘ انشضغالته
اŸا‹ ،ومباششرة تطرح على مداو’ت
اÛلسص
الشّش-ع-ب-ي ال-ب-لدي
للمصشادقة
ع-ل-ي-ه-ا ،ث-م ي-أاتي
دور م - - - - -ك- - - - -تب
الدراسشات
واختيار اŸقاول
وفق دف Îأاعباء
صش - -ارم شش - -ع- -اره
اŸه- - -ن- - -ي - -ة ث - -م
اŸهنية.
وأام- -ام ك -ل ه -ذا
ال - -ع - -م - -ل ،ف - -إاّن
صش- - -احب ا’قÎاح اŸواف - -ق ع - -ل - -ي - -ه
مطلوب منه أان يتابع مراحل إا‚از
اŸششروع ‘ كل أاطواره حتى يعي حّقا
روح اŸسشؤوولية الواجب التحلي بها ‘
ظ -روف م-عّ-ي-ن-ة ،وا’Œاه ال-ع-ام ي-دور
حول اŸسشاحات اÿضشراء ،ا◊دائق،
واÓŸعب ا÷وارية.
وع - -ل- -ى غ- -رار آال- -ي- -ة ا’سش- -ت- -م- -ارة أاو
ا÷دول ،ف- -إاّن اآ’ل- -ي- -ات اأ’خ -رى “ر
Ãرح- -ل -ة ف -ت -ور ك -ل -ج -ن -ة اŸدي -ن -ة أاو
›لسص اŸدينة ،الذي هو عبارة عن
إاط -ار ل-ل-ح-وار والّ-ت-شش-اور تشش-ارك ف-ي-ه
فعاليات اÛتمع اŸد Êع Èما تثÒه
م- -ن قضش- -اي- -ا ح ّسش- -اسش- -ة ذات ال ّصش- -ل- -ة
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نعا Êمن اإلقصضاء والتّهميشس

اع-ت Èالّ-ن-اشس-ط ا÷م-ع-ؤي ب-ؤرقلة ﬁمد
ع -ل-ي ﬁج-ر أاّن ا◊رك-ة ا÷م-ع-ؤي-ة ت-ع-د
ء يعتمد عليه ‘ دفع عجلة التنمية
فضسا ً
اÙلية ،باعتبارها قؤة اقÎاح حقيقية
وعلى دراية بالكث Òمن اŸلفات ،ومهتمة
ب -أاغ -لب ال -قضس -اي -ا اÙل -ي -ة والنشس -غ-الت
لح -ي -اء ،ك -م -ا ت-ع-ت Èأاداة
اŸط -روح -ة ‘ ا أ
ل -ت -ن -ف -ي -ذ ب-عضس اŸه-ام خ-اصس-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق
لنسسا Êوالبيئي،
با÷انب الجتماعي وا إ
وهؤ عكسس ما تعيشسه ا◊ركة ا÷معؤية
‘ بÓدنا.

أاوضشح اŸتحّدث أاّن ا÷معيات و÷ان اأ’حياء
‘ أاغلب اأ’حيان يتم تهميششها وعدم اإ’صشغاء
أاو اأ’خذ Ãا تطرحه من آاراء ،وهو الواقع الذي
تعيششه ا◊ركة ا÷معوية ‘ ورقلة ،حيث أاّكد
أاّنها تعا Êالكث Òمن التجاهل والÓمبا’ة من
طرف السشلطات اÙلية ،خاصشة فيما يتعلق
ب -ن -ق -ل إانشش -غ-ا’ت اŸواط-ن ‘ Úال-قضش-اي-ا ذات
اأ’همية البالغة مثل الصشرف الصشحي ،اإ’نارة
واŸي-اه وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وال-تعليم والصشحة
وال -ك -ث Òم -ن اإ’نشش -غ -ا’ت ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن،
مششÒا إا ¤أانه و‘ ظل غياب التعاون والتجاوب
ب Úا÷معيات والسشلطات ‚د أانفسشنا ‘ الكثÒ
م -ن اأ’ح -ي -ان ب Úسش-ن-دان اÛالسص اŸن-ت-خ-ب-ة
وم -ط -رق -ة اÛت -م -ع ،ال -ذي ع -ادة م -ا ي -ح -م -ل
ا÷م- -ع- -ي -ات اŸسش -ؤوول -ي -ة ‘ ن -قصص أاو ان -ع -دام
التنمية اÙلية ،مضشيفا أانه من خÓل Œربتهم
مع العديد من اÛالسص اŸنتخبة Áكن القول
بأان غياب روح اŸسشؤوولية لدى بعضص اŸنتخب،Ú
وت -رك -ي -ز ال -ب -عضص اآ’خ -ر ع-ل-ى قضش-اء مصش-ا◊ه
الششخصشية أاّثر سشلبا على فعالية العÓقة بÚ
ا÷معيات واÛالسص ،حيث أاصشبح ينظر إا¤
م -ط -الب وانشش -غ -ا’ت ا÷م -ع -ي -ات ›رد إاث -ارة
ل -ل -مشش -اك -ل ،وام -ت -داد ل -لصش -راع -ات ال -داخ -ل-ي-ة
للمجالسص.
وأاششار اŸتحدث إا ¤أاّنه يتم ‘ بعضص اأ’حيان
اسشتعمال ا÷معيات من طرف اÛالسص كواقي
للصشدامات ،خاصشة ‘ بعضص القضشايا ا◊سشاسشة
وال -ت -ي ي -خشش -ى اŸن -ت -خ -ب -ون ف -ي -ه -ا م -واج -ه -ة

ا÷ه -ود ل -ت -ح -ق -ي -ق اأ’ه-داف اŸرج-وة خ-اصش-ة
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸسش -اه -م -ة ‘ –ق -ي -ق ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة ،وه -و ن -فسص ال -تصش -ور ال -ذي ي-ط-رح-ه
الناششط ا÷معوي وعضشو ÷نة بحي اŸسشتقبل
بتقرت أاحمد مزرقط ،الذي يرى أان Œاوب
اÛالسص اŸن -ت -خ -ب -ة م -ع ÷ان اأ’ح-ي-اء ي-ب-ق-ى
ضش -ع -ي -ف -ا و‘ ك -ث Òم -ن اأ’ح -ي -ان دون ج -دوى،
م -وضش -ح -ا أان -ه  ⁄ي -ت -م اسش -ت -دع -اؤوه -م م-ن ق-ب-ل
ان-طÓ-ق-ا وŒسش-ي-دا ل-ف-ك-رة اشش-راك-ه-م ‘ صش-ن-ع
القرار اÙلي.

اŸواطن ،Úكما تفتفد أاغلب ا÷معيات كذلك
هي اأ’خرى خاصشة منها ا’جتماعية والثقافية
وج - -م- -ع- -ي- -ات اأ’ح- -ي- -اء إا ¤روح اŸسش- -ؤوول- -ي- -ة
واŸبادرة ،إاذ تعا Êهي اأ’خرى من اŸمارسشات
السشلبية Œاه اÛتمع واÛالسص اŸنتخبة ‘
ب -عضص اأ’ح -ي -ان ،وذلك ب -اسش -ت -ع -م -ال ا÷م -ع-ي-ة
ك-وسش-ي-ل-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أاغ-راضص شش-خصشية والضشغط
ع- - - -ل- - - -ى اŸن - - -ت - - -خ - - -ب Úب - - -غ Òوج - - -ه ح - - -ق.
ومن خÓل هذه اŸمارسشات والقراءات و‘ ظل
غ- -ي- -اب ال- -ف- -ه- -م ال- -واضش- -ح ◊ق- -وق وواج- -ب -ات
ا÷م -ع -ي -ات واÛالسص Œاه ب-عضش-ه-م ال-ب-عضص،
ومع التأاكيد على غياب روح اŸسشؤوولية  -يقول
الناششط ا÷معوي  -نبقى بحاجة ماسشة إا¤
إاعادة النظر ‘ ذلك السشلوك اŸتبادل ،وتوحيد

بركبية:
ل بديل عن النّشضاط اŸيداÊ
أام -ا رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة «آام -ال الشش-ب-اب» بسش-ي-دي
سش -ل -ي-م-ان رضش-ا ب-رك-ب-ي-ة ،فÒى أان ا÷م-ع-ي-ة إاذا
ك -انت ف-ع-ال-ة ونشش-ط-ة ف-إاّن-ه-ا ت-ل-ق-ى Œاوب-ا م-ن
ط -رف السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،وي-ت-م إاشش-راك-ه-ا ‘
الكث Òمن اأ’مور اŸتعلقة بالتنمية أاو اقÎاح
حلول ،وما ششابه ذلك ‘ إاطار الدÁقراطية
ال- -تشش- -ارك- -ي -ة ،م -ع -تÈا أان -ه ق -ب -ل ال -ت -ط -رق إا¤
اŸششاركة واإ’قصشاء يجب أان تسشعى ا÷معية ‘
إاطار نششاطها وأاهدافها اّÙددة من أاجل لعب
الدور اإ’يجابي اŸنوط بها حتى يكون ‘ هذه
ا◊ال- - -ة اŸن - -ت - -خب واŸسش - -ؤوول ›Èا ع - -ل - -ى
إاششراكها ‘ كل اأ’مور.
ورقلة :إاÁان كا‘

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’خوة» للحفاظ على تراث قصسر بنورة
مبادرة جمعية «نبع ا أ

لولويـــــة لتكويـــــن أŸـــــرأأة أŸاكثـــــة
أ أ
فــــي ألبيــــت ‘ أ◊ــــــرف ألّتقليديــــــة
ج - - - -اء ع- - - -ب- - - -د
ال-ع-زي-ز ب-ي-ون م-ن قصسر
ب- -ن- -ورة م- -ن ع- -اصس- -م -ة واد
م- - -ي- - -زاب إا ¤ال- - -ع- - -اصس- - -م - -ة،
’واÊ
Ãجموعة من الزرابي وا أ
ال- -ف -خ -اري -ة وأاشس -ي -اء ت -ق -ل -ي -دي -ة
جميلة أاخرى ،صسنعتها بكل إاتقان
وف -ن أان -ام-ل نسس-وة ال-قصس-ر ،الّ-ل-وات-ي
أاشسرفت على تكوينهن جمعية «نبع
’خوة» التي يرأاسسها ،جاء ليعرضس
ا أ
“كن اŸرأاة اŸيزابية اŸاكثة ‘ البيت
من صسنعتها ،هذا من خÓل اŸشساركة
‘ ال -ورشس -ات ا◊ي -ة ال -ت -ي ن ّ-ظ -م -ت -ه -ا
ا÷معية الوطنية «تراث جزايرنا»
ع- -ل- -ى ه- -امشس ف- -ع- -ال- -ي -ات اŸل -ت -ق -ى
’ول «ح -رف وصس -ن-اع-ات
ال -دو‹ ا أ
ع Èالعصسور» ،الذي نظمه معهد
’ث -ار ب -ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  2أابو
ا آ
القاسسم سسعد الله بالتعاون مع
اŸرك- -ز ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ب -حث
’ثار.
العلمي ‘ ا آ

حبيبة غريب
تصسوير :فوأز بوطارن
ج -م-ع-ي-ة «ن-ب-ع الخ-وة» ال-خ-ي-ري-ة،
جمعية اجتماعية ثقافية متخ ّصسصسة
م -ن-ذ نشس-اأت-ه-ا سس-ن-ة  2008ي-ق-ول عبد
العزيز بيون في تصسريح لـ «الشسعب»
ف -ي الأع -م -ال ال -خ -ي -ري -ة ك -مسس-اع-دة
اليتامى والمسسنين والمتزوجين الجدد
في اإحياء حفÓتهم وتدعيمهم ماديا
من جهة وفي تكوين المراأة الماكثة
في البيت ،ومسساعدتها على تحصسيل

’و ¤للمسسرح اŸدرسسي Ãعسسكر
الطّبعة ا أ

مسسرحيـ ـ ـة «ألبحـ ـ ـث عـ ـ ـن وط ـ ـن
لو¤
مفقـ ـ ـ ـود» تفتـ ـ ـك أŸرتب ـ ـ ـة أ أ
’و ‘ ¤الطبعة
‚حت براعم مدرسسة سسيدي أاﬁمد شسريف Ãعسسكر ‘ افتكاك اŸرتبة ا أ
’و ¤للمسسرح اŸدرسسي ،الذي نظّمته وأاشسرفت عليه بلدية معسسكر بالتنسسيق مع مصسالح
ا أ
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸسس-رح ا÷ه-وي ل-ل-و’ي-ة ،ال-ت-ي ك-ان ال-ه-دف منها تشسجيع
اŸواهب الناشسئة وتنمية ا◊سس الفني فيهم.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

