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لقاء ب Úولد عباسس وحفصصي
ت - -ع - -ق - -د ÷ن - -ة ال - -ف- -لح- -ة
والصس- -ي -د ال -ب -ح -ري وح -م -اي -ة
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ب- -اÛلسس الشس- -ع- -ب -ي
الوطني ،غدا الثن ،Úجلسسة
اسستماع لعبد القادر بوعزغي
وزي- -ر ال- -ف- -لح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د ال-ب-ح-ري،
ال- -ذي سس- -ي -ق -دم ع -رضس -ا ح -ول
ال- - -ت - -داب Òوالح - -ت - -ي - -اط - -ات
اŸتخذة Ÿكافحة مرضس ا◊مى
ال-ق-لع-ي-ة ،وف-يما يتعلق ببؤور
ان- -تشس -ار وب -اء ال -ك -ولÒا ،ك -م -ا
ي -ق -دم حصس-ي-ل-ة م-وسس-م حصس-اد
 ،2018وال- - -ت- - -داب ÒاŸت - -خ - -ذة
ل- -ت- -حضس ÒاŸوسس- -م ال- -ف- -لح- -ي
 ،2019-2018وذلك Ãق - - - - - - - - -ر
اÛلسس ع -ل -ى السس -اع -ة 09.00
صسباحا.

لقاء حول مكافحة
التسصمم العقربي
بورقلة

–تضس- -ن ورق- -ل- -ة ،ل- -ق- -اء
ي- - - -ج- - - -م- - - -ع خÈاء ‘ ›ال
م-ك-اف-ح-ة ال-تسس-مم العقربي
خ- - - -لل الشس - - -ه - - -ر ا÷اري.
وي- -ه- -دف ه- -ذا ال- -ل -ق -اء إا¤
وضس -ع اسسÎات -ي-ج-ة وط-ن-ي-ة
ﬁكمة للحد من اللسسعات
العقربية .
لول م-رة
ويضس -م ال -ل-ق-اء أ
مشس- - - -ارك- - - -ة ج - - -ام - - -ع - - -يÚ
وب - -اح - -ث Úم - -ي- -دان- -ي‘ ،Ú
›ال التسسمم العقربي كما
ت -ع -ت -زم ال -وزارة ال-وصس-ي-ة،
لنتاج اŸصسل
إانشساء وحدة إ
اŸضس -اد ل -ل -تسس -م-م ال-ع-ق-رب-ي
بورقلة.

لم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الوطني جمال ولد
ي-ج-ت-م-ع ا أ
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل -ل–اد ال -وط -ن -ي ل -ل -نسس -اء
ع- -ب- -اسس ،ال -ي -وم ،م -ع ا أ
ا÷زائريات نورية حفصسي حول مبادرة ا÷بهة الشسعبية ،وذلك
ب -اŸق -ر اŸرك -زي لـ«الف -لن» ‘ ح -ي -درة  ،ع-ل-ى السس-اع-ة  14.00بعد
الزوال.

مؤو“ر دو‹ حول مكافحة
اŸرأاة من أاجل اŸسصاواة
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«منتدى لوكوريي»
يسصتضصيف اÿبÒ
خلوايتي
س- - -تضس- - -ي - -ف «م - -ن - -ت - -دى
يس
ك- - -ري- - -ي» ،غ- - -دا ،اÿبÒ
 - -ول خصسصس ‘ ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا
واŸت -
 -لم ك - -ر Ëخ- -ل- -وات- -ي،لع
إ
ا نشس- - -ي- - -ط ن- - -دوة ح- - -ول
ل- - -ت- - -
وم-ات وآال-ي-ات ال-تضس-ل-ي-ل
Ÿع-ل-
ا لشس-ائ-ع-ات والفÎاسس ‘
م -ن ا
ب- - - -ك- - - -ات ال- - - -ت- - - -واصس- - - -ل
شس - - - -
 -ت- -م- -اع- -ي ،وذلك ع -ل -ىال ج
ع -ة ال-ع-اشس-رة وال-نصس-ف
لسس -ا
ا - - -اح- - -ا Ãق- - -ر ا÷ري - -دة
صس- - -ب
بالقبة.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير(021) 60.67.83 :
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ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ال–اد العام للعمال
ا÷زائري Úيجتمع
بهيئاته

ت-ع-ق-د ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-مية
ل-لصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ت-ك-وين ‘
طبعته الثالثة ،ندوة صسحفية
ح- -ول ج- -دي- -د ال- -ت -ظ -اه -رة ‘
›ال ال -ت -ك -وي -ن وال -تشس-غ-ي-ل،
وذلك ي- - - -وم ال- - - -ث- - - -لث - - -اء 18
سسبتم Èا÷اري على السساعة
ب- - -اŸرك- - -ز ال - -دو‹
10.30
للصسحافة بالقبة.

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسصع 295للمتحف
الوطني للمجاهد
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 10:0صسباحا
Ãقر اŸعهد الوطني للد
بالعاشسور .
راسسات والبحث النقابي

ملتقى حول الصصيد البحري

ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-ربية اŸائيات بالتعاون مع
لسسÎاتيجية
ل· اŸتحدة للتنمية ،ملتقى حول دعم صسياغة ا إ
برنامج ا أ
الوطنية لتنمية الصسيد البحري وتربية اŸائيات ،2020-2015 ،وإاطلق
لولوية ،غدا الثن Úعلى السساعة 08.30
العمليات التحضسÒية ذات ا أ
صسباحا بفندق السسوفيتال بالعاصسمة.

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
م- - - -دي- - - -ري- - - -ات اÛاه- - - -دي - - -ن
واŸتاحف ا÷هوية وملحقاتها
،غدا  ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم  ،295وذلك Ãقر اŸتحف
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م -ج -اه -د ،ع -ل -ى
السساعة  10:00صسباحا.
وق -د خصسصس ه -ذا ال -ل -ق-اء لـ
«مسس-ؤوو‹ ال-ث-ورة ال-ت-حريرية
ك -ان -وا ق -دوة وم -ث-ال ل-ل-ج-م-ي-ع
لع-ج-اب وال-ت-ق-دي-ر
،ف -ن -ال -وا ا إ
إا ¤درج- - -ة ال - -ت - -غ - -ن - -ي ب - -ه - -م
وببطولتهم ».

دورة تدريبية حول الوقاية ومكافحة جنوح األحداث
لم-ن ال-وط-ن-ي دورة ت-دري-ب-ي-ة ح-ول
ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
لحداث من  16إا 19 ¤سس-بتم،2018 È
ال-وق-اي-ة وم-ك-اف-ح-ة ج-نوح ا أ
لم-ن-ي.Ú
Ãدرسس -ة الشس -رط -ة ب -ال-دار ال-ب-يضس-اء ،ب-حضس-ور الشس-رك-اء ا أ
وتكون فعاليات افتتاح هذه الدورة التدريبية اليوم على السساعة
الثامنة صسباحا (Ã )08.00درسسة الشسرطة الدار البيضساء ا÷زائر.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
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

ا’حد  16سصبتم 2018 Èم
الموافق لـ  06محرم  1440هـ
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Ãناسشبة ألعيد ألؤطني لبÓده

رئيسس إ÷مهورية يهنئ نظÒه إلكوسستاريكي
بعث رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز
ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه
أل- -ك- -ؤسش- -ت- -اري- -ك- -ي ك- -ارل- -ؤسس أل- -ف- -ارأدو
Ãن- -اسش- -ب- -ة أح- -ت- -ف -ال ب Ó-ده ب -ال -ذك -رى
ألسش - - -ادسش - - -ة وأل- - -تسش- - -ع Úب- - -ع- - -د أŸائ- - -ة
’سشتقÓلها معÈأ له فيها عن أسشتعدأده
Ÿؤأصش -ل -ة أل -ع -م -ل م -ع -ه ل-ت-ؤط-ي-د أوأصش-ر
ألصشدأقة وألتعاون ب Úألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية « :يطيب ‹
Ãناسصبة ا’حتفال بالذكرى السصادسصة والتسصع Úبعد
اŸائة ’سصتقÓل بÓدكم أان أاتوجه إاليكم باسصم
ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بأاحر
ت- -ه- -ان -ي -ن -ا و“ن -ي -ات -ي ب -ال -رق -ي وا’زده -ار لشص -عب
كوسصتاريكا الصصديق».
وأاضصاف باŸناسصبة قائ «: Óأاود بهذه اŸناسصبة
السص -ع -ي -دة أان أاع Èل -ك -م ع -ن ع -زم -ي واسص-ت-ع-دادي
Ÿواصصلة العمل معكم على تعزيز وتوطيد أاواصصر
الصصداقة والتعاون التي Œمع بلدينا».

...يهنئ نظÒه إلسسلفادوري
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة
ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة ا ¤ن-ظÒه السص-ل-ف-ادوري سص-ال-ف-ادور
سصانشصيز سصÒين Ãناسصبة العيد الوطني
لبÓده أاكد له فيها اسصتعداده للعمل معه لتعزيز
اواصصر الصصداقة والتضصامن والتعاون ب Úالبلدين.
وك -تب رئ -يسس ال -دول -ة ‘ ب -رق -ي-ت-ه «ان اح-ت-ف-ال
ج -م -ه -وري-ة السص-ل-ف-ادور ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ي-ت-ي-ح ‹
سصانحة طيبة أ’توجه اليكم باسصم ا÷زائر شصعبا
وح -ك -وم -ة واصص -ال -ة ع-ن ن-فسص-ي ي-ع-ن أاح-ر ت-ه-ان-ي-ن-ا
و“نياتي لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة وبا’زدهار
لشصعب السصلفادور الصصديق» .
واضصاف رئيسس ا÷مهورية قائ»Óأاود ان اغتنم
هذه السصانحة السصعيدة أ’ع Èلكم عن عزمي و“ام
اسص -ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أاواصص-ر الصص-داق-ة
والتضصامن والتعاون التي Œمع بلدينا».

 ...نظÒه إلنيكارإغوي
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة
برقية تهنئة لرئيسس جمهورية نيكاراغوا ،دانيال
أاورتيغا سصافيدراÃ ،ناسصبة احتفال بÓده بذكرى
اسصتقÓلها.

وج -اء ‘ الÈق -ي -ة «يسص-رÃ Êن-اسص-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال
ب-ذك-رى ع-ي-د اسص-ت-قÓ-ل ج-م-ه-وري-ة ن-يكاراغواي أان
أاعرب لكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة
عن نفسصي ،عن أاحر تهانينا مشصفوعة بتمنياتي لكم
Ãوف -ور الصص -ح -ة والسص -ع -ادة وب -السص -ل -م وا’زده-ار
لشصعب نيكاراغوا الصصديق».
كما أاضصاف رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا نظÒه
ال -ن -ي -ك -اراغ -وي «ك-م-ا ي-ط-يب ‹ ‘ ه-ذه السص-ان-ح-ة
السصعيدة أان أاجدد لكم عزمي واسصتعدادي للعمل
على تعزيز أاواصصر الصصداقة والتضصامن والتعاون
التي Œمع بلدينا وعلى تطوير تعاوننا الثنائي.

 ...نظÒه إلغوإتيما‹
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة
برقية تهنئة لرئيسس جمهورية غواتيما’ جيمي
موراليسس Ãناسصبة احتفال بÓده بالذكرى الـ 196
’سصتقÓلها أاكد له فيها عن «اسصتعداده للعمل معه
على توطيد عÓقات الصصداقة والتعاون التي Œمع
البلدين».
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية «ان احتفال
جمهورية غواتيما’ بالذكرى السصادسصة والتسصعÚ
ب-ع-د اŸائ-ة ’سص-ت-قÓ-ل-ه-ا م-ن-اسص-ب-ة ط-ي-ب-ة أاغ-تنمها
أ’توجه إاليكم باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة
عن نفسصيي بتهانينا ا◊ارة و“نياتي لكم Ãوفور

الصص- -ح- -ة وال- -رف- -اه وب- -ال -رق -ي لشص -عب غ -وات -ي -م -ا’
الصصديق».
واختتم الرئيسس بوتفليقة برقيته قائ« Óهذاي
وأاغ- -ت- -ن- -م ه- -ذه السص- -ان -ح -ة السص -ع -ي -دة أ’ؤوك -د ل -ك -م
اسص -ت -ع -دادي ل -ل -ع -م-ل م-ع ف-خ-ام-ت-ك-م ع-ل-ى ت-وط-ي-د
عÓقات الصصداقة والتعاون التي Œمع بلدينا».

...ونظÒه إلهندورإسسي
بعث رئيسس ا÷مهورية ،السصيد عبد العزيز
بوتفليقة ،بÈق- -ي- -ة ت- -ه- -ن -ئ -ة ا ¤ن -ظÒه م -ن
الهندوراسس ،خوان أاور’ندو هرناندز أالفارادو،
Ãناسصبة ذكرى اسصتقÓل بÓده ،جدد له فيها
عزمه للعمل سصويا على تطوير التعاون الثنائي
ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية  «:يطب ‹
Ãناسصبة ذكرى اسصتقÓل جمهورية الهندوراسس،
أان اعرب لكم  ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة
وأاصصالة عن نفسصي ،عن أاحر تهانينا و“نياتي
ل- -ك- -م Ãوف- -ور الصص- -ح- -ة والسص- -ع- -ادة وب- -ال- -رق- -ي
وا’زدهار لشصعب الهندوراسس الصصديق ».
وتابع رئيسس الدولة قائ«:Óأاود أان أاغتنم هذه
السصانحة السصعيدة أ’جدد لكم عزمي واسصتعدادي
للعمل على ترقية أاواصصر الصصداقة التي Œمع
بلدينا وعلى تطوير تعاوننا الثنائي».

أعطى أششارة أنطÓق إأ‚از  2700وحدة سشكنية وتدشش 4 Úمؤؤسشسشات تربؤية

^ طمار :إطÓق كل مشساريع إلÎقوي وإلعمومي..وإأ’ولوية للمرإفق إلصسحية وإأ’منية وإلÎبوية
^ بن غÈيت :إسستÓم مدإرسس قابلة للتوسسعة قبل إنطÓق إلسسنة إلدرإسسية
أع-ط-ى أمسس وزي-ر ألسش-ك-ن وأل-ع-م-رأن
عبد ألؤحيد “ار ،إأششارة أنطÓق أ‚از
آأخ -ر دف -ع-ة م-ن سش-ك-ن-ات صش-ي-غ-ة ألسش-ك-ن
ألÎق- -ؤي أل- -ع- -م -ؤم -ي ،خ -اصش -ة ب -ؤ’ي -ة
أ÷زأئ -ر وع-دده-ا  2700وح-دة سش-كنية
أخت Òلها مؤقع سشيدي عبد ألله ،وذلك
أسش-ت-ك-م-ا’ لÈن-ام-ج رئ-يسس أ÷مهؤرية،
ك - -م - -ا دشش - -ن Ãع - -ي - -ة وزي - -رة ألÎب- -ي- -ة
أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة ن- -ؤري -ة ب -ن غÈيت ،ووأ‹
ألعاصشمة عبد ألقادر زوخ 4 ،مؤؤسشسشات
ت-رب-ؤي-ة ت-أات-ي ت-ل-ب-ي-ة ◊اج-يات قاطني
أŸدينة أ÷دد.

