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صس- -ب- -اح- -ا ،ح- -يث سس -ت -خصسصس
ا÷لسس - -ة ل - -ل - -تصس- -ويت ع- -ل- -ى
مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون اŸت- -ع- -ل- -ق
ب -ال -ق -واع -د ال-ع-ام-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بالوقاية من أاخطار ا◊ريق
وال- -ف- -زع ،مشس- -روع ال- -ق -ان -ون
’نشس-ط-ة ال-نووية،
اŸت-ع-ل-ق ب-ا أ
وت -ق -د Ëوم -ن -اقشس -ة مشس-روع
ال - -ق - -ان - -ون اŸع - -دل واŸت - -م- -م
للقانون رقم  08-88اŸؤورخ ‘
 26ي -ن -اي -ر  1988واŸتعلق
ب -نشس -اط -ات ال -طب ال -ب-ي-ط-ري
وح-م-اي-ة الصس-ح-ة ا◊ي-وان-ية
اŸعدل واŸتمم.
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صشالون التلميذ والطالب من  04إا 09 ¤جويلية الداخل

الدالية تششرف على
تسشليم ا÷ائزة الوطنية
لإÓبداع واإ’بتكار
تشس- -رف وزي- -رة ال -تضس -ام -ن
’سس -رة وقضس -اي -ا
ال- -وط- -ن- -ي وا أ
اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،ال-يوم،
ع- -ل- -ى إاح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة تسس -ل -ي -م
ا÷ائ -زة ال -وط-ن-ي-ة ل-تشس-ج-ي-ع
اŸق - -او’ت - -ي - -ة ال - -نسس - -وي- -ة ‘
ط -ب -ع -ت -ه-ا اıصسصس-ة Ÿوضس-وع
’ب -ت -ك-ار» ،وذلك
’ب -داع وا إ
«ا إ
على السساعة  09:30صسباحا،
ب- -اŸرك- -ز ال -وط -ن -ي ل -ت -ك -وي -ن
اŸوظ -ف ÚاŸت -خصسصس Úب -ب -ئ -ر
خادم.

›موعة «’فارج» تطلق
حمÓت توعية حول
السشÓمة ‘ بيئة العمل

يفتتح صسالون التلميذ والطالب ا÷زائري ‘ طبعته العاشسرة أابوابه من  04إا 09 ¤جويلية
’ط-ع-ام ب-وه-ران وب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا وب-ف-ن-دق
ال-داخ-ل ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ف-ن-دق-ة وا إ
ن -وف -وت -ي-ل ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة .ت-ن-ظ-م الصس-ال-ون وك-ال-ة ا’تصس-ال اıتصس-ة ‘ تسس-وي-ق اŸوارد ال-بشس-ري-ة.
’ولياء التÓميذ وأاول جامعة جزائرية خاصسة «.»mdi
ويحظى بدعم من ا÷معية الوطنية أ
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ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-ةية با أ
’بيار.

ا◊الة الوبائية للتسشمم العقربي ‘ لقاء إاعÓمي
ت -ن -ظ -م وزارة الصس -ح -ة والسس -ك-ان وإاصسÓ-ح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ن-دوة صس-ح-فية خاصسة با◊الة
ال-وب-ائ-ي-ة ل-ل-تسس-م-م العقربي ،يوم ا’ثن24 Ú
ج - -وان ،2019ع -ل -ى مسس -ت-وى اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
’بيار ،على
للصسحة العمومية ،شسارع البكر ا أ
السساعة  10:00صسباحا.

–ت إاشس - -راف وزي- -ر اŸوارد
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بن مسشعود يششرف
على ملتقى حول دور
السشياحة الصشحراوية
يشس - -رف وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة
والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة عبد
ال- -ق -ادر ب -ن مسس -ع -ود ،ال -ي -وم،
على أاشسغال ملتقى حول دور
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صس- -ب- -اح -ا ،ب -ف -ن -دق ال -ري -اضس
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طÓق تظاهرات موسشم ا’صشطياف بحسش Úداي

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

Œميد دف Îششروط مدارسس تعليم السشياقة ‘ اجتماع

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

حصشة «أ’منكم» تهتم
بالتداب Òاأ’منية
خÓل صشيف 2019

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

» æW h

الخميسس  20جوان  201٩م
الموافق لـ  17شسوال  1440هـ

Óوضساع القتصسادية والجتماعية بالبÓد
لداء ا◊كومة وتقييما ل أ
متابعة أ

بن صسالح يسستعرضس مع بدوي تداب Òتنظيم ا◊وار السسياسسي
اسستعرضس رئيسس الدولة عبد القادر
ب- -ن صس- -ال- -ح ،خÓ- -ل اسس -ت -ق -ب -ال -ه ،أامسس،
لول ن-ور
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ل-ل-وزي-ر ا أ
الدين بدوي»،التداب ÒالÓزم اتخاذها
بشسأان تنظيم ا◊وار السسياسسي ،وآاليات
إاعادة بعث اŸسسار النتخابي» ،حسسب ما
أاورده بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
ج -اء ‘ ب -ي -ان ال -رئ -اسس -ة «اسس -ت-ق-ب-ل رئ-يسس
ال -دول -ة ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ،أامسسÃ ،ق-ر
رئ -اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة ،ال-وزي-ر األول ن-ور ال-دي-ن
بدوي ،وذلك ‘ إاطار متابعته اŸسستمرة ألداء
ا◊كومة».
خÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل -ق -اء« ،ق -دم ال -وزي -ر األول
ع -رضس -ا م -فصس  Ó-ح-ول األوضس-اع الق-تصس-ادي-ة
والجتماعية بالبÓد ،كما ” خÓل هذا اللقاء
تقييم شسامل للوضسع السسياسسي ،وكذا التدابÒ
ال Ó- -زم ات - -خ - -اذه- -ا بشس- -أان ت- -ن- -ظ- -ي- -م ا◊وار
السسياسسي ،والظروف واآلليات التي من شسأانها
أان –يط بإاعادة بعث اŸسسار النتخابي».
‘ اÿت -ام« ،ق-دم رئ-يسس ال-دول-ة ت-ع-ل-ي-م-ات

ل -ل -وزي -ر األول وا◊ك -وم -ة،م-ن أاج-ل اŸت-اب-ع-ة
اليومية لكل ما يهم حياة اŸواطن ،فضس Óعن

ضس -م -ان السس Òا◊سس -ن لم -ت -ح -ان -ات شس -ه -ادة
البكالوريا والمتحانات ا÷امعية».

وزراء وولة متهمون بإابرام صسفقات وعقود غ Òقانونية

اÙكمة العليا تتلقى ملف اإلجراءات اŸتبعة ‘ حق مسسؤوول ÚسسامÚ
ت-ل-قت ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ل-دى اÙك-مة
العليا ،أاول أامسس ،من النائب العام لدى
لجراءات
›لسس قضساء ا÷زائر ملف ا إ
اŸت - -ب - -ع - -ة ‘ ح - -ق مسس - -ؤوول Úسس - -ام‘ Ú
لفعال تتعلق بإاسساءة اسستغÓل
الدولة أ
ال -وظ -ي -ف -ة ع -م -دا ،حسسب م -ا أاف -ادت ب -ه
اÙكمة ،أامسس ‘ ،بيان لها.
يتعلق األمر -حسسب ما أاوضسحه البيان-
Ãجموعة من الوزراء السسابق Úووزير حا‹
وك- -ذا ولة سس- -اب- -ق Úووال- -ي Úح- -ال -يŒ Úري
متابعتهم بسسبب أافعال يعاقب عليها القانون
ت -تصس -ل بـ«إاسس -اءة اسس -ت -غ Ó-ل ال -وظ -ي-ف-ة ع-م-دا
بغرضس منح منافع غ Òمسستحقة للغ Òوإابرام
Óح-ك-ام
ع -ق -ود وصس-ف-ق-ات ومÓ-ح-ق خÓ-ف-ا ل -أ
ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ا÷اري ال-ع-مل بها،
بغرضس إاعطاء امتيازات غ ÒمÈرة للغ.Ò
ك -م -ا أاشس -ار اŸصس -در ذات -ه إا ¤أان ال -ن -ي -اب-ة
العامة سستباشسر لدى اÙكمة العليا إاجراءات
Óشسكال واألوضساع
اŸتابعة القضسائية وفقا ل أ
اŸنصس- -وصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ ق- -ان -ون اإلج -راءات
ا÷زائية.

...و تقرر إاعادة النظر ‘ قضسية
السسيار شسرق-غرب
ق -ررت اÙك -م -ة ال-ع-ل-ي-ا إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
قضسية الطريق السسيار (شسرق-غرب) ،حسسب
ما علم ،أامسس ،لدى مصسادر قضسائية.

و كانت هذه القضسية التي أاسسالت الكث Òمن
ا◊ ،Èقد عرضست على القضساء ‘ ﬁاكمة
دامت م- - - -ن  30أاب - -ري- -ل إا 7 ¤م -اي-و ،2015
“خضست عن جملة من األحكام التي تراوحت
ب ÚالÈاءة و 10سسنوات سسجنا باسستثناء اŸتهم
قويدر الطيب الذي صسدر ‘ حقه حكم غيابي
بـ  20سسنة.
وقد مثل ‘ هذه القضسية  23متهما طبيعيا
واعتباريا ( 15شسخصسا وسسبع شسركات أاجنبية)
‘ ﬁاكمة دامت ثمانية أايام بعد تأاجيلÚ
وﬁاولة فاشسلة من قبل الدفاع سسنة 2014
إلحالة القضسية على ﬁكمة ا÷نح.
و” ‘ هذا اإلطار ،إاصسدار حكم بعشسر
سسنوات سسجنا نافذا وغرامة مالية بـ  3مÓيÚ
دج ‘ حق اŸتهم الرئيسسي شسا› Êدوب
(مسستشسار باŸؤوسسسسة الصسينية سسيتيك سسي .أار.
سسي .سسي) وعشسر سسنوات سسجنا نافذا ‘ حق
اŸت -ه -م خ Ó-دي ﬁم -د وغ -رام -ة م -ال-ي-ة ب3
مÓي Úدج (مدير الÈامج ا÷ديدة للطريق
السسريع).
كما صسدر حكم بـ  7سسنوات سسجنا وغرامة
مالية بـ 1مليون دج ‘ حق حمدان رشسيد سسليم
(اŸدي-ر السس-اب-ق ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط ب-وزارة األشس-غال
العمومية) ،ونفسس ا◊كم ضسد رجل األعمال
عدو تاج الدين.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اسس -ت -ف -اد األم Úال -ع -ام
السس -اب-ق ل-وزارة األشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-وشس-ام-ة
ﬁم -د واŸسس -ت -ث -م -ر ع Ó-ب ا Òÿوف -راشس -ي
بلقاسسم إاطار سسابق بوزارة النقل من الÈاءة.

قضسية تضسخيم فوات Òاÿيمة العمÓقة

السستماع األسسبوع اŸقبل ÿليدة تومي
وعبد الوهاب نوري
ي -رت -قب أان تسس -ت -م -ع ال -ن -ي -اب -ة
لسسبوع اŸقبل
ال-ع-ام-ة ل-ت-لمسسان ا أ
لوزيرة الثقافة السسابقة خليدة
تومي ووا‹ تلمسسان السسابق عبد
الوهاب نوري ‘ قضسية تضسخيم
فوات Òاÿيمة العمÓقة خÓل
ت- -ظ- -اه- -رة «ت- -ل- -مسس -ان ع -اصس -م -ة
لسسÓ- -م- -ي- -ة ،»2011
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ا إ
حسس -ب -م -ا ع -ل -م أامسس ل -دى وك-ي-ل
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة ل- - -دى ﬁك - -م - -ة
تلمسسان.
ذكر قوبعي بلحول لوأاج أان النيابة
العامة أامرت بفتح –قيق ‘ قضسية
تضسخيم فوات Òشسراء اÿيمة العمÓقة
واختفائها مباشسرة بعد اسستعمالها ‘
ت -ظ-اه-رة ت-ل-مسس-ان ع-اصس-م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة
اإلسس Ó-م -ي -ة» ‘ أاب -ري -ل  2011والتي
قدرت قيمة اقتنائها آانذاك بـ 200
مليون دج ،مشسÒا إا ¤أانه ” توجيه
اسس- -ت- -دع- -اءات إا ¤ج -م -ي -ع األط -راف
ال-ذي-ن أاشس-رف-وا ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
وعلى رأاسسهم وزيرة الثقافة السسابقة
خليدة تومي والوا‹ السسابق لتلمسسان
عبد الوهاب نوري.

وأابرز ذات اŸصسدر أانه ” كمرحلة
أاو ¤السس- -ت- -م- -اع ألعضس -اء م -ف -تشس -ي -ة
›لسس اÙاسس -ب -ة ل -ت -ل -مسس-ان ال-ذي-ن
ب-اشس-روا ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ح-ق-ي-ق ح-ول ه-ذه
ال -قضس-ي-ة وال-ذي-ن سس-ي-ق-وم-ون ب-تسس-ل-ي-م
نسسخة من هذا التحقيق للنيابة العامة
لف- -ت -ا إا« ¤اح -ت -م -ال وج -ود صس -ف -ق -ة
مشسبوهة ما ب Úمصسالح الولية وبعضس
اŸت - -ع - -ام - -ل Úالق - -تصس- -ادي ÚخÓ- -ل
ت -ظ -اه-رة ت-ل-مسس-ان ع-اصس-م-ة ال-ث-ق-اف-ة
اإلسسÓ-م-ي-ة لق-ت-ن-اء اÿي-مة العمÓقة
باŸبلغ اŸا‹ اŸذكور».
وأاشسار قوبعي بلحول إا ¤أان النيابة
ال -ع -ام -ة ل -ت -ل -مسس -ان سس -ت-ط-الب وزي-رة
الثقافة السسابقة خليدة تومي والوا‹
السسابق لتلمسسان عبد الوهاب نوري
بتقد Ëشسروحات حول الصسفقة التي
أابرمت ضسمن هذه القضسية.
وأاضس- -اف أان «ال- -ت- -ح- -ق -ي -ق ‘ ه -ذه
القضسية سسيسسمح ل ﬁال بفك خيوط
قضس -اي -ا أاخ -رى وال -كشس-ف ع-ن ث-غ-رات
مالية وصسفقات مشسبوهة أاخرى خÓل
ت-ظ-اه-رة «ت-ل-مسس-ان ع-اصس-م-ة ال-ث-ق-افة
اإلسسÓمية».

و‘ ذات الصسدد ،صسدر أايضسا حكم بـ 3
سسنوات سسجنا ،منها سسنة سسجنا نافذا ‘ حق
عدو سسيد أاحمد و 3سسنوات سسجنا وغرامة
م -ال-ي-ة بـ  500.000دج ‘ ح- - -ق وزان ﬁم - -د
اŸدع-و ال-ع-ق-ي-د خ-ال-د م-وظ-ف ب-وزارة ال-عدل
وح -ك -م آاخ -ر ب -السس -ج -ن Ÿدة سس -ن -ة م -ع وق-ف
ال -ت -ن-ف-ي-ذ ‘ ح-ق غ-زا‹ أاح-م-د رف-ي-ق ،م-دي-ر
سس-اب-ق ل-ل-دراسس-ات ب-ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-طرق
السسريعة.
أاما األخوات غريب الثÓث فقد صسدر ‘
ح -ق -ه -ن ح -ك-م ب-السس-ج-ن Ÿدة سس-ن-ة م-ع وق-ف
التنفيذ وغرامة مالية بـ  500.000دج ،فيما
صسدر كذلك حكم بالسسجن Ÿدة سسنة مع وقف
التنفيذ ‘ حق األخوين بوزناشسة.
كما عرفت ا÷لسسة النهائية من اÙاكمة،
إاصسدار حكم بغرامة مالية قدرها  5مÓي Úدج
ت -دف -ع-ه-ا اŸؤوسسسس-ات  7اŸت- -ورط -ة ‘ ه -ذه
القضسية للخزينة العمومية.
ويتعلق األمر باŸؤوسسسسة الصسينية (سسيتيك
سس- -ي.أار.سس- -ي.سس- -ي) وال- -ي- -اب- -ان- -ي -ة (ك -وج -ال)
واإلي - -ط - -ال- -ي- -ة (ب- -ي- -زاروت- -ي) والسس- -ويسس- -ري- -ة
(ك -اراف -ان -ت -ا) واÛم -ع اإلسس -ب -ا( Êإازول-وكسس
كورسسان) وكذا اÛمع الكندي (أاسس .امي.
اي) والشسركة الÈتغالية (كوبا).
ل -ل -ت -ذك ،Òف -ق -د ك -ل -ف اŸشس -روع اÿزي -ن-ة
العمومية  13مليار دولربعد خضسوعه لسسلسسلة
من عمليات إاعادة التقييم ‘ ح Úكانت كلفته
األولية ‘ حدود  6مÓي Òدولر.

يتابع رفقة  12متهما ‘  4ملفات

تأاجيل قضسية كمال شسيخي
اŸدعو «البوشسي»
إا ¤يوم  3جويلية

قرر ،أامسس ،قاضسي ا÷نح لدى القطب ا÷زائي
اŸت -خصسصس ‘ قضس -اي -ا ال -فسس -اد Ãح -ك -م -ة سس-ي-دي
أاﬁمد بالعاصسمة تأاجيل قضسية رجل األعمال كمال
شس -ي -خ -ي اŸدع -و «ال -ب-وشس-ي» ‘ ال-قضس-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
باÙافظ Úالعقاري Úإا ¤يوم  3يوليو اŸقبل.
وكان قاضسي ا◊كم بذات اÙكمة قد قرر يوم
 22م-اي-و اŸنصس-رم ،ت-أاج-ي-ل ه-ذه ال-قضس-ي-ة اŸت-علقة
بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود اŸلكية اÿاصسة
بشسركة «كمال شسيخي».
وي -ت -اب -ع اŸت -ه -م ك -م -ال شس -ي-خ-ي اŸت-واج-د ره-ن
ا◊بسس الحتياطي ،رفقة  12متهما آاخرا ‘ ،أاربعة
ملفات يوجد من بينها اŸلف اŸتعلق بقضسية تهريب
ال -ك -وك -اي Úال -ذي « ⁄يÈم -ج ب -ع -د» ،حسسب مصس -در
قضسائي.
وكان وزير العدل السسابق ،قد كشسف أان التحقيق
‘ قضسية حجز أاك Ìمن  700كغ من الكوكايÃ Úيناء
وهران أاثبت تورط إا ¤جانب كمال شسيخي عدد من
األشسخاصس ‘ قضسايا الفسساد وتلقي مزايا مقابل
تسسهيÓت.
وأاضساف أان التحقيق البتدائي أافضسى إا ¤تقدË
أاشس -خ -اصس ب -ت -ه -م -ة ال -فسس -اد وت -ل -ق -ي م-زاي-ا م-ق-اب-ل
تسسهيÓت للمتورط الرئيسسي ‘ قضسية الكوكاي Úلكن
‘ إاطار نشساط آاخر له كالÎقية العقارية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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›لسس ا◊كومة يسستمع إا ¤عروضس بتسسي ÒأامÓك الدولة العقارية باÿارج
ع -ق -دت ا◊ك -وم -ة ،أامسس ،اج -ت -م-اع-ا
لول ،نور الدين بدوي
برئاسسة الوزير ا أ
لسس -ت -م-اع إا ¤ع-رضس ح-ول
” خ Ó-ل -ه ا إ
مشسروع مرسسوم تنفيذي يتعلق بتسسيÒ
العمليات العقارية للدولة ‘ اÿارج.
جاء ‘ بيان ›لسس ا◊كومة «أان ا◊كومة
اسس- -ت- -ع -مت إا ¤ع -رضس ق -دم -ه وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارجية حول مشسروع مرسسوم تنفيذي يحدد
ك -ي-ف-ي-ات تسس-ي Òحسس-اب ال-ت-خصس-يصس اÿاصس
اŸتعلق بتسسي Òالعمليات العقارية للدولة ‘
اÿارج ،الذي أانشسئ Ãوجب قانون اŸالية
لسسنة  ،2017والذي يهدف إا« ¤وضسع آاليات
تضس- -م- -ن ال- -تسس- -ي Òا◊سس- -ن ألمÓ- -ك ال- -دول -ة
ب -اÿارج وك -ذا ت-أام Úصس-ي-ان-ت-ه-ا واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا
ب -الشس -ك -ل ال -ذي ي -ع -ود ب -ال -ف -ائ -دة ل -ل -خ -زي -ن-ة
العمومية».
‘ هذا الصسدد ،نوه بدوي باآلثار اإليجابية
Ÿثل هذا النصس على أامÓك الدولة باÿارج،
ع Èتدقيق نوعية اإليرادات والنفقات التي
ي -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ه -ذا الصس -ن -دوق ،م -ؤوك -دا ع -ل-ى
«ضسرورة تأاسسيسس قاعدة بيانات شساملة لكل
األمÓك التابعة للدولة باÿارج وليسس تلك
التي لها صسفة العقار الدبلوماسسي».
و‘ هذا الشسأان أامر الوزير األول بأان «يتم
إاحصس -اء ك -ل اŸم -ت-ل-ك-ات اŸت-واج-دة ب-اÿارج
وال-ت-اب-ع-ة ح-ال-ي-ا ل-ق-ط-اع-ات أاخرى على غرار
الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة والرياضسة ،وبحث
سسبل تثمينها واسستغÓلها بصسورة أامثل لفائدة
أاب -ن -اء ا÷ال -ي -ة ب -اÿارج ،م-ع ت-ك-ل-ي-ف ال-وزراء
اŸعني Úبتقد ËمقÎحات حول ذلك سستكون
ﬁل دراسس-ة خÓ-ل اج-ت-م-اع م-ق-ب-ل ل-ل-م-جلسس
الوزاري اŸشسÎك».
وخÓل هذا الجتماع اسستمعت ا◊كومة
ل-ع-رضس ق-دم-ه وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي حول مدى Œسسيد توصسيات الوزير
األول اŸسسداة خÓل اجتماع ا◊كومة السسابق
ب- -خصس -وصس ال -ن -دوة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،

ب-إاشس-راك ال-ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة داخ-ل ال-وط-ن
وخ -ارج -ه وت -وف Òالشس -روط اŸث -ل -ى لضس -م -ان
السس -ت -ف -ادة ال -قصس -وى م -ن خÈات-ه-م وخÈات
اŸؤوسسسسات البتكارية والصسناعية اÙلية
لفائدة التنمية الوطنية.
وأاكد الوزير األول ‘ تدخله على «الدور
الذي يجب أان تضسطلع به ا÷امعة ‘ ›ال
ال -ب -حث ب -أان ت -ك -ون م -ن-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى اÙي-ط
القتصسادي والصسناعي للبÓد وأان تكون ‘
ال -ط -ل -ي -ع -ة م -ن أاج -ل اسس -ت -ق -ط -اب ال-ك-ف-اءات
وت-رج-م-ة ن-ت-ائ-ج ال-ب-ح-وث اŸت-وصس-ل إال-ي-ه-ا ‘
صسالح التنمية الوطنية» ،مكلفا وزير التعليم
العا‹ والبحث العلمي من أاجل تقد Ëعرضس
ح -ول السس -ي -اسس-ة اŸن-ت-ه-ج-ة ‘ ›ال ال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي خ Ó-ل اج -ت -م -اع ا◊ك-وم-ة اŸق-ب-ل،
يضسيف ذات البيان.
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،واف -قت ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى
مشس -اري -ع صس -ف -ق -ات ب -الÎاضس -ي ال -بسس-ي-ط م-ع
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ا◊ظ-ائ-ر
ال- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ة م -ن أاج -ل رق -م -ن -ة الدارات
وال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ق-دم-ت-ه-ا وزي-رة الÈيد
واŸواصس Ó- -ت السس - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سس- -ل- -ك- -ي- -ة
والتكنولوجيات والرقمنة.
ك - -م- -ا درسست ا◊ك- -وم- -ة وصس- -ادقت ع- -ل- -ى
مشس -اري -ع م -راسس -ي-م ت-ن-ف-ي-ذي-ة ق-دم-ت-ه-ا وزي-رة
ال -تضس -ام -ن واألسس -رة وقضس -اي -ا اŸرأاة ت -ت -ع -ل-ق
ب- -انشس- -اء م- -رك- -زي Úن- -فسس -ي Úب -ي -داغ -وج -يÚ
Óط -ف -ال اŸع-وق Úذه-ن-ي-ا ‘ ولي-ت-ي ت-بسس-ة
ل -أ
وغرداية ،من «أاجل –سس Úقدرات اسستقبال
هؤولء األطفال والتكفل بهم إا ¤غاية نهاية
مسسارهم الÎبوي وضسمان توجيههم فيما بعد
نحو تكوين متخصسصس يضسمن اندماجهم ‘
اÛتمع».
و‘ ذات اإلطار صسادقت ا◊كومة على
مرسسوم يتعلق «بتحويل مركز للمرضسى الذين
يعانون نقصسا ‘ التنفسس بع Úالنسسور ببلدية
ع ÚالÎكي بولية ع Úالدفلى ،لفائدة قطاع
الغابات ،بسسبب ضسعف اسستغÓله».

أادى له زيارة وداع

بوقادوم يسستقبل سسف Òكينيا

اسس -ت -ق -ب-ل وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة صسÈي
بوقدوم ،ريتشسارد موا ليموشسÒا ،الذي أادى له
زيارة وداع عقب انتهاء مهمته ‘ ا÷زائر

كسسف Òمفوضس فوق العادة ÷مهورية كينيا،
حسسب ما أافادت به الوزارة ،أامسس ‘ ،بيان
لها.

نوه بسسلمية مظاهرات ا÷زائري Úوحضسارتها

الŸÈان العربي يدعو إا ¤تبني ا◊وار للخروج من األزمة
دعا الŸÈان العربي ،أامسس ،كافة األحزاب
السسياسسية وا÷معيات والشسخصسيات الوطنية
ا÷زائرية إا ¤تبني ا◊وار الشسامل وتغليب
ا◊كمة واŸصسلحة الوطنية باعتبارها السسبيل
األنسسب للخروج من األزمة السسياسسية و–قيق
تطلعات الشسعب.
ونوه الŸÈان العربي ‘ ،بيان حول الوضسع
‘ ا÷زائ -ر صس -در ‘ خ -ت -ام أاع -م -ال ج-لسس-ت-ه
العامة الرابعة ،بالطابع السسلمي وا◊ضساري
ل- -ل -م -ظ -اه -رات وب -وع -ي ومسس -ؤوول -ي -ة الشس -عب
ا÷زائري وحرصسه على حماية وطنه والرقي
ب -ه ،م -ع -تÈا ذلك «دل -ي  Ó-ق -وي -ا ع -ل-ى ح-ي-وي-ة
الشس -عب ا÷زائ -ري ‘ ت -ف -اع -ل -ه م -ع ﬂت -ل-ف
القضسايا التي ترتبط بالشساأن العام».
وأاضساف الŸÈان «إانه يتابع باهتمام شسديد

م- -ا ت -ع -يشس -ه ا÷زائ -ر م -ن -ذ م -دة م -ن ح -راك
شسعبي» ،معتÈا أان تبني ا◊وار الشسامل هو
السسبيل األنسسب للخروج من األزمة السسياسسية
و–ق- -ي- -ق ت- -ط- -ل- -ع- -ات الشس -عب ا÷زائ -ري ‘
اإلصس Ó- -ح - -ات السس - -ي- -اسس- -ي- -ة والق- -تصس- -ادي- -ة
والجتماعية.
كما تضسمن البيان –ية وجهها إا ¤الشسعب
ا÷زائ- -ري ال- -ذي ق -ال إان -ه «أاب -ان ب -ك -ل وع -ي
ومسسؤوولية حرصسه على حماية وطنه ،وتوقه
للرقي ببÓده نحو مسستقبل واعد ومزدهر».
وأاك -د أان ه -ذا «ا◊راك السس -ل -م -ي ال -ه-ادئ
سس-ي-ث-م-ر دÁق-راط-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة يسس-اه-م جميع
ا÷زائ- -ري- -ات وا÷زائ- -ري ‘ Úت- -رسس- -ي- -خ -ه -ا
وت-ع-م-ي-ق-ه-ا وال-ت-ي سس-ت-فضس-ي ح-ت-ما إا ¤تنامي
اسستقÓلية القرار السسياسسي الوطني».

إاجراءات جزائية أاعدتها الضسبطية القضسائية للدرك الوطني

إاحالة ملف التحقيق البتدائي لطحكوت على النائب العام لدى اÙكمة العليا

أاحالت ،أاول أامسس ،النيابة العامة لدى ›لسس قضساء ا÷زائر وعم Óبأاحكام اŸادة 573
من قانون اإلجراءات ا÷زائية إا ¤النائب العام لدى اÙكمة العليا ملف التحقيق البتدائي
اŸنجز من قبل الضسبطية القضسائية للدرك الوطني با÷زائر ‘ شسأان الوقائع ذات الطابع
ا÷زائي اŸنسسوبة للمدعو طحكوت ﬁيي الدين ومن معه و‘ شسقه اÿاصس باإلطارات
واŸوظف Úالسسام Úحسسب ما جاء ‘ بيان صسادر ،أامسس ،عن النيابة العامة Ûلسس قضساء
ا÷زائر.
ويتعلق المر حسسب ذات اŸصسدر بكل من:
 -1أاويحيى أاحمد بصسفته وزير أاول سسابق.
 -2بن مسسعود عبد القادر بصسفته وزير السسياحة حاليا ووا‹ ولية تسسيمسسيلت سسابقا.
لشسغال العمومية والنقل سسابقا.
 -3زعÓن عبد الغني بصسفه وزير ا أ
 -4يوسسف يوسسفي بصسفته وزير الصسناعة واŸناجم سسابقا.
 -5زوخ عبد القادر بصسفته وا‹ ولية ا÷زائر سسابقا.
لسسÓم بصسفته وا‹ ولية سسعيدة حاليا.
 -6لوح سسيف ا إ
 -7بوكربيلة جلول بصسفته وا‹ ولية سسعيدة سسابقا.
 - 8بن منصسور عبد الله بصسفته وا‹ ولية البيضس سسابقا.
 - 9خنفار ﬁمد جمال بصسفته وا‹ ولية البيضس حاليا.
 -10بن حسس Úفوزي وا‹ وليتي الشسلف وسسكيكدة سسابقا.
وأاوضسح البيان أان اŸعني Úبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع اÛرمة يسستفيدون من
إاجراءات امتياز التقاضسي اŸكرسسة Ãوجب النصس القانو ÊاŸذكور أاعÓه.
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الدكتور لزهر ماروك ‘ حوار مع «الشسعب»:

خطابات الفريق ڤايد صسالح تؤوكد أان ا÷يشش إا ¤جانب ا◊راك
ا◊وار حتمية ...واÙاكمات عززت الثقة ب Úالشسعب والدولة
لخÒة لنائب وزير الدفاع الوطني،
يجزم دكتور العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية لزهر ماروك ‘ حوار لـ«الشسعب» ،بأان اÿطابات ا أ
لرادة
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،تؤوكد أان ا÷يشس إا ¤جانب الشسعب و‘ –الف مقدسس معه ،بتكريسس ا إ
لن الوقت ينفد بسسرعة وغياب ا◊وار يعقد من
لن ،أ
الشسعبية من خÓل انتخابات رئاسسية ،منبها إا ¤أان «ا◊وار أاصسبح حتمية وضسرورة ا آ
لزمة».
لطراف تريد أاجندة ضسيقة للخروج من ا أ
لزمة ،وبعضس ا أ
ا أ

حاورته :فريال بوششوية

^ «الشس- - -عب» :م- - -ا م- - -دى أاه- - -م- - -ي - -ة ا◊وار
بالنسسبة للجزائر اليوم؟
^^ ال-دك-ت-ور ل-زه-ر م-اروك :ا◊وار أاصص -ب-ح
ح -ت -م -ي -ة وضص -رورة اآلن ،ألن ال -وقت ي -ن -ف -ذ بسص-رع-ة
وغياب ا◊وار يعقد من األزمة ،وبعضش األطراف
التي تريد أاجندة ضصيقة للخروج من األزمة ،فغياب
ا◊وار يؤودي إا ¤خلق جومن الشصكوك والتناقضصات
والصص -راع -ات ال -وه -م-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ اÿروج م-ن ه-ذا
الوضصع Áر ع Èا◊وار ،الذي يعت Èحاجة ماسصة
ل -وضص -ع خ-ارط-ة ط-ري-ق شص-ام-ل-ة ،و–ظ-ى ب-أاك Èق-در
‡كن من تأاييد األطراف للحوار للذهاب مباشصرة
نحوانتخابات رئاسصية ،تفرز رئيسصا للجمهورية قبل
نهاية السصنة.
وا◊وار مفتح أامام كل األطراف اŸعنية ،وبالتا‹
كل من يرغب ‘ اŸشصاركة األبواب مفتوحة أامامه،
ولعل أابرز أاطرافه األحزاب السصياسصية ،واÛتمع
اŸد ،Êوال-ن-خ-ب-ة ،والشص-خصص-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ،ع-لى أان
يتصصدر جدول أاعماله كيفية التفاق على ورقة طريق
لتنظيم انتخابات تتميز بالشصفافية والنزاهة بعيدا
عن اإلدارة والتزوير ،سصيكون حول ضصمانات قانونية
وسصياسصية ،التي تسصمح بتنظيم انتخابات ‘ أاحسصن
الظروف.

اختفاء بعضش الوجوه ‘ السساحة
السسياسسية مهم ليشسعر اŸواطن
بالتغيÒ
*ما مدى اسصتعداد الطبقة السصياسصية للمشصاركة
‘ ا◊وار قياسصا Ãا تعيشصه؟
**تقسصيم األحزاب إا ¤موالة ومعارضصة سصقط
مع اسصتقالة الرئيسش ،وبالتا‹ كل األطراف معنية
با◊وار ،لكن اŸشصهد السصياسصي يشصهد اآلن –ول

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

ي -ه -دد ب -ق -اء ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ،وي-ؤودي إا ¤إافÓ-سش
الق-تصص-اد ال-وط-ن-ي ،وح-رم-ان األج-ي-ال ال-ق-ادم-ة من
حقها ‘ ثروات البÓد.
هذه اÙاكمات تلبية Ÿطالب ا◊راك ،وتعزيز
لدولة القانون واسصÎجاع األموال اŸنهوبة التي نحن
‘ أامسش ا◊اجة إاليها ،وقد سصاهمت ‘ اسصÎجاع كل
ال -ث -ق -ة ب Úالشص -عب وال -دول-ة ،ألن-ه-ا مسصت مسص-ؤوولÚ
سصام Úسصابق ‘ Úالدولة ⁄ ،يكن أاد يتصصور ‘ يوم
من األيام أانهم سصيكونون وراء القضصبان ،علما أانها
قد تسصتمر لعدة شصهور وسصنوات للقضصاء على سصرطان
الفسصاد.