شس- -ه- -ادة ح- -رف- -ي- -ة وال -ح -ف -اظ ع -ل -ى
ال -م -وروث ال-ث-ق-اف-ي وال-ت-راث ال-م-ادي
والÓمادي للمنطقة من جهة اأخرى.
«فقد كانت لنا منذ البداية اتفاقيات
ف -ي ه -ذا الشس -اأن م -ع وزارة ال -ت -ك -وي-ن
والتعليم المهنيين ،من خÓل مديرية
القطاع بغرداية ،مّكنتنا من مسساعدة
عشسرات النسساء من قصسر بنورة على
تحصسيل شسهادات تمكنهن من توظيف
طاقتهن في الإنتاج واإعالة اأنفسسهن
وعائÓتهن».
وت-ه-دف ه-ذه ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي ت-ق-ودها
الجمعية اأسساسسا اإلى محاولة القضساء

رافعًا رصسيده إا ¤أاربع جوائز

فيلـ ـ ـ ـ ـ ـم «ب ـ ـ ـ ـ Úبحريـن» يحصس ـد جائزتـÚ
ف ـي مهرجـان بروكل ـ Úألسسينمـ ـائي
القسسم الثقا‘ /افتك فيلم «ب Úبحرين» للمخرج اŸصسري أانسس طلبة ‘ أاول عرضس له
’مريكية اŸتحدة؛
خارج حدود مصسر جائزت Úمن مهرجان بروكل Úالسسينمائي بالو’يات ا أ
’‚از الفني ‘ السسيناريو ،حسسب ما جاء به بيان
وهما جائزة أافضسل فيلم روائي ،وجائزة ا إ
’خراج –صسلت «الشسعب» على نسسخة عنه.
لدائرة ا إ

وبهذا التتويج المزدوج يصسل رصسيد الفيلم
من الجوائز اإلى اأربعة ،اإذ حصسل ،يقول ذات
ال -ب -ي -ان «اأث -ن -اء ع-رضس-ه الأول ف-ي م-ه-رج-ان
اأسسوان الدولي لأفÓم المراأة على جائزتين؛
ج -ائ -زة «ن -وت» لأفضس-ل ف-ي-ل-م ي-دع-م قضس-اي-ا
المراأة وجائزة اأفضسل اإخراج المقدمة من
نقابة المهن السسينمائية.
تبداأ اأحداث الفيلم الذي يسسلط الضسوء على
ال-قضس-اي-ا ال-م-ج-ت-م-ع-ية المختلفة التي تواجه
النسساء ،خاصسة في المناطق الريفية ،اأثناء
زيارة قصسيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في
اإحدى ضسواحي القاهرة ،تتعرضس فيها ابنتها
لحادث ماأسساوي ،تسسعى بعده لسستعادة حق
ابنتها كما تصسر على اإكمال تعليمها وتنوير
المجتمع من حولها.
الفيلم من تاأليف مريم نعوم وسسيناريو وحوار
اأماني التونسسي ،وشسارك في كتابة الحوار
ك-ري-م ال-دل-ي-ل ،وب-ط-ول-ة ف-اط-م-ة ع-ادل ،ي-ارا
جبران ،ثراء جُبيل ،محمود فارسس ،عارفة
ع -ب -د ال -رسس -ول ول -ب-ن-ى ونسس ،واإن-ت-اج شس-رك-ة
اأكسس- -ي- -ر ،وم- -ن- -ت- -ج م- -ن- -ف -ذ ع -ب -د ال -رح -م -ن
الجرواني ،وتتولى شسركة -MAD Solu
 tionsمهام الترويج والتوزيع في الوطن
العربي.
«بين بحرين» هو اأول فيلم روائي للمخرج
اأنسس طُ -ل -ب -ة ال -ذي ب-داأ مسس-ي-رت-ه ال-م-ه-ن-ي-ة،
حسسب ذات المصسدر سسنة  ،2010من خÓل
مشساركته في تاأسسيسس شسركة الإنتاج Axeer
وقام باإخراج الكثير من الفيديوهات لعدد
ك-ب-ي-ر م-ن ال-م-ط-رب-ي-ن وال-ف-ن-ان-ي-ن م-ن اأنحاء
ال -ع-ال-م ال-ع-رب-ي ،وم-ن-ه-م زاب ث-روت ،ح-م-زة
ن- -م- -رة وك -اري -وك -ي .وف -ي ع -ام  ،2013اأن -ت -ج
واأخرج اأنسس اأول فيلم وثائقي له ومدته 30
دق-ي-ق-ة ب-ع-نوان  ،Extracurricularوفي
 ،2017اأخ -رج ف -ي -ل -م -ه ال-قصس-ي-ر الأول م-ري-م
والشسمسس ومدته  15دقيقة ،وحصسل الفيلم
على جوائز لجنة التحكيم في مسسابقة اأفÓم
اأكوليد ومهرجان اأفÓم هوليوود.
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بعد تأالقها ‘ دراما
رمضسان التلفزيونية
لم يكن مفاجئا تتويج الفنانة مليكة بلباي
ب -ج -ائ -زة أاحسس -ن دور نسس -وي ف-ي ال-ط-ب-ع-ة
ال-ث-ام-ن-ة م-ن ال-م-ه-رج-ان ال-م-غ-اربي للفيلم
ب -وج -دة ال-م-غ-رب-ي-ة ،وذلك ع-ن دوره-ا ف-ي
الفيلم الروائي المطول «عرفان» للمخرج
سسليم حمدي .وكان الحضسور الجزائري
قويا في مهرجان وجدة ،الذي تّوج فيه
ال-ف-ي-ل-م ال-قصس-ي-ر «ال-ن-ق-ط-ة صسفر» بأاحسسن
سسيناريو ،وترأاسس فيه أاحمد بجاوي لجنة
تحكيم األفÓم الطويلة ،وُكّرم فيه المخرج
رشسيد بوشسارب.بحصسول الفيلم الجزائري
«عرفان» على جائزة أاحسسن دور نسسوي
في مهرجان وجدة المغاربي للفيلم ،تثبت
الفنانة مليكة بلباي جدارتها مرة أاخرى،
وه -ي ال -ت -ي ج -م -عت ف -ي ج-ع-ب-ت-ه-ا ع-دي-د
األدوار ال -ن-اج-ح-ة ف-ي السس-ي-ن-م-ا وال-درام-ا
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،صس-ن-عت ل-ن-فسس-ه-ا م-كانا في
الشساشسة المغاربية ،في انتظار التأالق أابعد
من ذلك.ويروي «عرفان» ،لمخرجه سسليم

ع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة ع-ن-د ال-نسس-اء والحفاظ
على الموروث الثقافي ،وبالتالي يقول
رئ- -يسس ال- -ج -م -ع -ي -ة اإث -ب -ات ال -ت -واج -د
ال -م-ع-ن-وي وال-م-ادي ل-ل-م-راأة ال-م-زاب-ي-ة
ال -ح -رف -ي -ة ف -ي ك -ام -ل اأن-ح-اء ال-ت-راب
الجزائري.
واأشسار بيون ،اأّن هذه التكوينات تخصس
ال-خ-ي-اط-ة ونسس-ي-ج ال-زرابي ،الحرفتان
ال-ل-ت-ان تشس-ت-ه-ر ب-ه-م-ا منطقة غرداية،
ب-الضس-اف-ة صس-ن-اع-ة ال-ح-لويات الإعÓم
الآلي وغيرها من الحرف التي لقت
اإق-ب-ال ك-ب-ي-را م-ن ق-ب-ل ال-نسس-وة ،ح-يث
تتخّرج العشسرات سسنويا.

درأسسة نقدية

بقل
م :الّروائي والنّاقد
زيا
د
ا
◊مدا Êالعراق
ل يمكن القول أابدا أانها
ت -ج -رب -ة قصسصس -ي -ة رائ-دة
التي تنتهج هذا المحور
السسيكولوجي
وال- -فسس -ي -ول -وج -ي ورصس -د
ال -م -ت -غ-ي-رات ال-ت-ي ت-ط-رأا
ع-ل-ى أاب-ط-ال ال-م-ج-م-وعة
ال-قصسصس-ي-ة ،ل-كنها تجربة
م- - -ن ع- - -دد ال- - -ت - -ج - -ارب
ال-قصسصس-ي-ة ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-تي
تأاخذ هذا المنحى..
أاب-دعت ال-ك-ات-ب-ة ال-ق-اصسة
ومن خÓل تسسليط الضسوء
ع -ل -ى ال -ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة
وال -ع -اط-ف-ي-ة ،وذاك ال-ك-م
م - -ن ال - -حسس ال- -م- -ره- -ف
ألبطال القصسة.
وقد تمّكنت القاصسة من
خ - -وضس ه- -ذا ال- -م- -ي- -دان

اح-تضس-ن ال-مسس-رح ال-ج-هوي
ب-م-دي-ن-ة م-عسس-ك-ر ،م-ؤوخرا،
ف -ع-ال-ي-ات اخ-ت-ت-ام ال-ط-ب-ع-ة
األولى للمسسرح المدرسسي،
بحضسور جمهور واسسع من
شس-ري-ح-ة األط-ف-ال وتÓميذ
ال - -م - -دارسس وأاول- -ي- -ائ- -ه- -م،
ال- -ت- -ظ -اه -رة ال -ت -ي ع -رفت
مشس- -ارك- -ة خ -مسس م -دارسس
ابتدائية،
وت- -ق -دي -م  10مسسرحيات
ت- -ن- -افسست ع -ل -ى ال -م -راتب
األول -ى وع -ل-ى ل-قب أاحسس-ن
ممثل.
وق-د شس-ه-دت ال-مسس-رح-يات
ال-ق-ي-م-ة ت-ف-اع Ó-ك-ب-يرا من
قبل تÓميذ المدارسس ،وقد
ت ّ- -وجت م- -درسس- -ة سس- -ي- -دي
م -ح -م -د الشس-ري-ف ب-ج-ائ-زة
أافضسل عرضس مسسرحي عن
مسسرحية «البحث عن وطن
مفقود» ،والتي أابدع براعم
المدرسسة في أادائها خاصسة
وأان نصس المسسرحية يسسرد
م -ع-ان-اة شس-اب-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
تبحث عن وطن ضسائع ،كما
ع -ادت ال -م -رت -ب -ة ال -ث -ان -ي -ة
لمدرسسة أاحمد قراوي عن
مسسرحية «العلم نور».
ورج - -عت ج - -ائ - -زة أاحسس - -ن
م- -م- -ث- -ل إال -ى «ت -ن -ي أاك -رم»
و»العربي وصسال» و»بوعلي

أانسس» ،وذلك ل - -ت- -م- -ي- -زه- -م
وإاب -داع -ه -م ف -ي ال -ت -م -ث -ي-ل
وال- -ن- -ط- -ق السس- -ل- -ي -م ول -غ -ة
ال- - -جسس- - -د ،ك- - -م - -ا ت ّ- -وجت
م -درسس -ة «ع Ó-ل ف -ت -ي -ح-ة»
ب -ج -ائ -رة ل -ج -ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م
ألحسسن نصس عن مسسرحية
«أاسس -رار األع -داد ودلل -ت-ه-ا
في اللغة العربية» ،في حين
فازت مدرسسة «بولريال بن
عمر» بجائزة أاحسسن فرقة
واعدة.
ع-رف ال-ح-ف-ل ال-خ-ت-ام-ي
أايضسا ،تكريم األديب رحو
شس- -رق- -ي ال- -ح- -اصس- -ل ع -ل -ى
ال -م -رت -ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ف-ي ف-ئ-ة
قصس-ة ال-قصس-ي-رة ب-م-ه-رجان
Óدب
ه - -مسس - -ة ال - -دول- -ي ل - -أ
وال -ف -ن-ون ب-دول-ة مصس-ر ع-ن
م- -ج- -م- -وع -ت -ه ال -قصسصس -ي -ة

«ط- - -ي - -ور الشس - -ت - -اء» ،ه - -ذا
ت -ك -ري -م-ا ل-ه ع-ل-ى تشس-ري-ف
ال- -ولي- -ة ف- -ي ال- -م- -ح- -اف- -ل
ال -وط -ن -ي -ة وال -دول-ي-ة .وق-د
اخ -ت -ت -م ال -ح -ف -ل ب -ت -وج -ي-ه
نصس -ائ -ح ألول -ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ
المشساركين في هذه الطبعة
بضسرورة متابعتهم ألبنائهم
ومسس -اع -دت-ه-م ع-ل-ى صس-ق-ل
م- -واه- -ب- -ه- -م ال- -مسس -رح -ي -ة
والأدبية والهتمام بها.
لÓ-إشس-ارة ،ف-إاّن ال-م-نافسسة
جاءت بمبادرة من مصسالح
ب -ل -دي -ة م -عسس-ك-ر ل-تشس-ج-ي-ع
المهتمين بالمسسرح ،وبعثه
م- - -ن ج - -دي - -د م - -ن خ Ó- -ل
ال-مسس-رح ال-م-درسس-ي تزامنا
م-ع اف-ت-ت-اح م-ب-ن-ى ال-مسس-رح
الجهوي لمعسسكر.
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النظرة
ن- -ح -و ال -ف -ه -م الصس -ح -ي -ح
وال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا بأاسسلوب
أاك- -ث -ر ت -م ّ-دن وحضس -اري -ة
وإانسس - - -ان- - -ي- - -ة ،ذلك ه- - -و
ال - -ع - -نصس- -ر األه- -م ال- -ذي
ارت -ك -زت ع -ل -ي-ه ال-ق-اصس-ة
المبدعة.
ن-ن-ت-ظ-ر سس-لسس-ل-ة م-تكاملة
شس -ام -ل -ة ل -ل-ك-ات-ب-ة ل-ت-ك-ون
م -ن -ط-ل-ق-ا ل-ت-وج-ه األدب-اء
وال- -روائ -ي -ي -ن ن -ح -و ه -ذه
الشس-ري-ح-ة م-ن ال-م-جتمع،
وت- -ن- -اول -ه -ا بشس -ت -ى أال -وان
األدب وال-ث-قافة..تمنياتنا
للكاتبة المبدعة سسهام بن
ل- -م- -دق ب- -م- -زي -د اإلب -داع
والتميز..

