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ي -ق -وم وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ
’خ -ت-ام ال-ط-يب ل-وح ،ال-ي-وم،
ا أ
ب -زي -ارة م -ي -دان -ي -ة إا ¤و’ي-ة
تندوف لتفقد بعضس اŸشساريع
القطاعية.

بن مسسعود ‘ زيارة
عمل لو’ية ا÷زائر

1٧٧٤1

الدالية تشسرف على اسستقبال وفد ا◊جاج
’سس-رة وقضس-اي-ا اŸرأاة
تشس -رف وزي -رة ال -تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة  ،ال -ي -وم Ã ،ط-ار ا÷زائ-ر ه-واري ب-وم-دي-ن»
اÿطوط الداخلية سسابقا «على إاسستقبال فوج حجاج بيت الله
ا◊رام م -ن ب ÚاŸواط -ن ÚاŸسس -ن ÚواŸع -وزي -ن ال -ذي-ن ي-رع-ى
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة عملية إايفادهم
’داء فريضسة ا◊ج وذلك على السساعة  10:30صسباحا .
أ

زيتو ‘ Êزيارة عمل
وتفقد إا ¤أادرار

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة
والصس -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ب- -ن مسس- -ع- -ود  ،غ- -دا ،
ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-و’ي-ة
Óط Ó-ع ع-ل-ى ع-دة
ا÷زائ -ر ل  -إ
مشس - -اري - -ع ق - -ط- -اع- -ي- -ة،ح- -يث
سس -ي -ك -ون ا’ن -ط Ó-ق م -ن م -ق -ر
ال -و’ي -ة ع -ل -ى السس -اع -ة 8:00
صسباحا .

ﬁاضسرة حول أاول
ﬁرم ببومرداسس
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  ،اليوم ،
ﬁاضس- -رة دي -ن -ي -ة ب -اŸن -اسس -ب -ة
–ت ع- - -ن- - -وان «شس- - -ه- - -ر ﬁرم
...دروسس وأاح- - - -ك - - -ام « وذلك
ع- -ل- -ى السس- -اع -ة  13:00زوا’
Ãقر اŸركز للو’ية .

يشسرف وزير التكوين والتعليم
اŸه - - -ن - - -يﬁ Úم - - -د م- - -ب- - -ارك- - -ي،
ال- -ي- -وم،ع- -ل- -ى اج -ت -م -اع إاط -ارات
وم- -دي- -ري ال- -ق- -ط -اع ل -ل -و’ي -ات،
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع- -ة ال- -ث -ام -ن -ة
وال- - -نصس - -ف (08سسا 30دقيقة)،
ب- -اŸع- -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن و
التعليم اŸهني ،Úالكائن مقره بـ  09شسارع ﬁند اوصسديق  -شسارع
’بيار.
حيدرة سسابقا  -ا أ

يقوم وزير اÛاهدين الطيب
زيتو Êبزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ي - -ة أادرار ي - -ال - -ي - -وم و غ- -دا،
ح- -يث سس- -ي- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت -ف -ق -د
اŸشساريع ‘ اŸنطقة .

حملة –سسيسسية Ãناسسبة
الدخول اŸدرسسي

’دارة والمالية
ا إ

يشس - - -رف وزي- - -ر ال- - -ط- - -اق- - -ة
مصسطفى قيطو، Êاليوم  ،على
’عÓ- -م- -ي -ة
’ي- -ام ا إ
اف- -ت- -ت- -اح ا أ
لسس- - - -ون - - -اط - - -راك اıصسصس - - -ة
لـ«ف -رصس إاسس -ت -ث-م-ار اŸؤوسسسس-ات
ا÷زائ - - -ري - - -ة» وذلك Ãرك- - -ز
اŸؤو“رات عبد اللطيف رحال
ع -ل -ى السس -اع-ة  08:00صسباحا
وتسستمر إا ¤غاية  10سسبتمÈ
.2018

اإ’جراءات اأ’منية للدخول اإ’جتماعي موضسوع حصسة « ‘ الصسميم»

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

اŸهرجان الثقا‘
الدو‹ للخط العربي
واŸنمنمات

قيطو Êيشسرف على
افتتاح اأ’يام اإ’عÓمية
لسسوناطراك

–ت رع - - - - -اي- - - - -ة رئ- - - - -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة و إاشس-راف وزارة ال-ث-ق-اف-ة وﬁاف-ظ-ة
اŸه-رج-ان ،ي-ن-ظ-م اŸه-رج-ان ال-ثقا‘ الدو‹ للخط
ال-ع-رب-ي واŸن-م-ن-م-ات وال-زخرفة ‘ الفÎة اŸمتدة
م -ن  13إا 18 ¤سس-ب-ت-م Èا÷اري ب-قصس-ر ال-ث-ق-افة
م-ف-دي زك-ري-ا ،م-ع-رضس اÿط ال-ع-رب-ي واŸن-م-نمات
ت
والزخرفة بحضسور  15دولة إاضسافة إا ¤اŸشساركة
نظم اŸديرية العامة
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اليوم  ،حملة –سسيسسية راسسية  ، 2019-2018ا÷اري على السساعة اÿامسسة مسساءا.
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وا◊د م - -ن ح - -وادث اŸر م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام،
ور
يسستضسيف الÈنامج التفاعلي «‘ الصسميم» ،الذي يهتم بالتوعية ا’منية ضسمن
اŸت-م-درسس ،Úوذلك ع-ل’ -سس - -ي- -م- -ا ل- -دى ف- -ئ- -ة
ى ال
ال -فضس -اء ا’ذاع -ي ل Ó-م -ن ال -وط -ن -ي  ،ال-ي-وم  ،ع Èام-واج ال-ق-ن-اة ا’ذاع-ي-ة ا’و، ¤
سس-اع-ة  09:30صسباحا
Ãقر و’ية ا÷زائر.
موضسوع « ا’جراءات ا’منية اŸتخذة –سسبا للدخول اŸدرسسي للسسنة الدراسسية
 ، 2019-2018و ذلك بدء من السساعة  16:00مسساءا.

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

التحرير

مباركي يÎأاسس اجتماع
إاطارات و مديري
القطاع للو’يات

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
حسس Úنسسيب  ،غدا  ،بزيارة
عمل و تفقد Ÿشساريع قطاعية
بتيسسمسسيلت.
وي - -ح - -رصس ال - -وزي- -ر خÓ- -ل
م-ت-اب-ع-ت-ه Ÿراف-ق ال-ق-طاع على
–سس -ن ت-زوي-د اŸواط-نÃ Úاء
الشس - -رب ت- -رق- -ي- -ة ل- -ل- -خ- -دم- -ة
ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ال - -ت - -ي –ت - -ل
’صسÓحات التي
’ولوية ‘ ا إ
ا أ
عرفها القطاع.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أاكد أان مصسا◊ه انطلقت ‘ رقمنة القاعات الرياضسية واÓŸعب

رئيسش ا÷مهورية يهنئ أاسسقف حطاب يشسدد على ›انية اسستغÓل اÓŸعب ا÷وارية
أاورجال وأام Òأاندورة
إاقامة مشساريع قطاعية با’عتماد على الطاقات النظيفة
ب-عث رئ-يسس ا÷م-هورية ،ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة ،برقية
ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤أاسس -ق -ف أاورج -ال وأام Òأان -دورة ،جوان-أانريك
فيفاسسÃ ،ن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده بعيدها الوطني ،أاك-د له
فيها اسستعداده للعمل معه من اجل توسسيع عÓقات التعاون
ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسض أ÷مهورية قوله « :صضاحب ألقدأسضة ،يسضرÊ
أأÁا سضرورÃ ،ناسضبة أحتفال بÓدكم بعيدها ألوطني ،أأن أأتوجه إأليكم،
باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة
وأأزكى “نياتي بالتوفيق وألرقي للشضعب أأ’ندوري ألصضديق».
وأأضضاف ألرئيسض بوتفليقة قائ« : Óهذأ ،وأأغتنم هذه أŸناسضبة
ألسضعيدة أ’ؤوكد لكم أسضتعدأدي للعمل معكم على توسضيع عÓقات
ألتعاون وتوطيد أأوأصضر ألصضدأقة ألتي Œمع بلدينا».

تلمسسان ﬁمد بن ترار

بن مسسعود يسستقبل سسف ÒاŸكسسيك
اسس - - - -ت - - - -ع- - - -رضس وزي- - - -ر
السس - -ي - -اح - -ة والصس- -ن- -اع- -ة
التقليدية عبد القادر بن
مسسعود مع سسف ÒاŸكسسيك
ل- -دى ا÷زائ- -ر غ- -اب- -ري -ال
روزي- - - - - - - - - - - - -زيÒغ ،أامسس،
ال- -ف- -رصس اŸت -اح -ة ل -دع -م
ال - -ع Ó- -ق - -ات ب Úا÷زائ - -ر
واŸكسس - - - -يك م- - - -ن خÓ- - - -ل
تعزيز التعاون الثنائي ‘
›ال السس- - - - - - -ي- - - - - - -اح - - - - - -ة
والصسناعة التقليدية.
وأفاد بيان للوزأرة أن أللقاء
ألذي جمع بن مسضعود بالسضفÒ
أŸكسض -ي-ك-ي «سض-م-ح ب-اإ’شض-ادة
Ãسض-ت-وى أل-عÓ-ق-ات ألتاريخية
ب Úأ÷زأئ - - - - -ر وأŸكسض - - - - -يك
وأل - -ت - -ط - -رق أ ¤ف - -رصض دف- -ع
أل-ت-ع-اون وخ-ل-ق شض-رأك-ة ف-ع-ال-ة
ب Úألبلدين ‘ ›ال ألسضياحة

وألصضناعة ألتقليدية»  ،مشضÒأ
أ ¤أن أل - -وزي - -ر أسض - -ت - -ع - -رضض
ب -اŸن -اسض -ب -ة «أإ’سضÎأت -ي -ج -ي-ة
أŸسضطرة لتطوير ألسضياحة ‘
أ÷زأئر وأ’همية ألتي يوليها
رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ل -ت -ط-وي-ر ق-ط-اع

ألسض-ي-اح-ة وأه-م-ي-ة أ’سض-ت-ف-ادة
من Œربة أŸكسضيك ‘ عدة
›ا’ت».
وع Èألسض- -ف ÒأŸكسض- -ي -ك -ي
من جهته حسضب ذأت ألبيان
عن «أسضتعدأد» بÓده «لتطوير
ع Ó-ق -ات أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ-ي-ة

ل- - -ل- - -ن- - -ه - -وضض ب - -السض - -ي - -اح - -ة
ب- - -ا÷زأئ - -ر»ي ح - -يث أت - -ف - -ق
ألطرفان ‘ هذأ ألصضدد على
« وضضع أرضضية عمل سضيتم من
خÓلها –يد ﬁاور ألتعاون
ذأت أ’ول- -وي- -ة ’ سض- -ي- -م- -ا ‘
›ال أل - -ت - -ك- -وي- -ن وت- -ط- -وي- -ر
أÈÿأت أل -بشض -ري-ة وألسض-ي-اح-ة
ألثقافية وسضياحة أÙميات
أل -ط -ب-ي-ع-ي-ة وك-ذأ أل-ع-م-ل ع-ل-ى
أل - -ت - -ق- -ريب ب ÚأŸت- -ع- -ام- -لÚ
وأŸسضتثمرين ‘ ألبلدين».
وخلصض بيان وزأرة ألسضياحة
وألصضناعة ألتقليدية أ ¤ألقول
ب -ان أل -ط -رف ÚعÈأ ‘ خ -ت -ام
لقائهما عن أرتياحهما لنوعية
أل-عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن وع-لى
أل- -ع- -م- -ل م- -ن أج- -ل Œسض- -ي -د
ألعمليات أŸتفق عليها.

’طفال اÙتاج ،Úحداد:
توزيع ﬁافظ مدرسسية لفائدة ا أ

منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات يسسعى إا“ ¤ت Úعادات التضسامن ‘ اÛتمع

أاكد رئيسس منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات
علي حداد أان عملية توزيع اÙافظ
’طفال اÙتاجÚ
اŸدرسس-ي-ة ل-ف-ائ-دة ا أ
التي نظمها اŸنتدى ،أامسس ،تسستجيب
’رادة م - -ن - -ظ - -م - -ة أارب- -اب ال- -ع- -م- -ل ‘
إ
اŸشس -ارك -ة ‘ «“ت Úع-ادات ال-تضس-ام-ن
اŸتجذرة بقوة ‘ ›تمعنا».

أأوضض- -ح ح -دأد خ Ó-ل ح -ف -ل ” ت -ن -ظ -ي -م -ه
باŸناسضبة أأنه «ناهيك عن أ÷انب أأ’خÓقي
وأل-ف-ائ-دة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-هذه أأ’عمال ،نعمل
على ترسضيخ ‡ارسضات مؤوسضسضات مسضؤوولة
أج -ت -م -اع -ي-ا ‘ أŸف-ه-وم أ◊ديث وألشض-ام-ل»،
مÈزأ ‘ ه - -ذأ ألصض - -دد أل - -ظ - -روف أŸادي- -ة
وأأ’م -ن -ي -ة «أŸم -ت -ازة» أل -ت -ي م -ي-زت أل-دخ-ول
أŸدرسضي.
وأأع -ل -ن رئ-يسض م-ن-ت-دى رؤوسض-اء أŸؤوسضسض-ات
باŸناسضبة ،ع - -ن أ’‚از أل- -ق- -ريب Ÿدرسض- -ة
أمتياز ‘ ألتجارة و ألتسضي Òذأت بعد دو‹ و
Óط -ف -ال أŸصض -ابÚ
ك- -ذأ م- -درسض -ة ت -ك -وي -ن ل  -أ
Ãرضض ألتوحد سضتقامان ‘ سضيدي عبد ألله
حيث تعد ألدرأسضات أŸتعلقة بإا‚ازها قيد
أ’سضتكمال.
ك -م -ا أأع -ل -ن ح-دأد ع-ن «أ’نشض-اء أل-وشض-يك»

◊اضض -ن -ة م -ن أأج-ل ت-ط-وي-ر
مؤوسضسضات ناشضئة وكذأ نادي
للتنشضيط وألنقاشضات« ،نادي
بختي بلعايب».
وأأوضض- -ح ‘ ه -ذأ أ’ط -ار
أأن أأنشض -ط -ة م-ن-ظ-م-ت-ه ت-أات-ي
كامتدأد للمشضاريع أŸباشضر
فيها وأ÷ارية مÈزأ ‘ هذأ
ألصض -دد أأن أل -دورة أل -رأب -ع-ة
(÷ )4امعة منتدى رؤوسضاء
أŸؤوسضسض-ات سض-ت-ع-ق-د خÓ-ل
بضضعة أأسضابيع.
وتابع أأن ألبحث عن ألشضرأكة يعد أحدى
أأ’نشض -ط -ة أل -ت -ي «أسض -ت -ث -م -ر» م -ن -ت-دى رؤوسض-اء
أŸؤوسضسض - -ات ›ه - -وده ف - -ي - -ه - -ا مسض- -تشض- -ه- -دأ
ب- -ا÷و’ت و م- -ل- -ت- -ق -ي -ات أأ’ع -م -ال أل -ت -ي ”
تنظيمها ‘ أفريقيا و‘ ألعديد من ألدول ‘
أأسضيا ‘ ،أأوروب -ا و ‘ أأم -ري -ك -ا ب -غ -ي-ة ت-رق-ي-ة
«وجهة أ÷زأئر» بالنسضبة لÓسضتثمار.
وأعت Èأأنه لتصضبح أ÷زأئر أأك Ìأسضتقطابا
«ي- -جب أأن ي- -ك- -ون ل -ه -ا حضض -ورأ دأئ -م -ا ع -ل -ى
ألسضاحة أ’قتصضادية ألدولية» وعدم أ’كتفاء
«بإاطÓلة خفيفة».

ولدى تطرقه إأ ¤رغبته ‘
–وي - - -ل م - - -ن - - -ت - - -دى رؤوسض - - -اء
أŸؤوسضسض- - -ات إأ ¤م- - -ن- - -ظ - -م - -ة
مسضتخدم Úأأكد علي حدأد أأن
هذه أŸنظمة أ÷ديدة تهدف
إأ ¤ت -ع -زي -ز «‚اع -ة ت -دخ -ل-ه-ا
وت- -ع- -اون- -ه- -ا م- -ع ألسض- -ل- -ط- -ات
أل- - -ع- - -م- - -وم- - -ي- - -ة و ألشض- - -رك - -اء
أ’ج- -ت- -م- -اع -ي ÚوأŸن -ظ -م -ات
ألدولية».
وقال ‘ هذأ ألشضأان أأنه ”
إأي -دأع ط -لب رسض -م -ي م -رف -وق ب -ك -ل أل -وث -ائ -ق
ألÓزمة لدى وزأرة ألعمل وألتشضغيل وألضضمان
أ’ج-ت-م-اع-ي ب-ت-اريخ  14ي-ون-ي-و  .2018وف -ن-د
باŸناسضبة أŸعلومات ألتي مفادها أأن منتدى
رؤوسضاء أŸؤوسضسضات قد ” حله.
ومن جهة أأخرى جدد رئيسض منتدى رؤوسضاء
أŸؤوسضسضات ندأء أŸنتدى لرئيسض أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-لÎشض-ح ل-ل-رئ-اسض-يات
أŸقبلة .وأأكد يقول «نحن متيقنون من أأنه
سض-ي-ك-ون ل-ب-ل-دن-ا مسض-ت-ق-ب-ل مزدهر –ت قيادة
فخامة رئيسض أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز
بوتفليقة».

تعرضس خÓله Œربة ا÷زائر ا’قتصسادية

ا◊ركة اŸقاو’تية ا÷ديدة ﬁور نقاشش بباريسش يوم  13سسبتمÈ
ي - -ن- -ظ- -م ي- -وم  13سس -ب -ت -م Èا÷اري
ب- - -ب- - -اريسس ن - -ق - -اشس ح - -ول ا◊رك - -ي - -ات
اŸق -او’ت -ي-ة ا÷دي-دة ب-ا÷زائ-ر سس-ي-ت-م
خÓ- -ل- -ه اسس- -ت- -ع- -راضس واق- -ع ال- -ت- -ن -م -ي -ة
ا’قتصسادية ‘ ا÷زائر.
أأوضضحت مذكرة عرضض لهذأ ألنقاشض ألذي
” ت- -وج- -ي- -ه دع- -وة ل- -رئ -يسض م -ن -ت -دى رؤوسض -اء
أŸؤوسضسضات ،ع -ل -ي ح-دأد ل-ل-مشض-ارك-ة ف-ي-ه أأن
«تطور أ÷زأئر وأقع يظل ›هو’ ‘ هذه
ألضضفة من حوضض أŸتوسضط ،بالرغم من أأن
أل- -ب- -ل- -د وخ- -اصض -ة أق -تصض -اده أÿاصض ي -ت -م -ي -ز
بحركية».
ويهدف هذأ ألنقاشض ألذي نظمته ›موعة

‹ إأي -ك -و -ل -وب -اري-زي-ان إأ« ¤ف-ه-م ك-ي-ف ت-ق-وم
أŸقاو’تية بأاحدأث تطور ‘ أ÷زأئر».
وبعد ألكلمة أ’فتتاحية ألتي سضيلقيها كل
من أأوليفيي باسضÎي ،عضضو نادي أıتصضÚ
أ’ق -تصض -ادي Úوع-ل-ي ح-دأد ،سض-ت-دور أأشض-غال
أللقاء حول موأئد مسضتديرة و رؤوى متقاطعة
وعرضض Œارب ناجحة.
وسض-يسض-ع-ى أŸشض-اركون ،حسضب ألÈن -ام -ج
أŸسضطر ،إأ ¤أل-ت-ع-رف ع-ل-ى أل-ك-ي-ف-ي-ات أل-تي
تشضجع وجود نظم بيئية ‘ أ÷زأئر تسضمح
بالتطور وإأنشضاء ألشضركات ‘ ألقطاع أÿاصض.
وسضيقوم كل من أŸقاول أ÷زأئري ألرئيسض
أŸدي- -ر أل- -ع -ام لشض -رك -ة أل -ت -أام« Úمصض،»‘ Ò

شسدد وزير الشسباب والرياضسة
السس----ي----د ﬁم---د ح---ط---اب خÓ---ل
ال-زي-ارة ال-ت-ف-ق-دي-ة ال-ت-ي قادته
إا ¤و’ي----ة ع“ Úوشس---نت ن---ه---ار
أامسس ع----ل----ى ضس----رورة ›ان----ي----ة
اسس-ت-غÓ-ل اŸراف-ق الشس-بانية التي
أا‚زت--ه--ا ال--دول--ة ب-ع-دم-ا ت-ف-اج-ا
بفرضس بلدية ع“ Úوشسنت مبلغ
700دج مقابل اسستغÓل اÓŸعب
ا÷واري-----ة ل----ف----ائ----دة الشس----ب----اب
وا÷معيات  ،معتÈا ذلك Œاوزا
يسستوجب التحقيق فيه .

ﬁم -د ح -ك -ي-م صض-و‘ ،وأŸق-اول أل-ف-رنسض-ي
رئيسض «وأب فورصض ،»3آأ’ن أأسضول ،Úبتبادل
ألرؤوى و»أأفضضل أŸمارسضات» بحثا عن سضبل
أل-ت-ن-م-ي-ة وأسض-ت-ح-دأث م-ه-ن ج-دي-دة ’ق-تصض-اد
ألغد.
كما سضيقدم ألرئيسض أŸدير ألعام للمؤوسضسضة
أ÷زأئ - - -ري - - -ة أıتصض - - -ة ‘ ألصض- - -ن- - -اع- - -ات
أإ’ل-كÎون-ي-ة وأل-ك-هرومنزلية «إأيريسض» ،جمال
قيدوم ،إأ ¤جانب أŸدير ألعام لشضركة ذأت
أأسضهم «فاديركو» أıتصضة ‘ ›ال ألنظافة
أ÷سضدية ،عمور حابسضÙ ،ة حول أ÷يل
أ÷ديد للمقاول Úأ÷زأئري Úودورهم ‘ بناء
«جزأئر جديدة».

أأشضار ذأت أŸسضؤوول أن قطاعه عرف
ت -ط -ورأ ك -بÒأ خ-اصض-ة ‘ ›ال رق-م-ن-ة
ألقاعات ألرياضضية وأÓŸعب لضضمان
توف Òوسضائل أ’تصضال Ÿسضتغليها مع
أ’عتماد على إأقامة مشضاريع خضضرأء
وذلك من خÓل أ’عتماد على ألطاقة
ألنظيفة لضضمان توف ÒألÌوة من جهة
وحماية ألبيئة من جهة أأخرى  ،دأعيا
أإطارأت ألشضباب وألرياضضة أ ¤أشضرأك
ألفعاليات ألشضبانية ‘ Œسضيد وŒهيز
أŸنشضات ألتي لها عÓقة بالشضباب  ،من
جهة أخرى أكد ألوزير إأن تقرر فتح
ب -اب أ’سض-ت-ث-م-ار أأم-ام أل-ق-ط-اع أÿاصض
’ق -ام -ة مشض-اري-ع ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-الشض-ب-اب
وألرياضضة بغية ألنهوضض بالقطاع ألذي
ي -ح -ت -اج أ ¤ت-ك-اث-ف أ÷ه-ود ل-ت-ط-وي-ره
و–سض Úأأدأئه .
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى أشض -ار أل -وزي -ر أ¤
ضض-رورة م-رأج-ع-ة م-دون-ة ألشض-ب-اب ع-لى
أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -ي  ،لضض -م-ان أل-ت-ك-ف-ل
بطموحات ألشضباب أ÷ديدة وتكيفها
مع أ◊ياة أ÷ديدة للموأطن ألتي تعتمد
على ألعصضرنة  ،كما يجب أخد بعÚ
’ف -اق أل -ت -ي ي -ت -ط -ل-ع أل-ي-ه-ا
أ’ع -ت -ب -ار أ أ
ألشضباب أ÷زأئر بغية ضضمان أسضتقطابه
أ ¤ألنشضاطات ألرياضضية عوضض ألقذف
به ‘ برأث Úأ’فات أ’جتماعية.
وكان ألوزير قد باشضر زيارته من
م-ل-عب ب 40أل -ف م-ق-ع-د أل-ذي ي-ج-ري
أ‚ازه بوهرأن بطريقة متسضارعة على
أن يتم تسضليمه مع نهاية ألسضنة أ÷ارية
لضض- -م- -ان أل- -ت- -حضض’ Òل- -ع- -اب أل- -ب- -ح -ر
أŸتوسضط أŸزمع عقدها بوهرأن مع
م- - -ط- - -ل - -ع سض - -ن - -ة  ، 2021ي - - -دخ- - -ل
أŸشضروع ضضمن أأربعة منشضآات كÈى

أل -ت -ي ي -ت -م أ‚ازه -ا ب -ك-ل م-ن وه-رأن ،
تيزي وزو ،ألدويرة وبرأقي.
وعن ألفريق ألوطني أأكد ألوزير أن
أ÷زأئر “لك طاقات شضبانية كÈى من
شض -أان -ه -ا أدخ -ال أل -ف -رح -ة ع -ل-ى ن-ف-وسض
أ÷زأئري Úولعب أ’دوأر أ’و ¤على
مسضتوى ألعاŸي وألقاري.
وبع“ Úوشضنت أأكد ألوزير أأن قطاعه
و‘ أطار ألÈنامج أÿماسضي لفخامة
رئيسض أ÷مهورية أسضتفاد من مبلغ ما‹
يقدر ب5.228مليار دج لتجسضيد 246
مشض-روع ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-ا’ت ألشض-ب-اب
أل- -ذي يشض -ك -ل  ٧0ب -اŸائ -ة م-ن سض-ك-ان
هذه ألو’ية  ،وألتي باشضرها بتدشضÚ
ﬂي -م ل -لشض-ب-اب وب-يت ل-لشض-ب-اب ب-ب-ل-دي-ة
ألعامرية أقصضى شضمال ألو’ية بطاقة
 350سضرير وهما أŸشضروعان أللذأن
رفع طاقة أ’سضتعاب بالو’ية أ ¤أكÌ
من  ٩00سضرير.
كما دشضن قاعة متعددة أÿدمات
ببلدية أŸالح ودأر للشضباب ببلدية أو’د
ألكيحل  ،وبحمام بوحجر عاين ألوزير
مشض -روع أ‚از ب -يت ل -لشض-ب-اب ،وب-ب-ل-دي-ة
ع“ Úوشضنت دشضن ألوزير قاعة متعددة
ألرياضضات كما عاين كل من أŸسضبح
أ’Ÿب- -ي وم- -ق -ر أق -ام -ة دي -وأن أŸركب
أل- -ري- -اضض- -ي ل -ي -خ -ت -م زي -ارت -ه ب -حضض -ور
نشض -اط-ات ري-اضض-ي-ة ب-اŸل-عب أل-ري-اضض-ي
أ÷وأري أول م - - - - -اي  1٩45أي-ن ت-ل-قى
شض -ك -اوي ألشض -ب -اب ح-ول أرت-ف-اع أسض-ع-ار
أسض -ت -غ Ó-ل ألشض -ب -اب أل -ت -ي تصض-ل ح-دود
300دج وه -و م -ا ج -ع -ل أل -وزي -ر ي-ت-دخ-ل
لضض- -م- -ان ›ان- -ي- -ة أل- -دخ- -ول وأك -د أن
أسضتغÓل أÓŸعب ماليا تصضرف غÒ
قانو Êيسضتوجب ألتحقيق.

من أابرز إاعÓم وفقهاء ا÷زائر

العÓمة أاحمد بن يحيى الونشسريسسي ‘ الواجهة
اف-ت-ت-ح امسس ب-ف-رع اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
’سس Ó-م -ي ل -ت -يسس -مسس -ي -لت م -ع-رضس
ا إ
ح- -ول ال- -عÓ- -م -ة أاح -م -د ب -ن ي -ح -ي -ى
ال- - -ونشس - -ريسس - -ي ‘ إاط - -ار ا÷ام - -ع - -ة
الصس-ي-ف-ي-ة ال-ق-رآان-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-واصسل
فعالياتها بذات اŸؤوسسسسة الثقافية.
ويشضمل هذأ أŸعرضض أŸنظم Ãبادرة
م -ن ف -رع أŸرك-ز أŸذك-ور ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
أŸدي- -ري- -ة أل- -و’ئ -ي -ة ل -لشض -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة
وأأ’وق- - - -اف ع - - -رضض Ûم - - -وع - - -ة م - - -ن
أŸلصضقات ألتي تتناول أŸسضÒة ألعلمية
وألفكرية وألفقهية لهذأ ألعا ⁄ألذي يعد
من أأبرز أأعÓم وفقهاء أ÷زأئر وأŸغرب
ألعربي ‘ ألقرن ألتاسضع ألهجري.
كما تعرضض ضضمن هذه ألتظاهرة ألتي
ت - -دوم أأسض - -ب- -وع أأب- -رز ك- -ت- -اب ل- -ل- -عÓ- -م- -ة
أل- -ونشض- -ريسض- -ي وأŸت- -م -ث -ل ‘ «أŸع -ي -ار»
ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤ق-ائ-م-ة م-ن م-ؤول-ف-ات-ه م-نها
«ﬂتصضر أأحكام ألÈز‹» و»أŸسضالك إأ¤
ق - -وأع - -د أإ’م- -ام م- -الك» و»أل- -و’ي- -ات ‘
مناصضب أ◊كومة أإ’سضÓمية» و»أÿطط
ألشضرعية وإأضضاءة أ◊لل ‘ ألرد على من
أأفتى بتضضم Úألرأعي أŸشضÎك».

و” باŸناسضبة تخصضيصض جناح أ’هم
أŸفكرين أ÷زأئري Úألذين أهتموأ بفكر
وعلم ألعÓمة أأحمد بن يحيى ألونشضريسضي
ومنهم ألدكتور يحيى بوعزيز وأأبو ألقاسضم
سض- -ع- -د أل- -ل- -ه وم- -الك ب- -ن ن- -ب- -ي وأل- -بشضÒ
أإ’برأهيمي ومولود قاسضم نايت بلقاسضم.
Óشضارة تتوأصضل Ãقر فرع أŸركز
ول إ
أل-ث-ق-ا‘ أإ’سضÓ-م-ي ل-تيسضمسضيلت فعاليات
ألطبعة أأ’و ¤أ÷امعة ألصضيفية ألقرآأنية
ب-إاق-ام-ة ورشض-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ألقرآأ Êباأ’حكام
وأل -ت -حصض -ي -ل أل -ع -ل -م -ي ل -ف-ائ-دة أأ’ط-ف-ال
وألشضباب ألذين تÎأوح أأعمارهم ما ب6 Ú
إأ 25 ¤سضنة فضض Óعلى إأطÓق مسضابقات
حول أأحسضن مقرئ صضغ Òوأأحسضن مقرئ
شضاب وأأحسضن أأنشضودة دينية.
وب-ر›ت ضض-م-ن ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي
ي -ن -ت -ظ-ر أأن ت-خ-ت-ت-م ل-ي-ل-ة أ’ح-ت-ف-ال ب-ي-وم
عاشضورأء ﬁاضضرأت حول «فضضل حفظ
ك- -ت- -اب أل- -ل- -ه» و»أأب- -رز م -فسض -ري أل -ق -رآأن
أل- -ك- -ر »Ëو»م -دأرسض أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ق -رآأÊ
بتيسضمسضيلت» وكذأ معارضض للكتب ألدينية
وألصضور ألفوتوغرأفية عن مدأرسض للتعليم
ألقرآأنية وزوأيا بو’ية تيسضمسضيلت.
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أعلن عن إأنشصاء › 14لسصا مهنيا،بوعزغي:

 1٥٥مليار دج قيمة شسعبة الدواجن ورفع اإ’نتاج رهان يجب كسسبه
وقف اسستÒاد اللحوم البيضساء سساهم ‘ –قيق الوفرة والتصسدير هدف أاسسمى

ق -ال وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م-ي-ة
أل -ري -ف -ي -ة وألصص -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب-د
أل -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،أمسس ،أن إأن -ت -اج
أل-ل-ح-وم أل-ب-يضص-اء ي-ع-رف أرت-ف-اعا ‘
لخÒة ،ب-فضص-ل م-رأف-ق-ة
ألسص -ن-وأت أ أ
أŸه - - - -ن - - - -ي ،Úم - - - -ؤوك - - - -دأ أن أوق - - - -ف
ألسص-تÒأد ،وأل-ت-وج-ه ن-ح-وألتصصدير
أسص- -ه- -م ‘ –سص Úوضص- -ع أل- -ف Ó-ح،Ú
وأع -ل -ن ع-ن إأنشص-اء › 14لسص-ا م-هنيا
مشصÎكا.

جÓل بوطي
ق -ال ب -وع -زغ -ي أان ال-ق-ي-م-ة اإ’ن-ت-اج-ي-ة
لشصعبة الدواجن ،سصنة  ،2017بلغت 155،5
مليار د.ج ،وهي التي كانت ’ تتعدى 54،8
م -ل -ي-ار د.ج سص-ن-ة  ،2009أاي Ãع- - - -دل ‰و
 ٪184وبهذا ،فإان القيمة اإ’نتاجية لهذه
الشصعبة “ثل 5باŸائة من إاجما‹ قيمة
اإ’نتاج أالفÓحي لسصنة  ،2017مشصÒا إا¤
ان - -ه خ Ó- -ل السص- -ن- -وات ال- -عشص- -ر اأ’خÒة،
سص -ج -لت شص -ع -ب -ة ال -دواج -ن م -ع -دل نسص-ب-ة
‰و ٪10،3بالنسصبة للحوم البيضصاء و٪6،2
بالنسصبة لبيضس ا’سصتهÓك.
وأاعلن بوعزغي ‘ كلمته خÓل ترأاسصه
أاشص-غ-ال اÛلسس ال-وط-ن-ي اŸه-ن-ي لشص-عبة
الدواجن بفندق اأ’وراسصي ،أامسس ،أان هذا
ال -ت -وج -ه اسص -ت -دع -ى مّ-ن-ا إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار
ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات اŸه-ن-ية واŸهنية اŸشصÎكة
وإادماجها ‘ مسصار اتخاذ القرار ،مؤوكدا
ان -ه ال -وزارة ع -م -لت م -ن -ذ اأ’شص-ه-ر اأ’و¤
لسصنة  ،2018ع Èالبلديات والو’يات ،على
ت- -وف Òك -ل ال -ظ -روف ل -ت -م -ك ÚاŸه -ن -يÚ
وم -راف -ق -ت -ه -م م -ن أاج -ل إانشص-اء اÛالسس
اŸه- -ن- -ي- -ة اŸشصÎك- -ة حسصب ك -ل ُشص -ع -ب -ة،
وهومسصاٌر سصمح من اسصتكمال هذه العملية
وإانشص -اء › 14ل ًسص-ا م-ه-نً-ي-ا مشصً Îك-ا ع-لى
اŸسصتوى الوطني.
وأاضصاف بوعزغي إان اŸراد من هذه
ال- -فضص -اءات ،ال -ت -ي أانشص -ئت ع -ل -ى أاسص -اسس
ا◊وار والتشصاور بﬂ Úتلف مكونات كل
شصعبة ،من مهني Úومتعامل ÚاقتصصاديÚ
وه -ي -ئ -ات ،أان ت -ك -ون ق -وًة ل Ó-قÎاح ع-ل-ى
اŸسص -ت -وي ÚاÙل -ي وال -وط -ن -ي وال-ت-ع-بÒ
ي إ’رادة هذه الشصرائح للعمل سصويا
ا◊ ّ
وا’ن - -خ - -راط ج - -م - -اع - -ي - -ا ‘ م - -ع - -ا÷ة
اإ’شص-ك-ال-ي-ات وال-ت-ح-دي-ات ال-تي تواجه كل
شص -ع -ب -ة ،سص -واء ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإ’ن-ت-اج
أاوالتحويل أاوالضصبط أاوالتسصويق والتوزيع،
وصصو’ إا ¤التصصدير.
واع -ت Èب -وع-زغ-ي ق-رار وق-ف اسص-تÒاد
اللحوم البيضصاء منذ ثما Êسصنوات ،منذ
ب-دء ال-ع-م-ل بÎت-ي-ب-ات اıط-ط ال-وط-ني
للتنمية الفÓحية سصنة  2000أاسصهم بشصكل
كب ‘ Òتنمية شصعبة الدواجن ،التي تسصجل
بشص -ك -ر ك -ب Òم -ؤوشص -رات ‰وت -ؤوك -د ن -اج -ح

إاسصÎاتيجية القطاع التي يعتمد باأ’سصاسس
على دعم اإ’نتاج وتعزيز دور اŸهني.Ú
من جهة أاخرى قال بوعزغي اإن هذه
شصعبة إانتاج الدواجن توفر أازيد من 500
أال -ف م -نصصب شص-غ-ل ،يضص-اف إال-ي-ه-ا ت-ع-داد
اŸؤوسصسص -ات ال -ن -اشص-ط-ة ‘ ف-روع ال-ت-ث-مÚ
وال -ت -ح -وي -ل ،اأ’م -ر ال -ذي أاسص -ه -م ‘ رف-ع
التحدي بالتصصدير إا ¤عدة بلدان ببعضس
اŸن -ت -ج -ات ك -ب-يضس ا’سص-ت-هÓ-ك ،وأارج-ل
ال-دج-اج ومسص-ت-حضص-رات ال-ل-حوم البيضصاء،
إا ¤ع- -دد م- -ن ال- -دول ع -ل -ى غ -رار ق -ط -ر
والصص Úوالفيتنام.
ف -ي -م -ا ي -خصس ال -واردات ،ف-إان الشص-ع-ب-ة
سص -ج -لت ان -خ -ف -اضص -ا ‘ ال -فÎة ب2013 Ú
و ،2017حيث ان اسصتÒاد علف الدواجن
ع -رف ان-خ-ف-اضص-ا ب-ن-ح-و ٪25م- - -ن ح - -يث
القيمة ،ويتمثل ذلك ‘ انخفاضس اسصتÒاد
ﬂل-ف-ات الصص-وي-ا وم-ك-مÓ-ت الفيتامينات
اŸعدنية ،التي عرفت انخفاضصا منتقلة
من  1،24مليون طن إا 1،16 ¤مليون طن،
Óو ،¤ومن  0،04مليون طن إا¤
بالنسصبة ل أ
 0،03مليون طن بالنسصبة للثانية.
وذك- -ر وزي- -ر ال- -فÓ- -ح -ة أان اŸؤوشص -رات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وا’ق-تصص-ادي-ة ل-ن-م-وشص-ع-ب-ة
ال -دواج -ن دف -عت ب -السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
لÓهتمام بهذه الشصعبة ،وذلك من خÓل
تخصصيصصها جملة من الÈامج التنموية،
كان من أاخرها صصدور اŸرسصوم التنفيذي
رقم  212-18الصصادر ‘  15أاوت ،2018
اŸتضص -م -ن اإ’ع -ف -اء م-ن ضص-ري-ب-ة ال-ق-ي-م-ة
اŸضصافة فيما يخصس عمليات بيع الشصعÒ
والذرة ،وكذا اŸواد واŸنتجات اŸوجهة
ل -ت -غ-ذي-ة اأ’ن-ع-ام ،وذلك ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-ان-ون
اŸال -ي -ة ’،2018سص- -ي- -م -ا اŸادة  30منه،
ق-ائ »Ó-غ Òأان-ه وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ت-ح-دي-ات
ا’قتصصادية ،وا’جتماعية الراهنة ،يجب
التنويه با÷هود الكبÒة التي تبذل حاليا
م- -ن أاج- -ل اإ’ب- -ق- -اء ع- -ل- -ى اŸك- -تسص- -ب- -ات
اÙققة وتأام Úالوفرة الوطنية للمنتج
الفÓحي وا◊فاظ على القدرة الشصرائية

للمواطن».
‘ هذا الصصدد أاوضصح الوزير إا ¤أان
الÈامج اŸطبقة تتعلق خصصوصصا بÎقية
إان -ت -اج ال -ع -ل -ف ا◊ي -وا ،Êوال -ع -م -ل ع -ل-ى
تعويضس اŸنتوج اŸسصتورد ’ ،سصيما من
مادتي الذرى والصصوياÃ ،نتج وطني من
اأ’ه -م -ي -ة Ãا ‡ا ك-ان ت-ط-وي-ره؛ وي-ت-ع-ل-ق
اأ’م-ر ب-ال-فصص-ف-اصص-ة اÛف-ف-ة ،وم-كعبات
ال-ن-خ-ال-ة ،وق-م-ح ال-ع-ل-ف والشص-عب ،وتنمية
ال-نشص-اط-ات ال-ق-ب-ل-ي-ة لشص-ع-ب-ة الدواجن من
أاجل إانتاج كبار اأ’جداد ،وتنمية شصبكة
ال -ت -وزي-ع وال-تصص-دي-ر ،إاضص-اف-ة إا– ¤ديث
وعصصرنة وسصائل إانتاج الدواجن.
ودعا بوعزغي اŸتعامل Úا’قتصصاديÚ
إا ¤ا’نخراط ‘ شصراكات ناجعة وفعالة
ومربحة لكل اأ’طراف ،وخلق فضصاءات
مهنية مشصÎكة مÓئمة كفيلة باŸشصاركة
‘ ت-ن-ظ-ي-م الشص-عب وت-رق-ي-ت-ه-ا ،داع-ي-ا إا¤
ات- -خ- -اذ الÎت- -ي- -ب- -ات الÓ- -زم- -ة م -ن أاج -ل
–سصيسس كل الفاعل.Ú

مهنيوالدواجن يرفعون جملة
من ا’نشسغا’ت

من جهتهم ع Èمهنيوشصعبة الدواجن
عن جملة من ا’نشصغا’ت التي قالوا إانها
ليسصت باŸسصتعجلة لكنها –تاج إا ¤رعاية
من طرف وزارة الفÓحة ،على غرار فتح
سصوق وطني خاصس بالشصعبة وتوف Òالعقار
لتمك ÚاŸهني Úمن توسصيع مسصتثمراتهم،
‘ ح Úث- -م- -ن- -وا سص- -ي- -اسص -ة ال -دول -ة ال -ت -ي
ترافقهم لرفع اإ’نتاج.
‘ هذا الصصدد قال رئيسس اÛلسس
اŸه -ن -ي لشص -ع -ب -ة ال -دواج -ن أان اŸه -ن -يÚ
بحاجة إا ¤توف Òالعقار الذي يعد أاهم
ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-م ‘ م-واصص-ل-ة
ال -نشص -اط ،ح -يث أان يشص -ك-ل ن-قصس ال-ع-ق-ار
أالفÓحي عائقا أامام توسصيع نشصاط الشصعبة
على اŸسصتوى الوطني ،إاضصافة إا ¤غياب
سصوق وطني Áكن كل اŸهني ‘ Úتسصويق
اإ’نتاج.

أثناء زيارته رفقة حسصبÓوي إأ ¤مؤوسصسصة صصحية أ‚زها شصباب

زما‹ يدعوحاملي الشسهادات ا÷امعية ا ¤خوضض عا ⁄اŸقاو’تية
دع- -ا وزي- -ر أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشص -غ -ي -ل
وألضص-م-ان ألج-ت-م-اع-ي م-رأد زما‹،
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصص-م-ة ألشص-ب-اب
أ« ¤خ- - -وضس ع- - -ا ⁄أŸق - -اولت - -ي - -ة»
ل- -ل -مسص -اه -م -ة ‘ –ق -ي -ق أل -ت -ن -م -ي -ة
ألقتصصادية وخلق مناصصب ألشصغل.
وجاء تصصريح زما‹ عقب زيارته رفقة
وزي - - -ر الصص - - -ح- - -ة والسص- - -ك- - -ان واصصÓ- - -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ﬂت-ار حسص-بÓ-وي ل-ل-عيادة
الطبية ا÷راحية «ديفال» (عيادة ا’بيار
سصابقا) التي أانشصئت من طرف ›موعة
من الشصباب حاملي الشصهادات ا÷امعية
‘ اط -ار ال -دع -م ال -ذي ت -ق -دم -ه ال -وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل الشص-باب «انسصاج»
لهذه الشصريحة.
وأاشصاد الوزير بنجاح هذه العيادة التي
انطلقت ب 3مناصصب شصغل وتوسصعت حاليا
ل -ت -وف -ر أازي -د م -ن  70م- -نصصب شص -غ -ل ‘
ﬂتلف التخصصصصات الطبية ي مع العلم

انها تتوفر على  25سصرير.
و‘ ن- -فسس ال- -وقت ن- -وه زم -ا‹ «ب -ارادة
وطموح الشصباب ا÷زائري الذي ابتعد عن
ثقافة ا’تكال وا’نتظار وخاضس معركة
اŸق -او’ت-ي-ة مسص-ت-ف-ي-دا م-ن اŸزاي-ا ال-ت-ي
تقدمها لهم اجهزة الدعم من اجل ا‚از

مشصاريعهم ا’قتصصادية».
من جهته أاكد مسص Òبالعيادة الدكتور
ن -ب -ي -ل ع -اب -د أان ه -ذه اŸؤوسصسص -ة ال-ط-ب-ي-ة
سص- -تسص -اه -م ‘ –سص Úال -ت -ك -ف -ل ال -ط -ب -ي
بتقد ËعÓج من اŸسصتوى الرفيع ’سصيما
‘ طب ا’مومة و‘ ا÷راحة العامة و‘
›ال ا’سصتشصفاء بتقد Ëخدمات تراعى
فيها اŸعاي ÒاŸعمول بها دوليا بالسصهر
على توف ÒالعÓج الÓئق والنظافة «.
وت- -تشص -ك -ل ه -ذه ال -ع -ي -ادة ك -م -ا اوضص -ح
اŸسص - -ؤوول ذات- -ه -م- -ن ق- -اع- -ات خ- -اصص- -ة
ب-ال-ت-ول-ي-د واسص-ت-ق-ب-ال ال-رضص-ع وب-ا÷راح-ة
ال -ع -ام -ة ب -ح -يث ” ت -زوي -ده -ا Ãخ -ت-ل-ف
ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة والطبية ا◊ديثة
للتكفل ا÷يد باŸرضصى ،مشصÒا ا ¤ان
ال -ط -اق -م ال -ذي يسص -ه -ر ع -ل-ى تسص-ي Òه-ذه
العيادة يتكون من أاطباء ﬂتصص Úوشصبه
طبي Úوتقني Úوكذا ﬂتصص› ‘ Úال
التسصي.Ò

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

العدد
17 741

لشصغال به:
خÓل تفقده تقدم أ أ
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طمار :أاشسغال ا‚از جامع ا÷زائر تسس ÒبوتÒة جيدة
أك- -د وزي- -ر ألسص- -ك- -ن وأل- -ع -م -رأن
وأŸدي- -ن- -ة ع -ب -د أل -وح -ي -د ط -م -ار،
أمسس ،ب- - - -ا÷زأئ - - -ر أن ألشص - - -غ - - -ال
أŸت- -ع -ل -ق -ة ب -إا‚از ج -ام -ع أ÷زأئ -ر
تسص Òب - -وتÒة ج- -ي- -دة ،مشص- -ددأ ‘
نفسس ألوقت على ضصرورة أŸتابعة
أل-دق-ي-ق-ة وأŸي-دأن-ي-ة ل-كل مرحلة
م- -ن م- -رأح- -ل أل‚از ح- -ت- -ى ي -ت -م
تسص -ل -ي-م ه-ذه أŸنشص-أاة أŸع-م-اري-ة ‘
لجال أÙددة.
أ آ
وعلى هامشس زيارته التفقدية ÷امع
ا÷زائ- -ر رف -ق -ة وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسصيب ووا‹ ا÷زائر عبد القادر
زوخ ،أاك- -د ط- -م- -ار أان ا’شص -غ -ال ب -ل -غت
مرحلة هامة تتعلق اسصاسصا باسصتكمال
أاشصغال اÿرسصانة للبنية التحتية للجامع
وايضصا ا’سصراع ‘ وتÒة أاشصغال التبليط
والتزي Úووضصع اللمسصات ا’خÒة للÌية
اŸركزية للجامع.
و‘ هذا الصصدد قام الوزير بتفقد
الÌية الكÈى للجامع التي ” اسصتÓمها
واŸصص -م -م -ة ‘ شص-ك-ل تسص-اب-ي-ح مشص-ددا
ع -ل -ى ضص -رورة اي Ó-ء ال -ع -ن -اي -ة الÓ-زم-ة
ل- -ل- -ج- -انب ال- -ف- -ن -ي ‘ ا‚از ال -دي -ك -ور
الداخلي والتهيئة اÿارجية للجامع.
ك -م -ا اسص -ت -فسص -ر ع -ن ب -اق -ي الÌي -ات
الصصغÒة للجامع والتي يبلغ عددها 89
ثرية مشصددا على ضصرورة ا◊رصس من
ا’ن- -ت -ه -اء م -ن ك -ل اشص -غ -ال ال -ت -زي‘ Ú
اجالها اÙددة.
وأاوضص-ح ال-وزي-ر أان ال-ه-ن-دسص-ة ال-ف-ن-ي-ة
ل-ل-دي-ك-ور ال-داخ-ل-ي واÿارج-ي ل-ل-جامع
ي -ن -ب -غ -ي ان ت -ع -كسس ال-ط-اب-ع ا÷زائ-ري
’صصيل والنمط ا’سصÓمي.
ا أ
كما تفقد طمار عملية وضصع الرخام
‘ قاعة الصصÓة حيث تلقى توضصيحات
عن مدى تقدم وتÒة ا’شصغال قائ»:Ó
’شصغال ‘
ينبغي العمل على اسصتكمال ا أ
آاجالها اÙددة ،وأاية مÈرات لن تكون
مقبولة»
وزار الوزير ايضصا حظÒة السصيارات
ل -ل -ج -ام -ع اي-ن اسص-ت-فسص-ر ع-ن اŸسص-اح-ة
’شص-خ-اصس ذوي
اıصصصص -ة لسص-ي-ارات ا أ
ا’ح- -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة ،ك -م -ا اع -ط -ى
ت-ع-ل-ي-م-ات ل-وضص-ع ن-ظ-ام اشص-ارة ل-تسص-هيل
’صص -ح -اب
ح- -رك -ي -ة ال -دخ -ول واÿروج أ
اŸركبات.
م - -ن ج- -ه- -ة اخ- -رى ت- -ل- -ق- -ى ال- -وزي- -ر
توضصيحات بشصان عملية وضصع ا’بواب
‘ ق- -اع- -ة الصصÓ- -ة وال -ت -ي تسص Òحسصب
اŸشص -رف Úع -ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة بشص-ك-ل ج-ي-د
مشص-ددا ع-ل-ى ضص-رورة ال-ت-نسص-ي-ق ال-دقيق
والصصارم ب Úمسصؤوو‹ ا’قسصام بالورشصة،
من اجل بلوغ عمل متقن ا’مثل دون
’جندة الزمنية لÓشصغال.
ا’خÓل با أ
من جهته اكد وزير اŸوارد اŸائية
عن انتهاء اشصغال ا‚از شصبكة اŸياه
اÿاصص -ة ب -ا÷ام -ع م-عÈا ع-ن ارت-ي-اح-ه

’جال
÷ودة ا’شصغال واسصتكمالها ‘ ا آ
اÙددة.
ك- -م- -ا أاشص- -ار ا ¤ان- -طÓ- -ق ا’شص- -غ -ال
اÿاصص- - -ة ب - -اق - -تصص - -اد اŸي - -اه واع - -ادة
رسص-ك-ل-ت-ه-ا وم-ع-ا÷ة اŸي-اه اŸسص-ت-ع-م-لة
واعادة اسصتغÓلها ‘ سصقي اŸسصاحات
اÿضصراء’ ،فتا ا ¤امكانية تزويد هذا
ا÷امع Ãصصادر مياه مكملة من اجل
تأام Úحاجياته بشصكل كامل.
يذكر أان جامع ا÷زائر الذي ينجز
على مسصاحة تقدر بأاك Ìمن  27هكتارا
يتضصمن قاعة صصÓة Ãسصاحة  20أالف
م Îمربع (م )2وباحة ومنارة بطول 267
م وم -ك -ت -ب-ة وم-رك-ز ث-ق-ا‘ ودار ال-ق-راآن
فضص Óعن ا◊دائق وحضصÒة للسصيارات
’من
’دارة وا◊ماية اŸدنية وا أ
ومبا Êا إ
Óطعام.
وفضصاءات ل إ
ويرتقب إانشصاء ‘ ا÷زء ا÷نوبي من
ا÷امع مركز ثقا‘ يتكون من مكتبة
ك-بÒة وق-اع-ات السص-ي-ن-م-ا واÙاضصرات
التي تسصتقبل  1.500مشصارك.
وب -خصص -وصس اŸك -ت -ب-ة ف-ه-ي ت-تسص-ع
لـ 3500شصخصصا وتضصم مليون كتاب بينما
يسص -ت -ق -ب -ل اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ن -ح-و3000
شصخصس ودار القرآان ،بسصعة  300طالب.
بدورها تصصل طاقة اسصتيعاب حظÒة
السصيارات إا 4.000 ¤سصيارة تقع على
’رضس.
مسصتوي– Úت ا أ
أام- -ا اŸسص -ت -وي ÚاŸت -واج -دي -ن –ت
’رضس اÙت -وي -ة ع-ل-ى أان-ظ-م-ة ال-ع-زل
ا أ
ال-زل-زا‹ (ال-ت-ي تسص-م-ح ب-ال-ت-خ-ف-ي-ف من
حدة الز’زل من 5ر 2إا 4 ¤مرات من
ق-وت-ه) ف-ق-د ” ا’ن-ت-ه-اء م-ن-ه-م-ا ب-نسصبة
.٪100
ويشصرف على إا‚از اŸشصروع الذي
أاطلق مطلع  2012اŸؤوسصسصة الصصينية
«سصي اي اسس اوسصي».
وي -ع -ت Èج-ام-ع ا÷زائ-ر ال-ذي سص-ي-ت-م
تسصليمه ‘ نهاية  2018أاك Èمسصجد ‘
إافريقيا والثالث ‘ العا ⁄بعد اŸسصجد
ا◊رام Ãكة اŸكرمة واŸسصجد النبوي
الشصريف ‘ اŸدينة اŸنورة.

