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زيتو ‘ Êزيارة عمل
وتفقد إإ ¤أإدرإر

إلدإلية تشصرف على
إسصتقبال وفد إ◊جاج

يÎأاسس ع- -ب- -د ال- -ق -ادر ب -وع -رغ -ي
وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية
والصس -ي -د ال -ب -ح -ري،ال -ي -وم ال -وط-ن-ي
ح- -ول شس- -ع- -ب- -ة ال -دواج -ن ب -ا÷زائ -ر
.وي -ن -ظ -م ال -ل-ق-اء اŸق-رر ال-ي-وم ع-ل-ى
السس -اع -ة 08.00سس -ا صس -ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
’وراسسي.
ا أ

’سسرة
تشسرف وزيرة التضسامن الوطني وا أ
وقضس- -اي- -ا اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة غ -دا Ãط -ار
ا÷زائر هواري بومدين» اÿطوط الداخلية
سسابقا «على إاسستقبال فوج ا◊جاج بيت الله
ا◊رام من ب ÚاŸواطن ÚاŸسسن ÚواŸعوزين
الذين يرعى رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
’داء ف-ريضس-ة
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ع-م-ل-ي-ة إاي-ف-اده-م أ
ا◊ج وذلك على السساعة  10:30صسباحا .

بن مسصعود ‘ زيارة
عمل لو’ية إ÷زإئر

مباركي يÎأإسس إجتماعا
إ’ط ـ ـ ـ ـ ـارإت ومديـ ـ ـ ـ ـري
إلقط ـ ـ ـ ـ ـ ـاع للو’يـ ـ ـ ـات

ي- -ق- -وم وزي- -ر اÛاه- -دي -ن ال -ط -يب
زي -ت -و Êب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا¤
و’ية أادرار يومي  9و 10سسبتمÈ
ا÷اري ،حيث سسيعمل على تفقد
اŸشساريع ‘ اŸنطقة .

ميهوبي يشصرف على إحتفالية
إلشصاعر ﬁمود درويشس

ي - -ن- -ظ- -م م- -ع- -ه- -د ك- -وم- -ب- -يسس ،22
اŸدرسسة اŸعتمدة ‘ ›ال ا’تصسال
اŸرئ - -ي وال - -رق - -م - -ي ال - -ي- -وم ،أاب- -واب- -ا
م -ف -ت -وح -ة ع -ل-ى ال-ت-ك-وي-ن ‘ ›ا‹
الرقمنة وتصسميم ا÷رافيكÃ ،قره
اŸع- -ه- -د ال- -ك- -ائ -ن بسس -ع -ي -د ح -م -دي -ن
با÷زائر العاصسمة.

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
ميهوبي،اليوم على افتتاح «أاشسغال لقاء
اح-ت-ف-ال-ي-ة الشس-اع-ر ال-ع-رب-ي ال-فلسسطيني
الكبﬁ Òمود درويشس « ،وذلك Ãناسسبة
الذكرى ال 10لوفاته ،واحتفاء به «رمزا
ل -ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ع-ام  ،« 2018ع -ل -ى
السس -اع-ة  09:00صس-ب-اح-ا ب-قصس-ر ال-ثقافة
مفدي زكريا.

–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وإاشسراف وزارة الثقافة
وﬁاف-ظ-ة اŸه-رج-ان ،ي-ن-ظ-م اŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹ للخط العربي واŸنمنمات
والزخرفة ‘ الفÎة اŸمتدة من  13إا 18 ¤سسبتم Èا÷اري بقصسر الثقافة مفدي
زكريا ،معرضس اÿط العربي واŸنمنمات والزخرفة بحضسور  15دولة إاضسافة إا¤
اŸشساركة الوطنية ،حيث سسيكون ا’فتتاح يوم  13سسبتم Èا÷اري على السساعة
اÿامسسة مسساءا.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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’دارة والمالية
ا إ

يشس-رف وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ليم اŸهنيÚ
ﬁم-د م-ب-ارك-ي ،غ-دا،ع-ل-ى اج-ت-ماع إاطارات
وم- -دي- -ري ال- -ق -ط -اع ل -ل -و’ي -ات ،ب -داي -ة م -ن
السساعة الثامنة والنصسف (08سسا 30دقيقة)،
باŸعهد الوطني للتكوين والتعليم اŸهني،Ú
ال-ك-ائ-ن م-ق-ره بـ  09شس -ارع ﬁن-د اوصس-دي-ق -
’بيار.
شسارع حيدرة سسابقا  -ا أ

’مية «إاقرأا» اليوم برنا›ا وطنيا Ãناسسبة
تنظم ا÷معية ا÷زائرية Ùوا أ
’مية اŸصسادف ل  8سسبتم،Èوذلك على السساعة
ا’حتفال باليوم العاŸي Ùوا أ
’سسÓمي بو’ية تندوف .
 09:00صسباحا باŸركز الثقا‘ ا إ

إŸهرجان إلثقا‘ إلدو‹ للخط إلعربي وإŸنمنمات

التحرير

نسصيب يعاين مشصاريع إŸوإرد
إŸائية بتيسصمسصيلت

إ’حتفال باليوم إلعاŸي Ùوإأ’مية

ي-ق-وم وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسسعود
ي - -وم ا’ث - -ن 10 Úسس -ب-ت-م Èا÷اري
بزيارة عمل وتفقد لو’ية ا÷زائر
ÓطÓ- - -ع ع- - -ل - -ى ع - -دة مشس - -اري - -ع
ل - - -إ
ق -ط-اع-ي-ة،ح-يث سس-ي-ك-ون ا’ن-طÓ-ق
من مقر الو’ية على السساعة 8:00
صسباحا

أإبوإب مفتوحة على إلتكوين ‘
›ا‹ إلرقمنة وتصصميم إ÷رإفيك

يشس-رف وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
’ي-ام
ق -ي-ط-و Êغ-دا ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ا أ
’عÓمية لسسوناطراك اıصسصسة
ا إ
لـ«ف- - -رصس إاسس- - -ت - -ث - -م - -اراŸؤوسسسس - -ات
ا÷زائ- - - - - -ري- - - - - -ة» وذلك Ãرك- - - - - -ز
اŸؤو“رات ع- -ب- -د ال -ل -ط -ي -ف رح -ال
على السساعة  8صسباحا وتسستمر إا¤
غاية  10سسبتم.2018 È

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

تصصفيات كأاسس إإفريقيا
لأل· 2019
موبيليسس دإئما مع إÿضصر
يشس- -ج- -ع م- -وب- -ي -ل -يسس ال -ف -ري -ق
ال -وط -ن -ي ،عشس -ي -ة م -ب-ارات-ه أام-ام
م-ن-ت-خب غ-ام-ب-يا ‘ ،إاطار ا÷ولة
ال- -ث -ان -ي -ة ل -تصس -ف -ي -ات ك -أاسس أا·
اŸقررة
إاف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ا 2019
بالكامÒون .
’و ¤أامام
هذا ،وبعد أان فرضس الفريق الوطني تفوقه ‘ اŸباراة التصسفوية ا أ
م-ن-ت-خب ال-ط-وغ-و ،ي-ل-عب اÿضس-ر ال-ي-وم السسبت  08سس-بتم 2018 Èع-لى السساعة
 17:30بتوقيت ا÷زائر ،ثا Êمبارياته الرسسمية أامام منتخب العقارب الغامبية
Ãلعب ا’سستقÓل ب»باكو» ‘ بانغول.
ويلعب ’حقا اŸنتخب الوطني اŸتواجد على رأاسس اÛموعة «د» بـــ  3نقاط
ضس-د م-ن-ت-خب ال-ب-ن .Úل-ت-ت-أاه-ل ب-ذلك ل-ل-م-رح-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ك-ل الفرق اŸتصسدرة
’ثنا عشسر ( )12وكذا أاحسسن الفرق الثÓثة الثانية.
للمجموعات ا إ
موبيليسس ،الشسريك الرسسمي للفيديرالية ا÷زائرية لكرة القدم وللمنتخب
الوطني لكرة القدم ،يبقى وفيا ’لتزاماته حيال مرافقة وتشسجيع اÿضسر ،مهما
كان اŸوعد الرياضسي ومكانه.
حظ موفق وسسعيد للفنك !
دزاير بÓدنا واÿضسرة ديالنا !

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسس - -يب ،ي- -وم  10سس-ب-ت-م Èا÷اري،
ب - -زي - -ارة ع - -م- -ل وت- -ف- -ق- -د Ÿشس- -اري- -ع
ق -ط -اع -ي-ة ب-ت-يسس-مسس-ي-لت.وي-ح-رصس
الوزير خÓل متابعته Ÿرافق القطاع
ع -ل -ى –سس -ن ت-زوي-د اŸواط-نÃ Úاء
الشس-رب ت-رق-ي-ة ل-ل-خ-دم-ة ال-ع-مومية
’صسÓحات
التي –تل ا’ولوية ‘ ا إ
التي عرفها القطاع.

ﬁاضصرة حول أإول
ﬁرم ببومردإسس
ي- - -ن- - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
’سس Ó- -م - -ي الشس- -ه- -ي- -د أاع- -م- -ر
ا إ
ﬂرف ل- - -و’ي- - -ة ب - -وم - -رداسس
ب- -ح- -ل- -ول السس- -ن- -ة ال- -ه- -ج- -ري -ة
ا÷ديدة أاول ﬁرم ﬁاضسرة
دي-ن-ي-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة –ت عنوان
«شس- - - - - - -ه- - - - - - -ر ﬁرم ...دروسس
وأاح - -ك - -ام « وذلك غ- -دا ع- -ل- -ى
السس -اع -ة  13:00زوا’ Ãق - -ر
اŸركز للو’ية .

إ’ع ـلناتكـم إتصصل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ 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
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Ãناسسبة إلعيد إلوطني لبÓده

رئيسض ا÷مهورية يهنئ نظÒه الÈازيلي
بعث رئيسش إ÷مهورية ،عبد إلعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إ ¤نظÒه
إلÈإزيلي ،ميشسال تامرÃ ،ناسسبة إلعيد إلوطني لبÓده ،أإكد له فيها إسستعدإده
للعمل معه على تعزيز عÓقات إلصسدإقة وإلتعاون ب Úإلبلدين.
وجاء ‘ برقية ألرئيسس بوتفليقة قوله« :يطيب ‹ ،وألÈأزيل –تفل بعيدها
ألوطني ،أأن أأتوجه إأليكم ،باسسم أ÷زأئر شسعبا وحكومة وأأصسالة عن نفسسي ،بتهانينا
أ◊ارة و“ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور ألصس-ح-ة وأل-رف-اه وأط-رأد أل-رق-ي وألزده-ار ل-لشس-عب
ألÈأزيلي ألصسديق».
وأأضساف قائ« :Óهذأ ،وأأغتنم هذه ألسسانحة ألسسعيدة ألعرب لكم عن أرتياحي
÷ودة عÓقات ألصسدأقة وألتعاون ألتي Œمع بلدينا وأأؤوكد لكم إأرأدتي وأسستعدأدي
للعمل معكم على تعزيزها وتنويعها خدمة Ÿصسلحة شسعبينا».

ا÷زائر ليسست ‘ حاجة
لÓقÎاضض من اÿارج

يوسسفي يسستقبل وفدا عن البنك العاŸي
إسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر إلصس -ن -اع-ة وإŸن-اج-م
ي -وسس -ف ي -وسس -ف -ي  ،أإول أإمسش ،وف -دإ م-ن
إل-ب-نك إل-ع-اŸي ي-ق-وده ن-ائب رئ-يسش هذه
إل-ه-ي-ئ-ة إŸال-ي-ة إŸك-ل-ف Ãن-ط-قة إلشسرق
’وسس-ط وشس-م-ال إف-ري-ق-ي-ا فريد بلحاج،
إ أ
حسسب بيان للوزإرة.
وخÓل هذأ أللقاء تطرق يوسسفي و‡ثل
ألبنك ألعاŸي إأ ¤ألتعاون ب Úأ÷زأئر وهذه
ألهيئة ألدولية خصسوصسا ‘ أÛال ألصسناعي.
بهذه أŸناسسبة قام ألطرفان بتقييم برأمج
ألتعاون ب Úوزأرة ألصسناعة وأŸناجم وألبنك
ألعاŸي وبحثا وسسائل تعزيزها ‘ ألسسنوأت
أŸقبلة ،حسسب نفسس أŸصسدر.
و‘ هذأ أإلطار ،أأشسار يوسسفي إأ ¤ألتقدم
ألذي شسهده ألقطاع ألصسناعي ‘ ألسسنوأت
أألخÒة وكذأ أإلصسÓحات أŸنتهجة لتسسريع
وتÒة تنويع ألقتصساد ألوطني و–سس Úمكانة
أ÷زأئ -ر ‘ ت -رت -يب ت-ق-ري-ر أأن-ظ-م-ة أألع-م-ال
للبنك ألعاŸي (دوينغ بزنسس) يضسيف ألبيان.
ك -م -ا ع -دد ي-وسس-ف-ي ب-عضس أÛالت أل-ت-ي

تشسكل فضساء للتعاون مع ألبنك ألعاŸي على
غ -رأر رق -م -ن -ة أإلدأرة و ن -ظ -ام أإلحصس-ائ-ي-ات
وتكوين ألكفاءأت.
و‘ هذأ أÿصسوصسي أأبدى بلحاج أسستعدأد
ألبنك ألعاŸي Ÿرأفقة أ÷زأئر ‘ مسسعاها
لتنويع أقتصسادها و تكثيف صسادرأتها.

نسسيب يسستقبل سسف Òكرواتيا
إلشس- -عب -إسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر إŸوإرد
إŸائية حسس Úنسسيب إول إمسش Ãقر
دإئ- -رت- -ه إل- -وزإري- -ة سس- -ف Òك -روإت -ي -ا
ب -ا÷زإئ -ر م -اري -ن إن -دري -اج -اف-ي-تسش
حيث تناول إللقاء إلتعاون إلثنائي ‘
›ال إŸوإرد إŸائية.
وب -حسسب ب -ي -ان أل -وزأرة ف-ان أل-ط-رف،Ú
أبديا رغبة ‘ ترقية ألتعاون ب Úألبلدين
ب-ت-وق-ي-ع م-ذك-رة أل-ت-ف-اه-م أل-تي صسيغت من
أ÷انب أ÷زأئ -ري وت -ن -ت -ظ -ر ألمضس -اء ‘
أللقاءأت ألقادمة.

أك -د ن -ائب رئ -يسس أل -ب -نك أل -ع -اŸي Ÿن-ط-ق-ة ألشس-رق
أألوسسط و شسمال أفريقيا  ,فريد بلحاج ‘ حوأر لوأج أأن
أ÷زأئر «تتوفر على “ويÓت كافية» و ليسست بحاجة
لÓقÎأضس ل من ألبنك ألعاŸي و ل من أي هيئة مالية
أأخرى .وأأوضسح ‡ثل ألبنك ألعاŸي ألذي يقوم بزيارة
عمل أ ¤أ÷زأئر من  4أ 7 ¤سسبتم Èأ÷اري يقول
«ألتزأمنا (ألبنك ألعاŸي) با÷زأئر ل يرتكز على “ويل
أŸشساريع ,فا÷زأئر تتوفر على “ويÓت كافية و ليسست
‘ حاجة لÓقÎأضس ل من ألبنك ألعاŸي و ل من أي
هيئة أأخرى .ألتزأمنا مع أ÷زأئر هو ألتزأم أرتقينا به
إأ ¤مسستوى أ◊وأر و تبادل أÈÿأت.
وأأضس-اف ب-ل-ح-اج« ,ن-ح-ن ن-أاخ-ذ أل-ت-ج-رب-ة أ÷زأئ-رية
ونرى إأ ¤أي مدى هي مناسسبة وكيف Áكن تطبيقها
على مسستوى بلدأن أأخرى ,كما نأاخذ ,من جهة أأخرى,
Œربة ألبنك ألعاŸي من خÓل أبحاثه و عمله ألتحليلي
ألذي نقÎحه على ألطرف أ÷زأئري,
فاألمر يتعلق بتبادل حقيقي للمعارف و كذأ عمل
أصسبح فيه ألتعاون ألتقني ﬁور أأسساسسيا ‘ ألعÓقة بÚ
ألبنك ألعاŸي و أ÷زأئر
لدى تطرقه إأ ¤حصسيلة زيارته إأ ¤أ÷زأئر ,أأكد
‡ثل ألبنك ألعاŸي أأن أللقاءأت ألتي كانت له مع ألوزرأء
أ÷زأئ -ري Úو ه -م ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ وزي -ر أŸال -ي -ة ووزي-ر
ألدأخلية و أ÷ماعات أÙلية و ألتهيئة ألعمرأنية ووزير
أألشسغال ألعمومية و ألنقل و وزير ألصسناعة و أŸناجم
وكذأ مع ﬁافظ بنك أ÷زأئر ,قد سسمحت بتقدË
عرضس للوضسع ألقتصسادي با÷زأئر بأابعاده و أأعماقه
ألجتماعية « :ما أسستخلصسته من هذأ ألتصسال أألو‹
أأننا أأمام جزأئر جديدة» ,يقول ألسسيد بلحاج.
وأسسÎسسل أŸسسؤوول يقول «نحن نÓحظ ألتطورأت
أ◊اصس -ل -ة ‘ ›ال أل -ت -ط -رق إأ ¤أل -وضس -ع ألق -تصس -ادي
وألتطورأت ‘ ألعÓقة ب Úألقطاع Úألعمومي و أÿاصس
و ‘ أŸكانة أŸتزأيدة أŸمنوحة للقطاع أÿاصس ‘
ألتقييم ألشسامل لÓقتصساد أ÷زأئري «نظن أأن أ÷زأئر
تسس ‘ ÒألŒاه ألصسحيح ,غ Òأأنه و مثلما هو أ◊ال
ب -ال -نسس -ب-ة لي أن-ت-ق-ال ف-إان أألم-ر ي-ت-ط-لب ب-عضس أل-وقت
وأجرأءأت تتسسم بروح أŸبادرة و كذأ ألسسرعة بشسكل
يسسمح بتطبيق ألنتقال على أ‚ع وجه ‡كن.

على هامشش زيارة بدة إ ¤بوخاريسست

التوقيع على مذكرة تفاهم ‘ ›ال العÓقات مع الŸÈان
” ،أأول أأمسس ،ببوخاريسست ألتوقيع على
مذكرة تفاهم ب Úأ÷زأئر ورومانيا تهدف
إأ ¤وضس- -ع إأط- -ار ل -ت -ط -وي -ر ب -رأم -ج ‘ ›ال
ألعÓقات مع ألŸÈان Ãا Áهد لتشسجيع
عÓقات ألصسدأقة عن طريق إأنشساء فضساءأت
مشسÎك - -ة ل - -ل - -ت - -ع - -اون وت - -ط - -وي - -ر ألÈأم - -ج

أŸتخصسصسة Èÿأء ألبلدين ،حسسب ما أأفاد
به بيان لذأت ألوزأرة.
وتتضسمن مذكرة ألتفاهم ،ألتي ” ألتوقيع
عليها Ãناسسبة زيارة ألعمل ألتي يقوم بها
وزير ألعÓقات مع ألŸÈان ﬁجوب بدة إأ¤
بوخاريسست« ،ألدرأسسات ألŸÈانية ،إأجرأءأت

إأعدأد ألقوأعد ألقانونية وتنسسيق ألعÓقات
ب Úألسسلطة ألتنفيذية وألŸÈان».
وقد ألتقى بدة مع نظÒه ألروما ،Êحيث
أسستعرضس ألطرفان وأقع ألعÓقات ألثنائية
ب Úألبلدين ،سسيما ‘ ›ال ألعÓقات مع
ألŸÈان.

أإشسادوإ با’‚ازإت إلتي –ّققت ‘ عهد إلرئيسش بوتفليقة

لقاء األفÓن واÛتمع اŸد Êبقسسنطينة يدعو إا ¤السستمرارية
عرف بهو قصسر إلثقافة ﬁمد إلعيد آإل
إÿل -ي -ف -ة ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،صس-ب-اح إمسش Œم-ع-ا
حاشسدإ ،صسنعه حزب جبهة إلتحرير إلوطني
خ Ó-ل ل -ق -اء ج -م -ع م -ن -اضس -ل -ي -ه وم -نضس -م-ات
إÛت -م -ع إŸد ÊإŸنضس-وي-ة –ت ل-وإئ-ه ،ح-يث
رصسد خÓله إ’‚ازإت إلتي –ققت ‘ عهد
رئ- -يسش إ÷م -ه -وري -ة إلسس -ي -د ع -ب -د إل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة .وج -دد إ◊ضس -ور إل -دع -وة إ¤
إ’سستمرإرية خدمة ’سستقرإر إ÷زإئر.

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb
أألسستاذ «منصسور صسالح وأعلي» أأمﬁ Úافظة
قسسنطينة ،أأكد أأن أللقاء جاء تلبية لندأء رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة رئ-يسس ألشس-ر‘ ل-ل-ح-زب ،ب-إانشس-اء ÷ن-ة
شس -ع -ب -ي -ة وط -ن -ي -ة Ÿوأج -ه -ة أل -ت -ح -دي-ات أل-رأه-ن-ة
وأŸؤوأم-رأت وأل-ت-ه-دي-دأت ع-ل-ى ح-دودن-ا ق-ائ‘ Ó-
هذأ أŸقام« :أأن أ◊زب بادر إأŒ ¤سسيد ألدعوة
معتÈأ إأياها Ãثابة ندأء أأول نوفم ،54 ÈفاألفÓن
مؤومن باŸصسلحة ألعليا للبÓد ألتي تسسمو فوق كل
أعتبار».
شسرح صسالح وأعلي أأهم أألهدأف وألتي تأاتي
قي مقدمتها تقوية أللحمة ألشسعبية ،مؤوكدأ على
حرصس ألقيادة ألوطنية وعلى رأأسسها أألم Úألعام

للحزب ألدكتور «جمال ولد عباسس» ،وكذأ ألقيادة
أÙل -ي-ة ع-ل-ى Œسس-ي-د م-ب-ادرة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
ألرئيسس ألشسر‘ للحزب.
عرف أللقاء تدخÓت جاءت –ت شسعار «أأنا
منسسيتشس إأ‚ازأت ألرئيسس» من طرف أŸشساركÚ
‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ن-ظ-م-ة أÛاه-دي-ن ،أإل–اد ألعام
ل -ل -نسس -اء أ÷زأئ-ري-ات ،ف-ي-درأل-ي-ة أÛت-م-ع أŸدÊ
ل -قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،أÛلسس أل-وط-ن-ي ألسس-ات-ذة أل-ت-ع-ل-ي-م
ألعا‹ ،منتخب.Ú
أألم-ي-ن-ة أل-ولئ-ي-ة إل–اد أل-نسس-اء أ÷زأئ-ري-ات
أألسستاذة «حورية بوشسÓغم» أأكدت وقوف منظمتها
جنبا إأ ¤جنب مع أآلفÓن لتجسسيد مبادرة ألرئيسس،
كما ثمنت أل‚ازأت أÙققة ‘ عهدته على
مدأر  20سسنة .
«حكيم لفوألة» رئيسس فيدرألية أÛتمع أŸدÊ
ل-قسس-ن-ط-ي-ن-ة أأث-ن-ى ع-ل-ى ه-ذأ أل-ت-وج-ه مÈزأ أأه-مية
ت -ق -وي -ة أل -ل -ح -م -ة ألشس-ع-ب-ي-ة أل-ت-ي ن-ادى ب-ه-ا رئ-يسس
أ÷مهورية ‘ رسسالته ألخÒة أحتفال بذكرى 20
أوت أŸزدوجة.
كما أأكد أŸنسسق ألوطني لنقابة أسساتذة ألتعليم
ألعا‹ «ألكناسس» ألدكتور «عبد أ◊فيظ ميÓط»،
على مسساندة كل أ÷هود لتقوية أ÷بهة ألشسعبية
ل -ت-ك-ون أ÷دأر أل-وأق-ي لÓ-خ-ط-ار وأل-ت-ه-دي-دأت ‘
ﬁيط أقليمي ودو‹ مضسطرب.

أل -ب -ي -ان أÿت -ام -ي أل -ذي ق -رأأه أل -دك -ت-ور «ن-ذي-ر
ع - -مÒشس» رئ - -يسس أÛلسس ألشس - -ع - -ب - -ي أل - -ولئ - -ي
لقسسنطينة أنصسب على هذه أŸوأضسيع ،مؤوكدأ أأن
كافة أŸوأطن Úيكنون ألتقدير وألعرفان لرئيسس
أ÷مهورية نظ Òما قدمه من ›هودأت إأصسÓحية
وتنموية على مدأر عشسرين سسنة من أ◊كم.
وج -اء أل -ب -ي -ان أÿت -ام -ي م-ث-م-ن-ا دع-وة رئ-يسس
أ÷مهورية أ ¤تقوية أللحمة ألشسعبية ألتي أعتÈها
صس -م -ام أأم -ان ل Ó-سس -ت -ق -رأر وأل -ت -ط-ور ،م-ع-رب-ا ع-ن
ألتجنيد أŸسستمر وعن ألتضسحيات من أأجل ألوطن
للحفاظ على أ◊رية وألسستقÓل ألبناء وألتشسييد.
وب -ع -د أأن ذك -ر أل -ب-ي-ان أÿت-ام-ي ب-ال-ت-ح-دي-ات
أŸسستقبلية من أأجل تلبية أ◊اجيات ألجتماعية
للشسعب أ÷زأئري ،وبناء أقتصساد أأقوى وأأقل تبعية
للمحروقات ،أعلن أللتفاف حول مسسÒة رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة وق-ي-ادت-ه أل-رشس-ي-دة ل-ل-بÓ-د مضس-يفا ،أأن
أ◊ضسور شسهود على ألصسرأعات ألتي أأŸت بعاŸنا
أŸعاصسر وخاصسة بالوطن ألعربي وفقدأن ألكثÒ
من ألشسعوب ◊ق أ◊رية وألسستقÓل ،مشسÒأ ‘
ذأت ألسس -ي -اق إأ ¤ح -ج -م أألزم -ات أÿارج-ي-ة أل-ت-ي
ت- -دور ع -ل -ى ح -دود أ÷زأئ -ر م -ن خ -ط -ر أإلره -اب
أŸق- -يت وشس- -ب -ك -ات أ÷رÁة أŸنضس -م -ة وه -ذأ م -ا
يفرضس ألسستمرأرية Ÿا بعد  2019لبناء جزأئر
أألمن وأألمان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاويحيى يسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية السسباÊ
أسس -ت -ق -ب -ل أل -وزي-ر أألول ،أأح-م-د
أأوي- -ح- -ي- -ى ، ،أأول أأمسس ،ب -ا÷زأئ -ر
ألعاصسمة ،وزير ألشسؤوون أÿارجية
ألسس- - -ب- - -ا ،Êج- - -وزيب ب- - -وري- - -ل- - -ي
فونتيليسس ألذي يقوم بزيارة عمل
إأ ¤أ÷زأئر ،حسسب بيان Ÿصسالح
ألوزير أألول.
وجرى ألسستقبال بحضسور وزير
ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة ،ألسس -ي -د ع -ب -د
ألقادر مسساهل.

يقوم بزيارة عمل إ ¤بÓدنا بدعوة من مسساهل

وزير الشسؤوون اÿارجية اإلسسبا:Ê
ا÷زائر «قطب اسستقرار» ‘ اŸنطقة

أإك-د إل-وزي-ر إ’سس-ب-ا Êللشسؤوون
’وروب- -ي
إÿارج - -ي- -ة وإ’–اد إ أ
وإل - -ت- -ع- -اون ،ج- -وزيب ب- -وري- -ل- -ي
فونتيليسش ،أإول أإمسش ،با÷زإئر
أإن إ÷زإئ - - -ر ت - - -ع - - -د «ق - - -ط - - -ب - - -ا
لÓ-سس-ت-ق-رإر» ‘ إŸن-ط-ق-ة ،مشس-يدإ
ب -ال -دور «إŸسس-ؤوول» إل-ذي ت-ل-ع-ب-ه
على إŸسستوى إ’قليمي.
و‘ تصس-ري-ح ل-رئ-يسس أل-دب-ل-وماسسية
ألسس- -ب -ان -ي -ة ع -قب أÙادث -ات أل -ت -ي
أأجرأها مع وزير ألشسؤوون أÿارجية
ألسسيد عبد ألقادر مسساهل قال «نحن
بلدأن صسديقان ونتقاسسم أسسÎأتيجية
مشسÎك - -ة إأزأء أŸشس - -اك- -ل أŸشسÎك- -ة وأل- -دور
أŸسس- -ؤوول أل- -ذي ت- -ل -ع -ب -ون -ه ع -ل -ى أŸسس -ت -وى
ألق -ل -ي -م -ي ي -ب -عث ع-ل-ى ألرت-ي-اح .ف-ف-ي ه-ذه
أŸنطقة من ألعا ⁄ألتي تعرف ألكث Òمن
أŸشساكل تعد أ÷زأئر قطبا لÓسستقرأر».
وأأشس -ار إأ ¤أأن أل -ب -ل -دي-ن ي-رب-ط-ه-م-ا ت-ع-اون
«›د للغاية وفعال جدأ» يشستمل كافة ألنقاط
«أ◊سس -اسس -ة» ،م -ؤوك -دأ ع -ل -ى «ح -ي -وي-ة وع-م-ق
أÙادثات «حول كافة ألقضسايا» ألتي تربط
ألبلدين.
و“ح- - - -ورت أÙادث- - - -ات ك- - - -ذلك ح - - -ول
«أل-عÓ-ق-ات ألوروب-ي-ة أŸت-وسس-طية وألجتماع
ألذي سسينعقد قريبا ‘ برشسلونة وكذأ ألوضسع
‘ ليبيا» ،حيث لقيت ألعديد من «أŸوأضسيع
أ◊يوية موقفا مشسÎكا وأيجابيا ووديا».
وم-ن ج-ه-ت-ه ،أأك-د مسس-اه-ل ع-ل-ى أل-عÓ-قات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة «أŸم -ت-ازة» ،مضس-ي-ف-ا أأن أل-ب-ل-دي-ن
ي-ع-رف-ان ح-رك-ي-ة ن-اج-م-ة ع-ن أل-دورة ألسس-ابعة
للجنة رفيعة أŸسستوى ألتي ” خÓلها أتخاذ
«قرأرأت كÈى» هي ‘ مرحلة ألتنفيذ من
أأج -ل «ت -ع -زي-ز ألشس-رأك-ة أل-ت-ي ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة
أŸشسÎكة للبلدين».
وأأوضسح أأن هذه ألشسرأكة تتمحور ل سسيما
على ألطاقات أŸتجددة وألصسناعة وألزرأعة
وأل -ط -اق -ة ،م -ذك-رأ ‘ ه-ذأ ألسس-ي-اق ب-ت-ج-دي-د
عقود ألتموين بالغاز إأ ¤غاية  20٣0لصسالح
أسسبانيا».
وأشسار رئيسس ألدبلوماسسية أ÷زأئرية أأنه
ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د ألق-ل-ي-م-ي وأج-ه أل-بلدأن نفسس
أŸشس -اك -ل أŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ه-ج-رة وب-خصس-وصس-ه-ا
«تبادلنا مقارباتنا ويجب أأن نتحاور ونطرح
أألسس-ئ-ل-ة ألصس-ح-ي-ح-ة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى أألج-وبة
ألصسحيحة».
كما تطّرق ألطرفان إأ ¤ألتنسسيق ‘ ›ال
م- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره- -اب ع- -ل- -ى ضس- -وء أآلل- -ي -ات
أŸوجودة ب Úألبلدين لتعزيزها أأك Ìو–لي
ألبلدين «باليقظة ‘ منطقة جد مضسطربة».
و–ادث مسساهل مع نظÒه ألسسبا Êحول
ألوضسع ‘ ليبيا و‘ منطقة ألسساحل وحول
هذأ أŸوضسوع أسستعرضس أŸقاربة أ÷زأئرية
ألتي تغلب أ◊ل ألسسياسسي للنزأعات.
كما تطرق ألطرفان أ ¤قضسية ألصسحرأء
أل -غ -رب -ي -ة أŸدرج -ة ‘ ج -دول أأع -م -ال أأل·
أŸتحدة ،و‘ هذأ ألصسدد أأكد مسساهل على

موقف أ÷زأئر ألرأمي أ ¤تسسوية هذأ ألنزأع
من خÓل تنفيذ لوأئح ›لسس أألمن أأل‡ي.
مع ألشسارة ،أأن ألوزير ألسسبا Êللشسؤوون
أÿارج - -ي- -ة وأل–اد أألوروب- -ي وأل- -ت- -ع- -اون،
جوزيب بوريلي فونتيليسس ،قد شسرع ،أأمسس‘ ،
زيارة عمل أ ¤أ÷زأئر بدعوة من عبد ألقادر
مسساهل.
وك -ان ‘ أسس -ت -ق -ب-ال أل-وزي-ر ألسس-ب-ا Êل-دى
وصسوله إأ ¤أ÷زأئر ،وزير ألشسؤوون أÿارجية،
عبد ألقادر مسساهل.

..ويؤوكد أان البلدين يتقاسسمان
اŸصسالح ا÷يو اسسÎاتيجية
والقتصسادية
أأك- -د وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة وأل–اد أألوروب -ي
وألتعاون ألسسبا ،Êجوزيب بوريلي فونتيليسس،
أأن أ÷زأئ- -ر وأسس- -ب -ان -ي -ا «ي -ت -ق -اسس -م -ان ن -فسس
أŸصسالح أ÷يوأسسÎأتيجية وألقتصسادية».
أأوضسح ألوزير ألسسبا ‘ Êتصسريح له لدى
ح -ل -ول -ه ب -ا÷زأئ-ر ق-ائ« Ó-أ÷زأئ-ر وأسس-ب-ان-ي-ا
ب -ل -دأن ج -ارأن وصس -دي -ق -انŒ ،م-ع-ه-م-ا ن-فسس
أŸصسالح أ÷يوأسسÎأتيجية وألقتصسادية».
‘ هذأ ألسسياق ،أأكد رئيسس ألدبلوماسسية
ألسس-ب-ان-ي-ة أسس-ت-ع-دأد بÓ-ده «ل-ت-وسس-ي-ع و ت-نويع
وت -ع -م -ي -ق عÓ-ق-ات-ه م-ع أ÷زأئ-ر» ،م-ذك-رأ أأن
أ÷زأئ - -ر –ت- -ل أŸرت- -ب- -ة أألو ‘ ¤ت- -زوي- -د
أسسبانيا بالغاز ألطبيعي.
ك -م -ا ح-ي-ا وزي-ر أÿارج-ي-ة ألسس-ب-ا Êب-ه-ذه
أŸن -اسس -ب -ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،ألذي «حظيت بشسرف لقاءه عندما
كنت رئيسسا للŸÈان أألوروبي».
ودع-ا ج-وزيب ب-وري-ل-ي ف-ون-ت-ي-ل-يسس ن-ظÒه،
ألسس-ي-د ع-ب-د أل-ق-ادر مسس-اه-ل ،ل-زي-ارة أسس-بانيا
قصسد «موأصسلة ألعمل وأŸضسي قدما ‘ إأطار
عÓقات أ÷وأر وألتطّرق إأ ¤بعضس أŸشساكل
ألتي تشسهدها أŸنطقة».
وت -ن -درج ه -ذه أل -زي-ارة ‘ أط-ار «م-وأصس-ل-ة
وت- -ع- -م- -ي- -ق أ◊وأر ألسس -ي -اسس -ي وأل -تشس -اور بÚ
ألبلدين ،كما تأاتي أمتدأدأ لÓجتماع ألسسابع
( )7رف -ي -ع أŸسس -ت -وى ،أل -ذي ج -رى ب -ا÷زأئ-ر
ألعاصسمة ‘  ٣أأبريل ألفارط».

إ÷معية إلŸÈانية ل–Óاد من أإجل إŸتوسسط

الŸÈان ا÷زائري يشسارك ‘ دورة بروكسسيل
يشس- -ارك ألŸÈان أ÷زأئ- -ري ‘ أج- -ت -م -اع
ف-ري-ق أل-ع-م-ل ح-ول أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي و“ويل
أ÷م - -ع - -ي - -ة ألŸÈان - -ي- -ة ل–Ó- -اد م- -ن أأج- -ل
أŸت- -وسس- -ط -ي أل -ذي –تضس -ن -ه غ -دأ أ÷م -ع -ة
ألعاصسمة ألبلجيكية بروكسسل حسسب ما أفاد به
بيان Ûلسس أألمة ،أأمسس.
ويتشسكل ألوفد ألŸÈا Êمن ألسسيدين حود
موبسسة ﬁمد ›دأنيي عضسو ›لسس أألمة
نائب رئيسس ÷نة ألشسؤوون ألسسياسسية وأألمن
وحقوق أإلنسسان ألتابعة للجمعية ألŸÈانية

ل–Óاد من أأجل أŸتوسسط وعمار ﬂلوفيي
عضسو ›لسس أألمة نائب رئيسس ÷نة ألطاقة
وألبيئة وأŸياه للجمعية ألŸÈانية ل–Óاد من
أأجل أŸتوسسط.
ويتضسمن جدول أأعمال ألجتماع «إأمكانية
إأنشساء أأمانة دأئمة للجمعية ألŸÈانية ل–Óاد
م -ن أأج -ل أŸت -وسس -ط وك -ذأ درأسس -ة ت -ف-اصس-ي-ل
وإأج -رأءأت ت -ت -ع -ل -ق ب -اع -ت -م -اد أŸق-ر أل-دأئ-م
ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ألŸÈان -ي -ة ل –Ó-اد م -ن أأج -ل
أŸتوسسط».
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خÓل إاششرافه على مراسشم تسشليم حافÓت النقل اŸدرسشي ،بدوي:

اتفاقيات ب Úالداخلية والتكوين اŸهني لتأاهيل موظفÚ
لتسشي Òا’بتدائيات
أاعلن وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أامسس،
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،أان دائ-رت-ه ال-وزاري-ة،
سش -تÈم ع -دة ات -ف-اق-ي-ات م-ع وزارة ال-ت-ك-وي-ن
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úب-غ-رضس ت-أاه-ي-ل م-وظ-ف-ي
ال- - -ب- - -ل - -دي - -ات اŸك - -ل - -ف Úب - -تسش - -ي ÒاŸدارسس
ا’بتدائية ع Èكافة القطر الوطني.
وقال بدوي خÓل إاششرافه على مراسشم تسشليم
عدد من حافÓت النقل اŸدرسشي ا÷ديدة لفائدة
ب-ل-دي-ات ا÷ن-وب وال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ب-حضش-ور وزيرة
الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ووزير الصشناعة
واŸن -اج-م ي-وسش-ف ي-وسش-ف-ي واأ’م Úال-ع-ام ل–Ó-اد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úع-ب-د اÛي-د سش-ي-دي
السشعيد ،أان «وزارة الداخلية سشتÈم عدة اتفاقيات
مع وزارة التكوين والتعليم اŸهني ،Úبهدف إاعادة
تأاهيل اŸوظف ÚاŸكلف Úبتسشي Òا’بتدائيات عÈ
ك -اف -ة ال -ق -ط-ر ال-وط-ن-ي ‘ ع-دة ت-خصشصش-ات م-ن-ه-ا
الطبخ وإاصشÓح اأ’ثاث اŸدرسشي وصشيانة معدات
الطاقات اŸتجددة وتخصشصشات أاخرى».
وأاوضشح أان وزارته «ششرعت ‘ توظيف  45أالف
ع -ام -ل ‘ اخ-تصش-اصش-ات ال-ط-ب-خ وع-م-ال ال-ك-ه-رب-اء
غÒه -ا م -ن ال -ت -خصشصش -ات ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-اŸؤوسشسش-ات
ا’بتدائية بكل الÎاب الوطني».

وبلغة اأ’رقام كششف الوزير أانه «تنفيذا لتعليمات
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة واÿاصشة
بتوف Òاحسشن الظروف للمتمدرسش »Úسشيتم توزيع
 741ح -اف -ل-ة ن-ق-ل م-درسش-ي خÓ-ل شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
ا÷اري ،و 593اخرى ششهر أاكتوبر و 420حافلة ‘
نوفم ،Èو 300أاخرى ‘ ديسشم Èباإ’ضشافة ا¤
 1500حافلة سشتوزع خÓل السشنة القادمة ،2019

وتضش- -اف ه- -ذه ا◊افÓ- -ت ا 12161 ¤ح-اف-لة نقل
مدرسشي متوفرة حاليا لدى ﬂتلف بلديات الوطن.
وأاب- -رز ال- -وزي- -ر ‘ ن- -فسس ا’ط- -ار أان ال- -ل- -ج- -ن -ة
اŸتعددة القطاعات اŸكلفة بالتحضش Òللدخول
ا’جتماعي «أاعطت اأ’ولوية للطور ا’بتدائي» ،و”
رصشد  15مليار دج لتسشي ÒاŸدارسس واك Ìمن 34
Óطعام اŸدرسشي.
مليار دج ل إ
وأاضش -اف أان -ه «” تسش -ج -ي-ل  1200ع-م-لية مسشت
قطاع الÎبية منها  44مطعم مدرسشي جديد و41
م-ت-وسش-طة و 38ث- -ان- -وي- -ة ا ¤ج -انب « اسش -ت Ó-م 55
م -ؤوسشسش -ة ت -رب -وي -ة ‰وذج -ي -ة م -زودة ب -ال -ط -اق-ات
اŸتجددة « ،وذكر ‘ هذا ا’طار أانه «سشيتم تزويد
كل اŸؤوسشسشات ا’بتدائية واŸسشاجد بالطاقات
اŸتجددة وذلك ‘ اطار ترششيد اŸوارد اŸالية».
من جهتها أاكدت بن غÈيت انه «” ايÓء أاهمية
ك -بÒة ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ا’ب -ت -دائ -ي -ة» خÓ-ل اŸوسش-م
الدراسشي ا÷ديد ،مÈزة أان هذه اŸؤوسشسشات «لها
قانون خاصس Ãوجب مرسشوم صشدر ‘ أاوت 2016
« ،مششÒة ا ¤ان ع- -م- -ل -ي -ة ت -وزي -ع ه -ذه ا◊اف Ó-ت
«تدخل ‘ اطار –سش Úتطبيق اصشÓح اŸدرسشة
ا÷زائ -ري -ة وف -ق ت -ع -ل -ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة»،
م- -ؤوك -دة أان «ه -ن -اك ت -نسش -ي -ق ك -ب Òع -ل -ى مسش -ت -وى
ا◊كومة لتحسش Úالتكفل بالتمدرسس».

دعا إا ¤حماية اŸنتوج الوطني ،جÓب من الÈج:

تظاهرات إاقتصشادية عاŸية بواششنطن ،بلجيكا وموريتانيا
 1.6مليار دو’ر صشادرات خارج اÙروقات
أاشش -رف وزي -ر ال -ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓ-ب
ع- -ل- -ى ت- -دشش ÚاŸق- -ر ا÷دي- -د Ÿدي -ري -ة
التجارة بو’ية برج بوعريريج والذي
” إا‚ازه على مسشتوى اÙول الششما‹
ّ
ل-ل-م-دي-ن-ة Ãع-اي Òم-ع-م-اري-ة م-ت-م-ي-زة،
والذي سشيسشمح بأاداء مهام اŸديرية ‘
ظروف جيدة على خÓف ما كانت عليه
‘ اŸقر القد. Ë

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ع- -ل- -ى ه- -امشس زي- -ارة ق- -ادت -ه إا ¤وح -دات
إانتاجية باŸنطقة الصشناعية بÈج بوعريريج
كشش- - -ف ع- - -ن حصش- - -ي- - -ل - -ة الصش - -ادرات خ - -ارج
اÙروقات وصشلت إا 1.6 ¤مليار دو’ر ‘
ح ⁄ Úتتجاوز السشنة اŸاضشية ‘ نفسس الفÎة
 900م -ل -ي -ون دو’ر ،وه -و ت-طّ-ور ك-ب Òأارج-ع-ه
الوزير إا ¤النششاط اإ’سشتثماري الكب Òالذي
يجب حمايته وحماية اŸنتوج الوطني.
عّ-ب-ر ال-وزي-ر ع-ن إاع-ج-اب-ه ب-ت-ن-وع ال-تصش-ن-ي-ع
بو’ية برج بوعريريج ،حيث إاطلع على Œارب
التصشدير الناجحة خاصشة ‘ ›ال اأ’جهزة
ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي-ة واإ’ل-كÎون-ي-ة م-ب-دي-ا أايضش-ا
إاعجابه بالصشناعة اÿضشراء وŒربة اأ’لواح
الششمسشية التي تنتجها ششركة كوندور بالتوازي
مع قرار السشلطات العمومية بتزويد اŸدارسس
واŸسشتششفيات واŸسشاجد بها مسشتقب ،Óحيث
بإامكان الششركة تغطية ا◊اجة الوطنية منها.
وع -ن ث -م -ار ق -رار م -ن -ع ق -ائ -م -ة سش -ل -ع م -ن
اإ’سشتÒاد ،كششف وزير التجارة سشعيد جÓب

أان اŸواد التي منعت من اإ’سشتÒاد مّكنت من
ت-ق-ل-يصس ال-ف-ات-ورة م-ن  1.3م-ل-ي-ار دو’ر سش-نة
 2017إا 300 ¤م - -ل - -ي- -ون دو’ر سش- -ن- -ة
 ، 2018وأاضشاف الوزير أان منع بعضس السشلع من
اإ’سش - -تÒاد أات - -ى ب - -ث - -م - -اره ،ح - -يث إان - -ط- -ل- -ق
اŸسشتثمرون ‘ إانتاج عدة سشلع بجودة أاسشعار
جيدة.
وأاضشاف الوزير ‘ هذا الششأان أان الوزارة
سشجلت ‘ مدة  06أاششهر فقط تطورا كبÒا ‘
ال -تصش -ن -ي -ع م -ؤوك -دا أان وزارة ال -ت-ج-ارة سشÎف-ع
ا◊ظ- -ر ع- -ن ب- -عضس السش- -ل- -ع اŸم- -ن -وع -ة م -ن
اإ’سشتÒاد ،لكن سشيتم فرضس رسشوم إاضشافية
مؤوقتة عليها وذلك من أاجل تششجيع اإ’سشتثمار
وال -تصش -ن -ي -ع ‘ ا÷زائ -ر وتشش-ج-ي-ع الصش-ادرات
خارج اÙروقات التي عرفت قفزة نوعية

من  900مليون دو’ر إا ¤مليار و 600مليون
دو’ر.
وبهدف مواصشلة تششجيع الصشادرات كششف
وزير التجارة عن تظاهرات اقتصشادية دولية
سش- -ت- -ن- -ظ- -م ‘ اأ’ي- -ام ال- -ق- -ادم- -ة ل -ل -ت -ع -ري -ف
ب -اŸت -ع -ام -ل Úا÷زائ -ري Úوم -ن -ت -ج -ات -ه -م ‘
اأ’سشواق العاŸية ،حيث سشيتم تنظيم تظاهرة
بواششنطن وتظاهرة ببلجيكا وتظاهرة أاخرى
ضش -خ-م-ة Ãوري-ط-ان-ي-ا ال-ت-ي ت-ع-د ب-واب-ة لسش-وق
إافريقيا الغربية .وأاكد الوزير أان زياراته إا¤
ال- -و’ي- -ات ت- -ه- -دف إا– ¤سش- -يسس اŸن- -ت- -جÚ
بضش - -رورة اإ’نضش - -م - -ام إا ¤سش- -ي- -اسش- -ة ال- -وزارة
واإ’ن -خ -راط ف -ي -ه -ا ل -دع-م الصش-ادرات ‘ ظ-ل
السشعي ا÷اد من الوزارة إا ¤تششجيع اŸنتوج
الوطني وحماية اŸنتج اÙلي.

عاين مششاريع بالعاصشمة ،زعÓن:

تدششﬁ Úطة « الورششات» على خط حي البدر وع Úالنعجة
عاين وزير ا’ششغال العمومية والنقل،
ع -ب -د ال -غ-ن-ي زعÓ-ن ،ي-وم اÿم-يسس ع-دة
مشش- -اري- -ع ع- -ل -ى مسش -ت -وى و’ي -ة ا÷زائ -ر،
مÈزا ال -دور ا◊ي -وي ل -ه -ذه اŸنشش -آات ب -ع -د
اسش- -تÓ- -م- -ه- -ا ع- -ل- -ى الصش- -ع -ي -د ا’ق -تصش -ادي
وا’جتماعي.
فبعد تدشش ‘ Úششهر ابريل الفارط ،من
ط- -رف رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،اÿط ا’ول ÎŸو
ا÷زائر ،الذي يربط حي البدر بع Úالنعجة،
اعطى ،اول أامسس ،زعÓن ،الذي كان برفقة وا‹
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ ،شش -ارة
انطÓق اÿدمة Ùطة « الورششات» التابعة
’متداد اÿط رقم ÎŸ 1و ا÷زائر.
و–توي هذه اÙطة التي “تد على طول
 160م،Îعلى مدخل واحد ومصشعدين كهربائيÚ
Óششخاصس ذوي ا’حتياجات اÿاصشة.
ل أ
وت -ع -ت Èواح -دة م -ن اصش -ل ثÓ-ث-ة ﬁط-ات
’متداد اÿط ا’ول ÎŸو ا÷زائر الرابط بÚ
حي البدر وع Úالنعجة.
وباسشتÓم ﬁطة الورششات ⁄ ،يتبق من
امتداد اÿط ا’ول ÎŸو ا÷زائر سشوى ﬁطة
جسش -ر قسش -ن -ط -ي -ن -ة (  122م )Îوال -ت -ي ي -رت -قب
تسشليمها ‘ ا’يام القليلة القادمة.
وحسشب الوزير ،فإان عدد مسشتخدمي خطوط
اŸيÎو بلغ نحو  200أالف مسشافر يوميا.

كما عاين اŸسشؤوول ا’ول على قطاع ا’ششغال
العمومية والنقل أاششغال التهيئة اÿارجية Ÿطار
هواري بومدين الدو‹ ،الذي يرتقب اسشتÓمه -
حسشبه  -قبل نهاية هذه السشنة ،او بداية ،2019
على اقصشى حد.
و‘ ه- -ذا الصش- -دد ،اوضش- -ح زعÓ- -ن ان ه- -ذه
اŸنششأاة التي تسشتجيب لكل اŸقاييسس الدولية
«–ظ -ى Ãت -اب -ع -ة مسش -ت -م -رة م -ن ط -رف رئ -يسس
ا÷مهورية».

وحسشب شش -روح ال -وزي -ر ،ف-إان أاشش-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة
اÿارج- -ي- -ة وك- -ذا ح- -ظÒة السش- -ي- -ارات م -ا ت -زال
جارية ،مضشيفا أان طاقة اسشتيعاب هذه اŸنششأاة
التي تقدر بـ  16مليون مسشافر سشنوياÃ ،ثابة
«مطار عبور».
من جهة اخرى ،قام زعÓن بزيارة مششروع
ششبكة السشكة ا◊ديدية وكذا ﬁطة القطار بباب
الزوار اللذان سشÒبطان Ãطار هواري بومدين
الدو‹.
« سشيتم ربط اŸطار بخط اÎŸو والسشكة
ا◊دي -دي -ة م -ا م -ن شش -أان -ه أان ي -ع -زز م-ردود ه-ذه
اŸنششأاة» ،حسشبما اكده الوزير.
‘ هذا الصشدد تابع الوزير يقول «كل هذه
اŸششاريع لها أابعاد اقتصشادية واجتماعية كبÒة،
فضش Óعن اسشهامها ‘ اضشفاء تسشهيل حركة تنقل
اŸسشافرين».
من جهة أاخرى و‘ رده على سشؤوال حول
الضش- -غ- -ط ال- -ذي ي- -ع- -رف- -ه ال- -ن- -ق- -ل ع Èالسش- -كك
’خÒة ،اك -د السش -ي -د
ا◊دي- -دي- -ة خÓ- -ل ال- -فÎة ا أ
زعÓن ان قطاعه «يعمل حاليا على ا’سشراع ‘
وتÒة ت -أاه -ي -ل وت -رم -ي -م ال -ع -رب-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى
ورششات اŸؤوسشسشة ‘ و’ية سشيدي بلعباسس‘ ،
ن- -فسس ال- -وقت  -يضش- -ي- -ف ال- -وزي -ر -سش -تسش -ت -م -ر
اŸؤوسشسشة الوطنية للنقل بالسشكك ا◊ديدية ‘
اسشتقبال قطارات «كوراديا» .

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

العدد
17 740
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بوعزغي مدششنا وحدة –ويل الت Úالششوكي بسشوق أاهراسس :

نسش Òقدما نحو ا’كتفاء الذاتي ‘ اŸنتجات الزراعية

أاششار وزير الفÓحة والتمنية الريفية
والصش- -ي- -د ال -ب -ح -ري ،أاول أامسس ،م -ن سش -وق
أاه -راسس أان دائ -رت -ه ال-وزاري-ة –م-ل ع-ل-ى
ع- -ات -ق -ه -ا مسش -ؤوول -ي -ة م -راف -ق -ة وت -ط -وي -ر
و–وي - -ل إان - -ت - -اج ال - -ت Úالشش - -وك- -ي ع- -ل- -ى
اŸسش -ت -وى ال -وط-ن-ي ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
’م -ن ال -غ -ذائ -ي ال -وط -ن -ي ،خ -اصش -ة ب -ع -د
ا أ
’رقام اŸششجعة التي حّققها الفÓحون ‘
ا أ
اŸوسشم الزراعي لهاته السشنة ع Èالعديد
من و’يات الوطن.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
ال- -زي- -ارة تضش- -م -نت ال -وق -وف ع -ل -ى م -ع -رضس
ıتلف اŸنتجات الزراعية على مسشتوى و’ية
سش - - -وق أاه- - -راسس ،ج- - -اءت ‘ إاط- - -ار ت- - -ع- - -زي- - -ز
اإ’سشÎات -ي -ج-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-دع-ي-م
م-ن-ت-ج-ات اŸوط-ن ،م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف زراع-تها
والعمل على دخول الصشناعات التحويلية للمواد
الزراعية على غرار نبتة الت Úالششوكي والتي
ع -رفت ت -ط -ورا ك -بÒا ،ي -ت -ج -ه ن -ح -و ال -ت -ح -وي -ل
واسشتخÓصس زيوت الت Úالششوكي والتي تسشتخدم
‘ الصشناعات الصشيد’نية واŸواد العطرية.
ل- -يشش- -رف ع- -ل- -ى ت- -دشش Úأاول وح -دة ﬁل -ي -ة
لتحويل الت Úالششوكي باŸنطقة اŸسشماة
«الششقاقة» ببلدية سشيدي فرج ،كتجربة رائدة
‘ ›ال –وي- -ل ال- -ت Úالشش- -وك- -ي ال- -ت -ي –ت -ل
مسشاحة إاجمالية تقدر بـ 8120هكتارا عبارة من
بسش - -ات Úه - -ذا اŸن- -ت- -وج Ãردود يصش- -ل إا105 ¤
ق -ن -اط ‘ Òال -ه -ك -ت -ار ال-واح-د م-ن ب-ي-ن-ه-ا 6200
هكتار ،بإانتاج  1500ل Îمن زيت الت Úالششوكي،
و 400أالف ل Îمن اÿل اŸسشتخرج من ذات
اŸادة كمرحلة أاولية من هذا اŸششروع الذي
رافقته الغرفة الفÓحية لو’ية سشوق أاهراسس،
كإاسشÎاتيجية ورؤوية جديدة يتعّزز بها القطاع
الفÓحي ‘ ›ال توف ÒالÌوة واليد العاملة،
خاصشة وأان التجربة ﬁلية ’ تتطلب أاي رؤووسس
أاموال أاو اسشتقدام Œهيزات بالعملة الصشعبة،
ب -ق -در م -ا ت -ت-وف-ر ع-ل-ى اإ’رادة ‘ Œسش-ي-د ه-ذا

اŸشش-روع ال-ذي ت-ت-ح-م-ل ال-دائ-رة ال-وزاري-ة ع-ل-ى
عاتقها مسشؤوولية إا‚احه أاو كما قال السشيد وزير
الفÓحة.

