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افتتاح الدورة الŸÈانية بغرفتيها
ت- - -ق- - -وم وزي- - -رة إل - -ب - -ي - -ئ - -ة
وإل -ط -اق -ات إŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
إل- - -زه - -رإء زروإط - -ي ،إل - -ي - -وم
وغ -دإ ،ب -زي-ارة ع-م-ل و ت-ف-ق-د
إ ¤ولية ورقلة حيث تعاين
مششاريع تدخل ‘ إطار حماية
إÙي-ط م-ن إل-ت-ل-وث وإل-ت-ن-مية
إŸسشتدÁة.

ي - -نشش - -ط وزي - -ر إل - -ف Ó- -ح- -ة
وإل -ت -ن-م-ي-ة إل-ري-ف-ي-ة وإلصش-ي-د
إلبحري عبد إلقادر بوعزغي
إل -ي -وم ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ح -ول
ح- - -وصش- - -ل - -ة ◊م - -ل - -ة زرإع - -ة
إ◊ب - - -وب Ã 2018/2017قر
إل- -وزإرة ع- -ل- -ى إلسش -اع -ة 9:00
صشباحا .

ميهوبي يفتتح اللقاءات
السشنوية اأ’فرو -متوسشطية
لأÓدبيات الناششئة

ا÷امعة الصشيفية
÷بهة القوى
ا’ششÎاكية
لحكام إŸادة  135من
تفتتح إلدورة إلŸÈانية  2019/2018إلثن 03 Úسشبتم ،2018 Èطبقا أ
إلدسشتور وإŸادة  05من إلقانون إلعضشوي رقم  12-16إلذي يحدد تنظيم إÛلسض إلششعبي إلوطني
لم-ة وع-م-ل-ه-م-ا ،ب-ح-يث ت-ب-دأإ ج-لسش-ة إلف-ت-ت-اح ب-اÛلسض إلشش-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي على إلسشاعة
و›لسض إ أ
لمة على إلسشاعة إ◊ادية عششرة صشباحا.
إلعاششرة صشباحا وÃجلسض إ أ

لقاء تششاوري ب Úسشاحلي وولد عباسس

يششرف وزير إلثقافة عزإلدين
م -ي -ه -وب -ي  ،إل -ي -وم ،ع -ل -ى إف-ت-ت-اح
لف- -رو-
إل - -ل - -ق - -اءإت إلسش - -ن- -وي- -ة إ أ
Óدي-ب-ات إل-ن-اشش-ئ-ة
م -ت -وسش -ط -ي -ة ل -أ
،وذلك Ãق -ر إŸك -ت -ب -ة إل -وط -ن -ي-ة
إ÷زإئ -ري -ة ب -ا◊ام -ة إب -ت-دإء م-ن
إلسشاعة  09:00صشباحا.

البطولة ا÷زائرية
للششباب 2018
ت -ن -ظ -م إل–ادي -ة إ÷زإئ -ري-ة
ل -ل -ت -نسض ،إل -ب -ط -ول -ة إ÷زإئ -ري-ة
للششباب «ذكور وإناث» من إلفا—
إ 03 ¤سش -ب-ت-م ،2018 Èب -ح -يث
ي -ك -ون إلف -ت -ت -اح ع -ل -ى إلسش -اع-ة
إل- -ت- -اسش- -ع- -ة صش- -ب- -اح- -ا ل- -ت -خ -ت -ت -م
إل-ن-ه-ائ-ي-ات ‘ إلـ  3سش-ب-تم Èمن
إلسشنة إ÷ارية.

لم Úإل-ع-ام ◊زب إلتحالف
يشش-رف ب-ل-ق-اسش-م سش-اح-ل-ي إ أ
إل-وط-ن-ي إ÷م-ه-وري ،غ-دإ،ع-ل-ى ل-ق-اء تشش-اوريا مع جمال
لم Úإلعام ◊زب جبهة إلتحرير إلوطني،
ولد عباسض إ أ
ي-ه-دف لÎسش-ي-خ فضش-ائ-ل إ◊وإر ب Úإل-ط-ب-ق-ة إلسش-ي-اسش-ية
وت -ع -زي -ز إل -ت -نسش -ي -ق وإل -ت -ع -اون ب -خصش -وصض إل -ت -وج -ه-ات
إلسش- -ي- -اسش -ي -ة إŸششÎك -ة ،وذلك ع -ل -ى إلسش -اع -ة إل -وإح -دة
وإلنصشف زوإل باŸقر إŸركزي بحيدرة.

مهرجان بÓد العرب أاوطاÊ
‘ إط- - -ار ف- - -ع - -ال - -ي - -ات إıي - -م
إلكششفي إلعربي إل 32با÷زإئر،
ت-ن-ظ-م إل-ق-ي-ادة إلعامة للكششافة
لسش Ó-م-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ،إل-ي-وم،
إ إ
م -ه -رج -ان بÓ-د إل-ع-رب أإوط-ا-Ê
ي- - -وم بÓ- - -دي -ت- - -ع - -رضض ف - -ي - -ه
للبسشة
إلتقاليد إلجتماعية وإ أ
لكÓت إلتقليدية ،إبتدإء من
وإ أ
إلسشاعة إلرإبعة وإلنصشف مسشاءإ
لف -ري -ق-ي-ة بسش-ي-دي
ب -ال -ق -ري -ة إ إ
ف- - - - - -رج ب- - - - - -حضش- - - - - -ور إلسش - - - - -لك
إلدبلوماسشي وإلسشلطات.

يومية وطنية إخبارية تصشدر عن إŸؤوسشسشة إلعمومية
إلقتصشادية(ششركة ذإت أإسشهم)
رأإسض مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع إلششهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسض(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

ت- -خ- -ت- -ت- -م إل- -ي- -وم إ÷ام -ع -ة
إلصش-ي-ف-ي-ة إل-تي نظمتها جبهة
إل -ق -وى إلششÎإك -ي -ة Ã ،رك-ز
إل -ع -ط -ل أإن -يسش -ة ت -ور ب-ب-ل-دي-ة
سش -وق إلث -ن Úب -ب -ج -اي-ة ح-ول
م -وضش -وع «إلشش -ب -اب ‘ ط-ل-ي-ع-ة
إلصش- -رإع- -ات إل- -دÁق- -رإط- -ي -ة
وح - - - - -م - - - - -اي - - - - -ة إل - - - - -دول - - - - -ة
إلجتماعية».

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع
رقم  291باŸتحف
الوطني للمجاهد
‘ إط- -ار تسش- -ج- -ي- -ل إلشش- -ه -ادإت
إ◊ي- - -ة م - -ن أإف - -وإه إÛاه - -دي - -ن
وإÛاه - -دإت ،ي- -ن- -ظ- -م إŸت- -ح- -ف
إل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د إل- -ل -ق -اء
إ÷ماعي إŸوسشع رقم  ،291حول
م -وضش -وع «دور إıاب-ئ وإŸغ-ارإت
‘ إل -ث -ورة إل -ت -ح -ري-ري-ة» ،وذلك
ي - -وم إلث- -ن 3 Úسش-ب-ت-م2018 È
بقسشمة إÛاهدين بحيدرة على
إلسشاعة إلعاششرة صشباحا.

إلرئيسشة إŸديرة إلعامة
مسشؤوولة إلنششر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أإوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصشحابها نششرت أإو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لششهار
إŸؤوسشسشة إلوطنية للنششر وإ إ
 1ششارع باسشتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات إلتالية:إلوسشط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :ششركة إلطباعة  S.I.Oإلششرق :ششركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس ا÷مهؤرية يهنئ ملك ماليزيا
ب - -عث رئ - -يسض أ÷م - -ه - -وري- -ة ع- -ب- -د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ية تهنئة أ¤
ألسس -ل -ط -ان ﬁم -د أÿامسس -ي ي-ان-غ دي
برتوأن أغونغ أÿامسض عشسر Ÿاليزيا
Ãن- -اسس- -ب -ة أح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ع -ي -ده -ا
أل -وط -ن -ي ج -دد ل -ه ف-ي-ه-ا ع-زم-ه ع-ل-ى
م -وأصس -ل -ة ت -رق -ي -ة «عÓ-ق-ات أ’أخ-وة
وألتعاون» ألتي تربط ألبلدين.
جاء ‘ برقية الرئيسش بوتفليقة قوله:
«ي -ط -يب ل -ي -ي Ãن -اسص -ب-ة اح-ت-ف-ال م-ال-ي-زي-ا
ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي اأن اأت-وج-ه اإ ¤جÓ-ل-ت-ك-م
باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة واأصصالة عن
ن -فسص -ي ب -اأح -ر ال -ت -ه -ا Êمشص-ف-وع-ة ب-اأط-يب
“نياتي بدوام الصصحة و“ام السصعادة لكم
وÃزي- -د م- -ن ال- -رق- -ي وا’زده- -ار ل- -لشص -عب

اŸاليزي الشصقيق».
واأضصاف قائ« :Óواأغتنم هذه اŸناسصبة
السص -ع -ي -دة ’أن -وه ب -ع -م -ق ع Ó-ق -ات ا’أخ -وة
وال -ت -ع -اون ال -ت -ي ت -رب -ط ب -ل -دي -ن -ا و’أج -دد
÷Óل- -ت- -ك- -م “ام ع- -زم -ي ع -ل -ى م -واصص -ل -ة
ت-رق-ي-ت-ه-ا وت-ع-زي-زه-ا Ãا ي-ع-ود ب-النفع على
شصعبينا الشصقيق.»Ú

...و يهنئ الؤزير اأ’ول ﬁمد مهاتÒ
ب -عث رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة ا ¤ال-وزي-ر ا’ول
Ÿال-ي-زي-ا ﬁم-د م-ه-اتÃ Òن-اسص-ب-ة اح-تفال
بÓ- -ده ب- -ع- -ي -ده -ا ال -وط -ن -ي اأك -د ل -ه ف -ي -ه -ا

جدد له “سسك أ÷زأئر Ãوأصسلة ألتشساور حول أŸسسائل أ’قليمة وألدولية

مسصاهل يسصلم رسصالة من الرئيسس بؤتفليقة إا ¤نظÒه ا÷نؤب اإ’فريقي
العÓقات الثنائية تعززت بفضصل الكفاح من أاجل ا◊رية وا’زدهار
أسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج-ي-ة
ع -ب -د أل -ق -ادر مسس -اه -ل أول أمسض ب -ك-يب
ت-اون م-ن ط-رف رئ-يسض ج-ن-وب إأف-ري-ق-يا
سسÒيل رأمافوزأ ألذي سسلمه رسسالة من
رئ - -يسض أ÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة جدد له فيها “سسك أ÷زأئر
بتعزيز عÓقاتها مع جنوب إأفريقيا.
و‘ إاط- -ار زي -ارت -ه ال -رسص -م -ي -ة إا ¤ج -ن -وب
إاف-ري-ق-ي-ا اسص-ت-ق-ب-ل مسص-اه-ل م-ن ط-رف رئ-يسش
جنوب إافريقيا سصÒيل رامافوزا الذي سصلمه
رسص -ال -ة م -ن رئ -يسش ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة جدد له فيها “سصك ا÷زائر «بعزيز
ع Ó-ق -ات -ه -ا م -ع ج -ن -وب إاف -ري-ق-ي-ا وÃواصص-ل-ة
ال -تشص -اور ال -ث -ن-ائ-ي ح-ول اŸسص-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
والدولية ذات ا’هتمام اŸشصÎك».
وأاعرب من جهته رئيسش جنوب إافريقيا عن
«ارتياحه ÷ودة العÓقات الثنائية التي تعززت
ب- -فضص- -ل ك- -ف- -اح ال- -ب- -ل -دي -ن م -ن أاج -ل ا◊ري -ة
وا’زده -ار وه -و ال -ك -ف-اح ال-ذي ق-ادت-ه ج-ن-وب
إاف -ري -ق-ي-ا ب-ال-دع-م ال-ث-ابت ل-ل-ج-زائ-ر م-ن أاج-ل
القضصاء على اأ’برثايد ‘ هذا البلد».
وأاشصار الرئيسش رامافوزا إا ¤أانه يجب على
ا÷زائ -ر وج -ن -وب إاف-ري-ق-ي-ا أان «تضص-ع-ا ك-ل م-ا
تزخر به من امكانيات ‘ خدمة تنميتهما
ا’جتماعية وا’قتصصادية ‘ إاطار شصراكة قوية
ومتنوعة تعود بالفائدة على ك Óالطرف.»Ú

كما أاعرب الرئيسش ا÷نوب افريقي عن
ارتياحه للتشصاور القائم ب Úالبلدين ›ددا
«ال-ت-زام ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ب-ال-ع-م-ل مع ا÷زائر
على مسصتوى اÙافل اإ’قليمية والدولية ‘
سص-ب-ي-ل ت-رق-ي-ة ق-ي-م السص-ل-م و اأ’م-ن و ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸتقاسصمة ب Úالبلدين».
وقدم وزير الشصؤوون اÿارجية عرضصا حول
«اÙادثات اŸثمرة التي أاجراها مع نظÒه
ا÷ن - -وب إاف - -ري - -ق- -ي ›ددا “سصك ا÷زائ- -ر
ب-ت-ع-زي-ز الشص-راك-ة اإ’سصÎات-ي-ج-ية التي تربطها
ب -ج -ن -وب إاف -ري-ق-ي-ا ه-ذا ال-ب-ل-د الشص-ق-ي-ق ال-ت-ي
تتقاسصم معه تاريخا و مصصÒا مشصÎكا».
وأاعرب مسصاهل عن ارتياحه لكون «زيارته

إا ¤ج- -ن- -وب إاف- -ري- -ق -ي -ا تصص -ادف
اح-ت-ف-ا’ رم-زي-ا ي-ت-م-ث-ل ‘ مئوية
اأ’ي-ق-ون-ت Úاإ’ف-ري-ق-ي-ت Úالرئيسش
السص-اب-ق ÷ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ن-لسص-ون
م - -ان - -دي  Ó- -و م - -ام - -ا أالÈت - -ي- -ن- -ا
سصيسصولو».
وأابرز وزير الشصؤوون اÿارجية
‘ ه- -ذا الشص- -أان ال -ت -زام ا÷زائ -ر
«ب -ال -ذه -اب ق -دم -ا ‘ شص -راك-ت-ه-ا
ا’ق-تصص-ادي-ة م-ع ج-ن-وب إاف-ري-ق-يا
ل -تشص-ج-ي-ع ال-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة و
ا’سصتثمارات ‘ ك Óالبلدين».
وف- - -ي - -م - -ا ي - -خصش اŸسص - -ائ - -ل
اإ’قليمية و الدولية أاشصار ا مسصاهل إا ¤أان
ا÷زائ -ر «سص -ت -ع -م-ل بشص-ك-ل وط-ي-د م-ع ج-ن-وب
إاف-ري-ق-ي-ا ل-رف-ع ال-ت-ح-دي-ات ال-تي تواجه القارة
’سصيما اإ’رهاب والتطرف العنيف و ا÷رÁة
اŸنظمة والهجرة السصرية».
وك- -ل -ف ال -رئ -يسش رام -اف -وزا وزي -ر الشص -ؤوون
اÿارجية بتبليغ «–ياته اأ’خوية و مشصاعر
ال -ت -ق -دي -ر ل -رئ -يسش ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة و كذا “نياته بالسصعادة وا’زدهار
للشصعب ا÷زائري».
وجرى ا’سصتقبال بحضصور الوزيرة ا÷نوب
إافريقية للشصؤوون اÿارجية ليندوي سصيسصولو.

اسصتعداده للعمل معه على تطوير وتوثيق
«عÓقات ا’أخوة والتعاون» القائمة بÚ
البلدين.
وكتب رئيسش ا÷مهورية ‘ برقية التهنئة
ق -ائ « :Ó-يسص-رÃ Êن-اسص-ب-ة اح-ت-ف-ال ب-ل-دك-م
بعيده الوطني اأن اأتوجه اإليكم باأحر التهاÊ
مرفوقة بتمنياتي اÿالصصة Ãوفور الصصحة
والسص- -ع- -ادة ل- -ك- -م وب- -اŸزي- -د م -ن ال -ت -ق -دم
وا’زدهار للشصعب اŸاليزي الشصقيق».
واأضص- -اف ق- -ائ« :Ó- -ه- -ذا واأن- -ت- -ه- -ز ه -ذه
السص - -ان- -ح- -ة ال- -ط- -ي- -ب- -ة ’أج- -دد ل- -ك- -م “ام
اسصتعدادي للعمل معكم على تطوير وتوثيق
ع Ó-ق -ات ا’أخ -وة وال -ت -ع -اون ال -ق -ائ-م-ة بÚ
ب- -ل- -دي- -ن- -ا خ- -دم- -ة Ÿصص- -ل- -ح- -ة شص- -ع- -ب- -ي -ن -ا
وطموحاتهما».

يقوم بزيارة عمل أ ¤أ÷زأئر

أاويحيى يسصتقبل الؤزير اŸنتدب لÓقتصصاد
والتجارة والصصناعة الياباÊ
اسص -ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر
’ول أاح -م -د أاوي-ح-ي-ى
اأ
يوم اÿميسش با÷زائر
ال - -ع - -اصص- -م- -ة ال- -وزي- -ر
اŸن -ت-دب ل-دى ال-وزي-ر
ال -ي -اب-ا ÊلÓ-ق-تصص-اد و
ال- -ت -ج -ارة والصص -ن -اع -ة
ي- -وج- -ي م- -وت- -و ال- -ذي
يجري زيارة عمل إا¤
ا÷زائر من  2٩إا٣١ ¤
أاوت  20١٨بحسصبما
أافاد به بيان Ÿصصالح
’ول.
الوزير ا أ
وج- -رى ا’سص -ت -ق -ب -ال ب -حضص -ور وزي -ر

جÓب يبحث مع الؤزير اليابا Êسصبل التعاون
التجاري ب Úالبلدين

وا’ق- -تصص- -ادي- -ة ب Úال- -ب- -ل -دي -ن ا ¤ارق -ى
اŸسصتويات.
وأاكد من جهة أاخرى اسصتعداد بÓده
Ÿراف -ق-ة ا÷زائ-ر ‘ ت-ط-وي-ر اق-تصص-اده-ا
خ- -اصص- -ة ‘ ›ال ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ورف -ع
صصادراتها خارج اÙروقات بشصكل اكÈ
ا ¤اليابان.
ك- -م- -ا دع -ا ي -وج -ي م -وت -و ا÷زائ -ر ا¤
ال -تصص -ويت لصص -ال -ح ال -ي -اب -ان ’سص -تضص -اف-ة
معارضش اكسصبو الدولية لسصنة .2025

 33أتفاق ومذكرة تفاهم ‘ ›ا’ت متعددة

ا÷زائر و جنؤب إافريقيا مرتبطتان بشصراكة تاريخية و اسصÎاتيجية
أكدت ألسسيدة سسيزولو أن هذه ألزيارة سسمحت للبلدين بالتأاكيد على «ألشسرأكة ألتاريخية وأ’سسÎأتيجية» ،مضسيفة أنه خÓل أÙادثات
بينها و ب Úمسساهل ” ،أسستعرأضض «لتعاون ألثنائي مع أبدأء أرتياح لعمق وأهمية تعاونهما كما يشسهد على ذلك توأجد  33أتفاق و مذكرة
تفاهم تشسمل ›موعة وأسسعة من أÛا’ت على غرأر ألتجارة و ألصسناعة و ألدبلوماسسية و ألدفاع و ألطاقة و ألفنون و ألثقافة و ألرياضسة و
ألعلوم وألتكنولوجيا و ألفÓحة و ألÎبية و ألصسحة».
واسصÎسص -لت ب-ال-ق-ول «شص-ددن-ا أاث-ن-اء ﬁادث-ات-ن-ا
ع- -ل- -ى ضص- -رورة إايÓ- -ء أاه -م -ي -ة خ -اصص -ة ل -ل -ت -ع -اون
ا’ق- -تصص -ادي و تشص -ج -ي -ع اŸب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة و
ا’سص- -ت- -ث- -م- -ارات و ال- -ت- -ع- -اون ا’سصÎات- -ي -ج -ي بÚ
اŸؤوسصسصات العمومية».
وخÓل الندوة الصصحفية ،أاعرب الوزيران عن
«دع -م -ه -م -ا ◊ق الشص -عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي غ Òق-اب-ل
ل -ل -تصص -رف ‘ إاق -ام -ة دول -ة مسص -ت -ق -ل-ة ع-اصص-م-ت-ه-ا
القدسش».
و‘ ا’خ ،Òأابرز الوزيران «العمق التاريخي
للعÓقات ب Úا÷زائر و جنوب إافريقيا و التزام
ال -ب -ل-دي-ن ب-وضص-ع ه-ذا ال-رأاسص-م-ال ال-ه-ام ‘ خ-دم-ة
التعاون اŸثا‹ والتشصاور اŸنتظم حول اŸسصائل
ذات ا’هتمام اŸشصÎك».

Œ..ددان دعمهما للشصعبÚ
الصصحراوي والفلسصطيني
جددت ا÷زائر وجنوب إافريقيا خÓل ندوة
صصحفية نشصطها مناصصفة وزير الشصؤوون اÿارجية
ع-ب-د ال-ق-ادر مسص-اه-ل ون-ظÒت-ه ا÷ن-وب إاف-ري-ق-ي-ة
السص -ي -دة ل-ي-ن-دي-وي سص-ي-زول-و ،دع-م-ه-م-ا ل-لشصعبÚ
الصصحراوي والفلسصطيني.
وصص- -رحت السص- -ي- -دة سص- -ي- -زول- -و خÓ- -ل ال -ن -دوة

الصص -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي نشص -طت ع -قب ﬁادث -ات-ه-ا م-ع
مسصاهل أان «جنوب إافريقيا و ا÷زائر تتمسصكان
Ãوق-ف-ه-م-ا ال-داع-م ل-لشص-عب الصص-ح-راوي» .وتبادل
الوزيران وجهات النظر حول اŸسصائل السصياسصية و
اأ’منية و التنموية ‘ القارة.
وأاكدت السصيدة سصيزولو «لقد سصجلنا بانشصغال
ال Ó- -اسص- -ت- -ق- -رار اŸت- -واصص- -ل ‘ ب- -عضش ال- -ب -ل -دان
الشصقيقة .واتفقنا بالتا‹ على مواصصلة العمل سصويا
لÎق -ي -ة السص -ل -م واأ’م -ن واإ’سص -ت -ق -رار وال -وح -دة و
التنمية ا’قتصصادية ‘ القارة ا’فريقية».
وأاضص - -افت ‘ ذات السص - -ي - -اق «ف - -ي - -م - -ا ي- -خصش
الصصحراء الغربية أاكدنا ›ددا موقفنا اŸتمثل ‘
–قيق حق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير اŸصصÒ
و ‘ تصص -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع -م-ار ‘ الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
وال -تسص -وي -ة ال -ع -اج -ل -ة ل -ل -ن -زاع ‘ إاط-ار الشص-رع-ي-ة
الدولية».
وأاشصارت فيما يتعلق بهذه اŸسصأالة إا ¤أانه ”
تسصجيل ارتياح فيما يخصش «ا÷هود التي يبذلها
اŸب - -ع- -وث اÿاصش ’–اد اإ’ف- -ري- -ق- -ي اŸك- -ل- -ف
ب-الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-رئ-يسش اŸوزم-بيقي السصابق
Óم Úالعام
جواكيم شصيسصانو واŸبعوث الشصخصصي ل أ
 ·ÓاŸت -ح -دة اŸك -ل -ف ب -الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة
ل -أ
هورسصت كوهلر لتجنيد اÛتمع الدو‹ من أاجل
تطبيق كل لوائح ا’–اد اإ’فريقي واأ’· اŸتحدة
حول الصصحراء الغربية».

ندوة ›مؤعة التنمية إ’فريقيا
ا÷نؤبية دعما ÷بهة البؤليزاريؤ
صصرحت وزيرة ا÷نوب افريقية أان «›موعة
ال-ت-ن-م-ي-ة إ’ف-ري-ق-ي-ا ا÷ن-وب-ي-ة سص-ت-ع-قد ’حقا ندوة
ل -دع -م ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسص -اري -و و شص-عب الصص-ح-راء
الغربية» ،قائلة «نؤومن بحقهم ‘ ا’سصتقÓل و هو
حق غ Òقابل للتصصرف كما هو الشصأان بالنسصبة لكل
دولة مسصتقلة».
وأاضص -افت ال -وزي -رة ان ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا «ت-ع-تÈ
الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ك-دول-ة ذات سص-ي-ادة و‘ ه-ذا
الشصأان ،اسص -ت -ق -ب-لت بÓ-دن-ا م-ؤوخ-را رئ-يسش ج-ب-ه-ة
البوليسصاريو ‘ زيارة دولة اعÎافا بهذا الوضصع».
وق-الت رئ-يسص-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ÷ن-وب اف-ري-ق-يا
«ن -ق -دم ÷ب -ه -ة ال -ب -ول -ي -زاري -و اŸسص-اع-دة اŸال-ي-ة
الضصرورية لÓضصطÓع بعملها ا’داري و اقÎحنا
احتضصان ندوة ›موعة التنمية ’فريقيا ا÷نوبية
لغرضش دعم البوليسصاريو».
وأاضصافت السصيدة سصيزولو أان ›موعة التنمية
’ف- -ري- -ق- -ي- -ا ا÷ن- -وب -ي -ة «ت -ق -دم ال -دع -م ال -ك -ام -ل
للبوليسصاريو» و هو «القرار الذي نتخذه ‘ ندوة
›م-وع-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ’ف-ري-قيا ا÷نوبية وسصتحتضصن
جنوب إافريقيا هذه الندوة كإاجراء لدعم مسصتمر
للبوليزاريو وشصعب الصصحراء الغربية».

التجارة سصعيد جÓب اسصتنادا إا ¤ذات
اŸصصدر.

بحث وزير ألتجارة سسعيد جÓب
أمسض با÷زأئر سسبل تعزيز ألتعاون
ألتجاري وترقية أ’سستثمارأت بÚ
أ÷زأئر ودولتي أليابان وما’وي ،و
ذلك ‘ لقاءين منفصسل Úمع كل من
أل- - - -وزي- - - -ر أŸن- - - -ت - - -دب ل - - -دى وزأرة
أ’ق- -تصس- -اد وأل- -ت- -ج -ارة وألصس -ن -اع -ة
أليابا Êألسسيد يوجي موتو ،ورئيسض
ألŸÈان أŸا’وي ريشس- - - -ارد م- - - -اك - - -وأ
مسسووي ،ب- -حسس -ب -م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزأرة.
و‘ ل -ق -اءه م -ع ا ي -وج -ي م -وت -و ت -ط-رق
جÓب إا ¤واقع العÓقات التجارية بÚ
ا÷زائ- -ر وال- -ي- -اب- -ان وال- -ت- -ي وصص- -ف- -ه- -ا بـ
«ا÷يدة» .
ك -م -ا ن -اقشش ال -ط -رف -ان سص -ب -ل –ق -ي-ق
شص- -راك- -ات ف- -اع- -ل- -ة ون- -اج- -ح- -ة ل- -ت -وطÚ
ا’سصتثمارات النوعية ب Úالبلدين ،وتنمية
القطاعات الواعدة ’ ،فتا ‘ هذا الشصأان
ا ¤أابرز الفرصش ا’سصتثمارية ‘ ﬂتلف
القطاعات.
من جانبه أاعرب الوزير اŸنتدب لدى
وزارة ا’ق- -تصص- -اد وال -ت -ج -ارة والصص -ن -اع -ة
ال-ي-اب-ا Êع-ن اه-ت-م-ام بÓ-ده ب-ت-ع-زي-ز ه-ذا
ال -ت -ع -اون وال -رق -ي ب -الشص -راك -ة ال -ت-ج-اري-ة

 ..ويؤؤكد مع رئيسس الŸÈان
اŸا’وي على رفع حجم
الصصادرات
اأم- - -ا ‘ ل- - -ق- - -اءه م - -ع رئ - -يسش ب - -رŸان
جمهورية ما’وي  ،تطرق جÓب ا ¤أابرز
القضصايا التي تهم البلدين وسصبل التعاون
ب - -ي - -ن - -ه - -م - -ا ‘ اÛا’ت ال - -ت - -ج - -اري - -ة
وا’قتصصادية .
واأشص - -ار ال - -وزي - -ر ا ¤اه- -م- -ي- -ة انشص- -اء
اسص -ت -ث -م -ارات ب Úا÷زائ -ر وم -ا’وي ‡ا
يسصاهم ‘ تنمية العÓقات الثنائية بينهما
وزيادة التبادل التجاري سصيما فيما يتعلق
بالصصادرات ا÷زائرية.
ك -م -ا شص -دد ال -وزي -ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة خ-ل-ق
›لسش أاعمال جزائري -ما’وي ،حسصب
نفسش اŸصصدر.
م - -ن ج - -ان- -ب- -ه اأع- -رب رئ- -يسش الŸÈان
اŸا’وي عن رغبة بلده ‘ تعزيز تنسصيق
السص -ي -اسص -ات م -ع ا÷زائ -ر وت-ن-م-ي-ة ن-ق-اط
ت - -ع - -اون ج - -دي - -دة ‘ ›ا‹ ال - -ت - -ج - -ارة
وا’سصتثمار  ،والتوصصل ا ¤اتفاقيات بشصان
ع Ó-ق -ات اق -تصص -ادي -ة رف -ي -ع -ة اŸسص -ت -وى
خاصصة وان حجم التباد’ت التجارية بÚ
البلدين ما يزال ضصعيفا.
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ألسشبت  0١سشبتم 20١٨ Èم
ألمؤأفق لـ  2١ذي ألحجة  ١٤39هـ

تصسدير اŸنتوجات ا÷زائرية ﬁل ا’هتمام

يوسسفي يتطرق إا ¤التعأون الصسنأعي و اŸنجمي مع رئيسض برŸأن مألوي

اسس - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر الصس- -ن- -اع- -ة
واŸناجم  ،ي -وسس -ف ي-وسس-ف-ي ي-وم
اÿميسس با÷زائر ،رئيسس برŸان
ج- -م- -ه -وري -ة م -ا’وي  ،ريشسارد
م -اك -وا م-اسس-وي-ا  ،ح- -يث ت -ط -رق
الطرفان ا ¤التعاون الثنائي ‘
ق- -ط- -اع- -ي الصس- -ن- -اع -ة و اŸن -اج -م
،بحسسبما اأفاد به بيان للوزارة.
تناول ألطرفان خÓل هذأ أللقاء
مؤضشؤع ألعÓقات أ’قتصشادية بÚ
ألبلدين وفرصس تعزيز ألتعاون ألثنائي
خصش- - -ؤصش- - -ا ‘ أÛال ألصش- - -ن - -اع - -ي

وأŸنجمي يضشيف نفسس أŸصشدر.
أŸن - -اسش- -ب- -ة ك- -انت أأيضش- -ا ف- -رصش- -ة
ل- - -ل- - -ط- - -رف Úل- - -ع- - -رضس وم - -ن - -اقشش - -ة
أ’إم- -ك- -ان- -ي- -ات أ’ق- -تصش- -ادي -ة ‘ ك Ó-
أل-ب-ل-دي-ن وأل-ف-رصس أŸت-اح-ة ل-ت-ع-زي-ز
ودعم ألتعاون ألبيني.
و‘ ه- - -ذأ ألسش - -ي - -اق ،أأب- -دى رئ- -يسس
ب- -رŸان م- -ا’وي أه- -ت- -م -ام -ه ب -ب -عضس
أŸن -ت -ؤج -ات أ÷زأئ -ري -ة ألصش -ن -اع-ي-ة
وأŸنجمية ،معربا عن رغبة بÓده ‘
تكثيف ألتبادل ألتجاري مع أ÷زأئر.
كما أأبدى ذأت أŸسشؤؤول رغبة

ب Ó-ده ‘ أ’سش -ت -ف -ادة م -ن أل -ت -ج -رب -ة
أ÷زأئرية ‘ أÛال ألصشناعي .
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أك- -د ي -ؤسش -ف -ي ع -ل -ى
أسشتعدأد أ÷زأئر Ÿرأفقة ما’وي
‘ بعضس ألقطاعات ألصشناعية سشيما
تلك ألتي سشجلت فيها تطؤرأ خÓل
ألسشنؤأت أ’أخÒة .
ول -فت أل -ؤزي -ر أيضش -ا أإ ¤أإم -ك-ان-ي-ة
تصش -دي -ر ب -عضس م-ن-ت-ؤج-ات ألصش-ن-اع-ة
أل -ؤط -ن -ي -ة أإ ¤م -ا’وي م -ا يسش -ه -م ‘
تعزيز ألتبادل ألتجاري مع هذأ ألبلد
أ’إفريقي  ،يضشيف نفسس ألبيان.

أسش - -ت - -ق- -ب- -ل أ’أم Úأل- -ع- -ام ل- -ؤزأرة
ألششؤؤون أÿارجية نؤر ألدين عيادي
أول أمسس ألؤزير أŸنتدب لدى ألؤزير
أل- -ي- -اب- -ا Êل Ó-ق -تصش -اد وألصش -ن -اع -ة و

أل -ت -ج -ارة ي -ؤج -ي م -ؤت-ؤ أل-ذي أأج-رى
زي - -ارة أإ ¤أ÷زأئ- -ر م- -ن  29أإ30 ¤
أأوت ،بحسشبما أأفاد به بيان لؤزأرة
ألششؤؤون أÿارجية.

وب- -ه- -ذه أŸن- -اسش- -ب- -ة «أسش- -ت- -ع- -رضس
أŸسشؤؤو’ن وضشعية عÓقات ألتعاون
أ÷زأئ-ري-ة أل-ي-اب-ان-ي-ةون-اقشش-ا سش-ب-ل و
أمكانيات تعزيزها».

عيأدي يسستقبل الوزير اليأبأÊ

متابعة لتنفيذ اŸشساريع ا’سستثمارية لسسوناطراك

ولد قدور يتحأدث بليمأ مع مسسؤوو‹ قطأع الطأقة البÒو‘

اأج- -رى ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
لسس- -ون -اط -راك ع -ب -د اŸوم -ن ول -د
ق -دور ال -ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة ع-م-ل
اإ ¤ليما (بÒو) عدة لقاءات مع
مسس-وؤو‹ ق-ط-اع ال-ط-اقة البÒو‘
“حورت حول عÓقات الشسراكة
م -ع الشس -رك-ات ال-بÎول-ي-ة ‘ ه-ذا
ال-ب-ل-د ب-حسس-ب-م-ا ع-ل-م لدى اÛمع
البÎو‹ الغازي.
وكان أأول لقاء ولد قدور ألذي ينؤي
›معه تعزيز تؤأجده ببÒو ‘ أإطار
أسشÎأت-ي-ج-ي-ت-ه أ÷دي-دة لÓ-ن-تشش-ار ‘
أÿارج م -ع ألسش-ي-د سش-ي-فÒي-ن-ؤ يسش-ك-ن
ل - -ي - -ؤ Êرئ - -يسس ›لسس أإدأرة شش- -رك- -ة
«بÒوبÎو»ي و مسش - - -ؤؤو‹ أل- - -ؤك- - -ال- - -ة
أل -بÒوف -ي-ة أŸك-ل-ف Úبضش-ب-ط م-ا ق-ب-ل
أ’نتاج ألبÎو‹.

ك----م----ا –ادث م---ع رئ---يسس ›لسس
أإدأرة «بÎوبÒو» ج--ي--مسس أت--ك--ي-نسس
ل--رغ--ي--ؤسس و أأج--رى أج--ت--م--اع--ا م--ع
ط--اق-م ألشش-رك-ة أل-بÒوف-ي-ة «ت-ي ج-ي
ب--ي» أل--ت--ي Áل--ك--ه--ا ›م--ع م--ت-ع-دد
أ÷نسش---ي--ات م--ت--ك--ؤن م--ن أأن--اغ--از و
سش--ؤن--اط--رأك وألصش--ن--دوق أل--ك--ن--دي
للمعاششات (سشي بي بي أإي بي).
وبهذأ ألتقى ألرئيسس أŸدير ألعام
لسشؤناطرأك باألفريدو أإيرغاسس ‡ثل
«سش - -ي ب- -ي ب- -ي أإي ب- -ي» ب- -بÒو أل- -ذي
يرأأسس ›لسس أإدأرة «تي جي بي» و
بالسشيد كلؤديؤ دييغؤ ألرئيسس أŸدير
أل - -ع - -ام ل - -ل- -م- -ج- -م- -ع أ’أرج- -ن- -ت- -ي- -ن- -ي
«بÓ-سش-بÎول» شش-ريك سش-ؤن-اط-رأك ‘
أŸششروع ألبÎو‹ ألغازي «كاميسشي»
أإ ¤جانب ألششركة أ’أمريكية «هانت

أأوي- - -ل» وأ÷ن- - -ؤب ك- - -ؤري- - -ة «أأسس ك»
وألبÒوفية «تكبÎول».
كما عقد ولد قدور على هامشس
ه -ذه أل -زي-ارة ج-لسش-ة ع-م-ل م-ع ط-اق-م
سشؤناطرأك ببÒو لتقييم أŸششروعÚ
«كاميسشي» و»تي جي بي».
عقب زيارته لبÒو سشيتؤجه ولد
ق -دور أإ ¤ب-ؤل-ي-ف-ي-ا ل-ل-مشش-ارك-ة ي-ؤم-ي
أÿميسس وأ÷معة ‘ أŸنتدى ألدو‹
ل- -ل- -غ- -از وأل- -بÎوك- -ي- -م- -ي- -اء و أل- -ؤق- -ؤد
أ’أخضشر.
ويششارك ولد قدور خÓل أŸنتدى
‘ أج - -ت - -م- -اع ح- -ؤل أل- -ت- -ن- -ق- -يب ع- -ن
أÙروق-ات وأسش-ت-كشش-اف-ه-ا وه-ذأ أإ¤
ج- -انب مسش- -ؤؤو‹ «غ -ازب -روم» ألسش -ي -د
أألكسشي ميلر و»تؤتال» بÎيك بؤياÊ
وريبسشؤل أأنتؤنيؤ بروفؤ.
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بن مسسعود يسستقبل سسف Òإاسسبأنيأ

اسس- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وزي- - -ر السس - -ي - -اح - -ة
والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة عبد القادر
ب -ن مسس -ع -ود  ،اول امسس ال -ع -اصس-م-ة
،سس -ف‡ Òل -ك -ة اسس -ب -ان -ي -ا ب -ا÷زائ-ر
سسانتياغو كابانا أانسسورينا الذي أادى
له زيارة وداع على اثر نهاية مهامه
با÷زائر ،حسس- -ب- -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزارة .
وأأعرب ألطرفان خÓل ﬁادثاتهما
حسشب أŸصش -در ذأت -ه ع -ن «أرت -ي -اح-ه-م-ا
ل -ع Ó-ق-ة ألصش-دأق-ة وأل-ت-ع-اون أل-ت-ي ت-رب-ط
أل -ب -ل -دي -ن وضش-رورة ت-رق-ي-ت-ه-ا ’سش-ي-م-ا ‘
›ال ألسش-ي-اح-ة وألصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-يدية «،
كما تطرقا أ« ¤مدى Œسشيد بنؤد مذكرة
أل- -ت- -ف- -اه -م أÈŸم -ة ‘ ›ال ألسش -ي -اح -ة
وألصشناعة ألتقليدية ب Úألبلدين «،وأكدأ

ع -ل -ى ضش -رورة « ت -ؤسش -ي-ع ب-رأم-ج أل-ت-ع-اون
أل-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ث-م Úأم-ك-ان-يات
أل -ت -ع -اون ألسش -ي-اح-ي أŸششÎك « .وب-ه-ذه
أŸن - -اسش - -ب - -ة « ن - -ؤه « ألسش- -ف Òأ’سش- -ب- -اÊ
ب -ال -ق -درأت ألسش -ي -اح -ي -ة أل-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
أ÷زأئ- -ر خصش- -ؤصش- -ا م- -ا ت- -ع -ل -ق ب -الÌأث
ألثقا‘ وألسشياحي أŸششÎك .
من جهته يضشيف ألبيان » أأبدى ألؤزير
رغ- -ب- -ت -ه ‘ أسش -ه -ام أوسش -ع ل -ل -م -ؤؤسشسش -ات
وألشش -رك -ات أ’سش -ب-ان-ي-ة ‘ ب-رأم-ج ت-ن-م-ي-ة
ألسشياحة با÷زأئر « .
وأت- -ف -ق أل -ط -رف -ان ‘ أÿت -ام ع -ل -ى «
أأه -م -ي -ة ت-ع-زي-ز ألشش-رأك-ة ب ÚأŸت-ع-ام-لÚ
ألسش -ي -اح Úل -ل-ب-ل-دي-ن وت-ب-ادل أÈÿأت ‘
›ال ألسشياحة وألصشناعة ألتقليدية ».

التقرير ا’و‹ حول تنفيذ ا’تفاقية ا’‡ية لقي ارتياحا

الدالية تعرضض من جنيف اإل‚أزات اÙققة
‘ حمأية وترقية األشسخأصض اŸعوقÚ

اسس -ت -ع -رضست وزي -رة ال -تضس-ام-ن
ال-وط-ن-ي وا’أسس-رة وقضس-ايا اŸراأة ،
غنية الدالية بجنيف اأمام ÷نة
ح-ق-وق ا’أشس-خ-اصس ذوي ا’إع-اق-ة
الÈام - -ج اŸط - -ب - -ق- -ة و ا’إ‚ازات
اÙققة ‘ ›ال حماية و ترقية
ا’أشس -خ-اصس اŸع-وق ،Úحسسب م - -ا
اأف- - -اد ب- - -ه ي - -وم اÿم - -يسس ب - -ي - -ان
للوزارة.
أأوضش - -ح أŸصش - -در ،أأن أل - -ؤزي - -رة
أسش- - -ت - -ع - -رضشت ألÈأم - -ج أŸط - -ب - -ق - -ة
وأ’إ‚ازأت أÙققة ‘ ›ال حماية
و ت -رق-ي-ة أ’أشش-خ-اصس أŸع-ؤق، ÚخÓل
تقدÁها للتقرير أ’أو‹ للجزأئر حؤل
م-دى ت-ن-ف-ي-ذ أت-ف-اق-ي-ة أ’أ· أŸت-حدة
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ح -ق-ؤق أ’أشش-خ-اصس ذوي
أ’إعاقة أأمام ÷نة حقؤق أ’أششخاصس
ذوي أ’إع -اق -ة أول أمسس Ãق -ر ه -ي -ئ-ة
أ’أ· أŸتحدة.
وخ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق-اء  ،أل -ذي “ي-ز
بتسشجيل «حؤأر أ’إيجابي و بناء مع
أأعضش- - -اء أل - -ل - -ج - -ن - -ة»” ألÎح - -يب ب
«أل -ت -ط -ؤرأت أŸسش -ج -ل -ة وأŸن -ج -زأت
أÙق - -ق - -ة ‘ أ÷زأئ- -ر أل- -ت- -ي ك- -انت
سشباقة أإ ¤أإصشدأر ألقانؤن رقم 09-02
أŸتعلق بحماية أ’أششخاصس أŸعؤقÚ

وت -رق -ي-ت-ه-م سش-ن-ة  ،2002أإ ¤ج- - - - -انب
ألتصشديق على أتفاقية أ’أ· أŸتحدة
◊قؤق أ’أششخاصس ذوي أ’إعاقة سشنة
.»2009
وق -د سش-ج-ل أل-ؤف-د أ÷زأئ-ري ،ألذي
ت- -رأأسش- -ت- -ه وزي- -رة أل- -تضش- -ام- -ن ط -ب -ق -ا
ل -ت -ع -ل -ي -م -ات رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د
أل-ع-زي-ز بؤتفليقة،ب-ع-ن-اية أÓŸحظات
أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أÈÿأء أأعضش-اء أل-ل-ج-ن-ة
وألتي من ششاأنها أأن تسشاهم ‘ –سشÚ
ألسش- -ي- -اسش -ات أŸؤج -ه -ة ل -ه -ذه أل -ف -ئ -ة
أ◊سشاسشة من أÛتمع ورفع مسشتؤى
ألتكفل بحاجياتهم.

اكدت ان السسلم الدائم يتحقق با◊وار واŸصسا◊ة الوطنية

ا÷زائر تتأأسسف لÓشستبأكأت األخÒة بضسواحي
العأصسمة الليبية

أأكدت وزأرة ألششؤؤون أÿارجية أول
أمسس ‘ بيان لها أأن أ÷زأئر «تتابع
ب -انشش -غ -ال و ت -ت -اأسش -ف ل Ó-شش -ت -ب -اك -ات
أ’خÒة أل- -ت- -ي شش- -ه- -دت- -ه -ا ضش -ؤأح -ي
ألعاصشمة ألليبية».
وج - - -اء ‘ ب - - -ي - - -ان وزأرة ألشش - - -ؤؤون
أÿارجية أن «أ÷زأئر تتابع بانششغال
وت -ت-اأسش-ف لÓ-شش-ت-ب-اك-ات أ’خÒة أل-ت-ي
شش-ه-دت-ه-ا ضش-ؤأح-ي أل-ع-اصش-م-ة أل-ل-ي-بية
طرأبلسس ،وأل -ت-ي خ-ل-فت أل-ع-دي-د م-ن

أل - -ق - -ت - -ل - -ى وأ÷رح - -ى Ãا ف - -ي - -ه بÚ
أŸدني.»Ú
وأأضشاف ذأت أŸصشدر أأن «أ÷زأئر
Œدد أأنه ’ Áكن أأن يتحقق ألسشلم
أل - - -دأئ - - -م ‘ ل - - -ي - - -ب - - -ي - - -ا دون أ◊ؤأر
وأŸصش-ا◊ة أل-ؤطنية» ،دأع-ي-ة «جميع
أ’أطرأف ألليبية أإ ¤أ’لتزأم Ãسشار
م- -ن شش -اأن -ه أأن ي -ؤؤدي أإ ¤ح -ل شش -ام -ل
ي -ح-ف-ظ ألسش-ل-م وأ’سش-ت-ق-رأر ‘ أل-ب-ل-د
ألششقيق وأÛاور».