فريال بوششوية
باعطائه أامسس إاشصارة انطÓق اخر شصطر
م- -ن السص- -ك- -ن -ات ،ا›ÈŸة ‘ اط -ار صص -ي -غ -ة
السصكن الÎقوي العمومي ،يكون وزير السصكن
والعمران والتزاما Ãا صصرح به نهاية أاوت
اŸنصصرم ،قد اسصتكمل اطÓق هذه الصصيغة
التي جاءت ضصمن برنامج الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة ‘ الÈنامج اÿماسصي ،مكملة لصصيغ
أاخرى التي مكنت من رفع –دي ا‚از مليون
وحدة سصكنية ‘ كل خماسصي.
وقال اŸسصؤوول اأ’ول على قطاع السصكن ‘
ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسص-ب-ة ‘« ،إاط-ار م-واصصلة
ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،وال -ت -زام -ا Ãا
صص- -رحت ب -ه ي -وم  28أاوت اŸنصص -رم ،أاع-ط-ي
اليوم اشصارة انطÓق اخر حصصة خاصصة بو’ية
ا÷زائر ،موزعة على  3ورشصات تضصم  1000و
 500و  1200وحدة سصكنية ،ليكتمل برنامج
ال -و’ي -ة ال -ذي ي-ح-وي ح-وا‹  24أال-ف وح-دة
سصكنية.
وتوقف الوزير “ار عند تدشص ÚاŸرافق
الÎب -وي -ة اأ’رب -ع -ة ،وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ث -ان-وي-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نحو إعطاء دفع جديد للعÓقات إ’قتصسادية ب Úإ÷زإئر وإŸانيا
ي- - -ن- - -ت - -ظ - -ر أن ت - -ع - -رف أل - -ع Ó- -ق - -ات
أ’قتصشادية ب Úأ÷زأئر وأŸانيا ،ألتي
’خÒة حركية
ششهدت خÓل ألسشنؤأت أ أ
م -ت -م -ي -زة م -ن خÓ-ل شش-رأك-ات م-ت-ع-ددة
أل-ق-ط-اع-ات دف-ع-ا ج-دي-دأ وتعد ألزيارة
أل- -رسش- -م- -ي- -ة أل -ت -ي سش -ت -ق -ؤد أŸسش -تشش -ارة
’Ÿان- -ي -ة أ‚ي  Ó-مÒك -ل غ -دأ أ’ث -نÚ
أ أ
إأ ¤أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصش- -م- -ة ،ب- -دع -ؤة م -ن
رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ألسش-ي-د عبد ألعزيز
بؤتفليقة ،ألثانية من نؤعها بعد زيارة
.2008
ت -ت -م -ح-ور ال-زي-ارة ح-ول ت-ق-ي-ي-م ال-عÓ-ق-ات
ا’قتصصادية ب Úالبلدين و–ديد سصبل تطوير
التعاون ا’قتصصادي Ãا يسصهم ‘ تعزيز التنوع
ا’قتصصادي با÷زائر.
وتنشصط حاليا با÷زائر أاكÌ
م - - -ن  200م -ؤوسصسص -ة أاŸان-ي-ة
م- - - - -ت - - - -خصصصص - - - -ة ‘ ›ا’ت
ﬂتلفة .وقد ” نهاية 2010
إانشصاء ÷نة اقتصصادية ﬂتلطة
جزائرية-أاŸانية.
وت-ب-دي الشص-رك-ات اأ’Ÿان-ي-ة
اه-ت-م-ام-ا ب-ع-دة ف-روع صص-ناعية
أاهمها الصصناعة اŸيكانيكية و
اŸن- -اول- -ة ‘ ›ال السص- -ي- -ارات و ال- -ط -اق -ات
اŸتجددة و الصصناعة الصصيد’نية.
ف- -ف -ي ›ال اŸي -ك -ان -يك ت -رب -ط ا÷زائ -ر
وأاŸان -ي -ا شص -راك -ات ه -ام -ة ع -ل -ى غ-رار إان-ت-اج
سصيارات من عÓمة مرسصيدسس -بانز با÷زائر
م- -ن ط -رف ك -ل م -ن اÛم -ع اأ’م -ا ÊداÁل -ر
(وه - -ي الشص - -رك - -ة اأ’م Ÿرسص - -ي- -دسس -ب- -ان- -ز)

والشصركة الوطنية للسصيارات الصصناعية و وزارة
الدفاع الوطني واÛمع اإ’ماراتي «آابار».
وسصمحت هذه الشصراكة بخلق ثÓث شصركات
ﬂت-ل-ط-ة ج-زائرية-أاŸانية-
إاماراتية سصنة  2012من أاجل
تطوير الصصناعة اŸيكانيكية
ب- -ا÷زائ- -ر .وي- -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر
ب -الشص -رك -ة ا÷زائ-ري-ة إ’ن-ت-اج
سصيارات الوزن الثقيل لعÓمة
م -رسص -ي -دسس-ب -ان-ز ب-ال-روي-ب-ة
والشص -رك -ة ا÷زائ -ري-ة إ’ن-ت-اج
سصيارات نفسس العÓمة بو’ية
ت -ي-ارت والشص-رك-ة ا÷زائ-ري-ة إ’ن-ت-اج ﬁرك-ات
مرسصيدسس-بانز و دوتز وأام.تي.أاو بقسصنطينة.
وتضصاف إا ¤هذه الشصركات شصركة سصوفاك-
Óنتاج التي ‚مت عن شصراكة بÚ
ا÷زائر ل إ
اÛم - -ع اأ’Ÿا Êف - -ول- -كسص- -ف- -اغ- -ن و ›م- -ع
سصوفاك من أاجل Œميع وتركيب سصيارات لهذه
العÓمة التجارية اأ’Ÿانية.

إإنتاج سسيارة
مرسسيدسس بانز
مرجعية للشسرإكة
إ’سسÎإتيجية

يÎأسشها مناصشفة مسشاهل وأŸهندسس سشلطان بن سشعيد أŸنصشؤري

إلدورة  14للجنة إŸشسÎكة إ÷زإئرية -إإ’مارإتية غدإ إأ’ثنÚ

يÎأسس وزي- -ر ألشش- -ؤؤون أÿارج- -ي -ة
عبد ألقادر مسشاهل ووزير أ’قتصشاد
’م -ارأت أل -ع -رب -ي -ة أŸت -ح -دة
ل -دول -ة أ إ
أŸه-ن-دسس سش-ل-ط-ان ب-ن سش-عيد أŸنصشؤري
،أششغال ألدورة أل 14للجنة أŸششÎكة
’مارأتية أŸقررة يؤمي
أ÷زأئرية-أ إ
 17و  18سش-ب-ت-م Èأ÷اري ب-ا÷زأئ-ر ،
حسش- -ب- -م- -ا أف -اد ب -ه أمسس ألسش -بت ب -ي -ان
لؤزأرة ألششؤؤون أÿارجية.
أاوضص- -ح ذات ال- -ب- -ي- -ان أان ه- -ذه ال- -دورة
«سص -تسص -م-ح ب-ت-ق-ي-ي-م ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي بÚ
ا÷زائر ودولة اإ’مارات العربية اŸتحدة
الشص -ق -ي -ق -ة ‘ ﬂت -ل-ف اÛا’ت وب-حث
ف -رصس ت -ك -ث-ي-ف-ه-ا وت-وسص-ي-ع-ه-ا Ãا ي-ح-ق-ق
اŸصصالح اŸشصÎكة للبلدين الشصقيق‘ Ú
ظ-ل ت-وج-ي-ه-ات ق-ائ-دي ال-ب-ل-دي-ن ،ف-خامة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السص -ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة وأاخيه ،صصاحب ال ّسصمو ،رئيسس
دولة اإ’مارات العربية اŸتحدة ،الشصيخ
خليفة بن زايد آال نهيان « « ،كما سصتشصكل
هذه اŸناسصبة فرصصة للتوقيع على العديد

م -ن اŸشص -اري -ع ال -ق -ان -ون -ي -ة ل-ل-ت-ع-اون بÚ
البلدين ‘ ﬂتلف اÛا’ت».
وسصيكون لضصيف ا÷زائر على هامشس
أاشص -غ -ال ال -ل-ج-ن-ة اŸشصÎك-ة يضص-ي-ف ن-فسس
اŸصصدر » لقاءات مع مسصؤوول Úكبار ‘
ا◊كومة».

يعد منفذأ للمنتؤج ألؤطني نحؤ أوروبا

واك-م-ال-ي-ة وم-درسص-ت Úاب-ت-دائ-ي-ت ،Úالتي كانت
ﬁط انشصغال من قبل اأ’ولياء الذين تأاخر
أابناءهم عن ا’لتحاق Ãقاعد الدراسصة لعدم
اسصتÓمها خÓل انطÓق اŸوسصم الدراسصي،
ل- - -يشص- - -دد ع- - -ل - -ى ضص - -رورة ا◊رصس ‘ ا‚از
اŸشصاريع السصكنية على ثÓث نقاط جوهرية،
‡ثلة ‘ اŸنشصات الÎبوية لتفادي ا’كتظاظ
الذي بات هاجسصا باأ’حياء السصكنية الكبÒة،
وك-ذا اŸراف-ق الصص-ح-ي-ة ،واŸق-رات اأ’م-ن-ي-ة،
التي ’بد أان تكون جاهزة وتسصتلم ‘ نفسس
الوقت الذي يتم فيه اسصتÓم السصكنات.
وأاف -اد ذات اŸسص -ؤوول ،ب -أان صص -ي-غ-ة السص-ك-ن
الÎقوي العمومي اŸوجه للفئة التي يتجاوز
رات-ب-ها  100أال- -ف دج ،تضص- -م ح- -وا‹  45أالف
وحدة سصكنية ،و” تسصليم  17أالف سصكن منها،
ومتوقع تسصلم  8000وحدة سصكنية منها 4500
ب -ال -ع -اصص-م-ة ه-ذه السص-ن-ة ،م-ذك-را ب-أان تسص-ل-ي-م
مفاتيح السصكنات لن يتم قبل دفع كل تكلفة
السصكن ،مقابل ذلك أاكد عدم تسصليم السصكنات
ما  ⁄يتم اسصتكمال ا÷دوى واŸرافق.
وبخصصوصس اŸؤوسصسصات الÎبوية ا›ÈŸة
‘ خ -م-اسص-ي  ، 2014ف- -ان -ه ’ ي -ق -ل ع -ن 733

مؤوسصسصة ‘ ﬂتلف اأ’طوار التعليمية على
اŸسصتوى الوطني ” ،إاطÓق أاك Ìمن 600
مؤوسصسصة وتسصلم  130مؤوسصسصة ،إاضصافة إا ¤تسصلم
 162مؤوسصسصة جديدة قبل نهاية السصنة ،معتÈا
أان العدد معت Èويعول عليه ‘ القضصاء على
العجز اŸسصجل قبل انقضصاء السصنة أاو مطلع
ال -ع-ام  ، 2019م- -ع ا◊رصس ع -ل -ى ال -ن -وع -ي -ة
واآ’جال ‘ ا‚از برنامج رئيسس ا÷مهورية.
من جهتها وزيرة الÎبية الوطنية نبهت إا¤
أامرين مهم Úبالنسصبة للتÓميذ والقطاع على
حد سصواء ،أاولها تتعلق باسصتÓم اŸؤوسصسصات
الÎب- -وي -ة ق -ب -ل ان -ط Ó-ق السص -ن -ة ال -دراسص -ي -ة،
و–ديدا ‘ أاجل أاقصصاه  15سصبتم ،Èلتفادي
م -ا ق -د يÎتب ع -ن -ه م -ن صص-ع-وب-ة ل-ل-ق-ط-اع ‘
–وي -ل اأ’سص-ات-ذة وك-ذا ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ي-ت-م
ت-رح-ي-ل-ه-م خÓ-ل اŸوسص-م ،أام-ر ي-ن-ع-كسس سصلبا
عليهم.
كما شصددت الوزيرة بن غÈيت على ضصرورة
مراعاة مسصأالة أاسصسس اŸنشصات الÎبوية خÓل
ا’‚ازÃ ،ا Áك - -ن م - -ن ت - -وسص - -ع- -ة اأ’قسص- -ام
وتغطية ا◊اجيات تلبية للحاجيات اŸتزايدة،
وتفاديا لÓكتظاظ.

جÓب و إلوزير إأ’ول إلبلجيكي يفتتحان إŸعرضس
إ’قتصسادي Ÿ 73قاطعة غاند
أف-ت-ت-ح وزي-ر أل-ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓ-ب
’ول أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي
أمسس رف -ق -ة أل -ؤزي-ر أ أ
’ول وزير
ششارل ميششال ونائب ألؤزير أ أ
أل -ت -ع -اون أل -كسش -ن -در دوك -رو ف -ع -ال -ي-ات
ألطبعة  73للمعرضس أ’قتصشادي Ÿدينة
غ-ان-د أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة وأل-ذي تشش-ارك ف-يه
أ÷زأئر بصشفتها «ضشيف ششرف».
جرى حفل ا’فتتاح بحضصور سصف Òا÷زائر
بÈوكسصل عمار ب ÊÓو كذا ﬂتلف ‡ثلي
الشص-رك-ات واŸؤوسصسص-ات وال-ه-ي-ئ-ات ا÷زائ-رية
اŸشص -ارك -ة ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ا’ق-تصص-ادي-ة
الدولية ،حسصبما أافاد به أامسس بيان لوزارة
التجارة.
وت-ع-د ه-ذه اŸشص-ارك-ة ف-رصص-ة ل-ل-م-ت-ع-املÚ
ا’ق- -تصص- -ادي Úا÷زائ -ري Úإ’نشص -اء شص -راك -ات
ج - -دي - -دة م - -ع اŸت - -ع - -ام - -ل Úا’ق - -تصص- -اديÚ
البلجيكي Úوكذا منفذ للمنتوج ا÷زائري نحو
بلدان أاوروبا الشصمالية .
للتذك Òتتواصصل فعاليات هذا اŸعرضس إا¤
غاية يوم  23سصبتم ‘ Èغاند (اŸقاطعة
البلجيكية فلندر الشصرقية).

ل- -ل- -ع- -ل- -م ف- -ان مشص- -ارك -ة ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ا’ق -تصص-ادي-ة خصصصس ل-ه-ا ج-ن-اح
يÎبع على مسصاحة (1.000م )2حيث سصيشصكل
واجهة العرضس والÎويج للمنتجات ا÷زائرية
اŸوجهة مباشصرة للبيع للجمهور العريضس.
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ألموأفق لـ  06محرم  1440هـ

’وضساع اŸسستعجلة والكوارث
مشسيدا من جيجل بدورها الفعال ‘ تسسي Òا أ

بدوي :إحÎإفية إ◊ماية إŸدنية مكنت من تقليصص خسسائر إلفيضسانات وإ◊رإئق
Œند إلسسلك وجاهزيته رفع إلتحدي ‘ كل إلظروف
أاشساد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي امسس خÓل زيارته ا ¤جيجل بدور ا◊ماية
اŸدن-ي-ة ‘ ال-تصس-دي ıت-ل-ف ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،م-ن-وه-ا ب-احÎاف-ي-ة السس-لك ‘ ال-تدخل لنجدة ا’رواح
البشسرية والتقليل من ا’ضسرار اŸادية.

جيجل :خالد العيفة
ذكر ألوزير بعد ألفيضضانات ألتي أجتاحت
تبسضة وأأودت بحياة طفل وخسضائر مادية أن
سضلك أ◊ماية أŸدنية بلغ درجة عالية من
أ’حÎأفية Œعله ﬁل أشضادة وتقدير مسضتندأ
إأ ¤حا’ت ألتدخل ألعديدة  ،وŒنده ألدأئم
خÓل ألكوأرث ألطبيعية و‘ مكافحة حرأئق
ألغابات» ،مثمنا «ألقدرأت أŸثبتة وأŸؤوكدة
ل- -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي -ة ‘ تسض -ي Òأل -وضض -ع -ي -ات
أŸسضتعجلة وألكوأرث».
و قال بدوي ‘ ذأت ألسضياق « Œند سضلك
أ◊م- -اي -ة أŸدن -ي -ة سض -وأء ع -ل -ى ألصض -ع -ي -دي -ن
أإ’نسضا Êأأو أŸادي و ألسضرعة ‘ ألتدخل
سض- -اه -م ‘ ت -ق -ل -يصس وأ◊د بشض -ك -ل ك -ب Òم -ن
أÿسض -ائ -ر أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ح-رأئ-ق أل-غ-اب-ات ع-ل-ى
أŸسض - -ت - -وى أل - -وط - -ن- -ي» ،مشضÒأ إأ ¤أأن ع- -دد
أ◊رأئ-ق أŸسض-ج-ل-ة ب-ال-و’ي-ة ع-رف أن-خفاضضا
مقارنة بفصضل ألصضيف أŸنصضرم وذلك بفضضل
Œند عناصضر أ◊ماية أŸدنية» ألتي أعتمدت
دوما ﬂططا للتدخل وتوأصضل ألسض Òعلى
خطى ألعصضرنة وألتحديث وفق برأمج تكوين
وتأاهيل أأعطت نتائج ‘ غاية أأ’همية وكسضب
رهان رفع ألتحدي باقتدأر وجاهزية يحسضب
لها حسضاب.
من جهة أخرى أأوضضح نور ألدين بدوي ،
خÓل زيارة عمل قادته أأمسس إأ ¤جيجل «أأن
ه- -دف أل- -دول- -ة م -ن ف -ت -ح أŸسض -الك وإأيصض -ال
أل -ط -اق -ة إأﬂ ¤ت -ل -ف أŸدأشض -ر وأل -ق-رى ه-و

إأرجاع أŸوأطن Úإأ ¤مسضاكنهم و مدأشضرهم،
أل- -ذي- -ن ع- -ان- -وأ م- -ن ويÓ- -ت أإ’ره -اب خ Ó-ل
ألعشضرية ألسضودأء.
أأبرز بدوي خÓل تفقده لسض ÒأŸشضاريع
ب- -ال -و’ي -ة « أأن رسض -ال -ة أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
للموأطن ،Úتتمثل ‘ تأاكيده على أأن ألدولة
ع- -ازم- -ة ع -ل -ى م -رأف -ق -ة أŸوأط -ن Ãشض -اري -ع
تنموية ،لن تتجسضد إأ’ بوعي أŸوأطن أŸنظم
‘ جمعيات أأ’حياء ،حتى يتم بلوغ ما ُيطمح
إأل- -ي- -ه أ÷م- -ي- -ع « ،مشضÒأ إأ ¤أأن ه -ن -اك ع -دة
مشضاريع وضضعت و” Œسضيدها لتسضهيل عودة
ألعائÓت إأ ¤ديارهم بعدما تركوها بسضبب
أإ’رهاب».

وذّك -ر أل -وزي -ر أأن-ه وف-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس
أ÷مهورية ،سضاهمت ألدولة ‘ شضق ألطرقات
وبناء ألسضكنات وتوف ÒأŸرأفق أ◊يوية ‘
تلك أŸناطق ألتي عا Êسضكانها من ويÓت
أإ’رهاب من أأجل تسضهيل عودة هذه ألعائÓت
وإأعادة إأعمار أŸناطق ألريفية».
وأسض -ت -ه -ل ب-دوي زي-ارت-ه إأ ¤ج-ي-ج-ل ،أل-ت-ي
تدوم يوم Úبتدشض Úألقاعة ألشضرفية Ÿطار
فرحات عباسس وأأشضرف على تزويد  250بيت
بالغاز ألطبيعي بقرية بآازول بنفسس ألبلدية،
تدشض Úألوحدة ألثانوية للحماية أŸدنية بوأد
صضالح ببلدية ألطاه Òألتي أأطلق عليها أسضم
أÛاهد أŸرحوم ﬁمد بن علي.

