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نإئ ـ ـ ـ ـ ـب رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس
البن ـ ـ ـك اإلفريقـ ـ ـ ـي
للتنمي ـ ـ ـة ‘ زيـ ـ ـ ـإرة
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 4٠٠ألف منصشـــب تكوين
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 ٢88ششــــاب ‘ نقــــــــاشش
مفتــــوح ،عريـــــــــف
عبــــــــــد أ÷ليـــــــــل :

برنإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج األ·
اŸتحدة لÎسسيخ
قيـ ـ ـ ـ ـ ـم «العيـ ـ ـ ـ ـ ـشس
مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإ بسس ـ ـ ـ ـÓم»
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عـ Úعـلى ‚ـوم أÿضشـر

تصشوير :عباسش تيليوة

@ بن صسإلح :دعوة الطبقة السسيإسسية إا ¤الرقي ‘ نقإشسهإ السسيإسسي وŒنب إاقحإم مؤوسسسسإت ا÷مهورية ورمزهإ ‘ ا÷دل العقيم
@ بوحج ـ ـ ـ ـ ـة :عهـ ـ ـ ـ ـد اŸراح ـ ـ ـ ـ ـل اإلنتقإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ ا÷زائـ ـ ـر ق ـ ـ ـ ـ ـد وّلى
^ راوي ـة :ل رسسـ ـ ـوم عل ـ ـى اŸواطـ ـ ـن ‘ قإن ـ ـ ـون اŸإلي ـ ـ ـة  ^ 2019نسسي ـ ـ ـ ـب :ميـ ـ ـ ـإه ا◊نفي ـ ـ ـإت صسإ◊ ـ ـ ـة للشسـ ـ ـ ـرب  100بإŸإئـ ـ ـ ـ ـة
^ بـ ـن مسسع ـ ـود :الوك ـ ـإلت السسيإحي ـ ـة التـ ـي أاخلـ ـت بإلقإن ـون سستعإقـ ـ ـب ^ ڤيتـ ـو :Êإاعـ ـ ـداد مسس ـ ـودة مشسـ ـ ـروع اÙروقـ ـإت ‘ ديسسمـÈ

سسأإتفرغ لحقإ لكتإبة
القصس ـ ـ ـ ـة و الروايـ ـ ـ ـة
و إاصسدار قريب لديوان
““أاطل ـ ـ ـ ـ ـق سسراحـ ـ ـ ـ ـ ـي““
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ثق وعـــــــد ألعثــــــــوم
لـ ““ألششعـــــــــــــــــــب ““:
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–فة طبيعية مغريةّ– ،ولت إأ ¤مزأر قاصشدي ألهدوء وزرقة ألبحر

شسواط ـئ ا÷ه ـة الغربيـ ـة مـ ـن سسكيك ـ ـدة
تنتظـ ـ ـ ـ ـر تهيئـ ـ ـة الطـ ـ ـ ـ ـرق واإلن ـ ـ ـ ـ ـإرة
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بو‚إح ،موسسى مداغ
تع ـ ـ ـدد التج ـ ـ ـ ـ ـإرب
لحـ ـ ـÎاف واح ـ ـ ـد
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ضشة
تسشويـــــــــــــــــــــة
ا
ري رزنامـــــة ألرأبطــــة
لو¤
أÎÙفــــــــــــــة أ أ

داربـ ـ ـي ع ـ ـ ـ ـ ـإصسمي
واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
«أابن ـ ـ ـ ـ ـإء العقيب ـ ـة»
و«العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد»
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الثÓثاء  ٠٤سسبتم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٤ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êزيارة عمل
وتفقد إا ¤أادرار

بن غÈيت تششرف
على انطÓق السشنة
الدراسشية من معسشكر

02

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

1٧٧3٧

الدالية ‘ زيارة لتيزي وزو
ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال -ط-يب زي-ت-و Êب-زي-ارة ع-م-ل
إا ¤و’ية أادرار يومي  9و10
سش- - - -ب- - - -ت- - - -م Èا÷اري ،ح - - -يث
سشيعمل على تفقد قطاعه ‘
اŸنطقة .

حطاب ‘ الششلف

’سش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة
ت -ق -وم وزي -رة ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن-ي وا أ
الدالية ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد لو’ية تيزي وزو ،حيث تششرف
الوزيرة ببلدية واقنون على إانطلق اŸوسشم الدراسشي 2019/ 2018
لطفال اŸعاق Úذهنيا ،كما سشتزور
باŸركز النفسشي البيداغوجي ل أ
ب -ل -دي -ة أايت أاوم -ال -و اŸرك -ز اŸسش Òم -ن ط -رف ا÷م -ع -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة
’عاقة الذهنية.
لطفال ذوي ا إ
ل أ
’طفال اŸعاق Úذهنيا بإابتدائية
باŸقابل ،سشتتفقد قسشما خاصشا با أ
’سش -ت -ق -ب -ال ال -ط-ف-ول-ة
«م -ي -م -ون م -وح أاروق -ي» ،وم -ؤوسشسش -ة خ -اصش -ة إ
’شش -خ -اصش اŸسش -ن ،Úوزي -ارة م -ع -رضش ل -وك-ال-ة
الصش -غÒة وك -ذا دار ا أ
ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة والوكالة الوطنية لتسشي Òالقرضش اŸصشغر،
أاين سشيتم توزيع صشكوك بنكية للمسشتفيدين من القرضش اŸصشغر.

تشش- - -رف وزي- - -رة الÎب- - -ي - -ة
ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت ،
غدا  ،من و’ية معسشكر  ،على
ا’ن- -ط -لق ال -رسش -م -ي ل -لسش -ن -ة
الدراسشية – ، 2019-2018ت
م-وضش-وع «ج-ع-ل ال-ع-يشش معا ‘
سشلم مكسشب و مبدأا تربوي».

ميهوبي يششرف على
احتفالية الششاعر ﬁمود
درويشش

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر الشش - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضش- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب،
ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
إا ¤و’ية الششلف ،يعاين من
خ- -لل- -ه- -ا مشش- -اري- -ع ال -ق -ط -اع،
ي- -ت- -خ- -ل- -ل- -ه- -ا ل- -ق -اء خ -اصش م -ع
ال-ري-اضش-ي ÚاŸنتم Úللمنطقة
اŸت- - - -وج Úخ- - - -لل السش- - - -ن- - - -ة
الرياضشية اŸاضشية لتششجيعهم
وا’سشتماع إا ¤إانششغا’تهم.

اإ’حتفال باليوم
العاŸي Ùو اأ’مية
ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ية ا÷زائرية
’م- -ي- -ة «إاق- -رأا» ب -رن -ا›ا
Ùو ا أ
وط -ن -ي -ا Ãن -اسش -ب -ة ا’ح -ت-ف-ال
’م -ي -ة
ب- -ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي Ùو ا أ
اŸصشادف ل  8سشبتم، Èوذلك
ع -ل -ى السش-اع-ة  09:00صشباحا
’سش- -لم -ي
ب- -اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ا إ
بو’ية تندوف .

يششــــرف وزي -ر ال -ث-ق-افـــــة ع-ز
ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ،ع -ل -ى اف -ت-ت-اح
«أاشش-غ-ال ل-ق-اء اح-ت-ف-ال-ي-ة الششاعر
ال- -ع- -رب -ي ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ال -ك -بÒ
ﬁم - - - - - - - - - - - - - - -ود درويشش «،و ذلك
Ãن-اسش-ب-ة ال-ذكرى ال 10لوفاته،
واح-ت-ف-اء ب-ه «رم-زا ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ية لعام  ،« 2018وذلك ي - -وم
السش- -بت  08سش-ب-ت-م 2018 Èع -ل -ى السش-اع-ة  09:00صش-ب-ح-ا بقصشر
الثقافة مفدي زكرياء.
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

يشش - -رف وزي - -ر ال - -ت - -ك - -وي- -ن
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن -يﬁ Úم -د
مباركي ،على اجتماع إاطارات
و م -دراء ال -ق -ط -اع ل -ل-و’ي-ات،
’ح-د  09سشبتمÈ
وه -ذا ي -وم ا أ
 ،2018ب - -داي - -ة م - -ن السش - -اع- -ة
ال - -ث - -ام- -ن- -ة و نصش- -ف (08سشا30
دق- -ي- -ق- -ة) ،ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ني،Ú
الكائن مقره بـ  09ششارع ﬁند
أاوصش - -دي - -ق  -شش - -ارع ح - -ي- -درة
’بيار.
سشابقا  -ا أ

ندوة صشحفية حول الدخول اŸدرسشي وا’جتماعي

ي-ن-ظ-م
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 0٦سشبتم Èعلى ال
سشاعة  10:00صشباحا.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

–ت رع- - - - -اي - - - -ة رئ - - - -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة و–ت إاشش -راف
وزارة ال -ث -ق -اف -ة وﬁاف -ظ-ة
اŸه -رج -ان ،ي-ن-ظ-م اŸه-رج-ان
ال - -ث - -ق - -ا‘ ال - -دو‹ ل - -ل- -خ- -ط
ال- - -ع- - -رب- - -ي واŸن- - -م- - -ن- - -م- - -ات
والزخرفة ‘ الفÎة اŸمتدة
م - - -ن  13إا 18 ¤سشبتمÈ
ا÷اري ب - -قصش - -ر ال - -ث- -ق- -اف- -ة
م- -ف- -دي زك- -ري- -اء ،م- -ع- -رضش
اÿط ال -ع -رب -ي واŸن -م -ن-م-ات
والزخرفة بحضشور  15دولة
إاضش - - - -اف- - - -ة إا ¤اŸشش- - - -ارك- - - -ة
ال- -وط- -ن -ي -ة ،ح -يث سش -ي -ك -ون
ا’ف -ت -ت -اح ي -وم  13سشبتمÈ
ا÷اري ع- - - -ل- - - -ى السش - - -اع - - -ة
اÿامسشة مسشاءا.
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تنظم ج

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

اŸهرجان الثقا‘
الدو‹ للخط العربي
واŸنمنمات

مباركي يÎأاسش اجتماع
إاطارات و مدراء
القطاع للو’يات

لمن الوطني ،اليوم ،ندوة صشحفية ،حول
تنظم اŸديرية العامة ل أ
ا’جراءات اŸتخذة –،سشبا والدخول اŸدرسشي وا’جتماعي -2018
’م-ن ال-ع-م-وم-ي و الشش-رط-ة
 ، 2019ي-نشش-ط-ه-ا إاط-ارات م-ن م-دي-ري-ة ا أ
’من
ال-قضش-ائ-ي-ة ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة ال 09:00صش-ب-اح-ا Ã،نتدى ا أ
الوطني الكائن Ãقره باŸدرسشة العليا للششرطة -علي تونسشي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسش(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
¯ ملحظة:

اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

» æW h

الثÓثاء  0٤سسبتم 2018 Èم
الموافق لـ  2٤ذي الحجة  1٤39هـ

لحكام اŸادة  92من الدسشتور
وفقا أ

رئيسس ا÷مهورية ينهي مهام
وا‹ البليدة
أانهى رئيسس ا÷مهورية ،السشيد عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس
الثن ،Úمهام وا‹ البليدة ،مصشطفى العياضشي ،حسشب ما أاعلنه
بيان لرئاسشة ا÷مهورية.
لحكام اŸادة  92من الدسشتور ،أانهى
وجاء ‘ البيان أانه «وفقا أ
اليوم فخامة رئيسس ا÷مهورية ،السشيد عبد العزيز بوتفليقة،
مهام السشيد مصشطفى العياضشي بصشفته واليا لولية البليدة».

يششرفان على الدخول اŸدرسشي من معسشكر غدا

بدوي وبن غÈيت تقفان على واقع التسسي ÒاÙلي
ل غدا وزير الداخلية وا÷ماعات
يح ّ
اÙلية و التهيئة العمرانية  ،نور الدين
بدوي بولية معسشكر  ‘ ،زيارة رسشمية
ي -راف -ق ف -ي -ه -ا اŸسش -ؤوول وزي -رة الÎب-ي-ة
لفتتاح اŸوسشم الدراسشي . 2019-2018

معسسكر :أم أ.Òÿسس
ك-م-ا سس-ي-ل-ت-ق-ي وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ب-فعاليات
اÛتمع اŸد، Êضسمن سسلسسلة اللقاءات التي
يقوم بها نور الدين بدوي ع Èوليات الوطن
للوقوف على واقع تنمية ا÷ماعات اÙلية و
دعمها باŸتابعة اŸيدانية ،ومن اŸنتظر جدا
أان تتمخضس عن زيارة وزير الداخلية و لقائه
ب -ف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸد Êو اŸن -ت -خ-ب،Ú
توصسيات أاو تعليمات ‘ شسكل قرارات مهمة
تتعلق بالتسسي ÒاÙلي لبعضس البلديات التي
ت -ع -رف ب -عضس اŸشس -اك -ل ‘ ال-تسس-ي Òع-رق-لت
عجلة التنمية بها وأاثرت سسلبا على مصسلحة
اŸواطن ،على غرار ›لسس بلدية تيغنيف
الذي يشسهد انسسدادا منذ عدة أاشسهر.

من جهته سسÒافق وزير الداخلية نور الدين
بدوي ،وزير الÎبية نورية بن غÈيط ‘ هذه
الزيارة اŸرتقبة التي سستسستهل بإاعÓن افتتاح
اŸوسسم الدراسسي ،و يتفقد الوزيرين خÓلها
بعضس اŸرافق الÎبوية وقوفا على –ضسÒات

الدخول اŸدرسسي  ،كما سسيطلع الوزيران على
إاح- -دى اŸدارسس ال- -ن- -م -وذج -ي -ة ‘ ال -ت -زوي -د
ب -ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة ب-ب-ل-دي-ة حسس ،Úضس-م-ن
مشساريع تنموية سستوسسع إا ¤باقي اŸدارسس
البتدائية واŸرافق الÎبوية.

 288ششاب ‘ نقاسس مفتوح  ،عريف عبد ا÷ليل :

برنامج األ· اŸتحدة لÎسسيخ قيم العيشس معا بسسÓم
أاعلن مدير ومؤوسشسس الÈنامج عريف
عبد ا÷ليل ،أامسس ،عن افتتاح فعاليات
ل·
الطبعة اÿامسشة Ÿؤو“ر برنامج ا أ
اŸتحدة  2018اŸنظم من طرف مؤوسشسشة
مبادرة ا÷زائر وفريق التنظيم لÈامج
ﬁاكاة اŸنظمات الدولية الذي Œرى
ف -ع-ال-ي-ات-ه ع-ل-ى م-دار  4أاي-ام ب-اŸدرسش-ة
لع-م-ال ا÷زائ-ري-ة ب-الصش-ن-وبر
ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
ال -ب -ح -ري وال -ت -ي ع -رفت مشش -ارك -ة 288
شش - -اب ع 43 Èولي -ة  ،ح -يث سش -م-ح م-ن
خ -لل ط -ب -ع -ات -ه السش-اب-ق-ة ب-ج-م-ع 2200
ششاب جزائري وتوطيد العلقة بينهم
–ت ششعار ما يسشمى « الششباب من اجل
لمن»
السشلم وا أ

خالدة بن تركي
ت -دور األنشس -ط -ة حسسب م -ؤوسسسس الÈن -ام-ج
عريف جÓل خÓل الفتتاح الرسسمي للطبعة
اÿامسس- -ة Ÿؤو“ر ب- -رن- -ام- -ج األ· اŸت- -ح -دة
اŸنظم باŸدرسسة العليا وبحضسور ‡ثل Úعن
ا÷ه - -ات ال - -رسس - -م- -ي- -ة وسس- -ف- -راء ال- -ب- -ع- -ث- -ات
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ح-ول ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-وير اŸهارات
وت -ع-زي-ز ق-درات الشس-ب-اب وت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات
ف -ي -م -ا ب -ي-ن-ه-م وه-ي ف-رصس-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م م-ن-ت-دى
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ذي Áث-ل ف-ع-ال-ي-ات
افتتاح مؤو“ر ‰وذج األ· اŸتحدة با÷زائر.
وقال مدير الÈنامج ان اختيار الشسباب يتم
وفق شسروط منها السسن من  16إا 29 ¤سسنة ،
ال-ت-م-ك-ن ا÷ي-د م-ن ال-ل-غ-ات ال-ع-رب-ي-ة ف-رنسسية

وا‚ليزية زيادة على رسسالة اŸشساركة التي
ي -جب ع -ل -ى اŸشس -ارك Úوصس -ف اه -ت -م -ام -ه -م
ب -اŸؤو“ر وال -ت -ي سس -م-حت ب-ت-ل-ق-ي  900طلب
مشس -ارك -ة اخ -ت Òم -ن -ه-ا  288مشس- - - -ارك و 23
ألعضس -اء رئ -اسس -ة ال -ل -ج -ن -ة ال -ذي -ن ك -انت ل-ه-م
مشساركة سسابقة ‘ اŸؤو“ر يعرفون القواعد
اإلج -رائ -ي -ة وآال -ي -ات ال-ت-ف-اوضس ألج-ل ت-ع-زي-ز
م- -ن- -ت- -وج ا÷زائ- -ر ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -ث -ق -ا‘
واŸهارات الشسبابية ا÷زائرية .
وي- -دور شس- -ع- -ار اŸؤو“ر ه -ذه السس -ن -ة –ت
ع - - -ن - - -وان «الشس - - -ب - - -اب م - - -ن اج - - -ل السسÓ- - -م
واألمن» «يتكون من ÷ 6ان باللغت Úالعربية
وال‚ليزية لتعزيز دور الشسباب
‘ –ق- - -ي- - -ق السس - -ل - -م واألم - -ن
ب - - - - -اإلضس- - - - -اف- - - - -ة ا÷ ¤ن- - - - -ة
الصسحافة اŸدربة من طرف
صس- -ح- -ف- -ي Úإلع- -داد م- -ق- -الت
وتغطية ا◊دث عن طريق دليل
ت - -دريب وت - -ط - -وي - -ر ﬂت - -ل- -ف
اŸهارات خاصسة ‘ حل اŸشساكل والتفاوضس
وح -ل ال -ن -زاع -ات وخ -ل -ق ال -ت -ع -اون وال -ت-واف-ق
والتعرف على السسياسسات العاŸية ومواضسيع
ذات الشسأان الوطني .
واسستفاد من الÈنامج ‘ طبعته اÿامسسة
حسسب ذات اŸتحدث  2630شساب سسواء من
البواب اŸفتوحة اŸنظمة ‘ عديد من ربوع
ال-وط-ن أاوا÷لسس-ات اŸع-روضس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ا÷ام-ع-ات وال-ك-ل-ي-ات وال-ت-ي سس-م-حت للشسباب
ب -ت -ب -ادل اŸع -ارف ال -ث -ق-اف-ي-ة الف-ك-ار واآلراء
ل- -ل- -وصس- -ول ا ¤ت- -ق- -ب- -ل ال -رأاي وال -رأاي اآلخ -ر

و–قيق شسعار الطبعة .
وقال احمد ميزاب باحث ومتخصسصس ‘
القضسايا األمنية ‘ تصسريح لـ»الشسعب « أان
اŸبادرة فرصسة لتقد ËمقÎحات الشسباب من
ﬂتلف الوليات وهي ﬁاكاة لنموذج األ·
اŸت -ح -دة ال -ذي ي -ن -اقشس م -ن خ Ó-ل -ه قضس-اي-ا
السس-اع-ة اŸت-ع-ل-ق-ة Ãسس-ت-ق-ب-ل األجيال وقراءة
للواقع الدو‹ واإلقليمي يتحدث من خÓلها
ع -ن غ -ي -اب ب -وصس -ل -ة السس Ó-م واألم -ن ‘ ظ -ل
الصسراعات اŸتمددة من هنا وهناك  ،مشسÒا
‘ سس -ي -اق األه -داف السس -ام -ي -ة Ÿي -ث-اق األ·
اŸتحدة اŸتعلقة بتحقيق التنمية اŸسستدامة
لشسعوب العا ⁄انها تنطلق
م -ن صس -ن -اع -ة السس-ت-ق-رار
والسسÓم .
وأاضس- -اف ال- -دك -ت -ور ان
ه- -ذا ال -ن -م -وذج Áك -ن ان
ي-ؤوخ-ذ ك-مشس-روع ويسس-ت-دل
ع -ل -ي -ه و ك-إاط-ار م-رج-ع-ي
للبحث عن القضسايا السسامية ‘ بلد كرسس قيم
السسلم واألمن ودعا ا ¤يوم عاŸي للتعايشس
م - -ع - -ا ‘ سسÓ- -م ‘ اط- -ار م- -راج- -ع- -ة ال- -ذات
واألح -داث ون -ب -ذ ال -ع-ن-ف وال-ت-ط-رف ،م-ع-تÈا
ال -ن -م-وذج ب-اÙف-ز Áك-ن ان ي-ك-ون م-رج-ع-ي-ة
لشسباب العا ⁄لتأاسسيسس مرجعية وتفعيل ميثاق
ال· اŸت -ح -دة ،م -ؤوك -دا ‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال
«الشسعب» ان ا◊ضسور الكب Òوالقوي ıتلف
الوليات والتمكن من اسستخدام اللغات ا◊ية
يعت Èدليل لمتÓك امكانية التواصسل ومفاتيح
ا◊وار والتفاوضس و–قيق السسلم .

د.احمد ميزاب :التنمية
اŸسستدامة تتحقق ‘
ظل السستقرار

نائب رئيسس البنك اإلفريقي للتنمية ‘ زيارة إا ¤ا÷زائر
يقوم نائب رئيسس البنك اإلفريقي للتنمية
اŸكلف بالتنمية اإلقليمية والتكامل وتسسليم
األعمال،السسيد خالد شسريف ،بزيارة رسسمية
إا ¤ا÷زائ- -ر م- -ن  3إا 6 ¤سس-ب-تم،2018 È
حسسب ما جاء امسس ‘ بيان لوزارة اŸالية.
و قد اسستقبل شسريف اليوم من طرف وزير
اŸالية ،ع -ب -د ال -رح -م-ان راوي-ةﬁ ،افظ
ا÷زائر لدى البنك اإلفريقي للتنمية بحيث
ت -ط -رق ا÷ان -ب -ان إا ¤واق -ع ال -ع Ó-ق -ات بÚ
ا÷زائر و هذه الهيئة اŸالية.

ك- -م- -ا اسس- -ت- -ع- -رضس ال- -ط- -رف- -ان ﬂت -ل -ف
اŸشساريع قيد اإل‚از وآافاق التنمية وتعزيز
سسبل التعاون ب Úا÷زائر والبنك اإلفريقي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة .وخÓ-ل إاقامته با÷زائر ،سسيكون
Ÿسسؤوول البنك اإلفريقي للتنمية ﬁادثات
مع كل من وزير الطاقة ،مصسطفى قيطو Êو
وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اجم ،ي-وسس-ف يوسسفي
ووزير األشسغال العمومية والنقل،عبد الغاÊ
زعÓن ووزيرة الÈيد والتصسالت السسلكية
والÓسسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،هدى

إاÁان فرعون .كما سسيلتقي شسريف ،حسسب
نفسس البيانÃ ،حافظ بنك ا÷زائرﬁ ،مد
ل- -وك -ال وك -ذا ‡ث -ل Úع -ن ق -ط -اع األع -م -ال
واŸؤوسسسسات .وأاشسار ذات اŸصسدر أانه خÓل
هذه اللقاءات سسيتم بحث مدى تقدم برامج
التعاون القطاعي وآافاق ووسسائل تعزيز هذا
التعاون.
Œدر اإلشسارة إا ¤أاّن السسيد خالد شسريف
ي-راف-ق-ه خÓ-ل زي-ارت-ه ه-ذه اŸم-ث-ل اŸق-ي-م
ا÷ديد للبنك اإلفريقي للتنمية ‘ ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 400أالف منصشب تكوين لدورة سشبتم ، 2018 Èمباركي:

تسسخ Òكل الوسسائل لضسمان السس Òا◊سسن للدخول اŸهني
 ٪ 63من طالبي التشسغيل من اŸعاهد
صش- -رح وزي- -ر ال- -ت- -ك- -وي- -ن و ال- -ت- -ع -ل -ي -م
اŸهنيﬁ ،Úمد مباركي ‘ ،حوار خصس
ب -ه وأاج عشش -ي -ة دخ -ول م -وسش -م ال -ت -ك-وي-ن
اŸهني اŸرتقب يوم  23سشبتم Èالقادم أانه
“ت ب - - -ر›ة ح- - -وا‹  400.000منصشب
ت- -ك- -وي- -ن ج -دي -د ل -دورة سش -ب -ت -م2018 È
موضشحا أان هذا العدد ‘ ارتفاع مقارنة
بالسشنة السشابقة و Áكنه الزيادة ‘ حالة
الضشرورة و ذلك من خلل اسشتغلل كل
ال -ف -رصس اŸت -اح -ة ‘ ‰ط ال -ت -ك -وي -ن ع -ن
طريق التمه.Ú
و قال الوزير «إاننا جاهزون لسستقبال كل
طالبي التكوين ‘ ظروف لئقة ونعمل على
جعل دخول  ‘ 2018مسستوى الدور الذي يلعبه
قطاع التكوين اŸهني وهو الدور الذي تتزايد
أاهميته باسستمرار».
كما أاوضسح مباركي أان الوزارة تعمل على
«ال -ت-ك-ف-ل ب-الح-ت-ي-اج-ات م-ن اŸوارد ال-بشس-ري-ة
الضسرورية لسس ÒاŸؤوسسسسة و التنمية القتصسادية
وعلى السستجابة للطلب الجتماعي من حيث
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ا ¤ج -انب ال -ف-روع األخ-رى
ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لÎبية» خاصسة -يضسيف
ال -وزي -ر« -أان  »٤50.000شس-اب ي-غ-ادرون سس-ن-ويً-ا
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ام ال-كÓ-سس-ي-ك-ي دون شس-ه-ادات أاو
مؤوهÓت».
و يتعلق األمر حسسب الوزير «بإاعادة توجيه
أاك Èع - -دد ‡ك- -ن م- -ن ه- -ؤولء الشس- -ب- -اب ن- -ح- -و
ال -ت -حضس Òلشس -ه -ادات م -ه -ن -ي -ة وا◊صس-ول ع-ل-ى
ت -أاه -ي -ل» م -ع -تÈا ‘ ه -ذا الصس-دد أان «ال-تسس-رب
اŸدرسسي ا◊قيقي يخصس فقط الذين يغادرون
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ام و ل ي-ن-د›ون ‘ ال-ت-ك-وي-ن أاو
التعليم اŸهني.»Ú
و طمأان الوزير قائ Óاأن «قطاع التكوين و
التعليم اŸهني ،Úوكما هو ا◊ال ‘ كل سسنة ،ل
ي -ذخ -ر ج -ه -دا م -ن أاج -ل تسس -خ Òك -ل ال-وسس-ائ-ل
ال -بشس -ري -ة أاو اŸادي -ة الضس-روري-ة لضس-م-ان سس-ن-ة
تكوينية جيدة».
أاعلن وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úمد
مباركي ‘ حوار لوكالة األنباء ا÷زائرية أانه ”
تسسخ Òكل الوسسائل البشسرية واŸادية لضسمان
السس Òا◊سسن لدخول السسنة التكوينية ا÷ديدة
اŸرتقب يوم  23سسبتم ÈاŸقبل.
وأاكد الوزير أاّن «قطاعه ل يّدخر أايّ جهد
من أاجل تسسخ Òالوسسائل البشسرية واŸادية
الضسرورية لضسمان سسنة تكوين جيدة» مضسيفا
«أاّن ق -ط -اع -ه ع -ل-ى أاّ” السس-ت-ع-داد لسس-ت-ق-ب-ال
طالبي التكوين ‘ ظروف حسسنة وأاّن طاقمه
يعمل على أان يكون الدخول ا÷ديد ‘ مسستوى
األهمية اŸتزايدة التي يؤوديها قطاع التكوين
اŸهني».
ك -م -ا أاوضس -ح أاّن ال -وزارة ت -ل -ت -زم ب «ال-ت-ك-ف-ل
ب- -الح- -ت- -ي- -اج -ات م -ن ح -يث اŸوارد ال -بشس -ري -ة
الضسرورية لسس ÒاŸؤوسسسسة والتطور القتصسادي
وتصسبو لÓسستجابة للطلب الجتماعي ‘ ›ال
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي إا ¤ج -انب ال -ف-روع األخ-رى
Ÿنظومة الÎبية الوطنية».
ويتعلق األمر بالنسسبة للوزير ب «إاعادة توجيه
أاك Èعدد ‡كن من هؤولء الشسباب بغرضس
ا◊صس- -ول ع -ل -ى ت -أاه -ي Ó-ت و–ضس Òشس -ه -ادات
مهنية» معتÈا أاّن «التسسرب اŸدرسسي ا◊قيقي
يعكسسه أاولئك الذين يغادرون التعليم العام ول
يند›ون ‘ التكوين أاو التعليم اŸهني.»Ú

التكوين اŸفيد من أاجل تسسهيل
اإلدماج اŸهني ◊املي الشسهادات
وأاشسار مباركي أاّن «التكوين اŸفيد بغرضس
تسس -ه -ي -ل اإلدم -اج اŸه -ن-ي ◊ام-ل-ي الشس-ه-ادات
ل -ل -حصس -ول ع-ل-ى وظ-ي-ف-ة أاو إانشس-اء م-ؤوسسسس-ات-ه-م
اÿاصسة ُيعّد من انشسغالت القطاع» موضسحا أانّ
Óحصساء
األرقام التي قدمها الديوان الوطني ل إ
ه - -ذه السس- -ن- -ة «تÈز أان أاك Ìم- -ن نصس- -ف ع- -دد
البطال Úيفتقدون للتكوين وهو ما يجÈنا على
ال- -ع- -م- -ل ب- -اŸوازاة م- -ع ال- -واق- -ع الق- -تصس- -ادي
والجتماعي».
كما كشسف الوزير أاّن «اسستفادة اÎŸبصسÚ
م -ن ت -ك-وي-ن ت-ط-ب-ي-ق-ي صس-ح-ي-ح وا◊صس-ول ع-ل-ى
وظيفة يكونوا فيها عملي Úعلى الفور يعّد أامرا
أاسساسسيا بالنسسبة للقطاع حتى يتسسنى لهؤولء
اختيار سسبيلهم كمقاول Úأاو أاجراء» مؤوكدا اأّنه
«لطاŸا أادرج قطاعه ‘ مسساراته تكوينات ‘
اŸق- -اول -ة ح -ت -ى يسس -م -ح ل -ل -مÎبصس Úالشس -ب -اب
واŸمتهن Úبالسستفادة من الكفاءات إلنشساء أاو
إا‚از مشساريعهم بدعم من ﬂتلف األجهزة
التي وضسعتها الدولة لهذا الغرضس».
وأاشسار الوزير إا ¤أاّن أاك Ìمن  63باŸائة من
حاملي اŸشساريع واŸسستفيدين من مسساعدات
وامتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب
ينحدرون من التكوين اŸهني لسسنة .201٧
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ي-اك-ل السستقبال ،ف-ي-ب-ل-غ عدد
مؤوسسسسات التكوين والتعليم اŸهني Úالعمومية
اŸشس- -غ -ل -ة ‘ ه -ذه ال -دورة  1295م-ؤوسسسس-ة اأي
ب -ارت-ف-اع يسس-اوي  6٧م-ؤوسسسس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-دورة
.201٧
وباإلضسافة إا ¤اŸؤوسسسسات اŸفتوحة خÓل
دروة فيفري من هذه السسنة ،سسيتم فتح أابواب
 ٤0م -ؤوسسسس -ة ج -دي -دة ل -ل-م-رة األو ‘ ¤ال-دورة
ال -ق-ادم-ة .وي-ت-ع-ل-ق األم-ر بـ  13م-ع-هدا وطنيا
متخصسصسا و 2٤مركزا للتكوين اŸهني والتمهÚ
و 3معاهد للتعليم اŸهني.
أاما بخصسوصس الوسسائل التقنية ‘ الورشساتي
فإانّ Œ 213هيزا تقنيا بيداغوجيا هم قيد
ال -تسس -ل -ي-م أاو الق-ت-ن-اءي م-ن-ه-ا  88ف-رعً-ا سس-يتم
تشس -غ -ي -ل -ه ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السس -ن-ة .وأام-ا ب-ال-نسس-ب-ة
Óسس-ات-ذة-اŸك-ون Úف-ي-ت-ج-اوز ع-دد اŸن-اصسب
ل -أ
الدائمة  28000منصسبا من ›موع أاك Ìمن
 6٧٧00منصسب ماليي “ثل التعداد اإلجما‹
لعمال القطاع.

زرواطي تشسارك ‘ مؤو“ر دو‹ حول البيئة بإاسستونيا
تشش -ارك وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة و ال-ط-اق-ات
اŸت- -ج- -ددة السش- -ي- -دة ف- -اط- -م -ة ال -زه -رة
زرواطي ‘ ،اŸؤو“ر ال- - - -دو‹ رف - - -ي - - -ع
اŸسش- -ت- -وى ح- -ول ال- -ب- -ي -ئ -ة ب -ال -ع -اصش -م -ة
السشتونية ،تال ،Úمن  4ا 7 ¤سشبتمÈ
ا÷اري ،حسش-ب-م-ا أافاد به ،امسشالثن،Ú
بيان للوزارة.
وحسسب ذات اŸصسدر ،يعت Èهذا اŸؤو“ر
ال -ذي سس -ي -ن -ظ -م –ت شس -ع -ار «م -ن-ت-دى اب-داع
األرضس» ف -رصس -ة ك -بÒة Ÿن -اقشس -ة اŸق-ارب-ات
اŸب -ت -ك -رة ال -ت -ي Áك -ن ت -وسس-ي-ع-ه-ا م-ن خÓ-ل
الشس-راك-ات ال-ف-ع-الة ،ك -م -ا سس -ي -ح-دد ا◊ل-ول
السسÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ت-ح-دي-ات ال-ب-ي-ئ-ي-ة ال-ت-ي م-ن
شسأانها التأاث Òايجابيا اذا ما ” تنفيذها على
الصسعيدين الوطني و القليمي والعاŸي.
وسسيشسارك ‘ هذا اŸؤو“ر عدد من الزوار
وصس- -ن- -اع ال- -ق- -رار ون- -خ- -ب- -ة م- -ن األك- -ادم- -يÚ
واŸفكرين واÛتمع اŸد Êاضسافة ا ¤عدد
ه - -ام م - -ن ال - -ف - -اع- -ل ‘ Úال- -ق- -ط- -اع اÿاصس
والعمومي ،حيث سسيناقشس ا◊اضسرون أاربعة

ﬁاور هامة و اŸتعلقة با◊وكمة ،الشسراكة
وال- -ره- -ان- -ات الب- -داع ‘ م- -ي -دان ال -ب -ي -ان -ات
والتكنولوجيا ،الق -تصس-اد األخضس-ر وال-ن-م-اذج
الق -تصس -ادي -ة ا÷دي -دة وك-ذلك أا‰اط ا◊ي-اة
اŸسستدامة والبتكار ‘ اŸناطق ا◊ضسرية.
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لمة ورئاسصيات 2019
لعضصاء أ أ
–مل صصيغة سصياسصية تشصهد حدث Úأنتخابي Úألتجديد ألنصصفي أ

الدورة الŸÈانية ترافع ‘ افتتاحها ÷بهة شسعبية قوية Ÿواجهة التحديات

ل‚ازات التي –ققت ‘ عهد الرئيسس بوتفليقة ودعوة لÓسستمرارية حفاظا على اسستقرار ا÷زائر
لعÎاف با إ
^ا إ
^ تنوي ـ ـه Ãوقف ا÷ـيشس الرافضس للزج بـه ‘ الصسراع ـ ـات السسي ـ ـ ـاسسي ـ ـ ـة
أف- -ت- -ت- -ح أمسس ألŸÈان ب- -غ- -رف- -ت- -ي- -ه أل -دورة ألŸÈان -ي -ة
أل-وأح-دة أل-ث-ان-ي-ة م-ن ن-وع-ه-ا ‘ ظ-ل دسص-ت-ور أل-ع-ام ،2016
وألتي تتزأمن وألسصنة ألتشصريعية ألثانية من عمر ألفÎة
ألتشصريعية ألثامنة ،وكما كان متوقعا طغت عليها صصبغة
سص -ي -اسص -ي -ة ﬁضص -ة ،ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أن -ه -ا سص-تشص-ه-د ح-دثÚ
لول م -ن -تصص -ف ألسص -ن-ة ‡ث ‘ Ó-أن-ت-خ-اب-ات
أن -ت -خ -اب -ي Úأ أ

لم -ة ‘ ديسص -مÈ
لعضص -اء ›لسس أ أ
أل- -ت -ج -دي -د أل -نصص -ف -ي أ
لول
أŸقبل ،وألثا Êرئاسصيات  2019أŸرتقبة ‘ ألنصصف أ أ
لمة عبد ألقادر بن
من ألسصنة ،وأذأ كان رئيسس ›لسس أ أ
صصالح ،قد شصدد على ضصرورة ألرقي بالنقاشس ألسصياسصي،
دأع -ي -ا أل -ط -ب -ق -ة ألسص -ي -اسص -ي-ة أŒ ¤نب أق-ح-ام م-ؤوسصسص-ات
أ÷مهورية ورموزها ‘ جدل عقيم ،فان ألسصعيد بوحجة

رجح دورة سصياسصية لتزأمنها وأنتخابات ألتجديد ألنصصفي وألرئاسصيات ،بن صصالح:

اŸصسلحة الوطنية العليا للبÓد تقتضسي Œديد الدعوة للرجل
الذي حقق ال‚ازات لÓسستمرارية
دعوة الطبقة السسياسسية إا ¤الرقي...وŒنب إاقحام مؤوسسسسات ا÷مهورية ورمزها ‘ ا÷دل العقيم

رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني  ⁄يفوت أŸناسصبة لوضصع
ألنقاط على أ◊روف ،بجزمه بشصكل قاطع بأانه ل ›ال
ل -ل -ح -ديث ع -ن م -رأح-ل أن-ت-ق-ال-ي-ة ،وت-ق-اط-ع أŸسص-ؤوولن ‘
تأاكيد أهمية ألتحديات ألتي تقتضصي خيار ألسصتمرأرية
‘ تعزيز أŸكاسصب وتدعيم أŸسصار ألدÁقرأطي ألتعددي
‘ ظل أصصÓحات جزأئر ألتجدد وألتقو.Ë

صسرحوا على الهامشس:
^ راوية :ل رسسوم على اŸواطن ‘ قانون اŸالية 2019
أاكد وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،بأان قانون اŸالية لسصنة  2019اŸرتقب
عرضصه ‘ غضصون الدورة الŸÈانية ا÷ارية ،خال من أاي رسصوم أاو ضصرائب تقع
على عاتق اŸواطن.
وأافاد راوية ‘ معرضس رده على سصؤوال يخصس مراجعة نظام الدعم ،بأان
ا◊كومة لن تتخذ أاي قرار قبل –ديد الفئة اŸعنية باŸسصاعدة ،مؤوكدا أان
اللجنة اŸكونة من ‡ثلي وزارتي الداخلية واŸالية مسصتمرة ‘ دراسصة اŸلف.
‘ سصياق مغاير ،فند اŸسصؤوول اأ’ول على قطاع اŸالية ،اسصتهداف اŸؤوسصسصات
اأ’جنبية معتÈا أان اإ’جراءات اŸتخذة ‘ كل مرة من قبل اإ’دارة ،تصصب ‘
مكافحة الغشس ا÷بائي.

^ نسسيب :مياه ا◊نفيات صسا◊ة للشسرب  100باŸائة
أافاد وزير اŸوارد اŸائية حسص Úنسصيب ‘ ،تصصريح أاد ¤به على هامشس افتتاح
الدورة الŸÈانية Ãجلسس اأ’مة أامسس ،بأان مياه ا◊نفيات صصا◊ة “اما للشصرب
وا’سصتعمال ،مطمئنا بذلك اŸواطن Úالذين يتخوفون من اسصتعمالها بعد تسصجيل
إاصصابة بالكولÒا مطلع الشصهر اŸنصصرم ،مؤوكدا خضصوعها إا ¤مراقبة صصارمة.
واسصتنادا إا ¤توضصيحاتال وزير  ،فان مياه ا◊نفيات سصليمة “اما و’ تشصكل أاي
خطورة ،فيما تخضصع مياه اŸنابع حاليا إا ¤التحاليل.

^ بن مسسعود :الوكالت السسياحية التي أاخلت بالقانون سستعاقب
أاكد وزير السصياحة والصصناعة التقليدية عبد القادر بن مسصعود ،أان كل الوكا’ت
السصياحية التي أاخلت بالقانون ،سصتخضصع لعقوبات ،موضصحا بأان القانون واضصح
وصصارم.

^ قيتو :Êإاعداد مسسودة مشسروع اÙروقات ‘ ديسسمÈ
لمة عبد ألقادر
قال رئيسس ›لسس أ أ
بن صصالح بأان «أŸصصلحة ألوطنية ألعليا
للبÓد ،تقتضصي أليوم أك Ìمن أي وقت
مضص- - - -ى Œدي - - -د أل - - -دع - - -وة ل - - -رئ - - -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي
لم- - - - -ن
ح - - - - -ق - - - - -ق أل‚ازأت وأع- - - - -اد أ أ
وألسصتقرأر للبÓد ...إأ ¤ألسصتمرأر ‘
م- - -وأصص- - -ل- - -ة أŸسصÒة ‘ ن- - -فسس أل- - -ن - -ه - -ج
وأل-ت-وج-ه» ،دأع-ي-ا «أل-ط-ب-ق-ة ألسص-ي-اسصية
إأ ¤ألرقي ‘ نقاشصها ألسصياسصي ،وألعمل
على Œنب إأقحام مؤوسصسصات أ÷مهورية
ورم -زه -ا ‘ أ÷دل أل -ع -ق -ي -م» ،ك-م-ا دع-ا
لعÓ- -م وأÛت- -م- -ع أŸد ،Êإأ¤
وسص- -ائ- -ل أ إ
ألتحسصيسس بصصعوبات أŸرحلة وأŸشصاركة
لج-رأء ألن-ت-خ-اب-ات
ع -ل-ى ت-وف ÒأŸن-اخ إ
ألقادمة ‘ أجوأء دÁقرأطية».