أكد موأصصلة ألدولة ‘ توزيع ألسصكنات بكل ألصصيغ:

طمار :تسسجيل كل ما تبقى من برنامج عدل 2013
‘ قانون اŸالية 2019
سصيتم تسصجيل كل ما تبقى من
ب -رن -ام -ج سص -ك -ن -ات صص -ي -غ -ة أل -ب-ي-ع
ب-الإي-ج-ار(عدل)  ‘ 2013ق -ان-ون
أŸالية  ،2019حسصبما أكده ،أمسس،
«ل- -وأج» مصص- -در مسص- -وؤول ‘ وزأرة
ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة.
ي -ذك -ر اأن وزي -ر السص -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار كان قد
اأعلن ‘ وقت سصابق «عن ا’نطÓق ‘
اشصغال ا‚از اك Ìمن  ٪50من برنامج
ع -دل اŸسص -ج -ل لسص-ن-ة  2018واŸقدر
بـ 120الف وحدة سصكنية مضصيفا ان ما
تبقى من هذا الÈنامج هوحاليا قيد
ال- -دراسص -ة واخ -ت -ي -ار اŸق -او’ت ال -ت -ي
سصتنجزه.
وبخصصوصس عمليات اسصتÓم وتوزيع
السص- - -ك- - -ن- - -ات ،اك - -د ذات اŸصص - -در اأن

وتÒتها تسص Òبشصكل «جيد ومنتظم».
‘ هذا الصصدد  -يضصيف اŸصصدر-
قامت وزارة السصكن بتوزيع نحو 30الف
وحدة سصكنية من ﬂتلف الصصيغ خÓل
شصهر اأوت اŸاضصي كما تعتزم توزيع 30
األف وحدة اضصافية ‘ غضصون شصهر
سصبتم Èا÷اري.
ويذكر ان الوزير قد صصرح موؤخرا
ع -ل -ى ان ال -دول-ة «سص-تسص-ت-م-ر ‘ ت-وزي-ع
السصكنات من ﬂتلف الصصيغ وذلك عÈ
كافة و’يات الوطن».
ك -م -ا ج -دد ح -رصص -ه ع -ل -ى م -ت -اب -ع-ة
وم -راق -ب -ة ع -م -ل الشص -رك -ات اŸن -ج -زة
للمشصاريع السصكنية واأن القطاع يسصتخذ
اج -راءات ع -ق-اب-ي-ة ضص-د ك-ل الشص-رك-ات
ال- -ت -ي ت -خ -ل ب -اآج -ال تسص -ل -ي -م الÈام -ج
اŸوكلة لها .

ا’حد  09سشبتم 201٨ Èم
الموافق لـ  29ذي الحجة  1٤٣9هـ
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أاسشاتذة ونقابيون ينتقدون عدم تطبيق قانون العمل على ارضس الواقع ويؤوكدون:

ضسعف التمثيل النقابي وتد Êمسستوى اأ’جور
عراقيل تنظيمية يواجهها العامل

ان-ت-ق-د اأسش-ات-ذة ون-ق-اب-ي-ون ع-دم
ت-ط-ب-ي-ق ق-ان-ون ال-ع-م-ل ع-لى ارضس
ال- - -واق- - -ع مسش- - -ت- - -دل Úع - -ل - -ى ذلك
ب -ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ال-ت-ي
يواجهها العامل ا÷زائري وضشعف
التمثيل النقابي وتد Êمسشتويات
ا’أجور وغياب حماية اجتماعية
فعالة.

صصونيا طبة
وششكلت الندوة الوطنية حول قانون
ال -ع -م -ل ال -ت -ي ن -ظ -مت امسص ،م -ن ق -ب-ل
التجمع من اأجل الثقافة والدÁقراطية
بتعاضشدية مواد البناء بزرالدة فرصشة
اأم -ام ا’سش -ات-ذة ا÷ام-ع-ي Úوال-ن-ق-اب-يÚ
واŸن - -اضش - -ل Úا÷م - -ع- -وي Úم- -ن- -اقشش- -ة
–و’ت ق - -ان - -ون ال- -ع- -م- -ل ‘ ا÷زائ- -ر
ايجابياته وسشلبياته خاصشة مع الظرف
ال -ذي ت -ط -ب -ع -ه اأزم -ة م -ت -ع-ددة ا’أب-ع-اد

ت -ت-ط-لب اي-ج-اد اأفضش-ل السش-ب-ل ل-ت-ن-ظ-ي-م
سش -وق ال -ع -م -ل وط -رق ال -تسش -ي Òا’م -ث-ل
ل-ل-م-وارد ال-بشش-ري-ة وخ-ل-ق شش-روط ح-وار
اجتماعي.
من جهته اكد رئيسص التجمع من اجل
الثقافة والدÁقراطية ﬁسشن بلعباسص
ان ا’زمة اŸالية التي تعصشف با÷زائر
وتداعياتها اÿطÒة على عا ⁄الششغل
وال-ف-ئ-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة الضشعيفة فرصشة
Ÿناقششة ملف قانون العمل ‘ ا÷زائر
وتقد ËاقÎاحات هامة.
واأوضشح ان قانون العمل ظل منحصشرا
‘ اللجان اŸعينة واŸسشÒة من قبل
السشلطات العمومية ‘ ح Úكان باإمكان
القوان ÚالليÈالية الصشادرة عام ،1990
ان تسش- -م- -ح Ãشش- -ارك- -ة ج- -م -ي -ع ال -ق -وى
ا’ق -تصش -ادي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي-ة ال-ف-اع-ل-ة
’إع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ق-ان-ون ال-ع-م-ل سش-ع-ي-ا
لبناء اقتصشاد فعال وعدالة اجتماعية
تدفع بالبÓد نحوافاق اك Ìاأمانا.

بعد ا’نتهاء من إاعداده:

واع- - - - - -ت Èرئ - - - - -يسص
ال - -ت - -ج - -م- -ع م- -ن اح- -ل
ال-ث-قافة والدÁقراطية
اÿوف م-ن اŸسش-ت-ق-بل
واق -ع -ا ﬁسش -وسش-ا اكÌ
م- - - -ن اي وقت مضش - - -ى
خ- - - -اصش- - - -ة وان ع- - - -دد
ا’شش- - -خ - -اصص ال - -ذي - -ن
ي- -ف- -ت- -ق- -دون وظ- -ائ- -ف
والشش-رك-ات ال-ت-ي ت-غ-ل-ق
اب - -واب - -ه - -ا ‘ ت - -زاي - -د
مسش- -ت- -م -ر زي -ادة ع -ل -ى
ا’سشر التي Œد نفسشها
ملقاة ‘ الششارع لعدم
ال- -ق- -درة ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة
احتياجاتهم Ãن فيهم
ا’جراء بسشبب سشياسشة
ا’ج-ور غ Òال-ع-قÓ-نية
وتخفيضص لقيمة العمل
الصش -ع -ب-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن

دون مقابل.
وان- -ت- -ق -د اأسش -ال -يب «ا’قصش -اء» ال -ت -ي
ت -ط -ول ال -ن -ق-اب-ات اŸسش-ت-ق-ل-ة وال-ن-خ-ب-ة
ا÷امعية ومنظمات ارباب العمل على
ح -د ت -ع -بÒه ب-ا’ضش-اف-ة ا ¤الصش-ع-وب-ات
التي يعيششها سشكان ا÷نوب .
كما دعا ا ¤ضشرورة خلق اقتصشاد
م- -ن- -ت- -ج ي- -ع- -م- -ل ضش- -م- -ن اط- -ار ن- -ظ- -ام
دÁقراطي منبثق غن انتخابات حرة
لتششجيع الدولة التمثيل النقابي و“ثيل
ارباب العمل بحثا عن التقييم ا’نسشب
للقوى العاملة وسشعيا لÎقية حقوق كل
ط- -رف و–ق- -ي- -ق الÎاك -م ا’ق -تصش -ادي
وا’سشتقرار ،موؤكدا ان النقاشص الذي ’
ي -قصش -ى ف -ي -ه اح-د ي-ع-د افضش-ل ط-ري-ق-ة
Ÿواجهة اŸششاكل والتحديات الراهنة
خ -اصش -ة ‘ ›ال ت -ك-ون ف-ي-ه اŸصش-ال-ح
م-ت-ن-اقضش-ة ول-ك-ن-ه-ا ت-ت-ط-لب ال-بحث عن
ارضشية مششÎكة Ÿصشلحة ا÷ميع.

قيادة «حمسص» تعرضص النصص اŸكتوب Ÿبادرة «التوافق الوطني» اأ’ربعاء
ان -ت -هت ق -ي -ادة ح -رك -ة ›ت-م-ع
السش-ل-م م-ن اإع-داد ال-نصس اŸك-ت-وب
Ÿبادرة «التوافق الوطني» ،اŸقرر
عرضشه هذا ا’أربعاء خÓل ندوة
صشحفية ،على اأن ترسشل اإ ¤كل
ا’أحزاب و‡ثلي اÛتمع اŸد،Ê
و‘ غضش -ون ذلك ت -ن -ت-ظ-ر –دي-د
م- -وع- -د م -ن ق -ب -ل ح -زب ال -ع -م -ال
وال- -ت- -ج- -م- -ع م- -ن اأج- -ل ال- -ث -ق -اف -ة
وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة «ا’أرسش- -ي -دي»
ل -ت -خ -ت -ت -م ل -ق -اءات-ه-ا ب-ا’أح-زاب،
وتكون اÙطة اŸوالية اللقاءات
م- -ع اŸرك- -زي- -ة ال- -ن- -ق- -اب -ي -ة وك -ذا
النقابات التي تنششط ‘ ا÷زائر،
وم- -ن- -ظ- -م- -ات اأخ- -رى ع -ل -ى غ -رار
م- - - -ن- - - -ت- - - -دى رج - - -ال ا’أع - - -م - - -ال
«ا’أفسشيو».

فريال بوشصوية
اأفاد اŸكلف با’إعÓم على مسشتوى
«حمسص» بوعبد الله بن عجمية‘ ،
تصشريح خصص به «الششعب» اأمسص باأن
النصص اŸكتوب Ÿبادرة ا◊زب جاهز،
وسش - -ي - -ت- -م اإرسش- -ال- -ه اإ ¤ق- -ي- -ادات ك- -ل
ا’أحزاب التي التقاها رئيسص ا◊ركة
عبد الرزاق مقري ،كما سشيتم عرضشه
‘ ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ي-نشش-ط-ه-ا شش-خصش-يا
ا’أربعاء Ãقر ا◊ركة.
وق -ال ‘ ن -فسص السش -ي -اق ،ب-اأن-ه-م ‘
ان -ت -ظ -ار رد م -ن ح -زب ال -ع-م-ال ال-ذي
اأرج -اأ ال -ل -ق -اء ن -ظ -را ل -ت -زام -ن-ه وفÎة
ال- -ع- -ط- -ل- -ة الصش- -ي- -ف- -ي- -ة ،وك -ذا ق -ي -ادة
«ا’أرسش- -ي- -دي» ،وي- -ك- -ون- -ا ب- -ذلك اآخ- -ر

ل- -ق- -اءي- -ن م- -ع ا’أح -زاب السش -ي -اسش -ي -ة،
وتÎقب قيادة ا◊ركة –ديد مواعيد
من قبل منظمات ونقابات وجهت لها
مراسشلة لعرضص مبادرتها عليها ،بينها
«ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري،Ú
ومنتدى رجال ا’أعمال ،وكذا نقابات
اأخرى بينها «الكنابسشت» الناششطة ‘
قطاع الÎبية الوطنية.
وفند بن عجمية ‘ رده على سشوؤال
ي-خصص اقÎاح م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ية ،التي
كانت ﬁل امتعاضص من قبل اأحزاب
ا’أغ- -ل- -ب- -ي- -ة ‡ث- -ل- -ة ‘ ح -زب ج -ب -ه -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي «ا’أفÓ-ن» ،وك-ذا
ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي ال- -دÁق- -راط -ي
«ا’أرن- - -دي»’ ،ف - -ت - -ا اإ ¤اأن اŸب - -ادرة
راعت التواريخ الدسشتورية ‘ اإششارة
اإ ¤ا’نتخابات ،وبراأي فان «حمسص»
ت- - -قÎح ا’ل - -ت - -زام ب - -ه - -ا م - -ع خ - -وضص
ا’ن-ت-خ-اب-ات Ãرشش-ح ت-واف-ق ،ع-ل-ى اأن
تسشند رئاسشة ا◊كومة للمعارضشة.
وك -ان رئ -يسص ا◊رك -ة ع -ب -د ال -رزاق
م -ق -ري ،ال -ذي خ-رج ق-وي-ا م-ن م-وؤ“ر
وطني عقده ا◊زب ‘ غضشون العام
ا÷اري ،حصشل ‘ اأعقابه على عهدة
ث -ان -ي -ة ،ق -د اأع-ل-ن ع-ن م-قÎح م-ب-ادرة
التوافق الوطني ،مبادرة سشبقه اإليها
ح - -زب ج - -ب- -ه- -ة ال- -ق- -وى ا’ششÎاك- -ي- -ة
«ا’أفافاسص» ،ا’ اأنها  ⁄تكلل ورغم
ذلك يرافع مقري لنفسص اŸبادرة منذ
ع- -دة اأسش- -اب -ي -ع وق -د ج -م -ع -ه ل -ق -اءات
ب- -اأغ- -ل- -ب- -ي- -ة ا’أح- -زاب ال- -ن -اشش -ط -ة ‘
ا÷زائر ،اإ’ اأن ا÷ولة ا’أو ¤توؤكد
ع - -دم ‚اح - -ه ‘ اإق - -ن - -اع ال- -ط- -ب- -ق- -ة

السشياسشية ،التي اختلفت معه ‘ الششق
السش - -ي - -اسش- -ي ،وان  ⁄ت- -ع- -ارضص الشش- -ق
ا’ق- -تصش- -ادي وك- -ذا ال- -ب -ع -د اŸت -ع -ل -ق
بالتحديات ا’إقليمية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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›هودات مبذولة ‘ اŸيدان لكنها غ Òكافية

ت-واصش-ل ج-م-ع-ي-ة ﬁوا’أم-ية
«اق- - -راأ» وع- - -دد م- - -ن ال - -ه - -ي - -ئ - -ات
اıتصش- - -ة وا÷م- - -ع- - -ي - -ات ع - -ل - -ى
مسش- - - -ت - - -وى و’ي - - -ة ب - - -وم - - -رداسس
›ه - -ودات - -ه - -ا ’إ‚اح الÈن- -ام- -ج
ال-ط-م-وح ال-ذي اأع-دت-ه ا◊ك-وم-ة
Ùارب - - -ة ه - - -ذا الشش - - -ب - - -ح وسش- - -ط
ﬂت -ل -ف ال -ف -ئ -ات ا’ج -ت -م-اع-ي-ة
خ -اصش -ة ك -ب -ار السش -ن ول-دى اŸراأة
ب - -درج - -ة اأك Èم - -ن خÓ- -ل ف- -ت- -ح
اأقسش -ام ل -ل -ت-ع-ل-ي-م وت-ل-ق ÚاŸب-ادئ
ا’أسش - -اسش - -ي - -ة ل - -ل - -غ- -ة واك- -تسش- -اب
اŸه- - -ارات Ÿسش- - -اع- - -دت - -ه - -م ع - -ل - -ى
ا’ندماج ا’جتماعي..

بومرداسس :ز /كمال
اأح -يت ا÷زائ -ر ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي
دول ال -ع -ا ⁄م -ن -اسش -ب -ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي
Ùوا’أمية اŸصشادف لـ ٨سشبتم Èمن
كل سشنة من خÓل اإبراز اÛهودات
اŸب- -ذول- -ة ‘ م- -ي- -دان Ùارب -ة ه -ذه
ا’آفة والتقليل من نسشبة انتششارها بÚ
ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة وا’جتماعية بفضشل
ال -ت -داب Òال -ع -دي -دة اŸت -خ-ذة ‘ ه-ذا
اÛال لتحفيز ا’أششخاصص الذين ⁄
ي -ح -ظ -ون ب -ف -رصش -ة ل -ل -ت-ع-ل-م م-ن اج-ل
ال -ت -ق -رب م -ن ال -فضش -اءات ال -ع -م-وم-ي-ة
واأقسش -ام ﬁوا’أم -ي -ة ال-ت-ي ” ف-ت-ح-ه-ا
ع Èعدة مسشتويات.
وب-و’ي-ة ب-وم-رداسص ت-واصش-ل ج-م-عية
اقراأ Ùوا’أمية ›هوداتها ‘ هذا
اÛال ولوبصشفة غ Òششاملة بالنظر
ل- -غ- -ي- -اب مÓ- -ح -ق ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ‘
بلديات الو’ية واŸناطق النائية التي

ت- -ع- -رف اك Èنسش -ب -ة ’ن -تشش -ار ا’أم -ي -ة
خ- -اصش- -ة وسش- -ط ك- -ب- -ار السش- -ن واŸراأة
الريفية.
كما تلعب بعضص ا÷معيات الثقافية
واÒÿي- -ة دورا م -ه -م -ا ب -ف -ت -ح اأقسش -ام
للراغب ‘ Úالتعلم واÿروج ‘ نفق
ا÷هل ونفسص ا’أمر بالنسشبة للمدارسص
القراآنية واأقسشام اأخرى تابعة Ÿديرية
الÎبية كلف بها الششباب ا÷امعي من
حاملي ششهادات الليسشانسص بالتنسشيق
م -ع وك-ا’ت ال-تشش-غ-ي-ل اÙل-ي-ة وك-ل-ه-ا
›ه -ودات ت -ه-دف اإ ¤م-ك-اف-ح-ة ه-ذه
الظاهرة التي تعرقل ﬂتلف برامج
ال -ت -ن -م -ي -ة وا’سش -ت-ف-ادة م-ن ال-ط-اق-ات
ال- -بشش- -ري- -ة ‘ عصش -ر ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
وال- -ع- -وŸة ،ك- -م- -ا سش- -ط- -رت م -دي -ري -ة
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úبرنا›ا
خ-اصش-ا ’ك-تسش-اب شش-ه-ادات وم-وؤهÓت
‘ شش - -ت - -ى ال - -ت - -خصشصش- -ات م- -وج- -ه- -ة
ل Ó-أشش-خ-اصص دون اŸسش-ت-وى ال-دراسش-ي
لتششجيعهم على ا’ندماج اŸهني.
وم -ع ب -داي -ة تشش -ك -ل ال-وع-ي ودرج-ة
ا’إقبال اŸتزايدة وسشط هذه الفئات
’أخذ مبادئ العلم واكتسشاب اŸعارف،
ت -ب -ق -ى ه -ذه ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة Ãل-ف
ﬁوا’أمية مطالبة هي ا’أخرى ببذل
›هودات اك Èلتحقيق هذه الرغبة
اŸتزايدة و–قيق اأمنيات هذه الفئة
ال -ت -ي ح -رمت م -ن ن -ور ال -ع -ل -م لسش -بب
واآخ- - -ر ،خ- - -اصش - -ة ‘ ظ - -ل ال - -ت - -ط - -ور
ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي وال-وسش-ائ-ط ا’إعÓ-م-ي-ة
اıت -ل-ف-ة ال-ت-ي Áك-ن اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘
Œسش -ي -د ه -ذا الÈن -ام -ج واإ‚اح -ه ‘
اŸيدان

’ولوية وحاجة البلديات عبد القادر بوششريط لـ«الششعب»
العملية تتم حسشب ا أ

توقيع اتفاقية مع  5آا’ف ناقل خاصص لتوف Òالنقل اŸدرسسي باŸناطق النائية
كشش- - -ف رئ- - -يسس ال- - -ف- - -درال- - -ي - -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-اق-ل Úاÿواصس ع-بد
القادر بوششريط،أامسس ،عن توجيه
أاك Ìم - - - -ن  5آا’ف ن- -اق- -ل خ -اصس
ن - -ح - -وخ - -دم - -ة ال - -ن - -ق- -ل اŸدرسش- -ي
لتغطية العجز اŸسشجل ‘ اÿدمة
’م -ي -ار ‘
ال- -ت- -ي ع- -ادة م- -ا Œع- -ل ا أ
حÒة م - -ن أام - -ره - -م أام- -ام ال- -ط- -لب
اŸتزايد الذي يجÈهم كل موسشم
دراسشي على توقيع اتفاقية لتوفÒ
عدد كا‘ من ا◊افÓت.

خالدة بن تركي
ق -ال ب -وشش -ري -ط ‘ ح -ديث خصص ب -ه
«الشش- - - -عب» أان - - -ه ورغ - - -م اÛه - - -ودات
اŸب-ذول-ة ل-ت-وف Òن-ق-ل ن-وع-ي ل-ل-تÓ-م-يذ
بواسشطة وسشائل تخصشصص لنقل أاك Ìمن
تسش- -ع- -ة م -ت -م -درسش ‘ Úشش -ك -ل خ -دم -ة
م -ن -ت-ظ-م-ة ت-ن-ق-ل-ه-م م-ن ن-ق-اط الصش-ع-ود
نحومؤوسشسشات الÎبية والتعليم ،غ Òأان
النقصص اŸسشجل ‘ السشوق ا÷زائرية
من حيث ا◊افÓت انعكسص سشلبا على

ع -دي -د ال -ق -ط -اع -ات Ãا ف -ي -ه -ا ال -ن-ق-ل
اŸدرسش -ي وال-ع-م-ال ،وه-وا÷انب ال-ذي
دف -ع السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة اŸم -ث -ل-ة ‘
رؤوسش -اء اÛالسص ال -ب -ل -دي -ة اإ ¤ت -وق -ي-ع
اتفاقيات سشنوية مع  5آا’ف ناقل خاصص
لتغطية الطلب.
وأاضش- - - - - -اف ذات اŸت- - - - - -ح - - - - -دث اأن
ا÷ماعات اÙلية تعمل على ضشمان
النقل اŸدرسشي طبقا للتششريع والتنظيم
اŸع- - -م - -ول ب - -ه - -م - -ا ،ب - -اإ’ضش - -اف - -ة إا¤
اŸؤوسشسش -ات اÿاصش -ة وا÷م -ع-ي-ات ذات

الطابع الÎبوي وذلك من خÓل إابرام
إات-ف-اق-ي-ة م-ع م-ت-ع-ام-ل-ي النقل العمومي،
غ Òأان- -ه وم- -ع ن- -قصص ع- -دد ا◊افÓ- -ت
تسش- -ت -ن -ج -د ال -ب -ل -دي -ات ب -اÿواصص ◊ل
اأ’زمة التي تعيششها كل سشنة خاصشة ‘
اŸن -اط -ق ال -ب-ع-ي-دة وال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-ع
مسشؤووليها كل موسشم ‘ هاجسص النقل
اŸدرسشي.
وأاكد بوششريط ضشرورة توف Òالعديد
من الششروط ‘ النقل اŸدرسشي خاصشة
السشÓمة ونوعية اÿدمة ،غ Òانه مع
ال -ن -قصص اŸسش -ج -ل ‘ ع -دد ا◊اف Ó-ت
تسشتع Úبعضص البلديات بالقدÁة التي
يتجاوز عمرها  20سشنة لتلبية الطلب
وإان -ه -اء م -ع -ان -اة اأ’ط -ف-ال ال-ذي-ن ك-ان-وا
ي -ن -ق-ط-ع-ون ع-ن م-ق-اع-د ال-دراسش-ة ب-ع-د
ان-ت-ه-اءه-م م-ن ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي بسشبب
مششكل النقل.
وقال بذات اÿصشوصص أان العملية تتم
إا ¤جانب اÛهودات التي تقوم بها
الدولة لتوف Òالنقل اŸدرسشي خاصشة ‘
اŸن- -اط- -ق ال -ن -ائ -ي -ة وال -ب -ع -ي -دة إ’ن -ه -اء
معاناتهم ووضشع حد للتسشرب اŸدرسشي.
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األحد  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

عقب نتائج اŸتابعة اليومية للوضضعية الوبائية

ا◊الت اŸشستبهة وان الفرق الصسحية تبقى
›ندة و‘ اعلى مسستويات التأاهب““.
وكانت وزارة الصسحة قد اكدن سسابقا بان
وب -اء ال -ك -ولÒا ي-ب-ق-ى ﬁصس-ورا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ولية البليدة فقط ,حيث ” –ديد مصسدر
الوباء اŸتواجد بوادي بني عزة بالبليدة““,
مشسÒة ا ¤انه ““سسيتم اتخاذ كل اإلجراءات
الضسرورية بالتنسسيق مع القطاعات اŸعنية
األخرى لضسمان تطه Òوتنظيف شسامل للوادي

من أاجل Œنب إاصسابات أاخرى““.
وما فتئت ذات الوزارة تشسدد على ضسرورة
احÎام التداب Òالوقائية ,خاصسة اŸتعلقة
منها بقواعد النظافة الشسخصسية وا÷ماعية
كشسرط أاسساسسي وضسروري للحد من انتقال
العدوى ,واŸتمثلة أاسساسسا ‘ الغسسل ا÷يد
Óيدي بالصسابون واŸاء النظيف عدة مرات
ل أ
‘ اليوم ,خاصسة قبل Ÿسس الطعام وقبل كل
وجبة غذائية وبعد اسستعمال اŸرحاضس.

Ãواصضلة إا‚از ﬂتلف اŸشضاريع الطاقوية بباتنة

بلوغ  85باŸائة من إلغاز و 95من إلكهرباء نهاية 2018

ق- -ط- -عت ع- -اصض -م -ة الوراسس ب -ات -ن -ة،
أاشض- -واط- -ا ك- -بÒة ‘ ق -ط -اع ال -ط -اق -ة م -ن
خÓل ارتفاع نسضبة التغطية بالكهرباء
وال -غ-از ع Èك-ل ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة الـ،61
والتي تندرج ‘ إاطار ›هودات الدولة
ل -ل -ت -ك -ف -ل ا÷اد ب -انشض -غ -الت السض -اك -ن-ة
خ- -اصض- -ة ب- -اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة وال -وع -رة
التضضاريسس بباتنة.

باتنةŸ :وشسي حمزة
كشسف وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صسيودة ،عن
م -واصس-ل-ة إا‚از ﬂت-ل-ف اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة
ذات األهمية على غرار قطاع الطاقة ،الذي
ي -ع -رف ن -ق -ل-ة ن-وع-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ع-دد ال-ه-ام
للمشساريع اŸدرجة خÓل هذا العام ،حيث
ب -ل -غت ال -ولي -ة ‘ ع -م -ل -ي -ات ت -وصس -ي -ل ال -غ-از
 ٨5باŸائة مع نهاية السسنة ا÷ارية تضساف لها

ع -دة مشس -اري -ع ت -ت -ع -ل -ق ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
كالكهرباء الريفية والتي ” رفع التجميد عنها
مؤوخرا ،بهدف تشسجيع السسكان على العودة
ألراضسيهم Ãختلف اŸشساتي واألرياف.
وأاوضسح صسيودة خÓل إاشسرافه على ربط
ق -ري -ة ال -ع -ن -اصس -ر بشس -ب -ك -ة ال -غ -از ال-ط-ب-ي-ع-ي،
لفائدة ١55عائلة،أان كل بلديات الولية قد ”
رب- -ط -ه -ا بشس -ب -ك -ة ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ب -نسس -ب -ة
بلغت  ٨5باŸائة والعملية مسستمرة لتحقيق
ت -غ -ط -ي-ة ك-ام-ل-ة ‘ إاط-ار الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر،
مشسÒا إا ¤أان ق- -ط -اع ال -ط -اق -ة ي -ع -م -ل ت -ب -ع -ا
ل -ت -وج -ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة القاضسية بتحسس Úاÿدمات اŸقدمة
ل -ل -م -واط -ن Úل سس -ي -م-ا اŸق-ي-م Úب-األري-اف و
اŸناطق ا÷بلية و كذا “ك ÚالفÓح Úمن
ال -ن -ه -وضس ب -ق -ط-اع-ه-م ا◊ي-وي ‘ ظ-ل سس-ع-ي
ال -دول -ة ل -ب -ن -اء اق -تصس -اد م -ن -ت -ج خ -ارج ق-ط-اع
اÙروقات.

وكانت باتنة قد اسستفادت من  ١٠عمليات
ربط بشسبكة الغاز الطبيعي رفعت نسسبة الربط
بعد توصسيل هذه اŸادة ا◊يوية إا٣٤٣٧ ¤
مسس -ك -ن ب -ط -ول شس -ب -ك -ة ت -ق -در بـ ٣٠٢.5كلم،
وبالنسسبة للÈامج التي ” اتخاذها على عاتق
ميزانية الولية فقد بلغت العميÓت اŸسسجلة
 ٣٢لفائدة  ٣١بلدية منها  ٠6عمليات وضسعت
ح- - - - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - - - -ز اÿدم - - - - - - - - - - - - - - - -ة.
وبخصسوصس نسسبة الربط بشسبكة الكهرباء على
مسس -ت -وى ال -ولي-ة ف-ق-درت بـ ٩٨ب-اŸائ-ة ،ب-عد
اسس -ت -ف-ادة  ٣٠ب -ل -دي -ة م -ن مشس -اري -ع ال -رب -ط
ب -ال -ك -ه -رب-اء ‘ إاط-ار اÿم-اسس-ي اŸاضس-ي ”
خÓلها وضسع  5٣عملية حيز اÿدمة بشسبكة
ك -ه -رب-اء ط-ول-ه-ا  ٣٧٠.5٣ك -ل -م ل -ف-ائ-دة ٢6٩٨
مسس -ك -ن ،ك-م-ا اسس-ت-ف-ادت ال-ولي-ة م-ن ب-رن-ام-ج
تكميلي تضسمن  ٧٧عملية ربط بشسبكة الكهرباء
ال -ري -ف -ي -ة ” خ Ó-ل-ه-ا ت-وصس-ي-ل  ٢٤٤١مسسكن
بشسبكة طولها  ٣٧٧.٨كلم.

 ..وبسضبب النسضداد ا◊اصضل فيها

حل › 3السس بلدية بو’ية باتنة

حل وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صسيودة ،مؤوخرا٣ ،
›السس بلدية منتخبة تعيشس حالة من الفوضسى
بسسبب النسسداد الكب Òالذي ميزها منذ انتخابات
ال -ع -ام اŸاضس -ي ،ح -يث  ⁄ي -ج -د ال -وا‹ ح  Ó-ب -ع-د
سس- -لسس- -ل- -ة اŸشس- -اورات ال- -ت- -ي ق- -اده- -ا م- -ع أاع -ي -ان
واÛالسس اŸنتخبة لهذه البلدية بضسرورة تغليب
اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ام -ة ع -ل -ى اÿاصس-ة لضس-م-ان السسÒ
ا◊سس-ن ل-ه-ا ،سس-وى ت-ط-ب-ي-ق ““سس-ل-ط-ة ا◊ل-ول““ ال-ت-ي
ينصس عليها قانون البلدية.
خ-ل-ف ح-ل اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة ال-ثÓ-ث-ة ل-ك-ل م-ن

بلديات عزيل عبد القادر ،غسسÒة وبني فضسالة،
حالة ارتياح كبÒة لدى السساكنة واألعيان و‡ثلي
اÛتمع اŸد ،Êالذين طالبوا ‘ عدة مناسسبات
من الوا‹ تطبيق قانون البلدية الصسارم بخصسوصس
وضسع حد ◊الة اإلنسسداد التي ميزت عمل هذه
اÛالسس منذ انتخابها.
وأاشسارت خلية اإلعÓم والتصسال بولية باتنة،
إا ¤أان ق - - -رار ا◊ل ج - - -اء ع - - -م  Ó- - -ب - - -أاح - - -ك - - -ام
ا- -Ÿواد  ١٠٢ – ١٠١ – ١٠٠م-ن ق-ان-ون ال-ب-ل-دية
رقم  ١٠ – ١١اŸؤورخ ‘  ٢٢جوان  ٢٠١١بسسبب

شضركة خاصضة تسضتغل ›رى واد زيان لرمي نفاياتها

سسكان قرية إإشسحن بالبويرة يدقون ناقوسس إÿطر

Ãبادرة من جمعية أاسضمر نظم صضباح
أامسس ،سضكان أاحياء و قرى إاشضحن التابعة
لبلدية بشضلول الواقعة على بعج 25كلم
شضرق مدينة البويرة وقفة احتجاجية
أامام مقر شضركة ﬂتصضة ‘ –ويل مادة
البÓسضتيك و اÙاذية لواد زيان الذي
لراضض- -ي ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ل- -ه -ذه
Áر ع Èا أ
اŸنطقة.

البويرة  :ع نايت رمضسان
و ندد اÙتجون بالسسياسسة اŸنتهجة من
طرف اŸؤوسسسسة و ذلك يرمى النفايات السسامة
إا ¤ال- - -وادي ال- - -ذي يسس - -ت - -ع - -م - -ل ‘ سس - -ق - -ي
اÙاصسيل الزراعية و البسسات Úو كذا شسرب
ا◊يوانات ،مؤوكدين أان الشسركة قامت بإا‚از
قنوات من اŸصسنع إا ¤الوادي عوضس إا‚از
ﬁطة تصسفيات اŸياه ما يجعل من اŸياه
خطر حقيقي على صسحة اŸواطن إان قاموا
ب- -السس- -ق -ي م -ن ال -وادي  ،و ت -ه -دد مسس -ت -واه -م
اŸع- -يشس- -ي ب- -اع -ت -ب -ار أان ت -لك اŸي -اه مصس -در
عيشسهم كونهم يعتمدون عليها ‘ الفÓحة .
كما قامت الشسركة اıتلطة ا÷زائرية
الصسينية بالقيام بتوسسعة اŸصسنع دون مراعاة
و إا‚از مدخنة
الشسروط القانونية

ضسخمة تنبعث منها غازات سسامة و تسسبب
إازعاجا للسسكان  ،حيث أان الفرن يوقد ‘
الليل للتسس Îعلى تلويث للبيئة.
من جهتهم ندد العمال بالسسياسسة اŸنتهجة
م-ن ط-رف مسسÒو اŸصس-ن-ع وم-ع-ام-ل-ت-ه-م م-ث-ل
ال- -ع- -ب- -ي- -د ،ح- -يث ل- -يسس ل- -ه- -م أادن- -ى ا◊ق -وق
الجتماعية واŸهنية على غرار عدم التصسريح
ب -ه -م ل -دى الضس -م-ان الج-ت-م-اع-ي ن-اه-يك ع-ن
اŸعاملة السسيئة و عدد سساعات العمل التي
تصسل إا ١6 ¤سساعة ‘ اليوم مقابل أاجرة ل
تتعدي 65٠دج للسساعة بالنسسبة للرجال و 56٠
دج بالنسسبة للنسساء تقدم لهم نقدا وكل من أاراد
اŸط -ال -ب -ة ب -أاي ح -ق م -ن ا◊ق -وق ي-ط-رد م-ن
العمل ذلك أانهم ” توظيفهم بدون أاي عقد
عمل.
من جهتها أاكدت حاج نورة مديرة البيئة أان
الشسركة ل –Îم القوان ÚاŸعمول بها فيما
يخصس البيئة ،كما أانهم قاموا بتوسسعة اŸصسنع
ب-ط-ري-ق-ة عشس-وائ-ي-ة ،و” م-ط-ال-ب-ت-ه-م ب-تسس-وية
الوضسعية من خÓل تقد Ëملف كامل إال أانهم
 ⁄ي -ق -وم -ا ب -ذلك ب-ل ق-ام-وا ب-اسس-ت-غÓ-ل ت-لك
التوسسعة بدون ترخيصس من اŸديرية ،مشسÒة
إا ¤أانه سسيتم اتخاذ إاجراءات ردعية تلزم
اŸالك Úباÿضسوع للقانون وتسسوية الوضسعية
أاو غلق اŸصسنع بصسفة نهائية.

١٧٧٤١

مواصضلة اŸسضعى كإاجراء وقائي

وزإرة إلصسحة تعلن إنخفاضس ““ﬁسسوسس““ ‘ إ◊ا’ت إŸشستبه بها
سض - -ج - -لت وزارة الصض - -ح - -ة والسض - -ك - -ان
واصضÓ-ح اŸسض-تشض-ف-يات ،امسس““ ،انخفاضضا
ﬁسضوسضا““ ‘ عدد ا◊الت اŸشضتبه بها
ل- -وب -اء ال -ك -ولÒا ،م -ؤوك -دة أان ف -رضض -ي -ة
حالت اخرى مشضتبه فيها ““تظل ‡كنة
ب- -ف- -ع- -ل ح- -رك- -ة ت -ن -ق -ل اŸواط -ن ÚعÈ
الوطن““.
واوضسحت الوزارة ‘ بيان لها ان ““نتائج
اŸت -اب -ع -ة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-وضس-ع-ي-ة ال-وب-ائ-ي-ة ل-داء
ال -ك -ولÒا ،ت -ت -ل-خصس ‘ ان-خ-ف-اضس ﬁسس-وسس
لعدد ا◊الت اŸشستبه فيها وبانه ” اتخاذ
ك- -ل الج- -راءات الضس- -روري -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
القطاعات اŸعنية الخرى لضسمان تطهÒ
وتنظيف شسامل للمواد من اجل Œنب اصسابات
اخرى““.
واكدت الوزارة ‘ ذات السسياق ان ““نظام
اليقظة ““ يبقى قائما خاصسة وان فرضسية
حالت اخرى مشستبه فيها ‡كنة بفعل حركة
ت -ن -ق -ل اŸواط-ن““Úي مضس-ي-ف-ة ب-اŸق-اب-ل ب-ان
جميع التعليمات ““اعطيت Ÿدراء الصسحة على
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ل-ل-تشس-خ-يصس ال-ف-وري ل-كل

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

ال ع د د

النسس- -داد اŸسس- -ج- -ل ب -ه -ذه اÛالسس اŸن -ت -خ -ب -ة
والراجع للتنافر ‘ طباع بعضس اŸنتخب ،Úاألمر
ال -ذي ع -اد ب -السس-لب ع-ل-ى ال-تسس-ي Òا◊سس-ن لشس-ؤوون
اŸواطن ،Úوذلك حفاظا على اسستمرارية اŸرفق
العام اŸكفولة دسستوريا ،وألجل ضسمان السستجابة
األمثل لنشسغالتهم.
وكلف صسيودة إاطارات لها خÈة وكفاءة تابعة
لقطاع ا÷ماعات اÙلية بضسمان تسسي Òالبلديات
اŸذكورة ،لغاية إايجاد حل جذري للمشساكل التي
تتخبط فيها هذه البلديات.

باتنةŸ :وشسي حمزة

إاثر حادثة التسضمم

إإرتياح إلسسكان بعد مغادرة آإخر
مصساب إŸسستشسفى
كشس -فت اŸصس -ال -ح الصس -ح -ي -ة Ãسس -تشس -ف -ى
ف -ارسس ي -ح -ي Ãل -ي-ان-ة وك-ذا رئ-يسس اÛلسس
الشس -ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ع-ن ان-ت-ه-اء ه-اجسس ال-ذع-ر
ال -ذي أاربك السس -ك -ان ب -ع-د تسس-ج-ي-ل أازي-د م-ن
٧٠حالة تسسمم أاثر تناولهم ا◊لويات ،وهذا
بخروج آاخر ضسحية مع نهاية األسسبوع من ذات
اŸؤوسسسسة السستشسفائية باŸنطقة.
بحسسب تصسريح رئيسس اÛلسس البلدي
Ÿل -ي -ان -ة م -راد ب -وصس -ل -ح -ي -ح ف -إان ت -وف Òك -ل
اإلمكانيات وحشسد كل الطاقات البشسرية من
اŸصسالح اإلسستشسفائية Ãؤوسسسسة يحي فارسس
ب- - - -ذات اŸن- - - -ط- - - -ق - - -ة  ،م - - -ك - - -ن بصس - - -ف - - -ة
إاسستعجالية احتواء حادثة التسسمم التي راح
ضس -ح -ي -ت-ه-ا أاك Ìم-ن ٧٠م-واط-ن-ا م-ن ﬂت-ل-ف
األع- -م- -ار ،إاث- -ر ت- -ن- -اول- -ه -م ◊ل -وي -ات ردي -ئ -ة
التحضس.Ò
وشسهد الشسارع إارتياحا بفضسل ا÷هود التي
بذلها الفريق الطبي وعلى رأاسسهم الدكتور
اإلخ-تصس-اصس-ي ‘ األم-راضس اŸع-دي-ة ع-زي-زو
خالد وحرصسهم على تطبيق التعليمات الطبية
التي أافضست بنتائج طيبة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
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وإ‹ إ÷لفة يأامر بإاشسرإك إ÷معيات ‘ حمÓت إلنظافة

دع- -ا وا‹ ولي- -ة ا÷ل- -ف- -ة ““ح- -م -ان -ة
قنفاف ““‘ الجتماع الذي دفعه لتخاذ
ق-رارات وج-ه-ه-ا إا ¤ه-ي-ئ-ت-ه ال-ت-ن-فيذية
ورؤوسض -اء اÛالسس الشض -ع -ب -ي -ة اŸن -ت -خ-ب-ة
وال - - -دوائ - - -ر  ،ق- - -ب- - -ل أان ي- - -ع- - -رج Ÿل- - -ف
التحضضÒات Ÿوسضمي اÿريف والشضتاء،
ح -يث ” –دي -د ن-ه-اي-ة الشض-ه-ر ا÷اري
لن-ه-اء ﬂت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات
ك -آاخ -ر أاج-ل إ
ا÷اري-ة ب-خصض-وصس ت-ن-ظيف البالوعات
لم- -ط- -ار ،و
و›اري ومصض - -ب- -ات م- -ي- -اه ا أ
ضض- -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب -ج -م -ي -ع انشض -غ -الت
مواطني البلدية دون اسضتثناء““

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ن ّ-ب -ه ال-وا‹ لضس-رورة السس-ت-ع-داد ال-دائ-م
للتدخل حيال أاي طارئ لسسيما على مسستوى
النقاط السسوداء خاصسة أان ولية ا÷لفة،
تعد من ب Úالوليات التي تسسجل تسساقطا
كثÒا من المطار على غرار بعضس على
ال-ولي-ات ،م-وج-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ات للسسادة رؤوسساء
اÛالسس الشسعبية البلدية ورؤوسساء الدوائر
من اجل التحضسŸ Òوسسم الشستاء و تنظيف
البالوعات فضس Óعن إاشسراك ا÷معيات ‘

ح -م Ó-ت ال-ن-ظ-اف-ة وضس-رورة م-واصس-ل-ة ه-ذه
ا◊م Ó-ت ك -إاج -راء وق-ائ-ي ل-ت-ف-ادي ان-تشس-ار
األوبئة.
وأاسس- -دى ق- -ن- -ف -اف ت -وج -ي -ه -ات بضس -رورة
م- -ك- -اف- -ح- -ة وم- -راق -ب -ة سس -ق -ي اÙاصس -ي -ل
ال -زراع -ي-ة ب-اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة إاضس-اف-ة إا¤
مكافحة ظاهرة الكÓب الضسالة ومعا÷ة
جميع آابار اŸياه و‘ سسياق آاخر حذر وا‹
ال- - -ولي - -ة ﬁارب - -ة اŸت - -ورط ‘ Úسس - -ق - -ي
اÙاصس- -ي- -ل ال- -فÓ- -ح- -ي -ة ب -اŸي -اه ال -ق -ذرة
ومÓحقة اıالف Úأامام ا÷هات القضسائية
 ،ج -اء ‘ سس -ي -اق اإلج -راءات اŸسس -ت -ع -ج -ل-ة
اŸت-خ-ذة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى صس-حة اŸواطن،Ú
من األمراضس واألوبئة التي تتهددهم من
ج -راء ت -ن -اول اÿضس -ر وال -ف -واك -ه اŸسس -ق-ي-ة
باŸياه اŸلوثة واŸسستعملة ،وإانعكاسس ذلك
ع -ل -ى الصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة خ -اصس-ة ت-فشس-ي
األمراضس اŸتنقلة عن طريق اŸياه .
وأام- -ر اŸسس- -ؤوول بضس- -رورة ال -كشس -ف ع -ن
ال -ف Ó-ح ÚواŸت -ورط ‘ Úالسس -ق-ي ب-اŸي-اه
اŸلوثة وتقد Ëكل شسخصس Áسس بصسحة
اŸواطن والصسحة العمومية أامام العدالة.