رافعت Ÿنهجية التشساور بدل ا’حتجاجات ،بن غÈيت:

 ٪67من إنشسغا’ت إلشسـريك إإ’جتماعي ” تسسويتها
بلوغ اŸدرسسة النوعية Áر حتما باسستقرار اŸنظـومة الÎبوية
أاك- -دت وزي- -رة الÎب- -ي -ة ،ن -وري -ة ب -ن
غÈيت ،أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،أان
 ٪67م- -ن ا’نشس- -غ- -ا’ت ال- -ت- -ي ط- -رح -ه -ا
الشسريك ا’جتماعي ” حلها و ٪11منها
هي ‘ إاطار التسسوية ،مشسددة على تبني
منهج التشساور.
وأأوضض -حت ب -ن غÈيت ‘ م -ن -ت -دى ي -وم -ي-ة
أÛاه - -د ،أأن - -ه م - -ن ضض - -م- -ن « 259أنشضغال
طرحتها نقابات ألقطاع ” حل  ٪67منها ‘
ح Úأأن  ٪11هي قيد ألتسضوية» قائلة أأنه «حان
ألوقت للمرور من أŸنهجية أ’حتجاجية إأ¤
أŸن -ه -ج -ي -ة أل-تشض-اوري-ة» ’ن –ق-ي-ق أل-ت-ع-ل-ي-م
ذوجودة أŸدرسضة –تاج إأ ¤أسضتقرأر».
وأأضض- - -افت أأن أ’نشض - -غ - -ا’ت أŸرت - -ب - -ط - -ة
بالقانون أأ’سضاسضي Ÿوظفي ألقطاع “ثل ٪16
و ٪36هي مشضاكل عامة ،مشضÒة إأ ¤أأن ٪21
من أŸشضاكل أŸطروحة «ليسس بإامكان ألوزأرة
–قيقها».
وأأشضارت أŸسضؤوولة عن قطاع ألÎبية أأن
عÓقتها مع ألشضركاء أ’جتماعي« Úمبينة على
ألشضفافية وأ◊وأر» حيث ” إأشضرأكهم ‘ كل
أللجان معتÈة أأن ألسضنة ألدرأسضية أ÷ديدة
سض -ت -ك -ون «مسض -ت -ق -رة» أ’ن -ه ” أل -ت -ك -ف -ل ب-ك-ل
أŸلفات أŸطروحة.
أأم -ا ب -خصض -وصس إأضض -رأب أŸق -تصض-دي-ن م-ع
ألدخول أŸدرسضي أأوضضحت ألوزيرة أأن نسضبة
أ’سضتجابة لهذأ ’حتجاج «جد ضضعيفة و⁄
ي -ن -ع-كسس ع-ل-ى ›ري-ات أل-ع-م-ل ب-اŸؤوسضسض-ات
ألÎبوية».
ولدى تطرقها للقاء ألذي جمعها ،أ’ثنÚ
أŸاضضي ،بالنقابات ألعشضرة وجمعيتي أأولياء
أل -ت Ó-م -ي -ذ ،أأشض -ارت أل -وزي -رة إأ ¤أأن-ه م-ن بÚ
ن-ت-ائ-ج-ه ق-رأر “دي-د ع-ه-دة أل-ل-ج-ن-ة أل-وطنية
للخدمات أ’جتماعية Ÿنح ألوقت للنقابات
للوصضول إأ ¤إأجماع حول ألصضيغة ألتي سضيتم
بها عملية أ’نتخاب.
و ⁄تسضتبعد وزيرة ألÎبية إأمكانية أللجوء
إأ ¤إأجرأء «أسضتفتاء ب Úموظفي ألقطاع حول
منهجية تسضي Òأÿدمات أ’جتماعية».
كما كشضفت ‘ موضضوع أأخر أأنه سضيتم شضهر
أأكتوبر أŸقبل عرضس نتائج أ’جتماع أŸتعلق
بامتحانات نهاية ألطور أأ’ول وألثانوي مشضÒة
‘ ألسض- - -ي- - -اق ذأت - -ه إأ ¤أأن ب - -عضس ألشض - -رك - -اء
أ’جتماعي Úطالبوأ فتح ملف ألتعليم ألثانوي.
وأأك- -دت ‘ ن- -فسس أإ’ط- -ار أأن إأدرأج ل- -غ -ات

أأجنبية جديدة ‘ أ’بتدأئي «أأمر غ Òوأرد
ح- -ال- -ي- -ا» مشضÒة ب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة إأ ¤أأن أل -ل -غ -ة
أ’‚ليزية هي مادة ثانية أبتدأء من ألسضنة
أأ’و ¤متوسضط.
وبشضأان ظاهرة ألدروسس أÿصضوصضية ،أأكدت
ألسضيدة بن غÈيت أأن ألوزأرة تتكفل بتكوين
أأ’سضاتذة وسضطرت منهجية للتكفل بالتÓميذ
م -ع -تÈة أأن أل -دروسس أÿصض -وصض -ي -ة سض-ي-م-ا ‘
«ألطور أأ’ول له أنعكاسس سضلبي على شضخصضية
ألتلميذ».
و‘ إأجابتها عن سضؤوأل متعلق برفضس بعضس
أأ’ول -ي -اء ب -و’ي -ة ت -ي -زي وزوأل -ت -ح-اق أأب-ن-ائ-ه-م
Ãق -اع -د أل -درأسض -ة بسض -بب أأ’وضض -اع أŸزري-ة
ل -ل -م-ؤوسضسض-ات ألÎب-وي-ة ،أأوضض-حت أل-وزي-رة أأن-ه
ه -ن -اك «ق -وأن– Úم -ي أل -ط -ف -ول -ة وأل -ت-ع-ل-ي-م
إأجباري با÷زأئر» ،موضضحة أأن ألو‹ ألذي
يرفضس ألتحاق أأ’بناء Ãقاعد ألدرأسضة يجب
أأن «يتابع قضضائيا».

إعدإد ﬂطط وطني Ÿكافحة
إلتسسرب إŸدرسسي
كشض -فت وزي -رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،يوم ألسضبت با÷زأئر أأن يتم حاليا
إأع -دأد «ﬂط -ط وط -ن -ي Ÿك -اف-ح-ة أل-تسض-رب
أŸدرسضي» ومرأفقة ألتÓميذ ألذين يعانون
من صضعوبات ‘ ألتعليم.
وأأوضضحت ألوزيرة لدى نزولها ضضيفة على
م -ن -ت -دى ي -وم-ي-ة أÛاه-د ،أأن أل-وزأرة بصض-دد
«إأع -دأد ﬂط -ط وط -ن -ي Ÿك -اف -ح -ة ظ -اه -رة
ألتسضرب أŸدرسضي بإاشضرأك أŸركز ألوطني
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د ،أŸرصض-د أل-وط-ن-ي ل-لÎب-ية
وأل-ت-ك-وي-ن وك-ذأ ج-م-ع-ية ﬁوأأ’مية للتخفيف
من هذه ألظاهرة».
وأأشض -ارت ب -ه -ذأ أÿصض -وصس إأ ¤أأن ت -فشض -ي
ظاهرة ألتسضرب أŸدرسضي سضببه عدم ألتكفل
ب-ال-ف-ئ-ة أŸت-م-درسض-ة أل-ت-ي ت-ع-ا Êصض-عوبات ‘
أل -ت -ع-ل-م ل-ذأ ” م-ط-ال-ب-ة م-دي-ري أŸوؤسضسض-ات
ألÎب -وي -ة «م -ن-ح ألسض-ن-ت Úأأ’و ¤وأل-ث-ان-ي-ة م-ن
Óسضاتذة ألذين Áلكون خÈة ‘
ألطور أأ’ول ل أ
أل-ت-ع-ل-ي-م» ك-وسض-ي-ل-ة ل-ل-رفع من أمكانية ألتلميذ
على ألتحصضيل.
«أل -ك -ف-اءة ه-ي أŸع-ي-ار أل-وح-ي-د» ل-ت-ح-ق-ي-ق
مدرسضة ذأت نوعية مÈزة أأنه سضيتم –سضيسس

أŸفتشض Úبضضرورة أ’عتماد فقط على هذأ
أل- -ع- -ام- -ل ‘ ت -رسض -ي -م أأ’سض -ات -ذة أ÷دد ب -ع -د
إأ“امهم لفÎة ألÎبصس.
وشضددت بن غÈيت ‘ نفسس ألسضياق على
ضضرورة «مكافحة ألردأءة» ألتي هي عدونا
أŸشضÎك سض - -وأء ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى أل - -تسض- -يÒ
أأوألتعلمات مؤوكدة موأصضلة سضياسضتها ألرأمية
إأ– ¤سض Úأÿدم - -ة ‘ أل- -ق- -ط- -اع وت- -ك- -وي- -ن
أŸوظف Úوألعمل أŸسضتمر مع مديري ألÎبية
ومسضؤوو‹ أŸؤوسضسضات ألÎبوية Ÿتابعة وإأيجاد
حلول للمشضاكل أŸطروحة.
و‘ نفسس ألسضياق ،أأكدت وزيرة ألÎبية على
أأن ألقانون Áنع طرد أأي تلميذ قبل سضن 16
سضنة وعدأ ذلك فان ›لسس أأ’سضاتذة Áلك
كافة ألصضÓحيات لتحديد ألفئة ألتي Áكن لها
إأعادة ألسضنة مع إأعطاء أ◊ق أ’ي تلميذ معني
من «إأيدأع شضكوى لدى مديرية ألÎبية» إأذأ
أعت Èأأن منعه من أإ’عادة «هوتعسضف».
وأأشض -ارت ب -اŸن -اسض -ب -ة إأ ¤أأن نسض -ب-ة إأع-ادة
ألسضنة ‘ ألطور ألثانوي بلغ  15باŸائة ،وأأكÌ
من  17باŸائة ‘ ألطور أŸتوسضط و5 ،8
باŸائة ‘ أ’بتدأئي.
كما أأكدت ‘ نفسس ألسضياق أأنه حان ألوقت
ل-ت-غ-ي Òأل-ذه-ن-ي-ات و»ﬁارب-ة أل-ن-ظرة ألسضلبية
ل -ل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي» وع -دم رب -ط -ه ب -ال -فشض -ل
أŸدرسض -ي مضض -ي -ف -ة أأن «أل -ت-وج-ه إأ ¤م-ع-اه-د
ألتكوين ’ يعت Èفشض Óمدرسضيا».
أأما بخصضوصس أ’كتظاظ ألذي ميز ألدخول
أŸدرسضي أ◊ا‹ ،فأارجعته ألوزيرة إأ ¤عدم
أسضتكمال أŸشضاريع أ›ÈŸة ‘ أجالها سضيما
أ’بتدأئيات وأرتفاع نسضبة ألو’دأت با÷زأئر
إأضضافة إأ ¤ألوعي وأ’هتمام أŸتزأيد لدى
أأ’ولياء بظروف “درسس أأبنائهم.
وبعد أأن جددت ألتأاكيد على أأن أللجوء إأ¤
ألبنايات أ÷اهزة هو»حل أسضتعجا‹» ،أأبرزت
أل -وزي-رة أÛه-ودأت أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا أل-دول-ة ‘
قطاع ألÎبية سضيما ألطور أأ’ول ألذي يحظى
«ب -اه -ت -م -ام ك -ب »Òك -م -ا ق -الت م -ذك-رة أأن-ه ”
ت-خصض-يصس  76م -ل-ي-ار دج ل-تسض-ي ÒأŸؤوسضسض-ات
أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة نصض-ف-ه-ا ل-ل-ت-ج-ه-ي-ز.أأم-ا ب-خصضوصس
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ت-حضضÒي ،أأك-دت أل-وزي-رة أأن ع-دد
أŸسضجل Úعرف تزأيدأ بنسضبة  ٪4مضضيفة أأن
ف- -ت- -ح أأ’قسض- -ام م- -رت- -ب- -ط ب- -ت -وف -ر أŸق -اع -د
ألبيدأغوجية.
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دخول حيز إإ’سستغÓل لقطار «كورإديا» إلسسريع ع Èخط بشسار-وهرإن
’شسغال العمومية و النقل عبد
أاعطى وزير ا أ
ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أامسسÃ ،ح -ط-ة ال-ق-ط-ار Ÿشس-ري-ة
’سس-ت-غÓل
(و’ي-ة ال-ن-ع-ام-ة) إاشس-ارة دخ-ول ح-ي-ز ا إ
ل -ق -ط -ار «ك -ورادي -ا» السس -ري -ع ع -ل -ى مسس-ت-وى خ-ط
بشس-ار-وه-ران م-رورا ب-و’ي-ت-ي ال-ن-ع-ام-ة وسس-ي-دي
بلعباسس .
ت -ن -درج ه -ذه أل -ع-م-ل-ي-ة ‘ إأط-ار –ديث شض-ب-ك-ة ن-ق-ل
أŸسضافرين بوأسضطة ألسضكك أ◊ديدية على أŸسضتوى
ألوطني ألتي بادرت بها ألشضركة ألوطنية للنقل بالسضكك
أ◊ديدية من خÓل إأقتناء قطارأت «كورأديا» أ÷ديدة
وإأسض -ت -غÓ-ل-ه-ا ‘ رحÓ-ت أÿط-وط أل-ط-وي-ل-ة Ãخ-ت-ل-ف
جهات ألوطن.
وأأبرز ألوزير ألذي تنقل على م Ïقطار « كورأديا»
بﬁ Úطتي مشضرية وألنعامة ( 30كلم) بأانه مع نهاية
سض-ن-ة  2018سض -تسض -ت-ل-م ك-اف-ة ق-ط-ارأت ك-ورأدي-ا أل-ت-ي ”
إأقتناؤوها ‘ إأطار تنفيذ برنامج رئيسس أ÷مهورية ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة وهي توضضع حاليا ‘ أÿدمة تباعا
ع -ل -ى ط -ول وإأم -ت -دأد ألشض -ب-ك-ة أل-ك-بÒة ÿط-وط ألسض-ك-ة
أ◊ديدية وسضرعة هذأ ألقطار تبلغ  200كلم/سضا.
وأأردف زعÓن قائ« Óسضنسضتمر ‘ أأ’شضهر ألقليلة
ألقادمة ‘ ربط ألكث Òمن أŸناطق أأ’خرى وخاصضة
أ◊دودي -ة ‘ أأقصض -ى شض -رق أل -ب Ó-د ب -ق -ط -ار «ك-ورأدي-ا «
ل-ت-ك-م-ل-ة ت-غ-ط-ي-ة ك-اف-ة خ-ط-وط ألسض-ك-ة أ◊دي-دي-ة أل-تي
أأ‚زت وأل - -ت - -ي ت- -ق- -ارب  4.000ك -ل -م وسض-ت-ت-وسض-ع ه-ذه
أÿطوط لتصضل إأ 6.300 ¤كلم بإاسضتÓم كافة ورشضات
أŸشضاريع ‘ طور أإ’‚از».
وأأضض -اف أأن «إأسض -ت -غ Ó-ل أÿط -وط ع -ن ط -ري -ق ه-ذه
ألقطارأت ألسضريعة يتطلب أأيضضا ألتخلي وإأزألة أŸمرأت
أÙروسضة وباŸقابل يجري حاليا إأعادة تأاهيل وإأ‚از
عشضرأت أŸمرأت ألعلوية على مسضتوى ﬂتلف خطوط
ألسضكة أ◊ديدية للتقليصس من فÎأت توقف ألقطار
وبالتا‹ ضضمان رحÓت سضريعة و‘ أأقل وقت ‡كن» .
كما أأشضار زعÓن أ ¤أأن دأئرته ألوزأرية تشضرف Ãعية
ألشضركة ألوطنية للسضكك أ◊ديدية على إأطÓق حمÓت
–سضيسضية لتوعية أŸوأطن Úبضضرورة أ◊فاظ على هذأ
أŸكسضب ألهام أŸتمثل ‘ ألقطارأت ألسضريعة ألتي تقدم
خدمات رأقية للموأطن.Ú
وصضرح أأن «هناك نشضاطا –سضيسضيا للحد من ظاهرة
رشضق ألقطارأت با◊جارة وقد ” إأحصضاء كافة ألنقاط
أل -ت -ي ت -ع -رف ه -ذه أل -تصض -رف -ات وع -م -ل مصض -ال-ح أأ’م-ن
متوأصضل لردع من يعتدي على هذه أŸمتلكات كما أأن
دور أÛتمع أŸد Êوأإ’عÓم مهم لتكثيف ألتحسضيسس
على مسضتوى هذه أأ’ماكن وألتوجه نحو شضريحة أأ’طفال
خصضوصضا لتوعيتهم ‘ هذأ أ÷انب».
ويضضمن قطار كورأديا ألهج( Úدييزل وكهرباء) ألذي
تبلغ طاقة أسضتيعابه أإ’جمالية  254مقعدأ للمسضافرين
وسض-ائ-ل أل-رأح-ل-ة أل-ت-ي ي-ت-ط-ل-ب-ه-ا ألسض-ف-ر ع ÈأŸسض-افات