إانتاج قياسشي للحبوب بالو’ية
التي –تل الريادة ‘ البقوليات
كما وقف وزير الفÓحة على تعاونية ا◊بوب
والبقول ا÷افة بسشوق أاهراسس مششيدا بالنتائج
ا÷يدة التي حققتها الو’ية للموسشم الفÓحي
› ‘ ،2018 - 2017ال إانتاج وŒميع ا◊بوب
والتي وصشلت الكمية اÛمعة منها إا ¤حوا‹ 1
مليون قنطار و  60أالف قنطار مقابل  300أالف
قنطار فقط ” جمعها ‘ اŸوسشم السشابق ،تأاتي
ع -ل -ى رأاسش -ه-ا ال-ري-ادة ل-ه-ات-ه ال-و’ي-ة ‘ ال-ب-ق-ول
ا÷افة ،والتي احتلت Ãوجبها اŸرتبة اأ’و¤
من إانتاج مادة العدسس وا◊مصس ،مششÒا إا ¤أان
هذه اأ’رقام ا÷يدة تضشاف إا ¤معادلة –قيق
ا’كتفاء الذاتي من البقوليات اŸوجهة للسشوق
ا’سش-ت-هÓ-ك-ي-ة اÙل-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ليصس من
فاتورة ا’سشتÒاد Ÿادتي العدسس وا◊مصس.
وأاششار الوزير ‘ معرضس حديثه عن إانتاج
ا◊بوب على اŸسشتوى الوطني أان اإ’نتاج الذي
” –قيقه خÓل موسشم ا◊صشاد والدرسس 2017
  2018يعتÈ«تاريخي» قدر بـ  60،5مليون قنطار مقابل
 34،7مليون قنطار خÓل اŸوسشم اŸنقضشي،
’فتا إا ¤أان الكميات اÛمعة ‘ ششعبة ا◊بوب
Ãختلف أانواعها لدى تعاونيات ا◊بوب والبقول
ا÷افة ع Èالوطن وصشلت هي اأ’خرى إا27 ¤
مليون قنطار كسشابقة ‘ إانتاج القطاع.
اأ’مر الذي يعّزز رفع قدرات تخزين ا◊بوب
م- -ن خÓ- -ل ال- -ع -م -ل ع -ل -ى ب -رن -ام -ج إ’‚از 39
ﬂزن -ا ج -دي -دا ب -ق-درة إاج-م-ال-ي-ة تصش-ل إا8،2 ¤
م-ل-ي-ون ق-ن-ط-ار م-نها ﬂ 9ازن ت-ق-وم ب-إا‚ازه-ا
” الششروع ‘ اسشتÓم البعضس منها
ششركة صشينية ّ
وﬂ 30زنا من طرف ششركة جزائرية.

’عÓمية ا÷زائرية حول فرصس ا’سشتثمار للتكامل الصشناعي الوطني
’يام ا إ
اأ

تقوية القدرات الوطنية ‘ ﬂطط سشوناطراك

يشش - -رف وزي - -ر ال- -ط- -اق- -ة مصش- -ط- -ف- -ى
’عÓ-م-ي-ة
’ي-ام ا إ
ق -ي -ت-و ،Êغ-دا ،ع-ل-ى ا أ
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا شش -رك -ة
سش -ون -اط -راك ح -ول «ف -رصس ا’سش-ت-ث-م-ار
ل -ل -م-ؤوسشسش-ات ا÷زائ-ري-ة»– ،ت رع-اي-ة
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة ،وذلك يومي  9و 10سشبتمÈ
ا÷اري باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد
ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ،وال-ت-ي ت-ن-درج ‘ إاطار
ت- -ن- -ف- -ي- -ذ إاسشÎاŒي- -ة «أاسس.أاشس »2030
ال -ت -ي ت -ه -دف ل -ت -ع -زي-ز اÙت-وى اÙل-ي
ÿط- -ط ال- -ت- -ط- -وي- -ر اÿاصش- -ة بشش- -رك -ة
سش -ون -اط -راك ب -ط -ري -ق-ة تسش-م-ح ب-زي-ادة
معدل التكامل الصشناعي الوطني إا55 ¤
باŸائة.

سسهام بوعموشسة
لبلوغ هدف اإ’سشÎاŒية بنسشبة  55باŸائة
أاف -اق  ،2030ت -دع -و سش-ون-اط-راك اŸؤوسشسش-ات
ا÷زائرية إ’غتنام الفرصس ا’سشتثمارية التي
تتيحها خطتها التنموية ،وتششارك بقوة ‘
ا‚از اŸشش -اري -ع ال -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى –سشÚ
مسشتوى اإ’دماج والتكامل الصشناعي الوطني.
من هذا اŸنظور ،تلتزم ششركة سشوناطراك
بتوف Òكل الدعم الضشروري ،لتحفيز وظهور
إاق -تصش -اد م -ن -ت-ج ‘ ق-ط-اع اÙروق-ات ال-ذي
يعتمد أاسشاسشا على اÿدمات النفطية ،صشناعة
السش -ل -ع ال -رأاسش -م -ال -ي -ة واŸن -اول -ة الصش -ن -اع-ي-ة
والهندسشة الصشناعية ،وخدمات الصشيانة الفنية

والصشناعية اأ’خرى.
وŒدر اإ’ششارة ،يتناول برنامج هذا اللقاء
اŸهم ‘ يومه اأ’ول ﬁاضشرات موضشوعية
التي ترتكز حول رهانات وفرصس ا’سشتثمار،
وال- -ي- -وم ال -ث -ا Êخصشصس ل -ط -اول -ة مسش -ت -دي -رة
ون-ق-اشش-ات ت-ب-حث إاشش-ك-ال-ي-ات ت-ت-طلب ا◊لول
لتقوية وتطوير القدرات الوطنية القادرة على
–قيق أاقصشى قدر من اÙتوى اÙلي ‘
ﬂطط التنمية اÿاصس Ãجمع سشوناطراك.
علما أان وزارة الطاقة تهدف إا‡ ¤ارسشة
الهندسشة اÙلية ‘ اأ’نششطة اŸعقدة التي
تولد قيمة إاضشافية أاحسشن ،و‘ هذا الصشدد
ك -انت ق -د شش -ج -عت ال -وزارة ال -وصش -ي -ة شش -رك-ة
سشونلغاز ‘  10ماي اŸاضشي على تنظيم لقاء
ح-ول ا◊ث ع-ل-ى تصش-ن-ي-ع اŸواد ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
والغازية ‘ ا÷زائر.
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السشبت  0٨سشبتم 201٨ Èم
الموافق لـ  2٨ذي الحجة  1٤39هـ

بعد تطويق وباء «الكولÒا» وتسصجيل دخول مدرسصي مسصتقر

التنبؤوات بدخول اجتماعي سضاخن – ⁄دث  ...وا◊وار صضنع الفارق
خÓ-ف-ا ل-ت-وق-ع-ات وق-راءات البعضض ،التي
حذرت من دخول اجتماعي سصاخن وتنباأت
ب -ح -دوث ح -رك -ات اح -ت -ج-اج-ي-ة ،واقÎحت
تاأجيل الدخول اŸدرسصي لتفادي اأي تفاقم
ي- -ن- -ت -ج ع -ن ان -تشص -ار وب -اء «ال -ك -ولÒا» ،ف -اإن
ال -دخ -ول “ي -ز ب -ا’سص -ت -ق-رار وال-ه-دوء م-رة
اأخ - -رى ،ول - -ع ّ- -ل اأب - -رز اŸوؤشص - -رات ال - -دخ- -ول
اŸدرسص - -ي واإن ” تسص - -ج- -ي- -ل ن- -ق- -ائصض ي- -ت- -م
ت- -دارك- -ه- -ا Ãرور ال- -وقت ،ك- -م- -ا اأن اف -ت -ت -اح
الدورة الŸÈانية “يزت بدورها بالرسصالة
التي مررها رئيسصا الغرفت Úعبد القادر بن
صص- -ال -ح والسص -ع -ي -د ب -وح -ج -ة ،ال -ل -ذي -ن اأك -دا
ضص -رورة اإنضص -اج ال -ن -ق -اشض السص -ي-اسص-ي –سص-ب-ا
للمواعيد السصياسصية اŸقبلة.

البليدة :لينة ياسشمÚ

مصشطفى بن قاسشي أاكد لـ»الششعب» ،أان الدخول
الج- -ت- -م- -اع -ي ج -رى ‘ ظ -روف ع -ادي -ة ،م -ث -م -ن -ا
اÛهودات التي بذلت إل‚احه من قبل اŸصشالح
الوصشية ،و اسشتقبال التلميذ باألطوار البتدائي
واŸتوسشط والثانوي ‘ ،ظروف حسشنة ،معربا ‘
السشياق عن مدى ارتياحه للتحضشÒات التي “ت
قبل الدخول اŸدرسشي ،خاصشة حول ما تعلق بتنقية
وتطه Òخزانات و صشهاريج اŸياه ،التي تسشتعمل

وباء «الكولÒا» ،ومهما كان اŸتسشبب فيها ومهما
كانت ا÷هة التي تتحمل مسشوؤوليتها ،اأمر ل Áكن
Œنّ- -ب- -ه ل- -ك- -ن الأه- -م ‘ تسش- -يÒه- -ا ،ول -ع ّ-ل –ل -ي
اŸواطن Úباليقظة وا◊ذر بعيدا عن الدخول ‘
حالة هسشتÒيا بعد تسشجيل حالت الإصشابة بوباء
مطلع اأول اŸنقضشي ،قد سشاعد السشلطات التي
ع -م -لت ج -اه -دة ع-ل-ى ال-ب-حث ع-ن مصش-در ان-تشش-ار
اŸرضص ،كما اأنه اأبرز اŸوؤششرات اليجابية.
وقد سشاهم ا◊وار بقدر كب ‘ Òالهدوء الذي
م -ي -ز ال -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي ،ع -ل -ى اأن ي -تّ-م ط-رح
اŸلفات العالقة سشواء ‘ قطاع الÎبية اأو قطاعات
اأخرى ومعا÷تها وفق الأولويات ،ما يوؤششر على
النضشج ‘ التعامل مع اŸعطيات اŸرتبط ببلوغ
درجة كبÒة ‘ التصشال والتواصشل الكفيل بتجاوز
اأصشعب الظروف والوضشعيات.
من جهة اأخرى ،فاإن الطابع السشياسشي األقى

و’ حديث عن «الكولÒا»...

بظلله ،وهو اأمر طبيعي قياسشا اإ ¤حجم اŸوعد
السشياسشي ‡ثل ‘ النتخابات الرئاسشية اŸقررة
‘ العام  ، 2019وقياسشا كذلك اإ ¤ششروع الطبقة
السشياسشية عموما ‘ التحضش Òلها ،سشواء من خلل
اإط- -لق م- -ب- -ادرات اأو م- -ن خ- -لل ال -ت -ك -ث -ي -ف م -ن
ال-نشش-اط-ات ،م-ا ي-وؤك-د ت-رشش-ح ق-ادت-ه-ا ل-لسش-تحقاق
اŸقبل.
و‘ غضش- - -ون ذلك يسش - -ت - -ع - -د ‡ث - -ل - -و الشش - -عب
باÛلسص الششعبي الوطنيŸ ،ناقششة اأهم مششاريع
القوان ،Úتاأتي ‘ مقدمتها قانون اŸالية الذي
سش -ي -ك -ون خ -ال -ي -ا م -ن اأي رسش -وم ت -ق -ع ع -ل-ى ع-ات-ق
اŸواط -ن ،وف -ق ت -وضش -ي -ح -ات وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب-د
ال -رح -م -ان راوي -ة ،اإ ¤ج -انب اسش -ت -ك-م-ال مشش-اري-ع
تكّرسص الإصشلحات التي يعيشص على وقعها ﬂتلف
القطاعات.

‘ تلك اŸؤوسشسشات الÎبوية ‘ ،إاجراءات احÎازية
وقائية من اإلصشابة بأاي أامراضص متنقلة ع ÈاŸياه،
وأايضشا تنقية ﬁيط اŸؤوسشسشات التعليمية.
وأاضشاف بأان ا◊ديث الذي سشبق حول تأاخÒ
الدخول اŸدرسشي للخوف من مرضص «الكولÒا»،
اختفى مع هذا الدخول ،بل و ⁄يظهر حتى على
لسشان الولياء او التلميذ ،خصشوصشا بعد تدخلت
اŸصشالح اŸسشؤوولة والوصشية ،والتحكم والسشيطرة
على الوضشع ،و ⁄يفوت فرصشة اإلششادة بإا‚از هام
ششهدته بعضص اŸؤوسشسشات التعليمية ،حول Œربة
اسش-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ة ال-كهربائية ببعضص البتدائيات،
وأايضشا النوافذ العازلة للصشوت والصشدمات ،داعيا
إا ¤تعميم التجربة إا ¤بقية اŸؤوسشسشات التعليمية،
كما دعا إا ¤فتح مدرسشة حي النخيل ‘ بوفاريك
بعد اسشتكمال األششغال بها.
و ‘ سش- -ي- -اق ا◊دث الج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ل- -دخ -ول
اŸدرسشي ،ششهدت بعضص اŸؤوسشسشات الÎبوية بقلب
البليدة ،احتجاج بعضص األولياء ،لتحويل أابنائهم إا¤
مدارسص أاخرى‡ ،ا ولد اكتظاظا وانتهاج أاسشلوب

األقسشام اŸتنقلة ،نتيجة تعليق النششاط الدراسشي
Ãدرسش -ة الشش-ه-ي-د Ãح-ي-ط مسش-ج-د ال-ك-وث-ر وسش-ط
مدينة البليدة منذ السشنة الدراسشية اŸاضشية.
وه -و م -ا ج -ع -ل األول -ي -اء ي-ط-ال-ب-ون ب-ح-ل ألزم-ة
الكتظاظ ،واضشطرار التلميذ التنقل Ÿسشافة أابعد
للوصشول إا ¤ابتدائية أاخرى ،حيث اسشتغل األولياء
ح -رك -ت -ه -م ال -ت-ن-دي-دي-ة وط-ال-ب-وا ب-إاع-ادة ال-دراسش-ة،
Ãدرسشة قريبة منهم– ” ،ويلها من قبل الوصشاية
Ÿصشلحة تابعة Ÿديرية الÎبية.
ك -م -ا ع -رف ال -ي -وم األول وال -ث -ا Êم -ن ال -دخ-ول
اŸدرسشي ،حركة احتجاجية سشلمية بأاحياء ششعبية،
ب-ب-ل-دي-ة الشش-ب-ل-ي ،رفضص ب-عضش-ه-م السش-م-اح ألب-نائهم
اللتحاق Ãدارسشهم البتدائية ،بعد تسشجيل حادث
وفاة طفلة تلميذة ‘ حادث مرور مأاسشاوية عششية
الدخول ،وتششديدهم على ضشرورة ا‚از ‡هلت
مرورية بالطريق اŸؤودي نحو حي تيابتت ،و‡رات
علوية للراجل Úعلى مسشتوى الطريق اŸزدوج بÚ
بابا علي مرورا بأاحيائهم ،وصشول إا ¤مدينة بوينان
ا÷ديدة.

’ول مرة Ãعسصكر
’مازيغية أ
 5مدارسض ابتدائية –تضصن اللغة ا أ

حملت –سضيسضية للدرك الوطني ب Úالتلميذ حول العنف اŸدرسضي وا’ختطاف
التحق أازيد عن  22أالف تلميذ ‘
’طوار الدراسصية Ãقاعد
ﬂتلف ا أ
الدارسصة ع 640 Èمؤوسصسصة تربوية
Ãعسص-ك-ر ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  11160تلميذ
م- -ع- -ن- -ي ب- -ال- -ت- -ع- -ل -ي -م ال -ت -حضصÒي،
م- -وزع Úع -ل -ى  382ف -وج ،وزي-ادة
ع- -ل- -ى الÎت- -ي -ب -ات ال -ت -ي خصض ب -ه -ا
التحضص Òللموسصم الدراسصي ا÷اري
م -ن ا÷انب ال -ل-وجسص-ت-ي-ك-ي ،ت-دع-م
قطاع الÎبية بو’ية معسصكر من 3
Œم - -ع - -ات م - -درسص - -ي- -ة و 8أاقسصام
توسصعية.

معسشكر :أام ا.Òÿسس
إا ¤ج- -انب اسش- -ت- -ح- -داث  5أاقسشام
ابتدائية لتدريسص اللغة األمازيغية ،هذه
األخÒة التي  ⁄يلق قرار تدريسشها أاي
اعÎاضص م- -ن ط- -رف أاول- -ي -اء ال -ت -لم -ي -ذ

Ãعسش-ك-ر ب-ل ق-وب-ل ب-رح-اب-ة صش-در ك-ون-ها
تششكل أاحد أاهم روافد الهوية ا÷زائرية
– على خلف ما حاولت بعضص األطراف
إاثارته للتششويشص على الدخول اŸدرسشي–
 ،حيث أاكد النقابي واŸنتخب باÛلسص
ال - -ولئ - -ي سش- -ك- -ن- -دري بشش Òأان ت- -دريسص
المازيغية قرار وطني نثمنه ألنها لغة
رسش - -م - -ي - -ة ،مششÒا أان ه - -ن- -اك م- -ط- -الب
بتدريسشها باÿط العربي أاو على األقل
ب -ح -رف ال -ت -ي -ف -ي-ن-اغ م-ن خ-لل ت-وظ-ي-ف
م- -درسش Úي- -ج- -ي -دون ت -دريسش -ه -ا ب -اÿط
العربي أاو بالتيفيناغ كما حصشل ‘ كثÒ
من الوليات.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،راف -قت ﬂت -ل -ف
اŸصشالح األمنية الدخول اŸدرسشي على
غرار الششرطة والدرك الوطني ،بإاطلق
حملت –سشيسص وتوعية ب Úالتلميذ
حول أاهم القضشايا التي تششغل الرأاي العام
منها حوادث اŸرور ،السشتغلل السشيء

ل -لنÎن -يت ،ال -ع -ن-ف اŸدرسش-ي وظ-اه-رة
الختطاف ،حيث بر›ت مصشالح الدرك
الوطني نششاطات –سشيسشية ع Èعدد من
اŸؤوسشسشات الÎبوية بإاقليم اختصشاصشها
لتعريف التلميذ Ãختلف اıاطر التي
ق -د ي -ت -ع -رضش -ون ل -ه -ا ج-راء ع-دم احÎام
قانون اŸرور وإاهمال النظافة إاضشافة إا¤
لنÎنيت.
السشتعمال السشيئ ل أ

أاولياء Áنعون أابناءهم من
ا’لتحاق Ãدرسضة العلÁية
بسضبب ا’كتظاظ
ط -الب سش -ك -ان ب -ل -دي-ة ال-ع-لÁي-ة م-ن
السشلطات اÙلية لولية معسشكر ،بر›ة
ا‚از ›مع مدرسشي أاو مدرسشة ابتدائية

’من وا÷يد للكهرباء والغاز
بهدف ا’سصتعمال ا آ

“كن من تخفيف الظروف الصشعبة التي
ي -زاول ف -ي -ه -ا أاب -ن -اؤوه -م ال -دراسش-ة ،وذك-ر
األول- -ي -اء ال -ذي -ن أاجÈوا أاب -ن -اءه -م ع -ل -ى
مقاطعة الدخول اŸدرسشي ،أان ظروف
ال -ت -م -درسص Ãدرسش -ة ب -ل -دي -ة ال -ع-لÁي-ة
الوحيدة أاصشبحت ششبه مسشتحيلة بسشبب
الكتظاظ الرهيب ◊جرات التدريسص.
وأاششار أاولياء التلميذ الذين احتجوا
أام -ام م -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة صش -ب-ي-ح-ة الف-ت-ت-اح
ال- - -رسش- - -م - -ي ل - -ل - -دخ - -ول اŸدرسش - -ي ،أان
الك-ت-ظ-اظ أاث-ر ع-ل-ى ال-ت-حصش-ي-ل ال-ع-ل-م-ي
ألب-ن-ائ-ه-م ،ح-يث ي-ت-عّسش-ر عليهم اسشتيعاب
الدروسص بسشبب الفوضشى داخل حجرات
التدريسص ،ناهيك عن رحلة البحث بÚ
األقسشام عن كراسشي للجلوسص ،وأاسشقط
أاولياء التلميذ لبلدية العلÁية ‘ دائرة
عقاز اللوم على السشلطات اÙلية التي
ضشربت انششغالهم القد Ëو اŸتجدد هذا
اŸوسشم عرضص ا◊ائط .

دوريات –سضيسضية لÎشضيد اسضتعمال الطاقة داخل اŸؤوسضسضات الÎبوية
من اجل ضصمان سصنة مدرسصية جيد وآامنة
م-ن ح-يث ال-ت-زود ب-خ-دم-ت-ي ال-كهرباء والغاز
ع Èك- -اف- -ة اŸؤوسصسص- -ات الÎب- -وي -ة ل -ل -م -وسص -م
ال -دراسص-ي  ،2019 - 2018أاط -ل-قت م-دي-ري-ة
ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ل -و’ي-ة خ-نشص-ل-ة
ت-زام-ن-ا وال-دخ-ول اŸدرسص-ي ح-م-ل-ة خ-رج-ات
ت - -ف- -ق- -دي- -ة ت- -وع- -وي- -ة ıت- -ل- -ف اŸؤوسصسص- -ات
الÎب -وي -ة وذلك ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع م -دي -ري -ة
الÎبية لو’ية خنشصلة.
أاورد بيان للمؤوسشسشة بهذا الششأان ،أان الهدف من

بوديبة لـ«الشضعب» :تفاقم ظاهرة ا’كتظاظ،
وضضعف ميزانية اŸؤوسضسضات الÎبوية

جÓل بوطي

أاولياء تلميذ يصضفون الدخول اŸدرسضي بالهادئ والناجح بالبليدة
وصص -ف اŸت -ح -دث ب -اسص -م ا÷م -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
’ول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ مصص-ط-ف-ى ب-ن ق-اسص-ي ،الدخول
أ
اŸدرسصي للموسصم ا÷ديد  2018و ‘ 2019و’ية
ال -ب -ل -ي -دة ،ب-ال-ن-اج-ح وال-ه-ادئ ع-م-وم-ا ،مسص-ج‘ Ó-
السص-ي-اق ب-عضض ال-ت-ح-ف-ظ-ات ال-بسص-ي-طة ،خاصصة ما
ت- -عّ- -ل- -ق ب- -ج -انب ا’ك -ت -ظ -اظ ‘ ب -عضض اŸؤوسصسص -ات
التعليمية ،والتي ترجمت ‘ بعضض ا’حتجاجات
من جانب أاولياء ،لعدم اسصتكمال ترميم وصصيانة
بعضض ا’بتدائيات`.

«الكناباسصت» تؤوكد تكرار نفسض اŸشصاكل مع كل موسصم دراسصي

’عÓم ‘ اÛلسض الوطني
قال اŸكلف با إ
اŸسص -ت -ق -ل Ÿسص -ت -خ -دم -ي ال -ت -دريسض ل-ل-ق-ط-اع
’طوار ،مسصعود بوديبة ،أامسض ،إان
ثÓثي ا أ
م- -ؤوشص -رات دخ -ول اŸوسص -م ال -دراسص -ي ا◊ا‹،
ت -ؤوك -د ت -ك -رار ن -فسض اŸشص -اك -ل ال -ت -ي سص-ج-لت
السص-ن-ة اŸنصص-رم-ة ،وحّ-ذر م-ن ت-أاث Òظ-اهرة
ا’ك- -ت- -ظ- -اظ ع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى ال- -ت- -ع -ل -ي -م -ي
للتÓميذ ‘ ،ح Úقال ،إان تراجع ميزانية
اŸؤوسصسصات عائق يؤورق القائم Úعليها.

فريال بوششوية
مهما كانت اŸوؤششرات التي اسشتند اإليها الذين
تنباأوا بدخول اجتماعي سشاخن ،اإل اأنه كان ينبغي
التحلي باŸوضشوعية ،لأن النقائصص واŸششاكل واقع
لبد من معا÷ته ،اإل اأن فتح اأبواب ا◊وار مع
الشش - -ريك الج - -ت - -م - -اع - -ي ،وم - -راع - -اة ال- -ظ- -روف
الج -ت -م -اع -ي -ة والق -تصش -ادي م -ن ق -ب-ل السش-ل-ط-ات
العمومية ،التي –اول جاهدة التكيف وحل كل ما
يطرح باأك Èقدر من الليونة ،صشنعت الفارق ،واإذا
كان غياب ا◊وار اأبرز اأسشباب بروز الحتجاجات
‘ السش- -ن- -وات الأخÒة ،ف- -اإن ال- -ع -ق -د الق -تصش -ادي
والج- -ت- -م -اع -ي ،وك -ذا اŸي -ث -اق اŸوق -ع ب Úوزارة
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ السش -ن -وات وك -ذا ال -ن -ق-اب-ات
ال -ن -اشش -ط -ة ‘ ال -ق -ط -اع ،سش -اه -مت ب -ق-در ك-ب‘ Ò
اسشتقرار الوضشع عموما.
النقائصص اŸسشجلة ،واŸششاكل التي تقع ‘ كل
مرة ،وكذا تلك التي يصشعب التنبوؤ بها على غرار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسشتحداث هذا اإلجراء هو –سشيسشي توعوي حول
كيفية السشتعمال السشليم للطاقة وترششيدها ،وكذا
ت -ف -ق -د ح -ال -ة شش-ب-ك-ات ال-ت-وزي-ع داخ-ل اŸؤوسشسش-ات
الÎبوية بغية التكفل بالنقائصص اŸسشجلة ‘ هذا
اإلطار من جهة و–سشبا و–ضشÒا للموسشم الششتوي
القادم بهدف ضشمان سش Òجيد لسشتعمال طاقة غاز
اŸدينة التي تسشتهلك بكÌة ‘ فصشل الششتاء بششكل
سشليم وآامن.
وأاضش -اف ال -ب -ي -ان ،أان ه -ذه ال -دورات ال-ت-ف-ق-دي-ة
ال -ت -حسش-يسش-ي-ة دائ-م-ة ع-ل-ى م-دار السش-ن-ة ال-دراسش-ي-ة

وŒري بالتنسشيق مع قطاع الÎبية بالولية وأاولياء
التلميذ عﬂ Èتلف اŸؤوسشسشات الÎبوية بكافة
بلديات الولية.
ك -م -ا أان م -ه -م -ة اŸراق -ب -ة وال -ت -حسش ‘ Úه -ذا
الصش-دد ،أاوك-لت ل-ف-رق-ة ال-ط-اق-ة اŸسش-ت-ح-دث-ة ع-لى
مسشتوى مديريات توزيع الكهرباء والغاز خصشيصشا
ل -نشش -ر ال-وع-ي السش-ت-ه-لك-ي وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رشش-ي-د
الطاقة لفائدة زبائن الششركة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

أاوضشح بوديبة ‘ اتصشال هاتفي مع «الششعب»،
أامسص ،أان التقارير األولية التي سشجلتها النقابة على
اŸسشتوى الوطني بعد يوم Úمن الدخول الدراسشي
سش -ج -لت ت -ف -اق -م ظ -اه-رة الك-ت-ظ-اظ ب-األقسش-ام ‘
ﬂت -ل -ف األط -وار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ،سش-ي-م-ا ب-ال-ط-وري-ن
الب -ت -دائ -ي واŸت -وسش-ط ،ح-يث سش-ج-لت مسش-ت-وي-ات
قياسشية ببعضص اŸؤوسشسشات ليصشل تعداد التلميذ
بالقاسشم الواحد إا 50 ¤تلميذا ،وهو ما يششّكل أاكÈ
–ّد للموسشم الدراسشي ا◊ا‹.
واع- -ت Èمسش- -ع- -ود ب -ودي -ب -ة أان ت -ف -اق -م ظ -اه -رة
الكتظاظ يعود بالدرجة األو ¤إا ¤غياب خطط
السش -تشش -راف ال -ت -ي ك -ثÒا م -ا ن -ادت ب -ه -ا ال-ن-ق-اب-ة
Ÿواجهة اŸششكل من جذوره ،مؤوكدا أان الكتظاظ
سشيؤوثر ل ﬁالة على اŸسشتوى التعليمي للتلميذ
كما أانه يششكل عائقا كبÒا للمعلم Úواألسشاتذة ‘
كيفية التحكم ‘ العدد الهائل من التلميذ داخل
القسشم الواحد ،داعيا إا ¤ضشرورة إايجاد حلول آانية
قبل تفاقم الوضشع أاك.Ì
وذك -ر اŸت -ح -دث أان اف-ت-ت-اح اŸوسش-م ال-دراسش-ي
ا◊ا‹ عرف عدة اختللت كانت نتيجة غياب
السشتششراف والتحضش Òا÷يد ،الذي يفÎضص أان
يتّم مع نهاية كل موسشم دارسشي ،وذكر ‘ هذا
الصش- -دد ضش- -ع- -ف م- -ي -زان -ي -ة اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة
اıصشصشة Ûال النظافة ،سشيما مع هذا اŸوسشم
الذي يتزامن مع انتششار وباء الكولÒا الذي ششّكل
ه-اجسش-ا ل-ل-ق-ط-اع ب-ع-د ت-خ-وف األول-ي-اء م-ن انتششار
الفÒوسص ع Èالتلميذ ،لكن ﬁدثنا قال إان بعضص
اŸدراء على مسشتوى اŸؤوسشسشات ÷أاوا إا ¤مالهم
اÿاصص ل -ت -غ -ط-ي-ة ال-ن-قصص اŸسش-ج-ل ‘ اŸي-زان-ي-ة
اıصشصشة وذلك تفاديا لتوجيه ملحظات لهم.
‘ م -ق -اب -ل ذلك ،ق -ال ب -ودي -ب -ة أان ع -دم وج -ود
غ- -لف م- -ا‹ خ- -اصص ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ‘ ب -ال -نسش -ب -ة
للنظافة ،سشيدخل اŸؤوسشسشات ‘ مششاكل كبÒة،
خاصشة مع تسشجيل نقصص فادح ‘ عمال النظافة
بأاغلب اŸؤوسشسشات على اŸسشتوى الوطني ،وهو ما
سشجلته التقارير األولية لـ «الكناباسشت» ،داعيا إا¤

ضشرورة إايجاد حلول عاجلة لهذا اŸششكل الذي
سشيؤوثر على أاداء تسشي ÒاŸؤوسشسشات طيلة اŸوسشم
ا◊ا‹.
وبخصشوصص ا÷انب البيداغوجي قال مسشعود
“ت ‘
بوديبة ،أان معاي Òتوظيف األسشاتذة التي ّ
السشنة اŸاضشية  ⁄ترق إا ¤تطلعات القطاع سشيما
ب -ع -د اع -ت -م-اد ال-ت-وظ-ي-ف اÿارج-ي ،ال-ذي ” ف-ي-ه
السش -م -اح ل -ك -ل ل -ع -دة اخ-تصش-اصش-ات ب-اŸشش-ارك-ة ‘
اŸسش -اب -ق -ات ،وه -و م -ا أاك -د أان مسش -ت-وى األسش-ات-ذة
ضش -ع-ي-ف ألن أاغ-ل-ب-ه-م  ⁄ي-ت-ل-ق ال-ت-ك-وي-ن ال-ك-ا‘ ‘
م -ق -اع -د ا÷ام-ع-ة ،واصش-ف-ا ال-ت-ك-وي-ن ا◊ا‹ ال-ذي
قامت به وزارة الÎبية الوطنية بالششكلي ول يرقى
إا ¤اŸسشتوى اŸطلوب.

نسضتبعد اإ’ضضراب نهائيا ‘ الوقت ا◊ا‹
وتسش-ت-ع-د «ال-ك-ن-اب-اسشت» حسشب ب-ودي-ب-ة إا ¤رف-ع
جملة من اŸقÎحات إا ¤وزيرة الÎبية الوطنية
نورية بن غÈيت خلل اللقاء الذي أاعلنت عنه مع
الشش -رك -اء الج -ت -م -اع -ي Úغ -دا األح-د  10سشبتمÈ
ا÷اري ‘ ،ح Úنفى “اما ÷وء النقابة ‘ الوقت
لضشراب لتلبية اŸطالب ،لكن ‘ نفسص
ا◊ا‹ ل إ
الوقت ،قال إان هناك حركات احتجاجية يومية
بعدة مؤوسشسشات تربوية على مسشتوى الوطن ،منذ
افتتاح الدخول اŸدرسشي.
‘ هذا السشياق ،أاششار بوديبة إا ¤أان النقابة
سشتعقد اÛلسص الوطني ‘ األيام القليلة القادمة
لتقييم بششكل ششامل اŸوسشم الدارسشي ،مضشيفا أان
رغ- - -م ك- - -ل م- - -ا يسش- - -ج - -ل إال أان أاغ - -لب اŸط - -الب
واŸقÎحات قدÁة– ،تاج إا ¤دراسشة مسشتعجلة
من طرف الوزارة الوصشية ،قائل «أان قطاع الÎبية
يÎاج -ع بشش -ك -ل واضش -ح ‘ ظ ّ-ل ضش -ع -ف اŸسش -ت -وى
التعليمي».

بادرت بها جمعية «الÈكة» ‘ باتنة

زيارة تضضامنية لألطفال اŸعاق ÚاŸتمدرسض Úبكيمل
شش -رع م -ك -تب ج -م -ع -ي -ة الÈك -ة Ÿسش -اع -دة
األششخاصص اŸعاق Úبولية باتنة ‘ ،زيارات
لط-ف-ال اŸع-اق ÚاŸت-م-درسشÚ
تضش -ام -ن -ي -ة ل -أ
–ت ششعار «معا لتحقيق تكافؤو الفرصص» ،هذه
اŸب -ادرة ال -ت -ي أاصش-ب-حت ت-ق-ل-ي-دا دأابت ع-ل-ي-ه
ا÷م-ع-ي-ة سش-ن-وي-ا ،ح-يث شش-ه-دت ب-ل-دي-ة ك-يمل
التاريخية النطلقة الرسشمية Ÿششروع توزيع
ا◊ق- -ي- -ب- -ة اŸدرسش -ي -ة ،ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات
اÙلية على رأاسشها رئيسص دائرة تكوت الذي
ث -م -ن اŸب -ادرة ،ودع -ا إا– ¤ف-ي-ز ا÷م-ع-ي-ات
الناششطة.
‘ هذا الصشدد ،ثّمن رئيسص بلدية كيمل
هذه اŸبادرة واللفتة ا÷يدة التي حسشبه لها
أاثرها الطيب ،قائل أان جمعية الÈكة تعد من

ا÷معيات األوائل التي األو ¤تقوم Ãثل هذه
اŸب-ادرات ‘ م-ن-ط-ق-ة ك-ي-م-ي-ل ال-ن-ائية بجبال
األوراسص.
م-ن ج-ه-ت-ه أاك-د رئ-يسص ا÷م-ع-ي-ة ع-ب-د ال-ل-ه
بوخالفة على اسشتمرار العملية التي تتزامن
مع الدخول اŸدرسشي لتششمل باقي اŸناطق
ال -ن -ائ -ي -ة ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،مضش-ي-ف-ا أان ا÷م-ع-ي-ة
تسشعى من خلل هذه اŸبادرات إا ¤إاحياء
العمل التطوعي وزرع مبدأا اŸواطنة ،لدى
لطفال
اÛتمع وتوف Òالظروف اŸناسشبة ل أ
اŸع- -وقŸ Úواصش- -ل- -ة دراسش- -ت- -ه- -م ‘ أاحسش- -ن
الظروف كغÒهم من األطفال العادي.Ú

سس .بوعموششة

الدكتور ا◊بيب مصصباحي لـ«الشصعب»:

جامعة سضعيدةمسضتعدة ’سضتقبال الطلبة ا÷دد
ان -ت -هت فÎة ع -م -ل -ي -ة ال -تسص -ج -يÓ-ت
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي ح-ددت-ه-ا وزارة ال-تعليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي من  02إا06 ¤
سص- -ب -ت -م Èا÷اري ب -و’ي -ة سص -ع -ي -دة م -ع
السص Òا◊سصن لعمليات التسصجيل الذي
“اشص -ى م-ع م-ع-ط-ي-ات ا÷ام-ع-ي Úا÷دد
وا’نضص -ب-اط السص-ائ-د وال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م
’م -ن ا÷ام-ع-ي ال-ذي أاع-ط-ى
م -ن ق -ب -ل ا أ
صصورة ‰وذجية لهذا ا÷انب للدخول
ا÷امعي .2019 / 2018
جريدة «الششعب» وقفت على هذا ا÷انب
ال - -ت - -حضشÒي وÃك - -تب ال - -دك - -ت - -ور ا◊ب - -يب
مصشباحي نائب مدير ا÷امعة للتكوين العا‹
والتكوين اŸتواصشل والششهادات –دث إالينا
ق- -ائ- -ل« :ي- -ع- -د ه- -ذا ال -ي -وم األخ Òم -ن فÎة
التسشجيلت وبالتا‹ ننتظر كافة اŸتوجهÚ
إا ¤جامعة سشعيدة لتسشجيلهم ،حيث سشخرنا
قبل ا◊دث كافة الوسشائل اŸادية والبششرية

م -ن أاج -ل ال -ت-ك-ف-ل ب-ك-ل اŸوج-ه Úب-ا÷ام-ع-ة
إليداع اŸلفات البيداغوجية وملف الضشمان
الج -ت -م -اع -ي وم -ل -ف-ات اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة
واŸنحة والنقل ا÷امعي اŸرحلة اŸتبقية
من عمر التسشجيلت ا÷امعية بصشفة عامة».
وهي اŸتعلقة بالتحويل داخل اŸؤوسشسشة
ا÷ام -ع -ي -ة أاو م -ن ب ÚاŸؤوسشسش-ات ا÷ام-ع-ي-ة
والتي حددها اŸنششور الوزاري األخ Òرقم
 07ال -ت -ي ت -ب-دأا م-ن ي-وم  07م-ن ه-ذا الشش-ه-ر
ا÷اري ،ح- -يث ت -ف -ت -ح األرضش -ي -ة ع -ن ط -ري -ق
الوزارة الوصشية أايام ا÷معة والسشبت واألحد،
وي - -وم  13سش -ب -ت -م Èال -ق -ادم ت-درسص ط-ل-ب-ات
ال-ت-ح-وي-ل ع Èك-ل م-ؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
ب -ع-ده-ا ‚يب اŸع-ن-ي Úب-األم-ر وي-ج-د ه-ؤولء
ا÷واب ع Èالنت وبذلك يتم توجيههم اإ¤
ششعب أاخرى ومؤوسشسشات أاخرى».

سشعيدة :ج .علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشبت  08سشبتم 2018 Èم
الموافق لـ  28ذي الحجة  1439هـ

على خلفية وفأة ألدكتورة عأئشسة بلسسعة عڤرب

بسسبب تأأخر تزفيته

سسكان سسيدي علي بن زمرة بع Úفتاح ‘ تلمسسان يقطعون الطريق

احتجاجات للمطالبة بتحسس Úاÿدمات الصسحية بورقلة
نظم  ،أول أمسض ،عشسرأت أŸوأطنÚ
وقفة أحتجأجية أمأم مديرية ألصسحة
ل- -و’ي -ة ورق -ل -ة ل -ل -م -ط -أل -ب -ة بضس -رورة
–سس Úوضس- -ع- -ي- -ة أÿدم- -أت ألصس -ح -ي -ة
بألو’ية.

ورقلة :إاÁان كا‘
ورفع اÙتجون الذين انطلقوا ‘ مسشÒة
من أامام مقر مديرية الصشحة إا ¤سشوق ا◊جر
ششعارات طالبوا فيها بإاعادة النظر ‘ وضشعية
ال- -ق- -ط- -اع ب- -ه- -ذه ال -ولي -ة وظ -روف ال -ع -ن -اي -ة
باŸرضشى ،باإلضشافة إا ¤مناششدتهم ا÷هات
اŸسشؤوولة لرفع التجميد أايضشا على عدد من
اŸششاريع ذات الصشلة بالصشحة و‘ مقدمتها
مششروع إا‚از اŸسشتششفى ا÷امعي.
و ج-اءت ه-ذه الح-ت-ج-اج-ات ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
وف -اة ع -ائشش -ة ع -ويسش -ات األسش-ت-اذة ا÷ام-ع-ي-ة
عقب تعرضشها لتسشمم عقربي ،هذه ا◊ادثة
التي أاثارت جدل واسشعا ‘ الوسشط الششعبي،

وŒدر اإلششارة ‘ هذا السشياق إا ¤أان ÷نة
م - - -ن وزارة الصش- - -ح- - -ة والسش- - -ك- - -ان وإاصشÓ- - -ح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ت-ت-ك-ون م-ن م-ف-تشش Úم-ركزيÚ
اثن Úحلت األربعاء بولية ورقلة للتحقيق ‘
مÓبسشات ا◊ادثة مع األطباء الذين أاششرفوا
على عÓج اŸتوفاة ‘ انتظار ما سشتكششف
عنه نتائج التحقيقات.

’يجأر
فيمأ صسدرت أحكأم بطرد  5مسستأأجرين تخلفوأ عن تسسديد أ إ

أاحكام قضسائية بطرد  61مسستأاجرا من سسكنات عمومية Ãعسسكر
ت- -ع- -م- -ل مصس- -أل- -ح دي- -وأن ألÎق- -ي- -ة و
أل-تسس-ي Òأل-ع-ق-أري ل-و’ي-ة معسسكر على
–صس -ي -ل مسس -ت -ح -ق -أت إأي -ج-أر ألسس-ك-ن-أت
أل-ع-م-وم-ي-ة ب-أ’سس-ت-ع-أن-ة ب-قوة ألقأنون ،
حيث نفذت مصسألح ألديوأن مؤوخرأ 05
أحكأم قضسأئية ضسد مسستأأجرين تخلفوأ
ع- -ن تسس- -دي- -د ح- -ق- -وق إأي -ج -أر سس -ك -ن -أت
أجتمأعية لعدة سسنوأت.

معسسكر :ام ا.Òÿسس
و تضش- -م -نت األح -ك -ام ال -قضش -ائ -ي -ة ط -رد
اŸسش -ت-اج-ري-ن ب-ع-د اسش-ت-ف-اء ك-اف-ة اإلج-راءات

القانونية و ﬁاولت –صشيل الديون بطرق
ودية  ،و بلغت ديون اŸسشتأاجر الواحد للسشكن
العمومي نحو  200أالف دينار فيما تفوق ديون
الديوان غ ÒاÙصشلة قيمة مالية ضشخمة ⁄
يششأا مدير الديوان اإلفصشاح عنها  ،مؤوكدا أانها
ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ت-وج-ه غ-ال-ب-ا لصش-ي-ان-ة ‡ت-ل-ك-ات
ديوان الÎقية و التسشي Òالعقاري على غرار
عملية الصشيانة الدورية ألسشطح العمارات و
أاقبيتها .
و يعمل ديوان الÎقية و التسشي Òالعقاري
ع- -ل- -ى اسشÎج- -اع ‡ت -ل -ك -ات -ه بسش -بب ت -خ -ل -ف
ششاغليها عن تسشديد اإليجار بعد إاحالة عدة
ملفات على ا÷هات القضشائية التي فصشلت ‘

 61ح -ك -م قضش -ائ -ي ي -قضش -ي ب-إاخÓ-ء Óﬁت
Œارية و سشكنات عمومية من بينها  42 ،حكم
با◊جز على اŸمتلكات ببلدية معسشكر  ،و 12
حكم ببلدية بوحنيفية و  07أاحكام ب Úبلديتي
تيزي و ع Úفارسس زيادة على  17حكم بإاخÓء
Óﬁت Œارية “اطل ششاغليها عن تسشديد
مسشتحقات اإليجار .
يذكر أانه سشبق لديوان الÎقية للتسشي Òو
العقاري Ãعسشكر ،بداية السشنة ا÷ارية تنفيذ
 13حكم با◊جز على السشكنات الجتماعية
للمسشتأاجرين اŸتقاعسش ‘ Úتسشديد ديونهم
من مسشتحقات اإليجار ببلدية غريسس ،وادي
التاغية ،ماوسشة ،بوهني وسشيق .

’عÓمية
Óسسرة أ إ
خÓل خرجة ميدأنية ل أ

أامن وهران يجند  2000شسرطي للدخول اŸدرسسي

ن -ظ -مت مصس -أل -ح أم-ن و’ي-ة وه-رأن
’سس -رة
خ- -رج- -ة م- -ي- -دأن- -ي- -ة ل- -ف- -أئ- -دة أ أ
’ج -رأءأت
’ع Ó-م -ي -ة ،ب -ه -دف إأب -رأز أ إ
أ إ
وألÎت -ي -ب-أت أÿأصس-ة ب-ت-أأم Úأل-دخ-ول
أŸدرسسي  ،2018 -2017وذلك ‘ إأطأر
ت- -ع- -زي -ز أ’تصس -أل أÿأرج -ي وŒسس -ي -د
مبأدئ ألشسرطة أ÷وأرية.

وهران:براهمية مسسعودة
اسشتهدفت اÿرجة عدد من اŸؤوسشسشات
الÎب -وي -ة Ãن -اط -ق م -ت-ف-رق-ة ع-ل-ى غ-رار ح-ي
مرافال ،حي العقيد لطفي ،ايسشطو وغÒها
م- -ن اŸن- -اط -ق األخ -رى ،وذلك ب -اŸوازاة م -ع
ت -ن -ظ -ي -م ح -مÓ-ت ت-وع-وي-ة و–سش-يسش-ي-ة ح-ول
ﬂاطر اŸرور لفائدة سشائقي ا◊افÓت ،من
أاجل توعيتهم بضشرورة احÎام قواعد السشÓمة
اŸرورية.
وكششف باŸناسشبة ﬁافظ الششرطة رئيسس
خ-ل-ي-ة اإلعÓ-م والتصش-ال ب-اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ية
Óمن الوطني بوهران السشيد عريوات سشليم
ل أ
ع- -ن تسش- -خ 2000 Òشش-رط-ي ب-ال-زي ال-رسش-مي
واŸد Êل -ت -أام Úشش -ام -ل وم -ت -ك -ام-ل ل-ل-دخ-ول
اŸدرسشي.

ويسش-ه-ر ه-ذا ال-ت-ع-داد اسش-ت-ن-ادا للمتحدث
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق الÈن -ام -ج ال -وق -ائ -ي ال-ذي ”
Óم-ن
تسش -طÒه م -ن ق -ب -ل اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -وط -ن-ي ،ب-ن-اءا ع-ل-ى ثÓ-ث ﬁاور أاسش-اسش-ي-ة،
وهي :الوقاية ،الرعاية والششراكة ،وذلك من
خ Ó-ل تشش -ك -ي -ل ف -رق أام -ن-ي-ة ل-ت-أام ÚاÙاور
الكÈى ،فضش Óعن تكثيف الدوريات الراجلة
وال- -راك -ب -ة وت -ك -ي -ي -ف ت -وزي -ع -ه -ا ‘ اÙي -ط
اŸدرسش -ي ،خصش-وصش-ا ‘ ال-فÎات الصش-ب-اح-ي-ة
واŸسشائية ،مع التوسشع ‘ اسشتخدام التقنيات
ا◊ديثة فى مراقبة وإادارة ا◊ركة اŸرورية،
خاصشة ‘ أاوقات الذروة.
وعلى ضشوء ذلك باششرت مصشالح األمن
بتنظيم حملة –سشيسشية على مسشتوى ﬁطات
نقل اŸسشافرين للمسشافات البعيدة ،وذلك من
خÓ-ل ت-ق-د Ëنصش-ائ-ح وإارشش-ادات Ÿسش-ت-ع-م-لي
ال -ط -ري -ق ح -ول احÎام السش -رع -ة ال -ق-ان-ون-ي-ة
للمركبات Ãحيط اŸدارسس وŒنب اإلفراط
‘ السشرعة والسشياقة ‘ حالة اإلرهاق ،وكذا
إال- -زام -ي -ة احÎام ‡رات ال -راج -ل Úوإاع -ط -اء
األولوية لعبور اŸتمدرسش ÚواŸششاة والتأاكد
م -ن ح -ي -ازة اŸرك-ب-ة ع-ل-ى ك-اف-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات
( قارورة اإلطفاء ،العجلة اإلضشافية  ،مثلث
اÿطر ( وغÒها من النصشائح والتوجيهات

Ãشسأركة ‡ثل Úعن جمعية ألوقأية من حوأدث أŸرور

شسرطة سسعيدة –سسسس سسائقي اŸركبات بأاخطار
وضسع األطفال باŸقاعد األمامية

ب -أدرت مصس -أل -ح أم -ن و’ي -ة سس -ع -ي-دة
‡ث -ل -ة ‘ خ -ل -ي -ة أ’تصس -أل وأل-عÓ-ق-أت
’من ألعمومي ‘ حملة تذكÒ
ألعأمة وأ أ
وت-وع-ي-ة مسست سس-أئ-ق-ي ألسس-ي-أرأت حول
بعضض ألتصسرفأت أÿطÒة ألنأجمة عن
’ط - -ف - -أل ‘ أŸق - -أع - -د
وضس- - -ع ورك- - -وب أ أ
’مأمية للمركبة.
أ أ

سسعيدة :ج .علي
ا◊ملة التي عرفت مششاركة ‡ثل Úعن
جمعية الوقاية من حوادث اŸرور ” ،الÎكيز
خÓلها على توضشيح اıاطر الناجمة عن
هذه السشلوكات وكذا ترك األطفال Ãفردهم
داخل اŸركبة خصشوصشا وهي ‘ حالة تششغيل

أق- -دم أل- -عشس- -رأت م- -ن سس- -ك- -أن ق- -ري -ة
سس-ي-دي ع-ل-ي ب-ن زم-رة أل-ت-أب-ع-ة ل-ب-لدية
ع Úفتأح وألوأقعة على بعد  06كلم
غ -رب م -ق -ر أل -ب -ل -دي -ة ب -ق -ط -ع أل-ط-ري-ق
أل-رأب-ط م-أ ب Úم-ق-ر ب-ل-دي-ت-ه-م وم-دي-نة
مغنية وألذي يع Èألقرية أحتجأجأ
على تأأخر أشسغأله ألتي صسأرت تؤورقهم
وحطمت أغلب مركبأتهم خأصسة بعدمأ
’شسغأل ألتي تسس Òبخطى
طألت مدة أ أ
ألسسلحفأة.

الذي تقرر تعبيده وأاسشندت العملية ألحدى
اŸق- -اولت م- -ن- -ذ ع- -دة شش- -ه- -ور وال- -ذي ق- -ام
صشاحبها بقطع الطريق الرئيسشي وفتح طريق
اجتنابي لتسشهيل عملية تنقل إا ¤غاية إا“ام
األششغال ،ـ لكن ◊د السشاعة واألششغال ل تزال
تراوح مكانها وطال النتظار وصشارت القرية
م-ه-ددة ب-ان-ق-ط-اع السش-ب-ل م-ع تسش-اق-ط أام-ط-ار
اÿريف .
Óششغال
من جهته كششف اŸدير الولئي ل أ
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ﬁم -د راج -ع ان سش -بب ت -أاخ -ر
األششغال مرتبط بأاخرى جانبية تقوم مؤوسشسشة
ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از(سش-ون-ل-غاز) باŸنطقة
لتحسش Úاألداء  ،مششÒا ان اŸقاولة اŸكلفة
سشتقوم با“ام عملها ‘ اجل أاقصشاه نهاية
األسشبوع .