مليكة بلباي أأحسسن ‡ثلة ‘ مهرجان وجدة ألسسينمائي

حمدي ،على مدار  110دقائق ،قصسة فيلم
وث- -اق- -ي ه- -اٍو ت -م إاخ -راج -ه ل -ن -ق -ل ذك -رى
مجاهدة ،والتطرق إالى محطات من حياة
شس -ب -اب ج-زائ-ري م-ع-اصس-ر ي-ع-يشس ظ-روف-ا
اج -ت -م -اع -ي -ة صس -ع -ب -ة.وج -اء ال -ف -ي -ل -م ف-ي
مسس-ت-وي-ي-ن ،األول قصس-ة ال-م-ج-اه-دة ي-مينة
ال-ت-ي ت-جسس-د شس-خصس-ي-ت-ه-ا ال-م-م-ثلة شسافية
بوذراع وأاختها التي اسستشسهدت في ميدان
الشس- -رف وك- -ذا ح- -ف- -ي- -ده- -ا وخ- -ط- -ي -ب -ت -ه
وأاصس- -دق- -ائ- -ه ،وه- -م شس- -ب- -اب م- -ف- -ع- -م- -ون
ب -ال -م -واهب وال -ح -ي -وي -ة ول -ك -ن دون آاف -اق
مسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة ف-ي ان-ت-ظ-ار م-نصسب ع-م-ل أاو
سسكن.وأاحمد حامل لشسهادة في التاريخ،
بّ-ط-ال وح-ف-ي-د ل-ل-م-ج-اه-دة ،ي-ق-رر تصسوير
شسهادتها بمسساعدة خطيبته مياسسة التي
ت -ل -عب دوره -ا م -ل -ي -ك -ة ب-ل-ب-اي ،م-ن خÓ-ل
ت -ق -مصس دور ف -ري -ق ت -ل -ف -زي-ون-ي م-ع ه-ذه
المرأاة المسسنة ،التي تم اسستيحاء قصستها
وأاختها الممرضسة من شسهادات حية لعائلة

ث -وري -ة م -ن م -دي-ن-ة ت-ي-ارت.أام-ا ال-مسس-ت-وى
الثاني فيركز على الواقع المعيشس ألحمد
ومياسسة ،ونقاشسهما حول الزواج والعمل
وأامور الحياة المختلفة ..كما قامت مليكة
ب-ل-ب-اي ب-دور ي-م-ي-ن-ة ف-ي م-رح-ل-ة الشس-باب.
وه -ك -ذا ،ن -ج-د ف-ي ال-ف-ي-ل-م م-ط-اب-ق-ة ب-ي-ن
المرأاة الجزائرية التي قاومت السستعمار
وسساهمت بحيوية في ثورة التحرير ،وبين
جيل آاخر من المرأاة الجزائرية التي تقاوم
ظ - -روف ال - -ح - -ي - -اة الصس - -ع- -ب- -ة وال- -ق- -ي- -ود
الج-ت-م-اع-ي-ة ب-اخ-تÓ-ف أاشسكالها.كما كان
مهرجان وجدة فرصسة لتأالق فيلم «النقطة
صس -ف-ر» ل-م-خ-رج-ه نسس-ي-م ب-وم-ع-ي-زة ،ال-ذي
اف -تك ج -ائ -زة أاحسس -ن سس-ي-ن-اري-و .وشس-ارك
«النقطة صسفر» ضسمن  12فيلما في فئة
األفÓم القصسيرة ،منها فيلمان جزائريان
آاخ -ران ه -م -ا «سس -ي-ن-ابسس» م-ن إاخ-راج ن-ور
ال -دي -ن زروق -ي ،و»ه -دي ه -ي» ل -ل -م -خ -رج
ي-وسس-ف م-حسس-اسس.وك-انت ال-دورة ال-ث-ام-نة

م-ن ال-م-ه-رج-ان ال-م-غ-ارب-ي ل-لفيلم ،موعدا
لتكريم المخرج الجزائري رشسيد بوشسارب،
ضسمن قائمة من الفنانين المكّرمين على
غ-رار ال-مصس-ري شس-ري-ف م-ن-ي-ر ،وال-م-م-ث-ل-ة
التونسسية فاطمة بن سسعيدان ،والمخرجين
ال- -م- -غ- -رب- -ي- -ي- -ن ك- -م- -ال ك- -م- -ال وسس- -ع- -ي -د
الشس -راي-ب-ي.وت-رأاسس ل-ج-ن-ة ت-ح-ك-ي-م ال-دورة
ال -ث -ام-ن-ة ال-م-ه-رج-ان ال-ن-اق-د واألك-ادي-م-ي
أاح -م -د ال -ب -ج -اوي ،ال -ذي وصس-ف-ه اإلعÓ-م
ال -م -غ -رب -ي ب -ك -ون -ه «أاح -د رم-وز السس-ي-ن-م-ا

الجزائرية» ،وكان إالى جانبه في اللجنة
ال -ت -ح -ك -ي -م -ي -ة السس -ي -ن -اريسست وال -م -خ -رج
ال -م -غ -رب -ي حسس -ن ب -ن -ج-ل-ون ،وال-م-خ-رج-ة
والمنتجة التونسسية سسلمى بكار ،والباحثة
ف -ي ع -ل -م الج -ت -م -اع ال -م -غ -رب -ي-ة ع-ائشس-ة
ب -ل -ع -رب -ي ،وال -م -خ -رج ال -م -وري -ت-ان-ي ع-ب-د
الرحمن لهي.

أسسامة إأفرأح
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على الشسبأب الّتحّرر من اليأأسص وصسنع مصسÒه بتحّد
صسل على شسهادتي
يعت Èالشساب أايوب يلوز ابن مدينة وادي الطاقة بولية باتنة ،من ب ÚاŸواهب الشسابة بعاصسمة الوراسص ،من مواليد  ،1998متح ّ
لدب العربي والفنون بجامعة ا◊اج ÿضسر باتنة ، 01
بكالوريا لسسنت Úمتتاليت 2016 Úو ، 2017اختار دراسسة تخصسصص الأدب العربي ،بكلية اللغة وا أ
كما أاّنه ناشسط جمعوي وإاعÓمي يعشسق كتابة الشسعر واÿواطر« .الشسعب» ارتأات تسسليط الضسوء عليه خÓل هذا العدد من «شسباب بÓدي».

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH
ب -دأات ت -ظ -ه -ر م -وه -ب -ة ال -ك-ت-اب-ة ل-دى
اŸت -ح -دث لـ «الشس -عب» أاي -وب ي -ل -وز‘ ،
األجناسص األدبية مع بداية إاصسدار ›لة
Ãت-وسس-ط-ة الشس-ه-ي-د ع-زوي م-دور ،ال-تي
كان أاحد أا‚ح تÓمذتها ،وبشسكل ملفت
وواضس- -ح واسس -ت -م -رت إا ¤غ -اي -ة ال -ط -ور
ال -ث -ان -وي أاي -ن أاصس -درت ب-اك-ورة أاع-م-ال-ه
وسس -ن -ه ل ي-ت-ج-اوز  17سس-ن-ة واŸوسسومة
«بصسمات».
يكشسف لنا الشساب اŸوهبة أايوب وهو
أاحد القّراء األوفياء ÷ريدة «الشسعب»،
عن مشساركته ‘ عدة معارضص وطنية
ودول- -ي- -ة ل -ل -ك -ت -اب وح -ت -ى ‘ ن -دوات -ه -ا
اŸنظمة ،أاما عن اŸسسابقات الثقافية
واألدبية فتميزت مشساركته ‘ مسسابقة
إاب -داع ال -ع -رب -ي -ة Ãصس -ر ،وال -ت -ي اح -ت -ل
Ãوج -ب -ه -ا اŸرت -ب -ة ال -ث -ال-ث-ة ومسس-اب-ق-ة
م -ه -رج -ان الشس -ب -اب وال -ت -ي اف-تك ف-ي-ه-ا
اŸرتبة األوŸ ¤رت ‘ Úطبعت ،Úهذا
كله ‘ الشسعر ،كما – ّصسل على جائزة
ولئ -ي -ة ‘ م -ي -دان ال -ت -اري -خ وأاخ-رى ‘
ميدان البيئة Ÿا كان طالبا بالثانوية.
ت- -أاسّس- -ف أاي- -وب Ÿا آال إال- -ي -ه ال -نشس -اط
ا÷م -ع -وي ،م -ؤوك -دا أان -ه ك -ان ف-اع‘ Ó-
ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا÷م- -ع -ي -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
واÒÿي -ة ،ل -ك-ن سس-رع-ان م-ا خ-اب ظ-ن-ه
فيها ،ألن أاغلبها  -حسسبه  -ابتزازية ول
تخدم األهداف ا◊قيقية ،وهي ›رد
غطاء Ÿصسالح ضسيقة وشسخصسية يضسيف

الشسبأب اŸبدع يحتأج ’هتمأم
صسأدق من وزارة الّثقأفة

أاي -وب ،األم-ر ال-ذي ج-ع-ل-ه يسس-ت-ق-ي-ل م-ن
أاغلبها.
ك- -م -ا ت -رأاّسص ن -ادي «ث -ازي -ري ل -لشس -ع -ر
واألدب» ب- -ج- -م- -ع- -ي- -ة «ال- -دن -ي -ا ب -خ،»Ò
وت-ن-ظ-ي-م-ه ل-ط-ب-ع-ت Úم-ن م-ل-ت-ق-ى وطني
ل -لشس -ع -ر واألدب وال-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-وع-ي-ة
الجتماعية ،وحاليا هو عضسو بجمعية
«شسروق» ،والتي يÎأاسسها الدكتور طارق
ثابت والتي يعتÈها اŸدرسسة التي يعود
إاليها الشسرف ‘ تكوينه.
وعن مشساركاته خارج الوطن ،أاشسار إا¤
م -ل -ت -ق -ى «ت -اسس -ك -ا» ال -دو‹ ب-ح-ر اي-ج-ه

ولتحقيق هذا النجاح ،واجهت أايوب
مشساكل وعراقيل ÿصسها ‘ عدم تقدير
اŸوهبة واإلبداع ‘ ا÷زائر ،قائ Óان
الطريق صسعب للغاية ،خاصسة Ÿن اختار
ال -تضس -ح -ي -ة ب -ال -ن -فسص وال -ن -ف-يسص ل-ب-ل-وغ
األه- -داف اŸسس -ط -رة ،غ Òأاّن ت -ط ّ-ل -ع -ه
ل -ل -وصس -ول Ÿا وصس-ل إال-ي-ه ›م-وع-ة م-ن
األدب -اء وال -ك -تب والشس -ع -راء ج -ع -ل -ه-م ل
ييأاسص ويبذل اŸزيد من ا÷هود ،خاصسة
وأان مثله األعلى الروائية ربيعة جلطي
والشس -اع -ر ط -ارق ث -ابت وف -يصس -ل ◊م -ر
وع- -ل- -ي م Ó-ح وغÒه -م ّ‡ن “ّي -زوا ‘
مسسÒتهم األدبية.
وي -واج -ه أاي-وب ن-داء ل-لشس-ب-اب ال-ب-ط-ال
يدعوه لعدم اŸبالغة ‘ انتظار ا◊لول
إا ¤ح Úأان تبادر الدولة بل يجب إايجاد
البدائل حسسب الكفاءات التي يحملها