ألطويلة كما هو ألشضأان لرحلة خط بشضار-وهرأن (673
كلم) كما أأن هذأ ألقطار مكيف مع ألظروف أŸناخية
ل -ل -م -ن -اط -ق ألسض-ه-ب-ي-ة و ألصض-ح-رأوي-ة حسضب ألشض-روح-ات
أŸقدمة.
ويضضمن قطار كورأديا رحلة يومية م›Èة نهارأ عÈ
خط بشضار-وهرأن بسضعر  2705دج للدرجة أأ’و ¤و2225
دج للرحلة ألعادية مع ضضمان ألوجبة.
ويكون إأنطÓق قطار كورأديا من ﬁطة بشضار على
أÿامسضة و 40دقيقة صضباحا وألوصضول إأ ¤وهرأن ‘
حدود ألوأحدة و 20دقيقة ظهرأ فيما تكون رحلة أإ’ياب
من وهرأن بدأية من ألوأحدة و 40دقيقة ظهرأ وألوصضول
إأ ¤بشض -ار ‘ ح -دود أل -ت -اسض -ع -ة مسض-اء وف-ق ت-وضض-ي-ح-ات
مسض -ؤوو‹ ألشض -رك -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السض-ك-ة أ◊دي-دي-ة
أŸقدمة للوفد ألوزأري.
ويع Èقطار «كورأديا» إأضضافة إأ ¤نقطتي أإ’نطÓق
وألوصضول ثماﬁ Êطات هي بني ونيف وع Úألصضفرأء
وأل -ن -ع -ام -ة ومشض -ري -ة ورج -م دم -وشس وم-و’ي سض-ل-يسض-ن و
ألطابية و سضيدي بلعباسس .
وتضضاف هذه ألرحلة ع Èقطار كورأديا إأ ¤إأسضتغÓل
قطار آأخر يضضمن رحÓت ليلية ‘ نفسس أÿط وألذي
يشض -ه -د إأرت -ف -اع -ا ‘ ع -دد مسض-ت-ع-م-ل-ي-ه م-ن أŸسض-اف-ري-ن
وخصضوصضا منهم سضكان أ÷نوب ألغربي للوطن وفق
مسضؤوو‹ ألشضركة ألوطنية للنقل بالسضكك أ◊ديدية .
وكان وزير أأ’شضغال ألعمومية وألنقل قد عاين أأمسس
أأيضضا أŸركز أŸدمج أ÷هوي لصضيانة ألقطارأت ألذي
ي -ت-وأج-د Ãدخ-ل م-دي-ن-ة مشض-ري-ة ح-يث ط-اف Ãخ-ت-ل-ف
مرأفق هذأ ألهيكل ألذي يؤوطره عمال مؤوهلون للتكفل
بعمليات تأاهيل و صضيانة ألعربات وألقاطرأت.
ويوأصضل ألوزير زيارته لو’ية ألنعامة ألتي تدوم يوما
وأحدأ حيث سضيدشضن ﬁول دورأÃ Êدخل مدينة عÚ
ألصضفرأء ليعاين عقب ذلك أأشضغال إأ‚از جسضر إ’زألة
نقطة سضودأء على مسضتوى ألطريق ألو’ئي رقم  8لتفادي
أأخطار وأدي منطقة «ألصضم» ببلدية مغرأر .

‘ اجتماع تقييمي لÈنامج شسعبة الثوم  ،شسادي:

موإصسلة تطوير إŸنتوج إأ’ك Ìطلبا ‘ إلسسوق إلوطنية
الشسعب /ترأأسس كمال شضادي
أأ’م Úألعام لوزأرة ألفÓحة و
أل- -ت- -ن -م -ي -ة أل -ري -ف -ي -ة و ألصض -ي -د
أل -ب -ح -ري ،ي -وم أÿم -يسس Ãق -ر
أل -وزأرة ،أج -ت -م -اع -ا ت -ق -ي -ي -م -ي-ا
لÈنامج شضعبة ألثوم أŸوسضمي و
ما بعد أŸوسضم ،بحضضور مدرأء
أŸصض -ال -ح أل -ف Ó-ح-ي-ة ل-ل-و’ي-ات
أل -رئ -يسض-ي-ة أŸع-ن-ي-ة ب-الÈن-ام-ج،
ب -اإ’ضض -اف -ة إأ‡ ¤ث -ل-ي أŸه-ن-ة،
كما حضضر أللقاء رئيسس أÛلسس
أل -وط -ن -ي م -ا ب ÚأŸه-ن لشض-ع-ب-ة
ألثوم ألذي ” تنصضيبه مؤوخرأ .
” ألÎك - - -ي- - -ز خÓ- - -ل ه- - -ذأ
أإ’جتماع على عمليات ألتدخل لتنظيم ألسضوق من
هذأ أŸنتوج خÓل أŸوسضم ألذي يقل فيه أإ’نتاج ،
حيث أأكد كمال شضادي على ضضرورة موأصضلة تطوير
أإ’ن -ت -اج أل -وط -ن -ي ل-ل-ث-وم ،و ك-ذأ ألسض-ع-ي إأ ¤ت-ك-ام-ل

ألشض- -ع- -ب -ة م -ن خ Ó-ل ضض -م -ان وف -رة
أل -ب -ذور أل -وط -ن -ي -ة و أ’سض-ت-ث-م-ار ‘
›ال ألتثم( Úألتغليف وألتحويل)،،
كما ” دعوة ﬂتلف أŸتدخل‘ Ú
هذه ألشضعبة لتعزيز نظام ألتخزين
لضضمان تأاط Òأأفضضل لعملية تخزين
ه - -ذأ أŸن- -ت- -وج م- -ن أأج- -ل –ق- -ي- -ق
أأ’هدأف أÙددة.
للتذك Òبلغ أإ’نتاج ألوطني خÓل
أŸوسض - - - - - -م  2018/2017حوأ‹
 2.033.925قنطار ،و هو ما Áثل
زي -ادة ب -نسض -ب-ة  ٪64م -ق -ارن-ة بسض-ن-ة
 2017أأي -ن ب -ل-غ أإ’ن-ت-اج 1.237.164
قنطار ،و  ٪ 96مقارنة بسضنة 2016
،حيث بلغ أإ’نتاج  1.036.266قنطار و  112مقارنة
ب  2015حيث بلغ أإ’نتاج  960.074قنطار و هذأ
ب -فضض -ل أل -ت -زأم أل -ف Ó-ح Úووع-ي-ه-م بضض-رورة زي-ادة
أإ’نتاج ألوطني على حسضاب ألوأردأت .

وزارة الصسحة بشسأان الوضسعية الوبائية للكولÒا

 ⁄تسسجل أإية حالة إسستشسفاء مشستبه فيها منذ  ٤أإيام
متابعة للوضسعية الوبائية للكولÒا
أاوضسحت وزارة الصسحة عدم تسسجيل
أاية حالة اسستشسفاء مشستبه بها منذ ٤
أايام وجاء ‘ بيان مفصسل ما يلي:
^ أ◊ال -ة أŸؤوك -دة Ÿسض -تشض -ف -ى سض -ي -دي
’مرأضس
ألشضحمي ألتي مكثت ‘ مصضلحة أ أ
أŸعدية للمركز أ÷امعي لوهرأن غادرت
أŸسضتشضفى بعد “اثلها للشضفاء.
’خÒت -ان أŸت -ب -ق -ي-ت-ان ‘
^ أ◊ال -ت -ان أ أ
’سض -تشض -ف -اء Ãسض -تشض -ف -ى أل -ق -ط-ار غ-ادرت-ا
أ إ
أŸسضتشضفى هذأ أليوم بعد مثولها للشضفاء.
^ ل -ل -ت -ذك Òف -إان-ه م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-تصض-ري-ح
بحا’ت ألكولÒأ سضجلنا  102حالة مؤوكدة
من ب 237 Úحالة مشضتبهة ،ما يعادل ٪43
من ›موع أ◊ا’ت ،وسضجلت حالتان وفاة.
’جرأء أŸعتمد من طرف ألوزأرة
^ أ إ
منذ بدأية ألوباء هو أأن أ◊ا’ت أŸشضتبهة
’ Áكن أعتبارعا مؤوكدة إأ’ بعد أ◊صضول
ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج أل-ب-كÎي-ول-وج-ي-ة أل-ن-هائية من

طرف أ ÈıأŸرجعي ألوطني Ÿعهد
باسضتور.
^ ن-ظ-ام أل-ي-ق-ظ-ة وأل-ت-أاهب أل-ذي أأق-رت-ه
ألوزأرة يبقى سضاري أŸفعول وتبقى ألفرق
ألصض- -ح- -ي- -ة ›ن- -دة و‘ أأع -ل -ى مسض -ت -وي -ات
ألتأاهب.
^ ج -م -ي -ع أل-ت-ع-ل-ي-م-ات أأع-ط-يت Ÿدي-ري
ألصض-ح-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي ل-ل-تشض-خيصس
ألفوري لكل أ◊ا’ت أŸشضتبهة وتشضخيصس كل
أ◊امل Úألسضليم ÚللبكتÒي (.)porteur sain
^ نظرأ ’رتفاع عدد ألتسضممات ألغذأئية
أŸسضجلة على مسضتوى ألعديد من ألو’يات
’ل- -ت- -زأم
ت - -ذك- -ر وزأرة ألصض- -ح- -ة بضض- -رورة أ إ
’صض-اب-ة ب-ه-ذه
ب -ق -وأع -د أل-ن-ظ-اف-ة ل-ت-ج-نب أ إ
ألتسضممات ذأت ألعوأقب أÿطÒة.
’عÓ- -ن ع- -ن ح -ا’ت ت -ت -ع -ل -ق
^ ع- -ن- -د أ إ
بالتسضممات يتم إأيفاد ÷ان خÈأء من قطاع
ألصض -ح -ة ل -ت -ق -د Ëأل -دع -م أل -ت -ق-ن-ي ل-ل-ف-رق
أÙلية.

»æWh

األحد  ١٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦محرم  ١٤٤٠هـ

بعد ‚اح رؤويته ألسسياسسية ‘ قيادة أ◊زب

اŸؤو“ر الثا÷ Êبهة اŸسصتقبل يتجه لÎشصيح بلعيد لرئاسصيات 2019
Œديد ألثقة ‘ ألقيادة وأعتماد قانون دأخلي لتو‹ أŸسسؤووليات
ت -ت -ج -ه ج -ب -ه-ة أŸسس-ت-ق-ب-ل إأ ¤إأعÓ-ن
ت -رشس -ي -ح رئ -يسس -ه -ا ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أŸق-ب-لة  ‘ ،ظل
أل -ت -وج -ه أ÷دي -د أل -ذي ت -ع-ك-ف ق-ي-ادة
أل -تشس -ك -ي -ل -ة ألسس -ي -اسس -ي -ة أل -ف -ت-ي-ة ع-ل-ى
أن -ت-ه-اج-ه ،خÓ-ل أŸؤو“ر أل-ع-ادي أل-ث-اÊ
ن-ه-اي-ة سس-ب-ت-م Èأ÷اري ،وذلك ب-ل-جوئها
إأ ¤إأع- - -ادة Œدي - -د ه - -ي - -ك - -ل - -ة أŸك - -تب
لسس-اسس-ي
أل -وط -ن -ي ،وت -ع -دي-ل أل-ق-ان-ون أ أ
ت -زأم -ن -ا م -ع ت -غÒأت أŸشس -ه -د ألسس -ي-اسس-ي
وألسستحقاقات ألنتخابية أŸقبلة سسيما
ألرئاسسية منها.

جÓل بوطي
‘ اتصس- -ال ه- -ات- -ف- -ي م- -ع «الشس -عب»،أامسس،
كشس- -ف رؤووف م- -ع- -م- -ري اŸك- -ل -ف ب -اإلع Ó-م
والتصسال بجبهة اŸسستقبل أان قيادة ا÷بهة
‘ سسباق مع الزمن للتحضس Òللمؤو“ر الثاÊ
ال -ع -ادي ،ال -ذي سس -ي -ن -ع -ق-د ‘ خضس-م –ولت
سس -ي -اسس -ي -ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،سس-واء ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الداخلي للجبهة ،أاو على اŸسستوى اÿارجي
Ÿا Áي -ز اŸشس -ه -د ال-وط-ن-ي م-ن دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة،
والتي تتطلب إاعادة هيكلة ا÷بهة ،وبعث روح
ج -دي -دة ب -ع -د الن-خ-راط ال-واسس-ع ‘ صس-ف-وف
ا÷بهة  ،رغم نشسأاتها السسياسسية الفتية ،وما
حققت من ‚احات باهرة خÓل النتخابات
ال-رئ-اسس-ي-ة  ٢٠١٤أاو الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ية
واÙلية العام اŸنصسرم.
واب - -رز م- -ا Áي- -ز اŸؤو“ر ال- -ث- -ا÷ Êب- -ه- -ة
اŸسستقبل حسسب معمري ،هو إاعÓن ترشسح
ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
اŸقررة ‘ ابريل  ،٢٠١9مؤوكدا أان ا÷بهة
تتجه إا ¤إاعادة Œديد الثقة ‘ شسخصسه  ،بعد
‚اح رؤويته السسياسسية وتوجهاته القائمة على
أاسساسس ا◊وار ما عزز تواجد التشسكيلة على
ﬂتلف األصسعدة السسياسسية ،وهو ما سسيؤودي -

حسسب اŸت -ح -دث -إا ¤دع-م-ه ل-ي-ك-ون م-رشس-ح
ا◊زب ‘ النتخابات الرئاسسية ،ويبقى ذلك
ب Úأاي - -دي اŸن- -اضس- -ل Úأاي- -ام اŸؤو“ر ،ال- -ذي
سسينعقد على مدار ثÓثة أايام من  ٢٧إا٢9¤
م-ن شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èا÷اري ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
للفندقة بالعاصسمة.
وي -ع -ك -ف ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى –ضس ÒاŸؤو“ر
ال -ع -ادي ال-ث-ا ،Êال-ذي ي-أات-ي ب-ع-د آاخ-ر م-ؤو“ر
اسستثنائي عقد ‘  ٢٠١٤إلعÓن ترشسيح بلعيد
لÓنتخابات الرئاسسية آانذاك ،حيث يعكفون
على إاعداد قانون داخلي جديد يسسمح أاكÌ
حسسب اŸك -ل -ف ب -اإلعÓ-م ÷ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل
بÎسسيخ ثقافة الدÁقراطية ،والتداول على
اŸسسؤووليات ‘ صسفوف ا÷بهة ،سسيما ‘ ظل
ال -ت -ح -ولت ال -ت -ي شس -ه -دت -ه-ا خÓ-ل السس-ن-وات
األخÒةÃ ،ا ف -ي -ه -ا ت-وسس-ع رق-ع-ة اŸن-خ-رطÚ
واŸن- -اضس -ل ‘ Úصس -ف -وف -ه -ا ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
ال -وط-ن-ي ،وذلك ب-ع-د –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة
ل -ل-غ-اي-ة ‘ تشس-ري-ع-ات م-اي  ٢٠١٧واÙليات
التي اكتسسح فيها ا◊زب اŸشسهد السسياسسي

و‚ح ‘ افتكاك اŸرتبة الثالثة ،األمر الذي
اسستدعى بحث نظام داخلي يتماشسى مع هذا
ال -ت -ح-ول الي-ج-اب-ي والسس-ت-ع-داد أاكÿ Ìوضس
أاه- -م اسس- -ت- -ح -ق -اق ان -ت -خ -اب -ي و اŸت -م -ث -ل ‘
رئاسسيات .٢٠١9
و‘ هذا الصسدد أاوضسح اŸتحدث انه سسيتم
تغي Òهيكلة اŸكتب الوطني بوجوه جديدة
ت- -ك- -ون أاك Ìك- -ف- -اءة وق- -درة ع- -ل- -ى م -واج -ه -ة
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا اŸشس-ه-د السس-ي-اسسي
الوطني ،مÈزا أان أاهم ما سسيتم صسياغته هو
إاج -راء ي-ق-ر ان-ت-خ-اب-ات مسس-ب-ق-ة يصس-وت ف-ي-ه-ا
اŸن -خ -رط -ون واألعضس-اء داخ-ل ا÷ب-ه-ة ،ق-ب-ل
خ-وضس أاي اسس-ت-ح-ق-اق ان-ت-خ-اب-ي ،األم-ر ال-ذي
يجعل من عملية اختيار اŸرشسح Úتتم وفق
ط-ري-ق-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة دÁق-راط-ي-ة أاك Ìشسفافية
إاضس- -اف -ة إا ¤ان -ه إاج -راء ج -دي -د حسسب رؤووف
م -ع -م -ري  ⁄ي -ت -م ال -ع-م-ل ب-ه م-ن أاي تشس-ك-ي-ل-ة
سسياسسية ‘ ا÷زائر من قبل ،مشسÒا إا ¤أان
ذلك من ب Úاآلليات ا÷ديدة لÎسسيخ ثقافة
الدÁقراطية داخل ا÷بهة.