كبÒا ،يبقى أان هناك وجوه كانت ﬁسصوبة على
اŸرحلة السصابقة ،يبدوا أان مشصاركتها ‘ ا◊وار
ي -ق -ل -ل م -ن شص -أان -ه ،وم-ن األحسص-ن أان-ه-ا ت-خ-ت-ف-ي م-ن
السص -اح -ة السص -ي -اسص -ي -ة بشص -ك -ل ن -ه -ائ -ي ،ألن -ه-ا Œع-ل
اŸواطن يشصعر بعدم حدوث أاي تغي ‘ Òا÷زائر.
اآلن ي -ب -ق -ى أان ه -ذه ال -وج -وه ق -ل -ي-ل-ة ‘ ال-ط-ب-ق-ة
السص-ي-اسص-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ،وأاغ-ل-ب-ي-ة األح-زاب ب-إامكانها
اŸشصاركة ونسصبتها كبÒة ،باŸقابل أاحزاب األقلية
سصÎهن موافقتها على اŸشصاركة ‘ ا◊وار بشصروط،
وأاتوقع أانها لن تشصارك.
لب-رز م-ط-الب
^ ه -ل سس -ت -ع-ي-د السس-ت-ج-اب-ة أ
لم -ر ب -اÙاك -م -ات ال -ت -ي
ا◊راك ،وي -ت -ع -ل -ق ا أ
طالت كبار اŸسسؤوول Úالثقة للشسعب ويسسهل
ال - -وصس - -ول إا ¤ت - -واف - -ق ي - -ؤودي إا ¤ت- -ن- -ظ- -ي- -م
انتخابات؟
^^ ا◊راك الشص-ع-ب-ي م-ن-ذ ان-طÓ-ق-ت-ه ،اŸطالبة
Ãح -اك -م -ة ال -ذي -ن ن -ه -ب -وا ث -روات ال-بÓ-د ،وال-قضص-اة
شصاركوا بقوة وانتزعوا اسصتقÓلية القضصاء وبالتا‹
السص -ل -ط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة ت -راف -ق ا◊راك ‘ ت -ط -ب -ي -ق
شصعاراته ،باجتثاث كل جذور الفسصاد الذي أاصصبح

لخÒي-ن
^ م -ا ت-ع-ل-ي-ق-ك-م ع-ل-ى اÿط-اب Úا أ
للفريق ڤايد صسالح؟
^^ اÿطاب األخ Òلنائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشصعبي الفريق أاحمد
ڤايد صصالح يكتسصي بالغ األهمية ،وله عدة دللت
أاولها أان اŸؤوسصسصة العسصكرية لها رؤوية إاسصÎاتيجية
بأابعاد أامنية وسصياسصية واقتصصادية وغÒها ،والثانية
أان اŸؤوسصسص - -ة ت - -ت- -مسصك ب- -ال- -دسص- -ت- -ور والشص- -رع- -ي- -ة
ال -دسص -ت -وري -ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا صص-م-ام آام-ان اسص-ت-م-راري-ة
الدولة.
إا ¤ذلك ،فان حل األزمة يكون ضصمن ا◊وار
ب -اع -ت -ب -اره ا◊ل األم -ث -ل ،وي-ؤوك-د ح-م-اي-ة اŸؤوسصسص-ة
العسصكرية للسصلطة القضصائية ‘ مهمتها ‘ ﬁاربة
الفسصاد ،مع السصتمرار ‘ ﬁاربته باعتباره أاكÈ
خطر يهدد ا÷زائري ،Úإان وجود أاطراف تسصتخدم
أاسصلوب اŸغامرة واŸناورة وتهدد مؤوسصسصات الدولة
ب -دع -وت -ه -ا إا ¤اÿروج م -ن ال-دسص-ت-ور وال-ذه-اب إا¤
مرحلة انتقالية‡ ،ا قد يزيد من خطورة األزمة
السصياسصية ،وتصصبح ب Óحل.
كما أان خطابات الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،تؤوكد
أان ا÷يشش إا ¤جانب الشصعب ،وا÷يشش ‘ –الف
مقدسش مع الشصعب ،بتكريسش اإلرادة الشصعبية من
خÓل انتخابات رئاسصية وانتخاب رئيسش للجمهورية
قبل نهاية السصنة.
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للجيشش دور ﬁوري ‘ حماية ا÷زائر

^ جÓل بوطي

بدت كلمة الفريق أاحمد ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع ،قائد
أاركان ا÷يشش ،أامسش ،واضصحة بخصصوصش مهام ا÷يشش الوطني
الشصعبي التي تÎكز أاسصاسصا ‘ حماية البÓد من أاي تهديدات ،أاو
ﬂططات أاعداء تÎبصش با÷زائر ،مشصÒا إا ¤أان ا÷يشش يبقى
ي -ح -ي -ط شص -ع -ب -ه ب -ك -ل ال -رع -اي -ة وال-تضص-ام-ن ‘ ك-اف-ة ال-ظ-روف
واألح- -وال› ،ددا أاه- -م- -ي- -ة ح- -م- -اي -ة اŸسصÒات م -ن الخÎاق
للحفاظ على األمن.
‘ ظ -ل ال -وضص -ع اŸت -وت -ر ال -ذي “ر ب -ه ال-بÓ-د ب-ع-د تصص-اع-د
تصصريحات رافضصة ◊وار شصامل مع اسصتمرار رئيسش الدولة،
والوزير األول ‘ منصصبيهما وفق ما ينصش عليه الدسصتور ،تؤوكد
اŸؤوسصسصة العسصكرية نأايها عن ا◊ياة السصياسصية ‘ رد قوي على
األصصوات الداعية إا ¤اإقحامها ‘ الشصأان السصياسصي منذ اندلع
ا◊راك الشصعبي ‘  22فيفري اŸنصصرم.
اŸؤوسصسصة العسصكرية عÈت على لسصان قائد األركان أاحمد
ڤايد صصالح خÓل زيارته ،أامسش ،للناحية العسصكرية الثالثة ببشصار
أان مهمتها األسصاسصية هي مرافقة اŸواطن ‘ Úإارسصاء دولة
اق -تصص-ادي-ة م-زده-رة ب-ع-د اإن-ه-اء ح-ك-م ال-عصص-اب-ات وال-ف-اسص-دي-ن،
وم -ن -ت -ه -ك -ي األم -ان -ة حسصب ت-ع-ب Òال-ف-ري-ق ،م-وضص-ح-ا أان ال-دور
األسصاسصي للجيشش يبقى هوتأام Úحدودنا الوطنية ،تأامينا كامÓ
من خÓل الوقوف الدائم باŸرصصاد ألي اخÎاق إارهابي ﬁتمل
أاو أاي عمل معادي مهما كان مصصدره ،يهدف إا ¤اŸسصاسش بأامن
ا÷زائر واسصتقرار شصعبها.
وي- -ب- -دو أان رفضش اإق- -ح- -ام اŸؤوسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة ‘ الشص -أان
السصياسصي بدا واضصحا حسصب متابع Úمن خÓل تأاكيد الفريق
على الدور اÙوري الذي يتمثل ‘ حفظ األمن ،وثانيا ‘ دعم
اŸواطن ،Úحيث قال «وهو مع كل ذلك ،يبقى يحيط شصعبه بكل
الرعاية ،والتضصامن ‘ كافة الظروف واألحوال» ،ل سصيما أاثناء
الكوارث الطبيعية» ،وهي مهمة نبيلة عكف ا÷يشش الوطني
الشصعبي على القيام بها منذ السصتقÓل ،وهي موروث عن جيشش
التحرير الوطني اأثناء الثورة التحريرية.
ورغم تطرقه إا ¤ا◊راك الشصعبي فيما يتعلق بحمل رايات
غ Òال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،رأاى م-ت-اب-ع-ون اأن ذلك م-ن ب-اب ح-م-اي-ة
اŸسصÒات وعدم خلق اأجواء مشصحونة ،قد تتسصبب ‘ اإلخÓل
ب -األم -ن ال -ذي ي -ع -د ا÷انب األسص -اسص -ي لسص -ت -م -رار ا◊راك ‘
سص-ل-م-ي-ت-ه ب-ع-د ق-راب-ة أارب-ع-ة اأشص-ه-ر م-ن الح-ت-ج-اج-ات الرافضصة
لسصتمرار رئيسش الدولة عبد القادر من صصالح والوزير األول نور
ال-دي-ن ب-دوي ،ل-ل-ت-وج-ه ب-ع-ده-ا ن-ح-وم-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة ح-ق-ي-ق-ية
وتأاسصيسش جمهورية جديدة يتطلع إاليها الشصعب ا÷زائري.

اسستجابة Ÿطالب ا◊راك

اسستقالة جماعية Ÿنتخبي حزب «تاج» بتندوف
أاع-ل-ن اŸن-ت-خ-ب-ون ب-اÛلسس الشس-عبي الولئي ومن
اÛلسس الشس -ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف اŸن-ت-م◊ Úزب
Œمع أامل ا÷زائر «تاج» عن «اسستقالتهم ا÷ماعية
من صسفوف هذه التشسكيلة السسياسسية» ،حسسبما ورد
‘ ب- -ي- -ان أاصس -دره ،أامسس ،اŸك -تب ال -ولئ -ي ل -ل -ح -زب
بتندوف تلقت «وأاج» نسسخة منه.

وي- -ن- -درج ه- -ذا اŸوق- -ف  -حسصب ال- -ب -ي -ان  ‘« -إاط -ار
النسص -ج -ام م -ع ال -ت -ح -ولت ال -كÈى ال -ت -ي ت-ع-يشص-ه-ا ال-بÓ-د
واسصتجابة Ÿطالب ا◊راك الشصعبي وﬁبي ا◊زب الذين
سصاندوا اŸكتب الولئي ‘ ﬂتلف اÙطات التنظيمية
والسصتحقاقات النتخابية السصابقة».
وأاشصار البيان الذي يحمل توقيع  19منتخبا ( 12عضصوا

باÛلسش الشصعبي الولئي و 7أاعضصاء باÛلسش الشصعبي
ل -ب -ل -دي -ة ت -ن -دوف) إا« ¤أان م -ن -ت -خ -ب-ي ا◊زب اŸسص-ت-ق-لÚ
أاصص -ب -ح -وا يشص -ك -ل -ون م -ن -ذ ه-ذا ال-ي-وم ك-ت-ل-ة مسص-ت-ق-ل-ة عÈ
اÛالسش اÙلية اŸنتخبة».
وأاوضصح اŸصصدر «أان موقف اŸنتخب ÚاŸسصتقيل Úقد
يتطور إا ¤حد السصتقالة من اÛالسش اÙلية اŸنتخبة

نهائيا ،إاذا ما اسصتدعت الضصرورة» ،وذلك  -كما أاضصاف -
«اسص -ت -ج -اب -ة إا ¤م-ط-الب اŸواط-ن Úال-ذي-ن أاج-م-ع-وا ع-ل-ى
تراجع ا◊زب سصياسصيا وشصعبيا» وهو «ما دفع إا ¤اتخاذ
قرار هذه السصتقالة ا÷ماعية» من ذات التشصكيلة ا◊زبية،
كما خلصش إاليه بيان اŸكتب الولئي ◊زب Œمع أامل
ا÷زائر بتندوف.

عرضس نصس القانون اŸتعلق بالطب البيطري ،عماري:

رفع مدة التكوين ا÷امعي للطبيب البيطري إا 6 ¤أاو  7سسنوات
ع-رضس وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-فية
والصسيد البحري ،شسريف عماري ،أامسس ،على
لم- -ة نصس ال -ق -ان -ون اŸع -دل ل -ق -ان -ون
›لسس ا أ
 1988اŸت -ع -ل -ق ب -نشس -اط -ات ال -طب ال-ب-ي-ط-ري
وح- -م -اي -ة الصس -ح -ة ا◊ي -وان -ي -ة ال -ذي ي -نشس -ئ
«ن -ظ -ام -ا وط -ن -ي-ا ل-ل-ب-ي-اط-رة» ي-ه-دف ل-ت-حسسÚ
الصس-ح-ة ا◊ي-وان-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ﬁك-م
Ÿهنة البيطرة.
لمة
خÓل جلسصة علنية ترأاسصها رئيسش ›لسش ا أ
بالنيابة ،صصالج قوجيل وحضصرها وزير العÓقات مع
الŸÈان فتحي خويل ،أاكد السصيد عماري أان تعديل
القانون سصيسصمح بتطوير مهنة البيطرة ‘ ا÷زائر
لمن الغذائي للبÓد
التي تلعب دورا هاما ‘ –قيق ا أ
لصص-ل
م -ن خ Ó-ل م -راق -ب -ة صص -ح -ة اŸن -ت-ج-ات ذات ا أ
لسصماك.
ا◊يواÃ Êا فيها ا أ
لمراضش التي
وتشص Òآاخر اŸعطيات ا ¤أان أاغلب ا أ
لنسص -ان سص -ب -ب-ه-ا ا◊ي-وان-ات ‡ا ي-ج-ع-ل م-ن
تصص -يب ا إ
ال -ب-ي-ط-ري ف-اع Ó-رئ-يسص-ي-ا ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى الصص-ح-ة
العمومية ويجعل البيطرة مهنة حسصاسصة وإاسصÎاتيجية
لنسصان.
لمن الغذائي و‘ صصحة ا إ
تتحكم ‘ ا أ
لنشص-اء ه-ي-أاة
وج -اء ت -ع-دي-ل ق-ان-ون  1988أاسص-اسص-ا إ
جديدة تسصمى «النظام الوطني للبياطرة»  -الذين
يقارب عددهم  20.000بيطري منهم  3000موظف -
تعمل على “ك Úالبياطرة من ‡ارسصة مهنتهم على
أاكمل وجه.
وي- -ه- -دف ال -ت -ع -دي -ل ÷ع -ل ال -تشص -ري -ع ال -ب -ي -ط -ري

ا÷زائ -ري ي -ت -م -اشص -ى م -ع اŸع -اي Òال -دول-ي-ة وي-ك-ف-ل
تنظيما ﬁكما لهذا النشصاط بدءا من شصروط منح
ال - -رخصص - -ة Ÿم- -ارسص- -ة اŸه- -ن- -ة ا ¤ضص- -م- -ان احÎام
أاخÓقيات اŸهنية.
وأادرج نصش القانون ـ الذي صصوت عليه اÛلسش
الشصعبي الوطني ‘ مارسش اŸاضصي  -شصرطا إاضصافيا
للحصصول على رخصصة ‡ارسصة الطب البيطري يتمثل
‘ التسصجيل ‘ جدول النظام الوطني للبياطرة الذي
يسص- -ت- -ح- -دث- -ه ال- -نصش إا ¤ج -انب الشص -روط السص -اب -ق -ة
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ا÷نسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وح-ي-ازة شص-ه-ادة
بيطري والتسصجيل بالسصلطة البيطرية الوطنية وعدم
لصصابة Ãرضش Áنع ‡ارسصة اŸهنة وعدم التعرضش
اإ
لعقوبة ﬂلة بالشصرف.
وأاعلن الوزير أان مدة التكوين ا÷امعي للطبيب
البيطري ،اŸقدرة حاليا بخمسش ( )5سصنوات ،سصتنتقل
إا ¤سصت أاوسصبع سصنوات مع إامكانية الشصروع ‘ تطبيق
هذا التعديل ابتداء من السصنة الدراسصية القادمة،
موضصحا أان هذا التعديل يرمي ÷عل هذا التكوين
يتماشصى وحاجيات هذه اŸهنة ا◊سصاسصة اŸسصؤوولة
عن صصحة ا◊يوان والنسصان معا.
وأاقر بأان « 5سصنوات لتكوين الطبيب البيطري غÒ
كافية ،وإاذا ” اتخاذ جميع التداب ÒالÓزمة ،سصيتم
“ديد هذه اŸدة إا 6 ¤أاو 7سصنوات مع الدخول
ا÷ام -ع-ي اŸق-ب-ل ،م-ع ادخ-ال اخ-تصص-اصص-ات م-ا ب-ع-د
التدرج على هذا التكوين».
وخÓل مداخلته ،اعت ÈعضصواÛلسش علي جرباع

(ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط-ي) أان م-دة ت-ك-وي-ن
ŸÓام بجميع جوانب هذه
البيطري ليسصت كافية ل إ
اŸهنة.
لخ-ر ال-ذي ت-ق-اط-عت ف-ي-ه
وب -خصص -وصش اŸط -لب ا آ
أاغ- -لب اŸداخÓ- -ت واŸت- -ع- -ل- -ق بضص -رورة رف -ع ع -دد
ال -ب -ي -اط -رة ال -ع -ام -ل ‘ Úال -وط -ن ،واŸق-در ع-دده-م
بـ 20.000بيطري منهم  3.000موظف ،كشصف الوزير
عن توسصيع الوظائف ‘ هذا التخصصصش مسصتقب Óمع
تدعيم مكاتب الصصحة البلدية.
واعت ÈعضصواÛلسش سصليمان زيان (حزب جبهة
ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي) خÓ-ل م-داخ-ل-ت-ه أان ن-قصش ع-دد
البياطرة يتسصبب ‘ نقصش مسصتوى الرقابة الصصحية
لطرشش من نفسش
للحيوانات كما أارجع نور الدين با أ
ا◊زب قلة عدد البياطرة إا« ¤اسصتصصغار شصأان هذه
اŸهنة من قبل السصلطات رغم أاهميتها القتصصادية
والسصÎاتيجية».
ودعا فؤواد سصبوتة من نفسش ا◊زب إا ¤رفع رواتب
البياطرة لتحفيزهم على ولوج هذه اŸهنة ،مشصÒا
إا ¤أان وجود  17.000بيطري ينشصطون ‘ القطاع
اÿاصش مقابل  ‘ 3.000القطاع العام مرده ضصعف
لخ.Ò
لجور ‘ هذا ا أ
اأ
بهذا اÿصصوصش اعت Èالوزير أان «رواتب البياطرة
جيدة نسصبيا وليسش مطلقا» وأانها أاعلى من رواتب
اŸهندسص Úالزراعي Úمث Óوهم الذين يقضصون نفسش
مدة التكوين ا÷امعي ( 5سصنوات).
لجنبية ‘
وبخصصوصش مشصكل اللجوء إا ¤اıابر ا أ

حال تسصجيل أاوبئة –تاج للقاحات عوضش اللجوء إا¤
اıابر الوطنية ،أاكد الوزير على اŸسصتوى العا‹
للكفاءات الوطنية ،مÈزا أان –ديد نوع الفÒوسصات
الفتاكة يحتاج Ÿعطيات دولية وحتى إا ¤اسصتÒاد
اللقاحات.
وأاعلن ‘ نفسش السصياق أانه سصيتم مراجعة القانون
لسص -اسص -ي ل -ل -م -خ Èال -وط -ن -ي ل -لصص -ح -ة ال -ب -ي -ط-ري-ة
اأ
لع-ط-ائ-ه ف-رصص-ا أاك‘ È
ب -اÙم -دي -ة (ال -ع -اصص -م -ة) إ
التمويل قصصد توسصيع ›الت تدخله.
لدوية التي
وتطرقت باقي التدخÓت إا ¤مشصكل ا أ
لسصواق دون
تسصتعمل لتسصم ÚاŸاشصية والتي تباع ‘ ا أ
رق- -اب- -ة وإا ¤ان- -ع- -ك- -اسص -ات -ه -ا اÿطÒة ع -ل -ى صص -ح -ة
اŸسصتهلك.Ú
ك-م-ا دع-ا اŸت-دخ-ل-ون ال-ن-ظ-ام ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-ياطرة،
لعÓن
الذي اسصتحدثه نصش القانون اŸعدل ،إا ¤ا إ
لوبئة التي “سش ا◊يوانات
لمراضش وا أ
الفوري عن ا أ
لمراضش اŸعدية وسصريعة النتقال.
خاصصة ا أ
ودعوا ا◊كومة من جهة أاخرى إا ¤تسصقيف سصعر
لطباء البياطرة اÿواصش وإاجبارهم على
تدخÓت ا أ
التنقل إا ¤اŸرب Úوإا ¤مكافحة اŸذابح العشصوائية
وتعزيز النظافة ‘ اŸذابح البلدية واÿاصصة.
ك -م -ا دع -وا إا« ¤ع -دم ان -ت -ظ -ار ال -ك-وارث ل-ت-ع-دي-ل
القوان ‘ »Úإاشصارة إا ¤وباء طاعون صصغار اÎÛات
الذي أاصصاب اŸاشصية الصصيف اŸاضصي والذي دفع
ا◊كومة ،حسصب البعضش منهم ،إا ¤تسصريع تعديل
القانون اŸتعلق بالصصحة ا◊يوانية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’خ Òمن البكالوريا
رغم ﬁاؤ’ت الغشس ‘ اليوم ما قبل ا أ

إامتحان التاريخ وا÷غرافيا يرفع معنويات اÎŸشسح ‘ Úالبليدة

 Óز مة
مطالب Úالسشلطات بالتدخل من أاجل تسشوية قانونية ل أ

صسحفيو وعمال ›مع «وقت ا÷زائر» ‘ وقفة احتجاجية

خ -رج صش -ح-ف-ي-و ؤع-م-ال ›م-ع «ؤقت
ا÷زائر» ‘ ؤقفة احتجاجية أامام دار
الصش - -ح- -اف- -ة ال- -ط- -اه- -ر ج- -اؤؤت ،داعÚ
السش -ل -ط-ات ب-ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل م-ن أاج-ل
Óزم-ة ال-ت-ي يعيششها
تسش-وي-ة ق-ان-ون-ي-ة ل -أ
’دارة ب-ال-ع-دؤل عن
اÛم-ع ،م-ط-ال-ب Úا إ
’ف Ó-سس
ق- -رار غ -ل -ق اŸؤوسشسش -ة ب -ح -ج -ة ا إ
الذي اعتÈؤه غ Òقانو.Ê

صسونيا طبة
رف- -ع ال -ع -م -ال والصض -ح -ف -ي -ون ال -ذي -ن ف -اق
عددهم اŸائة ،شضعارات منددة بالوضضع الذي
آال إاليه ›مع «وقت ا÷زائر» ،خاصضة وأان
 400ع-ام-ل م-ه-ددون ب-ال-ط-رد وال-ب-ط-الة ،من
ب -ي -ن -ه-ا« :ن-ح-ن ع-م-ال ولسض-ن-ا رج-ال أاع-م-ال»،
«الصضحافة ليسضت جرÁة»« ،نطالب بحقوقنا
ليسس أاك« ،»Ìصضامدون ومسضتمرون إا ¤غاية
–ق -ي -ق م -ط -ال -ب -ن-ا»« ،دزاي-ر ن-ي-وز ق-ن-اة م-لك
للشضعب».
‘ ذات السضياق ،دعا العمال اÙتجون،
أاع -اد ،ن -ه -ار أامسس ،ا’م -ت-ح-ان ‘ م-ادة
ال -ت -اري -خ ؤا÷غ -راف-ي-ا ال-ن-فسس ال-ط-وي-ل
ل -ل -مÎشش -ح ÚاŸم -ت -ح -ن Úل -ن-ي-ل شش-ه-ادة
ن- -ه- -اي- -ة م- -رح- -ل- -ة ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ث -ان -وي
«ال-ب-ك-ال-وري-ا» ‘ ،ؤ’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ؤرفع
م -ن م -ع -ن -وي-ات ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن أاع-رب
’سشئلة التي
كث Òمنهم ،رضشاهم عن ا أ
ك-انت ‘ م-ت-ن-اؤل-ه-م ؤضش-م-ن إاط-ار اŸنهاج
ال -دراسش -ي ،ب -ال -رغ-م م-ن تسش-ج-ي-ل ب-عضس
ﬁاؤ’ت الغشس بالقوة ،ؤهو ما فرضس
ت - -دخ - -ل اŸؤوط- -ري- -ن ل- -ف- -رضس ال- -ن- -ظ- -ام
ؤتسش-ل-ي-ط ع-ق-وب-ات ضش-د م-ن ” ضشبطهم
متلبسش.Ú

ام -ت -ح -ان ن -ه -ار امسس ،خ -اصض -ة خ -لل ال -فÎة
الصضباحية ،اين اجتاز اÎŸشضحون ‘ البليدة،
ام -ت -ح -ان ال-ت-اري-خ وا÷غ-راف-ي-ا ،وسض-ط أاج-واء
كالعادة هادئة ومنظمة ،بعيدا عن أاي تشضويشس
وارت -ب -اك ،وه -ي السض-م-ة ال-غ-ال-ب-ة ال-ت-ي م-ي-زت
شض- -ه- -ادة ال- -ب- -ك- -ال- -وري -ا ‘ دورة ج -وان ،2019
وخالفت التنبؤوات وا’حاديث ،التي روجت أان
هذه الدورة لن تختلف عن سضابقاتها ،والتي
ع- -رفت ع- -م- -ل -ي -ات غشس ج -م -اع -ي ‘ دورات
سض -ال -ف -ة ،وتسض -ريب م -ك -ث -ف ل -ل-م-واضض-ي-ع ،عÈ
ال-وسض-ائ-ط ا’ل-كÎون-ي-ة واŸواق-ع ا’فÎاضضية،
لتسضقط كل تلك التخمينات.
وجاءت دورة جوان  ،2019حسضب اعÎاف
اŸت -ح -دث ب -اسض-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ’ول-ي-اء
التلميذ مصضطفى بن قاسضي ‘ ،إافادته لـ «
الشض - -عب « ،ع - -ل - -ى أان دورة ن - -اج - -ح - -ة ب - -ك - -ل
اŸق -اي -يسس ،ب -ال -رغ -م م-ن ا’عÎاف تسض-ج-ي-ل
بعضس النقائصس ،ولكن دون أاثر بليغ لها ،مثل

عدم “كن توف Òاإ’طعام ÷ميع اÎŸشضحÚ
ع Èمراكز ا’متحان بÎاب الو’ية ،وبالرغم
من أان اÎŸشضح Úع Èكامل الÎاب الوطني،
أاجروها ‘ ظرف سضياسضي اسضتثنائي خاصس.
و على العموم مر اليوم الرابع أاو اليوم ما
ق -ب -ل اأ’خ ‘ Òسض -لسض -ة ول-ي-ون-ة وه-دوء ت-ام،
وأاعاد الروح ا ¤كث Òمن اŸمتحن ،Úرغم أان
م-ؤوط-ري-ن ب-ب-عضس اŸراك-ز ،ضض-ب-ط-وا وافشض-ل-وا
ﬁاو’ت غشس ،كان بطلها بعضس التلميذ،
وال -ذي -ن ح -اول -وا ب-أاي ط-ري-ق-ة ا◊صض-ول ع-ل-ى
مسض - -اع - -دة ‘ أاج - -وب - -ت - -ه- -م ،إا’ أان ك- -ل ت- -لك
اÙاو’ت  ⁄ت- -ن- -ج -ح ،و” ات -خ -اذ ال -ت -دابÒ
واإ’ج- -راءات ال- -ردع- -ي -ة ،وال -ت -ي أاع -ادت سضÒ
اأ’مور إا ¤طبيعتها ،و ⁄تخلف اي ارتباط أاو
فوضضى بتلك اŸراكز ،ليدل على ان اŸنظمÚ
اث-ب-ت-وا ،ان-ه-م سض-ي-ط-روا وف-رضض-وا ال-نظام على
ا÷ميع.

أان - - -ه - - -ى ،مسش- - -اء أامسس ،اÎŸشش- - -ح- - -ون
’دبية
’م-ت-ح-ان ال-ب-ك-ال-وريا ‘ الششعب ا أ
’خÒت Úفيما يواصشل
اجتياز اŸادت Úا أ
اÎŸشش - -ح - -ون م - -ن الشش - -عب ال - -ع- -ل- -م- -ي- -ة
ؤال - -ري - -اضش - -ي- -ة ؤال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة اج- -ت- -ي- -از
ا’متحانات لليوم اÿامسس على التوا‹
’ج -راء
‘ أاج- -واء ع -ادي -ة ع Èم -راك -ز ا إ
ب-ال-و’ي-ة ،ح-يث ي-ع-م-ل ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
ال-ق-ط-اع ع-ل-ى ت-وف Òال-ظ-رؤف اŸن-اسش-بة
’سشتكمال هذا ا’متحان اŸصشÒي.
سضجلت مديرية الÎبية بتبسضة ،إاقصضاء 13
مÎشضحا أاغلبهم لهذا ا’متحان وذلك خلل
ال- -ي- -وم Úاأ’ول Úم- -ن اأ’ح- -رار ،وذلك بسض -بب

ﬁاولتهم الغشس ،وإاثارة اŸشضاكل داخل مراكز
اإ’ج-راء ،ورفضض-ه-م ل-ل-ت-داب Òال-ت-ن-ظ-يمية التي
–كم سض Òهذا ا’متحان ،وبذلك يرتفع عدد
اÎŸشضح ÚاŸقصضي ،Úمنذ بداية إاجراء هذا
ا’متحان ،إا ¤أاك Ìمن  30مÎشضحا غالبيتهم
من اأ’حرار.
ويتوقع أان يرتفع العدد ›ددا ‘ ما تبقى
من ا’متحان ،الذي تؤوكد فيه مديرية الÎبية
أانه جرى ‘ ظروف تنظيمية مقبولة ،بعدما
” تسض -خ Òك -ل ال -وسض -ائ -ل اŸادي -ة وال -بشض-ري-ة
إ’‚احه ،مع العلم أانه ” تسضجيل تغيب 69
مÎشضحا نظاميا و 2474مÎشضحا حرا ،كما ⁄
تؤوثر العوامل اŸناخية على اŸمتحن‘ ،Ú

ال- -وقت ال -ذي زودت ف -ي -ه  08م-راك-ز بجنوب
الو’ية بأاك Ìمن  100مكيف.
وم -ن -ذ ان -ط -لق ال -ي -وم اأ’ول م -ن ام-ت-ح-ان
ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ب-ادرت ع-دة ه-ي-ئ-ات إا ¤ال-ت-ك-ف-ل
ب -اÎŸشض-ح Úال-ق-ادم Úم-ن ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة،
على غرار جمعية جسضور ا’جتماعية ببلدية
الشضريعة ا ¤سضاهمت ‘ توف Òالنقل واإ’طعام
واإ’ي- -واء أ’ل- -ف مÎشض -ح ح -ر ي -ج -ت -ازون ه -ذا
ا’متحان بالشضريعة ،وبدائرتي لعوينات ،وأام
علي بادر الشضباب إا ¤تنظيم مبادرة إاطعام
وت -وف Òمسض -ت -ل -زم -ات إاق-ام-ة اÎŸشض-ح Úم-ن
خارج الدائرة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
زادت ح- -ال- -ة ال- -ط- -قسس اŸع -ت -دل -ة وم -رور
تيارات ملطفة للجو ،من تركيز التلميذ ‘

 13حالة إاقصساء جديدة ‘ امتحان البكالوريا بتبسسة

‘ سشابقة خطÒة بتلمسشان

تعرضض مÎشسحات Ùاولة اعتداء

سش -ج -ل م -رك -ز إاج-راء إام-ت-ح-ان شش-ه-ادة
ال- -ب- -ك- -ال -وري -ا دؤرة ج -وان 2019ثانوية
ب -وسش -ي -ف خ-اط-ر ال-واق-ع-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي
ؤارسشوسس»برج عرÁة» سشابقة خطÒة
“ثلت ‘ مضشايقات كبÒة ؤتوجيه ؤابل
من السشب ؤالششتم ؤﬁـاؤ’ت ا’عتداء
ع-ل-ى مÎشش-ح-ات ع-ن-د ﬂرج اŸرك-ز م-ن
طرف العششرات من ششباب اŸنطقة.
كما ” كذلك تخريب عجلت ا◊افلت
ال -ت -ي ت-ق-ل اÎŸشض-ح ÚمÈري-ن غضض-ب-ه-م م-ن
سضلوك بعضس اÎŸشضحات ووقوفهم وجلوسضهم

أام -ام م -ن -ازل اŸواط -ن Úرف-ق-ة ط-ل-ب-ة آاخ-ري-ن
وأاصضدقاءهم وهذا ما  ⁄يتقبله أابناء اŸنطقة
اÙاف- -ظ ،Úو ⁄ي- -ت- -ق- -ب- -ل -وا ‡ارسض -ات غÒ
أاخلقية حسضب ما علمته «الشضعب»من مصضادر
م - -ن ع ÚاŸك - -ان وع - -ل- -ي- -ه –ركت ا÷ه- -ات
ال- -وصض- -ي -ي -ة م -ن م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة واÛلسس
الشض -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي وﬂت -ل -ف مصض -ال -ح اأ’م-ن
وت -دع-ي-م أاع-وان اأ’م-ن ل-ت-ف-ادي أاي ان-ز’ق-ات
وأامور ’ يحمد عقباها ،ما جعل ›ريات
ا’م -ت -ح -ان -ات ت -ت-واصض-ل بصض-ف-ة ع-ادي-ة وسض-ط
تعزيزات أامنية مشضددة.

زيارة موجهة ‘ صشيف 2019

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -م ط -الب اÎŸشض -ح -ون وك -ذا
اأ’سض - - - - -ات- - - - -ذة ا◊راسس ‘ اتصض- - - - -ال- - - - -ه- - - - -م
«بالشضعب»عقب وقـوع هـذه ا◊ادثـة بضضرورة
ت-دخ-ل م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق مع رؤوسضاء
الدوائر بالرمشضي وفلوسضن بضضرورة التفكÒ
مسضتقبل وضضرورة تسضخ Òمركز إاجراء شضهادة
ال-ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-ل-دي-ة فلوسضن من
أاجل تفادي نزاعات ’ تسضمن و’ تغني من
جوع وقطاع الÎبية واÎŸشضح ÚواŸؤوطرين
هم ‘ غنى عنها

تلمسسان :بكاي عمر

 60طف Óمن جيجل وبجاية يسستمتعون بسسر الشسريعة
ن-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة ال-رؤؤي-ة ل-لتنمية ؤرعاية
الشش-ب-اب ؤال-ط-ف-ول-ة ب-ج-ي-ج-ل ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
ا◊ظÒة ال -وط -ن-ي-ة ل-ت-ازة ؤج-م-ع-ي-ة آاسشÒام
ق -وراي -ا ل -ب -ج -اي -ة ،زي -ارة ب -ي -داغ -وج -ي -ة إا¤
م -ن -ط -ق -ة الشش -ري -ع -ة ب -أاع -ا‹ ب -ل -دي -ة زي-ام-ة
منصشورية ،التي عرفت مششاركة أاك Ìمن 60
طفÁ Óثلون الو’يت Úا÷ارت.Ú
تضضمن برنامج الزيارة ،التجوال ا ¤غاية دار
اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-الشض-ري-ع-ة ال-تي تشضرف على
تسض-يÒه-ا ج-م-ع-ي-ة إاشض-راق Ÿن-ط-ق-ة الشض-ري-عة ،وهذا
بحضضور مديرة وإاطارات ا◊ظÒة الوطنية لتازة،

والسضلطات اÙلية من رئيسس دائرة وبلدية زيامة،
واŸشضي ع Èمسضلك غابي معتمد على مسضافة 4
كلم’ ،كتشضاف اŸنطقة وما تزخر به من غطاء
ن- -ب- -ات- -ي وح -ي -وا– Êت إاشض -راف إاط -ارات ا◊ظÒة
الوطنية.
لطفال ‘ الهواء
كما اجريت مسضابقة الرسضم ل أ
ال-ط-ل-ق ع-ل-ى مسض-ت-وى سض-اح-ة ال-ف-راشض-ات ،م-ع تناول
وج -ب -ة ال -غ -داء ،ب -اإ’ضض -اف -ة ا ¤ت -ك -ر ËاŸشض -اركÚ
والفائزين ‘ مسضابقة الرسضم ،وكانت فرصضة للتقارب
وال -ت -ع -ارف وت -ب -ادل اÈÿات وال -ت -ج -ارب ب Úاب-ن-اء
الو’يت Úا÷ارت ‘ Úإاطار توأامة ،والزيارة عرفت

أاسضتحسضن جميع اŸشضارك ،Úوتركت انطباعا حسضنا،
على أامل أان تتكرر ‘ القريب العاجل.
ال- -ه- -دف م- -ن ال- -نشض -اط حسضب ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى
لسض -ه -ام ‘ ال -ت -ع -ري -ف ب -دور ال-ب-ي-ئ-ة
ال -ت -ظ -اه -رة ل  -إ
والتحسضيسس بأاهميتها ‘ حياة اأ’فراد وا÷ماعات،
خ -اصض -ة ال -ف-ئ-ات الصض-غ-رى وال-دع-وة إا ¤اÙاف-ظ-ة
عليها من أاخطار ا’ندثار والتلوث ،وكذا مواكبة
ل-ل-ج-ه-ود اŸب-ذول-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل ÚاŸهتمÚ
Ãجال البيئة والتنمية اŸسضتدامة ،من مؤوسضسضات
الدولة وفعاليات اÛتمع اŸد.Ê

جيجل :خالد العيفة

العدد
17977
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السضلطات العليا إا ¤التدخل إ’يجاد حل لهذه
اأ’زمة من خلل شضراء اÛمع من طرف
مسضتثمرين ،للسضتمرار ‘ مزاولة مهامهم،
م- -ع ت- -ع -ي Úم -راقب يشض -رف ع -ل -ى ال -وسض -ائ -ل
والتجهيزات باŸقر لضضمان عدم التصضرف بها
بطرق غ Òشضرعية.
و‘ نفسس توقيت الوقفة ا’حتجاجية التي
ق- -ام ب -ه -ا ع -م -ال ›م -ع «وقت ا÷زائ -ر»” ،
توقيف بث قناة «دزاير نيوز» وظهور شضاشضة
سض- -وداء وه- -و م- -ا اع- -تÈه اÙت- -ج- -ون ق -رارا
›ح- -ف -ا وغ Òشض -رع -ي ،خ -اصض -ة وأان -ه سض -ب -ق
اŸوعد اŸعلن عنه سضابقا واÙدد يوم 25
جوان.
ك-م-ا شض-ه-دت ال-وق-ف-ة ا’ح-ت-ج-اجية Ûمع
«ال -وقت ا÷دي -د» حضض-ور صض-ح-ف-ي-ون Áث-ل-ون
ﬂت -ل-ف وسض-ائ-ل اإ’ع-لم ال-وط-ن-ي-ة السض-م-ع-ي-ة
ال -بصض -ري -ة والصض-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ،ت-ع-بÒا ع-ن
تضض -ام -ن-ه-م ومسض-ان-دة م-ن-ه-م ل-زم-لء اŸه-ن-ة،
مؤوكدين أان الصضحفي من اŸفروضس أان ’
ي -دف -ع ث -م -ن اأ’خ -ط -اء اŸقÎف -ة واŸشض -اك -ل
اإ’دارية واŸالية والقانونية.

يعيششون ظرؤفا مالية صشعبة

مالكو «الوقت ا÷ديد» يوافقون على بيع أاصسوله Ÿسستثمر جديد
الشض -عب  -إال -ت -زم م-ال-ك-و ›م-ع الصض-ح-اف-ة
«ال- -وقت ا÷دي- -د» ب- -الشض -روع ‘ م -ف -اوضض -ات
التخلي عن أاصضول اÛمع Ÿسضتثمر جديد أاو
متعامل يريد شضراء الدعائم اإ’علمية التابع
ل -ه .وأاف -اد ب -ي -ان ع -ن اÛم -ع ،أان -ه ب -ال -ن -ظ-ر
للصضعوبات اŸالية التي يواجهها اÛمع ،فإان
اŸؤوسضسض -ة م -ط -ال -ب -ة ال-ي-وم ب-ات-خ-اذ إاج-راءات
جذرية من شضاكلة إايجاد مسضتثمر جديد ،عليه
اف -ت -كت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-م-ج-م-ع إال-ت-زام
اŸال- -ك Úب- -تسض- -ه -ي -ل –وي -ل أاصض -ول اÛم -ع
والشض- -روع ‘ م- -ف- -اوضض- -ات ‘ أاق- -رب اآ’ج -ال
بهدف ضضمان مصضالح العمال وا◊فاظ على
اŸؤوسضسضة.
البيان ،الذي وقعه اŸدير العام للمجمع،
عÈوسس أاوت- - -ودرث ،أاك- - -د أان إادارة اÛم- - -ع،

بالتنسضيق مع هيئة ‡ثلة للعمال ،درسضت كل
السض -ب -ل لضض -م -ان ع -م -ل اŸؤوسضسض -ةÃ ،ا ف -ي-ه-ا
ت -وح-ي-د ال-ق-ن-ات Úاإ’خ-ب-اري-ة وال-ع-ام-ة ب-ه-دف
تقليصس التكاليف ،وإاقرار نظام جديد للعمل،
غ Òأان ن -ي-ة ت-ق-ل-يصس ال-ع-م-ال اŸراف-ق-ة ل-ه-ذه
اÿطة ثبت أانها بدون جدوى يضضيف ذات
البيان .-
ال -ب -ي -ان أاسض -هب م-ط-و’ ‘ أاسض-ب-اب ال-وضض-ع
اŸا‹ الصضعب الذي يعيشضه اÛمع الناجمة
ع -ن فÎة ط -وي -ل -ة م -ن اŸت -اعب اŸال-ي-ة ،اإ¤
ج-انب ال-ت-ه-م ال-قضض-ائ-ي-ة ال-ت-ي ط-الت ال-رئيسس
اŸدي - -ر ال - -ع- -ام Ûم- -ع «أاو.ت- -ي.آار.أاشس.ب- -ي
حّداد» ،علي حّداد؛ وضضع عمق منه سضحب
اإ’شض -ه -ار ال-ع-م-وم-ي م-ن ال-دع-ائ-م اإ’ع-لم-ي-ة
التابعة للشضركة.

