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لسستقــــÓل والشسبـــــــــاب:
تــــوزع عــــــ Èالوطــــن ‘ ذكــــرى عيـــدي ا إ

سسكـ ـ ـن عم ـومي إايجاري ،أالف سسكـن ترقوي
عمـ ـ ـ ـومي و ١١أالـ ـ ـ ـف مسسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن «ع ـ ـ ـ ـدل»
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@ سسع ـ ـ ـ ـر سسكن ـ ـ ـ ـات الÎق ـ ـ ـ ـوي العم ـ ـ ـ ـومي ﬁـ ـ ـ ـدد و’ ›ـ ـ ـ ـ ـال للتخفيـ ـ ـضض

أ’قتصصـ ـادي
أŸوعد

ملتقـــــى اÿيـــــارات ا◊يويــــة لÓقتصســـــاد ا÷زائــــــري

تطه Òمناخ اأ’عمال وتكريسض ا’سستقرار التّشسريعي

إاقبال كب Òعلى التّذاكر Ÿتابعة ‚وم الكرة العاŸية عن قرب

مب ــ ـ ـاراة ا÷زائـ ــ ـر  -السسينغـ ـ ـ ـال
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إأ’ربعاء  26جوإن  2019م
إلموإفق لـ  23شسوإل  1440هـ

اختتام برنامج
الّتعاون ب Úاأ’·
اŸتّحدة وا÷زائر
حول ““ا÷ندر““

وزير التّكوين اŸهني
‘ زيارة عمل إا¤
ورقلة

02

تشسرف هيئة إأ’· إّŸتحدة
ح- - -ول إŸسس - -اوإة ب Úإ÷نسسÚ
““إ÷ندر““ ،على مرإسسم إختتام
برنامج إلتعاون مع إ÷زإئر ‘
ه- - -ذإ إÛال .وي- - -ت- - -م- - -ح- - -ور
إلÈن -ام -ج إل-ذي ي-ن-ظ-م ،إل-ي-وم،
ب -ف -ن -دق إلسس -وف -ي-ت-ال ب-دءإً م-ن
إلسس-اع-ة  08.30صس-ب-احا ،حول
ت -ع -زي -ز ف -ع -ال -ي -ة إŸسس -اوإة ‘
إ◊قوق ب Úإلّرجال وإلنّسساء ‘
إ÷زإئر.

اللّقاء ا÷ماعي
اŸوسّسع رقم 374
هذا اÿميسس
ي- -نّ- -ظ -م إŸت -ح -ف إل -وط -ن -ي
للمجاهد Ãقّره يوم إÿميسس
 27ج - -وإن إ÷اري ،إلّ- -ل- -ق- -اء
إ÷م- -اع- -ي إŸوسّس- -ع رق- -م 374
ب - - -دءإً م - - -ن إلسس - - -اع- - -ة 10.00
صس -ب -اح -ا .ي -ن -ظ-م إل-ل-ق-اء إل-ذي
ي- - -ج - -ري –ت رع - -اي - -ة وزي - -ر
إÛاه- -دي- -ن ك- -ذلك ب -قسس -م -ة
إÛاه - - - - -دي - - - - -ن ‘ جسس - - - - -ر
قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ع-ن-وإن““ :إل-غ-ط-اء
إل -وق -ائ -ي ل -ل -م -ج -اه -دي-ن إّب-ان
إلثّورة إلتّحريرّية““.

ملتقى حول اŸواطنة
اللّغوية والتّعايشس
ب Úاللّغات
ينظّم إÛلسس إأ’على للغة
إل-ع-رب-ي-ة ي-ومي  26و 27جوإن
إ÷اري ملتقى وطنيا باŸكتبة
إل - - -وط- - -ن- - -ي- - -ة إ◊ام- - -ة ح- - -ول
““إŸوإط-ن-ة إل-ل-غ-وي-ة ودورها ‘
ت-ع-زي-ز سس-ب-ل إل-ت-ع-ايشس إلسسلمي
ب Úإل - -ل - -غ - -ات إل - -وط - -ن - -ي- -ة ‘
إ÷زإئ- -ر““ .ي- -ج- -ري إŸل- -ت- -ق -ى
إب - -ت - -دإًء م - -ن إلسس- -اع- -ة 09.00
صسباحا إحتفاًء باليوم إلعاŸي
للعيشس معا بسسÓم.

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

١٧٩٨٢

جلسسة علنية Ãجلسس اأ’ّمة اليوم

لقاء مع
اÛالسس اŸهنية للشّسعب الفÓحية

ي-نّ-ظ-م إلّصس-ن-دوق
إل -وط -ن -ي ل -ل ّ-ت-ع-اون
إل- -فÓ- -ح -ي ي -وم 29
ج - - - - - - - -وإن إ÷اري،
إل -ل -ق-اء إل-وط-ن-ي م-ع
إÛالسس إŸه- -ن- -ي- -ة
إŸشسÎك -ة .ويشس-ارك
‘ إللقاء إلذي ينظم
إب -ت -دإًء م -ن إلسس -اع -ة
 08.30صسباحا ،بفندق
إأ’ورإسس- - - -ي ،رؤوسس - - -اء
إÛال
إلو سس إŸه -ن -ي -ة إŸشسÎك -ة،
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ر
ك-زي-ة ل-ل-وزإرة
صسية وإلهياكل إ
أ’خرى ذإت إ’ختصساصس.

يسس-تضس-ي-ف م-ن-ت-دى ““إل-وسسط““ إ’سسبوعي،
إليوم ،طارق أإبو زينب ،إلرئيسس إŸدير إلعام
للشسركة إلعاŸية للحلول إŸبتكرة ‘ أإسسوإق
إل-ع-م-ل وإÿدم-ات إ’فÎإضس-ي-ة ““ري-ج-يسس““،
إلتي “تلك  3فروع ‘ إ÷زإئر““ .ريجيسس““
أإك Èمزّود ÿدمات إŸكاتب إّÛهزة ‘
إلعا.⁄

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

لدارة والمالية
ا إ

صسالون الّتجهيزات الّرياضسية
وتسسي Òالشّسواطئ
ت-نّ-ظ-م Ãي-ن-اء إ÷م-يلة إلطبعة
إأ’و ¤لصس- - - -ال - - -ون Œه - - -ي - - -زإت
إل - -ري - -اضس - -ات إŸائ- -ي- -ة وتسس- -يÒ
إلشّس- -وإط- -ئ م- -ن إلسس -اع -ة 10.00
صس- - -ب- - -اح- - -ا إ 18.00 ¤مسساء،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع م -دي -ري-ة إلصس-ي-د
إل- -ب- -ح- -ري وم- -دي- -ري- -ة إلشس -ب -اب
وإل- -ري- -اضس- -ة .إلّصس- -ال- -ون م -وج -ه
Ÿهني ﬂتلف نشساطات إلصسيد
وŒهيزإت إلشسوإطئ وإلرياضسات
إŸائ- -ي- -ة ،إ ¤ج- -انب ت- -دخÓ- -ت
إÈÿإء وإطارإت.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ن ّ-ظ -م إل ّ-رإب-ط-ة إ÷زإئ-ري-ة
ل-ل-ف-ك-ر وإلّ-ث-ق-اف-ة يوم إÿميسس
 27جوإن إ÷اري لقاًء بنادي
إÛاه - - -د ‘ ب - - -ورسس- - -ع- - -ي- - -د
بالعاصسمة حول دور إلنخبة ‘
إلتعب Òعن إ◊ركية إلسسياسسية
إ◊الية ‘ إ÷زإئر إبتدإءً من
إلسس -اع -ة  14.00ب -ع-د إل-زوإل،
وإل- - - -ذي ي- - - -ن- - - -درج ‘ إط- - - -ار
إل- -ت- -حسس- -يسس ب -أاه -م -ي -ة إ◊وإر
إلوطني ،إلذي يجب أإن تشسارك
ف- -ي- -ه ﬂت- -ل- -ف إل- -تشس- -ك -ي Ó-ت
إل-وط-ن-ي-ة ’قÎإح إ◊ل-ول إل-ت-ي
م -ن شس -أان -ه -ا أإن ت -خ -رج إل -بÓ-د
وإلعباد من إ’أزمة إلتي تعيشسها
إ÷زإئر.

عيد ا’سستقÓل..مبادئ وأامة

مدير شسركة ““ريجيسس““ ضسيف منتدى ““الوسسط““
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 16.00مسساًء

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

الّرابطة ا÷زائرية
للفكر والّثقافة – ّسسسس
بأاهمّية ا◊وار الوطني

يوإصسل ›لـسس إأ’ّمـة أإشسغاله
‘ جلسسة علنيـة إليوم إأ’ربعاء 26
جوإن  ،2019على إلسساعة إلثالثة
( )15.00مسس -اء ،ل-لّ-ت-صس-ويت ع-ل-ى
مشس - -روع إل - -ق - -ان - -ون إŸت - -ع - -ل- -ق
ب-الّ-ن-شس-اط-ات إل-فضسائية ومشسروع
إل - -ق - -ان - -ون إŸع u- -دل وإلـُم- -ـتـuم- -ـم
للقانون رقم  ،06-98إلذي ُيحuدد
إل- -ق- -وإع- -د إل- -ع- -اّم -ة إŸت -ع ّ-ل -ق -ة
بال ّ
طÒإن إŸد.Ê

مسسابقة مصسّممي وعارضسي اأ’زياء الشسباب

التحرير

يقوم وزير إلتكوين إŸهني،
دإدي م- - -وسس - -ى ب - -ل - -خ ،Òي - -وم
إÿم- -يسس  27ج- -وإن إ÷اري،
بزيارة عمل وتفقد إ ¤و’ية
ورق -ل -ة ،ح -يث يشس-رف خÓ-ل-ه-ا
على حفل تكر ËإŸتفّوق Úمن
إّÎŸب-صس ÚوإŸت-م-ه-ن Úل-لسسنة
إلتكوينية إلرإهنة.

إحياءً
ل - -ل- -ذك- -رى 57
لعيد
إ’سستقÓل،
ظم إŸركز
ين ّ
إلّثقا‘
إإ’سسÓمي
ببومردإسس،
نشساطا
ثقافيا
وتاريخيا.
Ÿن ّ-ظ-م –ت شس-ع-ار““ :ع-ي-د
مدرسسة قاسسي إمعمر ،يوم
إل ّ-ن -شس -اط إ
ئ وأإمة““ يجري بالتعاون مع
د
ا
ب
قÓل..م
ّ
 09.3صسباحا Ãقر إŸركز.
إ’سست  2019إبتدإء من إلسساعة 0
 27جوإن
ً

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

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع 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
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ألأربعاء  26جؤأن  2019م
ألمؤأفق لـ  23شسؤأل  1٤٤0هـ

لداء ا◊كومة
‘ اطار متابعته اŸسشتمرة أ

بن صصالح يسصتعرضض مع بدوي آأليات
إأعادة بعث أŸسصار أ’نتخابي
أسستعرضس رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر
ب -ن صس -ال-ح ،خÓ-ل أسس-ت-ق-ب-ال-ه ،أأمسس،
بالجزأئر ألعاصسمة ،للؤزير أألول ،نؤر
أل- -دي- -ن ب- -دوي« ،أل- -ت- -دأب- -ي- -ر أل Ó-زم
أت -خ -اذه -ا بشس -أان أل-ظ-روف وأآلل-ي-ات
ألتي من شسأانها أأن تحيط بإاعادة بعث
ألمسسار ألنتخابي» ،حسسب ما أأورده
بيان لرئاسسة ألجمهؤرية.
أأوضس - -ح ن- -فسس أل- -مصس- -در أأن «رئ- -يسس
أل- -دول- -ة ،ع- -ب- -د أل -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح،
أسس-ت-ق-ب-ل ،ب-م-ق-ر رئ-اسس-ة أل-جمهؤرية،
ألؤزير أألول ،نؤر ألدين بدوي ،وذلك
ف -ي إأط-ار م-ت-اب-ع-ت-ه أل-مسس-ت-م-رة ألدأء
ألحكؤمة».
وخ Ó-ل ه -ذأ أل-ل-ق-اء « ق-دم أل-ؤزير
أألول عرضسا مفصس Óحؤل أألوضساع
ألقتصسادية وألجتماعية بالبÓد ،مع
تقييم شسامل للؤضسع ألسسياسسي ،وكذأ

أل- -ت- -دأب- -ي -ر أل Ó-زم أت -خ -اذه -ا بشس -أان
ألظروف وأآلليات ألتي من شسأانها أأن
ت - -ح - -ي - -ط ب - -إاع - -ادة ب - -عث أل - -مسس- -ار

ألنتخابي».
وف -ي أل -خ -ت -ام« ،ق -دم رئ -يسس أل -دول-ة
تعليمات للؤزير أألول وألحكؤمة من

أأج-ل أل-م-ت-اب-ع-ة أل-ي-ؤم-ي-ة ل-ك-ل ما يهم
ح -ي -اة أل -م-ؤأط-ن ،فضس Ó-ع-ن ضس-م-ان
ألسسير ألحسسن للمرفق ألعام».

للكÎونية
–سشبا لسشتغÓلها مسشتقب ‘ Óاÿدمات ا إ

أŸوأطنون أ◊املون لبطاقات ألتعريف ألورقية
مطالبون با◊صصول على ألبيومÎية
دعت وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأل -ج -م -اع -ات أل -م-ح-ل-ي-ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ك-اف-ة أل-مؤأطنين ألحاملين
لبطاقات تعريف وطنية ورقية ،أإلى ألتقدم لطلب
أل -حصس -ؤل ع -ل -ى ب -ط -اقـات ت -ع -ري -ف ب -ي -ؤم -ت -ري-ة
أإلكترونية ،حسسب ما أأفاد به أأمسس بيان للؤزأرة.
أأوضسح ألبيان أأنه «في أإطار تعميم أإصسدأر بطاقة

أل -ت -ع -ري -ف أل -ؤط -ن-ي-ة أل-ب-ي-ؤم-ت-ري-ة ألإل-ك-ت-رون-ي-ة،
وت -حسس -ب -ا لسس -ت -غ Ó-ل-ه-ا مسس-ت-ق-ب Ó-ف-ي م-خ-ت-ل-ف
أل -خ-دم-ات ألإل-ك-ت-رون-ي-ة ،ت-دع-ؤ وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئة ألعمرأنية كافة
أل-م-ؤأط-ن-ي-ن أل-ح-ام-ل-ي-ن ل-ب-ط-اقات تعريف وطنية
ورق -ي -ة ،أإل -ى أل -ت -ق -دم ل -ط -لب ب -ط-اقـة أل-ت-ع-ري-ف

أل-ؤط-ن-ي-ة أل-ب-ي-ؤم-ت-ري-ة ألإل-ك-ت-رون-ية من أأي بلدية
تابعة لؤلية أإقامتهم».
وأضساف ألبيان أأن ألؤزأرة «سستحدد لحقا تاريخ
أنتهاء ألتدأول وألسسحب ألنهائي لبطاقة ألتعريف
ألؤطنية ألؤرقية».

جÓب حول منطقة التبادل ا◊ر بإافريقيا:

ألفضصاء ألتجاري يؤوهل ألقارة لتكون قوة أقتصصادية عاŸية بامتياز

أأك- -د وزي- -ر أل -ت -ج -ارة ،سس -ع -ي -د ج Ó-ب ،أأمسس،
بالعاصسمة ألسسينغالية دكار على أأهمية منطقة
ألتبادل ألحرة أألفريقية في إأطار ألندماج
أألفريقي وأسستغÓل كل أإلمكانات ألطبيعية
وأل- -بشس- -ري- -ة م -ا ي -ؤؤه -ل أل -ق -ارة ل -ت -ك -ؤن «ق -ؤة
أقتصسادية عالمية بامتياز».
وب -ع -د أأن ق -دم ج Ó-ب خ Ó-ل ت -رؤوسس -ه م-ائ-دة
مسستديرة في ملتقى أشسغال ألمنتدى أألفريقي

ح -ؤل ت -ن -ف -ي -ذ ووضس-ع ح-ي-ز أل-خ-دم-ة م-ن-ط-ق-ة
ألتبادل ألحر أألفريقية بدكار ،نبذة عن مناخ
أألع-م-ال وك-ذأ ألسس-ت-ث-م-ار ف-ي أل-ج-زأئ-ر ،أأكد
«ع -ل -ى ضس-رورة ألن-ف-ت-اح وم-ؤأصس-ل-ة أل-ل-ق-اءأت
أل -م -ك -ث-ف-ة خ-اصس-ة ب-ي-ن رج-ال أألع-م-ال ألج-ل
تحقيق شسرأكة فعلية في ألميدأن « وأسستغÓل
سسؤق قؤأمها  1,2مليار مسستهلك.
وأأب -رز خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي شس-ارك ف-ي-ه

رئيسس جمعية فرنسشا ـ ا÷زائر:

ألعديد من رجال أألعمال أألفارقة وكبريات
أل -م -ؤؤسسسس -ات أألف -ري -ق -ي -ة وب -حضس -ؤر سس -ف -ي -ر
أل -ج -زأئ-ر ب-السس-ي-ن-غ-ال أل-دور أل-م-ح-ؤري أل-ذي
تلعبه ألجزأئر» كبؤأبة آأمنة» من وإألى ألقارة
أألف -ري -ق-ي-ة وك-ذأ أل-ت-ط-ؤر وأل-ت-ن-ؤع ألصس-ن-اع-ي
وأل-فÓ-ح-ي وأل-ت-ج-اري أل-ذي ح-ق-ق-ته ألجزأئر
أليؤم إأضسافة للكفاءأت ألبشسرية ألمؤؤهلة ألتي
تحؤز عليها.

أ÷زأئريون ليسصوأ ‘ حاجة Ÿن يسصدي لهم ألنصصح
أاكد رئيسس جمعية فرنسشا-ا÷زائر أارنو
مونتبورغ أان ا÷زائري Úيريدون من خÓل
ح -راك -ه -م الشش -ع -ب -ي ت -ع -زي-ز اسش-ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-م
وليسشوا ‘ حاجة Ÿن يسشدي لهم النصشح أاو
يصشدر أاحكاما.

خÓل ملتقى نشسطه مؤؤخرأ تحت عنؤأن «إألى
ج -انب أل -ج -زأئ -ري -ي -ن» ،صس -رح م -ؤن -ت -ب-ؤرغ أأن
«أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ي-ري-دون ت-ع-زي-ز أسستقÓليتهم و
ليسسؤأ في حاجة لمن يسسدي لهم ألنصسح أأو
يصسدر أأحكاما فهم ليسسؤأ في حاجة لمن يقؤل
لهم ما يترتب عليهم فعله» ،مؤؤكدأ أأن هذأ
أل -ح -رأك «ي -كشس -ف ل -ن -ا ي -ؤم -ا ع -ن ي -ؤم م-دى
أل-ت-غ-ي-رأت أل-ق-ائ-م-ة أل-ت-ي غ-دت ت-رسس-م م-عالم
تاريخ بدأأ يتشسكل».
وأأردف يقؤل و لهذأ ألسسبب تحديدأ «نحن
ن-م-ت-ن-ع ع-ن أل-ت-دخ-ل وإأن ك-ن-ا نشس-ج-ع-ه-م ع-ل-ى
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ألتعبير بقؤة عن ما يتطلعؤن لفعله» مضسيفا أأن
أل- -عÓ- -ق- -ة ب- -ي- -ن أل- -ج -زأئ -ر وف -رنسس -ا ل زألت
«أنفعالية» و «هذأ جلي في ألمظاهرأت إأذ
يبدو أأن كل ألهفؤأت ألؤأردة من باريسس ُتسستغل
لزيادة ألهؤة بين ضسفتي ألمتؤسسط».
ويرى هذأ ألؤزير أألسسبق ألفرنسسي ألذي صسرح
أأنه يحمل ألدم ألجزأئري أأن «ألحركة ألشسعبية
«ألقؤية» في ألجزأئرتمثل منعطفا «حاسسما»
«نجح في أسستبعاد ألعنف» ويتسسم بـ «ألمثالية».
وأأضس -اف أأن -ه «خ Ó-ل ف -ت -رة ألسس -ت -ي-ن-ات ك-انت
ألجزأئر تمثل «قبلة ألثؤأر» بالنسسبة لباقي دول
ألعالم وهي أليؤم في نظر ألجميع مثال عن
ألهبة ألديمقرأطية لشسعب يدأفع عن حريته».
وأغ -ت -ن -م رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة ف -رنسس -ا-أل -ج-زأئ-ر
ألفرصسة إلعادة ألتأاكيد على قناعته بالشسرأكة
ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ي-ن ف-رنسس-ا وأل-ج-زأئ-ر مؤضسحا

«نحن مطالبين بتحضسير مسستقبل ألعÓقات
بين فرنسسا و ألجزأئر».
وحسسب ذأت ألمتحدث فإان «ألجزأئر ألجديدة
ألتي سستنبثق عن أألزمة ألحالية يجب أأن تكؤن
ق -ادرة ف -ي أل -غ -د ع-ل-ى أل-ت-ق-اء ف-رنسس-ا أأخ-ؤي-ة
متفتحة على تعاون متجدد بعيدأ عن ألتجارة
و ألسس-ت-ث-م-ار إأذ سس-ي-ت-ع-ي-ن ع-ل-ي-ن-ا أيجاد سسؤية
أأج -ؤب-ة ذك-ي-ة وج-م-اع-ي-ة ل-ت-ح-دي-ات أل-ع-ؤل-م-ة:
مشس -اري -ع ب -حث مشس -ت -رك -ة وت-ط-ؤي-ر شس-رأك-ات
صس-ن-اع-ي-ة م-ب-ت-ك-رة وأل-ح-رصس على أسستكشساف
جامعاتنا لدروب ألمعرفة».
وذك -ر أأرن -ؤ م -ؤن -ت -ب -ؤرغ أأن ج -م -ع -ي-ة ف-رنسس-ا-
أل -ج -زأئ-ر أل-ت-ي أأنشس-ئت سس-ن-ة  1963تضس-م ك-ل
أأول -ئك أل -ذي -ن «ن -اضس -ل -ؤأ م -ن أأج-ل أسس-ت-رج-اع
ألشسعب ألجزأئري لحريته وأسستقÓله وسسيادته
وتؤليه زمام أأمؤره».

ل· اŸتحدة
لفريقي وا أ
‘ مداخلته بالقمة القتصشادية ل–Óاد ا إ

بن مسصعود يÈز من زÁبابوي جهود
أ÷زأئر ‘ ترقية ألسصياحة

أاب- - -رز وزي- - -ر السش- - -ي- - -اح- - -ة والصش - -ن - -اع - -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع-ب-د ال-قادر بن مسشعود ،أامسس،
م- -ن زÁب- -اب- -وي ،ال- -ت- -ق- -دم ال- -ذي أاح- -رزت- -ه
ا÷زائ - -ر ‘ ›ال السش- -ي- -اح- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسشتدامة وحماية النظام البيئي ،حسشب ما
أافاد به بيان للوزارة.

أأوضسح ألؤزير في كلمة له خÓل أليؤم ألثاني
م -ن أأشس -غ -ال أل -ق -م -ة ألق -تصس -ادي -ة ل Ó-ت -ح -اد
أإلف -ري -ق -ي وأألم -م أل-م-ت-ح-دة لÓ-ق-تصس-اد ف-ي
ألحياة ألبرية ،أأن ألجزأئر «تتمتع بإامكانيات
هائلة في مجال ألحياة ألبرية بفضسل ألمناخ
وألنظم أإليكؤلؤجية ألمتنؤعة ألتي تخصسها»،
مشس -ي -رأ إأل -ى أأن ألسس -ل -ط -ات «ق -امت ب -ت -ن-ف-ي-ذ
سس-ي-اسس-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى تشس-ري-ع م-حدد وبرنامج
ع -م -ل يضس -م -ن أل -ح -ف -اظ ع -ل-ي-ه-ا وت-ط-ؤي-ره-ا
بإاشسرأك جميع ألفاعلين».
وأأشسار ألؤزير في هذأ ألصسدد إألى أأن ألجزأئر
وضسعت أسسترأتيجية وخطة عمل وطنية للتنؤع
أل-ب-ي-ؤل-ؤج-ي ( )2030-2016ب -ع -ن -ؤأن «أل -ت -ن-ؤع
أل -ب -ي -ؤل -ؤج -ي م-ن أأج-ل أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصس-ادي-ة
وألج-ت-م-اع-ي-ة أل-مسس-ت-دأم-ة وأل-تكيف مع تغير
ألمناخ ،لفتا إألى أأن هذه ألسسترأتيجية تهدف
إأل- -ى «خ- -دم- -ة أل- -ط- -م- -ؤح -ات ألج -ت -م -اع -ي -ة
وألقتصسادية وألبيئة».
وذكر بن مسسعؤد بأان ألجزأئر وضسعت خطة
وطنية لتطؤير ألسسياحة (أآفاق « )2030تحدد
سسياسسة ألدولة لبناء مقصسد سسياحي ناجح في
ظل مبدأأ ألسستدأمة بهدف ألمحافظة على
أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ت-ؤأزن-ات أإلي-ك-ؤل-ؤج-ي-ة أل-ك-برى مع

أ’سصتثمار ‘ ألفÓحة أŸسصتدÁة
تفر ضصه أŸتغÒأت

أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد
البحري ،ششريف عماري ،أاول أامسس ،بروما ،خÓل
لربع Úللمؤو“ر العام Ÿنظمة
الدورة ا◊ادية وا أ
Óغ -ذي-ة وال-زراع-ة (ف-او) ع-ل-ى
ل· اŸت -ح -دة ل  -أ
ا أ
ضش- -رورة السش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ال- -ف Ó-ح -ة اŸسش -ت -دÁة
وال-ق-اب-ل-ة ل-لصش-م-ود ،حسش-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ،أامسس ،ب-يان
لوزارة الفÓحة.

قال عماري في مدأخلته خÓل أأشسغال دورة
ألفاو ،ألتي تمتد أأشسغالها من  22إألى  26يؤنيؤ
أل -ج -اري ،ب -روم -ا ،إأن «أل -ف Ó-ح -ة أأصس-ب-حت ف-ي
ألؤقت ألرأهن قطاعا أسستثماريا مربحا كفيًÓ
بفتح آأفاق وأسسعة لÓرتقاء بمجتمعاتنا ألريفية
وت -حسس -ي -ن أأسس -ب-اب أل-ع-يشس ب-ه-ا ،ل-ذأ أأصس-ب-ح م-ن
ألضس-روري ألسس-ت-ث-م-ار ف-ي أل-فÓ-ح-ة ألمسستديمة
وألقابلة للصسمؤد».
وأأوضسح ألؤزير أأن هذأ ألسستثمار ليسس فقط من
أأجل ضسمان أألمن ألغذأئي وألتقليصس من بؤؤر
أل -ف -ق -ر ول -ك -ن أأيضس -ا م-ن أأج-ل ت-ف-ع-ي-ل أألق-ال-ي-م
ألريفية وربطها مع عالم ٍ سسريع ألتحّؤل بإاشسرأك
ف ّ-ع-ال وف-ع-ل-ي لسس-ك-ان-ه-ا ،لسس-ي-م-ا م-ن-ه-م أل-م-رأأة
ألريفية وفئة ألشسباب.
ك -م -ا ن -ؤه ع -م -اري ف -ي ه -ذأ ألصس -دد «ب-ال-ت-ع-ب-ئ-ة
أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة» أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا أل-جزأئر مؤؤخرأ في
م-ج-ال أل-ت-ن-م-ي-ة أل-مسس-ت-دأم-ة لسس-ي-م-ا من خÓل
ألسسترأتيجية ألتي بادرت بها ألدولة في ألتنمية
ألريفية وألفÓحية وألتي أأدت إألى «رفع ألنتاج
ألؤطني وتحسسين ظروف ألمعيشسة للسسكان في
أألري- -اف وأل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى ت- -ؤأزن ألن- -ظ- -م -ة
أأليكؤلؤجية».
ألديناميكية ألتنمؤية -يضسيف ألؤزير -أأحدثت

صصيودة يشصارك ‘ أأشصغال أŸؤوسصسصات ألناشصئة ببÒوت
يشش- -ارك وا‹ ولي- -ة ا÷زائ- -ر ع- -ب -د
اÿال-ق صش-ي-ودة ،ضش-م-ن ف-ع-ال-ي-ات القمة
ال -دول -ي -ة ال -ث -ال -ث -ة لشش-ب-ك-ة «سشÈي-نت»
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ال-ن-اشش-ئ-ة اŸزمع إاجراؤوها ما
ب 26 Ú- -و  28ي-ون-ي-و ا÷اري ب-ل-ب-ن-ان،
حسشب بيان لديوان الولية.
أأوضس--ح أل--ب--ي--ان أأن وأل-ي ولي-ة أل-ج-زأئ-ر
ت----ؤج----ه أأمسس أل----ثÓ----ث---اء أإل---ى ب---ي---روت
ل--ل--مشس-ارك-ة ف-ي أل-ق-م-ة أل-دول-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة
لشس----ب----ك---ة «سس---ب---ري---نت « « »SPRINT
ل--ل--م--ؤؤسسسس-ات أل-ن-اشس-ئ-ة وك-ذأ ألح-ت-ف-ال
ب--م-رور  20سس-ن-ة ع-ل-ى أإمضس-اء أت-ف-اق-ي-ة
ألتعاون وألشسرأكة بين محافظة بيروت
وأإق----ل----ي---م «أإي---ل دو ف---رأنسس» أل---م---زم---ع
أإجرأوؤها ما بين  26أإلى  28يؤنيؤ 2019
و ذلك تلبية لدعؤة من ألسسيدة فاليري
بيكرأسس رئيسسة مجلسس أإقليم «أإيل دو

أل-ن-ق-ل و أل-ت-ن-م-ي-ة أل-مسستدأمة بالإضسافة
أإلى أإعادة تاأهيل ألتر
أث ألمعماري.
وبخصسؤصس «سسبرينت» ذكر ألمصسدر أأنها

ت-ث-م-ي-ن أل-دول-ة ل-ل-م-ق-ؤم-ات ألثقافية وألترأثية
وألبيئة لفائدة ألسسؤأح».
من جهة أأخرى ،أأشسار ألبيان إألى أأن ألؤزير
ألتقى على هامشس أأشسغال ألقمة ،وزيرة ألبيئة
وألسس-ي-اح-ة وألصس-ن-اع-ة أل-ف-ن-دق-ي-ة ل-ج-م-ه-ؤرية
زي -م -ب -اب -ؤي ،ح -يث ت -م أل -ت-ط-رق إأل-ى «ت-ع-زي-ز
عÓقات ألتعاون بين ألبلدين» ،باإلضسافة إألى
لقاءأت مع عدد من ألؤزرأء ألمشساركين.
وقد عرفت ألقمة مشساركة ألعديد من رؤوسساء
ألدول ووزرأء وخبرأء أأفارقة وعالميين في
أل -م -ج -ال أل -ب -ي -ئ -ي وألسس -ي -اح -ي وألق-تصس-ادي
لمناقشسة كيفية تحقيق مكاسسب أقتصسادية من
ألحياة ألبرية وترقية ألمؤأرد ألسسياحية مع
ألحفاظ على ألبيئة.

خÓل الدورة  41للفاو ،عماري:

القمة الثالثة لششبكة «سشÈينت» ببÒوت

فرأنسس» و زياد شسبيب محافظ مدينة
ب--ي--روت وج--م--ال ع-ي-ت-ان-ي رئ-يسس ب-ل-دي-ة
لبيروت.
وأأشس--ار أأن ولي--ة أل--ج--زأئ--ر ت--ع--د ط--رف-ا
فاع Óفي برنامج « سسبرينت» رفقة 07
سس-ب-ع-ة م-دن ت-ن-ت-م-ي أإل-ى م-ن-ط-قة شسمال
أإف--ري--ق--ي--ا وألشس--رق ألأوسس-ط وه-ذأ ب-ع-د
أإب-رأم-ه-ا لت-ف-اق-ي-ة أل-تعاون ألمؤقعة في
 23مارسس  2017بين ولية ألجزأئر و
أإقليم «أإيل دو فرأنسس» .
وأأبرز ألبيان أأن هذه ألتفاقية تهدف
أإلى تعزيز ألعÓقات بين ألدول ألثمانية
ألأعضس----اء ف----ي شس----ب----ك----ة «سس----ب----ري---نت»
للمؤؤسسسسات ألناشسئة من خÓل ألسسماح
ب---ت---ن---ف--ي--ذ مشس--اري--ع مشس--ت--رك--ة وت--ب--ادل
ألمعلؤمات وألخبرأت في مجال ألبتكار
و أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ،أل-ت-خ-ط-ي-ط ألحضسري،

ألعدد
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شسبكة قد تّم أإطÓقها خÓل شسهر مارسس
سسنة  2017من طرف ألحاضسنة ألعالمية
لÓ-ق-تصس-اد أل-جديد «  »INCOو أإق--ل-ي-م
« أ إ ي ل د و ف ر أ ن س س » و ض س مّ ه ذ أ أ ل ب ر ن ا م ج
ثـماني مدن تنتمي أإلى منطقة شسمال
أإفريقيا وألشسرق ألأوسسط ( ألجزأئر،
تؤنسس ،ألدأر ألبيضساء ،أأبيدجان ،دأكار،
بيروت ،أأنتاناناريفؤ ،بريفان)
وتهدف ألشسبكة يضسيف ألبيان أإلى دعم
ظ--ه--ؤر ج--ي--ل ج--دي--د م--ن أل--م--ؤؤسسسس--ات
أل-ن-اشس-ئ-ة أل-ح-اضس-ن-ة وروأد ألأع-م-ال ف-ي
أل---ق---ارة ألإف---ري--ق--ي--ة وألشس--رق ألأوسس--ط
ب--الإضس--اف--ة أإل--ى ت--ع--زي--ز روح أل--م--ب-ادرة
أل--ق--ائ--م--ة ع--ل--ى أل--ت--ع--اون وأل--دي-م-ؤم-ة،
كنمؤذج للتنمية في مناطق ألتعاون ،كما
ترعى ألبرنامج منذ أإطÓقه  200شسركة
ناشسئة.