الفرد ،وأان يطور نفسسه ومؤوهÓته ‘
م- -ؤوسسسس- -ات خ- -اصس- -ة ل- -ب- -ن- -اء مشس- -اري- -ع
اسس -ت -ث -م -اري -ة ،ك-م-ا ي-جب الÎك-ي-ز ع-ل-ى
اŸقاولتية الشسبانية ،بدل من اختيار
«الطريق اŸظلم» وهو ا◊رقة ،والتي
حان الوقت Ÿعا÷تها من طرف ا÷ميع
والدولة بطريقة جذرية ،كما يجب أايضسا
أان يعلم الشسباب وعن دراية اأن ا◊ياة ما
وراء الضسفة أايضسا ل تختلف عن ا÷زائر
كثÒا ،فاŸعاناة من أاجل –قيق الذات
م - -وج - -ودة ومسس - -ت - -م- -رة والضس- -ط- -ه- -اد
والتسسول ،وغÒها من األمور سستكون
مرادفا لهروبهم من ا÷زائر.
ويتأاسّسف ّﬁدثنا لعدم اهتمام وزارة
الثقافة باŸواهب الشسابة ،حيث كشسف
ﬁدثنا عن تطلعه لدعمها له ‘ مرات
ع- - -دة ،مشسÒا إا ¤أان ب- - -رام - -ج ال - -وزارة
ﬁتكرة من طرف وجوه فنية ومواهب
م -ع -ي -ن -ة ل غ Òت -نشس -ط ع -ل -ى مسس -ت -وى
العاصسمة فقط.
ويختم ضسيفنا لقاءنا به باإلشسادة بدور
«ع -م-ي-دة ا÷رائ-د ا÷زائ-ري-ة» الشس-عب»
التي قال بشسأانها أاّنها« :عودتنا ‘ كل
مرة Ãبادرات مهمة ‚د فيها فضساءا
ل-ل-ت-ع-ب Òك-م-ث-ل ه-ذه الصس-ف-ح-ة ال-تي هي
مسس -اح -ة ي-ت-طّ-ل-ع م-ن خÓ-ل-ه-ا اŸسس-ؤوول
على هموم وتطلعات شسباب ا÷زائر ما
تدفعه للتحرك أاحيانا ،كما هي أايضسا
فرصسة لكتشساف اŸواهب واإلبداع ،وما
يختزن ‘ العقول والصسدور من اأفكار
بناء وإا‰اء وروح وطنية ل تقّدر بثمن».

^ اتفاقية تعاون ب Úجامعة سسعد دحلب وجامعة روسستوك

طلبة ‘ ترّبصص بأأŸأنيأ حول تسسي Òالنّفأيأت
وطرق معأ÷تهأ
يسستفيد ›موعة أاو ¤من طلبة ماسس Îتخصسصص التسسي ÒاŸسستدام للنفايات وطرق معا÷تها بكلية التكنولوجيا بجامعة سسعد دحلب بالبليدة من
لعÓم على مسستوى هذه ا÷امعة.
لŸانية ،حسسبما أافادت به خلية ا إ
تربصص تكويني بجامعة روسستوك ا أ
تقوم الدفعة األو ¤من طلبة ماسسÎ
ت-خصسصص ال-تسس-ي ÒاŸسس-ت-دام ل-لنفايات
وطرق اŸعا÷ة (اŸسستحدث ألول مرة
سسنة  )2017بÎبصص Ÿدة  12يومًا ‘
جامعة روسستوك ،وهذا خÓل الفÎة
اŸمتدة ما ب 17 Úو  28جوان ا÷اري،
حسسب ذات اŸصسدر.
ويندرج هذا الÎبصص ،اسستنادا لذات
اŸصس -در ‘ ،إاط -ار ات -ف -اق -ي-ة ال-ت-ع-اون
اŸوقعة ب Úكل من جامعة سسعد دحلب
وجامعة روسستوك الŸانية الرامية إا¤
دعم و تطوير التكوين والبحث العلمي
‘ ›ال تسس -ي Òال -ن -ف -اي -ات وح -م -اي -ة
البيئة.
وسس- -ي -تضس ّ-م -ن الÈن -ام -ج ال -ت -ك -وي -ن -ي
اŸسسطر خÓل هذه الدورة التكوينية
اŸم -ول -ة م -ن ط-رف مصس-ل-ح-ة ال-ت-ب-ادل
األك- -ادÁي األŸا Êوج- -ام- -ع- -ة سس- -ع- -د
دح- -لب ل -ل -ب -ل -ي -دة حضس -ور ﬁاضس -رات
يقدمها أاسساتذة وخÈاء أاŸان ‘ ›ال
تسسي Òالنفايات من جامعتي روسستوك
وهامبورغ.
” أايضسا بر›ة جولت ميدانية
كما ّ
إارشسادية للمرافق الصسناعية األŸانية
ل -ت -م -ك Úال -ط Ó-ب م -ن ال -ت-ع-رف ع-ل-ى
ع-م-ل-ي-ات م-ع-ا÷ة وإادارة ال-ن-ف-اي-ات ‘

أاŸان - - -ي - - -ا ،واك - - -تشس- - -اف
ال- -ت- -ق- -ن -ي -ات اŸت -ق -دم -ة
Ÿع - - -ا÷ة واسس- - -ت- - -ع- - -ادة
ال- -ن -ف -اي -ات ع -ل -ى ن -ط -اق
واسس - -ع ،ب - -اإلضس - -اف- -ة إا¤
زي -ارة م -راف -ق وم -نشس -آات
إان -ت -اج ال -وق -ود م -ن ح-رق
النفايات ،وكذا اسستعمال
النفايات إلنتاج الطاقة.
وبحسسب ذات اŸصسدر
سس - -تشس- -ك- -ل ه- -ذه ال- -دورة
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة فرصسة للطلبة
ا÷زائ - - -ري Úل - - -ت- - -ب- - -ادل
اÈÿات و اŸعارف مع
زمÓ- -ئ- -ه- -م األŸان ،م- -ن
خ Ó- -ل ت - -ب - -ادل أاع - -م- -ال
مذكرات التخرج ا÷اري
إا‚ازه- - - -ا م- - - -ن ق - - -ب - - -ل
الطرف ،Úهذا فضس Óعن
ت-ن-ظ-ي-م ا÷م-ع-ي-ات ال-طÓبية األŸانية
÷ول- -ة سس- -ي- -اح- -ي- -ة ل- -ف -ائ -دة ال -ط -ل -ب -ة
ا÷زائ - -ري Úل - -زي- -ارة م- -دي- -ن- -ة ب- -رلÚ
بالتزامن مع عطلة نهاية األسسبوع.
Óشس -ارة ،ف-إان ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب
ل -إ
ب- -ال- -ب -ل -ي -دة ك -انت ق -د أاط -ل -قت خ Ó-ل
الدخول ا÷امعي Ÿوسسم 2018-2017

عرضسا تكوينيا جديدا ‘ شسعبة العلوم
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ،واŸت-م-ث-ل ‘ م-اسس« Îتسس-يÒ
النفايات» ،وهذا بالتنسسيق مع جامعة
روسستوك بأاŸانيا وبدعم من الوكالة
األŸانية للتعاون الدو‹.
وتدوم فÎة هذا التكوين األكادÁي
سسنت ،Úبحيث سسيكتسسب اŸتخرجون
ا÷دد اŸع -رف -ة ال -ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ات

العدد

17٩7٥

لدبية أايوب يلوز يفتح قلبه لـ «الشسعب»:
اŸوهبة ا أ

ب -أازم Òب -دول -ة ت -رك -ي -اÃ ،داخ-ل-ة ك-انت
م- -وسس- -وم- -ة بـ «اŸن -ظ -وم -ة اإلع Ó-م -ي -ة
وعÓقتها بالتعليم والتنمية» ،وتوج ‘
ا◊ف -ل اÿت-ام-ي ل-ل-م-ؤو“ر ب-درع أاصس-غ-ر
باحث ،األمر الذي زاد من رغبته ‘
النجاح واŸضسي قدما ،فهو يحلم ببلوغ
«أاع - -ل - -ى درج - -ات ال- -ع- -ل- -م» وأان ي- -ك- -ون
«إاعÓميا متميزا» وكاتبا يحمل هموم
األمة وإانسسان ل يفكر ‘ حيز مغلق.
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واŸه- -ارات ا◊دي -ث -ة ‘ ›ال تسس -يÒ
ال- -ن- -ف -اي -ات وم -ع -ا÷ت -ه -ا وك -ذا إاع -ادة
اسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ،ك -م -ا سس -ي -وّج-ه-ون ب-ع-د
ت -خ -رج -ه -م ل -دع -م ال -ط -اق -م ال -بشس-ري
ıت- - -ل - -ف الشس - -رك - -ات واŸؤوسسسس - -ات
اŸسس- - -ؤوول- - -ة ع- - -ن إادارة ال - -ن - -ف - -اي - -ات
ومعا÷تها ،وكذا الشسركات الصسناعية
ومراكز الفرز بالوطن.

فاز بذهبية الفوفينام
لبطولة العا ⁄بفرنسسا

صسألح علي عمران...بطل
يعد بتتويجأت أاخرى
للّريأضسة ا÷زائرية

جل منذ أايام قليلة اŸصسارع
سس ّ
صس -ال -ح ع -ل-ي ع-م-ران اب-ن ورق-ل-ة
إاسسمه بأاحرف من ذهب ‘ رياضسة
ال-ف-وف-ي-ن-ام ،إاث-ر ف-وزه ال-تاريخي
ب- -اŸي- -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي -ة ‘ ك -أاسص
ال - -ع- -ا ⁄ل- -ل- -ف- -ن- -ون ال- -ق- -ت- -ال- -ي- -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي-ة ال-ت-ي
ج - - - -رت ب 31 Úم - -اي و 2جوان
Ãرسس- -ي- -ل- -ي- -ا (ف- -رنسس- -ا)« .شس- -ب -اب
ب Ó- -دي» ،ت - -ت - -وق- -ف ع- -ن- -د ه- -ذا
ال‚از ال- -ت- -اري -خ -ي ال -ذي أاع -اد
اÛد للرياضسة ا÷زائرية ورفع
شسأانها ‘ خارطة اŸعمورة.
من خÓل هذا الفوز يضسع البطل
صسالح علي عمران قدمه وألول مرة
‘ السساحة العاŸية لفئة أاقل من 70
كلغ ،وذلك دون تسسجيل أاي تع‘ Ì
ج -م -ي -ع اŸن-ازلت ال-ت-ي خ-اضس-ه-ا إا¤
غاية اŸرحلة النهائية التي تفوق فيها
ع- -ل- -ى ن- -ظÒه ال- -ف- -رنسس -ي ب -الضس -رب -ة
القاضسية.
ي -ت -درب ه -ذا اŸصس-ارع الشس-اب (24
ربيعا) والذي بدأا مسسÒته الرياضسية
‘ سس- -ن م- -ب- -ك -رة ق -ب -ل أان ي -ت -درج ‘
ﬂتلف األصسناف العمرية ،مع فريق
اŸركز العلمي والÎفيهي بحي النصسر
بالضساحية الغربية Ÿدينة ورقلة.
وب-فضس-ل ق-درات-ه ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-نفسسية
اŸت-م-ي-زة وب-ن-ي-ت-ه ا÷سس-مانية القوية،
أابلى صسالح علي عمران البÓء ا◊سسن
‘ هذه التظاهرة الرياضسية العاŸية،
و“ّكن من تشسريف بÓده ا÷زائر بعد
ت- -أال- -ق- -ه ع- -ل -ى الصس -ع -ي -دي -ن ا÷ه -وي
وال -وط -ن -ي ،ح -يث أاظ -ه -ر إارادة ك-بÒة
ومسستوى فنيا متميزا سسمح له بالفوز
والصس-ع-ود ع-ل-ى م-نصس-ة ال-ت-ت-وي-ج ل-رفع
العلم الوطني عاليا خفاقا.
وعّ-ب-ر ع-م-ران ع-ن مشس-اع-ره ق-ائ:Ó-
«لدي الشسرف أان أامنح بلدي ميدالية
ذهبية ،اإّنه لفخر كب Òبالنسسبة ‹ أان
أارى العلم الوطني يرفرف عاليا ‘
منافسسة دولية هامة».
واأضس -اف« :إاّن -ن -ي ج -د سس -ع-ي-د ب-ه-ذا
اإلنتصسار الذي حققته بفضسل تضسافر
ا÷ه- - -ود وال- - -ع- - -م - -ل ا÷اد ،وب - -ه - -ذه
اŸناسسبة اأبّلغ –ياتي لكل من سساهم
‘ ذلك ع -ائ-ل-ت-ي وم-درب-ي ورف-ق-ائ-ي،
ب- -اإلضس- -اف- -ة اإ ¤ك -ل ط -اق -م ال -ف -ري -ق
الوطني نظ Òتشسجيعهم ومرافقتهم
‹ ‘ هذا اŸوعد الدو‹».
Œدر اإلشسارة اأّن ورقلة وعلى غرار
ولي- -ات اأخ- -رى ت- -زخ- -ر ب- -خ- -زان م -ن
الشس- -ب- -اب اŸوه- -وب Úال- -ذي- -ن ه -م ‘
ح -اج -ة إا ¤ال -وسس -ائ -ل ال Ó-زم -ة ال-ت-ي
“ك -ن -ه -م م -ن ال-ت-ق-دم ن-ح-و األفضس-ل،
وت-ط-وي-ر ق-درات-ه-م ال-ري-اضس-ية الذاتية
Ãا ينعكسص إايجابا على ترقية رياضسة
ال -ف -وف-ي-ت-ن-ام ال-ت-ي تسس-ت-ق-طب أاع-دادا
م -ت -زاي -دة م -ن اŸم -ارسس Úك -ل سس-ن-ة،
لسسيما من الفئات العمرية الشسابة ما
ب ٥ Úو 1٥سسنة.
يذكر اأّن الفريق الوطني قد “ّكن
من إاحراز اŸركز الثالث برصسيد ٩
م -ي-دال-ي-ات ذه-ب-ي-ة و 12فضس -ي -ة و10
برونزيات خÓل النسسخة األو ¤من
هذه الكأاسص العاŸية للفنون القتالية
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ف-ي-ت-نامية ،والتي عرفت
مشساركة أاك Ìمن  300مصسارع (رجال
و سسيدات) Áثلون  18بلدا.

