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مؤوكدا على تعميق تطور اŸعلومة
وا’تصضــــــال ‘ عهـــــد الرقمنــــة

بـ ـن غÈي ـت:الطاقـة الشسمسسيـ ـة لتسسيÒ
اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدارسس والنؤعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة رهانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

^ الرقمن ـ ـة وضسع ـ ـت حـ ـ ـدا Ÿمارسس ـ ـات أاضسـ ـ ـرت Ãصسداقي ـ ـة اŸنظؤمـ ـة الÎبؤيـ ـ ـ ـة
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كع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤان ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزور
اŸـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـ ـز الؤطن ـ ـ ـ ـي
للؤثائـ ـ ـ ـق والصسحافـة
والصس ـ ـ ـ ـؤرة واإلع ـ ـ ـÓم
بولنوار لـ «الشضعب» :

 100ملي ـار دينـ ـ ـ ـار
نفقـ ـات ا÷زائـ ـ ـريÚ
ع ـلى األدوات اŸدرسسية
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التكـــوين والتعليم اŸهني
يتكيف مع سضـــــوق العمــل
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وزارة الصضحــــــــة تكشضـــــف نتائــــــج التحقيـــــــق حــــــول وبــــــــاء الكــــــــولÒا:

وادي بنـ ـ ـ ـ ـي عـ ـ ـ ـ ـزة بالبلي ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ...
اŸصسـ ـ ـ ـ ـ ـدر الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسسي للفـ ـ ـ ـ ـ ـÒوسس

^ › ـ ـ ـ ـ ـ ـاري الـ ـ ـ ـ ـ ـؤادي تصسـ ـ ـ ـ ـب م ـ ـ ـ ـ ـن جب ـ ـ ـ ـ ـال الشسريع ـ ـ ـ ـ ـة نح ـؤ العاصسمـ ـ ـ ـ ـ ـة
ضضة
ريا

’سضاسضيــة  ⁄تتضضـح بعـــد
مÓمـح التشضكيلــة ا أ

صضـــ
38ـــ0ـ
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خدمات غﬁ Òدودة على شضبكة
’داء وا÷ـــــــــــودة
عاليــــــــــة ا أ
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نسصيب يعاين مشصاريع
أŸوأرد أŸائية
بتيسصمسصيلت

مباركي يÎأسض أجتماع
إأطارأت و مديري
ألقطاع للو’يات
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بوعزغي ‘ زيارة إأ ¤سصوق هرأسض
ي-ق-وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د البحري عبد
ال -ق-ادر ب-وع-زغ-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل ل-و’ي-ة سس-وق ه-راسس قصس-د
تفقد مسسار قطاعه باŸنطقة.
يشسرف الوزيرخÓل الزيارة على تدشس Úالطبعة الثانية للعيد
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت Úالشس-وك-ي  ،ال-ن-ب-ات-ات ال-ع-ط-ري-ة والطبية زيادة على
زي -ارت -ه ل-ب-عضس اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة  ،ك-م-ا سس-ي-ك-ون ل-ه ل-ق-اءات
ونقاشسات مع فÓحي ومربي ومتعاملي الصسناعة الغدائية.

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
حسس Úنسس - - - - - - -يب  ،ي- - - - - - -وم 10
سسبتم Èا÷اري  ،بزيارة عمل
و ت- -ف- -ق -د Ÿشس -اري -ع ق -ط -اع -ي -ة
بتيسسمسسيلت.

ميهوبي يشصرف على
أحتفالية ألشصاعر
ﬁمود درويشض

أŸهرجان ألثقا‘ ألدو‹ للخط لقاء علمي حول ألسصرطانات ألهضصمية
السسرطانات الهضسمية سست
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Ÿ
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واŸنمنمات والزخرفة
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ا÷اري على السساعة اÿام ت-ت-اح يوم  13سسبتمÈ
سسة مسساءا.

يشس -رف وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،ع-ل-ى اف-تتاح
«أاشس- -غ- -ال ل- -ق- -اء اح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة
الشس-اع-ر ال-ع-رب-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ني
الكبﬁ Òمود درويشس «وذلك
Ãناسسبة الذكرى الـ 10لوفاته
،واح-ت-ف-اء ب-ه «رم-زا ل-ل-ث-ق-اف-ة
ال-ع-رب-ي-ة لعام  ،« 2018وذل -ك
يوم السسبت  08سسبتم2018 È
ع- -ل -ى السس -اع -ة  09:00صسبحا
بقصسر الثقافة مفدي زكرياء.
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عرضض ترويج ـي PixX1000
موبيليسض تضص ـ ـاعف ألرصصـيد أŸـهدى!

ي - -ن - -ظ- -م م- -ع- -ه- -د ك- -وم- -ب- -يسس ،22
اŸدرسسة اŸعتمدة ‘ ›ال ا’تصسال
اŸرئي والرقمي ،أابوابا مفتوحة على
التكوين ‘ ›ا‹ الرقمنة وتصسميم
ا÷راف - -يك ،وذلك ي- -وم  8سسبتم،È
Ãقره اŸعهد الكائن بسسعيد حمدين
با÷زائر العاصسمة.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

’دارة والمالية
ا إ

أ’حتفال باليوم
ألعاŸي Ùو
أأ’مية

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

زيتو ‘ Êزيارة عمل
وتفقد إأ ¤أأدرأر

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-رية
’م - -ي - -ة «إاق - -رأا» ب- -رن- -ا›ا
Ùو ا أ
وط- -ن- -ي- -ا Ãن -اسس -ب -ة ا’ح -ت -ف -ال
’م- -ي- -ة
ب - -ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي Ùو ا أ
اŸصس- - -ادف ل  8سس-ب-تم، Èوذلك
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  09:00صسباحا
’سسÓ- -م- -ي
ب - -اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘ ا إ
بو’ية تندوف .

موبيليسس الرائد ‘ السسوق ا÷زائرية ،يعود مرة
أاخ -رى ب -ع -روضس -ه الÎوي-ج-ي-ة ،و ي-ع-ل-ن ع-ن إاطÓ-ق
ج- -ه ÷م -ي -ع
ع -رضس -ه الÎوي -ج-ي « »PixX1000اُŸو ّ
زبائن الدفع اŸسسبق.
إاب -ت -داًءا م -ن أامسس “،ك -ن زب -ائ -ن ع -روضس ال-دف-ع
’سس-ت-ف-ادة م-ن م-زاي-ا ال-عرضس
اŸسس-ب-ق م-ب-تسس-م  ،م-ن ا إ
الÎويجي  PixX1000باسستعمال الÓئحة *600#
أاو بشس -راء ال -ع -رضس الÎوي -ج -ي م -ب -اشس -رة م-ن ن-ق-اط
البيع.
و عليه ،طيلة  30يوم و بـ  1000دج ،و زيادة عن
اŸزاي-ا الضس-خ-م-ة ل-عرضس ، PixX1000موبيليسس
تضســاعف  X2الرصسيد اŸهدى اÿاصس باŸكاŸات و
الرسسائل القصسÒة نحو جميع الشسبكات الوطنية:
^ مكاŸات  +رسسائل قصسÒة غﬁ Òدودة نحو شسبكة موبيليسس
^  2000دج  4000دج رصسيد مهدى صسالح نحو جميع الشسبكات الوطنية
^  Go13أانÎنت
›اÊ
^
كذلك ،وحتى يسستفيد أاقاربكم من هذا العرضس الÎويجي ُ،يَمِكنُكم موبيليسس من شسراء عرضس  PixX1000وإاهدائه
Ÿراسسلكم باسستعمال خدمة سسلكني عن طريق الÓئحة *665#
العرضس الÎويجي صسالح  30يـوم ،أاي إا ¤غاية  04أاكتــوبـر .2018

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :
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أبوأب مفتوحة على ألتكوين ‘ ›ا‹
ألرقمنة وتصصميم أ÷رأفيك

التحرير

« AZ Les

يشس - -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 -دي-ري ال-ق-ط-اع ل-ل-و’ي-ات،
’ح-د  09سسبتمÈ
وه -ذا ي -وم ا أ
 ،2018ب - -داي - -ة م - -ن السس - -اع- -ة
ال - -ث - -ام- -ن- -ة و نصس- -ف (08سسا30
دق- -ي- -ق- -ة) ،ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-ك-وي-ن و ال-ت-ع-ل-ي-م اŸهني،Ú
الكائن مقره بـ  09شسارع ﬁند
اوصس - -دي - -ق  -شس - -ارع ح - -ي- -درة
’بيار.
سسابقا  -ا أ

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
سس- - - -ب- - - -ت- - - -م Èا÷اري ،ح - - -يث
سسيعمل على تفقد قطاعه ‘
اŸنطقة .

عملية إأطÓق أسصرأب من طيور
أ◊جل ‘ غابات تيزي وزو
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-عامة للغابات
‘ إاطار عملية إاعادة تأاهيل ا◊ياة
الÈي- -ة  ،ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى ال- -ت -ن -وع
اب-ي-ول-وج-ي ،ال-ي-وم  ،ع-ملية إاطÓق
أاسسراب من طيور ا◊جل ‘ غابات
ت -ي -زي وزو  ،و ذلك Ãوق -ع اي-ف-ي-غ-ا
ب-اÙاف-ظ-ة ال-غ-اب-ي-ة للو’ية  ،على
السساعة  08:30صسباحا .

إ’ع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

الخميسس  06سشبتم 2018 Èم
المؤافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاعرب فيها عن ارتياحه للعÓقات الثنائية اŸمتازة

أاويحيى يسشلم رسشالة من رئيسس ا÷مهؤرية إا ¤نظÒه الصشيني
لول أاحمد أاويحيى من قبل الرئيسس الصسيني شسي ج Úبينغ الذي سسلم له رسسالة من رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز
اسستقبل الوزير ا أ
بوتفليقة ،أاعرب فيها عن ارتياحه لنوعية العÓقات ا÷زائرية الصسينية «اŸمتازة».

العدد
17739

بن صشالح يسشتقبل سشف‡ Òلكة اسشبانيا
اسس -ت -ق -بـل رئ -يسس ›لسس
لمة عبد القادر بن صسالح
ا أ
،امسس Ãق- - -ر اÛلسس سس - -فÒ
‡ل -ك -ة إاسس -ب -ان -ي-ا ب-ا÷زائ-ر
سس -ان ت-ي-اغ-و ك-اب-ان-اسس ال-ذي
أادى له زيارة وداع على إاثر
انتهاء مهامها ،حسسب ما أافاد
به بيان لذات اÛلسس.
وأاكد ذات اŸصشدر أان اللقاء
ك- -ان م -ن -اسش -ب -ة اسش -ت -ع -رضس م -ن
خ Ó-ل -ه -ا ال -ط -رف -ان ال-عÓ-ق-ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة «اŸت-م-يزة» وجؤانب
من «التعاون اŸثمر» ،مؤؤكدين
ح -رصس ال -ب -ل -دي -ن ع-ل-ى «ت-ع-زي-ز

وت-رق-ي-ة الشش-راكة» ،با’سشتفادة
م -ن ا’مكان-ي-ات وال-ف-رصس ال-ت-ي
ت -ت -ي -ح -ه -ا ال -ع -ؤام -ل اŸرت -ب-ط-ة
ب -ت-اري-خ ال-عÓ-ق-ات ب Úال-ب-ل-دي-ن
وم- -ؤق- -ف- -ه- -م -ا «اÙف -ز» ع -ل -ى
اŸزيد من التقارب والتعاون.

..وُيسشتقبل
من طرف مدلسشي
اسش - -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس اÛلسس
الدسشتؤري مراد مدلسشي امسس

بدعوة من مسساهل:
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بالعاصشمة  ،سشف‡ Òلكة اسشبانيا
ب -ا÷زائ -ر سش-ان-ت-ي-اغ-ؤ ك-اب-ان-اسس
ال - -ذي أادى ل - -ه زي - -ارة وداع اث- -ر
انتهاء مهمته با÷زائر ،حسشب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
وق-د اسش-ت-ع-رضس م-دلسش-ي م-ع
السش- -ف Òا’سش- -ب- -ا ÊخÓ- -ل ه -ذا
اللقاء حسشب ذات اŸصشدر »واقع
ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ا÷ي-دة بÚ
ا÷زائر واسشبانيا وسشبل ترقيتها
وعلى اÿصشؤصس ب ÚاÛلسس
الدسشتؤري ا÷زائري واÙكمة
الدسشتؤرية ا’سشبانية».

وزير الششؤؤون اÿارجية ا’سشبا Êيزور ا÷زائر اليؤم
يقوم الوزير السسبا Êللشسؤوون اÿارجية
لوروب - -ي و ال- -ت- -ع- -اون  ،جوزيب
و ال–اد ا أ
بوريلي فونتيليسس  ،اليوم ،بزيارة عمل ا¤
ا÷زائر بدعوة من نظÒه ا÷زائري ،عبد
القادر مسساهل ،حسسب ما جاء ‘ بيان لوزارة
الشسؤوون اÿارجية.
وج -اء ‘ ال -ب -ي -ان أان -ه «ب -دع -ؤة م -ن -ع-ب-د ال-ق-ادر
مسشاهل ،وزير الششؤؤون اÿارجية ،سشيقؤم السشيد
جؤزيي بؤريلي فؤنتيليسس ،وزير الششؤؤون اÿارجية
و ا’–اد اأ’وروب -ي وال -ت -ع -اون Ÿم -لكة اسش -ب -ان -ي -ا،
بزيارة عمل ا ¤ا÷زائر يؤم اÿميسس  6سشبتمÈ
.2018
أاضشاف ذات اŸصشدر أان هذه الزيارة تندرج ‘
واسش -ت -ق-ب-ل ال-ؤزي-ر اأ’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى خÓ-ل
اقامته ببك Úحيث ششارك ‘ أاششغال قمة منتدى
ال-ت-ع-اون الصش-ي-ن-ي-ا’ف-ري-قي ،ك -م -م-ث-ل ل-رئ-يسس
ا÷مهؤرية ،من قبل الرئيسس الصشيني ششي ج Úبينغ
الذي سشلم له رسشالة من رئيسس ا÷مهؤرية أاعرب
ف-ي-ه-ا ع-ن «ن-ؤع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة الصش-ي-ن-ي-ة
اŸم -ت -ازة و ج -دد ال -ت-زام-ه ب-ت-ع-زي-زه-ا ح-ت-ى ت-ع-ؤد
باŸنفعة على البلدين والششعب.»Ú
وأاشش -اد ال -رئ -يسس الصش -ي -ن -ي ب -دوره ب -ال -ع Ó-ق -ات
القائمة ب Úالصش Úوا÷زائر «‘ إاطار الششراكة
ا’سشÎاتيجية الششاملة واإ’‚ازات اÙققة ‘ ظل
التعاون الثنائي ‘ ششتى اŸيادين» ،مششددا على
«ا’هتمام الذي يؤليه ششخصشيا لتعزيز التعاون بÚ
البلدين و تؤسشيعه».
كما نؤه الرئيسس الصشيني بانضشمام ا÷زائر إا¤
مبادرة «ا◊زام والطريق».
وبهذه اŸناسشبة ،هنأا أاويحيى الرئيسس الصشيني
على «‚اح القمة الثالثة Ÿنتدى التعاون الصشيني-
ا’فريقي الذي تؤج باŸصشادقة على إاعÓن بيجÚ
وﬂطط عمل للمرحلة .»2021-2019
‘ هذا الصشدد ،أاششاد باŸبادرات الثمانية التي
أاعلن عنها الرئيسس الصشيني «بدعم ما‹ كب ÒخÓل
السشنؤات الثÓثة اŸقبلة ما Áثل ،مرة أاخرى ،دليÓ
قاطعا على التزام الصش ÚباŸسشاهمة ‘ تطؤير
افريقيا».
كما أاعرب الؤزير اأ’ول عن «رضشاه حيال جؤدة
العÓقات ا÷زائرية الصشينية والتي تعرف تعزيزا
مسش -ت -م -را لصش -ال-ح ت-ن-ف-ي-ذ الشش-راك-ة ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة
الششاملة اŸؤقعة سشنة  2014من طرف الرئيسشÚ
عبد العزيز بؤتفليقة و ششي ج Úبينغ».
‘ هذا اإ’طار ،أاعرب عن ارتياحه «لÓهتمام
الذي تبديه الصش Úوالششركات الصشينية بالÈامج
الكÈى ومششاريع التنمية با÷زائر ،ومنها مششروع
ميناء الؤسشط ومششروع –ؤيل واسشتغÓل الفؤسشفات
بششرق البلد».
وقد كلف الرئيسس الصشيني أاويحيى بنقل «–ياته
ا◊ارة» لرئيسس ا÷مهؤرية وكذا “نياته «بالسشعادة
والرقي للششعب ا÷زائري الصشديق».
وجرى اللقاء بحضشؤر وزير الششؤؤون اÿارجية
السشيد عبد القادر مسشاهل.

ا÷زائر-الصش:Ú
«إارادة مششÎكة للمضشي قدما ‘
التعاون الثنائي»
أاكد الؤزير ا’ول ،احمد أاويحيى ،امسس ببك،Ú
أان ا÷زائر و الصش– Úذوهما «إارادة مششÎكة»
للمضشي قدما ‘ تعاونهما الثنائي.
و صشرح أاويحيى ‘ ختام زيارته إا ¤بك Úحيث
ششارك ‘ أاششغال اŸنتدى ال 3للتعاون الصشيني-
ا’فريقي بصشفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهؤرية عبد
ال-ع-زيز بؤتفليقة ،ان «ه - -ن- -اك إارادة مششÎك- -ة بÚ
البلدين للمضشي قدما ‘ تعاونهما الثنائي».
وأاضش- -اف ي- -ق- -ؤل «ه -ذه ا’رادة اŸششÎك -ة تكؤن
مرفؤقة بأافعال ملمؤسشة كؤننا سشننتقل من اآ’ن
فصش- -اع -دا إا ¤مشش -اري -ع شش -راك -ة سش -تششÎك ف -ي -ه -ا
ششركات صشينية و ششركات جزائرية» ،مذكرا ‘ هذا
السشياقÃ« ،ششروع Úهام »Úهما ميناء الؤسشط
بششرششال و مششروع تطؤير اسشتغÓل الفؤسشفات و
–ؤي -ل-ه ا ¤اسش-م-دة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى ثÓ-ث-ة م-رك-ب-ات
بششرق البÓد.
وأاوضشح الؤزير ا’ول ان «هذا اŸششروع الكبÒ
ال-ذي سش-ي-ع-ب-ئ  6م -ل -ي -ار دو’ر و سش -يكؤن مصش -درا

’سشتحداث  20.000منصشب ششغل سشيمسشح للجزائر
بتنؤيع اقتصشادها اك.»Ì
و يرى أاويحيى انه «هنا تكمن القفزة النؤعية
ا÷دي-دة ل-ل-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة-الصش-ينية اŸتميزة
بالششمؤلية والطابع ا’سشÎاتيجي ‘ جميع ›ا’ت
التعاون».
و أابرز يقؤل انه ‘ الؤقت الذي يسشتعد البلدين
ل Ó-ح -ت -ف -ال ب-ال-ذك-رى ال 60إ’ق-ام-ة عÓ-ق-ات-هما
الدبلؤماسشية –ت قيادة رئيسشي البلدين ،السشيد
عبد العزيز بؤتفليقة وششي ج Úبينغ ،فهما بصشدد
اح - -داث «ق - -ف - -زة ن - -ؤع - -ي - -ة ذات اه - -م - -ي- -ة ك- -بÒة
لعÓقاتهما».
ب- -خصش -ؤصس اŸن -ت -دى ال 3ل-ل-ت-ع-اون الصشيني-
ا’فريقي ،صشرح أاويحيى ان ا÷زائر تعت« Èطرفا
فاع ‘ »Óهذا اŸؤعد بالنظر كما قال إا« ¤نؤعية
عÓقاتها مع الصش Úو كذا تضشامنها الدائم مع
افريقيا».
و ق -ال ال -ؤزي -ر ا’ول ان اŸن -ت -دى ت -ؤج ب -ن-ت-ائ-ج
«إاي- -ج- -اب -ي -ة و واع -دة» ،مششÒا إا« ¤اŸق - - -ارب - - -ة
اŸتكام - -ل - -ة» اŸق - -دم- -ة م- -ن ق- -ب- -ل الصش Úو ت- -لك
اŸعتمدة ‘ جؤهانسشبؤرغ ‘  2015مع «تخصشيصس
غÓف ما‹ هام من ششانه ان يسشاعد العديد من
البلدان ا’فريقية على تطؤير قدراتها» ،مضشيفا
ان هذا اŸنتدى كان «إايجابيا» كذلك ’فريقيا التي
«تكلمت بصشؤت واحد و هي تعؤد من بكÃ Úزيد
من الؤسشائل لتنميتها اŸتكاملة».

..يتحادث مع رئيسس اللجنة
الؤطنية للندوة ا’سشتششارية
السشياسشية للششعب الصشيني
–ادث الؤزير ا’و‹ أاحمد أاويحيى مع رئيسس
ال -ل-ج-ن-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ن-دوة ا’سش-تشش-اري-ة السش-ي-اسش-ي-ة
للششعب الصشينيي وانغ يانغ خÓل اقامته ببك Úحيث
ششارك ‘ قمة منتدى التعاون الصشيني ا’فريقي
بصش -ف -ت -ه ‡ث  Ó-ل -رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة السش-ي-د ع-ب-د
العزيز بؤتفليقة.
أاعرب وانغ يانغ عن ارتياحه «لنؤعية عÓقات
الصش- -داق- -ة و ال- -ت -ع -اون ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي ت -رب -ط
ا÷زائربالصش.»Ú
وق- -ال أان ا◊كؤم- -ت Úا÷زائ- -ري- -ة والصش- -ي- -ن -ي -ة
«مطالبتان بتكريسس اإ’رادة السشياسشية التي أابداها
الرئيسشان عبد العزيز بؤتفليقة و ششي ج Úبينغ التي
Œسشدت من خÓل ابرام الششراكة ا’سشÎاتيجية
الششاملة سشنة  2014لتحقيق اŸزيد من التطؤر و
تنؤيع التعاون الثنائي ورفع اŸباد’ت ا’قتصشادية و
التجارية الهامة».
و‘ هذا اإ’طاري أاششار إا ¤أان مششاريع ميناء
الؤسشط و اسشتغÓل الفؤسشفات ششرق الؤطن يششكÓن
«ترسشيخا من أاجل تعميق و تؤسشيع الششراكة بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن Ãا ي- -ع- -ؤد ب -اŸن -ف -ع -ة ع -ل -ى الشش -ع -بÚ
الصشديق.»Ú
وم -ن ج -ه -ت -ه ع Èأاوي -ح-ي-ى ع-ن ت-ه-ا Êا÷زائ-ر
ل-لصش Úع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا «ال-ن-اج-ح» ل-ل-ط-ب-عة الثالثة
Ÿنتدى التعاون الصشيني ا’فريقي.
وأاب -دى «ارت -ي-اح-ه» ل-ؤضش-ع ال-ت-ع-اون ا÷زائ-ري-
الصش- -ي- -ن- -ي ال- -ذي ح- -ق -ق خ Ó-ل السش -ن -ؤات اأ’خÒة
«ا‚ازات معتÈة و ’ يزال يسشجل مششاريع هامة
يجري ا‚ازها من بينها مششروعي ميناء الؤسشط و
اسشتغÓل الفؤسشفات ‘ الششرق ا÷زائري اللذان
يسشايران ا’سشÎاتيجية الؤطنية للتنمية التي أاطلقت
–ت قيادة رئيسس ا÷مهؤرية السشيد عبد العزيز
بؤتفليقة».

وأاضشاف أانه ينبغي أان يسشاهم اŸششروعان ‘
ت-ن-ف-ي-ذ اŸب-ادرة الصش-ي-ن-ي-ة «ا◊زام وال-ط-ريق» التي
انضشمت اليها ا÷زائر.
كما سشمح اللقاء «بتبادل وجهات النظر حؤل
اŸسش -ائ -ل ا’ق -ل -ي -م -ي -ة و ال -دول -ي -ة ذات ا’ه -ت -م-ام
اŸششÎك».
وج- -رى ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ب- -حضش -ؤر وزي -ر الشش -ؤؤون
اÿارجية عبد القادر مسشاهل.

 ..يسشتقبل رؤوسشاء اŸؤؤسشسشات
الصشينية با÷زائر
اسشتقبل الؤزير اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ،الذي Áثل
رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ‘ اŸنتدى
ال 3ل-ل-ت-ع-اون الصش-ي-ن-ي-ا’ف-ري-ق-ي ،أامسس ،ب-بك( Ú
الصش ،)Úرؤوسش-اء اŸؤؤسشسش-ات الصش-ي-ن-ي-ة اŸت-ؤاج-دة
با÷زائر بهدف تقييم مدى تنفيذ اŸششاريع طؤر
ا’‚از ‘ ا÷زائر ‘ اطار ششراكات ب Úا÷زائر
والصش.Ú
و يتعلق اأ’مر Ãمثلي مؤؤسشسشات صشينية منها
اŸؤؤسشسشة الؤطنية الصشينية للبناء و الهندسشة «سشي
اي اسس او سشي» اŸكلفة بناء ا÷امع الكب Òللجزائر
العاصشمة.
و” الÎكيز ‘ ،هذا الصشدد ،على أاهمية تسشليم
هذا اŸششروع ‘ اآ’جال اÙددة ،علما أان هذه
اŸؤؤسشسشة تتكفل أايضشا Ãششروع ميناء الؤسشط.
‘ ل- -ق- -ائ- -ه م- -ع رئ- -يسس اŸؤؤسشسش- -ة الصش- -ي- -ن- -ي- -ة
لÓ- -سش -ت -ث -م -ار و ا’سش -ت -ئ -م -ان «سش -ي.ار.سش -ي.سش -ي»
اŸكلفة بإا‚از مششروع –ؤيل الفؤسشفات ششرق
الؤطن ،أابرز أاويحيى « البعد ا’سشÎاتيجي» لهذا
اŸشش -روع ك -ؤن -ه يكف -ل ب -ت -ق -د Ëاسش -ه -ام ج -ؤه-ري
لÓقتصشاد الؤطني».
و ‘ ه - - -ذا ا’ط - - -ار ،ج -دد رئ -يسس اŸؤؤسشسش -ة
سشي.ار.سشي.سشي كل ا’هتمام الذي يتم ايÓؤوه
لهذا اŸششروع الهام وكذا التزام ذات اŸؤؤسشسشة
بإا‚ازه.
ك-م-ا اسش-ت-ق-ب-ل أاوي-ح-ي-ى رئ-يسس الشش-رك-ة الصشينية
إ’نشش- - - - - -اء م- - - - - -نشش- - - - - -آات السشكك ا◊دي- - - - - -دي - - - - -ة
سشي.أار.سشي.سشي) التي تعنى بإا‚از ﬂتلف برامج
البناء ’ ،سشيما الطرقات و السشكك ا◊ديدية.
وتناول اللقاء ا‚از اŸششاريع قيد ا’‚از و
كذا اقامة ششراكات مع اŸؤؤسشسشات ا÷زائرية.
وج -رت ه -ذه ال -ل -ق-اءات ب-حضش-ؤر وزي-ر الشش-ؤؤون
اÿارجية ،عبد القادر مسشاهل.

ويسشتقبل اŸمثل السشامي
ل–Óاد ا’فريقي كارلؤسس لؤباز
اسش-ت-ق-ب-ل الؤزير اأ’ول ،أاح-م-د أاوي-ح-يى ،أامسس،
ببك( Úالصش ،)ÚاŸمثل السشامي ل–Óاد ا’فريقي
اŸكلف بالعÓقات ب Úا’–اد ا’فريقي و ا’–اد
اأ’وروبي Ÿا بعد  ، 2020كارلؤسس لؤباز.
و جرى اللقاء على هامشس قمة اŸنتدى حؤل
التعاون الصشيني-ا’فريقي .و سشمح اللقاء للطرفÚ
ب -ت -ب -ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ؤل اŸؤق-ف ا’ف-ري-ق-ي
اŸؤحد الذي يتع Úأان يكؤن القاعدة اŸرجعية
ل- -ل- -ط- -رف ا’ف- -ري- -ق- -ي ‘ ﬁادث- -ات -ه م -ع ا’–اد
اأ’وروبي و كذا حؤل اŸفاوضشات التي من ششأانها أان
ت- -فضش- -ي إاŒ ¤دي -د ات -ف -اق الشش -راك -ة ب Úب -ل -دان
افريقيا و البحر الكاريبي و اÙيط الهادئ Ÿا
بعد .2020
جرى اللقاء بحضشؤر وزير الششؤؤون اÿارجية،
عبد القادر مسشاهل.

اطار « مؤاصشلة و تعميق ا◊ؤارالسشياسشي و التششاور
ب Úالبلدين ،كما تأاتي امتدادا لÓجتماع السشابع ()7
رفيع اŸسشتؤى ،الذي جرى با÷زائر العاصشمة ‘
 3أابريل الفارط».
و اخ-ت-ت-م ال-ب-ي-ان أان ال-ط-رف Úسش-ي-ب-حثان ،بهذه
اŸناسشبة «واقع و أافاق العÓقات الثنائية ’ ،سشيما
التعاون ا’قتصشادي و التجاري  ،كما سشيتناو’ن
اŸسشائل ا’قليمية و الدولية الكÈى ذات ا’هتمام
اŸششÎك ،خاصشة اأ’زمة الليبية واأ’وضشاع ‘ ما‹
و منطقة السشاحل و ملف الصشحراء الغربية و أافاق
التعاون اأ’ورو-متؤسشطي و العÓقات اأ’وروبية-
ا’فريقية ،و كذا اأ’وضشاع ‘ الششرق اأ’وسشط».

بدوي يسشتقبل نائب رئيسس البنك العاŸي Ÿنطقة «مينا »

اسشتقبل وزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية،
ن -ؤر ال-دي-ن ب-دوي ،امسس ب-ا÷زائ-ر ،ن-ائب رئ-يسس
البنك العاŸي Ÿنطقة الششرق اأ’وسشط و ششمال
افريقيا  ،فريد بلحاج ،الذي يقؤم بزيارة عمل ا¤
ا÷زائر من  4ا 7 ¤سشبتم Èا÷اري.
صشرح بلحاج للصشحافة عقب اللقاء أان «هذه
الزيارة تعت Èفرصشة ثمينة تأاتي ‘ ظروف خاصشة».
بحسشب ‡ثل هذه الهيئة اŸالية العاŸية” ،
التطرق خÓل هذا اللقاء ا ¤العديد من اŸسشائل
خصشؤصشا منها اŸتعلقة Ãخطط تطؤير ا÷زائر
‘ آافاق  2035اŸسشمى «الرؤوية اŸسشتقبلية للجزائر
.»2035
«سشمح لنا هذا اللقاء بالتطرق Ÿششروع ا÷زائر
 2035و كذلك لطريقة البنك العاŸي لÓنخراط مع

ا÷زائر ‘ ديناميكية تعاون و تبادل اÈÿات»،
حسشب بلحاج.
كما اضشاف اŸسشؤؤول ،من جهة اخرى ،أانه سشيتم
Œسشيد عÓقة ا÷زائر و البنك العاŸي بتبادل
خÈات مششÎك «أاي Œربة ا÷زائر بالنسشبة للبنك
العاŸي و التي نقدرها و كذا Œربة البنك العاŸي
بالنسشبة للجزائر».
«اتفقنا على أان انخراط البنك العاŸي لن يقؤم
ع -ل -ى ب -عضس ال -ت -م -ؤي Ó-ت .ب-ل ه-ؤ ال-ت-زام مصش-دره
التعاون ‘ اŸيدان التقني .و ‘ هذا اإ’طار ركزنا
التزامنا» حسشب اŸسشؤؤول.
كما اكد بلحاج أان ا÷زائر سشتسشتفيد من اÈÿة
التي يقÎحها البنك العاŸي ‘ إاطار الششراكة ‘
العديد من اŸيادين.

اسش-ت-ق-ب-ل وزي-ر اأ’شش-غ ـ ـ ـال ال-ع-م-ؤم-ي ـ ـ ـ ـة وال-ن-قل
عبد الغني زعÓن امسس نائب رئيسس البنك العاŸي
Ÿنطقة الششرق اأ’وسشط وششمال افريقيا فريد
ب -ل -ح -اج-ي ح-يث “ح-ؤرت اÙادث-ات ح-ؤل سش-ب-ل
تعزيز التعاون مع هذه الهيئة الدولية ‘ ﬂتلف
›ا’ت ا’ششغال العمؤمية والنقلي حسشبما أافاد به
بيان للؤزارة.
و“حؤر اللقاء حؤل «سشبل تطؤير التعاون مع
ال -ب -نك ال -ع -اŸي خ -اصش-ة وأان ال-ق-ط-اع ي-ع-م-ل ع-ل-ى

Œسشيد برنامج كب Òيسشهم ‘ التنمية ا’قتصشادية
للبÓد يتضشمن إا‚از مؤانئ ومطارات وطرقات
ومنششآات فنية وكذا ﬂتلف ا‰اط النقل الÈي
وا÷ؤي والبحري» حسشب نفسس اŸصشدر.
وششكل ه -ذا ال -ل-ق-اء ف-رصش-ة ل-ل-ؤزي-ر ،اسشتعرضس
خÓ- -ل -ه ب -رن -ام -ج وخ -ط -ة ع -م -ل ق -ط -اع اأ’شش -غ -ال
ال -ع -م -ؤم-ي-ة وال-ن-ق-ل اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷مهؤرية.

..ويسشتقبل من طرف وزير النقل وا’ششغال العمؤمية

زعÓن يتحادث مع نائب رئيسس البنك اإ’فريقي للتنمية

–ادث وزي -ر اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة وال-ن-ق-ل،عبد
ال-غ-ني زعÓن ،امسس ب-ا÷زائ-ر ،م -ع ن-ائب رئ-يسس
البنك اإ’فريقي للتنمية اŸكلف بالتنمية اإ’قليمية
و التكامل و اÿدمات ،خالد ششريف ،حيث تطرق
الطرفان ا ¤سشبل تعزيز آافاق التعاون ب Úا÷زائر
وه -ذه اŸؤؤسشسش -ة اŸال -ي -ة ال -دول-ي-ة ،حسشب ب -ي -ان
للؤزارة.
وخÓل هذا اللقاء– ،ادث ا÷انبان حؤل سشبل
تعزيز آافاق التعاون ب Úا÷زائر والبنك اإ’فريقي
للتنمية ‘ قطاع اأ’ششغال العمؤمية و النقل’« ،

سشيما و أان القطاع يششهد اليؤم ديناميكية و حركية
اقتصشادية كبÒة ‘ ميدان اŸطارات و اŸؤانئ و
الطرقات (الطريق العابر للصشحراء الذي يصشل ا¤
خمسشة دول إافريقية) ،وكذا ﬂتلف أا‰اط النقل
الÈي ،ا÷ؤي و البحري» يضشيف البيان.
و ب-اŸن-اسش-ب-ة ،أاع -رب شش -ري -ف «ع -ن ارت -ي-اح-ه
للتطؤر الذي تعرفه ا÷زائر ‘ ﬂتلف اÛا’ت،
مؤؤكدا اسشتعداد البنك اإ’فريقي للتنمية Ÿرافقة
ا÷زائ- -ر ‘ مسش- -اره- -ا ا’ق -تصش -ادي» حسشب ن -فسس
اŸصشدر.

ا÷زائر تششارك بأاديسس أابابا ‘ اŸؤؤ“ر ا’سشتثنائي ل–Óاد الÈيدي العاŸي
تشش- -ارك ا÷زائ- -ر ‘ اŸؤؤ“ر ا’سش- -ت -ث -ن -ائ -ي
ل–Óاد الÈيدي العاŸي الذي –تضشنه أاديسس
أابابا من  03إا 07 ¤سشبتم Èا÷اري بؤفد تÎأاسشه
وزيرة الÈيد واŸؤاصشÓت السشلكية والÓسشلكية
والتكنؤلؤجيات والرقمنة ،هدى إاÁان فرعؤن،
حسشب ما افاد به بيان لذات الؤزارة .
وي- - - -درسس اŸشش- - - -ارك- - - -ؤن ‘ ه - - -ذا اŸؤؤ“ر
ا’سشتثنائي «أاربع نقاط أاسشاسشية تتعلق بـتنفيذ
ﬂط- -ط تكام- -ل اŸن- -ت- -ج- -ات وإاصش Ó-ح ا’–اد
’عضشاء
والنظام اŸطبق على مسشاهمات الدول ا أ

’ضشافة ا ¤اسشتمرارية صشندوق ادخار ا’–اد
با إ
‘ اŸسشتقبل».
وأاششار ذات اŸصشدر ا ¤ان الؤزيرة سشتششارك
ايضشا ‘ اŸؤؤ“ر ا’سشÎاتيجي الؤزاري الذي
ينعقد اليؤم اÿميسس وعلى مدى يؤم ،Úحيث
يقؤم اŸششاركؤن خÓله بدراسشة مؤضشؤع «إاعداد
ال-ق-ط-اع الÈي-دي ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-ماعية
وا’ق -تصش -ادي -ة» وذلك Ãن -اقشش -ة «سش -ب -ل ت -ع -زي-ز
قدرات قطاع الÈيد لتؤف Òخدمات تنافسشية
وفعالة –فز ‰ؤ اقتصشاد البلدان وتنميتها».

اŸؤو“ر الدو‹ للبيئة بإاسستونيا:

زرواطي تعرضس ا’سشÎاتيجية الؤطنية للبيئة
انطلقت باŸدينة اإ’سشتؤنية تال Úاششغال اŸؤؤ“ر
الدو‹ رفيع اŸسشتؤى حؤل البيئة –ت ششعار «منتدى
اب- -داع ا’رضس» Ãشش- -ارك- -ة وزي- -رة ال -ب -ي -ئ -ة و ال -ط -اق -ات
اŸتجددة ،فاطمة الزهراء ،حسشبما افاد به بيان للؤزارة.
واضشاف ذات اŸصشدر ان الؤزيرة تطرقت ‘ مداخلة
لها خÓل ا÷لسشة ا’و ¤للمؤؤ“ر و التي –مل عنؤان
«ا◊ؤك -م -ة و ال -ت -ح -دي -ات ال -راه -ن-ة» ا ¤ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة و ال-ت-ن-مية اŸسشتدامة  2035 -2017و
النمط ا÷ديد للتنمية ا’قتصشادية خارج اÙروقات و

اŸع -ت -م -د ع -ل-ى ا’ق-تصش-اد ال-ت-دوي-ري و ت-ث-م Úخ-دم-ات
ا’نظمة ا’يكؤلؤجية.
كما نؤهت السشيدة زرواطي با÷هؤد التي بذلتها
ا÷زائ-ر ‘ اط-ار ت-ط-ب-ي-ق ات-ف-اق-ي-ة ال-ت-غ-يÒات اŸناخية
وات- -ف- -اق ب- -اريسس و ك- -ذلك اıط- -ط ال -ؤط -ن -ي أ’‰اط
ا’سشتهÓك وا’نتاج اŸسشتدام.
من جانب آاخر –دثت الؤزيرة عن الطبعة ا’و¤
÷ائزة رئيسس ا÷مهؤرية التي سشتسشلم يؤم  25اكتؤبر
Ãناسشبة اليؤم الؤطني للششجرة.
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الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

افتتحت اŸوسسم الدراسسي من متوسسطة الدردارة بغريسس ‘ معسسكر

ملف

بن غÈيت :الطاقة الشسمسسية لتسسيÒ
اŸدارسس والنوعية رهاننا

الرقمنة وضسعت حدا Ÿمارسسات أاضسرت Ãصسداقية اŸنظومة الÎبوية
أاشسرفت وزير الÎبية نورية بن غÈيت
أامسس ،ع -ل -ى ا’ن -ط Ó-ق ال -رسس -م -ي ل -ل -م -وسس -م
ال- - -دراسس- - -ي  2019-2018م -ن م -ت -وسس -ط -ة
ال -دردارة ب -غ-ريسس ‘ و’ي-ة م-عسس-ك-ر ،ح-يث
ذك-رت ب-ال-ق-ي-م-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-لمنطقة التي
وق- -ع ع- -ل- -ي- -ه- -ا ا’خ- -ت- -ي -ار ’ف -ت -ت -اح اŸوسس -م
الدراسسي ،مؤوكدة خÓل ذلك على ضسرورة
رف -ع ال -ت -ح-دي م-ن أاج-ل م-درسس-ة ذات ج-ودة
ونوعية « -مدرسسة تكون ‘ خدمة اŸتعلمÚ
وتنتج مواطن Úأاكفاء قادرين على التفكÒ
’خ-ري-ن وه-م
وال -ت -ق -ي-ي-م وا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى ا آ
ف-خ-وري-ن ب-ج-زائ-ري-ت-ه-م Ãرك-ب-ات-ه-ا الثÓثة
’مازيغية « -على حد
’سسÓم والعروبة وا أ
ا إ
قول الوزيرة.

معسشكر :أام ا Òÿسس
وأاكدت بن غÈيت ان ما لوحظ خÓل تفقدها
ل- -ع -دة م -ؤوسصسص -ات ت -رب -وي -ة Ãعسصكر ،ه -و Œسص -ي -د
اأ’هداف اŸسصطرة ‘ اŸنشصور اإ’طار حيث يتم
ال -ع -م -ل وف -ق ت -وصص -ي -ات ال -وصص -اي-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا
بتشصخيصش اŸسصتوى اللغوي والتعليمي للتلميذ ‘
اأ’سصبوع اأ’ول من الدخول اŸدرسصي قبل اŸرور
إا ¤تطبيق الÈنامج السصنوي.
وذكرت الوزيرة ‘ ندوة صصحفية أان ا◊وكمة و

رقمنة قطاع الÎبية وضصع حدا للممارسصات التي
ÓصصÓ-ح-ات
أافسص-د مصص-داق-ي-ة ال-ق-ط-اع و سص-يكون ل -إ
اŸت - -خ - -ذة ‘ إاط - -ار ا◊وك - -م- -ة و–ديث الكت- -اب
اŸدرسصي انعكاسصاتها ا’يجابية سصعيا من الوزارة
–قيق مدرسصة ذات جودة .
وأاشصارت اŸسصؤوولة اأ’و ¤عن القطاع أان جودة
اŸدرسص-ة م-ره-ون-ة ب-ج-ودة ال-ت-أاط Òال-ذي ي-ق-تضص-ي
حسصبها التفتح على اŸسصتجدات البيداغوجية من
خÓل التكوين اŸسصتمر و التقييم الذاتي مع عامل
حب اŸهنة و عنصصر التكفل ا÷يد بظروف العمل ،
مشصÒة ‘ ذات الصصدد ان الدولة ا÷زائرية أاولت

عناية خاصصة لقطاع الÎبية بتخصصيصش موارد هامة
و اسصتثمارات كÈى حتى ‘ الظرف اŸا‹ الصصعب
الذي “ر به البÓد.
ويتجلى ذلك حسصب بن غÈيت من خÓل اإ’بقاء
على التوظيف ورفع التجميد عن مشصاريع القطاع
وم-واصص-ل-ة –سص Úال-وضص-ع-ي-ة اŸه-ن-ية وا’جتماعية
للموظف ،Úاأ’مر الذي يتطلب من جميع الفاعلÚ
‘ –ريك عصصب الÎبية  -ا’لتزام والتجنيد من
أاج -ل ت -ق -د ËاŸق -اب -ل م -ن خ Ó-ل مسص -اءل-ة ال-ذات
وال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ل اŸشص-اك-ل اŸه-ن-ي-ة وا’جتماعية
العالقة على اŸسصتويات اÙلية با◊وار والتشصاور
Ãراعاة أاحكام القانون واŸوارد اŸتوفرة.
من جهة أاخرى شصددت على عدم رهن مكاسصب
ال-ق-ط-اع ب-ق-ل-ة ال-ي-ق-ظ-ة والسص-ذاج-ة اŸف-رطة نظرا
ل - -ل- -ره- -ان- -ات الكÈى ال- -ت- -ي ي- -ف- -رضص- -ه- -ا السص- -ي- -اق
ا÷ي -وسص -ي -اسص -يﬁ ‘ ،اول -ة م -ن ال -وزي-رة ال-ت-ذكÒ
بأاهمية اسصتقرار ا◊رم اŸدرسصي من أاجل –قيق
‚اعة التعليم ومنه مدرسصة ذات جودة ونوعية.
وتابعت وزيرة الÎبية الدرسش ا’فتتاحي للسصنة
الدراسصية اŸنطلقة أامسش ،اŸوسصوم بشصعار « العيشش
معا بسصÓم « كمبدأا تربوي ومواطناتي ،حيث أاكدت
أان نبذ العنف والتطرف ’ بد أان يكون موقفا
م -وح -دا ÷م -ي -ع ا÷زائ -ري Úب-داي-ة م-ن اŸؤوسصسص-ة
اŸدرسصية Ÿا لها من دور ‘ ترقية و تقارب الرؤوى
ا’يجابية.

الدخول اŸدرسسي  2018ـ  2019بعنابة يتدعم بهياكل جديدة

اسستÓم  07مؤوسسسسات تربوية وابتدائية مزودة بالطاقة الشسمسسية
أاشس -رف وا‹ و’ي -ة ع -ن -اب -ة
’رب-ع-اء
ﬁم -د سس-ل-م-ا Êأامسس ا أ
رف - -ق - -ة السس - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ة
واŸدن-ي-ة ،ع-ل-ى اف-ت-تاح اŸوسسم
ال -دراسس -ي  2018ـ  2019من
اب -ت -دائ -ي-ة «دوايسس-ي-ة ع-م-ار»،
ح -يث سس -ج -لت ع-ن-اب-ة ال-ت-ح-اق
 145.423ت-ل-م-ي-ذ وت-ل-م-ي-ذة
’ط-وار
Ãق -اع -د ال -دراسس-ة ‘ ا أ
الثÓثة ،أاين التحق التÓميذ
ب -أاقسس -ام -ه -م ‘ ظ -روف حسس-ن-ة
ب- -ع- -د أان ” تسس- -خﬂ Òت- -ل -ف
’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة والبشسرية
ا إ
لتحقيق موسسم دراسسي ناجح.

عنابة :هدى بوعطيح
شص -ه -د ال -ق -ط -اع الÎب-وي خÓ-ل
اŸوسص -م ال -دراسص-ي ا◊ا‹ اسص-تÓ-م
 07هياكل تربوية جديدة باŸدينة
ا◊ضصرية «ذراع الريشش» والتي ”
ت- -خصص- -يصش ل- -ه- -ا ف- -رق- -ة ﬂتصص- -ة
Ÿت -اب -ع -ة ال -تسص -ج -ي Ó-ت وال -ت -ح-اق

ال- -ت Ó-م -ي -ذ ب -ه -ا دون تسص -ج -ي -ل أاي
صصعوبات أاو مشصاكل ،كما شصهدت
ذات اŸدينة تسصليم ابتدائية مزودة
ب -ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة ،وال-ت-ي ت-ع-تÈ
اأ’و ¤من نوعها بو’ية عنابة.
وعرفت الو’ية أايضصا تهيئة 199
مدرسصة من ›موع  233ع Èإاقليم
الو’ية ،وذلك إ’عادة ا’عتبار لهذا
القطاع ،حسصب تصصريح وا‹ و’ية
عنابة ﬁمد سصلما ،Êوالذي أاكد
على أاهمية تكوين أاجيال وإاطارات

اŸسص -ت -ق -ب -ل ،مشص -ددا ع-ل-ى ال-ع-م-ل
الذؤووب لتحقيق نتائج جد إايجابية
خÓل هذا اŸوسصم الدراسصي.
وقد قام ﬁمد سصلما Êبجو’ت
ع Èع- -دي- -د اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي -ة
ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى أاج- -واء ال -دخ -ول
اŸدرسصي ،حيث زار ابتدائية «ابن
باديسش» بنات التي عرفت أاشصغال
ت-ه-ي-ئ-ة ،وه-و م-ا أاث-ن-ى ع-ل-ي-ه أاول-ي-اء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ك -م -ا  ⁄ي -ف-وت ال-وا‹
ف- -رصص- -ة زي- -ارة م- -درسص- -ة «صص- -غ- -ار

نحو توسسيع الÎبية التحضسÒية Ãدارسس باتنة

اŸكف -وف Úال -ع -ق -ي -د كÓ-ع-ي ع-ب-د
الله» ،حيث كانت اŸناسصبة مواتية
لتوزيع أايضصا كراسصي متحركة على
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصص-ة ،وزار
سصلما Êوالوفد اŸرافق له ابتدائية
ال -ع -ق -ي -د ع -مÒوشش ،و»ال -بصص -ائ -ر»
ببلدية ا◊جار.
Óشصارة بلغ عدد تÓميذ الطور
لإ
اأ’ول  75780ت-ل-م-ي-ذ ،م-ن ب-ي-ن-هم
سص -ي -ل -ت -ح -ق -ون ب-ال-ط-ور
65 7 6
التحضصÒي ‘ ،ح Úيشصهد الطور
اŸت -وسص-ط ال-ت-ح-اق  48337تلميذ،
أاما الطور الثانوي  21306تلميذ،
كما بلغ عدد تÓميذ ا’حتياجات
اÿاصص -ة  ‘ 72ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي
و ‘ 07الطور اŸتوسصط ،ووصصل
عدد اŸؤوسصسصات الÎبوية اŸوزعة
ع Èتراب الو’ية  229ابتدائية87 ،
م-ت-وسصطة و 39ث-ان-وي-ة ،فضص Ó-عن
ف - -ت - -ح  211م -ط -ع -م ب -اŸدارسش
ا’بتدائية ،وتوف 41 Òحافلة تابعة
Ÿصصالح البلدية و 107حافلة تابعة
للخواصش.

التحاق أاك Ìمن  300أالف تلميذ Ãقاعد الدراسسة
ال- - - -ت- - - -ح- - - -ق ،أامسس،320736،
ت - -ل - -م - -ي - -ذ Ãق - -اع- -د ال- -دراسس- -ة
ب-ع-اصس-م-ة ا’وراسس ب-ات-ن-ة ،ع-لى
غ - -رار ب - -اق- -ي و’ي- -ات ال- -وط- -ن،
 71783م -ن -ه -م ت -ل -م -ي -ذ ج-دد و
م - - - -ن- - - -ه- - - -م م- - - -ن ذوي
1008
ا’ح - - -ت- - -ي- - -اج- - -ات اÿاصس- - -ة ”
التكّفل الكامل بهم بالتنسسيق مع
م-دي-ري-ة ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اعي،
حسس -ب -م-ا أاف-اد ب-ه م-دي-ر الÎب-ي-ة
لو’ية باتنة جمال بلقاضسي ‘
تصسريح ÷ريدة»الشسعب».