تغيرأت «أيجابية» في عالم ألريف بفضسل إأنجاز
ألبنى ألتحتية من خÓل فتح ألمسسالك ألفÓحية
وأل-غ-اب-ي-ة وت-زوي-د ألسس-ك-ان ب-م-ي-اه ألشس-رب وألغاز
أل -ط-ب-ي-ع-ي وأل-ك-ه-رب-اء وأألل-ي-اف أل-بصس-ري-ة ع-ل-ى
مسسافة أألف ألكيلؤمترأت باإلضسافة ألى تشسييد
ألمدأرسس وألمرأكز ألصسحية وألدعم ألحكؤمي
لبناء سسكنات ريفية ومكافحة ألبطالة عبر إأنشساء
أأك- -ث- -ر م -ن  12أأل -ف مشس -روع ج -ؤأري ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ألريفية.
في سسياق ذي صسلة ،أأكد ذأت ألمسسؤؤول أأن إأدماج
ألشس-ب-اب وأل-م-رأأة أل-ري-ف-ي-ة ف-ي أل-ح-ي-اة أل-ع-م-ل-ي-ة
وإأسسهامهم في تنمية أألقاليم من صسميم أهتمام
ألسسلطات ألعمؤمية ،مشسيرأ إألى تؤفير فرصس
أل-ع-م-ل ف-ي إأط-ار تشس-ج-ي-ع ألسس-ت-ث-م-ار أل-ع-مؤمي
وألخاصس ألمؤجه لعصسرنة ألمسستثمرأت ومزأرع
ت-رب-ي-ة أل-م-ؤأشس-ي وت-رب-ي-ة أل-م-ائ-يات وألسستغÓل
ألعقÓني للثروأت ألسسمكية وألغابية وتطؤير
ألصسناعات ألغذأئية.
كما أأوضسح عماري إألى أأن ألمقاربة ألتي تبنتها
أل- -ج- -زأئ- -ر ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ت -ح -ري -ر أل -م -ب -ادرأت
وألسستغÓل ألمشسترك للؤسسائل ألمتاحة وتضسافر
جهؤد ألجميع في سسبيل تكريسس مكانة ألفÓحة
وأل -ت -ن -م -ي -ة أل -ري -ف -ي -ة وألصس -ي -د أل-ب-ح-ري ك-أاح-د
أل-ق-ط-اع-ات ألسس-ت-رأت-يجية وألمهيكلة لÓقتصساد
ألؤطني وترسسيخ دورها ألمحؤري في تحقيق
أألم -ن أل -غ -ذأئ -ي «ب -اع -ت -ب-اره-ا أأسس-اسس ألسس-ي-ادة
ألؤطنية».
وأعتبر ممثل ألجزأئر في هذه ألدورة أأن تضسافر
جهؤد ألجميع من أأجل مؤأجهة أألسسباب ألكامنة
Óف-رأد ب-األخصس في
ورأء أل-ه-ج-رة أل-ج-م-اع-ي-ة ل -أ
أألقاليم ألريفية « تسستؤقفنا إلعادة ألنظر في
ه-ذه ألشس-ك-ال-ي-ات م-ن خÓ-ل ت-ج-دي-د أل-م-ن-اه-ج
وتفعيل ألبتكارأت».
وأأل -ح ب -ه -ذأ أل -خصس -ؤصس ع -ل -ى ضس -رورة تضس-ام-ن
أل -م -ج -ت -م -ع أل -دول -ي م -ع أل -دول أألك-ث-ر ع-رضس-ة
ل -ل -م-خ-اط-ر وأل-م-ج-ت-م-ع-ات أألك-ث-ر هشس-اشس-ة ف-ي
م-ي-ادي-ن أل-م-ع-رف-ة وأل-م-ه-ارة أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ق-ن-ية
أل -خ -اصس-ة ب-ال-زرأع-ة وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري وأل-ت-غ-ي-ر
ألمناخي.
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اأ’ربعاء  26جوان  2019م
الموافق لـ  23شسوال  1440هـ

لسشتقلل والششباب:
توزع ع Èالوطن ‘ ذكرى عيدي ا إ

 ٣٢أالف سشكن عمومي إايجاري ،أالف سشكن
ترقوي عمومي و ١١أالف مسشكن «عدل»
^ بلجود :كل طعون مكتتبي «عدل  »2سشيتم الرد عليها تدريجيا
^ سشعر سشكنات الÎقوي العمومي ﬁدد ول ›ال للتخفيضس

Œسشدت خلل الجتماع اŸنعقد مع مديريات التعم Òومديري السشكن لوليات الهضشاب العليا وا÷نوب  29جملة من القرارات اŸتعلقة
لعلن عن
بالتجزئات الجتماعية التي خصشصشت لها إاعانات مالية قدرها مليون دينار Ÿسشتفيدي ا÷نوب و 700أالف دج للهضشاب ،وكذا ا إ
توزيع حصشة  66أالف سشكن ع 43 Èولية بدءا من السشبت اŸقبل وانطلقا من ولية ا÷زائر  .اتخذت هذه القرارات خلل الجتماع الوزاري
اŸششÎك اŸنعقد ‘  18جوان اŸاضشي.
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جاء ا’جتماع المغلق المنعقد ،أامسس ،بمقر وزارة
السس -ك -ن ب -ال -ع -اصس -م -ة ب-ج-م-ل-ة م-ن ال-ق-رارات ح-ول
التجزئات ا’جتماعية المقدر عددها بـ 362أالف
قطعة أارضس أاي ما يعادل  23أالف هكتار يسستفيد
منها  -حسسب الوزير كمال بلجود  -عدد كبير من
المواطنين على شسكل إاعانات توضسع تحت تصسرفهم
طبقا للتشسريعات المعمول بها كالبطاقية الوطنية،
مشسيرا إالى تخصسيصس  92.2مليار دينار أ’شسغال
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-خ-اصس-ة ب-ف-ت-ح ال-مسس-الك وإايصس-ال ال-م-ياه
الصس -ال -ح-ة ل-لشس-رب وك-ذا ال-ت-ط-ه-ي-ر ك-م-رح-ل-ة أاول-ى
واسستعجالية.
وتمخضس عن ا’جتماع أايضسا تخصسيصس مبالغ مالية
أاخرى توزع خلل سسنتي  2020و 2021والمقدرة
بـ 98مليار دج ’سستكمال باقي اأ’شسغال كاإ’نارة
وال -ط -رق ،وه -ي ال -ق -رارات ال -ت-ي ت-دخ-ل ف-ي إاط-ار
سسياسسية الدولة لدعم المواطنين خاصسة وأانها كانت
مطلب المسستفيدين من التجزئات ا’جتماعية.
وبخصسوصس الذكرى المزدوجة لعيدي ا’سستقلل
والشسباب المصسادف لـ 5جويلية  ،2019ذكر الوزير
بتوزيع حصسة معتبرة من السسكن بمختلف الصسيغ
عبر  43و’ية وإاعانات ،بما فيها  32أالف سسكن
ع-م-وم-ي إاي-ج-اري «ال-بييا»و 11أال -ف مسس -ك-ن ع-دل
و 1000مسسكن ترقوي عمومي وما يقارب 5500
مسسكن اجتماعي تسساهمي و 17أالف إاعانة مالية
بالنسسبة للتجزئات ا’جتماعية والبناءات الريفية،
وهي العملية التي تمتد خلل شسهر جويلية وتحت
إاشسراف الو’ة.
وفي سسؤوال حول التجزئات المسستغلة ،كشسف الوزير
ع-ن ج-اه-زي-ة  282أال -ف ق-ط-ع-ة أارضس-ي-ة م-ن ح-يث
ال-رخصس وج-م-ي-ع اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ف-ي ح-ين
المسستفاد منها  140أالف قطعة أارضس تنتظر اإ’عانة
ف -ق-ط وه-و م-ا ن-وقشس خ-لل ا’ج-ت-م-اع ال-م-ن-ع-ق-د،

كششف عن اقتناء  6طائرات جديدة بكلفة ملياري دولر

كورابة :عازمون على –ديث األسشطول ا÷وي
و–سش Úاÿدمات للمسشافرين
الوكالة الوطنية للطÒان ﬁل التحضش Òتتمتع
باسشتقللية قانونية ومالية

لشش -غ -ال
أاع- -ل- -ن مصش- -ط -ف -ى ك -وراب -ة وزي -ر ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق -ل ع -ن اق -ت-ن-اء  6طائرات
جديدة Ãبلغ  2ملياري دولر ‘ إاطار Œديد
لسشطول ا÷وي الذي يتكون من  59طائرة
ا أ
منها ﬂ 2صشصشتان للششحن ،وذلك بعد حصشولها
على موافقة من ›لسس مسشاهمات الدولة.
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أامسس ،أ’جل التحكم في اأ’مور اإ’دارية لعدم خلق
ما يسسمى اأ’حياء الفوضسوية والتحكم الجيد في
التجزئات.
وفي رده حول ا’حتجاج الذي قام به مكتتبو «عدل
 »2الذين أاودعوا الطعون ولم يتم الرد عليهم ،قال
بلجود إان كل الطعون تدرسس بانتظام وسسيتم الرد
عليهم تدريجيا ،مؤوكدا أان اللجوء إالى الوزارة أامر
خ- -اط- -ئ ،ك -ون -ه -ا ل -يسست وزارة ط -ع -ون وإان -م -ا م -ن
ال -م -ف -روضس ال -ت -وج-ه إال-ى ال-ه-ي-ئ-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ل-ح-ل
ال -مشس -ك -ل ،وه -و الشس -أان ف -ي السس -ك -ن ا’ج -ت -م-اع-ي
ال-تسس-اه-م-ي ح-يث ي-ت-م ال-ت-وج-ه إال-ى ال-ب-ل-دي-ات ،م-ع
إامكانية التدخل في حال وجب اأ’مر.
وبشس -أان ال-م-واق-ع ال-م-وج-ودة خ-ارج ال-ع-اصس-م-ة ال-ت-ي
رفضس -ه-ا ال-م-ح-ت-ج-ون ،أاوضس-ح ال-وزي-ر ف-ي رده ع-ل-ى
سس- -ؤوال «الشس- -عب» ،أان ال- -ع- -اصس- -م -ة ك -ب -ي -رة ول -يسست
محدودة والسسكنات تتم وفق العقارات المتاحة ،و’
يمكن رفضس المواقع المنجزة خارج حدود و’ية

ال -ج -زائ -ر خ -اصس -ة وأان إام-ك-ان-ي-ات ال-م-واط-ن ال-ي-وم
تحسسنت ويمكنه التنقل إالى أابعد المناطق.

سشعر سشكنات الÎقوي العمومي ﬁدد
ن-فسس اأ’م-ر ب-ال-نسس-ب-ة أ’سس-ع-ار ال-ت-رق-وي ال-ع-م-ومي،
ح -يث أاوضس -ح ال -وزي -ر أان أاك -ث -ر م-ن  43أال-ف وح-دة
سس-ك-ن-ي-ة ان-ط-ل-قت م-ي-دان-ي-ا ،م-ا ي-ع-ني أان الصسفقات
منجزة والشسركات تعمل وفيها  10آا’ف مواطن
مقيم و 1000سسيتم ا’سستفادة منها اأ’سسبوع المقبل
دفعوا جل المسستحقات ،واتخاذ قرار التخفيضس
ينجم عنه توقف المشساريع بالنظر إالى المقاو’ت
سس -واء ج -زائ -ري -ة أاو أاج-ن-ب-ي-ة أ’ن ال-ت-زام-ات-ه-ا ت-م-ن-ع
وال -ق-ان-ون ي-م-ن-ع ذلك وال-م-ؤوسسسس-ة ي-م-ك-ن-ه-ا ال-ل-ج-وء
ل -ل-ع-دال-ة ف-ي ح-ال ت-ط-ب-ي-ق اأ’م-ر ،وب-ذلك ف-السس-ع-ر
ال-م-ح-دد م-دروسس ووف-ق-ا ل-ل-م-رسس-وم ال-ت-ن-ف-يذي و’
مجال لفتح القضسية من جديد.

لرقـ ـ ـ ـام :
با أ
^ السسكن العمومي ا’يجاري «البيا»  31798:سسكن أاي بنسسبة ٪48
^ السسكن ا’جتماعي التسساهمي «أال .آاسس .بي « إاضسافة إالى السسكن الترقوي
المدعم  5429 :سسكن أاي بنسسبة ٪10
^ السسكن بصسيغة البيع باإ’يجار  10.800 :سسكن أاي بنسسبة ٪16
^ السسكن الترقوي العمومي « ا ل .بي .بي « 860:سسكن

^ السسكن الريفي  9679 :سسكن أاي بنسسبة ٪14
^ التجزئات ا’جتماعية  7124 :سسكن أاي بنسسبة ٪11
لعانات 538 :
^ا إ
وتنطلق العملية آاخر الشسهر الجاري وتمتد طيلة شسهر جويلية حسسب الرزنامة

بلمهدي من وهران:

فتح  ١.000منصشب تكوين ‘ سشلك الششؤوون الدينية

لوقاف ،يوسشف بلمهدي ،أامسس ،بوهران ،عن موافقة ا◊كومة على فتح  1.000منصشب تكوين
أاعلن وزير الششؤوون الدينية وا أ
‘ سشلك الششؤوون الدينية.
أابرز بلمهدي في كلمته لدى إاشسرافه على افتتاح
ال-ن-دوة ال-ع-ل-م-ي-ة ح-ول أاع-م-ال ال-مرحومين الدكتور
عبد المجيد مزيان والشسيخ طالب عبد الرحمان أان
«الحكومة وافقت على فتح  1.000منصسب تكوين
ل -ف -ائ -دة اأ’ئ -م -ة واأ’ئ -م -ة ال -م -درسس -ي-ن وال-ق-ي-م-ي-ن
وال-م-ؤوذن-ي-ن وم-ع-ل-م-ي ال-ق-رآان ال-ك-ريم وذلك لتأاطير
المسساجد».
ومن جهة أاخرى ،حظي القطاع هذه السسنة بفتح
 400منصسب توظيف لفائدة اأ’ئمة من خريجي
الجامعات ومن حفظة القرآان الكريم ،كما أاضساف
ال -وزي -ر ال -ذي ق -ال «نسس-ع-ى إال-ى ت-أام-ي-ن اإ’م-ام م-ن
خلل توفير السسكن وكل ما يمكنه بأان يكون خادما
للنصسيحة».
وأاوضسح في هذا الخصسوصس أان «الناصسح ’ يزرع
البلبل والفتن و’ يزرع الكراهية بين الناسس ولكنه
ي-ق-رب ب-ي-ن ال-ف-رق-اء وي-ج-م-ع ب-ي-ن اأ’شس-ق-اء ويوحد
صسفوف اأ’مة» ،داعيا إالى «العمل على خدمة البلد
وا’سستجابة إالى كل نداء يجمع الناسس على مائدة
الحوار».
وأاضس -اف ي -ق-ول « ن-ح-ن نسس-ع-ى ج-م-ي-ع-ا إال-ى خ-دم-ة
الجزائر وأان ’ نتخلف عنها خاصسة في ظروفها
الحالكة».

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

العدد
1 79 82
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وفي رده على سسؤوال صسحفي حول الحراك الشسعبي
دع -ا ال-وزي-ر الشس-ب-اب إال-ى «ا’ل-ت-ف-اف ح-ول ال-ح-وار
حتى نقترح المشسروع الذي يخرجنا من هذه اأ’زمة
التي بدأات تظهر بوادرها».
وبخصسوصس ا’عتداءات التي تعرضس إاليها بعضس
اأ’ئمة أاشسار الوزير إالى» أانها منعزلة ويقوم القضساء
بالفصسل فيها» ،مبرزا أان دائرته الوزارية «تقوم
بمرافقة اإ’مام الذي توفر له السسلطات المعنية

اأ’من لممارسسة مهامه».
من جهته ،أاكد رئيسس المجلسس اإ’سسلمي اأ’على
بوعبد الله غلم الله في كلمته أان «المرحومين
الدكتور عبد المجيد مزيان الباحث والعالم من
ال -ت -ق -دم -ي -ي -ن ال -داع -ي-ن إال-ى ال-خ-روج م-ن اأ’ف-ك-ار
ال -ق -دي -م -ة وت -ب -ن -ي أاف -ك-ار ج-دي-دة وال-دك-ت-ور ع-ب-د
الرحمان طالب أاول من فهرسس وجدول الحديث
ال -ن -ب -وي الشس-ري-ف وه-م-ا م-ن خ-دام ال-دي-ن والسس-ن-ة
النبوية الشسريفة».
كما ذكر غلم الله بالمناسسبة أان الجزائر فقدت
خلل شسهر شسوال الجاري عددا من علمائها أامثال
الشسيخ محمد بوقابورة والشسيخ ومفتي مسستغانم
الشس -ي -خ ج -ي-لل-ي ب-ن م-ه-دي وال-دك-ت-ور م-ح-م-د ب-ن
بريكة ،مشسيرا في هذا الصسدد إالى أان «العلماء ’
يموتون لبقاء مآاثرهم وعلمهم لدى طلبتهم».
وسس-ت-ت-واصس-ل أاشس-غ-ال ال-ن-دوة ال-ع-ل-م-ي-ة ح-ول أاع-م-ال
المرحومين الدكتور عبد المجيد مزيان والشسيخ
طالب عبد الرحمان التي تدوم يومين بالمسسجد
القطب «عبد الحميد بن باديسس» لوهران بتنظيم
ندوتين علميتين تتناو’ن «مقومات النصسيحة في
ال -خ -ط -اب ال -مسس-ج-دي» و»ت-ف-ع-ي-ل ال-وق-ف وال-زك-اة
لخدمة التنمية ا’جتماعية».

خلل تدششينه Ÿقري ششرطة بتيبازة

لمن ـ ـية
بوهدب ـ ـة يشش ـ ـدد عل ـ ـى التكفل بانششغـ ـالت اŸواط ـ ـن ا أ
العمل على مكافحة ا÷رÁة بكل أاششكالها

لم-ن-ي-ة Ãق-ري-ن
لم -ن ال -وط -ن-ي م-راف-ق-ه-ا ا أ
«الشش -عب» ع -ززت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
لمن عبد
جديدين للششرطة بولية تيبازة ،أاششرف على تدششينهما أامسس اŸدير العام ل أ
القادر قارة بوهدبة.
بحسسب بيان تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه ،فقد قام بوهدبة ،أامسس ،بتدشسين
المقر الجديد أ’من الو’ية وكذا مقر فرقة البحث والتدخل ،بحضسور السسلطات
ال-م-ح-ل-ي-ة ،ال-م-دن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ،ع-ل-ى رأاسس-ه-م وال-ي ت-ي-ب-ازة وكذا إاطارات من
لمن الوطني.
المديرية العامة ل أ

وتأاتي هذه الهياكل الجديدة لتحسسين ظروف العمل بهدف تعزيز الخدمة
العمومية المتعلقة بتوفير اأ’من والتكفل اأ’مثل با’نشسغا’ت اأ’منية للمواطن
على مسستوى و’ية تيبازة في سسياق الحفاظ على أامن المواطن والممتلكات.
وفي توجيهاته بهذه المناسسبة ،دعا بوهدبة منتسسبي اأ’من الوطني إالى ا’لتزام
بأاداء الواجب المهني في إاطار القانون ومبادئ حقوق اإ’نسسان والعمل على
م -ك -اف -ح -ة ال -ج -ري -م-ة ب-ك-ل أاشس-ك-ال-ه-ا ب-م-ا ي-ح-ق-ق اأ’م-ن وا’سس-ت-ق-رار وت-وف-ي-ر
الجوالملئم للتنمية لهذه الو’ية ذات الطابع ا’قتصسادي السسياحي بامتياز.

أاكد كورابة ،أامسس ،على أاهمية تحديث اأ’سسطول
الجوي وتحسسين الخدمات للمسسافرين ،في سسياق
رده ع- -ل -ى انشس -غ -ا’ت أاعضس -اء م -ج -لسس اأ’م -ة ال -ت -ي
طرحوها في جلسسة علنية ترأاسسها صسالح قوجيل
الرئيسس بالنيابة حول مشسروع القانون المعدل المتمم
ل-ل-قانون  06-98ال-م-ح-دد ل-ل-ق-واع-د العامة للطيران
المدني.
أاب -رز ك -وراب -ة أان ال -ت -ع -دي-ل ج-اء أاسس-اسس-ا ’سس-ت-ك-م-ال
التشسريع الوطني في مجال الطيران الوطني للتكفل
بالنقائصس الموجودة فيه خاصسة ما يتعلق باأ’من
والسسلمة ،وكذلك لتكثيف المنظومة التشسريعية مع
التزامات الجزائر الدولية.
وقال إان مشسروع القانون يهدف أاسساسسا إالى مطابقة
ال-تشس-ري-ع وال-ت-ن-ظ-ي-م ال-وط-ن-ي-ي-ن مع اتفاقية شسيكاغو
وملحقها ومختلف تعديلتها ،المتضسمنة المعايير
والمقاييسس التي وضسعتها منظمة الطيران المدني
الدولي ،وتعزيز سسلمة وأامن الطيران المدني مع
التكفل اأ’مثل بمراقبة الحركة الجوية والمحطات
الجوية وبيئة الطيران.
وأاه -م م -ا تضس -م -ن-ه ال-مشس-روع اق-ت-راح إانشس-اء ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-ي-ران ال-م-دن-ي ح-يث أاع-ل-ن ال-وزير عن
الشسروع في إاعداد النصسوصس القانونية المتعلقة بها،
والتي لها مهام هي نفسس المهام السسيادية للدولة
الممارسسة حاليا من طرف سسلطة الطيران المدني
المتمثلة في الرقابة واإ’شسراف.
ولفت إالى أان الوكالة أانشسئت تحت وصساية الوزير
تتمتع بإاسستقللية قانونية ومالية بد’ من خضسوعها
لسسلطة إادارية مسستقلة ،تتمثل مهامها في مجال
الضسبط والمراقبة واإ’شسراف على نشساطات الطيران
وتقنين نشساط اإ’خلء الصسحي ...ولها مهمة منح
رخصس ل -م -ؤوسسسس -ات أاج -ن -ب -ي -ة ل-م-م-ارسس-ة نشس-اط ف-ي
المجال ،منح رخصس التحليق في الفضساء الجوي
الجزائري.
واق -ت -راح نصس ال -ق -ان -ون «ي -ه -دف ف -ي م -ج -م-ل-ه إال-ى
مراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي
ب-م-ا ي-ت-م-اشس-ى وال-م-ع-اي-ي-ر ال-دول-ي-ة م-ن خ-لل ت-عزيز
ق- -درات الشس- -رك -ات ال -وط -ن -ي -ة وم -واصس -ل -ة عصس -رن -ة
التجهيزات المطارية وتصسديق المطارات».

علمة التنظيم اŸعتمد ‘
ا÷زائر ٪44.44

أاوضسح الوزير أان اإ’دماج في هذه الوكالة اختياري وليسس
إاج-ب-اري-ا ،إاذ ي-ح-ق ل-م-وظ-ف-ي ال-ط-ي-ران ال-م-دن-ي والوزارة
ا’لتحاق بالوكالة ،أاما بقية الموظفين فلهم الحق في
البقاء في اإ’دارة المركزية ،وهذه أاحكام أادرجت لحماية
حقوق الموظفين في ا’لتحاق بالوكالة ،أ’ن هذه اأ’خيرة
تحتاج إالى اسستخدام الكفاءات لحسسن سسيرها وتطورها.
وأاشسار التقرير التمهيدي للجنة التجهيز والتنمية المحلية

إالى أان عملية التدقيق التي أاجرتها منظمة الطيران
المدني الدولي سسنة  ،2011أاثبتت أان مديرية الطيران
المدني واأ’رصساد الجوية ،تواجه صسعوبات شستى في أاداء
مهامها ،اأ’مر الذي حال دون تحسسين مرتبة الجزائر في
تصسنيف منظمة الطيران المدني الدولي ،من حيث تنفيذ
معايير السسلمة ،فتم تقييم التنظيم المعتمد في الجزائر
بعلمة  ،٪44.44في حين بلغ المعدل العالمي ،٪69.32
من أاصسل  192دولة عضسو.

لمة يثمنون
...وأاعضشاء ›لسس ا أ
إانششاء وكالة وطنية للطÒان

ت -م -ح -ورت أاسس-ئ-ل-ة أاعضس-اء م-ج-لسس اأ’م-ة ح-ول م-ه-ام
الوكالة الوطنية للطيران المدني ،التي تمثل محورا
رئيسسيا في هذا المشسروع ،وكذا النقائصس الموجودة
في الطيران المدني ،إاذ أانه يواجه صسعوبات جعلته
يتدحرج إالى مرتبة متأاخرة مقارنة بدول إافريقية.
ت -ط -رق أاعضس -اء ال -غ -رف -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ب -رل -م -ان خ -لل
م-ن-اقشس-ت-ه-م ،أامسس ،ل-م-ح-ت-وى نصس ال-مشس-روع ال-متعلق
بالطيران المدني إالى الخدمات التي تقدمها شسركات
ال -ن -ق -ل ال -ج-وي وال-ت-ي م-ا ت-زال ب-ع-ي-دة ع-ن ت-ط-ل-ع-ات
المواطنين.
قال العضسو أاحمد بوزيان إان الطيران المدني قطاع
هام إا’ أانه ’ يرتقي إالى تطلعات الشسعب الجزائري،
مشس-ي-را إال-ى ضس-ع-ف اأ’سس-ط-ول ال-ب-ح-ري ،ب-ال-رغ-م م-ن
اأ’رم-ادة م-ن ال-م-وظ-ف-ي-ن وال-ك-ف-اءات ال-ت-ي ت-م-ت-ل-ك-ه-ا
شسركات النقل ،إاذ أانها «تحتل ذيل الترتيب حتى على
ال -مسس-ت-وى ال-ق-اري بسس-بب ال-خ-دم-ات ال-م-ت-ردي-ة ال-ت-ي
تقدمها».
ومن جهته ،ثمن العضسو محمد عمارة إانشساء الوكالة
الوطنية للطيران المدني باعتبارها هيئة هامة ،غير
أان المهام الموكلة لها ’ بد أان تحدد وتضسبط في هذا
النصس القانوني.
وبالنسسبة للعضسو علي جربة فإانه يرى من الضسروري
اإ’سسراع في إاعداد النصسوصس القانونية قصسد تجسسيد
ما تضسمنته أاحكام المشسروع التي تنصس على إانشساء
وكالة وطنية للطيران المدني.
أاما العضسو سسامي محمد فقد أابدى تخوفه أان تكون
هذه الوكالة شسكل من أاشسكال «فتح رأاسس مال قطاع
الطيران ،فيما اعتبر مليك خديري أان المشسروع جاء
ليسسد الثغرات التي كانت موجودة في القانون الحالي
ومواكبة لما تشسهده الجزائر في مجال التنمية.

بعد نفاد  600أالف جرعة لقاح وفرها معهد باسشتور ضشد البوحمرون

الÈوفيسشور حراث يكششف عن اقتناء مليون جرعة
لسشبوع
إاضشافية هذا ا أ
انتششار ا◊صشبة سشببه البدو الرحل وليسس القاطنون ‘ أاماكن ﬁددة
كشش -ف اŸدي -ر ال -ع-ام Ÿع-ه-د ب-اسش-ت-ور الÈوف-يسش-ور
زب Òح -راث ع -ن اق -ت -ن -اء م-ل-ي-ون ج-رع-ة ل-ق-اح ضش-د
البوحمرون هذا ا أ
لسشبوع والتي سشيتم توزيعها على
ال -ولي -ات ال -ت -ي يشش -ه -د ف -ي -ه-ا ال-داء ان-تشش-ارا وأاكÌ
اŸناطق تضشررا على غرار عنابة والوادي.

áÑW É«fƒ°U
ف -ي تصس -ري -ح خصس ب-ه «الشس-عب» أاوضس-ح ال-ب-روف-يسس-ور
حراث أان توفير  1مليون جرعة لقاح إاضسافية ضسد
الحصسبة لفائدة المواطنون الذين لم يلقحوا أابناءهم،
جاء بعد نفاذ  600أالف جرعة لقاح اقتناها معهد
باسستور في  ،2018وهو ما يؤوكد على حد تعبيره أانه ’
يوجد عزوف عن التلقيح من قبل المواطنين بل تم
اسستهلك جميع اللقاحات.
واعتبر البروفيسسور أان انتشسار داء بوحمرون وانتقاله
م- -ن و’ي- -ة إال -ى أاخ -رى سس -ب -ب -ه ال -ب -دوال -رح -ل ال -ذي -ن
’يتمركزون في منطقة محددة وهو ما يجعل تلقيح
جميع اأ’طفال صسعبا ،موضسحا أان المواطنين الذين
يقطنون في أاماكن محددة يقومون بتلقيح أابنائهم
عكسس المتنقلين من مكان إالى آاخر.
وأاضساف حراث أان البدو الرحل ’ يتمركزون في
مكان واحد لذلك فان المصسالح الطبية التي تتنقل
بالقوافل ’ تتمكن من تلقيح جميع اأ’طفال ضسد
داء بوحمرون ويتلقون صسعوبات في إاحصساء عدد
اأ’طفال الذين لم يقوموا بالتلقيح ،مضسيفا أانهم
يتسسببون في نقل العدوى إالى اأ’طفال في و’يات
أاخرى.
لم تتمكن الجزائر من بلوغ نسسبة  ٪95من التغطية

ال - -ل - -ق- -اح- -ي- -ة ضس- -د ال- -ب- -وح- -م- -رون  -حسسب ق- -ول
البروفيسسور حراث  -وإانما ’تزال نسسبتها تتراوح
ما  ٪60و ٪70في بعضس الو’يات ،في حين لم تتعد
التغطية اللقاحية في مناطق أاخرى  ،٪50مشسيرا
إالى أان نجاح التلقيح ضسد الحصسبة مرهون بتحقيق
نسس -ب-ة  ٪95م-ن ت-ل-ق-ي-ح شس-رائ-ح ال-م-ج-ت-م-ع ل-ت-ف-ادي
ان -ت -ق -ال ع -دوى ال -ف -ي -روسس م -ن شس -خصس إال-ى آاخ-ر
ومخاطره الوخيمة.
وفيما يخصس نوعية اللقاح ضسد الحصسبة أافاد مدير
معهد باسستور أان اللقاحات فعالة وآامنة و’ يوجد
شسك في ذلك ،موضسحا في سسياق آاخر أانه في
ال -ب -رن -ام -ج ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ل -ق-ي-ح ت-م إادارج حصسصس
اسستدراكية لدى المواطنين الذين لم يتم تلقيحهم
ب -ط -ري -ق -ة ج-ي-دة خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-دراسس
التربوية حفاظا على سسلمتهم وصسحتهم ،داعيا
إالى ضسرورة بذل مجهودات أاكبر والعمل بالتنسسيق
لتحقيق نتائج إايجابية والقضساء على انتشسار الداء.
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األربعأء  26جوان  2019م
الموافق لـ  23شسوال  1440هـ

اعتÈها ا◊ل اŸمكن ‘ إاطار الدسصتور ،جميعي:

’ مناصس من حوار يفضسي إا ¤توافق
وانتخابات تكرسس سسيادة الشسعب
ا÷يشس حامي مطالب ا◊راك الشصرعية

«’ مناصس من تنظيم أانفسصنا والذهاب إا ¤انتخابات رئاسصية ،باعتبارها ا◊ل ‘ إاطار الدسصتور ،وإاعطاء الشصعب ا◊ق أان
’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني ﬁمد
Áارسس سصيادته بإاعÓء وإانزال من يشصاء» ،جاء هذا التأاكيد على لسصان ا أ
جميعي ،الذي رافع بشصدة للحوار ودافع عن ا÷يشس الوطني الشصعبي حامي الشصعب وحراكه ومطالبه الشصرعية.
أاضسأف يقول  -أان ننسسلخ منهأ وطلبنأ بكل
شسجأعة الصسفح من الشسعب الجزائري على
ج -زم األم -ي -ن ال -ع -أم ل-ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
هذه األخطأء المشسينة».
الوطني محمد جميعي ،في كلمة أالقأهأ على
وذهب إالى أابعد من ذلك ،بتأكيده بأن «الحزب
ه -أمشس ت -نصس -يب ل -ج -ن -ت-ي ال-ع-قÓ-ء والشس-ب-أب
اسس -ت -ع -أد اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ت -ه وشس -رع -ي -ت -ه ب -فضس -ل
والمجتمع ،أامسس ،بألمقر المركزي بحيدرة،
ال -ح -راك» ،م -وج -ه -أ ت -ح -ي-ة اح-ت-رام وت-ق-دي-ر
بأنه ل يمكن ألي أاحد زرع الفتنة في أاوسسأط
للشسعب معربأ عن رضسأه بحكمه ،كمأ حيأه
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ل-م-ق-أصس-د سس-يأسسية ،مؤوكدا عدم
على انسسجأمه مع الجيشس الوطني الشسعبي»،
تخلي التشسكيلة «عن المبأدئ النوفمبرية من
م-ث-ن-ي-أ ع-ل-ى م-واصس-ل-ة األخ-ي-ر مسسأر العصسرنة
ع- -ل- -م وط- -ن- -ي ووح -دة وط -ن -ي -ة ،راي -ة واح -دة
ويحمي الشسعب ويدعم حراكه ويسسأند مطألبه
اسستشسهد أاكثر من  10مليون جزائري خÓل
المشسروعة» ،ولن يفوت المنأسسبة للتوضسيح بأن
الفترة السستعمأرية».
دعم الجيشس جأء على أاسسأسس قنأعة» ،مدافعأ
جميعي الذي يعول على اللجأن التي يشسرف
بشسدة عنه وعن «أافكأره القأئمة على الحفأظ
ع-ل-ى ت-نصس-ي-ب-ه-أ ف-ي إاع-ط-أء ح-رك-ي-ة ل-ل-ح-زب،
على تكريسس الدسستور ومبأدئه حتى ل نعيشس
تصسب في هدف خدمة البÓد والحزب في
في فوضسى».
ظل هذه الظروف مؤوكدا أان الحزب العتيد
ول م -ن -أصس -حسس -ب -ه -م -ن ت -ن -ظ -ي -م أان -فسس-ن-أ
صسمأم أامأن.
وال-ذه-أب إال-ى ان-ت-خ-أب-أت رئ-أسس-ية ،بأعتبأرهأ
واسس-ت-ن-أدا إال-ي-ه ،ف-إأن-ه «ف-ي ال-م-رح-لة الجديدة
ال -ح -ل ف -ي إاط -أر ال -دسس-ت-ور ،وإاع-ط-أء الشس-عب
يتطلع حزب جبهة التحرير الوطني إالى جمع
الحق أان يمأرسس سسيأدته بإأعÓء وإانزال من
شسمله واسسترجأع مكأنته الÓئقة» ،موضسحأ أان وقيمهأ ينبغي ان تغرسس وترسسخ في العقول يشسأء» ،وخلصس إالى القول «سسوف نقبل بحكم
ال-ل-ق-أء ي-ن-درج ف-ي إاط-أر ال-ت-أسس-يسس لن-طÓ-قة جي Óبعد جيل».
الشسعب».
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إالى تحقيق طموحأته».
ثم إالى انتخأبأت شسفأفة ونزيهة تكرسس حكم
وشس -دد ف -ي السس -ي -أق ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -ح -ل -ي إاسسÓمية».
الشسعب.
بألحكمة والبصسيرة والتعقل والرأاي السسديد ،وجدد التأكيد بأن الحزب «كأن ضسحية لسسفهأء وج -دد م -ح -م -د ج -ي-م-ع-ي الع-ت-راف ب-أن-ه «ل
وت -غ-ي-ي-ر ال-ب-ي-ئ-ة ال-ح-أضس-ن-ة ل-مسس-ي-رة الشس-ب-أب ،ال -ح -زب وق -د دف -ع ال-ث-م-ن غ-أل-ي-أ ف-ي وح-دت-ه مسستقبل للحزب إاذا لم يضسع نفسسه في خدمة
مشس -ي -را ال -ى ان ث -ورة ن-وف-م-ب-ر ال-م-ج-ي-دة ه-ي وسس-م-ع-ت-ه ،ب-ف-ع-ل تصس-رف-أت وسسلوكأت فرصست الشسعب».
العنوان لجزائر المسستقبل ،والمنأرة الدائمة» ،علينأ ونحن أابريأء منهأ» ،وقد حأن الوقت -

فريال بوشسوية

جددوا ‘ مسصÒة الثÓثاء السصلمية ﬁاربتهم لرموز الفسصاد

حشسود الطلبة تؤوكد أان ا◊راك جزائري من أاجل جمهورية جديدة
’ مكان Ÿن يكيد للوطن كيدا ويÎبصس بسصلمه وأامنه

«ا÷زائريون وراية الوطن» ‘ ،شصعار مسصÒة الطلبة السصلمية التي قام بها حشصود خرجوا ‘ ثÓثاء جديدة ،لتأاكيد “سصك الطلبة
Ãقومات هويتهم وراية الوطن اŸوحدة قائل ’ « :Úمكان Ÿن يكيد للوطن كيدا ويÎبصس بسصلم وأامن ا÷زائر».
هذه شصعارات مرفوعة أاكد من خÓلها الطلبة «أان علم ا÷زائر واحد ،اسصتشصهد من أاجله مÓي Úالشصهداء ويختزل ‘ د’لته سصيادة البÓد،
اسصتقÓليتها ووحدتها الÎابية والشصعبية ،ف› Óال للتÓعب أاو ﬁاولة اخÎاق ا◊راك و–ريف مسصاره اÙدد منذ  22فيفري».
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’رندي» بالنيابة
’نتخاب أام Úعام «ا أ

دورة اسستثنائية للمجلسس الوطني يوم  6جويلية
قرر اŸكتب الوطني للتجمع الوطني الدÁقراطي ،أامسس ،عقد دورة اسصتثنائية Ûلسصه
’دارة
الوطني ،يوم  6جويلية الداخل ،با÷زائر العاصصمة’ ،نتخاب أام Úعام بالنيابة إ
شصؤوون ا◊زب إا ¤غاية انعقاد اŸؤو“ر ،حسصب ما أافاد به بيان لهذه التشصكيلة السصياسصية.
أاوضس -ح ال -مصس -در ذات -ه أان -ه «وب -أل-ن-ظ-ر إال-ى ال-وضس-ع ل -م-ن-أضس-ل-ي وم-ن-أضسÓ-ت ال-ح-زب «لÓ-ل-ت-ف-أف ح-ول
السس-ت-ث-ن-أئ-ي ال-ذي ي-ع-يشس-ه ال-ح-زب وال-ذي يقتضسي األرن-دي وال-ت-ح-ل-ي ب-أل-ي-ق-ظ-ة ح-ف-أظ-أ ع-لى وحدته
انتخأب أامين عأم بألنيأبة إلدارة شسؤوونه إالى غأية وتمأسسك صسفوفه في هذا الظرف السستثنأئي»،
انعقأد المؤوتمر ،واسستجأبة لطلب مأ يزيد عن ثلثي مجددا «دعم التجمع الوطني الديمقراطي للحوار
أاعضسأء المجلسس الوطني ،فقد تقرر عقد دورة ال -ذي دعت إال -ي-ه ق-ي-أدة ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
اسستثنأئية للمجلسس الوطني للتجمع يوم السسبت  06وال -ت -مسسك بضس -رورة ان -خ -راط ال-ج-م-ي-ع ف-ي مسس-أر
ج-وي-ل-ية  2019ب-أل-م-رك-ز ال-دول-ي ل-ل-م-ؤوتمرات عبد ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-أب-أت ال-رئ-أسس-ي-ة ف-ي أاق-رب اآلج-أل
اللطيف رحأل بنأدي الصسنوبر بألجزائر العأصسمة» .خدمة لمصسلحة الوطن»..
وبألمنأسسبة ،جدد المكتب الوطني للتجمع دعوته

’ ع Óم
تضصامن زمÓء اŸهنة ‘ ﬂتلف وسصائل ا إ

«دزاير نيوز» تطوي صسفحة بثها نهائيا
وتدمج ‘ قناة « دزاير» العامة

ودع صصحافيو قناة دزاير نيوز ،أامسس ،اŸقر الذي احتضصنهم لسصنوات طويلة ضصمن مشصوار حافل باŸهنية والتفاÊ
‘ قطاع السصمعي البصصري حسصب تأاكيد عدة إاعÓمي Úعلى السصاحة الوطنية متضصامن Úمعهم .ومن اليوم فصصاعدا
’عÓم وسصط ظروف
’عÓمية ‘ ›مع واحد Ÿواصصلة رسصالة حق اŸواطن ‘ ا إ
Œمع قناة دزاير العامة الكوادر ا إ
مهنية صصعبة وغموضس يكتنف مسصتقبل الفضصائية.