السشبت  01سشبتم 201٨ Èم
الموافق لـ  21ذي الحجة  1٤٣9هـ
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أاكد من وهران سضÓمة ميأه ا◊نفيأت ول عÓقة لهأ بأي وبأء

نسصيب :نحرصص على تأام Úشصبكة توزيع مياه الشصرب
وضصمان كل ا’جراءات الوقائية
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 ٥٨٠مليأر دج عجز الصضندوق الوطني للتقأعد

زما‹ :العودة للتقاعد دون  ٦0سصنة أامر غ Òمعقول
عمليات مراقبة للقطاع اŸوازي وعدم التصصريح ضصرورة لتقليصص العجز

^  ٥آا’ف منبع مائي ع Èالوطن معظمها مراقبة من البلديات
^ ٪١٧من العرضص الوطني مصصدره –لية مياه البحر
ط- -م- -أأن وزي- -ر اŸوارد اŸأئ -ي -ة حسضÚ
نسض - - -يب  ،أامسس ،ب - - -وه - - -ران أان م - - -ي - - -أه
ا◊ن -ف-ي-أت «سض-ل-ي-م-ة ج-دا» و»ل-يسس ل-ه-أ
عÓقة بأأي وبأء».
ذكر الوزير على هامشش زيارته للمخÈ
ال -رئ -يسش -ي لشش -رك -ة تسش -ي ÒاŸي-اه وال-ت-ط-هÒ
لوهران «سشيور» أان «مياه ا◊نفيات سشليمة
جدا وليسش بها أاي إاششكال حيث أانها مادة
غ-ذائ-ي-ة ج-د ح-ي-وي-ة ت-خضش-ع ل-رق-ابة دقيقة»
مÈزا ‘ رده على سشؤوال صشحفي ذي صشلة أان
«مياه ا◊نفيات ذات جودة و’ عÓقة لها
بأاي وباء».
وأاشش- -ار ال- -وزي -ر ‘ ن -فسش السش -ي -اق ا ¤أان
«مياه ا◊نفيات هي مادة حسشاسشة تتطلب
’م -ر ي -ت -ع -ل-ق بصش-ح-ة
’ن ا أ
رق -اب -ة م -ك -ث -ف -ة أ
اŸواط-ن وصش-ح-ة اŸسش-ت-ه-لك» مضش-ي-ف-ا «اننا
بصش- -دد م -واصش -ل -ة ت -دع -ي -م ت -أام Úالشش -ب -ك -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -وزي -ع اŸي-اه الصش-ا◊ة ل-لشش-رب
وال-ت-حسش-يسش ل-ل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظة وضشمان كل
ا’ج-راءات ال-وق-ائيةالضشرورية» ،م -ؤوك-دا ان
جودة مياه ا◊نفيات مضشمونة ع Èكامل
الششبكة بالوطن.
اأك- -د وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة أان م- -ع- -ظ -م
ال-ي-ن-اب-ي-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-م-ي-اه اŸت-واجدة عÈ
الÎاب الوطني ليسشت مراقبة من طرف
اŸؤوسشسشات التابعة لدائرته الوزارية وإا‰ا
من قبل مكاتب النظافة للبلديات.
وقال الوزير ‘ تصشريح للصشحافة على
هامشش زيارته التفقدية إا ¤الو’ية أانه «”
اإحصش- -اء ح -وا‹  5.000م-ن-ب-ع م-ائ-ي طبيعي
تتوزع ع ÈالÎاب الوطني ،خاصشة اŸناطق
ا÷بلية ،من بينها ينابيع كبÒة تلعب دورا
كبÒا ‘ الوفرة اŸائية» ،مضشيفا أان « 5أاو 6
باŸائة من هذه الينابيع يتم مراقبتها بششكل
مسشتمر من قبل ششركة ا÷زائرية للمياه على
غرار مؤوسشسشات أاخرى تابعة للوزارة».
وأاشش - -ار نسش - -يب إا ¤أان «ه - -ذا ا÷زء م - -ن
الينابيع الطبيعية ” صشيانته وربطه ضشمن
شش -ب -ك-ة ال-ت-وزي-ع ال-ع-م-وم-ي ل-ل-م-ي-اه الصش-ا◊ة

ل-لشش-رب وي-ت-م م-راق-ب-ت-ه ب-ن-فسش الصش-يغة التي
’خرى للششبكة».
تراقب بها اŸياه ا أ
وذك -ر ب -اŸن -اسش -ب -ة أان م -ك -اتب ال -ن -ظ-اف-ة
ل -ل -ب -ل -دي -ات ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ضش-م-ان اŸراق-ب-ة
’خرى
اŸسشتمرة Ÿياه الينابيع الطبيعية ا أ
وذلك ‘ إاطار مرسشوم خاصش.
وقد قام الوزير خÓل زيارته إا ¤و’ية
وه -ران ب -زي -ارة ﬁط -ة –ل -ي -ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر
اŸقطع Ãرسشى ا◊جاج وﬁطة ضشخ اŸياه
ببوفاطيسش.
كما تفقد بدائرة وادي تليÓت مششروع
سش -ق -ي م -زرع -ة ‰وذج -ي -ة م -ن-ج-زة ‘ إاط-ار
الششراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصش والتي
تسشتفيد من “وين Ãياه السشقي انطÓقا من
ﬁط -ة تصش-ف-ي-ة اŸي-اه اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ل-ب-ل-دي-ة
الكرمة ،و زار نسشيب أايضشا Ãوقع اŸسشمكة
بعاصشمة غرب البÓد مششروع ﬁطة Œميع
اŸياه اŸسشتعملة ◊وضش وهران.
من جهة أاخرى أاششار وزير اŸوارد اŸائية
ا ¤ام -ك -ان -ي -ة اسش -ت -ح -داث ›م -ع صش -ن-اع-ي
لتحلية مياه البحر وهو اŸششروع الذي يوجد
‘ مرحلة «التفك ÒواŸباحثات»قائ«:Óلقد

أاصشبحت ا÷زائر من ب Úأاك Èالبلدان التي
اسشتثمرت ‘ ›ال –لية مياه البحر والذي
يسشجل تواجد قوي ‘ العرضش الوطني للمياه
الصش- -ا◊ة ل- -لشش- -رب» ك- -م -ا أاب -رز ال -وزي -ر ‘
تصش -ري -ح ل -لصش -ح -اف -ة ع -ل -ى ه -امشش زي -ارت -ه
التفقدية ا ¤و’ية وهران مششÒا ا ¤أاهمية
إانششاء ›مع صشناعي ‘ ›ال تقنيات –لية
مياه البحر.
«وي -ت -م ال -ت -ف -ك Òح-ول ه-ذا اŸشش-روع م-ع
سش- -ون- -اط -راك» يضش -ي -ف السش -ي -د نسش -يب دون
تقد Ëتفاصشيل حول أاجال هذا اŸششروع.
وأابرز أان «–لية مياه البحر تسشاهم ‘
ا÷زائر حاليا ب  17باŸائة من العرضش
الوطني للمياه الصشا◊ة للششرب وسشنتجاوز
نسش -ب-ة  25ب -اŸائ -ة ع -قب وضش -ع ال -وح-دات
ا÷اري ا‚ازها حيز اÿدمة».
وتوجد أاربع ﬁطات لتحلية مياه البحر
’نطÓق بالطارف وغرب ا÷زائر
‘ طور ا إ
ال-ع-اصش-م-ة وسش-ك-ي-ك-دة وب-ج-اي-ة حسشب الوزير
مضشيفا أانه «سشنششعر با◊اجة ا ¤ا’نخراط
أاك ‘ Ìصشناعة –لية مياه البحر حيث يتم
التفكÃ Òعية سشوناطراك».

على هأمشس حملة تنظيف بأدرت بهأ  ،زرواطي تكشضف:

دراسصة للتكفل بأاحياء العاصصمة اŸصصنفة ضصمن «النقاط البيئية السصوداء»

اع- -ل- -نت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -أق -أت
اŸتجددة ،ف -أط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي،
،أاول أامسس ،ب - -أ÷زائ- -ر ع- -ن ال- -ت- -حضضÒ
لحيأء
ل-دراسض-ة ت-فصض-ي-ل-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-أ أ
اŸصض- -ن- -ف- -ة ضض- -م- -ن «ال -ن -ق -أط ال -ب -ي -ئ -ي -ة
السض -وداء» ع Èاق -ل -ي -م ولي -ة ا÷زائ -ر ،
تتضضمن حلول مسضتدامة Ÿشضأكل التلوث
من شضأنهأ ضضمأن بيئة سضليمة للمواطن.
ج -اء ه -ذا ا’ع Ó-ن ع -ل -ى ه -امشش ح -م -ل-ة
تنظيف اÙيط التي بادرت بها وزارة البيئة
و الطاقات اŸتجددة ع Èكل و’يات القطر
الوطني اليوم اÿميسش حيث اعطيت ششارة
انطÓقها ،م -ن ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة ب-حضش-ور
السش -ي -دة زرواط -ي ال -ت-ي سش-اه-مت ب-دروه-ا ‘
عمليات التنظيف التي ششهدت مششاركة واسشعة
من طرف السشلطات اÙلية و الهيئات ذات
الصشلة و كذا منظمات اÛتمع اŸد Êو
عموم اŸواطن.Ú
و ت -اب -عت ال -وزي -رة ت-ق-ول «ه-ن-اك اه-ت-م-ام
ج -دي ل -ل -ت -ك -ف -ل Ãشش -ك -ل ال -رم -ي ال-عشش-وائ-ي
ل-ل-ن-ف-ايات بالعاصشمة»،م-وضش-ح-ة ان «ا◊ف-اظ
على نظافة البيئة ليسش من مهام السشلطات
العمومية فحسشب  ،بل يعت Èعمل تششاركي»

تصصويب
وق - -ع خ - -ط - -أأ ‘ م- -وضض- -وع ح- -ول
سض- -ع -ي -دة الصض -أدر ‘ ع -دد الشض -عب
ليوم اÿميسس  ٣٠أاوت  ٢٠١٨صس
 ،٥ح - -يث ك - -تب ÷ن - -ة م - -ك - -ل - -ف- -ة
ب -ت -حضض Òال-دخ-ول اŸدرسض-ي –ت
إاشض - -راف وا‹ اŸدي - -ة ب- -أل- -ن- -ي- -أب- -ة
لصضح وا‹ سضعيدة.
وا أ
فمعذرة عن هذا اÿطـأأ
التحـريـر

صضرح وزير العمل والتشضغيل والضضمأن
لجتمأعي مراد زمأ‹  ،أامسس ،بسضيدي
ا إ
ب-ل-ع-ب-أسس أان الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-قأعد
يسضجل عجزا قدره  ٥٨٠مليأر دج و من
«غ ÒاŸع- -ق- -ول» ال- -ع- -ودة ل- -ت- -ب- -ن- -ي ن -ظ -أم
التقأعد دون سضن  6٠سضنة.
وأابرز زما‹ خÓل زيارة عمل وتفقد قادته
لÓطÓع على عدد من اŸنششآات التابعة لدائرته
الوزارية بالو’ية أان «الصشندوق الوطني للتقاعد
يعيشش وضشعية كارثية وبلغت نسشبة مصشاريف
اآ’داءات به  1200مليار دج و يسشجل عجزا ماليا
قدره  5٨0مليار دج و من غ ÒاŸعقول التفكÒ
‘ العودة إا ¤نظام التقاعد إا ¤ما دون 60
سشنة».
وأاوضشح الوزير ‘ تصشريح صشحفي أان «ثلث
اŸتقاعدين سشنهم أاقل من  60سشنة وهو ما Áثل
تقريبا الكتلة اŸالية لنسشبة العجز الذي يسشجله
الصشندوق الوطني للتقاعد و لو  ⁄يكن العمل
بنظام التقاعد النسشبي أاو التقاعد دون  60سشنة
Ÿا ” تسشجيل هذا العجز ‘ الصشندوق».
«و’ية سشيدي بلعباسش لوحدها –صشي 7600
متقاعد من بينهم  50باŸائة سشنهم أاقل من 60
سشنة ومعدلهم العمري ب 52 Úو 5٣سشنة وهو أامر
غ Òمعقول «حسشبما ذكره الوزير.
وأاكد بذات اÿصشوصش أان» هنالك جملة من
اإ’جراءات الرامية لتقليصش نسشبة هذا العجز
اŸا‹ م -ن خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات م -راق -ب -ة ال -ق-ط-اع
اŸوازي وم -راق -ب -ة ع -دم ال -تصش-ري-ح» مششÒا ا¤
أانه» يجري حاليا التفك ‘ ÒإاصشÓح منظومة

التقاعد وهو أامر ’ Áكن أان يتم بصشفة مباششرة
بل يسشتلزم أان تكون اإ’صشÓحات على اŸديÚ
اŸتوسشط و البعيد».
وث -م -ن وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان
ا’ج -ت -م -اع -ي ب -اŸن -اسش-ب-ة ال-ق-رار ال-ذي ات-خ-ذه
رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة «‘ إاطار
قانون اŸالية  201٨بتخصشيصش اعتماد ما‹
قدره  500مليار دج لتغطية هذا العجز اŸسشجل
بالصشندوق الوطني للتقاعد».
لÓششارة أاششرف مراد زما‹ ضشمن زيارته ا¤
و’ية سشيدي بلعباسش على تدشش Úمقر للوكالة
اÙلية للتششغيل ببلدية تÓغ حيث وجه تعليمات
لتنسشيق ا÷هود ب Úمفتششية العمل و مسشؤوو‹
وك- -ال- -ة ال -تشش -غ -ي -ل ل -لسش -ه -ر ع -ل -ى م -دى إاحÎام
اŸؤوسشسش - -ات ‘ ت - -وف Òنسش - -ب- -ة  1ب-اŸائ-ة م-ن
م- -ن- -اصشب الشش -غ -ل ل -ف -ائ -دة ذوي اإ’ح -ت -ي -اج -ات
اÿاصشة كما –دده النصشوصش القانونية.
وبنفسش ا÷ماعة اÙلية دششن الوزير مركزا
ل -ل -دف -ع ت -اب -ع ل -لصش -ن -دوق ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
ا’جتماعية للعمال اأ’جراء.
كما عاين باŸنطقة الصشناعية لبلدية سشيدي
بلعباسش مؤوسشسشة خاصشة أ’ششغال الكهرباء وإانتاج
اŸعدات الكهربائية أانششأات ‘ سشياق اآ’ليات
ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل
الششباب حيث تعت Èمن اŸششاريع الناجحة التي
«تدل على دÁومة و ‚اح هذا ا÷هاز الذي
يوفر حاليا أاك Ìمن  20أالف منصشب ششغل بو’ية
سش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسش ل-وح-ده-ا»حسش-ب-م-ا أاشش-ار إال-ي-ه
الوزير.

قأل أان اسضتقرار ا÷زائر مسضؤوولية ا÷ميع

مقري  :رئاسصيات  20١9فرصصة للتوافق
قأل رئيسس حركة ›تمع السضلم عبد
الرزاق مقري ،أامسس ،أان مبأدرة التوافق
ال -وط -ن-ي ق-د ل ت-ت-ح-ق-ق ‘ الن-ت-خ-أب-أت
ال - -رئ- -أسض- -ي- -ة ل  ،٢٠١9ل- - -ك - -ن «ح - -مسس»
سض-ت-ع-م-ل ب-ك-ل م-أ ل-دي-ه-أ ل-ت-حقيق توافق
لح -زاب ،داع-ي-أ ا◊ك-وم-ة إا¤
ب Úك -ل ا أ
حمأية القتصضأد الوطني للحفأظ على
اسض - -ت- -ق- -رار ال- -بÓ- -د وت- -ط- -وره- -أ ‘ ظ- -ل
–ديأت صضعبة “ر بهأ ا÷زائر.

جÓل بوطي

يسشتدعي انخراط اŸواطن و تعبئته لتكون
سش-ل-وك-ي-ات-ه حضش-ري-ة م-ا يسش-ه-م ‘ اÙاف-ظ-ة
على البيئة و تثم Úمواردها.
و اضشافت قولها «مهما توفرت اإ’رادة
السش-ي-اسش-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات واأ’غلفة اŸالية
ل- -ت- -م -وي -ل ا’سش -ت -ث -م -ارات اŸسش -ط -رة ضش -م -ن
اسشÎات-ي-ج-ي-ات اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة تبقى
كلها اجراءات لن –قق ا’هداف اŸتوخاة
ما  ⁄يسشارع اÛتمع إا ¤تبني ثقافة بيئية
بكل ابعادها «.
Œدر ا’ششارة ا ¤ان ا◊ملة التي جاءت
–ت ششعار»جيب جÒانك نقوها « جاءت ‘
اطار سشلسشلة ا◊مÓت التحسشيسشية للمحافظة
على اÙيط والبيئة ،حسشبما اكدته السشيدة
الوزيرة التي حطت ‘ بداية زيارتها ‘ حي
ال- -ك- -ال- -ي- -ت- -وسش ب -ب -ل -دي -ة ب -اب ال -وادي ،حيث
سش -اه-مت شش-خصش-ي-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-ف ا¤
جانب منظمات اÛتمع الد Êو اŸواطن.Ú
وكانت اŸسشؤوولة ا’و ¤على قطاع البيئة
قد اعربت عن اسشتيائها الششديد للوضشعية
الكارثية التي يعيششها هذا ا◊ي على غرار
معظم احياء العاصشمة.

و تشش -ج -ي -ع -ا ل -ك -ل م -ب -ادرة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
اÙيط اÿارجي ،دعت الوزيرة ا ¤ا’قتداء
بالسشلوك ا◊ضشاري لسشكان حي آاخر ›اور
◊ي ال -ك -ال -ي -ت-وسش ب-ب-ل-دي-ة ب-اب ال-وادي ح-يث
عÈت عن ارتياحها Ûهودات سشكان هذا
ا◊ي النموذجي من حيث التنظيم و ا◊سش
اŸد Êلسشكانه بضشرورة حماية البيئة.
و توجهت زرواطي ا ¤حي فوج  9ببلدية
سشيدي آاﬁمد و كذا حي النخيل ببلدية باشش
جراح،اي - -ن اك - -دت م - -رة اخ - -رى ع- -ل- -ى ع- -زم
السشلطات على التكفل باÙيط اÿارجي
والقضشاء على كل «النقاط البيئية السشوداء»
مششددة على ضشرورة اششراك اŸواطن ‘
ﬂتلف اŸسشاعي الرامية ا ¤ا◊فاظ على
البيئة .
و ‘ ردها عن سشؤوال للصشحافة حول ما إاذا
كانت هناك صشلة ما ب Úهذه ا◊ملة و بروز
وباء الكولÒا ‘ عدد من الو’يات  ،نفت ذات
اŸسشؤوولة ذلك ،موضشحة ان ا◊ملة  ⁄و لن
تكون «بظرفية» بل تندرج ‘ اطار ا÷هود
«اŸسشتمرة» التي تقوم بها للوزارة للمحافظة
على اÙيط و ا’طار اŸعيششي للمواطن .

أاب -دى م -ق -ري م-تشش-ائ-م-ا م-ن ‚اح م-ب-ادرة
ال -ت -واف -ق ال -وط -ن -ي ‘ م-رح-ل-ت-ه-ا اأ’و ¤ب-ع-د
ع-رضش-ه-ا ع-ل-ى اأ’ح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة  ،ل-ت-دخل
م-رح-ل-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ب-عرضشها على الششخصشيات
الوطنية  ،وأابدى إاصشراره على –قيق التوافق
الوطني قبل الرئاسشيات ،التي قال أانها “ثل
موعدا هاما ل «حمسش» ببعث نقاشش وطني
شش -ام -ل ،وت -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ق-ل-يصش اÿصش-وم-ات
اإ’يديولوجية والسشياسشية.
أاوضشح مقري ‘ كلمته ا’فتتاحية للملتقى
ال-وط-ن-ي ل-رؤوسش-اء اŸك-اتب ال-ت-ن-فيذية الو’ئية
للحركة Ãقرها بالعاصشمة ،أامسش ،أان «حمسش»
سشتششارك ‘ ا’نتخابات الرئاسشية ‘ حال ⁄
تكن هناك عهدة جديدة للرئيسش عبد العزيز
بوتفليقة ،مششÒا إا ¤أان أاحزاب اŸعارضشة قد
تششارك Ãرششح واحد ومن اÙتمل أان يكون
من «حمسش» التي تسشعى اإ ¤ذلك من خÓل
–قيق التوافق الوطني اŸنششود.
وتطرق مقري إا ¤برنامج «حمسش» ‘ حال
ششاركت ‘ ا’نتخابات الرئاسشية من خÓل
ت -ط -وي -ر ا’ق -تصش -اد ال -وط-ن-ي وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ة
اŸؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وخ-ل-ق ت-ن-افسش-ية بينها
ﬁل -ي -ا ودول -ي -ا ،داع -ي -ا إا ¤إاع -ط-اء ال-ف-رصش-ة
◊ركة حمسش ‘ هذا ا’سشتحقاق ا’نتخابي
الهام الذي Áثل فرصشة ثمينة لتحقيق التوافق

الوطني ب Úكل اأ’حزاب السشياسشية اŸعارضشة
أاو اŸوال -ي -ة ل -ل -ن -ه -وضش ب-ا÷زائ-ر ،ق-ائ »Ó-أان
ا◊كم ليسش معناه الصشراع على السشلطة بل هو
التنافسش على خدمة الششعب وتطوير البلدان».
أاك -د رئ -يسش ح -رك -ة»ح -مسش» ب -أان «م -ب -ادرة
التوافق الوطني» فرصشة للجميع للخروج من
أازم- -ات “ر ب- -ه- -ا ال- -ب Ó-د ب -أاق -ل ال -ت -ك -ال -ي -ف
وŸصشلحة ا÷ميع ،وأان هذه اŸبادرة ’ تزال
على الطاولة  ،حيث سشيتم اأ’سشبوع اŸقبل
لتقييم اŸرحلة اأ’و ¤للمبادرة ،ليتم بعدها
بتوزيع الوثيقة النهائية للمبادرة على جميع
اأ’طراف بعد إاثرائها من خÓل ا’قÎاحات
واÓŸحظات التي وصشلت ‘ اللقاءات اأ’ولية
وبالطرق غ ÒاŸباششرة العديدة.
وذكر مقري النتائج اأ’ولية Ÿسشار مبادرة
التوافق الوطني وما أاحدثته من حراك وتغيÒ
‘ اŸناخ السشياسشي ،ما يؤوكد صشدقية رؤويتها
‘ أاسشسش اأ’زم -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى الصش -ع -ي -د
ا’ق -تصش -ادي وا’ج -ت-م-اع-ي ،ال-ت-ي ب-اتت ﬁل
إاجماع الطبقة السشياسشية ،مششيدا بالتجاوب
الذي حظيت به اŸبادرة ‘ مرحلتها اأ’و،¤
سشيما ما تعلق بالششق ا’قتصشادي وا’جتماعي
الذي تسشعى ا◊ركة ’ن يكون قاطرة التحول
‘ حال فازت حمسش با’نتخابات الرئاسشية
القادمة.
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السصبت  01سصبتم 2018 Èم
الموافق لـ  21ذي الحجة  1439هـ

وزارة الصشحة تؤوكد  74حالة إاصشابة بداء الكولÒا

 13٢مريضس غادروا اŸسستشسفى بعد امتثالهم للشسفاء التام

الشش- -عب /أاع- -ل- -نت وزارة الصش- -ح -ة
والسشكان و إاصشÓح اŸسشتششفيات أانه
بتاريخ  30أاوت  ” 2018تأاكيد 74
حالة إاصشابة بداء الكولÒا .
ت- - - -وزي- - - -ع ا◊ا’ت اŸؤوك- - - -دة عÈ
الو’يات كالتا‹ :
^  03بالبويرة
^  39حالة بالبليدة
^  15حالة بتيبازة
^  15حالة با÷زائر العاصصمة
^ حالة واحدة « »01باŸدية
^ وحالة واحدة « »01بع Úالدفلى

اŸت -اب -ع -ة ال -وب -ائ -ي -ة ل -ل -مصص -اب Úب-داء
الكولÒا تب Úأان :
 ا◊ا’ت ال -ت -ي غ -ادرت اŸسص -تشص -ف-ىبعد “اثلهم الشصفاء التام بلغ عددهم 132
مريضض ما يعادل  66باŸائة من العدد
اإ’جما‹ للحا’ت اŸقيمة باŸسصتشصفى ،
وبقية اŸرضصى هم مقيم Úعلى مسصتوى
اŸؤوسصسص- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ا’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة
لبوفاريك .
 يبقى الوباء منحصصرا على مسصتوىو’ية البليدة
 -ا◊ا’ت اŸسص- -ج -ل -ة ب -و’ي -ة اŸدي -ة

وع Úال -دف -ل -ى ه -ي ح-ا’ت ك-انت ب-زي-ارة
لو’ية البليدة
 ك -ل ا◊ا’ت ال -ت -ي ك -انت م -ت -واج-دةسص- -اب- -ق- -ا Ãسص- -تشص- -ف- -ى ال -ق -ط -ار غ -ادرت
اŸسصتشصفى بعد مثولها للشصفاء
 نظام اليقظة والتأاهب الذي أاقرتهال -وزارة ي -ب-ق-ى سص-اري اŸف-ع-ول إا ¤غ-اي-ة
القضصاء النهائي على الوباء
 إاحÎام التداب Òالوقائية خاصصة منهااŸت -ع -ل -ق -ة ب -ق -واع -د ال -ن -ظ -اف-ة ال-ف-ردي-ة
وا÷م - -اع - -ي - -ة ت - -ب- -ق- -ى شص- -رط أاسص- -اسص- -ي
وضصروري للحد من إانتقال العدوى .

مديرية الصشحة لو’ية ا÷زائر

 13حالة غادرت اŸسستشسفى بعد الشسفاء التام
أاكد مدير الصصحة لو’ية ا÷زائر ﬁمد
مÒاوي  ،أاول أامسض ،أان  13حالة من
اŸصصاب Úبداء الكولÒا من أاصصل  14قد
غ -ادرت اŸسص -تشص-ف-ى ب-ع-د ث-ب-وت ب-ت-ح-ال-ي-ل
صصادرة من  Èﬂباسصتور شصفائهم التام من
هذا الداء.

رفع  707طن من النفايات عÈ
 118نقطة سسوداء باŸدية
“ك- -نت مصص- -ال- -ح و’ي- -ة اŸدي- -ة ن -ه -اي -ة
اأ’سصبوع من رفع  707طن من النفايات منها
 306طن منزلية و 189طن نفايات هامدة
و 212طن نفايات أاخرى ع 118 Èنقطة
سصوداء ﬁصصاة على مسصتوى اقليم الو’ية ،
وهذا ‘ اطار ا◊ملة الوطنية التحسصيسصية
ال -ت -ي ب -ادرت ب -ه -ا وزارة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة.
ان -ط -ل -قت ه -ذه ال -ع -ل-م-ي-ة –ت إاشص-راف
وت -وج -ي -ه -ات ال -وا‹ ﬁم -د ب -وشص -م-ة ع-ل-ى
مسص -ت -وى ال -ب-ل-دي-ات ال (  ) 64أ’ج -ل إازال -ة
ال -ن -ف -اي -ات وال -قضص -اء ع -ل -ى ك-ل اŸف-رغ-ات
ال -عشص -وائ -ي -ة وال -ن -ق -اط السص-وداء ع Èاق-ل-ي-م
ال- -و’ي- -ة ’سص- -ي- -م- -ا ت -لك ال -ت -ي ت -ت -وسص -ط أاو
لودية والقريبة من منابع اŸياه
اÙاذية ل أ
والسصدود تفاديا ’نتقال اأ’مراضض الوبائية
اÿيطرة  ،إا ¤جانب إازالة آاثار ﬂلفات
ن -ق -اط ال -ب -ي -ع واأ’غ -ن -ام واŸاشص -ي -ة واع-ادة
ا’عتبار لهاته اŸواقع من حيث التنظيف ،
رشض اŸب -ي -دات ورشض اŸصص -ب -ات ال -ن -ه-ائ-ي-ة
للمياه اŸسصتعملة ا◊ضصرية Ãادة ا÷.Ò
سص- -خ- -رت ا÷ه- -ات اŸشص -ارك -ة ‘ ه -ذه
العملية الواسصعة كافة الوسصائل اŸتاحة و
Ÿسض اŸواطن ذلك ع Èالتجنيد التام من
ﬂت -ل -ف م -دي -ري -ات اŸصص -ال -ح اŸت -ع-ددة ،
موظفة الوسصائل ‘  77شصاحنة 60 ،
جراراو  26آالة أاشصغال عمومية و 603عامل ،
م -ع مشص -ارك-ة  12ج-م-ع-ي-ة نشص-ط-ة ‘ ه-ذا
اÛال وسصتتبع هاته ا◊ملة بسصلسصلة من
ح -م -لت ت -ن -ظ-ي-ف اÙي-ط م-ن أاج-ل ب-ي-ئ-ة
سصليمة .
ووقفت « الشصعب « على جانب من هذه
ا◊ملة ببلدية › ،Èحيث قاد رئيسض
ال -ب-ل-دي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن ك-ثب ك-م-ا اسص-ت-حسص-ن
اŸواطنون هذه الهبة .

اŸدية  :علي ملياÊ

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

و قال مÒاوي ‘ تصصريح لواج أان
ع -دد اŸصص -اب Úب -داء ال -ك -ولÒا ب -و’ي-ة
ا÷زائ -ر ب-ل-غ  14ح - -ال- -ة و أان  13منها
ام - -ت - -ث - -لت ل- -لشص- -ف- -اء ال- -ت- -ام و غ- -ادرت
’مراضض
اŸسصتشصفى اŸتخصصصض ‘ ا أ
اŸع- -دي- -ة ال- -ه -ادي ف -ل -يسص -ي (ال -ق -ط -ار

سصابقا) ,فيما بقي شصخصض واحد فقط
على مسصتوى مسصتشصفى مصصطفى باشصا
ا÷امعي و الذي شصفي “اما من الداء
غ Òأانه  ⁄يغادر اŸسصتشصفى بعد ‘
انتظار نتائج التحاليل النهائية الصصادرة
من  Èﬂباسصتور.

من أاجل مدينة نظيفة وبيئة صشحية و سشليمة

ا÷لفة ‘ أاك Èحملة لتنظيف أاحياء اŸدينة
Ãب -ادرة شش -ب-اب م-ت-ط-وع أاغ-ل-ب-ه-م م-ن
إاط-ارات اŸدي-ن-ة وج-م-ع-ي-ات ب-ي-ئ-ية ” ،
ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة ن-ظ-اف-ة واسش-ع-ة لششوارع
م -دي -ن-ة ا÷ل-ف-ة ،ك-ن-ق-ط-ة ب-داي-ة أاو،¤
شش -ارك ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ك-ل م-ن
مدير التطه« Òأام ÚهÓل»
وم - - -دي- - -ر السش- - -ك- - -ن «ع- - -ب- - -د
ال -ل -ط -ي -ف» وم-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة
«مرسشيسش عبد اÛيد».
ت- -ه- -دف ه- -ذه ا◊م -ل -ة حسصب
القائم Úعليها إا ¤إارسصاء التكافل
وال- -ت- -ع- -اون ‘ خ- -دم- -ة ال- -ب- -ي- -ئ -ة
واÙيط وضصرورة العناية به ،و
أاكد «بن عطيه ﬁمد» الناشصط ا÷معوي»،
بخصصوصض هذا العمل التطوعي فهم يؤومنون
بـأان ال - -ن - -ظ - -اف- -ة م- -ن اإ’Áان واŸسص- -ؤوول- -ي- -ة
يتقاسصمها ا÷ميع وليسصت من مهام البلدية أاو
عامل النظافة البسصيط.

و Œدر اإ’شصارة أان اŸبادرة أاطلقت قبل
أايام حملة «مشصروع ا◊ي النوذجي كبداية من
من أاجل ا◊د من ظاهرة الرمي العشصوائي
للنفايات وترسصيخ ثقافة بيئية حسصب معايÒ
عاŸية بادر بها هؤو’ء– ،ت شصعار «من أاجل
مدينة نظيفة وبيئة صصحية
سصليمة ».
و تتواصصل العديد من
ا◊ملت لتزي ÚاÙيط
و ت- - - -أاسص- - - -يسض اأ’ن- - - -دي- - - -ة
اÿضصراء Ãشصاركة العديد
م - - -ن اإ’ط- - -ارات  ،ف- - -ه- - -م
ي- -ح- -ول -ون م -ن ال -ن -ف -اي -ات
الصص-ل-ب-ة اŸضص-رة ب-ال-ب-ي-ئ-ة زخ-رف-ات و دي-كورا
صصديقا للبيئـة ،يزين كل مايرونه مناسصبا من
أاج-ل م-دي-ن-ة ن-ظ-ي-ف-ة وب-ي-ئ-ة صص-ح-ي-ة وسص-ل-ي-م-ة
با÷لفة.

اإطارات وشسباب جنبا
إا ¤جنب ‘ مبادرة
تطوعية

ا÷لفة :موسسى بوغراب

حملة واسشعة Ãعسشكر Ÿواجهة اي طارئ

النظافة ومراقبة اŸطاعم والوحدات الصسناعية

أاط-ل-قت السش-ل-ط-ات اÙلية Ÿعسشكر
Ãع- -ي -ة ف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸد Êو
مشش-ارك-ة واسش-ع-ة ل-ل-م-واط-ن Úح-ملة
ن- -ظ- -اف- -ة شش- -م- -لت ع- -دد م- -ن أاح -ي -اء
ع -اصش -م-ة ال-و’ي-ة و ب-ل-دي-ات-ه-ا ال-ت-ي
–اول ب - -ج - -ه - -د ك- -ب Òأان تسشÎج- -ع
بهاءها و صشورتها النظيفة  ،بعد أان
صشارت أاكوام النفايات اŸششهد الغالب
ع- -ل- -ى اŸن -ظ -ر ا◊ضش -ري ال -ع -ام Ÿدن
الو’ية .

معسسكر :أام ا.Òÿسس
من اŸرتقب أان تتواصصل اليوم حملة
النظافة التي دعت إاليها وزيرة البيئة و
فرضصتها اıاوف من انتشصار اأ’مراضض و
اأ’وب-ئ-ة ب-ع-د تسص-ج-ي-ل ب-ؤور ل-وب-اء ال-ك-ولÒا
Ãناطق من الوطن  ‘ ،ح Úكثفت اإ’دارة
اÙل -ي -ة ب -ح -ر اأ’سص -ب -وع اŸن -قضص -ي م-ن
سصلسصلة لقاءاتها التنفيذية لتسصليط الضصوء
على النقائصض اŸسصجلة ضصمن جهودها
ل -ت -ن -ف -ي -ذ ب -را›ه -ا ال -ع -م -ل-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
اأ’مراضض اŸتنقلة عن طريق اŸياه و عن
طريق ا◊يوانات .

ردع التجار و أاصسحاب اŸطاعم
اıالف Úلشسروط الصسحة
هدد وا‹ معسصكر ﬁمد لبقى بغلق
اÙلت التي ’ تلتزم Ãعاي Òالصصحة و
ال -ن -ظ -اف -ة و ال -ت-ي ي-ت-ه-اون أاصص-ح-اب-ه-ا ‘
ت -ق -د Ëخ-دم-ات Œاري-ة ل-ل-م-واط-ن ع-ل-ى
غرار اŸطاعم و اŸقاهي إا ¤الوحدات
الصص -ن -اع -ي-ة ال-ت-ي تسص-بب ضص-ررا ل-ل-ب-ي-ئ-ة و
اÙيط ،ما يعرضض الصصحة و السصلمة
العمومية إا ¤خطر التسصممات الغذائية و
ﬂتلف اأ’مراضض .
و ك -ان اŸسص -ؤوول ق -د أاشص -رف ن -ه -اي -ة
اأ’سص -ب -وع ع -ل -ى اج -ت -م -اع ت -ن-ف-ي-ذي ح-ول
اإ’ج- -راءات اŸم -ك -ن ات -خ -اذه -ا ‘ شص -أان
الوقاية من وصصول وباء الكولÒا للمنطقة ،
و هي إاجراءات قال عنها الوا‹ لبقى
ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ﬂط -ط ت -دخ-ل وق-ائ-ي
معمول به طيلة السصنة لكن ظهور وباء
الكولÒا اسصتدعى التكثيف من ا÷هود و
ا’جراءات  ،ودعا ﬁمد لبقى مصصالح

حمل رؤوسشاء البلديات والدوائر اŸسشؤوولية

وا‹ تلمسسان :ضسرورة احÎام النظافة داخل اŸدارسس لتفادي األوبئة

ششدد وا‹ و’ية تلمسشان علي بن
يعيشش خÓل ا’جتماع التنفيذي مع
رؤوسش- -اء ال- -دوائ- -ر وال- -ب- -ل- -دي- -ات ع- -ل -ى
احÎام ال- -ن- -ظ- -اف- -ة وت- -ط- -ه Òم -راك -ز
اŸدارسش و اŸي- - - -اه لضش- - - -م- - - -ان دخ - - -ول
م - -درسش - -ي دون مشش - -اك - -ل و’ ع - -وائ- -ق
 ،مؤوكدا انه سشيقوم بزيارات فجائية
ا ¤اŸدارسش م - -ع ال - -دخ - -ول اŸدرسش- -ي
للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات.
أاشصار الوا‹ ا ¤أانه ‘ الوقت ا◊ا‹
ي- -جب ضص- -م -ان اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الصص -ح -ة
والبيئة لتفادي اأ’مراضض اŸتنقلة حماية
أ’بنائنا التلميذ داعيا ا ¤تكاثف ا÷هود

لضصمان دخول مدرسصي دون
مشص - -اك - -ل خ - -اصص- -ة ‘ ›ال
ا’ك-ت-ظ-اظ وا’ط-ع-ام وال-نقل
اŸدرسص - -ي  ،ح - -يث سص - -ي- -ت- -م
ال -ت -ك-ف-ل ب-ه-ذه اŸشص-اك-ل م-ن
خ - -لل دراسص - -ت- -ه- -ا وإاي- -ج- -اد
ا◊لول اŸلئمة .
من جانب اخر شصدد بن
يعيشض على ضصرورة –سصÚ
ال -وج -ب -ات اŸدرسص -ي -ة ب-اŸط-اع-م ودع-م-ه-ا
ب -ك -اف -ة ال -ل-وازم واحÎام ال-ن-ظ-اف-ة و ن-فسض
اأ’مر بالنسصبة للنقل اŸدرسصي ،حيث أاكد
ع -ل -ى ضص -رورة ت -وف Òأاحسص -ن اÿدم-ات م-ن
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خ -لل ال -ت -ع -اق -د م-ع اÿواصض
واسص -ت -غ -لل ح -ظ -ائ-ر ال-ب-ل-دي-ة
،مشصÒا إا ¤ق- -ي- -ام -ه ب -زي -ارات
ف -ج-ائ-ي-ة ل-ل-م-دارسض ل-ل-وق-وف
على مدى تطبيق التعليمات.
وم - -ن اŸن - -ت - -ظ - -ر ان ي- -ت- -م
اسص- - - -ت- - - -لم ث - - -ان - - -وي - - -ة و05
م -ت -وسص -ط -ات و› 07معات
م- - -درسص- - -ي- - -ة م- - -ع ال- - -دخ- - -ول
ا’جتماعي ‘ ح Úتبقى  04متوسصطات
و› 05معات فيما بعد .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ق -ط -اع ال -ت -ج -ارة و ال -ب -ي-ئ-ة و الصص-ح-ة إا¤
تكثيف عمليات اŸراقبة و ردع اıالفÚ
ال- -ذي -ن يسص -ع -ون اإ ¤ال -رب -ح دون اع -ت -ب -ار
لصصحة و سصلمة اأ’شصخاصض.

إاعذار ل  3٢مذبحا بلديا
اأقّ- -ر م- -دي- -ر ال- -ب- -ي -ئ -ة Ÿعسص -ك -ر فشص -ل
مصصا◊ه ‘ تطويق ظاهرة الذبح غÒ
الشص- -رع- -ي بÎاب ال -و’ي -ة  ،م -وضص -ح -ا أان
الظاهرة موجودة بكÌة باŸنطقة لكن ⁄
يتم ضصبط و’ حالة ◊د السصاعة  ،مشصÒا
‘ ا’ج- -ت- -م -اع اıصصصض ل -ل -وق -اي -ة م -ن
اأ’م -راضض اŸت -ن -ق-ل-ة ع-ن ط-ري-ق اŸي-اه و
ا◊يوانات اأنه ” اإعذار  32مذبحا بلديا
ب -ع -د ع -م -ل -ي -ات ت -ف -ت-يشض وم-راق-ب-ة ل-ه-ذه
الوحدات الصصناعية ،بسصبب عدم Œهيزها
بالوسصائل اللزمة ◊رق ﬂلفات الذبح
الصصلبة و تسصي Òالنفايات السصائلة .
واأفاد مدير البيئة أان أاغلب اŸذابح
Ãعسصكر ’ تتوفر على نظام Ÿعا÷ة و
تسصي Òنفايات الذبح السصائلة والصصلبة ،
اأ’مر الذي دفع Ãصصالح البيئة إا ¤اتخاذ
ق -رارات ل -غ -ل-ق ع-دد م-ن اŸذاب-ح ل-ي-ك-ون
عÈة للبقية .
وسص- -ي- -ل- -ح -ق ه -ذا ال -ق -رار ال -ردع -ي
ب-اŸؤوسصسص-ات الصص-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-عمل على
رم -ي ﬂل -ف -ات -ه -ا الصص -ن-اع-ي-ة السص-ام-ة ‘
اÿلء  ،منها على سصبيل الذكر اÿطر
اÙدق ب-اأ’راضص-ي ال-ف-لح-ي-ة اŸت-اخ-مة
للمنطقة الصصناعية بخصصيبية و اŸنطقة
الصصناعية بتيغنيف و ما يتكرر حدوثه ‘
النسصيج العمرا Êلبلدية سصيق جراء تدفق
السص- -وائ- -ل الصص -ن -اع -ي -ة ل -وح -دات –وي -ل
الزيتون بشصبكة الصصرف الصصحي .

Œمعات سسكنية ب Óشسبكات
صسرف صسحي
وزيادة على ﬂتلف مظاهر اإ’همال
ال -ت -ي م-ن شص-أان-ه-ا اأن ت-ن-ع-كسض سص-ل-ب-ا ع-ل-ى
سصلمة البيئة و اÙيط و دعت السصلطات
اÙلية إا ¤اسصتدراكها و ا◊د منها ⁄ ،
ُي -غ -ف -ل ﬁم-د ل-ب-ق-ى ا◊ديث ع-ن ا◊ف-ر
الصصحية التي يلجاأ إاليها سصكان القرى و
اأ’رياف كنظام بديل للصصرف الصصحي ،
حيث أاصصبحت ا◊فر الصصحية اŸنتشصرة
باŸناطق الريفية و الشصبه حضصرية للو’ية
أاحد اأهم العوامل اŸشصكلة ÿطر تنقل
اأ’مراضض الوبائية .
و دعا اŸسصؤوول إا ¤إاحصصاء اŸناطق
ال -ري-ف-ي-ة و ال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ’
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى شص-ب-ك-ات الصص-رف الصص-ح-ي
إاع- - -دادا ’‚ازه- - -ا  ،عسص - -ى أان ي - -ك - -ون
ıاوف ان - -تشص - -ار وب- -اء ال- -ك- -ولÒا آاث- -اره
اإ’يجابية على تنمية بعضض اŸناطق على
غ -رار ال -ت -ج -م -ع السص-ك-ن-ي أاو’د اÿامسص-ة
بتيغينف و حي جن Úمسصك Úبزهانة ،
الدحامنة بعاصصمة الو’ية و العشصرات من
ال -ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ف-وق ت-ع-داد
القاطن Úبها  5أا’ف نسصمة .
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د.عاطف عبد اÛيد لـ «الشسعب»:

لوان لتحقيق ا◊لم العربي وجعله ◊مة بعيدا عن النشسقاق
ان ا آ
^ ا÷زائر “لك كل اŸقومات لشسحذ الهمة الكشسفية
ومنون بالقضسايا العربية ولنا دور ‘ تقد Ëا◊لول
^م ؤ

’م Úال -ع -ام ل -ل -كشس -اف -ة ال -ع -رب -ي -ة
ي -رى ا أ
’قليمي للمنظمة الكشسفية العاŸية
واŸدير ا إ
’وان
الدكتور عاطف عبد اÛيد ،أانه أان ا أ
لتحقيق ا◊لم العربي و جعله ◊مة واحدة
دون انشس- - -ق- - -اق - -ات ،وحسس - -ب - -ه ف - -إان إاصس - -دار
الŸÈان- -ات ال- -ع- -رب- -ي -ة ل -تشس -ري -ع -ات لصس -ال -ح
الشس- -ب- -اب سس- -ت- -ع- -زز دوره -م ‘ Œسس -ي -د ه -ذا
ا◊ل- -م ،م- -ؤوك -دا ‘ ح -ديث ل»الشس -عب» ع -ل -ى
ه -امشس اŸن -ت -دى ال 19ل-ع-رف-اء ال-طÓ-ئ-ع أان
ا÷زائ -ر “لك ك -ل اŸق -وم -ات لشس -ح -ذ ال-ه-م-ة
ال-كشس-ف-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أان ل-ه-ا ت-اريخ مشسرف ‘
الثورة والبناء ،وأاجندة واضسحة.

أاجرت ا◊ديث :سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

^الشسعب :بداية ما تقييمكم للطبعة ال32
للمخيم الكشسفي العربي المنظم بالجزائر؟
^^ الدكتور عاطف عبد المجيد  :نحن نعتبر

اأنه اأن ا’وان للكشسافة للمسساهمة في تحقيق
ال -ح -ل -م ال -ع -رب -ي ف -ي ل-ح-م-ة ووح-دة وم-ح-ب-ة
عربية ،ا’آن في السساحة نشساهد قطيعة بين
بعضس الدول ،نحن نريد الجلؤسس على قبة
واحدة وليسست انشسقاقات ،لدينا  37بالمائة
من الملؤك والروؤسساء وا’أمراء العرب كؤنتهم
ال-ح-رك-ة ال-كشس-ف-ي-ة واأصس-ب-ح-ؤا ا’آن مسس-ؤؤول-ين
ه-ؤؤ’ء اإذا ال-ت-ق-ؤا ب-م-ظ-ل-ة ال-ح-رك-ة ال-كشس-ف-ي-ة
ي -م-ك-ن اأن يسس-اه-م-ؤا ف-ي ال-ت-ع-زي-ز ،ل-دي-ن-ا م-ا
ي-ق-ارب  25ب-ال-م-ائ-ة م-ن اعضس-اء ال-ب-رلمانات
ال-ع-رب-ي-ة ك-ان-ؤا كشس-ف-ي-ن اإذا ج-لسس-ن-ا واأصسدرنا
تشسريعات تمكن الشسباب وتعزز دورهم يعم
الخير للجميع ويسساعدنا في محاولة تحقيق
الحلم العربي الذي يبداأ من الجزائر.
اختيار الجزائر ليسس بالمصسادفة’ ،أننا نعتقد
اأن هذا البلد فيه كل المقؤمات التي تشسحذ
الهمة الكشسفية .الجزائر لها تاريخ ناصسع في
ال -ث -ؤرة ال -ؤط -ن -ي -ة وال-ب-ن-اء وا’ن-م-اء ،رغ-م اأن
ال-كشس-اف-ة ب-ع-ي-دة ع-ن السس-ي-اسس-ة ل-ك-ن-ه-ا ت-خلق
ال-م-ؤاط-ن الصس-ال-ح ،ع-ن-دم-ا ي-مارسس السسياسسة

ي -م-ارسس-ه-ا ب-ن-ظ-اف-ة وم-ن اأج-ل ال-ؤط-ن ،ث-ان-ي-ا
ا’أم- -ن وا’سس- -ت- -ق -رار وال -ت -ط -ؤي -ر وا’أج -ن -دة
ال-ؤاضس-ح-ة ب-ال-ج-زائ-ر ي-ع-طي نمؤذجا للشسباب
العربي ا’خرين لÓسستفادة من هذا الخير،
وفي نفسس اللحظة نحن نتكلم عن بيئة وتنمية
مسستدامة وغيرها من المؤاضسيع نحن نجد
ال- -ت- -ط -ؤي -ر ال -م -ؤج -ؤد ف -ي ال -ج -زائ -ر ،ن -ح -ن
م -ت -ؤاج -دي -ن ف -ي م -دي -ن-ة ل-يسس ف-ي-ه-ا م-ن-ظ-ر
ل- -قصس -دي -ر واح -د ه -ذا ن -م -ؤذج ف -اع -ل ع -ل -ى
ا’رضس.
^ م- -ا ه- -و ه -دف مشس -ارك -ت -ك -م ف -ي ه -ذا
المنتدى ال 19لعرفاء الطÓئع؟
^^ ه -دف -ن -ا وضس -ع اأج -ن -دة وط -ن-ي-ة م-ؤح-دة،
وندعؤ الفتية ليكؤنؤا اأقؤى في مسسعى حماية

البيئة ومكافحة التصسحر.
^ في ظل ما تعيشسه ا’أمة العربية من
ت-م-زق وانشس-ق-اق ،ك-ي-ف ي-م-كن توظيف
ال-ح-رك-ة ال-كشس-ف-ي-ة ل-ل-دف-اع ع-ن قضس-ايا
ا’خوة والوحدة؟
^^ نؤظفها باأشسياء كثيرة ،نحن في المقام
ا’أول مؤؤمنين بهذه القضسايا العربية واأن لنا
دور في تقديم الحلؤل والدفاع عن اأمتنا’ ،ن
ل -ن-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-ت-ي-ة وال-ف-ت-ي-ات والشس-ب-اب
العرب يعتقدون اأن الحكؤمات والدول هي
ال -ت -ي ي -جب اأن ت -ق -ؤم ب -ال -ح -ل -ؤل وه-م ف-ق-ط
م-ت-ل-ق-ي-ن ،ن-ح-ن ج-زء م-ن ال-م-ن-ظ-ؤمة والدولة
وا’أمة و يجب اأن يكؤن لنا دور ايجابي في
ت-ح-دي-د ن-ق-اط الضس-ع-ف ال-م-ؤج-ؤدة وتحؤيلها

اسستعدادا للدخول اŸدرسسي ببومرداسس

الشسروع ‘ توزيع  35أالف حقيبة مدرسسية على التÓميذ اŸعوزين
ب -اشس -رت  ،أاول أامسس ،ال -ل -ج -ن -ة ال-و’ئ-ي-ة
ل- -ل- -تضس- -ام- -ن ب- -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس ‘ ت- -وزي -ع
ا◊ق-ي-ب-ة اŸدرسس-ي-ة ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ ال-ع-ائÓت
اŸعوزة اسستعدادا للدخول اŸدرسسي ا÷ديد
اŸن-ت-ظ-ر ي-وم  5سس -ب-ت-م Èال-ق-ادم وه-ذا –ت
إاشس -راف وا‹ ال -و’ي -ة ع-ب-د ال-رح-م-ان م-دÊ
ف - -وات- -ي- -ح وﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاŸي- -دان
ك -م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وم-دي-ري-ة
ال- - -نشس- - -اط ا’ج- - -ت- - -م - -اع - -ي وك - -ذا ‡ث - -ل - -ي
البلديات..

