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بــــن غــــÈيت وزيــــرة الÎبيــــــة الوطنيـــــــــة:

التداب ÒالÓزمة اتخذت إل‚ـاح الدخـول اŸدرسسي

تصسوير :فواز بوطارن
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اسستفــــادت منها عائÓت
مـــــــــــن  13بلديــــــــة

توزيع  944مسسكن
اجتماعـي تسساهمـ ـي
وإايجاري بالعاصسمـة
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ناشسطون حقوقّي ـون:
اŸغ ـ ـ ـ ـرب احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ال ّصسح ـراء الغربيـ ـ ـة
لنه ـ ـ ـب ث ـ ـ ـرواتهـ ـ ـ ـا

^ اŸدرسسة النوعية ..هدف إاصسÓحاتنا ^  ٪٨0من الكتب اŸدرسسية
ا÷ديدة متوفرة ^ مكافحة الفسساد أاولوية و’ تسسامح مع اŸتقاعسسÚ
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براهيمي وبن طالب إالتحقا
أامـسس ‘ انتظـــــار غــــزال

«الشسعــــــــــــب» تواكـــــــــــــب
عـرسســـــا بالهضســــاب العليـــــا

الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراز يفكـر طق ـ ـ ـوسس األصسالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ إاشسراك بـن غيث والهوّيـ ـ ـة ل Áحوها
الّزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
بديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Óلع ـ ـ ـ ـّطال
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الدالية ‘ زيارة لدار األشسخاصس
اŸسسن Úبباب الزوار

ميهوبي يختتم فعاليات مهرجان
«قراءة ‘ احتفال»

تقوم وزيرة التضصامن الوطني والأسصرة وقضصايا
اŸراأة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ،رف -ق -ة وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة الإق-ل-يم نور الدين
ب -دوي ووا‹ ال -ع -اصص -م -ة ع -ب -د ال-ق-ادر زوخ ،ي-وم
عيد الأضصحى ،بزيارة اإ ¤دار الأشصخاصش اŸسصنÚ
ب- -ب- -اب ال- -زوار وم- -وؤسصسص- -ة ال- -ط- -ف- -ول- -ة اŸسص -ع -ف -ة
باÙمدية.

أامينتو حيدر ‘ زيارة
للمجلسس الوطني
◊قوق اإلنسسان
ت -ق -وم اŸن -اضص -ل -ة ا◊ق -وق-ي-ة

يشصرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم ،على اختتام
فعاليات الطبعة الثامنة Ÿهرجان «قراءة ‘ احتفال» ،على
مسص-ت-وى ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،وذلك ع-ل-ى ال-ت-اسص-ع-ة وال-نصصف
صص-ب-اح-ا ب-قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زكرياء ،ويتم بهذه اŸناسصبة
ت-ك-ر Ëالأط-ف-ال ال-ف-ائ-زي-ن ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂت-ل-ف ال-ورشص-ات
اŸنظمة القراءة ،الرسصم ،الإملء والتعب Òالكتابي.

األربعاء  ٣٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨ذي الحجة ١٤٣٨هـ

حفل تنصسيب
الرئيسس اŸدير
العام لسسونلغاز
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تنصسيب اللجنة اŸشسرفة على النتخابات
◊زب الكرامة
يشصرف رئيسش حزب الكرامة ﬁمد بن حمو ،غدا ،على تنصصيب اللجنة
اŸشصرفة على النتخابات بحضصور اأعضصاء اŸكتب السصياسصي ،وذلك على
السص-اع-ة ال-ع-اشص-رة صص-ب-اح-ا ،ب-اŸك-تب ال-وط-ن-ي بشصارع عسصلة حسص Úخلف
الÈيد اŸركزي.

وا◊ائزة على جائزة حقوق
الإنسص - - -ان Ÿوؤسصسص - - -ة روب - - -رت
يÎاأسش وزي- - - -ر ال- - - -ط- - - -اق- - - -ة
ك- - -ي- - -ن- - -ي- - -دي ،ورئ- - -يسص- - -ة
مصص- -ط- -ف -ى ق -ي -ت -و ،Êال -ي -وم،
اÛم-وع-ة الصص-ح-راوية
حفل تنصصيب الرئيسش اŸدير
◊ق - - - - -وق الإنسص- - - - -ان
ال- -ع- -ام ا÷دي- -د لسص- -ون- -ل- -غ -از
اŸتواجدة با÷زائر
ب- -حضص- -ور اإط- -ارات ال- -ق -ط -اع،
اأم- -ي- -ن- -ت- -و ح -ي -در،
وذلك على السصاعة العاشصرة
ال - -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة
وال - -نصص - -ف صص - -ب - -اح- -اÃ ،ق- -ر
سصجلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية لولية سصطيف ،الليلة اŸاضصية‘ ،
عمل واأخوة اإ¤
شصركة سصونلغاز بشصارع كرË
م- - - - -ق - - - -ر اÛلسش ح-دود السص-اع-ة  21و 13دق-ي-ق-ة ،ح-ادث م-رور خ-ط Òع-ل-ى ال-طريق
بلقاسصم بتليملي.
ال-وط-ن-ي ◊قوق السص -ي-ار أا ، 1ج -ن -وب اŸن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة  ،ن-ت-ي-ج-ة اصص-ط-دام م-ت-ت-اب-ع لقي  39شصخصصا مصصرعهم واأصصيب  1983اآخرون بجروح
الإنسص- -ان ،وذلك لشصاحنة ﬁملة بالرمل بشصاحنة ثانية ،مع انقلب ا أ
لو ¤بحمولتها م -ت -ف-اوت-ة ‘  1494ح- -ادث م -رور سص -ج -ل خ -لل ال -فÎة
¤
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ع - -ل - -ى السص - -اع- -ة ل-ي-ت-ب-ع-ه-ا اصصطدام حافلة و ٥سص -ي -ارات سص-ي-اح-ي-ة أاخ-ر
اŸم -ت -دة م-ا ب 20 Úو  26اأوت ا÷اري ع Èال -ع -دي -د م-ن
ة
ك
ر
ح
‘
ة
Ò
إاصص -اب-ة  8رج -ال ب -إاصص -اب -ات م-ت-ف-اوت-ة ،وع-رق-ل-ة ك-ب
العاشصرة صصباحا.
مناطق البلد ،حسصب حصصيلة كشصفت عنها ،اأمسش ،مصصالح ا◊ماية اŸدنية.
السص.Ò
سصجلت اأثقل حصصيلة بوليــة البويرة بوفاة  4اأشصخاصش وجرح  49اآخريــن ” اإسصعافهم
و أ
لجل ذلك بذلت فرق التدخل لوحدات ا◊ماية اŸدنية و–ويلهــم اإ ¤اŸراكز السصتشصفـائية على اإثـر وقوع  34حادث مرور.
ع Úت-ب-ي-نت ،م-دع-م-ة ب-ال-وح-دة ال-رئ-يسص-ي-ة سص-ط-ي-ف،
لسص -ع -اف ل -ل -ط -ري-ق السص-ي-ار ›ه-ودات
وم -رك -ز ا إ
لحتواء آاثار هذا ا◊ادث.
كبÒة إ

اصسطدام ب Úشساحنت Úبسسطيف

وفاة  39شسخصسا وإاصسابة أازيد من
 1900آاخرين خÓل أاوت

اإلطاحـ ـ ـة Ãـ ـ ـروج خط Òللمخـ ـ ـ ـدرات واŸؤوث ـ ـرات العقليـ ـ ـة بوهـ ـران
“ك- -نت مصص- -ال- -ح الشص- -رط- -ة ل- -لأم- -ن
ا◊ضص-ري  23لأم-ن ولي-ة وه-ران
من وضصع حد Ÿروج خط Òيبلغ
م - -ن ال- -ع- -م- -ر 32سص -ن -ة ،ح -يث
ج -اءت ع -م -ل -ي -ة ال -ت-وق-ي-ف
ب-ن-اء ع-ل-ى –ري-ات معمقة
ل -نشص -اط اŸت -ورط ‘ ›ال
ب - -ي- -ع السص- -م- -وم ،ح- -يث ”
وضص- - -ع خ- - -ط- - -ة ﬁك- - -م - -ة
ال -ت -ن-ف-ي-ذ ،وب-ع-د ت-ف-ت-يشش
مسص-ك-ن-ه ال-ع-ائ-ل-ي ” ،حجز
 17ع - -م - -ودا م- -ن اıدرات
(ال -ك-ي-ف اŸع-ال-ج) و  40قرصصا
م-ه-ل-وسص-ا م-ن ن-وع دي-قرطيل02 ،
ق- -ارورت Úصص -غÒت Úم -ن السص -ائ -ل
اıدر من نوع ازوبيل ،اإ ¤جانب مبلغ
ما‹ من عائدات الÎويج قدر بـ  3200دينار مع
–رير ضصده اإجراء قضصائي سصيحال Ãوجبه على العدالة.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسش مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

...واسسÎجاع مركبة ﬁل
سسرقة مع توقيف اŸتورط
“كنت مصصالح الشصرطة للأمن ا◊ضصري  16لأمن
ولية وهران ،من اسصÎجاع مركبة ﬁل سصرقة من
نوع كريلز مع توقيف اŸتورط البالغ من العمر 20
سص-ن-ة ت-ب Úاأّن -ه مسص-ب-وق قضص-ائ-ي ،ح-يث “ت ع-م-ل-ي-ة
التوقيف بناء على –ريات مصصالح الشصرطة التي
اأفضصت اإ ¤اسصÎجاع اŸركبة ﬁل السصرقة من
اأح -د ال -ولي -ات اÛاورة ل -ل -ج -ه -ة ال -غ -رب -ي -ة
لولية وهران– ” ،رير ضصده اإجراء
قضص- -ائ- -ي اأح- -ي- -ل Ãوج- -ب- -ه ع- -ل -ى
العدالة.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

النقطاعات اŸتكررة للماء
تؤورق سسكان سسيدي موسسى

تشص -ه -د اأح -ي -اء وسص-ط ب-ل-دي-ة
سص- - -ي- - -دي م- - -وسص - -ى
ب -ال-ع-اصص-م-ة ،م-ن-ذ
اأك Ìمن شصهرين،
اضصطرابات
وانقاطاعات
م- -ت -ك -ررة ل -ل -م -اء
الشص- - - - - - - - - - -روب اأو
وصص - - - - -ول - - - - -ه ‘ -
اأحسصن
الأح - - - - -وال -اإ¤
ا◊ن- -ف -ي -ات بضص -غ -ط ضص -ع -ي -ف ‡ا
اضص -ط-ر ال-ك-ثÒي-ن اإ ¤اق-ت-ن-اء مضص-خ-ات دف-ع
ك -ه -رب -ائ -ي -ة اأدت اإ ¤ارت -ف-اع ك-ب Òل-ف-ات-ورة
الكهرباء نظرا لسصتعمالها اليومي ويخشصى
مواطنو هذه الأحياء اأن يسصتمر الوضصع على
حاله ونحن على اأبوب عيد الأضصحى الذي
ت- -زداد ف- -ي- -ه ا◊اج -ة اإ ¤اŸاء بشص -ك -ل ك -بÒ
كغÒه من اŸناسصبات الأخرى.

إلع 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
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أأ’ربعاء  30أأوت  2017م
ألموأفق لـ  08ذي ألحجة  1438هـ

وزير السسياحة حسسن مرموري من عنابة:

ضسرورة اسستغÓل منطقة التوسسع السسياحي بشسطايبي
طالب وزير السسياحة والصسناعات التقليدية حسسن مرموري ،أامسس ،بضسرورة اسستغÓل منطقة التوسسع السسياحي للخليج
’راضسي التابعة للدولة فقط دون أامÓك اÿواصس ،مؤوكدا على إاعادة النظر ‘ منطقة
الغربي لشسطايبي ،على طول ﬁيط ا أ
التوسسع السسياحي لشسطايبي مركز وإاعادة ا’عتبار لها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مثل با◊جاج ا÷زائري Úعشسية بدء اŸناسسك
بهدف التكفل ا أ

عيسسى يطّلع عن كثب على التحضسÒات التي باشسرتها البعثة
أاج - -رى وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
’وقاف ﬁمد عيسسى ،زيارة تفقدية
وا أ
ل -ل -ع -ي -ادة اŸرك -زي -ة ل -ل -ب -ع -ث -ة ال-ط-ب-ي-ة
’ئمة واŸرشسدين
ا÷زائرية واجتمع با أ
ال-دي-ن-يÃ Úك-ة اŸك-رم-ة ب-غية ا’طÓع
ع -ن ك -ثب ع-ل-ى ال-ت-حضسÒات ال-ت-ي “ت
م-ب-اشس-رت-ه-ا اسس-ت-ع-دادا ’ن-طÓ-ق م-ناسسك
ا◊ج اليوم.
ف-ب-ال-ع-ي-ادة أŸرك-زي-ة ل-ل-ب-ع-ث-ة ألطبية طاف
ألوزير Ãختلف أأجنحة ألعيادة وألتقى بعدد
م- -ن أŸرضص- -ى و–دث م -ع -ه -م ‡ا ج -ع -ل -ه -م
يسصتحسصنون ألزيارة ويشصيدون بالرعاية أ÷يدة
من ألطاقم ألطبي .
بخصصوصس وفرة ألدوأء قال ألوزير عقب
ألزيارة إأن أأ’دوية كافية ومتنوعة وتسصتجيب
لكل أ◊ا’ت أŸرضصية ألتي يسصتقبلها أأ’طباء،
مشصÒأ ‘ ذأت ألوقت إأ ¤تأاخر دخول بعضس
أأ’دوي - -ة بسص - -بب أإ’ج- -رأءأت أإ’دأري- -ة أل- -ت- -ي
تفرضصها ألسصلطات ألسصعودية.
ق -ال «إأن Œاوب أل -ب-ع-ث-ة وأل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي
أل -ذي أأحسص -ن أل -ت-ع-ام-ل وأل-تسص-ي Òإأضص-اف-ة إأ¤
صصناديق أأ’دوية ألتي أأدخلوها من أ÷زأئر

ب-اأ’ط-ن-ان ج-ع-ل أل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي يسص-تفيد من
هذه أأ’دوية ويجعلها –ت تصصرف أŸرضصى
‘ ﬂتلف أŸرأكز».
م -ن ج -انب آأخ -ر إأل -ت -ق -ى أل -وزي -ر ب -اأ’ئ -م-ة
وأŸرشص -دي -ن أل-دي-ن-ي Úح-يث ك-ان-وأ ن-ح-و 100
إأمام ينتمون للديوأن وı 42تلف ألوكا’ت
حضصروأ أ’جتماع من أأجل ألتحضص Òألدقيق
للتكفل ألروحي ولتوجيه أ◊جاج ‘ مناسصكهم
بالبقاع أŸقدسصة وأŸشصاعر.

خÓل اسستقباله السسف ÒزنÒ

í«£YƒH ióg :áHÉæY
شصدد مرموري لدى تفقده لقطاعه بو’ية
عنابة ،على ضصرورة أ’هتمام بهذه أŸنطقة
ألتي تعد قطبا سصياحيا بامتياز ،كما تاأسصف
وزي- -ر ألسص- -ي -اح -ة ل -ع -دم أ’ه -ت -م -ام أل -ك -ا‘
Ãن -ط -ق -ة شص -ط-اي-ب-ي وسص-ط ،مشصÒأ أإ ¤أأن-ه
ط -لب ت -ق -ري -رأ م-فصص Ó-ع-ن ه-ذه أŸن-ط-ق-ة
أŸهمة ’إعادة ألنظر فيها وأسصتغÓلها ‘
مشص- -اري- -ع تسص- -ه- -م ‘ أل -ن -ه -وضس ب -ال -ق -ط -اع
ألسصياحي ‘ عنابة ،وذلك طبقا للتشصريعات
أŸع -م -ول ب-ه-ا حسصب وزي-ر ألسص-ي-اح-ة حسص-ن
مرموري.
وخÓ- -ل زي -ارت -ه أإ ¤ع -ن -اب -ة وق -ف وزي -ر
ألسص-ي-اح-ة وألصص-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-يدية عند عديد
أŸشصاريع قيد أ’إ‚از ،على غرأر مشصروع
ﬂيم عائلي Ãنطقة وأد ألغنم ،وألتي تعتÈ

موقعا أسصÎأتيجيا هاما من شصاأنه أأن يكون
منطقة جذب سصياحي بامتياز ،حيث –توي
ع-ل-ى ع-دي-د أŸرأف-ق ألسص-ي-اح-ي-ة ب-اسص-ت-ثمار
يفوق  400مليون دج ،تتسصع ’أك Ìمن 140
أإقامة ،تتمثل ‘ شصاليهات خشصبية من ثÓث
غ-رف ›ه-زة وم-رف-وق-ة ب-ه-ي-اكل خدماتية،
على غرأر أ’إطعام ،ألÎفيه وأ’سصÎخاء.
ك -م -ا ع -اي -ن حسص-ن م-رم-وري م-دى ت-ق-دم
أŸشص- -اري- -ع Ãن- -ط -ق -ة أل -ت -وسص -ع ألسص -ي -اح -ي
بشص -ط-اي-ب-ي ،وأل-ت-ي ت-ع-رف “اط Ó-ك-بÒأ ‘
أإ‚از مرأفق سصياحية ومشصاريع أسصتثمارية،
من شصاأنها ألنهوضس با÷انب ألسصياحي ‘
بونة ،مع تقدﬂ Ëطط ألتهيئة ألسصياحية
باŸنطقة.
وتوجه مرموري رفقة ألوفد أŸرأفق له
أإ ¤ب-ل-دي-ة سص-رأي-دي ل-ف-ن-دق أŸن-ت-زه ،ح-يث
تلقى شصروحات حول برنامج ألتجهيز لقطاع
ألسص-ي-اح-ة وألصص-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وأ’طÓع

زعÓن من اŸدية :

ع -ل-ى ﬂط-ط أل-ت-ه-ي-ئ-ة ألسص-ي-اح-ي-ة Ÿن-اط-ق
أل -ت -وسص -ع ألسص -ي -اح -ي ك -ورن -يشس ع -ن-اب-ة ووأد
بوقرأط وسصيدي سصا ،⁄وهو ما سصيسصاعد ‘
ت -رق -ي -ة ألسص -ي -اح -ة ،ح -يث ي -ع -د أل-ك-ورن-يشس
أل -وج -ه-ة ألسص-ي-اح-ي-ة أ’أو ¤ل-ل-وأف-دي-ن ع-ل-ى
عنابة من ﬂتلف جهات ألوطن وألعا.⁄
مرموري أنتقل أأيضصا أإ ¤بلدية عنابة أأين
وق-ف ع-ل-ى مشص-روع ف-ن-دق سص-ي-دي أب-رأه-ي-م
ألذي بلغت فيه أ’أشصغال نسصبة متقدمة ،كما
ت -ف -ق -د مشص-روع أإ‚از م-ن-ت-ج-ع صص-ح-ي ت-اب-ع
لفندق صصÈي ،وتلقى شصروحات وأفية ،حول
أŸشص-اري-ع ألسص-ي-اح-ي-ة أل-ت-ي أسص-ت-ف-ادت م-نها
أل -و’ي -ة ،ع-ل-ى غ-رأر ت-ه-ي-ئ-ة وŒدي-د ف-ن-دق
سصيبوسس ألدو‹ ،كما عاين ألوزير مشصروع
م -ن -ط -ق -ة ألصص -ن -اع -ات أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة ب-ب-ل-دي-ة
سصرأيدي ،وأأكد على ضصرورة دعم أ◊رفيÚ
ومتابعتهم لتطوير منتجاتهم وأŸسصاهمة ‘
رفع مسصتوى أ’قتصصاد ألوطني.

إا‚از خط السسكة ا◊ديدية تيسسمسسيلت-بوغزول نهاية 2017
سس -ت -ن -ت -ه-ي أاشس-غ-ال مشس-روع إا‚از خ-ط السس-ك-ة
ا◊دي-دي-ة تسس-م-يسس-لت-ب-وغ-زول (و’ي-ة اŸدية)
مع نهاية السسنة ا÷ارية ،حسسبما أاعلنه ،أامسس،
’شس-غ-ال ال-ع-م-ومية والنقل
ب-ت-يسس-مسس-ي-لت ،وزي-ر ا أ
عبد الغني زعÓن.
أأب- -رز أل- -وزي- -ر أأث- -ن- -اء زي -ارت -ه أل -ت -ف -ق -دي -ة إأ ¤و’ي -ة
تيسصمسصيلت أأن أأشصغال إأ‚از مشصروع ألسصكة أ◊ديدية ‘
شصطره ألرأبط ب Úتيسصمسصيلت وبوغزول ( 131كلم) Ãا
‘ ذلك أÙطات وأŸنشصآات ألفنية سصتنتهي ‘ نهاية
ألعام أ÷اري.
شصدد زعÓن على ضصرورة تقليصس وألتحديد ألدقيق
Óجال من طرف ألشصركات أŸكلفة باإ’‚از سصوأء لهذأ
ل أ
أŸشص -روع أأو أŸشص -اري -ع أأ’خ -رى ل -لسص-ك-ة أ◊دي-دي-ة عÈ
ألوطن وألعمل على تسصريع وتÒة أإ’‚از.
أأم -ر أل -وزي-ر أŸسص-ؤوول Úب-اŸؤوسصسص-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
بالسصكة أ◊ديدية بالعمل باŸوأزأة مع أأشصغال إأ‚از هذه
أŸشص -اري -ع ع-ل-ى أق-ت-ن-اء أل-ت-ج-ه-ي-زأت أÿاصص-ة Ãا ف-ي-ه-ا
ألعربات من أأجل وضصع مشصاريع ألسصكة أ◊ديدية حيز
أÿدمة ‘ أأسصرع وقت ‡كن.
حدد ذأت أŸسصؤوول ألسصنة ألقادمة كموعد لÓنتهاء
م- - -ن أأشص- - -غ- - -ال أإ’‚از ووضص - -ع أإ’شص - -ارأت ألضص - -وئ - -ي - -ة

وأ’تصصا’ت Ÿشصاريع ألسصكة أ◊ديدية ب Úتبسصة وسصيدي
بلعباسس مرورأ بأام ألبوأقي وباتنة وأŸسصيلة وبوغزول
وتيسصمسصيلت وتيارت وسصعيدة على مسصافة  1.160كلم.
أأشصار عبد ألغني زعÓن للصصحافة إأ ¤أأن ألÈنامج
ألوطني إ’‚از ألسصكة أ◊ديدية على أŸسصتوى ألوطني
يشصمل  12.500كلم منها  4.000كلم دخلت حيز أÿدمة
و 2.300كلم سصتنتهي بها أأ’شصغال قبل نهاية عام 2019
ف-ي-م-ا سص-ت-جسص-د ب-ق-ي-ة أŸشص-اري-ع ع-ل-ى أŸدى أŸت-وسص-ط
وأل-ط-وي-ل وف-ق-ا ل-ت-وف-ر أإ’م-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة خ-اصص-ة وأأن
ألدرأسصات أÿاصصة بها منجزة.
كما ذكر أأنه قد خصصصس مبلغ  14مليار دج لو’ية
ت -يسص -مسص -ي -لت ‘ ›ال أأ’شص -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة ل -ت -ذل -ي -ل
ألصص-ع-وب-ات أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-تضص-اريسس أ÷ب-ل-ي-ة ل-ل-م-ن-طقة،
خ- -اصص- -ة أأن ه- -ذه أل- -و’ي -ة أسص -ت -ث -م -رت ‘ ›ال إأ‚از
ألدرأسصات أÿاصصة Ãشصاريع هذأ ألقطاع.
تشصمل هذه ألتخصصيصصات أŸالية إأ‚از شصبكة طرقات
جديدة على مسصافة  480كلم وعصصرنة  90كلم ،حيث
أعت Èألوزير ما أأ‚ز «ألشصريان أأ’سصاسصي» بالو’ية ‘
أنتظار أسصتكمال تأاهيل ألعديد من ألطرقات ألو’ئية
وألبلدية.
ووصصف ألوزير إأ‚ازأت أأ’شصغال ألعمومية Ãا فيها

أأ’Ÿان -ي -ة إأ ¤ت -رق -ي -ة ألشص -رأك-ة أل-ث-ن-ائ-ي-ة وب-رأم-ج
أل - - -ت - - -ع - - -اون أÿاصص- - -ة ب- - -اŸؤوسصسص- - -ات ألصص- - -غÒة
وأŸتوسصطة.
وبهذه أŸناسصبة أأعربت مؤوسصسصات أأŸانية عن
أهتمامها بعدة فروع صصناعية جزأئرية أŸدعمة
لسص -ي -اسص -ة ت -ن -وي -ع أ’ق-تصص-اد ع-ل-ى غ-رأر ألصص-ن-اع-ة
أŸيكانيكية وأŸناولة ‘ ›ال ألسصيارأت وألكمياء
وألصصناعة ألصصيد’نية.

معاناة ا÷زائر من آاثار التجارب النووية الفرنسسية سستسستمر لعقود
ألسصكة أ◊ديدية وألطرقات بتيسصمسصيلت Ãثابة «بعث
أل -روح وأل -نشص-اط أ’ق-تصص-ادي وأ’سص-ت-ث-م-اري ب-ال-و’ي-ة «،
مؤوكدأ على ضصرورة أ’هتمام بصصيانة أŸنجزأت من أأجل
أسصتمرأرها ‘ تقد Ëأÿدمات.
أأث -ن -اء ه -ذه أل-زي-ارة أأع-ل-ن وزي-ر أأ’شص-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
وألنقل عن وضصع أÙطة ألÈية أ÷ديدة «عبد ألقادر
دندأن» لتيسصمسصيلت حيز أÿدمة وألتي تعد أÙطة
ألÈية  73ألتي ” إأ‚ازها على أŸسصتوى ألوطني ‘
أنتظار تسصليم ﬁ 3طات أأخرى قبل نهاية ألسصنة .كما
أأعلن عن أ’نتهاء من إأ‚از ﬁول Ãنطقة أ◊رأيز
بعاصصمة ألو’ية ‘ نهاية سصبتم Èألقادم.

توزيع  944مسسكن اجتماعي تسساهمي و ايجاري بالعاصسمة
اسس- -ت- -ف- -ادت ع- -ائÓ- -ت م -ن  13بلدية
ب- -و’ي -ة ا÷زائ -ر امسس م -ن  944مسسكنا
جديداي من بينها  818مسسكنا اجتماعيا
تسس - -اه- -م- -ي- -ا و  126مسس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي
اي-ج-اري حسس-ب-م-ا “ت مÓ-ح-ظته خÓل
حفل تسسليم اŸفاتيح.
و سص- -ي- -تسص- -ل -م أŸسص -ت -ف -ي -دون م -ن ألسص -ك -ن
أ’جتماعي ألتسصاهمي سصكناتهم أ÷ديدة بكل
م -ن ألسص -ح -اول -ة وألسص-وي-دأن-ي-ة و ع ÚأŸا◊ة
ب -ع -دم -ا ك -ان -وأ يسص -ك -ن -ون م-ن ق-ب-ل ‘ زرأل-دة
وأ’بيار و ألسصويدأنية و ألرحمانية وﬁاŸة و
بن عكنون و ألقبة و باب ألوأد ووأد قريشس و
أ÷زأئر ألوسصطى و سصيدي أأﬁمد و أŸرأدية
وبوزريعة.
‘ ه - - -ذأ ألصص - - -دد أوضص- - -ح وأ‹ أ÷زأئ- - -ر
ألعاصصمة عبد ألقادر زوخ ألذي ترأسس حفل

اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف
ي - -وسس- -ف- -ي ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ،سس- -ف ÒأاŸان- -ي- -ا
با÷زائر ميشسال زن ،Òحيث أاعرب له عن
’Ÿانية ‘
أامله ‘ إاقامة تعاون مع اŸؤوسسسسات ا أ
›ال التكويني حسسب بيان للوزارة.
وقد أأعرب يوسصفي ألذي أأكد للسصف Òأأ’ŸاÊ
أسص -ت -ع-دأد مصص-ال-ح وزأرت-ه Ÿرأف-ق-ة أŸسص-ت-ث-م-ري-ن
أأ’Ÿان ب -ا÷زأئ -ر ع -ن أأم -ل -ه ‘ إأق -ام-ة ت-ع-اون م-ع
أل -ه -ي-ئ-ات وأŸؤوسصسص-ات أأ’Ÿان-ي-ة م-ن أأج-ل ضص-م-ان
ت-ك-وي-ن ل-ف-ائ-دة إأط-ارأت أل-وزأرة أŸك-ل-ف Úب-تسص-يÒ
م-ل-ف-ات أ’سص-ت-ث-م-ارأت ’سص-ي-م-ا ب-ال-نسص-ب-ة Ÿسصؤوو‹
أŸصصالح غ ÒأŸركزية وكذأ ‘ ›ال أÿرأئط
أ÷يولوجية.
وقد تركزت أÙادثات بشصكل عام حول تعزيز
ألتعاون ألثنائي ‘ قطاعي ألصصناعة وأŸناجم.
من جهة أأخرى ،شصكل هذأ أللقاء فرصصة بالنسصبة
Óشصادة بنوعية ألعÓقات ألثنائية ’سصيما
للطرف Úل إ
‘ قطاعي ألصصناعة وأŸناجم على ضصوء نتائج
أللجنة أ’قتصصادية ألكÈى  6أŸنعقدة با÷زأئر ‘
 6فÈأير أŸنصصرم.
وت -رم -ي ه -ذه أل -ل -ج-ن-ة أıت-ل-ط-ة أ÷زأئ-ري-ة-

’نسسانية
باحثون حول ا÷رÁة ضسد ا إ

اسستفادت منها عائÓت من  13بلدية
تسص- -ل- -ي -م أŸف -ات -ي -ح أن 72000
ع- -ائ -ل -ة ‘ أÛم -وع م -ع -ن -ي -ة
بعمليات أعادة أ’سصكان ألتي
أنطلقت ‘ شصهر يونيو .2014
ك- -م- -ا ذك- -ر زوخ ب -ان حصص -ة
أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصص- -م- -ة ت- -ق- -در
ب 42000مسص -ك -ن تسص-اه-م-ي
موزعة على  56مرقي عقاري
مكلف Úباإ’‚از من بنيهم 8
تابع Úللقطاع ألعمومي.
‘ ذأت ألسص- - -ي- - -اق سص - -ج - -ل
ألوأ‹ تأاخرأ ‘ أ‚از بعضس
أŸشصاريع مؤوكدأ على أجرأء عمليات تفتيشس
أسصبوعية من أجل أŸسصاهمة ‘ رفع ألعرأقيل
فضص Óعن أنشصاء ÷نة لهذأ ألغرضس.
و أظهرت بطاقة فنية لو’ية أ÷زأئر أن

يوسسفي يؤوكد على التكوين ‘ التعاون مع أاŸانيا

ح - - - -وأ‹  21000مسصكنا
تسص -اه -م-ي-ا ق-د أ‚زت م-ن
ب- -ي- -ن- -ه -ا  11000سصلمت
Ÿسص -ت -ح -ق -ي -ه -ا م -ن-ذ سص-ن-ة
.2014
‘ ح Úي - -وج - -د 18000
مسص- - -ك - -ن - -ا أخ - -ر ‘ ط - -ور
أ’‚از و  ‘ 3000طريق
أ’طÓق.
م- -ا ف- -ي- -م -ا ي -خصس 126
مسص-ك-ن-ا أج-ت-ماعيا أيجاريا
فقد ” تخصصيصصها لسصكان

بلدية رغاية.
ك -م -ا أك -دت و’ي -ة أ÷زأئ -ر ع-ل-ى أن ح-ف-ل
تسصليم مفاتيح ألسصكنات أ÷ديدة يتم عشصية
عيد أ’ضصحى و ألدخول أŸدرسصي

أأك -د رئ -يسس أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة ألصص-ح-ة
وت -ط -وي -ر أل -ب -حث ،مصص -ط -ف-ى خ-ي-اط-ي ،أأمسس ،أأن
أ÷زأئر سصتظل تعا Êمن أآ’ثار أŸدمرة للتجارب
ألنووية ألفرنسصية لعقود من ألزمن.
وق -ال خ -ي -اط -ي خ Ó-ل ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ن-ظ-م-ه-ا
أŸتحف ألوطني للمجاهد Ãناسصبة إأحياء أليوم
ألعاŸي Ÿناهضصة ألتجارب ألنووية أŸصصادف لـ 29
أأغسصطسس من كل سصنة ،إأن أآ’ثار أŸدمرة للتجارب
وألتفجÒأت ألنووية ألتي أأجرتها فرنسصا با÷زأئر
«سصتبقى لعقود من ألزمن».
وأأوضص -ح ذأت أŸت -دخ -ل أأن أسص -ت -خ -دأم ف -رنسص-ا
Ÿوأد ك-ي-م-ائ-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-ب-ل-وت-ون-ي-وم ‘ ت-ن-فيذ
Œارب- -ه- -ا أل -ن -ووي -ة أأدى إأ ¤ظ -ه -ور ع -دة أأم -رأضس
سص-رط-ان-ي-ة ج-ل-دي-ة وت-ن-فسص-ي-ة لسصكان أŸناطق ألتي
شص -ه -دت ه -ذه أل -ت -ف -جÒأت أل -ت -ي وصص -ف-ه-ا ألسص-ي-د
خياطي بـ «ألوحشصية» وصصنفها ‘ خانة «أ÷رأئم
ضصد أإ’نسصانية».
من جهته ،تطرق ألباحث ‘ ألهندسصة ألنووية،
عمار منصصوري ،إأ ¤أآ’ثار ألبيئية لهذه ألتفجÒأت،

’سصيما ما تعلق بالتجارب ألباطنية ألتي بلغت على
ح -د ق -ول -ه «Œ 13رب -ة تضص -اف إأل -ي -ه-ا Œ 4ارب
سصطحية و Œ 5ارب باسصتعمال مادة ألبلوتونيوم و
Œ 35ربة إأضصافية».
و‘ سص- -ي- -اق ذي صص- -ل- -ة ،ذك- -ر م -نصص -وري ب -أاه -م
أŸوأثيق وأŸعاهدأت ألدولية أŸناهضصة للتجارب
أل-ن-ووي-ة ،م-ع-رج-ا ع-ل-ى أأب-رز أل-ن-دوأت وأŸل-ت-ق-يات
أل -دول -ي -ة أل -رأم-ي-ة إأ ¤ت-وع-ي-ة أل-رأأي أل-ع-ام أل-دو‹
و–فيزه على ألعمل من أأجل وضصع حد للتجارب
ألنووية.
جدير بالذكر أأن منطقة رقان ،ألوأقعة با÷نوب
أ÷زأئري ،شصهدت يوم  13فÈأير  1960أنفجارأ
ن -ووي -ا م -ه -و’ ن -ف -ذت -ه ألسص -ل -ط -ات أ’سص -ت -ع -م-اري-ة
ألفرنسصية وبلغت طاقته  60كيلو طن.
كما قامت فرنسصا بإاجرأء Œ 17ربة نووية ما
ب 1960 Úو  1966تسصببت ‘ مقتل  42أألف جزأئري
وإأصصابة آأ’ف آأخرين بإاشصعاعات نووية ،عÓوة على
أأ’ضصرأر ألكبÒة ألتي مسصت ألبيئة وألسصكان وأ◊ياة
ككل.