فريال بوشصوية
تصصوير عباسس تيليوة
شصدد بن صصالح ،على ضصرورة «تظافر جهود
ا÷م-ي-ع م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-م-اسصك ال-وط-ن-ي،
وت - -وح - -ي - -د الصص - -ف بﬂ Úت - -ل - -ف ال- -ف- -ئ- -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى وحدتنا الوطنية،
خاصصة وأاننا اليوم أامام وضصع سصياسصي وأامني
صصعب ،وضصع يهدد حدودنا من كل ا÷هات»،
ودعا ‘ السصياق وسصائل اإ’عÓم واÛتمع
اŸد ،Êإا ¤ال-ت-حسص-يسس وال-ت-وع-ي-ة بصص-ع-وب-ات
اŸرح -ل -ة ،وم -ن-اشص-دة ا÷م-ي-ع ل-ل-مشص-ارك-ة ‘
توف ÒاŸناخ اŸسصاعد على إاجراء ا’نتخابات
القادمة ‘ أاجواء دÁقراطية ،شصفافة ونزيهة
من شصأانها أان تسصاعد على اختيار من هم
اأ’صصلح ◊سصن قيادة البÓد ومؤوسصسصاتها.
بن صصالح الذي رجح “يز الدورة الŸÈانية
التي افتتحت أامسس ،بفحواها السصياسصي عكسس
السصابقة التي طغى عليها ا÷انب التشصريعي،
وذلك قياسصا إا ¤موعدين انتخابي Úهام،Ú

وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-جديد النصصفي
ن-ه-اي-ة السص-ن-ة ،وا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ب-داية
النصصف اأ’ول من  ،2019اعت ‘ Èكلمة أالقاها
ب -اŸن-اسص-ب-ة ب-أان «ال-واجب ي-ق-تضص-ي م-ن سص-ائ-ر
فئات ›تمعنا باختÓف انتماءاتها..وبصصفة
أاخصس ال-ق-وى السص-ي-اسص-ي-ة إا ¤إاع-ادة ت-ق-ي-ي-م-ه-ا
Óوضصاع وترتيب أاولويات نقاشصاتها الظرفية،
ل أ
وم-ط-ال-ب-ه-ا اŸرح-ل-ي-ة Ãا ي-نسصجم واŸصصلحة
العليا للبÓد» ،خاصصة ـ أاضصاف يقول ـ «‘ ظل
ال-ت-ح-دي-ات ال-ك-بÒة واŸع-ارك ال-ع-دي-دة ال-ت-ي
’زالت ت -ن -ت -ظ -رن -ا ك -م-واج-ه-ة اأ’زم-ة اŸال-ي-ة
وتنويع ا’قتصصاد الوطني ،وتعميق اŸمارسصة
الدÁقراطية».
واŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ليا للبÓد تقتضصي
اليوم وفق بن صصالحŒ ،ديد الدعوة للرجل
ال- - - -ذي ح- - - -ق- - - -ق ا’‚ازات وأاع - - -اد اأ’م - - -ن
وا’سص-ت-ق-رار ل-ل-بÓ-د ،وف-ت-ح أاب-واب اŸسص-ت-ق-بل
الواعد لشصبابها وأارسصى قواعد الدولة ا◊ديثة
وحصصنها Ãؤوسصسصات دسصتورية تعمل بانسصجام
إا ¤ا’سصتمرار ‘ مواصصلة اŸسصÒة ‘ النهج،
’فتا ‘ سصياق آاخر إا ¤أان الدورة الŸÈانية
هذه تنعقد ‘ ظل ظروف سصياسصية واقتصصادية
واج -ت -م-اع-ي-ة أاع-دت ل-ه-ا ك-اف-ة الشص-روط ل-ك-ي
ي -ك -ون ال -دخ -ول ا’ج -ت -م -اع -ي ‘ ه -ذه اŸرة
دخو’ عاديا وسصلسصا ،على الرغم من بروز
بعضس اŸشصاكل العابرة.
ويأاتي هذا الدخول ا’جتماعي متزامنا مع
اإ’ج-راءات ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ت-ن-ف-ي-ذا
لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية ،بغرضس تخفيف
اأ’ع -ب -اء ال -ت -ي ت -ؤوث -ر ع -ل-ى ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة
للمواطن ،كما تأاتي متزامنة وإاطÓق مشصاريع
اقتصصادية هامة من شصأانها توف Òمناصصب
الشصغل ،ودافع عن ا◊كومة التي تعمل جاهدة
ع- -ل- -ى ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -اŸط- -الب ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
اŸشصروعة ،مبديا عدم ا’تفاق مع الكيفية
للتعب Òعنها خاصصة تلك التي تدعو النزول ا¤
الشصارع لÓحتجاج ،أ’ن ا◊وار أانسصب للتعبÒ
عنها.

مشسروعا قانو ÊاŸالية وتسسوية
اŸيزانية تتصسدر جدول األعمال
و ⁄يفوت رئيسس ›لسس اأ’مة اŸناسصبة،
ليتوقف عند جدول أاعمال السصنة التشصريعية
ا÷ديدة ‘ ،مقدمتها قانون اŸالية العادي
لسصنة  ، 2019الذي وصصفه بالقانون «الÈنامج»
ل -ت -ع -رضص -ه إا ¤م -ع -ا÷ة ال -وضص -ع ا’ق -تصص-ادي
واŸا‹ ل -ل -دول -ة ،ب-اع-ت-ب-اره ال-وصص-ف-ة ال-ط-ب-ي-ة
ال- -دق -ي -ق -ة ل -ل -واق -ع ا’ق -تصص -ادي ،وال -وث -ي -ق -ة
اŸرج -ع -ي -ة اÙددة أ’وج -ه الصص -رف تÎج-م
اأ’ه - -داف اŸسص - -ط - -رة ‘ ب - -رن - -ام- -ج رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ،ال -رام -ي -ة إا ¤ت -ن-ف-ي-ذ ال-ن-م-وذج
ا’ق -تصص -ادي ا÷دي-د ال-ذي ي-ه-دف إا ¤ت-ن-وي-ع
ودعم ا’قتصصاد الوطني.
وا ¤ذلك ،سص -ي -ت -م ع -رضس مشص -روع ق -ان -ون
تسص -وي -ة اŸي -زان -ي -ة لسص-ن-ة  ، 2016ومشص - -روع
ال-ق-ان-ون اÙدد ل-ل-ق-واع-د ال-ع-ام ل-ل-وقاية من
أاخ -ط -ار ا◊ري -ق وال -ف -زع ،ومشص -روع ال-ق-ان-ون
اŸت-ع-ل-ق ب-اأ’نشص-ط-ة ال-فضص-ائ-ي-ة ب-ال-ت-زام-ن مع
مشص-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-اأ’نشص-طة النووية،
ومشصروع قانون آاخر يتعلق بتطوير التحكم ‘
الطاقة ومشصروع قانون عصصرنة التعليم العا‹،
وغÒها من مشصاريع القوان Úا›ÈŸة ‘
الدورة الŸÈانية ا◊الية.

نحو –ريك ملف بناء اŸقر
ا÷ديد للŸÈان ا÷زائري
وف -ي -م -ا ي -خصس الشص-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-ب-يت،
سصيعمل مكتب ›لسس اأ’مة حسصب بن صصالح،
على مراجعة وتكييف القانون اأ’سصاسصي لعمال
الهيئة بالتنسصيق مع اÛلسس الشصعبي الوطني،
ك -م-ا سص-ي-ع-م-ل ‘ إاط-ار م-تصص-ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ا◊ك -وم -ة واÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
–ريك م -ل -ف ب -ن -اء اŸق -ر ا÷دي -د ل -لŸÈان
ا÷زائري.

كشصف وزير الطاقة مصصطفى قيتو ،Êعن ا’نتهاء من إاعداد مسصودة مشصروع
قانون اÙروقات ‘ شصهر ديسصم ÈاŸقبل ،فيما تتواصصل حاليا عملية إاعداده.
واسصتبعد ذات اŸسصؤوول إادراج أاي زيادات ‘ أاسصعار الوقود باختÓف أانواعه
وكذا الكهرباء والغاز ،خÓل قانون اŸالية الذي يعرضس على الŸÈان ويوقع من
قبل رئيسس ا÷مهورية ‘ أاجل أاقصصاه  31ديسصم.È
وبخصصوصس تشصغيل اŸتخرج ‘ Úالقطاع ،أاكد العمل على توسصيع نشصاط اŸؤوسصسصات اÙلية لتسصهيل
إادماجهم.
عن اجتماع اللجنة الوزارية اŸشصÎكة Ÿراقبة تنفيذ اتفاقية أاوبك يومي  22و 23سصبتم Èا÷اري با÷زائر
قال الوزير انه يكتسصي اهمية بالغة ويسصمح بتحديد توجهات السصوق وما يتوجب فعله لÓبقاء على توازنه.
ونوه الوزير بقرارات اجتماع ا÷زائر السصابقة واŸبادرة التاريخية لرئيسس ا÷مهورية ‘ سصبتم2016 È
والتي كانت ا’رضصية لÓجتماعات الÓحقة وسصمحت باسصتقرار ا’سصعار ‡كنة «اوبيك» بان تكون لها رؤوية
موحدة مشصÎبة متقاربة.

رصصدتها  :فريال.ب

ضصبط جدول أعمال ألدورة ألŸÈانية 2019 -2018

اجتماع مشسÎك Ÿكتبي اÛلسس الشسعبي و›لسس األمة

لم-ة ،ع-ب-د أل-قادر بن
ت -رأسس رئ -يسس ›لسس أ أ
صصالح ،ورئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني ،ألسصعيد
بوحجة،أمسس ألثن ،Úأجتماعا مشصÎكا Ÿكتبي
غ- -رف- -ت- -ي ألŸÈان ب -حضص -ور وزي -ر أل -ع Ó-ق -ات م -ع
ألŸÈانﬁ ،جوب بدة‡ ،ث Óللحكومة ،وذلك
لضصبط جدول أعمال ألدورة ألÈلـمانية ألعادية
 ،2019- 2018حسصب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي-ان ل-ل-م-ج-لسس
ألشصعبي ألوطني.
وذكر اŸصصدر ذاته أان هذا ا’جتماع «يندرج ‘ إاطار
أاحكام الفقرة اأ’و ¤من الـمادة  15من القـانون العضصوي
رق ـم  12-16اŸؤورخ ‘  22ذي القعدة عام  1437اŸوافق
 25أاغسصطسس  2016الذي يحدد تنظيم اÛلسس الشصعبي
ال -وط -ن -ي و›لسس اأ’م -ة وع -م -ل -ه -م -ا وك -ذا ال -ع Ó-ق-ات
الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة».
وأاضص -اف ال -ب -ي -ان أان ‡ث -ل ا◊ك -وم -ة ع-رضس ق-ائ-م-ة
مشصاريع القوان Úالتي Áكن أان تشصكل ‘ الوقت ا◊ا‹
جدول أاعمال الدورة الŸÈانية العادية  2019-2018منها
مشصاريع القوان ÚاŸودعة حاليا لدى اÛلسس الشصعبي
الوطني ومنها على اÿصصوصس مشصروع قانون يتعلق
ب-ال-ق-واع-د ال-ع-ام-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن أاخ-ط-ار ا◊ري-ق وال-فزع
ومشصاريع القوان Úالتي Áكن إايداعها لدى مكتب ا÷لسس
الشصعبي الوطني خÓل الدورة ا◊الية للŸÈان كمشصروع
قانون اŸالية لسصنة  2019ومشصروع قانون يتضصمن تسصوية
اŸيزانية لسصنة  2016ومشصروع قانون يتعلق باأ’نشصطة
الفضصائية ومشصروع قانون يتعلق باأ’نشصطة النووية».
وأاوضص- -ح اŸصص- -در أان- -ه Áك -ن أان تضص -اف إا ¤ج -دول

أاع -م -ال ه -ذه ال -دورة «مشص -اري -ع ال-ق-وان ÚاŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
التعديل الدسصتوري لسصنة  2016وكذا Œسصيد ﬂطط
عمل ا◊كومة وذلك ‘ حالة اŸبادرة بها من طرف
القطاعات الوزارية اŸعنية ،من بينها مشصروع قانون
عضصوي يحدد شصروط وكيفيات إانشصاء ا÷معيات Ãا فيها
ا÷معيات اÒÿية ومراجعة اأ’حكام التشصريعية ذات
الصص -ل -ة ل -ت -ح -دي -د ك -ي -ف -ي-ات إاف-ادة اأ’ح-زاب السص-ي-اسص-ي-ة
با◊قوق التي تضصمنتها اŸادة  53من الدسصتور وكذا
مراجعة اأ’حكام اŸتعلقة بالتظاهر قصصد ضصبط كيفيات
‡ارسص- -ة ح- -ري- -ة ال -ت -ظ -اه -ر السص -ل -م -ي (اŸادة  49من
الدسصتور) ،إا ¤جانب مراجعة قانو Êالبلدية والو’ية
ومراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعضس ا÷رائم وŒرË
وقائع جديدة ،باإ’ضصافة إا ¤مراجعة القانون اŸتعلق
بالوقاية وقمع اسصتعمال اıدرات واŸؤوثرات العقلية
واإ’Œار غ Òالشصرعي بها ومراجعة القانون التجاري
’سصيما ‘ احكامه اŸتعلقة بالعقود واسصتكمال الÎتيبات
التشصريعية والتنظيمية اÿاصصة بعÓقات العمل».
وأاك -د ال -ب -ي -ان أان -ه «Áك -ن أان تضص -اف ل-ه-ذه ال-ق-ائ-م-ة
مشصاريع قوان Úأاخرى هي حاليا قيد التحضص Òواإ’عداد
على مسصتوى بعضس الدوائر الوزارية».
وع -قب ذلك« ،فسِص -ح اÛال أام -ام أاعضص -اء م -ك-ت-ب-ي
الغرفت Úللنقاشس وإابداء الرأاي بخصصوصس أاولوية وترتيب
بعضس مشصاريع القوان Úالتي عرضصها ‡ثل ا◊كومة ،كما
تناول ا’جتماع كيفيات تكثيف التنسصيق والتشصاور بÚ
غ- -رف- -ت- -ي الŸÈان وا◊ك- -وم- -ة ب- -غ- -رضس ت -رق -ي -ة اأ’داء
التشصريعي والعمل ا◊كومي».

الثÓثاء  0٤سشبتم 201٨ Èم
الموافق لـ  2٤ذي الحجة  1٤٣9هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مشسيدا برفضس ا÷يشس الزج به ‘ الصسراعات السسياسسية

ملف بوحجة يرد على اŸششكك Úويؤوكد أان عهد
اŸراحل اإلنتقالية ‘ ا÷زائر قد و¤
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دعوا ا◊كومة ا ¤السسراع ‘ عرضس بيان السسياسسة العامة

نواب النهضشة ،والعدالة ،والبناء يرافعون Ùاربة الفسشاد

ق -الت اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل–Ó-اد
م -ن أاج -ل ال -ن -هضس -ة وال -ع-دال-ة وال-ب-ن-اء،
امسس ،ان ت- -راج- -ع ال- -ق- -درة الشس- -رائ- -ي- -ة
ل- -ل- -م- -واط- -ن يسس- -ت- -دع- -ي رف- -ع مسس -ت -وى
الصسÓ- -ح- -ات الق- -تصس- -ادي- -ة وﬁارب -ة
ال-فسس-اد ب-ال-بÓ-د ‘ ،ظ-ل ظ-روف خ-اصس-ة
“ر ب -ه -ا ا÷زائ -ر ،داع Úا◊ك -وم -ة ا¤
السسراع ‘ عرضس بيان سسياسستها العامة.

جÓل بوطي
اكدت اÛموعة الŸÈانية ‘ بيان لها
،امسس ،ع -ل -ى ه -امشس اف -ت-ت-اح ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة
ل- -لŸÈان ت- -ل- -قت «الشش -عب» نسش -خ -ة م -ن -ه ،ان
ا’ل -ت -زام ب -ال -دف-اع ع-ن انشش-غ-ا’ت اŸواط-نÚ
وم -ط -ال -ب -ه Áث -ل ا÷وه -ر ا◊ق -ي -ق -ي ل -ن-واب
التكتل ،موضشح Úان اسشتمرار تدهور القدرة
الششرائية للمواطن بغÓء اŸعيششة ،يسشتدعي
م -ن -ه -م رف -ع ا’ل -ت -زام ب -ال-دف-اع ع-ن ال-قضش-اي-ا
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ‘ ،ظ-ل ظ-روف خ-اصش-ة ت-ط-ب-ع
الدورة الثانية العادية للŸÈان التي افتتحت
امسس.

وأاع-ل-ن ال-ت-ك-ت-ل ا◊زب-ي ع-ن تشش-ك-ي-ل ÷ن-ة
–ق -ي -ق ب-رŸان-ي-ة ‘ وضش-ع-ي-ة ق-ط-اع الصش-ح-ة
الذي اصشبح يدعو حسشب اŸصشدر ا ¤القلق
وا◊Òة ،واÿوف ل- -دى اŸواط- -ن ،Úن -ت -ي -ج -ة
التسشيب ،وعدم التحكم ‘ الوضشع القائم ،بعد
ب - -روز ح - -ا’ت ام - -راضس خ - -طÒة ،داع Úاإ¤
اإ’سشراع ‘ التصشويت على النظام الداخلي
ل -ل -م -ج -لسس الشش -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي  ،وتسش-ه-ي-ل ك-ل
ا’دوات القانونية للرقابة وإاعطاء اŸعارضشة
السش -ي -اسش -ي-ة م-ك-ان-ت-ه-ا ال-دسش-ت-وري-ة ‘ ه-ي-اك-ل
اÛلسس Ãا ’ يتعارضس مع اŸادة  11٤من
ال- -دسش- -ت -ور وع -رف ال -ت -ج -رب -ة ال -ت -ع -ددي -ة ‘
الŸÈان.
كم أاكدت اÛموعة الŸÈانية متابعتها
ل -ل -دخ -ول ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ذي Áث-ل اح-د أاه-م
ا’نشش-غ-ا’ت ل-ن-واب اأ’ح-زاب ،وم-ت-اب-ع-ة م-لف
إاصشÓ- -ح- -ات اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ،وإاصش Ó-ح
ششهادة البكالوريا التي اث Òحولها جدل كبÒ
حول القاء بعضس مواد الهوية الوطنية ‘ ،حÚ
أاكدوا التزامهم بعدم قبول أاي زيادة ‘ قانون
اŸالية لسشنة .2019

بررت ذلك بحياد النواب عن تطلعات الشسعب

«األفافاسش» يقاطع جلسشة افتتاح دورة الŸÈان
ق- -اط- -عت ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
الشسÎاكية ،أامسس ،ا÷لسسة
الفتتاحية للدورة الثانية
ال- -ع- -ادي- -ة ل- -لŸÈان وب- -ررت
ذلك ب- - -ح - -ي - -اد الŸÈان ع - -ن
دوره ا◊ق- - - - - - -ي- - - - - - -ق - - - - - -ي ‘
السس- -ت- -ج- -اب- -ة ل- -ت- -ط- -ل- -ع -ات
الشسعب ،واكدت ان الفÎة التشسريعية
ال - -ث - -ام - -ن- -ة ت- -أات- -ي ‘ ظ- -رف سس- -ي- -اسس- -ي،
واق- - -تصس- - -ادي ،واج- - -ت- - -م - -اع - -ي تسس - -وده
الضسبابية والقلق.

جÓل بوطي
رد رئ- - - -يسس اÛلسس الشس- - - -ع- - - -ب- - - -ي
ال -وط -ن -ي السس -ع -ي -د ب -وح-ج-ة ،امسس،
ع- -ل- -ى دع- -اة اŸرح -ل -ة الن -ت -ق -ال -ي -ة
السسياسسية ‘ ا÷زائر ،وقال ان ذلك
ال -ع -ه-د ق-د و ،¤ول Áك-ن ال-وصس-ول
ا ¤السس - - -ل - - -ط- - -ة ال ع ÈاŸواع- - -ي- - -د
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،ال -ت -ي ي -ك -ون ف -ي -ه -ا
الخ -ت -ي -ار ل -لشس -عب وح -ده ،مشس -ي-دا
Ãوق- -ف ا÷يشس ال- -رافضس ال- -زج ب -ه
‘ الصسراعات السسياسسية.

جÓل بوطي
تصصوير :عباسس تيليوة
أاوضش - -ح ب - -وح - -ج- -ة ان ا÷زائ- -ر ارسشت
ن -ظ -ام -ا م -ؤوسشسش -ات-ي-ا ق-ائ-م-ا ع-ل-ى ا’رادة
الشش -ع -ب -ي -ة وا’ح -ت-ك-ام ل-ل-دسش-ت-ور ،م-ؤوك-دا
بالقول « ان عهد اŸراحل ا’نتقالية ‘
ا÷زائر قد و ،¤ولدا فان ا◊ديث الدي
يردده البعضس عن جمعية تأاسشيسشية قد
Œاوزه الزمن» ،موضشحا ان ما ينششر من
أاراء وتخمينات واششاعات مسشمومة ليسس
سش- -وى ل- -ه- -دف زرع اÿوف ‘ ال- -ن- -ف -وسس
وﬁاول- -ة اع- -ط- -اء صش- -ورة مشش- -وه- -ة ع -ن
مؤوسشسشات الدولة.
وقال بوحجة ‘ كلمة افتتاح الدورة
ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان-ي-ة م-ن ال-فÎة ال-تشش-ري-ع-ي-ة
ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-غ-رف-ة السش-فلى ،امسس ،بحضشور
رئيسس ›لسس ا’مة عبد القادر بن صشالح
والطاقم ا◊كومي ،ان هدف ا’طراف-
ال -ت -ي  ⁄ي-ذك-ره-ا-م-ن تشش-وي-ه م-ؤوسشسش-ات
ال -دول -ة ،ه -و ضش -رب اأ’ع-م-دة ال-ت-ي ي-ق-وم
عليها البناء ا÷مهوري ،وإاضشعاف قدرات
بÓ-دن-ا ع-ل-ى م-غ-ال-ب-ة ال-ت-ح-ديات العاجلة،
ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ا÷زائ -ر و‘ م -ق -دم -ت -ه-ا
ال- -وضش- -ع اŸا‹ الصش- -عب ،ال -ذي ي -ت -ط -لب
اŸزيد من اإ’صشÓحات الششاملة.
باŸقابل أابدى بوحجة دعمه Ÿبادرة
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة
التي اقر فيها انششاء جبهة ششعبية قوية
لضش- -م- -ان اسش- -ت- -ق- -رار ا÷زائ -ر  ،وق -ال إان
ا◊راك السشياسشي يتميز بالتنوع وصشراع
ا’فكار والطموح ‘ الوصشول ا ¤سشدة

ا◊ك-م ،م-ط-ال-ب-ا ب-ت-غ-ل-يب اŸصشلحة العليا
ل -ل -ج -زائ-ر م-ن خÓ-ل وح-دة الصش-ف ون-ب-ذ
اÓÿف-ات ال-ع-ق-ي-م-ة واأ’ن-ان-ي-ة الضش-ي-قة و
ا◊اقدة.
واششاد رئيسس الغرفة السشفلى للŸÈان
بدور ا÷يشس الوطني الششعبي ‘ حماية
البÓد وا◊فاظ على اسشتقرارها ،منوها
ب -رفضش -ه ال-ق-اط-ع ال-زج ب-ه ‘ الصش-راع-ات
السشياسشية ،والبقاء وفيا لرئيسس ا÷مهورية
ال-ق-ائ-د ال-ع-ل-ى ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،كما انه
ي-ع-رف ج-ي-دا ن-ط-اق م-ه-ام-ه ال-دسش-ت-ورية،
مضش- -ي- -ف- -ا ان- -ه درع ا’م- -ة ه- -و وﬂت -ل -ف
السشÓك ا’منية Ÿا يقوم به من الذود
على سشÓمة الدولة وبسشط ا’من وا’مان
‘ سش- - -ائ- - -ر ارج- - -اء ال - -وط - -ن ،و‘ دح - -ر
ا’ره- -اب ،وم -ك -اف -ح -ة ا’ج -رام ب -ف -رضس
سشلطان القانون.

الزج با÷زائر ‘ متاهات
الفوضشى حسشابات فاششلة
كما انتقد بوحجة بششدة ا’صشوات التي
ترسشم صشورة قا“ة عن الوضشع ‘ البÓد،
وهي أاصشوات متششائمة ترتفع من ح Úا¤
آاخر بانتقادات تششكك ‘ كل ششيء ،وتقلل
م -ن شش -أان ك -ل شش -يء ،ق -ائ «:Ó-ان ا÷زائ-ر
تتجه بأامل وتفاءل وعزم ◊ششد العزائم
وتششم Òالسشواعد Ÿواصشلة تعزيز اركان
دول -ة ا◊ق وال -ق -ان -ون ،ال -ت -ي ي-ن-ع-م ف-ي-ه-ا
ا÷زائ - - - -ري - - - -ون ‘ ك - - - -ن- - - -ف السش- - - -ل- - - -م
والدÁقراطية ،والتنمية ا’قتصشادية ،التي
ت -ت -ح -ق -ق رغ -م ال -ت -ح-دي-ات ال-كÈى ال-ت-ي
تعرفها البÓد.
واع- -ت Èالسش- -ع- -ي -د ب -وح -ج -ة ان ف -رضس
اإ’رادة والسش -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ت Úق -د خ -يب
االكث Òمن ا◊سشابات ،عند اولئك الذين
ك -ان -وا ي -راه -ن-ون ع-ل-ى ال-زج ب-ا÷زائ-ر ‘
متاهات الفوضشى ،مششÒا ا ¤عدة ملفات
وقضشايا اتهمت فيها ا÷زائر من طرف
م- -ن- -ظ- -م -ات ع Òح -ك -وم -ي -ة ح -ول م -ل -ف
الÓ- -ج- -ئ Úا’ف- -ارق- -ة ،وع -ن -اوي -ن اخ -رى
مششبوهة توجه أ’غراضس سشياسشوية تسشعى
ا ¤التدخل ‘ الششؤوون الداخلية للبÓد،
–ت مسشميات متعددة حكومية وغÒها.

مششاريع قوان Úهامة تناقششها
دورة الŸÈان
تطرق رئيسس الغرفة السشفلى للŸÈان
ا ¤اه - -م اŸشش - -اري - -ع وال - -ق - -وان Úال- -ت- -ي
سش -ي -ن -اقشش -ه-ا ن-واب الشش-عب خÓ-ل ال-دورة
ال -ع -ادي -ة ،واه -م اŸل -ف -ات ال-ت-ي سش-ت-ط-رح
عليها ،اضشافة ا ¤عرضس بيان السشياسشة
ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،وم-ن ج-م-لة اŸششاريع
التي قال انها تتزامن مع دخول اجتماعي
متميز قانون اŸالية  ،2019قانون يتعلق
ب-ال-ق-واع-د ال-ع-ام-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ا’خ-طار
ا◊ريق والفزع ،قانون تسشوية اŸيزانية
لسش-ن-ة  ،2016اضش -اف-ة ا ¤مشش-اري-ع ت-ت-ع-ل-ق
ب-اأ’نشش-ط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة وباأ’نششطة النووية
وبتطوير التحكم ‘ الطاقة.
ومن اŸنتظر ان تناقشس الدورة الثانية
للŸÈان حسشب بوحجة مششروع القانون
التوجيهي حول البحث العلمي ومششروع
ق-ان-ون ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-واع-د ال-عامة للطÒان
اŸد ،Êومشش -روع ق -ان-ون م-ت-ع-ل-ق ب-ال-طب
ال-ب-ي-ط-ري ،م-ؤوك-دا اضش-اف-ة قوان Úمنبثقة
ع-ن ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-توري  2016وŒسشيد
ﬂط- -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة وذلك ‘ ح -ال
م -ب -ادرة م -ن ط-رف ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة
اŸعنية ،ومنها على اÿصشوصس مششروع
قانون عضشوي يحد ششروط كيفيات انششاء
ا÷معيات Ãا فيها ا÷معيات اÒÿية.
كما يناقشس نواب الششعب مششروعا هام
ي -ت -ع -ل-ق بضش-ب-ط ك-ي-ف-ي-ات ‡ارسش-ة ح-ري-ة
ال -ت -ظ -اه -ر السش -ل-م-ي ،م-ن خÓ-ل م-رج-ع-ة
اخ -اك ت -ت -ع-ل-ق ب-ال-ت-ظ-اه-ر ،وك-ذا مشش-روع
قانون يحدد كيفيات ‡ارسشة ا◊ق ‘
ال - -وصش - -ول ا ¤اŸع - -ل- -وم- -ات وال- -وث- -ائ- -ق
واإ’حصش -ائ -ي -ات ،وم -راج -ع -ة ق -ان -ون ن -زع
اŸل-ك-ي-ة ل-ت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع ا◊ك-م ال-دسش-ت-وري
ا÷دي- -د ،وم- -راج- -ع- -ة ق- -ان- -و Êال -ب -ل -دي -ة
والو’ية ،وقوان Úذات صشلة بتكفل بÎقية
ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة ع-ل-ى اŸسشتوى
اÙل- -ي واع- -ادة ق -ان -ون خ -اصس ي -ت -ع -ل -ق
ب-ا÷ب-اي-ة ،وه-ي مشش-اري-ع –ظ-ى ب-أاه-م-ية
بالغة تتطلب حسشب بوحجة عناية كبÒة
من طرف نواب الششعب.

اوضش - -ح ن - -واب اÛم - -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة لـ
«ا’فافاسس» ‘ بيان تلقت «الششعب» نسشخة
م -ن -ه ،امسس ،ان ال -وضش -ع ا’ج -ت -م-اع-ي ي-ع-رف

ت -راج-ع-ا ب-ع-د ان-تشش-ار وب-اء ال-ك-ولÒا
ال - - - - -ذي اث - - - - -ار ﬂاوف الشش - - - - -عب
ا÷زائري ،داع Úا ¤انششاء ÷نة
–قيق برŸانية حول اسشباب ظهور
ال -وب -اء وا’ج -راءات اŸت -خ -ذة ،م-ن
اجل الوقاية وا◊فاظ على صشحة
اŸواطن ،والصشحة العمومية.
واششار اŸصشدر ا ¤ان الوضشع ا’قتصشادي
وا’جتماعي للمواطن تراجع بÎاجع القدرة
الشش-رائ-ي-ة سش-ي-م-ا ون-ح-ن ع-ل-ى اب-واب ال-دخ-ول
ا’جتماعي ،مؤوكدين ان عدم التزام اÛلسس
الششعبي الوطني بتحقيق مطالب الششعب حال
دون مشش -ارك -ة ن -واب «ا’ف -اف -اسس» ‘ ج -لسش -ة
ا’ف -ت -ت -اح ‘ ،ح Úذك -رو بضش -رورة اضش -طÓ-ع
الŸÈان ب -دوره ال -ف -ع -ل -ي ‘ ن -ق -ل انشش-غ-ا’ت
اŸواطن.

دعت ا ¤تكريسس دور الŸÈان الرقابي والتشسريعي

«حمسش» تدعو لضشمان دخول اجتماعي ناجح

دعت اÛم-وع-ة الŸÈان-ية
◊ركة ›تمع السسلم ،امسس،
ا◊ك- -وم- -ة ا ¤ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ك -ل
ال -ظ-روف والج-واء ل-دخ-ول
اج -ت -م -اع -ي ن -اج -ح ،وال-ق-ي-ام
لج- - - -راءات ال Ó- - -زم - - -ة،
ب- - - -ا إ
ل -ت -ج-اوز اŸشس-اك-ل اŸع-ه-ودة ‘
قطاعي الÎبية الوطنية Ãناسسبة كل
الدخول اŸدرسسي.

جÓل بوطي
طالبت «حمسس» ‘ بيان تلقت «الششعب»
نسشخة منه ،امسس ،ا ¤ضشرورة ادراج القوانÚ
ذات ا’ولوية للمواطن ضشمن الدورة الثانية
العادية للŸÈان على غرار قانون العمل ،

وق -ان -ون ا÷م -ع-ي-ات ،وك-ذا ق-ان-ون
ا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة  ،وق- -ان- -ون
العقوبات ،داعية ا ¤تكريسس الدور
ا◊ق-ي-ق-ي ل-لŸÈان ل-ي-م-ارسس دوره
ال- -رق- -اب- -ي وال -تشش -ري -ع -ي ‘ اط -ار
الفصشل  ،والتوازن ،والتكامل بÚ
السشلطات  ،وŒسشيدها الفعلي ‘
تعديل النظام الداخلي.
Ãقابل ذلك قال نواب «حمسس» ان تعامل
ا÷هات الوصشية مع وباء الكولÒا الذي انتششر
‘ بعضس و’يات الوطن  ⁄يرق إا ¤التطلعات،
سشيما تضشارب التصشريحات حول مصشدر الوباء
واسش- -ب -اب -ه ال -ت -ي اح -دثت ق -ل -ق -ا وذع -را ل -دى
اŸواطن ،Úقائل Úان ذلك ليسس ‘ مصشلحة
ا’سشتقرار السشياسشي واŸؤوسشسشاتي للدولة.

‘ اول اجتماع برئاسسة بن مرابط

اÛموعة الŸÈانية لـ «الرندي» ب(م.شش.و ) Œدد دعمها لإلصشلحات
الشس-عب-ع-ق-دت اÛم-وع-ة
الŸÈان -ي -ة ل -ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال- - - -دÁق- - - -راط- - - -ي ب - - -اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،اج-ت-ماعها
لول ب- - -رئ- - -اسس- - -ة ف- - -ؤواد ب- - -ن
ا أ
م -راب -ط ،رئ -يسس اÛم-وع-ة
الŸÈان - -ي- -ة ،عضس- -و اŸك- -تب
الوطني للحزب.
واع -ت Èا’ج -ت -م -اع ت -ق -ل -ي-دا
دأابت ›م -وع -ة ال-ت-ج-م-ع ع-ل-ى
ت-ن-ظ-ي-م-ه عشش-ي-ة اف-ت-تاح الدورة
ال -ع -ادي -ة ل -ل -م -ج -لسس الشش -ع -ب -ي
الوطني.
و ك -ان ه -ذا ال -ل -ق -اء ف -رصش -ة
ل-ل-تشش-اور وال-ن-ق-اشس وت-نسش-يق اŸواقف حول
ال -ع -دي-د م-ن ال-قضش-اي-ا ذات الصش-ل-ة ب-ال-ع-م-ل
الŸÈا ،Êخصشوصشا مع ما هو ُمنتظر من
اÙطات اŸقبلة التي تتصشدرها مششاريع
التي قرر رئيسس ا÷مهورية
القوانÚ

“ري- -ره- -ا ل -لŸÈان م -ن أاج -ل
إادخال تعديÓت عليها ،دعما
ل -ل -مسش -ار ال -دÁق -راط -ي ال-ذي
تزخر به ا÷زائر.
’طار ” ،تبليغ
و‘ نفسس ا إ
ت -ع -ل -ي -م -ات أاح -م -د أاوي -ح -ي-ى،
’م Úال - -ع - -ام ل- -ل- -ح- -زب ،إا¤
اأ
ال -ن -واب وال -ق -اضش -ي -ة بضش-رورة
الÎكيز على العمل الŸÈاÊ
خÓ- -ل اŸرح- -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ،و
التجند أاك Ìمن أاجل مششاركة
فعلية وفعالة لكتلة التجمع ‘
’صشÓحات السشياسشية
إا‚اح ا إ
التي أاعلنها رئيسس ا÷مهورية.
ومن جانب آاخر ” ،التأاكيد خÓل
ن -فسس ال -ل-ق-اء أايضش-ا ع-ل-ى اسش-ت-ع-داد ال-ك-ت-ل-ة
الŸÈان -ي -ة ل -ل -ت -ج -م-ع ل-ت-ق-د ËاقÎاح-ات-ه-ا
البناءة من أاجل إاثراء كل مششاريع القوانÚ
اŸدرجة ‘ هذه الدورة.

اŸششاركة الفعالة
‘ اثراء مششاريع
القوانÚ
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 20أالف سسكن من ﬂتلف الصسيغ نهاية السسنة

وهران تسشتفيد من حصشة إاضشافية بـ 6800مطلع 2019
الباهية تفي بالتزاماتها ‘ القضشاء على البيوت القصشديرية

أاّّك - -د وا‹ وه- -ران م- -ول- -ود شس- -ري- -ف- -ي
اسس -ت -ف -ادة ال -ولي -ة م -ن حصس -ة إاضس-اف-ي-ة
جديدة مطلع  2019تناهز  6800سسكن
اجتماعي ،سسيتم توزيعها على مسستوى
÷ان ال -دوائ-ر اب-ت-داء م-ن شس-ه-ر ن-وف-مÈ
اŸقبل ،لفائدة ذوي اŸلفات بالتنقيط.

وهران :براهمية مسصعودة
” تسشجيل ذلك ،أامسض ،على هامشض عملية
ت- -ري- -ح ق -راب -ة  302ع -ائ -ل -ة ح-ام-ل-ة ق-رارات
ا’سشتفادة اŸسشبقة باŸندوبية البلدية البدر
ببلدية وهران نحو حي  4400مسشكن Œزئة
رق- -م  4ب-ال-ق-طب ال-ع-م-را Êا÷دي-د ب-ب-لقايد
وسشط أاجواء احتفالية ‡ّيزة.
أاوفت ع -اصش -م -ة ال -غ-رب ا÷زائ-ري وه-ران
بكافة وعودها ‘ ›ال السشكن والقضشاء على
السش - - - - -ك - - - - -ن غ ÒالÓ- - - - -ئ- - - - -ق ،وه- - - - -اه- - - - -ي
تواصشل بتميّز عمليات إاعادة اإ’سشكان ‘ إاطار
الÈن- -ام- -ج اŸسش -ط -ر خ Ó-ل السش -ن -ة ا÷اري -ة،
لÒتفع العدد اإ’جما‹ من السشكنات اŸسشلمة
مع نهاية  ،2018حسشب نفسض اŸسشؤوول ،إا¤
أاك Ìمن  8700من ﬂتلف الصشيغ ،باŸوازاة
وت -وزي -ع م-ا ي-ق-ارب  11500سش-ك-ن م-ن صش-ي-غة
اإ’ج -ت -م -اع-ي ،يضش-اف إال-ي-ه-ا الصش-ي-غ اأ’خ-رى،
ليصشل العدد إا 20 ¤أالف سشكن من ﬂتلف
الصشيغ.
واسش -ت -ن -ادا Ÿا صش ّ-رح ب -ه م -دي -ر الÎق -ي-ة
وال -تسش-ي Òال-ع-ق-اري ،ف-إان ال-ع-ائÓ-ت اŸرح-ل-ة
كانت تقيم Ãبا ÊقدÁة بعضشها تابع لديوان
الÎق -ي -ة وال -تسش -ي Òال -ع -ق -اري وأاخ -رى ت -اب-ع-ة
للخواصض ،مبيّنا أانّ العائÓت اŸعنية بالÎحيل
–صشلت على عقود ا’سشتفادة اŸسشبقة منذ
” إاقصشاء  12عائلة ،اتضشح
سشنة  ،2015فيما ّ

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

لية إاصسابة بوباء الكولÒا
Œنبا أ

وا‹ سشطيف يششّدد على ردع عمليات السشقي باŸياه القذرة
أاك - -د وا‹ ولي- -ة سس- -ط- -ي- -ف ،ن- -اصس- -ر
م -عسس -ك-ري ،أان-ه ي-ت-ع Úردع ك-ل مسس-اسض
بصس - -ح - -ة اŸواط - -ن ع - -ن ط - -ري - -ق سس- -ق- -ي
لراضس -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -اŸي -اه ال -ق -ذرة،
ا أ
معتÈا أان مصسا◊ه تقف ‘ وجه هذه
ال- -ظ- -اه- -رة ب -ق -وة ،وإاذا وج -د أاشس -خ -اصض
ي-ق-وم-ون ب-ه-ذه ال-تصس-رفات ،فإان مصسالح
ال - -ولي- -ة ل- -ن ت- -دخ- -ر اأي ج- -ه- -د ‘ ردع
اıال -ف Úوإاح -ال -ت-ه-م ع-ل-ى ال-ع-دال-ة إاذا
لج- -راءات
لم- -ر ،او ات- -خ- -اذ ا إ
اق- -تضس- -ى ا أ
اŸن -اسس -ب-ة ‘ ح-ق-ه-م ،واع-ت Èأان ع-م-ل-ي-ة
مكافحة مثل هذه التصسرفات ل تخصض
لدارة واŸن -ت-خ-ب Úف-ق-ط ،وإا‰ا
رج -ال ا إ
هي قضسية ا÷ميع.

سصطيف :نورالدين بوطغان
أاّن -ه -ا اسش -ت -ف -ادت م -ن سش -ك -ن -ات بصش-ي-غ أاخ-رى
سشابقا.
وسشتششهد الو’ية ’حقا عمليات إاسشكان
مهّمة ،على غرار عملية ترحيل الششطر الثاÊ
من حي الصشنوبر ،قبل نهاية السشنة ا÷ارية،
من خÓل ترحيل أازيد من  4.000عائلة إا¤
سشكنات جديدة ،وذلك ‘ إاطار القضشاء على
السشكنات واأ’حياء الفوضشوية الكÈى بالو’ية.
كما سشيتم خÓل اأ’يام القادمة أايضشا إاعادة
إاسشكان  1.600عائلة قاطنة با◊ي الفوضشوي
بسشيدي البشش ،Òوذلك بعد ا’نتهاء من أاششغال
ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ،ك-م-ا سش-ي-ت-م أايضش-ا ترحيل
ق -اط -ن -ي ح -ي ك -ي-م-و ب-ب-ل-دي-ة السش-ان-ي-ة وب-اق-ي
اÛم-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة ال-ف-وضش-وي-ة ال-ت-ي تششكل
نقاط سشوداء بالو’ية بصشفة تدريجية.
أاما فيما يخصض باقي الÈامج السشكنية
اŸوزعة على باقي بلديات ودوائر الو’ية،

فسش -ي -ت-م ت-وزي-ع-ه-ا حسشب م-واع-ي-د اسش-تÓ-م-ه-ا
بصش -ف -ة ت -دري -ج -ي -ة إا ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة السش-ن-ة،
ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤اإ’ف-راج ع-ن ال-ق-وائ-م ال-ن-ه-ائية
للمسشتفيدين ا÷دد ‘ إاطار ÷ان الدوائر.
أاما بخصشوصض سشكان عمارات الطاليان،
فتجدر اإ’ششارة إا ¤أانه قد ”ّ الرفع من وتÒة
اأ’شش -غ -ال ،م -ن خ Ó-ل زي-ادة سش-اع-ات ال-ع-م-ل،
وضش -م -ان م -ت-اب-ع-ة مسش-ت-م-رة ل-ل-مشش-روع ،قصش-د
اسش -ت Ó-م -ه ‘ أاق -رب اآ’ج -ال وإاع -ادة إاسش -ك-ان
قاطني هذا ا◊ي ،وفق ما أاشش Òإاليه.
بهذا اÿصشوصض ،فقد أاعطى وا‹ الو’ية
خ Ó-ل اج -ت -م -اع -ه اأ’خ Òم-ع م-دراء ال-ق-ط-اع
ورؤوسشاء الدوائر ،تعليمات صشارمة من أاجل
متابعة ميدانية مسشتمرة للمششاريع ،ودراسشة
شش -ف -اف -ة وم -وضش-وع-ي-ة ل-ط-ل-ب-ات السش-ك-ن ع-ل-ى
اŸسشتوى اÙلي ،قصشد تسشليم السشكنات إا¤
مسشتحقيها.
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وت -ع-رف ب-عضض اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة ،حسشب
شش- - -ه - -ادات ب - -عضض اŸواط - -ن ،Úم - -ث - -ل ه - -ذه
ال -تصش -رف -ات اŸضش-رة ب-الصش-ح-ة‡ ،ا ي-ت-طّ-ل-ب
ات -خ -اذ إاج -راءات ي-ق-ظ-ة صش-ارم-ة Ÿن-ع ت-ن-ق-ل
اأ’م -راضض ‘ اŸن -ت -ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ،وت-ب-ق-ى
مسشاهمة اŸواطن ‘ Úالقضشاء على الظاهرة
ح -اسش -م -ة ل -ت -ب -ل -ي-غ ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة م-ن أام-ن

ومصشالح الفÓحة لوضشع حّد للظاهرة.
نشش Òإا ¤أان ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن اŸواط- - -نÚ
بسش-ط-ي-ف ي-ت-ج-ن-ب-ون ه-ذه اأ’ي-ام اق-تناء فاكهة
البطيخ’ ،عتقادهم أانه قد يكون سشببا ‘ نقل
اأ’مراضض ،باعتباره من الفواكه التي –تاج
Óمراضض اك Ìمن
إا ¤سشقي دائم كونه ناقل ل أ
غÒه ،وهذا على خلفية ظهور بعضض حا’ت
الكولÒا اŸؤوكدة ‘ عدة و’يات من الوطن،
مؤوخرا.

أاشسغال التهيئة أاخرت التوزيع ،وا‹ تلمسسان:
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لتربة بحي بن جرمة ‘ ا÷لفة
مياه الشسرب اıتلطة با أ

السشكان يحتجون ومدير ا÷زائرية للمياه يطمئن بالتكفل باŸششكل

نظم سسكان حي بن جرمة Ãدينة
ا÷ل-ف-ة وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة م-بديÚ
تخوفهم من مياه حنفيات ‡زوجة
ب- -الت- -رب- -ة وت- -ن- -ب- -عث م- -ن -ه -ا روائ -ح
ك-ري-ه-ة‡ ،ا ج-ع-ل-ه-م ي-ت-خ-وف-ون م-ن
لم- -راضض اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة عÈ
ان - -تشس- -ار ا أ
طريق اŸاء مطالب Úبضسرورة تدخل
ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ت-حكم ‘
الوضسع.