أشس-رف وأ‹ و’ي-ة ت-ل-مسس-أن ع-ل-ي ب-ن
ي -ع-يشض ع-ل-ى ف-ت-ح  03ع-يأدأت للو’دة
ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-أت فÓ-وسس-ن وألعريشسة
وسس- -ي- -دي أ÷ي ‹Ó- -ودع- -م- -ه- -م -أ ب06
ق- -أب Ó-ت وع -ون Úل -ل -ت -م -ريضض لضس -م -أن
ألتكفل بألنسسأء أ◊وأمل بهذه أŸنأطق
وت -خ -ف -ي -ف ألضس -غ-ط ع-ل-ى مسس-تشس-ف-ي-أت
سسبدو وندرومة .
العملية تدخل ‘ اطار Œسشيد ﬂطط
عمل مديرية الصشحة والسشكان الرامي ا¤
ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرأاة ا◊ام -ل حسشب م -ا ج -اء ‘
بيانها الذي تلقينا نسشخة منه  ،والذي أاكد أان
وا‹ الولية قد قام بتدشش Úمركز للولدة
ب- -دائ- -رة فÓ- -وسش -ن  60ك- -ل -م شش -م -ال غ -رب
الولية الذي سشيضشمن التكفل بحوامل بلديات
فÓوسشن ،ع Úفتاح والع ÚالكبÒة على مدى
 24/24سشا  ،ودعم القطاع بقابلت ÚوعوÊ
“ريضس ليصشبح عدد القابÓت  05تششرف على
توليد ومراقبة حوامل هذه البلديات النائية

التي يزيد عدد سشكانها عن  18الف نسشمة .
وببلدية العريششة  90جنوب ولية تلمسشان
أاششرف السشيد بن يعيشس على تدشش Úمركز
للولدة ودعمه بثÓت قابÓت لضشمان السشهر
ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-ح-وام-ل ه-ذه اŸن-ط-قة النائية
التي عرفت عدة حالت للولدة على قارعة
الطريق الوطني رقم  22وهن ‘ الطريق اإ¤
مسشتششفى سشبدو .
وبسشيدي ا÷ي 80 ‹Óكلم جنوب غرب
ولية تلمسشان اششرف الوا‹ على دعم مركز
ال -ولدة ب -ال-ب-ل-دي-ة ب-ق-اب-ل-ة م-ع ضش-م-ان ف-ت-ح-ه
 24/24سشاعة للتكفل بحوامل مناطق سشيدي
ا÷ي ، ‹Óالبويهي  ،العابد و ماقورة .
Óمومة
وبهذه اŸراكز ” فتح وحدات ل أ
للتكفل با◊وامل واŸواليد ‘ إاطار –سشÚ
األداء الصش- -ح- -ي وال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرأاة ا◊ام -ل
واŸواليد ا÷دد ضشمن برنامج وزارة الصشحة
ال- - -ذي ي - -ه - -دف إا– ¤سش Úاألداء ال - -ط - -ب - -ي
باŸناطق النائية .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
خ -اصش-ة ب-ع-د ا◊ديث ع-م-ا وصش-ف ب-ت-ع-رضش-ه-ا
Óه- -م- -ال ال -ط -ب -ي ال -ذي أاشش -ارت ل -ه ب -عضس
ل - -إ
األطراف وهو األمر الذي ” فيه من طرف
مدير الصشحة بالنيابة جمال معمري الذي أاكد
أان الطاقم الطبي بذل قصشارى جهده إلنقاذ
حياتها إال أان تدهور وضشعها الصشحي حال
دون ذلك.

ب -اع -ت -ب -ار ال-ط-ف-ل م-ع-روف ب-فضش-ول-ه Ÿع-رف-ة
والعبث بأادوات القيادة ،كما ” الÎكيز أان
ا- Ÿادة  93م -ن ق -ان-ون اŸرور ت-ع-اقب سش-ائ-ق
اŸركبة بغرامة تÎاوح ما ب 2000 Úدج إا¤
 4000دج Ÿن يضشبط يسشوق مركبته بجانبه ‘
اŸق -ع -د األم -ام-ي ط-ف-ل ل ي-ت-ع-دى ع-م-ره 10
سشنوات.
وتزامنا مع الدخول اŸدرسشي الذي يعرف
÷وء الكث Òمن اآلباء إا ¤نقل أابنائهم إا¤
اŸؤوسشسش - -ات الÎب - -وي - -ة ل ي - -درك - -ون ح- -ج- -م
اıاطر التي تهدد حياة أابنائهم ،حيث كانت
هذه اÿرجة اŸيدانية فرصشة للتواصشل مع
السشائق Úوحثهم على اتخاذ هذه النصشائح
واإلرششادات ثقافة راسشخة ‘ ذهن كل سشائق
Ãا يضشمن سشÓمته وسشÓمة أابنائه.

العدد
17 740

الهامة.
ك -م -ا أاّك -د ن-فسس اŸت-ح-دث ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ال-ت-نسش-ي-ق اŸسش-ت-م-ر م-ن أاج-ل ت-وف Òال-ت-غ-طية
Óسشرة الÎبوية،
األمنية عن قرب وعن بعد ل أ
ن-ظ-را ل-ل-ت-وسش-ع ال-ع-م-را Êوال-ت-وسش-ع اŸتواصشل
ل -ل -ح -ظÒة الÎب -وي-ة ،وعّ-ب-ر ع-ن اسش-ت-ع-داده-م
لتنظيم حمÓت –سشيسشية للوقاية من أاضشرار
السشتعمال الغ Òالعق ÊÓلÓنÎنيت ،موجها
‘ الوقت نفسشه دعوة إا ¤األولياء Ÿراقبة
أاولدهم وتقد Ëنصشائح وإارششادات لهم ،للحد
من للحد من ““إادمان““ األبناء على مثل هذه
األجهزة.

ط- -الب اÙت- -ج- -ون السش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة
ب -ال-ت-دخ-ل م-ن اج-ل م-ع-ا÷ة مشش-ك-ل ال-ط-ري-ق

..وفتح  03عيادات للولدة مدعمة بـ 06قابÓت

مقتل  05أشسخأصض وجرح  267أخر ‘ حوأدث أŸرور

زيارة  12مليون مصسطاف إا ¤شسواطئ ع“ Úوشسنت

كشس -فت م -دي -ري -ة ألسس -ي-أح-ة ل-و’ي-ة
ع“ Úوشس- - - - -نت أن مصس- - - - -أ◊ه- - - - -أ ق - - - -د
سس -ج -لت زي -أرة م -أ ي-زي-د ع-ن 12مليون
مصس- -ط- -أف -أ إأ ¤سس -وأح -ل أل -و’ي -ة أل19
أŸم- -ت- -دة م- -ن شس- -أط- -ئ م -دأغ شس -رق -أ أ¤
سسوأحل ألوردأنية شسرقأ على مسسأفة
تقأرب  120كلم.

تلمسسان ﬁمد بن ترار
ت -ع -د ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج إاي -ج-اب-ي-ة ل-ولي-ة عÚ
“وشش - -نت ال - -ت - -ي ت- -ع- -ت Èولي- -ة سش- -ي- -اح- -ي- -ة
بامتياز خاصشة بعدما ” فتح  07مؤوسشسشات
ف -ن -دق -ي -ة ج -دي-دة بشش-واط-ئ ال-ولي-ة ب-ط-اق-ة
5000سشرير جديد خÓل هذه السشنة ما أادى

«ألشسعب» Œولت بسسوق أŸدينة

ا‚ ¤اح م -وسش -م الصش -ط -ي -اف ب -ه-ذه ال-ولي-ة
السشاحلية التي يسشتوجب دعمها خاصشة ‘
ظل التنوع ‘ اŸواقع السشياحية بالولية التي
Œمع ب Úالتاريخ القد Ëوا◊ديث واŸعاصشر
والسشياحة الدينية والششاطئية وا◊موية .
وق- - - - - - - -د شش- - - - - - - -ه - - - - - - -د الشش - - - - - - -ري - - - - - - -ط
السشاحلي بالولية حركية مرورية واسشعة ما
أادى ا ¤ح -وادث م -رور ‡ي -ت -ة رغ -م ي -ق -ظ -ة
مصشالح المن التي أاقامت ﬂططا خاصشا ،
حيث سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية لولية
ع“ Úوششنت خÓل موسشم الصشطياف 304
ح- -ادث م- -رور م- -ن- -ه- -ا  132ح-ادث ب-ال-طرق
ال-وط-نية و 53ب-ال-ط-رق ال-ولئية و 15بالطرق
البلدية ما ‚م عنه مقتل  05اششخاصس منهم
طفل  267جريح منهم 81امرأاة و 59طفل .

ارتياح اŸتسسوق Úمن اسستقرار اسسعار اÿضسر والدجاج بسسطيف

شس - -ه - -دت أسس - -وأق م - -دي - -ن - -ة
’سس -ب -وع ،
سس- -ط- -ي- -ف ،ن -ه -أي -ة أ أ
أرت - -ي - -أح أŸتسس - -وق Úخ - -أصس- -ة
بسس -وق ع -ب -أشس -ة ع -م -أر ب-وسس-ط
أŸدي - -ن - -ة ،بسس - -بب أسس - -ت - -ق- -رأر
أ’سس - -ع - -أر ،ح - -يث أع - -تÈوه- -أ
معقولة خأصسة ‘ هذه ألفÎة
أل-ت-ي تشس-ه-د أرت-ف-أع مصسأريف
’سس- - -ر ،بسس- - -بب ت- - -دأع- - -ي- - -أت
أ أ
ألدخول أŸدرسسي.

سسطيف :نورالدين بوطغان
‘ ا÷ول- - -ة ال- - -ت- - -ي ق- - -ادت““
الشش - -عب ““ع - -ل - -ى م - -دار ي- -ومÚ
ك- -ام- -ل Úب- -أاسش- -واق اŸدي- -ن -ة ،و
خاصشة بالسشوق اŸذكورة“ ،ت
م Ó-ح -ظ -ة وف -رة ل -ل -م -ن -ت-ج-ات
لسشعار،
انعكسشت إايجابا على ا أ
لق- - -ب- - -ال
ورف- - -عت م- - -ن وتÒة ا إ
،وه - -ك - -ذا  ⁄ي - -ت- -ج- -اوز سش- -ع- -ر
ال -ب-ط-اط-ا  50دج ل-ل-ك-ي-ل-وغرام
،والبصشل ب 40دج واÿيار ب50
دج ،وهو سشعر الطماطم والفلفل
ا◊ار الذي يششهد إاقبال كبÒا
م -ن سش -ك -ان اŸن-ط-ق-ة ل-ت-حضشÒ
ط - - -ب- - -ق ا◊م- - -يسس اÿف- - -ي- - -ف
والصشيفي،فيما  ⁄يتجاوز سشعر
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الفاصشوليا اÿضشراء  60دج .
أاما ‘ جانب اللحوم ،وبعد
الرت -ف -اع ال -ك -ب Òال -ذي ع -رف -ه
سشعر الدجاج ،أاياما قليلة بعد
لسشعار
لضشحى ،ششهدت ا أ
عيد ا أ
ان- -خ- -ف- -اضش- -ا ك -بÒا ،ب -ح -يث ⁄
ي-ت-ج-اوز سش-ع-ر ال-ك-ي-ل-وغرام 280
دج ،بعد أان وصشل قبيل العيد
سش-ع-ر  420دج ،وب -ي -عت صش-دور
ال-دج-اج ب 520دج ل-ل-كيلوغرام
،وهي أاسشعار جد مقبولة لدى
متوسشطي وضشعيفي الدخل ،كما
واصش - -لت أاسش - -ع - -ار ال - -ب - -يضس ‘
ا◊فاظ على اسشتقرارها بسشعر
 10دج للوحدة ،مقابل  280دج
لسشلة مكونة من  30بيضشة.
و فيما تعلق بالفواكه ،فقد
ششهدت بعضس الرتفاع ،بسشبب
ال -ع -زوف اÓŸح -ظ م -ن ط-رف
اŸتسش-وق Úع-ن اق-ت-ن-اء ال-ب-طيخ
لصش -ف -ر،
لخضش -ر وا أ
ب- -ن- -وع -ي -ه ا أ
بسش- -بب ال- -ت- -خ- -وف ال- -ك -ب Òم -ن
احتمال حملهما لوباء الكولÒا
الذي انتششر ،مؤوخرا ‘ ،بعضس
اŸن -اط -ق م -ن ال -وط -ن ،وه-ك-ذا
–ول ÷وء اŸسشتهلك Úللفواكه
لخ- -رى ال- -ت -ي  ⁄ي -ن -زل سش -ع -ر
اأ
اÿوخ ف- - -ي- - -ه - -ا ع - -ن  140دج

،وارتفعت أاسشعار الت Úإا280 ¤
دج ،خ Ó-ف -ا ل-ل-م-وسش-م اŸاضش-ي،
حيث  ⁄تتجاوز  200دج ،كما
تشش -ه -د أاسش -ع-ار ال-ع-نب ب-أان-واع-ه
ارتفاعا ملحوظا ب 150 Úا¤
 220دج حسشب النوعية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى،شش- -ه- -دت
أاسش - -ع - -ار سش- -مك السش- -ردي- -ن ‘،
لخÒة،ان - - -خ - - -ف - - -اضش- - -ا
اŸدة ا أ
لسشواق اذ يÎاوح
ﬁسشوسشا ‘ ا أ
سش- - - - -ع - - - -ره ب 250 Úو300دج
للكيلوغرام ،بعد ان وصشل عتبة
 550دج خÓل أايام الصشيف.

حبسس  18متورطا ‘
جرائم اıدرات

أاط- -رت مصش- -ال- -ح أام -ن ولي -ة
لسش - -ب - -وع
سش - -ط - -ي - -ف ،خ Ó- -ل ا أ
اŸنصشرم  ‘ ،إاطار أانششطتها
الرامية إا ¤تضشييق اÿناق على
م-دم-ن-ي اıدرات واŸؤوث-رات
ال -ع -ق -ل -ي -ة ب -اع-ت-ب-اره-م-ا آاف-ت-ان
تسش - -اه - -م- -ان دوم- -ا ‘ ت- -فشش- -ي
ا÷رÁة ،دوري -ات وم -داه-م-ات
أاسشفرت عن امتحان حالة عدد
لشش - - -خ - - -اصس” ،
ه- - - -ام م - - -ن ا أ

ضش -ب-ط  26م -ن -ه-م ‘ ح-الت
ت- -ل -بسس ،سش -واء بصش -دد ت -ع -اط -ي
اıدرات ،اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
أاو ح- - -ت- - -ى شش- - -رب اÿم- - -ور ‘
فضشاءات عمومية.
مصشالح الششرطة حجزت إاثـ ـر
ت- -لك ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ك -م -ي -ة م -ن
اıدرات ع- -ل- -ى شش -ك -ل ق -ط -ع
لح- -ج- -ام وزن- -ه- -ا
م - -ت- -ف- -اوت- -ة ا أ
لج- -م -ا‹  62غ -رام-ا (ك-ي-ف
اإ
معالج) ،كما حجزت  19قرصشا
م- -ن اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق -ل -ي -ة ،إا¤
ج - - -انب  05سش -ج -ائ-ر ﬁشش-وة
ب - - - - - -اıدرات ،ن - - - - - -اه- - - - - -يك
عن  04أاسشلحة بيضشاء ﬁظورة
““خناجر““ و سشاطور حجم كب.Ò
أا‚زت ملفات جزائية ضشد
اŸتورط Úالـ  26بتهم ﬂتلفة
ع- -ل- -ى غ- -رار ح -ي -ازة وت -ع -اط -ي
اıدرات ،حيازة أاقراصس من
اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل -ي -ة وح -ي -ازة
أاسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء ﬁظ-ورة ك-انت
ب-ح-وزة ب-عضش-ه-م“ ،ت إاح-ال-ت-هم
أام- - -ام ا÷ه- - -ات ال - -قضش - -ائ - -ي - -ة
اıتصش - - - -ة ال - - - -ت - - - -ي أام - - - -رت
ب - - -وضش- - -ع  18م- -ن- -ه- -م ره -ن
ا◊بسس،ف-ي-م-ا وج-هت ل-ل-ث-م-ان-ية
اŸتبقون اسشتدعاءات مباششرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزارة الصسحة تؤوكد –كمها ‘ إانتشسار الوباء

حا’ت من الكولÒا فقط ما تزال –ت اŸراقبة الصسحية ‘ اŸسستشسفيات
غ - -ادر آاخ - -ر اŸرضس - -ى اŸصس- -اب Úب- -داء
ال- - -ك- - -ولÒا ‘ مسس- - -تشس- - -ف- - -ى ب - -وف - -اريك
بالبليدة ،أامسس ،بعد بعد أان كانوا –ت
اŸراقبة الصسحية أاوالتأاكد من “اثلهم
ال -ن -ه -ائ -ي ،ف -ي -م -ا ي-ب-ق-ى ن-ظ-ام ال-ي-ق-ظ-ة
وال -ت -أاهب سس-اري اŸف-ع-ول ،مشس-ددة ع-ل-ى
ضس - -رورة احÎام ق - -واع - -د ال - -ن - -ظ - -اف - -ة
ا÷م -اع -ي -ة وال -ف-ردي-ة،وذلك حسسب م-ا
أاكدته وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ‘ ال -ب -ي -ان ال-ت-ي تسس-ل-مت
““الشسعب““ نسسخة منه.
ان - -خ - -ف - -اضس ﬁسس - -وسس ‘ ع- -دد ح- -ا’ت
الكولÒا اŸشستبه فيها ،التي ” تسسجيلها إا¤
غاية نهاية اأ’سسبوع اŸنصسرم ،وقد ” التحكم
‘ الوضسعية ،حيث ” –ديد مصسدر الوباء
اŸت -واج -د ب -واد ب-ن-ي ع-زة ب-ال-ب-ل-ي-دة ،وق-د ”
اتخاذ كل ا’جراءات الضسرورية بالتنسسيق مع
القطاعات اŸعنية ،لضسمان تطه Òوتنظيف
شسامل للمواد ،من اجل Œنب إاصسابات أاخرى.
منذ تسسجيل أاول إاصسابات باŸرضس ‘ كل
م -ن و’ي -ة ال -ب -وي -رة وال -ب -ل -ي -دة خ Ó-ل الشس-ه-ر
اŸنصسرم ،والذي أاثار خوف وقلق ‘ أاوسساط
ا÷زائري ،Úغذتها اإ’شساعات ‘ ظل انعدام
اŸعلومات حول الوباء ،بحجة عدم التهويل
ونشسر الهلع لدى السسكان ،فيما يبقى نظام
اليقظة والتأاهب ،الذي أاقرته ،يبقى سساري
اŸفعول إا ¤غاية القضساء على الوباء نهائيا .

وسسارعت السسلطات اŸعنية إا ¤اتخاذ كل
ا’جراءات الضسرورية بالتنسسيق مع القطاعات
اŸع -ن -ي -ة اأ’خ-رى ،لضس-م-ان ت-ط-ه Òوت-ن-ظ-ي-ف
شسامل للمواد ،من اجل Œنب إاصسابات أاخرى،
وق -د شس -ه -دت ع-م-ل-ي-ة ﬁارب-ة ان-تشس-ار ال-وب-اء
تضسامن حكومي ،من وزارة اŸوارد اŸائية،
وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة ..
وŒدر اإ’شسارة إا ¤أان الكولÒا قد انتشسر
منذ بداية أاوت اŸاضسي حيث ” تأاكيد وجود
 86إاصسابة بالوباء مؤوكدة ‘  6و’يات ،وهي
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وت-ي-ب-ازة وال-بويرة واŸدية
وع Úالدفلى ،حيث أاحصست البليدة اك Èعدد

من اإ’صسابات ،أادت إا ¤وفاة أاشسخاصس .
وي -ذك -ر أان ا÷زائ -ر  ⁄تسس -ج -ل أاي -ة ح -ال -ة
إاصسابة بالكولÒا منذ سسنة  ،1986التي شسهدت
ف-ي-ه-ا إاصس-ابة  4500شس-خصس ،ك-م-ا ي-ع-ت Èوب-اء
الكولÒا مرضس خط Òوفتاك ويصسنف ضسمن
أامراضس الفقر وينتشسر ‘ البلدان ذات الدخل
اŸنخفضس واŸتوسسط والبالغ عددها  47بلدا،
وتعد الكولÒا عدوى معوية حادة تنجم عن
ت -ن -اول ط -ع -ام أاوم-ي-اه م-ل-وث-ة تسس-بب اإ’سس-ه-ال
والقيء وÁكن أان تؤودي إا ¤ا÷فاف الشسديد
واŸوت ‘ غياب العÓج الفوري.

السسلطات الصسحية و ا’دارية تعلن نهاية كابوسس الكولÒا ‘ البليدة

غ -ادرت مسس -اء أامسس أاخ -ر م -ريضس -ة مصس -اب -ة ب -ج -رث -وم -ة ““ ال-ك-ولÒا ““ مسس-تشس-ف-ى الو’ئي عبد الرحمان سسواŸي لـ ““ الشسعب ““،
بوفاريك بالبليدة  ،عقب “اثلها للشسفاء  ،من ›موع نحو  200مريضس  ،قدموا من أان ÷نة الصسحة ‘ تقريرها ا÷ديد  ،افادت
وليات ا÷زائر العاصسمة  ،تيبازة ،اŸدية و البليدة  ،ليعلن رسسميا السسيطرة و Ãح -اصس-رة اŸرضس ال-وب-ائ-ي وال-قضس-اء ع-ل-ي-ه
–دي اŸرضس الوبائي بعد جهود وطنية ﬁل التقدير.
“اما  ،للتداب Òا’جرائية والسسريعة اŸتخذة
 ،و أان ا’مور عادت ا ¤الهدوء.
ح -يث ق -امت ن -ه -اي -ة ا’سس -ب -وع ÷ان رسس -م-ي-ة
وذك- -ر سس- -واŸي ‘ م- -ع- -رضس ك Ó-م -ه ،ب -أان
ن
Ãعاينة ﬁيط وادي بني عزة ،تبعا ’عÓ
اŸشساركة ا’خÒة Ÿا يقارب الـ  1000كشساف،
ه
ا
وزارة الصسحة أان مصسدر الوباء ،يوجد Ãي
توافدوا من  19دولة عربية والو’يات اŸتحدة
ة
ب
ق -ال وا‹ ال -ب -ل -ي -دة ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-ل-ى ه-امشس الوادي القذر ،واعلن خÓلها الوا‹ بالنيا
اأ’م -ري -ك -ي -ة ،ل -ل -ت -خ -ي -ي -م ب -ح -ظÒة الشس-ري-ع-ة
حضسوره واشسرافه على مغادرة آاخر مريضسة مباشسرة حملة واسسعة لتطه Òالوادي وتغطيته ،السسياحية  ،هو دليل على أان ا’مور عادت
مصسلحة ا’مراضس اŸعدية ‘ بوفاريك ،أان وت-ك-ل-ي-ف ك-ل اŸع-ن-ي’ Úج-ل ضس-م-ان ال-وقاية ،ف -ع Ó-ا ¤ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ال-ي-وم-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ع-ن-ي
السسلطات “كنت من رفع التحدي وتطويق با◊رصس على تطه ÒاÙيط العام للسسكان .التحكم الفعلي ‘ منابع و مصسادر اŸرضس
اŸرضس ،وŒن- -ي- -د ك- -ل اŸصس- -ال- -ح ال- -وصس- -ي- -ة
وب - -دوره أاك - -د رئ - -يسس اÛلسس الشس - -ع- -ب- -ي وليسس هناك أاي خوف او تهويل.
اŸسسؤوولة’ ،جل وضسع حد و حل ’زمة الوباء،

البليدة :لينا ياسسمÚ

النتهاء من دراسسة منحى خطي للسسكة ا◊ديدية:

الشسروع ‘ كهربة خط بني صساف وهران على مسسافة  53كلم

تلمسسان “ /وشسنتﬁ:مد بن ترار
ف -ع -ل -ى مسس -ت -وى و’ي-ة ع“ Úوشس-نت ف-ق-د
اطلقت مديرية النقل بالسسكك ا◊ديدية على
مسستوى الغرب ا÷زائري مشسروع كهربة خط
السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة ال -ذي ي-رب-ط م-دي-ن-ة ب-ن-ي
صساف بوهران مرورا بع“ Úوشسنت على
مسس-اف-ة  53ك -ل -م ،ح -يث ” إاط Ó-ق اŸشس-روع
وال -ع -م -ل -ي -ة م -ط -روح -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ت-ق-ي-ي-م
ال -ع -روضس ’خ -ت -ي -ار اأ’نسسب ب -غ -ي -ة م-ب-اشس-رة
ا’شسغال قريبا للرفع مسستوى اأ’داء للخط
الذي يعد مكسسب لو’ية ع“ Úوشسنت والذي
كان ﬁل الزيارة اأ’خÒة لوزير النقل.
من جهة أاخرى أاشسار اŸديرية ا÷هوية
للنقل بالسسكك ا◊ديدية انه ” ا’نتهاء من
الدراسسات اŸتعلقة Ãشساريع خطوط السسكة
ا◊ديدية ا÷ديدة التي كانت ÷ان خاصسة
قد أاوكلت لها اŸهمة خÓل شسهر أاكتوبر من
سسنة  2016وبعد ا’جتماعات اŸراطونية التي
جرت بكل من تلمسسان وع“ Úوشسنت لتفعيل
أاشسغال هذه اÿطوط التي تربط بني صساف

التحاليل اÈıية تؤوكد سسÓمة مياه اŸنابع
الطبيعية الـ 15بسسيدي بلعباسس

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

بعد مغادرة آاخر مريضسة مسستشسفى بوفاريك...

كشس- -فت ال- -ل -ج -ان اÿاصس -ة Ãخ -ط -ط
النقل بالسسكك ا◊ديدية على مسستوى
ال -غ -رب ا÷زائ -ري ع-ن اسس-ت-ف-ادة ق-ط-اع
السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة ب-ولي-ت-ي ت-ل-مسس-ان
وع“ Úوشس- -نت م- -ن مشس- -اري -ع ه -ام -ة ‘
اطار تكثيف شسبكة السسكك ا◊ديدية
با÷هة الغربية ومسساهمة القطارات ‘
ال- -ن- -ق -ل وت -ق -ل -يصس مشس -اك -ل ال -ط -رق -ات
وتخفيف الضسغط عنها والتقليصس من
ح -وادث اŸرور وم -ا ي -دف -ع-ه اŸواط-ن م-ن
ت -ك-ال-ي-ف ب-اهضس-ه م-ق-اب-ل ال-ن-ق-ل ،وذلك
ضس-م-ن ب-رن-ام-ج عصس-رن-ة ال-ن-قل بالسسكك
ا◊ديدية .

فيما أاكدت وحدة ا÷زائرية للمياه صسÓحية مياه ا◊نفيات

أاف -ادت م -دي-ري-ة اŸوارد اŸائ-ي-ة ل-ولي-ة
سسيدي بلعباسس بعدم وجود تلوث ‘ اŸنابع
الطبيعية الـ 15التي تتوفر عليها الولية
بعد أان كشسفت التحاليل صسÓحيتها كلها،
ح -يث ” اق -ت -ط -اع ع-ي-ن-ات م-ن-ه-ا أاخضس-عت
ل -ل -ت -ح -ل -ي -ل م -ن ط -رف ا Èıا÷زائ -ري -ة
ل - -ل- -م- -ي- -اه ،غ Òأان ذات اŸصس- -ال- -ح نصس- -حت
ب -إاضس -اف -ة ق-ط-رات م-ن م-اء ا÷اف-ي-ل ل-ه-ذه
اŸياه قبل اسستهÓكها كإاجراء إاحÎازي .

حياة  /ك

بسسيدي بلعباسس وبني صساف Ãيناء الغزوات
وه -م -ا اŸشس-روع-ان اأ’ك Ìأاه-م-ي-ة اق-تصس-ادي-ة
با÷هة الغربية ‘ ح ⁄ Úيتم الفصسح عن
ال -دراسس -ة اوا’خ -ت -ي-ار اÿاصس Ãشس-روع خ-ط
السسكة ا◊ديدية الرابط ما ب Úسسبدواو’د
ميمون .
اŸشس-روع-ان ال-ل-ذان ” اخ-ت-ي-ار م-ن-ح-اه-ما
ب -دق -ة ح -يث ” اخ -د ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار ك -اف -ة
–ف- -ظ- -ات اŸصس- -ال- -ح ال- -ف- -ن- -ي- -ة اıتصس -ة،
ال -ب -ل -دي -ات ،ا÷م -ع -ي -ات ال-ف-اع-ل-ة ب-اÛت-م-ع
وغÒها وذلك من اجل ضسمان ﬂطط نقل
فعال اقتصساديا واجتماعيا وسسياحيا ويضسمن
فك العزلة على اك Èقدر ‡كن من اŸناطق
ال- -ن- -ائ- -ي- -ة وت- -دع -ي -م اŸنشس -آات ا’ق -تصس -ادي -ة
ال- -ق -اع -دي -ة ب -ال -ن -ق -ل خصس -وصس -ا وان السس -كك
ا◊ديدية تعت Èقلب النقل الÈي .
و” اعتماد منحى اÿط اأ’ول الذي يربط
ب Úمدينة بني صساف وسسيدي بلعباسس وفقا
للخيار الثالث ‘ الدراسسة والتي تخصس مسسافة
ت - -ق- -در ب- -ح- -وا‹ 64ك - -ل - -م ح - -يث سس - -ي - -مسس
اÿط أاك Èعدد ‡كن من اŸدن الواقعة ما
ب Úبني صساف وبلعباسس مرورا بع“ Úوشسنت
وشسعبة اللحم واŸالح وحمام بوحجر والطريق
الوطني رقم  96وتسسالة وصسو’ ا ¤سسيدي
بلعباسس هوما جعل اÿط يدعم اهم اŸواقع
ا’ق -تصس -ادي-ة والصس-ن-اع-ي-ة زي-ادة ع-ل-ى م-دي-ن-ة
حمام بوحجر السسياحية ،كما يتميز بغياب
ال- -ع- -راق- -ي- -ل ال- -كÈى ف -ي -م -ا ي -خصس اأ’رضس -ي
اŸعروفة بسسهولتها وانبسساطها واŸشسروع ”
اإ’عÓ- - -ن ع- - -ن - -ه وه - -و‘ م - -رح - -ل - -ة دراسس - -ة
جدوى العروضس.
أاما فيما يخصس اÿط الثا Êالذي يربط ما
ب Úمينائي بني صساف والغزوات والذي بدوره
دخل مرحلة دراسسة جدوى العروضس فقد ”
اختيار اŸنحى الثا ÊاŸمتد على مسسافة 85

كلم مرورا بالرمشسي ومطار ميصسا‹ ا◊اج
ب -زن -ات -ة وف Ó-وسس-ن وال-ع Úال-ك-بÒة ف-ن-دروم-ة
وصس -و’ ا ¤ال -غ -زوات ح -يث سس -يسس Òال -ق-ط-ار
بسسرعة  220كلم ‘ السساعة.
وسس -تسس -م -ح ال-رب-ط ب Úم-ن-ائ-ي ب-ن-ي صس-اف
والغزوات بتسسهيل نقل اŸسسافرين والبضسائع
ب ÚاŸدي - -ن- -ت Úوم- -ن- -ه- -ا إا ¤أاوروب- -ا ‘ ظ- -ل
ا’همية ا’قتصسادية Ÿيناء الغزوات الذي
يحوي ﬁطة بحرية تربط ا÷زائر بإاسسبانيا
ع Èبوابة مدينة اÒŸيا كما سسيسسهل النقل ما
ب Úال -ع -دي -د م -ا ب ÚاŸدن ال -كÈى ال -غ -رب-ي-ة
(فÓوسسن،ندرومة الغزوات ،الرمشسي) ويفك
العزلة على اŸطار الدو‹ ميصسا‹ ا◊اج
بزناتة  ،وكذا عملية تنقل اŸسسافرين غربا
من وا ¤اŸطار.
وينتظر الÎخيصس لÓنطÓقة الفعلية ‘
Œسسيد هذين اÿط ÚخÓل اأ’سسابيع اŸقبلة
م- -ن خÓ- -ل اخ- -ت- -ي- -ار اŸؤوسسسس- -ات اŸك- -ل -ف -ة
باإ’‚از إ’“ام اŸشساريع ‘ القريب العاجل.

العدد
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أافاد عبد القادر لطاب مدير الري أان اŸنابع
 15التي تتوفر عليها الو’ية هي منابع صسحية
وغ Òملوثة وهوما أاكدته نتائج التحاليل التي
ق- -امت ب- -ه- -ا مصس- -ا◊ه ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م -ع Èﬂ
ا÷زائرية للمياه ،أاين ” إاقتطاع  15عينة من
اŸنابع الطبيعية اŸذكورة وإاخضساعها للتحاليل،
ح -يث كشس -فت ال-ن-ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة صسÓ-ح-ي-ة اŸي-اه
وانعدام التلوث بها لكن هذا ’ Áنع حسسبه من
إات -خ -اذ إاج-راءات وق-ائ-ي-ة وإاح-ت-ي-اط-ي-ة ك-إاضس-اف-ة
قطرات من ماء ا÷افيل عند إاقتناء هذه اŸياه
وإاسستهÓكها.
يذكر أان عدد كب Òمن اŸواطن Úيلجأا إا¤
إاسس-ت-هÓ-ك م-ي-اه اŸن-اب-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة Ÿا ل-ه-ا من

فوائد صسحية كمنبع ع Úالسسخونة ببلدية سسيدي
علي بن يوب ،منبع ع ÚالÈد ،منبع الشسافية
جنوب الو’ية ،منبع سسيدي يحي ببلدية سسفيزف
ومنبع العطوشس بأاعا‹ جبل تسسالة وهي اŸنابع
ال -ت -ي وج -د ف -ي -ه -ا ه -ؤو’ء ال -ب-دي-ل ع-وضس شس-راء
قارورات اŸياه اŸعدنية .
Óشسارة فإان وحدة ا÷زائرية للمياه بسسيدي
لإ
بلعباسس كانت قد طمأانت أايضسا مواطني الو’ية
بصس Ó-ح -ي -ة م -ي -اه الشس -رب اŸوزع -ة ع -ن ط-ري-ق
ا◊نفيات سسواء تلك اŸمونة من سسدود الو’يات
اÛاورة أاواŸياه اŸوزعة من اآ’بار العميقة
ال -ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-و’ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ي-اه-ا
م-ع-ا÷ة ت-خضس-ع ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل بصس-ف-ة ي-وم-ية وعلى
أاي -دي ﬂتصس ‘ ÚاÛال ق -ب -ل وب -ع -د ع-م-ل-ي-ة
التوزيع .
وتشس Òاإ’حصسائيات إا ¤إاجراء – 4431ليل
للبحث عن مادة الكلور أاسسفر عن –ديد 379
ع-ي-ن-ة إاي-ج-اب-ي-ة إ’ن-ع-دام ال-ك-ل-ور ب-اŸاء ،أام-ا عن
التحاليل الكوليمÎية فقد ” إاقتطاع  118عينة
خÓل الثÓثي اأ’ول أاسسفرت عن إاكتشساف 34
ع -ي -ن -ة م -ن اŸاء ال-غ Òصس-ال-ح ل-لشس-رب ،أام-ا ع-ن
–ال -ي -ل ال -ب -حث ع-ن ب-ك-تÒي-ا ال-ه-يضس-ة ف-ق-د ”
إاق-ت-طاع  5ع-ي-ن-ات ك-انت ك-ل-ه-ا سس-ل-ب-ي-ة ،ك-م-ا ”
إاقتطاع  17عينة للبحث عن بكتÒيا السساŸونال
أاظهرت النتائج سسلبيتها كلها.

صسيودة يتعهد Ãواصسلة التكفل الصسحي ا÷يد باŸرضسى

اŸطالبة بأاطباء ﬂتصسŸ Úسستشسفى تكوت
والتعجيل بفتح عيادة التوليد بÈيكة

م- - -ا ي - -زال مسس - -تشس - -ف - -ى
ب- -ل- -دي- -ة ت- -ك- -وت ال -ذي ”
اف -ت -ت -اح -ه م -ؤوخ-را ،خ-ارج
اÿدم - -ة ،بسس - -بب غ - -ي - -اب
ال- - -ع- - -م- - -ال م - -ن ﬂت - -ل - -ف
ال-ت-خصسصس-ات وكذا النقصس
لطباء
الكب ÒاŸسسجل ‘ ا أ
لخصس - - -ائ - - -ي Úخ - - -اصس- - -ة
ا أ
لمراضس الصسدرية حيث
ا أ
يناشسد سسكان اŸنطقة وا‹
باتنة عبد اÿالق صسيودة
التدخل العاجل لتصسحيح
ال -وضس -ع ،وت -وفﬂ Òت -ل-ف
اح- -ت- -ي- -اج- -ات اŸسس -تشس -ف -ى
ال- - -ذي ان - -ت - -ظ - -ره سس - -ك - -ان
اŸنطقة لسسنوات عدة.

باتنةŸ :وشسي حمزة
اسس -ت -بشس -ر سس -ك -ان م -ن-ط-ق-ة
ت - - -ك- - -وت اŸع- - -روف- - -ة Ãرضس
التكلسس الرئوي خÒا بتدشسÚ
اŸسس- - - -تشس - - -ف - - -ى اıتصس ‘
م -ع -ا÷ة داء السس-ي-ل-ك-وز ،ال-ذي
ي -ع -ا Êم -ن-ه شس-ب-اب اŸن-ط-ق-ة،
ح -يث ت -أاخ -رت أاشس -غ-ال إا‚ازه
أ’ك Ìم- - - -ن  8سس-ن-وات ب-طاقة
اسس-ت-ي-ع-اب ت-ق-در بـ 60سسريرا،
قبل أان يتدخل الوا‹ صسيودة
وي - - -ل - - -زم م- - -ق- - -او’ت اإ’‚از
ب - -اإ’سس - -راع وذلك م - -ن خÓ- -ل
زي-ارات-ه اŸت-ك-ررة ل-ل-مسستشسفى
ال- -ذي ج- -ع- -ل اف- -ت- -ت- -اح -ه م -ن
أاول -وي -ات ب -رن-ام-ج ع-م-ل-ه م-ن-ذ
تنصسيبه العام اŸاضسي مسسؤوو’
أاو’ على باتنة.
وأافاد بعضس اŸواطن Úأانهم
ت - -ق - -دم - -وا ع - -دة م - -رات م - -ن
ا÷ه- -ات اÙل- -ي -ة اŸسس -ؤوول -ة
وكذا مديرية الصسحة للتدخل
ب - -ت - -وف Òأاط- -ب- -اء ﬂتصس‘ Ú

اأ’م -راضس الصس -دري -ة ل -ل-ت-ك-ف-ل
ب- -عشس- -رات ا◊ا’ت اŸصس- -اب -ة
Ãرضس التكلسس الرئوي القاتل،
غ Òأان- -ه- -م  ⁄ي- -ت- -ل -ق -وا سس -وى
الوعود التي  ⁄تتحقق بعد.
وأاشسار بعضسهم إا ¤ا’رتفاع
اŸسستمر لعدد Ÿصساب Úبداء
السسيلكوز النا œعن مهنة صسقل
ا◊ج- -ارة ال- -ت- -ي ت -ع -ت Èاأ’كÌ
انتشسارا باŸنطقة بسسبب الفقر
والبطالة ،حيث أاكد السسكان أان
ال- -ه- -دف ال- -رئ- -يسس م- -ن ا‚از
مسس -تشس -ف -ى ب -اŸن-ط-ق-ة ي-رج-ع
ب- -اأ’سس -اسس إا ¤ت -وف Òال -ع Ó-ج
لفائدة اŸرضسى ووقاية سسكان
اŸنطقة من السسيليكوز الذي
أاودى ب- - -ح - -ي - -اة أاك Ìم - -ن 180
ضس- -ح- -ي- -ة حسسب إاحصس- -ائ -ي -ات
ﬁلية للسسكان.
ورغ - - - -م ت - - - -وف - - - -ر ب- - - -عضس
ال - -ت - -ج - -ه - -ي - -زات ال - -دق- -ي- -ق- -ة
ب -اŸسس -تشس -ف -ى وال -ت -ي ح -رصس
ال- - -وا‹ ع- - -ل- - -ى ت- - -واج- - -ده- - -ا
باŸسستشسفى قبل افتتاحه إا’
أان نقصس الطاقم الطبي حال
دون اسستغÓلها على أاكمل وجه
خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل-ق ب-اأ’م-راضس
الصس -دري -ة وال -ت -ك -ف -ل ب-ال-نسس-اء
ا◊وام - - - -ل وب- - - -عضس ا◊وادث
اأ’خ -رى اıت -ل -ف -ة ك -ح-وادث

اŸرور خ -اصس -ة وأان اŸن -ط-ق-ة
ت -ع -ت Èم -ن ب Úأاك ÌاŸن -اط -ق
ب-ب-ات-ن-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ل-م-رافق
الصسحية.
وك- -ان صس- -ي- -ودة ق -د ت -ع -ه -د
خÓ-ل ك-ل زي-ارت-ه ل-ل-مسس-تشس-فى
ب-ت-وف Òك-ل م-ت-ط-ل-ب-ات-ه لضسمان
خ- -دم- -ات صس- -ح- -ي- -ة م Ó-ئ -م -ة
ل- -لسس- -ك- -ان داع- -ي- -ا إاي- -اه -م اإ¤
ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى ه -ذا اŸكسسب
وŒه- - - -ي- - - -زات - - -ه ،ذات ا÷ودة
ال -ع -ال-ي-ة ال-ت-ي ك-ل-فت م-ي-زان-ي-ة
الدولة مبالغ مالية ضسخمة.
و‘ سسياق متصسل تتواصسل
معاناة النسساء ا◊وامل Ãدينة
ب-ري-ك-ة وج-ن-وب ال-و’ي-ة ب-ات-نة،
ج - -راء ال - -ت- -أاخ- -ر ا◊اصس- -ل ‘
دخول مسستشسفى اأ’م والطفل
ب -ب -ل -دي-ة ب-ري-ك-ة ح-ي-ز اÿدم-ة
حيث تضسطر النسساء ا◊وامل،
إا ¤التنقل إا ¤بلديات نقاوسس
وع Úالتوتة وباتنة للتكفل بهن
رغ- -م الضس- -غ- -ط ال- -ك -ب Òال -ذي
تشسهده هذه اŸرافق الصسحية
أايضسا ،وأاشسارت مصسادرنا اإ¤
أان إا“ام ب- - - -عضس اأ’شس- - - -غ- - - -ال
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-رب-ط اŸسس-تشس-ف-ى
بشسبكة قنوات الصسرف الصسحي
قد حالت دون تدشسينه.

لمكانيات البشسرية واŸادية:
تسسخ Òا إ

رئيسس دائرة سسعيدة يكشسف عن توجه جديد ‘ ›ال نظافة اÙيط

كشس- -ف رئ- -يسس دائ -رة سس -ع -ي -دة سس -ع -ي -د
خ- -ل- -ي- -ل ع- -ن ت- -وج- -ه ج -دي -د ل -لسس -ل -ط -ات
ال -ولئ -ي -ة ‘ ›ال ن -ظ -اف -ة اÙي-ط Áن-ح
بصسفة تدريجية صسÓحية جمع النفايات
اŸنزلية والهامدة Ÿؤوسسسسات تسسي Òمراكز
لط-ار
ال -ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات و‘ ه-ذا ا إ
لمكانيات
تنجز عقود مع البلدية وكل ا إ
لم- -ك- -ان- -ات ال- -بشس- -ري- -ة
اŸوج - -ودة سس- -واء ا إ
واŸادية.
وك- -انت و’ي- -ة سس- -ع- -ي- -دة ت- -دع -مت ‘ اآ’ون -ة
اأ’خÒة بعشسر شساحنات ” اقتنائها ‘ إاطار

ﬂتلف الÈامج لتغطية العجز اŸسسجل ومن
خÓل الزيارة التي قادت سسيف اإ’سسÓم لوح وا‹
سس- -ع- -ي- -دة عشس -ي -ة أاول أامسس ،ل -ت -ف -ق -د اŸدارسس
ا’بتدائية والتي اسستوقفته وضسعية اŸوقع ،غÒ
اŸسستغل لفÎة طويلة والذي شسكل هاجسس لدى
السس -اك -ن -ة ،ح -يث أاصس -در ق -رارا ب -ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
تطوعية لتنظيف اŸوقع ورفع جميع اıلفات
“ه -ي -دا ل -ت -خصس-يصس ال-فضس-اء ’سس-ت-ق-ب-ال م-رف-ق
عمومي ذومنفعة عامة.
وطمأان الوا‹ السساكنة على إادراج ا◊ي ضسمن
عمليات التهيئة التي باشسرتها مديرية التعمÒ

والهندسسة اŸعمارية والبناء والتي تشسمل أاشسغال
اأ’رصسفة ،اإ’نارة العمومية بتقنية الـ LEDوكذا
اŸسس -اح -ات اÿضس -راء ،م -ؤوك-دا ع-ل-ى ت-خصس-يصس
حاويات ﬁمولة لتجميع ورفع القمامة خÓل
اأ’يام القليلة القادمة ’سستدراك ظاهرة الرمي
ال-عشس-وائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة م-ع ال-تأاكيد على
اŸصسالح البلدية ومركز الفرز التقني على بث
إاشسهارات وإاعÓنات ع Èوسسائل اإ’عÓم اŸتاحة
لضسبط مواقيت رفع وجمع النفايات اŸنزلية
ع Èاأ’حياء.

سسعيدة :ج .علي
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الدكتور عبد الرزاق قسسوم حول مفكري جمعية العلماء اŸسسلم:Ú

علماء ا÷معية سساهموا ‘ ا◊فاظ على الثوابت الوطنية

^ «ل Áكن أان نطالب الناشسئة بتهيئة اŸسستقبل إان  ⁄نهيئ لهم ا◊اضسر»

” ،أاول أامسش ،خÓل لقاء نظمته جمعية
ال- -ع- -ل- -م- -اء اŸسس- -ل- -م Úا÷زائ- -ري Úب- -ق- -اع- -ة
اÙاضس-رات ب-اŸسس-ج-د ال-ق-طب «ع-ب-د ا◊م-يد
ب - -ن ب - -اديسش» ب - -وه - -ران إاب- -راز دور ع- -ل- -م- -اء
ا÷معية ‘ ا◊فاظ على الثوابت الوطنية.
وأابرز رئيسس جمعية العلماء المسسلمين الجزائريين
الدكتور عبد الرزاق قسسوم لدى تدخله في افتتاح
هذا اللقاء «أان كل منطقة من الوطن قّدمت علماء
عاملين ومصسلحين جعلوا من العلم منهجا ووسسيلة
لتحقيق أاهداف الوطن في السستقÓل والسسيادة
والعزة».
وأاك -د أان -ه «ي -جب أان ي -ك -ون ه -ؤولء ال -ع -ل -م -اء ق-دوة
Óج -ي-ال الصس-اع-دة ح-ت-ى ي-ق-ت-دى ب-ه-م ف-ي ال-ب-ذل
ل -أ
وال -ع -ط -اء وال -تضس -ح -ي -ات م -ن أاج -ل ت-ث-ب-يت ال-ه-وي-ة
الوطنية».
وأاوضسح المتحدث في هذا الصسدد ،أان عقد مثل
هذه الملتقيات يهدف إالى «توعية الجيل الصساعد
بأان هذا الذي ينعم به من سسيادة وعزة واسستقÓل
ما كان أان يتم لول تضسحيات قدمها علماء وشسهداء
وصس-ل-ح-اء وع-ظ-م-اء ت-ف-ان-وا ف-ي ان-ج-از ه-ذا الوطن
المسستقل».
وم -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال ن -ائب رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
المسسلمين الجزائريين الشسيخ بن يونسس أايت سسالم
«أان ع -ل -م -اء األم-ة رسس-م-وا ال-ط-ري-ق ال-رشس-ي-د ال-ذي
يضسمن لنا السسير المتزن».
ودعا المتدخل إالى تعريف الناشسئة بهؤولء العلماء
وكذا عظماء وزعماء الوطن لفتا إالى «أانه ل يمكن
أان نطالب الناشسئة بتهيئة المسستقبل إان لم نهيئ لهم
الحاضسر».
وتم خÓل هذا اللقاء الذي تناول موضسوع «علماء
ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء ال-مسس-ل-م-ي-ن ب-وه-ران ودورهم في

خرجت من منزلها العائلي بسسانت اوجان و ⁄تعد

تواصُسل البحث عن الطفلة اŸفقودة
فاطمة الزهراء بوهران

ت- - - - - - - - - - - - - - - -واصس- - - - - - - - - - - - - - - -ل ا÷ه - - - - - - - - - - - - - - -ات
لم -ن -ي-ة وأاه-ا‹ ال-ط-ف-ل-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
ا أ
ميلود صساحبة  13سسنة عملية البحث عنها،
ب-ع-د أان خ-رجت م-ن م-ن-زل-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ي ال-واق-ع
ب -ح -ي سس -انت أاوج -ان م -ن-ذ السس-اع-ة ال-واح-دة
لرب- - -ع- - -اء لÓ- - -ل- - -ت- - -ح- - -اق
زوال م - - -ن ي- - -وم ا أ
باŸتوسسطة التي تدرسش فيها السسنة الثانية،
لنظار.
قبل أان تختفي عن ا أ

وهران :براهمية مسسعودة

ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ث -وابت ال-وط-ن-ي-ة» ت-ق-دي-م ثÓ-ث
م- -ح- -اضس- -رات ت -ن -اولت «دور الشس -ي -خ ع -ب -د ال -ق -ادر
الياجوري في الحفاظ على ثوابت األمة من خÓل
ال-وط-ن-ي-ة» و»الشس-ي-خ ال-ط-يب م-ه-اج-ي الحافظ على
ثوابت األمة من خÓل الجهد اإلصسÓحي» و»الشسيخ
أاح -م -د األط-رشس السس-ن-وسس-ي ال-ح-اف-ظ ع-ل-ى ث-وابت
األمة من خÓل إاحياء علوم الشسريعة».
وذكر المتدخلون بأان هؤولء العلماء أافنوا حياتهم
في اإلصسÓح وتوعية الناسس بالوطنية ،كما عملوا
ع -ل-ى م-واج-ه-ة م-خ-ط-ط-ات ال-مسس-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسس-ي
ل -ط -مسس الشس -خصس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة وك-ان-وا ي-ط-ال-ب-ون
بتحمل المسسئولية اتجاه الوطن.

ويتضسمن برنامج هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا
ن -دوة ف -ك -ري -ة ح-ول «ال-ث-وابت ال-وط-ن-ي-ة ب-ي-ن ج-ه-د
ال - -م- -اضس- -ي- -ن وواق- -ع ال- -ح- -اضس- -ري- -ن واسس- -تشس- -راف
المسستقبلين» ينشسطها مجموعة من األسساتذة من
الجزائر ووهران وتلمسسان.
كما أاشسرف أاعضساء من جمعية العلماء المسسلمين
ال -ج -زائ -ري -ي-ن ع-ل-ى ت-ق-دي-م ،أامسس ،دروسس-ا ب-ب-عضس
مسساجد وهران حول نفسس الموضسوع.
وحضس-ر ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي ن-ظ-م-ه ال-م-ك-تب ال-ولئي
ل-وه-ران ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء ال-مسس-ل-مين الجزائريين
أاعضساء من الجمعية وأاسساتذة جامعيون وأائمة.

ربط مشسروع سسهل بني واسس ÚبÈنامج السسقي

تراجع كب ‘ Òإانتاج البطاطا Ãغنية بسسبب العوامل الطبيعية واŸناخية

ط-الب ال-عشس-رات م-ن فÓ-ح-والسس-ه-ل اŸسس-ق-ي ل-ب-ن-ي واسسÃ Úدي-ن-ة م-غ-ن-ي-ة ا◊دودي-ة
السسلطات الولئية بضسرورة التدخل بغية التسسريع بربط السسهل Ãياه السسقي ع Èسسد
حمام بوغرارة الذي رصسدت له الدولة ا÷زائرية  400مليار سسنتيم للقضساء على أازمة
توزيع مياه السسقي القادمة من سسد بني بحدل والتي صسارت ل تكفي لسسقي اŸنتجات
اŸوزعة على طول سسد بني واسس Úخاصسة ‘ ظل سسوء التوزيع ما خلق مشساكل وسسط
فÓحي اŸنطقة الغربية Ÿغنية وادي إا ¤إاتÓف ﬁاصسيل كÈى بفعل العطشش .
البذور إا 20 ¤قنطار من اŸنتوج ،لكن هذه
السسنة تراجع إا ¤النصسف ووصسل إا 12 ¤قنطار
كشس - -ف ب - -عضس ال - -ف Ó- -ح Úأان أازم - -ة اŸاء ع- -ل -ى األك Ìرغ -م اŸصس -اري -ف ال -ت -ي ب -دل -ه -ا
واŸن -اخ ق-د أاث-ر ع-ل-ى م-ن-ت-وج ال-ب-ط-اط-ا ل-ه-ذا ال -ف Ó-ح -ون ‘ ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ب-ط-اط-ا م-ن ج-ودة
اŸوسس- -م ال- -ذي ت- -راج- -ع م -ردوده ،ح -يث أاك -د البدور واألدوية واŸبيدات واألسسمدة وغÒها
عبدوبوكÓطة بصسفته فÓح Ãنطقة البطيم لكن نقصس اŸاء وتزامنه مع حركية مناخية
ان منتوج البطاطا بسسهل بني واسس Úتراجع أاثر على منتوج البطاطا با◊وضس الغربي لبني
كثÒا حيث كان يسسجل مردود القنطار من واسس Úالذي يعد مطمورة غداء سسكان مغنية

تلمسسان ﬁمد بن ترار

وولية تلمسسان وا÷هة الغربية سسواء .
وأاشسار اغلب الفÓح Úان اŸنتوج  ⁄يكن
‘ اŸسستوى حيث جاءت حبات البطاطا لهذه
السس -ن -ة ضس -ع -ي -ف -ة وق -ل-ي-ل-ة رغ-م ان اÙصس-ول
الصسيفي من بتسسريع مشسروع السسقي للقضساء
على ا÷فاف وكذا تسسهيل عملية ا◊صسول
على اŸبيدات واألسسمدة ◊ماية اإلنتاج من
ال - -ت - -ق - -ل - -ب - -ات ا÷وي - -ة وا◊شس - -رات الضس- -ارة
والمراضس كاŸيديو ،زيادة على ذلك توفÒ
ب -دور ج-ي-دة لضس-م-ان ان-ت-اج ج-ي-د وواف-ر ،ك-م-ا
ط -الب ب-ت-وزي-ع ال-دع-م ع-ل-ى ال-فÓ-ح Úع-وضس
البارونات التي سسيطرت على غرف التÈيد
والفÓحة باŸنطقة لتحقيق الÌاء من الدعم
دون اإلنتاج .