اسستÒاد عطر سسام :وزارة التجارة تنفي وجود اŸنتوج ‘ السسوق
أأكدت وزأرة ألتجارة أمسس أن ألنتائج أ’ولية للتحقيق ألذي قامت به للتأاكد من صصحة أŸعلومات ألتي
تفيد بوجود عطر سصام مسصتورد ‘ ألسصوق «تفيد بعدم وجود هذأ أŸنتوج ‘ ألسصوق أ÷زأئرية».
و أوضصحت ألوزأرة ‘ بيان لها تلقت وأج نسصخة منه أنه «تبعا للمعلومات أŸتدأولة ‘ بعضس ألقنوأت
ألتلفزيونية ألعربية و شصبكات ألتوأصصل أ’جتماعي مفادها وجود خطر نا œعن أسصتعمال عطر يحمل
ألعÓمة رو’كسصي و مسصوق ‘ بعضس ألبلدأن ألعربية مثل مصصر و أŸغرب و أليمني...أÿي قامت وزأرة
ألتجارة بفتح –قيق للتأاكد من صصحة هذه أŸعلومات».
كما أشصار ألبيان ذأته أ ¤أن ألوزأرة «تعلم جميع أŸوأطن Úبان أسصتÒأد ألعطور يخضصع لرخصصة
مسصبقة تسصلم من طرف مصصا◊هاي حيث  ⁄يتم تسصليم أي رخصصة لهذه ألعÓمة».
و تابع ذأت أŸصصدر أن «ألنتائج أ’ولية للتحقيق بينت عدم وجود هذأ أŸنتوج على مسصتوى ألسصوق
ألوطنية» دأعية بذأت أŸناسصبة كافة أŸوطن Úإ’بÓغ مصصا◊ها للرقابة عن كل معلومة تخصس هذأ
أŸنتوج».
و خلصصت ألوزأرة ‘ أ’خ Òأ ¤ألتأاكيد بان ألتحقيقات أŸفتوحة بشصان هذأ أŸنتوج تبقى متوأصصلة
أين سصيتم أعÓم ألرأي ألعام بالنتائج ألنهائية ‘ ألوقت أŸناسصب
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ألدخول أŸدرسشي
اŸدرسصة النوعية ..هدف إاصصÓحاتنا
 80باŸائة من الكتب ا÷ديدة اÿاصصة باŸرحلة الثانية للطورين ا’بتدائي واŸتوسصط ،متوفرة حاليا على
مسصتوى اŸراكز التابعة للديوان الوطني للمطبوعات اŸدرسصية ،هذا ما أاكدته وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن
غÈيت ،أامسس ،من منتدى جريدة «الشصعب» مقدمة ﬁاور ا’صصÓحات اŸسصتمرة ‘ سصبيل بلوغ ا’حÎافية
ومدرسصة نوعية تكون النشسء على أاحسصن ما يرام وتزودهم باŸعارف الرهان الكب.Ò

حياة كبياشش
تصصوير :فوأز بوطارن
يأتي تأكيد الوزيرة بن غÈيت  ‘ ،ظل
ت -خ -وف أاول-ي-أء ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن ع-دم ت-وف-ر
العدد الكأ‘ من الكتب ا÷ديدة ( 30
ك -ت -أب -أ و  6ك-راريسص ل-ل-ت-م-أري-ن) اÿأصسة
ب-أŸرح-ل-ة ال-ث-أن-ي-ة م-ن ط-وري الب-ت-دائ-ي
واŸت-وسس-ط ،م-ط-م-ئ-ن-ة ب-ت-وف ÒاŸؤول-ف-أت
اŸذكورة ،فيمأ يبقى العمل جأريأ إلعداد
 7ك-تب ت-خصص ال-ط-ور الب-ت-دائ-ي –سس-ب-أ
للدخول اŸدرسسي . 2019-2018
أاوضسحت بن غبÒت ‘ سسيأق ا◊ديث
أانه ‘ السسنة الثألثة والرابعة ابتدائي كل
الكتب جديدة ،مÈزة أان عملية التقييم
واŸراجعة للكتب ا÷ديدة ،تأخذ مأ بÚ
 5و  8أاشسهر وهي تتطلب Œنيد حوا‹ 15
متدخ Óلكل مأدة ولكل سسنة مأ ب ÚخبÒ
ومهني من قطأع الÎبية الوطنية والتعليم
ال- -ع- -أ‹ ،لف- -ت -ة إا ¤أان ه -ن -أك خ -ري -ط -ة
ق -ط -أع -ي -ة خ -أصس-ة ب-ك-ل م-رح-ل-ة “ر ب-ه-أ
صسنأعة الكتب.
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ال -ع -م -ود ال -ف-ق-ري ‘
اŸنظومة الÎبوية
إا ¤ج -أنب «ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة» ال-ت-ي ت-ع-د
العمود الفقري للقطأع ،ركزت الوزيرة بن
غÈيت خÓ- -ل ال- -ع- -رضص ال- -ذي ق- -دم- -ت- -ه
Ãنتدى «الشسعب» ،على أاولويأت القطأع
خ Ó-ل ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ،اŸت-م-ث-ل-ة ‘
ت - -رق- -ي- -ة ال- -تسس- -ي ،Òب- -ن- -أء ع- -ل- -ى ن- -ظ- -رة
اسستشسرافية ،وعلى ضسوء ﬂطط العمل
الذي وضسعته وزارتهأ ‘ الفÎة اŸمتدة
ب  ،2019-2016 Ú- -وال -ذي يسس -ت -ن -د ع -ل -ى
اŸرج - -ع- -ي- -ة ال- -دسس- -ت- -وري- -ة ،وال- -ق- -أن- -ون
التوجيهي.
يضس -م ﬂط -ط ال-ع-م-ل ﬁ 8أور م-ن-هأ
–سس Úمسستوى التعليم ،و إاخراج التلميذ
من دائرة التلقي والتلق ،Úإا ¤اŸسسأهمة
‘ الفعل الÎبوي ،بأإلضسأفة إا ¤التكفل
ب -أل -نشس -أط -أت ال  Ó-صس -ف -ي -ة ،م -ن-ه-أ زي-أرة
اŸتأحف التي تنمي ا÷أنب اŸعر‘ لدى
التلميذ ،والتي كأنت تعت Èسسأبقأ خأرج
النطأق البيداغوجي.

ف-ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-أنب ال-تسس-ي ،Òشسددت
الوزيرة على معأي Òمضسبوطة كألشسفأفية،
وا◊وك -م -ة ،ال-ت-ي “ث-ل انشس-غ-أل أاسس-أسس-ي-أ
للوزارة ،كمأ تعت« Èبرهأنأ ودلي Óفيمأ
يخصص مصسداقية اÿطوات التي يقوم بهأ
ال -ق -ط -أع ،ك -م -أ رك -زت ع -ل -ى «م -ك -أف -ح-ة
الفسسأد»  ،كأفة ل تسستثني أاي قطأع ،و
ذلك م- - -ن خÓ- - -ل ت- - -ك - -وي - -ن اŸسس - -ؤوولÚ
الÎب- - -وي Úع- - -ل- - -ى اŸسس- - -ت - -وى اÙل - -ي
والوطني.

ألتكوين أŸسشتمر لبلوغ ألنوعية

ك- -م- -أ رك- -زت ب -ن غ -بÒت ‘ ع -رضس -ه -أ
لÈن -أم -ج ق -ط -أع الÎب -ي -ة ع-ل-ى احÎاف-ي-ة
اŸوظف ،Úمن خÓل التكوين اŸسستمر،
والذي يعد كذلك من أاولويأت الوزارة،

التي تراهن عليهأ لتحسس Úالنوعية ،بعد
‚أحهأ ‘ تطوير ظروف التمدرسص ،من
خÓل توف Òالهيأكل البيداغوجية وتغطية
الطلب بشسكل كب ‘ Òهذا اÛأل ،وهو
مأ يسسأهم حسسبهأ ‘ التقليل من مشسكل
الكتظأظ ،الذي يبقى مطروحأ ‘ نطأق
ضس -ي -ق ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-عضص اŸن-أط-ق م-ن
البÓد على حد تعبÒهأ.
‘ نفسص اإلطأر –دثت بن غÈيت عن
انشسغأل أاسسأسسي ،يتمثل ‘ تقييم معأرف
التÓميذ التي اكتسسبوهأ من خÓل العملية
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ،وال -ت -ي “ك-ن األسس-ت-أذ م-ن
التعرف عليهأ ،والوقوف على النقأئصص،
لتداركهأ ومعأ÷تهأ ‘ البداية قبل أان
تسستفحل ويصسعب التحكم فيهأ وإاصسÓح
اÿلل.

أأرقام ذأت د’لة
^ ( )07سسبعة كتب تقرر تأجيل وضسعهأ ‘ متنأول التÓميذ إا ¤السسنة الدراسسية
القأدمة ألن اÈÿاء و اŸتخصسصس ÚاعتÈوا أان ﬁتوى بعضسهأ يفوق قدرة
اسستيعأب التÓميذ وبعضسهأ اآلخر ل يرقى إا ¤مسستواهم.
^  80من اŸأئة من الكتب اŸدرسسية متوفرة .
^ ا÷زائر حققت أاغلبية أاهداف إاصسÓحأت سسنة  1976اŸتمثلة ‘ ا÷أنب
الكمي وإاصسÓحأت  2003هدفهأ رفع –دي النوعية.
^ ﬂطط عمل الوزارة  2019 /2016يقوم أاسسأسسأ على ا◊وكمة والشسفأفية.
^ وزارة الÎبية الوطنية سستواصسل منح األولوية هذه السسنة لتحسس ÚاŸمأرسسة
البيداغوجية.
^ تقوم إاصسÓحأت اŸنظومة الÎبوية على ثÓثة أاعمدة رئيسسية وهي التحوير
البيداغوجي ،ا◊وكمة وتعزيز احÎافية مسستخدمي القطأع.
^ إا‚أز كتب مدرسسية جديدة تسستجيب للمنأهج اŸكيفة اŸعتمدة من .2009
^  11دار نشسر سستتكفل بطبأعة الكتأب اŸدرسسي ا÷ديد.
^ مدونة وطنية جديدة للنصسوصص اıتأرة ‘ اللغت Úالعربية واألمأزيغية واللغة
األجنبية األو.¤
^ م -ن أاه -م ›ألت ت -ك -وي -ن مسس -ؤوو‹ ق -ط -أع الÎب -ي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وي ÚاÙل-ي
وال-وط-ن-ي ضس-م-ن ب-رام-ج ال-ت-ك-وي-ن ه-ي ق-ي-أدة اŸشس-أري-ع ال-ب-ي-داغ-وج-ية ،الوسسأطة
ومكأفحة الفسسأد.
^ قطأع الÎبية اسسÎجع  05معأهد وطنية للتكوين ‘ ﬂتلف الوليأت ونطمح
لفتح معهد تكوين ‘ كل ولية.
^ مشسأريع نصسوصص إل‚أز  11معهدا للتكوين على مسستوى اŸديرية العأمة
للوظيف العمومي.
^  14000مطعم مدرسسي ‘ ا÷زائر.

رصصدها  :أم Úبلعمري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ أم Úبلعمري
ل شسك اأن العدد الهأئل للتÓميذ الذين سسيلتحقون بأŸقأعد الدراسسية
خÓل الدخول اŸدرسسي  2018 /2017والذين ينأهز عددهم  9مÓيÚ
يعت Èمن اأك Èاإ‚أزات ا÷زائر اŸسستقلة بفضسل سسيأسسأت وطنية هدفهأ
Œسسيد حق دسستوري ثأبت وهو ا◊ق ‘ التمدرسص لكل طفل يكون ‘ سسن
اإلزامية اأو اإجبأرية التعليم وجأء هذا العدد الهأئل بفضسل اإصسÓحأت فأق
عمرهأ  40سسنة تعود اإ 1976 ¤اأي سسنوات قليلة بعد السستقÓل اأين كأنت
ا÷زائ -ر ‘ ح -أج -ة اإ ¤ت -دارك ال -ن -ت -أئ -ج اŸدم -رة لسس -ي -أسس -ة ال -ت -ج -ه-ي-ل
السستعمأرية التي منعت ا÷زائري Úمن اŸدرسسة و كأن من نتأئجهأ اأن
اÓŸي Úمن ا÷زائري ⁄ Úتط أ اأقدامهم اأرضص اŸدرسسة فوجدت ا÷زائر
نفسسهأ ترث عبئأ اسستعمأريأ ثقي“ Óثل ‘ توف ÒاŸدارسص للمÓي Úمن
الأطفأل ا÷زائري Úالذين ولدوا غداة السستقÓل وكأن ل بد من الشسروع
‘ اإصسÓحأت تسستجيب للجأنب الكمي لتحقيق اأك Èعدد من اŸتمدرسسÚ
دون اأن يكون ذلك على حسسأب جودة و نوعية التعليم ولكن الأولوية حينهأ
كأنت التحأق اأك Èعدد من الأطفأل ا÷زائري ÚبأŸدارسص ،فدولة فتية
بحجم ا÷زائر كأنت بحأجة مأسسة اإ ¤اإطأرات مسستقبلة يسسÒون دواليبهأ
خأصسة واأن عدد من كأنوا يكتبون ويقروؤون يعدون على اأصسأبع اليد
الواحدة.
اليوم وبعد سسنوات طويلة من السستقÓل تغÒت اŸعطيأت وتغÒت معهأ
اأولويأت الدولة ا÷زائرية ،فلم تصسبح ا◊أجة اليوم مÓأ الفراغ الذي خلفه
النسسحأب التعسسفي لÓإدارة السستعمأرية بكل مÓحقهأ ولواحقهأ عقأبأ
للشسعب ا÷زائري ،لكن اأصسبح اŸعيأر هو نوعية وجودة الإطأرات وبألتأ‹
كأن ل بد من التفك ‘ Òاإعأدة النظر ‘ اŸنظومة الÎبوية من خÓل
اإطÓق اإصسÓحأت جديدة وفق اأولويأت جديدة كذلك تقوم اأسسأسسأ على
تعليم جيد ونوعي يعطي اأهمية اأك Èاإ ¤ا÷أنب النوعي مع مراعأة
ا÷أنب الكمي لأن التزايد الهأئل للطلب على اŸدرسسة ‘ ا÷زائر يبقى
حقأ دسستوريأ ل Áكن التخلي عنه كمأ ل Áكن الÎاجع عن هذا العدد
الهأئل من التÓميذ الذين اأصسبحت نسسبتهم تفوق  20من اŸأئة من عدد
السسكأن وهو رقم ل يسستهأن به وحتى ل يسستمر منطق الكيف على حسسأب
النوع ” اإطÓق اإصسÓحأت – 2003ت شسعأر من اأجل مدرسسة ذات جودة
ونوعية وهو معيأر ل بد اأن يبقى ضسمن النشسغألت الرئيسسية للدولة
ا÷زائرية وعلى راأسسهأ وزارة الÎبية الوطنية خأصسة واأننأ دخلنأ عأ⁄
راأسص مأله ا◊قيقي هو اŸعرفة ومن Áتلكهأ هو وحده من يسسيطر على
كل شسيء والأمثلة اأمأمنأ ،اأفليسست هنأك بلدان مداخليهأ السسنوية تصسل
اإ ¤األف اÓŸي Òمن الدولرات الأمريكية تذهب كلهأ ‘ شسراء الغذاء
والدواء والتكنولوجيأ ...اإلخ ؟ اŸأدة الرمأدية هي الÌوة ا◊قيقية.

رئيسس ا÷مهورية يحرصس عليها ‘ التكفل بالفئات الهشصة

توزيع أŸنح أŸدرسشية ،ألنقل وفتح أŸطاعم
‘ أول يوم درأسشي

 ⁄ت - - -غ - - -ف - - -ل وزارة الÎب- - -ي- - -ة
ال -وط -ن -ي-ة الشص-ق ا’ج-ت-م-اع-ي‘ ،
ال - -ت- -حضصÒات اÿاصص- -ة ب- -اŸوسص- -م
الدراسصي –سصبا للسصنة الدراسصية
 ،2018/2017اإذ قدمت نورية بن
غÈيت تعليمات صصارمة من اأجل
توزيع منحة  3اآ’ف دج ’أطفال
ال- -ع- -ائÓ- -ت اŸع- -وزة ،وك- -ذا ف- -ت- -ح
اŸط - -اع - -م اŸدرسص- -ي- -ة ‘ اأول ي- -وم
دراسص-ي ،ال-ذي ي-ت-زام-ن والسصادسس
سصبتم Èالداخل ،كما ” معا÷ة
اإشصكال النقل اŸدرسصي ‘ اŸناطق
النائية.

فريال بوشصوية
اأك - -دت ب - -ن غÈيت ،م - -ن م - -ن- -ت- -دى
«الشسعب» ،اأمسص  ،اأن الوزارة ضسبطت
ك -ل ال -ت -حضسÒات اÿأصس -ة ب -أل -دخ -ول
اŸدرسس - -ي ع - -م - -وم - -أ،
لسس-ي-م-أ م-ن-ه-أ م-أ ت-علق
ب- -ألشس -ق الج -ت -م -أع -ي،
على اعتبأر اأنه يضسمن
“درسص اأط- - - - - - -ف - - - - - -أل
ال - -ع - -أئ Ó- -ت اŸع - -وزة،
ب-ع-دم-أ ي-ت-م ت-خ-ل-يصس-ه-أ
م- -ن عبء ن -ف -ق -أت ال -ت -م -درسص ،ال -ت -ي
ق -رره -أ رئ -يسص ا÷م -ه-وري-ة ق-ب-ل ع-دة
اأع - -وام وت - -خصس - -يصس - -ه- -أ ل- -ك- -ل ط- -ف- -ل
م-ت-م-درسص ،ع-أئ-ل-ت-ه ل تسس-ت-ط-يع توفÒ
الأدوات اŸدرسسية.
‘ سس- -ي- -أق ح- -دي- -ث- -ه- -أ ع- -ن م -ن -ح -ة
التمدرسص ،ذكرت بن غÈيت اأن التكفل
بأ÷أنب الجتمأعي يندرج ‘ اإطأر
ﬂطط الدخول اŸدرسسيŒ ،سسيدا
ل-لسس-ي-أسس-ة الج-ت-م-أع-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-رصص
ع -ل -ي -ه -أ رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة شس-خصس-ي-أ،
مشسÒة اإŒ ¤ند كب Òعلى اŸسستوى

اÙلي ،اإذ تعمل الدائرة على اإحصسأء
العأئÓت والأطفأل اŸعني Úبهأ.
لضسمأن السستفأدة منهأ واسستغÓلهأ،
وج -هت ال -وزي -رة ب-ن غÈيت ت-ع-ل-ي-م-أت
صس -أرم -ة م -ن اأج-ل ت-وزي-ع-ه-أ ‘ ال-وقت
اŸن-أسسب ،ل-يسس-ت-ط-ي-ع الأط-ف-أل اق-ت-نأء
الأدوات اŸدرسس - -ي - -ة واŸأآزر Ãج - -رد
انطÓق السسنة الدراسسية ،على اأن توفر
لهم الكتب ›أنأ وفق مأ هو معمول به
ق- -ب- -ل ع- -دة اأع- -وام ،خ- -ط- -وة اأق- -رت -ه -أ
ال -وصس -أي-ة ع-م Ó-ب-ت-ع-ل-ي-م-أت ال-رئ-يسص،
لضسمأن “درسص الأطفأل دون تكبدهم
اأي عنأء اأو مشسقة ،مأ يجنب التسسرب
اŸدرسس -ي ال-ن-أج-م ع-ن اأسس-ب-أب م-أدي-ة
بسسبب الوضسع اŸأدي للعأئÓت.
وف-ي-م-أ ي-خصص اŸط-أع-م اŸدرسس-ي-ة
اأشسأرت الوزيرة اŸوجودة على راأسص
القطأع منذ العأم  ،2014اإ ¤اأنهأ “ر
Ãرح -ل -ة ان -ت -ق -أل-ي-ة م-ن اŸدارسص اإ¤
اإشس- -راف ال- -ب- -ل- -دي -أت،
Ãوجب ال- - - -ق- - - -أن - - -ون
الأسس- - - -أسس- - - -ي اÿأصص
بأŸدارسص البتدائية،
وج -ددت ال -ت  -أك -ي -د اأن
اŸط - -أع - -م سس- -ت- -ك- -ون
م -ف -ت -وح -ة ‘ ال -ي -وم الأول م -ن السس-ن-ة
ال -دراسس -ي-ةÃ ،وجب ال-ت-ع-ل-ي-م-أت ال-ت-ي
قدمتهأ.
واأقرت بن غÈيت بوقوع مشسأكل ‘
ه - -ذا ا÷أنب السس - -ن - -ة اŸأضس - -ي - -ة‘ ،
الفصسل Úالثأ Êوالثألث ،حيث  ⁄تفتح
بعضص اŸطأعم اأبوابهأ وعددهأ األف
من ›موع  14األف مطعم ،مرجعة
السس -بب اإ ¤ع -دم تسس-دي-د مسس-ت-ح-ق-أت
اŸق- - - -أول ،Úوع- - - -دم الإعÓ- - - -ن ع - - -ن
الصسفقأت ‘ الوقت اÙدد ،مرجحة
Œأوز هذه العوائق هذه السسنة.

 14أألف مطعم مدرسشي
جاهز وأŸششاكل ألسشابقة
لن تتكرر
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اسستمرار مسسابقات التؤظيف لألسساتذة واإلداريÚ
 500أالف مÎشسح ‘ مسسابقة جوان اŸاضسي

لداري ،Úمطمئنة الراغب‘ Ú
لسساتذة و ا إ
نفت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،أامسس ،التوقف عن إاجراء مسسابقات التوظيف اÿاصسة با أ
اللتحاق بسسلك التعليم ،أانه ” وضسع إاجراءات منهجية جديدة فقط ،للتعامل بطريقة حسسنة مع الكم الهائل من الطلبات.

جÓل بوطي
قطعت بن غÈيت الششك باليق Úحيال
الششائعات التي تداولتها عدة أاوسشاط ‘
الشش- -ارع ا÷زائ- -ري م- -ف- -اده -ا أان ال -وزارة
سش-ت-ل-ج-أا إا ¤ت-وق-ي-ف مسش-اب-ق-ات التوظيف
اŸت -ع -ل -ق -ة بسش -ل -ك-ي األسش-ات-ذة واإلداريÚ
ب -داي -ة م -ن السش -ن -ة اŸق -ب -ل-ة ،م-ف-ن-دة م-ن
منتدى «الششعب» ،أامسس ،أاي وجود لقرار
ب- -ه- -ذا الشش- -أان ،واسش- -ت- -دلت ب -إاج -راء آاخ -ر
مسشابقة جوان اŸاضشي.
وطمأانت بن غÈيت خريجي ا÷امعات
الراغب ‘ Úاللتحاق بسشلك التعليم أان
باب التوظيف سشيبقى مفتوحا ،لكن فقط
سش-ي-ت-م ال-ت-ع-ام-ل ب-ط-ري-ق-ة ﬂت-ل-ق-ة ح-ي-ال
ال-ط-ل-ب-ات ال-ك-بÒة ل-ل-مÎشش-ح ،Úحيث بلغ
ع- -دده- -م ‘ مسش- -اب- -ق -ة ج -وان  500أالف
مÎششح ،وهو األمر الذي يحتاج حسشب
الوزيرة إا ¤تأاط Òكب Òسشيما من ناحية
اŸوارد اŸالية.
اŸسش- -ؤوول -ة األو ¤ع -ن ق -ط -اع الÎب -ي -ة
–دثت عن اللجوء إا ¤أارضشية رقمية يتم
م -ن خÓ-ل-ه-ا تصش-ن-ي-ف اÎŸشش-ح Úحسشب
ن -ت -ائ -ج -ه -م ،ح -ت -ى ي -تسش -ن-ى ال-ت-ع-ام-ل م-ع
ال -ط-ل-ب-ات ال-ك-بÒة ل-ل-مÎشش-ح ÚاŸن-ت-ظ-ر
ارتفاعهم ‘ السشنوات القادمة.
أاوضش- -حت ب- -ن غÈيت أان- -ه اب -ت -داء م -ن
اŸوسش-م اŸق-ب-ل سش-ي-ت-م اح-تسش-اب اŸع-دل
ال -ع -ام وال -ت -ن -ق -ي -ط ال-ذي ي-ت-حصش-ل ع-ل-ي-ه
اÎŸشش -ح ‘ اŸسش -اب -ق-ة ال-ك-ت-اب-ي-ة ،ح-يث
Óرضشية
سشيتم تصشنيف اÎŸششح Úوفقا ل أ
ال-رق-م-ي-ة ال-ت-ي خ-ل-ى م-ن-ه-ا ط-ورا ال-ثانوي
واŸتوسشط ‘ اŸسشابقة الفارطة ،األمر
ال- -ذي أادى إا ¤شش -ك -وك أاو ت -أاوي -ل ب -وق -ف
اŸسشابقات.
وان  ⁄ت - -كشش - -ف ب - -ن غÈيت بصش- -ري- -ح
العبارة عن وجود مسشابقات مسشتقب ،Óإال
أان- -ه- -ا ط -م -أانت ا÷ام -ع -ي Úال -راغ -ب‘ Ú
الل -ت -ح -اق بسش -لك ال -ت-ع-ل-ي-م ‘ ،ال-ط-وري-ن

ال -ث -ان -وي واŸت -وسش -ط ب -وج -ود ف -رصس ‘
اŸسش-ت-ق-ب-ل ،واضش-ع-ة ح-دا ل-ك-ل اإلششاعات
اŸروجة ‘ الششارع.
وفيما يتعلق Ãسشابقة توظيف اإلداريÚ
أاشش - -ارت ب- -ن غÈيت إا ¤اع- -ت- -م- -اد ن- -فسس
اŸن -ه -ج -ي -ة ‘ ال -ت -وظ -ي -ف اŸع-ت-م-دة ‘
مسش -اب -ق -ة األسش-ات-ذة،ق-ائ-ل-ة « ⁄نسش-ت-خ-دم
أارضشية السشتغÓل ولن يتم العتماد على
م -ن -ه -ج-ي-ة تسش-ق-ي-ف إاع-داد اÎŸشش-ح،»Ú
ح -يث ي -ع -رف ع -دده-م ه-و اآلخ-ر ت-زاي-دا

كبÒا ‘ اآلونة األخÒة.
ول-ل-ت-ح-ك-م ‘ ال-ع-دد ال-ك-بÎŸ ÒششحÚ
وضشعت وزارة الÎبية الوطنية حسشب بن
غÈيت إاجراء جديدا ،يتمثل ‘ رخصشة
اسش -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ” م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ت-ح-ك-م ‘
ال -ط -ل -ب -ات ال -ك -بÒة ،ال -ت -ي –ت -اج م-وارد
بششرية ومادية كبÒة Ÿرافقة اÎŸششحÚ
م -ن ب -داي -ة اإلج -راء إا ¤ع -م -ل-ي-ة ال-ت-أاطÒ
والتكوين التي –تاج هي األخرى موارد
إاضشافية.

ل‚اح اŸوسسم الدراسسي
تغي 18 Òمدير تربية حركة عادية إ

لن نتسسامح مع اŸسسؤؤول Úغ Òالقادرين على تنفيذ خطط الؤزارة
أاك -دت وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
نورية بن غÈيت أان حركة التغيÒ
ال-واسس-ع-ة ال-ت-ي مسست  18م-ديرا تعد
ع - -م - -ل - -ي - -ة ع - -ادي - -ة ل - -ت- -حسس ÚسسÒ
اŸن- -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ،م -وضس -ح -ة أان
ب - -عضس اŸسس - -ؤوول Úال - -ذي - -ن أاث- -ب- -ت- -وا
ق- -درت- -ه- -م وك- -ف- -اءت- -ه- -م ‘ Œسس- -ي -د
ب- -رن- -ام- -ج ال- -وزارة ” –وي -ل -ه -م إا¤
وليات أاخرى –تاج إا ¤عمل جاد
ومنظم.

صصونيا طبة
تسشعى وزارة الÎبية الوطنية من خÓل
ه -ذا ال -ت -غ -ي ÒاŸف -اج -ئ ال -ذي ” عشش-ي-ة
الدخول اŸدرسشي حسشب بن غÈيت خÓل
ندوة نقاشس Ãنتدى جريدة «الششعب» إا¤
وضشع إاجراءات جديدة تطلبت إانهاء مهام
بعضس اŸسشؤوول Úعلى اŸسشتوى اÙلي
إل‚اح الدخول اŸدرسشي 2018 -2017
ووضشع حد للمششاكل واألزمات التي لطاŸا
عانى منها القطاع .
‘ ذات السش- -ي -اق أاوضش -حت ال -وزي -رة أان
بعضس الوليات بأامسس ا◊اجة إا ¤إاعادة
النظر ‘ تسشي Òالنظام الÎبوي و–تاج
Èÿة بعضس اŸسشؤوول Úالذين عملوا مدة
فاقت  3سشنوات وحققوا ‚احا ‘ القطاع
معتÈة –ويل بعضس اŸديرين إا ¤جهات

أاخرى فرصشة هامة ÿدمة قطاع الÎبية،
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤دم -ج نسش -اء ل -دي -ه -ن خÈة
وكفاءة ‘ اÛال ،وكذا ترقية مدير تربية
إا ¤وظيفة أاعلى.
ششددت الوزيرة على اسشتعداد مديري
الÎبية بجميع الوليات وجميع اŸسشؤوولÚ
ال -ت -اب -ع Úل -ل -ق -ط-اع ل-ب-ذل ›ه-ودات أاكÈ
و–قيق ما ينتظر منهم ،مششÒة إا ¤أان
ضش -غ -وط -ات ك -بÒة ت-عÎضس اŸسش-ؤوول‘ Ú
أاداء مهامهم نظرا للرزنامة اŸكثفة إال
أانها -على حد تعبÒها -لن تتسشامح مع
األشش -خ -اصس غ Òال -ق -ادري -ن ع -ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
خطط الوزارة على أارضس الواقع و–مل
اŸسشؤوولية.
 ⁄تنكر بن غÈيت أان القطاع تعÎضشه

العديد من اŸششاكل والضشغوطات إال أان
أاك Ìما يهم طريقة العمل إليجاد حلول
ıت- -ل- -ف األزم- -ات وم- -ع- -ا÷ة اŸل -ف -ات
اŸط- -روح- -ة وف- -ت -ح أاب -واب ال -ن -ق -اشس م -ع
الششركاء الجتماعي ،Úداعية اŸسشؤوولÚ
اÙل -ي ÚإاŒ ¤سش -ي -د الÈن-ام-ج ال-وزاري
وŒن -ي -د ي -وم -ي مسش -ت -م -ر والنضش-ب-اط ‘
العمل وأان يكونوا ‘ اŸسشتوى اŸنتظر.
ك -م -ا كشش -فت ال -وزي -رة أان اإلق-ال-ة ال-ت-ي
مسشت بعضس مديري الÎبية من ب” 4 Ú
إان -ه -اء م-ه-ام-ه-م ألسش-ب-اب أاخÓ-ق-ي-ة وسش-وء
اŸع-ام-ل-ة ال-ت-ي اع-تÈت-ه-ا أام-را سش-ل-ب-ي-ا ل-ن
يخدم قطاع الÎبية ،وهو ما جعلها تتدخل
ل -وضش -ع ح-د ل-ل-مشش-اك-ل ال-ت-ي –دث داخ-ل
السشلك الÎبوي.