á°VÉjQ

ألثÓثاء  18جوأن  2019م
ألموأفق لـ  15شسوأل 1440هـ

بلماضشي مرتاح بعد إلفوز على ما‹ وديا

«اÿضسر» يواصسلون التحضسÒات بالقاهرة قبل انطÓق اŸنافسسة القارية
أإنهى إŸنتخب إلوطني تربصشه
’خ Òقبل إŸششاركة
إلثا Êو إ أ
بكأاسس إفريقيا و إلذي جرى
بالعاصشمة إلقطرية إلدوحة
حيث حلت سشهرة إمسس بعثة
«إÿضشر» بالعاصشمة إŸصشرية
إلقاهرة .

عمار حميسسي

حلت بعثة أŸنتخب سسهرة أمسس
ب -ال -ع-اصس-م-ة أŸصس-ري-ة أل-ق-اه-رة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ك -اسس أف -ري -ق -ي-ا
ل  ‘ ·Ó- -رح- -ل- -ة خ- -اصس- -ة م- -ن
ألعاصسمة ألقطرية ألدوحة على
م Ïط -ائ -رة ت -اب -ع -ة ل -ل -خ -ط-وط
أ÷وي -ة أ÷زأئ -ري -ة ح-يث ت-ن-ق-ل
أŸن -ت -خب م -ب -اشس -رة أ ¤ف -ن -دق
ألإقامة .
و سسبق سسفر أŸنتخب أ ¤مصسر
أإجرأء أŸوأجهة ألودية ألأخÒة
أم- -ام م- -ا‹ أل- -ت- -ي ع- -رفت ف -وز
زمÓ- -ء أل- -وأف- -د أ÷دي -د دي -ل -ور
ب -ن -ت -ي -ج-ة ثÓ-ث-ة أأه-دأف ك-ام-ل-ة
مقابل هدف Úو هو ألأمر ألذي
رف- - -ع ك- - -ثÒأ م - -ن م - -ع - -ن - -ويــات
ألÓعب.Ú
وسس ّ-ج -ل أأه -دأف «أÿضس -ر» ك -ل
من أŸهاجم بغدأد بو‚اح ‘
أل-دق-يقة  40ب-ع-د “ري-رة ع-ل-ى
طبق من زميله متوسسط أŸيدأن
ألهجومي يوسسف بÓيلي مثلما
كان ألشساأن ‘ موأجهة ألبورندي
وع -اد ب Ó-ي -ل -ي وأأمضس-ى أل-ه-دف
أل - -ث - -ا Êم - -ن ضس- -رب- -ة ج- -زأء ‘
ألدقيقة  71ووقع أŸهاجم أأندي
ديلور ألهدف ألثالث ‘ ألدقيقة
. 80
وزج ألناخب ألوطني أ÷زأئري
ج-م-ال ب-ل-م-اضس-ي ِب -ثÓ-ث-ة لعبÚ
جدد أأسساسسي ‘ Úمبارأة ما‹
وهم أŸدأفع ﬁمد فارسس و
لع- -ب -ا أل -وسس -ط م -ه -دي ع -ب -ي -د
و أ إ س س م ا ع ي ل ب ن ن ا ص س ر و بِ ا  Ÿق ا ب ل
ترك أŸسسوؤول ألفني ألأّول عن
«أÿضس -ر» ث Ó-ث -ة زمÓ-ء ل-ه-م ‘
ك - -رسس- -ي ألإح- -ت- -ي- -اط ب- -ع- -د أأن
شس -ارك -وأ أأسس -اسس -ي ‘ ÚأŸب -ارأة

أل- - - -ت- - - -حضسÒي- - - -ة ألأو ¤أأم- - - -ام
ألبورندي وهم أŸدأفع رأمي
ب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي وم-توسسط أŸيدأن
عدلن قديورة وأŸهاجم رياضس
ﬁرز .
بلماضشي يصشر على إلتتويج
 ⁄يحدث وأأن مر مدرب على
أŸنتخب أ÷زأئري مثل جمال
بلماضسي يشسارك لأول مرة ‘
ح -ي -ات -ه ك -م -درب «ل -ل-خضس-ر» ‘
دورة م -غ -ل -ق -ة وك-بÒة ه-ي ك-اأسس
أأ· أإفريقيا ويدرك باأن ألتتويج
ي- -ت -ط -لب ل -عب سس -ب -ع م -ب -اري -ات
وŒاوز ك -ب -ار أل -ق -ارة م-ن مصس-ر
وأŸغ-رب وأل-ك-ام-رون ون-ي-جÒي-ا
وألعودة بالكاأسس من مصسر أأمام
ق- -رأب- -ة م- -ئ- -ة م- -ل- -ي- -ون مصس -ري
م-ق-ت-ن-ع-ون ب-اأن أل-ك-اأسس سس-ت-ب-ق-ى
هناك ول أأحد منهم خطر على
ب -ال -ه أأن ي -ح -م-ل أل-ك-اأسس ري-اضس
ﬁرز بدل عن ﬁمد صسÓح .
جمال بلماضسي صسار من دون أأن
يسس- -األ- -وه ع -ن ح -ظ -وظ لع -ب -ي -ه
ي-ت-ح-دث ع-ن ن-ي-ة أل-ف-وز ب-ال-لقب
ب- - -ال- - -رغ - -م م - -ن أأن أŸن - -ت - -خب

أ÷زأئري بقيادته  ⁄يتمكن من
ألفوز على أأرضسه أأمام منتخب
غ-ام-ب-ي-ا أŸت-وأضس-ع أإل بصس-ع-وب-ة
كبÒة وهو يبدو وأثق من نفسسه
باأنه قادر على ألفوز على كبار
ألقارة بدأية من فرق ›موعته
وعلى رأأسسهم منتخب ألسسنغال
أل -ذي يضس -م لع-ب Úك-ب-ار وع-ل-ى
رأأسسهم كوليبا‹ وسساديو ما. Ê
بو‚اح  -بÓيلي ...ثنـائي
من ذهب
صس-ن-ع أل-ث-ن-ائ-ي ب-غ-دأد ب-و‚اح و
ي -وسس -ف ب Ó-ي -ل -ي أ◊دث خ Ó-ل
تربصس ألدوحة بالتفاهم ألكبÒ
أŸوجود بينهما و ألذي أنعكسس
ع -ل -ى أدأئ-ه-م-ا ‘ أŸل-عب ح-يث
ك-ان أل-ث-ن-ائ-ي م-ت-ف-اه-م-ا أ ¤حد
كب ÒخÓل موأجهتي بورندي و
ما‹ .
و صسنع بÓيلي هدف Úلبو‚اح
أم - -ام ب - -ورن- -دي و م- -ا‹ و ك- -ان
ب- -ام -ك -ان ه -ذأ ألخ Òتسس -ج -ي -ل
أه - -دأف أخ - -رى م- -ن صس- -ن- -اع- -ة
ب Ó-ي -ل-ي ل-و ع-رف ك-ي-ف يسس-ت-غ-ل
أل -ف -رصس أل -ت -ي أت-ي-حت ل-ه أم-ام

مرمى أŸنافسس. Ú
تالق ألثنائي بÓيلي و بو‚اح و
ألتفاهم ألكب ÒأŸوجود بينهما
ج- -ع- -ل ب- -ل- -م- -اضس- -ي ي- -ق- -ت -ن -ع أن
ت- -وأج- -ده- -م- -ا م- -ع ب -عضس ع -ل -ى
أرضسية أŸيدأن أمر مهم للفريق
و سس -ي -ك -ون ل -ه أي-ج-اب-ي-ات ك-بÒة
على مردود ألهجوم .
ديلور ..إلورقة إلرإبحة
صسنع ألوأفد أ÷ديد أندي ديلور
أ◊دث خÓ- - -ل مشس- - -ارك - -ت - -ه ‘
ت -ربصس ق -ط -ر ب-فضس-ل أŸسس-ت-وى
أŸميز ألذي قدمه أمام ما‹ و
تسسجيله لهدف ألفوز أضسافة أ¤
ج-اه-زي-ت-ه أل-ك-بÒة م-ن أل-ن-اح-ية
ألبدنية .
و أصس- -ب- -ح دي- -ل -ور ورق -ة رأب -ح -ة
م-ه-م-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-بلماضسي ألذي
ي- -رأه -ن ع -ل -ي -ه Ÿن -ح ألضس -اف -ة
ل-ل-م-ن-ت-خب خÓ-ل ك-اسس أف-ريقيا
أŸقبلة خاصسة خÓل أŸوأجهة
ألو ¤أمام كينيا و ألتي يبقى
ألفوز بها ‘ غاية ألهمية قبل
م - -ب - -ارأة ألسس- -ن- -غ- -ال ‘ أ÷ول- -ة
ألثانية .

هـ ـ ـد‘ األول م ـ ـع «اÿضس ـ ـر» سسيظـ ـ ـل راسسخـ ـ ـا ‘ األذهـ ـ ـ ـ ـان
كنت ‘ عطلة مع عائلتي ألصسغÒة،
وأآلن أأسس- - -ج- - -ل أأول أأه- - -دأ‘ م- - -ع
أŸن -ت -خب ،م -ا ي -ج-ع-ل-ن-ي أأق-ول إأÊ
أأسس- -ع- -د رج- -ال ‘ أل- -ع- -ا ⁄ح- -ال -ي -ا
وأأضس -اف« :ك -نت أأط -م -ح ل -ت -ح -ق-ي-ق
بدأية مثالية مع أŸنتخب ألوطني ،
وهو ما –قق ‹ ،وسسأاسستمتع بهذه
أللحظات قبل بدأية «ألكان» ،هد‘
أألول مع أÿضسر سسيظل رأسسخا ‘
Óشس - -ارة ف - -إان م- -درب
أألذه - -ان.ل  - -إ
أŸنتخب ألوطني جمال بلماضسي،
أسس-ت-دع-ى م-ؤوخ-رأ أŸه-اج-م دي-لور،
مكان متوسسط أŸيدأن بلقبلة..

أانصسار  9فرق كبÒة يتمنون قدوم مؤوسسسسات عمومية ألنديتهم
«نريد قدوم ششركة وطنية
’سشهم مطلبنا»،
لششرإء أإغلبية إ أ
ششعار بات متدإو’ بقوة عند
أإنصشار جل فرق إلنخبة وحتى
إلفرق إلتي تنششط ‘ قسشم إلهوإة
منذ نهاية إŸوسشم إلكروي (2018
 ،)2019حيث خرج أإنصشار 9فرق عريقة بأاكملها إ ¤إلششارع
Ãطلب موحد ،جاء ذلك بعد
تتويج فريق ششباب بلوزدإد
بكأاسس إ÷مهورية إلثامنة ‘
خزإئنه ،بعد موسشم إنطلق
’مر بلقب
كارثيا وكلل ‘ نهاية إ أ
بعد قدوم مؤوسشسشة «مدإر»
إلعمومية إلتي وضشعت إلفريق
على إلسشكة إلصشحيحة ،بعدما
ضشخت أإموإ’ طائلة ‘ خزإئنه
وحلت مششاكل إلديون
وإŸسشتحقات وجلبت إ’سشتقرإر.