بكلفة مالية  20مليون اأورو

إا‚از أاول مصسنع لألدوية اŸضسادة للسسرطان ‘ ا÷زائر نهاية 2018
من اŸقرر أان تنطلق أاشسغال إا‚از أاول مصسنع
لن - -ت - -اج أادوي - -ة ع Ó- -ج م - -رضش السس - -رط - -ان ‘
إ
ا÷زائر قبل نهاية العام ا÷اري  ،2018وذلك
‘ القطب الصسناعي لسسيدي عبد الله ،حسسبما
أاعلنه اول امسش با÷زائر مسسؤوولون على هذا
اŸشسروع ا÷زائري الفرنسسي.
اأوضسح الرئيسس اŸدير العام لشسركة ايبسسن فارما -
ا÷زائر ،عدلن سسودا ،ÊخÓل ندوة صسحفية اأن
“ت على الوعاء العقاري لبناء هذا
«اŸوافقة ّ
اŸصسنع اŸسستقبلي لتصسنيع الأدوية اŸسستخدمة
‘ عÓج الأورام من طرف اŸصسالح اıتصسة
وهو ما سسيسسمح لنا بوضسع حجر الأسساسس لهذه
الوحدة الإنتاجية قبل نهاية العام».
ونشّسط هذه الندوة الصسحفية مسسوؤولون ‘ اÛمع
ال- -ف- -رنسس- -ي اي- -بسس- -ن وشس- -ري- -ك- -ه- -ا اŸا‹ ‘ ه -ذا
اŸشس-روع ،اإيسس-ل-ي ه-ول-دي-ن-غ ،وه-ي شس-رك-ة ق-ابضس-ة
ج -زائ -ري -ة م -ت -خصسصس -ة ‘ الشس -راك-ات الصس-ن-اع-ي-ة
يراأسسها الياسس بوضسياف.
ويهدف اإ ¤هذا اŸشسروع الذي تبلغ قيمته اŸالية
 20مليون يورو اإ ¤اإ‚از مصسنع لإنتاج اأدوية عن
ط-ري-ق ا◊ق-ن م-ن ن-وع دي-ك-اب-ي-ب-ت-ي-ل (تريبتوريل)Ú
والذي يسستخدم ‘ عÓج سسرطان الÈوسستات وهو
ثالث السسرطانات الأك Ìشسيوعا ب Úالرجال ‘
ا÷زائ -ر ،حسسب شس -روح السس -ي -د سس -ودان -ي -ي ال -ذي
يسس-ت-ن-د اإ ¤ب-ي-ان-ات اıط-ط ال-وط-ن-ي ل-لسس-رطان
.2019 - 2015
اعت Èسسودا Êاأن هذا السستثمار Áثل مشسروعا
«ذو قيمة مضسافة عالية» مضسيفا اأن الأدوية التي
سسيتم تصسنيعها Áكن اسستخدامها زيادة على عÓج
سسرطان الÈوسستات ‘ عÓج البلوغ اŸبكر وبعضس
الأمراضس التي تصسيب النسساء مثل بطانة الرحمي
الأورام الليفية الرحمية والعقم عند النسساء.
من جانبه قال نائب رئيسس قسسم العمليات القارية
«صسحة الأسسرة» غيوم فرونوي انه من اŸتوقع اأن
يبداأ الإنتاج بهذا اŸصسنع ‘  ،2021موؤكدا ان هذا
النوع من اŸصسانع ينجز عادة ‘ ثÓث سسنوات.
واشسار ‘ هذا الصسدد اإ ¤اأن «الأولوية ‘ الوقت
الراهن تكمن ‘ اإدخال اŸصسنع حيز اÿدمة ‘
اŸوع -د اّÙدد م-ع ال-ق-درة ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة ج-م-ي-ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وع- - -ل- - -ى ضس - -وء ذلك ف - -ت - -حت مسس - -اء ،اأول
اأمسس ،السس -ل -ط -ات الأم -ن -ي -ة واÙل -ي -ة– ،ق-ي-ق-ا
معمقا ‘ القضسية ،فيما يناشسد اأب الطفلة جميع
ا÷هات بالبحث عن ابنته الوحيدة ،حيث قام
ب- -وضس- -ع اإعÓ- -ن ّ” نشس- -ره وت- -داول -ه ع Èم -واق -ع
التواصسل الجتماعي ،ويطالب الأهل كل من لديه
معلومات اأو يعرف مكان تواجدها اإبÓغ العائلة،
اأو اإعÓم ا÷هات الأمنية بذلك.
جدير بالذكر اأن التلميذة فاطمة الزهراء
ذهبت للدراسسة وعادت ›ددا على السساعة 9
صسباحا لسستخراج صسور فوتوغرافية ،ثم عادت
Ÿوؤسسسس -ت -ه -ا الÎب -وي -ة ب-ل-حسس-ن ه-واري ،ق-ب-ل اأن
ت -رج -ع اإ ¤ب-ي-ت-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ي ،ح-يث ت-ن-اولت وج-ب-ة
ال-غ-ذاء م-ع ع-ائ-ل-ت-ه-ا وق-امت Ãسس-اع-دة شس-ق-يقها
ال -ذي ي -درسس ب -الب -ت -دائ -ي ع -ل-ى –ضس Òاأدوات-ه
اŸدرسسية ،ثم خرجت متوجهة نحو اŸتوسسطة
‘ حدود السساعة الواحدة ظهرا و ⁄تعد اإ¤
غاية كتابة هذه الأسسطر.

مصس -رع ث Ó-ث -ي-ن-ي وإاصس-اب-ة 3
م-راف-ق-ي-ه ‘ سس-ق-وط سس-ي-ارة م-ن
علو  300م

شسهد أاول أامسس اÿميسس الطريق ا÷ديد اŸؤودي
إا ¤قديل حادث مرور ‡يت ،بعد أان فقد قائد
اŸركبة السسيطرة عليها ،فانحرفت عن مسسارها
لتهوي من علو  300مÃ Îنحدر جبلي.
ا◊ادث األليم ،أاسسفر عن مقتل شسخصس يبلغ من
العمر  36سسنة ،فيما أاصسيب  3من مرافقيه بجروح
متفاوتة اÿطروة ،ولدى إاعÓمهم سسارع عناصسر
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة إا ¤م -ك-ان ا◊ادث ،أاي-ن ق-ام-وا
ب - -إاسس - -ع - -اف ا÷رح - -ى ون - -ق - -ل- -ه- -م إا ¤مصس- -ل- -ح- -ة
اإلسس -ت -ع-ج-الت Ãسس-تشس-ف-ى أاول ن-وف-م ،Èف-ي-م-ا ”
–وي -ل ج -ث-ة الضس-ح-ي-ة إا ¤مصس-ل-ح-ة ح-ف-ظ ا÷ثث
بنفسس اŸؤوسسسسة.

...ووف-اة غ-امضس-ة ل-ري-اضسي
لجسسام
داخل قاعة كمال ا أ
بالصسديقية
تدخل أاعوان ا◊ماية اŸدنية من أاجل –ويل جثة
رياضسي ،يبلغ من العمر  42سسنة ،ع Ìعليه متوفيا
داخل قاعة كمال الجسسام ‘‘باوور جيم‘‘ بشسارع
هاشسمي غزا‹ بحي الصسديقية  ،مع العلم أان ا÷ثة
كانت سسليمة وغ Òمتعفنة– ” ،ويلها إا ¤مصسلحة
حفظ ا÷ثث Ãسستشسفى أاول نوفم Èبايسسطو ،فيما
يبقى سسبب الوفاة ›هول.

أالقى بالضسحية من الطابق الرابع

أامن قسسنطينة يفك لغز ا÷رÁة ويوّقف ا÷اÊ
قسسنطينة  /أاحمد.د
Óم-ن ا◊ضس-ري
“ك -نت الضس -ب -ط -ي -ة ال -قضس -ائ -ي -ة ل  -أ
اÿارج- -ي ال- -راب -ع «ع -ل -ي م -ن -ج -ل -ي» ب -أام -ن ولي -ة
قسسنطينة من فك لغز جرÁة قتل راحت ضسحيتها
امرأاة ‘ اÿمسسينيات من العمر والتي تورط فيها
شسخصس يبلغ من العمر  30سسنة ،حيث يدخل هذا ‘
إاطار ›هودات مصسالح أامن الولية ‘ القضساء
على ا÷رÁة بشستى أانواعها ،خاصسة ما يتعلق منها
باŸسساسس باألشسخاصس.
وتعود وقائع القضسية ـ حسسب بيان خلية األمن ـ إا¤
ت -اري -خ ال -ث -الث م -ن سس-ب-ت-م Èا÷اري ،ح-يث ت-ل-قت
اŸناوبة اÙلية باŸدينة ا÷ديدة علي منجلي
نداء من خلية اإلرسسال مفاده سسقوط امرأاة من
الطابق الرابع بالوحدة ا÷وارية  17علي منجلي،
على الفور تنقلت قوات الشسرطة إا ¤ع ÚاŸكان

رفقة ا◊ماية اŸدنية ،ليتم –ويل الضسحية ا¤
اŸسستشسفى ا÷امعي «بن باديسس» نظرا ÿطورة
اإلصسابة ،حيث لفظت الضسحية أانفاسسها األخÒة.
ال -ت -ح -ري -ات ال -ت -ي ب -اشس -رت-ه-ا ق-وات الشس-رط-ة ب-ع-د
اŸعاينة اŸيدانية والتقنية ‘ ع ÚاŸكان مّكنت
م -ن ال -وصس -ول إا ¤وج -ود ق -ي -ام مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ب-دف-ع
اŸعنية ليتم إايقافه و–ويله ا ¤مقر اŸصسلحة
لسستكمال إاجراءات التحقيق.
ال-ت-ح-ق-ي-ق اŸف-ت-وح ‘ ال-قضس-ي-ة وب-ن-اء ع-لى اÈÿة
العلمية والتقنية ،إاضسافة ا ¤شسهادة الشسهود أاكد
تورط هذا األخ ‘ ÒجرÁة قتل الضسحية.
و” بعد النتهاء من إا‚از اŸلف طبقا لقانون
اإلجراءات ا÷زائية تقد ËاŸشستبه فيه أامام ‡ثل
ال -ن -ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ب-ت-ه-م-ة ال-ق-ت-ل ال-ع-م-دي م-ع سس-ب-ق
اإلصسرار والÎصسد ‘ انتظار ﬁاكمته عن ا÷رم
اŸنسسوب إاليه.

أا‚زت ‘ ظرف قياسسي

 220مؤوسسسسة تربوية تزود بالكهرباء والغاز
اسستفادت أازيد من  220مؤوسسسسة تربوية
م -ن خ -دم -ات ال -ت -زوي -د ب -ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از
حرصسا على ا‚اح الدخول اŸدرسسي - 2018
 ،2019حسسبما أافادت به الشسركة ا÷زائرية
لتوزيع الكهرباء والغاز ‘ بيان لها ،أامسش.
وبحسسب نفسس اŸصسدر قامت مديريات التوزيع
على اŸسستوى الوطني بتجنيد كل مواردها اŸادية
وال- -بشس- -ري -ة م -ن أاج -ل رب -ط اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة
بطاقتي الكهرباء والغاز ‘ آاجال قياسسية وذلك
ح -رصس -ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى اŸسس-اه-م-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ إا‚اح
الدخول اŸدرسسي .2019 - 2018
وبهدف توف Òشسروط الراحة للتÓميذ واŸتعلقة
أاسساسسا باإلنارة والتدفئة ” تزويد أاك Ìمن 140
م-درسس-ة اب-ت-دائية و 50م-ت-وسس-ط-ة وكذا  30ثانوية
بالكهرباء والغاز ،حسسب ذات البيان.

ك - -م - -ا ب - -ر›ت الشس - -رك - -ة ك - -ل ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ات
لÓسستفادة من حصسصس تربوية و توعية ‘ إاطار
ا◊م -ل -ة ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ح -ول السس -ت -ع -م -ال اآلم-ن
والعق ÊÓللطاقة الكهربائية والغازية التي سسيتم
إاطÓقها ‘ غضسون شسهر نوفم Èالقادم.
يجدر الذكر ،أان هذا التوجه للشسركة ا÷زائرية
لتوزيع الكهرباء والغاز يأاتي بالرغم من الصسعوبات
التي تواجهها مصسا◊ها ‘ –صسيل مسستحقاتها
اŸالية.
وتسسببت هذه الصسعوبات ‘ إاثقال ميزانية الشسركة
سسيما وأان مديريات التوزيع التابعة لها انتهجت لغة
ا◊وار والتصسال ا÷واري تفاديا لتعطيل مصسالح
اŸواط -ن Úع -وضس -ا ع -ن اج -راءات ق -ط-ع ال-ت-م-وي-ن
«الذي يبقى اÿيار النهائي».

تعزي ـ ـة

احتياجات السسوق اÙلية».
«وحاŸا يتم –قيق هذا الهدف Áكننا عندئذ
التفك ‘ Òالتصسدير» يضسيف اŸتحدث.
وفضس Óعن ا÷وانب العÓجية والتجارية اŸتمثلة
‘ ضسمان توفر الأدوية وخفضس فاتورة الواردات
ركز منشسطو الندوة الصسحفية على نقل اÈÿات
واŸعارف.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،اأك-د ن-ائب ال-رئ-يسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي
Ûمع ايبسسن بونوا هينيون اأن اŸصسنع اŸسستقبلي
اŸقرر ا‚ازه ‘ ا÷زائري سسيكون الثا Êمن
نوعه بالنسسبة Ûمع ايبسسن بعد ذلك اŸتواجد ‘
فرنسسا لفتا اإ ¤اأن وجود «التزام واضسح» امام
وزارة الصس -ح -ة والسس -ك -ان واإصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات
يقضسي بنقل التكنولوجيات نحو ا÷زائر.
و‘ هذا الصسدد ،قال اإن حوا‹ مائة عامل «”
–وي -ل -ه -م» م -ن اŸصس -ن -ع ال -ف -رنسس -ي اإ ¤الشس -رك-ة
اıتلطة لتحقيق هذا اŸشسروع الكب.Ò
وصسّرح بالقول« :هناك اإطارات على درجة عالية
م -ن ال -ك -ف -اءة وخÈاء سس -وف يشس -رف -ون ع-ل-ى ن-ق-ل

ال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا م -ن خ Ó-ل ت -ك -وي -ن اŸه -ن -دسسÚ
والصس- -ي- -ادل- -ة وال- -ك- -ي- -م -ي -ائ -ي Úوع -ل -م -اء الأح -ي -اء
اÛهري» ،مشسÒا اإ ¤اأن اŸصسنع سسيشسغل حوا‹
خمسس Úشسخصسا ﬂتصسا.
ي -ذك -ر اأن -ه ” ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة اإنشس-اء ه-ذه
الشسركة اıتلطة ‘  7ديسسم ،2017 Èبباريسسي
Ãن -اسس -ب -ة اج -ت -م -اع ال -ل -ج-ن-ة ال-وزاري-ة ا÷زائ-ري-ة
الفرنسسية رفيعة اŸسستوى وفقا للقاعدة ٪49 / 51
من راأسس اŸال.
وبهذه اŸناسسبة وقع اŸتعاونون الجانب على نقل
” اإنشساوؤه
عقودهم اإ ¤الشسركة اıتلطة الذي ّ
حديًثا ايبسسن ا÷زائر (شسركة ذات اأسسهم).
يقوم ›مع ايبسسن حاليا بتسسويق اأك Ìمن 20
صس -ن -ف -ا دوائ -ي -ا ‘ اأك Ìم-ن  115ب-ل-دا م-ع ت-واجد
Œاري م - -ب - -اشس- -ر ‘  30دول - -ة ،حسسب مسس- -وؤو‹
اÛمع.
وتهتم شسركة ايبسسن على وجه اÿصسوصس بتطوير
وتسسويق اأدوية مبتكرة ‘ ثÓثة ›الت عÓجية
وهي :الأورام الأعصساب والأمراضس النادرة.

لسسى تلقت أاسسرة جريدة «الشسعب»
ببالغ ا◊زن وا أ
‘ مقدمتها الرئيسسة اŸديرة العامة
السسيدة أامينة دباشش ،نبأا وفاة اŸغفور له بإاذنه تعا¤

السسيد فرفار ﬁمد الصسالح
صسهر مراسسلنا بسسكيكدة وجيجل ،العيفة خالد ،وتتقدم له
ولكافة أافراد العائلة ،بأاخلصش عبارات اŸواسساة والتعازي،
متضسرعة للمو ¤عّز وجل أان يتغّمد روح الفقيد برحمته
الواسسعة ويسسكنه فسسيح جنانه ويلهم أاهله وذويه جميل
الصس Èوالسسلوان.

إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون

السسبت  ٠٨سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ذي الحجة ١٤٣٩هـ

هة نظر
وج

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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العرُب وا÷يلُ الرابُع من ا◊روِب اإلسستعماريةِ

بقلم د .مصصطفى يوسصف اللداوي
كاتب و باحث فلسصطيني

ء لدى
’ يوجد فÎإت هدو ٍ
إل-دول إ’سس-ت-عمارية إلكÈى،
ف -ه-ي ’ تسسÎي-ح إ’ ل-ت-ن-ط-ل-ق
م- -ن ج- -دي -د ،و’ ت -ت -وق -ف إ’
ل -تسس -ت-أان-ف ب-ق-وٍة م-رًة أإخ-رى،
وه- -ي ’ تضس- -ي -ع أإوق -ات -ه -ا ،و’
ت- -ف -ق -د ب -وصس -ل -ت -ه -ا ،و’ تضس -ل
ط-ري-ق-ه-ا ،و’ ت-خ-ط-ئ ه-دفها،
وه-ي ت-ع-رف غ-اي-ات-ه-ا ،و–دد
ب -دق ٍ-ة مسس-اره-ا ،ول-ك-ن-ه-ا دومً-ا
ت -غ ‘ Òأإسس -ل -وب -ه -ا ،وتشس -ك-ل ‘
طرقها ،إ’ أإنها ’ تتوقف عن
سس -ي-اسس-ت-ه-ا إ’سس-ت-ع-م-اري-ة ،و’
Áوت ع- -ن -ده -ا ن -ه -م إل -ت -وسس -ع
وغريزة إلقوة وإلبقاء ،وحب
إلسس -ي -ط-رة وج-ن-وح إل-ع-ظ-م-ة،
وإل- - - -رغ- - - -ب - - -ة ‘ إ’ح - - -ت - - -وإء
وإل - -ه - -ي - -م - -ن - -ة ،وإلسس - -ي - -ط- -رة
وإل -ت-ح-ك-م ،وإ’ ف-إان-ه-ا ت-ن-ت-ه-ي
وت- -تÓ- -شس- -ى ،وتصس- -ب- -ح ه- -دف ً-ا
Óق -وي -اء ،وع-رضس-ة ل-غ-زوإت
ل -أ
’م -ر إل-ذي ي-ج-ع-ل-ه-ا
إل -ك -ب -ار ،إ أ
دإئ - - - -م ً- - - -ا ‘ ح- - - -ال- - - -ة ت- - - -رق ٍ
ب
وإسس- - - -ت- - - -ن - - -ف - - -ار ،وج - - -اه - - -زة
’سستهدإف إÿصسوم ومهاجمة
’ع-دإء ،أإو إŸب-ادرة ل-ت-ح-ق-يق
إ أ
إŸك- - - - - -اسسب وتسس- - - - - -ج- - - - - -ي- - - - - -ل
إ’نتصسارإت.

مسســ
ا
ه
تلز مات
:
م
م إ’ إأصس قا’
ت
حـاب ’
ها

الدول ا’سستعمارية الطامعة ‘
ب Ó-دن -ا وخÒات -ن -ا ،واÿائ -ف-ة ع-ل-ى
الكيان الصسهيو Êوا◊ريصسة عليه،
 ⁄تعد مضسطرًة إا ¤احتÓل بÓدنا
وغ - -زوه- -ا ،وت- -دم Òم- -ؤوسسسس- -ات- -ن- -ا
وإافشس- -ال- -ه- -ا ،و–ط- -ي- -م ق- -درات- -ن- -ا
ال -عسس -ك -ري -ة ،وت -خ -ريب أان -ظ -م -ت -ن-ا
ال-دف-اع-ي-ة ،واسس-ت-هداف منظوماتنا
ال- -ه -ج -وم -ي -ة وال -ق -ت -ال -ي -ة ،وضس -رب
م - -نصس - -ات صس - -واري- -خ- -ن- -ا ب- -ع- -ي- -دة
وم- - -ت- - -وسس- - -ط - -ة اŸدى ،أاو ت - -دمÒ
طائراتنا اŸقاتلة على مدارجها ‘
اŸط - -ارات ،أاو أاث - -ن- -اء –ل- -ي- -ق- -ه- -ا
ا’سس -ت -ع -راضس -ي ‘ ا÷و ،وت -ف-ك-يك
ج-ي-وشس-ن-ا ال-وط-ن-ية وتسسريح جنودنا
ال - -ب - -واسس- -ل ،وال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى روح
اÿدم -ة ال -عسس -ك -ري-ة وال-وط-ن-ي-ة ‘
بÓدنا لدى أابنائنا وأاجيالنا.
إان ك- -ل ه- -ذه اأ’ه- -داف ال- -ك -بÒة
وغÒها مشسروعة ومطلوبة ،وملحة
وع- -اج- -ل -ة ،و’ Áك -ن Œاه -ل -ه -ا أاو
إاهمالها ،إا’ أان الدول ا’سستعمارية
 ⁄ت -ع -د مضس -ط -رة أ’ن ت -ن -ج-ز ه-ذه
اŸه -ام و–ق -ق ك -ل ه-ذه اأ’ه-داف
ب -ن -فسس-ه-ا ،و ⁄ي-ع-د ي-ل-زم-ه-ا تسس-يÒ
ا÷ي- - -وشش و–ريك اأ’سس- - -اط- - -ي - -ل،
والنزول على اأ’رضش و‘ اŸيدان
Ÿواج- -ه- -ة اÿصس- -وم ،أاو اق- -ت- -ح- -ام
اŸواقع واجتياز خطوط النار ،إاذ
فضس ًÓعن أان وكÓءها ينوبون عنها
وي -ق -وم -ون م -ق-ام-ه-ا ،ف-ه-ي  ⁄ت-ع-د
تسستطيع تقد Ëضسحايا بشسرية ‘
سسبيل مشساريعها القومية وأاحÓمها
التوسسعية.
فقد انتهى وفق نظرياتها زمن
ا◊روب ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة اŸك -ل -ف -ة،
واŸعارك الÈية القاسسية ،وعمليات
اŸق-اوم-ة اŸوج-ع-ة ،ال-ت-ي ك-ب-دت-هم
الكث Òمن اÿسسائر ‘ اأ’رواح ،وقد
ك -ان -وا ب -ف -ع-ل اŸق-اوم-ة يضس-ط-رون
ل- -ب- -ن- -اء م -ق -اب -ر ‘ أارضش اŸع -رك -ة
÷نودهم ،أاو نقل جثام ÚقتÓهم
‘ توابيت طائرة ،ملفوفة بأاعÓم
بÓدهم إا ¤عواصسمهم ،اأ’مر الذي
ك - -ان سس - -ب- -بً- -ا ‘ ان- -د’ع ال- -ث- -ورات
ضس- -ده- -م ،و–ريك الشس- -ع -وب ضس -د
سسياسساتهم ،وقد ‚حت بعضسها ‘
إالزام حكومات بÓدها با’نسسحاب
والÎاجع ،وإانهاء القتال والعودة إا¤
البÓد.

فهل وجدت الدول ا’سستعمارية
ضس- -ال- -ت- -ه- -ا ‘ ا÷ي- -ل ا÷دي -د م -ن
ا◊روب التي تسسمى با÷يل الرابع،
ال- -ت- -ي ت- -دار ب- -ال- -وك- -ال- -ة ،وتشس- -غ- -ل
ب-اŸسس-ت-خ-دم ،Úوي-ق-وم ب-ها العمال
واأ’ج- -راء ،وال -ده -م -اء وال -غ -وغ -اء،
والعصسابات اŸسسلحة واÛموعات
اŸن - -ظ - -م - -ة ،وال - -ق - -وى اÙل - -ي - -ة
والشس-رك-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة اŸسس-ت-أاج-رة،
ويسس -ع-ر أاواره-ا وي-زي-د م-ن ل-ه-ي-ب-ه-ا
ا÷ه- -ل- -ة والسس- -ف- -ه -اء ،واÛرم -ون
وال-ق-ت-ل-ة ،و–رك ن-اره-ا العصسبيات
ال - -دي - -ن- -ي- -ة وال- -ق- -وى اŸذه- -ب- -ي- -ة،
وال -ط -ائ -ف -ي -ة السس -ي -اسس -ي-ة وا’ث-ن-ي-ة
القومية ،وغÒهم من القوى التي
ضسلت طريقها ،وأاخطأات مسسارها،
وسس-ل-مت ل-ل-ع-دو ق-ي-اده-ا ،وقبلت أان
ي-ك-ون خ-ت-ام-ه-ا ب-ي-ده ،وأام-رها منه،
وقرارها الصسادر عنه.
‚حت ال -دول ا’سس -ت -ع-م-اري-ة ‘
زعزعة ا’سستقرار ‘ بÓدنا ،وبث
اÿوف ‘ أاوطاننا ،وتخويف أابنائنا
وإاره - - -اب شس- - -ع- - -وب- - -ن- - -ا ،وم- - -زقت
›تمعاتنا ،وزرعت بيننا جماعاٍت
ليسست منا ،و’ تنتسسب إالينا ،بثت
فينا الفرقة ،وصسنعت بيننا الفتنة،
وأاح- -دثت ‘ صس- -ف- -وف- -ن- -ا م- -ق- -ت -ل ً-ة
عظيمة ⁄ ،يكونوا ‘ حاجٍة أابداً
أ’ن يكونوا هم على اأ’رضش ،ويلعبوا
بأانفسسهم هذه اأ’دوار التخريبية ،بل
أاوكلوها إا ¤بعضشٍ من شسعبنا‡ ،ن
قبلوا أان يلعبوا أادواراً قذرة ،وأان
ي-ت-م-وا م-ا ب-دأاه ا’سس-ت-ع-م-ار ق-دًÁا،
وما خطط له حديثاً.
إا’ أان ال- - - -وك Ó- - -ء اŸارق Úق - - -د
أاج -ادوا ال -دور وأاحسس -ن -وا اŸه -م -ة،
وق -ام -وا ب -أاك‡ Ìا ك -ان ي -ح -ل -م ب -ه
ا’سس-ت-ع-م-ار وي-ت-م-ن-ى ،ومضس-وا بغباٍء
مقيتٍ وسساديٍة ملعونٍة ‘ تخريب
ال- -بÓ- -د وت- -ق -ويضش اأ’وط -ان ،وه -م
ي -ظ -ن-ون أان-ه-م ب-ع-د إا“ام م-ه-م-ت-ه-م
سس -ي -نصس-ب-ون ع-ل-ي-ه-ا ق-ادًة وح-ك-امً-ا،
وسسيتوجون فيها ملوكًا ومراًء ،وما
ع-ل-م-وا أان ا’سس-ت-ع-م-ار سس-ي-ل-ف-ظ-هم،
وسسيÎكهم ويتخلى عنهم ،وأانه كما
اسستخدمهم لتنفيذ أاغراضسه ،فإانه
سس-يسس-ت-خ-دم غÒه-م ل-يقضسي عليهم
ويتخلصش منهم.
تريد الدول ا’سستعمارية بالقوى
اÙلية اŸتحاربة ،إانهاك بÓدنا،

وتبديد ثرواتنا ،وتشستيت جهودنا،
وتشس -ري -د أاب-ن-ائ-ن-ا ،وت-آاك-ل ه-ي-اك-ل-ه-ا
وسس-ق-وط ق-ي-م-ه-ا وم-ف-اه-يمها ،وقد
أاصسبح بإامكانها من خÓل سسياسسات
ا◊صس- - -ار ال- - -ع- - -ام وال- - -ع - -ق - -وب - -ات
ا’ق - - -تصس - - -ادي - - -ة اŸؤوŸة ،ت- - -دمÒ
ا’قتصساد ،وانهيار العملة الوطنية،
وت- -راج- -ع ال- -ق- -درات اإ’ن- -ت- -اج- -ي -ة،
وال - -تسس - -بب ‘ ح- -دوث ان- -ك- -م- -اشٍش
اق - -تصس- -ادي ،وح- -ال- -ة م- -ن ال- -رك- -ود
وال-ب-ط-ال-ةŒ ،ع-ل اÛت-م-ع خ-رابًا،
وا’ق -تصس -اد هشس ً-ا ،وا◊ي-اة ال-ع-ام-ة
م -ع -ط -ل -ة ،وب-ات ه-دف-ه-ا خ-ل-ق دوٍل
فاشسلة ،تعجز عن حماية أانفسسها،
و’ تقوى على تهديد غÒها ،بل
تطلب العون والنصسرة من أاعدائها،
لظنها أان عدوها بات صسديقاً لهم،
’ ي- -ه -دد أان -ظ -م -ت -ه -م ،و’ ي -زع -زع
ا’سستقرار ‘ بÓدهم ،و’ يطمع ‘
ثروات أاوطانهم.
ه -ذه ال -ن -ظ-ري-ات اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة
ا÷دي -دة ال -ت -ي اع -ت -م -دت-ه-ا ال-دول
ا’سس -ت -ع-م-اري-ة و‘ اŸق-دم-ة م-ن-ه-ا
ال - -ك- -ي- -ان الصس- -ه- -ي- -و Êوال- -و’ي- -ات
اŸت -ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة وإا ¤ج-ان-ب-ه-ا
رب-ي-ب-ت-ه-ا ب-ري-طانيا ،تكشسف بوضسوٍح
عن ك ث ٍ
 Òمن اأ’لغاز والغموضش التي
راف -قت واك -ت-ن-فت السس-ن-وات السس-ب-ع
العجاف اŸاضسية ،التي أاطلق عليها
اسس -م ““ال -رب -ي -ع ال-ع-رب-ي““ ،ف-ق-د آاتت
ثورات الربيع العربي للغرب الثمار
اŸرج -وة واُأ’ك -ل اŸط -ل -وب-ة ،ال-ت-ي
ك - -ان- -وا ي- -ح- -ل- -م- -ون ب- -ه- -ا
وي-ت-م-ن-ون-ها ،فقد
فككوا دولنا
العربية،

وع-م-ق-وا اÓÿف-ات ال-ب-ي-ن-ي-ة ب-ينها،
وأاسسسسوا لسسياسسات ا◊صسار والعزل،
واإ’قصس- -اء وال- -ط- -رد ،ودم- -روا أاكÈ
ا÷يوشش الوطنية العربية ،وشسغلوها
ع -ن ال -قضس-اي-ا اأ’سس-اسش ال-ت-ي ت-ق-وم
عليها عقيدتها القتالية ،وما زالوا
يخططون لتدم Òما بقي أاو سَسِلَم
من ا÷يوشش العربية ،وتسسببوا ‘
حدوث أاوسسع موجات هجرٍة عربيةٍ،
عمادها الشسباب والطاقات العلمية
وال- -ف- -ك- -ري- -ة ،وزه- -رة أاب- -ن -اء اأ’م -ة
ال -ع -رب -ي -ة ،ال -ذي -ن يشس -ك -ل-ون ع-م-اد
ا÷يوشش وقلب أانظمتها الدفاعية.
ل -ن Áضس -ي وقت ط -وي -ل ق -ب-ل أان
نكتشسف أاننا كنا جميعًا ضسحايا لعبة
دولية كÈى ،واأننا كنا دمًى صسغÒة
وأادواٍت رخيصسة ‘ أايدي الÓعبÚ
ال-ك-ب-ار ،ال-ذي-ن ع-ب-ث-وا ب-ن-ا وق-امروا
بأامننا ،وتاجروا بدمائنا واسستولوا
على خÒات بÓدنا ،واسستخدمونا
‘ ا÷يل الرابع من ا◊روب كما
باعوا لنا من قبل ا÷يل الرابع من
ا’تصس -ا’ت ال -ت-جسسسس-ي-ة ،فسس-اق-ون-ا
جميعًا إا ¤فوضسى مدمرة ،وحروٍب
عبثية ،وأاشسعلوا ‘ أاوطاننا ثوراٍت
وه- -م- -يٍ- -ة ،عصس -فت ب -اسس -ت -ق -رارن -ا،
وأافسس -دت ح -ي -ات -ن -ا ،وح-رف-ت-ن-ا ع-ن
مسسارنا ،وزينت لنا عدونا ،وشسوهت
‘ عيوننا أاصسدقاءنا ،لكننا  ⁄نتعلم
الدرسش ،و ⁄نأاخذ العÈة ،و ⁄نِع
من اÙنة ،و ⁄نوقف اÛزرة..
بÒوت ‘ 2018/9/2

السصبت  08سصبتمبر  2018م
الموافق لـ  28ذي الحجة  1439هـ
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فÓحو متيجة الغربية يناشسدون وزيري الفÓحة واŸوارد اŸائية للتزود Ãياه السسقي مشساريع حيوية لفك اإلختناق اŸروري
بالقطب العمرا Êحملة
تعرف أششغال إأ‚از طريق
ألرأبط ب Úألقطب ألعمرأÊ
أ÷دي -د ح -م -ل-ة Ã 02دينة
باتنة بالطريق ألوطني رقم
ل‚از
 77ت -ق-دم-ا ،ك-بÒأ ‘ أ إ
م -ا أث -ار أرت -ي -اح مسش -ت-ع-م-ل-ي-ه
ألذين أنتظروه بفارق صش.È
أŸشش -روع أل -ذي ت -وق-ف ل-ع-دة
سش- - - -ن- - - -وأت بسش- - - -بب أعÎأضض
لرأضشي ،حيث قدرت
مÓك أ أ
تكلفة ألتعويضشات أŸالية عن
إأ‚- - - -ازه  160م- -ل -ي -ون دج،
حسشبما أفادت به مصشادر من
م- - -دي - -ري - -ة أل - -ت - -ج - -ه - -ي - -زأت
ألعمومية بالولية.
باتنةŸ :وششي حمزة
ن-اشش-د فÓ-ح-ون م-ن ﬁي-ط ألسشقي
Ÿت -ي -ج -ة أل -غ -رب -ي -ة ك  Ó-م -ن وزي -ري
أل -ف Ó-ح -ة وأŸوأرد أŸائ -ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل
أل- -ع- -اج -ل م -ن أج -ل م -ن -ح -ه -م حصش -ة
م Ó-ئ -م -ة لسش -ق -ي م -ن -ت -وج أل -ب -ط -اط-ا
أŸت-أاخ-رة أŸزم-ع غ-رسش-ه-ا على أمتدأد
 600هكتار.
تيبازة :عÓء ملزي
وبحسصب ›موعة الفÓح ÚاŸصصنفÚ
ضص -م -ن ك -ب-ار ال-فÓ-ح Úب-اع-ت-ب-ار ب-عضص-ه-م
ي -ت -ك-ف-ل ب-غ-رسض أاك Ìم-ن  100ه-ك-تار من
البطاطا دفعة واحدة فإاّن هؤو’ء أاقدموا
مؤوخرا على تهيئة اŸسصاحات اıصصصصة
ل -ه -ذا اŸن -ت -وج م-ن ﬂت-ل-ف ا÷وانب و⁄
ي-ت-ب-ق ل-ه-م سص-وى م-ب-اشص-رة ع-م-ل-ي-ة ال-غرسض
’سص- -ي -م -ا وأاّن -ه -م أاق -دم -وا ب -ال -ت -وازي م -ع

عمليات التهيئة على اقتناء البذور إا’ أاّنهم
م-ت-خ-وف Úم-ن اسص-ت-م-رار اŸن-اخ الصص-ي-ف-ي
لفÎة طويلة وعدم هطول اأ’مطار
م-ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق ف-ق-د ت-أاّج-لت ع-م-لية
الغرسض إا ¤أاجل غ Òمسصمى ‘ انتظار
م-واف-ق-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة اıتصصة على
قرار منح هؤو’ء حصصتهم من السصقي من
سصد بورومي.
ول- -دى ع- -رضض اأ’شص- -ك- -ال ع- -ل- -ى م -دي -ر
اŸصصالح الفÓحية بالو’ية الذي اكد أاّنه
على دراية تامة بهذا اŸلف باعتباره ‘
تواصصل دائم مع ›مل الفÓح ÚمشصÒا
ا ¤انه قد راسصل ›مل ا÷هات اŸعنية
‘ الوقت اŸناسصب أام ‘ Óايجاد ﬂرج
مشصّرف للقطاع الفÓحي ككل ’سصيما وأانّ
 600ه-ك-ت-ار م-ن ال-ب-ط-اط-ا Áك-ن-ه-ا إان-تاج
ح- -وا‹  200أال -ف ق -ن -ط -ار حسصب م-دي-ر
ال -ف Ó-ح -ة دائ -م -ا .وه -ي ك -م -ي -ة ب-وسص-ع-ه-ا

اŸسصاهمة الفعالة ‘ خفضض اأ’سصعار التي
بلغت حدودا ’ تطاق بالنسصبة للعائÓت
ذات اŸسصتوى اŸعيشصي اÙدود ،إا’ أاّنه
◊ّد السصاعة  ⁄تتلق اŸصصالح الفÓحية
رّدا صص- -ري- -ح- -ا واي- -ج- -اب- -ي- -ا م- -ن ا÷ه -ات
اŸسصئولة اŸعنية بالبث ‘ اŸلف.
Œدر اإ’شص- -ارة ا ¤ان فÓ- -ح -ي ت -ي -ب -ازة
اسصتفادوا من حصصت Úللسصقي من سصدي
بورومي وبوكردان خÓل السصنة ا÷ارية
بلغت كمية اŸياه بهما  8,5مليون م 3من
سص -د ب -ورك -دان و 11م-ل-ي-ون م 3م -ن سص-د
بورومي واسصتغلّت لسصقي  1000هكتار من
ال-ب-ط-اط-ا و 2000ه-ك-ت-ار م-ن ال-ط-م-اط-م
اŸوسص-م-ي-ة و 2600ه -ك-ت-ار م-ن اأ’شص-ج-ار
اŸثمرة بحيث نفذت الكمية اŸسصندة لهم
عن آاخرها وهم يطالبون وزيري الفÓحة
واŸوارد اŸائ- -ي -ة ح -ال -ي -ا ’ي -ج -اد ﬂرج
لقضصية سصقي البطاطا اŸتأاخرة.

فيما أسشتفادت تلمسشان من غÓف ما‹ يقدر ب 18.90ملياردج

رفع التجميد عن  33مشسروعا ب 7مÓي Òدج ‘ قطاعي الصسحة والÎبية
تلمسشانﬁ :مد بن ترأر
كشص -ف وا‹ و’ي -ة ت -ل -مسص-ان ع-ل-ي ب-ن
يعيشض عن رفع التجميد عن  33عملية
‘ قطاعي الصصحة والÎبية وذلك من
اجل Œسصيد مشصاريع من شصأانها –سصÚ
اŸسصتوى اŸعيشصي للمواطن Ãختلف
اأنحاء الو’ية.
هذه اŸنشصآات التي رصصد لها غÓف
ما‹ يزيد عن  7مÓي Òدج من شصأانها

تخفيف الضصغط على قطاعي الصصحة
والÎبية بصصفتهما قطاعﬁ Úورين ‘
حياة اŸواطن  ،مع رفع التجميد عن 05
عمليات خاصصة بقطاع الصصحة بغÓف
ما‹ يقدر ب 2.35مليار دج  ‘،حÚ
رفع التجميد عن  28عملية ‘ قطاع
الÎبية باغلفة مالية معتÈة و” –ول
مبلغ  2.74مليار دج ا ¤البلديات كمبلغ
اضص- -ا‘ ضص- -م- -ن صص- -ن- -دوق ا÷م- -اع- -ات
اÙلية.

أاكد ذات اŸسصؤوول اسصتفادة تلمسصان
من غÓف ما‹ يقدر ب 18.90ملياردج
خصصصض لدفع عجلة التنمية وذلك من
اج -ل Œدسص -ي -د م -ا ي -زي -د ع -ن ال1200
مشص -روع ت -ن -م -وي م -وزع ع-ل-ى ب-ل-دي-ات
الو’ية الـ 53خاصصة من خÓل العمليات
ال- -ت- -ي ل- -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب -اشص -رة ب -ا◊ي -اة
اŸع -يشص -ي -ة ل -ل-م-واط-ن ل-رف-ع ال-غ Íع-ن-ه
و–سص Úظ- -روف م- -ع -يشص -ت -ه خصص -وصص -ا
باŸناطق الريفية والنائية.

بسشبب أنقطاع مياه ألششرب وتذبذب عملية ألتوزيع

سسكان حي بن حمزة  3ببلدية حمادي يسستغيثون
ن -اشش -د سش -ك -ان ح -ي ب-ن ح-م-زة 3
ألتابع إأدأريا لبلدية حمادي غرب
ولي- - -ة ب - -وم - -ردأسض ألسش - -ل - -ط - -ات
أÙل - - -ي- - -ة ومسش- - -ؤوو‹ م- - -ؤوسشسش- - -ة
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-ال-ت-دخل من
أج -ل م -ع-ا÷ة أزم-ة م-ي-اه ألشش-رب
أل- -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا ق -اط -ن -وأ◊ي
نتيجة لÓنقطاعات وألتذبذب ‘
عملية ألتوزيع.
بومردأسض :ز /كمال
قال سصكان ا◊ي ان ا’نقطاع “تد
اح- -ي -ان -ا ا ¤ازي -د م -ن شص -ه -ري -ن رغ -م
الشص- -ك- -اوي اŸرف- -وع -ة ل -تسص -وي -ة ه -ذا

اŸشص- - -ك- - -ل ال- - -ذي أارق- - -ه- - -م ب- - -حسصب
تصصريحات بعضصهم.
ع Èعدد من مواطني حي بن حمزة
‘ اتصصالهم مع «الشصعب» عن تذمرهم
من تكرار ظاهرة انقطاع مياه الشصرب
عن حنفياتهم ولفÎات طويلة أاحيانا،
وهي الوضصعية التي دفعت بالسصكان إا¤
البحث عن بدائل للتزود بهذه اŸادة
ا◊ي- -وي -ة خ -اصص -ة ‘ ه -ذه ال -فÎة م -ن
الصصيف التي يزداد فيه الطلب على
اŸي-اه ل-ك-ن-ه-ا ل-يسصت ب-ا◊ل-ول ال-نهائية
على حد قولهم.
كما كشصفت مصصادرنا أايضصا «أان هذه
الوضصعية اŸزرية التي يعيشصها سصكان
ا◊ي مع أازمة توزيع مياه الشصرب ،قد
دفعت ‘ الكث Òمنهم إا ¤رفع شصكاوي

وطرح ا’نشصغال على مسصؤوو‹ الوكالة
اÙل-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه م-ن اج-ل
التدخل العاجل ومعا÷ة هذا اÿلل
الذي أارق السصكان.
وأاضصافت ذات اŸصصادر» قائل Úلنا»:
‘ ك -ل م -رة ت -ك -ت -ف -ي ال -وك -ال -ة ب-وع-ود
للتسصوية العاجلة مع طرح بدائل مؤوقتة
ل -ت -زوي-د ا◊ي بصص-ه-اري-ج م-ي-اه ل-ك-ن ’
شص- - -يء –ق - -ق ‘ اŸي - -دان م - -ق - -اب - -ل
اسص -ت-م-رار ال-وضص-ع-ي-ة سص-وء اأ’م-ر ال-ذي
دفعنا إا ¤طرح القضصية إاعÓميا آاملÚ
تدخل ا÷هات الوصصية لتمك Úسصكان
حي بن حمزة وباقي اأ’حياء اÛاورة
كحي صصمايدية وأاو’د ابراهيم من حق
التزود Ãياه الشصرب دوما».

وب- -ع- -د ت- -ع- -ريضض اصص- -ح -اب ا’راضص -ي
انطلقت ا’شصغال بوتÒة ملحوظة حسصب
ما اطلع عليها وا‹ باتنة عبد اÿالق
صصيودة ‘ أاخر زيارة ميدانية له.
وأاشص - -ارت ذات اŸصص - -ادر إا ¤تسص- -وي- -ة
وضص -ع -ي -ة أاح-د اÓŸك Ãب-ل-غ  8مÓي،Ò
فيما تتواصصل إاجراءات التسصوية لتعويضض
Óرضض ،ل-ي-ت-م اسص-ت-ك-م-ال
اŸالك ال -ث-ا Êل -أ
أاشصغال اŸشصروع الذي ’ يندرج ‘ إاطار
اŸشصاريع ذات اŸنفعة العامة ما يفسصر
ع -دم تسص -خ Òال -و’ي-ة ل-ل-ق-وة ال-ع-م-وم-ي-ة
إ’‚ازه.
وع- -ل- -ى ع -كسض ذلك م -ا ي -زال مشص -روع
ا‚از ازدواجية الطريق على مسصافة 5
كلم يربط ب Úقطبي حملة  1و ،3يرواح
مكانه بعدما اصصطدمت مقاولة اإ’‚از
بتواجد شصبكات الغاز وا’تصصا’ت –ت
أارضص - -ي- -ة اŸشص- -روع م- -ا ح- -ال دون إا“ام
اأ’شصغال قبل ا◊صصول على تراخيصض من
اŸصصلح اŸعنية.

ومن اŸنتظر ان تسصتأانف اأ’شصغال
وف -ق اŸع -اي Òال -ت -ق -ن -ي -ة الÓ-زم-ة ،ب-ع-د
ا◊صص- -ول ع- -ل- -ى ت- -راخ- -يصض م -ن ط -رف
مصصالح شصركة توزيع الكهرباء ومديريتي
ال -ري اŸي -اه وا’تصص -ا’ت ل-ت-غ-ي Òمسص-ار
الشصبكات،لتجنب اإ’ضصرار بها اوإاحداث
تسصربات بها.

 20نزل جديدأ تدعم
أ◊ظÒة ألفندقية
لورأسض
بعاصشمة أ أ
ت -دع-م ق-ط-اع السص-ي-اح-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة،
ب -إا‚از ع-دة مشص-اري-ع ه-ام-ة م-ن شص-ان-ه-ا
تفعيل القطاع وإاعادة ا’عتبار له ،حيث
واف- - -قت ذات اŸصص- - -ال- - -ح ع - -ل - -ى ع - -دة
ﬂططات مطابقة اŸعاي Òإ’‚از 20
فندقا جديدا بعاصصمة ا’وراسض.
أاف-ادت مصص-ادر م-ن م-دي-ري-ة السص-ي-احة
والصص -ن -اع -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل»الشص-عب» ان
ج-م-ي-ع اŸسص-ت-ث-م-ري-ن الراغب ‘ Úا‚از
ف -ن-ادق ب-ب-ات-ن-ة –صص-ل-وا ع-ل-ى ت-راخ-يصض
ن-ه-ائ-ي-ة إ’‚از مشص-اري-ع-ه-م ال-ت-ي –ظى
بالتصصنيف الراقي الذي يصصل إا ¤حد 5
‚وم ،بعد منح رخصض البناء ،حيث ”
تسصجيل تفاوت معت ‘ Èنسصب اأ’شصغال
بهذه الفنادق اŸوزعة ع Èإاقليم الو’ية.
وحرصصت وزارة السصياحة على توفÒ
›موعة من ا’متيازات للمسصتثمرين ‘
القطاع ،على غرار “كينهم من قروضض
م -ال-ي-ة م-ع-تÈة وذلك Ãوجب ا’ت-ف-اق-ي-ة
اŸوقعة بينها وبعضض البنوك .
وي- -ع- -ول ع -ل -ى ه -ذه اŸشص -اري -ع ت -وفÒ
م- -ن- -اصصب شص- -غ- -ل واسص- -ت- -غ Ó-ل اŸوروث
السص-ي-اح-ي وال-ت-اري-خ-ي وال-ط-ب-ي-ع-ي الذي
ت -ت -م-ت-ع ب-ه ب-ات-ن-ة ال-ت-ي تشص-ت-ك-ي م-ن ق-ل-ة
اŸرافق الفندقية.
وسصتوفر هذه الفنادق فور اسصتÓمها
 2450سص -ري -ر ،م -وزع -ة ع -ل-ى  20نز’،
سصتدعم ا◊ظÒة الفندقية ا◊الية التي
تضصم  14فندقا تضصم  1116سصرير.

معاناة أŸسشافرين ببجاية تتوأصشل

مشسكلة النقل ُتطرح
من جديد بتامقرة

ظّ-ن سش-ك-ان ب-ل-دية “قرة
أن مشش-ك-ل-ة ن-ق-ل أŸسش-اف-رين
حّلت،
ألتي يعانون منها قد ُ
على إأثر أللقاء ألذي جمع
‘ شش - -ه - -ر م - -ارسض أŸنصش - -رم،
ألسشلطات أÙلية Ãديرية
أل-ن-ق-ل وأل-ن-اقل Úأÿوأصض،
ح- - -يث ّ” ألت - -ف - -اق ‘ ذأت
ألجتماع على تأام Úألنقل
ي -وم -ي -ا إأ ¤غ -اي -ة ألسش -اع -ة
ألسشابعة مسشاء ،ولكن على
م- - -ا ي- - -ب- - -دوأ ف - -ق - -د ع - -ادت
لوضش- -اع ل- -ت- -ت- -ده- -ور م- -ن
أ أ
ج- -دي- -د وف- -ق -ا Ÿا صش -رح ب -ه
مسشافروأŸنطقة.
بجاية :بن ألنوي توهامي
أابدى مسصتخدموالطريق الرابط بÚ
“قرة وأاقبو ،الذي Áتد على مسصافة
 30ك -ل -م ،سص -خ -ط -ه -م الشص -دي-د أام-ام
الصصورة العشصوائية التي يتم بها ،تأامÚ
ن -ق -ل اŸسص -اف -ري -ن اب-ت-داء م-ن ال-فÎة
اŸسص- -ائ- -ي -ة أ’ي -ام ال -ع -م -ل ‘ ،ح’ Ú
يتوفر النقل على اإ’طÓق ‘ بعضض
اأ’حيان.
و‘ ه- - -ذا الصص- - -دد صص- - -رح أاح - -د
اŸسص-ت-خ-دم Úق-ائ « ،Ó-ان-طÓ-ق-ا م-ن
السصاعة الواحدة أاوالثانية زوا’ ،يوجد
عدد قليل جدا من ا◊افÓت التي
ت -ؤوم-ن ال-ن-ق-ل م-ن وإا ¤ب-ل-دي-ة “ق-رة،
ه- -ذا إان  ⁄ن- -ق- -ل أان ه -ذه ا◊اف Ó-ت
ت -ن -ع -دم م-ن ﬁط-ة ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن
بأاقبو ،وذلك ،بالرغم من ا◊ّر الشصديد

الذي مّيز هذه اأ’سصابيع اأ’خÒة»،
واضص- - -اف ق- - -ائ »:Ó- - -بسص- - -بب ه- - -ذه
ال - -وضص - -ع- -ي- -ة ‚،د أان- -فسص- -ن- -ا ،ن- -ح- -ن
اŸسص -اف -ري-ن ،مضص-ط-ري-ن إا ¤ان-ت-ظ-ار
ال -ق -دوم ا’فÎاضص-ي أ’ح-د ا◊افÓ-ت
طيلة سصاعات طويلة من النهار ،ومن
الواضصح أان اÙضصر الذي أاُمضصي منذ
بضص -ع-ة أاشص-ه-ر ،ب Úال-ن-اق-ل Úومصص-ال-ح
ال -ب -ل -دي -ة ق-د ُضص-رب ع-رضض ا◊ائ-ط،
فقد ” ا’تفاق على أان الناقل اأ’خÒ
ي-ل-ت-زم صص-ي-ف-ا ،ب-ا’ن-طÓ-ق من ﬁطة
أاقبوعلى السصاعة السصابعة مسصاء ،ولكن
م -ا ع -اي ّ-ن -اه ه -وأان ا◊اف Ó-ت ت -ه -ج-ر
اÙطة انطÓقا من السصاعة الثالثة
أاوالرابعة مسصاء كأاقصصى حد ،إان ⁄
يكن قبل ذلك».
ُيج Èهذا الوضصع عددا معتÈا من
مسص-اف-ري ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة إا ¤اسص-ت-ئجار
سصيارات أاجرة غ Òمرّخصصة ،غالبا ما
ت -ك -ون ت -ك ُ-ل -ف -ت -ه-ا ج-د م-رت-ف-ع-ة ،فÓ-
يسص- -ت- -ث- -ن- -ي سص -ائ -ق -وه -ا أاي أاح -د ،ب -ل
ويطالبون ا÷ميع بأاسصعار خيالية قد
تصصل إا 1000 ¤دج للكورسصة.
وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،صص-رح ال-ن-اق-لون أانهم
ي - -ه - -ج- -رون اÙط- -ات لÓ- -ه- -ت- -م- -ام
ب -اأ’ع-راسض ،ح-يث ق-ال أاح-د ال-ن-اق-لÚ
ال -ع -ام -ل Úب-اÿط ال-راب-ط ب“ Úق-رة
وأاقبو « ،أانا أاعمل بشصكل منتظم ‘
اÿط الرابط ب Úأاقبوو“قرة ،ولكن
صص -ح -ي -ح أان -ه ‘ ب -عضض اأ’ح -ي -ان ي-ت-م
تسصجيل نقصض ‘ عدد ا◊افÓت ،فÓ
Áكن أان نكون ‘ مكان ‘ Úآان واحد،
وم -ه-م-ا ي-ك-ن ’ ،ت-زال مشص-ك-ل-ة ال-ن-ق-ل
م -ط -روح-ة ‘ ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ،وم-ا م-ن
شصك ‘ ضصرورة إايجاد حل دائم من
أاجل –قيق منفعة ا÷ميع».

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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مهماه اÿب ‘ Òالششؤوون النفطية لـ «الششعب»:

اسشتقرار أاسشعار البÎول مكسشب ثم Úوا◊فاظ عليه ضشرورة حتمية

مششروع ميثاق إاسشÎاتيجي وضشعه
لقاء ا÷زائر خارطة طريق
لو¤
ا◊لقة ا أ

مسستوى اللتزام إا ¤أاك Ìمن Ã ،%١6٠ا جعل أاوبك ›تمعة تنتج أاقل من
لوبك مرتفعا ،فقد أاظهر
حصستها .ورغم ذلك ل يزال مسستوى المتثال أ
اŸسسح أانه عند مسستوى  ‘ %١١٧شسهر جويلية (رغم بيانات أاوبك التي تشسÒ
بأان مسستوى التزامها وشسركائها كانت  ‘ %١٠٩نفسض الشسهر) ،بينما تشسÒ
لولية أانه سسجل ‘ شسهر أاوت مسستوى  %١٢٠وهذا يفسسره تراجع
التقارير ا أ
لنتاج ‘ فنزوي Óوأا‚ول وإايران كذلك ،كما أان اŸملكة العربية السسعودية
اإ
لنتاج إا ¤مسستوى  ١٠,6٠مليون برميل يوميا ‘ شسهر
التي باشسرت رفع ا إ
جوان ،قد خفضست إامداداتها ليÎاجع إانتاجها –ت هذا السسقف إا¤
 ١٠,٤٠مليون برميل يوميا ‘ شسهر جويلية ،و  ١٠,٤٨مليون برميل يوميا ‘
شسهر أاوت .دون أان نغفل بأان هذه الزيادة يسسهم فيها جزئيا إانتاج جمهورية
الكونغو ،بعد ضسمها إا ¤أاوبك ‘ شسهر جوان اŸاضسي لتصسبح العضسو ١5
ضسمن أاسسرة أاوبك.