بومرداسس..ز /كمال
تحرصس السسلطات الؤ’ئية على اإعطاء هذا
ال -م -ؤع -د ال -ه -ام ب -ع -دا تضس -ام -ن-ي-ا اإنسس-ان-ي-ا
خصس -ؤصس -ا م -ع اأط -ف -ال ال-ع-ائÓ-ت ال-م-ع-ؤزة
وال -ف -ئ -ات ال -هشس -ة ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع م-ن اج-ل
تكريسس مبداأ العدالة وتكافؤؤ الفرصس بين

اأبناء المجتمع وهذا بتنظيم حملة تضسامنية
لتؤزيع الطرود المدرسسية بكل لؤازمها على
ا’أط- -ف- -ال ال- -م- -ت- -م- -درسس- -ي -ن ف -ي ا’أط -ؤار
ال -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ،وه-ي ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي
احتضسنت بدايتها هذه السسنة ثانؤية فرانز
فانؤن بعاصسمة الؤ’ية ،حيث اشسرف والي
الؤ’ية على انطÓق تؤزيع  35األف حقيبة
مدرسسية سستصسل ’حقا وقبل  5سسبتمبر اإلى
ك -ل ال -م -ح -ت -اج -ي -ن ع-ب-ر ال-ب-ل-دي-ات ب-ه-دف
مسساعدة هؤؤ’ء ا’أطفال واإدخال الفرحة
اإلى قلؤبهم.
ع -م -ل -ي -ة ال -تضس -ام -ن ال -ك -ب -رى م -ع تÓ-م-ي-ذ
العائÓت المعؤزة خصسصس لها حؤالي 117
م-ل-ي-ؤن دي-ن-ار سس-اه-مت ف-ي-ه-ا ع-دة ه-ي-ئ-ات
اج-ت-م-اع-ي-ة واإداري-ة م-ن-ه-ا م-ديرية النشساط
ا’ج -ت -م -اع -ي ،ال -ؤ’ي -ة وال -ب -ل -دي -ات ال -ت -ي

مدير الÎبية بسسوق اهراسس:

« إاجراءات احÎازية للوقاية من وباء
الكولÒا ‘ أاوسساط التÓميذ »

’سس-ب-وع ب-ث-ان-وي-ة غ-ل-وسس-ي
ن -ظ -م ن-ه-اي-ة ا أ
’داري
اج- -ت -م -اع اسس -ت -ع -ج -ا‹ ضس -م ا÷ه -از ا إ
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ب-إاق-ل-يم الو’ية –ت
إاشس- -راف م- -دي- -ر الÎب- -ي- -ة ب- -ه- -دف اخ -ذ ك -ل
ا’حتياطات الÓزمة و وضسع ﬂطط وقائي
Óصس-اب-ة ب-داء
ل -ت -ف -ادي أاي خ -ط -ر ﬁت -م -ل ل -إ
الكولÒا.

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة
من ا’إجراءات المتخذة في هذا السسياق ،
التاأكد من نظافة الخزانات الثابتة والمتنقلة
 ،ومراجعة حالة ا’أجنحة الصسحية  ،وكذا
ال-م-ط-اع-م و غ-ي-ره-ا ،م-ع ال-ع-م-ل ع-ل-ى تهيئة
المحيط المدرسسي برفع القمامة ونظافة
ا’أقسسام و السساحات  ،على اأن تؤكل هاته
ال-م-ه-م-ة اإل-ى وح-دات ال-كشس-ف و ال-م-ت-اب-ع-ة ،

والتشسديد على اأن تكؤن مجندة للتاأكد من
سسÓمة الجميع خاصسة التÓميذ القادمين من
الؤ’يات الؤسسطى .وفي حال اأي اشستباه يتم
ت -ب -ل -ي -غ رئ-يسس ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي و
مديرية التربية.
وي -ن -ت -ظ -ر اأن ت -ف -ت-ح اأزي-د م-ن  350مؤؤسسسسة
تربؤية عبر تراب الؤ’ية في ا’أطؤار الثÓث
اأبؤابها ’سستقبال التÓميذ هذا ا’أسسبؤع في
دخ- -ؤل م- -درسس- -ي اسس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي ع- -ل -ى وق -ع
ا’ح -ت -ي -اط -ات ال Ó-زم -ة بسس -بب ت-فشس-ي وب-اء
الكؤليرا  ،وسسط مخاوف من انتشساره في
ا’أوسس-اط ال-ت-رب-ؤي-ة خ-اصس-ة ب-ي-ن ال-تÓ-م-ي-ذ ،
وب -ال -ت -ال -ي رف -ع درج -ات ال -ت -اأهب وا’ل -ت-زام
ب -ا’إج -راءات الصس -ح -ي -ة ك -م -ا خ -لصست اإل -ي-ه
ت -ؤصس -ي -ات اآخ -ر اج -ت -م -اع ل Ó-أسس -رة ا’إداري-ة
لمديرية التربية .

خصسصست ج- -زء م- -ن م- -ي- -زان -ي -ات -ه -ا ل -دع -م
ومسس -اع -دة ه -ذه الشس -ري -ح -ة ،ف -ي ان -ت -ظ-ار
ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-خ-اصس-ة ب-ت-ؤزي-ع م-ن-ح-ة
ال-ت-م-درسس ال-م-قدرة بـ 3اآ’ف دي -ن-ار ع-ل-ى
التÓميذ المعؤزين وغيرها من المبادرات
ا’أخرى التي يمكن اأن تعطي دعما لقطاع
التربية بؤ’ية بؤمرداسس كتؤسسيع الؤجبات
السساخنة اإلى مختلف المؤؤسسسسات التربؤية،
ا’ه -ت -م -ام اأك -ث-ر ب-م-ج-ال ال-ت-دف-ئ-ة وال-ن-ق-ل
ال-م-درسس-ي ب-ال-خصس-ؤصس ب-ال-نسس-ب-ة ل-تÓ-م-يذ
ال -ق -رى وال-م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ال-ذي-ن ي-ع-ان-ؤن
سس- -ن- -ؤي- -ا م- -ن ه- -ذا ال- -مشس -ك -ل رغ -م وع -ؤد
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ال- -ت- -ي ع- -ج- -زت اأح -ي -ان -ا ف -ي
ا’سس- -ت -ج -اب -ة ل -م -ت -ط -ل -ب -ات واح -ت -ي -اج -ات
مؤؤسسسسات الطؤر ا’بتدائي.

ال-ى ب-رام-ج ع-م-ل وال-مسس-اه-م-ة ف-ي ت-ح-قيقها

وتعزيزها.
وثانيا اأن يكؤن لنا جزء من اأجندة التطؤير
المؤجؤدة في دولنا’ ،أن ا’أمم ’ تنمؤ و’
تتطؤر اإ’ بسسؤاعد اأبناءها وليسست السسؤاعد
هي العضسÓت ،واإنما هي ا’ألباب عبر اإعطاء
ا’ف -ك -ار وا’ق -ت -راح -ات واأن ي -ك -ؤن ت -م -ك -ي-ن
حقيقي للشسباب ،و نجعلهم مسسلحين بالفعل
وال-ط-اق-ات ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ت-ج-ع-ل-ه-م شس-ب-اب
منفذين ’أشسياء يمكن اأن تسساعد في اأجندة
خاصسة ،بدل اأن يكؤنؤا شسباب مطلبين.
^ اأهم التوصسيات التي سستخرجون بها
م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-م-ن-ت-دى ال 19لعرفاء
الطÓئع ؟
^^ سسنخرج بمخرجات وليسس تؤصسيات’ ،أن
ال-ت-ؤصس-ي-ات ل-ؤ ذه-بت لÓ-آخ-ري-ن سس-ت-ؤضسع في
ا’أدراج اأما المخرجات فسستنفذ ،في الكشسافة
دائما ’ نتحدث عن التؤصسيات التي يجب اأن
تذهب ’آخرين ليعملؤا عليها ،واإنما نتحدث
عن مخرجات ’أنها عبارة عن اإلتزام شسخصسي
ي -ك -ؤن ن-م-ؤذج ’أق-ران-ه ي-ح-ت-ذى ب-ه-ا ،ح-ي-ن-م-ا
نتحدث عن تنمية مسستدامة فاإننا نتحدث عن
ف -ك -ر واأسس -ل -ؤب ح -ي -اة م Ó-ئ-م ل-ل-ب-ي-ئ-ة ي-ج-ع-ل
ال -م -ؤاط-ن ف-اع-ل يسس-ت-ط-ي-ع اأن ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى
م - -ؤارده’ ،أن ال - -م- -ؤارد ال- -م- -ت- -اح- -ة ح- -ال- -ي- -ا
اسستعرناها من ا’جيال القادمة ولم نرثها من
ا’أجيال السسالفة.

تيارت مسستعدة للموعد

أاكـ Ìمن 250أالـف تلميذ يلتحقـ ـ ـون Ãقاعـ ـ ـ ـ ـد الدراسس ـ ـ ـة

–سس- -ب- -ا ل- -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي ق -امت م -دي -ري -ة
الÎب -ي -ة ل -و’ي -ة ت -ي -ارت ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ج-م-ي-ع
الهيئات التي لها صسلة باŸوضسوع بالتحضس ÒاŸادي
و البشسري للحدث ا’جتماعي الهام ،ففي ا÷انب
’داري Úوا’سس-ات-ذة و
’داري ال -ت -ح -ق ج -م -ي -ع ا إ
ا إ
اŸدي- - -ري- - -ن و اŸف- - -تشس Úو ج- - -م- - -ي- - -ع اŸؤوط - -ري - -ن
Ãؤوسسسس -ات -ه -م ق -ب-ي-ل ال-ت-ح-اق ال-تÓ-م-ي-ذ  ،ك-م-ا ”
Óسس-ات-ذة ك-ال-ت-وق-يت و ق-اع-ات
ال -ت-حضس ÒاŸادي ل -أ
التدريسس التي ” طÓؤوها و ترميمها.

يبلغ عدد المؤؤسسسسات التربؤية بتيارت 713
مؤؤسسسسة منها  518مدرسسة ابتدائية138 ،
متؤسسطة و  57ثانؤية و يقدر عدد التÓميذ
 250340ت -ل -م -ي-ذ م-ن-ه-م  9475ت-ل-م-يذ في
التحضسيري و  128607تلميذ في ا’بتدائي
اما التعليم المتؤسسط فيعد تعداد التÓميذ
ب  81132ت -ل -م -ي -ذ وال -ث -ان -ؤي ف -ق-د ب-ل-غ
العدد  31126تلميذ.
وب- -حسسب م- -دي- -ري -ة ال -ت -رب -ي -ة ف -ان نسس -ب -ة
التمدرسس لهذه السسنة بلغت  % 98بينما لم
تتعد ال  %02في بعضس المناطق الريفية
ب -ال -ج -ه -ة ال-ج-ن-ؤب-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ة وخ-اصس-ة ال-ت-ي
يتمركز بها البدو و الرحل .وفيما يخصس
التاطير فيقدر عدد المسستخدمين بالؤ’ية
 18277مؤظف  ،مؤزعين بين  15672اداري
و ت - -رب- -ؤي و  2605ع-ام-ل م-ه-ن-ي .وبحسسب
مصسادرنا فان مشسكل تدريسس التÓميذ ’
ي -ط -رح ه -ذه السس -ن -ة ’ن-ه ت-م ت-ع-ي-ي-ن ج-م-ي-ع
ا’أسس -ات-ذة ال-ذي-ن ن-ج-ح-ؤا ف-ي ال-مسس-اب-ق-ات،
وا’ن -ت -ه -اء م -ن اصس-دار ت-ع-ي-ي-ن-ات ا’سس-ات-ذة
ال -ذي -ن ط -ل -ب -ؤا ت-ن-قÓ-ت م-ن خÓ-ل ال-ل-ج-ن-ة

الؤ’ئية المتسساوية ا’عضساء .
اما الهياكل و التجهيزات من لمتؤقع اسستÓم
مجمع مدرسسي بحي عدل و مجمع مدرسسي
بحي  1900سسكن بمدينة تيارت من نؤع ب
 1و ثانؤية ببلدية تؤسسنينة بسسعة  800/200و
التي طال انتظارها حيث كان تÓميذ هذه
ال -ب -ل -دي -ة ي -ت -ن -ق -ل-ؤن ع-ل-ى مسس-اف-ة  30كلم
بالسسؤقر و 35كلم بمدريسسة في المقابل تم
تسسطير رزنامة عمل من يؤم  09الى 27
سسبتمبر  2018لتؤزيع التجهيزات المدرسسية
وفقا لنتائج لجان الدوائر المنصسبة للمتابعة
وضس -ع -ي -ة ال -ت -ج-ه-ي-ز ال-م-درسس-ي ع-ب-ر ج-م-ي-ع
المؤؤسسسسات التربؤية لÓأطؤار الثÓثة .من
جهة اأخرى و في اطار النشساط ا’جتماعي
فقد تم منح  3000دج كمنحة لـ 95000
تلميذا ،كما تم تؤزيع الكتاب المدرسسي على
ك-ل ال-م-ؤؤسسسس-ات ال-ت-رب-ؤي-ة .وب-ال-نسس-بة للنقل
المدرسسي فيبلغ عدد الحافÓت المخصسصسة
للنقل المدرسسي  123حافلة يسستفيد منها
 13416تلميذ ( 59تابعة لؤزارة الداخلية و
ال -ج -م -اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة و  64ت-اب-ع-ة ل-ؤزارة
ال -تضس -ام -ن ال -ؤط -ن -ي ،اأم -ا ع -دد ال -م -ط-اع-م
ال -م -درسس -ي -ة ب -ال -ؤ’ي -ة ف -ي -ب-ل-غ ع-دده-ا 358
م-ط-ع-م-ا م-ن-ه-ا  55م -ط -ع -م -ا م-رك-زي-ا و 92
م -ط -اع -م غ -ي -ر م -ه -ي -ك -ل -ة و ي -ق -ؤم ال -ع-م-ال
ب -اسس -ت -غ Ó-ل سس -ك -ن -ات وظ-ي-ف-ي-ة  ،ح-ج-رات
دراسس -ة و ه -ي -اك -ل اأخ -رى ل -ل -ط-ب-خ و ت-ق-دي-م
الؤجبات.

تيارت ع.عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  ٠١سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٢١ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

لفريقي هذا السصبوع
لعمال الصصيني-ا أ
منتدى ا أ

العدد
١ ٧٧ ٣٤

09

أألف أأفريق ـ ـ ـ ـي Áثل ـ ـون  600ششرك ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ أŸوع ـ ـ ـ ـ ـ ـد
حدث تاريخي يؤوسشسس لتعاون أسشÎأتيجي

تسصتضصيف الصصÚ
أاك Ìم- - - - - -ن أال - - - - -ف
‡ث-ل أاف-ري-ق-ي عن
أاك Ìم- - - - - - - - - -ن 600
شص -رك -ة و›م-وع-ة
أاع- -م- -ال وم -ؤوسصسص -ة
ب-ح-ث-ي-ة ل-ل-مشصاركة
‘ ف -ع-ال-ي-ات اŸؤو“ر
اŸق - - -ب - - -ل Ÿدي - - -ري
لع-مال الصصينيÚ
ا أ
لفريقي.Ú
وا أ
ذك - - -رت وك- - -ال- - -ة
الصص Úا÷دي - - - - -دة
لÓنباء ““شصنخوا““ ان
اŸؤو“ر وه- - - - - - - - - - - - - -و
السصادسس منذ 2003
واŸع- -روف رسص -م -ي -ا
ب-اسص-م ا◊وار رف-ي-ع
اŸسصتوى ب Úالقادة
لع -م -ال
و‡ث -ل -ي ا أ
الصصينيÚ
لف-ارق-ة سص-ي-لتأام
وا أ
ي- - - -وم - - -ي الث - - -نÚ
وال -ث Ó-ث-اء ‘ إاط-ار
سص - - - -لسص - - - -ل- - - -ة م- - - -ن
اŸؤو“رات ‘ إاط- - - -ار
ق - -م - -ة ب - -ك2018 Ú
Ÿن- -ت- -دى ال- -ت -ع -اون
لفريقي.
الصصيني-ا أ

قال جيانغ تسسنغ ويي مدير اÛلسس
الصسيني لتعزيز التجارة الدولية امسس ‘
مؤو“ر صسحفي ““Œاوزت طلبات ا◊ضسور
توقعاتنا على نحو كب.““Ò
ب -ل -غ ع -دد اŸم -ث -ل Úاألف -ارق-ة ١٠6٩
أاشسخاصس وÁثلون أاك Ìمن نصسف العدد
اإلجما‹ للمشسارك .ÚوسسÎسسل كل الدول
األف -ري-ق-ي-ة الـ 5٣ال -ت -ي ت -ق -ي-م عÓ-ق-ات
دب- -ل- -وم -اسس -ي -ة م -ع الصس‡ Úث -ل Úع -ن -ه -ا
ل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ اŸؤو“ري حسس -ب -م -ا ذك -ر
جيانغ.
ك- -م -ا تشس -ارك  6٧شس-رك-ة ع-ل-ى ق-ائ-م-ة
ف -ورتشس5٠٠ Úي ب -اإلضس -اف -ة إا ¤شس-رك-ات
صس -غÒة وم -ت -وسس -ط -ة ت -غ-ط-ي ال-ق-ط-اع-ات
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ك-ال-ط-اق-ة واŸال-ي-ة وال-زراع-ة
وال-تصس-ن-ي-ع وال-ب-ن-ي-ة األسس-اسس-ي-ة وصس-ناعات
ن - -اشس - -ئ - -ة م - -ن - -ه - -ا النÎنت وال - -ت - -ج- -ارة
اللكÎونية.
وق -ال ج -ي -ان -غ إان ال -ت -ع -اون الصس -ي -ن -ي-
األف -ري -ق -ي ‘ ›ال ال -تصس-ن-ي-ع وال-ت-ج-ارة
والبنية األسساسسية سسيكون موضسوع النقاشس
ال -رئ -يسس -ي خ Ó-ل الج -ت -م -اع مضس -ي -ف-ا ان
““ال-تصس-ن-ي-ع شس-رط مسس-ب-ق ون-قطة جوهرية
للدول األفريقية ÿلق فرصس عمل وا◊د
م -ن ال -ف-ق-ر و–سس Úمسس-ت-وي-ات اŸع-يشس-ة
وم- -ن ث- -م –ق- -ي- -ق ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة الشس -ام -ل -ة
واŸسستدامة““.
ك- -م- -ا سسÒك -ز اŸؤو“ر ع -ل -ى إاج -راءات
ت -يسس Òالصس -ادرات األف -ري -ق-ي-ة ومسس-اع-دة
الشس- -رك- -ات األف- -ري -ق -ي -ة ‘ الن -دم -اج ‘
سس -لسس -ل-ة ال-ق-ي-م-ة ال-ع-اŸي-ة ب-اإلضس-اف-ة إا¤
توسسيع التجارة الصسينية-األفريقية.
وبحسسب اŸسسؤوول الصسيني فان اقتصساد
الصس Úوأافريقيا يكمÓن بعضسهما البعضس
وهناك إامكانية هائلة للمزيد من التعاون
معربا عن توقعه من أان –قق ›موعات
األعمال ‘ ا÷انب Úتعاونا مربحا للجميع
بجودة أافضسل ومسستوى أاعلى.

وأنغ يي :خيار أسشÎأتيجي
لدبلوماسشية ’ يتزعزع

م- -ن ج- -ه- -ة اخ- -رى أاك- -د عضس- -و ›لسس
الدولة الصسيني ووزير اÿارجية وانغ يي
أان قمة اŸنتدى الصسيني ـ الفريقي ٢٠١٨
التي سستنعقد يومي  ٣و ٤سسبتم ÈاŸقبل
ت -أات -ي ل -ت-ع-م-ي-ق الصس-داق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بÚ
الصس Úواف -ري -ق -ي -ا وح-دث ت-اري-خ-ي ي-ع-زز
ال-ت-ع-اون السسÎاتيجي،
وأان ال- -ق -م -ة ⁄
يسسبق لها مثيل
م- - - - - -ن ح - - - - -يث
ا◊ج- -م وج- -ذب
اه -ت -م-ام ال-ع-ا،⁄
وسس -ت -دف-ع ال-ق-م-ة
الشسراكة
السسÎاتيجية
الشساملة ب ÚالصسÚ
وأاف - - -ري- - -ق- - -ي- - -ا ا¤
مسستوى جديد.
وأاشسار وانغ يي ‘
م -ق -ال خ -اصس م-وّق-ع
نشس - -ر ‘ صس- -ح- -ي- -ف- -ة
الشسعب اليومية ‘ ٣٠
اوت ا÷- - - - -اري إا ¤أان
الم Úال -ع -ام ل -ل -ح -زب
الشس -ي -وع -ي الصس -ي -ن -ي شس -ي ج Úب -ي-ن-غ زار
افريقيا أاربع مرات خÓل خمسس سسنوات،
التقى خÓلها بـ  ١٤٠شسخصسية افريقية ‘
م-ن-اسس-ب-ات ﬂت-ل-ف-ة .ك-م-ا اخ-ت-ار ال-رئ-يسس
الصس -ي -ن -ي شس -ي ج Úب -ي -ن-غ اف-ري-ق-ي-ا ك-أاول
ﬁطة ‘ رحلته اÿارجية بعد انتخابه
األول واعادة انتخابه رئيسسا للصس ،Úما
ي -ث -بت أان ت -ع -زي-ز الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون بÚ
الصس Úواف -ري -ق -ي -ا ه-و خ-ي-ار اسسÎات-ي-ج-ي
للدبلوماسسية الصسينية ل يتزعزع.

كما نوه وانغ يي ا ¤أان الصس Úوافريقيا
اخ -ذت ن -ت -ائ-ج ق-م-ة ج-وه-انسسÈج ‘ ع-ام
 ٢٠١5ك-ن-ق-ط-ة ان-طÓ-ق ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-عاون
بشس - -ك - -ل شس - -ام- -ل ‘ ﬂت- -ل- -ف اÓÛت،
وتعزيز العÓقات ب Úا÷انب Úا ¤اŸسسار
السسريع للتنمية.

أأسشسس ألثقة ألسشياسشية
أŸتبادلة

ب-اتت ال-ت-ب-ادلت السس-ي-اسس-ي-ة ب ÚالصسÚ
وافريقيا أاك Ìوثاقة ،وتزداد التبادلت ‘
›ال اÈÿات الدارية وتطوير الدولة
عمقا ،ويدعم ا÷انبان بشسدة اختيار كل
منهما اآلخر Ÿسسار التنمية اŸسستقل .كما
ت -دع -م الصس Úواف-ري-ق-ي-ا ب-عضس-ه-ا ال-ب-عضس
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى مصس -ال -ه -م السس -اسس -ي -ة
والهتمامات الرئيسسية.
و‘ السسنوات الثÓث اŸاضسية ،زار ٢٧
من قادة ا◊زب الدولة أافريقيا ،وجاء ا¤
الصس ٣٠ Úرئيسس دولة وحكومة أافريقيا ‘
زيارة رسسمية او حضسور مؤو“رات ،وسسبعة
قادة

الŸÈانات
وتسس- -ع- -ة ن- -واب ل- -ل- -رئ- -يسس ون -ائب رئ -يسس
الوزراء .ورفعت الصس ÚعÓقاتها مع ٢٤
عضسو ‘ اŸنتدى ا ¤عÓقات الشسراكة
السسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة الشس- -ام -ل -ة وغÒه -ا م -ن
العÓقات .كما عادت غامبيا وسسان تومي
وب -رنسس -ي -ب -ي ،وب -ورك -ي -ن-ا ف-اسس-و إا ¤أاسس-رة
الصسداقة الصسينية األفريقية.
ن -ت -ائ-ج ال-ت-ع-اون اŸت-ب-ادل اŸن-ف-ع-ة بÚ
الصس Úوافريقيا
عززت الصس Úوأافريقيا بشسكل مشسÎك
““خ -ط -ة ال-ت-ع-اون ال-عشس-ر““ وح-ق-ق-ت-ا ن-ت-ائ-ج

إايجابية ،و” تنفيذ أاو ترتيب اللتزامات
ال - -ت - -ي ت - -ع - -ه - -دت ب - -ه- -ا الصس ‘ Úق- -م- -ة
ج -وه -انسسÈج .ك -م-ا اصس-ب-حت الصس ÚاأكÈ
شسريك Œاري ألفريقيا Ÿدة تسسع سسنوات
م -ت -ت-ال-ي-ة ،وŒاوز إاج-م-ا‹ السس-ت-ث-م-ارات
اŸتنوعة ‘ افريقيا  ١١٠مليار دولر .و”
ا“ام عدد كب Òمن اŸشساريع الهامة مثل
سسكة حديد مومباسسا  -نÒوبي ،وسسكة
حديد أابوجا  -كادونا ،و›مع هايسسنسس
الصس -ن -اع-ي ‘ ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا .وي-واصس-ل
التعاون القتصسادي والتجاري ب ÚالصسÚ
وأاف - -ري - -ق- -ي- -ا –سس Úا÷ودة وال- -ك- -ف- -اءة،
والنتقال التدريجي من ريادة ا◊كومة
ا ¤ريادة السسوق ،ومن Œارة السسلع ا¤
التعاون ‘ قدرات النتاج ،ومن مشسروع
التعاقد ا ¤العمليات السستثمارية.

ألتباد’ت أ◊ضشارية وأŸعرفة
أŸتبادلة أأك Ìتلونا

ن -ظ -مت انشس -ط -ة وف -ع -ال -ي -ات انسس-ان-ي-ة
صس-ي-ن-ي-ة اف-ريقية
م-ت-ب-ادلة بنجاح،
م- -ن- -ه- -ا ح -ف -ل -ة
الشسباب
الصسينيÚ
واألفارقة
وم-ن-ت-دى بنك
الفكار
ومنتدى
التعاون
العÓمي،
وبرنامج
تبادل
البحاث
اŸشسÎك
وحوار
الرفيع
بشسأان ا◊د من الفقر
والتنمية وغÒها.
و‘ السسنوات الثÓث اŸاضسية ،قدمت
الصس Úأاك Ìم- - - -ن  ٢٠٠٠٠م-ن-حة حكومية
وأاك Ìمن  ١٧٠٠منحة للدراسسة األكادÁية
‘ ال -ب -ل -دان األف -ري -ق -ي-ة .وأاق-امت الصسÚ
واف-ري-ق-ي-ا  ١٣٣ات -ف -اق -ي-ة ت-وأام-ة اŸدن،
وانشسأات بالتعاون مع ا÷انب الفريقي 5٤
م- -ع- -ه- -د ك- -ون- -ف- -وشس- -ي- -وسس و ٢٧قاعة
ك -ون -ف -وشس -ي-وسس ،وه-ن-اك أاك Ìم-ن م-ل-ي-ون
سس -ائ-ح صس-ي-ن-ي ي-زورون أاف-ري-ق-ي-ا ك-ل ع-ام،
تشسمل الرحÓت أاك Ìمن  ٣٠دولة افريقية
ﬂتلفة.

ألتعاون أأ’مني أك Ìقوة
ت -دع -م الصس Úبشس -ك -ل ف -اع -ل ال -ب -ل-دان
األف - -ري - -ق - -ي- -ة وال–اد األف- -ري- -ق- -ي ◊ل
اŸشساكل األفريقية بشسكل مسستقل ،وتدعم
ب -ن -اء ا÷يشس األف -ري -ق -ي ال-دائ-م وا÷يشس
Óزم-ات .ول-دى
ل Ó-سس -ت -ج -اب -ة السس -ري-ع-ة ل -أ
الصس Úح- - - -وا‹  ٢٠٠٠م -ن ق -وات ح -ف-ظ
السسÓم ‘ اأفريقيا ،وهي البلد التي ترسسل
أاك Èعدد من قوات حفظة السسÓم إا¤
اإف- -ري- -ق- -ي- -ا ب Úال- -دول اÿمسس ال -دائ -م -ة
·Ó
العضسوية ‘ ›لسس األمن التابع ل أ
اŸتحدة .وزارت سسفينة اŸسستشسفى تابعة
للبحرية الصسينية ““والزورق اŸربع““ سسبع
دول ‘ أافريقيا ،واكتملت الزيارة الو¤
ل-ط-وق أاف-ري-ق-ي-ا ب-ن-ج-اح ،وت-وف Òخ-دم-ات
طبية عالية اŸسستوى للسسكان اÙلي.Ú
وحتى اآلن ،ارسسلت الصس ٣٠ Úدفعة من
اسس -اط -ي -ل السس -ف-ن ا◊رب-ي-ة اŸشس-ك-ل-ة ا¤
خليج عدن ،للقيام بعمليات مرافقة ‘
اŸي -اه الصس -وم -ال -ي -ة ،وق -د ” اصس-ط-ح-اب
وح- -م -اي -ة أاك Ìم -ن  6٠٠٠سس-ف-ي-نة صسينية
واأجنبية.

ألتضشامن وألتعاون أŸتعدد أأ’طرأف
أك Ìمتانة

الصس Úهي أاك Èدولة نامية وأافريقيا
هي القارة التي ترتكز بها أاك Ìعدد من
ال- -ب- -ل- -دان ال- -ن- -ام -ي -ة .و‘ ظ -ل م -واج -ه -ة
ال- -ت -غ -يÒات ا÷دي -دة ‘ ال -وضس -ع ال -دو‹
وال -ت -ح -دي -ات ال -ع-اŸي-ة اıت-ل-ف-ة ،ت-ع-زز
الصس Úواأف -ري -ق -ي -ا ال-ت-نسس-ي-ق وال-ت-ع-اون ‘
الشسؤوون الدولية ،ويحافظ ا÷انبان على
التصسال والتنسسيق الوثيق بشسأان القضسايا
الدولية واإلقليمية الرئيسسية مثل اإلصسÓح
‘ األ· اŸت- - - -ح- - - -دة ،وت- - - -غ ÒاŸن- - - -اخ،
وم -ك -اف -ح-ة اإلره-اب وغÒه-ا ،وي-ت-ب-ادلن
التعاون ب Úبعضسها البعضس ‘ النتخابات
‘ م -ن -ظ-م-ة الصس-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ،وم-ن-ظ-م-ة
ال- - -طÒان اŸد Êال - -دو‹ ،وغÒه - -ا م - -ن
اŸنظمات الدولية الخرى.
وخلصس وانغ يي قائ «:Óيرتبط أاك Ìمن
 ١.٣م -ل -ي -ار صس -ي-ن-ي Ãصس Òأاك Ìم-ن ١.٢
م -ل -ي -ار اف-ري-ق-ي ،ق-ل-ب-ا وروح-ا .وسس-ي-ت-خ-ذ
ا÷انبان قمة اŸنتدى الصسيني ـ الفريقي
 ٢٠١٨ف -رصس -ة ل -ب -ن -اء ›ت -م-ع ذي مصسÒ
مشسÎك ب Úالصس Úوأاف- -ري- -ق- -ي- -ا وب- -داي- -ة
الشس- -روع ‘ رح -ل -ة ج -دي -دة م -ن ال -وح -دة
والتعاون““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العائÓت البشصارية ‘ حÒة أامام التهاب سصوق اŸسصتلزمات اŸدرسصية

نتيجة العزلة ونقصس اŸشصاريع التنموية

سصكان اŸعازيز بحمام بؤغرارة يطالبؤن
بتحسص Úظروفهم اŸعيشصية

اÙافظ ب  3500دينار واŸآازر ب  1700دينار والقائمة طؤيلة
’رصصفة والسصاحات العمومية وتنافسس اŸكتبات
الطاو’ت تغزو ا أ
مع قرب الدخول اŸدرسصي
ت-ع-ا Êال-ع-ائÓ-ت ال-بشص-اري-ة
م-ن كÌة مصص-اري-ف اق-ت-ن-اء
مسصتلزمات الدراسصة خاصصة
‘ ظ -رف ي -ع -رف ف -ي-ه سص-وق
’دوات ال- - - -ت- - - -ه- - - -اب- - - -ا غÒ
ا أ
مسصبوق.
بشصار :جمال دحمان
ب- - - -ع- - - -د اŸي - - -زان - - -ي - - -ة ال - - -ت - - -ي
خصشصشتها العائلة للعطلة الصشيفية
وعيد اأ’ضشحى جاء الدور على
م-ي-زان-ي-ة ال-دخ-ول اŸدرسش-ي ال-ذي
ي- - -ع- - -رف –ضشÒه ح- - -رك- - -ي - -ة غÒ
مأالوفةÃ .جرد دخولك ا ¤مدينة
بششار Œدها تعج بالزبائن طيلة
أايام اأ’سشبوع حيث توجد اكÈ
اÓÙت واŸك - -ت - -ب- -ات ‘ ح- -ال- -ة
اكتظاظ يومي.
م-ن-ذ أاي-ام ب-دأا ال-ب-اع-ة ي-ع-رضشون
ﬂت -ل -ف اأ’دوات اŸدرسش -ي-ة ع-ل-ى
اأ’رصشفة وأامام اأ’سشواق  ،ما دفع بأاولياء
التÓميذ اسشتغÓل هذه الفرصشة من أاجل
شش- -راء ب -عضس اأ’دوات ال Ó-زم -ة ك -اÙاف -ظ
واŸآازر وبعضس الكراريسس  ،حتى يتمكنوا من
ادخ- - - - -ار ب- - - - -عضس اŸال ،خصش - - - -وصش - - - -ا وان
مصشاريف مناسشبتي عيد اأ’ضشحى  ،والعطلة
الصش- -ي- -ف -ي -ة ق -د اسش -ت -ن -زفت ج -ي -وب ال -ك -ثÒ
م -ن -ه -م ،مسش -ت -ف -ي -دي-ن ب-ذلك م-ن اŸن-افسش-ة
اŸفتوحة بﬂ Úتلف اŸكتبات للبيع بسشعر
ا÷ملة ،معتقدين أان هذا يخفف عنهم جزءا ً
من أاعباء النفقات.
على هذا اأ’سشاسس يعت Èالكث Òمن اأ’ولياء
ط -او’ت ب -ي -ع اأ’دوات اŸدرسش -ي -ة ال -وج -ه -ة
اŸفضش -ل -ة ل -ه -م ’ق -ت-ن-اء م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه م-ن
مسشتلزمات وبأاسشعار تنافسشية تقل كثÒا ً عن
اأ’سشعار التي –ددها اŸكتبات.
‘ ه - - - -ذا الشش - - - -أان ق- - - -ال «زك ـراوي  .شس»
ل»الششعب» « :أانا اسشتغل فÎة العروضس أ’نها
ف -رصش -ة ح -يث ي -ت -م ت-ق-د Ëم-ن-ت-ج-ات ج-ي-دة
ومتنوعة بأاسشعار معقولة ،وبالتا‹ فالتسشوق
خÓل هذه اأ’يام قرار مناسشب خاصشة قبل
ال- -زح- -ام اŸن- -ت -ظ -ر ح Úي -ع -ود ال -ك -ث Òم -ن
اŸوظ - - - -ف ÚواŸواط - - - -ن Úم - - - -ن اإ’ج- - - -ازة
السشنوية.».
وأاضشاف زكراوي لنا « :ا’سشتعداد اŸبكر
Óبناء
ششيء جيد وŒهيز كافة اأ’غراضس ل أ
قبل بداية الدراسشة بفÎة معقولة أامر ‡تاز
وخاصشة أاثناء تواجدي ‘ بششمال البÓد حيث
يكون الثمن أاحسشن من بششار».
موقف زكراوي يؤويده الكث Òمن ا’ولياء ‘
تصش -ري -ه -م ل -ن -ا ضش -م -ن اسش -ت -طÓ-ع ق-امت ب-ه
«الشش- -عب» ب- -ع ÚاŸك- -ان .و‘ ه- -ذا الصش- -دد
قالت أاسشماء لنا أانها ÷أات إا ¤ششراء ا’دوات
اŸدرسش -ي-ة م-ن ال-ط-اول-ة ن-ت-ي-ج-ة ’سش-ع-اره-ا
اŸع -ق -ول -ة ،واضش -افت أان -ه ورغ -م ق -ل-ة ج-ودة
السشلع اŸعروضشة ،إا’ أانها قامت بششراء ما

–تاجه أ’نها Œ ⁄د فيه البديل ‘ ظل
Óدوات اŸدرسش -ي -ة ‘
ا’رت- -ف- -اع ا÷ن- -و Êل  -أ
اŸكتبات الذي حدد بضشعف اأ’سشعار التي
وجدتها بالطاولة .
ال - -ت - -ل - -م - -ي - -ذة نسش - -ري - -ن وال - -ت- -ي ت- -درسس
ب -اŸت -وسش -ط ق -الت :أان -ه -ا قصش-دت اŸك-ت-ب-ة
ب -رف -ق -ة اأ’م لشش-راء م-ا ي-ل-زم-ه-ا خ-اصش-ة م-ع
ان-خ-ف-اضس أاسش-ع-ار السش-ل-ع اŸع-روضشة ،وقالت
نسشرين أانها أانهت ششراء كل حاجياتها من
كراريسس وأاقÓم ،باإ’ضشافة إا ¤اŸآازر ،بينما
ت -فضش-ل ب-عضس ال-ع-ائÓ-ت ك-م-ا ت-ق-ول ا◊اج-ة
مري ـم « :أافضشل ششراء مسشتلزمات الدراسشة
من اŸكتبات اŸعروفة حتى لو كانت أاغلى
من اأ’سشواق العادية» و ششاطرتها اأ’سشتاذة
ح -ل -ي -م-ة ال-راي « اششÎي ال-ل-وازم اŸدرسش-ي-ة
أ’بنائي من اŸكتبة ÷ودة منتجاتها حتى ولو
ارت - -ف- -ع السش- -ع- -ر ع- -ن اÓÙت ال- -ع- -ادي- -ة»
و‘ جولة قادتنا إا ¤بعضس اŸكاتبات بوسشط
اŸدينة  ،و التي يتنافسس أاصشحابها ‘ عرضس
أافخم عÓمات اأ’لبسشة وا◊قائب اŸسشجلة،
لفت انتباهنا ›موع من اŸواطن Úالذين
كانوا يتدافعون بغية التسشوق ‘ Óﬁت بيع
اأ’دوات اŸدرسشية واŸآازر واÙافظ رغم
أان أاسش- -ع- -اره- -ا ت- -ف- -وق اŸع -ق -ول ح -يث اك -د
اغلبيتهم لنا ان اقتناء ا’دوات يعتÃ Èثابة
ف- -رصش- -ة ’ ت- -عّ- -وضس ،خ- -اصش -ة م -ع ا’رت -ف -اع
ا÷ن - -و Êل Ó- -سش - -ع - -ار  ،فسش - -ع - -ر اÙاف- -ظ
اŸدرسشية  ⁄ينزل عن  3500دينار ،فيما قدر
سشعر اŸآازر بأاك Ìمن  1700دينار.
و‘ ه -ذا الشش -ان ق -ال اح -د سش -ك-ان م-دي-ن-ة
بشش - -ار ان اق - -ت - -ن - -اء ا’دوات اŸدرسش- -ي- -ة ‘
اŸك -ت -ب-ات ال-ك-بÒة ي-ك-ون م-ن اأ’غ-ن-ي-اء ،أام-ا
متوسشطو الدخل فكانت فوجهتهم اŸفضشلة
اأ’رصش -ف -ة Ãح -اذاة اأ’سش-واق الشش-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي
ت- - - -ع- - - -رضس ف- - - -ي - - -ه - - -ا اŸآازر واÙاف - - -ظ.
واصشلنا جولتنا بوسشط اŸدينة ودخلنا
إاح -دى «م -ك-ت-ب-ة ب-ي-ل-ي» ال-واق-ع-ة بشش-ارع أاول

ن - -وف- -م ،Èوه- -ي م- -ع- -روف- -ة ب- -ب- -ي- -ع اأ’دوات
اŸدرسش- -ي- -ة وك- -ذا اŸسش- -ت- -ل -زم -ات اÿاصش -ة
باŸكاتب اŸكتبة وجدنا بها عدد معت Èمن
الزبائن الذين كانوا يتنقلون من رواق إا¤
آاخر ينظرون إاﬂ ¤تلف السشلع اŸعروضشة
هناك دون ششراء أاي ششيء ما يثبت غÓء
اŸسشتلزمات اŸدرسشي ة مثلما نسشرده على
عجالة ‘ هذه الوقفة.
سشجلنا بع ÚاŸكان ان سشعر كراريسس 96
صشفحة  35دج ،وكراسس 120صشفحة  40دج،و
 192صش-ف-حة  75دج أام- -ا ال -ك -راريسس اأ’كÈ
حجما فÒاوح سشعرها ب 120 Úدج و 350دج.
أام- -ا ع -ن اق Ó-م ا◊ Èوأاق Ó-م ال -ت -ل -وي -ن
واŸسشاطر وغÒها من اأ’دوات اŸدرسشية
فيبدأا سشعرها من 200دج إا ¤غاية  250دج
حسشب ا◊ج - -م ون - -وع اŸن - -ت - -وج ،وم - -ا شش- -د
انتباهنا أايضشا أان أاسشعار اÙافظ اÿيالية
داخل هذا اÙل فأاصشغر وأارخصس ﬁفظة
يبلغ سشعرها 1800دج ،وذلك راجع بالدرجة
اأ’و ¤إا ¤ج - - - - - - - - - - - - -ودت- - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - -ا.
ومن ششارع اول نوفم Èواصشلنا جولتنا إا¤
ﬂتلف Óﬁت بيع اŸسشتلزمات اŸدرسشية
Ãدينة بششار حيث لفت انتباهنا التصشاميم،
اأ’لوان واأ’ششكال اŸعروضشة Ãكتبة خصشام
مصش -ط -ف -ي ب -ح -ي ال -دب -داب-ة اŸع-رف ب-ب-ي-ع
اŸنتجات ذات الصشنع اÙلي حيث وجدنا
اختÓفا كبÒا ‘ اأ’سشعار فسشعر اŸئزر
اÿاصشة بذكور واإ’ناث  ⁄يتعد  650دينار
واÙاف -ظ اŸدرسش -ي -ة م -ن  500دي-ن-ار ا¤
 1000دينار.
‘ حديثنا مع صشاحب اŸكتبة قال لنا
بنÈة –د وغÒة «:أانا اعمل على تششجيع
اإ’ن -ت -اج ال -وط -ن -ي وه -و ذو ن -وع -ي-ة ‡ت-ازة
وثمنها ‘ متناول ا÷ميع وخالية من الصشور
واأ’ششكال الغريبة التي تششتت تركيز التلميذ
أاثناء تلقي الدروسس».

العدد

17734

10

النقل اŸدرسصي  ،الغاز والسصكن الريفي انشصغا’ت مطروحة
ط -الب ال -عشش-رات م-ن سش-ك-ان ق-ري-ة
اŸعازيز الواقعة  15كلم غرب بلدية
ح -م -ام ب-وغ-رارة غ-رب ت-ل-مسش-ان م-ن
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ال-ت-دخ-ل العاجل
ل -فك ال -ع -زل-ة ع-ن ه-ذه ال-ق-ري-ة ال-ت-ي
ت -ع-ت Èاأ’ك Èع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة،
ل -ك -ن -ه -ا اأ’ف-ق-ر م-ن ح-يث اŸشش-اري-ع
التنموية.
أاثار السشكان مششكل “درسس تÓميذ
القرية التي توجد بجوار سشفح جبل
ف Ó-وسش-ن و ي-زي-د ع-دد سش-ك-ان-ه-ا ع-ن
ال 3500نسشمة قائل Úانه ا’نششغال
اأ’ك Èمضشيف Úلنا  »:زيادة على هذا
وضش - -ع م- -درسش- -ة ال- -ق- -ري- -ة اŸهÎئ- -ة
وسشاحتها التي يقسشمها طريق و’ئي
ا ¤قسشم Úما يششكل خطرا على
حياة التÓميذ داخل حرم اŸدرسشة
اŸفقود «
وواصشل السشكان ‘ عرضس انششغالهم
 »:ب -اإ’ضش -اف -ة اإ ¤ه -ذا ،ف -ان سش-اح-ة
اŸدرسشة تتحول ا ¤مرعى ıتلف
أانواع ا◊يوانات نتيجة غياب سشياج
حامي بعد –طم السشياج الذي كان
يحميها «.
من جهة أاخرى وجد تÓميذ
الطور اŸتوسشط الذين يزيد عددهم
ع -ن ال 80ت-ل-م-ي-ذ ‘ ح-ال-ة م-يؤووسشة
بسشبب غياب النقل اŸدرسشي نتيجة
تدهور حالة ا◊افلة التي اصشبحت
غ Òصش -ا◊ة ل -لسش Òب-ح-ك-م اهÎائ-ه-ا
وكثÒا ما تتعطل ‘ الطريق تاركة
ال - -ت Ó- -م- -ي- -ذ ي- -واج- -ه- -ون مصشÒه- -م

اÙتوم.
جدد السشكان مطالبهم برط القرية
بششبكات الغاز الطبيعي مؤوكدين ان
العملية تسشي Òبخطى بطيئة ما
جعل طرقات القرية تتحول ا ¤حفر
وب -رك م -ع سش -ق-وط ا’م-ط-ار ت-ع-رق-ل
حركة سش Òالسشيارات والراجل.Ú
و مازاد من معاناة سشكان اŸنطقة
ت -ده -ور ح -ال -ة ال-ط-ري-ق اŸؤودي ا¤
ال- -ق- -ري- -ة ال- -راب- -ط م -ا ب Úم -غ -ن -ي -ة
وندرومة من معاناة السشكان نتيجة
“اط-ل السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ك-ل م-ن
ندرومة ومغنية ‘ اعادة تهيئة  ،ما
جعل الزائر للقرية يتجنب اسشتعماله
،كما ’ تزال دار الثقافة بالقرية
›رد هيكل ب Óروح  .فهي  ⁄تفتح
أابوابها يوما رغم ان تكلفة إا‚ازها
كانت جد باهظة.
من جانب اخر تششهد القرية عزلة
ششاملة نتيجة غياب النقل كما تعرف
مشش -اك -ل ‘ ت -وزي -ع اŸي -اه رغ-م دع-م
ال -ق -ري -ة Ãي -اه ال -ب-ح-ر ال-ق-ادم-ة م-ن
ﬁط -ة تصش -ف -ي -ة اŸي -اه ب -ت -افسش -وت
،ا’مر الذي حطم منبع تدعيم اŸياه
القادم من دار بن طاطا اŸعد، Ê
زي - -ادة ع- -ل- -ى ذلك ورغ- -م ان ق- -ري- -ة
اŸع -ازي -ز ت -ع -د اأ’ك Èع-ل-ى مسش-ت-وى
بلدية حمام بوغرارة فإانها  ⁄تسشتفذ
سشوى من  80مسشكنا ريفيا طيلة 10
سش -ن -وات ك -ام -ل -ة م -ا ج -ع -ل سش -ك-ان-ه-ا
يطالبون بأانصشافهم من هذا ا◊ق
بعد معاناة خÓل العششرية السشوداء.