منفتحون على كل مبادرات اأ’حزاب
وب-خصس-وصس م-وق-ف ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل م-ن
اŸب -ادرات السس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ب-عضس
التشسكيÓت ،أاوضسح اŸكلف باإلعÓم معمري
أان ا÷بهة  ⁄تتلق طلبا مباشسرا من أاي حزب،
مشسÒا فقط إا ¤لقاءات جمعت عبد العزيز
ب -ل -ع -ي -د م -ع ب-عضس ق-ادة األح-زاب ع-ل-ى غ-رار
رئ- -يسس ح- -رك- -ة ح- -مسس ع -ب -د ال -رزاق م -ق -ري
ل-ل-تشس-اور ح-ول م-ب-ادرت-ه ل-ل-ت-واف-ق الوطني‘ ،
ح Úأاك- -د ع- -دم ت -ل -ق -ي أاي ط -لب م -ن ط -رف
«الف Ó-ن» ،مشسÒا إا ¤أان ج -ب -ه -ة اŸسس -ت-ق-ب-ل
منفتحة على كل األحزاب وتفتح باب ا◊وار
ح- -ول أاي م- -ب -ادرة ت -رى أان -ه -ا ت -دع -م اŸسس -ار
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر.

جبهة ألقوى ألشسÎأكية

النضصال من أاجل بناء إاجماع وطني
لول ÷بهة ألقوى
لم Úألعام أ أ
ج دد أ أ
ألشسÎأكية ،ح-اج ج-يﬁ ÊÓ-م-د ،أمسس
Ãدينة مليانة (ع Úألدفلى) عزم حزبه
ع- -ل- -ى أل- -نضس- -ال «سس- -ل- -م- -ي- -ا» ل- -ب- -ن -اء دول -ة
دÁقرأطية وأجتماعية ومن أجل إأعادة
ب -ن -اء إأج -م -اع شس -ع-ب-ي لصس-ال-ح أ÷م-ه-وري-ة
ألثانية.
قال جي ÊÓالذي نشسط Œمعا شسعبيا Ãسسرح
«ﬁف - -وظ ط - -واه - -ري» ‘ اŸدي - -ن - -ة ‘ إاط - -ار
الحتفال بالذكرى  55لتأاسسيسس ا◊زب «أان جبهة
القوى الشسÎاكية تناضسل سسلميا ودون كلل لبناء
دولة دÁقراطية واجتماعية وكذا إلعادة إاجماع
وطني مع الشسعب ا÷زائري لصسالح جمهورية
ثانية».
وأاشسار إا ¤أان حزبه يركز على مشسروع تعبئة
اŸواطن ،Úلف -ت -ا إا ¤أان ه -ذه السسÎات -ي -ج -ي-ة
قادرة على «إاجبار النظام على ا◊وار السسياسسي
لتغي Òالنظام ا◊ا‹».
و‘ هذا الصسدد ،أاكد على ا◊اجة إا ¤رفع
الوعي السسياسسي والجتماعي ÷ميع قطاعات
اÛتمع ،داعيا إا ¤تنظيم اجتماعات سسياسسية
على مسستوى األحياء والقرى وا÷امعات.

وبعدما أاشسار إا ¤أان ا◊زب السسياسسي الذي
يÎأاسس - -ه ي - -واصس - -ل ال - -دع - -وة إا« ¤ال - -فصس- -ل بÚ
السسلطات» ،قال حاج جي ÊÓأان « أازمة البÓد
هي نتيجة لسسوء التسسي Òوسسوء ا◊كم والتوزيع
غ ÒاŸتسساوي للÌوة» ،مؤوكدا أان هذا الوضسع هو
«وراء الحتجاجات الشسعبية الواردة هنا وهناك»
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تنسصيقية ا÷معيات اŸسصاندة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية مع ا’سصتمرارية
ن- - -اشس- - -د أمسس ،أعضس- - -اء
أل- -ت -نسس -ي -ق -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
أŸسس -ان -دة لÈن-ام-ج رئ-يسس
أ÷مهورية ع-بد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة خÓل ألتجمع
أل -ذي ن -ظ -م أمسس Ãسس-رح
ع- - -م- - -ار أل- - -عسس- - -ك - -ري أ¤
ألسستمرأرية ما بعد 2019
خ- - -دم- - -ة لÓ- - -سس- - -ت - -ق - -رأر
أل -وط-ن-ي وم-وأصس-ل-ة ل-ن-ه-ج
ألصسÓحات.
شسدد نصسر الدين زرقاوى
اŸنسس-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة
على الدور الذي لعبه رئيسس
ا÷مهورية ‘ اسستتباب األمن
من خÓل اŸصسا◊ة الوطنية
و برامج التنمية ‘ كافة اŸيادين .
أاكد زرقاوى أان هذا الجتماع يرمى إا¤
تنصسيب ا÷بهة الشسعبية الوطنية تلبية لنداء
الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة اŸتضسمن رصس
الصسفوف وإاقامة حصسن منيع ◊ماية ا÷زائر
م- -ن ك- -ل اıاط- -ر اÙدق- -ة ب- -ه وضس- -د ك- -ل
ﬁاولت اÎŸبصس Úالذين يكيدون للجزائر
كيدا.
من جهته أاكد الدكتور ﬁمد طيابى أان
ا÷زائ- -ر ل- -يسست ودي- -ع- -ة إا‰ا ه- -ي أام- -ان -ة ،و

اإلرهاب كان مشسروعه تدم Òالوطنية ،وهو
م -ا ج -ع -ل رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ي-أات-ي Ãشس-روع
الوطنية فى وقت كاد الوطن أان يختنق ،حيث
بدأا األمر بفكرة الوئام الوطني إلعادة بناء
ال -وط -ن -ي -ة وك-انت ن-ظ-ري-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
وا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة سس-ت-ن-ط-ل-ق م-ع الن-ت-خابات
الرئاسسية و تؤومن البلد من كل مشسروع إارهابي
يضسرب ا÷مهورية

البويرة :ع نايت رمضضان

ﬁسسن بلعباسس:

«اأ’رسصيدي» سصيحدد موقفه من الرئاسصيات
‘ غضصون شصهرين
أكد رئيسس ألتجمع من أجل ألثقافة
وأل- -دÁق- -رأط -ي -ة ﬁسس -ن ب -ل -ع -ب -اسس أن
–دي- -د م- -وق- -ف أ◊زب ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس
رئ-اسس-يات  2019سس-ي-ع-ل-ن ع-ن-ه ‘ غضسون
شس- -ه- -ري -ن،وذلك ب -ع -د أج -ت -م -اع أÛلسس
أل -وط -ن -ي ل-ل-ح-زب مشسÒأ إأ ¤أن-ه سس-ي-ت-م
ت-وضس-ي-ح أل-رؤوي-ة وأت-خ-اذ ق-رأرأت ه-ام-ة
حول هذأ أŸوعد ألنتخابي.

صضونيا طبة

‘ جميع أانحاء البÓد.
من جهته أالح القائد ÿضسر بورقعة اÛاهد
السسابق بالولية الرابعة خÓل الثورة التحريرية و
عضسو مؤوسسسس ‘ حزب جبهة القوى الشسÎاكية
أان «ح-ج-م ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ا÷زائ-ري-ة تشس-هد
على عظمة الشسعب التي صسنعها» .
وشسدد على أانه باإلضسافة إا ¤البعد الوطني،
فإان جبهة القوى الشسÎاكية كانت تهدف إا¤
«بناء مغرب عربي موحد وقوي ل ينبغي أان
تكون العدالة الجتماعية كلمة فارغة فيه».
وخÓل مؤو“ر صسحفي ‘ ختام حديثه ،وردا
ع - -ل - -ى سس - -ؤوال ي - -ت - -ع - -ل- -ق Ãشس- -ارك- -ة ا◊زب ‘
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية اŸقبلة ،ق -ال اŸسس-ؤوول
األول ‘ جبهة القوى الشسÎاكية «إان القضسية ⁄
يتم تسسويتها بعد .وأان الفصسل فيها سسيكون ‘
الوقت اŸناسسب».
وأاكد أان حزب جبهة القوى الشسÎاكية «⁄
يتخذ قط قرارات متسسرعة وكالعادة» ،مضسيفا
‘ ه - -ذا الشس- -أان أان األم- -ر «ي- -ع- -ود إا ¤اÛلسس
ال- -وط- -ن- -ي Ÿن- -اقشس -ة ه -ذا اŸوضس -وع ‘ ال -وقت
اŸناسسب ،ل -ي -ت -م ‘ ن-ه-اي-ة ال-ن-ق-اشس ال-فصس-ل ‘
اŸوضسوع بشسكل نهائي».

رئيسس ألكتلة ألŸÈانية لـ«حمسس» من قصسر ألبخاري :

التوافق الوطني ﬁطة مفصصلية ‘ التعددية السصياسصية

لسس-ت-اذ أح-م-د صس-ادوق رئ-يسس
أك -د أ أ
أل- -ك- -ت -ل -ة ألŸÈان -ي -ة ◊رك -ة ›ت -م -ع
ألسسلم «حمسس» ،خÓل ندوة سسياسسية ،
بقصسر ألبخاري باŸدية أهمية مبادرة
ألتوأفق ألوطني ألتي أطلقتها أ◊ركة
باعتبارها ﬁطة مفصسلية تقوم على
ألعمل أ÷وأري تطبيقا لشسعار ألعمل
‘ أŸيدأن بعيدأ عن ألصسالونات.
كشسف صسادوق أان مسسار ا◊ركة ليسس
جديدا  ،بل يعود إا ¤سسنة  ١99١ع Èمبادرة
ال -ت -ح -ال -ف اإلسس Ó-م -ي ،ث-م م-ب-اردة ال-وف-اق
ال-وط-ن-ي سس-نة  ،١99٤إا ¤م -ب -ادرة اإلصس Ó-ح
السس -ي -اسس -ي ،ث-م اإلن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي إا¤
غ -اي -ة ه -ذه اŸب -ادرة ن-اع-ت-ا ح-رك-ت-ه ب-أان-ه-ا
صساحبة مبادرات واقامة ا◊جج .

info@ech-chaab.com
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ال ع د د

وانتهى الŸÈا Êإا ¤أان فكرة التوافق
الوطني أاضسحت مرتبطة بانتخاب رئيسس
يحل األزمة القتصسادية ومتمكن وله كامل
الصسÓ-ح-ي-ات ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-رؤوي-ة الق-تصس-ادية
اŸتوافق عليها  ،حاثا ‘ السسياق ذاته على
خ -ل -ق ÷ن -ة مسس -ت -ق-ل-ة ب-دي-ل-ة تشس-رف ع-ل-ى
اإلن- -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة ،وأان يسس -ت -ج -يب
الŸÈان أايضسا لهذه النظرة التوافقية من
خ Ó-ل سس -ن ق -وان Úت -واف -ق -ي -ة ب -ع -ي -دا ع-ن
ا÷دل -ي -ة ال -ت -ي ب -اتت ل ت -خ -دم مصس -ل -ح-ة
اŸواطن وحسسب أاولويات ما ” التوافق
عليه على أامل أان يسستمر التوافق وفق
رغبات السسكان وحاجياتهم اŸشسروعة حتى
نبني وطننا عمÓقا.

اŸدية :علي ملياÊ

أاكد بلعباسس أان مشساركة «الرسسيدي» ‘
ال-رئ-اسسيات ، ٢٠١9ي-ح-دده اÛلسس ال-وط-ني
للحزب كون موقفهم  ⁄يتم الفصسل فيه بعد ،
مشسÒا إا ¤أان أاك Ìما يهم ا◊زب يكمن ‘
السس- -ت- -م- -رار ‘ ال -نضس -ال ل -ت -غ -ي Òاألوضس -اع ،
معتÈاان « الرئاسسيات ليسست اسستحقاقا مهما
سس -ي -ق -دم ن -ظ -رة مسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة أاو ي-قÎح ح-ل-ول
ل - -ل - -مشس - -اك - -ل ا◊اصس - -ل - -ة ع - -ل - -ى اŸسس - -ت- -وى
الوطني».على حد تعبÒه
وقال بلعباسس أانه حان الوقت للعودة إا¤
النضسال ا◊قيقي اŸيدا Êالذي من شسأانه أان
يسساهم ‘ حل اŸشساكل اليومية التي يعيشسها
اŸواطن ،مضسيفا أان األحزاب السسياسسية من
اŸفروضس أان تعمل على تقوية صسفوفها قبل
التوجه إا ¤إاطÓق مبادرات التوافق الذي ل

Áكن أان يتحقق ‘ جميع اŸسسائل خاصسة وأان
األحزاب السسياسسية دورها الرئيسسي يكمن ‘
إايجاد حلول لنشسغالت اŸواطن Úومنطقيا
أان يكون هناك اختÓف ‘ الرأاى اŸسستقبلية.
و‘ سسياق آاخر كشسف بلعباسس عن تسسجيل
ت -ده -ور ك -ب ‘ Òع -دة ق -ط -اع -ات م -ن ب -ي-ن-ه-ا
الصسحة والÎبية والتعليم وهو ما يتطلب بدل
›هودات كبÒة ونضسال مسستمر على مسستوى
جميع ا÷هات Ãسساهمة األحزاب السسياسسية
من خÓل تقد ËاقÎاحات هامة يتم فيها
إاشسراك اŸواطن ‘ Úاختيار أافضسل ا◊لول
والÈامج.

ضصعف “ثيل اŸرأاة ‘ مراكز القرار سصببه
ا’كراهات اŸمارسصة عليها

شس - -ك - -لت أل - -ن - -دوة أل - -دول - -ي - -ة أل - -ت- -ي
أح- -تضس- -ن- -ت- -ه -ا أ÷زأئ -ر ح -ول أŸشس -ارك -ة
ألسس-ي-اسس-ي-ة وألج-تماعية وألقتصسادية
ل -ل -م -رأة ‘ ب-ل-دأن شس-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا فضس-اء
ل-ع-رضس وت-ق-ي-ي-م Œرب-ة أل-دول ألعربية
لنصساف وأŸسساوأة بÚ
فيما يخصس مبدأ أ إ
ألرجل وأŸرأة ‘ عدة ›الت خاصسة ما
تعلق Ãكانة أŸرأة على مسستوى ألسساحة
ألسس -ي -اسس -ي -ة وم -دى ت -ط -ب -ي-ق أل-نصس-وصس
ألتنظيمية على أرضس ألوأقع.

صضونيا طبة
ن -اقشست األسس -ات -ذة واŸن -اضس Ó-ت ال -ل -وات-ي
حضس -رن ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ال-ن-دوة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي
نظمها التجمع من أاجل الثقافة والدÁقراطية
من ﬂتلف بلدان شسمال أافريقيا من بينها
ت-ونسس واŸغ-رب وم-وري-ت-ان-ي-ا وا÷زائ-ر ن-ق-اط
هامة تتعلق ‘ ›ملها بواقع تطبيق القوانÚ
التي تنصس على تكريسس مبدأا اŸسساواة بÚ
ال- - -رج- - -ل واŸرأاة ‘ ا◊ي- - -اة السس- - -ي- - -اسس- - -ي - -ة
والقتصسادية والجتماعية من جهة وحقائق
اŸيدان من جهة أاخرى.
ودعت اŸناضسÓت إا ¤تبني سسياسسة شساملة
لÎق -ي -ة مشس -ارك -ة اŸرأاة ‘ ج -م -ي -ع اŸي-ادي-ن

وال -ع -م -ل ع -ل -ى دع -م اŸب -ادرات الق -تصس -ادي-ة
والجتماعية والسسياسسية للمرأاة ما يدفع بها
إا ¤أاعلى اŸراتب إا ¤جانب الرجل حتى ‘
مراكز القرار.
من جهتها أاكدت الدكتورة سسمÒة مرعي
وزيرة سسابقة ورئيسسة حزب «آافاق تونسس» ،أان
ال-تشس-ري-ع-ات وال-ق-وان Úال-ت-ي ت-ك-رسس اŸسساواة
ب Úا÷نسس Úغالبا ما تصسطدم بردود فعل
ن -اق -دة خ -اصس -ة م -ن ق -ب-ل رج-ال ال-دي-ن ال-ذي-ن
ينظرون اŸناصسفة ب Úالرجل واŸرأاة ﬂالفا
للشسرع مسستدلة بقرار اŸسساواة ‘ اÒŸاث
الذي أاحدث جدل واسسعا ‘ اÛتمع.
من جهتها أارجعت الدكتورة ‚ية تزروت
جامعية ومناضسلة حقوق اŸرأاة ‘ اŸغرب
أاسس- -ب- -اب ع- -دم “ك -ن اŸرأاة م -ن ول -وج أاع -ل -ى
اŸناصسب السسياسسية وضسعف التمثيل ‘ مراكز
القرار إا ¤اكراهات “ارسس ‘ حق اŸرأاة من
ب-ي-ن-ه-ا اح-ت-ك-ار ال-رج-ال Ÿن-اصسب ع-ليا وغياب
رؤوي -ة م -وح -دة ب-خصس-وصس قضس-اي-ا اŸرأاة وك-ذا
غلبة الطابع اÙافظ ‘ اÛتمعات العربية
وال -ع -ق -ل -ي -ة ال -ذك -وري -ة السس-ائ-دة وال-ت-ف-اوت ‘
ال -نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات ع-ل-ى أارضس
الواقع.
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أأ’حد  ١٦سضبتم 20١٨ Èم
ألموأفق لـ  0٦محرم  ١٤٤0هـ

رفعوا انشصغالت ومطالب اجتماعية

آالف اŸواطن ‘ Úوقفة احتجاجية ÃفÎق الطرق سصوق ا◊جر بورڤلة

ل‚از
دعا إا ¤رفع ﬂلفات مؤوسصسصات ا إ

وا‹ سصعيدة يشصدد على إانهاء اŸشصاريع ‘ وقتها

قام أامسص ،وا‹ سصعيدة،
لسصÓ- - - -م ل - - -وح
سص- - - -ي- - - -ف ا إ
Ãع-اي-ن-ة ورشص-ات ال-ت-ه-ي-ئة
وال - - - -ت- - - -حسص Úا◊ضص- - - -ري
ل - -ل - -م - -ح - -اور ال- -رئ- -يسص- -ي- -ة
ل-ل-ولي-ة ،ح-يث شص-دد ع-لى
لج-ال
ضص -رورة ال-ت-ق-ي-د ب-ا آ
ل -تسص -ل -ي -م اŸشص -اري -ع ضص-م-ن
لج - -ال اŸت - -ف- -ق ع- -ل- -ي- -ه- -ا
ا آ
وباŸعاي ÒاŸعمول بها.