يسشكنون بيوتا آايلة للسشقوط بالعاصشمة

ترحيل  17عائلة من قاطني القصسبة السسفلى إا ¤سسكنات ’ئقة

ششرعت ،أامسس ،مصشالح الدائرة ا’دارية
لباب الوادى با÷زائر العاصشمة ‘ ،عملية
ت -رح -ي-ل  17ع -ائ -ل -ة م -ن ق -اط-ن-ي ال-قصش-ب-ة
السشفلى ؤ–ديدا من بناية “ 5اغليت ،ا¤
سش -ك -ن -ات ’ئ -ق -ة ،حسش -ب -م -ا ع -ل -م ع-ن ال-وا‹
اŸن-ت-دب Ÿق-اط-ع-ة ب-اب ال-وادي ع-ب-د ال-ع-زي-ز
عثمان.
اوضضح عثمان ‘ تصضريح لـ»واج» على هامشس
احياء الذكرى ’ 63سضتشضهاد احمد زبانة والتي
اقيمت على مسضتوى سضجن سضركاجي ،ان عملية
ترحيل ” اقرارها من قبل الوزير ا’ول لفائدة
قاطني العمارة “ 5اغليت بالقصضبة ،مÈزا ان
ترحيل هؤو’ء ا ¤سضكنات جديدة.
و اضض- -اف اŸت- -ح- -دث ان ع- -م- -ل- -ي- -ات اع- -ادة
ا’سضكان بالقصضبة «متواصضلة « وسضتتم تدريجيا،
كاشضفا عن عملية ‡اثلة ‘ غضضون عشضرة ايام
اŸقبلة ،اي مع بداية شضهر يوليو اŸقبل ،لتليها
ع-م-ل-ي-ات اخ-رى ب-ال-قصض-ب-ة وب-اب ال-وادي وت-ع-نى
عمليات الÎحيل اŸشضار اليها خصضوصضا بقاطني
العمارات ا’يلة للنهيار.
وقال انه مثلما ” التكفل بعائلت ضضحايا
انهيار عمارة من اربعة طوابق بالقصضبة السضفلى
شضهر ابريل اŸنصضرم والذي خلف وقوع  5قتلى،
حيث اسضتفادت عائلت الضضحايا من  4سضكنات،
سض-ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ق-اط-ن-ي ال-قصض-ب-ة وب-اب ال-وادي
تدريجيا ،مؤوكدا ان العمارات اŸهددة بالسضقوط
ليسضت ‘ القصضبة فقط بل “تد ا ¤باب الوادي
ووادي ق -ريشس وب -ول -وغ Úوب-درج-ة اق-ل ب-ب-ل-دي-ة
الرايسس حميدو.
واكد اŸتحدث ‘ رده على سضؤوال لـ»واج»
حول Œاوزات وقعت خلل اŸرحلة اأ’و ¤من
العملية  25للÎحيل وإاعادة اإ’سضكان بالعاصضمة
والتي خصضصضت للقصضبة من قبل مصضالح و’ية
ا÷زائر وبشضكل «اسضتعجا‹» بعد انهيار عمارة
شضارع “اغليت ،و كشضفها (التجاوزات) اعضضاء
«مؤوسضسضة القصضبة «« ،ان تلك العملية مسضت فقط
ق -اط -ن-ي ال-قصض-ب-ة و ⁄ي-ت-م اسض-ك-ان اي ع-ائ-ل-ة او
شضخصس من خارج اقليم البلدية على انه مقيم
بها».
وكشضف ان ترحيل قاطني بنايات غ Òمؤوشضر
عليها باللون ا’حمر(آايلة للسضقوط ) من قبل
الهيئة التقنية Ÿراقبة البنايات ’ ،يعني Œاوزا
‘ حق قاطني العمارات اŸؤوشضر عليها ،بل»

Ÿق -تضض -ي -ات ت-ق-ن-ي-ة « ت-خصس ع-م-ل-ي-ات الÎم-ي-م
ا›ÈŸة ‘ ب -ن -اي -ات ال -قصض-ب-ة ،ق-ب-ل ان ي-ج-دد
ت-اك-ي-ده ع-ل-ى ان ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل ل-ن تسض-ت-ث-ني
احدا ‡ن يسضتحق اعادة ا’سضكان.

أازيد من  3200مسستفيد من
اıيمات الكشسفية الصسيفية عÈ
ﬂتلف الو’يات السساحلية
سضيسضتفيد ازيد من  3200عضضو وطفل من
منتسضبي اÙافظة الو’ئية للكشضافة ا’سضلمية
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة م-ن اıي-م-ات ال-كشض-ف-ي-ة
الصضيفية لسضنة  ،2019والتي سضتقام عﬂ Èتلف
شضواطئ الو’يات السضاحلية للوطن ،حسضبما علم
أامسس ،عن اÙافظ الو’ئي لهذه اŸنظمة.
واوضضح رشضيد بودينة ‘ تصضريح لـ»واج» أان
أازيد من  3200طفل وعضضو منتسضب للمحافظة
الو’ئية للكشضافة اإ’سضلمية بو’ية ا÷زائر اإ¤
ج- -انب ع -دد م -ن اأ’ط -ف -ال اŸن -تسض -ب Úل -ب -عضس
ا÷م- -ع- -ي- -ات اÙل- -ي -ة ال -ت -ي اع -ت -ادت ال -ع -م -ل
اŸشضÎك م -ع اÙاف -ظ -ة سض -يسض -ت -ف -ي -دون ه-ذه
السضنة وبداية من  10يوليو اŸقبل من ﬂيمات
كشض -ف -ي-ة صض-ي-ف-ي-ة سض-ت-ق-ام عﬂ Èت-ل-ف شض-واط-ئ
الو’يات السضاحلية للوطن.
وقال اŸتحدث ،إان هذه اıيمات التي تقام
كل سضنة ترمي إا ¤إاضضفاء أاجواء ترفيهية وتربوية
‘ نفسس الوقت للمسضتفيدين منها وفقا لقيم
وم-ب-ادئ ال-كشض-اف-ة اإ’سض-لم-ي-ة اŸت-عارف عليها،
مÈزا أان التحضض Òجار على قدم وسضاق من اجل
ضضبط آاخر التحضضÒات إ’قامة تلك اıيمات
والتي سضتنتهي بتاريخ  27أاوت اŸقبل.
كما تعكف اÙافظة حاليا على إا“ام آاخر
لنشضودة
ترتيبات اŸهرجان الكشضفي الو’ئي ل أ
الوطنية واŸسضرح واأ’وبÒات ‘ طبعته التاسضعة
وال-ذي سض-ي-ق-ام ب-ت-اري-خ  29ي-ون-ي-و ا÷اري ع-ل-ى
مسض -ت -وى ق -اع -ة اب-ن خ-ل-دون ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ح-يث
سض -ت -ت-ن-افسس عشض-رون ف-رق-ة ع-ل-ى ت-ق-د Ëأافضض-ل
العروضس من اجل إاحراز اŸراتب اأ’و ‘ ¤هذا
اŸهرجان الذي أاصضبح تقليدا ثابتا لدى منتسضبي
اÙافظة.
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قبل انطÓقها لتنفيذ ا◊ملة التدريبية ““صسيف ““2019

اللواء حو‹ يشسرف على مراسسم تفتيشس السسفينة
الشسراعية اŸدرسسة ““اÓŸح““

ت -خ -رجت ،أامسس،ال -دف -ع-ة ال-ث-ام-ن-ة عشس-ر
للطلبة الضسباط العامل Úالبالغ عددهم 340
اي ب - -نسس- -ب- -ة ‚اح  98ب -اŸائ -ة ،ن -ف -ذو ا ك -ل
الÈام- -ج اŸق- -ررة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة وال -ع -ل -م -ي -ة
ب-اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-حضسÒي-ة ل-دراسس-ات
مهندسس باجي ﬂتار .جرى مراسسم حفل
ت- -خ- -رج أاشس -رف ع -ل -ي -ه ال -ل -واء شس -ري -ف زراد
رئ-يسس دائ-رة السس-ت-عÓ-م وال-تحضس Òبأاركان
ا÷يشس الوطني الشسعبي.

الرويبة :خالدة بن تركي
تصصوير :آايت قاسصي ﬁمد
ب -داي -ة ال -ح -ف -ل ك -انت ب -ت -ف -ت -يشس ال-ل-واء شس-ري-ف زراد
للتشسكيÓت المنتظمة بسساحة العلم  ،ليفسسح المجال
بعدها للعميد المدير العام للمدرسسة محمد سسعال
إللقاء كلمته الفتتاحية التي تعرضس فيها إالى المحاور
الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسسكرية بأارقى
المناهج والوسسائل البيداغوجية التي وفرتها القيادة
العليا للجيشس الوطني الشسعبي التي تلقاها المتكونين
من إاطارات مؤوهلين و أاسساتذة أاكفاء لبلوغ األهداف
التكوينية المسسطرة.
ونوه العميد إالى الرعاية التي تحظى بها المؤوسسسسة
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة ل-ت-ك-ون داف-ع-ا ق-وي-ا ل-لسس-ي-ر ع-لى
ال -خ -ط -ى ن -ح -و ب-ل-وغ األه-داف وكسسب ره-ان ال-ن-ج-اح
والتطور  ،مشسيرا في السسياق نفسسه إالى جهود الطلبة
ال-م-ل-ي-ئ-ة ب-ال-ج-د والج-ت-ه-اد ل-ت-خ-ريج نخبة من بشسائر
الخير والعطاء الذي يكتب بالخط العريضس في سسجل
انجازات المدرسسة .
وق -ال ق -ائ -د ال -م -درسس -ة أان ال -دف -ع-ة ال-م-ت-خ-رج-ة م-ن
ال -ط -ال -ب-ات وال-ط-ل-ب-ة األشس-اوسس أاج-روا ك-ل ال-ت-م-اري-ن
ال-ب-ي-ان-ي-ة وال-م-ي-دان-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة وخضس-عوا لمختلف
التدريبات العسسكرية التي مكنتهم من نيل الشسهادة
ل -ل -ط -ور ال -ع -ل -م -ي األول وشس -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن
ال-عسس-ك-ري-ي-ن ل-م-واصس-ل-ة دراسس-ت-ه-م ب-ال-م-درسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
العسسكرية  ،مؤوكدا أان النجاح لم يكن وليد الصسدفة بل
المثابرة كانت وراء سسر التأالق واإلصسرار سسر التفوق.
هذه المؤوسسسسة التكوينية –قال العميد – سستطاعت
ب-فضس-ل إاط-ارات-ه-ا ال-م-خ-لصس-ي-ن أان ت-ن-م-ي روح البتكار
والمبادرة والتمييز  ،حيث حرصست على التركيز لنجاح
الطالب والرغبة الدائمة في التعليم المسستمر وتبادل
المعرفة والعمل بروح الفريق وخلق الروح الجماعية
وال -ب -ي-ئ-ة الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-وف-ره-ا ه-ذا ال-ن-ه-ج ،م-ب-رزا
الخطى الحثيثة التي تسسير عليها لتعزيز دورها في
إاعداد طلبة متكونين ومطلعين ومتمكنين في المجال
ال-ت-حضس-ي-ري  ،ب-اإلضس-اف-ة وب-دع-م م-ن ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشس الوطني الشسعبي ومواكبة التطورات العلمية
اسستحداث برنامج تكويني بجذعين مشستركيين علوم
وتكنولوجيا والثاني رياضسيات وإاعÓم أالي ينطلقا

الشس -عب– أاشس -رف ال -ل -واء ﬁم-د ال-ع-رب-ي ح-و‹
قائد القوات البحرية ،أامسسÃ ،قر قيادة القوات
البحرية باألمÒالية ،على مراسسم تفتيشس السسفينة
الشسراعية اŸدرسسة ““اÓŸح““ رقم ا ،938 ÏŸقبل
انطÓقها لتنفيذ ا◊ملة التدريبية ““صسيف–،““2019
خÓل الفÎة اŸمتدة من  20جوان إا 29 ¤جويلية
.2019
ا◊م-ل-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-تضس-م-ن ( )79ط-ال-با

للعاب القوى
التجمع الوطني العسسكري الـ  11أ

بداية من السسنة الجامعية .2020–2019
م-ب-رزا دور األسس-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن وال-عسس-ك-ريين وكذا
اإلطارات في تحقيق هذه النتائج مثمنا مجهوداتهم
ودع-وت-ه-م ل-م-واصس-ل-ة السس-ي-ر ومضس-اع-ف-ة ال-ج-ه-د تلبية
لشسعار المدرسسة التعلم – الخدمة والوطن  ،مشسيدا
ب-اإلرادة ال-ق-وي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ط-ي-ل-ة ت-ك-وي-نهم بالمدرسسة ،
داعيا إاياهم أان يكونوا في مسستوى اآلمال التي وضسعت
والتحلي بروح الجدية والمثابرة والنضسباط والتشسبع
ب-ال-م-ب-ادئ ال-ن-وف-م-ب-ري-ة وال-تسس-ل-ح ب-ال-م-ع-ارف وال-علوم
ال-عسس-ك-ري-ة والف-ت-خ-ار ب-م-ؤوسسسس-ت-ه-م ال-ع-ري-ق-ة والولء
ال Ó-م -ح -دود ل -ل -وط -ن واإلخ Ó-صس ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشسعبي سسلسسل جيشس التحرير الوطني .
ونوه في الختام إالى الرعاية السسامية للقيادة العليا
ل -ل -ج -يشس وع -ل -ى رأاسس -ه -ا ال -ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع
ال-وط-ن-ي رئ-يسس أارك-ان ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي إال-ى
األهمية التي يوليها للمدرسسة ولقطاع التكوين من
خ Ó-ل ت -وف -ي -ره ك -ل اإلم -ك -ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة
وال-م-ع-ن-وي-ة ل-ل-مسس-اع-دة ع-ل-ى أاداء ال-م-ه-م-ة ب-ك-ل يسس-ر
وفعالية.
ادت ب-ع-ده-ا ال-دف-ع-ات ال-م-ت-خ-رج-ة ال-ت-ي ح-ملت اسسم
الشس-ه-ي-د ال-ب-ط-ل بصس-ال-ح ع-م-ار ال-م-دع-و أاعمر الباصس
القسسم تليه تسسليم الشسهادات للمتفوقين العشسر األوائل
وعلى رأاسسهم الضسابط العامل محمد صسÓح الدين
والرتبة الثانية للضسباط العامل شسعيب فدسسي لتعود

المرتبة الثالثة إالى بومديري تقي الدين لتكون المرتبة
العاشسرة من نصسيب بوكرشس صسارة بمعدل 14/20تليها
اسستÓم وتسسليم العلم بين الدفعة المتخرجة والموالية
ليتقدم طالب الدفعة المتفوق بطلب الموافقة على
تسسميتها باسسم الشسهيد البطل بصسالح عمار ليختتم
الحفل باسستعراضس عسسكري للطلبة المتخرجين على
وقع الموسسيقى العسسكرية وكذا اسستعراضس حركات
جماعية بالسسÓح لطلبة السسنة الولى تعكسس التنظيم
ال -م -ح-ك-م وال-ت-نسس-ي-ق ال-دق-ي-ق والنسس-ج-ام ال-ت-ام وروح
الجماعة لتكرم بعدها عائلة الشسهيد .

تتويج الناحية العسسكرية األو ¤بالكاأسس اŸمتازة

للعاب القوى
لو ¤بالكأاسس اŸمتازة للتجمع الوطني العسسكري ا◊ادي عشسر أ
توجت الناحية العسسكرية ا أ
لربعاء Ãركز Œمع و–ضس Òالفرق الوطنية العسسكرية الشسهيد «مسسعود بوجريو» اŸدعو
الذي أاقيم عشسية ا أ
لو ،¤بعدما فاز غالبية عدائيه
«سسي مسسعود القسسنطيني» ب Íعكنون بالعاصسمة بالناحية العسسكرية ا أ
Ãختلف الختصساصسات التي تبارى فيها  16فريقا من النواحي السستة وﬂتلف القيادات.

الشسهيد بصسالح عمار ‘ سسطور
^ ولد الشسهيد ببلدية مكودة بتيزي وزو سسنة 1916
أاسسسس خÓيا لتوعية الشسعب وقام بهجوم على فرنسسا
بمسساعدة مناضسلين قدماء في الحركة الوطنية .
^ أاسسسس خÓيا سسرية بالجزائر واصسل نشساطه في
التنظيم السسري قبل أان يغادر ارضس الوطن ليقرر
الدخول في التحضسير المسسلح ليلية  1نوفمبر .1954
^ تقلد الشسهيد عدة مسسؤووليات سسياسسية وعسسكرية
ونقل تدريجيا من مÓزم أاول إالى مسسؤوول اتصسال
بالمنطقة سسنة  1956إالى رتبة نقيب قائد المنطقة
ال-ث-ال-ث-ة ف-ي ج-ويلية  57ل-يسس-ق-ط الشس-ه-ي-د في ميدان
الشسرف في  7سسبتمبر 19 59

لخضسر
تخرج ثÓث دفعات تابعة للسسÓح ا أ

كفاءات عسسكرية ◊ماية الوطن من الخطار

لركان تخصسصس سسÓح ،وأاخرى تخصسصس
لخضسر ،دفعات لقيادة ا أ
تخرجت أامسس ،من اŸدرسسة العليا للدرك الوطني بزرالدة  ،خÒة الكفاءات العسسكرية التابعة للسسÓح ا أ
إاسسناد ،ماسس Îعلوم جنائية  ،ليسسانسس تخصسصس حقوق وأامن عمومي، ..،جيل طموح على قدر عا‹ من الكفأاة مسستعد لتحمل اŸسسؤوولية أامام حجم اıاطر التي –يط بأامن و
إاسستقرار الوطن ماضسون ‘ مواجهة الصسعاب والتحديات ،توج مسسارهم الدراسسي بحفل أاشسرف عليه قائد الدرك الوطني ،العميد غا‹ بالقصس ،Òبحضسور وزير الداخلية واŸدير
لطارات العسسكرية .
Óمن الوطني ومدير العام للحماية اŸدنية ،وكذا ا÷مارك وعدد من ا إ
العام ل أ

آاسصيا مني
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي

ب-داي-ة م-راسس-م اإلح-ت-ف-ال ك-انت ب-ت-ف-ت-يشس ال-تشسكيÓت
الجديدة التي تعزز بها السسÓح ،من طرف العميد
غالي بلقصسير قائد الدرك الوطني  ،المتضسمنة كل من
الدفعة الثانية والعشسرين لدروسس القيادة األركان ،
تخصسصس سسÓح  ،ضسمت  153ضسابطا ،من ضسمنهم
خمسسة ضسابطات  ،ثÓثة ضسباط وافدين من دولة
المالي  ،فلسسطين والصسحراء الغربية ،الدفعة الرابعة
ل- -دروسس ال -ق -ي -ادة واألرك -ان ت -خصسصس إاسس -ن -اد وتضس -م
21ضسابطا ،الدفعة الثانية ماسستر علوم جنائية وتضسم
 12ضسابطا من بينهم ضسابطتين.
كما ضسمت التشسكيÓت ،الدفعة الخامسسة والخمسسين
لـ  55لدروسس اإلتقان وتضسم و تضسم  122ضسابطا من
بينهم  10ضسابطات وضسابطين وافدين من دولة
«تشساد» ومن الجمهورية العربية الصسحراوية ودولة
فلسسطين ،الدفعة األولى ليسسانسس تخصسصس حقوق
وأام -ن ع -م -وم -ي وت-ظ-م  165ضس -اب -ط-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م 12
ضسابطة.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس تشس-ك-ي-ل-ة ال-ط-ل-ب-ة الضس-ب-اط العاملين
المتابعين لتكوين عسسكري جامعي بنظام « ل.م.د»
للسسنة األولى والثانية التشسكيلة السسنة األولى المزاولة
لدروسس الماسستر علوم جنائية قد حققوا نسسبة نجاح
 100بالمائة.
ليلقي عقب عملية التفتيشس ،قائد المدرسسة العليا
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ال -ع -ق -ي -د ب -ج -اوي ال -ح-واسس ك-ل-م-ة
بالمناسسبة ذكر فيها باألهمية الخاصسة التي توليها
ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ل-م-ن-ظومة
ال-ت-ك-وي-ن ب-ت-وف-ي-ر ج-م-ي-ع ال-وسس-ائ-ل ال-بشس-ري-ة والمادية
الضسرورية لتكوين ذو نوعية.
كما نوه مدير المدرسسة بمسستوى التكوين المحقق
وكذا حجم الجهود التي يجب بذلها من أاجل ترقيته

عام ÓباŸدرسسة العليا البحرية بتمنفوسست ،من
بينهم ( )12طالبة باإلضسافة إا ¤طالب ( )01تونسسي.
سس -تسس -م-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة م-ن خÓ-ل الح-ت-ك-اك اŸب-اشس-ر
ب-ال-وسس-ط ال-ب-ح-ري ،م-ن ال-ت-أاق-ل-م وظروف اÓŸحة
ا◊قيقية وطبيعة ا◊ياة على ا ،ÏŸكما سسيسساهم
اŸسس -ار اÙدد ل -ل -ح -م-ل-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة ‘ ال-ت-ح-ك-م
باÓŸحة ‘ اŸضسائق واÿلجان والقنوات خÓل
الظروف اŸناخية اıتلفة.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير  :عباسص تيليوة
ع-رف ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-عسس-ك-ري ال-ح-ادي عشس-ر
أللعاب القوى لحسساب الموسسم الرياضسي (– 2018
 ،)2019مسستوى ل بأاسس به بين مختلف عدائي
م-خ-ت-ل-ف ال-ن-واح-ي وال-ق-يادات العسسكرية ،تحضسيرا
لنهائيات البطولة العالمية العسسكرية بقطر 2019
وال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب-ال-مغرب ،2019
حيث تأالق عدد من الرياضسيين محسسنين رقمهم
الشس -خصس-ي ف-ي ان-ت-ظ-ار ت-ح-ق-ي-ق ال-ح-د األدن-ى ف-ي
م -خ -ت -ل -ف ال -ت -ج -م -ع -ات ال -م -ق -ب -ل-ة ل-خ-وضس غ-م-ار
السستحقاقات الدولية.
تمكن العداء «عبد النور رمزي» في سسباق  800متر،
وزميله «فضسيل محمد أامين» في اختصساصس القفز
العالي وكذا «زهير مزيان» في اختصساصس القفز
الطويل من الناحية العسسكرية األولى من خطف
الميدالية الذهبية ،في حين تمكن رياضسيو مركز
ت -ج-م-ع وت-حضس-ي-ر ال-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة م-ن
السسيطرة على سسباقات السسرعة والنصسف طويلة.
أاع -ط -ى ال-ع-م-ي-د «ع-م-ر ق-ريشس» م-دي-ر ال-ري-اضس-ات

العسسكرية ،إاشسارة انطÓق التجمع الذي أاكد في
مداخلته بأان تنظيم هذا النوع ،مسساهمة من طرف
ال-ري-اضس-ة ال-عسس-ك-ري-ة لÓ-رت-ق-اء ب-ال-ح-رك-ة ال-وط-نية
الرياضسية ورياضسة أالعاب القوى خصسوصسا ،مضسيفا»
إانها مناسسبة من أاجل تأاهيل بعضس العدائين المعول
عليهم في البطولة العالمية العسسكرية بقطر 2019
وال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب-ال-مغرب ،2019
وأاخصس ب -ال -ذك-ر ال-ع-ري-ف األول «بÓ-ل ث-اب-ت-ي» ف-ي
اختصساصس  3000متر موانع والعريف «محمد بن
بشسير» في اختصساصس سسباق  800متر ،والمسستخدم
المتعاقد «عبد المليك لحولو» في اختصساصس 400
متر حواجز ،وآاخرين».
من جهته مدير الرياضسات العسسكرية ،أاوضسح ،أان
ال -ت-أاط-ي-ر ال-م-م-ي-ز ال-ذي ت-ل-ق-اه ع-ن-اصس-ر ال-م-ن-ت-خب
الوطني العسسكري ،سسخرته القيادة العليا للجيشس
في مختلف الختصساصسات ،سسمح من تحقيق انجاز
تاريخي خÓل البطولة العالمية العسسكرية ،2017
مؤوكدا أان ذلك راجع أايضسا إالى النضسباط العالي
وال-روح ال-وط-ن-ي-ة والصس-رام-ة وال-ت-ف-ان-ي ف-ي ال-عمل،
واإلصسرار على رفع الراية الوطنية عاليا ،مصسرا
Óب-ق-اء ع-ل-ى م-كانة
ع-ل-ى ضس-رورة ال-ع-م-ل ال-ج-دي ل -إ
الرياضسة الجزائرية العسسكرية بين األوائل عربيا
قاريا ودوليا.

اŸدرسسة العليا للطÒان بطفراوي

تخرج الدفعة  49للطلبة الضسباط والضسباط اÎŸبصسÚ
حتى يسستجيب بمسستوى التكوين المحقق وكذا حجم
ال -ج -ه -ود ال -ت -ي ي -جب ب -ذل-ه-ا م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ت-ه ح-ت-ى
يسستجيب لمتطلبات التطورات التكنولوجية الراهنة
وحث ف -ي ال -وقت ن-فسس-ه ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي
باألخÓق الحسسنة والمثل العليا أاثناء تأادية مهامهم
وال -تشس -بث ب -ال -ق -ي -م ال -ن -ب -ي-ل-ة لشس-ه-داء ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
المجيدة.
وتولي قيادة الدرك الوطني أاهمية بالغة للتكوين
وذلك بالرفع من قدرات اسستيعاب هياكل التكوين
وكدا تأاطير وتأاهيل المورد البشسري وعصسرنة الوسسائل
البيداغوجية المسستعملة ،مواكبة المناهج المعمول بها
وتكييفها مع المسستجدات مسستوى عالي من اإلتقان،
ف -ي ت -حضس -ي -ر ضس -اب-ط ال-درك ال-وط-ن-ي ف-ي م-خ-ت-ل-ف
مراحل مسسارهم المهني  ،بما يقتضسيه خصسوصسيات
المهنة ،مما يسسهم سسنويا في مد الوحدات بإاطارات
ذو كفاءات عالية ،مؤوهلة للقيام بمهامها النبيلة بكل

تفاني وإاخÓصس مكرسسين عملهم في حماية المواطن
وممتلكاته بعزم وإادارة.
وبعد أاداء الدفعة المتخرجة للقسسم قام العميد قائد
الدرك الوطني بتكريم المتفوقين وتسسليم الشسهادات
وتقليد الرتب ،متبوعة بتسسليم وإاسستÓم العلم ،ليتم
تسسمية الدفعة بإاسسم الشسهيد « سسلمان عبد القادر»
بعد موافقة العميد قائد الدرك الوطني.
وأادت الدفعة المتخرجة بعدها اسستعراضس أابدوا فيه
تحكما و إانسسجاما كبيرين يعكسس مسستوى التدريب
الذي تلقوه،
ليفسسح المجال بعدها لتكريم عائلة الشسهيد البطل «
سسلمان عبد القادر» من طرف العميد قائد الدرك
الوطني الذي أاكد أان هذه التسسمية تعتبر إاعترافا
بتضسحيات الشسهداء وتذكير بدورهم في تحرير وطننا
الغالي ،ليشسرف بعدها على اإلمضساء على السسجل
الذهبي للمدرسسة العليا للدرك الوطني.

أاشس -رف ق -ائ -د ال -ق -وات ا÷وي -ة ال -ل -واء ح -م-ي-د
بومعيزة امسس على حفل تخرج الدفعة ال 49
ل-ل-ط-ل-ب-ة الضس-ب-اط والضس-باط اÎŸبصس ÚباŸدرسسة
العليا للطÒان «الشسهيد جبار الطيب» بطفراوي
(وهران) بالناحية العسسكرية الثانية.
وتتكون الدفعات المتخرجة من الدفعة ال  32من
دورة القيادة واألركان والدفعة الرابعة من دورة
ال -ق -ي-ادة واألرك-ان ب-ال-م-راسس-ل-ة وال-دف-ع-ة السس-ادسس-ة
للطلبة الضسباط العاملين في إاطار نظام ليسسانسس
م -اسس -ت-ي-ر دك-ت-وراه (أال أام دي) وال-دف-ع-ة ال-خ-امسس-ة
ل -ل -ت -ك -وي -ن ال -ت -خصسصس -ي ل -لضس -ب -اط ال -م -ت -ربصس -ي -ن
اختصساصس نقل والدفعة الثالثة للتكوين التخصسصسي
للضسباط المتربصسين اختصساصس طائرة بدون طيار.
كما تضسمنت الدفعات أايضسا الدفعة الثالثة للتكوين
التخصسصسي للضسباط المتربصسين اختصساصس مراقب
جوي والدفعة الثانية للتكوين التخصسصسي للضسباط
المتربصسين اختصساصس أارصساد جوية والدفعة الثالثة
للتكوين التطبيقي في علم الطيران للطلبة الضسباط
العاملين المجندين على أاسساسس الشسهادة والدفعة
الرابعة لضسباط التوجيه األرضسي التابعين لقيادة
القوات البرية.

وجرت مراسسيم تخرج هذه الدفعات التي أاطلق
عليها اسسم الشسهيد بلحلوشس أاحمد بحضسور إاطارات
سس-ام-ي-ة م-ن ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي والسس-لطات
الولئية المدنية والعسسكرية وأافراد من عائلة ذات
الشسهيد.
وبعد تفتيشس المربعات من طرف قائد القوات
الجوية اللواء حميد بومعيزة ،أاكد قائد المدرسسة
العليا للعليا للطيران العميد احمد نميشس في كلمة
أالقاها بالمناسسبة أان «هذه الدفعة المتخرجة تلقت
تكوينا عسسكريا نظريا وتطبيقيا متكافئا ومتوازنا
منحها قدرة عالية من الكفاءة سستؤوهلها مسستقبÓ
ألداء مهامها بكل ثقة
واق -ت -دار خ -اصس -ة ف -ي م -ج -ال ال-ط-ي-ران»  ,م-ب-رزا
«المجهودات المبذولة من قبل جميع أافراد هذا
الصسرح التكويني خاصسة منهم فئة الطارات وسسلك
السس-ات-ذة وال-م-درب-ي-ن ف-ي م-خ-ت-لف الختصساصسات
يحدوهم حبهم لعملهم النبيل ووفائهم لمنظومتهم
التكوينية التي تبقى بدون منازع الورشسة السساسسية
التي بإامكانها أان تصسنع طيارين أاكفاء متحكمين في
أاحدث تكنولوجيات الطيران لمواجهة التحديات
التي يفرضسها التطور العسسكري المعاصسر».

الخميسض  ٢٠جوان  ٢٠١٩م الموافق لـ  ١٧ششوال ١٤٤٠
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٩٧٧

إانــتــــاج قـــيــاسشـــي لــلـــثــــوم بـــــالـــــــــــــوادي
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عـــيــــادة عـــ Úقــــزام بتمÔاسشت هـــيـــكـل ب Óروح

مواطنون يشضتكون من تّد Êاÿدمات الصضحية

بلغ إانتاج الثوم بالوادي ،سشقف  30أالف طن ،على مسشاحة  2300هكتار ،بـ 06بلديات رائدة ‘ هذه الششعبة الفÓحية
غ ÒاŸوسشمية وتتعّلق ببلديات «الدبيلة ،الطريفاوي ،قمار ،حاسشي خليفة تغزوت ،واŸقرن.

إلوإدي :خ.ع
ويبقى أاك Èانششغال لفÓحي الوادي من
م -ن -ت -ج -ي ال -ث -وم ،وأاصش -ح -اب السش-ت-ث-م-ارات
الزراعية الكÈى اŸطلب الذي رفعوه ‘
اŸواسش-م السش-اب-ق-ة ل-ل-وزارة ال-وصش-ي-ة ،ت-ف-عيل
نظام ضشبط اŸنتوجات الزراعية الواسشعة،
◊م -اي -ة اŸن -ت -ج واŸسش -ت -ه -لك ،إاضش-اف-ة ا¤
ت -دّخ -ل ال -وصش -اي-ة ب-تسش-خ Òأاج-ه-زة ال-دي-وان
ال-وط-ن-ي اŸه-ن-ي ل-ل-خضش-ر وال-فواكه واللحوم
ل -تسش -ط Òب -رن -ام -ج اسش -ت-ع-ج-ا‹ لم-تصش-اصض
الفائضض من خÓل ششراء كميات من هذه
اŸادة ال -ه -ام -ة م -ن اŸن -ت -ج Úوت -وج -ي -ه-ه-ا
كمخزون اسشÎاتيجي.
وعرفت زراعة الثوم ‘ السشنوات األخÒة
ب -ال -وادي ،ت -وسّش -ع -ا ك -بÒا ،واك -د م-ن-ت-ج ه-ذه
اŸادة على أانهم قادرون على “وين كامل
الÎاب الوطني والتفك Òجديا ‘ التصشدير

وج -لب ال -ع -م -ل -ة الصش-ع-ب-ة ،وه-و األم-ر ال-ذي
أاك - -دت - -ه ال- -غ- -رف- -ة ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ‘ ع- -دي- -د
اŸناسشبات ،وطالبت ‘ ذات السشياق بحماية
الفÓح و–فيزه على النتاج و“ويل السشوق
اÙل -ي -ة .وم -ن أاب-رز ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-ع-ي-ق
تطّور ششعبة الثوم بالولية ،والتي تعا Êمن
ت -ك ّ-دسض اإلن -ت -اج وان -خ-ف-اضض أاسش-ع-ار ال-ب-ي-ع،
غياب وحدات التحويل.
ورغ- -م تصش- -در ال -ولي -ة ‘ ﬂت -ل -ف أان -واع
اÿضش -ر وال -ف -واك -ه وخ-اصش-ة م-ن اŸوسش-م-ي-ة
م- -ن- -ه- -ا ،ال ان ال- -ف Ó-ح ل ي -زال ي -ع -ا Êم -ن
ال -ت-ع-ق-ي-دات اإلداري-ة م-ن-ه-ا خ-اصش-ة ال-ب-ن-وك
ف-ال-تسش-ه-يÓ-ت واŸت-اب-ع-ة ب-ع-يدة اŸنال ،اما
اŸسش -اع -دات ‘ ال -ت -زود ب -ال -ك -ه -رب-اء وششّ-ق
الطرق على الورق فقط ،وأارقام بعيدة عن
الواقع اŸعيشض.
وت -ب -ق -ى م-ن أاه-م م-ط-الب ال-فÓ-ح السش-و‘
توف Òغرف التÈيد ،والدعم الفÓحي حتى
تكون الولية مسشتثمرة فÓحية بامتياز ،كما

صشّرح رئيسض غرفة الفÓحة ‘ وقت سشابق،
ولهذا كما أاكد الفÓحون على مّد يد العون
من قبل مصشالح اŸعنية حتى يتمكن من
–دي اŸناخ ونوع الÎبة والصشعوبات ألجل
” رفع
أان يصشل ا ¤مسشتوى التطلعات ،كما ّ
اŸطالب بتدّخل اŸتعامل Úوالوسشطاء ‘
ال - -وقت اŸن - -اسشب ع Èال- -دورة ال- -زراع- -ي- -ة
ومراحل سشلسشلة اإلنتاج ،التخزين ،التسشويق
وحتى التحويل ،لينتفع ا÷ميع ،والعمل على
أان إانششاء التعاونيات حتى تعود بالفائدة على
ا÷ميع ،كون هذه األخÒة تتمّتع بإاعفاءات
ضشريبية وجمركية.
من جانب آاخر ،اŸصشدرون بالولية لهم
اتفاقيات ششراكة مع متعامل Úليبي ،Úمن
تصشدير  ١٠٠طن من مادة الثوم ،قصشد تزويد
أاسشواق اÿضشر والفواكه بليبيا ،والتي على
“ت على
الششريط ا◊دودي مع ا÷زائر ،و ّ
م Ïوسش- - -ائ- - -ل ال- - -ن - -ق - -ل الÈي ،ع ÈاŸعÈ
ا◊دودي ببوششبكة على مسشتوى لية تبسشة.
وعملية التصشدير حسشب مسشؤوو‹ الغرفة
ال -ف Ó-ح -ي-ة ل-ل-ولي-ة ،مّسش-ت  8٠٠٠ط -ن م-ن
ﬁاصشيل البطاطا واÿضشروات اŸوسشمية
إا ¤دولة ليبيا والتي تعت Èاألك Èمن نوعها
ب -رسش -م اŸوسش -م ال-فÓ-ح-ي ا÷اري ،وحسشب
ن - -فسض اŸصش - -ادر ،تصش - -دي - -ر اŸن - -ت- -وج- -ات
ال -زراع -ي -ة ال -ت -ي ان -ط -ل -قت شش -ه -ر ديسش -مÈ
اŸاضش -ي ج -اءت ‘ إاط -ار Œسش -ي -د ب-رن-ام-ج
ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ذي ي-رم-ي أاسش-اسش-ا إا¤
اسشتحداث فضشاءات دولية لتسشويق اŸنتوج
ال -زراع -ي ال -وط -ن -ي ،لسش -ي -م -ا وأان ال -غ -رف-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ت -أاخ-ذ ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا اŸراف-ق-ة
ال-ت-ق-ن-ي-ة واإلداري-ة ل-ل-متعامل ÚالقتصشاديÚ
م -ن أاصش -ح -اب شش -رك -ات ال -تصش -دي-ر وال-ق-ي-ام
بتسشهيل كل اإلجراءات اإلدارية لتمكينهم من
تصشدير اŸنتوج الزراعي ،ويندرج ذلك ‘
إاط -ار مسش-اه-م-ة ال-غ-رف-ة ‘ مسش-اع-ي ت-ن-وي-ع
القتصشاد الوطني.

بـــلـــديـــة لــوطـــايـــة ببسشكرة تـــعـــÎف بــصشــعــوبــة العــمــليــة لنـــدرة العــقـــار

ا Ÿـسضـ ـتف ـي ـدون من  600ق ـط ـع ـة أارضضـ ـي ـة ي ـن ـت ـظ ـرون الت ـسض ـوي ـة الق ـان ـون ـي ـة
بسشكرة ،قد ششهدت توزيع  ١٩أالف قطعة
أارضض صش -ا◊ة ل -ل -ب -ن -اء ع 5٢ Èم-وق-عا بـ٢٩
ب -ل -دي -ة ،اسش -ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة
بسشكرة من حصشة األسشد ،بـ 8آالف قطعة
أارضشية ،تليها اŸقاطعة اإلدارية أاولد جÓل
بـ ٢٠٠٠قطعة.

يشش - -ت- -ك- -ي سش- -ك- -ان اŸق- -اط- -ع- -ة
لداري -ة ع Úق -زام ا◊دودي-ة
ا إ
الواقعة على بعد  400كلم من
م - - -ق - - -ر ولي - - -ة “Ôاسشت ،م - - -ن
ال- -ت- -د ÊاŸسش- -ت- -م- -ر ل- -ل -خ -دم -ات
الصش-ح-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-عيادة
ال -وح -ي-دة اŸت-واج-دة ب-اŸن-ط-ق-ة
ا◊دودية ،وهذا جراء افتقاره
لدن -ى الضش -روري -ات الصش -ح -ي-ة،
أ
لم - -ر ال - -ذي وّل - -د ح - -ال - -ة م - -ن
ا أ
السشتياء والتذمر .
وصشف عدد من اŸواطن ،Úالعيادة
بالهيكل ب Óروح جراء الغياب الششبه
Óطباء األخصشائي Úوالطاقم
التام ل أ
ششبه الطبي الذي يعرف نقصض ملفت
Óن -ت -ب -اه ،ي -ح -دث ه -ذا ‘ ظ ّ-ل م -ا
ل -إ
تشش -ه-ده ال-ع-ي-ادة م-ن اإق-ب-ال ك-ب Òم-ن
طرف اŸرضشى لتلقي العÓج ‘ حال
وج -ود ال -ط -ب -يب ال -ع -ام ف -ق -ط ،ه-ذه
ال- -وضش- -ع- -ي- -ة ب -اتت ت -ؤورق اŸواط -نÚ
القاطن Úبذات الناحية.
يضشيف هؤولء ،أان العيادة تعا Êمن
ن-قصض ح-اد م-ن اŸت-ط-ل-ب-ات ال-ط-ب-ي-ة
الضش- -روري- -ة ‡ا ي- -ج Èه -ؤولء ع -ل -ى
ال- -ت- -ن- -ق -ل إا ¤م -ق -ر ال -ولي -ة وق -ط -ع
مسش-اف-ات ط-وي-ل-ة ب-ح-ث-ا ع-ن ال-عÓ-ج،
والتي  ⁄يسشلم من هذه ا◊الة التي
تشش -ه -ده -ا ال-ع-ي-ادة ح-ت-ى ك-ب-ار السش-ن
وأاصشحاب األمراضض اŸزمنة ،إاضشافة
إا ¤النسشاء ا◊وامل ‘ ظّل افتقار
العيادة اıتصشة ‘ أامراضض النسشاء
والتوليد‡ ،ا يششكل خطرا يهدد
صشحتهم.