ل‚از ‘ أاجاله اÙددة
طالب بإاجراء ا إ

وإ‹ سسطيف يطمئن ضسحايا إنز’ق إلÎبة بع ÚإلكبÒة

قدر وا‹ سضطيف ،ناصضر معسضكري،
م -ب-ل-غ ال-غÓ-ف اŸا‹ ال-ذي اسض-ت-ف-ادت ب-ه
بلدية ع ÚالكبÒة ،الواقعة ‘ اŸنطقة
الشض-م-ال-ي-ة الشض-رق-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،وه-ذا ‘
إاطار اıططات البلدية ،خÓل السضنة
ا÷اري -ة ،ب 85م -ل-ي-ون دي-ن-ار ‘ ،ع-دة
›الت تهم ا◊ياة اليومية للمواطن.

سسطيف:نورالدين بوطغان
وصس - -رح ال - -وا‹ ،ع - -ل - -ى ه- -امشس ال- -زي- -ارة
التفقدية التي قادته ،نهاية األسسبوع ،إا ¤إاقليم
البلدية ،بان األبواب تبقى مفتوحة للنظر ‘
اŸب -ل-غ ،وال-ق-ي-ام ب-تسس-ج-ي-ل مشس-اري-ع ت-ن-م-وي-ة
أاخ -رى ،م -ؤوك -دا ان -ه أال-ح ع-ل-ى رئ-يسس ال-دائ-رة
ورئيسس البلدية من اجل اإلسسراع ‘ ا‚از

أاشسغال اŸشساريع ا›ÈŸة ،والنتهاء منها.
وبخصسوصس مشسكلة انزلق الÎبة بالتجمع
السسكني اŸسسمى حي الباهية بنفسس البلدية
،وردا على انشسغال السسكان اŸعني ،Úطمأان
الوا‹ باتخاذ كافة اإلجراءات ◊ل اإلشسكال،
م- -ن خÓ- -ل اج- -راء ال- -دراسس- -ة الق- -تصس- -ادي- -ة
الÓزمة ،باعتبار ان ا◊ي يقع ‘ اŸنطقة
ا◊ضسرية لتوسسيع مدينة ع ÚالكبÒة.
ويتضسمن ا◊ي الذي يعا Êمن اŸشسكلة ٤٠
سسكنا ،منها  ٢٠سسكنا ‘ وضسعية مزرية ،وان
الدراسسة القتصسادية سستب Úا◊لول اŸمكن
اللجوء اليها ،من خÓل الÎميم أاو هدمها
،وهذا حسسب ملف يحضسر مع وزارة السسكن،
ومع ذلك فان الوضسع ل Áنع من تخصسيصس
أاموال على اŸسستوى اÙلي ◊ل اإلشسكال.

لطفال““
–ت شضعار ““أاريد أان أادرسس و أاحلم كباقي ا أ

جمعية إلرحمة بتيبازة توزع  200حقيبة مدرسسية على إلتÓميذ إليتامى

“ك -نت ج -م -ع -ي -ة ال -رح -م-ة ل-رع-اي-ة
لسضبوع اŸنصضرم
اليتامى بتيبازة نهاية ا أ
من جمع  200حقيبة مدرسضية لتوزيعها
ع - -ل- -ى ال- -ي- -ت- -ام- -ى ‘ ﬂت- -ل- -ف اŸراح- -ل
التعليمية Ãسضاهمة عدد من اÙسضنÚ
و الهيئات التجارية واÿدماتية.

تيبازة :عÓء ملزي
ولغرضس –ضس ÒالتÓميذ اليتامى نفسسيا و
م -ع -ن -وي -ا ÿوضس م -وسس-م دراسس-ي ن-اج-ح ف-ق-د
أاقدمت ا÷معية على تنظيم حفل رمزي بهيج
،أامسسÃ ،ركز الÎفيه العلمي بعاصسمة الولية
شساركت فيه جملة من الفرق اŸتخصسصسة ‘
الÎفيه و ثقافة الطفل و ”ّ خÓله توزيع عدد
من ا◊قائب اŸدرسسية فيما سسّلمت ح ّصسة
اخرى على مسستحقيها بصسفة انفرادية على
مسستوى مقرات إاقامتهم حسسب ما علمناه من
األم Úالعام للجمعية عبد الرحمان ع ÊÓو
الذي أاّكد أايضسا على أان متوسسط سسعر ا◊قيبة
الواحدة Ãختلف ﬁتوياتها يصسل إا 5 ¤أالف
” إاسسنادها لتÓميذ من ﬂتلف األطوار
دج و ّ

التعليمية من التحضسÒي إا ¤غاية اŸسستوى
ا÷امعي.
على صسعيد آاخر يرتقب بان تقوم جمعية
األمل واإلحسسان بخميسستي بتوزيع  ١٢٠حقيبة
حصسلت عليها من عدد من اÙسسن Úعلى
ع ّ-دة م -دارسس اب -ت -دائ-ي-ة ب-ك-ل م-ن خ-م-يسس-ت-ي
اŸدينة و حي عثمان طلبة الشسعبي .
كما سساهمت مديرية النشساط الجتماعي
ب-ال-ولي-ة بـ 5٢٠٠ح -ق-ي-ب-ة م-رف-ق-ة Ãآازر ل-ك-ل
األط -وار ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة وّ” تسس-ل-ي-م-ه-ا Ÿدي-ري-ة
الÎب-ي-ة م-ن-ذ فÎة ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-ا ل-لمؤوسسسسات
الÎبوية وتوزيعها على التÓميذ اŸنحدرين
م- -ن ع- -ائÓ- -ت م- -ع- -وزة م- -ع ب- -داي -ة ال -دخ -ول
اŸدرسسي.
ورصس -دت م -دي -ري -ة الدارة اÙل -ي-ة م-ب-ل-غ
” تقسسيم
مليار سسنتيم للغرضس ذاته بحيث ّ
اŸب -ل -غ ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ب -ل -دي-ات ال-ولي-ة ك-م-ا
سساهمت عّدة بلديات Ãبالغ متفاوتة لقتناء
ا◊ق -ائب اŸدرسس -ي -ة وإاسس -ن -اده -ا ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ
اŸعوزين Ãا يدّعم مسسار التضسامن اŸدرسسي
بالشسكل الذي يحّفز كّل الطبقات الجتماعية
على خوضس موسسم دراسسي ناجح .

بعد الرفع من التخصضصضات ا›ÈŸة

مناصسب مفتوحة على إلتكوين إŸهني بسسعيدة
–ضضÒا ل- -ل- -دخ- -ول ال- -ت- -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
ا÷ديد و“اشضيا مع متطلبات سضوق الشضغل
اÙل- -ي ” رف -ع ع -دد اŸن -اصضب اŸف -ت -وح -ة
ل-ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي من  3300منصضبا
م-ع-ل-ن-ا ع-ن-ه سض-ابقا إا 4175 ¤م-وزعة على
ل‰اط التكوينية.
ﬂتلف ا أ
كما ” رفع التخصسصسات ا›ÈŸة من ١٤
إا ٢٢ ¤و“سس  ١5شسعبة مهنية من أاصسل ٢٣
م›Èة ‘ مدونة سسنة  ٢٠١٨وتتوزع مناصسب
اŸعلنة عنها  ٢٨٢٠منصسب بالنسسبة للتكوينات
اŸت -واج -دة بشس -ه-ادة ع-ل-ى أارب-ع أا‰اط ،ال-ن-م-ط
اإلقامي  ٩٤5مصسب و‰ط التمه ٢٧5 Úمنصسب
و‰ط ال - - -دروسس اŸسس - - -ائ - - -ي - - -ة  ٤٣٠منصسب
والتكوينات عن طريق اŸعادن  ١٧٠منصسب.
أاما التكوينات اŸتواجدة بشسهادة التأاهيل

فقد ” تخصسيصس  ١٣55منصسب تكويني كما ”
ب- -ر›ة  6٩٠م-نصسب ت-ك-وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة ال-ف-ئ-ات
اÿاصس -ة وه -ي ال -ت -ك -وي -ن-ات ‘ وسس-ط السس-ج-ون
بالنسسبة Ÿؤوسسسسة إاعادة التأاهيل بع Úا◊جر أاو
مؤوسسسسة إاعادة الÎبية بسسعيدة.
وحسسب تصس -ري -ح رئ-يسس-ة مصس-ل-ح-ة ل-ل-م-ت-اب-ع-ة
وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي Úب-اŸدي-ري-ة السس-ي-دة رشس-يدة
رح -ا‹ أان نسس -ب -ة ال -تسس-ج-يÓ-ت ب-ل-غت Ãخ-ت-ل-ف
اŸراك -ز  %٢٧م -ن ت -ع -داد اŸن -اصسب اŸف-ت-وح-ة
ومازالت متواصسلة إا ¤غاية الدخول الرسسمي
Óشسارة أان التسسجيÓت فتحت منذ ١5
للقطاع ،ل إ
ج-وي-ل-ية  ٢٠١٨وه -ي م -ت -واصس -ل -ة إا ¤غ -اي -ة ١5
سسبتم Èمن هذا الشسهر.

سسعيدة:ج .علي
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رف ـ ـ ـ ـ ـع نسسب ـ ـ ـ ـ ـة التأامـ ـ ـ ÚالفÓحـ ـ ـ ـي إا ٪٧٠ ¤هدفنـ ـ ـ ـا

لول مــــــــرة ‘ ا÷ـزائـــــــــر
@ «صشحتـــــــك ‘ دارك» خدمـــــــــة جديـــــدة اعتمدت أ
لخــــÒة
@ أاك Ìمــــــن  ٣٧٥منصشـــب عمــــــل خــــــــــÓل السشنــــــــوت الــــــــ  ٤ا أ
@ تششجيـــــــــــع الششركــــــــــــات ذات الطابـــــــــع التعــــــــــاو Êضشـــــــرورة اقتصشاديـــــــــــــة
أ◊ل بالنظر إأ ¤ألتغÒأت أŸناخية.
باŸقابل ،ألصصندوق بصصدد ألسصتثمار ‘
تقنيات ألتصصال وأإلعÓم وأŸورد ألبشصري،
نحن ‘ ثورة تكنولوجية ويجب على ألصصندوق
أخذها بع Úألعتبار ،عقدنا أتفاقية كبÒة مع
ألبنك أ÷زأئري ألوطني وأتصصالت أ÷زأئر،
ل-نسص-ت-ف-ي-د م-ن ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-دفع مع ألبنك
وأŸعلومات مع شصركة أتصصالت أ÷زأئر ،كي
Áك -ن ل -لصص -ن -دوق أل -ت -ع-ام-ل ع-ل-ى أÿط وم-ع
زب-ائ-ن-ه ل-تسص-ه-ي-ل أŸه-م-ة ع-ل-ي-ه-م ك-ي ل يتنقل
أŸؤومن ،هي من أهم أليجابيات ألتي Áيز
بها ألصصندوق.

كشش -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اون
ال-فÓ-ح-ي الشش-ري-ف ب-ن ح-ب-ي-لسس ،ع-ن اع-ت-م-اد م-ن-ت-وج تأاميني
لول م -رة ‘
لصش- -ح- -ة ال- -فÓ- -ح Úيسش- -م- -ى ““صش- -ح -تك ‘ دارك““ أ
ا÷زائ -ر ق-ري-ب-ا ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع شش-رك-ة م-ت-خصشصش-ة ‘ اŸسش-اع-دة
للت
ال - -ط - -ب - -ي- -ة ،م- -ؤوك- -دا أان الصش- -ن- -دوق أاضش- -ح- -ى م- -ن أاه- -م ا آ
الق-تصش-ادي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-فÓ-حية والريفية .داعيا الفÓحÚ
لع-ب-اء اŸال-ي-ة ع-ن ال-دول-ة ،وحسش-ب-ه ف-قد
واŸرب Úل-ت-ق-ل-يصس ا أ
لجراء قانو Êخاصس بالكارثة الزراعية.
حان الوقت إ

أجرت أ◊وأر :سسهام بوعموشسة
@ الشش - - -عب :ب - - -داي - - -ة م- - -ا ه- - -ي
ا◊صش -ي-ل-ة ال-ت-ج-اري-ة ل-لصش-ن-دوق
الوطني للتعاون الفÓحي خÓل
لول ل2018؟
السشداسشي ا أ
@@ ب-ن ح-ب-ي-لسس الششريف :رقم

أعمال ألصصندوق يرتفع من سصنة ألخرى خÓل
أألرب -ع سص -ن -وأت أألخÒة أرت -ف -ع ب -أاك Ìم-ن 50
ب -اŸائ -ة ،وح -وصص -ل -ة ألصص -ن-دوق إأ ¤غ-اي-ة 30
جوأن  2018أرتفاع بأاك Ìمن  70باŸائة،
بحيث سصجلنا ‘ هذه ألفÎة أرتفاع  14باŸائة
‘ أل-ت-أام-ي-ن-ات أل-فÓ-ح-ي-ة م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا نسص-تمر
بنفسس ألطريقة ،وهذأ حسصب برنامج ألعمل
أŸسصطر خÓل ألفÎة  2019/2015وﬂطط
جديد  2020/2018كي يصصحح أألول  ،من أهم
أأله- -دأف أŸسص- -ط- -رة ‘ ه -ذأ ألÈن -ام -ج ه -و
عصصرنة ألتأامينات خاصصة ألتأامينات ألفÓحية،
أل - -ع - -نصص- -ر أل- -بشص- -ري وألتصص- -الت م- -ن أه- -م
أŸشص -اري -ع أل -ت -ي خ -ط -ط -ن-اه-ا ‘ ب-رن-ا›ن-ا،
وألتقرب أك Ìمن ألفÓح ÚوأŸرب Úبافتتاح
عدة صصناديق جهوية ،ومكاتب ﬁلية وخاصصة
‘ أŸناطق ألنائية.
ه -ذأ م -ا سص -م-ح ل-ن-ا ب-إانشص-اء م-ن-اصصب ع-م-ل
هامة خاصصة ‘ أŸناطق ألصصحرأوية وألتل،
ب- -أاك Ìم -ن  375م -نصصب شص -غ -ل خÓ-ل أألرب-ع
سصنوأت أألخÒة ،كما عقدنا عدة أتفاقيات مع
أŸع -اه -د أل -ت -ق -ن -ي -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-خ-ري-ج-ي ه-ذه
أŸع- - -اه - -د وت - -وف Òل - -ه - -م أŸن - -اصصب سص - -وأء
مهندسص ‘ Úألزرأعة أو بيطريŸ Úرأفقة
ألفÓح ‘ أŸيدأن .ألصصندوق موجود دأئما
لضص - -م - -ان أسص- -ت- -دأم- -ة نشص- -اط- -ات أل- -فÓ- -حÚ
وأÙافظة على مدأخيلهم.
ألنتائج ‘ تطور و‘ أقرب وقت سصÔفع ‘
رأسصمال ألصصندوق ،ألعملية ألتي قمنا بها ‘
 2015سصتسصتمر ،ما يعني أن ألصصندوق ‘ حالة
جيدة ما يسصمح له بأان يكون منافسصا للشصركات
أل-كÈى ‘ أل-ت-أام-ي-ن-ات لسص-ي-م-ا ضص-د أل-ك-وأرث
وأıاطر ألكÈى ،نحن نحتل أŸرتبة ألرأبعة
‘ ألسصوق ونقÎب لنكون من أألوأئل ،وأوضصح
هنا أن طابع ألصصندوق هو تعاو Êنرى أن
ألشصركات ذأت ألطابع ألتعاو Êلديهم مكانة
ه - -ام - -ة ل - -ي - -ؤودوأ دوره - -م ك- -م- -ا ي- -ن- -ب- -غ- -ي ‘
ألق-تصص-اد،ي-جب تشص-ج-ي-ع ألشص-رك-ات أل-تي ذأت
طابع تعاو ÊوÁكنهم لعب دور هام ‘ ألقطاع
أل -ف Ó-ح -ي ول-ه-م مسص-ت-ق-ب-ل ك-ب ،Òوه-ي ح-ال-ي-ا
تنافسس ألشصركات ألرأسصمالية .

@ ك - -م ه - -و ال- -ع- -دد ا◊ق- -ي- -ق- -ي
للفÓح ÚاŸؤومنÚ؟
@@ منذ خمسس سصنوأت  ⁄نكن نتجاوز 6

ب -اŸائ -ة ،وح-ال-ي-ا  32ب-اŸائ-ة م-ن أل-فÓ-حÚ
أŸؤومن Úنسصعى للوصصول إأ ¤نسصبة  70باŸائة
م -ن أل -ف Ó-ح ÚأŸؤوم -ن ،Úق -م-ن-ا ب-ت-ح-ف-ي-زأت
وح- -مÓ- -ت –سص- -يسص- -ي- -ة ،ك- -م- -ا أنشص -أان -ا ع -دة
م -ن -ت-وج-ات فÓ-ح-ي-ة أل-ت-ي ت-تÓ-ءم م-ع أل-فÓ-ح
وأŸربي على حسصب أŸناطق ألتي يتوأجدون
بها وعلى حسصب ألشصعب‡ ،ا يجعل ألفÓح
يجد فائدته ‘ عقود ألتأام ،Úموأزأة مع ذلك
نحن بصصدد إأمضصاء عدة عقود شصرأكة مع
أÛالسس أŸهنية ıتلف ألشصعب مع شصعبة
ألبطاطا و‘ أقرب وقت أمسس أمضصينا أتفاقية
تأام Úمع أÛلسس ألوطني أŸهني أŸشصÎك
لشصعبة ألدوأجن ،لدينا عدة مشصاريع ‘ هذأ
أÛال.

وأظن
أن هذه ألتفاقيات ،سصتسصمح لنا بالتعامل مع
أل - -ف Ó- -ح ÚوأŸرب Úع - -ل - -ى حسصب ألشص- -عب،
بطريقة أيجابية ويسصتفيد منها كل أألطرأف ،
من ناحية ألتخفيضصات وألتسصهيÓت وخاصصة
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي ن-ح-ن بصص-دد أل-ق-ي-ام ب-ه-ا ه-ي
أŸرأفقة ،ألصصندوق ألوطني أصصبحت له قيمة
إأضص -اف -ي -ة ج -دي -دة وه -ي م -رأف -ق -ة أل-فÓ-حÚ
وأŸرب ÚأŸؤومن Úمع أÈÿأء ‘ مصصÒهم
أل -ت-ق-ن-ي ،وت-وف Òأألدوي-ة ،ول-ه-ذأ أنشص-أان-ا ألول
م- -رة ‘ ألسص- -وق دأر أل -ف Ó-ح أل -ت -ي ت -وف -ر ك -ل
أÿدمات ألتي يسصتحقها ألفÓح وأŸربي ،
نحن لسصنا كالشصركات أألخرى تبيع ألتأام،Ú
ب -ه -ذأ أل -ق -ي -م -ة أإلضص -اف -ي -ة سص -ت -دف -ع أل -فÓ-ح
لÓنخرأط بقوة وÁكنه إأيجاد ما يحتاجه ‘
ألصصندوق ،قمنا بالتجربة ‘ خنشصلة ،وهناك
عدة مرأكز سصتوفر هذه أÿدمات ألتي تتÓءم
مع أÙيط ألذي تكون فيه.
ت -ط -م -ح ه-ذه ألت-ف-اق-ي-ة أل-ت-ي ج-اءت ت-ب-ع-ا
ل-ت-وج-ي-ه-ات وزأرة أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ية ألريفية
وألصصيد ألبحري  ،لتجسصيد إأرأدة ألوزأرة من
خ Ó-ل تسص -ل -ي -ط ألضص -وء ع -ل -ى سص -ي-اسص-ة إأن-ت-اج
أل -دوأج -ن  ،وه -ذأ ب -وأسص -ط -ة م -زأي-ا و أسص-ع-ار
تفضصيلية.

حمÓت –سسيسسية Ÿواجهة
ظاهرة العزوف

@ ‘ هذا السشياق ،هل عمل «دار
ال- -ف Ó-ح» سش -اري -ة وم -ت -ى سش -ت -ع -م -م
الفكرة على باقي الوليات؟
@@ ن-ح-ن ‘ أ◊صص-ة ألسص-ادسص-ة ل-ل-ت-ك-وين،

@ ما هي أاهم منتوجات الصشندوق؟
@@ أنطلقنا خÓل أألربع سصنوأت لعصصرنة

أان- - -ن- - -ا نÓ- - -ح- - -ظ ع - -زوف ب - -عضس
الفÓح Úعن ثقافة التأامÚ؟
@@ ه -ن -اك ع -دة أسص -ب-اب ل-ل-ع-زوف ع-ن

أل -ت -أام -ي -ن -ات ،ألن -ه -م ل ي -ؤوم-ن-ون ب-أان أل-ت-أامÚ
بإامكانه مسصتقب Óإأعطاءه ألفرصصة ،ألنه تعود
على ألتكال على إأعانة ألدولة ألتي وفرت كل
أإلمكانيات وما تزأل ،لكن أآلن حان ألوقت
لكي يتكل أŸربي وألفÓح على نفسصه ،وهنا
يجب أن يÈز دور ألتأام ‘ ÚأŸيدأن وينبغي
على ألفÓح أن يؤومن باŸوأد ألتأامينية ألتي
Œعله يوأصصل نشصاطه  ،كما نعرف أن أهم
ضصمان Áكن للفÓح إأعطاءه للبنك هو عقد
ألتأام Úألذي يحميه مسصتقب ،Óلقد رأينا عدة
فÓح ÚأقÎضصوأ من ألبنوك وهم غ ÒمؤومنÚ
وح Úيصصاب بكارثة يوقف نشصاطه ول Áكنه
تسصديد دينه ،سصابقا كانت فجوة ب ÚألفÓح
وألصصندوق وبالتحسصيسس ألذي نقوم به نرى
أل -ف Ó-ح ي -ت-ق-رب م-ن ألصص-ن-دوق وأألرق-ام ت-دل
على ذلك.

@ كصشندوق ما عÓقتكم ببنك
منذ ثÓث سصنوأت أنشصانا دأر ألفÓح يشصمل
خ - -مسس ولي - -ات ›اورة ه - -ي :خ - -نشص- -ل- -ة ،أم التنمية الريفية؟
@@ كما نعلم أن ›ال ألفÓح ‘ ألقرى
ألبوأقي ،باتنة ،تبسصة وسصوق أهرأسس ،بحيث

توفر عدة خدمات ،وقريبا سصنفتح دأر ألفÓح
‘ غليزأن ،سصعيدة ،ورقلة وأدرأر .قمنا بعدة
أت-ف-اق-ي-ات م-ع أŸؤوسصسص-ات وأŸرأك-ز أل-ت-ق-ن-ي-ة
ألتابعة لوزأرة ألفÓحة وهم بدورهم وفروأ كل
أÿدم -ات ك -إاع -ان -ة وت -ق -ن -ي -ات ،ل -دي -ن-ا Èﬂ
ألتحاليل قمنا باتفاقية مع أŸعهد ألوطني
للبيطرة ألتابع لوزأرة ألفÓحة ،يعالج أŸربÚ
‘ ألوليات ألتي ل تتوفر على كل أÿدمات
وكل ذلك بصصفة ›انية ،هذأ من أهم أألدوأر
ألتي يوفرها ألصصندوق.
علما أن هذه أÿدمات ل ‚دهم لدى
ألشصركات أألخرى ألتي يهمها فقط أألرباح،
نحن نهتم بتوف Òأإلمكانيات للمربي وألفÓح
ليسصتمر ‘ نشصاطه ونحميه ح Úوقوع ضصرر،
Ãعا÷ة أŸشصكل قبل وقوعه أي ألوقاية‘ ،
هذأ ألصصدد أعطينا كل ألتعليمات للصصناديق
أ÷هوية ،لدينا مهندسص Úزرأعي ÚوبيطريÚ
يرأفقون ألفÓح ‘ ÚأŸيدأن ويقدموأ لهم
ألنصصائح.

وأŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة ،وك-م-ا ق-لت سص-ال-ف-ا أنشصأانا
عدة مكاتب ﬁلية ألتي تسصمح للصصندوق
بالتقرب من ألفÓح ،خÓل أربع سصنوأت أنشصانا
أك Ìمن  200مكتب ﬁلي ،خاصصة ‘ أŸناطق
ألريفية ونهاية  2017أنشصانا  452مكتب ﬁلي،
كما خلقنا منتوج تأاميني يخصس هذه ألفئة هو
ألتأام ÚأŸصصغر وله عدة فوأئد بثمن زهيد
ج-دأ ،ب-ح-يث ه-ذأ أŸن-ت-وج ي-ح-م-ي-ه مسص-ت-قبÓ
وعائلته و‡تلكاته و‘ أقرب وقت سصننشصئ
منتوج تأاميني لصصحة ألفÓح Úألول مرة ‘
أ÷زأئر خاصصة لهذه ألفئة.
نعمل مع شصركة متخصصصصة ‘ أŸسصاعدة
ألطبية ،ألفÓح وأŸربي يشصÎي هذه ألتغطية
ألتي تسصمى ““صصحتك ‘ دأرك““ Ãبلغ ما بÚ
 2000دج و 2500دج ‘ ألعام ،بحيث تتنقل
أŸسصاعدة ألطبية إأ ¤منزله بسصيارة إأسصعاف
›هزة بكل أإلمكانيات وأıتصص Úإلعطاءه
أإلسص- -ع- -اف- -ات أألول- -ي -ة ،وأل -ع Ó-ج وأŸرأف -ق -ة
يسصتفيد منها عائلته أيضصا ،وÁكن نقله عÈ
ألطائرة‡ ،ا سصتعطي –فيز للفÓح سصننطلق
‘ هذه أŸبادرة ‘ أقرب وقت‡ ،ا يجعل
ألصصندوق يتكفل بالفÓح وأŸربي مهما كان
‘ م - -دن ألشص - -م - -ال أو أل - -هضص- -اب وأ÷ن- -وب.
سص -ن-مضص-ي ألت-ف-اق-ي-ة ‘ أق-رب وقت ،أن-ظ-روأ
أÿدمة ألتي سصيقدمها ألصصندوق للسصكان عÈ
هذه ألتغطية.

@ ه -ل ي -ت -م ال -ت-ع-ويضس ب-نسش-ب-ة
 100ب-اŸائ-ة ب-ال-نسش-بة للمحاصشيل
ال-زراع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رضشت للحرق
ومفارغ الدجاج؟
@@ ق -وة ومصص-دأق-ي-ة شص-رك-ة أل-ت-أام Úه-ي
@ ب - - -ال - - -رغ - - -م م - - -ن ا◊م Ó- - -ت
التحسشيسشية التي تقومون بها إال ألتعويضس  ،خÓل أألربع سصنوأت أألخÒة قام

ألصص -ن -دوق ب -ت -ع -ويضس أك Ìم -ن  17م-ل-ي-ار دج

وخاصصة ضصد ألكوأرث أŸناخية وأألمرأضس،
مث Óبالنسصبة للحمى ألقÓعية كل فÓح ومربي
كان يتوفر على عقد تأام Úووقع له مشصكل ”
تعويضصه ‘ ظرف أسصبوع وهناك من عوضس
بنسصبة  80أو  100باŸائة خاصصة أألبقار ،لهذأ
نطلب من ألفÓح ÚوأŸرب Úألقيام بالتأامÚ
لتقليصس أألعباء أŸالية عن ألدولة.
ن -فسس أألم -ر ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ح -رأئ -ق ،أل -ع -ام
أŸاضصي ” تعويضس ألذين تضصرروأ ولديهم
عقد تأام ،Úكما أنشصأانا عقد تأام Úجديد وهو
أ◊رأئق على ألزيتون ونظمنا عدة لقاءأت
وجلسصات مع مشصاركة مديرية ألغابات ألتنسصيق
م -ع ك -ل أألط -رأف أŸع -ن-ي-ة ألن أل-ق-ط-اع ك-بÒ
وعام .

@ إا ¤أاي مدى Áكن للصشندوق
ت -أام ÚاŸشش -اري-ع ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ل-ى
اŸدى اŸتوسشط والطويل؟
@@ إأسصÎأتيجية ألصصندوق هو ألسصتجابة

لتطلعات ألقطاع ،وتكييف منتوجاتنا ألتأامينية
مع عا ⁄ألفÓحة نحن نعمل على توسصيعه،
ألصصندوق أصصبح من أهم موؤسصسصات ألتأام‘ Ú
أل -ق -ط -اع وم -ا ي -زأل ي-ق-وم ب-دوره ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي
وسصيكون من أهم أآللت ألقتصصادية للتنمية
ألفÓحية وألريفية .ألصصندوق هو أول شصركة
ت -ف -ت -ح شص -ب -ك -ات وت -وظ -ف إأط -ارأت خ -ري-ج-ي
أŸع -اه -د وأ÷ام -ع-ات ،ع-ل-ى غ-رأر ألشص-رك-ات
أألخرى ألتي هي بصصدد غلق شصبكاتها.

حلول لتغطية ا’خطار الفÓحية
@ م- - -ا ه- - -ي ا◊ل - -ول اŸقÎح - -ة
لخطار الفÓحية؟
لتغطية كل ا أ
@@ أظن للعب دورنا كما ينبغي ونكون من

أه- -م أآللت ي -جب أن إأصص -دأر إأج -رأء ق -ان -وÊ
خ-اصس ب-ال-ك-وأرث أل-زرأع-ي-ة ،ي-ج-عل ألصصندوق
ي - -ل - -عب دوره ك - -م - -ا ي - -ن- -ب- -غ- -ي خ- -اصص- -ة ضص- -د
ألضص- -ط- -رأب- -ات أ÷وي- -ة أل- -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا
أل -ف Ó-ح ÚوأŸرب ،Úه -ذأ أإلج -رأء سص -يسص -ه-ل
أألمور ومن جهة أخرى ألدولة Œعل شصركات
أل-ت-أام Úت-ت-ح-م-ل مسص-ؤوول-ي-ة أل-ت-غ-ط-ي-ة وألتكفل
باıاطر ،نÓحظ تدخل ألدولة عند حدوث
فيضصانات أو جفاف أو أمرأضس ،بسصبب أتكال
ألفÓح عليها ‡ا يشصكل عبء عليها ،من
أŸفروضس أن تكون آأخر أŸتدخل Úعندما
تكون ألكارثة كبÒة.
ألتأام ÚألفÓحي ليسصت مسصأالة ألصصندوق
ف -ق -د ،ب-ل مشص-ك-ل ي-ه-م ك-ل أألط-رأف أŸع-ن-ي-ة
كغرفة ،كإا–اد ،كوزأرة وكمؤوسصسصة كل حسصب
م -ه -ام -ه ل -ل-مشص-ارك-ة ب-ق-وة .وأذك-ر ه-ن-ا أن-ه ‘
أكتوبر  2017نظمنا لقاء دو‹ حول ألتأامينات
أل -ف Ó-ح -ي -ة ألول م -رة ‘ أ÷زأئ-ر  ،وخ-رج-ن-ا
بتدأب Òأهمها إأنشصاء إأجرأء ألكارثة ألزرأعية
يجب أن تكون فيه عدة أطرأف وكل وأحد له
دوره ،هي حتمية حان ألوقت للذهاب إأ ¤هذأ

ألتأامينات ل توجد أي شصعبة ل “لك عقد
تأام Úمناسصب خاصصة ضصد ألكوأرث ألطبيعية،
ونحن أآلن ‘ مشصاريع ألتأام Úضصد أŸردود
خاصصة للشصعب أإلسصÎأتيجية كالقمح وأ◊ليب
وألبطاطا وألزيتون ،كما نعمل بالتنسصيق مع
أŸعاهد ألتقنية Ÿوأد فÓحية أخرى خاصصة
ضصد أŸردودية وأŸوأد غ ÒأŸرغوب فيها
أل -ت -ي ت -ت-ن-اسصب م-ع أل-ت-غÒأت أ÷وي-ةÃ ،ع-ن-ى
عندما يكون أضصطرأب يكون لك مردود ما
مسص -ت -ق -ب Ó-ه-ذأ أل-ع-ق-د ي-ع-وضس أل-نسص-ب-ة أل-ت-ي
ضصاعت للفÓح ،نحن نعمل على أŸشصروع مع
معاهد تكنولوجية كأالسصات وأŸعهد ألوطني
Óرصصاد أ÷وية.
ل أ

@ ف - -ي - -م - -ا ي - -خصس ت - -ق - -رب م- -ن
اŸه-ن-ي Úال-ك-ب-ار ل-ب-ل-وغ الفÓحÚ
الصشغار ،ما هي نتائج اŸبادرة ؟
@@ قمنا بعدة أتفاقيات مع كبار أŸنتجÚ

‘ ألطماطم وألبطاطا ألذين Áلكون عقود
تأام Úمع ألفÓح Úألصصغار ‘ أدرأر ،عÚ
ألدفلى ،سصطيف ،غليزأن ،ألذين يعملون ‘
›ال ألتحويÓت ألصصناعية و لديهم عقود مع
أŸرب ÚوألفÓح ،Úونحن كشصركة تأام Úنقوم
ب-ثÓ-ث-ي-ة Œع-ل-ن-ا ن-ت-ك-ف-ل رف-قة أÈÿأء ونتابع
ألفÓح وأŸربي ونرأفقه عند وقوع مشصكل كل
أألطرأف تكون رأبحة ،وأŸنتج ألكب Òيكون
مرتاح بأان ألصصندوق يتكفل بالتعويضس ‘ حالة
حدوث مشصكل ونفسس أألمر بالنسصبة للفÓح
وأŸربي ألذين يجدون فائدتهم باŸرأفقة،
هذأ ألعقد أنشصئ ألعام أŸاضصي وقد أعطت
نتائج جد جيدة.

قروضض مصسغرة مسسÒة ‘ الواجهة
@ أاين وصشل مقÎح إاعادة النظر
‘ تسش -ي Òالصش -ن -دوق قصش -د “وي-ل
الفÓح بقروضس مصشغرة ومسشÒة؟
@@ هذه ألقضصية على طاولة ألوزير وهو

بصصدد متابعتها  ،و‘ أقرب سصيكون أŸشصروع
لتكون آأليات تتÓءم مع هذأ ألقطاع خاصصة ‘
ألقرضس أŸصصغر ،لدينا مؤوسصسصة مالية تدرسس
ألقضصية وإأنشصاء ألله سصتصصدر نتيجة ترضصي كل
أألطرأف.

@ ‘ إاط- -ار ع- -ق- -ود السش- -ت- -ف- -ادة
ا÷دي- - -دة م- - -ن اŸسش- - -ت- - -ث - -م - -رات
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ف-ردي-ة وا÷م-اعية
التي أامنها الصشندوق ،كيف تتم
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -اأمÃ Úع- -ن- -ى ه -ل
ال - -ت - -أام Úي - -دخ - -ل كشش - -ريك م- -ع
صش - -احب اŸسش - -ت - -ث - -م - -رة أام ع- -ل- -ى
لرضشية أام اÙصشول؟
القطعة ا أ
@@ ن -ح -ن ل ن -دخ -ل كشص -ريك ،كصص -ن-دوق

مصص -ل -ح -ت -ن -ا ه -ي ك -ي -ف ن -ح -اف -ظ ع -ل-ى ه-ذه
أŸمتلكات  ،ما يهمنا ألفÓح أŸسصتفيد يؤومن
و‰ن-ح-ه ك-ل أŸع-ل-وم-ات وأل-وسص-ائ-ل ل-ي-ح-افظ
ع- -ل- -ى ألÎب- -ة وأŸوأرد وك- -ل م- -ا ي- -ع- -م -ل ب -ه،
وÁارسس ألنشصاط ويوسصعه ،وألصصندوق يرأفق
أŸسص -ت -ث-م-ري-ن ألصص-غ-ار أل-ذي-ن أصص-ب-ح-وأ ك-ب-ار
وأألمثلة كثÒة لنجاح ألفÓح ،Úنحن نرأفق
بجدية وإأحÎأفية هذه ألسصياسصة وألÈأمج ألتي
سصطرتها ألوزأرة ألوصصية كآالة أقتصصادية هامة،
لضصمان أ◊د أألدنى من ألدخل أو أŸردود
ل -ل -ف Ó-ح وضص -م -ان أسص -ت -دأم -ة نشص -اط -ه وب-ه-ذه
ألطريقة نسصاهم ‘ أألمن ألغذأئي.
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وأدي بني عزة أ◊لقة ألسصودأء أıفية...

القصشة الكاملة للقضشاء على كابوسش
«الكولÒا» بالبليدة «الششعب» تروي
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وألدة ““تفاح سصعيدة““ :بعد أختفاء أبنتي ألدموع لن تفارق عيناي

وا‹ ا÷لفة““ :لن يهدأا با‹ حتى تعود الطفلة إا ¤بيتها““

هكذا عاشش اŸواطنون مسشلسشل الÎاجيديا واجراءات العÓج
’دأرية وألبلدية وألصصحية ،تأاهب
’فق تظهر حالة أسصتنفار ب ÚأŸصصالح أ إ
ألتاريخ كان  14أوت من ألعام أ÷اري ،بدأت ‘ أ أ
وجري ‘ كل أ’Œاهات ،سصيارأت إأسصعاف أطلقت صصافرأتها بهدوء لشصق ألطريق نحو مدينة بوفاريك ،و–ديدأ إأ ¤أŸسصتشصفى،
ألكل كان يسصأال  ،حÒة جرت وأنتشصرت ب ÚأŸهتم ،Úما ألذي حصصل ؟ ماذأ يحدث ويجري؟ خوف ظهر على أين ألبعضض،
وجاء أ÷وأب مريعامرعبا ،أنها « ألكولÒأ « ألكابوسض أŸفزع ألذي أرق أŸوأطن’ Úيام معدودأت.

إأختفت ألفتاة ““تفاح سصعيدة““ ألبالغة
من ألعمر  19سصنة ،منذ أك Ìمن أسصبوع
ك -ام -ل -ة ،ح -ال -ة أسص -ت-ن-ف-ار قصص-وى وسص-ط
أف -رأد ع -ائ -ل -ت-ه-ا،ب-وسص-ط م-دي-ن-ة ح-اسص-ي
ب-ح-ب-ح ب-ا÷ل-ف-ة أل-ف-ت-اة ك-انت ضص-ي-ف-ة ‘
ب -يت ع -م -ه -ا ب -ح -ي ““أŸن -اضص-ل ““Úب-ب-ل-دي-ة
ح -اسص -ي ب -ح -ب-ح ب-و’ي-ة أ÷ل-ف-ة ،أل-ذي-ن
’خ -ت -ف -اء ح -ت -ى
وف -ور ت -ل -ق -ي -ه -م خ Èأ إ
سص -ارع -وأ ج-م-ي-ع-ا ل-ل-تضص-ام-ن م-ع أل-ع-ائ-ل-ة
وأل- -ب- -حث ع- -ن ““سص -ع -ي -دة ت -ف -اح““ ،أل -ت -ي
’كÌ
خرجت حسصب تصصريحات وألده أ
م-ن أسص-ب-وع وأل-دم-وع  ⁄ت-ف-ارق-ه أل-فتاة
ك -انت م -ت -ج -ه ن -ح -وب -يت ع -م -ت -ه -ا ب -ح-ي
““بوعافيا““(هيا وشصقيقتها ألصصغرى حيث
ت -ف-اج-ئ-ة أ’خت ألصص-غ-رى ب-ان-ه-ا “شص-ي
وحده وسصعيدة غ Òموجودة معها).

ا÷لفة :موسسى بوغراب
البليدة:لينة ياسسمÚ
من هنا و‘ هذا التاريخ بدأات
حلقة جديدة مع مرضص وبائي،
ك- -ان إا ¤سص- -ن- -وات ب -ع -ي -دة ›رد
أارشص - -ي- -ف ‘ م- -ل- -ف- -ات الصص- -ح- -ة
الوطنية ،انتشصر ا ‘ Èÿالبداية،
م - - -ن أان  5أاف-راد ل-ع-ائ-ل-ة واح-دة
أاصصيبوا بأاعراضص الوباء ،تقيؤو
وإاسص -ه -ال ح -ادي -ن ،و رع-اشص مسص
ا÷سص - - -م و ه- - -زه ه- - -زا ،و ع- - -زل
األطباء اŸرضصى وجعلوهم –ت
أاع ÚاŸراقبة اللصصيقة ،وارسصلت
ع-ي-ن-ات ل-ل-ت-ح-اليل اÈıية على
م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور ،وط-ال الن-ت-ظ-ار
سص -اع -ات ،وج-اءت ب-ع-د ال-ت-دق-ي-ق
وال- -ف- -حصص اÈıي ،ال- -ن- -ت- -ائ -ج
ايجابية تؤوكد وتثبت أان اŸصصابÚ
ه -م م -ن ح -م -ل -ة ب -ي -كÎي -ا ق -ات-ل-ة
Ÿرضص وبائي هو « الكولÒا «،
وارتبك ‘ الول العارفون بالمر
 ،لكن سصرعان ما ” أاخد المر
ﬁم - -ل ا÷د ،وب - -دأات ا◊م - -ل - -ة
ال-وق-ائ-ي-ة وال-ت-وع-وي-ة  ،ت-نتشصر ‘
وقت ارتفعت حصصيلة اŸصصابÚ
وتوسصعت دائرتها  ،ب ÚمشصبوهÚ
و مؤوكدة ا ¤نحو  ، 200قدموا
م -ن ولي -ات ال -ع -اصص -م -ة ا÷زائ-ر

وتيبازة واŸدية و البليدة ،منذ
ذلك التاريخ السصاخن ‘ ،دفعات
و ›م -وع -ات  ،ل -يسص -ت-ف-ي-دوا م-ن
العÓج.

الكولÒا و الرتباك ...
ما إان بدأات األخبار تؤوكد أان
ا◊الت اŸسصجلة من اŸرضصى
ال -ذي -ن اسص -ت -ق -ب -ل -ت-ه-م  ،مصص-ل-ح-ة
األم- -راضص اŸع -دي -ة ه -ي ت -خصص
مرضص « الكولÒا «  ،حتى انتشصر
ارت- -ب- -اك ب Úال- -ن- -اسص  ،و ك- -ادت
الم- -ور أان ت- -ع- -رف حÒة ك -بÒة ،
خاصصة بعد التهامات ‘ مصصدر
ال -وب -اء  ،م -رة ال -ب -ط -ي-خ األح-م-ر،
وتارة منبع مائي  ،و تارات أاخرى
ال -ن -ظ -اف-ة اŸن-ق-وصص-ة و األوسص-اخ
ال- -ت- -ي ان- -تشص- -رت ‘ ك -ل م -ك -ان ،
وج- -اءت صص- -ور ا◊Òة م- -ق- -ن- -ع- -ة
اجتماعيا ،خاصصة و أان مواطني
البليدة شصهدوا قبل انتشصار أاخبار
اŸرضص  ،حادث تسصمم ما ل يقل
عن  500مواطن Ãدينة بوقرة ‘
ه- -ذه الصص- -ائ- -ف -ة ا◊ارة  ،بسص -بب
ت- - -ل- - -وث ‘ م- - -ي- - -اه آاب - -ار ب - -عضص
اÿواصص ،وقبله تسصمم ما ل يقل
عن  700زبون اسصتهلكوا لبنا غÒ

صص- -ح -ي Ãدي -ن -ت -ي ق -رواو وأاولد
ي - -ع- -يشص ،ل- -ي- -أات- -ي- -ه- -م ا Èÿب- -أان
«ال- -ك- -ولÒا « ع- -ادت ،و ه -ن -ا ب -دأا
األمر فيه من ا÷دية ،لن فيه
ضص -ح -اي-ا وال-رق-م ظ-ل ي-رت-ف-ع و⁄
ينخفضص ،ومصصدراŸرضص
 ⁄يحدد و يفصصل فيه  ،و عرفت
األسصواق ‘ بيع اÿضصار والفاكهة
اضصطرابا ،و تكبد بعضص التجار
خسص-ائ-ر  ،ل-ع-زوف ال-ن-اسص اق-ت-ن-اء
م-ن-ت-وج-ات-ه-م  ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أان-ها
مسصقية Ãياه قذرة  ،و رفع Œار
زمÓء ‘ أاسصعار اŸياه اŸعدنية
◊جم الطلب عليها  ،و أايضصا على
مادة الكلور ،و كما يقال « رب
ضص -ارة ن -اف -ع -ة»  ،ف -ال-وب-اء زاد ‘
وعي الناسص من جهة  ،والنظافة
أاصص- -ب- -حت أاول- -وي- -ة  ‘ ،ان -ت -ظ -ار
ال -تشص -خ -يصص ال -ن -ه -ائ -ي ل -ل-م-رضص
،و–ديد مصصدر الوباء.

–ديد مصشدر اŸرضش
ونهاية الكابوسش ...
تضصاربت الأقاويل ‘ األول  ،و
ت -ع-ق-دت األزم-ة م-رح-ل-ي-ا خ-اصص-ة
بعد تسصجيل حالتي وفاة مأاسصاوية

بغية –سص Úظروف أŸعيشصة للسصكان بتبسصة

 100مليون د.ج للتهيئة ا◊ضشرية ببلدية بوخضشرة
” ت -خصص -يصض غ Ó-ف م-ا‹ ب-ح-وأ‹
’‚از عديد مشصاريع
 100مليون د.ج إ
أل-ت-ه-ي-ئ-ة أ◊ضص-ري-ة ب-بلدية بوخضصرة
( 45ك-ل-م شص-م-ال ت-بسص-ة) ب-غ-ي-ة –سصÚ
ظروف معيشصة سصكانها حسصب ما أفاد
به أمسض وأ‹ و’ية تبسصة عطا ألله
مو’تي.
وأاوضصح ذات اŸسصؤوول لـ/وأاج خÓل زيارة
تفقد إا ¤هذه ا÷ماعة اÙلية أان هذا
اŸب-ل-غ سص-ي-خصصصص ل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات ت-هيئة
مدخل هذه اŸدينة اŸنجمية من خÓل
ت -ع -ب -ي -د ال -ط -رق -ات واألرصص -ف-ة إاضص-اف-ة إا¤
ت -زوي -ده ب -اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة مشصÒا إا ¤أان-ه
سصيتم الهتمام أايضصا باألحياء الرئيسصية.
واعت Èذات اŸسصؤوول أان بلدية بوخضصرة
ال- -غ- -ن- -ي- -ة Ãن- -اج- -م ا◊دي- -د ت- -ع -د م -ن بÚ
ا÷ماعات اÙلية ع Èالولية ‘ أامسص
ا◊اجة إا ¤مشصاريع تنموية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى صص- -رح اŸت -ح -دث أان

سصلطات الولية قد شصرعت ‘ تطبيق حلول
اسص -ت -ع -ج -ال-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ه-ذه ا÷م-اع-ة
اÙلية ‘ سصبيل التخفيف من نقصص تزويد
السصكان باŸياه الصصا◊ة للشصرب إاذ يصصل
التموين فيها حاليا إا ¤معدل مرة كل 20
يوما.
وكشصف عطا الله ‘ هذا السصياق عن أانه
” النطÓق ‘ أاشصغال حفر  3آابار عميقة
ع Èإاقليم دائرة الونزة لتزويد سصكان بلديات
م -رسص -ط و ب -وخضص -رة وال -ع -وي-ن-ات و ال-ون-زة
واŸريج Ãياه الشصرب ‘ انتظار اسصتكمال
أاشصغال اŸشصروع الوطني الذي أاقرته وزارة
اŸوارد اŸائ -ي -ة واŸت -ع -ل -ق ب -ت -ح-وي-ل م-ي-اه
السص- -دود ل- -ت- -وف Òم- -ي- -اه الشص- -رب والسص- -ق -ي
ال -ف Ó-ح -ي واŸي -اه ل -لصص -ن -اع-ة ح-يث سص-ي-ت-م
التزويد باŸياه الصصا◊ة للشصرب انطÓقا
من سصد بوخروفة بولية الطارف نحو سصد
ع Úالدالية بولية سصوق أاهراسص ومنه إا¤
سصد واد مÓق ببلدية الونزة.