سسعيدة :ج.علي

ن -ظ -م صص -ب -اح أامسص ،ج -م -ع غ -ف Òم -ن
مواطني ولية ورڤلة وقفة احتجاجية
سصلمية ÃفÎق الطرق سصوق ا◊جر كما
كان مقررا منذ مدة ،عقب اجتماعات
لحياء
ن-ظ-مت ع-ل-ى مسص-ت-وى ع-دد م-ن ا أ
ب- - -ال- - -ولي - -ة وق - -د ” –دي - -د أاسص - -ب - -اب
الحتجاج ‘ رفع انشصغالتهم ومطالبهم
الجتماعية اŸرتبطة بتحسص Úالتنمية
اÙلية.

ورڤلة :إاÁان كا‘
طالب أÙتجون ألذين Œمعوأ ‘ سضاعات
ألصضباح أأ’وÃ ¤فÎق ألطرق سضوق أ◊جر
Ãط -الب ع -دي -دة ح -م -ل -ت -ه -ا ألشض-ع-ارأت أل-ت-ي
رفعوها وتركزت جميعها ‘ أŸطالبة بالتنمية
أÙلية ،ألعمل ،ألسضكن و–سض Úوضضع قطاع
ألصضحة ،على غرأر ما تضضمنته بعضض ألÓفتات

””سض- -ك- -ان ورق -ل -ة ضض -د ك -ل أشض -ك -ال أل -فسض -اد””،
””أط-ف-ال-ن-ا ضض-ح-ي-ة أإ’ه-م-ال أل-ط-بي”””” ،نطالب
ب-ت-ج-م-ع-ات سض-ك-ن-ي-ة وف-ق-ا للمقاييسض أŸعمول
بها”””” ،نطالب Ãسضتشضفى جامعي”” ،حيث كان
مطلب رفع ألتجميد عن مشضروع أŸسضتشضفى
أ÷امعي من ب Úأك ÌأŸطالب إأ◊احا خÓل
أ’حتجاجات ألتي شضهدتها ألو’ية ‘ ألفÎة
أأ’خÒة.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ع -ززت ع -ن -اصض -ر أأ’م-ن م-ن
توأجدها ‘ مكان أ’حتجاج لتأام Úألوضضع،
ف -ي -م-ا سض-ج-لت ب-عضض أ’ح-ت-ك-اك-ات ب Úب-عضض
أÙتج Úألذين كانوأ يرغبون ‘ أ’نطÓق
‘ مسضÒة مشض- -ي- -ا ع- -ل- -ى أأ’ق- -دأم وع- -ن -اصض -ر
ألشضرطة‡ ،ا أسضتدعى أللجوء إأ ¤أسضتخدأم
ألغاز أŸسضيل للدموع لتفريقهم.
Œدر أإ’شض- - -ارة ‘ ه- - -ذأ ألسض- - -ي - -اق إأ ¤أن
ألشضارع أÙلي عاشض حالة من ألÎقبŸ ،ا

ق -د تشض -ه -ده ه -ذه أ’ح -ت -ج -اج-ات أŸت-ع-اق-ب-ة
ب -ال -و’ي -ة ك -م -ا أب -دى أل -ك -ث Òم -ن أŸوأط -نÚ
تخوفهم من تسضجيل خروقات قد تبعد هذأ
أ’ح -ت -ج -اج ع-ن مسض-اره ألسض-ل-م-ي ب-ع-د إأطÓ-ق
دع -وأت ع Èم -وأق -ع أل -ت -وأصض -ل أ’ج -ت -م-اع-ي
للمشضاركة بقوة ‘ هذأ أ’حتجاج ألسضلمي كما
وصضفوه وألذي كان من أŸقرر تنظيمه هذأ
أل -ي -وم وإأت -ب-اع-ه ÃسضÒة أن-طÓ-ق-ا م-ن م-فÎق
أل- -ط -رق سض -وق أ◊ج -ر ،غ Òأن أل -تشض -دي -دأت
أأ’منية وألتدأب ÒأŸتخذة لتفادي تسضجيل أية
أن- - -ز’ق- - -ات ‘ ألشض- - -ارع ح- - -الت دون “ك- - -ن
أÙتج Úمن أجتياز أ◊زأم أأ’مني.
من جهة أخرى نظم عدد من أŸوأطنÚ
أم -ام م -ق -ر أŸق -اط -ع-ة أإ’دأري-ة ت-ڤ-رت وق-ف-ة
أح-ت-ج-اج-ي-ة سض-ل-م-ي-ة ل-ل-ت-أاك-يد على مسضاندتهم
ل-ل-م-ح-ت-ج Úب-ورڤ-ل-ة ‘ م-طالبهم أ’جتماعية
ألتي أعتÈوها مشضروعة.

معاناة مسصتمرة بحي بلحوكي حمو بسصطيف

السصكان متذمرون ويطالبون السصلطات بالتدخل
ت-ت-واصص-ل م-ع-ان-اة سص-كان ح Òبلحوكي
ح- -م- -و ،اŸع- -روف ب- -اسص- -م ح- -ي اŸع- -ب- -ودة
السص-ف-ل-ي ،وال-واق-ع ‘ ال-واج-ه-ة ال-غ-رب-ي-ة
Ÿدينة سصطيف مع عديد اŸشصاكل التي
ت-ن-غصص ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة،وضص-اق-وا ب-ه-ا
لهمال ورداءة ال‚از.
ذرعا بسصبب ا إ

سسطيف :نورالدين بوطغان
‘ حديث بعضض ألسضكان لـ«ألشضعب» ،كشضفوأ
ع- -ن ج- -م- -ل- -ة م -ن أŸشض -اك -ل أل -ي -وم -ي -ة أل -ت -ي
يعيشضونها ،فعلى ألرغم من أسضتفادة أ◊ي قبل
 5سضنوأت من مشضاريع لتهيئته ،باعتباره وأجهة
ل -ل -م -دي-ن-ة“،ث-لت ‘ أل-طÓ-ء وإأصضÓ-ح أإ’ن-ارة
ألعمومية ،وبعضض أأ’شضغال دأخل ألعمارأت،
أ’ أن أل- -ط- -رق  ⁄ت- -ك- -ن ‘ ألÈن- -ام -ج ،وه -ي
تتدهور من يوم آ’خر ،خاصضة بعد أأ’شضغال
أل-ع-دي-دة ل-ت-غ-ي Òألشض-ب-ك-ات ،ف-أاصض-ب-حت ج-ل-ها
متدهورة ’ تصضلح لسض ÒأŸركبات وتسضبب لها
أضضرأرأ.

وحتى ألطريق أÙاذي للمسضجد أ÷ديد
ألذي يجري أ‚ازه ،كانت أشضغاله جد رديئة
إأذ Áت- -ل- -ئ لسض- -ق -وط أو ¤ق -ط -رأت أأ’م -ط -ار
ليتحول أ ¤بحÒة يصضعب معها تنقل أأ’فرأد
وحتى أŸركبات ،كما أن أإ’نارة ألعمومية ألتي
” Œدي- -ده- -ا ت- -ع- -رف ت- -وق- -ف- -ا ل -ل -ك -ث Òم -ن
أŸصض -اب -ي -ح ،و’ أث-ر Ÿصض-ال-ح أل-رق-اي-ب-ة ع-ل-ى
أŸق- -اول Úأل- -ذي- -ن ت- -ول -وأ ه -ذأ أŸشض -روع،و’
Ÿصضالح ألبلدية Ÿعا÷ة ألوضضع.
أما ألطامة ألكÈى ،فهي أنفجار ألبالوعات
وأنتشضار أŸياه ألقذرة دون تدخل للمصضالح
أŸعنية من بلدية ومؤوسضسضة ألتطه ،Òحيث
ت -ن -تشض -ر ه -ذه أŸي -اه ‘ أل -ك -ث Òم -ن أŸوأق -ع
مسضببة روأئح كريهة أزعجت ألسضكان،وتسضببت
بدورها ‘ أنتشضار حشضرأت ألناموسض بشضكل
كب ‘ Òكل أرجاء أ◊ي.
ويشضتكي ألسضكان من غلق ألطريق أŸؤودي
أ ¤أل -ط -ري-ق أل-ع-ام بسض-بب شض-ب-ك-ة ألÎأم-وأي،
فصض- -عب ع- -ل- -ى ألسض- -ك- -ان أل- -دخ- -ول أ ¤أ◊ي
ب -السض -ي-ارأت ،ح-يث يضض-ط-رون ل-ق-ط-ع مسض-اف-ة

أطول للدخول من أ÷هة ألعلوية للحي،مع أنه
ب -إام -ك -ان ف-ت-ح مسض-لك ،ك-م-ا ه-وم-ف-ت-وح ‘ ك-ل
أأ’حياء ألتي Áر Ãحاذأتها ألÎأموأي ،وكما
هوحاصضل ‘ حي أŸعبودة ألعلوي.
من جهة أخرى،يناشضد ألسضكان كل من له
عÓ- -ق- -ة ب- -ا‚از مسض -ج -د ألصض -ا◊ Úب -ا◊ي،
وأل -ذي ت -وشضك أ’شض -غ -ال ع -ل -ى أ’ن-ت-ه-اء م-ن-ه
ألتدخل لفتحه ‘ وجه أŸصضل ،Úباعتبار أنه
جاهز و ⁄تبق إأ’ بعضض أللمسضات،حيث أن
أŸسض -اج-د ك-م-ا –دث-وأ أل-ت-ي ت-ن-ج-ز ‘ ب-اق-ي
أأ’حياء مفتوحة رغم عدم أ“ام أأ’شضغال،كما
يطالبون بغلق أ◊انة أŸتوأجدة غ Òبعيد عن
أ◊ي وأŸسض -ج -د ن -ظ -رأ Ÿا تسض -ب -ب-ه ل-ه-م م-ن
إأزعاج قاصضديها.
أم-ام ج-م-ل-ة أŸشض-اك-ل أŸط-روح-ة ،ي-ن-اشضد
ألسضكان كل ألسضلطات أŸعنية لÓلتفات للحي
أŸنسضي،حسضبهم ،وألذي كان من أحسضن أحياء
أŸدي -ن -ة ‘ أل -تسض -ع-ي-ن-ات ،ق-ب-ل أن “ت-د أل-ي-ه
أيادي أإ’همال.

ارتفاع حصصيلة التسصمم الغذائي إا 304 ¤أاشصخاصص ب Íعزوز بسصكيكدة
ارت -ف-عت حصص-ي-ل-ة ال-تسص-م-م ال-غ-ذائ-ي
ال -ذي شص -ه -دت -ه ب -ل-دي-ة ب-ن ع-زوز شص-رق
مدينة سصكيكدة ،إا 304 ¤أاشصخاصص من
لعمار ” اسصتقبالهم بالعيادة
ﬂتلف ا أ
م -ت-ع-ددة اÿدم-ات ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا ”
–وي - - - -ل  26شص - - -خصص- - -ا إا ¤اŸؤوسصسص- - -ة
السص -تشص -ف -ائ -ي -ة ﬁم -د دن -دان ب-ع-زاب-ة
نظرا لعدم قدرة العيادة على اسصتيعاب
العدد الهائل من اŸصصاب.Ú

وك - -ان وأ‹ أل - -و’ي- -ة ‘
أج- -ت- -م- -اع سض- -اب- -ق ل- -ل- -ه -ي -ئ -ة
أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ق -د شض-دد ع-ل-ي
ضض -رورة أŸت -اب -ع -ة ألصض-ارم-ة
Ÿشض-اري-ع أل-ت-ه-ي-ئ-ة أ◊ضض-رية
وألعمل على رفع أıلفات
أل - -ت- -ي تÎك- -ه- -ا أŸؤوسضسض- -ات
أŸك -ل -ف -ة ب -ا’‚از ل -ت -ف-ادي
أنسضدأد قنوأت ألصضرف Ÿياه
أأ’مطار.
و‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق أع-ط-ى
وأ‹ ألو’ية تعليمات لرئيسض
بلدية سضعيدة لتكليف أعضضاء
م- - - -ن أÛلسض Ÿت - - -اب - - -ع - - -ة

أŸل -ف -ات أŸت-ع-ل-ق-ة بصض-ي-ان-ة
أŸدأرسض وأŸط- - - - - - -اع - - - - - -م
أŸدرسضة وألنظافة ومشضاريع
ألتنمية.

مديرة البيئة تدعواŸواطنÚ
إل‚اح حملة التنظيف

وأصض- -لت أمسض ،أŸصض -ال -ح
أل -ت -ق -ن -ي -ة ح -م -ل-ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف
أل -وأسض -ع -ة Ãشض-ارك-ة ج-م-ع-ي-ة
ألغابات وبالتنسضيق مع مركز
أل- -ردم أل- -ت- -ق- -ن- -ي وم -ؤوسضسض -ة
أل -ت -حسض Úأ◊ضض-ري ب-ب-ل-دي-ة
سض- - -ع- - -ي - -دة ب - -ه - -دف –سضÚ
أÙي - -ط وت - -ن - -م- -ي- -ة أ◊سض
أل-ب-ي-ئ-ي ل-دى ألسض-اك-ن-ة ،ح-يث

سض- -خ- -ر ل- -ل- -ع- -م- -ل -ي -ة ج -م -ي -ع
أإ’مكانات وألتي تأاتي تكملة
÷م-ي-ع أŸب-ادرأت أل-تطوعية
ألسضابقة ألهادفة للقضضاء على
نقاط بيئية سضودأء أŸنتشضرة
Ãدينة سضعيدة كإاعادة تصضليح
ب- - -ال- - -وع - -ات صض - -رف م - -ي - -اه
أأ’مطار.
أوضض - - -حت خÒة رح- - -ي- - -ل
م-دي-رة أل-ب-ي-ئ-ة ل-و’ية سضعيدة
أن هذه أ◊ملة تأاتي إ’زألة
ألنقاط ألسضودأء أŸتمثلة ‘
ن- -ف- -اي- -ات م -ن -زل -ي -ة أعشض -اب
وأتربة على مسضتوى أŸوأقع
أبتدأء من مقÈة ألشضهدأء أإ¤
برج  3وأأ’حياء دأودي موسضى
وألسض - -ك - -ن ودخ - -ل - -ة ﬁط - -ة
ألكهرباء باإ’خوة صضديق.
ودعت مديرة ألبيئة دعت
أŸوأطن Úإأ ¤أ’نخرأط ‘
أل -ع -م -ل-ي-ة وأ’ل-ت-ح-اق ب-ه-ا ‘
هذه أ◊ملة إ’‚احها خاصضة
ون- -ح- -ن ن -ع -رف تسض -اق -ط -ات
مطرية قد تؤودي بالنفايات
إأ ¤غ- -ل- -ق أÛاري أŸائ -ي -ة
وأنسض -دأد ب-ال-وع-ات تصض-ري-ف
مياه أأ’مطار.

بعد زيارة فجائية للعيادة ووقوفه على معاناة ا◊وامل

–ويل مقرات عمومية مهملة لعيادة األم والطفل بباتنة

أاع -ل -ن وا‹ ب -ات-ن-ة ،ع-ب-د
اÿال - -ق صص - -ي - -ودة م - -ؤوخ - -را
خ Ó-ل زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د
ل-ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ن –ويل
لداري - - -ة
ب - - -عضص اŸق - - -رات ا إ
ال - -ق - -دÁة اŸه - -م - -ل - -ة وغÒ
اŸسص -ت -غ -ل -ة ل -ت -دع-ي-م ب-عضص
اŸراف -ق ال -ع -م -وم-ي-ة ال-ه-ام-ة
ع -ل -ى غ -رار ق -ط -اع الصص -ح-ة
خاصصة بعاصصمة الولية.