إاجراءات جديدة للتحكم ‘
المتحانات وتفادي األخطاء
و‘ م - -وضش - -وع آاخ- -ر ب- -خصش- -وصس ن- -ظ- -ام
الم- -ت- -ح- -ان- -ات ا÷دي -د اÿاصس ب -األط -وار
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ق -الت ب-ن غÈيت إان ام-ت-ح-ان-ات
السش-ن-ة اŸق-ب-ل-ة سش-تشش-ه-د إاج-راءات ج-ديدة،
أاك Ìصشرامة من السشابق ،مششÒة إا ¤القيام
Ãجهودات جبارة للتحكم ‘ المتحانات

وتفادي أاي خطأا ،باإلضشافة إا ¤اسشتدراك
كل ما حصشل ‘ السشنوات السشابقة.
ال - -دي - -وان ال - -وط - -ن - -ي ل Ó- -م - -ت - -ح- -ان- -ات
واŸسشابقات سشيحظى هو كذلك ‘ إاطار
ت-ن-ظ-ي-م الم-ت-ح-ان-ات إا ¤ع-م-ل-ي-ة ت-ع-زي-ز ‘
ال- -ت- -ح- -ك- -م بشش -ك -ل اأك ‘ Èط -ري -ق -ة ن -ظ -ام
الم -ت -ح -ان -ات ،حسشب وزي -رة ال -ق-ط-اع ال-ت-ي
أاب -دت م -ؤوشش -رات إاي -ج -اب -ي -ة ح-ي-ال م-وضش-وع
ت-ن-ظ-ي-م الم-ت-ح-ان-ات ،ال-ذي يحظى Ãتابعة
كبÒة من طرف مصشا◊ها.

اللجؤء إا ¤القائمة الؤطنية للتؤظيف لسسد العجز
كششفت وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن غÈيت ،اأمسس ،اأنه سشيتم اللجوء إا ¤اسشتغÓل
القائمة الوطنية لتوظيف األسشاتذة لسشد العجز الذي تعرفه بعضس الوليات التي  ⁄يبلغ
عدد الناجح Úفيها احتياجات القطاع.
وأاوضشحت الوزيرة ‘ تصشريح ل/واج /على هامشس منتدى جريدة «الششعب» ،أانه «سشيتم
العتماد على القائمة الوطنية ‘ توظيف األسشاتذة بعد اسشتغÓل القائمة الولئية» ،مششÒة
على وجه اÿصشوصس إا ¤مديرية الÎبية للجزائر وسشط التي بلغ عدد األسشاتذة الناجحÚ
فيها ‘ مادة الفيزياء والكيمياء  13أاسشتاذا ‘ ،ح Úأانها بحاجة إا 39 ¤أاسشتاذا ‘ نفسس
اŸادة وهي ل –توي على قائمة احتياطية.
واع -تÈت ب -ن غÈيت أان ال -ق -ط-اع «سشÒاع-ي ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وظ-ي-ف ع-ام-ل السش-ت-ح-ق-اق
والÎتيب ‘ أارضشية التوظيف ،حيث سشيتم اللجوء اإ ¤القائمة الوطنية بعد اسشتغÓل
القائمة الولئية اŸسشجلة ‘ اأرضشية التوظيف لسشنة .»2017
وكانت وزارة الÎبية قد فتحت ‘ يونيو الفارط مسشابقة لتوظيف  10009منها 4759
منصشب بالنسشبة لرتبة أاسشتاذ التعليم الثانوي و 5250لرتبة اأسشتاذ التعليم اŸتوسشط.
وحسشب توزيع الختصشاصشات ،فإان مادتي الرياضشيات والفيزياء تعتÈان من ب ÚأاكÌ
اŸناصشب اŸطلوبة ‘ التعليم الثانوي ،حيث بلغ ‘ مادة الرياضشيات  764منصشب ،تليها
العلوم الفيزيائية بـ  645منصشب ،بينما حدد عدد اŸناصشب ‘ هات ÚاŸادت ‘ Úالتعليم
اŸتوسشط بـ  1128منصشب بالنسشبة Ÿادة العلوم الفيزيائية و 971بالنسشبة Ÿادة الرياضشيات.
وبخصشوصس توظيف اإلداري ،Úأاكدت الوزيرة اأن اŸديرية العامة للوظيفة العمومية
منحت «رخصشة اسشتثنائية» لقطاع الÎبية تقضشي برفع التسشقيف ‘ مسشابقة توظيف
اإلداري ،Úموضشحة أان مسشابقة توظيف اإلداري« Úتخضشع لنفسس ‰وذج مسشابقة توظيف
األسشاتذة وذلك اسشتجابة لطلب موظفي القطاع والششريك الجتماعي».
وعلى هذا األسشاسس ،يخضشع توظيف اإلداري Úللقائمة الحتياطية ،حيث يتم بناء على
احتياجات القطاع توظيف اإلداري Úعلى أاسشاسس السشتحقاق ‘ القائمة الولئية ثم
الوطنية لكل من –صشل على معدل . 10/20
Óششارة ،فتحت وزارة الÎبية ‘ يونيو اŸاضشي مسشابقة التوظيف اÿارجية لÓلتحاق
ل إ
ببعضس األسشÓك اÿاصشة بالÎبية الوطنية .ويتعلق األمر Ãنصشب مقتصشد ( ،)488نائب
مقتصشد ( ،)667مششرف تربية ( ،)2783مسشتششار التوجيه واإلرششاد اŸدرسشي واŸهني
( )245وملحق رئيسشي با 435( Èıمنصشب).

ألربعاء  30أوت  2017م
ألموأفق لـ  0٨ذي ألحجة  143٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مطالب اإ’داري Úأاخذت بع Úا’عتبار
و’ بد من تغليب روح اŸسشؤوولية

اسشÎاتيجية معتمدة منذ 2015

ا◊وار مع الششركاء أارضشية ’سشتقرار اŸنظومة الÎبوية
اŸرسشوم  003حول الÎقية وميثاق ا’خÓقيات مكسشب ÚهامÚ
اعطت نورية بن غÈيت وزيرة الÎبية الوطنية امسس من منتدى «الششعب» ،صشورة دقيقة عن ا◊وار مع الششركاء
ا’جتماعي ÚاŸسشتمر منذ  2015عارضشة نتائجة ا’يجابية على اسشتقرار اŸنظومة الÎبوية التي تخوضس اصشÓحات جذرية
بعرضس بلوغ ا’حÎافية والنوعية Ÿدرسشة يراد لها ان تكون جزائرية قلبا وقالبا .مدرسشة منتجة ترافق النشسء بتعليم جيد
’دارة ششؤوون الوطن واŸواطن بروح اŸسشؤوولية واŸهنية .
يؤوهله إ

كششفت وزيرة الÎبية الوطنية
ن - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،ع - -ن ل - -ق- -اء
ي-ج-م-ع-ه-ا بالششركاء ا’جتماعي،Ú
عشش- -ي- -ة ال- -دخ- -ول ا’ج -ت -م -اع -ي،
و–ديدا يوم  4سشبتم Èالداخل،
واŸن- - - -درج ‘ إاط- - - -ار ال- - - -ت- - - -حضشÒ
السش-وسش-ي-وم-ه-ن-ي ل-لسش-ن-ة الدراسشية
ا÷دي- - -دة ،وه- - -ذا اسش- - -ت- - -ك- - -م- - -ا’
ل- -ت- -ك- -ريسس اسش- -ت- -ق- -رار ال- -ق- -ط- -اع،
مسش- - -ت- - -غ - -رب - -ة ا◊ديث ع - -ن شش - -ن
’داريÚ
إاضش - - - -راب م - - - -ن ط- - - -رف ا إ
’ول من الدخول
يتزامن واليوم ا أ
اŸدرسش - -ي ،رغ - -م م - -ا ل- -ه م- -ن أاث- -ار
سش -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى ن -فسش -ي-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
وأاوليائهم.

سسهام بوعموشسة

فنيدسس بن بلة
قالت بن غÈيت من منتدى ألشضعب وهي
تعرضس أدق ألتفاصضيل عن أ‚ازأت أ◊وأر
ومكاسضبه ،أن هذأ أŸسضعى ألذي أعتمدته
منذ توليها حقيبة ألÎبية عام  2014وأعتÈته
أرضضية أنطÓق وخارطة طريق لدأرة شضؤوون
ألقطاع وفق تقاسضم وظيفي أقتنع به أ÷ميع
وأدرك -وأ ب-ع-د ن-ق-اشض-ات م-وسض-ع-ة ،أن-ه ألسض-ب-ي-ل
أل-وح-ي-د ل-ل-ع-م-ل م-ع-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن ق-اع-دة أألن-ا
وألنفرأد بالقرأر.
Óطرأف أ÷ماعة
أنه أŸنطلق أ◊تمي ل أ
ألÎبوية من نقابات و‡ثلي ألولياء أ ¤جانب
أل - -وزأرة ‘ مسض - -ع - -ى ألصض Ó- -ح - -ات وب - -ل - -وغ
ألحÎأفية أŸنشضودة وتشضييد مدرسضة ألنوعية
ألرهان ألكب– ‘ Òديات ظرف فرضس فيه
ألتعليم نفسضه وبات مؤوشضرأ يعتمد ‘ ترتيب
‘ تقدم أل· أوتاخرها.
ه- -ك- -ذأ ب- -رز مضض- -م -ون أ◊وأر أŸت -وأصض -ل
ب -اŸن -ظ -وم-ة ألÎب-وي-ة ع-ل-ى ضض-وء أل-ن-ق-اشض-ات
أŸفتوحة منذ  3سضنوأت ب Óتوقف ﬁققا
ن-ت-ائ-ج ب-ال-غ-ة أله-م-ي-ة.وه-ي ن-ت-ائ-ج ق-الت بن
غÈيت أن ألدولة رأفقت قطاع ألÎبية ‘
أق -رأره -ا ب -ت -ح -ق -ي-ق م-ط-الب ظ-لت م-رف-وع-ة
لسضنوأت.
م -ن أŸك -اسضب أ÷دي -رة ب -ال -ت-وق-ف ع-ن-ده،
أŸرسضوم  003حول ألÎقية ،ألذي قدم حلول

لنشض -غ -الت ط -رح-ه-ا أŸوظ-ف-ون ب-ع-د ن-ق-اشس
شضفاف ومسضؤوول  ،مكنت أ÷ماعة من أمضضاء
ب -روت -وك -ول ي -ج-يب ع-ل-ى ألسض-ؤوأل أل-ك-ب :Òه-ل
ألتفاق معا ‡كن من أجل مدرسضة ألنوعية
أل -ت -ي –ت -ل ألول -وي -ة ‘ أصضÓ-ح أŸن-ظ-وم-ة
ألÎبوية ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية عام
 2003؟ هل ألطرأف قادرة على أقرأر أجماع
بينها حول بلوغ ألهدف أŸرجو ألذي يتطلب
أسضتقرأرأ يتجند أ÷ميع من أجله وإأعÓئه
ف- -وق أ◊سض -اب -ات دون ألسض -ق -وط ‘ أل -ذأت -ي -ة
أÙطمة للعزأئم مثلما كانت عليه Œارب
سضابقة أبقت أŸنظومة ألÎبية ﬂتلة مهتزة
ل تعرف ألهدوء وألسضكينة يهددها كل مرة
شضبح سضنة بيضضاء.
أت -ب -ع ألشض -رك -اء أÿي-ار أل-ب-دي-ل م-درك Úأن
ألرهان يفرضس تقاسضم ألوظيفة وتوزيع ألدوأر
ل-غ-اي-ة وأح-دة :أع-ت-م-اد أل-ت-وأف-ق أرضض-ي-ة عمل
Ÿك-اسضب أضض-اف-ي-ة ت-ع-ط-ي صضÓ-ب-ة ل-ل-منظومة
ألÎبوية وتزيدها توأزنا وأسضتقرأرأ .على هذأ
ألسضاسس جاء أŸكسضب ألخر أŸكمل للمسضار
‡ث ‘ Óأقرأر ميثاق أخÓقيات أŸنظومة
ألÎب -وي -ة أل -ت-ي ح-رصضت ب-ن غÈيت شض-خصض-ي-ا
ع- -ل- -ى أق -رأره ‘ ج -ولت ح -وأر ون -ق -اشس م -ع
ألشض -رك -اء وإأمضض -ائ -ه  .ورغ -م أه -م-ي-ة أŸي-ث-اق
أŸوضضوع –ت تصضرف أŸوأطن فان هناك
ب -عضس ألط -رأف ‘ أل -ق -ط -اع أنسض-ح-بت م-ن-ه
ﬂلة بالتزأمات مÎأجعة بخطوة أ ¤ألورأء.

م- - -ع ذلك ل زأل أ◊وأر مسض- - -ت- - -م - -ر ح - -ول
مكاسضب تأاتي دوما ع Èنقاشضات مسضتفيضضة
Ÿلفات –مل أنشضغالت ومطالب مشضروعة
أعÎفت بها ألوزيرة وأقرتها قائلة « :أن كل
شضيء يسضوى با◊وأر ألهادئ أŸسضئول وليسس
بخيار ألضضرأب وما يحمله من تدأعيات على
أسض -ت -ق -رأر أŸن -ظ -وم -ة ألÎب -وي -ة وأل-ت-حصض-ي-ل
أŸع -ر‘ ل-ت-ل-م-ي-ذ ي-ري-د أل-ت-ح-رر م-ن بسض-ي-ك-وز
ألحتجاجات وألتوقف عن ألدرأسضة.
«ألحتجاج أمر طبيعي ننظر أليه كمطلب
ول ن- - - -ذهب ب- - - -الضض - - -رورة أ◊ت - - -م - - -ي - - -ة أ¤
ألضضرأب.هذأ ألنشضغال نتقاسضمه مع ألشضركاء
« .هكذأ قالت بن غÈيت وهي ترأفع لسضلوك
أك Ìحضض- -اري و“دن وت- -رب- -وي ،م- -ان -ح -ة ل -ه
ألولوية ‘ كل لقاء وحوأر  ،وأضضعة أياه نصضب
ألع ‘ Úكل زيارأت تفقد ومعاينة Ÿشضاريع
أل-ق-ط-اع.ف-خÓ-ل زي-ارأت-ه-ا ıت-ل-ف أل-وليات
تسضتمع ألوزيرة للمسضؤوول Úوألشضركاء أخذة ‘
أ◊سضبان أنشضغالتهم مقتنعة أ ¤حد ألثمالة
أن أ÷م -اع -ة ألÎب -وي -ة ط -رف م-ه-م ‘ مسض-ار
ألتقييم وألتقو .Ëوهي شضريك ‘ أقÎأحات
أ◊لول بعيدأ عن قاعدة»تغطي رأسضي».
فليسس Ãفاجاة أن تخصضصس ألشضركاء بلقاء
يوم  4سضبتم Èقبل ألدخول ألبيدأغوجي يوم 6
سضبتم Èألذي أتخذت بشضأانه كل ألجرأءأت
ليكون هادئا يؤوسضسس Ÿوسضم درأسضي حامÓ
Óمل وألطموح.
ل أ

أكدت بن غÈيت ‘ ردها على أسضئلة
ألصض- -ح- -اف- -ي ،Úأمسس ‘ ،ن -دوة ن -ق -اشس
Ãنتدى جريدة «ألشضعب» ،أن ألقطاع ‘
ن-ق-اشس م-ع أل-وظ-ي-ف أل-ع-م-وم-ي ل-تسض-وية
لدأري ،Úأل-ذي-ن
أنشض -غ-الت أŸوظ-ف Úأ إ
لضض - -رأب ‘ ألشض - -ه - -ر
ه- - -ددوأ بشض- - -ن أ إ
ألدأخل ،بحيث أخذت مطالبهم بعÚ
ألع -ت -ب -ار و” رف -ع -ه -ا ع -ل-ى أŸسض-ت-وى
أل- -وزأري ،مشضÒة إأ ¤أن- -ه- -ا ع -ل -ى ث -ق -ة
ب-ت-غ-لب روح أŸسض-ؤوول-ية
لدى كل موظف ،ووضضع
ب- -ع Úألع- -ت- -ب- -ار ق -ل -ق
لول - -ي - -اء ومصض - -ل- -ح- -ة
أأ
أل -ت Ó-م -ي-ذ ك-ي ل ي-ؤوث-ر
على “درسضهم ،لسضيما
وأن- - -ه ي- - -ت- - -زأم - -ن م - -ع
أل - -دخ - -ول أŸدرسض - -ي،
ق- -ائ- -ل- -ة »:ب- -اب أ◊وأر
م- -ف- -ت- -وح ل- -ل- -وصض- -ول إأ ¤م -درسض -ة ذأت
نوعية».
ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق بسض-ؤوأل ح-ول مسض-اب-ق-ة
لدأري ،Úأوضض- - -حت ب- - -ن غÈيت ،أن - -ه
أإ
سضيتم أعتماد نفسس ألنموذج وأŸنهجية
لسضاتذة
ألتي أسضتخدمت ‘ مسضابقة أ أ
لرضضية ألرقمية ،قائلة إأن
باسضتغÓل أ أ
ألقطاع –صضل على رخصضة أسضتثنائية
م - -ن ط - -رف أل - -وظ - -ي - -ف أل - -ع - -م- -وم- -ي
لدأرية ،بحيث
للمÎشضح Úللمناصضب أ إ
” رف -ع أل -تسض -ق -ي -ف ل Ó-إدأري Úوتصض-ب-ح
لسضاتذة
لديهم قوأئم أحتياطية مثل أ أ
حسضب ألÎت -يب وألسض -ت -ح -ق -اق ،وك -ل-م-ا
أحتاج ألقطاع إأ ¤شضغل مناصضب تشضتغل
لرضضية ألرقمية.
تلك أ أ
ع -ن ت -وظ-ي-ف أل-ف-ائ-زي-ن ‘ مسض-اب-ق-ة
لمازيغية ،قالت ألوزيرة إأن هناك
أللغة أ أ
لرضضية
عددأ كبÒأ من ألناجح ‘ Úأ أ

معاي Òمضشبوطة للتسشي ،Òا◊كامة والششفافية ‘ الواجهة
أاك-دت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،نورية بن
غÈيت ،أامسس ،أان «ك -ل ال -ظ -روف م -ه -ي -أاة» م-ن
أاج - -ل إا‚اح ال - -دخ - -ول اŸدرسش- -ي 2018-2017
سش -واء م -ن ح -يث ا÷انب ال -ب -ي-داغ-وج-ي أاو م-ن
حيث ترقية تسشي Òالقطاع «اŸبني على نظرة
إاسشتششرافية تسشتند على ﬂطط العمل الذي
وضشعته الوزارة».
وأوضضحت ألوزيرة ‘ منتدى جريدة «ألشضعب» ،أن
«ألبيدأغوجيا تعّد ألعمود ألفقري ألذي تعتمد عليه
ألوزأرة ،إأ ¤جانب ألعمل على ترقية ألتسضي ÒأŸبني
على نظرة إأسضتشضرأفية تسضتند على ﬂطط ألعمل
( )2019-2016ألذي وضضعته ألوزأرة ،وألذي يعتمد
ع -ل -ى أŸرج -ع -ي -ة أل -دسض-ت-وري-ة وأل-ق-ان-ون أل-ت-وج-ي-ه-ي
للÎبية».
ويتضضمن هذأ أıطط ،ثمانية ﬁاور تتمثل ‘
لنصض -اف و–سض Úأل -ت -ع -ل -م -ات وأل -ت -ك -ف -ل
«ت- -ع -زي -ز أ إ
ب-ال-نشض-اط-ات ألÓ-صض-ف-ي-ة ‘ خ-دم-ة أŸسض-ار أل-ت-عليمي
ل -ل -ت -ل -م -ي -ذ ،وك -ذأ ألع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ع-اي Òمضض-ب-وط-ة
وألشضفافية ‘ ألتسضي.»Ò
وأضضافت ألوزيرة ،أن ترقية تسضي ÒأŸوأرد ألبشضرية

ألرقمية ،وأنه ح Úتتحصضل ألوزأرة على
مطالب على أŸسضتوى أÙلي يتم تلبية
لم-ازيغية
أل-رغ-ب-ات ،ب-ح-يث أن ت-ع-ل-ي-م أ أ
ي- -دخ- -ل ‘ إأط- -ار ب- -رن- -ام- -ج أل- -ق -ط -اع،
وحسض -ب-ه-ا ف-إان-ه ي-ن-ب-غ-ي أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة
أل-ت-حسض-يسس م-ي-دأن-ي-ا وأل-ع-م-ل أŸسض-ت-مر
حول طريقة ألتدريسس.
ب - - -اŸق - - -اب - - -ل ،أب- - -رزت ب- - -ن غÈيت
أÛه -ودأت أل -ت -ي ب -ذل -ه -ا أل -ق -ط-اع ‘
ت-ن-ظ-ي-م أم-ت-ح-ان-ات شض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا
لمر أله Úومر بدون
ألذي  ⁄يكن با أ
أخ -ط -اء ،ع -ل -ى ح -د ق -ول-ه-ا ،م-ؤوك-دة أن
أل-ق-ط-اع سض-ي-ع-زز م-ن أحÎأف-ي-ة ألديوأن
ألوطني للمسضابقات وألمتحانات ،كما
أن تغي Òأمتحان ألبكالوريا غ Òوأرد ‘
أل- -وقت أ◊ا‹ ،م- -ع- -تÈة غ -ي -اب -ه -ا ع -ن
أفتتاح ألمتحان ألسضتثنائي للبكالوريا
بأانه أمر عادي ،كونه موأصضلة لÓمتحان
لول ألذي يفتتح مرة وأحدة فقط،
أأ
وب-ال-نسض-ب-ة لم-ت-حانات ألطور ألبتدأئي
لسضاتذة هم من
أوضضحت ألوزيرة أن أ أ
ي- -ن- -ت- -ق -ل -ون إأ ¤م -دأرسس أخ -رى ول -يسس
ألتÓميذ.
‘ سضؤوأل حول أسضتÒأتيجية ألوزأرة
أل -وصض -ي -ة ل -ل -ت -وف -ي -ق ب Úأل -ع-دد أل-ك-بÒ
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ وأŸق -اع -د أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة
لتفادي ألكتظاظ ‘
لقسضام ⁄ ،تنف بن
أأ
غÈيت أن- -ه سض -ي -ك -ون
ه- -ن -اك أك -ت -ظ -اظ ‘
أل- -دخ -ول أŸدرسض -ي،
لح- -ي- -اء
خ- -اصض- -ة ‘ أ أ
أ÷دي -دة أل -ت -ي رح -ل
ل-ه-ا ألسض-ك-ان ،ق-ائ-لة»:
ل- -ن ي -ب -ق -ى أي ط -ف -ل
جزأئري خارج ألÎبية خاصضة ‘ ألطور
للزأمي ،نحن أننا أمام إأجبارية ألدولة
أإ
‘ ألتكفل بكل تلميذ بلغ  6سضنوأت،
م -ه -م -ا ك -انت أل -ظ -روف» ،مضض -ي -ف -ة أن
أل -ق -ط -اع ي -ع -م -ل ع -ل -ى –سض Úظ-روف
لولوية لÓبتدأئي
ألتمدرسس ،وأعطيت أ أ
بحكم أرتفاع عددهم وأنخفاضضهم ‘
أل- -ط- -ور أل -ث -ان -وي ،م -ؤوك -دة أن أ◊ل -ول
Ÿشض -ك -ل ألك -ت -ظ -اظ ي -ن -ب -غ-ي أن ت-ك-ون
بيدأغوجية ﬁضضة.

ا◊لول Ÿششكل
ا’كتظاظ ينبغي أان تكون
بيداغوجية ﬁضشة
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وأحÎأفية أŸوظف Úعن طريق ألتكوين ،تعّد هي
لخرى «أحد أÙاور ألكÈى ‘ هذأ أıطط ،إأ¤
أأ
جانب تعزيز عملية ألدعم وتنمية ألوسضاطة وأ◊وأر
وت-ف-ع-ي-ل أŸع-ا÷ة أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ‘ كل أŸسضتويات،
Óسضتاذ
وكذأ تطبيق ألتقييم ألتشضخيصضي حتى يتسضنى ل أ
لسضبوعÚ
توجيه ألتلميذ وفق قدرأته ،وذلك خÓل أ أ
لول Úمن إأنطÓق ألسضنة ألدرأسضية».
أأ
لط - -ار ،ج- -ددت ألسض- -ي- -دة ب- -ن غÈيت،
و‘ ه - -ذأ أ إ
أسضتعدأد وزأرتها لسضتقبال كل ألتÓميذ ‘ ألطور
للزأمي (ما ب 6 Úإأ 16 ¤سضنة) إأ ¤جانب ألتعليم
أإ
ألثانوي ،مÈزة أن أ÷زأئر «تشضهد منذ سضنة 2005
أرت -ف -اع -ا ‘ ع -دد أل -ولدأت وأل -ذي ي -عّ-د م-ؤوشض-رأ ‘
لقسضام».
أرتفاع عدد ألتÓميذ ،وبالتا‹ إأكتظاظ أ أ
و‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق ،أع -تÈت أل -وزي -رة ،أن أ◊ل -ول
أŸعتمدة Ÿوأجهة مشضكل ألكتظاظ «ل Áكن أن
لسضتاذ ألذي
يكون سضوى بيدأغوجيا» ،مشضÒة إأ ¤أن أ أ
يتمتع بكفاءة عالية ‘ ألتدريسس «Áكنه أن يتعامل مع
ألتÓميذ حتى وإأن كان عددهم ‘ ألقسضم كبÒأ».
لطار ،بالسضÎأتيجية أ÷ديدة
وذكرت ‘ هذأ أ إ
لسضاتذة
ألتي أعتمدها قطاع ألÎبية ‘ ›ال تكوين أ أ

ألعدد
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وأل -ت -ي ت-ع-ت-م-د أسض-اسض-ا ع-ل-ى «ت-ع-ل-ي-م أŸادة وم-ن-اه-ج
أل -ت -دريسس وط-رق أل-ت-ح-ك-م ‘ أل-قسض-م ب-دل أل-ط-ري-ق-ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ت-ي ك-انت ت-رت-ك-ز ع-ل-ى أ÷انب أل-نفسضي
ل -ل -ت -ل -م-ي-ذ» ،مشضÒة إأ ¤أن أل-ق-ط-اع «“ك-ن ‘ ظ-رف
سضنت Úمن توظيف أزيد من  100ألف أسضتاذ كلهم
أسضتفادوأ من ألتكوين».
لطعام وألنقل أŸدرسضي ومنحة 3000
وبخصضوصس أ إ
دج للعائÓت أŸعوزة ،أكدت ألوزيرة أن «كل ألتدأبÒ
أتخذت ،حيث ” Œنيد عدد كب Òمن أŸوظف‘ Ú
لطار» ،مÈزة أن أŸطاعم «سضتفتح منذ أليوم
هذأ أ إ
لول من ألدخول أŸدرسضي».
أأ
وأكدت ‘ ذأت ألسضياق ،أن تطبيق ألقانون ألذي
سض -م -ح ب -وضض -ع م -ط -اع -م ألب -ت -دأئ-ي-ات –ت تصض-رف
ألبلديات ،جعل تسضيÒها Áر Ãرحلة إأنتقالية منذ
ألفصضل ألثا Êمن ألسضنة أŸاضضية ،مÈزة أنه «من بÚ
تبعات تطبيق هذأ ألقانون ،عدم فتح  1000مطعم
لسضباب تتعلق باŸمول Úلهذه أŸطاعم ،من
مدرسضي أ
ب 14 Úألف مطعم» ،مؤوكدة من جانب أآخر ،أن منحة
 3000دج «سض -ي -ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ق-ب-ل أل-دخ-ول أŸدرسض-ي
أŸقبل».

ضشرورة التكوين اŸتواصشل
لألسشاتذة
‘ هذأ ألصضدد ،شضددت وزيرة ألÎبية
Óسض- -ات- -ذة
ع - -ل- -ى أل- -ت- -ك- -وي- -ن أ÷ي- -د ل - -أ
وأŸرأفقة للتعامل ‘ ألقسضم مع تزويده
لدوأت ألبيدأغوجية ،وحسضبها فإان
با أ
لسض -ت-اذ ب-ت-ك-وي-ن ج-ي-د
ع -دم م -رأف -ق -ة أ أ
يجعلنا نتحصضل على نتائج سضلبية ،كما
أن ‚اح أŸدرسض -ة م -رت -ب -ط -ة ب -ن -وع-ي-ة
لسضاتذة وأŸفتشض ،Úقائلة إأن ألقطاع
أأ
أو ¤أه- -م- -ي- -ة ل- -ل- -ت -ك -وي -ن ‘ أل -دخ -ول
أŸدرسضي أŸاضضي وألذي سضيتم تعميقه
ه- -ذه ألسض- -ن- -ة ،ب -ح -يث Áسس أل -ت -ك -وي -ن
أل- -ت- -م- -ه- -ي- -دي أ÷انب أل- -ب -ي -دأغ -وج -ي
وت -ع -ل -ي -م -ي -ة أŸادة ل -ت -وج -ي -ه خ-ري-ج-ي
أ÷امعات طريقة ألتعامل مع ألتÓميذ
لول م - -ن
دأخ- - -ل أل - -قسض - -م ‘ أل - -ي - -وم أ أ
ألتمدرسس ،بحيث ” توظيف أك Ìمن
 100ألف أسضتاذ خÓل  2016و.2017
أشض- - -ارت إأ ¤أن - -ه ،ي - -ن - -ب - -غ - -ي –يÚ
أÙتوى وأŸعاملة وألتكوين أŸتوأصضل
لطفال أليوم لديهم ذكاء كب‘ Ò
لن أ أ
أ
أسضتخدأم شضبكة ألنÎنيت ،و‘ سضؤوأل
حول مشضكل ألتسضرب أŸدرسضي ،قالت
بن غÈيت إأن ألقطاع عمل مع ألديوأن
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د ع-ل-ى إأع-ادة
توجيه هذه ألفئة من ألتÓميذ ألذين
خرجوأ من أŸدرسضة برغباتهم ،كما أن
ألوزأرة بصضدد Œسضيد ألتوصضيات ألعامة
لÓ- -سض- -تشض- -ارة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ت- -ق- -ي -ي -م
أل - -ب - -ي - -دأغ - -وج - -ي ،مÈزة أن أل - -فشض - -ل
أŸدرسضي يؤودي للتخلي عن أŸدرسضة.

»æWh

ألربعاء  30أأوت  2017م
ألموأفق لـ  08ذي ألحجة  1438هـ

تداب Òوقائية ‘ عيد ا’أضضحى

تسسخ 6 Òآألف شسرطي لتأام Úألعاصسمة
الشضعب  /قامت مصضالح أامن و’ية ا÷زائر باتخاذ إاجراءات وتداب Òوقائية إاضضافية Ãناسضبة ا’حتفال بحلول عيد
’ضضحى اŸبارك  ،2017من خÓل تسضخ 6 Òآا’ف شضرطي من ﬂتلف الرتب ،لضضمان تغطية أامنية ﬁكمة من خÓل احتÓل
ا أ
’من وحماية سضÓمة و‡تلكات
شضامل وكامل للميدان بتوزيع أاك Èعدد من قوات الشضرطة العملياتية ،وهذا لتوف Òا أ
اŸواطن ،Úع Èقطاع اختصضاصس أامن و’ية ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حجاب عبد ا◊ليم لـ»الشضعب»:
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 18نقطة لبيع ألأضساحي و  39بيطريا ع Èبلديات أŸسسيلة
اعتمدت مصضالح اŸسضيلة  18نقطة
ل -ب -ي -ع أاضض -اح -ي ال -ع-ي-د م-وزع-ة عÈ
ال -ع -دي -د م -ن ال-ب-ل-دي-ات وŒن-ي-د 39
ط-ب-ي-ب-ا ب-ي-ط-ري-ا ل-لسضهر على مراقبة
أاضضاحي العيد وتسضليم شضهادة طبية
ت-ث-بت صض-ح-ت-ه-ا ل-تسضهيل عملية نقل
’خرى.
’ضضاحي إا ¤الو’يات ا أ
ا أ
كشسف أŸفتشش ألبيطري Ãصسالح مديرية
ألفلحة باŸسسيلة حجاب عبد أ◊ليم ‘
تصسريح لـ «ألشسعب» عن فتح  18نقطة لبيع
أŸوأشسي ع Èترأب ألولية منها أأربعة نقاط
Ãركز ألولية و أثنتان ببوسسعادة وألباقي
منتشسر بعدة بلديات ألولية ،مؤوكدأ أأن هذه
ألنقاط مؤوطرة من قبل  19طبيبا بيطريا
ي -ق -وم -ون Ãرأق -ب -ة ن -ق -اط أل -ب-ي-ع وإأمضس-اء
لضس-ح-ي-ة أل-ت-ي ي-طلبها
ألشس-ه-ادة ألصس-ح-ي-ة ل -أ
أŸوألون وألرأغب ‘ Úنقل أŸوأشسي إأ¤
ألوليات ألشسمالية باعتبار أأن ألولية هي
أŸمون ألرئيسسي لها.
نوه حجاب إأ ¤أأن أŸصسالح ألفلحية
خصسصست  10مذأبح لسستقبال أألضساحي
يوم ألعيد وŒنيد  20طبيبا بيطريا يوم
ألعيد وتخصسيصش فرقت Úمتنقلت ÚعÈ
شس- -وأرع ب- -وسس- -ع- -ادة ومسس- -ي -ل -ة ت -ت -ج -ولن
ب-اŸن-اط-ق أ◊ضس-ري-ة Ÿرأق-ب-ة أألضس-اح-ي

ألتي يطلب أأصسحابها ألكشسف عنها.
‘ ذأت ألسس -ي -اق ح -م -لت أل -ع -دي -د م -ن
أ÷معيات ألناشسطة ‘ أÛال أÒÿي
على عاتقها عملية جمع أأضساحي ألعيد
لتوزيعها على أŸعوزين على غرأر جمعية
كافل أليتم لبلدية أأولد عدي لقبالة ألتي
ج -م-عت  70أأضس -ح -ي -ة سس -وف ت-وزع ع-ل-ى
ألعائلت قبل ألعيد.
من جهتها قامت جمعية «أأمل لذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصس -ة « ،بÈه -وم أل -ت-ي
–صسي  394معاق بتوزيع إأعانات مالية
على  180شسخصش من ذوي ألحتياجات
أÿاصس -ة أل -ع-زأب وت-وزي-ع إأع-ان-ات أأخ-رى
ع -ل -ى أŸت -زوج Úم-ن ذوي ألح-ت-ي-اج-ات
أÿاصس- - -ة وك- - -ذأ ت - -وزي - -ع ﬁ 128فظة
مدرسسية على أأبناء أŸعوزين وألفقرأء.
ك -م -ا ت -ع -ك-ف أ÷م-ع-ي-ة خ-لل أألي-ام
ألقليلة ألقادمة بر›ة حفل زوأج جماعي
لعشسر عرسسان .حيث أأكد رئيسش أ÷معية
ألصس -ادق سس -ع -دأوي أأن أŸب -ادرة ت -أات-ي ‘
أإط -ار ع -م -ل -ي -ات أل -تضس -ام-ن ألج-ت-م-اع-ي
Ÿسس -اع -دة ذوي ألح -ت -ج -اج-ات أÿاصس-ة
للحتفال بعيد أألضسحى أŸبارك وضسمان
دخول مدرسسي ألبنائهم بشسكل جيد.