ق -دم اÿب Òب-وزي-ان م-ه-م-اه تشش-ري-ح-ا مسش-ت-ف-يضش-ا له-م السشوق النفطية؟
م-ؤوشش-رات السش-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة ال-ت-ي تشش-ه-د ‘ ال-وقت الراهن
^ ^ أاعتقد ان آاداء منظمة
تذبذبا ﬁسشوسشا وعدم السشتقرار وكذا حذرا من طرف
انخفاضش النتاج يسشتدعي اŸواجهة والقرار
البلدان اŸصسدرة للبÎول «أاوبك»
لخÒت ،Úي -ع -د
اŸن-ت-ج ÚواŸسش-ت-ه-ل-ك ،Úمسش-ل-ط-ا الضش-وء على لقاء منظمة خÓ- -ل السس -ن -ت Úا أ
«أاوبك» اŸق- -رر ع- -ق- -ده ب- -ا÷زائ- -ر وم- -ا ي -ن -ت -ظ -ر م -ن ه -ذا –ول إايجابيا ويحسسب تاريخيا لها ‘ فÎة خطÒة “يزت بالتجاذبات
لسشعار مسشتقب ‘ Óظل
^ كيف تتوقعون سشيناريوهات ا أ
الج-ت-م-اع اŸه-م ،م-ت-ح-دث-ا ع-ن السش-ي-ن-اري-وه-ات اÙت-م-ل-ة السسياسسية ا◊ادة ب Úأاعضسائها ،وأايضسا قدرتها على الوصسول بأادائها مع ترقب فرضش عقوبات على إايران ششهر نوفم ÈاŸقبل؟
لسش- -ع- -ار ‘ .20١9ال -ت -ف -اصش-ي-ل ‘ ه-ذا ا◊وار شسركاء وفاعل Úمن خارجها إا ¤مسستوى من النضسج الكب Òبرزت فيه
لŒاه- -ات ا أ
خطابات «اŸسسؤوولية اŸشسÎكة» Œاه اسستعادة السستقرار ‘ أاسسواق النفط،
الذي اجرته «الششعب» مع اÿب Òبوزيان.
^ ^ هناك توقع بأان ينخفضض إانتاج أاوبك إا ٣١,٧ ¤مليون برميل يوميا
ً ً
حاورته :فضشيلة بودريشش

وهذا يعّد مكسسبا ثمينا ينبغي اÙافظة عليه وتعزيزه وتثمينه .لكن يبقى
لك ‘ Èنظري يتعلّق بسسياسسات أاوبك اŸسستقبلية التي –تاج إا¤
التحدي ا أ

‘  ،٢٠١٩بسسبب العقوبات التي سستطبق على إايران بدًء من  5نوفمÈ
ال -ق-ادم ،وه-ذا ال-ت-وق-ع تسس-ن-ده ال-ع-دي-د م-ن اŸع-ط-ي-ات اŸدرك-ة ،ف-اإلن-ت-اج
ليرا Êمن الصسعب Œفيفه كلية من السسوق النفطية ،لذلك
اإ
من اŸتوقع أان يÎاجع فقط ‘ حدود اŸليون برميل ،كما
أان بقية أاعضساء أاوبك يصسعب عليهم تعويضض ذلك من الوقت
ا◊ا‹ إا ¤ن -ه -اي -ة السس -ن -ة ،وال-ولي-ات اŸت-ح-دة األمÒك-ي-ة
أاضسحت تدرك اŸسسأالة ،ولذلك فقد عرضست واشسنطن (‘
نهاية شسهر أاوت اŸاضسي)  ١١مليون برميل من الحتياطي
ال -ن -ف -ط -ي السسÎات-ي-ج-ي ل-ل-تسس-ل-ي-م خÓ-ل شس-ه-ري (أاك-ت-وب-ر
ون-وف-م Èال-ق-ادم )Úح-ت-ى ت-ع-زز إاسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ‘ ت-ن-ف-يذ
العقوبات التي أاقرتها ضسد إايران وحتى تبدد اıاوف من
إامكانية وجود فجوة ‘ اŸعروضض على مسستوى األسسواق
لدارة األمÒكية هو “دد فرق
النفطية .كما أانه ‡ا يقلق ا إ
النقاط ب Úعقود نفط الÈنت القياسسي العاŸي والنفط
لمريكي كلما ارتفعت أاسسعار الÈنت ،حيث
اÿام اÿفيف ا أ
أان الفرق يزيد عن  ٧,6للÈميل ‘ هذه األثناء التي يتجاوز
فيها الÈنت  ٧٧,٤٠دولر للÈميل .كما أان وجهة النظر هذه
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-إاسس-ت-ح-ال-ة Œف-ي-ف ال-ن-ف-ط اإلي-را Êم-ن السس-وق
النفطية العاŸية تعززها بيانات العشسرة أاشسهر (أاكتوبر ٢٠١٧
 جويلية  )٢٠١٨والتي أاظهرت أان واردات كبار اŸشسÎين ‘ليرا Êبلغت أاعلى مسستوياتها ‘ شسهر
آاسسيا من النفط ا إ
جويلية اŸنصسرم ،فقد اسستوردت الصس Úوالهند واليابان
وكوريا ا÷نوبية  ١,٨٧مليون برميل يوميا من إايران بارتفاع
 %٢٣,٣على أاسساسض سسنوي ،وهو أاعلى مسستوى منذ سسبتمÈ
 ،٢٠١٧وقفزت واردات الهند من إايران ‘ جويلية بـ %٨5,١
على أاسساسض سسنوي ،وتشس Òمصسادر مسستقلة إا ¤أان الصسÚ
ليرانية لنقل اÿام اإليراÊ
–ولت إا ¤اسستخدام الناقÓت ا إ
منذ جويلية اŸاضسي لÓلتفاف على العقوبات األمريكية
ليرانية .كما أانه بالنظر لتداعيات
لمدادات ا إ
والحتفاظ با إ
ا◊روب التجارية على القتصساد العاŸي ،وتعاظم ﬂاطر
ذلك خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د ت- -ه- -دي -د ال -رئ -يسض األم -ري -ك -ي ت -رامب
بالنسسحاب من منظمة التجارة العاŸية‡ ،ا قد يتسسبب ‘
تراجع الطلب على النفط ،فإانه من اŸتوقع أانه ينهي برميل
النفط أاداؤوه هذه السسنة عند متوسسط  ٧٢دولرا للÈميل،
كما أانه من اŸتوقع ‘ سسنة  ٢٠١٩أان يرتفع قلي Óليكون ‘
متوسسط  ٧٢,5دولر للÈميل .لكن حالة الÓيق Úتبقى
لفق ،ويغذيها وهم ‰اذج التنمية اŸتفوقة التي
جاثمة ‘ ا أ
تسسوق لنا ،إاْذ أان حالة الÓيق Úهذه التي تطبع مسستقبل
لقتصساد العاŸيÃ ،ا يعني أان هذه ا◊الة سستنعكسض كذلك
اإ
بـ «الÓيق »Úعلى أاسسواق النفط بكل تأاكيد ،وهذا يعود إا ¤جملة من
لسسباب ا÷وهرية ،فعلى سسبيل اŸثال  :الهند التي لديها القتصساد األسسرع
اأ
‰واً ،والتي سستكون فاع ÓعاŸيا فى غضسون السسنوات الـ  ٢٠اŸقبلة ،كونها
سستكون صساحبة أاك Èعدد من سسكان العا ⁄وصساحبة أاك Èقوة عاملة ،هي
لفق وتتمثل ‘ القÎاضض ا◊كومى اŸركزى
تعيشض مشسكلة كبÒة تلوح ‘ ا أ
ال - -ذى سسÒت- -ف- -ع ال- -ع- -ام ا÷ارى ( ،)٢٠١٨وه -ذا ال -وضس -ع سس -ي -ع -رق-ل ال-ن-م-و
لقتصساد الصسيني خÓل الـ  ١٠سسنوات األخÒة
اŸسستقبلى .كما أان تقييم ا إ
( )٢٠١٧-٢٠٠٧يقودنا إا ¤وجود تباطأا ‘ ‰و النا œاÙلى اإلجما¤
Ãقدار النصسف ،كما انتقلت الصس Úمن كونها دولة صساحبة مسستوى ديون
منخفضض إا ¤صساحبة ديون مرتفعة أاسسوأا من الوليات اŸتحدة ،كما أان
ا◊كومة اŸركزية الصسينية قد سسمحت للديون بالÎاكم Ÿسستويات مهولة
خÓل العشسر سسنوات الخÒة .كما تواجه الوليات اŸتحدة التزامات إانفاق
لنفاق ا◊كومى الوطنى اŸوحد على الرعاية الصسحية
هائلة فقد بلغ ا إ
تريليون دولر ،كما وصسل إانفاق الضسمان الجتماعي إا ¤مبلغ ‡اثل ،ومن
اŸتوقع أان يصسل العجز الفيدرا ¤كذلك إا ¤تريليون دولر العام ا÷اري.
لقتصساد العاŸي الذي تقوده هذه القوى
ولذلك فاأحسسن وصسف ◊الة ا إ
الثÓثة أانه يسس Òعلى رمال متحركة ،خاصسة مع اسستمرار أاك ÈاقتصساديÚ
لمÒكي) ‘ حربهما التجارية وتصسعيد الختÓفات
‘ العا( ⁄الصسيني وا أ
التجارية اŸتبادلة بينهما.

لوبيك» مطالبة برفع –دي
«ا أ
اŸششهد الطاقوي اŸعقد

^ الشش - - - -عب :شش- - - -ه- - - -دت فÎة
الصشيف تذبذبا ومنحى تنازليا
لسشعار النفط ،بالرغم من أانها
أ
بقيت صشامدة ومتماسشكة ،حيث
حافظت على سشقف  75دولرا
ل -لÈم -ي -ل..ه -ل ه -ذا ي -ع -ن-ي أان
أاسش- -ع- -ار ال- -ن- -ف -ط غ Òم -رشش -ح -ة
لÓ-رت-ف-اع م-رة أاخ-رى أام أان-ه م-ؤوشش-ر
على السشتقرار مسشتقبÓ؟

^ ^ اÿب Òالطاقوي بوزيان مهماه:

على ضسوء قراءتنا Ÿؤوشسر أاسسعار برميل خام
الÈنت ال -ق -ي -اسس -ي ال -ع-اŸي‚ ،ده ‘ م-ن-ح-ى
اإيجابي منذ دخول إاتفاق خفضض اإلنتاج حيز
التطبيق واللتزام الفعلي Ãا تقرر ‘ اجتمالع
ا÷زائر وما بعده ،فمث Óمنذ سسبتم٢٠١٧ È
اإ ¤نهاية شسهر أاوت ‚ ، ٢٠١٨ده تصساعديا ‘
اŸتوسسط العام على أاسساسض شسهري ،فسسعر
الÈم -ي -ل أاخ -ذ م -ن -ح -ى تصس-اع-دي-ا م-ن ن-ق-ط-ة
 5٢,٣٤دولر ليصسل إا ¤الـ  ٧٨,١٩دولر .وقد
ب-دأا ال-ت-أاث Òم-ب-اشس-رة ب-ع-د «اإلت-ف-اق ال-ت-اريخي
للجزائر» ،فبدًءا من أاول أاكتوبر ‚ ٢٠١6د
سسعر الÈميل أاخذ اŸنحى التصساعدي بدًءا
من نقطة  ٤٨,٣٠دولر للÈميل ،و ⁄يعاود
ال -ن -زول ب -ع -ده -ا إا ¤ه -ذا اŸسس -ت -وى (٤٧,٩٢
دولر) إال مرة واحدة ‘  ١جوان  ٢٠١٧بسسبب
م-وج-ة ال-تشس-ك-يك ‘ إام-ك-ان-ي-ة “دي-د اإلت-ف-اق
والÎوي- -ج إلم- -ك- -ان- -ي -ة انسس -ح -اب روسس -ي -ا م -ن
اإلتفاق ،لكن مباشسرة بعد Œديد اإلتفاق ‘
شسهر جوان وتوافق ا÷ميع على ضسرورة العودة
اإ ¤مسس- -ت- -وى اإلم- -ت- -ث- -ال ال- -ط -ب -ي -ع -ي ()%١٠٠
لتخفيضسات إانتاج النفط التي بدأا العمل بها مع
مطلع سسنة  ،٢٠١٧صسعد سسعر برميل النفط
ليÓمسض سسقف الـ  ٨٠دولرا يوم  ٢٩جوان.
ورغم أاننا لحظنا خÓل فÎة هذه الصسيف تذبذبات نسسبية ،فعلى سسبيل
اŸثال ‚د سسعر برميل النفط ‘ ظرف شسهرين (ب ٢٩ Úجوان و ٢٩أاوت)
تأارجح ب ٧٩,٤٣ Úو  ٧6,٠٤دولرا ،لÒتفع سسعر برميل خام الÈنت مسساء
يوم  ٣١أاوت إا ٧٨,١٩ ¤دولرا ،كما أانه خÓل الـ  ٣6يوما (من  ١٠جويلية إا¤
 ١5أاوت) شسهد سسعر برميل خام الÈنت تذبذبات حادة ،فقد نزل من ٧٨,٧١
دولرا الذي سسجله ‘  ١٠جويلية إا ٧٠,٨١ ¤دولر يوم  ١5أاوت (وهو أادنى
مسستوى له منذ إاعادة ضسبط التفاق ‘ جوان اŸاضسي) .هذا الفارق الذي
كان ‘ حدود الـ  ٧,٩دولر للÈميل ،وهو فارق مهم .وكان النزول حادا بـ ٧
دولرات للÈميل من  ٧٨,٧١دولرا إا ٧١,66 ¤دولرا (يوم  ١6جويلية) ‘
اأقل من أاسسبوع .و‘ شسهر واحد (ب ١6 Úجويلية و  ١6أاوت) ‚د ذروتي
حضسيضض  ٧١,٨5دولرا و  ٧٠,٨5دولرا على التوا‹ ،لكن اŸنحى العام
Óسسعار يبشسر بالسستقرار فوق عتبة الـ  ٧٠دولرا للÈميل ،كما أاشسرنا إا¤
ل أ
ذلك ‘ العديد من اŸرات.

–ول تاريخي ‘ ﬁيط معقد
^ ك-ي-ف ت-ق-ي-م-ون سشÒان م-ب-ادرة م-ن-ظ-مة أاوبك التي
جددت خÓل العام ا÷اري العمل Ãسشعى التخفيضش ،ثم
عاودت النظر ‘ القرار بهدف مواجهة أاي ندرة ‘ “ويل

لننا أاضسحينا أامام
مزيد من التطوير والتعميق والتحّي Úالسسريع واŸسستمر ،أ
لنتاج
مشسهد طاقوي جديد ومعقد يتسسم بتغÒات ملحوظة ‘ هيكلية ا إ
والسستهÓك الطاقوي العاŸي ،حيث ‚د صسعود منتج Úكبار جدد بعد أان
كشسفت التطورات عن زيادة احتياطاتهم اŸؤوكدة من النفط ،وبذلك ظهور
لنتاج من النفط اÿام واŸشستقات النفطية من خارج
معدلت زيادة ‘ ا إ
األقطاب التقليدية ،إاضسافة إا ¤بروز تغÒات على صسعيد اŸسستهلك‡ ،Úا
أادى إا ¤إاعادة ترتيب قائمة كبار مسستهلكي النفط ومسستورديه ‘ العا ⁄مع
لخر .إاضسافة إا ¤بروز –ديات جديدة
تراجع البعضض وتقدم البعضض ا آ
مرتبطة بحالت خاصسة كا◊الة الفنزويلية ،لكنه إا ¤حّد السساعة Áكن
اإلشسادة بالنضسج الكب Òالذي تبديه منظمة أاوبك ‘ التعامل مع اŸسسأالة،
ولو نسستعرضض إانتاج أاوبك من النفط والذي سسجل ‘ شسهر أاوت اŸنصسرم
أاعلى مسستوى له خÓل سسنة (أاعلى مسستوى منذ سسبتم ،)٢٠١٧ Èمع تعا‘
اإلنتاج الليبي وبلوغ صسادرات جنوب العراق مسستويات قياسسية ،حيث ضسخت
اŸنظمة  ٣٢,٧٩مليون برميل يوميا ‘ شسهر أاوت ،بارتفاع قدره  ٢٢٠أالف
برميل يوميا مقارنة مع إانتاجها ‘ شسهر جويلية‚ ،د هذا اŸسستوى
لسسبوع
القياسسي يتوافق مع ما ” التوافق حوله ب Úأاوبك وشسركائها ‘ ا أ
الثالث من شسهر جوان اŸاضسي ،والقاضسي بضسرورة العودة إا ¤مسستوى
اإلمتثال الطبيعي ( )%١٠٠لتخفيضسات إانتاج النفط التي بدأا العمل بها مع
لنتاج
مطلع سسنة  ،٢٠١٧بعد تسسجيل حالة من التخلف عن مسستويات ا إ
لوبك ب ٣٢,5( Úو  ٣٣مليون برميل يوميا) حيث بلغ
اإلجمالية اÙددة أ

يتبع
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السسبت  ٠٨سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ذي الحجة ١٤٣٩هـ

كازو Êأابرز اّŸرشسحÓÿ Úفته

بادو الزاكي يقّرر فسسخ عقده مع مولودية وهران

أاضسحى مسستقبل اŸغربي بادوالزاكي على اÙك
مع مولودية وهران ،خاصسة بعد ان اكد Ÿقربيه انه ينوي رمي
اŸنشس -ف -ة وع -دم ال -ع -ودة م-ن ج-دي-د ل-ت-دريب ال-ف-ري-ق ‘ وقت
ت -ق -وم ف -ي -ه ادارة ال -ف -ري -ق ب -ال -ت -ف -اوضس م -ع ع -دي -د السس -م-اء
Óÿفته.

عمار حميسسي

كشسفت مصسادر مقربة من مدرب مولودية وهران المغربي بادوالزاكي بأان هذا
األخير سسيعود إالى وهران ،اليوم السسبت ،ولكن ليسض من أاجل اسستئناف عمله
وتحضسير مباراة عين امليلة مثلما كان متوقعا بما أان رئيسض الفريق جدد الثقة
ف -ي-ه ب-ل سس-ي-ل-ت-ق-ي ال-زاك-ي ب-رئ-يسض ال-ف-ري-ق م-ن أاج-ل ابÓ-غ-ه ب-ق-راره ال-ق-اضس-ي
Óشسراف على العارضسة الفنية للحمراوة حيث
باإلسستقالة وعدم العودة مجددا ل إ
ل يملك مدرب أاسسود األطلسض السسابق الرغبة في السستمرار لشسعوره بأانه غير
مرغوب فيه ،وهذا ما يجعل حظوظه في التدارك والنجاح صسعبة للغاية .
في نفسض السسياق وأامام تردد هذه األخبار بقوة داخل أاروقة النادي فإان العديد
من األسسماء باتت مرشسحة لخÓفة الزاكي ،يتقدمهم الفرنسسي جون ميشسال
كافالي الذي تولى المهمة في ظروف مشسابهة سسنة  ٢٠١٤أاما السسم اآلخر فهو
جمال بن شساذلي الذي يعرف البيت جيدا ويبقى التقني محمد حنكوشض أاقل
المرشسحين حظا ألنه ل يلقى اإلجماع لكن كل السسيناريوهات تبقى مطروحة
وممكنة .
طالب انصسار الفريق بالتعاقد مع الفرنسسي برنارد كازوني لتدريب الفريق
خاصسة انه تأالق مع مولودية الجزائر ويمتلك خبرة جيدة في البطولة بعد الفترة
التي قضساها مع «العميد» وهي العوامل التي جعلته الخيار الول ألنصسار
«الحمراوة» .
أاكد رئيسض مولودية وهران أاحمد بلحاج اسستعداده لفسسخ عقد مدربه المغربي
بادو الزاكي الذي يتردد في مواصسلة العمل مع النادي الناشسط في بطولة
الرابطة األولى لكرة القدم.
صسرح بلحاج للصسحافة على هامشض الحصسة التدريبية لفريقه ،أاول أامسض
الخميسض ،بأانه عقد اجتماعا مع المدرب قبل انتقال األخير إالى المغرب
«ألسسباب شسخصسية» وأاعرب له فيها عن رغبته في اسستمراره بمنصسبه على األقل
إالى غاية المباراة المقبلة أامام جمعية عين مليلة ،لكنه مسستعد بالمقابل لفسسخ
عقده في حال أاصّسر المدرب األسسبق للمنتخب المغربي على المغادرة.

من المفروضض بحسسب رئيسض المولودية أان يعود المدرب المغربي إالى وهران
اليوم السسبت أاي قبل  ٤٨سساعة عن اسستضسافة جمعية عين مليلة الصساعد
الجديد ووصسيف الرائد لحسساب الجولة الخامسسة من البطولة.
من جهة أاخرى ،أاكد رئيسض المولودية الذي يترأاسض النادي للموسسم الخامسض بأان
يتعين على قائد الفريق فهام بوعزة العودة إالى التدريبات واحترام العقد الذي
يربطه مع النادي وذلك بعد أان غاب عن زمÓئه منذ بداية األسسبوع الجاري
على خلفية الشسجار الذي نشسب بينه وبين أاحد المسسيرين بعد نهاية اللقاء
السسابق بسسيدي بلعباسض.

مـ ـ ـدرب غلطـ ـ ـة سس ـ ـراي يقـ ـ ـّرر تغي Òمنصسـ ـ ـب فيغو‹

الÓعب عرضسا من نادي ديناموكييف الأوكراني
ورين الفرنسسي ،فضس Óعن تفاوضسه مع نادي
اأول-م-ب-ي-اك-وسض ال-ي-ون-ان-ي ،ل-ك-ن الصس-ف-ق-ة لم تتم،
ل- -ك- -ون ال Ó-عب ع -ب -ر ع -ن رغ -ب -ت -ه ف -ي ال -ب -ق -اء
والمشساركة في مسسابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ب -ال -رغ -م م -ن ال -وضس -ع الصس -عب ال -ذي ي -ع-يشس-ه

دفاع تاجنانت

ف -ي -غ -ول -ي ،اإل اأن ال -م -درب ال-ج-دي-د ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني جمال بلماضسي وجه اإليه الدعوة ،حيث
هوحاليا مع التشسكيلة الوطنية ويسستعد لمواجهة
م -ن -ت -خب غ -ام -ب -ي -ا ،ال-ي-وم السس-بت ،ف-ي ال-ج-ول-ة
ال -ث -ان -ي -ة م-ن ال-تصس-ف-ي-ات ال-م-وؤه-ل-ة ل-ك-اأسض اأم-م
اإفريقيا .٢٠١٩

ايغيل يباشسر مهامه على رأاسض العارضسة الفنية
تعول أاسسرة دفاع تاجنانت كثÒا على خدمات الناخب الوطني
السسابق إايغيل مزيان لطي صسفحة الهزائم التي اسستهلها الفريق مع
مطلع هذا اŸوسسم ،ح Úمني بـ  4هزائم متتالية ،ما جعله يقود مقعد
اŸؤوخرة برصسيد فارغ من النقاط-

يكون المدرب اإيغيل مزيان قد باشسر مهامه مع فريقه الجديد،
وهذا خلفا للتونسسي حمادي الدو الذي اسستغنت اإدارة قرعيشض عن
خدماته ،وسسيكون اإلى جانب اإيغيل المدرب المسساعد مراد وردي
في العارضسة الفنية مع الإبقاء على خدمات مدرب الحراسض طاهر
مردف ،وكان المدرب اإيغيل مزيان قد سسبق له اأن اأشسرف على دفاع
تاجنانت منذ موسسمين وسساهم في ضسمان البقاء بعد انسسحاب
المدرب لمين بوغرارة ،قبل اأن تنتهي مهمته مع مطلع الموسسم
ال-م-نصس-رم ،ل-ي-ت-زام-ن ذلك م-ع ال-ت-ح-اق-ه ب-ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-لمنتخب
ال -وط -ن -ي ال -ذي ق -اده ال -م-درب السس-اب-ق راب-ح م-اج-ر ،وي-وج-د دف-اع
تاجنانت اأمام تحديات كبيرة لإنهاء المرحلة النتقالية ،خاصسة اأنه
يسسير نحو اإنهاء الثلث الأول من مرحلة الذهاب برصسيد فارغ من
النقاط ،ما يجعله اأحد الفرق التي واجهت متاعب بالجملة مع
مطلع هذا الموسسم.

١٧٧٤٠

–ضسÒات مكثفة Ÿواعيد مصسÒية

إاخ -ت -ت -م ،أامسس ،اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-مÓ-ك-م-ة
ذك - -ور أاق- -ل م- -ن  16سس- -ن- -ة الÎبصس ال -ذي ج -رى
Ãدي -ن -ة الشس -ل -ف ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة م-ن  1إا7 ¤
سس- -ب- -ت- -م Èوال- -ذي ي- -دخ -ل ‘ إاط -ار ال -ت -حضسÒات
اÿاصس-ة ب-اŸن-افسس-ات ال-دول-ي-ة وال-عربية القادمة
م-ن أاج-ل ضس-م-ان ج-اه-زي-ة ال-ع-ن-اصسر الوطنية من
ك -ل ا÷وانب ل -ت -ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشس-رف-ة ‘ اŸوسس-م
ال - -ري - -اضس - -ي ا÷دي - -د ،ه - -ذا م - -ا كشس - -ف- -ه رئ- -يسس
ل–ادي -ة ع -ب -د السس Ó-م دراع ‘ تصس-ري-ح خ-اصس
ا إ
÷ريدة «الشسعب».
اأكد دراع اأنهم وفروا كل الظروف المÓئمة من
اجل ضسمان تحضسير اأمثل للمÓكمين طيلة فترة
تواجدهم في المعسسكر ،قائ« :Óالمنتخب الوطني
اأقل من  ١6سسنة اإختتم تربصسه الذي جرى بين ١
و  ٧سس -ب-ت-م-ب-ر ب-ولي-ة الشس-ل-ف م-ن اأج-ل السس-م-اح
للمÓكمين لÓإلتحاق بمقاعد الدراسسة ،بما اأن
الموسسم الدراسسي اإنطلق رسسميا وسستكون مواعيد
تحضسيرية اأخرى في عطل نهاية الأسسبوع وكذا
في العطلة الشستوية حتى نضسمن اأفضسل تحضسير
للعناصسر الوطنية».
واصسل الرجل الأول على راأسض الإتحادية قائ:Ó
«وفرنا كل الظروف المÓئمة للمÓكمين من اأجل
التركيز على العمل الميداني لضسمان جاهزيتهم
ل -ل -م -ن -افسس -ات ال -ق -ادم -ة خ -اصس-ة اأن-ن-ا ن-رغب ف-ي
اإحتضسان الطبعة الأولى للبطولة العربية لصسنف
اأق -ل م -ن  ١6سس -ن-ة ،ح-يث راسس-ل-ن-ا وزارة الشس-ب-اب
والرياضسة وننتظر فقط الرد وفي حال وافقت
ع -ل-ى الأم-ر ف-اإن-ن-ا سس-ن-ح-تضس-ن-ه-ا ف-ي شس-ه-ر ج-وان
القادم ما يعني اأن العناصسر الوطنية يجب اأن
تكون في اأتم الإسستعداد».
من جهة اأخرى ،كشسف دراع اأن منتخب الإناث
ه -والآخ -ر ي -واصس -ل ت-حضس-ي-رات-ه ال-م-ك-ث-ف-ة ق-ائ:Ó-
«المنتخب الوطني اإناث اأكابر هوالآخر يحضسر
في المركز الرياضسي بالشسلف من اأجل ضسمان

2019 ·Ó
تصسفيات كأاسس إافريقيا ل أ

(غامبيا – ا÷زائر) اليوم ببا‚ول ( سض ) 17.30
 2019 ·Óحيث يسسعى «اÿضسر « ا ¤العودة بنتيجة
يلتقي اŸنتخب الوطني ،عشسية اليوم ،بنظÒه الغامبي ببا‚ول ،بداية من السساعة  17.30بتوقيت ا÷زائر ‘ إاطار ا÷ولة الثانية لتصسفيات كأاسس افريقيا ل أ
ايجابية ‘ أاول خرجة بقيادة الناخب الوطني ا÷ديد جمال بلماضسي .

حامد حمور

للفريق الوطني لعب مباراة في المسستوى ومواصسلة
الطريق بثقة نحوالتأاهل الى الدورة النهائية لكأاسض
افريقيا . ٢٠١٩

كل األمور سسارت على أاحسسن وجه خÓل التربصض
الذي انطلق ،يوم الثنين الماضسي ،والذي تركز
بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر ع-ل-ى ال-ج-انب ال-بسس-يكولوجي ،بحسسب
األصس -داء ال -واردة م-ن صس-ف-وف ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي
إلعادة الثقة لÓعبين من أاجل تقديم مردود في
المسستوى ،والعودة بنتيجة كبيرة من بانجول .
اأفضس -ل اإسس -ت -ع-داد ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي
سستكون نهاية شسهر اأكتوبر بالهند ،وبهذا الصسدد
سسيحضسر الفريق الإيطالي في  ٢٤من سسبتمبر
بهدف التحضسير معنا بالجزائر وسستكون فرصسة
للمÓكمات الجزائريات من اأجل الإحتكاك مع
ن -ظ -ي -رات -ه -ن الإي -ط -ال -ي -ات ل -ل -وق-وف ع-ل-ى م-دى
جاهزيتهن من الناحية البدنية والفنية».
اأما الفريق الوطني لÓأواسسط يواصسل تحضسيراته
ال -خ -اصس -ة ب -ال -م -وع-د الأول-م-ب-ي ل-لشس-ب-اب ب-حسسب
م-ح-دث-ن-ا «اأم-ا ال-ع-ن-اصس-ر ال-ذي-ن ت-اأه-ل-وا لÓ-أل-عاب
الأولمبية للشسباب شسهر اأكتوبر القادم بالأرجنتين
والأمر يتعلق بثÓث ذكور وبنت فهم يواصسلون
التحضسيرات من اأجل تحقيق نتائج مشسرفة في
هذا الموعد الرياضسي الكبير ،ومن المرتقب اأن
ي-ت-ن-ق-ل ال-ع-ن-اصس-ر ال-م-ع-ن-ي-ة اإل-ى اأك-رانيا في نهاية
الشسهر الجاري للمشساركة في دورة تحضسيرية».

إادارة «اŸوب» تشسرع ‘ تسسوية
مسستحقات الÓعب ÚالسسابقÚ

وسسط اŸيدان ..دور ﬁوري
‘ مباراة اليوم

« اÈÿة «..ضسمن ا’ختيارات
اأ’و ¤لبلماضسي
ظ-ه-ر واضس-ح-ا م-ن خÓ-ل ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي ضس-ب-ط-ها
ال -ن -اخب ال -وط -ن-ي أان-ه سس-ي-ع-ت-م-د أاك-ث-ر ع-ل-ى خ-ب-رة
الÓعبين الذين سسبق لهم وأان خاضسوا مثل هذه
المقابÓت في أادغال إافريقيا ،األمر الذي يسسمح
بربح الوقت بالمقارنة مع قصسر مدة التحضسير
لهذه المواجهة التي سستعطينا صسورة أاولية حول
السس -ت -رات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ي-راه-ا ب-ل-م-اضس-ي م-ن-اسس-ب-ة لـ
«ال -خضس -ر « ،وال -ت -ي سس-ت-ع-ط-ي ف-ي ال-مسس-ت-ق-ب-ل ق-وة
حقيقية للتشسكيلة.
م-وع-د ال-ي-وم م-ه-م ل-ل-غ-اي-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-م-ع-ن-وية،
خاصسة وان بلماضسي كان قد أاكد خÓل خرجته
اإلعÓمية الثانية أانه يريد الفوز بمباراته األولى
على رأاسض « الخضسر « ،وهذا للعمل في ظروف
أاحسس-ن مسس-ت-ق-ب .. Ó-ب-ال-ن-ظ-ر ل-م-رح-ل-ة الفراغ التي
عرفها المنتخب الوطني في خرجاته السسابقة .

فرضض التفّوق فوق اŸيدان ..
ينتظر الجمهور الرياضسي الجزائري رؤوية تشسكيلة
متوازنة بإامكانها نقل الخطر الى منطقة المنافسض
وتسسجيل األهداف ،ل سسيما وأان منتخب غامبيا ل

يعتبر من بين الفرق القوية على السساحة القارية ..
وصسرح الناخب الوطني « :أان علينا فرضض منطقنا
على الميدان فبالرغم من أاننا المرشسحين للفوز في
هذه المباراة ،إال أان ذلك يتطلب جهدا معتبرا فوق
أارضسية الميدان «.
يمكن القول أان اللياقة الممتازة التي يمر بها بعضض
لعبينا في أانديتهم وفي أاحسسن البطولت العالمية
سس -ي -ك -ون ل -ه -ا وزن ف -ي م-واج-ه-ة ال-ي-وم ع-ل-ى غ-رار

أصصدأء من با‚ول

اصسداء من با‚ول ،التي سستحتضسن
ال -ي -وم السس-بت م-ب-اراة غ-ام-ب-ي-ا  -ا÷زائ-ر،
◊سساب ا÷ولة الثانية (اÛموعة  )4من
ال -تصس -ف -ي-ات اŸؤوه-ل-ة ل-ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا
 2019لكرة القدم.
سسفير  :التحق بوعÓم حسسان ،الذي يحمل
صس -ف -ة سس -ف -ي -ر ف -وق ال -ع -ادة وسس -ف -ي -ر م -ف -وضض
للجزائر ،لدى غامبيا وجزر الراأسض الأخضسر،
م -ع الإق -ام -ة ب -داك -ار (السس -ن -غ -ال) ،ال -خ -م-يسض
ببانجول ،من اأجل اسستقبال الوفد الجزائري،
ال -م-ن-ت-ظ-ر ع-ل-ى السس-اع-ة ( ١٩ :٣٠بالتوقيت
ال-م-ح-ل-ي) ،ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-غ-ام-ب-ي-ة ،ق-ادم-ين من
الجزائر عبر رحلة خاصسة .تحادث السسفير
الجزائري مع المناجير العام للفريق الوطني
ح -ك -ي-م م-دان ،ب-م-ق-ر اإق-ام-ة «ال-خضس-ر» ف-ن-دق
اوسسيون باي».
لمبالة  :ل تولي الصسحافة الغامبية اهتماما
ك -ب -ي-را ل-ل-ق-اء ال-ي-وم ح-يث ت-خصسصض مسس-اح-ات
صس-غ-ي-رة ح-ول ج-دي-د ه-ذه ال-م-واج-ه-ة ،م-كتفية
بالمعلومات الأسساسسية .على عكسض الصسحافة
ال -ج -زائ -ري -ة ،ب -دل -ي-ل حضس-ور الصس-ح-ف-ي-ي-ن م-ن
مختلف وسسائل الإعÓم ببانجول.
م-ناصسرون  :ع-ل-ى ع-كسض ال-ت-ن-قÓ-ت السسابقة
ل -ل -ف -ري -ق ال -وط -ن-ي ال-ي ادغ-ال اف-ري-ق-ي-ا ،غ-اب
المناصسرون الجزائريون عن سسفرية غامبيا ،ما
عدا واحد ،ويتعلق الأمر بـ هواري ،اإبن مدينة

وه -ران وال -م -ق -ي-م ب-ف-رنسس-ا .وال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر اأن
يلتحق بالعاصسمة بانجول ،فجر اأمسض الجمعة،
قادما من باريسض ،حتى يقدم السسند الÓزم
اليوم لزمÓء العائد رياضض بودبوز.
طقسس :ت -ه -اط -لت اأم -ط -ار غ-زي-رة صس-ب-ي-ح-ة
ال- -خ- -م -يسض ب -ب -ان -ج -ول ،وه -وم -ا اأدى ل -ت -خ -وف
المناجير العام للفريق الوطني ،حكيم مدان،
قبل يومين من موعد اللقاء « :حضسرنا لكل
شسيء هنا في بانجول ،لكن الأمطار فاجاأتنا».
وعكسض اأول اأمسض ،انخفضست درجة الحرارة
اليوم مع اأجواء غائمة.
فيديو :برمج الناخب الوطني جمال بلماضسي،
حصسة فيديو مع الÓعبين ،سسهرة اأمسض الأربعاء
ب -ال -م -رك -ز ال -ت -ق -ن -ي ال -وط -ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى
(الجزائر) ،بحسسب مصسدر من التحادية.
سسمحت هذه الحصسة بتحليل لعب المنتخب
الغامبي ،عبر معاينة مباراة لعبها «العقارب»
داخ -ل ال -دي -ار .وشس-دد ب-ل-م-اضس-ي ع-ل-ى ضس-رورة
احترام التعليمات من اأجل الفوز باللقاء.
نظافة :ي-ح-رصض ال-ط-ب-يب ال-ب-ي-ط-ري ي-وسسف
اأوزنالي ،الذي رافق المناجير العام للمنتخب
ل-ت-حضس-ي-ر اإق-ام-ة «ال-خضس-ر» ف-ي ب-ان-ج-ول ،على
اخ-ت-ي-ار ون-ظ-اف-ة ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة .وق-د ت-ن-قل
بنفسسه شسخصسيا اإلى المذابح الحÓل ،التي تبيع
اللحم في عين المكان لمعاينة وفحصض السسلعة.

ليطا‹
منتظر بداية أاكتوبر ‘ «الكÓسسيكو» ا إ

غو’م يعود Ÿداعبة الكرة بعد سسنة من اإ’صسابة

قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ب -رسس -م ال -ج -ول -ة
الفارطة ،حيث سسيكون الفريق
غ -ي-ر م-ع-ن-ي ب-ال-ج-ول-ة ال-ق-ادم-ة
نظرا اإلى انشسغال الخصسم مع
ال -م -ن -افسس -ة ال-ق-اري-ة ،ويسس-ت-ع-د

اأب -ن-اء «ي-م-ا ڤ-وراي-ا» لسس-ت-ق-ب-ال
فريق نصسر حسسين داي برسسم
ال-ج-ول-ة السس-ادسس-ة م-ن ال-ب-طولة
ال-م-ح-ت-رف-ة الأول-ى ف-وق اأرضسية
ملعب الوحدة المغاربية.

بسسبب مشساركة الوفاق ‘ رابطة البطال

تقد Ëلقـاء وفـاق سسطيف – دفاع تاجنانـت
اأعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم ،اأول
اأمسض ال -خ -م -يسض ،ع-ن ت-ق-دي-م ل-ق-اء ال-ج-ول-ة
السسادسسة بين وفاق سسطيف ودفاع تاجنانت،
الذي كان مقررا يوم  ١٨سسبتمبر المقبل بـ٢٤
سس -اع -ة ،ل -ي -ت-م ب-رم-ج-ت-ه ي-وم  ١٧م -ن ن-فسض
الشسهر ،وهذا نزول عند رغبة اإدارة وفاق
سسطيف ،التي تقدمت بطلب اإلى الرابطة
ي-تضس-م-ن ت-ق-دي-م م-وع-د اإج-راء ل-ق-اء ال-جولة
السسادسسة ،تحسسبا للتنقل اإلى المغرب يوم ١٩

١٧٧٤٠

^ « اÿضسر » :الفوز ضسروري ‘ أاول خرجة لبلماضسي

لتفادي الدخول ‘ مشساكل ادارية مع الرابطة

شسرعت ادارة مولودية
بجاية ‘ تسسوية مسستحقات
الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن غ- -ادروا
لمر بكل
الفريق ،ويتعلق ا أ
م -ن ن -وب -ل -ي وم -ع-م-ر ي-وسس-ف
ون -زوا Êوم -زي-ان وصس-ا◊ي
وب -ل-ق-اسس-م-ي وهشس-ام شس-ري-ف
ورحال.
م - - -ن ج - - -ه - - -ة اأخ- - -رى ،وحسسب
معلوماتنا دائما ،فاإن مديرية
الشسباب والرياضسة بالولية ،ل
ت -زال ت-ن-ت-ظ-ر ال-ت-ق-ري-ر ال-م-ال-ي
ال - -خ - -اصض ب - -السس- -داسس- -ي الأول
لموسسم  ،٢٠١٨الذي لم يعرضض
اإلى حد السساعة اأمام الجمعية
العامة للشسركة.
في هذا السسياق ،فاإن مصسادرنا
ت- -ف -ي -د ب -اأن مصس -ط -ف -ى رزق -ي،
رئ -يسض ال-ن-ادي ال-ه-اوي سس-اب-ق-ا،
سسيكون ملزما بتقديم التقرير
المالي الخاصض بالفترة الممتدة
من جوان  ٢٠١٧اإلى غاية جوان
 ٢١٨وهي الفترة التي كان فيها
على راأسض النادي الهاوي ،قبل
اأن ي -خ -ل -ف -ه اأع -راب ب -ن -اي ف -ي
نفسض المنصسب ،لكن الغريب اأن
اسس -ت -ق -ال -ة مصس -ط -ف -ى رزق-ي ل
ت- -زال م- -ع- -ل -ق -ة ل -دى م -دي -ري -ة
الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة ،اإل-ى غ-اي-ة
ت-ق-دي-م ال-ت-ق-ري-ر ال-م-الي للفترة
ال-م-ذك-ورة .ي-ذك-ر اأن مصس-ط-ف-ى
رزق -ي ك -ان ب -م -ث -اب -ة م-ايسس-ت-رو
عودة فريق الموب اإلى القسسم
الأول وذلك بعد موسسم واحد
قضس-اه ضس-م-ن ال-م-ح-ترف الثاني
قبل اأن يقدم اسستقالته.
ع -اد اأشس -ب -ال ال -م -درب اآلن
م-يشس-ال اإل-ى اأج-واء ال-ت-دري-بات،
بعد ثÓثة اأيام كاملة من الراحة
ال -ت -ي م-ن-حت ل-ه-م ع-قب ال-ف-وز
ال -م -ح -ق -ق اأم -ام ف -ري -ق شس -ب-اب

á°VÉjQ

السسبت  ٠٨سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨ذي الحجة ١٤٣٩هـ

عبد السسÓم دراع ،رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للمÓكمة لـ « الشسعب»:

نبيلة بوقرين

سسيقوم بإاشسراكه كظه ÒأاÁن

ق -رر م -درب ن-ادي غ-ل-ط-ة سس-راي الÎك-ي،
فا— ت ËÒمنح الÓعب الدو‹ ا÷زائري
سسفيان فيغو‹ فرصسة جديدة بعد أان فشسل
‘ إاجباره على الرحيل من الفريق ،خÓل
مرحلة النتقالت الصسيفية اŸاضسية ،حيث
رفضس الÓعب مغادرة الفريق مؤوكدا رغبته
‘ السس -ت -م -رار ‘ صس -ف -وف -ه إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
ع- -ق- -ده ‘ صس- -ي- -ف ع -ام  ،2020ب -ال -رغ -م م-ن
اÙاولت ال- -ك- -ثÒة ال- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه- -ا اŸدرب
وإادارة النادي للتخلصس منه.
كشسفت تقارير صسحافية تركية اأن المدرب فاتح
تيريم قرر تغيير منصسب فيغولي داخل التشسكيلة
حيث سسيتم تحويله من مهاجم رواق اإلى ظهير
اأي -م -ن ،اأم  Ó-ف -ي اأن ي -ن -ج -ح ف -ي ه -ذه ال-م-ه-م-ة
ويسستعيد شسيئا من مسستواه الذي تراجع خÓل
مرحلة التحضسيرات الصسيفية للموسسم الكروي
ال- -ج- -دي- -د ،ك- -م -ا اأوضس -حت ن -فسض ال -مصس -ادر اأن
ال -م -درب واإدارة ال -ف -ري -ق مضس -ط ّ-ر ان اإل -ى م-ن-ح
ف -ي -غ-ول-ي ف-رصس-ة ال-ل-عب اإل-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ف-ت-رة
التحويÓت الشستوية في جانفي المقبل اأواإلى
غاية نهاية الموسسم الكروي الحالي ،حتى ل
يفقد قيمته في السسوق ،فضس Óعن كون الإدارة
وجدت نفسسها مجبرة على اإعادة اإدماج الÓعب
في صسفوف الفريق لكونه يعد اأعلى الÓعبين
اأجرا في النادي حيث يتقاضسى مبلغ  ٣مÓيين
األ - - - - - - -ف اأورو سس- - - - - - -ن- - - - - - -وي- - - - - - -ا.
و٧٨5
ومر فيغولي بفترة صسعبة للغاية ،حيث تلقى
انتقادات لذعة من مدربه ومن وسسائل الإعÓم
التي هاجمته بسسبب ازدياد وزنه وتراجع اأدائه،
وق -ام ب -ع -ده -ا ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي ب-اسس-ت-ب-ع-اده ع-ن
ال -تشس -ك -ي -ل -ة الأسس-اسس-ي-ة ح-يث ل-م ي-ل-عب سس-وى ٧
دقائق فقط منذ انطÓق الموسسم ،وقررت اإدارة
النادي بيع الÓعب وعرضسته على نواد سسعودية
لكن فيغولي اأعلن رفضسه اللعب هناك ،كما تلقى

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سس -ب -ت -م -ب -ر اإل -ى ال -م -غ -رب ل-م-واج-ه-ة ال-وداد
البيضساوي في اإياب الدور ربع النهائي من
رابطة اأبطال اإفريقيا ،وهذا حتى يتسسنى
لأشس-ب-ال ال-ط-اوسس-ي لÓ-سس-ت-رج-اع وال-تحضسير
لسس -ف -ري-ة ال-م-غ-رب ف-ي ظ-روف ج-ي-دة .ه-ذا
ويواجه وفاق سسطيف نادي الوداد البيضساوي
المغربي ذهابا في سسطيف يوم  ١5سسبتمبر،
على اأن تلعب مباراة العودة يوم  ٢١من نفسض
الشسهر.

ع- -اد ال -دو‹ ا÷زائ -ري ف -وزي غ Ó-م إا¤
مداعبة الكرة بعد غياب طويل عن اŸيادين
لصس-اب-ات ال-ت-ي ح-رم-ت-ه
ل -ن-ح-و سس-ن-ة بسس-بب ا إ
حتى من Ÿسس الكرة ‘ كل هذه الفÎة.
اأبى مدافع الخضسر اأن يشسارك محبيه فرحة
العودة اإلى الميادين بعد الكابوسض الطويل الذي
ع -ان -ى م -ن-ه بسس-بب ت-وال-ي الإصس-اب-ات ع-ل-ي-ه م-ن-ذ
اأكتوبر من السسنة الماضسية ،ونشسر على حسسابه
الرسسمي بموقع التواصسل الجتماعي تويتر صسورا
وهويقوم بمداعبة الكرة وعÓمات الفرحة بادية
ع - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - -ى وج- - - - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - - - -ه.
من المرتقب اأن يعود غÓم اإلى اأجواء المنافسسة
و«الكالتشسيو» الإي -ط -ال-ي ع-ن ق-ريب ،وق-د ي-ك-ون
ذلك ن- -ه -اي -ة شس -ه -ر سس -ب -ت -م -ب -ر ال -ج -اري ب -حسسب
تصس -ري -ح -ات مسس-وؤول-ي ن-اب-ول-ي ال-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون
بشسغف كبير عودته اإلى حراسسة الرواق الأيسسر
من الدفاع ،خاصسة اأنهم لم ينجحوا في اإيجاد
بديل من مسستواه لشسغل هذا المنصسب الحسساسض.
تجدر الإشسارة اإلى اأن فوزي غÓم خضسع لعمليتين
ج -راح -ي -ت -ي -ن ف -ي ظ -رف زم -ن -ي قصس -ي -ر ،بسس-بب

الإصسابتين اللتين تعرضض لهما في الكربة والفخذ
قبل اأن يتماثل للشسفاء ،لكن عودته اإلى الميادين
تاأخرت بسسبب عملية اإعادة التاأهيل التي اأخذت
وقتا طوي ،Óكما لم يرد الأطباء المشسرفون على
ح -ال-ت-ه ال-تسس-رع خ-وف-ا ع-ل-ي-ه م-ن ت-ج-دد اإصس-اب-ت-ه
لسس -ي -م -ا اأن ال Ó-عب مّ-ر ب-وضس-ع ل-م ي-ك-ن ي-حسس-د
عليه.

براهيمي ،محرز ،بودبوز .

عودة مبو◊ي  ..وزن كبÒ
م -ن دون شسك ،ف -إان ب-ل-م-اضس-ي سس-يضس-ع ال-تشس-ك-ي-ل-ة
القادرة على الحتفاظ بالكرة والتحكم في « سسير
ال -ل -عب « ،خ -اصس -ة وان ع -ودة ال -ح -ارسض م -ب -ول -ح -ي
سستعطي الثقة لكل المجموعة  ..ويبقى الختيار

في الدفاع متنوعا  ..وسستكون « الغلبة « ألصسحاب
الخبرة  ..وقد يكون الثنائي في رواقي الدفاع كل
من بن سسبعيني على اليسسار وبلخيثر على اليمين ..
ووسس -ط ال -دف -اع ق -د ي -تشس-ك-ل م-ن م-ان-دي وح-ل-يشض
لع-ادة ت-ن-ظ-ي-م ال-خ-ط ال-خ-ل-ف-ي بÓ-ع-ب-ي-ن ل-ه-م من
ال-خ-ب-رة وال-ت-ج-رب-ة م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ل-ع-بون بشسكل من
الرتياح  ..خاصسة وأان الكل متفق أان العمل الذي
انجز في سسيدي موسسى طيلة أايام التربصض سسيسسمح

بينما وسسط الميدان سسيعرف تقريبا نفسض الوجوه
التي أاثبتت وجودها في الماضسي القريب بوجود كل
م -ن ت-اي-دار ،ب-ن ط-الب ،ب-راه-ي-م-ي وف-غ-ول-ي ال-ذي-ن
سس- -ي- -ك -ون دوره -م ج -د م -ه -م ف -ي ك -ب -ح م -ح -اولت
ال -م -ن -افسض والن -طÓ-ق ف-ي ح-مÓ-ت ل-م-د ال-ه-ج-وم
بكرات قد تكون في المسستوى من ناحية الفعالية ..
وثنائي الهجوم قد يتشسكل من محرز وسسليماني
اللذان يلعبان كأاسساسسيين في ناديهما وسسبق لهما أان
قدما الكثير للفريق الوطني  .فالتركيز سسيكون على
تسسيير اللعب بطريقة سسلسسة ونقل الخطر بصسفة
مسستمرة نحو منطقة الفريق الغامبي .
من جانبه الفريق الغامبي الذي يدربه منذ أايام
قليلة المدرب البلجيكي توم سسانتفيت خسسر مباراته
األولى أامام نظيره البينيني ،األمر الذي يعني أانه
سس -ي -ح-اول ت-دارك ال-م-وق-ف ف-ي ع-ق-ر داره ،وح-ت-ى
المدرب سسانتفيت أاشسار أان الفريق الجزائري هو
المرشسح في هذه المباراة بالنظر لتشسكيلة «الخضسر
« التي تضسم العديد من الÓعبين الممّيزين ،إال أان
ف-ري-ق-ه سس-ي-ل-عب ب-ع-زي-م-ة ك-ب-ي-رة ف-ي ه-ذه المباراة،
ب -ال-رغ-م م-ن أان م-ن-افسض ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ي-وم
سسيخوضض هذا اللقاء بدون  ٣من أاحسسن لعبيه على
غ -رار م -داف -ع سس -ام-دوري-ا الي-ط-ال-ي ،ع-م-ر ك-ول-ي،
ووسسط ميدان هايدوغ سسبليت حمزة باري ومهاجم
نادي ريدينغ النجليزي مادوبارو..
Óشسارة ،فإان مباراة اليوم سسيديرها ثÓثي تحكيم
ل إ
تونسسي بقيادة الحكم الرئيسسي يوسسف السسرايري
بمسساعدة كل من أانور حليمة ويامن ملولشسي.

لفناك»
أاكد انه الرجل اŸناسسب لقيادة «ا أ

مدان« :مشسـ ـروع بلماضسـ ـ ـي Áتـ ـ ـد إالـ ـ ـى »2022
أاك-د ال-م-ن-اج-ي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ج-زائ-ري ل-ك-رة ال-ق-دم ،ح-كيم مدان ،أان
التحادية الجزائرية لكرة القدم «الفاف» ،تضسع «كامل ثقتها» ،في شسخصض
الناخب الوطني الجديد جمال بلماضسي ،قبل بداياته على بنك الحتياط،
يوم السسبت ضسد منتخب غامبيا ،برسسم الجولة الثانية (المجموعة  )٤من
التصسفيات المؤوهلة لكأاسض أامم إافريقيا .٢٠١٩
صسّرح مدان لوكالة األنباء الجزائرية« :ثقتنا كبيرة في بلماضسي ،أاظن اأننا
وجدنا الشسخصض المناسسب من أاجل تحقيق النتائج اإليجابية .نتيجة لقاء
غامبيا لن تؤوثر على مصسير المنتخب .يوجد مشسروع رياضسي يمتد إالى غاية
سسنة  .٢٠٢٢صسحيح أان أاحسسن بداية سستكون بتحقيق نتيجة هنا ببانجول،
لكن األهم هوبلوغ األهداف المسسطرة».
«بلماضسي ،لعب دولي سسابق يعرف جيدا بيت المنتخب الوطني .عندما
تحدثت معه ألول مرة ،تفاجأات باطÓعه عن كل صسغيرة وكبيرة ومتابعته
ألح -داث ال -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،رغ-م أان-ه ك-ان ف-ي ق-ط-ر ،إان-ه مشس-ج-ع وف-ي
ال-م-ن-ت-خب .ه-ذه ان-طÓ-ق-ة ج-دي-دة ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي م-ع بلماضسي» ،وهوما
أاوضسحه مدان.
بخصسوصض العÓقة بين الناخب والÓعبين ،قال المناجير العام «الÓعبون
محترفون وتربطهم عÓقة محترفة مع المدرب الوطني والمسسؤوولين .كما
يعلم الجميع ،كرة القدم هي النتائج ،عندما تحضسر ،ل أاحد يمكن أان يقول
شسيئا .إال أانه دوما توجد أاشسياء وحكايات تنسسج من الخيال».
في األخير ،أاكد مدان الذي سسبق بعثة «الخضسر» لتحضسير وصسولهم إالى
بانجول ،أان كل شسيء «جاهز» ،من أاجل إاقامة المنتخب «قمنا بزيارة في
مدينة بانجول رفقة الطبيب والبيطري ،لتحضسير هذا اللقاء وتوقيع مذكرة

اتفاق مع التحادية الغابونية ،التي سساعدتنا كثيرا ،متأاسسفا عن األمطار
ال -غ -زي-رة ال-ت-ي تسس-اق-طت ،ح-يث م-ن شس-أان-ه-ا أان ت-ؤوث-ر ع-ل-ى سسÓ-م-ة أارضس-ي-ة
الميدان».