باتنةŸ :وشسي حمزة
ط -الب صض -ي -ودة م -ن أ÷ه -ات
أŸعنية إأعدأد بطاقات فنية ‘
أق -رب أآ’ج -ال ت -ت-ع-ل-ق ب-ت-ح-وي-ل
وترميم بعضض أŸقرأت ألقدÁة
قصضد أسضتغÓلها كمÓحق تابعة
لعيادة ألتوليد أأ’م وألطفل مرË
ب - -وع - -ت- -ورة ،أل- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن
أ’كتظاظ بسضبب أإ’قبال ألكبÒ
ع -ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف أ◊وأم-ل م-ن
ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة وح-ت-ى
من ألو’يات أÛاورة.
وأع- -ط -ى أل -وأ‹ ت -ع -ل -ي -م -ات

صض- - -ارم- - -ة ب - -اإ’سض - -رأع ‘ إأ“ام
أل-ع-م-ل-ي-ة أÿاصض-ة ب-ت-ح-وي-ل مقر
م -دي -ري -ة أÛاه -دي -ن أل -ق -دË
أŸتوأجد بحي  20أوت Ãدينة
باتنة وألذي يعا Êأإ’همال منذ
أك Ìمن  3سضنوأت ،أين –ول إأ¤
م-قصض-د ل-ل-م-ن-ح-رف Úوعصض-ابات
أإ’جرأم بسضبب توأجده بالقرب
من خط ألسضكة أ◊ديدية.
وي -ن -ت -ظ -ر ب -ع -د إأ“ام إأع-دأد
ألدرأسضة ألتقنية حسضب صضيودة
تقدÁها لوزأرة ألصضحة وألسضكان

وإأصضÓح أŸسضتشضفيات من أجل
أ◊صض -ول ع -ل-ى أل-ت-م-وي-ل ألÓ-زم
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة وإأطÓ-ق-ه-ا ‘ أق-رب
أآ’ج - -ال ل - -وضض- -ع ح- -د Ÿع- -ان- -اة
أ◊وأمل بعيادة مر Ëبوعتورة
أ÷هوية.
وي- - -رت- - -قب ‘ ح- - -ال ‚حت
أل -ع -م-ل-ي-ة أن ي-ت-م ت-ع-م-ي-م-ه-ا م-ن
خÓ- - - -ل ج- - - -رد ك - - -ل أŸرأف - - -ق
أل -ع -م -وم -ي-ة أŸه-م-ل-ة و–وي-ل-ه-ا
Ÿرأك -ز صض -ح -ي -ة ت -اب -ع-ة ل-ع-ي-ادة
أل- -ت- -ول- -ي- -د ت- -خضض- -ع ل -تسض -يÒه -ا
أŸب -اشض -ر قصض -د أل -ت-ك-ف-ل أ÷ي-د
ب -انشض -غ -ا’ت أŸوأط-ن ‘ Úه-ذأ
ألشضأان.
وجاءت تعليمات ألوأ‹ عقب
إأحدى ألزيارأت ألفجائية ألتي
قام بها أين وقف على معاناة
أ◊وأم -ل وأسض -ت -م -ع ’نشض -غ -ا’ت
أŸوأط -ن Úب -ال -ع -ي -ادة ،ل -ي-ت-ع-ه-د
بعدها بأاخذ أأ’مر Ãحمل أ÷د
وجعله من أولويات برنامج قبل
نهاية ألسضنة أ÷ارية.

للقضصاء على جميع التصصرفات اŸسصيئة

أامن بجاية ينظم حملة –سصيسصية ‘ ›ال حماية البيئة

لم-ن ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة،
ن -ظ -مت م -دي-ري-ة ا أ
لول ح - -م - -ل - -ة –سص - -يسص - -ي- -ة ‘ ›ال
أامسص أا أ
حماية البيئة ،شصاركت فيها فرقة شصرطة
حماية البيئة والعمران ،التابعة للمصصلحة
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ال -ولئ -ي -ة ل -أ
مصصالح النظافة والصصحة العمومية ،وذلك
‘ إاطار ا◊مÓت التحسصيسصية التي تقوم بها
مصصالح أامن ولية بجاية.

بجاية :بن النوي توهامي

قامت مصضالح أأ’من بعدة خرجات ميدأنية،
حيث حجزت على إأثرها ›موعة من ألسضلع ألتي
’ ت -ت -وف -ر ع -ل -ى شض -روط أل -ن-ظ-اف-ة ،ع-ل-ى مسض-ت-وى
ﬂت - -ل- -ف أسض- -وأق أÿضض- -ر وأل- -ف- -وأك- -ه وأÓÙت
أل -ت -ج -اري -ة وألسض-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
فعاليات أÛتمع أŸد ،Êو” من خالها –سضيسض
ﬂتلف شضرأئح أÛتمع حول ﬂاطر أأ’مرأضض

أŸتنقلة عن طريق أŸياهŒ ،نب ألرمي ألعشضوأئي
للقمامة أŸنزلية وألتجارية ،أحÎأم قوأعد ألصضحة
وألنظافة ألعمومية ،وأ’عتناء بنظافة أÙيط مع
أل -ت -ذك Òب -ا÷انب أل -ردع -ي أÿاصض ب -اıال-ف-ات
أŸرتبطة بشضروط ألصضحة ألعامة.
ه -ذه أÿرج -ة أŸي -دأن -ي -ة ل -ق-يت أسض-ت-حسض-ان
وŒاوب أŸوأط- - -ن Úوأل - -ت - -ج - -ار ،أل - -ذي - -ن أك - -دوأ
لـ”ألشضعب” ،على ضضرورة وضضع أليد ‘ أليد للحفاظ
ع -ل -ى أل -ب -ي -ئ -ة ،وأل-قضض-اء ع-ل-ى ج-م-ي-ع أل-تصض-رف-ات
أŸتسضببة ‘ تلوث أÙيط ،أ’ن ذلك من شضأانه
إأحدأث أضضطرأبات ضضخمة ‘ ألتوأزن أŸوجود
‡ا يؤوثر بشضكل سضلبي
ب Úعناصضر ألنظام ألبيئيّ ،
على حياة أإ’نسضان وألكائنات أ◊ية ،من خÓل
tŒنب حرق ألقمامة كون ألدخان وألغازأت ألناŒة
لها تأاث Òكب Òعلى ألغÓف أ÷وي وألهوأء ،وtŒنب
رمي أıلفات ‘ أماكن عشضوأئية ووضضعها ‘
أŸكان أıصضصض لها.

...وحجز جهاز شصل كهربائي وتوقيف شصخصص بتهمة حيازة اıدرات

سسكيكدة :خالد العيفة
أوضض- -ح ﬁي أل- -دي- -ن ت Èم- -دي -ر ألصض -ح -ة
ب -ال -و’ي -ة أن أإ’صض-اب-ات ” أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ،وأن
أغلب أ◊ا’ت ” مغادرتها أŸصضالح ألطبية
بعد تلقيها ألعÓج أŸناسضب”” ،مشضÒأ أ ¤أن
مصضا◊ه فتحت –قيق لتحديد سضبب هذأ
ألتسضمم ألغذأئي ،بعد أخذ عينات من ألطعام
أŸسضتهلك بهذه ألوليمة.
أدأرة أل- -ع- -ي- -ادة أŸت- -ع- -ددة أÿدم- -ات بÍ

ألعدد
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ع -زوز ،ون -ظ-رأ ل-ل-ع-دد أل-ك-ب Òم-ن أŸوأط-نÚ
أل -ذي -ن ت -ع -رضض-وأ ل-ل-تسض-م-م ،أسض-ت-ن-ج-دت ب-ك-ل
طوأقمها أإ’دأرية منها وألطبية مع أ’سضتعانة
ك- -ذلك Ãصض- -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ل -دأئ -رة
عزأبة ،بغرضض ألتكفل باŸصضاب.Ú
من جهتها مصضالح ألتجارة لو’ية سضكيكدة،

قامت بأاخذ عينات من ألطعام ألذي قدم
خ Ó-ل ول -ي -م -ة أل -زف-اف أل-ت-ي أق-ي-مت ب-ق-اع-ة
أ◊ف Ó-ت ب -ب -ل -دي -ة ب -ن ع-زوز ،وأرسض-ال-ه-ا أ¤
أ Èıأ÷ه -وي ب -قسض -ن -ط -ي-ن-ة أ’ج-ل –دي-د
سضبب ألتسضمم ،رغم أن ألشضكوك –وم حول
مادة ألدجاج أŸسضبب لهذأ ألتسضمم أ÷ماعي.

“كنت عناصضر فرقة شضرطة أ◊دود أ÷وية،
Ãطار عبان رمضضان بجاية ،نهاية أأ’سضبوع من
م -ع -ا÷ة قضض -ي -ت ،Úح -يث ت-ت-ع-ل-ق أأ’و ¤ب-إاسض-تÒأد
بضض -اع -ة ﬁظ-ورة ت-ت-م-ل ‘ ج-ه-از شض-ل ك-ه-رب-ائ-ي،
وألثانية تتعلق بحيازة قطعة من ألكيف أŸعالج،
تورط فيهما شضخصض.Ú
ألقضضية أأ’و ¤جاءت بعد قيام أعوأن ألشضرطة،
بتفتيشض أمتعة أحد أŸسضافرين ألقادم من ليون
أل -ف -رنسض -ي -ة  ،و ب -ع -د “ري -ر ح -ق-ي-ب-ت-ه ع-ل-ى ج-ه-از
ألسضكان Òوضضبط بدأخلها على بضضاعة ﬁظورة
تتمثل ‘ جهاز شضل كهربائي على شضكل مصضباح
يدوي ،وقد أ‚ز ملف جزأئي ‘ حق أŸعني أ’جل
قضضية إأسضتÒأد بضضاعة ﬁظورة ،و” –ويله إأ¤

ألسض- -ل- -ط- -ات أıتصض- -ة ’سض- -ت- -ك- -م- -ال أإ’ج -رأءأت
ألقانونية ألÓزمة.
أما ألقضضية ألثانية ،تتعلق بحيازة قطعة من
أıدرأت (ك- -ي- -ف م- -ع- -ال- -ج) ت- -ورط ف- -ي- -ه- -ا أح -د
أأ’شض -خ -اصض ،أل -ذي ق -دم إأ ¤م -ط -ار ب-ج-اي-ة قصض-د
مرأفقة شضقيقه أŸتجه إأ ¤فرنسضا ،وعند إأخضضاعه
لعملية ألتفتيشض وألتلمسض أ÷سضدي له وأ’متعته ،من
ط -رف ع -ن -اصض -ر ألشض -رط -ة أل -ع -ام-ل-ة Ãرك-ز أل-ف-رز
وألتفتيشض لبهو أŸطار ،ضضبط بحوزته على قطعة
من ألكيف أŸعالج كانت ﬂبأاة بإاحكام دأخل جيب
سضروأله ،ملف جزأئي أ‚ز ضضد أŸعني و” –ويله
إأ ¤ألسض -ل -ط -ات أıتصض -ة ’سض -ت -ك-م-ال أإ’ج-رأءأت
ألقانونية ألÓزمة.

»æWh

اأ’حد  16سسبتم 2018 Èم
الموافق لـ  06محرم  1440هـ

يتوزعون على  50جامعة  30،مركزا جامعيا و 32مدرسسة عليا

أاك Ìمن  265أالف طالب جديد يلتحقون با÷امعة اليوم
تدارك النقصص اŸسسجل ‘ اÿدمات ا÷امعية لكسسب رهان النوعية

يلتحق اليوم ما يزيد عن  265آالف طالب
ج -ام -ع -ي ج -دي -د Ãق -اع -د ال -دراسس -ة لسس -ن -ة
 , 2019/2018ل -يصس -ل ب -ذلك ع -دد ال-ط-ل-ب-ة
ا÷ام -ع -ي Úل -ه -ذا اŸوسس-م إا ¤م-ا ي-ق-ارب 7ر1
’ط - -وار
م - -ل - -ي - -ون ي - -درسس - -ون ‘ ﬂت - -ل - -ف ا أ
ا÷امعية.
يتوزع الطلبة ا÷امعيون على  50جامعة و13
م- -رك- -زا ج -ام -ع -ي -ا ,إا ¤ج -انب  32م-درسس-ة ع-ل-يا
Óسس-ات-ذة و  51م-ؤوسسسس-ة تابعة
و11م -درسس-ة ع-ل-ي-ا ل -أ
لقطاعات أاخرى تخضسع بيداغوجيا لوزارة التعليم
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي إا ¤ج-انب  9مؤوسسسسات
خاصسة.
ويشس -ه -د ه -ذا ال -دخ -ول ا÷ام -ع -ي ,ال -رف-ع م-ن
قدرات ا’سستقبال البيداغوجي واÿدماتي,حيث
ارتفع عدد اŸقاعد إا ¤حدود  1 452 000مقعد
وذلك عقب اسستÓم 67 100مقعد جديد ,باإ’ضسافة
إا ¤توف Òنحو  45 500سسريرا جديدا و 6مطاعم
مركزية موطنة ‘ اÛمعات البيداغوجية الكÈى
,وهو ما يرفع قدرات اإ’يواء إا 629 500 ¤سسرير.
وك-ان وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ و ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي,
ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ق -د أان ق -ط -اع -ه ج -ن -د ﬂت -ل-ف
اإ’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة م-ن أاج-ل تسس-ج-ي-ل
دخ- -ول ج- -ام- -ع- -ي ‘‘م -ري -ح‘‘ ,رغ -م أان ت -وزي -ع ه -ذه
القدرات اŸتاحة ‘‘غ Òمتسساو ويختلف من مدينة
جامعية إا ¤أاخرى‘‘,مشسÒا ‘ نفسس الوقت أانه
رغ-م ت-زاي-د ال-ت-دف-ق-ات ال-طÓ-ب-ي-ة اŸلتحقة سسنويا
بالتعليم العا‹ ,إا’ أان القطاع ‘‘لن يشسهد قيودا
وإاكراهات كÈى ‘ أاغلب اŸدن ا÷امعية‘‘.
من جهة أاخرى  ,أاكد حجار أان اسستÓم هياكل
جديدة يندرج ‘ إاطار تعزيز اŸؤوسسسسات ا÷امعية
من جهة وإاŒ ¤سسيد اŸسساعي الرامية إا ¤تعزيز
شسبكة اŸدارسس العليا من جهة اخرى ,وذلك بعد
إالغاء اŸدارسس التحضسرية ‘ شسكلها ا◊ا‹ وترقية
من اسستوفى منها الشسروط إا ¤مصساف مدارسس
وطنية عليا.
كما يعكف القطاع – حسسب الوزير على مراجعة
نظام التوجيه بصسفة تدريجية بهدف –سسينه وذلك

تتعلق هذه اŸناصسب بـ  56تخصسصسا موزعة على 20
شس -ع-ب-ة Ãخ-ت-ل-ف ك-ل-ي-ات ا÷ام-ع-ة وتشس-م-ل ك-ل م-ن
الرياضسيات ،فيزياء ،إالكÎونيك ،هندسسة طرائق،
ه -ن -دسس -ة م -ي -ك-ان-ي-ك-ي-ة ،اتصس-ا’ت ،ح-ق-وق ،ال-ع-ل-وم
السسياسسية ،الدراسسات النقدية ،الدراسسات اأ’دبية،
الدراسسات اللغوية ،علوم التجارة ،التسسي ،Òعلوم
اق -تصس -ادي-ة ،ع-ل-وم م-ال-ي-ةﬁ ،اسس-ب-ة ،ع-ل-م ال-ن-فسس،

باعتماد مبدأا اإ’نصساف وا’سستحقاق ,فضس Óعن
مراجعة اأ’طر القانونية والتنظيمية التي –كم
ت -ن-ظ-ي-م وسسﬂ Òت-ل-ف م-ؤوسسسس-ات ال-ق-ط-اع  ,ع-ل-ى
غ -رار ال -ق -وان Úاأ’سس -اسس -ي -ة اÿاصس -ة ب -ا÷ام-ع-ة و
اŸرك -ز ا÷ام -ع -ي واŸدرسس -ة ال -ع-ل-ي-ا ,فضس Ó-ع-ن
إاع-داد ال-نصس-وصس ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة Ãج-ا’ت
التوجيه والتكوين والبحث العلمي.