خصصصس لها غÓف ما‹ يقدر ب  2مليار دج

اتفاقية ب Úمؤؤسصسصة تؤزيع الكهرباء وو’ية
تلمسصان لتزويد  18بلدية بالغاز
أاشصرف وا‹ تلمسصان علي
ب - -ن ي - -ع- -يشس ع- -ل- -ى امضص- -اء
اتفاقية مع مؤوسصسصة توزيع
ال -ك -ه -رب -اء وال-غ-از م-ن اج-ل
ضص- - -م- - -ان رب - -ط  18بلدية
ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع-ي وق-ري-ة
الÈاق ب-ب-ل-دي-ة السص-واحلية
ب - -غ Ó- -ف م - -ا‹ ي - -ق- -در ب2
مليار دج
تلمسصان ﬁمد بن ترار
ا’تفاقية التي ” ابرامها Ãقر
ديوان الوا‹ من ششأانها ان ترفع
نسشبة التزويد بالكهرباء ا98 ¤
ب- -اŸائ- -ة وال- -ك- -ه -رب -اء ا ¤نسش -ب -ة
100باŸائة  ،هذا ومن أاجل ضشمان
‚اح العملية رصشدت السشلطات

الو’ئية غÓفا ماليا يقدر ب1.50
م - - -ل - - -ي- - -ار دج ‘ ح Úخصشصشت
م-ؤوسشسش-ة ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از غÓ-فا
ماليا ب500مليون دج كدعم إ’“ام
العملية .
هذا وسشتضشمن العملية تغطية
القرى واŸداششر التي ’تزال ⁄
يصشلها الغاز باإ’ضشافة ا ¤بلدية
الفحول التي تعد الوحيدة التي ⁄
يصش-ل-ه-ا ال-غ-از ،ه-ذا ك-م-ا سش-يضش-م-ن
ال -غ Ó-ف اŸا‹ ت -ع-م-ي-م ال-ك-ه-رب-اء
وا’ن - -ارة ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ل- -ك- -اف- -ة
ال -ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة ،ه-ذا وم-ن
اجل ضشمان ‚اح العملية ‘ اوانها
ششدد وا‹ و’ية تلمسشان على منح
اŸشش -اري -ع ل -ل -م-ق-او’ت ال-ت-ي ل-ه-ا
خÈة ‘ اŸيدان ولها سشمعة جيدة
تسش -م -ح ل -ه -ا ب -ت -ح -ق -ي -ق ال -ن -ت-ائ-ج
اŸرجوة و‘ اآ’جال اÙدودة .

اجراءات اتخذتها للدخول ا’جتماعي باŸدية

 120منصصب ÷امعة يحيى فارسس ’ول مرة

تخصصصصات تسصاعد على ا’ندماج ا’قتصصادي والوظيفي
سص-خ-رت ج-ام-ع-ة ي-ح-ي ف-ارسس ب-اŸدي-ة
’م- -ك- -ان- -ي- -ات ال- -بشص- -ري- -ة واŸادي -ة م -ع
ا إ
اقÎاب الدخول ا÷امعي حتى تكون ‘
اŸوع- -د وسص- -ت- -ك -ون ب -داي -ة ه -ذا اŸوع -د
’داري ‘
’سصاتذة والطاقم ا إ
بإالتحاق ا أ
بداية سصبتم Èالداخل.
اŸدية  :علي ملياÊ
حملت جامعة اŸدية عقب اإ’عÓن عن
ن-ت-ائ-ج ال-ب-ك-ال-وري-ا « ال-ك-ث Òم-ن ال-ف-ي-دي-وهات
واŸنشش -ورات ل -ت -وضش -ي -ح م -راح -ل ال -تسش -ج -ي-ل
ال -ن -ه -ائ-ي-ة وا’سش-ت-ع-دادات اÛه-زة ل-ذلك ‘

وقت تسش- -ت- -ع- -د ف- -ي- -ه إ’سش- -ت- -غ Ó-ل ا’ق -ام -ات
ا÷ام -ع -ي -ة ا÷دي -دة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ق-طب
ا÷امعي بوزرة حيث تسشابق الششركات اŸعنية
ب-إا‚ازه-ا ال-زم-ن م-ن أاج-ل ال-ل-ح-اق ب-ال-دخول
ا÷امعي .2018
على صشعيد آاخر حمل اŸلحق اÿاصس
با÷امعة مفاجأاة سشارة للطلبة  ،حيث بلغ
ع -دد اŸن -اصشب اŸف -ت -وح -ة ه-ذه السش-ن-ة 120
منصشب بعدة تخصشصشات وهذا أ’ول مرة
أاكدت مصشادر لـ« الششعب» أان جديد الدخول
ا÷امعي باŸدية هو اŸناصشب البيداغوجية
ال 120التى توزع على الكليات إاذ –صشلت
كلية العلوم الفتية مقارنة بنظÒاتها على 13

م- -نصش- -ب- -ا ‘ ت- -خصشصش -ات ﬂت -ل -ف -ة ل -ل -ع -ل -وم
ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة  ،ي-ذك-ر م-ن-ه-ا ت-خصشصس ا’لتهاب
Ãنصش- -ب ،Úوال- -ت- -ف- -اعÓ- -ت اأ’يضش -ي -ة ب -ث Ó-ث
مناصشب ،كما اسشتافدت كلية التكنولوجيا بـ
 17منصشبا ‘ أاربع تخصشصشات ﬂتلفة ،أاما
كلية ا◊قوق فقد –صشلت على  18منصشبا
موزعة على  06تخصشصشات نذكر منها القانون
ال- -دو‹ ال- -ع- -ام ،دول- -ة وم- -ؤوسشسش- -ات وق- -ان- -ون
اأ’عمال .
نالت كلية اآ’داب واللغات هي اأ’خرى حصشة
أاق - -ل ب- -ن- -ح- -و  15م- -نصش- -ب- -ا ›زأاة ع -ل -ى 4
ت -خصشصش -ات ‘ ،ح– Úصش -لت ك -ل -ي-ة ال-ع-ل-وم
ا’نسشانية وا’جتماعية على حصشة اأ’سشد

بـ  30منصشبا موزعة على تخصشصشاتها ويتعلق
اأ’مر بالعلوم ا’جتماعية بثÓث تخصشصشات
وال -ت -اري -خ ب-ثÓ-ث ت-خصشصش-ات وع-ل-وم الÎب-ي-ة
ب -ث Ó-ث ت -خصشصش -ات ه -ي اأ’خ -رى ،أام -ا ك-ل-ي-ة
ال-ع-ل-وم ا’ق-تصش-ادي-ة ال-ع-ل-وم ال-ت-ج-اري-ة وع-لوم
التسشي– Òصشلت على  27منصشبا مقسشمة على
 9تخصشصشات  ،وسشتعمل هذه ا◊صشة الهامة
من اŸناصشب على رفع قدرات ا÷امعة على
تأاط Òالطلبة ،وسشتفتح اآفاق جديدة لبحوث
للمخابر أالـ  12الناششطة على مسشتوى ا÷امعة
لكون كل طالب دكتوراه ‘ نظام ‘أال .م .د.ي‘
› Èعلى ا’لتحاق Ãخ Èبحث يعمل ضشمن
فرقة لضشمان تأاط Òأاحسشن للطالب
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الدكتور كمال خفاشش ل «الشسعب»:

التضسخم ظر‘ وا’سستثمارات تصسحح الوضسعية وتوفر مناصسب الشسغل
ا÷زائر أامام فرصسة لتسسريع وتÒة النمو ا’قتصسادي

اع- -ت Èال -دك -ت -ور ك -م -ال خ -ف -اشش خ -بÒ
اقتصسادي أان ارتفاع مؤوشسر التضسخم إا¤
نسس -ب-ة  5ب -اŸائ-ة ،ي-ع-د ظ-رف-ي-ا وم-ؤوق-ت-ا
Áكن أان تتجاوزه ا÷زائر إاذا ” تفعيل
ا’سس -ت -ث -م -ار واسس -ت -غ -لت ال -ف -رصس -ة ب-ع-د
انتعاشش أاسسعار البÎول اŸرشسحة حسسب
م -ع -ظ -م ال -ت -ق -دي -رات ل-ب-ل-وغ سس-ق-ف 80
دو’را للÈميل أاو أاك Ìمن ذلك خÓل
ع -ام  ،2019داع - -ي - -ا إا ¤ضس- -رورة السسÒ
ن - -ح - -و إارسس- -اء اسس- -ت- -ث- -م- -ارات م- -ن- -ت- -ج- -ة
تسستحدث مناصسب الشسغل وتطرح عÈ
’سس - -واق إان - -ت - -اج - -ا وفÒا ،ي - -فضس- -ي إا¤
ا أ
’سس-ع-ار ،وب-التا‹ انتعاشش
ان-خ-ف-اضش ‘ ا أ
القدرة الشسرائية.
فضسيلة بودريشش
ع -قب أرت -ف -اع نسض -ب -ة أل -تضض -خ -م ‘ أ÷زأئ -ر،
وت -أاث Òذلك ع -ل -ى أأ’سض -ع -ار وب -ال-ت-ا‹ أل-ق-درة
ألشضرأئية ،أرجع خÈأء أŸسضالة إأ ¤أللجوء إأ¤
ألتمويل غ Òألتقليدي ،أأي بعد طبع أأ’ورأق
أل-ن-ق-دي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ع-ج-ز أŸي-زأن-ية.من هؤو’ء
أÿب Òكمال خفاشض ألذي –دث ل «ألشضعب»
‘ ه- -ذأ أŸوضض- -وع م- -ت- -وق- -ف -ا ع -ن -د أ’ب -ع -اد
وأÿلفيات.
‘ تشض -ري -ح -ه ل -ل -وضض-ع-ي-ة أŸال-ي-ة وت-أاثÒأت
أل -ت -م -وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي ع-ل-ى أرت-ف-اع نسض-ب-ة
ألتضضخم ،أأكد أÿب Òكمال خفاشض بشضكل
مسض-ت-ف-يضض أأن-ه م-ن أŸن-ط-ق-ي ع-ن-دم-ا ت-رأجع
حجم أحتياطي ألصضرف من ألعملة ألصضعبة
خÓل ألثÓث سضنوأت أأ’خÒة ” ،أللجوء إأ¤
أل-ت-م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي Ÿوأج-ه-ة أل-وضض-ع-ي-ة
أ’قتصضادية ،و ⁄يكن أأي أأحد ينتظر ذلك أأي
ح -ت -ى أÈÿأء  ⁄ي -ت -وق -ع -وأ أن -ت -ع -اشض أأسض-ع-ار

أل -بÎول ›ددأ ب -ت -لك ألسض -رع -ة ،وح -ت -ى دول
منظمة «أأوبك»  ⁄تتصضور أأن أأ’سضعار تعود
›ددأ إأ ¤أ’رتفاع بهذه ألسضرعة ألقياسضية،
ورÃا Áكن ‘ هذأ أŸقام ألعودة إأ ¤ما
يطلق عليه ‘ أ’قتصضاد حسضب «أأدأم سضميث»
ب»أأ’ي -ادي أÿف -ي -ة» ،ع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة أشض-ت-ع-ال
أأزمات أقتصضادية تنفجر فجأاة ،وتختفي بعد
سضتة أأشضهر أأو سضنة ،أأي ’ Áكن توقع ظهور
هذه أأ’زمات و’ وقت أختفاءها.
يعتقد أÿب Òخفاشض أأن أ÷زأئر أأمام فرصضة
جديدة من أأجل تسضريع وتÒة ‰و أقتصضادها،
على أعتبار أأن أأسضعار ألنفط تÎأوح ما ب75 Ú
و 76وم-رشض-ح-ة ل-ب-ل-وغ مسض-توى  80دو’رأ ‘
ألوقت أ◊ا‹ ،بل أأنه يتوقع أأن تÎأوح ‘ عام
 2019ب 85 Úو 90دو’رأ للÈميل ‘ ،ظل
وجود مؤوشضرأت بنا عليها أÈÿأء توقعاتهم.
وذكر أÿب Òبشضأانها عدم وجود أسضتقرأر ‘
ألسضوق ألنفطية ،ويضضاف إأ ¤ذلك أأزمة ليبيا

ع Úعلى السسوق اŸالية ا’وروبية

انخفاضض قيمة اأ’سسهم
وقطاع السسيارات اأ’قل أاداء

هبطت أأ’سضهم أأ’وروبية لليوم ألثا Êمنذ أأول أأمسض ،حيث أحتدمت حرب Œارية ب ÚبكÚ
ووأشضنطن بعد تقارير أأن ألرئيسض أأ’مريكي ينوي فرضض أŸزيد من ألرسضوم أ÷مركية على سضلع
صضينية.
وأنخفضض أŸؤوشضر سضتوكسض  600أأ’وروبي ب 0.6
باŸائة متجها إأ ¤أأك Èهبوط ‘ نحو أأسضبوع،Ú
بينما هبط أŸؤوشضر دأكسض أأ’Ÿا Êبنحو 0.9
باŸئة.
وضضغط أÓÿف ألتجاري ب Úألرئيسض أأ’مريكي
وأ’–اد أأ’وروبي على أأسضهم قطاع ألسضيارأت
ألتي أنخفضض مؤوشضرها ب  1.5باŸئة وتصضدر
قائمة ألقطاعات أأ’قل أأدأء.
ك -م -ا ه -ب -ط سض -ه -م ل-وف-ت-ه-ان-زأ أأ’Ÿان-ي-ة ب 4.6
باŸئة .وأأشضار متعاملون إأ ¤مذكرة من سضيتي
تعطي توصضية «بيع» للسضهم وتفضضيل أÙللÚ
لشضركات ألطÒأن أأ’وروبية أŸنخفضضة ألتكلفة.
وقفز سضهم وأيت بريد  19باŸئة بعد أأن وأفقت
ألشضركة ألÈيطانية على بيع سضلسضلة كوسضتا كو‘
إأ ¤شض -رك -ة ك -وك -اك-و’ م-ق-اب-ل  3.9م-ل-ي-ار جنيه
أسضÎليني ( 5.1مليار دو’ر) .وقال Œار إأن قيمة ألصضفقة Œاوزت توقعات ألسضوق بوأقع  500إأ¤
 900مليون أسضÎليني وجرى إأ“امها بأاسضرع من أŸتوقع.

ا’زمة ا’مريكية ا’يرانية تنعشش سسوق اÙروقات

أاسسعار النفط تÎاجع نسسبيا وتبقى فوق  77دو’را للÈميل
ترأجعت أأسضعار ألنفط بفعل ﬂاوف من أحتدأم أ◊رب ألتجارية ب Úألو’يات أŸتحدة
وألصض ،Úعلى ألرغم من أأن أقÎأب ألعقوبات أأ’مريكية على صضادرأت ألنفط أإ’يرأنية وهبوط
إأنتاج فنزوي Óحا’ دون تسضجيل أŸزيد من أÿسضائر.
وسضجلت ألعقود أآ’جلة ÿام ألقياسض ألعاŸي مزيج برنت  77.64دو’ر للÈميل ،بانخفاضض بلغ
 13سضنتا عن سضعر ألتسضوية ألسضابقة .و ⁄يسضجل خام غرب تكسضاسض ألوسضيط أأ’مريكي تغÒأ
يذكر أأي بقي مسضتقرأ عند حدود  70.25دو’ر للÈميل.
وحذر ﬁللون من أأن أÓÿفات ألتجارية ب Úألو’يات أŸتحدة وأقتصضاديات أأخرى كبÒة،
وخاصضة ألصض Úوأ’–اد أأ’وروبي ،قد تبدأأ ‘ ألضضغط على ألنمو أ’قتصضادي ومن ثم ألطلب
على ألوقود .و‘ ظل ترأجع إأمدأدأت فنزوي Óبشضدة وأıاوف بشضأان ألعقوبات أأ’مريكية
على إأيرأن ،وألتي سضتسضتهدف صضادرأت طهرأن ألنفطية بدأية من شضهر نوفم ÈأŸقبل ،تتجه
أأسضوأق أÿام ‘ شضهر أأوت إأ ¤تسضجيل أرتفاع بأاك Ìمن أأربعة باŸائة ‘ سضعر برنت و 2باŸائة
‘ سضعر خام غرب تكسضاسض ألوسضيط.

وتسضجيل أأزمة ‘ ألغاز ألصضخري ‘ ألو’يات
أŸت -ح -دة أأ’م -ري -ك-ي-ة ،خ-اصض-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
أŸؤوسضسض- -ات أŸت- -وسض- -ط- -ة ،ك- -ون أل- -ت- -ك- -ل- -ف- -ة
’سضتخرأج ألغاز ألصضخري جد مرتفعة وÁكن
وصض -ف -ه -ا ب -الضض -خ-م-ة ،ل-ذأ شض-رك-ات أأم-ري-ك-ي-ة
ترأجعت ‘ أسضتخرأج ألزيوت ألصضخرية إأ¤
غاية ألتوصضل إأ ¤تقنيات أأقل كلفة ،أأي قد
يسضتغرق ذلك مدة ثÓثة أأشضهر أأو أأك.Ì
مع بدأية  2019يرتقب ألعودة إأ ¤أ’سضتثمار
‘ أل -غ -از ألصض -خ-ري ل-ل-ع-دي-د م-ن أŸؤوسضسض-ات
أأ’مريكية خاصضة أŸتوسضطة ،لذأ ألوفرة ‘
أأ’سضوأق لن تكون بشضكل كا‘ ،وهذأ ما سضينتج
ع -ن -ه أرت -ف-اع ‘ أل-ط-لب ،وب-ال-ت-ا‹ أرت-ف-اع ‘
أأ’سضعار.
وأأوضضح ألدكتور خفاشض ‘ سضياق متصضل أأن
ذلك سضيكون فرصضة للدول أŸنتجة ،ومن بينها
أ÷زأئر حيث لن تكون بحاجة إأ ¤ألتمويل
غ Òألتقليدي ،لكن باŸوأزأة مع ذلك ينبغي
أ’سض -ت -م -رأر ‘ ت -ف -ع-ي-ل أ’سض-ت-ث-م-ار وت-رشض-ي-د
أل- -ن -ف -ق -ات وك -ذأ أ’سض -ت -ف -ادة م -ن أل -ت -ج -ارب
ألسضابقة ،حتى ينخفضض ألتضضخم ،أ’ن نسضبة 5
باŸائة أŸسضجلة تعد مؤوقتة وظرفية ،ومن
ألضض-روري إأرسض-اء أسض-ت-ث-م-ارأت م-ن-ت-ج-ة ،ح-يث
Áول ع- -م- -ل- -ي- -ة أسض- -ت- -ح- -دأث أŸؤوسضسض -ات ‘
›ا’ت جديدة ،وإأ ¤جانب أ’سضتمرأر ‘
دعم أŸؤوسضسضات ألعمومية وأÿاصضة ،وألعمل
ع -ل -ى ت -ط-وي-ر ألصض-ن-اع-ة ،وألسض Òن-ح-و إأع-دأد
ألدرأسضات حتى ينجح ‘ تكريسض أسضتثمارأت
تسضتحدث مناصضب ألشضغل ،وعندما ينتج إأنتاج
وف ،Òيكون ألعرضض وفÒأ ‘ أأ’سضوأق وبالتا‹
ت-ن-خ-فضض أأ’سض-ع-ار وت-رت-ف-ع أل-قدرة ألشضرأئية،
ومشض -ك -ل أل -تضض -خ -م يÎأج -ع م -ب-دئ-ي-ا إأ4.5 ¤
باŸائة.

ارتفع جميع اŸعادن
النفيسسة وحذر من طرف
اŸسستثمرين
شضهدت أأسضعار ألذهب أرتفاعا لكن مع
تسضجيل حذر شضديد من طرف
أŸسضتثمرين من أıاطر ألناشضئة عن
ألنزأعات ألتجارية ،لكن رغم كل ذلك فإان
أŸعدن أأ’صضفر أŒه إأ ¤أأطول موجة
خسضائر شضهرية منذ عام .2013
وأنتعشض ألذهب بنحو  0.6باŸائة ‘
أŸعامÓت ألفورية إأ 1207.06 ¤دو’ر
Óوقية (أأ’ونصضة)  ،بعدما كان قد ’مسض
ل أ
أأدنى مسضتوى له ‘ ظرف أأسضبوع عند
Óوقية .وأنخفضضت
 1195.95دو’ر ل أ
أأ’سضعار  1.3باŸائة منذ بدأية ألشضهر
وتتجه للÎأجع للشضهر أÿامسض على
ألتوأ‹.
وأرتفع ألذهب ‘ ألعقود أأ’مريكية أآ’جلة
بحوأ‹  0.7باŸائة إأ 1212.80 ¤دو’ر
Óوقية.ومن ب ÚأŸعادن ألنفيسضة
ل أ
أأ’خرى ،أرتفعت ألفضضة بنحو  0.6باŸائة
Óوقية.
إأ 14.61 ¤دو’ر ل أ
وزأد ألبÓديوم ب  1.4باŸائة مسضجÓ
Óوقية ،بعد أأن ’مسض
 978.62دو’ر ل أ
أأعلى مسضتوى ‘ عشضرة أأسضابيع عند
Óوقية .وأرتفع ألبÓت Úب
 983.75دو’ر ل أ
Óوقية.
 0.6باŸائة إأ 793.70 ¤دو’ر ل أ

ألعدد
1 773 4

ضسغوط اخرى تواجهها اŸيزانية
لدى ا’ولياء بباتنة

التهاب أاسسعار اŸآازر واأ’دوات اŸدرسسية
يدفع العائÓت ا ¤ا’سستدانة

’يام الزمن’ ،سستكمال –ضسÒات الدخول اŸدرسسي الذي ’
’ولياء هذه ا أ
يسسابق ا أ
’دوات اŸدرسس- -ي- -ة
ت - -فصس- -ل- -ن- -ا ع- -ن- -ه سس- -وى أاي- -ام م- -ع- -دودات م- -ن خÓ- -ل اق- -ت- -ن- -اء ا أ
’سسعار ،خاصسة الذين لهم أاك Ìمن متمدرسش،
’بنائهم.لكنهم يشستكون من ارتفاع ا أ
أ
و‘ مقابل ذلك أارجع التجار هذا الغÓء إا ¤جودة السسلع ،مؤوكدين أانه بإامكان
’ولياء اقتناء سسلع ‘ اŸتناول بنوعية اقل.
ا أ
باتنةŸ :وشسي حمزة
أنتقلنا Ùل آأخر ﬂتصض ‘ بيع أأ’دوأت
Óولياء
أŸكتبية ،شضهدت بدوره توأفدأ كبÒأ ل أ
ق-امت «ألشض-عب» ب-ج-ول-ة أسض-ت-طÓ-ع-ي-ة ل-بعضض  ،مؤوكدين على أرتفاع أأسضعارها مقارنة بالسضنة
أÓÙت ألتجارية وأŸكتبات أÿاصضة ببيع أŸاضض- -ي- -ة ،ح- -يث أأف -اد شض -ي -ن -ار م -ت -زوج وأأب
أŸسض -ت -ل-زم-ات أŸدرسض-ي-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ق-ب-ل لتلميذين أحدهما –ضضÒي وأأ’خر ‘ سضنة
أأو ¤أبتدأئي بأان سضعر أأ’دوأت مرتفع نوعا
ألدخول أŸدرسضي يوم ألـ 5سضبتم Èأ÷اري.
ي -ذك -ر أأن ﬂت -ل -ف أŸك -ت -ب -ات أل -ت -ي زأرت -ه -ا ما ،أأ’مر ألذي جعله يعيد ألنظر ‘ شضرأء
Óول-ي-اء رف-ق-ة ذلك م- -ن ﬁل أخ- -ر ل- -ع- -ل وعسض- -ى أن ي- -ج- -د
«ألشض-عب» ت-ع-رف إأق-ب-ا’ ك-بÒأ ل -أ
أأبنائهم ،ألذين ’ حديث لهم سضوى عن ألغÓء أ’سضعال ‘ مسضتوى مناسضب  .وغادر شضينار
ألكب ÒأŸسضجل و تباين أأ’سضعار هذأ ألعام ،أÙل م -ك -ره -ا م -فضض Ó-أق-ت-ن-اء أ’دوأت م-ن
وألذي يرجع حسضب أأصضحاب أŸكتبات إأ ¤ألطاو’ت.
أخ -ت Ó-ف ن -وع -ي -ة أأ’دوأت أŸدرسض -ي-ة ،ح-يث ونفسض ألقناعة وجدناها عند عرعار ألذي
وجدنا ألطلب بكÌة على أŸنتجات أأ’سضيوية قرر بدوره أأن يشضÎي أأ’دوأت أŸدرسضية من
ألتي تعت Èأأسضعارها حسضب من –دثنا إأليهم Œار أأ’رصضفة  ،رغم أأن أأنوأعها رديئة ومنها
ت -ن -افسض -ي -ة م -ق -ارن-ة ب-اŸن-ت-ج-ات ذأت أ÷ودة ما يشضكل خطرأ على صضحّة ألتÓميذ ألصضغار،
ألعالية أŸسضتوردة من ألدول أأ’وربية وحتى غ Òأأن ضضعف ألقدرة ألشضرأئية وغÓء أأ’سضعار
هي من حددت هذأ أأ’مر ‘ ألنهاية أأضضاف
تلك ألوطنية ألصضنع.
و قدر سضعر أŸقلمات ألعادية بـ 110و  170و نفسض أŸتحدث.
 220دج و ح- - - -ت - - -ى ب  300دج ل- -دى ب- -عضض وأأشضار أغلب من –دثنا إأليهم بهذأ أÿصضوصض
أÓÙت أıتصضة ،فيما تباع أŸمحاة بسضعر إأ ¤أأن غÓ- -ء أأ’سض -ع -ار سض -ي -ج -ره -م ’ ﬁال -ة
يÎأوح ما ب 20Úو  70دج وأأ’قÓم أŸلونة ما لÓسضتدأنة لشضرأء مسضتلزمات ألدرأسضة.
يزأل سضعرها يÎأوح ما ب 60 Úإأ 440 ¤دج إأذأ ف -رح -ة أل -ع-ودة Ÿق-اع-د أل-درأسض-ة خ-اصض-ة
للتÓميذ ألناجح Úأأو ألذين يلتحقون بها أ’ول
للعبة ألوأحدة ،حسضب ألعدد وألنوعية.
وب Úأ◊ Úوأأ’خر يدخل أأ’ولياء ‘ نقاشضات مرة ،تكاد تعكرها أأسضعار أأ’دوأت أŸدرسضية
ﬁتدمة ومفاوضضات عسضÒة مع ألباعة من وأŸآازر وأÙف -ظ -ات أل -ت -ي شض -هت أرت -ف -اع-ا
أأجل خفضض أأسضعار بعضض أللوأزم خاصضة وأأنهم جنونيا ،خاصضة وأأن هذه أأ’خÒة تباع بنماذج
سضيقتنون أأ’دوأت أŸدرسضية أ’ك Ìمن تلميذ ،وأأحجام وأأشضكال ﬂتلفة ومتنوعة ومغرية،
موجه Úأنتقادأتهم إأ ¤ألباعة ألذين يقولون دف -عت أل -ت Ó-م -ي -ذ ل -لضض -غ -ط ع -ل -ى أأول-ي-ائ-ه-م
أنهم يسضتغلون ألفرصض ’لهاب ألسضوق وأصضف’ Úقتنائها ،حيث يشضÎطون عليهم أأنوأعا معينة
من أأ’دوأت ،بأاسضماء وأأشضكال ﬂتلفة وباهظة
أياهم ب»Œار أŸوأسضم»..
عليه فقد عرفت أأسضعار ألكرأريسض أرتفاعا ألثمن.
معتÈأ هذه ألسضنة ،حيث وصضل سضعر كرأسض ي -ذك-ر أأن ت-ك-ل-ف-ة ﬁف-ظ-ة ل-ت-ل-م-ي-ذ ي-درسض ‘
من  96صضفحة إأ 80 ¤دينارأ ،فيما ترأوح سضعر ألطور أ’بتدأئي بجميع مسضتلزماتها ’ يقل
كرأسض من  120صضفحة ماب 110 Úو 130دينار ،عن  8آأ’ف دينار ،أأما ﬁفظة متمدرسض ‘
فيما Œاوز سضعر علبة أÿشضيبات وألقريصضات ألطورين أŸتوسضط وألثانوي ،ف Óتقل عن 7
ألتي يسضتعملها تÓميذ ألطور أ’بتدأئي  80آأ’ف و  500دي -ن -ار ،ن-اه-يك ع-ن أŸآازر أل-ت-ي
تÎأوح أأسضعارها ما ب 750Úو 1200دينار.
دينارأ.

..تراجع العجز التجاري ‘ تركيا بنسسبة 32ر ‘ 6اŸائة
أأعلن ألبنك أŸركزي ألÎكي مضضاعفة حدود أ’قÎأضض ما ب Úألبنوك عما كانت عليه ‘  13من أأوت
أŸاضضي ‘ ،خطوة ترمي أ ¤توف Òألسضيولة بالنقد أÙلي وأأ’جنبي ألتي –تاجها ألبنوك ‘
تعامÓتها أليومية .وتقÎضض ألبنوك ألÎكية ‘ ألسضوق أÙلية ألنقد من بعضضها ألبعضض ضضمن أأسضعار
فائدة وصضرف بإاشضرأف ألبنك أŸركزي وهو ما يسضمى مصضرفيا بـ»إأنÎبنك» .وعلى صضعيد آأخري أأعلن
معهد أإ’حصضاءأت ألÎكي ,أأن ألعجز ألتجاري لÎكيا ترأجع بنسضبة 32ر ‘ 6أŸائة خÓل شضهر جويلية
أŸاضضي ليصضل إأ982 ¤ر 5مليار دو’ر .وأزدأدت قيمة ألصضادرأت ألÎكية ‘ يوليو أŸاضضي بنسضبة 11ر6
‘ أŸائة ‘ ،ح Úأنخفضضت ألوأردأت بنسضبة 6ر ‘ 7أŸائة .وبلغت قيمة ألصضادرأت ألÎكية ‘ جويلية
أŸاضضي  14مليارأ و 77مليون دو’ر ‘ ح Úبلغت قيمة ألوأردأت  20مليارأ و 59مليون دو’ر .وخÓل
ألفÎة أŸمتدة من شضهر جانفي إأ ¤غاية جويلية أŸاضضي ،أزدأدت قيمة ألصضادرأت بنسضبة  ‘ 7أŸائة
وألوأردأت ب 10ر ‘ 2أŸائة.
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«الوحوشش البحرية»...
فسسيفسساء نادرة
‘ «تاموقادي»

جمع ب Úثناياه حكاية امة كتبتها اياد فنية بفسسيفسساء صسنعت قطعها
الصسغÒة التميز ة التفرد ع Èالعا ،...⁄وÁكن لزائر متحف تيمقاد
الذي أا‚ز ‘ النصسف األول من القرن العشسرين ما ب Úسسنتي 1930
و 1935أان ي-ت-عرف
ع- -ل- -ى فسس -ي -فسس -اء
ن -ادرة م -ن أاه -م-ه-ا
ل- -وح -ة ‘‘ال -وح -وشش
ال-ب-ح-رية» .وتنفرد
ه -ذه ال -فسس -ي-فسس-اء
التي تقدر أابعادها
بحوا‹  4،25مÎا
عرضسا و 2،5طول
ب -اع -ت-م-اده-ا ع-ل-ى
ق -ط -ع صس -غÒة م-ن
ا◊جارة ومكعبات
بعجينة زجاجية.
ت- -ع- -د فسس- -ي -فسس -اء
«الوحوشش
ال- -ب- -ح -ري -ة» ال -ت -ي
تظهر فيها  3آالهة
م- -ائ- -ي- -ة –م- -ل -ه -ا
وح-وشش ب-ح-ري-ة وت-خ-دم-ه-ا  3أاط-ف-ال ›ن-ح-ة (األط-ف-ال اÓŸئ-ك-ة)
اللوحة الوحيدة التي ل تنتمي إا ¤موقع تيمقاد و” جلبها من موقع
«Ÿبيز» لصسغر متحفه ويعود تاريخ اكتشسافها إا ¤سسنة  1905أاثناء
عملية حفر منزل آانذاك بهذه اŸنطقة اŸعروفة بآاثارها الرومانية.
وصسنفت هذه اللوحة لدى عرضسها ‘ تظاهرت متخصسصسة باÿارج
ضسمن أاهم الفسسيفسساء ‘ العا ، ⁄فميزة متحف تيمقاد تكمن ‘ أانه
خاصش بالفسسيفسساء التي وجدت Ãوقع مدينة تاموقادي األثرية

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

’مازيغية من باتنة
إاطÓق مهرجان الفضساء اŸفتوح الناطق با أ

نوادي الغوصش تنعشش صسيف سسكيكدة2018
تسستقطب هواية الغوصص الشسباب Ãنطقة شسرق البÓد ’كتشساف أاسسرار البحر .ففي
نهاية شسهر أاوت ا÷اري ’ يتوانى اŸصسطافون اŸتوافدون على شسواطيء سسكيكدة
خاصسة الشسباب منهم ‘ التسسجيل بنوادي تعليم الغوصص بحثا عن اŸغامرة واللحظات
اŸثÒة ‘ أاعماق البحر أاو«عا ⁄الصسمت»«..الشسعب» رافقت هؤو’ء وترصسد اŸغامرة
عن قرب.
سسكيكدة :خ .العيفة
عن سسطح البحر «أامر ‘ غاية الروعة».
الغوصش ‘ عا› ⁄هول
Óل-ع-اب اŸائ-ي-ة
Óلعاب اك -د رئ -يسش ن -ادي ال-دلف Úل -أ
فريد بولبصسل رئيسش نادي الدلف Úل أ
اŸائ -ي -ة بسس -ط -ورة Ãدي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ي-رى إان بسسطورة أان على اŸتمرن اŸرور Ãجموعة
الغطسش ‘ مياه البحر أاصسبح يطبع نشساطات من التدريبات وسساعات كثÒة للغوصش لبلوغ
اŸصسطاف ،Úمضسيفا أان نوادي تعليم الغوصش الحÎاف- -ي- -ة ال- -ت- -ي تسس- -ت- -وجب ب- -ل- -وغ ث Ó-ث -ة
ب -ال -ولي -ة أاصس -ب -حت تسس -ت -ق -طب ‘ السس -ن-وات مسس - -ت - -وي - -ات ،مشسÒا إا ¤أان م - -ن ب Úأافضس - -ل
األخÒة أاع -دادا ك -بÒة م -ن ج -م -ي -ع ال -ف -ئ -ات األماكن بخليج سسكيكدة للغوصش هوجزيرة
واألعمار ،ألن الغوصش أاصسبح يسستهويهم و« ⁄سسÒي -ج-ن-ا» ال-ت-ي Áك-ن رؤوي-ت-ه-ا م-ن شس-اط-يء
يعد بالنسسبة لهم ›رد هواية أاورياضسة بدنية سس- -ط -ورة ف -إان اŸك -ان -ك -م -ا اع -تÈه السس -ي -د
وإا‰ا مغامرة “كنهم من التعرف على عا ⁄ب - -ول - -بصس - -ل ‘« -غ - -اي - -ة ال - -روع- -ة وا÷م- -ال
م -ن الصس -عب اك -تشس-اف-ه دون ‡ارسس-ة ال-غ-وصش وهوÃثابة منطقة عذراء».
وبالنسسبة لتسسعÒة دورات تعليم الغوصش فقد
البحري بشسكله ا◊ا‹.
وأاردف فريد قائ« Óإان الشسغف اŸتزايد ‘ اعتÈها نفسش اŸسسؤوول ‘ متناول ا÷ميع،
تعلم رياضسة الغوصش البحري زاد ‘ العشسر مضسيفا بأان الدورة ككل تتطلب دفع  18أالف
سسنوات األخÒة بالرغم من أان نادي الدلف Úدج وهو»أاقل بكث Òعن التسسعÒة التي تطبقها
اسس-ت-ح-دث سس-نة  1996وي- -ع -د م -ن ب Úأاق -دم نوادي الغوصش ‘ الوليات اÛاورة» ما أادى
النوادي ع Èالولية ،إال أان اŸواطن Úكانوا حسس- -ب- -ه ،إا ¤ت- -وج -ه الشس -ب -اب أاك Ìإا ¤ولي -ة
متخوف Úمن هذه الرياضسة ويعتقدون أانها سسكيكدة.
ل -يسست ح -ك -را سس -وى ع -ل -ى ف -ئ -ة م -ع -ي -ن -ة م-ن @ ري - - -اضش زن- - -داوي ( 32سس-ن-ة) م-ن ال-ع-ل-م-ة
األشسخاصش بينما األمر عكسش ذلك “اما»( ،سسطيف) قال عن الغوصش« :إان اŸغامرة مع
ه- -ذا ال- -ن- -ادي ب -دأات م -ن -ذ خ -مسش سس -ن -وات»،
بحسسب تعبÒه.
ويسستقبل هذا النادي الراغب ‘ Úتعلم رياضسة مضسيفا «البحروأاعماقه Áتعا Êدائما وبالنظر
الغوصش منذ سسن  14سسنة فما فوق ألنها إا ¤أانني أاقيم Ãدينة داخلية فإان ذلك حال ‘
حسس-ب-ه -ري-اضس-ة ب-إام-ك-ان ا÷م-ي-ع ‡ارسستها وقت مضسى هوايتي إا ¤أان اكتشسفت نواديبشسرط «التمتع بصسحة جيدة .ف ÓيشسÎط سسن ال -ت-ك-وي-ن ‘ ال-غ-وصش ‘ أاع-م-اق ال-ب-ح-ر ح-يث
م -ع Úك -م -ا أان ال -ن-ادي ي-وف-ر غ-ال-ب-ي-ة م-ع-دات سسجلت وأانا حاليا غطاسش (درجة ثالثة) وأانا
أاواصسل تعلم الغطسش إا ¤أان أاصسبح على درجة
الغطسش».
وعن دوافع الناسش لتعلم الغوصش ذكربولبصسل م- -ن الحÎاف- -ي- -ة ‘ ه -ذا اÛال» .وأاضس -اف
إان أاهمها هو»فضسول اكتشساف العا ⁄اŸائي وهوجد متحمسش« :ل أافوت أاي مناسسبة كي
وال- -ب -ي -ئ -ة ال -ب -ح -ري -ة الÌي -ة Ãخ -ت -ل -ف أان -واع أاقوم بالغطسش دون ضسجيج وكي أاخلوبنفسسي».
الكائنات ،خصسوصسا وأان ‡ارسسي هذه الهواية لكن يبدوأان العنصسر النسسوي أاقل إاقبال على
يشسعرون بالتجديد ‘ كل مرة يغوصسون فيها هذا النوع من الرياضسة فنادي الدلف⁄ Ú
بأاعماق البحر ويرون مناظر جديدة وكائنات يسسجل سسوى  4نسساء ضسمن أاعضسائه ‘ خمسش
وأانواع ﬂتلفة من األسسماك» ،معتÈا أان متعة سسنوات على غرار السسيدة جميلة موات (36
الغوصش والسسباحة ‘ عمق يزيد عن  15مÎا سسنة) التي أاكدت أان الغطسش ‘ اŸاء Áنحها
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يسساهم ‘ تقريب الدرك والشسرطة من اŸواطن

«هدية الطريق» تكر Ëالسسائق
اŸلتزم للحد من حوادث اŸرور

وج - -ه - -ة ل - -لÎوي - -ج ل - -لÎاث ال- -وط- -ن- -ي
وال -ه -وي -ة ا÷زائ -ري-ة ب-ام-ت-ي-از ،أان-عشست
صس-ي-ف ب-ات-ن-ة  »2018ب-ف-ت-ح ن-ق-اشص ع-ل-ى
قضسايا ا’مة وقراءات ‘ مواضسيع تشسهد
ا’ه -ت -م -ام م -ن -ه -ا درام -ات -ورج-ي-ا ال-نصص
’م-ازي-غ-ي-ة وال-نصس-وصص
واŸي -ث -ول-وج-ي-ا ا أ
’م -ازي -غ -ي -ة ال -ت -ي
ا◊واري -ة ب -ال -ل -غ -ة ا أ
أاط -ره -ا دك -ات -رة أاه -ل اخ -تصس -اصص ب-عÚ
اŸك - -ان .ان - -ه - -ا ا÷ام - -ع - -ة الصس - -ي - -ف - -ي - -ة
’وراسس- -ي- -ة ال- -راب- -ع- -ة ب- -ب- -ات- -ن- -ة ال -ت -ي
ا أ
’سسبوع وا◊ديث عنها
اختتمت نهاية ا أ
’ زال م- -ت- -واصس Ó- -ب- -ع- -اصس -م -ة ا’وراسص
تنقله «الشسعب».
باتنةŸ :وشسي حمزة

فضساء حقيقيا لÓرتياح والÎويح عن النفسش.
@ السس -ي -دة ج -م -ي -ل -ة م -وات ق-الت أايضس-ا« :إان
الغطسش ‘ اŸاء Áكنني من نسسيان ضسغوطات
ا◊ياة اليومية واإلحسساسش باسستعادة الطاقة
عند نهاية كل حصسة تدريب».
حماية البيئة البحرية ...اول
Óلعاب البحرية
باإلضسافة إا ¤نادي الدلف Úل أ
ون -ادي ال-ك-وكب األزرق ،ت-وج-د أايضس-ا ج-م-ع-ي-ة
«‚وم البحر» التي تأاسسسست سسنة  1993فجميع
النوادي التي “ارسش رياضسة الغوصش البحري
بولية سسكيكدة قد تخرجت من هذه ا÷معية،
حسسب ما أافاد به رئيسسها سسعيد رمضسان.
اك- -د رمضس- -ان أان ال- -ه- -دف األول م -ن ت -ع -ل -ي -م
الغوصش بهذه ا÷معية التي تسستقطب أاعدادا
كبÒة من الهواة لتعلم هذه الرياضسة ،هوحماية
ال -ب -ي -ئ -ة ال -ب -ح -ري -ة وأان أاول شس-يء ي-جب ع-ل-ى
الغواصش أان يهتم به هوا◊فاظ على البيئة
وع- - -دم ت- - -خ - -ريب ا◊ي - -اة –ت اŸاء ع - -ن - -د
الغوصش ‘ اعماقه.

والتي يفوق عدد الفسسيفسساء اŸوجودة به Ãا فيها تلك اŸعروضسة
باŸتحف ال  200لوحة من ﬂتلف األحجام.
أاما لوحة فسسيفسساء «آالهة البحر» فهي تشستهر بخاصسية مÓحقة
نظرات الرأاسش اŸرسسوم ‘ اللوحة لزائر اŸكان الذي يÎاءى له من
أاي موقع بالقاعة أان العين Úتتبعانه وهي نفسسها اŸعتمدة ‘ رسسم
لوحة اŸوناليزا الشسهÒة للرسسام اإليطا‹ ليوناردودا فنشسي.
و–كي فسسيفسساء متحف تيمقاد التي ” اسستخراجها خÓل  76سسنة
من ا◊فريات التي انطلقت ‘ اŸوقع الروما Êسسنة  1880إا ¤غاية
سسنة  1956بدقة كبÒة ا◊ياة اليومية للرومان .
وتبهر ﬁتويات اŸتحف كل الزوار الذين بدءوا ‘ التهافت على
اŸتحف وخاصسة منهم السسياح األجانب ،ول تتوقف أاهمية متحف
ت - - -ي- - -م- - -ق- - -اد ع- - -ل- - -ى
فسس -ي -فسس -ائ -ه ال -ن -ادرة
ف -حسسب وإا‰ا تشس -م -ل
بابه الذي زين بإاطار
منحوت ” جلبه من
ك- - -ن - -يسس - -ة ال - -ق - -ديسش
ب - -ات- -ريسش ق- -ري- -ق- -وار
(ت- -ي- -م- -ق- -اد) وت- -ع- -ل -وه
النقيشسة اıلدة له.
وت-ت-ك-ون ه-ذه ال-ب-ن-اي-ة
التي شسيدت ‘ البداية
حسسب األث - - - - - - - - - - -ريÚ
ال- -ع -ام -ل Úب -ه ح -ال -ي -ا
وسسط اŸدينة األثرية
م -ن ا÷ه -ة ا÷ن -وب -ي-ة
ب- -ال- -ق- -رب م- -ن ق -وسش
ال- -نصس- -ر ت -رج -ان ع -ام
 1903وب -ع -د ت -وسس-ع
أاعمال ا◊فر وكÌة اللقى األثرية ” تهدÁه وعوضش Ãتحف آاخر
وهومقر اإلدارة ا◊ا‹ إال انه  ⁄يسستوعب كل اللقى ومنها خاصسة
الفسسيفسساء الضسخمة فتم بناء اŸتحف ا◊ا‹ خارج اŸدينة األثرية.
ويتكون من حديقة أاثرية مزينة بأانصساب نذرية وأاخرى هندسسية
وي -وج -د ‘ م -دخ -ل -ه ف-ن-اء واسس-ع ب-بÓ-ط ح-ج-ري ‘ وسس-ط-ه ن-اف-ورة
ﬁاط-ة ب-أاع-م-دة ك-ورن-ث-ي-ة ورواق Úم-ن ا÷ه-ة الشس-م-ال-ي-ة وا÷ن-وبية
للفناء إا ¤جانب التوابيت واألنصساب والتماثيل ،كما يتب Úلزائره.

هواية “تزج فيها
اŸتعة باŸسسؤوولية
البيئة ‘ عا ⁄الصسمت
واعت Èرئيسش جمعية ‚وم البحر أان التلوث
م -ن أاشس -د ع -وام -ل ت -دم Òال -ب -ي -ئ -ة ال -ب -ح -ري -ة
خصسوصسا Ÿا تشسهده بعضش اŸناطق من صسب
Ÿي -اه اÛاري ‡ا أاث -ر سس -ل -ب -ي -ا ع-ل-ى صس-ف-اء
اŸي -اه ون -زوح األسس -م-اك ل-ل-م-ن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة،
مضس- -ي- -ف- -ا أان- -ه م -ن ب Úم -ه -ام غ -واصس -ي ه -ذه
ا÷معية هوتنظيم ب Úا◊ Úواآلخر حمÓت
ل-ت-ن-ظ-ي-ف أاع-م-اق ال-ب-ح-ر وذلك ب-ال-ت-نسس-يق مع
عديد النوادي وا÷معيات األخرى.
وب- -حسسب رأاي- -ه ف -إان ‡ارسس -ة
الغوصش ‘ أاعماق البحر

تقوي الشسعور بأاهمية احÎام التنوع البيولوجي
البحري وا◊فاظ عليه ،كما من شسأان إاقبال
الشسباب أان ينمي اإلدراك باŸسسؤوولية Œاه
البيئة وحمايتها.وقال كذلك سسعيد رمضسان :
«إان العمل التحسسيسسي على مسستوى جمعية
«‚وم البحر» مرفق دائما بتعليم الغوصش ‘
أاعماق البحر و–سس Úاألداء ‘ هذا اÛال».
ول-دى ت-ط-رق-ه لÓ-ن-ع-ك-اسس-ات ال-وخيمة للتلوث
البحري والبيئي جراء البقايا التي ترمى ‘
ه -ذا ال -وسس-ط ال-ط-ب-ي-ع-ي ،أاوضس-ح رمضس-ان ب-أان
ج-م-ع-ي-ت-ه ت-ن-ظ-م دوري-ا ع-م-ل-ي-ات ل-ل-ت-حسس-يسش
ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى السس-اح-ل السس-ك-ي-ك-دي م-ن
خÓل حمÓت للتنظيف بالتعاون مع نوادي
وجمعيات أاخرى تنشسط ﬁليا.
ورغم أان فصسل الصسيف يوشسك على نهايته،
ف -إان آاخ -ر اŸصس -ط-اف Úبسس-ك-ي-ك-دة ي-واصس-ل-ون
‡ارسسة هذه الهواية ›هزين بلوازم الغوصش
الضس -روري -ة لك -تشس -اف أاح -ي -اء ال-ب-ح-ر وع-اŸه
اÓÿب.
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للحفاظ على أالعاب الطفل نظيفة ،عليك القيام ببعضش اÿطوات التي تسساعدك على القيام
بذلك من بينها:
’لعاب البÓسستيك
ا أ
ُتغسسل يدوvيا باŸاء السساخن والصسابون السسائل ،أاوتوضسع داخل غ sسسالة األطباق ،التي ُتضسبط على
الدورة اÿفيفة .ولكن ،يجدر التأاّكد من أان هذه األلعاب مصسنوعة من البÓسستيك بنسسبة تاsمة،
ول تعمل بالبطارية أاوالكهرباء.
’لعاب اŸطاط
ا أ
ُتنظsف األلعاب اŸطsاط بسسهولة ،عن طريق مسسحها باŸناديل اŸبلsلة اŸعقمة .أاsما ‘ حال
عدم توافر هذه األخÒةُ ،تسستخدم فوطة قطن نظيفة مغمسسة بالقليل من اŸاء اŸذاب به
صسابون سسائل مناسسب.
’لعاب القماشص
ا أ
هذه األلعاب غالًبا ما تكون ﬁشسsوة بالقطن ،وهي توضسع ‘ كيسش وسسادة ،وُيغلق هذا األخÒ
بإاحكام ،وُيغسسل ‘ غ ّسسالة اÓŸبسش .ولتعقيم هذه األلعابُ ،يمكن السستعانة Ãجuفف اÓŸبسش،
مع ضسبطه على درجة حرارة متوسuسطة.
أالعاب اÿشسب
ُتنظsف هذه األلعاب ،باسستخدام فوطة قطن نظيفة ،مبللsة بخليط مؤولsف من اŸاء واÿل بنسسب
ف “اًما ،قبل أان يلعب الطفل بها مsرة أاخرى.
متسساوية .وُتÎك أالعاب اÿشسب ّ Œ
أالعاب ا’سستحمام
ُتنقع األلعاب التي ُترافق الطفل ‘ حوضش السستحمام ‘ ،إاناء عميق يحتوي على نسسب متسساوية
من اŸاء السساخن واÿل األبيضش ،وذلك مsرة أاسسبوعvياُ ،بغية ا◊فاظ عليها نظيفة ومعsقمة.