قررت إدإرة نادي ‚م مقرة ،تعي Úششريف
حجار مديًرإ فنًيا للفريق ،خلًفا لعزيز عباسس
إلذي غادر صشوب ودإد تلمسشان.

وأتفق شسريف حجار على كافة تفاصسيل ألعقد
مع رئيسس ‚م مقرة ،عز ألدين بن ناصسر ،ألذي

لويسس سشوإريز

اŸباراة أامام اإلكوادور كانت قوية
توضسحه هذه ألنتيجة..
وأأشسار سسوأريز إأ ¤أأن ألفريق ،يجب عليه أأن
ينسسى نتيجة هذه أŸبارأة سسريعا ،للÎكيز ‘
أŸبارأة ألتالية له بالبطولة ،حيث يلتقي مع
نظÒه أليابا.Ê
وأأوضسح «لقد وأجهنا بعضس أŸوأقف أŸماثلة
عندما كنا نلعب بنقصس عددي ،لكن ألهدف
أŸب -ك -ر وأل -ط -رد سس -اه -م -ا ‘ تسس-ه-ي-ل م-ه-م-ة
أأوروغوأي.».
وختم لويسس سسوأريز حديثه بقوله «عقليتنا ل
ت -ت -غ ،Òل -ع -ب -ن-ا ب-ال-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي رغ-ب-ن-ا ف-ي-ه-ا
وحصسلنا على نتيجة إأيجابية»».

‚ح ‘ إأقناع أŸدرب ألسسابق ل–اد أ◊رأشس،
من أأجل تو‹ ألعارضسة ألفنية للفريق.
وسسبق لشسريف حجار ،أإلشسرأف على ألعديد من
أألندية ،على غرأر أ–اد أ◊رأشس وجمعية عÚ
مليلة وشسبيبة ألسساورة وسسريع غليزأن..

أإنصشار إ–اد إلعاصشمة
يضشغطون على ربوح
حدإد لبيع أإسشهم إلفريق
من جهة أأخرى ،نضسم أأنصسار
إأ–اد أل- - -ع- - -اصس- - -م- - -ة وق- - -ف- - -ة
أح -ت -ج -اج -ي-ة أأم-ام ب-يت «رب-وح
ح -دأد» ب -األب -ي -ار ب -ال-ع-اصس-م-ة،
مطالب Úإأياه بفتح رأأسس مال
ألشس- -رك -ة وت -ق -د Ëك -ل أألورأق
لتسسهيل قدوم أŸالك Úأ÷دد
ل -ل -ف -ري -ق ،وه -ي أÿط-وة أل-ت-ي
فشسلت Ãا أأن أŸسسؤوول أألول
ع -ل-ى أل-ف-ري-ق  ⁄ي-ك-ن Ãن-زل-ه،
وه - -و م - -ا دف - -ع - -ه- -م أ÷م- -ع- -ة
أŸاضس- -ي إأ ¤أل- -ق -ي -ام ب -وق -ف -ة
جديدة أأمام مقر قناة دزأير
ت - -ي - -ف - -ي بسس - -ع- -ي- -د ح- -م- -دي- -ن
ب -ال -ع -اصس-م-ة ،ل-ي-ت-أاك-د ‘ أل-ي-وم
أŸوأ‹ ب- - -أان «ح - -دأد» ع - -ق - -د
أج-ت-م-اع-ا م-ع مسسÒي أل-ف-ري-ق
وطالبهم بتجهيز أألورأق لفتح
رأأسس أŸال ،وهو دليل قاطع
على رغبة مالك ألفريق ‘ بيع
أأسسهمه ،ألتي سستكون إأما لرجل
أأع- -م- -ال ج- -زأئ- -ري أأو ل -رج -ال
أألع- -م- -ال أل- -ق- -ط -ري Úأل -ذي -ن
ي- -ب- -ح- -ث- -ون ع- -ن شس -رأء أأسس -ه -م
أل- -ف- -ري- -ق ،حسسب م -ا ي -دور ‘
ﬁيط ألفريق.
ه - -ذأ ،وإأن –ق - -قت م- -ط- -الب
أأنصس - -ار أل - -ف - -رق أ÷زأئ - -ري- -ة،
فسسيكون Ãثابة إأصسÓح رياضسي
ثا ‘ Êأ÷زأئر بعد ذلك ألذي
حدث سسنوأت ألسسبعيناتŸ ،ا
م -ولت أŸؤوسسسس -ات أل -ع-م-وم-ي-ة
أل - -ك- -بÒة ‘ أل- -بÓ- -د أألن- -دي- -ة
أ÷زأئ -ري-ة م-ن أأج-ل أل-ن-ه-وضس
ب- -ال- -ري -اضس -ة أ÷زأئ -ري -ة وك -رة
ألقدم

مر Ëمباركي لـ «إلششعب»:

أاسسعـ ـى لتحقيـ ـق التأاه ـل إا ¤أاوŸبيـ ـ ـاد 2020

حاورتها :نبيلة بوڤرين

شسريف حجار يشسرف على العارضسة الفنية

أإكد لويسس سشوإريز مهاجم منتخب
أإوروغوإي لكرة إلقدم ،بأان إلفوز
’كوإدوري’ ،
إلكب 0-4 Òعلى نظÒه إ إ
يعكسس مدى صشعوبة وقوة إŸبارإة
وإŸنافسس.
وت- -غ- -لب م- -ن- -ت- -خب أأوروغ- -وأي ع- -ل- -ى ن -ظÒه
لو ¤من
لحد ‘ ،أ÷ولة أ أ
لكوأدوري ،يوم أ أ
أ إ
لول
م -ب -اري -ات أÛم -وع -ة أل -ث -ال-ث-ة ب-ال-دور أ أ
ل -ب -ط -ول -ة ك -أاسس أأ· أأم -ري-ك-ا أ÷ن-وب-ي-ة (ك-وب-ا
أأمريكا) أŸقامة حاليا بالÈأزيل.
وق -ال سس -وأري -ز ،أل -ذي سس-ج-ل أل-ه-دف أل-ث-الث
للفريق ،إأن أŸبارأة كانت أأقوى ‡ا Áكن أأن

ح - -م - -ل - -ة أÿروج إأ ¤ألشس- -ارع
وأŸط- -ال- -ب -ة ب -ج -لب م -ؤوسسسس -ة
وط-ن-ي-ة لشس-رأء أأسس-ه-م أل-ف-ري-ق،
أن-ط-ل-ق ف-ي-ه-ا أأنصس-ار م-ول-ودي-ة
وه -رأن ح -يث ج -اب -وأ ﬂت-ل-ف
ألشس- -وأرع أل- -كÈى ل- -ل- -م- -دي- -ن -ة
ب - -اآللف ب- -رف- -ق- -ة ألÓ- -ع- -بÚ
ألقدأمى ،وهو ما كلل بانعقاد
أ÷م- -ع- -ي -ة أل -ع -ام -ة وت -نصس -يب
رئ -يسس ج -دي-د رفضس-ه ألشس-ارع،
ألذي شسدد على ضسرورة فتح
رأأسس مال ألشسركة وبيع أألسسهم
ألتي أشسÎأها ألرئيسس بابا منذ
 5سسنوأت إأ ¤شسركة «هيÈوك»
أل -ت -اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة
سسونطرأك ،ومن ألظاهر يبدو
أأن أأنصس- -ار م- -ول- -ودي- -ة وه- -رأن
سسيحققون مطلبهم ،خصسوصسا
أأن -ه -م ع-ازم-ون ع-ل-ى م-وأصس-ل-ة
ألتجمهر ‘ شسوأرع ألباهية إأ¤
غاية –قيق مطالبهم.
ب- - -ع- - -د خ - -روج أ◊م - -رأوة إأ¤
ألشسارع وبدأية –رك أألمور
دأخل بيت أŸولودية باسستقالة
أل - -رئ - -يسس «ب - -اب - -ا» وأن- -ع- -ق- -اد
أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع -ام -ة ل -ل -ن -ادي،
وت -نصس -يب وأ‹ م-دي-ن-ة وه-رأن
«م- -ول- -ود شس- -ري- -ف- -ي» ألÓ- -عب
ألسسابق للفريق «سسي ألطاهر
شس- -ري- -ف أل- -وزأ ‘ »Êم- -نصسب

أŸدير ألرياضسي بعد ألجتماع
ألذي قام به مع  9من ألÓعبÚ
ألسس-اب-ق Úأل-ذي-ن ح-م-ل-وأ أألوأن
ألفريق ‘ كل أألصسناف Ãقر
أل- - -ولي - -ة ،وذلك ل - -لشس - -روع ‘
ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-دأبات وألتفاوضس
م - -ع أل Ó- -ع - -ب ÚأŸن - -ت - -ه - -ي - -ة
عقودهم ،خرج أأنصسار ثمانية
فرق أأخرى إأ ¤ألشسارع حاملÚ
ن -فسس أŸط -لب وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
بكل من (إأ–اد بلعباسس ،نصسر
حسس Úدأي ،وف- -اق سس- -ط- -ي -ف،
إأ–اد بسس -ك -رة) م -ن أل -رأب -ط -ة
أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم،
باإلضسافة إأ( ¤سسريع غليزأن،
م - -ول- -ودي- -ة ألسس- -ع- -ي- -دة ،إأ–اد
أ◊رأشس ،أأم -ل ب -وسس -ع-ادة) م-ن
أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أل -ث-ان-ي-ة،
وألنازل إأ ¤قسسم ألثا Êهوأة
وسسط نادي إأ–اد ألبليدة.
م -ط -ال -ب-ة أأنصس-ار ه-ذه أألن-دي-ة
ب- -ج- -لب م -ؤوسسسس -ات ع -م -وم -ي -ة
لشس -رأء أأسس -ه -م أل-ف-ري-ق وألÎب-ع
على تسسي Òفرقها ،يجعل هذه
أل - - -ف - - -رق ‘ خ - - -ط- - -ر ‘ فÎة
ألن- -ت- -ق -الت ألصس -ي -ف -ي -ة أل -ت -ي
أن -ط -ل -قت م -ن-ذ ق-رأب-ة ألشس-ه-ر،
ح- - - - -يث ◊د أآلن  ⁄ت- - - - -ق- - - - -م
ب-الن-ت-دأب-ات وعدم أسستقرأرها
ي-ج-ع-ل ألÓ-ع-ب Úي-ت-خوفون من
ألتعاقد معها ‘ ،ألوقت ألذي
أن -ط -ل -قت ف -ي -ه ف-رق أأخ-رى ‘
عملية ألسستقدأمات على غرأر
شسبيبة ألسساورة وشسبيبة ألقبائل
ومولودية أ÷زأئر ،كما ضسبطت
برأمج تربصساتها خارج ألوطن
وهو ما يجعلها أŸوسسم أŸقبل
مرشسحة للعب أألدوأر أألو‘ ¤
أÎÙف أألول.

ثّمنت إلدولية إ÷زإئرية ‘ رياضشة إŸبارزة
مر Ëمباركي ‘ حوإر خاصس ÷ريدة «إلششعب»
إŸوسشم إلرياضشي إ◊ا‹ بالعودة إ ¤جملة
إŸنافسشات إلتي ششاركت فيها ،وإلنتائج إلتي
حققتها سشوإء على إلصشعيد إلوطني أإو دوليا ما
جعلها تعمل وفقا Ÿعنويات عالية لقادم إŸوإعيد
’لوإن إلوطنية و–قيق
Ÿوإصشلة تششريف إ أ
ميدإليات أإخرى ُتضشاف لسشجلها.