‘ ه - -ذا السش - -ي - -اق ،أاضش - -اف أاح - -د
اŸواطن Úأانه رغم مراسشلة ا÷هات
ال -وصش -ي -ة ‘ ع -دي -د م-ن اŸرات م-ن
اج- - -ل –سش Úاÿدم- - -ة اŸق- - -دم- - -ة
للمرضشى ،ال ان األمور بقيت على
ح-ال-ه-ا ،ل-يضش-ي-ف أاآاخ-رون ان ال-ع-يادة
تعا Êمن ضشيق مقرها الذي أاضشحى
غ Òقادر على اسشتيعاب العدد الكبÒ
م- -ن اŸرضش- -ى ،م -ا أاف -رز ح -ال -ة م -ن
الك -ت -ظ-اظ ‘ ك-ل اŸصش-ال-ح ،وح-ت-ى
سش -ي -ارات اإلسش -ع -اف ل ت -ك-ف-ي ل-ن-ق-ل
اŸرضش-ى ألن ع-دده-ا ق-ل-ي-ل م-ق-ارن-ة
ب -ع -دد –وي Ó-ت اŸرضش -ى ،ك -م -ا أان
مصش -ل -ح -ة ال -ف-حصض ب-األشش-ع-ة تشش-ه-د
ت -ع -ط Ó-ت ‘ ب -عضض األوق-ات بسش-بب
ق -دم ال -ت -ج -ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ّ”
جلبها منذ سشنوات طويلة ،ناهيك عن
ضش -ع-ف ال-تسش-ي Òومسش-ت-وى اÿدم-ات
وحالة التسشيب واإلهمال.
ي- - -ح- - -دث ه - -ذا ‘ وقت ،ت - -ع - -رف
اŸدينة حالة ترقب ،أاين سشيتم وضشع
حجر األسشاسض للمسشتششفى  6٠سشريرا
الذي اإسشتفادت منه اŸدينة ‘ وقت
سشابق ،اأين عبّر اŸواطنون عن أاملهم
‘ اإلسشراع ‘ اإ‚ازه من أاجل إانهاء
معاناتهم التي طالت ،وŒسشيد ولو
ال -ق-ل-ي-ل م-ن ب-رام-ج ت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق
ا◊دودية التي خصشصشتها الدولة لهم،
والتي  ⁄يتمّ Œسشيدها على النحو
ال -ذي ي -أام -ل ب -ه اŸواط-ن-ون إا ¤حّ-د
السشاعة.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

نـــقـــصص فـــادح ‘ مـــواقــــف ا◊ــــافــــÓت بـــورقـــــلــــة
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جّ- -دد اŸسش- -ت- -ف- -ي- -دون م- -ن ال- -ق -ط -ع
لرضش -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة ل-وط-اي-ة شش-م-ال
ا أ
ولي- -ة بسش- -ك- -رة ،ضش- -م -ن حصش -ة 600
ق-ط-ع-ة ،م-ط-ال-ب-ه-م ل-لسش-لطات اŸعنية
لسش - - - -راع ‘ تسش - - - -وي - - - -ة
بضش - - - -رورة ا إ
وضش -ع -ي -ت -ه -م وت -ث -ب -يت أاح-ق-ي-ت-ه-م ‘
لراضش -ي لسش -ت -ك -م-ال
ح -ي -ازة ه -ذه ا أ
إاج - -راءات ا◊صش - -ول ع - -ل - -ى وث- -ائ- -ق
السش -ت -ف -ادة ورخصص ال-ب-ن-اء Ÿب-اشش-رة
ب-ن-اء سش-ك-ن-ات-ه-م وت-وديع معاناتهم مع
أازمة السشكن اÿانقة باŸنطقة.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

أاششار اŸعنيون إا ¤التأاخر الكب Òوالتماطل
ا◊اصشل من طرف السشلطات اÙلية‘ ،
اسشتكمال إاجراءات عملية التسشوية القانونية
للقطع األرضشية ،األمر الذي دفعهم لتوجيه
ع-دي-د الشش-ك-اوي ب-ه-ذا اÿصش-وصض ،م-عّ-برين
عن اسشتيائهم الكب Òمن هذا التأاخر رغم
مرور عدة أاششهر عن اإلعÓن الرسشمي عن
قوائم اŸسشتفيدين من هذه القطع األرضشية

بالدائرة.
وأاششارت مصشالح بلدية لوطاية ‘ رّدها
على هذا اإلنششغال إا ¤مششروعية انششغال
السشكان مرجعة التأاخر اŸسشجل ‘ عملية
ترسشيم السشتفادة من األراضشي إا ¤غياب
ال -ع -ق -ار ون -درت -ه بسش -بب ال -ع -دد ال -ك-ب Òم-ن
اŸلفات اŸودعة ‘ البلدية لÓسشتفادة من
ه -ذه األراضش -ي ،ح -يث سش -ارت ال -ع -م -ل -ي-ة ‘
ب -داي -ت -ه -ا ع -ل -ى أاحسش-ن م-ا ي-رام ل-ي-ظ-ه-ر ‘
األخ Òإاششكال يتمّثل ‘ أان األراضشي اŸراد
” التأاكد من ذلك
توزيعها ملك للخواصض ،و ّ
ب -ع -د ت -ق -د Ëأاصش -اح -ب -ه-ا لسش-ن-دات اŸل-ك-ي-ة
ال- -رسش -م -ي -ة ،األم -ر ال -ذي ع ّ-ط -ل ال -ع -م -ل -ي -ة
وجّمدها.
وأاك- -دت مصش- -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة أان -ه -ا راسش -لت
ا÷هات اŸعنية لطلب الÎخيصض بالتصشّرف
واسش -ت -غ Ó-ل ال -ع -ق -ارات اÙاذي -ة ل-ل-ط-ري-ق
ال-وط-ن-ي رق-م Ã 3ن-ط-ق-ة ب-رج روز ،ل-ك-ونها
أاراضش-ي ب-ور وغ Òم-ن-ت-ج-ة ،وم-ن-ح-ه-ا ك-ق-طع
أارضش- -ي- -ة ل -ل -ب -ن -اء غ Òأان ال -رد  ⁄ي -رد ب -ع -د
بالÎخيصض من عدمه.
وا÷دي- - -ر ب - -ال - -ذك - -ر ‘ األخ Òأان ولي - -ة

يششّكل نقصص مواقف ا◊افÓت
‘ ورقلة إاحدى اŸششاكل اليومية
ال- -ت- -ي تصش- -ادف اŸواط -ن Úوت -ثÒ
اسش- -ت- -ي- -اء ‘ أاوسش- -اط- -ه -م ،خ -اصش -ة
خÓ- - -ل فصش- - -ل الصش- - -ي - -ف ن - -ظ - -را
للظروف الطبيعية اÿاصشة التي
تعرفها اŸنطقة.

ورقلة :إÁان كا‘

ي - -ع - -ت Èال - -ك - -ث Òم - -ن اŸواط- -ن Úأان
اŸششكل ُيضشاعف من معاناتهم اليومية
‘ ال- - -ت- - -ن ّ- -ق - -ل –ت درج - -ات ا◊رارة
اŸرت -ف -ع -ة .ويشش-ك-و اŸت-ن-ق-ل-ون بشش-ك-ل
يومي عﬂ Èتلف اÿطوط من وضشعية
مواقف ا◊افÓت التي تسشجّل نقصشا
كبÒا وسشط اŸدينة ورقلة وما جاورها
وال -ت -ي وإان وج -دت ،ف -إان -ه-ا ت-ب-ق-ى دون
اŸعاي ÒاŸعمول بها ‘ الوقت ا◊ا‹
والتي تراعي وتتناسشب مع كل الظروف
ا÷وية التي “يز اŸدن ،سشواء خÓل
األيام الباردة أاو ا◊ارة.
جل بكل أاسشف اŸواطن اÙلي
ويسش ّ
هنا عدم جدوى إا‚از بعضض اŸواقف
ال- -ت- -ي ت- -عّ- -رضشت ل- -ل- -ت- -خ- -ريب وأاخ -رى
ت- -راج- -عت ح- -ال- -ت- -ه- -ا ب- -ف -ع -ل ق -دم -ه -ا
واهÎائ - -ه - -ا ،ه- -ذا فضش Ó- -ع- -ن ب- -عضض
” إا‚ازها من
مواقف ا◊افÓت التي ّ

ا◊دي -د وال -ت -ي ت-ب-ق-ى م-ه-ج-ورة خÓ-ل
فصش- -ل الصش- -ي -ف ،وي -فّضش -ل ال -ك -ث Òم -ن
اŸواطن Úالحتماء بظّل ششجرة عوضشا
ع -ن ال -وق -وف ب-داخ-ل-ه-ا ب-ف-ع-ل ا◊رارة
التي تتضشاعف بششكل كب Òفيها ،حيث
يعت Èالكث Òمنهم أان ا‚ازها ‘ هذه
اŸناطق يجب إاعادة النظر فيه.
وم- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ال -ك -ث Òم -ن
اŸواطن Úالذين يعتمدون على ﬂتلف
خطوط النقل ‘ تنقÓتهم اليومية أان
ا÷هات اŸعنية مطالبة بتدارك الوضشع
ع Èالنظر ‘ ضشرورة إا‚از مواقف
ح -اف Ó-ت Ãع -اي Òم -ت -ط -ورة م -ن أاج-ل
Œسشيد الوعي بأاهمية صشحة اŸواطنÚ
الذين قد يتعّرضشون لضشربات الششمسض
ا◊ارق - - -ة واÿطÒة ‘ م - - -ث - - -ل ه- - -ذه
الظروف ا÷وية ا◊ارة ،خاصشة خÓل
سش-اع-ات ال-ذروة وم-ا ب-ع-د ال-ظ-ه-ر ال-ت-ي
جل فيها ا◊رارة ع Èهذه اŸنطقة
تسش ّ
مسشتوياتها القصشوى.
وبهذا الصشدد ،طالب بعضض اŸتنقلون
ال-ذي-ن –دث-ن-ا إال-ي-ه-م وم-ن-ه-م موظفون
ب -ت -وف Òم -واق -ف ا◊اف Ó-ت لن -ت -ظ -ار
قدوم ا◊افÓت وهذا من أاجل تسشهيل
تنقلهم ،خاصشة بعد خروجهم من العمل
خ Ó-ل فÎة م -ا ب -ع -د السش-اع-ة ال-واح-دة
ظ-ه-را ع-م Ó-ب-ال-ت-وق-يت الصش-ي-في الذي
سش -ي -ط -ب -ق ‘ اإلدارات ب -ال-ولي-ة ب-داي-ة

لسش -ب -وع ال -ق-ادم ،م-ن-اشش-دي-ن أاصش-ح-اب
اأ
ا◊اف Ó-ت وا÷ه -ات اŸع-ن-ي-ة بضش-رورة
تنظيم توقيت عمل ا◊افÓت لتفادي
الكتظاظ والنتظار Ÿدة طويلة –ت
أاششعة الششمسض ا◊ارقة التي قد تعرضض
لي ح-وادث أاو مضش-اع-ف-ات
اŸت -ن -ق-ل Úأ
صشحية ،خاصشة أان من ب ÚاŸتنقلÚ
بصشفة يومية مرضشى وحوامل وكبار ‘
السشن.
وي- -ب- -ق- -ى إا‚از م- -واق- -ف ا◊افÓ- -ت
اŸطابقة للمعاي Òجزءا مهما من جهة
لضشفاء جمالية أاك Ìللوجه
أاخرى وذلك إ
ال -ع -ام ل -ل -م -دي -ن-ة ع-ل-ى أان –ظ-ى ه-ذه
اŸواق- -ف ب- -ا◊م- -اي- -ة وال- -ع- -م -ل ع -ل -ى
ا◊فاظ عليها من كل أاششكال التخريب
و–ق -ي -ق السش -ت -ف -ادة اŸط-ل-وب-ة م-ن-ه-ا
ب -ال -نسش-ب-ة ل-ل-م-واط-ن ÚاÙل-ي Úال-ذي-ن
ي -ت -ن -ق -ل -ون بصش -ف -ة ك -بÒة ع Èخ-ط-وط
ا◊افÓت اıتلفة ،خاصشة أان العديد
لحياء واŸناطق اÛاورة
من سشكان ا أ
ال-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى ح-افÓ-ت ال-نقل
بششكل كب Òعلى غرار الرويسشات ،عÚ
البيضشاء وسشيدي خويلد وع Úالبيضشاء
وحتى ‘ مناطق أاخرى وسشط اŸدينة،
سش -ي -م -ا م -ن-ه-ا سش-وق ا◊ج-ر ال-ذي ت-عّ-د
اÿط -وط اŸرت -ب -ط -ة ب -ه م -ن ب ÚأاكÌ
اÿطوط التي تسشجل حركية ‘ تنقل
اŸواطن.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الدكتور ﬁي الدين عميمور
ا◊لقة الثانية واألخÒة
لزه-ار أل-ت-ي
أن -ت -ج أل -ف-ق-ر وأل-ع-وز..أ أ
ت- - - -ف- - - -ت- - - -حت م- - - -ن ب- - - -ذور ج- - - -م- - - -ع - - -ي - - -ة
أل -ع -ل -م -اء..وأل -ث -م -ار أل -ت-ي أن-ت-ج-ت-ه-ا ه-ذه
لزه- - -ار ونضض- - -جت ‘ م- - -ع- - -اه- - -د ألشض - -رق
أ أ
أل- -ع- -رب- -ي..وك- -ان ه- -ذأ ه- -و أ÷يشش أل -ذي
لقدأر على كاهله عبء إأعطاء
وضضعت أ أ
ألتعريب مفهومه أŸتكامل.
ول -ق -د ك -ان ع-م-ل ال-م-ث-ق-ف ال-ع-رب-ي ق-ب-ل ا’سس-ت-قÓ-ل
واح-ت-ك-اك-ه ب-اإ’دارة م-ح-دودا..م-م-ا أاف-ق-ده ك-ثيرا من
لزوميات الخبرة اإ’دارية على مسستوى الدولة..وهكذا
وبرغم الرصسيد الذي أاضسيف إالى الصسف العربي من
خريجي المعاهد العربية العليا بعد اإ’سستقÓل..فإانه
ظل من الناحية النوعية عديم اأ’همية كعنصسر موجه،
وك -أاداة ف-ع-ال-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ع-ريب ،ذلك أ’ن-ه – وف-ق-ا
Óسستراتيجية الموضسوعة – دفع دفعا إالى معارك
ل إ
ج-ان-ب-ي-ة إ’ث-ب-ات ال-وج-ود ال-ف-ردي..ام-تصس-اصسا لجهده
وفعاليته..ومنعا له من التحرك كمجموع متناسسق.
اإ’سس -ت -رات -ي -ج-ي-ة ك-انت ت-ق-تضس-ي أان ُي-شسّ-ل ال-م-ث-ق-ف-ون
بالعربية..كمجموع ،وأان يبدوا كأافراد عاجزين عن
العمل ،بينما يبدو الناطقون بالغو»!! بمظهر العارف
الفاهم المدرك..رجال المواقف والشسدائد.
وكانت تقتضسي بأان تظهر الفرنسسية كأانها قدر ’بد
م-ن-ه ،ب-ي-ن-م-ا ت-دم-غ ال-ع-رب-ي-ة ب-ك-ل نقيصسة ممكنة..من
ال - -ت - -أاخ - -ر وال - -ت - -خ - -ل - -ف إال - -ى..ا’سس - -ت - -ع - -م - -ار..أاي
والله..ا’سستعمار!!
ه -ن-ا..وال-ت-زام-ا أام-ام الضس-م-ي-ر..أاق-ف أ’ق-رر ح-ق-ي-ق-ة
بسسيطة..كانت أاسساسسا للكثير..يقولون هنا – تبريرا –
هي السسبب ،ويقولون هناك – تحذيرا – لقد ضسخمت
وب -ول -غ ف -ي ت -ق -دي -ر أاث -ره..ول -ك -ن ه -ذا ’ ي -م -ن -ع م-ن
ا’عتراف بها كواقع حي عشسناه.
الحقيقة..هي أان واردات الشسرق العربي – وهو رمز
ال -ع -روب -ة ف -ي ب -ل -دن -ا – ل -م ت -ك-ن ك-ل-ه-ا ف-وق مسس-ت-وى
الشس -ب -ه -ات..ك -انت ه -ن -اك اأ’خ -ط-اء ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى
السس -ي -اسس -ي وال -ف -ردي..وك -انت ال -ح-م-اق-ات وال-ه-ن-ات
وال-ت-ف-اه-ات..ح-ق-ائ-ق ’ ت-ن-ك-ر..ال-خÓ-ف ال-وحيد هو
على الكم ’..على النوع..ولكن ..
^ كان هناك من ينفخ على النار ليزيدها
اشستعا’.
^ وك- - - - - -ان ه- - - - - -ن- - - - - -اك م- - - - - -ن ح - - - - -اول
إاطفاءها..بالبترول.
^ وكان هناك من يملك الماء ويعجز عن
اسستعماله ،أاو يقدر و’ يريد.
^ وك- -ان ه -ن -اك ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ر ن -ت -ي -ج -ة
المعركة.
صس -دم شس -ع -ب -ن -ا ب -م -ا رأاى..ب -م -ا ع -رضض ع -ل -ي -ه ت-حت
ال-ع-دسس-ات ال-م-ك-ب-رة..وك-انت ردود ال-ف-ع-ل ك-ارثة على
اإ’يمان بالتعريب.
وه -ك-ذا أاصس-ب-ح ع-ن-دن-ا ضس-ي-ق اأ’ف-ق ال-ذي ل-م ي-ح-اول
ال -ب -حث ع -ن ج -وانب ال -خ -ي -ر ،وال -ذي ك -ان م-ن كسس-ل
الضس- - -م- - -ي - -ر ب - -ح - -يث ل - -م ي - -ك - -ل - -ف ن - -فسس - -ه ع - -ن - -اء
التفكير..كالقروي السساذج..يصسدق فع Óأان السساحر

ي -خ -رج اأ’رانب وال -ط -ي -ور م -ن ق -ب -ع-ت-ه..وانضس-م إال-ي-ه
صسديقنا القديم الذي يؤومن دائما بأان العربية لغة
ال -ج -ن -ة..ف -ق -ط ،وم -ع -ه -م الشس-اب ال-عصس-ري..صس-دي-ق
الخنافسض ومريد بريجيت باردو (ولم يظهر في اأ’مة
العربية من يمكنه ملء فراغ الخنافسض وبريجيت)،
ه- -ذا ب- -دون أان ن -نسس -ى ف -ت -ات -ن -ا ال -م -ت -ق -دم -ة..ول -ه -ا
العذر..فكريسستيان ديور ليسض عربيا..وهي ’ تسستغنى
عن كريسستيان ديور.
وازداد رصسيد القوة المضسادة للتعريب..في بلد مازال
تليفزيونه تابعا لفرنسسا ،في بلد تنهال عليه مئات
اأ’طنان من الصسحف والمجÓت والكتب الفرنسسية
وفي بلد تبلغ نسسبة اأ’فÓم الناطقة بالفرنسسية فيه
حتى (اأ’مريكية منها واإ’نجليزية) أاكثر من تسسعين
في المائة ،وفي بلد يضسيع فيه الخطاب المعنون
ب-ال-ع-رب-ي-ة وت-ه-م-ل الشس-ك-وى أاو ال-ط-لب ال-م-كتوب بغير
الفرنسسية ،في بلد تنظم فيه حمÓت محو اأ’مية
ل- -ل- -فÓ- -ح- -ي -ن وال -ع -م -ال ..ب -ال -ف -رنسس -ي -ة (واف -ه -م ي -ا
لفاهم)..وفي بلد كهذا..يصسبح الحديث عن التعريب
– بعد ثÓث سسنوات من ا’سستقÓل – وعبر بحر من
ال- - -دم- - -اء واآ’’م..يصس - -ب - -ح ال - -ح - -ديث أاضس - -ح - -وك - -ة
باكية..وسسخرية مرة.

وإاذا ك-ان ال-ذي-ن اسس-ت-ك-م-ل-وا دراسس-ات-ه-م ت-ب-ع-ا ل-ل-ن-ظ-ام
العلمي المنهجي في الجامعات والمعاهد العليا أاقدر
الناسض على رسسم البرامج الدقيقة للتعريب – مثلهم
ف- -ي ذلك م- -ث- -ل ال- -ج -ن -دي ال -ذي تشس -رب ال -ت -اك -ت -يك
العسسكري بالصسورة اأ’كاديمية المنهجية – فإان هذه
ال -م -ق -درة ك -ان ي -جب أان ت -ل -ت -ق -ي م -ع خ -ب -رة آاب-ائ-ه-م
الروحيين ،التي اسستمدت من واقع التجارب اليومية
ع -ب-ر ال-عشس-رات م-ن السس-ن-ي-ن..ك-ان-وا ف-ي-ه-ا م-ك-اف-ح-ي
الجبال الصسامدين.
ولكن الجهود شستّتت..ونظر المكافح القديم إالى ابنه
بشسك..وت- - - -وجسض..ب - - -ل وسس - - -اه - - -م – م - - -درك - - -ا..أام
متجاه –..Óفي محاولة تحطيمه..ونظر ا’بن إالى
أاب - -ي - -ه ف - -ي أال - -م..ث - -م ف - -ي ك - -ره..وان - -قسس- -م الصس- -ف
العربي..وُترك اأ’بناء وحدهم في الميدان.
وال-ب-اق-ي..ك-ل-ه م-ع-روف..ف-عدم ا’عتراف بشسهاداتهم
ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ال- -ج- -ام- -ع- -ي- -ة وع- -زل- -ه- -م ف- -ي سس- -اق- -ي -ة
التعليم..معصسوبي العينين بثقل العمل اليومي وضسغط
ال -م -ط -الب ال-ع-ائ-ل-ي-ة وال-ع-اه-ات ال-ن-ات-ج-ة ع-ن السس-ي-ر
الطويل في الطريق الشسائك المظلم..حولت حزمة
ال -عصس -ي الصس -ل-ب-ة إال-ى عصس-ي م-ت-ن-اث-رة سس-ه-ل كسس-ره-ا
وتحطيمها.

قصصة الّثÒان الّثÓثة

بعثّيون أاصصوليّون!!

السسؤوال يعود ملحا..كأالم اأ’ضسراسض..
^ال-م-ثّ -ق-ف-ون ب-ال-ع-رب-ي-ة..ح-م-اة هذه اللغة
ودع -ات -ه -ا ودع -ائ -ه -م-ا..أاي-ن ك-ان-وا؟ ك-ي-ف
عجزوا عن صسد هذا التيارات؟ ولماذا –
وهم الصسورة الحقيقية للشسعب المناضسل
الصس -ام -د – ل -م يسس -ت -ط -ي -ع -وا ف -ت -ح أاع -ي-ن
شس -ع -ب -ه -م..ع -ل -ى ال -خ -دع -ة ال -ت -ي ج -ازت
ع-ل-ي-ه..ق-رن-ا ورب-ع..وثÓ-ث سس-ن-وات..ل-قد
ك-ان-وا ه-ن-اك..ول-ك-ن..ع-م-ي م-ل-يح..وزادو
الهوا والريح!!
وقصس -ة ال-ث-ي-ران ال-ثÓ-ث-ة وأاسس-د ال-غ-اب-ة ت-ك-ررت..أاك-اد
أاقول..بكل تفاصسيلها.
بقدرة قادر..خلقت هوة سسحيقة بين اأ’سساتذة الذين
حملوا مشسعل العروبة في ليل الطغيان الحالك وبين
أابنائهم الذين أاتموا دراسساتهم في جامعات العالم
ال -ع -رب -ي..وف -ات أاول-ئك أان ن-ج-اح ا’ب-ن ع-ن-وان ل-ق-وة
أابيه..كما فات هؤو’ء أان الغصسن جزء من الشسجرة.

ت- -ن- -ف- -ي- -ذا لسس- -ي -اسس -ة ال -ع -زل دم -غ الشس -ب -اب ال -واع -ي
ب -ا’ن -ح-راف ال-م-ذه-ب-ي ب-ع-د دراسس-ت-ه-م ف-ي ال-مشس-رق
ال -ع -رب -ي (ف -ي ب -ل -دان م-ا زالت ال-خ-ط-وط ال-رئ-يسس-ي-ة
إ’ي -دي -ول -وج -ي -ت -ه -ا ف -ي ط -ور اإ’ع -داد ل Ó-سس -ت -هÓ-ك
الداخلي!!)..وفات الجميع أان تهمة كهذه – إان صسح
توجيهها لمواطن – يجب أان توجه إالى الذين درسسوا
ح-يث ت-ك-ون ال-م-ذاهب السس-ي-اسس-ي-ة ج-زءا رئ-يسس-ي-ا م-ن
الدراسسة والعمل اليومي (واأ’مثلة معروفة).
المؤولم هنا هو أان اآ’باء سساهموا في محاولة العزل.
والمثير هنا أان المثقف العربي – بما هو عليه من
ضسعف ناتج عن الفردية – أاصسبح يتحرج من الدفاع
عن وجهة نظره حتى ’ يتهم بالتبعية ويحارب في
رزقه..في أامنه وسسÓمته.
وه -ك -ذا ق -ذف ال -م -ث -ق -ف ال -ع -رب-ي ب-ع-ي-دا ع-ن اأب-راج
المراقبة والتوجيه..والقط مسسجون..والفئران تعبث
كما تريد.
ومع كل هذا وقف المثقف العربي صسامدا..واأّدى

واجبه – كفرد – على اأكمل وجه..رغم كل شسيء..رغم
الداء واأ’عداء والحصسار النفسسي واإ’داري..وطعنات
اأ’صسدقاء قبل اأ’عداء.
وليتني كنت أاسستطيع اإ’شسارة إالى اأ’سسماء.
ليتني كنت أاسستطيع أان أاضسع نقطا على الحروف.
خفت أان أاّتهم بالّتحّيز.
فضسلت أان أاّتهم بالتّعقيد.
لقد سسكبت مدادي طوي Óأاهاجم تقاعسض الصسف
ال-ع-رب-ي..ول-كّ-ن-ن-ي ه-ن-ا أان-ح-ن-ي اح-ت-راما للذين أاثبتوا
جدارتهم فيما اأسسند إاليهم من أاعمال حتى ولو كان
غيرهم هو الذي حصسل على شسرف انجازها.
في الوظائف اإ’دارية المتواضسعة..في اإ’ذاعة..في
الصسحافة الوطنية في مجال التوجيه الديني بدون
«ان - -ديسض» م - -ن - -اسسب اأو ت- -ق- -دي- -ر..أاسس- -م- -اء م- -ازالت
م- -ج -ه -ول -ة..ت -ع -م -ل ف -ي صس -مت الشس -ه -ي -د..رغ -م ك -ل
شسيء..رغم كل شسيء..
ال - - -هث وراء ال - - -ق - - -ل - - -م..وراء م - - -ئ - - -ات اآ’’ف م- - -ن
الصس- -ور..ح- -اولت ك- -ب- -ح ج- -م- -اح ق -ل -م -ي داخ -ل سس -ور
«ا’ن- -ط- -ب- -اع- -ات»..وه -و ف -ي رع -ون -ت -ه ي -ن -ط -ل -ق ب -ي
بعيدا..بعيدا..إالى اآفاق البحث المتكامل..إالى غابات
ُيخيفني ظÓمها و’ آامن على نفسسي فيها..عثراتها
أادمت م-ن سس-ق-ط-وا وم-ت-اه-ات-ه-ا أاع-ج-زت م-ن ح-اولوا
الخروج.
..وعمًدا ومع سسبق اإ’صسرار أابتر هذا الحديث..أ’دع
لرفقاء السسÓح الفرصسة..وبكل اإ’رهاق الذي نتج عن
م -ح -اول-ة ال-ب-حث ع-ن ال-تشس-خ-يصض ال-دق-ي-ق ل-ل-م-ريضض
ال -زم -ن..وت -ح -ل -ي -ل ال -م -ظ-اه-ر ال-م-رضس-ي-ة وأاسس-ب-اب-ه-ا
الباثولوجية..اأتوقف..
واأظ - - -ل دائ - - -م - - -ا ف - - -ي ا’ن - - -ت - - -ظ - - -ار..ان - - -ت - - -ظ - - -ار
اآ’راء..التحليÓت..
آام Óفي صسحوة أاخرى للمثقف العربي..قبل أان يفوت
الوقت ويقضسي النزيف على المريضض.
ملحوظة :نشسر هذا المقال في مجلة «الجيشض» عدد
ديسس -م-ب-ر  )1966( 1966وي -ت -ن -اول السس -ن -وات اأ’ول -ى
لÓسستقÓل ،وأاعيُد نشسره في  2019كتعليق ضسمني
على ردود الفعل التي أاثارها موضسوع البكالوريا هذا
ال -ع -ام ،رح -م ال -ل -ه ال -فضس -ي -ل ال-ورتÓ-ن-ي ،اأ’م-ازي-غ-ي
القبائلي الحّر.

انتهى
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حقوقي صسحرأوي يفضسح جرأئم أŸغرب

دور اسضتثنائي للجالية الصضحراوية ‘ خدمة الكفاح التحرري
أشساد ألناشسط أ◊قوقي ضسمن
Œمع أŸدأفع ÚألصسحرأويÚ
عن حقوق ألإنسسان (كوديسسا)،
علي سسا ⁄ألتامك ،بالدور
ألسستثنائي ألذي لعبته
أ÷الية ألصسحرأوية باأوروبا ‘
مسسار كفاح ألشسعب ألصسحرأوي
ودعمها ألسسخي للقضسية
ألصسحرأوية ،منذ بدأية ألثورة
‘ ألصسحرأء ألغربية.
واأضض -اف اŸن -اضض -ل الصض -ح-راوي
ق-ائ ،Ó-خÓ-ل م-داخ-ل-ة ل-ه ضض-من
فعاليات الحتفالت التي اأحيتها
ا÷ال -ي -ة الصض-ح-راوي-ة ‘ ف-رنسض-ا
Ãناسضبة الذكرى الـ 49لنتفاضضة
ال-زم-ل-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة« :اأن ا÷ال-ية
الصض - - -ح - - -راوي- - -ة ‘ اأوروب- - -ا و‘
ف -رنسض -ا ب -اÿصض -وصض ل-ع-بت دورا
اسض- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ا ‘ دع -م واإسض -ن -اد
ال -قضض -ي -ة الصض -ح-راوي-ة ،وشض-ك-لت
رافدا من روافد الثورة ،واأعطت
‘ ذلك الشض- - -ه - -داء ‘ م - -ع - -ارك
ال -ت -ح -ري -ر ،ك -م -ا شض -ك -لت جسض-را
ل -ل -ت -واصض -ل م -ع ج -م-اه Òالأرضض
اÙتلة على طول هذا اŸسضار
التاريخي والنضضا‹».
واأبرز سضا ⁄التامك اأنة الرسضالة
اŸوج- -ه- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي -م
الحتفال اإ ¤فرنسضا ولعا ⁄وكل
ال-ق-وى السض-ت-ع-م-اري-ة مفادها اأن
شض - -ع - -ب - -ن - -ا وب - -ال - -رغ - -م م- -ن ك- -ل
اŸوؤام- - -رات ي- - -ظ - -ل مصض - -م - -م - -ا
وعازما ،على –قيق السضتقÓل
الوطني».
وب-اŸن-اسض-ب-ة ،ت-ق-دم ن-ائب رئيسض
«ك -وديسض -ا» ب -ال -ت -ح -ي -ة ل -ل -ج -ال-ي-ة
الصض- -ح- -راوي- -ة Ÿا ت -ق -وم ب -ه م -ن
اأشضكال نضضالية واأنشضطة من اأجل
ال -ت-حسض-يسض ب-نضض-الت ا÷م-اهÒ
الصضحراوية ‘ اŸناطق اÙتلة
م-ن الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،والتاأثÒ

على الراأي العام الأوروبي بشضكل
ع -ام ،وال -ف -رنسض -ي بشض-ك-ل خ-اصض
لتحمل مسضوؤولياتهم.
و‘ م -وضض -وع اŸن -اط-ق اÙت-ل-ة
م - - - -ن ت - - - -راب ا÷م - - - -ه - - - -وري - - - -ة
الصض -ح -راوي -ة ،وج-ن-وب اŸغ-رب،
كشض -ف اŸت -ح -دث ح -ج-م ج-رائ-م
ا◊رب ال - -ت - -ي “ارسض - -ه - -ا دول - -ة
الحتÓل اŸغربي بشضكل ‡نهج
ضض - -د ا÷م - -اه Òالصض- -ح- -راوي- -ة،
مسض -ت -دل ب -ت -ق -ري -ر الأم Úال -ع-ام
الأ‡ي الذي –دث عن ضضرورة
خلق اآلية اأ‡ية Ÿراقبة حقوق
الإنسض- -ان ،ن- -ت- -ي- -ج- -ة Ÿا ي -ق -ع ‘
الراضض -ي اÙت -ل -ة ،وم-ا ي-ع-يشض-ه
اŸع- -ت- -ق- -ل- -ون السض -ي -اسض -ي -ون م -ن
اأوضض -اع ك -ارث -ي -ة ،ون -هب ‡ن -ه -ج
وره -يب ل -ل -م -وارد ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘
الصضحراء الغربية اÙتلة
تضضحيات قادة الثورة

احتضضن مركز اأحمد بابا مسضكة
ل-ل-دراسض-ات وال-ت-وث-يق ﬁ ،اضضرة
ح -ول ال -تضض -ح-ي-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
زعماء الثورة الصضحراوية ،وذلك
ضض- -م- -ن ف -ع -ال -ي -ات الح -ت -ف -الت
ا  ıل -د ة ل -ل -ذ ك -ر ى  4 9ل ن ت ف ا ض ض ة
ال -زم-ل-ة ،وال-ت-ي اأح-ي-ت-ه-ا ا÷ال-ي-ة
الصض -ح-راوي-ة Ãن-ط-ق-ة ل-ي-زي-ف-لÚ
نهاية الأسضبوع اŸنصضرم.
و‘ ك -ل -م -ة ل-رئ-يسض اŸرك-ز ﬁم-د
ول -د الشض -ري -ف ،أاف-ت-ت-ح ب-ه-ا أاشض-غ-ال
اÙاضض -رة ،ق -دم ع -رضض-ا م-فصضÓ-
ع- -ن اŸرك- -ز ونشض- -أات- -ه واأله- -داف
والغاية من تأاسضيسضه واختيار أاسضم
ال -دب-ل-وم-اسض-ي ال-راح-ل أاح-م-د ب-اب-ا
مسضكة الذي قدم للقضضية الوطنية
ال - -ك- -ث Òم- -ن ال- -ع- -ط- -اء ‘ ا÷انب
الدبلوماسضي واألكادÁي.
وعرج على اأسضباب نشضاأة اŸركز
واŸه- - -ام اŸن- - -وط- - -ة ب- - -ه م- - -ث- - -ل

الإشض-راف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م الأنشض-ط-ة
وال- - -ن- - -دوات ،واإع- - -داد دراسض- - -ات
واأبحاث عن القضضية الصضحراوية
‘ ﬂتلف التخصضصضات Ÿواجهة
اŸغ- -ال- -ط- -ات وسض- -ي- -اسض- -ة ت -زوي -ر
ا◊قائق التي يقوم بها الحتÓل
اŸغ -رب -ي بشض -اأن قضض -ي -ة تصض -ف -ي-ة
السضتعمار من الصضحراء الغربية.
من جانبه عضضو اŸركز الصضالح
بوغريون ،قدم ﬁاضضرة عن فكر
الشض-ه-ي-د ال-و‹ مصض-ط-ف-ى السض-ي-د،
ونظريته اإ ¤الآفات والتصضرفات
السضلبية التي من شضاأنها اأن تاأثر ‘
وح- - - -دة الشض- - - -عب الصض - - -ح - - -راوي
وم -واج -ه-ة ال-ت-ح-دي-ات والصض-ع-اب
ودسض - -ائسض الح - -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي
ال -رام -ي -ة اإ ¤ال -ن -ي -ل م -ن ق -ن -اع-ة
الشض- -عب الصض- -ح- -راوي ب- -ح -ت -م -ي -ة
النصضر وبسضط سضيادة دولته على
كامل اأراضضيها مواردها الطبيعية.

لو¤
يرأهن على ‚اح سسياسسته ألقتصسادية ‘ وليته أ أ

تـ ـ ـرامب يطلـ ـ ـق حملتـ ـ ـه النتخابيـ ـ ـة لرئاسضيـ ـ ـات 2020
أطلق ألرئيسش ألأمريكي
دونالد ترأمب رسسميا حملته
ألنتخابية ÿوضش غمار
ألسستحقاقات ألرئاسسية
 .2020ويرأهن على نتائج
أقتصساد ألبÓد ‘ أإقناع
موأطنيه للتصسويت له ‘
ألنتخابات أŸقبلة.
ه- -اج -م ت -رامب اأم -ام حشض -د م -ن
اأنصضاره ‘ اأورلندو ‘ فلوريدا
خصضومه الدÁقراطي ،Úواتهمهم
ب -السض -ع -ي اإ« ¤ت -دم »Òال -ولي-ات
اŸتحدة.
اسضتهل الرئيسض الأمريكي دونالد
ت - -رامب اأمسض الأول ،ح - -م - -ل - -ت - -ه
النتخابات لولية رئاسضية ثانية
رسض- - -م- - -ي- - -ا ب- - -ال - -ه - -ج - -وم ع - -ل - -ى
ال -دÁق -راط -ي ،Úم -ت -ه -م-ا اإي-اه-م
ب -السض -ع -ي اإ« ¤ت -دم »Òال -ولي-ات
اŸتحدة.