تأالق مع السسد

بو‚ـ ـ ـاح’ :ع ـ ـب الشسهـ ـ ـر بال ـ ـدوري القطـ ـ ـري
نال النجم ا÷زائري بغداد بو‚اح هداف فريق السسد القطري
ج -ائ -زة أافضس -ل لعب ع -ن شس -ه-رأاوت  2018ب-ع-د اŸردود واŸسس-ت-وى
لو ¤م-ن
لرب -ع -ة ا أ
لسس -اب -ي -ع ا أ
ال -ك -ب Òال -ذي ق -دم -ه م -ع ن -ادي -ه ‘ ا أ
البطولة اÙلية.
شسارك الدولي الجزائري مع السسد في األسسابيع األربعة أامام الخريطيات
والعربي والغرافة والشسحانية بعدد دقائق وصسلت إالى  ٣٧٤.١دقيقة ..وسسجل
خÓل هذه المباريات  ١١هدفا بمتوسسط  ٢.٧5هدف في المباراة الواحدة،
كما أان لديه تمريرة حاسسمة.
يتصسدر بونجاح قائمة هدافي البطولة المحلية حتى اآلن ،حيث سسجل ثÓثة
أاهداف للسسد في مباراة الخريطيات وأاحرز سسبعة أاهداف أامام العربي
وهدفا سسجله في مباراة الشسحانية األخيرة باألسسبوع الرابع.
يعد بغداد بونجاح واحدا من أاهم وأابرز لعبي السسد بشسكل خاصض والبطولة
القطرية عامة فهوهداف متميز ويجيد مهارة تسسجيل األهداف في شسباك
المنافسسين سسواء بالتسسديدات أاوالضسربات الرأاسسية ،كما أانه يجيد التمركز
في الملعب مما يمنح فريقه األفضسلية في غالبية المباريات.
منذ التحاقه بالسسد وهويقدم مسستوى كبيرا ومتميزا للغاية في كل موسسم ،كما
أانه بدأا الموسسم الجاري في غاية القوة والتحدي ليؤوكد يوما بعد اآلخر اأنه
من أاهم وأابرز لعبي البطولة ونادي السسد .وحصسد نادي السسد  ١٠نقاط من
أاربع مباريات وهومتصسدر الترتيب بفارق األهداف عن الدحيل.

يذكر إان الÓعب السسابق لتحاد الحراشض يوجد حاليا مع المنتخب الوطني
بسسيدي موسسى الذي يحضسر لمواجهة غامبياو يوم السسبت المقبلو ببانجول
Óمم .٢٠١٩
لحسساب الجولة الثانية من تصسفيات كأاسض إافريقيا ل أ

ألسسبت  08سسبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  28ذي ألحجة  1٤39هـ

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

ثقافة

اŸمثلة تنو خيلو‹ لـ «الششعب»:

أاطمح إا ¤الÈوز ‘ التمثيل با÷زائر والوصصول إا ¤العاŸية
’عمال التلفزيونية الوطنية الرمضشانية لهذه السشنة ،لتششارك ‘ بطولة السشلسشلة ا÷زائرية «بنات الثÓث »Úللمخرج
أاطلت علينا ع Èالششاششة الصشغÒة ضشمن أاحد ابرز ا أ
إابراهيم حمادي و السشيناريسشت سشفيان دحما ،Êلتسشليط الضشوء على ›موعة من الفتيات الـ  30الذين قدموا من ﬂتلف مناطق الوطن ،ليجتمعوا ‘ العاصشمة و يعيششوا ‘ بيت
واحد ،من أاجل –قيق كل واحدة من هن ◊لم يراودها .إانها اŸمثلة الصشاعدة بنت ا’هقار تنو خيلو‹ ،التي خصشت « الششعب « بهذا ا◊وار اŸقتضشب.

حاورها من “Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

^ «الششعب»  :لو طلبت من الممثلة تنو خيلولي
تقديم نفسشها للقراء ماذا سشتقول ؟
تنو خيلولي :فتاة في ألعقد ألثالث من موأليد عاصسمة
^^ أألهقار ولية تمنرأسست ،ترعرعت في بيئة بسسيطة
ع -ل -ى غ -رأر أل-ع-ائÓ-ت ب-ال-ولي-ة ،وأصس-لت ت-ع-ل-ي-م-ي إأل-ى أن
تحصسلت على شسهادة ألبكالوريا ،وكذأ شسهادة تقني سسامي
مسسير أشسغال عمومية ،بدأت مسسيرتي ألفنية مع ألمسسرح
إألى أن سسمحت لي ألفرصسة إلقحام مجال ألدرأما مؤوخرأ .
^ كيف كانت البداية مع التمثيل؟
^^ بدأيتي مع ألتمثيل كانت مع سسنة  ،2013حيث كنت
م -ن-خ-رط-ة ف-ي أح-د أل-ن-وأدي أل-ت-ي ت-ت-وأج-د ب-دأر ألشس-ب-اب
بعاصسمة أألهقار ،تم توأصسل نشساطي ألمسسرحي بالولية
إأل-ى أن شس-اركت ب-ك-اسس-ت-ي-ن-غ لن-ت-ق-اء م-م-ث-ل-ة ل-ل-مشساركة في
أل -مسس -لسس -ل ،أي -ن وق -ع ع-ل-ي ألخ-ت-ي-اري ل-ل-مشس-ارك-ة ضس-م-ن
ألسسلسسلة ألرمضسانية بنات ألـ . 30
’ولى في الدراما ؟ و هل
حديثينا عن تجربتك ا أ
أانت راضشية عنها ؟
تجربتي أألولى في ألتمثيل ألتلفزيوني لم تكن بالصسعبة ول
بالسسهلة بحكم تجربتي ألمسسرحية وبحكم ألدور ألذي كان
قريب من شسخصسيتي.
أما بخصسوصش رضساي عن أدأء دوري ف Óيمكن أن أقول أني
رأضسية كل ألرضسا عن ألدور لكن أتمنى أن أكون قد وفقت
فيه ،و قدمت عرضسا جيدأ للمشساهد .
^ ما هو طموحك مسشتقب Ó؟
^^ طموحي هو موأصسلة ألعمل للبروز أكثر في ألتمثيل
كي أصسبح من بين ألممثÓت ألجزأئريات أللوأتي تأالقن
في ألمجال ،وهذأ من أجل إأضسافة شسيء للثقافة بالوطن،
وحلمي أن أشسارك في أألفÓم ألسسينمائية ،ليبقى ألحلم
أألكبر هو بلوغ ألعالمية.
^ هل هناك مششاريع أاو أاعمال فنية في المسشتقبل؟
^^حاليا ل يوجد أعمال ،لكن سستكون مسستقب Óإأن شساء
ألله .
^ ك-ي-ف ت-قّ-ي-م-ي-ن اه-ت-م-ام السش-ل-ط-ات ب-ال-ف-ن بصشفة
’هقار؟
عامة بعاصشمة ا أ

^^ كل ألهتمام موجه للفلكلور ،أما بالنسسبة للمسسرح فÓ
يوجد له قدر يليق به كفن رأبع حقق إأنجازأت تذكر
شسرفت ألولية في ألعديد من ألمشساركة ألوطنية وألدولية .
^ كلمة أاخيرة ؟
^^ أوج -ه شس -ك -ري أل -خ -اصش ل-ج-ري-دة «ألشس-عب» ول-ل-ق-رأء

وألشس -ك -ر م -وصس -ول أيضس -ا إأل-ى ج-م-ي-ع أل-ذي-ن دع-م-ون-ي ف-ي
مسسيرتي ،كما ل أنسسى أن أقدم شسكري للذين أنتقدوني
سسوأء كان نقدأ سسلبيا أو أيجابيا ،كما أشسكر متتبعي سسلسسلة
ألـ  30وأتمنى أن أكون قد نلت إأعجابهم في دور تينهنان.

ألعدد
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اŸتاحف ليسصت للرقصض
نورالدين لعراجي

ألحفاظ على ألترأث ألمادي وألÓمادي مهمتنا جميعا،
ومسسؤوولية أكبر على عاتق أصسحاب قطاع ألثقافة ،بحكم
أن -ه -م أل -مسس -ؤوول ألول ع -ل -ى سسÓ-م-ة ألرث أل-حضس-اري،
وأل -ح -ف -اظ ع -ل -ي -ه وح -م -اي -ت -ه م -ن أل -مسس-اسش وألسس-رق-ة،
ب-اإلضس-اف-ة إأل-ى أل-ع-م-ل ع-ل-ى دي-م-وم-ة ق-ي-م-ت-ها ألتاريخية
وألعمرية بما أنها مصسنفة ضسمن ألمحميات وأألماكن
ألثمينة من طرف هيئة أليونسسكو ،سسوأء أكانت آأثارأ أو
معالم أخرى.
يعتبر متحف ألباردو من بين أهم ألمتاحف في ألجزأئر،
باعتباره يعود إألى أوأخر ألقرن ألثامن عشسر ،ويحتوي
عن تحفا أثنوغرأفية ،مع توأجد ملحقة لدرأسسة ما قبل
أل-ت-اري-خ أيضس-ا ف-ي ن-فسش أل-قصس-ر ،ي-ع-ت-ب-ر م-كسس-ب-ا ث-قافيا
ومعرفيا.
أن ألحفاظ على رسسالة ألمتحف ،مهمة ألقائمين على
ق -ط -اع أل -ث -ق-اف-ة،أل-ن-خب،أل-ج-ام-ع-ة،ألعÓ-م وك-ل م-ن ل-ه
ميولت أو أهتمامات ثقافية،من شسأان هذه ألفعاليات
أل -مسس -اه -م -ة ف -ي أل -رق -ي ب -ال-خ-روج ب-ه م-ن ه-ذأ أل-ح-ي-ز
أل -ت -اري -خ -ي أل -ع -ت -ي-ق ،أل-ى م-ت-ن-فسش أك-ث-ر حضس-ورأ ،ل-يسش
بإاغرأقه في أدوأر تسسيء أليه كمعلم ،وتحوله ألى بهو
للرقصش وألغناء وإأقامة ألحفÓت وألسسهرأت.
منذ سسنتين على ما أعتقد أقيلت مديرة متحف ألباردو
بسسبب أنها رخصست إلقامة حفÓت من مورثنا وطابعنا
ألندلسسي ،حفل لم تكن به أجهزة صسوتية كبرى ،ول
أدوأت موسسيقية قوية ،كل ما كان أدوأت تقليدية بسسيطة
ج -دأ ،ل -ك -ن أل -م -دي -رة أق -ي -لت ،ح -ت -ى وأن ك-ن-ا ل نسس-م-ح
بالمسساسش لهذه ألتحف ألنادرة من ألمعالم ألتاريخية،
ب -اع -ت -ب -اره -ا م-كسس-ب-ا ل-ل-ذأك-رة ،وإأب-ع-اده-ا ع-ن رسس-ال-ت-ه-ا
ألحقيقية
أول أمسش أقامت مؤوسسسسة خاصسة حف Óموسسيقيا صساخبا،
بأاجهزة صسوتية عالية ،وأسستعملت أرضسية ألمتحف لرقصش
ألحضسور من ألجنسسين ،و تسساهم هذه ألذبذبات في
أخ -ت -رأق ج -درأن أل -قصس -ر ،وأن -تشس -ار أألشس -ع -ة ألضس -وئ-ي-ة
ألمصساحبة لها ،ما قد يؤوثر على ألتحف ألنادرة ،فتتأاثر
هذه ألخيرة ،وتفقد بذلك قيمتها ألمادية وألمعنوية،
وإأذأ خسسرنا هذه ألكنوز من بإامكانه أعادتها ألى سسابق
عهدها.
ك -ان م -ن ألحسس -ن أن ت -ق -ام ه -ذه أل -ح -ف -ل -ة ف-ي ق-اع-ات
مخصسصسة للغرضش ذأته ،ل أن تقام دأخل قصسر نقول أن
ق-ي-م-ت-ه أل-ت-اري-خ-ي-ة م-كسس-ب-ا ث-ق-اف-ي-ا ،ف-ي أل-م-قابل نسسيء
للثقافة وألمتاحف بأانفسسنا مع سسبق ألصسرأر.

’مال دكار
معرضض للصشورة الفوتوغرافية أ

تكر Ëلإلبداع النسصوي بقصصر الرياسض 23

أارادت أان تسش -ل -ط الضش -وء م -ن خ Ó-ل ع -دسش -ة
ال-ك-امÒا ع-ل-ى نسش-اء ف-ن-ان-ات رائ-ع-ات ‘ ع-ط-ائ-ه-ن
الفني ،و‘ إابراز موهبتهن و ترجمة ششغفهن إا¤
–ف ف- -ن- -ي- -ة و ووصشÓ- -ت م- -وسش -ي -ق -ي -ة و ل -وح -ات
تشش -ك -ي -ل -ي -ة و ح-ل-ي وصش-ن-اع-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة رائ-ع-ة،
فكانت النتيجة معرضشا للصشور الفنية يحتضشنه،
منذ أاول أامسض ،و إا ¤غاية  20من الششهر ا÷اري
بالقصشر Ã 17ركز الفنون لقصشر الرياسض ،ا◊صشن
 .23إانها اŸصشورة الفنية أامال دكار ومعرضشها الذي
يحمل عنوان fameuse » « :أاي الرائعات.

وإأبرأز حسسها ألفني و تقنياتها ألخاصسة في ألتعامل
مع كل ما هو جميل».
ي -ت -ط -رق أل -م -ع-رضش ،ت-ق-ول أم-ال دك-ار « م-ن خÓ-ل
محاوره  13إألى ألعديد من مجالت ألفن وأإلبدأع
ع-ن-د أل-م-رأة ،ك-ال-رسس-م وأل-ف-ن أل-تشس-ك-ي-ل-ي وصس-ن-اع-ة
ألحلي و ألصسناعات ألتقليدية و ألطرب و ألموسسيقى
و ألنقشش و ألنحت وغيرها.

حبيبة غريب

 ‘ ..سصطور

 30صسورة فنية باألبيضش وأألسسود أو باأللوأن تحكي
قصسصش إأبدأع نسسوي وحسش فني مرهف لفنانات
وم-ب-دع-ات ج-زأئ-ري-ات ،أل-ت-ق-ط-ت-ه-م ع-دسس-ة ك-اميرأ
ألمصسورة ألفنية أمال دكار في ألفترة ألممتدة بين
 2015و ،2018تشسكل حاليا  13محورأ من معرضش
ألصس-ور أل-ف-وت-وغ-رأف-ية « »  ،fameuseو أل-ت-ي
ت-ك-رم م-ن خÓ-ل-ه-ا (ألصس-ور) أل-م-وه-ب-ة أل-نسس-وي-ة ف-ي
محاولة منها  « :تقول أمال دكار في تصسريح لـ «
ألشسعب» ألتعريف بهذه أألسسماء و ألقامات ألفنية

–تضشنه باريسض بداية من  17سشبتم Èا÷اري

معرضض للتشصكيلي واÿطاط مطماطي

ي- -ع- -رضض ال- -ف- -ن- -ان ال- -تشش- -ك- -ي -ل -ي واÿط -اط ا÷زائ -ري،
اسشماعيل مطماطي ،أاعما’ جديدة ‘ اÿط Ãقر جمعية
الثقافة الÈبرية بباريسض من  17سشبتم Èإا ¤غاية 20
اكتوبر ،بحسشب ما علم من الفنان.

يقترح هذأ ألمعرضش ألموسسوم
بـ «أزأر» (جذور) إألى جانب
أل -م -ج -م -وع -ة أل -ج -دي -دة م -ن
أل-ل-وح-ات ،ل-ق-اء م-ع أل-ج-مهور
يوم  21سسبتمبر .يتميز ألفنان
إأسس-م-اع-ي-ل م-ط-م-اط-ي خ-ري-ج
م -درسس -ة أل -ف -ن -ون أل -ج -م -ي -ل-ة
ب - -ال - -ج - -زأئ - -ر أل- -ع- -اصس- -م- -ة و
ألمتخصسصش في ألخط ألعربي
وأل - -دي - -ك - -ور ع - -ل- -ى أل- -خشسب
ب -اسس -ت -ع -م-ال-ه ل-خ-ط ت-ي-ف-ي-ن-اغ
كمادة أولية أيقونية وكمنطلق
إلبدأعاته.
يسستعمل ألفنان ألذي يسستقي
إأل- -ه- -ام- -ه م- -ن ث- -رأء أل -ت -رأث

أل -ث -ق-اف-ي ل-ل-ج-زأئ-ر و لشس-م-ال
إأف -ري -ق -ي -ا أل -ق-ل-م ل-م-ن-ح ح-ي-اة
جديدة لخط أو كتابة قديمة.
ويقوم هذأ ألفنان ألذي يسسعى
إأل-ى أل-ت-ع-ري-ف ب-أاب-جدية وعلم
أألصس -وأت وخ -ط أل -ت -ي -ف -ي -ن-اغ
ل-ل-ج-م-ه-ور أل-ع-ريضش ب-ت-نشسيط
ورشس -ات خ Ó-ل أل -ت -ظ -اه-رأت
أل -ث -ق -اف -ي -ة أل -م -ن -ظ -م -ة ع -ب-ر
أل -ج -زأئ -ر .سس-ب-ق ل-ل-ف-ن-ان أن
نشس -ط ورشس -ة ل -خ-ط ت-ي-ف-ي-ن-اغ
خÓ- -ل م- -خ- -ت- -ل- -ف ط- -ب- -ع- -ات
أل -م -ه -رج -ان أل -دول -ي ل -ف -ن-ون
أله - -ق - -ار وع- -رفت أل- -ورشس- -ة
إأقبال كبيرأ من ألزوأر.

وع -ن ف -ك -رة أل -م -ع -رضش ،كشس -فت أم-ال ق-ائ-ل-ة ،إأن-ه-ا
محاولة منها إلبرأز وجوه فنية و موأهب رأئعة و
ت-ق-دي-م-ه-ا ب-ف-خ-ر ل-ل-ج-م-ه-ور أل-عريضش ،ألذي تدعوه
لزيارة ألمعرضش ،مشسيرة في سسياق آأخر إألى أن
تنظيم هذه ألخرجة ألفنية أرتكز أسساسسا على صسور
ألتقطتها وهي تحاكي بيئة أإلبدأع لدى ألبعضش من
ألسس -ي -دأت أل -ل -وأت -ي أسس-ت-ق-ب-ل-ن-ه-ا ف-ي ب-ي-وت-ه-ن وف-ي
ورشساتهن ،وأخرى ألتقطت على ألمباشسر من خÓل
تغطيتها للحفÓت ألفنية وألمهرجانات ،كما ركزت
ف- -ي ب- -عضش م- -ن صس- -وره- -ا ع- -ل- -ى أل- -م- -وأد أألول- -ي- -ة
ألمسستخدمة في إأبدأعات ألمجوهرأت وألخزف.

هي مصسورة فوتوغرأفية فنية من موأليد سسنة
 .1968مهندسسة زرأعية شسغفتها ألصسورة وألكاميرأ
م -ن-ذ  ،2005ح- -يث ك -ان ل -ه -ا ت -ك -وي -ن -ا ف -ي م -ج -ال
أل -رسس -وم -ات أل -ح -اسس -وب-ي-ة وأل-ت-خ-ط-ي-ط وأل-تصس-وي-ر
ألفوتوغرأفي لمدة  5سسنوأت ،سساعدها في تنمية
م -وه -ب -ت -ه -ا ،شس -اركت ف -ي أل -ع -دي-د م-ن أل-م-ع-ارضش
ألتصسويرية ألوطنية وألدولية.

قصشة

بقلم :لعيفاوي طيب
ا◊لقة األو¤

كنت أسسكن خيمة في أحد ألمخيّمات ألمترأمية
أألط -رأف وأل -ذي ت -ن -ع -دم ف -ي -ه أبسس -ط شس-روط
ألحياة .كبر أبي و أمي وإأخوتي ،لم نكن نشسعر
بال ّضسجر أِو ألّتأاّوه بالّرغم من ألمعاناة وأنسسدأد
سس- -ب- -ل أل- -ع- -يشش ،إأّل ب -ع -د أِن أزدأد ع -دد أف -رأد
أسسرتي ،حينها سسعى أبي أن يتخذ خيمة أخرى
فباع شسياهه وحصسانه وأنتصسبت هذه ألخيمة
أل -ج -دي-دة أل-وأسس-ع-ة ب-ج-انب أل-خ-ي-م-ة أل-ق-دي-م-ة
ألّرثة ،وبعد شسهرين تّزوج أخي أألكبر ،وذأت
صسباح من فصسل ألصسيف ألحار ونحن مجتمعون
ح -ول م -ائ -دة أل -ف -ط -ور دأه -م ألّصس-ه-اي-ن-ة حّ-ي-ن-ا
بالمدّرعات ألتي كانت تنفث دخانها ألكثيف
ع -ن قصس -د ،م -م -ا أدى إأل -ى تسس -ج -ي -ل إأغ -م-اءأت
وأختناقات كثيرة خاصسة لدى ألعجزة وأألطفال
و ألّرضسع.
أشسهروأ أسسلحتهم في وجوه ألعّزل وحاصسروأ
ألمكان أغلقوأ كامل ألمنافذ وألممّرأت بحثوأ
عن جارنا فلم يجدوه ،أقتادوأ أبناءه وزوجته
أل-ح-ام-ل ف-ي شس-ه-ره-ا ألسس-اب-ع ،دف-ع-وه-م ب-ع-نف

زيتو Êالصصامد

ووضس -ع -وأ أك-ي-اسس-ا سس-ودأ ع-ل-ى رؤووسس-ه-م ب-ع-دم-ا
كبلوهم بإاحكام ثم غادروأ .
كان قد مّر من عمري ثمان سسنوأت كنت أفهم
أنا هؤولء هم من إأحتلوأ بÓدنا و شسّردوأ أهالينا
وتفننوأ في أضسطهادنا ،وكم حدثنا عنهم معلم
أل ّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وم-ن ب-ي-ن م-ا ق-ال :أن-ه-م دم-روأ
مدينتنا ألهادئة ألـُمسسالمة منذ عشسرأت ألسسنين
وأج -ب -رون -ا ع -ل -ى أل -ع -يشش ف -ي أل -خ -ي -م ،وت-حت
أل -قصس -دي -ر ،وأسس -ت-ب-اح-وأ أرأضس-ي-ن-ا ومسس-اج-دن-ا
وزجوأ باآللف من أبنائنا وأمهاتنا وإأخوتنا في
أل ّسس -ج -ون وأل -م -ع -ت -قÓ-ت ب-ذنب أو م-ن دون-ه أو
لمجرد أإلشستباه ،منهم من قضسى سسجينا ومنهم
من أفرج عنه مصسدوما أو معاقا بعد أن ذأق
أل- -وأن- -ا م -ن أل ُ-ت -ع -ذيب وأإله -ان -ة ،وألسس -ت Ó-ب
وألغترأب.
أخـذت عائلة جارنا إألى مكان مجهول ،وفي
مسس -اء ذلك أل -ي -وم أل -مشس -ؤووم ع -اد أل -ج -ار أل -ع-م
رمضسان وهو ل يعلم ما حدث لعائلته أقبلت
نحوه وأخبرته بكل كبيرة وصسغيرة بدأ هادئا
على غير عادته .كان متعبا يحمل فأاسسا على
كتفه بعد عمل شساق قضساه في مزرعته ألبعيدة
عن حّينا.
دخل وأتخذ مجلسسا مازألت ألفأاسش بين كلتا

يديه تبعته دخلت وجلسست بجانبه فلم ينطق
ب-ك-ل-م-ة وأح-دة .ب-ق-ي صس-ام-ت-ا ث-م ت-ن-ه-د ت-ن-ه-يدة
عميقة وقال :و»ألله خير منتقم« كررها مرأت
عدة .قام وأخذ قارورة ماء وشسرب حتى أرتوى،
وع -اد ل -ي -ج -لسش أل ُ-ق -رُف -صس -اء ُم-مسس-ك-ا ب-ال-ف-أاسش
ضساغطا عليها يبدو أّنه سسيخرج ،نظرت إألى
ع- -ي- -ن- -ي- -ه وإأل -ى قسس -م -ات وج -ه -ه أل -ذي أِح -م s-ر
وأع -تصس -رت أودأج -ه ،وإأل -ى ق -بضس -ت -ه ،أصس -اب-ع-ه
ت-ت-ح-رك أغ-مضش ع-ي-ن-ي-ه سس-م-عت ح-رك-ة وج-ل-بة
ي -ق -ت -رب أح -د م -ع -اون-ي-ه م-ن أل-خ-ي-م-ة وبصس-وت
ج - -ه- -وري ي- -ن- -ادي ي- -ا ع- -م رمضس- -ان ..رمضس- -ان
ألجّرأفات إأنها أآلن في مزرعتك خرجنا نجري
خ -ل -ف -ه ك -انت أل -ج -رأف -ات أل -م -دع -م -ة ب -آال-ي-ات
عسسكرية وعدد ل يحصسى من جنود ألحتÓل
تجّرف أشسجار ألزيتون وألتّفاح ،أقتلعوها بحقد
دفين وفي دقائق معدودأت لم يتمالك جارنا
ألمسسكين نفسسه فاسستل خنجره صسائحا :توقفوأ
يا مجرمين عليكم لعنة ألله أيها أألوغاد و أّتجه
ن -ح -وه -م غ -ي-ر م-ب-ال وبسس-رع-ة خ-اط-ف-ة أصس-اب
جنديا بطعنة في صسدره وهم بأان يعيد ألطعنة
ثانية وثالثة و .......لكنهم أحاطوأ به ألكÓب
أل -مسس-ع-ورة وأوسس-ع-وه ضس-رب-ا ورب-ط-وه إأل-ى ج-ذع
نخلة وألّدماء تنزف من فمه وجبينه لتختلط

بثرى أألرضش ،ووأصسلوأ تجريفهم وأشسعلوأ ألنار
في حقول ألقمح وألشّسعير بعد كّل هذأ أإلجرأم
ولْsوأ عائدين أألدبار تاركين ألخرأب وألّدمار .
بقيت أرأقب ما يجري عن كثب من ورأء ثلة
منخفضسة .لم أصسدق ما حدث وتسساءلت في
قرأرة نفسسي :أُيعقل أن ُينتقم حّتى من ألّنبات؛
أسستجمعت ِقوأي وُرحت أقّلب أشسجار ألتّفاح
ألتي أخرجت ثمارها أل ّصسغيرة حتى أّنه لم يبق
ع -ل -ى أن تصس -ي -ر ط-اَزج-ة إأل ع-دة أسس-اب-ي-ع ،أم-ا
أشسجار ألّزيتون ألتي َهَوت ُممتلئة فظلت أليام
خضس -رأء ت-ن-بضش بسس-ر أل-ح-ي-اة ت-ظ-ه-ر صس-م-وده-ا
وتحديها ألعدأد أإلنسسان وأألرضش و ألوجود.
يا إألهي إأنها أإلرث وألكنز ألذي حافظ عليه
أج -دأدن -ا وف -ي ل -م -ح أل -بصس -ر ُت -ب -اد وع -ن ب-ك-رة
أبيها( ....يتبع).
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اŸغرب يواصسل حملة مداهمات مروعة ضسد آا’ف اŸهاجرين والÓجئÚ
قالت منظمة ألعفو ألدولية ،أإن
«حملة أŸدأهمات ألوأسشعة
وأŸتوأصشلة ألتي تقوم بها ألسشلطات
أŸغربية ضشد أآلف أŸهاجرين من
جنوب ألصشحرأء ألكÈى وطالبي
أللجوء وألÓجئ ،Úششما‹ ألبÓد،
دون أتباع ألإجرأءأت ألقانونية
ألوأجبة ،تعت Èقاسشية وغÒ
قانونية».
ق -الت ه -ب -ة م -رأي-ف -م-دي-رة ب-رن-ام-ج ألشس-رق
أألوسسط شسمال إأفريقيا Ãنظمة ألعفو ألدولية-
‘ تقرير نشسرته ،أمسس أ÷معة ،أن هذه أ◊ملة
«أŸروع- -ة ع- -ل- -ى أŸه- -اج- -ري -ن وأل Ó-ج -ئ‘ Ú
أŸغرب قاسسية وغ Òقانونية على حد سسوأء،
إأنها “ثل أنتكاسسًا يثÒ
أل- -ق- -ل- -ق م -ن ق -ب -ل ح -ك -وم -ة ق -دمت ع -ام 2013
ألتزأمات جديدة بشسأان سسياسسة أللجوء وألهجرة،
÷عل أŸغرب بلدأً Áتثل للمعاي Òألدولية».
ف -م -ن -ذ ن -ه -اي -ة شس -ه -ر ج-وي-ل-ي-ة أŸاضس-ي ،ق-امت
ألشس -رط -ة أŸغ -رب -ي -ة ،م-ع ق-وأت أل-درك أŸل-ك-ي
أŸغ - -رب - -ي وأل - -ق- -وأت أŸسس- -اع- -دة أŸغ- -رب- -ي- -ة،
Ãدأهمات كبÒة على أألحياء ألتي يعيشس فيها
ألÓجئون وأŸهاجرون ‘ عدة مدن ،وبشسكل
مكثف ،خاصسة ‘ أŸقاطعات ألشسمالية
من مدن (طنجة وألناظور وتطوأن) أÛاورة
للحدود أإلسسبانية ،بحسسب ألتقرير.
دعت مديرة برنامج ألشسرق أألوسسط شسمال
أف -ري -ق -ي -ا Ãن -ظ-م-ة أل-ع-ف-و أل-دول-ي-ة ،ألسس-ل-ط-ات
أŸغربية أ ¤وقف أŸدأهمات ألتمييزية على
ألفور ،وأليفاء باللتزأمات أإليجابية ألتي ”
أل -ت -ع-ه-د ب-ه-ا خÓ-ل ألسس-ن-وأت أÿمسس أŸاضس-ي-ة
لحÎأم أ◊قوق أإلنسسانية للمهاجرين.
أضسافت أنه « للمضسي قدمًا ،يجب أن تعتمد
ق- -ان- -ون -ا ل -ل -ج -وء ي -ح -دد أإلج -رأءأت وأ◊م -اي -ة
ألصس -ح-ي-ح-ة Ãا ي-ت-م-اشس-ى م-ع أل-ق-ان-ون أل-دو‹»،
وأصس- -ف- -ة أ◊م- -ل -ة أŸروع -ة ع -ل -ى أŸه -اج -ري -ن
وألÓجئ ‘ ÚأŸغرب بـ «ألقاسسية وغ Òقانونية
على حد سسوأء».
ووفقًا للجمعية أŸغربية ◊قوق أإلنسسان« ،فقد
أجتاحت أŸدأهمات منذ جويلية أŸاضسي ،ما
ي - -ق- -در ب- -خ- -مسس- -ة آألف شس- -خصس ،وُكّ- -دسس- -وأ ‘
أ◊افÓت ،وتركوأ ‘ مناطق نائية قريبة من
أ◊دود أ÷زأئرية أو ‘ جنوب ألبÓد».
ق -امت أ÷م -ع -ي -ة أŸغ -رب -ي -ة ◊ق-وق أإلنسس-ان
Ãرأق- -ب- -ة ع- -دد أ◊افÓ- -ت أل- -ت- -ي غ- -ادرت م -ن
«طنجة وتطوأن وألناظور» وعددت تقديرأت
لعدد أألشسخاصس ألذين ” ضسبطهم.
كانت أألجهزة أألمنية أŸغربية ،قد أعتقلت يوم
 31أوت أŸاضسي ،وبشسكل تعسسفي ما يقدر بنحو
 150شسخصسًا من جنوب ألصسحرأء ‘ «طنجة»،

ق -ب -ل ن -ق -ل-ه-م إأ ¤أŸدن أ÷ن-وب-ي-ة ح-يث ت-رك-وأ
هناك.
أبلغ ألفرع أÙلي للجمعية أŸغربية ◊قوق
أإلنسسان ،منظمة ألعفو ألدولية ،أن أŸهاجرين
قد أعتقلوأ بعد أن بدأوأ أحتجاجاً صسغÒأً أمام
أل- -ق -نصس -ل -ي -ة أإلسس -ب -ان -ي -ة ،م -ط -ال -ب Úب -ا◊ري -ة
للمهاجرين من جنوب ألصسحرأء ‘ أŸغرب.
مهاجرون مكبلون ُهجّروأ قسشرًأ أإ¤
مناطق نائية
وفقًا Ÿعلومات حصسلت عليها منظمة ألعفو
ألدولية بشسأان حملة أŸدأهمات أ÷ارية ،فقد
أع-ت-ق-لت ألسس-ل-ط-ات أŸه-اج-ري-ن وطالبي أللجوء
وألÓجئ Úدون ألتحقق من وثائقهم ألقانونية،
وأحتجزتهم لسساعات قليلة ،وأخذت بصسماتهم،
ثم أرغمتهم على
ركوب أ◊افÓت مكبل Úباألصسفاد  ،أو ‘ بعضس
جروأ
أ◊الت كانت أيديهم مقيدة با◊بل ،وُه ّ
قسس -رأً إأ ¤م -ن -اط -ق ن -ائ -ي -ة ق -ري -ب -ة م -ن أ◊دود
أ÷زأئ -ري -ة ،أو ‘ أŸن -اط -ق أل -ن -ائ -ي-ة أ÷ن-وب-ي-ة
ألقريبة من «تزنيت وألرشسيدية وبن جرير وبني
مÓل ومرأكشس».
‘ ألعديد من أ◊الت ،كان على أŸهاجرين
ألسس Òلعدة كيلومÎأت قبل ألوصسول إأ ¤أول
م -رك -ز حضس -ري Áك-ن-ه-م م-ن خÓ-ل-ه أل-ع-ودة إأ¤
أوطانهم.
ووف -ق ً-ا ل -وك -ال -ة أأل· أŸت -ح -دة ل Ó-ج -ئ‘ Ú

ألرباط ،فقد ” خÓل أألحدأث أألخÒة ،نقل ما
ل يقل عن  14طالب ÷وء و  4لجئ ÚمسسجلÚ
‘ أŸغرب قسسرأً إأ ¤جنوب ألبÓد.
أشسار ألتقرير أ ¤أحد أألمثلة ألشسنيعة بشسكل
خاصس ،أين أعُتقلت ‘  7أوت أŸاضسي إأحدى
ألÓجئات ‘ «طنجة» مع أبنها ألبالغ من ألعمر
سسنة وأحدة ،وقد أُرغما على ركوب حافلة ،ثم
أطلق سسرأحهما فيما بعد ‘» ألقنيطرة» على
بعد  200كيلوم.Î
أأطفال يتعّرضشون لسشوء معاملة
‘ هذأ ألسسياق ،أشسارت مرأيف أ ¤أنه «Ÿن
أŸروع أن نرى أألطفال ألصسغار من ب Úأولئك
ألذين تعرضسوأ لهذه ألعقوبات ألوحشسية ،وكذلك
ط -ال -ب-وأ ألّ-ل-ج-وء وألÓ-ج-ئ-ون أŸعÎف ب-ه-م م-ن
أأل· أŸت- -ح- -دة ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إأ ¤أŸه -اج -ري -ن
أŸسسجل Úألذين يحملون
ب -ط -اق -ات إأق -ام -ة» ،ب -ي -ن -م-ا م-ن ح-ق ألسس-ل-ط-ات
أŸغ -رب -ي -ة ت -ن -ظ -ي -م ع -م-ل-ي-ات أل-دخ-ول وأل-ب-ق-اء
وأÿروج ،فيجب ‡ارسسة هذأ أ◊ق بطريقة
تتماشسى مع ألقانون ألدو‹ ◊قوق أإلنسسان،
ووفقًا لتفاقية ألÓجئ.»Ú
قامت قوأت أألمن أŸغربية Ãدأهمات عنيفة
ع -ل -ى أŸسس -ت -وط -ن -ات أل -عشس -وأئ-ي-ة وأıي-م-ات
أŸؤوقتة ألتي يقطنها أŸهاجرون حول «طنجة»
و»ألناظور» ،ونقطة ألعبور إأ ¤جيب «سسبتة»
أإلسسبا.Ê

عودة أÓŸحة أ÷وية Ÿطار معيتيقة بعد توقفها أسشبوًعا

أاعضساء ›لسس اأ’من :لن يكون هناك حل عسسكري ‘ ليبيا

لمن ألدو‹ على أنه
ششدد أعضشاء ›لسس أ أ
ل Áكن أن يكون هناك حل عسشكري ‘
ليبيا ،ودعوأ إأﬁ ¤اسشبة أولئك ألذين
يقوضشون سشÓم ألبÓد وأمنها.
ج -اء ذلك ‘ ب -ي -ان ل-ل-ت-ع-ق-يب ع-ل-ى أإلح-اط-ة أل-ت-ي
 ·ÓأŸتحدة
Óم Úألعام ل أ
قدمها أŸمثل أÿاصس ل أ
‘ ليبيا ،غسسان سسÓمة ،أألربعاء أŸاضسي ،حول
تطورأت أألوضساع ألسسياسسية وأألمنية ‘ ليبيا.
فيما رحب أعضساء ›لسس أألمن بالنتائج ألتي
أسسفرت عنها جهود ألوسساطة ألتي قامت بها ألبعثة
أأل‡ية ‘  4سسبتم Èبالتوصسل إأ ¤وقف إلطÓق
ألنار ‘ طرأبلسس ألتي شسهدت أعمال أقتتال أسستمر
أك Ìم -ن أسس-ب-وع ،أك-دوأ دع-م-ه-م ألشس-دي-د ل-ل-م-م-ث-ل
أأل‡ي ،وم - -ا ع- -رضس- -ه م- -ن أسس- -ت- -ع- -دأد ل- -ت- -ق- -دË
أŸسساعدة ألفنية للتحقق من وقف إأطÓق ألنار
ورصسد ألنتهاكات ووضسع ترتيبات أمنية مسستدأمة.
أسس -ت -ع -رضس غسس -ان سس Ó-م -ة ‘ ،إأح -اط -ت -ه أم -ام
أÛلسس ،جهود ألوسساطة ألتي قامت بها ألبعثة
أأل‡ية ب Úأطرأف ألنزأع أŸسسلح ألذي شسهدته
ألعاصسمة طرأبلسس ،وألذي أسسفر عن ‚احها ‘
إأقناع أطرأف بالتوقيع على أتفاق لوقف إأطÓق
أل -ن -ار ،وإأي -ق -اف ألق-ت-ت-ال ،وب-دء إأع-ادة أل-ن-ظ-ام ‘
طرأبلسس.
قال سسÓمة« :إأن أأل· أŸتحدة وأÛتمع ألدو‹
يرأقبان ألوضسع وأي ›موعة تعمد إأ ¤أنتهاك
ألتفاق سسوف ُتحاسسب .لقد Œاوزنا زمن أإلفÓت

من ألعقاب ولن نسسمح بتكرأر ما حدث ‘ .»2014
أوضسح سسÓمة أن ألبعثة أأل‡ية ‘ ليبيا «تركز
ج -ه -وده -ا Ãج -ال :Úم -رأج-ع-ة ألÎت-ي-ب-ات أألم-ن-ي-ة
بطرأبلسس بغية أ◊uد من تأاث ÒأÛموعات ألتي
ت-ل-ج-أا ل-لسسÓ-ح ل-ت-ح-ق-ي-ق م-آارب شس-خصسية ،ومعا÷ة
ألقضسايا ألقتصسادية ألتي تشسكل أسساسس أألزمة»،
مشس- -دًدأ ع- -ل -ى أن -ه «ل -ن ي -ك -ون ه -ن -اك أي ف -رصس -ة
ÓصسÓحات ألقتصسادية وألعملية ألسسياسسية إأذأ ⁄
ل إ
ي-ت-م وضس-ع ح-د ل-ع-م-ل-ي-ات أل-ن-هب»-.أعضس-اء ›لسس
أألمن قلقون من ألوضسع أإلنسسا ‘ Êليبيا
وشسهدت ألعاصسمة طرأبلسس على مدأر أك Ìمن
أسس -ب -وع أع -م -ال أق -ت -ت -ال ع -ن -ي-ف-ة ،أسس-ق-طت ق-ت-ل-ى
ومصساب ،Úأنتهت باتفاق على وقف إأطÓق ألنار
برعاية من أأل· أŸتحدة.
م -ن ن -اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،أل-ت-ق-ى ن-ائب رئ-يسس أÛلسس
أل -رئ -اسس -ي أح -م -د م -ع -ي-ت-ي-ق ،أÿم-يسس ،أŸب-ع-وث
أأل‡ي لدى ليبيا غسسان سسÓمة ،ونائبته للشسؤوون
ألسسياسسية سستيفا Êويليامز ،لبحث آألية دعم حكومة
أل -وف -اق وضس -م-ان وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار ‘ أل-ع-اصس-م-ة
طرأبلسس.
أوضسح نائب رئيسس أÛلسس ألرئاسسي ‘ ،بيان
مقتضسب على صسفحته ألرسسمية ،أمسس أ÷معة ،إأن
أللقاء ألذي ُعقد ‘ مقر ألبعثة أأل‡ية ،تناول
أيضًسا ألتنسسيق إلجرأء ألÎتيبات أألمنية ألتي يتم
أإلعدأد لها ،باإلضسافة إأ ¤ألتنسسيق حول ألجتماع
أŸزمع عقده ،غدٍ أ أألحد ‘ ،مدينة ألزأوية؛

لسستكمال باقي ألÎتيبات أÿاصسة بالتهدئة.
كما ألتقى معيتيق منسسقة ألبعثة للشسؤوون أإلنسسانية
ماريا ريبÒيو ،لبحث تنفيذ عدد من أÿطوأت من
أج-ل ت-رت-يب خ-ط-وأت ع-م-ل-ي-ة وسس-ري-ع-ة للموأطنÚ
أŸتضسررين من ألشستباكات ،وتوف Òأحتياجاتهم.
مطار معيتيقة يعود للعمل
عادت حركة أÓŸحة أ÷وية Ÿطار معيتيقة
ألدو‹ ‘ ألعاصسمة ألليبية طرأبلسس مسس أ÷معة،
ب -ع -د ت -وق -ف -ه -ا أسس-ب-وًع-ا ن-ت-ي-ج-ة سس-ق-وط ق-ذأئ-ف
عشسوأئية بجانب أŸطار ،ما تسسبب ‘ أإغÓقه
بحسسب مسسوؤول ‘ أŸطار .قال مدير أŸطار،
لطفي ألطبيب ،أإن حركة أÓŸحة أ÷وية عادت،
صسباح أمسس ،باسسئتناف عدد من ألرحÓت بعد
ت -وق -ف دأم أسس -ب -وًع -ا ،وف -ق ألأن -اضس -ول .أضس -اف
ألطبيب أن «أŸطار أسستقبل أول رحلة ،صسباح
أمسس ،قادمة من أŸدينة أŸنورة ،وتقل عدًدأ من
أ◊جاج ألليبي Úوهناك رحلة أقلعت قبل قليل
متجهة أإ ¤تونسس».
أشسار ألطبيب أإ ¤أن شسركات ألنقل أ÷وية ⁄
ت -رج -ع بشس -ك -ل ك -ام -ل ،م-وضسً-ح-ا أن ه-ن-اك ب-عضس
ألشس -رك -ات ف -ق-ط أسس-ت-اأن-فت رحÓ-ت-ه-ا م-ن م-ط-ار
معيتيقة ،وهناك شسركات أخرى سستسستاأنف عملها
تدريجيًا خÓل ألسساعات ألقادمة .ولفت ألطبيب
باأن ألعمل حتى ألآن يسس Òبشسكل جيد ،بعد هدوء
ألأوضساع ألأمنية ‘ ألعاصسمة.

أسشبوع من ألحتجاجات يخّلف  11قتيÓ

جلسسة اسستثنائية للŸÈان العراقي اليوم لبحث ا’ضسطرابات ‘ البصسرة
أعلن ألŸÈان ألعرأقي ،أمسس أ÷معة ،أنه سسيعقد ،أليوم
ألسس -بت ،ج-لسس-ة خ-اصس-ة Ÿن-اقشس-ة «أŸشس-اك-ل وأل-ت-ط-ورأت
أألخÒة» ‘ مدينة «ألبصسرة جنوبي ألبÓد» و ألتي تشسهد
أح -ت -ج -اج -ات م-ن-ذ شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أŸاضس-ي ،ع-ل-ى ت-ردي
أÿدمات وألفسساد وأرتفاع معدلت ألبطالة ‘ ألبÓد.
قال بيان صسادر عن ›لسس ألنوأب ،أمسس ،إأنه »،بناء على
طلب مقدم من  54نائبا لعقد جلسسة خاصسة Ÿناقشسة وضسع
ألبصسرة  ،وجه رئيسس ألسسن (ﬁمد علي زيني) بعقد جلسسة
Ÿناقشسة أŸشساكل وأ◊لول وألتطورأت أألخÒة ،بحضسور
رئيسس ›لسس ألوزرأء وألوزرأء أŸعني.»Ú
كان رجل ألدين ألشسيعي ألبارز مقتدى ألصسدر ،قد دعا
أÿميسس إأ ¤ضسرورة عقد جلسسة برŸانية ‘ موعد

أقصساه أألحد أŸقبل Ÿناقشسة أألوضساع ‘ ألبصسرة.
Œددت ألتظاهرأت ‘ مدينة ألبصسرة مع مطلع سسبتمÈ
أ÷اري على خلفية تلوث مياه ألشسرب ‘ كÈى مدن
أ÷نوب ألعرأقي وتسسمم أŸئات من سسكانها ‘ ألونة
أألخÒة ،بحسسب وسسائل إأعÓم ﬁلية.
خÓ-ل م-ظ-اه-رأت شس-ه-دت-ه-ا أل-بصس-رة أل-ثÓ-ث-اء أŸاضسي
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ت -وف ÒأŸاء ألصس -ال -ح ل-لشس-رب وأÿدم-ات
أألسساسسية وفرصس عمل ،قتل خمسسة ﬁتج Úوأصسيب 68
أخرون من بينهم  27من عناصسر أألمن ‘ مصسادمات بÚ
أ÷ان -ب ،Úب -حسسب وزأرة ألصس -ح -ة أل -ع -رأق -ي-ة .وت-ط-ورت
أŸظاهرأت ،أÿميسس ،إأ ¤أعمال عنف وحرق طالت
مقارأ حكومية وحزبية ،ما دفع ألسسلطات أÙلية إأ¤

فرضس حظر للتجوأل ‘ مدينة ألبصسرة وضسوأحيها .هذأ ،
ووصسلت حصسيلة قتلى متظاهري ألحتجاجات ألشسعبية
Ãدينة ألبصسرة جنوب ألعرأق ،إأ 11 ¤شسخ ًصسا ،خÓل
أسسبوع.
أفاد طبيب ‘ أŸسستشسفى ألعام بالبصسرة ،أمسس أ÷معة،
أن متظاهرين أثن Úتوفيا مسساء أÿميسس ،خÓل أعمال
ألعنف ألتي رأفقت ألحتجاجات ألشسعبية ‘ ألبصسرة.
أضساف أŸصسدر ،أن أحد أŸتظاهرين قتل نتيجة إأصسابته
ب -رصس -اصس سس Ó-ح ن -اري ،وأآلخ -ر ج -رأء ت -ع -رضس-ه ◊روق
شسديدة .ومنذ بدء ألحتجاجات بالبصسرة 9 ‘ ،جويلية
أŸاضس -ي ،وصس-ل أل-ع-دد أإلج-م-ا‹ ل-ل-ق-ت-ل-ى  26متظاهًرأ،
حسسب أرقام أŸفوضسية ألعليا ◊قوق أإلنسسان.

‘ بعضس أ◊الت ألتي وثقتها منظمة ألعفو
ألدولية ،قامت أجهزة أألمن بإاضسرأم ألنار ‘
أıيمات ،وحرق ‡تلكات أŸهاجرين وسسرقة
ألهوأتف أÙمولة.
قال أحد أŸهاجرين -ألذي عاشس ‘ أŸغرب
Ÿدة أربع سسنوأتŸ -نظمة ألعفو ألدولية ،إأن
قوأت ألشسرطة وألدرك أŸغربي »Úأقتحما بعنف
منزله ‘ حي «مسسنانة « ب»طنجة» يوم  26أوت
أŸاضسي فجرأ  ،وهم ملثمون وكسسروأ بابنا،
وبدأوأ بالقبضس على أفرأد عائلتيÃ ،ا ‘ ذلك
أل -نسس -اء وأألط -ف -ال .وك -انت ه -ن-اك أل-ع-دي-د م-ن
ألسسيارأت ‘ أÿارج أثناء أقتحام أŸسسؤوولÚ
Ÿنازل جÒأننا» 23 ‘ .أوت أŸاضسي ،طردت
ألسسلطات أإلسسبانية ›موعة من  116شسخصس
من بلدأن ﬂتلفة ‘ أفريقيا جنوب ألصسحرأء،
ونقلتهم من جيب «سسبتة» ألإسسبا Êإأ ¤أŸغرب.
“ت عملية ألطرد بعد يوم وأحد من وصسول
أÛموعة إأ ¤أألرأضسي أإلسسبانية من أŸغرب
عن طريق عبور ألسسياج على طول أ◊دود ‘
«سسبتة».
ت -ث Òألسس-رع-ة أل-ت-ي “ت ب-ه-ا ت-ن-ف-ي-ذ أل-ع-م-ل-ي-ة
أل -تسس -اؤولت ح -ول أحÎأم ألسس-ل-ط-ات أإلسس-ب-ان-ي-ة
ل -لضس -م -ان -ات أŸوضس -وع -ي -ة وأإلج -رأئ -ي -ة خ Ó-ل
جلة».
إأجرأءأت أإلعادة «أŸع ّ

ففي أقل من  24سساعة ألتي ُقضسيت ‘ إأسسبانيا،
قدم ﬁ 12اميًا فقط مشسورة قانونية إأ ¤جميع
أألف- -رأد  ،116ح ّ-د بشس -دة م -ن حصس -ول -ه -م ع -ل -ى
معلومات مناسسبة عن حقوقهم ،وكيفية ألتقدم
بطلب للحصسول على أللجوء ،إأذأ رغبوأ ‘ ذلك،
يضسيف ألتقرير.
عÓوة على ذلك ُ ⁄يبلغ أÙامون بأانه سسيتم
طرد موكليهم ‘ أقل من  24سساعة ،ما يحرمهم
من فرصسة ألطعن بفعالية ‘ عملية إأعادتهم.
كما  ⁄يكن هناك تقييم للمخاطر أÙتملة
ألتي Áكن أن يوأجهها أألفرأد ‘ أŸغرب.
زعمت ألسسلطات أإلسسبانية أن ألعملية «قانونية
ومÈرة على أسساسس أن أŸهاجرين قد أرتكبوأ
أع -م -ال ع -ن-ف غ Òم-ق-ب-ول-ة ضس-د مسس-ؤوو‹ أ◊دود
Óصسابة
أإلسسبانية ،وألتي بسسببها كان سسيتعرضس ل إ
سسبعة من هؤولء أŸسسؤوول ،»Úوفقًا Ÿا ذكرته هيئة
أ◊رسس ألوطني.
طرد جماعي
 ⁄تر منظمة ألعفو ألدولية أي دليل «يعزز هذأ
أل -ت -أاك -ي -د أل -ذي ل يÈر ع-ل-ى أي-ة ح-ال ،ع-م-ل-ي-ة
أإلعادة أŸعجلة ،ول أي خرق للتزأم إأسسبانيا
ب -ت -زوي-د أألشس-خ-اصس ب-ف-رصس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ت-وفÒ
أ◊ماية ألدولية لهم» .عندما وصسل أŸهاجرون
أŸطرودون إأ ¤أŸغرب ،أحتجزتهم ألسسلطات
‘ سسجن «تطوأن» أÙلي ،وأُتهم  17منهم بـ
«أإلق- -ام- -ة وأÿروج غ Òأل- -ق- -ان -ون »Úو «إأه -ان -ة
موظف Úعمومي »Úو «ألتمرد أŸسسلح» و «حيازة
أألسسلحة» ،سسيحاكمون ‘  10سسبتم Èأ÷اري.
قالت مرأيف« ،على ألرغم من وجود فيما يبدو
إأج- -رأء أإلع- -ادة ،ف- -ق- -د ت- -ق -اعسست ألسس -ل -ط -ات
أإلسسبانية بوضسوح ‘ أ◊فاظ على ألضسمانات
أألسساسسية ،بل قامت بالطرد أ÷ماعي لـ 116
شسخصس إأ ¤بلد Áكن أن يتعرضسوأ فيه لنتهاكات
جسسيمة ◊قوق
أإلنسسان» .و أضسافت »،كثÒأً ما تشسيد ألسسلطات
أإلسس -ب -ان-ي-ة ب-ا÷ه-ود أŸب-ذول-ة ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى
ألهجرة غ Òألشسرعية من أŸغرب إأ ¤إأسسبانيا،
وألتي توأصسل ألتعاون مع أŸغرب لوقف وصسول
أŸهاجرين وألÓجئ Úدون تكييف هذأ ألتعاون
على أسساسس
أحÎأم ح-ق-وق ج-م-ي-ع أألشس-خ-اصس أŸه-اج-ري-ن.
فيجب على إأسسبانيا وأل–اد أألوروبي بشسكل
ع -ام ،إأع -ادة ت-رك-ي-ز ت-ع-اون-ه-م-ا م-ع أŸغ-رب ،م-ع
إأعطاء أألولوية ◊ماية حقوق أإلنسسان ،وإأنشساء
نظام ÷وء ‘ ألبÓد ،كما هو مطلوب Ãوجب
ألقانون ألدو‹ «.