‚م مقرة
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بعد ‚اح مؤوسشسشة «مدإر» ‘ قيادة ششباب بلوزدإد Ÿعانقة إ’ألقاب

ﬁمد فوزي بقاصص

أإندي ديلور:

أإبدى إلوإفد إ÷ديد
للمنتخب إلوطني أإندي
ديلور ،سشعادته إلكبÒة بعدما
“كن من قيادة إÿضشر
لتحقيق إلفوز ‘ إلودية أإول
أإمسس ضشد ما‹ (،)2-3
بالعاصشمة إلقطرية إلدوحة.
هدأف نادي مونبيليه ،سسجل هدف
Óفناك» ‘ أأول مشساركة له
ألفوز «ل أ
مع كتيبة أŸدرب جمال بلماضسي،
وع Èع -ن سس -ع-ادت-ه ب-ه-ذه أل-ب-دأي-ة،
حيث صسرح قائ »:Óحقيقة أأعيشس
◊ظات للتاريخ ،أألسسبوع أŸاضسي

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

ألعدد

19

«إلشش- -عب» :م- -ا ه- -و ت- -ق- -ي- -ي- -مك ل -ل -م -وسش -م
إلرياضشي إ◊ا‹؟
«م-ر Ëمباركي» :أŸوسس -م أل-ري-اضس-ي أ◊ا‹
كان صسعبا خاصسة ‘ ألبدأية ألن أإلنطÓقة ⁄
تكن جيدة  ..لكن أ◊مد لله من خÓل أ÷دية
Ÿكثف إأسستطعت ألتدأرك فيما بعد،
وألعمل أ ُ
خاصسة من خÓل ألتحضسÒأت أ÷ماعية ألتي
قمت بها مع زمÓئي وكذأ مع ألفريق ألوطني
Óرأدة وألعزÁة وألقائم Úعلى
وكل ذلك رأجع ل إ
أإل–ادي - -ة أل- -ذي- -ن وف- -روأ ل- -ن- -ا ك- -ل أل- -ظ- -روف
وأإلم -ك -ان -ي -ات أل Ó-زم-ة م-ن أأج-ل ألÎك-ي-ز ع-ل-ى
أ÷انب أŸيدأ ،Êحيث كانت ‹ ميدألية ذهبية
حسسب ألفرق ‘ ألبطولة أŸتوسسطية وبرونزية
‘ ألفردي إأضسافة لنتائج أأخرى على ألصسعيد
ألقاري.
’ه -دإف إُŸسش -ط -رة ق -ب -ل
@ ه- -ل ح- -ق -قت إ أ
بدإية إŸنافسشة؟
ŸحÎف دأئما يطمح لتحقيق
@@ ألرياضسي أ ُ

نتائج إأيجابية ‘ كل أŸوأعيد وأÙطات ألتي
ُيشسارك فيها ولهذأ أأنا دوما أأسسعى لكي أأكون ‘
ألصس- -ف -وف أألو ¤وأأصس -ع -د Ÿنصس -ات أل -ت -ت -وي -ج،
وه -د‘ أŸب -اشس -ر ‘ أل -فÎة أ◊ال -ي -ة ي-ك-م-ن ‘
تشسريف أألوأن بلدي ‘ كل أŸنافسسات ألدولية
أل -ت -ي أأشس -ارك ف -ي -ه -ا ألن -ن-ي أأم-لك أإلم-ك-ان-ي-ات
وسس -أاوأصس-ل أل-ع-م-ل ب-ك-ل ج-دي-ة ح-ت-ى أأصس-ل ل-ك-ل
أأهدأ‘ بحول ألله.
@ ك - -ي - -ف ك - -انت إŸن- -افسش- -ة ضش- -م- -ن ك- -أاسس
إ÷زإئر؟
@@ ك- -ل أŸن- -افسس- -ات أل -ت -ي ك -انت ‘ أ÷زأئ -ر
إأيجابية بالنسسبة ‹ من ناحية ألنتائج و‘ نفسس
أل -وقت أأع -تُÈه -ا ﬁط -ة –ضسÒي -ة ل -ل-م-وأع-ي-د
ألقارية ألقادمة خاصسة أأننا على أأبوأب ألبطولة
أألفريقية ألتي سستجري ‘ «باماكو» ألعاصسمة
أŸالية ب Úألـ  23وألـ  25جوأن أ◊ا‹ ،ألننا
دوم -ا ن-رك-ز ع-ل-ى أل-ع-م-ل أ÷م-اع-ي م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا
نتفادى ألضسغط ونسسعى لبلوغ منصسات ألتتويج ‘
هذأ أŸوعد وكسسب أأك Èعدد من أŸيدأليات.
@ ماذإ عن قادم إŸوإعيد إلتي تنتظرك
مع إŸنتخب إلوطني؟
@@ هد‘ أ◊ا‹ يكُمن ‘ كسسب أأك Èعدد من
ألنقاط ‘ أŸوأعيد ألتي سسأاشسارك فيها على
غرأر أأللعاب أألفريقية ألتي سستكون باŸغرب
شسهر أأوت ألقادم ،ألنها ﬁطة جد مهمة للتأاهل
Óلعاب أألوŸبية ألتي تعد من ب Úأأولوياتي
ل أ
رغم صسعوبة أŸأامورية بالنظر للمنافسسة ألقوية
على كسسب ورقة ألتأاهل لهذأ أŸوعد ألكب.Ò

–ويÓت

دي تومـ ـ ـ ـ ـاسس يق ـ ـ ـ ـÎب مـ ـ ـ ـن بنفيكـ ـ ـ ـا
كششفت وسشائل إعÓم برتغالية ،أإمسس أإن مهاجم ريال مدريد ،رإؤوول دي توماسس ،أإصشبح قريبا للغاية من
إ’نتقال إ ¤صشفوف بنفيكا.
ولعب رأأسس أ◊ربة أإلسسبا Êألبالغ من ألعمر  24عاما معارأ خÓل أŸوسسم ÚأŸاضسي Úلصسفوف رأيو
فايكانو ،ليتحول إأ‚ ¤م ألفريق.
وأأكدت صسحيفة (ريكورد) ألرياضسية أأن بنفيكا رفع عرضسه لشسرأء دي توماسس ،ألذي Áتد عقده مع ألريال
حتى  ،2023إأ 20 ¤مليون يورو ،بينما خّفضس ألنادي أŸلكي قيمة ألÓعب من  35إأ 25 ¤مليون يورو.
وقاد دي توماسس فريق رأيو ‘ موسسم  2018-2017للتأاهل إأ ¤أألضسوأء بعد تسسجيله  24هدفا ،بينما سسجل
‘ موسسم  2019-2018أجما‹  14هدفا..

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشÓة

^  ١٨ج-وإن  :١9٥٨إل-ت-ئ-ام م-وؤ“ر ثÓ-ثي ضشم
رئ-يسش-ي إ◊ك-وم-ت Úإل-ت-ونسش-ي-ة وإŸغ-ربية
و‡ثلي جبهة إلتحرير إلوطني.
^  ١٨ج- - -وإن  :١9٦0إسش-تشش-ه-اد إل-ف-دإئية
«فضشيلة سشعدإن» رفقة ›موعة من إلفدإئيÚ
بقسشنطينة بعد موإجهة عنيفة مع قوإت إلعدو.

٢٤

إلثÓثاء  ١٥ششوإل  ١٤٤0هـ إلموإفق لـ  ١٨جوإن  20١9م

إلفجر03.2٥................:
إلششروق0٥.2٧..............:
إلظهر١2.٤9.................:
إلعصشر١٦.٤0................:
إلمغرب20.١0...............:
إلعششـاء2١.٥٧..................:

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

إلعدد

 29°إ÷زإئر
 33°إ÷زإئر

 2٦°وهرإن

 2٦°وهرإن

إلثمن  ١0دج
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2٨°
30°

france prix 1

دعا إ ¤إلتمسشك بأاحكام إلدسشتور وأإسشلوب إ◊وإر

الفريق ڤايد صصالح يدعو للتعجيل بانتخاب رئيسس ا÷مهورية

األزمة القتصصادية سصببها سصوء التسصي Òمن بعضس اŸسصؤوولÚ

‘ إط-ار إل-زي-ارإت إل-ت-ف-ت-يشش-ي-ة وإل-ت-ف-ق-دية إﬂ ¤تلف
إل-ن-وإح-ي إل-عسش-ك-ري-ة ،و‘ سش-ي-اق إل-ل-ق-اءإت إل-ت-وإصش-ل-ي-ة م-ع
لف -رإد ع Èك -اف -ة إل -وح -دإت ،شش -رع إل -ف-ري-ق أإح-م-د ڤ-اي-د
إ أ
صشالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسس أإركان إ÷يشس
لثن ‘ ،Úزيارة عمل
إلوطني إلششعبي ،إبتدإء من أإمسس إ أ
وتفتيشس إ ¤وحدإت إلناحية إلعسشكرية إلثالثة ببششار.

إلفريق أإكد أإن كل إŸؤوششرإت تؤوكد أإن إألزمة إلقتصشادية إلتي “ر
بها بÓدنا يعود سشببها بالدرجة إألو ¤إإ ¤سشوء إلتسشي Òمن قبل بعضش
إŸسشؤوول Úإلذين فقدوإ كل مقومات إللتزإم ،و ⁄يرإعوإ ثقل إŸسشؤوولية
إلتي يتحملون وزرها:

h.¥

اŸال العام كان لبعضس اŸسصÒين مشصاعاً ومباحًا دون
رقيب ول حسصيب

إسشتهلت إلزيارة من إلقطاع إلعملياتي جنوب تندوف ،حيث وبعد
م -رإسش -م إلسش-ت-ق-ب-ال ورف-ق-ة إل-ل-وإء مصش-ط-ف-ى سش-م-اع-ل-ي ق-ائ-د إل-ن-اح-ي-ة
إلعسشكرية إلثالثة ،ترأإسش إلفريق لقاء توجيهيا حضشره إإطارإت وأإفرإد
إلقطاع إلعملياتي ،حيث أإلقى كلمة تابعها أإفرإد جميع وحدإت إلناحية
ع Èتقنية إلتحاضشر إŸرئي عن بعد ،أإكد ‘ بدإيتها أإن سشبيل إÿروج
من إألزمة إ◊الية إلتي “ر بها إلبÓد ينبني على ضشرورة إلتمسشك
ب -أاح -ك -ام إل-دسش-ت-ور وإن-ت-ه-اج أإسش-ل-وب إ◊وإر إ÷اد ب Úج-م-ي-ع إألط-رإف
وإلتعجيل ‘ تنظيم إلنتخابات إلرئاسشية ‘ إآلجال إŸتاحة دسشتوريا:

تخليصس ا÷زائر من الفسصاد واŸفسصدين قبل
النتخابات الرئاسصية
«إإن من ب Úمعا ⁄إلسش Òإلتي يحرصش إ÷يشش إلوطني إلششعبي على
إإت-ب-اع-ه-ا ،ه-و إل-ت-مسشك إلشش-دي-د ب-اıارج إل-ق-ان-ون-ي-ة وإل-دسش-تورية ◊ل
إألزمة إلتي “ر بها إ÷زإئر ،وتلكم مبادئ ثابتة ل سشبيل أإبدإ ً إإ ¤إلتخلي
عنها ،ول ّ‰ل إإطÓقا من ترديدها وإإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم ،وهي
ذإت إŸبادئ إلنبيلة وإلصشائبة إلتي أإعلم يقينا أإن إألغلبية إلغالبة من
إلششعب إ÷زإئري تتبناها.
ولقد أإكدنا أإك Ìمن مرة أإن مفاتيح هذه إألزمة موجودة Ÿن تتوفر
ي إلتخلي عن كافة دروب إألنانية إلششخصشية
فيهم ششميلة إإليثار ،أإ ّ
وإ◊زبية وغÒها من إألنانيات إألخرى ،وذلك من خÓل تغليب مصشلحة
إ÷زإئر على أإي مصشلحة أإخرى ،وإألكيد أإن أإهم مفاتيح ذلك يتلخصش
–ديدإ ‘ إنتهاج نهج إ◊وإر ،ب Úجميع إألطرإف إ÷ادة.