واأطلق الرئيسض الأمريكي حملته
لنتخابات  2020اأثناء مهرجان
حاشضد ‘ اأورلندو ‘ فلوريدا،
واسض -ت-غ-ل اŸن-اسض-ب-ة لسض-ت-ع-راضض
ان -ت -ع -اشض الق -تصض -اد الأم-ري-ك-ي،
حيث تفيد اآخر الأرقام اأن معدل
البطالة انخفضض منذ وصضوله اإ¤
الرئاسضة ‘ ،اإيحاء منه اإ ¤اأن
سض- -ي- -اسض- -ت- -ه الق- -تصض- -ادي -ة ك -انت
ن - -اج - -ح - -ة ،ف - -ي - -م - -ا ي- -رى خÈاء
اق- -تصض- -ادي -ون اأن -ه ي -ج -ن -ي ث -م -ار
سض -ي -اسض -ة سض -ل -ف -ه ب-اراك اأوب-ام-ا.
وت- -ب- -اه- -ى ال -رئ -يسض الأم -ري -ك -ي،
اŸع- -روف ب- -ت- -غ- -ري- -دات -ه اŸثÒة
ل -ل -ج -دل ،ب -ال -وضض -ع الق -تصض -ادي
ا◊ا‹ للبÓد قائ« :Óاقتصضادنا
يث Òحسضد العا.»⁄
وي- -راه- -ن ت -رامب ك -ثÒا ع -ل -ى
ازدهار سضوق العمل ‘ الوليات
اŸت- -ح- -دة ،لإق -ن -اع الأم -ري -ك -يÚ

ب -ال -تصض -ويت ل -ه ‘ الن -ت -خ -اب -ات
الرئاسضية اŸقبلة.
واأمام نحو  20األفا من مناصضريه
على الأقل الذين ارتدوا قبعات
«البايسضبول» ا◊مراء التي –مل
شض-ع-ار «اج-ع-ل-وا اأم-ري-ك-ا ع-ظ-ي-مة
›ددا» ،ت -ع -ه-د ت-رامب بـ»زل-زال
‘ صضناديق القÎاع» ،وقال «لقد
فعلناها مرة وسضنفعلها ›ددا،
وه -ذه اŸرة سض -ن -ن -ه -ي اŸه -م-ة».
وخ- - - - - -اطب ت - - - - -رامب ا◊شض - - - - -د
«سضنحافظ على اأمريكا عظيمة
مرة اأخرى واأفضضل من اأي وقت
مضضى».
وتابع «لهذا اأقف اأمامكم الليلة
لإطÓق حملتي النتخابية رسضميا
ل -ولي -ة ث -ان -ي-ة ك-رئ-يسض ل-ل-ولي-ات
اŸتحدة» .وشضجع ترامب ا◊شضد
م- - -رارا ع- - -ل- - -ى ال - -ه - -ت - -اف ضض - -د
الصض- -ح- -اف- -ي Úال- -ذي- -ن ي- -غ- -ط- -ون

أزمة منطقة أÿليج

اŸهرجان ،والذين وصضفهم باأنهم
ينشضرون «اأخبارا مضضللة».
و‘ ه -ج -وم م -ن -ه ع-ل-ى خصض-وم-ه
ال - -دÁق - -راط - -ي ،Úق - -ال ت- -رامب
وسض - - -ط صض - - -ي - - -ح - - -ات اأنصض- - -اره:
«ال -ك -راه -ي -ة وال-ت-عصضب وال-غضضب
ت -دع-م خصض-وم-ن-ا ال-دÁق-راط-يÚ
اŸت- - -ط - -رف ،Úاإن - -ه - -م ي - -ري - -دون
تدمÒكم ويريدون تدم ÒبÓدنا
كما نعرفها» ،مضضيفا «هذا ليسض
مقبول ،وهذا لن يحدث».
وب -ال -رغ -م م -ن اأن اسض -ت-طÓ-ع-ات
ال -راأي اŸب -ك -رة ت -ظ -ه -ر اأن اأم-ام
ت- -رامب م- -واج -ه -ة صض -ع -ب -ة ،ف -اإن
ال - -رئ- -يسض الأم- -ري- -ك- -ي ي- -خ- -وضض
معركته مدعوما ومعززا بنتائج
اقتصضادية جيدة لبÓده‡ ،ثلة ‘
ارت-ف-اع ال-ن-ا œاÙل-ي الإج-م-ا‹
وان-خ-ف-اضض م-ع-دل ال-ب-ط-الة وثقة
قاعدته اليمينية به.

ا÷يشش األمريكي يتهم إايران بتخريب ناقلة النفط اليابانية
أعلن أ÷يشش ألأمÒكي
أمسش ،أن ألهجوم على ناقلة
ألنفط أليابانية ‘ بحر
عمان ألأسسبوع أŸاضسي ناœ
عن لغم بحري شسبيه باألغام
أإيرأنية ،مشسÒأ أإ ¤أنه
“كن من جمع بصسمات
لأصسابع ويد من على ألناقلة
تتيح بناء «قضسية جنائية»
ضسد «أŸسسوؤول »Úعن
ألهجوم.
قال الضضابط ‘ القيادة الوسضطى
ل -ل -ق-وات ال-ب-ح-ري-ة األمÒك-ي-ة شض-ان
ك -ي -دو ‘ ل -ق -اء م -ع صض -ح -اف-ي‘ Ú
الفجÒة ‘ شضرق اإلمارات العربية
اŸتحدة «اللغم Áكن “ييزه ويشضبه
إا ¤حد كب Òاأللغام اإليرانية التي
شض- -وه- -دت ‘ ع- -روضض عسض- -ك -ري -ة
إايرانية».
وت -اب -ع م -ت -ح-دث-ا ‘ م-نشض-أاة ت-اب-ع-ة
ل -ل -ب -ح -ري -ة األمÒك-ي-ة ق-رب م-ي-ن-اء
ال -ف-جÒة اŸط-ل ع-ل-ى ب-ح-ر ع-م-ان
«التقييم هو أان الهجوم على الناقلة
ك-وك-وك-ا ك-وري-ج-وسض والضض-رر ال-ذي

أا◊ق بها كان نتيجة أالغام بحرية
زرعت ع - -ل- -ى ال- -غÓ- -ف اÿارج- -ي
للسضفينة».
وذكر الضضابط األمÒكي أان اللغم
الذي انفجر «كان فوق اŸياه ،ول
ي - -ب - -دو أان ال - -ن ّ- -ي - -ة ك - -انت إاغ - -راق
السضفينة» ،مشضÒا إا ¤لغم آاخر ثّبت
على هيكلها اÿارجي وقد أازالته
قوة إايرانية كانت على زورق سضريع
ق -ب-ل ان-ف-ج-اره .وه-ي م-ق-ول-ة سض-ب-ق
ÓمÒكي Úأان أاشضاروا إاليها.
ل أ
وت-ع-رضضت ن-اق-ل-ة ال-ن-ف-ط ال-ي-اب-انية
وأاخرى نروجية اÿميسض اŸاضضي
لهجوم Úفيما كانتا تبحران قرب
مضضيق هرمز ،اŸمر السضÎاتيجي
ال -ذي ي -ع Èم -ن -ه ي -وم-ي-ا ن-ح-و ث-لث
إامدادات النفط العاŸية اŸنقولة
بحراً.
ووق -ع ال-ه-ج-وم-ان ب-ع-د شض-ه-ر ع-ل-ى
ت -ع ّ-رضض ن -اق-ل-ت-ي ن-ف-ط سض-ع-ودي-تÚ
ون -اق -ل -ة ن -روج -ي-ة وسض-ف-ي-ن-ة شض-ح-ن
إام -ارات -ي -ة ل -ع -م-ل-ي-ات «ت-خ-ري-ب-ي-ة».
ووج -هت واشض -ن -ط-ن آان-ذاك أاصض-اب-ع
التهام إا ¤طهران التي نفت أاي

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

مسضؤوولية.
كذلك ،سضارع واشضنطن هذه اŸرة
أايضض -ا ع -ل-ى لسض-ان ال-رئ-يسض دون-ال-د
ترامب ا– ¤ميل إايران مسضؤوولية
الهجوم ÚاألخÒين.
م -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ،ق-ال ق-ال ك-ي-دو
«ج-م-ع-ن-ا م-ع-ل-وم-ات بيومÎية حتى
ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ة Áك-ن اسض-ت-خ-دام-ه-ا
لبناء قضضية جنائيةÃ ،ا ‘ ذلك
بصضمات اليدين واألصضابع» ،وذلك
م - - -ن أاج- - -ل «ﬁاسض- - -ب- - -ة األف- - -راد
اŸسضؤوول »Úعن الهجوم.
ودخ -لت ن -اق -ل -ة ال -ن-ف-ط ال-ي-اب-ان-ي-ة
األحد إا ¤مرسضاها اŸقرر قبالة
السض-واح-ل اإلم-ارات-ي-ة ح-يث ي-ج-ري
Óضضرار على متنها.
تقييم ل أ
وت -ق-وم ال-ق-ي-ادة ال-وسض-ط-ى ل-ل-ق-وات
ال-ب-ح-ري-ة األمÒك-ي-ة ب-ال-ت-ح-ق-يق ‘
ال -ه -ج -م -ات Ãشض -ارك -ة «شض -رك-ائ-ه-ا
الق- -ل- -ي- -م- -ي ،»Úوف- -ق -ا ل -ل -مسض -ؤوول
العسضكري األمÒكي.
ودعت السض - - -ع - - -ودي- - -ة واإلم- - -ارات
العربية اŸتحدة السضبت إا ¤حماية
إامدادات الطاقة ‘ مياه اÿليج.

ورأاى ك- -ي- -دو أان «ه- -ذا ال- -ن- -وع م -ن
ال-ه-ج-م-ات ت-ه-دي-د ◊ري-ة اÓŸحة
الدولية ‘ اŸياه الدولية باإلضضافة
ا ¤حرية التجارة» ،مضضيفا «نعمل
م -ع شض -رك-ائ-ن-ا اإلق-ل-ي-م-ي Úلضض-م-ان
حرية اÓŸحة باإلضضافة إا ¤حرية
التجارة ،ونحث كافة القوى على
الل - -ت - -زام ب - -اŸع - -اي Òوال- -ق- -وانÚ
الدولية».
أإيرأن تنفي
ن- -ف -ى وزي -ر ال -دف -اع اإلي -را ÊأامÒ
ح - -ا“ي «بشض - -ك - -ل ق - -اط- -ع» أامسض،
الت -ه -ام -ات األمÒك -ي -ة Ãسض-ؤوول-ي-ة
ط- -ه- -ران ع- -ن ال- -ه- -ج- -م- -ات ال- -ت- -ي
اسض -ت-ه-دفت ن-اق-ل-ت-ي ن-ف-ط ‘ ب-ح-ر
ُعمان األسضبوع اŸاضضي ،حسضب ما
أاف- -ادت وك- -ال- -ة األن -ب -اء اإلي -ران -ي -ة
الرسضمية «إارنا».
وقال ا÷Ôال حا“ي وفق ما نقلت
عنه الوكالة إان «التهم اŸوجهة ضضد
القوات اŸسضلحة اإليرانية والفيلم
ال -ذي نشض -ر ك -اذب-ة “ام-ا ون-ن-ف-ي-ه-ا
بقوة».

ال ع د د
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مقت ـ ـل  41شضخصضـ ـا وإاصضابـ ـة آاخري ـن

أعلنت حكومة
ما‹،عن مقتل 41
شسخصسا وأإصسابة ألعديد
بجروح ‘ هجمات
أرهابية أسستهدفت يوم
ألثن ÚأŸاضسي قريتÚ
‘ وسسط ألبÓد.

ق -الت ا◊ك -وم -ة ‘ ب -ي-ان اإن
«هجمات اإرهابية اسضتهدفت
الإث -ن Úق -ري -ت -ي غ -ان -غ-اف-اÊ
ويورو ليسض بعيدا عن ا◊دود
مع بوركينا فاسضو ،وا◊صضيلة
ال -رسض -م -ي -ة اŸوؤق -ت -ة ه-ي 38
ق - -ت - -ي  Ó- -اإضض- -اف- -ة ا ¤ج- -رح
العديد من الأشضخاصض».
فيما ذكرت تقارير اإعÓمية
اأن حصضيلة القتلى بلغت 41
قتي ،Óوقال اإسضياكا جانامي
رئ- -يسض ب- -ل- -دي- -ة ي- -ورو اإن 24
شض-خصض-ا ق-ت-ل-وا مسض-اء الثنÚ
‘ يورو و 17اآخرين ‘ قرية
جا‚افا.2 Ê
واأوضض -ح ج-ان-ام-ي اأن م-ع-ظ-م
الضضحايا من عرق الدوجون.
وقتل عشضرات اŸدني Úمن
ذلك العرق ‘ الأشضهر القليلة
اŸاضض - -ي - -ة ‘ اشض - -ت - -ب- -اك- -ات
ان- -ت -ق -ام -ي -ة م -ع اأب -ن -اء ع -رق
الفول ÊاŸنافسض

واأفاد اŸصضدر ذاته ب»نشضر
ق- - -وات ال - -دف - -اع والأم - -ن ‘
اŸوق - -ع ◊م - -اي - -ة السض - -ك- -ان
و‡ت-ل-ك-ات-ه-م وت-عقب منفذي
هذه الهجمات».و ⁄تعلن اأية
جماعة حتى مسضوؤوليتها عن
ال - -ه - -ج - -م - -ات ال- -ت- -ي وق- -عت
الثن.Ú
«بوكوحرأم» ألرهابية
تضسرب ‘ نيجÒيا
‘ اŸقابل قتل  15عسضكريا
على الأقل ‘ هجوم مسضلح
اسض -ت -ه -دف ق -اع -دة ل -ل-ج-يشض
النيجÒي ‘ بلدة جاجÒام
شضمال شضرقي نيجريا.
وذكرت مصضادر عسضكرية ‘

تصض- -ري- -ح ل- -ه -ا امسض اأن -ه «”
العثور على جثث  15عسضكريا
خÓ- - -ل ع - -م - -ل - -ي - -ة ال - -ب - -حث
والإن- -ق -اذ» مشضÒة اإ ¤وج -ود
عدد من العسضاكر ‘ عداد
اŸفقودين.
واأفادت اŸصضادر ذاتها باأن
اإرهابيي جماعة بوكو حرام
اŸتمردة هم من يقفون وراء
هذا الهجوم.
ي -ذك -ر اأن اإره -اب -ي -و ج-م-اع-ة
بوكو حرام هاجموا القاعدة
اŸتواجدة ‘ بلدة جاجÒام
ع- -دة م- -رات ،ح -يث ق -ت -ل ‘
ج- - -وان اŸاضض - -ي  9عسضاكر
هناك.

‚ح ‘ تقد Ëنفسسه كسسياسسي قادر على إأ‚اح ألÈيكسسيت

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوريسش جونسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون سضيك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
رئي ـ ـسش وزراء بريطانيـ ـ ـا اŸقب ـ ـل

أزدأدت فرصش أŸرشسح
لرئاسسة وزرأء
بريطانيا ،بوريسش
جونسسون ،بتصسدر
ألسسباق Óÿفة تÒيزأ
ماي ‘ ،أ÷ولة ألثالثة
من تصسويت نوأب حزب
أÙافظ ،Úأمسش
ألأربعاء ،بعد مناظرة
تلفزيونية أأمسش ألول
ب ÚأŸرشسح Úألأربعة.
ح- -اف- -ظ وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة
السض -اب -ق ع -ل -ى ه -دوئ-ه و⁄
تصض- - -در ع- - -ن- - -ه اأي زل - -ة ‘
اŸن- -اظ- -رة ،ال -ت -ي اأع -ق -بت
جولة تصضويت ثانية Œاوز
ف -ي-ه-ا ع-دد الأصض-وات ال-ت-ي
حصض -ل ع -ل -ي -ه-ا اŸن-افسض-ون
الثÓثة له ›تمع.Ú
و‚ح جونسضون ‘ تقدË
نفسضه كسضياسضي قادر على
اإخ - -راج ب - -ري - -ط- -ان- -ي- -ا م- -ن
ال–اد الأوروبي ،وبالتا‹
ت- -ن- -ف- -ي -ذ رغ -ب -ة ال -ن -اخ -بÚ

الÈي-ط-ان-ي Úال-ذي-ن صضوتوا
‘ اسض- -ت- -ف- -ت- -اء ق -ب -ل ث Ó-ث
سضنوات على النسضحاب.
وقال جونسضون ‘ برنامج
اأسض -ئ -ل -ة واأج -وب -ة اسض -ت -م -ر
سضاعة مع الناخب« ،Úيجب
اأن ن - - -خ- - -رج ‘  31اأكتوبر
(م -وع -د الن-ت-خ-اب-ات) لأن-ه
ب- -خ Ó-ف ذلك ،اأخشض -ى م -ن
اأننا سضنواجه خسضارة كارثية
ب - -ال - -ث - -ق - -ة ‘ السض- -ي- -اسض- -ة،
واأع- - - -ت- - - -ق- - - -د اأن الشض- - - -عب
الÈيطا Êضضاق ذرًعا».
ل- -ك- -ن  ⁄ي- -رف- -ع اأح- -د م- -ن
اŸرشض- - -حÃ Úن ف- - -ي- - -ه- - -م
ج - -ونسض - -ون ي - -ده ع - -ن- -دم- -ا
سض -األ -ت -ه -م ال-ق-ن-اة ع-م-ا اإذا
ك - -ان - -وا يضض- -م- -ن- -ون خ- -روج
ب - -ري - -ط - -ان- -ي- -ا م- -ن ال–اد
الأوروب- - - -ي ب - - -ح - - -ل - - -ول 31
اأكتوبر.
وت- -ق -لصض ع -دد اŸرشض -حÚ
اإ ¤اأرب- -ع -ة ب -ع -دم -ا اأج -ري
 313ن - -ائ ً- -ب - -ا م- -ن ح- -زب

اÙاف - - - - - - - -ظ› ‘ Úلسض
ال -ع-م-وم تصض-وي-ت-ه-م السض-ري
اأمسض الأربعاء.
ويبدو اأن اŸناظرة الهادئة
على نحو مفاجئ  ⁄تغÒ
الشض- -ع- -ور اŸت- -زاي -د ب -اأن ل
شض- -يء Áن -ع ج -ونسض -ون م -ن
ال - -ف- -وز ‘ ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة
ب -اسض -ت -ث -ن -اء ارت -ك -اب خ-ط-اأ
جسضيم.
ووصض - -فت صض- -ح- -ي- -ف- -ة «ذي
غ- -اردي- -ان» اأداء ج- -ونسض -ون
ب - -اأن - -ه «رصض Úوع- -ق،»ÊÓ- -
وكتبت« :واضضح اأنه ما زال
متصضدراً السضباق ،ومن شضبه
اŸوؤكد اأنه سضيكون رئيسض
الوزراء اŸقبل».
وكان جونسضون حصضل على
ت-اأي-يد  126م -ن  313نائبً ا
ﬁاف ً-ظ -ا ال -ث Ó-ث -اء ،ف -ي-م-ا
حصض- - -ل وزي- - -ر اÿارج - -ي - -ة
جÁÒي ه- - -انت ع- - -ل - -ى 46
صض -وًت -ا ،م -ق -اب-ل  41صضوًت ا
لوزير البيئة مايكل غوف.

رغم أعتزأم أÛلسش ألعسسكري تشسكيل حكومة تكنوقرأط أنتقالية

اŸعارضضة السضودانية تعلن تصضعيد ا◊راك

أفصسح Œمع أŸهني Úألذي يقود حركة
ألحتجاجات ‘ ألسسودأن أمسش ألربعاء
‘ بيان عام عن جملة من ألقرأرأت
ألتي سسيطبقها على أرضش أŸيدأن ‘
ألسساعات وأليام ألقادمة من أجل
تصسعيد ألضسغط علي أÛلسش ألعسسكري
ألنتقا‹ بخصسوصش تسسليم أ◊كم
للمدني ،Úموضسحا باأن ألقرأرأت أŸعنية
أتخذت بعد سسلسسلة أŸشساورأت
وألتصسالت مع عدة سسفرأء لبلدأن
عربية و أوروبية ‘ ألبÓد.
‘ ه- -ذا الصض- -دد,اأع- -ل- -ن ال -ت -ج -م -ع ع -ن
م -ظ -اه -رات ل-ي-ل-ي-ة و‘ ال-ن-ه-ار ‘ ال-ع-اصض-م-ة
اÿرطوم والوليات الأخرى وكذا ‘ الحياء
و القري لتوضضيح الوضضع السضياسضي.
ما بخصضوصض لقاءاته بعدد من السضفراء ،اأكد
ال -ت -ج -م -ع ع -ل-ى ان-ه رك-ز ك-ثÒا ع-ل-ي ضض-رورة
–قيق اأهداف الثورة ،والتحقيق ‘ ›زرة
فضض العتصضام ‘ اÿرطوم.
ففي لقائه بسضف Òالمارات العربية ،اكد
التجمع اأنه اأكد له ضضرورة تسضليم السضلطة
ل -ل -م -دن -ي ،Úوخ -ط -ورة ال -ردة ع -ن م-ك-تسض-ب-ات
الثورة ،مشضددا على «خطورة التدخل الأجنبي
لدعم اأي طرف ضضد الآخر».
اأم -ا ف -ي -م -ا ي-خصض اÙادث-ات م-ع السض-ف-ارة
اŸصضرية ‘ اÿرطوم ،فلقد اأكد التجمع اأن
السضفارة اأصضرت على معرفة شضروط قوى
ا◊ري- -ة وال- -ت- -غ- -ي Òل- -ل- -ع- -ودة اإ ¤ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة
التفاوضضية .هذا وŒدر الشضارة ا ¤اأن

الفصضاح عن هذه اÿطة تزامن مع انعقاد
اجتماع مهم عن التطورات ‘ السضودان ‘
ال-ع-اصض-م-ة الث-ي-وب-ي-ة اديسض-ا اأب-ي-ب-ا م-ن ت-نظيم
م-ن-ظ-م-ة «الإي-غ-اد»  .الج-ت-م-اع نشض-ط-ه حسضب
تقرير وزير خارجية اثيوبيا وزراء
اÿارجية للدول العربية ‘ جلسضته الو‹
قبل ان يتبعه اجتماع لوزراء خارجية ال–اد
الأفريقي.
الج -ت -م -اع سض -ي -ك -ون ب -ه-ذا ف-رصض-ة لأث-ي-وب-ي-ا،
يضضيف اŸتحدث لتقد Ëتقريرها عن نتائج
وسضاطتها ب Úفرقاء الأزمة السضودانية الذي
اشضرف عنه رئيسض الوزراء.
لÓإشضارة ،لقد اأعلن الفريق اأول ﬁمد دقلو
(ح-م-ي-دت-ي) ن-ائب رئ-يسض اÛلسض ال-عسض-ك-ري
النتقا‹ ‘ السضودان الثÓثاء اŸاضضي على
اع-ت-زام اÛلسض تشض-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة ت-كنوقراط
انتقالية باأقصضى سضرعة.
تعود جذور الزمة السضودانية ب ÚاÛلسض
ال -عسض -ك -ري الن -ت -ق -ا‹ وق-وى اإعÓ-ن ا◊ري-ة
وال -ت -غ -ي( Òم -ع -ارضض -ة) -ال -ت-ي ي-نضض-وي ا–اد
اŸهني ‘ Úاإطارها -ا ¤عدم الوصضول ا¤
اتفاق بعد تنحية الرئيسض السضبق عمر البشضر
‘  11اأب -ري-ل  2019ف -ي -م -ا ي -خصض تسض -يÒ
اŸرحلة النتقالية .وعن اسضتعمال العنف من
ط- -رف ا÷يشض وال- -ق- -وات الأم- -ن- -ي- -ة ‘ فضض
اعتصضام السضوداني Úيوم  3جوان ا÷اري فقد
خلف  128قتيل على حسضب ÷نة اأطباء
السض- - - - - -ودان ،و  61ق - -ت - -ي Ó- -حسضب اÛلسض
العسضكري.

12

اÿميسس  20جوان  2019م الموافق لـ  17شسوال  1440هـ العدد 17977

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

»°VÉ` ` `jôdG

لول مرة ‘ تاريخ اŸنافسسة
Ãشساركة  24منتخبا أ

إانطـ ـ ـÓق العرسض القاري Ãصصر غ ـ ـدا
ت -ع -ط -ى غ -دا إاشس -ارة ان -طÓ-ق م-ن-افسس-ات
 ‘ 2019 ·Óدورتها ،32
كأاسس إافريقيا ل أ
والتي –تضسنها مصسر ‘ الفÎة ما ب21 Ú
ج- - - -وان و 19ج- -وي- -ل -ي -ة Ãشس -ارك -ة 24
لول م- -رة ‘ ت- -اري -خ
م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ا ،وذلك أ
لول
ال -ت -ظ -اه -رة ،وال -ت -ي Œري ك-ذلك أ
مرة ‘ فصسل الصسيف.
حامد حمور
أاغ -لب الخ -تصس -اصس-ي Úي-ؤوّك-دون أاّن اŸن-افسس-ة
سستكون من مسستوى عال ،بالنظر لطموحات
ال -ع -دي -د م -ن اŸن-ت-خ-ب-ات ،وك-ذا ال-ت-حضسÒات
اŸكثفة التي قات بها للوصسول ا ¤مصسر ‘
جاهزية تامة.
وسسيكون التنافسس على أاشسده ب Úالعديد من
اŸنتخبات ،ذلك أان دائرة اŸرشسح Úللفوز
باللقب قد توسسعت بشسكل كب Òبالنظر للتطور
الكب Òالذي عرفته الكرة ‘ القارة السسمراء
واعتماد اŸنتخبات اŸشساركة على عدد من
النجوم.
ويدخل اŸنتخب الوطني الدورة بطموحات
كبÒة حيث كرر الناخب الوطني عدة مرات أان
ال -ه-دف ه-و ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ،ب-ال-رغ-م م-ن أان
اŸن -افسس -ة سس -ت -ك -ون شس -دي -دة م-ع اŸن-ت-خ-ب-ات
اŸرشسحة للعب األدوار األو.¤
وأاع-طت اŸق-ابÓ-ت ال-ودي-ة ال-ت-حضسÒي-ة ال-تي
أاجراها «اÿضسر» صسورة واضسحة للطاقم الفني
قبل انطÓق اŸوعد ،والتي سسيوظفها بداية
من مباراة كينيا اŸقررة يوم  23جوان ا÷اري.

اŸنتخب اŸصصري
‘ اŸقّدمة بـ  7أالقاب
وع -رفت م -ن -افسس-ات ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ◊د اآلن
سسيطرة اŸنتخب اŸصسري الذي توج باللقب 7
مرات ،ويسسعى ا ¤كسسب اللقب الثامن على
أارضسه ،بالعتماد على قوته الضساربة اŸتمثلة
‘ اŸهاجم ﬁمد صسÓح الذي أادى موسسما
‡يّزا مع ناديه ليفربول ال‚ليزي،
وك -ان اŸن -ت -خب اŸصس -ري ق -د خسس -ر ن -ه -ائ-ي
ال- -ط- -ب -ع -ة اŸاضس -ي -ة  2017أام- -ام اŸن -ت -خب
الكامÒو.Ê
وع -ل -ى ذك -ر ال -ك -امÒون ف-إان-ه ج-اء ‘ اŸرك-ز

الثا Êمن حيث التتويجات بجمعه لـ  5أالقاب،
ويعد من ضسمن اŸرشسح Úككل مرة بالنظر
لقوته وتعداده اŸمّيز ،حيث يعتمد على الكرة
ا÷م -اع -ي-ة ال-ت-ي ك-ثÒا م-ا أاث-م-رت ،وسس-ي-داف-ع
«األسسود ا÷موحة» على لقبهم.
كما أان اŸنتخب الغا« ÊبÓك سستارز» يعد من
ضسمن اŸنتخبات التي تقدم الكث ‘ Òالعرسس
القاري ،ولو أان آاخر تتويج لهذا الفريق يبقى ‘
ع- -ام  ،1982ووصس- - - -ل  5م - -رات ا ¤اŸب- -اراة
النهائية ،األمر الذي يعني الكث ‘ Òسسماء
الكرة اإلفريقية.
أام -ا ن -ي -جÒي -ا ف -إان -ه -ا ت -ب -ق -ى دائ-م-ا ‘ خ-ان-ة
اŸن -ت-خ-ب-ات اŸرشس-ح-ة وت-ق-دم ‚وم-ا ‘ ج-ل
الدورات ،وتوجت باللقب القاري  3مرات ،كان
آاخره ‘ عام  ،2013نشسطت اŸباراة النهائية
‘  4مناسسبات ،وسسيكون منتخب نيجÒيا من
ضسمن اŸشسح Úللعب األدوار األو ‘ ¤دورة
مصسر.
كما أان الكرة ‘ القارة السسمراء عرفت تأالقت
م -ن -ت -خ -ب -ات ق -وي -ة ع -ل -ى غ -رار ك -وت دي -ف-وار
وج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و ال-دÁق-راط-ي-ة ب-كسسبهما

للقب Úلكل منهما ،وكثÒا ما اعتمدا على ‚وم
سساهمت ‘ التتويج بشسكل كب.Ò

«اÿضصر» تّوجوا بلقب
..1990ونشّصطوا نهائي 1980
وقد تكون دورة مصسر مناسسبة Ÿنتخبات فازت
بلقب واحد خÓل الدورات السسابقة من أاجل
التأالق ،وخطف اللقب الثا ‘ Êمسسارها على
غرار منتخبنا الوطني الذي سسبق له وأان فاز
بكأاسس افريقيا عام  1990بقيادة اŸرحوم عبد
ا◊ميد كرما‹ ،ويذكر أان «اÿضسر» وصسلوا
ا ¤اŸباراة النهائية ‘ عام  1980وانهزموا
أام -ام ن -ي -جÒي -ا ،واح -ت -ل -وا اŸرك -ز ال -ث -الث ‘
مناسسبت Úعامي  1984و.1988
‘ ح Úأان اŸنتخب التونسسي الذي فاز
لخر ا¤
بلقب واحد عام  2004يسسعى هو ا آ
لو ¤ب----الع----ت---م---اد ع---ل---ى
لدوار ا أ
ل----عب ا أ
›م--وع--ة م--ت--وازن--ة ب-ق-ي-ادة اŸدرب أالن
جÒاسس.

الدورة  32لكأسس افريقيأ لأل·  (2019مصصر من  21جوان ا 19 ¤جويلية )

اŸنتخب الوطني

’ 14عبا من ذوي اÈÿة لتأاط Òا÷دد
سسيعتمد اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم ،ا◊اضسر للمرة
Ã ·Óناسسبة
ال  ‘ 18اŸرحلة النهائية لكأاسس إافريقيا ل أ
النسسخة ال Ã 32صسر على ›موعة من الÓعب Úتتوفر
على Œرية واسسعة لتأاط ÒزمÓئهم التسسعة ا◊اضسرين
ألول مرة ‘ العرسس اإلفريقي.
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر بـ  14لع -ب-ا م-ت-ع-ودا ع-ل-ى اŸغ-ام-رات
اإلفريقية الشّساقة ،والذين يتوفرون على مشساركت Úأاو
أاك Ìح -يث سس -ي -داف -ع -ون ب -ك -ل ق -واه -م م -ن أاج -ل ق -ي -ادة
«اÿضسر» نحو تتويج ثان منتظر بكل شسغف.
وي- -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر خ- -اصس -ة ب -أارب -ع -ة لع -ب Úمشس -ه -وري -ن
سس-ي-خ-وضس-ون ل-ل-م-رة ال-راب-ع-ة م-رح-ل-ة ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-نافسسة
اإلفريقية ،وهم ا◊ارسس رايسس مبو◊ي واŸدافع رفيق
حليشس ولعب الوسسط عدلن قديورة واŸهاجم إاسسÓم
سسليما.Ê
وكان بإامكان حليشس ،الوحيد الذي شسارك ‘ دورة 2010
بأانغول والذي خاضس أاغلب مشسواره الحÎا‘ بالÈتغال،
أان يحصسل على مشساركة خامسسة لو  ⁄يغب عن كان 2017
بالغابون بسسبب مروره آانذاك بفÎة فراغ.
ويتقّدم هذا الرباعي ثمانية لعب Úسسيكونوا حاضسرين
Ãصسر ‘ ثالث موعد قاري بارز لهم ،ويتعلق األمر
بدوخة ،ماندي ،بن سسبعيني ،فغو‹ ،براهيميﬁ ،رز،
عبيد وبو‚اح.
أاخÒا ،ي -غ -ل -ق ال Ó-ع -ب-ان زف-ان وب-ن-اصس-ر ال-ق-ائ-م-ة ح-يث
سسيعرفان ببلد «الفراعنة» خرجتهما اإلفريقية الثانية
بعد مشساركتهما األو ¤عام  2017بالغابون.
وسس -ي -ك -ون ه -ؤولء م -ك -ل -ف Úب -ت -أاط»Òال -دف-ع-ة ا÷دي-دة»
اŸط-ال-ب-ة ب-ال-ت-أاق-ل-م م-ع ح-ق-ي-ق-ة اŸي-دان وم-ع اŸسستوى
العا‹ للمنافسسة –سسبا لسستحقاقات أاخرى.
ووضسع اŸسسؤوول األول على العارضسة الفنية «للخضسر»،
جمال بلماضسي ،ثقته ‘  9لعب Úسسيشساركون ألول مرة
‘ نهائيات كأاسس أا· اإفريقيا .ويتعلق األمر بكل من
أالكسسندر أاوكيجة ،يوسسف عطالﬁ ،مد فارسس ،جمال
بلعمري ،مهدي طاهرات ،هشسام بوداوي ،أاندي ديلور،
يوسسف بÓيلي وآادم وناسس.
قائمة الÓعب Úا◊اضسرين ‘ كان 2019
وعدد مشساركاتهم ‘ الدورات النهائية:
 4مشساركات ( 4لعب:)Ú
 - 1رايسس مبو◊ي (التفاق السسعودي)- 2015 - 2013 :
2019 - 2017
 - 2رفيق حليشس (موريرانسس/الÈتغال)2013 - 2010 :
 2019 - 2015 - 3عدلن قديورة (نوتنغام فورسست/ا‚لÎا)- 2013 :
2019 - 2017 - 2015
 - 4إاسسÓم سسليما( ÊفيÔباشسي/تركيا)- 2015 - 2013 :
- 2017
 3مشساركات ( 8لعب:)Ú
 - 1عز الدين دوخة (الرائد السسعودي)- 2015 - 2013 :
2019
 - 2عيسسى ماندي (بتيسس إاشسبيلية/إاسسبانيا)- 2015 :
2019 - 2017
 - 3رامي بن سسبعيني (ران/فرنسسا)- 2017 - 2015 :
2019

توزيع اŸنتخبات  24على › 6موعات

تنطلق غدا الطبعة Ÿ 32نافسسة كاسس
اف -ري -ق -ي -ا ل ·Ó-ال-ت-ي سس-ت-ج-ري Ãصس-ر،
ح -يث سس -ي-ت-ن-افسس  24م-ن-ت-خبا للتتويج
ب -ال -ل-قب ال-ق-اري ب-ع-د أان ق-امت «ال-ك-اف»
ب -رف-ع ع-دد اŸن-ت-خ-ب-ات اŸشس-ارك-ة م-ن 16
ا 24 ¤م-ن-ت-خ-ب-ا م-ن أاج-ل ت-وسسيع دائرة
الح-ت-ك-اك ب Úك-ل اŸن-ت-خ-ب-ات م-ن اجل
رفع مسستوى اŸسسابقة.
عمار حميسسي
تعرف منافسسة كأاسس أا· افريقيا هذه اŸرة
مشساركة  24منتخبا بعد أان قامت «الكاف»
برفع عدد اŸنتخبات ،وهو ما قد يؤوّثر على
اŸسستوى الفني للمسسابقة خاصسة خÓل الدور
الول الذي سسيكون الطول من حيث اŸدة
مقارنة بالدوار الخرى.
” ت -قسس -ي -م اŸن -ت -خ -ب-ات اŸشس-ارك-ة ع-ل-ى 6
و ّ
›موعات يتأاهل الول والثا Êمباشسرة ا¤
ثمن النهائي بينما “نح الفرصسة لفضسل أاربع
‡ن احتلت اŸركز الثالث للوصسول
منتخبات ّ
بدوره ا ¤ثمن النهائي ،وهو ما يجعل الفرصسة
م-وات-ي-ة أام-ام ال-ع-دي-د م-ن اŸن-ت-خ-بات الكبÒة
للتاهل إا ¤هذا الدور.
وج -اءت ال -ق -رع -ة م -ت -وازن -ة رغ -م أان صس-احب
الرضس ك -ان ل -ه ا◊ظ ل -ل -ت -واج -د ‘ أاضس -ع -ف
›موعة ‘ الدور الول مقارنة باŸنتخبات
الخرى ،وهو ما سسيسسهل كثÒا من مهمته
للتاهل.

«الفراعنة» ’سصتغÓل
عاملي اأ’رضض وا÷مهور

تبدو حظوظ اŸنتخب اŸصسري مسستضسيف
ال -ب -ط -ول -ة األفضس -ل نسس -ب -ي -ا ب ÚاŸن -ت -خ -ب-ات
ال -ع -رب -ي -ة ،وه-وسس-ي-ك-ون م-رشس-ح-ا ف-وق ال-ع-ادة
لتصسدر اÛموعة األو ¤التي تضسم منتخب
الكونغو الذي يعت Èثا Êأافضسل الفرق ،ورÃا
يكون اŸرشسح األبرز للمنافسسة على الصسدارة
‘ ظل امتÓكه بعضس الÓعب ÚاŸميزين على
ال -رغ -م م -ن أان م -ن-ت-خ-ب-ي أاوغ-ن-دا وزÁب-اب-وي
قادران على حجز بطاقة التأاهل كذلك.
وتبدو حظوظ الفرق الثÓثة على الورق شسبه
م -تسس -اوي -ة إاذا م -ا اسس -ت -ث -ن -ي -ن -ا زم Ó-ء ال -ن-ج-م
اŸصسري ﬁمد صسÓح السساعي ◊صسد اللقب
وسس-ط ج-م-اهÒه ب-ع-د غ-ي-اب «ال-ف-راع-ن-ة» عن
منصسات التتويج منذ .2010

«النّسصور اŸمتازة» تطمح للتّأالّق
من جديد

يتطّلع اŸنتخب النيجÒي لتصسدر اÛموعة
ال -ث -ان -ي -ة ن -ظ -را ل -ل -ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي Áت-ل-ك-ه-ا ‘
صسفوفه ،وكذلك اÈÿة الكبÒة ‘ اŸنافسسات
القارية رغم انه قد يلقى منافسسة من منتخب
غ -ي -ن -ي -ا اŸت -ح -ف -ز ل-ل-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور ال-ق-ادم
واŸدعم بعدة لعب‡ Úيزين ،أابرزهم ‚م
ل -ي -ف -رب -ول ن -اب-ي ك-ي-ت-ا و‘ ظ-ل وج-ود ك-ل م-ن

«اÿضصر» و«أاسصود التÒانغا»
‘ نهائي قبل اآ’وان

منافسسة كبÒة سستشسهدها اÛموعة الثالثة ل
سسيما على مسستوى حصسد اŸركز األول ،إاذ
يعت Èمنتخب السسنغال أاحد اŸرشسح◊ Úصسد
ال -ل -قب م -ع ام -ت Ó-ك -ه ال -ع -دي -د م -ن الÓ-ع-بÚ
اŸميزين على غرار ‚م ليفربول سساديو ماÊ
بينما يسسعى اŸنتخب الوطني للذهاب بعيدا
مع اŸدرب جمال بلماضسي على الرغم من
الÎاج -ع واŸشس -اك -ل ‘ السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة.
وي -ع ّ-ول «اÿضس -ر» ع -ل -ى ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ج-وم
اÎÙف ‘ Úالقارة األوروبية العجوز على
رأاسسهم ‚م مانشسسس Îسسيتي رياضس ﬁرز،
فيما سستكون اŸنافسسة حاضسرة من منتخب
كينيا بقيادة لعب توتنهام وانياما دون نسسيان
منتخب تنزانيا.
ك -م -ا سس -تشس-ه-د اÛم-وع-ة ّŒدد ال ّصس-راع بÚ
ﬁرز وسس- -ادي- -و م -ا Êل -ك -ن ه -ذه اŸرة ع -ل -ى
الراضس - -ي اŸصس - -ري - -ة ب- -ع- -د أان حسس- -م ﬁرز
الصسراع لصسا◊ه على الدوري ال‚ليزي.