أŸسسيلة :عامر ناجح

حرصضا على تلبية حاجيات اŸواطن Úبباتنة

هذه أإلجرأءأت وألتدأب Òأألمنية متوأجدة
‘ أŸيدأن باسستمرأر ،حيث ” مضساعفتها
وتكثيفها من خلل عمليات مرأقبة خاصسة
ب - -ال - -ق - -رب م- -ن ﬁي- -ط أألسس- -وأق ،أÙلت
وأŸرأك -ز أل -ت -ج -اري -ة أل -كÈى Ÿا ت-ع-رف-ه م-ن
ت - -وأف - -د ع - -دد ك - -ب Òل - -ل- -ع- -ائ- -لت لق- -ت- -ن- -اء
أŸسس -ت -ل -زم-ات أÿاصس-ة ب-إاح-ي-اء ع-ي-د أل-ف-ط-ر
أŸبارك ،إأضسافة إأ ¤تكثيف ألدوريات ألرأكبة
وأل- -رأج- -ل -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل م -ن ﬁط -ات
أŸسس -اف -ري -ن أÿاصس -ة ب -ا◊اف-لت ،سس-ي-ارأت
أألج- - -رةﬁ ،ط - -ات أŸيÎو وألÎأم - -وأيŸ ،ا
تعرفه من حركية أŸوأطن Úوضسمان تنقلتهم
بكل أأريحية وأأمان ،وهذأ بالسستعانة بفرق
أألنياب وألوسسائل ألتقنية أ◊ديثة.
” وضسع ﬂطط عمل ميدأ Êجار تنفيذه
للحد من ظاهرة حوأدث أŸرور وﬂلفاتها
ألسسلبية ،حيث ” تعزيز توأجد قوأت ألشسرطة
‘ ألتقاطعات وألنقاط ألسسودأء ،مع مضساعفة
ألتوأجد ألشسرطي على مسستوى نقاط أŸرأقبة
وأ◊وأجز ،وكذأ تفعيل دوريات فرق ألوقاية
أŸروري -ة ،و ه -ي وح -دأت م -ت-ن-ق-ل-ة ب-وأسس-ط-ة
ألدرأجات ألنارية وألسسيارأت أÿفيفة ،لردع
كل ﬂالفي قانون أŸرور ،ضسمانا للنسسيابية
أŸروري- -ة ع Èأل- -ط- -رق- -ات خ- -لل ت- -ن -ق -لت
أŸوأطن Úخلل هذه أŸناسسبة ،إأضسافة إأ¤
دوري -ات أأم -ن -ي -ة رأج-ل-ة ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى
ألشس-وأرع وأŸفÎق-ات أل-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-قاطعات
أإلدأرية ،أأسسندت لها مهمة أŸرأقبة ألدأئمة
لشس -خ -اصش أŸشس -ب -وه ،Úوك -ذأ إأح -ب-اط ك-ل
ل -أ
أأشسكال ألعتدأءأت ألتي قد “سش أŸوأطنÚ
وأŸم -ت -ل -ك -ات أل -ع -ام -ة وأÿاصس-ة ‘ أل-وسس-ط
أ◊ضسري.

تبقى مصسالح أأمن ولية أ÷زأئر ›ندة
ل -ي -ل ن -ه -ارأ م -ن خ -لل إأم -ك -ان-ي-ات-ه-ا أŸادي-ة
وألبشسرية لتحقيق أألمن وألطمأانينة للموأطن
وح -م -اي-ة ‡ت-ل-ك-ات-ه ع-ل-ى أأن ي-ك-ون أل-تشس-ك-ي-ل
أألم -ن -ي سس -اري أŸف -ع -ول ط -وأل ألسس -ن -ة ،م -ع
تسس -خ Òت -دأب Òوق -ائ -ي-ة إأضس-اف-ي-ة ت-زأم-ن-ا م-ع
ألدخول أŸدرسسي أŸقبل ،كما يبقى ألرقم
أألخضسر  15-48وخط شسرطة ألنجدة ‘ 17
خدمة أŸوأطن Úللتبليغ عن كل طارئ.

...وأزيد من  3500تاجر
لضسمان أŸدأومة
سس -خ-رت مصس-ال-ح م-دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة ل-ولي-ة
أ÷زأئ - - -ر أأزي- - -د م- - -ن  3500ت -اج-ر لضس-م-ان
أŸدأوم- -ة ي- -وم -ي ع -ي -د أألضس -ح -ى أŸب -ارك،
حسسبما أأفاد به مدير ألتجارة لولية أ÷زأئر
كر Ëقشش ،مشسÒأ إأ ¤أأنه ” تسسخ Òأأك Ìمن
ثلثي Œار ألعاصسمة أأي  3519من ب10660 Ú
تاجر يزأولون ﬂتلف ألنشساطات وعلى رأأسسها
أıاب- -ز وب- -ي- -ع أŸوأد أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة أل- -ع- -ام -ة
وأŸلبنات من أأجل ضسمان أŸدأومة خلل
يومي عيد أألضسحى لسسنة .2017
ضس-م-ن أل-نشس-اط-ات أل-ت-ي ” ألÎك-ي-ز ع-ل-يها
لضس- -م- -ان ‚اح ب- -رن- -ام -ج أŸدأوم -ة أıاب -ز
وأŸوأد ألغذأئية وأÿضسر وألفوأكه إأضسافة إأ¤
أŸتعامل ‘ Úنشساطات أأخرى على غرأر
أأصسحاب قاعات ألشساي وأŸقاهي وﬁطات
ألبنزين وأŸطاعم وغÒها.
أأوضس -ح ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-دد أıاب-ز أل-ت-ي

تضسمن أŸدأومة خلل يومي ألعيد بالعاصسمة
ع -ن ت -خصس -يصش ﬂ 503ب -زة لضس-م-ان ت-زوي-د
أŸوأط - -ن Ãادة أ Èÿب - -اع - -ت - -ب - -اره- -ا م- -ادة
أأسساسسية ،مضسيفا أأنه ” كذلك تسسخ1739 Ò
ت -اج -ر ل -ل -م -وأد أل -غ-ذأئ-ي-ة وأÿضس-ر وأل-ف-وأك-ه
(Œارة بالتجزئة) لضسمان أŸدأومة.
ك- -م- -ا ” تسس -خ 10 Òم-ل-ب-ن-ات م-ن منتجي
أ◊ل -يب ل -ولي-ة أ÷زأئ-ر لضس-م-ان أسس-ت-م-رأري-ة
عملها يومي ألعيد بشسكل عادي وعلى مدأر
 24/24سساعة لفتا أأن مادة أ◊ليب سستكون
متوفرة ول ندرة فيها ،كما ” تسسخ5 Ò
مطاحن لضسمان أŸدأومة يومي ألعيد يÈز
أŸسسؤوول .
أأضساف ‘ ذأت ألسسياق أأن عدد أألعوأن
أŸسسخرين من قبل مديرية ألتجارة لولية
أ÷زأئر لتطبيق برنامج أŸدأومة خلل يومي
ألعيد قد بلغ هذه ألسسنة حوأ‹  200عون
موزع Úعلى فرق تدخل ع 13 Èمقاطعة
إأدأرية بالعاصسمة وتشسمل  57بلدية لضسمان
توفﬂ Òتلف أŸوأد للموأطن Úخاصسة أŸوأد
وأسسعة ألسستهلك -يقول أŸسسؤوول.-
بخصسوصش أإلجرأءأت أŸتخذة من طرف
مديرية ألتجارة ضسد ألتجار ألذين ل يلتزمون
باŸدأومة خلل يومي ألعيد فقد حددتها
حسسب ألسسيد قشش أŸادتان  35و  35مكرر من
قانون  23يوليو  ،2013حيث أأن ألتاجر بعد
إأثبات ﬂالفته تعليمات أŸدأومة سسيعاقب
بغرأمة تÎأوح ما ب 100.000 Úأألف دج و0
 200.00أأل - -ف دج .وأأضس - -اف أأن- -ه ‘ «ح- -ال- -ة
ت -ك -رأر» ع-دم أحÎأم أŸدأوم-ة سس-ي-ت-م إأت-خ-اذ
إأج -رءأت صس -ارم-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-غ-ل-ق ﬁل أل-ت-اج-ر
أıالف للتعليمات Ÿدة ل تقل عن  30يوما.

دوريات راجلة وحواجز بقوات إاضضافية

أألفا شسرطي ‘ ﬂطط أسستثنائي بتيبازة
سض -ط -رت مصض -ال -ح أام -ن و’ي -ة
ت-ي-ب-ازة ﬂط-ط-ا أام-نيا اسضتثنائيا
ل -ت -وف Òت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة شض-ام-ل-ة
’ضضحى
على مدار يومي عيد ا أ
ب -ح -يث ّ” Œن-ي-د  2000شضرطي
م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -رتب ل -ت -ع -زي -ز
ال - - -ت - - -واج - - -د اŸي - - -دا Êو وضض- - -ع
تشض - -ك - -ي Ó- -ت أام - -ن - -ي- -ة ب- -اÙاور
ال- -رئ- -يسض- -ي -ة ال -واق -ع -ة ب -إاق -ل -ي -م
ا’ختصضاصس.

تيبازة :عÓء ملزي
أأشسار مصسدر «ألشسعب» من خلية
ألتصس -ال وأل -ع -لق -ات أل -ع-ام-ة ب-أام-ن
أل- -ولي -ة إأ ¤أأن أıط -ط أŸسس -ط -ر
ي -ق -تضس-ي مضس-اع-ف-ة ن-ق-اط أŸرأق-ب-ة
وأل -ت -ف -ت -يشش م -ع ت -ك -ث -ي-ف أل-دوري-ات
ألرأجلة وألرأكبة وتدعيم ألدوريات
وأ◊وأج -ز ب -ق -وأت إأضس -اف -ي-ة ب-ه-دف
ضس -م -ان سس -ي -ول -ة م -روري-ة ع-ادي-ة م-ع

ألتدخل ألفوري لفك ألختناقات ‘
ح -رك -ة أŸرور ع -ن -د ألق-تضس-اء ،ك-م-ا
أأع ّ-د أıط -ط ق -وة أأم -ن -ي -ة خ -اصس-ة
لضس -م -ان ت -غ-ط-ي-ة أأم-ن-ي-ة ف-ع-ال-ة ع-ل-ى
مسستوى أألسسوأق وأŸسساجد وأŸقابر
وألسساحات ألعمومية.

 ...و  1133تاجر
معني باŸدأومة
كشس- - -ف مصس- - -ادر «ألشس- - -عب» م - -ن
م -دي-ري-ة أل-ت-ج-ارة ل-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ع-ن
Œن -ي -د  1133ت- -اج- -ر ‘ ﬂت- -ل- -ف
ألتخصسصسات لضسمان أŸدأومة يومي
عيد أألضسحى أŸبارك لهذه ألسسنة
مع ضسمان عمليات ألتموين بالوقود
وألدقيق وأ◊ليب.
ي -ت -ع -ل -ق أألم -ر بـ  655ت-اج-ر م-ن
هؤولء متخصسصس ‘ ÚأŸوأد ألغذأئية
وأÿضسر وألفوأكه وألعديد من هؤولء

يسسوق مادة أÿبز ألتي تعت Èأأسساسسية
و ذأت إأسس -ت -ه -لك وأسس -ع ك -م -ا أأشس -ار
ﬁدثنا أأيضسا أإ ¤كون عدد أÿبازين
أÛندين هذه ألسسنة بلغ  117خباز
من ب 234 Úخباز مسسجل بالولية
Ãا يعادل  50باŸائة منهم وهو نفسش
خر خلل عيد ألفطر.
ألعدد أŸسس ّ
‘ ح Úيعنى  347تاجر بنشساطات
ﬂت -ل -ف -ة أأخ -رى م -ن ب 884 Úتاجر
مسسجل بهذه ألصسفة Ãا يعادل نسسبة
 39باŸائة ،مع أإلشسارة إأŒ ¤نيد
مطحنت Úناشسطت Úبالولية وأألمر
نفسسه بالنسسبة للملبنات ،و”ّ تكليف
مسسÒي ﬁط - -ات أÿدم- -ات ل- -ب- -ي- -ع
ألوقود بضسمان أŸدأومة مع إأرسسال
ق -ائ -م -ة م -فصس -ل -ة Ÿدي -ري -ة أل-ط-اق-ة
ب-ال-ولي-ة وأل-ت-ي تسس-ت-عمل صسلحياتها
لضسمان “وين هؤولء بانتظام خلل
فÎة عطلة ألعيد .
ف -ي -م -ا ي -خصش أل-وسس-ائ-ل أل-بشس-ري-ة

أŸسس- -خ- -رة لضس -م -ان سسÒورة أأحسس -ن
لهذه ألعملية فقد كشسف ﬁدثنا عن
Œن-ي-د  75ع-ون-ا مشس-ك-ل 34 Úفرقة
م -ي -دأن -ي-ة ي-ؤوط-ره-ا  5أأع -وأن ع -ل-ى
مسستوى أŸفتشسيات أ÷هوية وعونان
على مسستوى أŸديرية ألولئية وهو
” تسسخÒه خلل
ألعدد ذأته ألذي ّ
عيد ألفطر.
وأأّ-ك -د ذأت أŸصس -در م -ن م-دي-ري-ة
أل -ت -ج -ارة أأيضس-ا أأّن أل-ت-ج-ار أأصس-ب-ح-وأ
Áت-ث-ل-ون ح-ال-ي-ا إلج-رأءأت أŸدأوم-ة
ب -ال -ن -ظ-ر إأ ¤خ-وف-ه-م م-ن ت-عّ-رضس-ه-م
ل -ع -ق -وب -ات صس -ارم -ة وأردة ب-ال-ق-ان-ون
 13/06أŸؤورخ ‘  23جويلية 2013
وأŸتعلق بشسروط ‡ارسسة أألنشسطة
جل أأية ﬂالفة
ألتجارية بحيث  ⁄تسس ّ
ب -ه -ذأ ألشس-أان خ-لل ي-وم-ي أŸدأوم-ة
سس- -وأء ت- -ع -ل -ق أألم -ر ب -ع -ي -د أل -ف -ط -ر
أŸنصسرم أأو عيد أألضسحى من ألعام
أŸاضسي.

“ديد سساعات ألعمل وتشسغيل جميع أŸوزعات أآللية
تشض- -ه- -د ﬂت- -ل- -ف م -راك -ز الÈي -د
’وراسس ب -ات -ن -ة إاق -ب -ا’
ب- -ع- -اصض -م -ة ا أ
م -ن -ق -ط -ع ال -ن -ظ Òل -ل -زب -ائ -ن لسض-حب
’ضض -ح -ى
أام- -وال -ه -م ت -زام -ن -ا وع -ي -د ا أ
اŸبارك ،حيث سضطرت وحدة الÈيد
لباتنة برنا›ا للتكيف مع ا◊دث
م- -ن خ Ó-ل “دي -د سض -اع -ات ال -ع -م -ل
’سضبوع.
خاصضة بنهاية ا أ
ي -ت -م إأج -رأء أŸئ -ات م -ن أل -ع -م-ل-ي-ات
ألÈيدية ‘ أليوم ألوأحد ،ب Úسسحب
لموأل وإأيدأعها وأللفت عدم تلقي
أ أ
ع - -م - -ال ألÈي- -د لشس- -ك- -اوى م- -ن ط- -رف
أŸوأط - -ن Úوأل - -زب - -ائ- -ن ك- -ون ج- -م- -ي- -ع
لل-ي-ة ت-ع-م-ل بشس-ك-ل عادي،
ألصس-رأف-ات أ آ
ب -ك -اف -ة أŸك-اتب ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ت-لك أل-ت-ي
للية
تشس-ه-د ع-م-ل-ي-ة ت-غ-ي Òل-ل-م-وزع-ات أ آ
ألقدÁة لوضسع أ÷ديدة أÿاصسة ألتي
ت -ع -م -ل ب -ال -ب -ط-اق-ة أل-ذه-ب-ي-ة ،وأŸق-در
عددها بـ  16موزعا جديدأ أسستفادت
منها ولية باتنة كما لعبت وفرة ألسسيولة
دورأ ‘ أل- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -أاغ -لب أŸوأط -نÚ
لخرى
لسسلك أ أ
وأŸتقاعدين وباقي أ أ

رغم توأجد عدد ل بأاسش به من ألعمال
‘ عطلة.
ت -ت -وأصس -ل ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع أل-ب-ط-اق-ات
ألذهبية وألتي وصسلت إأ ¤أأك Ìمن  35أألف
ب-ط-اق-ة ” ت-وزي-ع-ه-ا م-ع أأرق-ام-ه-ا ألسسرية
وسسط إأجرأءأت تنظيمية ﬁكمة ،وهو ما
سسيمكن ألزبائن من ألسستفادة من عدة
خدمات بينها ،تسسديد أشسÎأك أألنÎنت
بصس- - - -ورة غﬁ Òدودة ،وألسس- - - -حب م - - -ن
ألرصسيد Ÿبالغ مالية تصسل إأ ¤غاية 50
أألف دينار وذلك بعد أأن كانت ألبطاقات
ألعادية ل تتيح لهم سسوى أ◊صسول على
مبلغ  20أألف دينار فقط.
كما سسيسستفيد زبائن بريد أ÷زأئر،
من خدمة جديدة تتمثل ‘ تسسديد ثمن
مشسÎياتهم ع ÈأŸتاجر وذلك إأ ¤غاية
 10أآلف دي -ن -ار ،ح -يث م -ن أŸن-ت-ظ-ر أأن
تعرف هذه أÿدمة طريقها ‘ ألنتشسار
مع أنطلق عملية تسسليم قارئ ألبطاقات
ع- -ل -ى أŸت -ع -ام -ل Úألق -تصس -ادي Úأل -ذي -ن
يطلبونه.

باتنةŸ :وشسي حمزة

جمال لوجان لـ»الشضعب»:

توفر ألسسيولة أŸالية و÷ان تفتيشش ع 94 Èمكتبا بريديا
تشض-ه-د ﬂت-ل-ف اŸك-اتب الÈيدية
ع Èت -راب و’ي -ة م -عسض-ك-ر ح-رك-ي-ة
وضض -غ -ط -ا ك-بÒي-ن ق-ب-ي-ل ي-وم Úم-ن
’ضض -ح -ى اŸب -ارك ،وم-ن أاج-ل
ع -ي -د ا أ
ال -ت -ح-ك-م ‘ ال-وضض-ع وضض-م-ان ت-ق-دË
خدمات أافضضل لزبائنه قامت مصضالح
ب -ري -د ا÷زائ -ر Ãعسض -ك -ر ب -ت -ج -ن -ي-د
إاط -ارات -ه -ا م -ن أاج -ل ت -غ -ط -ي-ة ك-اف-ة
اŸكاتب الÈيدية البالغ عددها 94
مكتبا ع Èتراب الو’ية و تدعيم
شض -ب-اب-يك ه-ذه اŸك-اتب
ب - - -أاع- - -وان م- - -ك- - -ل- - -فÚ
ب - -خ- -دم- -ة ال- -زب- -ائ- -ن و
تقليل عبء ا’نتظار
والطواب.Ò
حسسب ما أأفاد به مدير
ب- -ري -د أ÷زأئ -ر Ÿعسس -ك -ر
جمال لوجان لـ»ألشسعب» فقد ” أإنشساء
لعلم أآل‹ مكلفة بإاصسلح أأي
خلية ل إ
عطب ُتشسعر به أŸديرية زيادة عل خلية
ت -ف -ت -يشش ت -ق -وم ب -زي -ارأت ف -ج -ائ-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى شسبكة مكاتب ألÈيد للوقوف على
أأي تصسرفات غ Òمقبولة Œاه ألزبائن،
م- -ؤوك- -دأ ‘ سس -ي -اق ح -دي -ث -ه أأن ألسس -ي -ول -ة

ألنقدية لتغطية كافة أحتياجات ألزبائن
متوفرة نتيجة ألتسسهيلت ألتي يقدمها
ألبنك أŸركزي.
أأكد لوجان أأنه ” سسحب أأزيد من 630
مليون دينار ع Èمكاتب بريد معسسكر من
ط -رف أŸت -ق-اع-دي-ن ‘ أألي-ام أŸاضس-ي-ة،
مشسÒأ من جهة أأخرى أأنه ” وضسع 8
م -وزع -ات أآل -ي -ة ج -دي -دة ل -ل -ن -ق-ود ع8 È
مكاتب بريدية ببلديات فروحة ،ألغمري،
سسيدي قادة وغÒها من أŸكاتب إأضسافة
أإŒ ¤ديد  4موزعات آألية
ل-ل-ن-ق-ود Œاوزت صس-لحيتها
 5سسنوأت.
تضس- - -اف إأ 20 ¤موزعا
آأل-ي-ا ل-ل-ن-ق-ود ت-وف-ر خ-دم-ات
م -ن -ت -ظ-م-ة ل-ل-زب-ائ-ن خ-اصس-ة
خ - -لل ه - -ذه أل- -فÎة أل- -ت- -ي
تسسبق ألشسعÒة ألدينية ،كما ذكر جمال
لوجان أأن مصسا◊ه قد أسستلمت منذ بدأية
ألسس -ن -ة أأزي-د ب-ق-ل-ي-ل ع-ن  14أأل-ف ب-طاقة
ذهبية سسلمت منها  6أألف بطاقة لزبائن
بريد أ÷زأئر Ãعسسكر.

 630مليون دينار
سسحبت خÓل أأيام
معدودأت

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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Ÿواجهة تدفق اŸهاجرين غ ÒالششرعيÚ

قمة باريسس تششّدد على تنسشيق ا÷هود اإلفريقية واألوروبية
مسشاعدة بلدان العبور ماليا

شسكلت أازمة الهجرة
وال- - -ت- - -وصس - -ل إا ¤رد
منسسق Ÿواجهة أازمة
اŸهاجرين القادمÚ
إا ¤أاوروبا ع Èالبحر
اŸت -وسس-ط ،م-وضس-وع
قمة مصسغرة شسارك
فيها ‡ثلو أاربع دول
أاوروبية وهي فرنسسا
وأاŸان -ي -ا وإاي -ط -ال -ي -ا
وإاسس- -ب- -ان- -ي- -ا وثÓ- -ث
بلدان إافريقية وهي
ليبيا والنيجر وتشساد،
إاضس - -اف - -ة إا ¤وزي- -رة
خ- - -ارج- - -ي - -ة ال–اد
األوروب-ي-ي ف-يديريكا
موغÒيني.
رك -زت ال -ق -م -ة ع-ل-ى
ت -ع-م-ي-ق ال-ت-ع-اون م-ع
دول إافريقية للحد من حركات النزوح إا¤
أاوروبا ومنع اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úمن
اŸغامرة بحياتهم للعبور إا ¤أاوروبا على مÏ
قوارب ع Èالبحر األبيضض اŸتوسسط.
كما تهدف القمة وفقا للرئاسسة الفرنسسية إا¤
«إاعادة تأاكيد دعم أاوروبا لتشساد والنيجر وليبيا
‘ ال-ت-ح-ك-م ب-ت-دف-ق اŸه-اج-ري-ن» و»مسس-اع-دة
ب -ل -دان ال -ع -ب -ور ‘ ث Ó-ث-ة اŒاه-ات ،م-راق-ب-ة
حدودها مع ليبيا والتصسدي للمهرب ÚوالÎكيز
ع -ل -ى ال-ل-ج-وء م-ع ف-ك-رة م-ع-ا÷ة اŸل-ف-ات ‘
اŸك -ان «ق -ب -ل أان ي-ح-اول اŸه-اج-رون ال-ع-ب-ور
ا÷هنمي».
كانت خمسض دول هي إايطاليا وليبيا والنيجر
وتشس - -اد وم - -ا‹ أاع - -ل- -نت ‘ ،خ- -ت- -ام ال- -ق- -م- -ة
اŸن -ع -ق -دة ،أاول أامسض ،ع -ن تشس -ك -ي -ل «غ -رف -ة
ت -نسس -ي -ق» إلدارة ال-ت-ع-اون ‘ ال-تصس-دي ألف-واج
اŸهاجرين ع Èحدود ليبيا ا÷نوبية وإاقامة
مراكز لسستقبالهم ‘ النيجر وتشساد.

آافاق جديدة
ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة اإلي -ط -ا‹ ،أا‚ي -ل -ي -ن -و
أال -ف -ان-و ،إان ن-ت-ائ-ج «ق-م-ة ب-اريسض» ت-ف-ت-ح أافً-ق-ا
جديًدا‡ ،ا يؤوكد ا◊اجة األسساسسية إلعادة
“وي - -ل الصس- -ن- -دوق السس- -ت- -ئ- -م- -ا Êاألوروب- -ي
ألف - -ري- -ق- -ي- -ا ال- -ذي ي- -دع- -م اŸشس- -اري- -ع ضس- -د
اŸتاجرين بالبشسر ،ويعزز التنمية القتصسادية،

ومسساعدة اŸهاجرين ‘ ليبيا وتشساد والنيجر.
أاضساف ‘ مقابلة مع جريدة «كوريÒي ديÓ
سسÒا» ،أامسض ،قائ« :ًÓإان ما جرى –ديده ‘
ب -اريسض Áك -ن أان يصس-ب-ح اسسÎات-ي-ج-ي-ة أاوروب-ا
ب-أاسس-ره-ا ،شس-ري-ط-ة أال ت-ن-ج-رف إا ¤مسس-ت-ن-ق-ع
البÒوقراطية ‘ بروكسسل» .رأاى أانه جرى
ت -أاك -ي -د األج -ن -دة اإلي-ط-ال-ي-ة ‘ ب-اريسض ،ل-ك-ن
الت -ف -اق -ات ب Úف -رنسس -ا وأاŸان -ي -ا وإاسس -ب -ان -ي-ا
وإاي-ط-ال-ي-ا ل-يسست ك-اف-ي-ة ◊ل ج-م-ي-ع ال-قضس-اي-ا
اŸعقدة والهيكلية للهجرة.

السشراج :نرفضس التوطÚ
أاكد رئيسض اÛلسض الرئاسسي فائز السسراج ‘
ك -ل -م -ت -ه أام -ام ال -ق-م-ة ال-رب-اع-ي-ة األوروب-ي-ة ‘
باريسض ،اÿاصسة بالهجرة غ Òالشسرعية أان
ليبيا «ضسحية» لهذه الهجرة مثلها مثل الدول
حا ما تتحمله ليبيا من «أاعباء
األوروبية ،موضس ً
كبÒة اسستقطاًعا من ميزانياتها اÙدودة»
Ÿواج -ه -ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة وا◊د م-ن ت-أاثÒه-ا
أامنيًا واقتصسادًيا واجتماعًيا .وقال السسراج:
«نؤوكد بوضسوح ل لبسض فيه أان سسياسسة ليبيا ‘
السس -اب -ق وا◊اضس -ر ضس -د أاي مسس -ع -ى ل -ت-وطÚ
اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úعلى أاراضسيها بأاي
صسورة كانت».
وقال اŸكتب اإلعÓمي الرئاسسي إان السسراج
أاشسار إا« ¤أان حرسض السسواحل وحرسض ا◊دود
يفتقدان إا ¤اإلمكانات القادرة على مواجهة

شس -ب -ك-ات ال-ت-ه-ريب اŸسس-ل-ح-ة تسس-ل-يً-ح-ا ج-يً-دا
بسسبب ا◊ظر على التسسلح».
وأاضساف السسراج« :إان مقاربتنا للحل تدعو إا¤
تقد Ëالدعم القتصسادي لدول اŸصسدر حتى
ل يضسطر مواطنوها إا ¤مغادرتها ‘ رحلة
ﬁفوفة باıاطر» .مؤوكًدا «أاهمية التنسسيق
م -ع دول ا÷وار م -رح ً-ب -ا Ãشس -ارك -ة ال -دول-تÚ
ا÷ارت Úالصسديقت Úتشساد والنيجر ‘ هذا
الج -ت -م -اع آام Óً-ال-ت-وصس-ل م-ع-ه-م-ا إا ¤صس-ي-غ-ة
عملية لتأام Úا◊دود اŸشسÎكة».
لفت السسراج إا« ¤أان هذه اŸسساعدات وتلك
ا÷ه -ود اŸشس -ك -ورة ل ت -ف -ي رغ -م أاه -م -ي -ت -ه-ا
Ãت -ط -ل -ب-ات اŸواج-ه-ة ال-ت-ي ل ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى
شسمال البلد ،مرحًبا Ãا أابدته كل من فرنسسا
وإايطاليا وأاŸانيا من اسستعداد لدعم جهود
مراقبة ا◊دود ا÷نوبية لليبيا التي أاكد أانها
اŸصس -در ال -رئ -يسض ل -ت -دف -ق اŸه -اج -ري-ن غÒ
الشسرعي.»Ú
ك -م -ا ح-ذر السس-راج م-ن «مشس-ك-ل-ة اŸه-اج-ري-ن
ال -ع -ال -ق ‘ Úل -ي -ب -ي-ا وضس-رورة ت-وف Òب-رن-ام-ج
للمسساعدة اإلنسسانية إا ¤أان يتم ترحيلهم إا¤
بلدانهم».
وقال السسراج إان حكومة الوفاق الوطني «تقدم
ال- -دع- -م اإلنسس- -ا Êل- -ه -م ب -حسسب اإلم -ك -ان -ات
اŸتاحة ،وتعلن التزامها بالواجبات األخÓقية
Œاه اŸهاجرين وترحيلهم وفق اŸتطلبات
اإلنسسانية».