باتنةŸ :وششي حمزة
اف- -ت -ت -ح وا‹ و’ي -ة ب -ات -ن -ة ع -ب -د
اÿال -ق صص -ي -ودة السص -ن -ة ال -دراسص -ي -ة
ا÷دي- -دة  2019-2018م-ن ال-ث-انوية
ا÷دي- -دة ح- -م- -يشش عّ- -م- -ار ال -ت -ي ”
وضص- -ع- -ه- -ا ح- -ي- -ز اÿدم -ة ب -ال -ق -طب
ال -ع -م -را Êح-م-ل-ة  03ب-ب-ل-دي-ة وادي
الشص -ع -ب -ة ،ح -يث اسص -ت -ف -ادت ال -و’ي -ة
من  15مليار سصنتيم لتهيئة أاك Ìمن
 30م -درسص-ة اب-ت-دائ-ي-ة م-تضص-ررة م-ن
السص -ي -ول ال -ت -ي شص -ه -دت -ه-ا ال-و’ي-ة ‘
اآ’ونة اأ’خÒة.
وأاشصار مدير الÎبية إا ¤أان الو’ية
تتوفر على عدد معت Èمن الهياكل
الÎبوية؛ حيث بلغ عدد الثانويات 87
ثانوية اسصتلم منها اثنت Úجديدت،Ú

 177متوسصطة؛  03منها جديدة650 ،
اب-ت-دائ-ية؛  03م -ن -ه -ا ج -دي-دة و 524
مطعما مدرسصيا.
وأاشص - -ار ب - -ل - -ق - -اضص- -ي إا ¤ح- -رصش
ال - -ق- -ط- -اع ع- -ل- -ى ت- -وسص- -ي- -ع الÎب- -ي- -ة
التحضصÒية بكل مدراسش باتنة ،دون
اŸسصاسش بحق التÓميذ ‘ إالزامية
الدراسصة ،على أان يÎك ذلك لقدرة
ك- -ل م -ؤوسصسص -ة ت -رب -وي -ة ،وب -خصص -وصش
ال- - -ن- - -قصش اŸسص - -ج - -ل ‘ م - -ن - -اصصب
اŸع-ل-م Úخ-اصص-ة ب-ال-ط-ور ا’ب-ت-دائي
ف - -أاك - -د اŸدي - -ر شص - -روع - -ه ‘ ت- -عÚ
ال -ن -اج-ح ‘ Úال-ق-وائ-م ا’ح-ت-ي-اط-ي-ة
ب -داي -ة م-ن اأ’سص-ب-وع ال-ق-ادم ل-ل-قضص-اء
على الشصعور وتوف Òأافضصل اأ’جواء
لتمدرسش التÓميذ بكل بلديات لو’ية
خاصصة النائية منها.
بدوره وا‹ باتنة أاكد على هامشش
افتتاح السصنة الدراسصية ا÷ديدة ،بأان
العملية تتم ‘ ظروف جيدة ’سصيما
فيما يتعلق بتوف Òالهياكل ا÷ديدة
من أاجل التخفيف من ا’كتظاظ على
مسص -ت -وى اأ’قسص -ام ،ح-يث ” اسص-تÓ-م
ث-ان-وي-ت ،ÚثÓ-ث م-ت-وسص-طات ،خمسصة
›معات مدرسصية ،نصصف داخليتÚ
فضص Ó-ع-ن ت-ه-ي-ئ-ة وف-ت-ح ال-ع-دي-د من
اÓŸعب واŸطاعم اŸدرسصية ،هذه
اأ’خÒة ال -ت-ي ت-وف-ر وج-ب-ات سص-اخ-ن-ة
ل -ل-تÓ-م-ي-ذ ،ح-يث ” ت-ه-ي-ئ-ة وŒه-ي-ز
حوا‹  100مطعم مدرسصي وبناء 28

أاخرى جديدة.
وب -خصص -وصش مشص -اري -ع ال-ق-ط-اع
فأاشصار صصيودة إا ¤ا‚از  15ثانوية،
 20م- -ت- -وسص- -ط- -ة 41 ،مدرسصة
ابتدائية على مسصتوى إاقليم الو’ية
من قبل مديرية التجهيزات العمومية
والعملية مسصتمرة ’سصتÓم ما تبقى
منها خÓل اأ’يام اŸقبلة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-النقل اŸدرسصي
ف -أاك -د ال-وا‹ شص-روع وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ه -ي -ئ -ة
ال -ع -م -ران -ي -ة ‘ إاب-رام ات-ف-اق-ي-ات م-ع
اŸؤوسصسص-ات اŸن-ت-ج-ة ل-ل-حافÓت من
اق -ت -ن -اء ع -دد م -ن -ه -ا ل -ف -ائ-دة ال-ن-ق-ل
اŸدرسصي وأان الو’ية سصتسصتفيد من
حصص- -ة م -ع -تÈة سص -ت -خ -ف -ف أاع -ب -اء و
مصصاريف النقل على البلديات.

درك باتنة ‘ اŸوعد
لتام ÚاŸؤوسسسسات
الÎبوية النائية
‘ إاط- - - - -ار ت - - - -أام Úال - - - -دخ - - - -ول
ا’ج- -ت -م -اع -ي واŸدرسص -ي ا÷دي -د ،
سصطرت قيادة اÛموعة اإ’قليمية
للدرك الوطني بو’ية باتنة ،برنا›ا
–سص-يسص-ي-ا ،ل-ت-أام Úإال-ت-ح-اق التÓميذ
Ãؤوسصسص - -ات - -ه - -م الÎب - -وي - -ة خ - -اصص- -ة

ب -اŸن -اط -ق ال-ن-ائ-ي-ة ،وذلك ت-ن-ف-ي-ذا ا
لتعليمات قائد سصÓح الدرك الوطني،
ح-يث ” ال-ق-ي-ام ب-نشص-اط-ات م-ي-دانية
ıت - - -ل- - -ف وح- - -دات اÛم- - -وع- - -ة
اإ’ق -ل -ي -م-ي-ة ل-ل-درك ب-ب-ات-ن-ة م-ن أاج-ل
ضصمان دخول مدرسصي هادئ ‘ جو
من الطمأانينة لدى اŸواطن.Ú
و‘ ه- - - -ذا اإ’ط - - -ار ق - - -امت ذات
اŸصصالح بتعزيز تواجد أافراد الدرك
ال- -وط- -ن- -ي ع ÈاÙاور ال- -رئ- -يسص -ي -ة
ل- -ل -و’ي -ة ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع اŸصص -ال -ح
اإ’داري -ة اÙل -ي -ة خ -اصص -ة م -دي -ري-ة
الÎب- -ي -ة وال -و’ي -ة ،وذلك م -ن خ Ó-ل
ب -ر›ة دوري -ات راج -ل -ة وم -ت -ن -ق -ل-ة،
بهدف تسصهيل حركة اŸرور خاصصة
‘ ال -ن -ق -اط ال -ت -ي ت -ع-رف اك-ت-ظ-اظ-ا
وك -ث -اف -ة م -روري -ة ،وذلك ع-ن ط-ري-ق
إاعÓم وتوجيه اŸواطن ÚوالتÓميذ
وذوي ا’حتياجات اÿاصصة وتنظيم
توافدهم نحوى اŸؤوسصسصات الÎبوية
بإاقليم ا’ختصصاصش.
إاضص- - - - -اف - - - -ة إا ¤زي - - - -ارة ب - - - -عضش
اŸؤوسصسص- -ات الÎب- -وي -ة م -ن ﬂت -ل -ف
اأ’ط -وار ل -ل -وق -وف ع -ل -ى اإ’ج-راءات
والتداب Òاأ’منية اŸتخذة والتي من
شصأانها تأام ÚاÙيط اŸدرسصي وكذا
ضص -م -ان سص Ó-م-ة ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن ج-ه-ة
وأامن اŸواطن Úو‡تلكاتهم من جهة
أاخرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سسعار حافظت على اسستقرارها بسسبب فائضس اıزون ،بولنوار :
ا أ

 100مليار دينار نفقات ا÷زائري Úعلى األدوات اŸدرسسية

كشس - -ف رئ - -يسس ج - -م - -ع- -ي- -ة ال- -ت- -ج- -ار
وا◊رفي Úا÷زائري Úالطاهر بولنوار
’دوات
 ،أان نفقات ا÷زائري Úعلى ا أ
اŸدرسس - -ي - -ة ق- -درت بـ  100م-ل-ي-ار دينار
سسنويا أاي ما يعادل  7آا’ف دينار عتبة
ال-ت-ل-م-ي-ذ ال-واح-د ’ق-ت-ن-اء اŸسس-ت-ل-زم-ات
اŸدرسس - -ي - -ة م - -ن أادوات ك- -تب وﬁاف- -ظ
لÓلتحاق Ãقاعد الدراسسة  ،مشسÒا إا¤
أان متوسسط نفقات  4متمدرسس Úتتعدى
الـ  8مليون سسنتيم ،مشسÒا إا ¤اسستقرار
’سس -ع -ار ه -ذه السس-ن-ة م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة
ا أ
اŸاضسية بسسبب فائضس اıزون.

خالدة بن تركي
وقال بولنوار ‘ حديث لـ « الشصعب» أانه
ورغم الورطة التي تقع فيها اأ’سصر ا÷زائرية
كل سصنة بسصبب اأ’دوات اŸدرسصية إا’ أانها
حافظت هذه السصنة على إاسصتقرارها بسصبب
ف -ائضش اıزون ال -ذي خ-ف-ف
اأ’عباء على اأ’سصر ا÷زائرية
رغ- -م ال- -غÓ- -ء ال- -ذي ت -ف -رضص -ه
اأ’دوات اŸسصتوردة التي “ثل
 60ب- -اŸائ -ة  ،م -ن -ه -ا اأ’دوات
ال -ب Ó-سص -ت-يكي-ة اŸسص-ت-وردة م-ن
الصص ‘ ÚحÁ ’ Úثل اŸنتوج
اÙل - -ي إا’  40ب -اŸائ-ة وه-و م-ا ي-ف-ت-ح ب-اب
التسصاؤول حول دور اŸؤوسصسصات الوطنية رجال
اأ’عمال والباترونا ‘ توف ÒاŸنتوج اÙلي .
وأاكد ذات اŸتحدث اأن اأ’ولياء يعيشصون
هاجسش ارتفاع اأ’سصعار كل سصنة خاصصة مع
اŸن -اسص -ب -ات ال -ت -ي اسص -ت -ن-زفت ج-ي-وب-ه-م م-ن
رمضصان ،عيد الفطر ،العطلة ،عيد اأ’ضصحى
ليجد اأ’ولياء أانفسصهم ‘ اأ’خ Òأامام ›ابهة
مصص-اري-ف اأ’دوات اŸدرسص-ي-ة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-م
يشص -ع -رون ب -غ Ó-ئ -ه -ا رغ -م اسص -ت-ق-رار سص-ع-ره-ا
مقارنة بالدخول اŸدرسصي اŸاضصي ،مثمنا ‘
ذات السص -ي -اق إاج -راء وزارة الÎب -ي -ة ال -ق-اضص-ي
ب -ا’ع Ó-ن ع -ن ق-ائ-م-ة ا’دوات ق-ب-ل ال-دخ-ول
اŸدرسصي لوضصع حد للطلب اŸبالغ لبعضش
اŸؤوسصسصات التعليمة .
وأاضصاف بولنوار بخصصوصش قائمة اأ’دوات

أان بعضش اŸدارسش “لي الكث Òمن الشصروط
حول نوعية اأ’دوات اŸدرسصية وعددها ما
ي-ج-ع-ل ال-ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ﬁدودة ال-دخل
عاجزة عن اقتنائها أ’بنائهم وتلجا أاحيانا اإ¤
اŸسصاعدة لتلبية طلباتهم  ،غ Òأان القائمة
الوزارية ا÷ديدة تضصع حد أ’ي
اسص -ت -غ Ó-ل م -ن شص -ان -ه أان يضص-ر
بجيوب ا÷زائري. Ú
وب-خصص-وصش ن-وع-ي-ة اأ’دوات
اŸدرسص-ي-ة اŸع-روضص-ة ب-السصوق
ا÷زائ -ري -ة ال-ي-وم ق-ال ب-ول-ن-وار
أانها جيدة من ناحية الكراريسش
اŸنتجة من طرف اŸؤوسصسصات
اÙل - -ي - -ة ب- -خÓ- -ف اŸواد ال- -بÓ- -سص- -ت- -يكي- -ة
واŸنتجات الصصينية ذات النوعية الرديئة التي
ع -ادة م -ا Œع -ل م -ق-ت-ن-ي-ه-ا › Èع-ل-ى إاع-ادة
شص -رائ -ه -ا ‘ ك -ل م -رة ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤غ-ي-اب
الرقابة جعلت السصوق ا÷زائرية تغرق بأادوات
مدرسصية ذات أاشصكال غ Òتربوية بعيدة عن
السصلوكات السصليمة .
ودعا ذات اŸتحدث إا ¤ضصرورة الدخول
‘ م -رح -ل -ة ا’ق -تصص-اد ال-ت-ي تسص Òب-ه-ا ب-عضش
العائÓت من خÓل ا’قتصصاد ‘ اأ’دوات
وا’حتفاظ بالقدÁة منها من اجل اسصتعمالها
‘ اŸوسصم الدراسصي القادم سصواء مع نفسش
التلميذ أاو آاخر ،غ Òأان ا÷زائر لن تدخل ‘
م -رح -ل -ة ا’ق -تصص -اد إا’ ب-ع-د  3سص-ن-وات ع-لى
اأ’ك.Ì

 ٪ 60من اŸنتجات
اŸسستوردة ذات
نوعية رديئة

على هامشس إاشسرافه على الدخول اŸدرسسي بسسي مصسطفى

وا‹ بومرداسس يجدد حرصسه على تسسلم اŸشساريع اŸتأاخرة قريبا

جــد وا‹ و’يـــــــة بـــــوم - - - - - - - -رداسس
ع -ب -د ال -رح -م -ان م -د Êف -وات -ي -ح خÓ-ل
إاشس -راف -ه ع -ل-ى م-راسس-ي-م ان-طÓ-ق اŸوسس-م
ال - -دراسس - -ي ا÷دي - -د م - -ن ب- -ل- -دي- -ة سس- -ي
مصس- -ط- -ف- -ى تصس- -م- -ي -م -ه ع -ل -ى «ضس -رورة
تدارك العجز اŸسسجل ‘ ›ال الهياكل
البيداغوجية خاصسة بالنسسبة Ÿشساريع
اÛم -ع -ات اŸدرسس -ي -ة ا÷دي-دة ل-ل-ط-ور
ا’بتدائي التي عرفت نوعا من التأاخر
‘ ال -تسس -ل-ي-م» ،مشسÒا ‘ ه-ذا اÿصس-وصس
«عن بر›ة خرجات ميدانية للوقوف
’شس-غ-ال ورف-ع ك-ل ال-ع-راقيل
ع-ل-ى سس Òا أ
بهدف التسسليم القريب»..

بومرداسس :ز /كمال
ع - -اشصت أامسش و’ي - -ة ب - -وم - -رداسش ح - -دث- -ا
اجتماعيا هاما Ãناسصبة الدخول اŸدرسصي
ا÷ديد ،حيث خلق التÓميذ وهم متوجهÚ
صص -ب -اح-ا إا ¤م-ق-اع-د ال-دراسص-ة ح-رك-ي-ة ك-بÒة
وصصخبا ‡زوجا بفرحة العودة زادتهم تقاسصم
اأ’ول- -ي- -اء ه- -ذا اŸوع- -د ال- -ذي- -ن Œم- -ع -وا ‘
السص- -اع -ات اأ’و ¤أام -ام م -داخ -ل اŸؤوسصسص -ات
الÎبوية مصصطحب Úأابناءهم خاصصة بالنسصبة
للطور ا’بتدائي ،كما سصهرت أايضصا العديد من
الهيئات اأ’خرى على تنظيم وإا‚اح موعد
الدخول منها امن و’ية بومرداسش الذي سصخر
 2500شصرطي ‘ تشصكيل امني متنقل وثابت

أامام اŸدارسش مع اسصتغÓل الفرصصة لتوزيع
مطويات على التÓميذ لشصرح تداب ÒالسصÓمة
اŸرورري -ة ون -فسش اأ’م -ر ب -ال -نسص -ب-ة Ÿؤوسصسص-ة
ال -درك ال -وط -ن -ي ال -ت-ي سص-خ-رت ه-ي اأ’خ-رى
وح -دات-ه-ا اŸت-ن-ق-ل-ة وفصص-ي-ل-ة ام-ن ال-ط-رق-ات
Ÿراقبة سص Òالدخول اŸدرسصي وتنظيم حركة
اŸرور.
باŸناسصبة دعا مدير الÎبية نذير خنسصوسش
القائم Úعلى القطاع من أاسصاتذة وإاداريÚ
وكل الطاقم الÎبوي «إا ¤بذل كل ا÷هود
إ’‚اح اŸوسص -م ال -دراسص-ي ا÷دي-د وم-راف-ق-ة
ال -ت Ó-م -ي -ذ» ‘ إاشص -ارة م -ن -ه إا ¤ضص-رورة رف-ع
التحدي لتحقيق نتائج مدرسصية مشصرفة ‘
ام -ت -ح -ان -ات ن-ه-اي-ة السص-ن-ة ع-ل-ى غ-رار السص-ن-ة
الفارطة التي احتلت فيها بومرداسش اŸرتبة
الثالثة وطنيا بفضصل التفا Êوحالة ا’سصتقرار
التي طبعت اŸوسصم ،كما ” باŸوازاة أايضصا
إاعطاء إاشصارة الدخول اŸدرسصي لفئة ذوي
ا’حتياجات اÿاصصة من طرف وا‹ الو’ية
Óط-ف-ال
ب -اŸرك -ز ال -ن -فسص -ي ال -ب -ي -داغ-وج-ي ل -أ
اŸعاق Úذهنيا ببلدية خميسش اÿشصنة ،حيث
ب- -ل- -غ ع- -دد اأ’ط- -ف- -ال اŸت -م -درسص ‘ Úه -ذه
الصصيغة  523طف Óمنهم  129طفل يعانون من
اضص-ط-راب-ات ال-ت-وح-د م-وزع Úع-ل-ى  8مراكز
ب -ي -داغ -وج -ي -ة م-ن-تشص-رة ‘ ع-دد م-ن ب-ل-دي-ات
ال -و’ي -ة تضص -م -ن ال -تكف -ل ال -ت -ام ل-ه-م –ضصÒا
إ’دم -اج -ه -م م -ه -ن -ي -ا واج-ت-م-اع-ي-ا ‘ ال-وسص-ط
العادي.

اÿميسس  06سصبتم 2018 Èم
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

»æWh

دشسن مدرسسة ‰وذجية تعمل بالطاقة الشسمسسية

زوخ  :تعميم ألتجربة ع 13 Èمقاطعة إأدأرية وألوصسول أ ¤صسفر دينار مع مديرية توزيع ألكهرباء
أاشس-رف صس-ب-ي-ح-ة أامسس وا‹ ال-عاصسمة
ع -ب-د ال-ق-ادر زوخ رف-ق-ة رئ-يسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال-و’ئ-ي وع-دد م-ن السس-ل-ط-ات
اÙل-ي-ة واŸدن-ي-ة ع-ل-ى م-راسس-م الدخول
اŸدرسسي بالعاصسمة ،كما كانت اŸناسسبة
ف -رصس -ة Ÿع -اي -ن-ة وت-ف-ق-د ب-عضس اŸنشس-آات
الÎب - -وي - -ة وت - -دشس Úأاخ - -رى ح - -يث ”
ت -دشس Úأاول م -درسس -ة ‰وذج -ي-ة ت-ع-م-ل
ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة اÙم-دية
’دارية للدار البيضساء.
باŸقاطعة ا إ

ألعاصسمة  :سسارة بن سسنة
وا‹ العاصصمة زوخ خÓل إاشصرافه على تدشصÚ
اŸدرسصة النموذجية التي تعمل بالطاقة الشصمسصية
اÙمدية أاثنى كثÒا على هذه التجربة وقال بأانه
” الشص -روع ‘ ت -رك -يب أال -واح ال -ط -اق -ة الشص-مسص-ي-ة
باŸؤوسصسصات الÎبوية ،مشصÒا إا ¤أان البداية كانت
من بلدية الدار البيضصاء وسصيتم تعميمها على باقي
اŸقاطعات اŸقدر عددها ب 13مقاطعة إادارية ،
موضصحا أان هذه التكنولوجيا ل تكلف مبالغ مالية
ضصخمة ول تشصوه اÙيط والهدف منها الوصصول
إا ¤صص -ف -ر دي -ن -ار وت -ق -ل -يصس األع-ب-اء ع-ن م-ؤوسصسص-ة
سصونلغاز.
وكشصف زوخ ‘ رده على أاسصئلة الصصحفيÚ
خÓ- -ل ن- -دوة صص -ح -ف -ي -ة ع -ق -ده -ا ب -اŸن -اسص -ب -ة أان
اŸؤوسصسص - -ات الÎب - -وي - -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن مشصكل
الك -ت -ظ -اظ ب -ال -ولي -ة سص -ت -دع -م ب -أاقسص -ام ج -اه -زة
شصاليهات بشصكل مؤوقت موضصحا أان اعتماد هذه

األقسصام ا÷اهزة سصبيكة فقط ‘ ا÷هت Úالشصرقية
والغربية من العاصصمة نتيجة تسصجيل توافد كبÒ
للتÓميذ ا÷دد جراء عمليات إاعادة اإلسصكان التي
عرفتها اŸنطقت.Ú
وبحسصب الوا‹ سصيتم فتح  167قسصما جديدا
على شصكل شصا‹ أاي ما يعادل › 14مع مركزي
◊- - -وا‹  6680ت -ل -م -ي-ذ،ام-ا ب-اع-داد اŸؤوسصسص-ات
الÎبوية التي سصيتم تدعيمها بشصاليها فعددها 49
مؤوسصسصة تربوية ع 19 Èبلدية عاŸية.

رفع ألتجميد عن أŸشساريع وأإ’سسرأع ‘
وتÒة أ’‚از على قدم وسساق

و‘ رده على سصؤوال حول التأاخر ا◊اصصل ‘
ا‚از بعضس الهياكل الÎبوية قال اŸسصؤوول األول

عن العاصصمة بأان مناقصصات اŸشصاريع الÎبوية قد
” Œم -ي -ده -ا ‘ وقت سص -اب -ق ن -ت -ي -ج -ة ال -ظ -روف
القتصصادية واŸالية الصصعبة التي مرت بها البÓد
ومع رفع هذا التجميد مؤوخرا وبقرار من رئيسس
ا÷م - -ه- -وري- -ة ح- -دث ت- -أاخ- -ر ‘ وتÒة ا‚از ه- -ده
اŸشص- -اري -ع وه -ذا راج -ع ب -حسص -ب -ه إا ¤اŸؤوسصسص -ات
اŸكل- -ف- -ة ب- -اإل‚از وال- -ت- -ي  ⁄ت- -ت- -مكن م -ن ا‚از
اŸشصاريع التي كان من اŸفÎضس اسصتÓمها ‘
الدخول اŸدرسصي ا◊ا‹ والتي تقع اغلبيتها ‘
األحياء السصكنية ا÷ديدة ،باإلضصافة يقول زوخ
إا ¤عوامل أاخرى منها سصوء األحوال ا÷وية التي
ع -رف-ت-ه-ا ال-بÓ-د ‘ الشص-ت-اء اŸاضص-ي وال-ت-ي أاخ-رت
وي - -نسصب ك - -بÒة م - -ن وتÒة ا‚از أاغ - -ل - -ب- -ي- -ة ه- -ذه
اŸشصاريع.
وبخصصوصس الطعام اŸدرسصي وفتح اŸطاعم
ط -ي-ل-ة أاي-ام األسص-ب-وع ق-ال زوخ ان ه-ن-اك ت-ع-ل-ي-م-ات
صص-ارم-ة ” ت-وج-ي-ه-ه-ا إا ¤ا÷ب-ه-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ه-ذا
ا÷انب –ث ‘ ›م- -ل- -ه- -ا ع -ل -ى ضص -رورة –سصÚ
اÿدم -ات اŸق -دم -ة سص-واء ‘ ال-وج-ب-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
وغÒها مشصÒا بأان مصصا◊ة قد ا–دت إاجراءات
تنظيمية جديدة لتنظيم وهيكلة الطعام اŸدرسصي
باŸؤوسصسصات الÎبوية.
وبدد وا‹ العاصصمة ﬂاوف أاولياء التÓميذ من
تفشصي وباء الكولÒا ‘ أاوسصاط اŸتمدرسص ÚقائÓ
ب -أان ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ي-ة اŸكل-ف-ة ب-ت-ن-ظ-ي-ف اÙي-ط
ون -ظ -اف -ت -ه م -ع م -دي -ري -ة الصص -ح -ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر
سص -ت -ع -م Ó-ن ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مكاتب ال-ن-ظ-اف-ة ع-ل-ى
مسص -ت -وى ال -ب-ل-دي-ات م-ن أاج-ل السص-ه-ر ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
الهياكل الÎبوية ودورات اŸياه من خÓل التحليل
اليومي للمياه ومعاينة الوجبات الغذائية اŸقدمة
للتÓميذ

التحاق  100670تلميذ  37200منهم يسستفيدون من منحة 3000دج

ثانوية و› 16معا مدرسسيا و 103قسسم توسسعة للقضساء على أ’كتظاظ بع“ Úوشسنت
أاشسرفت صسبيحة أامسس وا‹ و’ية ع“ Úوشسنت لبيبة ويناز على افتتاح اŸوسسم
الدراسسي ا÷ديد بتدشس ÚاŸدرسسة النموذجية دحو ﬁمد Ãزرعة خليفي سسليمان بلدية
أاغÓل دائرة ع Úالكيحل التي حولت من Óﬁت الرئيسس التي ظلت مهملة إا ¤مدرسسة
ابتدائية  ،كما أاشسرفت على افتتاح ابتدائية ثانية بحي  503مسسكن بعاصسمة الو’ية
وثانوية بدائرة ولهاصسة غرب الو’ية.
تزال األشصغال جارية إل“ام  09متوسصطات و05
ثانويات جديدة  ،من جانب أاخر ” رفع التجميد
على  09مشصاريع تربوية التي من شصأانها تخفيف
وأاشصارت ذات اŸسصؤوولة أان مصصا◊ها قد عملت الضصغط على اŸؤوسصسصات الÎبوية بالولية.
وعن الدخول اŸدرسصي ا÷ديد كشصفت مديرة
على ا‚از هياكل هامة للقطاع لتخفيف الضصغط
ع- - - - -ل- - - - -ى اŸدارسس ح- - - - -يث ” ا‚از › 16مع الÎبية لولية ع“ Úوشصنت عبيد زوليخة التحاق
مدرسصي وثانوية جديدة كما ” ا‚از  103قسصم  100670ت -ل-م-ي-ذ ب-اŸدارسس صص-ب-ي-ح-ة أامسس م-ن-ه-م
توسصعة Ãختلف مدارسس الولية ،من جهة أاخرى ل  47800متمدرسس بالطور البتدائي و31527بالطور

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترأر

بعد تهيئة الظروف اŸناسسبة

اŸتوسصط و 14675على مسصتوى الثانوي وهو عدد
مهم لكن مع اسصتفادة الولية من منشصآات جديدة
فان اغلب اŸؤوسصسصات تعمل دون اكتظاظ  ‘ ،حÚ
طفت إا ¤السصطح بعضس اŸشصاكل اÿفيفة التي
تخصس النقل اŸدرسصي خصصوصصا باŸناطق النائية
نتيجة عجز حظائر البلديات اهÎاء وسصائل النقل
ما اسصتوجب السصتنجاد بالتعاقد مع اÿواصس.
ومن أاجل –سص Úمسصتوى التمدرسس لدى الفئات
الهشصة فقد ” تسصجيل  37200تلميذ مسصتفيد من
م -ن -ح-ة 3000دج وال - -ت - -ي سص - -ت - -وزع م - -ع ال- -دخ- -ول
اŸدرسصي لتسصهيل عملية اقتناء اللوازم اŸدرسصية،
وعن الكتاب اŸدرسصي فقد ” توزيعه على كافة
اŸؤوسصسصات لضصمان بداية موسصم دراسصي ناجح.

قسسنطينة تعيشش أأجوأء دخول مدرسسي ‡يز

م-ع ا’ن-طÓ-ق ال-رسس-م-ي للدخول اŸدرسسي
ا÷دي- -د وال- -ذي أاشس -رف ع -ل -ي -ه وا‹ و’ي -ة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ““ ع-ب-د السس-م-ي-ع سس-ع-ي-دون““ أامسس
رمزيا ‘ ،بعضس اŸؤوسسسسات التعليمية بكل من
ع -ل -ي م -ن -ج -ل -ي ،ب -ل -دي -ة ““ح -ام -ة ب -وزي -ان““ و
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،تشس-ه-د قسس-ن-طينة منذ أاك Ìمن
أاسسبوع تقريبا حركية غ Òمسسبوقة بتوفÒ
الظروف اŸناسسبة اسستعدادا لتحقيق موسسم
دراسسي ناجح.

قسسنطينة /أحمد دبيلي
فبعد عطلة صصيفية ميزها مناخ حار  ⁄تشصهده
قسصنطينة من قبل ،و بداية دخول مدرسصي يعرف
هو األخر ارتفاعا ملحوظا ‘ درجات ا◊رارة،
تدب ا◊ركية من جديد ‘ أاسصواق قسصنطينة نزول
عند رغبة التÓميذ اŸتمدرسص Úلتلبية احتياجاتهم
من مÓبسس ،كتب وأادوات مدرسصية ،ففضص Óعن
اÓÙت التجارية التي تعرضس اللوازم اŸدرسصية
اıتلفة فقد ” باŸناسصبة أايضصا تنظيم معرضصÚ
للكتاب ‘ كل من دار الثقافة ““ مالك حداد““ وقصصر
الثقافة ““ ﬁمد العيد آال خليفة““.
و–ت شصعار ““ من أاجل دخول مدرسصي ناجح ““،
–تضصن دار الثقافة ““ مالك حداد ““ معرضصا للديوان
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ط-ب-وع-ات اŸدرسص-ي-ة وهذا من الفا—
وحتى  10من شصهر سصبتم Èا◊ا‹ ،وهو الفضصاء
ال -ذي ع -ود ع -ل -ي -ه ه -ذا ال -دي -وان ككل سص-ن-ة أاول-ي-اء

التÓميذ لقتناء ما يحتاجه التÓميذ من مقررات
وكتب مدرسصية رسصمية Ÿزاولة –صصيلهم العلمي
دون عناء.
و‘ زيارتنا لهذا اŸعرضس صصباح أاول أامسس،
Ÿسصنا اإلقبال اŸميز ألولياء التÓميذ على هذه
الكتب وهو ما يدل على أاهمية هذا الفضصاء ‘
ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-قصس أاو ال-ع-ج-ز ال-ذي ق-د
يحدث على مسصتوى بعضس اŸؤوسصسصات التعليمية ‘
سصد حاجة التÓميذ من هذه اŸقررات الرسصمية
الضصرورية  ،و ‘ تصصريح ل ““ الشصعب ““أاكد السصيد ““
رضص -ا ع -ب -د ال -رزاق ب -راح““ م -دي-ر اŸرك-ز ال-ولئ-ي
ل-ل-ت-وزي-ع وال-ت-وث-ي-ق الÎب-وي ب-قسص-ن-ط-ي-نة ““ ،أان هذا
الفضصاء الذي يسصهر على تنظيمه هذا اŸركز ‘ كل
دخول مدرسصي ،يشصهد هذه السصنة ““أاريحية““ أافضصل
من السصنوات اŸاضصية و التي كانت تعرف إاقبال
كبÒا للزوار ،فخÓل هذا اŸوسصم ـ كما أاضصاف ـ فان
عدد الزوار أاصصبح معقول ول يشصكل بالتأاكيد عائقا
‘ تلبية رغبة أاولياء التÓميذ ‘ تزوديهم بالعناوين
اŸطلوبة.
وعن عناوين الكتب،أاسصعارها و وفرتها أاضصاف ““
براح““ أان عناوين اŸقررات اŸدرسصية تتجاوز 150
عنوان ‘ كل أاطوار التعليم الثÓثة  ،كما تضصاف
إاليها عناوين كثÒة لكتب التمارين اÿاصصة بالطور
البتدائي  ،مشصÒا ‘ ذات السصياق بأان هذا اŸركز
يتوفر على ﬂزون هائل من هذه العناوين ،نافيا
بذلك أان يحصصل عجزا مسصتقب ‘ Óتوف Òهذه
اŸق -ررات وه -و م -ا ي -ط-م-ئ-ن وبكل ت-اك-ي-د األول-ي-اء

‘ أاجواء تنظيمية ﬁكمة

وتخوفهم من ندرة أاو عدم توفر بعضس العناوين
كما كان يحصصل ‘ السصابق  ،ويضصيف ““ براح““ أان
أابواب نقطة البيع التابعة لهذا اŸركز على مسصتوى
حي ““بوالصصوف““ تبقى مفتوحة طوال السصنة لتزويد
التÓميذ بكل ما يحتاجونه من كتب.
وبخصصوصس أاسصعار الكتب قال أانها أاسصعار رسصمية
ومعقولة و‘ متناول ا÷ميع ،وكمثال على ذلك فان
سصعر كتب السصنة أاو ¤ابتدائي ل تتجاوز (  815دج)
و األو ¤متوسصط ( 2475دج) و السصنة أاو ¤ثانوي
علمي والتي Œمع  12كتابا (  3070دج) ،كما أاكد
رئيسس اŸركز على النوعية ا÷يدة للكتب من حيث
الطباعة والتغليف.
و‘ سصياق متصصل أاكد ““ براح ““ على ان كل
اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ام-ل ت-راب
الولية تتوفر على كل العناوين اŸطلوبة ،كما ”
و‘ شص- -ه -ر م -اي اŸنصص -رم وق -ب -ل ن -ه -اي -ة اŸوسص -م
الدراسصي اŸاضصي إاعطاء الفرصصة للتÓميذ لقتناء
اŸق -ررات ال -دراسص -ي -ة ل -لسص -ن -ة ال Ó-ح-ق-ة و‘ ه-ذا
تخفيف على اŸعنيŸ Úواجهة اŸوسصم الدراسصي
القادم ،كما أاكد ‘ األخ Òعلى أان ›انية الكتاب
للمعوزين تبقى سصارية اŸفعول.
دائما و‘ نفسس اÛال ،فقد فتح بهو قصصر
ال -ث -ق -اف-ة ““ ﬁم-د ال-ع-ي-د آال خ-ل-ي-ف-ة ““ فضص-اء ل-ب-ي-ع
الكتاب شصبه اŸدرسصي والقواميسس وعناوين أاخرى
‘ ›ال اللغات األجنبية اıتلفة نظمته ““ دار
األي -ام ““ ل -ل -نشص -ر وال -ت-وزي-ع إاضص-اف-ة ا ¤ج-ن-اح ل-ب-ي-ع
األدوات اŸدرسصية.

سسلطات سسعيدة تشسرف على أ’نطÓقة ألرسسمية للسسنة ألدرأسسية أ÷ديدة

أاشس-رفت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ع-ل-ى ا’نطÓقة
الرسسمية للسسنة الدراسسية  2019/2018بو’ية
سس -ع -ي -دة م -ن م -درسس -ة ب-ن م-ه-ي-دي ال-ع-رب-ي و‘
أاج- -واء ت- -ن- -ظ -ي -م -ي -ة ﬁك -م -ة ان -ط -ل -ق اŸوسس -م
ال -دراسس -ي ا÷دي -د ب -ع -د أاشس -ه -ر م -ن ال -ت -حضسÒ
اŸتواصسل للقضساء على النقائصس التي شسهدها
القطاع على مدار السسنوات اŸاضسية ›هودات
’سسÓم لوح.
ثمنها الوا‹ سسيف ا إ
أاكد لوح أان القطاع شصهد هذه السصنة تغÒا جذريا
وتقدما يتناسصب التÓميذ والدخول اŸدرسصي ،وا‹
ال-ولي-ة رك-ز ع-ل-ى اŸت-اب-ع-ة واله-ت-م-ام ب-ه-ذا ال-قطاع

ا◊سص- -اسس داع- -ي -ا ا÷م -ي -ع ب -ذل ا÷ه -د ل -دع -م ه -ذه
الشصريحة اŸتمدرسصة وتوف Òلها كل الوسصائل Ãا ‘
ذلك اإلطعام وتناول التلميذ الوجبة اليومية السصاخنة،
مضصيفا أان األثاث اÿاصس باألقسصام متوفر ويتماشصى
مع معطيات التعليمة اŸوجهة لرؤوسصاء اŸؤوسصسصات
الÎبوية.
من جهتها مديرة القطاع سصمية حمانة أان الكتاب
اŸدرسصي متوفر هذه السصنة وأان مصصا◊ها باشصرت
ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع اŸن-ح-ة ع-ل-ى مسص-ت-ح-ق-ي-ه-ا مع ›انية
الكتاب.
األول-ي-اء ب-دوره-م عÈوا ع-ن سص-ع-ادت-ه-م لل-ت-حاق

أابنائهم Ãقاعد الدراسصةŒ ،در اإلشصارة أان السصلطات
اÙلية أاشصرفت أامسس على انطÓق اŸوسصم الدراسصي
Ãدرسصة األطفال اŸعوق Úسصمعيا بلعابد فتح الله.
وحسصب م-دي-ر ال-نشص-اط الج-ت-م-اع-ي وال-تضص-ام-ن
مراد سصليم أاكد أان مصصا◊ه قد أاعدت العدة للدخول
اŸدرسصي من تهيئة للمدارسس واŸراكز واقتناء للكتب
اŸدرسصية وتوف ÒاÙافظ اŸدرسصية باإلضصافة إا¤
Óطفال
اإلطعام ،وأاضصاف أان هناك فتح  6مؤوسصسصات ل أ
Óطفال
وه-ي م-درسص-ة ل-ل-م-ع-وق Úسص-م-ع-ي-ا وم-درسص-ة ل -أ
اŸعوق Úبصصريا وثÓث مراكز نفسصية بيداغوجية.

سسعيدة :ج .علي

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

العدد
17739

جمعية حماية اŸسستهلك تدق ناقوسس اÿطر

05

لوأزم مدرسسية تنشسر ألعنف وأخرى خطÒة تغزو أسسوأق تلمسسان

دقت ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك ل-و’ي-ة
ت-ل-مسس-ان ن-اق-وسس اÿط-ر ع-ل-ى خ-لفية ظهور
’سسواق موجهة
أادوات مدرسسية خطÒة با أ
خصس -وصس -ا إا ¤ت Ó-م -ي -ذ ال -ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ،
ح- -يث ورغ- -م وج- -ود ÷ان خ- -اصس -ة ت -اب -ع -ة
Ÿدي -ري -ة ال -ت -ج -ارة م -ه -م -ت -ه -ا م -راق-ب-ة ه-ذه
ال-ل-وازم  ،ل-ي-ب-ق-ى تÓ-م-ذت-ن-ا ي-واج-هون غزوا
ك- -بÒا Ÿواد م- -درسس- -ي- -ة مصس- -ن- -وع -ة ب -الصسÚ
وم- -ه- -رب -ة إا ¤السس -وق ا÷زائ -ري -ة م -ن ق -ب -ل
ب-ارون-ات ا◊اوي-ات وال-ت-ه-ريب وال-ت-ي ت-زرع
’هداف
ثقافة العنف والصسراعات وتلغي ا أ
السسلمية والنبيلة للمدرسسة.

تلمسسان ﬁ :مد بن ترأر
وأاشص- -ارت ا÷م- -ع- -ي- -ة أان- -ه -ا وق -فت ع -ل -ى م -واد
خطÒة حادة ومدببة من شصأانها إايذاء التÓميذ،
وأاخرى غ Òتربوية مشصجعة على العنف بالنسصبة
للذكور وفسصاد األخÓق والنحÓل اÿلقي بالنسصبة
Óناث مؤوكدين ان التجار وخاصصة الذين Áارسصون
ل إ
Œارتهم على األرصصفة بطريقة فوضصوية ل تهمهم
مصصالح التÓميذ ول خصصوصصيات اÛتمع بقدر ما
تهمهم أارباحهم.
وسصجلت ا÷معية ظهور أاقÓم موجهة للذكور
على شصكل متفجرات تدعو ا ¤العنف والتطرف
وأاخرى على شصكل سصجائر Ãختلف أانواعها زيادة
على أاخرى –مل قنينات خمر ما يؤوكد أانها غÒ
تربوية ترمي إا ¤تشصجيع التÓميذ على النحÓل.
‘ ح ” Úتسصجيل ظهور أاقÓم على شصكل مواد
للزينة كاŸشصط ومزين العين Úما يدفع التلميذات
ا ¤التمرد مبكرا واسصتعمال مواد الزينة ‘ غÒ
موعد مبكرا ،أاك Ìمن ذلك ” اسصتحداث ‡حاة
على شصكل احمر الشصفاه ،زيادة على مقلمات ‘
شصكل حاملة اŸكياج ‘ ،الوقت الذي ” اكتشصاف
منجرة ‘ شصكل مرعب تدفع للعنف زيادة على
أادوات –مل رسصوما مسصيئة وأاخرى تدعو للتÈج
والنحÓل اÿلقي  ،من جهة أاخرى سصجلت ذات
ا÷م -ع-ي-ة ال-ت-ي راسص-لت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة وح-ذرت
الولياء من معية اقتناء هذه اŸواد وجود لزم
م -درسص -ي -ة خ -طÒة ك -اŸسص-اط-ر والقÓ-م واŸقصس
واŸداور –مل تذبذبات ونتوءات وأاخرى حادة
قد تتسصب ‘ حوادث وعاهات خطÒة للتÓميذ
خاصصة ‘ ظل موجة العنف التي Œتاح اŸدارسس،
من جهته كشصف مدير التجارة لولية تلمسصان عمر
ه Ó-ي -ل -ي ان مصص -ا◊ه  ⁄تسص -ج -ل أاي ح -ال -ة ل -ه-ذه
البضصاعة رغم Œنيد مصصا◊ه ل 30فرقة Ÿراقبة
التجارة بالولية –ضصÒا لعيد األضصحى والدخول
اŸدرسصي ،هذا وتنتظر جمعية حماية اŸسصتهلك
م- -ن م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ال -ت -دخ -ل ب -ت -ع -ل -ي -م -ة ل -دى
اŸؤوسصسصات Ÿنع هذه اللوازم الغ Òتربوية التي
تهدد الهوية الوطنية اإلسصÓمية والÎبية ا◊سصنة
للتÓميذ وكذا اسصتقرار اŸؤوسصسصات الÎبوية.

....و  13980تلميذ يلتحقون أ’ول مرة
باŸدرسسة ضسمن أ’قسسام ألتحضسÒية
أاشص -رف وا‹ ولي -ة ت -ل -مسص -ان ع -ل -ي ب -ن ي -ع -يشس
صص -ب -ي-ح-ة أامسس ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح اŸوسص-م ال-دراسص-ي ،
بتدشص› Úمع مدرسصي بحي أاوجليدة وثانوية
ب - -ح - -ي الكدي - -ة ،وم - -ت - -وسص - -ط- -ة ج- -دي- -دة ب- -ح- -ي
خميسصتي ،وذلك ‘ اطار تخفيف الضصغط على
اŸؤوسصسصات الÎبوية بهذه اŸنطقة ،هذا.
كشص- -ف م -دي -ر الÎب -ي -ة ل -ولي -ة ت -ل -مسص -ان ك -رË
أاع - -مÒة ع - -ل - -ى ه- -امشس ال- -دخ- -ول اŸدرسص- -ي أان
مصص - -ا◊ه ق - -د أاحصصت  247022ت-ل-م-ي-ذ سص-يلتحق
ب 726مؤوسصسصة تربوية من ﬂتلف األطوار موزعة
ع-ل-ى ك-اف-ة ت-راب ال-ولي-ة ب-ب-ل-دي-ات-ها ال 53منهم

 13980تلميذ سصيلتحق ألول مرة باŸدرسصة بالقسصم
التحضصÒي.
م- -ن ج- -انب اخ- -ر و‘ ب- -ي- -ان ق- -دم- -ه اŸكل- -ف
باإلعÓم ﬁمد كرمة أاشصار أان مديرية الÎبية قد
ق - -امت ب - -ال - -ت - -حضصÒات ال Ó- -زم- -ة م- -ع الشص- -رك- -اء
الجتماع Úلضصمان دخول مدرسصي ناجح وتفادي
الكتظاظ ،حيث ” إاحصصاء  133759تلميذ على
اŸسصتوى البتدائي يتوزعون على  502مدرسصة
ابتدائية منهم  119779تلميذا متمدرسصا و13980
ت -ل-م-ي-ذا سص-ي-ل-ت-ح-ق ب-ال-قسص-م ال-ت-حضصÒي  ،ك-م-ا ”
إاحصص- -اء  81737ت -ل-م-ي-ذا ب-اŸسص-ت-وى اŸت-وسص-ط
ي -ت -وزع-ون ع-ل-ى  163م -ت -وسص -ط-ة  ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
 31526تلميذ باŸسصتوى الثانوي يتوزعون على 61
ثانوية.
وم - -ن اŸن - -ت - -ظ - -ر ان ي - -ت - -م اسص - -تÓ- -م ه- -ذه
السصنة › 13مع مدرسصي و 09متوسصطات وثانوية
بحي الكدية ،من جهة أاخرى ” –ويل مدرسصة
ابتدائية بحي أاوجليدة إا ¤متوسصطة من اجل رفع
الضص -غ -ط ع -ل -ى اŸت -وسص -ط-ة الو ¤ك-م-ا ” –وي-ل
متوسصطة بحي خميسصتي با◊ناية ا ¤ثانوية ‘
اطار خلق التوازنات ،هذه اŸؤوسصسصات التي من
شص - -أان - -ه - -ا ال - -قضص- -اء ع- -ل- -ى الك- -ت- -ظ- -اظ ون- -ظ- -ام
الدوام Úبحكم أانها وزعت على مواقع الكتظاظ
على غرار ا◊ناية ،أاولد ميمون ،ع Úتالوت ...
ب -اإلضص -اف -ة ا ¤الح -ي -اء ا÷دي -دة ال -ت -ي اسص -ت-ف-اد
سصكانها من سصكنات جديدة.
وسصيتم تسصيلم مع الدخول اŸدرسصي ثانوية و05
متوسصطات و› 08معات مدرسصية على ان يتم
اسص- - -تÓ- - -م  04م- -ت- -وسص -ط -ات و› 05معات
مدرسصية خÓل نهاية ديسصم Èلتدخل اÿدمة مع
بداية الفصصل الثا Êوهو ما من شصأانه ضصمان موسصم
دراسصي ناجح ،وعن التكافل الجتماعي ومنم اجل
التكفل بالتÓميذ اŸعوزين فقد أاحصصت مديرية
الÎب- -ي -ة  74400ت -ل -م -ي -ذ مسص -ت -ف -ي -د م -ن م-ن-ح-ة
ال3000دج والتي سصتوزع خÓل السصاعات اŸقبلة
لضص-م-ان ال-تكف-ل ب-وسص-ائ-ل ال-ت-دريسس ل-ل-تÓ-م-يذ من
جانب اخر ” تسصجيل اكتفاء كامل بالكتب وهي
موجودة باŸؤوسصسصات للتوزيع بداية من اليوم.

 ..ورفضسوا التحاق أابنائهم
’نها
باŸتوسسطة ا÷ديدة أ
بعيدة عن منازلهم

أأولياء تÓميذ متوسسطة حدوين
عبد ألقادر بالزوية يحتجون
أاقدم نهار أامسس ،العشصرات من أاولياء تÓميذ
متوسصطة حدوين عبد القادر بالزوية بلدية بني
ب -وسص-ع-ي-د ع-ل-ى الح-ت-ج-اج أام-ام م-ق-ر اŸت-وسص-ط-ة
رافضص Úالتحاق أابنائهم بهذه اŸؤوسصسصة ا÷ديدة.
وط- -الب اÙت- -ج- -ون إا– ¤وي -ل أاب -ن -ائ -ه -م إا¤
متوسصطة مكني رمضصان بصصفتها األقدم واألقرب
إا ¤منازلهم عكسس اŸتوسصطة ا÷ديدة البعيدة
ع- - - -ن م - - -ق - - -ر سصكن - - -اه - - -م ،ه - - -ذا وق - - -د ن - - -ق - - -ل
اÙت -ج -ون اح -ت -ج-اج-ه-م إا ¤م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ح-يث
اسص-ت-ق-ب-ل-ه-م رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ال-ذي ط-ال-ب-ه-م ب-إاق-امة
طلبات –ويل والتي سصيتم إاحالتها إا ¤السصلطات
الولئية لدراسصتها.
للتذك Òان منطقة بني بوسصعيد كانت تعرف
اكتظاظا كبÒا ‘ اŸسصتوى اŸتوسصط بفعل وجود
م-ت-وسص-ط-ة واح-دة ي-ت-م-درسس ف-ي-ه-ا تÓ-م-يذ الزوية
واŸن -اط -ق اÛاورة ع -ل -ى غ -رار سص-ي-دي م-ب-ارك،
روبان ،قرية ﬁمد الصصالح ،ايراغريب ،حيداسس
 .....ما جعل السصلطات الولئية تدعمها Ãتوسصطة
جديدة لفك الضصغط ،لكن رفضس األولياء لتمدرسس
ابنائهم بها خلق مشصك Óعويصصا باŸنطقة.