دعاة اŸغالة السصياسصية يعتÈون النتخابات خيارا
وليسصت ضصرورة
إإننا ل ‰ل من إلقول بأان إألولوية إآلن هي إإلسشرإع وإلتعجيل ‘
إن -ت -خ -اب رئ -يسش إ÷م -ه -وري -ة ‘ إألوق -ات وإآلج -ال إŸت-اح-ة دسش-ت-وري-ا
وإŸقبولة زمنيا ،هذه إآلجال إلتي وصشلت إليوم إإ ¤حدودها إلقصشوى،
أإي أإنه على إ÷زإئري Úإıلصش Úلوطنهم أإن يبحثوإ إآلن ،نعم إآلن ،عن
أإ‚ع إلطرق إإ ¤بلوغ ذلك ،وأإعود مرة أإخرى إإ ¤إلقول ،بأان إإيجاد هذه
إلطرق إŸوصشلة إإ ¤إلنتخابات إلرئاسشية ل يتم إإل با◊وإر إلذي ترضشي
نتائجه أإغلبية إلششعب إ÷زإئري ،أإي نتائج توإفقية لبلوغ حل توإفقي
لفائدة إ÷زإئر وŸصشلحتها.
إإن إإجرإء إلنتخابات إلرئاسشية ‘ أإقرب وقت ‡كن و‘ أإحسشن
شش -روط إلشش -ف -اف -ي -ة وإŸصش -دإق -ي -ةÁ ،ث -ل ع -نصش -رإ أإسش-اسش-ي-ا تسش-ت-وج-ب-ه
إلدÁقرإطية إ◊قيقية إلتي ل يؤومن بها ،مع إألسشف إلششديد ،بعضش أإتباع
إŸغالة إلسشياسشية وإإليديولوجية إلذين يعتÈون أإن إلنتخابات هي خيار
ول -يسشت ضش -رورة ،وذلك ه -و ق -م -ة إل -ت-ن-اقضش إل-ف-ك-ري وإلسش-ي-اسش-ي ،ف-أاي
دÁقرإطية دون إنتخابات حرة ونزيهة ،إإل إإذإ كانت إلدÁقرإطية تعني
إلنغماسش ‘ مسشتنقع إلتعي.””Ú

تنظيم اسصتحقاق رئاسصي تسصبقه نقاشصات بناءة وحوار رزين
إلفريق نْبه إإ ¤ضشرورة إلعمل على Œميع كافة إلششروط إلضشرورية
لتنظيم إسشتحقاق رئاسشي تسشبقه نقاششات بناءة وحوإر رزين ورصش Úيكفل
للموإطن منح صشوته Ÿن يعتÈه قادرإ على قيادة إلبÓد على درب
إلرفاهية وإلرقي.

Œميع كافة الشصروط الضصرورية لتنظيم انتخاب تعددي
«وم -ن أإج -ل ب -ل -وغ شش -اط -ئ إل-دÁق-رإط-ي-ة إ◊ق-ة ب-ك-اف-ة م-ق-اي-يسش-ه-ا
وششروطها ،فإانه من إألصشح أإن نقول إإنه يتع Úإلعمل على Œميع كافة
إلششروط إلضشرورية لتنظيم إنتخاب تعددي تسشبقه نقاششات بناءة وحوإر
رزين ورصش Úيكفل للموإطن منح صشوته Ÿن يعتÈه قادرإ على قيادة
إلبÓد على درب إلرفاهية وإلرقي ،وذلكم هو إÙور إلذي يتع Úعلى
جميع إلطاقات أإن تركز عليه ،بكل إإرإدة وعزم ،بل وبكل إإخÓصش Ãا
يتماششى وعدم تخييب طموحات إلششعب إ÷زإئري.

«لقد تب Úإآلن إلسشبب إألسشاسشي ‡ا تعا Êمنه بÓدنا من أإزمة
إقتصشادية وهو سشبب تسشيÒي ‘ إŸقام إألول ،أإي أإن إŸال إلعام كان
بالنسشبة لبعضش إŸسشÒين ،عبارة عن مال مششاع ،بل ،ومباح يغÎفون منه
كما يريدون ووقت ما يششاؤوون ودون رقيب ول حسشيب ،ول مرإعاة لثقل
إŸسشؤوولية إلتي يتحملون وزرها.

اŸلفات اŸعروضصة على العدالة أاصصحابها فقدوا روح اŸسصؤوولية
بعضس األطراف تعمل على تشصويه صصورة اآلخرين
بإاسصم اŸعارضصة
هذإ إلششعب إألبي إلذي عليه أإن ينتبه بل ويحذر من إسشتمرإر بعضش
إألششخاصش وبعضش إألطرإف ‘ إإبدإء معارضشة تسشتند فقط إإ ¤نهج
تششويه صشورة إآلخرين ،أإو صشياغة طلبات جديدة وإقÎإحات غ Òصشائبة
بل وغ Òموضشوعية ،تصشب ‘ خانة إŸمارسشات غ Òإلبناءة إلتي تهدف
وعن قصشد إإ ¤إإطالة أإمد إألزمة إلتي نوإجهها ،متناسش Úأإنه يعود لرئيسش
إ÷مهورية إ÷ديد ودون غÒه إلقيام Ãهمة إلÎجمة إŸيدإنية وبششكل
ملموسش لÈنامج إإلصشÓحات إŸفصشل وإلدقيق إلذي يبني على أإسشاسشه
ترششحه ووفقا Ÿضشمونه يتم إنتخابه من طرف إلششعب إ÷زإئري.

ضصرورة اŸضصي قدما نحو حوار شصامل مع كافة الطبقة السصياسصية

مهما كانت إلظروف وإألحوإل.
ل- -ق- -د ت- -ب Úإآلن ل- -لشش -عب إ÷زإئ -ري م -ن خ Ó-ل ك -ل ه -ذه إŸل -ف -ات
إŸعروضشة على إلعدإلة ،بأانه قد ” ‘ إŸاضشي وعن قصشد ،توف Òكل
إلظروف إÓŸئمة Ÿمارسشة إلفسشاد ،وقد تب Úأإيضشا من خÓل ذلك أإن
ما كان يعرف بإاصشÓح إلعدإلة هو كÓم فارغ وإإصشÓحات جوفاء مع
إألسشف إلششديد ،حيث وعلى إلعكسش “اما فقد ” تششجيع إŸفسشدين
على إلتمادي ‘ فسشادهم ،و“ت رعايتهم من أإجل إلتعدي على حقوق
إلششعب وإخÎإق إلقوإن Úعمدإ ً دون خوف ول ضشم.Ò
لقد حان وقت إ◊سشاب وحان وقت تطه ÒبÓدنا من كل من سشولت
له نفسشه إŸاكرة تعك Òصشفو عيشش إلششعب إ÷زإئري من خÓل مثل هذه
إŸمارسشات ،ومن كل من تسشبب ‘ سشد إألفق أإمام إ÷زإئري Úوبعث ‘
نفوسشهم إÿوف ،بل ،إليأاسش من إŸسشتقبل””.

ا

فاŸسشؤوولية Ãعناها إلوإسشع وإلششامل وإلصشحيح ،هي إإبرإء للذمة
وإإرضشاء للضشم ،Òوهي صشفة يصشبح من خÓلها إإلنسشان أإه ÓلÓلتزإم،
وإŸسشؤوولية Ãدلولها إلعميق أإيضشا هي إلتزإم بالعهد ووفاء للقسشم ،لكن
إلغريب أإن ثقل إŸلفات إŸعروضشة على إلعدإلة إليوم ،تظهر بوضشوح أإن
أإصشحاب هذه إŸلفات قد فقدوإ كل مقومات إللتزإم ،وكل متطلبات
إŸسشؤوولية ،من خÓل إسشتغÓل وظائفهم ونفوذهم وسشلطتهم من أإجل
إلتعدي على إلقوإن ÚوإخÎإق حدودها وضشوإبطها.
فبمثل هذإ إلتسشي Òغ Òإلقانو ” Êخلق مششاريع عقيمة وغ Òمفيدة
أإصش ÓلÓقتصشاد إلوطني ،و” منحها بأاششكال تفضشيلية ،وÃبالغ مالية
خيالية ‘ صشيغة قروضش ،فبهذإ إلششكل تعطلت وتÒة إلتنمية ‘ إ÷زإئر.
هذه إŸمارسشات إلفاسشدة كانت تتناقضش “اما مع ﬁتوى إÿطابات
إŸنافقة إلتي كان يتششدق بها هؤولء.

شصهار

وهو ما يسشتلزم بالضشرورة إŸضشي قدما وبسشرعة نحو حوإر ششامل،
قصشد إلسشماح بتجسشيد هذإ إلسشتحقاق إلنتخابي إ◊اسشم؛ حوإر يجمع
ك Óّ-م-ن إل-ط-ب-ق-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة وإÛت-م-ع إŸد Êوإلشش-خصش-ي-ات إل-وط-نية،
وذلكم هو إلسشبيل إألوحد نحو إإحدإث إلقطيعة إلفعلية إلتي ينادي بها
إلششعب إ÷زإئري؛ قطيعة مع كل ما هو بائسش وسشلبي يتم من خÓلها
تفادي كل ما يتنافى مع إŸصشلحة إلعليا للبÓد ،وتبني مقاربة وطنية ‘
ﬁتوإها وعصشرية ‘ وسشائلها وأإدإئها ،لها قابلية إلتطبيق على إلسشياسشة
وإلقتصشاد وحتى على إ◊ياة إلجتماعية وإلثقافية””.

معا÷ة ملفات الفسصاد الثقيلة واسصتكمالها إا ¤أابعد ا◊دود
وبخصشوصش ملفات إلفسشاد إلتي تتو ¤إلعدإلة إ÷زإئرية إلنظر فيها،
أإكد إلفريق حرصش قيادة إ÷يشش إلوطني إلششعبي على إلسشتمرإر ‘
مرإفقة جهاز إلعدإلة عن قناعة تامة وحسش رفيع بالوإجب ‘ ،سشبيل
“ك-ي-ن-ه-ا م-ن م-ع-ا÷ة م-ل-ف-ات إل-فسش-اد إل-ث-ق-ي-ل-ة وإل-ذه-اب إإ ¤إسش-تكمال
مهامها إإ ¤أإبعد إ◊دود:

حماية العدالة كاملة من أاي مصصدر كان
«و‘ هذإ إلسشياق ،يتع Úإلتأاكيد مرة أإخرى عن عزم إŸؤوسشسشة
إلعسشكرية على مرإفقة إلعدإلة وعن قناعة تامة ،وحسش رفيع بالوإجب،
وحمايتها حماية كاملة من أإي مصشدر كانÃ ،ا يسشمح لها بأادإء مهامها
ع -ل -ى أإحسش-ن وج-ه وي-ك-ف-ل ل-ه-ا إل-ق-ي-ام ب-دوره-ا إل-ت-ط-هÒي ع-ل-ى إل-وج-ه
إألصشوب ،من خÓل إإخرإج كافة إŸلفات ومعا÷تها بكل عدل وإإنصشاف
مهما كانت إلظروف وإألحوإل ،وÃا يكفل بالتا‹ مثول كافة إألششخاصش
إŸفسشدين مهما كانت منزلتهم إلوظيفية وإÛتمعية.
وإنطÓقا من أإنه ل حدود لنطاق مكافحة إلفسشاد ول إسشتثناء ألي
كان ،فإان هذإ إلنهج هو إلذي سشتسشهر إŸؤوسشسشة إلعسشكرية على إنتهاجه
بكل عزم ‘ سشبيل “هيد إلطريق أإمام تخليصش إ÷زإئر من دنسش إلفسشاد
وإŸفسشدين قبل إإجرإء إلنتخابات إلرئاسشية إŸقبلة.

ما كان يعرف بإاصصÓح العدالة ،كÓم فارغ وإاصصÓحات جوفاء
ف-ت-م-ك Úإل-ع-دإل-ة م-ن م-ع-ا÷ة م-ل-ف-ات إل-فسش-اد إل-ث-ق-ي-لة وإلذهاب ‘
إسشتكمال مهامها إإ ¤أإبعد إ◊دود ،هو وإجب وطني تششعر إŸؤوسشسشة
إلعسشكرية أإنها مسشؤوولة أإمام إلله وإلتاريخ وإلششعب على حتمية إإ“امه،

لرهاب
‘ إطار مكافحة إ إ

توقيف  3عناصصر دعم ا÷ماعات اإلرهابية وتاجري ﬂدرات
‘ إإطار مكافحة إإلرهاب ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشش - -ع - -ب - -ي ،ب - -ال - -ت - -نسش - -ي - -ق م - -ع ع - -ن - -اصش- -ر إل- -درك إل- -وط- -ن- -ي
بتيسشمسشيلت/ن.ع ،2.يوم  16جوإن  ،2019ثÓثة ( )03عناصشر
دعم للجماعات إإلرهابية.
و‘ إإطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقف حّرإسش
إ◊دود وع- -ن -اصش -ر إل -درك إل -وط -ن -ي ،إإث -ر ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة
بتلمسشان/ن.ع ،2.ت - -اج- -ري (ﬂ )02درإت وح- - -ج- - -زوإ ()127,7

كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج.
‘ سش -ي -اق م-تصش-ل ،أإوق-فت م-ف-رزة مششÎك-ة ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلششعبي بورڤلة/ن.ع ،4.ثÓثة ( )03أإششخاصش وحجزت ()5765
قرصش مهلوسش ،فيما أإوقف عناصشر إلدرك إلوطني تاجري ()02
ﬂدرإت ب -ح -وزت -ه -م -ا ( )3.9ك -ي -ل -وغ -رإم م -ن إل -ك -ي -ف إŸع -ال -ج
بالبليدة/ن.ع.1.
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