 ،حالة من ا◊زن عمت  ،لكن
ذلك ُ ⁄يثن من عزÁة اŸشصرفÚ
و القائم Úو اŸسصؤوول ، Úبل فجر
ذلك إارادة ‘ السصيطرة و التحكم
و القضصاء على اŸرضص  ،و بدأات
ال -رح -ل -ة ‘ ال -ب -حث ع -ن مصص-در
الوباء  ،و تكثفت اÛهودات ،
إا ¤أان ” تشص - -خ - -يصص ال - -ع- -ن- -وان
و–ديده بالضصبط .
و كان اŸصصدر حسصب بيان
ن- -ت- -ائ -ج ال -ع -ي -ن -ات و ال -ت -ح -ال -ي -ل
اÈıية  ،ظاهرة ‘ مياه وادي
ب -ن-ي ع-زة ب-ق-لب ال-ب-ل-ي-دة  ،ل-ت-ب-دأا
معركة جدية مع حمÓت تنظيف
و تغطية الوادي  ،الزمت ا÷هات
الوصصية على رصصد غÓف ما‹
قدر مبدئيا بـ  60مليون دج لجل
ذلك  ،فيما فرق التطبيب ظلت
على قدم و سصاق  ،تقدم العÓج و
تسصهر على اŸرضصى  ،و توفر لهم
الضص - -روري م - -ن ال- -دواء  ،ح- -ت- -ى
“اث -لت آاخ -ر م -ريضص -ة و غ -ادرت
اŸسص- -تشص- -ف- -ى ج- -م -ع -ة أاول أامسص
وسصط الورد و الزغاريد  ،ليعلن
رسصميا التحكم و السصيطرة على
اŸرضص ال - -وب- -ائ- -ي  ،و ي- -ن- -ت- -ه- -ي
ال - -ك - -اب - -وسص و ع - -ادت ال - -راح- -ة
والطمأانينية وسصط الناسص .

اإلطاحة بششبكة دولية لÎويج
الكوكايÃ Úدينة الرمششي بتلمسشان
“ك -نت ع -ن -اصص -ر الشص -رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ألم-ن
دائ- -رة ال- -رمشص -ي م -ن اإلط -اح -ة بشص -ب -ك -ة دول -ي -ة
للمتاجرة باıدرات الصصلبة من نوع كوكايÚ
وحجز كمية هامة منه.
وتنشصط الشصبكة التي “تد جذورها ما بÚ
مدن مغنية والرمشصي وعدة مناطق داخلية .
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى اث-ر م-ع-ل-وم-ات ت-ل-ق-ت-ه-ا
مصصالح المن بالرمشصي حول نشصاط احد عناصصر
الشصبكة ‘ بيع اıدرات الصصلبة بحي «أام »06
ليتم فتح –قيق انتهى بتوقيف اŸتهم متلبسصا
وح -ج -ز ك -م -ي-ة م-ن ال-ك-وك-اي Úم-ع-روضص-ة ل-ل-ب-ي-ع
وبالتحقيق معه شصركائه اŸنحدرين من مدينة
م -غ -ن -ي -ة ال-ذي-ن ” ت-وق-ي-ف-ه-م وح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن
الكوكاي Úبحوزتهم حيث ليزال التحقيق جار
معهم كما ” كشصف عناصصر اخرى من الشصبكة
من ﬂتلف اŸواقع  ،منها اŸغرب ،حيث لتزال
التحقيقات جارية ‘ القضصية.

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

العائلة حاولت مرات عديدة التصصال على
هاتف ابنتها إاٌل أانها  ⁄تتلق أاية إاجابة ،بعدما
ظ -ل ه -ات-ف-ه-ا خ-ارج ›ال ال-ت-غ-ط-ي-ة ،وه-وم-ا
دف-ع-ه-ا إا ¤إابÓ-غ ﬂت-ل-ف اŸصص-ال-ح األم-ن-ي-ة،

التي لزالت تواصصل أابحاثها علها Œد سصبيÓ
لفك خيوط لغز اختفاء الشصابة سصعيدة .كما
أاكد أاهل الفتاة أانهم يعرفون سصعيدة وأاخÓقها
الكرÁة وهبٌوا جميعا Ÿواسصاة عائلتها التي
–ول بيت عمها اŸتواجد بحاسصي بحبح اإ¤
ق-ب-ل-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-زائ-ري-ن م-ن ﬂت-ل-ف أان-حاء
اŸنطقة.
اخ- -ت- -ف- -اء ه- -ذه الشص- -اب -ة ي -ث Òج -م -ل -ة م -ن
ال-تسص-اؤولت وه-اجسص اخ-ت-ط-اف-ه-ا ي-خ-ي-م ع-لى
أاه-ا‹ اŸن-ط-ق-ة ،وك-ام-ل ولي-ة ا÷ل-ف-ة ،ال-ت-ي
لزالت  ⁄تسصتفق بعد من صصدمة إاختطاف
الكث Òمن البنات واألطفال و‘ إانتظار ما قد
ت -أات -ي ب -ه ق -ادم السص -اع -ات ت -ب -ق -ى ووال -دت-ه-ا
ووالدها –ت الصصدمة ومن خÓلها كل العائلة
تتلوى على الغياب اٌÙير لبنتها
و‘ ذات السصياق قام صصبيحة يوم أامسص
وا‹ الولية بزيارة عائلة الطفلة اŸفقودة
ب -ب -ل -دي -ة ح-اسص-ي ب-ح-ب-ح ح-يث ك-ان ل-ه ح-ديث
م -ط -ول م -ع أاه -ل -ه -ا وأاك -د أان مصص -ال-ح ال-دول-ة
›ندة إليجاد الطفلة وهومتابع شصخصصيا على
عملية البحث ولن يهدأا باله حتى تعود طفلة
ا ¤بيتها.

بعد تأاخر أنطÓقها

التكفل Ãسشافري الرحلة البحرية وهران-أاليكانت
” أل-ت-ك-ف-ل ب-اŸسص-اف-رين على ألرحلة
أل -ب -ح -ري -ة وه-رأن-أل-ي-ك-انت (إأسص-ب-ان-ي-ا)
بسصبب تأاخر أنطÓق ألباخرة «طاسصيلي
 « 2عن موعدها ألذي كان مقررأ أول
’سص -ب -اب ت-ق-ن-ي-ة,
أمسض أ÷م -ع -ة وذلك أ
حسص -ب -م-ا أسص-ت-ف-ي-د أمسض ل-دى أŸدي-ري-ة
أ÷ه - -وي- -ة Ÿؤوسصسص- -ة أل- -ن- -ق- -ل أل- -ب- -ح- -ري
لوهرأن.
وق -د ” ت -ع-ويضص اŸسص-اف-ري-ن Ãب-ل-غ م-ا‹
يقدر ب 2.000دج لكل مسصافر وتقد Ëلهم
األكل وتوف Òلهم وسصائل الراحة بعد انتظار
على أان يتم نقلهم على م Ïنفسص الباخرة على
السصاعة  18من مسصاء امسص السصبت ,حسصبما
أاف- -ادت اŸدي- -رة ا÷ه- -وي -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة ل -ذات
اŸؤوسصسصة .
و‘ ه- -ذا اإلط- -ار ” ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ج -م -ي -ع
اŸسصافرين البالغ عددهم  1.300مسصافر و300

سصيارة ,فيما سصينقل  45مسصافرا آاخرا كان
لديهم تذكرة الرجوع مفتوحة غدا اأو بعد
غد ,كما أاضصافت زروا‹ العمارية.
وقد أادى تأاخر موعد سصفرية رحلة وهران-
أال-ي-ك-انت إا ¤اسص-ت-ي-اء أاف-راد ا÷ال-ي-ة اŸق-ي-مة
باÿارج اŸعني Úوالذين طالبوا «باŸعاملة
ا◊سصنة والتكفل ‘ ظروف حسصنة» ,على حد
ت -ع -ب ÒاŸسص -اف -ري -ن ال -ذي -ن –دث -وا م-ع وا‹
وهران مولود شصريفي الذي التقى بهم اليوم
السصبت على مسصتوى اŸيناء.
و‘ هذا الصصدد أاعطى الوا‹ الذي قام
ب -زي -ارة ﬂت -ل -ف م -راف -ق اŸي -ن -اء ت -ع-ل-ي-م-ات
صص -ارم -ة ل -ت -ك -ون رح -ل -ة ع-ودة أاف-راد ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية ‘ أاحسصن الظروف وعلى أان يكون
انتظار اŸسصافرين داخل اŸيناء ,لفتا أان
هذا األخ Òيعرف أاشصغال توسصعة ‡ا سصبب
صصعوبة ‘ التسصي.Ò

 ⁄ترأع شصروط ألنظافة وألصصحة

مصشالح األمن –جز  4.5طن من اŸواد الفاسشدة
أطرت مصصالح أمن و’ية سصطيف
‘ ›ال شص -رط -ة أل-ع-م-رأن وح-م-اي-ة
ألبيئة ،وكذأ ألتطه Òوذلك طوأل
ألشص -ه-ر أل-ف-ارط (أوت  ،)2018ع-ديد
’نشصطة ،حيث عكفت على أتخاذ
أ أ
’جرأءأت ألكفيلة بصصد
جملة من أ إ
ك -ل أÿروق -ات أل -ت -ي م -ن شص -أان -ه-ا أن
تسص-ئ ل-ل-ع-م-رأن وأل-ب-ي-ئ-ة ،إأ ¤جانب
أت - -خ- -اذ إأج- -رأءأت ردع- -ي- -ة ل- -ك- -ب- -ح
أل -تصص -رف -ات أل -ت -ي ت -ع -رضض أŸوأط-ن
ıاط -ر صص -ح-ي-ة أو ب-ي-ئ-ي-ة ،إأذ ق-امت
خÓل هذه ألفÎة بتحرير ﬂالفات
‘ ›ا’ت عدة أهمــها:
‘ ›ال العمران ﬂ 64الفة تتعلق
ب -إا‚از أاشص -غ -ال ال -ب -ن-اء دون رخصص-ة ،و04
ﬂال -ف -ات ت-ت-ع-ل-ق ب-ع-دم م-ط-اب-ق-ة ال-ب-ن-اء
لرخصص البناء اŸسصلمة.
اما ‘ ›ال البيئة ،فقد عاينت ذات
اŸصصالح ﬂ 10الفات ‘ ›ال عدم
التقيد بنظام تسصي Òالنفايات،و ﬂالفة
واح - - - - -دة ‘ ›ال ال - - - - -ذب- - - - -ح خ- - - - -ارج
اŸذاب - -ح ،وﬂال - -ف - -ت› ‘ Úال ق- -ط- -ع

األشصجار دون رخصصة.
و‘ ﬂال -ف-ات ال-ت-ط-ه Òوال-ن-ظ-اف-ة”،
تسصجيل ﬂ 104الفة ‘ ›ال البيع غÒ
الشص- -رع- -ي ع- -ل- -ى ال- -ط- -ري -ق ال -ع -ام06، .
ﬂال- -ف- -ات ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب -إاع -اق -ة ال -ط -ري -ق
ال - -ع- -ام  ،وﬂ 19ال-ف-ة ق-واع-د ال-ن-ظ-افة
والصصحة العمومية.
Œدر اإلشصارة ا ¤ان مصصالح الشصرط ـة
التي تعنى بهذا اŸلف ،ومن خÓل تكثيف
م-راق-ب-ت-ه-ا ل-ل-م-حÓ-ت التجارية واألسصواق
الشصعبية ” ،على إاثرها حجز  04أاطنان و
 532.5كلغ من اŸواد السصتهÓكية (خضصر
وفواكه) كانت منقولة أاو معروضصة بشصكل
عشصوائي وغ Òقانو ،Êوكذا حجز  72كلغ
من اللحوم )◊وم بيضصاء و◊وم حمراء)
صصا◊ة لÓسصتهÓك كانت موجهة للبيع
،دون احÎام ق- -واع- -د وشص- -روط الصص- -ح -ة
الÓ- - -زم - -ة ،و  2232وح- - -دة م - -ن اŸواد
السص-ت-هÓ-ك-ي-ة ،وك-ذا ح-جز  23540وحدة
م - -ن اŸف - -رق- -ع- -ات واألل- -ع- -اب ال- -ن- -اري- -ة
اÙظورة التي كانت تعرضص للبيع.

سسطيف:نورالدين بوطغان

من مراسسلينا

األحد  09سصبتم 2018 Èم
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فوضسى Ãحطات نقل اŸسسافرين بالعاصسمة تث Òاسستياء اŸواطنÚ

فوضضى عارمة تشضهدها حركة نقل اŸسضافرين ع ÈاÙطات بالعاصضمة،
ح-يث ت-ت-ك-رر مشض-اه-د ال-ف-وضض-ى وسض-وء ال-ت-ن-ظ-ي-م ‘ اغ-لب اŸواق-ف وال-تي
تتسضبب ‘ مشضاكل جمة أاثقلت كاهل اŸواطن Úالذين أاصضبحوا يفضضلون
لج -رة ب -دل ع -ن -اء الن -ت -ظ-ار و–م-ل ال-تصض-رف-ات
ال -ت -ن -ق -ل ‘ سض -ي -ارات ا أ
وال-ت-ج-اوزات الÓ-مسض-ؤوول-ة ال-ت-ي تصض-در ع-ن ب-عضض السضائق Úوالقابضض.Ú
““الشضعب““ عاشضت هذا اŸشضهد اŸتكرر وتنقل ادق التفاصضيل.

العاصسمة :سسارة بوسسنة

خÓل جولتها ‘ بعضس ﬁطات النقل
ب -ال -ع -اصص -م -ة ن -ق -لت ““الشص-عب““ انشص-غ-الت
اŸواط - -ن ،Úح - -يث أاب - -دى م - -ع- -ظ- -م- -ه- -م
اسص -ت -ي -اءه -م وت -ذم -ره -م الشص -دي -دي -ن م-ن
الفوضصى وسصوء التنظيم اللذين باتا Áيزان
ﬁط- -ات ا◊افÓ- -ت ،خ- -اصص -ة ‘ اآلون -ة
األخÒة ،ن - -اه- -يك ع- -ن مشص- -ك- -ل ان- -ع- -دام
األرصصفة ما يشصكل خطرا على سصÓمة
اŸسصافرين.
يضص- -اف ا ¤ه- -ذا ،ان- -ع -دام ال -واق -ي -ات
ب -ب -عضس اŸواق -ف ،م -ا ي -ح -ول دون ت-وفÒ
الراحة للمسصافرين الذين وباإلضصافة إا¤
معاناتهم من انعدام الراحة ‘ اÙطة،
فهم يطالبون بتدعيم اÿطوط بحافÓت
إاضصافية قصصد تخفيف الضصغط وا◊ّد من
مشصكل النتظار الطويل والكتظاظ.
تصص - -رف - -ات أاخ - -رى اشص - -ت- -ك- -ى م- -ن- -ه- -ا
اŸسصافرون عﬁ Èطات العاصصمة ،تتمثل
‘ عدم منح التذاكر للمسصافرين وتعمد
البعضس إا ¤منح تذاكر منتهية الصصÓحية
على خلفية أان التذكرة يجب أان –مل
ت- -اري- -خ ذاك ال- -ي- -وم ك- -م- -ا ي- -ع -م -د ب -عضس
ال- -ق- -ابضص Úإا ¤ال- -ف -رار ب -ن -ق -ود ال -رك -اب
وأاخرى تتجلى ‘ حمل عدد يفوق الطاقة
اŸرخصس ب -ه -ا ق -ان -ون -ا ،م-ا ي-ح-دث أازم-ة

حقيقية داخل ا◊افلة ومضصايقات خاصصة
لدى النسصاء.
إاضصافة إا ¤ذلك فإان بعضس السصائقÚ
ي-ت-ل-ذذون ب-اإلف-راط ‘ السص-رع-ة واأح-ي-ان-ا
يحدث تسصابق بينهم من أاجل حجز أاماكن
‘ اÙطات من جهة وﬁاولة مضصاعفة
الربح على حسصاب راحة الركاب وآامانهم
وسصÓمتهم.
الن -ت -ظ -ار ال -ط -وي -ل داخ -ل ا◊اف Ó-ت
باÙطات واŸواقف لفÎة زمنية تفوق
النصصف سصاعة مشصكلة اخرى تث Òاسصتياء
وانزعاج اŸسصافرين قائل Úلنا ،ان هذا
السصلوك اŸعتمد من اصصحاب ا◊افÓت
غايته حمل عدد إاضصا‘ من اŸسصافرين
Óت م-ق-اع-د ا◊اف-ل-ة ع-ن
ح -ت -ى وإان ام -ت -أ
آاخرها.
‘ هذا اإلطار ،اكد بعضس اŸسصافرين
لـ«الشصعب““ Ãحطات النقل ‘ باشس جراح،
بومعطي ودرقانة انهم سصئموا من هذه
التصصرفات الÓمسصؤوولة من طرف الناقلÚ
والتي باتت تث Òالغضصب.
و‘ هذا الصصدد ،قالت عائشصة بأانها
تضصطر للمكوث ‘ ا◊افلة التي تشصغل
خ -ط ب -وم -ع -ط -ي  -اول م -اي م -دة ت -ف-وق
السصاعة ،مشصÒة ا ¤ان مسصافة الرحلة ل
تتعدى  15دقيقة وان الفÎة الزمنية التي
ÓقÓع اك Ìمن وقت
تسصتغرقها ا◊افلة ل إ
الرحلة..

يحدث هذا كله ‘ ظّل غياب ا÷هات
ال -وصص-ي-ة وان-ع-دام ع-ق-وب-ات صص-ارم-ة ضص-د
ه- -ؤولء ال- -ذي- -ن يضص- -ع- -ون ان- -فسص -ه -م ف -وق
ال- -ق- -ان- -ون ،ع- -ل- -ى حّ- -د ت- -ع- -ب Òج- -ل م- -ن
التقيناهم ،مؤوكدين غياب الحÎام بسصبب
سص -ل -وك -ات أاصص -ح -اب ا◊اف Ó-ت ال-ذي-ن ل
ي - -عÒون أاي اه - -ت- -م- -ام ضص- -ارب Úع- -رضس
ا◊ائط اللتزامات التي أاقسصموا تطبيقها
عند منحهم رخصس السصتغÓل.

روائح كريهة تنبعث أاسضفل عمارتهم با÷لفة

سسكان حي ““بن جرمة““ با÷لفة متخوفون
من اأ’مراضض اÿطÒة

فيما تتواصضل التسضجيÓت بقطاع التكوين اŸهني لتيبازة

أاك Ìمن  10آا’ف منصسب تكويني لدورة  23سسبتمÈ

عرضضت مصضالح التكوين اŸهني بتيبازة  10093منصضب تكويني للدخول ‘  23سضبتم Èالقادم ‘ ﬂتلف
ال‰اط والتخصضصضات على مسضتوى  3معاهد وطنية و 15مركزا للتكوين و 4ملحقات ،بحيث ل تزال
التسضجيÓت للدخول ا÷ديد لهذا اŸوسضم متواصضلة ا ¤غاية منتصضف الشضهر ا÷اري.

تيبازة :عÓء ملزي
ب- - -حسصب مصص- - -ادرن- - -ا م- - -ن
م-دي-ري-ة ال-ق-ط-اع بالولية فإاّن
 2796م-نصصب م-ع-روضس ي-عنى
ب- -ال- -ت- -ك- -وي- -ن اإلق -ام -ي ال -ذي
يشصÎط فيه ا◊ضصور اليومي
ا ¤م -رك -ز أاو م-ع-ه-د ال-ت-ك-وي-ن
ف -ي -م -ا ي -ع -ن -ى  2675منصصب
ب-ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق التمهÚ
و 1140م-نصصب ب-ال-ت-ك-وين عن
ط- -ري- -ق ال- -دروسس اŸسص- -ائ -ي -ة
و 1045منصصب للمرأاة اŸاكثة
ب- -ال- -ب- -يت وّ” ت -خصص -يصس 550
م - -نصص - -ب- -ا ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن األو‹
التأاهيلي و 752منصصبا للتكوين

ال- -ت- -ع- -اق -دي و 720منصصبا
للتكوين باŸؤوسصسصات العقابية
م -نصص -ب -ا ل -ل -ت -ك-وي-ن
و360
ب- - - - -اŸؤوسصسص- - - - -ات اÿاصص- - - - -ة
اŸع -ت -م -دة و 25م -نصص -ب -ا ‘
التعليم اŸهني.
م -ا ي -ل -فت الن -ت-ب-اه ‘ ه-ذا
اŸوع -د ال -ت -ك -وي-ن ال-ت-ع-اق-دي
يشصمل  665عونا معنيا بالعمل
ب- -اŸط -اع -م اŸدرسص -ي -ة وم -ن
اقÎاح م - - - -دي - - - -ري - - - -ة الدارة
اÙلية من بينهم  395عونا
ل -ل -ط-ب-خ اŸدرسس و 270عونا
للنظافة ،اضصافة ا 8 ¤أاعوان
تابع Úلبلدية حجوط يرتقب
ت- -ك -وي -ن -ه -م ‘ الع Ó-م اآل‹،
واألم -ر ن -فسص -ه ب -ال -نسص -ب -ة لـ24

ع- -ون- -ا م- -ن مصص- -ل- -ح -ة تسص -يÒ
اŸوارد ال- -بشص- -ري- -ة Ÿدي- -ري- -ة
الصص- -ن- -اع- -ة واŸن -اج -م ف -ي -م -ا
ي-ن-ح-در  25م-ت-ك-ون-ا آاخ-ر م-ن
ج -م -ع -ي -ة ف -راشص -ة ال -ت -ي ت-و‹
اه - -م - -ي - -ة خ- -اصص- -ة ل- -ل- -ط- -ب- -خ
التقليدي ،كما يرتقب تكوين
 30ن -زي -ل-ة ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
ل- -ل- -نسص- -اء ضص- -ح- -اي- -ا ال- -ع- -ن- -ف
ب- -ب- -وسص- -م- -اع- -ي- -ل ‘ ﬂت -ل -ف
ال -ت -خصصصص -ات ا◊رف-ي-ة وف-ق-ا
لرغباتهن وميولهنّ.
ول -غ -رضس ت -ل -ب -ي-ة ح-اج-ي-ات
سصوق الشصغل اÙلية ،بادرت
مصص -ال-ح ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ا¤
ع -رضس  4ت-خصصصص-ات جديدة
على مسصتوى ﬂتلف اŸراكز.

ويتعلق األمر بكل من صصيانة
ال- -ط -رق -ات و‚ارة ال -ه -ي -اك -ل
ال- -ب- -ح- -ري- -ة وت- -رم- -ي- -م الÎاث
وال - -ع- -ب- -ور وا÷م- -رك- -ة ،وذلك
عقب Œاوز عقبة النفور من
ت -خصصصص -ات ال-فÓ-ح-ة وال-ب-ن-اء
واألشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ال -ت -ي
أاضصحت تسصتقطب مزيدا من
اÎŸبصص Úال - - - - -راغ - - - - -ب‘ Ú
م- -ب- -اشص- -رة ال- -ت -خصصصس ف -ي -ه -ا
باعتبارها تبقى مطلوبة بشصكل
لفت ‘ السص - - -وق اÙل - - -ي - - -ة
للشصغل.
كما يرتقب أان يتعّزز القطاع
هذه اّŸرة بافتتاح معهد جديد
متخصصصس ‘ الفندقة واإلطعام
والسص - -ي- -اح- -ة ب- -ح- -ج- -وط ،وه- -و
اŸع- - -ه- - -د ال - -ذي تصص - -ل ق - -درة
اسص -ت -ي -ع -اب -ه إا 1000 ¤منصصب
ت -ك -وي -ن -ي ،إال أاّن -ه ّ“ت ب -ر›ة
تخصصصس واحد به فقط ‘ أاّول
دف-ع-ة وي-ع-ن-ى ب-ت-ق-نيات البيع ‘
ان-ت-ظ-ار ف-تح ت -خصصصص-ات أاخ-رى
خÓل الدورات القادمة.

رف -ع سض -ك-ان ع-م-ارات ح-ي ““ب-ن
ج -رم-ة ““ ال-واق-ع Ãدي-ن-ة ا÷ل-ف-ة
ن-داءات-ه-م ل-لسض-ل-ط-ات اÙل-ية من
أاج -ل ال -ت -ك -ف -ل ال -ع-اج-ل Ãشض-ك-ل
ال -ن -ظ -اف-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة
ل -ل -ح -ي ،خ-اصض-ة ‘ ظ-ل الن-تشض-ار
ال- -ره- -يب ل- -ل- -ق- -م- -ام -ة وال -روائ -ح
ال-ك-ري-ه-ة ال-ت-ي ت-ن-ب-عث من اسضفل
ال -ع -م -ارات وال -ت -ي صض -ارت ت -هّ-دد
حياتهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
قال السصكان ‘ رفع شصكواهم انهم يخشصون
من انتشصار األمراضس جراء تكديسس القمامة
وارتفاع ا◊رارة ما سصينجم عنه مشصاكل بيئية
كبÒة.
وكان سصكان عمارات حي ““بن جرمة““ قد
ط -ال -ب -وا م-ن ق-ب-ل بضص-رورة ال-ت-دخ-ل م-ن أاج-ل

تطه ÒاÙيط من النفايات وتنظيف أاقبية
ال-ع-م-ارات ال-ت-ي صص-ارت ت-ن-ب-عث م-ن-ه ال-روائ-ح
الكريهة التي تسصببت ‘ غلق نوافذ السصكان.
وهي وضصعية بيئية خطÒة وّلدت ا◊شصرات
الضص -ارة وال -ت -ي ت -ه ّ-دد ح -ي -اة سص-ك-ان ح-ي ““ب-ن
جرمة““ خاصصة وأان النتائج بدأات تظهر للعيان
إاذ بدأات الروائح الكريهة تخرج من اسصفل
العمارات بسصسصب قنوات الصصرف الصصحي ول
حل ‘ الفق.
الوضصع تسصبب ‘ –ول اŸكان إا ¤فضصاء
لن -تشص -ار حشص -رات ال -ن -ام -وسس وال -ف -ئ -ران ه-و
إان -تشص -ار اŸزاب -ل ب -ب -عضس األح -ي-اء ،م-ا ي-رج-ع
كذلك إا ¤نقصس ‘ عمال النظافة ،وعدم قيام
مصصالح البلدية بعملية الرشس باŸبيدات ،ما
أاثار اشصمئزاز اŸواطن.Ú
و‘ هذا اإلطار ،دعا السصكان إا ¤معا÷ة
اŸشص -ك -ل ال-ب-ي-ئ-ي ال-ذي ت-ن-ج-م ع-ل-ي-ه أام-راضس
ت -ن -ق-ل-ه-ا ه-ذه ا◊شص-رات الضص-ارة إا ¤اإلنسص-ان
خاصصة فئة األطفال ،حيث تكاثرت ا◊شصرات
وال-ب-ع-وضس وال-ن-ام-وسس ‘ ظّ-ل ال-غ-ي-اب ال-ك-ل-ي
Ÿصصالح البلدية تفاديا ◊دوث أاي عدوى
ألمراضس وحسصاسصية خاصصة لدى األطفال.

بعد انهيار جدار ببيت قصضديري بقوراية

وفاة امرأاة وإاصسابة ابنتها بكسسور

خلف حادث انهيار جدار إاحاطة لبيت قصصديري مسصاء ا÷معة Ãنطقة واد السصبت بقوراية أاقصصى غرب تيبازة وفاة امرأاة ‘
السصتينيات وإاصصابة إابنتها بكسصور ،حسصب ما علم امسس من مصصادر طبية.
ولفظت اŸرأاة البالغة من العمر  68سصنة أانفاسصها األخÒة Ãسصتشصفى قوراية متأاثرة بإاصصابة خطÒة على مسصتوى الرأاسس بعد
إاسصعافها من قبل مصصالح ا◊ماية اŸدنية فيما تبقى ابنتها ( 23سصنة) تتلقى العÓج بذات اŸؤوسصسصة من الكسصور والرضصوضس التي
تعرضصت لها ،حسصب ذات اŸصصادر.
وتعرضصت اŸرأاة للحادث إاثر سصقوط سصور اإلحاطة ا◊ديث اإل‚از للبيت الهشس الواقع بحي مربوط ““الفوضصوي““ بواد السصبت
شصرقي مدينة قوراية ما تسصبب لها ‘ إاصصابة خطÒة ،حسصب نفسس اŸصصادر.
وتنتشصر بحي مربوط بيوت هشصة وبنايات فوضصوية حيث يحصصي اÛلسس الشصعبي البلدي به قرابة الـ  40سصكنا أا‚زت جميعها
خÓل سصنتي  2012و 2013حسصب مصصدر من بلدية قوراية.

…OÉ` `°üàb’G
إŸوعـــد
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مهماه إÿب ‘ Òإلشضؤوون إلنفطية لـ «إلشضعب»:

حو

بعد التوافق اجراءات اضضافية بشضأان انتاج النفط ‘ اجتماع ا÷زائر هذا الشضهر
إسضتقرإر إلسضوق –د يجب
على أإعضضاء «أإوبيك» وخارجها رفعه

بنظرة تششاؤومية لحتمالت ﬂرجات لقاء فيينا األخ( Òجوان
 ،)2018لكن ‘ مقابل هذه التصشريحات كان موقفنا من موقف
ا÷زائر الرسشمي اŸتوازن واŸتفائل ،بل وا◊اسشم ‘ التقريب
ليرانية والسشعودية والعراقية والروسشية
ب Úوجهات النظر ا إ
لك -وادوري-ة ،ل-ذلك ب-ن-اًء ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة
وال -ف -ن -زوي -ل -ي -ة وا إ
الششخصشية من اŸتابعة والتحليل ومن اŸوثوقية ‘ إاسشتقراء
لفق ،ومن خÓل اŸقاربة التي اعتمدتها قبل لقاء ا÷زائر
اأ
إ◊لقة إلثانية
التاريخي (سشبتم )2016 Èأاتوقع بأان يكون هذا اللقاء اŸرتقب
حاورته :فضضيلة بودريشش
لخÒة
وإ أ
خÓل ششهر سشبتم Èبا÷زائر ,لقاًء تاريخي وﬁوري لتعزيز
ما ” إا‚ازه ب« Úأاوبك» وششركائها ،وفرصشة سشانحة لتسشطÒ
قدم إÿب Òبوزيان مهماه تشضريحا مسضتفيضضا لهم مؤوشضرإت إلسضوق
م -ع-ا ⁄إاسشÎات-ي-ج-ي-ة مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة شش-ام-ل-ة ومسش-ت-وع-ب-ة Ÿصش-ال-ح
إلنفطية إلتي تشضهد ‘ إلوقت إلرإهن تذبذبا ﬁسضوسضا وعدم إلسضتقرإر
اŸنتج ÚواŸسشتهلك Úعلى حد سشواء ،كما أاتوقع بأان يكون
هذا اللقاء اŸقبل ‘ رمزيته لقاء تكرÁيا للجزائر كدولة
وكذإ حذرإ من طرف إŸنتج ÚوإŸسضتهلك ،Úمسضلطا إلضضوء على لقاء ل- -ل- -غ- -از ‘ ال- -ع -ا ⁄م -ن -ذ ع -ام 2009
ومؤوسشسشات وكدبلوماسشية طاقوية نششطة وفعالة وموثوقة.
م-ن-ظ-م-ة «أإوبك» إŸق-رر ع-ق-ده ب-ا÷زإئ-ر وم-ا ي-ن-ت-ظ-ر م-ن ه-ذإ إلجتماع متقدمة على روسشيا ،وقد بلغ إانتاج
لم-ري-ك-ي مسش-ت-وى
لسض-ع-ار ‘ ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ا أ
إŸه -م ،م -ت -ح -دث -ا ع -ن إلسض -ي -ن -اري-وه-ات إÙت-م-ل-ة لŒاه-ات إ أ
سضوناطرإك ‘ طريق إلتحول إ ¤شضركة عاŸية
.2019إلتفاصضيل ‘ إ◊لقة إلثانية من إ◊وإر إلذي إجرته «إلشضعب» مع  2,57م -ل -ي-ار م Îم-ك-عب ي-وم-ي-ا ‘
جوان اŸاضشي ،لذلك من اŸفÎضض
^ يسض› Òم -ع سض -ون -ط -رإك ب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ن-ح-و ت-ن-وي-ع
إÿب Òمهماه بوزيان
كذلك أان يسشتهدف مششروع اŸيثاق
إسضتثمارإته وتثم Úكفاءإته..كيف تقيمون هذإ إŸسضار؟
«–سش Úف- -ه- -م الشش- -رك -اء ل -ل -ع -وام -ل
لخ Òمن شضهر سضبتم Èإ÷اري
لسضبوع إ أ
^ يعقد خÓل إ أ
إج -ت -م -اع -ا Ÿن-ظ-م-ة أإوبك ب-ا÷زإئ-ر..م-ا ه-ي أإه-م إŸسض-ائ-ل األسشاسشية لسشوق النفط والنهوضض باسشتخدام النفط والغاز ‘
لداء سشوناطراك ا◊ا‹ إايجابي جدا ،خاصشة
^^ تقييمي أ
م -زي -ج ال -ط-اق-ة ال-ع-اŸي ع-ل-ى اŸدى ال-ط-وي-ل» .ك-م-ا سش-ي-قÎح
إ÷وهرية وإŸلفات إÙورية إلتي سضوف تناقشش؟
وأان سشوناطراك كششركة وطنية (تنششط ‘ ا◊يز ا÷غرا‘
لجرائية للعمل اŸششÎك.
اŸيثاق أاطر العمل وا÷وانب ا إ
ل -ل -وط -ن) ت -ع -د ‘ ط-ور ال-ت-ح-ول إا ¤شش-رك-ة ع-اŸي-ة ،ك-م-ا أان-ه-ا
^^ خÓل لقاء ا÷زائر اŸرتقب ‘ نهاية هذا الششهر (23
تسشتهدف التموقع ضشمن الششركات اÿمسض العاŸية ‘ الفضشاء
لعÎإف بالدبلوماسضية إلطاقوية إ÷زإئرية
إ إ
سش -ب-ت-م ،)Èف-ب-اإلضش-اف-ة إا« ¤م-راج-ع-ة خ-ط-ة م-راق-ب-ة ال-ع-وام-ل
الطاقوي العاŸي خÓل العششرة سشنوات القادمة ،معتمدة على
األسش- - -اسش- - -ي- - -ة ل- - -لسش- - -وق
Óعمال التجارية» ،هذا
«‰وذج جديد وعصشري ل أ
ومسش-ت-وى الل-ت-زام ل-نهاية
ال -ن -م -وذج ال -ذي يسش -ت -وعب ال -ت -ح-دي-ات ال-ع-اŸي-ة
 ،»2018م- -ن اŸت -وق -ع أان
اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة (ج-ذب ال-ت-ك-ن-ول-وجيات العالية ،بناء
ر
ي- - - -ت - - -م ع - - -رضض تصش - - -و
ال -ق -درات وŒن -ي -د ال -ك -ف -اءات ال-بشش-ري-ة ال-ع-ال-ي-ة
ى
إاسشÎاتيجي للتعاون عل
ال -ت -ك -وي -ن وت -ث -م -ي-ن-ه-ا ،ال-ت-أام ،Úال-رف-ع م-ن وع-اء
اŸدى البعيد ،ليتم Œاوز
السش -ت-ث-م-اراتŒ ،دي-د الح-ت-ي-اط-ات ،ال-رف-ع م-ن
ال - - - -ت- - - -نسش- - - -ي- - - -ق ا◊ا‹
ق- -درات السشÎج- -اع ،ال -ت -ن -وي -ع ‘ اŸن -ت -وج -ات،
اŸت -م -ح -ور ح -ول ف -ك -رة
الشش -راك -ة ب-دل م-ن اŸن-افسش-ة .)...وأايضش-ا ال-ع-م-ل
ج
ات- -ف- -اق خ- -فضض اإلن- -ت- -ا
لدوار اŸؤوسشسشاتية ،من خÓل بناء
على توضشيح ا أ
ك -خ -ي -ار ت -ق-ن-ي م-رح-ل-ي،
إاط-ار ت-ن-ظ-ي-م-ي مسش-ت-ق-ب-ل-ي سش-يسشمح بتوضشيح دور
رغ- - - - - - -م اعÎاف ك- - - - - - -ل
وزارة الطاقة و كذلك وكالة النفط و سشلطة
اŸت- - -ت - -ب - -ع Úب - -أان ه - -ذا
ضش -ب -ط اÙروق -ات و ت -ع -زي -ز دور سش -ون -اط -راك
ال- -ت -واف -ق سش -ج -ل ‚اح -ا
كعامل اقتصشادي وطني ‘ خدمة تنمية البÓد
مشش- -ه- -ودا ،ب- -دًء ب -ع -رضض
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى اح-ت-ك-اره-ا ل-نشش-اط ال-ن-قل عÈ
«مشش-روع م-ي-ث-اق ل-ل-ت-عاون
لن -اب -يب .وه -ذا م -ا ي -ج -ع -ل-ن-ي أان-ب-ه إا ¤ضش-رورة
اأ
اإلسشÎات- -ي- -ج -ي ال -ب -ع -ي -د
تضش -اف -ر ج-ه-ود ك-ل اÛم-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ج-اوز
اŸدى ب Úمنتجي النفط
«العطالة البÒوقراطية» والعمل اŸمتد فيما بÚ
م- -ن أاوبك وخ- -ارج- -ه- -ا».
القطاعات لتحسش ÚاŸناخ العام لÓسشتثمار ‘
وتسش -ت -ه-دف مسش-ودة ه-ذا
لطار السشÎاتيجي الذي يعمل
بÓدنا .ولدعم ا إ
اŸشش-روع إاضش-ف-اء ال-ط-ابع
على بنائه إاطارات سشوناطراك بقيادتها رئيسشها و
ك
ب
و
أ
ا
ن
م
ط
ف
ن
ل
ا
ي
ج
ت
ن
م
Ú
ب
م
ئ
ا
ق
ل
ا
ال-رسش-م-ي ع-ل-ى ال-ت-ع-اون
م -دي -ره -ا ال-ع-ام ،وال-ذي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ت-ع-زي-ز اح-ت-ي-اط-ات-ن-ا م-ن
^ ما هي توقعاتكم لنتائج هذإ إلجتماع..وهل سضتلعب
وخ-ارج-ه-ا Ãا سش-ي-م-ن-ح إام-ك-ان-ي-ة ات-خ-اذ م-زي-د م-ن اإلج-راءات
لنتاج ،واكتسشاب كفاءة مرجوة
اÙروقات ،ورفع قدراتنا ‘ ا إ
لنتاج مسشتقب ÓواÙافظة على مسشتوى وثيق إلدبلوماسضية إلنفطية إ÷زإئرية ›ددإ دورإ بارزإ من
اŸششÎكة بششأان ا إ
وم -ه -ارات ع -ال -ي -ة ‘ ال -تسش -وي -ق ال-دو‹ Ÿن-ت-ج-ات-ن-ا م-ن اÿام
لسض-ع-ار وت-ك-ريسش
م -ن ال -ت -ع -اون ح -ت -ى ب-ع-د –ق-ي-ق السش-ت-ق-رار ‘ سش-وق ال-ن-ف-ط أإج -ل إلسض -ت -م-رإر ‘ ع-م-ل-ي-ة تصض-ح-ي-ح إ أ
واللواحق واŸنتجات اŸرافقة واŸصشنعة والنصشف اŸصشنعة،
لنتاج ا◊ا‹» ،هذا الطموح ‘ تطوير إلتوإزن إŸطلوب ‘ إلسضوق إلنفطية؟
وانقضشاء اتفاق خفضض ا إ
وت -ط -وي-ر ق-درات-ن-ا ‘ الصش-ن-اع-ات ال-بÎوك-م-ي-ائ-ي-ة وت-وسش-ع-ت-ه-ا،
أاطر التنسشيق والتعاون غّذاه ‚اح اŸسشعى القائم حاليا ‘
وضشمان أامننا الطاقوي على اŸدى البعيد ،واسشتيفاء حاجات
^^ بعد سشنت Úمن «اللقاء التاريخي با÷زائر» والذي كان
انتششال سشعر برميل النفط من ا◊ضشيضض (أاقل من  30دولراً)
سشوقنا الوطنية الداخلية من ﬂتلف اŸواد الطاقوية على
ليÓمسض سشقف الـ  80دولراً للÈميل ،ثم ا◊فاظ عليه فوق ﬁطة فارقة ‘ مسشار أاسشعار النفط ،يأاتي هذا اللقاء اŸقبل
غ-رار ال-وق-ود وال-ب-ول-ي-مÒات واŸواد ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ،واألسشمدة
عتبة الـ  70دولر .ولذلك أاعتقد أان ‚اح مسشعى التوافق ا◊ا‹ و‘ نفسض الششهر و‘ نفسض التوقيت ،وهذا ل ششك أان له دللة
واŸواد الصشيدلنية ،ومواد التنظيف وغÒها ‡ا ينتج من
لعÎاف بالدبلوماسشية
حول خفضض اإلنتاج إاسشتهدافا إلعادة التوازن للسشوق النفطية ،هامة كبÒة وعميقة ،ليسض أاقلها هو ا إ
السشÓسشل الصشناعية الطاقوية ،ومراجعة قانون اÙروقات
هذا اŸسشعى الذي ششهد ميÓده من ا÷زائر Ãا بات يعرف بـ الطاقوية ا÷زائرية الفاعلة واÎÙمة واŸوثوق بها ،وبإاعتبار
لتعزيز جاذبيتنا ا÷يولوجية وا÷غرافية بجاذبية لÓسشتثمارات
«اإلتفاق التاريخي للجزائر» قد عزز القناعة لدى كل الششركاء ا÷زائر وسشيطا ُيسشمع له ويؤوخذ برأايه لتقريب وجهات النظر
اŸالية والتكنولوجيات العالية ،ونششر الطاقات اŸتجددة ضشمن
‘ إاع -ادة ت -رسش -ي -خ مسش -ع -ى أاك Ìأاتسش-اع-ا وأاف-ق-ا ،ان-طÓ-ق-ا م-ن داخل أاسشرة «أاوبك» ومع ششركائها من خارجها .بدءاً باتفاق
لعمال لسشوناطراك ،والتواجد ‘ السشوق
لنششطة وا أ
منظومة ا أ
ا÷زائر ›ددا ،وأاقل طموح ‘ منظوري سشيتحقق ›ددا ا÷زائر التاريخي ،مرورا بلقاءات فيينا اŸتعددة وكذلك العمل
ال-دول-ي-ة م-ن خÓ-ل ب-ن-اء م-ع-اب-ر صش-ل-ب-ة وذك-ي-ة ل-ل-ت-موقع ا÷يد،
ع -ل -ى أارضض ا÷زائ -ر ه -و صش -ي -اغ -ة رؤوي -ة أاول -ي -ة ح-ول «ت-نسش-ي-ق ال-دوري ل-ل-ج-ن-ة اŸت-اب-ع-ة اÿم-اسش-ي-ة ال-ت-ي تضش-م ‘ عضش-وي-ت-ها
وŒسشيد ششراكات ‡تازة تسشمح لسشوناطراك بالرتقاء بآادائها
السش -ي -اسش -ات ال-ه-ادف-ة إا ¤اسش-ت-ق-رار أاسش-واق ال-ن-ف-ط Ãا ي-ح-ق-ق ا÷زائر وأايضشا مسشاعيها الدؤووبة ،لذلك تفاؤو‹ كب Òبأان اللقاء
لسشواق العاŸية ،وتقوية قدراتنا ‘ األسشواق الفورية و‘
‘اأ
مصش -ال -ح اŸن -ت -ج ÚواŸسش -ت-ه-ل-ك ÚواŸسش-ت-ث-م-ري-ن والق-تصش-اد اŸقبل اŸرتقب عقده أاواخر سشبتم ÈاŸقبل با÷زائر سشيكون
تسش -وي -ق غ -ازن -ا ع -ل -ى الشش -ك -ل اŸسش -ال ،وال -ت -وسش -ع ‘ أاع -م -ال
العاŸي» ليتم إانضشاجها وإاقرارها لحقا ،لكن اŸيÓد منتظر ‘ ﬁطة ناجحة جديدة ولبنة قوية تعضشد بناء «مسشار ا÷زائر
السشتكششاف والتنقيب خارج حدودنا الوطنية ،مع التوسشع ‘
لقاء ا÷زائر اŸرتقب .كما سشيجسشد مطلبا جوهريا كنا قد التاريخي» ،وهذا ليسض ششعورا وطنيا غالبا فقط إا‰ا Áثل
أاعمال السشتكششاف والتنقيب عن مواردنا من اÙروقات غÒ
دعونا إاليه منذ سشنوات ،يتمثل ‘ دمج منظومة الغاز ضشمن ك -ذلك رأاي ً-ا ت -ق -ن -ي -ا ت -عضش -ده ﬂت-ل-ف ق-راءات-ن-ا السش-اب-ق-ة ،ب-دء
ً التقليدية والبحرية ،وصشول إا– ¤ويل ششركة سشوناطراك من
ة
اŸن -ظ -ور ال -ك -ل -ي ل -لسش -ي-اسش-ات وال-ت-واف-ق-ات واإلسشÎات-ي-ج-ي-ات بإاسشتحضشار مششهد التصشريحات ا إ
لعÓمية للصشحافة العاŸي ششركة ُق ْ
طرية إا ¤ششركة عاŸية رائدة.
(إنتهى)
اŸششÎكة ،خاصشة أان الوليات اŸتحدة أاصشبحت أاك Èمنتج وللعديد من اÈÿاء واÙلل ÚواŸتابع ،Úالذين كانوا ينظرون
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األحد  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

ﬁمد حكيم بوغادوخÓل ألندوة ألصسحفية

«وفرنا كل اإلمكانيات والظروف إل‚اح البطولة األفريقية»

لفريقية ألتي
ل–ادية أ÷زأئرية للسسباحة حكيم بوغادوأنهم جاهزون من أجل إأ‚اح ألطبعة ألـ  18للبطولة أ أ
أكد أمسش رئيسش أ إ
سستحتضسنها أ÷زأئر ب Úألـ  10وألـ  16سسبتم Èأ÷اري –ت ألرعاية ألسسامية لرئيسش أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،كان ذلك
لفريقية
–Óادية أ أ
لم Úألعام ل إ
لوŸبي ﬁمد بوضسياف رفقة أ أ
خÓل ألندوة ألصسحفية ألتي نشسطها بقاعة أÙاضسرأت ألتابعة للمركب أ أ
إأ ¤جانب بعضش ألرياضسي ÚأŸعني ÚباŸنافسسة.

نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسس تليوة

عبر الرجل بوغادوعن تفاوؤله الكبير لنجاح الحدث
القاري الذي تحتضسنه الجزائر لأول مرة قائÓ
«ك-ل ال-م-ع-ط-ي-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ط-ول-ة الأف-ري-ق-ية
ج-اه-زة سس-واء ال-مسس-ب-ح الأول-م-ب-ي ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ركب
الأولمبي محمد بوضسياف اأوالفنادق المخصسصسة
لإقامة الوفود في كل من فند نيوداي بحسسين داي،
ه-ول-ي-داي اأون ب-الشس-راق-ة ،ال-ف-ن-دق ال-عسس-كري بني
مسسوسش ،النقل ،الإطعام كل الأمور مدروسسة بدقة
خ -اصس -ة اأن ال -ج -زائ -ر اإح -تضس -نت م-وؤخ-را الأل-ع-اب
الأفريقية للشسباب ما يعني اأن المنشساآت جاهزة،
ك -م -ا اأن ال -دول -ة ال -ج -زائ-ري-ة وف-رت ل-ن-ا ال-ظ-روف
الÓزمة بدليل اأن المنافسسة سستجري تحت الرعاية
السس-ام-ي-ة ل-ف-خ-ام-ة رئ-يسش ال-ج-م-ه-ورية السسيد عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا وزارة الشس-ب-اب
والرياضسة قدمنا لنا الدعم الÓزم من كل الجوانب
واأنا جد واثق من نجاح هذا الموعد الذي تحتنه
بÓدنا لأول مرة».
اأضس - -اف ال - -رج - -ل الأول ع - -ل- -ى راأسش الإت- -ح- -ادي- -ة
الجزائرية قائ« Óاأما بالنسسبة لعدد الدول فاإننا
سس-ج-ل-ن-ا مشس-ارك-ة ق-ي-اسس-ي-ة ب-م-ج-م-وع  ٣١ب -ل-د اأي
ب-م-ج-م-وع  ٢٣٤ع-نصس-ر ب-ي-ن ري-اضس-ي-ي-ن وت-ق-ن-ي-ي-ن
ومسسيرين وهذا اأمر مشسرف لنا كجزائريين ويدعم
السس -ب -اح-ة الأف-ري-ق-ي-ة ،خ-اصس-ة اأن ال-م-وع-د ي-ع-ت-ب-ر
محطة هامة من اأجل التحضسير لÓألعاب الأولمبية
ل -لشس -ب -اب شس -ه -ر اأك -ت -وب -ر ال -ق -ادم ،لأل-ع-اب ال-ب-ح-ر

ال -م-ت-وسس-ط  ٢٠٢١ب -وه-ران ،لÓ-أل-ع-اب الأول-م-ب-ي-ة
بطوكيو ٢٠٢٠حيث يسسعى السسباحين اإلى جمع اأكبر
عدد من النقاط ما يعني اأن المنافسسة سستكون
قوية واأتمنى اأن تحطم خÓلها اأرقام قياسسية لأنه
الهدف الأسساسسي والمباشسر».
ت -ط -رق رئ-يسش الإت-ح-ادي-ة ف-ي ذات السس-ي-اق ق-ائÓ-
«الأمر السسيء في هذه المنافسسة يكمن في غياب
ثÓث عناصسر اأسساسسية من الفريق الوطني والأمر
يتعلق بكل من اأسسامة سسحنون الذي كنا نعول عليه
كثيرا ،جواد سسيوبسسبب الإصسابة فيما يغيب نزيم
بلخوجة لظروف عائلية ،ما يعني اأننا ضسيعنا اأربعة
ميدالية ذهبية في الفردي وفي التتابع ،ولكن قمنا
بتعويضش هذا الثÓثي بعناصسر شسابة سسبق لها اأن
برهنت مكانتها والأمر يتعلق بـ  ٢٤سسباح مناصسفة
بين الذكور الإناث ،نحن نثق في العناصسر التي
سس -تشس -ارك ف -ي ه -ذا ال -ح -دث م -ن اأج -ل تشس -ري -ف
الأل -وان ال -وط-ن-ي-ة خ-اصس-ة اأن-ه سس-ي-ك-ون ع-ل-ى اأرضش
الوطن».