 250340تلميذ التحقوا ب 713مؤوسسسسة تربوية بتيارت

رفع ألتجميد عن  39مشسروعا بقيمة  270مليار سسنتيم

اشصرف صصباح أامسس ،وا‹ ولية تيارت بن تواتي عبد السصÓم رفقة مديرة الÎبية واطارات من
السصلطات اÙلية على اعطاء اشصارة انطÓق الدخول اŸدرسصي من بلدية توسصنينة التي دشصن بها ثانوية
جديدة حيث كان ابناء البلدية يتنقلون ا ¤بلديتي السصوقر ومدريسصة.
وكانت مديرية الÎبية لولية تيارت بالتنسصيق مع جميع الهيئات قد قامت بالتحضص ÒاŸادي والبشصري
للحدث الجتماعي الهام ،حيث يبلغ عدد اŸؤوسصسصات الÎبوية بولية تيارت  713مؤوسصسصة منها تيارت
على مدرسصة ابتدائية 138 ،متوسصطة و  57ثانوية ويقدر عدد التÓميذ ع Èالولية  250340تلميذا
منهم  9475تلميذا ‘ التحضصÒي و  128607تلميذا ‘ البتدائي أاما التعليم اŸتوسصط فيعد تعداد
التÓميذ ب  81132تلميذا اما التعليم الثانوي فقد بلغ العدد  31126تلميذا.
وحسصب مديرة الÎبية بوكابوسس حدودة فان الولية بلغت نسصبة  % 98بينما  ⁄تتعد ال  ‘ %02بعضس
اŸناطق الريفية با÷هة ا÷نوبية للولية وخاصصة التي يتمركز بها البدو و الرحل.

تيارت ع.عمارة

»æWh
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الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

 4مدأرسس ‰وذجية تعمل بنظام ألطاقة ألشسمسسية

أازيد من  188أالف متمدرسس يلتحقؤن Ãقاعد الدراسسة بؤرقلة
ج- -رى صس- -ب- -ي- -ح -ة أمسس ،أف -ت -ت -اح أل -دخ -ول
أŸدرسس-ي لسس-ن-ة  2019/2018ب-و’ي-ة ورق-لة ‘
’طوأر ألثÓثة ألتي يلتحق
ظروف عادية با أ
بها هذه ألسسنة  188ألف و 351متمدرسس من
بينهم ما يزيد عن  57ألف جدد ‘ ﬂتلف
’طوأر ،وقد أشسرف وأ‹ ألو’ية عبد ألقادر
أ أ
جÓوي رفقة ألسسلطات أÙلية على مرأسسيم
أ’ف-ت-ت-اح أن-طÓ-ق-ا م-ن أب-ت-دأئية ““قفال جلول““
ب -ب -ل -دي -ة سس -ي -دي خ -وي -ل-د أل-ت-ي أسس-ت-ف-ادت م-ن
عملية إأعادة تهيئتها ،كما وقف على ظروف
أسس -ت -ق -ب -ال أŸت -م -درسس ‘ Úع-دد م-ن أŸؤوسسسس-ات
ألÎبوية Ãختلف بلديات ألو’ية.

شس -غ -ور ‘ م -ادة ال -ري -اضس -ي -ات ‘ ال -ط -ور اŸت -وسس -ط
والثانوي ،حيث سسيتم اللجوء إا ¤ا’سستخÓف لسسد
ال - -ن - -قصش ‘ ت - -أاط Òه - -ذه اŸادة إا ¤غ- -اي- -ة ت- -اري- -خ
.2018/12/31
وعن العملية التضسامنية كشسف مدير الÎبية أان 60
أال-ف م-ن-ح-ة “درسش سس-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸعوزين هذه السسنة ،مشسÒا أانه قد ” توزيع 2800
ﬁفظة على التÓميذ كإاعانة من الو’ية وأاضساف
ذات اŸتحدث أان العمل جار على قدم وسساق من أاجل
ت -وف Òوج -ب-ات سس-اخ-ن-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ع Èك-ل اŸط-اع-م
اŸدرسسية بالو’ية خÓل هذا اŸوسسم الدراسسي.

مؤاصسلة إاسستغÓل الطاقة الشسمسسية ‘ تسسي ÒاŸدارسس
وŒدر اإ’شسارة إا ¤أان الوا‹ جÓوي قد قام بعدد
م -ن ال -زي -ارات Ÿع-اي-ن-ة اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة شس-م-لت
ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ع-ل-ى غ-رار ،ورق-ل-ة ،ت-قرت،
“اسس ،Úا◊جÒة ،حاسسي بن عبد الله ،سسيدي خويلد
ÓطÓ- -ع ع -ل -ى –ضسÒات ال -دخ -ول اŸدرسس -ي عÈ
ل - -إ

ال -و’ي -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ب -ر›ت -ه ل -ع-دد م-ن زي-ارات
اŸع -اي -ن-ة ل-ل-م-دارسش ا’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن
الÎميم ببلدية ورقلة والتي بلغ عددها  64ابتدائية
حسسب مصسادر الو’ية.
كما أاكد على أان متابعة كل ظروف “درسش أابنائنا
سستسستمر طوال السسنة من أاجل موسسم دراسسي ناجح،
ونوه خÓل زيارته للمؤوسسسست Úالنموذجيت ÚاŸزودتÚ
بنظام الطاقة الشسمسسية بحي نصسر ببلدية ورقلة إا¤
أان Œسسيد مشسروع تسسي ÒاŸؤوسسسسات الÎبوية بنظام
الطاقة الشسمسسية سسيبقى متواصس Óمن أاجل –قيق
اأ’ه- -داف اŸراد ب- -ل- -وغ- -ه- -ا ع- -ل- -ى اŸدى ال- -ق -ريب،
اŸتوسسط والبعيد.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا أاع -دت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة ورق -ل -ة
›موعة من اإ’جراءات والتداب Òالوقائية لتسسهيل
ح- -رك- -ة السس Òوال- -وق- -اي- -ة م- -ن ح -وادث اŸرور ح -يث
سس- -يسس -م -ح اıط -ط اأ’م -ن -ي بضس -م -ان السس Òا÷ي -د
ıت-ل-ف اŸؤوسسسس-ات ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون اŸسس-اسش ب-أام-ن
وسسÓ- -م- -ة اŸواط- -ن و‡ت- -لكات- -ه م- -ع ضس -م -ان دخ -ول
اجتماعي ومدرسسي ناجح.

األسساتذة ا÷دد يحتجؤن للمطالبة برفع التحفظات عن ملفاتهم

اŸسسيلة :عامر ناجح
طالب اÙتجون خÓل الوقفة ا’حتجاجية التي
نظموها أامام مقر مديرية الÎبية ومقر الو’ية ‘
وقتﬂ Úتلف ÚواŸقدر عددهم ب 23معلما بتدخل
السسلطات الوصسية لرفع التحفظ عن ملفاتهم من قبل

الوظيف العمومي الذي طالبهم بإاحضسار شسهادة عدم
دراسسة اŸاسس ÎواŸاجيسست Òوالدكتوراه ،خاصسة وان
ه- -ذا الشس- -رط  ⁄يكن م- -وج- -ودا أاث- -ن -اء اإ’ع Ó-ن ع -ن
مسسابقة التوظيف ليفاجئوا قبل أايام من الدخول
اŸدرسسي بالقضسية .
و اعت Èاأ’سساتذة اÙتجون الشسرط إاجحاف ‘
حقهم  ،وطالبو بتدخل السسلطات الوصسية وإالغاء ما
ي-ع-رف ب-ال-رق-اب-ة ال-ب-ع-دي-ة ل-ل-وظيف العمومي وتسساءل
اÙتجون Ÿاذا يتم تطبيق الرقابة البعدية للوظيف
ال -ع -م -وم-ي ب-و’ي-ة اŸسس-ي-ل-ة ف-ق-ط دون ب-اق-ي و’ي-ات
الوطن ،و Ÿاذا  ⁄يتم إاخبارهم به منذ الوهلة اأ’و¤
خاصسة وأانهم اجروا عملية التكوين لÓلتحاق Ãناصسب
عملهم .
اأ’سس- -ات- -ذة ال- -ذي- -ن ك- -ان م -ن اŸف -روضش ان ي -ت -م
ت -نصس-ي-ب-ه-م ي-وم السس-بت أاك-دوا أان-ه-م اج-روا اŸسس-اب-ق-ة
بشسهادة ليسسانسش كما كان مقرر باŸسسابقة و ⁄يكن
أاي شسرط يتعلق باŸاسس Îأاو غÒه ،وطالبو السسلطات

التدخل العاجل إ’نصسافهم ومباشسرة عملهم .
وم- -ن ذات ا÷انب اشس- -رف وا‹ اŸسس- -ي- -ل- -ة ح -اج
مقداد صسباح أامسش ،من بلدية خطوطي سسد ا÷Ò
بثانوية ابو العباسش الونشسريسسي على افتتاح اŸوسسم
الدراسسي بالذات الثانوية التي تدخل حيز اÿدمة
أ’ول مره .
من جانبها السسلطات اأ’منية و Ãناسسبة الدخول
اŸدرسسي وا’جتماعي ،قامت بإاعداد ﬂطط أامني
من أاجل تأام Úا◊دث ،من خÓل إاعادة انتشسار
القوات من أاجل تنظيم حركة اŸرور‘ اŸدينة ،و
م -فÎق -ات ال -ط -رق ال -رئ-يسس-ي-ة والسس-ه-ر ع-ل-ى سسÓ-م-ة
اŸتمدرسس Úعلى مسستوى كاّفة قطاع ا’ختصساصش،
حيث كانت ﬂتلف اŸؤوسسسسات الÎبوية –ت أاعÚ
أاف -راد الشس -رط-ة السس-اه-ري-ن ع-ل-ى ح-م-اي-ت-ه-ا وح-م-اي-ة
تÓميذها وذلك بوضسع دوريات راكبة وراجلة بالقرب
منها .

دخول أول مدرسسة أبتدأئية تعمل بالطاقة أŸتجددة حيز أÿدمة برمضسان جمال

قطاع الÎبية بسسكيكدة يتدعم بـ  6مؤؤسسسسات تربؤية و 3مطاعم

أع -ط -ى درف -وف ح -ج -ري وأ‹ أل-و’ي-ة أشس-ارة
أنطÓق أŸوسسم ألدرأسسي بسسكيكدة ،من مدرسسة
أÛاهدة أŸتوفية عومار عائشسة برمضسان جمال،
ألتي زودت بالطاقة أŸتجددة  ،وتعد أول مدرسسة
‰وذج -ي -ة ت -ع-م-ل ك-ل-ي-ا ب-ال-ط-اق-ة ألشس-مسس-ي-ة ع-ن
طريق تركيب ألوأح شسمسسية على مسستوى أسسقف
أŸدرسس- -ة ،وت -ط -لب ه -ذأ أŸشس -روع أ÷اري إأ‚ازه
ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزأرة أل-دأخلية وأ÷ماعات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية غÓفا ماليا يقدر ب 8
مÓي Òسسنتيم.

جيجل/سسكيكدة :خالد العيفة
وحسسب تصسريح علي موهوبي مدير التجهيزات
العمومية بالو’ية ،و اŸدرسسة تضسم  6أاقسسام و جناح
إاداري و كذا منزل وظيفي و مطعم ،وتصسل طاقة
اسستيعابها ا 200 ¤تلميذ ،و التي ” تزويد اإ’نارة
اÿاصسة بها Ãصسابيح خاصسة.
واكد وا‹ سسكيكدة على هامشش الزيارة”” ضسرورة
تعميم هذه التجربة على كافة اŸدارسش التعليمية،
عﬂ Èتلف بلديات الو’ية ،باإ’ضسافة ا ¤تعميم هذه
التجربة بالبلديات ،وسستكون بلدية عاصسمة الو’ية
اأ’وŒ ‘ ¤سسيد التجربة””.
باŸناسسبة اسستقبلت اŸؤوسسسسات الÎبوية للموسسم
ال -دراسس-ي  2019/2018ع Èاق -ل -ي -م ال -و’ي-ة 208671
تلميذا موزع Úعلى  4275فوجا تربويا ‘ ﬂتلف
اأ’طوار التعليمية ع 767 Èمؤوسسسسة تربوية منها 491
م-درسس-ة اب-ت-دائ-ي-ة 132 ،م-ت-وسس-طة و 53ث-ان-وي-ة ،اما
التأاط Òفقد بلغ رقم  17192مؤوطر ،من بينه 11162
تأاط Òبيداغوجي ،و 6023تأاط Òاداري.
وŒدر اإ’شسارة ،ا ¤تدعيم قطاع الÎبية بسسكيكدة
م -ع ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ال -ق -ادم ،ب -ه -ي -اك -ل وم -راف -ق
م -درسس -ي -ة ج -دي -دة ،م-ن شس-أان-ه-ا ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة
الضس - -غ- -ط اŸوج- -ود ب- -اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة ،وك- -ذا
اإ’طعام ،وفتح › 4معات مدرسسية بكل من منزل

 485تلميذ من ذوي الحتياجات اÿاصسة التحقؤا
بـ 4مراكز متخصسصسة بتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي

بعد أن –فظ عليها ألوظيف ألعمومي

ميّز ألدخول أŸدرسسي صسباح أمسس باŸسسيلة
أح -ت-ج-اج أسس-ات-ذة أل-ت-ع-ل-ي-م أ’ب-ت-دأئ-ي أ÷دد،
ألذين  ⁄يسسمح لهم أ’لتحاق Ãناصسب عملهم
’خÒة
ب -ع-د أن‚ .ح-وأ ‘ مسس-اب-ق-ة أل-ت-ع-ل-ي-م أ أ
وأج- - - - -روأ أل- - - - -ت- - - - -ك- - - - -وي - - - -ن ألÎبصس أÿاصس
ب -ه -م ن -ظ– Òف -ظ أل -وظ -ي-ف أل-ع-م-وم-ي ع-ل-ى
م- -ل- -ف- -ات- -ه- -م إأ ¤غ- -اي- -ة إأحضس- -ار شس- -ه- -ادة ع -دم
حصس -ول -ه-م ع-ل-ى شس-ه-ادة أŸاسس ÎوأŸاج-يسس-ت Òو
ألدكتورأه من أ÷امعة.

من بينهم  47تلميذأ يلتحقون أ
’ول مّرة

أسس - -ت - -ق - -ب - -لت أŸرأك- -ز أل- -ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي- -ة
أŸت -خصسصس -ة ل -ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات أل -ه-اصس-ة
ب - -و’ي - -ة ت- -ي- -ب- -ازة ي- -وم أمسس 485 ،تلميذأ
’ّول مّرة
مÎبصسا من بينهم  47يلتحقون بها أ
حسسب م -ا ّت -مت أ’شس -ارة أل -ي -ه ع -ل -ى ه -امشس
أ’ح -ت -ف -ال -ي-ة أل-رسس-م-ي-ة ل-ل-دخ-ول أŸدرسس-ي
ل - -ه - -ذه أل - -ف - -ئ - -ة و أل - -ت - -ي أق- -ي- -مت ب- -اŸرك- -ز
ألبيدأغوجي للدوأودة .

ورقلة :إاÁان كا‘
وأاوضسح مدير الÎبية بو’ية ورقلة رابح رياح ‘
ح - -ديث لـ«الشس - -عب”” أان ك- -ل ال- -ت- -داب ” Òات- -خ- -اذه- -ا
’سستقبال التÓميذ هذه السسنة ‘ أاحسسن الظروف،
مشسÒا إا ¤أان قطاعه تعزز بـ  9مؤوسسسسات تربوية
جديدة ،من بينها › 4معات مدرسسية ‰وذجية تعمل
بالطاقة الشسمسسية ‘ إاطار Œسسيد مشسروع الطاقة
ال-ب-دي-لة 2 ،م-ن-ه-ا ت-ت-واج-د ب-ب-ل-دي-ة ورق-ل-ة و 2أاخرى
باŸقاطعة اإ’دارية تقرت على أان تكون هذه التجربة
بداية لتعميم العمل بهذا النظام ع Èكل اŸؤوسسسسات
الÎبوية بالو’ية تدريجيا ،هذا وقد تدعم القطاع
أايضسا -كما أاشسار -بثانوية جديدة ‘ بلدية الÈمة
ا◊دودية كما ” –ويل اŸعهد التكنولوجي سسابقا
إا ¤متوسسطة ،وهي هياكل من شسأانها التخفيف من
مشسكل ا’كتظاظ.
وبخصسوصش التأاط Òالبيداغوجي أاكد ﬁدثنا أان
اŸناصسب التي اسستفاد منها القطاع ‘ إاطار مسسابقة
ال- -ت- -وظ- -ي- -ف اأ’خÒة ت- -غ -ط -ي ال -ن -قصش اŸسس -ج -ل ‘
اŸن -اصسب ،ك -م -ا سس -ي -ت -م حسس -ب -ه اسس -ت -دع-اء اأ’سس-م-اء
اŸوج -ودة ‘ ق -وائ -م ا’ح -ت -ي -اط ب -الÎت -يب ل-ت-غ-ط-ي-ة
اŸناصسب الشساغرة وأاشسار ‘ هذا السسياق إا ¤وجود
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اأ’بطال بعزابة ،برمضسان جمال“ ،الوسش وعزابة.
وبخصسوصش اأ’قسسام اŸوسسعة ،فينتظر أان يتم فتح
 22قسس -م -ا ان -ت -هت ب -ه-ا اأ’شس-غ-ال وأاصس-ب-حت ج-اه-زة
’سس -ت-ق-ب-ال ال-تÓ-م-ي-ذ ،ت-ت-وزع ع-ل-ى ب-ل-دي-ات ج-ن-دل 6
أاقسسام 4 ،أاقسسام Ãدرسسة ﬁمد بعيشش بسسكيكدة و4
Ãدرسسة علقمي الطاهر ،و 3أاخرى Ãدرسسة بشسÒ
ف -ل -وسش ب -ع -زاب -ة ،قسس -م واح -د Ãدرسس-ة راب-ح دري-دي
بوادي زهورÃ 2 ،درسسة ﬁمد بوشسيخ ،وÃ 2درسسة
تعابني ببلدية ا◊دائق.
ك-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر اسس-تÓ-م م-ت-وسس-طة Ãنطقة الزفزاف
ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة ،خ-اصس-ة وأان ا◊ي ي-ع-رف ت-زاي-دا
سسكانيا رهيبا’ ،سسيما بعد ترحيل سسكان حي اŸاتشش
القصسديري ،إاضسافة إا ¤ثانوية Ãنطقة تلزة ببلية القل
ب -ا÷ه -ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،أام-ا ب-خصس-وصش اŸط-اع-م،
ف -ي -ن-ت-ظ-ر أان ي-ت-م ف-ت-ح ثÓ-ث-ة م-ط-اع-م ب-ب-ل-دي-ات عÚ
شسرشسار ،كركرة ،ووادي زهور ،وبالتا‹ –قيق نسسبة
التغطية با’طعام  61.97باŸائة.

...و التحاق  162أالف تلميذ Ãختلف
اŸؤؤسسسسات التعليمية بجيجل

ال -ت -ح -ق أامسش ،ع -ل -ى غ-رار ب-اق-ي و’ي-ات ال-وط-ن،
Óط-وار ال-ثÓ-ث
Ãخ -ت -ل -ف اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ة ل -أ
بجيجل ،يعادل  162أالف تلميذ ،ويتعلق اأ’مر بـ 85704
تÓميذ ‘ الطور ا’بتدائي ،من بينهم  14284تلميذا
جديدا ‘ السسنة اأ’و ¤ابتدائي ،و 50665تلميذا ‘
الطور اŸتوسسط و 25687تلميذا ‘ الطور الثانوي.
وإ’‚اح ال -ع -م-ل-ي-ة سس-خ-رت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ك-ل
اإ’مكانيات البشسرية واŸادية لتجهيز و–ضس Òجميع
اŸراف-ق الÎب-وي-ة م-ن ح-يث ال-ن-ظ-اف-ة وت-وف-ر ال-ع-تاد،
واŸقّ- -در ع- -دده -ا ‘ و’ي -ة ج -ي -ج -ل بـ 539مؤوسسسسة
تربوية ،منها  384مدرسسة ابتدائية 111 ،متوسسطة و44
ث- -ان- -وي- -ة ‘ ،وقت “ت ب -ر›ة م -ؤوسسسس -ات ج -دي -دة
سستكون على موعد مع الدخول اŸدرسسي ،مع ا’نتهاء
من أاشسغال إا‚ازها لتكون جاهزة من أاجل تخفيف
الضسغط على اŸؤوسسسسات ،وكذا معاناة التÓميذ الذين

سسيدرسسون بها ،بعد أان كانوا يتنقلون Ÿسسافات طويلة
بغية ا’لتحاق Ãقاعد الدراسسة.
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اسس-تÓ-م ث-ان-وي-ة جديدة Ãنطقة
””سس -ي -دي ال -زروق”” ال -ن -ائ -ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي م-ع-روف،
ومتوسّسطة قاعدة Ã 05نطقة ””أاو’د عربي”” ببلدية
اŸي -ل -ي -ة ،وال -ذي ي -ع -ت ÈاŸرف-ق اأ’ول ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸنطقة ،إا ¤جانب › 03معات مدرسسية جديدة
على مسستوى منطقتي ””بوشسرقة”” وحي ”” 800مسسكن””
ببلدية الطاه.Ò
وه -ي اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي ح-ظ-يت عشس-ي-ة ال-دخ-ول
اŸدرسسي بزيارة تفقدية لبشس Òفار وا‹ الو’ية ،الذي
شسدد على ضسرورة Œهيز هذه اŸرافق مع أاول أايام
ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ،ب-ه-دف ضس-م-ان راح-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
و“درسسهم ‘ أاحسسن الظروف ع Èجميع اŸؤوسسسسات
الÎبوية.
ك -م -ا ت-دع-م ق-ط-اع الÎب-ي-ة ‘ ج-ي-ج-ل بـ 80قسسما
جديدا موزعا ع Èالعديد من اŸؤوسسسسات الÎبوية،
‘ إاطار عملية توسسعة التي تسستفيد منها ﬂتلف
اŸؤوسّس- -سس- -ات ،إا ¤ج -انب ف -ت -ح  20م-ط-ع-ما مدرسسيا
جديدا للطور ا’بتدائي ،ليصسبح بذلك عدد اŸطاعم
اŸدرسسية  343مطعماÁ ،كنها توف Òوجبات سساخنة
للتÓميذ.
كما حرصست مديرية الÎبية على توف Òالكتاب
اŸدرسسي ،و” فتح  4نقاط بيع دائمة وأاخرى مؤوقتة،
شسرعت ‘ البيع ‘ الفÎة اŸمتدة ب 30 Úأاوت إا¤
غاية  10سسبتم Èا÷اري بكل من بلديات جيجل،
الطاه ÒواŸيلية ،إاذ من شسأان هذه النقاط توفÒ
ع -ن -اوي -ن الكتب اŸق -ررة ل -ل -دراسس -ة ،أاي Ãع -دل 155
عنوانا لكل اأ’طوارÃ ،جموع  1351688كتابا متوفرا
حاليا ع Èنقاط البيع اıتلفة بجيجل.
و‘ سس- -ي- -اق اخ- -ر ” ت -وزي -ع ﬁ 2500ف-ظ-ة على
اŸتمدرسس Úمن العائÓت اŸعوزة ،إاضسافة ا ¤قيام
قطاع التضسام بالو’ية ا ¤اقتناء  95مدفئة لفائدة
اŸدارسش التي تعا Êمن جانب التدفئة.
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‘ ذات السسياق قال رئيسش مصسلحة ا’تصسال
ا’ج -ت-م-اع-ي Ãدي-ري-ة ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي
تؤوطر هذه اŸراكز بأاّن  3مراكز معنية بهذه الفئة
ت -ع -ن -ى ب -اŸع -اق Úذه -ن -ي -ا و ي -ت-ع-ل-ق اأ’م-ر Ãرك-ز
ال -دواودة ال -ذي اسس -ت -ق-ب-ل  157مÎبصس -ا و م -رك -ز
بوسسماعيل الذي اسستقبل  165مÎبصسا و كذا مركز

عاصسمة الو’ية الذي اسستقبل  109مÎبصسا فيما
يعنى اŸركز الرابع Ãدرسسة الصسم و البكم بحجوط
التي اسستقبلت  54مÎبصسا.
و ‘ لغرضش تقريب ذوي ا’حتياجات اÿاصسة
م -ن اÙي -ط اŸدرسس -ي ال -ع -ادي ف-ق-د ت-قّ-رر ف-ت-ح
قسسم Úجديدن ضسمن اأ’قسسام اÿاصسة التي تعنى
بهذه الفئة و ذلك بكل من مدرسسة ‚اري جلول
بقوراية و مدرسسة مصسطفى بن زادة بفوكة ليصسل
بذلك تعداد اأ’قسسام اÿاصسة بالو’ية ا 10 ¤و هي
اأ’فسسام التي تضسم ‘ ›ملها  59تلميذا بحيث
سسبق Ÿصسالح التضسامن و النشساط ا’جتماعي بأان
بادرت ا ¤فتح  8أاقسسام اخرى خÓل السسنوات
اŸنصس -رم -ة بكل م -ن ت -ي -ب -ازة ،ب-وسس-م-اع-ي-ل ،م-راد،
شسرشسال وحجوط مع انتداب مرافقﬂ ÚتصسÚ
لها لتكملة العمل اŸنجز بهذه اأ’قسسام و “كÚ
التÓميذ اŸنتسسب Úلهذه الفئة من رفع مسستواهم
الدراسسي ‘ ظروف مريحة.

أولياء ألتÓميذ يقفون على عدة نقائصس

الدخؤل اŸدرسسي على وقع الحتجاج بالبؤيرة
’ول من ألدخول أŸدرسسي نظم
‘ أليوم أ أ
أول - -ي - -اء ت Ó- -م - -ي - -ذ م - -درسس - -ة ب- -وسس- -ن- -دل- -ة
أح-م-د أل-وأق-ع-ة ب-ح-ي أو’د ب-وشس-ي-ة بعاصسمة
أل-و’ي-ة وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ل-لتنديد بسسوء
Óول -ي -اء م -ن ط -رف م -دي -ر
أ’سس- -ت- -ق- -ب- -ال ل - -أ
’مر
أŸدرسسة وعدم ألتوأصسل معهم وصسل أ أ
إأ ¤ع - -دم أ’سس - -ت- -ق- -ب- -ال حسسب ت- -ع- -بÒه- -م
وكذأ ألنقصس ألفادح ‘ ألنظافة.
الوضسعية اŸزرية اكتشسفها أاولياء التÓميذ خÓل
اليوم اأ’ول من الدخول اŸدرسسي ما أادى بهم إا¤
ا’م-ت-ع-اضش وت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة Ÿط-البة
السسلطات اŸعنية بالتدخل ‘ أاقرب وقت والتكفل
ب-انشس-غ-ا’ت-ه-م اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ن-ظ-اف-ة اÙي-ط وك-ذا
داخ -ل اŸدرسس -ة خ-اصس-ة اŸراح-يضش ال-ت-ي ت-ن-ب-عث
منها الروائح الكريهة من جهة ،ومن جهة أاخرى

اسستعمال دورة اŸياه من طرف أاناسش غرباء عن
اŸدرسسة خاصسة بعضش الشسباب ‡ا أاثار ﬂاوف
عند اأ’ولياء على أابنائهم خاصسة البنات منهن ‘
ظل انعدام وجود ا◊راسش باŸدرسسة للسسهر على
أامن التÓميذ.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ح-ت-ج Úف-إان اŸدرسس-ة ل-يسش ل-ها
م -واصس -ف -ات اŸؤوسسسس -ة الÎب -وي-ة سس-واء م-ن ن-اح-ي-ة
ال -ه -ي -اك -ل أاو ال -ت -أاط Òخ -اصس-ة ‘ غ-ي-اب ال-ت-واصس-ل
وا◊وار م - -ع م- -دي- -ر اŸدرسس- -ة ال- -ذي  ⁄ي- -ب- -د أاي
اسستعداد للقاء اأ’ولياء والبحث عن السسبل الكفيلة
لتحسسن وضسعية اŸؤوسسسسة ،ورغم التطمينات التي
أاطلقها اŸسسئولون اÙليون على ضسمان دخول
مدرسسي ناجح إا’ أان الواقع اثبت العكسش.

البويرة  :ع نايت رمضسان

ألتحاق أزيد من  100532تلميذ Ãقاعد ألدرأسسة على
مسستوى 374مؤوسسسسة تربوية

افتتاح اŸؤسسم الدراسسي من بلدية ا◊دادة ا◊دودية

أعطى صسبيحة أمسس ،وأ‹ سسوق أهرأسس
ع- - -ب- - -اسس ب- - -دأوي أشس- - -ارة أن - -ط Ó- -ق أŸوسس - -م
أل-درأسس-ي  2019/018م -ن ب-ل-دي-ة أ◊دأدة
أ◊دودية من أŸدرسسة أ’بتدأئية أÛاهد
ع -ث -ام -ن -ي-ة ÿضس-ر ب-ن ي-وسس-ف  ،أل-ت-ي ت-ف-ت-ح
’ول م- -رة ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ أل- -ط -ور
م- -ق- -اع- -ده- -ا أ
أ’ب- - -ت- - -دأئ- - -ي ،ح - -يث ” حضس - -ور أول درسس
’من ‘
أفتتاحي لهذه ألسسنة حول ألسسلم وأ أ
أ÷زأئر .

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة
اسستلمت مديرية الÎبية لهذا اŸوسسم اŸدرسسي
 06مؤوسسسسات تربوية جديدة Ãعدل ثانويت Úو 04
›معات ابتدائية ع Èتراب الو’ية لتضساف ا¤
›م -وع  374م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة لÓ-ط-وار ال-ثÓ-ث ،
وك- -ت -ج -رب -ة اول -ي -ة ” رب -ط م -درسس -ت Úب -ال -ط -اق -ة
الشسمسسية بصسورة كلية على ان تعمم هاته التجربة
ع Èاك Èعدد من اŸؤوسسسسات الÎبوية بالو’ية ‘
اطار سسياسسة ترشسيد الطاقة وطنيا .
وأاف- -اد م- -دي- -ر الÎب- -ي- -ة ل- -ل- -و’ي- -ة ان ال- -ت- -اطÒ
البيداغوجي ” تغطيته بصسورة كلية Ãحموع 5526
اط -ار ت -رب -وي  ،ع -ل -ى ان ي -ب -ق -ى اÛال م -ف-ت-وح-ا
لÓسستفادة من ا’حتياطي الوطني ‘ حالة تسسجيل
اي شس - -غ - -ور او ت - -اخ- -ر ‘ ال- -ت- -اط Òعﬂ Èت- -ل- -ف

اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة  ،ا ¤ج -انب ضس -م -ان ت -اطÒ
اداري كا‘ ıتلف ا’طوار الثÓث Ãعدل 367
اطار تربوي اداري .
اما فيما يخصش العمليات التضسامنية اŸوجهة
ا ¤تÓميذ العائÓت اŸعوزة وﬁدودي الدخل
فقد ” صسرف  43الف حصسة من منحة 03ا’ف
دينار جزائري Ãا يعادل  12مليار و  900مليون
سسنتيم ا ¤غاية تاريخ  04سسبتم Èا÷اري  ،ا¤
جانب  06ا’ف حقيبة مدرسسية من طرف الو’ية
” توزيعها قبل الدخول اŸدرسسي  ،و  8ا’ف
حقيبة مدرسسية اخرى خصسصستها مديرية النشساط
ا’جتماعي .
على صسعيد ا’طعام اŸدرسسي افاد وا‹ الو’ية
ان -ه وم -ن -ذ ه -ذا اŸوسس -م اŸدرسس -ي سس-وف ت-تكف-ل
اŸؤوسسسس -ات اŸدرسس -ي -ة بضس -م -ان ت -ق -د Ëوج -ب-ات
سساخنة ا ¤التÓميذ Ãا يعادل  255مطعم مدرسسي
تغطي زهاء  90الف تلميذ وتلميذة .
اما عملية توزيع الكتاب اŸدرسسي اشسار مدير
الÎبية للو’ية انه ” الشسروع ‘ العملية على
م -راح -ل م -ن -ذ ت -اري-خ  ، 2018/03/05واŸرح -ل-ة
ا’خÒة ال -ت -ي ” ت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضش ل -ب -ي -ع الكت-اب
اŸدرسس -ي ب -ال -ق -اع -ة ج -واد ن -ور ال -دي -ن ‘ ال-فÎة
اŸن- -ت- -دة م -ن  092018/03ا، 2018/09/10 ¤
والعملية تسس ÒبوتÒة فعالة من اجل ضسمان تغطية
شس- -ام- -ل- -ة ب- -الكت- -اب اŸدرسس -ي ıت -ل -ف ا’ط -وار
الÎبوية الثÓث لضسمان سس Òطبيعي للدروسش.

فيما أكد ألوأ‹ توفر أ’عتمادأت Ûابهة ألنقائصس

إاعداد  8000وجبة سساخنة يؤميا لتÓميذ  32ابتدائية
أشسرف وأ‹ خنشسلة كمال نويصسر رفقة
ألسسلطات أÙلية صسباح أمسس ،على أفتتاح
أŸوسس -م أل-درأسس-ي  2019-2018م-ن أب-تدأئية
ألشسهيد ““ﬂتار قليل““ بقلب مدينة خنشسلة،
ح - -يث ” حضس - -ور ج - -انب ت - -ق- -د Ëأل- -درسس
أ’فتتاحي لهذأ أŸوسسم بعنوأن ““ألعيشس معا
‘ سسÓم““ بعد سسماع أنشسودة من أدأء تÓميذ
أŸدرسسة وتقد Ëبطاقة وصسفية للمؤوسسسسة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
و” ب- -اŸن -اسس -ب -ة م -ع -اي -ن -ة اŸط -ع -م اŸرك -زي
اŸتواجد مقابل ابتدائية منصسوري ﬁمد الشسريف
وسسط اŸدينة ،حيث عاين وا‹ خنشسلة عن كثب
ع -م -ل -ي -ة –ضس Òال -وج-ب-ات وت-قسس-ي-م-ا ون-ق-ل-ه-ا إا¤
ا’ب -ت -دائ -ي-ات ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ه-ذا اŸط-ع-م ‘
التزود بالوجبات السساخنة.
و” خ Ó-ل ه -ذا اŸوسس -م رف -ع ع -دد ال -وج -ب-ات
السساخنة اÙضسرة بهذا اŸطعم تنفيذا لتعليمات
ال -وصس -اي -ة إا 8000 ¤وج -ب-ة ي-ت-م –ضسÒه-ا ي-وم-ي-ا
ونقلها إا 32 ¤ابتدائية بعاصسمة الو’ية بعدما ”

تدعيم هذا اŸرفق بالتجهيزات الضسرورية وكل
ال -ع -ت -اد م -ن اج-ل ضس-م-ان وج-ب-ات سس-اخ-ن-ة ل-ف-ائ-دة
التÓميذ طوال اŸوسسم الدراسسي.
وأاك- -د وا‹ وال- -و’ي- -ة خÓ- -ل م- -ع- -اي -ن -ت -ه ل -ع -دة
م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة ‘ اأ’ط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ية الثÓثة،
منها متوسسطة ””عايب الدراجي”” وثانوية الشسهيد
””صسالح جبايلي”” بعاصسمة الو’ية ومتوسسطة ””بلبÓع
الشس- -ا‘”” ب -ب -ل -دي -ة ا◊ام -ة ،أان ال -دول -ة وف -رت ك -ل
اإ’مكانيات اŸالية من اجل ضسمان موسسم دراسسي
دون ع- -وائ- -ق ب- -ال- -تكف -ل بكل ال -ن -ق -ائصش ومشس -اك -ل
اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة م-ن ت-رم-ي-م وŒه-ي-ز وإاط-ع-ام
ونقل وغÒها خÓل هذا اŸوسسم الدراسسي.
وأاشس - - -ار ذات اŸصس - - -در ‘ ه- - -ذا الصس- - -دد ،إا¤
تسسجيل –سسن كب ‘ Òاأ’غلفة اŸالية اŸرصسودة
لÎم -ي -م وŒه -ي -ز اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ودع -م -ه -ا
بالعتاد والتكفل باإ’طعام ونقل التÓميذ مقارنة
بالسسنة اŸاضسية ،منها ما ” صسرفه ومنها ما هو
قيد ا’لتزام إ’نفاقه خÓل هذا اŸوسسم ‘ هذا
اإ’طار مع اأ’خذ ‘ ا◊سسبان التصسدي أ’ي طارئ
يحدث خÓل طوال قÎة الدراسسة.

الخميسس  06سشبتمبر  2018م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

مؤوكدا على تعميق تطور اŸعلومة
والتصسال ‘ عهد الرقمنة

كعوان يزور اŸركز الوطني للوثائق
والصضح ـ ـ ـ ـافة والصضـ ـ ـورة واإ’عـ ـ ـ ـ ـÓم

ق -ام وزي -ر ا’تصش -ال ،ج -م -ال ك-ع-وان،
أامسس ،بزيارة للمركز الوطني للوثائق
والصش- - - - - - -ح- - - - - - -اف- - - - - - -ة والصش - - - - - -ورة
واإ’ع Ó- -م  ، CNDPIأاي -ن ق -ام
ب -ج -لسش -ة ع -م -ل ج -م -ع -ت -ه م -ع م-دي-ر
اŸركز ،أاوصشديق ﬁمد سشعيد.
ك- -م- -ا ق- -ام ال -وزي -ر ب -زي -ارة ﬂت -ل -ف
اŸصشالح التي تضشم متخصشصش‘ Ú
›ال ال -ت -وث -ي -ق ،ت -ق-ن-ي ÚوﬂتصشÚ
آاخ-ري-ن ‘ ال-رق-م-ن-ة وال-ذي-ن ي-عملون
على تنفيذ اŸهام اŸنوطة باŸركز.
أاكد الوزير أان اŸركز الوطني للوثائق
والصشحافة والصشورة واإ’عÓم يعتÈ
ع -ام  Ó-م -ه -م -ا ‘ ›ال اإ’ع Ó-م -ي

ب -ا÷زائ -ر ،ك -ون-ه ي-ع-ت Èمكان ذاك-رة
الوطنية للوثائق.
كما جاءت هذه الزيارة لتؤوكد وتعزز
اŸسش -ار اŸه-ن-ي ال-ذي ي-جسش-د م-ه-ام
اŸرك- -ز ،وال- -ذي ي- -ت- -م- -ث -ل ‘ ج -م -ع
وا◊ف- - -اظ ع - -ل - -ى اإ’رث اŸكت - -وب،
اŸصشور والسشمعي البصشري الوطني.
أاخÒا ،أاك - - -د اŸسش - - -ؤوول اأ’ول ع - - -ن
القطاع أان هذه اŸهام ،مهم كانت
تقليدية ’ تتطلب أاقل من «تكيف
م-ت-واصش-ل ل-ل-ق-درات والكف-اءات ال-ت-ي
ي -جب أان ت -ع -م -ل وب -اسش -ت -م -رار ع -ل-ى
تعميق تطور اŸعلومة وا’تصشال ‘
عهد الرقمنة الكلية.
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طمار يشسرف على توزيع
 2111حصسة سسكنية بÈج بوعريريج:

اشسرفت على العملية التضسامنية
با÷لفة بن حبيلسس:

توزيع  30أالف وحدة قبل نهاية
السضنة على اŸسضتوى الوطني

أاشش- - -رف وزي- - -ر السشكن وال- - -ع- - -م - -ران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار بو’ية
ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ع -ل-ى ت-وزي-ع 2111
سشكنا ‘ أا‰اط عدل 2والبناء الريفي
والسشكن الÎقوي ا◊ر،كما قام بوضشع
حجز اأ’سشاسس لبناء  1100ششقة عدل
‘ إاطار برنامج عدل  02مقسشمة إا¤
حصش- - -ة  700و Ã 400دي -ن -ة ب-رج
ب- - -وع- - -ري- - -ري- - -ج Ãخ- - -ط - -ط شش - -غ - -ل
اأ’راضش- - -ي  7posوب-الضش-ب-ط ع-ل-ى
ﬁور الطريق اإ’جتنابي نهج عريبي
ÿضشر.
باإ’ضشافة ا ¤تدشش› Úمع مدرسشي
م - - -ن ن - - -وع «د» Ãخ - - -ط- - -ط شش- - -غ- - -ل
اأ’راضش -ي ب -ط -ري -ق ب -ئ-ر الصش-نب وه-و
مششروع مرافق لتوزيع سشكنات عدل و
الÎقوي اŸدعم و اسشتمع إا ¤عرضس
ششامل حول قطاع السشكن من طرف
اŸدراء اŸع- - -ن- - -ي ،Úك- - -م- - -ا اشش - -رف
ال -وزي -ر ب -اإ’ضش -اف-ة ع-ل-ى تسش-ل-ي-م 733
إاعانة للبناء الريفي إاسشتفادت منها 15
بلدية و  152سشكن ترقوي حر ŸرقÚ
خواصس.

ع -ل-ى ه-امشس ح-ف-ل تسش-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح
بدار الثقافة ﬁمد بوضشياف كششف
ال -وزي -ر ع -ن ب -ر›ة ت -وزي -ع  30أالف
حصشة سشكنية من ﬂتلف الصشيغ قبل
ن -ه -اي -ة السش-ن-ة ،ح-يث أاك-د أان خ-ارط-ة
ط -ري -ق ال -وزارة ح -ال -ي-ا ه-ي ا÷ودة و
ال- -ن- -وع -ي -ة ‘ إا‚از السشكن وضش -م -ان
أاح-ي-اء م-تكام-ل-ة ب-تسش-ل-ي-م كل اŸرافق
الضشرورية تزامنا مع تسشليم السشكنات.
برج بوعريري :حبيبة بن يوسشف
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تسضليم حافلة للنقل اŸدرسضي
بقرية « تواتي الطاهر» بسضلمانة
’ح- -م- -ر
أاشش - -رفت رئ- -يسش- -ة ال- -هÓ- -ل ا أ
ا÷زائ -ري ,سش -ع -ي -دة ب -ن ح -ب-ي-لسس,
أامسس ،ب -و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ع -ل -ى ع-م-ل-ي-ة
تضش -ام -ن -ي -ة ب-ق-ري-ة «ت-وات-ي ال-ط-اه-ر»
ب -ب -ل -دي-ة سش-ل-م-ان-ة ‘ سش-ب-ي-ل م-راف-ق-ة
تÓ- -م -ذة ه -ذه اŸن -ط -ق -ة م -ع ب -داي -ة
الدخول اŸدرسشي (.)2018/2019
و“ثلت هذه العملية التضشامنية إا¤
جانب توزيع زهاء ﬁ 250فظة على
’بتدائي ‘ ,تسشليم
تÓمذة الطور ا إ
حافلة للنقل اŸدرسشي لفائدة تÓمذة
الطور اŸتوسشط التي تقلهم من مقر
سشكناهم بقرية تواتي الطاهر» إا¤
اŸت- -وسش- -ط- -ة ال- -ت- -ي ي- -درسش- -ون ب- -ه- -ا
واŸت - -م- -رك- -زة ب- -ال- -ت- -ج- -م- -ع السشكاÊ
«القاهرة» الذي يبعد عنهم بحوا‹
 65ك-ل-م .و‘ أاج -واء م -ن ال -ف-رح-ة
اسش-ت-ق-ب-لت ا÷م-اع-ة اÙل-ي-ة ل-ب-ل-دية
سش -ل-م-ان-ة وك-ذا تÓ-م-ذة ه-ذه ال-ق-ري-ة
حافلة النقل اŸدرسشي التي تتسشع ل
 24مقعدا من نوع «مرسشيدسس « ”
’حمر
اقتناؤوها Ãبادرة من الهÓل ا أ
ا÷زائ -ري م -ن خ Ó-ل ت -وج-ي-ه إاع-ان-ة

تضشامنية قدمت من سشفارة جمهورية
الصش Úالشش-ع-ب-ي-ة ‘ سش-ي-اق ال-عÓ-ق-ات
العريقة التي تربط ششعبي البلدين,
وفق ما ذكرته رئيسشة هذه الهيئة.
وأاضش - -افت ذات اŸسش - -ؤوول - -ة أان ه - -ذه
اŸب- -ادرة ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار Œسش- -ي -د
إاسشÎاتيجية رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة اŸتعلقة بتفعيل سشبل
’نسشا Êوكما تندرج ‘
التضشامن ا إ
’حمر ا÷زائري ‘
مسشاهمة الهÓل ا أ
مرافقة ›هودات ا◊كومة ‘ هذا
اÛال.