ا÷لفة :موسصى بوغراب
وع Èالسشكان ‘ وقفة إاحتجاجية أان
سشبب تلوث اŸياه يعود بالدرجة اأ’و ¤إا¤
إانكسشار قنوات الصشرف الصشحي على مقربة
من الششبكة الرئيسشية التي تزود ا◊ي باŸاء
الشش- -روب ،وت- -خ -وف -ه -م م -ن وضش -ع الشش -ب -ك -ات
اÎŸدية التي تسشببت دوريا ‘ ا’ختÓط بÚ
مياه الششرب و قنوات الصشرف الصشحي من
أاخطار تهدد صشحتهم.
واأ’مر الذي دفع إا ¤إالقاء اŸسشؤوولية على
ا÷زائرية للمياه مؤوكدين أانهم كانوا قد أاثاروا
هذه القضشية لبعضض اŸسشؤوول ،Úلكن تدخل
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة  ⁄ي -ك-ن ك-اف-ي-ا ل-وضش-ع ح-د
Ÿع- -ان- -ات -ه -م م -ع اŸاء الشش -روب ،أ’ن ج -وه -ر
اإ’ششكال يبقى  -على حد قولهم  -يتمثل ‘
ق -ن -وات الصش -رف الصش -ح -ي ،وال -ت -ي أاصش -ب -حت

بحاجة ماسشة إا ¤إاعادة Œديد.
وذك- -ر اÙت- -ج- -ون ،أان الشش- -ب -ك -ة ا◊ال -ي -ة
تسشببت ‘ ا’ختÓط ب Úمياه الششرب وقنوات
الصشرف الصشحي وهو ما يششكل خطرا على
صش -ح -ت -ه -م أ’ن اŸشش -ك -ل ‘ اع-ت-ق-اده-م ب-ق-اء
التسشربات مسشتمرة جراء –طم هذه القنوات
يوميا ،رغم أان اŸصشالح اŸعنية اكتفت بغلق
اŸياه فقط.
وكانت ا÷زائرية للمياه قد بر›ت عملية
إ’عادة تأاهيل هذه الششبكة ‘ ،الوقت الذي
قامت فيه بتجديد قنوات اŸاء الششروب ،إا’
أان مششكل التسشربات ’ يزال مطروحا.
من هذا اŸنطلق فقد طالب السشكان بفتح

–قيق ميدا Êاسشتعجا‹ بخصشوصض
اأ’ششغال اŸنجزة ،أ’ن نظام الصشرف
الصش -ح -ي يشش -ه -د إان -كسش -ارات ي -وم-ي-ة،
وششبكة التزود باŸاء الششروب  ⁄تعد
صشا◊ة ،وكÌة التسشربات من قنوات
الصش- -رف ت- -تسش- -بب ‘ اخ- -ت Ó-ط اŸاء
اŸوج-ه ل-لشش-رب ب-اŸي-اه ال-ق-ذرة ال-تي
تتدفق من قنوات الصشرف الصشحي.
وكشش -ف اÙت -ج -ون ع-ن ت-خ-وف-ه-م
ال -ك -ب Òم-ن ت-ف-اق-م اŸع-ان-اة ‘ فصش-ل
الشش- -ت- -اء ،أ’ن اŸي- -اه ال -راك -دة أاسش -ف -ل
القناة الرئيسشية للماء الششروب تتحول
إا ¤بركة كبÒة ،وكمية التسشرب تزداد
‘ ال -ق -ن -وات ال -ت -ي ت -رب -ط ال-ب-ي-وت ب-الشش-ب-ك-ة
ال -رئ -يسش -ي -ة‡ ،ا سش -ي -ؤودي إا ¤إاخ -تÓ-ط اŸاء
الشش- -روب Ãا ي- -تسش- -رب م -ن ق -ن -وات الصش -رف
الصشحي ،سشيما وأان اŸياه التي تصشل منازلهم
ع Èا◊نفيات تكون دوما ﬁملة بكمية من
اأ’تربة ،وتنبعث منها روائح كريهة.
باŸوازاة مع ذلك فقد أاكد مدير ا÷زائرية
للمياه ””حسش Úكمال حمايدي”” لـ ””الششعب”” أان
السشبب الرئيسشي للتلوث للماء هو اÿزانات
Óن-اب-يب وب-ررا
ال -ف -ردي -ة ال -ت -ي ت -ع -ي -د اŸاء ل -أ
خ-ط-ورت-ه-ا ب-اإ’ج-راءات ا’حÎازي-ة اŸعتمدة
‘ مثل هذه ا◊ا’ت مؤوكدا “وين هذا ا◊ي
قريبا باŸياه.

كشس -ف وا‹ ولي-ة ت-ل-مسس-ان ع-ل-ي ب-ن
ي-ع-يشض ‘ تصس-ري-ح صس-ح-ف-ي إان مصس-ا◊ه
سس -ت-ن-ظ-م  03ع -م -ل-ي-ات أاخ-رى ل-ت-وزي-ع
لرب- -ع -ة ال -ت -ي ”
السس- -ك- -ن تضس- -اف إا ¤ا أ
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وال-ت-ي سس-ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ت-وزيع
 15009مسسكن لبلوغ الÈنامج السسنوي
اŸسس- -ط- -ر ‘ إاط- -ار الÈن- -ام -ج اÿم -اسس -ي
ل -ف -خ -ام -ة رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة وضس-م-ان
توزيع  21700مسسكن خÓل سسنة .2018
وأاششار الوا‹ أان هذه ا◊فÓت سشتنظم ‘
م -ن -اسش -ب -ات دي -ن-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة ،ب-داي-ة م-ن 20
سشبتم Èالذي سشيصشادف عاششوراء ومنه توزيع
أاو ¤حصشصض عدل ،كما سشيتم تنظيم حفلة
أاخ - -رى خ Ó- -ل أاول ن - -وف- -م Èوأاخ- -رى خÓ- -ل
احتفا’ت 11ديسشم ،Èهذا ومن خÓل هذه
ال-ع-م-ل-ي-ات سش-ي-ت-م ت-وزيع  2600سش-ك-ن بصش-يغة
ع- - -دل ،و 9074وح -دة سش -ك -ن -ي -ة م -ن صش-ي-غ-ة
ال-ع-م-وم-ي ا’ي-ج-اري و 840سش -ك-ن م-ن صش-ي-غ
ا’ج -ت -م-اع-ي ال-تسش-اه-م-ي والÎق-وي اŸدع-م،
ب- -اإ’ضش -اف -ة إا 192 ¤سش-ك-ن ت-رق-وي ع-م-وم-ي
و 2303إاعانة ريفية.
وتتوزع هذه السشكنات على الدوائر الكÈى
خ-اصش-ة م-نصش-ورة ،ت-ل-مسش-ان شش-ت-وان ،ال-رمشش-ي
زيادة على بعضض البلديات اأ’خرى.
وأاكد وا‹ الو’ية أان اأششغال التهيئة هي
التي أاخرت توزيع بعضض السشكنات على رأاسشها
سش- -ك- -ن- -ات ع- -دل ال- -ت- -ي ” ح- -ل أاشش- -ك- -ال- -ه- -ا

ك - -ل - -ي - -ة وسش - -ت - -وزع ق - -ب - -ل ن - -ه - -اي - -ة السش- -ن- -ة.

 ..وتوزيع  1243مسشكن
Ãناسشبة الدخول الجتماعي
أاششرف وا‹ تلمسشان علي بن يعيشض صشبيحة
أامسض Ãقر اÛلسض الو’ئي بتلمسشان على
عملية توزيع  1243مسشكن من ﬂتلف الصشيغ
‘ رابع عملية لهذه السشنة والتي ششملت 323
سشكن اجتماعي موزعة على  03بلديات منها
 150مسشكن ببلدية مرسشى بن مهيدي و73
مسش -ك -ن-ا ب-ح-م-ام ب-وغ-رارة و 50مسش-ك-ن-ا بعÚ
النحالة.
من جانب آاخر ”ّ توزيع  920إاعانة ريفية
لفائدة  09بلديات تتقدمهم الرمششي بـ135
إاعانة ريفية والسشوا Êبـ 175إاعانة ،ا◊ناية
بـ150اع -ان -ة ،ب -اب ال -ع ّسش -ة  ،125ب -وح -ل -و 100
مسشكن ،سشيدي ›اهد بـ 90مسشكن ،سشبدو ،50
سشوق الثÓثة  50وبني سشنوسض .45
وتعّد هذه ا◊صشة الرابعة ‘ الو’ية منذ
ب-داي-ة  2018ل-تصش-ل ع-دد السش-ك-ن-ات اŸوزع-ة
◊د اآ’ن  6691مسشكن ‘ ظرف عام واحد
والتي سشتتبعها  03عمليات توزيع أاخرى وذلك
ل -ب -ل -وغ ا◊ج -م السش -ن-وي ال-ذي ي-ق-در بـ21700
مسشكن خÓل .2018

لسساتذة التعليم الثانوي والتقني :
منسسق النقابة اŸسستقلة أ

دخول نقابات الÎبية ‘ إاضشراب بسشبب اŸلفات العالقة غ Òمسشتبعد

فتح ا◊كومة ألبواب ا◊وار مع الششركاء الجتماعي Úا◊ل األمثل

لسساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان
 ⁄يسستبعد منسسق النقابة اŸسستقلة أ
مريان دخول نقابات الÎبية ‘ إاضسراب عن العمل Ÿدة أاقصساها يوم Úبسسبب
اŸلفات الثقيلة التي ل تزال عالقة دون حل من بينها مشسكلة القدرة الشسرائية
لضس-اف-ة إا ¤مشس-اك-ل أاخ-رى ت-عÎضض
وا◊ري -ات ال -ن -ق -اب -ي-ة وم-ل-ف ال-ت-ق-اع-د ب-ا إ
لسساتذة ‘ عملهم.لكنه شسدد على ا◊وار الجتماعي الذي يراه النسسب ◊ل
ا أ
كل مشسكل وتعقيد.
م -وضش -ح-ا أان اŸل-ف-ات اŸط-روح-ة ل-يسشت م-ن
صشÓحيات وزارة الÎبية فقط وإا‰ا تتطلب
تدخل أاصشحاب القرار على مسشتوى ا◊كومة.
وخÓل تنششيطه ندوة صشحفية بفورم كوريي
وطالب بإاعادة النظر ‘ ميزانية الÎبية
دا÷Òي دعا مريان ا◊كومة إا ¤فتح أابواب اıصشصشة للجانب البيداغوجي واŸقدرة ب
ا◊وار م- -ع الشش -رك -اء ا’ج -ت -م -اع -ي Úخ -اصش -ة  15باŸائة ،مقابل  80باŸائة موجهة للتعليم
النقابات اŸسشتقلة وإايجاد ميكانيزمات كفيلة ،وهو ما اعتÈه غ Òكاف و’ يغطي احتياجات
بوضشع حد لÓضشرابات التي تتكرر كل سشنة ا÷انب البيداغوجي ،داعيا ‘ سشياق آاخر إا¤
وت-أاث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى وم-ردود ال-تÓ-م-يذ العمل على –سش Úمسشتوى اأ’سشاتذة ،زيادة

صصونيا طبة

على عدم اللجوء إا ¤إالغاء التعليم التقني
وإا‰ا من اŸفروضض على حد تعبÒه أان يتم
إاصشÓحه ،وكذا إايجاد حلول نهائية Ÿششكلة
ال-ق-درة الشش-رائ-ي-ة وا◊ري-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة وم-لف

التقاعد.
وأاكد أان النششاط وا◊راك النقابي خاصشة
‘ قطاع الÎبية بعيد كل البعد عن السشياسشة
وإا‰ا يأاتي نتيجة رد فعل عن مششاكل يتخبط
فيها العمال وانششغا’ت مهنية واجتماعية ⁄
يتم تسشويتها مششÒا إا ¤بعد النقابي Úالذين ”
توقيفهم وفصشلهم عن العمل تعسشفا رغم أان
العدالة أاعطتهم ا◊ق لكن اإ’دارة -على حد
تعبÒه  -ترفضض تطبيق قرار العدالة .
وف-ي-م-ا ي-خصض خ-ط-ورة اأ’م-راضض اŸع-دي-ة
على سشÓمة وصشحة التÓميذ ،أاجاب منسشق
ال-ن-ق-اب-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة أ’سش-ات-ذة ال-ت-ع-ل-يم الثانوي
والتقني أان قلة النظافة على مسشتوى الكثÒ
من اŸدارسض ا÷زائرية Œعل التÓميذ ‘
خ- -ط- -ر خ- -اصش- -ة وان ال- -ب- -عضض م -ن -ه -ا تشش -ه -د
انقطاعات ‘ اŸياه ،وهذا غ Òكاف للسشهر
ع -ل -ى ن-ظ-اف-ة اŸك-ان وسشÓ-م-ة ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن

اإ’صشابة بأامراضض خطÒة معدية.
وعن تطمينات وزيرة الÎبية الوطنية بعدم
وج -ود أاي خ-ط-ر ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ خ-اصش-ة ب-ع-د
ان -تشش -ار وب -اء ال -ك -ولÒا ال-ذي ي-ن-ت-ق-ل بسش-رع-ة
بسشبب اأ’وسشاخ واŸياه اŸلوثة قال ‘ ذات
السش -ي-اق ق-ال أان ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة
أ’سش-ات-ذة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي”” سش-ن-اباسشت”” كانت
السش-ب-اق-ة ‘ ت-ق-د Ëال-ط-لب ل-ت-أاج-ي-ل ال-دخ-ول
اŸدرسشي حرصشا على سشÓمة التÓميذ واخذ
بع Úا’عتبار جانب النظافة.
كما قدم منسشق النقابة اŸسشتقلة أ’سشاتذة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي وال-ت-ق-ن-ي اقÎاحات للقضشاء
ع -ل -ى قضش -ي -ة اخ -ت-ط-اف اأ’ط-ف-ال ال-ت-ي ب-اتت
ه- -اجسش- -ا ي- -ؤورق اأ’ول -ي -اء م -ع -تÈا ت -خصش -يصض
حافÓت مؤومنة تنقل اأ’طفال من منازلهم اإ¤
اŸؤوسشسشة الÎبية ا◊ل اأ’مثل للقضشاء على
هذه الظاهرة اÿطÒة.
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الثÓثاء  04سسبتم 2018 Èم
ال م وا ف ق لـ  2 4ذ ي ال ح جة  14 39هـ

أاك Ìمن  145أالف تلميذ يلتحقون Ãقأعد الدراسشة غدا بعنأبة

إأجرأءأت وقائية لتفادي دأء ألكولÒأ باŸؤوسسسسات ألÎبوية
@ عمليات وأسسعة لنظافة أÙيط أŸدرسسي وشسبكات أŸياه

أاكد مدير الÎبية لو’ية عنأبة أاحمد
’ج-راءات
ع -ي -أشش -ي ع -ن ات-خ-أذ م-ت-خ-ل-ف ا إ
ال -وق -أئ -ي -ة ب -ج -م -ي -ع اŸؤوسشسش-أت الÎب-وي-ة،
ل -ت-ف-أدي إاصش-أب-ة ال-تÓ-م-ي-ذ وال-ع-م-أل ب-داء
ال- -ك- -ولÒا ،مششÒا إا ¤أان ال- -ع -م -ل -ي -ة ت -ت ّ-م
ب-أل-ت-نسش-ي-ق م-ع مصش-أل-ح الصش-حة اŸدرسشية،
م -ن خ Ó-ل السش -ه -ر ع -ل -ى ن -ظ -أف -ة اÙي -ط
اŸدرسش- -ي وخ- -زان- -أت اŸي -أه ،مشش -ددا ع -ل -ى
ا◊يطة والوقأية قبل الدخول اŸدرسشي
غدا.

عنابة :هدى بوعطيح
قال مدير الÎبية خÓل ندوة صسحفية نشسطها
–سسبا للدخول اŸدرسسي ا◊ا‹ بأان اإلجراءات
ال -وق -ائ-ي-ة أام-ر ع-ادي وه-ي م-ع-م-ول ب-ه-ا م-ع ك-ل
موسسم دراسسي ،مضسيفا بأان هذه السسنة سسيتم
اتخاذ ا◊يطة وا◊ذر بصسفة اسستثنائية ،خوفا
م -ن ان -تشس -ار ال-وب-اء وسس-ط ال-تÓ-م-ي-ذ ،وذلك م-ن
خÓ- -ل م- -راق -ب -ة م -ي -اه الصس -ه -اري -ج ال -ت -ي ت -زود
اŸؤوسسسس - -ات الÎب - -وي - -ة ،وم- -راق- -ب- -ة اÿزان- -ات
وتنظيفها.

رقابة صسارمة على أŸطاعم أŸدرسسية وكل
ما يتعّلق باŸوأد ألغذأئية
كما شسّدد عياشسي على فرضص رقابة صسارمة
على اŸطاعم اŸدرسسية وكل ما يتعلّق باŸواد
الغذائية من خضسر وفواكه واŸياه التي يتّم بها
طهي الطعام ،قائ ‘ Óذات السسياق إانه ‘ حال
الشستباه بإاصسابة شسخصص بداء الكولÒا ،سسيكون
ه -ن -اك ت -دخ  Ó-مسس -ت -ع -ج Ó-م-ن ق-ب-ل اŸصس-ال-ح
اıتصسة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى كشس-ف أاح-م-د ع-ي-اشس-ي ع-ن

التحاق غدا األربعاء  145.423تلميذ وتلميذة
Ãقاعد الدراسسة بعنابة ،مشسÒا إا ¤أان عدد
تÓميذ الطور األول بلغ  75780تلميذ ،من بينهم
 6576سسيلتحقون بالطور التحضسÒي ‘ ،حÚ
يشسهد الطور اŸتوسسط التحاق  48337تلميذ،
أاما الطور الثانوي  21306تلميذ.
وبحسسب مدير الÎبية فقد بلغ عدد تÓميذ
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصسة  ‘ 72ال-ط-ور الب-ت-دائي
و ‘ 07الطور اŸتوسسط ،مشسÒا ‘ ذات السسياق،
إا ¤أان عدد اŸؤوسسسسات الÎبوية اŸوزعة عÈ
تراب الولية  229ابتدائية 87 ،متوسسطة و39
ث -ان -وي -ة ،م -ؤوك -دا ف-ت-ح  211م-ط-ع-م ب-اŸدارسص
البتدائية.
وف-ي-م-ا ي-خصص ال-ت-م-درسص ب-اŸواق-ع السس-ك-ن-ية
ا÷دي -دة ،كشس -ف م -دي -ر الÎب-ي-ة ع-ن ت-خصس-يصص
ف -رق -ة ﬂتصس -ة Ÿت -اب -ع -ة اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة
ا÷دي - -دة ب - -اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة ““ذراع ال- -ريشص““
والسسهر على عملية تسسجيل اŸرحل Úا÷دد،
مؤوكدا على اسستÓم بالقطب ا◊ضسري ا÷ديد
ابتدائية ومتوسسطة ،حيث أان التسسجيÓت تسسÒ
‘ ظ- - -روف حسس- - -ن- - -ة ،وق- - -د ّ” ت - -وف Òـ حسسب
اŸتحدث ـ أاسساتذة وموظف Úوتقني ،Úأاين سسيتم
اسس -ت -ق-ب-ال ال-تÓ-م-ي-ذ بصس-ف-ة ع-ادي-ة و‘ ظ-روف

حسسنة.
أاح -م -د ع-ي-اشس-ي أاك-د ب-أان ال-ت-حضس Òل-ل-دخ-ول
اŸدرسس- -ي  2019 - 2018ان-ط-ل-ق شس-ه-ر م-اي
” تأاهيل اŸدارسص البتدائية،
الفارط ،حيث ّ
وŒهيز العديد من اŸؤوسسسسات الÎبوية ،و‘
سسياق حديثه أاعلن عن تدريسص اللغة األمازيغية
” فتح فوج ثان
باŸدارسص البتدائية ،حيث ّ
لتدريسسها هذه السسنة بعد أان ك Ìالطلب عليها
من قبل األولياء لتعليمها ألبنائهم.
وبخصسوصص اŸنحة الدراسسية واŸقدرة بـ3
آالف دج ،أاكد اŸتحدث بأان ا◊صسة اıصسصسة
لولية عنابة منذ  2001إا ¤يومنا هذا  51أالف
مسستفيد ،أاين بلغت نسسبة التسسديد  9.54باŸائة
وزعت على  06دوائر هي عنابة ،البو ،Êا◊جار،
برحال ،ع Úالباردة وشسطايبي.
أام -ا ع -ن ال -ن -ق -ل اŸدرسس -ي ف -ق-د أاك-د م-دي-ر
الÎبية لولية عنابة عن توف 41 Òحافلة تابعة
Ÿصس-ال-ح ال-ب-لدية و 107ح-اف-ل-ة ت-ابعة للخواصص،
مشسÒا إا ¤أان عدد التÓميذ اŸسستفيدين من
النقل اŸدرسسي بلغ  8023تلميذ ،من بينهم 4412
‘ ال -ط -ور الب -ت-دائ-ي و 2888ت-ل-م-ي-ذ ‘ ال-طور
اŸتوسسط ،و 722تلميذ ‘ الثانوي.

ألكتاب أŸدرسسي متوفر وعناوين جديدة
للجيل ألثاÊ
وعن الكتاب اŸدرسسي ،أاكد احمد عياشسي
” توزيعها
بأان جميع العناوين متوفرة ،حيث ّ
على ﬂتلف اŸؤوسسسسات الÎبوية ،مشسÒا إا¤
Óطوار التعليمية الثÓثة ،فضسÓ
توزيع  702945ل أ
عن عناوين جديدة فيما يخصص ““ا÷يل الثا““Ê
وهي  04عناوين للسسنة الثانية متوسسط والتي
تخ ّصص كتاب التاريخ وا÷غرافيا والÎبية اŸدنية
والفرنسسية ،و 03عناوين للسسنة الثالثة متوسسط
وهي ا÷غرافيا ،الÎبية اŸدنية والفرنسسية.

–ضشÒا للدخول ا’جتمأعي بسشعيدة ،الوا‹:

ألعناية ألقصسوى بنظافة أÙيط لتجنّب وقوع أمرأضس
@ توسسيع عمليات ألوقاية للمطاعم أŸدرسسية وأألقطاب ألسسكنية

أاكد وا‹ سشعيدة على ضشرورة تنفيذ
ت-ع-ل-ي-م-أت وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-أعأت
اÙلية والتهيئة العمرانية قصشد ضشمأن
دخ-ول م-درسش-ي م-ري-ح ل-ل-ت-ل-م-يذ ،وذلك
م- -ن خÓ- -ل ت -وف Òواسش -ت -ك -م -أل ج -م -ي -ع
ال -ه-ي-أك-ل Ãأ ‘ ذلك اŸط-أع-م اŸدرسش-ي-ة
’ق-ط-أب
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ت -ج -م -ع-أت وا أ
السشكنية ا÷ديدة.

سسعيدة :ج .علي
شسّدد الوا‹ على نظافة اÙيط والوسسط
Óم -راضص أاو
اŸدرسس- -ي ل- -ت- -ف -ادي أاي ان -تشس -ار ل  -أ
األوب -ئ -ة اÙت -م -ل -ة وال -ع -ن-اي-ة بصس-ح-ة وسسÓ-م-ة
اŸتمرسس Úوذلك من خÓل تخصسيصص خرجات
دوري -ة Ÿراق -ب-ة اŸؤوسسسس-ات وال-ه-ي-اك-ل الÎب-وي-ة
اŸسس-ت-ق-ب-ل ،وت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ية وبصسفة
دورية لتنظيف و–سس Úالوسسط.
” اسستعراضص نتائج عمل
‘ ذات السسياقّ ،
اللجنة الولئية اŸنصسبة ‘ ذات الشسأان والتي
ق- -دمت ت -ق -ري -را ح -ول ال -ت -حضسÒات وال -ت -دابÒ
اŸت-خ-ذة ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ه-ياكل واŸؤوسسسسات الÎبوية
اŸسس-ت-ق-ب-ل-ة إاذ –صس-ي ال-ولي-ة إاطÓ-ق ع-م-ل-يات
لÎميم وتهيئة  06مطاعم مدرسسية باإلضسافة إا¤
إا‚از  14مطعما بتقنية البناءات ا÷اهزة على
مسس- -ت- -وى ع- -دي- -د اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة وه- -ي
اŸبادرة التي من شسأانها القضساء وبصسفة نهائية
على الوجبات الباردة على مسستوى اŸؤوسسسسات
الÎبوية بداية من اŸوسسم الدراسسي / 2018
.2019
ولضس - -م - -ان حسس- -ن وت- -أاط Òه- -ذه اŸط- -اع- -م
اŸدرسسية ،أاخذت مسسؤوولية تأاط Òوتسسي Òهاته
اŸطاعم على عاتق الولية بدل من مديرية
الÎبية ،إاذ يتم حاليا تكوين العمال واألعوان
ال-ع-ام-ل Úب-ه-ات-ه اŸط-اع-م ع-ل-ى مسس-ت-وى مراكز
التعليم والتكوين اŸهني بتعداد يبلغ  716عون
ضس -م -ن ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس -ات ،ب -اإلضس -اف-ة إا¤
اسس-ت-ق-ط-اب الشس-ب-اب اŸت-ك-ون ا◊ام-ل Úلشس-هادة
ال - -ت - -أاه - -ي- -ل اŸه- -ن- -ي خّ- -ري- -ج- -ي اŸع- -اه- -د ‘
التخصسصسات السسالفة الذكر بتعداد يقدر بـ 558
عون مدمج ضسمن برنامج عقود ما قبل التشسغيل
و 320ع -ون م -دم -ج ضس -م -ن ب -رن -ام-ج ال-تشس-غ-ي-ل
Ÿديرية النشساط الجتماعي.
” ت- -خصس -يصص  97ح-اف-ل-ة ل-ل-نقل اŸدرسسي
و ّ
خاصسة بالنسسبة لبلدية سسعيدة والتي تشسهد عملية

ترحيل واسسعة للسسكان إا ¤أاقطاب سسكنية جديدة
مع إابرام اتفاقيات مع اÿواصص ‘ ،ح” Ú
ت -خصس-يصص  03ح -اف Ó-ت ت -وضس -ع –ت تصس -رف
مديري الÎبية لنقل متمدرسسي الطورين األول
والثا Êالقاطن Úضسمن األحياء ا÷ديدة على
غرار حي عرقوب ا÷ي ،‹Óظهر الشسيح ،لفÎة
ل تقل عن شسهرين إا ¤ح Úاسستكمال واسستÓم
الهياكل والتجمعات اŸدرسسية ا÷ارية اإل‚از
على مسستوى هذه التجمعات السسكنية ا÷ديدة.
ربط اŸؤوسسسسات الÎبوية بالطاقة اŸتجّددة
” اسستÓم  04مؤوسسسسات ابتدائية
والبديلة ،حيث ّ
ب -ك -ل م-ن ب-ل-دي-ة سس-ع-ي-دة ،ي-وب ،سس-ي-دي ب-وب-ك-ر،
ا◊سساسسنة وع Úا◊جر بالطاقة الشسمسسية ‘
انتظار تعميم العملية لتشسمل جميع اŸؤوسسسسات
الÎبوية ،مراكز التكوين اŸهني واŸسساجد وهي
العملية التي ”ّ بشسأانها رصسد غÓف ما‹ أاو‹
ي -ت-ج-اوز الـ م-ل-ي-ار و 88م-ل-ي-ون دج ل-رب-ط ج-م-يع
اŸؤوسسسس-ات ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ع-وضص ال-طاقة
الكهربائية ،لتعد ولية سسعيدة بذلك ‰وذج عÈ
وليات الوطن.
كما ” تسسجيل توزيع الكتاب اŸدرسسي على
اŸؤوسسسسات الÎبوية منذ شسهر جوان الفارط‘ ،
” اتخاذ جميع اإلجراءات من قبل مصسالح
حّ Ú
ال-دوائ-ر Ÿب-اشس-رة إاج-راءات ال-ت-خ-ل-يصص وصس-رف
اŸنح على مسستحقيها من الفئات الهشسة ابتداء
م - -ن األسس - -ب - -وع اŸق - -ب - -لÃ ،ا ‘ ذلك ا◊صس - -ة
اÙصسية اإلضسافية مؤوخرا والتي ”ّ اتخاذها
بع Úالعتبار.

 ..وألديوأن ألوطني للمطبوعات يقيم
معرضسا للكتاب أŸدرسسي
من جهته ن ّ
ظم الديوان الوطني للمطبوعات
معرضسا للكتاب اŸدرسسي اŸقام بدار الشسباب
اإلخوة عبد‹ Ãدينة سسعيدة الذي يدوم إا¤
غ- -اي -ة ال -ع -اشس -ر م -ن سس -ب -ت -م Èا÷اري ،وخ Ó-ل
اق-ت-ن-ائ-ه-م ل-ل-ك-تب اŸدرسس-ي-ة ب-اŸع-رضص اŸق-ام
أاعرب أاولياء التÓميذ عن ارتياحهم لوفرة الكتب
بالنسسبة ÷ميع األدوار وبأاثمان نفسسها مقارنة
بالسسنة اŸاضسية.
وب- -اŸوازاة م- -ع اŸع- -رضص اŸق- -ام ” ت- -وفÒ
الكتب اŸدرسسية ع Èجميع اŸؤوسسسسات الÎبوية
بالولية Ãا فيها الكتب ا÷ديدة لضسمان دخول
مدرسسي ناجح ،كل العناوين متوفرة ما عدا كتب
السسنة الثانية متوسسط اŸتغÒة ‘ كتب التاريخ

وا÷غ -راف-ي-ا وال-ف-رنسس-ي-ة واŸدن-ي-ة وك-ذا السس-ن-ة
ال -ث -ال -ث -ة م -ت -وسس -ط ” ت -غ -ي Òك -تب ال -ف -رنسس -ي-ة
ا÷غرافيا واŸدنية ،حيث وزعت ذات الكتب
اŸذكورة على كل اŸؤوسسسسات الÎبوية .وا÷دير
بالذكر أان معرضص الكتاب اŸدرسسي للبيع يفتح
أابوابه من العاشسرة صسباحا إا ¤السسادسسة مسساء
وهو متواصسل إا ¤غاية العاشسر من نفسص الشسهر.
ومن جهة أاخرى ،ناشسدت ا÷معيات اÒÿية
ب- -ال- -ولي -ة اÙسس -ن Úل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ األدوات
اŸدرسس -ي -ة ل -ل -ف -ئ-ات اŸع-وزة واألي-ت-ام Ùاول-ة
مسس -اع -دة ال -ع -ائ Ó-ت اŸذك-ورة ب-ت-وف Òح-ق-ي-ب-ة
اللوازم التي حددتها الوزارة هذا اŸوسسم رغم
أان الدخول اŸدرسسي لهذه السسنة جاء ‘ وقت
صسعب وتزامن مع اŸناسسبات الدينية وغÒها.

مصسالح أمن سسعيدة تتخذ ترتيبات خاصسة ‘ أŸوأعد
سسطرت مصسالح أامن سسعيدة ﬂطط عمل
يعتمد بالدرجة األو ¤تكثيف الدوريات الراكبة
وال- -راج- -ل- -ة عﬁ Èي- -ط اŸؤوسسسس- -ات الÎب -وي -ة
الواقعة ضسمن إاقليم الختصساصص وﬁاربة كل
الظواهر السسلبية الصسادرة عن سسائقي اŸركبات
كعدم احÎام ا◊د القانو Êللسسرعة والتوقف
العشسوائي واŸناورات اÿطÒة أامام اŸدارسص
من خÓل التواجد اŸسستمر لعناصسر الشسرطة
أاثناء فÎات دخول وخروج التÓميذ.
ك -م -ا ّ” ب -ر›ة ح -م Ó-ت –سس -يسص وت-وع-ي-ة
Ãشس -ارك -ة ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êوت-نشس-ي-ط
دروسص ‘ ›ال الوقاية اŸرورية والتحذير من
آاف -ة اıدرات والسس -ت -ع -م-ال السس-ي-ئ لÓ-نÎنت
وتوزيع مطويات ،دون إاغفال الدور اإليجابي
◊ظ -ائ-ر الÎب-ي-ة اŸروري-ة ال-ت-ي سس-ت-وضس-ع –ت
تصس- -رف ‡ث- -ل -ي اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ب -قصس -د
ت -رسس -ي -خ ث -ق -اف-ة أام-ن-ي-ة سس-ل-ي-م-ة ل-دى ال-تÓ-م-ي-ذ
◊مايتهم من حوادث اŸرور.
كما ل يسستبعد تنظيم ندوات ‘ اŸسستقبل
بالتنسسيق مع الشسركاء ‘ قطاع الÎبية الوطنية
حول آاليات مكافحة كل أاشسكال العنف ‘ ﬁيط
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة وال- -ت- -نسس- -ي -ق م -ع م -دراء
اŸؤوسسسسات الÎبوية وجمعيات أاولياء التÓميذ
لÎسس -ي -خ ث-ق-اف-ة ال-ت-ب-ل-ي-غ والتصس-ال ب-األم-ن عÈ
الرقم األخضسر ÷ 1548عل ا÷ميع يشسارك كل
م -ن م -وق -ع -ه ‘ ح-م-اي-ة ه-ذه الشس-ري-ح-ة م-ن ك-ل
اآلفات و “كينها من قضساء موسسم دراسسي ناجح
بكل اŸعاي.Ò

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يقطعون مسشأفأت طويلة من سشيق واÙمدية للحصشول على وثيقة

مطلقات وأسسر معوزة ‘ رحلة مضسنية لتجديد ملف منحة ألدخول أŸدرسسي

ت-ع-رف اŸل-ح-ق-أت ال-بلدية وبعضس
’دارية Ãعسشكر حألة من
الهيئأت ا إ
ا’سشتنفأر قبيل الدخول اŸدرسشي،
’قبأل الكب Òللمسشتفيدين
بسشبب ا إ
م -ن م -ن-ح-ة ال-ت-م-درسس ع-ل-ى Œدي-د
ملف اŸنحة اŸقدرة بـ 3أا’ف دينأر،
ح -يث ق -درت مصش-أل-ح ال-و’ي-ة ع-دد
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن م-ن-ح-ة ال-ت-م-درسس
بـ 75أالف تلميذ من الششرائح الهششة
واليتأمى.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
‘ هذا السسياق ،يتطلب Œديد ملف منحة
التمدرسص نحو  14وثيقة من بينها وثائق الهوية
وا◊ال- -ة اŸدن- -ي- -ة زي -ادة ع -ل -ى شس -ه -ادات ع -دم
الن- -تسس- -اب ل -لضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ،والسس -ج -ل
التجاري وعدم السستفادة من أاي دعم فÓحي،
األمر الذي يضسطر باŸواطن Úإا ¤التنقل بÚ
اإلدارة و األخرى لسستخراج بعضص الوثائق التي
تسستدعي ‘ بعضص ا◊الت تسسديد مبلغ ما‹
لدى البنك الوطني ا÷زائري على غرار شسهادة
عدم التسسجيل بالسسجل التجاري.
ويتطلّب إاثبات ذلك من خÓل ا◊صسول على
Óسسر اŸعوزة تسسديد مبلغ 800
الوثيقة بالنسسبة ل أ
دج ،ه- -ذا اŸل- -ب -غ ال -ذي ي -راه ب -عضص اŸواط -نÚ
مبالغا فيه مقابل اŸنحة التي سسيسستفيد منها
التلميذ ،حيث اسستهجنت عدة أارامل ومطلقات

دف -ع ه-ذا اŸب-ل-غ ن-ظ-را ل-ل-ظ-روف الج-ت-م-اع-ي-ة
ل- -ب- -عضس- -ه- -ن ،زي- -ادة ع- -ل- -ى ذلك يضس- -ط -ر ب -عضص
اŸسستفيدين من هذه اŸنحة من سسكان سسيق
واÙمدية وﬂتلف دوائر الولية إا ¤التنقل
مسسافات طويلة لدفع مبلغ  800دج Ãقر الوكالة
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ب-نك ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ب-ع-اصس-م-ة
الولية ،رغم توفر فروع للبنك بهذه الدوائر.
وأاعازت مصسالح البنك ذلك إا ¤فتح مصسالح
السس -ج -ل ال -ت -ج -اري حسس -اب-ه-ا ال-ب-ن-ك-ي ب-ال-وك-ال-ة
الرئيسسية ‘ ،ح Úأاثار هذا ثقل هذه اإلجراءات
اإلدارية حفيظة األسسر اŸعوزة التي تسستهلك
تنقÓتها لسستخراج وثائق Œديد اŸلف ضسعف
م -ب -ل -غ م -ن -ح -ة ال -ت -م -درسص ،األم-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل
مسس- -اع- -ي ال- -دول- -ة ل- -عصس- -رن- -ة اإلدارة واŸرف -ق
العمومي ﬁل تسساؤولت عدة ،لسسيما ‘ ظل
تأاخر إاعداد بطاقة للمعوزين أاو نظام معلوماتي
Áكن اإلدارة من –ي Úمعلومات اŸسستفيدين و
تخفيف العبء عنهم.

ﬁند امزيأن مدير النششأط ا’جتمأعي بوهران:

 150مليون دج إأعانة مدرسسية للتÓميذ أŸعوزين
 15أألف متمدرسس يسستفيد من ألعملية ألتضسامنية

أاع- - - - - -ل- - - - - -ن م- - - - - -دي - - - - -ر ال - - - - -نشش - - - - -أط
ا’ج -ت -م -أع -ي ل -و’ي -ة وه -ران ،فضش-أل-ة
ﬁن-د ام-زي-أن ع-ن ت-خصش-يصس م-ب-لغ 150
مليون دج ( 1مليأر  560مليون سشنتيم)
ك -إأع -أن -ة م -درسش -ي -ة ،م-وج-ه-ة ل-ل-ي-ت-أم-ى
واŸع - -وزي- -ن واŸع- -وق Úع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
ﬂتلف اŸؤوسشسشأت الÎبوية.

وهران براهمية مسسعودة
أاوضسح فضسالة ،انه ” إاحصساء  15أالف تلميذ
سسيسستفيدون من اإلعانة التضسامنية اŸثمّثلة
‘ حقائب بجميع اللوازم اŸدرسسية ،لفائدة
تÓ-م-ي-ذ ط-وري الب-ت-دائ-ي واŸت-وسس-ط ال-ذين

ينتمون إا ¤عائÓت معوزة وﬁدودة الدخل،
ولسسيما باŸناطق النائية.
ت -ن -درج ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ‘ إاط-ار ع-م-ل-ي-ة
التضسامن اŸدرسسي لسسنة  ،2018التي ترعاها
وزارة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي واألسس -رة وقضس-اي-ا
اŸرأاة ،فيما سسيشسرع ‘ توزيعها ابتداء من
ال -ي -وم ال -ثÓ-ث-اء ،ت-زام-ن-ا وال-دخ-ول اŸدرسس-ي
اÈŸمج بتاريخ  5من الشسهر ا÷اري.
ونّوه ذات اŸتحدث باŸبادرات التي تقوم
ب -ه -ا ع -دد م -ن ا÷م -ع -ي-ات ،ال-ت-ي عّ-ب-رت ع-ن
رغبتها ا÷ادة ‘ اŸشساركة بعملية التضسامن
اŸدرسسي للموسسم ا÷اري ،من خÓل التفاعل
م -ع -ه -م وت -وزي -ع إاع -ان -ات م -درسس -ي -ة ل -ف -ائ -دة
التÓميذ اŸعوزين واÙتاج.Ú

والية ع“ Úوششنت أامأم اÛلسس التنفيذي:

–ويل ألدخول أŸدرسسي وأ÷امعي إأ ¤عرسس أجتماعي
وج - -هت وال - -ي - -ة و’ي- -ة ع“ Úوشش- -نت
““ل- -ب- -ي- -ب- -ة وي- -ن- -أز““ خ Ó-ل إاشش -راف -ه -أ ع -ل -ى
ا’ج-ت-م-أع ال-ت-ق-وÁي ل-لمجلسس التنفيذي
الو’ئي أامسس جملة من التعليمأت بغية
إا‚أح ال- - -دخ- - -ول اŸدرسش- - -ي وا÷أم- - -ع- - -ي
وت -ف -أذي ال -ن -ق -أئصس واŸشش -أك-ل ،خ-أصش-ة ‘
›أل نظأفة اÙيط.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
شسّددت ويناز على تضسافر جهود ا÷ميع كل
وف -ق -ا م -ه -ام -ه ،ب -غ-ي-ة ت-وف Òال-ظ-روف الÓ-زم-ة
اŸادية واŸعنوية Ãا فيها عنصسر النظافة حتى
تضس -م -ن ل -ل -م -ت-م-درسس Úأاط-ف-ال وشس-ب-اب-ا ،أاج-واء

اسس-ت-ق-ب-ال-ي-ة م-ت-م-ث-ل-ة ‘ عرسص اجتماعي Ãعنى
الكلمة وأاجواء دراسسية جيدة طيلة موسسم 2018
 .2019 /وه- -ي اج- -واء Œم- -ع ب Úال- -ت -ج -ه -ي -ز
اŸط -ل -وب ل -ل -ه -ي -اك -ل الÎب -وي-ة وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
واإلطعام.
ك-م-ا ت-تضس-م-ن ت-داب Òضس-روري-ة ت-خصص ال-ن-ق-ل
واÿدم -ات األخ -رى ذات ال -ط -اب -ع اإلج-ت-م-اع-ي
ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا ك-م-نحة التمدرسص والكتاب
اŸدرسسي الرسسمي.
وأاشس - -ارت ال - -وا‹ أان ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي
يسستوجب ان يكون ناجحا خاصسة ‘ ظّل توفر
كافة المكانيات التي تسسمح بضسمان النجاح ‘
الدخول والوقوف على العام الدراسسي لتحقيق
النتائج.

 250ششرطي لتأأم Úالدخول ا’جتمأعي بتمÔاسشت

دروسس –سسيسسية وتوعوية للوقاية أŸرورية

سشّ-ط-رت مصش-أل-ح أام-ن “Ôاسشت– ،سش-ب-أ
ل-ل-دخ-ول اŸدرسش-ي ،ب-رن-أ›أ أام-ن-ي-أ خ-أصش-أ
’م- -ن وا’سش- -ت- -ق- -رار وح- -م -أي -ة
لضش- -م- -أن ا أ
اŸواط-ن ÚواŸم-ت-ل-ك-أت م-ع ت-وف ÒالسشÓمة
اŸرورية خأصشة للمتمدرسش.Ú

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
الÈنامج اŸسسطر حسسب ما علمته ““الشسعب““
من خلية الصسحافة واإلعÓم بأامن الولية ،جند
فيه أازيد من ( 250شسرطي) بعاصسمة األهقار،
وأامن الداوئر التابعة لها ،من أاجل تأام Úالدخول
اŸدرسسي بقطاع اختصساصص الشسرطة ،وهذا من
خÓل تأام ) 99( Úمؤوسسسسة تربوية ،منها (61
ابتدائية ) و( 26متوسسطة) و( 12ثانوية) خÓل

أايام افتتاح الدخول اŸدرسسي ،وﬁيطاتها من
ﬂتلف اشسكال ا÷رÁة ،باإلضسافة إا ¤التواجد
الدائم واŸسستمر لقوات الشسرطة على مسستوى
ال-ط-رق والشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ،ل-ت-ن-ظيم
وتسسهيل حركة اŸرور.
من جهة أاخرى ،بر›ت دروسص –سسيسسية
ت -وع -وي -ة ب -اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة اب-ت-داء م-ن ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
ح- - - -ول م - - -واضس - - -ي - - -ع ““ال - - -وق - - -اي - - -ة اŸروري - - -ة
وŒنب السسلوكات اÿاطئة للتÓميذ باÙيط
اŸدرسس -ي ،ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اÙي- -ط  ،ال- -وق- -اي- -ة م- -ن أاخ- -ط -ار اسس -ت -ه Ó-ك
ÓنÎنت““
اıدرات والسس- -ت- -ع- -م- -ال السس- -ي- -ئ ل - -أ
باإلضسافة إا ¤تنظيم حظائر للÎبية اŸروية من
أاج -ل ت-رسس-ي-خ ال-ث-ق-اف-ة اŸروري-ة وال-ت-واصس-ل م-ع
شسريحة التÓميذ.