جÓل بوطي

انطفأ ،أامسس ،وهج بث قنأة دزاير نيوز نهأئيأ
بعد قرار مجمع وقت الجزائر المتخذ بسسبب
صس -ع-وب-أت م-أل-ي-ة ت-م-ر ب-ه-أ ال-ق-ن-أة ال-ت-ي ت-ع-ود
م-ل-ك-ي-ت-ه-أ ل-رج-ل األع-م-أل ع-ل-ي حداد ،القأبع
ره -ن ال -ح -بسس ال -م -ؤوقت .وع -ب -ر الصس-ح-ف-ي-ون
العأملون في المؤوسسسسة عن حزنهم الشسديد
لمأ آالت إاليه القنأة ،رغم اأن البعضس منهم قد
يواصسل العمل في قنأة دزاير العأمة التي تحوز
ع -ل -ى الع -ت -م -أد ال -رسس -م -ي م -ن ط-رف وزارة
التصسأل.
وعلق بعضس الصسحفيين على آاخر يوم بث،
أامسس ال -ث Ó-ث -أء ،ب -ن -ب -رة ح -زن ع -ل-ى ف-راق-ه-م
إلحدى القنوات الهأمة على السسأحة الوطنية
حسسب تعبيرهم.
وكتب الصسحفي حسسين بن زهرة ،أان  25جوان
هو يوم أاسسود في تأريخ اإلعÓم الجزائري،
مضسيفأ بتدوينة «هأشستأغ» على صسفحته عبر
فيسسبوك# ،مسستمرون #صسأمدون ،سسيمأ وأانه
سسيترتب على قرار الغلق تسسريح  100موظف.
وعقب وقف البث نهأئيأ على السسأعة العأشسرة
صس -ب -أح -أ ،ت -ه -أط-لت ب-رق-ي-أت ال-تضس-أم-ن ع-ب-ر
شس-ب-ك-أت ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-أع-ي م-ع صس-ح-فيي
القنأة ،من طرف الزمÓء في وسسأئل اإلعÓم
ال-وط-ن-ي-ة ،م-ع-ب-ري-ن ع-ن تضس-أم-نهم الكأمل مع
زمÓئهم في هذه المرحلة ،وأاكدوا الوقوف
إالى جنبهم.
في هذا اإلطأر كتب الصسحفي جÓل منأد
تدوينة على صسفحته بفيسسبوك»تحية لزمÓئي
وأاصسدقأئي في قنأة دزاير نيوز التي تغأدرنأ
بعد ُلحيظأت ،..مضسيفأ يسستحق الصسحفيون
والتقنيون في هذا التلفزيون الدعم واإلشسأدة

ب-م-ق-أوم-ت-ه-م ونضس-أل-ه-م ال-مسس-ت-ميت في صسون
الكلمة الحرة والمسسؤوولة» ،واسستحضسر منأد
أايأم عمله في بداية بث القنأة منذ سسنوات
ق -أئ  »:Ó-ك -أن ل -ن -أ رف-ق-ة ك-ث-ي-ري-ن حضس-ور ف-ي
ت -رسس -ي -خ ق -ي -م ال -م -ه-ن-ي-ة ف-ي ه-ذه ال-فضس-أئ-ي-ة
ال- -م- -م- -ي- -زة» .وم- -ن ج- -ه- -ت -ه -أ ع -ل -قت إاح -دى
الصسحفيأت قأئلة :هذه هي مهنة المتأعب،
شسمعة أاخرى تنطفىء # ..دزاير_نيوز تنقطع،
وأاك -دت ن -ه -أي -ة م -رح -ل-ة وإان شس-أء ال-ل-ه ب-داي-ة
مرحلة أاخرى أافضسل ، ..وعبرت عن تضسمأنهأ
 :قأئلة» متضسأمنة معكم زمÓئي أاصسدقأئي
من جمعتني بهم أافضسل الزيأرات .الخرجأت
والتغطيأت قلبي معكم واألفضسل قأدم بإأذن
الله».
في مقأبل ذلك أابدى الكثير من الصسحفيين
ف -ي ق -ن -أة «دزاي -ر ن-ي-وز» ال-م-ت-وق-ف-ة م-واصس-ل-ة
ع -م -ل -ه-م ف-ي ال-ق-ط-أع ،رافضس-ي-ن ال-ت-وج-ه ألي
ميأدين أاخرى ألن حبهم لمهنة المتأعب نأبع
م-ن ق-ي-م-ه-م األخÓ-ق-ي-ة ،رافضس-ي-ن ال-ت-هم التي
ط -ألت ال -ق -ن -أة ف -ي ب -عضس األح -ي -أن ،واصس -ف-ة
الفضسأئية بأنهأ كأنت جزءا من المأل الفأسسد
وتمثل أاحد األذرع اإلعÓمية لرجل األعمأل
علي حداد القأبع في سسجن الحراشس منذ
أاسس-أب-ي-ع ب-ع-د ت-أك-ي-د ال-ع-دال-ة ت-ورط-ه في عدة
قضسأيأ فسسأد.

رئيسس الهيئة الوطنية لÎقية الصصحة وتطوير البحث

دعوة Ÿراجعة اسسÎاتيجية مكافحة اıدرات

آسسيا مني
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
اأثبت الطلبة في مسسيرتهم ،اأمسس،
وحدوية الحراك ،موؤكدين اأنه ليسس
ح- -راك ع -رب ضس -د اأم -أزي -غ ول -يسس
ح-راك اإسسÓ-م-ي-ي-ن ضس-د ع-ل-م-أن-يين
ول- -يسس ح -راك شس -عب ضس -د ج -يشس»
دعم هذا الطرح الطألب محمد من
جأمعة الحقوق لـ»الشسعب» من عين
المكأن ،قأئ : Óل ن أ  « :ه ذ ا ح ر ا ك
ج-زائ-ر ي-ي-ن ضس-د ن-ظ-أم ف-أسس-د م-ن
اأجل جزائ ر جدي دة» ،ب هذه الن ظرة
خ-رج ال-ط-ل-ب-ة ف-ي مسس-ي-ر ة سس-ل-م-ي ة
ح - -م - -ل ت ر ق- -م  ،1 8ع - -ب - -ر شس- -وار ع
ال -ج-زائ-ر ال-وسس-ط-ى ل-ل-ت -أك-ي-د م-ر ة
اأخرى على الوحدة ال وطن ية ال تي
ت -ع-ل-و ف-وق ك-ل ال-حسس-أب-أت م-ث-ل-م-أ

ت ض س -م-ن-ت-ه شس-ه-أدا ت م-ن ك-أن-وا ف-ي
المسسيرة السسلمية.
ال طألب اأنس س م ن جأم عة بوزر ي عة،
اأف أد اأن السس عى ورا ء دولة ال قأ نون
ه- -و اأس س- -م -ى م -ط -أل ب ال -ح -ر اك ل
ي -ت -ح -ق -ق ه-ذا اإ ل ب-أك-تس س-أب ر وؤ ي-ة
واضسحة وعقÓنية للوضسع الحألي،
م- -ث- -ن -ي -أ ع -ل -ى د ور الإع Ó-م ال -ذ ي
يت ج لى في ن قل الوق أئع والأح داث
واإبراز ال حق ي قة .
دعم هذا الطألب جمأل من كلية
ا لإع Óم وا لتصس أل  ،مش س يدا ب أ ه م ية
وس س - -أئ- -ل الإعÓ- -م والت صس- -أل ف- -ي
ت-غ-ط-ي-ة ال-مس س-ي-رات ال سس لم ية ون قل
الم طألب ب د قة ل يم كن اإ غفأله أ
في شستى التغييرات.
اإنهأ مس س ي رة جد د خÓل هأ ال طلبة
دعمهم لمطألب الحراك الشسعبي
ال داعي اإل ى اإحداث ت غ يير جذر ي
ل-ل-ن-ظ-أم الس س-أب-ق م-ع ال-ت -أك-ي د على

الوحدة الوطنية.
ج- -أب ال- -ط- -ل -ب -ة خ Ó-ل ا ل -مس س -ي -رة
ال سس -ل -م -ي -ة اأ ه-م شس-وارع ال-ع-أص س-م-ة
ال- -م- -وؤدي- -ة اإل- -ى س س- -أح- -ة ال- -ب- -ر ي- -د
ال -م -رك -زي و ذل ك ع -ق ب ت -ج-م-ع-ه-م
بس س- -أح -ة الش س -ه -دا ء ال -ت -ي اأض س -حت
ال مح طة الأ ول ى ل لح را ك الط  Óبي
ال- -ذي ج- -د د ت- -م سس- -ك -ه ب -مسس -أن -دة
م-ط-أل ب ال-مسس-ي-رات ا لش س-عب ية الت ي
انطلقت يوم  22فيفري المأضسي
ر اف-ع-ة شس-ع-أر ال-ق-ي-أم ب-أإصس Ó-ح-أت
ج -در ي -ة وم -ح -أ رب -ة رم-وز ا ل-ف سس-أ د
والت أك يد على اأ هم ي ة و حدة ا لش سع ب
الجزائري.
ور دد ال -ط -ل -ب -ة ش س -ع -أر ات م -ن -أ دي -ة
ب- -و ح- -د ة ال شس -عب وا ل -تص س -دي ل -ك -ل
م -ح-أ ولت ز رع ال-ف-ت-ن-ة و ا ل-م س س-أسس
ب-ع-ن-أ ص س-ر ال-ه -و ي-ة ال-وط-ن-ي-ة نأ هي ك
ع ن شس عأرات تدع و اإلى رح يل ك ل
ال -وج-وه ال-م-حسس-وب-ة ع-ل-ى ا ل-ن-ظ-أ م

ال س سأ بق ال ى جأنب ش سعأ رات اأ خرى
ع -ل -ى غ -رار «م -ط -أل -ب -ن-أ ش س-رع-ي-ة »
و»ال سس-ي-أد ة ل-لشس-عب و»ج-زائ-ر حر ة
د ي- -م- -ق- -را ط -ي -ة» « ،ط -ل -ب -ة واع -ون
للحراك تأبعون».
ك -م-أ ر دد ال-ط-ل-ب-ة اأن-أش س-ي-د وط-ن-ي-ة
مخلدة لثورة نوفمبر التحريرية،
و رف -ع -وا ص س -و ر لشس -ه-دائ-ن-أ الأب-را ر
م -م -ن ض س -ح -وا ب-أل-ن-فسس وال-ن-ف-يسس
لتعيشس الجزائر حرة ديمقراطية.
واأكد ال ط لبة عل ى مواصس لة تن ظ يم
مس س -ي-ر ت-ه-م الأسس-ب-وع-ي-ة اإل-ى غ-أي-ة
تحقيق مطألب الحراك الشسعبي،
م- -ت- -مسس- -ك- -ي -ن بض س -رو رة م -واصس -ل -ة
م -ح -أس س -ب -ة ال-ف-أسس-دي-ن ،مشس-دد ي-ن
ع-ل-ى اس س-ت-قÓ-ل-ي-ة ا ل-قضس-أء ل-ل-ق-ي-أم
ب -و ظ -ي -ف -ت -ه ع -ل -ى اأك -م-ل وج-ه ف-ي
محأسسبة كل المتورطين في نهب
المأل العأم.

دعأ رئيسس الهيئة الوطنية لترقية الصسحة وتطوير
البحث (فورام) ،مصسطفى خيأطي ،أامسس ،بألجزائر
ال -ع -أصس -م-ة ،إال-ى ضس-رورة م-راج-ع-ة السس-ت-رات-ي-ج-ي-ة
الوطنية لمكأفحة المخدرات ،واصسفأ السستهÓك
المتزايد لهذه المواد في الجزائر «بأألمر المقلق».
وصس-رح السس-ت-أذ خ-ي-أط-ي ف-ي م-ن-ت-دى «ال-م-ج-أهد»
ب-م-ن-أسس-ب-ة إاح-ي-أء ال-ي-وم ال-ع-أل-م-ي ل-م-ك-أف-ح-ة اسسأءة
اسستعمأل المخدرات والتجأر غير المشسروع بهأ
والذي يصسأدف يوم  26يونيو من كل سسنة ،يقول
«ي-جب م-راج-ع-ة السس-ت-رات-ي-ج-ي-ة الوطنية لمكأفحة
المخدرات والتكفل بأألشسخأصس المدمنين عليهأ
فألوضسع مقلق بألنظر لمأ هو سسأئد حأليأ».
وإلع-داد ه-ذه ال-م-ع-أي-ن-ة «ال-م-ق-ل-قة» ،اسستند رئيسس
الهيئة على ثÓثة معأيير هي عدد عمليأت الحجز
وع -دد ال -مسس -ت -ه -ل -ك -ي -ن وال -ت -وق -ي -ف-أت ال-م-رت-ب-ط-ة
بأسستهÓك المخدرات والمتأجرة بهأ ،مسستشسهدا
Óمن
بألمعطيأت التي قدمتهأ المديرية العأمة ل أ
الوطني.
كمأ دعأ ضسيف المنتدى إالى وضسع «نموذج أاخر»
ل-م-ك-أف-ح-ة السس-ت-هÓ-ك ال-م-ت-زاي-د ل-م-خ-ت-ل-ف أانواع
المخدرات ،بدءًا بوضسع الديوان الوطني لمكأفحة
المخدرات وإادمأنهأ ،الذي أانشسأ في  ،2002تحت
وصسأية الوزارة األولى بدل من وزارة العدل ،التي
«ل يمكنهأ أان تكون ،كمأ يقول ،حكمأ وطرفأ في آان
واحد».
وأاوضسح بقوله «إان مكأفحة المخدرات ،كمأ هو
معمول به في كل أانحأء العألم ،عملية تقوم بهأ
هيئة مأ فوق وزارية ،أامأ في الجزائر فهي مسسألة
تخصس مأ ل يقل عن  24دائرة وزارية» ،متأسسفأ،
ف-ي ه-ذا الصس-دد ،لÓ-خ-ت-ي-أر «ال-م-ك-ل-ف» ل-لسس-لطأت
العمومية المنصسب على مراكز السستشسأرة والتكفل
بحألت اإلدمأن ،والتي تعد ذات فعألية محدودة.
وأافأد أان عددهم حأليأ يزيد عن أاربعين مركزا على

المسستوى الوطني ،مضسيفأ أان هذا العدد سسيتزايد
على المدى القصسير ،في الوقت الذي تبين أان خيأر
«الجمأعأت العÓجية» في مكأن آاخر أاكثر نجأعة
وأاقل تكلفة بنسسبة  70في المأئة».
وأاكد خيأطي أايضسأ أان األمر يتعلق بمراكز تشسجع
المدمنين على ممأرسسة النشسأطأت اليدوية خÓل
م -دة إاق -أم -ت -ه -م وي -راف -ق -ه -م ف-ي ذلك أاخصس-أئ-ي-ون
ن- -فسس- -أن -ي -ون وم -دم -ن -ون ق -دم -أء .وم -ن -ه ي -ك -تسسب
ال-م-ع-ن-ي-ون ،ك-م-أ ي-ق-ول« ،م-ه-أرات» وي-ت-وصس-لون إالى
أافضسل «اندمأج اجتمأعي».
وعليه فإأن حجم حجز مختلف أانواع المخدرات
بلغ خÓل  15سسنة األخيرة  211طن منهأ  32طن
خÓ- -ل السس- -ن -ة ال -م -نصس -رم -ة ف -ي ح -ي -ن ب -ل -غ ع -دد
التوقيفأت  150أالف خÓل السسنوات  5المأضسية أاي
بمعدل سسنوي يقدر بـ 30000عملية توقيف على حد
ق -ول -ه ،مشس -ي -را إال -ى « الك -ت-ظ-أظ» ال-مسس-ج-ل ع-ل-ى
مسستوى السسجون.
وأاشسأر ذات المتحدث بخصسوصس عدد المسستهلكين
إالى أان الدراسسأت التي أانجزتهأ ذات الهيئة سسنة
 2015تبين أان هنأك نسسبة تتراوح مأ بين  15و17
ب -أل -م -ئ -ة م -ن ت Ó-م-ي-ذ الك-م-أل-ي-أت ق-د اسس-ت-ه-ل-ك-وا
المخدرات مقأبل  22إالى  23بألمئة لدى تÓميذ
ال -ث-أن-وي-أت و  27ب-أل-م-ئ-ة ع-ن-د ال-طلبة الجأمعيين،
مبرزا اسستهÓك الفتيأت للمخدرات منذ الطور
المتوسسط.
كمأ كشسف المتدخل أان هذه المعطيأت « أاكدتهأ»
دراسس- -ة أاج- -ريت سس -ن -ة  2017م -ن ط -رف ال-م-رك-ز
ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسس-أت وال-ت-ح-أل-ي-ل ال-خأصسة بألسسكأن
وال -ت -ن -م -ي -ة لصس -أل -ح ال -دي -وان ال -خ-أصس ب-م-ك-أف-ح-ة
المخدرات ،موضسحأ أان الجزائر ليسست في منأى
عن المخدرات القوية مثلمأ يؤوكد حجز أاكثر من
 700كلغ من الكوكأيين في  2018بمينأء وهران.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الأربعاء  26جوان  2019م
الموافق لـ  23شسوال  1440هـ

تخرج الدفعة  12لدورة الدراسصات العليا ا◊ربية ،اللواء خلوي:

العلـ ـ ـم ،اŸبـ ـ ـادئ النوفمÈيـ ـ ـة والنضصبـ ـ ـاط
توجيهاته لقـ ـ ـادة اŸسصتقبـ ـ ـل العسصكريـ ـ ـÚ
لركان ا÷يشش الوطني الشصعبي على مراسصم حفل تخرج الدفعة الثانية
لمداد أ
أاشصرف أامسش ،اللواء عكروم علي رئيسش دائرة التنظيم وا إ
عشصر لنيل شصهادة الدراسصات العليا ا◊ربية باŸدرسصة العليا ا◊ربية برج البحري «“نفوسصت» لدورة  ‘ ،2019 - 2017إاطار احتفالية تتويجا
لسصنت Úكاملت Úمن اŸثابرة ما يعكسش السصهامات التي تقدمها اŸدرسصة ‘ اعداد النخب اŸؤوهلة لÓضصطÓع بأاعباء اŸسصؤوولية ‘ مسصار ترقية
القوات اŸسصلحة.

العدد
1 79 82
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تخرج الدفعة  59للدرك الوطني بسصطيف

أاك Ìمن  950دركيا يلتحقون با◊ياة العملية
أاشص -رف ،صص-ب-اح أامسش ،ال-ع-م-ي-د غ-ا‹ ب-ل-قصص،Ò
قائد الدرك الوطني ،رفقة السصلطات العسصكرية
واŸدنية بولية سصطيفÃ ،درسصة ضصباط الصصف
للدرك الوطني خبابة عبد الوهاب بع Úالرمان
بسصطيف على حفل تخرج دفعة جديدة لرجال
ال- -درك ال -وط -ن -ي أاع -وان الشص -رط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة،
ومسصÒي - -ن إاداري ،Úب- -ع- -د ت- -ك- -وي- -ن دام سص- -ن- -تÚ
ك-ام-ل-ت Úل-ي-ل-ت-ح-قوا با◊ياة العملية،وقام بعدها
ق -ائ -د ال -درك ب -ت -ف-ق-د اŸدرسص-ة وال-ل-ق-اء بضص-ب-اط
الدرك الوطني.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وقد أادى المتخرجون ،بمقر مجلسص قضساء
سس--ط--ي--ف ،ي--وم السس--بت ال--م--اضس-ي ،ب-حضس-ور
السس-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ،ف-ي إاطار
الدفعة  95اليمين القانونية ،قبل مباشسرة
المهام كرقباء في الدرك الوطني وأاعوان
للشسرطة القضسائية ،وهي الدفعة التي حملت
اسسم الشسهيد زيغمي العمري .تتكون الدفعة
ال-م-ت-خ-رج-ة م-ن اك-ثرمن  950درك-ي-ا رقيبا،
منهم  870عونا للشسرطة القضسائية ،والباقي

في دفعات للهلية العسسكرية المهنية من
ال-درج-ة  1والدرجة ،2كضس--ب--اط صس--ف ف--ي
لداري لمصسالح الدرك الوطني،
التسسيير ا إ
وكان المتخرجون قد تلقوا تكوينا ميدانيا
ون--ظ-ري-ا ل-م-دة سس-ن-ت-ي-ن ،ح-يث ك-انت السس-ن-ة
لول---ى  8201 / 7201ب-م-درسس-تي الدرك
اأ
الوطني بمداوروشص بسسوق أاهراسص ،ومليانة
بعين الدفلى ،لكتسساب المعارف العسسكرية
وأاخلقها ،وكذا تكوين ميداني قاعدي ،أاما
السس-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ب-ع-نوان / 8201
 ،9201فقد تمت بمدرسسة الدرك الوطني
بسسطيف ،حيث تلقى المتخرجون المعارف
لدارية اللزمة التي تسسمح لهم
القانونية وا إ
ب--أاداء م--ه--ام--ه--م ف--ي الشس--رط--ة ال--قضس--ائ--ي-ة
ك-م-ح-ق-ق-ي-ن ،ت-حت إاشس-راف ال-ن-ي-اب-ة ،ط-ب-ق-ا
لج-راءات ال-ج-زائ-ي-ة ،وم-ا
لح--ك--ام ق-ان-ون ا إ
أ
يخوله للدرك الوطني من مهام في الشسرطة
القضسائية لمحاربة الجريمة والتحقيق فيها،
وتقديم المتورطين أامام العدالة ،إاضسافة إالى
مهام أاخرى للمتخرجين ،تتعلق بالشسرطة
لداري-ة والق-تصس-ادي-ة وال-عسس-ك-رية وشسرطة
اإ
أامن المرور.

شصهدتها اŸدرسصة التطبيقية للنقل واŸرور

اللواء صصواب يشصرف على تخرج 7
دفعات بتلمسصان
أاشصرف قائد الناحية العسصكرية الثانية،
ال -ل -واء صص-واب م-ف-ت-اح ،أاول أامسش ،ب-ت-ل-مسص-ان
ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج سص-ب-ع دف-ع-ات من اŸدرسصة
التطبيقية للنقل واŸرور بحضصور السصلطات
اŸدنية والعسصكرية.

فتيحة كلواز
تصسوير :فواز بوطارن
ف ي ك ل م ة اأ ل ق ا ه ا ا ل ل و ا ء خ ل و ي ن و ر ا ل د ي ن
م -د ي -ر ا ل -م -د ر س س -ة ا ل -ع -ل -ي -ا ا ل -ح -ر ب -ي -ة ع -ر ض ص
المحاور الكبرى للتكوين وكذا المعارف
العلمية العسسكرية التي تلفاها الدارسسون
ا ل ض س - -ب - -ا ط ا ل ـ  4 8ح - -ي ث ا ش س - -ر ف ع - -ل - -ى
ت -ك -و ي -ن -ه -م ض س -ب -ا ط س س -ا م -و ن ف -ي ا ل -ج -ي ش ص
ا ل -و ط -ن -ي ا ل ش س -ع -ب -ي و ك -ذ ا خ -ب -ر ا ء ع س س ك ر ي و ن
ر و س ص ا ل - -ى ج - -ا ن ب ن - -خ - -ب -ة م -ن ا لأ س س -ا ت -ذ ة
ا ل -ج -ا م -ع -ي -ي -ن م -ا س س -ي -م -ك -ن -ه -م م س س -ت -ق ب ل م ن
ت اأ د ي ة م ه ا م ه م ا ل م ن و ط ة ب ه م ب ك ل ا ح ت ر ا ف ي ة
اأ ع ط ى ا ل ل و ا ء خ ل و ي ب ع ض ص ا ل ت و ص س ي ا ت ا ل ت ي
ر اآ ه -ا م -ف -ي -د ة ل -ل ض س -ب -ا ط ا ل -م -ت -خ -ر ج -ي -ن م -ن
اأ ه م ه ا ا ل س س ت م ر ا ر ف ي ن ه ل ا ل ع ل م م ن ك ل
م -ن -ا ب -ع -ه م -ع ت -ع -ل -ي -م -ه ل -م -ر وؤ و س س -ي -ه -م و ا ن
يعتمدوا عليه في صسقل فكرهم وفي حل

المعضسلت التي تعترضسهم وان نجاهم في
الدورة ما هوال محطة في طريق ما يزال
ط -و ي -ل  ،ت -ز و د و ا ف -ي -ه -ا ب -ك -ل ا ل -م -وؤ ن ا ل -ت -ي
ت ج ع ل ه م ي و ا ك ب و ن ر ك ب ا لأ ج ي ا ل ا ل ج د ي د ة
لقادة المسستقبل العسسكريين.
اأ م ا ا ل و ص س ي ة ا ل ث ا ن ي ة ف ت ت ع ل ق ب ا ل ح ف ا ظ ع ل ى
ن -و ف -م -ب -ر ي -ت -ه -م ب -اإ ت -ب -ا ع ا لأ خ -ل ق و ا ل -ق -ي -م
و ا ل -م -ب -ا د ئ ا ل -ن -ب -ي -ل -ة ا ل -م -و ر و ث -ة ع -ن ا لإ ب -ا ء
و ا لأ ج -د ا د  ،اأ خ -ي -ر ا ا ل -ت -م س س ك ب -ا ل ن ض س -ب -ا ط
ا ل ص س ا ر م و ا ل م س س ئ و ل و ب ا لإ خ ل ص ص ف ي اأ د ا ء
ا ل -و ا ج ب و ب -ا ل -ت -ق -ي -د ب -ا ل -ق -و ا ن -ي -ن و ت -ق -م ص ص
الروح الوطنية العالية بالثبات والعزم في
اأ د ا ء ا ل - -و ا ج ب و ا ل -و ل ء ل -ل -و ط -ن د و ن س س -و ا ه
والوفاء لكل من سسقط في سسبيله شسهيدا.
في ذات السسياق تم تكريم عائلة الشسهيد
ي -ع -ق -و ب ع -ب -د ا ل -ل -ه ا ل -م -د ع -و س س -ي م ص س -ط ف ى
والذي حملت الدفعة المتخرجة اسسمه،
ويذكر ان الشسهيد من مواليد 13نوفمبر
 1 9 3 7ب -ا ل -ق -ب -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ا ل -ع -ا ص س -م -ة  ،ن ش س -ا

و ت - -ر ع -ر ع ع -ل -ى ح ب ا ل -و ط -ن ح -ي ث ت -ع -ل -م
مبادئ القراءة والكتابة وحفظ ما تيسسر
من القران الكريم ،تحصسل على الشسهادة
ا ل ب -ت -د ا ئ -ي -ة ب -ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة ث -م ا ن -ت -ق -ل ا ل -ى
الثانوية التقنية بالعناصسر ،التي طرد منها
ت -ع س س -ف -ا م -ا ج -ع -ل -ه ي -ل -ت -ح -ق ب -ع -ا ل -م ا ل ش س -غ -ل
مبكرا.
وفي سسنة  1957اسستدعي لداء الخدمة
العسسكرية الجبارية اسستغل الفرصسة بعد
اختياره لمزاولة تربصص في سسلح الرماة
ا ل -ب -ح -ر ي -ي -ن ب -ا لأ م -ي -ر ا ل -ي -ة ل -ت -ه -ر ي ب ب -ع ض ص
الذخائر لصسالح الفدائيين،شسارك الشسهيد
ف - -ي ع - -د ة ع -م -ل -ي -ا ت ف -د ا ئ -ي -ة ل -ك -ن ب -ع -د
ا ك -ت ش س -ا ف -ه م -ن ط -ر ف ا ل -م س س -ت -ع -م -ر ا ل -ت -ح -ق
ب ص س -ف -و ف ج -ي ش ص ا ل -ت -ح -ر ي -ر ا ل -و ط -ن -ي س س -ن -ة
 ،1959اسستشسهد في  26ديسسمبر  1961بعد
مقاومة لطولية باسسبة اثر محاصسرة قوات
الحتلل له ورفاقه في المتيجة.

ويتعلق الأمر بالدفعة الـ 55لدورة الإتقان
وال-دف-ع-ة الـ  24ل-دورة ال-ت-ط-ب-ي-ق والدفعة
الـ 32ل-دورة الأه-ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة المهنية
درج--ة ث--ان--ي--ة وال--دف--ع--ة الأول-ى ل-لأه-ل-ي-ة
العسسكرية درجة ثانية تخصسصص «مكونين»
والدفعة الـ 64للأهلية العسسكرية المهنية
درج--ة اأول--ى وال-دف-ع-ة ال-ع-اشس-رة ل-لأه-ل-ي-ة
العسسكرية المهنية درجة اأولى تخصسصص
«تكوين مكونين» والدفعة الـ 36للشسهادة
ال--عسس--ك--ري-ة ال-م-ه-ن-ي-ة درج-ة اأول-ى ،واأب-رز
قائد المدرسسة ،العقيد جمال طويل ،في
ك-ل-م-ة األ-ق-اه-ا ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة اأه-م-ية محاور
ال--ت--ك--وي--ن ال--ك--ب--رى ال--ت--ي ت--وف--ره--ا ه-ذه
ال-م-وؤسسسس-ة فضس-ل ع-ن ال-م-ع-ارف ال-ع-ل-مية
وال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي ي-ك-تسس-ب-ه-ا ال-م-تربصسون
تحت اإشسراف فريق تكوين موؤهل.
واأك----د ذات ال----مسس---وؤول اأن ن---وع---ي---ة ه---ذا
ال--ت--ك--وي--ن سس--يسس--م-ح ل-ل-م-ت-خ-رج-ي-ن ب-اأداء
مهامهم النبيلة على اأحسسن وجه للدفاع
عن سسيادة واأمن واسستقرار البلد  ،وبعد
اأداء القسسم من طرف المتخرجين الذين

أاشصرف على حفل التخرج باŸدرسصة العليا للعتاد با◊ّراشش ،اللواء تبودلت:

تسس-ل-م-وا ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة رت-ب-ه-م وشس-هاداتهم،
م--ن--ح ق--ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة
م---واف---ق--ت--ه ع--ل--ى اإط--لق اسس--م الشس--ه--ي--د
«صسخري لخضسر» على هذه الدفعات ،
واختتم حفل التخرج بتقديم اسستعراضسات
من طرف الدفعات المتخرجة فضسل عن
تكريم عائلة الشسهيد صسخري لخضسر من
ط---رف ال---ل---واء صس---واب م---ف---ت---اح وق---ائ---د
المدرسسة.
للإشسارة ولد الشسهيد صسخري لخضسر في
 7م--اي  1915ب-دوار ال-م-ن-زل ب-ن-ي ع-ابد
بالقرب من بلدية هنين (تلمسسان) حيث
ت--رع--رع ف--ي ك--ن--ف ع--ائ--ل-ة بسس-ي-ط-ة وه-ي
الوضسعية التي دفعته للسسفر اإلى فرنسسا
حيث عمل بمصسنع للأسسلحة والذخيرة،
وبعد سسنتين من اندلع الثورة التحريرية
ال-م-ج-ي-دة ق-رر الل-ت-ح-اق بصس-ف-وف جيشص
ال--ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي م-ع ن-ه-اي-ة سس-ن-ة 1956
ب--ال--م--ن--ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ولي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة
الخامسسة برتبة ضسابط.
وشسارك الشسهيد في العديد من المعارك
اإلى اأن األقي عليه القبضص في  1958اإل
اأنه تمكن من الفرار واللتحاق بالكفاح
المسسلح قبل اأن يسسقط في ميدان الشسرف
مع نهاية سسنة  1959في معركة دار معمر
ب-ج-ب-ل سس-ي-دي سس-ف-ي-ان رف-ق-ة ال-ع-دي-د من
رفاق الكفاح.

مدرسصتنـ ـا من أاعـ ـرق اŸـ ـدارسس العسصكرية ف ـ ـ ـي تكويـ ـن الكـ ـوادر اŸؤوهلـ ـة
تسصمية الدفعات العشصرة باسصم الشصهيد الطيب بن مقدم

لو ¤با◊راشش العميد مؤومن عبد الغني،
أاشصرف أامسش اللواء ﬁمد تبودلت اŸدير اŸركزي للعتاد لدى وزارة الدفاع الوطني ،رفقة قائد اŸدرسصة العليا للعتاد التي –مل اسصم «اŸرحوم اÛاهد بن اıتار الشصيخ ٱامود» بالناحية العسصكرية ا أ
على حفل تخرج  09دفعات للسصنة الدراسصية  ،2019-2018بحيث أان متفوق الدفعة التي أاطلق عليها إاسصم الشصهيد الطيب بن مقدم اŸدعوسصي رزقي ،الطالب الضصابط العامل ﬁمد ريال سصÓح العتاد اختصصاصش وقود.

سسهام بوعموشسة
اأب-رز ال-ع-م-ي-د ع-ب-د ال-غ-ن-ي م-وم-ن ف-ي ك-ل-مة
األقاها المجهودات التي تبذلها المدرسسة
في تخريج اإطارات كفوؤة قادرة على التكيف
مع التطور العسسكري المتسسارع الذي يعرفه
األعالم وكذا مواكبتها للتطورات الكبيرة في
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ي-ادي-ن ال-علمية والتكنولوجيات
ال-دق-ي-ق-ة وال-رق-م-ي-ات ال-ح-دي-ث-ة باعتبار اأن
العلم هوسسلح المسستقبل.
وقال األعميد تسسعى المدرسسة العليا للعتاد
ج -اه -دة ل -م -واك -ب -ة ال -ت -ح -دي -ات ،وت-حسس-ي-ن
مسس -ت -وى وق -درة الأداء م -ن خ-لل ال-ت-ك-وي-ن
الجيد والراقي للمتربصسين والطلبة خاصسة
في مجال العتاد المدرج حديثا في الخدمة
والمجهز بتجهيزات عصسرية جد متطورة.
واأضس- -اف ق- -ائ- -د ال- -م- -درسس -ة اأن -ه ل ي -م -ك -ن
ال-ح-ديث ع-ن ن-ج-اح ه-ذه ال-ق-ل-ع-ة ال-تكوينية
ال- -رائ -دة دون ال -ت -ط -رق اإل -ى ال -م -ج -ه -ودات
ال -ج -ب -ارة م -ن ق-ب-ل ك-اف-ة اأف-راد ال-م-درسس-ة،
وب-ال-خصس-وصص الإط-ارات وال-م-درب-ي-ن ،وك-ذا
والأسس- -ات- -ذة ال- -ذي- -ن ع- -م- -ل- -وا ب- -ك- -ل صس -دق
واإخ- -لصص ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق الأه -داف ال -ن -ب -ي -ل -ة
للمدرسسة ،قصسد تطوير ميكانيزمات العلمي
وصسناعة المعرفة.

لرشصيف
صصورة من ا أ

اŸنظومة التكوينية الورشصة
األسصاسصية لصصناعة رجال الغد

وفي هذا السسياق أاكد العميد أان المنظومة
التكوينية ،تبقى بدون منازع الورشسة األسساسسية
التي بإامكانها أان تصسنع رجال الغد والكفاءات
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ف- -ي ظ- -ل ال- -ن- -هضس -ة ال -ع -ل -م -ي -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة والصس -ن -اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
ال -م -ؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي ق-ط-عت أاشس-واط-ا
ع -م -لق -ة ف -ي الح -ت -راف وال-عصس-رن-ة ،وال-ت-ي

حسسبه واحدة من أاعرق المدارسص العسسكرية
ال -ع -ل -ي -ا ال -م -ت -خصسصس -ة ف-ي ت-ك-وي-ن اإلط-ارات
والكوادر المؤوهلة المتمكنة من أاداء مهامها
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة وال-ل-وج-يسس-ت-كية بدرجة كبيرة من
الوعي واإلحتراف والدقة والمسسؤوولية.
وفي معرضص كلمته تطرق قائد المدرسسة إالى
م-خ-ت-ل-ف أان-م-اط ال-ت-ك-وين المتعلقة بالمعارف
العسسكرية والعلمية التي اكتسسبها المتخرجون
من طرف نخبة من أاسساتذة ومكونين أاكفاء ،
التي سستسسمح لهم بخوضص مهامهم بكل إاصسرار
والعمل في كل أالظروف داعيا إاياهم للدفاع
ع -ن ح -رم -ة ال-ت-راب أال-وط-ن-ي وأان ي-ك-ون-وا ف-ي

مسستوى األمانة مرجعيتهم بيان أاول نوفمبر
كما نوه العميد بانضسباط ومثابرة المتربصسين
من الدول الشسقيقة والصسديقة.
لشسادة بالدعم
ولم يفوت العميد الفرصسة ل إ
لمكانيات الضسخمة التي
المادي والمعنوي ول إ
سس-خ-رت-ه-ا ال-م-دي-ري-ة ال-م-رك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد وعلى
رأاسسها اللواء المركزي للعتاد وكذا المرافقة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة وت -ج -ه -ي -ز ال -م -درسس-ة ب-ع-ت-اد
بيداغوجي عصسري ومخابر علمية من الجيل
ال -ح -ديث ،دون إاغ -ف-ال مسس-اه-م-ة ال-ج-ام-ع-ات
والكليات في تطوير وترقية اتفاقيات الشسراكة
ف-ي ال-م-ج-ال ال-ع-ل-م-ي وال-ب-ي-داغ-وجي لتجسسيد
سس- -ي- -اسس- -ة اإلن- -ف- -ت -اح ع -ل -ى ع -ال -م ال -م -ع -رف -ة
والتكنولوجيا ،مشسيرا إالى اأن المدرسسة تتطلع
ل-ف-ت-ح مشس-اري-ع ال-دك-ت-وراه اٱف-اق  2020لتقديم
اإلضسافة اللزمة لميدان البحث العلمي وإانتاح
المعرفة.
وت-م-اشس-ي-ا م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات ال-م-رح-ل-ة ق-ال ق-ائد
ال -م -درسس-ة ف-إان ه-ذه األخ-ي-رة تسس-ع-ى إلط-لق
الدروسص العليا لسسلح العتاد ،والهادفة لتدعيم
تشسكيلت قوام المعركة بإاطارات ذوي مسستوى
ع -م -ل -ي -ات -ي إاسس -ت-رات-ي-ج-ي ق-ادري-ن ع-ل-ى إادارة
مختلف األعمال القتالية واللوجيسستية بمهارة
وكفاءة عالية ،وهذا بفضسل الرعاية المتواصسلة
ال-ت-ي م-ا ت-زال ت-ول-ي-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا للجيشص
الوطني الشسعبي لقطاع العسسكري والعلمي.

وتجدر اإلشسارة إالى أانه بعد أاداء القسسم من
طرف المتخرجين ،تم تقليد الرتب وتسسليم
الشس-ه-ادات ل-ل-م-ت-ف-وق-ي-ن ،ب-ح-يث أاع-طى اللواء
المدير المركزي للعتاد موافقته على تسسمية
ال-دف-ع-ات ال-م-ت-خ-رج-ة ب-إاسس-م الشس-ه-ي-د ال-ب-ط-ل
الطيب بن مقدم المدعوسسي رزقي ،مع إاعطاء
نبذة تاريخية عن مسسيرته النضسالية إابان الثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ،ل -ي -خ-ت-ت-م ال-ح-ف-ل ب-اسس-ت-ع-راضص
عسس-ك-ري ع-ل-ى أان-غ-ام ال-م-وسس-ي-ق-ى ال-عسس-ك-ري-ة
عكسست التنظيم المحكم والتنسسيق الدقيق.
وللعلم فإان الدفعات العشسرة المتخرجة هي
الدفعة ال 35لدروسص القيادة واألركان ،الدفعة
الـ 74لدروسص اإلتقان ،الدفعة الثالثة ماسستر «
أال.م.د»  ،ال - - -دف - - -ع - - -ة الـ 21ل - - -دورة دروسص
ال-ت-خصسصص (ال-ت-ط-ب-ي-ق) ،ال-دف-عة الـ 11للطلبة
الضس -ب -اط ت -ك -وي -ن خ -اصص ،ال -دف -ع-ة ال-ت-اسس-ع-ة
ل - -يسس - -انسص « أال.م.د» ،ال- -دف- -ع- -ة الـ 46لدورة
األهلية العسسكرية المهنية من الدرجة الثانية،
ال -دف -ع -ة ال -ث -ان -ي -ة ل-دورة األه-ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
المهنية من الدرجة الثانية مكونين ،الدفعة
الـ 87ل-دورة األه-ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-م-ه-نية من
ال- -درج- -ة الول- -ى ،ال- -دف -ع -ة الـ 46العسسكرية
المهنية من الدرجة الثانية.وتشسرف المدرسسة
ككل سسنة على تكوين متربصسين وطلبة من
ال -دول الشس -ق -ي -ق -ة والصس -دي -ق -ة ف -ي م -خ-ت-ل-ف
التخصسصسات والمسستويات.