أاكد أان ا÷زائرُ ُمؤوهلٌة لصسناع ِ
ة ا◊لمِالعربي السسف Òاللبنا: Ê

نأامل َتعميِق أاواصضر اََŸحَبةِ والتبادل ا’قتصضادي ب Úالبلدين

قطاع التكوين والتعليم اŸهني
يربط سسياسسته بسسوق العمل

 40مؤوسضسضة تكوين جديدة ،و 29
تخصضصضا حديثا ‘ دورة سضبتم Èا÷اري
كشسف مسسئول التصسال بوزارة التكوين والتعليم اŸهني ،Úسسفيان
تيسسÒة ،أامسس ،عن اسستÓم  40مؤوسسسسة تكوينية جديدة تدخل
حيز اÿدمة ،خÓل الدخول اŸقرر ‘  23من سسبتم Èا÷اري‘ ،
ح Úسسيتم فتح  29تخصسصسا جديدا اغلبها يتماشسى مع سسوق العمل
لشسغال العمومية.
على غرار الصسناعة وا أ
جÓل بوطي
م -ن -ذ سش -ن-وات،وحسشب اŸت-ح-دث إاذا
ك- -انت ه- -ذه ال- -ت- -خصشصش- -ات تسش- -ج -ل
وأاوضش - -ح سش- -ف- -ي- -ان ت- -يسشÒة أان دورة ارتفاعا ﬁسشوسشا من حيث عروضس أاكد السسف Òفوق العادة للجمهورية اللبنانية الدكتور ﬁمد ﬁمود حسسن ،أان ا÷زائر ‚حت
لمل ‘ صسناعة اŸسستقبل
سشبتم ،Èتتميز باسشتÓم اŸؤوسشسشات التكوين ،فهي تسشهم بششكل كب ‘ ‘ Òاحتضسان اıيم العربي الكشسفي ‘ طبعته ال 32بإامتياز ،وهي ا أ
ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -أات -ي ت-ل-ب-ي-ة ل-ل-ط-لب تكوين يد عاملة مؤوهلة› ‘ ،ا’ت الواعد ،وحسسبه فإان ا◊لم العربي سسيتحقق بإارادة الطÓئع الشسبانية التي احتضسنتها أارضس
لسسÓمي
لطهار ،واصسفا ا÷زائر بأانها بيت فسسيح ÷مع الشسمل العربي وا إ
لبطال والشسهداء ا أ
اŸت -زاي -د م -ن ط -رف الشش -ب -اب ع-ل-ى ال- -نشش- -اط ال- -ت -ي ح -ددت -ه -ا ا◊كوم -ة ا أ
لفريقي ،وعنوان لقدوة يحتذى بها ‘ –قيق السستقرار.
اŸناصشب ‘ قطاع التكوين ،والتعليم ق- -ط- -اع- -ات ذات أاول- -وي -ة ل -ل -ن -ه -وضس وا إ
َعِهْدَناها مِ ْضشياَفًة لِكuل الَعَرِب ،قائَ »:Óنحُن على
سسهام بوعموشسة
اŸه - - - - -ن - - - - -ي ،مششÒا إا ¤أان ع- - - - -دد باقتصشاد بديل للمحروقات.
ثقةٍ بأاَن العنواَن الذي أاُقيَم َتح َ ِ
Ÿخsيُم
اŸؤوسشسشات التكوينية ارتفع إا ‘ 1295 ¤هذا اإ’طار أاضشاف تيسشÒة انه ”
ت ششعارِهِ هذا ا ُ
ِ
ْŸنظوَر الذي َتَت َ
طَلُع
ي ،سَشَيك ُوُن اأ’َمَل ا َ
ي العَرب t
بعدما قدرت بـ  1228مؤوسشسشة ‘ ،إانشش -اء م -راك -ز ا’م -ت -ي -از ال -ت-ي تضش-ع قال سشف Òدولة لبنان با÷زائر ،على هامشس غرسس الكَشْشف t
دورة سشبتم ،2017 Èتضشاف إا ¤تلك اŸؤوسشسش- -ة ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ‘ ج -وه -ر شش- -ج- -رة اأ’رز ب- -ح- -دي- -ق- -ة بÒوت أان ِم -ي ِÓ-د َف ْ-ج ٍ-ر إال -ي ِ-ه اأ’م ُ-ة ال-ع-رب-يُ-ة ،و ا÷زائُ-ر ُم-ؤوه-لٌ-ة ِل-يكوَن َلَ-ه-ا
÷َزائْرَ ،يْن َ
طِلُق ال ِ-قْ-سشُ-ط اَأ’وَفُ-ر ‘ صش-ن-اعِ-ة ا◊لِ-م ال-ع-رب-ي ،ب-إارادِة
ي لُْبَناِن ٍ
اŸراكز واŸعاهد التي فتحت أابوابها ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا و تسش-يÒه-ا ،ب-حيث تختار ِدْبُلوَماسِش ٍ
جدِيدٍ على أارضِس ا َ
ي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
‘ دورة ف- -ي- -ف- -ري اŸاضش- -ي ،وب -ذلك هذه اأ’خÒة الÈامج البيداغوجية ،و مِْن اأ’رضَشuية ال ُصشْلَبة للعÓقات ا÷زائرية اللبنانية وهsمة ششبابها وُمثَقفيَها».
حاِد الكَشْش ِ
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ِ
ِ
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ْ
يسشجل القطاع  13معهدا متخصشصشا ،ال-ع-ت-اد ال-ت-ق-ن-ي ال-ب-ي-داغوجي و أايضشا الَ-وث-يَ-قِ-ة ب-إامْ-ت-ي-اْز ،وال-ت-ي َيْ-طَ-بُ-عَ-ها الَتطاُبِق الsتاْم ‘ وقال أايضشا ،أانه َقْبَل ُن ُ َ
َ
u
ِ
فا َ ِ
ِ
ِ
ِ
خَتَل ِ
ت شُشِجْيَرٌة
و 24مركزا للتكوين اŸهني ،اضشافة تسشتفيد ‘ اأ’خ Òمن اليد العاملة ُم ْ
ت َقْد سَشاَفَر ْ
÷زائِْرَ ،كاَن ْ
ي بأاْرضسِ ا َ
Ÿسشائِل ال َسشّياسشية واإ’سْشÎاتيجية الوطنية ،اْلُلْبَنان ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال -ت -ي ” تكوي -ن -ه -ا.أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق واإ’قليميةِ والsدوليةِ ،مضشيفا أان هذا التَ َ
طاُبِق ‘ َبِ-ه-يٌ-uة َخ-الَ-دٌة لَ-ت-ـْسش-ـبـَقُ-هْ-م ولَ-ت-ـ ْسش-ـَت-ـْق-ـِب-ـَلُ-هْ-م ولَ-تـْسشـَتـقَر
إا ¤ثÓث معاهد للتعليم اŸهني.
ومن اŸنتظر أان يششرف أازيد من  8ب-ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ف-ان دورة سش-ب-تم Èال- -رؤوي ِ-ة سش ُ-ت -ع u-زُزه اإ’راُدة ال -واضِش -ح ْ-ة ‘ اإ’ْن -ت -ق -اِل بأارضسِ ا َ ِ
َ
ي سَشتغرِسُس
ْ
ُ
َ
َ
÷زائْر ،إاِْنَها ششجرة «اأ’ْرَزَة» الت ْ
ت بأارضس ا÷زائر اÛيدة بتاريخها
جَمِتَها ‘ الواقِع اإ’قتصشاديِ للبلدين الششقيق ،Úبحَديَقُة بْيرو ْ
أال -ف أاسش -ت -اذ ع-ل-ى ت-أاط ÒاÎŸبصش Úا÷اري تسش-ت-ق-ب-ل  120أال-ف م-نصشب ،لَتْر َ
على اŸسشتوى الوطني ،حيث تسشجل وهو ما يؤوكد توجه الوزارة إا ¤تعزيز َخ - -اصش ً- -ة ‘ اَŸج- -ا’ِت ال- -زراع- -يِ- -ة والسشs- -ي- -اح- -يِ- -ة وششعبها وعظمائها ،والتي تسشتحق أان تغرسس بها
ي
ت واإ’ْمكَانيا ُ
دورة ه - -ذا ال- -ع- -ام حسشب ت- -يسشÒة ‘ القطاع وربط عÓقته مع اŸؤوسشسشات واŸصشرفsيةِ ،بحكم الُقُدَرا ُ
ت التي ُتُتيحُ ششجرة «اأ’رز» ،ومعها كل اŸعاِ Êاÿالدة الت ِْ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
جسشيد َمششاِريَع مُشْشَتَرَكة َت ْ-رُم ُ-ز إال ْ-ي َ-ه -ا ‘ أاْب -ع -ادَه -ا ال -رْوح -ي -ة واإ’ْن َ-سش -ان -ي-ة
تصشريح لـ «الششعب»،أامسس 400 ،أالف ا’قتصشادية الوطنية ،لتعزيز مكانتها لك Óالبلدين الشُشروَع ‘ َت ْ
م - -نصشب تكوي- -ن ،مضش- -ي- -ف- -ا أان- -ه م- -ن بأايدي عاملة مؤوهلة ‘ إاطار تعزيز ُم َ-ت ِ-م u-يَ-زٍة وإاسْش-ت-ثَ-ن-ائ-يٍ-ة ُتَ-لِ-ب-ي إاح-ت-ي-اج-ات-ه-م-ا َح-الv-ي-ا والتاِريخيِة الَعميَقْة ،مششÒا إا ¤أانه علينا ا’سشتلهام
م- -ن خصش -ائصس شش -ج -رة اأ’رز م -ن خ Ó-ل ن -ظ -ام -ه -ا
ب 400 Úأالف منصشب تكوين يوفره ا’قتصشاد الوطني خاصشة مع توجه وُمسشتقب.ًÓ
ِ
◊ًلُم الدفاعي الذاتي ضشد أاي هجوم ،لنجعل من أامتنا
ِ
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ال - -ق- -ط- -اع ،ف- -ان اأ’ول- -وي- -ة ت- -ع- -ط- -ى ا◊كومة إا ¤تنويع مداخيل ا’قتصشاد وأاششار ﬁ
َ
ُ
ت‘
ل -ل -ت -خصشصش-ات ال-ه-ام-ة ذات ال-عÓ-ق-ة بعيدا عن ›ال اÙروقات.
ي»َ ‘ ،معانيهِ وَرْمزuيتِهِ البَليَغةُِ ،يَقدِم ُ صشوَرَة العربية ﬁصشنا قويا دائم اإ’خضشرار ُي ْسشـَتـْنـبَـ ُ
الَعَرَب ُ
ج َ-ي -الِ َشش َ-ب -اِبَ-ن-ا َمَ-ع-اِنَ-ي الُ-نُ-مِ-و والشُش-م-وخِ والs-تَ-جُ-ذِر
بسش -وق الشش -غ -ل  ،وه -ي ال -ت-خصشصش-ات
اَأ’َم ِ-ل ال -ن -اصِش ِ-ع ال -ذي َي ْ-ن َ-ط ِ-ل ُ-ق م -ن ا÷زائ-رِ ال-ت-ي َأا ْ
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الصش -ن -اع -ة ،ب -نسش-ب-ة 25
باŸائة ،من العرضس اإ’جما‹ ،فيما
بهدف اسستقبال السسفن الكÈى Ãيناء سسكيكدة
أانها  ⁄تتجاوز  22.7باŸائة خÓل
دورة سشبتم.2017 È
و“ث - -ل ال - -ت- -خصشصش- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
لدارة العامة ،لفتح اŸناقصسات التقنية اŸتعلقة باسستشسارة دولية
لظرفة التابعة لسسوناطراك Ãقر ا إ
اجتمعت ÷نة فتح ا أ
ب -ال -ف -ن -دق-ة ،السش-ي-اح-ة ،والصش-ن-اع-ات
لشسغال البحرية ل‚از رصسيف جديد
ﬁدودة التي أاعلن عنها ‘  18مارسس  ، 2018لدى الشسركة الدولية اŸتخصسصسة ‘ ا أ
التقليدية  15.69باŸائة من العرضس
للغاز الطبيعي اŸسسال و“ديد ميناء سسكيكدة النفطي ،واŸندرج ‘ إاطار إاسسÎاتيجية .2030SH
اإ’ج - - - - - -م - - - - - -ا‹ ‘ ،ح ⁄ Úت- - - - - -زد
عن  10.3باŸائة ‘ ،الدورة السشابقة،
‘ هذا الصشدد ،أاوضشح بيان ششركة سشوناطراك اŸي -ن -اء ل -ل -م -ن -ت-ج-ات اŸشش-ت-ق-ة م-ن نشش-اط-ات وا‚از  EPCلدى الششركات الدولية اŸدرجة
و“ث -ل ت -خصشصش-ات ال-ب-ن-اء واأ’شش-غ-ال
الذي تسشلمت جريدة «الششعب» نسشخة منه أان التكرير والبÎوكيمائية على اŸدى اŸتوسشط ‘ القائمة على أاسشاسس Œاربها ‘ اŸيدان،
ال -ع-م-وم-ي-ة 12ب -اŸائ -ة ،وت-خصشصش-ات
هذا اŸششروع يهدف السشماح للغاز الطبيعي والطويل .وأاضشاف ذات البيان ،أانه لÓسشتجابة هذه اإ’سشÎاتيجية اŸبتكرة لها ميزة ا◊د من
ال- -فÓ- -ح- -ة والصش -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة
اŸسشال العمÓق التابع لششركة سشكيكدة بزيادة ل -ه -ذه اأ’ه -داف ،وال -ق -درات ا◊ال -ي -ة Ÿي -ن -اء التأاخ Òمقارنة بالعملية التقليدية  ،حيث تتم
ارتفعت إا 9.31 ¤باŸائة ،وذلك ‘
إان -ت -اج -ه -ا إا ¤ق -درت -ه -ا اإ’سش -م -ي -ة ،والسش -م -اح سشكيكدة ال -ذي أا‚ز أاول ن -ق -ل لشش -ح -ن -ة ال-غ-از وف -ق-ا Ÿب-ادئ اŸع-ام-ل-ة اŸتسش-اوي-ة ل-لشش-رك-ات
اطار سشياسشة القطاع التي تتجه إا¤
باسشتقبال السشفن الكبÒة  220أالف م Îمكعب ،الطبيعي اŸسشال سشنة  1972يثبت اليوم عدم اŸدرجة ‘ القائمة القصشÒة  ،بطريقة غÒ
رب -ط ع-ا ⁄ال-تكوي-ن بسش-وق ال-تشش-غ-ي-ل
ل -ت -ف -ت-ح آاف-اق إاضش-اف-ي-ة لسش-وق ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي كفاية ،ومن أاجل ا’سشتجابة ‘ أاقرب وقت “ييزية واŸعا÷ة بطريقة ششفافة وعادلة.
مباششرة.
اŸسش -ال ا÷زائ -ري ،ك -م -ا سش -يسش -م -ح ب -ال-تكف-ل ل- -ه -ذه ا◊ت -م -ي -ة ق -ررت شش -رك -ة سش -ون -اط -راك
أاظهرت النتائج ‚اعة هذا التوجه
سسهام بوعموشسة
ب-ا’ح-ت-ي-اج-ات ا◊ال-ي-ة واŸسش-ت-قبلية ،ومرافق اسش-ت-خ-دام اسش-تشش-ارة دول-ي-ة ﬁدودة ل-ل-دراسش-ة

سضوناطراك تطلق مناقصضة ’‚از رصضيف للغاز الطبيعي اŸسضال

ِ
جَرُة اَأ’ْرَز.
واإ’مِِتِداِد ا َ
ف ِبَها شَش َ
ي َتْتصش ُ
◊ضشاِري الت ْ
ب -اŸق -اب -ل ،ن -وه السش -فﬁ Òم -ود حسش -ن ب -ال -ن -ت -ائ-ج
اإ’يجابية للقاء الذي جمعه أامسس اأ’ول مع وزير
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-بحري عبد
القادر بوعزغي ،بحيث Ÿسس من خÓله اÿطوات
الكبÒة ال -ت -ي خ -ط -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ –ق -ي-ق أام-ن-ه-ا
الغذائي والفÓحي ،أام Óبناء ششراكات رائدة ‘
حوضس اŸتوسشط وتعزيز وتطوير ا◊ضشور الفاعل
للكفاءة اللبنانية با÷زائر ‘ اÛا’ت الفندقية
واŸصش -رف-ي-ة واŸع-ل-وم-ات-ي-ة وا’تصش-ا’ت ،ك-م-ا دع-ا
رجال اأ’عمال اللبناني Úللمسشاهمة ‘ تعزيز ذلك
Ãا يحوزون عليه من مهارات و–كم تكنولوجي
وت -ق -ن-ي ،وك-ذا ح-اج-ة اأ’سش-واق ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج
الفÓحي ا÷زائري الذي – حسشبه– يتميز با÷ودة
والسشÓ-م-ة وال-ن-ق-اء ‡ا ي-ج-ع-ل-ه م-وضش-ع أافضش-ل-ي-ة ‘
ال-ط-لب ع-ل-ى مسش-ت-وى اأ’سش-واق ال-ع-اŸي-ة وال-ل-ب-نانية
خاصشة.
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ْ
جُرِة «اَأ’ْرَز» َمْعَبًرا َراقِvيا لَتْنميةِ الَعÓقاِت
غرسس شَش َ
÷زائِْر
َŸ
حَبةِ واأ’ُخوِة بَْيَن لُْبَنانْ وا َ
وَتعميقِ أاواصشر ا َ
وسَشاِئِر البُْلَدانِ الَعَربيِة».

عاطف عبد اÛيد :شضجرة اأ’رز اŸتوسضطية
عانقت شضجرة اأ’رز اأ’طلسضي
م -ن ج -ه-ت-ه ن-وه ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-لكشش-اف-ة اإ’سشÓ-م-ي-ة
ا÷زائ- -ري -ة ﬁم -د ب -وع Ó-ق Ãسش -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ا÷زائ-ر ول-ب-ن-ان ،م-ن ح-يث
اŸق-اوم-ة والصش-م-ود وال-ن-خ-وة ال-ع-رب-ي-ة والدفاع عن
قضش -ي -ة ف-لسش-ط ،Úمضش-ي-ف-ا أان م-ا ف-رق-ت-ه السش-ي-اسش-ة
جمعه اıيم الكششفي العربي الذي بعث اأ’مل
Óح-ب-اط  ،ل-ي-ج-ت-م-ع الشش-ب-اب ال-ع-رب-ي
ووضش -ع ح-دا ل -إ
ويصشنعوا ا◊لم العربي على أارضس ا÷زائر قائ:Ó
شش- -ج- -رة اأ’رز اأ’ط- -لسش- -ي يسش- -ت- -ق -ب -ل شش -ج -رة اأ’رز
اللبنا.»Ê
وقال اأ’م Úالعام للمنظمة الكششفية العربية عاطف
عبد اÛيد ،أان ششجرة اأ’رز اŸتوسشطية عانقت
ششجرة اأ’رز اأ’طلسشي بحديقة بÒوت وعلى أارضس
الششهداء ،لتعزز التÓحم ب Úالبلدين ،مششÒا إا ¤أان
اللون اأ’بيضس واأ’حمر واأ’خضشر ’ ‚ده إا’ ‘
العلم Úا÷زائري واللبنا ‘ .Êح Úدعت عضشو
اللجنة الكششفية العاŸية سشارة إا ¤إايصشال اأ’هداف
الÎبوية للمخيم وإابراز الروح الكششفية.

توضضيح
بعد نششر جريدة «الششعب» Ÿقال بتاريخ 30
أاوت اŸنقضشي –ت عنوان « اÛتمع
اŸد Êبسشعيدة يطالب بفتح فرع سشونلغاز
بدائرة سشيدي بوبكر « اوضشحت مديرية
توزيع الكهرباء والغاز سشعيدة أانها بصشدد
دراسش- -ة و–ضش Òمشش -روع انشش -اء ف -رع ل -ه -ا
ب -دائ-رة سش-ي-دي ب-وبكر ل-ل-تكف-ل ب-انشش-غ-ا’ت
السشكان.

اÿميسس  06سصبتم 2018 Èم
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ
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وزإرة إلصسحة تكشسف عن نتائج إلتحقيق حول وباء إلكولÒإ :

وادي بني عزة بالبليدة ...اŸصشدر الرئيسشي للفÒوسس
›اري الوادي تصشب من جبال الششريعة إا ¤ا÷زائر العاصشمة

السصاكنة.
كما قررت وزارة الصصحة بعد تأاكيد مصصدر
الفÒوسس الذي سصجل أايضصا Ãجرى الوادي
اÙادي Ÿل -عب مصص -ط-ف-ى تشص-اك-ر ب-ال-ب-ل-ي-دة
وانتشصر بكل من حي بن عاشصور وبني تامو
وخ- -زرون -ة ات -خ -اذ ووضص -ع إاج -راءات وق -ائ -ي -ة
صص -ارم -ة Ùاصص -رة ال -وب -اء وم -راق -ب -ة اŸي -اه
اŸوج -ودة ع ÈاÛرى اŸائ -ي م -ع م -ت -اب -ع-ة
ميدانية دقيقة.
وجاء هذا بعد تسصجيل  221حالة مشصتبه
فيها ،تأاكد إاصصابة  86حالة بوباء الكولÒا‘ ،
ح ” ÚإاخÓء سصبيل  135حالة بعد ثبوت عدم
إاصص -اب-ت-ه-م ب-ال-وب-اء ،و’ ت-زال  6ح -ا’ت –ت

وا‹ الوادي ينفي وجود بكتÒيا الكولÒا ‘ اآلبار

الوادي  :قديري مصشباح
وعن عملية التنظيف التي تأاتي ‘ إاطار حملة
وطنية أاطلقتها وزارة البيئة ،قال بن سصعيد

ب- -أان -ه ” تسص -خ Òك -اف -ة ال -ل -وازم واإ’مكان -ات
اŸادي -ة وال-بشص-ري-ة ،بكل ال-ب-ل-دي-ات وال-دوائ-ر،
داع -ي -ا اŸواط -ن إا ¤اŸشص -ارك -ة ب -ق -وة خÓ-ل
ا◊ملة ،أاو’ ،وا◊فاظ على هذا اŸكسصب
وال -ب -ي -ئ -ة واÙي -ط ال -ع -ام Ãح -ارب -ة ال-رم-ي
ال -عشص -وائ-ي وال-ت-ق-ي-د ب-أام-اك-ن رم-ي ال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية ،وموعد مرور شصاحنة رفع القمامة،
حتى ’ تتكدسس وبالتا‹ تنتشصر اأ’مراضس.
وأاكد الوا‹ أان السصياسصة ا◊الية تهدف إا¤
نشصر الوعي وحمÓت التحسصيسس ،بدل التحtول
إا ¤ال -ع -ق -وب -ات وال-غ-رام-ات ا÷زاف-ي-ة ،ح-ت-ى
يتمكن اŸواطن من اعتبار حuيه جزءا ’ يتجرأا
من ‡تلكاته ،ويشصعر با’نتماء ،كما تطرق إا¤
إاشصراك وسصائل اإ’عÓم واأ’ئمة واŸوؤسصسصات
الÎب -وي -ة ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ونشص -ر ال-وع-ي ،ن-ظ-را
’متداد هذا السصلوك السصلبي إا ¤غاية صصحة
الفرد.

لسسبوع:
بعد رفعه إ ¤رئيسس إ÷مهورية هذإ إ أ

مناقششة ا◊صشيلة على مسشتوى اللجنة اŸركزية
لـ ““األفÓن““ اÙطة اŸوالية
لمÚ
م - -ن إŸرت- -قب ،أإن يسس- -ت- -دع- -ي إ أ
لفÓن““
إلعام ◊زب إلتحرير إلوطني ““إ أ
ج- -م- -ال ول -د ع -ب -اسس ،أإعضس -اء إل -ل -ج -ن -ة
إŸرك -زي -ة Ÿن -اقشس-ة حصس-ي-ل-ة إل‚ازإت
إÙق -ق -ة ط -ي-ل-ة  20سس -ن-ة ،ب-ع-دم-ا ي-ت-م
رفعه إ ¤رئيسس إ÷مهورية ‘ غضسون
أإسس-ب-وع ،وف-ق م-ا أإع-ل-ن ع-ن-ه ول-د ع-ب-اسس
إلثÓثاء إŸنصسرم.

فريال بوششوية
رف- -ع ت- -ق- -ري- -ر ح- -ول حصص- -ي- -ل -ة ا’‚ازات
اÙق -ق -ة ‘ ع -ه -د رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ،ك-ل ال-ق-ط-اع-ات وع-لى
ج-م-ي-ع اŸسص-ت-وي-ات ان-طÓ-ق-ا م-ن ا÷م-اع-ات
اÙلية ،التي عكفت على إاعداده قيادة حزب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ع-ل-ى م-دى اأ’شص-هر
ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضص-ي-ة ،سص-ي-ت-م وف-ق م-ا أاع-ل-ن عنه
اأ’م Úالعام للحزب العتيد ‘ غضصون أاسصبوع
على اأ’ك ،Ìعلى أان يناقشس ‘ اجتماع ‘
اجتماع اللجنة اŸركزية من أاجل إاثرائه.
اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-حزب العتيد
بات وشصيكا على اأ’رجح’ ،سصيما بعد إاعÓن
اأ’م Úال- -ع- -ام ع- -ن رف- -ع حصص -ي -ل -ة ا’‚ازات
اÙققة ‘ الفÎة اŸمتدة ب 1999 Úو 2019
 ،التي ” ا’نتهاء من إاعدادها أاخÒا إا¤
ال -رئ -يسس ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ غضص-ون
أاسصبوع ،وكانت قيادة ا◊زب قد أاعلنت أانه
بعد اسصتكمالها سصيتم رفعها إا ¤الرئيسس على

تسشجيل حوا‹  70حالة تسشمم بعد تناولهم
مششروبات وحلويات ببلدية مليانة

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

صشونيا طبة

نفى وإ‹ إلوإدي ،عبد إلقادر بـن سسعيد،
لب-ار إل-ف-ردي-ة وإل-ي-ن-ابيع،
وج-ود ب-ؤور ب-ا آ
م -وب-وءة ب-ال-ك-ولÒإ أإو ب-ك-تÒي-ا خ-طÒة
تهدد صسحة إŸوإطن بشسكل مباشسر ،حاثا
خÓ- -ل م- -ع- -اي- -ن- -ت- -ه ◊م- -ل -ة إل -ن -ظ -اف -ة
ب-اŸدي-ن-ة ،ع-ل-ى ضس-رورة إحÎإم ق-وإعد
إل -ن -ظ -اف -ة وغسس -ل إل -ي-دي-ن ،وت-ن-ظ-ي-ف
إلبيئة وإÙيط دوريا ،حتى ل تنتشسر
لم - - -رإضس ،إل - - -ت - - -ي أإك - - -د
لوب - - -ئ - - -ة وإ أ
إ أ
ب -خصس -وصس-ه-ا أإن ““ إل-وإدي  ⁄تسس-ج-ل أإي-ة
حالة كولÒإ ،ول حتى ›رد إلشستباه
‘ حالة ‡اثلة ““.

فيما  ⁄يبق سسوى10حالت باŸسستشسفى –ت إلرقابة إلطبية

خ -ل -ف مسس -اء أإمسس ،تسس -ج -ي-ل ح-وإ‹
70ح -ال -ة تسس -م -م ب-ب-ل-دي-ة م-ل-ي-ان-ة ب-ع-د
ت -ن-اول-ه-م ح-ل-وي-ات ومشس-روب-ات ب-إاح-دى
إŸتاجر بوسسط إŸدينة حالة من إلهلع
وإıاوف وسس -ط إلسس -ك -ان  ،ف -ي-م-ا أإك-دت
مصس -ال -ح إسس -تشس -ف -ائ -ي -ة سس-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى
إلوضسع من خÓل معرفة إŸصسدر ،حيث
 ⁄ي- - -ب- - -ق سس- - -وى 10مصس -اب Úب -اŸؤوسسسس-ة
ينتظر مغادرتها ‘ إلسساعات إلقادمة.

كشس- - -فت وزإرة إلصس- - -ح - -ة وإلسس - -ك - -ان
وإصسÓح إŸسستشسفيات عن نتائج عمليات
إلتحقيق حول إنتشسار وباء إلكولÒإ ‘
إ÷زإئ - - -ر ،ح - - -يث ” –دي - - -د إŸصس - - -در
إل -رئ -يسس -ي ل -ل -فÒوسس ب -وإدي ب -ن-ي ع-زة
بالبليدة إلذي يشسمل ›اري تصسب من
ج-ب-ال إلشس-ري-ع-ة إ ¤إل-ع-اصس-م-ة ،وهو ما
ج -ع -ل-ه-ا ت-ت-خ-ذ ت-دإب Òوق-ائ-ي-ة صس-ارم-ة
للحد من إنتشسار إلفÒوسس.

وأاكدت مصصادر موثوقة من وزارة الصصحة لـ
““الشص - - -عب““ أان فÒوسس الكولÒا ان - - -تشص- - -ر عÈ
›اري وادي بني عزة ‘ عدة نقاط ،والذي
يسصتغل ‘ سصقي اأ’راضصي الفÓحية بالبليدة،
وهو ما جعل الوزارة بالتنسصيق مع قطاعات
أاخرى تباشصر فورا ‘ تنظيف الوادي Ãجرد
ال -ت -أاك -د م -ن ح -ق -ي -ق -ة تسص -ب -ب -ه ‘ اإ’صص-اب-ات
اŸسصجلة.
وأاث-ب-تت ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ن-ه-ائ-ي-ة Ÿع-هد
باسصتور والوزارة الوصصية أان مياه وادي بني
عزة التي تب Úاحتوائها للجرثومة تصصب ‘
وادي م -ازاف -ران ب -ال-ع-اصص-م-ة وتشص-م-ل ›اري
ت- -ب- -دأا م- -ن ج- -ب- -ال الشص -ري -ع -ة ،و‘ ظ -ل ه -ذه
الوضصعية سصتواصصل ÷ان التحقيق عملها ‘
–ل -ي -ل م -واق -ع أاخ -رى مشصكوك ف -ي -ه-ا ،وذلك
للقضصاء نهائيا على مصصدر الوباء وﬁاصصرته
من كل مكان لتفادي انتقال العدوى وعزله عن

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

أان تكون اÙط- -ة اŸوال- -ي- -ة ع -رضص -ه -ا ع -ل -ى
أاعضصاء اللجنة اŸركيز Ÿناقشصتها وإاثراءها،
وإاع - -داد م - -قÎح - -ات ت - -رد ضص - -م- -ن الÈام- -ج
الرئاسصية اŸقبلة.
غ Òأان اإ’شصكال اŸط - -روح ع- -دم ال- -ت- -ئ- -ام
اللجنة اŸركزية ،رغم أان القانون الداخلي
للحزب ينصس على انعقادها بشصكل دوري مرة
‘ السصنة التي تتزامن وشصهر أاكتوبر من كل
سصنة ،دورة  ⁄تعقد ’ ‘ أاكتوبر و’ ‘ شصهر
مارسس و’ حتى بعد شصهر رمضصان أاي شصهر
جوان اأ’خ Òمثلما أاعلن عنه اأ’م Úالعام
ل -ل -تشصكي -ل -ة ،غ Òأان ان -ع -ق-اده-ا ع-ل-ى اأ’رج-ح
سص-يكون ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السص-ن-ة Ÿن-اقشص-ة حصص-ي-ل-ة
ا’‚ازات وكذا تناول ا’نتخابات الرئاسصية
اŸق - -ررة ‘ السص - -داسص - -ي اأ’ول م - -ن السص - -ن- -ة
اŸقبلة.
ويكون ولد عباسس قد فضصل تأاجيل اجتماع
ال -ه -ي-ئ-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ا◊زب ال-ع-ت-ي-د ‡ث-ل-ة ‘
اللجنة اŸركزية ،وذلك بعد اŸكتب السصياسصي
الذي أاخل عليه تغيÒات جذرية بتغي Òعميق
‘ ال- -تشصكي- -ل- -ة ،إا ¤غ- -اي- -ة اسص -تكم -ال إاع -داد
ا◊صص -ي-ل-ة ،وك-ذا اقÎاب م-وع-د ال-رئ-اسص-ي-ات،
وقد يعقدها ‘ شصهر أاكتوبر اŸقبل أاي بعد
سص -ن -ت“ Úام -ا م -ن آاخ -ر دورة ع -ادي -ة ،وع-ل-ى
اأ’رج - -ح ف - -ان ج- -دول اأ’ع- -م- -ال سص- -ي- -ج- -ع- -ل
أاعضصاءها يÎكون جانبا اÓÿفات التي برزت
‘ اأ’شص - -ه - -ر اŸاضص - -ي - -ة ،وال- -ت- -ف- -رغ Ÿوع- -د
ا’سص-ت-ح-ق-اق-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ال-ت-ي تكتسص-ي ب-ال-غ
اأ’همية.

العناية ،إاذ تقرر اإ’بقاء على كل اإ’جراءات
الوقائية من منطلق أان جرثوم الكولÒا قد
يبقى ‘ خمول أ’ك Ìمن  10أايام قبل أان يعاود
الظهور من جديد.

‘ إسستجابة Ÿطالب إلسسكان
وتطبيقا لقرإر إلوإ‹

حملة موسشعة Ÿراقبة
صشهاريج Œارة اŸاء
الششروب ببلديات الششلف
ح -ذر سصكان ع -دة ب-ل-دي-ات ب-و’ي-ة الشص-ل-ف
اŸصص - -ال - -ح اŸع - -ن - -ي - -ة ومسص - -ؤوو‹ اÛالسس
اŸنتخبة ورؤوسصاء الدوائر من عدم مراقبة
أاصص-ح-اب الصص-ه-اري-ج ال-ن-اق-ل-ة ل-ل-م-اء الشص-روب
الذين قد يعرضصون حياة السصكان ÿطر وبائي
وهو ما لقي اسصتجابة من طرف السصلطات
اÙلية بذات الدوائر.
وب - -حسصب تصص - -ري - -ح - -ات السصكان ‘ ع- -دة
بلديات  ،فإان ا’نتشصار الواسصع لظاهرة بيع
اŸاء الشص- -روب ع Èالصص- -ه -اري -ج صص -ار يشصكل
ه -اجسص -ا ح -ق -ي -ق -ي-ا ل-دى ه-ؤو’ء ال-ذي-ن أاب-دوا
انشص-غ-ال-ه-م إازاء ال-وضص-ع-ي-ة ال-ت-ي ي-نشص-ط ف-ي-ه-ا
أاصص -ح -اب -ه -ا ال -ذي -ن تكاث-ر ع-دده-م ‘ اآ’ون-ة
اأ’خÒة يقول ﬁدثونا بكل بلديات الصصبحة
وواد ال- -فضص- -ة وأام ال- -دروع والشص- -ط- -ي -ة وأاو’د
ع -ب -اسس والكرÁي -ة وواد السص -ل-ي وت-نسس وب-ن-ي
راشصد والزبوجة وغÒها من البلديات التي
ت -ع -رف ه -ذه ال -ظ -اه -رة ب -ال -رغ-م م-ن وج-ود
شصبكات التوصصيل التي تزود اŸواطن ÚباŸاء
الشصروب سصواء ع Èخط القنوات الكÈى من
ﬁطة اŸعا÷ة Ãاينيسس إا ¤غاية أاك Ìمن
20ب -ل -دي-ة ب-ا÷ه-ة السص-اح-ل-ي-ة أاو ال-وسص-ط-ى أاو
ا÷ن-وب-ي-ة وال-غ-رب-ي-ة م-ن-ه-ا ع-ل-ى مسصافة تفوق
أازيد من 150كلم حسصب تصصريحات سصابقة
للوا‹.
غ Òأان ت- -فشص- -ي ظ- -اه- -رة Œول أاصص -ح -اب
الصصهاريج ب Úاأ’حياء وإاقبال السصكان على
شصراء هذه اŸادة من لدن هؤو’ء وسصع من
ﬂاوف -ه -م م -ا ج -ع -ل-ه-م ي-ط-ال-ب-وا Ãراق-ب-ت-ه-ا
ومتابعتها خاصصة و أانها تنقل كميات كبÒة ‘
ظروف أاقل ما يقال عنها ﬂيفة وقد تشصكل
خطرا على صصحة السصكان الذين يقبلون على
اق-ت-ن-ائ-ه-ا دون خضص-وع-ه-ا ل-ل-م-راق-ب-ة الصصحية
سصواء على مسصتوى الصصهاريج أاو اŸنبع اŸائي
‘ عدم وجود ترخيصصات صصحية أاو وثائق من
طرف مصصالح الري .
وب -خصص -وصس ت -فشص -ي ال -ظ-اه-رة وال-ت-ح-رك
الذي سصجله بعضس مسصؤوو‹ الدوائر والبلديات
على تراب الو’ية أاوضصح رئيسس دائرة واد
ال-فضص-ة ب-ل-زرق ب-رح-م-ة أان مصص-ا◊ه ال-ت-ق-ن-ي-ة
سصارعت لتكوين ÷ان مراقبة ويقظة وتفتيشس
وم- -ع- -اي- -ن- -ة ل- -واق -ع ه -ذه الصص -ه -اري -ج وم -دى
خضصوعها للنشصاط القانو ÊوامتÓكها لرخصصة
إاق -ت -ن -اء اŸاء ال -ت -ي تسص -ل -م -ه -ا مصص-ال-ح ال-ري
بالبلديات والندوبية الفرعية بالدائرة وكذا
معرفة ما إاذا كان اŸنبع اŸائي أاو مصصدره
قد خضصع للمعا÷ة.
يأاتي هذا اإ’جراء تنفيذا لتعليمة الوا‹
اÿاصص- -ة ب- -الصص- -ه- -اري- -ج وال- -ت -ي سص -ب -ق وزي -ر
الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة اإ’قليم
قد وزعها على الو’ة للحفاظ على صصحة
اŸواطن Úيقول رئيسس الدائرة.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

العدد
17739

08

ا◊ادثة التي خلفت هلعا وقلقا ب Úأاوسصاط
سصكان م-دي-ن-ة م-ل-ي-ان-ة ،ج-اءت ن-ت-ي-جة تسصجيل
حا’ت تسصمم راح ضصحيتها حوا‹ 70مصصابا،
ب- -دأات ب -ح -ا’ت اإ’غ -م -اء وال -ت -ق -يء وا◊م -ى
الشص- - -دي - -دة‡ ،ا أاجÈوا ع - -ل - -ى اإ’ل - -ت - -ح - -اق
ب -اŸؤوسصسص -ة اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة الشص -ه -ي-د ف-ارسس
Ãليانة ،حيث ” التكفل بهم على الفور.
فيما توجهت اŸصصالح الصصحية وا÷هات

اŸعنية حسصب تصصريحات اŸصصاب Úوأاوليائهم
إا ¤اŸوقع الذي يشصتبه ‘ كونه مصصدر حادثة
ال -تسص -م -م  ،ح -يث ” غ -ل -ق -ه Ÿدة 15ي-وم-ا ‘
انتظار اإ’جراءات الوقائية و اÈıية التي
ت -عكف اŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-أاك-د م-ن-ه-ا
نهائيا.
أام -ا ب -خصص -وصس ال -تكف -ل ب -اŸصص-اب Úف-ق-د
جهزت كل اŸصصالح ا’سصتشصفائية ووضصعت كل
اإ’مكانيات اŸادية والبشصرية لتطويق ا◊ادثة
والتكفل بالضصحايا بصصفة اسصتعجالية فورية،
‡ا مكن حسصب ال - -دك - -ت - -ور اأ’خصص - -ائ- -ي ‘
اأ’مراضس اŸعدية عزيزو خالد من معا÷ة
كل الضصحايا بصصفة فورية ،حيث “كن أاغلبهم
من مغادرة اŸؤوسصسصة ا’سصتشصفائية ،و ⁄يبق
سصوى 10حا’ت سصتلتحق Ãنازلها ‘ السصاعات
القليلة القادمة يقول الدكتور الذي نوه بالهبة
ال -تضص -ام-ن-ي-ة ووق-وف السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن
رئيسس الدائرة ورئيسس البلدية مراد بوصصلحيح
إا ¤ج -انب اŸرضص-ى وال-ع-ام-ل Úب-اŸسص-تشص-ف-ى
وه- -و م- -ا خ- -ل- -ف إارت -ي -اح -ا ك -بÒا ‘ أاوسص -اط
عائÓت اŸصصالب.Ú

لم Úإلوطني لـ« إلسسناباب““
ليجابي إ أ
لخ Òمع إلوزير با إ
وصسف إللقاء إ أ

إاششكالية صشندوق التقاعد –ل بإايجاد موارد مالية جديدة

اقÎاح –ويل 0.5باŸائة اŸقتطعة من كتلة األجور إا ¤الصشندوق

لمÚ
وصس- -ف ب- -ن إŸي -ل -ي إل -ع -ي -اشس -ي إ أ
إل -وط -ن -ي إŸك -ل -ف ب -ال -ت -ك -وي -ن إل-ن-ق-اب-ي
ب-ال-ن-ق-اب-ة إلوطنية إŸسستقلة Ÿسستخدمي
لدإرة إل -ع -م -وم-ي-ة ““إلسس-ن-اب-اب““ إل-ل-ق-اء
إ إ
إلذي جمع إلوفد إلنقابي بوزير إلعمل و
إل -تشس -غ -ي -ل و إلضس-م-ان إلج-ت-م-اع-ي أإول
لي -ج -اب -ي  ،و ه -و ي -ف -ت -ح إف -اق
أإمسس ،ب- -ا إ
وإسسعة للوصسول إ ¤حلول ناجعة حول
ع -دة م -ل -ف -ات ع -ل -ى رإسس -ه -ا إل -ت -ق-اع-د و
‡ارسس- -ة إل- -ع- -م- -ل إل- -ن -ق -اب -ي و إل -ق -درة
إلشسرإئية ...

حياة كبياشش
رف-عت ن-ق-اب-ة ““السص-ن-اب-اب““ ل-ل-وزي-ر خÓل
’خ Òج- -م- -ل- -ة م- -ن ا’قÎاح- -ات
ال- -ل- -ق- -اء ا أ
تتعلق Ãلفات أاسصاسصية  ،شصكلت ﬁور
ال - -ن - -ق - -اشس ب Úال - -ط - -رف ، Úي - -تصص - -دره - -ا
م -ل -ف ال -ت -ق -اع -د  ،مشص -روع ق -ان-ون ال-ع-م-ل
ا÷دي- -د  ،ال- -ق- -درة الشص- -رائ- -ي- -ة و ك- -ي- -ف -ي -ة
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ي-ه-ا و ك-ذا اŸل-ف اŸت-ع-ل-ق
باŸهن الشصاقة .
قال بن اŸيلي خÓل الندوة الصصحفية
التي عقدها ن البارحة Ã ،قر النقابة بباب
الزوار  ،ان ملف التقاعد اخذ حيزا هاما
م - -ن ا◊ديث و ال - -ن- -ق- -اشس  ،ب- -ع- -د ان دقت
ا◊كوم -ة ن -اق -وسس اÿط -ر بسص -بب ال -ع -ج -ز
الكب Òالذي يسصجل ‘ موارده الراجع ا¤
’شص -خ -اصس ال -ذي -ن أاح -ي -ل -وا
ارت- -ف -اع ع -دد ا أ
للتقاعد ‘ سصن مبكرة  ،و الذي بلغ عددهم
 700ال -ف م -ت -ق -اع -د خ Ó-ل السص-ن-وات ال5
’خÒة .
ا أ
من ب Úا’قÎاحات التي قدمتها النقابة
للوزارة ‘ اطار إايجاد موارد جديدة لتمويل
الصصندوق الوطني للتقاعد – ،ويل 0.5
باŸائة التي كانت تقتطع من كتلة أاجور
ال -ع -م-ال لصص-ن-دوق اŸع-اد’ت ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
’خ ’ Òيؤودي
““افنبوسس““  ،بعدما اصصبح ا أ
ال -غ -رضس م -ن انشص -ائ -ه و ه -و ا‚از سصكن-ات
لفائدة العمال ،و إاضصافة هذه النسصبة ا¤
نسص-ب-ة ال-ت-ق-اع-د ال-ت-ي ت-ع-ادل-ه-ا ‘ ال-ق-يمة و
إادخ -ال -ه -ا ‘ الصص -ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د
اŸسصبق ،مؤوكدا ان ذلك لن يكون له تأاثÒ
ما‹ على اÿزينة العمومية .
ك- -م -ا اقÎحت ال -ن -ق -اب -ة إامكان -ي -ة شص -راء

سص -ن-وات تسص-ب-ي-ق ال-ت-ق-اع-د ،وذلك ب-السص-م-اح
بإامكانية العمل ““ وظيفة أاخرى““ بعد الدوام
ال - -رسص - -م - -ي  ،وإاضص- -اف- -ة ا’شصÎاك اÿاصس
ب -ه-ا ‘ الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د ‡ ،ا
’خ Òبدون ان
يسصاهم ‘ رفع موارد هذا ا أ
يشصكل أاي عبء على الدولة – على حد
قوله–  ،غ Òان ذلك بتطلب تغي Òاو تعديل
قانون الوظيف العمومي.
وكشصف ‘ سصياق ذا صصلة عن التحضصÒ
لعقد ندوة وطنية ،تضصم كل الفاعل ،Úيتم
خÓ- -ل -ه -ا وضص -ع مسص -ودة ا◊ل -ول ال -ن -اج -ع -ة
’شصكال-ي-ة ال-ع-ج-ز اذي ي-ع-ا Êم-نه
وال-ف-ع-ال-ة إ
الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د ،واŸرشصح ان
يصصل ‘ افاق  2030ا 6 ¤مÓي Òدو’ر،
وهو ““رقم مهول““  ،وقد يؤودي ا ¤انهيار
نظام التقاعد ككل.
مواضصيع أاخرى ” مناقشصتها مع وزير
القطاع و قدمت النقابة اقÎاحات حولها،
م -ن -ه -ا مشص -روع ق -ان-ون ال-ع-م-ل ،ال-ذي اب-دى
اŸتحدث بعضس التحفظات بشصأانه  ،فيما
ي-ت-ع-ل-ق Ãم-ارسص-ة ال-ع-م-ل ال-نقابي والتمثيل،
’ضصافة ا ¤مشصكل اÿدمات ا’جتماعية
با إ
 ،التي يرى بن اŸيلي ضصرورة ابعادها عن
الصصراعات النقابية.
وم- -ن ب Úا’قÎاح- -ات ال- -ت- -ي ق -دم -ت -ه -ا
““السص-ن-اب-اب ““ ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ه-ذا اŸشص-روع،
ضصرورة تفعيل مفتشصية العمل طبقا للتشصريع
اŸعمول به  ،وضصع التزام حقيق للمسصتخدم
لفتح أابواب ا◊وار ،وهذا ما سصيسصاهم ‘
’ضص-راب-ات ،
ال -ت -ق -ل -يصس م -ن اŸن-ازع-ات وا إ
’ضص - -اف- -ة ا– ¤سص ÚاŸسص- -ار اŸه- -ن- -ي
ب - -ا إ
’نظمة
للموظف ،وكذا إاعادة النظر ‘ ا أ
ال- -ت- -ع- -ويضص- -ي -ة اÿاصص -ة Ãن -اط -ق ا÷ن -وب
والهضصاب العليا (  23و’ية).
وبالنسصبة القدرة الشصرائية التي تراجعت
ب -ف -ع-ل ت-ه-اوي أاسص-ع-ار اÙروق-ات ،ت-قÎح
النقابة إاعادة النظر ‘ مسصالة الدعم ،التي
يسص- -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا ‘ ال -وقت ا◊ا‹ ا’سص -ر
اŸيسصورة ا◊ال و اŸعوزة على وجه سصواء ،
و ذلك من خÓل اجراء احصصائيات دقيقة
ح -ول ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة وال-ت-ي ’ ي-ت-ع-دى
Óج -ر
’دن- -ى ل  -أ
دخ-ل-ها  18ال- -ف دج ““ا◊د ا أ
القاعدي اŸضصمون و اŸعمول به منذ سصنة
 ،““ 2008والعائÓت الهشصة التي تقتات من
اجر دون ذلك .

‘ ﬁاربة إلسسقي باŸياه إلقذرة

حجز  20مضشخة ومنتوجات فÓحية بولية سشطيف

ع -ا÷ت ،م -ؤوخ -را ،ف -رق ال -درك ال -وط -ن -ي
التابعة للمجموعة الو’ئية بسصطيف عددا من
القضصايا التي تخصس اسصتعمال اŸياه القذرة
‘ عملية سصقي اŸنتجات الفÓحية ،حيث
“كنت من معاينة  30جنحة ‘ هذا الصصدد
،تورط فيها  23مشصتبها فيه ،و” التحقيق
معهم على خلفية ا÷نح اŸرتكبة ،بعد وصصول
معلومات تفيد بحفر خندق ،وربطه Ãجاري
Óراضص - -ي
الصص- - -رف الصص- - -ح- - -ي اÙاذي- - -ة ل  - -أ

الفÓحية اŸسصتغلة من طرفهم.
و “كنت فرق الدرك الوطني ،باŸناسصبة
،من حجز  20مضصخة ﬂتلفة اأ’نواع ،كانت
تسص -ت -ع -م -ل ‘ ع -م -ل -ي-ات السص-ق-ي ع-ل-ى أاراضس
فÓحية بلغت مسصاحتها ا’جمالية أاك Ìمن
 42.5هكتارا ،فيما ” –ديد قيمة اŸنتجات
اÙجوزة ‘  30قضصية معا÷ة ب  435مليون
سصنتيم.

سشطيف :نورالدين بوطغان

الخميسس  06سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

من مراسسلينا

–سس Úاÿدمة العمومية والتحكم ‘ شسؤوون اÛمعات السسكنية

بلدية جسسر قسسنطينة بالعاصسمة تنشسأا « 5بلديات مصسغرة»

لسس -ب -وع «–وي-ل» اŸل-ح-ق-ات ال-ب-ل-دي-ة اÿمسس-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة جسس-ر
ي -ت -م ه -ذا ا أ
قسس -ن -ط -ي -ن -ة إا« ¤ب -ل -دي-ات مصس-غ-رة» ب-ه-دف –سس Úاÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن
لحياء,
والتحكم ‘ شسؤوون اÛمعات السسكنية الكÈى خاصسة ملف البيئة ونظافة ا أ
حسسبما أاكده لـ/واج نائب رئيسس البلدية جÓل خليل.
أاوضسح نائب الرئيسس اŸكلف بالصسحة و البيئة التسسي ÒاÙلي ,هي «مبادرة» من اÛلسس
و ال-ن-ظ-اف-ة ,أان اŸل-ح-ق-ات ال-ب-ل-دي-ة اÿمسسة الشسعبي البلدي ÷سسر قسسنطينة لـ «–سسÚ
اŸوزعة ع Èخمسسة نقاط رئيسسية معروفة أاداء اŸن - - -ت - - -خ - - -ب»Ú
بكث -اف -ة سسكان -ي-ة م-ع-تÈة ,ي-ت-م «–وي-ل-ه-ا إا ¤و»ت -خ-ف-ي-ف» الضس-غ-ط
بلديات مصسغرة» ,بهدف «–سس »Úاÿدمة على اإلدارة اŸركزية
العمومية للمواطن و «التحكم» ‘ ملف البيئة ل -ل -ب -ل -دي -ة ل Ó-ه-ت-م-ام
و نظافة األحياء الذي بات يشسكل هاجسسا لدى Ãسس - -ائ - -ل ت- -ن- -م- -وي- -ة
السسلطات و السساكنة اÙلية معا.
أاخرى.
ول -ه -ذا ال -غ -رضس ,يضس-ي-ف اŸت-ح-دث ,سس-ي-ت-م واع -ت ÈاŸت -ح-دث أان
ت -قسس -ي -م اŸه-ام ع-ل-ى اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úو الطريقة ا÷ديدة ‘
ت -ع Úم -ن-دوب Úدائ-م Úمكل-ف Úب-ال-ب-ي-ئ-ة ,م-ع تسس - - - - - - -ي Òشس- - - - - - -ؤوون
«ضسمان توف »Òفريق من العامل Úيصسل إا 20 ¤ا÷م -اع-ة اÙل-ي-ة ,ه-دف-ه-ا «ضس-م-ان ت-واج-د
عام Óلكل بلدية مصسغرة زائد شساحنة ÷مع ع -ن -اصس -ر ال-ب-ي-ئ-ة ‘ ك-ل األح-ي-اء الكبÒة ال-ت-ي
ﬂتلف النفايات.
–صسيها البلدية» ‘ ,إاشسارة منه إا ¤أاحياء
وأاشسار ا ¤أان هذه «الطريقة اŸسستحدثة» ‘ ذات كثافة سسكانية معتÈة منها ع ÚاŸا◊ة و

 1500مسسكن والقرمود و مقنوشس و السسمار و
ديار اÿدمة و حي ا◊ياة و  720مسسكن و
سس -ون -ات -ي -ب -ا وغÒه -ا م-ن اŸواق-ع ال-ت-ي ت-ف-رز
نفايات عضسوية و صسلبة.
ع- -ن امكان- -ي- -ة جسس- -ر قسس -ن -ط -ي -ن -ة ‘ تسس -يÒ
مسساحتها الشساسسعة التي تصسل  14كلم مربع
وبتعداد سسكا Êبلغ  140أالف نسسمة ,أاوضسح
اŸسس- -ؤوول أان -ه ب -اإلضس -اف -ة إا« ¤ت -وف -ر» اŸاء
الشسروب ‘ اŸؤوسسسسات الÎبوية والسسكنات,
توصسلت البلدية إا ¤توف 7 Òشساحنات ÷مع
النفايات بعدما ” كراء  4شساحنات جديدة و
إاصسÓح شساحنت Úبسسعة  20طن كانت معطلة
Ÿدة طويلة ,وشسراء واحدة جديدة بسسعة 10
طن .و–سسبا للدخول اŸدرسسي اŸقبل,
أاكد خليل أان  21ابتدائية من أاصسل  33تابعة
لبلدية جسسر قسسنطينة اسستفادت من عمليات
التنظيف و التهيئة خÓل للدخول اŸدرسسي ,
على أان تسستمر العملية على كافة اŸؤوسسسسات
اŸتبقية .وقال أان مصسا◊ه «أاشسرفت على
نزع األعشساب و تقليم األشسجار داخل و حول
ﬁيط اŸدارسس ناهيك عن طلي جذوعها و
كذا ا÷دران با÷ »ÒمشسÒا ‘ ذات السسياق
ا ¤أان من أاهم اŸشساكل التي يتم معا÷تها ‘
هذه اŸؤوسسسسات هي اŸراحيضس التي «غالبا
ما تتعرضس إا ¤تلف ‘
اŸع - -دات ك- -ا◊ن- -ف- -ي- -ات
أاوالبالوعات».
وع- -ن ضس- -م -ان ال -ن -ظ -اف -ة
اŸسس-ت-م-رة ط-ي-لة اŸوسسم
ال- - - - -دراسس- - - - -ي ‘ ه - - - -ذه
اŸؤوسسسسات التي تسستقبل
شسريحة عمرية حسساسسة,
أاجاب اŸسسؤوول بالقول أان
مصس-ال-ح ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ن-ظ-اف-ة ÷سس-ر قسس-ن-ط-ي-نة
«تسس -خ -ر م -ن ع -ام Ó-ت ت -ن -ظ -ي-ف ع-ل-ى م-دار
األسسبوع يشستغلن  8سساعات ‘ اليوم ,مهمتهن
نظافة األقسسام و اŸرافق التابعة للمؤوسسسسة».