من مراسسلينا

الثÓثاء  04سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  24ذي الحجة  1439هـ

معاناة مسصتمرة جريا وراء العÓج Ãراكز صصحية بعيدة

سضكان دائرة سضيدي بوبكر ‘ سضعيدة يشضكون تأاخر فتح اŸسضتشضفى ا÷ديد

اشصتكى سصكان دائرة سصيدي بوبكر بسصعيدة من التأاخر الكب ‘ Òأاشصغال اŸسصتشصفى ا÷ديد
لـ  60سصريرا الذي يعد من ب Úأاهم اŸرافق ا◊يوية اŸسصجلة ‘ اŸنطقة بعد مسصتشصفى
بدائرة يوب واخر بدائرة ا◊سصاسصنة.
سصعيدة :ج .علي

وبحسسب السسكان ،فإان هذا اŸرفق ا◊يوي الذي
أاعطيت إاشسارة انطÓقه منذ أاك Ìمن  4سسنوات
سس- -ي- -ج- -ن- -ب- -ه- -م مشس- -ق- -ة ال -ت -ن -ق -ل إا ¤اŸؤوسسسس -ات
اإ’سس -تشس -ف -ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اأ’خ-رى اŸت-واج-دة ‘
اŸناطق اÛاورة على غرار بلدية غريسس التابعة
لو’ية معسسكر و‘ عاصسمة الو’ية ،خاصسة منهم
أاصسحاب اأ’مراضس اŸزمنة الذين أاصسبحوا يعانون
خÓل تنقÓتهم إا ¤اŸؤوسسسسات الصسحية اأ’خرى
وبتكاليف باهظة أاثقلت كاهلهم.
لهذا أاصسبح السسكان يتسساءلون عن أاسسباب تأاخر
إا‚از هذا اŸرفق الصسحي التي رصسدت له الدولة
م -ب -ل -غ -ا م -ال -ي-ا ه-ام-ا وال-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اŸصسالح.
وينتظر سسكان سسيدي بوبكر واŸناطق اÛاورة
لها فتح اŸسستشسفى ،إا’ أان ذلك  ⁄يجسسد على
أارضس ال -واق -ع ل -ي -ؤوج -ل ح -ل -م السس -ك -ان ب -ف -ت-ح ه-ذه
اŸؤوسسسس- -ة اإ’سس- -تشس- -ف- -ائ- -ي -ة إا ¤وقت غّﬁ Òدد.
وأام-ام ه-ذا ال-ت-أاخ-ر ال-ف-ادح ي-ط-الب سس-ك-ان سس-ي-دي
بوبكر بتدخل الوا‹ من أاجل فتح اŸسستشسفى الذي
طال انتظاره تطبيقا لوعود ا’نتهاء من أاشسغال
اŸشساريع ‘ وقتها اÙدد.

 4820وحدة سضكنية تسضاهمية
وترقوية عمومية

كشسفت مصسادر عليمة وذات إاطÓع واسسع Ãلف

السس-ك-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ري-ة ال-ق-ط-اعية بسسعيدة
تسسجيل  4820وحدة سسكنية ‘ صسيغتي التسساهمي
والÎقوي العمومي ،مؤوكدة انتهاء اأ’شسغال بـ 831
وح -دة سس -ك -ن -ي -ة ،ف -ي -م-ا ’ ي-زال  1835سس-ك-ن ق-يد
ا’‚از ،إاضسافة إا 593 ¤وحدة سسكنية هي م›Èة
و ⁄تنطلق بها اأ’شسغال بعد .أاشسارت ذات اŸصسادر
Ãديرية السسكن ا ¤أان الهيئة تسسعى جاهدة لتسسليم
السس -ك -ن -ات ‘ أاق -رب اآ’ج -ال اŸم-ك-ن-ة ‘ ،ال-وقت
الذي ” فيه تنصسيب مقاو’ت جديدة للرفع من
وتÒة اأ’شسغال ‘ بعضس الورشسات التي  ⁄تشسهد
ا’نطÓقة الفعلية وخاصسة بعد إاقصساء اŸقاو’ت
التي ظفرت باŸشسروع خÓل السسنوات اŸاضسية
و ⁄ت- -ل- -ت- -زم ب- -ال- -ب- -ن- -ود ومضس -م -ون وﬁت -وى دفÎ
الشسروط.
و‘ ذات السس - -ي - -اق ،ي - -ن - -ت - -ظ- -ر أان تسس- -ت- -ك- -م- -ل
ا◊صس - -ة اإ’ضس - -اف - -ي - -ة م - -ن السس- -ك- -ن- -ات بصس- -ي- -غ- -ة
«عدل» والتي اسستفادت منها الو’ية سسنة ،2016
واŸقدرة بـ  702وحدة بعد  24شسهرا من ا’‚از،
حيث انطلقت اأ’شسغال باŸشسروع الذي رصسد له
مبلغ يقدر بأاك Ìمن  02مليار دينار ‘  22ماي
اŸاضسي .مع اإ’شسارة أان اأ’شسغال به تعرف وتÒة
متسسارعة.
وكانت سسعيدة قد اسستفادت من حصسة مقدرة بـ
”
 1900سسكن ‘ إاطار الÈنامج اŸذكور ،فيما ّ
تسس -ل -ي -م م-ف-ات-ي-ح ا’سس-ت-ف-ادة ل-ف-ائ-دة  484مكتتب
م- -ؤوخ- -را Ãن- -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ال -ذك -رى لـ 65لعيدي
ا’سستقÓل والشسباب.

ا◊ماية اŸدنية ‘ حصصيلة السصداسصي ا’ول 2018

و’ية ا÷زائر ا’و ¤وطنيا ‘ حوادث الطرق
و’ية ا÷زائر اŸرتبة اأ’و ¤من حيث عدد حوادث اŸرور على اŸسستوى الوطني خÓل السسداسسي
اأ’ول من العام ا÷اريÃ ,ا يقارب ال  3آا’ف حادث و  27قتي ,Óحسسبما أاكدته اليوم اأ’ثن Úلواج
سسعاد مدا Êطبيب رائد مكلفة باإ’عÓم و ا’حصساء على مسستوى اŸديرية العامة للحماية اŸدنية.
وقالت اŸتحدثة أانه من خÓل احصسائيات السسداسسي اأ’ول لسسنة  ,2018اتضسح أان العاصسمة هي «من
أاك Ìالو’يات عرضسة ◊وادث اŸرور» ,حيث ” تنفيذ  »5321تدخ Óلصسالح  2950حادث مرور خلف
 2885جريح و  27قتي.»Ó
و أاوضسحت شسارحة أان ارتفاع عدد ا◊وادث ‘ العاصسمة ,مرده «كÌة» ا’صسطدامات ب Úالسسيارات
Óفراط ‘ السسرعة أاو عدم احÎام اشسارات اŸرور و التجاوزات اÿطÒة وغÒها من
نظرا ل إ
العوامل .واعتÈت أان ارتفاع عدد ا◊وادث ‘ و’ية ا÷زائر «’ يصسنفها اأ’و ¤من حيث الوفيات
مقارنة بو’ية ع Úالدفلى التي سسجلت لوحدها و‘ نفسس الفÎة 37 ,قتي Óجراء  583حادث مرور
اسستدعى تدخÓت فاقت اأ’لف».
ودعت الرائد مدا ‘ Êالسسياق إا« ¤توخي ا◊ذر ‘ كل من و’ية ا÷زائر و ع Úالدفلى و ا÷لفة
واŸسسيلة و البويرة» ,التي تعت Èاأ’برز من حيث ا◊وادث وعدد الضسحايا.
Óحصساء ,حسسب اŸصسدر ,أان «أاك Èعدد من الضسحايا كانوا
و أاظهرت إاحصساءات اŸديرية الفرعية ل إ
‘ شسهر جوان اŸاضسي» ,أاي الشسهر اأ’خ Òمن السسداسسي اأ’ول لـ  .2018حيث سسجل  7405جريح و
 5700حادث و  162قتيل شسهر جوان وحده.

اŸنتخبون يصضّرون
على رحيل رئيسس
البلدية والوا‹ يلمح إا¤
إامكانية حل اÛلسس
البلدي لتيغنيف
رف - -ضص  15عضص -وا يشص-ك-ل ت-رك-ي-ب-ة
اÛلسص ال-ب-ل-دي ل-ت-يغنيف اŸصصادقة
’ضصافية للبلدية ‘
ع ل ى اŸي زاني ة ا إ
دورة اسص -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ان-ع-ق-دت ن-ه-اي-ة
’ س ص ب و ع ا Ÿا ض ص ي ،
ا أ
معسصكر  :أام ا.Òÿسص
و ع  Èا  Ÿن  -ت  -خ  -ب -و ن ا  Ÿع -ا ر ض س -و ن ل  -ط -ر ي -ق  -ة
تسسي Òالبلدية  -منذ قرار “ديد عقد
إاي -ج -ار سس -وق ا÷م -ل -ة ب -اŸن -ط -ق-ة أ’ح-د
اÿواصس ،دون اŸرور ب- -اŸزاد ال- -ع- -ل -ن -ي
وحرمان ميزانية البلدية من قيم مالية
م  -غ  -ر ي  -ة ر غ  -م ا ل  -ع  -ر و ض س ا ل  -ت  -ي ق  -د م  -ت  -ه -ا
شسركات أاخرى.
ع Èه- - -ؤو’ء اأ’عضس - -اء ع - -ن ت - -ذم - -ره - -م
’سستمرار الوضسع ومضسيه نحو ا’نسسداد،
لدرجة عطلت مصسالح البلدية ومواطنيها،
‘ وقت تشس Òف - -ي- -ه اŸع- -ط- -ي- -ات إا ¤أان
اÛلسس ال- -ب- -ل -دي ب -ع -د رفضس أاعضس -ائ -ه
اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى اŸي -زان -ي -ة اإ’ضس -اف -ي-ة
 Áض س  -ي ن  -ح  -و ا ◊ ل و ت  -ع -و ي ض س -ه  Ãن  -د و ب -ي -ة
مشسكلة من إاطارات الو’ية.
وق- -د ّŸح ا ¤ه- -ذا اأ’م -ر وا‹ م -عسس -ك -ر
ﬁمد لبقى على هامشس اجتماع تنفيذي
قائ Óبلغة حاسسمة فاصسلة :أانه ’ Áكن أان
يسستمر اأ’نسسداد والتعفن».
واشسار الوا‹ ا ¤أان أاسسباب ا’نسسداد
غ ÒمÈرة وأان - - - - - - - -ه Ãوجب ق- - - - - - - -وانÚ
ا ÷ م هو رية و قا نو ن البل دية سس يق  Îح م ن
وزارة ال -داخ-ل-ي-ة ح-ل اÛلسس وت-ع-ويضس-ه
Ãندوبية ،وأارجع لبقى تدهور الوضسع ‘
بلدية تيغنيف إا ¤إاصسرار اŸنتخب Úعلى
موقفهم من رئيسس البلدية الذي يتم ّسسك
ب -ق -رارات -ه دون ﬁاول -ت -ه ال -ت -ف -اوضس م-ع
خصسومه بطرق ودية تسسمح على اأ’قل
ب - -تسس- -ي Òشس- -ؤوون اŸواط- -ن Úو–ول دون
تعفن الوضسع ضسمانا للمصسلحة العليا التي
انتخب من أاجلها هؤو’ء .

توضضيح من اŸؤوسضسضة العمومية للصضحة ا÷وارية سضبدو تلمسضان

بعد نشصر جريدة «الشصعب» ‘ صصفحة أاخبار الغرب بتاريخ 22
ج-وي-ل-ية  ،2018م -وضص -وع ع -ن -وان -ه «سص -ك-ان ال-ق-ور ب-ت-ل-مسص-ان
ي-ط-ال-ب-ون ب-ت-حسص Úاÿدم-ات ب-اŸرك-ز الصص-ح-ي» ،ت-ل-ق-ي-ن-ا م-ن
اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية سصبدو هذا التوضصيح:
ردا على مقالكم الصسادر بتاريخ  22جويلية  ،2018والذي يتضسمن
عنوان «سسكان القور بتلمسسان يطالبون بتحسس Úاÿدمات باŸركز
الصسحي» ،نعلمكم بأان هذا اŸقال يشستمل على عدة مغالطات للرأاي
العام ،حيث ذكر” عدم افتتاح قاعة العÓج حتى السساعة العاشسرة
صسباحا إا’ أان القاعة تعمل بانتظام تبعا لÈنامج العمل اŸسسطر  5أايام
من ا’سسبوع بوجود الطاقم الطبي (الطبيب وجراح اسسنان).
والشسبه الطبي ،با’ضسافة إا ¤برنامج القاعات اÛاورة (كرزوطة،
قطيبات ،كبارتة) وقد قامت مصسا◊نا بثÓثة دورات تفتيشسية قبل
وبعد صسدور اŸقال ،حيث ” تكليف ‡رضس لتسسي Òالقاعة وإاعانة
الطبيب اŸنسسق للبلدية.
ـ أاما فيما يخصس غلق القاعة Ÿدة نصسف يوم (الفÎة الصسباحية) تؤوكد
ذلك سسببه أان قفل باب القاعة قد ” افسساده عمدا من طرف ›هول

وقد قمنا بعلم اŸصسالح اأ’منية وكذا تبديله بقفل جديد.
ـ كذلك نذكركم أان القاعة تعا Êمن نقصس فادح ‘ التهيئة العمرانية،
” تخصسيصس مبلغ ما‹ و’ئي
الكتامة وكذا شسبكة الكهرباء ،حيث ّ
معت Èبعد دراسسة ميدانية تبعا لتعليمات السسيد وا‹ و’ية تلمسسان ‘
خرجته اأ’خÒة.
ـ كما نعلمكم أان القاعة ‘ أامسس ا◊اجة إا ¤عون وعون نطافة ،لذلك
قمنا بعدة مراسسÓت لرئيسس البلدية من أاجل مسساعدتنا وذلك راجع
لنقصس اŸوارد البشسرية Ãؤوسسسستنا.
ـ أاما فيما يخصس اقتناء اŸواد الصسيد’نية ،فإان أابواب الصسيدلة
اŸركزية مفتوحة لتزويد القاعة باŸواد الÓزمة شسهريا مع طلبيات
اسستثنائية إاذا اسستلزم ا◊ال.
ـ لذا نطلب منك نشسر هذا الرد على صسفحات جريدتكم وهذا لتنوير
الرأاي العام كما نطلب منكم الÎوي والتدقيق ‘ اŸعلومات وا’تصسال
باŸسسؤوول ÚاŸعني Úقبل نشسر اŸقا’ت.
ع  /اŸدير
د.هاشصمي موسصى
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صصصص مبلغ  5آا’ف دينار لكل حقيبة
خّ
تتو’ها مديرية النشصاط ا’جتماعي

توزيع أاك Ìمن  3000حقيبة
على التÓميذ اŸعوزين بتلمسضان

ب-اشص-رت م-دي-ري-ة ال-نشص-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ب-ت-ل-مسص-ان م-ع ا÷م-اعات اÙلية وجمعيات
’حصص -اء أاط-ف-ال ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة قصص-د م-ن-ح-ه-م ا◊ق-ي-ب-ة
اÛت -م -ع اŸد Êح -م -ل -ة إ
اŸدرسصية لهذه السصنة واŸقدرة بـ 5آا’ف دينار –ضصÒا للدخول اŸدرسصي 2018
.2019/
تلمسصان ﬁمد بن ترار
ي- -دخ- -ل ا’ج- -راء ضس -م -ن ال -ت -داب ÒاŸت -خ -ذة
Ÿراف- -ق- -ة اأ’سس- -ر اŸع- -وزة وﬁارب -ة ال -ف -ق -ر
و–ق- -ي- -ق اŸسس- -اواة وت- -ك- -اف- -ؤو ال- -ف- -رصس بÚ
التÓميذ.
كشسفت مصسادر مقربة من مديرية النشساط
ا’جتماعي بع ÚاŸكان ،أان مصسا◊ها سستوزع
ما يربو عن  3000حقيبة مدرسسية للمعوزين
خ Ó-ل اأ’سس -ب -وع اŸق-ب-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة سس-تشس-م-ل
جميع بلديات الو’ية واŸقدرة بـ 53بلدية و20
دائرة.
تشس Òذات اŸصسادر ،إا ¤أان وزارة التضسامن
الوطني واأ’سسرة وقضسايا اŸرأاة عمدت إا¤

ت- -وح- -ي- -د ﬁت- -وى ا◊صس- -ة ع Èك -ام -ل ت -راب
الو’يات مع تسسقيف السسعر بـ 5أا’ف دينار
لكل طفل مسستفيد،مÈزة أان قطاع التضسامن
سس-ي-م-ول ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة م-ن الصس-ندوق الوطني
للتضسامن.
جدير بالذكر ،أان مديرية النشساط ا’جتماعي
بتلمسسان تأاخذ على عاتقها مسسؤوولية مواصسلة
التÓميذ اŸعوزين دراسستهم وﬁاربة الفقر
واآ’ف- -ات ا’ج- -ت -م -اع -ي -ة ’ سس -ي -م -ا ال -تسس -رب
اŸدرسس- -ي وت -ع -زي -ز الشس -ع -ور ب -ا’ن -ت -م -اء اإ¤
اÛت - -م - -ع م- -ن خÓ- -ل الÈام- -ج واأ’نشس- -ط- -ة
Óط-ف-ال ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-لى غرسس
اŸوج-ه-ة ل -أ
القيم الوطنية والروحية للمجتمع ا÷زائري
لتنمية شسخصسية أاطفال الوطن.

وسصط ارتياح الطلبة ◊سصن ا’سصتقبال والتوجيه

التسضجيÓت النهائية بجامعة ﬁمد بوضضياف باŸسضيلة
التفتح على الواقع ا’قتصصادي
يتصصّدر الÈامج والتخصصصصات

تتواصصل بجامعة ﬁمد بوضصياف باŸسصيلة التسصجيÓت النهائية اÿاصصة بالطلبة
ا÷دد على مدار أاربعة أايام ‘ ظروف جد ‡تازة ـ حسصب ما أاكده الطلبة ـ بعد
ت-وف Òج-م-ي-ع ال-وسص-ائ-ل الÓ-زم-ة لÓ-سص-ت-ق-ب-ال وال-ت-وجيه من قبل مؤوطرين وبر›ة
ع-م-ل-ي-ة ال-تسص-ج-يل على  17م-درج-ا ت-ب-ع-ا ل-ك-ل ت-خصصصص م-ن أاج-ل تسص-ه-ي-ل ال-ع-م-لية
وتوف Òالوقت على الوافدين ا÷دد.
اŸسصيلة  :عامر ناجح
من اإ’جراءات التي اتخذتها إادارة ا÷امعة
من اجل تسسهيل عملية التسسجيل هو تكليف
ﬁاسس -ب -ي ال -دول -ة اŸع -ت -م -دي -ن ب -ك -ل ك -ل-ي-ة،
بالتواجد خÓل أايام اأ’سسبوع من أاجل تسسهيل
دف -ع رسس -وم ال -تسس -ج -ي -ل ال -ت -ي شس-ه-دت خÓ-ل
السسنوات اŸاضسية طواب ÒكبÒة للحصسول على
وصسل رسسوم التسسجيل والذي بات ‘ متناول
جميع الطلبة دون عناء أاو انتظار.
وبحسسب اأ’م Úالعام ÷امعة اŸسسيلة بوبعاية
البشسي ،فإان ا÷امعة وفرت كل اإ’مكانيات
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -تسس -خ Òال -ق -اع -ات ،واإ’داريÚ
وال -ت -ق -ن -ي Úاıتصس ،Úوم -ه-ن-دسس-ي اإ’عÓ-م
اآ’‹ ،وت -وف ÒاŸي -اه الشس -روب ،ح -يث سس -ج -ل
خÓل اليوم اأ’ول توافد كب Òللطلبة ا÷دد
ع -ززه ال -دع -م اŸع -ن -وي م -ن ق -ب -ل اأ’سس -ات-ذة

وبعضس ‡ثلي الطلبه من خÓل تقد Ëشسروح
ونصسائح للطلبة ا÷دد.
م -ن ج -ه -ت -ه ن-ائب م-دي-ر ا÷ام-ع-ة ل-ل-عÓ-ق-ات
اÿارجية الدكتور بن واضسح الهاشسمي قال لنا،
أان جامعة اŸسسيلة تسسعى دائما إا ¤تقدË
تكوين وتعليم ذو جودة عالية ،من خÓل زيادة
رب- - -ط ا÷ام- - -ع - -ة ب - -اÙي - -ط ا’ق - -تصس - -ادي
وا’جتماعي أ’جل ضسمان إادماج مهني للطلبة
اŸتخرج Úيتوافق مع متطلبات اŸؤوسسسسات
ا’قتصسادي.
ومن اŸنتظر حسسب ما أاعلنت عنه السسلطات
ال -و’ئ -ي -ة ان ت -ت -ع -زز ا÷ام -ع -ة ب -ال-ع-دي-د م-ن
اŸرافق البيداخوجية على غرار  2000مقعد
بيداغوجي تابع Ÿعهد الرياضسة و 2000سسرير
و 1300سسرير جاهزة و 1000مقعد يبداغوجي
(م-رك-ز ال-دع-م ال-ب-ي-داغ-وج-ي بقدرة اسستيعاب
تقدر بـ  54325طالب)

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’منـــي يدخـــل أاسسبوعــــه الثــــا ‘ Êالعاصسمــــــة الليبيـــــة
ا’نفــــÓت ا أ

طرابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسش..

طوارئ وإاقتت ـ ـ ـال
مسستمـ ـ ـ ـر ومئ ـات
السسجناء يف ـرون

اسستمرت اŸعارك أامسس لليوم الثامن
على التوا‹ ب› Úموعات مسسلحة ‘
الضساحية ا÷نوبية للعاصسمة الليبية
طرابلسس ،حيث أاوقعت اŸواجهات منذ
أاسسبوع  47قتي Óعلى ا’قل بحسسب
وزارة الصسحة.
وسُش -م -ع دوي ان -ف -ج -ارات خ Ó-ل الصش-ب-اح م-ن
وسشط طرابلسس.
واشش -ار م -ت -ح -دث ب-اسش-م اأج-ه-زة الغ-اث-ة ا¤
وق -ؤع م -ؤاج -ه -ات ع -ل -ى مشش -ارف ال -ع -اصش-م-ة
مضش -ي -ف -ا اأن-ه ت-ع-ذر اإجÓ-ء اأسش-ر ع-ال-ق-ة ج-راء
اŸعارك.
وق -ال اŸت-ح-دث اإن «اÛم-ؤع-ات اŸسش-ل-ح-ة
تغلق الطرقات اŸؤؤدية ا ¤مؤاقعها وبالتا‹
–ؤل دون وصشؤل اŸسشاعدات والسشعافات».
واأشش- -ار شش- -ه- -ؤد اأيضش- -ا ا ¤م- -ع -ارك ع -ن -ي -ف -ة
خصشؤصشا ‘ حي وادي الربيع ‘ جنؤب ششرق
العاصشمة.
واأششارت حصشيلة جديدة لؤزارة الصشحة مسشاء
الحد ا ¤سشقؤط  47قتي Óعلى القل و1٢9
جريحا غالبيتهم من اŸدني ‘ ÚاŸؤاجهات
اŸسش -ت -م -رة م -ن -ذ  ٢7اأوت اŸاضش - - - - -ي ،بÚ
›م -ؤع -ات مسش -ل -ح -ة م -ت -ن -افسش -ة ‘ ج -ن-ؤب
العاصشمة.

واأششارت ا ¤نششاط ششبه طبيعي ‘ وسشط
ط- -راب- -لسس الث- -ن Úوح- -رك -ة سش Òاأسش -ه -ل م -ن
اŸعتاد.
وكان نحؤ  4٠٠معتقل ّفروا من سشجن عÚ
زارة ‘ الضشاحية ا÷نؤبية لطرابلسس.
ووسشط هذا النفÓت الأمني الذي يدخل
اأسش -ب -ؤع -ه ال -ث -ا ،Êوم -ع ع -ؤدة مشش-ه-د ه-روب
السشجناء واأعمال السشلب والنهب ،جاء اإعÓن
اÛلسس ال- - -رئ- - -اسش- - -ي ◊ال - -ة ال - -ط - -ؤارئ ‘
العاصشمة وضشؤاحيها ،واسشتدعاء قؤة مكافحة
الإرهاب من مصشراتة ،و‘ الؤقت نفسشه كان
التحرك الأبرز هؤ قرار تششكيل ÷نة لتنفيذ
الÎتيبات الأمنية الؤاردة ‘ التفاق السشياسشي
بعد اأك Ìمن عام Úمن تؤقيع التفاق.
ومع تضشارب اŸعلؤمات حؤل الؤضشع اŸيداÊ
ب -ال -ع -اصش -م-ة ،ج-اء اإعÓ-ن اÛلسس ال-رئ-اسش-ي
◊ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق ال -ؤط -ن -ي ،ح -ال-ة ال-ط-ؤارئ
الأم-ن-ي-ة ‘ ال-ع-اصش-م-ة ط-راب-لسس وضش-ؤاح-ي-ها،

›دًدا ت- -اأك- -ي- -د اأن «م- -ا ج- -رى وي- -ج -ري م -ن
اعتداءات على طرابلسس وضشؤاحيها هؤ عبث
باأمن العاصشمة وسشÓمة اŸؤاطن Úل Áكن
السشكؤت عليه».
و‘ تؤقيت متزامن ،كان تاأكيد مصشدر اأمني
Ãطار معيتيقة صشباح امسس الإثن ،Úاأن «قؤة
م -ك -اف -ح -ة الإره -اب» “رك -زت ‘ ال -ق -اع -دة
العسشكرية ششرق طرابلسس ،بعد وصشؤلها من
م- -دي- -ن -ة مصش -رات -ة ‘ ،اإط -ار اسش -ت -ع -دادات -ه -ا
لسش -ت Ó-م م -ه-ام-ه-ا اŸك-ل-ف-ة ب-ه-ا م-ن السش-راج
للمششاركة ‘ مهمة تاأم Úالقاعدة العسشكرية
ا◊يؤية ‘ مدينة طرابلسس التي تضشم اأيضشا
م -ط -اًرا م -دن ً-ي -ا ه -ؤ اŸن -ف -ذ ا÷ؤي ال-ؤح-ي-د
العامل ‘ الؤقت الراهن بالعاصشمة الليبية.

÷نة لتنفيذ الÎتيبات ا’أمنية

ك -م -ا اأع -ل-ن اÛلسس ال-رئ-اسش-ي ع-ن «تشش-ك-ي-ل
÷ن -ة ل -ت-ن-ف-ي-ذ الÎت-ي-ب-ات الأم-ن-ي-ة ال-ؤاردة ‘

العمليــــــة العسسكريـــــة اŸرتقبــــــة لتحـــــرير إادلـــــب

قمـ ـة رئاسسي ـة بـ ـ Úطه ـ ـران وأانق ـرة وموسسكـ ـو ا÷مع ـ ـة ‘ إاي ـ ـران
’يراﬁ Êمد جواد ظريف ونظÒه
بحث وزير اÿارجية ا إ
السسوري وليد اŸعلم أامسس ا’ثن ‘ Úدمشسق التحضسÒات للقمة
الرئاسسية اŸرتقبة ب Úطهران وأانقرة وموسسكو والتي يتوقع أان
تÎكز على العملية العسسكرية اŸرتقبة للقوات ا◊كومية ‘
ﬁافظة إادلب.
ووصشل ظريف صشباح أامسس إا ¤ال -ذي ت -ق -ؤده ال -ؤلي -ات اŸت -ح-دة،
دمشش- -ق ‘ زي- -ارة م- -ف- -اج- -ئ- -ة م- -ن والذي يصشبّ ‘ مصشلحة إاسشرائيل
اŸت -ؤق -ع أان ي-ل-ت-ق-ي خÓ-ل-ه-ا أايضشً-ا وي- -ت- -ع- -ارضس م- -ع مصش- -ال -ح الشش -عب
اولت-- -أارت-ئ- -ييسق-سب -الل أاسشر- -ب-ؤع-رةيأايب-اششم- -ام-رنا األل-سشق- --م-د،ة السش - -ؤري ..اŸه - -م- -ة ال- -رئ- -يسش- -ي- -ة
الرئاسشية ب Úالدول الراعية لتفاق للتدخل األمريكي هي إاطالة عمر
األزم -ة ل -ذلك ل أاسش -ت -ط-ي-ع –دي-د
أاسشتانا ‘ طهران.
وتأاتي زيارة ظريف ‘ وقت تتجه اŸؤع- -د ال -ن -ه -ائ -ي إلن -ه -اء األزم -ة
ف -ي -ه األن -ظ -ار إاﬁ ¤اف-ظ-ة إادلب ،السشؤرية بدقة».
آاخ - -ر أاب - -رز م - -ع - -اق- -ل ال- -فصش- -ائ- -ل مع ذلك أاششار اŸعلم إا ¤أان الؤضشع
اŸع -ارضش -ة وه -ي -ئ -ة –ري -ر الشش -ام اŸي -دا Êح -ال-ي-ا ج-ي-د واقÎب م-ن
(ال -نصش -رة سش -اب -ق ً-ا) الره -اب -ي-ة ‘ ن-ه-اي-ة ا◊سش-م عسش-ك-ري-ا« :ب-ال-نسشبة
سشؤريا .وقد أارسشل ا÷يشس السشؤري ل-ل-ؤضش-ع ال-عسش-ك-ري ،أاسشتطيع القؤل
منذ بداية الششهر ا◊ا‹ التعزيزات إان ال- -ؤضش- -ع ع- -ل- -ى األرضس ح- -ال -ي -ا
تلؤ األخرى إاﬁ ¤يط اÙافظة ‡تاز ،فمعظم األراضشي السشؤرية
–ررت م -ن اإلره -اب -ي ،ÚوÁك -ن-ن-ا
“هيداً لهجؤم وششيك لتحريرها.
وتأاتي زيارة ظريف التي  ⁄تعلن ال- -ق -ؤل إان -ن -ا اآلن ‘ رب -ع السش -اع -ة
مسش -ب-ق-ا ،ف-ي-م-ا تسش-تضش-ي-ف ط-ه-ران األخ Òقبل النصشر».
ا÷معة قمة ب Úالرئيسس اليراÊ
’فروف :للصس Èحدود
حسش -ن روح -ا Êون -ظÒي -ه ال-روسش-ي أاك - -د وزي - -ر اÿارج- -ي- -ة ال- -روسش- -ي
فÓ- - -د ÒÁب- - -ؤت ÚوالÎك- - -ي رجب سشÒغ-ي لف-روف اسش-ت-ح-ال-ة الصشÈ
طيب اردوغان تخصشصس للؤضشع ‘ على الؤضشع القائم ‘ إادلب ششما‹
سشؤريا.
سشؤريا «إا ¤ما ل نهاية» ،مششّددا
ي
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اŸعارضشة اŸعتدلة واإلرهابي.Ú
ل-ق-م-ة روسش-ي-ا وإاي-ران وت-رك-ي-ا ال-ت-ي و‘ كلمة أالقاها امسس الثن‘ Ú
سشتعقد ‘ طهران ،سشيكؤن مؤضشؤع معهد مؤسشكؤ ا◊كؤمي للعÓقات
–رير مدينة إادلب السشؤرية.
ال- -دول- -ي -ة ،ق -ال لف -روف« :نشش -ه -د
ن
أ
ا
ن
ا
ك
وردا ع -ل -ى سش -ؤؤال ح -ؤل إام -
انتهاكات مسشتمرة لنظام وقف النار
تنتهي األزمة ‘ سشؤريا قبل نهاية ‘ إادلب ..ع- - -ل - -ى م - -دى أاك Ìم - -ن
ال- -ع- -ام ا◊ا‹ ،أاج -اب ال -ؤزي -ر أان -ه شش -ه -ري-ن ،ت-قصش-ف م-ؤاق-ع ل-ل-ج-يشس
نتيجة للتدخل األمريكي ل Áكن السش- -ؤري م -ن ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ،ب -ل
–دي - -د م - -ؤع - -د ان- -ت- -ه- -اء األزم- -ة ويحاولؤن مهاجمة مؤاقع ا÷يشس
السش -ؤري -ة ب -دق -ة ،وق -ال« :ن -ري-د أان من هناك».
تنتهي األزمة ‘ سشؤريا اليؤم ،لكن وأاضش - - -اف أان - - -ه فضش Ó- - -ع- - -ن ذلك
ه- -ذا غ‡ Òك- -ن بسش -بب ال -ت -دخ -ل «يطلقؤن من هناك أاعدادا كبÒة

التفاق السشياسشي اÿاصشة بالعاصشمة طرابلسس
وباقي اŸدن الليبية» ﬁذًرا «كل َمن يحاول
اسش - -ت - -غÓ- -ل ال- -ؤضش- -ع ال- -راه- -ن م- -ن ›رمÚ
وعدÁي الضشمائر من ارتكاب اأية ‡ارسشات
تضش -ر ب -اŸؤاط -ن Úاأو تسش -ت -ه -دف ت -ره -ي -ب -ه-م
بعؤاقب جد وخيمة».
وكان اÛلسس الرئاسشي ،اأعلن ‘  1٣جانفي
 ،٢٠16تعي Úالعميد ركن عبدالرحمن عمران
الطؤيل رئي ًسشا للجنة اŸؤقتة لتيسش Òتنفيذ
الÎتيبات الأمنية الؤاردة ‘ وثيقة التفاق
السش- -ي- -اسش -ي اŸؤsق -ع ي -ؤم  17ديسش- -م٢٠15 È
برعاية الأ· اŸتحدة ،وفق قراره رقم ()1
لسشنة .٢٠16

مظاهر الفوضسى ‘ كل مكان

ال-ت-ح-رك-ات اŸتÓ-ح-ق-ة م-ن ج-انب ال-رئ-اسش-ي
جاءت وسشط تعقد حالة الرتباك باŸششهد
الأمني ،مع اإعÓن جهاز الششرطة القضشائية،
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عن «حدوث حالة فرار جماعي» لنحؤ «4٠٠
نزيل» من القاطع «اأ» بسشجن ع Úزارة جنؤب
طرابلسس ،بعد «حدوث حالة “رد وهيجان
ب Úصش -ف -ؤف ن -زلء» ال-ق-اط-ع «ن-ظً-را لرت-ف-اع
اأصشؤات الأسشلحة جراء الششتباكات ا◊اصشلة
Ãحيط» السشجن.
‘ ال -ؤقت ن -فسش -ه ،شش -ه -دت م -ن -اط-ق السش-راج
والسشؤا ÊوالكرÁية اأعمال سشلب ونهب‡ ،ا
دع -ا ق -ؤات م -ا ت -ع -رف بـ»ال -ل-ؤاء السش-اب-ع» اإ¤
م -ط -ال -ب -ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ب-ال-ق-ي-ام Ãه-ام-ه-ا
◊فظ الأمن ،لفتا على لسشان ناطقه الرسشمي
سشعد الهما‹ اإ ¤اأن قؤاته  ⁄تدخل اŸناطق
التي ششهدت اأعمال سشرقة ونهب ‘ العاصشمة
طرابلسس.
وقال سشكان باŸنطقة اŸمتدة من النصشب
ال-ت-ذك-اري ب-ع Úزارة ح-ت-ى ال-ط-ري-ق ال-دائ-ري
اŸؤؤدي اإ ¤وادي الربيع ،اتصشلت بهم «بؤابة
ال-ؤسش-ط» اإن ك-اف-ة اÙال ال-ت-ج-اري-ة م-غ-ل-قة،
وخلت الطريق الرئيسشية من اŸارة ما عدا
تؤاجد مكثف Ÿسشلح Úوسشيارات عسشكرية،
وراجمات صشؤاريخ اأُخفيت –ت الأششجار.

البعثة ا’‡ية للدعم تتحّرك

وما ب Úهذه التداعيات ،كان الغمؤضس سشيد
اŸؤقف بششاأن الأوضشاع اŸيدانية ،اإذ اأعلن ما
ي -ع-رف بـ»ال-ل-ؤاء السش-اب-ع» اأن ق-ؤات-ه سش-ي-ط-رت
على مقر وزارة الداخلية و»سشيمافروطريق
اŸطار» Ãحؤر طريق اŸطار وكلية ضشباط
الششرطة Ãحؤر صشÓح الدين جنؤب العاصشمة
طرابلسس ،و»دحر عناصشر (اŸيليششيات) من
م -ن -ط -ق -ة ال-رابشس وﬁي-ط ج-ام-ع اأب-ؤشش-ع-ال-ة
Ãحؤر بؤسشليم بعد اششتباكات عنيفة».
لكن مصشدًرا عسشكرًيا نفى صشحة ما اأعلنه
«اللؤاء السشابع مششاة» عن سشيطرته على عدة
مؤاقع ‘ طرابلسس ،مششًÒا اإ ¤اأن القؤات
اÿاصشة باإمرة عماد الطرابلسشي تؤصشلت اإ¤
اتفاق مع كتائب طرابلسس يقضشي بتششكيل قؤة
مششÎك -ة ◊م -اي -ة ال -ع -اصش -م -ة م -ن ت -داع-ي-ات
الفلتان الأمني.
على الصشعيد الدو‹ ،واأمام هذه التطؤرات
اŸتÓحقة ،دعت بعثة الأ· اŸتحدة للدعم
‘ ليبيا« ،جميع الأطراف اŸعنية لجتماع
مؤسشع Ÿناقششة الؤضشع الأمني ‘ العاصشمة
طرابلسس ظهر اليؤم الثÓثاء ‘ مكان يعلن
عنه لحًقا».

«حماسس» تعتÈها تصسفية للقضسية الفلسسطينية

األردن يعلن أان الكونفدرالية غ Òقابلة للنقاشش
اأكدت وزيرة الدولة لشسوؤون ا’إعÓم ،الناطقة باسسم ا◊كومة
ا’أردنية جمانة غنيمات ،اأن فكرة الكونفدرالية ب Úا’أردن
وفلسسط Úغ Òقابلة للبحث والنقاشس.

م -ن ال -ط -ائ -رات م -ن دون ط-ي-ار ‘
ﬁاولة لضشرب قاعدتنا العسشكرية
‘ ح -م -ي -م -ي -م» ،مششÒا إا ¤أان -ه ”
إاسشقاط أاك Ìمن  5٠طائرة ‘ هذه
ا◊ؤادث.
وتابع« :ل Áكن الصش Èعلى هذا
الؤضشع إا ¤ما ل نهاية ،ونبذل حاليا

جهؤدا حثيثة مع ششركائنا األتراك
وا◊ك -ؤم -ة السش -ؤري -ة واإلي -ران-ي،Ú
أاط -راف ع -م-ل-ي-ة أاسش-ت-ان-ا ،م-ن أاج-ل
ال - - - -فصش - - - -ل ع - - - -ل- - - -ى األرضس» بÚ
اŸع- -ارضش ÚاŸسش- -ل -ح Úال -ع -اديÚ
وب Úاإلرهابي ،Úوذلك بطريقة ل
تعّرضس اŸدني Úللخطر.

وق - - -الت «اإن اŸؤق- - -ف
الأرد Êثابت وواضشح Œاه
ال -قضش -ي -ة ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة،
ويقؤم على حل الدولتÚ
واإق-ام-ة دول-ة ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
ع - - - - -ل - - - - -ى ح- - - - -دود 1967
وع - -اصش- -م- -ت- -ه- -ا ال- -ق- -دسس
الششرقية».
وم- -ن غ- -زة ق- -الت ح- -رك -ة
اŸق - -اوم - -ة الإسش Ó- -م- -ي- -ة
«حماسس» ،اإن ا◊ديث عن
«ك - - -ؤن - - -ف - - -درال- - -ي- - -ة» بÚ
ف- - -لسش- - -ط ÚواŸم- - -ل- - -ك - -ة
الأردن -ي -ة واإسش -رائ-ي-ل ،ه-ؤ
تصشفية للقضشية ،ويسشاعد

الح -ت Ó-ل ‘ ج -ه-ؤده لأن
ي -ك -ؤن ج -زءاً ط -ب -ي -ع-يً-ا ‘
اŸنطقة».
واأضش-افت« :ال-ك-ؤن-فدرالية
ت- -ع- -ن- -ي سش- -رق -ة ل -ل -ق -دسس
واإلغاء حق العؤدة وتصشفية
ل- -ؤك- -ال- -ة غ- -ؤث وتشش -غ -ي -ل
الÓجئ Úالأونروا».
وق- - - - -الت ال- - - - -رئ - - - -اسش - - - -ة
ال- - -ف- - -لسش- - -ط- - -ي - -ن - -ي - -ة ،اإن
الكؤنفدرالية مع اŸملكة
الأردنية يقررها الششعبان
الفلسشطيني والأرد.Ê
هذا وقالت اŸتحدثة باسشم
ا◊ك-ؤم-ة الأردن-ي-ة ،ج-مانة

غنيمات ،اإن «ربط الأردن
بالضشفة الغربية غ Òقابل
للنقاشس وغ‡ Òكن».
وشش -ددت غ -ي -ن -م-ات ع-ل-ى اأن
«م- - -ؤق- - -ف الأردن م- - -ن ح - -ل
ال - -دول - -ت( Úاإسش - -رائ - -ي - -ل - -ي - -ة
وفلسشطينية) ثابت وواضشح».
ويÎدد اأن اإدارة ت - - - -رامب
ت-ع-م-ل ع-ل-ى خ-طة للسشÓم
ت - - -ق- - -ؤم ع- - -ل- - -ى اإج- - -ب- - -ار
الفلسشطيني Úعلى تقدË
ت -ن -ازلت ›ح-ف-ة لصش-ال-ح
اإسشرائيل ،ل سشيما بششاأن
م-دي-ن-ة ال-ق-دسس الشش-رق-ي-ة
اÙتلة والÓجئ.Ú

’ و¤
الŸÈــــــان العـــــراقي ا÷ديــــد يعقــــد جلسستـــــه ا أ

كتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة «– ـ ـ ـ ـ ـالف البن ـ ـ ـ ـ ـ ـاء» تسستعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد لتشسكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا◊كومـ ـ ـ ـ ـ ـة

قدم ›لسس النواب العراقي
صسباح امسس ا’ثن ،Úجلسسته
ا’أو ‘ ¤دورته الرابعة
وا÷ديدة’ ،ختيار رئيسس
للŸÈان ونائب Úله ،قبل اأن
ينتخب ’حقا رئيسسا
للجمهورية الذي سسيتو¤
بدوره تكليف الكتلة الŸÈانية
ا’أك Ìعددا بتشسكيل ا◊كومة
ا÷ديدة.
وشش ّ- -دد ال- -رئ- -يسس ال- -ع- -راق- -ي ف- -ؤؤاد
م- -عصش- -ؤم ،اأث- -ن- -اء اف- -ت- -ت- -اح ج- -لسش -ة
الŸÈان الأو ،¤ع - - - -ل- - - -ى ضش- - - -رورة
ا◊رصس على منح الŸÈان صشÓحية
‡ارسشة مهامه ‘ اŸؤعد اŸقرر،

داعيا السشلطات الثÓث ‘ العراق
اإ ¤ال -ع -م -ل بشش-ك-ل ت-ك-ام-ل-ي ورفضس
مظاهر الفسشاد والطائفية.
كما اأعرب معصشؤم عن اأمله ‘ اأن
–قق الدورة ا◊الية للŸÈان «اأثرا
‘ اŸم -ارسش -ة الŸÈان -ي -ة وت-ت-ج-اوز
اأخطاء اŸرحلة اŸاضشية».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،دع- -ا رئ -يسس ال -ؤزراء
ال -ع -راق -ي ح -ي -در ال-ع-ب-ادي الŸÈان
ا÷دي -د اإ ¤ال -ت -ع -اون م-ع ا◊ك-ؤم-ة
وتششريع القؤان ÚاŸهمة Ãا يلبي
طمؤحات الششعب.
وقال« :لقد اأخذ العراق مكانته التي
يسش- -ت- -ح -ق -ه -ا ب ÚاÛت -م -ع ال -دو‹
وت -ع -ززت ال -ع Ó-ق-ة م-ع ال-دول ك-اف-ة

وب -ل-دن-ا ي-ري-د اإق-ام-ة عÓ-ق-ات ع-ل-ى
اأسشاسس احÎام السشيادة».
اأم -ا رئ -يسس ›لسس ال -ن-ؤاب السش-اب-ق
سشليم ا÷بؤري ،فقد اأكد اأن ›لسس
النؤاب عمل ÿدمة الؤطن وواجه
ظروفا صشعبة ،داعيا اإ ¤العتذار
ل - -لشش - -عب ال - -ع - -راق - -ي ع- -ل- -ى «سش- -ؤء
اÿدمات وعدم الأعمار».
واأضش - -اف‰« :ر ب - -ظ- -روف ح- -رج- -ة
ت -ت -ط -لب Œاوز اŸط -الب اÿاصش -ة،
وال - -ع - -راق ال - -ي - -ؤم ب - -اأمّسس ا◊اج- -ة
ل- - -ت- - -حصش Úاإ‚ازات ال- - -ع- - -م - -ل - -ي - -ة
السش -ي -اسش-ي-ة .ع-م-ل-ن-ا ÿدم-ة ال-ؤط-ن
وواجهنا ظروفا صشعبة ورغم العؤائق
التي اعÎضشت ›لسس النؤاب فقد

كانت هناك اإ‚ازات للمجلسس».
من ناحية ثانية ،قال رئيسس ائتÓف
دول -ة ال -ق -ان -ؤن ،ن -ؤري اŸال-ك-ي ،اأن
«–ال- -ف ال -ب -ن -اء» ،ال -ذي يضش -م 145
نائبا ،هؤ من سشيششكل الكتلة النيابية
الأك ،Èما يتيح له تاأليف ا◊كؤمة
العراقية ا÷ديدة.
واأع -ل -ن اŸال -ك -ي ،ف ّ-ج-ر اأمسس  ،م-ع
قادة ونؤاب كتل نيابية اأخرى ،عن
تشش -ك-ي-ل ال-ك-ت-ل-ة الأك Èو–م-ل اسش-م
«–الف البناء».
واأضش -اف اأن ال -ت -ح-ال-ف ه-ؤ «ال-ك-ت-ل-ة
الأك ،Èوسشتششكل ا◊كؤمة ،وسشتضشع
ب-رن-ام-ج ال-دول-ة ،وتسش-م-ي الرئاسشات
الثÓث».
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لسســــرى
لفـــــراج عــــن ا أ
أاولويتهــــــا ا إ

مشصـ ـاورات سص ـÓم بشص ـأان اليم ـن ‘ جنيف

اأكد مسسوؤولون Áنيون اأن مشساورات السسÓم اŸقرر عقدها ‘ جنيف بدءا من اÿميسس اŸقبل سستكون
غ Òمباشسرة وتركز على قضسايا معينة ،معرب Úعن اأملهم بتحقيق ‚اح.
فقد قال وزير اÿارجية خالد
اليما ،Êإان اŸششاورات سشتعتمد
على إادارة اŸبعوث األ‡ي إا¤
اليمن مارتن غريفيث بتنقله بÚ
الطرف.Ú
من جهته أاوضشح عبد الله العليمي
م -دي -ر م -ك -تب ال -رئ -اسش -ة ال -ي-م-ن-ي-ة
وعضش- - - -و ال- - - -وف - - -د اŸف - - -اوضس أان
اŸششاورات سشتكون غ Òمباششرة،
إال إاذا حصش- -ل ت- -ق- -دم م- -ا وسش- -ري -ع
فباإلمكان أان تتحول إا ¤مباششرة.
وذكر مسشؤوولون حكوميون آاخرون
أان غريفيث سشيعمد خÓل إادارته
ل- -ل- -مشش- -اورات ع- -ل -ى ن -ق -ل اآلراء
واŸواقف والردود اŸتبادلة بÚ
ط - -ر‘ اŸشش - -اورات ب - -ط- -ري- -ق- -ة
مكتوبة وليسشت ششفهية.
وأاششار اŸسشؤوولون إا ¤أان ملف
األسش- -رى واŸع- -ت- -ق- -ل Úسش -ي -ك -ون
أاسش- - -اسش - -ا ‘ ه - -ذه اŸشش - -اورات،
ورج -ح-وا –ق-ي-ق ‚اح ب-اإلف-راج
ع- - -ن األسش- - -رى ،مششÒي - -ن إا ¤أان
ال -ط -رف اآلخ -ر (ا◊وث -ي) ل -دي -ه
اسشتعداد.
ووف- - -ق مصش- - -در رسش - -م - -ي ،ف - -إان
ا◊كومة سشتطالب باإلفراج عن
خمسشة آالف أاسش Òمن مقاتليها
واŸؤوي -دي -ن ل -ه -ا ،ب -ي -ن -م -ا يسش-ع-ى

ا◊وث -ي -ون إلط Ó-ق سش -راح ثÓ-ث-ة
آالف من مقاتليهم ومؤويديهم.
وإا ¤جانب موضشوع األسشرى ،قال
وزير اÿارجية اليمني إان وضشع
ميناء ا◊ديدة سشيكون أاحد أابرز
اŸلفات على طاولة البحث.
وت- -دخ- -ل ع ÈاŸي- -ن- -اء اÿاضش -ع
لسش -ي -ط -رة ا◊وث-ي Úع-ل-ى ال-ب-ح-ر
األح- -م- -ر غ -ال -ب -ي -ة اŸسش -اع -دات
واŸواد ال- -ت- -ج- -اري -ة وال -غ -ذائ -ي -ة
جهة إا ¤مÓي Úالسشكان ،لكن
ا Ÿو ّ

ال- -ت- -ح -ال -ف ال -عسش -ك -ري ب -ق -ي -ادة
السش -ع -ودي -ة ،ي -ع -ت ÈاŸي-ن-اء ‡را
لتهريب األسشلحة ومهاجمة سشفن
‘ البحر األحمر.
وقال اليما Êإان مششاورات جنيف
سشتتطرق أايضشا إا ¤موضشوع دفع
رواتب اŸوظف Úا◊كومي‘ Ú
مناطق سشيطرة ا◊وثي ،Úمتهما
إاي -اه-م ب-رفضس تسش-ل-ي-م ال-ع-ائ-دات
اŸالية والضشريبية التي يجمعونها
‘ هذه اŸناطق.