من مراسسلينا

اأ’ربعاء  26جوان  201٩م
الموافق لـ  23شسوال  1440ه ـ

العائÓت الباتنية تفضضل عطلة خارج الو’ية

ضصغط كب Òعلى ا◊افÓت اŸتوجّهة إا ¤اŸناطق السصاحلية
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بالرغم من عدم التكفل بهم من طرف بلدية سضيدي بلعباسض:

مركز الفروسصية يبادر بعÓج مرضصى التوحّد

ت -فضض-ل اغ-لب ح-افÓ-ت ال-ن-ق-ل ا◊ضض-ري ب ÚاŸدن ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،فصض-ل الصض-ي-ف ل-ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت سض-ي-اح-ي-ة
للو’يات السضاحلية ،لÓسضتمتاع بالبحر لفائدة العائÓت والشضباب ،حيث تسضتغرق هذه الرحÓت أاياما عدة
’مر الذي يؤوثر سضلبا على نوعية اÿدمات التي تقّدمها اŸلتزمة بدف Îشضروط مع مديرية النقل.
ا أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي
كشسف مدير النقل لو’ية باتنة ‘
تصسريح ÷ريدة «الشسعب» ،أان مصسا◊ه
ح-ريصس-ة ج-دا ع-ل-ى ال-ت-ط-ب-ي-ق الصسارم
ل- -ل- -ق- -ان- -ون ب- -خصس -وصص ضس -م -ان ن -ق -ل
اŸسس- -اف -ري -ن ب ÚاŸدن خ Ó-ل فصس -ل
الصسيف ،حفاظا على حقّ اŸواطن ‘
التنقل إا ¤عاصسمة الو’ية ،وبالتا‹
تنظيم عملية السسماح لبعضص خطوط
ال -ن -ق -ل ب -ت -ن -ظ -ي -م رح Ó-ت سس -ي -اح-ي-ة
ل-ل-و’ي-ات السس-اح-ل-ي-ة ول-ك-ن ل-يسص ع-لى
حسس- -اب اŸواط- -ن ،ح- -يث ّ” تسس- -طÒ
ب- -رن- -ام- -ج ‘ ه -ذا اÿصس -وصص Œن -ب -ا
Ÿغ - -ادرة ج - -م- -ي- -ع ا◊افÓ- -ت وت- -رك
اŸواطن يعا Êمن مغبة غياب وسسائل
النقل من اŸدن إا ¤عاصسمة لو’ية.
وتشس -ه -د ب -ل-دي-ات ب-ات-ن-ة ،ك-ل م-وسس-م
اصس -ط -ي -اف خ Ó-ل السس-ن-وات اأ’خÒة،
أازم- -ة ‘ وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل ،ح -يث ي -ت ّ-م
تسسجيل طواب Òللمسسافرين والركاب
أام - -ام م - -واق - -ف ا◊افÓ- -ت ل- -ل- -ن- -ق- -ل

ا◊ضسري ،نحو عاصسمة الو’ية على
غ -رار ع Úال -ت -وت -ة ،ب -ري -ك-ة ،م-روان-ة،
أاريسص وغÒه- -ا ،وه- -ذا بسس- -بب ن- -قصص
وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ت-ي اخ-ت-ار أاصس-ح-اب-ها
وجهة البحر ،وعدم قدرة ا◊افÓت
اŸتبقية على تلبية الطلبات.
وي -ع -ا ÊاŸوظ -ف -ون خ -اصس -ة وط-ل-ب-ة
ا÷امعات ‡ن  ⁄يسستفدوا بعد من
عطلتهم السسنوية والتÓميذ الناجحون
ا÷دد ‘ شسهادة البكالوريا من هذه
اŸشس -ك -ل -ة ،ح -يث ي -واج -ه -ون م -ع -ان-اة
حقيقة ‘ التنقل إا ¤أاماكن عملهم،
” تعمد العديد من
خاصسة بعد أان ّ
أاصس- -ح -اب ا◊اف Ó-ت ال -ع -ام -ل -ة ع -ل -ى
مسستوى اÿطوط ا◊ضسرية والريفية
إا ¤اÿط -وط ال-زرق-اء اŸت-ج-ه-ة ن-ح-و
الشسواطئ.
اŸواطنون الذين التقينا بهم ،أاكدوا
لنا صسعوبة قضساء حوائجهم اإ’دارية
ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة ،خ-اصس-ة ‘ ب-داي-ة
اأ’سس -ب -وع ،ح -يث يضس -ط -رون ل-ل-م-ك-وث
طوي Óو–ت أاشسعة الشسمسص ا◊ارقة

إاعادة بعث زراعة الطماطم Ãيلة

ل -ل -ظ -ف -ر Ãق -ع -د ب -إاح -دى ا◊اف Ó-ت
اŸتجهة Ÿدينة باتنة ‘ ،ح Úاختار
بعضسهم اللجوء للخطوط الو’ئية ،التي
“ّر على الطرق اإ’جتنابية والوطنية
على غرار بسسكرة ،خنشسلة قسسنطينة
وسسطيف.
ه -ذه اŸع -ان -اة ت -ب -دأا ع -ل -ى السس -اع-ة
السس- -ادسس- -ة بÈي- -ك- -ة وأاريسص وم -روان -ة
وغÒه - -ا ،وذلك م - -ن- -ذ ب- -داي- -ة فصس- -ل
الصسيف ،أاين صسار الظفر Ãكان ‘
ا◊افÓت ،صسعب اŸنال ،حيث يرجع
ب -عضص السس -ائ-ق Úسس-واء ل-ل-ح-افÓ-ت أاو
سسيارات اأ’جرة ،أاسسباب أازمة النقل
خÓل فصسل الصسيف ،إا ¤توجه أاغلب
ا◊افÓت إا ¤الشسواطئ ،وذلك بحثا
عن الربح السسريع والعمل اŸريح ،أ’ن
ه -ذه اÿط -وط تضس -م -ن بصس-ف-ة دوري-ة
التنقل إا ¤البحر ‘ إاطار الرحÓت
ال -ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ال-ن-وادي وا÷م-ع-ي-ات،
وبأاسسعار تسساهم ‘ إارضساء الطرفÚ
وتقّدم أ’صسحاب هذه اÿطوط ربحا
معقو’ حتى وإان كان ذلك بطرق غÒ
قانونية ’سسيما مع غياب الرقابة.
ورغ- -م اإ’ج- -راءات الصس- -ارم -ة ال -ت -ي
ب -ادرت ب -ه -ا مصس -ال -ح م -دي-ري-ة ال-ن-ق-ل
واŸت -اب -ع -ة الشس -خصس-ي-ة ل-ل-م-دي-ر ل-ه-ذا
اŸلف ،إا’ أان بعضص أاصسحاب اÿطوط
ي -ت -ح -اي-ل-ون ع-ل-ى الÈن-ام-ج وي-ق-وم-ون
ب -ت -ن-ظ-ي-م رحÓ-ت تسس-ت-غ-رق ع-دة أاي-ام
ﬁدث Úبذلك خل Óواضسحا ‘ عملية
ضسمان النقل ا◊ضسري للمواطن.Ú
هذه الوضسعية –تم على اŸواطنÚ
اللجوء مضسطرين إا ¤سسيارات اأ’جرة
ع-ل-ى ق-ل-ت-ه-ا ،وع-ل-ي-ه ي-طالب مسستعملو
ﬁط -ات ال -ن -ق -ل السس -ل -ط-ات اŸع-ن-ي-ة
ب -ف-رضص الصس-رام-ة م-ن خÓ-ل ال-رق-اب-ة
ع- -ل- -ى ع -م -ل ه -ذه اÿط -وط ،وت -وفÒ
اŸزي- -د م- -ن ا◊افÓ- -ت ذات ا◊ج- -م
الكب.Ò

تخوفات من التلف السصريع للمنتوج
يقومون بتأام ÚاÙاصسيل.

ربط اŸنطقة الشصمالية للو’ية
بالغاز بالطبيعي

–رصض م - - -دي - - -ري - - -ة اŸصض - - -ال - - -ح
ال -ف Ó-ح-ي-ة Ãي-ل-ة ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
ﬂت- -ل -ف الشض -رك -اء وال -ف -اع -ل‘ Ú
اÛال الفÓحي ،على إاعادة بعث
نشضاط شضعبة الطماطم الصضناعية
ب -ال -و’ي -ة ،ب -ع -د ت -راج -ع اŸسض-اح-ة
’خÒة من
اŸسضتغلة ‘ انتاج هذه ا أ
 60هكتارا ا 6.5 ¤هكتارات فقط
اŸوسض - - -م اŸاضض - - -ي’ ،سض - - -ي- - -م- - -ا وأان
ال-و’ي-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ب-ن-ية –تية
Ÿعامل التحويل بإامكانها اسضتيعاب
اŸنتوج.

ميلة :خالد العيفة
وق- -د أاج- -م- -ع اŸه- -ت- -م -ون ب -ال -ق -ط -اع
الفÓحي بالو’ية ،على أان العائق اأ’كÈ
ال- -ذي أاّث- -ر ع- -ل- -ى شس- -ع- -ب- -ة ال -ط -م -اط -م
الصسناعية ‘ السسنوات اأ’خÒة ،مشسكل
تسس- -وي- -ق اŸن- -ت -وج ،اأ’م -ر ال -ذي ج -ع -ل
السسلطات الوصسية تسسعى ا ¤حّله عÈ

التنسسيق مع وحدتي –ويل الطماطم
الصسناعية جنوب الو’ية ’سستيعاب كافة
اŸنتوج اÙلي ،فيما يتّم الÎكيز حاليا
ع -ل -ى ال -ت -نسس -ي -ق م -ع م-ن-ت-ج ل-ل-ط-م-اط-م
الصس -ن -اع -ي -ة م -ن و’ي -ة ع -ن -اب -ة ل -ل-ق-ي-ام
ب -خ -رج -ات ت -ك -وي-ن-ي-ة م-ي-دان-ي-ة ل-ف-ائ-دة
” تقد Ëدعم
فÓحي و’ية ميلة،كما ّ
مادي للفÓح“ Úثل ‘ قنوات السسقي
‘ عدد من البلديات.
ك -م -ا ي-ع-ا ÊفÓ-ح-و ال-و’ي-ة ك-ثÒا م-ن
صس-ع-وب-ات وع-راق-ي-ل ،م-ن صس-ع-وب-ة ك-راء
اأ’راضس- -ي ،و‘ ح- -ال -ة ال -ك -راء ب -أاث -م -ان
باهظه ’ Áكنهم ا◊صسول على عقد
كراء Áكنهم من ا◊صسول على ﬂتلف
أاشس- -ك- -ال ال- -دع -م اŸق -دم م -ن ال -دول -ة،
باإ’ضسافة ا ¤الصسعوبات اŸسسجلة ‘
›ال سسقي اÙاصسيل خاصسة بالنظر
لÓعتماد اŸطلق على مياه الواد الكبÒ
باسستعمال اŸضسخات مع ما تكّلفه من
مصساريف إاضسافية ،إاضسافة إا ¤أان اغلب
الفÓح Úالناشسط ‘ Úهذه الشسعبة ’
يحوزون على بطاقة فÓح ،كما أانهم ’

قام ﬁمد عم ،Òوا‹ ميلة ،سسعيا من
السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-حسس Úاإ’ط-ار
اŸع -يشس -ي ل -ل -م -واط -ن وال -وق -وف ع -ل -ى
ﬂتلف اŸشساريع التنموية بالو’ية ،و‘
إاطار السسياسسة الرامية إا ¤تغطية كل
مناطق الو’ية بالغاز الطبيعي ،بزيارة
تفقد Ÿشسروع ربط اŸنطقة الشسمالية
للو’ية بالغاز بالطبيعي ببلدية حمالة،
ه -ذا اŸشس -روع ال -ذي ت -ول-ي-ه السس-ل-ط-ات
العمومية أاهمية كÈى ،باعتبار أان هذه
اŸناطق تعرف برودة شسديدة ‘ فصسل
الشس -ت -اء ،وه -ي ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي “ ّسص 15
منطقة «الوصساف ،القيقبة ،الشسيقارة،
أاو’د راب - -ح ،ال - -دار ا◊م - -راء ،ت - -رع - -ي
ب- -اي- -ن- -ان ،اع- -مÒة اراسص ،ب- -وغ -رداي -ن،
تامولة ،تسسالة اŸطاعي ،مينار زاررة
،براقة ،تسسدان حدادة» ،باإ’ضسافة ا¤
م-ن-ط-ق-ت-ي ب-ن-ي ي-اج-يسص وج-ي-ملة بو’ية
ج- -ي- -ج- -ل ،وسس -وف يسس -ت -ف -ي -ذ م -ن ه -ذا
اŸشسروع حوا‹  13الف مسسكن ،بقيمة
مالية تقدر بـ  234مليار سسنتيم على
مسسافة  58كلم.
وأاث -ن -اء وق -وف -ه ع -ل -ى م-دى ت-قّ-دم أاشس-غ-ال
اŸشس -روع أاسس -دى ال-وا‹ ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ك-ل م-ن
م- -ك- -تب ال- -دراسس- -ات واŸق- -اول- -ة اŸك- -ل -ف -ة
Óسسراع ‘ وتÒة اأ’شسغال ،وأاكد
اŸشسروع ل إ
على أانه سستكون متابعة دائمة وعن كثب لكل
م -راح -ل ت -ق -دم اأ’شس -غ-ال ،ح-يث أام-ر ال-وا‹
م -دي -ر ال -ط -اق -ة ب-إاع-داد ت-ق-اري-ر أاسس-ب-وع-ي-ة
وعرضص حال عن سس Òاأ’شسغال أاو’ بأاول.
وŒدر اإ’شسارة ،إا ¤أانه عند ا’نتهاء
م - -ن ه - -ذا اŸشس - -روع ورب- -ط ك- -ل ه- -ذه
اŸناطق بالغاز الطبيعي سسÎتفع نسسبة
ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-ه-ذه اŸادة ا◊ي-وية بالو’ية

‚ح م- -رك- -ز ال- -ف -روسض -ي -ة ل -و’ي -ة
سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ‘ ال-ق-ي-ام ب-ت-ج-رب-ة
’و ¤من نوعها على اŸسضتوى
تعد ا أ
’طفال
الوطني بعد منحه الفرصضة أ
م- -ن م- -رضض- -ى ال- -ت- -وّح- -د ‘ ‡ارسض- -ة
ري- -اضض- -ة رك- -وب اÿي -لŸ ،ا ل -ه -ا م -ن
أاه- -م- -ي- -ة ‘ عÓ- -ج ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن
’مراضض ،نق Óعن Œارب قام بها
ا أ
ﬂتصضون خارج الوطن.

بسسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

فتحت جمعية بني عامر الناشسطة على
مسستوى اŸركز اأ’بواب ◊وا‹  80طفÓ
‡ن ي -ع -ان -ون م -ن ط -ي -ف ال -ت-وّح-د أ’ج-ل
التدرب ›انا Ãرافقة طبيبة نفسسانية،
ح -يث أاث -ب -تت ال-دروسص ‚اع-ت-ه-ا ب-ع-د أان
Œاوب ع -دد م -ن اأ’ط -ف -ال م -ع ط -ري -ق -ة
ال -عÓ-ج اŸسس-ت-ح-دث-ة و‚ح-وا ‘ ال-ن-ط-ق
وŒاوز بعضص الصسعوبات ‘ الكÓم ،وهو
ما أاكدته إاحدى اأ’مهات التي قالت إان
ابنها قبل ‡ارسسته للفروسسية ،كان يعاÊ
من صسعوبات حتى ‘ النظر إاﬁ ¤دثيه،
لكن وبعد ترّدده على حصسصص التدريب
بدأا وضسعه يتح ّسسن بشسكل كب ،Òوزادت
ثقته بنفسسه وأاصسبح يتفاعل مع اÙيط
بشسكل قريب إا ¤اإ’نسسجام ،هذا وناشسد
القائمون على ا÷معية ا÷هات الوصسية
م - -ن أاج - -ل دع - -م م - -ب - -ادرت - -ه - -م وت - -وفÒ
اإ’مكانيات لهم Ÿواصسلة العمل وتطوير
ال -ت -ج -رب -ة و–وي -ل -ه -ا إا ¤ط -ري-ق-ة عÓ-ج
ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿسس-اع-دة م-رضسى التوّحد على
غ - -رار م - -ا ه - -و م - -ع- -م- -ول ب- -ه ‘ ال- -دول
اŸتقدمة.
ول - -لسس - -م - -اح Ùب- -ي ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن
ال - -ري - -اضس - -ات ‘ ‡ارسس - -ة ه- -واي- -ات- -ه- -م
بادر مركز الفروسسية بإاعادة بعث نشساط
مدرسسة التدريب على الفروسسية لفائدة
م -واط -ن -ي ال -و’ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف ال-ف-ئ-ات
العمرية الراغب ‘ Úتعلم هذه الرياضسة

ال -ن-ب-ي-ل-ة ب-ع-د ت-وق-ف دام  25سس-ن-ة بسسبب
ج -م -ل -ة م -ن ال -ع -راق-ي-ل أاه-م-ه-ا اŸشس-اك-ل
اŸالية ،والتي “ ⁄نع اŸركز من –قيق
عدد من اإ’‚ازات كان آاخرها ا◊صسول
على اŸرتبة الثانية ‘ ا÷ائزة الكÈى
مسسابقة القفز على ا◊واجز ‘ صسنفي
أاشس- -ب- -ال وأاواسس -ط ال-ت-ي اح-تضس-ن-ه-ا م-ي-دان
الفروسسية بوهران .
يذكر أان مركز الفروسسية لو’ية سسيدي
ب- - -ل- - -ع- - -ب- - -اسص ال- - -ذي أانشس- - -ئ سس- - -ن- - -وات
ال -تسس-ع-ي-ن-ات وال-ذي تسسّ-ي-ره ج-م-ع-ي-ة ب-ن-ي
عامر يعّد مرفقا رياضسيا وترفيهيا هاما
ي -ح -ت -اج ل -ل -ك -ث Òم-ن اإ’ه-ت-م-ام وال-ع-ن-اي-ة
بالنظر إا ¤حالة اإ’همال التي يعا Êمنها،
ح -يث ت -راج -ع ع -دد ال -ف-رسس-ان ب-ه إا30 ¤
فارسسا فقط كما تراجع عدد اأ’حصسنة
أايضسا إا 18 ¤حصسان ،أاربعة منها تسستغل
‘ اŸن- -افسس- -ات ب -ع -د أان ك -ان ال -ع -دد 42
حصسانا سسنة  ،2014وهو اŸشسكل الذي
ت -رتب ع -ن اأ’زم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا
اŸركز بسسبب ضسآالة اإ’عانة اŸالية التي
يتلقاها من البلدية والتي ’ تغطي كافة
اŸصس -اري-ف م-ن أاغ-ذي-ة ورع-اي-ة صس-ح-ي-ة.
وح -ي -ال ال -وضس -ع ي-ن-اشس-د اŸن-خ-رط-ون ‘
اŸركز بضسرورة اإ’لتفاتة إا ¤هذا اŸرفق
الÎف -ي -ه-ي وال-ري-اضس-ي وال-ذي Áت-د ع-ل-ى
مسس - -اح - -ة شس - -اسس - -ع - -ة ويضس ّ- -م م - -ي - -دان - -ا
للفروسسية مطابق للمعاي Òالدولية ومدرج
م -غ -ط -ى و 70اسس- -ط -ب  Ó-ف -ردي -ا إ’ي -واء
اأ’حصس -ن -ة ومسس -ت -ودع -ا م -غ -ط -ى إ’ج -راء
ال -ت -م -اري -ن ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤فضس -اء ع -ل -ى
مسساحة  1هكتار Áكن اسستغÓله إ’نشساء
اسس -ط -ب Ó-ت ف -ردي -ة ج -دي -دة ’سس -ت -ق-ب-ال
اأ’حصسنة أاثناء إاقامة اŸسسابقات الوطنية
والدولية ،هذا ويضسّم اŸركز أايضسا مطبخ
›ه -ز وق-اع-ة Áك-ن اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا إ’ق-ام-ة
مطعم ومقهى يوّفر متطلبات الزوار من
جهة ويسساهم ‘ –قيق أارباح للجمعية
من جهة أاخرى.

مو’تي يسضتمع ’نشضغا’ت سضكان العديلة وفج الطمار والزقيق

ا Ÿـ ـ ـي ـ ـ ـاه ‘ صصـ ـ ـ ـ ـدارة م ـ ـ ـطالـب السصكان بتبسصة

ي- -واصض -ل ع -ط -اال -ل -ه م -و’ت -ي وا‹
ت -بسض -ة ،خ-رج-ات-ه اŸي-دانّ-ي-ة ،ب-غ-ي-ة
’وضض-اع ‘
ال -وق -وف ع -ل-ى ح-ق-ي-ق-ة ا أ
›ا’ت الّ-ت-ن-م-ي-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة،
وا’لتقاء باŸواطن Úوا’سضتماع إا¤
م-ط-ال-ب-ه-م ،وال-ت-كّ-ف-ل ب-ه-ا وف-ق م-بدأا
’ول -وي -ات ،ووف-ق اŸت-وّف-ر
’خ -ذ ب -ا أ
ا أ
’مكانيات ،حيث كانت منطقة
من ا إ
«ال- -ع- -دي- -ل- -ة» ب- -إاق -ل -ي -م ب -ل -دّي -ة اŸاء
’بيضض ،أاّول ّ ﬁ
طة زارهاÃ ،عّية
ا أ
رئ- -يسض اÛلسض الشض- -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي،
وال-ت-ق-ى ب-ج-م-ع م-ن اŸواط-ن Úالذين
أابلغوه انشضغا’تهم بخصضوصض التزّود
Ãاء الشّضرب.

تبسسة :خالد.ع

ال- - - -وا‹ أارج- - - -ع سس- - - -بب ذلك ،إا ¤كÌة
الّ-ت-وصس-يÓ-ت غ Òال ّشس-رع-ي-ة ال-ت-ي تسسّ-ببت
بشسكل كب ‘ Òضسياع ا◊صسصص اŸائية
ا›ÈŸة لل ّسسكان ،مطالبا بضسرورة وقف
ه -ذه ال ّ-ت -وصس -ي Ó-ت ،م -ه ّ-ددا ب -اŸت -اب -ع -ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ‘ ح ّ-ق اŸتسس ّ-ب -ب ‘ Úذلك،
واŸتسس - -ب - -ب– ‘ Úط - -ي - -م ا◊ن - -ف- -ي- -ات
اŸوضسوعة للغرضص.
وÃنطقة «فّج ال ّ
طمار» بالعقلة اŸا◊ة،
بدورها حظيت بزيارة تفقدّية من طرف
وا‹ الو’ية ،أاين وقف على انشسغا’ت
سساكنيها ،كاشسفا عن تخصسيصص مبلغا ماليّا
ق- -دره  8م Ó-ي Òسس -ن -ت-ي-م م-وّج-ه إ’ع-ادة
ا’عتبار للمسسلك البلدي الّرابط الطريق
الوطني رقم Ã 16نطقة «قابل بوجÓل»،

م - -رورا «ب- -ه- -نشس Òا◊صس- -ح- -اصص» و»فّ- -ج
الطمار» ،والعمل على إامكانية حفر بئر
ع -م -ي -ق -ة ل -ل-قضس-اء ع-ل-ى أازم-ة ن-درة م-ي-اه
الشسرب بهذا التجمع السسكا ÊواŸناطق
اŸتصس -ل -ة ب-ه ،مضس-ي-ف-ا أاّن مسس-اع-ي ت-ب-ذل
با’ّتصسال مع ال ّسسلطات اŸركزية تهدف
إا ¤رفع التجميد عن مشسروع هام بعد
إاع- -داد الّ- -دراسس- -ة اŸط- -ل- -وب -ة ل -ل -ت -ك ّ -ف -ل
ب -اح -ت -ي -اج -ات سس -اك -ن -ة م -ن -ط -ق -ة «ق -اب-ل
بوجÓل» وربطها بالكهرباء الّريفية.
واسس -ت -ج -اب-ة ل-ط-لب ال ّسس-ك-ان ب-خصس-وصص
ا’كتظاظ اّ Ÿسسجل ‘ عدد من اŸدارسص
ا’بتدائّية ،أافاد الوا‹ أانه يجري العمل
على إا‚از ثÓثة أاقسسام توسّسعية ‘ إاطار
برنامج اّ ı
طط البلدي للّتنمية ،وذات
اŸط -الب ب -خصس-وصص الّ-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضس-رّي-ة
وف -ت -ح اŸسس -الك الّ-ري-ف-ي-ة ون-قصص ال-ت-زّود
Ãياه الشسرب ،كان ﬁلّ نقاشص مسستفيضص
ب Úوا‹ الو’ية وعدد من مواطني بلدّية
ال -ع -ق -ل -ة اŸا◊ة ،ح-يث ّ” أاخ-ذه-ا ب-عÚ
ا’عتبار للتكفل اأ’مثل بها ،وفق ما توّفر
م -ن إام -ك -ان -ي -ات وأان ذلك سس -ي -ك -ون ّﬁل
متابعة مسستمّرة من طرف اŸسسؤوول اأ’ّول
بالو’ية.
وت -وق -ف م -و’ت -ي Ãن -ط -ق-ة « الّ-زق-ي-ق»
الّ-ت-اب-ع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا ل-ب-ل-دّية العقلة اŸا◊ة،
ووقف على معاناة سساكنتها الذين يشسكون
من انعدام الغاز ونقصص التّهيئة ا◊ضسرية،
واع -دا إاي-اه-م ب-ال-ع-م-ل Ãعّ-ي-ة اŸسس-ؤوولÚ
ب -ال -ب -ل-دّي-ة وال-دائ-رة ع-ل-ى إاي-ج-اد ا◊ل-ول
اŸن- -اسس- -ب- -ة وال- -ت- -كّ - -ف- -ل ب- -ج- -م- -ي- -ع ه -ذه
ا’نشسغا’ت.

‹hO

إألربعاء  2٦جوإن  2019م
إلموإفق لـ  2٣شسوإل  1440هـ

جون على «ورشسة اŸنامة»
الفلسسطينّيون يحت ّ

ك ـ ـ ـ ـوشض Ôي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفضض مب ـ ـ ـ ـ ـادرة إلسضـّÓم إلعربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وإلّرئاسضـ ـ ـ ـة إلفلسضطي ـ ـ ـنّية تعتـ ـ ـÈها خطّا أإح ـ ـمر

يعقد منذ نهار أامسس وإا ¤غاية
اليوم باŸنامة «مؤو“ر البحرين»
–ت عنوان «ورشسة الزدهار من
أاجل السسÓم» ،برئاسسة غاريد
كوشس Ôمسستشسار الرئيسس
لمريكي دونالد ترامب وصسهره،
ا أ
والذي يهدف إا ¤تطبيق الشسق
القتصسادي من خطة ما باتت
تعرف بـ «صسفقة القرن» ،وقد
أاعلنت السسلطة والفصسائل
الفلسسطينية عن رفضسها للمؤو“ر،
ودعت إا ¤مقاطعته.
باŸناسسبة كشسفت إلوليات إŸتحدة،
أإن خ -ط -ت -ه -ا ل-لسسÓ-م ت-ه-دف إ ¤ج-م-ع
إسس-ت-ث-م-ارإت ت-ت-ج-اوز قيمتها  50مليار
دولر لصس -ال -ح إل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ،Úوخ-ل-ق
م -ل -ي -ون ف -رصس-ة ع-م-ل ل-ه-م ومضس-اع-ف-ة
إجما‹ ناŒهم إÙلي خÓل عشسرة
أإعوإم.
لكن إلفلسسطيني Úرفضسوإ إلسسقوط ‘
إلفخ إلذي أإوقعتهم فيه إتفاقية أإوسسلو
إلتي  ⁄تقّدم لهم إّل ›ّرد وعود ل
تسس- -م- -ن ول ت -غ -ن -ي م -ن ج -وع ،وق ّ-رروإ
م-ق-اط-ع-ة م-ؤو“ر إŸن-ام-ة ،و ⁄ي-ك-ت-فوإ
بذلك بل هزوإ إلضسفة إلغربية وقطاع
غ-زة Ãظ-اه-رإت ومسسÒإت إح-ت-ج-اجا
على إŸؤوإمرة إألمريكية إ÷ديدة إلتي
تسستهدف هذه إŸرة ما بقي من حقوق
وعلى رأإسسها حقّ إلعودة وحّل إلدولت.Ú
وسستكون هذه إŸرة إألو ¤إلتي يعرضس
ف- -ي- -ه- -ا ج- -زء م- -ن إÿط- -ة إل -ت -ي ط -ال
إنتظارها ،بشسكل علني .علما بأان إلشسق
إلسسياسسي منها  -وإلذي من إŸسستبعد
أإن ي -نّصس ع -ل-ى ق-ي-ام دول-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
مسس- -ت- -ق- -ل- -ة  -ل- -ن ي- -كشس -ف ع -ن -ه ق -ب -ل
نوفمÈإŸقبل.
وق -ال إل -رئ -يسس إل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود
ع- - -ب- - -اسس ،إألح- - -د« ،أإن –ول أإمÒك - -ا
إل-قضس-ي-ة م-ن سس-ي-اسس-ي-ة إ ¤إق-تصس-ادي-ة،
فقلنا لن نحضسر إ ¤إŸنامة ول نشسجع
أإحدإ للذهاب هناك».
ب- -دوره أإّك- -د رئ- -يسس إ◊ك- -وم -ة ﬁم -د
إشستيه إن عدم مشساركة إلفلسسطينيÚ
‘ ورشسة إلبحرين إلقتصسادية أإسسقط
إلشس- -رع -ي -ة ع -ن -ه -ا ،وإصس -ف -ا ﬁت -وإه -ا
بالهزيل وﬂرجاتها بالعقيمة.
اشستباكات ‘ الضسفة وإاضسراب
‘ غزة
إح - -ت - -ج- -اج- -ا ع- -ل- -ى ورشس- -ة إŸن- -ام- -ة
إلق -تصس -ادي -ة ،ي -ق-اط-ع إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون
إلورشسة ،قائل Úإنه ل Áكن إ◊ديث
عن إ÷انب إلقتصسادي قبل إلتطرق
إ ¤إ◊لول إلسسياسسية إŸمكنة ÷وهر
إلنزإع.
وق- -د سسّ- -ج- -لت أإمسس إشس- -ت- -ب -اك -ات بÚ
ف -لسس -ط -ي -ن -ي Úوإ÷يشس إإلسس -رإئ -ي -ل-ي،
خÓل تظاهرإت إحتجاجية ‘ إلضسفة
إلغربية ضسد مؤو“ر إلبحرين.
وإŒهت مسسÒة ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة ن -ح -و
إ◊اج -ز إل -عسس-ك-ري إإلسس-رإئ-ي-ل-ي ع-ن-د
م -دخ -ل مسس -ت -وط -ن-ة «ب-يت إي-ل» ،ح-يث

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

ح - -اول إ÷يشس إإلسس - -رإئ - -ي - -ل - -ي ق- -م- -ع
إÙت -ج Úب -اسس -ت -خ -دإم ق -ن -اب-ل إل-غ-از
إŸسسيلة للدموع.
كما توجهت مسسÒإت أإخرى نحو نقاط
إلتماسس ‘ بيت ◊م ،أإريحا ،نابلسس،
إÿل -ي -ل ،سس -ل -ف -يت ورإم إل -ل-ه ،رفضس-ا لـ
«ورشس- -ة إŸن- -ام -ة» ،ورف -ع إŸشس -ارك -ون
خÓلها إألعÓم إلفلسسطينية ،وإلرإيات
إلسس -ودإء وأإح -رق-وإ إل-ع-ل-م إإلسس-رإئ-ي-ل-ي
ودم- -ي -ة ل -ل -رئ -يسس إألم -ري -ك -ي دون -ال -د
ترإمب.
وم -ن إŸق -رر أإن تسس -ت -م -ر إل -ف -ع-ال-ي-ات
إلح-ت-ج-اج-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق وإلشسرإكة مع
فصس -ائ -ل إل -ع -م -ل إل -وط-ن-ي وم-ؤوسسسس-ات
إÛتمع إŸد Êوإلنقابات حتى إليوم
إألربعاء.
 ⁄يولد بعد من يتنازل عن
القدسس
وباŸناسسبة قال عضسو إللجنة إŸركزية
◊رك -ة ف -ت -ح ﬁم -ود إل -ع -ال -ول خÓ-ل
إŸسسÒإت ‘ نابلسس «إنه  ⁄يولد بعد
م- -ن ي- -ت -ن -ازل ع -ن إل -ق -دسس» ،وأإك -د أإن
«إلنضسال مسستمر حتى –قيق أإهدإف
إلشسعب إلفلسسطيني».
ج -ه إل -ع -ال -ول رسس -ال -ة إ ¤إسس -رإئ-ي-ل
وو ّ
وإإلدإرة إألمريكية مفادها «أإن إلظلم
ل - -ن ي - -دوم وإŸؤوإم- -رة ل- -ن “ر» ،وأإم- -ا
Óصس-دق-اء وإألشس-ق-اء» ف-ق-ال إل-ع-الول
«ل -أ
«إن إل- - -ط - -ع - -ن - -ات ‘ ظ - -ه - -ر إلشس - -عب
إلفلسسطيني زإدت عن إللزوم .لن نقول
إنكم أإعدإءنا ،بل سسنÎككم لشسعوبكم».
ويشس -ه -د ق -ط -اع غ-زة ،إضس-رإب-ا شس-امÓ-
بعدما دعت إلتنظيمات إلفلسسطينية ‘
إلقطاع إ ¤إإلضسرإب ،فأاغلقت إÙال
إل-ت-ج-اري-ة أإب-وإب-ه-ا م-ن-ذ إلصس-ب-اح ،وشس-ل
إإلضس -رإب م -ؤوسسسس-ات إل-ق-ط-اع إÿاصس
وإلشس- - -رك- - -ات وإألسس- - -وإق وإŸصس - -ارف
وإŸدإرسس وإÙاكم.
ودعت إلهيئة إلعليا ŸسسÒإت إلعودة

وكسسر إ◊صسار إ÷ماه Òإلفلسسطينية،
إ ¤إŸشساركة ‘ إلفعاليات إŸتزإمنة
م - - -ع إإلضس - - -رإب ،وأإب - - -رزه- - -ا إŸؤو“ر
إ÷م -اهÒي إل -ذي ع -ق -د مسس-اء إمسس،
تزإمنا مع إنطÓق «ورشسة إŸنامة».

كوشس Ôيدير ظهره للمبادرة
العربية

صسّرح مسستشسار إلبيت إألبيضس غاريد
ك- -وشس ،Ôب- -أان إلت- -ف- -اق إإلسس- -رإئ- -ي -ل -ي
إلفلسسطيني إلذي تهدف إليه «صسفقة
إلقرن» لن يلتزم باŸبادرة إلعربية.
وإع- -ت Èك- -وشس Ôأإن إل- -ت -وصس -ل لت -ف -اق
إسسرإئيلي فلسسطيني على غرإر مبادرة
إلسسÓم إلعربية لن يكون ‡كنا ،وأإن
إلت -ف -اق ي -ت -ط -لب م -وق -ف -ا وسس -ط-ا بÚ
إŸبادرة وإŸوقف إإلسسرإئيلي.
وق-ال« :أإع-ت-ق-د أإن-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ع-ل-ي-نا أإن
نعÎف بأانه إن كان من إŸمكن إلتوصسل
لتفاق ،فهو لن يكون على غرإر مبادرة
إلسس Ó-م إل-ع-رب-ي-ة .سس-ي-ك-ون ‘ م-ن-ط-ق-ة
وسس- -ط ب Úم- -ب -ادرة إلسس Ó-م إل -ع -رب -ي -ة
وإŸوقف إإلسسرإئيلي».
و‘ إط- -ار إŸب- -ادرة إل- -ع- -رب- -ي- -ة ،دعت
إل - -دول إل - -ع - -رب - -ي - -ة إ ¤إق - -ام- -ة دول- -ة
فلسسطينية على حدود  19٦٧عاصسمتها
إل -ق -دسس إلشس -رق -ي -ة م -ع إلل-ت-زإم ب-ح-ق
إل -ع-ودة لÓ-ج-ئ ،Úإألم-ر إل-ذي ت-رفضس-ه
إسسرإئيل.