«نسصور قرطاج»
‘ طريق مفتوح للتأاهل

ي- -ت- -واج- -د اŸن- -ت- -خب ال- -ت -ونسس -ي ع -ل -ى رأاسس
اÛموعة اÿامسسة التي تبدو متوازنة إا¤
حد ما ،و–تاج إا ¤حذٍر كب Òمن زمÓء وهبي
اÿزري ويوسسف اŸسساكني إاذ يعت Èمنتخب
ما‹ أاحد اŸرشسح Úللمنافسسة على بطاقات
التأاهل ،فيما تتطلع ما‹ للظهور بصسورة طيبة
خاصسة أانها سستلعب من دون ضسغوطات بينما
سستسسعى أانغول كذلك ÿلط األوراق وﬁاولة
التأاهل وصسناعة ا◊دث ‘ العرسس األفريقي.

اÛموعة الّثالثة

حظوظ«اÿضصر» كبÒة للعبور إا ¤الّدور الّثاÊ

يدخل رفقاء ‚م مانشسيسس Îسسيتي ال‚ليزي
«رياضس ﬁرز» نهائيات كأاسس أا· إافريقيا ألول
م -رة م -ن -ذ سس -ن -وات غ Òم -رشس -ح Úل-ن-ي-ل ال-ل-قب
القاري ،كون ا÷ميع يرشسح البلد اŸنظم مصسر
والفرق اإلفريقية اŸونديالية للتأالق ‘ «كان»
الفراعنة والتتويج بها يوم الـ  19جويلية اŸقبل،
وهو ما سسيكون ‘ صسالح اŸنتخب الوطني الذي
سسيدخل غمار اŸوعد القاري بدون ضسغط كبÒ
كما كان عليه األمر ‘ التظاهرات السسابقة.
قرعة كأاسس أا· إافريقيا  2019كانت رحيمة على
«رايسس ال -وه -اب م -ب -و◊ي» وزم Ó-ئ-ه ه-ذه اŸرة
خÓل الدور األول ،حيث سسيكون للخضسر على
الورق منافسس واحد قوي من ب ÚاŸرشسح Úلنيل
التاج القاري ،يتعلق األمر باŸنتخب السسنغا‹
الذي يقوده القائد األسسبق ألسسود التÒانغا «أاليو
سسيسسي» ،هو الذي قاد منتخب بÓده إا ¤بلوغ
الدور ربع النهائي من منافسسة كأاسس العا2002 ⁄
التي نظمتها مناصسفة كوريا ا÷نوبية واليابان،
ومنذ توليه منصسب اŸسسؤوول األول على رأاسس
العارضسة الفنية Ÿنتخب بÓده ‘ مارسس 2015
أاع-اد ال-ق-وة ل-ل-م-ن-ت-خب السس-ن-غ-ا‹ وأاع-ط-اه ه-وي-ة
ج-دي-دة ب-ق-ي-ادة ›م-وع-ة م-ن ال-ن-ج-وم ي-ت-ق-دمها
 - 4مهدي عبيد (ديجون/فرنسسا)- 2017 - 2015 :
م -ه -اج -م ل -ي -ف -رب -ول اإل‚ل -ي -زي «سس -ادي -و م-ا»Ê
2019
 - 5سسفيان فغو‹ (غلطة سسراي/تركيا)  2015 - 2013 :وصس -خ -رة دف-اع ن-ادي ن-اب-و‹ اإلي-ط-ا‹ «خ-ال-ي-دو

 2019 - 6رياضس ﬁرز (مانشسسس Îسسيتي/ا‚لÎا)- 2015 :
2019 - 2017
 - 7ياسس Úبراهيمي (بورتو/الÈتغال)- 2017 - 2015 :
2019
 - 8بغداد بو‚اح (السسد/قطر)2019 - 2017 - 2015 :
مشساركتان (لعبان):
 - 1مهدي زفان (ران/فرنسسا)2019 - 2015 :
 - 2إاسسماعيل بناصسر (إامبو‹/إايطاليا)2019 - 2017 :
أاول مشساركة ( 9لعب:)Ú
 - 1أالكسسندر أاوكيجة (ماتز/فرنسسا) 2019 :
 - 2مهدي طهرات (لنسس/فرنسسا)2019 :
 - 3جمال بلعمري (الشسباب السسعودي)2019 :
 - 4يوسسف عطال (نيسس/فرنسسا)2019 :
ﬁ - 5مد فارسس (سسبال/إايطاليا) 2019 :
 - 6هشسام بوداوي (نادي بارادو)2019 :
 - 7آادم وناسس (نابو‹/إايطاليا)2019 :
 - 8يوسسف بÓيلي (الÎجي التونسسي)2019 :
 - 9أاندي ديلور (مونبولييه/فرنسسا)20192019 :

«الفيلة» ‘ مواجهة
«أاسصود اأ’طلسض»

›موعة نارية وصسعبة وحديدية هي العبارة
التي Áكن لنا أان نصسف بها اÛموعة الرابعة
ال -ت-ي تضس-م م-ن-ت-خب اŸغ-رب ب-ق-ي-ادة اŸدرب
ه ‘Òرينارد اŸرشسح لتحقيق اللقب بفضسل
العناصسر التي تضسمها صسفوفه على غرار حكيم
زي- - - - - -اشس ‚م ن- - - - - -ادي أاي - - - - -اكسس أامسسÎدام.
ول -ن ت -ك -ون م -ه -م -ة أاسس-ود األط-لسس سس-ه-ل-ة ،إاذ
سسيلقى منافسسة قوية من منتخبات لها باع
ك -ب ‘ Òال -ق -ارة السس -م -راء –دي -دا م -ن ك -وت
ديفوار وكذلك جنوب أافريقيا القادرين على
التأاهل كذلك ،فيما تبدو حظوظ ناميبيا أاقل
من اŸنتخبات الثÓثة األخرى.

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

ينطلق العرسس القاري سسهرة ا÷معة ‘ طبعته  ،32حيث سسيكون اŸنتخب الوطني ا÷زائري طرفا فيه للمرة الثامنة عشسرة ،وأاوقعت
القرعة اÿضسر ‘ اÛموعة الثالثة ‘ نهائيات كأاسس أا· إافريقيا Ã 2019صسر ،رفقة اŸنتخب السسنغا‹ صساحب اŸركز  ‘ 23ترتيب
الفيفا ومنتخبي كينيا وتانزانيا ‘ ›موعة وصسفت باŸتوازنة ،والتي يبدو منافسسوها على الورق ‘ متناول أاشسبال اŸدرب «جمال
لول من اŸنافسسة.
بلماضسي» خÓل ›ريات الدور ا أ
ﬁمد فوزي بقاصس

اŸنتخبات الكبÒة أامام فرصصة التّواجد ‘ الدور الثا ÊواŸفاجآات واردة
مدغشسقر وبوروندي اŸنتخب Úاللّذين تأاّهÓ
للبطولة األفريقية للمرة األول ‘ تاريخهما،
وهما يسسعيان لتقد Ëصسورة طيبة أاو حتى لعب
دور ا◊صسان األسسود ،خاصسة أان الضسغوطات
عليهما أاقل من اŸنتخبات اŸتمّرسسة التي
تشسارك بشسكل دائم.
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ك -ول -ي -ب -ا‹» ،ال ّ-ل -ذان ي-ط-م-ح-ان إا ¤إاه-داء ال-ت-اج
القاري األول لبلدهم ،ودخول تاريخ كرة القدم
السس -ن -غ -ال-ي-ة م-ن أاوسس-ع أاب-واب-ه ،ح-يث شس-ارك-وا ‘
” إاقصساءهم من الدور األول
اŸونديال األخ Òو ّ
بشسرف عن طريق تطبيق قانون اللعب النظيف
ألول مرة ‘ منافسسة كأاسس العا ،⁄ليدخلوا بعدها
تصسفيات كأاسس أا· إافريقيا بقوة وضسمنوا تأاهلهم
‘ اŸركز األول بعدما سسحقوا منافسسيهم ‘
خمسس مواجهات وتعادلوا ‘ لقاء وحيد.
م-ن-ت-خب ك-ي-ن-ي-ا ال-ذي ل ي-ع-رف ع-ن-ه اŸن-افسسون
الكث ،Òهو الذي سسيشسارك للمرة السسادسسة ‘

رزنامة مباريات الدورة
لو( ¤القاهرة  /اŸلعب الدو‹):
اÛموعة ا أ
 21جوان :مصسر  -زÁبابوي (سسا )21 : 00
 21جوان :جمهورية الكونغو الدÁقراطية  -أاوغندا
()15 : 30
 26جوان :مصسر  -ج .الكونغو الدÁقراطية ()21 : 00
 26جوان :أاوغندا  -زÁبابوي ()18 : 00
 30جوان :أاوغندا  -مصسر ()20 : 00
 30جوان :زÁبابوي  -ج .الكونغو الدÁقراطية (: 00
( )20ملعب الدفاع ا÷وي  /القاهرة).
لسسكندرية):
اÛموعة الثانية (ا إ
 22جوان :نيجÒيا  -بوروندي ()18 : 00
 22جوان :غينيا  -مدغشسقر ()21 : 00
 26جوان :نيجÒيا  -غينيا ()15 : 30
 27جوان :مدغشسقر  -بوروندي ()15 : 30
 30جوان :مدغشسقر  -نيجÒيا ()17 : 00
 30جوان :بوروندي  -غينيا (( )17 : 00ملعب السسÓم
 /القاهرة).
اÛم -وع -ة ال -ث-ال-ث-ة (ال-ق-اه-رة  /م-ل-عب ال-دف-اع
ا÷وي):
 23جوان :السسنغال  -تانزانيا ()18 : 00
 23جوان :ا÷زائر  -كينيا ()21 : 00
 27جوان :السسنغال  -ا÷زائر ()18 : 00
 27جوان :كينيا  -تانزانيا ()21 : 00
 1جويلية :كينيا  -السسنغال ()20 : 00
 1جويلية :تانزانيا  -ا÷زائر (( )20 : 00ملعب السسÓم
 /القاهرة).
اÛموعة الرابعة (القاهرة  /ملعب السسÓم):

 23جوان  :اŸغرب  -ناميبيا ()15 : 30
 24جوان :كوت ديفوار  -جنوب إافريقيا ()15 : 30
 28جوان :اŸغرب  -كوت ديفوار ()18 : 00
 28جوان :جنوب إافريقيا  -ناميبيا ()21 : 00
 1جويلية :جنوب إافريقيا  -اŸغرب ()17 : 00
 1جويلية :ناميبيا  -كوت ديفوار (( )17 : 00ملعب
الدفاع ا÷وي  /القاهرة).
اÛموعة اÿامسسة (السسويسس):
 24جوان :تونسس  -أانغول ()18 : 00
 24جوان :ما‹  -موريتانيا ()21 : 00
 28جوان :تونسس  -ما‹ ()15 : 30
 29جوان :موريتانيا  -أانغول ()15 : 30
 2جويلية :موريتانيا  -تونسس ()20 : 00
 2ج- -وي- -ل- -ي- -ة :أان -غ -ول  -م -ا‹ (( )20 : 00م -ل -عب
اإلسسماعيلية).
لسسماعيلية):
اÛموعة السسادسسة (ا إ
 25جوان :الكامÒون  -غينيا بيسساو ()18 : 00
 25جوان :غانا  -البن)21 : 00( Ú
 29جوان :الكامÒون  -غانا ()18 : 00
 29جوان :البن - Úغينيا بيسساو ()21 : 00
 2جويلية :البن - ÚالكامÒون ()17 : 00
 2جويلية :غينيا بيسساو  -غانا (( )17 : 00ملعب السسويسس).
الدور ثمن النهائي 8 ،7 ،6 ،5 :جويلية
الدور ربع النهائي  11 ،10 :جويلية
الدور نصسف النهائي  14 :جويلية
اللقاء الÎتيبي (اŸركز الثالث) 17 :جويلية
النهائي 19 :جويلية.

لجسسام
بعد تأاّلق اŸنتخب الوطني ‘ بطولة العا ⁄لبناء ا أ

وأاظهر منتخب تونسس بقيادة جÒاسس شسراسسة
كبÒة وقوة ظهرت خÓل اŸواجهات الودية،
خاصسة الفوز الكب Òعلى حسساب نائب بطل
العا ⁄منتخب كرواتيا.

حامل الّلقب ‘ مهّمة
الّدفاع عن لقبه

سسيدخل منتخب الكامÒون بطل نسسخة 2017
متحفزا لتحقيق اللقب ‘ هذه البطولة أايضسا،
خاصسة بعدما كان مرشّسحا لسستضسافة ا◊دث
قبل أان تقّرر «الكاف» سسحب شسرف التنظيم
بسس -بب ال -ت -أاخ -ر ‘ تشس-ي-ي-د اÓŸعب وضس-ع-ف
البنى التحتية.
وسس -ي -ل -ق -ى م -ن-ت-خب ال-ك-امÒون م-ن-افسس-ة م-ن
نظÒه الغا Êالذي يعت Èبطبيعة ا◊ال أاحد
أافضسل منتخبات القارة على الرغم من تراجع
مسس -ت -واه م -ؤوخ-را ،ف-ي-م-ا ت-ب-دو ح-ظ-وظ ب-ي-نÚ
وغينيا بيسساو أاقل رغم أان عامل اŸفاجأاة وارد

‘ هذه اÛموعة.

توزيع اÛموعات

لو:¤
اÛموعة ا أ
مصسر  -ج  .الكونغو الدÁقراطية  -أاوغندا
 زÁبابوياÛموعة الثانية:
نيجÒيا  -غينيا  -مدغشسقر  -بوروندي
اÛموعة الثالثة:
السسنغال  -ا÷زائر  -كينيا  -تنزانيا
اÛموعة الرابعة:
اŸغرب  -كوت ديفوار  -جنوب إافريقيا -
ناميبيا
اÛموعة اÿامسسة:
ما‹  -موريتانيا  -أانغول  -تونسس
اÛموعة السسادسسة:
الكامÒون  -غانا  -بين - Úغينيا بيسساو

موسصى ميسصاور ُيثّمن الّنتيجة اŸسصّجلة

ل–ادية ا÷زائرية
نشّسط صسباح أامسس رئيسس ا إ
لجسس-ام م-وسس-ى م-يسس-اور ن-دوة
ل -ري -اضس-ة ب-ن-اء ا أ
صس-ح-ف-ي-ة Ãق-ر ال-ه-ي-ئ-ة ،ثّ-م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ن-ت-ائ-ج
اُŸحققة من طرف الفريق الوطني ‘ البطولة
لخÒة التي جرت وقائعها بالسسويد
العاŸية ا أ
ب- -ع- -د اح- -تÓ- -ل اŸرك- -ز ال- -ث -الث خ -ل -ف ك -ل م -ن
لمريكية وروسسيا.
الوليات اŸتحدة ا أ
نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن
أارجع الرجل األول على رأاسس اإل–ادية الوصسول لهذه
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ق-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ال-ك-ب Òالذي قاموا به منذ
ت -أاسس-يسس ال-ف-ي-درال-ي-ة سس-ن-ة  ‘ 2006ق -ول-ه« :ال-ن-ت-ائ-ج
اÙق -ق -ة خÓ-ل ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي ج-رت وق-ائ-ع-ه-ا
بالسسويد ‘ الفÎة اŸمتدة من  3إا 15 ¤جوان باحتÓل
اŸرك- -ز ال- -ث- -الث خ- -ل -ف ك -ل م -ن ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األمريكية وروسسيا جد إايجابية و ⁄تكن باألمر الهّين،

اŸنتخب الوطني قام بعمل جاد خÓل تربّصس الدوحة

بلماضصي وضصع كل التّرتيبات
ÿوضض اŸنافسصة بإامكانات كبÒة

ي -ت -جّ-دد ال-ع-ه-د م-ع م-ن-افسس-ة
ك -أاسس أا· أاف -ري -ق -ي-ا ب-ال-نسس-ب-ة
للمنتخب الوطني لكرة القدم
م -ن خ Ó-ل ال -ط -ب-ع-ة  32التي
سستجري وقائعها Ãصسر من 21
ج- - - - - - - - - - -وان إا 19 ¤جويلية
فريقا
Ãشس - - - - -ارك- - - - -ة 24
سس-ي-ت-ن-افسس-ون على اللقب
لغ -ل-ى ‘ ال-ق-ارة
ا أ
السسمراء.

نبيلة بوقرين

تاريخه ‘ نهائيات أا· إافريقيا  ،2019قد يكون
مفاجأاة اÛموعة األو ¤من «الكان» ،هو الذي
اسستحّق تأاهله إا ¤كأاسس أا· إافريقيا بعدما احتل
اŸرك- -ز ال- -ث- -ا ‘ ÊاÛم- -وع- -ة السس- -ادسس- -ة م -ن
تصسفيات كأاسس أا· إافريقيا وراء ‚وم غانا بفارق
ن -ق -ط -ت ،Úح -يث “ ّك-ن-وا م-ن اإلط-اح-ة ب-ال-بÓ-ك
سس -ت -ارز ب -ع -ق -ر ال -دي -ار وف -رضس -وا ال -ت-ع-ادل ع-ل-ى
اإلث-ي-وب-ي ،Úق-ب-ل أان ي-دك-وا شس-ب-اك-ه-م ب-ثÓ-ث-ي-ة ‘
مباراة العودة بنÒوبي وانهزموا ‘ لقاء واحد
ضسد غانا ،ليحتلوا اŸركز الثا Êمتفوق Úعلى
إاثيوبيا صساحبة اŸركز الثالث ،بعد إاقصساء الكاف
Ÿن -ت -خب سسÒال -ي -ون ال -ذي غ -ادر اŸن-افسس-ة م-ن
ا÷ولة الثالثة.
اŸنتخب التانزا Êالذي تعود رفقاء ا «سسفيان
ف- -غ- -و‹» م -واج -ه -ت -ه -م ‘ السس -ن -وات األخÒة ‘
تصسفيات «الكان» واŸونديال ،هم كذلك أانهوا
التصسفيات ‘ اŸركز الثا Êعن اÛموعة الـ 12
وراء م -ن -ت -خب أاوغ -ن-دا ،ح-يث ف-ازوا Ãواج-ه-تÚ
وتعادلوا ‘ لقاءين وانهزموا ‘ اثن Úآاخرين،
و–قيقهم الفوز كان داخل الديار أامام اŸتصسدر
ومنتخب جزر الرأاسس األخضسر ،لكنهم قد يتأالقون
وي-ح-دث-ون م-ت-اعب ل-ل-ج-زائ-ر ‘ ه-ذه ال-ن-ه-ائ-يات
خصس -وصس-ا أان-ه-م ي-حضس-رون ل-ه-ذه اŸن-افسس-ة م-ن-ذ
شسهر ماي اŸنصسرم.
يبقى على اŸنتخب الوطني ا÷زائري أان يدخل
اŸنافسسة القارية بقوة ‘ اللقاء األول ويتمكن
من –قيق الفوز يوم  23جوان ضسد اŸنتخب
الكيني ،حتى ل تتعّقد مأاموريته برسسم ا÷ولة
ال -ث -ان -ي-ة ضس-د م-ن-ت-خب السس-ن-غ-ال ال-ق-وي ،وك-ي ل
تصسعب عليه مهمة التأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي
مثلما حدث معه ‘ نهائيات كأاسس أا· إافريقيا
 2017بالغابون ،ح Úتعادل ‘ اللقاء األول ضسد
م-ن-ت-خب زÁب-اب-وي ب-ه-دفŸ Úث-ل-ه-م-ا ل-ي-نهزم ‘
ال -دارب -ي اŸغ -ارب-ي ضس-د اŸن-ت-خب ال-ت-ونسس-ي ‘
اŸواجهة الثانية بهدف Úلواحد ،وأاّكد خروجه ‘
ل -ق -اء ا÷ول -ة ال -ث -ال -ث-ة ضس-د م-تصس-در اÛم-وع-ة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن -ت -خب السس -ن -غ -ال ال-ذي ف-رضس ع-ل-ى
ا÷زائر التعادل بهدفŸ Úثلهما.

بالنظر لقوة اŸنافسسة من طرف كل الدول اŸشساركة
‘ هذا اŸوعد الكب.»Ò
واصسل ميسساور قائ« :Óالعناصسر الوطنية قدمت ما
عليها خÓل هذا اŸوعد ،و“ّكنت من قول كلمتها
وسسط اŸشساركة الكبÒة Ãجموعة  68دولة ،ما يعني
أاّن األمور تسس ‘ Òالطريق الصسحيح من خÓل التدرج

‘ سسلم الÎتيب العام من اŸركز اÿامسس إا ¤الرابع
وحاليا الثالث ،ما ُيعد إا‚ازا كبÒا بالنسسبة لنا ألن هذه
الرياضسة حديثة ‘ ا÷زائر ،إاضسافة لقلة اإلمكانيات
اŸادي -ة ب -دل -ي -ل أاّن -ن -ا ُن È-م-ج ت-رّب-صس-ات داخ-ل ال-وط-ن
فقط».
ناشسد رئيسس اإل–ادية السسلطات اŸعنية وعلى رأاسسهم
وزير الشسباب والرياضسة من أاجل التدخل لتقد Ëالدعم
الÓزم لتحقيق األفضسل مُسستقب ‘ Óقوله« :اŸركز
الثالث –قق بعد حصسد العناصسر الوطنية  9ميداليات
منها ذهبية 4 ،فضسيات 4 ،برونزيات مع –طيم رقمÚ
ق -ي -اسس -ي Úع -اŸي Úرغ -م مشس -ارك -ت -ن-ا ب-ت-ع-داد يضس-م 6
عناصسر ،ما يعني أاّننا نتواجد مع أافضسل الدول ‘ هذه
ال -ري -اضس -ة ،ون -ن -اشس -د اŸسس -ؤوول Úوع -ل-ى رأاسس-ه-م وزي-ر
الشسباب والرياضسة برناوي من أاجل تقد Ëالدعم حتى
نواصسل العمل للمواعيد القادمة ‘ مقّدمتها البطولة
األفريقية».
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ال ّ
طموح واإلرادة عامÓن ُمهّمان بالنسسبة لعناصسر
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ج-اح ‘ أاكﬁ Èف-ل
كروي سستعيشُسه القارة األفريقية لقرابة شسهر ،من
خ Ó-ل رف -ع ال -ت -ح-دي وت-ق-د Ëك-ل م-ا ل-دي-ه-م ف-وق
Ÿسستطيل األخضسر والتعامُل مع اŸواجهات التي
ا ُ
تنتظرهم الواحدة تلو األخرى وفقا للمعطيات التي
ت -ت -ن-اسسب م-ع-ه-ا ل-ل-ذه-اب ب-ع-ي-دا ،وŒنب الضس-غ-ط
والبداية أامام كينيا ثم ُمحاروة السسنغال ‘ ثاÊ
خرجة والتأاكيد أامام تنزانيا لتجاوز الدور األول.
الشّسارع الرياضسي ا÷زائري من ُمخت ّصس Úوأانصسار
جد ُمتفائلون من إامكانية أاشسبال اŸدرب الشساب
جمال بلماضسي على –قيق نتيجة إايجابية خÓل
هذه الدورة ،اسستنادا للمعطيات اŸوجودة حيث
ان -ت -ق -ى خÒة األسس -م -اء ال -ت -ي ت -نشس -ط ‘ ا÷زائ-ر
والدوريات اÿارجية بعدما قّدموا موسسم كب Òكل
واحد مع النادي الذي ينتمي إاليه ،واألك Ìمن ذلك
هناك من حققوا تتويجات على غرار كل من بن
سسبعينيﬁ ،رز ،فغو‹ ،براهيمي ما يعني أاّنهم
جاهزون بدنيا ومعنويا للموعد القاري.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ف -إاّن الصس -رام-ة وا÷دي-ة ال-ت-ي
يفرضسها الرجل األول على رأاسس العارضسة الفنية
سس -اه -مت ‘ ف-رضس اإلسس-ت-ق-رار واإلنسس-ج-ام داخ-ل

اÛموعة رغم حادثة بلقبلة التي  ⁄تؤوثر كثÒا
ألن بلماضسي إاتخذ اإلجراءات الÓزمة ‘ ظرف
قياسسي من خÓل تعويضسه بإاسسم آاخر أاندي دلور
لعب م -ون -ب -و‹ ال -ذي ت -أال -ق ‘ اŸواج-ه-ة ال-ودي-ة
أاعطى اإلضسافة الÓزمة.
وبالتا‹ ‚د أانّ الدو‹ ا÷زائري السسابق الذي
ي-ع-رف ج-ي-دا خ-ب-اي-ا ال-ك-رة ال-ف-ري-ق ال-وطني بحكم
قربه من الÓعب Úمزج التشسكيلة التي إاعتمد عليها
ب Úط- -م -وح الشس -ب -اب ال -راغب ‘ ال -ت -أال -ق والÈوز،
وإارادة ال -ك -وادر ال -ذي -ن أاصس -ب -حت ل -ه -م خÈة ع-ل-ى
الصسعيد القاري ،سستسساعدهم على تسسي ÒاŸنافسسة
لتحقيق األفضسل وتعويضس اإلخفاقات التي كانت ‘
اŸوعد السسابق عندما خرج زمÓء ﬁرز من الدور
األول وبعدها فشسلوا ‘ بلوغ مونديال روسسيا .2018
كما Ÿسسنا عزÁة ورغبة من بلماضسي لتذوق طعم
ال -ت -ت -وي -ج أاو ع -ل-ى األق-ل ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي م-ن خÓ-ل
تصسريحاته عندما قال بأاّننا ل نسستطيع ا÷زم عن
التتويج باللقب لكن سسنلعب كل حظوظنا ،ول يخفى
للجميع أاّن هذا الرجل تعود على العمل ‘ صسمت
والّتركيز على اŸيدان دائما ألنه اÛال األنسسب
Óبطال والدليل واضسح ‘ ‚احه
للحديث بالنسسبة ل أ
أاينما ح ّ
ط الّرحالŸ ،ا ل يتكرر اŸوعد مع اÿضسر
والفوز بالنجمة الثانية ‘ مشسوار الفريق الوطني
Ãا أان كل الظروف متوفرة.

 80فريقا صسنعوا الفرجة ‘ دورة
صسداقة بالباهية
«راديوز» لل ّ

تكر Ëعون ا◊ماية سصحنون وفريق بلوزداد اŸتأاّلق

الشسعب  -تختتم اليوم بداية من السساعة السسادسسة
Ãلعب رقيق عبد القادر Ãارافال نهائيات دورة
الصسداقة والتي تنضسمها سسنويا جمعية «الراديوز»،
Ãشساركة  80فريقا تنافسسوا منذ شسهر رمضسان ‘
ج ّ-و ري -اضس -ي وأاخ -وي أام -ت -ع -وا ا÷م -ه-ور .ه-ذا م-ا
تضس ّ-م -ن -ت -ه م -راسس -ل -ة خ -اصس -ة لـ «الشس -عب» م-ن عÚ
اŸكان.الطبعة الواحدة والعشسرين مّيزها حضسور
وجوه رياضسية لمعة على غرار ‚م مانشسيسسÎ
سس -ي -ت -ي ري -اضس ﬁرز ،ه ّ-داف ال -ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة
زكرياء نعيجي وأابطال ا÷زائر أامثال بن خماسسة،
درف -ل -و ،ع -ب-د الÓ-وي واŸداف-ع اŸت-أال-ق ب-ن ع-ي-دة
حسس Úا ¤جانب الوجوه الرياضسية التي صسنعت
›د كرة القدم ا÷زائرية ،منهم بلومي ،مغارية،
شسريف الوزا Êوا◊كم الدو‹ حنصسال.
رئ -يسس «ال-رادي-وز» ق-ادة شس-ا‘ وال-ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-م-ة
يكّرمون اليوم كذلك العريف ‘ ا◊ماية اŸدنية
سسحنون عبد القادر ،والذي كان ﬁل إاشسادة بعد
تدّخله البطو‹ وإانقاذه عائلة من اŸوت اÙقق
ب حريق ،إا ¤جانب الطفل سسحنون عبد
بعدما شس ّ
الودود أاصسغر حافظ للقرآان الكر Ëبالباهية – ّصسل
على اŸرتبة األو ‘ ¤مسسابقة جائزة ا÷زائر

الدولية للقرآان الكر.Ë
كما يشسمل التكر ËاŸدرب عمرا Êعبد القادر
ولع-ب-ي شس-ب-اب ب-ل-وزداد ب-ال-غ ،نسس-اخ وسس-ع-ي-ود ب-عد
ن -ي -ل -ه -م ل -ك -أاسس ا÷زائ -ر وال -ذي -ن ي -ج -ل -ب -ون ك-أاسس
ا÷مهورية معهم ا ¤ملعب رقيق عبد القادر ا¤
جانب الفرق الصساعدة على غرار أاوŸبي أارزيو
ونصسر السسانية ونادي اŸرسسى الكب.Ò
نهائيات الدورة تعرف حضسور جماهÒي كب Òحيث
Œم -ع ب Úف -ري -ق -ي م -دي-و Êوال-بÓ-ط-و ‘ صس-ن-ف
األواسس -ط و‘ ال -ن -ه -ائ -ي ا÷ه -وي ،ف-اإلث-ارة ت-ك-ون
ح- -اضس -رة ب Úا÷اري -ن ن -ادي ج -ن ÚاŸسس -ك Úم -ن
سسيدي بلعباسس ضسد فريق زهانة Ãعسسكر.
تختتم الدورة بالداربي الوهرا Êب Úفريق حي
ا◊مري اŸدعم بÓعبي مولودية وهران منصسوري
ومؤودن ولعب اŸدية مطرا Êضسد فريق سسيدي
الشسحمي ،الذي يكون مدعوما بفريفر وجداد من
ترجي مسستغا Âوبن عبو من مولودية سسعيدة .
ت-واصس-ل «ال-رادي-وز» ج-ه-وده-ا ‘ ت-ط-وي-ر ال-ري-اضسة
ا÷وارية ،وكذلك الهتمام بالشسباب لÓبتعاد عن
اآلفات الجتماعية وترسسيخ قيم الصسداقة ،ونسسج
عÓقات تآارز وﬁبة ب Úا÷زائري.Ú
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صسة –ّدي وانتماء لÎاث منطقة بني يني
قّ

Ÿسسة عأئلة أوكأ‹ ‘ صسنأعة أ◊لي ألقبأئلي

بدأات القصسة مع البنت الكÈى لعائلة أاوكا‹ ‘ قرية بني يني الشّسهÒة ،واهتمامها
الكب Òبصسناعة ا◊لي القبائلي الذي يشستهر به سسكان القرية والتي  ⁄يكن Áتهنها
الوالدان آانذاك ،فقصسدت الشسابة ورشسة صسديقة لمها ،تتلمذت على يديها إا ¤اأن
أاتقنت أابجديات وتقنيات صسناعة ا◊لي واÛوهرات التقليدية ،ورجعت بها إا¤
لخرين على إانشساء
بيتها أاين أاقامت بدورها ورشستها الصسغÒة ،وعملت مع إاخوتها ا آ
مؤوسسسسة عائلية ،والذين يحملون عكسسها شسهادات جامعية.

حبيبة غريب

يعد الفنان الّتشسكيلي مراد قرميط أاحد صسّناع اŸشسهد الّثقا‘ باŸدية ،حيت مّثلها ‘ اÙافل الوطنية والدولية من
خÓل لوحاته التي –كي الطبيعة الغناء والÎاث والتاريخ .رغم كل هذا العطاء ،يعيشس اليوم أازمة نفسسية حاّدة ومشساكل
اجتماعية عويصسة ،أاهمها افتقاره Ÿسسكن لئق يأاويه وعائلته وÁنحه السستقرار الذي يحتاجه الرسسام .خÓل ا◊وار الذي
للتفات إا ¤وضسعه اŸزري.
أاجرته معه «الشسعب» يناشسد الفنان اŸسسؤوول Úعن قطاع الثقافة والسسكن ا إ

أجرى أ◊وأر :علي علياÊ
^ الش س -ع ب :ك -ي -ف ب-د اأ ت قّص س -تك م-ع ال-ف-ن
الّت شس كيلي؟
^^ ال -ف -ن -ا ن م-ر اد ق -ر مي ط  :ب-دإأت رح-ل-تي
مب ّكرإ م ن م درس سة إلفنون إلج م ي لة بم سست غانم
ث م كمنشّسط ث قا في ب دإ ر إلث قا فة حسسن إلحس سني
ب- -ال -م -دي -ة ،وب -م -ا إأّن -ن -ي م -ول -ع ب -ال ّ-ر سس -م م -ن -ذ
ط فولتي،كنت إأ س ست غل إأ ي كرإس س إأ و ص سفح ة إأ و
رس س-ال-ة ف-ي إ لب-ت-دإئ-ي وإأض س-ع بصس-م-ت-ي ع-ل-ي-ه-ا،
إأخ - - -ط رسس - - -وم- - -ات إأو زخ- - -ر ف- - -ة .زإد إل- - -حب
وإلكت شسا ف مع إلوق ت إلى إأ ن عرض ست ح و إلي
 400ل وحة رسسم ت خÓلها مخت لف إأنوإع إلور ود
على ورق بسسيط ،بجامعة إلبليدة سسنة 1999
في إأ وج س سن وإت إل جمر .ك ان إلم عر ض س ب مثا بة
خ طوإ تي إلأولى في عال م إلفن إلت شس كي لي ،وزإد
إلأمر ت ع لقي بالف ن وإ لإبدإع بعد تفا ع لي مع
إل -زوإ ر وإل -مشس -ا ه-دي-ن ل-رسس-وم-ات-ي .و ف-ي سس-ن-ة
 2000زرت وهرإن في إطار إلجامعة إلصسيفية
إلتي سسمحت لي بعرضس رسسوماتي ،ومن هناك
ب-دإأت مس س-ي-ر ت-ي إل-ف-ن-ي-ة إل-ح-ق-ي-ق-ي-ة ب-مس س-اعد ة
جهوني إلى مدرسسة
إأ صسد قائي إل جد د ،إل ذين و ّ
إلفنون إل جميل ة وبه ا تك ونت عل ى يد إأس سات ذة
كبار ،وزإدني إحتكاكي ببعضس إلفنانين إلذين
زإدوإ من شسحنة وعطائي للفن وحتى إلفنانين
إل -ع -ال -م -ي-ي-ن إل-ذي-ن إأث-ر وإ ف-ي م-ع-ظ-م إأع-م-ال-ي
بلمسساتهم وتقنياتهم.

^و م -ا ذا ب-ع -د ال ن -ط Ó-ق -ة الأو لى
والتّكوين؟
^^ ب - - -ع- - -د ت- - -خّ- - -ر ج- - -ي ب- - -دإأت
مشس - -ارك - -ات - -ي ف - -ي إل - -م- -ع- -ارض س
إل -ولئ -ي -ة وإل -وط -ن -ي -ة وإل-د ول-ي-ة،
فزإدني ذلك حيوية و إلهاما وحبا
وت طورإ ،و قد إأ ّثر في ك ثيرإ ما
ق ّ-د م -ه ل -ي م -ح -ي-ط-ي ف-ي ب-ل-د ي-ة
ح -ن -اشس -ة م -ن م -ن -اظ -ر إل-ط-ب-ي-ع-ة
إلغناء وجمال إلترإث وإلتقاليد،
وإن ع كس س ذلك ج ليا في إأعمالي إلفن ي ة.
^ ما هي العراقيل التي تواجهها اليوم؟
^^ إأنا ولدت في كنف إأسسرة ثوري ة لها تا ريخ
مجيد في مكافحة إلسستعمار ومسساندة جيشس
إل -ت -ح -ري -ر إل-وط-ن-ي ،وم-ن-زل-ن-ا إل-ذي ك-ان ي-اأ وي
إلمجاهدين شساهد على ذلك ،هناك إلكثير من
إلقصسصس عن كل هذه إلبطولت في حاجة إلى
تدوين ،لكن من يسساعدني في ذلك؟ كوني إليوم
وب -ال -رغ -م م-ن ع-ط-ائ-ي إل-ف-ن-ي وت-م-ث-ي-ل-ي ل-ل-ف-ن
إلتشسكيلي إلجزإئري في إلعديد من إلمحافل
إلدولية ،وبالرغم من موهبتي وتاريخ عائلتي
إل إأّن ني إأعي ش س إليو م وضسع ية مزر ي ة ،فاأنا ل
إأمل ك مسسكن ا يل يق ب عائل تي و ل ورشس ة تحفظ
إأعم الي  ،وتتيح لي إلخ وصس ص سة وإله دو ء إ لذي
ي حت اج ه إل مب دع .لقد إأنجزت إأ غلب ر سسوم ي ف ي
إل غابة سس وإء في إلشس تا ء إأو إلصس يف ،إلى جانب
إأك -ث -ر م -ن  40ل -وح-ة ف-ي ف-ن إل-م-ن-م-ن-م-ات ف-ي

إ ل -ع -رإء ،وسس -ط إل -غ -اب -ة ،وم -ا
يعزيني في مصسابي هذإ هو
إع- -ج- -اب إل -ن -اسس ب -اأع -م -ال -ي
وشسرإئها .لقد بات إفتقاري
ل -م-ن-زل يض س-م-ن-ي م-ع ع-ائ-ل-ت-ي
ه -اجسس -ا وك -اب -وسس -ا ي-ق-ت-ل-ن-ي،
إلأمر إ لذي إأ خرت بسسببه بعد
إأ ن حرمت م ن ف ر حة إ نش ساء
ع - -ائ - -ل - -ة ش س - -اأن - -ي ش س - -اأن ك - -ل
إلشسباب.
^ هل من م وؤ شّسرات لل فرج و ا لأ م ل؟
^^ لÓأ س سف ل ،ب ق ي ملف طلبي ل لس سكن حب ي سس
إلأ در إج م - -ن - -ذ  ،2 0 01إ ل- -ي- -وم و ق- -د ت- -ف- -اق -مت
إأعبائ ي ،إأ جد نفس س ي في م سسكن موؤجر إدفع
م س س -ت-ح-ق-ات-ه س س-ن-و ي-ا ،ب-د ون ع-م-ل ق-ا ر ،مسس-ك-ن
قديم م تكو ن من  3غ رف ياأ و ي ن ي م ع عائلتي
إل متك ونة من  1 0إأ فرإ د بما ف يهم زو جت ي و إب نت ي
إل ص سغ يرة ،وإأن ا إأنت ظر مو لو د إ إآ خر  .وما ي حز في
نف سس ي إأّنه ح ين طالبت إ لمس سوؤول ين ب حق ي في
إل سسكن ل م إأج د إأجوب ة م نه م.
^ ه ل من كل مة اأ خير ة؟
^^ إأناش سد إل ي وم إ لقلوب إ لّر ح يمة وإ لمسس وؤ و ل ين
إلمحليين وإلقائمين على إلثقافة لينظروإ في
ط -ل -ب -ي ل Ó-سس -ت -ف -اد ة م -ن س س -ك -ن ي -م -ك -ن-ن-ي م-ن
إلس س-ت-ق-رإر وإ له-ت-م-ام إأك-ث-ر ب-ف-ن-ي وم-و ه-ب-ت ي،
وإلسستمرإر في رسسم جمال إلجزإئر وسسحرها
إلعذب ،وموروثها إلثقافي إلفني إلذي ل يفنى.