تصشعيد غ Òمسشبوق ‘ ششبه ا÷زيرة الكورية

بيانغ يانغ تطلق صشاروخا اخÎق اÛال ا÷وي لليابان
أاكدت كل من كوريا ا÷نوبية واليابان إاطÓق كوريا الششمالية ،أامسض ،صشاروخا من منطقة قرب العاصشمة
بيانغ يانغ اخÎق اÛال ا÷وي اليابا.Ê

وأاعلنت ا◊كومة اليابانية أان كوريا الشسمالية
أاطلقت صساروخا مر فوق شسمال اليابان حيث
نصسحت السسكان باŸنطقة باتخاذ الحتياط
‘ ال -وقت ال -ذي أاشس -ارت ف -ي -ه ه -ي-ئ-ة اإلذاع-ة
والتلفزيون اليابانية (إان.إاتشض .كيه) إا ¤أانه ل
يوجد ما يشس Òإا ¤وقوع أاضسرار.
و ⁄يحاول ا÷يشض اليابا Êإاسسقاط الصساروخ
الذي مر فوق األراضسي اليابانية وقالت هيئة
اإلذاع -ة وال -ت-ل-ف-زي-ون ال-ي-اب-ان-ي-ة «إان الصس-اروخ
–طم إا ¤ثÓثة أاجزاء وسسقط ‘ اŸياه قبالة
جزيرة هوكايدو اليابانية».
من جهته أاعلن ا÷يشض الكوري ا÷نوبي أان

ك -وري -ا الشس -م-ال-ي-ة أاط-ل-قت م-ق-ذوف-ا  ⁄ي-تسس-ن
–دي -د ط -ب -ي -ع -ت -ه م -ن م -ن -ط -ق -ة ق -ري -ب-ة م-ن
ع -اصس-م-ت-ه-ا ب-ي-ون-غ ب-ي-ان-غ ‘ الŒاه الشس-رق-ي
صسوب البحر قبالة سساحلها الشسرقي.
وعقد ›لسض األمن الدو‹ اجتماعا عاجÓ
ح -ول ك -وري -ا الشس -م -ال -ي-ة ب-ع-د ظ-ه-ر أامسض‘ ،
نيويورك بناء على طلب طوكيو وواشسنطن بعد
إاطÓق بيونغ يانغ صساروخا حلق فوق اليابان
حسسب ما ذكرت مصسادر دبلوماسسية.
وتأاتي الدعوة إا ¤عقد هذا الجتماع بعد
ات -ف -اق رئ -يسض ال -وزراء ال -ي -اب -ا Êشس -ي-ن-زو آاب-ي
وال- -رئ -يسض األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب ع -ل -ى

«تصسعيد الضسغوط على كوريا
الشس - -م - -ال- -ي- -ة» وف- -ق م- -اق- -ال
الرئيسض اليابا.Ê
وق -ال آاب -ي ‘ ط -وك -ي -و إاث-ر
م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ع الرئيسض
األم-ري-ك-ي «ع-ل-ي-نا فورا عقد
ج - - -لسس- - -ة ط- - -ارئ- - -ة ‘ األ·
اŸتحدة وزيادة الضسغط على
كوريا الشسمالية».
وحسسب رئ - - - -يسض ال - - - -وزراء
ال- -ي -اب -ا Êف -إان ت -رامب ج -دد
«الل -ت -زام ال -ق -وي ل -ل -ولي -ات
اŸتحدة بنسسبة  100باŸائة
إا ¤ج-انب ح-ل-ي-ف-ت-ه-ا ال-ي-اب-ان
ب- -ع- -د ه- -ذا «ال- -ت- -ه- -دي -د غÒ
اŸسسبوق».
مناورات مشسÎكة
قال نائب وزير اÿارجية
الروسسيي سسÒغي ريابكوف،
أامسض ،إان بÓ- - - - -ده ت- - - - -رى أان
ال - -وضس - -ع ‘ شس- -ب- -ه ا÷زي- -رة
الكورية يتجه نحو التصسعيد ،مشسÒا إا ¤أان
مناورات الوليات اŸتحدة وكوريا ا÷نوبية
تزيد الوضسع تعقيدا حسسب مصسادر إاعÓمية.
وذك- -رت اŸصس- -ادر ذات -ه -ا ق -ول ن -ائب وزي -ر
اÿارجية الروسسي ‘ تصسريح صسحفي «إاننا
نرى أان الوضسع ‘ شسبه ا÷زيرة الكورية يتجه
ن -ح -و ال -تصس -ع-ي-د ون-ع-ت-ق-د أان اŸن-اورات ال-ت-ي
أاجرتها الوليات اŸتحدة وكوريا ا÷نوبية وإان
كانت ﬂففة نوعا ما فإانها لعبت دورها ‘
–ف-ي-ز ب-ي-ون-غ ي-ان-غ إلطÓ-ق صس-واري-خ ج-ديدة
مرة أاخرى.
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ترامب ‘ تكسشاسض لتفقد أاضشرار أاقوى إاعصشار مند نصشف قرن

مقتل7وتششريداآللفمعاقÎاب«هار‘»لهيوسشÏ

’ي-ام اŸق-ب-ل-ة زي-ادة ‘ م-ي-اه
ح -ذر مسش -ؤوول -ون أامÒك -ي -ون م -ن اح -ت -م -ال أان تشش -ه -د ا أ
ال-ف-يضش-ان-ات ال-ن-اج-م-ة ع-ن ال-ع-اصش-ف-ة اŸداري-ة «ه-ار‘» وذلك ب-ع-د أان ق-ت-لت بالفعل
سشبعة أاششخاصض ‘ و’ية تكسشاسض (جنوبي الو’يات اŸتحدة) مع توقعات بتششريد
’مطار الغزيرة على سشاحل
ثÓث Úأالف ششخصض آاخرين ‘ ،وقت اسشتمر تسشاقط ا أ
’مÒكي.
خليج اŸكسشيك ا أ

وأاصس- -درت سس- -ل- -ط -ات ال -ولي -ة –ذي -را م -ن
حدوث تسسرب كيميائي ‘ منطقت.Ú
وسس -ارعت ق -وات ا◊رسض ال-وط-ن-ي وضس-ب-اط
الشسرطة وعمال اإلنقاذ ومدنيون Ãروحيات
وزوارق وشساحنات خاصسة للسس ‘ Òمناطق
الفيضسانات إلنقاذ مئات الأشسخاصض الذين ل
ي- -زال- -ون ﬁاصس- -ري -ن ‘ ه -ي -وسس Ïراب -ع أاكÈ
مدينة أامÒكية ،وﬁيطها.
و»هار‘» أاقوى إاعصسار يضسرب تكسساسض منذ
أاك Ìمن خمسس Úعاما ،ووصسلت إا ¤اليابسسة
ا÷معة قرب مدينة كوربسض كريسستي التي تقع
على بعد  354كيلومÎا جنوبي هيوسس.Ï
وقالت تريشسيا بنتلي اŸتحدثة باسسم مكتب
الطب الشسرعي Ãقاطعة هاريسض (حيث تقع
هيوسس « )Ïمن اŸعتقد أان العاصسفة قتلت ما
ل ي -ق-ل ع-ن سس-ت-ة أاشس-خ-اصض ب-اŸق-اط-ع-ة ،م-ن
بينهم رجل لقي حتفه ‘ حريق شسب Ãنزله
وامرأاة مسسنة كانت –اول قيادة سسيارتها ‘
شس -وارع غ -م -رت-ه-ا م-ي-اه ال-ف-يضس-ان-ات ب-ا÷انب
الغربي من اŸدينة».
وق- -ال ال- -ط- -ب- -يب الشس- -رع- -ي ‘ م- -ق- -اط -ع -ة
مونتغمري اÛاورة إان امرأاة تبلغ من العمر
سس -ت Úع -ام -ا ل -ق-يت ح-ت-ف-ه-ا ع-ن-دم-ا سس-ق-طت
شسجرة على منزلها وهي نائمة.
وب -ي -ن-م-ا ع-اي-نت ع-ائÓ-ت أان-ق-اضض م-ن-ازل-ه-ا
اŸدمرة أاو الطرق التي غمرتها الفيضسانات أاو
أاغ-ل-ق-ت-ه-ا األن-ق-اضض ،نصس-ح غ-ري-غ أاب-وت حاكم
ولية تكسساسض سسكان هيوسس Ïبأان يسستعدوا
لوضسع سسيسستمر لفÎة طويلة.

–ذير من تسشرب كيميائي

وأاصسدرت السسلطات ‘ تكسساسض –ذيرا من
تسس - -رب ك - -ي - -م - -ي- -ائ- -ي Ãن- -ط- -ق- -ت- -ي لب- -ورت
وشس -وري-ك-ريسض ب-ال-ولي-ة ،ونصس-حت اŸواط-نÚ
بالبقاء ‘ اÓŸجئ وإاغÓق أاجهزة التكييف.
وق- -الت إادارة األم- -ن ال- -داخ -ل -ي وال -ط -وارئ
Ãقاطعة هاريسض  ‘-موقعها على األنÎنت-
إان إادارة اإلطفاء ‘ لبورت تعمل على إاصسÓح
التسسرب الذي حدث بخط أانابيب باŸنطقة.
‘ السسياق أاعلن الرئيسض دونالد ترامب حالة
الطوارئ بولية لويزيانا (اÛاورة لتكسساسض)
وقال البيت األبيضض إان هذا اإلجراء سسيتيح
ل -ل -وك-ال-ة ال–ادي-ة ل-ل-ح-الت ال-ط-ارئ-ة ت-أامÚ
السستعدادات بشسكل أافضسل Ÿواجهة تداعيات
اإلعصسار «هار‘».
وزار ت -رامب ت -كسس -اسض أامسض ل-ت-ف-ق-د األضس-رار
الناجمة عن اإلعصسار الذي اجتاح الولية برياح
تصسل سسرعتها إا 210 ¤كيلومÎات ‘ السساعة.
وقال مسسؤوولون بإادارة الطوارئ إانهم ملتزمون
بتوف ÒاŸوارد ال–ادية لتكسساسض بأاسسرع وقت
‡كن Ÿسساعدة اŸتضسررين من السسيول التي
تسس -ب -بت ف -ي -ه -ا ال -ع-اصس-ف-ة اŸداري-ة «ه-ار‘» إاذ
ي- -رج- -ح أان ي- -ط -لب أاك Ìم -ن  450أال-ف شس-خصض
اŸسساعدة.
وتوقع معهد متخصسصض بأابحاث التأامينات أان
تعادل تكلفة األضسرار الناجمة عن اإلعصسار ‘
تكسساسض تكلفة أاضسرار «كاترينا» الذي اجتاح نيو
أاورليانز كإاعصسار من الفئة الثالثة عام 2005
وتسسبب ‘ وفاة  1800شسخصض.

بغداد تعارضض القرار و تششّدد على وحدة العراق

ﬁافظة كركوك تقّر اŸششاركة ‘ اسشتفتاء اسشتقÓل كردسشتان
صشوت ›لسض ﬁافظة كركوك،
اŸت-ن-ازع ع-ل-ي-ه-ا ب Úح-ك-وم-ة ب-غداد
اŸرك-زي-ة واإق-ل-ي-م كردسشتان بششمال
ال - -ع - -راق ،اأمسض ،ب- -اŸواف- -ق- -ة ع- -ل- -ى
اإششراك اÙافظة ‘ ا’سشتفتاء على
اسشتقÓل ا’إقليم اŸزمع اإجراوؤه ‘
 25سشبتم ÈاŸقبل.
وج -ددت ب -غ -داد م -وف -ق -ه-ا ال-رافضض
لإج -راء السس -ت -ف -ت -اء ،م-ع-تÈة اأن ق-رار
›لسض ﬁافظة كركوك غ ÒقانوÊ
وغ Òدسستوري.
و‘ اأول رد فعل للحكومة العراقية
على هذا القرار ،قال اŸتحدث باسسم
مكتب رئيسض الوزراء سسعد ا◊ديثي اإن
«ك -رك -وك ج -زء م -ن اÙاف -ظ-ات غÒ
اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -الإق- -ل -ي -م ،وتشس -ارك ‘
الجتماعات الدورية ومرتبطة اإداريا
وماليا با◊كومة ال–ادية».
واأكد ا◊ديثي اأن «اأي خطوة تتنافى
مع الدسستور والقانون نرفضسها رفضسا
قاطعا ،لكونها اأمرا غ Òصسحيح وغÒ
جائز ول Áكن للمحافظات اأن تنفرد
ب -ات-خ-اذ ق-رارات ب-ع-ي-دا ع-ن ا◊ك-وم-ة
ال–ادية».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،ق- -ال رئ- -يسض ا÷ب -ه -ة

الÎكمانية النائب اأرشسد الصسا◊ي اإن
«ما قام به ›لسض ﬁافظة كركوك،
غ Òق - - -ان - - -وﬁ ،»Êذرا م - - -ن اأن ذلك
«سس - -ي - -دخ - -ل ال - -ع- -راق ‘ م- -زي- -د م- -ن
الصسراعات».
وج - -دد ا◊دي - -ث- -ي م- -وق- -ف ب- -غ- -داد
الرافضض لإجراء السستفتاء ،قائ Óاإن
«موقفنا بشساأن اإجراء السستفتاء هو اأنه
غ Òدسس- -ت- -وري ون- -رفضض اإج- -راء ه- -ذا
السستفتاء سسواء كان ‘ اإقليم كردسستان
اأو اŸن- -اط- -ق ال- -واق- -ع- -ة خ -ارج ح -دود
الإقليم اŸقرة ‘ الدسستور العراقي».
و‘ السسابع من جوان ،اأعلن رئيسض
الإق -ل -ي -م مسس -ع -ود ب -ارزا Êاأن -ه سس -ي-ت-م
اإج -راء اسس -ت -ف -ت -اء ‘ م -ن -اط-ق ال-ع-راق
الكردية ‘  25سسبتم Èعلى اإقامة دولة
مسستقلة.
ورغم اأن التصسويت غ Òملزم ،فاإنه
يشس -ك -ل اأسس-اسس-ا لإق-ام-ة دول-ة مسس-ت-ق-ل-ة
مشس -روع -ه -ا ي -خ -ت -م -ر م -ن-ذ ن-ال اأك-راد
العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد
بعيد حرب اÿليج ‘ العام .1991
واإقليم كردسستان اŸكون من ثÓث
ﬁاف -ظ -ات ‘ شس -م-ال ال-ع-راق ي-ت-م-ت-ع
با◊كم الذاتي منذ العام .1991

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حزب ““الّنهج الدÁقراطي““ يتّهم اıزن
بتثبيت ““الدولة البوليسسية““

حقوقّيون :اŸغرب احتل ال ّصسحراء الغربية لنهب ثرواتها

ن النزاع ‘ الصشحراء الغربية اÙتلة من طرف اŸغرب جوهره اقتصشادي ل
أاّكد الّناششط ا◊قوقي الصشحراويي ﬁمد حا‹ أا ّ
يجب إاخفاؤوه ول إاهماله ،موضشحا بأان اÙتل ““يتعّنت ضشد مسشار التسشوية ‘ آاخر مسشتعمرة بإافريقيا طمعا ‘ ضشم أاراضشي –وز
على خÒات وثروات كبÒة “كنه من –سش Úوضشعه القتصشادي““.

و‘ اŸقابل قال حا‹ إان هناك معركة قانونية
تظافرت فيها ا÷هودي سضواء من قبل منظمات
الدفاع عن حقوق ا’نسضان أاو من طرف النشضطاء
الصضحراويون من أاجل رفع دعاوى أامام ›موعة
م -ن اÙاك -م ب -ه -دف إاي -ق -اف اسض -ت -ن-زاف الÌوات
الصضحراوية ،والتي أاسضفرت عن نتائج إايجابية من
خ Ó-ل ق-رار اÙك-م-ة ا’ورب-ي-ة ب-ت-وق-ي-ف اسض-تÒاد
اŸنتجات الزراعية القادمة من الصضحراء الغربية
وق-رار ﬁك-م-ة ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا ب-اح-ت-ج-از سض-ف-ينة
الفوسضفات.
واعت Èأان القرارين ÁثÓن قاعدة قانونية Áكن
ت -ط -ب -ي-ق-ه-ا ع-ل-ى ›م-وع-ة م-ن ال-قضض-اي-ا اأ’خ-رى،
كاشضفا عن رفع دعوى أامام اÙاكم الÈيطانية بعد
الÈي- -كسضت ل- -ل -ن -ظ -ر ‘ اŸن -ت -ج -ات الصض -ح -راوي -ة
اŸت- -وج- -ه- -ة ن- -ح- -و ب -ري -ط -ان -ي -ا إا ¤ج -انب –رك
السضلطات الصضحراوية عقب انتهاء اتفاقية الصضيد
البحري اÈŸمة ب ÚاŸغرب وا’–اد ا’وروبي
شضهر نوفم Èالقادم.
وحول قرار اŸغرب ترسضيم ا◊دود ،أاوضضح بأانه
إاج- -راء م- -ن ج -انب واح -د ي -ه -دف م -ن خ Ó-ل -ه إا¤
التمويه وتطم Úالشضركات ا’جنبية اŸتورطة معه
‘ اسضتنزاف الÌوات الصضحراوية.

على خطى بان كي مون
أاّكد اإ’عÓمي الصضحراوي حمة اŸهدي أانّ الشضعب
الصض -ح -راوي ي -أام -ل ‘ أان تسض Òج -ه -ود ا’م Úال -ع -ام
 ·ÓاŸتحدة ا÷ديد انطونيو غوتÒيسس ‘ حل
لأ
القضضية الصضحراوية ‘ نفسس ا’Œاه مع ا’م Úالعام
السضابق بان كي مون ،الذي أاراد أان يعيد القضضية ا¤
مسضارها ا◊قيقي وهو تقرير اŸصض.Ò
وأاوضضح ا’عÓمي الصضحراوي ‘ تصضريح لـ ““وأاج““ ،أانّ
اأ’م Úالعام اأ’‡ي السضابقي بان كي مون أاراد ان
ي -ع -ي -د ال -قضض -ي -ة ا ¤مسض-اره-ا ا◊ق-ي-ق-ي وه-و ت-ق-ري-ر
اŸصضÒي وجهود مبعوثه الشضخصضي كريسضتوفر روسضي
كانت ‘ هذا ا’Œاه بالرغم من ﬁاولة ا’حتÓل
اŸغربي اسضتعمال اوراق كثÒة لبعÌة ا÷هد الدوليي
وللفت انتباه اأ’· اŸتحدة ا ¤قضضايا هامشضية.
وأاضضاف أانّ الّنظام اŸغربي كان يفتعل ‘ كل مرة
قضضية ما كطرد أافراد بعثة اŸينورسضو لتفريغ عمل
البعثة من ﬁتواها السضياسضي وعملها ‘ تنظيم
ا’سضتفتاء ،كما اّتهم اأ’م Úاأ’‡ي با’نحياز ،وهو
ما دفع بان كي مون ا ¤زيارة ا’راضضي الصضحراوية
والوقوف على حقيقة ما يجري ،وكان أاول أامÚ
 ·ÓاŸت- -ح -دة يصض ّ-رح ب -أاّن م -ا ي -ج -ري ‘
ع- -ام ل - -أ
الصضحراء الغربية هو احتÓل.

لمن
لوÛ ¤لسس ا أ
قّدم إاحاطته ا أ

سسÓم ـ ـة :ك ـ ـÌة اŸبـ ـ ـادرات اأربكـ ـ ـت اŸشسهـ ـ ـد السسياسس ـ ـي ‘ ليبي ـ ـا

اأعرب اŸبعوث الدو‹
اÿاصس اإ ¤ليبيا غسشان
سشÓمة ،عن تقديره ÷هود
جميع ا◊كومات واŸنظمات
التي تعمل على تعزيز
السشÓم واŸصشا◊ة بÚ
الليبي ،Úوحّذر ‘ اŸقابل
‡ا اأسشماه تكاثر اŸبادرات
ّ
السشاعية للتوسشط بÚ
الأطراف الليبية ،لأنها
توؤدي اإ ¤اإرباك اŸششهد
السشياسشي ‘ البلد.

ق -ال سض Ó-م-ة اأث-ن-اء ت-ق-د Ëاإح-اط-ت-ه
ا’أوÛ ¤لسس ا’أمن عن التطورات
‘ ليبيا منذ توليه منصضبه ،اإن هناك
حالة من عدم اليق Úبخصضوصس ما
ت-ع-ن-ي-ه ن-ه-اي-ة ال-فÎة ا’ن-تقالية التي
نصس عليه ا’تفاق السضياسضي.
واأك -د اأن م -ن اŸه -ام ال -ع -اج-ل-ة ا’آن
اŸسضاعدة على بناء توافق ‘ ا’آراء
ب Úالليبي Úبشضاأن ا’أهمية القانونية
والسض-ي-اسض-ي-ة ل-ذلك ال-ت-اري-خ ،مشضددا
على اأن الفراغ اŸوؤسضسضاتي ‘ هذا
التوقيت ا◊اسضم لن يخدم مصضالح
ليبيا.
وذكر غسضان سضÓمة اأن نقاشضاته مع
ال-ل-ي-ب-ي Úت-رك-زت ح-ول اأف-ك-ار بشضاأن
ت -ع -دي-ل ا’ت-ف-اق السض-ي-اسض-ي ،م-وؤك-دا
وجود توافق ‘ هذا السضياق ،واآمÓ
‘ ال- -وقت ن- -فسض- -ه اأن ي- -ت -م -ك -ن م -ن
ا’إعÓن ‘ ا’أيام القادم عن بعضس
التطورات ‘ هذا اÿصضوصس.
واأشضار سضÓمة ‘ اإحاطته Ûلسس
ا’أم -ن اإ ¤وج -ود دع -وات م -ت -زاي-دة
وواسض-ع-ة ال-ن-ط-اق ’إج-راء ان-ت-خابات
جديدة ،لكنه يرى اأن من ا◊كمة
ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى م- -ع- -ا÷ة الشض- -روط
السض- -ي- -اسض -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة اŸسض -ب -ق -ة
’ن-ت-خ-اب-ات ن-اج-ح-ة’ ،سض-يما التزام
كل ا’أطراف بقبول نتائجها.
وق ّ-دم سضÓ-م-ة صض-ورة م-اأسض-اوي-ة ع-ن
ال -وضض -ع ا’إنسض -ا ‘ Êل-ي-ب-ي-ا ،ق-ائ:Ó-
““من خÓل اجتماعاتي مع الليبي،Ú
بداأت الصضورة تتكشضف ،اإذ يسضيطر
ا’إح -ب -اط ع-ل-ى ال-ن-اسس اإزاء ت-ده-ور
اأوضضاعهم اŸعيشضية““.
وتابع““ :فقد مررت بنفسس اŸصضرف

‘ طرابلسس عدة مرات من السضاعة
ال -ع -اشض -رة صض -ب -اح ً-ا وح -ت-ى السض-اع-ة
ال- -ع- -اشض -رة ل -ي  Óً-وراأيت ال -ك -ث Òم -ن
ال- -ن- -اسس ل- -درج- -ة اع- -ت- -ق- -دت اأن- -ه -ا
م- -ظ- -اه -رة ⁄ .ت -ك -ن ك -ذلك! ك -ان -وا
ينتظرون فقط ا◊صضول على جزء
ضض -ئ -ي -ل م -ن م -رت-ب-ه-م الشض-ه-ري ،م-ا
يعادل ا’آن ما قيمته  25دو’را““.
واأŸح اإ ¤وجود فسضاد متغلغل بقوله
““ا’ن-ط-ب-اع ب-وج-ود اق-تصض-اد سضياسضي
م-ت-ج-ذر ق-ائ-م ع-ل-ى السض-لب اأضض-ح-ى
اأمراً ملموسضًا ،كما لو كانت البÓد
تغذي اأزمتها Ãواردها ذاتها وذلك
لصضالح القلة وخيبة اأمل الكثÒين““.
ول - -فت اإﬂ ¤اوف ال- -ل- -ي- -ب- -ي Úم- -ن
ال -وضض -ع ا’أم -ن -ي مسض ّ-ج ““ Ó-اأن ث -م-ة
خ- - -وف ك- - -ب Òم- - -ن ا’إج- - -رام وم - -ن
ا’خ- -ت- -ط- -اف وال- -ت- -ه -دي -دات ال -ت -ي
يشضكلها انتشضار ا’أسضلحة على نطاق
واسض- - -ع““ ،مضض - -ي - -ف - -ا““ :وي - -ت - -ع - -رضس
اŸدنيون للقتل اأو ا’إصضابة ‘ جميع
اأن -ح -اء ل -ي -ب-ي-ا ن-ت-ي-ج-ة لÓ-شض-ت-ب-اك-ات

اŸسضلحة اŸتفرقة واŸتفجرات من
ﬂلفات ا◊رب .كما يتم احتجاز
ا’آ’ف لفÎات مطولة من الزمن،
مع اسضتبعاد احتمالية حصضول الكثÒ
منهم على ﬁاكمة عادلة““.
و‘ الشضق السضياسضي ،دعا اŸبعوث
ا’أ‡ي اإ ¤ضض -م -ان ت-ل-ب-ي-ة الشض-روط
السضياسضية والفنية ا’أسضاسضية الÓزمة
’إ‚اح ا’نتخابات ،و’ سضيما التزام
ج- -م- -ي- -ع ا’أط- -راف ب -ق -ب -ول ن -ت -ائ -ج
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،ق -ب -ل ال -ذه -اب ن -ح-و
اإجرائها.

اأزمة معّقدة
‘ السضياق ،شضّدد سضÓمة على اأن
جهود التوصضل اإ ¤حل ““يجب اأن
تكون بقيادة ليبية وÃلكية ليبية،
وا’أ· اŸت -ح -دة ه-ن-ا ل-دع-م-ه-م ‘
مسض- -اع- -ي- -ه- -م ’ ،ل- -ت- -ح- -ل ﬁل- -ه- -م
بالتاأكيد““ ،مضضيفا““ :سضنعمل معهم
ع-ل-ى وج-ه اÿصض-وصس ع-ل-ى ت-ع-زي-ز

اإعادة توحيد موؤسضسضاتهم السضياسضية
واŸالية بشضكل سضريع““.
و ق ا ل س ض  Óم ة  “ “ :اإ ن م ش ض ا ك ل ل ي ب ي ا ’
ت - -ق - -ت ص ض -ر ع -ل -ى ا ل ش ض -ع ب ا ل -ل -ي -ب -ي
ف ح س ض ب  ،ف و ج و د د ا ع ش س ا ’إ ر ه ا ب ي
و ا ÷ م -ا ع -ا ت ا ’إ ر ه -ا ب -ي ة ا  Ÿر ت ب ط ة
ب -ا ل -ق -ا ع -د ة و ا  Ÿق -ا ت -ل  Úا ’أ ج -ا ن ب
و ا  Ÿر ت -ز ق -ة  ،و ا ’  Œا ر ب -ا ’أ س ض -ل -ح ة ،
و ا ق - -ت ص ض - -ا د ا ل س ض - -و ق ا ل س ض - -و د ا ء ع È
ا◊دود ،تشضكل –ديات “تد عÈ
ح - -د و د ل - -ي -ب -ي -ا و ت -وؤ ث -ر ع -ل -ى د و ل
ا ÷ و ا ر و ا  Ûت م ع ا ل د و ‹ ا ’أ و س ض ع
نطاقا““.
و اأ و ض ض ح اأ ن “ “ ح ج م ا ’إ ي ر ا د ا ت ا ل ت ي
ت -و ل -د ه -ا ا ل -ه -ج -ر ة غ  Òا ل ش ض -ر ع -ي -ة
ل ش ض -ب -ك -ا ت ا  Ÿه -ر ب  Úاأ ث -ب -ت ت  ،اأ ن -ه -ا
ت ش ض ك ل ت ه د ي د اً م ب ا ش ض ر اً ل  Óس ض ت ق ر ا ر
‘ اأ ج ز ا ء م ن ل ي ب ي ا  .ن ا ه ي ك ع ن
م - - -ع - - -ا ن - - -ا ة م - - -ئ - - -ا ت ا ’آ ’ ف م - - -ن
ا  Ÿه -ا ج -ر ي -ن و ا ل  Ó-ج -ئ  Úا ل -ع -ا ل -ق Ú
‘ ل ي ب ي ا م ن ا ’إ س ض ا ء ا ت و ا ’ ح ت ج ا ز
‘ ظ ر و ف ’ اإ ن س ض ا ن ي ة “ “ .

^ القدسس:اقتحم عضضوا الكنيسضت يهودا غليك
م ن ح ز ب ا ل ل ي ك و د ا ◊ ا ك م ب اإ س ض ر ا ئ ي ل و ش ض و ’ م ع ل م
م - -ن ح - -ز ب ا ل -ب -ي ت ا ل -ي -ه -و د ي ب -ا ح -ا ت ا  Ÿس ض -ج -د
ا ’أ ق ص ض - -ى ا  Ÿب - -ا ر ك ع - -ل -ى ر اأ س س › م -و ع -ت  Úم -ن
ا  Ÿس ض ت و ط ن  Úص ض ب ا ح اأ م س س  ،و س ض ط ح م ا ي ة اأ م ن ي ة
م ن ش ض ر ط ة ا ’ ح ت  Óل  ،و ذ ل ك ب ع د اأ ن اأ ز ا ل ر ئ ي س س
الوزراء بنيام Úنتنياهو ا◊ظر اŸفروضس على
اأ ع ض ض ا ء ا ل ك ن ي س ض ت م ن د خ و ل ا ’أ ق ص ض ى م ن ذ ن ح و
عام.Ú

غوتÒيسس مع حل الدولتÚ
 ·ÓاŸت-ح-دة
^ رام ال -ل-ه :شض ّ-دد اأ’م Úال -ع -ام ل -أ
انطونيو غوتÒيسس أامسس الثÓثاء على “ ّسضكه بحل
الدولت Úكسضبيل ◊ل النزاع الفلسضطيني ا’سضرائيلي،
مؤوّكدا أان البناء ا’سضتيطا Êيشضكل ““عقبة““ كبÒة أامام
السضÓم.
وال- -ت- -ق- -ى غ- -وتÒيسس ‘ ،زي- -ارت- -ه ا’و ¤إا ¤الشض -رق
ا’وسض- -ط م- -ن- -ذ ت- -ول- -ي- -ه م- -نصض -ب -ه ،ب -رئ -يسس ال -وزراء
الفلسضطيني رامي ا◊مد الله ‘ مدينة رام الله ‘
الضضفة الغربية اÙتلة ،بعد لقائه ا’ثنÃ ÚسضؤوولÚ
اسضرائيلي.Ú

رسشم حزب ““النّهج
الدÁقراطي““ صشورة سشوداء
لوضشاع السشياسشية
عن ا أ
والقتصشادية
والجتماعية باŸغرب،
حيث قال بأاّنها ““تعرف أازمة
خطÒة ل يزيدها الزمن
إال تفاقما ،خاصشة مع ÷وء
السشلطات اıزنية للحلول
الÎقيعية وللهروب من
لمنية
الواقع وإا ¤اŸقاربة ا أ
والقمعية Ÿواجهة
الحتجاجات ا÷ماهÒية
وا◊راكات الششعبية
اŸششتعلة ‘ العديد من
اŸناطق و‘ مقدمتها
منطقة الريف““.
ونّدد ا◊زب اليسضاري اŸقاطع
لÓ- -ن -ت -خ -اب -اب ‘ اŸغ -ربÃ ،ا
سضّماه بـ ““التوجه العام للمخزن
ن - -ح - -و ت - -ث - -ب- -يت أاسضسس ال- -دول- -ة
ال -ب -ول -يسض -ي -ة““ ،م -ؤوّك -دا ع -ل -ى أاّن
““الوحدة النضضالية لسضائر القوى
الدÁقراطية وا◊ية بالبÓد هو
السض- -ب- -ي -ل لصض -د ال -ه -ج -وم ع -ل -ى
ا◊ري -ات وا◊ق -وق ،وت -خ -ل -يصس
ب Ó-دن -ا م -ن ا’سض-ت-ب-داد وال-ق-ه-ر
وال -ظ -ل -م وال-فسض-اد““ ،وف-ق ت-ع-بÒ
بÓغ صضادر عن كتابته الوطنية.
وقال البÓغ إان ““حراك الريف
’زال مسض -ت -م -را م-ن-ذ  10أاشضهر
رغ- - -م ال - -ق - -م - -ع واŸت - -اب - -ع - -ات
وا’ع - -ت - -ق - -ا’ت واÙاك - -م- -ات
ا÷ائ -رة وال -ت -ع -ت -ي -م اإ’ع Ó-م -ي
ال -رسض -م -ي واŸوا‹ ل-ه ،وتشض-وي-ه

طالبان وراء تفج Òكابول

طبيعة ا◊راك وأاهدافه النبيلة،
ورغ - -م اÙاو’ت ال - -ب - -ئ - -يسض - -ة
اŸت-ت-ال-ي-ة لسض-م-اسضرة الوسضاطات
إ’خماد جدوة ا◊راك ع Èنشضر
اأ’وهام واأ’ضضاليل““.
وطالب حزب ““النهج““ من جديد
ب- -اإ’ف- -راج ال- -ف- -وري ع- -ن ك -اف -ة
م-ع-ت-ق-ل-ي ا◊راك دون اسض-ت-ث-ن-اء
وب- -رف -ع م -ا وصض -ف -وه ب«ال -ق -م -ع
وال-عسض-ك-رة ع-ن إاق-ل-ي-م ا◊سض-يمة
وم-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف““ ،وب-ف-تح حوار
مباشضر مع قادة ا◊راك حول
ملفهم اŸطلبي ،باإ’ضضافة إا¤
كشض - -ف ا◊ق - -ي- -ق- -ة ع- -ن وف- -اة
ال- -ع- -ت- -اب- -ي وا◊داد و م -ت -اب -ع -ة
اŸسضؤوول Úعن ذلك.

إايطاليا ترّحل مغربيا هّدد
بتسسميم مياه روما
أاعلنت وزارة الداخلية اإ’يطالية
طرَد ُمواطن مغربي قال إاّنه ““لن

ي -ج -د صض -ع -وب -ة سض -واء ‘ دخ-ول
دولة الفاتيكان ’رتكاب أاعمال
ع -ن-ف ،أاو ب-تسض-م-ي-م شض-ب-ك-ة م-ي-اه
روما““.
وق -الت ال -داخ -ل -ي -ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
أامسس الثÓثاء ،إان““ :مغربيا يبلغ
من العمر  37عاما ،اعتقل بتهمة
ارت-ك-اب ج-رائ-م ع-ادي-ة““ ،ب-ي-ن-م-ا
““صض - -ن- -ف- -ت- -ه إادارة السض- -ج- -ون ‘
اŸسضتوى اأ’ول من اÿطورة““،
بسض -بب ““اب -ت -ه-اج-ه ب-ع-د ال-ه-ج-وم
على متحف باردو ‘ تونسس““،
م- -ع -تÈا إاي -اه““ :رّدا ع -اد’ ع -ل -ى
ال -ت -دخ -ل ال -عسض -ك-ري ل-ل-ت-ح-ال-ف
الدو‹ ‘ الدول اإ’سضÓمية““.
وأاضض -افت أان -ه ” ت -رح-ي-ل-ه ع-ل-ى
م Ïط -ائ -رة ،أاق -ل-عت م-ن م-ط-ار
روم - -ا ال- -دو‹ ،مشضÒة إا ¤أان- -ه:
““مع هذا الطرد ،يصضل العدد إا¤
 71شضخصضا لعام  ،2017وهو الـ
 203م -ن-ذ ج-ان-ف-ي  2015حتى
اآ’ن““.