 21ابتدائية من أاصسل 33
تابعة للبلدية اسستفادت
من التنظيف والتهيئة

بعد انحراف رابع قطار ب Úمغنية وتلمسسان

اŸسسافرون يطالبون بتجديد السسكة ا◊ديدية با÷هة الغربية
ن - -اشس - -د ع - -دد م- -ن اŸسس- -اف- -ري- -ن ال- -ذي- -ن
يسس-ت-غ-ل-ون ال-ق-ط-ار ال-راب-ط ب Úم-غ-ن-ي-ة
لعادة
وت-ل-مسس-ان السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية إ
ت -ه -ي -ئ -ة شس -ب-ك-ة السس-ك-ة ا◊دي-دة ال-ت-ي
ب -اتت ت -تسس-بب ‘ ح-وادث أال-ي-م-ة .وج-اء
ن- -داؤوه- -م ع- -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة وق -وع ح -ادث
انحراف قطار للمسسافرين كان قادما من
مغنية نحو وهران ع Èتلمسسان الذي
ي - -ع - -د ال - -راب - -ع م - -ن ن- -وع- -ه ‘ اق- -ل م- -ن
سس - -ن - -ة ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ﬁور وه - -ران
ا◊دود الغربية والثا Êبنفسس اŸنطقة
ب- -ع- -د ح -ادث ان -ح -راف ق -ط -ار ال -بضس -ائ -ع
ب -ال -ع -ق -ي -د ل -ط -ف -ي بضس -رورة ال -ت -دخ -ل
لعادة إاصسÓح خط السسكة ا◊ديدية
إ
الذي يشسهد حالة كارثية.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
كشسف بعضس إاطارات السسكة ا◊ديدية على
مسستوى ا÷هة الغربية ‘ اتصسال هاتفي أانهم
اتصسلوا بالوزارة اŸعنية Ÿطالبتهم بالتدخل
العاجل من اجل إايجاد حل للخط خاصسة ما
تعلق باÙور وهران ـ الغزوات التي يحتاج
إا ¤عناية بفعل غياب الصسيانة به منذ مدة
طويلة ما جعله غ Òصسالح ◊ركة القطارات
حيث يعود إا ¤سسنة  1931إاذ تآاكل نتيجة
غ- -ي -اب الÎم -ي -م م -ا أادى إا ¤وق -وع عشس -رات
ا◊وادث متسسببا ‘ –طيم عدة قطارات
من سسيدي بلعباسس وتلمسسان  ،األمر غذى
ﬂاوف م- -ن ط- -رف السس- -ائ -ق Úح -يث ب -ات -وا
ي- -رفضس- -ون ال -ع -م -ل ع -ل -ى ه -ذا اÙور ال -ذي
يصس- -ن- -ف ب»ﬁور اŸوت» ع- -ل- -ى ح -د ت -ع -بÒ
مسستعملي القطار بهذه ا÷هة.
وأاشس- - - - - - - -ارت ذات اŸصس - - - - - - -ادر أان السسكة
ا◊ديدية على مسستوى ا÷هة الغربية التي
أاصس -ب -حت غ Òصس -ا◊ة ل Ó-سس -ت-ع-م-ال وتشسكل
خطرا على اŸسسافرين ‘ ظل تكرار ا◊وادث
منها تلك األخطر التي وقعت مؤوخرا خاصسة
م -ا ت -ع -ل -ق ب -اÙور ال -راب-ط م-ا ب Úال-ن-ق-ط-ة
الكي- -ل- -ومÎي -ة رق -م  68ال-واق-ع-ة Ãن-ط-قة
ببوخنفيسس إا ¤النقطة الكيلومÎية رقم 207
ال -واق -ع -ة Ãن -ط -ق -ة ال-ع-ق-ي-د ع-ب-اسس ب-ا◊دود
ال -غ -رب-ي-ة ع-ل-ى مسس-اف-ة 139ك -م وال -ت-ي ت-آاك-لت
حوافها وأاصسبحت تهدد القطارات بالنزلق
ب-اإلضس-اف-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ال-راب-ط-ة م-ا ب Úم-غ-نية
والغزوات اŸمتدة على مسسافة  54كلم والتي
وصسلت إا ¤درجة عالية من اإلهمال ما أادى
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التزود باŸاء الشسروب يؤورق سسكان اŸسسيلة

تداب Òاسستعجاليه بقيمة مليار دج ◊ل الزمة

ات- - -خ - -ذت مصس - -ال - -ح اŸسس - -ي - -ل - -ة ت - -دابÒ
اسستعجاليه للقضساء على أازمة العطشس
ال- -ت- -ي ضس- -ربت ع -دة أاح -ي -اء ب -ال -ولي -ة
ودف -عت اŸواط -ن Úم -ن خ Ó-ل ت -ق -ل -يصس
العجز اŸسسجل ‘ اŸادة بالعتماد على
التحويÓت الكÈى وﬁطات التصسفية
لب - - - -ار الرت - - - -وازي - - - -ة وﬂت - - - -ل- - - -ف
وا أ
التوصسيÓت باعتبارها اÿيار ا◊تمي.
اŸسسيلة  :عامر ناجح
‘ هذا الشسأان أاكد وا‹ اŸسسيلة حاج مقداد
خÓل الجتماع اŸوسسع للمجلسس التنفيذي أان
الولية سستعرف خÓل
شسهر نوفم Èانفراجا ‘
أازم- -ة ال- -ت- -زود ب- -اŸي- -اه
الصس - - - -ا◊ة ل- - - -لشس- - - -رب
باللجوء على عدة حلول
سستسساهم بشسكل كب‘ Ò
اÿروج م- - - - - -ن أازم- - - - - -ة
العطشس.
وقال الوا‹ ان الرهان الكب Òيكون بالعتماد
على مياه بئر لقمان العميق الذي يوفر حسسبه
 50ل Îمكعب ‘ ال- -ث- -ان- -ي- -ة ب- -اإلضس -اف -ة إا¤
–ويÓت مياه سسد كدية أاسسردون و تخصسيصس
 120مليون دج إل‚از ﬁطة التصسفية للمياه
الصسا◊ة للشسرب بلقمان بطاقة تقدر 4500

م Îمكعب يوميا.
وأاشس- -ار ح -اج م -ق -دد إا ¤أان ب -اق -ي اŸن -اط -ق
سستخضسع للÈنامج السستعجا‹ بغÓف ما‹
إاجما‹ يقدر مليار دج خصسصس إل‚از 16
بئرا ارتوازيا وإاعادة Œهيز ﬁ 5طات ضسخ
و 15توصسل للشسبكات مع تخصسيصس  70مليون
دج لدعم بلدية أاولد أاعدي لقبالة باŸياه
الصسا◊ة للشسرب ومبلغ ما‹ آاخر يقدر ب
 100مليون دج لدعم بلدية ع ÚاŸلح باŸياه
الصس -ا◊ة ل -لشس -رب م -ن صس -ن -دوق ا÷م -اع -ات
اÙلية.
ون - -وه اŸت - -ح - -دث إا ¤أان إاج - -م - -ا‹ اŸب - -ل- -غ
اıصسصس ل- -دع- -م ال- -ت -زود ب -اŸي -اه ل -ف -ائ -دة
البلديات يقدر ب  7مليار
دج بإا‚از و Œهيز 150
ب- -ئ- -ر ارت -وازي -ا وخ -زان -ات
ج-دي-دة وŒدي-د ﬁط-ات
الضس - - - -خ ورب - - - -ط اآلب - - - -ار
بشسبكات التوزيع .
ودع- - -ا ح- - -اج م- - -ق - -داد ‘
حديثه عن مشسكلة اŸياه
اŸواط -ن Úإا ¤ت -ف -ادي ال -تصس -رف -ات السس-ي-ئ-ة
والتي تؤودي إا ¤تبذير اŸياه وكذا البلديات
إا ¤تعي Úمسسئول اŸياه Ÿتابعة وتسسي Òتوزيع
اŸي -اه ع Èاإلق -ل -ي -م وك-ذا ضس-رورة ت-خصس-يصس
برامج ‘ اıطط البلدي للتنمية Ÿعا÷ة
النقاط السسوداء.

الرهان على بئر لقمان
والتحويÓت الكÈى
واألبار الرتوازية

اسستو ¤عليها غرباء بصسفة غ Òشسرعية

اسسÎجاع  40هكتارا
من األوعية العقارية بالبياضسة بالوادي

إا ¤وق- - -وع عشس - -رات ا◊وادث ع - -ل - -ى غ - -رار
النحرافات.
وق - -د ا‚ر ع - -ل- -ى ه- -ذا الهÎاء –ط- -م 4
قطارات جديدة قيمة كل منها  250مليون
أاورو ل تزال ‘ مركز ا÷ر لناحية وهران بعد
أان –ولت إا ¤قطع غيار غ Òمسستعمل نتيجة
ح- - -وادث الن- - -ح - -راف ب - -ف - -ع - -ل سس - -وء السسكة
ا◊ديدية.
وأاف - - -اد ذات اŸسس - - -ؤوول Úأان وزارة ال- - -ن- - -ق- - -ل
خصسصست غÓفا ماليا كبÒا للنهوضس بالسسكة
ا◊ديدية وترميمها منذ سسنة  2016لكن ◊د
اآلن  ⁄يتغ Òشسيئا ،ما زاد من اÿطر زيادة
على وضسعية اÙطات التي وصسلت إا ¤درجة
كبÒة من النحطاط.
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق اإلط -ارات ا ¤ع -دة مسس -ائ -ل
منها نقاط غﬁ Òروسسة Œاوز عددها 87
ن -ق -ط -ة ب -ا÷ه -ة ال -غ-رب-ي-ة م-ا تسس-بب ‘ وق-وع
حوادث مرور خطÒة تسسببت ‘ حالة وفاة
و–طم قطارات بفعل غياب الرقابة.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -ر أاشس- -ار ذات اإلط- -ارات
إا ¤اهÎاء وضسعية السسكة ا◊ديدية الرابطة
ما ب Úوهران وبشسار خاصسة على مسستوى
ا÷زء ال -ذي ي -رب-ط م-ا ب Úم-ن-ط-ق-ة ال-ط-اب-ي-ة
ب -ب -ل -ع -ب -اسس ومشس -ري -ة ب -ال -ن -ع -ام -ة م -ا ي -رغ-م
القطارات على السس Òبسسرعة ل تتعدى ال30
كلم /سسا  ،لتفادي النزلق.
كما أاكد اŸسسؤوولون عن نقصس القاطرات التي
تسستعمل ‘ جر عربات نقل البضسائع ونفسسها
تسستعمل ‘ جر عربات نقل اŸسسافرين ما
أادى إا ¤تأاخر الرحÓت ونفور الركاب وتعب
السسواق ما يؤودي إا ¤حوادث خطÒة .

زيادة على هذه اŸسسائل اŸلحة بات من
الضسروري مراقبة النقاط ال 87التي صسارت
تهدد حياة الركاب والعمال من جهة وتخرب
Œهيزات اŸؤوسسسسة من جهة أاخرى ،ما قد
يؤودي إا ¤إافÓسس هذه اŸؤوسسسسة التي تعد من
اع -رق اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط-ن-ي
نتيجة التنقÓت اليومية للمسسافرين.

اسسÎجعت بلدية البياضسة بالوادي  40هكتارا من األوعية العقارية التي تعرضست للنهب عÈ
الطريق اŸؤودي لبلدية دوار اŸاء  ،تقع ‘ ا◊د الفاصسل ب Úببلدية البياضسة والنخلة.
وبحسسب رئيسس بلدية البياضسة فإان اŸعتدين أاغلبهم من بلديات النخلة ،العقلة و حتى بلديات
بعيدة على غرار قمار ،حيث منحت لهم مهلة إلخÓء اŸكان بعد نهاية اŸوسسم الفÓحي .
وقال رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي أان هناك من اŸعتدين من –صسلوا على وثائق من طرف
بلدية النخلة اÛاورة بتاريخ العهدة السسابقة  ،بسسبب وقوع األراضسي ‘ ا◊د الفاصسل بÚ
البلديت، Úمؤوكدا أان البلدية –ضسر ◊ملة أاخرى لسستعادة  60هكتارا تبعد عن الطريق الرئيسسي
بحوا‹  4كلم ‘ عمق الصسحراء  ”،إابÓغهم بإاخÓء اŸكان.
وقال رئيسس اÛلسس إا ¤أانهم قاموا بالعتداء على هذه األراضسي مسستعملﬁ Úركات ضسخ
للمياه تشستغل على مادة اŸازوت،مضسيفا أان األوعية العقارية اŸسسÎجعة وﬂتلف األراضسي
اÛاورة لها –ضسر البلدية لتقد Ëطلب Ÿصسالح الولية بغرضس اŸوافقة على تصسنيفها
كمحيط فÓحي بغرضس توزيعها على طالبي السستصسÓح الفÓحي من أابناء اŸنطقة.
الوادي  :قديري مصسباح

لرشساد الفÓحي
بفضسل التحكم ا÷يد ‘ التقنيات والدعم ا إ

انتاج اك Ìمن مليون و  290أالف قنطار من ا◊مضسيات ÃسستغاÂ
” بولية مسستغا Âإانتاج مليون و  294أالف
ق - -ن - -ط- -ار م- -ن ا◊مضس- -ي- -ات خÓ- -ل اŸوسس- -م
الفÓحي  , 2018-2017حسسبما اسستفيد امسس
من اŸديرية الولئية للمصسالح الفÓحية.
أاوضس -ح رئ -يسس مكتب ال -ري Ãصس-ل-ح-ة اإلن-ت-اج
والدعم التقني ,ميلود بولوفة ,ل/وأاج, /أان
ك-م-ي-ة إان-ت-اج ا◊مضس-ي-ات خÓ-ل ح-م-ل-ة ا÷ني
األخÒة (ب Úديسسم Èومارسس) عرفت «–سسنا
طفيفا» ‘ اإلنتاج واŸردودية باŸقارنة مع
ح-م-لة  .2017-2016و” -وف-ق-ا ل-ب-ولوفة-
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ إانتاج مليون قنطار من
الÈتقال أاغلبها من نوع «واشسنطن نافال» ب
 435أالف قنطار و «طامسسن نفال» ب  345أالف
قنطار و»السسو‚ »Úب  89أالف قنطار.
كما عرفت هذه ا◊ملة جني  68أالف قنطار
م-ن ال-ل-ي-مون و 192أال-ف ق-ن-ط-ار م-ن ال-ف-واكه
الصسغÒة موزعة ب Úالكليمونت Úب  187أالف
قنطار واŸاندرين ب  4710قنطار.
وسسمحت هذه الوفرة ‘ اإلنتاج بÎاجع كبÒ
‘ األسسعار خÓل هذه السسنة حيث تراوحت

أاسس- -ع- -ار ب- -عضس أان- -واع الÈت- -ق -ال ‘ األسس -واق
اÙلية ب 150 Úدج و 100دج للكيلوغرام
وب -ل -غت اŸسس -اح -ة اŸن -ت -ج -ة
ال - -واح- -د.
ل -ل -ح-مضس-ي-ات ه-ذا اŸوسس-م ب-ولي-ة مسس-ت-غ-اÂ
 4480هكت - -ار م - -ن ›م- -وع  5أالف هكت -ار
ﬂصسصسة لهذه الشسعبة أاغلبها يقع Ãناطق
ب - -وقÒات وم - -اسس - -رة وح - -اسس - -ي ‡اشس وعÚ

النويصسي.
وشسهدت زراعة ا◊مضسيات خÓل السسنوات
األخÒة Ãسستغا Âاسستقرارا ‘ اإلنتاج بفضسل
ال -ت -حكم ا÷ي -د ‘ ال -ت -ق -ن -ي -ات ودع-م ال-دول-ة
ل -ل -م -ن -ت -ج Úوع -م -ل -ي -ات اإلرشس -اد ال -ف Ó-ح -ي
واŸت -اب-ع-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا اÙط-ة ا÷ه-وي-ة
لوقاية النباتات كما “ت اإلشسارة إاليه.

‹hO

الخميسص  ٠6سسبتمبر  2٠18م
الموافق لـ  26ذي الحجة 14٣٩هـ

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

’نسشان ‘ الصشحراء الغربية
اسشتنكرت الوضشعية الرهيبة ◊قوق ا إ
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البوليسس ـاريو تطال ـب الŸÈـ ـان األوروب ـي برف ـضض اتفـ ـاق التج ـارة م ـع اŸغـرب
طالبت جبهة البوليسشاريو الŸÈان
ا’وروبي ،برفضس اتفاق التجارة غÒ
اŸششروع مع اŸغرب ومعا÷ة الوضشعية
’نسشان ‘ الصشحراء
الرهيبة ◊قوق ا إ
الغربية ،وذلك ‘ بيان للوزير اŸنتدب
اŸكلف بأاوروبا السشيد ﬁمد سشيداتي.
ج -أء ‘ ال -ب -ي -أن ،ال -ذي ع -قب ا’ح-أط-ة ال-ت-ي
قدمهأ ﬁمد سسيداتي مؤوخرا للجنة التجأرة
ال -دول -ي -ة ال -ت -أب -ع -ة ل -لŸÈأن اأ’وروب -ي وأام-أم
بعثتهأ إا ¤الصسحراء الغربية اÙتلة لتقصسي
ا◊قأئق« ،يجب أان نكون واضسح Úأان اŸغرب
ليسص قوة إادارية ،بل هو سسلطة احتÓل ،حيث
ان اآ’ثأر القأنونية واضسحة “أًمأ ،و ’ يحق
للمغرب التفأوضص بخصسوصص صسفقأت Œأرية
نيأبة عن الشسعب الصسحراوي مع طرف ثألث
مثل ا’–أد اأ’وروبي .و عÓوة على ذلك ،فإأن
ا’–أد اأ’وروبي نفسسه ’ يعÎف بألسسيأدة
التي يدعيهأ اŸغرب على الصسحراء الغربية».
أاكد الوزير اŸنتدب اŸكلف بأوروبأ ان جبهة
ال-ب-ول-يسس-أري-و ت-ن-ظ-ر إا ¤ال-تعديÓت اŸقÎحة
للتجأرة ب Úا’–أد اأ’وروبي واŸغرب ،و التي
تشسمل الصسحراء الغربية بشسكل غ Òقأنو،Ê
«ك-م-ح-أول-ة سس-أخ-رة» لÓ-ل-ت-ف-أف ع-ل-ى القأنون
الدو‹ وقأنون ا’–أد اأ’وروبي على حسسأب
الشس -عب الصس -ح-راوي .مضس-ي-ف-أ «أان-ه-أ ت-ق-ويضص
ل -ع -م -ل -ي -ة السس Ó-م ال -ت -ي تشس-رف ع-ل-ي-ه-أ اأ’·
اŸتحدة».
أاوضس- -ح ال- -ب- -ي -أن ان الشس -عب الصس -ح -راوي ’
يسستفيد من التجأرة التي يقوم بهأ اÙتل،
حيث ان اŸغرب يقرر اŸسستفيد من التجأرة
مع ا’–أد اأ’وروبي على أاسسأسص ا’سستبعأد
والتمييز ضسد أاولئك الذين ’ يدعمون احتÓله
غ Òالشس- -رع- -ي .م- -ع- -تÈا ان ه -ذا ه -و «اŸي -ز
العنصسري ا’قتصسأدي».

حالة حقوق ا’نسشان مرّوعة
اك-د ال-ب-ي-أن ،ان ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-أري-و سسلطت
الضسوء على حألة حقوق اإ’نسسأن اŸروعة التي
يرتكبهأ اŸغرب بشسكل غ Òقأنو ،Êوشسددت
على ضسرورة أان يسسمح للوفد (÷نة تقصسي
ا◊ق -أئ -ق ال -ت -أب -ع -ة ل -ل-ج-ن-ة ال-ت-ج-أرة ال-دول-ي-ة
للŸÈأن اأ’وروبي ) بألوصسول دون قيود إا¤
اÛت- -م- -ع اŸد Êالصس- -ح- -راوي ا◊ق- -ي- -ق- -ي،
وال- -ن- -أشس -ط ،Úوج -م -أع -أت ح -ق -وق ا’إنسس -أن.
مضسيفأ انه ” توثيق انتهأكأت اŸغرب ◊قوق
اإ’نسس- -أن م- -ن ق- -ب- -ل ›م- -وع- -ة واسس- -ع- -ة م- -ن
جمأعأت حقوق اإ’نسسأن اŸسستقلة والدولية.
كمأ أاشسأر السسيد ﬁمد سسيداتي ا ¤انه ”
ا’ت -ف -أق م -ع ال-وف-د م-ن اج-ل ل-ق-أء م-ن-ظ-م-أت
اÛت- -م- -ع اŸد Êالصس- -ح- -راوي ا◊ق- -ي- -ق- -ي -ة

اŸسس- -ت- -ق- -ل- -ة ع -ن سس -ي -ط -رة اŸغ -رب ،وزي -أرة
ﬂيمأت الÓجئ Úالتي يعيشص فيهأ أاك Ìمن
 174أالف ’جئ صسحراوي ‘ اŸنفى القسسري
بسسبب احتÓل اŸغرب غ Òالشسرعي؛ ا◊ألة
التي يعززهأ ا’سستغÓل غ Òالقأنو Êللموارد
الطبيعية للصسحراء الغربية.
ا’–اد ا’وروبي يلتف على القانون
الدو‹
أادانت بشسدة جبهة البوليسسأريو جهود ا’–أد
اأ’وروبي ا÷أرية لتضسم Úالصسحراء الغربية
بشسكل غ Òق -أن -و ‘ Êصس -ف -ق -أت Œأري -ة م -ع
اŸغرب ،مؤوكدة ان ا’–أد اأ’وروبي  ⁄يسسع
بشسكل صسأدق وحقيقي وراء موافقة الشسعب
الصسحراوي ،و ان التشسأور مع الوكÓء اŸغأربة
’ ي - -ت - -م- -أشس- -ى م- -ع شس- -روط ﬁكم- -ة ا’–أد

اŸغرب يتصشدر الÎتيب العاŸي بـ  82أالف سشج Úومعتقل

نواب هولنديون يضسعون ملف الزفزا‘ ورفاقه على طاولة وزير خارجيتهم

وسشط أازمة دبلوماسشية ب ÚاŸغرب وهولندا ،فجرتها ندوة صشحافية لوزيري خارجية البلدين ،وضشع نواب هولنديون قضشية
’ضشراب عن الطعام الذي يخوضشه ناصشر الزفزا‘ ،القيادي ‘ حراك الريف ،على طاولة وزير خارجية بلدهم .ووجه نواب من
ا إ
ثÓثة أاحزاب هولندية ،أاربع رسشائل لوزير خارجية بلدهم سشتيف بلوك ،سشأالوه من خÓلها عن مدى علمه بتفاصشيل خوضس ناصشر
’ضشراب «احتجاجا على ا’حتجاز غ Òالعادل والظروف السشيئة ‘ السشجن» ،ومدى اطÓعه
الزفزا‘ ،وناششط Úآاخرين من الريف ،إ
على الظروف الصشحية للزفزا‘ الذي أاعلن أانه سشيخوضس إاضشرابا عن الطعام حتى اŸوت.

ذّكر النواب وزير خأرجية بلدهم ب أن منظمة
ال -ع -ف -و ال -دول-ي-ة ◊ق-وق ا’إنسس-أن ح-ثت ع-ل-ى
ا’إف -راج ع -ن ن -أصس -ر ال-زف-زا‘ ،واآخ-ري-ن م-ن
اŸعتقل Úعلى خلفية ذات اŸلف ،مسسأئلÚ
بلوك عن نتأئج اتصسأله بألسسلطأت اŸغربية
حول اعتقأل نشسطأء الريف ،ومدى اسستعداد
ا◊كومة الهولندية للضسغط على اŸغرب من
اأجل اإطÓق سسراح ومعأ÷ة ملف الزفزا‘
والسسجنأء السسيأسسي.Ú
وفجر «حراك الريف» اÓÿف ب ÚاŸغرب
وهولندا ،خÓل زيأرة لوزير خأرجية البلد
ا’أوروبي للمغرب ‘ ،شسهر اأفريل اŸأضسي،
ح -يث وج -ه سس -ت -ي -ف ب -ل-وك ،وزي-ر اÿأرج-ي-ة
ال -ه -ول -ن-دي ان-ت-ق-أدات ل-ل-مسس-وؤول ÚاŸغ-أرب-ة،
ح -ول ط -ري -ق -ة ت -ع -أط-ي اŸغ-رب م-ع «ح-راك
الريف» ،بعدمأ جر جل قيأداته اإ ¤اÙأكم،
فيمأ كأن رد اŸغرب اآ Êعلى لسسأن وزير
اÿأرج -ي -ة ن -أصس -ر ب -وري -ط -ة ،ال -ذي ع Èع-ن

رفضص اŸغ - -رب سس - -م- -أع «دروسص» ‘ خÓ- -ف
داخلي ،واأن اŸغرب قأدر على حل مشسأكله
الداخلية بÎسسأنته القأنونية.
على صسعيد اآخر ،تصسّدر اŸغرب قأئمة عدد
السسجنأء مغأربيأ بـ  82األفأ و 512سسج ،Úاإ¤
ح -دود شس -ه -ر ف -ي -ف-ري اŸنصس-رم ،ب-حسسب م-أ
كشس -ف -ه ت -ق -ري -ر ل -ل -م -ع-ه-د ال-دو‹ ل-ل-ب-حث ‘
السس-ي-أسس-أت ا÷ن-أئ-ي-ة .ف-ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-أل-دول
ال -ع -رب -ي -ة ،ح -ل اŸغ -رب ‘ ال -رت -ب -ة ال -ث-أن-ي-ة
وعأŸيأ ‘ الرتبة  21عأŸيأ من اأصسل 22٣
دولة شسملهأ تقرير اŸعهد الدو‹.
وع -زا حسس -ن ج -ي -دة ،رئ -يسص م -ن -ت-دى ح-ق-وق
ا’إنسسأن ،ا’رتفأع اŸطرد ‘ عدد السسجنأء
‘ اŸغرب اإ ¤طبيعة القضسأء اŸغربي ،الذي
ي -ع -ت -م -د بشسكل ك-ب Òع-ل-ى ا’أحكأم ال-زج-ري-ة
اŸتعلقة بأ◊بسص والسسجن وغيأب ا’أحكأم
البديلة ،كمأ تعمد اإ ¤ذلك العديد من الدول
ا’أوربية« ،فطبيعة هذه ا’أحكأم Áكنهأ اأن

تسسهم بشسكل كب ‘ Òتقليصص عدد السسجنأء»،
ي -ق-ول ج-ي-دة ،ف-أ◊كم ع-ل-ى ب-عضص اŸت-أب-عÚ
واŸتهم Úب أداء خدمة ›تمعية ،مث ،Óسسواء
‘ اÛأل ال - -ط - -ب - -ي اأو اÒÿي ،سس- -يسس- -م- -ح
ب- -أ’سس- -ت- -ف- -أدة م- -ن -ه -م ع -وضص ال -زج ب -ه -م ‘
السسجون .فمثل هذه ا’إجراءات من شس أنهأ
«حمأية بعضص اÙكوم عليهم ‘ قضسأيأ ’
تسستحق ا◊بسص ،من السسلوكيأت السسأئدة ‘
اŸوؤسسسس- -أت السس -ج -ن -ي -ة ،واك -تسس -أب صس -ف -أت
ا’إج-رام ،ك-م-أ سس-تسس-ه-م ‘ ت-خ-ف-ي-ف الضس-غط
الذي تعرفه العديد من السسجون» ،بحسسب
حسسن جيدة.
من جهته ،اعت Èا◊قوقي اإدريسص الوا‹ اأنه
Áكن تفسس Òمأ ورد ‘ تقرير اŸعهد الدو‹
للسسيأسسة ا÷نأئية بأرتفأع معدل ا÷رÁة ‘
اŸملكة ،اإذ حل اŸغرب ‘ الرتبة  4٣عأŸيأ
‘ م - -ع - -د’ت ا÷رÁة ،ب- -حسسب م- -أ اأوردت- -ه
دراسسة دولية السسنة اŸأضسية.

ا’· اŸتحدة تدعو للتهدئة بعد يوم دام

ارتفاع حصسيلة احتجاجات البصسرة إا 6 ¤قتلى

Œددت ا’حتجاجات الششعبية ،أامسس
ا’ربعاءﬁ ‘ ،افظة البصشرة
العراقية ،واŸطالبة بـ»–سشÚ
اÿدمات العامة وتوف Òفرصس العمل
وﬁاربة الفسشاد».
ت -أت -ي ا’ح -ت -ج -أج -أت ،غ -داة م -ق -ت-ل سس-ت-ة
م -ت -ظ -أه -ري -ن ب -رصس -أصص ق -وات اأ’م-ن ،أاث-ن-أء
ﬁأول-ت-ه-م اق-ت-ح-أم م-ب-ن-ى اÙأف-ظ-ة وسس-ط
اŸدي- -ن- -ة ال- -ثÓ- -ث- -أء ،وف- -ق- -أ Ÿصس- -در ط- -ب- -ي
وتصس-ري-ح-أت صس-ح-ف-ي-ة أاد ¤ب-ه-أ م-دي-ر مكتب
اŸفوضسية العليأ ◊قوق اإ’نسسأن ‘ ﬁأفظة
البصسرة ،مهدي التميمي.
أافأدت وزارة الصسحة العراقيةÃ ،قتل خمسسة
متظأهرين وإاصسأبة  ، 68منهم  41مدنيأ و27
من منتسسبي القوات اأ’منية.
اح-تشس-د اŸئ-أت م-ن أاب-ن-أء ن-أح-ي-ة «ال-ه-أرثة»
شسمأل شسرق ﬁأفظة «البصسرة» ،صسبأح أامسص،
أامأم مشسروع مأء البصسرة الكب Òعلى الضسفة
الشس -رق -ي -ة ل -ن -ه -ر ال -ف -رات .رف -ع اÙت -ج -ون
يأفطأت تطألب بتوف Òميأه الشسرب ،وغÒه

من اÿدمأت العأمة وفرصص عمل للعأطل،Ú
فضس Óعن إاقألة مسسؤوو‹ اأ’من ‘ اÙأفظة،
ب- -ع- -د سس- -ق- -وط ق- -ت -ل -ى ال -ث Ó-ث -أء .ك -م -أ ه -دد
اÙتجون بتنظيم اعتصسأم مفتوح حأل ⁄
تسستجب ا◊كومة Ÿطألبهم.
كأن رئيسص الوزراء العراقي حيدر العبأدي قد
صسرح الثÓثأء بأن قوات اأ’من لديهأ أاوامر
ب -ع -دم اط Ó-ق ال -ن-أر ع-ل-ى اŸت-ظ-أه-ري-ن ،وأان
السسلطأت –قق ‘ مقتل متظأهر.
صسدر التصسريح عند سسقوط قتيل واحد و⁄
تكن ا’ح -ت-ج-أج-أت ق-د ت-ط-ورت ب-ع-د .وت-أت-ي
ه -ذه ال -ت -ط -ورات  ،وسس -ط أازم -ة سس -ي-أسس-ي-ة ‘
البÓد ،حيث تسسود خÓفأت واسسعة ب Úالكتل
الفأئزة ‘ ا’نتخأبأت الŸÈأنية التي جرت
‘ مأي اŸأضسي بشسأن الكتلة الŸÈأنية التي
سستكلف بتشسكيل ا◊كومة ا÷ديدة.
تسسببت اÓÿفأت  ‘ ،إارجأء ا÷لسسة اأ’و¤
ل - -لŸÈأن ،إا ¤م - -ن - -تصس - -ف الشس - -ه- -ر ا÷أري،
واıصسصسة ’نتخأب رئيسص للŸÈأن ونأئبيه،
وه -و أاو ¤خ-ط-وات م-ت-ع-أق-ب-ة ي-ن-ت-ه-ي اخ-ره-أ

ب- -تشسكي- -ل ا◊كوم- -ة .ه -ذا ودع -أ ‡ث -ل اأ’·
اŸت- -ح- -دة ‘ ال- -ع- -راق ،أامسص ،ا« ¤ت- -ه- -دئ -ة»
ا’وضسأع ‘ البصسرة بينمأ تؤوكد السسلطأت
ات -خ -أذ إاج -راءات Ÿع -أ÷ة اأ’زم -ة الصس -ح -ي -ة
ا◊أدة ال -ت-ي تضس-رب ه-ذه اÙأف-ظ-ة ال-غ-ن-ي-ة
بألنفط.
–ذير من انتقال التوتر اﬁ ¤افظات أاخرى

حذرت مفوضسية حقوق اإ’نسسأن ‘ العراق،
من انتقأل التوترمن ﬁأفظة البصسرة ،جنوب
ال- -بÓ- -د إا ¤اÙأف- -ظ- -أت اأ’خ -رى .وتشس -ه -د
ﬁأف -ظ -ة ال -بصس -رة م -ن -ذ أاشس -ه -ر ،ت-ظ-أه-رات
غأضسبة تطألب بتوف Òاÿدمأت و‘ مقدمتهأ
اŸأء الصسألح للشسرب والكهربأء ،وتطّورت إا¤
تدّخل القوات اأ’منية؛ مأ اّدى إا ¤مقتل عدد
من اŸتظأهرين وإاصسأبة آاخرين.
كأن رئيسص الوزراء العراقي حيدر العبأدي
أابدى أاسسفه على مأ حصسل ،وأامر بألتحقيق مع
«من يحأول اإ’يقأع» ب ÚاŸتظأهرين والقوات
اأ’منية.

اأ’وروب -ي ال -ت -ي صس -درت ‘ ق -راره -أ ب -ت -أري-خ
ديسسم ،2٠16 Èوالذي يعت Èالصسحراء الغربية
منطقة منفصسلة ومتميزة.
اعتÈت ان هذه الصسفقأت التجأرية لن تؤودي إا’
إا ¤ت - -ع - -زي- -ز ا’ح- -تÓ- -ل ال- -عسسكري اŸغ- -رب- -ي،
 ·ÓاŸتحدة ،وجعل
وتقويضص عملية السسÓم ل أ
ا’–أد اأ’وروب- -ي م -ت -واط -ئ -أ ‘ ن -ظ -أم وحشس -ي
يسستعمل حأ’ت ا’ختفأء القسسري ،واÙأكمأت
العسسكرية للمدني ،Úوعنف التعذيب ضسد الشسعب

الصسحراوي الذي يجرؤو على اŸطألبة بحقوقه
Ãوجب القأنون الدو‹.
اكدت جبهة البوليسسأريو من خÓل هذا البيأن
·Ó
ان -ه -أ «’ ت -زال م -ل -ت-زم-ة ب-ع-م-ل-ي-ة السسÓ-م ل -أ
اŸتحدة ‘ البحث عن تسسوية سسلمية ،عأدلة و
دائمة»  ،و حثت ا’–أد اأ’وروبي على تركيز
ج-ه-وده ع-ل-ى اسس-ت-خ-دام ال-ت-ج-أرة بشسكل إاي-جأبي
كحأفز للسسÓم) .
تعنيف متظاهرين صشحراويÚ
أاق -دمت ق -وات ا’ح -تÓ-ل اŸغ-رب-ي ،عشس-ي-ة أاول
أامسص ،ع -ل -ى ال -ت -دخ-ل وبشسكل ب-أل-غ ال-ع-ن-ف ضس-د
م -ت -ظ -أه -ري -ن صس-ح-راوي Úب-أل-ع-أصس-م-ة اÙت-ل-ة
ال- -ع- -ي- -ون‡ ،أ خ- -ل -ف ال -ع -دي -د م -ن ا’صس -أب -أت
والضسحأيأ.
ك -أن اŸت-ظ-أه-رون الصس-ح-راوي-ون ق-د خ-رج-وا
ل-ل-ت-ظ-أه-ر ت-ل-ب-ي-ة ل-ل-ن-داء ال-ذي أاط-ل-ق-ته تنسسيقية
الفعأليأت ا◊قوقية بألصسحراء الغربية للمطألبة
بتمك Úالشسعب الصسحراوي من حقه ‘ تقرير
مصسÒه ،وكذا وقف اسستنزاف خÒاته وثرواته،
وه -و م -أ ردت ع -ل -ي -ه ق -وات ا’ح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي
Ãحأصسرة منأزل العديد من اŸنأضسل Úوالتدخل
بشسكل عنيف ضسد اخرين “كنوا من اÿروج ا¤
الشسأرع.
جدير بألذكر بأن التدخل الذي اقدمت عليه
قوات ا’حتÓل اŸغربي ‘ حق اŸتظأهرين
الصس -ح-راوي Úت-زام-ن وال-زي-أرة ال-ت-ي ت-ق-ود ÷ن-ة
التجأرة اÿأرجية ،التأبعة للŸÈأن ا’وروبي ا¤
اŸنأطق اÙتلة من الصسحراء الغربية.

هدوء حذر يسشود العاصشمة الليبية غداة إاعÓن هدنة برعاية أا‡ية

الرباعـ ـ ـ ـي الغرب ـ ـ ـ ـ ـي يجـ ـ ـ ـدد دعم ـ ـ ـه للسسـ ـّراج
ويدع ـ ـ ـ ـ ـ ـو إا ¤دف ـ ـ ـ ـع العمليـ ـ ـ ـ ـة السسياسسي ـ ـ ـ ـة

يسشود هدوء حذر العاصشمة الليبية طرابلسس ،بعد إاعÓن وقف إاطÓق النار برعاية أا‡ية ،بغية
إانهاء اششتباكات اندلعت ب Úفصشائل مسشلحة ‘  26من أاوت اŸاضشي ،وأاسشفرت عن سشقوط  61قتيÓ
وإاصشابة  159آاخرين.

أاعلنت بعثة اأ’· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيأ
التوصسل ’تفأق يقضسي بوقف إاطÓق النأر بÚ
الفصسأئل اŸسسلحة التي تتقأتل منذ أاك Ìمن
عشسرة أايأم ‘ العأصسمة طرابلسص ،وسسأرعت كل
م -ن ف -رنسس -أ وإاي -ط -أل -ي -أ وب -ري -ط-أن-ي-أ وال-و’ي-أت
اŸت -ح -دة ب -ألÎح -يب ب -ه وط -أل-بت ب-أ’ل-ت-زام ‘
تنفيذ بنوده.
ذك -رت ال -ب -ع -ث-ة اأ’‡ي-ة ع-ل-ى م-وق-ع «ت-وي »Îأان
ا’ت -ف -أق ي -نصص ع -ل -ى ع-دم ال-ت-ع-رضص ل-ل-م-دن-يÚ
واحÎام ح- - - - -ق- - - - -وق اإ’نسس - - - -أن وع - - - -دم اuŸسص
بأŸمتلكأت العأمة واÿأصسة ،كمأ يقضسي بإأعأدة
فتح مطأر معيتيقة ‘ طرابلسص اŸغلق منذ يوم
ا÷معة ،مع امتنأع كأفة اأ’طراف عن اتخأذ أاي
إاجراء يؤودي إا ¤مواجهأت مسسلحة.
جأء هذا ا’تفأق بعد اجتمأع Ãدينة الزاوية
غرب البÓد عقده رئيسص البعثة اأ’‡ية إا ¤ليبيأ
غسسأن سسÓمة مع ‡ثل Úعن اÛلسص الرئأسسي
◊كوم -ة ال -وف -أق ووزي -ر داخ-ل-ي-ة ه-ذه ا◊كوم-ة
وقأدة عسسكري Úبينهم قأئُد اŸنطقة العسسكرية
لغرب ليبيأ وقأدُة ›موعأت مسسلحة موجودة ‘
طرابلسص ومأ حولهأ .نقلت بعثة اأ’· اŸتحدة
عن سسÓمة قوله إان ا’جتمأع ’ يهدف ◊ل كل
اŸشسأكل اأ’منية للمدينة ،ولكن للبدء ‘ وضسع
اإ’طأر اÓŸئم ◊لهأ.
 ⁄يتضسح بعد كيف سسيجري تنفيذ ا’تفأق مع
Œأهل اŸسسلح Úدعوات إ’لقأء أاسسلحتهم سسبق
أان وجهتهأ لهم حكومة الوفأق التي تسسأندهأ
اأ’· اŸت- -ح- -دة .ك -أن مسس -ؤوول -ون ﬁل -ي -ون ق -د
ت- -وسس- -ط- -وا ‘ وق- -ف إ’طÓ- -ق ال- -ن- -أر اأ’سس- -ب -وع
اŸأضسي ،لكنه  ⁄يصسمد.
’طراف النزاع
 7بنود ُملزمة أ
نشسرت بعثة اأ’· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيأ نصص
اتفأق وقف إاطÓق النأر إ’نهأء ا’قتتأل الذي
شسهدته مدينة طرابلسص ،منذ  26أاوت اŸأضسي،
وال -ذي ج -رى ال -ت -وصس -ل إال -ي -ه ب-رع-أي-ة اŸب-ع-وث
اأ’‡ي د.غسسأن سسÓمة ‘ ،ختأم اجتمأع البعثة
بأأ’طراف اŸعنية الذي انعقد الثÓثأء ‘ دار
الكتأب Ãدينة الزاوية .و«حأل توقيع ا’تفأق،
تلتزم اأ’طراف Ãأ يأتي:
 .1وقف جميع اأ’عمأل العدائية.
 .2عدم القيأم بأية –ركأت عدائية من شسأنهأ
عرقلة تطبيق وقف إاطÓق النأر.
 .3ع -دم ال -ت-ع-رضص ل-ل-م-دن-ي ÚواحÎام ح-ق-وق
اإ’نسسأن على النحو اŸنصسوصص عليه ‘ القوانÚ
الوطنية والدولية.
 .4ع- -دم اŸسس- -أسص بكل اŸم -ت -لكأت اÿأصس -ة
والعأمة.
 .5ضس-م-أن إاع-أدة ف-ت-ح م-ط-أر م-ع-ي-ت-ي-قة وكأفة

الطرق ‘ العأصسمة واŸؤودية إاليهأ.
 .6ا’متنأع عن اتخأذ أاي إاجراء قد يفضسي اإ¤
مواجهأت مسسلحةÃ ،أ ‘ ذلك جميع –ركأت
ال -ق -وات أاو إاع -أدة ت -زوي -ده -أ ب-أل-ذخ-أئ-ر ،أاو اأي-ة
أاعمأل أاخرى قد ُينظر إاليهأ على أانهأ مثÒة
للتوتر.
 .7ضسمأن احÎام هذا ا’تفأق من قبل جميع
اÛم -وع -أت اŸنضس -وي -ة –ت إام -رة اأ’ط -راف
اŸوقعة عليه».
Óم Úال- -ع- -أم
وسس - -ي- -واصس- -ل اŸم- -ث- -ل اÿأصص ل - -أ
«مسسأعيه ا◊ميدة والعمل مع جميع اأ’طراف
للتوصسل إا ¤اتفأق سسيأسسي دائم مقبول للجميع،
من أاجل تفأدي اŸزيد من اÿسسأئر ‘ اأ’رواح
وŸنفعة شسعب ليبيأ» ،بحسسب البيأن.
ترحيب دو‹
رح -بت ك -ل م -ن ف -رنسس -أ وإاي -ط -أل -ي-أ وب-ري-ط-أن-ي-أ
والو’يأت اŸتحدة بتوقيع ا’تفأق ،وشسددت ‘
ب- -ي- -أن مشسÎك ع- -ل- -ى ضس- -رورة ال- -ت- -زام ج -م -ي -ع
اأ’طراف بوقف اأ’عمأل العدائية على الفور
وا’لتزام بأ’تفأق ،كمأ طألبت بأ’متنأع عن اأي
عمل قد يضسّر به‡ ،أ يهدد سسÓمة اŸدنيÚ
ويؤوخر ا÷هود الليبية لدفع العملية السسيأسسية
قدمأ واŸضسي إا ¤اأ’مأم بروح التسسوية.
وج -ددت ال -دول اأ’رب -ع دع -م -ه -أ ل-ف-أي-ز السس-راج
رئ - -يسص اÛلسص ال- -رئ- -أسس- -ي ◊كوم- -ة ال- -وف- -أق
الوطني التي تعمل بألشسراكة مع اأ’· اŸتحدة
لتعزيز اŸصسأ◊ة ودعم العملية السسيأسسية التي
يقودهأ الليبيون.
‘ السسيأق ،أاعلن اÛلسص اأ’على للدولة الليبية
(ه -ي -ئ -ة اسس -تشس -أري -ة) ،امسص ،ت -رح -ي -ب -ه ودع -م-ه
ل Ó-ت -ف -أق ،وط -ألب ‘ ب -ي -أن اÛلسص ال-رئ-أسس-ي
بأ’لتزام بتطبيق الÎتيبأت اأ’منية وفق اتفأق
السسÓم ا’‡ي اŸوقع ‘  ‘ .2٠15أاحدث
حصس- -ي- -ل- -ة أاع- -ل -ن -ت -ه -أ إادارة شس -ؤوون ا÷رح -ى ‘
ط -راب -لسص (ال -ت -أب -ع -ة ل -وزارة الصس -ح -ة ب -حكوم -ة
الوفأق) ،أاسسفرت مواجهأت طرابلسص عن سسقوط
 61قتي Óوإاصسأبة  15٩آاخرين.
مؤو“ر للمصشا◊ة
أاع- -رب حكم- -أء ب- -ل- -دي -ة إاج -خ -رة ‘ ب -ي -أن ع -ن
اسس-ت-ع-داد م-دي-ن-ت-ه-م ’سس-ت-ق-ب-أل جميع اأ’طراف
اŸتنأزعة ا ¤طأولة واحدة للحوارÃ ،أ يخدم
مصسلحة واسستقرار البÓد .وأاشسأر نصص البيأن،
إا ¤أان حكم- -أء وأاع- -ي -أن وم -وؤسسسس -أت اÛت -م -ع
اŸد ‘ Êبلدية إاجخرة يوؤيدون اÿطوات التي
يقوم بهأ اÛلسص اأ’على لقبيلة أازوية لتوحيد
القبأئل الليبية ،من خÓل ملتقى تصسأ◊ي شسأمل
يتم ا’سستعداد له ‘ اأ’يأم اŸقبلة.

‹hO

الخميسس  06سشبتمبر  201٨م
الموافق لـ  26ذي الحجة 14٣٩هـ

’زمة السسورية على وشسك ا’نتهاء
ا أ

قمة طهران سصتحدد مسصتقبل ﬁافظة إادلب
اأكد ا÷يشض الروسسي ،اأمسض ا’أربعاء ،اأنه نفذ ضسربات اسستهدفت اإدلب ،اÙافظة ا’أخÒة التي تتمركز بها
اŸعارضسة اŸسسلحة والتنظيمات الدموية ‘ سسوريا ،باسستخدام اأربع طائرات اسستهدفت «جبهة النصسرة
ا’إرهابية» ،الثÓثاء.

قال الناطق باسشم ا÷يشس الروسشي اإيغور
كوناششينكوف ‘ بيان اإن «اأربع طائرات
ان -ط -ل -قت م -ن ق -اع -دة ح -م-ي-م-ي-م ن-ف-ذت
ضشربات باسشتخدام اأسشلحة عالية الدقة
ع -ل -ى اأه-داف ت-اب-ع-ة ÷ب-ه-ة ال-نصش-رة (اأو
ه -ي -ئ-ة –ري-ر الشش-ام ،ك-م-ا ب-اتت ت-ع-رف)
الإرهابية ‘ ﬁافظة اإدلب».
من ناحية ثانية ،يلتقي كل من روؤسشاء
الدول الثÓث الراعية Ùادثات اأسشتانا،
روسشيا واإيران وتركيا ،ا÷معة ‘ طهران
‘ قمة من اŸفÎضس اأن يحددوا فيها
مصشﬁ Òاف- -ظ- -ة اإدلب السش- -وري- -ة ال- -ت- -ي
وضش - -ع- -ت- -ه- -ا دمشش- -ق اأول- -وي- -ة لآخ- -ر اأكÈ
معاركها.
تاأتي القمة الثÓثية ‘ وقت تسشتعد فيه
قوات ا÷يشس السشوري لششن هجوم ضشد
ﬁاف - -ظ - -ة اإدلب ،اآخ - -ر اأب - -رز م - -ع- -اق- -ل
الفصشائل اŸعارضشة وهيئة –رير الششام
(ج -ب -ه -ة ال -نصش -رة سش -اب-قً-ا ) الره-اب-ي-ة ‘

سشوريا .قال اŸتحدث باسشم الكرملÚ
دÎÁي ب -يسشكوف ،ال -ث Ó-ث -اء« ،ن -ع -ل-م اأن
القوات اŸسشلحة السشورية تسشتعد ◊ل
هذه اŸششكلة» ،واصشفا اإدلب باأنها «جيب
اإرهاب».
ُت - -ع- -د ﬁاف- -ظ- -ة اإدلب م -ع اأج -زاء م -ن
اÙافظات اÙاذية لها اآخر مناطق
ات -ف -اق -ات خ -فضس ال -ت-وت-ر ال-ت-ي ت-رع-اه-ا
روسشيا وايران وتركيا Ãوجب ﬁادثات
اأسش -ت -ان -ا .ولإدلب خصش -وصش -ي -ت -ه -ا ك -ون-ه-ا
اŸع- -ق- -ل الأخ Òل- -ه- -ي- -ئ- -ة –ري -ر الشش -ام
ال-دم-وي-ة .ك-م-ا ُت -ع-د م-ن-ط-ق-ة ن-فوذ تركي
ك -ون اأن -ق -رة ت-دع-م ال-فصش-ائ-ل اŸع-ارضش-ة
اŸتواجدة فيها اأيضشاً ،وتنششر فيها 12
ن -ق -ط -ة م-راق-ب-ة ت-ط-ب-ي-قً-ا لت-ف-اق خ-فضس
التوتر.
ب-رغ-م ال-ت-ع-زي-زات ال-عسشكري-ة الضشخمة
التي ترسشلها قوات النظام منذ اأك Ìمن
شش - -ه- -ر اإ ¤اإدلب وﬁي- -ط- -ه- -ا ⁄ ،ي- -ه- -داأ
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ال-نشش-اط ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي واŸباحثات بÚ
ال- -دول ال- -ثÓ- -ث ال- -راع -ي -ة لسش -ت -ان -ا‘ ،
ﬁاولة ا ¤ايجاد تفاهمات –ول دون
ششن حرب سشتلحق اأضشرارا باŸدني.Ú
ا’أزمة السسورية على وشسك
ا’نتهاء
توقع وزير الدولة بوزارة اÿارجية
الÈيطانية أاليسش ÎبÒت أان الزمة الدموية
ال -دائ -رة ‘ سش -وري -ا ت -وششك ع-ل-ى الن-ت-ه-اء،
مششدًدا على دعم بÓده لÓتفاق السشياسشي
ب Úالنظام واŸعارضشة السشورية .قال بÒت،
ليرانية،
‘ حوار مع وكالة أانباء «مهر» ا إ
لزمة السشورية
لربعاء ،إان «ا أ
نششرته ،أامسس ا أ
توششك على النتهاء ،ومن اŸرجح أان تنتهي
ا◊رب قريًبا» ،مضشيًفا أان «لندن تدعم بقوة
الت-ف-اق السش-ي-اسش-ي السش-وري ال-ذي سش-ي-عطي
لمن والسشتقرار
البÓد مسشتقبلها وتوفر ا أ
لعودة الÓجئ.»Ú

موسسكو تتهم لندن بـ»التÓعب باŸعلومات» ‘ قضسية سسكريبال
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’حمر بالقدسض
’سسرائيلي يأامر بهدم قرية اÿان ا أ
القضساء ا إ

وزير اÿارجية الفلسصطيـ ـني :الكونفدراليـ ـة
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òواردة قب ـ ـ ـ ـ ـ ـل إانهـ ـ ـ ـ ـاء ا’حتـ ـ ـ ـ ـ ـÓل

’حمر،
’سسرائيلية ،أامسض ،إاخÓء وهدم قرية اÿان ا أ
قررت اÙكمة العليا ا إ
شسرق مدينة القدسض اÙتلة ،على أان يتم البدء بتنفيذ القرار بعد أاسسبوع .وقال
رئيسض هيئة ا÷دار وا’سستيطان ،وليد عسساف ،إان ﬁكمة ا’لتماسض الذي
’سسرائيلي ،صسÓحية البدء بتنفيذ قرار
قدمه ﬁامو الهيئة ،أاعطت ا÷يشض ا إ
’حمر ،مضسيفا أان هناك قرارا Ãنع اŸواطن ،Úمن العودة
هدم وإاخÓء اÿان ا أ
والسسكن ‘ القرية مرة أاخرى.
أاكد عسشاف «ل إاجراءات
ق -ان -ون -ي-ة Áكن ات-خ-اذه-ا ‘
هذه ا◊الة ،وكل ما نسشتطيع
فعله هو التواجد ا÷ماهÒي
‘ اÿان األح - - -م - - -رŸ ،ن - - -ع
عملية الهدم» ،مطالبا أابناء
شش -ع -ب -ه ب -ال -تصش-دي ل-ق-رارات
الحتÓل ،ومسشاندة األها‹
وال- - - -وق - - -وف ‘ وج - - -ه ك - - -ل
اıط - - -ط- - -ات ال- - -رام- - -ي- - -ة
لÓ- -سش- -ت- -يÓ- -ء ع -ل -ى األرضس،
وتشش -ري-د ال-ن-اسس وت-ه-جÒه-م
من أاماكن سشكنهم.
جرى تأاجيل النظر ‘ ملف اŸغاربة.
‘ األردن وفلسشط .Úأاضشاف
اÿان األح- - -م - -ر ،وŒم - -ي - -د واوضش- - - - - -ح اŸصش - - - - -در  ،ان اŸالكي ‘ م -ؤو“ر صش -ح -ف-ي
هدمه مرات عدة ،بعد مسشاع «اŸت - - -ط - - -رف غ- - -ل- - -يك أادى مششÎك ع - -ق- -ده م- -ع ن- -ظÒه
رسش -م -ي -ة ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ب-وق-ف ح- -رك- -ات ت- -ل- -م -ودي -ة ُق -ب -ال -ة اإلسش -ب -ا ،Êج -وسش -يب ب-وري-ل،
ال -ق -رار م -ن خ Ó-ل ﬁام ،Úمسش- -ج- -د ق -ب -ة الصش -خ -رة ‘ ال - -ث Ó- -ث - -اء ‘ ،ال- -ع- -اصش- -م- -ة
ورفضس عربي ودو‹ واسشع Úاألقصش - -ى ،وسش- -ط ع- -دد م- -ن اإلسشبانية مدريد« :ل Áكن
م- - -ؤوي - -دي - -ه وُم - -ن - -اصش - -ري - -ه ،ا◊ديث بطريقة واقعية عن
لهذه اÙاولت.
و‘ ه- - -ذا الصش - -دد ،ح - -ذرت وحراسشات مششددة من قوات ك- -ون- -ف- -درال- -ي- -ة ق- -ب -ل إان -ه -اء
منظمة التحرير الفلسشطينية ،الحتÓل اÿاصشة.
الحتÓل» ‘ الضشفة الغربية،
ا◊كومة اإلسشرائيلية ،من أاي يذكر أان ما تسشمى Ãنظمات وحصش- - -ار غ- - -زة م - -ن ج - -انب
مسش -اسس ب -ال-ق-ري-ة ،أاو ت-ه-ج Òال - -ه - -يكل  ،دعت أانصش - -اره - -ا إاسشرائيل.
سشكان- - - -ه - - -ا ،واع - - -تÈت ذلك وج -م -ه -ور اŸسش -ت -وط-ن Úا ¤وشش-دد ال-وزي-ر ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ع-ل-ى
Ãث - - -اب - - -ة ج - - -رÁة ح - - -ربŸ ،شش- - -ارك- - -ة ال- - -واسش- - -ع- - -ة ‘ «ع -دم إامكان -ي -ة ال -ث-ق-ة ب-ال-ولي-ات
وان-ت-ه-اك ل-ل-ق4ان- -ون ال -دو‹ اق -ت -ح -ام -ات األقصش-ى ط-ي-ل-ة اŸت -ح -دة» ب -اع -ت -ب -اره-ا وسش-يً-ط-ا.
الشش -ه-ر ا÷اري ال-ذي ي-ح-ف-ل واصشًفا وقفها اŸسشاعدات لوكالة
اإلنسشا.Ê
ب - -ال - -ع - -دي - -د م - -ن األع- -ي- -اد األ· اŸت- -ح -دة ل -غ -وث وتشش -غ -ي -ل
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ب -أان -ه «ضش -غ -ط» ل -ل -م -واف -ق -ة ع-ل-ى
العÈية ا÷ديدة« .
ق- -الت وك- -ال- -ة الن- -ب -اء من ناحية ثانية ،قال وزير اÿطة األمريكية.
ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة ،ان ا◊اخ-ام اÿارجية الفلسشطيني رياضس وأاكد اŸالكي قدرة الششعب
اŸت- - - -ط- - - -رف م- - - -ن ح - - -زب اŸالكي ،أان ت - - - - - - -أاسش- - - - - - -يسس ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
«ال -ل -يكود» ال -ي -م -ي -ن -ي ي -ه-ودا كونفدرالية أاردنية فلسشطينية ال- -ط- -ري -ق Ãسش -اع -دة ال -دول
غ -ل-يك ،ق-اد أامسس اق-ت-ح-ام-ا وف -ق اÿط -ة األم-ريكي-ة أام-ر الصشديقة .مششًÒا أان “ويل
اسش-ت-ف-زازي-ا ج-دي-دا للمسشجد غ Òوارد قبل إانهاء الحتÓل األونروا هو مهمة اÛتمع
األقصش- -ى اŸب- -ارك م -ن ب -اب اإلسشرائيلي وإاجراء اسشتفتاء الدو‹.