ﬁمد ديوب« :ا÷زائر جاهزة
إل‚اح ا◊دث القاري»

م -ن ج -ه -ت -ه الأم -ي-ن ال-ع-ام لÓ-إت-ح-ادي-ة الأف-ري-ق-ي-ة
للسسباحة السسنغالي محمد ديوب اأكد اأن الجزائر
جاهزة من اأجل اإنجاح الموعد قائ Óفي هذا
الصسدد «وقفنا على كل التحضسيرات التي قامت بها
الإتحادية الجزائرية من اأجل اإحتضسان البطولة
الأفريقية للسسباحة والأمور جيدة خاصسة اأن الدولة
ال -ج -زائ -ري -ة ق -دمت ت -رع-ى ه-ذا ال-ح-دث ووف-رت

مانشسيني (مدرب إأيطاليا)

كنت أاعرف أان اŸباراة أامام بولونيا سصتكون صصعبة
ي-رى أŸدرب روب-رت-و م-انشس-ي-ن-ي-ي أن
ليطا‹ لكرة ألقدم
أكتفاء أŸنتخب أ إ
لو‘ ¤
بالتعادل مع بولون ‘ مبارأته أ أ
ل·
م- -دي- -ن- -ة ب- -ول -ون -ي -ا ضس -م -ن دوري أ أ
لوروب-ي-ة أب-ان أن-ه «ل ي-ت-م-ت-ع ب-ال-ث-ق-ة
أ أ
ألكافية».

وتعادل المنتخب اإليطالي مع ضسيفه بولندا ،١-١
بهدف سسجله للمنتخب المضسيف لعبه
جورجينيو بضسربة جزاء قبل  ١٢دقيقة من نهاية
المباراةي بعدما كان بيوتر زيلنسسكي
قد افتتح التسسجيل للمنتخب بولونيا في الدقيقة
.٤٠
وقال مانشسينيي  -عقب هذه المباراة األولى في
إاطار منافسسة رسسمية مع المنتخب اإليطالي منذ
تعيينه في ماي الماضسي ،-إان «منتخب بولنيا يتمتع
ح -ال -ي -ا ب-ث-ق-ة أاك-ب-ر وك-نت أاع-رف أان ال-م-ب-اراة م-ع-ه
سستكون صسعبة» ،مضسيفا «في الشسوط األول ارتكبنا
ب-عضش األخ-ط-اء ال-ف-ن-ي-ة ،ل-ك-ن ف-ي الشس-وط ال-ث-ان-يي
أاظهر الÓعبون أاداء أافضسل».
واسسندت إالى مانشسيني مهمة إاعادة ترتيب بيت
المنتخب بعد الفشسل التاريخي في التأاهل لنهائيات
ك-أاسش ال-ع-ال-م  ٢٠١٨ل -ل-م-رة األول-ى م-ن-ذ  6٠عاما،
وإاقالة جانبييرو فنتورا.
وحسسب مانشسيني فإان «المنتخب اإليطالي يضسم
العديد من الÓعبين الشسباب الذي يمكن العتماد
عليهم وأاعتقد أاننا رأاينا ذلك في الشسوط الثاني مع
قيامنا بالدفع نحو الهجوم واألهم عدم ارتكاب
أاخطاء في التمرير»كما حصسل في الشسوط
األول.
م -ن ج -ه -ت-ه اع-ت-ب-ر ج-ورج-ي-ن-ي-وي لعب تشس-لسس-ي

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

الظروف المناسسبة والإمكانيات الÓزمة من اجل
اإنجاح الموعد هذا موقف عليه التقنيين الذين
ع-اي-ن-وا ال-مسس-ب-ح واأم-اك-ن الإق-ام-ة وال-ت-ال-ي اأم-ت-نى
النجاح لكل السسباحين خاصسة اأننا شسهدنا اإرتفاع
كبير من ناحية المسستوى في السسنوات الأخيرة ما
سس -م -ح ل-لسس-ب-اح-ة الأف-ري-ق-ي-ة ب-الإرت-ق-اء ل-ل-مسس-ت-وى
العالمي».
اأضساف ضسيف الجزائر قائ« Óالجزائر دائما تكون
في الموعد في اإحتضسان المنافسسات الكبيرة وهذا
فخر لنا ،خاصسة اأن هذه البطولة مهمة جدا لأنها
محطة تحضسيرية لÓألعاب الألمبية بطوكيو،٢٠٢٠
ونحن نسسعى اإلى تطوير السسباحة الأفريقية اأكثر
ل -ت -ح -ق -ي -ق م -ي -دال -ي-ات اأول-م-ب-ي-ة واأك-رر اأن ال-دول-ة
الجزائرية وفرت كل الظروف السساحنة من اأجل
اإن -ج -اح ال -ح -دث خ -اصس-ة ال-م-نشس-اآت وم-ا سس-ي-ج-ع-ل
المنافسسة شسديدة المشساركة الكبيرة للدول الذي
فاق الـ  ٣٠بلد ما سسيرفع المسستوى اأكثر من خÓل
الإح -ت -ك -اك ون -ح-ن ن-م-لك ال-ث-ق-ة ف-ي ال-ري-اضس-ي-ي-ن
الشسباب لكي يتاألقوا ويحققوا اأرقام قياسسية في
هذا الموعد سسواء لدى الإناث اأوالذكور».
ولÓإشسارة فاإن البطولة الأفريقية في طبعتها الـ ١٨
سستشسهد نوعين من المنافسسة اأي هناك سسباقات
سس-ت-ق-ام ب-ال-مسس-ب-ح الأول-م-ب-ي ،وسس-باقات اأخرى في
المياه المفتوحة سستكون في سسد بوكردان بولية
ت -ب -ازة ع -ل -ى مسس -اف -ة  5ك-ل-م،اإضس-اف-ة اإل-ى ب-ط-ول-ة
ال-م-اسس-ت-رز ال-ت-ي سس-ت-ك-ون م-ف-ت-وح-ة ل-ل-راغ-ب-ين في
المشساركة ضسمن هذا الموعد بداية من السسن الـ ٢5
فما فوق وهناك عدة اأسسماء سستكون حاضسرة في
هذا الموعد سسواء من الجزائر اأومن اأفريقيا.

١٧٧٤١

عدم فوزه بجائزة أفضسل لعب ‘ أوروبا

رونالدو يشصعر بالغضصب الشصديد
كشسفت تقارير صسحفية ،أن
ك -ريسس -ت -ي -ان -و رون-ال-دو ،لعب
ج -وف -ن -ت -وسش ،يشس -ع -ر ب-ال-غضسب
ألشس - -دي - -د ،ب - -ع - -د ع - -دم ف - -وزه
بجائزة أفضسل لعب ‘ أوروبا،
وأيضس -ا بسس -بب ب -عضش م -ا ي -ك-تب
لسسبانية.
عنه ‘ ألصسحف أ إ
وأوضس-حت صس-ح-ي-ف-ة م-اركا
أن رون -ال -دو أرأد أل -ت -ق -رب م -ن
زمÓ-ئ-ه ألسس-اب-ق ،Úب-ع-دما أثÒ
ع - -ن تشس - -ك - -ي - -ك - -ه ‘ أح - -ق - -ي- -ة
لفضس-ل ‘
م -ودري-تشش ب-ج-ائ-زة أ أ
أوروبا ،حيث أتصسل بالكروأتي،
لتهنئته.

وأاضس- -افت أان رون- -ال- -دو م -ا
زال مقتنعا بأانه كان األحق
ب -ال -ج -ائ -زة ،ل-ك-ن-ه اع-ت-رف
بخطأا التشسكيك في زمÓئه
السس -اب -ق -ي -ن ،وأاوضس -حت أان
الع-ت-ذار وال-م-ك-المة خففا
ب -عضش ال -ت-وت-ر ال-ذي ح-دث
ف- -ي األي- -ام األخ- -ي -رة ب -ي -ن
ال -ب -رت -غ -ال -ي ولع-ب-ي ري-ال
مدريد.
وت - - - -اب - - - -عت «م- - - -ا أاغضسب
رون -ال -دو ،م -ا ي -ك -تب ع-ن-ه،
ن- -ت- -ي- -ج- -ة م- -غ -ادرت -ه ري -ال
م - - -دري - - -د ،واألداء ال - - -ذي
ي -ق -دم -ه ال -ف-ري-ق األب-يضش،
حيث إانه تضسايق من بعضش
الن- -ت- -ق- -اد ال- -ذي ت- -ل- -ق- -اه،
وب-ال-ت-ح-دي-د ال-ت-ق-ل-ي-ل م-م-ا
ح -ق -ق -ه أاث -ن -اء دف -اع-ه ع-ن
قميصش ريال مدريد».
وواصسلت أانه ل يفهم ذلك،
ويشسعر باأللم ،ويظن بأانه
ل يسس- - -ت - -ح - -ق ذلك ،وك - -ان
ي- -ت- -وق- -ع م- -ع- -ام -ل -ة أاخ -رى

م-خ-ت-ل-ف-ة ع-ن ال-ت-ي ت-لقاها
في األيام األخيرة.
وأاردفت أان -ه ف-ي م-ح-ادث-ت-ه
التي أاجراها مع مودريتشش،
تطرق الثنائي للحديث عن
ل- -ن- -دن ،ال- -م- -دي- -ن- -ة ال- -ت- -ي
سس -تسس -تضس-ي-ف ي-وم  ٢٤من
الشس- -ه- -ر ال- -ج- -اري ،ح- -ف- -ل
ج- - - - - -وائ - - - - -ز األفضس - - - - -ل..
وأاشسارت إالى أان البرتغالي
سس -ي -ت -واج -د ف-ي ال-ع-اصس-م-ة
اإلن- -ج- -ل- -ي- -زي- -ة ،وه- -ذا م -ا
ي-ت-وق-ع-ه ج-ي-ان-ي إان-ف-انتينو،
رئ -يسش ف -ي-ف-ا ،ح-يث ي-درك

–ويÓت

أاه-م-ي-ة حضس-ور ك-ريسستيانو،
خصسوصسا مع الغياب األكيد
لليو ميسسي.
وأات - - - - - - - -مت ب - - - - - - - -أان إادارة
ج-وف-ن-ت-وسش ل-يسست غ-اضسبة
م- -ن ك- -ريسس- -ت- -ي- -ان- -و ل -ع -دم
حضسوره حفل اليويفا ،فهي
م-ق-ت-ن-ع-ة ب-أان جائزة أافضسل
لعب ف - -ي أاوروب - -ا ،ك - -انت
ل-ري-ال م-دري-د أاك-ث-ر م-ن-هم،
إاذا كان فاز بها رونالدو،
وأان عدم السسفر هو قرار
شس - -خصس- -ي ،ل ي- -ق- -ل- -ل م- -ن
احترافية الÓعب..

إا–اد العاصصمة  -نادي القوة ا÷وية العراقي اليوم على السصاعة ١9:00

ق - -الت ت - -ق - -اري - -ر صس - -ح - -ف - -ي - -ة ،إأن ن - -ادي
لي- -ط- -ا‹ ،ل ي- -زأل يسس- -ع- -ى
ج- -وف- -ن- -ت- -وسش أ إ
ل -ل -ت -ع -اق -د م-ع ب-ول ب-وغ-ب-ا ،لعب م-انشسسسÎ
ل‚ليزي..
يونايتد أ إ

ووف-ق-ا ل-م-وق-ع ف-وت-ب-ول اي-ط-ال-ي-ا ،فإان خطة
إاع -ادة ب -ول ب -وغ -ب -ا ،لعب ال -ي-ون-اي-ت-د ،إال-ى
مدينة تورينو ،ل تزال قائمة وتنفذ بشسكل
جيد حتى اآلن ،في ظّل العÓقة القوية بين
جوفنتوسش ومينو رايول ،وكيل أاعمال النجم
الفرنسسي.
وأاضساف أان رايول سسيجتمع مع بيبي ماروتا،
م -دي -ر ج-وف-ن-ت-وسش ،خÓ-ل األي-ام ال-م-ق-ب-ل-ة،
ل -م -ن -اقشس -ة مسس-ت-ق-ب-ل م-ويسش ك-ي-ن ،م-ه-اج-م
ال-ف-ري-ق الشس-اب ،وال-م-ت-أال-ق ب-رف-ق-ة م-ن-تخب

سسنة.
إاي- - - - -ط- - - - -ال- - - - -ي - - - -ا ت - - - -حت ٢١
وأاوضس - -ح أان الج - -ت - -م - -اع سس- -يشس- -ه- -د أايضس- -ا
م -ح -ادث -ات ح -ول ع -ودة ب -وغ -ب-ا م-ن ج-دي-د
لجوفنتوسش.
ي -ذك -ر أان ب -وغ -ب -ا ل -عب  ١٧٨م-ب-اراة ب-رفقة
السس -ي -دة ال-ع-ج-وز ،أاح-رز خÓ-ل-ه-ا  ٣٤هدًفا
وصس -ن-ع  ،٤٣ق -ب -ل أان ي -ع -ود إال -ى م -انشسسس -ت-ر
يونايتد..

وب-اإلضس-اف-ة ال-ى ت-ونسش (ال-ب-ل-د ال-م-ن-ظ-م) وال-ج-زائ-ر،ي-ع-رف الموعد الرياضسي
مشساركة كل من :المغرب ،قبرصش ،مصسر ،اسسبانيا ،فرنسسا ،ايطاليا ،لبنان ،ليبيا،
مالطا ،البرتغال وصسربيا.
وت -ح-تضس-ن ت-ونسش ع-ل-ى ه-امشش ال-م-ن-افسس-ة ،اج-ت-م-اع ال-م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي
للكونفدرالية المتوسسطية للجمباز ،حسسب الهيئة الفيديرالية التونسسية.

إانتقاء  ١١٤حكما رئيسصيا ومسصاعدا ‘ اختبارات اللياقة البدنية

(الفيفا) وذلك لمواكبة التطور الحاصسل في هذه
ال -ل-ع-ب-ة م-ن أاج-ل الرت-ق-اء ب-مسس-ت-وى ال-ح-ك-ام وك-ذا
إان-ج-اح ال-م-وسس-م ال-ك-روي ال-ق-ادم ل-ل-رابطة الجهوية
لكرة القدم بقسسنطينة.
وق-د شس-م-لت الخ-ت-ب-ارات السس-رع-ة ال-قصس-ي-رة ع-ل-ى
مسسافة  ٤٠مترا (  6مرات متتالية) والحد األدنى
للنجاح فيها  6ثوان أاعقبتها راحة بين  6إالى ٨
دقائق ثم اختبار ( ٧5مترا) في  ١5ثانية و( ٢5متر)
في  ١٨ثانية ( ٤٠مرة متواصسلة بعد انقطاع) حسسب
ذات المسسؤوول.
وأاضس-اف ال-م-ت-ح-دث ب-خصس-وصش اخ-ت-ب-ارات ال-حكام
ال -مسس -اع -دي -ن أان -ه -ا شس-م-لت ه-ي األخ-رى السس-رع-ة
القصسيرة (٣٠مترا) والحد األدنى للنجاح فيها ٤,٧
ثوان ( 5مرات متتالية).
وأاعقب ذلك فترة راحة بين  6إالى  ٨دقائق ثم
اختبار ( ٧5مترا) في  ١5ثانية
و( ٢5مترا) في  ٢٠ثانية ( ٤٠مرة متواصسلة بعد
انقطاع).
وأاوضسح ذات المصسدر بخصسوصش الحكام والحكام
المسساعدين الذين لم ينجحوا في هذه الختبارات
البدنية أانهم غير معنيين بإادارة مباريات الرابطة
الجهوية لكرة القدم إالى غاية اجتياز الختبارات
البدنية التي سستبرمج في وقت لحق.

سسيكون أ–اد ألعاصسمة أمام مهمة أقتطاع تأاشسÒة ألتأاهل أ ¤ألدور أŸقبل من
أل-ك-أاسش أل-ع-رب-ي-ة لÓ-ن-دي-ة أل-ب-ط-ول-ة ع-ن-دم-ا يسس-تضس-ي-ف ،مسس-اء أليوم ،فريق ألقوة
أ÷وية ألعرأقي Ãلعب عمر حمادي ببولوغ. Ú

عمار حميسصي

يحظى التحاد باأفضسلية نسسبية بحكم انه فاز
في مباراة الذهاب بهدف دون رد و هو الفوز
الذي قرب كثيرا الفريق من التاأهل الى الدور
ال-م-ق-ب-ل شس-ري-ط-ة ت-ف-ادي ال-خسس-ارة ف-ي مواجهة
اليوم .لن يرضسى اأشسبال الفرنسسي تيري فروجي
بغير الفوز من اأجل تاأكيد اأحقيتهم بالتاأهل الى

الدور المقبل و هو المر الذي زاد من تحفيز
الÓعبين على تقديم مردود طيب اأمام ممثل
الكرة العراقية .طالب فروجي من الÓعبين
تفادي اسستصسغار المنافسش خاصسة انه من الفرق
الجيدة و الفوز في مواجهة الذهاب لن يعني
شسيئا ان تلقى الفريق هدفا مباغتا و هو المر
الذي فهمه الÓعبون جيدا.
رفع الفوز الذي حققه الفريق في البطولة على
حسس -اب اأه -ل -ي ال -ب -رج م-ن م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب-ي-ن

خاصسة انه سسمح لهم بتصسدر البطولة وهو المر
الذي جعلهم يحضسرون لمواجهة القوة الجوية
ف -ي ظ -روف م -م -ت -ازة و ه-و الأم-ر ال-ذي سس-اع-د
المدرب كثيرا على العمل باأريحية كبيرة و بدون
ضسغوطات.
من المنتظر ان تكون صسفوف الفريق مكتملة
حيث يراهن المدرب كثيرا على خبرة الÓعبين
في مثل هذه المباريات التي تبدو انها سسهلة
لكنها في الغالب تكون صسعبة بما ان المنافسش ل
يملك اأي شسيء ليخسسره و هو الأمر الذي يجعله
يدخل المواجهة بدون عقدة .
يبقى الهاجسش الأول للمدرب هو عامل الإرهاق
حيث اأكد مدرب الفريق الفرنسسي تيري فروجي
لمقربيه انه بات قلقا ومتخوفا من انعكاسش
ع -ام -ل ال-ت-عب ع-ل-ى اأداء لع-ب-ي-ه ف-ي ال-م-واع-ي-د
المقبلة وبالخصسوصش خÓل مواجهة الإياب اأمام
نادي القوة الجوية العراقي في اإطار كاأسش
العرب لÓأندية البطلة التي تجري اليوم.
بات واضسحا ان الفريق يعاني من كثافة في
البرمجة خاصسة اأن اتحاد العاصسمة يكون قد
اأجرى  6مباريات كاملة في ظرف  ١5يوما اإلى
غاية اسستضسافة الجوية العراقي ،اليوم ،وذلك
منذ تاريخ  ١٩من اأوت الماضسي الذي عرف تنقل
زم Ó-ء زم -ام -وشش اإل-ى ت-ن-زان-ي-ا ل-م-واج-ه-ة ي-ون-غ
اأفريكانز المحلي في كاأسش «الكاف» ،الأمر الذي
سسيجعل اشسبال التقني الفرنسسي تيري فروجي
في ماأزق حقيقي قبل مواجهة ممثل الكرة
العراقية .
ك -ان ن -ادي ال -ق -وة ال -ج -وي -ة ال-ع-راق-ي ق-د ح-ل
بالجزائر ،يوم  ٧سسبتمبر الجاري ،علما اأن ممثل
الكرة العراقية انهى تربصسه التحضسيري الذي
اأج -راه ف -ي ال -ع -اصس -م -ة ال -ت -رك-ي-ة اأن-ق-رة ي-وم 6
سسبتمبر قبل ان يتحول اإلى الجزائر في اليوم
الموالي ،علما اأن القوة الجوية كان واجه نادي
الوكرة القطري وخسسر اأمامه بهدف دون رد.

لبيضش أŸتوسسط 2021
للعاب ألبحر أ أ
–سسبا أ

تخصصيصش ميزانية قدرها  ١، 9٤مليار
لعادة تهيئة  ٦منشصآات
دج إ

” تخصسيصش ميزأنية قدرها 1 ،94
لع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة وت-رم-ي-م ما ل
م-ل-ي-ار دج إ
يقل عن سست منشسآات رياضسية بوهرأن
للعاب
–سس-ب-ا لح-تضس-ان ه-ذه أŸدي-ن-ة أ
لب - -يضش أŸت - -وسس - -ط ‘ ،2021
أل - -ب - -ح - -ر أ أ
ب -حسسب م -ا أسس -ت -ف -ي-د ،أمسش ألسس-بت ،م-ن
أŸديرية ألولئية للشسباب وألرياضسة.
يتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني العالي
لإط-ارات الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ب-ع-ي-ن ال-ت-رك
وحقل الرماية ببئر الجير ومركز الفروسسية
بالسسانية وقصسر الرياضسات ‘‘حمو
ب -وت -ل -ي -ل -يسش» وال -مسس -ب -ح الأول -م -ب -ي ب -ح -ي
«ال-م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة» وم-ركب ال-ت-نسش ب-حي
«السسÓم» ببلدية وهران.
ك -انت ك -ل ه -ذه ال -م -راف-ق ال-ري-اضس-ي-ة ق-د
شسملتها زيارة معاينة قام بها والي وهران
مولود شسريفي منتصسف الأسسبوع المنصسرم،
ح -يث شس -دد ع -ل -ى ضس-رورة اح-ت-رام الآج-ال
المحددة لتسسليمها.

ووف -ق ن -فسش ال -مصس -در ف -اإن الن-ت-ه-اء م-ن
اأشسغال تجديد المرافق المعنية سسيكون في
ن-ه-اي-ة  ٢٠١٩اأو ال -ث Ó-ث -ي الأول م -ن سس -ن -ة
 .٢٠٢٠فضس Óعن هذه المنشساآت التي سسيتم
تجديدها «بحسسب معايير عصسرية» ،مثلما
التزم به
الوالي ،سستتدعم عاصسمة الغرب الجزائري
ب -م -ركب ري-اضس-ي ك-ب-ي-ر م-ن ب-ي-ن م-ا يضس-م-ه
ملعبا لكرة القدم بـ  ٤٠األف مقعد وملعبا
لألعاب القوى بـ 6٠٠٠مقعد وقاعة متعددة
ال -ري -اضس -ات بـ  6٠٠٠م-ق-ع-د اأيضس-ا وم-رك-با
م -ائ -ي -ا ب -اأرب -ع -ة اأح -واضش اأول-م-ب-ي-ة ونصس-ف
اأولمبية.
اإضسافة اإلى قرية متوسسطية يجري اإنجازها
ببئر الجير وتتسسع لقرابة  5٠٠٠سسرير.
ت-ح-تضس-ن ال-ج-زائ-ر ال-ط-ب-عة  ١٩م-ن األ-ع-اب
البحر الأبيضش المتوسسط للمرة الثانية في
ت- -اري -خ -ه -ا ب -ع -دم -ا اسس -تضس -افت ال -ج -زائ -ر
العاصسمة نسسخة .١٩٧5

ألرأبطة أÎÙفة ألثانية

أاوŸبي الشصلف يتعÃ Ìيدانه

ألنادي أŸصسري  -أ–اد ألعاصسمة

ع -ي -نت أل -ك -ون-ف-درأل-ي-ة ألف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ط-اق-م –ك-ي-م
لدأرة مبارأة أŸصسري وضسيفه أ–اد
سسنغا‹ بقيادة ماجيتي ندأي إ
أل- -ع- -اصس- -م- -ة ‘ ذه- -اب أل- -دور رب- -ع أل- -ن- -ه- -ائ- -ي م- -ن م- -ن- -افسس- -ة ك -أاسش
لفريقية ‘ نسسختها أÿامسسة عشسر وأŸقررة ،يوم
ألكونفدرألية أ أ
لح -د  16سس -ب-ت-مÃ Èل-عب أŸصس-ري ب-ب-ورسس-ع-ي-د ‘ أل-ت-اسس-ع-ة مسس-اء
أ أ
(ألتوقيت أÙلي) .
يسساعد حكًم السساحة كل من جبريل كمارا والحاج مالك سسامبا  .اما الحكم
ي.
الرابع فهو أاليو سسو سسانديجو ً

بطولة البحر األبيضش اŸتوسصط للجمباز (أاواسصط) تونسش –تضصن الطبعة الثالثة

اجتاز بنجاح  ١١٤حكما رئيسسيا وحكما مسساعدا
في كرة القدم شساركوا في اختبارات اللياقة البدنية
اسستعدادا للموسسم الرياضسي الجديد وذلك بملعب
عين مليلة (أام البواقي) حسسب ما كشسف عنه رئيسش
ل -ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ب-ال-راب-ط-ة ال-ج-ه-وي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
بقسسنطينة عبد الحميد صسغيري .
وأاوضس- -ح ذات ال -مصس -در أان -ه ت -م ق -ب -ول  ١١٤حكما
(رئيسسيا ومسساعدا) من أاصسل  ١٣٠حكما حضسروا
لجتياز هذه الختبارات البدنية التي انطلقت يوم
ال -خ -م -يسش ال -م -اضس-ي واخ-ت-ت-مت أامسش مشس-ي-را إال-ى
اخ-ت-ي-ار  ٤٢ح -ك -م -ا رئ -يسس-ي-ا م-ن أاصس-ل  ٤٢حكما
مشساركا أاما بخصسوصش الحكام المسساعدين فقد
نجح في الختبار  ٧٢حكما من أاصسل  ٨٣مشساركا.
وأاوضس -ح ال -م -ت -ح -دث أان ه -ؤولء ال -ح-ك-ام ي-نشس-ط-ون
بالقسسم الجهوي لكرة القدم بوليات
قسسنطينة وميلة وسسطيف وأام البواقي وسسكيكدة
وجيجل والذين سسيتم تكليفهم من
طرف إادارة الحكام بالرابطة الجهوية لقسسنطينة
بتسسيير المباريات الكروية على «أاكمل وجه» حسسب
تعبيره.
وأاكد ذات المسسؤوول أانه تم بالمناسسبة إاطÓع كل
ال-ح-ك-ام ال-مشس-ارك-ي-ن ع-ل-ى ك-ل ال-ق-وان-ي-ن ال-ج-ديدة
المعمول بها من طرف التحاد الدولي لكرة القدم

Óندية ألبطلة (إأياب)
ألدور  32لكأاسش ألعرب ل أ

١٧٧٤١

لدارة اŸبـ ـ ـاراة
تعي ـ ـ Úطاق ـ ـم –كيـ ـ ـم سصينغ ـ ـ ـا‹ إ

جوفنتوسش يخطط
إلعادة بوغبا إا ¤النادي

تجرى الطبعة الثالثة لبطولة البحر البيضش المتوسسط للجمباز ،لفئة
الواسسط ( ذكورا واناثا) في الفترة من  ١٩الى  ٢١سسبتمبر بتونسش ،بمشساركة
الجزائر ،حسسب ما افادت به التحادية التونسسية لÓختصساصش.
واوضس -ح ال -مصس -در أان «ت-ونسش ع-ل-ى أاه-ب-ة السس-ت-ع-داد لح-تضس-ان ال-م-ن-افسس-ة
ال-ري-اضس-ي-ة ال-دول-ي-ة ،سس-ي-م-ا ع-قب وضس-ع ك-ل وسس-ائ-ل لن-طÓ-ق ال-ب-ط-ول-ة ب-قصس-ر
الرياضسات بالمنزه».

األحد  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

^ حظوظ «أبناء سسوسسطارة» كبÒة للمرور إأ ¤ألدور أŸقبل

ألرأبطة أ÷هوية لكرة ألقدم بقسسنطينة:

اإلنكليزيي أان لعبي المنتخب اإليطالي لم يتمكنوا
«م -ن إاي -ج -اد خ -ط-وط ال-ت-م-ري-ر ( )...أان-ا شس-خصس-ي-ا
ارتكبت العديد من األخطاء».
أاضساف «األمر يحتاج الى بعضش الوقت .ل نلعب
كثيرا مع بعضسنا البعضش إال أانني واثق ألنني أارى
فريقا يلعب كرة القدم ( )...هذا مهم .نحن على
السسكة الصسحيحة .اذا لعبنا بخوف ثمة احتمال
لرتكاب أاخطاء».
وحذر قائد «األتزوري» جورجيو كييليني من أانه
«لن يكون ثمة مجال للخطأا» ضسد البرتغال على
الرغم من أان هذه األخيرة سستلعب في غياب زميله
في يوفنتوسش كريسستيانو رونالدو الذي طلب إاعفاءه
حاليا من اللعب مع المنتخبي للتركيز على أادائه مع
ال -ف -ري -ق ال -ذي انضس-م إال-ي-ه ه-ذا الصس-ي-ف م-ن ري-ال
مدريد اإلسسباني.
ويرتقب أان تخوضش إايطاليا مباراتها الثانية في
مسس -اب -ق -ة دوري األم -م األوروب -ي-ة أام-ام مضس-ي-ف-ت-ه-ا
البرتغال يوم اإلثنين.

العدد
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أتلتيكو مدريد

الكرواتي كالينيتشش يتعرضش إا ¤إاصصابة
أع- -ل- -ن ن- -ادي أت- -ل- -ت- -ي- -ك -و م -دري -د
لسسبانيي أن مهاجمه ألكروأتي نيكول
أ إ
ك -ال -ي-ن-ي-تشش أصس-يب ب-ال-ت-وأء ‘ أل-ك-اح-ل
أث-ن-اء أ◊صس-ة أل-ت-دري-ب-ي-ة ألصس-ب-اح-ي-ة
لسسبانية ،دون –ديد
لنادي ألعاصسمة أ إ
مدة غياب ألÓعب.
وذكر النادي في بيان غلى موقعه الرسسمي أان
ك -ال -ي -ن -ي -تشش ال-ذي غ-ادر ال-ت-م-اري-ن ل-ل-خضس-وع
ل -ل -ف -ح -وصش ال -ط-ب-ي-ة ي-ع-ان-ي م-ن إاصس-اب-ة «ف-ي
مفصسل كاحله األيمن» .وكان كالينيتشش (٣٠
ع -ام -ا) ق -د انضس -م ال -ى أات -ل-ت-ي-ك-و خÓ-ل ف-ت-رة
النتقالت الصسيفية الماضسية قادما من ميÓن
اإلي -ط -ال-ي ب-ع-ق-د ي-م-ت-د ل-ثÓ-ث-ة أاع-وام .وأاث-ار
كالينيتشش جدل كبيرا في نهائيات كأاسش العالم
 ٢٠١٨في روسسيا ،حيث تم إابعاده عن المنتخب
الكرواتي وعاد إالى بÓده بعد المباراة األولى
ضس -د ن -ي -ج -ي-ري-ا بسس-بب م-ع-ان-ات-ه م-ن آالم ف-ي
الظهر وفق ما أاعلنه المدرب زلتكو داليتشش
إال أان تقارير صسحفية عزت اسستبعاد الÓعب
لرفضسه الدخول كبديل في الشسوط الثاني من
المباراة.

كما كلفت الكاف السسوداني معتصسم جعفر بمهام مراقب المباراة ويتولى
الصسومالي علي محمد أاحمد مهام مراقب الحكام فيما أاُسسندت مهام
المنسسق العام للمباراة
إالى الموزمبيقي محمد فيصسل بينما يتولى اليفواري هيغو اوتارا مهام
المنسسق اإلعÓمي للمباراة ويقوم المغربي نجيب بيربار بمهام المنسسق
األمني للمباراة.
يذكر ان مباراة الياب سستقام بالجزائر ،يوم  ٢١سسبتمبر المقبل.

تشسيلسسي

كاهيل يفكر ‘ مغادرة النادي

اأف-ادت ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة ان-ج-ل-ي-زي-ة ،اأن ن-جم
تشس-ي-لسس-ي ي-ف-ك-ر ف-ي م-غ-ادرة ال-ف-ري-ق ،خÓ-ل
فترة التعاقدات الشستوية المقبلة .اأشسارت
شس - -ب - -ك - -ة «سس - -ك - -اي سس- -ب- -ورتسش» اأن ال- -دول- -ي
الإن -ج -ل -ي -زي غ -اري ك -اه -ي -ل ،لعب «ال-ب-ل-وز»

يسسعى للتخلي عن النادي اللندني في اأقرب
وقت وذلك بعد ان فقد مقعده في التشسكيلة
الأسساسسية للفريق.
ذ ك ر ت ا أ ن ك ا ه ي ل ا ل ب ا ل غ م ن ا ل ع م ر  ٣ ٢ع ا مً ا
يرغب في الرحيل خاصسة اأنه ل يدخل في

برشسلونة

حسسابات مدرب الفريق الإيطالي ماوريسسيو
سساري .بحسسب نفسش المصسدر ،فاإن كاهيل
يريد المشساركة في المباريات والحصسول على
دقائق اأكثر لذلك يفكر في مغادرة الفريق في
جانفي المقبل.

نحو عقد جلسصة مع بيكي Ÿناقشصة بعضش اŸلفات

ت -ع -ت-زم إأدأرة ب-رشس-ل-ون-ة ألسس-ب-ا Êع-ق-د
ج- -لسس- -ة خ- -اصس- -ة م- -ع جÒأرد ب- -ي -ك -ي لعب
ألفريق خÓل أليام أŸقبلة لتدأرسش عدد
من أŸلفات تخصش حياته ألشسخصسية.
بحسسب صسحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسسبانية،
فإان بعضش السسلوكات المنتهجة من طرف بيكي
تسس -ب -بت ف -ي غضسب إادارة ال -ن -ادي وم -ن أاب -رزه-ا
مشساركته في إانتاج فيلم
القرار الوثائقي ألنطوان غريزمان الذي أاعلن
خÓله الفرنسسي رفضش عرضش برشسلونة والبقاء

مع أاتلتيكو مدريد.
أاضسافت الصسحيفة« :مخالفة بيكي لقوانين السسير
واسس -ت -خ -دام دراج -ة م -ي -ك -ان -ي-ك-ي-ة ب-دون رخصس-ة
وضس -ع -ت -ه ف -ي أازم -ة ج -دي -دة ،ب -اإلضس-اف-ة ل-وج-ود
أاضسرار جسسدية له من بين األمور التي سستتم
مناقشستها».
أاشس -ار ال -مصس -در إال -ى أان ب -عضش ال -مسس-ؤوول-ي-ن ف-ي
«البارصسا»،يشسعرون بالغضسب من بيكي بسسبب
زي -ارة ن -ي -م -ار دا سس -ي -ل -ف-اي غ-رف-ة خ-ل-ع مÓ-بسش
برشسلونة وفي نفسش اليوم ظهوره مع المدافع في

لعبة البوكر رغم أان البرازيلي لديه نزاع قضسائي
مع النادي.
وتابعت« :بخصسوصش مبادرته التجارية المتعلقة
ب -ال -ت -نسش ل ي -وج -د أاي اع -ت-راضش ط-ال-م-ا ي-ع-م-ل
ب-ط-ري-ق-ة ت-ت-واف-ق م-ع الل-ت-زام-ات ال-م-ه-ن-ية ،كما
يحدث اآلن».
بحسسب الصسحيفة فإان اإلدارة تسسعى لحسسم كل
هذه األمور خاصًسة وأان بيكي ضسمن قادة الفريق
وهذه األزمات تضسر بصسورة النادي.

بطولة أمريكا أŸفتوحة للتنسش

نهائي واعد ب Úديوكوفيشش وديل بوترو

سس-ي-ل-عب الصس-رب-ي ن-وف-اك دي-وك-وف-يتشش ضسد
الرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو من أاجل
لقب فردي الرجال لبطولة امريكا المفتوحة
للتنسش بعد الفوز  ٣-6و ٤-6و ٢-6على
ال -ي-اب-ان-ي ك-ي ن-يشس-ي-ك-وري ف-ي ال-دور نصس-ف
النهائي الليلة الماضسية.
يوحي بلوغ ديوكوفيتشش الحاصسل على ١٣
لقبا في البطولت األربع الكبرى إالى نهائي
بطولة كبيرة للمرة الثانية على التوالي بأانه
وصسل تقريبا إالى أافضسل حالته
لكنه سسيكون بحاجة لكي يكون أاكثر فاعلية
ع- -ن- -دم- -ا ي- -واج -ه دي -ل ب -وت -رو ال -ذي خسس -ر
م -ج -م -وع -ة واح -دة ف -ي سست م -ب-اري-ات ف-ي
نيويورك هذا العام.

ف- -ي وقت سس- -اب- -ق ،ف- -از دي- -ل ب- -وت -رو ف -ي
المواجهة األولى للدور نصسف النهائي بعدما
انسسحب السسباني رفائيل نادال المصسنف

األول عالميا بسسبب إاصسابة في الركبة .وكان
ديل بوترو متقدما بمجموعتين نظيفتين -٧
 6و ٢-6قبل أان ينسسحب نادال.

ألتحق ودأد تلمسسان بأاوŸبي ألشسلف ‘
صسدأرة ألÎتيب إأثر فوزه على أ–اد
أ◊- -رأشش ( ،)0-2مُ -غ -ت -ن -م-ا ت-ع ÌأوŸب-ي
ألشس - - -ل - - -ف م - - -ع أ–اد بسس - - -ك - - -رة (،)0-0
Ãن -اسس -ب -ة إأج -رأء أ÷ول-ة أÿامسس-ة م-ن
ب- -ط -ول -ة أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أل -ث -ان -ي -ة
«موبيليسش» لكرة ألقدم ،وألتي “يزت
بسست تعادلت ،منها خمسسة سسلبية (-0
 ،)0وتسسجيل تسسعة أهدأف فقط.
اسس -ت -غ -ل وداد ت -ل -مسس -ان مشس -اك -ل ات -ح -اد
الحراشش ليلحق به خسسارته الرابعة (،)٠-٢
وسسجل بلحمري للضسيوف في الدقيقة (،)٤
ثم أاضساف المخضسرم الحاج بوقاشش (د )٨٨
اإلصس -اب -ة ال -ث -ان -ي -ة وه -دف ال -ف -وز ل-ل-ف-ري-ق
التلمسساني ،الذي يصسعد إالى كرسسي الريادة
( ١١ن) م-ن-اصس-ف-ة م-ع الشس-ل-ف ،ب-ي-ن-م-ا ي-قبع
«التحاد» في الصسف األخير بنقطة واحدة.
ي-واصس-ل ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة سسلسسلة
خيباته منذ انطÓق الموسسم ،حيث فرضش
عليه ضسيفه جمعية وهران نتيجة التعادل
السس -ل -ب -ي ( ،)٠-٠وب -ال -ت -ال -ي ي -ق -ب -ع «ف -ري -ق
سسكيكدة في المركز  ٤( ١٣ن) ،بينما تتواجد
الجمعية في وسسط جدول الترتيب (الصسف
التاسسع  6ن).
وعادت مولودية سسعيدة من بعيد أامام اتحاد
ع-ن-اب-ة ( ،)١-٢ع -قب ق -ل -ب-ه-ا ل-ت-أاخ-ره-ا ف-ي
النتيجة و بعدما سسيطرت تشسكيلة المدرب
ك -م -ال م -واسس -ة ع -ل -ى أاط-وار الشس-وط األول،
وجسسدت ذلك عبر هدف الÓعب كموح (د
 ،)١٠ل -ك-ن ف-ي ال-م-رح-ل-ة اسس-ت-ف-اق أاصس-ح-اب
األرضش ،فعدل بن ويسش (د  ،)٤٧قبل أان
يضسيف عبدي اإلصسابة الثانية (د  ،)55مانحا
أاول ف- -وز لـ «السس- -ع- -ي- -دي- -ة» م- -ن -ذ ان -ط Ó-ق
الموسسم ،يضسعهم في الصسف التاسسع ( 6ن)،
بينما ُيبقي هذا التعثر الصساعد الجديد في
المركز السسابع ( ٧ن).
شس -ه -دت ه-ذه ال-ج-ول-ة ال-خ-امسس-ة صس-ي-ام
ال -م -ه -اج -م -ي -ن ع -ل-ى ال-ت-ه-دي-ف ف-ي خ-مسش
مباريات كاملة ،على غرار شسبيبة بجاية -
رائ -د ال-ق-ب-ة ( ،)٠-٠ح -يث ع -اد «ال-ق-ب-اوي-ة»
بنقطة ثمينة ،تسسمح لهم بالتنفسش قليÓ
(الصسف  ٣ ،١5ن) بعد عديد المشساكل التي

عرفها الرائد في بداية البطولة بخوضسه
ثÓ-ث ج-ولت ب-ال-ف-ري-ق ال-ردي-ف ،ف-ي ح-ي-ن
تمتلك الشسبيبة  5نقاط (الصسف .)١١
لم ينطلق عداد اتحاد البليدة في تسسجيل
النتصسارات ،فأاضساف تعادل آاخرا بملعبه
اإلخ -وة ب -راك -ن -ي م-ع أام-ل ب-وسس-ع-ادة (،)٠-٠
تعادل منحه النقطة الرابعة ،التي تبقيه
في المركز  ،١٣بينما يتواجد األمل في
ال-م-رك-ز ال-رابع ( ٨ن) م-ن-اصس-ف-ة م-ع ال-علمة
وبسسكرة.
لم يسستغل نجم مقرة إاجراء أاول لقاء له
لتحقيق الفوز على مولودية العلمة ،مكتفيا
ب-ال-ت-عادل ( ،)٠-٠ح -يث اسس -ت -ق -ب-ل الصس-اع-د
الجديد خÓل الجولت الماضسية بملعب
سس -ط -ي -ف ،ق -ب-ل أان ت-ع-ل-ن ال-راب-ط-ة اع-ت-م-اد
ملعبه .ويوجد النجم في المركز  5( ١١ن)،
ب-ي-ن-م-ا أاضس-اف «ال-ع-ل-م-ي-ة» ن-قطة تبقيهم في
الصسف الرابع ( ٨ن) ،رغم اسستقالة مدربهم
خالد لونيسسي قبل هذه الجولة.
شسهد داربي الغرب بين ترجي مسستغانم
وضسيفه سسريع غليزان ،تنافسسا وإاثارة فوق
الميدان قبل أان ينتهي بالتعادل اإليجابي
( ،)٢-٢البداية كانت للزوار الذين
افتتحوا باب التهديف عند الدقيقة ()١٧
بواسسطة عÓق ،ثم أاضساف المنور الثاني (د
 .)٣5ل -ك -ن ف -ي الشس -وط ال -ث -ان -ي اسس -ت-ف-اقت
ع -ن -اصس -ر ال -ت -رج -ي ،وك-ث-فت م-ن ح-مÓ-ت-ه-ا
الهجومية ،التي أاتت بثمارها في الدقيقة
( )٢+٤5وقاوم السسريع الضسغط المسستغانمي
في باقي مراحل اللعب .وفي حين كانت
ت -ت-ج-ه ال-م-واج-ه-ة ن-ح-و ف-وز غ-ل-ي-زان ،ع-دل
نوري الكفة في الرمق األخير (د .)5+٩٠
ن-ق-ط-ة واح-دة تسس-م-ح ل-ل-ت-رج-ي ب-ال-ب-قاء في
المركز الثالث ( ١٠ن) ,بينما صسعد السسريع
إالى الصسف السسابع ( ٧ن).
في آاخر مقابلة ،اكتفى المتصسدر السسابق
أاولمبي الشسلف بالتعادل السسلبي فوق ميدانه
م -ع ات -ح -اد بسس-ك-رة ( ،)٠-٠وب-ال-ت-ال-ي سس-مح
«الشسلفاوة» لـ التلمسسانيين بمزاحمتهم في
الطليعة برصسيد  ١١نقطة ،بالمقابل صسعد
أابناء إا .بسسكرة إالى المركز الرابع ( ٨ن).

األحد  ٠٩سصبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

ن صص

لن تغتال عواصشمي

لن تغتال عواصصمي
أاعبر المدى
قف على حدودي انا...
ناد ...يا..أانا !!
لن تسصمع سصوى الصصدى...
ترقب موعدي...
أاقتل تاريخ مولدي...
أاسصبح مادام الشصراع بيدي
أاثمل وأاسصفك إاحسصاسصك
حروف ...فوق موردي
ارفع رايتك فوق مملكتي
تجيد ا’سصتيطان...
وأاجيد التمنع دون تردد...
لن تغتال عواصصمي...
لن تأاسصر خلجاني
وشصطآان مراكبي...
إاعصصارك زوبعة...
في فنجان قهوتي...

خ

خاطرة

اطرة

وداد بن دادة

لـحورية آايت ايزم

مششوار ا◊ياة عÓمات وقف

ال-ح-ي-اة خ-ي-ارات وق-رارات ،وال-م-واق-ف فيها
عÓمات وقف .يسصير الفرد منا حام Óحقيبة
ملئ بفواصصل ونقط ،ولنسصتمر نتجاوز ونضصع
أام -ام ك -ل م-وق-ف ف-اصص-ل-ة ،ول ن-ت-وق-ف ع-ن-ده،
ف -ال -وق -وف ي-ع-رق-ل سص-ي-رورة ال-ح-ي-اة ،ب-ل-ى ب-ل
يشصلها تماما.
نحاط بأاشصخاصس فيهم السصيئ والطيب ،وفي
ح-ي-ات-ن-ا م-واق-ف وأاح-داث ف-ي-ه-ا ال-م-ف-رح ل-كن
ت -دخ -ل األح-زان ف-ت-ع-ك-ره-ا ،وأام-ال ت-ع-رق-ل-ه-ا
آالم...
وألن لتطبيب الجراح توضصع الضصماد ،وضصماد
المواقف مع الغير فواصصل تليها أاخرى ،ليصصل
األمر بنا إالى النقطة ،نقطة تعبر عن عدم
التجاوز ،نقطة النهاية..

تذرو رمالك...
فأاتخذها بسصاط
ليال سصمري...

ﬁونا ...
صسويلح سُسليمان عبد الّرحيم  -ا÷زائر

ي-ا ف-لسص-ط-ي-ن سص-ام-ح-ي-ن-ا واأخ-ب-ري الأقصص-ى اأن الشص-ت-ي-اق
يقتلنا يا سصوريا سصامحينا واأخبري الشصام اأنه ما بيدينا
حيلة يا بورما سصامحينا واأخبري ميامار اأنا على الحياة
قد متنا يا عراق سصامحينا واأخبري بغداد وصصدام اأنا
بالذل قد رضصينا يا َيمن سصامحينا واأخبري الجيران اأنك
حبيبة رسصولنا فهم طعنوك و اأننا ما بصصرنا

بتقوى القلوب ..آاه لكنهم يودون من حاد إالـ ـهنا و رسصولنا .فهم
ليسصوا منا ،لكل من هم أاحرار في بلد مسصلوب ترجمة لبعضس
مشصاعركم...
ربنا وكن معهم.