للتفاف على أحكام أÙكمة ألوروبية
نّددت Ãحاولت أ إ

البوليسساريو مسستعدة للتعاون مع اأ’· اŸتحدة
لتقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي
لمانة ألوطنية ÷بهة ألبوليسشاربو،
أكد مكتب أ أ
لول ،أسشتعدأد ألطرف ألصشحرأوي للتعاون
أمسس أ أ
 ·ÓأŸتحدة ومبعوثه
مع جهود ألم Úألعام ل أ
ألششخصشي من أجل ألتوصشل إأ ¤حل يكفل حق
تقرير أŸصش Òللششعب ألصشحرأوي ،كما دعا إأ¤
لمن ألصشادر ششهر أفريل
ذلك قرأر ›لسس أ أ
أŸاضشي.
‘ سسياق ذي صسلة ع ÈأŸكتب كذلك عن أسستعدأد
أ÷مهورية ألصسحرأوية للتعاون مع آألية أل–اد أإلفريقي
لدعم ›هود أأل· أŸتحدة إليجاد حل للنزأع من خÓل
أسستكمال تصسفية ألسستعمار من آأخر مسستعمرة ‘ ألقارة
ألفريقية.
Óم -ان -ة أل-وط-ن-ي-ة ÷ب-ه-ة
ك -م -ا ن -دد أŸك -تب أل -دأئ -م ل  -أ
ألبوليسساريو باÙاولت ألتي Œري على مسستوى أإل–اد
أألوروبي لÓلتفاف على أحكام أÙكمة ألروبية إلضسفاء
شسرعية زأئفة على نهبها ألÓشسرعي للÌوأت ألطبيعية
ل -لصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،أل -ت -ي ه -ي م -لك حصس-ري ل-لشس-عب
ألصسحرأوي.
أكد أŸكتب أن أي أسستغÓل للÌوأت ألطبيعية للصسحرأء
أل -غ -رب-ي-ة أو تصس-رف ف-ي-ه-ا دون م-وأف-ق-ت-ه ي-ع-ت Èع-م Ó-ل
أخÓقيا ،وﬂالفا للقانون ألدو‹ ،يعمق معاناة ألشسعب
ألصسحرأوي ويكرسس ألحتÓل أŸغربي ألظا ⁄للصسحرأء
ألغربية.
جدد أŸكتب ‘ بيان توج أجتماعه ،أول أمسس ،مطالبته
أل–اد أألوروبي باحÎأم أحكام ﬁكمة ألعدل أألوروبية
ألتي أكدت مرأرأ على أن ألصسحرأء ألغربية وأŸملكة
أŸغ-رب-ي-ة إأق-ل-ي-م-ان م-ن-فصسÓ-ن وم-ت-م-اي-زأن وبالتا‹ عدم
شس -رع -ي -ة أي -ة أت -ف -اق -ي -ات شس -رأك -ة ب Úأل–اد أألوروب -ي
وأŸغرب تشسمل ألصسحرأء ألغربية.
Óمانة ألوطنية أÿميسس أجتماعا
وعقد أŸكتب ألدأئم ل أ
Ãق -ر رئ -اسس -ة أ÷م -ه-وري-ة ،ب-رئ-اسس-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة،
أألم Úألعام ÷بهة ألبوليسساريو إأبرأهيم غا‹ ،خصسصس
لتدأرسس آأخر ألتطورأت ألتي تعرفها ألقضسية ألوطنية.
ب -خصس -وصس أل -ت -ع -اط -ي م-ع أأل· أŸت-ح-دة أسس-ت-ع-رضس
ألجتماع آأخر أŸسستجدأت ،خصسوصسا بعد أإلحاطة ألتي
 ·ÓأŸتحدة
Óم Úألعام ل أ
قدمها أŸبعوث ألشسخصسي ل أ
إأ› ¤لسس أألمن ألدو‹ وألتي عرضس فيها أÿطوأت
ألتي ينوي أتباعها بهدف إأجرأء مفاوضسات مباشسرة بÚ
طر‘ ألنزأع ،جبهة ألبوليسساريو وأŸملكةأŸغربية.
أكد ألجتماع أسستعدأد ألطرف ألصسحرأوي للتعاون مع
 ·ÓأŸتحدة ومبعوثه ألشسخصسي من
جهود ألم Úألعام ل أ
أجل ألتوصسل إأ ¤حل يكفل حق تقرير أŸصس Òللشسعب
ألصسحرأوي ،كما دعا إأ ¤ذلك قرأر ›لسس أألمن ألصسادر،

شسهر أفريل أŸاضسي.
ووق- -ف ألج -ت -م -اع ع -ن -د آأخ -ر مسس -ت -ج -دأت أن -ت -ف -اضس -ة
ألسستقÓل ،حيث ندد Ãا أقدمت عليه سسلطات ألحتÓل
أŸغربي من تدخÓت همجية ضسد أŸظاهرأت ألسسلمية
أل -ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا أ÷م-اه Òألصس-ح-رأوي-ة أث-ن-اء زي-ارة ب-ع-ث-ة
ألŸÈان أألوروبي ،أين أطلق نظام ألحتÓل أŸغربي
أل-ع-ن-ان ıت-ل-ف ق-وأت-ه أل-ق-م-ع-ي-ة ل-ت-ق-وم ب-أابشس-ع أسس-ال-يب
ألبطشس وألتنكيل ‘ حق أŸوأطن Úألعزل ألذين خرجوأ
للتعب Òعن رفضسم لوأقع ألحتÓل أŸفروضس عليهم منذ
 31أكتوبر  .1975وبهذه أŸناسسبة جدد ألجتماع مطالبة
أل· أŸت -ح -دة ب -ت -وف Òأ◊م -اي -ة أل Ó-زم -ة ل -ل-م-وأط-نÚ
ألصسحرأوي Úأألبرياء من خÓل تكليف بعثتها ،أŸينورسسو،
Ãرأقبة حقوق أإلنسسان وألتقرير عنها.
‘ أألخ Òأه -اب ألج -ت -م -اع ب -ك -ل ألصس-ح-رأوي Úأي-ن-م-ا
ت -وأج -دوأﬂ ‘ ،ي -م -ات أل -ع -زة وأل -ك-رأم-ة و‘ أألرأضس-ي
أÙررة ‘ ،أألرضس أÙت - -ل - -ة وج - -ن - -وب أŸغ - -رب‘ ،
أ÷اليات وألشستات ،لرصس ألصسفوف وألسستعدأد للمزيد
من ألعطاء وألتضسحيات –ت رأية رأئدة ألكفاح وأŸمثله
ألشسرعي وألوحيد للشسعب ألصسحرأوي  -أ÷بهة ألشسعبية
لتحرير ألسساقية أ◊مرأء ووأدي ألذهب -حتى –قيق
ألنصسر وفرضس أÿيارأت ألوطنية أŸقدسسة ‘ ألسستقÓل
وب-ن-اء أل-دول-ة ألصس-ح-رأوي-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ع-ل-ى ك-ام-ل ت-رأب-ها
ألوطني.
لسشاليب أŸغربية «غÒ
أوروغوأي تفضشح أ أ
لخÓقية»
أ أ
” ق -ب -ل ي -وم ،Úت -ن -ظ -ي -م ن -دوة خ -اصس-ة ح-ول دور دول-ة
ألوروغوأي دأخل ›لسس ألمن ألدو‹ أثناء مأاموريتها
‘ ›لسس أألمن فضسح فيها ألسساليب أŸغربية «غÒ
ألخÓقية «من أجل تغ Òموأقف دول دأخل ›لسس
ألمن ‘ مايخصس ألقضسية ألصسحرأوية  ،مشسÒأ أ ¤ما
تعرضست له من صسعوبات و ضسغوطات حول جملة من
ألقضسايا و ألنزأعات ألدولية من بينها ألقضسية ألصسحرأوية.
ألندوة نشسطها ألسسف Òألورغوأيي ‘ أل· أŸتحدة
ألبياو روسسلي و وزير أÿارجية رأدولف نينا نوفا و نائبة
رئيسس أ÷مهورية و رئيسسة ألŸÈان لويسسا و زوجة
أل- -رئ- -يسس ألسس- -اب- -ق م- -ي- -خ- -ي -ك -ا  ،وذلك Ãق -ر ألŸÈان
ألروغوأ.Ê
أكد ألسسف Òألورغوأي ‘ أل· أŸتحدة ألبياو روسسلي
أنه تعرضس لهجمة شسرسسة من طرف ألسسف ÒأŸغربي ‘
أل· أŸتحدة  ،فظل صسامدأ متمسسكا Ãبادئ بÓده فيما
ي -خصس قضس -ي-ة ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ح-ت-ى ن-ه-اي-ة م-ام-وري-ة
ألورغوأى .
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لبيضس بسسبب مقال «إŸقاومة» ‘ «نيويورك تاÁز»
غليان بالبيت إ أ

سسناتورة أامريكية تقÎح العودة إا ¤الدسستور إلزاحة ترامب
لمريكية –ديد هوية كاتب إŸقال إلذي نشسرته صسحيفة نيويورك تاÁز،
لدإرة إ أ
وسسط أإجوإء من إلشسك وإلريبة– ،اول إ إ
لربعاء ،بدون توقيع وندد Ãا وصسفه «سسلوكا خطÒإ ومزعجا» للرئيسس دونالد ترإمب .روى عضسو بإادإرة ترإمب ‘ إŸقال إلذي
إ أ
لسسوأإ شسطحات رئيسس ذي نزعة
حمل عنوإن «أإنا جزء من إŸقاومة دإخل إدإرة ترإمب» كيف يجهد مع آإخرين للتصسدي من إلدإخل أ
قيادية «تافهة» و»متهورة» و»غ Òفعالة» .إعت Èإلكاتب أإن إلرئيسس «يسسيء لصسحة إ÷مهورية ..لذلك تعهدنا بالقيام Ãا نسستطيع
للحفاظ على إŸؤوسسسسات إلدÁقرإطية مع موإجهة إلدوإفع إŸؤوسسفة جدإ للسسيد ترإمب حتى يغادر منصسبه».
ب -ع -دم -ا اأشض -ار ت -رامب مسض -اء
ا’أربعاء ‘ تغريدة غاضضبة اإ ¤ما
وصض -ف -ه-ا بـ»خ-ي-ان-ة» ﬁت-م-ل-ة ،ع-اد
اÿم - -يسس ل - -يسض- -خ- -ر م- -ن سض- -ل- -وك
Áارسضه ما وصضفه بـ»اإعÓم ا’أخبار
الكاذبة» ،ودعا صضحيفة «نيويورك
تاÁز» ا ¤كشضف «ا÷بان» الذي
ح -رر م -ق -ا’ ي -دي -ن سض -ل-وك-ه ونشض-ر
بدون اسضم كاتبه ‘ .حدث نادر،
نددت سضيدة البيت ا’أبيضس ميÓنيا
ت- -رامب ب -ق -وة ‘ رد م -ك -ت -وب عÈ
قناة سضي اإن اإن بتكتم كاتب اŸقال
على هويته ،وخاطبته قائلة «اأنت
’ –مي هذه البÓد بل تخربها
باأفعال جبانة».
النشضر اŸلتبسس للمقال جاء غداة
نشضر مقاطع من كتاب «اÿوف»،
ال - - -ذي صض - - -ور ف- - -ي- - -ه صض- - -ح- - -ف- - -ي
ا’سضتقصضاء اŸشضهور بوب وودورد
كبار معاو Êترامب على اأنهم ’
ياأبهون اأحيانا بتعليماته للحد ‡ا
ي -رون -ه سض -ل -وك-ه اŸدم-ر واÿط،Ò
‡ا اأث -ار ال -ك -ث Òم -ن ا’أسض -ئ -ل-ة ‘
واشض -ن -ط -ن وخ -ارج -ه -ا .اع -ت-م-دت
صض -ح -ي -ف-ة ن-ي-وي-ورك ت-اÁز صض-ي-غ-ة
فضض- - -ف - -اضض - -ة ‘ وصض - -ف صض - -احب
اŸقال حيث عرفته باأنه «مسضوؤول
ك- -ب ‘ Òاإدارة ت- -رامب» Ãا ي -ت -ي -ح
ا◊ري -ة ‘ ت -اأوي -ل-ه-ا وان-تشض-ار اأكÌ
الفرضضيات غرابة عنها .والغريب
اأن م- -ك- -تب ن- -ائب ال- -رئ- -يسس شض -ع -ر
با◊اجة اإ ¤نشضر بيان يوؤكد براءة

مايك بنسس ‘ هذه القضضية.
ك -تب غ-ارود اأي-غ-ن ،م-دي-ر م-ك-تب
اإعÓم بنسس ‘ ،تغريدة اأن «نائب
ال- -رئ- -يسس ي- -و ّق - -ع اŸق- -ا’ت ال- -ت- -ي
ي -ك -ت -ب -ه -ا» ،مضض-ي-ف-ا اأن «ن-ي-وي-ورك
ت- -اÁز ي- -جب اأن ت -خ -ج -ل ،وك -ذلك
الشضخصس الذي كتب هذه اŸقالة
الكاذبة وغ ÒاŸنطقية وا÷بانة».
كما اأصضدر العديد من اŸسضوؤولÚ
بيانات تنفي صضلتهم باŸقال ،مثل
رئ -يسس ا’سض -ت -خ-ب-ارات ا’أم-ري-ك-ي-ة

دي - -ن ك - -وتسس ،ووزي - -ر اÿارج - -ي- -ة
ا’أمريكي مايك بومبيو  ،وكذلك
فعلت الدوائر التابعة لوزير الدفاع
جيمسس ماتيسس.
ك -م -ا راأى اŸدي -ر السض -اب-ق ل-وك-ال-ة
ا’سضتخبارات اŸركزية ا’أمريكية
جون برينان اأن هذا اŸقال غÒ
اŸاألوف على الصضعيد كافة يظهر
«درج - - -ة ال- - -ق- - -ل- - -ق داخ- - -ل ا’إدارة
نفسضها».
قال برينان لشضبكة اإن بي سضي «’

اأعرف كيف سضÒد دونالد ترامب»؟
واأضضاف اأن «ا’أسضد ا÷ريح حيوان
خطر جدا ،واأرى اأن دونالد ترامب
بات جريحا».
من جهة اخرى قالت السضناتورة
ا’أمريكية اليزابيث وارن اÿميسس
اإن -ه ح -ان ال -وقت ل -ت -ف-ع-ي-ل ت-ع-دي-ل
دسض -ت-وري ’إزاح-ة ال-رئ-يسس دون-ال-د
ت- -رامب اإذا ك- -ان مسض- -وؤول -ون ك -ب -ار
ي -ع -ت -ق -دون اأن -ه  ⁄ي -ع -د ب -اإم -ك-ان-ه
‡ارسضة مهامه

ق دمشسق ‘ إسستعادة إدلب
قّمة طهرإن تشسّدد على ح ّ

ا÷عفري :سسوريا تخوضض ا◊رب ضسد اإلرهاب نيابة عن العا ⁄أاجمع
شسّدد إلرئيسسان إلإيرإ Êحسسن روحا Êوإلروسسي فÓد ÒÁبوت ،Úإ÷معة ‘ ،إلقمة إلثÓثية مع تركيا بطهرإن حول إإدلب،
على ضسرورة إسستعادة دمشسق إلسسيطرة على إÙافظة ،إآخر معقل لÓرهابي Úو Ÿسسلحي إŸعارضسة ‘ سسوريا .من جهته حذر
إلرئيسس إلÎكي رجب طيب إأردوغان من «حمام دم» ‘ إإدلب.
Áن -ع-ون اŸدن-ي Úم-ن م-غ-ادرة م-ن-ط-ق-ة
أاكد الرئيسضان اإ’يرا Êحسضن روحاÊ
خفضس التصضعيد ‘ إادلب ،مضضيفة أانهم
والروسضي فÓد ÒÁبوت ،Úامسس‘ ،
سض-ي-واصض-ل-ون اسض-ت-خ-دام اŸدني Úكدروع
طهران على ضضرورة اسضتعادة حليفتهما
بشضرية.
دمشضق السضيطرة على ﬁافظة إادلب،
قالت زاخاروفا ‘ موجزها الصضحفي،
آاخر معقل لÓرهابي ‘ Úسضوريا .من
أامسس ا÷معةÁ« :نع اإ’رهابيون السضكان
جهته حذر الرئيسس الÎكي رجب طيب
اŸدني Úمن اÿروج من منطقة خفضس
أاردوغان الداعم للمعارضضة من «حمام
ال- - -تصض- - -ع - -ي - -د ‘ إادلب ،ع ÈاŸم - -رات
دم» ودع- -ا إا ¤إاعÓ- -ن «وق- -ف إ’ط Ó-ق
اإ’نسض-ان-ي-ة اŸف-ت-وح-ة ،ويسض-حبون سضكان
ال -ن -ار» ‘ اÙاف -ظ -ة ال -واق -ع -ة ع -ل -ى
ال-ق-رى ال-واق-ع-ة ع-ل-ى خ-ط ال-ت-م-اسس مع
حدوده .جاء ذلك أاثناء لقاء قمة جمع
القوات ا◊كومية إا ¤داخل اÙافظة
الرؤوسضاء الثÓثة ‘ طهران تركز على
ويأاملون باسضتخدامهم كدروع بشضرية».
ال -ن -زاع السض -وري اŸسض -ت-م-ر م-ن-ذ ال-ع-ام
وشضددت على أان معظم أاراضضي منطقة
 ’ ، 2011سضيما مصضﬁ Òافظة إادلب
خفضس التصضعيد ‘ إادلب يسضيطر عليها
الواقعة ‘ شضمال غرب سضوريا.
اŸسضلحون.
من ناحية ثانية ،أاكد مندوب سضوريا
ال- -دائ- -م ل- -دى اأ’· اŸت- -ح- -دة بشض- -ار
لعمال
مÒكل تدعم إ أ
ا÷ع -ف -ري أان ب Ó-ده «ت -خ -وضس ا◊رب خ - -اضس ه - -ذه ا◊رب ع- -ل- -ى اإ’ره- -اب العسضكري من جديد».
إلروسسية
ضضد اإ’رهاب نيابة عن العا ⁄أاجمع  ،ال -ع-اŸي ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-ن شض-ع-وب ال-ع-ا ⁄اشضار إا ¤أان سضوريا «وجهت قبل يومÚ
وه -ي ل -ن ت -خضض-ع ’ب-ت-زاز سض-ي-اسض-ي و’ ودولها ،لن يخضضع اآ’ن ’بتزاز سضياسضي رسضالة رسضمية إا ¤أاعضضاء ›لسس اأ’من كتبت صضحيفة اŸانية أان اŸسضتشضارة
للتهديد بعدوان عسضكري مباشضر من ﬂز ،و’ ل - -ت - -ه - -دي - -دات ب - -ال- -ع- -دوان ت -تضض -م -ن م -ع -ل -وم -ات دق-ي-ق-ة وع-ال-ي-ة اأ’Ÿان -ي -ة أان -غ -ي  Ó-مÒك-ل دع-مت أ’ول
الو’يات اŸتحدة وبريطانيا وفرنسضا» .ال- -عسض- -ك -ري اŸب -اشض -ر م -ن ح -ك -وم -ات اŸصض- - - - -داق - - - -ي - - - -ة ح - - - -ول –ضضÒات م- -رة اأ’ع- -م -ال ال -روسض -ي -ة ‘ سض -وري -ا.
اÛم -وع -ات اإ’ره-اب-ي-ة اŸسض-ل-ح-ة ‘ وأاشض -ارت الصض -ح -ي -ف -ة اأ’Ÿان-ي-ة إا ¤أان
قال ا÷عفري ،خÓل جلسضة Ûلسس الو’يات اŸتحدة وبريطانيا
Óره-اب ال-ت-ي
اأ’م -ن ال -دو‹ ح -ول سض -وري-ا ان-ع-ق-دت ،وفرنسضا التي ارتكبت كل اÙرمات ‘ «إادلب وري - -ف - -ي ال Ó- -ذق - -ي - -ة وح - -لب» ،ال -ع -م -ل -ي -ة اŸن -اهضض -ة ل  -إ
امسس ا÷معة ،نيويورك ،ان ،سضوريا سضوريا ،ابتداء من دعم اإ’رهاب وصضو’ً ’سض-ت-خ-دام اŸواد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ية السضامة Œري- -ه- -ا روسض- -ي- -ا ‘ سض- -وري -ا ،ازدادت
إا ¤إاعطاء ً التعليمات لتنظيم جبهة ضض- -د اŸدن- -ي Úوع -ل -ى ن -ط -اق واسض -ع  ،صض -ع -وب -ة بسض -بب ﬁاو’ت اŸسض -ل -حÚ
وح -ل -ف -اءه -ا «خ -اضض-وا م-ع-ارك ضض-اري-ة
وحققوا إا‚ازات راسضخة ‘ ا◊رب النصضرة اإ’رهابي  ،ومن يتبع له من بهدف عرقلة العملية العسضكرية ضضد ’سض -ت -خ-دام السض-ك-ان اŸدن-ي Úكـ»دروع
بشضرية»› .موعات مركبات ،وبنادق
ع- -ل- -ى ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات اإ’ره -اب -ي -ة ،و‘ جماعات وتنظيمات  ،و‘ مقدمتها اإ’رهاب ‘ تلك اŸناطق».
م -ن ط -راز سض-اع-ار ،وأاسض-ل-ح-ة رشض-اشض-ة،
مقدمتها «داعشس» و»القاعدة» و»جبهة «اÿوذ ال -ب -يضض -اء» ’سض -ت-خ-دام السضÓ-ح
Ú
ي
ن
د
Ÿ
إ
لرهابيون Áنعون
إ إ
وقاذفات هاون ،كما خصضصضت إاسضرائيل
ال- -نصض -رة» وال -ت -ن -ظ -ي -م -ات اإ’ره -اب -ي -ة الكيميائي ضضد اŸدنيÚ
ب
ل
د
إ
ة
ر
د
ا
غ
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ن
م
أام -واً’ إاضض -اف -ي -ة م -ن أاج -ل دع-م شض-راء
اŸرتبطة بها «.
السض- -وري ،Úب- -ه- -دف ات- -ه -ام ا◊ك -وم -ة
أاسض -ل -ح -ة م -ن السض -وق السض -وداء ل-لسضÓ-ح
أاعلنت اŸتحدثة باسضم وزارة اÿارجية
شضدد اŸندوب السضوري ،على أان «من السض- -وري- -ة وخ- -ل -ق ال -ذري -ع -ة ل -ل -ع -دوان
الروسضية ،ماريا زاخاروفا ،أان اإ’رهابي Úداخل سضوريا».
ماتيسس ‘ أإفغانسستان
@ كابول  -وصضل وزير الدفاع اأ’مريكي جيمسس ماتيسس ،أامسس
ة ،إا ¤كابول ‘ ،زيارة مفاجئة التقى خÓلها الرئيسس اأ’فغاÊ
أاشضرف غني ،والقائد ا÷ديد للقوات اأ’مريكية ،وقوات حلف
شضمال اأ’طلسضي.
ولدى الو’يات اŸتحدة حالًيا  14أالف عسضكري ‘ أافغانسضتان،
وتعت Èزيارة ماتيسس الثانية إا ¤أافغانسضتان خÓل أاشضهر ‘ ،وقت
حاسضم ‘ النزاع اŸسضتمر منذ  1٧عاًما.
تطبيع بعد  10سسنوإت توتر
@ أإسس -م -رإ -ات -ف -قت ك -ل م-ن ج-ي-ب-وت-ي وإاريÎي-ا ،ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ع
العÓقات ‘ أاعقاب اجتماع إاقليمي ،وذلك بعد  10سضنوات من
نزاع حدودي قاد إا ¤اشضتباكات عسضكرية ﬁدودة.
وقال وزير اÿارجية اإ’ثيوبي ،ورقنيه جيبيهو ،على صضفحته ‘
موقع التواصضل ا’جتماعي «فيسضبوك»« :بعد فÎة طويلة من
التباعد ،اتفقت إاريÎيا وجيبوتي على اسضتعادة العÓقات».
إلزفزإ‘ ‘ سسباق جائزة «سساخاروف»
@ موسسكو  -أاعلنت النائبة الŸÈا ‘ ÊالŸÈان اأ’وروبي،
اليسضارية ماري كريسضت Úفرجات ،أامسس ،دخول اسضم ناصضر

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

تقاطع مهرجانا ‘ إسسرإئيل
@ لندن -أاعلنت اŸغنية الÈيطانية ليتل سضيمز اÿميسس إالغاء
مشض-ارك-ت-ه-ا اŸرت-ق-ب-ة ‘ م-ه-رج-ان م-وسض-ي-ق-ي ب-إاسضرائيل ،انطلق
أامسس .وبقرارها ،تنضضم ليتل سضيمز إا ¤عدد من اŸغنيÚ
واŸوسض- -ي- -ق- -ي Úوال- -ف -رق ال -ذي -ن ق -رروا م -ق -اط -ع -ة اŸه -رج -ان
اإ’سضرائيلي.
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بعد أإن قررت إعادتها إ ¤تل أإبيب

أامريكـ ـ ـا تضسغ ـ ـط عل ـ ـى باراغواي إلبق ـ ـ ـ ـاء
سسفارتهـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ الق ـ ـ ـ ـدسض اÙتلـ ـ ـ ـ ـة

لبقاء على سسفارتها
لمريكي إ ¤إقناع بارإغوإي با إ
سسعى مايك بينسس نائب إلرئيسس إ أ
لبيضس ،إن بينسس
لدى إسسرإئيل ‘ إلقدسس ،وعدم إعادتها إ ¤تل أإبيب .قال إلبيت إ أ
«قد شسجع بقوة رئيسس بارإغوإي عبده بينيتيز على تنفيذ إلتزإمها إلسسابق بنقل
إلسسفارة إ ¤إلقدسس ،إعÎإًفا بالعÓقة إلتاريخية إلتي حافظت عليها إلبÓد مع كل من
لمريكية ‘ بيان أإن رئيسس بارإغوإي
إسسرإئيل وإلوليات إŸتحدة» .أإضسافت إلرئاسسة إ أ
لسسرإئيل» مضسيفة أإن بينسس وبينيتيز قررإ «إلعمل»
رد بأان بÓده سستبقى «شسريكا دإئما إ
لوسسط.
من أإجل حل نزإع إلشسرق إ أ
بعد أان دشّضنت باراغواي ‘ ماي اŸاضضي سضفارتها
بالقدسس ﬁتذية بواشضنطن ،عدلت عن قرارها لتعلن
اأ’ربعاء إاعادة السضفارة ›دًدا إا ¤تل أابيب‡ ،ا أاثار
غضضب إاسض -رائ-ي-ل ال-ت-ي أاغ-ل-قت سض-ف-ارت-ه-ا ‘ أاسض-ونسض-ي-ون.
ت -ع -ه -دت ح -ك -وم-ة ب-اراغ-واي ‘ ب-ي-ان أاع-ل-نت ف-ي-ه ع-ودة
السضفارة إا ¤تل أابيب بـ «اŸسضاهمة ‘ تكثيف ا÷هود
الدبلوماسضية اإ’قليمية والدولية بهدف التوصضل إا ¤سضÓم
شضامل وعادل ودائم ‘ الشضرق اأ’وسضط».
اعت Èرئيسس الوزراء اإ’سضرائيلي بنيام Úنتنياهو قرار
Óمال ،وعلى درجة كبÒة من اÿطورة
باراغواي «ﬂيبا ل آ
ويلحق أاضضرارا بالعÓقات الثنائية ب Úالبلدين».
ردا على القرار ،أاعلنت حكومة تل أابيب إاغÓق سضفارتها
لدى باراغواي ،بينما قررت السضلطة الوطنية الفلسضطينية
فتح سضفارة لها لدى هذه الدولة الواقعة ‘ قارة أامريكا
ا÷نوبية.
ُيذكر أان باراغواي كانت البلد الثالث الذي نقل سضفارته
إا ¤ال -ق -دسس اÙت -ل -ة ‘ م -اي اŸاضض -ي ب -ع -د ال -و’ي-ات
Óج-م-اع ال-دو‹ .وك-انت
اŸت -ح -دة وغ -وات-ي-م-ا’ خÓ-ف-ا ل -إ
الو’يات اŸتحدة نقلت سضفارتها من تل أابيب إا ¤القدسس
‘  14ماي اŸاضضي لتحقق بذلك أاحد وعود ا◊ملة
ا’نتخابية للرئيسس دونالد ترامب .يتمسضك الفلسضطينيون

بالقدسس الشضرقية عاصضمة لدولتهم اŸأامولة ،و–ذر بلدان
عربية وإاسضÓمية وغربية ومؤوسضسضات دولية من تداعيات
اÿطوة اأ’مريكية على «عملية السضÓم» اŸتوقفة منذ
عام .2014

إصسابة عشسرإت إلفلسسطينيÚ

أاصضيب عشضرات الفلسضطيني Úبالرصضاصس اŸطاطي
وب -ا’خ -ت -ن -اق خ Ó-ل ق -م -ع عسض-اك-ر ا’ح-تÓ-ل ،أامسس،
ŸسضÒت Úسضلميت Úبقرية «رأاسس كركر» غربي «رام
ال -ل -ه» ،وج-ن-وب-ي ﬁاف-ظ-ة «اÿل-ي-ل» .وذك-رت وك-ال-ة
اأ’ن -ب -اء ال -ف -لسض -ط-ي-ن-ي-ة أان خ-مسض-ة م-واط-ن Úأاصض-ي-ب-وا
ب-ال-رصض-اصس اŸط-اط-ي ،وال-عشض-رات ب-ح-ا’ت اخ-تناق،
نتيجة قمع قوات ا’حتÓل مسضÒة سضلمية انطلقت
عقب صضÓة ا÷معة من قرية «»رأاسس كركر» غربي
مدينة «رام الله».
ولفتت إا ¤أان عسضاكر ا’حتÓل اŸتمركزين على تلة
«جبل الريسضان» التابع لقرى «رأاسس كركر» و «كفر
نعمة» و «خربثا بني حارث» ،قاموا بإاطÓق الرصضاصس
اŸطاطي وقنابل الصضوت والغاز اŸسضيل للدموع Œاه
الفلسضطيني Úالذين خرجوا احتجاجا على ﬁاو’ت
سضلطات ا’حتÓل مصضادرة أاراضضيهم لصضالح التوسضع
ا’سضتيطا ،Êما أاسضفر عن سضقوط هؤو’ء اŸصضاب.Ú

دفاعا عن أإوروبا «تقدمية» ضسد «إلنكفاء إلقومي»

ماكرون يسستقبل مÒكل “هيدا ◊ملة النتخابات األوروبية

إلتقى إلرئيسس إلفرنسسي
إÁانويل ماكرون إلذي
يقوم بحملة لÓنتخابات
لوروبية ‘ عدد من دول
إ أ
إل–اد ‘ ،مرسسيليا ،أإمسس
إ÷معة ،إŸسستشسارة
لŸانية أإنغي ÓمÒكل
إ أ
لتعزيز حلفهما إلتقدمي
‘ موإجهة إلقوميÚ
إŸناهضس Úللمهاجرين
إلذين يتقدمون ‘ أإوروبا
ووصسلوإ إ ¤قلب إ◊كومة
لŸانية.
إ أ

وجاء هذا اللقاء بينما تواجه مÒكل
ال -ت -ي –ك-م م-ن-ذ  2005م-زي-دا من
الضضعف ‘ –الفها على أاثر مواجهة
حول الهجرة مع وزير الداخلية ‘
حكومتها اÿميسس ،بعد يوم Úفقط
على انهيار –الفها ‘ هذا الشضأان.
وصض -رح ه -ورسضت سض -ي -ه -وف -ر رئ -يسس
ا◊زب ال- -ب- -اف -اري اÙاف -ظ ج -دا
ا’–اد ا’ج -ت -م-اع-ي اŸسض-ي-ح-ي أان
«قضضية الهجرة هي أام كل اŸشضاكل
‘ أاŸان- -ي- -ا» ،م- -ؤوك- -دا أان- -ه ي -ت -ف -ه -م
ال -ت -ظ -اه -رات ضض -د اŸه -اج-ري-ن ‘
كيمنتسس التي تخللتها مواجهات ما
أادى إا ¤سضقوط عدد من ا÷رحى.
وق -الت اŸسض -تشض-ارة إان-ه ف-ل-ت-ان «غÒ
مقبول».
ك -انت ه -ذه ال -قضض-ي-ة ع-ل-ى ج-دول
أاع -م-ال ال-ل-ق-اء ب Úم-اك-رون ومÒك-ل
الذي عقد ‘ مرسضيليا اŸدينة التي
تقع ‘ جنوب فرنسضا وتشضكل رمزا
Ÿوجات الهجرة.
واخ- -ت- -ت- -م ال- -رئ- -يسس ال- -ف -رنسض -ي ‘
لوكسضمبورغ اÿميسس جولة أاوروبية
سض-م-حت ل-ه ب-ل-ق-اء سض-ب-ع-ة م-ن ال-قادة
اأ’وروبي ÚخÓل سضبعة أاسضابيع خÓل
«مشض- - -اورات أاوروب- - -ي- - -ة» أاق - -رب إا¤
اج -ت -م -اع -ات م -وسض -ع -ة ك -م -ا ح -دث
اÿميسس ‘ لوكسضمبورغ.
ف -ف -ي ه -ذا ال -ب -ل-د اŸؤوم-ن ب-أاوروب-ا،
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الزفزا‘ ،زعيم «حراك الريف» باŸغرب  ،رسضميا إا ¤مرحلة
السضباق نحو جائز «سضخاروف».
وت -ك-رم ج-ائ-زة سض-اخ-اروف ◊ري-ة ال-ف-ك-ر واأ’ف-راد وا÷م-اع-ات
الذين كرسضوا حياتهم للدفاع عن حقوق اإ’نسضان وحرية الفكر،
و” إانشضاء هذه ا÷ائزة سضنة  1٩٨٨تكرÁا للفيزيائي السضوفياتي
واŸعارضس اŸنشضق اندريه سضاخاروف.
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مقابر جماعية باŸكسسيك
@ مكسسيكو سسيتي  -قال مكتب ا’دعاء باŸكسضيك إانه ”
العثور على  166جثة على اأ’قل ‘ و’ية فÒاكروز ‘ ،أاحدث
كشضف من نوعه باŸنطقة الواقعة بشضرق البÓد.
وقال خورخي وينكلر مدعي عام الو’ية ‘ مؤو“ر صضحفي يوم
اÿميسس إان اÙقق Úاكتشضفوا ا÷ثث ‘  ٣2مقÈة بوسضط
الو’ية بعد بÓغ تلقوه من ›هول ‘ الثامن من أاوت.
سسجن إبن شسقيق بان
@ نيويورك  -قال مدعون أامريكيون إان ابن شضقيق اأ’مÚ
حكم عليه بالسضجن
العام السضابق ل أ
 ·ÓاŸتحدة بان كي مون ُ
سضتة أاشضهر يوم اÿميسس لتورطه ‘ قضضية رشضوة .
وأاصضدر إادجاردو راموسس قاضضي اÙكمة ا÷زئية ‘ مانهاتن
ا◊كم على جو هيون «دينيسس» بان وهو مواطن كوري جنوبي

ت -ن -اول م -اك -رون ال -غ -داء م -ع رؤوسض-اء
ح -ك -وم -ات ب -ل -ج -ي-ك-ا شض-ارل م-يشض-ال
وه-ول-ن-دا م-ارك روت-ي ول-وكسض-م-بورغ
كزافييه بيتيل (أاي دول بينيلوكسس) ‘
قصض -ر ب -ورغ -ل -ي -نسض Îالصض-غ .Òوأاك-د
ال -ق-ادة اأ’رب-ع-ة ت-ك-ت-ل-ه-م دف-اع-ا ع-ن
أاوروب -ا «ت -ق -دم -ي -ة» ضض -د «ا’ن -ك-ف-اء
ال -ق -وم-ي» ،وه-و ف-ارق ت-ري-د ب-اريسس
الÎك -ي -ز ع -ل -ي -ه ق -ب -ل ا’ن -ت -خ -اب -ات
اأ’وروب -ي -ة ال -ت -ي سض -ت -ج -ري ‘ م-اي
اŸقبل.
قرروا أان يقÎحوا معا ‘ اÛلسس
اأ’وروبي ‘  20سضبتم Èحلو’ أاكÌ
ع -م -ل-ي-ة ÿفضس أاع-داد اŸه-اج-ري-ن
الواصضل ،ÚاŸلف الذي يغذي صضعود
اليم ÚاŸتطرف ،حتى ‘ السضويد
ال -ت -ي تشض-ه-د غ-دا اأ’ح-د ان-ت-خ-اب-ات
تشضريعية.
«خطة مارشسال»
الفكرة الرئيسضية لهؤو’ء القادة هي
تقد Ëمسضاعدات مالية مهمة إا¤
دول اŸنشضأا أاو العبور اأ’فريقية التي
سضتقوم ‘ اŸقابل ،كما حدث مع
ت- -رك- -ي -ا ول -ي -ب -ي -ا ،ب -ا◊د م -ن م -رور

اŸهاجرين إا ¤أاوروبا .ووصضل اأ’مر
بشض - -ارل م - -يشض - -ال إا ¤ا◊ديث ع- -ن
«خ -ط-ة م-ارشض-ال أ’ف-ري-ق-ي-ا» .بشض-ك-ل
ع -ام ،ي -ري -د م -اك -رو وح -ل -ف-اؤوه إادارة
م -نسض -ق -ة ل -ل-م-ه-اج-ري-ن تÎك ال-ب-اب
م- -ف- -ت- -وح -ا ل Ó-ج -ئ Úب -اسض -م واجب
اسضتقبالهم ،لكن أاك Ìفاعلية لطرد
اŸهاجرين أ’سضباب اقتصضادية الذين
باتوا مرفوضض ‘ Úكل مكان.
لكن وزير الداخلية ا’يطا‹ ماتيو
سض -ال -ف-ي-ن-ي ورئ-يسس ال-وزراء اÛري
ف -ي -ك -ت -ور اورب -ان اŸصض -م -م Úع-ل-ى
إاغÓق حدود بلديهما باحكام ،حددا
ال -رئ -يسس ال-ف-رنسض-ي ك-خصض-م رئ-يسض-ي
ل- -ه -م -ا .وه -و دور أاق -ر ب -ه بسض -رع -ة.
لÓ- -ق- -ن -اع بضض -رورة ت -ع -زي -ز ا’–اد
اأ’وروبي ومع كزافييه بيتيل– ،دث
ماكرون بعد ظهر اÿميسس إا ¤نحو
أالفي شضخصس ‘ مدينة لوكسضمبورغ.
وقادة دول بينيلوكسس هم من ا◊لفاء
ال -ذي -ن ي -أام -ل م -اك -رون ‘ ج-م-ع-ه-م
ل-ت-ن-ف-ي-ذ خ-ط-ط-ه الطموحة ’صضÓح
ا’–اد اأ’وروب -ي ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن
اÓÿف - - -ات ح - - -ول السض- - -ي- - -اسض- - -ات
ا’قتصضادية.

مقيم ‘ الو’يات اŸتحدة .واعÎف بان ‘ جانفي اŸاضضي
بالتآامر وﬂالفة قانون أامريكي Ÿكافحة الفسضاد اÿارجي.
زلزإل قاتل باليابان
@ طوكيو  -قام عمال ا’نقاذ ‘ اليابان ،أامسس ،بعمليات بحث
Ãسضاعدة جرافات وكÓب بوليسضية عن ناج Úمن انهيارات أارضضية
طمرت منازل بعد زلزال قوي مع ارتفاع عدد القتلى إا 1٨ ¤قتي.Ó
و’ يزال نحو  22شضخصضا ‘ عداد اŸفقودين ‘ بلدة اتسضوما
الريفية الصضغÒة شضمال البÓد ،حيث دمر عدد من اŸسضاكن عند
انهيار تلة بسضبب الزلزال الذي بلغت قوته  6،6درجة.
لعمار
لعادة إ إ
لسسمنت إ
 15مليون طن من إ إ
@ دمشسق -أاعلن رئيسس ÷نة الشضؤوون ا’قتصضادية والطاقة ‘
›لسس الشضعب السضوري ،فارسس الشضهابي ،أان سضوريا بحاجة أ’كÌ
من  15مليون طن من اإ’سضمنت سضنويا ،لعملية إاعادة اإ’عمار .وقال
الشضهابي «نحن بحاجة إا 15 ¤مليون طن من اإ’سضمنت سضنويا ،ننتج
اآ’ن  4مÓي Úطن ،وكنا ننتج ‘  ،2011نحو  ٨مÓي Úطن من
اإ’سضمنت ،أاتكلم هنا عن القطاع Úاÿاصس والعام ،وكانت شضركات
عاŸية موجودة بسضوريا إاضضافة إا ¤شضركات الدولة» .ولفت إا ¤وجود
فرصس اسضتثمار واعدة ‘ قطاع اإ’سضمنت.
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السسبت  ٠٨سسبتم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٨ذي الحجة ١٤٣٩هـ
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` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

ع - -ب - -ي - -د ال - -ل - -ه اŸه - -دي ،اŸه- -دي- -ة،
ي.ي.ي ،ما ،رن ،ال ،نيل ،ل ،لم،
رسصب ،ن- - -ي - -ام - -ي ،ب - -ل ،ل ،ي - -ن ،رد،
ري- -اضض رشص- -دان ،ح- -ادق ،ب- -د ،ت- -ل،
غÓم ،الرسصتمي،،Ú

عموديا:

ع - - -ه ،ا◊سص ،Úب - - -دي- - -ل ،ي ،ام- - -ل،
ي.ي.ي ،ل ،ن - - -د ،ي- - -ن ،ق- - -ادم ،ا.ا،
ي- - - -ل- - - -ي ،ت .ت ،اŸل ،اŸرشض ،ام - - -ل،
م- - -ب- - -در ،ه.ه ،ح- - -ي ،ادرار ،ا.ا ،ان،
ل ،Úسص- - - -ل ،ي - - -دل ،م - - -ه ،ع - - -ب - - -اسض
ريغي،عسصى مد ،Êاة ،ملل ،دين،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٥٣ + ٢٥ + ٤٥ + ٥٠ + ١٠٨ + ٦٠
٤٧٦ = ١٣ + ٦٢ + ٦٠
الحل  /تسصل وتثقف

ج/
لق- -م- -ار الصص- -ط- -ن- -اع- -ي- -ة
ع- -دد ا أ
اŸوجودة ‘ الفضصاء اÿارجي،
هي  ٤٠٠٠قمرا.
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٤

`7
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و

١

٢

٣

٥
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` 8

ل

ا
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ا

البارحة

9

ن ة ي ك ل ف ل
شض ي ا ل ت م و ي
ر م ة ت ا ي ر و
ة ا ر ا ل ت ح ل

ل

ح ل

م

ﬂرج
مؤولف
فيلم نهلة سصينمائي

٥
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ل

ا

ل ك ل
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ة

خ
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ا

درج

لنسصب
اختار ا÷واب ا أ

ا

ل ل
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ع ل

للنهي

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

عتب

1

علي معاششي
اليومية
الرعاية
مختار ولد دادة

علله

قادم
عاصصمة
امريكية

السصم العائلي
للفنانة
صصونيا

الكلمات السشهمية
كلمة السشر
دردششة الحروف
لعبة الحروف

حرف
مكرر

من الهل

٢

تام

سص -ر ب -اŒاه ا أ
لسص -ه-م
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف ا◊اء
(ح) ح - - -ت - - -ى تصص- - -ل إا¤
ا◊رف ت -اء (ت) ل -ت-ج-د
الكلمة اŸفقودة.

سصئم

ثلثا امه
متشصابهان

٦

٤
للموصصول

للتخيÒ

دردشسة
لسسهم
اأ

صصفرة
البيضض
كل ““م““

٣

وجع

١٠١٥

منام

كافح

جود

19

١٧٧٤٠

رقــــــــــم

نام

يلحق

لشص-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسض ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشص- -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 فتحصصل على اسصم

ا

دية
متفرقة

يسصتمر

لعبــــة الحـــروف

ق

¬aôY º«gGôHGE :OGóYEG

الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السص-وداء ‘ أاع-ل-ى الشص-ب-كة
ل- - - -نصص- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شص -رط
السص -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٢٩٣
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

ال ع د د

أافقيا

عموديا

 ) ١و ) ٢أاغنية للراحل بكاكشصي  ) ١شصهد ،ا◊سصم متفرقة،
 ) ٢أاحب ،أامن ““م““ متشصابهان،
ا،Òÿ
 ) ٣سصنة ثلثا نيل ،حرف مكرر،
 ) ٣دفن ،حرف ا÷دي طري،
 ) ٤قليل ،سصئم ،حرف مكرر،
 ) ٤متشصابهان ،الرجاء،
 ) ٦ث -ل -ث -ا ي-غ-ار ،م-تشص-اب-ه-ان ،ا◊سض
‚ ) ٥مة مبعÌة ،ثمن ““م““،
مبعÌة،
 ) ٦ثلثا ميال ،للنصصب ،عزف،
 ) ٧ظرف زمان ““م““ ،سصليما متفرقة،
 ) ٧مرضض معدي ،للجزم
 ) ٨ل -ل-ت-ع-ري-ف ،نصص-ف ل-رق-م ،ث-ل-ث-ا
‡ ) ٨ثل فكاهي راحل،
نوادر،
 ) ٩لفظ تلفو ،Êحرف مكرر،
‡ ) ٩ثلة مصصرية ،ثلثا أاخي،
 ) ١٠فنان تشصكيلي راحل،
 ) ١٠ينظف ،سصلم،
ﬂ ) ١١رج سصينمائي،
 ) ١١للنصصب ““م““ ،ظرف زمان ““م““،

إلسشبت  08سشبتمبر  2018م إلموإفق لـ  28ذي إلحجة  143٩هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
á```````ÑW É``````«fƒ°U :OGó`````YGE

عبد الله بولقرون مسصؤوول التصصال لـ«لشصعب»:

ﬂابر «روشص» تنتج أدوية جديدة لعÓج سضرطان ألثدي ‘ أ÷زأئر
أامل النسصاء اŸصصابات باŸرضس ‘ الشصفاء والعيشس أاطول مدة

21
إلعدد
17740

صصحتك ‘ غذائك

للت Úفوأئد ’ –صضى
يسصاهم ‘ الوقاية من سصرطان الثدي
يسشاهم إسشتهÓك إلفوإكه إلتي –توي على كميات كبÒة من إأللياف كالت ‘ Úإلوقاية من إإلصشابة
بسشرطان إلثدي وذلك لحتوإئه على كميات كبÒة من إŸعادن ،وإلفيتامينات ،ومضشادإت إألكسشدة،
Óمعاء ،ويقي من إإلصشابة
كما يحتوي على كميات كبÒة من إأللياف‡ ،ا يجعله ملينا طبيعّيا ل أ
باإلمسشاك.
Óلياف كما ُذكر سشابقا ،ومن إŸعروف فعالية إألطعمة
إنقاصص إلوزن :يعت Èإلت Úمصشدرإ ‡تازإً ل أ
إلغنية باأللياف ‘ إÙافظة على إلوزن وإلتحكم فيه ،وُوجد أإنّ إلنسشاء إللوإتي يزدن من تناولهنّ
Óلياف ،تقل عدد إلسشعرإت إ◊رإرية إلتي يسشتهلكنها ،مع عدم حدوث تغ ‘ Òإلششهية أإوإإلحسشاسص
ل أ
بالششبع.
تخفيضص مسشتويات إلكولسشÎول :يحتوي إلت Úعلى إأللياف إلقابلة للذوبان إلتي تدعى إلبكت،Ú
وإلتي تعمل على إلتخلصص من إلكولسشÎول إلزإئد وإلضشار ‘ إ÷سشم ،وطرحه خارجاً.
صشحة إلقلب :يعت Èإلت Úغنيًّا بكxل من إلفينول وإ◊مضص إلدهني أإوميغا -إللذين يعززإن صشحة
إلقلب ،ويقّلÓن من خطر إإلصشابة Ãرضص إلقلب إلتاجي .
سشرطان إلقولونُ :يعتقد أإّن إأللياف إŸوجودة ‘ إلت Úقادرة على إلتخلصص من إŸوإد إŸسشرطنة،
‡ا يقلل من خطر إإلصشابة بأانوإع عدة من إلسشرطان ،وخصشوصشاً سشرطان إلقولون.
ضشغط إلدم :قد يؤودي إنخفاضص إسشتهÓك إلبوتاسشيوم وإرتفاع إسشتهÓك إلصشوديوم على هيئة ملح
إلطعام إ ¤إرتفاع ضشغط إلدم ،ويسشاهم إلت Úإلذي يحتوي على مسشتويات عالية من إلبوتاسشيوم،
ومنخفضشة من إلصشوديوم ‘ إلوقاية من إرتفاع ضشغط إلدم.

أان - - - - - -ت - - - - - -جت ﬂاب - - - - - -ر روشس
السص- - -ويسص- - -ري- - -ة اŸت- - -واج- - -دة ‘
ا÷زائر أادوية جديدة سصتسصوق
لول م- - -رة ‘ ا÷زائ- - -ر ،خ Ó- -ل
أ
لسص -اب -ي -ع اŸق-ب-ل-ة ،ك-اشص-ف-ة ع-ن
ا أ
أاح - -دث اب- -ت- -ك- -ارات- -ه- -ا ‘ عÓ- -ج
سصرطان الثدي من خÓل دوائÚ
ي- - -أاخ- - -ده- - -م- - -ا اŸريضس ‘ إاط - -ار
العÓج اŸسصتهدف.
صصونيا طبة
أإك- -د ع -ب -د إل -ل -ه ب -ول -ق -رون مسش -ؤوول
إلتصشال Ãخابر روشص ‘ تصشريح لـ
«إلشش- - -عب» أإن إن- - -ت- - -اج ه - -ذه إألدوي - -ة
إŸوج -ه -ة ل -ل -مصش -اب-ات ب-دإء سش-رط-ان
إل- -ث -دي –ق -ق ب -ع -د أإن أإع -طت وزإرة
إلصش - - - -ح - - - -ة وإلسش - - - -ك- - - -ان وإصشÓ- - - -ح
إŸسش-تشش-ف-ي-ات م-وإف-ق-ت-ه-ا م-ن-ذ ب-دإية
إلسشنة بتسشجيلها ،وهي إآلن متوإجدة
لدى إلصشيدلية إŸركزية إلتي سشتتو¤
مهمة توزيعها باŸرإكز إلسشتششفائية،
مؤوكدإ أإن إŸرضشى Áكنهم إسشتعمال
إلدوإئ Úحتى وإن كانت حالتهم ‘
مرحلة متقدمة من إŸرضص.
أإوضش- -ح ب- -ول -ق -رون أإن ﬂاب -ر روشص
رإئ- -دة ‘ صش -ن -اع -ة إألدوي -ة إŸضش -ادة
للسشرطان ،إذ لديها إتفاق ششرإكة قوية
م -ع وزإرة إلصش -ح -ة وإلسش-ك-ان وإصشÓ-ح
إŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ‘ إط- -ار إıط -ط
إل-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة إلسش-رط-ان وت-ع-م-ل
ع -ل -ى ت -ع -زي-ز إ◊مÓ-ت إل-ت-حسش-يسش-ي-ة
بالكششف إŸبكر عن سشرطانات تعرف
إن -تشش -ارإ ك -بÒإ ‘ إ÷زإئ -ر كسش-رط-ان
إلثدي وإلقولون ،باإلضشافة إ ¤إلعمل
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ج -م -ع-ي-ات ج-زإئ-ري-ة
م -ؤوك -دإ أإن ﬂاب -ر روشص ع -م-لت ع-ل-ى
تطوير عÓج إلدإء بعد أإنتم تسشجيل
حالت عديدة جعلت سشرطان إلثدي

أإول سشرطان Áسص إŸرأإة ‘ إ÷زإئر.
تسشاهم إألدوية إ÷ديدة إلتي تتمثل
‘  kadcylaو ‘ perjetaتقليصص
نسشبة إنتششار إŸرضص ‘ أإرجاء إ÷سشم
‘ حال كان إلسشرطان لدى إŸرأإة ‘
م-رح-ل-ة م-ت-ق-دم-ة ،ك-م-ا ي-ع-ط-ي إلدوإء
إ÷دي - -د ل- -ل- -نسش- -اء إŸصش- -اب- -ات ب- -دإء
إلسشرطان ‘ أإي مرحلة أإم ÓكبÒإ ‘
إلشش -ف -اء م -ن إŸرضص وإل -ع-يشص ألط-ول
مدة ،من خÓل إبطاء تطور إŸرضص
وإطالة عمرهم بششكل كب.Ò
بحسشب مسشؤوول إلتصشال فإان إألدوية
إ÷دي-دة ل ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-عÓ-ج إل-هرموÊ
وإ‰ا أإدوية بيولوجية ،وأإجسشام مضشادة
ت -ذهب إ ¤إŸسش -ت -ق -ب Ó-ت ‘ إ÷سش-م
 ،« “2+H+EHوهي إلتي –ققت
RE
«2“R
ب- -ع- -د ع- -ق- -ود م -ن إألب -ح -اث ‘ روشص
وسشتعزز من عÓجات سشرطان إلثدي
لدى إلنسشاء إللوإتي لديهن هذإ إلنوع
وهو “
 “++H2EHRE2Rليسشتفيد منها جميع
إلنسشاء إŸصشابات بسشرطان إلثدي‘ ،
إطار إسشتفادة إ÷زإئر من إبتكارإت
عÓجية جديدة.
ب- -ه- -ذه إل- -ت -ط -ورإت إل -ع Ó-ج -ي -ة
وإلتوصشيات إلدولية ،أإصشبحت إ÷زإئر
ح-ال-ي-ا ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ت-رسش-ان-ة عÓ-ج-ي-ة
تسش -م -ح ب-إادإرة أإفضش-ل ل-ه-ذإ إل-ن-وع م-ن
إلسش -رط -ان إل -ذي Áسص ك -بÒإت إلسش-ن
وحتى إلششابات ‘ عمر إلثÓثينات،
ح - -يث سش - -ي - -ت - -م إسش - -ت- -خ- -دإم إح- -دث
إلب-ت-ك-ارإت ‘ عÓ-ج سش-رط-ان إل-ث-دي
R2e“r
 “++HE2Hب-إاج-م-اع عÓ-ج-ي ﬁل-ي
وه -ي أإدوي -ة ج -دي -دة م -وج -ه -ة ل-عÓ-ج
إŸرضشى حتى ‘ أإك Ìمرإحله تقدما
ما من ششأانه أإن يسشاهم ‘ إعادة إلأمل
للنسشاء إŸصشابات بسشرطان إلثدي.