يذكر أانه ‘ العام  ،2016تعÌت
مباحثات سشياسشية برعاية األ·
اŸت - -ح - -دة ح - -ول ن - -ق- -اط ع- -دة،
خصشوصشا انسشحاب ا◊وثي Úمن
م- -دن إاسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ،وت -ق -اسش -م
السشلطة مع ا◊كومة.
تشش Òمصشادر ا ¤أان ا◊رب ‘
ال- -ي- -م -ن أاوق -عت أاك Ìم -ن عشش -رة
آالف قتيل  ،و تسشببت ‘ «أاسشواأ
أازمة إانسشانية» ‘ العا ⁄بحسشب
األ· اŸتحدة.

تتضسّمـــــن سسحــــب الوحــــدات اÿاصســـــة

اسصÎاتيجي ـة أامريكي ـة جدي ـدة Ÿكافحـ ـة اإ’رهـ ـاب ‘ أافريقيا

لرهاب ‘
لمÒكية (البنتاغون) إان الوزارة تدرسس خطة لتغي ÒاسسÎاتيجيتها لكافحة ا إ
قال مسسؤوولون ‘ وزارة الدفاع ا أ
لرهاب ‘ أانحاء
لمÒكية تقريًبا اŸوجودة ‘ النيجر وإاغÓق وحداتها Ÿكافحة ا إ
أافريقيا ،بسسحب كل القوات اÿاصسة ا أ
أافريقيا ،وإاعادة تكليف تلك القوات Ãهمات جديدة.
وذكرت جريدة «نيويورك تاÁز» األمÒكية ،ق -درات ف -ائ -ق -ة ،مضش -يً -ف-ا أان ال-ك-ث Òم-ن ت-لك و‘ ح- -ال إاق- -رار اÿط -ة ،ف -م -ن اŸت -وق -ع أان
‘ تقرير ،أان اÿطة تششمل تكليف القوات الدول ل –تاج إا ¤وجود أامÒكي دائم.
يجري تطبيقها على مدار الـ 28إا 36 ¤ششهًرا
اÿاصش- -ة ل- -ل- -ولي- -ات اŸت -ح -دة ‘ أاف -ري -ق -ي -ا وتتو« ¤أافريكوم» منذ إانششاءها ‘ العام  2007اŸقبلة ،لكن أاحد مسشؤوو‹ «البنتاغون» قال
Ãهمات ﬁدودة ‘ بعضس الدول األفريقية مسش-ؤوول-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسش-ك-رية األمÒكية ‘ إان -ه Ãج -رد ا◊صش -ول ع -ل -ى اŸواف -ق -ة ف -م -ن
‘ إاط -ار م -ا ي -ع -رف ب -اسش -م ب -رام -ج ال-ت-دريب ال -ق -ارة اإلف -ري -ق -ي -ة ،وك -ان ل -ه -ا دور م -ه-م ‘ اŸتوقع تسشريع وتÒة ا÷دول الزمني للخطة.
اŸتبادل اŸششÎكة.
ال -ع-م-ل-ي-ات ال-عسش-ك-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ضش-د «داعشس»
لرضس
تغ Òعلى ا أ
ونقلت ا÷ريدة عن اŸسشؤوول Úقولهم أانه ‘ الرهابي.
إاطار تلك اÿطة سشجري أايضًشا إاغÓق النقاط
وُك s -شش -ف ع -ن ذلك ال-ت-ح-ول ‘ السشÎات-ي-ج-ي-ة
معارضسو النسسحاب
اÿارجية للجيشس األمÒكي ‘ ليبيا وتونسس
األمÒكية للمرة األو ‘ ¤جانفي اŸاضشي ‘
والكامÒون وكينيا وذلك ‘ حال إاذا ما وافق وفقا لـ»نيويورك تاÁز» ،فإان بعضس مسشؤوو‹ أاعقاب الهجوم على قوات أامÒكية ‘ النيجر
وزير الدفاع األمÒكي جيمسس ماتيسس على «البنتاغون» يعارضشون خطة إاغÓق اŸواقع ‘ أاكتوبر من العام اŸاضشي وأادى إا ¤مقتل
اÿطة.
ال -عسش -ك -ري -ة األمÒك -ي -ة ‘ أاف-ري-ق-ي-ا ،م-ع-ل-ل Úأاربعة عسشاكر.
وب -حسشب ا÷ري -دة ،ف -إان ت -لك اÿط-وة ُت-ع-ت Èرفضشهم بأان اÿطة ا÷ديدة قد تخفضس نفوذ ووفق «نيويورك تاÁز» فإان القوات األمÒكية
جزءًا من التغ ‘ ÒالسشÎاتيجية األمÒكية الوليات اŸتحدة ‘ وقت تسشعى فيه دول ا ¤اŸوجودة على األرضس ‘ أافريقيا Œد بالفعل
بالتحول من ﬁاربة الرهابي Úإا ¤الÎكيز تعزيز نفوذهما ‘ اŸنطقة.
أان م-ه-م-ات-ه-ا ت-تضش-اءل ب-ف-ع-ل ال-قيود اŸتزمتة
على القتال اÙتمل على نطاق واسشع.
ونقلت ا÷ريدة عن مسشؤوول Úقولهم إان تنفيذ ال-ت-ي ُف-ر sضش-ت ع-ل-ى ق-وات ال-ع-م-ل-يات اÿاصشة
لكن اŸسشؤوول ÚاألمÒكي Úأاششاروا إا ¤أانه ‘ خ -ط -ط سش -حب ال -ق -وات األمÒك -ي -ة ت -لك م-ن م -ن -ذ ه -ج -وم أاك -ت -وب -ر ،ال -ذي ت-وصش-ل –ق-ي-ق
Ÿحsرز ضشد اŸنتم Úللبنتاغون إا ¤أانه حدث ‘ ظل قصشور على كل
ح- -ال ح- -دوث ذلك ف- -إان ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة ششأانها عكسس التقدم ا ُ
سشيظل لديها وجود عسشكري كب ‘ Òالنيجر لتنظيمي «القاعدة» و»داعشس» الدموي.Ú
مسشتويات اŸهمة ‘ النيجر.
والصشومال.
وذكرت أانه من ششأان إاعادة تكليف القوات ومنذ ذلك ا◊ ،Úتركز القوات األمÒكية على
وك-ان ق-ائ-د ال-ق-وات ال-عسش-ك-ري-ة األمÒك-ي-ة ‘ األمÒكي Ãهمات جديدة أان ُيفقدها القدرة تقد ËاŸششورة واŸسشاعدة من داخل أاسشوار
أافريقيا (أافريكوم) توماسس والدهاوزر قال ‘ ،على التعاون مع القوات اÙلية ‘ أافريقيا ،ق -واع -ده -ا ال -ن -ائ -ي-ة ف-ق-ط ،ب-حسشب ا÷ري-دة
تصشريحات سشابقة ،إان الوليات اŸتحدة لن إاذ ت - -ع- -م- -ل ال- -ق- -وات األمÒك- -ي- -ة ك- -وكÓ- -ء ‘ األمÒكية.
«تنسشحب» وتتخلى عن مهمتها اŸتمثلة ‘ اŸسشاعدة على تعقب واسشتهداف الرهابي ،Úوقالت ا÷ريدة إانه ‘ إاطار اÿطط ا÷ديدة
تدريب القوات اÙلية على عمليات مكافحة مضشيفة أان ذلك األمر سشيجرد القوات اÙلية سش -ت -ك -ل -ف ال -ق -وات األمÒك -ي -ة ع -ل -ى األرج-ح
اإلرهاب.
أايضًشا من بعضس اŸعدات األمÒكية اŸتطورة Ãهمات ﬁدودة ‘ بعضس الدول األفريقية
وق -ال أاح -د مسش -ؤوو‹ «ال -ب -ن-ت-اغ-ون» إان ال-دول ال -ت-ي تسش-ت-خ-دم-ه-ا ع-ن-د ت-ع-اون-ه-ا م-ع ال-ق-وات ‘ إاط -ار م -ا ي -ع -رف ب -اسش -م ب -رام -ج ال-ت-دريب
األفريقية طورت قوات مكافحة إارهاب ذات األمÒكية.
اŸتبادل اŸششÎكة.

معاينة آاثار اتفاق الصسيد البحري

@ العيون اÙتلة -نظم أامسس نششطاء صشحراويون
بالعيون ،وقفات احتجاجية ،بالتزامن مع تواجد مسشؤوولÚ
عن ال–اد األوروبي باŸنطقة.
وششرع وفد من الŸÈاني Úاألوروبي Úاألعضشاء ‘ بعثة
الŸÈان األوروبي (إاينتا) حول اتفاقات التجارة الدولية،
‘ زيارة عمل للمغرب Ÿعاينة «تأاثÒات وفوائد اتفاق
الصش -ي -د ال -ب -ح -ري» ب ÚاŸغ -رب وال–اد األوروب -ي ع-ل-ى
الششعب الصشحراوي .

تعزيز ا◊كم الذاتي

@ مدريد  -اقÎح رئيسس ا◊كومة اإلسشبانية ،أامسس،
تنظيم اسشتفتاء ‘ كاتالونيا على منح مزيد من ا◊كم
الذاتي للمنطقة الغنية ،لكنه اسشتبعد السشماح بتصشويت
على السشتقÓل كما يطالب القادة الكاتالونيون ورئيسس
ا◊كومة الششÎاكي بيدرو سشانششيز ،الذي سشعى منذ توليه
مهامه ‘ جوان لنزع فتيل التوتر إازاء مسشاعي كاتالونيا
ل Ó-سش -ت -ق Ó-ل ،ب -إاج -راء م -ف -اوضش -ات م -ع رئ -يسس اإلق -ل -ي -م
النفصشا‹ كيم تورا ،قال إلذاعة كادينا سش Òإان ا◊وار

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

لفريقية أاولوية
للشسؤوون ا أ

 ·ÓاŸتحدة ،أانطونيو
@ بك - Úقال األم Úالعام ل أ
غوتÒيسس ،إان الششؤوون األفريقية –تل دائما األولوية ‘
جدول أاعمال األ· اŸتحدة وإان مششاركته ‘ قمة بكÚ
دليل على دعم األ· اŸتحدة ألفريقيا.
ونقلت وكالة األنباء الصشينية «ششنخوا» عن غوتÒيسس قوله
خÓل لقائه الرئيسس الصشيني ,ششي ج Úبينغ قبيل انعقاد
قمة منتدى التعاون الصشيني-األفريقي ( 2018فوكاك)
اŸق -رر أان ت -خ -ت -ت-م اشش-غ-ال-ه-ا ال-ي-وم ‘ ب-ك Úإان «الشش-ؤوون
األف -ري -ق -ي -ة –ت -ل دائ -م-ا أاول-وي-ة ‘ ج-دول أاع-م-ال األ·
اŸتحدة وإان مششاركته ‘ قمة بك Úدليل على دعم األ·
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نتائج انتخابات موريتانيا

تق ـّدم ح ـزب ا’–ـ ـاد من أاجل ا÷مهورية
ا◊ـ ـ ـ ـاكم ومك ـ ـ ـاسصب ’فتـ ـ ـة للمعارضصـ ـ ـة
لولية لÓنتخابات النيابية واÙلية التي
قال التلفزيون اŸوريتا Êإان النتائج ا أ
جرت السسبت تظهر تقدم حزب «ال–اد من أاجل ا÷مهورية» ا◊اكم.
ورغ- - -م ت - -ق - -دم ا◊زب
ا◊اك -م ،ف -ق -د اسش -ت-ط-اعت
اŸع - -ارضش - -ة م - -ن –ق - -ي- -ق
م-ك-اسشب لف-ت-ة ،خ-اصش-ة ‘
ال-ع-اصش-م-ة ن-واكشش-وط ،ذات
الكتلة التصشويتية الأضشخم
‘ البÓد.
وت - -ظ - -ه - -ر اŸوؤشش- -رات ،اأن
الكث Òمن دوائر العاصشمة،
‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -ب -ل-دي-ة،
ت - -ت - -ج - -ه لشش- -وط ث- -ان ،م- -ع
ت - - - - - -ق - - - - - -ارب الأح - - - - - -زاب
اŸتنافسشة.
وي -ب -دو م -ن الÓ-فت اأي ًضش -ا،
حسشب اŸوؤشش -رات الأول-ي-ة،
ت - -راج - -ع م - -ك - -اسشب ح- -زب
«تواصشل» الذراع السشياسشي
لÓ- - - -إخ- - - -وان ،م - - -ق - - -ارن - - -ة
بالنتخابات اŸاضشية ،التي
اسش-ت-ف-اد ف-ي-ه-ا م-ن مقاطعة
بقية الأحزاب اŸعارضشة.

هذا وصشّوت نحو  1 . 4مليون
ن -اخب م -وري -ت -ا Êالسش-بت ‘
ان -ت -خ -اب -ات ن -ي-اب-ي-ة وﬁل-ي-ة
ت-ن-افسس ف-ي-ه-ا  98ح-زًب -ا من
اأصش- -ل ( 102ع -دد الأح-زاب
السش-ي-اسش-ي-ة ‘ ال-بÓ-د) ،ع-لى
 157مقعًدا برŸانًيا.
ويجرى التنافسس على 219
ب- -ل -دي -ة (›السس ﬁل -ي -ة)،
وللمرة الأو ¤يتم التنافسس
ع- -ل -ى › 13ل ًسش -ا ج-ه-وًي -ا
(›السس ﬁلية للتنمية).
ويوجد ‘ موريتانيا مليون
و 400األ- - -ف و 663ناخبً ا
مسش- -ج  ، Óً-و 4اآلف و 35
مركًزا انتخابًيا.
وج- - -اءت الن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات
ال - -ن- -ي- -اب- -ي- -ة واÙل- -ي- -ة ‘
موريتانيا قبل اأقل من عام
م-ن الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ية
اŸقررة ‘ منتصشف .2019

و رغم تقدم ا◊زب ا◊اكم
 ،ف- - - -ق- - - -د اسش - - -ت - - -ط - - -اعت
اŸع - -ارضش - -ة م - -ن –ق - -ي- -ق
مكاسشب لفتة  ،خاصشة ‘
ال-ع-اصش-م-ة ن-واكشش-وط ،ذات
الكتلة التصشويتية الأضشخم
‘ البÓد.
وت - -ظ - -ه - -ر اŸوؤشش- -رات ،اأن
الكث Òمن دوائر العاصشمة،
‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -ب -ل-دي-ة،
ت - -ت - -ج - -ه لشش- -وط ث- -ان ،م- -ع
ت - - - - - -ق - - - - - -ارب الأح - - - - - -زاب
اŸتنافسشة.
وي -ب -دو م -ن الÓ-فت اأي ًضش -ا،
حسشب اŸوؤشش -رات الأول-ي-ة،
ت - -راج - -ع م - -ك - -اسشب ح- -زب
«تواصشل» الذراع السشياسشي
لÓ- - - -إخ- - - -وان ،م - - -ق - - -ارن - - -ة
بالنتخابات اŸاضشية ،التي
اسش-ت-ف-اد ف-ي-ه-ا م-ن مقاطعة
بقية الأحزاب اŸعارضشة.

أاعلنها الرئيسس شسي ج Úبينغ ‘ قمة منتدى التعاون

الصصـ ـ Úتـ ـدعم إافريقي ـ ـ ـا بـ 60مليار دو’ر
@ مسساعدات حكومية واسستثمارات و“ويل

كششف الرئيسس الصشيني ششي ج Úبينغ ،امسس
خÓ-ل اف-ت-ت-اح ق-م-ة م-ن-ت-دى ال-ت-ع-اون الصش-ي-ني
اإلف -ري -ق -ي ،ع-ن دع-م م-ا‹ ضش-خ-م سش-ت-ق-دم-ه
بÓده للدول اإلفريقية.
وأاعلن ششي ‘ كلمة أالقاها ،أان بك Úسشتقدم
دعما ماليا إلفريقيا بقيمة  60مليار دولر،
مششÒا إا ¤أان ال- -دع- -م سش -ي -ك -ون ع -ل -ى شش -ك -ل
مسشاعدات حكومية واسشتثمارات و“ويل.
وأاضش- -اف ،أان الصش Úسش- -ت- -زي- -د واردات -ه -ا م -ن
إاف -ري -ق -ي -ا ،وسش-ت-ع-م-ل ع-ل-ى تسش-ه-ي-ل إاج-راءات
إاصشدار مؤوسشسشات مالية إافريقية سشنداتها ‘
الصش.Ú
كما أاكد دعم بÓده للدول اإلفريقية من خÓل
مششروع طريق ا◊رير الصشيني «حزام واحد ـ
طريق واحد» ،الذي سشيعود بالنفع اŸتبادل
على ا÷انب.Ú
وأاضشاف أان «الصش Úتقف على أاهبة السشتعداد
لتعزيز التعاون الششامل مع الدول اإلفريقية
لبناء طريق للتنمية عالية ا÷ودة تتناسشب مع
ظروف اÛتمع».
والÓفت لÓنتباه ،أان هذه القمة القتصشادية
الصشينية اإلفريقية التي انطلقت أامسس وتختتم
أاششغالها اليوم ،ششهدت حضشور قادة وزعماء
و‡ثل Úعن  51دولة من أاصشل  ‘ 54القارة
السشمراء ،ما يعكسس مدى التأاث Òالصشيني ‘
ه -ذه ال -ق -ارة ال -ت -ي ك -انت ت -ق ّسش-م ‘ اŸاضش-ي
بششكل أاسشاسس ب› Úموعتي الدول الناطقة
ب-اإل‚ل-ي-زي-ة وال-ف-رنسش-ي-ة ،ح-يث ه-ي-من عليها
بششكل سشاحق لعقود طويلة النفوذ الفرنسشي
والÈيطا Êواألمريكي.
وبحثت قمة بك Úالتي عقدت –ت ششعار
«ال-ت-ع-اون اŸرب-ح ل-ل-ج-ان-ب ..Úال-ت-ك-ات-ف ل-بناء
›ت- -م- -ع أاق- -رب Ÿسش- -ت -ق -ب -ل مششÎك ل -لصشÚ
وإافريقيا» ،مششروعات طموحة ،وتطرقت إا¤
م -ن -اقشش -ة سش -ب -ل ت -ع -زي -ز الشش-راك-ة ب ÚالصشÚ
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يجب أان يؤودي إا« ¤تصشويت  ...على تعزيز ا◊كم الذاتي
لكاتالونيا».

ال ع د د
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اŸتحدة ألفريقيا وللتعاون الصشيني  -األفريقي».

حصسيلة هجوم «بوكو حرام» ترتفع

@ ك -ان-و  -أاع -ل -نت مصش -ادر عسش -ك -ري -ة أامسس اإلث-ن Úأان
حصشيلة قتلى هجوم ششنته جماعة بوكو حرام الرهابية
على قاعدة للجيشس النيجÒي على ا◊دود مع النيجر
ارتفعت ا 48 ¤قتي، Óبعد العثور على  17جثة لعسشاكر ‘
غابات ›اورة ‘ زاري من جانب فرق البحث واإلنقاذ».
واقتحم عششرات من دمويي بوكو حرام القاعدة الواقعة
‘ قرية زاري بولية بورنو بششمال نيجÒيا اÿميسس،
وسشيطروا عليها لفÎة وجيزة بعد معركة ضشارية.

لك ÌابتÓعا للمهاجرين
اŸتوسسط ا أ

 ·ÓاŸتحدة
@ جنيف  -أافادت اŸفوضشية السشامية ل أ

والدول اإلفريقية ،وذلك من خÓل السشتفادة
من اŸبادرة الصشينية اŸعروفة باسشم «ا◊زام
وال -ط -ري -ق» ال -ه -ادف-ة إا ¤رب-ط آاسش-ي-ا وأاوروب-ا
وإاف- -ري -ق -ي -ا ‘ اسش -ت -ل -ه -ام لـ»ط -ري -ق ا◊ري -ر»
الصشيني التاريخي.
ي -ذك -ر أان ب -ك Úك -انت أاع -ل -نت ن -ه -اي -ة ال -ع -ام
اŸاضشي أانها اسشتثمرت منذ البداية  60مليار
دولر ‘ مششاريع تنموية ‘ إافريقيا ،إاضشافة
إا ¤أانها أانفقت « 10مليارات لتنمية الطاقة
اإلن-ت-اج-ي-ة ،ووف-رت  20أال -ف ف-رصش-ة ت-دريب
للكوادر البششرية ،و 20أالف فرصشة أاخرى للمنح
الدراسشية ألفريقيا».
كما اسشتثمر العمÓق الصشيني سشنويا مليارات
الدولرات ‘ أافريقيا منذ  ‘ 2015بنى –تية
(طرق وسشكك حديد) أاو ‘ القطاع الصشناعي.
وهي اسشتثمارات تنتقدها الدول الغربية‘ ،
ح Úترحب بها الدول األفريقية التي تأامل ‘
أان تؤودي إا ¤تسشريع ‰وها القتصشادي.
وقال ششي جينبينغ صشباح امسس أامام قادة من
ع -اŸي الق-تصش-اد وال-ت-ج-ارة إان «اسش-ت-ث-م-ارات
الصش ‘ Úأافريقيا ل تÎافق مع أاية ششروط
سش -ي -اسش -ي -ة .إان الصش Úل ت -ت -دخ -ل ‘ الشش-ؤوون
الداخلية ألفريقيا ول “لي عليها إارادتها».
معلوم أان الصش Úتقدم مسشاعدة للدول
اإلفريقية منذ حقبة حروب السشتقÓل ضشد
اŸسشتعمرين الغربي Úالسشابق ،Úلكن وجود
بك ‘ Úالقارة تعزز مع تطورها الكب Òلتصشبح
ثا Êاقتصشاد عاŸي.
وم-ا ي-دل ع-ل-ى األه-م-ي-ة اإلسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي
توليها الصش Úإلفريقيا ،فقد اختارت جيبوتي
لفتح أاول قاعدة عسشكرية لها ‘ اÿارج عام
 ،2017بحسشب بك Úفإان هدفها دعم عمليات
 ·ÓاŸتحدة وإاجÓء
حفظ السشÓم التابعة ل أ
رع- -اي- -ا وت- -أام Úم -واك -ب -ة ب -ح -ري -ة ل -ل -تصش -دي
للقرصشنة.

لششؤوون الÓجئ Úبأان البحر األبيضس اŸتوسشط بات ‘
األششهر األخÒة «األك Ìفتكا» باŸهاجرين غ Òالششرعي.Ú
وأاوضشح تقرير صشادر عن اŸفوضشية األ‡ية حول ضشحايا
رحÓت الهجرة ع ÈاŸتوسشط إا ¤أاوروبا ،أان أاك Ìمن
 1600مهاجر غ Òششرعي ‡ن حاولوا الوصشول إا ¤أاوروبا
ع ÈاŸت- -وسش- -ط ،ل- -ق- -وا مصش- -رع- -ه- -م أاو ب- -ات- -وا ‘ ع- -داد
اŸفقودين ،منذ مطلع العام ا◊ا‹.

أاŸانيا تنتقد مسسÒات كمنيتسس
@ برل - Úانتقدت ا◊كومة األŸانية بششدة اŸسشÒات
ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-م-اع-ات Áي-ن-ية متطرفة ‘
مدينة كمنيتسس ششرق البÓد.
ون -ق -لت مصش -ادر ع -ن شش -ت -ي -ف-ن زايÈت اŸت-ح-دث ب-اسش-م
ا◊كومة قوله «ان ما يتم رؤويته بقلق وذعر ‘ كمنيتسس من
مسشÒات قام بها Áينيون متطرفون يروجون للعنف ل
عÓقة له على اإلطÓق با◊داد على ششخصس أاو القلق
على مدينة أاو كيان سشياسشي» ،مضشيفا أان ما حدث « ⁄يكن
رسشالة للحداد وإا‰ا كان رسشالة للكراهية Œاه أاجانب
وسشياسشي Úوالششرطة والصشحافة ا◊رة».
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الثÓثاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤ذي الحجة  ١٤٣٩هـ
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–فة طبيعية مغريةّ– ،ولت إأ ¤مزأر قاصشدي ألهدوء وزرقة ألبحر

ششواطئ ا÷هة الغربية من سشكيكدة
تنتظر تهيئـ ـة الط ـ ـرق والنـ ـ ـارة
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توأفد أزيد من  10مÓيÚ
مصشطاف على ششوأطئ مسشتغاÂ

إانقاذ  1.713مصشطاف من الغرق
وإاسشعاف  880آاخرين
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مقاصشد سشياحية
توافد  ١٠مÓي Úو ٣١5أالف مصسطاف على
شسواطئ ولية مسستغا Âمنذ بداية موسسم
الصسطياف ‘ الفا— جوان وإا ¤غاية نهاية
شسهر أاوت اŸاضسي ،Úحسسبما أاسستفيد ،أاول
أامسض ،من اŸديرية الولئية للحماية اŸدنية.
أاوضسح اŸكلف باإلعÓم العريف ›دد بشسÒ
لوأاج أان «عدد اŸصسطاف ÚاŸتوافدين على
 ٣6شساطئا مفتوحا للسسباحة بولية مسستغاÂ
خ Ó-ل شس -ه -ر ج -وان اŸاضس -ي ب-ل-غ  5١٠أالف
مصس -ط -اف م -ق -اب -ل  ٤مÓ- - -ي Úو ٢٢٠أالف
مصسطاف ‘ شسهر جويلية و  5مÓي Úو5٨٠
أالف مصسطاف خÓل شسهر أاوت».
قام جهاز حراسسة الشسواطئ -يضسيف العريف
›ددا -خÓل هذه الفÎة بـ  ٢.٩٩٠تدخل
مكن من إانقاذ  ١.٧١٣مصسطاف من الغرق
وإاسسعاف  ٨٨٠آاخرين ‘ ع ÚاŸكان و–ويل

تتوفر سشكيكدة على طول ششريطها ألسشاحلي ألذي يعد أطول ششريط على أŸسشتوى ألوطني بـ  141كلم ،من أŸرسشى أŸتاخم
لولية عنابة بأاقصشى ششرق ألولية ،وبلدية وأدي ألزهور بحدود ولية جيجل من أ÷هة ألغربية .هذه ألششوأطئ ألتي تبد أ
من بلدية ع Úألزويت ،ششاطئي «وأد طنجي» ،و»وأد بيبي» تعد بحق –فة طبيعية مغرية– ،ولت أ ¤مزأر قاصشدي ألهدوء
وزرقة أŸياه ،ومتعة ألبحر ‘ كنف ألطبيعة ،إأل أن أŸسشالك أŸؤودية لهما مÎدية ،وصشعبة ‘ ،ظل بلدية تعد من أفقر ألبلديات،
غ Òقادرة على تهيئة هذه ألششوأطئ ألفريدة وألتي جمعت ب Úزرقة أŸياه ،ألطبيعة أÓÿبة ،وألثار ألرومانية« .ألششعب»
تعرضس ألتفاصشيل ‘ «صشيف سشكيكدة .»2018
أسشتطÓع :خالد ألعيفة

«واد بيبي» ششاطئ Áزج ب Úمناظره
اÓÿبة واآلثار الرومانية
شساطئ « واد بيبي « بع Úالزويت ،من أاجمل
الشس- -واط- -ئ ،رغ- -م ان- -ه م- -غ- -ل- -ق ل تسس -م -ح ب -ه
السس- -ب- -اح -ة ،ي -زوره اŸئ -ات ب -دًءا م -ن م -وسس -م
الصسطياف للتمتع برؤوية مناظره اÓÿبة التي
“زج ب Úالبحر والغابات ‘ لوحة نادرة ،وما
زاد ه- -ذا اŸك- -ان ج- -م -اًل اآلث -ار ال -روم -ان -ي -ة
اŸنتشسرة على شسريطه ،فهذا الشساطئ يزخر
بالكث Òمن اŸواقع األثرية الرومانية ،فقد
ن -اشس -د ف -ي -م -ا سس -ب -ق سس -ك -ان ق-ري-ة واد ب-ي-ب-ي،
السس -ل -ط -ات ال-ولئ-ي-ة ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-وضس-ع-ي-ة غÒ
السسوية للشساطئ اŸصسنف ضسمن أاهم وأابرز
الشسواطئ على مسستوى الوطن ،والذي يوجد
‘ وضسعية كارثية Áيزها اإلهمال والتهميشض
الذي يطاله منذ سسنوات طويلة ،على الرغم
م -ن األع -داد ال -ه -ائ -ل -ة ل -ل -مصس -ط -اف Úال -ذي-ن
يقصسدونه كل سسنة من ﬂتلف جهات البÓد
للتمتع Ãياهه ومناظره الطبيعية الفاتنة.
سسكان «واد بي بي» أابرزوا لـ «ألششعب» ،أان
الشساطئ يعد من أاهم الماكن السسياحية ومن
أاب- -رز م- -واق- -ع الصس- -ط- -ي- -اف ال- -ت- -ي ل Áك- -ن
السس- -ت- -غ -ن -اء ع -ن -ه -ا ،إاذ ي -ح -ج إال -ي -ه عشس -رات
اŸصسطاف Úمن وليات شسرق وجنوب البÓد
Óقامة لفÎات قصسÒة ،ولكنه يفتقر ألدنى
ل إ
شس-روط ال-ت-خ-ي-ي-م والصس-ط-ي-اف ،إاذ ي-ع-ا Êمن
الن -ع -دام ال -ك -ل -ي لشس-ب-ك-ات الصس-رف الصس-ح-ي
واŸي -اه الصس -ا◊ة واإلن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ،وق-د
قامت مصسالح الولية بتعبيد  ٧كيلومÎات من
هذا الطريق ،إال أانه مازالت سسبعة كيلومÎات
أاخرى غ Òمعبدة و–تاج Ÿشسروع آاخر إل“ام
تعبيدها.
أاكد سسكان اŸنطقة ،أان لهذا الطريق أاهمية
اق -تصس -ادي -ة وضس -روري -ة Ÿع -يشس -ت -ه -م ال-ي-وم-ي-ة
ول-ت-ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة وتسسهيل نقل
اŸنتوجات الفÓحية التي تشستهر بها منطقة
الوادي ،و‘ مقدمتها الفراولة والت Úالشسوكي
والت Úوالزيتون .كما يلعب الطريق دورا حيويا
‘ ت -نشس -ي -ط مشس -اري -ع السس -ت -ث-م-ار السس-ي-اح-ي
وتسس -ه -ي -ل إا‚از ف -ن-ادق وم-ط-اع-م وﬂي-م-ات
عائلية وإاقامات سسياحية على هذا الشساطئ
الذي أادرج ضسمن مناطق التوسسع السسياحي ٠٩
التي ” اعتمادها ‘ سسنة  ،٢٠١٠ولكنها ما
تزال ‘ ›ملها مشساريع على الورق  ⁄ترق
إا ¤برامج وﬂططات ›سسدة ‘ اŸيدان.

ششاطئ «واد طنجي» مقصشد العائÓت من
ﬂتلف ا÷هات الششرقية

رغ -م ان ق -رار ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي -ة Ÿع-اي-ن-ة
الشسواطئ بالولية هذه السسنة ،جاء مضسمونه
كالعادة والقاضسي Ãنع فتح الشساطئ ،الذي
يعد من ب Úأاحسسن الشسواطئ با÷زائر ،وبقي
مغلقا ‘ وجه حركة الصسطياف ،إال أان ذلك
Á ⁄نع من بقائه مفتوحا أامام اŸصسطافÚ
بتوافد أاعداد هائلة من العائÓت والشسباب من
ﬂت -ل -ف ال -ولي -ات واŸدن ال -داخ -ل -ي -ة ،وه -و
الوفاء الذي ظل قائما من قبل عشساق البحر
الذين  ⁄يفارقوا الشساطئ ،حتى أاثناء العشسرية
ا◊م-راء ،ل-ت-ع-ل-ق-ه-م ب-اŸن-ط-ق-ة وال-ت-متع Ãياه
شسواطئها ،و‡ارسسة هواية الصسيد ،فشساطئ
«واد طنجي «سسمعته Œاوزت ا◊دود ،ويعتÈ
بحق ا÷نة اŸنسسية التي  ⁄يدخلها السستثمار
السسياحي بعد ،وظلت منطقة عذراء ⁄ ،تنل
حظها من الرعاية والسستثمار السسياحي.

غلق ششاطئ» “نار» ذو السشمعة العاŸية
النقطة السشوداء ‘ موسشم الصشطياف

كان من اŸنتظر أان يتم فتح بعضض الشسواطئ
اŸهمة التي كانت مغلقة لعدة سسنوات ،ومنها
‘ اŸقام األول شساطئ «“نار»  ،غرب مدينة
ال- -ق- -ل ب- -ب -ل -دي -ة الشس -راي -ع ،اŸصس -ن -ف ضس -م -ن
الشس - - -واط- - -ئ ذات
السس-م-ع-ة العاŸية،
و“ت -از اŸن -ط-ق-ة
اÙيطة
ب-الشس-اط-ئ ،بجبال
ع -ال -ي-ة ،وﬂت-ل-ف
أان - -واع األشس - -ج- -ار
كالبلوط،
الصسفصساف،
ال- -ت ،Úال- -زي -ت -ون،
وخاصسة نبتة الدفلى التي تغطي تقريبا كل
اŸنطقة ،وتصسل حتى الوادي ووديان رائعة
تنحدر من أاعا‹ منطقة «“نار « التي تنتشسر
فيها الزراعة التقليدية ،ويعرف هذا الشساطئ
بكÌة اŸناطق الصسخرية ،على شسكل خلجان،
ومياهه الزرقاء الصسافية ذات اŸلوحة العالية،
ويتوافد إاليه الكث Òمن ﬁبي الغوصض –ت
اŸاء ،و تنتشسر فيه بكÌة قوارب الصسيد.
الشس- -اط- -ئ ع- -رف ه- -ذه السس- -ن -ة إاق -ب -ال ك -بÒا
ل-ل-م-ت-واف-دي-ن ع-ل-ي-ه ،ف-أاع-ادوا ل-ه ح-ي-وي-ته بعد
إاعادة فتحه ،إاذ كان مغلقا منذ حوا‹ ١٣سسنة
بسس- -بب ال- -ظ- -روف األم -ن -ي -ة ال -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا
اŸن -ط -ق -ة‡ ،ا سس -م -ح ل -ل -ع -دي -د م -ن السس-ي-اح
باختياره هذه السسنة كوجهة لقضساء عطلتهم
الصسيفية ،ليبقى شساطئ «“نار» السساحر الذي

ي -ب -ع-د ع-ن م-دي-ن-ة ال-ق-ل ب-ح-وا‹  ١٨ك-ل-م من
الشسواطئ التي تشسهد كل سسنة توافدا كبÒا
ل -ل -مصس -ط -اف ،Úلسس -ي -م -ا ه-واة الصس-ي-د ،وذلك
بالرغم من أانه من الشسواطئ غ ÒاÙروسسة،
وذلك منذ سسنة  ٢٠٠٢بسسبب بعضض الظروف
ال- -ت -ي ع -اشس -ت -ه -ا اŸن -ط -ق -ة خ Ó-ل
العشسرية السسوداء.
بحسسب الكث Òمن الذين قصسدوا
هذا الشساطئ الذي تبهرك مناظره
الطبيعية النادرة ،من تنوع ‘ الغطاء
ال -ن -ب-ات-ي ال-ك-ث-ي-ف ،وك-ذا ط-ي-ب-ة سس-ك-ان
اŸنطقة البسسطاء اŸنتشسرة مسساكنهم
هنا وهناك والذين يأاملون ‘ أان –ّول
ا÷هات اŸعنية هذا الشساطئ إا ¤منتزه
سسياحي بامتياز خاصسة أانه يتوفر على كل
الظروف التي تسسمح بتحقيق ذلك حتى
يسساهم ‘ ترقية السسياحة ‘ هذه اŸنطقة
اآلمنة والعذراء.

ششاطئ خرايف» ببلدية «خناق مايون»
الهدوء وسشحر الطبيعة

شس-اط-ئ «خ-راي-ف» وال-ذي ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه كذلك
تسس-م-ي-ة سس-ي-دي ع-ب-د ال-رح-م-ن ب-ب-ل-دية «خناق
مايون» التي تبعد عن عاصسمة الولية بحوا‹
 ١٣٠كلم ،اŸتاخم لولية جيجل ،من أاجمل
الشسواطئ التي تتميز بها اŸنطقة الغربية من
الولية ،من رمال ذهبية،
ت -زاوج م -ي -اه-ه ب-ال-بسس-اط
األخضس- - -ر م- - -ن غ - -اب - -ات
اŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ية جعلته
ق-ط-ع-ة م-ن ج-ن-ة ،ن-اه-يك
ع- -ن ال- -ه- -دوء والسس- -ك- -ون
الذي يضسفي عليه جمالية
Œع- -ل- -ه م- -قصس- -د ﬁب- -ي
الطبيعة العذراء التي ⁄
ت- - -ن- - -ت- - -ه- - -ك- - -ه- - -ا أاي - -ادي
اŸفسسدين ،لوقوعه ‘ مكان َيصسعب الوصسول
إاليه ولكنه يسستحق العناء ،إا ¤جانب هدوئه
وخلوه من الضسجيج ،يوفر هذا الشساطئ منظرا ً
‘ غاية ا÷مال والروعة لغابات كثيفة –يط
ب الوادي.
به ويخÎقه مصس ّ
الشساطئ رغم أانه غ Òمفتوح ‘ وجه حركة
الصسطياف ،إال أانه يعرف إانزال قويا من قبل
رواده ،خاصسة أايام نهاية األسسبوع ،سسيما من
الشسباب هواة الصسيد ،متحدين تدهور الطريق
وسسلكه يعت Èضسربا من اŸغامرة ،ويرى سسكان
بلدية «أاخناق مايون» ،أاّنه من الضسروري فك
ال -ع -زل -ة ع -ن م -ن -ط -ق -ت-ه-م ل-ت-وف-ره-ا ع-ل-ى ك-ل
م-ق-وم-ات ال-ن-ه-وضض ب-السس-ي-اح-ة ا÷ب-ل-ي-ة م-ن-ها
والشساطئية على حّد السسواء ،لمتÓكها شسريطا

اŸسشـ ـالك ا◊لقة
األضشعف ‘ ترقية
التجارة اŸوسشمية

 ٣٨٢مصس- -ط- -اف ن- -ح- -و اŸراك- -ز الصس -ح -ي -ة
واŸؤوسسسسات السستشسفائية القريبة.
” خ Ó- - -ل ذات ال - - -فÎة -ب- - -حسسب ن- - -فسض
اŸصسدر -تسسجيل عشسر حالت غرق ثمانية
م -ن -ه -ا ب -اŸن -اط-ق غ ÒاÙروسس-ة واÿطÒة
وح -ال -ة غ -رق واح -دة ب -الشس-واط-ئ اÙروسس-ة
وحالة واحدة خارج أاوقات ا◊راسسة .كما ”
خÓل شسهري جويلية وأاوت تسسجيل  ٤حوادث
مائية أادت إا ¤وفاة مصسطاف وإاصسابة ثÓثة
آاخرين بجروح متفاوتة اÿطÒة .وسسخرت
م -دي -ري -ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولي-ة مسس-ت-غ-اÂ
خÓل موسسم الصسطياف ا◊ا‹ أازيد من 5٠٠
عون ÷هاز حراسسة الشسواطئ من بينهم ١٠5
منقذ مهني و ١٠غطاسسÎﬁ Úف Úو ٣٢عونا
طبيا وشسبه طبي و ٣6٠منقذ موسسمي.

من أجل –ويل أŸناطق ألرطبة إأ ¤فضشاءأت سشياحية

إاحصشاء كافة البحÒات ع Èالوطن بهدف تصشنيفها وحمايتها

سساحليا
‘ غ - -اي- -ة ا÷م- -ال ،وث- -روة
غ -اب -ي -ة م -ت -ن -وع -ة ،وشس-واط-ئ رم-ل-ي-ة Ãن-اظ-ر
سساحرة.