صسويلح سُسليمان ـ ا÷زائر

« معا إا ¤أان األبد»

فرحات لينة كرÁة  /سسكيكدة

« ت - -ذ ك - -ر ن - -ي ا أ ي - -ن - -م - -ا ذ ه - -ب ت و ك - -ل - -م - -ا ا أ ن ت
بالأرضس عبثت
ت -ذ ك -ر ن -ي ك -ل -م -ا س ص -م -ع ت ن -ب ض ص -ا ت ق -ل -ب ك . . .
فاأنا لقلبك ملكت
ت -ذ ك -ر ن -ي ف -ا أ ن ت ا ل -ب -ح -ر و ا أ ن -ا ا ل س ص -ب -ا ح -ة
الماهرة التي ببحرك غرقت
تذكرني كلما قراأت لي فاأنت بطل كل
رواياتي
اأبوح بك لأسصطري سصطرا سصطرا
ت -ذ ك -ر ن -ي ك -ل -م -ا ق -ر ا أ ت ل -ي خ -ا ط -ر ة  ،ف -ا أ ن ت

خاطرة

ا ل - -م - -ل - -ه - -م ي - -ا م - -ن ت -خ -ط -ر ب -ا ل -ب -ا ل ا آ ل ف
المرات.
ت -ذ ك -ر ن -ي ك -ل -م -ا ق -ر ا أ ت ق ص ص -ا ئ -د ي  ،ف -ا أ ن ت
البحر والميزان تذكرني يا من اأسصقطت
ق -و ا ن -ي -ن ا ل -ع ش ص -ق  ،و ج -ع -ل -ت -ن -ا ن -ك -م -ل ا ل -د ر ب
حفاة سصاأرحل اليوم ،نعم ،انها اللحظة
ا ل أ خ ي ر ة  ،ا ل ب ع ي د ة ا ل ت ي ل م ن ف ك ر ف ي ه ا ق ط. t
..
لقد دقت اأجراسس الرحيل هيا ننطلق في
مشصوار الألف ميل اإلى الغد البعيد حيث
الكل هنالك سصعيد».

«الوجه ـ ـة
األخـ ـ ـÒة»

ششعر

سسندسس بوطبة

«الوجهة األخيرة ،أالن تتجه صصوب أاخر ما تبقى» ،أاخر
ما أاتى إالى ذهنك أالن ،أانت متجه نحوه ،أاخر تذكرة
تشصتريها ،قطار الحياة وصصل إالى محطته األخيرة ،أانت
صصوب وجهة أاخرى أالن ،هنا في هذه اللحظة تحديدا.
ال -ت -فت ورائك ،اسص -أال ن -فسصك ،ك -م ث -م -ن ال -ت -ذك -رة ال -ت-ي
اشصتريتها لركوب هذا القطار؟ ،للمرور تحت هذا النفق؟،
هل يسصتحق هذا فع Ó؟ ،هل دفع جيبك فقط المال ؟،
طبعا ل.
دف -عت روحك ث -م -ن ت -ذك -رة سص -ف -رك ه -ذه ،دف-عت ح-ي-اة
ع-م-ره-ا سص-ت-ون ،أارب-ع-ون ،ثÓ-ث-ون ،ول-م-ن ح-ال-ف-هم الحظ
بضصعة أاشصهر أاو سصنين معدودة فقط ،هل اسصتحقت كل
ذلك العبء؟ ،هل اسصتحق أان تزاحم المسصافرين؟ ،وتركب
القطار مع الزحام ،الضصجيج ،التعب .هل كل هذا فضصول
للوصصول إالى الضصفة األخرى؟ ،ماذا لو لم تعجبك الضصفة
أالن؟ .وإان أاردت الرجوع سصتجد القطار قد رحل وعاد
ل-ي-ج-لب مسص-اف-ري-ن آاخ-ري-ن .ت-م-ع-ن ه-ذه ال-ك-ل-مات ليسصت

سصكبت عطر الشصوق في
حروفي
كأان نصصفي يروي بالهوى
نصصفي
أاضصيء كشصمعة ذابت حنينًا
حتى غفا الليل محموما
على كتفي
قايضصني هواك !!..
وخذ عمرا ً مرسصوماً في
كفي
أاخذت كل الورق ومزجت
فيها أالواني
فكنت أانت فرحي وبهجة
أاعيادي
أابادلك العشصق في صصباحي

ومسصائي
بحثت في عينيك
عن الذكرى
ف - - - -ل - - - -م أاع - - - -رف
حاضصري من
أامسصي
كتبت فيك أاحلى
قصصائدي
نسصجتك أابياتاً في
خواطري
ك - - -ل م - - -ا أاح- - -اول
العبور
أاصص- -ب- -ح سص -ج -ي -ن -ة
ألغلى
سصجان
ويبقى حبي لك

ثورة عشصق على
حروفي
وأابياتي

َم ـنْ ُيـَدْحـرُِج َ..عـنْ َقـلْـِبـي  ..ال sضشـجَ ـَر

آامال عّواد رضسوان

وما أاشصد ِلحام الحديد ،ل يمكننا فتحه وتلك النيازك ترمي
بنا من مدار آلخر والتنفسس ،ل نقدر عليه ،لكننا على قيد
الحياة ،دماء ،بكاء ،ظÓم ،دخان ،جماجم ..ما هذا الجحيم؟
هل هو سصرمدي؟ ،آاه يا بني جنسصنا ،من لحمنا ودمنا يروننا
ول يلقون لنا باًل ويسصرقون حقنا ويعطوه لمن ل حق له،
يطبقون علينا قوانين ل تطبق عليهم .أالم يجمعنا القرءان؟
أالم يوحدنا؟ ،ف Óفرق بين لون وجنسس وعرق أاو أاصصل إال

خ اط ر ة

ليلى غÈا /سسوريا

قصشيدة

«النيازك»

طرة
خا

قصشيدة

ثورة عششق
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ح ُ
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َها صَصَباِحي َذاِب ٌ
ن َلْيِلي ِ ..بَزَفَراِت ِ
ك
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ء
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ة َ ..ت ْسصَتِفيضُص َر ْ
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ق َعارًِيا
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ة ضَصْوِئ ِ
حشَص ِ
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ِبَو ْ
حاَل ُ
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أاَْرسصُمَنا َ ..دَواِئَر َتَت َ
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حْرَقًة
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َو ..أاُ َ
أاَ َتـــ َلــــ sو ى
أاَ َتـــ َلــ sو عُ
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ِفي َقَفص ِ
ص النْ uسصَيا ِ

لزهار
ياعطرًا –سشدهُ ا أ
عبد الكر ËالÓمي

للتسصلية ،ليسصت للقراءة فقط ،هذه حياتك .أانت صصوب
وجهتك األخيرة ،وجهة ل محال من الهرب منها ،هل
أانت مسص -ت -ع-د ل-ل-ن-زول؟ ،ه-ل اسص-ت-م-ت-عت ب-ال-م-ن-اظ-ر ال-ت-ي
شصاهدتها وأانت جالسس في مكانك يمر بك الزمن عبر
هذا القطار؟ قطار الحياة .انظر ،افتح عينيك ،هل ترى
م -ا ي -ن -ت -ظ -رك ه -ن -اك؟ ،وج-ه-تك األخ-ي-رة ،ال-م-وت .ه-ل
أاع -ج -بك ال -ق -ط -ار أالن؟ ،م-اذا ف-ع-لت وآانت راك-ب-ه؟ ،ه-ل
صصليت ؟ ،هل اسصتغفرت؟ ،هل سصبحت؟ تذكر ما يفصصل
ب -ي -نك وب -ي -ن وج -ه-تك األخ-ي-رة ،ق-ط-ار ف-ق-ط« .ال-وج-ه-ة
األخيرة ،الموت».
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***
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وردا ً للكوِن سصما ُخِلقا
وبه الُدنيا زادت أالقا
ك نأاى في منعط ٍ
ف
والشّصو ُ
والزهُر نما بك وأارتحقا(رحيق)
الله تكّرَم في جوٍد
أاعطاك إالى قلبي غدقا
ياعطرا ً تحسصدُه األزهار
أاتاني في همسٍس ودقا
ت نسصاِئَمُه صصبحًا
وشصمم ُ
والفجُر على وسصني شَصُرقا
ليمسصكني وسصنٌ ِب َكَرى
والسصم ُ على خلدي بسصقا
فأانا الجندي tب معركةٍ

من سصحر شصمائلها أارتزقا
في باب حديقتها صصنٌم
واليُل أاسصاهرُه أارقا
والنجُم أاُقارَنُه منها
من أاقربهم شصبهًا ُخِلقا
شصغلي فيها أان الحظها
هي شصم ٌسس ام قمٌر بسصقا
ونسصاٌء في قلبي لادري
من فيهنْ قلبي قد سصرقا
ت
والروُح بواحدٍة شَصَعر ْ
ل أادري إان للقلب رقى
إاّني أاشصتاُق لها صصبحًا
ب شصقى
ومسصاًء فيها القل ُ
وعناقًا كنت اعانقها
حَرقا
جج في قلبي
تتأا ّ
ُ
فوق ال ْ
ت يُدها
ظهِر انسصّل ْ

عشصقا

احسصسصتُ القلبَ لها
نادتني واألشصواق بعي
نيها كالنور قد انبثقا
قالت يا هذا ما أاحÓ
هذا شصفتيها اإذ نطقا
قالت عذٌب كرٌم قلت ال
عْذب اسصتحÓك وما
انعتقاوكأان العشصق لها قدٌر
طوعاً فيها قلبي عِلقا
كالدuر المكنوِن لها جسصٌد
قد حّل على جسصدي انطبقا
ي
من عّلمها القتَل البّر ْ
كي تجعلَني إاَرباً مزقا
من ينظُر طلعتها ليف
تأا يحسصبها اّل فلقا (صصبحاً)

‹hO

األحد  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

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

ال ع د د

١٧٧٤١

’حكام القضشائية القاسشية ‘ حق النششطاء
أامسشÎدام تنتقد ا أ
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«ح ـ ـ ـ ـ ـراك الريـ ـ ـ ـ ـ ـف» ي ـ ـ ـ ـ ـوّتر عÓقـ ـ ـ ـ ـات اŸغـ ـ ـ ـ ـ ـرب وهـ ـ ـ ـ ـولندا
الرباط تسشتدعي سشفÒة هولندا
لديها لÓإحتجاج على تقرير لوزير
خارجيتها حول «حراك الريف» يلقي
«حراك الريف» بظÓله القا“ة على
العÓقات اŸغربية الهولوندية ،بعد اأن
ل ششجاعة سشياسشة
انتقدت اأمسشÎدام بك ّ
القمع وا’عتقال التي طالت نششطاء
الريف الذين يقبعون بالسشجون
وتÓحقهم اأحكام قضشائية قاسشية.

و‘ السسياق ،اسستدعى وزير اÿارجية اŸغربي،
ناصسر بوريطة ،اأمسص الأول ،السسفÒة الهولندية ‘
الرباط ،ديسسÒي بونيسص ،احتجاجاً على التقرير
ال -ذي ق-دم-ه وزي-ر خ-ارج-ي-ة اŸم-ل-ك-ة ال-ه-ول-ن-دي-ة،
سستيف بلوك ،الأربعاء اŸاضسي ،اإ ¤برŸان بÓده،
حول «حراك الريف» والأحكام القضسائية ا÷ائرة
‘ حّق العديد من النشسطاء.
واعتÈت الرباط اأن تقرير وزير خارجية هولندا
اŸرفوع اإ ¤برŸان لهاي «يناقشص شساأنًا مغربيًا
صسرفاً معروضساً على اÙاكم الوطنية ،وينظر فيه
القضساء اŸغربي ،وبالتا‹ ل ›ال للتدخل ‘
شسوؤون داخلية للمملكة».
وجاء ‘ التقرير الهولندي اأن «معتقلي حراك
الريف يعيشسون ظروفاً سسيئة داخل السسجون» ،واأن
«اŸوق -ف ال -ن -ه -ائ -ي ل-ل-ح-ك-وم-ة ال-ه-ول-ن-دي-ة سس-ي-ت-م
الإعÓ-ن ع-ن-ه ع-ن-دم-ا ت-ن-ط-ق اÙك-م-ة ب-الأح-ك-ام
النهائية» ،طالبًا من السسلطات اŸغربية «الأخذ
بع Úالعتبار هذه اÓŸحظات».

واأورد ال -ت -ق -ري-ر اŸذك-ور اأن السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة
اعتقلت اأك Ìمن  ٨٠٠ناشسط على ذمة اأحداث
ال -ري -ف ال -ت -ي ان -دل-عت ع-قب م-ق-ت-ل ب-ائ-ع السس-مك
” ا◊كم
ﬁسسن فكري ،وباأن اأك Ìمن نصسفهم ّ

عليهم بالسسجن ،متوقفًا عند ا◊كم بـ ٢٠عامًا على
من بات يلقب بـ»زعيم ا◊راك» ناصسر الزفزا‘.
واأشسار التقرير اإ ¤اأن سسفارة هولندا ‘ الرباط
حضسرت جلسسات ﬁاكمة ناصسر الزفزا‘ ورفاقه

بدء العد العكسشي لتحرير إادلب

ا’رهابيون يخطّطون لتنفيد هجوم كيمياوي وإالصصاق التهمة بالنظام السصوري

تواصشل قوات النظام السشوري منذ
اأسشابيع اإرسشال تعزيزات عسشكرية
اإﬁ ¤يط اإدلب ،ما ينذر ببدء
مرحلة العد العكسشي للهجوم
اÙتمل على ﬁافظة اإدلب ،حيث
يعيشس ثÓثة مÓي Úنسشمة ،قصشد
–ريرها من ا’رهابي.Ú

و‘ السس -ي -اق ،اع -ل -ن م -راسس-ل-ون ،اأن ضس-رب-ات
ج -وي -ة اسس -ت-ه-دفت ع-دة اأج-زاء م-ن ﬁاف-ظ-ة
اإدلب اÿاضسعة لسسيطرة اŸعارضسة اŸسسلحة
واÛموعات الرهابية.
‘ السسياق ،اأعلنت وزارة الدفاع الروسسية اأن
زعماء ا÷ماعت Úالرها
بيت Úهيئة –رير الشسام (جبهة النصسرة)
وح -زب ت -رك -م -انسس -ت -ان الإسس Ó-م-ي اأج-روا ‘
اإدلب ا÷م-ع-ة اج-ت-م-اع-ا Ãشس-ارك-ة اŸنسس-قÚ
اÙلي Úللخوذ البيضساء.
وقال اŸتحدث باسسم وزارة الدفاع الروسسية
اللواء اإيغور كوناشسينكوف« :تتوفر لدى وزارة

الدفاع الروسسية معلومات موثوقة تدل على
اأنه ” ‘ مركز قيادة الإرهابي Úالواقع ‘
منطقة مدرسسة الوحدة Ãدينة اإدلب ‘ الـ٧
من سسبتم Èا÷اري اجتماع لزعماء جماعتي
«ه- -ي -ئ -ة –ري -ر الشس -ام» («ج -ب -ه -ة ال -نصس -رة»)
و»ح -زب ت-رك-م-انسس-ت-ان الإسسÓ-م-ي» Ãشس-ارك-ة
اŸنسس - - - -ق ÚاÙل- - - -ي Úلـ»ال- - - -دف- - - -اع اŸدÊ
السسوري» («اÿوذ البيضساء»).
واأضس- -اف اأن- -ه ” ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ت -نسس -ي -ق
ال- -ن -ه -ائ -ي لسس -ي -ن -اري -وه -ات اإج -راء وتصس -وي -ر
مسس -رح -ي-ات ا◊وادث ب-السس-ت-خ-دام اŸزع-وم
ل -ل-م-واد السس-ام-ة م-ن ق-ب-ل ال-ق-وات ا◊ك-وم-ي-ة
السسورية ضسد السسكان اŸدي ‘ Úالتجمعات
السس -ك-ن-ي-ة ب-جسس-ر الشس-غ-ور وسس-راقب وت-ن-ت-ف-از
وسسرم.Ú
ب -ال -ت -زام -ن م -ع –ذي -ر روسس -ي -ا م -ن ﬂط -ط
لسستخدام السسÓح الكيميائي بسسوريا واتهام
دمشسق بذلك ،هدد ا÷يشص الأمريكي بوجود
خيارات عسسكرية لديه اإذا Œاهلت سسوريا

–ذيرات واشسنطن واسستخدمت هذا السسÓح.
واأعلن ا÷Ôال جوزيف دانفورد ،رئيسص هيئة
الأركان الأمريكية اŸشسÎكة ،اأمسص السسبت،
اإنه يجرى «حوارا روتينيا» مع الرئيسص دونالد
ت - -رامب بشس - -اأن اÿي- -ارات ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ،اإذا
Œاه- -لت سس- -وري- -ا –ذي- -رات واشس- -ن -ط -ن م -ن
اسستخدام اأسسلحة كيميائية ‘ هجوم متوقع
على اإدلب.
واأضس -اف دان -ف -ورد اأن ال -ولي -ات اŸت-ح-دة ⁄
تتخذ بعد قرارا باسستخدام القوة العسسكرية
ردا على اأي هجوم كيميائي ‘ سسوريا ،وقال
«ول -ك -ن -ن -ا ‚رى ح -وارا ،ح -وارا روت-ي-ن-ي-ا ،م-ع
ال -رئ -يسص (ت -رامب) ل -ل -ت -اأك -د م -ن اأن -ه ي -ع -رف
م -وق -ف -ن -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اÿط-ط ‘ ح-ال-ة
اسستخدام اأسسلحة كيميائية».
وكشسف دانفورد ‘ تصسريحات اأد ¤بها خÓل
زيارة يقوم بها للهند اأنه يتوقع اأن «تكون
لدينا خيارات عسسكرية بشساأن اآخر تطورات
الأوضساع العسسكرية».

السشلطات العراقية تفرضس حظر Œول ‘ البصشرة

العبادي يحّذر من –ّول الصصراع السصياسصي إا ¤مسصلح

فرضشت السشلطات العراقية حظر
ءا من
Œول ‘ مدينة البصشرة بد ً
الرابعة عصشر عصشر السشبت،
وتششهد البصشرة ،ثانية اأكÈ
مدينة عراقية ،تظاهرات غاضشبة
تطالب بتوف Òاÿدمات ا◊ياتية
الرئيسشية و‘ مقدمتها اŸاء
الصشالح للششرب والكهرباء.

وت-ط-ورت الح-ت-ج-اج-ات اإ ¤ت-دخ-ل ال-قوات
الأم--ن--ي--ة ،م--ا اأدى اإ ¤م--ق-ت-ل  ٤متظاهرين
واإصس--اب-ة  5٠اآخ--ري--ن ،ك--م--ا ” ح--رق م--ب-ان
ح----ك----وم----ي----ة وم----ق----رات ت----اب----ع----ة لأح----زاب
باÙافظة ،اإضسافة اإ ¤القنصسلية الإيرانية.
ويقول سسكان البصسرة التي يقطنها اأك Ìمن
م--ل--ي--و Êشس--خصص اإن--ه--م ن--زل--وا اإ ¤الشس--وارع
احتجاجا على الفسساد وسسوء ا◊كم الذي
تسس-بب ‘ ان-ه-ي-ار ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة وان-قطاع
ال--ك--ه-رب-اء وع-دم ت-وف-ر م-ي-اه شس-رب ن-ظ-ي-ف-ة
خÓل فصسل الصسيف حيث تسسجل اŸدينة
درجات حرارة قياسسية.
و Ÿواج--ه--ة ال--ت--ط--ورات اÿطÒة ال--ت-ي
ت--ع--يشس--ه-ا ال-بصس-رة ،ع-ق-د الŸÈان ال-ع-راق-ي
اأمسص السس--بت ج--لسس--ة اسس--ت--ث--ن--ائ-ي-ة ب-رئ-اسس-ة
ﬁمد علي زيني.
وحضس---ر ا÷لسس---ة رئ--يسص ال--وزراء ال--ع--راق--ي
حيدر العبادي ،مصسطحبا معه وزراء الدفاع
وال----داخ---ل---ي---ة والصس---ح---ة واŸوارد اŸائ---ي---ة
والإعمار والإسسكان والبلديات ،بعد الدعوة
ال-ت-ي وج-ه-ه-ا ل-ه-م زي-ن-ي ،ا÷م-ع-ةŸ ،ناقشسة
اأوضساع البصسرة.
وحذر العبادي من –ول الصسراع السسياسسي
ب Úالأحزاب اإ ¤صسراع مسسلح ،مشسÒا اإ¤
ضسرورة عزل ا÷انب السسياسسي عن الأمني
واÿدمي.
وق----ال خÓ----ل ك----ل----م----ة م---ن داخ---ل الŸÈان
«البصسرة عامرة Ãواطنينا ونواجه –ديا،
ج--زء م--ن--ه سس--ي--اسس--ي» ،م--ب-ي-ن-ا اأن« :م-ط-الب
سسكان البصسرة مشسروعة».
واأضس--اف« :ه--ن--اك م--واف--ق--ة ع--ل-ى اسس-ت-ث-ن-اء
البصسرة من بعضص الفقرات من قرار تنفيذ
اŸوازنة والقرارات ا◊كومية».

م--ن ج--ه--ت--ه ،ق-ال وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-ع-راق-ي
قاسسم الأعرجي اإن« :الوزارة اأصسدرت اأوامر
واضس-ح-ة ب-ح-م-اي-ة اŸت-ظ-اه-ري-ن م-ن-ذ ب-داية
شس---ه---ر ج---وي---ل---ي---ة اŸاضس--ي» ،مشسÒا اإ ¤اأن
الضس---ب---اط وع---ن--اصس--ر الشس--رط--ة ‘ ال--بصس--رة
بحاجة اإ ¤الدعم.
واأضساف الأعرجي ‘ كلمته خÓل جلسسة
الŸÈان السستثنائية« :سستجري تغÒات ‘
بعضص القادة الأمني Úمن اأجل اإعطاء فرصسة
لسستيعاب اŸوقف ‘ البصسرة» ،مشسددا على
ضس--رورة ح--م--اي--ة السس--ف--ارات وال--ق--نصس-ل-ي-ات
العربية والدولية.
و‘ سس---ي---اق م---تصس---ل ،اأوضس---ح وزي--ر اŸوارد
اŸائية العراقية حسسن ا÷نابي اأن« :النقصص
باÿدمات مÎاكم ع Èالسسن ‘ Úالبصسرة»،
وق--ال اإن« :مسس--وؤول-ي-ة ال-وزارة ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى
ت-زوي-د اÙاف-ظ-ات ب-اŸي-اه ،اأم-ا م-ع-ا÷تها
فتخضسع Ÿوؤسسسسات اأخرى».
واعÎف ا÷ن--اب--ي بـ« :وج--ود ح--الت ت--ل-وث
بشسبكات توزيع اŸياه».
تشس--ه--د اÙاف--ظ--ة م--ن-ذ اأشس-ه-ر ت-ظ-اه-رات
غ-اضس-ب-ة ت-ط-الب ب-ت-وف Òاÿدم-ات ا◊ي-اتية
ال---رئ--يسس--ي--ة و‘ م--ق--دم--ت--ه--ا اŸاء الصس--ال--ح
للشسرب والكهرباء.
وت-ط-ورت الح-ت-ج-اج-ات اإ ¤ت-دخ-ل ال-قوات
الأم--ن--ي--ة ،م--ا اأدى اإ ¤م--ق-ت-ل  ٣متظاهرين
واإصس--اب-ة  5٠اآخ--ري--ن ،ك--م--ا ” ح--رق م--ب-ان
ح----ك----وم----ي----ة وم----ق----رات ت----اب----ع----ة لأح----زاب
باÙافظة ،اإضسافة اإ ¤القنصسلية الإيرانية.

قائدان جديدان للجيشس
والششرطة
ع Úرئيسص الوزراء العراقي حيدر العبادي،
ق--ائً--د ا ج-ديً-د ا ل-ل-ج-يشص واآخ-ر ل-لشس-رط-ة‘ ،
ﬁاف-ظ-ة ال-بصس-رة ،ج-ن-وب-ي ال-بÓ-د ،وف-ق م-ا
اأفاد به مصسدر ‘ وزارة الدفاع العراقية،
اأمسص السسبت.
وقال اŸصسدر ،وهو برتبة عميد ،طلب عدم
نشسر اسسمه ،اإن العبادي عّين الفريق الركن،
رشس--ي--د ف--ل--ي--ح ،ق--ائً--د ا ل--ع--م--ل--ي--ات ال--بصس--رة
(ا÷يشص) ،ب--دًل م--ن ال--ف--ري-ق ال-رك-ن ج-م-ي-ل

الشسمري ،واللواء الركن جعفر صسدام ،مديًرا
عاًما للشسرطة ‘ اÙافظة ،بدًل من اللواء
جاسسم السسعدي.

الصشدر يطرح  7نقاط ◊ل
ا’أزمة
ط ---ر ح زع ---ي---م ا ل ---ت---ي --ار الص س--د ري م--ق --ت --دى
ا ل ص س د ر  ٧ن ق ا ط ◊ ل ا لأ ز م ة ا ل ت ي “ ر ب ه ا
ﬁافظة البصسرة ‘ حال شسهدت جلسسة
›ل سص ا ل -ن -واب الس س-ت -ث-ن -ا ئ-ي -ة ا ل-وصس-و ل اإ ¤
حلول «جدية وفاعلة وحقيقية».
و ق ا ل ا ل ص س د ر ا م س ص  « :اإ ذ ا م ا اأ ف ض س ت ج ل س س ة
›ل سص ا ل --ن --واب اإ  ¤ح --ل-ول ج -د ي-ة وف -ا ع-ل-ة
و ح ق ي ق ي ة  ،ف ي ج ب اإ “ ا م ا  Ÿر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ،
وهي تشسكيل ÷ان نزيهة للعمل على البدء
ب --اŸش س--ار ي-ع ا ÿد م-ي-ة ‘ ا Ùاف -ظ-ة ف -و را
و اإ ب ع ا د ك ل ا ل ف ا س س د ي ن ‡ ن ك ا ن و ا س س ب ب ا ‘
م ا اآ ل ت اإ ل ي ه ا ل ب ص س ر ة م ن اأ و ض س ا ع خ د م ي ة
مÎدية».
و اأضس--ا ف اأن  « :ا ل --ل --ج--ا ن ي --ح -د د ل-ه-ا س س-ق -ف
ز م ن ي و ه و  ٤ 5ي و م ا لإ ن ه ا ء ك ل ا ◊ ا ج ا ت
ا لآن --ي --ة  ،واأ م--ا م --ا ي --ح--ت--ا ج اإ ¤اأم --د اأط --ول
ف -ي-ح-دد لح -ق-ا ،فض س  Ó-ع -ن ت شس -ك-ي-ل خ -ل -ي -ة
اأ م ن ي ة ◊ م ا ي ة ا ل ب ص س ر ة و ف ر ض ص ا لأ م ن ف ي ه ا
ب اأ س س ر ع و ق ت ‡ ك ن » .
ودع --ا ال صس --در ،اإ « ¤ال --ع--م--ل ع --ل--ى اإ رس س-ا ل
جهات قضسائية نزيهة للعمل على ﬁاسسبة
اŸقصسرين واŸعتدين من الطرف ،Úسسواء
ا ل---ق ---وا ت الأ م---ن ---ي ---ة ا ل---ت ---ي اع ---ت ---د ت ع --ل --ى
ا  Ÿت ظ ا ه ر ي ن م ن ج ه ة  ،اأ و ا  Ÿن د س س  Úا ل ذ ي ن
اعتدوا على اŸمتلكات العامة واÿاصسة
والدبلوماسسية وغÒها».
ك م ا ش س د د ع ل ى ض س ر و ر ة ت اأ ج ي ل ا  Ÿت ظ ا ه ر ي ن
لح--ت --ج--اج--ات-ه-م خ  Ó-ل ه-ذا ال شس -ه -ر «ف -اإ ن
ب ا ن ت ب و ا د ر و ن ت ا ئ ج ا  Ÿش س ا ر ي ع ا لأ م ن ي ة  ،و ل
س س ----ي----م---ا اإ ذا م ---ا ح ---وس س ب ال ---ف ---اس س---دون ‘
ا  Ùا ف ظ ة ف  Óد ا ع ي ل ل ت ظ ا ه ر  ،و اإ ل ف ل ه م
ا ÿرو ج Ãظ ---اه --ر ات س س--ل --م--ي --ة ◊  Úاإ “ام
ا  Ÿد ة اأ ع  Óه  ،و ا ل ش س ع ب  ﬂو ل لإ ب د ا ء ر اأ ي ه
و اإ ع  Óء ص س و ت ه  Ãا ي ر ض س ي ا ل ش س ر ع و ا ل ع ق ل
ووفق تطلعات اŸرجعية».

‘ ﬁكمة السستئناف بالدار البيضساء ،مضسيفا اأن
مسس- -وؤو‹ السس- -ف- -ارة ت- -واصس- -ل- -وا م- -ع ه- -ي -ئ -ة دف -اع
اŸع -ت -ق -ل .Úك -م -ا –دث ال -ت -ق-ري-ر ع-ن «ا◊ضس-ور
اÿجول» Ÿسسوؤو‹ سسفارات ﬂتلف دول ال–اد

الأوروبي طوال فÎة اÙاكمة.
ول- -يسست ه- -ذه اŸرة الأو ¤ال- -ت- -ي تشس- -ه- -د ف- -ي -ه -ا
العÓقات ب ÚاŸغرب وهولندا تصسعيداً ،فقد سسبق
لوزير اÿارجية اŸغربي اأن احتج لدى السسفÒة
ال -ه -ول -ن -دي -ة ب -ال -رب -اط ‘ ج -وان اŸاضس -ي ،ع-قب
تصس - -ري - -ح - -ات وزي - -ر خ - -ارج - -ي- -ة بÓ- -د الأراضس- -ي
اŸنخفضسة تنتقد فيها الأحكام التي صسدرت ‘
حق معتقلي الريف.
وكان الوزير الهولندي ،قد دعا اأثناء مثوله
اأمام برŸان بÓده اآنذاك ،نشسطاء ا◊راك
الذي يتواجدون ‘ هولندا اإ ¤ا◊ذر عند
توجههم اإ ¤اŸغرب ،تعليقا على اإدانة 5٣
معتق Óمن «حراك الريف» بعقوبات سسجنية
وصس- -لت ‘ ›م- -وع -ه -ا اإ ٣٠٠ ¤سس-ن-ة سسجنا
نافذا.
وت -ع -يشص ‘ ه -ول -ن -دا ج -ال-ي-ة م-غ-رب-ي-ة ك-بÒة،
خ-اصس-ة اأب-ن-اء اŸن-اط-ق الشس-م-ال-ي-ة ‘ ال-ريف.
ون -ظ -مت ه -ذه ا÷ال -ي -ة وق -ف -ات اح-ت-ج-اج-ي-ة
ل-لضس-غ-ط ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة ال-ه-ول-ن-دي-ة م-ن اأجل
التدخل لإطÓق سسراح اŸعتقل.Ú
وشسهدت منطقة الريف طيلة عام منذ اأكتوبر
 ،٢٠١6عدة مظاهرات باتت تعرف بـ»حراك
ال-ري-ف» ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتحسس Úظروف اŸعيشسة
وﬁاربة البطالة‡ ،ا دفع السسلطات لتفريق
اŸتظاهرين اأك Ìمن مرة واعتقال عدد من
الناشسط Úعلى راأسسهم ناصسر الزفزا‘ الذي
ي- -ع- -ت Èق -ائ -د ا◊راك ق -ب -ل اأن –ك -م ع -ل -ي -ه
بعشسرين سسنة سسجنا نافذا.

انهيار ﬁادثات جنيف بعد تغّيب ا◊وثيÚ

ا◊كومة اليمنية توجّه أاصصابع ا’تهام للمبعوث اأ’‡ي
انتهت ﬁادثات السشÓم بششاأن
اليمن برعاية ا’أ· اŸتحدة اأمسس
السشبت قبل اأن تبداأ ،واأقر مبعوث
اŸنظمة ا’أ‡ية باأنه  ⁄يكن من
اŸمكن اإقناع وفد ا◊وثيÚ
بالقدوم اإ ¤جنيف.

وتغيبت جماعة ا◊وثي اليمنية عن ﬁادثات
السسÓم ‘ جنيف ،لكن مبعوث الأ· اŸتحدة
اÿاصص اإ ¤اليمن مارتن غريفيث قال امسص،
اإن ذلك ل يشسكل «عائقا اأسساسسيا للعملية»،
واإنه سسيلتقي قريبا Ãمثل Úعنهم ‘ صسنعاء
ومسسقط بسسلطنة عمان .اأما ا◊كومة اليمنية
ف -ق -د ان -ت -ق -دت تصس-ري-ح-ات اŸب-ع-وث الأ‡ي
لأنها تÈر وتدافع عن مواقف ا◊وثي.Ú
واأضساف اŸبعوث الأ‡ي اإ ¤اليمن مارتن
غ- -ري- -ف -يث  ،اأن اŸشس -اورات وط -ري -ق ال -ع -ودة
للسسÓم ‘ اليمن بداأت فعليا ،لفتا اإ ¤اأنه
اأج -رى مشس -اورات م -ث -م -رة م -ع وف-د ا◊ك-وم-ة
اليمنية بجنيف ،وسسينقل نتائجها اإ ¤جماعة
ا◊وثي خÓل الفÎة اŸقبلة.
وع -ل -ى م -دار الأي-ام ال-ثÓ-ث-ة اŸاضس-ي-ة اأوضس-ح
غريفيث اأنه ناقشص «بالتفصسيل» اإجراءات بناء
ال -ث -ق -ة ب Úاأط -راف الأزم -ة ال -ي -م -ن -ي -ة ،وق -ال
«اأحرزنا تقدما مهما ،والبيئة اإيجابية رغم ما
يحدث ‘ اŸيدان» ،معÎفا ‘ الوقت نفسسه
باأن الوضسع «ليسص سسه.»Ó
وكشسف اأن اŸرحلة اŸقبلة من النقاشص مع
ال- -وف- -د ا◊ك- -وم- -ي سس- -تشس- -م -ل اإط Ó-ق سس -راح
السس -ج -ن -اء واإم -ك -ان -ي -ة ف -ت -ح م -ط -ار صس -ن -ع-اء،
ب- - -الإضس- - -اف- - -ة اإ ¤ال- - -قضس- - -اي- - -ا الإنسس - -ان - -ي - -ة
والقتصسادية.

ا◊وثيون يÈرون غيابهم

وعن اأسسباب تغيب ا◊وثي Úعن جنيف قال
اŸسس -وؤول الأ‡ي اإن «صس -ع -وب -ات ل -وجسس -ت -ي -ة

م -ت -ع-ل-ق-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة ا◊ضس-ور – ⁄ل ‘ ال-وقت
اŸتاح ،وهو ما حال دون حضسورهم» ،مشسÒا
‘ الوقت نفسسه اإ ¤اأنهم «اأرادوا ا◊ضسور اإ¤
جنيف وقاموا بجهود كبÒة لكنهم ‘ نهاية
اŸطاف  ⁄ياأتوا».
وبينما اأعلن غريفيث اأنه من السسابق لأوانه
ا◊ديث ح -ال -ي -ا ع -ن م -ك -ان وت -وق -يت ا÷ول -ة
اŸق -ب -ل -ة كشس -ف اأن -ه سس-ي-ت-وج-ه اإ ¤ال-ع-اصس-م-ة
العمانية مسسقط واليمنية صسنعاء للتباحث مع
قيادة ا◊وثي ،Úوقال «ل يتع Úدائما اأن تكون
الوفود ‘ اŸدينة ذاتها و‘ اŸكان ذاته».

ا÷ولة اŸقبلة

‘ ا÷ه -ة اŸق -اب -ل -ة ،ان -ت-ق-د وزي-ر اÿارج-ي-ة
ال-ي-م-ن-ي-ة خ-ال-د ال-ي-م-ا Êتصس-ري-ح-ات اŸب-عوث
الأ‡ي وقال اإنها تÈر وتدافع عن مواقف
ا◊وثي.. Ú
ودعا اŸسسوؤول اليمني اÛتمع الدو‹ اإ ¤اأن
يكون اأك Ìجدية ‘ التعامل مع ا◊وثي،Ú
وات -ه -م -ه -م ب -اأن -ه-م م-ع-ت-ادون ع-ل-ى اإفشس-ال اأي
مشساورات سسÓم.
يشس - - -ار اإ ¤اأن ا◊وث- - -ي Úرفضس- - -وا م- - -غ- - -ادرة
العاصسمة التي يسسيطرون عليها اإل بعد اأن
ت -ل-ب-ي الأ· اŸت-ح-دة م-ط-ال-ب-ه-م ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
السسفر على م Ïطائرة عمانية ونقل جرحى
اإ ¤العاصسمة مسسقط ،وضسمان عودتهم الآمنة
من جنيف اإ ¤صسنعاء.
وكان من اŸفÎضص اأن تكون هذه رابع جولة
مشس -اورات ب Úاأط -راف الصس -راع م -ن -ذ ان -دلع
ا◊رب قبل نحو اأربع سسنوات ،والأو ¤برعاية
اŸبعوث الأ‡ي ا◊ا‹.
وع -ق -دت ج-ول-ت-ا اŸشس-اورات الأو ¤وال-ث-ان-ي-ة
ع- - - -ام  ‘ ،٢٠١5م - -دي - -ن- -ت- -ي ج- -ن- -ي- -ف وب- -ي- -ل
السسويسسريت ‘ ،Úح Úكانت الثالثة ‘ الكويت
عام  ،٢٠١6دون اأن تثمر جميعها عن نتائج
تذكر.

بينما –افظ الهدنة على صشمودها

ا÷هود تتواصصل لتسصريع العملية السصياسصية ‘ ليبيا
لليوم اÿامسس على التوا‹ ،تششهد طرابلسس وقف اإطÓق نار ب Úالفصشائل
اŸتصشارعة ‘ جنوبها ،لكن تصشريحات الفرقاء فيها قد تعكسس هششاششة ا’تفاق
اŸوّقع بينها ’ ،سشيما واأن اÛموعات اŸتقاتلة ’ تزال –افظ على “ركزاتها
و ⁄تعلن اأي منها سشحب اأسشلحتها ومقاتليها .ياأتي ذلك ‘ ،وقت كششفت فيه
ع للجÔال اŸتقاعد خليفة حف ،Îعلى اŸسشتوى الدو‹ ،لششنّ
مصشادر عن مسشا ٍ
عملية عسشكرية ‘ طرابلسس.

ورغ- -م ن -داءات الأج -ه -زة الأم -ن -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة
◊ك - -وم - -ة ال - -وف - -اق بضس- -رورة رج- -وع الأسس- -ر
النازحة اإ ¤بيوتها ،اإل اأن اأجزاء من الأحياء
اŸتوترة ل تزال خالية من سسكانها.
واأكد شسهود عيان ،اأن اأجزاء من اأحياء خلة
الفرجان ووادي الربيع واŸشسروع ⁄ ،يرجع
اأه- -ل- -ه- -ا اإ ¤مسس- -اك- -ن- -ه- -م؛ خ -وف -ا م -ن ع -ودة
الشس- -ت- -ب -اك -ات ‘ اأي ◊ظ -ة .ك -م -ا اأن اأغ -لب
طرقات هذه الأحياء ل تزال مقفلة بسسواتر
ترابية ،ومظاهر ا◊ياة فيها متوقفة.
ول تزال الهدنة التي “كنت البعثة الأ‡ية
‘ البÓد من اإقناع الأطراف بها –افظ على
صسمودها ،بعد اأسسبوع Úمن القتال الضساري
راح ضسحيته عشسرات القتلى وا÷رحى بÚ
فصس- -ائ- -ل ق- -وة ال- -ردع اÿاصس- -ة ،وق- -وة ال -ردع
وال -ت -دخ -ل السس -ري -ع ،وك -ت -ائب ث-وار ط-راب-لسص
ال -ت -اب -ع-ة ◊ك-وم-ة ال-وف-اق م-ن ج-ه-ة ،وال-ل-واء
السس- -اب- -ع م- -ن ت- -ره- -ون- -ة ول -واء الصس -م -ود م -ن

مصسراته من جهة اأخرى.

اÿطوط ا’أفريقية تسشتاأنف
رحÓتها ع Èمطار معيتيقة
ه - -ذا واأع - -ل - -نت شس - -رك - -ة اÿط - -وط ا÷وي - -ة
الأف-ري-ق-ي-ة ع-ن اسس-ت-ئ-ن-اف رحÓ-ت-ها من واإ¤
مطار معيتيقة الدو‹ اليوم الأحد ،وذلك بعد
اأيام من توقف الشستباكات ‘ طرابلسص اإثر
هدنة باإشسراف بعثة الأ· اŸتحدة.
وق- -ال اŸك- -تب الإع Ó-م -ي ل -لشس -رك -ة ،اإن ك -ل
الشس -رك -ات ع -ادت ل-تسس-ي ÒرحÓ-ت-ه-ا م-ن واإ¤
اŸطار بشسكل طبيعي وحسسب ا÷دول اليومي
اŸعتاد.
و‘  ٣١اأوت اŸاضسي ،اأعلن مطار معيتيقة
عن توقف اÓŸحة ا÷وية ونقل الرحÓت
Ÿطار مصسراتة الدو‹ ،على خلفية الأحداث
التي شسهدتها العاصسمة.
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وزير أŸالية ألÎكي:

اقتصشادنا أاثبت قوته ضشد العقوبات اأ’مريكية
قال وزير أŸالية ألÎكي برأءت ألبÒق ،أإن أقتصساد بÓده أأثبت قوته ‘ موأجهة ألدعاية ألسسلبية
وألهجمات ألتي أسستهدفت نظامه أŸا‹.
واأوضسح البÒق ‘ مقالة له Ãجلة
«ف -وري -ن ب-ول-يسس-ي الأمÒك-ي-ة» –ت
ع - -ن- -وان «ل Áك- -ن ال- -ث- -ق- -ة ب- -اإدارة
ال - -ولي - -ات اŸت- -ح- -دة لÓ- -ق- -تصس- -اد
ال -ع -اŸي» ،اأن ت -رك -ي -ا ل-يسست ال-ب-ل-د
الوحيد الذي فرضست عليه الوليات
اŸتحدة عقوبات لأسسباب سسياسسية.
واأضس- -اف اأن- -ه ي -ن -ب -غ -ي ال -ن -ظ -ر اإ¤
الهجوم على القتصساد الÎكي على
اأن- -ه ‰وذج ع- -ن الأخ -ط -ار ال -ك -بÒة
التي Áكن اأن يسسببها السستخدام
غ Òال- -واع- -ي ل -ل -ق -وة الق -تصس -ادي -ة
كسسÓح سسياسسي.
وتابع قائÁ« :Óكن للبلدان الأخرى
الآن اأن تسسهم ‘ وضسع اإسسÎاتيجية
مشسÎكة ضسد الأزمات اŸصسطنعة
ال -ق -ادم -ة ،م -ن خ Ó-ل ال-ت-ح-رك م-ع
تركيا».
واأكد البÒق اأن على العا ⁄حماية
نفسسه من قوة واشسنطن القتصسادية
ب -ع -د ال -ه-ج-وم غ ÒاÈŸر ل-ل-رئ-يسص
الأمÒكي دونالد ترامب على تركيا.
واأشسار اإ ¤اأن القتصساد الÎكي كان
موضسوع الأخبار العاŸية خÓل اأوت
اŸاضسي ،والسسبب ‘ ذلك يعود اإ¤
«ال-ه-ج-وم اŸم-ن-ه-ج ع-ل-ى الق-تصس-اد
الÎكي من جانب الÓعب الأك‘ È
الق -تصس -اد ال -ع -اŸي وه -و ال-ولي-ات
اŸتحدة».

واأضساف اأن اإدارة الرئيسص الأمÒكي
هاجمت علنا اقتصساد بلد عضسو ‘
ال- -ن- -ات- -و ب- -ال- -ع- -ق- -وب- -ات وال- -رسس- -وم
ا÷مركية.
وشس -دد ع -ل -ى اأن الق -تصس -اد الÎك-ي
اأظ -ه -ر دع -ائ -م -ه ال -ق -وي-ة ‘ ن-ه-اي-ة
اŸطاف على الرغم من اأن الهجوم
اŸذكور اأدى اإ ¤تقلبات ‘ اأسسعار

الصسرف.
ومضسى قائ« :Óاأثبت اقتصساد تركيا
قوته ‘ مواجهة الدعاية السسلبية
والهجمات التي اسستهدفت نظامه
اŸا‹ .من اŸهم التاأكيد على اأن
ف- -ق- -دان ال -لÒة الÎك -ي -ة ج -زءا م -ن
ق-ي-م-ت-ه-ا الشس-ه-ر اŸاضس-ي ل ي-رتبط
ب- - -اأي م- - -وؤشس- - -رات اق - -تصس - -ادي - -ة اأو

معطيات القتصساد الكلي».
البÒق اأوضسح اأن ا◊كومة الÎكية
ع- - -ازم- - -ة ع- - -ل- - -ى ت- - -وف Òالأج - -واء
اŸشس -ج -ع -ة ل -ل -مسس -ت -ث -م-ري-ن ،واأن-ه-ا
اأقدمت على اÿطوات الÓزمة من
اأج- -ل ا◊ي- -ل- -ول- -ة دون وق- -وع ب -عضص
ح- - -الت الضس- - -ع - -ف الق - -تصس - -ادي - -ة
والتقلبات اÙتملة.

’عÎأف بالدولة ألفلسسطينية
كولومبيا متم ّسسكة با إ

واششنطن تقطع مسشاعداتها اŸالية Ÿسشتششفيات القدسس اÙتلة

أأكد وزير أÿارجية ألكولومبي كارلوسس هوŸز تروخيلو ،أأنه ’ تغي ‘ Òقرأر رئيسس بÓده ألسسابق
خوأن مانويل سسانتوسسي أ’عÎأف بدولة فلسسطينية.
وذك -رت صس -ح -ي -ف -ة «إال ت -ي -م -ب -و»
اÙليةي أامسص ،أان تروخيلو الذي
يزور الوليات اŸتحدة  ،أاكد خÓل
م -ؤو“ر صس -ح -ف-ي ان-ه «ل ت-وج-د ل-دى
بÓدنا نية سسحب العÎاف بفلسسطÚ
 ...ول نفكر ‘ الرجوع عن ذلك ،
فكل شسيء سسيسستمر كما هو عليه».
وكان الرئيسص السسابق خوان مانويل
سس - -ان - -ت - -وسص ق- -د اعÎف ‘  3اوت
اŸاضس - -ي ب - -ف - -لسس- -ط Úك- -دول- -ة ذات
سس -ي -ادة ،وذلك ق -ب -ل أارب -ع -ة أاي -ام م-ن
ان-ت-ه-اء ولي-ت-ه وأاع-ل-ن خ-ل-ف-ه الرئيسص
إاي -ف -ان دوك -ي -ي اإلث -ن ÚاŸاضس-ي-ي أان
ق- -رار سس -ان -ت -وسص ب -العÎاف ب -دول -ة
فلسسطينية «ل رجعة فيه» وشسّدد على
أان اÛتمع الدو‹ يجب أان «يشسكل
جزءا من ا◊ل للصسراع الفلسسطيني
السسرائيلي» ،داعيا إا ¤إارسساء سسÓم
مسس -ت -دام ومسس -ت -ق -ر ب -اŸن -ط-ق-ة م-ن
خÓل حل الدولت.Ú
على صسعيد آاخر ،أابلغ وزير خارجية
تركيا مولود تشساوشص أاوغلو نظÒه من
الÈاغ - - - - -واي ل - - - - -ويسص أال - - - - -بÒت- - - - -و
كاسستيغليو ،Êأان أانقرة تعتزم فتح أاول
سسفارة لها لدى أاسسونسسيون وذلك بعد
ق-رار ب-اراغ-واي ن-ق-ل سس-ف-ارت-ه-ا ل-دى
إاسسرائيل من القدسص إا ¤تل أابيب.
وأاف -ادت صس -ح -ي -ف-ة «ال-دي-ل-ي صس-ب-اح»
الÎك -ي -ة ب -أان رئ -يسص ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة
ال -ب -ارغ -وي -ا Êك-تب ‘ ت-غ-ري-دة ع-ل-ى
م-وق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعي «توي»Î
أانه تلقى اتصسال هاتفيا من تشساوشص
أاوغلو أاخÈه أان أانقرة تعتزم فتح أاول
سسفارة لها لدى أاسسونسسيون».
وكانت وزارة خارجية باراغواي قد
أاع - -ل - -نت األرب- -ع- -اء اŸاضس- -ي إاع- -ادة
سسفارتها إا ¤تل أابيب ،بعد  3أاشسهر

التي هجروا منها عام  ،1948ورفع
ا◊صسار عن قطاع غزة.
وباسستشسهاد «أابو طيور» امسص ،يرتفع
ع-دد الشس-ه-داء ال-ذي-ن سس-ق-ط-وا ج-راء
ق - -م - -ع ا÷يشص اإلسس - -رائ - -ي- -ل- -ي ت- -لك
اŸسسÒات السس-ل-م-ي-ة ،م-ن-ذ ان-طÓقها
ن - -ه - -اي - -ة م- -ارسص اŸاضس- -ي ،إا174 ¤
فلسسطينًيا ،فيما أاصسيب نحو  9آالف
آاخ- - -ري- - -ن ،ب- - -حسسب وزارة الصس - -ح - -ة
الفلسسطينية

خنق ما‹

من نقلها ا ¤القدسص عقب اعÎاف
الوليات اŸتحدة باŸدينة اÙتلة
عاصسمة إلسسرائيل.
وردا ع -ل -ى ال -ق-رار أاع-ل-نت ا◊ك-وم-ة
اإلسس -رائ -ي-ل-ي-ة إاغÓ-ق سس-ف-ارت-ه-ا ل-دى
ب- -اراغ- -واي ‘ م -ا ق -ررت السس -ل -ط -ة
الوطنية الفلسسطينية فتح سسفارة لها
لدى أاسسونسسيون.