اÿطوط ا◊مراء

أإع -ربت إل -رئ -اسس -ة إل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ع-ن
رفضس -ه -ا ل -تصس-ري-ح-ات غ-اري-د ك-وشس-نÒ
بشس- -أان إل- -ت- -وصس- -ل إ ¤ح- -ل وسس -ط بÚ
إلفلسسطيني Úوإإلسسرإئيلي Úل Áكن أإن
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ب-ادرة إلسسÓ-م إل-ع-رب-ية،
مؤوكدة أإنها «خط أإحمر».
وقال إلناطق إلرسسمي باسسم إلرئاسسة
ن -ب -ي -ل أإب -و ردي -ن -ة ،إن م -ب -ادرة إلسسÓ-م
إل-ع-رب-ي-ة إل-ت-ي إأق-رت-ه-ا إل-ق-م-م إل-ع-رب-ية

وزير الدفاع الروسسي سسÒغي شسويغو:

إإسضقاط إلغرب للنّظام ‘ ليبيا أإوجد جماعات إإرهابية ‘ إإفريقيا
قال وزير الدفاع الروسسي سسÒغي شسويغو،
إان انتشسار ا÷ماعات الرهابية واŸتطرفة،
‘ غرب ووسسط إافريقيا ،بدأا بعد إاسسقاط
الغرب لنظام الزعيم الراحل معمر القذا‘
‘ ليبيا.
أإضساف شسويغو ،خÓل لقاء مع وزير دفاع جمهورية
ما‹ إلعميد إبرإهيم ضساهر دÁبيلي ،إلذي عقد

ع- -ل -ى ه -امشس م -ن -ت -دى «إ÷يشس  »2019بضس -وإح-ي
موسسكو« :تعود جذور مشساكل إنتشسار إألسسلحة ‘
غ- -رب ووسس- -ط إف- -ري- -ق- -ي- -ا ،وظ -ه -ور إل -ع -دي -د م -ن
إ÷ماعات إلرهابية ،إ ¤عام  ،2011عندما غÒ
إلغرب إلنظام ‘ ليبيا».
وأإشسار إلوزير إلروسسي ،إ ¤أإن مسستوى إلتهديدإت
إإلرهابية ‘ منطقة إلسساحل وإلصسحرإء إلكÈى

يبقى عاليا ،لذلك ل يزإل إلوضسع هناك وكما ‘
Óمن إإلقليمي.
إلسسابق ،يشسكل –ديا جديا ل أ
وقال« :نتمنى لدولتكم أإن تتخطى جميع إŸشساكل
إلدإخلية ‘ أإقرب وقت ‡كن ،وأإن تنجح ‘ صسد
هجمة إلقوإت إإلرهابية من إÿارج».
وأإشسار شسويغو إ ¤أإن روسسيا ،مسستعدة للمسساعدة ‘
إلتطبيع إلسسريع للوضسع ‘ ما‹.

التّصسعيد ينتقل ا ¤مرحلة أاصسعب

إإيرإن ترد على إلعقوبات إألمريكية بغلق باب إŸفاوضضات
ردت اإيران على العقوبات ا÷ديدة التي
طالت هذه اŸرة ولأول مرة راأسس هرم
السسلطة ‘ اإيران باإغÓق كافة القنوات
الدبلوماسسية غ ÒاŸباشسرة مع الوليات
اŸتحدة.
إأعلن إŸتحدث باسسم إÿارجية إليرإنية عباسس
م -وسس -وي ‘ ت -غ -ري -دة ع -ل -ى صس -ف -ح -ت-ه ‘ م-وق-ع
«ت- - -وي ،»Îإمسس ،ردإ ع- - -ل- - -ى إج- - -رإءإت إ◊ظ - -ر
إلمÒك- - - -ي - - -ة إلخÒة :إن ف - - -رضس إ◊ظ - - -ر غÒ
إÛدي ع - -ل - -ى ق - -ائ - -د إل- -ث- -ورة وك- -ذلك رئ- -يسس
إل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة إلي -رإن -ي -ة ي-ع-ن-ى إغÓ-ق ط-ري-ق
إلدبلوماسسية بشسكل دإئم مع إلدإرة إلمÒكية
إلفاشسلة ،فاإدإرة ترإمب تقوم حاليا بتدم Òجميع
إلآليات إلدولية إŸتاصسلة للحفاظ على إلسسÓم
وإلمن إلعاŸي.Ú
كÓم إلدبلوماسسي إلإيرإ Êإذإ ما نفذته إيرإن

ي -ع -ن -ي إأن ق -ن -وإت إل -ت-وإصس-ل إل-غ Òم-ب-اشس-رة عÈ
وسسطاء سسوف تغلق ،وبالتا‹ سسيكون إأي حديث
ع -ن م -ف -اوضس -ات ب Úإي -رإن وإل -ولي-ات إŸت-ح-دة
معطل باŸدى إŸنظور ،وقد تتاأجل إي جهود
ل -ل -وسس -اط -ة إ ¤م-ا ب-ع-د إلن-ت-خ-اب-ات إلأم-ري-ك-ي-ة
إŸقبلة ،وهذإ يوؤشسر إ ¤إسستمرإر إلتصسعيد ‘
منطقة إÿليج ،وإلنتقال إ ¤مرحلة إأصسعب من
إلضسغوط على إيرإن.
وك- -ان ت- -رإمب ،وق -ع إلث -ن Úم -رسس -وم -ا ب -ف -رضس
إجرإءإت حظر جديدة على إيرإن ،قال إأنها تاأتي
ردإ ع- -ل- -ى إسس- -ق- -اط إي- -رإن ل -ط -ائ -رة إل -ت -جسسسس
إŸسسÒة إلأمريكية فوق مضسيق هرمز إلأسسبوع
إŸاضسي.
كما إأعلنت إÿزإنة إلأمريكية فرضس إجرإءإت
على  8قيادي Úكبار ‘ إ◊رسس إلثوري إلإيرإ.Ê
شس -م -لت إع -ل -ى سس -ل -ط -ة ‘ إي -رإن إŸرشس -د ع-ل-ي

خامنئي ،وقال وزير إÿزإنة إلأمريكي سستيفن
منوتشس Úإأنه سسيتم فرضس حظر إأيضسا على وزير
إÿارجية إلإيرإﬁ Êمد جوإد ظريف ‘ وقت
لحق من هذإ إلأسسبوع.
ون ّ-دد إل -رئ -يسس إلي-رإ Êحسس-ن روح-ا Êب-ا◊ظ-ر
إلمÒكي إ÷ديد ضسد قائد إلثورة إلسسÓمية.
وقال روحا ،Êإّن إأّية حكومة لو كانت “تلك
إأدنى مسستوى من إ◊كمة وإلتعقل فاإنها ل تصسدر
قرإرإ بحظر إأعلى مسسوؤول ‘ بلد ما ،وإلذي ل
يعد مسسوؤول سسياسسيا فحسسب بل دينيا وإجتماعيا
ومعنويا إيضسا.
ونّ- -وه إ ¤إأن ق- -ائ- -د إل- -ث -ورة ل Áت -لك إأم -وإل ‘
إÿارج حتى يطالها إ◊ظر وكل ما لديه هو
منزل متوإضسع وحسسينية موضسحًا :إأن قادة إيرإن
ليسسوإ كقادة إلبلدإن إلخرى حيث ل Áتلكون
إأرصسدة ‘ إÿارج Áكن فرضس إ◊ظر عليها.
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‘ وقفة احتجاجية ضسد «صسفقة القرن»

إ÷الية إلفلسضطينّي ـ ـة با÷ـ ـ ـ ـ ـزإئر تنـ ـ ـّدد
Ãخطّط إإجهاضض إلقضضية إلفلسضطيني ـ ـ ـة
ل بديل عن إاقامة الدولة اŸسستقّلة عاصسمتها القدسس الشّسريف
احتضسنت سسفارة فلسسط Úبا÷زائر ،أامسس،
لبناء ا÷الية الفلسسطينية،
وقفة سسلمية أ
لمريكية القتصسادية
للتنديد بالورشسة ا أ
اŸنعقدة ‘ اŸنامة وإاسسقاط صسفقة القرن،
” التأاكيد على التمسسك بإاقامة الدولة
و ّ
اŸسستقلة وعاصسمتها القدسس الشسريف.

حمزة ﬁصصول

وإإلسس Ó-م-ي-ة أإصس-ب-حت ج-زءإ م-ن ق-رإر
›لسس إألمن إلدو‹ رقم « 1515خط
أإحمر وأإنه ل Áكن لكوشسن Òأإو غÒه
إعادة صسياغة إŸبادرة نيابة عن إلقمم
إلعربية وإإلسسÓمية».
وأإضساف أإن «إلسسÓم لن يكون بأاي ثمن،
وأإن إلرئيسس ﬁمود عباسس كشسف أإهدإف
ه -ذه إلصس -ف -ق -ة إل -ت-ي تسس-ت-ه-دف تصس-ف-ي-ة
قضس-ي-ت-ن-ا إل-وط-ن-ي-ة ،أإم-ام ق-م-م م-ك-ة إل-تي
ع -ق -دت م -ؤوخ -رإ ‘ إŸم -ل -ك -ة إل -ع -رب -ي-ة
إلسسعودية».
وإع- - -ت Èأإن ه- - -دف ورشس- - -ة إل- - -ع - -م - -ل
إلق -تصس -ادي -ة إل -ت -ي ت -ن -ظ -م -ه -ا إإلدإرة
إألمريكية ‘ إلبحرين «إلتمهيد إلمارة
‘ غزة ،وتوسسيعها وإلتخطيط لفصسلها
عن إلضسفة إلغربية ,وتهويد إلقدسس»،
م - - -ؤوك - - -دإً أإن «أإي خ - - -ط- - -ة ل “ر عÈ
إلشس- -رع- -ي- -ة إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة مصسÒه -ا
إلفشسل».
وق - -ال أإب- -و ردي- -ن- -ة إن «أإي- -ة إج- -رإءإت
أإحادية هدفها Œاوز إلشسرعية إلعربية
وإل -دول -ي-ة سس-تصس-ل إ ¤ط-ري-ق مسس-دود،
وأإن فلسسط ⁄ Úتكلف أإحدإ بالتكلم
باسسمها ،وأإنه ل شسرعية سسوى لقرإرإت
إلشس -عب إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي إŸم-ث-ل-ة ب-ق-ي-ادة
منظمة إلتحرير إلفلسسطينية وقرإرإت
إÛالسس إلوطنية».
وتشس- -ارك ‘ إل- -ورشس -ة  ٣9دول-ة ،م-نها
إلدولة إŸضسيفة إلبحرين ,وإلسسعودية
ومصس-ر وإألردن ف-ي-م-ا ت-ق-اط-ع إلسس-ل-طة
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة إلورشسة وقررت إلوليات
إŸت -ح -دة أإل يشس -ارك ف-ي-ه-ا مسس-ؤوول-ون
إسس -رإئ -ي -ل -ي -ون ك -ب -ار ب-ل رج-ال أإع-م-ال
إسس - -رإئ - -ي - -ل - -ي - -ون .وت - -قضس - -ي إÿط - -ة
إلق- -تصس- -ادي- -ة إألم- -ري -ك -ي -ة إŸقÎح -ة
ب-رصس-د  50م -ل-ي-ار دولر ،ع-ل-ى أإن ي-ت-م
–ويل  28مليار دولر منها إ ¤إلسسلطة
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وق-ط-اع غزة ،أإما إلباقي
فسس -ي -ت -م ت -قسس -ي -م -ه ب Úمصس -ر وإألردن
ولبنان.

إل ع د د
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أإشسرف أإم Úمقبول إŸع Úحديثا كسسف Òلدولة
ف -لسس -ط Úب -ا÷زإئ -ر ،ع -ل -ى إل -وق -ف -ة إل -ت-ي تضس-اف
ل -وق -ف -ات وإح -ت -ج -اج -ات إلشس -عب إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘
إألرإضسي إÙتلة وإلشستات ،من أإجل إسسقاط ورشسة
إŸنامة وصسفقة إلقرن.
قال إلسسف Òأإم Úمقبول ‘ ،كلمته« ،جئنا إليوم
لنقول ل Ÿؤو“ر إŸنامة ول لصسفقة إلقرن».
وتابع أإّن إإلدإرة إألمريكية باتت ترى ‘ إلقضسية
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة «مشس-ك Ó-إق-تصس-ادي-ا ،ب-ي-ن-م-ا ح-ق-ي-ق-ة
إلصسرإع سسياسسية» ،مؤوكدإ أإن إلحتÓل إلسسرإئيلي
Áارسس أإبشسع أإنوإع إ◊صسار إŸا‹ على إلشسعب
إلفلسسطيني ،ويقوم بسسرقة مقدرإتها ع Èإلضسرإئب
إŸفروضسة على إلبضسائع إلفلسسطينية.
وأإشسار إ ¤إلضسغوط إلتي Áارسسها إلحتÓل على
إ◊كومة إلفلسسطينية من أإجل قطع إألموإل عن
ع -ائ Ó-ت إألسس -رى وإلشس -ه -دإء ،وشس ّ-دد ع -ل -ى رفضس
إلنصسياع لهذإ إألمر «ولو بقي لدينا قرشسا وإحدإ»،
يقول إلسسف.Ò
وأإوضس -ح أإّن -ه -م «ي -زع-م-ون ب-ت-وف 50 Òم-ل-ي-ار دولر
إسس -ت -ث -م -ارإت ل -ف -لسس -ط Úخ Ó-ل إلسس -ن -وإت إل-عشس-ر
إŸق -ب -ل-ة ،ع-ن أإي إسس-ت-ث-م-ار ي-ت-حّ-دث-ون؟ وإألرإضس-ي
ﬁاصسرة ،ويتم إلعمل على تهويد إلقدسس وتشسريع
إلسستيطان وإنهاء دور إألنوروإ ،وقطع إألموإل عن
إŸؤوسسسسات إŸالية وإلصسحية وإŸدنية لفلسسط.»Ú
وإع- -ت Èأإن ك- -ل م- -ا ي- -ق- -ال ع -ن إسس -ت -ف -ادة إلشس -عب
إلفلسسطيني من ﬂرجات مؤو“ر إلبحرين« ،تضسليل
وكذب ،فكيف تقيم إسستثمارإ ‘ بÓد ﬁتلة».
وأإّكد أإّن «إسسرإئيل تدفع نحو إ◊صسار إŸا‹ على
إلشسعب إلفلسسطيني ،ول تعÎف بحقوقه ول بحل
إل-دول-ت Úوت-ق-ف ضس-د ق-رإرإت إلشس-رع-ي-ة إل-دول-ية»،
مضسيفا «فلينهوإ إلحتÓل وسسنحول بÓدنا إ ¤جنة،

وÁكننا فعل ذلك باŸال إلفلسسطيني فقط ،ول
حاجة لنا بأاموإلهم».
وتأاسّسف مقبول ،لنعقاد إŸؤو“ر إلقتصسادي إلذي
ترعاه أإمريكا ‘ عاصسمة دولة عربية «هي إلبحرين
إلشسقيقة إلتي ع Èشسعبها عن رفضسه إŸطلق لهذه
إلندوة».
وأإفاد ،بأاّن «هذه إلورشسة عبارة عن خدعة تهدف
ل-ف-ت-ح إل-ت-ط-ب-ي-ع م-ع إل-ب-ل-دإن إل-ع-رب-ي-ة ،إل-ت-ي شسارك
بعضسها –ت إلضسغط أإو إلتهديد إألمريكي».
وأإكد أإّن ردود إلفعل إلعربية وإلدولية كلها رفضست
وبشسكل مطلق ما يسسمى صسفقة إلقرن ،كما عارضست
روسسيا وإلصس Úمؤو“ر إŸنامة إلقتصسادي.
وأإشسار إ ¤مقررإت إلقمت Úإلعربية وإإلسسÓمية
إŸن -ع -ق -دت Úن -ه -اي -ة م -اي Ãك-ة إŸك-رم-ة ،أإي-ن ”
إلتشسبث بالقدسس عاصسمة لفلسسط.Ú
وإع -ت Èإلسس -ف Òأإن إŸوإق -ف إل -ع -رب -ي -ة وإل -دول-ي-ة،
أإسسقطت ما إصسطلح عليه صسفقة إلقرن ‘ إŸاء
«بدليل أإن إإلدإرة إألمريكية  ⁄تطرح ◊د إآلن
بنودها».
وأإكد إلسسف Òقائ« Óنحن لن نقبل صسفقة إلقرن ،ول
أإن يكون إلدور إألمريكي رإعيا للعملية إلسسياسسية إن
وجدت».
وأإف -اد إŸت -ح -دث« :ن -ح -ن ل -ن نسس -تسس-ل-م ول-ن ن-رك-ع
وسس -ن -ق -ات-ل ل-عشس-رإت إلسس-ن Úح-ت-ى ن-ح-ق-ق لشس-ع-ب-ن-ا
حريته وإسستقÓله ،وبناء دولته وعاصسمتها إلقدسس
إلشسريف وإقرإر حق إلعودة».
وأإوضسح ‘ إŸقابل ،أإن إلرئيسس ﬁمود عباسس،
يحضسر ÷ولت دبلوماسسية قصسد إلتعبئة Ÿؤو“ر
دو‹ من أإجل حل إلقضسية.
وقال إلسسف Òأإم Úمقبول أإن «عباسس يعمل على
حث روسسيا وفرنسسا وغÒها من إلدول إلعظمى
ع - -ل- -ى إŸب- -ادرة ب- -ع- -ق- -د م- -ؤو“ر دو‹ ل- -ل- -قضس- -ي- -ة
إلفلسسطينية تنفذ فيها مقررإت إلشسرعية إلدولية».
وأإشس -ار إ ¤أإم-ري-ك-ا وإسس-رإئ-ي-ل ت-ع-رقÓ-ن إŸب-ادرة،
م -ت-وق-ع-ا «تشس-ج-ع إل-دول إل-ع-ظ-م-ى إلق-ام-ة إŸؤو“ر
عقب ترسسيم فشسل إلصسفقة إŸزعومة».
و‘ إلسس -ي -اق ،أإك -د إلسس-ف Òأإم Úم-ق-ب-ول ،إسس-ت-ل-ه-ام
إلشس-عب إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن إل-ك-ف-اح إلتحرري للشسعب
إ÷زإئري ،مشسيدإ ‘ إلوقت بدعم إ÷زإئر إŸطلق
لفلسسط.Ú

ملف بتحديات إاقليمية ودولية

إلŸÈان إلفرنسضي يناقشض مسضتجّدإت إلقضضّية إل ّصضحرإوّية

صسحراء الغربية أامام
سسيكون موضسوع ال ّ
لمنية باŸنطقة ﬁل نقاشس
التحديات ا أ
يوم ا÷معة القادم ،على مسستوى ا÷معية
الوطنية الفرنسسية ،حسسبما علم أامسس ،لدى
اŸنظم.Ú

سسيعكف هذإ إŸلتقى إلثالث من نوعه إلذي ينظم
على مسستوى إ÷معية إلفرنسسية برئاسسة جان-بول
ل- -وك- -وك ،ن -ائب وعضس -و ÷ن -ة إلشس -ؤوون إÿارج -ي -ة
ورئ- -يسس ›م- -وع- -ة إل- -درإسس- -ات ح- -ول إلصس- -ح -رإء
إل -غ -رب -ي -ة ،ع -ل -ى ت -ق -د Ëت -وضس -ي -ح -ات ح -ول ن-زإع
إلصس -ح -رإء إل -غ -رب -ي -ة ،إلق -ل-ي-م إÙت-ل م-ن ط-رف
إŸغرب منذ أإك Ìمن  40سسنة ‘ ،شسقه إلمني
إŸغاربي وإلفريقي.
وحسسب إŸنظم Úفإان إلتحدي إلمني Ãنطقة
إلصس-ح-رإء وإلسس-اح-ل «أإسس-اسس-ي» ب-ال-نسس-ب-ة إلف-ريقيا
وأإوروب -ا ل -ك -ون إŸن -ط -ق -ة فضس -اء ك -م -ل-ت-ق-ى فضس-اء
للتبادلت إلنسسانية وإلقتصسادية وإلعسسكرية.
كما سسيدرسس إŸشساركون دور إ÷مهورية إلعربية
إلصسحرإوية إلدÁقرإطية ‘ هذإ إلفضساء وإسسهامه
‘ إلتسسي Òإألمني باŸنطقة.
ويتضسّمن برنامج إŸلتقى ›موعة من إŸوإضسيع
تتمثل ‘ مسسؤوولية إ÷مهورية إلعربية إلصسحرإوية
إلدÁقرإطية ‘ –قيق إلسستقرإر إلقليمي ودور
موريتانيا ب Úإلسساحل وإلصسحرإء ودور إ÷زإئر
بصس -ف -ت -ه -ا ق -وة إق-ل-ي-م-ي-ة ﬁل إل-ره-ان-ات وم-ك-ان-ة
إلصسحرإء إلغربية ‘ إلسسÎإتيجية إألمنية لفرنسسا
‘ منطقتي إلصسحرإء-إلسساحل.
تقييم الوضسع الراهن
و‘ تصسريح لـ «وإأج» ،إأكد إلنائب لوكوك إأن هذإ
إŸلتقى يعد فرصسة لـ «لتقييم» إلوضسع إلرإهن

للقضسية إلصسحرإوية «سسيما مع إŸسستجدإت إلتي
جاءت بها إلأحكام إلتي تصسدرها ﬁكمة إلعدل
إلأوروب -ي -ة ح -ول ع -دم إسس -ت-ع-م-ال ث-روإت إلشس-عب
إلصسحرإوي ومسساألة سسيادة إŸغرب على إلصسحرإء
إلغربية».
كما إأضساف« :كل هذه إŸسسائل يجب طرحها
وإأعتقد إأنه من إلأحسسن طرحها على مسستوى
إ÷معية إلوطنية Ãا إأننا نتكلم عن حق شسعب»،
مشسÒإ إ ¤إن قضسية إلصسحرإء إلغربية يجب إأن
تبقى موضسوع إلسساعة.
وحسسب قوله دإئما فاإن «إأول إنعكاسس لهذإ إلتاأثÒ
يتمثل ‘ عدم إلنسسيان باأن هذه إلقضسية يجب إأن
تبقى موضسوع إلسساعة».
ك- -م- -ا ي- -رى إأن- -ه ي- -جب ﬁاول- -ة إق- -ن- -اع إل- -ن- -وإب
إلفرنسسي Úبـ «عدإلة هذه إلقضسية» ل من إأجل
إزعاج إلرئيسس إلفرنسسي إأو رئيسس إلوزرإء ،ولكن
لإبرإز قيم فرنسسا وإلشسعب إلفرنسسي إلذي Áكنه
إن يسسهم ‘ دعم إلشسعب إلصسحرإوي من خÓل
تنظيم إسستفتاء حول تقرير إŸصس.Ò
ويرى إلنائب إلشسيوعي إأن ذلك «ل يوؤثر على
إل- -عÓ- -ق -ات ب ÚإŸغ -رب وف -رنسس -ا ب -ل ب -ال -ع -كسس
سسيÌيها على إسساسس إلقيم و إلقانون إلدو‹».
كما إأوضسح« :إأظن إأن مسستقبل عÓقاتنا بÚ
إلشس-م-ال وج-ن-وب إŸت-وسس-ط سس-ي-ك-ون إي-ج-اب-يا إذإ
إحÎم- -ن- -ا إل- -ق -ان -ون إل -دو‹ ،و إذإ “ك -ن إلشس -عب
إلصسحرإوي من تقرير مصسÒه» ،مضسيفا إأن إلمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-اأخ-ر م-رح-ل-ة م-ن تصس-ف-ي-ة إلسس-ت-عمار ‘
إف- -ري -ق -ي -ا ،وإأن -ه م -ن «إŸه -م –ق -ي -ق -ه -ا خ -دم -ة
Ÿصسلحة إلشسعب إلصسحرإوي وإŸنطقة إŸغاربية
ول - -ل - -ع Ó- -ق - -ات ب Úإأوروب - -ا وإŸغ - -رب إل- -ع- -رب- -ي
و إفريقيا».

ما‹:

بعثة «مينوسضما» تعّزز حضضورها وسضط إلبÓد

عّززت بعثة الأ· اŸتحدة ◊فظ السسÓم
‘ ما‹ (مينوسسما) حضسورها وسسط البÓد
الذي يعا Êمن تصساعد الهجمات
الإرهابية والعنف منذ اأشسهر ،وذلك من
خÓل افتتاح «قطاع وسسط» جديد
وخاصسة ◊ماية اŸدني Úبشسكل اأفضسل ‘
هذه اŸنطقة.
نقلت وسسائل إعÓم ﬁلية ،إأمسس ،عن إ÷Ôإل
دينيسس جيلينسسبور ،إلقائد إلعام إŸينوسسما ,قوله
‘ تغريدة على موقع (توي ،)Îإنه سسلم علم إلأ·
إŸتحدة إ ¤إلقطاع إŸركزي إ÷ديد ،وإلذي
يرمز إ ¤نقل إلسسلطة إ ¤إلقطاع إلرإبع من قوة
«مينوسسما» إلتي سستغطي منطقة موبتي ،مضسيفا
إأن هذإ إلأمر يرمز إ ¤زيادة جهودها ‘ منطقة
إلوسسط.

وإأك -دت ب-ع-ث-ة إŸي-ن-وسس-م-ا ‘ ت-غ-ري-دة ‡اث-ل-ة إأن
ف- -ك- -رة إنشس- -اء ه- -ذإ إل -ق -ط -اع م -ن «م -ي -ن -وسس -م -ا»
وإŸتمركز من إلبدإية ‘ شسمال إلبÓد ،سستتيح
تنسسيقا إأفضسل مع إلقوإت إŸسسلحة ‘ ما‹ من
إأجل حماية إŸدني Úبشسكل إأفضسل وتشسجيع عودة
سسلطة إلدولة وسسيادة إلقانون ‘ إŸنطقة.
ويشس- -ه- -د وسس- -ط وشس- -م- -ال م- -ا‹ إأع- -م- -ال ع- -ن -ف
وهجمات متفرقة من إ◊ Úإ ¤إلخر منذ إن
سسيطرت جماعات مسسلحة ذوى إلصسلة بتنظيم
«إلقاعدة» إلإرهابي على إŸنطقة.
وكانت عمليات عسسكرية دولية إ ¤جانب جهود
إ÷يشس إŸا‹ قد إأسسفرت عن تفرقة إلرهابيÚ
وإسستعادة سسيطرة إ◊كومة على إŸنطقة ،لكن
إأنشسطة “رد وعمليات مسسلحة إسستمرت ‘ بعضس
إŸناطق.
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خÓل مواجهة منتخب جمهورية الكونغو الدÁقراطية

«الفراعنة» أامام حتمية الفوز لضضمان التأاهل ‘ اŸركز األول
يلتقي سشهرة اليوم منتخب مصشر مع نظÒه من جمهورية الكونغو الدÁقراطية
’و،¤
Ãلعب القاهرة من أاجل رسشم وقائع مواجهة ا÷ولة الثانية للمجموعة ا أ
’ول ل-ن-ه-ائ-ي-ات أا· أاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي Œري وق-ائ-عها
ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ال-دور ا أ
Ãصشر من  21جوان إا 19 ¤جويلية القادم.
نبيلة بوقرين
إ’سص-ت-غÓ-ل الضص-غ-ط ال-ذي ي-ع-يشص-ه م-ن-تخب
مصص -ر م -ن أاج -ل ال -وصص -ول ل -لشص -ب -اك ،رغ-م
يسص- -ع- -ى أاصص- -ح -اب اأ’رضض وا÷م -ه -ور إا ¤صصعوبة اŸأامورية أامام منافسض يلعب على
–قيق ثا Êإانتصصار لهم على التوا‹ ضصمن أارضصه وأامام جمهوره إاضصافة إا ¤إامتÓكه
ال -ط -ب -ع-ة الـ  32ل-ل-ع-رسض ال-ق-اري لضص-م-ان اÈÿة ‘ طريقة التفاوضض ‘ مثل هذه
ال -ت -أاه -ل ل -ل-دور ال-ث-ا Êم-ن اŸن-افسص-ة ق-ب-ل اŸناسصبات.
أاوغ- -ن -دا ت -ط -م -ح Ÿواصص -ل -ة ال -ت -أال -ق أام -ام
خوضض غمار ا÷ولة الثالثة ،من أاجل تصصدر
اÛموعة اأ’و ¤لتفادي أاحد اŸنافسص ÚزÁبابوي
اأ’قوياء ‘ ثمن النهائي سصعيا منهم لتسصي Òتطمح أاوغندا مُفاجأاة الدورة إا ¤إاضصافة
الفوز الثا Êعلى التوا‹ خÓل اŸواجهة
اأ’مور للوصصول إا ¤النهائي.
يأاتي ذلك من خÓل إاسصتغÓل اŸعنويات ال-ت-ي سص-ت-ج-م-ع-ه-ا م-ع زÁب-اب-وي ب-داي-ة من
العالية لÓعب Úبعد اإ’طاحة بزÁبابوي ‘ السصاعة الـ Ã 1٨:00لعب القاهرة للحفاظ
مباراة اإ’فتتاح رغم الضصغط الكب Òالذي على مركزها ‘ صصدارة اÛموعة اأ’و¤
ك -ان ع -ل -ى ال-ت-كشص-ي-ل-ة ب-دل-ي-ل أان-ه-م وج-دوا بفارق اأ’هداف عن منتخب اŸصصري.
صصعوبة ‘ الوصصول للشصباك ،والفوز كان ي -أات -ي ذلك ب-ع-دم-ا أاط-اح م-ن-ت-خب أاوغ-ن-دا
بهدف واحد فقط لكنهم حققوا اأ’هم ما بنظÒه الكونغو‹ هذا اأ’خ Òكان من بÚ
سص -ي -ع -م -ل ال -ط -اق -م ال -ف-ن-ي ع-ل-ى تصص-ح-ي-ح اŸرشصح Úللمرور للدور الثا ،Êإاّ’ أان واقع
اأ’خ -ط -اء اُŸرت -ك -ب -ة ‘ السص -اب -ق وإاخ -راج اŸي- - -دان ك - -ان ل - -ه ك Ó- -م آاخ - -ر وغ Òك - -ل
ال- -ت- -وق -ع -ات ل -ت -ت -أاك -د ب -ذلك أان السص -اح -رة
اÛموعة من الضصغط الذي تعيشصه.
Óشص-ارة ف-إان أاشص-ب-ال اŸدرب اŸكسص-ي-ك-ي اŸسص -ت -دي -رة ’ –ت-ك-م إا ¤ال-ق-وان Úأ’ن-ه-ا
ل -إ
أاغÒي سصيدخلون اŸواجهة وعينهم على ببسصاطة ليسصت علوم دقيقة والفريق الذي
ال -ف -وز Ãا أان -ه -م إاسص -ت -ف-ادوا م-ن اأ’خ-ط-اء يكون جاهز هو الذي يفوز ‘ النهاية.
اŸاضص - -ي - -ة و‘ ن- -فسض ال- -وقت م- -ن خÓ- -ل ف -ي -م -ا ت -ع -د اŸأام -وري -ة صص -ع -ب -ة ب-ال-نسص-ب-ة
إاسصتغÓل التجربة واÈÿة التي يتمتع بها Ÿن - -ت - -خب زÁب - -اب - -وي ال - -ذي إان - -ه- -زم ‘
أاغ- -لب الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن ي- -ت- -واج -دون ‘ اŸواج- -ه- -ة اأ’و ¤أام -ام مصص -ر رغ -م اأ’داء
التشصكيلة ا◊الية ،للوصصول للهدف اŸباشصر الكب Òالذي أاظهره الÓعب Úفوق اŸيدان،
اŸت-م-ث-ل ‘ إاضص-اف-ة ال-ل-قب ال-ث-ام-ن ب-عدما ح - - -يث أارب - - -ك- - -وا دف- - -اع صص- - -احب اأ’رضض
ت -رب -ع -وا ع -ل -ى ع -رشض ال -ق -ارة سص-ب-ع م-رات وا÷مهور لكن هذا غ Òكا‘ أ’ن اأ’مور
تتغ Òمن لقاء آ’خر ما يجعل الÓعبÚ
آاخرها كان سصنة .2010
أام - -ا م - -ن - -ت- -خب ج- -م- -ه- -وري- -ة ال- -ك- -ون- -غ- -و م -ط -ال -ب Úب -ت -ق -د Ëك -ل م -ا ل -دي -ه-م أ’ن-ه-ا
الدÁقراطية الذي تع ‘ Ìبداية اŸنافسصة فرصصتهم اأ’خÒة لتفادي اÿروج اŸبكر
بثنائية نظيفة أامام أاوغندا سصيطمح إا ¤من اŸنافسصة والعمل على التدارك.
العودة لسصكة اإ’نتصصارات من أاجل ا◊فاظ نيجÒيا أامام فرصصة حسصم التأاهل للدور
على حظوظه ‘ كسصب ورقة التأاهل للدور الثا Êمبكرا بينما تشصهد اÛموعة الثانية
الثا ،Êما يعني أان الÓعب Úسصيقدمون كل م -واج -ه -ة ‘ ال -ق -م -ة Œم -ع بُ Úم-ن-ت-خ-ب-ي
ما لديهم فوق اŸسصتطيل اأ’خضصر لتفادي نيجÒيا و غينيا بداية من السصاعة الـ 15:30
الهزÁة الثانية على التوا‹ والتي سصُتعجل بأاهداف ُمتداخلة يطمح خÓلها اأ’ول إا¤
ضصمان التأاهل ‘ الصصدارة بعد الفوز ‘
‘ خروجهم من اŸوعد القاري الكب.Ò
ب - -ال - -ت - -ا‹ ف - -إان ع - -ن- -اصص- -ر ج.ال- -ك- -ون- -غ- -و ا÷ول- -ة اأ’و ¤ع- -ل- -ى حسص- -اب ب- -واران -دي،
الدÁقراطية الذين  ⁄يتمكنوا من الصصمود والثا Êيرغب ‘ –قيق أاول إانتصصار بعدما
أام- -ام أاوغ -ن -دا أاك -ي -د أان -ه -م سص -ي -ط -م -ح -ون تعادل إايجابا مع مدغشصقر.

خافي ÒاغÒي – مدرب منتخب مصشر

« واثق من –قيق الفوز و صضÓح سضيعود ا ¤مسضتواه »
ق - -ال خ - -اف - -ي ÒأاغÒي ،اŸدي - -ر ال - -ف- -ن- -ي
للمنتخب اŸصصري ،إان ’عبيه ’ يعانون
بدنًيا ،و‘ حالة جيدة قبل مباراة الكونغو
الدÁقراطية ،مضصيفا أان لديهم –ليل فني
كامل للمنافسض.
وحقق اŸنتخب اŸصصري ،فوًزا غ Òمقنع
على زÁبابوي ،يوم ا÷معة اŸاضصي‘ ،
اف -ت -ت -اح م-ب-اري-ات اÛم-وع-ة اأ’و ¤ب-أا·
أاف -ري -ق -ي -ا ،ويسص -ت -ع -د Ÿواج -ه -ة ال -ك -ون -غ-و
الدÁقراطية اليوم اأ’ربعاء .
وأاشصار أاغÒي ‘ اŸؤو“ر الصصحفي ،أان
الكثÒين يؤوكدون أان ا÷مهور غ Òراضض
ع -ن أاداء اŸن -ت -خب أام -ام زÁب-اب-وي ،ف-ه-ل
ق -ام -وا Ãق -اب -ل -ة ك -ل مشص -ج -ع-ي اŸن-ت-خب
اŸصصري للتأاكيد من هذا اأ’مر؟
وأاكد مدرب الفراعنة أانه يعمل مع فريقه
الفني على –سص Úاأ’داء أامام ج .الكونغو
الدÁقراطية  ،مضصيفا أان هناك سصلبيات
يجب أان يتم عÓجها ،وأانه يعمل على هذا
اأ’مر .وحول تشصكيل اŸنتخب ،قال أاغÒي
إان أاب - -رز اأ’زم- -ات ال- -ت- -ي واج- -ه- -ت- -ه أام- -ام
زÁبابوي هي عدم اسصتغÓل الفرصض ولديه
أاك Ìمن حل سصواء Ãشصاركة ﬁمد صصÓح
كمهاجم أاو مروان أاو وردة وهناك احتمالية
للدفع Ãهاجم جديد.
وشص -دد أاغÒي ،ع-ل-ى أان م-ن-ت-خب ال-ك-ون-غ-و
جيد للغاية ،رغم أان البعضض  ⁄يشصاهد ذلك

أامام أاوغندا ،لكن هذا اأ’مر ’ يع Èعن
اأ’داء ا◊قيقي لهذا الفريق ،مؤوكدا أانه
منافسض Áتلك ’عب‡ Úيزين،
ويسص-ت-ط-ي-ع-ون خ-ل-ق اŸشص-اك-ل ‘ اŸب-اراة،
لذلك يجب على اŸنتخب اŸصصري عدم
ا’سصتهانة بهم.
وحول أازمة عمرو وردة ،قال إانه ’عب ‘
ال -ف -ري-ق ،وي-ت-درب ج-يً-دا ول-يسض ه-ن-اك أاي
أازمة معه.
وح -ول ف -ردي -ة ﬁم -د صص Ó-ح ‘ اŸب -اراة
اأ’و ¤قال« :إانه يلعب بروح الفريق ،و’
يحاول اللعب بفردية ،ولدينا  17تسصديدة
على اŸرمى ،والسصنغال فقط التي سصددت
أاك Ìمنا برصصيد  20مرة».
وأاكد أاغÒي ،أان حجازي ’ يعا Êمن أاي
Óنف.
إاصصابة وسصيلعب باسصتخدام واقي ل أ

تتواجد كتيبة النسصور ‘ الرواق اŸناسصب
م -ن أاج -ل م -واصص -ل -ة سص -لسص -ل-ة اإ’ن-تصص-ارات
وا◊فاظ على صصدارة اÛموعة بالنظر
للدخول القوي ‘ أاجواء اŸنافسصة مثلما
ك-ان م-ت-وق-ع-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر للتحضصÒات ا÷ادة
التي قام بها الفريق قبل إانطÓق اŸوعد
ال-رسص-م-ي وال-ت-ي ت-رج-مت ع-ل-ى اŸسص-تطيل
اأ’خضصر خاصصة أان نيجÒيا من ب Úالفرق
اŸرشصح لبلوغ اأ’دوار النهائية.
‘ ح Úتطمح غينيا إا ¤تدارك التع‘ Ì
ا÷ولة اأ’و ¤وتقد Ëأافضصل ضصد نيجÒيا
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق أاول إان -تصص-ار ل-ه-ا ضص-م-ن
«كان» مصصر Ãا أان حظوظ الفريق مازالت
ق -ائ -م -ة ،ح -يث ي -ت-واج-د ‘ اŸرك-ز ال-ث-اÊ
ب -ن-ق-ط-ة ي-ت-ح-ق-ق ذلك ب-تصص-ح-ي-ح اأ’خ-ط-اء
ال-دف-اع-ي-ة ال-ت-ي سص-م-حت لشص-ب-اك-ه-م ب-ت-لقي
هدف.Ú

الÈنامج

نيجÒيا ـ ـ غينيا 15:30
أاوغندا ـ ـ زÁبابوي 1٨:00
مصصر ـ ـ جمهورية الكونغو الدÁقراطية
21:00

يوسشف مولومبو
(منتخب ج.الكونغو
الدÁقراطية )

Œاوزنا تعÌنا
‘ مباراة أاوغندا
وع -د ي -وسص -ف م -ول -وم -ب -و ق -ائ -د ال -ك -ون-غ-و
ال-دÁق-راط-ي-ة ،ب-ت-ق-د Ëع-رضض ق-وي أام-ام
مصصر ،والدفاع عن حظوظ بÓده ‘ التأاهل
للدور التا‹ بأا· أافريقيا..
وق -ال م -ول -وم-ب-و ‘ م-ؤو“ر صص-ح-ف-ي ع-ق-د
أامسضŒ« :اوزنا صصفعة أاوغندا ،وسصنتعامل
مع مصصر جيًدا ،ونود أان نتأاهل للمرحلة
اŸقبلة ،لذلك ليسض أامامنا سصوى التنافسض
بقوة أامام الفراعنة وأاشصار يوسصف إا ¤أانه
كان من الصصعب عليه عدم اŸشصاركة ‘
اŸباراة اأ’و ¤لعدم ا÷اهزية ،مؤوكًدا أان
قرار مشصاركته اليوم ‘ يد اŸدرب..