انعدام وتدهور اŸسشالك غيّب ششواطئ
قّل نظÒها باŸنطقة الغربية

ي -ن -اشس -د سس -ك -ان ﬂت -ل -ف ب -ل-دي-ات اŸن-ط-ق-ة
ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ولي-ة السس-ل-طات اÙلية والولئية
ت - -خصس - -يصض مشس - -اري- -ع إلصسÓ- -ح ال- -ط- -رق- -ات
واŸسس -الك ن -ح -و الشس -واط-ئ اŸع-زول-ة ،وال-ت-ي
تسستقطب أاعدادا هائلة من اŸصسطاف Úكما
تعود بالفائدة على سسكان تلك اŸناطق من
حيث التجارة خÓل اŸوسسم الصسيفي ،لسسيما
منهم الشسباب الذين يفضسلون اإلقامة ‘ تلك
الشس- -واط- -ئ ‘ شس- -ك- -ل ﬂي -م -ات ب -ع -ي -دا ع -ن
الشس- -واط- -ئ اŸع- -روف- -ة ،و‡ارسس- -ة ال- -ت -ج -ارة
اŸوسس -م -ي-ة ،واق-ام-ة Óﬁت ل-ب-ي-ع اŸأاك-ولت
اÿف -ي -ف -ة وا◊ل -وي-ات وغÒه-ا م-ن ح-اج-ي-ات
اŸصس- -ط- -اف ،Úوه- -ذا ل- -ت- -واف -د ال -ع -دي -د م -ن
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-فضس-ل قضس-اء سس-اع-ات ال-نهار
والعودة ‘ اŸسساء إا ¤مسساكنهم ،على غرار
شساطئي «خرايف» و «مرسسى الزيتون» ببلدية
خناق مايون.
‘ هذا السسياق ،يطالب سسكان بلدية خناق
م -اي -ون ت -خصس -يصض مشس -روع ل -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق
اŸؤودي للشساطئ ،وإا‚از اإلنارة على مسستوى
الطريق لتفادي وقوع ا◊وادث لسسيما وأان
الطريق يعرف منعرجات خطÒة ،ورفع سسكان
قرية الو÷ة بلدية أاولد عطية مطالب اصسÓح
الطريق نحو شساطئ الداموسض الصسخري الذي
يبعد بنحو  ١١كلم عن مقر البلدية ويسستقطب
عشسرات الشسباب للسسباحة والسستجمام

وب- -األخصض الصس- -ي- -د ،ف -ي -م -ا
يطالب سسكان بلدية قنواع السسلطات الولئية
إاصسÓح الطريق نحو شساطئ «بوالنشسم «على
بعد  ١٢كلم والذي يبقى اŸرور صسعب عÈه
وسسبق وأان ” إاصسÓحه من قبل أاحد اÿواصض
خÓل سسنة  ٢٠١٢لكنه مازال ‘ حاجة إلعادة
اإلصسÓح والتعبيد.
‘ نفسض السسياق ،مازالت العديد من الشسواطئ
ال -ق -ري -ب -ة م-ن م-دي-ن-ة ال-ق-ل تسس-ت-ق-طب م-ئ-ات
الشس -ب -اب وال -ع-ائÓ-ت ل-لسس-ب-اح-ة والسس-ت-ج-م-ام
بالرغم من أانها غﬁ Òروسسة ومفتوحة ‘
وج -ه ح -رك -ة الصس-ط-ي-اف وت-ع-رف ال-ط-رق-ات
اŸؤودية لها صسعوبات كبÒة على غرار شساطئ
«البحÒة» Ãنطقة وادي بيبي ‘ جزئه التابع
إاداريا لبلدية “الوسض ،الذي يسستهوي سسكان
ح -ي ال -ط -ه -رة الشس -ع -ب-ي ب-ال-ق-ل ،ح-يث ي-ع-رف
اŸسس- -لك ن- -ح- -وه ﬂاط- -ر ك -بÒة ع -ل -ى زواره،
وكانت ان اسستجابت السسلطات الولئية لشسق
طريق ا ¤الشساطئ على مسسافة  ١5كلم ،إال ان
الشسغال توقفت ‘ بدايتها ،وتبقى الشسواطئ
اŸذكورة بالرغم من كل اıاطر اÙيطة
ب -ه -ا ي-قصس-ده-ا م-ئ-ات الشس-ب-اب وال-ع-ائÓ-ت ‘
غياب أادنى شسروط الصسطياف.
كما يطالب مواطنو بلديتي “الوسض وكركرة
من ذات السسلطات التعجيل ب›Èة مشساريع
لفتح الشساطئ الصسغ ،ÒاŸتاخم لشساطئ واد
ب -ي -ب -ي وشس -اط -ئ ،شس -اط -ئ واد ا◊ج -ر ،زق-ور،
والقصسر ،التي تعت Èشسواطئ قل مثيلها من
ح-يث م-ي-اه-ه-ا الصس-اف-ي-ة وم-ع-ان-ق-ت-ه-ا للبسساط
األخضسر ،ال ان انعدام مسسالك مهيئة صسعبت
م -ن ال -وصس -ول إال-ي-ه-ا ،وصس-ع-بت ع-ل-ى أاصس-ح-اب
األراضسي اللتحاق بحقولهم ،كما من شسأان فتح
هذه اŸسسالك امام اŸواطن Úإانعاشض التجارة
اŸوسسميةÃ ،ا يعود بالفائدة على سسكان تلك
اŸناطق النائية.

أع-ل-نت وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي ،أول أمسس
بورقلة أنه ششرع هذه ألسشنة ‘ عملية إأحصشاء كافة ألبحÒأت أŸنتششرة ع Èألوطن
بغرضس تصشنيفها.
أاوضسحت الوزيرة ‘ ،تصسريح للصسحافة على البيولوجية التي تزخر بها.
ه-امشض ت-ف-ق-ده-ا ل-ل-ح-ظÒة ا◊ضس-ري-ة ب-بلدية ك- -م -ا ي -ن -درج ذلك أايضس -ا ‘ إاط -ار السس -ي -اسس -ة
ح -اسس -ي ب -ن ع -ب -د ال -ل-ه ‘ إاط-ار ال-ي-وم ال-ث-ا Êالوطنية ا÷ديدة للتنمية اÙلية من أاجل
واألخ Òمن زيارتها للولية  « ،أان ÷نة تابعة –وي- -ل م- -ث- -ل ه -ذه ال -فضس -اءات ال -رط -ب -ة إا¤
ل -دائ -رت -ه -ا ال -وزاري -ة شس -رعت ه-ذه السس-ن-ة ‘ أاق -ط -اب سس -ي -اح-ي-ة م-ن شس-أان-ه-ا أان ت-ؤودي دورا
إاحصساء كافة البحÒات اŸتواجدة ع Èالوطن اق-تصس-ادي-ا و ب-ي-ئ-ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا ،مثلما ذكرت
السسيدة زرواطي.
بهدف تصسنيفها و تثمينها .
أاضس- -افت أان م- -ث- -ل ه- -ذه اŸن- -اط- -ق ال -رط -ب -ة بخصسوصض ا◊ظÒة ا◊ضسرية ببلدية حاسسي
أاصسبحت ‘ حاجة ماسسة إا– ¤ي Úالدراسسات بن عبد الله التي تتوفر على بحÒة  ،أاوضسحت
اÿاصسة باŸشساريع التي يرتقب إا‚ازها بها الوزيرة أانها عرفت تأاخرا «كبÒا» ‘ اإل‚از
“ه- -ي -دا ل -تصس -ن -ي -ف -ه -ا و ح -م -اي -ت -ه -ا ب -غ -رضض وعليه فانه كما أاضسافت سسيتم بالتنسسيق مع
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ال-ق-ي-ام ب-تشس-خ-يصض دق-ي-ق
اÙاف - -ظ- -ة ع- -ل- -ى
ل -ل -وضس -ع -ي -ة ا◊ال-ي-ة ل-يشس-رع ب-ع-ده-ا ‘
اŸوارد
ت-ق-د ËاŸسس-اع-دة ب-ك-ل أان-واع-ها
سس - -ي - -م- -ا م- -ا ت- -ع- -ل- -ق م- -ن- -ه
ب- -اŸراف- -ق- -ة و ال- -دع- -م
اŸادي م- - - -ن أاج- - - -ل
ت -ه -ي -ئ -ة م-ا Áك-ن
اسس-ت-غÓ-ل-ه بهذا
ال-فضس-اء ال-ذي
ي-ع-د متنفسسا
للعائÓت
باŸنطقة
.
وÁتد
هذا
اŸشسروع
على
مسس -اح-ة 5٨
ه -ك-ت-ارا  ،إال
أانه  ⁄يتم ◊د
اآلن إا‚از سسوى
ب- -عضض األشس- -غ- -ال ،
ع- -ل- -ى غ- -رار ت -ه -ي -ئ -ة
ال- - - - -ب- - - - -حÒة و اإلن - - - -ارة
وشس- - -ب- - -ك - -ات السس - -ق - -ي ل - -ري
األشسجار وفتح مسسالك.

أغرب من أÿيال

علماء يكتششفون كيفية
تتبع الدماغ البششري
للوقت وإادراكه
لنظمة ألعصشبية
“كن علماء ‘ معهد أ أ
‘ ألÔويج من أكتششاف كيفية تتبع
ألدماغ ألبششري للوقت وذلك من خÓل
ششبكة خاصشة من أÓÿيا تع Èعن
لحسشاسس بالزمن ‘ ألتجارب
أ إ
وألذكريات أıتلفة.
قال ألÈوفيسشور إأدوأرد موزر مدير
أŸعهد ‘ أ÷امعة ألÔويجية للعلوم
وألتكنولوجيا «أن هذه ألششبكة توفر
Óحدأث مع تتبع ترتيبها
طوأبع زمنية ل أ
دأخل ألتجربة» ،مضشيفا «أن ألدرأسشة
لششارة
تكششف إأمكانية تغي Òمسشار أ إ
لنششطة ألتي
ألزمنية من خÓل تغي Òأ أ
نششارك فيها وبالتا‹ طريقة إأدرأكنا
للوقت عن طريق تلك أÓÿيا» .وأكد
ألباحثون خÓل ألدرأسشة أن ألسشاعة
ألعصشبية تتعقب ألوقت ع Èألتجارب
وبناء على رصشد أنششطة ›موعة من
خÓيا ألدماغ حددوأ إأششارة قوية
للتششف Òألزمني دأخله حيث تعمل هذه
ألسشاعة من خÓل تنظيم تدفق Œاربنا
Óحدأث ،كما
ضشمن تسشلسشل منظم ل أ
يؤودي هذأ ألنششاط إأ ¤تسشجيل سشاعة
ألوقت ألذأتي وقياسشه من قبل ألدماغ.
خلصشت ألدرأسشة إأ ¤أنه أليوم أصشبح
لدينا فهم جيد إأ ¤حد كب Òللطريقة
ألتي يعمل بها ألدماغ ‘ أ÷سشم وإأدأرته
للوقت عن طريق خÓيا ألششبكة.

الثÓثاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤ذي الحجة  ١٤٣٩هـ
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تتوفر على  74ألف هكتار من غابات ألطارف

توقع –قيق ﬁصشول بـ  16أالف قنطار من الفلÚ

يتوقع –قيق ﬁصسول Ãا ل يقل عن  ١6أالف
ق- -ن -ط -ار م -ن ال -ف -ل Úه -ذه السس -ن -ة ع Èولي -ة
ال - -ط - -ارف ،ب - -حسسب م - -ا أاف - -اد ب- -ه أاول أامسض
ﬁافظ الغابات منذر أاونادة.
حققت الورشسات  ١٤اŸفتوحة عﬂ Èتلف
مواقع إانتاج الفل Úمن بينها تلك التي تقع
ب -ال -ق -ال -ة وح -م -ام ب-ن-ي صس-ال-ح ب-رسس-م ا◊م-ل-ة
ا◊الية ﬁصسول بـ  ١٢أالف قنطار ،بحسسب ما
صسرح به نفسض اŸصسدر مشسÒا إا ¤أان جني
الفل ” Úالشسروع فيه منذ منتصسف جوان
اŸاضسي و يجري ‘ «ظروف جيدة».
اسستنادا لنفسض اŸصسدر فإان  ٢٣٢منصسب عمل
م -وسس -م-ي ” اسس-ت-ح-داث-ه ب-رسس-م ح-م-ل-ة ج-ن-ي
ال -ف -ل ،Úم-وضس-ح-ا ب-أان  ١٠آالف ق -ن-ط-ار م-ن
›م -وع  ١٢أال -ف ق-ن-ط-ار م-وج-ودة ح-ال-ي-ا ‘

اŸسستودعات.
أاوضسح كذلك بأان أاشسغال ا÷ني التي تقوم بها
اŸؤوسسسس-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ه-ن-دسس-ة ال-ري-ف-ي-ة ب-ابور
÷ي- -ج -ل سس -ت -ت -واصس -ل إا ¤غ -اي -ة  ١5سسبتمÈ
ا÷اري وذلك وفقا Ÿا هو منصسوصض عليه ‘
دف Îالشسروط ،مضسيفا بأان حملة جني الفلÚ
تسسجل تقدما بنسسبة .% ٧٠
وب - -ع - -د أان ذك - -ر بـ «ج- -ودة ال- -ف- -ل »ÚاŸن- -ت- -ج
بالطارف ،أاشسار نفسض اŸسسؤوول إا ¤أان العائد
اŸا‹ اÎŸتب عن بيع اŸنتجات التي ”
جنيها يقدر بـ ١٠٠مليون د.ج.
Óشسارة ،تتوفر ولية الطارف على أازيد من
ل إ
 ٧٤أالف هكتار من غابات الفل Úما Áثل
حوا‹  % 6٠من اŸسساحة الغابية اإلجمالية
اŸقدرة بـ ١65أالف هكتار.

آأخر أكتششافات علمية بريطانية

للششاي األخضشر قدرة على تعطيل ‰و اÓÿيا السشرطانية
أاكدت التجارب اÈıية ‘ جامعة سسالفورد الÈيطانية أان مسسحوق
الشساي األخضسر Áكن أان يبقي اÓÿيا السسرطانية ‘ حالة خمود ،من
خÓ- -ل ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى إام -دادات ال -ط -اق -ة
السسرطانية لها.
ووصس-ف ال-باحثون
ن-ت-ائ-ج-ه-م بأانها
«مثÒة
Óعجاب»
ل إ
ب-ع-د أان ق-ام-وا
ب- -ت- -ق- -ي- -ي -م آاث -ار
مسستخلصض
الشس - -اي األخضس- -ر
«اŸاتشس - -ا» ع - -ل - -ى
اÓÿي- -ا ا÷ذع- -ي -ة
لسس - -رط- -ان ال- -ث- -دي،

والتي Áكن أان تتحول إا ¤أاي خلية سسرطانية قادرة على النقسسام
والتجدد.
ت-اب-عت ال-دراسس-ة ه-ذه اآلث-ار ع-ن ط-ري-ق اسس-ت-خ-دام ال-ن-م-ط ال-ظ-اهري
السستقÓبي ،وهي عملية تبحث ‘ كيفية تأاث ÒاŸركبات بشسكل مباشسر
على اÓÿيا ،ومن خÓل ذلك وجد الباحثون أان مسستخلصض «اŸاتشسا»
يكبح عملية األيضض التي تعت Èمركز قوة كل خلية.
كشس -ف الÈوف -يسس -ور م-اي-ك-ل ل-يسس-ان-ت-ي ال-ذي اشس-رف ع-ل-ى ال-دراسس-ة
اŸنشس -ورة ‘ اÛل -ة ال -ع -ل -م -ي-ة «آاج »Úأان «اŸسس-ت-خ-لصض ق-د ح-ول
اÓÿيا السسرطانية إا ¤حالة اسستقÓب هادئة ومنع اÓÿيا من إاعادة
ال -ت -زود ب -ال -وق-ود ،وب-ال-ت-ا‹ تصس-ب-ح اÓÿي-ا السس-رط-ان-ي-ة غ Òنشس-ط-ة
فتموت».
وي -أام -ل ال -ب -اح-ث-ون أان ي-ت-م اسس-ت-خ-دام الشس-اي الخضس-ر ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل
بالطريقة نفسسها التي يسستخدم فيها دواء « رابامسس.»Ú
ي -ذك -ر أان «اŸاتشس -ا» ه -و ن -وع م -ن الشس -اي األخضس -ر ي -أات -ي ع-ل-ى شس-ك-ل
مسسحوقي ويشستهر اسستخدامه ‘ اليابان.

يودي أŸرضس بحياة أك Ìمن  450ألف سشيدة سشنوًيا ع Èألعا⁄

اكتششاف مكمل غذائي يعالج سشرطان الثدي اŸقاوم للعقاقÒ
أافادت دراسسة أامريكية حديثة أاجراها باحثون من مسستشسفيات
لمريكية أان مكم ًÓغذائًيا يسستخدم ‘ اŸشسروبات
«مايوكلينك» ا أ
الرياضسية Áكن أان يعالج سسرطان الثدي اŸقاوم للعقاق.Ò
لخ Òمن
وأاوضسح الباحثون الذين نشسروا نتائج الدراسسة ‘ العدد ا أ
دوري- -ة ( )Cell Metabolismال-ع-ل-م-ي-ة مسس-تقبÓت تسسمى
( )2HERوه -وه -رم -ون ق -د ي-ح-ف-ز ‰والسس-رط-ان ي-ع-ت ÈاŸسس-ؤوول
الرئيسسي عن حوا‹ من  ٢٠إا %٣٠ ¤من أاورام الثدي السسرطانية
لدوية التي تعالج سسرطان الثدي –سسن حياة
تقريًبا مضسيف Úأان ا أ
لورام قد
بعضض اŸرضسى الذين يعانون من اŸرضض لكن بعضض ا أ
لدوية.
تصسبح مقاومة لتلك ا أ
وقرر الدكتور تاروهيتوسسوجيي قائد فريق البحث وزمÓؤوه اسستكشساف
طرق جديدة ◊ل هذه اŸشسكلة واختÈوا إامكانية اسستخدام مكمل

غ-ذائ-ي يسس-م-ى»السس-يكلوكريسست ‘ )cyclocreatine( »Úا◊د م - - - -ن
أاورام سسرطان الثدي واكتشسف الباحثون أان هذا اŸكمل الذي يسستخدم
‘ اŸشسروبات الرياضسية قد عرقل ‰وهرمون  /2HER/اŸسسؤوول
عن سسرطان الثدي دون أان يسسبب آاثاًرا جانبية سسامة.
وج -اءت ت -لك ال-ن-ت-ي-ج-ة ب-ع-د دراسس-ات أاج-ريت ع-ل-ى ال-ف-ئ-ران اŸصس-اب-ة
بسسرطان الثدي والتي أاظهرت مقاومة ألدوية سسرطان الثدي مثل
«تراسستوزوماب» .ووفقا للوكالة الدولية ألبحاث السسرطان التابعة
Ÿنظمة الصسحة العاŸية ،فإان سسرطان الثدي هو أاك Ìأانواع األورام
شس -ي -وًع -ا ب Úال -نسس -اء ‘ ج -م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-ا ⁄ع-ام-ة وم-ن-ط-ق-ة الشس-رق
األوسسط ،خاصسة وذكرت الوكالة أانه يتّم تشسخيصض نحو ١.٤مليون حالة
إاصسابة جديدة كل عام ويودي اŸرضض بحياة أاك Ìمن  ٤5٠أالف سسيدة
سسنوًيا حول العا.⁄
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ثقافة

م

لرد Êوعد العثوم لـ ““الششعب ““ :
الششاعر ا أ

سسأاتفرغ ’حقا لكتابة إلقصسة و إلروإية و إصسدإر
قريب لديوإن ““ أإطلق سسرإحي ““

ه- -و شش- -اب ري- -اضش- -ي وشش- -اع -ر وك -اتب،
يسش-ك-ن-ه شش-غ-ف ال-قصش-ي-د ،وال-ف-ن العربي
لصشيل  ،كث Òالتواصشل مع كل من له
ا أ
لدب ب - -ك - -ل ›الت - -ه ‘ ،
صش- - -ل- - -ة م- - -ع ا أ
ﬁاول- -ة م- -ن- -ه ل- -كسش- -ر ا◊واج- -ز ال- -ت- -ي
تفرضشها ا◊دود ا÷غرافية و القوان.Ú
لرد Êوع - -د ال - -ع - -ث- -وم
ان - -ه الشش - -اع - -ر ا أ
ي -ت -ح -دث لـ ““الشش -عب ““ ع-ن واق-ع اŸشش-ه-د
الثقا‘ العربي و عن نظرة مبدع ششاب Ÿا
يدور حوله من متغÒات .

ÖjôZ áÑ«ÑM : ¬JQhÉM
@ ““الشش- -عب““ :ل -و ط -ل -بت م -ن الشش -اع -ر
وعد العتوم تقد Ëنفسشه كيف سشتكون
لجابة ؟
ا إ
@@ الششاعر وعد العتوم  :أانا الشساعر
وع -د سس -ل -ي -م -ان ﬁم -د ال -ع-ت-وم م-ن اŸم-ل-ك-ة
األردنية الهاشسمية Ãحافظة جرشس من جبال
سسوف األبية  ،من مواليد  14ابريل من عام
 1988م  ،ك - -اتب وشس- -اع- -ر ولعب سس- -اب- -ق ‘
فريقي (كرة القدم) ،لعبت لنادي جرشس لثلثة
مواسسم ولنادي ا–اد جرشس Ÿوسسم. Ú
@ أانت مولع بالششعر و القصشيد كيف
لبداع وهل تكتفي
بدأات ا◊كاية مع ا إ
لدبي فقط ؟
‘ الكتابة ‘ هذا ا÷نسس ا أ
@@ البداية كانت ‘ اŸرحلة ا÷امعية و
ك - -انت ع - -ب- -ارة ع- -ن رسس- -ائ- -ل وع- -ب- -ارات حب
لصس -دق -اء ك -نت أاك -ت -ب -ه -ا ل -ي-ذه-ب-وا ب-ه-ا إا¤
ل -أ
صسديقاتهم وفيما بعد ” طرح فكرة أان أاكتب
شسعر من صسديقي اŸقرب جدا ‹ ليث ﬁمد
قاسسم الشسايب العتوم وبعدها تعمقت ‘ بحور
الشسعر أاك Ìوأاك Ìكتبت العديد من القصسائد
م-ن-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة وم-ن-ه-ا ال-ع-رب-ي-ة ال-ث-ورية ولكن
النصسيب األك Èكان لقصسائد الغزل وا◊ب ألن
الشساعر ‘ البداية والنهاية هو عاطفة جياشسة
مليئة باألحاسسيسس وا◊ب  ،كما أانني ل أاكتفي
ألن الشساعر مهما كتب ينظر إا ¤نفسسه بأانه
مفلسس و ⁄يكتب شسيء و‘ اŸراحل القادمة
سسوف أاكتب القصسصس والروايات.
@ م -ا رأايك ‘ اŸشش -ه -د ال-ث-ق-ا‘ ال-ع-رب-ي
اليوم ؟
@@ أانا حزين جدا على اŸشسهد الثقا‘
وهناك ظلم كب Òللمبدع Úالشسباب من خلل
سس -ي -ط -رت ب-عضس رم-وز الشس-ع-ر ع-ل-ى اŸشس-ه-د
ال-ث-ق-ا‘ ل-غ-اي-ات ومصس-ال-ح شس-خصس-ي-ة ف-األنثى
ناجحة أاك Ìمن الشساب على الرغم من تفوق
الشساب ‘ الطرح الثقا‘ .ولكن بشسكل عام
يجب أاعطاء الفرصس للشسباب والشسابات على
اÙت- -وى ال- -ث- -ق- -ا‘ سس- -واء ‘ ال- -قصس- -ائ- -د أاو
الروايات أاو أاي منتج ثقا‘ أاخر .ويجب أايضسا
على الشسباب والشسابات اŸثقف Úأان يجتهدوا
أاك Ìوأاك Ìوأان ي -ع -ت -م -دوا ع -ل -ى أان-فسس-ه-م م-ن
خلل طرح ﬁتواهم ع Èشسبكات التواصسل
الجتماعية .
Óدب و اŸشش -ه -د
@ م- -ا ه- -ي ن- -ظ- -رتك ل  -أ
الثقا‘ ا÷زائري ؟
@@ من خلل التقائي ببعضس الشسعراء من
ا÷زائر ا◊بيبة ،أاقول أان هناك قنابل شسعرية

سستنفجر وتثبت نفسسها ‘ عا ⁄الشسعر العربي
وخ -اصس -ة ‘ ع -ا ⁄ال -قصس -ائ -د  .ك -م -ا أان ع -ن
اŸسسؤوول Úعن اإلعلم واإلعلن الثقا‘ ‘
ا÷زائر
ف -ه -م ي-ب-ح-ث-ون ‘ ك-ل م-ك-ان ع-ن اŸث-ق-فÚ
وخ -اصس -ة الشس -ب -اب ل -ك-ي ي-ق-دم-وا ل-ه-م ال-دع-م
وحواري معكم اليوم هو أاك Èبرهان فأانتم
رائعون بحق و›تهدون .
لبداعية
@ ما الذي يغذي اŸوهبة ا إ
ال - -ي - -وم وك - -ي - -ف ي - -ت - -م –ف- -ي- -ز اŸب- -دع
وتششجيعه ؟
@@ من خلل اŸطالعة ‘ الكتب وكل ما
يخصس الثقافة بكل ›التها– .فيز اŸبدع
من خلل إاشسراكه ‘ مهرجانات وأامسسيات
دولية ومن خلل العمل على إاظهار وإاشسهار
أاسس -م -ه ل -ل -ن -اسس م -ن خ-ل ال-ل-ق-اءات اŸت-ل-ف-زة
واإلذاعية .
لدبي وهل تخدم
@ ماذا عن النقد ا أ
لبداع،
م-ه-رج-ان-ات و مسش-اب-ق-ات ال-يوم ا إ
مثلما كانت تفعل ‘ السشابق ؟
@@ ه -ن-اك ن-ق-اد رائ-ع-ون وي-ق-دم-ون اŸادة
النقدية على أانها معلومة ليفيد الكاتب أاو
الشس - -اع- -ر وه- -ن- -اك ن- -ق- -اد ه- -دف- -ه- -م ت- -كسسÒ
اÛادي -ف ل -بسس -ط سس -ي-ط-رت-ه-م ع-ل-ى ا◊دث
الثقا‘ وشستان بينهما.
اŸهرجانات  :رائعة بحق ولها مسساهمة
كبÒة ‘ طرح الشسعراء والكتاب واŸثقف‘ Ú
شستى ›التهم
@ ح -دث -ن-ا ع-ن إاصش-داراتك؟ وم-ا ه-و
جديدك ؟
@@ كتبت أاغنية وطنية بعنوان ““ عمان ““
◊نها وغناها الفنان وليد السسرحان ،و ‹
›موعة مواويل وابوذيات عراقية تسستخدم
‘ شس -ب -ك -ة اتصس -الت زي -ن ال -ع -راق ك -ن -غ -م -ات
اتصسال ،كلماتي وغناء الفنان غازي الÁام .
وهناك أايضسا مشساركتي ‘ مهرجان جرشس
الدو‹ للثقافة والفنون لعام Úعلى التوا‹
 2107و  018إا ¤ج- -انب إاصس -دار قصس -ائ -د
صس-وت-ي-ة ع-ل-ى ال-ي-وت-ي-وب ع Èق-ن-ات-ي ““الشس-اعر
وعد العتوم““.
جديدي ديوان شسعري بعنوان ““ :أاطلق
سسراحي ““ سسيصسدر قريبا إان شساء الله .
@ ت -أال -قت م -ؤوخ -را ب -قصش -ي -دة ج -م-ي-ل-ة
أاسشميتها ““إا ¤نزار““ ما الذي دفعك إا¤
لمة
لوضشاع التي تعيششها ا أ
ذالك أاهي ا أ
ال -ع -رب -ي-ة ال-ي-وم ،أام ه-و إاحسش-اسس اŸب-دع
اŸت- -أاث- -ر ب- -ك- -ل م- -ا ي -دور م -ن ح -ول -ه م -ن
متغÒات ““
@@ كلهما مÎابط ببعضس وضسع األمة
ال-ع-رب-ي-ة وال-ت-ن-اح-ر وق-ت-ل-ن-ا ل-ب-عضس م-ن خ-لل
ط -ري -ق -ة ال-غ-زو ا÷دي-دة وه-ي ال-ث-ورات ال-ت-ي
أاسسميها ““ اÿريف العربي ““ وليسس ربيع ألنها
دم-رت األم-ة ال-ع-رب-ي-ة وألن-ه-ا ‡ول-ه خ-ارج-ي-ا
لتزج باإلرهاب بيننا .إان صساحب غرناطة قد
أاختزل التاريخ بجمال امرأاة ›Èا اŸتكلم أان
يرد عليه بربط جميع خيوط التاريخ بالواقع،
مع العتذار الشسديد لذاك الشساعر الكب““Ò
نزار قبا.““ Ê
@ كلمة أاخÒة ؟
@@ شسكرا لك أاخت حبيبه على هذا ا◊وار

و–ي -ات -ي ÷ري -دة الشس-عب و÷م-ي-ع ال-ق-ائ-مÚ
عليها ،وأاوجة –ياتي للقائم Úعلى الثقافة
‘ ﬁافظة جرشس ومنهم  –:الدكتور عقله
ال -ق -ادري م -دي -ر ال -ث -ق-اف-ة – ،واألسس-ت-اذ ع-ل-ي
سسلمة أابو لباد عضسيبات – ،واألسستاذ أاحمد
الصس -م -ادي –،والشس -اع -ر هشس -ام ال -ب -ن -اء ،ع-ل-ى
دعمهم اŸتواصسل
وك- -م- -ا أاوج- -ه –ي- -ة حب وإاج- -لل ÷م- -ي -ع
أاصس -دق-ائ-ي م-ن ج-م-ي-ع أاق-ط-ار ال-وط-ن ال-ع-رب
ونتمنى بأان يعود األمن لكل الدول لنتمكن من
لقاء ا÷ميع –ياتي.

سيدة
قص

إ ¤نزإر

ء كان لقاُؤوها
ل ا◊مرا ِ
أاÃدخ ِ
طاب ْ
ك الُلقيا ب Óميعاِد
تل َ
ل سشواِدها
أاغرت َ
ك عيناها بلي ِ
ت تاريخاً ككومِ رماِد
ورمي َ
طفلِ خلفَ دليلةٍ
ل ال u
ث
م
ت
ومششي
َ
َ
أاجداُدها عاثوا وباسشتبداِد
ت للحسشناءِ كيفَ بُÓدنا
ل قل َ
َه ْ
أامسشتْ بٍ › Ó
د ول أا›ادي
ل رجالِنا
ت للحسشنا ِ
أاَوصشف َ
ء حا َ
صشارتْ ب Óعدٍد ول تعداِد
س ‘ أافكاِرها
مششغولًة با÷نس ِ
بششفاِه ليلى أاو بخصشِر سشعاِد
‘ ِحضشنِ إاسشباuنيةٍ ناموا َوَل ْ
ن
ق اŸو ُ
َل ْ
ت بعَد ُرقاِد
ن يسشتفي َ
لنششاِد ‘ غرناط ٍ
ة
يا صشاحب ا إ
ل بÓدي
اليوَم إانششادي بك u
ل الدماُر بأاهِلها
فالششاُم َقْد ح s
ودجاُج فرسسٍ غاَر ‘ بغداِد
ٌ Á
ق للتخاصشمِأاهُلها
ن تسشاب َ
راياُتها بال ّسشلم ثوُب سشواِد
إانششاُدنا ما عاَد ‘ نصشرٍ لنا
لنششاِد
نبكي بَÓد العرِب ‘ ا إ
ششي ٌ
ل بعضشنا
خ ينادي كي نقات َ
ودماؤونا فاضش ْ
ن الزناِد
ت ِم َ
طائرا ُ
ال َ
ت نكاُد نسشمع قصشَفها
جث ُ
ث النسشاءِ على الصشغارِ ُتنادي
ت ششملَنا
خ ششّت َ
ما أاتعسَس التاري َ
لجدادي
لحفاَد با أ
قا أ
قد فsر َ
طعنوا حرائَر أامتي ‘ نحرِها
 Òجياِد
أابطالُنا أامسشتْ بغ ِ
ِ
س
س
ر
ا
ف
ة
ب
و
ر
ما عاَد ‘ أارضسِ الع
ٌ
لصشفاِد
ل با أ
قد ُكuبل ا أ
لبطا ُ
والّرومُ َقْد جاءتْ لتغرسسَ ناَبها
ولُتْب ِ
ل◊ادي
ل التسشبيحَ با إ
د َ
وبكذب ِ
ع َقْد نالوا ِبنا
ةا إ
لششعا ِ
أاكذوبًة للغزوِ فوقَ بÓدي
حر ‘ بِÓد ُعروبتي
حل sالتنا ُ
لكباِد
لكباُد با أ
تتناحُر ا أ
جاءوا بأاششباِه الرجالِ ◊كمنا
قد أاُع ِ
لعياِد
لششرافُ با أ
دَم ا أ
وبني أامsيَة َ ⁄تُعْد راياتها
ما عاَد فينا طارقُ اب ُ
ن زياِد
ل تعجبَ التاريخَ ما َ
ت حُماتها
ب ليلى قد حَظا برماِد
فحبي ُ
 ...كلمات وعد العتوم ..
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قرإءة مركبة ‘ زيدية ““لعنة إلتيه““ ،تيمة
حدإثية للقصسة إلقصسÒة جدإ
وأان- -ا أاه- -ي -م ت -ائ -ه -ة بÚ
ط - -ي - -ات ل - -ع - -ن - -ة ال - -ت- -ي- -ه،
اسستوقفتني ذاكرتي ‘ ما
ك -ت -ب -ه ،أارنسست ه -م -ن-غ-واي
ك -أاقصس -ر قصس -ة ف -ا–ا ب-ه-ا
باب القصسة القصسÒة جدا:
““ ل -ل -ب -ي -ع ،ح -ذاء ط -ف-ل⁄ ،
ي - - - -ل- - - -بسس ق- - - -ط““ « For
sale: baby shoes
،» , neverworn
اسس- -ت- -ج- -م- -عت ق -واي ،ألÊ
أادركت و‘ الصس- - -ف- - -ح - -ات
األو ¤ف- -ق- -ط ،م- -ن اأن- -ن- -ي
سس - -أاصس - -اب ب- -ل- -ع- -ن- -ة ت- -ي- -ه
ح-ق-ي-ق-ي-ة ،مدججة بجمال
منفرد.
من شسرفات اإلبداع ،تطل بنا
““لعنة التيه““ على أاحدث األجناسس
األدبية ذيوعا وانتشسارا ‘ عصسر
ال-ت-ح-ولت ال-كÈى ال-ت-ي يشس-ه-دها
ال - -ع - -ا ، ⁄ح - -يث ت- -ن- -ط- -وي ه- -ذه
األخÒة– ،ت ما يسسمى بالقصسة
القصسÒة جدا ،اأو القصسة الومضسة،
وه- - -ن- - -ا ن - -ف - -ت - -ح ق - -وسس - -ا ع - -ل - -ى
اŸصس - - -ط - - -ل- - -ح- - -ات اŸت- - -ع- - -ددة
واŸت -واف -رة ‘ السس-اح-ة ال-ن-ق-دي-ة
واألدبية اŸلتفة حول هذا ا÷نسس
الدب - -ي ك - -ال - -قصس - -ة ال- -ومضس- -ة »«
 ،Flash fictionالقصسة
اŸفاجئة « Sudden fiction
» ،القصسة اŸصسغرة « Micro-
 » Storyأاو ال- -قصس- -ة ال- -قصسÒة
جدا« » short short story
وغÒها الكث Òمن اŸصسطلحات
التي تفÎشس السساحة.
لعنة التيه ،قصسصس قصسÒة جدا،
ت- - - -ق- - - -ع ‘  48صس -ف -ح -ة –م-ل
صس- -ف- -ح- -ات- -ه- -ا قصسصس م- -ت -ن -وع -ة
اŸواضسيع ،حيث ترفق كل قصسة
بعنوان مع ، Úفهي متفرعة البنى
وال-دللت ،ارت-أاى ﬁم-د ال-ك-ام-ل
بن زيد أان يجمعها –ت عنوان
واحد ،متضسمنا وصسمات متفرعة
ا÷وانب ال -ف-ن-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ،وم-ن
اŸفيد جدا أان يعلم القارئ ،بأان
الكاتب ها هنا قد عمد على رصسد
ومضس- -ات م- -ف- -اج -أاة ،وه -ي سس -م -ة
لبداع ،يختصس بها إال من اوتي
ل إ
الفطنة ،والذكاء ،متصسيدا بذلك
ك -ل صس -غÒة وك -بÒة ج-اع-ل م-ن-ه-ا
لب-داع وال-ف-ن ،مسس-ت-وحاة
ح-رف-ا ل -إ
من هدم وبناء سسابق لفعل الكتابة،
ي-ت-خ-ذ ف-ي-ه-ا ال-ك-اتب صس-ف-ة النصس
اŸلغم ،حامل ميثاق التأاويل من
ج- -ه -ة وغ -واي -ة السس -رد م -ن ج -ه -ة
أاخرى ،وعليه فإان البنى الدللية
اŸشس -ك -ل -ة ل -ل-خ-ط-اب السس-ردي ‘
ل-ع-ن-ة ال-ت-ي-ه ،ت-ن-م-ذج صس-فة الدوال
اŸفتوحة ،وهو ما يشسكل دينامية
ح-داث-ي-ة م-ع-اصس-رة بامتياز(داخليا
وخارجيا) ،حيث يتكئ النصس – ‘

›مله– على ﬁورين أاسساسسي:Ú
ﬁور ال -ل -عب ب -ال-ك-ل-م-ات ،وﬁور
ال -ل -غ -ة اŸت -ع -دي -ة ،ل -ي -ك -ون م-ع-ب-أا
ب - -ال - -ع- -لم- -ات اŸت- -ف- -اوت- -ة ،م- -ن
اŸرج - -ع - -ي اإ ¤ال - -رم - -زي ،وم- -ن
ال- -واق- -ع- -ي اإ ¤ال- -ف- -لسس- -ف- -ي ،وم -ا
Áيز(اÿطاب/النصس) كونه ذات
مر–لة بحثا عن اآلخر ،لذلك من
نافلة الذكر أان قراءة لعنة التيه
بسس أاح -ادي اŸن -ه -ج ،ل -ت-قصس‘ Ò
كينونة الدللت العائمة والسسابحة
فيها  ،كما يحتاج قارئها إا ¤فكرة
اÙايثة  ،ألنها تبتعد عن صسفة
ال - -ن- -م- -ط اıصس- -وصس وال- -نسس- -ق
اŸغ -ل -ق ،وم -ن ال -قصس -د ال-ع-ام إا¤
ال-ه-دف ال-ع-ام (ل-ل-نصس/اÿطاب)،
وب -ه -ذا ت -نسس -ج اآلل -ي-ات ا÷م-ال-ي-ة
للنصسوصس الزيدية اÙتواة ‘
ل -ع -ن -ة ال -ت -ي -ه ب -ل وت -خ-ل-ق ال-ت-ف-رد
والتميز من نصس آلخر.
وم- - -ن ال - -لفت ل - -ل - -ن - -ظ - -ر ،أان
اÿط -اب الف-ت-ت-اح-ي األول ال-ذي
يجذب القارئ ،هو العتبة النصسية
السس-ت-ف-ت-اح-ي-ة للخطاب اإلجما‹
الذي اأمامنا  ،فما بدأا به ﬁمد
ال -ك -ام-ل ب-ن زي-د ل-ي-ب-عث ‘ ن-فسس
ال -ق -ارئ ال -دهشس -ة ،وروح ال -رح-ل-ة
واŸغامرة ،للبحث عن اŸقصسدية
م -ن تسس -م -ي -ة ه -ذه ال -ب -اق-ة ب-ل-ع-ن-ة
التيه،و انزلق القارئ ‘ العنوان ،
ي- -ن -م -ي ع -ل -ى ك -ي -اسس -ة اŸب -دع ‘
الن -ت -ق -اء ،وح -ذاق -ت -ه ‘ اخ -ت-ي-ار
التكنيك اŸناسسب لقتناصس قارئه
 ‘ ،أاول لقاء حميمي بينه وبÚ
ال -نصس -وصس ،ل -ي -ع-ي-د إاح-ي-اءه-ا م-ن
ج- -دي- -د ،وي- -ك- -ون ه -ن -ا ال -ك -اتب/
اŸبدع قد “كن من رهن قارئه
نتيجة ما –مله العنونة من نظام
رمزي مشسفر ،يسسعى القارئ عÈ
آاليات متنوعة ومتعددة لفك هذه
الشس - -ف - -رات ،وم - -ق - -درت - -ه ع - -ل - -ى
اسس -ت -ن -ط -اق واسس -ت-ق-راء ال-ب-ن-ي-ت:Ú
العميقة والسسطحية اŸتضسمن ‘
اÿط - - - -اب/ال - - - -نصس .ل- - - -ع- - - -ن- - - -ة
التيه...تعويذة ا÷مال اإلبداعي.

إلدكتورة عائشسة عويسسات ‘ ذمة إلله
القسشم الثقا‘ :فقدت السساحة
ال -ث -ق -اف -ي -ة أامسس ،األدي-ب-ة ال-راح-ل-ة
الدكتورة عويسشات عائششة ،التي
ك -انت ق -د دخ-لت اŸسس-تشس-ف-ى م-ن-ذ
أايام إازاء لسسعة عقرب وبقيت هناك
تصسارع األ ⁄إا ¤أان وافتها اŸنية.
ال-ف-ق-ي-دة إاط-ار م-ن ولي-ة ورڤ-ل-ة
وه -ي دك -ت -ورة ج -ام -ع -ي -ة ب -ج -ام-ع-ة
ال-وادي وعضس-و ‘ ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ية
ب -ج -ام -ع -ة ورڤ -ل -ة ،ك -انت ل -ه-ا ع-دة
مسس - -اه - -م - -ات أادب - -ي - -ة ب - -ج - -ري - -دة
«الششعب».
رحم الله الفقيدة والهم ذويها
الصس Èوالسسلوان

الثÓثاء  04سسبتم ٢01٨ Èم الموافق لـ  ٢4ذي الحجة  143٩هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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أ’حÎأف ‘ أوروبا حلمه وهو غ Òبعيد عن –قيق هذأ أŸنال

بو‚اح يصصنع ا◊دث ‘ بداية اŸوسصم وينتظر فرصصة الÈوز مع «اÿضصر»
أهدأفه «ألغزيرة» جعلته حديث ألعام وأÿاصص وقدوة للششباب أ÷زأئري

’هدأف «ألغزيرة» ألتي يسشجلها ‘ كل مبارأة
برز أسشم ألدو‹ أ÷زأئري بغدأد بو‚اح ،مع بدأية أŸوسشم ،بفضشل أŸسشتوى أŸميز ألذي يقدمه مع فريقه ألسشد ألقطري بفضشل أ أ
’ ول
’ن  ،علما أن حلمه أ أ
’حيان أ 7 ¤أهدأف كاملة ‘ مبارأة وأحدة ،وهي مؤوششرأت أيجابية ،تؤوكد ‚اح هذأ ألششاب أ÷زأئري ‘ مسشÒته ألكروية ◊د أ آ
وألتي وصشلت ‘ بعضص أ أ
’ندية أ’وروبية ألكبÒة وهو غ Òبعيد عن –قيق هذأ أŸنال  .صشفحة ششباب بÓدي» تتوقف عند Œربة ‚م «أÿضشر ومسشاره وتأالقه.
يبقى أ’حÎأف ‘ إأحدى أ أ
ال -وط -ن -ي ا÷زائ-ري م-ن-ذ ع-ام
عمار حميسشي
ُ ٢014م -م ّ-ث  Ó-أال-وان-ه ‘ 15
حطم رقًما قياسشيا صشمد  45سشنة

سسيكون مهاجم السسد القطري بغداد بو‚اح ورقة
رابحة ‘ يد اŸدرب ا÷ديد للمنتخب الوطني جمال
ب -ل -م -اضس -ي ال -ذي وع -ل -ى ع -كسص اŸدرب Úالسس -اب-قÚ
يراهن كثÒا على الÓعب Úا÷زائري ÚاÎÙف‘ Ú
الدوري القطري على غرار بو‚اح وحتى أايضسا زميله
‘ نفسص النادي يوغرطة حمرون الذي قد يسستدعى
إا« ¤اÿضس -ر» مسس -ت -ق -ب  Ó-وي -ك -ون Ãث -اب -ة م -ف -اج -أاة
ب- - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - - - -اضس - - - - - - - - - - - - - - - -ي .
كسسب بو‚اح مع بداية اŸوسسم ا◊ا‹ نقاطا إاضسافية
مقارنة بهداف «اÿضسر» إاسسÓم سسليما Êالذي عانى
كثÒا مع» ليسسر سسيتي» اإ’‚ليزي بعد أان وضسع اسسمه
‘ ق- -ائ- -م- -ة الÓ- -ع- -ب ÚاŸع- -روضس Úل- -ل- -ب- -ي- -ع خ Ó-ل
«اÒŸك -ات -و» الصس -ي -ف -ي ا◊ا‹ ح -يث ي -ت -ط -ل -ع ل-ب-عث
مسسÒت- -ه ال- -ك- -روي- -ة م -ن ب -واب -ة فÔب -اتشس -ي الÎك -ي.
“كن بو‚اح من تسسجيل العديد من اأ’هداف منذ
انطÓق اŸوسسم سسواء دوري النجوم القطري أاو ‘
دوري أاب-ط-ال آاسس-ي-ا ال-ت-ي ي-ت-واج-د ف-ري-ق-ه ف-ي-ه-ا على
أاعتاب الوصسول إا ¤نصسف النهائي.