 174شسهيدأ مند بدء
مسسÒة «ألعودة»

أاع-ل-نت وزارة الصس-ح-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية،
امسص السس - -بت ،اسس - -تشس - -ه - -اد ط - -ف - -ل
فلسسطيني متأاثًرا بجروح أاصسيب بها،
ا÷م- -ع- -ة ،ق- -رب ا◊دود الشس- -رق- -ي- -ة

كوشس Ôقد يكون صساحب أŸقال
@ وأشسنطن :كثÒون يراهنون على أان غاريد كوشس،Ô
صسهر الرئيسص األمÒكي دونالد ترامب وزوج ابنته إايفانكا
هو كاتب اŸقال ›هول الكاتب الذي نشسرته نيويورك
تاÁز األربعاء اŸاضسي وتضسمن انتقادات حادة لÎامب.
هذا ما كتبه ديفد فون دريل ‘ واشسنطن بوسست ،مشسÒا
إا ¤أانه يتفق مع اŸراهن Úوأانه لو كان مكان كوشس Ôلكتب
ذلك اŸقال.
أسستهدأف أŸطار بالصسوأريخ
@ ألبصسرة :اسستهدفت نÒان الصسواريخ مطار البصسرة
امسص السسبت ،بعد ليلة من الحتجاجات.
وقالت مصسادر أامنية عراقية إان ›هول Úأاطلقوا ثÓثة
صسواريخ من طراز كاتيوشسا فسسقطت خارج ﬁيط مطار
البصسرة و ⁄تسسفر عن أاضسرار أاو إاصسابات.
وتقع القنصسلية األمريكية ‘ البصسرة بجوار اŸطار.

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

Ÿدي -ن -ة رف -ح ،ج -ن -وب -ي ق-ط-اع غ-زة،
خÓ- -ل مشس- -ارك- -ت- -ه ÃسسÒة «ال -ع -ودة
وكسسر ا◊صسار».
وقال أاشسرف القدرة ،اŸتحدث باسسم
الوزارة بغزة ‘ ،تصسريح مقتضسب ،إان
« الطفل أاحمد مصسباح أابو طيور (16
عاًما) ،اسستشسهد ‘ مسستشسفى غزة
األوروب- -ي؛ م -ت -أاث ً-را ب -ج -راح -ه ال -ت -ي
أاصس - -يب ب - -ه- -ا ،ا÷م- -ع- -ة ،م- -ن ق- -ب- -ل
الحتÓل اإلسسرائيلي شسرق رفح».
ويتظاهر آالف الفلسسطيني ،Úقرب
السس -ي -اج ال -ف -اصس -ل ،م-ن-ذ  30مارسص
اŸاضس- - -يÃ ،سسÒة ال- - -ع - -ودة وكسس - -ر
ا◊صس-ار؛ ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-عودة الÓجئÚ
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي Úإا ¤ق-راه-م وم-دن-ه-م

ذكرت مصسادر إاعÓمية ،أان مسسؤووًل
أامريكvيا ( ⁄تكشسف عنه) أابلغها بأان
الرئيسص األمريكي دونالد ترامب قرر
ق -ط-ع مسس-اع-دات ب-ق-ي-م-ة  20مليون
دولر ع - -ن مسس - -تشس - -ف - -ي - -ات ت- -خ- -دم
الفلسسطيني ‘ Úالقدسص اÙتلة.
ونقلت اŸصسادر عن اŸسسؤوول الذي
وصسفته بأانه يعمل بوزارة اÿارجية
األم- -ري- -ك- -ي- -ة ،أان ق- -رار ق- -ط- -ع ت -لك
اŸسساعدات «يأاتي ضسمن نهج موسسع
إلدارة ترامب بقطع اŸسساعدات عن
الفلسسطيني Úوتوجيهها إا ¤أاولويات
أاخرى».
وذكر اŸسسؤوول أان تلك اŸسساعدات
كان قد وافق عليها الكونغرسص ضسمن
اıصسصسات اŸالية للعام ا÷اري،
ل- -ك -ن إادارة ت -رامب ق -ررت ق -ط -ع -ه -ا
بالكامل.
وأاشسار إا ¤أان قرار قطع اŸسساعدات
ق -د ي -ؤوث -ر ع-ل-ى  5مسس-تشس-فيات على
األقل.
واألسس- -ب- -وع اŸاضس- -ي ،أاع -ل -نت وزارة
اÿارج - -ي - -ة األم - -ري - -ك - -ي - -ة ،ق - -ط - -ع
مسساعدات بÓدها اŸالية عن وكالة
األ· اŸت - -ح - -دة ل- -غ- -وث وتشس- -غ- -ي- -ل
الÓ-ج-ئ Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي« Úاألون-روا»،

17741

مع أنطÓق معركة أنتخابات ألكونغرسس

أاوبـ ـ ـ ـاما «يفت ـ ـ ـح النار» علـ ـ ـ ـى ترام ـ ـ ـب
وين ـ ـ ـ ـ ـدد بصشم ـ ـت ا÷مه ـ ـ ـ ـوريÚ

’مÒكي ألسسابق بارأك أوباما عن صسمته وفتح ألنار على تصسرفات
خرج ألرئيسس أ أ
خلفه ألرئيسس دونالد ترأمب ،كما ندد بصسمت أ÷مهوري Úإأزأء تصسرفات ترأمب،
وأتهمهم بتقويضس ألتحالفات ألدولية بتقاربهم مع روسسيا وبالتسسبب ‘ أرتفاع حاد
‘ عجز أŸوأزنة أ’–ادية.
وحث أاوباما الدÁقراطي Úعلى التصسويت ‘
انتخابات الكونغرسص التي Œرى ‘ نوفم ÈاŸقبل
وال -ع -م -ل ع -ل -ى إاع -ادة ال-ن-زاه-ة والحÎام وسس-ي-ادة
القانون للحكومة ،على حّد قوله.
وخÓل كلمة حماسسية له ‘ حفل بجامعة إالينوي
ÓخÓ- -ق ‘
ح - -يث تسس - -ل- -م ج- -اه- -زة «دوغÓ- -سص ل - -أ
ا◊ك -وم -ة» تسس -اءل أاوب -ام -ا «م -اذا ح -دث ل -ل -ح -زب
ا÷م- -ه -وري؟» ،وان -ت -ق -د اŸسس -ؤوول Úا÷م -ه -وريÚ
ال -ذي -ن «ي -ك -ت-ف-ون ب-تصس-ري-ح-ات م-عÎضس-ة غ-امضس-ة
عندما يتخذ الرئيسص ترامب مواقف فضسائحية».
وتابع أاوباما ( 57عاما) أان ا÷مهوري Úل يريدون
فيما يبدو ‡ارسسة أاي دور رقابي على سسياسسات
ترامب ،وشسدد على أان ذلك أامر غ Òطبيعي وليسص
من شسيم اÙافظ Úألن هناك «رؤوية تقول إان
حماية السسلطة ومن يدعمونها هي كل ما يهم حتى
وإان كانت تضسر بالبÓد» ،كما ندد بانتقادات ترامب
لعمل القضساء وتهجمه على الصسحافة.
وأاضساف «ليسص هكذا يجب أان تعمل دÁقراطيتنا»،
وذلك ‘ إاشس- -ارة إا ¤اŸع- -ل- -وم- -ات ال- -ت -ي كشس -ف -ه -ا
الصسحفي السستقصسائي بوب وودورد بشسأان طريقة
العمل الفوضسوية ا◊الية ‘ البيت األبيضص.
وبعد أان قدم صسورة سسوداوية جدا للوضسع السسياسسي
‘ البÓد حرصص أاوباما مع ذلك على اإلعراب عن
األم -ل ب -ت -حسس -ن ال-وضس-ع ،وق-ال «أام-ام ه-ذا ال-وضس-ع
السس -ي -اسس -ي السس -وداوي أارى ن -وع -ا م-ن ال-وع-ي ل-دى
اŸواطن Úع ÈالبÓد» ،موجها نداء حارا إا ¤كل
الدÁقراطي Úللتوجه إا ¤صسناديق القÎاع خÓل
النتخابات التشسريعية اŸقبلة.
وقال «عليكم أان تقÎعوا ألن دÁقراطيتنا على
اÙك» .وتابع «إاذا كنتم تعتقدون أان ل أاهمية
لÓنتخابات آامل أان تكون السسنتان اŸاضسيتان قد
غÒتا من نظرتكم هذه».
وأاع -رب أاوب -ام -ا ع -ن دهشس -ت-ه إازاء ﬁاول-ة ت-رامب
السستئثار لنفسسه Ãا تسسمى «اŸعجزة القتصسادية»
األمÒكية ،و‘ هذا الصسدد قال «عندما تسسمعون
أان الوضسع القتصسادي جيد تذكروا ببسساطة متى
بدأا هذا التحسسن».
ومن اŸقرر أان ينتقل أاوباما اإ ¤كاليفورنيا السسبت،

وأاوه- -اي- -و اÿم- -يسص اŸق- -ب- -ل ل- -دع- -م اŸرشس- -حÚ
الدÁقراطي ‘ Úهات ÚاŸنطقت.Ú
وŒرى النتخابات اŸقبلة ‘ السسادسص من نوفمÈ
اŸقبل لتجديد كامل أاعضساء ›لسص النواب الـ435
ونحو ثلث أاعضساء ›لسص الشسيوخ ،إاضسافة إا ¤حكام
 36ولية.
وتتوقع اسستطÓعات الرأاي “كن الدÁقراطيÚ
من انتزاع األكÌية ‘ ›لسص النواب.

قلق بأامÒكا من رئاسسة ترأمب
’من
Ûلسس أ أ

ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاسس -اب-ي-ع سس-يÎأاسص ال-رئ-يسص األمÒك-ي
دونالد ترامب ›لسص األمن الدو‹ وهو ما أاثار
قلقا وسسط إادارته وخارجها خوفا من أان يسسلك
ال -رئ -يسص Ãؤوسسسس -ة دول -ي -ة م -ث -ل -م -ا ك -ان يسس-لك ‘
برنا›ه «اŸتدرب» بـتلفزيون الواقع.
وتقول نيويورك تاÁز ‘ تقرير لها إان ترامب
سسيجد نفسسه نهاية الشسهر ا÷اري ‘ اŸوقع الذي
يسستمتع به أاك Ìمن أاي موقع آاخر؛ ‘ مقدمة
مائدة مصسقولة يسسمح بالكÓم Ÿن يريد وÁنع من
ل يريد.
ُيذكر أان رئاسسة ›لسص األمن دورية ومدتها شسهر
واح -د ي -ت -م-ت-ع خÓ-ل-ه-ا ال-رئ-يسص ب-ا◊ق ‘ اخ-ت-ي-ار
اŸوضسوع الذي يريد أان يكون الÎكيز عليه .وقد
اختار ترامب أان يركز على إايران.

توقعات بفوز تاريخي لليم ÚأŸتطرف

السشويد على موعد مع ا’نتخابات العامة اليوم

Œري اليوم األحد النتخابات
العامة ‘ السسويد .و‘ اŸعتاد
ل ت -ل -فت ه -ذه الن -ت -خ -اب -ات ‘
ال -دول اإلسس-ك-ن-دن-اف-ي-ة (الÔوي-ج
وال -دا‰ارك والسس-وي-د) األن-ظ-ار
إاليها ،غ Òأان هذه النتخابات
سس - -ي- -ك- -ون ل- -ه- -ا م- -ذاق خ- -اصص.
فالسسياق األوروبي والدو‹ Áوج
ب -ت -غÒات ك -بÒة أاه -م-ه-ا ارت-ف-اع
رصس- -ي- -د ا◊رك- -ات ال- -ي- -م -ي -ن -ي -ة
اŸتطرفة ‘ ا◊ياة السسياسسية
وحظوتها لدى الناخب .Úكما أان
األوضساع على الصسعيد الداخلي
ح -ب -ل -ى ه -ي األخ -رى ب -ت -وت -رات
تزداد يوما وراء آاخر ،عكسستها
اسستطÓعات الرأاي التي ترجح
ف- -وز ح- -زب «ال- -دÁق -راط -ي -ون»
اليميني اŸتطرف ،ليصسبح ثاÊ
أاك Èق- -وة سس- -ي -اسس -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د
مقابل تراجع وفقدان األغلبية
الŸÈانية ◊زب رئيسص الوزراء
شس -ت -ي -ف -ان ل -وف( ÚالشسÎاك -ي-ون
ال-دÁق-راط-ي-ون) ،ال-ذي ي-ه-ي-م-ن
ع -ل -ى السس -ي -اسس-ة ‘ ال-بÓ-د م-ن-ذ
ثÓثينات القرن الفائت.
تسسود حالة من الÎقب وا◊ذر
‘ السس -وي -د ،م -ع وصس -ول م -وع-د
الن - - -ت - - -خ- - -اب- - -ات الŸÈان- - -ي- - -ة
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ألسسجن  14يوما للمسستشسار ألسسابق
@ وأشس -ن -ط-ن :ح -ك -مت ﬁك -م -ة ف-درالّ-ي-ة ع-ل-ى ج-ورج
ب-اب-ادوب-ول-وسص ،اŸسس-تشس-ار ال-دب-ل-وم-اسس-ي السس-ابق لدونالد
ترامب ،بالسسجن  14يومًا بسسبب كذبه ‘ التحقيق حول
التواطؤو اÙتمل ‘ العام  2016ب Úموسسكو وفريق حملة
اŸرشّسح ا÷مهوري لÓنتخابات الرئاسسية األمÒكية.
ك - -م - -ا ّ” ف - -رضص غ - -رام - -ة ق- -دره- -ا  9500دولر ع- -ل -ى
بابادوبولوسص البالغ من العمر  31عاًما.
دفاعا عن ألسسجناء ألسسياسسيÚ
@ ماناغوأ  :شسل إاضسراب للقطاع اÿاصص دعا إاليه
–الف اŸعارضسة ‘ نيكاراغوا للمطالبة باإلفراج عن
مئات «السسجناء السسياسسي »Úواسستئناف ا◊وار مع حكومة
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الرئيسص دانيال أاورتيغا ،العاصسمة ماناغوا جزئيا.
وي -أات -ي ه -ذا اإلضس -راب ‘ إاط -ار األزم-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
تشسهدها نيكاراغوا وقتل خÓلها أاك Ìمن  300شسخصص منذ
افريل.
رئيسس ألفيليب Úيلوم صسديقه
@ ماني : Óأالقى رئيسص الفيليب Úرودريغو دوتÒتي امسص،
اللوم على الرئيسص األمÒكي دونالد ترامب ،بعد ان وصسل
ال-تضس-خ-م ‘ الرخ-ب-ي-ل السس-ي-وي ألع-ل-ى مسس-ت-وي-ات-ه ‘ تسس-ع
سسن ،Úما أاضسر بصسورة الرئيسص صساحب الشسعبية الكبÒة.
ودوتÒتي ،اŸعروف بتصسريحاته الغاضسبة ،كان ناقدا لذعا
للوليات اŸتحدة ،قبل أان يغ Òلهجته Œاه واشسنطن بعد
انتخاب قطب العقارات الÌي رئيسسا ‘ تنوفم.2016 È

«ريسس-ت-اغ»ال-ي-وم  ،ح-يث أاظ-ه-رت
اسستطÓعات رأاي أاجرته البÓد،
Óح -زاب ال -ي -م -ي -ن -ي -ة
صس -ع -وداً ل  -أ
اŸت-ط-رف-ة اŸن-اهضس-ة لÓجئ،Ú
وت-راج-عً-ا ل-ق-وى ال-يسس-ار وال-يمÚ
الوسسط.
وي -ق-ول ﬁل-ل-ون سس-ي-اسس-ي-ون ،أان
ح- -زب «دÁق -راط -ي -ي السس -وي -د»
ال -ي -م -ي -ن -ي اŸت -ط -رف ،ي -ن-افسص
بشسدة للحصسول على عدد أاكÈ
من اŸقاعد على حسساب حزب
«الشسÎاكي الدÁقراطي» وهو
ا◊زب ا◊اكم ‘ البÓد.
ويشسعر الÓجئون بالقلق خاصسة
بعد أان ارتفعت نسسبة اŸؤويدين
ل -ق -وى ال -ي -م Úال -ت -ي ت -دع-و إا¤
ترحيل الÓجئ Úغ ÒالشسرعيÚ
وغ - - - -ل - - - -ق األب - - - -واب ‘ وج- - - -ه
اŸهاجرين ا÷دد.
وبّين السستطÓع ،أان السسويديÚ
Áي - -ل - -ون ل- -ل- -تصس- -ويت ل- -ل- -ي- -مÚ
اŸتطرف ،ونقطة اÙورية بÚ
األحزاب الرئيسسية ‘ البÓد هي
مسس- -أال- -ة الÓ- -ج- -ئ Úم- -ن ج- -ه- -ة
وت- -ق- -ل -يصص ال -رع -اي -ة الصس -ح -ي -ة
والجتماعية من جهة أاخرى.
وشس- -ه- -د ع -ام  ،2010أاول ف - - - -وز
◊زب دÁق - -راط- -ي- -ي السس- -وي- -د
ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-ط-رف Ãقاعد ‘

ال -ريسس -ت -اغ ع -ن-دم-ا حصس-ل ع-ل-ى
نسس - -ب- -ة  ‘ 5.7اŸئ - - - -ة م- - - -ن
األصسوات ،وارتفعت تلك النسسبة
ع - -ام  2014ل -تصس-ب-ح ‘ 12.9
اŸئة ،أاي  42مقعدا من أاصسل
 .349و‘ اسستطÓع هذا العام
ترتفع النسسبة ‘ بعضص اŸناطق
إا ¤أاك Ìمن  ‘ 20اŸئة ،وهي
نسس- -ب- -ة ي- -ع -تÈه -ا الشسÎاك -ي -ون
ال - -دÁق - -راط - -ي - -ون «خ - -طÒة»،
وسس -ت -حسس -م ال -نسس -ب -ة ال -ن -ه -ائ -ي-ة
Ÿؤويديه ‘ تصسويت اليوم.
واسستهدف اليم ÚاŸتطرف ‘
ح-م-ل-ت-ه الن-ت-خ-اب-ية فئة الشسباب
وخاصسة اŸقيم ‘ Úاألرياف،
ح -يث ف -رصص ال -ع -م-ل اÙدودة
ب -حسسب دع -اي -ت -ه -م وح -م -ل -ت -ه-م
النتخابية.
ومع صسعود فرصص ‚اح اليم،Ú
تسسود ضسجة وتوتر ‘ األوسساط
السس - -ي - -اسس- -ي- -ةŒ ،اوزت ا◊دود
السس- -وي -دي -ة ،وارت -ف -عت أاصس -وات
اليميني ‘ Úدول أاوروبية أاخرى.
ب-ي-ن-ه-م زع-ي-م ال-ي-م ÚالÈي-ط-اÊ
ن- - -اي- - -ج- - -ل ف - -رج ،ال - -ذي ه - -ن - -أا
دÁقراطيي السسويد اŸتطرفÚ
‘ ت - -غ- -ري- -دة ل- -ه ع- -ل- -ى م- -وق- -ع
ال -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي ،ت-ويÎ
ترحيبًا بنجاح هذا ا◊زب.

’عدأم على  75متهما
أ◊كم با إ
@ أل -ق-اه-رة  :أاصس -درت ﬁك -م -ة ج -ن-اي-ات ال-ق-اه-رة امسص
السسبت ،أاحكاما باإلعدام شسنقا على  75متهما بينهم أاعضساء
ق -ي -ادي -ون ‘ ج -م -اع -ة اإلخ -وان اŸسس -ل -م ‘ Úقضس -ي -ة فضص
اعتصسام رابعة كما قضست Ãعاقبة  47متهما ،بينهم اŸرشسد
ال -ع -ام ÷م -اع -ة اإلخ-وان اŸسس-ل-مﬁ Úم-د ب-دي-ع ،ب-السس-ج-ن
اŸؤوبد  25عاما.
وقالت مصسادر قضسائية إان اÙكمة حكمت أايضسا على 374
متهما بالسسجن اŸشسدد  15سسنة.
‘ أنتظار رسسالة كيم جونغ
@ فارغو :أاعلن الرئيسص األمÒكي دونالد ترامب أانه ينتظر
رسسالة «إايجابية» جديدة من الزعيم الكوري الشسما‹ كيم
جونغ أاون تفيد بأان مفاوضسات نزع السسÓح النووي من شسبه
ا÷زيرة الكورية ل تزال قائمة بعد أاسسابيع على توقفها.
وقال ترامب «أاعلم أان رسسالة ‘ طريقها إا‹ ،رسسالة شسخصسية
‹ من كيم جونغ أاون ” تسسليمها عند ا◊دود» ،مضسيفا
«أاعتقد أان الرسسالة سستكون إايجابية».

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ
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اÛاهـــد العابـــد رحمــا Êفــي شسهـــادة مثÒة لـــ«الشسعب»:

إالتحقـ ـ ـ ـت بصشفـ ـ ـوف جيـ ـ ـشش التحريـ ـ ـر Ãنطقـ ـ ـة األولـ ـ ـى ‘ سشـ ـ ـن الـ 15
لوراسس زاخرا ببطولت رجالها ونسسائها ،و ⁄يسستوف حقه
ما يزال تاريخ منطقة ا أ
من الكتابات التاريخية ،قصسصس رجال عظماء ل تنتهي بعدد شسهدائها ،من هؤولء الرجال
الذين إالتقيناهم لدى زيارتنا لباتنة وتشسرفنا با◊ديث معه Ÿا سسمعناه من قصسصس مشسوقة عن
تضسحيات أاجدادنا اÛاهد العابد رحما Êالذي يشسغل حاليا الم Úالولئي Ÿنظمة اÛاهدين
بباتنة.
لدلء بشسهادته عما عايشسه إابان حرب التحرير
رغم أانه ‘ البداية رفضس اÛاهد رحما Êا إ
الوطني ،بسسبب أان بعضس الصسحفي Úل يدونون ما قاله ،لكن بعد إا◊اح وافق على ا◊ديث ،
لسسف مغيبون ‘ الذاكرة الوطنية.
مقدما لنا أاسسماء مناضسل Úكانوا أابطال ‘ ا÷هاد لكنهم ول أ

سسهام بوعموشسة

شسخ
صسيات بارزة
 ⁄تنل حقها
من الكتابة
التاريخية

‘‘

ال -ح -ديث ك -ان شش -ي -ق -ا م -ع
ع -م-ي ال-ع-اب-د ،ع-ن ذك-ري-ات ح-رب ال-ت-ح-ري-ر
الوطني بمنطقة األوراسس التي تحملت عبء
ال -ث -ورة وقسش -اوة السش -ت -ع -م -ار ،وف-ي ك-ل م-رة
ي -ت -ذك -ر رف -ق -اء ال -درب ال -ذي -ن أاخ-لصش-وا ف-ي
الجهاد يذرف دموعا بريئة وصشادقة نابعة
من رجل أادى واجبه بحق من أاجل اسشترجاع
السشيادة الوطنية رفقة إاخوانه في النضشال.
كان ششديد الحرصس على تقديم المعلومات
التاريخية الصشحيحة وبدقة قائ Óل «الششعب»
 »:عيب علي أان تأاتيني صشحفية من جريدة
«الششعب» بالعاصشمة ول أاقدم لها المعلومات
الدقيقة .فهذا تاريخ ل ينبغي أان يحرف».
وأاششير هنا إالى أانه طيلة حديثه معنا يتكلم
عمي العابد عن نضشال رفقائه بينما يتحدث
قلي Óعن نفسشه ومسشيرته النضشالية ،وهذا
نعم التواضشع الذي يتحلى به.
م- -ن م- -وال- -ي- -د م- -اي سش -ن -ة  1942بمنطقة
األوراسس ،إال -ت -ح -ق بصش -ف -وف ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني سشنة  1956ولم يتجاوز سشن  15سشنة ،
ناضشل عمي العابد على ثÓث مراحل األولى
ف -ي ال -ك -ت -ي -ب -ة ال -مسش -ل -ح -ة ،ع-ل-م-ا أان السشÓ-ح
بالمنطقة لم يكن متوفرا ،وقد اقترح عليه
اب-ن ع-م-ه حسش-ي-ن ب-ول-ح-ي-ة ال-ذي ك-ان ضش-اب-طا
بجيشس التحرير وهو ششخصشية بارزة ذات هبة
اسشتششهد بنقاوسس بسشبب وششاية إارسشاله إالى
ت -ونسس ل -ل -دراسش-ة ،ل-ك-ن-ه رفضس وفضش-ل ال-ب-ق-اء
بمنطقته للجهاد وتحرير الوطن ألنه لم يدرك
م-ع-ن-ى ال-دراسش-ة وأاه-م-ي-ت-ه-ا ف-ه-مه الوحيد هو
الكفاح المسشلح خاصشة بعد اسشتششهاد ششقيقه،
قائ Óإلبن عمه الذي كان متوجها إالى تونسس»:
لو ذهبت الى تونسس ل يتركونني أارجع ألني
صشغير».
فضشل إابن عمه أان ل يضشغط عليه ويترك له
ح -ري -ة الخ -ت-ي-ار ،وه-ن-ا ي-ت-ذك-ر ع-م-ي ال-ع-اب-د
ح -ادث -ة وق -عت ل-ه ح-ي-ن ك-انت ال-دوري-ة ب-غ-اب-ة
كيميل تهم بالمغادرة ،وكان حينها يتكلم مع
ابن عمه الذي اقترب منه ليسشلم عليه قبل
الذهاب ،بحيث كان حام Óمسشدسشا من نوع
«طامسشون» به رصشاصشة واحدة ،فنزع الحزام
من بطنه ووضشعه على خسشر المجاهد العابد.
وقال له»:احتفظ بهذه الرصشاصشة يأاتي اليوم
التي تحتاجها فيه ،حذاري أان ترميها كنت
صشغير ول أادرك أاهمية األمور».
سشارت بعدها الدورية وكلما يتذكر ابن عمه
الذي اسشتششهد تنهمر دموعه ،ويضشيف أانه وقع
خÓف في األوراسس آانذاك ،ما أادى إالى تعيين
سشي علي النمر قائد المنطقة الثانية وطلب
من قائد الكتيبة سشي أاحمد رحمه الله بأاخذ
ج-ن-وده ل-ل-ت-ج-ول ف-ي وادي ع-اب-دي-ن ،ف-ان-ط-لق
الجميع إالى غابة تمنطوت بأاريسس وتناولوا
عششاءهم هناك ثم اسشتكملوا المسشيرة نحو
واد عابدين ،وفي ذلك اليوم كان سشي احمد
نواورة رفقة مجموعته في اواخر نوفمبر او
ديسش -م -ب -ر ذاه-ب-ي-ن ن-ح-و ت-ونسس ،وصش-دف-ة ك-ان
ج-ن-ود ال-ك-ت-ي-ب-ة ن-ائ-م-ي-ن ف-ي ال-غ-اب-ة ،فسشمعوا
ضشجيجا فنهضس عمي العابد مع قائد الكتيبة
ف-وج-دوا ك-ت-ي-ب-ة م-ن ال-ولي-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-م-ن-طقة
ال -ق -ب -ائ-ل تضش-م ح-وال-ي  120شش-اب-ا م-توجهين
للدراسشة بتونسس و بدون سشÓح فقط قائد
الكتيبة من يحمل السشÓح.
ت-ق-رب-وا م-ن-ه-م وط-لب ق-ائ-د ال-ك-ت-ي-بة لمنطقة
األوراسس وط -لب م -ن -ه م -ن-ح-ه-م السشÓ-ح ال-ذي
بحوزته كون رصشاصشة واحدة تكفيه ليعطيه
لعمي العابد الذي كان فتى صشغيرا ،فسشلم
قائد كتيبة الولية الثالثة البندقية وقال له «كن
رج .»Óويأامل المجاهد العابد لو التقى بذلك
المناضشل مرة أاخرى ألنه حينها لم يكن ينتبه
ال -م -ن -اضش-ل-ون ل-لسش-ؤوال ع-ن اسش-م ال-م-ج-اه-دي-ن
اآلخرين.
وفي المرحلة الثانية انتقل المجاهد العابد
ل-ل-ع-م-ل ف-ي ك-ت-ي-ب-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-راب-عة مع سشي

م -ح -م -د الصش -غ-ي-ر ع-ب-د الصش-م-د ،ال-ذي
حسش -ب -ه ك -ان شش -خصش -ي -ة ب -ارزة ف-ي األوراسس و
درسس ف -ي ت -ونسس واخ -ذ ت -دري-ب-ات ك-ب-ي-رة ف-ي
ال -ق -اه -رة وب -ع -د السش -ت -ق Ó-ل ت -ول -ى م-درسش-ة
الششرطة بسشيدي بلعباسس ،ثم أاصشبح محافظا،
ل -دي -ه ك -ت -اب ج -ي-د ع-ن مسش-ي-رت-ه،وق-د ت-وف-ي
مؤوخرا .عمل عنده مدة طويلة بعدها جاء
األخ سش - -ي إاسش - -م - -اع- -ي- -ل
مختاري يوم اسشتششهاد
سش-ي ع-ل-ي ال-ن-م-ر ،ك-انوا
ح-ي-ن-ه-ا ب-م-ن-ط-ق-ة ششلية
ف -ط -لب م -ن م -ح -دث -ن-ا
ال - -ذه - -اب م - -ع- -ه إال- -ى
م- -ن- -ط- -ق- -ة سش -ط -ي -ف،
ق -ائ  »:Ó-ط -ل -بت م -ن-ه
ضش - -رورة اسش - -تشش- -ارة
ق -ائ -د ال-ك-ت-ي-ب-ة ال-ت-ي
انضش-وي ت-ح-ت-ه-ا ل-وصش-يفي
أاح -م-د وال-ذي ك-ان ب-ال-نسش-ب-ة ل-ي ب-م-ث-اب-ة األب
وال-م-رب-ي ،ك-ون-ه ي-ت-وف-ر ع-ل-ى أاخÓ-ق وشش-هامة
رغ-م مسش-ت-واه ال-ت-ع-ل-ي-م-ي ال-م-ح-دود جدا ،لكن
Óسش- -ف ه -ذه الشش -خصش -ي -ة م -ن ال -م -نسش -ي -ي -ن
ل - -أ
والمغيبين في الكتابات التاريخية».
ويضش -ي -ف ال -م -ج-اه-د ع-م-ي ال-ع-اب-د أان م-ن-زل
عائلته كان يقع في الجبل ،أاي هو المنزل ما
ق -ب -ل األخ -ي -ر ع -ن ال -غ-اب-ة ،ف-ي ح-ي-ن ال-م-ن-زل
ال -م -ح -اذي ل -ل -غ -اب -ة صش -اح -ب-ه م-زي-ان م-ح-م-د
األخضشر الذي فر مع الششهيد بن بولعيد من
السش -ج -ن ،وه -و اآلن ي-ق-ط-ن ف-ي ب-ل-دي-ة ت-ك-وت
ششخصس نزيه ل يحرف التاريخ ،على حد قول
عمي العابد.
ع-ن-د اسش-تشش-ه-اد شش-ق-ي-ق-ه ف-ي غ-ابة أامششطوح
هرب إالى منطقة ششلية ،وبقي هناك عند
أاعمامه لمدة ششهر ،حيث طلب منهم تجنيده
ف-رفضش-وا رفضش-ا ق-اط-ع-ا ب-ح-ك-م سش-ن-ه الصش-غ-ير
الذي ل يسشمح له بالجهاد ،رغم إالحاحه بأانه
مسشتعد لتنفيذ أاي عملية أاو أامر يطلب منه ،إال
أان أاقاربه أارسشلوه فورا إالى منزله عند والدته
التي كانت كل ليلة تطبخ الطعام للمجاهدين،
وفي احد األيام قال لها »:إاذا أاردتني أان ل
أاهرب أاطلبي من عمي أاحمد أان يجندني في
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ،ك-ي ل ت-ق-ت-ل-ن-ي ف-رنسش-ا أامام
أاعينك؟ فردت متسشائلة عما فعلته كي يفكر
إاب- -ن- -ه- -ا ف- -ي ال- -ه- -رب م -ن
ال -م -ن -زل ع Ó-وة ع-ل-ى أان-ه
صشغير ،فلم
تسشتطع
وال- - - -دت- - - -ه رفضس
طلب سشي أاحمد
ال- - - - - - -ذي ك - - - - - -ان
يحترمها
وي- -ن- -ادي -ه -ا أام -ي،
ك- - -م- - -ا أان- - -ه إاب - -ن
قريتهم.
وه -ن -ا ي-ت-وق-ف
ع - -م - -ي ال - -ع- -اب- -د
ي - -ذرف ال - -دم- -وع
وي -ق -ول »:ف -ك -رت
أام- -ي ق- -ل- -ي Ó- -ث -م
قالت لعمي أاحمد
خ -ذ إاب -ن -ي ي-م-وت
م - -عك ،ع - -ن- -دم- -ا
أاتذكر ذلك أابكي بحرقة ،ششيء صشعب أان
ت -ط -لب األم ت -ج-ن-ي-د إاب-ن-ه-ا وه-و صش-غ-ي-ر ،إان-ه-ا
ششجاعة كبيرة من والدتي».
ويضشيف »:طلب مني عمي أاحمد ارتداء
مÓبسشي وكلفني بأاعمال كانت بمثابة أاششغال
ششاقة كالحراسشة لي Óوجمع الحطب وغيرها
ليصشنع مني رج ،ÓخÓل أاربع أاششهر ششعرت
أانني تغيرت وأاصشبحت افهم األمور» ،بعدها
ت -ن -ق -ل ال -م -ج -اه -د ال -ع -اب-د م-ع ال-م-دع-و سش-ي
إاسش -م -اع -ي -ل وه-و مسش-ؤوول م-ت-خ-رج م-ن ج-ام-ع

ال- - -زي- - -ت - -ون - -ة إال - -ى
ال -م -ن -ط -ق -ة األول -ى
سش - -ط- -ي- -ف ،-ح- -يث
أاودع -ه ع-ن-د م-ح-م-د
الصشغير عبد الصشمد
ليأاخذه بعد إاتمام مهمته ،لكن ششاءت األقدار
أان يسشتششهد سشي إاسشماعيل في الطريق.،

الششهيد سشي إاسشماعيل ﬁفوظ
لعب دوره كطبيب بامتياز

وبعد مدة تأاتي مراسشلة من الناحية  ،تطلب
ششباب ششجعان يحسشنون القراءة والكتابة ألن
مسش-تشش-ف-ى ال-ولي-ة األول-ى ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-ك-ي-مل
بحاجة إالى مثل هؤولء الششبان .فتم تعيين
عمي العابد من طرف محمد الصشغير ،وتم
تحويله إالى هذا المسشتششفى الذي يقع بغابة
كيمل.علما أان هذا المسشتششفى كان متنقÓ
وف -ي ك -ل م -رة ي -غ -ي -ر م -ك -ان -ه ع -ن -د اك-تشش-اف
السش- -ل -ط -ات السش -ت -ع -م -اري -ة م -ك -ان -ه -م ،وك -ان
المسشتششفى في البداية مجرد مركز صشحي
صشغير في سشنة  ،1955بسشبب غياب ممرضشين
مؤوهلين ،وأاول من وصشل إاليه سشي إاسشماعيل
محفوظ هو من منطقة القبائل الذي كان
ي -درسس ف -ي م -ج -ال الصش -ي -دل -ي-ة ال-ت-حضش-ي-ري-ة
بالعاصشمة.
وعند اندلع الثورة أاخبر زوجته بأانه ذاهب
إالى الجبل عند الششهيد بن بولعيد ،و باألوراسس
فتح هذا المركز الصشحي و لعب فيه دور
ط -ب -يب ب-ام-ت-ي-از وأاول م-ريضس مصش-اب إاصش-اب-ة
خطيرة و عالجه السشيدة بوسشتة أام هاني وهي
حاليا على قيد الحياة تقطن في تكوت،
ح- -يث أان- -ه ف- -ي  19ن-وف-مبر  ،1954ح-ي-ن
وصشلت القوات الفرنسشية للمنطقة ،حاولت
العتداء على أاربع بنات من القرية ،لكنهن
قاومن وقتلن عسشكري برتبة نقيب.
بالمقابل قتل العسشكر الفرنسشي زوج أام
هاني ،وضشربوها بسشبع طعنات خنجر في
البطن ،لكنها لم تمت ولهذا اطلق عليها
اسش- -م «الشش- -ه- -ي- -دة ال- -ح- -ي- -ة» ،ف- -ح- -م -ل -ه -ا
ال -م -ج -اه -دون ع -ل -ى ن -ق -ال -ة م-ن ال-ح-طب
وأاخ -ذت ال-ى ال-م-رك-ز الصش-ح-ي ال-م-ت-واج-د
بغابة كيمل للعÓج لمدة  40يوما إالى أان
Óسش -ف ال -ف -ت -ي -ات األخ -ري-ات
شش -ف -يت ،ول  -أ
اسشتششهدن في تلك اللحظة بعد عراك مع
العسشكر الفرنسشي.
المسشتششفى كان مثل المخابئ يضشم
م -م -رضش -ي-ن ق-ادم-ي-ن م-ن ك-ل ج-ه-ة،
منهم من كانوا متعلمين بالمدارسس
شش- -ب- -ه ال- -ط- -ب- -ي وآاخ- -رون خضش -ع -وا
ل -ت -دريب قصش -ي-ر  ،ب-ن-اء ع-ل-ى م-خ-ط-وط ك-ت-ب-ه
البرفسشور تومي هو عبارة عن دليل تمريضس
يتعلمون منه ،وبقي المجاهدون يعانون من
نقصس في العمليات ،والدواء الذي كان يجلبه
ال - -م - -م - -رضش - -ون إال - -ى ال - -م - -راك - -ز سش- -واء م- -ن
المسشتششفيات عن طريق األطباء ذوي ثقة.
كان المجاهدون يتنقلون مع المسشتششفى إالى
غ- -اي- -ة سش -ن -ة  ،1960ت- -اري- -خ دخ- -ول ال- -ح -ل -ف

تسسجيل
الشسهادات
ا◊ية
حفاظ على
الذاكرة
الوطنية

‘‘

األطلسشي الذي قام بأاربع عمليات كبرى منها
المنظار»  ،وفي  12اكتوبر  1960جاء امر ليÓ
للخروج من الغابة ،فإافترق كل مجاهد وأاخذ
م -ج -م -وع -ت-ه وك-ان م-ح-دث-ن-ا رف-ق-ة عسش-ك-ري
ب -ل -ج -ي -ك-ي ه-رب م-ن ال-ج-يشس ال-ف-رنسش-ي وه-و
مصشاب ،كلف بحمايته ومعاملته معاملة جيدة
ه -و واب -ن ع -م -ه ال -مصش -اب ايضش -ا وك -ل-ف اح-د
ال -م -ن-اضش-ل-ي-ن ي-دع-ى ل-وصش-ي-ف-ي ل-ل-مشش-ي م-ع-ه
كحماية مدة ليلة ونصشف ،وعند وصشولهم إالى
م-ن-ط-ق-ة ع-ي-ن ال-ك-رم-ة ال-ق-ري-ب-ة من فرغوسس،
قضشوا ليلة كاملة التي ششهدت قصشف الحلف
األطلسشي الذي جاء خصشيصشا لتحطيم منطقة
األوراسس ل- -ك- -ن -ه -م ل -م ي -ن -ج -ح -وا  ،وق -د ن -ج -ا
بأاعجوبة.
ل -ك -ن ع -م-ي رح-م-ان-ي ل-م يشش-أا ت-رك اب-ن ع-م-ه
ال -م -ج -روح ،ال-ذي ط-لب م-ن-ه ال-م-غ-ادرة ك-ون-ه
جريح ل يسشتطيع المششي وخوفا من أان يلقي
عليه الجيشس الفرنسشي القبضس ،وفي طريقه
إالتقى بأاحد رفقاء بن بولعيد وأاخبره بقصشف
طائرات الحلف األطلسشي ،وعند ابتعاده عن
المكان بمسشافة  10كلم تم قصشف المكان
ب-ق-ن-ب-ل-ة ف-إاف-ت-رق ال-ج-م-ي-ع ،وع-ن-د ال-ع-ودة في
المسشاء لم يجد عمي العابد أاحدا فقد أامسشك
الجيشس الفرنسشي بالبلجيكي وابن عمه  ،ثم
قتلوا البلجيكي عندما لم يحصشلوا منه على
م -ك-ان ال-م-رك-ز  ،ق-ائ »:Ó-اأت-ذك-ر أان ل-ه ب-ن-ت-ي-ن
وزوج -ت -ه ك-ل ي-وم ك-ان ي-ن-ظ-ر لصش-ورت-ه-م ،ل-ك-ن
ف -رنسش -ا ل -م ت -رح -م -ه ألن -ه ه -رب م -ن ع-ن-ده-ا
لÓلتحاق بالثورة».
وهنا يتوقف المجاهد رحماني ليششيد بكفاءة
ووطنية أاحد األطباء يدعى عثمانة محمود
مختصس في المسشالك البولية وكان مدير في
مسشتششفى بأالمانيا سشنة  ،1957وترك ما كان
يعيششه فيه من نعيم وجاء إالى األوراسس ،أاين
أاجرى عمليات ناجحة منها نزع عين مجاهد
اسشمه سشي موزاوي أاصشيب بطلقة نارية وذلك
ت -حت شش-ج-رة ال-ع-رع-ار ،ب-ع-ده-ا ارت-اح  ،ل-ك-ن-ه
Óسش -ف أاصش-يب ب-ال-ج-ن-ون ،ويضش-ي-ف أان-ه ب-ع-د
ل -أ
دخول الحلف األطلسشي وقع ضشياع كبير في
ال -م -م -رضش -ي-ن م-ن-ه-م اإلخ-وة م-ب-روك وصش-ل-ي-ح
تربينت أاحدهما اسشتششهد في سشوق أاهراسس
وأاخ -ر ف -ي وع -ي -ن ال -ب -يضش -اء شش -ب-ان ك-ال-غ-زلن
وهناك من اسشتششهد بتبسشة .
م- -وازاة م- -ع ذلك اسش -تشش -ه -د ب -ودة ال -م -ك -ل -ف
بالصشحة في ناحية ششلية الذي خرج سشنة 1956
ولم يعد إالى الجزائر لكنه طلب ترخيصس ليعود
لرؤوية أاولده ،لكنه اسشتششهد سشنة  1961فأارسشل
ع-م-ي ال-ع-اب-د ل-ت-ع-ويضش-ه ف-ي م-ن-ط-ق-ت-ي ششلية
وخنششلة والمناطق األخرى كان ذلك في أاوائل
 ،1961إالى غاية وقف إاطÓق النار.
أاثناءها كان محدثنا في منطقة خنششلة مع
الكتيبة لتناول العششاء عند الششيخ بسشة مسشعود
 ،ب -ح -يث ك -انت ال -م-ن-ط-ق-ة م-ح-اط-ة بسش-ي-اج ،
وحسشب عمي العابد فقد كانت لهذا الششيخ
ال- -ك -ب -ي -ر أاسش -رة ب -م -ث -اب -ة آالت ح -ي -ن يصش -ل
المجاهدون تغسشل مÓبسشهم ويصشلهم األكل
في الحين  ،في تلك الليلة كانوا ينتظرون
إاعÓن الحكومة عن وقف إاطÓق النار ليبيتوا

بإاحدى البيوت ،لكن في حالة عدم اإلعÓن
ع-ن-ه سش-يصش-ع-دون ل-ل-ج-ب-ل لسش-ت-ك-م-ال ال-ق-ت-ال،
وع-ن-د خ-روج-ه-م إال-ى م-ن-ط-ق-ة نصش-ي-غة سشمعوا
البيان فمكثوا في إاحدى المنازل ،وفي الصشباح
كثرت حركة السشتقÓل .
ويعود عمي العابد للحديث عن المجاهد سشي
م -وزاوي ال -ذي ي -ق -ط -ن ح -ال -ي -ا ف-ي ف-وك-ة 02
بمحاذاة القليعة ،قائ « :Óذات يوم كنت في
عين النعجة ،نظمنا مسشابقة إلدخال طلبة في
سش -لك شش -ب-ه ال-ط-ب-ي ال-عسش-ك-ري ،وج-دت ورق-ة
مكتوب عليها موزاوي ،سشأالت الطالب عن اسشم
والده الذي فقد عينه إابان الثورة باألوراسس،
ط- -ل- -بت م- -ن- -ه إاخ- -ب- -اره ب- -زي- -ارة» ،ويضش -ي -ف :
«ششخصشية أاخرى غير معروفة هي مÓح أاحمد
من بوفاريك كان مÓكم قبل الثورة جاء في
دورية للولية الرابعة ،توقفوا عندنا باألوراسس
 ،بحيث أاصشيب بمرضس خطير وحاول الدكتور
عثامنة والمرحوم محفوظ إاسشماعيل إانقاذه
لكنه توفي».

«بابوششت»اأول معركة بغابة
كيمل عام 1954

وي-واصش-ل ال-م-ج-اه-د ح-دي-ث-ه ب-ال-ق-ول أان-ه ح-ين
قدوم الحلف األطلسشي بتاريخ  12أاكتوبر 1960
جاءهم أامر للخروج لي Óمن منطقة كيميل،
فخرجوا و نظرا للحالة الصشحية المتدهورة
للمÓكم أاحمد مÓح ،تم وضشعه في كهف كي ل
يصش -اب ب -أام-ط-ار وت-رك-وا ل-ه ال-م-ؤوون-ة (ال-ح-ل-يب
والروينة) ،وعندما وصشولهم إالى منطقة سشي
ف -رغ-وسس م-ات م-ن ك-ان م-ع-ه ،وح-ي-ن ع-ودت-ه-م
وجد المÓكم قد توفي في غابة كيمل.
أابطال كثيرون تحدث عنهم عمي العابد منهم
ع - -ب - -د ال - -ح - -ف - -ي - -ظ ط - -ورشس م - -ن الضش - -ب- -اط
والششخصشيات البارزة في أاول نوفمبر ،1954
اسش -تشش-ه-د م-ع سش-ي ال-ح-واسس وع-م-ي-روشس ت-رك
ب -ن -ت -ي -ن ل -م ي -ج-دوا أاث-ار أاب-ي-ه-م ل-ح-د السش-اع-ة،
ودائمي البكاء عليه ،كما وقعت معارك كثيرة
ب -ال -م-ن-ط-ق-ة وه-ي م-دون-ة ف-ي ال-م-ت-ح-ف أاول-ه-ا
معركة بابوششت الكبيرة في غابة كيمل وقعت
يوم  13أاو  14ديسشمبر  1954ششارك فيها 180
جندي ،معركة في جبل بوطالب دامت حوالي
أاسشبوع.وهناك معركة الجرف الششهيرة ،وقعت
بتبسشة دامت أاسشبوعا الذين قادوا هذه المعركة
بدون منازع هما عباسس لغرور ،يلقب سشيدي
ح-ن-ي اسش-م-ه ال-ح-ق-ي-ق-ي ورت-ان ع-ب-د ال-ح-ف-يظ،
حسشب محدثنا ،لم تسشتطع فرنسشا القضشاء على
ه -ذه ال -م -ع -رك -ة خ Ó-ل أاسش-ب-وع ت-ركت ع-ت-اده-ا
ودب -اب -ات-ه-ا وه-ن-اك م-ع-ارك أاخ-رى ح-دثت ف-ي
ال -ك-ث-ي-ر م-ن ال-ج-ه-ات ،م-ن-ه-ا م-ع-ارك حضش-ره-ا
الششهيد بن بولعيد بعد خروجه من السشجن
سشنة  1955وهي معركة إافري البلح في غسشيرة
قرب غوفي ،معركة علي بن عيسشى في نفسس
المنطقة ،وقصشة سشجن تفلفال بغسشيرة للنسشاء
الذي يسشتحق تدوينه تاريخيا  ،مششيرا إالى أان
منطقة األوراسس تحملت ضشغط السشتعمار ،
داعيا المؤورخين إلعطائها حقها من الكتابة
التاريخية.