ﬁمد فارسس مرششح Óÿفة بن سشبعيني

بلماضضي ل يفكر بإاجراء تغيÒات
على التشضكيلة األسضاسضية أامام السضنغال

ي -ط -م -ح ج -م -ال ب -ل -م -اضش-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق
ا’ن- -تصش -ار ال -ث -ا Êع -ل -ى ال -ت -وا‹ ع -ل -ى
حسش-اب السش-ن-غ-ال خÓ-ل اŸواج-ه-ة ال-ت-ي
سشتجمع اŸنتخب Úغدا بالقاهرة ‘ اطار
م - -ب - -اري - -ات ا÷ول - -ة ال - -ث - -ان- -ي- -ة ل- -دور
اÛموعات لكاسس إافريقيا .

سضنبذل أاقصضى
م ـ ـ ـا ‘ وسضعن ـ ـا
من أاجل التأاهل

قال صصنداي تشصيدزامبوا ،اŸدير
الفني للمنتخب الزÁبابوي ،أانه
غ Òراضض ع - -ن أاداء ف- -ري- -ق- -ه ‘
اŸباراة اأ’و ¤أامام مصصر ،مؤوكًدا
أان النتيجة هي أاك Ìما أاحزنه.
وتابع اŸدير الفني لزÁبابوي،
‘ اŸؤو“ر الصصحفي التقدÁي
Ÿباراة فريقه مع أاوغندا« :نبذل
أاقصص -ى م -ا ‘ وسص -ع -ن -ا م -ن أاج -ل
التأاهل ،سصنواجه فريقا قويا مثل
أاوغندا الذي ‚ح ‘ الفوز على
الكونغو الدÁقراطية.».وأاضصاف:
«كما قلت ‘ اŸؤو“ر الصصحفي
ع -قب م -واج-ه-ة مصص-ر ⁄ ،ن-خ-ل-ق
عدة فرصض على مرمى الفراعنة،
ن -ح-اول –سص Úاأ’داء ال-ه-ج-وم-ي
والفاعلية ‘ التدريبات ،لتشصكيل
خطورة أاك Èعلى مرمى أاوغندا،
اŸنافسض لديه خط دفاع قوي،
ل-ك-ن-ن-ا م-ط-ال-ب-ون ب-ق-وة ه-ج-وم-ية
وشص - - -راسص - - -ة ع- - -ل- - -ى م- - -رم- - -اه».
واختتم› ’« :ال للقلق ،وفريقنا
مؤوهل للمنافسصة ‘ هذه البطولة
وال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي اخÎن-اه-ا ت-ت-متع
ب- -ال- -ق- -درات ا÷ي- -دة وع- -ن- -اصص -ر
اÈÿة ‘ كل اÿطوط.».

كرة القدم
ل تعتمد على لعب
واحد فقط
من ب ÚالتغيÒات اŸهمة التي سصيقوم بها
بلماضصي امام السصنغال هو منح حرية اكÈ
لعطال من اجل اللعب الهجومي و اسصتغÓل
الثغرات التي يÎكها دفاع اŸنافسض ‘ اÿلف
و ه- -و ال- -ع- -ام -ل ال -ذي وضص -ع -ه ب -ل -م -اضص -ي ‘
ا◊سصبان .
و كان بلماضصي قد طلب من عطال خÓل
اŸواجهة ا’و ¤تفادي اŸغامرة ‘ الهجوم
‘ اŸرحلة ا’و ¤من الشصوط اأ’ول خÓل
م-واج-ه-ة ك-ي-ن-ي-ا ق-ب-ل ان ي-ح-رره م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال -ف -ن -ي-ة خÓ-ل اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن الشص-وط
ا’ول و الذي عرف تالق ’عب نيسض الفرنسصي
.
و ’ يريد بلماضصي التقليل من دور عطال
الهجومي و هذا لتفادي تاثره من الناحية
النفسصية خاصصة انه من العناصصر التي –ب
اŸسصاهمة ‘ الهجوم خÓل اŸباريات .
تعزيز قوة وسصط اŸيدان
من النقاط اŸهمة التي قام بلماضصي باخذها
‘ ع Úا’عتبار هو تعزيز قوة وسصط اŸيدان
من خÓل ا’عتماد على الثنائي بن ناصصر و
فيغو‹ ‘ التنشصيط الهجومي و منح حرية
لÓ- - - - -عب ع- - - - -د’ن ق- - - - -دي - - - -روة ‘ ا÷انب
ا’سصÎجاعي .
ووج- -د ق- -دي -ورة راح -ت -ه ‘ ط -ري -ق -ة ال -ل -عب
ا÷ديدة من خÓل تركه لوحده امام الدفاع و
خلف وسصط اŸيدان و سصاهم هذا ا’مر ‘
منحه حرية التحرك ‘ مسصاحة اك Èكما انه
 ⁄يعا Êمن الناحية البدنية ’نه  ⁄يتقدم
كثÒا ا ¤ا’مام و اعتمد على التغطية .

ا أ
’ربعاء  2٦جوان  2019م الموافق لـ  23شصوال  1٤٤0هـ العدد 179٨2
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

صشنداي
تششيدزامبوا
( زÁبابوي )

سشاديو ما: Ê

عمار حميسشي
اجتاز اŸنتخب الوطني ا’ختبار اأ’ول له ‘
ك- -أاسض أا· إاف- -ري -ق -ي -ا ب -ام -ت -ي -از وفك ع -ق -دة
اŸباريات اأ’و ‘ ¤البطو’ت اإ’فريقية و
كان زمÓء بن ناصصر أاحسصن ’عب ‘ اŸباراة
‘ اŸوعد من خÓل –قيق فوز مهم من
الناحية اŸعنوية و كسصر حاجز اŸواجهات
ا’و. ¤
و ع -انت ك -ل اŸن -ت-خ-ب-ات خÓ-ل اŸواج-ه-ات
ا’و ‘ ¤كاسض ا· افريقيا من خÓل –قيق
نتائج معقولة و  ⁄نشصاهد نتائج كبÒة ما عدا
ف -وز م -ا‹ ال -ك -ب Òع -ل-ى م-ن-ت-خب م-وري-ت-ان-ي-ا
اŸتواضصع جدا .
ول -ك -ن اŸسص -ت -وى ا◊ق-ي-ق-ي وم-دى ج-اه-زي-ة
اÛموعة للتنافسض على التاج القاري Áكن
ال -وق -وف ع -ل -ي -ه -م-ا ‘ ا’خ-ت-ب-ار ال-ث-ا Êأام-ام
اŸن -ت -خب السص -ن -غ -ا‹ أاح-د اŸرشص-ح Úايضص-ا
للفوز بالكأاسض اإ’فريقية بتشصكيلته اŸرصصعة
ب-ال-ن-ج-وم ع-ل-ى غ-رار ك-اي-ت-ا وك-ول-ي-با‹ ونيانغ
و‚م ليفربول سصاديو ما Êالذي سصيعود إا¤
اŸنافسصة .
و ’ يفكر الناخب الوطني ‘ اجراء تغيÒات
ع -ل -ى ال -تشص -ك-ي-ل-ة ا’سص-اسص-ي-ة خÓ-ل م-واج-ه-ة
السص -ن -غ -ال ح -يث ي -ن -وي Œدي-د ال-ث-ق-ة ‘ ك-ل
العناصصر مع عدا امكانية اجراء تغي Òبسصيط
باقحام ﬁمد فارسض مكان رامي بن سصبعيني
و يعكسض هذا التغي Òرغبة الناخب الوطني ‘
تغي Òطريقة اللعب من خÓل ا’عتماد على
الهجوم Ãا ان اŸنافسض يلعب كرة نظيفة و
ه-ج-وم-ي-ة ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ’ع-ب-ي-ه اŸميزين
الذين ينشصطون ‘ اوروبا .
و كان فارسض قد تواجد على مقاعد البد’ء
خÓل مواجهة كينيا حيث يتواجد ‘ حالة
افضص -ل م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ب -دن -ي -ة م-ق-ارن-ة بÍ
سصبعيني و هو العامل الذي وضصعه بلماضصي ‘
ا◊سصبان خاصصة ان مردود بن سصبعيني امام
كينيا كان بعيدا عن التطلعات .
منح حرية اك Èلعطال
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مراد آايت الطاهر لـ «الششعب»:

اŸنتخب الوطني كسضب نضضجا كبÒا...
وصضار ب Úأايادي آامنة
عّ-ب-ر اŸن-اج Òال-ع-ام لشش-ب-يبة
القبائل مراد آايت الطاهر عن
إاع- - -ج- - -اب - -ه ب - -اŸردود ال - -ع - -ام
للمنتخب الوطني ‘ مقابلته
’و ¤أامام كينيا ،موضشحا أان
ا أ
رف - - -اق ﬁرز ع ّ- - -ب - - -روا ع- - -ن
ق -درات ف-ن-ي-ة ع-ال-ي-ة ونضش-ج
ت -ك-ت-ي-ك-ي م-ع-ت Èم-ك-ن-ه-م م-ن
تسش- -ي Òال- -ل- -ق- -اء ب- -ط- -ري- -ق- -ة
اقتصشادية ‘ غياب أاي ضشغط
من اŸنافسس ،الذي قال بششأانه
أان- -ه م- -ن -ت -خب م -ت -واضش -ع و⁄
يقدم ما كان منتظرا منه ‘
ه- -ذا ال- -ع -رسس ال -ق -اري ال -ذي
’ول.
دخ- - - -ل أاسش- - - -ب- - - -وع - - -ه ا أ
’ج -واء ال-ع-ام-ة ‘
وŸع -رف -ة ا أ
ه- -ذا ال -ك -ان وم -ا ي -ح -دث م -ن
تصشريحات سشاخنة من طرف
ال -ت -ق -ن -ي« – Úالشش -عب» ال -ت-ي
ت- -واكب ه- -ذا ا◊دث سش- -اع- -ة
سشاعة – كان لها هذا ا◊وار
اŸت - -م - -ي- -ز م- -ع آايت ال- -ط- -اه- -ر
التقني اŸتميز.
حاوره :فؤواد بن طالب
الشش - -عب :ب - -داي - -ة م - -ا ه - -و
ت -ق -ي -ي-مك لـ «اÿضش-ر» ‘ أاول
حوار له أامام كينيا؟
مراد آايت الطاهر ‘ :ا◊قيقة
اŸن-ت-خب ال-ك-ي-ن-ي ل-يسض ب-اŸع-يار
ال -ذي Áك -ن -ن -ا ب -ه أان ن -ق -ي -م أاداء
الفريق ،لكن اÿضصر أاّدوا مباراة
ج- - - -م- - - -ي- - - -ل - - -ة وك - - -ام - - -ل - - -ة دون
أاخ -ط -اء،وأاع -طت ل -ل -ن -اخب رؤوي -ة
ك -ام -ل -ة ع -ن تشص -ك -ي -ل-ت-ه م-ن أاج-ل
ال- - -ت- - -حضصŸ Òا ه- - -و ق - -ادم م - -ن
مباريات.
ب-اŸن-اسش-ب-ة ،سش-ت-ك-ون م-باراة
السش-ي-ن-غ-ال ق-وي-ة ،ك-ل-م-ة ع-ن
ذلك.

هو نهائي قبل اآ’وان وهي مباراة
من نوع خاصض ،ونقاطها مهمة ‘
الÎت- - -يب ،و’ب- - -د ل- - -ل - -خضص - -ر أان
يتعاملوا معها بذكاء وحنكة وعدم
ال- -دخ- -ول ‘ م- -ت- -اه -ات  ،غ Òأان
ت-ول-ي-ف-ة ب-ل-م-اضص-ي ل-ه-ا مواصصفات
الفريق اŸتكامل الذي ’ يغلب.
ه-ل ه-ن-اك مÓ-ح-ظ-ات على
تعداد اÿضشر الذي لعب أامام
كينيا؟
كما رأاينا  ⁄يكن منتخب كينيا
اŸن - -افسض ال - -ق - -وي أ’ن ا÷زائ- -ر
“لك ’ع- -ب Úك- -ب- -ار ع -ل -ى غ -رار
ﬁرز ،بو‚اح ،بÓيلي وآاخرون،
وما هو قادم هو اأ’هم.
هل من توضشيح أاك ‘ Ìهذه
النقطة بالذات؟
ا÷زائ- -ر أاخ- -ذت ال -ق -ط -ار وه -ي
ترفع من مسصتواها شصيئا فشصيئا
تبعا للمباريات ا›ÈŸة ،واللقاء
اŸق -ب -ل سص-ي-ك-ون اأ’ه-م ‘ ال-دور
اأ’ول ما يجعل الناخب الوطني
ي -ح ّ -ف -ز ’ع-ب-ي-ه ع-ل-ى أاداء م-ب-اراة
بطولية.
ما رأايكم ‘ تأاكيد بلماضشي
ن ﬁرز وصش Ó- - -ح ’ Áك- - -ن
أا ّ
مقارنتهما؟
صص Ó-ح وﬁرز ‚م-ان ع-رب-ي-ان
من الطراز العا‹ ،وهم سصفراء

ال- - -ع- - -رب ‘ ال- - -ع - -ا ⁄و’ Áك - -ن
مقارنتهما أ’ن كل ’عب له مكانه
وت-ق-ن-ي-ة ل-ع-ب-ه ،ون-ح-ن نفتخر كون
ﬁرز ‘ ف -ري-ق-ن-ا ال-وط-ن-ي ال-ذي
نتمنى له كل النجاح.
* ب -ل -م -اضش-ي أاّك-د أا ّن-ن-ا ف-زن-ا ‘
اŸب-اراة ل-كّ-ن-ن-ا لسش-نا مرّششحÚ
للفوز باللّقب؟
ب- -ل- -م- -اضص -ي م -دّرب ّﬁن -ك وه -و
يعرف كيف يسصاير اأ’حداث و’
Áكنه اسصتباق اأ’مور ،ونتمنى له
ك -ل ال -ت -وف -ي -ق ‘ ق -ي -ادة ال-ف-ري-ق
الوطني إا ¤أاعلى اŸراتب.
هل من إاضشافات؟
منتخبنا سصيواجه السصينغال ‘
اŸب- -اراة ال- -ث- -ان -ي -ة ،وه -ي ل -يسصت
م - -أام - -وري- -ة سص- -ه- -ل- -ة خ- -اصص- -ة أان
السص -ي -ن-غ-ال سص-يسص-ت-ف-ي-د م-ن ع-ودة
سصاديو ما Êإا ¤اŸواجهة ،وكل
طرف ‘ اŸباراة سصيحاول الظفر
بالنقاط الثÓث من أاجل اŸرتبة
اأ’و ¤التي Œعل أافضصلية له ‘
الدور الثا.Ê
ماذا عن الفرق العربية التي
ح ّ-ق -قت ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة ‘
بداية الكان؟
أاغ-لب اŸن-ت-خ-ب-ات ت-قّ-دم مردودا
طيبا رغم أان تونسض تعادلت إاّ’
أانها أادت مباراة كبÒة ،وسصنجد أان
أاح -د ال -ف -رق ال -ع -رب -ي-ة Áك-ن-ه أان
يذهب إا ¤اŸربع الذهبي الذي
ن -ت -م-ن-ى أان ت-ك-ون ا÷زائ-ر ط-رف-ا
فيه.
كلمة أاخÒة.
أا“نى التوفيق Ÿنتخبنا الوطني
وبلماضصي ‘ الكان ،وأان يضصعوا
كل الثقة ‘ قدراتهم اŸيدانية،
كما أاشصكر جريدة «الشصعب» على
ا’سص - -تضص- -اف- -ة وأا“ن- -ى ل- -ه- -ا ك- -ل
التفويق لطاقمها اÎÙف.

كلويفرت – مسشاعد مدّرب منتخب الكامÒون:

«مشضاركة ﬁرز ،ما ÊوصضÓح أاضضاف الكث Òلكأاسس إافريقيا»

أاّكد الهولندي باتريك كلويفرت،
اŸدرب اŸسص- - -اع- - -د Ãن- - -ت - -خب
ال -ك-امÒون ،أان ال-ك-رة اأ’ف-ري-ق-ي-ة
ت- -ط ّ-ورت بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òال -فÎة
اأ’خÒة وأاصصبحت اŸنافسصة على
زع-ام-ت-ه-ا أامً-را ل-يسض سص-ه Óً-ع-ل-ى
اإ’طÓق.
وق -ال الÓ-عب ال-دو‹ ال-ه-ول-ن-دي
السصابق ‘ تصصريحات صصحفية إان
أاك Èدل -ي -ل ع -ل -ى ح -ال -ة ال -ت -ط -ور
ال- -ك- -بÒة ال- -ت -ي ت -ع -يشص -ه -ا ال -ك -رة
اأ’ف -ري -ق -ي -ة أان ال -ق -ارة السص -م-راء
“لك ‚ 3وم كبار ‘ اÓŸعب
اأ’وروبية ،من بينهم أاحد أافضصل 3
’عب ‘ Úالعا ⁄وهم اŸصصري
أاك -د سص -ادي-و م-ا‚ ،Êم م-ن-ت-خب ﬁم- -د صصÓ- -ح ب- -ج- -انب زم- -ي -ل -ه
السصينغال ،أان فريقه يعتمد على السص- -ن- -غ -ا‹ سص -ادي -و م -ا‚ Êم -ي
اللعب ا÷ماعي ‘ كأاسض اأ’·
اأ’ف- -ري -ق -ي -ة ،ول -يسض ع -ل -ى اأ’داء
الفردي.
وقال ‚م ليفربول اإ’‚ليزي ‘
تصص -ري -ح -ات صص -ح -ف -ي-ة« :ق-ائ-م-ة
السصينغال تضصم ’ 23عبا ،وليسض
ق -ال ال -ف -رنسص -ي ن -ي -ك-و’ دي-ب-وي،
أانا فقط ،وعلينا تقد Ëكرة قدم
م -درب م -ن -ت -خب م -دغشص -ق -ر ،إاsن
ة
جماعية والكل يعرف دوره ،فكر
فريقه اسصتفاد كثًÒا وتعsلم جيًدا
القدم ’ تعتمد على ’عب واحد
من مباراته أامام غينيا ويسصتعد
فقط».
ً ج-يً-دا Ÿواج-ه-ة م-ن-تخب بورندي
وأاضصاف« :حققنا فوزا ً مسصتحقا
الذي يراه فريًقا جيًدا.
أام -ام ت -ن-زان-ي-ا ،ب-ع-د أان سص-ي-ط-رن-ا
وي- -ل -ت -ق -ي م -ن -ت -خ -ب -ا م -دغشص -ق -ر
ع- -ل -ى اŸب -اراة Ãن -ت -ه -ى ال -ق -وة،
وب -ورن -دي ،ي -وم اÿم -يسض ضص -م-ن
وأاهدرنا العديد من الفرصض التي
م -ن -افسص -ات اÛم -وع -ة ال -ث -ان-ي-ة
كانت كفيلة بزيادة النتيجة»».
ب -ال -دور اأ’ول ل -ب-ط-ول-ة ك-أاسض أا·

ل -ي-ف-رب-ول اإ’‚ل-ي-زي وا÷زائ-ري
ري - - - -اضض ﬁرز ‚م م - - - -انشصسصÎ
سصيتي اإ’‚ليزي.
وأاوضص -ح ‚م ب-رشص-ل-ون-ة اإ’سص-ب-اÊ
اأ’سصبق ،أان وجود عدد كب Òمن

’ع- -ب- -ي اŸن -ت -خ -ب -ات ‘ ال -ق -ارة
السصمراء ‘ أاوروبا أامر يسصاعد ‘
ت -ط -ور ال -ك -رة اأ’ف -ري-ق-ي-ة بشص-ك-ل
أاسصرع ،خاصصة أان هؤو’ء الÓعبÚ
ينقلون خÈاتهم لزمÓئهم.
وأاشصار إا ¤أان منتخب الكامÒون
سص-ي-ل-عب ب-ك-ل ق-وة ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى
ل -قب ال -ب -ط-ول-ة ب-ع-د أان حصص-ده-ا
ا’أسص -ود ع -ام  ،2017م -وضصً-ح-ا أان
اŸنافسصة شصرسصة ولكن الÓعبÚ
ل-دي-ه-م الÎك-ي-ز ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-هدف
اŸطلوب.
وأاّكد أان اŸنتخب الكامÒو⁄ Ê
ي -ت -أاّث -ر ب-أازم-ة اŸك-اف-آات ،م-ب-دًي-ا
حزنه ÿروج الÓعب جويل تاغو
من القائمة أ’سصباب طبية ،و“نى
له خالصض الشصفاء.

نيكو’ ديبوي (منتخب مدغششقر)

مباراة ا÷زائر  -السضينغال تلعب بأاكشضاك مغلقة

يعيشس أانصشار اŸنتخب الوطني ا÷زائري اŸتواجدون ‘ العاصشمة اŸصشرية القاهرة لتششجيع اÿضشر ‘ نهائيات كأاسس
أا· إافريقيا لكرة القدم –ت ضشغط كب ،Òبعد نفاذ تذاكر مباراة ا÷زائر والسشنغال اŸقررة غدا اÿميسس Ãلعب
الدفاع ا÷وي ،التي عرفت إاقبا’ كبÒا وغ Òمسشبوق من قبل اŸصشريŸ Úششاهدة ‚وم الكرة العاŸية (ﬁرز ،ماÊ
’صشداء من مصشر ،ما يؤوكد بأان قمة ا÷ولة الثانية
وكوليبا‹) ،حيث نفذت التذاكر ‘ وقت زمني قياسشي حسشب ا أ
’وان سشتلعب بأاكششاك مغلقة.
التي اعتÈها الكثÒون نهائيا قبل ا آ
ﬁمد فوزي بقاصس
ن-ف-اذ ت-ذاك-ر م-ب-اراة ا÷زائ-ر والسص-ي-ن-غ-ال
برسصم ا÷ولة الثانية من الدور اأ’ول عن
اÛم -وع-ة ال-ث-ال-ث-ة ،خ-ل-ق مشص-ك-ل-ة ك-بÒة
ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ع -دد ك -ب Òم -ن اŸشص -ج -عÚ
ا÷زائري Úالذين Œاوز عددهم 2000
مناصصر ‘ لقاء كينيا ،تنقلوا خصصيصصا من
ا÷زائر ومن دول اÿليج وأاوروبا Ÿؤوازرة
رفقاء ا◊ارسض «رايسض الوهاب مبو◊ي»،
وهو ما قد يحرم عددا كبÒا منهم من
م -ن -اصص-رة اÿضص-ر رغ-م ت-ك-ب-ده-م م-ع-ان-اة
التنقل إا« ¤أام الدنيا».
ووفقا للمعلومات التي وصصلتنا من مصصر،
فإان  70باŸائة من التذاكر ” اقتناؤوها
م -ن ق -ب -ل اŸشص -ج -ع ÚاŸصص -ري Úال -ذي-ن
ح -ج -زوا ع-ل-ى م-وق-ع «ال-ك-اف» ت-ذاك-ره-م
اإ’لكÎونية ‘ ،ح Úأان الثÓث ÚباŸائة
اŸت -ب -ق -ي -ة سص -ي -ت -ق -اسص -م -ه -ا اŸشص -ج -ع-ون
ا÷زائري Úوالسصنغالي Úفيما بينهم.
يعود تهافت اŸصصري Úوخصصوصصا منهم
سصكان مدينة القاهرة على تذاكر مقابلة
ا÷زائر والسصينغال لعدم تفويت متابعة
‚وم اŸن - -ت - -خ - -ب Úع - -ن ق- -رب ،وك- -ذلك
لÓ-سص-ت-م-ت-اع ب-ال-ع-روضض وال-نسص-وج الكروية
ال -ع -ال -ي -ة م -ن ق -ب -ل خÒة ’ع -ب -ي ال -ق -ارة
السص -م -راء ال -ذي -ن يصص -ن -ع -ون أاف -راح كÈى
الفرق اأ’وروبية ،فمن ا÷انب ا÷زائري
يطمح الفراعنة Ÿشصاهدة ‚م مانشصيسصÎ
سص-ي-ت-ي ا’‚ل-ي-زي ق-ائ-د اÿضص-ر «ري-اضض
ﬁرز» ،الذي يحظى بشصعبية كبÒة ‘
إافريقيا وباÿصصوصض ‘ مصصر من قبل
ا÷م - -اه Òال - -ذي - -ن ي- -ق- -ارن- -ون- -ه Ãدل- -ل
اŸصص- -ري‚ Úم ل- -ي- -ف- -رب- -ول اإ’‚ل- -ي -زي
«ﬁم - - - -د صصÓ- - - -ح» ‘ ،ح ‘ Úا÷ه- - - -ة
اŸقابلة ’ يوّدون تفويت فرصصة مداعبة
‚م ال -ري -دز «سص -ادي-و م-ا »Êال-ك-رة ال-ذي
ي- - -ع- - -ت ‘ Èال- - -وقت ا◊ا‹ م- - -ن أافضص - -ل
الÓعب ‘ Úالعا ‘ ⁄منصصبه رفقة زميله
صصخرة دفاع نابو‹ اإ’يطا‹ «كوليبا‹»،
ال -ذي ب-ات م-داف-ع-ا م-ن ال-ط-راز ال-ع-اŸي

وتعلم كثÒا من اŸدرسصة اإ’يطالية.
أام -ام ه -ذا ال -وضص -ع سص -ي -ج -د ال -ك -ث Òم -ن
ا÷زائ- -ري Úأان- -فسص- -ه- -م أام- -ام الشص -اشص -ات
ال-ع-مÓ-ق-ة اıصصصص-ة Ÿشص-اه-دة ال-عرسض
ال-ق-اري ب-ال-ع-اصص-م-ة اŸصص-ري-ة القاهرة أاو
بداخل الفنادق التي حجزوا بها Ÿتابعة
ل- -ق- -اء اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي أام -ام أاسص -ود
التÒنغا ،نظرا لعجز الوكÓت السصياحية
ع -ن اق -ت -ن -اء ال -ت-ذاك-ر م-ن ج-ه-ة ،و–اي-ل
ال -ب -عضض اآ’خ -ر ع-ل-ى اŸن-اصص-ري-ن ال-ذي-ن
تنقلوا إا ¤مصصر لتشصجيع اÿضصر ،بعدما
وجدوا اأمورا كثÒة  ⁄يتفق عليها ،أاو’ها
عدم اقتناء التذاكر وثانيها عدم ا◊جز
‘ ال-ف-ن-ادق اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا وث-ال-ث-ها عدم
توف Òالنقل لهم كما كان متفقا عليه من
ال - -ف - -ن - -دق إا ¤اŸل - -عب ،وه - -و م - -ا أاث - -ار
حفيظتهم وجعل أازيد من  120مناصصرا
م -ت -واج -دا ‘ ال -ق -اه -رة ي-ع-ان-ون ‘ بÓ-د
الفراعنة رغم أانهم صصرفوا أاموا’ طائلة
ل-تشص-ج-ي-ع اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري .وي-ت-ح-مل
مسصؤوولية الوضصع الذي يتواجد فيه أانصصار
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ل-ج-ن-ة اŸنظمة لبيع
التذاكر التي سصمحت للمصصري Úمن اقتناء
 70ب -اŸائ -ة م -ن ال -ت -ذاك-ر ع-كسض م-ا ه-و
معمول به ‘ ﬂتلف اŸنافسصات القارية،

اللّجنة الطبية للدورة

وك -ذا ك -أاسض ال -ع -ا ⁄ال -ت -ي “ن -ح أاغ -ل -ب -ي-ة
التذاكر أ’نصصار اŸنتخبات اŸتنقلة على
حسصاب سصكان البلد اŸنظم التي “نح لهم
نسصبة ضصئيلة من التذاكر.
من جهة أاخرى ،وحسصب ذات اŸصصدر
أاك- -د اŸسص- -ؤوول اأ’ول ع- -ل- -ى ك- -رة ال -ق -دم
ا÷زائ- -ري- -ة «خ Òال- -دي -ن زطشص -ي» ب -أان -ه
سصيتدخل على مسصتوى اللجنة اŸنظمة لـ
«الكان» من أاجل حل اŸشصكل والسصماح
لكل ا÷زائري Úمن اقتناء تذكرة دخول
مباراة ا÷زائر والسصينغال ،مثلما فعل ‘
اللقاء اأ’ول ضصد اŸنتخب الكينيŸ ،ا
ط-الب ال-ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-م-ة ل-لسصماح أ’نصصار
اŸنتخب الوطني من دخول ملعب الدفاع
ا÷وي دون بطاقة اŸناصصر «فان أاي دي»
التي  ⁄تكن بحوزة اأ’نصصار ا÷زائريÚ
وال- -ت- -ي اشصÎط -ت -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة اŸن -ظ -م -ة
Óنصص -ار
و»ال- -ك -اف» م -ن أاج -ل السص -م -اح ل  -أ
بدخول اŸباريات ،خاصصة وأان البطاقة
تعد إاجراء أامنيا ﬂصصصصا للدورة ،حيث
تدخل بصصفته رئيسض إا–اد شصمال إافريقيا
وه - -و م - -ا اسص- -ت- -ف- -اد م- -ن- -ه ا÷زائ- -ري- -ون
والتونسصيون واŸغاربة ،كما أان هذا القرار
ي -ن -قضص -ي ب -ن -ه-اي-ة ا÷ول-ة اأ’و ¤م-ن دور
اÛموعات.

اعتماد خطّة إلنقاذ أاي لعب ‘ أاي ظرف طارئ
أاع -ل -ن ﬁم -د سص -ل -ط -ان ،رئ -يسض ال -ل-ج-ن-ة
الطبية لبطولة كأاسض أا· إافريقيا ،2019
ع -ن ت -وف Òك -اف -ة اإ’م -ك -ان -ي -ات الÓ-زم-ة
إ’نقاذ أاي ’عب ‘ حال حدوث ظرف
طارئ.
وأاوضصح سصلطان ‘ تصصريحات صصحفية،
أامسض ب -ال -ق -اه -رة ،أان ال -ب -ط -ول -ة شص -ه-دت
ح - -ال - -ت ‘ Úغ - -اي - -ة الصص - -ع - -وب- -ة ،اأ’و¤
لصص-ام-وي-ل ك-ال-و م-ه-اج-م م-نتخب نيجÒيا
الذي سصقط مغشصيا عليه ‘ التدريب و
الثانية للكامÒو Êجويل تاغو الذي ”
اسص- -ت -ب -ع -اده بسص -بب مشص -ك -ل ‘ الشص -ري -ان
التاجي.
وأاضص-اف سص-ل-ط-ان ⁄« :نشص-ع-ر ب-اŸف-اج-أاة
من الواقعت Úأ’ننا وضصعنا خطة تشصمل

ج-م-ي-ع ا’ح-ت-ي-اط-ات م-ن ب-ي-ن-ه-ا السصقوط
اŸف - -اج - -ئ ل Ó- -ع - -ب ‘ ÚاŸسص- -ت- -ط- -ي- -ل
اأ’خضصر ،خاصصة أان هذا اأ’مر يتكرر مع
كÌة ا’ل- -ت- -ح- -ام- -ات إا ¤ج- -انب ا◊ا’ت
الطارئة مثل أازمات القلب وبلع اللسصان».
” وضصع خطة طبية لكل
وأاشصار إا ¤أاّنه ّ

مباراة بالبطولة ،وتخصصيصض وفد مع كل
منتخب مشصارك جاهز أ’ي ظرف طارئ،
إا ¤جانب وضصع وحدات إاسصعاف ›هزة
داخل فنادق إاقامة البعثات.
جل اŸسصؤوول ذاته أانه ‘ كل مباراة
وسص ّ
ي -ك-ون ه-ن-اك م-ا ي-ع-رف ب-اŸدي-ر ال-ط-ب-ي
اÿاصض باللقاء ،والذي يكون على تواصصل
دائم مع جميع اŸسصتشصفيات والوحدات
ال -ع Ó-ج -ي -ة اÛاورة ل -ل -م-ل-عب ،لسص-ه-ول-ة
توجيه أاي حالة –تاج إا ¤رعاية طبية
فورية ،كما يتم عقد اجتماع تنسصيقي بÚ
اللجنة ووزارة الصصحة لتأام ÚاÓŸعب
وا’نتقا’ت من وإا ¤اŸلعب إا ¤جانب
تخصصيصض رقم طوارئ ‘ فنادق اإ’قامة
بعدة لغات.

ّﬁبو فريق ششبيبة بجاية يّدقون ناقوسس اÿطر

علينا مضضاعفة التّركيز خÓل مباراة بورندي
أافريقيا ،اŸقامة حالًيا ‘ مصصر.
وق- - - - -ال دي- - - - -ب- - - - -وي ‘ ،اŸؤو“ر
الصص-ح-ف-ي ل-ف-ري-ق-ه« :ل-دي-ن-ا مران
خ -ت -ام -ي ال -ي-وم ،وي-جب أان ن-ك-ون
مسص-ت-ع-دي-ن ن-فسصً-ي-ا وبدنًيا أ’همية
اŸباراة كونها أامام فريق قوي».
وأاضصاف« :بورندي منافسض قوي
م-ث-ل-ن-ا ،اÿط-ر ي-أات-ي إاذا أاع-ط-ي-نا
ت- -لك اŸب- -اراة أاق- -ل م -ن ح -ق -ه -ا.
نحÎم اŸنافسض وأارفضض التقليل

إاقبال كب Òعلى الّتذاكر Ÿتابعة ‚وم الكرة العاŸية عن قرب

من قوته ،منتخب بورندي Áتلك
مهارات دفاعية وهجومية قوية
جدا».

’ ت- -زال ال ّصص- -راع- -ات ق- -ائ- -م -ة ب ÚمسصÒي
ال-ن-ادي ال-ه-اوي لشص-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،ومسص-اهمو
الشصركة الرياضصية ،حيث كان لهذا الوضصع
السص- -ل- -ب -ي ان -ع -ك -اسص -ات ع -ل -ى ال -ت -حضصÒات
اÿاصص -ة ب-اŸوسص-م ال-ك-روي ا÷دي-د .عّبر
أانصصار شصبيبة بجاية عن امتعاضصهم الشصديد
بسصبب اÓÿفات التي يتخبط فيها الفريق،
وه - -و م - -ا ح - -ال دون م - -ب - -اشص- -رة ع- -م- -ل- -ي- -ة
’عÓن عن قائمة
ا’سصتقدامات من جهة وا إ
الÓعب ÚاŸسصرح Úمن جهة أاخرى ،وعليه
’حمر من
’خضصر وا أ
طالب ّﬁبو اللون Úا أ
وضصع حّد لهذا ا’نسصداد ،وطي ملف هذا

النفق اŸظلم والعمل على مصصلحة واحدة
واŸتمثلة ‘ مسصتقبل ناجح للنادي.
وقد هّدد بعضض اأ’نصصار إا ¤اللجوء إا ¤تنظيم
احتجاج إ’نقاذ الفريق ،كما دعوا السصلطات
اÙلية إا ¤التدخل من أاجل إايجاد ا◊لول
اŸناسصبة ،ومنها فتح رأاسصمال الشصركة ،وإاتاحة
ال- -ف -رصص -ة ل -ل -مسص -اه -م Úا÷دد ال -راغ -ب‘ Ú
تقد Ëيد العون للبجاوي .Úهذا ،وقد علمت
«الشصعب» من مصصدر مقرب من اإ’دارة ،أان
رئ -يسض ال-ن-ادي ال-ه-اوي ب-ل-ق-اسص-م ح-واسص-ي ق-ام
ب-اسص-ت-دع-اء مسص-اه-م-ي الشص-رك-ة الرياضصية ،من
أاج-ل ع-ق-د اج-ت-م-اع صص-ب-ي-ح-ة ال-ي-وم اأ’رب-عاء،

أ’جل دراسصة وضصعية الفريق واÿروج بحلول،
ك-ف-ي-ل-ة ب-تسص-وي-ة اأ’زم-ة اإ’داري-ة ال-ت-ي ي-عشصيها
النادي البجاوي مند حوا‹ شصهر ’ ،سصيما
عقب نهاية صصÓحية الرئيسض السصابق ،وجاءت
هذه اŸبادرة حسصب نفسض اŸصصدر ،اسصتجابة
Ÿطالب اأ’نصصار الذين أاّكدوا على ضصرورة
اإ’سصراع ‘ حل مشصاكل الفريق ‘ القريب
ال -ع-اج-ل ،وال-ت-ف-رغ ل-ت-حضص ÒاŸوسص-م ال-ك-روي
ا÷دي -د ،خ -اصص -ة ال -ع -م -ل ع -ل -ى إاق-ن-اع رك-ائ-ز
الفريق للبقاء أ’ن بإامكانهم تقد Ëاإ’ضصافة
اŸطلوبة.
بجاية :بن النوي توهامي
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أاطول سساحل بـ  147كلم 56 ،شساطئا منها  25مسسموحا لل ّسسباحة

سضكيكدة تضضع مرافقها وهياكلها لسضتقبال اŸصضطافÚ

أاعطت،
أامسس ،السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي-ة
إاشس- -ارة ان- -طÓ- -ق م- -وسس- -م ا’صس- -ط -ي -اف،
ببلدية فلفلة من مركز ا◊ماية اŸدنية رقم  06من
شساطئ اŸشسÎك مع بلدية سسكيكدة ،حيث زار الوفد الو’ئي
عدة أاجنحة Ÿعارضس متنوعة ıتلف اŸؤوسسسسات ،ا÷معيات واŸديريات
’نقاذ وحماية
’من اÿاصسة بعملية ا إ
كمعرضس Œهيزات ا◊ماية اŸدنية ،ومصسالح ا أ
اŸصسطاف ،Úمعارضس خاصسة باŸنتجات التقليدية.