كشسف ،رئيسش جمعية» ثامزغا أاوراسش فوروم
ب-ات-ن-ة» ب-وراسش ال-ه-ادي لـ»الشس-عب»ع-ن ت-رسسيم
أاول طبعة Ÿهرجان الفضساء اŸفتوح للمسسرح
ال-ن-اط-ق ب-األم-ازي-غ-ي-ة ل-ل-ه-واة اŸزم-ع تنظيمه
شسهر أافريل من العام اŸقبل  ،2019بهدف
تطوير وترقية اللغة والثقافة األمازيغية.
أاوضس -ح ب -وراسش ‘ خ -ت -ام ف -ع -ال-ي-ات ج-لسس-ات
ا÷امعة الصسيفية األوراسسية الرابعة للحركة
ا÷م- -ع- -وي- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة واÛت -م -ع اŸدÊ
Óوراسش ،أاول أامسشÃ ،سسرح باتنة ا÷هوي،
ل أ
أان ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-راب-ع-ة ق-د
حققت أاهدافها الثقافية ،خاصسة مع Œسسيد
شسعارها «اŸسسرح فضساء للجميع واألمازيغية
لغة الفن واإلبداع» ميدانيا ،كما طالب ‘ ذات
السسياق منشسطو التظاهرة من وزارة الثقافة
ا÷زائرية ،إاطÓق اسسم الفنان القدير الكاتب
اŸسسرحي الراحل شسباح اŸكي على اŸسسرح
ا÷هوي لباتنة.
بدوره اıرج اŸسسرحي ◊سسن شسيبة اعتÈ
ت -ظ -اه-رة اŸه-رج-ان اŸف-ت-وح Ÿسس-رح ال-ه-واة
ال -ن -اط -ق ب -داي -ة م -وف -ق -ة لك -تشس -اف م -واهب
وإاط Ó- -ق أاخ - -رى ‘ ع - -ا ⁄اŸسس - -رح وال - -ف- -ن
Ãختلف تخصسصساته وفروعه.
وقال شسيبة ‘ تصسريح لـ»الشسعب» انه يعمل

على إاثراء الفن الرابع ‘ حال لقي الهتمام
الذي يسستحق.
وأاوصس- -ى اŸشس- -رك- -ون ‘ خ- -ت- -ام ال -ت -ظ -اه -رة
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ب -الشس -أان ال -ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي
واÙلي بتشسجيع الفئات الشسبانية با÷زائر
على إانشساء فرق مسسرحية وجعل دور الشسباب
Óبداع وهي األدوار التي
فضساءات حقيقية ل إ
ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق م-دي-ري-ات ال-ث-ق-افة والشسباب
وال - -ري - -اضس - -ة ال - -ت - -ي م- -ا ت- -زال حسسب ب- -عضش
اŸشسارك Úمقصسرة ‘ هذا اÛال.
ك -م -ا دع -ا م -ن -ظ-م-و ال-ت-ظ-اه-رة إا ¤ضس-رورة
التكثيف من حجم ا◊صسصش اإلذاعية باللغة
األم-ازي-غ-ي-ة ب-ال-ل-ه-ج-ت Úال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة والشس-اوية،
لÎسسيخها وتلقينها لدى الشسباب.
مع العلم كانت التظاهرة Ãبادرة من ا÷معية
ال -ث -ق -اف -ي -ة اÙل -ي-ة «ث-ام-زغ-ا أاوراسش ف-وروم
Óمازيغية
باتنة» وبرعاية اÙافظة السسامية ل أ
وولية باتنة ،شسهدت إاقبال معتÈا للجمهور
واŸشس -ارك Úال -ق -ادم Úم-ن  19ولي-ة ث-م-ن-وا
مضسام Úالتظاهرة خاصسة الورشسات اŸتنوعة
ت -ع -ن -ى ب -ال-ث-ق-اف-ة وال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة أاط-ره-ا
أاخصسائيون وأاسساتذة جامعيون ‘ ،فن الكتابة
واإلخ -راج والسس -ي -ن -وغ -راف -ي -ا ،ب -اإلضس -اف-ة إا¤

غدا العودة ا ¤العمل

ﬁاضس- - -رات ح- - -ول ا◊رك- - -ة اŸسس- - -رح- - -ي- - -ة
األمازيغية وتوجهاتها وابعادها.
وك -ان اله -ت-م-ام م-نصس-ب-ا اك Ìع-ل-ى ال-ورشس-ات
التكوينية اÿاصسة باŸسسرح على غرار ورشسة
دراماتورجيا النصش واŸيثولوجيا األمازيغية
م- -ع ق- -راءة ‘ ال- -نصس- -وصش ا◊واري -ة ب -ال -ل -غ -ة
األم-ازي-غ-ي-ة وال-ت-ي أاط-رت-ه-ا ال-دك-ت-ورة ليلى بن
عائشسة من جامعة سسطيف تخللتها مداخÓت
حول –ليل اÿطاب اŸسسرحي الصسامت ‘
ضسوء اŸنصسوح السسيميائي  ،وكذا واقع شسعرية
الÎاث ‘ مسسرح الطفل األمازيغي ومداخلة
حول توظيف السسيمياء ‘ السسينوغرافيا أاو
كيفية الشستغال السسيميائي للعنصسر اŸسسرحي
والرفع من الطاقة التدليلية لها خاصسة ‘
ال-فضس-اءات اŸف-ت-وح-ة وب-خ-اصس-ي-ة اÙاف-ظ-ة
ع -ل-ى ال-عÓ-ق-ة السس-ي-م-ي-ائ-ي-ة اŸرك-زي-ة وط-رق
ت-ط-ع-ي-م-ه-ا دلل-ي-ا ب-عÓ-م-ات سس-ي-م-يائية ثانوية
–ق-ق ت-ك-ام-ل-ي-ة ف-ن-ي-ة ت-خ-دم اŸتلقي و–قق
التفاعل اŸسسرحي.
إاضسافة إا ¤الورشسات ” تنظيم ورشسة اإلخراج
اŸسس- -رح- -ي ‘ ال- -فضس- -اء اŸف- -ت- -وح واإلل -ق -اء
اŸسس -رح -ي وورشس -ة اŸوسس -ي -ق -ى واسس -ت -ع-م-ال
اإليقاع.

ابتسسامة تكفي لÓنطÓق بإايجابية
ها قد انتهت العطلة وانقضست أاوقات الراحة وا’سسÎخاء ،فحان وقت العودة إا ¤العمل واسستكمال ا◊ياة اليوميّة ’ ،بل
الروتينيّة.ومن مّنا ’ تشسعر بذلك ا’كتئاب وهويتغلغل إا ¤قلبه ،وهي يسستيقظ من جديد ‘ الصسباح الباكر ليبدأا نهارًا آاخر
’يجابّية؟
من الواجبات واŸسسؤوولّيات .ولكن ،كيف تبدأا أاسسبوعك متسسلّحا با إ
اŸعتاد ،وبعد أان تغسسل وجهك وتتنشّسط ،ل بّد
لسست وحدك من تشسعر بأاّن أاّيام العمل طويلة
تكاد ل تنتهي ،مقابل أاّيام عطل “ّر سسريعًا
لك من القيام ببعضش التمريناتŸ .اذا؟ ألنّ
الرياضسة تسساهم ‘ إافراز هرمون اإلندروف،Ú
كلمح البصسر .و‘ كّل مّرة تعود إا ¤حياتك
و‘ –سس Úم - -زاجك ،ه - -ذا ب - -اإلضس- -اف- -ة إا¤
العادّية ،بعد عطلة قضسيتها مع األسسرة أاوحّتى
–ف - -ي - -زك ع - -ل- -ى السس- -ت- -م- -رار ‘ ‡ارسس- -ة
ب -ع-د ع-ط-ل-ة ن-ه-اي-ة األسس-ب-وع ،ي-ت-بّ-دل م-زاجك
التمرينات طوال أاّيام األسسبوع.
وتنتابك مشساعر غ Òمريحة بعضش الشسيء.
@ إاّنه يوم العودة إا ¤العمل واŸهّمات كثÒة.
فما العمل إاذاً؟ ‘ ما يلي ،نصسائح تسساعدك
ل -ق -د ق -مت ب -ت -دوي -ن-ه-ا ب-األمسش ع-ل-ى دفÎك
على طرد غيوم الكآابة وعلى بدء أاسسبوع جديد
اÿاصش ،وها أانت اليوم على مكتبك تعÎيك
بإايجابّية ونشساط وحيوّية.
@ غداً تعود إا ¤عملك اŸعتاد .نعم ،غداً
حÒة فيما أانت تتسساءل من أاين تبدأا .ننصسحك
باختيار اŸهّمة األهّم للقيام بها أاّوًل ،فتجّنب
يعود تدّفق الواجبات الÓزم إا‚ازها .إاّل أاّنك
ال- -وق- -وع ‘ فّ- -خ اŸم -اط -ل -ة وال -كسس -ل .ف -ف -ي
منذ اليوم تواجه مزاجًا سسيّئًا .فما ا◊ّل؟ فيما
ً
ث اإليجابية ،وما أاكÌها السس- -اع- -ات األو ¤م- -ن ال- -ي- -وم ،ت -ك -ون ‘ أاوج
أانت Œلسش على األريكة ،أاحضسر ورقة وقلما على أاقوال شسهÒة تب ّ
واب -دأا ب -ت -دوي -ن أاع -م -ال أاسس-ب-وعك اŸق-ب-ل ‘ ع - -ل - -ى م - -واق - -ع ال - -ت- -واصس- -ل ا ّلج- -ت- -م- -اع- -ي! نشساطك ،ما يسسمح لك بإا‚از أاعمالك بسسرعة
ج -دول م -ن ّ-ظ -م .ل-كّ-ل ي-وم ،حّ-دد اŸه-ام ال-ت-ي وب-اسس-ت-ط-اع-تك أايضسً-ا أان ت-خ-ت-ار ك-ت-ابً-ا م-ل-همًا ب -ال -غ -ة وح -ي -وّي -ة لف -ت -ة .وب -ع -د الن -ت-ه-اء م-ن
 Óذه-نك ب-ت-ح-ف-ي-ز وتشسجيع األصسعب واألهمّ ،لن يكون إاكمال الواجبات
سستقوم بها ،مع مراعاة التفاصسيل األهّم .ولكّل وت-تصسّ-ف-ح-ه ،ف-ي-م -أ
األخرى أامراً صسعباً ،بل على العكسش .فنقطة
هدف ترغب ‘ –قيقه ،حّدد وقتاً مناسسباً –تاج إاليهما طوال األسسبوع.
إل“امه .بذلكّ“ ،د نفسسك بطاقة إايجابيّة @ من مّنا ل يرغب ‘ أاّل يعّكر مزاجه أاي النطÓق هي األصسعب ،وح Úتنجح ‘ بدء
ّ
تدفعك إا ¤عدم القلق بشسأان كÌة النشسغالت ت -فصس-ي-ل ‘ الصس-ب-اح ال-ت-ا‹ لن-ت-ه-اء ال-ع-ط-ل-ة؟ نهارك بإايجابيّة ونشساط ،لن يكون قضساء ما
واألعمال ،بل إا ¤الشسعور بالراحة إليÓء كّل لذلك ،احرصش على ترتيب األمور جميعها ،تبّقى صسعبًا بالنسسبة إاليك .جّرب هذه اÿطوة
واجب وقته اÿاصش به .ل تنتظر أاك ،Ìوابدأا حّتى أاصسغرها ‘ ،اŸسساء السسابق .بالتا‹ ،لن من اآلن وصساعداً ولحظ الفرق.
على الفور .وإان ‚حت ‘ تخ ّ
طي كآابة نهاية تشس -ع -ر ب -ال -ع -ج -ل -ة ‘ الصس -ب -اح ،ول-ن ي-ق-ف ‘ @ ـل -ت-ت-جّ-ن-ب ال-وق-وع ‘ دوام-ة ال-ت-وّت-رات ي-وم
ال -ع -ط -ل -ة ،تشس -ارك ال-نصس-ي-ح-ة م-ع أاصس-دق-اءك طريقك أاي تأاخ ،Òكما وأاّنك لن تنسسى أايًا من عودتك إا ¤العمل من جديد ،خذ وقتك لدى
ّ
ّ
ي أامر من دون عجلة أاواسستعجال.
ليقموا باŸثل.
القيام بأا ّ
مسستلزمات يومّياتك.
@ لتحسس Úمزاجك ‘ نهاية العطلة وقبل @ ب- -ع -د ان -قضس -اء ال -ع -ط -ل -ة ،قصسÒة ك -انت أام ب -اإلضس-اف-ة إا ¤إاب-ع-اد ال-ت-وّت-ر ،تسس-اع-دك ه-ذه
ي تفصسيل ،مهما كان
ط ‘ السستيقاظ باكراً ‘ اÿطوة ‘ عدم إاهمال أا ّ
الشسروع ‘ العمل من جديد ،أابعد أاّوًل األفكار طويلة ،لن تفّكر ق ّ
السسلبيّة عنك وŒنّب ترديد عبارات ل “ّدك الصسباح التا‹ ،أاي ‘ يوم العودة إا ¤العمل .إاّل صسغÒاً ،ليكون إا‚از اŸهّمات مثاليًّا وتاّمًا.
بالتفك Òاإليجابي .لذلك ،وŸزيد من الطاقة أان هذه اÿطوة ،صسدقت ذلك أام ل ،أاسساسسية واعلم أاّنك سستقّدر األمور التي تفعلها ،ألّنك
ّ
ّ
اŸف -رح -ة ،ج -د ‘ ال-ق-راءة مصس-دراً ي-حّ-ف-زك للغاية ،إاذ تسساعدك ‘ قضساء وقت ‡تع مّع توليها كلّ الهتمام ،من دون التفك Òفيما
 ،Óقبل سساعة ونصسف من حدث سسابقًا أاوما سسيحدث ‘ اŸسستقبل.
ع-ل-ى ال-ت-قّ-دم و–ق-ي-ق األه-داف .اّط-ل-ع م-ثً Óنفسسك .اسستيقظ ،مث ً

’منية ا÷زائرية لتجسسيد
منذ سسنوات وصساحب هذه السسطور يدعوالسسلطات ا أ
مشسروع هام يسساهم ‘ تقريب الشسرطة والدرك من اŸواطن،ومقا’تنا ‘ الشسبكة
’ف-ك-ار ال-ت-وع-وي-ة وال-ت-ث-ق-يفية
ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة تشس-ه-د ،ل-ي-ح-ق-ق اŸشس-روع ب-عضس-ا م-ن ا أ
والتحسسيسسية بقواعد اŸرور وخطر إارهاب الطرقات ا÷زائرية،لكن كانت شسرطة
’مارات سسباقة عاŸيا لتجسسيد فكرة تكر Ëكل سسائق ملتزم بقوان ÚاŸرور،
دولة ا إ
و ⁄يجد اŸشسروع ا÷زائري»هدية الطريق»طريقه للتطبيق.
بقلم :د .وليد بوعديلة
فعندما يتحّول إارهاب الطرقات إا ¤خطر
جسسيم يهدد أامن اÛتمع والدولة فإان تدخل
جميع فئات وعناصسر األمة أاك Ìمن ضسرورة
وط- -ن -ي -ة وأاك Èم -ن واجب إانسس -ا ،Êألن ال -ك -ل
مهدد ‘ كل ◊ظة بخطر حادث مرور من
السسائق Úأاومن الراجل ،Úلكن يبدوأان التفكÒ
ا÷زائ- -ري اق- -تصس- -ر ع- -ل- -ى ق- -وان Úال -ع -ق -اب
للمخطئ Úدون اللتفات للسسائق ÚاŸلتزمÚ
بالقانون ،فلماذا هذا النسسيان والتجاهل ؟
ي -ب -دوأان اه -ت -م -ام ا÷زائ-ري Úب-وضس-ع ق-وانÚ
للعقاب ومتابعة اıطئ Úقد أانسساهم تأامل
م-ن ي-ب-دع ‘ م-ي-دان ع-م-ل-ه أاوب-ح-ث-ه ،أاوي-ل-ت-زم
باألنظمة التي تسس ÒعÓقات العمل أاوالتفوق
الÎبوي والعلمي ‘ مدارسسنا وجامعاتنا ،ومن
ثمة جاءت فكرة تكر Ëالسسواق الذين يلتزمون
بقوان Úالطريق.

الشسرطة ودوريات الشسكر بدل العقاب

إاننا نقÎح على اÛموعات اإلقليمية للدرك
ال -وط -ن -ي ومصس -ال -ح األم -ن ال -وط -ن-ي-م-رة ‘
الشسهر مث Óو‘ توقيت ﬁدد ومكان مع-Ú
ت -وق -ي -ف السس -ي -ارات ال -ت -ي ت -ل -ت -زم ب -السس-رع-ة
اÙددة ‘ الطرق و‘ مداخل اŸدن من
خÓ-ل ال-رادار ،وشس-ك-ره-م وت-ك-رÁه-م بشس-هادة
شس-رف-ي-ة وتسس-ج-ي-ل ◊ظ-ة ال-ت-ك-ر ‘ ËاŸوق-ع
اإلل-كÎو Êل-ل-درك ال-وط-ن-ي أاواألم-ن ال-وط-ن-ي
أاوالتنسسيق مع الفضسائيات التلفزية للتصسوير
ب -دل ت -وق -ي -ف اŸت -ج -اوزي -ن ل -لسس -رع-ة ف-ق-ط
أاواıال -ف Úل -ل -ق-وان ،Úوب-دل دع-ة ال-ق-ن-وات
التلفزية لتسسجل اıالف Úومشساهد سسحب
الرخصش منهم ؟
ونقÎح أان تقدم لكل سسائق حافظ على أارواح
اŸواطن Úجائزة عبارة عن حقيبة صسغÒة
ف - -ي - -ه - -ا م - -نشس - -ورات اŸؤوسسسس - -ات األم- -ن- -ي- -ة
والعسسكرية مثل ›لة الشسرطة و›لة ا÷يشش
الوطني أاوكتب عن اŸواطنة وتاريخ ا÷زائر
وك- -ذلك إاه- -داء السس- -واق ال- -راي- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة،
أاوأاق -راصش مضس -غ -وط -ة ت -تضس -م -ن تسس -ج -ي Ó-ت
صسوتية إللياذة ا÷زائر Ÿفدي زكريا أاوالقرآان
ال -ك -ر Ëأاوق -ان -ون اŸرور أاوأاي ه -دي-ة رم-زي-ة
تسسهم ‘ Œسسيد الوطنية اŸواطنة واألخÓق
الجتماعية اŸدنية واŸتحضسرة..

جميعا..ألجل الوطن

وق- -د يسس- -ه- -م ‘ ه- -ذه ال- -ف -ك -رة رج -ال اŸال
واألعمال (من خÓل منتدى اŸؤوسسسسات مث)Ó
للتواصسل مع ا÷معيات وتقد Ëمبالغ مالية
أاوهدايا أاخرى للسسائق Úع Èكامل الطرق
(البلدية ،الولئية ،الوطنية ،الطريق السسيار)

لكي نقول جميعا بصسوت واحد «شسكرا أايها
السس- -ائ- -ق اŸل- -ت- -زم ب- -ال- -ق -ان -ون» ،ف -إاذا ك -انت
العقوبات  ⁄تسسهم ‘ خفضش أارقام ا◊وادث
وال -ق -ت -ل -ى وا÷رح -ى ف -رÃا ع -كسش ط -ري -ق -ة
التفك Òقد تفعل ذلك.
بل Ÿاذا ل نقدم للمخالف Úللقانون نسسخا
ورقية أاوإالكÎونية من قانون اŸرور وأارقام
ا◊وادث ونتائج اإلفراط ‘ السسرعة ،عدم
وضسع ا◊زام ،التجاوز اÿط ،Òعدم احÎام
مسسافة األمان وغÒها من اıالفات ،إا¤
جانب العقوبة اŸالية أاوسسحب الرخصسة؟؟.

ا◊كامة ..واŸواطنة

ع- -ل- -ى أاج -ه -زت -ن -ا األم -ن -ي -ة اŸسس -ؤوول -ة ع -ل -ى
ال -ط -رق -ات أان ت -ق -ول ل -ل -م-حسس-ن أاحسس-نت ول
تكتفي بأان تقول للمسسيئ أاسسأات ،فالكث Òمن
ال -داخ-ل Úإا ¤اŸن-اط-ق ال-ع-م-ران-ي-ة واŸدن-ي-ة
ي -ل -ت -زم -ون ب -اإلن -ق -اصش م -ن السس-رع-ة ل-ك-ن ⁄
نشسكرهم و ⁄نهتم بهم ،وكل األنظار موجهة
Ÿن ي-دخ-ل بسس-رع-ة ج-ن-ون-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة أاوŸن
يتجاوز Œاوزا خطÒا ،كما أان األمن أاوالدرك
يتابع السسيارة التي Î– ⁄م إاشسارة «قف» ،من
غ Òال -ت -ق-دم م-ن السس-ي-ارة ال-ت-ي ت-وق-فت ع-ن-د
«ق-ف» لشس-ك-ر صس-اح-ب-ه-ا أاوت-ك-رÁه؟ ف-ل-ماذا يا
سسيدي الشسرطي أاوالدركي تغرم ذاك ول تكرم
هذا؟
على طريقة تفكÒنا أان تتغ Òجذريا وعلى
ا÷م- -ي- -ع ع Èال- -وط- -ن وع Èك -ل اŸؤوسسسس -ات
واإلدارات أان ي -ل -ت -فت ل -ل -ج -وانب اإلي -ج -اب -ي -ة
واŸشسرقة من اإلنسسان ا÷زائري ،فالكث Òمن
العمال يحتاجون للشسكر والثناء ،والكث Òمن
ال -ت Ó-م -ي -ذ وال -ط -ل -ب -ة ي -ري -دون م -ن -ا الشس -ك -ر
وال -تشس -ري -ف ،وال -ك -ث Òم -ن اŸع -ل-م Úشس-رف-اء
وضس-م-ائ-ره-م ح-ي-ة ويشس-ت-غ-ل-ون ب-تضس-ح-ي-ة وفاء
ل-ل-م-ه-ن-ة وأاخÓ-ق-ي-ات-ه-ا ،وال-ك-ث Òم-ن األط-باء،
اŸه - - -ن- - -دسس ،ÚاŸق- - -اول ،Úالسس- - -ي- - -اسس- - -ي،Ú
اإلع Ó-م -ي Úي-ح-ب-ون ه-ذه األرضش وي-واصس-ل-ون
ال -وف -اء Ûد وع -ه -د الشس -ه-داء وي-ب-دع-ون ‘
قطاعاتهم ،لكن  ⁄ننظر إاليهم وركزنا على
من هم عكسسهم ‘ األخÓق واألداء اŸهني،
وهذه طريق لن توصسلنا إا ¤التطور ا◊ضساري
والنهوضش الوطني.

أاخÒا

ن-قÎح ه-ذه األف-ك-ار ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ال-ن-ق-اشش
الوطني حول ظاهرة إارهاب الطرقات ،ولكي
ت- -ت- -ح -د ا÷ه -ود ل -ت -وق -ي -ف أارق -ام الضس -ح -اي -ا
واÛروح Úوال- -ذي- -ن –ولت ح- -ي- -ات -ه -م إا¤
م-أاسس-اة وخسس-ائ-ر ن-فسس-ي-ة وم-ال-ي-ة واج-ت-م-اعية
بسس- -بب ح- -ادث م- -رور خ- -ط ،Òف -ه -ل ي -ل -ت -فت
اŸسسؤوولون ‘ ا÷هاز األمني ا÷زائري لهذه
األفكار؟؟ ،اللهم إا Êقد بلغت.

ثقافة

السسبت  01سسبتمبر  ٢018م
الموافق لـ  ٢1ذي الحجة  14٣9هـ

من يبتسسم له ا◊ظ جزائريا

ثÓثـــــة اسسمـــــاء جزائريـــــة “ثلـــــن الوطـــــن
‘ مسسابقـــــة الشسعـــــر النـــــÌي
^ مسسابقة أافضسل كاتب أاو شساعر عربي ‘ العا⁄

تشس - -ارك ثÓ- -ث اسس- -م- -اء ج- -زائ- -ري- -ة
نسسوية ‘ اŸسسابقة العاŸية التي تنظمها
اÛموعة العربية «ذو أاراب قروب « ‘
الشسعر النÌي  ،وهن رشسا درويشص ،
سس -م -ي -ة م -ع -اشس -ي  ،وسس-م-ي-ة م-ب-ارك ول
ÓشسÎاك ‘
ي- -زال ال- -ب- -اب م- -ف- -ت- -وحً- -ا ل - -إ
ب-ط-ول-ة ك-أاسص ال-ع-ا ⁄ل-ل-م-بدع Úالعرب
لعام ( 2018أاو ما يعرف Ãسسابقة أافضسل
ال -ع -رب ‘ ال -ع -ا )⁄وال -ت -ي ت -ق -ام ح -ال-يً-ا
ب -رع-اي-ة و ت-ن-ظ-ي-م اÛم-وع-ة ال-ع-رب-ي-ة
 The Arabs Groupو هي أاهم و أاشسهر
لب-داع-ي-ة
شس -رك -ة م -ن -ظ -م -ة ل -ل-ج-وا ئ-ز ا إ
لختصساصسات اŸهمة
للعرب ‘ العا ‘ ⁄ا إ

‘ اصسدار جديد للروائي جي ‹ÓعمراÊ

دمـ ـ ـوع باليـ ـ ـة أاو ح Úيبكـي الوطن حسس ـرة علـى حاله
كتب ‘ افتتاحية العمل على لسسان الراوي بأانه تأاخر عن تأاليف هذا الكتاب بالضسبط أاربعة عشسر
عاما ،لسسباب يقول عنها «منعتني عن فعل ذلك ،بعضسها يتعلق باÿوف أاو ما تبقى من اÿوف
الهسستÒي الذي سسببه زوار الليل ،وبعضسها يتعلق بالÓجدوى من فعل الكتابة ،لذا أاهديه بشسكل خاصص
إا ¤ذاك الشساب الذي ل أاعرفه و  ⁄أالتق به يوما ،أانتم أايضسا رÃا ل تذكرون تفاصسيل وجهه.

»LGô©d øjódGQƒf

»LGô©d øjódGQƒf

في اتصسال هاتفي اجرته « الشسعب « مع
الشساعرة سسمية مبارك اعلنت هذه بأانه تم
قبول ترشسيحها للحصسول على لقب و جائزة
«أافضس -ل شس -اع -رة ع -رب -ي -ة ف -ي ال -ع -ال -م» ل -ع -ام
(٢018إاخ- -تصس- -اصس الشس- -ع -ر ال -ن -ث -ري) .خ Ó-ل
الحفل الختامي الذي سسيقام في لندن  ،حيث
وضسعت الهيئة المشسرفة راوابط لÓتصسال
ومعرفة كل ما يتعلق بالموعد والتقرب أاكثر
من لجان التحكيم الدولية المتخصسصسة في
المسسابقة على الروابط المدونة في اسسفل
المقال
=Bl4www.youtube.com/watch?v
OsYwww.youtube.com/watch?v
8Gxr7t5o5=Yu
وتشسارك من الجزائر ابنة مدينة اللف قبة
وقبة الشساعرة سسمية مبارك للفوز بأاهم لقب
عربي عالمي و تحصسل على الجائزة أايضسَا هي
بحاجة إالى تصسويت محبيها (باإلضسافة إالى
تصس -ويت ال -ل-ج-ن-ة ال-م-ت-خصسصس-ة ف-ي ال-م-راح-ل
ال-م-ت-ق-دم-ة ل-ل-مسس-اب-ق-ة) .ف-ه-ن-اك ثÓ-ث-ة طرق
Óعضساء إاسستخدام أاي واحدة منها
يمكن ل أ
للتصسويت ،إاما التصسويت عن طريق السسوشسيال
ميديا (فيسسبوك) و هو تصسويت له شسروطه ،
انه يفضسل أان يكون المصسّوت أاديبًا أاو أاديبة،
ي -جب أان ي -ك -ون ال -ب-روف-اي-ل ال-خ-اصس ب-ه غ-ي-ر
مزيفأا .يجب أان يكون عليه السسم الحقيقي
بالكامل و صسورته الشسخصسية واضسحة حتى يتم
قبول التصسويت ،يجب عمل  LIKEلصسفحة
المجموعة العربية The Arabs Group
على هذا الرابط :الذي تجدونه في المدونة
حيث يصسير المتصسل عضسواً فيه ثم يكتب إاسسم
مرشسحه بالكامل تحت صسورته و ليسس في أاي
مكان آاخر على الصسفحة
التاج و الشسير مقبولين فقط في حال قدم
الصسورة في العمر و عدم أاو صسعوبة المقدرة
على رؤويتها عند الدخول إالى صسفحة اإليفنت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يمنع منعأا باتأا التصسويت لنفسس المرشسح /
المرشسحة من قبل شسخصس واحد أاكثر من مرة
تحت طائلة إالغاء تصسويتك كليًا ،وهناك طرق
اخرى للتصسويت يمكن للمتصسل الولوج الى
المدونة مباشسرة عن طريق الرابط المشسار
اليه اعÓه والتصسويت بالطريقة التي يراها
ضسرورية
للتدكير مثلت الشساعرة سسمية مبارك لجزائر
محليا و وطنيا و دوليا في عديد التظاهرات
األدبية و الثقافية وهي متحصسلة على شسهادة
م- -اسس- -ت- -ر أادب ح- -ديث و م- -ع -اصس -رو تشس -ت -غ -ل
مسس -تشس -ار ث -ق -اف-ي-ا ب-م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ب-ولي-ة
ال-وادي اضس-اف-ة ال-ى ك-ون-ه-ا رئ-يسس-ة ال-ج-م-ع-ية

الثقافية الجاحظية فرع ولية الوادي سسابقاَ و
Óبداع النسسوي (
رئيسسة نادي آالء الثقافي ل إ
أاول نادي نسسوي ثقافي  ،كما اشستغلت رئيسسة
ت-ح-ري-ر م-ج-ل-ة ق-ط-وف ث-ق-اف-ي-ة الصس-ادرة ع-ن
مديرية الثقافة وهي عضسو الديوان الوطني
ل-ح-ق-وق ال-م-ؤول-ف و ال-ح-ق-وق ال-م-جاورة بصسفة
كاتب  ،وتحتفظ بعضسوية المجلسس الوطني
السستشساري بالمرصسد الجزائري للفنان
كما لديها العديد من المؤولفات و اإلصسدارات
من بينها ديوان « هديل على جسسد» « ،غواية
الفزع» « ،إاليك وطني أاذرف حروفي» « ،في
صس -ف -وة الصس -مت «  ،وغ -ي -ره -ا م -ن الع -م -ال
الخرى.

ترصسد الرواية « دموع بالية «
وق -ائ -ع ج-زائ-ر ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات
تسس -رده-ا شس-خصس-ي-ت-ي-ن وه-م-ا
ال -ط -ب -يب ال -ن -فسس -ي هشس -ام و
ال- -ك- -اتب ال- -ذي ي- -رفضس ان- -ه
ك- - - -اتب رواي- - - -ة :ج - - -زائ - - -ر»
فيتعرضس لمحاكمة ليلية من
شسخصسيات الرواية المشسوهة
ف-ي-ل-ج-أا ال-ى ال-ط-ب-يب ل-ل-عÓ-ج
فقط ليعود الى الكتابة.
يؤوكد الروائي عمراني انه
م -ن ال -م -ؤوك -د ل -ن ي-ق-رأا ه-ذه
الرواية في يوم األيام ،ذاك
الشس - -اب ال- -ذي ل ي- -ع- -رف أان
ح- -ي- -ات- -ه ت- -ن- -ت- -ه -ي وه -و ف -ي
مواجهة متطرفين قدموا من
أاقصسى الجنوب ،من صسحراء
ليبيا ،إاما مؤوامرة غربية أاو
م- - -ج- - -رد ج- - -ن- - -ون،م - -ع ذلك
اسس -ت -ط-اع أان ي-رف-ع ي-ده ن-ح-و
جرسس اإلنذار ربما لول ذاك
ال -ج -رسس م-ا اسس-ت-ي-ق-ظُت م-ن
خمولي الشسخصسي الذي امتّد
كل هذه السسنوات.
ذك- -ر ال -ك -اتب ال -م -ب -دع أان
الصس -غ-ي-رة ال-ت-ي ت-ذك-ره رغ-م
جحوده ،رغم نسسيانه النهائي
لعائلتها بعد كل األلم الذي
عاشسته ،كان بإامكانها إارسسال
الوثائق إالى أاقرب دار نشسر
صسغيرة ،إالى المزبلة ،لها أاكثر
م- -ن ح- -ل غ -ي -ر ال -ح ّ-ل ال -ذي
اه -ت -دت إال -ي -ه ب-اتصس-ال-ه-ا ب-ي
ذات شس- -ت- -اء .إال- -ي- -ك- -م- -ا م- -ع
اع - -ت - -ذاري ال- -ك- -ام- -ل ع- -ل- -ى
التأاخير غير المتعمد.
كتب الدكتور الصسديق بغورة
افتتاحية العمل قائ Óبأان
أاول ما سسيقف عنده القارئ
هو الحسس الفني الذي غدا
عند الكاتب أاكثر حذرا من
تداعيات الجمع بين الروائي
والتاريخي خاصسة حين تنقل
ال -رواي -ة إال -ي -ن -ا ال -ت -اري-خ ف-ي
صس - -ورة م - -بسس - -ط- -ة ج- -اه- -زة
ت -جسس -ده -ا وق -ائ-ع ع-ايشس-ت-ه-ا
شس-خصس-ي-ات ف-ن-ي-ة ورق-ية ،قد
يكون هذا الحذر هو الذي

لول مرة طبعته ناطقة بالمازيغية
ينظم أ

دفعه إالى الغوصس في أاغوار
ن-فسس-ي-ات شس-خصسيات مأازومة
ق - -ل - -ق - -ة م- -ت- -رددة ،ال- -ك- -اتب
المذموم الذي ينكر الرواية
وي- -ع- -يشس ح- -ال- -ة م- -ح- -اك -م -ة
مسس -ت -م -رة ت -م -ارسس -ه -ا ع -ل-ي-ه
شس - -خصس - -ي - -ات - -ه ،وال- -ط- -ب- -يب
النفسساني هشسام عبدي الذي
ي -ف -ق-د السس-ت-ق-رار ح-ت-ى وإان
اسستقر في البويرة ،بعد أان
سسردت عليه مآاسسي مرضساه؛
ضسحايا الحقبة الدموية.
يضس -ي-ف ج-يÓ-ل-ي ب-ان ع-ن-وان
ال-رواي-ة ال-م-ت-ردد ب-ي-ن حرائر
وج- -زائ- -ر ،ون- -ظ- -رة ال- -ري- -ب -ة
السسياسسية التي تترصسد نشسر
ال- -رواي- -ة ،وب- -اي- -ة وسس- -ف- -ي -ان
وال- -ري- -ن -غ -و  ...ت -ع -يشس ه -ذه
الشس -خصس-ي-ات وغ-ي-ره-ا ع-ددا
م -ن ال -ت -ح -ولت وال -ت -وت -رات
وه- - -ي تسس- - -ه- - -م  -خ- - -اصس- - -ة
بسسلبيتها وصسراعها الوهمي-
ف- - -ي شس- - -ت- - -ى السس- - -ق- - -ط - -ات
السس -ي-اسس-ي-ة ال-م-رج-ع-ي-ة ال-ت-ي
أانتجت صسورا متعاقبة ألكبر
ال- -خ- -ي- -ب- -ات ف- -ي ت- -اري- -خ -ن -ا
المعاصسر.
رواي -ة ج -ي Ó-ل -ي ع-م-ران-ي
ال-ج-دي-دة «دم-وع ب-اي-ة» وف-ية
للتفاعل مع الحدث التاريخي
يقول السستاذ بغورة لنه في
حدسس الروائي الرائي يبدأا

جيÓلي من  5أاكتوبر 1988
ليعلن بطريقة ما عن وجود
رغبة عارمة كامنة ثانية في
التحول العميق ثم ينتقل إالى
ال- -تسس- -ع- -ي- -ن -ي -ات م -ن ال -ق -رن
ال -م -اضس-ي ل-ي-فضس-ح اسس-ت-م-رار
إارادة سسوداء قديمة في إابقاء
ال -ج -زائ-ري-ي-ن ب-ع-ي-دا ع-ن ك-ل
أامل .التاريخ السسياسسة العالم
ال - -ن - -فسس - -ي  ...ه- -ي ح- -الت
إانسس-ان-ي-ة دق-ي-ق-ة ت-نسس-ق بينها
ل-غ-ة شس-ف-اف-ة سس-ري-عة متفتحة
ل-ت-ق-دم ل-ن-ا ت-ج-رب-ة ج-زائ-رية
ج -دي -دة م -بشس -رة ب-ك-ث-ي-ر م-ن
الغيم الروائي.
ي - -ع - -ت- -ب- -ر الديب ج- -يÓ- -ل- -ي
ع -م -ران -ي م -ن ب-ي-ن السس-م-اء
الدبية التي رافقت المشسهد
الدب -ي ال -ج -زائ -ر ب -اع -ت-ب-اره
ينتمي الى جيل الثمانينيات ،
ل- -ه حضس- -ور م- -ي- -دان- -ي ع- -ب -ر
الصس- - - -ف- - - -ح- - - -ات الدب- - - -ي - - -ة
وال-م-ل-ت-ق-ي-ات ال-ث-ق-اف-ية التي
تقام عبر وليات الوطن ،
اضسافة الى انه يكتب القصسة
ال -قصس-ي-رة ف-ت-ج-رب-ة ال-رواي-ة
يخوضس غنمارها لول مرة
ي-روي ف-ي-ه-ا ح-ق-ب-ة ت-اري-خ-ي-ة
عرفتها الجزائر وعانت من
ت -داع -ي -ات -ه-ا وه-ي ال-ظ-اه-رة
الره -اب-ي-ة ال-ع-اب-رة ل-ل-ق-ارات
والحدود

مهرجان «الفضساء اŸفتوح» للمسسرح شسهر أافريل اŸقبل ÃسستغاÂ
سس-ت-ن-ظ-م ال-ط-ب-ع-ة األول-ى ل-م-ه-رج-ان «ال-فضساء
المفتوح» للمسسرح الناطق باألمازيغية للهواة
في أافريل المقبل حسسبما علم اول في امسس ،
خÓل حفل اختتام الجلسسات الرابعة للجامعة
الصسيفية األوراسسية للحركة الجمعوية الثقافية
األمازيغية و المجتمع المدني .وسسيشسكل
مهرجان «الفضساء المفتوح» للمسسرح الناطق
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ل-ل-ه-واة «مشس-ت-لة بالنسسبة للشسباب
الموهوبين و سسيعمل على إاثراء الفن الرابع
خاصسة باللغة األمازيغية» حسسب ما أاكد عليه
ال- -مشس -ارك -ون ف -ي ال -ج -ام -ع -ة الصس -ي -ف -ي -ة ف -ي
ت -وصس -ي -ات-ه-م ال-ت-ي ق-دم-وه-ا ف-ي اخ-ت-ت-ام ه-ذه
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة .و دع- -ا ال- -حضس- -ور م -ن أاعضس -اء
جمعيات ثقافية و المجتمع المدني مديريات
ال -ث -ق -اف -ة والشس -ب -اب و ال-ري-اضس-ة إال-ى تشس-ج-ي-ع
الشسباب على إانشساء فرق مسسرحية و جعل دور
Óبداع و
الشسباب وفضساءات أاخرى «أاماكن ل إ
اإلشسعاع في مجال المسسرح».و اقترحوا كذلك
مرافقة عملية نشسر و طبع الكتب الصسادرة
باللغة األمازيغية وكذا زيادة حجم الحصسصس
اإلذاعية باللغة األمازيغية خاصسة بالقبائلية و
الشس -اوي -ة و دع -ا م -نشس-ط-و ال-ج-لسس-ات ال-راب-ع-ة
للجامعة الصسيفية األوراسسية للحركة الجمعوية
ال-ث-ق-اف-ي-ة األم-ازي-غ-ي-ة ك-ذلك إال-ى إاطÓ-ق اسسم
شسباح المكي ( )1991-1894الكاتب المسسرحي
و ال -م -ن -اضس -ل ضس -د الح -ت Ó-ل ع -ل -ى ال-مسس-رح
الجهوي لباتنة و قد حضسر ما ل يقل عن 190
مشساركا قدموا من  18ولية الجلسسات الرابعة
للجامعة الصسيفية األوراسسية للحركة الجمعوية

ال-ث-ق-اف-ي-ة األم-ازي-غ-ي-ة ال-ت-ي اف-ت-ت-حت الث-ن-ين
ال-م-اضس-ي ب-حضس-ور األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة
Óمازيغية سسي الهاشسمي عصساد ،و
السسامية ل أ
تناولت هذه الجلسسات اآلليات التي من شسأانها
أان تجعل من المسسرح «فضساء لترقية التراث و
اللغة و الثقافة األمازيغية».
و حسسب ما صسرح به الهادي بوراسس رئيسس

ج -م -ع -ي-ة ت-ام-زغ-ا أاوراسس ف-وروم ال-ت-ي ب-ادرت
لتنظيم هذا الحدث.و أاضساف بوراسس بأان هذه
التظاهرة التي حملت شسعار «المسسرح فضساء
ل -ل -ج -م -ي-ع و األم-ازي-غ-ي-ة ل-غ-ة ال-ف-ن و اإلب-داع»
تضسمنت خمسس ورشسات للكتابة و اإلخراج و
السسينوغرافيا باإلضسافة إالى إالقاء محاضسرات
حول الحركة المسسرحية األمازيغية .للتذكير

فقد جدد سسي الهاشسمي عصساد في الكلمة
التي أالقاها في افتتاح هذه الجلسسات التزام
Óمازيغية «بمرافقة و
ال-م-ح-اف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
دعم جميع النشساطات الثقافية الجمعوية التي
تعمل على المحافظة على اإلرث الثقافي و
ال -ت -اري -خ -ي األم -ازي -غ -ي ع -ب -ر ك -ام -ل ال-ت-راب
ال- -وط- -ن -ي ».و ب -ع -د أان ث -م -ن ه -ذا ال -ن -وع م -ن

ال -ت-ظ-اه-رات أاب-رز األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة
Óمازيغية أان المبادرين لتنظيم هذه
السسامية ل أ
ال -فضس -اءات ل -ل -ت-ب-ادل ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى «تشس-ج-ي-ع
المبدعين عبر الجهات األربع للبÓد و تثمين
إانجازاتهم العلمية و الفنية باللغة األمازيغية أاو
المترجمة إالى هذه اللغة و يتطلعون إالى إاثراء
و ترقية اللغةاألمازيغية
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لمني في تونسس تحت السسيطرة
الوضسع ا أ

ناصسر الزفزافي يبدأا إاضسرابا مفتوحا عن الطعام

ملف «حراك الريف » ُيناَقشض أامام لجنة الخارجية بالكونغرسض اأ’مريكي

لول إاضسرابا مفتوحا عن الطعام يشسمل الماء والسسكر والمأاكل حتى
بدأا زعيم «حراك الريف» المغربي ناصسر الزفزافي أامسس ا أ
تتحقق مطالبه بنقله من السسجن النفرادي أاين يقضسي عقوبة لمدة  20عاما في سسجن عكاشسة بالدار البيضساء بتهمة المسساسس
ل ذنبه  ،هو مشساركته في احتجاجات للمطالبة بتحسسين الوضساع الجتماعية و القتصسادية لسسكان
بأامن الدولة رغم أان ك ّ
الريف.
و أاعلن والد زعيم «حراك الريف» المغربي
ناصسر الزفزافي الخميسس ،أان ابنه بدأا إاضسرابا
م-ف-ت-وح-ا ع-ن ال-ط-ع-ام اح-ت-ج-اج-ا على ظروف
اعتقاله ،ويقضسي الزفزافي عقوبة بالسسجن 20
سس -ن -ة إلدان-ت-ه «ب-ال-مشس-ارك-ة ف-ي م-ؤوام-رة ت-مسس
بأامن الدولة».
وأاضساف والده في كلمة مؤوثرة ،ان ناصسر طلب
من الجميع مسسامحته ،ومن والدته في حالة
وفاته «نقل جثمانه ودفنه في الريف».
وطلب ناصسر ،على لسسان والده ،من الجميع
عدم التدخل لثنيه على قراره ،الذي قال انه
«سسيخوضسه حتى السستشسهاد».
وب- -رز ن- -اصس- -ر ال- -زف- -زاف -ي ك -ق -ائ -د ل -ل -ح -رك -ة
الحتجاجية «حراك الريف» التي هزت مدينة
الحسسيمة ومناطق الشسمال على مدى أاشسهر
بين خريف  2016وصسيف  ،2017وقد خرجت
أاولى تلك التظاهرات في الحسسيمة احتجاجا
على حادث أاودى ببائع السسمك محسسن فكري.
وق -ال أاح -م -د ال -زف -زاف -ي «اب-ن-ي مصس-م-م ع-ل-ى
النقطاع عن األكل وشسرب الماء حتى تتحقق
مطالبه ،هذا إاضسراب الÓعودة».
وأاضساف «ناصسر ل يطالب بأاكثر من الحقوق
التي يتمتع بها باقي رفاقه ،أان يخرجوه من
ال -زن-زان-ة الن-ف-رادي-ة إال-ى زن-زان-ة لئ-ق-ة ح-يث
يمكنه لقاء رفاقه والحديث إاليهم ...ل نفهم
لماذا يعامل بهذه القسسوة».
ولم تصسدر إادارة سسجن عكاشسة بالدار البيضساء،
حيث يقضسي الزفزافي عقوبته ،أاي تعليق حتى
اآلن.
هذا  ،وقضست محكمة السستئناف بالدار
البيضساء في جوان بأاحكام راوحت بين السسجن
 20عاما وسسنة واحدة في حق  53من قادة
ال-ح-راك .وط-ال-بت ه-ي-ئ-ات سس-ي-اسسية وحقوقية
ع -دة ب -اإلف -راج ع -ن ال -م -ع -ت -ق-ل-ي-ن م-ع-ت-ب-رة أان
مطالبهم عادلة وأاحكام إادانتهم قاسسية ،في
ح -ي-ن أاك-دت السس-ل-ط-ات أان-ه-م ت-م-ت-ع-وا ب-ج-م-ي-ع
ضسمانات المحاكمة العادلة.
وأاصسدر العاهل المغربي محمد السسادسس في
22أاوت ع - -ف - -وا ع - -ن  188شس-خصس-ا م-رت-بطين
بـ»الحراك» في مناسسبة عيد األضسحى ،لكنه
اسس-ت-ث-ن-ى ق-ادة ال-ح-راك ال-م-ح-ك-وم-ين باحكام
قاسسية.
Óحكام المرتبطة
ولم يعرف العدد اإلجمالي ل أ
بالحراك ،ألن محاكم أاخرى أاصسدرت عقوبات
أايضسا بحق أاشسخاصس على عÓقة «بالحراك»،
بعد التظاهرات التي أادت إالى اعتقال أاكثر من
 400شسخصس بحسسب جمعيات حقوقية.
واسستأانف جميع معتقلي «الحراك» في الدار
ال- -ب- -يضس- -اء األح -ك -ام الصس -ادرة ب -ح -ق -ه -م وم -ن
ال -م -رت -قب أان ت -ع -ق -د ج -لسس-ة السس-ت-ئ-ن-اف ف-ي

أاكتوبر.
هذا وطالبت هيئات سسياسسية وحقوقية عدة
باإلفراج عن المعتقلين معتبرة أان مطالبهم
«عادلة» وأاحكام إادانتهم «قاسسية» ،في حين
أاكدت السسلطات أانهم تمتعوا بجميع ضسمانات
المحاكمة العادلة.