منافسشة كبÒة مع سشليما ‘ Êهجوم
«أÿضشر»
على الرغم من الفرق الشساسسع ‘ اŸسستوى بÚ
دوري ‚وم قطر ومسستوى الكرة ا’وروبية ،إا’ أان
بلماضسي قد يرجح كفة بو‚اح على سسليما‘ Ê
ال -ل -ق-اء اŸق-ب-ل ل-ل-م-ن-ت-خب أام-ام غ-ام-ب-ي-ا ب-ال-ع-اصس-م-ة
با‚ول ‘ إاطار تصسفيات كأاسص إافريقيا  ، ٢01٩وذلك
نظرا إا ¤جاهزيته ولعبه مقابÓت أاك Ìمن سسليماÊ
الذي قد تطول معاناته ‘ بداية اŸوسسم ا◊ا‹
 ‘ ٢01٩/ ٢01٨حال اخفاقه ‘ تقد Ëمردود طيب
م - - - - -ع ف - - - - -ري - - - - -ق - - - - -ه ا÷دي - - - - -د فÔب- - - - -اتشس- - - - -ي .
فضس Óعن ذلك فإان معرفة بلماضسي بخبايا الدوري

ال -ق -ط -ري Œع -ل ال Ó-ع -ب Úا÷زائ -ري ÚاÎÙفÚ
بقطر Áلكون حظوظا ‘ ا’نضسمام إا« ¤اÿضسر»
واŸشس -ارك -ة ‘ ال -ل -ق -اءات ال -رسس -م -ي -ة ب -ع -د أان ك -ان
حضس- -وره- -م شس- -ب- -ه م- -ن- -ع- -دم ‘ اأ’ع- -وام ال- -ق -ل -ي -ل -ة
اŸاضسية حيث وعلى سسبيل اŸثال ’ ا◊صسر و‘
عهد اŸدرب وحيد حاليلوزيتشص ” رفضص اسستدعاء
أاي ’عب ينشسط ‘ إاحدى البطو’ت اÿليجية وقام
وق-ت-ه-ا ب-اسس-ت-ب-ع-اد ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ج-وم ال-ذين فضسلوا
التوقيع ‘ أاندية قطرية ‘ صسورة كر Ëزيا Êونذير
بلحاج شسأانه شسأان الفرنسسي كريسستيان غوركوف الذي
يفضسل الÓعب ÚاŸنتم Úإا ¤اأ’ندية اأ’وربية بد’
من اÿليجية .
ُي -شس-ارك ب-غ-داد ب-و‚اح ( ٢6سس-ن-ة) م-ع اŸن-تخب

مباراة دولية من بينها سسجل
حضس-وره وق-ائ-ع ن-ه-ائ-يات كأاسص
أا· إاف -ري -ق -ي -ا ُن -سس-خَ-ت-ي ٢015
و ٢017م-ع تسس-ج-ي-ل-ه أارب-ع-ة
أاهداف .
وع - -رف اŸشس - -وار ال - -ك- -روّي
ل Ó-عب ب -غ -داد ب -و‚اح نسس-ق-ا
إايجابيا ’فتا مع فرق ا–اد
ا◊راشص وال- -ن- -ج -م السس -اح -ل -ي
التونسسي والسسد القطري ،لكن
م -ازال إاب -ن «ال-ب-اه-ي-ة’» وه-ران
ي- - -ب- - -حث ع- - -ن ت- - -ك - -رار ه - -ذا
السس- - -ي- - -ن- - -اري - -و ‘ صس - -ف - -وف
اŸنتخب الوطني ا÷زائري.
 ⁄يسستفد بغداد بو‚اح من
ف - - - - -رصص “ث- - - - -ي- - - - -ل أال- - - - -وان
«اÿضس- - -ر» ح- - -يث ك - -ثÒا م - -ا
يحضسر وُيتابع اŸقابÓت من
دّك- -ة ال- -ب- -د’ء أاو ُي- -شس -ارك ‘
الشس- -وط ال- -ث- -اِ Êب -سس -بب وف -رة
ب -دائ -ل اÿط اأ’م -ام -ي واع -ت-م-اد م-درب-ي اŸن-ت-خب
الوطني على العناصسر اŸغÎبة أاو التي تنشسط ‘
أاوروبا.
ربّ -م -ا ك -ان اك -ت-ف-اء خ-وضص ب-غ-داد ب-و‚اح Œارب
ك - -روي - -ة ‘ ت - -ونسص وق- -ط- -ر دون أاوروب- -ا وراء ت- -رّدد
اŸدرب Úالسس- - -اب- - -ق Úلـ «اÿضس- - -ر» ‘ م - -ن - -ح ه - -ذا
«ال -قّ-ن-اصص» ال-ف-رصس-ة ال-ت-ي ي-رغب ف-ي-ه-ا أاو ق-د ي-ك-ون
هناك سسبب آاخر غ Òرياضسي حيث ’ يخفى أان بعضص
الÓعب Úيعتمدون على جهات قوية ُتدافع عنهم ‘
سساحة اŸنتخبات الوطنية على غرار «اŸناجرة» وإاذا
Ÿحّرم
كانت هذه النقطة اأ’خÒة أاشسبه بِاŸوضسوع ا ُ
الّنبشص فيه ‘ الكرة ا÷زائرية فهي سسلوك مفضسوح
‘ أاوروبا وأامريكا الÓتينية .

حطّم الÓعب الدو‹ ا÷زائري بغداد بو‚اح رقما
قياسسيا عّمر  45سسنة بِتسسجيله سسبعة أاهداف كاملة
‘ مباراة رسسمية واحدة وفاز فريق السسد بِنتيجة
سساحقة ( )1-10على الضسيف نادي العربي ضسمن إاطار
ا÷ولة الثانية من عمر بطولة قطر للموسسم الكرويّ
ا÷ديد  .تأالّق اŸهاجم بغداد بو‚اح ِبهّزه الشسباك
‘ سسبع مناسسبات ِلمصسلحة فريقه السسد ‘ الدقائق
( 43من ضسربة جزاء) و  47و  50و  6٢و  64و  7٢و
.٨٩
كان الÓعب الدو‹ ا÷زائري السسابق نصسر الدين
اآكلي قد سسجّل لِمصسلحة «اÿضسر» سستة أاهداف كاملة
‘ مرمى منتخب اليمن ا÷نوبي ضسمن إاطار دور
اÛموعات لِكأاسص فلسسط ،Úنسسخة ليبيا ِ 1٩73علما
اأن ال -ي -م -ن ك -انت ُم -ق ّسس -م -ة  -آان -ذاك  -إا ¤ج -زَءي-ن:
الشسما‹ وا÷نوبي
اأنهى اŸنتخب الوطني هذه اŸباراة الرسسمية ِبفوز
عريضص جدا نتيجته ( )1-15مع اإ’شسارة إا ¤أان
منافسسة كأاسص فلسسط Úتوّقفت ‘ نهاية الثمانينات
ِأ’سسباب تتعّدى النطاق الرياضسي.
ك- - -ان ال Ó- -عب نصس - -ر ال - -دي - -ن آاك - -ل - -ي صس - -احب
ي فريق ا–اد البليدة ‘
السسداسسية يرتدي حينها ز ّ
منصسب متوسسط ميدان قبل أان يقود الفريق نفسسه
ُمدربا إا ¤نصسف نهائي كأاسص ا÷مهورية طبعة -1٩٨5
 1٩٨6وي-ن-ه-زم اأشس-ب-ال-ه ِب-ن-ت-ي-ج-ة ( )4-٢أام - -ام وف- -اق
اÿشسب والفل Úللقل ،كما بلغ اÙطة نفسسها من
اŸنافسسة ذاتها ‘ اسستحقاق  ٢00٨ -٢007لكن ‘
العارضسة الفنية لِفريق ‚م القليعة الذي خسسر مباراة
اŸربع الذهبي أامام وداد تلمسسان بِنتيجة (.)3-1
ُلعبت مباراة فريَقي السسد والعربي ‘  1٢من أاوت
 ٢01٨بينما جرت مقابلة اŸنتخب الوطني واليمن
ا÷نوبي ‘  17من أاوت . 1٩73

’مارأت
من بائع للخردوأت بسشوق بودوأو إأ ¤إأدأرة أفخم فنادق أ إ

موسصى مداغ  ..قصصة أاغرب من اÿيال لشصاب جزائري ’ يعرف معنى اليأاسس
موسسى مداغ شساب جزائري ،عمره  30سسنة ،تعتÈ
قصس- -ة ‚اح- -ه واح- -دة م- -ن أاك Ìال -قصسصص اŸل -ه -م -ة
للشسباب .انطلقت مغامرته كبائع خردوات من قرية
صسغÒة ‘ «بودواو» شسرق العاصسمة واكتملت ببطل
يدير أاشسهر وأاك Èفندق ‘ ا’مارات وبالتحديد ‘
مدينة اأ’حÓم «دبي» ⁄ .يكن طريقه سسه ،Óعندما
حمل ذات يوم حقيبته مغادرا ا÷زائر و‘ قلبه حلم
وغصسة.
 ⁄يكن موسسى طف Óناجحا ومطيعا و›تهدا ،بل
كان مشساغبا يعيشص ‘ أاسسرة صسغÒة مكونة من أامه
وأاخيه اأ’ك ،Èبينما كان والده مغÎبا ‘ فرنسسا .بعد
فشسله ‘ ا◊صسول على شسهادة البكالوريا ،عمل ‘
سس- - -وق «ب- - -ودواو» ك- - -ب - -ائ - -ع خ - -ردوات ه - -روب - -ا م - -ن
البطالة .بعد Œربة التجارة الفاشسلة التي جعلت منه
شس - -اب- -ا ط- -ائشس- -ا ق- -رر م- -وسس- -ى أان ي- -درسص ت- -خصسصص
«الفندقة» ويقول عن هذا القرار« :حذر Êأاخي أاÊ
سسأاخسسر حياتي اذا  ⁄أافعل شسيئا ،كانت كلماته Ãثابة
كف أاشسعل ‘ نفسسي الرغبة ‘ تغي Òحياتي «.
درسص الشساب ‘ اŸعهد اŸتخصسصص ‘ الفندقة ‘
ا÷زائ -ر ،وت -ع -رضص خ Ó-ل فÎة دراسس -ت-ه ل-ل-ك-ث Òم-ن
الضسغوطات و‰ط اإ’نضسباط الذي  ⁄يتعود عليه مثل
ا’لتزام باللباسص الرسسمي ،إا ¤أان اŸرحلة اأ’صسعب
كانت فÎة «الÎبصص» أاين تعرضص للرفضص من قبل
العديد من الفنادق التي توجه اليها بطلب الÎبصص .

أ’خفاق ’ يعني أليأاسص
بعد التخرج وحصسوله على شسهادة «تقني سسامي ‘
ال -ف -ن -دق -ة» ب -حث ع-ن ع-م-ل ‘ ف-ن-ادق م-ت-ع-ددة دون
ف -ائ -دة ،ف -ان -ت -ه-ى ب-ه اأ’م-ر ك-ع-ون اسس-ت-ق-ب-ال ‘ أاح-د
الفنادق الصسغÒة وبأاجر زهيد ⁄ .يكن هذا العمل

الذي أاراده ،لقد كان طموحه أاك ،Èفقرر أان يخوضص
مغامرة الهجرة .
ال -ك -ث Òم -ن الشس -ب-اب ا÷زائ-ري ي-رغب ‘ ال-ه-ج-رة
وتكون عادة الوجهة إا ¤الدول اأ’وربية ،لكن موسسى
وبعد اتصسال مع والده ،نصسحه بالهجرة لدبي وكانت
نصس -ي -ح -ة وال -ده «دب -ي خ Òل -يك» ب -داي -ة م -غ -ام-رت-ه
ا◊قيقية.
إانها مدينة اأ’حÓم واأ’ك Ìنهضسة خاصسة ‘ عا⁄
الفندقة ،وهو ما يجعل اŸغامرة أاصسعب و›هولة
العواقب ،ووتÒة التحدي تتصساعد .كل هذه اأ’حداث
والتحديات التي واجهته وثقها ‘ كتاب يروي سسÒته
الذاتية .

دبي  ..أ◊لم ألذي –ّقق إأ ¤حقيقة
بعد رحلة صسعبة ،أاصسبح موسسى اليوم مديرا ‘ أاكÈ

وأاشسهر ›مع للفندقة ‘ اإ’مارات وهو الذي كان
Áنعه عناصسر اأ’من من الدخول إا ¤الفنادق لتقدË
ط-لب ال-ت-وظ-ي-ف .حصس-ل ع-ل-ى وظ-ي-ف-ة م-دي-ر ب-ف-ن-دق
«روف» أاحد أاهم الفنادق الراقية ‘ دبي واŸقابلة
لÈج خليفة الذي يعت Èأاطول برج ‘ العا‚ .⁄ح
موسسى مداغ ‘ منصسبه اإ’داري ويعرف اليوم بأانه
م -دي -ر م-ت-ع-اون ج-دا ومشس-ج-ع ل-ل-م-ب-ادرات الشس-ب-اب-ي-ة
واÒÿية .
اختار موسسى أان يكتب ويوثق أاحداث و–ديات
مغامرته ‘ كتاب عنوانه «دبي خ Òليك» يتناول
قصسة ‚اح الشساب ا÷زائري التي بدأات من الصسفر،
بهدف بث روح اأ’مل ‘ الشسباب الذي يأاسص وهو
يبحث عن عمل ‘ ،واقع –دث موسسى عن تفاصسيله
من خÓل يومياته خاصسة ‘ مرحلة اŸراهقة وصسو’
إا ¤مغامرته ‘ دبي.
كتب موسسى كتابه باللهجة العامية ا÷زائرية ،وأاراد
م -ن خ Ó-ل -ه -ا أان ي -ن -ق -ل ال-قصس-ة ك-م-ا ع-اشس-ه-ا ،وك-أان-ه
حديث ب Úصسديق ،Úويؤوكد أايضسا من خÓلها بأانه
ليسص بكاتب بل راوي كتب Œربته اÿاصسة لتحفيز
أامثاله من الشسباب ا÷زائري .

’بوأب
دخول عا ⁄ألكتابة من أوسشع أ أ
اشستهر موسسى بكتابة كتابه باللهجة ا÷زائرية من
أاجل نقل قصسته ،كما هي إا ¤الشسباب ا÷زائري،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ه -ذا رب -ط م -وسس -ى ع -ائ -دات ك -ت -اب-ه
ومؤولفاته اŸقبلة Ãشسروع خÒي لصسالح اأ’طفال
اليتامى ‘ ا÷زائر ،حيث يحضسر لتأاليف كتاب آاخر
حول «فنيات العمل الفندقي» باللغة العربية ويبقى
حلمه اأ’ك Èتأاسسيسص مدرسسة «للفندقة والسسياحة» ‘
ا÷زائر.

ق- -دم ال -ك -اتب م -داغ م -وسس -ى ‘ م -ع -رضص ا÷زائ -ر
ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ‘ ط-ب-ع-ت-ه اŸاضس-ي-ة ال-ت-ي اف-ت-ت-ح-ها
الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى ،كتابه اŸعنون بـ «دبي
خ Òلك مذكرات جزائري ‘ اإ’مارات» صسدر عن
منشسورات «ا÷زائر تقراأ» التي يديرها قادة زاوي .
يروي العمل الذي جاء ‘  150صسفحة ،قصسة بطال
ج -زائ -ري ك -ان ي -ب-ي-ع اÿردة ‘ م-ا يسس-م-ى «ال-د’ل-ة»
ب- -ا÷زائ- -ر إا ¤م- -دي- -ر اأح- -د أاك Èال- -ف- -ن -ادق ‘ دب -ي
اإ’ماراتية.
وتقول مقدمة العمل اإّن العمل ينقل عÈه اŸبادر
الشساب موسسى مداغ بلهجة جزائرية عامية حكايته
ال -ت -ي اب -ت -داأه -ا م -ن -ذ أان اأخ -ف -ق ‘ ام-ت-ح-ان شس-ه-ادة
البكالوريا ‘ بÓده مرورا بالبطالة التي عانى منها ثم
دراسسته لتخصسصص الفندقة قبل أان يفكر بالهجرة إا¤
دبي .لكن تسساءل كاتب اŸقدمة  ⁄دبي –ديدا؟!
يوضسح موسسى مداغ أاّن غالبية الشسباب ا÷زائري
‡ن يرغبون بالهجرة يفكرون با’غÎاب ‘ فرنسسا
أاو ‘ الدول اأ’وروبية ،اإ’ أانه اختار وجهة أاخرى غÒ
تقليدية ،وهو الذي كان يفكر ‘ فرنسسا أايضسا بحكم
أان والده سسبقه للهجرة إاليها قبل زمن طويل ،لكن ‘
اأ’خ Òغ ّ-ي -ر وج -ه -ت -ه ن -ح -و اŸشس -رق وب -الضس-ب-ط إا¤
اإ’مارات العربية اŸتحدة حيث مدينة اأ’حÓم دبي.
ي -عÎف اŸت -ح -دث أاّن اŸغ -ام -رة ك-انت ›ه-ول-ة
ال -ع -واقب ،ح -يث ت -تصس -اع -د وتÒة ال-ت-ح-دي ‘ ك-ل
 Èبقوله« :سستضسحكون وتبكون
خطوة يخطوها .وع ّ
مع هذا الكتاب ،تتحمسسون وتقلقون ،يصسيبكم فرط
 Óقلبكم
نشساط وتدمعون ،كما أانكم سستتفاءلون وُيم أ
أام ‘ Óآاخره ،فرحلة موسسى وحكايته العجيبة ‘
دبي جعلته يخطها بصسدق ..من بطال ‘ ا÷زائر
يبيع اÿردة ‘ الد’لة إا ¤مدير أاحد أاك Èفنادق
دبي».

á°VÉjQ

الثÓثاء  0٤سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  2٤ذي الحجة  1٤39هـ

لو¤
تسسوية رزنامة الرابطة اÎÙفة ا أ

داربي عاصشمي واعد ب« Úأابناء العقيبة» و«العميد»

يسس-ت-ق-ب-ل ،مسس-اء اليوم ،فريق
شس -ب -اب ب -ل -وزداد ن -ادي م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ‘
مواجهة واعدة Œمع ب Úا÷ارين ،تدخل ‘
إاطار تسسوية الرزنامة عن ا÷ولة الثالثة من
لو ¤م-وب-يليسسÃ ،لعب
ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
 ٢٠أاوت  ،١955بداية من السساعة . ١7.45

نبيلة بوقرين

الوفاق أامام مهمة التأاكيد ضشد بارادو
في حين يجمع اللقاء الثاني بين فريق وفاق سسطيف ونادي بارادو بملعب 8
ماي  19٤5بداية من السساعة  ،21:00والتي يطمح من خÓلها أاصسحاب اأ’رضص
والجمهور إالى اإ’بقاء على الزاد كام Óفي الديار من أاجل تدعيم رصسيدهم بما
أانهم يملكون  6نقاط ،خاصسة أان المجموعة تتمتع بمعنويات عالية بعد الفوز
على مولودية الجزائر على مرتين ،مما جعلهم يسستمرون في حملة البحث عن
لقب آاخر.
بينما يطمح نادي بارادو إالى العودة بأاقل اأ’ضسرار من عاصسمة الهضساب من

اجل مواصسلة الطريق من دون هزيمة بعدما تعادلوا أامام مولودية الجزائر
وشسباب بلوزداد على التوالي وفازوا على أاولمبي المدية ما يعني أانهم جاهزون
من أاجل تحقيق مشسوار إايجابي خÓل الموسسم الحالي رغم صسعوبة المأامورية
أامام الوفاق.

اإل–اد مطالب بالفوز ضشد أاهلي برج بوعريريج
يسستقبل نادي اإتحاد العاصسمة فريق أاهلي برج بوعريريج ،بملعب عمر حمادي
ببلوغين ،بداية من السساعة  20:00من أاجل رسسم وقائع المواجهة المتأاخرة عن
الجولة الثالثة ،حيث يهدف أابناء سسوسسطارة إالى تحقيق الفوز أ’نه مهم من أاجل
العودة إالى سسكة اإ’نتصسارات بعد الهزيمة اأ’خيرة أامام شسبيبة السساورة ،خاصسة
أانهم في ظل الصسراع الكبير على الريادة ،بما أانهم يملكون  6نقاط في
رصسيدهم بعد فوزين متتاليين أامام كل من دفاع تاجنانت والجار نصسر حسسين
داي.
تعتبر مهمة نادي أاهل برج بوعريريج العائد الجديد إالى حظيرة القسسم اأ’ول
صسعبة عندما يتنقل إالى العاصسمة لمواجهة اإ’تحاد ورغم ذلك إا’ أان الÓعبين
يعرفون ذلك وسسيعملون على تفادي الهزيمة خاصسة أانهم حققوا ثÓث تعاد’ت
متتالية ضسد كل من مولودية وهران ،شسباب قسسنطينة ونصسر حسسين داي على
التوالي.

ال ـ ـ ـÈنامـ ـ ـج:
شسباب بلوزداد  -مولودية الجزائر (سسا ) ١7 :45
اتحاد الجزائر  -أاهلي برج بوعريريج (سسا ) ٢٠ :٠٠
وفاق سسطيف  -نادي بارادو (سسا ) ٢١ :٠٠

سسيقدم الكث Òبفضسل خÈته كلعب سسابق

رونال ـ ـ ـدو يششـ ـ ـÎي نـ ـ ـادي بلـ ـ ـد الوليـ ـ ـد

تية
البطللولدةراالجعارب

لفريقية للكاراتي
البطولة ا إ

ا÷زائر تنهي اŸنافسشة ‘ اŸركز الثاÊ

أان-ه-ى ال-م-ن-ت-خب ال-ج-زائري
ل- -ل- -ك- -ارات- -ي-دو ،م- -ن -افسس -ات
Óواسسط
ال-ب-ط-ول-ة اإ’ف-ريقية ل أ
واأ’ك - - -اب - - -ر (ذك - - -ور وإان - - -اث)
بالعاصسمة الرواندية ،كيغالي،
في المركز الثاني بعد حصسوله
على  15ميدالية ( 8ذهبية1 ،
فضسية و  7برونزية).
سس-ي-ط-ر ال-م-ن-ت-خب المصسري
ع -ل -ى م -ج -ري -ات ال -م -ن -افسس -ة
بتتويجه بـ  26ميدالية ( 16ذ -
 3ف و  7ب  )-بينما جاء
المغرب في الصسف الثالث بـ 7
ميداليات ( 1ذ  ٤ -ف 2 -
ب).
فخÓل اليوم الثالث واأ’خير
ل -ل -م-ن-افسس-ة أاضس-افت ال-ج-زائ-ر
ل -رصس -ي -ده -ا ثÓ-ث م-ي-دال-ي-ات
جديدة ،منها ذهبية كانت من
نصس- -يب ال- -م -ن -ت -خب ال -نسس -وي
ل-ل-ك-وم-ي-ت-ي (ك-ب-ري-ات) ال-ف-ائ-ز
ع- -ل -ى السس -ن -غ -ال ف -ي ن -ه -ائ -ي
المنافسسة ،بحسسب الفرق.
شس -ارك  25ب-ل-دا م-ن ب-ي-نهم
ال - -ج - -زائ- -ر ال- -ح- -اضس- -رة بـ 17

رياضسيا في البطولة اإ’فريقية
ل-ل-ك-ارات-ي دو ،أاواسس-ط وأاك-اب-ر
(رجال وسسيدات)..
باإ’ضسافة إالى الجزائر والبلد
ال-م-ن-ظ-م ،روان-دا ،حضس-ر ه-ذا
ال - -م - -وع- -د ال- -ق- -اري ك- -ل م- -ن
ن- -ي- -ج- -ي- -ري- -ا ،مصس- -ر ،ج- -ن -وب
إاف -ري-ق-ي-ا ،م-وريسص ،ال-ك-ون-غ-و،

الكاميرون ،المغرب ،السسنغال،
بوركينا فاسسو ،ناميبيا ،تونسص،
ج .ال -ك -ون -غ -و ال-دي-م-ق-راط-ي-ة،
ال- -م- -وزم -ب -ي -ق ،أان -غ -و’ ،ك -وت
دي- -ف- -وار ،ب- -وتسس- -وان- -ا ،غ -ان -ا،
البنين ،التشساد ،كينيا ،النيجر،
افريقيا الوسسطى وغينيا.

جائزة أاحسسن لعب للفيفا ٢٠١٨

يطمح نادي شسباب بلوزداد إالى تحقيق الفوز الثاني لهم على التوالي في
ال-م-وسس-م ال-ح-ال-ي خÓ-ل ال-دارب-ي ال-ع-اصس-م-ي ال-ذي ي-ج-م-ع-ه م-ع ال-ع-ميد لتأاكيد
عودتهم إالى الطريق الصسحيح ،بعدما أاطاح في الجولة الماضسية بفريق دفاع
تاجنانت إ’سسعاد الجمهور العريضص المحب ،خاصسة أانه صساحب الضسيافة وفي
نفسص الوقت حتى يؤوكد العودة القوية إالى جو المنافسسة بعد جملة المشساكل التي
طالت أابناء العقيبة ما جعلهم ’ يلعبون الجولة اأ’ولى ضسد عين مليلة بسسبب
عدم تأاهيل الÓعبين نتيجة تراكم الديون.
أاما عناصسر المولودية تسسعى إالى العودة لجو اإ’نتصسارات من جديد بعدم
تفرغهم للمنافسسة المحلية من خÓل العمل على تحقيق نتيجة إايجابية ضسد
الشسباب للتصسالح مع الجمهور ،بعد الهزيمة اأ’خيرة أامام وفاق سسطيف على
مرتين ،اأ’ولى في المنافسسة القارية والثانية ضسمن البطولة الوطنية ومن جهة
أاخرى بهدف بداية حملة حصسد النقاط للبقاء في المقدمة ،بما أانهم يملكون ٤
نقاط لحد اآ’ن.

أاصس -ب -ح ال -ظ-اه-رة الÈازي-ل-ي
رون -ال -دو ال -ن -ج -م السس -اب -ق ل -ري -ال م-دري-د
وبرشسلونة رسسمًيا Áلك أاغلبية أاسسهم فريق
ب-ل-د ال-ول-ي-د‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ت-حكم ‘ الفريق
كرئيسس Ûلسس إادارته ،بينما أابقى الرئيسس
ا◊ا‹ كارلوسس سسواريز كرئيسس تنفيذي.
حصسل الظاهرة رونالدو على  %51من فريق بلد
الوليد مقابل مبلغ قدرته تقارير إاعÓمية بـ 30
مليون أاورو لكون ديون الفريق بلغت  25مليون
أاورو ،وهو ما أادخله اأ’زمة مؤوخًرا ولم يسستطع
دخ-ول سس-وق ا’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة رغ-م ع-ودته
لقسسم الدرجة اأ’ولى اإ’سسباني هذا الموسسم.
قال رونالدو خÓل حفل تقديمه كمالك
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جديد للنادي« :عملنا سسيركز على الشسفافية
والتنافسسية وكل واحد يقوم بدوره على أاحسسن
وجه سسيكون هدفنا تشسكيل أافضسل فريق قادر
على التنافسص في الليغا».
ووجه رونالدو دعوة لجماهير الفريق ،لدعم
المشسروع الجديد قائً« :Óسسيكون لدينا أاهداف
اجتماعية أايضًسا ’ يمكننا نسسيان جماهيرنا التي
نريد أان تكون جزًءا من الفريق وأاوجه لها رفقة
كل مكونات المدينة لدعم هذا المشسروع».
أاكد الظاهرة البرازيلي أانه سسيضسع كل خبرته
كÓعب كرة قدم من المسستوى العالمي رهن
إاشسارة الفريق والÓعبين ،ليقدموا أافضسل ما
لديهم.

مششاركة قياسشية ‘ الدورة الـ Ã ١٨سشتغاÂ

ل–اد العربي للدراجات اسسماعيل سسا ⁄ا◊وسسني أامسس الثنÃ Úسستغا Âأان البطولة العربية للدراجات على الطريق
لم Úالعام ل إ
أاكد ا أ
التي سستقام دورتها الثامنة عشسر بذات الولية تعرف مشساركة قياسسية للمنتخبات العربية لهذه الرياضسة.
وقال الحوسسني خÓل ندوة صسحفية أان هذه الدورة التي تنطلق منافسستها يوم
غد ا’ربعاء المقبل وتمتد الى غاية  12سسبتمبر الجاري تعرف مشساركة أازيد من
 250رياضسي وتقني وإاداري من  15أاو  16دولة من مجموع  18دولة منخرطة
باإ’تحاد العربي للدراجات.
وذكر بأان «هذا الرقم الكبير هو اأ’ول من نوعه في تاريخ البطولة العربية
للدراجات مضسيفا أاننا «في ا’تحاد العربي للدراجات نعول على ا’تحادية
ال-ج-زائ-ري-ة ال-ت-ي ل-ط-ال-م-ا رح-بت ب-اسس-تضس-اف-ة ال-ب-ط-و’ت ال-ع-ربية في مختلف
اأ’صسناف وكانت المنقذ للعديد من الدورات والتي أاقيمت في بسسكرة وعنابة».
وبخصسوصص اعتراف اإ’تحاد الدولي للدراجات باإ’تحاد العربي لنفسص الرياضسة
Óتحاد
شسهر جويلية الماضسي أاكد الحوسسيني أان هذا ا’عتراف تحدي كبير ل إ
خاصسة أانه مطالب اآ’ن بتنظيم بعضص البطو’ت وتسسجيلها في أاجندة اإ’تحاد
الدولي للعبة.
من جهته أاكد رئيسص ا’تحادية الجزائرية للدراجات مبروك قربوعة أان هناك
تفكير في إانشساء طواف مشسترك بين البلدان العربية سسيتم طرحه خÓل
Óتحاد العربي للدراجات.
ا’جتماع القادم ل إ
وأاوضسح قربوعة أان «التصسنيف الدولي للدراجات سسيبدأا السسنة المقبلة» ’فتا
إالى أان «الرياضسين العرب بإامكانهم جمع النقاط من البطو’ت العربية ولبنان والعراق وقطر والبحرين وعمان والكويت والسسودان في فئة اأ’كابر
واأ’واسسط والناشسئين واإ’ناث في مسسلكين جنوب وغرب مسستغانم وفي
واإ’فريقية واأ’سسيوية».
وتقام البطولة العربية للدراجات على الطريق بمسستغانم بمشساركة الجزائر سسباقي ضسد السساعة فردي وفرق وفي الفردي العام لمسسافة  20كلم و 130كلم
وتونسص والمغرب وليبيا ومصسر واأ’ردن واإ’مارات العربية المتحدة وفلسسطين و 170كلم كما تمت اإ’شسارة إاليه.

رونالدو مودريتشش وصشÓح ‘ السشباق النهائي
أاعلن اإ’تحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أامسص ،أان
ال-ب-رت-غ-ال-ي ك-ريسس-ت-ي-ان-و رون-ال-دو والمصسري محمد
صسÓح والكرواتي لوكا مودريتشص هم المرشسحين
الثÓثة الذين سسيتنافسسون على جائزة أافضسل ’عب
سسنة  2018التي يمنحها ا’تحاد في حفله السسنوي
المقرر يوم  2٤سسبتمبر وسساهم رونالدو في إاحراز
ف -ري-ق-ه السس-اب-ق ري-ال م-دري-د ا’سس-ب-ان-ي ،ال-م-وسس-م

ال -م-اضس-ي ،ل-ق-ب-ه ال-ث-الث ت-وال-ي-ا ف-ي راب-ط-ة أاب-ط-ال
أاوروبا لكرة القدم ،مثله مثل مودريتشص الذي قاد
أايضسا منتخب بÓده إالى مباراة النهائي لكأاسص العالم
ل -ل -م -رة اأ’ول-ى ف-ي ت-اري-خ-ه أام-ام صسÓ-ح ،ف-اخ-ت-ي-ر
أافضس -ل ’عب ف-ي ال-ب-ط-ول-ة اإ’ن-ج-ل-ي-زي-ة ال-م-م-ت-ازة
بعدما تأالق في صسفوف ناديه ليفربول وسسجل ٤٤
هدفا في مختلف المسسابقات الموسسم الماضسي.

مولودية بجاية

آالن ميشش ـ ـ ـال يثم ـ ـن ›ه ـ ـودات الÓعب ـ ـÚ
نّوه مدرب
مولودية بجاية
الفرنسسي آالن
ميشسال ،الفوز
لخ Òأامام شسباب
ا أ
قسسنطينة ،حيث
بذل اللعبون
›هودات كبÒة
على أارضسية
اŸيدان‡ ،ا سسمح
لهم بالظفر
بالنقاط الثلث
والرفع من
معنوياتهم.

بجاية :بن النوي توهامي

المدرب البجاوي أاضساف ،أانّ الفوز كان مسستحقا
وف -ي غ -اي-ة اأ’ه-م-ي-ة ،وه-و م-ا سس-اه-م ف-ي ت-ح-ف-ي-ز
الفريق ومواصسلة المشسوار في ظروف جيدة ،وقد
ك- -ان م- -ردود الÓ- -ع- -ب- -ي -ن ف -ي ال -مسس -ت -وى وب -ذل -وا
مجهودات كبيرة ،وحققوا بذلك أاول فوز خارج
الديار.
هذا ،ولم يخف ذات المتحدث وجود نقائصص يجب

معالجتها ،لمواصسلة المشسوار بثبات وفعال وبالتالي
ت-ف-ادي أاّي سس-ل-ب-ي-ات مسس-ت-ق-ب ،Ó-م-ع ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
ت-وظ-ي-ف ك-اف-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات لضس-م-ان ال-ح-فاظ على
سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة وال-ب-ق-اء ضس-م-ن ك-وك-بة
المقدمة.
ف -ي سس -ي -اق آاخ -ر ،ق -رر ال -م -دي-ر ال-ري-اضس-ي ل-ف-ري-ق
مولودية بجاية رشسيد مالك ا’نسسحاب من منصسبه،
أ’سسباب لم يفصسح عنها ،علما أاّن إادارة الموب كانت
في وقت سسابق قد لّمحت لÓسستغناء عن خدماته.

فّ
ضسل تعزيز صسفوف مانشسيسس Îيونايتد ‘ ٢٠٠٨

برباتوف يششرح سشبب عدم انتقاله إا ¤مانششيسش Îسشيتي

كشس-فت ت-ق-اري-ر صس-ح-فية
ب- -ري- -ط -ان -ي -ة ،أان م -انشسسسÎ
سس- -ي- -ت- -ي ك -ان م -ه -ت ّ-م -ا بضس -م
ال -ن -ج -م ال -ب -ل-غ-اري دÁي-ت-ار
برباتوف ،قبل انضسمامه إا¤
الغر Ëالتقليدي مانشسسسÎ
يونايتد عام .٢٠٠٨

أاضسافت صسحيفة ذا صسن أان
وكيل أاعمال برباتوف أاخبر
موّكله الذي كان يلعب حينها
ف -ي صس -ف -وف ت -وت -ن -ه -ام ،أاّن-ه
يحمل معه عرضسا لÓنضسمام
إال -ى م -انشسسس-ت-ر سس-ي-ت-ي ،ف-م-ا
كان من برباتوف إا’ أان رد
بالسسلب.».
في النهاية حّول مانشسسستر
سس -ي -ت -ي أان -ظ -اره إال -ى ال-ن-ج-م
ال -ب -رازي -ل -ي روب -ي -ن -ي-و ،ال-ذي
ان-ت-ق-ل ل-ل-ف-ري-ق م-ق-اب-ل 32.5
م -ل -ي -ون ج -ن -ي -ه إاسس -ت -رل-ي-ن-ي.
قال برباتوف ’« :أاعتقد أان
اأ’م- -ر ك- -ان ق- -ري- -ب- -ا ،أ’ك- -ون
صس-ادق-ا ،وك-ي-ل-ي أاخ-ب-رني عن

هذه ا’هتمامات ،لكن قلت
ل- -ه أاّ’ يشس- -غ -ل ن -فسس -ه ب -ذك -ر
أان- - -دي- - -ة أاخ- - -رى ،أان - -ا ذاهب
ل-م-انشسسس-ت-ر ي-ون-اي-ت-د ،بسس-بب
ال-ت-اري-خ والÓ-عبين والتقاليد
وك - -ل شس- -يء آاخ- -ر» .أاضس- -اف:
«أاعتقد أاّنها كانت الليلة التي
سس-ب-قت ضس-م سس-ي-ت-ي ل-روب-ينيو
م -ن ري -ال م -دري -د ،وق-ال ل-ي

وك-ي-ل-ي ح-ي-ن-ه-ا ،بربا ..هناك
فريق آاخر مهتم بك ،فقلت
له ..اذهب عن وجهي».
وخ - -ت- -م« :رّد ع- -ل- -ي ب- -أان- -ه- -م
سسيمنحونني أاموا’ أاكبر ،لكن
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ي ل-م ي-ك-ن اأ’م-ر
م-ت-عّ-ل-ق-ا ب-ال-م-ال ،ك-ان القرار
الصسائب أ’ني كنت على قّمة
الجبل للوصسول إالى حلمي.
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نادي ا’سسماعيلي

ينشسط اليوم ندوة صسحفية Ãركز سسيدي موسسى
ي-ت-واصس-ل ت-ربصص اŸن-ت-خب
ال- -وط- -ن- -ي Ãرك- -ز سس- -ي- -دي م -وسس -ى– ،سس -ب -ا
Ÿواج -ه -ة غ -ام -ب -ي -ا ‘ اط -ار م -ب -اري-ات ا÷ول-ة
الثانية لتصسفيات كأاسص افريقيا ل ·Óالتي
سس- -ت- -ج- -ري ‘ ال- -ك -امÒون ح -يث ال -ت -ح -ق ك -ل
الÓ-ع-ب ،Úأامسص ‘ ،ح Úسس-ي-نشس-ط ب-ل-م-اضس-ي،
م-ن-تصس-ف ن-ه-ار ال-ي-وم ،ن-دوة صس-حفية Ãركز
سسيدي موسسى.

»°ù«ªM QÉªY

خارج ألديار أأمام ألمنتخب ألغامبي ما سشيعبّد
ل -ه أل -ط -ري -ق ل -م -وأصش -ل -ة حصش -د أل -م -زي-د م-ن
أ’نتصشارأت حيث سشيخوضس ألخضشر مبارأتين
أأخريين في ششهر أأكتوبر أأمام ألبينين ذهابا
وإأيابا ومبارأة ألطوغو في ششهر نوفمبر على
أأن تختتم ألتصشفيات في نهاية ششهر مارسس من
أل -ع -ام أل -م-ق-ب-ل ب-م-ب-ارأة أإ’ي-اب أأم-ام غ-ام-ب-ي-ا
بالجزأئر .
أل-ت-ح-قت أل-ع-ن-اصش-ر أل-وط-ن-ية ،أأمسس أإ’ثنين،
ت-ب-اع-ا ب-ال-م-رك-ز أل-ت-ق-ن-ي لسشيدي موسشى حيث
حضشر كل ألÓعبين حتى ألمصشابين منهم في
صشورة أأيوب عبد ألÓوي ألذي تم تعويضشه
ب -ال Ó-عب ب -درأن خ -اصش -ة وأأن ه -ذأ أل -م -وع -د
سشيكون حاسشما ،كونه يتعلق بأاول تربصس تحت
ق - - - - -ي - - - - -ادة أل - - - - -م - - - - -درب أل - - - - -ج- - - - -دي- - - - -د.
ب-ي-ن-م-ا أن-هى ’ 17ع-ب-ا م-ن أل-ت-زأم-ات-ه-م مع
ن -وأدي -ه -م ،ي -وم ألسش -بت ،ب-خ-وضش-ه-م م-ب-اري-ات
ألبطولة في مختلف ألدوريات خاضس ثمانية
’عبين ،أأول أأمسس أأ’حد ،مباريات مع فرقهم
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بلماضشي يسشتدعي مدافع الوفاق بدران لتعويضس عبد الÓوي اŸصشاب

يقوم ألناخب ألوطني ،جمال بلماضشي ،أليوم
بتنششيط ندوة صشحفية بمركز سشيدي موسشى،
منتصشف نهار أليوم ،من أجل ألحديث عن
تربصس «ألخضشر» و موأجهة غامبيا ،علما أن،
يوم أأمسس ،عرف وصشول كل ألÓعبين خاصشة
أن ألناخب ألوطني كان قد كلف ألمناجير
حكيم مدأن بالتأاكيد على ألÓعبين بتفادي
ألتأاخر عن موعد أنطÓق ألتربصس ،خاصشة أنه
يريد أسشتغÓل كل دقيقة يقضشيها مع ألÓعبين
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ق -ام ب-ل-م-اضش-ي ب-اسش-ت-دع-اء
مدأفع وفاق سشطيف بدرأن من أجل تعويضس
غياب أيوب عبد ألÓوي ألذي تعرضس إ’صشابة
يدرك بلماضشي أنه أأمام غياب عامل ألوقت
سش -ي-ك-ون ع-ل-ي-ه أسش-ت-غÓ-ل ك-ل أأوق-ات أل-ت-ربصس
بطريقة تسشمح له بتحضشير ’عبيه من جميع
ألنوأحي ألنفسشية و ألبدنية و ألفنية و هي
ألعوأمل ألتي سشتسشاهم في ألرفع من جاهزية
ألÓعبين.
ك -م -ا ي-ك-تسش-ي ه-ذأ أل-ت-ربصس أأه-م-ي-ة قصش-وى
بالنسشبة للمدرب ألجديد ألذي سشيبدأأ مهامه
ف- -ي وقت حسش -اسس ل -ل -غ -اي -ة بسش -بب أل -ت -رأج -ع
أل-ره-يب ل-ن-ت-ائ-ج أل-تشش-ك-ي-ل-ة أل-وط-ن-ية وأأدأئها،
فضش Ó-ع-ن ف-ق-دأن ألÓ-ع-ب-ي-ن ل-ل-ث-ق-ة وأل-رغبة
وأل -ت -ح -ف -ي -ز وه -ي ع-وأم-ل ظ-ه-رت ج-ل-ي-ة ف-ي
ألمباريات أأ’خيرة ،خاصشة في عهد ألمدرب
ألسشابق رأبح ماجر.
سشتكون مهمة بلماضشي أأ’ولى محاولة إأعادة
أل-ث-ق-ة لÓ-ع-ب-ي-ن وف-ت-ح صش-ف-ح-ة ج-دي-دة ورأأب
ألصش -دع ف -ي أل -ع Ó-ق -ة ب-ي-ن ألÓ-ع-ب-ي-ن وإأع-ادة
ألمنتخب إألى ألسشكة ألصشحيحة بجانب ألنتائج
أل-ف-ن-ي-ة ح-يث ي-رأه-ن ب-ل-م-اضش-ي ع-ل-ى ت-دشش-ين
م-غ-ام-رت-ه أل-ت-دري-ب-ي-ة أل-ج-دي-دة ب-ان-تصش-ار م-ن

ألعدد
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في صشورة ألمهاجم بغدأد بونجاح ألذي لعب
مبارأة مع فريقه ألسشد أأمام ألحانية ومدأفع
رين ألفرنسشي بن سشبعيني ألذي وأجه بوردو
وبن طالب ألذي لعب مع ششالك  04أأ’لماني
أأم-ام ه-ي-رت-ا ب-رل-ي-ن ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأل-ى أل-م-دأف-ع
م- -ح- -م -د ف -ارسس أل -ذي خ -اضس ل -ق -اء أل -دوري
أ’يطالي مع فريقه سشبال أأمام تورينو ،بينما
خ-اضس ث-ن-ائ-ي ري-ال ب-ي-ت-يسس أ’سش-ب-ان-ي ع-يسشى
ماندي ورياضس بودبوز دأربي أأ’ندلسس أأمام
أششبيلية وتوأجه ألÓعبان رفيق حليشس وياسشين
ب -رأه -ي -م -ي ،مسش -اء أأول أأمسس ،خ Ó-ل م -ب -ارأة
موريرينسشي وبورتو في ألدوري ألبرتغالي.
أأجرى «ألخضشر» ،مسشاء أأمسس ،تدريبا خفيفا
ع -ل-ى أأن ت-ب-دأأ أأ’م-ور أل-ج-دي-ة أل-ي-وم أل-ثÓ-ث-اء
ح- -يث سش -ي -ت -درب أل Ó-ع -ب -ون ب -م -ع -دل حصش -ة
تدريبية وأحدة إألى غاية موعد ألسشفر إألى
أل -ع-اصش-م-ة أل-غ-ام-ب-ي-ة ب-ان-ج-ول ،ي-وم أل-خ-م-يسس
ألمقبل ،بينما تجرى ألمبارأة ،مسشاء ألسشبت
ألقادم ،بمدينة باكاو ألغامبية .