عدم أ◊صسول على
سسكن مشسكل
يؤورقني وألّتهميشس
يقتل موهبتي

لو– ¤ت شسعار «واجبي نحو وطني»
الطبعة ا أ

أŸسسأبقة ألوطنية للشّسعر ألفصسيح وأŸلحون وأألمأزيغي
لو ¤للمسسابقة الوطنية
Óشسعاع الثقا‘– ،ت إاشسراف وزارة الثقافة ،الطبعة ا أ
القسسم الثقا‘  /أاطلقت الوكالة ا÷زائرية ل إ
لمازيغي– ،ت شسعار «واجبي نحو وطني» ،حسسب بيان للوكالة –صسلت «الشسعب» على
‘ الشسعر بأانواعه الفصسيح واŸلحون وا أ
نسسخة منه.
إ ن إل --ه --دف م --ن ت-ن -ظ -ي -م ه -ذه
إل -مسس -اب-ق -ة إ لأ دب -ي -ة  ،إ لو ل -ى من
نوعها ،هو «تشسجيع إلموإهب
إلشسعرية في إلوسسط إلشسباني،
و إع--ط -ا ء إ ل -ف -رصس -ة ل-ه -ذه إل -ف-ئ-ة
ل ---ل---ت ---ع ---ب ---ي ---ر ع---ن ح ب إ ل---وط ---ن
إل --م --ق --دسس ب--اأشس--ك --ا ل ت-ع -ب -ي-ري-ة
ج --م -ي -ل-ة وم -ت -ن-وع -ة ،م -ع ت -ث-م -ي -ن
إب -دإع-ات-ه -ا ف -ي ه -ذ إ إ ل -مج ال» .
ي --نصس ق --ان --و ن إ ل --مسس -اب -ق -ة ع -ل -ى
إأن --ه --ا م --و ج--ه -ة إ ل -ى إل -م -ب -دع -ي -ن
إ ل ذ ي ن ت ت ر إ و ح إأ ع م ا ر ه م ب ي ن 1 7
و 40سسنة ،خÓل تاريخ إيدإع
إل --نصس وإل --ذ ي--ن ل ي --م--ك --ن ل --ه-م
إل --مشس --ار ك -ة ب -اأ ك -ث -ر م-ن قص س-ي-د ة
وإحدة في إلفصسيح ،إلملحون
إأ و إ ل م ا ز ي غ ي  ،ع ل ى إأ ن ت ت ر إ و ح
إ ل ق ص س ي د ة ب ي ن (  ) 5 0 - 4 0ب ي ت ا إأ و
سسطرإ.
ت ---دع ---و إل ---و ك --ال --ة إ ل --م شس --ار ك--ي --ن
إ ح---ت --رإ م م --وضس --و ع إل --مسس --اب--ق --ة

«وإج--ب -ي ن-ح -و و ط-ن -ي »  ،م -وؤ ك-دة
إأ ن ه ا ل ت اأ خ ذ ب ع ي ن إ ل ع ت ب ا ر إأ ي
مشس ----ار ك ----ة خ ---ار ج---ة ع ---ن ه ---ذإ

إلموضسوع.
وس س--ي -ت-م ت-ق -ي -ي-م إ لأع -م-ال م-ن
ط-ر ف ل -ج -ن-ة م -خ -تص س -ة م -ت -ك -ون ة

م ن ش س خ ص س ي ا ت إأ د ب ي ة ذ إ ت خ ب ر ة
م--ع -ت -ب -رة وق -رإر ه-ا ن-ه -ائ -ي غ -ي -ر
ق ----------اب ----------ل ل----------ل ----------ط ----------ع ----------ن.
صس -صس ت ل -ل-م سس-اب -ق -ة  ،ج -و إئز
خّ
م--ا ل--ي --ة ب -ق-ي-م -ة  5 0 0إأل -----ف د ج
ل --ل --ف --ائ--ز إ لأ و ل 3 0 0 ،إأل ----ف د ج
ل -ل-ف -ائ -ز إل -ث -ا ني  2 0 0 ،إأل ---ف د ج
ل -ل-ف -ائ -ز إ ل -ث-ال ث  ،ف -يما سسيح ظى
إأصس ---ح ---اب إل ---م ---رإ تب إل سس ---ب --ع --ة
إل --م --وإل --ي--ة ب--ه--دإ ي--ا تشس-ج-ي-ع-ي-ة
مختلفة.
و ي ن ص س ذ إ ت إ ل ق ا ن و ن ع ل ى إأ ن ك ل
مش س ----ار ك م----ط ---ال ب ب ---ت---ح ---ري ---ر
تصسريح شسرفي ،ويصسادق عليه
ل --ل -ت-ن -ا زل ع-ن إأي م -ق-اب -ل م -اد ي
ف ---ي ح ---ال ---ة إل ---ط --ب --ع وإ ل--ت --وز ي--ع
إل -----م-----ج-----ان -----ي ل -----قصس ----ي ----د ت----ه .
ح -----د د إآخ ----ر إأج ----ال لسس ----ت Ó----م
إ لأع ---م---ا ل إ ل ---م شس ---ارك --ة ي--وم 3 0
سسبتمبر .2019

تمتزج إلأصسالة بالعصسرنة وتتاأّلق إلألوإن
إل- -خ- -اصس- -ة ب- -ال- -م -ج -ت -م -ع إلأم -ازي -غ -ي م -ع
إن - -ع - -ك- -اسس- -ات إلأضس- -وإء ع- -ل- -ى إلأح- -ج- -ار
وإل -م -ع-ادن إل-ك-ري-م-ة ،إل-ت-ي تشسّ-ك -ل إأسس-اسس-ا
إلحلي إلمختلفة إلأشسكال و إلأحجام ،إلتي
تصسنعها عائلة إأوكالي ،إلتي جاءت بعينات
وموديÓت منها لتعرضسها خÓل إلمشساركة
في إلورشسات إلحية إلتي نظّمتها إلجمعية
إل -وط -ن -ي -ة «ت -رإث ج -زإي-رن-ا» ع-ل-ى ه-امشس
ف -ع -ال -ي-ات إل-م-ل-ت-ق-ى إل-دول-ي إلأول «ح-رف
وصس -ن -اع -ات ع -ب -ر إل -عصس-ور» ،إل-ذي ن-ظ-م-ه
معهد إلآثار بجامعة إلجزإئر  2إبو إلقاسسم
سسعد إلله بالتعاون
م - - -ع إل - - -م- - -رك- - -ز
إل -وط-ن-ي ل-ل-ب-حث
إل - -ع - -ل - -م - -ي ف - -ي
إلآثار.
إلتشسكيلة
إل- -رإئ- -ع- -ة إل- -ت- -ي
جاءت بها سسامية
إوك- - - -ال- - - -ي إل - - -ى
إل-م-ع-رضس ت-ج-مع
ب- - -ي- - -ن إل - -ح - -ل - -ي
إلتقليدي
وإلموديÓت
إلعصسرية ،مشسيرة
ف- - -ي تصس - -ري - -ح لـ
«إلشسعب» إأن هذإ
إل - -ت - -ن - -وع إل- -ذي
ي- - -ج- - -م- - -ع ب - -ي - -ن
إلأصسالة
وإل -عصس -رن-ة ،ج-اء
لتلبية طلبات إلزبائن
إلذين يقبلون بكثرة على هذه إلمجوهرإت
إلأصسيلة.

وت -ع-ت-م-د ع-ائ-ل-و إوك-ال-ي
ف-ي صس-ي-اغ-ة م-ن-ت-ج-ات-ها
ع- -ل- -ى إلأل -وإن إل -ث Ó-ث
إلأصس- - - -ف - - -ر وإلأخضس - - -ر
وإلأزرق وإلذين يمثلون
إلشس - -مسس ،إل - -ط - -ب- -ي- -ع- -ة
وإلسس - -م - -اء وه- -ي رم- -وز
إل -م -ج -ت -م -ع إلأم -ازي-غ-ي
إلمثوإرثة منذ إلأزل.
وق - - - -د إأدخ - - - -لت ورشست
إوك- -ال- -ي ع- -ل- -ى إل -ح -ل -ي
إليوم ،إلمرجان ومعادن
إأخ -رى وإأح-ج-ار ن-ف-يسس-ة
إأخرى هذإ حسسب طلب
زب -ائ -ن -ه -ا وت -م-اشس-ي-ا م-ع
إل- -م- -وضس- -ة وم -ت -ط -ل -ب -ات
إلعصسرنة ،هذإ مع إلحفاظ على إللمسسة
إلتقليدية إلشسهيرة بمنطقة بني يني بولية
تيزي وزو.

اختتام الورشسة التكوينية الثانية باŸسسرح الوطني

خطوة أأخرى نحو تأأسسيسس مسسرح ألطفل للطفل
سُسّ-ل-مت ،ال-ثÓ-ث-اء ،ب-اŸسس-رح ال-وط-ن-ي
ا÷زائ - -ري ﬁي ال - -دي - -ن ب - -اشس - -ت- -ارزي
Óطفال اŸشسارك ‘ Úالورشسة
شسهادات ل أ
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ال -ت -ي اخ -ت -ت-مت ت-زام-ن-ا
لفريقي للطفل.
واليوم ا إ
و‘ هذا الصسدد صسّرح مؤوطر الورشسة
اŸسسرحي ﬁمد إاسسÓم عباسس ،أان هذه
ه -ي ال -ورشس -ة ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
لو ،¤وع-رفت مشس-ارك-ة 24
ال -درج-ة ا أ
طف ‘ ،Óانتظار ورشسة ثالثة حسسبه.

أسسامة إأفرأح
ب -خصس -وصس إل -ه -دف م -ن ه -ذه إل-ورشس-ات
إل -ث Ó-ث -ة ،ي -ق-ول ع-ب-اسس إن إل-ورشس-ة إلأول-ى
حضسرها  14متكونا ،وإلورشسة إلثانية إلتي
إن- -ط -ل -قت ف -ي إل -ع -اشس -ر ج -وإن وإخ -ت -ت -مت
ب-م-ن-اسس-ب-ة إل-ي-وم إلأف-ري-ق-ي للطفل ،شسهدت
تضس -اع -ف ع -دد إل -مشس -ارك-ي-ن إل-ذي ب-ل-غ 24
مشساركا.
وقد سسمحت هذه إلورشسة باكتشساف موإهب
ج-دي-دة ف-ي إل-ت-م-ث-ي-ل ،ي-ق-ول م-حمد إسسÓم
ع- -ب- -اسس ،خ- -اصس- -ة وإأن- -ه م- -ن ب -ي -ن إأه -دإف
إلمسسرح إلوطني إلجزإئري فتح إأبوإبه على
مصسرإعيها لمسسرح إلأطفال« :لم ل ،بعد
إنقضساء إلورشسات إلثÓثة قد نختار إلنجباء
وإل-م-وه-وب-ي-ن م-ا سس-يسس-م-ح ب-ت-ق-دي-م ع-رضس
لÓأطفال يمثل فيه إأطفال» ،وهو ما يدخل
في سسياق مسسرح إلطفل للطفل.
ومن بين ما تضسّمنته هذه إلورشسة إلتكوينية
ت- -م- -اري- -ن ه -ام -ة ،ع -ل -ى غ -رإر م -ا ي -ت -ع -ل -ق
بالمÓحظة ،مع إلمحافظة على إلعÓقة مع
إللعب .يقول عباسس« :إلطفل ما يزإل في
مرحلة إلتقليد ولم ينتقل بعد إلى مرحلة
إلسس -ت -ق Ó-ل-ي-ة ،وف-ي م-رح-ل-ة إل-ت-ق-ل-ي-د ف-اإن
إلطفل «يلعب» بالفطرة دون إأن نطلب منه
ذلك».
إذن ُي -ق ّ-د م ل -ل -ط -ف -ل إأل -ع-اب ول-ك-ن-ه-ا ت-نّ-م -ي
إلمÓحظة وإلتركيز وإلنتباه وإلذكاء لديه،

وم -ن ب -ي -ن إل -ت -م -اري -ن م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-وي-ر
إل- -ح- -وإسّس إل- -خ- -مسس« ،ن- -ع- -ل- -م- -ه- -م ك- -ي- -ف
يسس- -ت- -خ -دم -ون ح -وإسس -ه -م ،وإأي م Ó-ح -ظ -ة
يÓ-ح-ظ-ون-ه-ا ي-ت-وق-ف-ون ع-ن-ده-ا وي-ط-رحون
إأسسئلة ،لماذإ وكيف؟» .ويشسير محمد إسسÓم
ع -ب-اسس إل-ى إأن ه-ذه إل-ت-م-اري-ن ت-ع-م-ل ع-ل-ى
تطوير إلفضسول إلإيجابي ،بمعنى إلفضسول
من إأجل إلكتشساف وإلتعلّم.
ومن إلنقاط إلتي يرإها إلمشسرف على هذإ
إل-ت-ك-وي-ن غ-اي-ة ف-ي إلأه-م-ي-ة ،جسس-م إلطفل
إل -م -م -ث -ل ،ف -الأط -ف -ال ل -دي-ه-م جسس-م م-رن،
فالممثل جسسم وصسوت وروح ،لذلك يجب
ع -ل -ي -ه إأن ي -ع -رف ك-ل ق-درإت-ه إل-جسس-م-ان-ي-ة
وإلصسوتية.
ودع - -ا م- -ح- -م- -د إسسÓ- -م ع- -ب- -اسس إلأول- -ي- -اء
إل-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ت-ك-وي-ن إأب-ن-ائهم مسسرحيا ،إلى
م- -ت- -اب -ع -ة م -وق -ع إل -مسس -رح إل -وط -ن -ي ع -ل -ى
إلشسابكة ،إأو إلتردد على مبنى باشستارزي،
ل -ل -ت -ع -رف ع-ل-ى إآج-ال إل-ورشس-ات إل-م-م-اث-ل-ة
إلمقبلة .وقال عباسس« :قبل إنتهاء إلورشسة
كان إلأولياء يتوإفدون لإدرإج إأبنائهم فيها،
وط -ب -ع -ا إأصس -ررن -ا ع -ل -ى إأن ي -ت -اب-ع إلأول-ي-اء
مسس-ت-ج-دإت إل-مسس-رح إل-وط-ن-ي وإلإعÓ-ن-ات
إلمتعلقة بالتكوين ،حتى يشسارك إأبناوؤهم
منذ بدإية إلورشسة حتى يسستفيدوإ منها ..ل
ي -م -ك -ن ل -ل -ط -ف -ل إلل -ت -ح -اق ب -ال -ورشس-ة ف-ي
منتصسفها ،إل إذإ كان خارقا للعادة على
إلمسستوى إلفني».
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ألتمويل ألبنكي لÓقتصساد

 10آا’ف و 103مÓي Òدينار قيمة القروضض ا÷ارية
«‘ ظل تعرضض عدد من أŸؤوسسسسات
ل-ت-دأع-ي-ات م-ك-اف-ح-ة أل-فسس-اد بوقوع
أصسحابها –ت طائلة ألقانون ،فانه
م -ن ألضس -روري Ãع -اي Òأق -تصس -ادي -ة
أل -ت -م -ي -ي -ز ب Úألشس -خصض أل -ط -ب-ي-ع-ي
وألشس - - -خصض أŸع - - -ن - - -ويÃ ،ا ي - - -وف- - -ر
’ن-ت-اج وأ’‚از
أ◊م -اي-ة ل-وسس-ائ-ل أ إ
وك - -ذأ أل - -ع - -م- -ال أل- -ذي- -ن ق- -د يصس- -ل
ع- -دده- -م ح- -وأ‹  100أل -ف ع-ام-ل
ي - -ع - -ي - -ل - -ون أسس - -رأ –ت- -اج إأ ¤دخ- -ل
منتظم».

مركز تنمية ألطاقات أŸتجّددة

تكر Ëأاحسسن اإ’نتاجات
واإ’‚ ـ ـ ـ ـ ـازات العلميـ ـ ـة
(ألشسعب) ينظم مركز تنمية ألطاقات أŸتجددة
Ãقره ألكائن ببوزريعة أليوم حفل تعزيز أإلنتاج
ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي Ãناسشبة ألنقÓب
ألصش -ي -ف-ي ،ح-يث ي-ت-م ت-ك-ر Ëأأحسش-ن ألن-ت-اج-ات
وأل‚ازأت ألعلمية.
‘ هذأ أإلطار تسشلّم جائزة ألنقÓب ألصشيفي
 2019ألحسشن فرق بحث باŸركز سشاهمت ‘
ألتطوير ألتكنولوجي خÓل ألفÎة ،2018 / 2014
وتخصض:
*ف -ري -ق أم -ك -ان -ات أل-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة وط-اق-ة
ألرياح ،وحدة ألبحث ‘ ألطاقات أŸتجددة ‘
ألوسشط ألصشحرأوي،
*فريق أÙطات ألÎموديناميكية أŸصشغرة،
وحدة ألبحث ألتطبيقي ‘ ألطاقات أŸتجددة،
*فريق –لية وتقط ÒأŸياه أŸا◊ة وألبحر،
وح -دة ت -ن -م -ي -ة أألج -ه-زة ألشش-مسش-ي-ة* ،فريق
ألديناميكية ألهوأئية.
وأأفاد بيان للمركز أأن جائزة أإلنتاج ألعلمي
“نح للدكتور عبد أ◊ليم بوغني وهوباحث دأئم
بوحدة ألبحث ألتطبيقي ‘ ألطاقات أŸتجددة
بغردأية بالنظر Ÿنششورأته ألعديدة ألتي صشدرت
‘ ألسشنوأت أÿمسض أألخÒة ‘ ›ال ألطاقات
أŸتجددة ،ل سشيما ‘ قوأعد ألبيانات ألعملية
أŸف-ه-رسش-ة .ك-م-ا تسش-ل-م ج-ائ-زة تشش-ج-ي-ع ل-ت-عزيز
ألطاقات أŸتجددة للصشحفي أŸتخصشصض حميد
بلقسشام.
وباŸنسشبة تعرضض ألطبعة أألو ¤ألطلسض موأرد
ألطاقة ‘ أ÷زأئر من طرف ﬂتلف مؤولفيها،
كما يتم إأطÓق ألطبعة أ÷ديدة Ÿوقع ألبوأبة
أ÷زأئرية للطاقات أŸتجددة.
وتخ ّصض نششيدة قصشباجي مرزوق ،مديرة سشابقة
لوحدة تنمية ألطاقة ألششمسشية ألتابعة للمركز
نظ Òأجتهادها ونششاطها ألدؤووب منذ  1986كما
أأضش -اف ذأت أل -ب -ي -ان ،أ ¤ج -انب ف-ري-ق م-ع-دأت
وت-ط-ب-ي-ق-ات أل-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة أ◊رأري-ة ل-ن-ي-له
أ÷ائزة ألعاŸية للطاقة ‘ أ÷زأئر هذه ألسشنة
وألتي قدمتها له منظمة ألطاقة ألعاŸية.

أمـــام ترأجــــــع حجم
أŸنتـــــوج أŸعــــــروضض

حوأ‹  400مليار دينار (ما يعادل  4مÓي Òدولر)
أأي م- -ا نسش -ب -ت -ه  4ب -اŸائ -ة م-ن إأج-م-ا‹ أل-ق-روضض
ألتمويلية.
وب-خصش-وصض “وي-ل مشش-اري-ع ل-ل-خ-وأصض ف-ان-ه وف-ق-ا
Óجرأءأت أŸعمول بها فان رجال أألعمال Ÿا
ل إ
يتوجهون للبنوك يحصشلون على قروضض توقيعية
تسشلم منها حصشة أأو ¤بنسشبة  15باŸائة كتسشبيق،
ع- -ل- -م- -ا أأن أŸشش- -اري- -ع تÈم م -ع وزأرأت وه -ي -ئ -ات
عمومية (“ويل ألتنمية من ميزأنية ألدولة).
وإأذأ ت- -وق- -فت أŸشش- -اري- -ع أŸع- -ن- -ي- -ة ،وه -وم -ؤوشش -ر
أق- -تصش -ادي سش -ل -ب -ي ،ف -ان ح -وأ‹  30م-ل-ي-ار دينار
ﬂصشصشة لها سشوف تتحملها ألبنوك ،لذلك من
أألفضشل وألنجاعة ‘ وضشع كهذأ أأن يتم أ◊فاظ
على نششاط أŸؤوسشسشات أŸعنية ودÁومة أŸششاريع
Óششارة
أŸوكلة إأليها من أأجل –قيق أŸردودية .ل إ

ف -ان أل -ب -ن -وك ت -ت -ع -ام -ل م-ع م-ؤوسشسش-ات (أأشش-خ-اصض
معنوية) لها سشجل Œاري وعنوأن وذمة مالية وليسض
مع أفرأد طبيعي.Ú
وتخضشع ألتمويÓت ألبنكية للتنظيم أŸعتمد من
بنك أ÷زأئر ألذي يتابع ويرأقب ألبنوك باسشتمرأر،
ول يوجد قانون خاصض يتعلق بهذأ أ÷انب ما عدأ
قانون ألنقد وألقرضض ألذي يحكم عمل ألبنوك،
وعن ألضشمانات ألتي تششÎط فانه حسشب ما تبÚ
م -ن ع -ا ⁄أل-ب-ن-وك ت-ت-م-ث-ل ألضش-م-ان-ة أ÷وه-ري-ة ‘
أŸوضشوع أŸا‹ حيث يتم عامة “ويل  80باŸائة
من إأجما‹ أŸششروع موضشوع ألقرضض فيما يقدم
أŸعني  20باŸائة.
و‘ ظل تعرضض عدد من أŸؤوسشسشات لتدأعيات
م -ك -اف -ح-ة أل-فسش-اد ب-وق-وع أأصش-ح-اب-ه-ا –ت ط-ائ-ل-ة
أل -ق -ان -ون ف -ان -ه م-ن ألضش-روري Ãع-اي Òأق-تصش-ادي-ة

ألتمييز ب Úألششخصض ألطبيعي وألششخصض أŸعنوي
Ãا يوفر أ◊ماية لوسشائل أإلنتاج وأل‚از وكذأ
ألعمال ألذين قد يصشل عددهم حوأ‹  100أألف
عامل يعيلون أأسشرأ –تاج إأ ¤دخل منتظم.
ل تزأل ألبنوك ألعمومية على درجة من ألصشÓبة
أŸالية Ÿوأجهة أŸرحلة ألصشعبة ،فقد حققت (
 )06سشتة بنوك Œارية فوأئد بلغت  150مليار دينار
سشنة  ،2017ومنها بنك أ÷زأئر أÿارجي وحده
حقق فوأئد بلغت  57مليار دينار .كما أأن ألبنوك
ألعمومية تضشمن تقد 32 Ëمليار دينار ‘ ششكل
أأجور سشنويا منها بنك ألتنمية ألريفية «بدر» ألذي
يششغل  75أألف عامل من إأجما‹  36أألف ‘ كافة
ألبنوك ألعششرين.
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أجتماع أوبك وشسركائها ‘ ألفا— جويلية

أاسسع ـ ـ ـار النف ـ ـط فـ ـ ـ ـ ـوق  62دو’را للÈميـ ـ ـ ـ ـل
أنتعشست أسسعار ألنفط بشسكل طفيف إأ ¤فوق 62
دو’رأ للÈميل ،مدعومة بوجود أمل حول
إأمكانية ألتوصسل إأ ¤أتفاق Œاري ب Úألو’يات
أŸتحدة وألصس Úوإأ ¤جانب ألتحفيز أ’قتصسادي
’وروبي .وÁكن
أÙتمل من ألبنك أŸركزي أ أ
ألقول أن أسسوأق ألنفط تلقت دعما كذلك ،بفعل
سسلسسلة ألتوترأت ألتي شسهدتها منطقة ألشسرق
’وسسط عقب ألهجمات ألتي أسستهدفت ناقÓت
أ أ
’سسبوع أŸاضسي.
باŸنطقة خÓل أ أ
أرت -ف -ع خ -ام أل -ق -ي-اسض أل-ع-اŸي ب-رنت ‘ أل-ع-ق-ود أآلج-ل-ة
بنحو 20سشنتا أأو ٪0.3إأ 62.34 ¤دولر للÈميل وكان أÿام
قد أرتفع ‘ أليوم ÚأألخÒين ‘ ،ح Úأرتفع خام غرب

تكسشاسض ألوسشيط أألمريكي ‘ ألعقود أآلجلة بحوأ‹ 20
سشنتا أأوما يعادل  ٪0.4أأي ناهز  54.10دولر للÈميل .أأي
أرتفع أÿام بنسشبة  3.8باŸائة ‘ أ÷لسشة أŸاضشية.
وكان رئيسض ألبنك أŸركزي أألوروبي ماريودرأجي قد أأكد
أأن ألبنك سشييسشر ألسشياسشة ألنقدية ›ددأ إأذأ  ⁄يتسشارع
ألتضشخم ،مششÒأ إأ ¤تغي ‘ ÒأŒاه ألسشياسشة ‘ ألوقت
ألذي تهدد فيه أ◊رب ألتجارية جهوده ألتحفيزية.
‘ وقت ل تزأل ألتوترأت ‘ ألششرق أألوسشط ششديدة بعد
أل- -ه- -ج -وم ع -ل -ى أل -ن -اق Ó-ت أألسش -ب -وع أŸاضش -ي ،ويÎقب
أŸت -ع -ام -ل -ون ‘ ألسش-وق أأيضش-ا أج-ت-م-اع م-ن-ظ-م-ة أل-ب-ل-دأن
أŸصشدرة للبÎول «أأوبك» وبعضض أŸنتج Úخارجها ومن
بينهم روسشيا ،فيما يعرف باسشم أأوبك ،+لتحديد ما إأذأ

كانوأ سشيمددون ألعمل باتفاق خفضض أإلمدأدأت ألذي
ينتهي سشريانه هذأ ألششهر.
وق- -الت مصش- -ادر بـ»أأوبك» أأن دول أŸن -ظ -م -ة وأŸن -ت -جÚ
أŸسش -ت-ق-ل Úي-ن-اقشش-ون ع-ق-د ألج-ت-م-اع-ات ‘ أل-فÎة بÚ
أل -ع -اشش -ر وأل -ث -ا Êعشش -ر م -ن ج -وي-ل-ي-ة ‘ ف-ي-ي-ن-ا .وكشش-ف
مصشدرأن مطلعان إأن أأوبك أقÎحت ›ددأ تغي Òموأعيد
أجتماعها ألقادم لتصشبح أألول وألثا Êمن ششهر جويلية
أل -دأخ -ل .وأع -ت Èأأح -د أŸصش -دري -ن أأن ت-لك أŸقÎح-ات
مازألت تسشتلزم أŸوأفقة ،أأي يأاتي أŸقÎح أ÷ديد بعد
رسشالة من فنزوي ،Óألتي تتو ¤ألرئاسشة أ◊الية للمنظمة.

’سسوأق بوزأرة ألتجارة لـ «ألشسعب»:
مدير تنظيم أ أ

GE /¥

أاك ـ ـ Ìمـ ـن  300سسـ ـ ـوق ” إا‚ـ ـ ـازها ومازالـ ـت مغلقـ ـ ـة
كشسف أحمد مقرأ Êمدير تنظيم
’سسوأق وألنشساطات ألتجارية وأŸهن
أ أ
’سسوأق ألتي ” إأ‚ازها
أŸقننة ،أن عدد أ أ
وكانت مغلقة وغ Òمسستغلة ناهز 558
سسوق ،حيث  ⁄يتم فتح منها سسوى 52
سسوقا فقط خÓل شسهر رمضسان أŸاضسي،
و ⁄يخف أن ألعملية سسوف تسستأانف
’سسوأق بشسكل تدريجي
لتدشس Úبقية أ أ
’شسهر ألقليلة أŸقبلة،
’سسابيع وأ أ
خÓل أ أ
و–دث عن مشسروع إأ‚از  530سسوق
جوأري جديد ⁄ ،يتم إأ‚از منه سسوى
 401سسوق.
لسش -وأق
أأك- -د أأح -م -د م -ق -رأ Êم -دي -ر ت -ن -ظ -ي -م أ أ
وألنششاطات ألتجارية وأŸهن أŸقننة ‘ تصشريح
خصض به «ألششعب» ،أأنهم يحرصشون على تكثيف

لسش -وأق ،وت -ع -زي -ز أŸسش -اح -ات
إأج- -م- -ا‹ ع -دد أ أ
ألتجارية أ÷وأرية ،من أأجل ألتقرب أأك Ìمن
أŸسش -ت -ه-لك وت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل-ي-ة “وي-ن أŸوأط-ن،Ú
لسشوأق ألتي
لو‹ Ÿششاريع أ أ
حيث قدر ألعدد أ أ
يجري إأ‚ازها بحوأ‹  530سشوق ،موضشحا ‘
سشياق متصشل أأنه ” إأنششاء إأجما‹  401سشوق‘ ،
أنتظار أسشتكمال ما تبقى من مششاريع ،و–دث
عن فتح ما ل يقل عن  52سشوق جديد تزأمنا مع
ح- -ل- -ول شش- -ه- -ر رمضش- -ان أŸاضش- -ي ‘ ،أن- -ت- -ظ -ار
لسش-وأق أل-ت-ي ” ألن-ت-ه-اء م-ن
أسش -ت-ك-م-ال ب-ق-ي-ة أ أ
إأ‚ازها لكنها غ Òمسشتغلة وتبلغ  302سشوق،
وذكر مقرأ ‘ Êنفسض أŸقام أأنه مسشتقب Óسشوف
ت -ت -وأصش -ل ع -م -ل -ي -ة ت-دشش-ي-ن-ه-ا بشش-ك-ل ت-دري-ج-ي.
وب-ال-ت-ا‹ ألسش Òن-ح-وأسش-ت-درأك أل-ت-أاخر أŸسشجل
على مسشتوى بعضض ألوليات ،وألسشبب يعود إأ¤

أأن بعضض ألبلديات  ⁄تنخرط ‘ مسشعى وزأرة
لسشوأق أأنه سشوف
ألدأخلية .وقال مدير تنظيم أ أ
لسشوأق إأ ¤غاية عيد
تسشتمر عملية تدشش Úأ أ
لن ك -ل ذلك ي -ن -درج ضش -م-ن
لضش -ح -ى أŸق -ب -ل ،أ
أ أ
لسشوأق.
برنامج وزأرة ألتجارة لتوسشيع أ أ
لشش -ارة أأن وزأرة أل-ت-ج-ارة أن-ط-ل-قت
وأ÷دي -ر ب -ا إ
لضش-ح-ى
م -ب -ك -رأ ‘ أل -ت -حضشŸ Òدأوم -ة ع -ي -د أ أ
أŸب- -ارك ،م- -ن أأج- -ل ضش- -م- -ان “وي- -ن م- -ن -ت -ظ -م
للمسشتهلك ،حيث أتخذت على ضشوء ذلك سشلسشلة
من ألÎتيبات ،من أأجل دعم عدد ألتجار لتعزيز
أŸدأوم -ة ،ع -ل -م-ا أأن وزأرة أل-ت-ج-ارة أأب-قت ع-ل-ى
نفسض ألÎتيبات مع وزأرة ألفÓحة أŸتخذة ‘
شش -ه -ر رمضش -ان أأي ك -ل م-ا ت-ع-ل-ق ب-ح-ذف أل-رسش-م
لضش- -ا‘ ع -ل -ى أل -ل -ح -وم أل -ط -ازج -ة وأÛم -دة
أ إ
وألفوأكه أ÷افة.

ع ـ ـ ـ ـودة ارتف ـ ـاع أاسسعـ ـ ـ ـ ـ ـار اÿضس ـ ـ ـ ـر والفواك ـ ـ ـ ـه بتبسس ـ ـ ـة

تششهد أأسشوأق أÿضشر وألفوأكه Ãدينة تبسشة ،هذه أأليام نقصشا ‘ ألسشلع
أŸعروضشة مع أرتفاع ‘ أأسشعارها ،هذأ ألوضشع أسشتاء منه أŸوأطن ،أأما
ألتجار فأارجعوأ أرتفاع أألسشعار إأ ¤قلة ألعرضض ،رغم مرور أأسشبوع كامل
ع-ل-ى ع-ي-د أل-ف-ط-ر أŸب-ارك ،ف-أاسش-ع-ار أÿضش-ر وأل-ف-وأك-ه تشش-ه-د أل-ت-ه-اب-ا
مذه ،Óوهوأألمر ألذي  ⁄يهضشمه أŸوأطن ،ليصشبح أŸوأطن ﬁصشورأ
ب Úألرتفاع ألفاحشض ألسشعار أÿضشر وألفوأكه وأللحوم بنوعيها ،ألتي
وصشلت إأ ¤مسشتويات قياسشية ،حيث  ⁄يفوت ألتجار على مسشتوى ﬂتلف
أأسشوأق ونقاط ألبيع بعاصشمة ألولية ،فرصشة قلة أŸنتوج بفعل عطلة
ألعيد ألتي أأخلت بوفرة ﬂتلف أŸنتوجات ألفÓحية ،للمضشاربة ›ددأ
ب -أاسش -ع -ار ه-ذه أŸوأد أل-وأسش-ع-ة ألسش-ت-هÓ-ك ،ت-رج-م-ت-ه-ا أل-زي-ادأت أل-ت-ي
ترأوحت نسشبتها ما ب 100 Úإأ 150 ¤باŸائة ،حيث وصشل سشعر أ÷زر 80
دج وألكوسشة ألتي قفز سشعرها إأ120 ¤دج ،بعد أأن أسشتقر ‘ وقت سشابق

عند 60دج ،ألبصشل من  60إأ 70 ¤دج ،ألطماطم  100دج ،أللفت  120دج،
ألششمندر  80دج ،أ÷زر ماب 70 Úو 80دج للكلغ ألوأحد ،فيما ترأوح سشعر
ألفلفل أ◊لوما ب 100 Úإأ 120 ¤دج .وأأول مÓحظة Áكن أسشتنتاجها
هوأأن أألسشعار نفسشها على مسشتوى جميع أألسشوأق وكأان Œار ألتجزئة
أتفقوأ على توحيد أألسشعار ،وإأذأ وجد هناك فارق بسشيط فهول يزيد عن
 10أأو 20دج بالنسشبة لبعضض أÿضشروأت ،مع أن Œار أ÷ملة أكدوأ على
أن أألسشعار أنخفضشت مقارنة باألسشعار ألتي عرتها أسشعار أÿضشر خÓل
ألششهر ألكر ،Ëأل أن عدم ألوفرة جعلت من أألسشعار ترتفع ›ددأ بفعل
أŸضشاربة على مسشتوى أسشوأق ألتجزئة .أختÓل أŸيزأن ب Úألعرضض
وألطلب هوألسشبب ألرئيسشي ‘ زيادة أأسشعار أÿضشر وألفوأكه ،يقول أحد
أŸوأط -ن Úك -ان ي -تسش -وق ب -وسش -ط أŸدي -ن-ة « ،أأن أرت-ف-اع أأسش-ع-ار أÿضش-ر
وألفوأكه  ،يتحكم فيه أŸضشاربون ،حيث أأن ألكميات ألتي توزع على Œار