ملف «حراك الريف» على طاولة
الكونغرسض
ب -دأات قضس -ي -ة ال -ح -راك الشس -ع -ب -ي ف-ي ال-ري-ف
تحضسر في برلمانات عدد من الدول الغربية
وم-ن-ه-ا ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة األم-ري-كية ،يحدث
هذا في وقت كان المغرب يواجه فقط ملف
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة .ويشس-ك-ل ال-مسس-تجد تحدًيا
ل -ل -دب -ل-وم-اسس-ي-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي ت-ج-د ن-فسس-ه-ا
م-ح-اصس-رة ب-م-ل-ف-ات ج-دي-دة م-ن-ه-ا هذا الملف
الحقوقي-السسياسسي للريف.
ف -ي ه -ذا الصس -دد ،ع -ي-ن ال-ب-يت األب-يضس دف-ي-د
فيشسر سسفيًرا له في المغرب ،لكنه لم يحصسل
بعد على مصسادقة مجلسس الشسؤوون ،وياأتي هذا
ال-ت-ع-ي-ي-ن ب-ع-د ت-أاخ-ي-ر ت-ج-اوز السس-ن-ة والنصسف.
وم-ث-ل السس-ف-ي-ر أام-ام ل-ج-ن-ة الشس-ي-وخ ال-خ-ارجية
لمجلسس الشسيوخ منذ أايام لتقديم رؤويته للعمل
في الرباط وكيفية تطوير العÓقات الثنائية،
وع Ó-وة ع -ل -ى األسس -ئ -ل -ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اإلره-اب
والتعاون الثنائي والعسسكري مع دولة شسريكة
مثل المغرب ،وكذلك ملف الصسحراء الغربية
الحاضسر بقّوة في أاجندة البيت األبيضس ،يبقى
ال-ج-دي-د ه-و م-ع-ال-ج-ة ال-ل-ج-ن-ة ل-م-لف الحراك
الشسعبي في الريف.
ومن ضسمن التسساؤولت تلك المتعلقة باألحكام
القاسسية التي صسدرت في حق نشسطاء الريف،

وهي  20سسنة لبعضسهم مثل ناصسر الزفزافي
الوجه البارز للحراك ،بينما شسملت األحكام
أاك - -ث - -ر م- -ن  700شس -خصس -ا .وت -ع-ه-د السس-ف-ي-ر
ال-م-رت-قب،ف-ي ح-ال-ة ت-أاك-ي-ده ف-ي م-نصس-ب-ه على
معالجة موضسوع معتقلي الريف بطرق مناسسبة
ودبلوماسسية بسسبب مطالبهم الجتماعية .وركز
في الوقت ذاته على الدفاع عما اعتبره قيم
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة ،وه-ي ط-رح مسس-أال-ة
ح-ق-وق اإلنسس-ان وح-ري-ة ال-ت-ع-ب-ي-ر وال-ت-دي-ن في
المغرب.
ول -م ت -ع -ل -ق ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال -م -غ -رب -ي-ة ع-ل-ى
تصسريحات السسفير األمريكي المرتقب ،وكانت
قد انتقدت عدًدا من الدول األوروبية التي
ح -اولت ال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى م-ا ي-ج-ري ف-ي ال-ري-ف،
ولسسيما هولندا ،حيث وقعت أازمة بين البلدين
ف -ي أاع -ق-اب اح-ت-ج-اج دب-ل-وم-اسس-ي ع-ن-ي-ف م-ن
الرباط.
وحتى األمسس القريب ،كان الملف السسياسسي
وبطابع حقوقي الذي يحضسر في البرلمانات
األوروبية وحتى الكونغرسس ومجلسس الشسيوخ
األمريكي ،هو نزاع الصسحراء الغربية  ،لكن
اآلن تحول الحراك الشسعبي في الريف إالى
ال -م -ل -ف ال -ث -ان -ي .وأاسس -ه-م ع-دد م-ن ال-نشس-ط-اء
ال -م -غ -ارب -ة ال -م -ق -ي-م-ي-ن ف-ي أاوروب-ا وال-ولي-ات
ال -م -ت -ح -دة م -ن ت-دوي-ل نسس-ب-ي ل-ل-م-ل-ف ،ول-ه-ذا
ي -حضس -ر ف -ي ال -ب -رل-م-ان األوروب-ي وب-رل-م-ان-ات
إاسسبانيا وبلجيكا وهولندا ضسمن أاخرى.
وشس-ه-د ال-م-غ-رب خÓ-ل السس-ن-ت-ي-ن ال-م-اضس-ي-ت-ي-ن
ح -راك ال -ري-ف ،ال-ذي ان-دل-ع ب-ع-د م-ق-ت-ل ب-ائ-ع
ل-لسس-مك ف-ي شس-اح-ن-ة ل-ل-ق-م-ام-ة ،وقام بتحريك
م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف ب-ك-ام-ل-ه-ا اح-ت-ج-اًجا ،وخاصسة
مدينة الحسسيمة ،ولجأات المملكة المغربية
إالى العتقالت التي فاقت .700

النهضسة تتم ّسسك بموعد
ا’نتخابات التشسريعية والرئاسسية

أاك -د وزي -ر ال -دف -اع ال -ت -ونسس -ي ,ع -ب -د ال -ك-ري-م
الزبيدي ,أان الوضسع األمني في تونسس تحت
السسيطرة و انه «ل مكان لÓإرهاب في البÓد»
ال-ت-ي تشس-ه-د ح-ال-ي-ا ع-م-ل-ي-ات ت-مشس-ي-ط واسس-عة
النطاق بعد العملية اإلرهابية التي جرت في
جويلية الفارط بمعتمدية عين سسلطان بولية
جندوبة.
وأاورد عبد الكريم الزبيدي على هامشس زيارة
م -ي -دان-ي-ة أاج-راه-ا م ال-خ-م-يسس إال-ى ال-وح-دات
العسسكرية ببن قردان وجرجيسس من ولية
مدنين ,أانه «ل مكان لÓرهاب في تونسس وان
البÓد مسستقرة وأامنها تحت السسيطرة ,وهو
م - -ا ت - -ج - -ل - -ى ف - -ي ن- -ج- -اح ك- -ل ال- -م- -ح- -ط- -ات
واإلسس -ت -ح -ق -اق -ات ال -ت -ي شس-ه-دت-ه-ا ال-بÓ-د م-ن
إان-ت-خ-اب-ات وإام-ت-ح-ان-ات وط-نية وشسهر رمضسان
وم -وسس-م سس-ي-اح-ي والسس-ت-ع-داد ح-ال-ي-ا ل-ت-أام-ي-ن
العودة الدراسسية» .وأاكد في ذات السسياق أان
«الوضسع على الحدود البرية والبحرية مسستقر
بفضسل جهود المؤوسسسستين المنية والعسسكرية
التي هي في حالة يقظة مسستمرة وجاهزية
ت- -ام- -ة ,خ -اصس -ة ف -ي ظ -ل األوضس -اع األم -ن -ي -ة
الدقيقة التي تشسهدها الجارة ليبيا».
أاما بخصسوصس منظومة المراقبة اللكترونية
ع-ل-ى ال-ح-دود ,أاع-رب ال-زب-ي-دي ع-ن ارت-ي-احه
للنتائج اإليجابية لهذه المنظومة المتنقلة التي
ت -م ت -رك-ي-زه-ا م-ن-ذ سس-ت-ة أاشس-ه-ر ,م-ب-رزا أان-ه-ا
«تمكن من المشساهدة على بعد يمتد بين  30و
 40كلم وسساعدت بصسفة جدية على التعرف
ع -ل -ى ت -ه -دي -دات اره -اب -ي -ة وع -ل -ى ال -ج-ري-م-ة
المنظمة قبل القتراب من التراب التونسسي».
وأاف -اد ال -وزي -ر ال -ت -ونسس -ي ل -ل -دف -اع ب-ان ه-ن-اك
منظومة مراقبة متنقلة ثانية بصسدد التركيز
ب-ي-ن ب-ن ق-ردان وال-ره-ي-ب-ة ,سس-ي-ت-م إاسس-ت-كمالها
ن -ه -اي -ة شس -ه -ر ن-وف-م-ب-ر ال-ق-ادم ,ع-ل-ى أان ي-ت-م
الشس - -روع سس- -ن- -ة  2019ف -ي ت -رك-ي-ز م-ن-ظ-وم-ة
ال -م -راق -ب -ة الل -ك -ت -رون -ي -ة ال-ث-اب-ت-ة ل-يسس-ت-ك-م-ل
إانجازها سسنة .2020
وفي سسياق متصسل ,أاكد السسيد الزبيدي إان
«الجيشس الوطني يقوم بعمليات تمشسيط واسسعة
ال-ن-ط-اق شس-م-لت ع-دة ك-ي-ل-وم-ت-رات م-رب-عة بعد
ال -ع -م-ل-ي-ة اإلره-اب-ي-ة ال-ت-ي وق-عت ف-ي ج-وي-ل-ي-ة
ال -ف -ارط ب -م-ع-ت-م-دي-ة ع-ي-ن سس-ل-ط-ان م-ن ولي-ة
ج -ن -دوب -ة ,وذلك ب -ال -ت-نسس-ي-ق ب-ي-ن ج-يشس ال-ب-ر
والطيران والحرسس الوطني».

ا’نتخابات من أاجل
اسستكمال البناء الديمقراطي

ع ّ-ب -رت ح -رك -ة ال -ن -هضس -ة ( 68ن -ائ-ب-ا،)217 /
ال -خ-م-يسس ،ع-ن ت-مّسس-ك-ه-ا ب-إان-ج-از ال-م-ح-ط-ات
الن-ت-خ-اب-ي-ة ف-ي آاج-ال-ه-ا ال-دسستورية المحددة،
ردا على مواقف قالت الحركة أانها مشسككة في
ان -ع -ق -اد الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة وال-تشس-ري-ع-ي-ة

حصسيلة الضسحايا ترتفع الى  41قتي Óو  123جريح

حكومة الوفاق تتحّرك لفضض ا’شستباكات في طرابلسض

تتوالى التصسريحات والبيانات من حكومة الوفاق الليبية في طرابلسس ،بخصسوصس
لم-ن-ي-ة ف-ي ال-ع-اصس-م-ة الليبية ،وبحسسب هذه التصسريحات
آاخ-ر مسس-ت-ج-دات ال-ح-ال-ة ا أ
وال-ب-ي-ان-ات ف-إان ق-وات ت-اب-ع-ة ل-ل-وف-اق سس-ت-ت-ول-ى فضس النزاع وإابعاد المتحاربين وسسط
مطالبات بعودة الفرقاء إالى مواقعهم قبل بدء الشستباكات.
وآاخر هذه التصسريحات ،ما قاله آامر المنطقة
ال -عسس -ك -ري -ة ال -غ-رب-ي-ة حسسب تصس-ن-ي-ف ح-ك-وم-ة
الوفاق ،اللواء أاسسامة الجويلي بأان «المجلسس
الرئاسسي شسّكل قوة من المنطقة الغربية؛ لفضس
النزاع بين الطرفين المتقاتلين في طرابلسس».
وحسسب تصس- -ري- -ح ج- -وي- -ل- -ي إلح- -دى ال -ق -ن -وات
ال-م-ح-ل-ي-ة ،ف-إان «ال-ق-وة ال-ج-دي-دة سس-تتدخل بين
ال -ط -رف -ي-ن وسس-تشس-ك-ل خً-ط-ا ف-اصس Óً-ب-ي-ن-ه-م-ا»،
وطالب الجويلي «كل القوات المتقاتلة بالعودة
إال- -ى م- -ق- -رات- -ه- -ا ال- -ت- -ي خ- -رجت م- -ن- -ه -ا ق -ب -ل
الشستباكات».
وكان رئيسس المجلسس الرئاسسي لحكومة الوفاق،
ف -ائ -ز السس-راج ،ق-د ط-الب ال-م-ت-ح-ارب-ي-ن ب-وق-ف
القتال ،مبدًيا اندهاشسه مما حدث من اقتتال،
وأايضًسا دعا «الجميع» إالى عدم النجرار نحو
دعوات واهية .
وقد أاشسار نائب رئيسس المجلسس الرئاسسي أاحمد
م -ع -ي -ت -ي -ق ،ف -ي تصس -ري -ح ل -ه ،إال-ى أان ال-م-ج-لسس
ال- -رئ- -اسس- -ي ل- -ن ي- -ق -ف م -ك -ت -وف األي -دي أام -ام
الشستباكات ،مؤوكًدا أان لديه قرارات حاسسمة
لوقف القتتال ،وأانه قادر على اسستخدام قوات
م- -ن وزارة ال- -دف- -اع ل- -بسس -ط األم -ن ب -م -ن -ط -ق -ة
الشستباكات في طرابلسس دون اللجوء إالى قصسف
المدنيين.

الرئاسسي الليبي يرفضض اسستخدام القوة

في السسياق  ،جدد المجلسس الرئاسسي لحكومة
ال -وف -اق ال -ل -ي -ب -ي -ة شس -ج -ب -ه لÓ-ع-ت-داءات ع-ل-ى
المدنيين في ضسواحي مدينة طرابلسس.
وذكر المكتب اإلعÓمي لرئيسس المجلسس في
بيان صسادر عنه الخميسس ,بمواقفه الثابتة
ل-ن-ه-ج ال-ح-وار سس-ب-ي-ل وح-ي-د لسس-ت-ك-مال مسسيرة
الوفاق الوطني ,ورفضسه القاطع لسستخدام
القوة إال في حالت الدفاع ضسد العتداء.
ونفى المجلسس بشسدة أان تكون طائراته الحربية
قصسفت أاي موقع داخل مدينة ترهونة ,مؤوكًدا
أان جميع العمليات تسستهدف مواقع المعتدين
في ضسواحي العاصسمة طرابلسس .وأاضساف «أاننا
مسسؤوولون عن البناء والتعمير في مدينة ترهونة
وكل المدن الليبيية ومن يسسعى للبناء ل يتجه
إال -ى ال -ه -دم ,م -ؤوك ً-دا أان ال -م -ج -لسس ال -رئ -اسس-ي
ي-ح-رصس ب-ك-ل إام-ك-ان-ي-ات-ه ع-ل-ى ت-أام-ي-ن سسÓ-مة
المدنيين وممتلكاتهم الخاصسة والعامة ,وهو
ع - -اق - -د ال - -ع - -زم ع - -ل - -ى وق - -ف الع - -ت - -داءات
والممارسسات الخارجة عن القانون أاينما كانت,
ولن نتهاون حيال ذلك وسسينال كل مسستهتر
بأامن المواطنين الجزاء الرادع العادل».
وحذر الجميع من السستماع لصسوت الفتنة بين
المكون الجتماعي الواحد ,وفي هذا الصسدد

أاهاب المجلسس بالعقÓء واألعيان التحرك لنزع
فتيل الفتنة ,ورأاب الصسدع وتحقيق اللحمة بين
أابناء الوطن الواحد.
وقال وزير الداخلية الليبي عبد السسÓم عاشسور
إان القتال يدور بين ما يسسمى باللواء السسابع,
وه -ي ج -م -اع -ة مسس-ل-ح-ة م-ن ت-ره-ون-ة ( 60كلم
جنوب شسرقي طرابلسس) ,ومجموعة مسسلحة
من طرابلسس.

ارتفاع حصسيلة ضسحايا

ه -ذا و ق -د ارت -ف -عت حصس -ي -ل-ة ق-ت-ل-ى ال-م-ع-ارك
ال-دائ-رة ف-ي ال-ع-اصس-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ط-راب-لسس م-ن-ذ
الث-ن-ي-ن ال-م-اضس-ي إالى  41شس-خصس-ا ع-ل-ى األقل
وإاصسابة  123بجروح ،بحسسب وزارة الصسحة.
ورغ - -م اإلعÓ- -ن ع- -ن ه- -دن- -ة ال- -ثÓ- -ث- -اء ب- -ي- -ن
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المجموعات المسسلحة إال أانه لم يتم احترامها
،واسستمرت حتى مسساء األربعاء.
وكانت المعارك قد توقفت الخميسس بعد اتفاق
لوقف إاطÓق النار أاعلنه اأعيان من مدن الغرب
ال -ل -ي -ب -ي ،ل-ك-ن ه-ن-اك تسس-اؤولت ع-م-ا إاذا ك-انت
األطراف سستواصسل احترامه.
ه -ذا و ق -د أاع -ربت ت -ونسس ع -ن انشس -غ-ال-ه-ا إازاء
التطورات «الخطيرة» في العاصسمة الليبية على
خ- -ل -ف -ي -ة اشس -ت -ب -اك -ات ب -ي -ن ال -ق -وات ال -ل -ي -ب -ي -ة
ومجموعات مسسلحة جنوب طرابلسس.
ج -اء ذلك خ Ó-ل اتصس -ال ه -ات -ف-ي أاج-راه مسس-اء
ال -خ -م -يسس وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة ال-ت-ونسس-ي خ-م-يسس
ال-ج-ه-ي-ن-اوي م-ع ن-ظ-ي-ره ال-ل-ي-بي محمد الطاهر
سس -ي -ال -ة ت -م خ Ó-ل -ه ال -ت -ط -رق إال-ى مسس-ت-ج-دات
األوضساع في ليبيا.

القادمة في موعدها.
وأاكدت النهضسة في بيان نشسرته النهضسة على
م-وق-ع-ه-ا الل-ك-ت-رون-ي« ،أان شس-رط ال-ت-حّ-رر م-ن
الدكتاتورية وعÓمة إانفاذ اإلرادة الشسعبية هو
اسس -ت -م-رار إان-ج-از ال-م-ح-ط-ات الن-ت-خ-اب-ي-ة ف-ي
آاجالها الدسستورية المحددة من أاجل اسستكمال
البناء الديمقراطي في بÓدنا»
واعتبرت النهضسة أانه «دون انتخابات تنتفي
الشس- -رع- -ي- -ة ،وأان أاّي تشس- -ك- -يك ف -ي ال -ع -م -ل -ي -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة ي -م -ث -ل ضس -رًب -ا ل-مسس-ار الن-ت-ق-ال
الديمقراطي».
ووف- -ق ت- -ق- -اري- -ر إاع Ó-م -ي -ة م -ح -ل -ي -ة رّج -حت
شس- -خصس -ي -ات ت -ونسس -ي -ة ت -أاج -ي -ل الن -ت -خ -اب -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-رئ-اسس-ي-ة ال-م-ق-رر إان-ج-ازها في
خريف  2019إالى موعد لحق.
وجّددت النهضسة بحسسب البيان ،التأاكيد على
«ال-ت-زام-ه-ا ب-ال-ت-واف-ق ق-ب-ل النتخابات وبعدها
م -ه-م-ا ك-انت ال-ن-ت-ائ-ج ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ع-ط-ي-ات
الصس-ن-دوق وم-ن ح-اج-ة ت-ج-رب-تنا الديمقراطية
الناشسئة للشسراكة الواسسعة إلدارة الشسأان العام
واسستمرار نجاح النموذج التونسسي».

إاقالة وزير الطاقة

قرر رئيسس الحكومة التونسسية يوسسف الشساهد
أامسس إاعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات
المتجددة خالد قدور.
وقالت دائرة اإلعÓم واإلتصسال التابعة لرئاسسة
الحكومة التونسسية ان الشساهد قرر إاعفاء
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خ -ال-د ق-دور وك-اتب ال-دول-ة ل-ل-م-ن-اج-م ه-اشس-م
الحميدي وعدد اخر من كبار مسسؤوولي هذه
الوزارة.
واضساف ان رئيسس الحكومة قرر أايضسا إالحاق
أاج- -ه- -زة ودوائ- -ر وزارة ال- -ط- -اق -ة وال -م -ن -اج -م
وال- -ط- -اق- -ات ال- -م- -ت- -ج -ددة ب -وزارة الصس -ن -اع -ة
وال-م-ؤوسسسس-ات الصس-غ-رى وال-م-ت-وسس-ط-ة وتشسكيل
ل -ج -ن -ة خ-ب-راء ل-دى رئ-اسس-ة ال-ح-ك-وم-ة إلع-ادة
ه -ي -ك -ل -ة ال -وزارة وم -راج -ع -ة ح -وك -م -ة ق -ط -اع
الطاقة.

بمبادرة روسسية
ورعاية سسودانية

التوقيع على اتفاق
سسÓم في جمهورية
أافريقيا الوسسطى
وق -ع ع -دد م -ن ال -ج -م -اع -ات السس -ي -اسس -ي-ة و
العسسكرية في جمهورية أافريقيا الوسسطى
على اتفاق سسÓم في العاصسمة السسودانية
ال-خ-رط-وم ,ب-م-ب-ادرة م-ن روسس-ي-ا وب-رع-اية
الرئيسس السسوداني عمر حسسن البشسير.
وت-م-ك-نت األط-راف ال-م-وق-ع-ة ع-ل-ى الت-فاق
على وضسع المبادئ األسساسسية لضسمان األمن
والسسÓم في جمهورية إافريقيا الوسسطى,
إاذ شسمل التفاق بنودا أاهمها «وضسع حد
للجريمة والعمل على مشساريع تخدم التنمية
القتصسادية وكذلك جذب السستثمارات إالى
الجمهورية وفقا للضسوابط المعمول بها».
وجاء الجتماع بمبادرة تقدمت بها روسسيا
وبرعاية من الرئيسس السسوداني عمر حسسن
ال -بشس -ي -ر ,ح -يث أاك -د ال -م -ب -ع -وث ال -خ -اصس
للخارجية الروسسية ورئيسس الوفد الروسسي
قسسطنطين شسوفالوف «التوقيع على وثائق
السس Ó-م وب -داي -ة ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ف-اوضس خ-ط-وة
ضس -روري -ة ل -ت -ح -ق -ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسس-ت-دام-ة
والمسستقرة لجمهورية إافريقيا الوسسطى».
ونشس -بت ال -ح -رب األه -ل -ي -ة ف -ي ج -م -ه-وري-ة
إاف -ري -ق -ي-ا ال-وسس-ط-ى ع-ام  ,1992إاذ أادت
ال-م-واج-ه-ات ب-ي-ن ال-فصس-ائ-ل ال-مسس-لحة إالى
ازدي -اد م -ع -دل ال-ج-ري-م-ة وال-ع-ن-ف وخ-ل-فت
أاعدادا هائلة من المصسابين.
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بمششاركة المعارضشة

موريتانيا على موعد اليوم مع ا’نتخابات التشسريعية و المحلية
تنظم اليوم في موريتانيا انتخابات تششريعية ومحلية وجهوية تكتسشي طابعا حاسشما سشواء للسشلطة أاو المعارضشة التي قررت
هذه المرة المششاركة فيها.
ويشسارك في انتخابات اليوم عدد قياسسي من
اأ’حزاب يصسل إالى  98حزبا ،في حين يبلغ
ع -دد ال -ن-اخ-ب-ي-ن أاك-ث-ر م-ن  1,4م-ل-يون ناخب
مسس -ج -ل ،وف -ي ح -ال أاج -ريت دورة ث -ان -ي -ة م-ن
ا’نتخابات فسستكون في 15سسبتمبر.
اأعلنت اللجنة الوطنية المسستقلة للنتخابات
ف -ي م -وري -ت -ان-ي-ا ج-اه-زي-ت-ه-ا ال-ك-ام-ل-ة إ’ن-ج-اح
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-م-ح-لية والجهوية
المرتقبة اليوم  ،الفاتح سسبتمبر.
وأاكدت اللجنة وقوفها على مسسافة واحدة من
ج- -م -ي -ع اأ’ط -راف ال -مشس -ارك -ة ف -ي ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ،وأان-ه-ا ح-ريصس-ة ع-ل-ى حضس-وره-م
بصسفة مقبولة في جميع مكاتب التصسويت.
قال رئيسش اللجنة محمد فال ولد بلل»،تم
اإرسس -ال ك -ل ال-وسس-ائ-ل ال-خ-اصس-ة ب-ا’ق-ت-راع إال-ى
عواصسم الو’يات ،التي بدورها سستوزعها على
المقاطعات التابعة لها».
وأاضس- -اف« :رغ- -م الصس- -ع -وب -ات وضس -ي -ق ال -وقت
وتعقيدات العملية ا’نتخابية من حيث عدد
الصسناديق والمشساركين وصسعوبة طباعة بطاقة
ال-ن-اخب ال-م-لئ-م-ة ومسس-اح-ة ال-بلد الشساسسعة،
ف -إان ك -ل ع -واصس -م ال -و’ي -ات وصس-ل-ت-ه-ا ال-ل-وازم
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ال-م-ك-ون-ة م-ن صس-ن-ادي-ق ا’ق-ت-راع
وبطاقة الناخب والحبر اللصسق والسستار».
وحث رئيسش اللجنة رؤوسساء المكاتب في لجان
ال -تصس -ويت ع -ل-ى ال-ت-ع-اون ال-ك-ام-ل م-ع م-م-ث-ل-ي
اأ’ح -زاب ف -ي ه -ذه ال -م -ك-اتب ضس-م-ان-ا ل-ن-ج-اح
العملية ا’نتخابية بكل شسفافية ونزهة وحياد».

موريتانيا التي أاسسدلت السستار على الحملة
ا’نتخابية ،هي اليوم على موعد مع إاجراء
انتخابات تشسريعية وبلدية ،هي اأ’ولى منذ
اع -ت -م -اد ن -ظ-ام ال-م-ج-السش ال-ج-ه-وي-ة وت-ع-دي-ل
الدالذي يقود البلد مند .2008
ويشس -ارك ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات  98ح-زب-ا سسياسسيا،
ثمانون منها يشسكلون أاحزاب الموا’ة ،وتتميز
ه -ذه ا’سس -ت-ح-ق-اق-ات ب-مشس-ارك-ة ’ 1590ئحة
انتخابية تتنافسش على  219مجلسسا بلديا و161
’ئحة تتنافسش على  13مجلسسا إاقليميا وأاكثر
من خمسسة آا’ف مرشسح يتنافسسون على 157
يشسار الى أان القانون
مقعدا برلمانيا.
المتعلق باأ’حزاب السسياسسية بموريتانيا ينصش

على أان جميع اأ’حزاب التي حصسلت على أاقل
من  1في المائة في ا’نتخابات الماضسية إان
حصسلت على النتيجة نفسسها في انتخابات
 2018سسيتم حلها بشسكل مباشسر بعد اإ’علن
عن النتائج وفي المقابل يمكن لمنتخبي
اأ’حزاب الحاصسلة على نسسبة تقل عن  1سسواء
كانوا نوابا أاو عمدا أاو مسستشسارين محليين
ا’نضسمام إالى أاحزاب أاخرى معترف بها.
ي -ذك -ر أان اخ -ر ان -ت -خ -اب-ات ب-رل-م-ان-ي-ة وب-ل-دي-ة
بموريتانيا كانت قد جرت شسهر نوفمبر من
سسنة  2013وتصسدر نتائجها حزب (ا’تحاد من
أاج -ل ال -ج -م -ه-وري-ة) م-ت-ب-وع-ا ب-ح-زب ال-ت-ج-م-ع
لصسلح والتنمية (تواصسل).
الوطني ل إ

القرار سشيفاقم الحالة الكارثية في غزة

الو’يات المتحدة تعتزم وقف تمويل «أاونروا »
قررت إادارة الرئيسش اأ’مريكي دونالد ترامب
اإل-غ-اء ك-ل ال-ت-م-وي-ل اأ’م-ري-ك-ي ل-ب-رن-ام-ج اأ’م-م
ال-م-ت-ح-دة ل-مسس-اع-دة ل-لج-ئ-ين الفلسسطينيين ،
ك-ج-زء م-ن تصس-م-ي-م-ه-ا ع-ل-ى وضس-ع أام-وال-ها في
المجا’ت التي تخدم سسياسستها ،بينما تسسعى
إ’عادة حسساب إانفاق المسساعدات الخارجية
اأ’م- -ري -ك -ي -ة واع -داد خ -ط -ت -ه -ا ل -لسس -لم ب -ي -ن
اإ’سسرائيليين و الفلسسطينيين
ون- -ق- -لت صس- -ح- -ي -ف -ة «واشس -ن -ط -ن ب -وسست» ع -ن
مسسؤوولين مطعلين على القرار  ،انه في إاعلن
سسوف يتم اصسداره في غضسون اأ’سسابيع القليلة
لعراب عن رفضسها
القادمة  ،تعتزم اإ’دارة ل إ
للطريقة التي تنفق بها وكالة اأ’مم المتحدة
إ’غ -اث -ة وتشس -غ -ي -ل ال -لج -ئ-ي-ن ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي-ن
(أاونروا) اأ’موال.
وق -ال ال -مسس -ؤوول -ون ،ال -ذي -ن ل -م ي -ت -م ت -ح -دي -د
هويتهم ،إان الو’يات المتحدة سسوف تدعو إالى
تخفيضش حاد في عدد الفلسسطينيين المعترف
بهم كلجئين ،حيث خفضست عددهم من أاكثر
من  5مليين شسخصش  ،بما في ذلك أاحفادهم ،
اإلى أاقل من ُعشسر هذا العدد  ،أاو أاولئك الذين
ما زالوا أاحياء منذ إانشساء الوكالة قبل سسبعة
عقود.
ومن شسأان أاي تخفيضش من هذا القبيل أان يلغي
فعليًا  ،بالنسسبة لمعظم الفلسسطينيين « ،حق
ال- -ع- -ودة» إال -ى اأ’رضش ال -م -ت -ن -ازع ع -ل -ي -ه -ا م -ع
اإسسرائيل.
كانت الو’يات المتحدة قد قلصست اسسهاماتها
المالية لوكالة اونروا مؤوخرا بمعدل النصسف

عـــــÈ
العا⁄
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منتقذا ازدواجية المعايير التي تتعرضض لها تركيا

أاردوغان يتمسسك بأانظمة صسواريخ «إاسس – »400

قال الرئيسش التركي ،رجب طيب أاردوغان ،إان
«تركيا بحاجة إالى أانظمة الدفاع الصساروخية
’إاسش ( ’400 -ال -روسس -ي -ة) ،وا’ت-ف-اق-ي-ة ح-ول-ه-ا
انتهت».
جاء ذلك في كلمة أالقاها خلل حفل تخريج
ضسباط في الجيشش التركي ،امسش الجمعة ،في
و’ية «باليكسسير» غربي البلد.
وان -ت -ق -د أاردوغ -ان ازداوج -ي -ة ال-م-ع-اي-ي-ر ال-ت-ي
تتعرضش لها تركيا فيما يتعلق بملف مكافحة
اإ’رهاب.
وأاّك-د أان «ال-دع-اوى ال-قضس-ائ-ي-ة ال-م-ق-ام-ة ح-ول
ت -رك -ي -ا ف -ي ال -و’ي -ات ال -م -ت -ح-دة ،وال-ق-رارات
الصسادرة بخصسوصسها ،ليسش لها مثيل في أاي
دولة أاخرى».
وشسّدد على أانه «ليسش في تركيا أاي مشسكلة تبرر
ال -ه -ج -م -ات اإ’ره -اب-ي-ة ال-م-وج-ه-ة ضس-ده-ا ف-ي
ال-داخ-ل وال-خ-ارج ،وال-ري-اء ال-ذي ت-واج-ه-ه ف-ي
السساحة الدولية ،وصسورة اأ’زمة التي يحاولون
خلقها على ا’قتصساد التركي».
وفيما بتعلق بالتقلبات وحالة عدم ا’سستقرار
في أاسسعار الصسرف ،قال أاردوغان إانها عبارة
عن «عملية تسستهدف بلدنا».
وأاضس-اف« :ي-ري-دون ت-ح-ق-ي-ق م-ا ل-م يسس-ت-ط-يعوا
ف-ع-ل-ه ع-ب-ر ال-م-ن-ظ-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة وعصس-اب-ات
الخونة في الداخل ،عن طريق اسستخدام سسلح
ا’قتصساد الذي جعلوا سسعر الصسرف رصساصسة
له».
وأاشس -ار إال -ى أان «ت -رك -ي -ا ب -ق -در م-ا ت-ح-ت-اج إال-ى
علقات تحالف مع الدول اأ’وروبية وأامريكا،
ف -ه -ي ب-ح-اج-ة إال-ى ع-لق-ات ت-ع-اون م-ع سس-ائ-ر
الدول».
وتابع الرئيسش التركي« :نحن على علم بتلك
ال-نشس-اط-ات السس-ري-ة أاو ال-ع-ل-ن-ي-ة ال-تي يمارسسها
أاول -ئك ال-ذي-ن ي-ف-رضس-ون ع-ل-ي-ن-ا إاق-ام-ة ع-لق-ة
أاحادية الجانب».

دعوة إالى إانقاذ التجارة العالمية من
تسسلط الدو’ر
واعتبر أانه ’ يمكن بأاي شسكل تفسسير محاولة
إاضس-ع-اف ق-وة ت-رك-ي-ا ف-ي ال-م-ج-ال-ي-ن العسسكري
وا’قتصسادي بذريعة دعوة قضسائية مسستمرة
وفق القوانين في و’ية إازمير غربي تركيا.
على صسعيد آاخر  ،دعا الرئيسش التركي رجب
ط -يب أاردوغ -ان ،إال -ى ت -ف -ع -ي -ل ال -ت -ع-اون ت-ج-اه
الخطط ا’سستراتيجية التي يجري اتخاذها،
وال-رام-ي-ة إال-ى ت-خ-ل-يصش ال-ت-ج-ارة ال-ع-ال-مية من
تسسلط الدو’ر.
وشسّدد الرئيسش التركي على وجوب مكافحة
تهديد تنظيم «غولن» اإ’رهابي ،يدا بيد بغية
ضسمان أامن الشسعوب.
وأاضساف« :سسنجد مع اأ’صسدقاء والحلفاء الحل
لمشسكلت النظام العالمي التي تتجاهل القيم
اإ’نسسانية».
وأاشسار أان بلده تواصسل زيادة اسستثماراتها في
الخارج من جهة ،وتفتح أابوابها للراغبين في
ا’سستفادة من البيئة المشسجعة للسستثمار فيها
من جهة ثانية.

دمششق في المرحلة األخيرة لتحرير كامل أاراضشيها من اإلرهاب

الدمويون في إادلب يفجرون جسسرين
تحسسبا لهجوم القوات السسورية

،زاعمة ان الوكالة تحتاج إالى اصسلحات.
وعلى الفور  ،قال العديد من خبراء السسياسسة
الخارجية واأ’من اإ’قليميين  ،بما في ذلك في
إاسسرائيل  ،إان خفضش ميزانية اأ’ونروا  ،وسسط
دعوة إالى «إالغاء تسسجيل» اللجئين  ،سسيؤودي
إالى تفاقم الحالة اإ’نسسانية الكارثية بالفعل ،
خاصسة في غزة  ،ويزيد بشسكل حاد من مسستوى
عنف.
ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ال-مسس-اه-م-ات ال-م-الية المقدمة
لونروا  ،قدمت الو’يات المتحدة مسساعدات
ل أ
ثنائية مباشسرة إالى الضسفة الغربية وغزة.
و ف - -ي اأ’سس - -ب - -وع ال- -م- -اضس- -ي  ،أاع- -ل- -نت وزارة
الخارجية اأ’مريكية أانه سسيتم «إاعادة توجيه»
أاكثر من  200مليون دو’ر من المسساعدات
المخصسصسة لهذا العام بالفعل إالى مكان آاخر.
واضسافت إان التخفيضسات في التمويل  ،إالى

تأاخر تشسكيل
الحكومة في لبنان

ب -ي-روت :ب -ع -د ث -لث -ة أاشس -ه-ر ع-ل-ى ت-ك-ل-ي-ف-ه تشس-ك-ي-ل
ال -ح -ك -وم -ة ال -ل -ب-ن-ان-ي-ة ’ ،ي-زال رئ-يسش ال-وزراء سس-ع-د
الحريري عاجزا ً عن إاتمام المهمة أامام عوائق عدة
تثير الخشسية من تجدد الشسلل المؤوسسسساتي في هذا
البلد الصسغير وغرقه في أازمة اقتصسادية حادة.
في ماي الماضسي جرت اإ’نتخابات التشسريعية اأ’ولى
ف -ي ل -ب-ن-ان م-ن-ذ تسس-ع سس-ن-وات وك-ل-ف إاث-ره-ا ال-رئ-يسش
ال-ل-ب-ن-ان-ي م-يشس-ال ع-ون ،ال-ح-ري-ري تشس-ك-ي-ل ال-حكومة
الجديدة على أامل إاعلنها سسريعا بعدما كانت في
السسابق تسستغرق أاحيانا أاشسهرا عدة بسسبب الخلفات
بين اأ’طراف السسياسسية.

توتر في كيمنتسس اأ’لمانية
كيمنتسض  :تشسهد مدينة كيمنتسش توترا بعد موجة

جانب التحو’ت في السسياسسة  ،بما في ذلك
ا’عتراف بالقدسش كعاصسمة إاسسرائيل  ،هي
ج -زء م -ن إاع -ادة تشس -ك -ي -ل رئ -يسس -ي -ة لسس -ي -اسس-ة
اأ’م -ري -ك -ي -ة بشس -أان الشس -رق اأ’وسس -ط ف -ي ظ -ل
إادارةالرئيسش ترامب.
ورغ -م ق -ي -ام دول ع -رب -ي -ة واوروب -ي -ة ب -ت -ق-دي-م
اسسهامات مالية ضسخمة لوكالة اونروا  ،ا’ أان
الو’يات المتحدة تعد اكبر مسساهمة باموال
ل -ل -وك -ال -ة ح -يث ق-دمت ث-لث م-ي-زان-ي-ة ال-وك-ال-ة
البالغة 1ر 1مليار دو’ر في عام 2017.
وفيما يقوم باعداد خطة سسلم ،يسسعى البيت
اأ’بيضش إالى اسستبعاد حق العودة من على طاولة
ال -م -ف-اوضس-ات  ،ك-م-ا ق-ال ت-رامب إان-ه اسس-ت-ب-ع-د
مسس-ت-ق-ب-ل م-دي-ن-ة ال-ق-دسش ال-م-ت-ن-ازع عليها من
المفاوضسات في أاواخر العام الماضسي عندما
اعترف بها كعاصسمة إ’سسرائيل.

من أاعمال العنف العنصسرية إاثر مقتل مواطن أالماني
طعنا على يد مهاجرين مما أاثار احتجاجات وشسوه
صسورة المدينة الواقعة في أالمانيا الشسرقية السسابقة.
وقالت الصسيد’نية ريتا تال البالغة  60عاما «لسسنا
جميعا نازيين».وأاضسافت وهي تنتظر في طابور أامام
ملعب كرة القدم في المدينة حيث كان من المقرر أان
ي -ع -ق -د م -ي -خ -ائ-ي-ل ك-ري-تشس-م-ر ،رئ-يسش ح-ك-وم-ة و’ي-ة
سسكسسونيا لقاء مع اأ’هالي أان «كل ما يراه الناسش أاو
ُيسسمعونه عن كيمنتسش ’ يعكسش الحقيقة».

إايران ترفضس دعوة فرنسسا
طهران  :رفضست وزارة الخارجية اإ’يرانية اليوم
الجمعة دعوة فرنسسا إ’جراء مزيد من المفاوضسات
مع طهران بشسأان ا’تفاق النووي ,وقالت إان هناك
«مبالغة» من جانب بعضش شسركاء باريسش.
و نقلت وكالة ا’نباء ا’يرانية عن المتحدث باسسم
وزارة الخارجية بهرام قاسسمي قوله انه «’ حاجة
إ’عادة التفاوضش على ا’تفاق الذي وقعته بلده مع
سست دول كبرى في عام .»2015

اعتبرت سسوريا أان الحرب على الجماعات
ا’رهابية و المسسلحة في إادلب شسمال غرب
سس- -وري- -ا ه -ي «واجب ح -ت -م -ي» .وق -ال مصس -در
مسس -ؤوول ف -ي وزارة ال -خ -ارج -ي -ة السس-وري-ة «ان
سسوريا تؤوكد أان الحرب على من تبقى من
اإ’رهابيين بما في ذلك في إادلب هي واجب
حتمي على الحكومة وعلى كل المناضسلين
ضسد اإ’رهاب» موضسحا ان «الحكومة السسورية
تعتبر أان مكافحة اإ’رهاب وخاصسة إارهاب
داعشش وجبهة النصسرة وما يرتبط بهما من
تنظيمات إارهابية هي مسسؤوولية أاسساسسية».
لمم المتحدة أانطونيو
وحذر اأ’مين العام ل أ
غ-وت-ي-ريسش م-ن «ال-م-خ-اط-ر ال-متزايدة لحدوث
كارثة إانسسانية» في حال شسن عملية عسسكرية
شساملة في محافظة إادلب شسمال غرب سسوريا.
وحث غ- -وت- -ي- -ريسش ال- -دول الضس -ام -ن -ة ’ت -ف -اق
أاسس -ت -ان -ا ,وه -ي روسس -ي-ا وإاي-ران وت-رك-ي-ا,ع-ل-ى
تعزيز الجهود إ’يجاد حل سسلمي للوضسع في
إادلب,وهي اخر مناطق خفضش التصسعيد من
بين أاربع مناطق سساعدت مفاوضسات أاسستانا

سسيول توفد مبعوثا الى بيونغ يانغ
سشيول  :يوفد الرئيسش الكوري الجنوبي مون جاي-
ان مبعوثا خاصسا الى بيونغ يانغ ا’ربعاء المقبل لبحث
خطط عقد قمة مع الزعيم الكوري الشسمالي كيم
جونغ اون حول نزع ا’سسلحة النووية.
وأاع -ل -ن ك -ي -م اي -وي-ك-ي-وم ال-م-ت-ح-دث ب-اسس-م ال-رئ-يسش
الكوري الجنوبي للصسحافيين امسش ان المبعوث الذي
لم تكشسف هويته سسيزور بيونغ يانغ في  5سسبتمبر.
اقترحت سسيول هذه الزيارة ووافقت عليها بيونغ يانغ
بعد سساعات ،كما أاوضسح كيم ايوي كيوم.

 19شسهيدا و  1600جريح في أاوت
رام الله  :أافاد مركز عبد الله الحوراني للدراسسات
والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسسطينية اأن 19
ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ا اسس-تشس-ه-دوا ب-رصس-اصش ج-يشش ا’ح-ت-لل
اإ’سسرائيلي خلل شسهر اوت الجاري.
وأاوضسح المركز في بيان امسش الجمعة أانه من بين
الشسهداء 17ق -ت -ل -وا ع -ل -ى ح-دود ق-ط-اع غ-زة خ-لل

على إاقامتها في سسوريا.
لمم المتحدة كافة
كما حث اأ’مين العام ل أ
اأ’ط - -راف ع - -ل- -ى ات- -خ- -اذ ك- -اف- -ة اإ’ج- -راءات
الضسرورية لحماية حياة المدنيين.
وردا على ذلك ,قالت الخارجية السسورية في
بيانها ان «سسوريا هي اأ’حرصش على حماية
حياة المدنيين السسوريين من أاي جهة أاخرى»
مضسيفة أان «سسوريا عندما تقوم بواجبها فإانها
سستحمي مواطنيها من جرائم اإ’رهابيين».
و اكدت على ان»سسوريا حققت كل إانجازاتها
دون أاي اسستخدام أ’سسلحة محرمة دوليا بما
ف-ي ذلك اأ’سس-ل-ح-ة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة أ’ن-ه ’ ت-وج-د
أاسسلحة كيميائية لدى سسوريا أاصسل».
وأاع -ل -نت سس-وري-ا ا’نضس-م-ام إال-ى م-ي-ث-اق ح-ظ-ر
اأ’سسلحة الكيميائية في العام  2013بموجب
اتفاق روسسي أامريكي.
ون- -فت ال- -ح -ك -وم -ة السس -وري -ة ف -ي م -ن -اسس -ب -ات
ومناقشسات دولية عدة اسستخدام أاية أاسسلحة
كيميائية ضسد مواطنيها و قالت ان التنظيمات
المسسلحة تقوم باسستخدامها.

مسسيرات العودة,شسه واحد في الضسفة الغربية و اخر
من مدينة أام الفحم قتل في مدينة القدسش المحتلة.

مشسار يوقع على اتفاق السسÓم النهائي
جوبا :بعد محادثات شساقة ،وقع زعيم المعارضسة
المسسلحة في جنوب السسودان رياك مشسار الخميسش
ات -ف -اق السس-لم م-ع ال-رئ-يسش سس-ل-ف-ا ك-ي-ر ف-ي ع-اصس-م-ة
جنوب السسودان ،إ’يقاف النزاع الدامي المسستمر منذ
ن -ح -و  5سس -ن -وات ن -ج -م ع -ن -ه م -ق -ت -ل اآ’’ف ون -زوح
ال -م -لي -ي -ن .وكشس -ف وزي -ر ال -خ -ارج-ي-ة السس-ودان-ي أان
«التوقيع النهائي ’تفاق السسلم سسيتم في قمة إايغاد»
التي سسيعلن موعدها قريبا.
ين مع ك Óالبلدين .ـ
ت -ت -ن -اول اŸف -اوضس -ات ال -ت -ج -اري -ة ‘ واشس -ن -ط-ن بÚ
الو’يات اŸتحدة وكندا  ،التفاصسيل اأ’سساسسية ‘
ﬁاول -ة اإن -ق -اذ ات -ف -اق -ي -ة ال -ت -ج -ارة ا◊رة أ’م -ري-ك-ا
الشسمالية «نافتا» ،بعد إاعلن توقيع اتفاق ثنائي بÚ
الو’يات اŸتحدة واŸكسسيك ا’ثن.Ú
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يدخل اŸنتخب الوطني تربصشه التحضشÒي يوم ا’ثن 3 ÚسشبتمÈ

بلماضسي يكشسف عن قائمة تضسم ’ 25عبا –سسبا Ÿباراة غامبيا
كششف الناخب الوطني جمال بلماضشي مسشاء أامسس عن قائمة ال25
’عبا للمنتخب الوطني الذين سشيششاركون ‘ الÎبصس التحضشÒي
الذي ينطلق يوم ا’ثن 3 Úسشبتم– Èسشبا للمباراة القادمة ل «
اÿضشر « أامام منتخب غامبيا اŸقررة يوم  8سشبتم Èا÷اري ببا‚ول
ل· .2019
‘ اطار تصشفيات كأاسس افريقيا ل أ

ماضشوي مرششح لتدريب الفريق

18

›لسس إادارة «العميد» ينهي مهام
قاسسي السسعيد واŸدرب كازوÊ

’حداث داخل بيت مولودية ا÷زائر بعد أان قام ›لسس ا’دارة
تسشارعت ا أ
بإاجراء تغيÒات جذرية على مسشتوى مناصشب مهمة ‘ الفريق على غرار منصشب اŸدير
” إانهاء مهام قاسشي السشعيد والفرنسشي كازو.Ê
والرياضشي واŸدرب حيث ّ

QƒªM óeÉM

تحمل القائمة اأ’ولى التي حددها جمال بلماضسي عودة بعضس الÓعبين الى
المنتخب الوطني و اسستدعاء ’عبين جدد  ،الى جانب ا’سستغناء عن ’عبين تم
ا’عتماد عليهم في المقابÓت السسابقة ل « الخضسر « بقيادة الناخب الوطني
السسابق رابح ماجر ..
و يمكن القول أانه تم اسستدعاء حارسس نادي ميتز الفرنسسي أاوكيجة الذي
سسيتنافسس في هذا المنصسب مع كل من مبولحي و دوخة  ،هذا اأ’خير الذي عاد
الى صسفوف « الخضسر « بعد غياب طويل حيث يقدم مسستويات كبيرة مع نادي
الرائد في البطولة السسعودية .
كما عرفت القائمة عودة المدافعين مهدي تاهرات  ،الياسس حسساني  ،محمد
فارسس  ،الى جانب ’عبي وسسط الميدان عد’ن قديورة  ،رياضس بودبوز ،
مهدي عبيد  ،رشسيد غزال و ياسسين بن زية .
و في الهجوم احتفظ الناخب الوطني بالثÓثي اسسÓم سسليماني  ،بغداد بونجاح
و هÓل العربي سسوداني بالنظر ’مكانيات كل منهم .
و يسسجل هذا التربصس كذلك عودة ’عب وسسط ميدان نادي غا’تاسسراي
التركي سسفيان فغولي  ،و وسسط ميدان نادي امباكت الكندي سسفير تايدر  ..مما
يعني أان بلماضسي يعطي أاهمية كبيرة لÓعبي الخبرة الذين بإامكانهم تقديم
الكثير للمنتخب الوطني في الوقت الحالي نظرا لضسيق الوقت مقارنة مع
الموعد القادم أاي مباراة غامبيا .