قّدم ﬁاور سشياسشته اÿارجية أامام سشفراء العام

ماكرون :مكافحة الإرهاب أاولوية دبلوماسسيتنا

أاعلن الرئيسس الفرنسشي إاÁانويل ماكرون
لرهاب““ يجب أان تكون
أامسس ،أان ““مكافحة ا إ
““أاو ““¤أاولويات الدبلوماسشية الفرنسشية‘ ،
أاول خطاب له ‘ السشياسشة الدولية القاه ‘
باريسس أامام موؤ“ر سشفراء فرنسشا.
وقال ماكرون““ :إان ضضمان أامن مواطنينا يجعل من
م -ك -اف -ح -ة اإ’ره-اب أاو ¤أاول-وي-ات-ن-ا ال-ط-وب-اوي-ة غÒ
مطروحة““ .وتابع ““إان أامن الفرنسضي Úهو سضبب وجود
دب -ل -وم -اسض -ي -ت -ن -ا .ه -ذه الضض -رورة ج -وه -ري-ة ،وع-ل-ي-ن-ا
ا’سضتجابة لها بدون توان““.
وتشضهد فرنسضا منذ  2015موجة اعتداءات إارهابية
غ Òمسضبوقة أاوقعت  239قتي.Ó
وقال ماكرون إان ““اجتثاث ا’إرهاب Áر أايضضا عÈ
Œفيف مصضادر “ويله““ ،معلنا تنظيم مؤو“ر للتعبئة
ضضد “ويل اإ’رهاب مطلع  ‘ 2018باريسس .وأاكد
عزمه على ““التوصضل إا ¤الشضفافية حول كل القوى
Óرهاب““.
اŸمولة ل إ
وشضّدد الرئيسس الفرنسضي من اجل ذلك على ضضرورة
““ع-دم اخ-ت-ي-ار م-عسض-ك-رن-ا““ م-ا ب Úالسض-ع-ودي-ة وإاي-ران،
القوت ÚالكÈي ÚاŸتخاصضمت ‘ Úالشضرق اأ’وسضط.
وقال““ :لن نبلغ هدفنا إا’ بشضرط أاّ’ ندخل ‘ هذه
التفسضÒات ونحبسس أانفسضنا ‘ معسضكر .البعضس حسضم
خ-ي-اره ،وه-ذا خ-ط-أا .إان ق-وة دب-ل-وم-اسض-ي-ت-ن-ا ه-ي أان-ها
تتحدث إا ¤ا÷ميع““.
ودعا كذلك إا““ ¤بذل اŸزيد على صضعيد التنمية““ و’
سضيما ‘ منطقة السضاحل اإ’فريقية ،مشضددا على أان
““هذا ا’لتزام ’ بد منه من أاجل إارسضاء ا’سضتقرار ‘
اŸنطقة““
و“ح -ورت اÿط -وط ال-ع-ريضض-ة ل-لسض-ي-اسض-ة اÿارج-ي-ة

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

مسستوطنون يقتحمون باحات األقصسى
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أاّكد بأاّنه ل بديل عن ا◊وار مع قادة ““حراك الريف““

لقليم غني Ãوارد حيوية
ا إ

أاضضاف حا‹ ‘ تصضريح خاصس لـ ““وأاج““ ،أان اŸغرب
““ ⁄يحتل الصضحراء الغربية إا’ طمعا ‘ ثرواتها
الكبÒة““ بعدما تأاكد من ا’همية ا’قتصضادية لهذه
اأ’راضضي خصضوصضا وأانه كان يعيشس وضضعا اقتصضاديا
م -ت -ده -ورا ،م -وضض -ح -ا أان ““اŸغ -رب Áلك مسض-اح-ة
جغرافية صضغÒة ’ –وز على أاي ثروات طبيعية،
و‘ اŸقابل فإان الصضحراء الغربية أارضس شضاسضعة
بشضعب قليل العدد وثروات طبيعية هائلة““.
و‘ السض - -ي - -اق ذات- -ه ،أاشض- -ار ال- -ن- -اشض- -ط ا◊ق- -وق- -ي
الصضحراوي إا ¤أان الÌوات الطبيعية ‘ الصضحراء
الغربية تتلخصس عند الكث Òاليوم ‘ الفوسضفات ،إا’
أانه ‘ ا◊قيقة كل اأ’راضضي الصضحراوية عبارة عن
ثروات ،حيث –وز الصضحراء الغربية على ثروات
ب - -ح- -ري- -ة وسض- -م- -ك- -ي- -ة ك- -بÒة ،ا ¤ج- -انب ح- -ق- -ول
ال -غ -ازوال -بÎول واح -ت -ي -اط -ات ه-ائ-ل-ة م-ن اأ’Ÿاسس
والذهب وا◊ديد واليورانيوم.
وأاضضاف بأان ›موعة من البعثات كشضفت مؤوخرا
عن وجود طاقات متجددة ‘ ا’راضضي الصضحراوية
يتم اسضتغÓلها من قبل ا’حتÓل اŸغربي بطريقة
غ Òشض -رع -ي -ة ‘ ،ت -ن -ا‘ واضض -ح م -ع ال -تشض -ري -ع-ات
واŸواثيق الدولية ،مشضÒا إا ¤اسضتغÓل شضركات
تابعة العائلة اŸلكية اŸغربية مثل ““ناريفا““ للطاقة
الشضمسضية والهوائية من عدة حقول ‘ منطقة فم
الواد وحقول الطاحي ،كما سضيتم اسضتغÓل حقول
أاخرى ‘ منطقة بوجدور.
ونّدد حا‹ با’سضتغÓل غ Òالقانو ÊواŸعارضس
للمادة  73من ميثاق اأ’· اŸتحدة Òÿات إاقليم
الصضحراء الغربية كأاحد اأ’قاليم الـ 17غ ÒاŸتمتعة
با’سضتقÓل الذاتيي ،موضضحا بأان اسضتغÓل اŸغرب
ل- - -لÌوات الصض- - -ح- - -راوي- - -ة ي- - -ت- - -م دون اسض - -تشض - -ارة
الصضحراوي Úو‘ غياب أاي اسضتفادة لهم.
و‘ سضياق متصضل ،أادان الناشضط ا◊قوقيي تورط
م- -ئ- -ات الشض- -رك- -ات م- -ن ﬂت- -ل -ف ا÷نسض -ي -ات م -ع
ا’ح- - -تÓ- - -ل اŸغ- - -رب- - -ي ‘ اسض- - -ت - -ن - -زاف الÌوات
الصضحراوية دون أاي اعتبار للقانون الدو‹ ،مشضÒا
إا ¤تورط شضركات امريكية وبريطانية ‘ اسضتنزاف
اŸل -ح والÌوات ال -ب -ح -ري -ة وال -ت -ن -ق -يب ع -ن ال -غ-از
وال- -بÎول م- -ث- -ل شض- -رك- -ة ““ك- -وسض -م -وسس اي -ن -ارج -ي““
ا’مريكية وشضركة ““سضاليون اند ايÔجي““الÈيطانية
 -ا’يرلندية.

العدد
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مفروضضة على إايران بسضبب
ب -رن -ا›ه -ا ال -ن -ووي ي -خ-دم
اŸصضالح اأ’مريكية.

إاعادة فتح التّحقيق ‘ اغتيال ناجي العلي

^ كابول :قالت وزارة الداخلية اأ’فغانية إان إارهابيا
فجّر نفسضه عند بنك قريب ›مع السضفارة اأ’مريكية
شضديد التحصض ‘ Úالعاصضمة كابول أامسس الثÓثاء ‡ا
أاسضفر عن سضقوط خمسضة قتلى على اأ’قل وإاصضابة
ثمانية.
وأاعلنت حركة طالبان مسضؤووليتها عن الهجوم ،الذي
وقع ‘ وقت تزدحم فيه البنوك بأاناسس يسضحبون
اŸال ق -ب -ل ع -ط -ل -ة ع -ي -د اأ’ضض -ح -ى ،مضض -ي -ف -ة أان-ه-ا
اسضتهدفت جنودا ورجال شضرطة يتقاضضون رواتبهم.

^ لندن :أاعادت الشّضرطة الÈيطانية فتح التحقيق
‘ مقتل رسضام الكاريكات Òالفلسضطيني ‘ جريدة
ال-ق-بسس ال-ك-وي-ت-ي-ة ن-اج-ي ال-ع-ل-ي قبل  30ع-ام-ا “امًا
بإاطÓق النار عليه ‘ أاحد شضوارع لندن.
واغتيل ناجي سضليم حسض Úالعلي ،بطلقة ‘ مؤوخرة
العنق بينما كان متوجها ا ¤مكتبه ‘  22جويلية
 ،1987وتو‘ بعد دخوله ‘ غيبوبة عن  51عاما ‘
 29أاوت من ذلك العام.

رفضس زيارة اŸواقع العسسكرية

الفيضسانات تشسل بومباي

^ أانقرة :رفضضت إايران طلبا أامريكيا بزيارة مفتشضي
اأ’· اŸتحدة لقواعدها العسضكرية ‘ الوقت الذي
تراجع فيه واشضنطن اتفاقا نوويا أابرم عام  2015بÚ
طهران وسضت قوى عاŸية منها الو’يات اŸتحدة.
ووصض -ف ال -رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ا’ت-ف-اق
النووي ،الذي جرى التفاوضس عليه ‘ عهد سضلفه
باراك أاوباما ،بأانه ““أاسضوأا اتفاق على اإ’طÓق““ .وأامر
‘ أافريل Ãراجعة ما إاذا كان تعليق عقوبات كانت

^ ب -وم-ب-اي :شضّ-ل-ت اأ’م-ط-ار ال-غ-زي-رة وال-فيضضانات
الناجمة عنها أامسس ا◊ركة ‘ بومباي ،العاصضمة
ا’ق -تصض -ادي-ة ل-ل-ه-ن-د ،وأاح-دثت اضض-ط-راب-ا ‘ وسض-ائ-ل
النقل ‘ هذه اŸدينة التي تعد  20مليون نسضمة.
وحّذرت مصضلحة اأ’رصضاد ا÷وية من أان اأ’مطار
ع -ل -ى ب -وم -ب -اي سض -ت -ه -ط -ل أايضض -ا ‘ السض-اع-ات الـ 24
اŸقبلة ،فيما قامت عدة شضركات بإارسضال موظّفيها
إا ¤اŸنازل قبل انتهاء دوام العمل تخّوفا من تكرار

Ÿاكرون ،حول ““أامننا ،اسضتقÓلنا ،ونفوذ فرنسضا ‘
اÿارج““ ،ب -اع -ت -ب -اره -ا رك-ائ-ز سض-ت-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا ع-ل-ي-ه-ا
الدبلوماسضية خÓل عهدة الرئيسس الفرنسضي .وكشضف
ماكرون عن سضياسضته اÿارجية ‘ قمة سضفراء فرنسضا
بقصضر اإ’ليزيه بباريسس.
وبشض -أان اأ’زم -ة السض -وري -ة ق -ال ال-رئ-يسس ال-ف-رنسض-ي إان
›م- -وع- -ة اتصض -ال ج -دي -دة بشض -أان سض -وري -ا سض -ت -ع -ق -د
اجتماعا ‘ اأ’· اŸتحدة بنيويورك الشضهر اŸقبل،
دون أان ي - - -كشض - - -ف ع - - -ن ال- - -دول اŸك- - -ون- - -ة ل- - -ه- - -ذه
اÛم- -وع- -ة.وع- -ن السضÓ- -م ‘ الشض- -رق اأ’وسض- -ط بÚ
ماكرون أان بÓده ترغب ‘ مواصضلة جهودها مع اأ’·
اŸت -ح -دة م -ن أاج -ل ال -وصض -ول إا ¤ح -ل ال -دول -ت ÚبÚ
إاسضرائيل والفلسضطيني ،Úمؤوكدا على ضضرورة أان تكون
القدسس عاصضمة للدولت.Ú
وعن الÈنامج النووي ا’إيرا Êاعت Èماكرون أان ’
بديل حاليا لÓتفاق اÈŸم ب Úإايران والدول العظمى،
وقال إان هذا ا’تفاق هو الوسضيلة التي “كن الدول
الغربية من إارسضاء حوار بناء مع إايران ‘ الظرف
الراهن.

كارثة الفيضضانات عام  2005التي أاودت بحياة أاك Ìمن
الف شضخصس.

بولندا تسسعى لتعويضسات عن فÎة النازية
^ براغ:أاّكدت رئيسضة وزراء بولندا بياتا شضيدلو ،أان
بÓدها سضتطرح مسضأالة ا◊صضول على تعويضضات من
أاŸانيا فيما يخصس خسضائرها ‘ ا◊رب العاŸية
الثانية على طاولة اŸفاوضضات مع برل.Ú
وقالت شضيدلو إانّ بÓدها شضهدت ‘ ا◊رب العاŸية
الثانية فظائع جراء احتÓل ا÷يشس النازي لها ‘
الفÎة ما ب ،1945 - 1939 Úومن حقها أان تطالب
ب - -ت - -ع - -ويضض - -ات م - -ن ا÷انب اأ’Ÿا ،ÊمشضÒة إا ¤أان
ا◊ديث يدور حول مسضأالة العدالة .لكن – ⁄دد
شضيدلو اŸبلغ الذي تسضعى وارسضو للحصضول عليه من
برل.Ú

القّوات العراقية تقتحم العياضسية

^ تلعفر:أاعلن التلفزيون العراقي أانّ قوات ا÷يشس
ب -دأات اق -ت -ح -ام ن -اح -ي -ة ال -ع -ي -اضض-ي-ة ،ال-واق-ع-ة غ-رب
اŸوصضل ،وتعت Èهذه اÿطوة اسضتمرارا للحرب التي
ت -خ -وضض -ه-ا ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة اŸشضÎك-ة م-ن-ذ أاشض-ه-ر
’سضتعادة اŸناطق ،التي سضيطر عليها إارهابيو تنظيم
داعشس.
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اأ’ربعاء  ٣0أاوت  201٧م
الموافق لـ  0٨ذي الحجة 1٤٣٨
هـ العدد 1٧٤2٧

اأ’ربعاء  ٣0أاوت  201٧م
الموافق لـ  0٨ذي الحجة  1٤٣٨هـ
العدد 1٧٤2٧

كيف يكون طعامنا ‘ عيد األضصحى صصحّيا؟

لضس-ح-ى اŸب-ارك ال-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-ع-ادات-ه ال-غ-ذائ-ي-ة
أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة وي-هّ-ل ع-ل-ي-ن-ا ع-ي-د ا أ
اÿاصس -ة ،ح-يث “ت-ل-ئ اŸوائ-د Ãا لّ-ذ وط-اب م-ن ال-وج-ب-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واŸأاك-ولت
لمر الذي يدفع الكثÒين للتخلي عن
وا◊لويات اŸليئة بالسسعرات ا◊رارية ،ا أ
نظامهم الغذائي اŸعتاد ويؤودي للعديد من اŸشساكل الصسحية مثل السسمنة وضسعف
لداء البد.Ê
ا أ
ف -م-ع ال-ت-غ ÒاŸف-اج-ئ ‘ م-واع-ي-د وأاسس-ال-يب ا◊ل -وي -ات صس -ب-اح ي-وم ال-ع-ي-د ت-ف-ادي-ا إ’رب-اك
ت -ن -اول ال -ط -ع -ام خ Ó-ل إاج -ازة ال -ع-ي-د ،ي-ع-ا Êا÷هاز الهضسمي وحدوث التلبكات اŸعوية،
الكثÒون من عوارضض صسحية تنجم عن العبء مع ّŒنب اإ’فراط ‘ تناول الوجبات الدسسمة
ال -ك -ب Òال -ذي ي -ح-م-ل-ه ا÷ه-از ال-هضس-م-ي دون وال -ت -ي تسس ّ-ب -ب عسس -ر ال -هضس -م م-ث-ل اأ’ط-ع-م-ة
سس -اب -ق إان -ذار ،وتسس-ت-ن-ف-ر أاقسس-ام ال-ط-وارئ ‘ اŸق-ل-ي-ة والصس-لصس-ات السس-م-ي-كة واÿضسراوات
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ج -م-ي-ع أاج-ه-زت-ه-ا ’سس-ت-ق-ب-ال والفواكه غ Òمكتملة النضسج ،وبعضض أانواع
ا◊ا’ت ال -ط -ارئ -ة م -ن ال-ت-ل-بك اŸع-وي وآا’م البقول ذات القشسور ال ّسسميكة.
اŸعدة واأ’معاء ،فضس Óعن حا’ت التسسمم ومن أاجل ا’سستمتاع باŸأاكو’ت الشّسعبية ‘
ال- -غ -ذائ -ي .ل -ذا ،ق ّ-دم اأ’ط -ب -اء ال -ع -دي -د م -ن ال -ع-ي-د ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز Ãذاق-ه-ا ال-ل-ذي-ذ ،وط-رق
الّ-ن-صس-ائ-ح واإ’رشس-ادات ل-ت ‘Ó-ت-لك اŸشس-اك-ل –ضسÒها اّÙببة ÷ميع أافراد اأ’سسرة مع
الصس -ح -ي -ة أاه -م -ه -ا :ع -دم اإ’ف -راط ‘ ت-ن-اول ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ال -وزن وع -دم ال -ت -ع -رضض أ’ي

مشساكل صسحية ،وينصسح اأ’طباء با’كتفاء بنوٍع
واحد أاو تناول كميات قليلة من أاك Ìمن طبق
وإاع-داده-ا ب-ط-رق صس-ح-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ق-ل-ي-ل
نسس -ب -ة السس -م-ن أاو اسس-ت-ب-دال-ه-ا ب-زيت ال-زي-ت-ون
وبكميات قليلة أايضسا.
وأايضسا ينصسح بإازالة جميع الشّسحوم من اللحوم
وإازالة جلد الدجاج قبل طبخه ،والتقليل من
ت-ن-اول ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ،وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن اŸلح
ق -در اإ’م -ك -ان ،واسس-ت-خ-دام عصس-ائ-ر ال-ف-واك-ه
ال-ط-ازج-ة ،إا ¤ج-انب ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن اسس-تخدام
صس- -ف- -ار ال- -ب- -يضض ‘ –ضس Òاأ’كÓ- -ت ن -ظ -را
’حتوائه على كمية عالية من الكوليسسÎول
والدهون.
وي -نصس -ح ب -اسس -ت -خ -دام ا◊ل -يب ق-ل-ي-ل ال-دسس-م
والطح Úاأ’سسمر ،إا ¤جانب ا◊رصض على
تناول الكميات اŸناسسبة والكافية من اŸياه
على مدار اليوم Ÿسساعدة ا÷سسم على أاداء
وظائفه البيولوجية ،وŒنب حا’ت اإ’مسساك.
وّŒن -ب ت -ن -اول اŸشس -روب -ات ال -غ -ازي -ة ،ح-يث
تسسّبب سسوء الهضسم واضسطرابات ‘ اŸعدة.
ويجب أان يتزامن ذلك مع ‡ارسسة التمارين
الرياضسية Ÿدة زمنية تÎاوح من تسسع Úو120
‡ا يسساعد ‘ Œنب اكتسساب
دقيقة يومياّ ،
وزن زائد.
وينصسحون أايضسا ذوي اأ’مراضض اŸزمنة مثل
مرضسى السسكري والقلب وارتفاع ضسغط الدم
بضس- -رورة ا◊رصض ع- -ن- -د ت- -ن- -اول ال- -وج- -ب- -ات
التقليدية خÓل فÎة العيد ،وعدم اإ’فراط ‘
تناول اŸلح والسسكريات والنشسويات ،وّŒنب
اأ’طعمة الغنية بالدهون واأ’طعمة اŸقلية،
وال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن ال-ك-اف-ي ،Úإا ¤ج-انب ا◊رصض
على تناول وجبات صسغÒة ومتنّوعة على مدار
اليوم.

رمزية اŸكان
الطّاحونة
القدÁة Ãيلة

الق ّصصة
الكاملة Ÿعلم
الّذاكرة
الوطنية

Œرى مسساعي Ãيلة من أاجل ترميم بناية الطاحونة
القدÁة الكائنة بحي صسناوة عند اıرج الشسرقي
Ÿدي-ن-ة م-ي-ل-ة ،وذلك ل-ق-ي-م-ت-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-عود
ل-ل-ح-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة .وك-انت ه-ذه الّ-ط-اح-ونة التي تعود
م - -ل - -ك - -ي - -ت - -ه - -ا خ Ó- -ل فÎة ا’ح - -ت Ó- -ل ال - -ف- -رنسس- -ي
ل-ل-م-عّ-م-ر ف-ارج-اسض وزوج-ت-ه اŸشس-ه-ورة بطحن حبوب
منطقة ميلة اŸعروفة بإانتاج ا◊بوب ذات النوعية
قبل أان يسستأاجرها اÛاهد الراحل ÿضسر بن طوبال
ب Úال- -ع -ام 19٤٨ Úو 1950ل-يسس-ت-ع-م-لها أايضسا كمركز
Óسسلحة التي
سسري للقاءات ا◊ركة الوطنية ،وﬂبأا ل أ
شسرع ‘ جمعها بدءا من تأاسسيسض اŸنظمة اÿاصسة
سسنة  .19٤٧وكان موقع الطاحونة كما يقول اÛاهد
عبد اŸالك بوŸرقة رئيسض ا÷معية الثقافية  ٨ماي
 19٤5مÓئما للعب هذا الدور لكونه يحاذي خط مرور
ح -اف Ó-ت ال -ن -ق -ل ال-ق-ادم-ة م-ن قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ا Áك-ن
اŸناضسل Úمن النزول وا’لتحاق باŸكان بعيدا عن
أاع Úال -ب -ول -يسض ال -ف -رنسس-ي ال-ذي ك-ان ي-راقب ا◊رك-ة

بوسسط اŸدينة.
ويذكر اÛاهد بوŸرقة أاسسماء ›اهدين كبار كانوا
يلتحقون باŸكان على غرار عبد ا◊فيظ بوالصسوف
وزيغود يوسسف .وكان اŸعلم مهّددا بالهدم مؤوخرا
بسس - - -بب ﬁاذات- - -ه Ÿشس- - -روع إا‚از م- - -ق- - -ر ج- - -دي- - -د
إ’ق -ام -ة و’ئ -ي -ة ق -ب -ل أان ت -ق -رر السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
«اÙاف -ظ -ة ع-ل-ي-ه وت-رم-ي-م-ه» ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ذاك-رة
النضسالية للمنطقة.
ويعكف مكتب دراسسات فنية حاليا بصسفة ›انية على
إاع -داد ال -دراسس -ات ال Ó-زم -ة م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع-ل-ى
اŸع-ل-م ،وإاه-دائ-ه ل-ل-م-دي-ن-ة ول-ذاك-رتها الثورية الÌية،
فيما قّرر وا‹ ميلة أاحمودة أاحمد زين الدين التكفل
بإا‚از اأ’شسغال على حسساب ميزانية الو’ية «من أاجل
ت- -ذك Òاأ’ج- -ي- -ال ا÷دي -دة ب -ك -ف -اح -ات اÛاه -دي -ن
والشس - -عب ا÷زائ- -ري» ،وذلك خÓ- -ل زي- -ارة أاخÒة ل- -ه
ل -ل -م -ع -ل -م ،ح-يث أالّ-ح ب-ع ÚاŸك-ان ع-ل-ى اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى
مواصسفات وخصسائصض هذا اŸعلم التاريخي.

اسستطÓع

نصسائح لبد منها

«الشسعب» تواكب عرسســـا من أاعــراسس الهضساب العليــــــا

“ ّسصك أاهل سصطيف بالعادات والّتقاليد
البسصيطة بعيدا عن البهرجة والÈوتوكـ ـ ـول

لصسالة والهوّية ل Áحوها الّزمــــن
طقوسس ا أ

بعيدا عن اŸظاهر والÈوتوكÓت اŸعّقدة والّتكاليف الّزائدة
لقامة أاي زفاف ‘ اŸدينة،
التي أاصسبحت تقريبا سسنّة مؤوّكدة إ
لعراسس ‘ ضسواحي سسطيف وقراها ومداشسرها
ل زالت ا أ
تتم ّسسك بطابعها القد Ëوعاداتها البسسيطة التي يطغى
عليها واجب إاكرام اŸدعوين ،ومشساركة ا÷ميع لفرحة
لهل وتقد ËاŸسساعدة اŸادية
العروسس Úومؤوازرة ا أ
واŸعنوية لهم قدر اŸسستطاع« .الشسعب» عاشست
بقرية بني وسس ‘ Úبوقاعة ورصسدت
تقاليدة راسسخة ل Áحوها الزمن.
سسطيف :حبيبة غريب

م -ن ي -ج-ول بشس-وارع ق-ري-ة ب-ن-ي وسس Úال-ت-اب-ع-ة
إاداريا Ÿدينة بوقاعة على بعد  ٤5كلم من قلب
’ع -راسض
ع -اصس -م -ة ال -هضس -اب ،ي Ó-ح -ظ كÌة ا أ
اŸقامة هناك ،والسسبب راجع لقرب انتهاء
العطلة الصسيفية وقدوم الدخول ا’جتماعي،
’قارب بعدها حضسور
Óهل وا أ
إاذ ’ يتسسنّى ل أ
’ف-راح وال-ل-ي-ا‹ اÓŸح ب-ح-ك-م مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م
اأ
العائلية واŸهنية.
تبدأا التحضسÒات للعرسض أاسسابيع قبل اجتماع
النسسوة من أاجل إاعداد الكسسكسسي ،فهنا ’
يسستعمل الكسسكسسي أاوالÈبوشسة ا’صسطناعي أاو
«اŸف -ت -ول ب -اŸاك -ي -ن-ة» ك-م-ا يسس-م-ى’ ،ب-د م-ن
«فتله» باليد و–ضسÒه وŒفيفه ‘ الهواء
الطلق ‘ جو طبيعي خالصض.
كما يعكف أاهل العروسسة على –ضس Òجهازها
اŸتكون من حلي ،فسسات ،Úأالبسسة ،أاحذية،
اكسس- -يسس- -وارات ،م- -واد Œم -ي -ل ،ع -ط -ور وك -ذا
’وا Êالتي سستأاخذها
البعضض من ا’فرشسة وا أ
معها إا ¤بيت الزوجية.
م -ن ج -ه -ت -ه-م ي-ه-ت-م أاه-ل ال-ع-ريسض ب-ت-حضسÒ
«ا÷ه -از» ال -ذي سس -ي -ق -دم -ون-ه ل-ل-ع-روسض ،وه-و
متكون غالبا من حقيبة “لؤوها بعضض الفسساتÚ
’لبسسة الداخلية وطاقم «ا◊مام»
الفاخرة وا أ
وأاح -ذي-ة وغÒه-ا ،إا ¤ج-انب ح-ق-ي-ب-ة مصسّ-غ-رة
مليئة Ãسستحضسرات التجميل ،العطور وأاطباق
من ا◊لويات واŸكسسرات وا◊لوى.
Œتمع عائلة العروسض ليلة أاو ليلت Úقبل موعد
’صسدقاء من كل جهة
’هل وا أ
ا◊فلة ،ويأاتي ا أ
وح-ت-ى خ-ارج ال-و’ي-ة ،ح-ام-ل Úم-ع-ه-م ال-ه-داي-ا
وأاطباق ا◊لوى التي سستقدم للضسيوف.
’خÒة ّﬂصس -صس -ة ◊ّن -ة
وت- -ك- -ون السس- -ه -رة ا أ
العروسض ،حيت توضسع لها ا◊نة على كفيها
وقدميها ،وهو تقليد قد Ëقدم وعراقة تقاليد
اŸنطقة وكذا ا÷زائر ،حيث تعت Èا◊نة فال

خÒ
وزينة للمرأاة ’ تقدر اŸوضسة ومسستحضسرات
ا÷مال ا◊ديثة ›اراتها أاو إالغائها« ،فمن
العيب أان تخرج عروسض إا ¤بيت زوجها من
دون ا◊نة» ،تقول لنا إاحدى العجائز وهي
ت- -روي ح- -ك- -اي -ات زم -ان ج -دي -رة ب -ا’ه -ت -م -ام
Óصس-ال-ة وال-ه-وي-ة
وال-ت-دوي-ن ب-اع-ت-ب-اره-ا ق-ي-م ل -أ
وفخر ا’نتماء.

التّحضص Òلعشصاء العرسس
يبدأا يوما من قبل

تعّم الفرحة ‘ أارجاء البيت وخاصسة ‘ أاكÈ
غرفة بالبيت ،حيت ترقصض اŸدعوات وهن ‘
أاحلى زينتهن على أانغام اŸوسسيقى السسطايفية
والشس- -اوي- -ة ،وه- -ي ف- -رصس- -ة ل- -ل- -ع -رائسض ا÷دد
’سس -ت -ع -راضض أال -بسس-ت-ه-ن وح-ل-ي-ه-ن م-ن ج-دي-د،
’ظهار زينتهن
وللفتيات ‘ سسن الزواج مناسسبة إ
رÃا تلف Ïأانظار إاحدى «العجائز» التي تبحث
على عروسض ’بنها ،حيت يتخّيل اŸرء نفسسه
’زي -اء ل -ك -ن ب -ع -ف -وي-ة
أان -ه ‘ ق -اع -ة ل -ع -رضض ا أ
وبسساطة رائعة.
‘ السس -ه -رة ت-ق-وم ب-عضض ال-ع-ج-ائ-ز ب-ت-حضسÒ
عشس -اء ال -ع -رسض ،اŸت-ك-ون م-ن شس-رب-ة ال-ف-ريك،
«الÈبوشسة» و»ا◊ميسض» ،فتعد ◊م البقر ‘
م -زي -ج م -ن ال -ب -ه -ارات وال -زيت وتÎك -ه ف -ي -ه -ا
سس-اع-ات ع-دي-دة ،ل-ي-ج-ه-ز ب-ع-د صسÓ-ة اŸغ-رب
ويقدم للمدعوين من نسساء ورجال.
‘ ال -ي -وم ال -ث -ا ،Êيسس -ت -ق-ب-ل أاه-ل ال-دار ب-ع-د
الظهÒة اŸدعوات من سسكان القرية لشسرب
ال-ق-ه-وة وا’سس-ت-م-ت-اع ب-اŸوسس-يقى وكذا حضسور
مراسسم تقد« Ëالشسرط» من قبل أاهل العريسض،
وي -حضس -ر ه -ؤو’ء ق-ب-ي-ل اŸغ-رب ،ف-تسس-ت-ق-ب-ل-ه-م
ال -ع -روسض ع -ن -د ال-ب-اب ورأاسس-ه-ا ي-غ-ط-ي-ه وشس-اح
أابيضض مرصسع ،و‘ يدها قارورة عطر تعبق بها

اŸكان ترحيبا بأاهل زوجها.
و–جب العروسض ‘ هذا ا◊‘ Ú
غ- - -رف - -ة أاخ - -رى و’ ت - -رف - -ع
الوشساح من على رأاسسها
ووجهها ،حتى تدخل
إال -ي -ه -ا ام -رأات Úم-ن
أاهل العريسض يقمن
ب -إال -ب -اسس-ه-ا زي-ا م-ن
’زياء التي قدمت
اأ
إال -ي -ه-ا وب-عضض ا◊ل-ي،
وي-خ-رج-ن-ا ب-ه-ا ل-ل-حضس-ور
وه - - -ي –م - - -ل شس - - -م - - -ع- - -تÚ
مضساءت ،Úوتغني النسسوة على أانغام
«ال -ب -ن -دي -ر» أاغ -ن -ي -ات «ع-راسس-ي» م-ن الÎاث،
تتغنى بجمالها ونبل أاخÓقها وتوطيد العÓقة
ب Úال-ع-ائ-ل-ت ،Úوب-ع-د ج-ل-وسض ال-ع-روسض ت-فصسح
«القفافات» أاي أاهل العريسض على ما قدمه لها
م -ن ح -ل -ي وأال -بسس-ة وم-ه-ر ” ،ت-ط-ف-ئ الشس-م-وع
وت- -ق- -وم ال- -ع- -روسض ب -إال -ق -اء ب -عضض اŸكسس -رات
للحضسور بنية اقتسسام «الفال الزين».

«تصصديرة» العروسس وصصور للّذكرى
بعد تقد Ëوجبة العشساء ترحل «القفافات»
’هل البيت موعدا ‘ الغد للرجوع
ضساربة أ
واصسطحاب العروسض إا ¤بيتها ،لكن ’ تنتهي
السس -ه -رة م -ع رح -ي -ل -ه -ن ب -ل ت -ب -دأا «تصس -دي -رة»
ال -ع-روسض وت-ق-دÁه-ا ل-ل-فسس-ات Úا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي
’خ-ذ صس-ور
اشسÎت -ه -ا ل-ه-ا أام-ه-ا ،وه-ي ف-رصس-ة أ
للذكرى ،لتنتهي السسهرة Ãراسسم ا◊نة التي
تتو’ها غالبا امرأاة لها شسأان كب ‘ Òالعائلة كي
تسس Òالعروسض على دربها وتكون ذات حكمة
ووقار مثلها.
‘ اليوم الثا Êتسستيقظ العروسض باكرا لتوا‘
موعدها مع ا◊Óقة التي سسبق وأان أاّكدت لها
’ول ،والتي سستدخل
تسسريحة وماكياج اليوم ا أ
عليهما تغيÒات أاخرى وتلبسسها فسستان العرسض
’ب-يضض .إاّن-ه ال-ي-وم اŸوع-ود ،ف-ب-ع-د سس-وي-ع-ات
اأ
يحضسر العريسض وأاهله ،فيسستقبلونهم أاهل الدار
ويقّدمون له ولعائلته القهوة وا◊لويات ,ثم

يقوم بتقد Ëخا” الزواج لها قبل اصسطحابها
إا ¤بيتها وعائلتها ا÷ديدة ‘ موكب العرسض
وسسط طلقات اŸفرقعات والزغاريد.