ﬂطّط لضضمان ال ّسضÓمة الصضحية
واألمنية ع Èشضواطئ« روسضيكادا»
سسكيكدة :خالد العيفة

ج -رى ه-ذا ‘ اسش-ت-ع-راضش-ات ال-كشش-اف-ة
اإلسشÓمية ،الفن الكوميدي ،الفرق الفنية
ال-ف-ل-ك-ل-وري-ة ،ال-فرق الرياضشية ،ا÷معيات
ال - -نشش - -ط - -ة ،اسش - -ت - -ع - -راضش - -ات األل- -ع- -اب
وال- - -ري- - -اضش- - -ات اŸائ- - -ي- - -ة ،واألنشش - -ط - -ة
السشتعراضشية للزوارق ،حيث ششّدد حجري
درف- -وف وا‹ سش- -ك- -ي -ك -دة ع -ل -ى ›ان -ي -ة
الشش -واط-ئ ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان ح-ظ-ائ-ر رك-ن
السش- -ي- -ارات سش -ت -ك -ون حسشب م -ت -ط -ل -ع -ات
اŸصشطاف سشواء من ناحية التنظيم أاو
األسشعار ،وفق التنظيم اŸعمول به ،حيث
سشعر ركن السشيارة يقّدر بـ  ٣٠دج فيما
يرتفع سشعر اŸركبات األخرى إا 5٠ ¤دج،
وع- -ن ال- -ت- -ج- -اوزات ال -ت -ي ق -د يسش -ج -ل -ه -ا
اŸصشطاف دعا وا‹ الولية إا ¤اإلبÓغ
عنها لدى اŸصشالح األمنية لوضشع حد لها.
سش -ك-ي-ك-دة –تضش-ن أاط-ول سش-اح-ل ع-ل-ى
اŸسشتوى الوطني بـ  ١٤٧كلم ،يضشم اكÌ
من  5٦ششاطئا منها  ٢5ششاطئا مسشموحا
للسشباحة ،كما توجد بها حظÒة فندقية
تقدر بـ  ٢5فندقا بطاقة اسشتيعاب ٢٣٤٩
سش-ري-ر ١5 ،ف-ن-دق-ا سش-اح-ل-ي-ا يحوي ١5٣٣
سشرير ١٠ ،فنادق حضشرية بـ  ٨١٦سشرير،
وﬂ ٠5يمات بطاقة اسشتيعاب  ٤١٦خيمة
بها  ٣٣٢٨سشرير.
ولتحسش Úظروف الصشطياف ،باششرت
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة و ا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة ب -إاج -راء ت -ك-وي-ن
Ÿتصش - -ر‘ الشش - -واط - -ئ ،ح- -يث خصشت ‘
دوراتها األو ٧٨ ¤موظفا تابعا للجماعات
اÙلية للجهة الغربية ،فيما سشيسشتفيد
 ٨٦موظفا من وليات الششرق منها ولية
سش -ك -ي -ك -دة ،وه -ذا ع -ل -ى مسش-ت-وى اŸرك-ز
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ال-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن مسش-ت-خ-دمي ا÷ماعات
اÙلية بقسشنطينة.
وك- -انت مشش- -ارك- -ة م- -دي- -ري- -ة الصش- -ح- -ة
والسش -ك-ان واŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة
ا÷وارية لسشكيكدة‡ ،يزة فعاليات افتتاح
م -وسش -م االصش -ط -ي -اف  ،٢٠١٩ح - - - - -يث ّ”
تسشطﬂ Òطط عملي لضشمان السشÓمة
الصش-ح-ي-ة ل-ل-مصش-ط-اف ÚواŸواط-ن ،Úوهو

ﬂط- -ط ي- -رت -ك -ز اسش -اسش -ا ع -ل -ى ضش -م -ان
التغطية الصشحية بالهياكل اŸوجودة عÈ
الششريط السشاحلي وتدعيم الفرق الطبية
وششبه الطبية Ãصشالح اإلسشتعجالت مع
توف Òاألدوية واŸسشتلزمات الطبية.
أام -ا م -ن ا÷انب ال -وق -ائ -ي ،ف -ق -د ”
Œنيد مصشالح علم الوبئة والطب الوقائي
ب- -ال- -ت -ع -اون م -ع م -ك -اتب ح -ف -ظ الصش -ح -ة

وال-ن-ظ-اف-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ب-دورها
ضش- - -م- - -ن ÷ان ﬂت- - -ل- - -ط - -ة وم - -ت - -ع - -ددة
الخ-تصش-اصش-ات ل-ت-ف-ادي خاصشة األمراضض
اŸت-ن-ق-ل-ة ع-ن ط-ري-ق اŸي-اه وال-تسش-م-م-ات
” وضشع برنامج –سشيسشي
الغذائية ،كما ّ
توعوي إاعÓمي عن طريق أابواب مفتوحة
موجهة للمواطن Úوبرنامج تكويني لفائدة
مهني القطاع تتمحور كلها حول ضشربات

الششمسض اإلسشهال نظافة اليد ي طرق
الوقاية من التسشمم الغذائي.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،شش-اركت م-دي-ري-ة ا◊ماية
اŸدنية ‘ اŸناسشبة ،بتخصشيصض جناح لها
ع -رضشت ف -ي -ه ﬂت -ل -ف ال -ع -ت -اد اŸت -ع-ل-ق
ب-اإلسش-ع-اف ال-ط-ب-ي ،ال-غ-طسض واإلن-قاذ ‘
األوسش -اط اŸائ -ي -ة ،وك -ذا ا÷ه-از األم-ن-ي
اŸسش - - -خ- - -ر ع ٢5 Èشش-اط-ئ-ا مسش-م-وحة
ل-لسش-ب-اح-ة اŸم-ت-دة ع-ل-ى شش-ري-ط سش-احلي
اŸقدر بـ  ١٤٠كم ،حيث ” تسشخ١٠٨ Ò
ع- - - - - -ون Îﬁف و ٤5٠ح -ارسض شش -اط-ئ
موسشمي من قبل هذا ا÷هاز.
وب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة ” ت- -ن- -ف- -ي -ذ م -ن -اورات
اسش -ت -ع -راضش -ي -ة إلن -ق -اذ غ -ري-ق م-ن ط-رف
ح- -راسض الشش -واط -ئ ،م -دّع -م Úب -ال -زوارق
ال- -نصش- -ف صش- -ل- -ب -ة ،وت -ق -د Ëالشش -روح -ات
للمصشطاف Úعن كيفية تقد Ëالسشعافات
الولية ‘ ع ÚاŸكان لغريق.

 1000شضرطي لل ّسضهر على راحة
اŸصضطافÚ

من جانبها ،وضشعت مصشالح أامن الولية
تشش -ك -ي  Ó-أام -ن -ي-ا م-ن  ١٠٠٠شش -رط-ي م-ن
ﬂتلف الرتب ‘ إاطار اıطّط األزرق
ل -ل-م-وسش-م الصش-ي-ف-ي ا◊ا‹ ،لضش-م-ان ك-اف-ة

ال- -ظ- -روف األم- -ن- -ي- -ة اÓŸئ- -م- -ة ل- -راح- -ة
اŸصش- -ط- -اف ،Úوم- -ن خ Ó-ل -ه ت -ق -د Ëك -ل
التسشهيÓت اÓŸئمة والفّعالة لهم ،التي
من ششأانها جعل اŸوسشم الصشيفي ا◊ا‹
متميزا ضشمانا للراحة والسشكينة.
وقد أانششئت اإ ¤جانب التششكيل األمني،
 5م- -راك- -ز شش- -رط -ة Ÿراق -ب -ة وح -م -اي -ة
اŸصشطاف Úع Èالششواطئ ›ّهزة بكافة
الضشروريات والوسشائل اŸادية تعمل على
مدار  ٢٤سشاعة ،منها  ٣مراكز بكورنيشض
سشطورة ،مركز واحد على مسشتوى ششاطئ
ع Úالدولة بالقل غرب سشكيكدة ومركز
ع-ل-ى مسش-ت-وى شش-اط-ئ وادي ري-غ-ة ب-ب-ل-دية
فلفلة ،بهدف حماية اŸصشطاف Úالذين
ي -ت -واف-دون ع-ل-ى شش-واط-ئ سش-ك-ي-ك-دة ل-يÓ-
ونهارا.
إا ¤جانب هذا ،عّززت مصشالح األمن
ﬂطّطها بدوريات راجلة بالّزي اŸدÊ
والرسشمي على طول الششواطئ اŸتواجدة
ب -إاق-ل-ي-م اخ-تصش-اصض الشش-رط-ة ،وع-دده-ا ٦
ششواطئ تقع ع Èكورنيشض طريق سشطورة
وم -ت -م -ث -ل -ة ‘ شش -واط -ئ ك -ل م-ن «ال-قصش-ر
األخضش - - -ر» و»ال- - -عسش- - -ك- - -ري» و»ا÷ن- - -ة»،
و»مÒام-ار» و»وادي ري-غ-ة» ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-فلة
و»ع Úالدولة» ببلدية القل ،مهّمتها ردع
ا÷رÁة بكل أاششكالها وﬁاربة ظاهرة
تعاطي الكحول ‘ الطريق العام.
ك-م-ا ت-قّ-رر وضش-ع ح-واج-ز أام-ن-ي-ة ث-ابتة،
ودوريات راكبة واأخرى للدراجات النارية
و»سش -ك -وت -ر» ،إا ¤ج -انب ﬁارب -ة ظ -اه-رة
ال -رك -ن ال -عشش -وائ -ي ل -ل -م-رك-ب-ات ،وت-ف-ع-ي-ل
أانششطة فرقة حماية البيئة والعمران من
خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف نشش-اط-ات-ه-ا وخ-رج-ات-ها ‘
›ال مراقبة األنششطة غ Òالششرعية التي
“ارسض ب - -ال - -ط - -ري - -ق ال - -ع- -ام واألم- -اك- -ن
ال -ع -م -وم -ي-ة ،وﬁارب-ة ال-رم-ي ال-عشش-وائ-ي
ل - -ل- -ن- -ف- -اي- -ات ،وم- -ن- -ع نصشب اıي- -م- -ات
ال - -ف- -وضش- -وي- -ة وال- -ك- -راسش- -ي وال- -ط- -اولت
والشش -مسش -ي -ات ب -ط -رق عشش-وائ-ي-ة ت-ت-ن-اف-ى
والتعليمات الصشارمة التي “نع أاي نششاط
Œاري طفيلي على امتداد كل ششواطئ
سشكيكدة..
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تن ّ
لششعاع ألّثقا‘
ظمه وكالة أ إ
ويششارك فيه  28فّنانا

أŸوسشيقار أحمد مالك ..من أÙلية إأ ¤ألعاŸية

عطاءات إابداعية ببصشمات جزائرية

اŸرحوم اŸوسشيقار أاحمد مالك قامة فنية فريدة وظاهرة إابداعية
ل تتكّرر ،يصشنف إا ¤جانب العمالقة با÷زائر خÓل فÎة السشبعينات
وبعدها ،كبوجمية مرزاق ،معطي البشش ،Òعبد
الوهاب سشليم ،ششريف قرطبي ،هارون الرششيد،
الباجي ،كمال حماديﬁ ،مد بوليفة ،بÓوي
ال -ه -واري وغÒه -م م -ن ال -ع -ب-اق-رة ال-ذي-ن ت-رك-وا
بصش-م-ات-ه-م ب-ارزة ‘ سش-ج-ل األغ-ن-ي-ة ا÷زائ-رية،
يسشتحقون كل التقدير والتكر Ëمنا ،اعÎافا Ÿا
ق -دم -وه م -ن ع -ط-اءات ل ح-دود ل-ه-ا ط-ب-عت ك-ل
واحد منهم.
تعود بنا الذاكرة اليوم ا ¤أاحد من هؤولء ،أال
وه-و ال-راح-ل أاح-م-د م-الك ب-اŸت-ح-ف ال-ع-م-ومي
الوطني للفن ا◊ديث واŸعاصشر الكائن بششارع
العربي بن مهيدي ‘ معرضض جامع مانع ألحمد
اŸبدع ومالك النسشان ،بقيم اŸثابرة والبحث
‘ هدوء وصشمت ،بعيدا عن األضشواء والبهرجة
وحب الظهور ،هكذا كانت طباع ششخصشية هذا
الرجل الفذ.
هذه فلسشفة حياته وإاÁانه العميق Ãا يقوم به ضشمن اختصشاصشه
ÓفÓم ،اإلششراف على جوق
الفني العزف على الناي ،التلح ÚاŸميز ل أ
الذاع -ة وال -ت -ل -ف -زي-ون ج-ع-ل-ت-ه ي-ت-ب-وأا اŸراتب األو ‘ ¤اإلح-راز ع-ل-ى
ا÷وائز بداخل ا÷زائر وخارجها وا÷ميع يتذكر أافÓم عطلة اŸفتشض
الطاهر ،عمر ڤتÓتو ،ليلى وأاخواتها ،الفحام ،تششريح مؤوامرة ،ا◊ريق،
أاولد نوفم ،Èصشمت الرماد ،سشقف وعائلة وأاششرطة أاخرى.
واŸسش -ار ال -ف-ن-ي ألح-م-د م-الك زاخ-ر ب-ال-روائ-ع ال-ف-ن-ي-ة واÙط-ات
التاريخية تششهد على ذلك منذ حضشوره مهرجان هلسشكي ‘ ،1962
ومعرضض منÎيال بكندا ‘ نفسض السشنة ،كان عازفا على الناي ‘
األوركسشÎا السش-ام-ف-ون-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان الف-ري-ق-ي ب-ال-ع-اصش-مة ،حاز على
ا÷ائ -زة األو ¤ل -ف -ن -ون ال -ت -أال -ي -ف ‘  ،1972واŸي -دال -ي -ة ال-ذه-ب-ي-ة ‘
اŸهرجان الفريقي ‘  ،1976وزار براغ وكوبا هذا البلد الثوري ورمز
النضشال والتحّرر تنقل إاليه  8مرات ،كما ذهب إا ¤بالتيمور بأامريكا
ب -دع -وة م -ن ÷ن -ة ف -ي-ف-ي-ان أال-درب-اع رودو ..وك-ذلك داك-ار ،وب-رازاف-ي-ل

وتونسض ،و–صشل على ا÷ائزة الكÈى Ÿوسشيقى األفÓم.
وششارك  6مرات ‘ مهرجان بورج بفرنسشا وإاششبيليا بإاسشبانيا هذه
ا÷ولت ال - -ف - -ن - -ي - -ة والرت - -ب- -اط- -ات اŸه- -ن- -ي- -ة
والل -ت -زام -ات اÿارج -ي -ة أاره -ق -ت -ه وسش-ب-بت ل-ه
م -ت -اعب صش -ح -ي -ة أال -زم -ت -ه ال -رك -ون إا ¤ال-راح-ة
لسش -ت -ع -ادة ق -واه اŸن-ه-ارة ب-ف-ع-ل ضش-غ-ط ال-ع-م-ل
اŸتواصشل وبدون انقطاع ..والصشور اŸوجودة
باŸتحف السشالف الذكر تششهد على «رحÓت» أاو
ب- -األح- -رى «م -ه -م -ات» ه -ذا ال -رج -ل إا ¤اÿارج
وتكليفه بأاعمال مضشنية بالداخل ‘ الوقت الذي
كانتا فيه هانيا اŸولودة باليابان ومايا بالعاصشمة
يÎعرعان ‘ حضشن مالك ووالدتهما دانيال بÒ
ك- -م -انسض ..ب -ال -رغ -م م -ن ذلك واصش -ل «ط -واف -ه»
بالعا ⁄إاÁانا منه بالرسشالة النسشانية التي كان
يحملها ‘ ذاته.
ي- -ع- -ت Èه- -ذا اŸع -رضض اıصشصض ŸسشÒت -ه
اŸمتدة من  22جوان إا ¤غاية  31جويلية Ãثابة
إاح -اط -ة ل -نشش -اط م -الك ب -داخ-ل وخ-ارج ال-وط-ن ع-ب-ارة ع-ن قصش-اصش-ات
للجرائد منها أاسشبوعية «أا÷Òي أاكتوياليتي» لكمال بلقاسشم ل تتوفر
على التواريخ مثبتة على اŸنششور وهذا من أابجديات التصشنيف ‘
األرشش-ي-ف ،خ-اصش-ة ل-ل-ب-اح-ث ..Úك-م-ا ه-ن-اك ل-ب-اسش-ه اÿاصض ع-ب-ارة ع-ن
قميصض بلون رمادي على ششاكلة تفصشيل كوبي أاو افريقي ،ل توجد
معلومات عنه ،بالضشافة إا› ¤موعة من البطاقات اŸهنية والششارات
زيادة على منظومة من أا◊انه خاصشة تلك اŸهداة إا ¤السشيدة سشلوى
Óطفال عنوانها «يا أامي» والتي حّققت ‚احا باهرا خÓل
ﬂصشصشة ل أ
الفÎة وما تزال صشا◊ة إا ¤يومنا هذا من كلمات اŸطربة نفسشها.
نأامل فقط أان يتذكر اŸتحف رواد آاخرين ‘ الفن ا÷زائري أافنوا
أاعمارهم وهم يداعبون اآللت اŸوسشيقية إا ¤آاخر رمق من حياتهم
ويعود بنا الششريط إاﬁ ¤بوب باتي وبوليفة الذي أابدع ‘ صشناعة
«األوبÒات» قد تكون هذه البداية اŸششجعة فقط نششّدد على نقطة
وهي أان كل معرضض يقاسض Ãدى إاقبال ا÷مهور عليه.
جمال أوكيلي

مديرة دأر ألّثقافة علي معاششي لـ «ألششعب»:

 52نششاطا ثقافيا إلنعاشض عائÓت تيارت خÓل موسشم الصشطياف
أاّكدت السشيدة حبة ربيعة العدوية مديرة
دار الثقافة علي معاششي بتيارت حصشريا لـ
«الششعب» ،أان مصشا◊ها سشطرت برنا›ا ثريا
–سش-ب-ا ل-فصش-ل الصش-ي-ف والصش-ط-ي-اف .وششمل
الÈنامج الذي انطلق مع موسشم الصشطياف
إاحصش -اء اŸراك -ز ال-ت-ي سش-تشش-ه-د ال-ت-ظ-اه-رات
ال- -ث -ق -اف -ي -ة ،ح -يث رك -زت ال -ل -ج -ان اŸع -ن -ي -ة
بالتظاهرات على اŸناطق النائية لسشتقطاب
الششباب ،واكتششاف اŸواهب ل سشيما با÷هة
ا÷نوبية والششرقية للولية.
وقد رّكزت اللجنة اÿاصشة بانتقاء العمال
ال -ت -ي سش-تشش-ارك ‘ اح-ي-اء ال-ت-ظ-اه-رات ال-ت-ي
تنطلق من  29جوان ا ¤غاية  31اوت الداخل
ع- -ل -ى ا÷م -ع -ي -ات ال -ف -اع -ل -ة ،وال -ت -ي أاب -رزت
‚اع -ت -ه -ا م -ن خ Ó-ل ع -رضض أاع -م-ال-ه-ا ع-ل-ى
اŸسش- -ارح ودور ال- -ث- -ق- -اف- -ة وق- -اع- -ة ال -ع -رضض
واŸط-ال-ع-ة .و” إاخ-ط-ار ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل‘ Ú
ا◊قل الثقا‘ ع Èوسشائل العÓم اıتلفة
‘ مقدمتها «الششعب» وع Èوسشائط التواصشل
الجتماعي وعن طريق اŸلصشقات.
وبحسشب السشيدة حبة ،فقد قوبل ◊د اآلن
 10أاعمال ‘ انتظار طلبات أاخرى ،مضشيفة أان
الهتمام منصشب على اŸبدع Úالذين أاظهروا
ت-ف-اع Ó-ق-وي-ا م-ع ا÷م-ه-ور وت-ع-ام-ل-وا م-ع دار

ال-ث-ق-اف-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اسش-ب-ات .وه-ؤولء
ي -جب ت -ك -رÁه-م ب-دع-وت-ه-م ل-ل-مشش-ارك-ة ل-ك-ون
البعضض رÃا  ⁄تلحقه الدعوة أاو  ⁄يسشمع
برزنامة التظاهرات.
بالنسشبة للتظاهرات التي سشتششهدها معظم
بلديات ودوائر الولية– ،دثت السشيدة حبة
ع-ن أاع-م-ال تشش-م-ل ال-ف-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي واألفÓم
السش -ي -ن -م -ائ -ي -ة ومسش -رح ال-ك-ب-ار والصشغار،
والفلكلور والششعر الششعبي والغنية البدوية.
أاث - -نت اŸدي - -رة ع - -ل - -ى ط - -اق - -م إادارت - -ه- -ا

وا÷م -ع -ي -ات ال-ف-اع-ل-ة ع-ل-ى ال-ث-ق-ة وال-ت-ع-ام-ل
والعمل الدؤووب اŸقدم إلبراز ثقافة ولية
تيارت ،رغم اŸبلغ اŸادي اŸتواضشع الذي
خصشصض لنششاطات لهذا اŸوسشم ،كما أاثنت
على مصشالح األمن ورؤوسشاء البلديات والدوائر
على التعاون.
وع-ن اف-ت-ت-اح الÈن-ام-ج اŸسش-ط-ر لن-طÓ-ق
ا◊دث ليلة  29جوان ا÷اري ،قالت السشيدة
ان برنا›ا ثريا أاعد باŸناسشبة ،حيث سشيتم
افتتاح ليا‹ الصشيف بعرضض لوحات تششكيلية
للفنان فارسض صشالح ودريسشي ‚اة والفنانÚ
ج -م -ال ع-روسش-ي وم-نصش-ور م-ه-دي وب-واشش-ري-ة
ب -ل -ق -اسش -م ،وك -ذا ت -نشش -ي -ط اÙي-ط م-ع ف-رق
ف- -ل- -ك- -ل- -وري -ة ف -رق -ة اŸرح -وم زك -رم وف -رق -ة
ال-راشش-دي-ة ب-ت-ي-ارت وأاط-ف-ال ال-كششافة ÷معية
اإلبداع الثقا‘ اŸسشتقبل.
ك -م -ا يشش -م -ل الÈن-ام-ج وصشÓ-ت غ-ن-ائ-ي-ة
تطلقها فرقة األصشول ذات طابع صشحراوي
والششاعر زقرار والششاعر يحي ◊مل وقداري
عائششة وعرضض مسشرحي ،وتنششيط بأاجسشام
ب -ه -ل-وان-ي-ة م-ن م-رك-ز ال-ط-ف-ول-ة اŸسش-ع-ف-ة م-ع
جمعية آافاق.

أطفال ترّكب زوأرق ألهجرة ورموز إأفريقية

تيارت :ع ــ عمارة

الفّنان التّششكيلي أاحمد سشطمبو‹ يكششف عن ›موعته الفنية
عرضض الفنان التششكيلي أاحمد سشطمبو‹،
أامسض ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة› ،م-وع-ة ل-وحات
جديدة سشلط فيها الضشوء على عفوية الطفولة
والعديد من الرموز.
اتسشمت ›موعة سشطمبو‹ التي قدمها
Ãع - - -رضض «»Ateliers bouffée d’art
بالبسشاطة والعفوية وبعضض األششكال البششرية
التي “ثل الطفل اإلفريقي اليوم ،إاضشافة إا¤
بعضض العاب الطفولة و موضشوع الهجرة.
وأاوضش -ح سش-ط-م-ب-و‹ ان-ه ك-ثÒا م-ا يسش-ت-ل-ه-م
رسشوماته من النقوشض الصشخرية ‘ أاعماله،
والتي ظهرت جليا ‘ ششكل حيوانات وأاطفال
تركب زوارق الهجرة ،كما يهدف الفنان من
خ Ó-ل األل -وان ال -ت -ي يسش -ت-ع-م-ل-ه-ا إاﬁ ¤اك-اة

حديقة األطفال.
وي -ب -ق -ى ال -رم -ز ع -نصش-را ه-ام-ا ‘ تشش-ك-ي-ل
الظÓل البششرية الرائعة و اŸسشتوحاة ‘ حد

األربعاء  26جوان  2019م
الموافق لـ  23ششوال  1٤٤0هـ

ذاتها من رموز افريقية ،حيث يظهر جليا أان
الفنان قد تخطى حدود اŸتعارف عليه.
الفنان أاحمد سشطمبو‹ من مواليد سشنة
 1957ب -خ -م -يسض م -ل -ي -ان -ة ت -اب -ع دراسش -ت-ه ‘
اŸدرسش -ة ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة ب-ب-اريسض،
ودرسض ب -ع -ده -ا ‘ م -درسش-ة ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة
بولية مسشتغا.Â
ششارك سشطمبو‹ الذي يعرف عنه تعلقه
ب -أال -وان األرضض ورم -وز ال -ه -وي -ة الف-ري-ق-ي-ة ل
سش -ي -م -ا اŸغ -ارب -ي-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸع-ارضض
با÷زائر وفرنسشا ودبي وتونسض وليبيا.
ل-ل-ت-ذك ،Òيسش-ت-م-ر اŸع-رضض ب-ق-اع-ة «-Ate
» liers bouffée d’artإا ¤غاية  29جوان
ا÷اري.
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«معا»..ملتقى الفن والتّكنولوجيات ا÷ديدة
لوŸ ¤لتقى
لششعاع ألثقا‘»آأرك» تنظيمها ألطبعة أ أ
أعلنت ألوكالة أ÷زأئرية ل إ
ألفن وألتكنولوجيات أ÷ديدة .هذه ألتظاهرة ،ألتي تأاتي –ت تسشمية «معا»،
وألتي تنظمها ألوكالة بالتعاون مع بيت ألفن  ،Mood&Moobهي لقاء فني يرأد
لب-دأع-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر ،ويشش-م-ل ب-رن-ا›ه-ا إأق-ام-ات إأب-دأع-ي-ة،
م -ن -ه ج -م-ع أل-ط-اق-ات أ إ
معارضض فنية ،إأ ¤جانب ألعروضض وأ◊فلت أŸوسشيقية.
أسشامة إأفرأح
بحسشب الوكالة ،فإان هذا اŸششروع ،الذي
ي -ع -رف مشش-ارك-ة  28ف-ن-ا ًن-ا ،سش-ي-ك-ون «فرصشة
Ÿواكبة العا ⁄من خÓل وسشائل متعددة ‘
خدمة الفنون» ،ويهدف «معا» إا« ¤مÓقاة
ال -ف -ن -ان Úا÷زائ -ري Úم -ن ا÷زائ -ر وأام -اك -ن
أاخ-رى ،وتشش-ج-ي-ع ال-ت-ع-اون ،وخ-ل-ق دي-ن-ام-يكية
جماعية مهنية ‘ ا÷زائر وتعزيزها».
تأاتي هذه التظاهرة على مرحلت ،Úتقام
فيها اإلقامة الفنية Ÿدة ششهر واحد ‘ دار
عبد اللطيف ،لتقّدم بعد ذلك للجمهور على
ششكل عمل فني متعّدد اÛالت.
وتششهد اإلقامة ،تعاون فنانﬂ Úتلف Úمن
عديد التخصشصشات ،يتم تقسشيمهم مثنى أاو
ثÓث ‘ أافواج متجانسشة ،وذلك حسشب مدة
العمل الفني اŸششÎك ،مع جدولة اŸواعيد
م -ث -ل ورشش -ات ع -م-ل ال-ع-رضض ثÓ-ث-ي-ة األب-ع-اد
والواقع اŸعزز والعروضض الفنية واŸؤو“رات
واألصشوات واألضشواء.
ومن أاجل تقد Ëتفاصشيل أاك Ìعن مششروع
«معا» ،أاعلنت الوكالة عن تنظيم ينظم مؤو“ر
صشحفي ،بحضشور الفنان ÚاŸششارك ،Úوذلك
صشبيحة يوم غد األربعاء بدار عبد اللطيف
با◊امة.

وحفل موسشيقي Ÿهدي مهدي
لعيفاوي
من جهة أاخرى ،تنظم الوكالة ا÷زائرية
Óشش-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ،سش-ه-رة السش-بت  29جوان،
ل -إ
حف Óموسشيقيا للفنان مهدي لعيفاوي ،الذي

سشيقدم مششروعه «تراب بروجكت .وياتي هذا
ا◊فل Ãناسشبة إاصشدار األلبوم ا÷ديد للفنان
لدى «دار أاسشطوانة».
وي -ح -اول ع -م -ل م-ه-دي ل-ع-ي-ف-اوي تسش-ل-ي-ط
الضشوء على األششكال الششعبية ألغنية البدوي
ال -وه -را ،Êوال -غ-ن-اء ‘ ال-ثÓ-ث-ي-ن-ي-ات ،وب-عضض
نصشوصض الششاعر نزار قبا ،Êليقوم Ãزجها مع
ط -ب -وع غ -رب -ي -ة وت -رت -ي -ب-ات ﬂت-ل-ف-ة ك-ا÷از،
واŸوسش -ي -ق -ى ال -ق-ادم-ة م-ن أاوروب-ا الشش-رق-ي-ة.
ولتقيدم موسشيقاه ،يعمد مهدي لعيفاوي اإ¤
اختيار آالت عصشرية كآالة الباسض والكمان
الكهربائي. Ú
م -ه -دي ل -ع -ي-ف-اوي م-ؤول-ف أاغ-ان ي-وازن بÚ
ال -ط-ب-وع اŸغ-ارب-ي-ة واألف-ري-ق-ي-ة ،وه-و ع-ازف
إايقاع وكانت له عديد اŸششاركات كعازف مع
ع -دي -د م -ن ال -ف -رق اŸوسش -ي -ق -ي -ة .ك-انت أاو¤
خطواته كمحÎف مع فرقة «هارمونيكا» ،ثم
اخÎق ع -ا ⁄م -وسش -ي -ق-ى ال-ق-ن-اوي م-ع «دي-وان
دزاير»– ،ت قيادة اŸعلم بن عيسشى باهاز.
بعد ذلك ،تعاون العيفاوي ‘ مششروعات فنية
مثل مششروع «نششوة» و»يا زمن» و»كو‘ كر»Ë
و»اÁوكان بروجكت» ،باإلضشافة إا ¤العديد
م -ن ال -ت -ع -اون م-ع ك-ر Ëزي-اد كضش-اب-ط إاي-ق-اع،
ومؤوخرا ً مع إاذاعة بابل وتريو صشبا .
وعلى مدى ما يفوق العام ،Úعمل مهدي
لعيفاوي على بناء عاŸه اŸوسشيقي اÿاصض،
الذي كانت خÓصشته «تراب بروجكت» ،وتأاتي
كلمة تراب لتع Èعن الÎاب Ãعناه ‘ اللغة
ال-ع-رب-ي-ة ،وك-ذا «ط-رب ي-غ-ن-ى ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-ربية
ال -فصش -ح -ى ،ول -ه ب-ال-ف-ع-ل ج-ذور ع-ل-ى األرضض
ترتكز جيًدا ‘ اŸنطقة اŸغاربية وفيه من
األ◊ان والÎت-ي-ب-ات ا÷ان-ب-ي-ة ال-ت-ي ن-ت-خ-ي-ل-ها
تتطاير كاألتربة».

” أعتمادها من قبل وزير ألّتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
ّ

جامعة اŸسشيلة تخوضض أاول Œربة حاضشنة أاعمال وطنيا

الششعب  -منح وزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي الدكتور الطيب بوزيد اعتماد أاول
ح -اضش -ن -ة أاع -م -ال ع -ل -ى مسش -ت -وى ا÷ام -ع-ات
الوطنية ÷امعة ﬁمد بوضشياف باŸسشيلة،
ح -يث –صش -لت إادارة ا÷ام -ع -ة ع -ل -ى اŸق-رر
الوزاري رقم  182اŸؤورخ ‘  27ماي 2019
اŸتعلق بتوط Úحاضشنة األعمال على مسشتوى
جامعة اŸسشيلة .جاء هذا ‘ مراسشلة خاصشة لـ
«الششعب» من ع ÚاŸكان.
وبحسشب القرار الوزاري سشتخ ّصشصض جامعة
اŸسشيلة –ت هيكل تصشرف الوكالة الوطنية
ل-ت-ث-م Úن-ت-ائ-ج ال-ب-حث وال-ت-ن-مية التكنولوجية،
والتي تعمل –ت إاششراف اŸديرية العامة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،حيث
” تعي Úالدكتور احمد م Òمديرا ◊اضشنة
األعمال.
وبحسشب مدير جامعة اŸسشيلة الÈوفيسشور
ك -م -ال ب -داري ،ف -إان ح-اضش-ن-ة األع-م-ال فضش-اء
Ÿراف-ق-ة ال-ط-ل-ب-ة ح-ام-ل-ي اŸشش-اري-ع ال-ق-اب-ل-ة
ل -ل -ت -جسش -ي -د ع-ل-ى أارضض ال-واق-ع ،ح-يث سش-ي-ت-م

التكفل بكل األعباء اŸتعلقة بتسشي Òا◊اضشنة
من طرف الوكالة الوطنية لتثم Úنتائج البحث
العلمي والتنمية التكنولوجية.
وكششف الÈوفيسشور كمال بدراي أانه سشيتم
خÓ-ل األي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ت-نصشيب مركز
دعم التكنولوجيا والبتكار ،وذلك بالتفاق مع
اŸعهد الوطني للملكية الصشناعية (،)INAPI
بهدف مرافقة حاملي اŸششاريع من أاسشاتذة
وطلبة و“كينهم من ا◊صشول على براءات
اخÎاع مسشجلة بالششراكة مع جامعة اŸسشيلة.
Óشش -ارة ،ف -إان ج -ام -ع -ة اŸسش -ي -ل -ة وم -ن -ذ
ل -إ
اعتمادها للمخطط السشÎاتيجي للجامعة
 2017ـ  2022عرفت قفزة نوعية ‘ ›ال
عÓقتها باÙيط القتصشادي والجتماعي،
ح- -يث ” ع- -ق- -د أاك Ìم -ن  16ات-ف-اقية تعاون
وششراكة مع ششركاء اقتصشادي ،Úوأاك Ìمن 11
ه -ي -ئ -ة وط -ن -ي -ة م -ت-خصشصش-ة ،ك-م-ا أان ج-ام-ع-ة
اŸسشيلة مصشنفة ضشمن اŸراتب العششر األو¤
وطنيا حسشب آاخر التصشنيفات العاŸية التي
اعتمدتها ›لة «التاÁز» الÈيطانية.
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ملتقـــــى أÿيـــــارأت أ◊يويــــة لÓقتصســـــاد أ÷زأئــــــري

تط ـ ـه Òمن ـ ـاخ إألعم ـ ـال وتك ـ ـريسس إلسصتقـ ـرإر إلّتشصريـ ـعي
^ إأنعـــــــاشص ألقطـــــاع أÿــــــاصص ألــــذي مــــازأل يعــــا Êألّتأاّخر
^ ألنمـــــــــو مرهـــــــون با’سستثمــــــارأت أŸرّكــــــزة وألنّاجعـــــة

شسّدد خÈأء وجامعّيون على
’سسرأع ‘ –سس Úمناخ
ضسرورة أ إ
’عمال ،وكذأ ألتعجيل بوتÒة
أ أ
سسريعة من أجل أ’ندماج ‘
أ’قتصساد ألعاŸي ،وأسستغÓل
ﬂتلف أŸوأرد ‘ خلق ألÌوة
وألذهاب بعيدأ ‘ ألتموقع ‘
’سسوأق أÿارجية ،وشساركوأ ‘
أ أ
رسسم مÓمح خارطة طريق لتفعيل
ألتنمية أ’قتصسادية ‘ غضسون ألـ
 10سسنوأت أŸقبلة ‘ ،ح Úأسستعرضص
دبلوماسسّيون Œارب بلدأنهم
ألناجحة ‘ تطوير أقتصسادياتهم،
ومن هذه ألبلدأن نذكر كل من
ألÈأزيل وألÔويج وفيتنام.