Óشسارة ،فان بلماضسي لم يعتمد في هذه القائمة اأ’ولى على أاي ’عب
ول إ
ينشسط في الرابطة المحترفة اأ’ولى .

قائمة اللعب: Ú

حراسشة اŸرمى  :مبولحي  ،دوخة  ،أاوكيجة
الدفاع  :فارسس  ،بلخيثر  ،ماندي  ،حليشس  ،بن سسبعيني  ،تاهرات  ،حسساني ،
عبد الÓوي
الوسشط  :بن طالب  ،تايدار  ،عبيد  ،قديورة  ،فغولي  ،محرز  ،غزال  ،بودبوز
 ،براهيمي  ،بولحية  ،بن زية .
الهجوم  :سسليماني  ،سسوداني  ،بونجاح

القرعة سشتجري ا’ثن ÚاŸقبل

’هل ـ ـي اŸصس ـ ـري أاو الوداد البيضس ـ ـاوي
الوف ـ ـاق سسيواج ـ ـه ا أ
’بط ـ ـ ـال
فـ ـي رب ـ ـع نهائ ـ ـي رابط ـ ـة ا أ

سسيتعّرف وفاق سسطيف ا’ثنين المقبل على
م -ن -افسس -ه ف-ي ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ل-راب-ط-ة أاب-ط-ال
إاف-ري-ق-ي-ا ،ت-ب-ع-ا ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ال-تي سستجرى في
العاصسمة المصسرية القاهرة ،بعد أان كان تأاهل إالى
ه-ذه ال-م-ح-ط-ة ب-ط-ري-ق-ة م-ث-ي-رة ج-دا ع-لى حسساب
مولودية الجزائر ،الثÓثاء ،وسسيكون أاشسبال المدرب
رشسيد الطاوسسي معنيين بمواجهة ثÓثة أاندية من
العيار الثقيل في الدور ربع النهائي ،ويتعلق اأ’مر
ب-اأ’ن-دي-ة ال-م-تصس-درة ل-م-ج-م-وع-ات-ه ف-ي ال-م-ن-افسس-ة
اإ’فريقية اأ’غلى ،وهي اأ’هلي المصسري والوداد
البيضساوي المغربي والنجم السساحلي التونسسي ،ما

يضسع الوفاق في اختبار صسعب جدا خÓل الدور
المقبل.
وبعيدا عن فرحة التأاهل وحسسابات القرعة المقّرر
تنظيمها في القاهرة ،سسيدخل وفاق سسطيف ذهاب
ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ل-راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا على
ملعب  8ماي  ،45محروما من اسسمين بارزين بسسبب
العقوبة المسسلطة عليهما ،ويتعلق اأ’مر بكل من
ال-ح-ارسس ال-م-ت-أال-ق زغ-ب-ة وال-م-ه-اج-م ال-واعد غشسة،
اأ’مر الذي سسيخلط حسسابات المدرب الطاوسسي،
’ سسيما أان مكانته الحارسس زغبة غير مطعون فيها
ويعد أاحسسن ’عب في التشسكيلة منذ بادية الموسسم
الجاري ،ويرى متابعون بأانه سساهم بنسسبة كبيرة

جدا في تأاهل الوفاق إالى ربع نهائي رابطة أابطال
Óن-دي-ة
إاف -ري-ق-ي-ا وال-دور الـ 16م -ن ك -أاسس ال-ع-رب ل -أ
اأ’ب-ط-ال ،وه-ي ك-ل-ه-ا م-ع-ط-ي-ات ت-زي-د م-ن صس-ع-وب-ة
تعويضسه ،اسستنادا إالى المسستوى غير المريح الذي
ظهر به الحارسس البديل بولطيف ،ونفسس الشسيء
ب -ال -نسس -ب-ة ل-غشس-ة ال-ذي ي-ع-د اك-تشس-اف ال-م-وسس-م ف-ي
الوفاق ،علما أانه كان وراء فوز اأ’مل اإ’فريقي على
ال-دف-اع ال-ج-دي-دي ال-م-غ-رب-ي ف-ي ال-دق-يقة اأ’خيرة
سسابقا ،وغيابه سسيطرح متاعب إاضسافية للطاوسسي،
في حين سستتأاكد إادارة الوفاق من عقوبة المدافع
العائد سساعد قبل إاشسراكه في ذهاب الدور ربع
النهائي ،لعدم اتضساح اإ’نذار التي تلقاه في لقاء
أادونا سستارز الغاني ،بعد أان أاخطأا الحكم في تدوين
اسسمه ووضسع سسعيدي بدي Óعنه.
Óندية العربية في الدور
هذا ودفع التواجد الكبير ل أ
ربع النهائي لرابطة أابطال إافريقيا ،وسسائل اإ’عÓم
المصسرية والتونسسية والمغربية إالى توقع صسدامات
قوية ،وتمنى المصسريون أان يتفادى اأ’هلي مواجهة
الوفاق في الدور المقبل ،مفضسلين مواجهة حوريا
كوناكري الغيني أاو بريميرو أاوغوسستو اأ’نغولي ،من
أاجل تفادي طابع الداربي الناري غير المحسسوب
العواقب أامام الوفاق ،في وقت أان رئيسس اأ’خير،
حسسان حّمار بدا غير قلق من عواقب القرعة،
وقال بعد التأاهل إالى المولودية« :الوفاق ’ يخشسى
أاي فريق ،وأادرك بأان منافسسينا هم من سسيحسسبون
للوفاق ،»..قبل أان يؤوكد« :لن أاعد بالتتويج باللقب
اإ’فريقي ،لكن أاؤوكد بأان وفاق اأ’لقاب سسيعود هذا
الموسسم.»..
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان ل -ق -اء ال-ذه-اب م-ن ال-دور رب-ع
النهائي سسيلعب أايام  14أاو  15أاو  16سسبتمبر أاما
ل -ق -اءات ال -ع-ودة فسس-ت-ل-عب أاي-ام  21أاو  22أاو 23
سسبتمبر.
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قّرر أاعضساء مجلسس إادارة نادي مولودية الجزائر
إان -ه -اء م -ه -ام ال -م -درب ال -ف-رنسس-ي ب-رن-ارد ك-ازون-ي
وال -م -دي -ر ال-ع-ام ال-ري-اضس-ي ك-م-ال ق-اسس-ي السس-ع-ي-د،
حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ي -وم ال -خ -م -يسس ب -ي -ان الشس -رك-ة
الرياضسية ذات أاسسهم «العميد».
وجاء في بيان الشسركة الرياضسية لمولودية الجزائر:
«بعد اجتماعات متعّددة أ’عضساء مجلسس إادارة
الشسركة تحت رئاسسة محمد حيرشس وا’سستماع إالى
كل ا’طراف والمسسيرين فإانه تمّ إانهاء مهام قاسسي
السسعيد كمال المدير العام الرياضسي وكذا المدرب
الفرنسسي برنارد كازوني».
وسسيقوم محمد حيرشس رئيسس مجلسس إادارة الشسركة
ال -ري -اضس -ي -ة ذات أاسس -ه -م ب -ت -ول -ي الشس -ؤوون اإ’داري-ة
والرياضسية في انتظار ا’عÓن عن المدرب الذي
سس-ي-خ-ل-ف ك-ازون-ي «ف-ي ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل» يضس-يف
نفسس المصسدر.
ويأاتي هذا القرار عقب إاقصساء مولودية الجزائر
من منافسسات رابطة أابطال إافريقيا لكرة القدم
التي كانت تشسكل هدفا رئيسسيا لمسسيري النادي قبل
انطÓق الموسسم بعد انهزامها أامام وفاق سسطيف
بنتيجة  2مقابل  1الثÓثاء الماضسي بملعب 5

ج -وي -ل -ي -ة ف -ي إاط -ار ال -ج -ول -ة السس -ادسس-ة واأ’خ-ي-رة
للمنافسسة القارية واحتÓلها المركز الرابع واأ’خير
للمجموعة الثانية.
وسس-ي-ت-جّ-دد ال-م-وع-د ب-ي-ن «ال-ع-م-ي-د» وال-وف-اق اليوم
السسبت بالملعب اأ’ولمبي في ختام الجولة الرابعة
من بطولة الرابطة اأ’ولى لكرة القدم «موبيليسس».
وسسيقوم المدرب المسساعد بابوشس بقيادة الفريق
خÓل مواجهة اليوم أامام الوفاق الى حين تعيين
م -درب ج -دي -د ،ح -يث ت ّ-م اق -ت -راح ب-عضس اأ’سس-م-اء
ل-خÓ-ف-ة ك-ازون-ي رغ-م أان ال-ت-ق-ن-ي ال-ج-زائ-ري خير
ال -دي-ن م-اضس-وي ي-ح-ظ-ى ب-اإ’ج-م-اع داخ-ل م-ج-لسس
اإ’دارة.
ويتواجد ماضسوي في رواق مفتوح من أاجل تدريب
الفريق خاصسة أان مجلسس اإ’دارة يرى انه المدرب
اأ’نسسب ل -ق -ي -ادة ال -ف -ري-ق خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-م-ق-ب-ل-ة،
بالنظر الى التحديات الكثيرة التي تنتظر الفريق.
ويتولى ماضسوي حاليا قيادة ا’سسماعيلي المصسري،
حيث سستكون إادارة المولودية مطالبة بالتفاوضس مع
نظيرتها في ا’سسماعيلي من أاجل جلب ماضسوي
والتعاقد معه وهو اأ’مر الذي يبقى صسعب المنال
في ظل الثقة التي يضسعها رئيسس ا’سسماعيلي في
شس -خصس م -اضس -وي رغ-م ا’ن-ت-ق-ادات ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي
تعرضس لها .

رابطة أابطال أاوروبا

بن طالب ،فيغو‹ وبراهيمي ‘ ›موعـة واحدة

رغم وصشول العرضس إا 8 ¤ملي Úيورو

إادارة ران ترفضس التخلي عن خدمات بن سسبعيني ’شسبيلية
رفضشت إادارة نادي ران الفرنسشي اسشتلم مبلغ
ق-ي-م-ته  8م -لي Úأاورو ،ق ّ -دم -ه مسش -ؤوول -و ف -ري -ق
’ن -ت-داب ال-لعب ال-دو‹
’سش -ب -ا ،Êإ
إاشش -ب -ي -ل -ي -ة ا إ
ا÷زائري رامي بن سشبعيني.
وتبقى المفاوضسات بين إادارَتي نادَيي ران وإاشسبيلية
جارية ،بِشسأان إامكانية التوصّسل إالى اّتفاق نهائي
ِبتحويل رامي بن سسبعيني .تقول تقارير صسحفية
فرنسسية صسادرة ،أامسس الجمعة.
ومعلوم أان سستار سسوق اإ’نتقا’ت الصسيفية لÓعبين
اسسدل مسساء امسس.

ويرتبط المدافع رامي بن سسبعيني ( 23سسنة) مع
نادي ران الفرنسسي بِعقد ،بدأات مّدته صسيف 2016
وتنقضسي في الفصسل نفسسه من عام .2020
يتفاوضس الÓعب الجزائري الُمغترب فارسس بهلولي
م -ع مسس -ؤوول -ي ع ّ-دة أان -دي -ة أاوروب -ي -ةُ ،ب -غ-ي-ة ت-غ-ي-ي-ر
اأ’جواء.
وُيجري مدير أاعمال فارسس بهلولي مفاوضسات ،مع
مسس -ؤوول -ي ن -ادي إاسس-ب-ان-ي-ول ب-رشس-ل-ون-ة راب-ع ت-رت-يب
بطولة إاسسبانيا ،وأايضسا فرق تركية .تقول تقارير
صسحفية فرنسسية صسادرة ،الخميسس .التي أاضسافت

ينششط ‘ فريق ميتز الفرنسشي

أان التحويل ُيمكن أان ُيرسّسم بِصسيغة اإ’عارة وليسس
بيع العقد.
ومعلوم أان سستار سسوق اإ’نتقا’ت الصسيفية لÓعبين
اُسسدل مسساء امسس الجمعة.
ويرتبط صسانع اأ’لعاب فارسس بهلولي ( 23سسنة) مع
ن-ادي ل-ي-ل ال-ف-رنسس-ي ِب-ع-ق-د ،ت-ن-قضس-ي مّ-دت-ه صسيف
.2020وأاعلم التقني كريسستوف غالتيي مدرب فريق
ل -ي-ل ’ع-ب-ه ف-ارسس ب-ه-ل-ول-ي ،أان-ه خ-ارج ال-حسس-اب-ات
التكتيكية في موسسم  ،2019-2018وطالبه ِبالبحث
عن ناٍد آاخر.

ا◊ارسس الكسسندر اوكيجدة سسعيد بتواجده ضسمن قائمة «اÿضسر»
عبّر الحارسس الجزائري ،أالكسسندر أاوكيجدة ،عن
سس -ع -ادت -ه ال -ك -ب-ي-رة ب-حصس-ول-ه ع-ل-ى أاول اسس-ت-دع-اء
ل -ل -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،ت-حسس-ب-ا ل-ل-ت-ربصس ال-م-ق-ب-ل
ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة اسس-ت-ع-دادا ل-م-واج-ه-ة ال-ج-ولة
الثانية أامام غامبيا في تصسفيات كأاسس إافريقيا
 ،2019ال -م -زم -ع ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا ب-ال-ك-ام-ي-رون الصس-ي-ف
المقبل ،مشسيرا إالى أان هذا ا’سستدعاء الذي جاء
أاربعة أاشسهر فقط بعد حصسوله على جواز السسفر
ال-ج-زائ-ري ي-ع-د «شس-رف-ا ك-ب-ي-را ب-ال-نسس-ب-ة إاليه وإالى
عائلته».
ق- -ال ح- -ارسس ن- -ادي م -ي -ت -ز ال -ف -رنسس -ي ،اول امسس

الخميسس ،في تصسريحات إالى صسحيفة «لوجورنال
دو سسونتر» الفرنسسية ،إان اسستدعاءه لحمل أالوان
ال-م-ن-ت-خب ال-ج-زائ-ري ي-ع-د «شس-رف-ا وت-ح-ديا كرويا
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة إال- -ي- -ه» ،وصس- -رح ب- -ال- -خصس -وصس« :ه -ذا
ي ..سسواء من الناحية
ا’سستدعاء شسرف بالنسسبة إال ّ
العاطفية بالنسسبة إالى جدي وحتى من الناحية
ي أ’ن ذلك سسيكون ذا تأاثير
الرياضسة بالنسسبة إال ّ
إايجابي على مشسواري الكروي ،»..وجاء أاوكيجدة
ضسمن القائمة الموسسعة للناخب الجديد ،جمال
بلماضسي ،بعد تأالقه الÓفت الموسسم الفارط مع
نادي سستراسسبوغ ومنذ بداية الموسسم الجاري مع

ف -ري -ق -ه ال-ج-دي-د ،ن-ادي م-ي-ت-ز ،ح-يث ي-ح-ت-ل م-ع-ه
صسدارة ترتيب «الليغ  »2بعد الفوز في  5مباريات
وفي نفسس العدد من الجو’ت.

ت-عّ-رف ال-لع-ب-ون ال-دوليون ا÷زائريون
مسش- -اء أاول أامسس اÿم- -يسس ،ع -ل -ى ُم -ن -افسش -ي
ف-رق-ه-م ‘ دور اÛم-وع-ات ِل-مسش-اب-قة رابطة
أابطال أاوروبا نسشخة .2019 - 2018
جاء ذلك ،بعد أان سسحب اإ’تحاد اأ’وروبي لكرة القدم
القرعة ِبإامارة موناكو.
ويتقابل فريق بورتو البرتغالي في مجموعة مُشسّكلة من
ن- -وادي :شس- -ال- -ك- -ه اأ’ل- -م- -ان- -ي غ -ل -ط -ة سس -راي ال -ت -رك -ي
ولوكوموتيف موسسكو الروسسيِ .علما أان بورتو يلعب له
متوسسط الميدان ياسسين براهيمي ،ويوجد في صسفوف
غلطة سسراي الجناح سسفيان فيغولي ،ويضسمّ فريق شسالكه
’عب الوسسط نبيل بن طالب.
ويتبارى الجناح رياضس محرز وفريقه مانشسسستر سسيتي
اإ’نجليزي ،في فوج يضسم :شساختار دونيتسسك اأ’وكراني
وأاولمبيك ليون الفرنسسي ،وهوفنهايم اأ’لماني الذي يضسمّ
المهاجم الدولي الجزائري إاسسحاق بلفضسيل.
وي -ل -عب ال -م-داف-ع ف-وزي غÓ-م رف-ق-ة م-واط-ن-ه م-ت-وسس-ط
ال -م -ي -دان ال -ه -ج -وم -ي آادم ال -ون -اسس وف-ري-ق-ه-م-ا ن-اب-ول-ي
اإ’يطالي ،في مجموعة ُمشسّكلة من :ليفربول اإ’نجليزي
(وصس -ي -ف ال -نسس -خ -ة ال -م -اضس-ي-ة) وب-اريسس سس-ان ج-ي-رم-ان
الفرنسسي والنجم اأ’حمر الصسربي.
وُتجرى الجولة اأ’ولى من دور المجموعات لِمنافسسة
رابطة أابطال أاوروبا ،ما بين الـ  18والـ  19من سسبتمبر
ال -م -ق -ب -ل .وُي -سس -دل السس -ت-ار ِب-ت-ن-ظ-ي-م ال-ج-ول-ة السس-ادسس-ة
واأ’خيرة ،في الـ  11والـ  12من ديسسمبر القادم.
ويتأاّهل رائد ووصسيف كل فوج (ثماني مجموعات) إالى
الدور ثمن النهائي ،ويتحّول ثالث ترتيب كل فوج إالى

م-ن-افسس-ة ال-دوري اأ’وروب-ي ،ف-ي م-حّ-ط-ة ث-م-ن ال-ن-ه-ائي.
بينما ُيوّدع ُمتذّيل الÓئحة السسباق.

وفيمايلي نوادي اÛموعات
ال:8

المجموعة  :1أاتليتيكو مدريد اإ’سسباني ،بوروسسيا
دورتموند اأ’لماني ،موناكو الفرنسسي ،بروج البلجيكي
ال-م-ج-موعة  : 2ب-رشس-ل-ون-ة اإ’سس-ب-ان-ي ،ت-وتنهام
اإ’نجليزي ،آايندهوفن الهولندي ،اإ’نتر اإ’يطالي
المجموعة  : 3باريسس سسان جيرمان الفرنسسي،
ن-اب-ول-ي اإ’ي-ط-ال-ي ،ل-ي-ف-رب-ول اإ’ن-ج-ليزي ،النجم اأ’حمر
الصسربي
المجموعة  : 4لوكوموتيف موسسكو الروسسي ،بورتو
البرتغالي ،شسالكه اأ’لماني ،غلطة سسراي التركي
المجموعة  : 5بايرن ميونيخ اأ’لماني ،بنفيكا
ال -ب -رت -غ -ال -ي ،أاج-اكسس أامسس-ت-ردام ال-ه-ول-ن-دي ،آايك آاث-ي-ن-ا
اليوناني
المجموعة  : 6مانشسسستر سسيتي اإ’نجليزي ،شساختار
دونيتسسك اأ’وكراني ،أاولمبيك ليون الفرنسسي ،هوفنهايم
اأ’لماني
المجموعة  : 7ريال مدريد اإ’سسباني (بطل الطبعة
ال-م-اضس-ي-ة) ،روم-ا اإ’ي-ط-ال-ي ،سس-يسس-ك-ا م-وسس-ك-و الروسسي،
فيكتوريا بلزن التشسيكي
المجموعة  : 8جوفانتوسس اإ’يطالي ،مانشسسستر
ي -ون-اي-ت-د اإ’ن-ج-ل-ي-زي ،ف-ال-ونسس-ي-ا اإ’سس-ب-ان-ي ،ي-ون-غ ب-وي-ز
السسويسسري
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الموافق  21ذي ا◊جة  1438هـ

الرابطة ا أ
لو ¤موبيليسس (ا÷ولة )4

جمعية ع Úمليلة لتأاكيد أاحقيتها بالصسدارة من بوابة «الكناري»

لو ¤موبيليسس ب Úمولودية ا÷زائر ووفاق
لنظار اليوم إا ¤ملعب  5جويلية الذي سشيحتضشن قمة ا÷ولة الرابعة للرابطة ا أ
تتجه ا أ
سشطيف ‘ ح Úيتطلع جمعية ع Úمليلة Ÿواصشلة اŸغامرة الناجحة من خÓل الفوز على ششبيبة القبائل.
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تسشعى مولودية الجزائر للتصشالح مع ا’نصشار من
خÓل الثأار من وفاق سشطيف الذي اقصشاه من
رابطة ا’بطال بالفوز عليه اليوم في البطولة وهي
ال -م -ب -اراة ال -ت -ي ل -ن ي -رضش -ى ا’نصش -ار ف-ي-ه-ا ب-غ-ي-ر
ا’نتصشار.
وعرف بين المولودية غليانا كبيرا خÓل اليومين
الماضشيين بعد اقالة كل من المدير الرياضشي كمال
قاسشي السشعيد والمدرب كازوني من قبل مجلسس
ا’دارة الذي لم يتقّبل اقصشاء الفريق من اعرق
البطولة ا’فريقية.
من جهته سشيكون الوفاق على موعد مع التأاكيد من
خ Ó-ل ال-ف-وز ع-ل-ى ال-م-ول-ودي-ة ب-ح-ك-م ان ال-م-درب
الطاوسشي اكد خÓل الندوة الصشحفية اأ’خيرة بأان
الفريق سشيطوي سشريعا صشفحة رابطة ا’بطال من
اجل التركيز على البطولة.
وكان التقني المغربي قد اكد عدم رضشاه على
م-ردود الÓ-ع-ب-ي-ن خÓ-ل ال-م-واج-ه-ة ال-تي خسشرها
الفريق امام جمعية عين مليلة وهو ما جعله يؤوكد
ان مباراة المولودية مهمة للتعويضس وبقاء الفريق
ضشمن ا’ندية المنافسشة على اللقب.

يسش -ع -ى ف -ري-ق ج-م-ع-ي-ة ع-ي-ن م-ل-ي-ل-ة ل-ت-أاك-ي-د ق-وت-ه
واحقيته بتصشدر جدول ترتيب الرابطة ا’ولى من
خÓل الفوز على ششبيبة القبائل وهي المباراة التي
ل -ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة ع-ل-ى اشش-ب-ال ال-ت-ق-ن-ي ال-ج-زائ-ري
لخضشر عجالي بحكم قوة المنافسس العائد بقوة
خÓل الجولة الماضشية امام اتحاد بلعباسس.
وكان فريق امل عين مليلة قد عاد بنقطة ثمينة
من المدية خÓل الجولة الماضشية وهواأ’مر الذي
جعله يحافظ على الصشدارة قبل مباريات الجولة
الرابعة التي سشتجري اليوم والتي يتواجد فيها امل
عين مليلة في افضشل رواق من اجل البقاء في
الريادة.
من جهته عاد فريق ششبيبة القبائل بقوة خÓل
ال-ج-ول-ة ال-م-اضش-ي-ة وحّ -ق-ق ف-وزا ك-ب-ي-را ع-لى اتحاد
ب -ل-ع-ب-اسس ،وه-و م-ا ي-ؤوك-د ق-وة ال-ف-ري-ق ال-ذي ي-ري-د
ت-ح-ق-ي-ق م-وسش-م اسش-ت-ث-ن-ائ-ي بحكم ا’نتدابات التي
قامت بها ا’دارة.
يبحث كل من ششباب بلوزداد ودفاع تاجنانت على
مخرج من الوضشعية الصشعبة التي يتواجدان فيها
بحكم انهما يتذيÓن جدول ترتيب البطولة برصشيد
خال من النقاط وهو ما يجعل مواجهة اليوم اكثر
من مهمة للفريقين.

ويتطّلع ششباب بلوزداد ’سشتغÓل مواجهة اليوم من
اج -ل ت -ح -ق -ي-ق اول ان-تصش-ار ف-ي ال-ب-ط-ول-ة رغ-م ان
الفريق لم يتواجد في افضشل احواله ا’ ان المدرب
ششريف الوزاني حاول اصشÓح ما يمكن اصشÓحه
قبل مباراة دفاع تاجنانت.
من جهته سشيكون فريق دفاع تاجنانت امام حتمية
تحقيق ا’نتصشار وتفادي الخسشارة الرابعة على
التوالي وهي التي سشتعصشف ’ محالة بالمدرب
ال -ت -ونسش -ي ح -م -ادي ال -دوال -ذي ل-م يسش-ت-ط-ع ق-ي-ادة
الفريق الى بر ا’مان .

الÈنامج

ج -م -ع -ي-ة ع-ي-ن م-ل-ي-ل-ة  -شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
17:00
نادي بارادو  -اولمبي المدية 17:00
ششباب بلوزداد  -دفاع تاجنانت 17:00
مولودية بجاية  -ششباب قسشنطينة 17:45
اتحاد بلعباسس  -مولودية وهران 17:45
ششبيبة السشاورة  -اتحاد العاصشمة 20:00
اه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري-رج  -نصش-ر حسش-ي-ن داي
20:00
مولودية الجزائر  -وفاق سشطيف 21:00

اŸدرب دوماسس يعفو عن بن علجية وبوخنششوشس

فيسستون ...ورقة «الكناري» الرابحة أامام ع Úمليلة

قررت إادارة ششبيبة القبائل ،برئاسشة ششريف مÓل،
دف-ع م-ن-ح-ة ال-ف-وز ال-م-ح-ق-ق ال-ثÓ-ث-اء ال-فارط على
حسشاب اتحاد بلعباسس ،المقدرة بـ  20مليون سشنتيم،
وذلك قبيل السشفر إالى عين مليلة لمواجهة اأ’مل
المحلي ،اليوم السشبت ،لحسشاب الجولة الرابعة من
ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة اأ’ول-ى «م-وب-ي-ليسس» ،علما أان
إادارة الششبيبة قررت اإ’قامة في باتنة قبيل التحول
إالى عين مليلة صشبيحة المباراة.
وي -ه -دف ال -رئ-يسس مÓ-ل إال-ى ت-ح-ف-ي-ز ’ع-ب-ي-ه ق-ب-ل
الموعد القادم ،علما أان المسشؤوول اأ’ول عن النادي
كان قد قام بنفسس الخطوة عششية المباراة اأ’خيرة
أامام اتحاد بلعباسس عندما دفع  5مÓيين سشنتيم
لكل ’عب ،تششجيعا للمجموعة على التعادل الذي
ع -ادوا ب -ه م -ن ب -ج -اي-ة خÓ-ل م-واج-ه-ة ال-م-ول-ودي-ة
المحلية.
وفي سشياق آاخر ،يتجه مدرب الششبيبة ،الفرنسشي
فرانك دوماسس ،نحوا’عتماد على نفسس التششكيلة
التي واجهت بلعباسس قبل  3أايام ،وبالخصشوصس على
مسش- -ت- -وى ال- -ق- -اط- -رة اأ’م- -ام- -ي- -ة م -ن خ Ó-ل ال -زج
بالبورندي فيسشتون عبد الرزاق ،الذي أابهر جمهور
«الكناري» في أاول خرجة له بأالوان الششبيبة ،عندما
وق -ع ث -ن -ائ -ي -ة ف -ي شش -ب-اك ح-ارسس ات-ح-اد ب-ل-ع-ب-اسس
خ -ذاي -ري -ة ،فضش  Ó-ع-ن ع-ودة ال-ث-ن-ائ-ي ،م-ه-دي ب-ن

علجية وسشليم بوخنششوشس إالى التششكيلة اأ’سشاسشية،
بعد أان قرر التقني الفرنسشي فرانك دوماسس العفو
عنهما.هذا ودعا مدرب الششبيبة ’عبيه إالى ضشرورة
الحيطة والحذر في المباراة المقبلة ،خصشوصشا بعد
النتائج اإ’يجابية التي حققها الصشاعد الجديد إالى

بعد تأالقه مع الريال ومنتخب كرواتيا

مودريتشش أاحسسن لعب ‘ أاوروبا
واصش -ل ل -وك -ا م -ودري-تشس‚ ،م خ-ط
وسش-ط ري-ال م-دري-د وم-ن-ت-خب ك-رواتيا،
حصش -د ا÷وائ -ز ال -ف -ردي -ة ‘ الشش -ه -ري -ن
لخÒين.
ا أ

ففي الششهر الماضشي ،ودع مودريتشس روسشيا
ح- -ز ي- -ن- -ا ع- -ل- -ى ضش- -ي- -اع ل- -قب ك -اأس س ا ل -ع -ال -م
بالخسشارة اأمام فرنسشا ( ،)4-2اإ’ اأنه عاد
اإلى بÓده بجائزة اأفضشل ’عب في البطولة.
وف -ي ل -ي -ل -ة اإج-را ء ق-ر ع-ة دو ر ا ل-م-ج-م-وع-ات
لدوري اأبطال اأوروبا ،عاد مودريتشس مجددا
لمنصشة التتويج بحصشد جائزة اأفضشل ’عب
ف -ي اأوروب -ا  ،م -ت -ف -وق -ا ع -ل-ى زم-ي-ل-ه ا لسش-اب-ق
كريسشتيانورونالدومهاجم يوفنتوسس ،والنجم

ال -مصش -ر ي م -ح -م-د صشÓ-ح ه-دا ف ل-ي-ف -رب-و ل.
وب-ا ت م-ود ري-تش س ب-م-ث-اب-ة الس ش-ه-م ال-ن-اف -ذ ف ي
قلب الكرة ا’أوروبية ،والصشاروخ الذي هدد
ع -رش س رون -ال -دو ،ول -ي -ون -ي -ل م -ي سش -ي ا أي -ق-و ن -ة
برششلونة اللذين احتكرا جائزة ا’أفضشل في
اأوروبا في ا’أعوام ا’أربعة ا’أخيرة ،بواقع 3
مرات للدون ومرة وحيدة للنجم ا’أرجنتيني.
واإج -م -ا ’ خ-اض س م-ود ري-تش س  4 3م-ب-ارا ة ب كل
بطو’ت خÓل الموسشم الماضشي ،حيث سشجل
هدفين وصشنع  8لزمÓئه ،ووظفه زين الدين
زيدان المدير الفني السشابق للملكي في اأكثر
م -ن م -رك -ز سش -واء ’ع ب ال -وسش -ط اأ وا ل -ج -ن-ا ح
ا’أيمن واأحيانا صشانع ا’ألعاب خلف راأسس
الحربة

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

مصش -اف ال -ك -ب -ار ،ع -ل -م -ا أان دوم -اسس ك -ان ق-د أاك-د
ل Ó-ع-ب-ي-ه خÓ-ل اج-ت-م-اع-ه اأ’خ-ي-ر ب-ه-م أان ال-ع-ودة
بنقاط الفوز لن تكون أامرا مسشتحي ،Óفي حال بذل
مزيد من المجهودات والدخول بنفسس العقلية التي
دخلوا بها المواجهة اأ’خيرة.

العدد

17734

لخÒة له
مواجهة ا–اد بلعباسس قد تكون ا أ
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أانصسار «ا◊مراوة» يطالبون بتنحية اŸدرب بادو الزاكي
Óمال داخل الديار الذي
أالقى التعادل المخيب ل آ
سش -ق -ط ف-ي-ه ف-ري-ق م-ول-ودي-ة وه-ران أام-ام الضش-ي-ف-ة
م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ب-ظÓ-ل-ه ع-ل-ى ال-ب-يت ال-ح-مراوي،
وجعل دائرة الششكوك تتوسّشع أاكثر من أاي وقت
مضشى ،فبعد مرور  3جو’ت على بداية بطولة
المحترف اأ’ول ،لم يحصشد زمÓء الحارسس ليتيم
سشوى نقطتين من أاصشل  9ممكنة ،وهي حصشيلة
هزيلة للغاية لم تخطر على بال أاششد المتششائمين،
خاصشة أان المؤوششرات كانت توحي بانطÓقة قوية
تؤوكد أاطماع المولودية في لعب اأ’دوار اأ’ولى.
وتسشبب هذا التعادل في غضشب اأ’نصشار والمحبين
على الطريقة المنتهجة من طرف التقني المغربي
بادو الزاكي ،والتي ششابها الكثير من الحذر وعدم
أاخذ زمام المبادرة رغم أانها تلعب داخل الديار،
وم -ا زاد م -ن ح -دة ا’ن -ت -ق -ادات ل -ل -زاك -ي ه -وع-دم
اسش-ت-غÓ-ل-ه ل-ل-ن-قصس ال-ع-ددي ل-م-ول-ودي-ة بجاية التي
لعبت بـ’ 10عبين أ’كثر من سشاعة ،لكن الحمراوة
لم يهزوا ششباك الموب ولو في مناسشبة واحدة ،كما
تسشاءل الكثيرون عن سشبب إاقصشاء ’عبين مهمين
للغاية من حسشابات الطاقم الفني في صشورة زيري
حمار ومكاوي.
من جهته ،يواجه الرئيسس أاحمد بلحاج المعروف
باسشم بابا ضشغوطات متزايدة مع مرور كل جولة،
حيث بات يطالبه المقربون منه بضشرورة التخلي
عن المدرب بادوالزاكي بما أانه ’ يناسشب طريقة
لعب المولودية ،وطمسس تماما أاسشلوب الحمراوة،
لكن وعلى ما يبدوفإان بابا ’ يريد ا’سشتعجال،
وق-رر ت-ج-دي-د ال-ث-ق-ة ف-ي ال-ت-ق-ن-ي ال-م-غ-رب-ي ل-غ-اي-ة
الداربي المنتظر أامام اتحاد بلعباسس على اأ’قل،
وب -ن -اء ع -ل -ى ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-م-ح-ق-ق-ة سش-ي-ت-م ال-بت ف-ي
مسشتقبله.

أاما الزاكي فيبدو أاكثر هدوءا ،وهو ما ظهر عليه
خÓل الندوة الصشحفية بعد اللقاء ،إاذ طالب الجميع
بالمزيد من الهدوء والصشبر ،مبررا تعادل الموب
بنقصس الفعالية والتكتل الزائد للمنافسس في الخلف
ما صشّعب مهمة الوصشول إالى المرمى ،ويرى الزاكي
أان الجو’ت المقبلة كفيلة بأان تثمر اأ’سشلوب الذي
ي -ن -ت -ه -ج-ه ،وال-ب-ط-ول-ة ب-حسشب ت-ع-ب-ي-ره ’ ت-زال ف-ي
بدايتها ،وهناك متسشع من الوقت للتدارك.

فروجي سشيمنح الفرصشة لÓحتياطيÚ

اإلرهاق
هاجسش «ابناء
سسوسسطارة»
قبل مواجهة
السساورة
سشيتعرف يوم ا’ثنين المقبل فريق اتحاد
العاصشمة على منافسشه في دور ربع نهائي كأاسس
ا’تحاد اإ’فريقي ،بعد سشحب قرعة هذا الدور
بمقر الكاف في العاصشمة المصشرية القاهرة ،حيث
سش- -ي- -واج -ه أاح -د ال -ف -رق اأ’رب -ع -ة ال -ت -ي أان -هت دور
ال- - -م- - -ج- - -م- - -وع- - -ات ف- - -ي ال- - -م- - -رك- - -ز ال - -ث - -ان - -ي.
وي -ت -رقب أاب -ن-اء سش-وسش-ط-ارة بشش-غ-ف ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
منافسشهم في ربع النهائي الذي سشيلعب يومي 14
و 21سشبتمبر الداخل ،وكلهم أامل أان توقعهم القرعة
أامام منافسس في المتناول حتى يواصشلوا مششوارهم
في كأاسس الكاف ،التي تعد هدفا رئيسشا للفريق
ال -ذي ي -أام-ل ال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ه-ذه ال-نسش-خ-ة وإاه-داء
الفريق أاول كأاسس قارية في تاريخه ،لكن ذلك لن
يكون سشه Óنظرا إالى نوعية الفرق الموجودة في
ه-ذه ال-م-رح-ل-ة ،ح-يث سش-يصش-ط-دم ات-ح-اد العاصشمة
بفرق ليسشت سشهلة ،إا’ أانه نسشبيا يريد تفادي الفرق
التي تملك تقاليد في هذه المسشابقة على غرار
نادي فيتا كلوب الكونغولي والمصشري البورسشعيدي،
ويأامل مواجهة نادي النهضشة الكونغولي الذي يعد
أاقل خطورة مقارنة مع فيتا كلوب المعروف قاريا
وكذا النادي المصشري الذي سشتكون مواجهته صشعبة
نظرا إالى الندية الموجودة بين الفرق المصشرية
والجزائرية.
وف- -ي ه- -ذا السش -ي -اق ،ت -ح -دث م -ه -اج -م ات -ح -اد

ال -ع-اصش-م-ة م-زي-ان ع-ن ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي .وق-ال:
«تأاهلنا كان مسشتحقا بفضشل روح المجموعة التي
تحلى بها الفريق ،ونتمنى أان توقعنا القرعة في
رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ف-ي م-واج-ه-ة م-ن-افسس م-ن-اسشب ح-تى
نتمكن من مواصشلة مششوارنا في هذه المسشابقة
التي نأامل الفوز بها وإاهدائها إالى هذا الجمهور
ال- -رائ- -ع ال- -ذي يسش- -ان- -دن -ا ف -ي السش -راء والضش -راء».
ع-ل-ى صش-ع-ي-د آاخ-ر ،سش-ي-ع-ود ف-ري-ق ات-ح-اد العاصشمة
اليوم السشبت إالى أاجواء البطولة الوطنية وسشيكون
في تنقل صشعب إالى بششار لمواجهة ششبيبة السشاورة،
في مباراة يعتبر التعب العدواأ’ول فيها أ’ششبال
المدرب الفرنسشي فروجي بسشبب البرمجة الكثيفة
للمقابÓت ،ورغم ذلك يسشعى الفريق للعودة بنتيجة
إايجابية من الجنوب الجزائري للمواصشلة على نسشق
ا’نتصشارات بعد فوزه بأاول لقاءين في البطولة أامام
دف -اع ت -اج -ن -انت ونصش -ر حسش -ي-ن داي ،ح-يث ي-ع-م-ل
الطاقم الفني على تجهيز عناصشره لهذا الموعد
ب -ات -ب-اع ب-رن-ام-ج اسش-ت-رج-اع ،فضش Ó-ع-ن ذلك ي-ق-وم
التقني الفرنسشي في كل مباراة بتدوير التششكيلة
ب-م-ن-ح وقت ال-ل-عب لÓ-ع-ب-ي-ن ا’ح-ت-ي-اطيين وإاراحة
الÓعبين المنهكين ،وهي نقطة إايجابية تحسشب
’تحاد العاصشمة الذي صشار يملك مقعد بد’ء قويا
ي-ت-ك-ون م-ن ’ع-ب-ي-ن ف-ي ال-مسش-ت-وى ي-م-ك-ن-هم تحمل
المسشؤوولية في أاي وقت.

اتهمتهما باÿروج عن واجب التحفظ

الرابطة تسسّلط عقوبات قاسسية على
رئيسسي رائد القبة وا–اد ا◊راشش

سش -ل -طت ال -راب -ط -ة
اÎÙفة لكرة القدم ،التي
يقودها عبد الكر Ëمدوار،
عقوبات جد قاسشية ‘ حق
رئ - - -يسش- - -ي ف- - -ري- - -ق- - -ي ا–اد
ا◊راشس رائد القبة ،بحجة
خ- - -روج- - -ه- - -م- - -ا ع - -ن واجب
لدلء
ال- - - - -ت- - - - -ح- - - - -ف- - - - -ظ وا إ
بتصشريحات صشحفية.
واأف-اد ب-ي-ان ل-ل-راب-ط-ة المحترفة
مسش - -اء ا’أرب - -ع - -اء« ،اأن ل - -ج- -ن- -ة
ا’نضش -ب -اط ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا اأقصشت
رئيسس رائد القبة محمد لمين
فارسس من ممارسشة اأي نششاط
رياضشي لمدة عام نافذ اإضشافة
اإل -ى غ -رام -ة ب -ق-ي-م-ة  200األف
دي-ن-ار ج-زائ-ري ،ب-ت-ه-مة انتهاك
واجب ال - -ت - -ح- -ف- -ظ ،وا’إضش- -رار

وال- -مسس ب- -مصش- -داق- -ي -ة وشش -رف
عضش-و ف-ي ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة
لكرة القدم».
وجاء في بيان هياأة عبد الكريم
مدوار ،اأنه تم تسشليط  6اأششهر

منها  3اأششهر غير نافذة في حق
رئ-يسس ات-ح-اد ال-ح-راشس م-ح-م-د
العايب ،فضش Óعن غرامة مالية
بقيمة  200األف دينار جزائري
بتهمة انتهاك واجب التحفظ.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

هام جدا
هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

ظاهرة نراها يوميا ع Èالطرق

رمي النفايات بحاجة إا ¤قانون يجّرم األفعال ويج Èا÷ميع على اللتزام به
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إلسصبت  ٠١سصبتم ٢٠١٨ Èم
إلموإفق لـ  ٢١ذي إلحجة  ١٤٣٩هـ

إلعدد
١77٣٤

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

حظّك من أاسشماء الله ا◊سشنى

الّرششيد

رم- -ي إل- -ن- -ف -اي -ات م -ن
وم-ع-ن-اه :ه-و إل-رشص-ي-د إŸرشصد
إلسص- - -ي- - -ارة ‘ إلشص- - -ارع،
ألهل طاعته ،وهو إلذي تنسصاق
ظاهرة نرإها يومياً على
ت- -دبÒإت- -ه إإ ¤غ- -اي -ات -ه -ا ع -ل -ى
إل -ط -رق -ات ،وت-دّل ع-ل-ى
خ- - - -ل- - - -ل ‘ إلÎب- - - -ي- - - -ة
إلسص - - -دإد م - - -ن غ Òإإشص- - -ارة ول
إألخÓ-ق-ية وإلجتماعية
مشص ،Òوتسصديد مسصّدد ،وإإرشصاد
وعدم إحÎإم إآلخرين.
مرشصد وهو إلذي يرشصد إÿلق
وإل- -ب- -ع- -د ع- -ن إلل- -ت -زإم
ويهديهم إإ ¤ما فيه صصÓحهم
Ãب -ادئ إل -دي-ن إ◊ن-ي-ف
إلذي يدعوإإ ¤إلنظافة
‘ دن -ي -اه -م وآإخ -رت -ه -م .وح -ظ
ويحث عليها ويعت Èذلك
إلعبد من هذإ إلسصم أإن يقتنع
من إإلÁان وأإن إلوسصخ
أإن إل- - -ل- - -ه ه- - -و إŸرشص- - -د إÚŸ
م- -ن إلشص- -ي- -ط -ان ،ول -ق -د
إعت Èإلنبي ـ صصلى إلله
وإŸدب - -ر لشص - -ؤوون إÿل - -ق ف Ó- -
عليه وسصلم ـ أإن إإماطة
ق - -درة ألح - -د ع- -ل- -ي- -ه إإّل إل- -ل- -ه
إألذى ع- - -ن إل- - -ط- - -ري - -ق
سص -ب -ح -ان -ه ،وه -ا إل -ذي Áن -ح -ه
صصدقة وأإن إإلÁان بضصع
إإلÁان ب -وج -ود إل -ل -ه إŸق -ت -در
وسصبع Úشصعبة أإعÓها ل
إإل - -ه إإّل إل - -ل- -ه وأإدن- -اه- -ا
من إŸفاسصد إلعامة ثم إإنّ إلقيادة على طرقات إÿارج ،يطّبق إلقوإن Úكاملة ومنها عدم رمي إل - - -ذي ي- - -ه- - -دي إإ ¤إلصص- - -رإط
إإماطة إألذى عن إلطريق.
ويبدوأإن ترإجع مسصتوى إألدبيات لدى إلبعضض ل ت -ط s-ب -ق ف-ي-ه-ا إل-ق-وإن Úأإوإل-وق-وف ‘ زح-م-ة إلنفايات ‘ إلشصارع ،لكنه ‘ بلده يتحّول إ ¤إŸسصتقيم.
ّ
إلسص Òل -فÎإت ط -وي -ل -ة ،أإم -ر ي -ؤوث-ر ‘ أإعصص-اب شصخصض آإخر ،ويقوم بأامور ل يجرؤو على إلقيام

من إŸوإطن Úأإصصبح ظاهرإ ً بشصكل بارز خÓل
إلفÎة إألخÒة ،خصصوصصاً ‘ ما يتعلّق باحÎإم
إلنظافة وإ◊قوق إلعامة ،حتى أإصصبحنا بحاجة
إإ ¤قانون يجّرم هذه إألفعال ويج Èإ÷ميع
على إللتزإم به .فظاهرة رمي إلنفايات ‘
إلشصوإرع على رغم أإنها مسصأالة غ Òحضصارية،
لكنها ليسصت جديدة وتنتشصر بشصكل كب Òعلى
إل -ط -رق -ات إ÷زإئ -ري -ة ك -ون -ه ل ي -وج -د ق-ان-ون
Áنعها ،وحتى إإن ُوجد ،فإانّه ل ينsفذ مثله مثل
إلكث Òمن إŸوإد إألخرى .لكن ‘ دول إلعا⁄
إŸتح ّضصرة‚ ،د أإّن إلقانون Áنع بشصكل صصارم
إإلقاء أإيّ شصيء من إلسصيارة ‘ إلشصارع ،وذلك
–ت طائلة إلتعّرضض لغرإمة مالية كبÒة .ويعد
هذإ إلسصلوك أإذى للجميع حيث ويسصبب إلكثÒ

إŸوإطن Úبشصكل عام .وهو ما يجعل هؤولء
يشص- -ع -رون أإك Ìب -الضص -ي -ق ،ح -يث أإول -ئك إل -ذي -ن
يسصÒون بسص -ي -ارإت-ه-م وسص-ط إلشص-وإرع وي-ق-وم-ون
برمي أإكوإب إلبÓسصتيك أإو إÙارم إلورقية،
أإوبعضض صصحون إألكل إلكرتونية وإلبÓسصتيكية
أإوإلفوإكه وإÿضصار مثل إلفول وغÒها ،وكل ما
ترإكم من نفايات ‘ سصيارإتهم وسصط إلشصارع
وك -أان -ه م-كّب ل-ل-ن-ف-اي-ات ،غ Òم-ب-ال Úب-ن-ظ-اف-ت-ه
وإألذى إلذي قد يسصبّبوه سصوإٌء للبيئة أإوإلنظافة
أإوللموإطن Úبشصكل عام .لذلك ،يجب ﬁاربة
هذه إلظاهرة بكل إلوسصائل إŸمكنة حتى لو
ب -ت -ح -ري -ر إıال -ف -ات إŸروري -ة .وه -ن -ا Œدر
إإلشصارة إ ¤أإّن إ÷زإئري عندما يسصافر إ¤

خ Òالهدى
قال رسصول إلله ـ صّصلى إلله عليه وسصلم
ـ« :إŸؤومن إلقوي خ Òوأإحب إإ ¤إلله من
إŸؤومن إلضصعيف ،و‘ كل خ ،Òإحرصض
على ما ينفعك ،وإسصتعن بالله ،ول تعجز،
وإإن أإصصابك شصيء ،ف Óتقل لو أإ Êفعلت
كذإ كان كذإ ،ولكن قل قّدر إلله وما
شص -اء ف -ع -ل ،ف -إان ل -و ت -ف -ت -ح ع -م-ل
إلشصيطان» ،أإخرجه مسصلم.