وتقام سسهرة أاخرى ‘ بيت العريسض ،حيت
’مر هنا بل
يفرح به أاهله وخÓنه ،و’ ينتهي ا أ
تقّدم صسبيحة الغد أام العروسسة وجبة غداء

مكونة من الÈبوشسة مزينة بالزبيب والبيضض و
اŸكسسرات إا ¤أاهل العريسض وضسيوفهم ،وهو
الطقسض الذي يسسمى « فطور العروسسة» ،لتبدأا

’خÒة ‘ حياتها الزوجية ومسسؤوولياتها
هذه ا أ
العديدة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ولد علي حصشريا لـ ““ألششعب““:

””ا÷زائر قادرة على تنظيم كان ””٢٠١٩
أّكد وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي ‘ تصشريح حصشري ÷ريدة ““ألششعب““ ،خÓل إأششرأفه على أختتام
تظاهرة أıيمات ألصشيفية أول أمسض ،أن أ÷زأئر قادرة على أحتضشان ألطبعة ألقادمة لكأاسض أ· أفريقيا لكرة
’فريقي للعبة سشحبها من ألكامÒون Ãا أنهم سشاهرين على
ألقدم ألتي سشتجري سشنة  ‘ ،2019حال أرأد أ’–اد أ إ
’جال أÙددة.
أسشتÓم كل أŸنششآات ألرياضشة ‘ أ آ

ألعدد

17427

18

ينتظر مششاركته أمام فياريال ‘  10سشبتم ÈأŸقبل

RƒHOƒH

يعـــــــــــود إالــــــــى
اŸيدان قريبــا

نبيلة بوقرين
أرجع ولد علي ألقرأر ألنهائي ‘ هذأ أŸوضصوع للدولة أ÷زأئرية ““بإامكاننا تنظيم
ألطبعة ألقادمة لكأاسس أ· أفريقيا ألتي سصتكون عام  ‘ 2019حال ” سصحبها من
ألكامÒون من طرف أ’–اد أأ’فريقي ،ولكن سصنÎك أأ’مور للوقت و’ نسصتطيع
أ◊ديث عن هذأ أŸوضصوع قبل ألقرأر ألرسصمي ألذي سصيكون مسصتقب.““Ó
أضصاف ألرجل أأ’ول على رأسس قطاع ألشصباب وألرياضصة““ :ألقرأر أأ’ول وأأ’خÒ
حول موضصوع تنظيم كأاسس أ· أفريقيا لكرة ألقدم سصنة  2019يرجع للدولة
أ÷زأئرية ،و‘ حالة أخذنا أŸوأفقة من ألسصيد ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة
أكيد سصنكون جاهزين من أجل أحتضصان هذأ أŸوعد ألقاري ألهام ،وسصيكون
ناجحا بحول ألله مثلما كان عليه أ◊ال مع كل ألتظاهرأت أŸاضصية ألتي
أحتضصنتها أ÷زأئر““.

بدأ ألÓعب ألدو‹ أ÷زأئري رياضض
بودبوز يتماثل للششفاء ،وأوششك أن يعود إأ¤
أŸنافسشة مع فريقه أ÷ديد ريال بيتيسض
’سشبا.Ê
إأششبيلية أ إ
وشص -ارك ري -اضس ب -ودب -وز صص-ب-اح أمسس أل-ثÓ-ث-اء م-ع
زم Ó-ئ -ه م -ن ف -ري -ق ب -ي -ت -يسس إأشص-ب-ي-ل-ي-ة ‘ أ◊صص-ة
ألتدريبيةِ ،لمّدة قاربت ألـ  15دقيقة ،ثم ألتحق
ِبمدرب أللياقة ألبدنية وخاضس مرأنا فرديا.
وُيعا Êصصانع أأ’لعاب بودبوز إأصصابة على مسصتوى
Ÿا كان
ألركبة ،تعّرضس لها ‘ جويلية أŸاضصي ّ
ي مونلييه ألفرنسصي .حرمته من خوضس
يرتدي ز ّ
أللقاءأت ألوّدية –ضصÒأ للموسصم أ÷ديد ،وأأ’هم
م -ن ذلك م-وأج-هَ-ت-ي أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري
وأŸنافسس ألزأمبي ‘ ،ألـ  2وألـ  5من سصبتمÈ
أŸقبل ،ضصمن إأطار أ÷ولتَ Úألثالثة وألرأبعة -
على ألتوأ‹  -من تصصفيات مونديال روسصيا .2018
ووف -ق -ا ِل -صص -ح-ي-ف-ة ““م-ارك-ا““ أ’إسص-ب-ان-ي-ة ألصص-ادرة
صصباح أمسس ألثÓثاء ،فاإن بودبوز جاهز لِخوضس

””اŸنشصآات الّرياضصة سصتسصلّم ‘ اآ’جال اّÙددة””

وأصصل ‘ ذأت ألسصياق““ :كل أŸنشصآات ألرياضصية سصتسصّلم ‘ أآ’جال أÙددة،
وهذأ ما نسصهر عليه حاليا من خÓل أŸتابعة أŸيدأنية لسص Òأأ’شصغال Ãختلف
أÓŸعب أل -كÈى أي ت -ي -زي وزو ،وه -رأن ،سص -ط -ي -ف ،دوي -رة ،ب-رأق-ي ،وألشص-ك-ر
موصصول لكل ألو’ة على دعمهم وسصهرهم ليسصر ألعملية هذأ ما ألتمسصته من
طرفهم ،حيث يقومون Ãتابعة ميدأنية أيضصا لكل أŸشصاريع أŸتعلقة بقطاع
ألشص -ب -اب وأل -ري -اضص -ة وه -م مشص-ك-وري-ن ع-ل-ى ذلك أل-دع-م أل-ذي ي-خ-دم ألشص-ب-اب
بالدرجة أأ’و ¤أ’نهم أŸسصتفيد أŸباشصر من كل أŸرأفق ألرياضصية““.
أما فيما يتعلق بالÈنامج أÿاصس بالسصنة ألرياضصة أ÷ديدة ،قال ولد علي:
““ألÈنامج ألقادم أÿاصس بالسصنة ألرياضصية أ÷ديدة ألتي سصتنطلق قريبا سصيكون
بالتنسصيق مع كل ألفاعل ‘ Úألقطاع وكل رؤوسصاء أ’–اديات أ÷زأئرية ،أ’ن
أ◊وأر وأل -تشص -اور ه -و م -ف -ت -اح أل -ن -ج-اح م-ن أج-ل خ-دم-ة أل-ري-اضص-ة أ÷زأئ-ري-ة
وتطويرها أك ‘ Ìكل أ’ختصصاصصات حتى نتجاوز كل أŸشصاكل وألعرأقيل ألتي
كانت ‘ ألسصابق ،أ’ّننا كّلنا نعمل ونفّكر ‘ مسصتقبل شصبابنا وشصاباتنا حتى
يتمكنوأ من ألتحضص Òللموأعيد ألوطنية وألدولية ‘ أفضصل ألظروف لتحقيق
أفضصل ألنتائج ،ورفع ألرأية ألوطنية عاليا““.

''hOGQÉÑdG

أّول مبارأة رسصمية ‘ ألـ  10من سصبتم ÈأŸقبل،
Ÿا ُيوأجه فريقه ريال بيتيسس أŸضصيف فياريال،
ّ
ضص -م -ن أإط -ار أ÷ول -ة أل -ث -ال -ث -ة م-ن ع-م-ر ب-ط-ول-ة
““ألليغا““ ،غ Òأنها نقلت على لسصان طبيب ألنادي
وأ÷ه -از أل -ف -ن -ي ق -ول -ه -م أإن ب -ودب -وز أقÎب م-ن
ألعودة أإ ¤أÓŸعب ،لكنهم ’ ُيريدون أسصتعجال
شصفائه وأقتحام غمار أŸنافسصة ،خشصية تفاقم
أ’إصصابة.

بطولة ألعا ⁄للجيدو باÛر

إاقصصاء اŸصصارعة مرË
موسصى من الّدور الثّاÊ

أ’( ‹ÓŸعب نادي بارأدو) ‘ حوأر مع ““ألششعب““

..بّوابت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ا’ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاف””
أجرى أ◊وأرﬁ :مد فوزي بقاصص

كششف
و
د
أ
ر
ا
ب
ي
د
صشانع ألعاب نا
❊ ألششعب :هزÁة مّرة أمام إأ–اد ألعاصشمة ‘ أو¤
صشاحب ألعششرين ربيعا فريد
’ول؟
جو’ت أÎÙف أ أ
أ ‹ÓŸبأان أÈÿة هي ألتي صشنعت
❊❊ فريد أ :‹ÓŸصصحيح هزÁة مّرة ،أ’ّن ألفوز كان
ا
ح
ش
ض
ألفارق ضشد فريق إأ–اد ألعاصشمة ،مو
ب Úأيدينا و ⁄نعرف خطفه ،خصصوصصا أّننا كنّا
بأان بارأدو أّكدت أمام سشوسشطارة بأاّنها فريق ’
ألسصباق Úللّتهديف ،وبعدها أهدرنا ألعديد من
يسشتهان به ومع مرور أ÷و’ت وبعد –قيق
ألفرصس أل ّسصانحة للّتسصجيل وفّوتنا على أنفسصنا
فرصصة تعميق ألفارق وإأضصافة أهدأف أخرى،
أ’نسشجام بنسشبة  100باŸائة مع ألوأفدين أ÷دد
وهو ما جعل أإ’–اد يقّلصس ألنتيجة وبعدها
’كابر سشيكون
وألÓعب Úألذين “ت ترقيتهم إأ ¤أ أ
يضصيف هدف ألفوز من ضصربة جزأء ،لكن
لبارأدو ششأان كب ،Òموضشحا ‘ هذأ أ◊وأر بأان هدف كل
’عبي بارأدو هو أ’حÎأف ‘ أوروبا ،وأّنه عليك ألتأالق أظهرنا من جانبنا بأاّننا فريق ’ يسصتهان به
وسص -ن -ق -ول ح -ت -م-ا ك-ل-م-ت-ن-ا ه-ذأ أŸوسص-م ‘
بأالوأن ألفريق و‘ حالة بلوغ
أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أأ’و ،¤ع-ام-ل أÈÿة
Ú
ألعروضض ،فكل ألÓعب
صص- -ن- -ع أل- -ف- -ارق ‘ أل- -دأرب- -ي ،وم- -ع م- -رور
ى
ل
ع
ة
’دأر
يثقون ‘ قدرة أ إ
أ÷و’ت سصنكون أفضصل.
أختيار أفضشل نادي يليق
❊ معّدل عمر ألّتششكيلة ’ يتعدى 22
بالÓعب ،موضّشحا بأان
سش- -ن -ة ،وم -ع ذلك ل -ع -ب -ت -م دون م -ركب
تنقل ألثÓثي (بن
ن -قصض أم-ام أح-د أك ÈأŸرّشش-ح Úل-ل-ف-وز
سشبعيني ،عطال
بالبطولة هذأ أŸوسشم؟
م
ه
ومزيا )Êسشيحّفز
❊❊ ’ ي -جب أن ن -نسص -ى ب -أاّن -ن -ا م -ت-عّ-ودون ع-ل-ى
د
على بذل أŸزي
موأجهة فريق إأ–اد ألعاصصمة ‘ منافسصة كأاسس
ة
وسشÒفع من قيم
أ÷مهورية ،و“كنّا من إأقصصائهم وكان سصّننا وقتها
’عبي
’ يتعدى  19سصنة ،ويومها تأالّق بشصكل ’فت لÓنتباه
’كادÁية ،كما
أ أ
متوسصط أŸيدأن بن غيث وأŸهاجم منصصوري ،وهو ما
ج-ع-ل-ه-م-ا يضص-م-ن-ان ع-ق-ود أحÎأف-ي-ة م-ع إأ–اد أل-عاصصمة
–ّدث عن
وم -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ع -ل -ى أل -ت-وأ‹ ،أل-ي-وم ل-ع-ب-ن-ا ك-م-ا ن-ح-ن
أمور أخرى.

متعودون على ألقيام به Ÿا كنا ‘ ألرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة
ألقدم ،نضصع ألكرة ونلعب بكرأت قصصÒة وسصريعة ونعتمد تارة أخرى
على مهارأت ’عبينا وسصرعتهم ‘ ألتنفيذ ،صصحيح أنّ ألتشصكيلة تغيّرت نوعا ما
برحيل ألقائدين إأسصماعيل شصاوي وفيصصل خريفي ،وتغيّر أ◊ارسس أأ’ول وتنّقل
ألثنائي عطال ومزيا ÊلÓحÎأف بأاوروبا ،لكن مع مرور أ÷و’ت سصنكون أقوى
“ت ترقيتهم من أآ’مال
وألÓعب Úألذين دّعموأ ألفريق هذأ أŸوسصم رفقة ألذين ّ
مع مرور بعضس أ÷و’ت سصيكون لهم شصأان كب ،Òومتأاّكد من أننا سصنؤوّدي
موسصما كبÒأ خصصوصصا بعدما ننسصجم جيدأ.
❊ أليوم ثÓث ’عب Úمن نادي بارأدو يتوأجدون ‘ أوروبا ‘ ﬂتلف
’مر يحفّزكم كثÒأ على بذل
ألبطو’ت ،من دون ششك هذأ أ أ
أÛهودأت من أجل ألتنقل بعدها لÓحÎأف؟

❊❊ أ’حÎأف هو هدف كل ’عبي نادي بارأدو وخّريجي أأ’كادÁية ،أآ’ن فتحت
أأ’بوأب ‘ وجهنا لÓحÎأف خصصوصصا بعدما ‚ح زميلنا ألسصابق ‘ ألفريق رأمي بن
سصبعيني ‘ Œربته أ’حÎأفية ،بعدما لعب موسصمه أأ’ول ‘ نادي ليÒسس ألبلجيكي
ثم تنّقل لنادي مونبولييه وبعده إأ ¤نادي رين وهذأ أŸوسصم نادي ليل يريد خطفه
ومدّربه غوركوف Áانع أأ’مر ويرفضس ألفكرة جملو وتفصصي ،Óوهو ما يزيد من قيمة
’عب نادي بارأدو حاليا ،كما أّنه لعب ‘ ﬂتلف أصصناف أŸنتخب ألوطني وحمل
ألوأن أÿضصر ‘ كأاسس أ· إأفريقيا وبات ’عبا أسصاسصيا ‘ أŸنتخب ،وهذأ أŸوسصم
تنّقل زميلي يوسصف عطال إأ ¤نادي كورتري ألبلجيكي بعدما برز مع أÿضصر ‘ أول
أسصتدعاء له مع أŸنتخب ‘ موأجهتي غينيا ألودية وألطوغو ألرسصمية ،وهو ما جعله
يتنّقل إأ ¤أ’حÎأف ببلجيكا وهو أآ’ن مع أŸنتخب ‘ سصيدي موسصى ،كما أنّ هّدأف
ألبطولة أÎÙفة ألثانية أŸوسصم أŸاضصي طيب مزيا Êتنّقل إأ ¤نادي لوهافر
ألناشصط ‘ ألدرجة ألثانية ألفرنسصية ،وهناك عدد آأخر من ألÓعب ÚمرشّصحÚ
لÓلتحاق بأاندية فرنسصية ‘ أÒŸكاتو ألشصتوي أŸقبل يتقّدمهم زميلي ألسصابق ‘
ألفريق بن غيث ،وكل هذه أأ’مور سصتحّفزنا من أجل ألعمل أك Ìلضصمان عقود
أحÎأفية Îﬁمة و‡ّيزة ‘ ألقريب ألعاجل إأن شصاء ألله ،دون أن ننسصى ألعدد ألكبÒ
لÓعبي بارأدو أŸعارين ıتلف أندية ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤وألثانية.
’ذربيجانية ،أصشبحت
’سشÓمية بباكو أ أ
’لعاب أ إ
❊ بعد تأالّقك ‘ منافسشة أ أ
مرشّشحا بقّوة للعب آأخر موسشم لك مع بارأدو وأل ّسش Òعلى خطى رفاقك ‘
ألنادي؟
❊❊ من جانبي أŸوسصم أŸاضصي لعبته مع أأ’كابر وسصاهمت ‘ صصعود فريقي إأ¤
ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ،¤وكان أختبارأ صصعبا Ãا أن أ÷ميع يعرف بأاّن أأ’مور صصعبة
للغاية ‘ أأ’قسصام ألدنيا وأللعب فيها يتميز باإ’ثارة وأÿشصونة ،لكّننا عرفنا كيف
نسصيّر غالبية موأجهاتنا إأ ¤أن “كنا من –قيق ألصصعود ،بعدها مباشصرة تلّقيت دعوة
من أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري للمشصاركة ‘ منافسصة أأ’لعاب أإ’سصÓمية أين أّدينا
دورة ‡ّيزة ولعبنا ضصد ’عب Úيفوقوننا سصنّا ،و“كنا من ألÈوز وألتأالق ولعبنا بطريقة
جيدة ،وكنت من ب ÚألّÓعب Úألذين برزوأ باأ’هدأف ألتي سصجلتها وألتّمريرأت ألتي
م -ن -ح -ت-ه-ا ل-زمÓ-ئ-ي ،وب-ع-ده-ا –ّدث أ÷م-ي-ع ع-ن أه-ت-م-ام ب-عضس أأ’ن-دي-ة أأ’وروب-ي-ة
بخدماتي ،لكنّي أآ’ن مرّكز على عملي ‘ ألفريق وكيفية تأادية موسصم ‡يّز ‘
أÎÙف أأ’ول ،و’زلت مرتبطا بعقد وإأذأ بلغتني أتصصا’ت من أندية أوروبية،
فاإ’دأرة تعرف ما يليق بي أ’ّنها تسص Òهذه أأ’مور جيدأ وتفّكر ‘ مسصتقبلنا قبل كل
ي إأ’ ألÈوز وباقي أأ’مور
شصيء مثلما قامت به مع زمÓئي ألسصابق Úوأثق فيهم ما عل ّ
سصتأاتي وحدها ،وإأذأ سصيكون هذأ آأخر موسصم ‹ ‘ أ’حÎأف سصأاكون بذلك جربت
أللعب ‘ أÎÙف ألثا Êوأأ’ول مع أأ’كابر ومع أŸنتخب أأ’وŸبي ،و ’ ⁄موأصصلة
حمل ألقميصس ألوطني مسصتقب ،Óإأ ¤غاية أ’حÎأف وضصمان مكانتي أأ’سصاسصية مع
أŸنتخب ألوطني أأ’ول؟ هذأ هو هد‘ ألذي
أريد بلوغه ،كما ’ أخف عليك بأاّني أريد
ألتتويج على أأ’قل بلقب وحيد مع بارأدو قبل
ألتنقل إأ ¤أوروبا ،مسصÒتي ألكروية تسصÒ
‘ أل ّ
طريق أل ّصصحيح ،وأ“ّنى أن أوأصصل
على هذأ أŸنوأل.

أقصصيت أŸصصارعة أ÷زأئرية مر Ëموسصى فئة
أقل من  52كلغ أليوم ألثÓثاء ‘ ألدور ألثا Êمن
ب - -ط - -ول- -ة أل- -ع- -ا ⁄أŸت- -وأصص- -ل- -ة ف- -ع- -ال- -ي- -ات- -ه- -ا
ب - -ب - -ودأبسصت(أÛر) ،ع - -قب خسص- -ارت- -ه- -ا أم- -ام
ألبولونية أغاتا بÒونك.
جلت مصصارعة أÛمع ألبÎو‹ بدأية حسصنة
وسص ّ
بسصيطرتها على أŸوريسصية كريسصتيان ليجونتيل
قبل ألسصقوط أمام أŸصصارعة ألبولونية.
وبهذأ أ’قصصاء تسصجّل أ÷زأئر ثا Êخروج لها
من أŸنافسصة أŸقامة ببودأبسصت (من  28أوت
إأ ¤غاية  3سصبتم ‘ ،)Èوقت مبكر بعد أنسصحاب
موأطنها هود زوردأ( Êأقل من  66كلغ) .
وم -ع -ل -وم أّن أ÷زأئ -ر ‡ث -ل-ة ‘ ه-ذه أŸن-افسص-ة
Ãجموع عشصرة مصصارع 5( Úإأناث و 5ذكور)،
جل ألعناصصر أ’خرى دخولها أŸنافسصة
وسصتسص ّ
بشصكل متدّرج بدأية من جدي أسصامة ‘ فئة أقل
من  73كلغ ألذي سصيوأجه ألبولو Êنونو سصارأفا.
ول -دى ألسص -ي -دأت سص -ت -وأج -ه أŸصص -ارع -ة رت -ي -ب-ة
تريكات (أقل من  57كلغ) ألسصنغالية ندأي أم
أل -ك -ام -ارأ (أق-ل م-ن  78ك -ل -غ) ‘ أل -وقت أل -ذي
سصتقابل فيه موأطنتها سصعاد بلخال (أقل من 70
كلغ) وكوثر وعÓل (أقل من  78كلغ) على ألتوأ‹
كل من أŸغربية أسصماء نيانغ وألكوبية كاليما
أن -ت -وم -ارشص -ي .وسص-ت-ك-ون أŸصص-ارع-ة أ÷زأئ-ري-ة
أأ’خÒة أŸشصاركة ‘ مونديال  2017للجيدو،
صصونية عسصلة ( 78+كلغ) ‘ موأجهة ألÈأزيلية
ماريا سصو’ن ألتمان.
ل -دى أل -رج-ال ،سص-ت-ق-تصص-ر أŸشص-ارك-ة أ÷زأئ-ري-ة
غلى ثÓثة مصصارع ،Úهم من أسصامة جدي (-
 73كلغ) ،عبد ألرحمن بن عمادي ( 90 -كلغ)،
لياسس بويعقوب ( 100 -كلغ) و‚يب “ار (100 +
كلغ) .وأسصتفاد بن عمادي من عملية قرعة
سصهلة نسصبيا ،حيث أعفي من ألدور أأ’ول ،على
أن يوأجه ‘ ألدور ألثا Êألفائز من أŸنازلة
أل- -ت- -ي Œم- -ع ‘ أل- -دور أأ’ول أل -ب -وسص -ن -ي ت -وÊ
ميلتيتشس وأ÷ورجي أو شصانقي مارجيا.Ê
ويتع Úعلى كل من بن يعقوب و“ار أجتياز
ألدور أأ’ول أمام كل من ألروما Êلوكا كونزأبو
وألسصينغا‹ نباغيك كايدي.
وتنشصط هذه ألدورة من قبل  731مصصارع (440
مصصارع و 291مصصارعة) Áثلون  126بلد.
وت- -ع -ت Èب -ل -دأن ف -رنسص -ا ،ألÈأزي -ل ،م -ون -غ -ول -ي -ا
وكازأخسصتان من أك ÌأŸنتخبات “ثي ‘ Óهذأ
أŸون - -دي- -ال بـ ( 18مصص-ارع ومصص-ارع-ة) ب-ي-ن-م-ا
–ضص- -ر ب- -ل -دأن ألÔوي -ج ون -ي -جÒي -ا وف -لسص -طÚ
وألباكسصتان Ãصصارع وأحد فقط.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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براهيمي وبن طالب إالتحقا أامسس ‘ انتظار غزال
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الكاراز يفكر ‘ إاششراك بن غيث بدي Óلع ّ
طال
يواصصل اŸنتخب الوطني –ضصÒاته،
Ãركز سصيدي موسصى– ،سصبا Ÿواجهة
نظÒه الزامبي ‘  2سصبتم ÈاŸقبل ‘
اطار مباريات ا÷ولة الرابعة
لتصصفيات كأاسس العا 2018 ⁄حيث
ارتفع تعداد اŸنتخب ا’ 22 ¤عبا.

»°ù«ªM QÉªY

كان بن طالب و براهيمي آاخر اŸلتحق،Ú
أامسضÃ ،ركز سسيدي موسسى بعد ان تعذر
عليهما ا’لتحاق ،يوم ا’ثن ،Úبسسبب خلل ‘
بر›ة الرحÓت وهو ما جعلهما يؤوجÓن
ا’لتحاق بالÎبصض ا ¤غاية يوم أامسض.
 ⁄ي -ؤوث -ر ه -ذا ع -ل -ى الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر م-ن
طرف مدرب اŸنتخب الكاراز Ãا ان العمل
ا÷دي ق- -د ان- -ط- -ل- -ق م- -ن خÓ- -ل ب- -ر›ة 5
حصسصض ت -دري-ب-ي-ة ،اضس-اف-ة ا ¤ال-ع-م-ل داخ-ل

ق -اع -ة ت -ق -وي -ة ال -عضس Ó-ت .م-ن اŸن-ت-ظ-ر ان
يلتحق اليوم رشسيد غزال ليكون آاخر القادمÚ
ب- -ع- -د ان –صس- -ل ع- -ل- -ى رخصس- -ة م -ن ط -رف
اÛرب الكاراز للتأاخر ا ¤غاية ،نهار اليوم،
بسسبب التزامات عائلية قاهرة.
باكتمال التعداد سسيكون العمل اليوم ﬁوريا
من اجل Œهيز العناصسر –سسبا Ÿواجهة
زامبيا خاصسة ان يوم غد سسيكون فيه السسفر
ا ¤زامبيا على م Ïرحلة خاصسة من اجل
ضسمان راحة الÓعب.Ú
من جهة أاخرى ،ينوي التقني ا’سسبا Êاجراء
بعضض التغيÒات على مسستوى التشسكيلة التي
سستواجه زامبيا من خÓل اشسراك الÓعب بن
غيث مكان عطال نظرا لعدم جاهزية هذا
ا’خ.Ò
كان الÓعب عطال قد تعرضض ’صسابة خÓل

م- -واج- -ه- -ة ال- -ط -وغ -و ا’خÒة و ب -ق -ي ب -دون
م- -ن -افسس -ة ث -م ان -ت -ق -ل م -ؤوخ -را ا ¤ك -ورت -ري
البلجيكي حيث  ⁄يخضض أاي مباراة منذ فÎة
وهو ما جعله غ Òجاهز بدنيا .ركز الكاراز
رفقة جهازه الفني على العمل البد Êمن
أاجل Œهيز العناصسر لتكون ‘ اŸوعد يوم
اŸباراة وهو ا’مر الذي جعل ا÷هاز الفني
يضس- -ع ب- -رن- -ا›ا خ- -اصس- -ا م- -ن أاج- -ل –ضسÒ
العناصسر الوطنية.
يعد العامل البد Êمن العوامل اŸهمة التي
يتم الÎكيز عليها ‘ هذا الوقت من السسنة
Ãا ان الÓعب Úيتواجدون ‘ بداية اŸوسسم
و من الصسعب عليهم اكمال اŸباريات بنفسض
ال -نسس-ق وه-و م-ا سس-ي-ج-ع-ل-ه-م م-ط-ال-ب Úب-ب-ذل
›هودات كبÒة من اجل ضسمان ا◊ضسور
البد Êيوم اŸباراة .

دهام الوافد ا÷ديد للمنتخب الوطني يكشصف:

إادارة ““البلوز““ رصصدت
مبلغ  50مليون أاورو
’“ام الصصفقة
إ

““فخور بحمل األلوان الوطنية و ل ›ال للخطأا أامام زامبيا““
أاعرب الوافد ا÷ديد على اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم سصفيان دهام (’عب سصوشصو الفرنسصي) ،أامسس
الثÓثاء ،عن ““افتخاره““ با’لتحاق بالتشصكيلة –سصبا للمواجهة اŸزدوجة أامام زامبيا يومي  2و  5سصبتم◊ Èسصاب
ا÷ولت Úالثالثة والرابعة عن اÛموعة الثانية اŸؤوهلة إا ¤مونديال  2018روسصيا.
صسّ- -رح ده- -ام ‘ ح- -وار خّصض ب- -ه م- -وق -ع
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم (ف-اف)
قائ ““ :Óأانا جّد سسعيد وفخور بالتحاقي
ب- -اÿضس- -ر ( )...ت -ق -مصض أال -وان اŸن -ت -خب
الوطني كان دوما ضسمن أاهدا‘ الكÈى
وبعد ان –قق ‹ هذا اŸبتغى سسأاسسعى
ج -اه-دا لÓ-ن-دم-اج بسس-رع-ة ‘ اÛم-وع-ة
ومن ثّم العمل على أاخذ مكا Êكأاسساسسي ‘
تشسكيل الفريق““.
عرف دهام اŸنحدر من و’ية سسعيدة
( 1 ،80م 70/Îكلغ) كيف يÈز امكانياته
ويجلب ا’هتمام له منذ بداية اŸوسسم مع
ناديه حيث شسارك منذ البداية كأاسساسسي
و“كن من تسسجيل هدف امام نادي بورغ
اون بريسض بÒسسوناسض ( ‘ )0-2ا÷ولة
ا’و ¤ب -اإ’ضس-اف-ة إا ¤ت-ق-دÁه ل-ت-م-ري-رتÚ
حاسسمت.Ú
بهذا اÿصسوصض قال دهام  ““ :كانت ‹
انطÓقة جيدة مع فريقي سسوشسو ‘ بداية
اŸوسس -م -ي ب -ن -ج -اح -ي ‘ تسس -ج -ي-ل ه-دف

وت -ق -د“ Ëري -رت Úح -اسس-م-ت Úل-زمÓ-ئ-ي.
ولقد تلقيت بسسعادة كبÒة دعوة الناخب
ال -وط -ن -ي ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -اŸن -ت -خب –سس-ب-ا
ل -ل-م-ق-اب-ل-ت ÚاŸق-ب-ل-ت )...( Úه-ذه ال-دع-وة
ادخلت السسعادة على قلبي و قلب عائلتي ““.
أاضساف دهام ““ :اجما’ اŸنتخب الوطني
يتكون من عناصسر ‡تازة ( )...بالنسسبة ‹
تعداد الفريق حاليا اك Ìمن جيد .ا’مر
اŸهم بالنسسبة ‹ هو “ثيل أالوان بÓدي
أاحسس -ن “ث-ي-ل وال-ع-م-ل ع-ل-ى اŸشس-ارك-ة ‘
أاك Èع - -دد ‡ك - -ن م - -ن اŸق - -ابÓ- -ت وŸا
ال -ذه -اب ب -ع -ي-دا ب-اŸشس-ارك-ة ‘ م-ون-دي-ال
.““2018
‘ رّده عن سسؤوال متعلق باŸقابلة اŸقبلة
أامام زامبيا أابدى وسسط اŸيدان الهجومي
ل -ن-ادي سس-وشس-وي ث-ق-ت-ه ‘ ق-درة اŸن-ت-خب
الوطني على العودة بعد البداية الصسعبة له
‘ مشسوار التصسفيات ⁄““ .يعد لدينا أاي
›ال للخطأا.
أامام زامبيا ( )...سسنبذل قصسارى جهدنا

ينقسسم العمل البد Êا ¤قسسم Úا’ول على
مسستوى قاعة تقوية العضسÓت و التي تكون
‘ الفÎة الصسباحية اما القسسم الثا Êفيكون
على ارضسية اŸيدان من خÓل اجراء بعضض
التمارين البدنية.
تعود ’عبو اŸنتخب على هذا النوع من
ال -ت -دري-ب-ات خ-اصس-ة ان-ه-م ي-درك-ون ان ال-ك-رة
ا’فريقية تعتمد على
ال- -ع- -ام- -ل ال- -ب -دÊ
ع- - - - -ل - - - -ى وج - - - -ه
اÿصس- -وصض ال -ذي
يبقى من العوامل
اŸه -م -ة م -ن اج-ل
ترجيح كفتهم يوم
اŸباراة .

تششلسشي Áر إا¤
السشرعة القصشوى
للتعاقد مع ﬁرز
قبل نهاية ““اÒŸكاتو““

من أاجل –قيق نتيجة جيدة بقي لدينا
أاربع مقابÓت وكل ا’مور تبقى ‡كنة ““،
ك - -م- -ا خ- -لصض ل- -ه ال- -واف- -د ا÷دي- -د ع- -ل- -ى
التشسكيلة .معلوم أانّ اŸنتخب الوطني كان
قد باشسر ا’ثن Úتربصسا –ضسÒيا باŸركز
الفني الوطني بسسيدي موسسى بحضسور 25
’عبا من بينهم عنصسرين يحضسران على
أاسساسض دعوة فقط.
سسيتنقل اŸنتخب الوطني يوم اÿميسض
إا ¤ل -وزاك -ا ع -اصس -م -ة زام -ب -ي -ا ع Èط-ائ-رة
خاصسة أاي قبل يوم Úمن اللقاء اŸقرر يوم
السسبت (.)14 ،00
سسيسستضسيف ““اÿضسر““ نفسض اŸنتخب،
ي -وم ال-ثÓ-ث-اء  5سس-ب-ت-مÃ ،Èل-عب الشس-هيد
ح-مÓ-وي ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ( )20، 45ضس- -م -ن
ا÷ولة الرابعة.
وبعد جولت Úمن التصسفيات –تل ا÷زائر
اŸركز الثالث برصسيد نقطة واحدة بعد
نيجÒيا (6ن) والكامÒون (2ن) و مناصسفة
مع زامبيا (1ن).