األحد  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

›™ªà

بعد القضساء على وباء الكولÒا

البليدة تتجند لتنظيف اÙيط خوفا من عودة انتششار الأ’مراضض

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بناءً على حسسابات علمية فلكية دقيقة
جمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك ع Úفكرون:

الثÓثاء بداية السشنة الهجرية ا÷ديدة

اكد وا‹ و’ية البليدة بالنيابة رابح آايت احسسن على ضسرورة مواصسلة Œند السسلطات اÙلية واÛتمع اŸدÊ
’وبئة وا’مراضض وعلى رأاسسها الكولÒا.
لتنظيف اÙيط ونشسر الوعي بهدف Œنب إاعادة انتشسار ﬂتلف ا أ

^  60مليون دج Ÿعا÷ة تلوث مياه وادي بني عزة
أاوضس- -ح آايت احسس -ن ع -ل -ى
ه-امشض اشس-راف-ه ع-ل-ى خروج
آاخ -ر م -ريضس -ة مصس -اب -ة ب-داء
ال- - - -ك - - -ولÒا Ãسس - - -تشس - - -ف - - -ى
ب -وف-اريك ان-ه ي-ت-وجب ع-ل-ى
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة واÛت-م-ع
اŸد Êم- - - -ن ج- - - -م- - - -ع- - - -ي - - -ات
وم-واط-ن Úم-واصس-لة حمÓت
ال - -ن - -ظ- -اف- -ة ونشس- -ر ال- -وع- -ي
وا◊سض اŸد Êعلى مسستوى
ا’ح- - - - - -ي- - - - - -اء واŸدن وذلك
لتجنب إاعادة ظهور ﬂتلف
’وب -ئ -ة وع -ل -ى
ا’م -راضض وا أ
رأاسسها الكولÒا.
أاضس - -اف ذات اŸسس - -ؤوول ان- -ه
ب-فضس-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-يات التوعوية
وال- - -ت- - -حسس - -يسس - -ي - -ة وا◊م Ó- -ت
ال -ت -ط -وع -ي -ة ال -ت -ي “ت م-ؤوخ-را
وت- -أاهب اŸواط -ن Úووسس -ائ -ل الع Ó-م رب -ح -ن -ا
–دي القضساء على داء الكولÒا الذي انتشسر
مؤوخرا ‘ الولية ،مشسددا على ضسرورة مواصسلة
هذا العمل بعفوية حتى تسسÎجع ولية البليدة
رونقها.
ك-م-ا أاشس-اد ب-اÛه-ودات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ب-ذل-ها
ع -م -ال مسس -تشس -ف-ى ب-وف-اريك م-ن أاط-ب-اء وإادارة
وشس-ب-ه ط-ب-ي Úل-ل-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام ب-ج-م-ي-ع اŸرضس-ى
اŸصس -اب Úب -داء ال -ك -ولÒا ح -ت -ى الشس-ف-اء ال-ت-ام

ومغادرتهم اŸسستشسفى .
وبخصسوصس وادي بني عزة الذي عينته وزارة
الصسحة مؤوخرا كمصسدر لنتشسار اŸرضس ،قال
وا‹ الولية بالنيابة ان وزارة الداخلية كانت قد
رصس -دت م -ب -ل-غ  6٠٠م -ل -ي -ون دج ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-ه
وانطلقت عملية معا÷ة مياهه منذ ثÓثة أايام
وسسيتم –ويله قريبا ا ¤مكان للÎفيه والراحة
والسستجمام لفائدة العائÓت البليدية.
وبدوره ذكر اŸدير اÙلي للصسحة  ،جمعي
اح - -م - -د ،ان ج - -م - -ي - -ع ا◊الت خ - -رجت م- -ن

مسستشسفى بوفاريك غ Òان اإلعÓن
بصس -ف -ة ن -ه -ائ -ي-ة ع-ن ت-وق-ف ال-وب-اء
وال -قضس -اء ع -ل -ي -ه سس-ي-ت-م م-ن ط-رف
وزارة الصسحة واıتصس Úعندما
يتم التأاكد من ذلك.
ك- -م- -ا أاوضس- -ح م- -دي -ر مسس -تشس -ف -ى
ب -وف -اريك رضس-ا دغ-ب-وشس ان م-ه-م-ة
التكفل باŸرضسى كانت صسعبة رغم
انها تندرج ‘ اطار مهامنا وذلك
بسسبب انتشسار الوباء ‘ فÎة عطل
العمال حيث لقينا صسعوبة ‘ إاعادة
ج- -م- -ع- -ه- -م ل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق اıط -ط
السستعجا‹ .
وأاشسار ا ¤انه ” عزل اŸرضسى
وافراغ معظم اŸصسالح أاي حوا‹
 ١5٠سس-ري-ر ،ك-م-ا ت-ل-ق-ي-ن-ا صس-ع-وب-ة
ل -ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úواب-ع-اده-م ع-ن
اŸرضس-ى وت-وف Òال-وج-ب-ات ال-ط-بية
للمرضسى والفرشسة .
قال دغبوشس ان مسستشسفى بوفاريك اسستقبل
م -ن-ذ  ١٤أاوت ال- -ف- -ارط  ١٩٩م -ريضس مصس-اب
بالكولÒا و” خروج حالت Úاثن Úوبعد ظهر
اليوم خروج آاخر حالة بعد “اثلهم للشسفاء.
ومن جهتها أاشسادت فاطمة الزهراء ( ٢٢سسنة)
وه -ي آاخ -ر م -ريضس -ة خ -رجت م -ن اŸسس -تشس-ف-ى
باÛهودات اŸبذولة من طرف الطاقم الطبي
للمسستشسفى للتكفل بها.
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اجراءات عادية لتفادي العدوى ‘ حال وجود مرضض على م Ïالطائرة
^ حا’ت رعب على م Ïششركات طÒان وطوارئ مرت بسشÓم

ي -ع -د اج-راء ال-ع-زل ل-رك-اب ال-رحÓ-ت
ا÷وية الدولية ،اجراء روتيني معمول
ب -ه م-ن-ذ ال-ق-دم ‘ ح-ال ا’شس-ت-ب-اه ب-وج-ود
امراضض على م Ïالطائرة و’ ينبغي أان
’ح- -وال سس- -بب
يشس- -ك- -ل ‘ أاي ح- -ال م- -ن ا أ
ل -ل -ق-ل-ق ،ب-ل ي-ؤوك-د ب-ال-ع-كسض ا’حسس-اسض
ب -اŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ذي ي-جب أان ت-ت-م-ت-ع ب-ه
شسركات الطÒان بهدف تفادي اصسابة
الركاب بأاي عدوى.
وت- -دل ا◊الت ال- -ت- -ي “ت م Ó-ح -ظ -ت -ه -ا
مؤوخرا والتي تناقلتها وسسائل العÓم عن
صسواب هذا الجراء اŸتخذ بهدف حماية
الركاب وطاقم الطائرة عند تواجد شسخصس
على م Ïالطائرة تظهر عليه اعراضس اكلينيكية
تتطلب اتخاذ التداب ÒالÓزمة واجÓء طبي
اسستعجا‹.
‘ هذا السسياق ،سسجل نهاية السسبوع حالتÚ
من هذا القبيل ،أاولهما على م Ïرحلة بÚ
وهران ومدينة بربينيان الفرنسسية والثانية على
م Ïط - -ائ - -رة اي- -رب- -اسس أا ٣٨٠لشس -رك -ة طÒان
اإلمارات ‘ رحلة ب Úمدينة دبي ونيويورك.

أاث-ارت ح-ال-ة اشس-ت-ب-اه ب-إاصس-اب-ة ط-ف-ل ج-زائري
بداء الكولÒا كان على م Ïرحلة ب Úمدينة
وه-ران وب-رب-ي-ن-ي-ا ح-ال-ة م-ن ال-ق-ل-ق وج-م-ل-ة من
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ال-ت-ع-ل-ي-ق-ات اŸغ-رضس-ة ع-ل-ى شس-ب-ك-ات ال-ت-واصسل
الج - -ت - -م- -اع- -ي ح- -ول ت- -وج- -ي- -ه الصس- -اب- -ع إا¤
ا÷زائ -ري ÚاŸسس -اف -ري -ن ع -ل-ى م Ïال-رحÓ-ت
ا÷وية الدولية.
ظهرت على الطفل اعراضسا توحي باصسابته،
بدون ادلة قاطعة ،باŸرضس ،غ Òأان التحاليل
التي اجريت عليه قد ابرزت أانه غ Òمصساب
بداء الكولÒا .غادر اŸسسافرون األخرون
Óي- -ادي واخ- -ذ
ال - -ط - -ائ- -رة ب- -ع- -د ت- -ط- -ه Òل - -أ
اŸع -ل -وم -ات ح -ول ﬁل اق-ام-ت-ه-م وه-وي-ت-ه-م
للتمكن من تتبع حالتهم الصسحية.
يعد هذا الجراء روتينيا وغالبا ما يعمل به
عند الشستباه بوجود مرضس ،مهما كانت نقطة
انطÓق الرحلة وطبيعة اŸرضس ،ول يتطلب كل
هذه اŸزايدات والفÎاضسات ،التي ل أاسساسس
ل- -ه- -ا م -ن الصس -ح -ة وال -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا ارب -اك
اŸواطن Úالذي يتواجدون ‘ حالة قلق أامام
وباء الكولÒا الذي مسس سستة وليات من الوطن.
‘ اليوم نفسسه ” ،اخضساع طائرة ايرباسس
ا ٣٨٠تابعة لشسركة طÒان المارات إلجراءات
ال -ع -زل ع -ل-ى مسس-ت-وى م-ط-ار ج-ون ف-ي-ت-زي-رال-د
كينيدي Ãدينة نيويورك األمريكية بسسبب
شسعور ازيد من  ١٠٠راكب بأاعراضس السسعال
وا◊م -ى وال -غ -ث -ي -ان ل -ي -ت -م ب -ع-د ذلك اب-ع-اد
الطائرة وايفاد طاقم طبي.
وبعد الفحصس الطبي“ ،كن اغلب الركاب
من اللتحاق باŸطار باسستثناء  ١٠مسسافرين
” نقلهم إا ¤اŸسستشسفى تب Úبعد ذلك أانهم
كانوا مصسابون بالزكام.
‘ سس -ن -ة  ” ،٢٠١٤وضس -ع ط -ائ -رة ت-اب-ع-ة
لشس- -رك- -ة ال- -طÒان ال- -ف -رنسس -ي -ة ق -ادم -ة م -ن
ك -ون -اك -ري (غ -ي -ن -ي -ا) –ت ال-ع-زل Ÿواج-ه-ة
فÒوسس اليبول حيث ” عزل  ١٨٧مسسافر
على مسستوى مطار رواسسي إا ¤غاية اجراء
الفحوصسات الطبية التي اسسفرت عن عدم
وجود أاي اصسابة بفÒوسس اليبول على مÏ
الطائرة.
كما ” تسسجيل حالة ‡اثلة سسنة ٢٠١٠
خصست رحلة ب Úمدينة ليشسبونة الÈتغالية
وت-ول-وز ب-ف-رنسس-ا و” ح-ي-ن-ه-ا ت-وج-ي-ه ط-ائ-رة
تابعه لشسركة الطÒان الÈتغالية نحو منطقة
ال-ع-زل ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ط-ار ت-ول-وز-بÓنياك
بعد وقوع خطأا اتصسال واشستباه اصسابة احد
الركاب بفÒوسس الكولÒا.

الشسعب :وفقا للحسسابات الفلكية الدقيقة ÷معية ابن الهيثم
لعلوم والفلك «ع Úفكرون» ولية ام البواقي ،فإان القÎان
اŸركزي (اÙاق اŸركزي) يحدث اليوم األحد  ٠٩سسبتمÈ
 ٢٠١٨على السساعة  ١٨:٠١بالتوقيت العاŸي Ãشسيئة الله.
كما تؤوكد ا÷معية وتبعا للمعطيات الفلكية ل Áكن رؤوية
هÓل بداية شسهر ﬁرم لـ  ١٤٤٠هجري اليوم ‘ كل اŸدن
اإلسسÓمية والعاŸية تكون عدة شسهر ذي ا◊جة تسسعة وعشسرين
يوما ،بينما ُيشساهد ‘ اليوم التا‹ ،الثن٢٠١٨/٩/١٠ Úم بسسهولة
‘ ا÷زائر وغالبية الدول العربية واإلسسÓمية.

وضشـع القمـر عند غـروب الششمـسض بالبÓد العربية واإ’سشÓمية
Áكث القمر بعد غروب شسمسس يوم األحد  ٠٩سسبتم‘ ٢٠١٨ È
ب -عضس اŸدن ال-ع-رب-ي-ة واإلسسÓ-م-ي-ة م-ددا م-ت-ف-اوت-ة ،أاقصس-اه-ا ٩
دقائق بالدار البيضساء حيث يكون ارتفاعه عن األفق بـ١.٢٩
درجة وقوسس يسساوي  ٣.5درجة.
وباŸدن العاŸية Á ،كث القمر بعد غروب شسمسس يوم األحد
 ٠٩سسبتم ‘ ٢٠١٨ Èالعديد من اŸدن العاŸية على غرار
مكسسيكو حيث Áكث القمر  ١٧دقيقة ويكون ارتفاعه عن األفق
 ٣.5درجة وقوسس يسساوي  5.٣درجة.
ووفق اŸعطيات الفلكية اŸذكورة ،فان عدة شسهر ذي ا◊جة
تسسعة وعشسرين يوما ،ويكون يوم الثÓثاء إان شساء الله هوفا—
شسهر ﬁرم ،اŸوافق لـ ١١سسبتم٢٠١٨ È
ب -حسسب رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة وه-و عضس-و ال–اد ال-ع-رب-ي ل-ع-ل-وم
الفضساء والفلك «زروال زين الدين « فإان ا÷معية تقوم فقط
ب -ت -ق -د Ëال -دراسس -ة ال -ع-ل-م-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ظ-روف رؤوي-ة ال-هÓ-ل،
بناءً على حسسابات علمية فلكية دقيقة أاما قرار بداية الشسهر
ال -ه-ج-ري م-ن صسÓ-ح-ي-ات ÷ن-ة األه-ل-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة الشس-ؤوون
ÓعÓن ،بداية
الدينية واألوقاف با÷زائر ،هي ا÷هة الرسسمية ل إ
الشسهر الهجري.

 380أالف بطاقة تعرضست لÓخÎاق

اÿطوط ا÷وية الÈيطانية –قق
‘ سشرقة بيانات عمÓء

–قق شسركة اÿطوط ا÷وية الÈيطانية ‘ سسرقة
ب -ي -ان -ات ع-مÓ-ء م-ن م-وق-ع-ه-ا ا’ل-كÎو Êوت-ط-ب-ي-ق-ه-ا
للهاتف ا÷وال حيث تعرضست نحو 380أالف بطاقة
دفع لÓخÎاق.
ق -الت اÿط -وط ا÷وي -ة الÈي -ط -ان-ي-ة ‘ ب-ي-ان «اÿط-وط
ا÷وي-ة الÈي-ط-ان-ي-ة –ق-ق بصس-ف-ة ع-اج-ل-ة ‘ سس-رق-ة ب-ي-ان-ات
خاصسة بالعمÓء ول تتضسمن هذه البيانات أاية تفاصسيل خاصسة
بالرحÓت اأوجوازات السسفر».
أاضسافت الشسركة ‘ بيانها أانه ب ٢١ Úأاوت و 5سسبتمÈ
تعرضست التفاصسيل الشسخصسية واŸالية لنحو ٣٨٠أالف بطاقة
دف -ع «ل Ó-خÎاق» وه -ي ب -ط -اق -ات خ -اصس -ة ب -ع -م Ó-ء ي-ج-رون
حجوزات بالشسركة .تابع البيان «جرت معا÷ة الخÎاق
وموقعنا اللكÎو Êيعمل بشسكل طبيعي».
اأوضسحت شسركة اÿطوط ا÷وية أانها أاخطرت الشسرطة
والسسلطات اŸعنية وحثت العمÓء اŸتضسررين على التواصسل
مع البنوك اأوجهات تقد Ëخدمة البطاقات الئتمانية التي
يتعاملون معها.
قال أاليكسس كرزورئيسس الشسركة ومديرها التنفيذي ‘ بيان
«نشسعر بأاسسف بالغ لÓرتباك الذي ‚م عن هذا النشساط
اإلجرامي .نحن نتعامل مع حماية بيانات عمÓئنا بجدية
بالغة».
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فالك
أ◊مل
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أاطلب من «الله» ما تريد .
وك- - -ن م- - -ط- - -م - -ئ - -ن - -ا
وراضس -ي -ا ب-إارادت-ه .
فإان اعطاك الله ما
تريد فهو خÒا لك
وإان م -ن -ع-ه ع-نك ف-ت-أاك-د
أانه شسرا لك .
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’حد  ٠٩سسبتم ٢٠١٨ Èم اŸوافق لـ  ٢٩ذي ا◊جة  ١٤٣٩هـ العدد ١77٤١
ا أ
mimigaga783@gmail.com

ألثور
’ ت- - -ت - -ذم - -ر م - -ن
الظروف اÙيطة
بك ح- - - - - - - - - - - - -اول ان
تسس -ت -ث -م-ره-ا لصس-ا◊ك
ف- -ل- -يسس م- -ه- -م ان ت- -ق- -ع
ب- - - -ا◊وادث اŸه - - -م م - - -ا
يحدث بعد وقوعها.

لن تكو Êعروسضا
‘ أأندونسضيا إأ’
إأذأ صضبغت أأسضنانك
بالسضوأد

أ÷وزأء
وح -ي -ن -م -ا ي-ق-ع ‘
ق - - -لب ال - - -ن - - -اسس
ن - - - -ح - - - -وك شسك
داف-ع ع-ن ن-فسسك
ووضسح وبرر و’ تكن
فضسوليا تدسس أانفك ‘
ك -ل أام -ر ت-ق-ف م-ع م-ن
وق - -ف إاذا ا÷م - -ه - -ور
Œم- -ه -ر وت -رف -ع
ع- - -ن ه- - -ذا إان - -ه
يسس- - -وءك ه- - -ذا
اŸنظر.

ألسضرطان

إان كنتم حائرين أاين
وك----ي----ف –ت---ف---ل---ون
ب--زف-اف-ك-م ،أانصس-ح-ك-م
ب-ال-ت-ع-رف م-ع-ن-ا ع-ل-ى
ط-----ق-----وسس ال-----زواج ‘
أاندونيسسا..فهيا
ب--ن--ا ‘..أان--دون--يسس--ي-ا،
تصس-------ب------غ ال------ع------روسس
أاسس-----ن----ان----ه----ا ب----ال----ل----ون
’سس--------ود ،وت-------غسس-------ل
ا أ
ق---دم--ي زوج--ه--ا أاث--ن--اء
حفÓت الزواج كدليل
اسس--ت--ع--داده--ا ÿدم--ت-ه
ط-ي-ل-ة ح-ي-ات-ه-اُ .ي-حّ-ظر
أاي ً
ضس--ا ع--ل-ى ال-ع-روسس أان
’رضس
ت----ط---أا رجÓ---ه---ا ا أ
أاث-ن-اء ان-ت-ق-ال-ه-ا م-ن ب-يت
أاه--ل--ه--ا إا ¤ب--يت زوج-ه-ا.
ل---ذا ُي--ج Èوال--ده--ا ع--ل--ى
ح-م-ل-ه-ا م-ن ب-ي-ت-ه إا ¤بيت
عريسسها على كتفيه ،مهما
طالت مسسافة الطريق..

لل
ع
Èة

نعمة أأ’من و ألسضلم
باŸسستشسفيات من يتمنى أان يعيشس
مثلك ،وبالسسجون من يشستاق
◊ريتك ،وباÓŸجىء
من يحلم Ãثل
فراشسك ،وبالقبور
من يتمنى
فرصستك...
حياتك مهما
سساءت بـ
«نظرك» فهي
تعت Èأامنية
للكثÒ

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ن-اسس ’ ،
@ احÎامك ل -ل -ج-ة إال-يهم
ي-ع-ن-ي أانك ب-ح-ا حتى وإان
Óقك
فتلك أاخ ستحقون.
انوا ’ يس
ك

شض
غ
ل
ع
قلـك

^ ان العناكب ’
–ب الدم البشسري
لذلك ليسس لديها
اي دافع
لتقÎب منك
خÓل نومك؟.

^ أان -ا ّح -ال -ف ب-ي-مْÚ
وÁي -ن -ي م -ا ف -ي -ه اّ◊ن -ث -ه
س أاول- - -ي - -د
ع- - -ن- - -دي راس ْ
ووي ْ
ن كsبر وا’ sأانثى؟

أبتسضم

^ ان الفرد الواحد يشسرب ‘
العام مقدار طن Úمن
اŸاء؟.

ح- -ي- -ن- -م -ا ت -ظ -ن أان ك -ل
شس- -يء اغ- -ل -ق ‘ وج -هك
وانتهي ! يخلق الله لك
ﬂرجً- - -ا ل- - -ت- - -ب- - -دأا م- - -ن
ج - - -دي - - -د .ث - - -ق ب - - -ربك
واعمل و’ تيأاسس.

^

السسيجارة.

ألعذرأء
ق -دي -ك-ون ال-ت-أاخ‘ Ò
حصس- -ولك ع- -ل- -ى م -ات -ري -د
 Òÿأاراده الله لك إاصسÈ
و’ تسستعجل وتفاءل فقد
ي -ن -ت-ظ-رك م-ن ال-ن-ع-م أاكÌ
‡ا ت - -ري - -د،ف  Ó- -ي - -وج- -د
أاعظم من فضسل الله.

’مواج الهادئة ’ ،تصسنع بحارة جيدين
ا أ
والسس -م -اء الصس -اف -ي -ة ’ ،تصس -ن -ع ط -ي -اري -ن
ماهرين،
وا◊ياة بدون صسعوبات ’ ،تصسنع
أاشسخاصًسا أاقوياء

حّبـ ـ ـ
ـ
ك

‘

أŸيزأن
نصس -ف ال -راح -ة ع-دم م-راق-ب-ة
’دب عدم
الناسس »..ونصسف ا أ
’ ي -ع -ن -يك «
آال- -ت- -دخ- -ل ف- -ي- -م -آا آ
ونصسف ا◊كمة الصسمت.

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ألعقرب
كن شسخصسآا طيبآا مع الذين “ر
’نك
بهم وأانت صساعد إا ¤القمة ،أ
سس-ت-ل-ت-ق-ي-ه-م ع-ن-دم-ا ت-ه-بط منها! فÓ
أاح -د ي -ب -ق -ى ع -ل -ى ال -ق-م-ة ط-وال
ا◊يا.

ألقوسس
أاح-ي-ان-آا ن-ح-اول دف-ع ال-ب-اب ل-فتحه فنفشسل
فنحاول بالقوة وقد نتأا ⁄ثم نكتشسف أانه
’خ-ر ك-ذلك اŸشس-اك-ل
’Œاه ا آ
ي -ف -ت-ح ‘ ا إ
–ل بالعقل ’ بالقوة.

أ÷دي

@ زوج يقول يقول لزوجته هل أاسستطيع أان أاسسأالك سسؤوالÚ
؟ ق- -الت ل- -ه ت- -فضس- -ل ..ق -ال ل -ه -ا :ه -ل Áك -ن -ن -ي أان أاسس -ه -ر م -ع
اصسدقائي و ’ ⁄؟

@

أأ’سضد

حل ألعدد ألسضابق

يء ي-ع-ادل ال-ن-ية و حـرب ال -ق -لـوب ك -ح -رب الشس -ع -و^^^ ب و م -ن صس-دق ال-وع-د أاح-رز
@ ’ شس -ة إاف -ع -ل م -اتشس -اء نصسرا
ال- -ط -ي -ب  -م ي-ف-ه-م-ونك ك-م-ا و علّـمني ا◊ـب tحبّ sالـفدا ^^^ فـكنت بـحبيّ و شسـعبي بـّرا
وات-رك-ه-
س سسـلـوا قـلبـه فـهو مني أادرى
و يشسـهـد ‹ فـيـه وادي قـريــش ِ
يشساؤوون.
و دـÒي^ الـذي كنت أاتلو به ^^^ صسÓتي  -مع الليل  -سسراّ و جهرا
من إألياذة أ÷زأئر لشضاعر ألثورة مفدي زكرياء.

يا تÓميذ غزة علّمونا
بعضس ما عندكم فنحن نسسينا
علمونا بأان نكون رجا’ً
فلدينا الرجال صساروا عجيناً
علمونا كيف ا◊جارة تغدو
’طفال ماسساً ثميناً
ب Úأايدي ا أ
كيف تغدو دراجة الطفل لغماً
وشسريط ا◊رير يغدو كميناً
كيف مصساصسة ا◊ليب إاذا ما اعتقلوها
–ولت سسكيناً
يا تÓميذ غزة ’ تبالوا بإاذاعاتنا
و’ تسسمعونا اضسربوا اضسربوا
بكل قواكم واحزموا أامركم
و’ تسسأالونا

’ تسس- -تسس- -ل- -م  ،ك- -ل -م -ا
تعÌت انهضس و كلما
أاخطأات صسحح  ،و كلما
فشسلت حاول  ،و كلما
’ي- - - -ام
اصس- - - -رت ا أ
ع -ل-ئ ان Œع-لك
عبوسسًا ابتسسم.

س
.ك ّ- -ل ع - -م ٍ- -ل دوّن ن ّ- -ي - -ة صس - -ادق- -ة و إاخÓ- -ص ٍ
ُمتكاثف يبقى أاجرُه غ Òتام! ’ بّد وأان تشسوبهُ
عوارضس الدنيا ّفُتنقصسه

ألدلو

قالت لزوجها وهي غاضسبة:أانت ’ –ب السسفر و ’–ب
التنزه و’ أاكل اŸطاعم..فماذا –ب
أان تسس Òوحيدا أافضسل من أان تسس Òمع الناسس اŸتجهه ‘
ك
ا
ر
إاذا؟..فقال:أاحبكِ أانتِ..أافسسد عليها الع
’Œاه اÿاطىء.
ا إ
بطريقة دبلوماسسية ..ومن يريد التعمق
أ◊وت
‘ هذا ماعليه إا’ قراءة كتاب كن
دفاعي ‘ ترويضس
ً
’نسس -ان -ي -ة ...م -ث-ل ال-زج-اج أاح-ي-ان-ا ي-فّضس-ل أان
ب -عضس ال -ع Ó-ق -ات ا إ
نÎكها مكسسورة بد ً
’ من إايذاء أانفسسنا Ãحاو’ت إاصسÓحها.
’فاعي..
ا أ
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األحد  ٠٩سسبتم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٩هـ

متاهـــــة
األرقــــام

مؤولف
رواية
ا’عتداء

٤
١

٥

تع« Èم»

ينطق «م»

عوام

ثلثا فخد

والدة

’يداع

اسشم علم
مذكر
والدة

ثلثا صشنيع

ﬂطوط
ابو
البششرية
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الكلمـــــــات:

الطموحة ،القصش ،Òالتطوير ،الفجوة ،اŸعاهد،
القطاع ،اŸعرفة ،اŸوارد ،اŸالية ،اŸؤوششرات،
الدرجة ،اŸسشتقبل ،اıتلفة ،ا÷هد ،اŸراجعة،
التنافسس ،اŸثال ،ا’رث ،العليا ،البششري ،اŸبادر،
اŸدى،

اخت Èمعلوماتك

أايهما من الدول التالية التي تفرضس
عليك غرامة قد تتجاوز « ١٠٠دو’ر
« إاذا وجدت سشيارة متسشخة
’مريكية
أا ـ الو’يات اŸتحدة ا أ
ب ـ فرنسشا
ج ـ رورسشيا
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

 ) ١ب -اع -و Êب -ال -رخصس وأان -ا غ -ا‹،
ردم ،دال ،ل ،Úر.ر ،ا’ول‚ ،مة،
سشعد ،ا ،Ëلن◊ ،ن ،سشل ،⁄ ،حسشن
ا◊سش-ن-ي ،ال-و ،ا.اﬁ ،م-د اسش-ي-اخم،
احمد اŸديني،

` 10
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ا

ف سس ة

ل

ر

ا

٣

٧

عموديا:

 ) ١بصشر ،ا◊سشم ،اود ،سشÓم ،ح.ح،
ع- - - - -ام ،ي - - - -ن ،م.م ،ون ،اÛر ،د.د،
ن -ادر ،م -ل ،ا.ا ،ي -ف -ا ،ل.ل ،سش -اح-ل،
ا’ب ،سشليمان ،ال ،لر ،نواد ،ليلى
علوي ،خيÁ ،سشح أامن ،لن ،ا’ن،
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ٣٥ + ٣٦ + ٠١ + ٠٨ + ٢٤ + ٥٦
٢٩٣ = ٤٥ + ٤٤ + ٣٤
الحل  /تسشل وتثقف

ج/

الشش -ج -رة ال -ت -ي اسش -ت -وحت
ال -ورق -ة اŸرسش -وم -ة ب-ع-ل-م ك-ن-دا
هي
«ششجرة القبقب»
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ا’سسم العائلي للممثلة
الراحلة صسونيا
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معلم
يغطي
ا÷سشم
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`7
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بعث

طبل

` 8

ق
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أا ل م

هواة
مبعÌة

والدة
عاصشمة
الهقار

اسشم علم
مؤونث «م»
لدغ

ششتم

تبتاع «م»

1

ڤروابي
القصسيد
حوارات
مجيد بوڤرة

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ل

سشجن «م»
يسشقي
ضشرورية
«م»

للنصشب
نصشف
سشوسشة

للتخيÒ

بحر

للتخيÒ

الكلمــات السسريــة

ا

٦
ثروة

عاصشمة
افريقية

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

ل م

رقــــــــــم

دق

أابعث «م»

سش -ر ب -اŒاه ا أ
’سش -ه-م
م-ب-ت-دئا با◊رف السشÚ
(سس) ح- - -ت- - -ى تصش - -ل إا¤
ا◊رف ت -اء (ت) ل -ت-ج-د
الكلمة اŸفقودة.

ا

القارة العجوز

ثلثا وبر
حقيبة
دبلوماسشية

دردشسة
لسسهم
اأ

ل

١٠١٦

فيلم
ıرجة
فرنسشية

حرف
مكرر

ا

١٧٧٤١

٩

قادم
مدينة
تونسشية «م»

’شش-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
’شش- -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 فتحصشل على اسشم
ل -رئ -يسس ج-م-ه-وري-ة ت-رك-ي-ا
دام ‘ الرئاسشة  ١٦سشتة.

م

مدينة كندية

23

بلدية
بو’ية
تيبازة

لعبــــة الحـــروف

ع
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الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السش-وداء ‘ أاع-ل-ى الشش-ب-كة
ل- - - -نصش- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شش -رط
السش -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٤٢٢
ن- -ق- -ط- -ة ،وأا’ “ر ‘ رق- -م
واحد إا’ مرة واحدة.

كلمة
السشر:

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

ال ع د د

أافقيا

عموديا

 ) ١و  ) ٢رواية للرئيسس الراحل  ) ١كاتبة وروائية جزائرية
 ) ٢ا’سشم التاريخي Ÿدينة عنابة،
صشدام حسش،Ú
مادة قاتلة للنداء،
 ) ٣متششابهة ،بعث «م»
 ) ٣آالة طرب «م» ،هÓل ،اكد،
 ) ٤بواسشطة ،صشارم «م»
 ) ٥زميل «م» ،اسشم علم مؤونث «م»  ) ٤احسشان ،لقياسس اŸسشافة ،حادق «م»،
 ) ٥الواسشعة «م» ،ارششد «م»،
 ) ٦سشأام ،منهاج،
 ) ٦ثلثا صشور للمسشاحة ،سشبيل متفرقة،
 ) ٧سشج ،Úبحر،
 ) ٧حياة مبعÌة ،ننبأا «م»،
’هل ،نام ،فك «م»،
 ) ٨من ا أ
 ) ٨نصشف لرقم ،العقيدة «م»،
 ) ١٠قصشاصس جزائري،
 ) ٩مدينة ايطالية ،للنصشب،
 ) ١١فنان جزائري
 ) ١٠مسس ،ششهر ميÓدي ،ثلثا فيصشل
 ) ١١حطم ،الششكر،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصلة

^ 09سصبتم : 19٥٧ Èأاعلنت القيادة التونسصية حالة
ال - - -ط - - -وارئ ع - - -ل- - -ى ا◊دود ا÷زائ- - -ري- - -ة –ت
ال -ت -ه -دي -دات ال -ف -رنسص -ي -ة السص -اع-ي-ة إا ¤خ-ن-ق
الثورة ا÷زائرية .
^  09سص-ب-ت-م : 19٥٨ Èق -ررت ÷ن-ة ال-ت-نسص-ي-ق
والتنفيذ ( )CCEإانشصاء حكومة مؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية ‘ أاقرب وقت .

٢٤
اف

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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تركيز كب ÒللعبÚ

رغم ألظروف ألسضتثنائية  ،فان ألÎكيز كان
سضيد أŸوقف بالنسضبة لÓعبي أŸنتخب ألوطني
ألذين لعبوأ أŸرحلة أألو ¤بثقة كبÒة  ،و ‘
تنظيم ﬁكم فوق أأرضضية أŸيدأن ألتي كانت
صضعبة للغاية  ،أ ¤جانب حضضور أ÷ماه Òمن
غ Òألعادة ‘ ﬂتلف أأرجاء أŸيدأن .
و بالنسضبة للتشضكيلة  ،فان بلماضضي مزج بÚ
أÈÿة و ألÓعب Úألقادرين على أعطاء ألقوة
ألضضرورية للمجموعة حيث أأعاد مبو◊ي أ¤
ح -رأسض -ة أŸرم -ى و ل -عب م -ان -دي م -ن أل-ن-اح-ي-ة
أليمنى للدفاع و فارسش من ألناحية أليسضرى..
بينما وسضط ألدفاع شضغله كل من تاهرأت و بن
سضبعيني .
و فضض- -ل أل- -ن- -اخب أل- -وط -ن -ي وسض -ط م -ي -دأن
كÓ- -سض- -ي- -ك -ي م -ك -ون م -ن ب -ن ط -الب  ،ت -اي -دأر ،
برأهيمي  ..بينما ألهجوم نشضطه ألثÓثي ﬁرز ،

بو‚اح و غزأل  ..أأي بخطة تعتمد ‘ ألعديد
من أŸرأت  3 – 3 – 4ألتي أعطت أرضضية صضلبة
ل ““ أÿضضر ““ ألذين سضÒوأ ألشضوط أألول بذكاء
لمتصضاصش ألضضغط.

بو‚أح ‘ اŸوعد ...

وم-ب-اشض-رة ب-ع-د ب-دأي-ة ألشض-وط أل-ث-ا Êأسض-ت-غل
بو‚اح بذكاء كب Òتردد ألدفاع ألغامبي و رأوغ
أ◊ارسش ليفتتح باب ألتسضجيل بطريقة ذكية ‘
ألدقيقة . 47
و‘ مثل هذه ألظروف كان بامكان ألفريق
ألوطني –صض Úألدفاع  ،لكن ألرد كان مفاجئا
ب -ع -د دق-ي-ق-ت Úح“ Úك-ن أل-ف-ري-ق أل-غ-ام-ب-ي ‘
أل-دق-ي-قة  49م -ن ت -ع -دي-ل أل-ن-ت-ي-ج-ة م-ن ط-رف
سضيسضاي ألذي أسضتغل هفوة من وسضط ألدفاع
أ÷زأئري.

ولعطاء قوة أأك Ìلهجوم ““ أÿضضر ““ أأدخل
بلماضضي ‘ ألدقيقة  70كل من فغو‹ و سضليماÊ
م -ك -ان ب -و‚اح وغ-زأل ،خ-اصض-ة و أن أل-تشض-ك-ي-ل-ة
ألوطنية أأصضبحت تعتمد على ألتجمع أŸكثف ‘
أل- -دف- -اع و وسض- -ط أŸي- -دأن أ ¤ج- -انب أل -ق -ي -ام
ب -ح -م Ó-ت أŸع-اكسض-ة ..وك-ادت أأن ت-ث-م-ر أح-دى
أل -ه -ج -م -ات أل-ت-ي ق-اده-ا ﬁرز و ب-رأه-ي-م-ي ‘
ألدقيقة  75ح Úأنتهت ألكرة عند تيدأر ألذي
 ⁄يحسضن أسضتغÓلها.
وسضيّر ““ أÿضضر ““ بقية ألوقت بذكاء ،خاصضة و
أن ألظروف أŸناخية كانت جد صضعبة بسضبب
أرتفاع ألرطوبة .

غيأب التنظيم و احتجأج ““ الفأف ““

وÁكن ألقول أأن أŸبارأة تأاخرت Ÿدة سضاعة
ونصضف بسضبب غياب ألتنظيم أÙكم ‘ أأرجاء

أأرضضية أŸيدأن ألتي كانت مكتظة با÷ماهÒ
ألغامبية ،حيث أأن أل–ادية أ÷زأئرية لكرة
ألقدم –فظت عن هذأ ألتنظيم و رفضضت لعب
أŸبارأة ‘ مثل هذه ألظروف حيث شضاهدنا
رئيسش ألفاف زطشضي يتحدث مع أŸنظم Úو
ﬁافظ أŸبارأة عدة مرأت.
وب -ع -د أج-ت-م-اع-ات م-ارأط-ون-ي-ة بﬁ Úاف-ظ
أŸبارأة وزطشضي وأل–اد ألغامبي ” ،ألتصضال
Ãسض-ؤوو‹ أل-ك-ون-ف-درأل-ي-ة ألف-ري-ق-ية لكرة ألقدم
حيث أأقرت ألهيئة ألقارية لعب أŸبارأة‡ ..ا
أسضتدعى أجتماعا ثانيا ب Úكل أألطرأف أŸعنية
ب -ال -ل -ق -اء ،أي -ن ت -ق-رر أج-رأء أل-ل-ق-اء وأت-خ-اذ ك-ل
أإلجرأءأت ألتي تسضمح بلعب أللقاء ..و ‘ نفسش
ألوقت تعهد ﬁافظ أللقاء وأأعطى ضضمانات
على إأجرأء أŸوعد ‘ ظروف مناسضبة وعند
تسض -ج -ي -ل أأي Œاوز م-ن ط-رف أ÷م-ه-ور سض-ي-ت-م
توقيفها ،حسضب ما أأكد رئيسش ألفاف خ Òألدين
زطشضي ..ألذي أأضضاف« :علينا لعب أŸبارأة بعد
قرأر ألكاف».

زطشصي  ““ :سصنقدم تقريرا مفصصل ل
الكأف ““

وأشض - -ار رئ - -يسش أل - -ف - -اف أأن أل Ó- -ع - -بÚ
م -ت-ح-مسض-ون ل-ل-عب أŸب-ارأة ع-ن-دم-ا –دث
م -ع -ه -م ‘ غ -رف -ة ت -غ -ي ÒأÓŸبسش ،وخ-رج
زمÓء ﬁرز أ ¤أأرضضية أŸيدأن إلجرأء
حصضة أإلحماء ألثانية بÎكيز كب ، Òرغم
ألتأاخر و ألظروف ألتي عرفتها أŸقابلة ..
وحسضب زطشضي فان ألفاف سضتقدم تقريرأ
مفصض Óل ““ ألكاف ““ حول ظروف أŸبارأة
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة م -ه -م -ا ك -انت ن -ت -ي -ج-ة ه-ذه
أŸوأجهة.

مواضصيع ثرية ‘ ›لة ““ا÷يشش““

معأي Òالتداول على الوظأئف واŸنأصصب

ج-اء ع-دد ›ل-ة «ا÷يشش» لشص-ه-ر سص-ب-ت-م Èث-ري-ا
Ãواضصيع السصاعة تÎجم مدى التطور ا◊اصصل ‘
اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ،نشص-اط-ه-ا وج-ه-ودها ‘ تعزيز
لحÎاف وال- - - - -ت - - - -ج - - - -دد ‘ ﬁي - - - -ط
مسص- - - - -ع- - - - -ى ا إ
جيواسصÎاتيجي سصريع التحول يفرضش دوما رؤوى
اسصتشصرافية Ÿواجهة أاي طارئ وتهديد.

فنيدسس بن بلة
يكشضف ألعنوأن ألعÓمي أŸتجاوب باسضتمرأر مع صضÒورة
ألح -دأث وأ÷ي-وأسضÎأت-ي-ج-ي-ة ورصض-د أŸت-غ Òوأل-ث-ابت،م-دى
أŸهنية ألكبÒة لطاقم ألتحرير ألذي ل يكتفي باŸوجود ،لكنه
ي-ت-م-ادى ‘ –ل-ي-ل أألشض-ي-اء وأع-ط-ائ-ه-ا أل-ن-ظ-رة أل-ب-عدية ألتي
تسضتحقها ‘ زمن ثورة ألتصضال ألرهيبة ألتي غÒت خارطة
ألعا ⁄وحولته أ ¤قرية شضفافة.
‘ ه - -ذأ أإلŒاه –ركت ““أ÷يشش““ ‘ ت - -غ - -ط- -ي- -ة أح- -دأث
أŸؤوسضسضة ألعسضكرية ونشضاطها وتقد ËأŸعلومة ألصضحيحة
ع-ن-ه-ا ل-ل-م-وأط-ن وأل-رأي أل-ع-ام .وج-اءت م-وأضض-ي-ع-ه-ا م-ت-ن-وعة
م-ت-ع-ددة ،ج-دي-رة ب-ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا ،ت-تصضدرها رسضالة رئيسش
أ÷مهورية وزير ألدفاع ألقائد أألعلى للقوأت أŸسضلحة عبد

أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اهد .وهي رسضالة
رسضمت معا ⁄أ◊اضضر وأŸسضتقبل مناشضدة بتأاسضيسش جبهة
شضعبية وطنية ما أحوأج أ÷زأئر إأليها ‘ وقت توأجه فيه
–ديات ألظرف وتتصضدى لتهديدأت على حدودها وتكافح
ﬂتلف أأشضكال أ÷رÁة أŸنظمة ألعابرة للحدود ،وأضضعة ‘
أإلعتبار وأجب بناء أقتصضاد قوي خارج أÙروقات وŒاوز
ألتكالية أŸفرطة على ألريع ألنفطي وما يحمله من أخطار
على أسضتقÓلية ألقرأر وألسضيادة ‘ حالة ترأجع أألسضعار.
كما تناولت أÛلة أأشضرأف ألفريق ڤايد صضالح نائب وزير
أل -دف -اع رئ -يسش أأرك -ان أ÷يشش ع -ل -ى ت -نصض -يب ق-ادة أل-ن-وأح-ي
ألعسضكرية أ÷دد ،وكذأ أ◊ملة ألتدريبة ““صضيف  ““2018ألتي
ق -امت ب -ه-ا ب-اق-ت-دأر وج-اه-زي-ة ألسض-ف-ي-ة ألشض-رأع-ي-ة أŸدرسض-ة
أÓŸح  ‘ 938أأعا‹ ألبحار.وهناك موأضضيع أخرى طغت
ع -ل -ى ألسض -اح-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة كشض-فت ب-ح-ق م-دى أتسض-ام
أÛلة بروح ألتفتح وأŸعاصضرة دون ألتخلي عن أÿصضوصضية
وألتمايز وأÿط ألفتتاحي .
سضارت ““أ÷يشش““ على درب أكتسضاب ألقوة تطبيقا ÿطة
مدروسضة بعناية فائقة تقوم على ألتوظيف ألمثل للقدرأت
أŸتوفرة سضيما ألطاقات ألبشضرية ألتي خضضعت لتكوين مسضتمر
متوأصضل ،مكنها من أعتÓء مناصضب ‘ أك Ìمن موقع ومقام
متدرجة ‘ أŸسضؤووليات ،تعزز مكانة أ÷يشش وترفع جاهزيته
–سضبا لي طارئ وتهديد.
من هذه ألزأوية توجب قرأءة مضضمون أŸوأضضيع ألتي
حظيت بالعناية وألرعاية ألعÓمية ومنحت ألسضبقية على
ط -ولŒ ،سض -ي-دأ ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة وزي-ر أل-دف-اع
ألقائد ألعلى للقوأت أŸسضلحة أŸشضددة على نهج بناء جيشش
يضضع أسضتقرأر أ÷زأئر ،أأمنها وسضيادتها نصضب أألع .Úوكذأ
تشضديد ألفريق ڤايد صضالح نائب وزير ألدفاع ألوطني رئيسش
ألركان على هذأ ألمر.
تأاتي ألتعيينات أألخÒة متجاوبة مع أŸبدأأ أŸقدسش ألذي
ي-ح-ك-م أŸؤوسضسض-ة أل-عسض-ك-ري-ة وي-ؤوسضسش ع-ل-ي-ه-ا .وه-ي ت-عيينات
تكرسش حقيقة ألتدأول على ألوظائف وأŸناصضب وفق معايÒ
أ÷دأرة وألسضتحقاق.تعيينان ترأعي أرأدة –فيز ألقدرأت
ألبشضرية وتثم ÚخÈأتها أÎŸأكمة ومرأفقتها ‘ موأصضلة
نهج ألتطور وألحÎأفية ‘ ﬂتلف أŸوأقع.
وفق هذه ألرؤوية أإلسضÎأتيجية وأŸنهاج ،كسضب أ÷يشش
ألوطني ألشضعبي ألرهان وأثبت باŸلموسش كيف أنه فرضش
نفسضه قوة رأدعة ل تخشضى ألتحديات وŒعل من ألخطار
وألتهديدأت ﬁطة مفصضلية ◊ماية ألوطن وأسضتقرأره ‘ كل
ألظروف وألحوأل .بهذأ أŸنطق فرضش أ÷يشش نفسضة أرأدة
قاهرة رأدعة سضاهرة لضضرب بيد من حديد كل من تسضول له
نفسضه أŸسضاسش بأامن أ÷زأئر أليوم ،غدأ وأبدأ.
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مواصصلة Ÿكافحة ا÷رÁة
اŸنظمة

« اÿضصر ““ يعودون بنقطة من بأ‚ول  ‘ ..ظروف تنظيمية اسصتثنأئية

فالظروف ألتنظيمية كانت بعيدةأ عن أإلطار
أل- -ذي لب- -د أن Œرى ف- -ي- -ه أŸب- -ارأة  ..وب- -ع- -د
أجتماعات مع أŸعني Úبالتنظيم و مسضؤوو‹
ألفاف  ،و ألتصضال بال““ ألكاف ““ قررت هذه
أألخÒة أإلبقاء على إأجرأء أللقاء.
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تعادل اŸنتخب الوطني مسصاء أامسش مع
نظÒه الغامبي بنتيجة  1 – 1ببا‚ول ‘
اط -ار ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -تصص -ف-ي-ات ك-أاسش
ل·  2019خلل مباراة عرفت
افريقيا ل أ
أاج -واء اسص -ت -ث -ن-ائ-ي-ة وت-أاخ-رت Ÿدة سص-اع-ة
ونصصف بسصبب ا◊ضصور اŸكثف للجمهور
حول أارجاء أارضصية اŸيدان  ،أاين احتجت
الفاف عن هذه الظروف.
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اشصهار

ا÷يشش يكشصف ويدمر ﬂب أ
لألسصلحة والذخÒة بع Úقزام
كشصفت مفرزة للجيشش الوطني الشصعبي على
لسص-ل-ح-ة
الشص -ري-ط ا◊دودي ب-ع Úق-زام ﬂب-أا ل -أ
والذخÒة ،حسصب ما أافاد به امسش السصبت بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
وأأوضض- -ح أŸصض- -در ذأت- -ه أأن- -ه ““‘ إأط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة
أإلرهاب وحماية أ◊دود وبفضضل أسضتغÓل أŸعلومات،
وإأثر دورية على ألشضريط أ◊دودي بع Úقزأم/ن.ع،6.
كشضفت مفرزة للجيشش ألوطني ألشضعبيي يوم  07سضبتمÈ
Óسضلحة وألذخÒة يحتوي على بندقية
2018ي ﬂبأا ل أ
( )01رشضاشضة  FMومسضدسش ( )01رشضاشش من نوع
كÓشضنيكوف ،باإلضضافة إأ ¤سضتة (ﬂ )06ازن وكمية
معتÈة من ألذخÒة تقدر بـ ( )1023طلقة من ﬂتلف
ألعيارأت““.
و‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة““ ،أأوقفت مفرزة
للجيشش ألوطني ألشضعبي بÈج باجي ﬂتار/ن.ع6.ي
أأربعة ( )04منقب Úعن ألذهب وحجزت ( )04مولدأت
كهربائية و( )03مطارق ضضغطي فيما أأوقف عناصضر
ألدرك ألوطنيي خÓل عمليت Úمنفصضلت Úبكل من
بسضكرة/ن.ع 4.وباتنة/ن.ع5.ي (  )03أأشض- -خ- -اصش
بحوزتهم بندقية مضضخية و( )03أأسضلحة نارية تقليدية
ألصضنع““ ،يضضيف ألبيان.
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى““ ،أأح - -ب - -ط ح - -رسش ألسض- -وأح- -ل
بعنابة/ن.عﬁ ،5.اولت هجرة غ Òشضرعية لـ ()29
شضخصضا كانوأ على م Ïقوأرب تقليدية ألصضنعي ‘ حÚ
” ت -وق-ي-ف ( )14م -ه -اج-رأ غ Òشض-رع-ي م-ن ج-نسض-ي-ات
ﬂتلفة بكل من ألنعامة وتلمسضان وبشضار““.