أأع -ل -ن رئ-يسس م-ج-لسس إأدأرة
ن-ادي أإ’سش-م-اع-ي-لي ألمصشري
لكرة ألقدم ،إأبرأهيم عثمان،
إأن إأدأرت- -ه سش- -تسش- -ان- -د خ- -ي -ر
أل - -دي - -ن م - -اضش - -وي ،م - -درب
أل-ف-ري-ق ف-ي م-ه-م-ته ألحالية،
رغم أ’نطÓقة ألصشعبة في
أل-ب-ط-ول-ة وأل-نتائج ألمتذبذبة
أل-مسش-ج-ل-ة ب-ع-د م-رور خمسس
ج- -و’ت .صش- -رح أب- -رأه- -ي -م
ع-ث-م-ان ل-لصش-ح-ف-ي-ين « :إأدأرة
أإ’سش- -م- -اع- -ي- -ل- -ي سش- -تسش- -ان- -د
ماضشوي في مهمته وألبطولة
’زألت في بدأيتها و’ بد من
سش- - -رع- - -ة أل- - -ت - -ع - -ويضس ف - -ي
أل-م-ب-اري-ات أل-م-ق-بلة .ووأصشل
«أأطلب من ألكل في ألفريق
أل- -ت -رك -ي -ز خ Ó-ل أل -م -رح -ل -ة
أل- -ح- -ال- -ي -ة لسش -رع -ة ت -ع -دي -ل
أأ’خطاء وعودة قوية بالفريق
في مسشابقة ألبطولة».
أأك -م -ل «نسش-ع-ى ل-ل-وصش-ول إأل-ى
أ’سش -ت -ق -رأر أل -ف -ن-ي ل-ل-ف-ري-ق
خ -اصش -ة وأأن-ن-ا م-ق-ب-ل-ي-ن ع-ل-ى
خوضس
ع -دد م -ن أل -ب -ط -و’ت» .أأت-م

«أأنتظر من ألكل بذل ألمزيد
من ألجهد إ’سشعاد جماهير
أإ’سشماعيلي».
ويحتل أإ’سشماعيلي ألمركز

ألثامن برصشيد  6نقاط بعدما
ح - -ق - -ق أن- -تصش- -ار وح- -ي- -د و3
تعاد’ت وخسشارة).

إا‚لÎا

سشاديو ما Êيفوز بجائزة أاحسشن ’عب لششهر أاوت

ديل بيÒو:

مودريتـ ـ ـشس قـ ـ ـدم أاداء ‡يّـ ـ ـزا مـ ـ ـع الريـ ـ ـال

أاقر أاليسساندرو ديل بيÒو ،أاسسطورة
جوفنتوسص ،بأاحقية لوكا مودريتشص‚ ،م
ريال مدريد ‘ الفوز بجائزة أافضسل ’عب
‘ أاوروب - -ا ،ع - -ل - -ى حسس- -اب ك- -ريسس- -ت- -ي- -ان- -و
رونالدو وﬁمد صسÓح.

وق-ال دي-ل ب-ي-ي-رو ،ف-ي تصش-ري-ح-ات لشش-ب-ك-ة
سشكاي سشبورتسس لقد أأبدع مودريتشس وقدم
أأششياء غير عادية مع ريال مدريد وفي
كأاسس ألعالم ،لذلك أسشتحق ألجائزة ،لكن
كريسشتيانو أأيضًشا قدم موسشًما رأئًعا» .وتابع:
«ألكرة ألذهبية؟ في كثير من أأ’حيان يتوج
ب- -ه- -ا م -ن ف -از ب -ج -ائ -زة أأفضش -ل ’عب ف -ي
أأوروب -ا» .ع -ن غ -ي -اب رون -ال -دو ع -ن ح -ف -ل
أليويفا ،أأوضشح« :هناك جدل بسشبب وجود

ميسسي :

ب -عضس أل -مشش -اك-ل ،ه-ن-اك خ-ط-أا م-ا ،ل-و ق-ال
كريسشتيانو إأنه ’ يسشتطيع ألذهاب إألى مونت
كارلو ،لن تكون هناك مششكلة».
ووأصش- -ل« :ك- -نت سش- -أاغضشب أأيضش- -ا ل- -و ك- -نت
م -ك -ان -ه ،ح -ال ع -دم ت -ت -وي -ج -ي ،ل -ك -ن ع-دم
ألذهاب إألى ألحفل ششيء آأخر» .وتطرق
ديل بييرو ،للحديث عن أنطÓقة صشاروخ
ماديرأ مع أليوفي ،ألخالية من أأ’هدأف ،إأذ
قال« :في إأيطاليا ألدفاع يكون أأمًرأ معقًدأ
بالنسشبة للمهاجم ،يجب على كريسشتيانو أأن
يعرف بطولته ألجديدة» .وأأتم« :يمكن أأن
يششعر جوفنتوسس بالسشعادة ألغامرة ،حيث
فاز بجميع ألمباريات بدون أأهدأف رونالدو
أأو ديبا’».

ت - -ح ص ش - -ل ن - -ج - -م ل - -ي -ف -ر ب -و ل أ ’ إ ن -ج -ل -ي -ز ي
س ش -ا د ي -و م -ا ن -ي  ،ع -ل -ى ج -ا ئ -ز ة أ أ ف ض ش -ل ’ ع ب
ف -ي أ ل -ب -ر ي -م -ي -ر ل -ي -غ ع -ن ش ش -ه -ر أ أ و ت  ،و ف ً -ق -ا
ل -ر أ ب -ط -ة أ ل  Ó-ع -ب -ي -ن أ ل -م -ح -ت ر ف ي ن  . .و ل ع ب
أ ل س ش ن غ ا ل ي س ش ا د ي و م ا ن ي  ،د و ًر أ أ أ س ش ا س ش ًي ا ف ي
أ ح - - -ت  Ó- - -ل أ ل - - -ر ي - - -د ز ص ش - - -د أ ر ة أ ل - - -د و ر ي
أ ’ إ ن -ج -ل -ي -ز ي  ،و ت -ح -ق -ي -ق أ ل -ع  Ó-م ة أ ل ك ا م ل ة ،
بعد ألفوز في ألمباريات أ’أربع أ’أولى
من عمر ألمسشابقة ،بتسشجيله  3أأهدأف،
أ ل ش ش -ه -ر أ ل -م -ا ض ش -ي  .و ت -ف -و ق م -ا ن -ي ع -ل -ى
س ش -ي -ر ج -ي -و أ أ غ -و ي -ر و و ب -ي -ن -ج -ا م -ي -ن م -ي -ن -د ي
( م - -ا ن ش ش س ش - -ت - -ر س ش -ي -ت -ي )  ،و ن -ي -ل أ إ ي -ث -ر ي -د ج
( ك - -ا ر د ي - -ف ) و ل - -و ك -ا س س م -و ر أ ( ت -و ت -ن -ه -ا م )

و ر و ب -ر ت -و ب -ي -ر ي -ر أ ( و أ ت -ف -و ر د )  ،أ إ ذ ح ص ش -ل
أ ل - -د و ل - -ي أ ل س ش - -ن - -غ - -ا ل - -ي ع - -ل - -ى  % 5 8م - - - -ن
أ’أصشوأت..

بايرن ميونيخ

هونيسس يششرح سشبب عدم انتقال
بواتينغ إا ¤باريسس سشان جÒمان

« لدينا تششكيلة قادرة على الفوز برابطة أابطال أاوروبا»

أأكد ليونيل ميسشي ،أأسشطورة نادي برششلونة ،على رغبة فريقه في
أل-ف-وز ب-دوري أأب-ط-ال أأوروب-ا ه-ذأ أل-م-وسش-م ،ب-ع-د أل-ت-ع-اق-دأت أل-ت-ي
أأب-رم-ه-ا أل-ب-ل-وغ-رأن-ا ،ه-ذأ ألصش-ي-ف .وصش-رح أل-ن-ج-م أأ’رج-نتيني في
مقابلة أأجرأها مع رأديو كتالونيا ،بأان دوري أأ’بطال ،هو ألهدف
أأ’سشاسشي للفريق ،بعدما ودع ألمنافسشات من أأدوأر خروج ألمغلوب،
في آأخر  3نسشخ .قال ميسشي «هذأ هو ألوقت لنفوز فيه بدوري
أأ’بطال ،لدينا تششكيلة مذهلة ،أأسشوأأ إأقصشاء لبرششلونة في ألبطولة،

كان أأمام روما خÓل ألنسشخة ألماضشية ،بسشبب ألنتيجة وطريقة
أللعب ألتي ظهرنا بها» .وودع برششلونة ،دوري أأ’بطال ،ألموسشم
ألماضشي ،على يد روما ،بعد ألفوز ذهابا بنتيجة  ،1-4وألخسشارة
إأيابًا بثÓثية دون رد .وأأتم «يجب أأن نسشعى لتحقيق ذلك ،لدينا
قائمة مدهششة بإامكانها ألفوز بالبطولة ألقارية ،وهي أأيضشا قادرة
ع -ل -ى أل -م -ن -افسش-ة  .».وأأوق-عت ق-رع-ة م-ج-م-وع-ات دوري أأ’ب-ط-ال،
برششلونة في مجموعة وأحدة مع توتنهام وإأنتر ميÓنو وآأيندهوفن..

إاسسبانيا

تنافسس كب Òب Úالبارصشا والريال منذ البداية

أأششارت تقارير صشحفية إأسشبانية ،إألى وجود أأزمة على طاولة
خافيير تيباسس ،رئيسس رأبطة ألليغا ،بسشبب تفوق ريال مدريد
وبرششلونة .وذكرت صشحيفة سشبورت أأن  3جو’ت كانت كفيلة
إ’ظ -ه -ار أل -ل-ي-غ-ا ع-ل-ى أل-ن-ح-و أل-م-ع-ت-اد ،ح-يث أأن ري-ال م-دري-د
وب -رشش -ل -ون-ة ،ه-م-ا أل-م-رشش-ح-ان ل-حصش-د أل-ل-قب ،دون وج-ود أأي
فرصشة للفرق  18أأ’خرى» .أأضشافت ألصشحيفة «فقط سشيلتا
فيغو تمكن من ألفوز في مبارأتين وتعادل في وأحدة ،ولكنه ’
يبدو أأنه سشيصشمد على هذأ ألنحو طوأل ألموسشم» .تابعت
«أأتلتيكو مدريد ألذي كان ينافسس أأحيانا على ألصشدأرة ،أأصشبح
خلف ألفريقين برصشيد  5نقاط ،رغم بقاء غريزمان وتعزيز
ألفريق بÓعبين أأقوياء مثل توماسس ليمار».
أأوضش -حت «ب -دأأت أل -م-ن-افسش-ة ح-ام-ي-ة ب-ي-ن ب-رشش-ل-ون-ة وأل-ري-ال،
فخÓل  3مباريات ،حقق ألفريقان ألعÓمة ألكاملة ،وبهذه

ألطريقة ،سشتفتقد ألليغا جاذبيتها بانحصشار ألمنافسشة بينهما،
وهذه مششكلة كبيرة بالنسشبة إألى خافيير تيباسس ،ألذي يسشعى
إألى أأخذ ألمنافسشة ،إألى ألو’يات ألمتحدة أأ’مريكية».
أأردفت «ألريال ألوحيد ألقادر على مطاردة برششلونة في
ألليغا ،خاصشة مع ألمدرب جوليان لوبيتيغي ،حيث تخلصس
أل -ف -ري -ق م-ع-ه م-ن أن-ف-رأد ك-ريسش-ت-ي-ان-و رون-ال-دو ،وب-ات ج-م-ي-ع
ألÓعبين ،مهمين مجدًدأ» .أسشتطردت «كريم بنزيما وغاريث
بيل ،تحو’ أ’برز نجوم ريال مدريد هذأ ألصشيف ،خاصشة
ألمهاجم ألفرنسشي ألذي يتقاسشم صشدأرة هدأفي ألليغا مع
ليونيل ميسشي».
أأتمت «كÓسشيكو ألذهاب سشيقام في  28أأكتوبر بالكامب نو،
وأإ’ياب في  3مارسس في ألبرنابيو ،وفي حال أسشتمر تفوق
ألثنائي ،يمكننا ألتحدث وقتها عن بطل ألليغا بينها.».

نصشح أأولي هونيسس ،رئيسس نادي بايرن ميونخ
أأ’ل - -م - -ان- -ي ،إأدأرة ب- -اريسس سش- -ان ج- -ي- -رم- -ان
ألفرنسشي ،بالبحث عن مدير رياضشي آأخر،
ليحل بدً’ من أأنتيرو هنريك .حاول سشان
جيرمان ،ضشم جيروم بوأتينغ ،مدأفع ألفريق
ألبافاري هذأ ألصشيف ،إأ’ أأن ألصشفقة لم تتم،
ق -ب -ل غ -ل -ق ب -اب أ’ن -ت -ق-ا’ت ب-ن-ه-اي-ة ألشش-ه-ر
أل -م -اضش -ي .ق -ال ه -ون -يسس ،ف -ي تصش -ري -ح-ات
لصشحيفة كيكر ،أأود أأن أأنصشح باريسس سشان
جيرمان ،بأان يسشتبدلوأ مديرهم ألرياضشي،
ف -ه -ذأ أل -رج -ل ’ ي -ع -ط -ي صش -ورة ج -ي -دة ع-ن
ألنادي».
أأضشاف «’ يمكن لباريسس أأن يمتلكوأ مدير
ري -اضش -ي ك -ه -ذأ ،إأذأ أأرأدوأ أأن يصش -ب -ح -وأ م -ن
أأفضشل أأندية ألعالم» .أأوضشح «لقد طلبنا 50
مليون أأورو؛ أ’ننا لم نكن نريد ترك جيروم،
وأفترضشنا أأن باريسس لن يدفع هذأ ألمبلغ بعد
مششاكله ألمالية .».أأتم «كذلك أأردنا أأن نقوم
بما يريده مدربنا؛ أ’نه كان يريد أ’حتفاظ
بخدمات ألÓعب.».

á````æ«eGC.ê : OGó```YEG

فالك
ا◊مل

IÒãe QÉÑNGC

هناك فرق بين شسخصص
يأاتي إاليك حينما ل يبقى
لديه أاحد وشسخصص حتى و أان
كان لديه الناسص جميعا ياأتي
إاليك.
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الثÓثاء  ٠٤سسبتم ٢٠١٨ Èم اŸوافق لـ ٢٤ذي ا◊جة  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٧٣٧
mimigaga783@gmail.com

الثور

بأاخÓقك فقط تجَعل
م- - - -ن َي - - -راك ألّول َم - - -رة
يتمنى أان َيراك مَرًة ثانية.

«قطع فنية» لذيذة
جاهزة لألكل

ا÷وزاء

السسعادة التي تضسعها
في جيوب اآلخرين ،
سس-ت-ع-ود ي-ومً-ا؛ لـت-خ-ت-ب-ئ ف-ي
جيوبك عندما تحزن.

نجحت خبازة روسسية في
تحويل مهنتها من مجرد
خبر الكعكات اإلى «فن»،
م -ن خ Ó-ل ت -ق -دي-م « ق -ط -ع
ف - -ن -ي -ة » ل -ذ ي -ذة ب -ا أ ش س -ك -ا ل
دق - -ي -ق -ة و ا أل -وا ن زا ه -ي -ة . .
ب -دا أ ت ال -خ -ب -از ة ا ل-ر وس س-ي -ة
ا إ ي-ل -ي -ن-ا ج -ن وت (  3 1عاما)
نشساطها قبل نحو عامين،
وت -ق -دم ك -ع -ك -ا ت ت ص س-م-م -ه -ا
وت -ز ي -ن -ه -ا ب -ن -ف س س-ه-ا د اخ -ل
م -ق -ه -اه -ا ال-خ -اصص  ،ح س س ب
ما ذكرت وكالة رويترز..
لن-ها أاوًل ليسست
لح-د أ
ل ت-خ-ب-ر ِب-م-ع-اصس-يك أ
ومن اأغرب الأشسكال ،التي
م -ج -اًل ل -ل -ف -خ -ر ث -م أان -ه -ا ن -وع م -ن ال -م -ج-اه-رة
ا أ ب -د ع -ت-ه-ا ك-ع-ك-ة ع-ل ى ه يئ ة
لنسسان معافى إال المجاهر بالمعصسية وأاخيرًا
وا إ
ا خ- -ط - -ب - -وط وا أ خ - -ر ى ع - -ل -ى
البشسر ل ينسسون وإان
ش س -ك -ل ح -ذاء و ث -ال -ث -ة ت-ب-دو
تبت.
ك -ب -ر م -ي -ل م -ل -ي ء ب -ال -ع-ن ب. .
و ي سس -ت -غ -ر ق ص س -ن -ع ال -ك -ع -ك -ة
ا ل- -و اح- -دة ي - -وم -ا ا أو ي -وم -ي -ن
ب - - -ح س سب د رج - - -ة ص س- - -ع- - -و ب - -ة
ا ل -ت صس -م -ي -م ،وت -ب -ا ع ال -ك -ع -ك -ة
ا ل- -و اح- -دة م -ق -ا ب -ل ن -ح -و 1 0 0
دو ل ر  . .وج - - -ذ بت ال - - -خ - - -ب - -ازة
ا ل شس- - - -ا ب - - - -ة اه- - - -ت - - -م - - -ام ا آ لف
ا ل أش س - -خ - -اصص ف- -ي روس س- -ي - -ا ،ا إذ
ت-ح -ظ-ى ص س -ف-ح -ت -ه -ا ع-ل ى تط بي ق
ا إ نس س -ت -غ -را م ب-م -ت -اب -ع-ة  2 1 3ا أل ف
شسخصص..

أاكتم سسّرك

لل
ع
Èة

حك ـ ـم و أامثـ ـال
نبضسنا فلسسطين ـي لألب ـد

^ َ
ل َت-ع-ط-ي ال-ن-اسش أاكَ-ث-ر ِمْ-ن َح-قَ-ها فالَورد
َيٌموت ِم ْ
ن َكثَرة الّماء

نبضسنا
فلسسطيني
لألبد

^ عندما ل تعرف ظروف ا خرين ضسع لسسانك
بحلقك.

ب
لكِ في القلوِب مناز ٌ
ش أانتِ الح t
ل ورحاُب  ..يا قدس ُ

ابتسسم

لحباُب
وا أ

السسرطان

لله ،
منع
لك.

^ أان البرق
لرضسّية
يضسرب الكرة ا أ
مئة مرة في كلّ ثانية من
الزمن؟.

شس
غ
ل
ع
قلـك

ن والخ ّ
طاُب
ء سسطوَرُه  ..مجدًا صسُÓح الّدي ِ
لي سِسفُر تاريخٍ أاضسا َ
ى  ..لي في ِ
لي ذكريا ٌ
ك غاليتي صِسبًا وشسباُب
ن لي رؤو ً
ت لي أاما ٍ
للبـــاُب
لحــُÓم بعَدكِ ُتقفُر ا أ
لي فيـكِ أاحٌÓم وبعَدكِ تنتهي  ..ا أ
ت علي ِ
خ شسعبي في حماكِ مسســطٌّر  ..شســهد ْ
تاري ُ
ن وقبــــاُب
ه مـآاذ ٌ

األسسد

الع- -ت- -ذار ل ي- -ع -ن -ي
دوم -ا أانك م -خ -ط -يء،
ب- -ل ق- -د ي- -ع- -ن- -ي أانك ت- -ه- -ت -م
للشسخصص الذي تعتذر له اأكثر
من اهتمامك بكبريائك

حل العدد السسابق:

^ أان رواد الفضساء ل
يسس -ت-ط-ي-ع-ون ال-ب-ك-اء؛
بسس -بب ع -دم وج-ود ج-اذبّ-ي-ة؛ مّ-م-ا ي-ؤودي
إالى منع تدفق الدموع.

^ ال -ل-ه عّ-زوج-ل.
ق-ب-ر الشس-ه-ي-د ،م-ك-ة
المكرمة.

العذراء
اف - - -ع - - -ل الشس- - -يء ال- - -ذي
ي- -ج- -ع- -لك سس -ع -ي -دا وك -ن م -ع
األشس- -خ- -اصص ال -ذي -ن ي -ج -ع -ل -ونك
تبتسسم أاما الباقين فأارسسلهم زحل.

كلنا ‰لك تلك التخيلت التي نعلم انها
تصسبح حقيقة و لكن … نحبها.

حّبـ ــ
ـ
ك

‘

العقرب

حياة سَستدِرك أاَن هَناك َدور لِكل
في ال َ
شَسخصص ُتقابِله ،البعضص سَسيختِبُركَ ،والبَعضص
سَسُيِحبكَ ،والَبعضص سَسُيعِلمك.

القوسس
الصسبر جميل فالحياه لها مصساعب لن نجتازها
ال بالصسبر.

ا÷دي
البعضص يفسسر أادبك على أانه «خوف» ألنه ل يعرف
المّودة بدون ُمقابل ،والبعضص ُيفسسر طيبتك أانها «غباء» ألنه
لم يتعود إال على سسواد قلبه.

^ يقول أاحدهم :سسأالني حكيم ذات يوم ..ماأاجمل ماقرأات في حياتك؟ قلت
 :تم إايداع مبلغ في حسسابك.

^ رسسالة إالى مُخِترع الِمكَياج اَما بعد سسُود الsله وجُهك ُ ..كنا
لن أاصس-بحنا
ُن-رسِس-ل َعُ-ج-وزا ل-ت-خ-ت-ار ل-ن-ا الَ-ع-رُوسش  ..وا آ
نرسسل مجموعة خبراء.

اŸيزان
افعل م تريد في هذه آالحياة
فسسعادتك بيديك و لكن ل تنسسى األمر
آالذي خلقت من أاجله.

يـ ـا ب ـ ــ
لدي

وطنــــي وطنــــي
غالـــــي الثمــــن
روحـــي مالــــي
نفسســــي بدنــــي
وأانا الحــــامي
لــــك فــــي المحـــــن
لتعــــشش حــــرا
طــــول الزمـــــن

ل ولــي أانسسـاُب
لي فِيـكِ أاقداٌر ولي داٌر ولـي  ..أارضٌش ولي أاهــ ٌ
لقصسى ولي سساحاُت ُ
ه  ..والمنبُر المغدوُر والمحراُب
لي المسسجُد ا أ

^ ح-اج-ي-ت-ك-م ع-ل-ى
شَس-ه-ل-ول َب-ه-ل-ول لبسش خيار
المÓبسش يابسش وفي وسسط
م-ب-ل-ول وم-ب-لول في وسسط
يابسش؟

لله لم
وفي لمنع

الدلو
وعندما يريدون الرحيل  ،قل لهم  « :أارحلوا ! لكن ل تعودوا أابدا ً !  ،كونوا
للرحّيل أاوفياء  ،لعلنا نكون أايضساً َلنسسيانكم مُخلصسين».

ا◊وت
ل يوجد أاي سسبب مقنع ان تيأاسص من الحياة إان كان حزنا فكُن من الصسابرين وان كان فراق فكلنا راحلون.

áMGÎ°SG

الثÓثاء  ٠4سسبتمبر ٢٠١٨
الموافق لـ  ٢4ذي الحجة  ١4٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

عزف

من ا’لوان نهر عربي «م»

اللغز:
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ب
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شس
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ف

ف
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صس

ت

ا

ل

ل

ل

ء

ا

ا

ا

صس

ل

ي

ل

ا

الكلمـــــــات:

الحديث ،الذب ،الصصيغة ،الصصدق ،النفسس ،الشصكر ،ا’حÓم ،الخادعة ،الواقع،
التغلب ،الدين ،المشصاكل ،الجزاء ،الوفاء ،العيشس ،الخداع ،الخيانة ،التفكير،
العقود ،الناسس ،الفجور ،العطف ،الدرسس ،السصبع ،الغير ،النغ،،،

Ÿاذا تسستخدم أاقÓم الرصساصص
دون غÒها من اأ’قÓم اأ’خرى
‘ الفضساء أاهي
أا  -بسصبب خفة وزنها
ب  -بسصبب لونها الرمادي
ج  -بسصبب انعدام الجاذبية
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٥
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` 5

ي

ح

ج

سس

ر

ا

ع

ق

ا

و

ا

ل

١

مدينة سسينمائية بالو’يات
اŸتحدة عاŸية

٢

٣

4

مؤولف للكتابة
مقدم اسسيا

ضسمير
منفصسل

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا  ) ١ :يا ام العيون السسود ،العراق ،دام ،ي.ي،
دا ،برد ،قلب ،نعمل ،رياح ،عمال ،لو ،رم ،شسقيق،
باي ،ب.ب.ب ،بغداد ،رد ،ياسسر عرفات ،برر،
المنيع،،

`` 6

ت

ل

ز

ا

الطموح

`7

م

ا

ا

ل

١

` 8

سس

م

ء

ا

شسعوب
ثلثا جسسر
عمل «م»

للنفي

صسوت
ا’نفجار
للنصسب

برق

9

ف

ا

ل

خ

غذاء أاسسيوي
نفق «م»

بديل

عموديا  ) ١ :يلي ،قروابي ،اسس ،عليل ،عار ،اود،
اب ،مدير ،مداد ،حر ،أارب ،مال ،مبدع ،’ ،مل،
ار ،علي معاشسي ،فل ،يعي ،نمق’ ،م ،ور ،عيب،
تن ،نادر ،قبر ،دين ،بديع،...

الحل متاهة ا أ
’رقام
+ ٨٨ + ٧٩ + ١٦ + ٥٨ + ٤٤ + ٣٥ + ٠٣
٣٥٣ = ١٢ + ١٨
الحل  /تسصل وتثقف

ج  /العنوان اأ’صسلي لكتاب
كليلة ودمنة ’بن اŸقفع هو
«الفصسول اÿمسسة»

` 10

ن

شس

ي

ع

روائي سسقط
شسهيد «م»
قعد

ثروة
حرف مكرر

` 11

ل

ا

ل

٢

عاصسمة
اوروبية

٣

1

السسعودية
ا◊رصص
ا’عدام
حسسن البكر

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

د

للتمني

للنهي

حادق

الكلمــات السسريــة
ا

احب «م»

أاخفى

في الوجه
خاصستي

مداد

عاصسمة
مسسرح الهواة

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف

ل

٧

للتخيير
ثلثا حرسس

تفقد
حرف مكرر

’شص- -ارة –ت- -وي ع- -ل- -ى
ه - -ذه ا إ
دوائر مرقمة من  ١إا ،٨ ¤و‘
ن -فسس ال -وقت ع -ل -ى ح -روف
ﬂت- -ل- -ف- -ة ،ب- -ح- -يث أان رم -ز
’شص- - - -ارة ي- - - -ت - - -ك - - -ون م - - -ن
ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح- - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
Ÿدرب ح - - -ارسس م- - -ن- - -ت- - -خب
اÿضصر

شس

مخرجة
سسينمائية
هندية
ثلثا لكن
اجراء
للنهي

٥

١٠١٢

روائي
جزائري

ثلثا ماضس دولة امريكية
سسئم

سصر باŒاه ا أ
’سصهم
مبتدئا با◊رف أالف (اأ) حتى
تصصل إا ¤حرف الدال (د)
لتجد الكلمة اŸفقودة.

١٧٧٣٧

رقــــــــــم

مسسرحية من
إانتاج مسسرح
غليزان

دردشسة
لسسهم
اأ

العدد

4

لعبــــة الحـــروف

ك

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
’خرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢٨٧نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ) ١قائد وفاق سسطيف
 ) ٢عتاب ،و’ية جزائرية
 ) ٣شسعوب «م»،
 ) 4سسلف  ،براق،
 ) ٥بلدية بو’ية عين الدفلى ،نهر عربي،
 ) ٦عكسس صسوت ،شسعب «م» ،مرضس معدي،
 ) ٧عتب،
 ) ٨لقب عثماني ،عبر ،ابو البشسرية،
 ) ٩سسئم  ،الرقم،
 ) ١٠ا’سسم اأ’ول لحارسس مولودية الجزائر،
نام ،ثلثا نيم،،
 ) ١١اسسم علم مذكر ،لقياسس المسسافة «م»،
عملة اسسيوية،

عموديا
 )١هداف شسباب قسسنطينة ،عطل
 )٢ثلثا بون ،يلحق ،اسساند
 )٣عاصسمة افريقية ،للتخيير،
 )4وجع ،قادم ،نجمع «م»،
 ) ٥عتب ،رجاء،
 ) ٦شسعوب «م» ،متشسابهان ،حرف مكرر،
 )٧سسئم ،والدي،
 )٨مكمل ،السسائل الحيوي،
 )٩قهوة ،للنصسب ،انصساف «م»،
’ذاعة الوطنية،
 )١٠ثلثا جسسر ،معلق با إ
 ) ١١قادم ،سسأام «م» ،سسلف،

.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٠٤سش-ب-تم : ١٩٥٥ Èت-ظ-اهر جنود
ا’ح- -ت- -ي- -اط ال -ف -رنسش -ي ÚاŸسش -ت -دعÚ
ل- -ل- -خ- -دم- -ة ب- -ا÷زائ- -ر Ãح- -ط- -ة ق -ط -ار
مونÈناسس بباريسس معÈين عن رفضشهم
اŸصش Òالذي ينتظرهم ‘ ا÷زائر .

٢4

الفجر٠٤.٥٢................:
الششروق٠٦.٢١..............:
الظهر١٢.٤٧.................:
العصشر١٦.٢٥................:
المغرب١٩.١٦...............:
العششـاء٢٠.٣٧.................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الثÓثاء  ٢٤ذوالحجة  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٠٤سشبتمبر  ٢٠١٨م

 34°ا÷زائر

 32°وهران

 33°ا÷زائر

1٧٧3٧

بفضشل اسشتغÓل معلومات Ÿفارز ا÷يشس

30°

 31°وهران

الثمن  ١٠دج

31°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

توقيف  3عناصضر دعم ا÷ماعات ا’رهابية
و 9أاشضخاصس بحوزتهم اسضلحة نارية
مشسÎك -ة ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن ب-ات-ن-ة
واŸدية  ،تسسعة ( )09أاشسخاصس بحوزتهم ( )08أاسسلحة
ن-اري-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع وب-ن-دق-ي-ة ( )01صس- -ي- -د و()04
ك -ي -ل -وغ -رام-ات م-ن ال-ب-ارود ‘ ،ح Úح-ج-زت م-ف-ارز
أاخ- - - -رى ( )14,3ك- - -ي- - -ل- - -وغ- - -رام م- - -ن م- - -ادة TNT
ومسسدسس )02(Úآالي Úبكل من ع Úقزام و“Ôاسست

....و توقيف  4منقب Úعن الذهب وضضبط مواد غذائية

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وب -فضس -ل اسس -ت-غÓ-ل
اŸعلومات ،أاوقفت مفرزة مشسÎكة للجيشس الوطني
الشس- -ع- -ب -ي ،اول امسس الح -د بسس -ط -ي -ف ث Ó-ث -ة ()03
عناصسر دعم للجماعات اإلرهابية.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز

من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشس -ع -ب-ي ،إاث-ر ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن ت-ن-دوف،
“Ôاسست وع Úق- - - - -زام )04( ،م -ن -ق -ب Úع -ن ال-ذهب
ومهرب )02( Úاثن Úوضسبطت شساحنت Úو( )16طنا من
اŸواد الغذائية اŸوجهة للتهريب ،بالضسافة إا)05( ¤
مولدات كهربائية و( )06مطارق ضسغط ،فيما حجز
عناصسر الدرك الوطني ( )35,6قنطار من مادة التبغ
و( )1200وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشس -روب -ات ب -ك-ل م-ن
مسستغا/Âن.ع ،2.بسسكرة والوادي/ن.ع .4.ق و

عملية التمششيط ’ تزال متواصشلة Ãنطقة تفاسشور ببلعباسس

كانوا ‘ مهمة تدخل

القضضاء على ارهابي واسضÎجاع كÓشضنيكوف وذخÒة

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر
ع -م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط Ãن-ط-ق-ة
ت -ف-اسس-ور ،ولي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
قضست م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي
الشسعبي ،مسساء امسس الثن ، Úعلى
إاره - -اب - -ي واسسÎج- -عت مسس- -دسس- -ا
رشس -اشس -ا م -ن ن -وع ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف

وك - -م - -ي - -ة م - -ن ال- -ذخÒة ‘ ،حÚ
كشسفت ودمرت ﬂبأا لÓرهابيÚ
يحوي مواد ُتسستعمل ‘ –ضسÒ
اŸت -ف -ج -رات وال -ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة
الصسنع.
جدير بالذكر أان العملية ل تزال
متواصسلة أاين تقوم حاليا وحداتنا

ب- -ت- -ط -وي -ق اŸن -ط -ق -ة وﬁاصس -رة
اÛم-وع-ة اإلره-اب-ي-ة ال-ت-ي ك-انت
وراء اغتيال مواطن )02( ÚاثنÚ
خÓ- -ل شس- -ه- -ر رمضس- -ان اŸنصس- -رم
ببلدية واد السسبع.

ق.و

’نعاشس ا’قتصشادي لرئيسس ا÷مهورية
Œسشيدا لÈنامج ا إ

عÓمة بنز بتيارت تسضلم  150مركبة نقل مدرسضي
للجماعات اÙلية

ق- -امت أامسس الث- -ن Úالشس -رك -ة
ا÷زائرية لصسناعة السسيارات من
عÓ-م-ة ““م-رسس-ي-دسس ب-ن-ز““ «SPA
 »SAFAV-MBب- - - - -ت - - - -ي - - - -ارت
بالناحية العسسكرية الثانية ،بتسسليم
( )150وسس - -ي - -ل - -ة ن - -ق - -ل م - -ن ن- -وع
 CDI 515 SPRINTERذات
( 23م -ق -ع-دا) ل-ل-ن-ق-ل اŸدرسس-ي،
لفائدة وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية لسسيما
ون - -ح - -ن ع - -ل - -ى أاب- -واب ال- -دخ- -ول
اŸدرسس - -ي  ، 2019-2018ت -أات -ي
العملية مواصسلة لتجسسيد برنامج
اإلنعاشس القتصسادي الذي بادر به
رئيسس ا÷مهورية ،القائد األعلى
ل -ل -ق -وات اŸسس -ل -ح-ة وزي-ر ال-دف-اع
ال- -وط- -ن- -ي ،ال -رام -ي إا ¤تشس -ج -ي -ع
اŸن- -ت- -وج ال- -وط- -ن- -ي ،وت- -ط -ب -ي -ق -ا
ل -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -ف -ري -ق ن-ائب وزي-ر
ال- -دف- -اع ال- -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك -ان
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،اŸتعلقة
ب- -ت- -ط- -وي- -ر ﬂت -ل -ف الصس -ن -اع -ات
ال -عسس -ك -ري -ة واŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة م-ن-ه-ا

أاصس- -يب مسس- -اء امسس ،ث Ó-ث -ة أاع -وان م -ن ا◊م -اي -ة
اŸدنية بولية سسكيكدة  ‘ ،حدود السساعة 15:45
دق -ي -ق -ة  ،ب -ج -روح م -ت -ف -اوت -ة اÿط -ورة إاث-ر ان-قÓ-ب
شساحنة من نوع 6000CCiالتدخل التي كانت تقلهم

على مسستوى طريق اŸاعز ““ليلوا““ ،وقد ” –ويلهم
إا ¤مسستشسفى عبد الرزاق بوحارة و التكفل بهم صسحيا
من طرف طبيبة ا◊ماية اŸدنية.

سشكيكدة:خالد العيفة

إاثر حادث مرور ‡يت ببلدية سشيدي حمادوشس

وفاة امرأات Úوإاصضابة أاربعة آاخريات بسضيدي بلعباسس
لقيت إامرأاتان حتفهما ‘ حادث مرور ‡يت وقع
يوم األمسس بالطريق الوطني رقم  13ببلدية سسيدي
حمادوشس بسسيدي بلعباسس ،وحسسب مصسالح ا◊ماية
اŸدنية التي تدخلت بع ÚاŸكان فإان ا◊ادث وقع
بعد إانحراف سسيارة من نوع رونو كليو وإاصسطدامها
Ãوقف خاصس با◊افÓت حيث خلف ا◊ادث وفـاة

اإمرأات Úبع ÚاŸكان تبلغان من العمر  30و  40سسنة
واإصس-اب-ة أارب-ع-ة نسس-اء اأخ-ري-ات ب-ج-روح ب-ل-ي-غ-ة ،ثÓ-ث-ة
منهن ‘ حالة جد حرجة اسستدعت نقلهن على وجه
السس -رع -ة إا ¤مصس -ل -ح-ة اإلسس-ت-ع-ج-الت ب-اŸسس-تشس-ف-ى
ا÷امعي عبد القادر حسسا. Ê

–سشبا للدخول اŸدرسشي بجيجل

بلعباسس:غ ششعدو

الشضرطة تتخذ إاجراءات وتداب Òأامنية للموعد ا’جتماعي

باÿصسوصسÃ ،ا ُيلبي احتياجات
ه -ي -اك-ل ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
وﬂت- -لـف اŸؤوسسسس- -ات ال -وط -ن -ي -ة
العمومية واÿاصسة،
ي -أات-ي تسس-ل-ي-م ه-ذه ال-ط-ل-ب-ي-ة ‘
أاج -ال -ه -ا اÙددة ل -ي -ؤوك -د ال -ت -زام
واحÎاف- -ي- -ة الشس- -ركـة ا÷زائ- -ري -ة
لصس -ن -اع -ة السس -ي -ارات م -ن ع Ó-م-ة
م-رسس-ي-دسس ب-ن-ز ب-ت-ي-ارت وق-درت-ها

ع-ل-ى السس-ت-ج-اب-ة ıتلف طلبات
زبائنها سسواء من حيث الكمية أاو
نوعية منتجاتها ،وذلكŒ ،سسيدا
Óه -داف اŸسس -ط -رة م -ن ط-رف
ل -أ
ال -ق -ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشسعبي الرامية إا ¤تقوية النسسيج
الق- -تصس- -ادي ال- -وط -ن -ي وت -ف -ع -ي -ل
الصسناعة الوطنية.

ق.و

قامت بها عناصشر ا÷مارك مع ششرطة ا◊دود

احباط تهريب أازيد من مليون أاورو Ãطار هواري بومدين الدو‹
‘ عملية نوعية “كنت عناصسر
ال -ف -رق -ة ال-ث-ان-ي-ة لشس-رط-ة ا◊دود
ا÷وي -ة ال -ع -ام -ل -ة Ãط -ار ه -واري
ب -وم -دي -ن ال -دو‹ وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصس- -ال- -ح ا÷م -ارك م -ن إاح -ب -اط

إاصضابة  3أاعوان من ا◊ماية اŸدنية إاثر انقÓب شضاحنة بسضكيكدة

ت-ه-ريب م-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ل-ة الصسعبة
قدر بـمليون وخمسسة وأاربعون أالف
أاورو ““ 1.045.000.00أاورو““ كانت
بحوزة شسخصس كان بصسدد مغادرة
الÎاب الوطني ،اŸبلغ اÙجوز

” العثور عليه ﬂبأا بإاحكام داخل
حقائبه ،ليتم –ويله إا ¤ا÷هات
اıتصسة لسستكمال التحقيق.

ق.و

رفعت مصسالح أامن جيجل عشسية الدخول اŸدرسسي
 ،من درجة جاهزيتها من خÓل إاعداد ﬂطط أامني
يتضسمن إاجراءات و ترتيبات اسستثنائية قصسد اإ‚اح
هذا اŸوعد الوطني الهام ،حيث ” تسسخ Òكافة
قوات الشسرطة العاملÃ Úختلف رتبهم مع تدعيمهم
بكل الوسسائل اŸادية والتجهيزات الÓزمة و إاعادة
توزيعهم Ãا يتماشسى و هذه اŸناسسبة ،سسيما عÈ
النقاط و اÙاور التي تعرف تنقÓت كثيفة و ذلك
من أاجل ضسمان النسسيابية اŸرورية و تسسهيل تنقل
التÓميذ و الطاقم الÎبوي إا ¤اŸؤوسسسسات الÎبوية،
فضس Ó- -ع- -ن ت- -ع- -زي- -ز ع -م -ل ف -رق و أاف -واج الشس -رط -ة
القضسائية بتكثيف الدوريات الراكبة  ،و الراجلة ‘
ﬁي- - -ط اŸؤوسسسس- - -ات الÎب - -وي - -ة و ﬁط - -ات ن - -ق - -ل

اŸسس -اف -ري -ن و األم -اك -ن ال -ع -م -وم -ي -ة ل-ل-تصس-دي ل-ك-ل
السسلوكيات اإلجرامية و كل ما من شسأانه عرقلة السسÒ
ا◊سس -ن ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة.أام-ا ‘ الشس-ق التصس-ا‹ ف-ق-د
سس-ط-ر أام-ن ال-ولي-ة ب-رن-ا›ا خ-اصس-ا ي-تضس-م-ن ت-ن-ظيم
حمÓت –سسيسسية لفائدة مسستخدمي الطريق وأاولياء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ت -ت -م -ح -ور ح-ول احÎام ق-واع-د ال-ق-ي-ادة
السسليمة تفاديا ◊وادث اŸرور وا◊د منها كذلك،
ورفع درجة الوعي لديهم باıاطر التي تنجر عن
اإلخÓل بتطبيق قانون اŸرور من طرف السسائقÚ
واŸشساة على حد سسواء ،ا◊ملة تشسمل كذلك تقدË
دروسس ت -وع -وي-ة ل-ف-ائ-دة ال-تÓ-م-ي-ذ ح-ول السس-ت-ع-م-ال
ÓنÎنت ،حماية البيئة والسسÓمة اŸرورية.
السسيئ ل أ

Óندية
الدور ربع النهائي لكأاسس افريقيا ل أ

جيجل:خالد العيفة

الوفاق يواجه الوداد البيضضاوي و ا’–اد يلتقي بالنادي اŸصضري
ت -ع -رف ف -ري -ق -ا وف -اق سس-ط-ي-ف و
ا–اد ال -ع -اصس -م -ة مسس -اء أامسس ع -ل-ى
م-ن-افسس-ي-ه-م-ا ‘ ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائي
ل-ل-م-ن-افسس-ات اإلف-ري-قية عقب عملية
القرعة التي جرت بالقاهرة حيث أان
الوفاق سسيواجه ‘ رابطة األبطال
اإلف-ري-ق-ي-ة ن-ظÒه ال-وداد ال-ب-يضساوي
اŸغربي ‘ موعد يعد بالكث‘ Ò
هذه اŸنافسسة القارية  ..و ‘ حالة

ت -أاه -ل -ه سس -ي -ل -ت -ق-ي ال-وف-اق ‘ ال-دور
نصسف النهائي مع الفائز من مواجهة
األهلي اŸصسري و حوريا كوناكري
الغيني .
‘ ح Úأان ا–اد ال - - -ع- - -اصس- - -م- - -ة
سس -ي -ل -ت -ق -ي ‘ ك -أاسس ال -ك-ون-ف-درال-ي-ة
الف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم م-ع ن-ادي
اŸصسري البور سسعيدي ‘ هذا الدور
ح -يث أان م -ب -اراة ال-ذه-اب سس-ت-ج-ري

ببور سسعيد Ãصسر يوم  16سسبتم Èو
سسيسستقبل زمÓء زماموشس منافسسهم
با÷زائر ‘ لقاء العودة يوم  23من
ن- -فسس الشس- -ه -ر  ..و ‘ ح -ال -ة ت -أاه -ل
ال–اد سسيلتقي ‘ نصسف النهائي
أامام الفائز من اŸواجهة ب Úفيتا
كلوب و جمعية بركان .

حامد .ح