مرتقبة على هامشض اجتماعات ا÷معية العامة السسنوية

ا’دعـ ـ ـ ـاء الÈيط ـ ـ ـا Êيصصـ ـ ـدر مذكرت ـ ـي إاعتقـ ـ ـال بحـ ـ ـق م ـ ـ ـواطن Úروسصيـ ـ Úترامب سصيدير اجتماعات عاصصفة ‘ اأ’· اŸتحدة
اأصسدر ا’دعاء الÈيطا ،Êاأمسض ،مذكرة اعتقال اأوروبية بحق روسسي Úاثن ‘ Úقضسية تسسميم ا÷اسسوسض الروسسي السسابق
سسÒغي سسكريبال .كان هذا ا’دعاء اأعلن اأمسض ا’أربعاء ،اأن لديه اأدلة كافية على تورط مواطن Úروسسيﬁ ‘ ،Úاولة
اغتيال ضسابط ا’سستخبارات الروسسي السسابق سسÒغي سسكريبال ‘ شسهر مارسض اŸاضسي .اأضساف ‡ثلو ا’دعاء اأنه ” اإصسدار
مذكرة توقيف اأوروبية بحق كل من اŸدعو األكسسندر بيÎوف واŸدعو روسسÓن بوشسÒوف.

بحسشب الدعاء ،فإان التهم اŸوجهة إاليهما،
تتضشمن أايضشا ﬁاولة اغتيال ضشابط بريطا.Ê
ق -الت اŸلكيسش -و ه -م-ي-ن-غ م-دي-رة اÿدم-ات
القانونية Ãكتب الدعاء« :لن نتقدم لروسشيا
بطلب تسشليمنا هذين الرجل Úألن الدسشتور
الروسشي ل يسشمح بÎحيل مواطني روسشيا».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق -ال رئ -يسس شش -رط -ة مكاف -ح -ة
اإلرهاب ‘ بريطانيا نيل باسشو إان اŸششبوهÚ
‘  40من العمر تقريبا وكانا يسشافران مع
جوازات سشفر روسشية حقيقية ،مرجحا أانهما
كانا يسشتخدمان أاسشماء مسشتعارة.
أاششار اŸسشؤوول ردا على سشؤوال صشحفي عما
إاذا ك -ان ال -رج Ó-ن ع -م -ي-ل Úروسش-ي ،Úإا ¤أان-ه
ي -ت -وج -ه ل -ع -م -وم ا÷م -ه -ور ع -اŸي -ا ل-ت-ح-دي-د

هويتهما .حسشب الششرطة ،فإان الرجل Úزارا
ب -ري -ط -ان -ي-ا ‘ أاوق-ات سش-اب-ق-ة .ذك-ر ب-اسش-و أان
الششرطة عÌت على آاثار مادة «نوفيتششوك»
السشامة ‘ غرفة الفندق بلندن الذي نزل فيها
اŸتهمان الروسشيان ،مضشيف أانهما وصش Óإا¤
بريطانيا ‘ الثا Êمن مارسس وغادراها ‘
الرابع من مارسس.
ي -ذك -ر أان -ه ب-ع-د تسش-م-م سشكري-ب-ال ب-ن-ح-و أارب-ع
أاشش -ه -ر ،ت -وف -يت اŸواط -ن -ة الÈي -ط -ان -ي-ة دون
سشتورجيسس مطلع جويلية بالقرب من مدينة
سشالزبوري ،وذلك بعد عثورها على زجاجة
صشغÒة مزيفة لعطر  ،اتضشح لحقا أانها كانت
–وي على مادة «نوفيششوك» ،حسشب رواية
السشلطات الÈيطانية.

الكوريتان تتباحثان

@ سس-ي-ول :ب- -دأا وف -د ك -وري ج -ن -وب -ي رف -ي -ع ،أامسس ،إاج -راء
ﬁادثات مع مسشؤوول Úكوري Úششمالي Úتتعلق بعقد قمة
جديدة ب Úالبلدين تهدف إا ¤إاحراز تقدم ‘ ملف نزع
السشÓح النووي .يقود الوفد اŸؤولف من خمسشة أاششخاصس
مسشتششار األمن القومي للرئيسس ششونغ ايوي يونغ الذي قال
إانه يعتزم التباحث ‘ سشبل «تنفيذ نزع األسشلحة النووية» من
ششبه ا÷زيرة الكورية وإاقامة «سشÓم دائم».
قمة ثÓثية

@ أاسس -م-رة  :اسش-تضش-افت ال-ع-اصش-م-ة اإلريÎي-ة أاسش-م-رة ،أامسس
األرب -ع -اء ،ق -م-ة ثÓ-ث-ي-ة ج-م-عت ال-رئ-يسش ÚاإلريÎي أاسش-ي-اسس
أاف -ورق -ي ،والصش -وم -ا‹ ﬁم -د ع -ب -د ال-ل-ه ف-رم-اج-و ،ورئ-يسس
الوزراء اإلثيوبي آابي أاحمد علي .القمة جاءت عقب –ولت
وع -ودة ‘ ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل -دان ال-ثÓ-ث-ة ،وال-ت-ي شش-ه-دت
اضشطرابات على مدار عقود.
«عا› ⁄نون»

@ واشسنطن  :يصشف كتاب جديد للصشحا‘ األمريكي الششهÒ

موسسكو :لندن تتÓعب باŸعلومات
ردا على اصشدار مذكرتي التوقيف  ،اتهمت
م - -وسشكو ،أامسس ،السش - -ل - -ط - -ات الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة
بـ»ال -ت Ó-عب ب -اŸع -ل -وم -ات»  .ون -ق -لت وك -ال -ة
«تاسس» الرسشمية عن اŸتحدثة باسشم وزارة
اÿارج-ي-ة ال-روسش-ي-ة م-اري-ا زاخ-اروف-ا ق-ول-ه-ا،
«مرة جديدة ،ندعو الÈيطاني Úإا ¤التوقف
ع- -ن ت- -وج- -ي -ه ات -ه -ام -ات ع -ل -ن -ي -ة وال -ت Ó-عب
باŸعلومات».
أاكدت أان «السشم Úوالصشورت Úالتي ُنششرت ‘
وسشائل اإلعÓم ل تعني لنا أاي ششيء» داعية
لندن إا« ¤التنسشيق» مع روسشيا ‘ التحقيق
حول تسشميم سشÒغي سشكريبال وابنته يوليا.

يشش- -ه -د ›لسس األم -ن ال -دو‹
اجتماعات عاصشفة هذا الششهر
أاب- -رزه- -ا ت -لك ال -ت -ي ي -دي -ره -ا
ال - -رئ- -يسس األم- -ربكي دون- -ال- -د
ت - -رامب بشش - -أان إاي - -ران ال - -ت - -ي
ت -ت -ه -م -ه -ا واشش-ن-ط-ن ب-زع-زع-ة
السشتقرار ‘ الششرق األوسشط.
وق - - -الت سش - - -فÒة ال - - -ولي- - -ات
اŸت - -ح - -دة ل - -دى اŸن - -ظ - -م- -ة
األ‡ية نكي هيلي ‘ مؤو“ر
صش- -ح- -ف- -ي ال -ث Ó-ث -اء ،إان ه -ذه
ا÷لسش- -ة ال- -ت- -ي سش- -تكون ع -ل -ى
مسش- - - -ت- - - -وى رؤوسش- - - -اء ال- - - -دول
وا◊كوم- -ات سش- -ت- -ع -ق -د ‘ 26
سش - - -ب- - -ت- - -م Èع- - -ل- - -ى ه- - -امشس
اج -ت-م-اع-ات ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸت- -ح- -دة،
السش- -ن- -وي- -ة ل - -أ
مششÒة إا ¤أان ترامب سشيÎأاسس
أايضش-ا ق-ب-ل-ه-ا ب-ي-وم Úاج-تماعا
آاخ - - -ر Ûلسس األم - - -ن ح - - -ول
تهريب اıدرات ‘ العا.⁄
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بوب وودورد ،سشيتم صشدوره ‘  11سشبتم ،Èالبيت األبيضس ‘
ظل رئاسشة دونالد ترامب بـ»عا› ⁄نون» وبأانه غارق ‘
«انهيار عصشبي» دائم .ويذكر وودورد أان كب Òموظفي البيت
األب -يضس ج -ون ك -ي -ل -ي ق -ال ل-زمÓ-ء أان-ه ي-ع-ت Èت-رامب م-ث-اب-ة
«معتوه» و»أاحمق».
وق -د اشش -ت -ه -ر وودرود ب -ع -د كشش -ف -ه م -ع زم -ي-ل-ه ‘ صش-ح-ي-ف-ة
«واشش -ن -ط -ن ب -وسشت» ك -ارل ب -رنسش -ت Úم -ا ُي -ع -رف ب -فضش -ي -ح-ة
«ووترغيت» التي أادت إا ¤اسشتقالة الرئيسس السشابق ريتششارد
نيكسشون عام .1٩٧4
قتلى وجرحى جراء أاقوى إاعصسار

@ طوكيو  :قتل عششرة أاششخاصس على األقل وأاصشيب نحو
 ٣40آاخ -رون ب -ج-روح ج-راء اإلعصش-ار «ج-ي-ب-ي» ال-ذي اج-ت-اح
قسشما كبÒا من اليابان الثÓثاء مصشحوبا برياح عاتية بلغت
سشرعتها القصشوى  216كيلومÎا ‘ السشاعة وأامطار غزيرة.

تشش -ه -د ال -ي -اب -ان سش-ن-وي-ا ال-ع-دي-د م-ن األع-اصش ÒخÓ-ل فصش-ل
الصشيف ،لكن «جيبي» “يز عن تلك األعاصش Òبقوته الششديدة
التي  ⁄يششهد األرخبيل مثي Óلها منذ  25عاما.
بومبيو ‘ باكسستان
@ إاسسÓم أاباد  :وصشل وزير اÿارجية األمريكي مايك بومبيو

إا ¤إاسشÓم أاباد ،أامسس ،للقاء رئيسس الوزراء ا÷ديد عمران
خان  ،وقد أاعرب عن أامله بـ»طي صشفحة» اÓÿف مع
باكسشتان.
تأاتي تصشريحات بومبيو التصشا◊ية Œاه إاسشÓم أاباد بعد أايام
م -ن ت-أاك-ي-د واشش-ن-ط-ن أان-ه-ا ت-ن-وي إال-غ-اء مسش-اع-دات عسشكري-ة
لباكسشتان بقيمة  ٣00مليون دولر.
سشيغادر لحقا إا ¤الهند حيث سشينضشم إاليه وزير الدفاع جيم
ماتيسس Ÿناقششة مسشائل عدة تتعلق بالدفاع والتجارة مع
نظÒيهما هناك.

وردا على سشؤوال عن مششاركة
الرئيسس اإليرا Êحسشن روحاÊ
‘ الجتماع ،أاجابت هيلي إان
ذلك سشيكون «من حقه» .من
اŸقرر أان يلقي روحا Êكلمة
أام -ام ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ‘ 25
سش - -ب - -ت- -م Èب- -ع- -د م- -داخÓ- -ت
ل - - - -ن- - - -ظÒي- - - -ه األم- - - -ريكي أاو
الفرنسشي.
اعÎاضض روسسي

ك -انت روسش -ي -ا اح -ت-جت خÓ-ل
اج-ت-م-اع صش-ب-اح ال-ثÓ-ث-اء ح-ول
برنامج عمل الوليات اŸتحدة
خÓ- -ل الشش- -ه- -ر ا÷اري ع- -ل -ى
ع -ق -د الج -ت -م-اع ح-ول إاي-ران.
ششدد دÎÁي بوليانسشكي نائب
السش- -ف Òال- -روسش- -ي ل -دى األ·
اŸتحدة على أان أاي اجتماع
ح- -ول إاي- -ران ي -جب أان يشش -م -ل
ت -داع -ي-ات انسش-ح-اب ال-ولي-ات

اŸت -ح-دة م-ن الت-ف-اق ال-ن-ووي
اŸوقع مع طهران لضشمان أان
نشش -اط -ات -ه -ا ال -ن -ووي -ة سش -تكون
لغايات مدنية فقط.
ك- -م- -ا أان ه- -ن -اك ﬂاوف ب -أان
ت -فضش -ي ال -رئ -اسش -ة األم -ريكي -ة
Ûلسس األم- - - - -ن ال - - - -دو‹ ‘
سشبتم Èإا ¤إاثارة ا÷دل حول
مسشائل عدة مع األعضشاء 14
اآلخرين ‘ اÛلسس.
عÓوة على إايران ،فإان نقطة
اÓÿف األو ¤ت- - - -دور ح - - -ول
ق- -رار أام -ريكي ب -ع -ق -د ج -لسش -ة
األرب -ع -اء ح-ول أاع-م-ال ال-ع-ن-ف
الدامية ‘ نيكاراغوا .ونددت
روسش - -ي- -ا والصش Úوب- -ول- -ي- -ف- -ي- -ا
بالقرار ،إاذ اعتÈت أان الوضشع
‘ هذا البلد ل يششكل تهديدا
Óم -ن ال -دو‹ .ك -م -ا أاع -ل -نت
ل -أ
هيلي اجتماعا آاخر ‘ العاششر
من سشبتم Èبششأان فنزوي. Ó

إايران تنقل ميناءها لتصسدير النفط
@ طهران  :أاعلن الرئيسس حسشن روحا Êأان إايران سشتنقل

ميناءها الرئيسشي لتصشدير النفط من اÿليج إا ¤بحر عمان،
لتتفادى الناقÓت النفطية بذلك اŸرور ‘ مضشيق هرمز
السشÎاتيجي.
قال روحا Êإان الصشادرات يجري نقلها من ميناء جزيرة
خرج الواقعة ‘ اÿليج ،إا ¤بندر جاسشك الواقعة ‘ بحر
عمان ،وسشيتم ا‚ازها بنهاية وليته ‘ .2021
’ول مرة بتونسض
أ
@ تونسض :وقعت وزارة الداخلية التونسشية والرابطة التونسشية

للدفاع عن حقوق اإلنسشان (مسشتقلة) ،أامسس األربعاء ،مذكرة
ÓخÒة زيارة مراكز الحتجاز ،دون إاذن مسشبق.
تفاهم تتيح ل أ
قال وزير الداخلية هششام الفراتي ‘ تصشريحات إاعÓمية
عقب مراسشم التوقيع إان اŸذكرة هي األو ¤من نوعها ‘
ت -ونسس و«سش -ت -مكن ال -راب -ط -ة م -ن زي -ارة م -راك -ز الح -ت -ف -اظ
(الحتجاز) وتقد Ëتقرير وتوصشيات ‘ الغرضس تؤوخذ فيما
بعد بع Úالعتبار وأانها سشتكتفي ‘ ذلك بإاعÓم الوزارة دون
وجوب حصشولها على ترخيصس».

الخميسس  ٠٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦ذي الحجة ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الرابطة اÎÙفة الثانية

الكاراتي دو

’–ادية ا÷زائرية لرياضسة الكاراتي دو سسليمان مسسدوي الذي كان مرفوقا بكل من اŸدير الفني،
ثمن رئيسص ا إ
’فريقية أاواسسط وأاكابر ذكور وإاناث بالعاصسمة الرواندية
اŸدرب Úو›موعة من الرياضسي ،Úالنتائج اÙققة ‘ البطولة ا أ
’وŸبي ﬁمد بوضسياف والتي
«كيغا‹» ،كان ذلك خلل الندوة الصسحفية التي عقدها بقاعة اÙاضسرات التابعة للمركب ا أ
تدخل ضسمن منتدى اŸنظمة الوطنية للصسحفي Úالرياضسي Úا÷زائري.Ú

نبيلة بوقرين

أاكد الرجل األول على رأاسس اإلتحادية أان النتائج
ال -م -ح -ق -ق -ة خ Ó-ل ال -م -وع-د ال-ق-اري ك-انت إاج-اب-ة
واضسحة لكل المنتقدين ،قائ« :Óنحن جد سسعداء
ب -ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي ع-اد ب-ه-ا ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي أاواسس-ط
وأاكابر من كيغالي والتي كانت جد إايجابية من
خÓل تحقيق  ١5ميدالية ،من بينها  ٧ذهبيات٧ ،
ب -رون -زي-ات وفضس-ي-ة واح-دة رغ-م اإلن-ت-ق-ادات ال-ت-ي
سسبقت الموعد ،ولهذا نعتبر النتيجة بادرة خير لنا
من أاجل عودة الكاراتي دو الجزائري إالى الواجهة
ع -ل -ى السس -اح -ة ال -دول -ي -ة وك -ل -ن -ا م -ت -ف-ائ-ل-ي-ن ب-ه-ذه
ال -م -ج -م -وع -ة ال -ت -ي شس -رفت األل -وان ال-وط-ن-ي-ة ف-ي
ال-خ-رج-ة األخ-ي-رة ألن-ه-م شس-ب-اب وب-إام-كانهم تقديم
األفضسل في قادم المواعيد على كل األصسعدة ،ومن
هنا أاشسكر وزير الشسباب والرياضسة محمد حطاب
على الدعم والمرافقة الدائمة لنا من اجل تجسسيد
اإلسستراتيجية المنتهجة والمتمثلة في إاعطاء نفسس
جديد للفرق الوطنية».

«الكاراتي ا÷زائري عاد من بعيد»
واصسل رئيسس اإلتحادية قائ« :Óومن جهة أاخرى
فإان الكاراتي الجزائري عاد من بعيد بعدما كان
معاقبا في السسنوات الماضسية ،حاليا تغيرت األمور
بعد رفع العقوبات من طرف اإلتحاد الدولي ،ومن
هذا المنبر أاشسكر كثيرا مصسباحي رئيسس اإلتحاد
األفريقي لهذه الرياضسة على المسساعدات الكبيرة
ال -ت -ي ق -دم -ه -ا ل -ن -ا وي -جب أان نسس-ت-غ-ل ت-واج-د إاب-ن
الجزائر على رأاسس الهيئة القارية حتى نطور هذه
الرياضسة لكي نحقق نتائج إايجابية في المواعيد

« أاردنا Œديد الدماء»
اأضس -اف مسس -دوي ف -ي ذات السس -ي -اق «ق-ب-ل ال-ت-ن-ق-ل
ل-ل-مشس-ارك-ة ف-ي ال-ب-ط-ول-ة الأف-ري-ق-ي-ة ه-ن-اك ب-عضس
الرياضسيين لم يعجبهم اإختيار الإتحادية فرفضسوا
التنقل مع المجموعة رغم اأننا وجهنا لهم الدعوة،
الأمر يتعلق بكميليا حاج سسعيد ،ونحن كمسسوؤولين
وافقنا على اإختيار المدربين الذي كان على اأسسسس
م -دروسس-ة وم-ت-اب-ع-ة وت-م اإن-ت-ق-اء ال-ع-ن-اصس-ر الشس-اب-ة
والأكثر جاهزية لتمثيل الجزائر في هذا الموعد
القاري الكبير والحمد لله كانت النتائج مشسرفة
ويمكن اإعتبارها تاريخية وهي اإجابة واضسحة لكل
ال -م -ن -ت -ق-دي-ن وال-مشس-ك-ك-ي-ن وح-ت-ى ل-ل-ذي-ن ح-اول-وا
ال -تشس -ويشس وزع -زع -ة اإسس -ت -ق -رار ال -ف -رق ال-وط-ن-ي-ة
والإتحادية من خÓل اإسستغÓل الرياضسيين حيث
حققنا المركز الأول عند السسيدات رغم تواجد
الفريق المصسري ولهذا فاإننا كسسبنا فريقا قادرا
على منافسسة اأقوى الفرق وسسنواصسل العمل حتى
نكون جاهزين للبطولة العالمية القادمة باإسسبانيا
بحول الله والتي نرغب في تحقيق نتائج اإيجابية
شس-ه-ر ن-وف-م-ب-ر ال-ق-ادم ،خ-اصس-ة اأن-ن-ا ن-طمح للتنقل
باأكبر عدد من الرياضسيين ،لأنها فرصسة لÓإحتكاك
مع المسستوى العالي».
تطرق ذات المتحدث اإلى قضسية عدم تنقل الفريق
الأول اإناث للموعد القاري ،قائ« :Óقضسية عدم
ت-ن-ق-ل ال-ف-ري-ق الأول سس-ي-دات ل-ل-مشس-ارك-ة ف-ي ه-ذا
الموعد القاري اأسسال الكثير من الحبر رغم اأننا
ع -ل -ى مسس -ت -وى الإت -ح -ادي -ة ل -م ن -قصس اأي شس -خصس

ووجهنا الدعوة لكميليا حاج سسعيد في الفردي كاتا
ل -ك -ن-ه-ا رفضست ال-ت-ن-ق-ل ،ول-ك-ن ذلك ل-م ي-وؤث-ر ع-ل-ى
النتائج حيث تمكن الثÓثي الذي تنقل من تحقيق
ميدالية ذهبية وهذا خير جواب للجميع ويعكسس
العمل الكبير الذي نقوم به على مسستوى الفيدرالية
ودعمنا كل الفرق في كل الأصسناف العمرية ،ولكن
قمنا بتعيين لجنة من اأجل النظر في قرار رفضس
ال -ت-ن-ق-ل م-ع ال-م-ن-ت-خب ول-ي-ع-ل-م ال-ج-م-ي-ع اأن ه-وؤلء
الرياضسيين لن نحملهم المسسوؤولية لأنهم اأبناوؤنا
وسسنتحدث معهم في الموضسوع لحقا».
اأكد مسسدوي اأنهم راسسلوا نادي الأمن الوطني من
اأج -ل ت -فسس -ي -ر غ -ي -اب ال -مصس -ارع -ات ال -ث Ó-ث ع-ن
التربصسات «راسسلنا رسسميا فريق الأمن الوطني من
اأجل الإسستفسسار حول موضسوع غياب المصسارعات
عن التربصسات المبرمجة ،خاصسة اأن كميليا حاج
سسعيد كانت معنية بتمثيل الجزائر في الموعد
القاري في اإختصساصس الكاتا في الفردي ،ولكن لم
نتلق اأي عذر كتابي من طرفها ،ومن اأجل التوضسيح
فاإن هذه الأخيرة تدخل ضسمن المشسروع الأولمبي
ب-ه-دف ت-حضس-ي-ره-ا ل-ل-مشس-ارك-ة ف-ي م-وع-د ط-وك-يو
 ،٢٠٢٠ولهذا قدمنا لها كل الإمكانيات من اأجل
جمع النقاط الÓزمة ،ورغم ذلك اإل اأننا لن نتخلى
ع -ن -ه -م وسس -ن -ع -ي -د الأم -ور اإل-ى ال-ط-ري-ق الصس-ح-ي-ح
مسستقب Óلأننا نركز على العمل في الميدان ولن
ن -ب-ال-ي ب-الأط-راف ال-راغ-ب-ة ف-ي زع-زع-ة اإسس-ت-ق-رار
الإتحادية وبالرغم من كل الضسجة الإعÓمية التي
سسبقت التنقل لكيغالي ،اإل اأن الأبواب مفتوحة
اأم- -ام ك- -ل شس -خصس ي -رغب ف -ي ت -ق -دي -م الإضس -اف -ة
للكاراتي وسسنسستمع لإنشسغالت المصسارعات لحل
الأم-ور وسس-ن-ع-ط-ي ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات ال-ح-ق ف-ي ت-م-ث-يل
الجزائر».

البطولة العربية للدراجات

لول
فضصيتان للمنتخب إلوطني ‘ إليوم إ أ
أاحرز اŸنتخب الوطني للدراجات ميداليتÚ
فضسيت ‘ Úسسباق ضسد السسرعة بحسسب الفرق
أاواسسط ذكور وإاناث ضسمن البطولة العربية
ل-ل-دراج-ات ال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ن-افسس-اتها ،أامسص
’ربعاءÃ ،دينة مسستغا.Â
ا أ
Óواسسط ذكور المكون من
جاء الفريق الجزائري ل أ
ال -دراج-ي-ن ب-ل-م-خ-ت-ار صس-اب-ر وم-رج أام-ي-ن ون-ه-اري
محمد أامين ونورة شسريف في المركز الثاني في
سسباق ضسد السسرعة بحسسب الفرق بعد أان قطع
مسسافة السسباق ( ٤٨كيلومتر) في زمن قدره سساعة
وأاربع دقائق و 5٧ثانية.
نال المنتخب المصسري ذهبية هذا السسباق بعد أان

تقدم على المنتخب الجزائري بفارق قدر بـدقيقة
واحدة و ٤٠ثانية فيما حل المنتخب العراقي في
المركز الثالث.
نال المنتخب الجزائري للدراجات إاناث المكون
من بلقاسسم بن ونان رشسا وبوزنزن نور الياسسمين
والمداح ياسسمين وزريفي لبنى فضسية سسباق ضسد
السس -رع -ة ب -حسسب ال -ف -رق م-ت-أاخ-را ع-ن ال-م-ن-ت-خب
ال- -مصس- -ري ال -ذي أاح -رز ذه -ب -ي -ة ه -ذه ال -م -ن -افسس -ة
وم -ت -ق -دم -ا ع -ل -ى ال -م -ن -ت -خب ال -ع-راق-ي ال-ذي ف-از
بالميدالية البرونزية.
قطع الفريق النسسوي الجزائري مسسافة السسباق (
 ٤٠ك-ي-ل-وم-ت-را) ضس-م-ن مسس-ار م-غ-ل-ق ع-ل-ى ال-ط-ريق

البطولة الوطنية للهواة (وسسط)

إنطÓق إŸنافسصة يوم إلسصبت إŸقبل
ت -ن -ط -ل -ق ال -ب -ط -ول -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-واة
›موعة (الوسسط) ،يوم السسبت اŸقبل( ،سسا
’و،¤
 )16 :00ب -إاج -راء م -ب -اري-ات ا÷ول-ة ا أ
بحسسب الÈنامج التا‹:
شسباب حي الجبل  -تضسامن سسوف
شسباب بومرداسص  -أامل ورقلة

’خضسرية  -اتحاد خميسص الخشسنة
اتحاد ا أ
شسباب عين وسسارة  -وداد بوفاريك
أامل ا’ربعاء  -وفاق االمسسيلة
نجم الرغاية  -نجم بن عكنون
شسباب بني ثور  -اتحاد بني دوالة
نجم تقرت  -نجم القليعة.

تنسص :الÎتيب العاŸي للمحÎفات

إإيناسس إإيبو ترتقي Ãركزين

ارتقت ’عبة التنسص ا÷زائرية ايناسص
ايبو Ãركزين اثن ‘ ÚالÎتيب العاŸي
ل-لع-ب-ات اÎÙف-ات م-ن خ-لل اح-ت-لل-ها
ل-لمركز  ‘ 644ال-تصس-ن-ي-ف ا÷دي-د الذي
أاع -ل -نت ع -ن -ه ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لع-ب-ات
التنسص اÎÙفات.

ن -ج -حت ال Ó-ع -ب -ة ال-ج-زائ-ري-ة ( ١٩سسنة)،
المتواجدة في منحنى تصساعدي منذ شسهر
جويلية المنصسرم من بلوغ المركز  ٦١٨في
وقت سسابق ،لكن الصسابة التي تعرضست لها
خÓل دورة دولية بتونسس قد اجبرتها على
البتعاد عن المنافسسة لعدة أاسسابيع المر الذي

ان -ع -كسس سس -ل-ب-ا ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا ف-ي ال-تصس-ن-ي-ف
العالمي.
خÓل هاته الفترة ،عرف ترتيب حاملة اللقب
الفريقي لسسنة  ٢٠١5تراجعا ملموسسا بدليل
فقدانها لـ ٢١مقعدا في ترتيب شسهر جويلية
المنصسرم .بعد فترة الفراغ هذه ،اسستأانفت
الÓعبة الجزائرية بعد تعافيها من الصسابة
تدريباتها بشسكل مكثف.
معلوم اّن التصسنيف العالمي ل يزال تحت
سس-ي-ط-رة ال-روم-ان-ي-ة سس-ي-م-ون-ا ه-الب ،م-تقدمة
على الدنماركية كارولين وزنياكي و المريكية
سسلوان سستيفان.

١٧٧٣٩

ج إلشصلف وت .مسصتغا ‘ Âوضصعية جيدة لتعميق إلفارق

مسصدوي :إلنتائج
إÙققة ‘ كيغا‹
تعت Èإإجابة
وإضصحة لكل
إŸنتقدين

ال -دول -ي -ة ال -ق-ادم-ة وف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م
واأللعاب األولمبية بطوكيو .»٢٠٢٠
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السس -ري-ع ال-راب-ط ب-ي-ن مسس-ت-غ-ان-م وال-ط-ري-ق السس-ي-ار
شسرق-غرب في زمن قدره سساعة
وأاربعة دقائق و ١٨ثانية.
ت -ت -واصس -ل ال -ي -وم م -ن -افسس -ات ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة
للدراجات في دورتها الثامنة عشسر بإاقامة سسباق
واحد ضسد السسرعة بحسسب الفرق لصسنف األكابر
ويومي الجمعة والسسبت بتنظيم  ٤سسباقات ضسد
السسرعة فردي لكل األصسناف (األكابر واألواسسط
والناشسئين واإلناث) ،كما تمت اإلشسارة إاليه .وتعرف
هذه التظاهرة الرياضسية التي تسستمر منافسساتها
الى غاية  ١٢سسبتمبر الجاري مشساركة  ١٣٠دراج
من  ١٣دولة.

^ يسس -ع -ى م -تصس -درا ب -ط -ول-ة
ال -راب -ط -ة ال -م -ح -ت -رف -ة ال-ث-ان-ي-ة
(م-وب-ي-ل-يسس) ل-ك-رة ال-قدم ،فريقا
جمعية الشسلف وترجي مسستغانم
الى تحصسين موقعهما في
الصسدارة من خÓل تجاوز عقبة
ات - - -ح - - -اد بسس- - -ك- - -رة و سس- - -ري- - -ع
غ-ل-ي-زان،ب-م-ن-اسسبة اجراء الجولة
ال-خ-امسس-ة ال-م-ق-ررة م-ق-ابÓ-ت-ه-ا
ليوم الجمعة ،في الوقت الذي
سس -ي -ح -اول ف -ي -ه ف -ري -ق -ا ات -ح-اد
الحراشس و اتحاد البليدة تحقيق
السستفاقة المرجوة بملعبيهما.
عليه ،سسيحرصس فريق جمعية
الشسلف (المركز الول بمجموع
 ١٠نقاط) ،على تحقيق الفوز
ال- -راب- -ع ل- -ه ع -ل -ى ال -ت -وال -ي ف -ي
البطولة من بوابة الضسيف اتحاد
بسسكرة (المركز  ٤ب  ٧نقاط)،
وال-م-ت-واج-د ح-ال-ي-ا ف-ي م-ن-ح-ن-ى
تصس- -اع- -دي ب- -ع -د ت -م -ك -ن اب -ن -اء
الدولي السسابق سسمير زاوي من
العودة بنقطة ثمينة من مواجهة
أام- -ل ب- -وسس- -ع- -ادة ف- -ي ال- -ج- -ول- -ة
الماضسية .
ي -ب -دو أان ج -م -ي -ع اوراق ف-ري-ق
جمعية الشسلف متاحة في هذه
ال -م -ق -اب -ل -ة ،ب -اسس -ت-ث-ن-اء ال-غ-ي-اب
المحتمل للثنائي( قدور شسريف
و م-غ-ي-ل-ي) ال-م-رت-ب-ط-ي-ن بتربصس
التشسكيلة الوطنية ألقل من ٢١
سس -ن -ة ،ع -ل -م -ا ان ف -ري -ق ات -ح -اد
بسسكرة الذي لم يتلق اي هزيمة
منذ الجولة الثالثة سسيحاول هو
اآلخ- - -ر ال- - -ب- - -ق- - -اء ف- - -ي ن - -فسس
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة والسس-تثمار جيدا
في الخدمات التي يقدمها له
ال- -ه- -داف ب- -ن ع -اشس -ور مسس -ج -ل
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ف-ي ال-مواجهة الخيرة
ضسّد نجم مقرة.
من جهته ،يواصسل فريق ترجي
مسس -ت -غ-ان-م( ال-م-رك-ز ال-ث-ان-ي بـ ٨
ن- -ق -اط) ،ال -ذي م -ا ف -ت -ئ ي -ن -ال
العجاب هذا الموسسم من خÓل
ال -م -ردود ال -ط-يب ال-ذي ي-ق-دم-ه
ل -غ -اي -ة اآلن .وف -ي ه-ذه ال-ج-ول-ة
سستكون مهمة رفاق بن مرابط
صس -ع -ب -ة نسس -ب -ي -ا ف -ي ال -م -ق -اب-ل-ة
المحلية التي سستجمعهم بالجار
سسريع غليزان (المركز السسادسس
ب -ـ  ٦ن -ق -اط) وال-ذي يسس-ع-ى ه-و
الخر الى العودة بأاقل الضسرار
الممكنة من مسستغانم .
لحسساب نفسس الجولة ،سسيجري
فريق وداد تلمسسان (المركز  ٣ب
 ٨ن -ق -اط) ،ت -ن -ق  Ó-صس-ع-ب-ا ال-ى
ال -ع -اصس -م -ة ل -م -واج-ه-ة تشس-ك-ي-ل-ة
حراشسية مجروحة (المركز ١٦
بنقطة واحدة) ،ما يجعل مهمة
ابناء المدرب فؤواد بوعلي صسعبة
بملعب أاول نوفمبر وأامام فريق
سس -ي -وظ-ف ك-ل الوراق ال-م-ت-اح-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق السس-ت-فاقة المرجوة و
ب- -ال -ت -ال -ي وضس -ع ح ّ-د لسس -لسس -ل -ة
الخ - -ف - -اق - -ات (ث Ó- -ث ه- -زائ- -م
م -ت -ت -ال -ي -ة) ،ع -ل -م -ا ان ال -م-درب
ال -ع -وف -ي ال -ذي سس-ي-خ-وضس ه-ذه
ال -م -واج -ه -ة ب -ت-ع-داد ك-ام-ل ب-ع-د
تسسوية الديون العالقة لÓعبين ل
يؤومن ال بتحقيق الفوز في هذه

الوادي :البطولة الو’ئية للرياضسة والعمل ‘ كرة القدم

إنتظار مشصاركة  3٠ناديا ‘ إŸنافسصة

يرتقب اأن ينشسط  ٣٠ناديا مباريات
كرة القدم برسسم البطولة الولئية
للرياضسة والعمل للموسسم الرياضسي
 ٢٠١٩/ ٢٠١٨ب- -ولي -ة ال -وادي،
ب-حسسب م-ا اسس-ت-ف-ي-د ل-دى ال-راب-ط-ة
الولئية للرياضسة والعمل .تضسم
ه-ذه ال-ن-وادي ال-ك-روي-ة ال-م-ن-خ-رطة
في الرابطة ما مجموعه  ٤5٠لعب
ي-م-ث-ل-ون ال-ف-رق ال-ري-اضس-ية العمالية
ل -ك -رة ال -ق -دم ل -م -خ -ت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات
الإداري -ة وال -م -وؤسسسس -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
التي تم تقسسيمها اإلى مجموعتين
بمعدل  ١5فريقا في كل مجموعة
لإجراء المباريات الكروية المقررة
في  ١٤جولة من هذه المنافسسات
التي سستنطلق مطلع شسهر اأكتوبر
ال-م-ق-ب-ل وت-ت-واصس-ل اإل-ى غ-اية نهاية
شس -ه -ر ج-ان-ف-ي  ،٢٠١٩ك- -م -ا اأوضس -ح
رئيسس الرابطة ناجي حشسيفة.
سس -ت-ج-رى ضس-م-ن ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة
ال -ري -اضس -ي -ة ال -ع-م-ال-ي-ة ح-وال-ي ٣٦٠
م -ق-اب-ل-ة ح-يث سس-ي-ت-م اإع-ت-م-اد اآل-ي-ة
ال -ق -رع -ة ف -ي ب -رم -ج -ت -ه -ا ل -ت -ج-نب

الختÓلت التي طالما كانت في
وقت سسابق سسببا في اإلغاء مقابÓت
من جهة وضسمان من جهة اأخرى
السسير الحسسن لبرنامج المنافسسات،
مثلما اأضساف ذات المتحدث.
ذك -ر حشس -ي -ف -ة اأن -ه لأول م -رة ف-ي
ت-اري-خ م-ن-افسس-ات ال-ب-ط-ولة الولئية
ل-ل-ري-اضس-ة وال-ع-م-ل ت-ن-ظ-م دورة ك-رة
ال - -ق - -دم ال - -مصس- -غ- -رة ف- -ي مÓ- -عب
م- -عشس- -وشس- -ب -ة اإصس -ط -ن -اع -ي -ا وسس -ط
ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-نية ،وذلك بهدف
تقريب هذه المنافسسات الرياضسية
من المجتمع وتكريسس مبداأ تشسجيع
ال -ري -اضس -ة ال -ج -واري -ة ف -ي ال -وسس-ط
الرياضسي العمالي.
ت-ه-دف ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة الرياضسية
اإلى تشسجيع الرياضسة في الأوسساط
العمالية واإذكاء روح التنافسس بين
ال- - -ف- - -رق ال - -ك - -روي - -ة ال - -مشس - -ارك - -ة
والمسساهمة في اإمتصساصس الضسغط
المهني في الوسسط العمالي ،كما
اأشسير اإليه.

á°VÉjQ

الخميسس  ٠٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦ذي الحجة ١٤٣٩هـ

ملمح التشسكيلة ا أ
’سساسسية  ⁄تتضسح بعد

بعثة «إÿضصر» –ل إليوم ببا‚ول ..وإلÓعبون
عازمون على –قيق نتيجة إإيجابية
–ل بعثة اŸنتخب الوطني اليوم بالعاصسمة الغامبية با‚ول –سسبا Ÿواجهة منتخبها الوطني ‘ اطار مباريات ا÷ولة الثانية
ل· التي سستجري بالكامÒون ‘ .٢019
لتصسفيات كأاسص افريقيا ل أ

الجولة .
ب -ال -م -ق -اب -ل ،سس -ي-ك-ون ف-ري-ق
مولودية العلمة (المركز الرابع بـ
 ٧نقاط)-،الذي تجرع مرارة
الهزيمة -بقواعده -في الجولة
ال- - -م- - -نصس - -رم - -ة أام - -ام ت - -رج - -ي
مسس -ت -غ -ان -م ،-ع -ل -ى م -وع -د م -ع
سسفرية الى مقرة لمÓقاة نجم
م- -ق- -رة (ال- -م- -رك- -ز ال- -ع -اشس -ر بـ٤
نقاط).
سسيكون اتحاد عنابة (المرتبة
الرابعة  ٧ -نقاط) أامام مهمة
معقدة عندما يحل ضسيفا على
مولودية سسعيدة (المرتبة ٣ - ١٢
ن -ق -اط) ال -ت -ي سس -تسس -ع -ى ح -ت-م-ا
لتحقيق أاول فوز لها في البطولة
بعد أان تعادلت في ثÓثة لقاءات
مقابل خسسارة واحدة.
من جهته ،سسيكون أامل بوسسعادة
(ال -م -رت -ب-ة ال-راب-ع-ة  ٧ -نقاط)
الذي سسينتقل إالى مدينة البليدة
ل- -م -واج -ه -ة الت -ح -اد ال -م -ح -ل -ي
(ال-م-رت-بة  ٣ -١٢ن-ق-اط) أام-ام
حتمية تحقيق نتيجة ‘‘ايجابية‘‘
بمدينة ‘‘الورود‘‘ بعد أان تعثر في
ال -ل -ق -اء األخ -ي-ر داخ-ل ق-واع-ده

أامام أاولمبي الشسلف (.)٠-٠
في الشسرق الجزائري ،تسستقبل
شسبيبة سسكيكدة (المرتبة ٣ - ١٢
نقاط) جمعية وهران بملعب ٢٠
أاوت  ١٩55وك-ل آام-ال-ه-ا م-ع-لقة
ع-ل-ى ال-ن-ق-اط ال-ك-ام-ل-ة م-ن أاجل
الخروج من الوضسعية الصسعبة
ال-ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا م-ن-ذ ب-داية
الموسسم حيث انهزمت في ثÓث
م -ب -اري -ات م -ق -اب -ل ف-وز واح-د.
ومعلوم أان ‘‘الشسبيبة‘‘ لن تفرط
في نقاط اللقاء رغم أان الزوار
يطمحون من جهتهم إالى تحقيق
ال -م -ف -اج -ئ -ة وتسس -ج -ي -ل ن -ت-ي-ج-ة
إايجابية.
أاما شسبيبة بجاية (المرتبة ٤ -١٠
ن -ق -اط) -ال -ت -ي ت -ع-رف م-وسس-م-ا
متذبذبا  -تسستقبل رائد القبة
(المرتبة  - ١5نقطتان) الجريح
ال -ذي ل -م يسس -ج -ل أاي ف -وز م -ن-ذ
انطÓق الموسسم .وسسيكون اللقاء
ف -ي غ-اي-ة األه-م-ي-ة ألن ال-ف-ري-ق
ال- -ف- -ائ- -ز ف- -ي ه -ذه ال -م -واج -ه -ة
سسيحقق الخطوة التي تمكنه من
الن- -طÓ- -ق ب -ن -فسس ج -دي -د ف -ي
بداية الموسسم.

إلـ ـ ـÈنـ ـام ـ ـج:
شسبيبة سسكيكدة  -جمعية وهران
مولودية سسعيدة  -اتحاد عنابة
شسبيبة بجاية  -رائد القبة
اتحاد البلدية  -امل بوسسعادة
نجم مقرة  -مولودية العلمة -
ترجي مسستغانم  -سسريع غيلزان
اتحاد الحراشص  -وداد تلمسسان
(جمعية الشسلف  -اتحاد بسسكرة ( 19 : 00سسا)

الكأاسص اŸمتازة لكرة اليد

مدينة مغنية –تضصن إŸوعد
إلسصبت إلقادم
–تضس -ن م -دي -ن -ة م-غ-ن-ي-ة (و’ي-ة ت-ل-مسس-ان) ،ي-وم السس-بت
اŸقبل ،نهائي الكأاسص اŸمتازة لكرة اليد Œمع سسيدات نادي
’بيار باÛمع الرياضسي البÎو‹ من جهة ،ورجال اÛمع
ا أ
البÎو‹ بوفاق ع Úالتوتة من جهة أاخرى.

هذا الحدث الكروي الذي سستعيشسه ألول مرة في تاريخها مدينة
الغرب الجزائري ،سسيكون متبوعا من دون شسك من طرف جمهور
غ-ف-ي-ر م-ت-ع-طشس ل-م-ت-اب-ع-ة ال-ع-روضس ال-ج-م-ي-ل-ة ال-تي سستقدمها األندية
األربعة األحسسن والمتوجة خÓل موسسم» .»٢٠١٨-٢٠١٧سستفتح هذه
المنافسسة الموسسم الجديد لكرة اليد ( )٢٠١٩-٢٠١٨الذي سسيجمع
البطل ،المجمع البترولي بالمتوج بالكأاسس ألول مرة في تاريخه ،وفاق
عين التوتة والفائز على حسساب شسباب برج عريريج في نهائي نسسخة
( )٢٠١٨في سسهرة رمضسانية بقاعة حرشسة .
كان الوفاق الذي يتأالق في صسفوفه الحارسس البارع سسالم بوفغلة والذي
يعود له الفضسل في التتويج التاريخي للفريق قد نجح في الظفر
بالكأاسس بعد محاولتين فاشسلتين أامام المجمع البترولي في نهائي
 ٢٠١٤و نهائي  .٢٠١٧وسسيسسعى المجمع البترولي للثأار من المنافسس
الذي اقصساه في المربع الذهبي لنسسخة  ٢٠١٨بنتيجة (.)٣٠-٢٨
سسيخلف الفائز بالكأاسس الممتازة ،شسباب برج بوعريريج الذي توج في
شسهر أاكتوبر الماضسي على حسساب المجمع البترولي (.)٣٣-٣5
سستكون هذه المباراة مسسبوقة بنهائي السسيدات الذي سسيجمع البطل
نادي األبيار بحامل الكأاسس المجمع البترولي اللذين يفرضسان سسيطرة
م-ط-ل-ق-ة ع-ل-ى ال-ك-رة الصس-غ-ي-رة ال-نسس-وي-ة م-ن-ذ أاك-ث-ر م-ن عشس-رية كاملة
واللذين يشسكÓن النواة الرئيسسية للمنتخب الجزائري .واللقاءات بين
الفريقين تتوالى و تتشسابه و اللذين التقيا على سسبيل المثال  ١١مرة
في نهائي كأاسس الجزائر..
حتى في نهائي الكأاسس الممتازة لموسسم  ،٢٠١٧تغلب المجمع البترولي
على نادي األبيار بنتيجة ( )١٦-٢5و الذي يبحث عن خÓفة نفسسه في
هذه المنافسسة بينما تحاول لعبات األبيار حصسد أاول لقبهن للموسسم
في مغنية.
برنامج المباريات:
يوم السسبت  ٨سسبتمبر بمغنية:
سسيدات :نادي األبيار  -المجمع البترولي (سسا )١5 :٠٠
رجال :المجمع البترولي  -وفاق عين التوتة (سسا )١٧ :٠٠

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نقل إŸبارإة إ ¤ملعب عمر حمادي ببولوغÚ
” ن- -ق -ل م -ب -اراة ا–اد
ال-ع-اصس-م-ة  -ال-قوات ا÷وية
ال -ع -راق -ي -ة◊ ،سس -اب ال-دور
الـ - 16إاي-اب ،ل-ك-أاسص ال-ع-رب
لكرة القدم ،ا ¤ملعب عمر
ح - -م - -ادي ( ب- -ول- -وغ )Úي- -وم
ا’ح- - - -د  9سس -ب -ت-م Èع-ل-ى
السس - -اع- -ة 00ر19سس - -ا وه- -ذا
بعدما كانت مقررة Ãلعب 5
ج -وي -ل -ي -ة ،حسس -ب -م -ا اع -ل-ن-ه
النادي العاصسمي الناشسط ‘
الرابطة ا’و.¤
واتخذت ادارة اتحاد العاصسمة
قرار تغيير مكان اجراء اللقاء،
بسس -بب الشس -غ -ال ال-ذي ي-ع-رف-ه-ا
ملعب  5جويلية.
وواف -ق الت-ح-اد ال-ع-رب-ي ل-ك-رة
القدم على طلب ممثل الجزائر
اسستقبال نظيره القوات الجوية
ال-ع-راق-ي-ة ب-م-ل-عب عمر حمادي،
حسسب نفسس المصسدر.
وفاز اتحاد الجزائر في لقاء
الذهاب الذي جرى يوم  ٨أاوت
الماضسي بكربÓء ،بنتيجة .٠-١
وسس -ج -ل ال -ه -دف م -ح -ي-وسس ف-ي

الدقيقة الـ. ٧٢
ويشس -ارك ن -ادي -ان ج -زائ -ري-ان
آاخران في هذه المنافسسة وهما:
وف- -اق سس- -ط -ي -ف ال -ذي اق -ت -ط -ع
ب -ط -اق -ة ال -م-رور ل-ل-دور ال-ق-ادم،
بإاقصسائه لنادي العين الماراتي

(  ،)١-٠ ،١-٢ب -ي -ن-م-ا ق-ط-عت
م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر شس-وط-ا كبيرا
ن-ح-وال-ت-أاه-ل ،ع-قب ف-وزه-ا على
الرفاع البحريني ( )١-٢في ٩
أاوت في لقاء الذهاب.