م-ازال ال-غ-م-وضض ي-ك-ت-ن-ف مسس-ت-ق-ب-ل الدو‹
ا÷زائري رياضض ﬁرز خاصسة بعد اقÎاب
سسوق ا’نتقا’ت الصسيفية من نهايته لكن
ا’م -ور ي -ب -دو ان -ه -ا سس-ت-ت-ح-رك ب-ال-نسس-ب-ة
لÓعب خاصسة بعد تاكيد موقع ““تريبل
ف-وت-ب-ول““ ا’‚ل-ي-زي وج-ود م-ف-اوضسات
متقدمة ب Úتشسلسسي و ليسس Îسسيتي من
اجل ضسم ﬁرز .
ي -ت-واج-د الÓ-عب ‘ م-رك-ز سس-ي-دي
موسسى رفقة اŸنتخب الوطني الذي
يحضسر Ÿواجهة زامبيا لكن سسفره اليوم
ا ¤ل- -ن- -دن ’“ام اج -راءات ان -ت -ق -ال -ه ا¤
تشس -لسس -ي ي -ب -ق-ى ام-را ‡ك-ن-ا خ-اصس-ة ان-ه
يدرك ان الوقت ليسض ‘ صسا◊ه .
ي -ج -رى ال -ت -ق -ن -ي اإ’ي-ط-ا‹ أان-ط-ون-ي-و
ك-ون-ت-ي م-درب ف-ري-ق تشس-ي-لسس-ي ب-ط-ل
إا‚لÎا مفاوضسات مع ُممثّلي الÓعب
الدو‹ ا÷زائري رياضض ﬁرز على
أام -ل ضس ّ-م-ه ق-ب-ي-ل إاسس-دال سس-ت-ار سس-وق
اإ’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة ،مسساء اÿميسض
اŸق -ب -ل  .أاب -دت إادارة ن -ادي تشس-ي-لسس-ي
اإ’‚ل-ي-زي اسس-ت-ع-داده-ا ِل-تسس-دي-د م-ب-ل-غ
ما‹ قيمته  50مليون أاورو نظ Òاإ’سستفادة من خدمات رياضض مهاجم ليسسÎ
سسيتي اإ’‚ليزي ،كما أاوردته تقارير صسحفية بريطانية ،امسض الثÓثاء .
اكدت الرابطة اÎÙفة لكرة
يبقى ا’نتقال ا ¤تشسلسسي امرا جيدا بالنسسبة اﬁ ¤رز الذي يراهن على
القدم ،امسس الثÓثاء ،إان ملعب
ا’نتقال ا ¤فريق كب Òيسسمح له بتطوير امكانياته الفنية.
““مصصطفى شصاكر““ ِبالبليدة سصيكون ميدانا
كان التقني كريغ شسكسسب Òمدرب فريق ليسس Îسسيتي قد صسّرح مؤوّخرا بِأان ’عبه
للمقابÓت ا÷وارية العاصصمة ‘ ،مشصوار الرابطة
ﬁرز يرغب ‘ “ثيل أالوان فريق كبُ Òيطارد اأ’لقاب ‘ بطولة إا‚لÎا ،فيما قال
ا’و ¤موبيليسس للموسصم ا÷ديد .ف ّسصرت هيئة
‚م ““اÿضسر““ إانه ُيريد اإ’نتقال إا ¤ناٍد Îﬁم يخوضض مسسابقة رابطة أابطال أاوروبا
الرئيسس ﬁفوظ قرباج القرار اّŸتخذ بِسصبب عدم
ا÷معة الـ  8من سصبتم Èا◊ا‹:
هكذا سسيُجرى لقاء نصسر حسس Úداي وا–اد العاصسمة
نسسخة  .2018-2017تقّدمت إادارة نادي روما نائب بطل اإيطاليا ِبغÓف ما‹ قيمته
جاهزية ملعب ““ 5جويلية  ،““1962الذي أاُغلق
ِبملعب البليدة ،ضسمن إاطار ا÷ولة الثانية من عمر بطولة
‘ ملعب ““إاسسماعيل لهوى““ :د.تاجنانت  -شض .قسسنطينة  23مليون أاورو ثم رفعته إا 30 ¤مليون أاورو لِيسستقّر عند رقم  35مليون أاورو ،لكن إادارة
مؤوّخرا بعد تدهور بسصاطه الطبيعي،
السصبت الـ  9من سصبتم Èا◊ا‹:
““الرابطة اأ’و -¤موبيليسض““ ‘ .حُ Úتجرى مباراة نفسض
ليسس Îسسيتي رفضست اŸقÎح ،كون اŸبلغ ’ ُيناسسب ’عبا عاŸيا من فصسيل ﬁرز.
حتى يخضصع لِعملية ترميم.
ا÷ولة ب Úا–اد ا◊راشض وشسباب بلوزداد بِميدان ““ 1نوفمÈ
‘ م- -ل -عب ““ 1ن-وف-مِ ““1954 Èب- -اÙم- -دي -ة :إا.ا◊راشض  -يتموقع فريق تشسيلسسي ‘ اŸركز السسادسض بعد مرور  3جو’ت من عمر ““الÁÈرليغ““.
شض.بلوزداد
 ““1954بِاÙمدية .جاء جدول لقاءات ا÷ولة الثانية من عمر
ضسمن بداية متعثّرة دفعت اŸدرب أانطونيو كونتي إا ¤البحث عن ’عب Úجدد لِتصسحيح
‘ ملعب ““ 24فيفري““ :إا.سسيدي بلعباسض  -أا.اŸدية
البطولة الوطنية للقسسم اأ’ّول كمايلي:
اŸسسار ‘ رحلة الدفاع عن اللقب قبيل إاسسدال سستار سسوق اإ’نتقا’ت الصسيفية ا◊الية .كما
‘ ملعب ““عمر حمادي““ :م.ا÷زائر  -و.سسطيف
اÿميسس الـ  7من سصبتم ÈاŸقبل:
سسيخوضض فريق ““البلوز““ بداية من منتصسف سسبتم ÈاŸقبل رابطة أابطال أاوروبا ‘ فوج صسعب
‘ ملعب ““مصسطفى شساكر““ :إا.البليدة  -شض.القبائل
‘ ملعب ““مصسطفى شساكر““ بِالبليدة :ن .حسس Úداي  -إا .العاصسمة
يضسّم أاتليتيكو مدريد اإ’سسبا Êوروما اإ’يطا‹ وكاراباغ من أاذربيجان .
‘ ملعب ““ 20أاوت :شض.السساورة  -إا.بسسكرة
‘ ملعب ““عمر حمادي““ :ن .البارادو  -م .وهران

بسصبــــــب عــــــدم جاهزيــــة ملعــــب  5جويليـــــة

ملع ـب تششاكـ ـر بالبلي ـدة سشيكـ ـون مسشرحـ ـا للداربيـ ـات العاصشميـ ـة

دفـــــاع تاجنانـــت

إاقال ـ ـ ـ ـة ا Ÿـ ـ ـ ـدرب فرانسشـ ـ ـ ـ ـوا براتششـ ـ ـ ـ ـي

»°ù«ªM QÉªY

’لعاب ا÷امعية 2017
ا أ

تريكي Áنح ا÷زائر فضشية القفز الطويل

أاقالت ادارة دفاع تاجنانت مدرب الفريق الفرنسسي فرانسسوا براتشسي بعد مرور جولة واحدة
أاحرز ا÷زائري ياسسر ﬁمد الطاهر تريكي اŸيدالية
فقط من بطولة الرابطة اÎÙفة ا’و( ¤موبيليسض ) لكرة القدم ،بحسسب ما علم الثÓثاء لدى
الفضسية ‘ سسباق القفز الطويل عقب النهائي الذي جرت
ادارة فريق منطقة الشسرق ا÷زائري.
Óلعاب ا÷امعية العاŸية
فعالياته بتايبي ‘ إاطار الطبعة الـ  29ل أ
أاقدمت ادارة دفاع تاجنانت على هذه اÿطوة بالرغم من البداية ا÷يدة للفريق ‘ ا÷ولة
 2017والتي تتواصسل إا ¤غاية  30أاوت .حقق تريكي قفزة بـ 7.96
ا’و ¤من عمر البطولة حيث عاد بنقطة واحدة من السسفرية التي قادته ا ¤اŸدية Ÿواجهة
م ‘ ÎاÙاولة الثانية بعد أان سسجل ‘ اأ’و ¤قفزة بـ  7.56م،Î
ا’وŸبي اÙلي (.)1-1
الرابعة بـ  7.68م Îواÿامسسة بـ ( 7.71النتيجة التي سسمحت له بالتأاهل إا¤
معلوم انّ اŸدرب السسابق Ÿولودية ا÷زائر و شسباب قسسنطينة كان قد ع Úعلى رأاسض العارضسة
النهائي) .رجعت اŸيدالية الذهبية إا ¤التشسيكي جوسسكا راديك ( 8.02م‘ ،)Î
الفنية لدفاع تاجنانت اسسبوع Úفقط قبل انطÓق البطولة خلفا للمدرب السسابق مزيان ايغيل.
الوقت الذي عادت فيه اŸيدالية الÈونزية إا ¤الفرنسسي مايو رايهو ( 7.91م‘ .)Î
بهذا تكون ا’قالة اŸفاجئة للمدرب الفرنسسي فرانسسوا براتشسي ا’سسرع ‘ البطولة الوطنية
وقت سسابق ،حقق مواطنه ﬁمد بلبشس ÒاŸيدالية الفضسية ‘ سسباق  800م Îبتوقيت 1د
التي اعطيت اشسارة انطÓقها ا’سسبوع اŸنصسرم ليفتح بذلك ““مبكر““ باب ا’قا’ت و ا’سستقا’ت
46ثا 73ج بينما عاد الذهب إا ¤اŸكسسيكي لوبيز أالفاراز (1د 46ثا 06ج) أاما الÈونز فكان من
اÙتملة جدا ‘ البطولة.
نصسيب الفرنسسي ليسس ÚأاÒÁيك (1د 47ثا 18ج) .كانت أاول ميدالية للجزائر من نصسيب اŸصسارعة أامينة
Œدر ا’شسارة أانّ فÎة التحضسÒات الصسيفية كانت قد شسهدت اسستقالة مدرب ا–اد البليدة
بلقادي ‘ ا÷يدو ‘ فئة أاقل من  63كلغ قبل أان يتكمن مواطنيها ‘ أالعاب القوى بإاضسافة أاربع ميداليات.
فريد زميتي من منصسبه بسسبب “اطل ا’دارة ‘ تسسوية الوضسعية اŸالية لÓعب.Ú
أاحرز كل من عبد اŸالك ◊ولو وعلي مسسعود ميداليتان برونزيتان ‘  400م Îحواجز و 3000م Îموانع على
وعينت بدله سسم Òبوجعران الذي تع ‘ Ìبدايته مع الفريق البليدي
التوا‹.أاضساف العداء ا÷زائري علي مسسعودي ميدالية برونزية للجزائري خÓل منافسسات الطبعة الـ  29من منافسسات ا’لعاب
العائد بهزÁة ثقيلة من وهران امام اŸولودية اÙلية (-3
ا÷امعية الصسيفية  2017بعد أان انهى سسباق الـ  3000م Îحواجز الذي جرى بتايبيي ‘ اŸركز الثالث ◊سساب اليوم اÿامسض من
◊ )0سساب ا÷ولة ا’و.¤
منافسسات أالعاب القوى .قطع مسسعودي (  21سسنة) السسباق ‘ زمن قدره ( 8د37 /ث14/ج) وراء كل من ا÷نوب افريقي موكوبان رونتوسض الفراد
( 8د 36 /ث 25 /ج) و البطل العاŸي ا÷ديد البولو Êزليوسسكي كريسستيان بـ (8د 35/ث88 /ج) علما اّن السسباق عرف مشساركة  17عداًء .كان ا÷زائري عبد
اŸليك ◊لو قد منح ا÷زائر أاول ميدالية ‘ ا’لعاب ا÷امعية والتي كانت بلون الÈونز بعد أان انهى سسباق الـ  400م Îموانع ‘ اŸركز الثالث بزمن قدره 49ث30/ج .

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ٣٠أاوت  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٢٧ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل
الُ- -وضص- -وح وال َصص- -راح- -ةَ :ت -ج -ع -ل
الَعÓقات َتسصتمر َرغم الخÓفات
وع- -دُم ال -وضص -وح والصص -راح -ة ت -ع ّ-ج -ل ب -فشص -ل
العÓقه أاياً كانْ نوعها.

الثور
اصصنع المعروف واخدم اآلخرين:
ل تبق وحيدا ً معزولً ،فالعزلة مصصدر
تعاسصة ،كل الكآابة والتعاسصة والتوتر تختفي
حينما تلتحم بأاسصرتك والناسس..

من أاجلك عشسنا يا وطني
نفدي بالروح أاراضسينا
قد كنا أامسس عمالقة في الحرب نذل أاعادينا
و انا اليوم عمالقة في السسلم حماة مبادينا
’مجاد تحيينا
أابطا’ كنا ’ نرضسى غير ا أ
والحاضسر يعلو ماضسينا
نزهو بالماضسي في ثقة
فجرنا الثورة من أازل سسجل يا دهر معالينا
’كبر كان لنا مجدا من صسنع أايادينا
والنصسر ا أ
جيشس التحرير و جبهته كانا ضسوأاين بداجينا
قا’:في البدء كرامتنا و الشسعب يسسود هنا فينا
فينا بالعدل موازينا
خيرات الشسعب نقسسمها
والدعم المطلق نبذله للشسعب الرافضس تدجينا
’سسÓم يواخينا
يا سسائل..عرب منبتنا دين ا إ
هامات المجد مرابعنا و الله الحافظ يحمينا
من أاجلك عشسنا يا وطني نفدي بالروح أاراضسينا
’سستاذ  :عمر البرناوي
شسعر ا أ
أالحان :شسريف قرطبي

الجوزاء

^ ه -ل ت -ع -ل-م أان م-ت-وسس-ط أاع-داد ذرات
الغبار على سسريرك هو  6مليارات ذرة؟.

حكم و

^

ذ
هبت امرأاة إا ¤القاضسي تشستكي زوجها فقال
ل
ه
ا
ا
ل
ق
ا
ض
س
ي
:
أ
ا
ي
ن
ز
و
ج
ك
ف
ق
ا
ل
ت
إ
ا
ن
ه
هنا بÚ
ا◊ضسور فقال لها ما اسسمه
فقالت  :ثالث سسبعة و ثمان
فقال  :القاضسي احضسر يا فÓن
فما هو اسسم زوج اŸرأاة؟؟

حل ا

لعدد السسابق

^ الفلفل.

أبتسسم
^ ق -ع -د رج-ل ع-ل-ى ب-اب داره ف-أات-اه
سس -ائ -ل ف-ق-ال ل-ه :اج-لسس ث-م صس-اح
ب-ج-اري-ة ع-ن-ده ف-ق-ال ادف-ع-ي الى
ه -ذا السس -ائ -ل صس -اع -ا م -ن ح -ن-ط-ه
فقالت مابقي عندنا قال فاعطيه
درهم قالت مابقى عندنا دراهم قال
ف-اط-ع-م-ي-ه رغ-ي-ف-ا ق-الت م-اع-ندنا رغيف فالتفت
اليه وقال انصسرف يافاسسق يافاجر فقال السسائل
سس-ب-ح-ان ال-ل-ه ت-ح-رم-ن-ي وتشس-ت-م-ن-ي ق-ال اح-ببت ان
تنصسرف وانت ماجور.
^ ك-ان ’ح-د ال-ح-ك-م-اء ول-د غ-ب-ي ف-ق-ال ل-ه يوم
اذهب ال- -ى السس- -وق واشس- -ت -ري ل -ن -ا ح -ب -ل ب -ط -ول
اربعين ذراع ،فقال الولد ’بيه حبل في طول
أاربعين ذراع وفي عرضس كم؟ قال أابوه ،في
عرضس خيبتي فيك.

السسرطان

أأمثال

^إاذا دع -ت
إال-ى ظ-ل -ك ق -درتك
ما
الله علي لّ-ن-اسس ،ف-ت-
ذّك-ر قدرة
ك.
^ بور
الخ ك من م أ
Óح
ير،
’ّنه أادر ياته بعمل
أ
ك
من أان يضسيعها ب أاّنها أاقصسر
م
ل
ع الشّسر.

األسسد

’سسنان! إان
الّلسسان ُمجرم مسسجون خلف ا أ
أافرجت عنه ِعند الَغضسب رماك في
زنزانة الّندم ،تحت حُكم ال ّ
ضسمير.

ل
لع

Èة

مرضصت ابنته ولم يعرف ما بها و عندما
ذهب ب - - - -ه - - - -ا إال - - - -ى ال - - - -مسص- - - -تشص- - - -ف- - - -ى
كتب له األطباء العديد من األدوية التي لم
ي - - - - -ق - - - - -در ع - - - - -ل - - - - -ى ث - - - - -م - - - - -ن - - - - -ه- - - - -ا
ف -اتصص -ل ب -أاخ -ي-ه ع-ل-ى ال-ه-ات-ف ال-م-ح-م-ول
طلب منه أان يحضصر له  ٧أالف ديناز في
ال- - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - -يت ل- - - - - - - - - - -لضص - - - - - - - - - -رورة
فأاجاب األخ طلبه قائ :Óاعطنى من الوقت
سص - - - - - -اع- - - - - -ة ألحضص- - - - - -ر لك ال- - - - - -م- - - - - -ال
وب- -ي- -ن- -م- -ا األب ي- -ن- -ت- -ظ- -ر وصص- -ول أاخ -ي -ه،
حاول التصصال به مرة أاخرى ليتأاكد من
حضصوره
و لكنه تفاجأا عندما وجد الهاتف مغلق
!!!!
حاول مرة أاخرى لكن النتيجة لم تتغير
أاخذ يحدث نفسصه كيف يخذلني أاخي و
ي- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -ه- - - - - - - - -رب م- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ي ..
لن أاسصامحه على فعلته و بينما هو في قمة
الحزن
و األسصى من موقف أاخيه دق جرسس الباب
ف -ت -ح ال -ب-اب و ال-دم-وع ت-ن-ه-م-ر م-ن ع-ي-ن-ي-ه
ف - -وج - -د أاخ - -اه ح- -ام Ó- -ال- -م- -ال ف- -ي ي- -ده

مثÒة

أاشص -ي -اء ك -ث -ي-رة ت-ج-رح-ن-ا ول-ك-ن ل ن-ج-د سص-وى
الصصمت  . .فكيف نعاتبهم على أافعال ل تعني
لهم شصيء.

^ه -ل ت -ع -ل -م أان ك -رة ال -ق-دم ُت-صس-ن-ع م-ن 32
رق -اق -ة ج -ل -دي-ة وي-ت-م ع-ق-ده-ا م-ع ب-عضس-ه-ا
بحوالي  642غرزة إابرة؟.

الظن السسيء
شسغل عقلك

حدوث أاشصيَاء سَصعيدة وأاخبار جمِيلة
تَفاءل بِ ٌ
َوٌمسصَتقبل أاف َضصل فالِثقة بِالله َتجلب كل مَا لْم
َيكنْ بالح ّسصبان.

العذراء
من المؤوسصف ان يخذلك أاقرب
الناسس لك ولكن األسصف الحقيقي أان
تتمسصك به وتبقى معه لتتعرضس لخذلن.

الميزان
ما أاجمل القلوب التي يملؤوها الحب والطهر
والصصدق ،وتبقى على العهد حتى وان طالت
المسصافات.

العقرب
ل تسص -رق ف -رح -ة أاح -د ول ت -ق -ه -ر ق -لب أاح -د
أاع -م -ارن -ا قصص-ي-رة و ق-ب-ورن-ا م-ف-ت-وح-ة ون-ح-ن
نحتاج من يدعي لنا ،ل علينا البصصمة الجميلة
تبقى و إان غاّب صصاحبها.

القوسس
قائ : Óاعتذر على تأاخري فلم اسصتطع بيع « ل تسصيء الظن أابدا ً  ..فلكل شصيء سصبب «
ه-ات-ف-ي ال-م-ح-م-ول ب-السص-رعة التي توقعتها ل تتعجل الحكم على الناسس في المواقف
إاليك المال ولكنك لم تخبرني لم تحتاج وانتظر لتعلم الحقيقة دون أان تظن الظنون
هذا المبلغ ؟
السصيئة.

أاخبار

نقذ نفسسه من إاعصسار تكسساسس

كلب شسجاع أا

غالبا الكÓم الذي تخشصى أان تقوله ،هو الكÓم
الذي ينبغي أان يقال بالفعل.

أاثارت صصورة كلب يدعى أاوتيسس ،انتشصرت على موقع
فيسصبوك إاعجاب آالف المتابعين ،إاذ اسصتطاع أان
ينقذ نفسصه بطريقة ذكية ،من إاعصصار هارفي الذي
ضصرب ولية تكسصاسس األمريكية .يظهر «أاوتيسس»،
وه -و ي -ت -ج -ول ف-ي شص-ارع ب-م-دي-ن-ة سص-ي-ن-ت-ون ال-ت-اب-ع-ة اإلعصصار «هارفي» 5٠ ،منطقة إادارية من أاصصل ٢5٤
لتكسصاسس ،ويحمل في فمه كيسصا ،قيل إانه يحوي في عموم تكسصاسس ،وتسصبب بأاضصرار كبيرة ،وأاسصفر
طعامه ،األمر الذي جذب انتباه مسصتخدمي مواقع عن مصصرع  ٣أاشصخاصس على األقل وإاصصابة آاخرين.
التواصصل الجتماعي ،الذين لقبوه بـ»البطل» .طال

ان تفقد شصخصصا تحبه أاقل آالماً من أان يكون
م-وج-ود وت-ف-ق-د م-ن-ه أاشص-ي-اء ج-م-ي-ل-ة اع-تادها
قلبك.

الجدي
اسصوأا ما يواجهه النسصان في حياته
كثرة التفكير لذلك ردد الّلهم إاني أاسصأالك باًل
ٌمطمئنًا و شصاكرا ً لما قسصمته لي.

الدلو

ليسس للسصعادة أاوقات محددة نحن
نصص-ن-ع-ه-ا إاذا ف-ه-م-ن-ا ال-ح-ي-اة ج-يدا ً…
فعليك بالتفاؤول .ألن الفكرة المتفائلة تجعل
منك بط ًÓفي مواجهة المصصاعب وشصجاعًا
في األزمات وقادرا ً على تخطي العقبات.

الحوت

مهما كانت شصخصصيتك قوية لبد
أان تضص- -ع- -ف ع- -ن- -د شص -خصص ً-ا م -ا .
تضص -م -ح-ل وت-ذوب ه-ذه الشص-خصص-ي-ة
القوية أامـ ـام من نحبهم من أاع ـماق القل ـب.

الفجر٠٤.٤٧...............:
مواقيت الظهر١٢.٤9...............:
العصشر١٤.٢8...............:
الصشÓة المغرب١9.٢٣..............:
العششـاء٢٠.٤٦.................:
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 ٣٠أاوت  : ١9٥٥أاعلنت السشلطات الفرنسشية تعميم
ح -ال -ة ال -ط -وارىء ‘ ك -ام-ل الÎاب ا÷زائ-ري
قصشد خنق الثورة التحريرية .
 ٣٠أاوت  : ١9٥٥أاصشدرت جبة التحرير الوطني
’ششهر
بÓ-غ-ا تضش-م-ن حصش-ي-ل-ة ال-ك-ف-اح اŸسش-ل-ح خÓل ا أ
’و ¤للثورة .
ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

’ربعاء  ٠8ذو ا◊جة  ١٤٣8هـ اŸوافق لـ  ٣٠أاوت  ٢٠١٧م
ا أ

بفضشل ا’سشتغÓل الفعال للمعلومات بتمياوين ا◊دودية

أ÷يشش يلقي ألقبضش على إأرهابي ÚخطÒين بÈج باجي ﬂتار
الشسعب ‘ /إاطار مكافحة اإ’رهاب،
أال- -قت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشض ال -وط -ن -ي
الشس- -ع- -ب- -ي ،ظ- -ه- -ر أامسضÃ ،ن- -ط -ق -ة
ت- -ي -م -ي -اوي -ن ا◊دودي -ة بÈج ب -اج -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.ال- - - -ق- - - -بضض ع - - -ل - - -ى
إاره-اب-ي )02( Úخ -طÒي -ن ك -ان-ا وراء
ارتكاب عديد اأ’عمال اإ’جرامية.
ك- -م -ا ضس -ب -ط ب -ح -وزت -ه -م -ا مسس -دسض
رشساشض من نوع كÓشسنيكوف وكمية
معتÈة من الذخÒة.
إان م -ث -ل ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ات وال-ن-ت-ائ-ج
اإ’ي -ج -اب -ي -ة ال -ت -ي ي -ح -ق -ق -ه-ا أاف-راد
ا÷يشض اŸراب- - -ط - -ون ع - -ل - -ى ط - -ول
حدودنا تؤوكد مرة أاخرى على فعالية
م- -ق -ارب -ة اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك -ري -ة ‘
التصسدي لكافة أانواع التهديدات التي
تواجهها البÓد.

..يلقي ألقبضش على إأرهابي
بع Úقزأم

كما تأاتي هذه العملية بعد التي أالقت
خÓلها ،أاول أامسض ،مفرزة للجيشض
خÓل كم Úبحاسسي تÒيرين بعÚ
ڤزام/ن.ع ،6.ال-ق-بضض ع-ل-ى إاره-اب-ي
كان بصسدد اخÎاق حدودنا الوطنية
ع- -ل- -ى م Ïسس- -ي -ارة رب -اع -ي -ة ال -دف -ع
وب -ح -وزت -ه مسس-دسض رشس-اشض م-ن ن-وع
كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة.
“ت ال-ع-م-ل-ي-ة ب-إات-ق-ان ب-فضس-ل يقظة
أاف- -راد ال- -وح- -دات اŸراب -ط -ة ع -ل -ى
ح -دود ال -ب Ó-د م -ع -ززة دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة
النتائج اإ’يجابية التي حققتها قوات

الششعب٢٠١٧/٠8/٣٠ /pub /

ا÷يشض ،ول -ت -ؤوك -د م -دى ا’سس -ت -ع-داد
ال- -دائ- -م ،ع Èك- -اف- -ة رب- -وع ال- -ب Ó-د،
لدحضض كل ﬁاو’ت اŸسساسض بأامن
واسستقرار البÓد.

..يوقف مهرب Úويضشبط
 4ششاحنات با÷نوب

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشض
الوطني الشسعبي بكل من برج باجي
ﬂتار وع Úقزام/ن.ع ،6.مهربÚ
اثن Úوضسبطت شساحنت Úو()19200
ل Îمن الوقود ومعدات التنقيب عن
ال- -ذهب ‘ ،ح Úضس- -ب- -طت م- -ف- -رزة
أاخ -رى ب -ت-ن-دوف/ن.ع ،3.م -رك -ب -تÚ
( )02رباعيتي الدفع و( )2800ل Îمن
الوقود.

 ..يوقف  3مهربÚ
بالوأدي،غردأية وبسشكرة

وب-ال-وادي وغ-رداي-ة وبسس-كرة/ن.ع4.

ANEP 521848

ووهران/ن.ع ،2.أاوق - - -فت م - - -ف- - -ارز
ل -ل -ج -يشض وع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
( )03م -ه -رب Úوضس -ب -ط -وا شس -اح-ن-تÚ
وم- -رك -ب -ت Úو( )8649وح - - - -دة م- - - -ن
ﬂت- - - -ل- - - -ف اŸشس - - -روب - - -ات و()320
كيلوغرام من مادة التبغ.

ويحبط ﬁاولت هجرة
غ Òششرعية بعنابة
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،أاح -ب -ط ح -راسض
السس-واح-ل ب-ع-ن-اب-ة/ن.عﬁ ،5.اول - - -ة
هجرة غ Òشسرعية لـ ( )12شسخصسا
كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع،
‘ ح Úأاوق- - -ف ع - -ن - -اصس - -ر ال - -درك
ال- - -وط- - -ن- - -ي وح- - -راسض ا◊دود ()37
م-ه-اج-را غ Òشس-رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات
ﬂت - -ل - -ف- -ة ب- -ك- -ل م- -ن بشس- -ار وأادرار
وتلمسسان.

17427 Oó©dG

تقد Ëأافضشل اÿدمات
والتواصشل مع اŸواطنÚ

أأك Ìمن  1300ششرطي
يتلقون تكوينا ‘ لغة أإلششارة
الشس- -عب /ن- -ظ- -مت مصس- -ال -ح أام -ن  48و’ية،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ال-نشس-اط ا’جتماعي،
دورات تكوينية ‘ لغة اإ’شسارة أ’فراد الشسرطة
خ -اصس -ة م -ن -ه -م اŸك -ل -ف Úب-ا’سس-ت-ق-ب-ال ع-ل-ى
مسستوى مقرات اأ’من الو’ئي ،أامن الدوائر
واأ’من ا◊ضسري.
ت- -دخ- -ل ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ‘ إاط -ار السس -ي -اسس -ة
Óمن ‘
اŸنتهجة من طرف اŸد ر ة العامة ل أ
›ال ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-واصس-ل ب-ل-غ-ة اإ’شس-ارة م-ع
اŸواطن ن من ذوي ا’حت اجات اÿاصسة فئة
الصس - -م ال - -ب - -ك - -م ،ارت - -ق - -اء Ãسس- -ت- -وى ا÷ودة
والشسمول ة ‘ تقد م أافضسل وأارقى اÿدمات
للمواطن ن بجم ع فئاتهم ،لتسسهيل التواصسل
معهم.
أاك-دت خ-ل-ي-ة ا’تصس-ال والصس-ح-اف-ة ب-اŸديرية
Óمن ،أان السض اسسة التكو ن ة ا÷د دة
العامة ل أ
اŸنتهجة  ،أاثبتت ‚اعتها ‘ التواصسل مع
فئة الصسم البكم والتي كانت باأ’مسض القر ب
صسعبة اŸنال ،و“كنت الشسرطة ا÷زائر ة من
ا’رتقاء بالتكو ن ،ح ث اسستفاد منها أاك Ìمن
 1340عون شسرطة ،مكلف ن با’سستقبال ف ما
’ت -زال ال -ع -م -ل ة مسس -ت -م -رة ل -ت -ك -و ن ﬂت-ل-ف
الشسرط ن العامل ن بالوحدات ا ⁄دان ة.
ال -ع -م -ل -ي -ة ت -أات-ي ت-ك-م-ل-ة ل-ل-م-ب-ادرات ا÷وار ة
واÛت -م -ع ة ال -ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا اŸد ر ة ال-ع-ام-ة
Óم -ن وال -ت -ي ت -رت -ك -ز أاسس -اسس -ا ع -ل-ى السس-ب-ل
ل -أ
ال- -ك- -ف ل- -ة ب- -ت- -حسض ن خ -دم -ة ج -م ع شس -رائ -ح
اÛت -م -ع Ãا ف -ي -ه -ا ف -ئ -ة ذوي ا’حت اج-ات
اÿاصسة ،بصسفتهم جزءا من اÛتمع له دوره
الفعال ومكانته.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 30°وهران
 29°وهران

الثمن  ١٠دج

29°
24°

france prix 1

انتقا’ت

مزيا Êيلتحق بنادي لوهافر
سسيكون اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري Ÿنتخب الرديف لكرة القدم الطيب
مزيا ،Êالذي سسيلتحق قريبا بنادي لوهافر (الرابطة الفرنسسية الثانية)،
ثا’ Êعب من نادي بارادو
(ال- - -راب - -ط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
اأ’و )¤ي - -نضس - -م ا‹ ن- -ادي
أاوروب- - - - -ي خ Ó- - - -ل ه - - - -ذه
الصسائفة ‘ ،الوقت الذي
ي -ع -ت Èال -ن -ادي ال-ع-اصس-م-ي
«ك - -مصس - -در» ب - -ام - -ت - -ي - -از،
ل Ó-ع -ب ÚاŸت-خ-رج Úم-ن
مدرسسته.
وي- -ل- -ت- -ح -ق م -زي -ا ،Êث -اÊ
أاحسس- - -ن ه - -داف اŸوسس - -م
اŸاضسي للرابطة الثنية بـ
 11ه- -دف -اŸ ،دة م -وسس -م
واحد على سسبيل اإ’عارة
ب-ن-ادي ل-وه-اف-ر ،أاي-ن يلعب
مواطنه زين الدين فرحات
(ا–اد ا÷زائ- -ر سس- -اب- -ق -ا)
ال - -ذي أاضس - -ح - -ى ق- -ط- -ع- -ة
أاسساسسية للفريق ‘ ظرف
م -وسس-م واح-د .وق-ب-ل أان
ي - -ح - -ط ال- -رح- -ال ب- -ن- -ادي
ل- -وه- -اف -ر ،خضس -ع م -زي -اÊ
للتجارب مع نادي ران (الرابطة الفرنسسية اأ’و ،)¤لكن صسفقة ا’نتقال
 ⁄تتم بسسبب ضسعف العرضض اŸا‹ الذي تقدم به النادي الفرنسسي.
وقبل مزيا ،Êكان الشسرف لزميله السسابق ‘ «الباك» ،اŸدافع يوسسف
ع -ط -ال ال -ذي أاعŸ Òوسس -م واح -د خÓ-ل م-رح-ل-ة ا’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة
ا◊الية ،لنادي كورتري (القسسم البلجيكي اأ’ول) ،حيث تأالق ابن مدينة
تيزي وزو ‘ أاول ظهور له مع اŸنتخب ا÷زائري ‘ شسهر يونيو اŸاضسي
خÓل اللقاء الودي أامام غينيا ( )1-2ثم أامام الطوغو ( ‘ )0-1إاطار
.2019-·Ó
ا÷ولة ا’فتتاحية لتصسفيات كأاسض إافريقيا ل أ