…GCôq dG

حتى ’ تتعÌ
عجلة التنمية

حماية أŸؤوسسسسات أŸعنية Ãكافحة ألفسساد وتأام ÚدÁومة ألنشساط

ي-قّ-در إأج-م-ا‹ أل-ق-روضض أ÷اري-ة أل-ت-ي م-ن-ح-تها
ألبنوك (20بنكا) لفائدة أŸنظومة ألقتصشادية ‘
إأطار “ويل مششاريع وبرأمج أسشتثمارية بـ  10آألف
و 103مÓي Òدينار (حوأ‹  100مليار دولر).
من ضشمن هذه ألكتلة ألنقدية ألهامة ،يقّدر حجم
أل -ق -روضض أŸوج -ه-ة ل-ت-م-وي-ل أل-ق-ط-اع أÿاصض م-ن
خ Ó-ل أأج -ه -زة أل -تشش -غ-ي-ل ل-دع-م ألشش-ب-اب (أأنسش-ي-ج)
وصش-ن-دوق أل-ت-ام Úع-ل-ى أل-ب-ط-ال-ة (ك-ن-اك) وأل-وكالة
أل - -وط- -ن- -ي- -ة ل- -تسش- -ي Òأل- -ق- -رضض أŸصش- -غ- -ر (أأ‚ام)
1200م -ل-ي-ار دي-ن-ار ف-ي-م-ا ب-ل-غت أل-ق-روضض أل-ره-ن-ي-ة
للسشكن وقروضض ألسشتهÓكية ألرهنية حوأ‹ 800
مليار دينار.
ومن ضشمن أŸبلغ أإلجما‹ أأيضشا هناك  3آألف
مليار دينار (30مليار دولر) موجهة لتمويل مششاريع
أق- -تصش- -ادي- -ة ‘ ق- -ط -اع -ات أل -ف Ó-ح -ة ،ألسش -ي -اح -ة
وأŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة وكذأ أأصشحاب
أŸهن أ◊رة ‘ ششتى أÛالت مثل أÿدمات
ألطبية ‘ ششكل عيادأت وألÎقية ألعقارية.
فيما تبلغ قروضض أŸششاريع ألسشتثمارية لرجال
أأع -م -ال ورؤوسش -اء م -ؤوسشسش -ات م -ن أل -ق -ط-اع أÿاصض
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أأسشوأق أ÷ملة تكون قليلة ،مقارنة بالطلب أŸتزأيد ،هنا يصشبح ألطلب
أأك Ìمن ألعرضض» ويضشيف ذأت أŸتحدث« ،وكنتيجة حتمية لقلة ألعرضض
ترتفع أألسشعار ،فكلما قّل ألعرضض وزأد ألطلب أرتفعت أألسشعار ،فالسشلعة
تخرج من سشوق أ÷ملة إأ ¤سشوق ألتجزئة ترتفع أأسشعارها أك ،Ìأثقلت
كاهل أŸوأطن» .وإأذأ كان ألتجار يرجعون أرتفاع أأسشعار أÿضشروأت إأ¤
نقصض أŸنتوج أأحيانا وإأ ¤أرتفاع سشعره ‘ أأسشوأق أ÷ملة أأحيانا أأخرى،
فإان ألكث Òمنهم هذه أأليام  ،إأعتمدوأ أأسشعار بفائدة تصشل ‘ غالب
أألحيان إأ ¤ألضشعف دون مرأعاة ألقدرة ألششرأئية للموأطن ألبسشيط
ألذي يجد نفسشه ب Úسشندأن أ◊اجة ومطرقة غÓء أألسشعار وجششع
جار ألذين يعلمون أأنه ‘ كلّ ألظروف سشيقبل على ألششرأء ألنه ل يجد
ألت ّ
ح ّÓآأخر غ Òذلك.
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ألÌوة يحققها ألعمل ‘ ظل حرية
أŸب-ادرة وأل-ت-ن-افسض أل-ن-زي-ه ‘ سسوق
تسس - -ت - -وجب ألشس - -ف - -اف - -ي - -ة ،غ Òأن
أل-فسس-ادÃ ،خ-ت-ل-ف أشس-ك-ال-ه ،خاصسة
إأذأ أسس - -تشس- -رى وت- -غ- -ل- -غ- -ل ‘ ك- -اف- -ة
م- -ف -اصس -ل أŸن -ظ -وم -ة أ’ق -تصس -ادي -ة
’دأري- -ة ي- -ع- -رق- -ل ح- -ت -م -ا مسس -ار
وأ إ
أل-ن-م-ووي-ع-ط-ل دي-ن-ام-ي-كية ألتنمية
’من أŸا‹ للبÓد
ويهدد بالتأاكيد أ أ
’جيال ıاطر ’ Áكن
فيعرضض أ أ
–م -ل -ه -ا ،خ-اصس-ة ‘ ظ-ل شسّ-ح أŸوأرد
وأرتفاع حدة شسرأسسة ألعوŸة.
’وضساع
حقيقة ليسض ‡كنا ترك أ أ
ت- -ن- -زل -ق أك Ìب -اŒاه ت -دم Òأوسس -ع
’م -ة وت -ع-ريضض م-ك-اسسب
Ÿق -درأت أ أ
أل- -دول- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة إأ ¤خ -ط -ر ’
Óج - -ي - -ال
يÎك أدن- - -ى ف - -رصس - -ة ل  - -أ
أل-ق-ادم-ة ‘ م-وأج-ه-ة ع-ا ’ ⁄ي-قبل
ل -ل -ب -ل -دأن أل -ن -اشس -ئ -ة ب -ال -ت -م -وق -ع ‘
’سسوأق ،بل تسسعى ألقوى ألكÈى
أ أ
ل- -ف- -رضض سس- -ي- -ط- -رة شس -رك -ات -ه -ا ذأت
’ذرع ألعابرة للحدود على مصسادر
أ أ
’سسوأق
ألطاقة Ãا فيها أŸتجددة وأ أ
لتسستمر عÓقة هيمنة أحادية.
ألضس-رب-ة أل-ق-وي-ة أل-ت-ي ” ت-وجيهها
ل- - -ب- - -ؤور أل- - -فسس - -اد ع - -ل - -ى ﬂت - -ل - -ف
أŸسس- -ت- -وي- -ات وم -رأك -ز أل -ت -خ -ط -ي -ط
÷رأئ -م -ه وأدوأت ت -ن -ف -ي-ذه-ا ت-وق-ع
ن- -ه- -اي- -ة م- -رح- -ل- -ة وب- -دأي- -ة أخ -رى
ت- -ؤوسسسض ل- -ت- -وج- -ه ج -دي -د ي -جب أن
ي-ن-ت-ه-ج-ه أ’ق-تصساد ألوطني ،بحيث
’دأء ‘ ك -ل أل -ق -ط -اع-ات،
ي -رت -ك -ز أ أ
خاصسة ألتي يرأهن عليها ‘ إأنتاج
أل- -ق- -ي- -م- -ة أŸضس -اف -ة ،ع -ل -ى م -ع -ايÒ
’دأرة م -ع
ألشس- -ف- -اف- -ي- -ة ‘ ت -ع -ام -ل أ إ
أŸؤوسسسسات وأŸتعا.ÚŸ
ح-ق-ي-ق-ة يشس-ك-ل أل-ت-أاخ-ر ‘ معا÷ة
Óزم-ة أل-رأهنة
أ÷انب ألسس-ي-اسس-ي ل -أ
م - -عضس - -ل - -ة ت - -ل - -ح - -ق ضس - -ررأ ب- -ال- -غ- -ا
بالدينامكية أ’قتصسادية ،وبالذأت
ب-ال-ن-م-وأل-ذي يوأجه –ديات مالية
وأسس-ت-ث-م-اري-ة وإأن-ت-اج-ي-ة ي-نبغي أن
ت -ن -ط -ل -ق م -وأج -ه -ت-ه-ا ‘ أŸي-دأن م-ن
خÓ- -ل إأع- -ط- -اء دف- -ع ق- -وي ل- -ع- -م- -ل
أŸؤوسسسسات أ’قتصسادية ألتي تتوفر
ع- -ل- -ى م- -ؤوشس- -رأت أل- -ن- -ج -اع -ة وف -ق -ا
ل- -ق -وأع -د ألسس -وق ،وÁث -ل م -ع -رضض
أ÷زأئ -ر أل -دو‹ ‘ ه -ذه أل-ل-ح-ظ-ة،
رغ-م صس-ع-وب-ات م-ؤوشس-رأ صسحيا يؤوكد
وج -ود إأم -ك -ان-ي-ات وط-اق-ات ت-ؤوسسسض
ل- - -ب- - -عث أ◊رك- - -ي - -ة ›ددأ وف - -ق - -ا
«Ÿن -اج -م-نت» ي-رأه-ن ع-ل-ى أل-ع-نصس-ر
ألبشسري وألكفاءة.
لذلك فان ألوضسع ألرأهن ’ ينبغي
أن يع ّ
طل كثÒأ عجلة ألنمو ،ألتي
–ت - - -اج إأ ¤أن ي - - -درك ج - - -م - - -ي - - -ع
ألشس- - -رك- - -اء وب - -ال - -ذأت أل - -ط - -ب - -ق - -ة
ألسسياسسية مدى أÿطر أ’قتصسادي
أÙدق ،وذلك بتغليب خيار أ◊وأر
ألسس- -ي- -اسس -ي ب -أاب -ع -اده أ’ق -تصس -ادي -ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ضس-م-ن أŸسس-ار ألذي
ي -ق -ود إأ ¤إأع -ادة تشس -ك -ي -ل أل -ب -ن -ي-ة
أ’قتصسادية أ÷ديدة ألكفيلة بأان
’ن-ت-اج-ي-ة ‘ جميع
تضس-ع أŸؤوسسسس-ة أ إ
أل- -ق- -ط- -اع- -ات ‘ م- -ق- -دم- -ة ق- -اط- -رة
أل- -ت- -غ- -ي Òألشس- -ام- -ل أل- -ذي ي- -ح- -م -ل
تطلّعات «أ◊رأك».
إأن تلك ألتطلّعات ألتي يعّبر عنها
ألشس- -عب ي- -جب أن ت- -ب- -ق- -ى ‘ ن -ط -اق
أ◊رصض ع- -ل- -ى مسس- -ت -ق -ب -ل أل -ب Ó-د،
’سس-رأع ‘
وه -وم -ا ي -ت -ط -لب ح -ت-م-ا أ إ
صس- -ي -اغ -ة ﬂرج ت -وأف -ق -ي ‘ أق -رب
’جال‡ ،ا يقود إأ ¤بناء وتعزيز
أ آ
أل- -ت- -ق- -اط- -ع أ◊ي- -وي وأل- -ف -ع -ال بÚ
أŸسس-ارأت ألسس-ي-اسس-ي-ة وأ’ق-تصس-ادية
أل -ت -ي ت -فضس-ي ‘ أل-ن-ه-اي-ة إأ ¤إأع-ادة
تشس- -ك- -ي- -ل م- -ن- -ظ- -وم- -ة أق- -تصس -ادي -ة
ج- -دي- -دة ،ت- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ق- -وأع -د
وأضس- -ح- -ة تضس- -م- -ن ألشس- -ف -اف -ي -ة بÚ
دوأل- -ي- -ب- -ه -ا أŸفصس -ل -ي -ة ،ت -ت -ق -دم -ه -ا
أŸن- -ظ- -وم- -ة أل- -ب- -ن -ك -ي -ة وصس -و’ إأ¤
’عمال.
أŸؤوسسسسة ورجال أ أ
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إأعدأد :أمينة جابالله

الخميسس  ٢٠جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٧ششوال  ١٤٤٠هـ

بقلم
أمين
ة
جا

بالله
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العدد ١٧٩٧٧
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

هو ‚ح هذأ ألعام و أأبنك سسينجح ألعام أŸقبل
من منا ل يفرح بنجاح إأبنه أو أبنته و من منا ليتمنى لكل ألتÓميذ ألتوفيق ‘ مسشعاهم ألدرأسشي ..طبعا كلنا من ششدة ألسشعادة عند
لي كان  ،تÎأقصس ‘ أعيننا صشور أجتهادهم و هم مكلل Úبثمرة ألنتقال إأ ¤ألسشنة أŸقبلة.
سشماع خ Èألنجاح ‘ ألدرأسشة أ
ليجابية من ورأء
لهل ألرؤوية أ إ
‘ أŸقابل يتع Ìجزء من ألتÓميذ ‘ أجتياز ألسشنة ألدرأسشية و تصشغر ‘ أع Úأ أ
ألرسشوب ألذي ل يعني دوما بأان ألتلميذ تكاسشل أو  ⁄يرأجع دروسشه  ‘..ح Úلو تتبعنا ألعوأمل ألتي أسشهمت ‘ ألرسشوب
لوجدناها متمثلة ‘ عدة أمور كاŸششاكل ألعائلية و ألنفسشية و ألوضشع ألجتماعي ورÃا ألصشحي فكل هذأ يدخل ‘ عدم
ألدعم ألنفسشي للتلميذ وعليه سشتكون من نصشيبه كلمة «حظ أوفر».
فالتلميذ ألذي أخفق هذه ألسشنة هو جدير بحيازة أعلى ألعÓمات بعد أقل من أربعة أششهر من أليوم ..يعني هناك أمل
لهل ..
‘ ألنجاح و ‘ إأسشعاد أ أ

أألف مÈوك
آأنيا لينا
ترفع كل من عائلة
«بن عليوة» و «ياحي»
ألقبعة لصشاحبة
ألسشعادة آأنيا لينا
مهلل Úبنجاحها ‘ ششهادة
ألتعليم ألبتدأئي متمنÚ
لها مسشتقب Óحاف Óبالنجاح
و ألتمّيز بإاذن ألله.

أألف مÈوك
عبد ألرحمان
مليون و تريليون مرة
هنيئا لك ألنجاح ‘
ششهادة ألتعليم
لبتدأئي يا
أ إ
«عبد ألرحمان» ألغا‹
ولك من عائلة «مsدة»
لما Êمع باقة
و «بن عمار» أجمل ألتها Êو أ أ
من ألقبÓت أ◊ارة ..
وأصشل ‘ درب ألنجاح.

أألف مÈوك
يونسس
ششكرأ لك يا «يونسس
مصشا◊ي» على ألنجاح
ششرفتنا يا غا‹ ‘
أجتيازك بجدأرة ‘
لبتدأئي
ششهادة ألتعليم أ إ
وكsمل هكدأ يايونسس من
‚اح لنجاح علخاطر أنت تسشتاهل أكل
ألتفاح .وكل ألعائلة تقول لك مÈوووك.

شسكرأ أأبي وأأمي
مرحبا..نحن
برأعم عائلة
«دّبي» من
ألبويرة
«ﬁمد أنسس
إأسشحاق»،
«أحمد رأمي» و»ميار»،
نتقّدم بالشّشكر أ÷زيل لوألدينا ألغالي Úعلى
لخينا
حسشن تربيتهما ودعمهما لنا ،متمّن Úأ
ألكب« Òأنسس» ألّتوفيق وألتّأالّق ‘ مششوأره
ألّدرأسشي.

ألف مÈوك
أكرمو
ألبطل بلعمري أكرم
يهدي ‚احه ألباهر
‘ ششهادة ألتعليم
لخته نور
لبتدأئي أ
أ إ
وتتمنى لك كل من
عائلة «بلعمري» و«سش ّ
Óم»
كبÒأ و صشغÒأ كل ألتوفيق
‘ حياتك ألدرأسشية
أن ششاء ألله .

ألف مÈوك
ﬁمد مهدي
كما كنا متوقع Úو
لجماع ها قد
با إ
‚حت يا «ﬁمد
مهدي» ‘ ششهادة ألتعليم
لبتدأئي بامتياز و بهذأ
أ إ
ألنجاح ألذي حققته بجهدك
و كّدك ل يسشعنا إأل أن تقول لك عائلة
«صشبحي» وعائلة بوطغان وعلى رأسشها أ÷د
ألغا‹ «ألوناسس»
مÈوك يا لفحل .

ألف مÈوك
إأسسحاق
أ◊مدلله على
‚احك ‘
ششهادةألتعليم
لبتدأئي يا «إأسشحاق
أ إ
غرأب» وبهذه أŸناسشبة
أ÷د سشعيدة تتمنى عائلة
غرأب من أ÷د إأ ¤أصشغر فرد منها كل
ألتوفيق ‘ حياتك أŸسشتقبلية..بوركت
ياولدي هذه من أمك.

أألف مÈوك
مÓك
عن جدأرة و
أسشتحقاق نالت ألغالية
«بوششنافة هاجر مÓك
« ششهادة ألتعليم
لبتدأئي و عليه فإان كل
أ إ
عائلة بوششنافة وحميدأت
تتقدم لها بأاحلى ألتÈيكات و أعذبها رأجية
من ألله أن تكلل حياتها أŸسشتقبلية
بالنجاح و ألزدهاريارب.

ألف مÈوك إأسسÓم
تتقدم كل من عائلة
«بلعمري» و «عsبان»
بتهانيها أÿاصشلة
وأ◊ارة للمتأالق إأسشÓم
ألذي حاز على ششهادة
ألتعليم ألبتدأئي
بجدأرة..متمنية له
دوأم ألتقدم
و ألنجاح يارب .

أهدي هذأ ألنجاح أ ¤أ÷دين ألكر ÚÁعلي و باية

ألف مÈوك
إأكرأم
بانتقال ألعصشفورة
«إأكرأم» مسشعودي
أŸدعوة «أمينة» إأ¤
ألسشنة ألثانية إأبتدأئي
تتقدم لها عائلة جابالله
و مسشعودي بأاحر
لمنيات متمن Úلها
ألتÈيكات و أ أ
أŸوأصشلة ‘ مسشلسشل ألنجاح ..يا «أكرأمونة».

ألف مÈوك
هيثم
تزف عائلة صشادوق
وعلى رأسشها أ÷د و
أ÷دة تهانيها أ◊ارة
للنجيب «هيثم صشادوق»
إأثر نيله ششهادة ألتعليم
لبتدأئي بامتياز متمنية له
أ إ
دوأم ألتوفيق ‘ كل مسشاره ألدرأسشي و ‘
حياته أŸسشتقبلية يارب .

ألف مÈوك
صسÓح
فرحتنا ڤاع ياصشÓح
و فرحت عائلة مهيشس
من تغزوت و عائلة
جابالله بتغزوت و
ألعاصشمة بنجاحك
أŸسشتحق ‘ نيل ششهادة
ألتعليم ألبتدأئي ..ولك منا
جميعا بدون أسشتثناء و لعقوبة ÷يدة ولكل
أصشÓب عائلة مهيشس يارب .

أألف مÈوك وليد

بكل أسشتحقاق و “يّز
‚حت ‘ نيل ششهادة
لبتدأئي ألتي
ألتعليم أ إ
أسشعدت بها أباك و أمك
و كل من عائلة
«بلعمري»و «بن عمار»
تقول لك يا وليد ..
وأصشل على هذأ أŸنوأل .
أهدي هذأ ألنجاح
أ ¤أ÷دين ألكر ÚÁعلي و باية

ألف مÈوك
بتول
لقد وفيتي بوعدكِ يا
«فاطمة ألزهرأء
ألبتول مسشعودي»
عندما صشsممتِ على
ألنجاح و أنتقل ِ
ت إأ¤
ألسشنة أÿامسشة Ãعدل
..8 90وبدورها تتقدم لكِ عائلة «جابالله» و
لما Êوياربي تكوÊ
«مسشعودي» بأاحر ألتعا Êو أ أ
لوأئل ألعام أŸقبل قولوأ آأم Úياجميع
من أ أ

ألف مÈوك
زكريا و ﬁد
ألطاهر
بباقة من ألتهاÊ
لما Êتتقدم عائلة
وأ أ
«جابالله» و «مسشعودي»
لكل من زكريا و ﬁمد
لو ¤من
ألطاهر عقب ‚احهما ‘ ألسشنة أ أ
ألتعليم أŸتوسشط رأج Úمن ألله أن يجعلهما من
أŸتفوق Úو من خÒة أبناء هذأ ألوطن يارب .

تهنئة
أنا ألكتكوتة «ندى
جÈي» أتقّدم
بتحيّاتي أÿالصشة
إأ ¤أخي ألعزيز
«عبد أ÷ليل»،
وأ“نى له كل
ألنجاح ،وأقول له
حفظك ألله أخي
جليلو على أهتمامك
ألدأئم ‹.
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مواقيت
الصضÓة

^ 2٠جوان  :١٨٧١اŸقاوم «ا◊سض Úبن أاحمد»
اŸلقب «مو’ي الشضقفة» يعلن ثورته ضضد
ا’حتÓل الفرنسضي بالشضمال القسضنطيني.
^ 2٠جوان  :١92٦تأاسضيسش ‚م شضمال إافريقيا
بباريسش من طرف العمال ا÷زائري ÚاŸهاجرين،
وإاسضناد رئاسضة ا◊زب إا ¤السضيد «عبد القادر حاج علي»،
’م Òخالد» رئيسضا شضرفيا للحزب.
واختيار «ا أ

الخميسش  ١٧شضوال  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  2٠جوان  2٠١9م
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‘ لقاء توجيهي جمعه بإاطارات وأافراد الناحية العسضكرية الثالثة

الفريق ڤايد صصالح :رفع رايات غ Òالوطنية ﬁاولة ’خÎاق اŸسصÒات

البوكر

^ ’ مكان أ’زمة اقتصصادية إاذا ما –ررت ا÷زائر من العصصابة واŸفسصدين
^ ’ خوف على ا÷زائر التي سصتعرف طريقها نحو بر اأ’مان
ب-ع-د ال-ل-ق-اء ال-ت-وج-يهي الذي جمعه بإاطارات
وأاف -راد ال -ن -اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ة ،وت-ف-ق-د
ب -عضش ال -وح -دات اŸراب -ط -ة ب -إاق -ل -ي -م ال -ن -اح-ي-ة،
وإاشض -راف-ه ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ “ري-ن ب-ي-ا Êب-ال-ذخÒة
ا◊ية ،قام الفريق أاحمد ڤايد صضالح نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني
الشضعبي ‘ ،اليوم الثالث من زيارته إا ¤الناحية
بتفقد بعضش وحدات قطاع بشضار.
زإر إلفريق إلفرقة  40مشضاة ميكانيكية رفقة إللوإء
مصض-ط-ف-ى سض-م-اع-ل-ي ،ق-ائ-د إل-ن-اح-ية إلعسضكرية إلثالثة،
ح -يث ت -اب -ع ع -رضض-ا شض-ام Ó-ق-دم-ه ق-ائ-د ه-ذه إل-وح-دة
إلكÈى ،وهي إŸناسضبة إلتي حرصش فيها إلفريق على
إإسضدإء جملة من إلتوصضيات وإلتعليمات تصضب جميعها
‘ ضضرورة إ◊فاظ على إ÷اهزية إلقتالية للوحدإت ‘
مسضتوياتها إلعليا.

ا÷يشش سصاهر على تأام Úحدود الوطن
وباŸرصصاد أ’ي اخÎاق إارهابي
كما حرصش إلفريق على إللتقاء بإاطارإت وأإفرإد
إلفرقة ،حيث أإلقى كلمة توجيهية تابعها جميع أإفرإد
وحدإت إلناحية أإكد من خÓلها على أإن إ÷يشش إلوطني
إلشض -ع -ب -ي وإن -طÓ-ق-ا م-ن إلصض-دق م-ع إل-وط-ن ،ي-وإصض-ل،
مشضوإره إلتطويري إŸتعدد إŸناحي وإألصضعدة وفقا
ÓسضÎإتيجية إلشضاملة إŸتبناة ،و‘ نفسش إلوقت يبقى
ل إ
يحيط شضعبه بكل إلرعاية وإلتضضامن ‘ كافة إلظروف
وإألحوإل.
وقال إلفريق ‘ هذإ إلصضدد «:إنطÓقا من مبدإأ
إلصضدق مع إلذإت ومع إلوطن ،يعمل إ÷يشش إلوطني
إلشضعبي على أإك Ìمن صضعيد ،فهو يوإصضل ،من جهة،
مشضوإره إلتطويري إŸتعدد إŸناحي وإألصضعدة وفقا
ÓسضÎإتيجية إلشضاملة إŸتبناة ،ويبذل من جهة ثانية،
ل إ
ج -ه -وده إŸث -اب -رة ب -خصض -وصش ت -رق -ي -ة إألدإء إل -ع -م -ل -ي
وإŸيدإ Êلكافة مناحي إŸهنة إلعسضكرية ،ويعمل من
ناحية أإخرى على تأام Úحدودنا إلوطنية ،تأامينا كامÓ
م- -ن خÓ- -ل إل- -وق- -وف إل- -دإئ -م ب -اŸرصض -اد ألي إخÎإق
إإرهابي ﬁتمل أإو أإي عمل معادي مهما كان مصضدره،
يهدف إإ ¤إŸسضاسش بأامن إ÷زإئر وإسضتقرإر شضعبها،
وه -و م -ع ك -ل ذلك ،ي-ب-ق-ى ي-ح-ي-ط شض-ع-ب-ه ب-ك-ل إل-رع-اي-ة
وإلتضضامن ‘ كافة إلظروف وإألحوإل ،لسضيما أإثناء
إل-ك-وإرث إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ول-ن-ا ‘ ت-لك إل-وق-ف-ة إل-تضض-ام-ن-ية
إألخوية إلتي وقفها إ÷يشش إلوطني إلشضعبي مع إإخوإنه
إŸوإطن ‘ Úإإليزي وجانت أإثناء إلسضيول إلتي تسضبب
فيها تسضاقط إألمطار وما خلفته من أإضضرإر ،مثال
طيبا””.

أاوامر صصارمة للتصصدي Ÿن يحاول اŸسصاسش
Ãشصاعر ا÷زائريÚ
جدد إلفريق إلتأاكيد ‘ إألخ Òعلى أإنه ل خوف
ع -ل -ى مسض -ت -ق -ب-ل إ÷زإئ-ر ب-ل-د مÓ-ي Úإلشض-ه-دإء ،ألن-ه-ا
سضتعرف بفضضل إلله تعا ،¤ثم بفضضل أإبنائها إıلصضÚ
كيف تتلمسش طريقها نحو بر إألمن وإآلمان قائ‘ Ó
هذإ إÛال«:يليق بي أإيضضا ،بهذه إŸناسضبة  ،لفت
إلنتباه إإ ¤قضضية حسضاسضة تتمثل ‘ ﬁاولة إخÎإق
إŸسضÒإت ورفع رإيات أإخرى غ Òإلرإية إلوطنية من
قبل أإقلية قليلة جدإ ،فللجزإئر علم وإحد إسضتشضهد من

أإجله مÓي Úإلشضهدإء ،ورإية وإحدة هي إلوحيدة إلتي
“ثل رمز سضيادة إ÷زإئر وإسضتقÓلها ووحدتها إلÎإبية
وإلشض- -ع- -ب- -ي- -ة ،ف › Ó-ال ل -ل -ت Ó-عب Ãشض -اع -ر إلشض -عب
إ÷زإئ- -ري ،وع- -ل- -ي -ه ف -ق -د ” إإصض -دإر أإوإم -ر صض -ارم -ة
وت -ع -ل -ي -م-ات ل-ق-وإت إألم-ن م-ن أإج-ل إل-ت-ط-ب-ي-ق إلصض-ارم
وإلدقيق للقوإن Úإلسضارية إŸفعول وإلتصضدي لكل من
يحاول مرة أإخرى إŸسضاسش Ãشضاعر إ÷زإئري‘ Ú
هذإ إÛال إ◊سضاسش”” .
ووإصض -ل إل -ف -ري -ق ح -اسض -م -ا  «:إألك -ي -د أإن -ه وب -فضض-ل
إÒÿين من أإبناء إ÷زإئر سضتبقى مشضاعر إ÷زإئريÚ
ﬁفوظة دإئما وأإبدإ ،ف Óخوف على مسضتقبل إ÷زإئر
بلد مÓي Úإلشضهدإء ،ألنها سضتعرف بفضضل إلله تعا،¤
ثم بفضضل أإبنائها إıلصض Úكيف تتلمسش طريقها نحو
بر إألمن وإآلمان ،وسضتنطلق عجلة إلتنمية ‘ بÓدنا
بوتÒة أإسضرع وبعزÁة أإمضضى وبأاهدإف أإسضمى ،فÓ
مكان ألزمة إقتصضادية ول لغÒها من إألزمات إألخرى،
إإذإ م- -ا –ررت إ÷زإئ- -ر م- -ن إل- -عصض- -اب -ة وإŸفسض -دي -ن
ومـنـتـهـك-ي إألم-ان-ة ،وتشضـب-ثت Ãرج-ع-ي-ت-ه-ا إل-ن-وف-مÈية
إل-وط-ن-ي-ة ،ف-ل-ل-ج-زإئ-ر إل-ق-درة ك-ل إل-ق-درة ع-ل-ى أإن ت-بلغ
مبلغها ،إلذي أإرإده لها إلشضهدإء إأل›اد””.
بعدها إسضتمع إلفريق إإ ¤تدخÓت أإفرإد إلفرقة
إل-ذي-ن عÈوإ ع-ن إع-ت-زإزه-م ب-ال-ت-ط-ور إŸشض-ه-ود إل-ذي
يحققه إ÷يشش إلوطني إلشضعبي على كافة إألصضعدة.
إإثر ذلك وÃقر قيادة إلناحية ،ووفاء منه لتضضحيات
شضهدإء إلثورة إلتحريرية إÿالدة ،وقف إلفريق وقفة
ترحم على روح إلشضهيد إلرمز ””مصضطفى بن بولعيد””
إلذي يحمل مقر قياة إلناحية إسضمه ،حيث وضضع إإكليÓ
م -ن إل -زه -ور أإم -ام إŸع-ل-م إل-ت-ذك-اري إıل-د ل-ه ،وتÓ-
فا–ة إلكتاب على روحه وعلى أإروإح إلشضهدإء إألبرإر.

جهود تبذلها الوحدات العسصكرية لتأامÚ
البÓد من التهديدات واıاطر
ب -ع -ده -ا ت -رأإسش إج -ت -م -اع ع -م -ل ضض-م ق-ي-ادة وأإرك-ان
إل -ن -اح -ي -ة ،ومسض -ؤوو‹ إŸصض -ال -ح إألم -ن -ي -ة ،وك -ذإ ق -ادة
إل -وح -دإت وإŸدي -ري -ن إ÷ه-وي ،Úت-اب-ع خÓ-ل-ه ع-رضض-ا

بفضضل جهود قوات ا÷يشش

اإ’رهابي سصليمان بشص ÒاŸدعو ““ﬁمد اأ’م ““Úيسصلم نفسصه
الشضعب ‘ -إإطار مكافحة إإلرهاب وبفضضل جهود
ق -وإت إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ،سّض-ل-م ي-وم  18جوإن
 ،2019إإلره -اب -ي «سض-ل-ي-م-ان بشض ””ÒإŸدع-و ””ﬁم-د
إألم ””Úنفسضه للسضلطات إلعسضكرية بتمÔإسضت/ن.ع.6.
إإلره -اب -ي إل -ذي إل-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات إإلره-اب-ي-ة سض-ن-ة
 ،2017كان بحوزته مسضدسضان ( )02رشضاشضان من نوع
كÓشضنيكوف وأإربعة (ﬂ )04ازن ذخÒة ‡لوءة.
م -ن ج-ه-ة أإخ-رى ،أإوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر إلدرك إلوطني ،بسضيدي
بلعباسش/ن.ع ،2.ثÓثة ( )03عناصضر دعم للجماعات
إإلرهابية.

توقيف  5مهرب Úوحجز مركبة رباعية ومبالغ
مالية

و‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة وإإثر دورية
بحث وتفتيشش قرب إلشضريط إ◊دودي Ãنطقة تÚ
زوإت/Úن.ع ،6.أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي

خ-مسض-ة ( )05م-ه-رب Úوح-ج-زت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة إل-دفع
وم-ب-ل-غ-ا م-ال-ي-ا م-ع-تÈإ ب-ال-ع-م-ل-ة إل-وط-ن-ي-ة ي-ق-در Ãليار
وسض-ب-ع-م-ائ-ة وأإرب-ع Úم-ل-ي-ون سض-ن-تيم (،)17400000 .00
ب -اإلضض -اف -ة إإ ¤ج-ه-از إتصض-ال ع Èإألق-م-ار إلصض-ن-اع-ي-ة
وأإغرإضش ﬂتلفة ‘ ،ح Úأإوقفت مفارز أإخرى للجيشش
إل - -وط- -ن- -ي إلشض- -ع- -ب- -ي وع- -ن- -اصض- -ر إل- -درك إل- -وط- -ن- -ي،
بجانت/ن.ع )76( ،4.منقبا عن إلذهب وحجزوإ ()32
مولدإ كهربائيا و( )22مطرقة ضضغط.
‘ سض - -ي - -اق م - -تصض - -ل ،ضض - -ب - -ط ح - -رسش إلسض- -وإح- -ل
بالغزوإت/ن.ع )68( ،2.كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج،
ف -ي-م-ا أإوق-ف ع-ن-اصض-ر إل-درك إل-وط-ن-ي ب-ت-بسض-ة/ن.ع،5.
تاجر ﬂدرإت بحوزته ( )1875قرصش مهلوسش.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرسش إلسضوإحل بكل من
عنابة/ن.ع 5.ووهرإن/ن.عﬁ ،2.اولت ه- -ج- -رة غÒ
شضرعية لـ ( )33شضخصضا كانوإ على م Ïقوإرب تقليدية
إلصضنع ،فيما أإوقف حرسش إ◊دود بتلمسضان/ن.ع،2.
( )05مهاجرين غ Òشضرعي Úمن جنسضيات ﬂتلفة.

شضام Óحول إلوضضع إلعام للناحية ،قّدمه قائدها.
إلقى إلفريق كلمة أإكد فيها على إألهمية إ◊يوية
إلتي تكتسضيها هذه إلناحية إلعسضكرية ،وإ÷هود إŸثابرة
إلتي يبذلها أإفرإد وحدإتها ‘ تأام ÚإلبÓد من كل
إلتهديدإت وإıاطر وإآلفات.وقال ‘ هذإ إلشضأان«:
وإألك -ي -د أإن ع -وإم -ل إŸه -ارة وإل -ك-ف-اءة وإ÷اه-زي-ة ‘
صض -ورت -ه -ا إلشض -ام -ل -ة ،تسض -ت -ن -د ‘ –ق-ي-ق-ه-ا إإ ¤ت-ث-مÚ
إلتمارين إلتكتيكية بهدف ترسضيخ أإك Ìلقدرإت إلتفكÒ
وإل-ت-ح-ل-ي-ل وإل-ت-خ-ط-ي-ط وإل-تصض-ور ،وك-ذإ إإدإرة ع-مليات
ﬂتلف إألسضلحة وإلقوإت ،وهي موإصضفات مهنية يتم
إك-تسض-اب-ه-ا ب-األسض-اسش م-ن خÓ-ل ت-ع-م-ي-ق إلنسض-ج-ام بÚ
إألرك -ان -ات وت -ع -زي -ز مسض -ت -وي -ات إŸع -ارف إل-عسض-ك-ري-ة
وإلتقنية وإŸنهجية لدى إإلطارإت ،هذإ باإلضضافة إإ¤
“كينهم من إلتشضبع بتقنيات إلتصضال وقدرإت –ليل
إŸوإقف وإتخاذ إلقرإر وإإدإرة إلعمليات ‘ ﬂتلف
أإشضكال إلقتال””””.
ووإصضل  «:هذه إŸوإصضفات إلتي طاŸا حرصضنا على
أإن يتشضبع بها إألفرإد إلعسضكريون Ãختلف وحدإتهم
وفئاتهم ومناطق توإجدهم ،فعلى هذإ إلنحو تـثـمـر
إ÷هود ،وبهذه إ÷دية يبلغ إ÷يشش إلوطني إلشضعبي،
ب -ح -ول إل -ل -ه ت -ع -ا ¤وق -وت -ه ،إŸرإتب إلسضـام -ي -ة ،إل -ت-ي
يسضتحقها ،ويعتلي إŸصضاف إلرفيعة إلتي تليق فعÓ
بعظمة إ÷زإئر ،أإرضضا وشضعبا ،وتتوإفق حتما مع حجم
إلتحديات ،إلتي توإجهها ‘ ظل هذه إلظروف غÒ
إآلمنة وغ ÒإŸسضتقرة إلتي تعرفها منطقتنا على وجه
إÿصضوصش””.

»LGô©d øjódGQƒf
مال يدعوأإي ›ال للشضك أإن وضضع إلبÓد إ◊ا‹ إسضتثنائي وسضاخن بكل
أإوصضاف إلكلمة وما تعنيه من تشضنجات وŒاذبات،و‘ إلغالب إإن مثل هكذإ
حالت تتعقبها وصضفات أإمنية تعودنا عليها ‘ وضضعيات سضالفة سضابقة ،من
أإوجهها إسضتنفار ومظاهرإت تتبعها مدإهمات أإورÃا تصضدر أإوإمر فوقية
باسضتعمال إلعنف وإلضضرب بيد من حديد ضضد كل حركة من شضأانها إإثارة
إلفوضضى وإلÓإسضتقرإر وإلÓإمن.
لكن ورغم توإصضل جمعات إ◊رإك إلشضعبي إŸتعاقبة وطنيا ⁄ ،يحدث
هذإ كأان لسضان حالنا يقول إن إلتحضضر ليسش حكرإ على شضعوب إلضضفة
إألخرى و ⁄تعد إحتجاجاتهم ومظاهرإتهم بنفسش إلسضلوكيات وإلروح
إلضضاربة أإطنابها ‘ قيم إŸوإطنة.
يكفي أإن نعرج على حالة فرنسضا وإإضضرإب إلسضÎإت إلصضفرإء كيف
أإخذت إألمور منعرجا سضيئا وإختلط إلعنف على إإلفر„ فغرقت باريسش
‘ موقد حارق خارق إمتد إإ ¤أإعرق صضرح ديني ‡ث ‘ Óكنيسضة....
فانتقم إلشضارع من إلسضلطة إلدينية زلفى و‘ ذلك قسضمة ضضيزى بÚ
إŸطالب إŸشضروعة وإÙروقة.
على إمتدإد سضتة أإشضهر ونبضش إلشضارع نفسضه يتجدد  ⁄يحدث أإي Œاوز
آإومسض -اسش ب -ا◊ري -ات ول إŸم -ت -ل -ك-ات،ب-ل إإن إألم-ور ج-رت ‘ سض-ل-م-ي-ت-ه-ا
إŸأالوفة و ⁄تصضل مسضتوى نبضش شضوإرع إلضضفة إألخرى .
مظاهر إلتحول إلدÁقرإطي ‘ شضوإرعنا  ⁄ ،تدرسش ‘ إ÷امعة و⁄
تكن ﬂيال ‘ أإجندإت سضياسضيينا  ⁄ينتبه لها صضناع إلقرإر وهي تشضق
طريقها إإ ¤تأاسضيسش أإ‰وذج دÁقرإطي حديث ،فكانت لهم ضضربة قاضضية
قاصضمة ،هيجت إ÷ماه ÒفعÈت هي إألخرى عن مطالبها إŸشضروعة
بإاسضقاط إلنظام وŸا ل إإقالة إلقاضضي إألول ‘ إلبÓد وإإفشضال مشضروع
ترؤوسضه .
بالفعل كان ذلك إلذي حدث،وبدأإت إلسضاحة إلسضياسضية تشضق طريقها
نحوتأاسضيسش فعلي ◊وإر ب ÚإÛتمع دون إإقصضاء ،رغم بعضش إلعرإقيل
إلتي –اول بعضش إألطرإف وضضعها وإإفشضال إŸشضروع إلدÁقرإطي ‘
إلبÓد ،تارة يطالبون Ãرحلة تأاسضيسضية ومرة بأاخرى إنتقالية دون إألخذ
ب -ن -ت -ائ -ج ذلك وم -ا ي -ن -ج -ر ع-ن-ه م-ن إإفÓ-ت وصض-دإم-ات ‚ه-ل إم-ت-دإده-ا
وعوإقبها  ،سضاعتها يسضتيقظ دعاة هذه إŸطالب من غفوتهم ليبحثوإ عن
بديل سضياسضي ÿيارإتهم إلرŒالية ف Óيجدونه،سضاعتها تكون إلفأاسش قد
وق -عت ع -ل -ى إل -رأإسش وع -وضش إل -ك -ي لسض -ت -ئصض-ال إل-ورم –رق-ن-ا إألط-م-اع
وإلنفوسش إŸريضضة.
إلسضياسضة بقدر ما تشضبه لوحة شضطر„  ،فهي تشضبه لعبة إلبوكر،
ي -ح -ذوه -ا إلصض Èإل -ق -اسش وإل -ن -فسش إل -ط -وي -ل -ة ،ف -ي -ه-ا إ◊ي-ل وإıاط-رة
وإسضتدرإج إÿصضم إإ ¤عرين إŸنافسش ثم إلتظاهر باألوجه إلتي يسضتدعيها
إل -ظ -رف إلي -ج -اد إل -ب -دي -ل وإÿروج م -ن ع -ن -ق إل -زج -اج-ة ب-أاق-ل إألضض-رإر
وإلتكاليف .
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