فضسيلة بودريشش
ن ّ
ظمت اأمسس الكنفدرالية العامة للمالية
م -ل -ت -ق-اه-ا السص-ن-وي الـ « ١٤ح-ول م-اه-ي
اÿيارات ا◊يوية للجزائر اإ ¤غاية اآفاق
ع -ام 20٣0؟» ،ب -حضص -ور خÈاء واأسص -ات -ذة
جامعوين ودبلوماسصيون ،حيث اأّكد جمال
الدين بوعبد الله رئيسس غرفة التجارة
ا÷زائ-ري-ة ا’سص-ب-ان-ي-ة ورئ-يسس م-وؤسصسص-ة،
ع- -ل- -ى ضص -رورة ت -ط -ه Òم -ن -اخ ا’أع -م -ال،
ب- -ه -دف السص Òن -ح -و ت -ط -وي -ر ا’ق -تصص -اد
الوطني ،واشصÎط اإ ¤جانب ذلك ضصرورة
اإرسصاء ا’سصتقرار التشصريعي ،وكذا –رير
الدينار وخلق مناطق للتبادل ا◊ر ،على
اعتبار اأن للجزائر طاقات وثروات Áكن
تصصديرها ’أسصواق خارجية ،واأشصار اإ¤
ضص- -رورة وضص- -ع اأرضص- -ي- -ة ل- -ل- -م- -وؤسصسص -ات
ال -ن -اشص -ط -ة و–دي -د ط -ب -ي -ع-ت-ه-ا Ÿع-رف-ة
القدرات اŸتوفرة ‘ اÛال ا’إنتاجي.
و–ّدث بوعبد الله باŸوازاة مع ذلك عن
ارتفاع ‘ النا œالداخلي اÿام للعديد
من الدول ا’إفريقية من بينها السصينغال
وغانا ،علما اأنها Áكن اأن تكون سصوقا
مهمة للجزائر.
ومن جهته الدكتور منصصف مصصار خبÒ
اق- -تصص- -ادي رك -ز ‘ تشص -رح -ي -ه ال -ع -م -ي -ق
واŸسصتفيضس على تداعيات انهيار اأسصعار
النفط بشصكل مفاجئ عام  ،20١٤ليدعو
ب- -ع- -د ذلك اإ ¤دع- -م واإطÓ- -ق م- -ب -ادرات
تنويع الصصادرات ،خاصصة بعد التقليصس
من فاتورة الواردات ،مقÎحا ‘ سصياق
متصصل اأهمية فتح نقاشس دقيق بهدف
السص Òن -ح -و ت -ن -وي -ع ا’ق -تصص-اد ال-وط-ن-ي،
وراه - -ن ك - -ثÒا ع - -ل - -ى اŸورد ال - -بشص - -ري
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصص-ادي-ة ،وي-عتقد
الدكتور مصصار اأن القطاع اÿاصس مازال
 ⁄يتموقع بشصكل جيد
‘ ا◊ي- - - - - - - - - - - - - - - - - - -اة
ا’قتصصادية،

إ

صصدإ

رإ ت

بسص -بب ال-ت-اأخ-ر ال-ذي يسص-ج-ل-ه خ-اصص-ة ‘
ق- -ط- -اع -ي الصص -ن -اع -ة وال -ف Ó-ح -ة ،واأث -ار
اسصتفهاما جوهريا ،فيما يتعلق اإن كان
ا’ق- -تصص- -اد ال- -وط -ن -ي ف -ع  ‘ Ó-م -رح -ل -ة
ال- -ت- -ح- -ول اأم ’؟ بسص -بب ت -اأخ -ر ال -ق -ط -اع
اÿاصس ومواكبة اقتصصاد السصوق ،ورافع
اÿب Òع- -ن اأه -م -ي -ة ا’إسص -راع ‘ –سصÚ
مناخ ا’أعمال والتعجيل بوتÒة سصريعة
من اأجل ا’ندماج ‘ ا’قتصصاد العاŸي.
اسصتعرضس سصفراء ثÓث دول من قارة كل
م -ن اأوروب -ا واأم -ري -ك -ا ال Ó-ت-ي-ن-ي-ة واآسص-ي-ا
Œارب بلدانهم ا’قتصصادية ،التي ‚حت
بالقفز اإ ¤مصصاف دول ناشصئة ومتقدمة
ع- - -ل- - -ى غ- - -رار ك- - -ل الÈازي- - -ل والÔوي - -ج
والفيتنام ،وسصّلطوا الضصوء على نقاط قوة
اق-تصص-ادي-ات-ه-م ،وك-ي-ف Œاوزوا الظروف
الصصعبة التي مّروا بها من ديون خارجية
واإقÓ-ع ح-ق-ي-ق-ي ’ق-تصص-ادي-ات-ه-م؟ وال-ت-ي
ت-رت-ك-ز ال-ي-وم ع-ل-ى الصص-ن-اعة والتصصدير.
وقّدر «كنات لنجÓند» سصف Òفوق العادة
لدولة الÔويج با÷زائر حجم احتياطي
الصصرف الذي تتمتع به الÔويج ما ’ يقل
عن سصقف  ٩00مليار اأورو ،و–ّدث عن
العديد من اŸيكانيزمات التي جعلت من
الÔويج بلدا متطورا ‘ صصدارتها ذكر
ب -رن -ام -ج دع -م ال -ت -ع -ل-ي-م ،ال-ذي ق-ال اإّن -ه
ال -ع -م -ود ال -ف -ق -ري ل -ب-ن-اء اق-تصص-اد م-ن-ت-ج
وقوي.
اأما «فالفيو ماريغا» سصف Òفوق العادة
ل- -دول -ة الÈازي -ل ب -ا÷زائ -ر ،وق -ف ع -ل -ى
اأسص -رار ‚اح –دي -ات ال -ت-ن-م-ي-ة ‘ ب-ل-ده

حتى صصارت تصصنف ‘ اŸرتبة الثامنة
ضص -م -ن اأحسص -ن ا’ق-تصص-ادي-ات ‘ ال-ع-ا،⁄
وقال اإّنهم “ّكنوا من اإرسصاء تكنولوجيا
م- -ت -ط -ورة ،و‚ح -وا ‘ ال -تصص -دي -ر ن -ح -و
اأوروبا بعد اأن سصّددوا الديون اÿارجية،
وتفرغوا لتطوير صصناعة من ا÷يل الثاÊ
على غرار صصناعة السصيارات والصصناعة
ال -ن-ف-ط-ي-ة ،و ⁄ي-خ-ف اأن ت-ط-ور الÈازي-ل
كان بفضصل جهود كبÒة وعميقة بذلتها،
لتنجح ‘ رهانات التسصويق والتموقع عÈ
اأسص-واق خ-ارج-ي-ة ،وب-ا’إضص-اف-ة اإ ¤ت-ه-ي-ئة
ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة وت-وسص-ي-ع و“ت Úالهياكل
القاعدية ،ومن ثم انتقلوا من اقتصصاد
ﬂط- -ط مسصّ- -ي - -ر م -ن ط -رف ال -دول -ة اإ¤
اق -تصص-اد م-ت-ن-وع ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ال-تصص-دي-ر،
و’أّنهم رّكزوا كثÒا على –سص Úوترقية
التعليم والصصحة ،با’إضصافة اإ ¤مراجعة
اتفاقيات التجارة ا◊رة مع جميع دول
اأم- -ري- -ك- -ا ال Ó-ت -ي -ن -ي -ة .ويسص -اه -م ق -ط -اع
الصصناعة ‘ الÈازيل بنسصبة ‰و ’ تقل
عن  ٪ ١١واÿدمات بنسصبة  .٪ 70وبلغ
احتياطي الصصرف بالÈازيل  ٣00مليار
دو’ر ‘ ،ح Úبلغ حجم اŸباد’ت بÚ
ا÷زائ- - -ر والÈازي- - -ل  ٣مÓ- - -ي Òدو’ر،
وتسصتورد ا÷زائر ما قيمته  ١مليار دو’ر
م -ن الÈازي -ل خ -اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ه-وة
والصصوجا.
و’ تقل Œربة الفيتنام التنموية اأهمية
عن Œربة الÈازيل ،كون الدخل الشصهري
للفرد الفيتنامي يبداأ من مسصتوى 2550
دو’ر ويصصل اإ ¤سصقف  ٦000دو’ر ،وقال

›لة «لسصÒإنسس» تفتح ملف تأام Úإلقرضس
ب Úإل ّضصمانات إل ّصصارمة وإلعروضس إÙدودة

خ ّصصصصت ›لة «’سصÒانسس» التي يصصدرها
اÛلسس الوطني للتاأمينات ملفا شصام Óحول
ت- -اأم Úال- -ق- -رضس ي- -ت -ن -اول ﬂت -ل -ف ا÷وانب
اŸتعّلقة بتنافسصية الضصمانات والعروضس التي
تقدمها شصركات التاأم Úا÷زائرية ،مÈزة اأن
تاأم Úالقرضس ‘ العا ⁄يعرف ‚احا .وتقّدم
اÛلة من خÓل ﬂتلف ا’أنواع الصصحفية
م- -ن –ال- -ي -ل وح -وارات ،ت -ف -اصص -ي -ل ق -راءات
Ÿت -خصصصص ‘ ÚاŸوضص -وع ،م -ن ب -ي-ن-ه-م ح-اج
ﬁم- -د اأح- -م- -د ن- -ائب رئ- -يسس شص- -رك- -ة «غ- -ام
ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات» م-ك-لف باŸلفات ا’إسصÎاتيجية،
الذي اأشصار اإ ¤اأن تاأم Úالقروضس يرتبط
دوم -ا ب -ا’ع -ت -م -ادات اŸسص -ت -ح-ق-ة ل-ل-ق-روضس
العقارية اأو ا’سصتهÓكية ،موضصحا اأن التكفل
ب-ال-ت-اأم Úع-ل-ى خ-ط-ر اإفÓ-سس اŸسص-ت-ف-يد من
ال -ق -رضس ل -دى ال -ب -ن -وك م -ن خ Ó-ل م -ت -اب -ع-ة
’أح- -داث غ Òم- -ت- -وق- -ع -ة ‘ السص -وق ،وÁك -ن

تاأمينها من طرف شصركات التاأم ،Úخاصصة ما
يتعلق بعدم القدرة عن تسصديد القرضس ‘
ا’آج- -ال اÙددة بسص- -بب صص- -ع- -وب -ات م -ال -ي -ة
ظرفية اأو دائمة مثل فقدان مناصصب عمل اأو
اإفÓسس .ويتناول جمعة نبيل خب Òدو‹ ‘
اŸالية والبنوك مسصاألة عقود التاأم Úعلى
ا’قÎاضس والضص- -م- -ان -ات اŸت -وف -رة ،خ -اصص -ة
ب- -ال- -نسص- -ب -ة ل -ل -ق -روضس ال -ع -ق -اري -ة وال -نشص -اط
ا’قتصصادي عامة ،فيما Áكن ا’طÓع على
حوار اأجرته اÛلة مع اÿب ÒاŸا‹ مراد
ال-بسص-غ-ي ب-ع-ن-وان ت-اأم Úال-ق-رضس ي-وّف-ر ا’أمن
ويسص -اه -م ‘ ت -رق -ي -ة الصص -ادرات .ك-م-ا ت-قّ-دم
اÛل -ة م -ع-ل-وم-ات ع-ن اŸوضص-وع ‘ ال-ع-ا،⁄
جهة
وتوسّصع اÛال اإ ¤تاأم Úالقروضس اŸو ّ
ل- -ل -م -وؤسّص -سص -ة م -ن ح -يث ا◊د م -ن اÿسص -ارة،
مسص-ت-ع-رضص-ا ق-درات الصص-ن-ادي-ق ال-ع-م-ومية ‘
هذا اÛال .و‘ ركن مسصاهمة يتناول عز
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ال -دي -ن غ Ó-م ال -ل -ه م -وضص-وع
تاأم Úالتكافل ‘ العا ⁄و‘
ا÷زائ- - -ر خÓ- - -ل السص- - -ن- - -ة
ا◊ال - -ي - -ة ،وه - -و ن- -وع م- -ن
ال-ت-اأم ÚاŸط-اب-ق لقواعد
الشص- -ري- -ع- -ة ا’إسص Ó-م -ي -ة.
وخ ّصص- -ت اÛل -ة م -دي -ر
عام الشصركة ا÷زائرية
للتاأم ،Úناصصر صصايصس،
بحوار مطّول ،اأّكد فيه
اأن الشص -رك -ة ال -ع -ت -ي-دة
تسص Òع -ل -ى ال -ط -ري -ق
السص- -ل- -ي- -م م- -ن اأج- -ل ب- -ل- -وغ ا’أه- -داف
اÙددة .غ Òاأن- -ه اأشص- -ار اإ ¤اأن مسص- -اه- -م- -ة
قطاع التاأمينات ‘ رقم ا’أعمال الوطني ’
يزال هامشصيا (معدل  0 . 7باŸائة ‘ الناœ
الداخلي اÿام وتشصغيل اأقل من  0.2باŸائة

اإن ال- -دول -ة ت -ك -ت -ف -ي ب -ل -عب دور اŸوج -ه
والداعم واŸسصهل للمبادرة ا’قتصصادية،
وب -فضص -ل ان -ف -ت -اح -ه -م ا’ق -تصص -ادي صص-ار
اقتصصادهم يحتل اŸرتبة  ‘ ٤7العا،⁄
واأوضص -ح اأن -ه -م م -ن -ذ  ٣0ع-ام-ا ي-حققون
سص -ن -وي -ا نسص -ب-ة ‰و ت-ن-اه-ز  ،٪ ٦ . ٨وب -ل-غ
احتياطي الصصرف ‘ الفيتنام حوا‹ 2٤0
م -ل -ي -ار دو’ر ،وت-ف-وق اق-تصص-اد ال-ف-ي-ت-ن-ام
ب-فضص-ل اسص-ت-ث-م-ارات-ه اŸرك-زة وال-ن-اج-عة،
اإ ¤ج -انب اإصص Ó-ح -ات ال -ن -ظ -ام ال-ب-ن-ك-ي
الذي صصارا قويا ومسصتقرا.
وخلصس السصف Òالفيتنامي اإ ¤القول ‘
ه -ذا اŸق-ام اأن ا’إصصÓ-ح-ات السص-ي-اسص-ي-ة
واŸوؤسصسص- - -ات- - -ي- - -ة ضص- - -روري- - -ة ل - -ن - -ج - -اح
ا’إصص Ó- -ح - -ات ا’ق - -تصص - -ادي- -ة .وت- -قّ- -د ر
اŸب- -اد’ت ال- -ت- -ج- -اري- -ة ب Úال- -ف- -ي- -ت- -ن -ام
وا÷زائر نحو  ٣00مليون دو’ر ،حيث
تصصدر الفيتنام للجزائر الهواتف النقالة
بقيمة  ١00مليون دو’ر والقهوة بقيمة
 ١00مليون دو’ر وكميات اأقل من النسصيج
وما اإ ¤غ Òذلك ،و–ّدث السصف Òعن
وج - - -ود مشص- - -روع م- - -ع ا÷زائ- - -ر ي- - -خصس
بالقطاع النفطي.
ي-ن-ت-ظ-ر اأن ت-ع-ك-ف ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل- -ل- -م- -ال- -ي- -ة ع- -ل- -ى ب- -ل- -ورة سص- -لسص- -ل -ة م -ن
اŸقÎح -ات ،ت -تضص ّ-م -ن ال-روؤى واÿط-وط
العريضصة والتي تعد معا ⁄ورقة طريق
’أهم اÿيارات ا’إسصÎاتيجية التي Áكن
ل-ل-ج-زائ-ر اأن ت-ن-ت-ه-ج-ها لتنمية اقتصصادها
اإ ¤غاية اآفاق الـ  ١0سصنوات اŸقبلة.

م- -ن اإج -م -ا‹
السصاكنة).
لÓ- - -إشص- - -ارة’ ،
ت -خّصص -صس ه -ذه
اÛلة
اŸتخ ّصصصصة
حّيزا مÓئما للغة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ح- -ت -ى
يسصتفيد اأك Èعدد
‡كن من اŸهتمÚ
بسص -وق ال -ت -اأم -ي -ن -ات
وب-ال-ذات اŸت-ع-املÚ
م -ن ال -وط-ن ال-ع-رب-ي،
وح - - -ت- - -ى ‘ ب- - -ل- - -دان
اأوروب -ي -ة ح -يث “ث -ل ال -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة جسص-را
ل -ل -ت -واصص -ل ،ذلك اأّن ال -ه -دف ‘ ال -ن-ه-اي-ة ه-و
ا◊صصول على حصصصس ‘ ا’أسصواق.

…GCôq dG
أإفق جديد

أي معنى للتغي Òإأذأ  ⁄يكن له مغزى
أل-ت-حسس Úوأل-ت-طوير وألّنجاعة؟ سسؤوأل
ينبغي أن يتوقف عنده أÛتمع بكافة
شس-رأئ-ح-ه ،وإأدرأك مسس-ارأت أل-ت-ح-و’ت
تفاديا للوقوع ‘ متاهات سسوف تكون
’جيال،
كلفتها باهظة ،ولن تتحّملها أ أ
‘ وقت تشس -ت -د ف -ي -ه ألضس -ائ -ق -ة أŸال -ي -ة
وت - - - -ت- - - -ق- - - -لصص مسس- - - -اح- - - -ات أŸب- - - -ادرة
أ’سستثمارية.
أل -وضس -ع أل-رأه-ن ت-ت-ق-اط-ع ف-ي-ه م-ط-الب
«أ◊رأك» أل-دأع-ي-ة ل-ل-ت-غ-ي Òألشس-ام-ل،
ب -ال -ن -ظ -ر لÎأك-م-ات أŸرح-ل-ة ألسس-اب-ق-ة
أل- -ت- -ي ط- -ب- -ع -ه -ا أل -فسس -اد بشس -ك -ل Œاوز
ألتوقعات ،إأ ¤درجة كشسفت عن بوأدر
خ- - -ط - -ر ﬁدق Ãسس - -ت - -ق - -ب - -ل أل - -ب Ó- -د
’فÓسص وشسلل يخدم ألقوى
وتعريضسها إ
أل-ت-ي تÎبصص Ãق-درأت-ه-ا ،وتسس-عى إأ¤
’قليمي كعامل أسستقرأر
–ييد دورها أ إ
وتنمية.
’ل- - - -ة
‘ ه - - - -ذأ أÿضس ّ- - - -م ت- - - -ب- - - -ق- - - -ى أ آ
أ’ق -تصس -ادي -ة ،ب -ك -اف -ة م -كّ-ون-ات-ه-ا ،م-ن
م -ؤوسسسس -ات ،رج -ال أع-م-ال أحÎأف-ي،Ú
مسس-ت-ث-م-ري-ن ورؤوسس-اء مؤوسسسسات ودوأئر
حكومية تعنى با’سستثمار وألنمو بكل
جوأنبه أ’قتصسادية وأ’جتماعية‘ ،
وأجهة أŸشسهد بالنظر لثقلها ‘ أ◊فاظ
’خصص
ع -ل -ى وتÒة أل -نشس -اط وم -ن -ه ب-ا أ
أسستقرأر عا ⁄ألشسغل.
وك -انت أل -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة
ألتي أنطلقت ‘  22فيفري أŸاضسي –ت
شس -ع-ار م-ط-الب سس-ي-اسس-ي-ة –ق-ق أ÷انب
’ك Èمنها ،قد تفطّنت مبكرأ لدعوأت
أ أ
أسستهدأف أŸنظمة أ’قتصسادية ،وكان
أل- -رد ب- -ع- -دم أ’سس- -ت -ج -اب -ة ألصس -ري -ح -ة
ل -دع -وأت ت -ع -ط -ي -ل أŸؤوسسسس -ات أو كسس-ر
وتÒة ألنشساط على ما فيه من ترأجع
وت-ب-اط-ؤو ن-ت-ي-ج-ة أرت-دأدأت «أ◊رأك»،
ت - -ت - -ق - -دم - -ه - -ا م - -ل - -ف- -ات أل- -فسس- -اد أŸا‹
’دأري.
وأ’قتصسادي وأ إ
أŸؤوشسر أ÷دير بالتوقف عنده أليوم،
ن أ◊رصص على
أن هناك وعي وأسسع بأا ّ
’ن-ت-اج وصس-ون وسس-ائ-ل
ح -م -اي-ة أدوأت أ إ
أ’‚از وت- -أام ÚوتÒة أل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
كافة أŸسستويات و‘ كل ألقطاعات هو
’خ ،Òف-يسس-ت-وجب
’ول وأ أ
أل -ت -ح -دي أ أ
’دأء ب- -اŸوأزأة م- -ع إأع -ادة
أل- -رف- -ع م- -ن أ أ
ترتيب أ÷هاز أ’قتصسادي من أ÷وأنب
أŸناجÒيالية وألتنظيمية.
ل- -ك- -ن ي -ب -ق -ى أل -ع -م -ل أŸط -اب -ق Ÿع -ايÒ
’ت- - - -ق- - - -ان وح - - -ده أŸصس - - -در
أ÷ودة وأ إ
أÓÿق ل - -لÌوة ،وإأن - -ت - -اج أل - -ق - -ي - -م - -ة
’خÒ
أŸضس -اف -ة أل -ت -ي ي -ع -ود إأل -ي -ه -ا ‘ أ أ
’سس - -وأق أÙل - -ي - -ة
أل- - -دور أ◊اسس - -م ‘ أ أ
وأÿارج-ي-ة ،وب-ذلك ي-ت-ط-لب م-وأك-ب-ة
ح- - -اج - -ي - -ات أŸؤوسسسس - -ة أ’ق - -تصس - -ادي - -ة
أل- -ع -م -وم -ي -ة م -ن -ه -ا وأÿاصس -ة أل -ت -ي ’
تشس -وب -ه -ا شس -ائ -ب -ة ،م -ن خ Ó-ل أع -ت -م -اد
م -ق -ارب -ة ت-ن-افسص أل-ك-ف-اءة أل-ت-ي ت-ع-ي-د
أ’عتبار للموأرد ألبشسرية ،باعتبارها
أ◊ل- -ق- -ة أ◊ي- -وي -ة ‘ إأع -ادة ت -نشس -ي -ط
مسسار ألنمو.
’ول ‘ ت- - -رت- - -يب
’خ ،Òب - - -ل أ أ
ه - - -ذأ أ أ
أÿي - -ارأت أل- -ت- -ي تسس- -ت- -وجب –ق- -ي- -ق
إأج-م-اع ح-ول-ه-ا ،ه-و أŸف-ت-اح أل-ذي ي-قود
إأ ¤أف - -ق ج - -دي - -د ي - -وف - -ر أل - -ع - -ن- -اصس- -ر
ألقاعدية لبناء نظام جديد يسستوعب
أل-ت-ط-ل-ع-ات أل-ت-ي ي-ع Èعنها أŸوأطنون،
وألتي تصسنف على نفسص ألدرجة من
’ه - -م- -ي- -ة ،ب- -ح- -يث ت- -ك- -ون أل- -ب- -ن- -ي- -ة
أ أ
أ’ق - -تصس - -ادي - -ة أل - -ق - -اع - -دة أŸت - -ي - -ن - -ة
ل -ل -ت -وج -ه -ات ألسس -ي -اسس-ي-ة أل-ت-ي ي-رأه-ن
ع -ل -ي -ه -ا ‘ إأرسس -اء م -ن -ظ -وم -ة م-ت-ك-ام-ل-ة
وم-نسس-ج-م-ة ،ع-نوأنها ألسسيادة ألوطنية
Ãف-ه-وم-ه-ا ألشس-ام-ل ،سس-ي-اسس-ي-ا ب-ان-ت-خ-اب
م- -ؤوسسسس- -ات شس- -ع- -ب- -ي- -ة ‘ ظ- -ل أل- -ه- -دوء
ووضس- -وح أل -رؤوي -ة وأق -تصس -ادي -ا ب -ت -حÒ
أŸب- -ادرة ‘ ظ- -ل أل- -ت- -ن- -افسص أل- -ن- -زي- -ه.
ن إأغ- -ف -ال أل -ت -دأع -ي -ات أ’ق -تصس -ادي -ة
إأ ّ
للوضسع ألرأهن يندرج ‘ إأطار ﬁاولة
أ’ل-ت-ف-اف ع-ل-ى أ◊ق-ي-ق-ة ،خ-اصسة وأن
ع-م-ل-ي-ة م-ك-اف-ح-ة أل-فسس-اد أخ-ذت ب-ع-دأ
وطنيا وتّتجه إأ ¤كافة ألقطاعات بÓ
أسس-ت-ث-ن-اء ،وي-ن-ب-غ-ي أن ت-ت-ب-ع-ها حركية
’ه-دأف
أق -تصس -ادي -ة نشس -ي -ط -ة –ق-ق أ أ
أŸسس-ط-رة ع-ل-ى مسس-ار أل-ت-ن-م-ي-ة ،خاصسة
وأن ل -ل -ج-زأئ-ر م-ا يسس-اع-د ع-ل-ى –ق-ي-ق
هذأ ألهدف أ◊يوي.

سسعيد بن عياد
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مواقيت
الصشÓة

^  ٢6جوان  :1٩٥6السشلطات
السشتعمارية تعلن عن اكتششاف
البÎول Ãنطقة «حاسشي
مسشعود» بالصشحراء ا÷زائرية.
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الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

لربعاء  ٢3ششوال  1٤٤٠هـ الموافق لـ  ٢6جوان  ٢٠1٩م
ا أ

يقوم الفريق أاحمد
ڤايد صصالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسص
أاركان ا÷يشص الوطني
الشصعبي ،يومي  26و27
ج- - -وان  ،2019ب- -زي -ارة
إا ¤األك- - - - - - -ادÁي- - - - - - -ة
ال -عسص -ك -ري -ة لشص -رشص-ال
““ال- - -رئ- - -يسص ال- - -راح - -ل
ه- - -واري ب - -وم - -دي - -ن““،
سصيعقد ‘ اليوم األول
م- - -ن ال- - -زي - -ارة ل - -ق - -اء
ت -وج-ي-ه-ي-ا م-ع إاط-ارات
وط- -ل- -ب- -ة األك- -ادÁي- -ة،
ل- - - -يÎأاسص ‘ ال- - - -ي - - -وم
اŸوا‹ م -راسص -م ح-ف-ل
ت-خ-رج ال-دف-ع-ات ب-هذه
اŸؤوسصسص -ة ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة
اŸرموقة.

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة

توقيف  4منقب Úعن الذهب و حجز  26كلغ من اıدرات

‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني
الشصعبي ،يوم  24جوان  ،2019بÈج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6.أارب- -ع -ة ( )04م -ن-ق-ب Úع-ن
ال- -ذهب وضص -ب -طت ث -لث -ة ( )03م -ول-دات
ك -ه -رب-ائ-ي-ة وأارب-ع ( )04م -ط -ارق ضص -غ -ط،
باإلضصافة إا ¤مركبة رباعية الدفع.
‘ سص - -ي - -اق م - -تصص - -ل ،ضص - -ب- -ط ح- -رسص
السص -واح -ل ،ب-ع“ Úوشص-نت/ن.ع)32 ( ،2.
كيلوغراما من الكيف اŸعالج ،فيما أاوقف
ع-ن-اصص-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ،ب-بشصار/ن.ع،3.
تاجر ﬂدرات بحوزته ( )25كيلوغراما
م- -ن ن- -فسص اŸادة ك- -انت ﬂب- -أاة ب- -داخ -ل

...و حجز مسشدسص آا‹ وبندقية
صشيد Ãنظار ميدان

من جهة أاخرى ،أاوقف عناصصر الدرك
ال-وط-ن-ي ،ب-اŸسص-ي-لة/ن.ع ،1.شص - - -خصص - - -ا
وح -ج -زوا مسص -دسص -ا آال -ي -ا وب-ن-دق-ي-ة صص-ي-د
وم -ن -ظ-ار م-ي-دان و( )1,6ك -ي -ل-وغ-رام م-ن
الكيف اŸعالج ،باإلضصافة إا ¤كمية من
الذخÒة ‘ ،ح ” Úحجز ( )3510وحدة
من التبغ بغرداية/ن.ع.4.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى و‘ إاط- -ار ﬁارب -ة

بسشبب الضشغوطات التي تعرضص لها

رئيسص بلدية العشص بÈج بوعريريج يقدم اسشتقالته
ق -دم ع -م -ار ب -ن ح -م-ة رئ-يسص اÛلسص
الشصعبي البلدي لبلدية العشص جنوب برج
بوعريريج ،اسصتقالته رسصميا من منصصبه،
بسص -بب م -ا وصص -ف -ه م-ق-رب-ون م-ن ال-رئ-يسص
اŸسص -ت -ق -ي-ل ب-الضص-غ-وط-ات ال-ت-ي  ⁄ي-ق-در
عليها رئيسص اÛلسص ،واŸشصاكل العديدة
التي تعا Êمنها البلدية ما دفع به ا¤
ت-ق-د Ëاسص-ت-ق-ال-ت-ه ،ب-ل-دي-ة ال-عشص ال-ت-اب-ع-ة
لدائرة ا◊مادية جنوب برج بوعريريج،
والواقعة على ا◊دود مع ولية اŸسصيلة،

ت -ع -د م -ن ال -ب-ل-دي-ات ال-ف-قÒة ال-ت-ي ت-ع-اÊ
ال -ع -دي -د م-ن اŸشص-اك-ل وال-ت-ي رÃا ت-ك-ون
سصببا دفع باŸسصؤوول األول إا ¤السصتقالة،
‘ ان -ت -ظ -ار اج -ت -م -اع اÛلسص الشص -ع -ب -ي
ال- -ب- -ل- -دي ه- -ذا اÿم- -يسص ل- -ل- -بت ف- -ي -ه -ا،
باإلضصافة إا ¤انتظار ردة فعل وا‹ الولية
بخصصوصص هذه السصتقالة وموافقته عليها
من عدمها.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

–ويل جثة ششخصص ببئر العاتر

إاصشابة  05أاششخاصص ‘ حوادث مرور متفرقة بتبسشة
ح - -ولت ال - -وح - -دة ال - -ث - -ان - -وي - -ة
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ئ-ر العاتر ليلة
لثن Úإا ¤الثÓثاء ،جثة ششخصص
ا أ
يبلغ من العمر حوا‹  16سشنة ،إا¤
مصش-ل-ح-ة ح-ف-ظ ا÷ثث Ãسش-تششفى
ب -ئ -ر ال-ع-ات-ر ،الضش-ح-ي-ة وج-د ع-ل-ى
ح -اف -ة ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 16
ب - -اŸك- -ان اŸسش- -م- -ى اŸزارة ب- -ل- -دي- -ة
الصشفصشاف دائرة أام علي.
وك -انت ذات اŸصص -ال -ح ت -دخ -لت ألج -ل
حادث مرور وقع على مسصتوى ع Úالفضصة
بلدية بئر الذهب ،واŸتمثل ‘ اصصطدام
شص -اح -ن -ة بسص -ي -ارة أاسص -ف -ر ع -ن إاصص-اب-ة 03
أاشصخاصص أاعمارهم ب 33 Úو 71سصنة” ،
إاسص -ع -اف -ه -م و–وي -ل -ه -م إا ¤اسص-ت-ع-ج-الت

ا◊مامات ،كما تدخلت الوحدة الرئيسصية
ل -ل -ح -م-اي-ة اŸدن-ي-ة الشص-ه-ي-د حشص-ا Êدوح
ب -ت -بسص -ة ألج -ل ح -ادث م -روري وق-ع ع-ل-ى
مسص-ت-وى ال-ط-ري-ق الج-ت-ن-اب-ي ال-رابط بÚ
الطريق الوطني رقم  10والطريق الوطني
رقم  ،16وإاسصعاف شصخصص عمره  76سصنة،
و–ويله إا ¤اسصتعجالت ا÷رف بتبسصة،
إاثر اصصطدام ب Úشصاحنة وسصيارة  ،وحادث
آاخر ” إاثره إاصصابة شصخصص والبالغ من
العمر حوا‹  23سصنة ” إاسصعافه و–ويله
إا ¤اسص -ت -ع-ج-الت م-رسص-ط ،م-ن ق-ب-ل ذات
اŸصص- -ال- -ح .ا◊ادث وق- -ع ع -ل -ى مسص -ت -وى
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م “ ،16ث- - - - -ل ‘
اصصطدام ب Úسصيارة أاجرة ودراجة نارية.

تبسسة:خالد.ع
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الفريق ڤايد صشالح يششرف على مراسشم حفل تخرج الدفعات

شصاحنة صصغÒة.
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الثمن  1٠دج

يعقد لقاء توجيهيا مع إاطارات وطلبة أاكادÁية هواري بومدين بششرششال

ق.و
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إاثر قيام الششرطة بدوريات راكبة وراجلة

القبضص على مروج اıدرات بتقرت

“ك-ن ع-ن-اصش-ر أام-ن دائ-رة ت-ق-رت،
خÓ- - -ل ال- - -ي - -وم ÚالأخÒي - -ن ،م - -ن
ت -وق -ي -ف شش -اب ‘ ال -عشش-ري-ن-ي-ات م-ن
ال - -ع- -م- -ر أاحÎف ت- -روي- -ج اıدرات
وسش -ط الشش -ب-اب ،ت-ف-اصش-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
“ت أاث -ن -اء ق -ي-ام ع-ن-اصش-ر الشش-رط-ة
ب -دوري -ات راك -ب -ة وراج -ل -ة ب-إاق-ل-ي-م
الخ- -تصش- -اصص قصش -د ت -أام ÚاŸواط -ن
ل -فت ان -ت -ب-اه-ه-م شش-اب مشش-ب-وه ل-ي-ت-م
ت-ت-ب-ع –رك-ات-ه وتوقيفه وإاخضشاعه
لعملية التلمسص ا÷سشدي ،أاين عÌ
ب -ح -وزت -ه ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ن اıدرات
›زأاة ع- -ل -ى شش -ك -ل ق -ط -ع ” ،ع -ل -ى
إاثرها –ويله إا ¤مقر أامن الدائرة
للتحقيق معه.
عقب اسصتيفاء كافة إاجراءات التحقيق
” إا‚از ملف قضصائي ضصده و–ويله أامام
ا÷هات القضصائية اıتصصة التي أاحالته
م- -ب -اشص -رة إا ¤إاج -راءات اŸث -ول ال -ف -وري
وإاصصدار حكم با◊بسص النافذ Ÿدة سصنتÚ
م - -ع اإلي - -داع لرت - -ك - -اب - -ه ج - -رم ح- -ي- -ازة

اıدرات بطريقة غ Òشصرعية لغرضص
العرضص على الغ.Ò
‘ نفسص السصياق ‚ح عناصصر األمن
ا◊ضصري السصابع بورقلة و‘ عملية أامنية
ﬁكمة ،من توقيف شصاب ‘ العشصرينيات
من العمر مبحوث عنه من طرف ا÷هات
القضصائية التي أاصصدرت ‘ حقه شصهرين
ح -بسص -ا ن -اف -ذا ،ل -ت -ورط -ه ‘ ج-رم ح-ي-ازة
اŸشص- -روب- -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ب -دون رخصص -ة
لغرضص البيع و‡ارسصة نشصاط Œاري قار
دون القيد ‘ السصجل التجاري.
ك -م -ا ‚ح ذات ال -ع -ن -اصص-ر و‘ ع-م-ل-ي-ة
اأم -ن -ي -ة ﬁك -م -ة ،م -ن ت -وق -ي -ف شص -اب ‘
العشصرينيات من العمر مبحوث عنه من
طرف ا÷هات القضصائية التي أاصصدرت ‘
ح -ق-ه شص-ه-ري-ن ح-بسص-ا ن-اف-ذا ،ل-ت-ورط-ه ‘
جرم حيازة اŸشصروبات الكحولية بدون
رخصص -ة ل -غ -رضص ال -ب -ي -ع و‡ارسص-ة نشص-اط
Œاري ق- - -ار دون ال- - -ق - -ي - -د ‘ السص - -ج - -ل
التجاري.

ورقلة :إÁان كا‘

ششرطة تلمسشان تطيح Ãزور مركبة بباب العسشة

ال -ه -ج -رة غ Òالشص -رع -ي -ة ،أاوق -فت م-ف-ارز
مشصÎك -ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ()07
م -ه -اج -ري -ن غ Òشص -رع-ي Úم-ن ج-نسص-ي-ات
ﬂتلفة بكل من تلمسصان وغرداية.

ق.و

‘ عملية نوعية Ãطار
ا÷زائر الدو‹

ششرطة ا◊دود –بط ﬁاولة
تهريب  16800أاورو
الششعب  ‘:عملية نوعية “كن عناصصر
فرقة شصرطة ا◊دود ا÷وية Ãطار هواري
بومدين الدو‹ من إاحباط ﬁاولة تهريب
مبلغ من العملة الصصعبة قدر ب ـ  16800أاورو.
بحسصب بيان تلقت ““الشصعب““ نسصخة منه
فإان اŸبالغ اŸالية ضصبطت بحوزة مسصافر
كان متوجها إا ¤اسصطنبول الÎكية .ق.و

حجز  177وحدة من اŸششروبات
الكحولية بالغزوات

‚حت ششرطة دائرة باب العسشة
‘ عملية رصشد لبؤور الفسشاد واسشعة
ال- -ن- -ط- -اق ،مسشت ال- -ن -ق -اط السش -وداء
لج-رام ” م-ن
اŸع -روف -ة Ãرت -ادي ا إ
خ Ó-ل -ه -ا ت -ن-ق-ي-ط  13شش -خصش-ا ع-ل-ى
مسشتوى قسشم اÙفوظات اÙلية.
أاخلي سصبيلهم عدا شصخصص واحد ﬁل
بحث عن تهمة التهريب وتزوير مركبة
ي -ت -ع -ل -ق األم-ر ب-اŸدع-و““ ط ر““  28سصنة،
وعليه ” إاخطار وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك - -م - -ة ب - -اب ال - -عسص - -ة و” م - -ب- -اشص- -رة
اإلجراءات القضصائية ضصد اŸوقوف.
و‘ سص -ي -اق آاخ -ر “ك-ن ع-ن-اصص-ر أام-ن
دائ- -رة ال- -غ- -زوات م- -ن ح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ن
اŸشصروبات الكحولية إاثر معلومات تفيد

كاريكات /ÒعنÎ

بوجود نشصاط مشصبوه لÎويج اŸمنوعات
بحي سصيدي أاعمر الغزوات ،وبالتنسصيق
لم- -ن ا◊ضص -ري
م- -ع ق- -وات الشص- -رط- -ة ل - -أ
اÿارج -ي السص -واح-ل-ي-ة ” اسص-تصص-دار إاذن
ب-ت-ف-ت-يشص مسص-ك-ن ،Úك-ل-لت ال-ع-ملية بحجز
كمية من اŸشصروبات الكحولية قدرت بـ
 177وح -دة ﬂت -ل-ف-ة األن-واع واألح-ج-ام،
وتوقيف  04اأشصخاصص من بينهم امرأاتان،
” اإ‚از إاجراء قضصائي ‘ شصأان القضصية
ق- -دمت األط- -راف Ãوج- -ب- -ه أام -ام وك -ي -ل
ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة ال-غ-زوات ال-ذي
أاحال اŸلف أامام قاضصي التحقيق الذي
أاصصدر ‘ حق أاحدهم أامر إايداع فيما
اسصتفاد البقية من الرقابة القضصائية.

تلمسسان:بكاي عمر