’فريقية لكرة اليد (أاقل من  ٢1سسنة)
البطولة ا إ

إŸنتخب إلوطني يسصعى لبلوغ إŸربع إلذهبي وإلتأاهل للمونديال
عمار حميسسي
تطير صسباح اليوم بعثة «الخضسر» على متن طائرة
خاصسة الى غامبيا ،حيث سسيكون التعداد مكتم Óما
عدا غياب الثنائي عبد الÓوي الذي عوضسه مدافع
الوفاق بدران إاضسافة إالى سسوداني.
ويجري مسساء اليوم لعبو المنتخب حصسة تدريبية
اسسترخائية من أاجل إازالة اثار التعب خاصسة ان
السسفرية سستكون شساقة لÓعبين رغم ان السسفر في
الطائرة الخاصسة سسيقلل الكثير من اإلرهاق.
وكان المنتخب قد أاجرى حصستين تدريبين أامسس
واحدة منها بملعب مصسطفى تشساكر بالبليدة الذي
يبدو انه سسمح لبلماضسي بتطبيق الخطة التي يريد
اعتمادها على ارضسية الميدان ،خاصسة أانه يراهن
ع -ل -ى م -واج -ه-ة غ-ام-ب-ي-ا م-ن اج-ل ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
ايجابية.

مسس -ت -وى م -ن ع -ن-اصس-ر اخ-رى ت-ع-ان-ي م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال -ب -دن-ي-ة ،وه-و م-ا ق-د ي-ع-ط-ي-ن-ا ن-ظ-رة ع-ن مÓ-م-ح
التشسكيلة األسساسسية.
ورغ- -م ت- -واج- -د ح- -ل -يشس ،ال ان مشس -ارك -ت -ه ت -ب -ق -ى
مسستبعدة للغاية بحكم انه لم يلعب اي مباراة لحد
اآلن بسس-بب ال-ع-ق-وب-ة ال-مسس-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه م-ن الت-حاد
البرتغالي وهو ما يجعل بلماضسي يتجه لخيار بن
سس -ب -ع-ي-ن-ي وم-ان-دي ال-ل-ذان يشس-ارك-ان ب-ان-ت-ظ-ام م-ع
فريقيهما.
ن -فسس األم -ر ي -ن -ط-ب-ق ع-ل-ى وسس-ط ال-م-ي-دان ،ح-يث
يتواجد سسفير تايدر في افضسل رواق للبدء كأاسساسسي
بحكم انه لعب اكثر عدد من المباريات مقارنة
بزمÓئه وهو ما يرجّح كفته للتواجد في الوسسط.
بونجاح هو اآلخر رفقة براهيمي ومحرز يكونوا
قد ضسمنوا مكانتهم بالنظر لتواجدهم في وضسعية
جيدة من الناحية البدنية.
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عرف عن بلماضسي انه يفضسل إاشسراك العناصسر
ال-ج-اه-زة م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ح-ت-ى ل-وكانت اقل

اع -ت -اد ب-ل-م-اضس-ي ع-ل-ى ال-ل-عب ب-أارب-ع-ة لع-ب-ي-ن ف-ي
الدفاع واثنين في وسسط الميدان الدفاعي وثÓثة
لعبين في التنشسيط الهجومي ،اضسافة الى رأاسس

ا أ
’لعاب العاŸية ل أ
لوŸبياد
اÿاصص الدو‹

مشصاركة إ÷زإئر بـ ٩٩
رياضصيا ‘ موعد أإبوظبي

تسستضسيف العاصسمة اإلماراتية أابوظبيي خÓل
الفترة من  ١5إالى  ٢١مارسس  ،٢٠١٩منافسسات
األل-ع-اب ال-ع-ال-م-ي-ة لÓ-أول-م-بياد الخاصس الدوليي
بمشساركة  ١٧٠دولة.
ويسسعى هذا األولمبياد بالخصسوصسي إالى الرفع
من عدد الرياضسيين والممارسسين في العديد من
األن-واع ال-ري-اضس-ي-ة وت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-م-هارات
التقنية لدى المؤوطرين والمدربين الذين ينتمون
لحوالي  ٢٣دولة بالمنطقة وكذا تحسسين جودة
تدبير وتنظيم التظاهرات والملتقيات الرياضسية
فضس  Ó- -ع- -ن اإن- -ع- -اشس ودع- -م ث- -ق- -اف- -ة ح- -ق- -وق
ال -ري-اضس-ي-ي-ن م-ن ذوي الح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصس-ة،
خاصسة الذين يعانون من إاعاقة ذهنية.

حربة وحيد وهي الخطة التي ينتهجها بلماضسي
منذ فترة وبقي وفيا لها.
ويبقى عامل تغيير الخطة واردا بحكم المنافسس
وم -ك-ان اج-راء ال-م-ب-اراة ف Ó-ي-حب اغ-ف-ال ع-ام-ل-ي
ارضسية الميدان والمناخ وهي العوامل التي وضسعها
الناخب الوطني في الحسسبان ،خاصسة ان المباراة
قد تحمل مفاجات ل تحمد عقباها.

مبو◊ي يعود ◊رإسصة إŸرمى
سستعرف مباراة غامبيا عودة الحارسس رايسس وهاب
مبولحي الى حراسسة عرين المنتخب بعد غياب
ط -وي-ل ،ع-ل-م-ا ان اخ-ر م-ب-اراة ل-ع-ب-ه-ا م-ب-ول-ح-ي م-ع
المنتخب كانت امام نيجيريا في تصسفيات كأاسس
العالم والتي عرفت خروجه بطريقة غريبة في
الشسوط الثاني.
وسس-ي-ق-وم م-ب-ول-ح-ي ب-اسس-ت-غÓ-ل مواجهة غامبيا من
أاجل الرد على منتقديه وخاصسة من طالب بإابعاده
من المنتخب بعد ان انتقل الى الدوري السسعودي
وهي العوامل التي سستحفز الحارسس على تقديم
أافضسل ما لديه.

مرسسيليا

إإبعاد عبد إلنور من إŸشصاركة ‘ إلدوري إألوروبي

ق-رر ا’ط-ار ال-ف-ن-ي ’وŸب-يك مرسسيليا
الفرنسسي عدم ادراج اŸدافع التونسسي اÁن
ع -ب -د ال -ن -ور ضس -م -ن ق-ائ-م-ة ال-ف-ري-ق اŸؤوه-ل-ة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ مسس -اب -ق -ة ال-دوري ا’وروب-ي
لكرة القدم.
وكشس -فت إادارة ن -ادي م -رسس -ي -ل-ي-ا ال-ف-رنسس-ي أامسس
الثÓثاء عن قائمة الفريق التي اختارها المدرب
رودي غ -ارسس -ي -ا ل -ل -مشس -ارك-ة ف-ي م-ن-افسس-ة ال-دوري
األوروبي لهذا الموسسم وخوضس أاول مباراة ضسد
فريق فرانكفورت األلماني في دور المجموعات
يوم  ٢٠سسبتمبر الجاري.
وسسجلت قائمة فريق الجنوب الفرنسسي إاقصساء
عبد النور ( ٢٩سسنة) بقرار من المدرب وذلك على
خلفية خروجه من حسسابات غارسسيا وبحث إادارة
م -رسس -ي -ل -ي -ا ع-ن ف-ري-ق إلن-ت-داب-ه ط-ي-ل-ة ال-م-ي-رك-ات-و
الصسيفي في مقابل رفضس الÓعب لهذه الخطوة.
ومنذ تحوله الى مرسسيليا لم يوفق عبد النور في
ف-رضس ن-فسس-ه واف-ت-ك-اك م-ك-ان ل-ه ضس-م-ن ال-تشس-كيلة
السس-اسس-ي-ة رغ-م م-ع-رف-ت-ه ال-ج-ي-دة ب-أاج-واء البطولة

فينالدم

ال -ف -رنسس -ي -ة ح -يث سس -ب -ق ل -ه ال -ل -عب لصس-ال-ح ت-ول-وز
وموناكو.
ويذكر ان المدافع الدولي التونسسي كان قد وّقع
عقدا في اوت  ،٢٠١٧انضسم بموجبه الى فريق
م -رسس -ي -ل -ي -ا ال -ف -رنسس -ي ف-ي شس-ك-ل إاع-ارة م-ن ن-ادي
فالنسسيا اإلسسباني لمدة موسسمين.

نادي ليفربول يحتاج إ ¤كل إلÓعب ‘ ÚإŸقابÓت إلصصعبة

ق- -ال وسس- -ط م- -ي- -دان ن- -ادي ل- -ي- -ف- -رب -ول
’‚ل-ي-زي ج-ورج-ي-ن-ي-وف-ينالدم ،إان فريقه
ا إ
ي- -ح- -ت- -اج إا ¤ك- -ل ال- -لع -ب ‘ Úال -تشس -ك -ي -ل -ة
ا◊الية من أاجل Œاوز سسلسسلة من اŸباريات
’وروب -ي -ة الصس -ع -ب -ة ب -ع -د فÎة
اÙل- -ي- -ة وا أ
التوقف بسسبب إاقامة مباريات دولية.
وسس-ي-ل-عب ل-ي-ف-رب-ول م-تصس-در ال-ب-ط-ولة اإلنجليزية
ال -م -م -ت -ازة م-ع ت-وت-ن-ه-ام ه-وتسس-ب-ي-ر وسس-اوث-ام-ب-ت-ون
وتشس -ي -لسس -ي وم -انشسسس -ت -ر سس -ي -ت -ي ع-قب اسس-ت-ئ-ن-اف
المسسابقة في  ١5سسبتمبر.
ك -م -ا سس -ي -واج -ه وصس-ي-ف ب-ط-ل أاوروب-ا ف-ي ال-م-وسس-م
الماضسي ،باريسس سسان جيرمان ونابولي ورد سستار
ب -ل -غ -راد ،ضس -م -ن راب -ط -ة األب-ط-ال ك-م-ا يسس-تضس-ي-ف
تشسيلسسي في الدور الثالث لكأاسس رابطة األندية

المحترفة.
وق -ال ال -ه-ول-ن-دي ال-دول-ي ف-ي-ن-ال-دم ل-م-وق-ع ال-ن-ادي
«سستكون فترة مهمة حقا بالنسسبة لنا وليسس فقط
ألن-ه-ا م-ب-اري-ات ق-وي-ة ،ل-ك-ن ألن-ن-ا سس-ن-خ-وضس عددا
ك -ب -ي -را م -ن ال -م -ب-اري-ات» ،وأاضس-اف «ف-ي م-ث-ل ه-ذه
الفترات يحتاج الفريق إالى التشسكيلة كلها».
وسسيخوضس ليفربول تحديا صسعبا في المجموعة
الثالثة برابطة األبطال ،لكن فينالدم يعتقد أان كل
المجموعات صسعبة وأان الفريق اكتسسب الثقة من
فوزه على نابولي وديا في فترة اإلعداد للموسسم
الجديد.
وت- -اب- -ع لعب ال- -وسس- -ط «ن- -ع- -رف أان ب- -اريسس سس -ان
جيرمان يملك فريقا جيدا .لعبنا بالفعل ضسد
نابولي في فترة اإلعداد وفزنا  .٠-5لكننا ندرك

أاكد مدرب اŸنتخب ا÷زائري
دون  ٢1ع-ام-ا ل-ك-رة ال-ي-د (ذك-ور)،
ج- -لل ال- -دي- -ن ه- -روسص ،أان ه- -دف
ف- -ري- -ق- -ه ه- -و ب- -ل- -وغ ال- -دور نصس- -ف
ال -ن-ه-ائ-ي ،وب-ال-ت-ا‹ ضس-م-ان ب-ط-اق-ة
ال-ت-أاه-ل إا ¤م-ون-دي-ال ال-ف-ئ-ة لسسنة
Ã ،٢019ناسسبة اŸشساركة ‘ بطولة
إافريقيا اŸقررة ب 7 Úو 14سسبتمÈ
ا÷اري Ãدينة مراكشص اŸغربية.
وت-حسس-ب-ا ل-ه-ذا ال-م-وع-د ال-ق-اري
أاج - -رى «ال - -خضس - -ر» ت - -ربصس- -ي- -ن
ت- -حضس- -ي- -ري- -ن ب- -م- -رك -ز ت -ج -م -ع
وت- -حضس- -ي- -ر ال- -م- -واهب الشس -اب -ة
والنخبة بالسسويدانية (الجزائر)،
األول ب - -ي- -ن ب- -ي- -ن  ٩و ١٨أاوت
الماضسي ،والثاني بين  ٢٤أاوت و٤
سسبتمبر .وصسرح هروسس قائ:Ó
«خÓل التربصس األول رفعنا من
وتيرة العمل البدني ألن أاغلب
الÓعبين كانوا في فترة راحة.
ت-درب-ن-ا ب-م-ع-دل حصس-ت-ي-ن ي-وم-يا
وأانا راضس بردة فعل الÓعبين
الذين تجاوبوا بطريقة إايجابية.
وال - -ح - -م- -د ل- -ل- -ه أان- -ه ل ت- -وج- -د
إاصسابات» ،وأاضساف «في التربصس
الثاني حددنا قائمة الـ ١٨لعب
ال-ذي-ن سس-يشس-ارك-ون ف-ي ال-ب-طولة
اإلف -ري -ق -ي -ة .ورك -زن-ا ف-ي-ه ع-ل-ى
الجانب التقني والتكتيكي ،حيث
خضس -ن -ا ث Ó-ث م -ب -اري -ات ودي -ة،
اث -ن -ي-ن م-ع م-ن-ت-خب أاق-ل م-ن ١٧
سس- -ن- -ة ول- -ق- -اء م- -ع شس- -ب -اب ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج م-ن ال-قسس-م الممتاز.
الÓعبون تجاوبوا مع العمل رغم
كثافته وقدموا مردودا مقبول».
وشس ّ-دد ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ع-ل-ى
أاه -م -ي -ة إاع -داد ال Ó-ع -ب -ي -ن م -ن
ال -ن -اح -ي -ة «ال -بسس -ي -ك -ول -وج -ي -ة»:
«ال-مسس-ت-وى ال-ف-ن-ي خÓ-ل ب-طولة
إاف-ري-ق-ي-ا سس-ي-ك-ون مرتفعا ،حيث
سسنواجه منتخبات قوية ومتعودة
على خوضس البطولت الكبرى،
ول -ه -ذا ف -ن-ح-ن اآلن ن-ع-م-ل ع-ل-ى
تحضسير الÓعبين من الناحية
المعنوية ،حتى يكونوا مسستعدين
وواع -ي -ن ب-ال-مسس-ؤوول-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ال- -ه- -دف ال- -مسس -ط -ر وه -و ب -ل -وغ
ال -م -رب -ع ال -ذه-ب-ي وال-ت-أاه-ل إال-ى
مونديال إاسسبانيا .»٢٠١٩
واسستطرد هروسس «كما تعلمون
انطلقنا في التحضسيرات بصسفة

م -ت -أاخ -رة ،ل-ك-ن-ن-ا ح-اول-ن-ا خÓ-ل
ه-اذي-ن ال-ت-ربصس-ي-ن أان نسس-ت-درك
التأاخر في التحضسير من الناحية
ال -ب-دن-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ف-ي ح-دود ٧٠
ب -ال -م -ائ -ة .وك -ذا ال -ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
ال- -ج- -انب ال- -ن- -فسس- -ي ل -ت -ح -ف -ي -ز
الÓ- -ع- -ب- -ي- -ن ع- -ل- -ى مضس- -اع- -ف -ة
ال- -م- -ج- -ه- -ود وت -ح -ق -ي -ق مشس -وار
مشس -رف» .وب -خصس -وصس ك -ي -ف-ي-ة
تسس -ي -ي -ر م -ق -اب Ó-ت ال-دور األول
ضس-م-ن ال-م-ج-م-وع-ة األول-ى ال-ت-ي
وصسفها بـ «الصسعبة» ،قال هروسس
«سسنخوضس هذه البطولة مقابلة
Óطاحة
بمقابلة ،حيث نسسعى ل إ
ب -م -ن-ت-خب ن-ي-ج-ي-ري-ا ف-ي ال-ل-ق-اء
الفتتاحي ثم الفوز على أانغول
وه- - -و أام - -ر ضس - -روري لضس - -م - -ان
ال -م-رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة .ث-م سس-ن-ح-اول
الوقوف الند للند امام تونسس في
اللقاء الثالث ،وفي حالة التأاهل
ف- -ي ال- -م- -رك -ز ال -ث -ان -ي ،ن -واج -ه
المنتخب الرابع من المجموعة
الثانية في ربع النهائي .ثم بلوغ
ه -دف -ن -ا ال -م-ت-م-ث-ل ف-ي ت-نشس-ي-ط
نصس- -ف ال -ن -ه -ائ -ي وال -ع -ب -ور إال -ى
ال -م -ون -دي -ال ون -ح -ن م -ت-ف-ائ-ل-ي-ن
بالوصسول إالى مبتغانا».
وأاوقعت عملية سسحب القرعة،
ال- - -ف - -ري - -ق ال - -وط - -ن - -ي ضس - -م - -ن
ال -م -ج -م -وع-ة األول-ى إال-ى ج-انب
ت-ونسس ،أان-غ-ول ون-ي-ج-ي-ري-ا ب-ي-نما
تضس- -م ال- -م- -ج- -م- -وع- -ة ال- -ث -ان -ي -ة
م- -ن- -ت -خ -ب -ات ال -م -غ -رب (ال -ب -ل -د
المنظم) ،مصسر ،غينيا وزامبيا.
وتتأاهل المنتخبات التي سستحتل
ال- -م- -راك- -ز األرب -ع -ة األول -ى ف -ي
م- -وع- -د م -راكشس ،إال -ى ب -ط -ول -ة

العالم لكرة اليد دون  ٢١سسنة،
المقررة سسنة  ٢٠١٩في إاسسبانيا
(بلد حامل اللقب).
Óشس -ارة ،ج -اء ق-رار مشس-ارك-ة
ل -إ
«ال -خضس-ر» ف-ي ال-م-وع-د ال-ق-اري
ف -ي ال -ل -ح -ظ -ات األخ -ي -رة ب -ع -د
تدخل وزارة الشسباب والرياضسة،
وذلك بسسبب نقصس اإلمكانيات
ال-م-ادي-ة لÓ-ت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-رية
لكرة اليد التي يترأاسسها حبيب
ل -ع -ب -ان ،ل -ت -ن -ط -ل -ق ت -حضس -ي-رات
ال- -ف- -ري- -ق ال- -ج- -زائ- -ري بصس -ف -ة
متأاخرة إاثر تعيين جÓل الدين
هروسس كناخب وطني ،في بداية
شسهر أاغسسطسس الفارط رفقة
مسساعده اعمر عمراني ومدرب
الحراسس داود ميروشس.

قائمة الـ ’ 18عبا
اŸعني ‘ Úالبطولة
’فريقية:
ا إ

ول -ي-د ع-م-ورة  /م-ح-م-د رضس-ا
ط- -وب- -ال- -ي  /ري- -اضس ع -زاز /
فضسيل مالك  /عمار مسسعود
 /عصس- -ام ق- -اسس -م -ي  /ع Ó-ء
الدين بودخانة  /طارق عزوز
 /عبد الجليل زنادي  /سسامي
بلوصسيف /
معمر شساوسس عبد الرحمان /
ي- -وسس -ف ال -ح -وت -ي  /ي -وسس -ف
رح -م -ان -ي  /ع -ب -د ال -رح-م-ان
عيسساني /
زه -ر ال -دي -ن ري-زي  /زك-ري-اء
باي  /لقمان غويلة  /ماليك
حماشس.

منتخب كولومبيا

إإسصتقالة إŸدرب بيكرمان

أانه ل يزال يعد فريقا جيدا».
ويتربع ليفربول على كرسسي الريادة في «البريمير
ليغ» برصسيد  ١٢نقطة بمعية تشسيلسسي وواتفورد،
أاي على عÓمة النجاح الكاملة في البطولة بعد أاول
أاربع جولت.

افاد التحاد الكولومبي لكرة القدم أان خوسسيه
ب -ي -ك-رم-ان م-درب ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ك-ول-وم-ب-ي
اسستقال من منصسبه بعد شسهرين من قيادة الفريق
إالى دور السستة عشسر في كأاسس العالم في روسسيا.
وكتب التحاد الكولومبي في بيان قصسير« :بعد
اجتماع مع خوسسيه نسستور بيكرمان أاعرب المدرب
عن رغبته في عدم السستمرار في قيادة المنتخب
الوطني الكولومبي».
وأاضس -اف ن -فسس ال -مصس -در« :ن -ف -خ -ر ف-ي الت-ح-اد
الكولومبي بأاننا اعتمدنا على مدرب قاد منتخب
البÓد للتأاهل لكأاسس العالم في نسسختي البرازيل
 ٢٠١٤وروسسيا .»٢٠١٨

ولم يكن من المتوقع اسستمرار بيكرماني الذي
تولى منصسبه في  ،٢٠١٢بعد خروج كولومبيا من
دور ال-م-ث-م-ن ب-ركÓ-ت ال-ت-رج-ي-ح أام-ام إان-ج-ل-ترا في
نهائيات روسسيا.
وأانهى المدرب األرجنتيني تجربته مع كولومبيا
بسسجل يبلغ  ٤٢انتصسارا و ٢٠تعادل و ١٦هزيمة في
 ٧٨مباراة.
وقال بيكرمان في مؤوتمر صسحفي« :أانا سسعيد
للغاية وأاتمنى التوفيق دائما للفريق في المسستقبل.
لم يكن هناك أاي خÓفات».
وق -د ي-ك-ون ب-ي-ك-رم-ان ( ٦٩ع-ام-ا) اآلن م-رشس-ح-ا
لتدريب المكسسيك أاواألرجنتين.

الخميسس  06سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

ثقافة

علء الدين عشضور رئيسس أاكادÁية العزÁة للرياضضات الذهنية

مهمتنا أŸسساهمة ‘ تطوير مهارأت أŸوأرد ألبشسرية
أاكادÁية العزÁة للرياضضات الذهنية ،هي أاكادÁية حديثة النشضأاة تتسضم ،يقول رئيسضها الشضاب علء الدين عشضور ‘ تصضريح
لبداعية التي تسضعى من خللها إا¤
لـ»الشضعب»« :بالصضفة التعليمة والتدريبية إاذ تقدم تكوينا متميزا ‘ العديد من الÈامج ا إ
ليجابي وا÷يد ‘ أافراد اÛتمع بهدف الدعم والتطوير ‘ ﬂتلف اÛالت».
–قيق التغي Òا إ
حبيبة غريب
تأاسسسست أاكادÁية العزÁة للرياضسات الذهنية
«بهدف تلبية احتياجات اÛتمع من اŸوارد
البشسرية و‘ ﬁاولة منها لتضسييق الفجوة بÚ
أاسسلوب التعلم وا◊ياة الجتماعية ،خصسوصسا
فيما يتعّلق بصسقل اŸهارات القدرات التي
ت -ت -وف -ر ل -دى اإلنسس -ان وت -نشس -ي -ط -ه -ا ب -الشسكل
الصسحيح ،بغية ،يقول عÓء الدين عشسور «خلق
ال -ت -ط -وي -ر وال -ت -ن -م-ي-ة وك-ذا خ-دم-ة اÛت-م-ع
والشس -ب -اب وال -ن -اشس -ئ -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل-ى وج-ه
اÿصسوصس».
وي - -ت- -م ذالك يضس- -ي- -ف ق- -ائ :Ó- -م- -ن «ب- -رام- -ج
وتكوي -ن -ات ن -وع -ي-ة م-ه-م-ت-ه-ا ت-ط-وي-ر وت-ن-م-ي-ة
ال-ق-درات واإلمكان-ي-ات ال-ع-ق-ل-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج
إاليها الشسباب سسواء ‘ الدراسسة أاو ‘ أاو ‘
ح-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة والج-ت-م-اع-ية والتي تسساعده
وتفعيل الدور اإليجابي الذي Áكن أان تقدمه،
‘ ›ال تطوير قطاع اŸوارد البشسرية.
ول ت -ق -تصس -ر م -ه -ام األك-ادÁي-ة ع-ل-ى الشس-ب-اب
فحسسب بل تسسعى أايضسا حسسب رئيسسها« :إا¤
تنمية قدرات وإامكانيات جميع فئات اÛتمع
دون اسس-ت-ث-ن-اء والسس-ت-ث-م-ار ‘ ال-ع-ق-ل البشسري
ب- -ه- -دف رسس- -م رؤوي -ة واضس -ح -ة Ÿسس -ت -ق -ب -ل -ه -م
الدراسسي واŸعر‘ واŸهني وكذلك –قيق
أاعلى مسستوى من ا÷ودة ‘ كفاءة اŸتدربÚ
من خÓل اŸشساركة ‘ ﬂتلف الفعاليات التي
ت -خّصس ا÷انب ال -ع -ق -ل-ي سس-واء ‘ مسس-اب-ق-ات
الذاكرة وقوة ا◊فظ أاو ‘ مسسابقات ا◊سساب
ال -ذه -ن -ي أاو ‘ ب -رام -ج اŸت -اب -ع -ة ال -ن -فسس -ي -ة
Óفراد أاو كل ماله عÓقة بجانب
والشسخصسية ل أ
ال -ت-ط-وي-ر ال-ع-ق-ل-ي وال-ن-فسس-ي ،ه-ذا م-ن خÓ-ل
الÈامج التي نسسطرها ‘ اÛال التدريبي
والتعليمي والتي نهدف من خÓلها إا ¤إاعداد
جيل ذكي»،

أŸسساعدة على أكتسساب ألثقة وتطوير
مهارأت ألتفك ÒوألÎكيز
وتهدف األكادÁية أايضسا إا« ¤اكتسساب الثقة
ب -ال -ن -فسس ل -دى األط -ف -ال الشس -ب-اب م-ن خÓ-ل
الدورات والÈامج التحفيزية ،تقوية القدرة
على الÎكيز خصسوصسا ‘ التعامل مع القدرة
ال -ه -ائ -ل -ة ال -ت -ي يكتسس -ب -ه-ا ال-ط-ف-ل م-ن ح-ف-ظ
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مدير اŸركز الوطني للدراسضات والبحث
حول ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفمÈ

ألتحفظات على فيلم
ألعربي بن مهيدي هي إأجرأء قانوÊ

أاكد مدير اŸركز الوطني للدراسضات والبحث حول ا◊ركة الوطنية وثورة أاول
نوفم Èجمال الدين ميعادي أاول أامسس ،أان التحفظات التي أابداها اŸركز بخصضوصس
الفيلم الذي يتطّرق إا ¤حياة الشضهيد العربي بن مهيدي هي إاجراء قانو Êوعادي
لنتاج السضينمائي.
ومطابق للقوان ÚاŸسضÒة ل إ

وحسساب ،إاثراء روح اŸبادرة والبتكار ،تطوير
مهارة الذكاء وسسرعة البديهة ،الوصسول إا¤
ثقافة شسخصسية أاو ،¤تنمية حب الكتشساف
والتعلم لدى الشسباب واألطفال ،تطوير مهارة
ال- -ت- -فك Òوم- -لكات اإلب- -داع اÓÿق ،اع -ت -ي -اد
ال -ت-فك Òب-ط-ري-ق-ة اي-ج-اب-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ن-ج-اح،
م -ه -ارات ال -ت -واصس -ل وال -ت -ع -ام -ل ال -ن -اج -ح م-ع
اآلخ -ري -ن وأاخÒا تكوي -ن ف -ري -ق م -ن الشس -ب-اب
واألطفال من أاجل اŸشساركة و“ثيل ا÷زائر
‘ ﬂتلف الفعاليات الوطنية والدولية.

برأمج للتفوق ألدرأسسي
لدى أألطفال وألطلبة
وقد سسطرت األكادÁية العديد من الÈامج
ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسس -ط وال-ب-ع-ي-د ،ذك-ر م-ن-ه-ا
رئيسسها« :برنامج الذاكرة والتفوق الدراسسي
Óطفال والطلبة ،برنامج السستعداد النفسسي
ل أ
واŸذاك -رة ا÷ي -دة ÷م -ي -ع ال-ف-ئ-ات ،ب-رن-ام-ج
السس - -وروب - -ون وا◊سس - -اب ال - -ذه- -ن- -ى وتكوي- -ن
مدربي Úلنشسر ثقافة التعلم اŸمتع وبرنامج
التذكر اÿارق الذي يعلم من خÓله كيفية
حفظ اŸقررات الدراسسية واألرقام والكلمات
واألسسماء والوجوه وتوظيفها حتى ‘ حفظ
القرآان الكر Ëإا ¤جانب برنامج تعلم اللغة
اإل‚ل -ي -زي -ة ‘ أاسس-ب-وع ،وت-ن-ظ-ي-م ﬁاضس-رات
›انية لفائدة الطلبة ....

تأالق عاŸي ‘ بطولة ميÓنو للذأكرة
مند تأاسسيسسها  -شساركت األكادÁية من خÓل
ب -عضس أاف -راده -ا ‘ ب-ط-ول-ة إاي-ط-ال-ي-ا ل-ل-ذاك-رة
اŸفتوحة ‘ ميÓنو «و–صسلت على اŸرتبة
األو ¤عاŸيا ‘ صسنف األطفال واŸراتب
الثÓث األو ‘ ¤صسنف األشسبال» ،كما كانت
ل -ه -ا مشس -ارك -ة ي -ق -ول رئ -يسس -ه -ا ‘ «مسس -اب -ق-ة
أاوŸبياد العقل والتي شسهدت فيها اŸنافسسة
‘  3ري-اضس-ات ،ال-ذاك-رة ،ا◊سس-اب ال-ذه-ني،
اŸعكب السسحري ،ا ¤جانب مشساركت فرقنا
‘ كل من البطولة الوطنية للجامعات للذاكرة،
والبطولت Úا÷زائرية العربية للذاكرة».
Óشسارة عÓء الدين عاشسور هو مدرب ‘
ل إبرنامج السسوروبون وا◊سساب الذهني ،وأايضسا
‘ ب -رن -ام -ج السس -ت -ع -داد ال-ن-فسس-ي واŸذاك-رة
ا÷يد الذي قدم للعديد من الفئات من بÚ
ط - -ل - -ب- -ة ال- -بكل- -وري- -ا وا÷ام- -ع- -ة ،واŸسس- -ؤوول
اإلعÓمي Ÿسسابقة أاوŸبياد العقل ،التي تعد
أاول حدث من هذا النوع ‘ الوطن العربي،
كما شسغل مهمة مسسؤوول اإلعÓم والعÓقات
العامة ‘ أاول بطولة وطنية للجامعات ‘
ال-ع-ا ،⁄ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا م-دي-ن-ة ال-وادي ،إا¤
جانب كونه حكما معتمدا من الدرجة األو¤
‘ برامج الذكاء من مؤوسسسسة أاوŸيياد العقل،
م- -ق- -دم ل- -دورة ال- -ت- -خ -ط -ي -ط اإلسسÎات -ي -ج -ي
الشسخصسي ،وايضسا باحثا وأاكادÁيا ‘ ›ال
اإلعÓم والتصسال.

وذكر ميعادي بأان ﬂرج واŸنتج اŸسساعد
بشس Òدرايسس تلقى –فظات ومÓحظات من
ط- -رف ÷ن- -ة مشس- -اه- -دة م- -تكون -ة م -ن خÈاء
وم -ؤورخ Úت -ل -زم -ه ب -أاخ -ذه -ا ب -ع Úالع -ت -ب -ار
Ãوجب القانون حول السسينما والعقد اÈŸم
ب Úالطرف Úقبل بث الفيلم.
وذكر اŸسسؤوول أان «اسستغÓل األفÓم ودعائم
التصسال خاضسع للتأاشسÒة» Ãوجب القانون 11
  03حول السسينما الصسادر ‘ فÈاير ،2011م -ذك -را ب -أان اŸرك -ز ي -ح -رصس ع -ل -ى «صس -ح -ة
اإلنتاجات» بالنظر إا ¤أان النصس Áنع “ويل
وإان- -ت -اج أاع -م -ال «“سس ب -ال -دي -ان -ات أاوب -ث -ورة
نوفم Èورموزها».
وأاوضسح أان اللجنة التي تسسعى إا ¤اسستكمال
التحفظات واÓŸحظات حول فيلم العربي
بن مهيدي «تضسمن صسحة األعمال حول حرب
التحرير الوطني» ،مذكرا بأانه اجراء عادي
بالنسسبة لكل انتاجات وزارة اÛاهدين منها
«زبانة» لسسعيد ولد خليفة و»لطفي» ألحمد
راشس- -دي و»غ -روب ال -ظ Ó-ل» Ùم -د ÿضس -ر
حمينة.
وكان اıرج واŸنتج اŸسساعد بشس Òدرايسس
قد أاعلن أان وزارة اÛاهدين «منعت كل بث
أاو اسستغÓل لفيلمه قبل األخذ بع Úالعتبار
بالتحفظات التي أابدتها ÷نة اŸشساهدة».
وكان من اŸرتقب أان يعرضس الفيلم الذي ”
اإلعÓن عنه وتأاخÒه عدة مرات ‘ نهاية
” اسستكماله وتسسلميه
السسنة ا÷ارية ،بحيث ّ
للمنتج ÚاŸسساعدين للمشساهدة.
وصسّ- -رح اıرج أان ال -ل -ج -ن -ة رفضست ﬁت -وى
الفيلم معتÈا هذا «شسك ÓخطÒا للرقابة من
شس-أان-ه اŸسس-اسس ب-ح-ري-ة اإلب-داع السس-ي-ن-م-ائي»
مضس- -ي- -ف -ا أان ع -م -ل -ه ي -ب -ق -ى «وف -ي -ا لكت -اب -ات
شسخصسيات تاريخية بارزة».
و‘ تدخل له حول منع اسستغÓل الفيلم حول
ب -ن م -ه -ي -دي أاك -د وزي -ر ال -ث -ق -اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي أان ال-ف-ي-ل-م ي-جب أان يكون «م-ط-اب-ق-ا
ل -لسس -ي -ن -اري -واألول» مضس -ي -ف -ا أان اÓŸح-ظ-ات
وال -ت-ح-ف-ظ-ات ال-ت-ي أاب-دت-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة ي-جب أان
تؤوخذ بع Úالعتبار حتى يكون الفيلم مطابقا
للنصس.
و”ّ تصسوير الفيلم الذي اقتبسسه للسسينما عبد
الكر Ëبهلول وكتب السسيناريو مراد بوربون
اسس -ت -ن -ادا إا ¤شس -ه -ادات ل -رف -ق -اء ال-ع-رب-ي ب-ن
م- -ه- -ي -دي وع -ائ -ل -ت -ه ‘ ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة
واألخضسرية وبسسكرة وبشسار وبجاية وتلمسسان

و ‘ % 30اسس -ت -ودي -وه-ات ب-ت-ونسس ،ح-يث ق-ام
الفريق اŸكلف بالفيلم بإاعادة ديكور سسنوات
.1940
وذكر اıرج بأان الفيلم اسستفاد من ميزانية
قدرت بحوا‹  520مليون دج بتمويل متسساوي
ل -وزارت -ي ال-ث-ق-اف-ة واÛاه-دي-ن ،إاضس-اف-ة اإ¤
مسس - -اه - -م - -ات اŸت - -ع - -ام- -ل Úالق- -تصس- -ادي،Ú
ا÷زائري« Úالعمومي Úواÿواصس» اي غÓف
ما‹ اجما‹ يقارب  700مليون دج،
وشسارك ‘ الفيلم خالد بن عيسسى (‘ دور
العربي بن مهيدي) ونبيل عسسلي وإايدير بن
ع-ي-ب-وشس وآاخ-رون ،وه-و ال-ع-م-ل ال-ذي أان-ت-ج-ته
الشسركة ا÷زائرية «la source Les
 »films deالتي قدمت سسابقا «رحلة اإ¤
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة» ل-ع-ب-د الكر Ëب-ه-ل-ول كما
شساركت ‘ انتاج «فضسل الليل على النهار»
للسسينمائي الفرنسسي أالكسسندر أاكادي.
ويعت Èالعربي بن مهيدي شسخصسية فاعلة ‘
ا◊ركة الوطنية ،ناضسل ضسمن صسفوف حزب
الشس- -عب ا÷زائ- -ري ،ث- -م ‘ ح- -رك- -ة ان- -تصس -ار
ا◊ريات الدÁقراطية ،قبل أان يلتحق باللجنة
الثورية للوحدة والعمل سسنة .1954
ك -م -ا ي-ع-د عضس-وا م-ؤوسسسس-ا ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ب -ح -يث ك-ان خÓ-ل ح-رب ال-ت-ح-ري-ر
مسسؤوول على ناحية وهران ثم على اŸنطقة
ا◊رة ل -ل -ع -اصس-م-ة ع-قب مشس-ارك-ت-ه ‘ م-ؤو“ر
الصسومام
سسنة  .1956ونظم ونسسق بن مهيدي العمليات
األو ¤ل- -ل- -م- -ن- -ط -ق -ة ا◊رة ل -ل -ع -اصس -م -ة ضس -د
اŸسستعمر الفرنسسي ،وأاوقفه جنود ا÷Ôال
ماسسو ‘  23فيفري  1957شسهرا بعد إاطÓق
معركة ا÷زائر ،ليتعّرضس للتعذيب ثم يغتال
ليلة الثالث إا ¤الرابع من مارسس  1957بأامر
من ا÷Ôال بول أاوسساريسس.

لطلسس بداية من السضبت القادم
–تضضنه قاعة ا أ

أسسبوع آأفاق ألسسينمائي يعرضض
 10أفÓم وثائقية عربية

تعود
إا ¤العهد القدË

مديرية ألثقافة
تسسÎجع  37قطعة
أأثرية من ألفخار وقطع أأخرى
اسستلمت مديرية الثقافة لوهران مؤوخرا عدة قطع قدÁة منها  37قطعة أاثرية من الفخار تعود إا ¤العهد القد Ëحسسبما اسستفيد امسس األربعاء
لدى هذه الهيئة.وتخصس القطع األخرى اŸسسÎجعة  20عظم إانسسا Êوصسحن Úاثن Úيعودان إا ¤العهد القد Ëومنقوشسة واحدة –توي على كتابة
رومانية وحجارة طبيعية من زجاج و  05جرات ذات أاحجام ﬂتلفة و أاحجار غﬁ Òددة حسسبما اوضسح اŸكلف بالÎاث بذات اŸديرية.
كما سسلمت اÛموعة اإلقليمية للدرك الوطني بوهران التي قامت ‘ جويلية اŸاضسي بحجز هذه القطع بعدما كانت بحوزة جمعية ﬁلية عدة
قطع أاخرى حسسب جمال الدين برقة الذي اشسار ا ¤أان «عملية السسÎجاع “ت بالتنسسيق مع مديرية الثقافة».ومن جهتها سسلمت ذات اŸديرية
القطع اÙجوزة إا ¤اŸتحف الوطني العمومي « أاحمد زبانة « لوهران للحفاظ عليها بعد أان اطلع ﬂتصسون من هذه اŸؤوسسسسة اŸتحفية على
قيمتها التاريخية حسسب برقة و ” العثور على القطع اŸذكورة عند جمعية مهتمة بالبيئة والÎاث ببلدية العنصسر (دائرة ع ÚالÎك) التي كانت
تعرضسها داخل « شسبه متحف « تابع لها بغرضس اÙافظة عليها وفق ذات اŸصسدر.

القسسم الثقا‘ :ينظم الديوان الوطني للثقافة
واإلع Ó-م ب -ال -ت -ع-اون م-ع ج-م-ع-ي-ة « -CINU
 VERSمن  08إا ¤غاية  10سسبتم Èا÷اري
الطبعة اÿامسسة من فعاليات «أاسسبوع آافاق
السس-ي-ن-مائي  ،»2018ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا ق-اعة
األطلسس باب الواد ،بالعاصسمة.
تشسارك ‘ هذه الدورة ،حسسب بيان للديوان،
–صسلت الشسعب على نسسخة منه 10 ،أافÓم
وث -ائ-ق-ي-ة ،وروائ-ي-ة وقصسÒة وŒري-ب-ي-ة ‡ث-ل-ة
إاضس- -اف- -ة إا ¤ا÷زائ- -ر لـ  06دول ع-رب-ي-ة ه-ي
ف- -لسس- -ط ،Úمصس- -ر ،اŸغ- -رب ،ت -ونسس ال -ع -راق
وسسوريا..
ل -ل -ت -ذك ،Òت -ه -دف ت -ظ -اه-رة «أاسس-ب-وع آاف-اق
السسينمائي» إا ¤تعريف ا÷مهور العربي أاكÌ
بالسسينما اŸسستقلة ،و–فيزهم على متابعة
إان-ت-اج-ات-ه-ا ،ك-م-ا ه-ي م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-وف Òوسس-يلة
يشساهد ا÷مهور من خÓلها األفÓم العربية
اŸع -اصس -رة ال -ت -ي – ⁄ظ -ى ب -ف -رصس ك -اف -ي-ة
ل -ل -ع -رضس ب-دور ال-ع-رضس السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،وي-ق-ام
األسس -ب -وع ك -ل سس -ن -ة ب -ب -ل -د ع -رب-ي وك-انت أاول
انطÓقة له سسنة  2014من بÒوت بلبنان.
سس-ي-ف-ت-ت-ح ال-ت-ظ-اه-رة ي-وم السس-بت «ف-يلم 3000
ليلة :وهو فيلم فلسسطيني من نوع الدرامة من
إاخراج وتأاليف مي اŸصسري وبطولة ميسساء
ع -ب -د ال -ه -ادي ون -ادرة ع -م -ران وك-ر Ëصس-ال-ح
وهيفاء أاغا .الفيلم عرضس ‘ قسسم السسينما
ال -ع -اŸي -ة اŸع -اصس -رة ‘ م -ه -رج -ان ت-ورون-ت-و

السس -ي -ن-م-ائ-ي ال-دو‹ ع-ام  .2015ك -م -ا اخ -تÒ
ليمثل األردن عن فئة أافضسل فيلم بلغة أاجنبية
‘ ح- -ف- -ل ت- -وزي -ع ج -وائ -ز األوسسكار ال -ت -اسس -ع
والثمانون .قصسة الفيلم مسستوحاة من أاحداث
واق-ع-ي-ة َُŸدِرسس-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ت-ع-ت-قل ‘ أاحد
السسجون اإلسسرائيلية Ÿدة  3000ليلة بسسبب
تهمة  ⁄ترتكبها ،وتلد طفلها وراء القضسبان.

إأعدأد:

الخميسس  ٠٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

العدد ١٧٧٣٩
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

رسسالة إŸدرسسة

ع د ن ا إإ ل ي ك م د ر س س ت ي إ ◊ ب ي ب ة

بقلم أمينة جابالله

لع-زاء وإا ¤ك-ل
إا ¤ك -ل ال -ت Ó-م -ي-ذ ا أ
لفاضسل  ..بكل حب
طاقم الÎبية ا أ
وم -ودة أارحب ب -ك-م ‘ ب-ي-ت-ك-م ال-ث-ا،Ê
ال -ب -يت ال -ذي ان -ت-ظ-رك-م ب-ع-د ع-ط-ل-ة
الصس- -ي- -ف ل- -ي- -قّ- -دم ل -ك -م ك -ل وسس -ائ -ل
ال- -راح -ة ل -ت -ت ّ-م ع -م -ل -ي -ة ال -ت -دريسض
وال- - - -ع- - - -م- - - -ل الÎب- - - -وي ب - - -ن - - -ج - - -اح.
لب -ط -ال ..أاح -ي -ي ف-ي-ك-م
ت Ó-م -ي -ذي ا أ
‚اح -ك -م وان -ت -ق -ال -ك -م م -ن سس -ن-ة إا¤
أاخ -رى و لسس -ي -م -ا ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ذي-ن
تعÌوا ‘ العام اŸنصسرم و ⁄يقعدهم
الرسسوب عن خوضض غمار التحدي لهذا العام ..فكّلكم
ب -ال -نسس-ب-ة إاّ‹ مشس-روع ت-ل-م-ي-ذ ن-اج-ح ق-ادر ع-ل-ى –ق-ي-ق
نتائج تخوله للتقدم والسستمرار ‘ مسسÒة النجاح التي
لعوام السسابقة وذلك بفضسل العمل
تخطى جزءا منها ا أ
اŸت -واصس -ل وال -ت -ف-اع-ل الَ-بّ-ن-اء ب Úم-ا ي-ق-دم-ه ل-ك-م اŸع-ل-م
واŸواد ال - - - - -دراسس - - - - -ي - - - - -ة ذات اŸن - - - - -ه - - - - -ج ال - - - - -ه- - - - -ادف.
إا ¤كل اŸعلم ÚواŸدراء و عمال الÎبية Ãختلف اŸهام
لف -اضس -ل ..ك -م -ا ج -رت ال-ع-ادة م-ن ك-ل ع-ام ت-ن-ت-ظ-رك-م
ا أ
اŸهمة النبيلة ذاتها والتي تتمثل ‘ احتواء التÓميذ من
ك- -ل ا÷وانب ..اح- -ت- -واء ت- -رب- -وي وت- -ع- -ل- -ي -م -ي وم -ع -ر‘
واجتماعي..
الح -ت -واء ال -ذي ُي -م ِ-ك -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ن صس -ق-ل اŸع-ارف
واŸع -ل -وم -ات اŸق -دم -ة م -ن خ Ó-ل الÈن -ام -ج ال-دراسس-ي..
الرامي ‘ نهاية العام إا ¤اسستيعاب اŸواد التي تتفاوت
درجاتها من تلميذ إا ¤آاخر..
لخ -ط -اء ال -ت -ي وق -عت
وال- -ت- -ي أا“ن- -ى أان ت- -ت- -دارك- -وا ا أ
لعوام اŸنصسرمة كي ل تتكرر ..وأاقصسد هنا مرافقة
ا أ
ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ي-ج-دون صس-ع-وب-ة ‘ ال-ف-ه-م و ال-ت-ح-ليل
والÎك - - - - - -ي - - - - - -ز..وه - - - - - -م ل - - - - - -يسس - - - - - -وا ب - - - - - -ق - - - - - -ل- - - - - -ة.
فأامانة أان تشسجعوا كل تلميذ ‘ كل عمل يقوم به ..و⁄
ل تبادروهم ‘ أاول يوم دراسسي بهدية بسسيطة كبطاقة
–ف -ي -زي -ة –م-ل اسس-م أانت ال-ب-ط-ل  ..ع-زي-زي ال-ت-ل-م-ي-ذ
ثق بنجاحك ..فأانا سسأاكون دوما بجانبك.
عام دراسسي موفق

بكل حب و سسÓم دخل علينا هذا العام الدراسسي ا÷ديد..
ل-ي-ع-ل-ن ع-ن ب-دء ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل والج-ت-ه-اد ..وم-ا ي-ن-بغى على
تÓميذنا إال أان يركزوا ‘ اŸناهج اŸقÎحة عليهم ..ليتسسنى
ل-ه-م ال-وصس-ول إا ¤ق-م-ة ال-ن-ج-اح ب-ك-ل سس-ع-ادة وارت-ي-اح ..وح-تى
تسسهل عملية التعليم للمعلم Úوسس ÒاŸؤوسسسسة الÎبوية بشسكل
لسس-ر أان تسس-ع-د ب-ب-ل-وغ ف-ل-ذات
سس-ل-ي-م وه-ادف ..ت-ت-م-ن-ى أاغ-لب ا أ
أاكبادها ذروة السستيعاب ..وهي متأاكدة أان التلميذ هو أامانة
‘ أاع-ن-اق اŸع-ل-م وسس-ائ-ر ال-ع-ام-ل Úب-اŸدرسس-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èب-ي-تهم
الثا.Ê

أمينة جابالله

«ل-ن-ع-يشض بسسÓ-م» ،ك-انت أاول ح-روف سس-ج-ل-ت-ه-ا أان-امل اŸعلمÚ
وخطتها لتعلو صسدر الصسبورة وهي أاعمق كلمة –ّدد معنى
لنسسانية وما أاجملها من كلمة تعانق الضسمائر والقلوب..
ا إ
لذان ..فلكل
لرواح ول“لها ا آ
وكأانها صسوت عذب يÓمسض ا أ
اŸع -ل -م Úال -ذي -ن اسس -ت -ق -ب -ل -وا ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ك-ل-م-ة ت-ع-ن-ي ال-ع-ط-اء
وا ..Òÿفحبذا لو يتجنب بعضسهم أامورا كانت ونأامل أان ل
لمور غÒ
نسسمع بها ول نراها ‘ هذا العام ..ومن ب Úتلك ا أ
لسسر ا÷زائرية تتمثل ‘ مايلي من النقاط:
اÙببة لدى ا أ
لسساتذة للتÓميذ
أاول ،هو ذلك السسؤوال الذي يوجّهه بعضض ا أ
‘ بداية السسنة الدراسسية «ماذا يشستغل والدك؟» .فإانها عبارة
Œرح اŸشساعر للبعضض فهناك من يكون والده متو‘ رحمه الله
لنه ل يفيد ‘ أاي
نتمنى من كل أاسساتذة Œنب هذا السسؤوال أ
Óسستاذ.
شسيء ل للتلميذ ول ل أ
لدوات اŸدرسسية ..قد تسستعÚ
أاما النقطة الثانية تخصض ا أ
ب-عضض ال-ع-ائÓ-ت ب-أاغ-ل-ف-ة وك-راريسض السس-ن-ة اŸاضسية ،ف Óداعي
للتعقيد يرحمكم الله ،فبعضض العائÓت ل Áلكون اŸال الكا‘

مصسطفى إإسسحاق بوسسحاقي ..إلباحث عن إلنجوم
ي-ف-ت-خ-ر أاب-ن-اء م-دي-ن-ة بومرداسض
ك - -ثÒا ب - -اب - -ن ب - -ل - -دت - -ه - -م ،ع- -ا⁄
الفيزياء الفلكية ،الذي ولد فيها
سس - -ن - -ة  ،1967ودرسض م- - - - -راح - - - -ل
ال -ت -ع -ل -ي -م ك -اف -ة ب-ا÷زائ-ر إا ¤أان
ان- -ت- -ق- -ل إا ¤م- -دي- -ن- -ة م -ونÎي -ال
ل“ام دراسسته هناك.
الكندية إ
‘ سس- -ن -ة – 1994صس-ل مصس-طفى
إاسسحاق بوسسحاقي على الليسسانسض
‘ علم ا◊اسسوب من جامعة كيبك
ال-ك-ن-دي-ة ،ث-م شس-ه-ادة ل-يسس-انسض ‘
ال -ف -ي-زي-اء م-ن ج-ام-ع-ة م-ونÎي-ال
عام ..1998
ب-ع-ده-ا ،ع-م-ل أاسس-تاذا ‘ ›الت
البحث العلمي بجامعات عدة من
ب -ي -ن -ه -ا ج-ام-ع-ة ت-كسس-اسض ب-دالسض
وج- -ام- -ع- -ة ج- -ون- -ز ه- -وب -ك -ي -ن -ز ‘
ب -ال -ت-ي-م-ور .اشس-ت-غ-ل ع-ل-ى ال-ب-حث ‘ ›ال “دد ال-ك-ون وال-ط-اق-ة اŸظ-ل-م-ة
واŸادة اŸظلمة ،وكانت بعضض أابحاثه مدعمة من مؤوسسسسة العلوم الوطنية
لبحاث العلمية ‘ الدوريات واÓÛت
لمريكية .له مئات اŸقالت وا أ
ا أ
لمريكية..
العاŸية ،وهو من أاعضساء ا÷معية الفيزيائية ا أ

شساركنا با◊ل اŸناسسب وإاتصسل على الرقم
0674040596

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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لشس -راء ك -ل اŸسس -ت -ل-زم-ات وخ-اصس-ة إاذا ك-ان ه-ن-اك  4أاو  5أابناء
يدرسسون ..
إاذا  ⁄يسستطع الطفل توف Òكتاب :لداعي لضسربه وإاهانته
أاطلب منه أان يتابع مع زميله ..وإاذا تأاخر عن إاقتناء اللوازم
اŸدرسس -ي -ة ل داع-ي ل-ت-ذكÒه أام-ام زمÓ-ئ-ه وإاه-ان-ت-ه ،ف-رÃا ⁄
يوفر والده ثمنها هذا إاذا كان لديه والد أاصس.Ó
وإاذا اكتشسفت أانه يتيم أاو فق Òيدرسض عندك ليسض قادرا على
لغلفة خصسصض مبلغ  500دج من أاموالك
توف Òالكراريسض وا أ
وهو مبلغ جد بسسيط واقتني له الكراريسض بدون أان تعلن ذلك
أامام زمÓئه..
كن إانسسانا قبل أان تكون أاسستاذا واحذر أان تكسسر قلب طفل
يتيم أاو فق Òذنبه الوحيد أانه خلق فقÒا.
ودمتم يا أايها السسادة اŸدراء اŸعلم ÚوالÎبوي ‘ ..Úخدمة
الوطن واŸواطن.