لدوية ا÷ديدة
تفاصصيل عن ا أ
لعÓج سصرطان الثدي

دوإء بÒجيتا بÒوزوماب perjeta
pertuzumab

ع - -ب- -ارة ع- -ن جسش- -م مضش- -اد أإح- -ادي
إلنسشيلة ” تصشميمه لعÓج سشرطان
إل -ث -دي ‘ م -رح -ل -ة م-ب-ك-رة وم-ت-أاخ-رة
لضش -اف -ة إ ¤سش -رط-ان
“ “،++H2EHRE2Rب -ا إ
2H
“+
+H
EE
RR
إŸع -دة إŸت -ق-دم إلي-ج-اب-ي “2
وهومثبط فريد للنتائيÃ ،ا إنه يتم
تطويره خصشاصشا Ÿنع إلربط أإوإلنتاء
 “++HومسشتقبÓت
2H
EE
RR
ب Úمسش -ت-ق-ب-ل “2
+2HER
وإخ- -رى م- -ث -ل““،+4HHEERR4
R11H
/EE
GF
3
 ،HHEERويظن إن هذه
RR،,3H
HEERR
إلعملية تلعب بالفعل دورإ حيويا ‘
ح- - -دوث و‰وأإن- - -وإع ﬂت - -ل - -ف - -ة م - -ن
إلسش- -رط- -ان ع- -ن ط -ري -ق م -ن -ع ظ -ه -ور
إŸسش -ت -ق -ب Ó-ت ،وÁن-ع دوإء ب-ري-ج-ي-ت-ا
لششارإت إÿلوية إلتي Áكن
إرسشال إ إ
إن ت- -ؤودي ‘ إل- -ن- -ه- -اي- -ة إ ¤ت- -ث- -ب -ي -ط
‰وإÓÿي -ا إلسش -رط-ان-ي-ة أإوم-وت ه-ذه
إÓÿي -ا ،ق -د ي -ك -ون رب -ط «ب -ري-ج-ي-ت-ا
 “+H2HEEإششارة ترسشل إ¤
RR
«Ãسشتقبل “2
ج - -ه - -از إŸن - -اع - -ة ل - -ت- -دم ÒإÓÿي- -ا
إلسشرطانية.

دواء كاديسصي« Óتراسصتوزوماب
امتانسص»Ú
ي- -ع- -ت Èك- -ادسش- -ي  Ó-ت -رإسش -ت -وزوم -اب
إم -ت -انسش Úجسش -م مضش -اد مÎإف-ق ي-ت-م
إع -ط -اؤوه ك-عÓ-ج وح-ي-د وي-ت-م ت-ق-دÁه
ل -ع Ó-ج إŸرضش -ى إل -ذي -ن ي -ع -ان-ون م-ن
سش -رط -ان إل -ث -دي إل -ن -ق -ي -ل -ي إŸف -رط
 “Hإل-ذي-ن ت-ل-ق-وإ عÓ-ج
2HEE
RR
إل-ت-ع-ب2“ Ò
مسشبق Herceptin-trastuzmab
وتاكسشان  Taxaneوهذإ بطريقة
منفصشلة أإو›معة.

لرقام
با أ
بات Áسّس صصغÒات ال ّسصن با÷زائر

أأك Ìمن  10آأ’ف أمرأأة تتعرضضن للتشضخيصص كل سضنة
سصرطان الثدي Áثل  ٪ 40من جميع السصرطانات عند حواء

تشش Òإحصشائيات إ ¤أإن سشرطان
إل -ث -دي Áث -ل  40ب-اŸائ-ة م-ن ج-م-ي-ع
إلسش - -رط - -ان - -ات ع - -ن - -د إŸرأإة ،وي- -ت- -م
تشش- - -خ- - -يصص أإك Ìم- - -ن  10000إمرأإة
بسش- -رط -ان إل -ث -دي ‘ إ÷زإئ -ر ‘ ك -ل

سشنة .وهوإلذي  ⁄يعد Áسص إلنسشاء ‘
سش- - -ن إÿمسش Úف- - -أاك Ìوإ‰ا يصش- - -يب
صشغÒإت إلسشن أإيضشا.
يعد إلسشرطان إلسشبب إلرئيسشي إلثاÊ
للوفاة ‘ إ÷زإئر بعد مرضص إلقلب

وإلشش- -رإي ÚوÁث- -ل مشش- -ك -ل -ة صش -ح -ي -ة
عمومية كبÒة ،حيث يتم إحصشاء أإكÌ
م- - - -ن  480أإل- - -ف شش- - -خصص مصش - -اب
بالسشرطان ،ويتم إكتششاف حوإ‹ 50
أإلف حالة جديدة كل عام.

سشرطان إلثدي :يسشاهم إسشتهÓك إلفوإكه إلتي –توي على كميات كبÒة من إأللياف ‘ إلوقاية
من إإلصشابة بسشرطان إلثدي ،كالت Úوإلتمر ،وإلتفاح ،وإÿوخ.
إلضشعف إ÷نسشي :يعرف إلتÃ Úسشاهمته ‘ إلتقليل من إلضشعف إ÷نسشي ،إذ Áكن لنقع حبتÚ
أإوثÓثة من إلت ‘ Úإ◊ليب لليلة كاملة ،وششربه ‘ إليوم إلتا‹ أإن يعزز من إلقوة إ÷نسشية ،كما أإنه
يزيد من إلوزن.
هششاششة إلعظام :يعت Èإلت Úمصشدرإً جيدإً للكالسشيوم؛ لذلك Áكن أإن يقي من إإلصشابة بهششاششة
إلعظام .و‘ إلوإقع يعت Èإلت ÚإŸصشدر إلنباتي إألفضشل للكالسشيوم.
مرضص إلسشكري :تشش Òبعضص إألدلة كما ذكرنا إ ¤قدرة أإورإق ششجرة إلت Úعلى تنظيم إلسشكر ‘
ÓنسشولÚ
إلدم ،إذ أإظهرت درإسشة أإجريت عام – 2016سش Úمسشتخلصص أإورإق إلت ÚلÓسشتجابة ل أ
ولكن من إ÷دير بالذكر أإن هذإ إŸسشتخلصص ليسص بدي ًÓعن إلنظام إلغذإئي إلصشحي ،وإألدوية،
وإلفحصص إŸنتظم لسشكري إلدم.
إلبششرة :على إلرغم من عدم وجود أإدلة علمية قاطعة ،إل أإن إلبحوث إألولية تشش Òإ ¤فوإئد إلتÚ
للبششرة ،حيث إسشُتخدم إلت ‘ Úإلطب إلششعبي لعÓج إلعديد من أإمرإضص إلبششرة ومششاكلها،
كاإلكزÁا ،وإلصشدفية ،وإلبهاق ،كما Áكن Ÿا يعرف بحليب ششجرة إلت Úأإن يزيل إلثآاليل عند وضشعه
عليها بحسشب درإسشة أإجريت عام  ،2007باإلضشافة إ ¤إسشتخدإم إلت ‘ Úصشنع قناع مغxذ للبششرة
وغني Ãضشادإت إألكسشدة ،وذلك بهرسص إلت Úووضشعه على إلوجه بحركة دإئرية ،ثم تركه Ÿدة -10
 15دقيقة وغسشله ،ولكن ل يجدر بأاي ششخصص يعا Êمن حسشاسشية ضشد حليب إلت Úأإن يسشتخدمه.
إلششعرُ :يعتقد أإن إلت Úيسشاهم ‘ ترطيب وتقوية إلششعر ،وتعزيز ‰وه ،كما أإنه أإحد إŸكونات
إلششهÒة لششامبوإلششعر وإلبلسشم

بحسصب باحث Úمن معهد هورميل مينيسصوتا

للز‚بيل ألقدرة على مكافحة ألسضرطان
وج -د إل-ب-اح-ث-ون م-ن ج-ام-ع-ة م-ع-ه-د ه-ورم-ي-ل
م-ي-ن-يسش-وت-ا أإن إŸغ-ذي-ات إل-ن-ب-ات-ية إŸوجودة ‘
إلز‚بيل قد تسشاعد ‘ منع ‰وخÓيا سشرطان
إل -ق-ول-ون ،وأإشش-ارت ن-فسص إل-درإسش-ة أإن م-رك-ب-ات
إل-ز‚ب-ي-ل ق-د ت-ع-م-ل كـ «وق-ائ-ي ك-ي-م-ي-ائ-ي فعال
وب -دي -ل ل -ل-عÓ-ج إل-ك-ي-م-ي-ائ-ي لسش-رط-ان إل-ق-ول-ون
وإŸسشتقيم» .
درإسشة قدمت ‘ إ÷معية إألمريكية ألبحاث
إلسشرطانية ‘ عام  2006على أإن إلز‚بيل فعالة
ضش -د سش -رط -ان إلÈوسش -ت-ات-ا وسش-رط-ان إŸب-يضص،
أإيضش -ا إل -ب -حث إل -ذي أإج -ري ‘ ج -ام -ع -ة م-رك-ز
إلسشرطان إلششامل ‘ ولية ميششيغان أإظهر أإن
إل -ز‚ب -ي -ل ي -ق-ت-ل إÓÿي-ا إلسش-رط-ان-ي-ة ،وك-ذلك
Áن -ع -ه -ا م -ن ب -ن -اء م -ق -اوم -ة ل -لسش-رط-انÁ ،ك-ن
ل - -ل- -ز‚ب- -ي- -ل أإن ي- -ك- -ون ع- -ون- -ا ك- -بÒإ Ÿرضش- -ى
إلسش-رط-ان ،خصش-وصش-ا إذإ ك-ان ل-ل-عÓ-ج ك-ي-م-ي-ائي
إŸت -ك -رر أإي آإث -ار ج -ان -ب -ي -ة  .وم -ع ذلك  ⁄ي -ت-م
–ديد كمية إلز‚بيل إلتي يجب أإن تسشتهلك
للحصشول على هذه إلفوإئد ألنه  ⁄يتم إختباره
على إلبششر حتى إآلن.
ووجد إلباحثون ‘ جامعة ولية جورجيا أإيضشا
أإن إلز‚بيل Áكن أإن يكون مفيدإ ‘ مكافحة
سش -رط -ان إلÈوسش -ت -ات -ا .وأإظ -ه-ر درإسش-ت-ه-م إل-ت-ي
نشش -رت ‘ إل -دوري -ة إلÈي -ط -ان -ي -ة ل -ل -ت -غ-ذي-ة أإن
مسشتخلصص إلز‚بيل Áكن أإن يسشاعد ‘ تقليصص
حجم ورم إلÈوسشتاتا بنسشبة تصشل إ.٪56 ¤
إلباحثون ‘ قسشم علوم إألحياء ‘ كلية إلعلوم
بجامعة إŸلك عبد إلعزيز ‘ إŸملكة إلعربية
إلسشعودية أإجروإ درإسشة حول آإثار إلز‚بيل على
‰وخÓيا سشرطان إلثدي وجدت إلدرإسشة أإن
إل -ز‚ب -ي -ل ي -ح-ول دون إن-تشش-ار خÓ-ي-ا سش-رط-ان
إلثدي وخلصص إلباحثون « :إلز‚بيل قد يكون
مرششح وإعد لعÓج سشرطان إلثدي  ».تششÒ

درإسشات أإخرى أإن إلز‚بيل يسشاعد أإيضشا ‘
ﬁاربة سشرطان إلكبد ،سشرطان إلرئة ،سشرطان
إلبنكرياسص ،وسشرطان إ÷لد.

القيمة الغذائية للز‚بيل
يحتوي إلز‚بيل على إلعديد من إŸوإد إلتي
ت -ع -م -ل ع -ل -ى إل-وق-اي-ة م-ن إألم-رإضص ك-م-ا ي-ل-ي:
إل -ك -السش -ي -وم ،إل -ك-رب-وه-ي-درإت ،أإل-ي-اف غ-ذإئ-ي-ة
وإ◊ديد ،إŸاغنيسشيوم ،إŸا‚نيز ،إلبوتاسشيوم
وبروت ،Úإلسشيلينيوم وإلصشوديوم وفيتام Úج ،هـ
وب.6

كيف يسصتخدم الز‚بيل
إضش- -اف- -ة إل- -ز‚ب- -ي- -ل إل -ط -ازج إ ¤إل -وج -ب -ات
إلغذإئيةÁ :كن أإن يسشتخدم ناعما بعد طحنه
وÁكن أإن يقلى مع بقية إŸكونات ،كذلك Áكن
إضشافته للطبيخ وإلششوربة كما Áكن:
تناول مششروب إلز‚بيل يوميا :بإاضشافة ملعقة
صش- -غÒة م- -ن إل- -ز‚ب- -ي- -ل إŸط- -ح- -ون إ ¤إŸاء
إلسشاخن أإووضشع  3ششرإئح من إلز‚بيل إÿام
إ ¤كوب من إŸاء إŸغلي ،حيث يعمل هذإ
إŸششروب على تهدئة إŸعدة ،كما أإن لديه أإيضشا
إلقدرة على تخفيف إلتهابات إŸفاصشل.
تناول منقوع إلز‚بيل إÿامÁ :كن أإن Áزج
ك- -وب Úم- -ن إŸاء م- -ع ك- -وب وإح -د م -ن إلسش -ك -ر
باإلضشافة إ ¤ربع كوب من إلز‚بيل ثم تركهم
للغليان ،ثم إلتÈيد وبعد إلتÈيد يضشاف كوب من
عصش Òإلليمون إ ¤ل Îمن إلصشودإ ،ثم صشب
إŸششروب على قطع من إلثلج وإسشتمتع بششرإب
إلز‚بيل إلبارد.
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فالك
أ◊مل
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عندما تهديك
أ◊ياة ششخصشا
يجعل ألسشعادة بÚ
عينيك “سشك به جيدأ
’ن ألقليل جدأ..من
أ
يعششق أن يرأك أسشعد
منه..
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ألثور

«ألهوأتف
ألغبية”” تزدهر..
وألعا ⁄يعود إأ¤
””أأيامه أألجمل””

سشتكون ناجحاً
عندما تنظر للخلف
Óمام
بع Úألصشفح ،ول أ
’سشفل
’مل ،و أ
بع Úأ أ
’على
بع Úألششفقة و أ
بع Úألششكر وأ’متنان
!..

أ÷وزأء
على قدر ما
تعطي من وقتك
عمالك وأجباتك
على قدر ما تكون
ألرضشا وألسشعادة ‘
نفسشك فالعمل أ÷اد
وأ’سشتفادة من ألوقت
أششياء مهمة لثقتك
بنفسشك.

‘ تطور مفاجئ سشيث ،Òعلى
’رج -ح ،دهشش -ة أل -ك -ثÒي -ن
أ أ
حول ألعا ،⁄كششفت تقارير
ح -دي -ث -ة ،أن ع-ددأ م-ت-زأي-دأ
ألسضرطان
’فرأد يششÎون هوأتف
من أ أ
’ أحد سشيهديك
غ Òذك- - -ي - -ة ‘ ،مسش - -ع - -ى إأ¤
ألسشعادة ولن تقوم هي
أل-ت-خ-لصش م-ن إأدم-ان-هم ألزأئد
بالبحث عنك،
على أŸنصشات أ’جتماعية..
ألسشعادة موجودة
ح
وي - -ج - -ري إأطÓ- -ق مصش- -ط- -ل- -
بذأتك ،بدأخلك،
““أل- -ه- -وأت- -ف أل- -غ- -ب -ي -ة““ ع -ل -ى
أخرجها وأبتسشم
@ أŸلصش- -ق- -ات أل -ت -ي
’ج -ه -زة أل -ت -ي ت -ت-ي-ح ع-ددأ
أ أ
فحياتك ملكك،
نرأها على ألفاكهة :
حاجيتكم
^
ﬁدودأ م- - - - - -ن أÿصش- - - - - -ائصش
و’يسشتحقها
ي- -ع- -ت- -ق- -د أل- -ب- -عضش أّن أل- -غ- -رضش
علـى مsي ْ
ل
ألبسشيطة فحسشب ،مثل إأجرأء
ت وألنَاْر تششع ْ
غÒك.
ت
ا
أل- - -وح - -ي - -د م - -ن ه - -ذه أŸلصش - -ق - -
أŸك- -اŸات وإأرسش- -ال أل- -رسش- -ائ -ل،
ف - -ي - -ه أث - -ن - -يـن sشش - -ادي- -ن- -ه
أŸوج-ودة ع-ل-ى أل-ف-اكهة هو
وذلك ب- - -خÓ- - -ف أل- - -ه- - -وأت - -ف
أألسضد
وث Ó- - -ثـه ي - - -ت - - -فـرج- - -وأ
فقط Ÿعرفة بلد أŸنششأا ولكن
’نÎنت..
ألذكية أŸتصشلة با إ
ششيئان ’ تتخلى عنهما
عليه؟
قّ-ل-ة م-ن-ه-م ف-ق-ط ي-دري أن-ه
وكشش -فت درأسش -ات ‘ أل-و’ي-ات
أبدأ :أبتسشامتك للناسش
حل ألعدد ألسشابق
يوجد ‘ هذه أŸلصشقات أرقام لها د’’ت
أŸت-ح-دة أن م-ت-وسش-ط أسشتخدأم
وحسشن ظنك فيهم.
مثل :إأذأ كانت –وي على  ٤أرقام وكان ألرقم
’مÒك-ي Úل-ل-ه-وأت-ف أل-ذكية
أ أ
فا’بتسشامة ليسشت
ي
ن
ع
ي
أ
ذ
ه
ف
،
3
و
أ
٤
ل
و
أ
’
أ
م
و
ي
ل
أ
‘
ت
ا
ع
ا
ش
س
3
ب
ر
ا
ق
ي
ت
با
سشذأجة ،وحسشن ألظن
حل ألعدد ألسضابق
إأح -ذر أن ت -كسش -ر ق-لب شش-خصش
أن ه- - - - - - - - - - - - -ذه
وأحد ،وسشط ﬂاوف من تبعات
ليسش غباء وأن تبادر
ث- -م تÈر ف -ع -لك وت -ق -ول :
سش-ل-ب-ي-ة ل-هذأ أ’رتباط ألششديد
بالتقنية..
سش - - -وف أع- - -ت- - -ذر ل- - -ه..
^ يومي أ÷معة
وأظ -ه -رت أرق -ام ه-ي-ئ-ة ““ك-اونÎ
ف- - -ا÷رح ’ ي - -ع - -ال - -ج
و ألسشبت.
ب - -وي - -نت““ أل - -ب - -ح- -ث- -ي- -ة أن سش- -وق
’عتذأر
با أ
أل -ه -وأت -ف أل -ذك-ي-ة ‰ا ب-نسش-ب-ة 2
با Òÿقمة ألسشعادة
’ع- -ت- -ذأر ُي- -ق- -ب -ل
أ إ
ب -اŸئ -ة ،خÓ-ل أل-ع-ام أŸاضش-ي ل-ك-ن
بخطأا غ Òمقصشود
ألعدد ترأجع بخمسشة باŸئة خÓل
ألعذرأء
Ú
ح
ش
س
ي
ل
و
حياناً ح Úتصشمت وتتجاهل
’خ Òم - - - -ن أل - - - -ع - - - -ام
أل- - - - -رب- - - - -ع أ أ
ت- -تسش -بب ‘ ج -رح
عندما نتعلم كيف
’خرين أنك ’ تفهم
يظن أ آ
ة
ي
ئ
ا
ش
ص
خ
إ
’
أ
ل
و
ق
ن- - -فسش- - -ه.وت- -
ع - -م - -ي - -ق ل - -ق - -لب
نقÎب من ألله فإاننا
Óمور نظرة
و’ يدركون أنك تنظر ل أ
ر
ا
ث
ك
إ
’
أ
ن
إ
أ
،
ش
س
و
ك
ا
ي
ر
أ
أل-ن-فسش-ي-ة ،د
إأنسشان
لن نحتاج للبحث عن
’ج-ه-زة أل-ذك-ية قد
م-ن أسش-ت-خ-دأم أ أ
ب- -ع- -ي- -دة ﬂت- -ل -ف -ة ’ Áك -ن -ه -م أن
ألسشعادة مطو ً
’ن
’ ،،أ
ي- -ت- -ح -ول إأ ¤إأدم -ان ح -ق -ي -ق -ي ل -دى
يفهموها
ألسشعادة حينها هي من
ألناسش ح Úيصشبحون حريصش Úعلى
سشتبحث عنا
م - -وأك - -ب - -ة أي شش - -يء ع - -ل- -ى م- -نصش- -ات
ر
ألتوأصشل أ’جتماعي ،وعندها تظه
أŸيزأن
ع -ل -ي -ه -م أع-رأضش م-ث-ل أل-ق-ل-ق وف-ق-دأن
ألسشعادة ’ –تاج إأُ ¤معجزأت
ألسشيطرة على ألذأت.
و’ يصشنعها أŸال ،ألسشعادة
وق-الت شش-اب-ة ب-ري-ط-ان-ي-ة ،أششÎت ه-ات-فا
@ لتبلغ ألسشعادة أربط
تصشنعها أنت ،فكل ما
ع -ادي -ا ،إأن -ه -ا سش -ئ -مت أرت -ب -اط-ه-ا ألشش-دي-د
–تاجه ““قلب متسشامح““““ ،
ع
ب -ال -ه -ات -ف أل-ذك-ي ح-ت-ى أن-ه-ا ك-انت ت-ط-ل-
ه
ل
ة
ي
ا
ه
ن
’
ن
Ã
ك
ب
ل
ق
َ
ووجه مبتسشم““““ ،وقناعة
عليه  150مرة ‘ أليوم ألوأحد.
بالنصشيب““““ ،وثقة تامة
بالله““ ،أششياء صشغÒة لكنها قادرة
على أن تهز أعماقنا بعنف.

لل
ع
È

بعضض
ألعتذأرأت
كالتعازي ل ترد
ميت

شض
غ
ل
ع
قلـك

ة

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننببضضضضننااففللسسضضططييننـ ـييللألألببـ ـدد
أنا إأسشمي فلسشطيني

@ ’ ت -عشش ب -ع-ي-دأ ع-ن
ألله وتطلب ألسشعادة

أبتسضم

نقششت أسشمي علي كل أŸياديني
بخط بارز يسشمو علي كل ألعناويني
حروف أسشمي تÓحقني تعايششني تغذيني
تبث ألنار ‘ روحي وتنبضش ‘ ششرأييني
جبال ألنار تعرفني مغاورها وتدريني
’متي كوÊ
بذلت ألطاقه ألكÈى وقلت أ
صشÓح ألدين ‘ أعماق أعماقي يناديني
وكل عروبتي للثأار للتحرير تدعوÊ
ورأياتي ألتي طويت علي ربوأت حطيني
’قصشى يهيب بنا أغيثوÊ
وصشوت مؤوذن أ أ

حّبـ ـ ــ
ـ
ك

‘

ي ـ ا ب ــ
ـ
ل دي

من أجلك عششنا ياوطني
’›اد –يينا
أبطا’ كنا ’ نرضشى @@@@@ غ Òأ أ
نزهو باŸاضشي ‘ ثقة @@@@@ وأ◊اضشر يعلو ماضشينا
فجرنا ألثورة من أزل @@@@@ سشجل يا دهر معالينا
’ك Èكان لنا @@@@@ ›دأ من صشنع أيادينا
وألنصشر أ أ
من أجلك يا من أجلك يا ..ياوطني

من أتقن ألصش Èلن تكسشره أ◊ياة،
ومن عرف قيمة أ◊ب تهون عليه
ألتضشحيات ،ومن تقاسشم ألسشعادة مع
’نسشانية.
’خرين أحسش بقيمة أ إ
أ أ

ألقوسض

ك - - - - - -ت - - - - - -بت ف - - - - - -ت - - - - - -اةع - - - - - -ل- - - - - -ى أل- - - - - -وأتسش أب :
@
““ ع- - - - - - - - - - - - - -ذرأ أن- - - - - - - - - - - - - -ا ‘ ذم - - - - - - - - - - - - -ة ع - - - - - - - - - - - - -اشش - - - - - - - - - - - - -ق ““
 رد ع - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - - -ا أخ- - - - - - - - - - - - - -وه- - - - - - - - - - - - - -ا :دقيقت Úوتصشبح ‘ Úذمه ألله ألله يرحمها كانت رومانسشية
@ رسشالة متششائم إأ ¤ألبعضش :أتوجه بخالصش
أ◊قد وأ◊سشد إأ ¤كل أؤولئك ألذين ما
إأن يضش -ع -وأ رؤووسش-ه-م ع-ل-ى أıدة
يغطون ‘ نوم عميق.

ألعقرب

ألسشعادة عفوsيـة ح Úتأاتـي لِذإأ فهيَ ’
ل
تنتظر أن نتكsلف بإاسشتقبالها فقط قليـ ُ
ن و َركَلـة خفيفـة للتsششاؤوم.
من ألuنسشيـإا َ

أ÷دي
أقبل على أ◊ياة بحب وأمل وششغف أبحث عن
ألدهششة ،فتشش عن أ÷ما وأصشنع ألسشعادة ‘ تفاصشيلك
أŸعتادة.

ألدلو

«حتى وإأن كان طريق حلمك صشعبا ’ تسشتسشلم ’ ،تقف  ’ ..تيأاسش
فـ ألذي خلق ألطريق ألصشعب خلق فيك ألقوة على إأجتيازه.

ألسشبت  ٠٨سشبتم ٢٠١٨ Èم أŸوأفق لـ  ٢٨ذي أ◊جة ١٤٣٩هـ

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

العدد

١٧٧٤٠
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أنسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السش-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سش-ك-ل ،أشش-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشش-اويث،
أترأقيث..ألششياي يÓن هيقيث"ألششعب" مانك أتيلي سشما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالششي يÓن يÎأق أق جرنان "ألششعب"  ،وأأنتششني نÎحب سشاÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسشن.

سشلم ـ ـذ ذزك آنتم ـ ـرث آلدزي ـ ـر
ذرث أق يلد أنكششم سشغربزن أم أغربز أمزور نغ أŸسس يك أتسشنون ،أذغ أنف أكن أكششم يلد سشدوأ لعنى نثنغلفث أسشلمذ مسس نورية بن غÈيط إأدوكذن أكن أسشلمذ أديل أكن إأوث أ◊ال أسشي غر أزذث أمكن أل ذسشلمذن
غلقسشن سشلجه أنسشن أذغلن أذŸذن إأوكن أذسشرنن ذمسشن أنسشن وثنجن أدفررن ذقسشلمذ،إأبد قمذبرن أنتمرث غرسشن أسشلوي أنتمرث ذين إأقفكن أفذ يك إأوقذ إأققذششن ذقحرشس نتسشربك أكن أذسشعن أفذ إأقرزن .

لقذشش أالديغلن سسلفيذ مقرن
غف إانلمذن إام أاذنثن ايذزك
ان-ت-م-رث ال-دزي-ر.أاذغ ان-ف أاكن
إام - - -ذب- - -رن ث- - -ع- - -ن ث- - -مسس- - -لت
أاسس -وج -ذن -د يك أات-ولث إاق-ل-ق-ن
،أاكن إاسسلمذن أاذخذمن ذثغنثن
إاقرزن أاثنيسسخصش ،وشسم أامكن
إان -ل -م -ذن سس -ث -م -نضس -ن ال -ذن-ث-ن
أاذفكن أاتولث إالقن أاكن أاذلمذن
ذقنثن إاقرزن.
أان - - - - -ف أاطسش إاسس - - - - -ن - - - - -ف- - - - -ر
إاق- -تسس- -وخ -ذم -ن ذق -ي -ن ي -ع -ن -ن
أاسسزذق إاغربزن نغ لبن إاغربزن
إام-ي-ن-ث-ن أاوك-ن أان-ل-م-ذ اري-تسسرح
غ- -ل- -ر ل- -ب- -ع -ذ أام -ك -ن أادي -تسس -ل
ذقسس -قسس -ن ي -زرن ن -غ اذل -م -ذن
ذق- - - - - -طسش أانسس- - - - - -ن ذق- - - - - -ون
أاب -خ -م -اسس -ل -م -ذ ان -د ي -تسس-وضش

لحسسب إانلمذن أانغ  ٤٠ذقوث
ان- -ت- -خ- -مت ،ام- -ك- -ن ان -ف أاك -ن
إامضسبرن هكند أاكسش انتذرمت
إاوكن اذفكن أافسش المعون إاثرو
ب -ق -ذ ي-ن-خصس-ن ،أال اتسس-ذك-ل-ون
إاق -ق -دشس -ن ذل -م-ع-ون ان-ت-وشس-ل-ن
ينخصسن افكنتد افسش المعون
ام ذقين يعنن البسش نغ إانقل
يك ذتسس -ولث ي -تسس-ح-وج ان-ل-م-ذ
ذقغربز إاوكن أاذيل أامنتسش أام
إانلمذ نثوشسلن أانضسن.
اتولث أاق ذين اليجنأانلمذن أاكن
ملن أاذلمذن بل م يلد محيف
غرسسن إاوكن انلمذ بسش أاذيل
ذزك ن-ث-م-رث ال-يسس-ل-ن اسس-نجق
إاسش غر اثمر سسثمسسن إانسش.
أافذ إاقرزن إاثرو ثدزيرث

ثÈتسس  :ع نايت رمضضان
ألو’يث أنباثنت أثوفرأسشن كلششي

آقدآششن آنباثنت آزهان مليح سشثوليث آنلقرآي
أزه-ان ل-ب-اسس أق-دأشش-ن ن-ال-و’يث أب-اث-نت غ-ت-وليث
أن -ل -ق -رأي م -ا Êأق -ع-قب ث-اول-يث ن-ق-دأشش-ن سش-اÒÿ
أذل -ه -ن-ا ،أغ Ó-ن-وع-وشش-ر أنسس  ٣أن-لشش-هار أسشرأحثن
ذيسشن مليح وهذبذون أسشقاسشا أنلقرأيث سشالقوث
بشش -ام أذ‚ح م -ل -ي -ح وأذسش -ع -ق Íأسش -ق -اسس ي -طشش-ور
سش - -ال - -ن- -ج- -اح سشÒت- -و أق- -دأشش- -ن أق Ó- -ه- -ذسش- -ع- -قÍ
’متحاناث ألرسشمية أملهلية ذألباك.
أ إ

باتنةŸ:وشضي حمزة

وث-غ-اوسس-ا اق Ó-ث-ح Ó-ذي ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي
نسس -ق-اسش ذي ب-اث-نت ن-ت-اث اق-داشس-ن ام-زي-ان-ن
اق  Ó-ع -دان ث -م-درسس-وي-ن اول م-رة ذي ل-ح-ي-اة
انسس -ن بشس -ام اذق -راي م -ان -ي اك-تشس-ف-ن ال-ع-ال-م
ذاجديث فÓسسن وأا’ن ايط ين لباسش خاطر
اوق -ذ بصس -ح ال -م-ع-ل-م-ي-ن انسش ب-ل-ع-ق-ل اي-ذسس-ن
سسحوسسنهن سسلهنا اذلمان وبذون تو’فن.
ل -ع -واي -ل ان-ل-وراسش ام-ق-ران ام-ج-زاي-رن ك-ام-ل
ارق -ي -ن واوي -ن اق -داشس-ن انسس-ن غ-ت-م-درسس-وي-ن
وام Ó-ق -ان اي -ذ ن -ال -م -ع -ل -م -ي -ن ن -ال -دريث ان-ن
وام -ف -اه -م -ن اي-ذسس-ن بشس-ام اذراف-ق-ن ال-دريث
اسس -ق -اسش ك -ام -ل خ -اط-ر ال-م-ع-ل-م-ي-ن وح-ذسس-ن
اذتقوانشش اذعوسسن اقداشسن وطلبن اسسيسسن
بشس -ام اه -ن -ع -اون-ن ذي ث-دار سس-ل-ق-راي واذب-دن
ادريث انسس- - -ن ب- - -غ- - -ي - -ر اذوال - -ف - -ن ل - -ق - -رايث

“جي ـ ـ ـدآ آنبونـ ـ ـوآر
أغ Ó-ن أت -وسش -ان سش -ب -ك -ري أسش-وع-زأم
أدولماد أدوعزأم نالقرأن دوسشحفظاسس
سش-وف-وسس ن-ن-ع-زم-ان دم-اسش-ان-ان أحرصشان
باشس أدصشزضشان لمانة نالدين دأ’صشول
ن -الشش -ري -ع-ة غ-ال أم-زأن-ان دق-ن ودسش-ي-ل
أ’ن أبنان غفسس تمدورتنسشان نجمان
أطفان أدعمرأن أغÓن د’ن غال أماروأ
سشتمجديوين أ’نت زدغ أطفنت دوهيل
أن- -ب -ك -ري ب -ال -خصش -وصس أق -اب -ل دوشش -ج -ع
نمزأنان باشس أدعمرأن تمجيدأ عزمان
ألقرأن.

ت -م -ج -ي -داي-وا ت-وسس-د ت-ج-م-ي ن-ت-غ-ردايت
ب-ول-ن-وار الشس-ع-ب-ة ن-وج-ان-ا اتوبنى غرسسن
د’ن ات -وب -ن -ى ام -ار ن -وع-م-ر ن-ت-ج-م-وي-ن
ادوعمار انمدان الغابة .
امزنان قضسعان انمقرانان غال تمجيدا
ج -ار تسس -مسس -ي -ن دت -نضس-اسش رزم-ان اق-ن
المجلسش نالقران تسسوراتين تبازانين ال
ا’دان انتنيضساسش.
اوسس -ان ه -م ام -زان -ان ات -م -ن -ان قضس-ع-ان
وحدنسسان غال تمجيدا ب Óاقن ودار

انغ اقاينسسان سسوغيل غال تمجيدا.
امزوار ابين الفكرة مان جار تسسمسسين
دتنيضساسش اصسوضسوفان المعروف اتيني
ادوغروم دقن الحافز اتاجا اننو اتمنان
ب -اشش اط -ف -ان اشس -ل -وا ان-ت-ي-ن-ي ادوغ-روم
عمران تمجيدا..
ت- -ون -ي دقت ال -ط -ري -ق -ة ا’ن ت -ج ي -غ -لب
نمزانان ادرنين احفاظ نالقران ادوجال
ادوت-اف ال-ح-ل-ق-ة م-ع اع-م-ر ن-ال-م-جالسش
الطول نوسسقسش.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر

آوآل دونزروب:
^ زونار كا تفيت ءأمان ف ئزرأن
^ أرتنت تسشكارت زوند برأن تكينت
^ أت -زول -ط ن -ان ئ -ك-اف-وسس ن ي-ان ئ-ط-ي-ط
أتاك ؤورتاغ تكوضشي ئغارسشنت أ’ن
^ كلما أسشكر وأغاضس غ وركان ئرأؤودباغ
أت ئسشكر غ ئلم نسس

واسستبعذانشش طول طول.
الو’يث انباثنت وحذسش قران ذيسش كثر ن
 3٠٠أال- - -ف ن- - -ق - -داشش ذي  92٠نتمدرسسنت
اث- -وف- -راسس- -ن ال- -دولت ك- -لشس- -ي بشس- -ام اذق -ران
واذنجحن ،و ثغاوسسا اق Óا’حظينت الجرنال
نـ»الشس - -عب» م- -ان- -ي اق- -رق- -ا اق- -ا ال- -دورث ذي
ثمدرسسوين ذالمكاتب بلي اسسقاسش ا’دوات
اذلكتباث رخصش قلي ماشسي اغÓين العوام
اقفاثن.
ونسس -قسس-و ال-دريث ل-ب-اسش اق Ó-اوسس-ي-ن-د ب-ه-ان
وارط- -ن ال- -قشش ذاج -ديث ات -ب -ان -ن -د اوسس -ي -ن -د
غالعرسش بلي نهنين ازهان مليح ماني او’ن
غ- -ن- -ل- -ق- -رايث خ- -اط- -ر ’زم اذن- -ج -ح -ن بشس -ام
اذسسفرحن الوالدين انسش اق Óتعبن فÓسسن
ل-ب-اسش ون-ه-ن-ي-ن دي-ج-ا وج-ذن ام-ان-نسس-ن م-ل-ي-ح
اقسس -ق -اسش ان -ل -ق -راي سس -ي -رت -و م -ان-ي اث-ب-ذون
سس-ال-درسش ام-زواروا اق Ó-ي-تشس-اخ ف-ال-م-واط-ن-ة
ال-ب-ي-ئ-ي-ة وال-درسس-اي ي-ع-ج-ب-اسس-ن م-ل-ي-ح وفهمن
سسيسش بلي ’زم اذحافظن فتمدرسسوين انسش
سسي كل ثغاوسسا اق Óاثحليشش خاطر ثمدرسست
نتاث ذاخام الثاني انسش اق Óاتغيمان ذيسش
كثر ما تغيمان ذي ثدار انسش.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  ٠٨سض-ب-تم : ١٩٥٩ Èأاع -ل-ن مسض-ؤوول ‘ ج-يشش ال-ت-ح-ري-ر
الوطني عن إاطÓق سضراح أاربع ÚأاسضÒا فرنسضيا منذ
سضنة  ١٩٥٥إا ¤هذا التاريخ .
^ ٠٨سض-ب-تم : ١٩٦١ Èط-ردت السض-ل-ط-ات ال-فرنسضية
م -ئ -ات ا÷زائ -ري Úم -ن ف -رنسض -ا Ÿسض -ان-دت-ه-م السض-ل-م-ي-ة
لقضضية وطنهم العادلة .
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السضبت  ٢٨ذوالحجة  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٠٨سضبتمبر  ٢٠١٨م

 29°ا÷زائر

 29°وهران

 33°ا÷زائر

17740

 31°وهران

الثمن  ١٠دج

بفضضل جهود قوات ا÷يشش ‘ عدة و’يات

31°

27°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

 3إارهابي Úيسسلمون أانفسسهم بتمÔاسست بحوزتهم أاسسلحة وذخÒة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،خÓل
ع -م -ل -ي -ت Úم -ن -فصش -ل -ت Úب -ك-ل م-ن
ت -ل -مسش-ان ووه-ران/ن.ع ،2.سش- -ت- -ة
(Œ )06ار ﬂدرات وح- - - -ج- - - -زت
( )29,6ك- -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف
اŸعالج و( )05مركبات سشياحية،
” ضشبط ( )16186وحدة من
فيما ّ
ﬂتلف اŸششروبات و( )40قنطارا
من أاوراق التبغ بكل من الوادي
وورقلة/ن.ع.4.

 ..توقيف  4منقب Úعن الذهب
وشسخصسا بحوزته بندقية صسيد
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة اإ’ره -اب
وم- -واصش -ل -ة ÷ه -ود ق -وات ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،سّش-ل-م إاره-ابيان
( )02نفسشيهما ،اليوم  06سشبتمÈ
 ،2018ل- -لسش- -ل- -ط- -ات ال- -عسش- -ك -ري -ة
ب -ت -مÔاسشت ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
السشادسشة .ويتعلق اأ’مر بكل من:
سشكو Êسشيد أاحمد اŸكنى ““أابو
خ-ال-د““ ،ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷ماعات
ا’رهابية سشنة 2008؛
بششÒي ال - -بشش ÒاŸك - -ن- -ى ““أاب- -و
الوليد““ ،الذي التحق با÷ماعات
ا’رهابية سشنة .2012
ا’ره -اب-ي-ان ك-ان ب-ح-وزت-ه-م-ا
مسشدسشان ( )02رششاششان من نوع
كÓششنيكوف وأاربعة (ﬂ )04ازن
ذخÒة ‡ل -وءة .إان ه -ذه ال -ن -ت -ائ-ج
اإ’ي -ج-اب-ي-ة اّ Ùق-ق-ة تشش-ه-د ع-ل-ى
م -دى –ك -م ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة ‘
ت -ن -ف -ي -ذ م -ه -ام -ه -ا ب -ك -ل ف -ع -ال -ي-ة
واحÎاف- -ي- -ة قصش- -د بسش- -ط اأ’م- -ن
والسشكينة ‘ كامل ربوع الوطن

 ..ا’رهابي أابو أايوب يسسلم نفسسه
بحوزته سسÓح رشساشض وذخÒة
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة اإ’ره -اب
وب - -فضش - -ل ج - -ه- -ود ق- -وات ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي ،سّش-ل-م إاره-اب-ي
ن- -فسش- -ه ،ي -وم  05سش -ب-ت-م،2018 È
ل-لسش-ل-ط-ات ال-عسش-ك-ري-ة ب-تمÔاسشت
ب -ال -ن -اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السش-ادسش-ة.
ي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب-اŸسش-م-ى ““م-ي-ل-ود
كلغلغ““ ،اŸدعو““أابو أايوب““ ،الذي
التحق با÷ماعات اإ’رهابية سشنة
 .2011اإ’ره- -اب- -ي ك- -ان ب- -ح -وزت -ه
مسش - - - -دسس رشش - - - -اشس م - - - -ن ن- - - -وع
ك Ó- -شش - -ن - -ي - -ك- -وف وﬂزن ذخÒة
‡لوء.

 ..توقيف Œ 6ار ﬂدرات ،حجز
 29كلغ من الكيف و 6مركبات
سسياحية
و‘ إاط- - - -ار ﬁارب- - - -ة ا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفارز مششÎكة

‘ سشياق متصشل ،أاوقفت مفارز
للجيشس الوطني الششعبي بكل من
“Ôاسشت وب- - - - - - -رج ب- - - - - - -اج - - - - - -ي
ﬂتار/ن.ع )04 ( ،6.م-ن-ق-ب Úع-ن
ال- -ذهب وح- -ج -زت ث -م -ان -ي -ة ()08
م -ول -دات ك -ه-رب-ائ-ي-ة وث-م-ا)08( Ê
مطارق ضشغط وجهاز اتصشال عÈ
اأ’قمار الصشناعية ‘ ،ح Úأاوقف
ع- - -ن- - -اصش- - -ر ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي،
بسشطيف/ن.ع ،5.ششخصشا بحوزته
بندقيتا ( )02صشيد.

 ..واحباط هجرة غ Òشسرعية
لـ 38شسخصسا
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس
السشواحل بالقالة /ن.عﬁ ،5.اولة
هجرة غ Òششرعية لـ ( )11ششخصشا
ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïق -ارب ت -ق-ل-ي-دي
الصشنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ()27
مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات
ﬂت - -ل - -ف- -ة ب- -ك- -ل م- -ن ت- -ل- -مسش- -ان
واأ’غواط وبرج باجي ﬂتار.

ق.و

على إاثرعمليات متفرقة Ÿفارز ا÷يشش اıتلفة

إاحباط تهريب وقود وحجز أاقراصض مهلوسسة
‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة ،أاح- -ب- -طت
مفارز للجيشس الوطني الششعبي يوم
 06سشبتم 2018 Èعلى إاثرعمليات
م -ت -ف -رق-ة ب-ك-ل م-ن سش-وق أاه-راسس
وت - - -بسش- - -ة وال- - -ط- - -ارفﬁ ،او’ت
تهريب كميات من الوقود تقدر بـ
( )6680ل Îوضشبط ( )1812قرصس
مهلوسس.

 ..حجز  5بنادق صسيد وطائرة
بدون طيار

ك -م -ا “ك -ن ع -ن -اصش -ر ال-درك
الوطني من حجز ( )05بنادق صشيد
و( )01ط - - - - - - - -ائ - - - - - - - -رة ب- - - - - - - -دون
طياربقسشنطينة/ن ع  5و ))954
وح-دة م-ن اŸشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ية
ب- -ك- -ل م- -ن بسش- -ك -رة/ن ع  4وعÚ
“وششنت/ن ع .2

 ..وتوقيف مهاجرين غ ÒشسرعيÚ
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس
السش- -واح- -ل بسش- -ك- -ي- -ك -دةﬁ ،اول -ة
هجرة غ Òششرعية لـ ( )14ششخصشا
ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïق -ارب ت -ق-ل-ي-دي
الصش- -ن -ع ،ف -ي -م -ا ّ” ت -وق -ي -ف ()06
م- -ه- -اج- -ري- -ن غ Òشش- -رع- -ي Úم- -ن
جنسشيات ﬂتلفة بكل من غليزان
وورقلة وع Úأامناسس

‘ عمليات متفرقة Ÿصضالح شضرطة البليدة

ق.و

حجز أازيد من  1000وحدة من اŸشسروبات الكحولية
م- -واصش- -ل- -ة ÷ه -ود مصش -ال -ح
الششرطة ‘ التصشدي لكل أاششكال
ال- -ب- -ي- -ع غ Òال- -ق- -ان -و’ ،Êسش -ي -م -ا
اŸشش -روب -ات ال -ك -ح -ول-ي-ة“ ،ك-نت
ع- -ن- -اصش- -ر أام- -ن دائ- -رة ب- -وف -اريك
بالبليدة من حجز  1103وحدة من
اŸشش -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ،وق -ائ-ع
ال -قضش -ي -ة “ت ع -ل -ى إاث -ر ت-وق-ي-ف
مركبة نفعية على مسشتوى اŸدخل
الشش -م -ا‹ Ÿدي -ن -ة ب-وف-اريك ع-ل-ى
متنها ششخصش Úمششتبه فيهما ،بعد
إاخضش -اع -ه -ا ل -ل -م -راق -ب -ة اأ’م -ن -ي-ة
واإ’دارية ” ،العثور بداخلها على
 1103وح- -دة م- -ن اŸشش- -روب- -ات

ال- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة م- -ن شش- -ت -ى اأ’ن -واع
واأ’حجام.

 ..وتوقيف  100شسخصض
مشستبه فيه ‘ قضسايا إاجرامية
بهدف تضشييق اÿناق على
الشش -ب-ك-ات اإ’ج-رام-ي-ة ال-ت-ي ت-هّ-دد
سشÓ- -م- -ة اŸواط- -ن و‡ت- -ل -ك -ات -ه،
نفذت قوات اأ’من التابعة أ’من
و’ي-ة ا÷زائ-ر ع-م-ل-ي-ات م-داه-مة
م ّسش -ت ﬂت -ل -ف اأ’ح -ي -اء خ-اصش-ة
ال- - -ن- - -ق- - -اط السش - -وداء واأ’م - -اك - -ن

اŸشش-ب-وه-ة ،أاسش-ف-رت ع-ن ت-وق-ي-ف
 100شش- -خصس مشش- -ت- -ب- -ه ف -ي -ه -م
’رت-ك-اب-ه-م ج-رائ-م ي-ع-اقب ع-ل-ي-ها
ال- -ق- -ان- -ون ،ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊ي- -ازة
واŸت - - - - - - -اج - - - - - - -رة ‘ اıدرات
واŸؤوثرات العقلية ،حمل أاسشلحة
ب - - -يضش - - -اء ﬁظ - - -ورة دون سش- - -بب
ششرعي ” ،من خÓلها حجز كمية
معتÈة من الكيف اŸعالج و987
ق -رصس م -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة،
باإ’ضشافة إا 34 ¤سشÓحا أابيضشا
م- -ن ﬂت- -ل- -ف اأ’ن- -واع اأ’ح- -ج- -ام
تسشتعمل ‘ السشطو وا’عتداءات
على اŸواطن.Ú
ق.و

حملة –سضيسضية ع Èكافة اŸطارات

إاجراءات جديدة لتأام Úأامتعة رحÓت اŸسسافرين
‘ إاطار حرصس اŸديرية العامة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ل-ى تسش-ه-يل رحÓت
ل -أ
اŸسشافرين ع Èكافة مطارات الÎاب
الوطني وضشمان أامنهم وسشÓمتهم” ،
إاط Ó-ق ح -م -ل -ة –سش -يسش -ي -ة وت-وع-وي-ة
لفائدتهم ،بهدف تنويرهم واطÓعهم
ع- -ل- -ى اŸواد واŸع- -دات ال- -ت- -ي Áن -ع
ح-م-ل-ه-ا ون-ق-ل-ه-ا ضش-من أامتعتهم خÓل
رحÓتهم ا÷وية.
وتشش-م-ل ق-ائ-م-ة اأ’شش-ي-اء اÙظ-ور

نقلها ‘ السشفر› ،موعة من اŸواد
على غرار ،السشوائل واŸواد الهÓمية،
اأ’سش-ل-ح-ة ال-ن-اري-ة واأ’سش-لحة البيضشاء،
اأ’سش -ل -ح -ة ا◊ادة وال -ق -اط-ع-ة ،اآ’’ت
اıتلفة التي Áكن أان تلحق ضشررا
أاو جروحا ،اŸواد اŸتفجرة وسشريعة
ا’ل-ت-ه-اب وال-ت-ي Áك-ن اسش-ت-ع-مالها ‘
ﬁاول -ة ا’ع -ت-داء ،اŸواد ال-ك-ي-م-اوي-ة
ال -ت -ي Áك -ن اسش -ت -ع -م-ال-ه-ا ‘ ﬁاول-ة
ا’ع - -ت - -داء ،و‘ ه- -ذا الشش- -أان ت- -دع- -و

Óمن الوطني كافة
اŸديرية العامة ل أ
اŸسش - - -اف - - -ري- - -ن إا ¤ضش- - -رورة احÎام
ال- -ق- -وان Úاÿاصش- -ة ب- -ح- -رك- -ة ت -ن -ق -ل
اأ’شش- -خ- -اصس ،وك -ذا ضش -رورة ال -ت -ق -ي -د
بشش- - -روط اأ’م - -ن والسش Ó- -م - -ة خ Ó- -ل
سش- -ف -ره -م م -ع وج -وب اإ’ط Ó-ع ع -ل -ى
ق -ائ -م -ة اŸواد اŸم -ن-وع-ة واŸنشش-ورة
ع Èك -اف -ة اŸط -ارات ،وذلك ب -غ -رضس
تسشهيل وتسشريع إاجراءات سشفرهم.

بتهمة السضرقة اŸقÎفة بظرف الليل

ق.و

تفكيك ›موعة أاشسرار بسسيدي عمران ‘ الوادي
“ك -نت مصش -ال -ح الشش -رط -ة ب-اأ’م-ن
ا◊ضشري اÿارجي بسشيدي عمران،
دائرة جامعة بالوادي ‘ وقت وجيز
م- -ن اإ’ط- -اح- -ة Ãج- -م- -وع- -ة أاشش- -رار،
ت -قÎف ج-رم سش-رق-ة م-قÎف-ة ب-ظ-رف
ال-ل-ي-ل ب-ال-ت-ع-دد وال-تسش-ل-ق واسش-ت-حضشار
م- - - -رك- - - -ب- - - -ة ذات ﬁرك وإاخ- - - -ف - - -اء
اŸسش- -روق- -ات ط -الت شش -ع -ب -ة سش -ي -دي
عمران ÷معية العلماء اŸسشلم.Ú
م-ب-اشش-رة وب-ع-د ت-ل-ق-ي الشش-ك-وى م-ن

ق-ب-ل رئ-يسس الشش-ع-ب-ة ،م-ف-اده-ا ت-عرضس
مقر الششعبة لفعل السشرقة ،م ّسشت عتاد
وأاجهزة كهرومنزلية ،باششرت عناصشر
الششرطة اإ’جراءات الÓزمة لتوقيف
اŸتورط ،Úو“كنت من توقيف ثÓثة
ششبان ينحدرون من اŸنطقة تÎاوح
أاع-م-اره-م ‘ ال-عشش-ري-ن-ات م-ن ال-عمر،
وأاثناء التحقيق معهم اعÎفوا بالفعل
اŸنسش- - -وب ل- - -ه - -م ل - -ي - -ت - -م اسشÎج - -اع
اŸسشروقات ،ولثبوت اأ’دلة والقرائن

يسضتغل ﬁله لبيعها بع Úوسضارة با÷لفة

القبضض على ثÓثيني يروج ا◊بوب اŸهلوسسة
“كنت عناصشر فرقة الششرطة
القضشائية بأامن دائرة ع Úوسشارة
و’ي- -ة ا÷ل- -ف- -ة ،ب- -ح- -ر اأ’سش- -ب- -وع
ا÷اري ‘ ،إاطار مكافحة ظاهرة
ت- - - -روي- - - -ج اıدرات وا◊ب- - - -وب
اŸهلوسشة ،من توقيف مششتبه فيه
‘ العقد الثالث من عمره ،يقوم
بÎوي- -ج ا◊ب- -وب اŸه -ل -وسش -ة م -ن
داخ -ل ﬁل -ه ال -ت-ج-اري ،ال-ع-م-ل-ي-ة
جاءت على إاثر تلقي عناصشر ذات
ال -ف-رق-ةŸ ،ع-ل-وم-ات ج-د م-ؤوك-دة،
م -ف -اده -ا ق -ي -ام أاح -د اأ’شش-خ-اصس
بÎوي- -ج ا◊ب- -وب اŸه -ل -وسش -ة م -ن
داخل ﬁله التجاري لبيع اŸواد
الغذائية Ãدينة ع Úوسشارة و’ية
ا÷لفة.

بعد تأاكيد صشحة اŸعلومات” ،
تفتيشس اÙل التجاري اŸششبوه،
Óج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ،أاين
وف-ق-ا ل -إ
ع Ìب - -داخ- -ل- -ه ع- -ل- -ى  88قرصشا
م -ه -ل -وسش -ا ك -انت ﬂب -أاة ب -إاح -ك-ام
داخ -ل ث Ó-ج-ة ،ل-ي-ت-م ح-ج-ز ك-م-ي-ة
ا◊ب -وب اŸه -ل -وسش -ة اŸضش -ب -وط-ة
و–وي- - -ل اŸشش- - -ت- - -ب- - -ه ف - -ي - -ه اإ¤
اŸصش-ل-ح-ة ’سش-ت-ك-م-ال ال-ت-ح-ق-يق.
بعد إاسشتفاء إاجراءات التحقيق ‘
ال-قضش-ي-ة ق-دم اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه أام-ام
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة عÚ
وسش -ارة ،وف -ق ً-ا إ’ج -راءات اŸث -ول
الفوري ،أاين صشدر ‘ حقه حكم
بسشتة ( )06اأششهر حبسس نافذة

ا÷لفة :موسسى وغراب

” ا‚از م -ل -ف قضش -ائ -ي ل-ل-م-ت-ورطÚ
وت -ق -دÁه -م أام -ام ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة
اıتصشة.

ق .و

اŸعني ’ يعا Êمن آاية
اضضطرابات نفسضية

التحقيق ‘ انتحار منتخب
سسابق شسنقا ببلدية عمÒ
باششرت مصشالح الدرك الوطني
ل -ب -ل -دي -ة ع -م Òدائ -رة شش -ت -وان ك-ل-م
شش -م -ال شش -رق ت -ل -مسش -ان –ق-ي-ق-ات
معمقة ‘ مÓبسشات انتحار منتخب
سشابق ششنقا بحقل للزيتون بقرية
الشش Ó- -ي - -دة ال - -ت - -اب - -ع - -ة ل- -ب- -ل- -دي- -ة
عم Òالضشحية البالغ من العمر 57
سشنة ،كان منتخبا باÛلسس البلدي
ع - -ن ح - -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
ال- -دÁق- -راط -ي ويشش -ت -غ -ل م -ق -او’،
ظ -روف-ه اŸادي-ة م-ري-ح-ة و’ ي-ع-اÊ
من اية اضشطرابات نفسشية .يششتبه
ان هناك دوافع وراء انتحاره ،حيث
كششفت عملية مراقبة هاتفه ان اخر
اتصشال كان مع منتخب اخر ،كما
تلقى أاخيه –ذيرا بأان اخاه مقبل
عن ا’نتحار من قبل ذات اŸنتخب
ما قد يسشفر عن حقائق أاخرى قد
يكششفها التحقيق.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