جوابك

بها ‘ إÿارج.
إإّنها إلسصلوك إŸعوج يقتضصي مكافحته بكل
إل -وسص -ائ -ل إŸت -اح -ة ول -ع ّ-ل م -ن أإب -رز إل -وسص-ائ-ل
Ÿكافحة رمي إلنفايات ‘ إلشصوإرع تبقى توعية
إŸوإط -ن ،Úوت -ث -ق -ي -ف -ه -م ع-ل-ى أإن-ه ل Áك-ن أإن
ق- -ال ع- -ب- -د إل- -ل- -ه ب- -ن
يقوموإ بأامر من هذإ إلنوع مهما كانت إألسصباب
مسصعود« :ل تغالبوإ هذإ إلليل
وإلدوإفع ،علمًا بأانه يجب ﬁاكمة إلشصخصض
إل- -ذي إإرت -ك -ب -ه -ا .ك -ذلك ،ل -وسص -ائ -ل إإلع Ó-م فإاّنكم ل تطيقونه ،فإاذإ نعسض أإدكم
إŸق - -روءة وإŸرئ - -ي - -ة وإŸسص- -م- -وع- -ة دور ل فلينصصرف إإ ¤فرإشصه فإاّنه أإسصلم له».
ي-سص-ت-ه-ان ب-ه ‘ ت-غ-ي Òإلسص-ل-وك إل-ع-ام ل-ل-ق ٌرإء وق- - -ال« :م- - -ن  ⁄ت - -أام - -ره صص Ó- -ت - -ه
ُوإŸشصاهدين وإŸسصتمع Úومن يحيطون بهم ب -اŸع -روف وت -ن -ه-ه ع-ن إŸن-ك-ر ⁄
َ
Ÿوإجهة هذه إلظاهرة ،لتبقى بلدنا دإئماً يزدد من إلله إإّل بعدإ.
نظيفًة وجميلًة ومتميsزًة.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

^ إإذإ تعرضض إŸصصلي لوسصوسصة إلشصيطان ‘ صصÓته يلبسض عليه إلقرإءة ويأاتي له باÿوإطر إلسصيئ ـ ـ ـة ويشصككـ ـه ‘ عدد إلركعات فماذإ
يفعل؟
@@ لقد حصصل هذإ ألحد إلصصحابة وهو عثمان بن أإبي إلعاصض رضصي إلله عنه ،فجاء يشصكو إإ ¤إلنبي ـ صصلى إلله عليه
وسصلم ـ ،ويقول :إإن إلشصيطان قد حال بيني وب ÚصصÓتي وقرإءتي يلبسصها عليs؟ {أإي يخلطها ويشصككني فيها} فقال
رسصول إلله ـ صصلى إلله عليه وسصلم ـ( :ذإك شصيطان يقال له خنزب فإاذإ أإحسصسصته فتعوذ بالله منه وإتفل على يسصارك
ثÓثًا) ،قال :ففعلت ذلك فأاذهبه إلله عني .صصحيح مسصلم.
فتضصمن هذإ إ◊ديث أإمرين لدفع شصيطان إلصصÓة ،إألول :إلسصتعاذة بالله من شصره فيتلفظ بها إŸصصلي ول حرج،
وإلثا :Êإلتفل عن إلشصمال ثÓثاً وهو نفخ إلهوإء مع شصيء من إلريق بشصرط أإن ل يؤوذي من بجانبه ول يقذر إŸسصجد.

إأعـدأد  :ج.أمينة

ا◊مل

حّبـ ـ
ـ
ـ
ك

‘

أ’ب- -تسش- -ام- -ه م- -ع -دي -ه
ف - -ع - -ن - -دم - -ا ت - -ب- -تسش- -م
ي -اح -م -ل ..ت -ل-ق-ائ-ي-ا سش-ت-ج-د
أل -ط -رف أآ’خ -ر ي-ب-تسش-م .ي
عدوى رقيقه رأئعه جميله
أ“نى أن يصشاب بها ألعا⁄
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السسبت  ٠١سسبتم ٢٠١٨ ÈاŸوافق لـ ٢١ذي ا◊جة  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٧٣٤
mimigaga783@gmail.com

الثور

يـ ـا ب ـ ــ
لدي

ن- -ع- -ت- -ق- -د أأن ح- -ي- -اة
أآ’خ -ري -ن أأفضش-ل م-ن
حياتنا ،وأآ’خرين يعتقدون
أأن ح -ي -ات-ن-ا أأفضش-ل م-ن-ه-م،
سش-ر أŸسش-أال-ة ي-اث-ور ت-ك-من
‘ فقدأن ألقناعة.

ا÷وزاء
الشسباب لن يكل همه أان تسستقـل أاو يبيد
نسس -ت -ق -ي م-ن الـردى ول-ن ن-ك-ون ل-ل-عــدى
كالعـبـيـــــد كالعـبـيـــــد
’ نريــــــد ’ نريــــــد
ذلّـنـا اŸـؤوبّـدا وعيشسـنا اŸنّكـدا
’ ن -ريــــــد بـل ن -ع -يــــد مـجـدن -ا ال-تـل-يـد
مـجـدنا التليـد
مــوطــنــي مــوطــنــي مــوطــنــي مــوطــنــي
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مشسرد أامريكـي يقاضسـ ـي
زوج Úجمعا له 400
أال ـ ـ ـ ـف دو’ر

أإ’نسشان أأ’نيق ‘
ت-ع-ام-ل-ه  ..وح-ديثـه:
ي -ق -ت -حـم أأع -م -اق ك-ل م-ن
ي- -ق- -اب- -ل- -ه  ...وي- -ح- -ظ- -ى
ب - - - - -إاحÎأم أ÷م - - - - -ي- - - - -ع
ب -ط -ري-ق-ت-ه ..ك-ن بسش-ي-طً-ا
ياجوزأء ..تكن أأجمل.

 ١٢مليون سسنتيم

السسرطان

نحتاج أاحيانا
للغوصص ‘ أاعماقنا

للع
È
ة

ث -م -ة زواي -ا ع -م -ي -ق -ة ‘ أان -فسس -ن-ا ’ نسس-ت-ط-ي-ع
ال-وصس-ول ال-ي-ه-ا إا’ ب-اÿل-وة وا’ب-ت-ع-اد عن
ضسجيج العا ،⁄قد تكون نقطة قوانا
و◊ظ-ة ان-طÓ-ق-ن-ا ن-حو ا’فضسل ،او
ق -د ت -ك -ون اشس -د ن -ق -اط -ن-ا ضس-ع-ف-ن-ا
وفتكا بنا ،ح Úنهرب من ضسجيج
ال - -ع - -ا ⁄ف - -ن - -ك - -تشس - -ف أان ه- -ذا
الضس-ج-ي-ج ه-و ن-اب-ع م-ن أاع-م-اق-ن-ا
التي كنا نتشسغل عنها ونحاول
ك - -بت صس - -راخ - -ه- -ا ب- -ا’نشس- -غ- -ال
بضس- -ج -ي -ج ه -ذا ال -ع -ا ،⁄ف -م -ا ان
اسس-ت-ف-ردت ب-ن-ا ح-ت-ى “ك-نت م-ن-ا
وافÎسسنا بلحظة خلوة.

كلمات :أمل أسسعد

رف -ع مشش -رد دع -وى قضش -ائ -ي-ة
ضشد زوج Úأأمريكي Úجمعا
أأك Ìم- - - - -ن  400أأل - -ف دو’ر
Ÿسش- -اع -دت -ه ،زأع -م -ا أأن -ه -م -ا
أسشتخدما أأ’موأل كـ «حصشالة»
لهما.
@ سسر العبقرية هو أان –مل روح
م
ا
ع
ل
أ
ت
ي
ب
و
ب
Ê
و
ج
ت
ي
ش
ص
وذأع
الطفولة إا ¤الشسيخوخة كي ’ تفقد
أŸاضشي عندما أأعطى آأخر 20
ا◊ماسس أابدا.
دو’ر لديه لسشيدة تدعى كيت
م - -ك - -ل- -ور ب- -ع- -دم- -ا ن- -ف- -د وق- -ود
’ن،
@ ’–كم على مسستقبلك من ا آ
سشيارتها..
’·.
’نبياء رعوا الغنم ثم قادوا ا أ
وأأطلقت مكلور وصشديقها ،مارك فا أ
دأم- -ي- -ك -و ،ح -م -ل -ة ÷م -ع تÈع -ات
ل - -ب - -وب- -يت ع Èأإ’نÎنت ،وج- -م- -ع- -ا
تÈع- - - -ات م- - - -ن أأك Ìم - - -ن  14أألف
ششخصص..
@ ا- - - - - - - - -Ÿدرسس:
ل-ك-ن ب-وب-يت رف-ع دع-وى قضش-ائ-ي-ة ي-ت-هم
أاع -رب ج -م -ل-ة (م-ات
فيها مكلور وصشديقها با’حتيال وألتآامر
الرجل).
يوم ألثÓثاء أŸاضشي..
ال -ت -ل -م -ي-ذ :م-ات /ف-ع-ل م-اضس-ي
وكتب ﬁامو بوبيت ،ألبالغ من ألعمر 35
مبني على فتح الق..È
عاما ‘ ،ألدعوى ألتي رفعت أأمام ﬁكمة ‘
الرجل  /فاعل مرفوع على النعشس.
ضش -اح -ي -ة م -ونت ه -و‹ ب -و’ي-ة ن-ي-و جÒسش-ي أأن
ألزوج Úأسشتخدما أ◊سشاب ألذي أأنششآاه ÷مع
@ حاولت اŸمرضسة إايقاضس اŸريضس
تÈعات لبوبيت من أأجل «“ويل ‰ط حياة  ⁄يكن
ف -ل -م ت -ف -ل-ح ...ف-أال-قت ع-ل-ى وج-ه-ه
بوسشعهما توفÒه من قبل»..
ب -عضس اŸاء ف -اسس -ت-ي-ق-ظ م-ذع-ورا
و‘ مقابÓت ششخصشية أأجريت معه ‘ أآ’ونة أأ’خÒة ،قال
وسسأالها عما تريد ،فقالت له:
بوبيت إأن مكلور 28 ،عاما ،ودأميكو 39 ،عاما ،دفعا مؤوخرأ
ل -ق-د ح-ان م-وع-د ال-دواء
تكاليف رحÓت إأ ¤مدينة ’سص فيغاسص وو’ية فلوريدأ وأششÎيا
ال- -ت -ي سس -تسس -اع -دك
سشيارة «بي إأم دبليو» جديدة..
على النوم!!.
ويعمل دأميكو كنجار ‘ ،ح Úتعمل مكلور كموظفة أسشتقبال ‘ وزأرة
ألنقل بو’ية نيو جÒسشي ،وفقاً لوسشائل أإ’عÓم أÙلية..

حك ـ ـم و أامثـ ـال

ابتسسم

أŸسشتحيل
ياسشرطان هو :ما ⁄
ي -ك-ت-ب-ه أل-ل-ه لك ول-يسص م-ا
عجزت عن فعله آأنت.

???

^ أان بقاء
’نسسان مسستيقظا Ÿدة
ا إ
 ١٧سساعة هو نفسس شسرب ٢
أاكواب من الكحول بالنسسبة
÷سسمك؟.

^ جدي ‘ دكانو
يأاكل ‘ مصسرانو؟

اأ’سسد
أأبدأ ً ’ تكسشر أأثنÚ
‘ حياتك يا أأسشد…
 ..ألثقة  ..وألوعود  ..أ’نها
أإذأ كسشرت ’ تصشدر صشوتًا
 ..ب -ل أل -ك -ث Òوأل -ك -ث Òم-ن
أأ’.⁄

حل العدد السسابق

^ أانه إاذا وضسعت
Óذن Ÿدة سساعة واحدة،
سسماعات ل أ
فإان ذلك سسيؤودي إا¤
تضساعف البكتÒيا ‘
داخل أاُذنيك؟.

^ سس- - - -ي- - - -دن - - -ا
يوسسف
عليه
السسÓم.

العذراء
كن ‘ أ◊ياه كÓعب
ول -يسص ك -ح -ك -م ،أ’ن أأ’ول
يبحث عن أأ’هدأف وأآ’خر
يبحث عن أأ’خطاء! أأ’ تعتقد
ي -اع -ذرأء أأن -ه -ا ح -ك-م-ة ك-روي-ة
هادفة جدأ؟.

ال- -ك Èه- -و شس -ع -ورك أانك ف -وق ال -ن -اسس وأافضس -ل
م -ن -ه -م ..أام -ا ال-رق-ي ف-ه-و شس-ع-ورك أانك م-ن ال-ن-اسس
م-ك-م-ل ل-ه-م م-ك-م-ل-ون لك يجمعكم هدف مشسÎك
هو تقد Ëالفائدة

اŸيزان
سش -ت -ع -يشص م -رة ع -ل-ى ه-ذه
أ’رضص ي - - - -ا م- - - -ي- - - -زأن ،..دع
مششاعرك تأاخذ صشوتها ،أخطأات
أع -ت -ذر ،أشش-ت-قت ت-ك-ل-م– ،ب ع،È
حزين أبكŸ ،اذأ ألتعقيد.

نبضسنـ ـ ـا فلسسطين ـ ـ ـ ـي لألب ـ ـ ـد

العقرب

’ تقولواَ :دُم
أاقصسانا جََمْد ’
تقولوا
ذهُنه من شسsدة
الهول شسَرْد
’ تقولوا
القوسص
نهرنا ا÷اري َرَكْد
ك- -ل ح- -دث ‘ ح -ي -اتك ي -ن -م -ي شش -ي -ئ ً-ا
سساخ ُ
ن العزم َبَرْد
بدأخلك يا قوسص ..فأاجعله قوة لك ’
’ تقولوا
ضشعفاً.
’رضس
إان جيشَس الكفر ‘ ا أ
احتشَسْد
الدلو
وعلى ا◊وضس َوَرْد
وعلى أاحÓمنا ‘ سساح ِ
’قصسى َقَعْد
ةا أ
عندما تكون إأنسشاناً عفوياً قد تقع ‘ مششكÓت
’ تقولوا
 ⁄ت -ك -ن ت -ت -وق -ع -ه -ا ي -ادل -و  ،..أ’ن أل -ن-ق-اء أل-ذي
نفث السساحُر سسحرًا ‘ الُعَقْد
بدأخلك  ⁄يتوأفق مع ألتلوث ألذي تعج به عقول بعضص
هبsت الuريح Ãا ’ يشستهي
ألبششر.
حاُر
الب s
واشستsد مع اŸوج الsزَبْد
ا÷دي
ز›َر الباغي و⁄
يأاِت اََŸدْد
إأن  ⁄تÎك أأثر جميل ف ÓتÎك عكسص ذلك فـعدم ذكرك

َتعود على أسشعاد نفسشك بنفسشك
يا عقرب ،..فالناسص لي ُسص َمهرجÚ
حتى يسشعدونك متى ما أردت.

أأفضشل من ذكرك بسشوء يا جدي.

ا◊وت
مهما أختفت من حياتك أأمور ظننت أأنها سشبب سشعادتك تأاكد ياحوت ..أأن
ألله صشرفها عنك قبل أأن تكون سشبب ‘ تعاسشتك.

السسبت  ٠١سسبتم ٢٠١٨ Èم اŸوافق لـ  ٢١ذي ا◊جة ١٤٣٩هـ

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

العدد

١٧٧٣٤
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.
ثاوليث انلقراي ذي باثنت

لعوأيل أنلورأسس أمقرأنت توجذنت مليح
أثو‹  Êقدأشسن أأنسسنت

هذو’ن اقداشسن انباثنت غنلقرايث اسس نلربعا
ادقورن امنهنين ام اقداشسن نالجزاير كامل ،ماني
اب -دونت ل -ع -واي -ل ان -ل -وراسس اق-ران اوج-ذ اقسس-اي
سس-ل-ب-اسس ن-ال-وقث سس-ي-رت-و م-ان-ي اسس-ع-ق-ب-نت ال-ع-ي-ذ
ام-ق-ران-ن وه-ذي-رق-ن ذي لسس-واق ات-ح-ون-ا انباثنت
اسس -ن -اي اذي -اف ال -وال -دي-ن اسس-ل-ح-اق-ن ذي ال-دريث
انسس اسس- -غ- -ن- -انسس ال- -قشس ت- -غ- -اوسس- -وي -ن ن -ت -ول -يث
امطابلياث ذاكرطابل ذا’دوات.

باتنةŸ :وششي حمزة

ب - -ذونت ل - -ع - -واي- -ل ان- -ل- -وراسس اق- -ران اوج- -اذنت
اإل -م -ن -اسس -ب -اث اق  Ó-ق -ورن -ت -ي -د ون -ه-ت-ي-ن ث-اول-يث
ن -ق -داشس -ن غ -ن -ل-ق-راي ،لسس-واق ن-ال-قشس ذا’دوات
ب-ذون ت-وج-اذن ام-ان-نسس-ن سس-ي-رت-و ال-م-ك-اتب اقÓ
ب - -ذونت ت- -اوي- -ن- -ت- -ي- -د اك- -راسس- -ن ذاك- -رط- -اب- -ل- -ن،
ذال -ط -اب -ل -ي -اث وك-ل م-ا ي-ل-زم بشس-ل-م ب-غ-ي-ر ادسس-ن
اق- - -داشس- - -ن اذاف- - -ن ك- - -لشس - -يء ي - -وج - -ذ وي - -ح Ó- -
وذاجديذو’ن حتى يط نلعباذ اق Óاذخدمنشس
سس -ي -رت -و اق -داشس -ن ن -ال -ج -ام -ع -ة اق  Ó-اذت-و’نشس
غ -ن -ل -ق-رايث زيك ك-ري-ن ال-ق-رج-اث وت-ق-ن ذيسس-ن
لمكتباث نا’أدوات اسسان نتوليث نقداشسن برك
وزنوزان سسسسوماث احÓنت بشسام اداسسن غرسسن
لباسس نقداشسن اذسسغن ا’دوات.

لعوايل ايط اأقرنانغ بلي نهنين اذقويمنشس بشسام
ادسس -غ -ن ا’دوات ذج -دي -دن ادريث انسس خ -اط -ر
ال -ح -ال ي -غ Ó-ي ل -ب -اسس سس -ي -رت -و ام -ت -م -ق Ó-م -ي-ن
ذكرطابل وحتى لكتباث خاطر اويند اسسقاسس
ك- -ام- -ل ن- -ه -ن -ي -ن ات -وصس -ان ال -دريث انسس -ن بشس -ام
اذحافظن فÓسسن سسيرتو وا اق Óغرسسن اكثر
نتÓثة نقداشسن مامك اسسنق يقرانغ عمي محمد
اق Óغرسس يلسس انمميسس وبباسس اذخدمشس ونتا
اسسسس -اغ -ن ا’دوات ب -ل -ي ال -ح -ال ي -غ Ó-ي خ-اط-ر
ه -دي -اط -و اي -ذ ن -ال -ع-ي-ذ ام-ق-ران واق’ Ó-زم-اسس
ايخف نالعيذ والقاطو ولباسس نالمصسروف.
الشس -ي -اي ك -ام -ل ف -ا’دوات م -اشس-ي ف-ال-قشس اقÓ-
ت -ق -ريب ل -ع -واي-ل ام-ف-اه-مت ب-ل-ي ال-قشس ن-ال-ع-ي-ذ
ام -زي -ان ن -ت -ا اق  Ó-ه -ذو’ن ذسس اق -داشس -ن انسس
سسيرتو الحال يحما اسسقاسس والعيذ يوطيد ذي
الصسيف اسسان انقورا نيون جوان وثاوليث ذي
سس -ب -ت -م -ب -ر ي -ع -ن-ي ح-ت-ى اي-ا اق Ó-اسس-ي-غ-ن ال-قشس
نالصسيف هذقوان الدريث انسسن اثرطن ،و’نت
لعوايل اق Óغرسسنت ذقفاسسن انسسنت وتقاوانت
فالمصساريف نوفيهنت توا’نت فتحونا نالقشس
اسساغنت ادريث انسس سسيرتو ايا اق Óهذعدان
اسس -ق -اسس ذم -درسس -وي -ن اول م -رة ان -ي -غ اون -اسس -ن
النجاح نالسسيزيام انيغ انلهلية.

أأسسمكث ن  100أأسسقسسن غف ثللث نسسليمان عازم
ثغونت أاقغن قغرن ثسسمكثد ذدرث أاق ثثللث أاقون
أان-زر مشس-ع-ن ذشس-ن ان-ت-ق-ب-ي-لث سس-ل-ي-مان عازم فÓسس
يعف يرحم ،سسليمان عازم اذون أاغللن ذقسس ١٩
سس-ب-ت-مبر  ١٩١٨ذث - -درث ب- -ق- -ن ي- -غ- -رن ذث- -م أاذرر
ان-ج-رج-ر .سس-ث-م-ز إانسس اح-م-ل إاسس-ف-ر،ذق-غ-ربز اريل
ذنلمذ إافزن يتسسخثر ثمشسه يضسرن يكرد ذثوشسلت
ي -ن -ح -ن ذي -ن إاث -ي -ج -ن أاذي -ب -ذ ال -خ -ذم اسس -م يسس-ع ١١
أاسس- -قسس- -ن ذل- -ع- -م- -رسس غ- -ر ي- -ون أارم ذث -م نسس -ط -ول
ذقسسقسس  ١٩٣7يطف أابرذ غر اثمرث نفرنسس اند
يخذم ذثمدنت «لغو « اسسين إارح غر ثمدنت نلبر
ذقسس -قسس  ١٩٤٢ان -د إاخ -دم ذك -ب -نث «أام -ت-ر» ان-دي
سسعدي  ٨نسسويع سسدو أاثمرث.

اأن تذ ينت ا ي س س ي س سحل ف اأط س س ا نو ل اأك ن اأ ط سس
ا نتز لثن اأق شس ن غف ال غر ب نغ اإمنغ ن ان ف ثز ل ث
« رف -ذ ث -ب -ل س س ث اج -غ و ذ ح -م -ل -غ ث -ب -ع -ن-د بب اأذ ي-م
اأت س سرن ذس سن اأمك ن اأ مثغ مذن ك ح زنغ» ثز ل ث
اأنض سن «ا ل غر ب ثجرح اأ ل واأش سه اأر و ار وغ اأ ن ذ اتمر» ،
ا ن د اإ دحك ل ق ص س ط سس اإ م يغ ل ذغر ب ذثم ر اأمد ن
س سث م زس س امك ن اإس س من م دن ال من ف ن تس س اري نغ
ار يكر » س سل يام ن ع از م غ سس اإع شس ذلغ رب س سث مزسس
ل مع ن اأر يت سس ث م رث اأ ن د اإس س ديت ش سع اأس س لم ادن ب ذر
غرسس ثز ل سس اأ فرخ اإف للس س ان د اإد يب ذر يك ث ذر ن
القبيل.

الحف ذلمزري ثجث اذيشسن ثزلث ثمنزث» اكر
متسسدذ انرح امح امح ثمزو اثرح ذكرف ذقمتر
ازذل ادبز البر ثحكم فل وقل ثسسع لحرز» ذطرذ
وس س-ن,ي-ت سس-و ط-ف غ-ف-فس س اإسس-رذ سس-ي-ن ل-ل-م-ان ان -د
اإد يسس عد سسن اإسس قس سن اأ ذ وز غ ن ،ذي ن اإ ثيب ن اأذ ي شس ن
غ -ف ث -غ -رول ث -دزي -ر ث ذث -زل ث اأ ن -د ي-ق-رس س اأف -غ
اأي -ج-رذ ث-م-رث-و .ذل ث ن-ث-ل-ل ي شس-ن اك-ر ن-ت-ز ل-ث-ن اأ ن -د
اإد ي بذر اأ ي ن اإخدم اأ ذب اأنت لث اأ ن غرسس ن» و يك
اأح -م-ذ م-ذك-ل-غ اأ تسس-ب-دذ م-ذك-خضس-ع اتس س-نض سضس ».
ذ ي ن اإ قب ن اأك ن اإم ضسبر ن اأثق ش سعن سسث مرث اأذ يوث

بل م ي ت سس اش سن غ ف ث قمت سس اإقفك ن ا ند ي ش سن
اأ ز قر يع قل اأغ م س س ،اأمكن اإش سن اس سل معن اأس سي س س م
ا ل -وح شس اأ ذ لض س -ي -ر غ -رس س -ن اأي -م-ق-رر ا ب-م-ن-د ذ ل-م-ع ن
اأب -ق -ذ ي س س -ل -غ -ن ث -غ -ن -ت سس غ -ف ي-م-ذن-ن ب-ل م ن-تس س
ثشسقف انمزقن غر لوحشس ،امكن يشسن اطسس
نتسس ذشسخ نور الدين ،ثذينت نثمزغث ارتسسيتسس
اس س م اإ د ض سر ث ذ ين ت انت فس س ث امزغن «غف ثق ب يل ث
يل وسس» امكن يشسن الحف نثمطث ثقبيلث يج
ور قزسس اقرحن ينغ ا ند اإم و لن ات ش سقع ن ث برث ن
س س -ل -ج -ه اأ ض س -و ل -ن س س -ل -ج-ه ،ار ق-ز ي-ح ص س-ل ذث-ل-م س س ث
ات س س ير اإ لوع ذ ا نت س س س س ث .س سليم ان عاز م يبضس ل غف
ارب ذقسسقسس  28جامفي  ١98٣ذثمرث نفرنسس.

ثÈتسس  :ع نايت رمضشان

تيني أأنوغ ـ ـ ـÓن
وسس - - -ان- - -و م- - -دان ب- - -ال- - -خصس- - -وصس اك- - -رزان ا’ن
اسسدجومان اتيني ا’ن توضس امار انونكاضسسس
دون- -اق- -ى ن- -مÓ- -وان ،ال- -م- -دي- -ري- -ة ن -ت -ك -رزت ت Ó-
تسس- -ودج- -وم اق- -اضس غ- -ال اق- -ن ومضس -ان دوح -دي
اسسقسسو جار تيني نالعولة دتيني نالقتنور ا’ن
اتقضساع غال وزغار دالو’يات تضسضسنتين انتيني
نالعولة زذغ اكرزان ددباب نتمورا اولوفين اقن
ال -ح -ل ات-ي-ن-ي ب-اشس ات-ل-ي ت-وسس-واق دزي-ر ادوزغ-ار
اماشسي ي Óالحال تيني نالقتنور ا’ن اتوسسواق
غ -ال وزغ -ار ات -وخ -دام ل-ب-اط-ات ام-ون-ي ال-و’ي-ات
ان -بسس -ك -رة ادواد سس -وف اي -ج -ورنت اق -ن ودسس -ي-ل
ايزعلك .
ادق - - -م اغÓ- - -ن زذع ’شس ح- - -د ب- - -اشس ادرزم اقت
الكابنية نوخمال دوجد انتيني اماسس انلباطات
سس -قت ال -ك -ي -ف -ي -ة ت -وح -ديت ات -قضس -ع غ-ال وزغ-ار
ادلسسواق نذزير.

اونسسونجم بل الو’ية نتغردايت دسس المليون د
 200ال -ف ت -زدايت م-ا ن-ي Ó-ات-وسس-ودج-ام اسس-قسس
اجراو ن  500الف قنطار فلحسساب نالحالة نالجو
انفذوا.

آأوأل دونزروب:

^ اإي -زي ءورا يسس-ك-ار ت-ام-ي-مت واّخ -ا ي-وك-ر
تيّزويت
^ اإيفولكي باهرا ءوليلي ماشس ءيحرا
^ ءاكشّس - -وضس ءي ّ-ق -ورن ءاد ءي -ج -درن واد
ءيزكزاون
^ءي- - - -رزا ءووال- - - -و ءار ت- - - -اّك - - - -ان ءي- - - -م - - -ي
ءيتفوناسست

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 01سسبتم : 1٩55 Èوصسول أاول طابور فرنسسي
÷يشش اŸظ -ل -ي Úم -ن ال -ه-ن-د الصس-ي-ن-ي-ة ◊صس-ار
لوراسش ‘ ا÷زائر .
منطقة ا أ
^  01سس-ب-تم : 1٩5٦ Èج -رى ل -ق -اء ب‡ Úث-ل ج-ب-ه-ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ““اﬁم-د ي-زي-د““ و‡ث-ل ا◊ك-وم-ة
الفرنسسية  M.Comminب ““روما““ (ايطاليا ) .
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 30°ا÷زائر

 29°وهران

 29°ا÷زائر

17734

 30°وهران

الثمن  10دج

منصسبا اللواء عÁÓية قائدا للناحية العسسكرية الرابعة بورڤلة بإاسسم
رئيسش ا÷مهورية

33°

33°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

الفريق ڤايد صشالح :ا÷زائر ‘ مواجهة التحديات
و مطالبة بكسشب الرهانات
@ ا÷يشص ›ند على الدوام ÿدمة ششعبه ووطنه

أاشسرف الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع
ال -وط-ن-ي ،رئ-يسش أارك-ان ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-اسس-م
لعلى للقوات اŸسسلحة وزير
رئيسش ا÷مهورية القائد ا أ
الدفاع الوطني ،ووفقا للمرسسوم الرئاسسي اŸؤورخ ‘ 25
اوت  ،2018صس -ب -ي -ح -ة اول امسش اÿم -يسش ع -ل-ى م-راسس-م
تسس-ل-ي-م السس-ل-ط-ة وت-نصس-يب ال-لواء حسسان عÁÓية قائدا
جديدا للناحية العسسكرية الرابعة بورقلة ،خلفا للواء
الشسريف عبد الرزاق الذي أاحيل إا ¤التقاعد.
‘ البداية ،ووفاء منه للعهد ،وقف الفريق وقفة ترحم على
روح الشضهيد ““شضيحا Êبشض ““Òالذي يحمل مقر قيادة الناحية
اسض -م -ه ،ح -يث وضض -ع إاك-ل-ي Ó-م-ن ال-زه-ور أام-ام اŸع-ل-م ال-ت-ذك-اري
Ÿخلد له ،وت Óفا–ة الكتاب على روحه وعلى أارواح الشضهداء
ا ُ
األطهار .إاثر ذلك وأامام إاطارات وأافراد الناحية ،أاعلن السضيد
الفريق عن التنصضيب الرسضمي لقائد الناحية ا÷ديد اللواء حسضان
عÁÓية وتسضليمه العلم الوطني.

جيششنا صشاحب رسشالة وطنية نبيلة ذات أابعاد تاريخية و مسشتقبلية
وبعد التصضديق على ﬁضضر تسضليم السضلطة ،التقى الفريق
بقيادة وإاطارات الناحية حيث أالقى باŸناسضبة كلمة بثت إا¤
ج-م-ي-ع وح-دات ال-ن-اح-ي-ت Úال-عسض-ك-ري-ت Úال-راب-ع-ة والسض-ادسض-ة عن
طريق تقنية التحاضضر عن بعد ،ذكر فيها باألهمية السضÎاتيجية
لهذه الناحية العسضكرية ،وا÷هود التي تبذلها وحداتها ‘ سضبيل
حماية ا◊دود ا÷نوبية الشضرقية لبÓدنا ،وتأام Úكافة نقاط
إاقليم الناحية:
«فعلى هذا الدرب يبقى ا÷يشص الوطني الشضعبي سضليل جيشص
التحرير الوطني ،وهو مسضنود بدعم وتوجيهات فخامة السضيد
رئيسص ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسضلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،قلت ،يبقى يؤودي مهامه الدسضتورية بكل إاخÓصص وكفاءة
واقتدار ‘ كافة الظروف واألحوال ،ولن تـثـنـيه ‘ ذلك ﬂتلف
التحديات والرهانات ،فأاعظم الرهانات التي تسضتحق منا بذل
ا÷ه -د ت -ل -و ا÷ه -د م -ن أاج -ل ضض -م-ان كسض-ب-ه-ا ،ه-ي ره-ان ح-ف-ظ

اسض- -ت- -قÓ- -ل ا÷زائ -ر
وت - - - -ث - - - -ب - - - -يت أاسضسص
سض -ي -ادت -ه -ا ال -وط -ن-ي-ة
وسض Ó-م-ت-ه-ا الÎاب-ي-ة،
واÙافظة على قوة
ومتانة عرى وحدتها
الشضعبية.
إان- -ن- -ا واع- -ون ك- -ل
ال -وع -ي ب -أان ا÷زائ-ر
ت - - -ب - - -ق - - -ى دوم- - -ا ‘
م-واج-ه-ة ال-ع-دي-د من
ال -ت -ح -دي -ات ،وت-ب-ق-ى
مطالبة بكسضب الكثÒ
من الرهانات ،ويبقى
بذلك ا÷يشص الوطني
الشضعبي ،يعت Èنفسضه
صضاحب رسضالة وطنية
ن- -ب- -ي- -ل -ة وذات أاب -ع -اد
تاريخية ،بل وحتى مسضتقبلية ،ويعت Èنفسضه ›ندا على الدوام
ÿدمة شضعبه ووطنه““.

حدودنا الÈية ومياهنا اإلقليمية أامانة ب Úأايدي
رجال جيششنا يتحملون وزر حفظها
الفريق دعا أافراد وحدات الناحية ،ومن خÓلهم كافة أافراد
ا÷يشص الوطني الشضعبي ،إا ¤زيادة وتÒة اŸثابرة ‘ العمل الذي
يتع Úالقيام به ،وأان يدركوا كل اإلدراك بأان ا÷يشص الوطني
الشضعبي سضليل جيشص التحرير الوطني ،يبقى دوما بحاجة ماسضة
إا ¤كل جهد عملي صضادق وﬂلصص ‘ سضبيل صضون أامن ا÷زائر
وا◊فاظ على اسضتقرارها وحماية حياضضها:
““و‘ هذا اإلطار بالذات ،تصضبح كافة حدودنا الÈية ومياهنا
اإلقليمية و›النا ا÷وي ،أامانة ب Úأايدي رجال ا÷يشص الوطني
الشضعبي ،سضليل جيشص التحرير الوطني ،يتحملون وزر حفظها،
وهي مسضؤوولية عظيمة تسضتوجب من أاصضحابها بأان يكونوا على
درجة عالية من اŸعرفة والدراية Ãتطلبات أاداء اŸهام اŸنوطة
بهم ،وأان يحرصضوا دوما على –سض ÚمؤوهÓتهم وتهذيب كفاءاتهم
وصضقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم اŸهنية .وهي خصضال
عملية ومهنية نحرصص كثÒا على أان تكون هي اÿصضال الغالبة
على شضخصضية إاطارات اليوم والغد الذين بهم نشضق طريقنا نحو
تطوير جيشضنا والدفع به نحو الولوج العق ÊÓواŸتدرج لعتبات
الحÎافية ،التي تعلمون جيدا أان قواتنا اŸسضلحة قد قطعت
فيها أاشضواطا بعيدة ونوعية ،على أاك Ìمن مسضتوى ،وهو ما يـبشضر
بامتÓك القدرة الكافية والوافية على بلوغ أاشضواط مديدة أاخرى،
وهذا ليسص بعزيز على ما تبلغه طموحاتنا من درجات ،وعلى ما
يحدونا من تطلعات مهنية مشضروعة ،وما يتملكنا من إاصضرار على
Œسضيدها ميدانيا مهما كانت الظروف واألحوال““  ،بعدها اسضتمع
الفريق إا ¤اهتمامات األفراد الذين أاكدوا ›ددا بأانهم سضيظلون
الع Úالسضاهرة على سضÓمة حدودنا الوطنية.

ق.و

‘ عمليات بحث و“شسيط متفرقة Ÿفارز ا÷يشش والدرك

تدمﬂ 3 Òابئ ،تفج Òقنابل يدوية  ،وتوقيف مهربÚ

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر عمليات بحث و“شضيط بكل
م -ن اŸدي-ة/ن.ع 1.وسضكيكدة/ن.ع ،5.كشض- -فت ودم- -رت م -ف -ارز
للجيشص الوطني الشضعبي ،يوم  29أاوت  ،2018ثÓثة (ﬂ )03ابئ
للجماعات اإلرهابية وأاربع ( )04قنابل تقليدية الصضنع.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشص
الوطني الشضعبي ،بتمÔاسضت/ن.ع ،6.منقبا عن الذهب وحجزت
( )04مولدات كهربائية ومطرقتي ( )02ضضغط وجهاز كشضف عن
اŸعادن ،فيما أاوقف عناصضر الدرك الوطني بكل من ميلة/ن.ع5.

ومعسضكر/ن.ع 2.وبشضار/ن.ع ،3.أارب -ع -ة ( )04م-ه-رب Úب-ح-وزتهم
( )20203وحدة من ﬂتلف اŸشضروبات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب -ط ح-راسص السض-واح-ل ب-ع-ن-اب-ة/ن.ع،5.
ﬁاولت هجرة غ Òشضرعية لـ( )59شضخصضا كانوا على م Ïقوارب
تقليدية الصضنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )08مهاجرين غ ÒشضرعيÚ
من جنسضيات ﬂتلفة بكل من تلمسضان وغرداية

ق.و

حجز بندقية نصشف الية 128 ،كلغ من الكيف وتوقيف Œ 5ار ﬂدرات

‘ إاطار تأام Úا◊دود و ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،و إاثر
عملية بحث و تفتيشص ضضبطت مفرزة للجيشص الوطني الشضعبي،
يوم  30أاوت  2018بÈج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.بندقية نصضف أالية
من من نوع سضيمونوف ،كما “كنت مفرزة أاخرى للجيشص الوطني
الشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر الدرك الوطني بوهران /ن.ع 2.من
ت-وق-ي-ف خ-مسضة (Œ )05ار ﬂدرات وح -ج -ز ك -م -ي -ة م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج تقدر ب( )128كيلوغرام وسضيارت Úسضياحيت.Ú

 ..حجز مواد ﬂتلفة واليات لكششف اŸعادن
‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه-ريب ،ضض-ب-طت م-ف-ارز أاخ-رى ل-ل-ج-يشص
ال- -وط- -ن -ي الشض -ع -ب -ي ‘ ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة ب -ت -مÔاسضت و عÚ
قزام/ن.ع 6.شضاحنة( )5300 ( ،)01ق -ط -ع -ة أال-بسض-ة )04( ،أاج-ه-زة
ل -ل -كشض -ف ع-ن اŸع-ادن )03( ،م -ول-دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة )02( ،م-ط-ارق

ضضاغطة ودراجة نارية ،كما أاوقف عناصضر الدرك الوطني بسضيدي
بلعباسص /ن ع ، 2مهربا( )01على م Ïشضاحنة ﬁملة ب()1272
وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشض -روب -ات ،ف-ي-م-ا أاح-ب-ط ح-راسص ا◊دود
ﬁاولت تهريب لكميات من الوقود تقدر ب( )12723ل Îبكل من
سضوق أاهراسص ،تبسضة و الطارف /ن ع .5

..وإاحباط هجرة غ Òششرعية ل 49ششخصشا
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ضض-ب-ط ح-راسص السض-واح-ل ب-ال-ق-ال-ة/ن.ع،5.
غطاسض )02( Úبدون رخصضة و حجزوا معدات غطسص ،كما ”
إاحباط ﬁاولت هجرة غ Òشضرعية ل( )49شضخصص كانوا على
م Ïقوارب تقليدية الصضنع بتلمسضان ،وهران و عنابة ‘ ،ح” Ú
توقيف( )13م -ه -اج -را غ Òشض -رع-ي-ا م-ن ج-نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-عÚ
تيموشضنت و برج باجي ﬂتار

ق.و

لمن قسسنطينة
‘ عملية نوعية أ

تفكيك ششبكة ﬂتصشة ‘ سشرقة السشيارات وتوقيف  11متهما
“كنت الفرقة اŸتنقلة للشسرطة
ال -قضس-ائ-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ع-ل-ي
م -ن -ج -ل -ي ب-أام-ن ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‘
ع -م-ل-ي-ة ن-وع-ي-ة م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-ك-ة
إاجرامية ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸركبات
ت - -ت- -ك- -ون م- -ن  11شس- -خصس- -ا تÎاوح
أاع - -م - -اره - -م ب 22 Úو  34سسنة،
ل-ت-ورط-ه-م ‘ قضس-ي-ة ت-ك-وين جمعية
أاشسرار من أاجل اقÎاف جناية سسرقة
م- -رك- -ب- -ات ب- -اسس- -ت- -ع- -م- -ال م- -ف- -ات- -ي -ح
مصس - - -ط- - -ن- - -ع- - -ة اŸقÎن- - -ة ب- - -ظ- - -رف
لخفاء ،واسستخدام مركبة
التعدد،ا إ
ذات ﬁرك لتسسهيل عملية الفرار.
تعود وقائع القضضية حسضب بيان امني
ا ¤م- -ط- -ل- -ع األسض- -ب- -وع ا÷اري ،ف- -وف- -ق -ا

Ÿع -ل -وم -ات ت-ف-ي-د ق-ي-ام أاح-د األشض-خ-اصص
ال -ذي ي -ع -ت ÈاŸت-ه-م ال-رئ-يسض-ي ‘ قضض-ي-ة
سضرقة مركبة و إاخفائها Ãسضتودع ‘ ولية
›اورة ،ليتم مباشضرة ومن خÓل األبحاث
اŸكثفة التي قادتها قوات الشضرطة لذات
الفرقة مع السضتغÓل اÙكم للمعلومات
مكنت هذه األخÒة من الوصضول إا ¤هوية
اŸع -ن -ي و –دي -د م -ك -ان ت-واج-ده  ،ل-ي-ت-م
ت -وق -ي -ف -ه ع -ل-ى مسض-ت-وى ح-ي ““ك-وسض-ي-دار““
باŸدينة ا÷ديدة علي منجلي و –ويله
ا ¤م -ق -ر ال -ف -رق -ة لسض -ت -ك-م-ال إاج-راءات
التحقيق..
وقد مكن التحقيق اŸفتوح ‘ القضضية
و‘ ظ - - -رف ق - - -ي - - -اسض - - -ي وع - - -ل - - -ى إاث - - -ر
ث - -م - -ا Êع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -ف- -ت- -يشص Ÿن- -ازل و

مسضتودعات متواجدة بوليات من شضرق و
وسضط البÓد ،من توقيف بقية الشضركاء
ال - -ن - -اشض - -ط Úضض - -م - -ن ه - -ات - -ه الشض- -ب- -ك- -ة
واŸن -ح -دري -ن م -ن ع-دة ولي-ات شض-رق-ي-ة،
وك -ذا اسضÎج -اع ث Ó-ث -ة م -رك -ب -ات وب-عضص
اŸف -ات -ي -ح اŸصض -ط -ن -ع -ة اŸسض -ت -ع-م-ل-ة ‘
السض -رق -ة إاضض -اف -ة إا ¤م -قصص م-ه-ي-أا ل-ذات
ال- -غ- -رضص م- -ع ح- -ج- -ز م- -رك- -ب- -ة م- -ن ن- -وع
““شضيفروليه““ كان تسضتغل ‘ عملية الفرار.
اŸشضتبه فيهم وبعد النتهاء من إا‚از
ملفات اإلجراءات ا÷زائية ” تقدÁهم
أام -ام ‡ث -ل ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام-ة ‘ ان-ت-ظ-ار
ﬁاكمتهم عن ا÷رائم اŸنسضوبة إاليهم.

قسسنطينة  /احمد دبيلي

قامت بها أامن بسسكرة ‘ عمليات نوعية

–رير قاصشر وتوقيف ششخصص يروج األفÓم والصشور اإلباحية ب Úاألطفال ببسشكرة
لح-داث وال-ط-ف-ولة باŸصسلحة
‚حت ف-رق-ة ح-م-اي-ة ا أ
ال-ولئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،ب-أام-ن ولية بسسكرة ،من
–ري -ر ق-اصس-ر ” اخ-ت-ط-اف-ه-ا وه-تك ع-رضس-ه-ا ،وت-وق-ي-ف
شس -خصش ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ت-ورط-ه ‘ قضس-ي-ة –وي-ل ق-اصس-ر
لخÓق.
و–ريضسها على الفسسق وفسساد ا أ

بسسكرةŸ :وشسي حمزة

وترجع حيثيات القضضية إا ¤تقدم والدة فتاة قاصضرة تبلغ من
ال-ع-مر  15سض-ن-ة م-ف-اده-ا،أامسص ،ب-بÓ-غ Ÿصض-ال-ح األم-ن ب-بسض-كرة،
بخصضوصص مغادرة ابنتها للبيت العائلي إا ¤وجهة ›هولة ،لتباشضر
بعدها الفرقة –قيقا ‘ القضضية وباسضتغÓل اŸعلومات أالقت
القبضص على احد الشضباب البالغ من العمر  24سضنة الذي تربطه
بالضضحية عÓقة عاطفية.
وبالتحقيق معه تب Úأانها كانت تقيم عنده Ÿدة يوم‘ Ú
منزله العائلي وبعدها قام بتحويلها إا ¤إاحدى الوليات السضاحلية
أاين مارسص عليها الفعل اıل با◊ياء وهذا ما أاكده الطبيب
الشض -رع -ي ح Úع -رضص الضض -ح-ي-ة ع-ل-ي-ه ،ل-ي-ت-م ت-ق-دÁه ل-ل-ج-ه-ات
القضضائية اıتصضة.
و‘ سضياق متصضل “كنت فرقة ا÷رÁة اللكÎونية ببسضكرة
من توقيف شضخصص يبلغ من العمر  32سضنة ،على خلفية تورطه ‘
ترويج ونشضر وتوزيع أافÓم وصضور إاباحية ،بناءا على معلومات
تلقتها فرقة ا÷رائم اŸعلوماتية باŸصضلحة الولئية للشضرطة
القضضائية تفيد بÎويج ونشضر وتوزيع أافÓم خليعة وصضور إاباحية

ل -قصض -ر ع -ن ط -ري-ق صض-ف-ح-ات ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي ف-ايسض-ب-وك
وتبادلها ضضمن ›موعة أانشضأاها لغرضص النشضر ب Úاألصضدقاء
وب -ف -ت -ح –ق-ي-ق وت-ت-ب-ع اŸوق-ع ” –دي-د م-ك-ان ت-واج-د صض-احب
الصضفحة الذي يقيم بإاحدى بلديات الولية.

....وتنظيم حمÓت حول ﬂاطر اŸششروبات اŸائية
والغازية اŸعروضشة ع Èأاششعة الششمسص
أاطلقت ،مصضالح أامن ولية بسضكرة ‘ ،إاطار نشضاطات التوعية
والتحسضيسص التي أاطلقتها بالتنسضيق مع الشضركاء الجتماعي‘ Ú
›ال ال -ت -وع -ي-ة وال-ت-حسض-يسص ح-م-ل-ة –سض-يسض-ي-ة ت-وع-وي-ة ح-ول
اŸمارسضات اŸضضرة بالصضحة العمومية واŸتعلقة بحماية صضحة
اŸواطن Úمن ﬂاطر اŸشضروبات اŸائية والغازية اŸعروضضة
ع Èأاشض -ع -ة الشض -مسص واŸن-ق-ول-ة ‘ م-رك-ب-ات ت-ن-ع-دم ب-ه-ا شض-روط
الصضحة .
العملية اسضتهدفت حسضب خلية الإعÓم بأامن بسضكرة ،التجار
وأاصض -ح -اب اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة اıصضصض -ة ل -ل -م -واد ال -غ-ذائ-ي-ة
واŸقاهي وكذا ناقلي اŸشضروبات وهذا من اجل الوقوف على
مدى احÎامهم سضلسضلة التÈيد وشضروط النقل ،منوه Úبأان من
يخالف الشضروط يعرضص نفسضه للغرامة اŸالية واتخاذ إاجراءات
صضارمة حوله  ،وقد لقت العملية اسضتحسضان اŸواطن Úوالتجار
الذين أاشضادوا بدور الشضرطة والشضركاء الجتماعي ‘ Úحماية
صضحة اŸواطن.

بطريق الوزن الثقيل بع Úمليلة

حادث يخلف إاصشابة خمسشة ششباب بجروح خطÒة وكسشور

أاصضيب خمسضة شضباب تÎاوح أاعمارهم
ب 22 Ú- -و 23سض -ن -ة ،ل -ي -ل-ة اÿم-يسص إا¤
ا÷معة اŸاضضي Úبجروح عميقة وكسضور
م -ت -ف -اوت-ة اÿط-ورة ‘ ح-ادث م-رور وق-ع
على مسضتوى طريق الوزن الثقيل Ãدينة
ع Úمليلة غرب ولية أام البواقي.

الضضحايا اÿمسص ،كانوا على مسضتوى
سض -ي -ارة سض -ي -اح -ي -ة عÓ-م-ة ب-ي-ج-و يسضÒون
ب -ال -ط -ري -ق اŸذك -ور ح -يث ت-ن-ح-رف ب-ه-م
السض -ي -ارة ث -م اصض -ط -دمت ب -أان -اب -يب ك-بÒة
خاصضة بالصضرف الصضحي موضضوعة على
ح -اف -ة ال -ط -ري -ق م -ا تسض-بب ‘ إاصض-اب-ت-ه-م

بجروح خطÒة وكسضور نقلوا على أاثرها
من طرف مصضالح ا◊ماية اŸدنية إا¤
مسضتشضفى ع Úمليلة  ،شضرطة دائرة عÚ
م -ل -ي -ل-ة سض-ارعت إا ¤م-ك-ان وق-وع ا◊ادث
وباشضرت –رياتها لتحديد أاسضبابه.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