¿OQ’CG

لردن
ا أ
لردن -ي -ة
رسس- -م- -ي ً-ا اŸم -ل -ك -ة ا أ
الهاشسمية وعاصسمتها عsمان ،دولة تقع
لوسسط
‘ جنوب غرب آاسسيا تتوسسط الشسرق ا أ
ب -وق -وع -ه -ا ‘ ا÷زء ا÷ن-وب-ي م-ن م-ن-ط-ق-ة بÓ-د
الشسام والشسما‹ Ÿنطقة شسبه ا÷زيرة العربية،
ل - - -ه - - -ا ح - - -دود مشسÎك- - -ة م- - -ع ك- - -ل سس- - -وري- - -ا م- - -ن
الشسمال،،فلسسط Úمن الغرب العراق من الشسرق،
و–دها شسرقاً وجنوباً اŸملكة العربية السسعودية
كما تطل على خليج العقبة ‘ ا÷نوب الغربي،
لحمر
حيث تطل مدينة العقبة على البحر ا أ
Óردن
ويعت Èهذا اŸنفذ البحري الوحيد ل أ
لردن
لردن نسس -ب-ة إا ¤ن-ه-ر ا أ
سس -م -يت ب -ا أ
ال - - -ذي Áر ع- - -ل- - -ى ح- - -دوده- - -ا
الغربية.

❊ إاذا ك- -نت ‡ن  ⁄ي- -ن- -ج -ح -وا ال -ع -ام اŸنصس -رم
اسس- -ت -ف -د م -ن ع -امك اŸاضس -ي Ãا واج -ه -تك م -ن
صس-ع-وب-ات وك-ي-ف ت-غ-ل-بت ع-ل-يها وتذكر عزيز
لنسس -ان ال -ع -اق -ل ه -و
ا÷زائ- -ري الصس -غ ،Òأان ا إ
الذي يسستفيد من Œاربه السسابقة.
❊ حافظ على نظافة مدرسستك وعدم الكتابة
ع -ل -ى ا÷دران أاو اŸق -اع -د ال -دراسس -ي -ة وع-دم
لرضض بل ضسعها ‘ أاماكنها
لوسساخ على ا أ
إالقاء ا أ
اıصسصس-ة ل-ه-ا ،وح-اف-ظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة جسسمك
لÁان
لن النظافة من ا إ
وشسعرك ومÓبسسك أ
لم -راضض ب -إاذن ال -ل -ه وت -ري -ح
وت- -ب- -ع- -د ع -نك ا أ
نفسسيتك.

لَْيد وهو القوة .واŸعنى :ما
إاياد :اسسم علم مذكر عربي ،من ا أ
أاُuيد الشسيءُ به ،ما يقsوم به من جانبيه ،فهما إايادان ،وكل ما
َيقي ،وإاياد ا÷يشض اŸيمنة واŸيسسرة ،واَْŸعقل ،السس ،Îا÷بل
ا◊صس ،Úصس- -احب ال- -ق -وة ،الÎاب ي -ج -ع -ل ح -ول ا◊وضض أاو
اÿباء ليمنع تسسtرب اŸاء .وهو اسسم قبيلة.
سسناء :اسسم علم مؤونث عربي معناه :الشسرف والرفعة ،من
ي ،أاي صسار ذا شسرف ورفعة .والسسناء :لغة ‘ السسنا،
الفعل سَسِن َ
وه -و الُÈق والuضس -ي -اء .ق -ال الشس -اع -ر وق -د اسس-ت-خ-دم السس-ن-اَء
ء وسسنا.
والسسنا معاً :أايها البدر سسنا ً

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  06سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1439هـ

فيما اسستقر عدد الوفيات غرقا عند  5حا’ت

العدد
17739

21

تراجـ ـ ـع عـ ـ ـدد اŸصسطاف ـ ـ Úبتيبازة هذا اŸوسسم
’ول رابح بن دوحة أان مصسالح القطاع أاحصست توافد  5753600مصسطاف على ﬂتلف
’عÓم والتوجيه Ÿديرية ا◊ماية اŸدنية لتيبازة اÓŸزم ا أ
’حصساء وا إ
كشسف عضسو مكتب ا إ
الشسواطئ اÙروسسة من الفا— جوان وا ¤غاية  2سسبتم ،Èفيما بلغ هذا العدد حدود  6298100مصسطاف خÓل نفسس الفÎة من العام اŸنصسرم.

تيبازة :عÓء ملزي

إاذا كانت اأ’سسباب المباشسرة التي أافرزت هذه
المعطيات تبقى مختلفة وغير مضسبوطة على
ا’طÓق فإانّ مصسالح الحماية المدنية سسجلت
ضسمن تقاريرها الدورية انخفاضسا محسسوسسا
ف-ي ع-دد ال-ج-رح-ى ب-ف-ع-ل ال-غ-رق ب-الشس-واط-ئ
إاضس-اف-ة ال-ى ان-خ-ف-اضس ع-دد ال-م-ن-ق-ول-ي-ن ال-ى
المراكز الصسحية بالتوازي مع انخفاضس عدد
التدخÓت المسسجلة على مدار الموسسم اأ’مر
ال-ذي ي-ع-ت-ب-ره ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع ث-م-رة
م-ب-اشس-رة ل-ل-ح-مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-متواصسلة
ال -ت -ي ب -اشس-رت-ه-ا ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ف-ي ه-ذا
ال -م -ج -ال ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ق -ط -اع -ات أاخ-رى
وجمعيات فاعلة.
في هذا ا’طار ،تّم إاحصساء  7616تدخل هذا
ال -م -وسس-م ،وذلك إ’ن-ق-اذ  4849غ -ري -ق ج-رح
 2762م- -ن -ه -م و أاسس -ع -ف  2554م-ن-ه-م بعين
المكان ،فيما تمّ نقل  208حالة الى مختلف
ال- -م- -راك -ز الصس -ح -ي -ة ال -م -ج -اورة ل -م -واصس -ل -ة
ا’سسعافات الضسرورية مع ا’شسارة الى كون
أاعوان القطاع كانوا قد نقلوا  397حالة الى
المراكز الصسحية الموسسم الفارط .

أاما فيما يتعلق بالوفيات فقد احصست مصسالح
الحماية المدنية انتشسال جّثة شساب من المدية
تعرضس لنوبة صسرع حينما كان يتنزه بدواسسة
مائية بشساطئ الحمدانية ببلدية شسرشسال .

كما تمّ انتشسال جثث  4حا’ت اخرى بمناطق
صسخرية غير مسسموحة للسسباحة بكل من عين
تقورايت وشسرشسال و تيبازة .
م -ع ا’شس -ارة ال -ى ان ج ّ-ل الضس -ح -اي -ا ت -ت -راوح

شسا’Óت ‘أايت فلكاي‘ طبيعة خÓبة ›هولة لدى الكثÒين

بعد تعي ÚاŸقاولة اŸكلفة باŸشسروع و–ديد مدة ا’‚از

الشسروع قريبا ‘ تسسييج اŸوقع اأ’ثري «ديانا فيتÒانوروم»

’يام «القليلة اŸقبلة» بإاشسراف من
سسيشسرع ‘ ا أ
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-تسس-ي Òواسس-ت-غÓ-ل اŸم-ت-ل-كات
’ثري «ديانا
الثقافية ‘ عملية تسسييج اŸوقع ا أ
فيتÒانوروم» ببلدية زانة البيضساء الواقعة على
ب -ع-د ح-وا‹  50ك-ل-م شس-م-ال غ-رب م-دي-ن-ة باتنة،
بحسسب ما أاكده أامسس ،اŸدير اÙلي للثقافة عمر
كبور .
تم تعيين المقاولة المكلفة بتسسييج الموقع وهي
متواجدة بعين المكان في انتظار مباشسرة اأ’شسغال
التي سستدوم حوالي  3أاشسهر كأاقصسى تقدي ،بحسسب
ما أاوضسح نفسس المسسؤوول لـ/وأاج مضسيفا بأان العملية
ت-دخ-ل ضس-م-ن م-خ-ط-ط اسس-ت-ع-ج-الي لحماية مواقع
أاثرية بو’يات تيبازة وعنابة والمسسيلة إالى جانب
موقع تيمقاد (باتنة) الذي شسارفت فيه اأ’شسغال
على ا’نتهاء وأاضسيف موقع زانة اأ’ثري للتكفل به
ضس -م-ن ه-ذا ال-م-خ-ط-ط ال-مسس-ج-ل ف-ي سس-ن-ة ،2008
وذلك ب -ع -د م -راسس Ó-ت ع -دي -دة وج-ه-ت-ه-ا م-دي-ري-ة
الثقافة إالى وزارة الثقافة تتضسمن ضسرورة التدخل
لوقف التردي الذي تشسهده آاثار منطقة «ديانا»
وموقعها اأ’ثري.
سستمك ّن العملية وفق ذات المختصس من المحافظة
على هذا الموقع الروماني المتواجد بالقرب من
التجمع الثانوي زانة أاو’د سسبع بمحاذاة الطريق
الو’ئي  153الرابط بين الطريق الوطني رقم 75
وبلدية وادي الماء وحمايته من عديد اأ’خطار
التي تحدق به وخاصسة من الزحف العمراني.

تقع قرية ‘أايت فلكاي‘ ‘ سسفوح جبال
البابور على ارتفاع يقارب  1200م،Î
ل من و’يات
وهي على بعد متسساو من ك ّ
سسطيف وجيجل وبجاية.
قامت مجموعة متنّزهي جبال ‘البابور‘ بو’ية بجاية ،خÓل العطلة اأ’سسبوعية
الماضسية ،بأاخذ مجموعة من المنخرطين فيها’ ،سستكشساف شسّ’Óت أايت
فلكاي ،ببلدية درقينة.
يتعلق اأ’مر بمواقع سساحرة الجمال مجهولة من الجمهور ،خاصسة
مواطني و’ية بجاية .تتواجد قرية أايت فلكاي ،على بعد  16كلم
جنوب شسرق المقر الرئيسسي لبلدية درقينة ،وهي واقعة بمنطقة
اسستراتيجية لكونها تتوسسط تقريبا على نفسس البعد كل من و’يات
سسطيف و جيجل و بجاية.
يمكن الوصسول إالى هذه المنطقة الخÓبة ،عن طريق اسستعمال
الطريق البلدي الشّسديد ا’نحدار ،الذي يعتبر الوحيد الذي يفك
العزلة عن المنطقة ،والذي يمكن أان تسسير عليه المركبات .يتنقل
القروّيون إاليها عن طريق الحافÓت الصسغيرة أاو باسستخدام وسسائل
ال-ن-ق-ل ال-خ-ا ّصس-ة ب-ه-م ،وع-ل-ى ال-م-ن-ح-درات ال-ج-ب-لّ-ية التي تغمرها
المياه ،نجد بنايات قروّية ومزارع المصساطب التي ُتغرسس فيها
أاسساسسا خضسروات وفواكه.
ك-م-ا ت-ت-مّ-ي-ز ال-م-ن-ط-ق-ة ب-ت-رب-ي-ة ال-م-واشس-ي لÓ-سس-ت-ع-م-ال ال-م-ن-زلي
الشسخصسي ،وتتمثل في تربية كل من الدواجن واأ’غنام واأ’بقار
وال -م-اع-ز ع-ل-ى وج-ه ال-خصس-وصس ،وف-ق-ا ل-تصس-ري-ح-ات م-رشس-دن-ا،
Óه
عاشسور ،أاحد المتقاعدين» ،يجذب هذا المكان الذي تم أ
أاشس -ج -ار ال -ب ّ-ل -وط ذات ال -ل -ون اأ’خضس-ر ال-ق-ات-م ،زواره ال-ذي-ن ’
يسستطيعون مقاومة جمال مناظره والرغوة البيضساء التي تتشسكل
ع -ن -د تسس -اق-ط م-ي-اه شس’Ó-ت-ه ،وك-ذا رائ-ح-ة عصس-ارة ال-ن-ب-ات-ات
والخشسب ،والمكان كلّه مواقُع خÓبة ،نجد في هذه القرية
تقاليد عريقة فيما يتعلق بالفÓحة والحراثة».
من جهتها ،تقول الحاجة فاطمة« ،المتجّولون ينبهرون بما
يكتشسفوه خÓل نزهتهم ،وتأاسسفوا لكون المكان مجهو’ من
مواطني الو’ية وباقي الوطن ،كيف ’ ! ونحن نتجول يتسسرب
إالى آاذاننا صسوت المياه المتدفقة ،التي تزداد حّدتها كلما اقتربنا من
المكان السساحر والخÓب ،حيث تتواجد الشسّ’Óت التي تظهر فجأاة ،و’ يمكن

اع-م-اره-م ب-ين  15و 38سس-ن-ة م-ا ي-ؤو ّك-د ع-ل-ى
كونهم من الشسباب المجازفين غير الواعين
بالمخاطر المحدقة التي تسسببها السسباحة في
ال -ب -ح -ر ،وك -ان أاج -در ب -ه-م ا’ل-ت-زام ب-نصس-ائ-ح

ديانا مدينة رومانية بنيت
‘ القرن الثا ÊللميÓد
أان تكون إا’ مندهشسا ومنبهرا من جمال المكان».
إان مياه الشسّ’Óت المتدّفقة على ارتفاع يفوق الثÓثين مترا ،والتي تفصسل بينها
بضسعة أامتار في قلب الغابة ،تقطع أانفاسس كل زائر تقع أاعينه عليها ،ولكن من
أاجل الوصسول إالى هذا المكان الرائع بل والعظيم ،ينبغي على الزوار المشسي
على اأ’قدام لبضسعة كيلومترات ،إاذ
أانه الثمن الذي يجب دفعه لÓسستمتاع
بهذه المناظر اأ’خاذة ذات الجمال
السساحر.
ت- -ت- -م- -ت -ع أايضس -ا ق -ري -ة ‘أايت ف -لكاي‘
الجميلة بتنوع حياتها البرية حيث نجد
ف- -ي- -ه- -ا ،ال -مكاك ال -ب -رب -ري واب -ن آاوى
الذهبي وحيوان النيصس وطائر كاسسر
الجوز القبائلي الشسهير المتوطن بجبال
البابور ،دون أان ننسسى الخنزير الذي
ي -ع -ت -ب-ر ع-دّو ال-م-زارع-ي-ن لكون-ه ي-فسس-د
مزروعاتهم.
ل-ق-د قضس-ى م-ت-ن-زه-و ج-ب-ال ال-ب-ابور وقتا
ممتعا جدا ،إاذ سسبحوا في اأ’حواضس
التي شسكلها تدفق المياه على مّر القرون،
مياه منعشسة تكاد تكون جليدية ،تتميز
بنقائها و نظافتها ،وفي اأ’خير ،غادروا
هذه المناظر الفريدة من نوعها وهذه
ال -ط -ب -ي -ع -ة ال -خضس -راء ال -ت-ي اسس-ت-ق-ب-ل-ت-ه-م
ومتعتهم لبعضس الوقت ،وكلهم أامل في أان
تلتفت السسلطات يوما إالى هذه اإ’مكانيات
ال-ه-ائ-ل-ة ،ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ال-م-ن-ط-ق-ة عّلها
تجعل منها منتجعا وموقعا سسياحّيا.

بجاية :بن النوي توهامي

وارشس-ادات ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ على
أارواحهم.
ع -ل-ى صس-ع-ي-د آاخ-ر ،حصس-د اره-اب ال-ط-رق-ات
خÓل الفترة ذاتها  8اشسخاصس في ظروف
م -خ -ت -ل-ف-ة وف-ي  721ح -ادث ت -دخ -لت ف-ي-ه-ا
الحماية المدنية في  1120حالة و تمّ اسسعاف
 712جريح متفاوتة الخطورة.
إا’ أاّنه بالرغم من هذه اأ’رقام المرعبة ،فإاّن
ع -دد الضس-ح-اي-ا ان-خ-فضس نسس-ب-ي-ا م-ق-ارن-ة م-ع
السس -ن-وات ال-ف-ارط-ة ،اأ’م-ر ال-ذي تّ-م ال-وق-وف
ع -ل -ي -ه ايضس -ا ب -مسس-أال-ة ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات ال-ت-ي
شس -ه -دت ان -خ -ف -اضس -ا م -ل -ح -وظ -ا م-ق-ارن-ة م-ع
المواسسم السسابقة بحيث تمّ تسسجيل  28حريقا
في نمط اأ’دغال والغابات ،مما أاسسفر عن
ات Ó-ف  15,65هكت-ار م-ن الصس-ن-وب-ر ال-ح-لبي
وهكت- -ار واح -د م -ن اأ’دغ -ال ،اضس -اف -ة ال -ى 5
حرائق تعنى با’عÓف والتبن أاسسفرت عن
اتÓف  900حزمة تبن وهكتار من الحصسيدة و
 4ح -رائ -ق خ -اصس-ة ب-ال-م-ح-اصس-ي-ل ال-زراع-ي-ة
أاسس- -ف- -رت ع -ن ات Ó-ف  8هكت -ار م -ن ال-ق-م-ح
بشسقيه ،كما تم تسسجيل إاتÓف  350شسجرة
مثمرة وخليتي نحل.

ت-ع-د «دي-ان-ا ف-ي-ت-ي-ران-وروم» ب-حسسب م-ا أاف-ادت ب-ه
مصسلحة التراث اأ’ثري بمديرية الثقافة من المدن
ال -روم -ان-ي-ة ال-ت-ي ت-م تشس-ي-ي-ده-ا ف-ي ال-ق-رن ال-ث-ان-ي
للميÓد من طرف الفرقة الثالثة اأ’غسسطينية ضسمن
التوسسع الروماني على حسساب الممتلكات النوميدية
السس -ه -ل-ي-ة ال-م-ت-واج-دة ب-ال-ج-ه-ة .ت-م وف-ق ال-مصس-در
اسستغÓل هذه المدينة الواقعة حاليا بإاقليم بلدية
زانة البيضساء بدائرة سسريانة من طرف البيزنطيين
ف -ي إاط -ار مشس -روع إاع -ادة اسس -ت -رج -اع ال -م-م-ت-لكات
الرومانية المسسلوبة منهم من طرف الوندال.
من المعالم اأ’ثرية الواضسحة بهذه المدينة العتيقة

ال-ت-ي م-ا زال ال-ج-زء اأ’ك-ب-ر م-ن-ه-ا م-ح-ف-وظ-ا ت-حت
اأ’رضس وت -م تصس -ن -ي -ف-ه-ا وف-ق ال-مصس-در ف-ي ق-ائ-م-ة
التراث الوطني العام  1900ليصسدر هذا القرار بعد
ذلك في الجريدة الرسسمية رقم  7بتاريخ  23جانفي
 1968أاقواسس النصسر والكنيسسة المسسيحية والقلعة
البيزنطية والسساحة العامة وكذا الحمامات.
تقدر المسساحة اإ’جمالية لهذا الموقع اأ’ثري الذي
ان -ط -ل -قت ف -ي -ه اأ’ب -ح -اث اأ’ث -ري -ة أاث -ن -اء ال -ف -ت -رة
ا’سستعمارية ،بداية من سسنة  1850بحوالي 76,5
هكتارا ،حسسب نفسس المصسدر مشسيرا الى تحديد
المنطقة اأ’ثرية ومنطقة الحماية للموقع اأ’ثري
واسس -ت -ف -ادت -ه م -ن ال -دراسس -ة ال -خ -اصس -ة ب -ح -م -اي-ت-ه
واسستصسÓحه وكذا المنطقة التابعة له باإ’ضسافة
إالى تصسنيفه في إاطار مراجعة الدراسسة الخاصسة
بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية زانة
البيضساء كمنطقة غير قابلة للتعمير لوجود آاثار
فيها.
بحسسب ممثل الديوان الوطني لتسسيير واسستغÓل
ال-م-م-ت-لكات ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ح-ل-ي-ا و مسس-ؤوول ال-م-تحف
والموقع اأ’ثري بتيمقاد والمكلف باإ’شسراف على
عملية تسسييج الموقع مجيد بلقارصس فإان تسسمية
الموقع بـ»ديانا فيتيرانوروم» هو نسسبة إالى الملكة
التي كانت تحكم في تلك الفترة ويقال بأان اسسم
ديانا يعني آالهة الصسيد عند الرومان وكانت المدينة
وق- -ت- -ه- -ا ع- -ب- -ارة ع -ن م -عسسكر ل -ل -راح -ة ت -م ب -ن -اؤوه
للمعطوبين في الحرب.
أاكد ذات المختصس على أان موقع ديانا أاو زانة
اأ’ثري «هام جدا» حيث يبين الظاهر من المباني
ف- -ي- -ه وك- -ذا ب- -ق -اي -ا ال -ف -خ -ار ب -زخ -ارف -ه ال -رائ -ع -ة
والفسسيفسساء التي وجدت به على أان هذه المدينة
كانت «راقية جدا» .يذهب الكثير من المختصسين
في علم اآ’ثار إالى ا’عتقاد بأان الكشسف الكلي عن
هذه المدينة وما يحويه الموقع اأ’ثري «سسينسسينا
في تيمقاد اأ’ثرية» ،يضسيف ذات المختصس في
اآ’ثار.
فإاذا كان المخطط العمراني لمدينة تيمقاد فريد
م -ن ن-وع-ه ح-يث ي-ظ-ه-ر ع-ل-ى شسكل ل-ع-ب-ة شس-ط-رن-ج
هناك من اأ’ثريين ،يضسيف المتحدث من يسسمي
زانة مجازا باسسم أاخت تيمقاد أ’همية هذه المدينة
اأ’ّث- -ري -ة ال -ت -ي م -ا زالت ل -م تكشس -ف ب -ع -د ع -ن ك -ل
أاسسرارها.

تسستغل بطريقة فوضسوية ومصسدر للعنف بوهران

÷نة و’ئية Ùاربة ا’سستغÓل غ Òالشسرعي أ’ماكن توقف السسيارات

ق -ررت و’ي -ة وه -ران إانشس-اء ÷ن-ة و’ئ-ي-ة Ùارب-ة
ا’سس -ت -غ Ó-ل غ Òالشس -رع -ي ل -ل -ح -ظ-ائ-ر وأام-اك-ن ت-وق-ف
اŸركبات ،بحسسب ما علم أامسس من مصسالح الو’ية.
يهدف القرار إالى «محاربة ا’سستغÓل غير الشسرعي
للحظائر وأاماكن ركن وتوقيف المركبات وتحريرها
من مسستغليها غير الشسرعيين بإاقليم الو’ية» ،وفق ما
أاشسار إاليه نفسس المصسدر .تم إارسسال نسسخة من القرار
«للتنفيذ» إالى كل من مدير التنظيم والشسؤوون العامة
ورؤوسس -اء ال-دوائ-ر ل-ت-ب-ل-ي-غ رؤوسس-اء ال-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
البلدية ومدراء النقل واأ’شسغال العمومية والتعمير
والهندسسة المعمارية والبناء وأامÓك الدولة ومندوب
اأ’من .شسددت المراسسلة الممضساة من طرف اأ’مين
ال- -ع- -ام ل -و’ي -ة وه -ران ع -ل -ى ضس -رورة «ات -خ -اذ ك -اف -ة

اإ’ج-راءات الÓ-زم-ة قصس-د ال-ت-ن-ف-ي-ذ الصس-ارم ل-محتوى
هذا القرار والذي سسيكون محل متابعة خاصسة».
تواصسل الحظائر غير الشسرعية تكاثرها في وهران
م -ث -ل -م-ا ت-دل ع-ل-ي-ه إاحصس-ائ-ي-ات مصس-ال-ح اأ’م-ن ح-يث
يفرضس «مسسيرو الحظائر غير شسرعية» الذين نصسبوا
أان -فسس -ه -م وال -م -ت -ع -طشس -ون ل -ل -رب -ح السس -ه -ل والسس-ري-ع
تسس -ع -ي -رت-ه-م «ت-حت ال-ت-ه-دي-د» رغ-م ا’سس-ت-ي-اء الكب-ي-ر
أ’صسحاب السسيارات ومخالفتهم للقانون ناهيك عن
الحوادث والسسلوك غير الحضساري الناتج عن هذه
الممارسسة .قامت مصسالح اأ’من برصسد عدد معتبر
من المخالفات في هذا المجال وتحويل أاصسحابها
للقضساء وذلك في إاطار الحمÓت التي تشسنها لتطهير
شسوارع وهران وضسمان حقوق مسستخدمي الطريق.
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

 ) ١عبد اŸؤومن جابو ،لم ،تبسسة،
ا· ،دينŸ ،اع ،مليانة ،حياة ،أامة ،
سسل ،لم ،داي ،مر ،ادم ،مل ،العدد،
شسعال ،لبد ،ÚŸ ،Ê ،ميل ،ين،،

عموديا:

 ) ١ع -ب -ي -د ﬁم -د ،شس -ل ،ب -و ،ي -ل -ي،
ادعم ،نيامي ،اي ،ا ،⁄اة ،نلم ،لم،
ام - - -ل ،ا· ،ة.ة ،ل.ل ،م- - -ل ،اب- - -ي،
متمم ،الدم ،بن ،ان ،عدل ،جسص،
عسسى مد ،Êاة ،ملل ،دين،
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الكلمـــــــات:

لوسسط ،الفرعونية ،الدينية ،اŸعتقدات
الفن ،ا أ
لقنعة ،التحنيط،
لنشسطة ،الطبقات ،التقاليد  ،ا أ
ا أ
لسساط ،Òالعظيمة ،القليل ،السسابع،
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فنان ششهيد ينحدر
من مدينة تيارت

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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أافسسر «م»
فعل ماضسي
ناقصص
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اخفضص
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الكلمات السشهمية
كلمة السشر
دردششة الحروف
لعبة الحروف

نظÒ

فك

بلدية
بولية
تيبازة «م»

هوليوود
المال
صشراعات
عزيز بوراسس

جمع

حرف
مكرر

أاديب
شسهÚ

للتعريف
رواية للكاتب
يسسمينة خضسرة
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مبتدئا با◊رف أالف (أا)
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ثلثا فقر

لشس-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسص ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لرئيسص موريتا Êراحل.
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شسهر
ميÓدي

٧

مبيت
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نصسف
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الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي-ة ٤٧٦
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

ال ع د د

أافقيا

عموديا

 ) ١و  )٢أاول خ -ل -ي -ف -ة ف-اط-م-ي  ) ١ثلثا عهد ،اسسم علم مذكر «م»
 ) ٢مقابل ،عملة اسسيوية ،رجاء،
باŸغرب ،مدينة تونسسية
 ) ٣متشسابهة ،للنهي ،نظÒ
 ) ٣متشسابهة ،للموصسول ،دق،
 ) ٤للتعريف ،نهر عربي ،للنهي ) ٤ ،عملة اسسيوية  ،ات «م»،
 ) ٥حرف مكرر ،يلحق ،متشسابهان،
 ) ٥عتب ،خسسر،
 ) ٦السسبأا «م» ،اŸرشص مبعÌة،
 ) ٦رقام ،للجواب ،للنفي،
 ) ٧رجاء «م» ،مسسرف،
 ) ٧عملة أاسسيوية ،جواب،
 ) ٨مؤوسسسص قناة ا÷زائرية ،وجع ) ٨ ،حرف مكرر ،ثلثا ميل،
 ) ٩ع -اصس -م -ة ال -ه-ق-ار  ،م-تشس-اب-ه-ان،
 )٩ماهر ،ثلثا دين،
 ) ١٠للجزم ،مرتفع أارضسي‚ ،ل «م» ،للنصسب،
 ) ١١دول- -ة اسس- -ت- -ق- -رب ب -اŸغ -رب  ) ١٠طري ،مرضص معدي ،يرشسد،
 ) ١١ثلثا امة ،مطرب فن اŸالوف،
لوسسط
ا أ

موأقيت
ألصضÓة

^ 06سضبتم : ١٩60 Èأصضدر  ١2١مثقف فرنسضي بيانا
رفضض -وأ ف -ي -ه أل -ت -ج -ن -ي -د ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ح -رب
أ÷زأئر .
^  06سضبتم : ١٩6١ Èصضادق مؤو“ر طلبة أŸغرب
أل-ع-رب-ي أÛت-م-ع Úب-ت-ونسس ع-ل-ى لئ-ح-ة ت-ؤوكد  :أّن
ألصضحرأء جزء من أ÷زأئر .

٢4

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألخميسس  26ذوألحجة  ١٤3٩هـ ألموأفق لـ  06سضبتمبر  20١٨م

أعطت للدخول ألجتماعي بعدأ رقميا

جازي تطلق عروضشا جديدة لـ 16مليون مششÎك حاليا
خدمات أتصشال وتوأصشل غﬁ Òدودة على ششبكة عالية أألدأء وأ÷ودة

أع -طت ““ج -ازي““ أل -رأئ-دة ‘ ت-ق-ن-ي-ات
ألتصض- - -الت أل- - -رق- - -م- - -ي- - -ة ل - -ل - -دخ - -ول
ألجتماعي نكهة خاصضة وميزة جاعلة
م- - -ن - -ه - -ا ﬁط - -ة م - -فصض - -ل - -ي - -ة ل - -ع - -رضس
إأسضÎأت -ي -ج -ي -ت -ه -ا أل-ق-ب-ل-ي-ة وأل-ب-ع-ي-دي-ة
وأسض -ت-ث-م-ارأت ق-درت-ه-ا ب 30م -ل-ي-ار دج
ل- -ف- -رضس أل -وج -ود ‘ ﬁي -ط أتصض -الت -ي
وأفÎأضض- - - -ي ل ح - - -دود ل - - -ه ،يضض - - -ي - - -ق
ب-اŸن-افسض-ة وي-ح-ت-م أع-تماد بدأئل حلول
لتعقيدأت و–ديات مهما كÈت.

فنيدسس بن بلة

‘ هذا الطار اطلقت ““جازي““ ‘ لقاء
إاع Ó-م -ي امسس ب -اŸرك -ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات
عبد اللطيف رحال بنادي الصصنوبر عروضصا
جديدة تزامنا مع بداية العام الدراسصي داعية الزبائن وعددهم
 16.5مليون مشصÎك لÓسصتمتاع ÃكاŸات غﬁ Òدودة وانÎنت
مع ميزة التواصصل على شصبكة عالية األداء وا÷ودة ،قائلة ان
ال -ع -روضس ا÷دي -رة ب -األخ -ذ م -ن ال -زب -ائ -ن ا◊ال -ي Úوال -ق-ادمÚ
ت -ت-ج-اوب وسص-ي-اسص-ة اŸؤوسصسص-ة ال-ب-اح-ث-ة دون ت-وق-ف ع-ن ال-ت-ج-دد
والتقو Ëلتقد Ëاألفضصل شصعارها األبدي ‘ مسصعى ““دمقرطة
النÎنيت““ والعا ⁄الفÎاضصي العجيب قاهر ا◊واجز ،مقرب
مسص -اف -ات ا÷غ -راف -ي -ا ال -ب -ع -ي -د ﬁول الكرة األرضص-ي-ة إا ¤ق-ري-ة
شصفافة.
اكد على هذا التوجه اŸدير العام ل«جازي““ ماثيو جالفاÊ
كاشصفا عن السصباب وخلفيات العروضس الرئيسصية ال ، 3اثن Úمنها
مدفوعة مسصبقاً هي ““هايلة بزاف““ و ““جازي هدرة““ و والثالثة
خاصصة بالدفع البعدي حاملة التسصمية ““جازي هاربة““.وكلها تركز
ع -ل -ى اŸكاŸات اÛان -ي -ة وال -رسص -ائ -ل ال-قصصÒة م-ن ج-ازي ا¤
جازي مع إاضصافة اŸزيد من حجم النÎنت لتلبية الحتياجات
اıت -ل -ف -ة ل -ل -مشصÎك Úال -ذي ي-ج-رون دوم-ا وراء اإلغ-راءات ول
يتوقفون عند خدمة.
ذكر ماتيو جلفا ‘ Êعرضس هذه اÿدمات باŸعادلة الصصعبة
الواجب التعامل معها لتام Úحالة التوسصع والتموقع ‘ خارطة
التصصالت لتجاوز أاي طارئ .وهي معادلة تفرضس على اŸتعامل
–قيق الربح وضصمان رقم اعمال مناسصبة مع التمادي ‘ تقدË
العروضس باقل الثمان واكÌها اسصتعمال وفائدة رغم الرسصوم
اŸرتفعة اŸفروضصة ‘ سصوق التصصالت الرقمية .وهي وضصعية
تعمل جازي ما ‘ اŸقدرة من اجل Œاوز صصعوباتها واكراهاتها
اعتمادا على فريق عمل مبتكر ل يكتفي باŸوجود ‘ وضصع
اÿيارات و اŸزايا للمشصÎك Úتعميما لسصتخدام اإلنÎنت عÈ
الهاتف النقال و جعله متاحا للجزائري Úب Óاسصتثناء.
من هذه الزاوية تقررت العروضس ال 3التي توقف عندا مدير
جازي مطول مؤوكدا ‘ نفسس الوقت ان اŸرور ا ¤خدمات ا÷يل
اÿامسس سصابق لوانه ويفرضس ترتيبات وقاونا  ⁄يصصاغ من الهيئة
اıتصصة اŸعنية.

هايلة بزأف  ،أŸزيد من ألنÎنت
جاء عرضس““هايلة بزاف““أاك Ìسصخاًء سصاﬁا للزبائن السصتفادة
من اŸزيد من اإلنÎنت و اŸكاŸات والرسصائل النصصية القصصÒة

غﬁ Òدودة نحو جازي واŸزيد من اŸكاŸات نحو الشصبكات
األخرى مدة  30يوما.
*م-ق-اب-ل  1500دي- -ن- -ار Á ،كن ل -ل -مشصÎك السص -ت -م -ت -اع بـ 15
جيغابايت من اإلنÎنت  ،مكاŸات ورسصائل قصصÒة غﬁ Òدودة
إا ¤جازي و  2000دينار رصصيد صصالح نحو الشصبكات األخرى.
* مقابل  2000دينار ،يسصتفيد اŸشصÎك من  30جيغابايت من
اإلنÎنت باإلضصافة إا ¤مكاŸات ورسصائل قصصÒة غﬁ Òدودة
إا ¤جازي و رصصيد  3000دينار نحو باقي الشصبكات.

جازي هدرة :مكاŸات غﬁ Òدودة نحو جازي ،أنÎنت
ودولية
«جازي هدرة““  ،يتمتع الزبون Ãزايا خاصصة من مكاŸات
›انية إا ¤جازي بعد الدقيقة الثالثة .يقدم هذا العرضس أايضًصا
›موعة متنوعة من اÿيارات التي يÎاوح سصعرها من  50دينار
إا 2000 ¤دينار.
مع العلم ان ““جازي هدرة ““ يعرضس  3خيارات يومية ،اسصبوعية
وشصهرية كل صصيغة لها مزاياها واغراءاتها وخصصوصصياتها ‘
اŸكاŸات والرسصائل القصصÒة ““اسس.ام .اسس““ والنÎنيت.ذكر بها
م- -اث- -ي- -و ج- -ال- -ف- -ا Êب- -ال -ت -فصص -ي -ل ›ي -ب -ا ع -ل -ى ك -ل ال -تسص -اؤولت
والسصتفسصارات ل سصيما ما تعلق Ãحيط العمال ‘ ا÷زائر
الذي وصصفه با÷يد.

عرضض““هاربة““ أÿاصض ÃششÎكي ألدفع ألبعدي
 ⁄ت -ن َسس ج -ازي مشصÎك -ي -ه -ا ‘ صص -ي-غ-ة ال-دف-ع ال-ب-ع-دي ح-يث
خصصصصت لهم عرضًصا ‡يزا هو““جازي هاربة““الذي Áكن أان يعتÈ
من أاحسصن العروضس اŸتوفرة ‘ السصوق ا÷زائرية حاليا.
وب -حب الشص -روح اŸق -دم -ة ف -ان ه -ذا ال -ع-رضس ي-ح-م-ل اقصص-ى
ال -بسص -اط -ة لكن غ -ن -ي ل -ل -غ-اي-ة ب-اŸزاي-ا .ف-ه-و يسص-م-ح ل-ل-مشصÎكÚ
ب-السص-ت-ف-ادة من  25ج -ي -غ -اب -ايت م -ن اإلنÎنت و م-ن اŸكاŸات
والرسصائل النصصية القصصÒة غ ÒاÙدودة ا ¤جازي و من 2000
ديناررصصيد صصالح نحو باقي الشصبكات و من رقم يبدأا بـ ““““0770
وكل هذا مقابل  1500دينار فقط ‘ الشصهر!
هذا العرضس متوفر ‘ الصصيغت Úا◊رة واŸقيدة ““كونÎول““.

موأصضلة “شضيط منطقة تفاسضور ببلعباسس

ألتعرف على هوية أإلرهابي أŸقضشى عليه ““ حيدرة““
سصطيف/ن.ع 5.وسصيدي بلعباسس/ن.ع.2.

 ..توقيف ششخصش Úبحوزتهما بندقية
صشيد وموأد صشناعة أŸتفجرأت

و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق- - -ف ع- - -ن- - -اصص- - -ر ال- - -درك ال - -وط - -ن - -ي
بباتنة/ن.ع ،5.شصخصص )02( Úاثن Úضُصبط
لديهما بندقية صصيد و( )488كيلوغرام من
م -ادة ال -ب -ارود واŸواد الكي -م -ي -ائ -ي-ة ال-ت-ي
ت - -دخ - -ل ‘ صص- -ن- -اع- -ة ال- -ذخÒة و()2804
خرطوشصة ومعدات حشصو اÿراطيشس.

‘ إاط- -ار مكاف- -ح- -ة اإلره- -اب وت- -ب -ع -ا
للعملية اŸتواصصلة التي تقودها وحداتنا
Ãن - -ط - -ق - -ة ت - -ف - -اسص - -ور ،ولي - -ة سص - -ي- -دي
بلعباسس/ن.ع ،2.وال - -ت - -ي أافضصت ،ي- -وم 03
سصبتم ،2018 Èإا ¤القضصاء على إارهابي
واسصÎج- - -اع مسص - -دسس رشص - -اشس م - -ن ن - -وع
كÓ- -شص- -ن -يكوف وك -م -ي -ة م -ن ال -ذخÒة” ،
التعرف على هوية اÛرم اŸقضصي عليه.
إاذ يتعلق األمر باإلرهابي ““غا ⁄العتاوي““
اŸكن -ى ““ح -ي -درة““ ،ال-ذي ك-ان ق-د ال-ت-ح-ق
با÷ماعات الرهابية سصنة .2009

..تدمﬂ 3 Òابئ بها  5قنابل تقليدية
ألصشنع ،وتوقيف  4عناصشر دعم

و‘ ذات السص- - -ي - -اق ،كشص - -فت ودم - -رت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ب-ن-فسس
اŸن-ط-ق-ة بسص-يدي بلعباسس/ن.ع ،2.ثÓ-ث-ة
(ﬂ )03اب- - -ئ –وي خ- - -مسس ( )05ق-ن-ابل
تقليدية الصصنع ومواد غذائية وأاغراضس
أاخ- -رى ‘ ،ح Úأاوق -فت م -ف -ارز مشصÎك -ة
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي أارب-ع-ة ()04
عناصصر دعم للجماعات اإلرهابية بكل من

ألفجر0٤.٥٤................:
ألشضروق06.23..............:
ألظهر١2.٤٧.................:
ألعصضر١6.23................:
ألمغرب١٩.١3...............:
ألعشضـاء20.33.................:

...و حجز مركبة رباعية 19 ،كلغ
من ألكيف وتوقيف  13مهاجرأ
من جنسشيات ﬂتلفة

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -ج -زت م -ف -رزة
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب-ي بÈج ب-اج-ي
ﬂتار/ن.ع ،6.مركبة رباعية الدفع و()08
مطارق ضصغط و( )05مولدات كهربائية،
ف -ي -م -ا ضص -ب -ط ع -ن -اصص -ر ال -درك ال-وط-ن-ي
( )19,5ك -ي -ل -وغ -رام م -ن الكي -ف اŸع -ال -ج
بتلمسصان/ن.ع .2.ك- -م- -ا ” ت- -وق -ي -ف ()13
مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة
بكل م- - - -ن ت - - -ل - - -مسص - - -ان وع“ Úوشص - - -نت
واألغواط.
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 32°أ÷زأئر

 29°وهرأن

 29°أ÷زأئر

 29°وهرأن

ألثمن  ١0دج

30°

30°

france prix 1

أشضادوأ بجهود رئيسس أ÷مهورية ‘ ألتكفل بالشضباب

أŸغربي نايبت وألتونسشي بدرة  :أÓŸعب أ÷وأرية Œربة رأئدة ‘ أ÷زأئر
مراسسلة خاصسة

اشص -اد ‚م ك -رة ال -ق -دم اŸغ -رب-ي-ة ن-ور
الذين نايبت الÓعب السصابق لديبورتيفو
لك- -ورون- -ي- -ا السص- -ب- -ا Êو ‚م اŸن- -ت -خب
ال-ت-ونسص-ي خ-ال-د ب-درة Ãج-ه-ودات ال-دول-ة
ا÷زائرية –ت قيادة ئيسس ا÷مهورية
السص -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -وز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة Œاه
اله -ت -م -ام ب -الشص -ب-اب وتشص-ج-ي-ع ال-ري-اضص-ة
ا÷وارية التي “نحها ““راديوز““ األهمية
القصصوى.
وقال ضصيوف دورة جمعية ““الراديوز““
ال- -ت- -ي ي- -رأاسص- -ه- -ا ق- -ادة شص- -ا‘ ان Œرب- -ة
اÓŸعب ا÷واري- -ة ب- -اتت م- -رج- -ع -ي -ة ‘
ا÷زائ -ر ب -اع-ت-ب-اره-ا فضص-اءا Áارسس ف-ي-ه
الشص -ب -اب ه -واي -ات-ه-م ال-ري-اضص-ي-ة م-ن-وهÚ
بالجواء التي طبعت ““دورة الباهية فوت““
ال- -ت- -ي ج- -لب ال- -ي -ه -ا ا÷م -ه -ور ال -ع -ريضس
اŸت -ع -طشس Ÿث -ل ه-ذه ال-ع-روضس الكروي-ة

مشصيدين بالسصتقبال الكب Òالذين حضصوا
ب -ه م -ن ط -رف ا÷م -ه-ور ا÷زائ-ري وك-ذا
زمÓئهم ‘ اŸنتخب الوطني ا÷زائري
ع -ل -ى غ -رار ب -ل -وم -ي ،ك -ويسص -ي ،م -غ-اري-ة،
ت -اسص -ف -اوت اŸدرب السص -اب -ق ل -ل -م -ن -ت-خب

ال -وط -ن -ي خ-ال-ف ﬁي ال-ذي-ن وذلك ع-ل-ى
ه -امشس دورة ال -ب-اه-ي-ة ف-وت ال-ت-ي ع-رفت
‚احا كبÒا وتركت صصدى بعد اختتامها
الثن Úالحد اŸاضصÃ Úلعب رقيق عبد
القادر Ãارافال.

حجز  62ألف ورقة بقيمة  2000دج مزورة

تفكيك ورششة سشرية ﬂتصشة ‘ صشناعة أأسشلحة ألصشيد باŸدية

لق -ل -ي -م -ي -ة
ع -ا÷ت أÛم -وع -ة أ إ
ل- -ل- -درك أل -وط -ن -ي ب -اŸدي -ة م -ؤوخ -رأ
قضضيت“ ،Úثلت ألو ‘ ، ¤تفكيك
ورشضة سضرية غ Òمرخصضة ﬂتصضة
‘ صضناعة أسضلحة ألصضيد ” تفكيكها
بناءأ على معلومات مسضتقاة .

اŸدية  :علي ملياÊ
حيث قامت وحدات الكتيبة اإلقليمية
للدرك الوطني بقصصر البخاري بتفكيك

شضهار
أ

شص - -ف - -رة ورشص - -ة سص - -ري - -ة غ Òم - -رخصص- -ة
متخصصصصة ‘ صصناعة وتصصليح واŸتاجرة
ب-أاسص-ل-ح-ة الصص-ي-د وذخ-ائ-ره-ا م-ن الصص-ن-ف
اÿامسس ” على اثرها حجز  07بنادق
صص- -ي- -د م- -ن ﬂت- -ل- -ف األن- -واع وم- -ع- -دات
وخ- -راط- -يشس أاج -ن -ب -ي -ة وﬁل -ي -ة الصص -ن -ع،
وت -وق -ي -ف صص -احب ال -ورشص-ة وت-ق-دÁه إا¤
ا÷هات القضصائية.
“ثلت القضصية الثانية ‘ حسصب بيان
صصحفي اسصتلمته ““ الشصعب ““ ‘ ترويج
وتداول نقود مزورة من العملة الوطنية ،
إاذ وعلى على اثر معلومات وردت إا¤

فرقة أامن الطرقات بتابÓط ،حول قيام
شص- -خصس بÎوي- -ج وت- -داول أاوراق ن- -ق- -دي- -ة
م- -زورة ” ،وضص- -ع خ- -ط- -ة ﬁكم- -ة ألج -ل
ت-وق-ي-ف السص-ي-ارة وسص-ائ-ق-ه-ا ،حيت “كنت
الفرقة القليمية للدرك الوطني Ãزغنة
م-ن ت-وق-ي-ف شص-خصص Úوب-ح-وزت-ه-م 62000
م -ن ف -ئ-ة  2000ب-ال-ع-م-ل-ة الوطنية مزورة،
وخ-ن-ج-ري-ن ،وÃواصص-ل-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق وقتها
ق-امت الكت-ي-ب-ة الق-ل-ي-م-ي-ة للدرك الوطني
بتابÓط بتوقيف شصخصس ثالث اŸشصتبه
ف -ي -ه ال -رئ -يسص -ي وح-ج-ز م-ع-دات وأاج-ه-زة
مسصتخدمة ‘ عملية التزوير.