تدارك النقائصص اŸسسجلة ‘ اÿدمات ا÷امعية
وبغرضس –سس Úمسستوى ا◊ياة ا÷امعية ,أاكد
ح- -ج- -ار ع- -زم ال- -ق -ط -اع ع -ل -ى ال -رف -ع ‘ مسس -ت -وى
اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة وت-دارك ال-ن-ق-ائصس اŸسس-ج-لة
وذلك من أاجل “ك Úالطلبة من التحصسيل العلمي
‘ ظروف مناسسبة ,حيث من اŸنتظر مناقشسة
ملف اÿدمات ا÷امعية خÓل ندوة وطنية سسيم
ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا Ãشس-ارك-ة ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل ‘ Úا◊ي-اة
ا÷امعية من أاجل صسياغة ‘‘خطة عمل اسستشسرافية
وتشساركية‘‘.
وابرز الوزير أان قطاعه يعمل من أاجل ‘‘عقلنة
تسسي Òملف اÿدمات ا÷امعية التي تخصسصس لها

م-ي-زان-ي-ة نسسبتها  37ب-اŸائ-ة م-ن ›م-وع م-ي-زانية
القطاع‘‘.
و‘ سسياق متصسل ,أاكد حجار ,مسسعى مصسا◊ه
الهادفة إا ¤تنشسيط الرياضسة ا÷امعية من خÓل
اتخاذ جملة من التداب Òأاهمها –سسيسس الطلبة
بأاهمية ‡ارسسة الرياضسة وتسسط Òبرنامج سسنوي
على مسستوى كل اŸؤوسسسسات ا÷امعية يحوي جميع
النشساطات بتخصسصساتها الفردية وا÷ماعية ,إا¤
ج- -انب تشس- -ج- -ي -ع ت -أاسس -يسس ا÷م -ع -ي -ات وال -ن -وادي
ال-ري-اضس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات البيداغوجية
واإ’ق -ام -ات ا÷ام -ع -ي -ة وت -ن -ظ -ي -م دورات ري-اضس-ي-ة
ج -ام -ع -ي -ة ‘ ,شس -ك -ل ب -ط-و’ت ,ع-ل-ى اŸسس-ت-ويÚ
ا÷هوي والوطني.
وأاكد أان ‘‘عصسرنة اإ’دارة ا÷امعية وا’نتقال بها
ت -دري -ج -ي -ا إا ¤مصس -ف اإ’دارة ال -رق -م -ي -ة ,يشس -ك -ل
مقصسدا من مقاصسد تطوير اأ’داء التي يسستهدفها
القطاع‘‘ ,حيث ” لهذا الغرضس ‘‘إاعداد بر›ية
إ’دارة عمليات تسسجيل الطلبة للحصسول على غرفة
‘ اإ’ق -ام -ات ا÷ام -ع -ي-ة وا’سس-ت-ف-ادة م-ن اŸن-ح-ة
والنقل باسستعمال نظام ( )progressالذي ينظم
›مل العمليات البيداغوجية والعلمية واإ’دارية
واŸالية للمؤوسسسسة ا÷امعية واÿدماتية‘‘.

الشسريعة ،أاصسول الدين ،علوم إانسسانية ‘‘ التاريخ ‘‘ ،
وع - -ل - -وم اج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ‘‘ ع - -ل - -م ا’ج - -ت - -م- -اع ‘‘.
وسسيتم الدخول إا ¤هذه التخصسصسات عن طريق
مسس -اب -ق -ات ح -دد ت -اري-خ إاج-رائ-ه-ا ي-وم  20أاكتوبر
اŸق- - - - - - - - - -ب - - - - - - - - -ل وف - - - - - - - - -ق ذات اŸصس - - - - - - - - -در.
ي -ذك -ر أان ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت اأ’ول-ي-ة ل-ل-ن-اج-حÚ
ا÷دد ‘ ام- - -ت- - -ح- - -ان شس- - -ه- - -ادة ال- - -ب- - -ك - -ال - -وري - -ا
ب -ج-ام-ع-ة الشس-ه-ي-د ح-م-ة ÿضس-ر ب-ال-وادي ج-رت ‘
ظ -روف ج -ي -دة ب -ع -د ت -وف Òك -ل ال -وسس -ائ-ل اŸادي-ة
وال - - - - - - - - - -بشس - - - - - - - - - -ري - - - - - - - - - -ة الÓ- - - - - - - - - -زم- - - - - - - - - -ة.
ومن اŸتوقع أان تسستقبل هذه اŸؤوسسسسة التكوينية
ب - -رسس - -م اŸوسس - -م ا÷ام - -ع - -ي  2019/2018أازيد
من  4500طالب جامعي جديد يتم توزيعهم على
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس -ات اŸت -وف -رة لÒت -ف -ع ال -ع -دد
اإ’جما‹ للطلبة إا ¤حوا‹  30أالف طالب.
واشسÎطت ا÷ام -ع -ة ال-تسس-ج-ي-ل ا’ل-كÎو ÊعÈ

موقع الواب  ،حيث يتع Úعلى اÎŸشسح Úتكوين
ملف يضسم نسسخة عن شسهادة البكالوريا ونسسخة عن
كل شسهادة الطور اأ’ول والطور الثا ‘‘ Êليسسانسس ،
ماسس ‘‘ Îونسسخة عن الوثيقة الوصسفية للمعارف
واŸؤوهÓت اŸكتسسبة اŸرفقة بشسهادة اŸاسس،Î
نسسخة عن كشسوف النقاط لكل من الطور اأ’ول
والثا.Ê
ويتم اإ’عÓن عن الÎتيب اأ’و‹ للمÎشسحÚ
اŸق -ب-ول’ Úج-ت-ي-از ا’خ-ت-ب-ارات ال-ك-ت-اب-ي-ة ي-وم 30
سسبتم Èع Èموقع ا÷امعة  ،و“تد فÎة الطعون
سسبعة أايام إا ¤غاية يوم اأ’حد  07أاكتوبر اŸقبل ،
ليعلن عن القائمة النهائية للمقبول Úيوم اÿميسس
 11أاك -ت -وب -ر ،وه -و اإ’ع Ó-ن ال -ذي ي -ع -تÃ Èث -اب -ة
اسستدعاء ’جتياز ا’ختبارات الكتابية ،وÁنع على
اÎŸشسح التسسجيل ‘ أاك Ìمن تخصسصس واحد.

’جما‹ إا 17 ¤أالفا
يصسل العدد ا إ

 3600طالب جديد باŸركز ا÷امعي مرسسلي عبد الله لتيبازة

التحق باŸركز ا÷امعي مرسسلي عبد الله
بتيبازة بداية اŸوسسم ا÷امعي ا◊ا‹ 3600
طالب جديد من حملة البكالوريا ا÷دد و ‘
ﬂتلف التخصسصسات اŸعتمدة باŸركز ليصسل
العدد ا’جما‹ للطلبة  17أالف طالب .

تيبازة :عÓء ملزي
بالنظر إا ¤الوتÒة اŸتصساعدة بشسكل متسسارع
أ’ع -داد ال -ط -ل -ب-ة اŸن-تسس-ب Úل-ل-م-رك-ز ف-ق-د ب-ادرت
اإ’دارة ا ¤إاحتواء اŸعطيات ا÷ديدة بتوظيف 63
أاسستاذا جديدا هذه السسنة بالتوازي مع توف34 Ò
منصسبا إاداريا لتأاط Òالعملية البيداغوجية ا’ أاّن
ا’شسكال الذي ما يزال قائما و ’ يزال يؤورق الفريق
ا’داري السساهر على توف Òأا‚ع السسبل لضسمان

موسسم جامعي ناجح يكمن ‘ تأاخر اسستÓم 2500
م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي م-ن ج-م-ل-ة  4000م-ق-عد كانت
م›Èة خÓل اŸوسسم ÚاŸاضسي و ا◊ا‹.
ومن ثّم فقد طمأان وا‹ تيبازة موسسى غÓي
مسسÒي اŸركز باسستÓم  1000مقعد منها مع نهاية
الشسهر ا◊ا‹ و  1500مقعد مع نهاية شسهر اكتوبر
باعتبار نسسبة اأ’شسغال بها تبلغ  85باŸائة حاليا
ل -ت -ت -م -ك -ن ا’دارة ع -قب ذلك م -ن ت -دب Òشس -ؤوون -ه-ا
البيداغوجية ‘ ظروف جّد مريحة و ذلك وفقا
للتقديرات اŸقدمة من طرف مديرية التجهيزات
العمومية بالو’ية.
وفيما يتعلق باÿدمات ا÷امعية فÒتقب بان
تنتهي اأ’شسغال بصسفة كلية على مسستوى ا’قامتÚ
ا÷امعيت Úبالقليعة و تيبازة بحصسة  1000سسرير
”
لكل منهما مع نهاية شسهر نوفم Èحسسب ما ّ
ا’ع Ó-ن ع -ن -ه ع -ل -ى ه -امشس اÛلسس ال -ت -ن-ف-ي-ذي

أاو’د أاعطية بسسكيكدة

ال-و’ئ-ي اŸن-ع-ق-د م-ؤوخ-را ل-ت-ت-م-ك-ن ب-ذلك م-دي-ري-ة
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة م -ن ت-وف Òأاحسس-ن ال-ظ-روف
اŸتعلقة با’قامة على مسستوى كل من القليعة و
ت- -ي -ب -ازة م -ع ا’شس -ارة ا ¤ك -ون ال -ق -طب ا÷ام -ع -ي
بالقليعة يضسم ‘ ›مله  13أالف طالبا مسسج Óبـ5
مدارسس وطنية عليا ‘ تخصسصسات ﬂتلفة.
و أاعطى وا‹ الو’ية تعليمات صسارمة للجهات
اŸع -ن -ي -ة ب -نصسب إاشس -ارات ال -ت-وج-ي-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى
اÙاور ال -رئ -يسس -ي -ة ل Ó-شس -ارة ا ¤م -وق -ع ال -ق-طب
ا÷ام- -ع- -ي و ﬂت- -ل- -ف اŸدارسس إاضس -اف -ة ا ¤ح -ل
اشس -ك -ال -ي -ة ال -ن -ق -ل ا÷ام -ع -ي ن -ح-و م-دي-ن-ة زرال-دة
اÛاورة و إاع -داد ت -ق -ري -ر م -فصس -ل ح -ول مشس-اك-ل
تسسّرب مياه اأ’مطار و انقطاع الكهرباء اŸتكّرر
ع -ل -ى مسس-ت-وى ب-عضس اŸدارسس ل-ت-ح-م-ي-ل كّ-ل ج-ه-ة
مسسئوليتها كاملة حول إاصسÓح اÿلل و توف Òأاحسسن
الظروف للدراسسة تليق باŸدارسس الوطنية العليا.

توظيف  52عام Óجديدا لتأاط ÒاŸطاعم وصسيانة اŸدارسص
تدخلت السسلطات اÙلية بكل من بلديات
دائ- -رة أاو’د أاع- -ط- -ي- -ة ،ع- -م Ó- -ب -ت -وج -ي -ه -ات
وتعليمات وا‹ الو’ية ،و‘ إاطار اإ’جراءات
اÿاصس- - - -ة ب- - - -إا‚اح ال- - - -دخ- - - -ول اŸدرسس - - -ي
 ،2019/2018اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ب -ل -دي -ات ،خ -ن-اق
ماريون ،ووادي الزهور ،أاو’د أاعطية ،بتنظيم
خ -رج -ات م-ي-دان-ي-ة م-ن ق-ب-ل م-ك-اتب الصس-ح-ة
واŸصس -ال -ح ال -ت -ق -ن -ي -ة أاي -ن ” ال -وق -وف ع -ل-ى
وضسعية اŸدارسس و” القيام إاثر ذلك بأاعمال
صس -ي -ان -ة شس -م -لت ج -م -ي -ع اŸدارسس ،ح-مÓ-ت
ت -ن -ظ -ي -ف شس -ام -ل -ة Ãا ف -ي-ه-ا خ-زان-ات اŸي-اه

ملف ذوي الحتياجات اÿاصسة ﬁور نقاشص دورات
اÛلسص الولئي للجزائر العاصسمة

معاناة األولياء ب Úغياب اŸدارسص اŸتخصسصسة وعدم وفرة اŸقاعد

خالدة بن تركي

جامعة الوادي تفتح  171منصسب دكتوراه
الوادي  :قديري مصسباح

“درسس اŸعاق Úيحظى باهتمامات الهيئة ،قاديري أاحÓم لـ«الشسعب””:

كشس -فت اŸك -ل -ف -ة ب-الشس-وؤون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ب -اÛلسس الشس-ع-ب-ي ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ق-ادي-ري
أاح Ó-م أان ف -ئ -ة ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة
سس- -ت -ح -ظ -ى ب -اه -ت -م -ام خ -اصس خ Ó-ل دورات
ال-ه-ي-ئ-ة اŸق-ب-ل-ة سس-واء م-ن م-دي-ري-ة ال-نشساط
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي أاو ال - -وزارة خ- -اصس- -ة م- -ل- -ف
التمدرسس الذي سسيناقشس بعناية من طرف
أاعضس -ائ-ه ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ج-اب-هت
’ولياء عند الدخول ا’جتماعي .
ا أ

’لتحاق بها يتم عن طريق اŸسسابقة
ا إ

ف- -ت -حت ج -ام -ع -ة الشس -ه -ي -د ح -م -ة ÿضس -ر
بالوادي  171منصسب تكوين ‘ الدكتوراه ‘
ع -دي -د ال -ت -خصسصس-ات اŸت-اح-ة ب-رسس-م السس-ن-ة
’عÓم
ا÷امعية ا÷ارية  ،حسسب خلية ا إ
وا’تصسال بذات ا÷امعة.

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

الصسا◊ة للشسرب.
و“ت ‘ ن -فسس السس -ي -اق ،ع-م-ل-ي-ة ت-وظ-ي-ف
أاعوان تسسي ÒاŸدارسس ا’بتدائية و‘ هذا
الصس -دد اسس -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ات ال-دائ-رة م-ن 52
منصسب عمل ‘ إاطار عقود اإ’دماج اŸهني
بخصسوصس تأاط ÒاŸطاعم اŸدرسسية ،صسيانة
اŸدارسس ،وأاعوان الصسيانة اŸركزية
وبخصسوصس النقل اŸدرسسي ،قامت بلديات
الدائرة بصسيانة وإاصسÓح جميع حافÓت النقل
اŸدرسسي والبالغ عددها  24حافلة تغطي 30
خطا لفائدة تÓميذ ا’طوار التعليمية الثÓثة،

وعلى إاثر التوجيهات وتعليمات وا‹ الو’ية،
خÓل خرجاته اŸيدانية اأ’خÒة ” ،تزويد
ج-م-ي-ع اŸدارسس ب-خ-دم-ة ال-ت-دف-ئ-ة اŸرك-زي-ة
وال- -ت -ي ب -ل -غت  100ب -اŸئ -ة ك -م -ا أان ج -م -ي -ع
اŸدارسس ا’ب -ت -دائ -ي -ة –ت -وي ع-ل-ى م-ط-اع-م
مدرسسية تقدم وجبات سساخنة على مدار أايام
اأ’سسبوع ،ويخضسع العمال إا ¤فحوصسات طبية
ضسمن اإ’جراءات الوقائية.

سسكيكدة:خالد العيفة

العدد
17746

07

أاوضسحت قاديري أاحÓم ‘ تصسريح لـ ‘‘الشسعب‘‘
أانه ورغم الصسعوبات التي واجهت أاولياء التÓميذ
‘ ت - -وج - -ي - -ه أاب - -ن - -اءه - -م اŸع - -اق Úإا ¤اŸدارسس
اŸتخصسصسة ،غ Òأان اÛلسس يسسعى خÓل دوراته
اŸق -ب -ل -ة أان ي -ك -ون اŸل -ف ﬁور ن -ق-اشس م-دي-ري-ة
النشساط ا’جتماعي وكذا اهتمام الوزارة للتخفيف
م -ن م -ع -ان -اة اأ’ول -ي -اء وه-ذا ب-ال-رغ-م م-ن ال-ت-ط-رق
اŸسستمر له خÓل الدورات السسابقة واÿرجات
اŸيدانية ıتلف اŸراكز .
و‘ ردها على انشسغا’ت العائÓت التي واجهت
مشساكل ‘ توجيه أابنائها اŸعاق Úإا ¤اŸدارسس
فقد أاكدت التكفل الكامل بهذه الشسريحة من خÓل
اÛهودات اŸبذولة من طرف وزارتا التضسامن
والÎب -ي -ة وه -ذا ت -ك -ريسس -ا ل -ل -ح -ق ‘ الÎب -ي-ة ل-ك-ل

اأ’طفال ا÷زائري. Ú
ون - -وهت ق - -ادري - -ري إا ¤أاه - -م - -ي - -ة اÿرج - -ات
اŸيدانية ‘ معرفة معاناة الشسريحة والوقوف على
ال- -ن- -ق -ائصس ال -ت -ي ت -ع -ان -ي -ه -ا م -ن خ Ó-ل اسس -ت -م -اع
’نشسغا’تهم والتكفل بها مسستقب ، Óوهي العملية
التي تتم بالتنسسيق مع ﬂتلف اأ’طراف اÛلسس
الو’ئي مديرية النشساط ا’جتماعي وكذا الوزارة.
وŒدر اإ’شس -ارة أان وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن-ي
واأ’سس - - -رة وقضس - - -اي - - -ا اŸرأاة أاك - - -دت ‘ ع- - -دي- - -د
التصسريحات على ضسرورة تكاثف ا÷هود من أاجل
ال -ت -ك -ف-ل ا÷ي-د ب-ت-م-درسس ف-ئ-ة ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصس- -ة عﬂ Èت- -ل- -ف اŸراك- -ز م- -وضس -ح -ة أان -ه -ا
العملية التي تتم بالتنسسيق بﬂ Úتلف القطاعات
النشساط ا’جتماعي ،الÎبية والتكوين اŸهني من
أاجل “ك Úالطفل اŸعاق من التكيف مع اÙيط
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ت-ع-ل-م بسس-رع-ة لÓ-ل-ت-حاق باأ’قسسام
اÿاصسة ع ÈاŸدارسس ا’بتدائية .
وأاع - -ت Èع - -دد م - -ن أاول - -ي - -اء ال - -تÓ- -م- -ي- -ذ ذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس-ة أان اإ’دم-اج اŸدرسس-ي م-ن
أاصسعب اأ’مور التي تواجههم بالنظر إا ¤رفضس
بعضس اŸؤوسسسسات الÎبوية اسستقبال أابنائهم نظرا
لعدم اندماجها مع فئة التÓميذ العادي Úالشسيء
ال- -ذي ي- -ج- -ع- -ل -ه -م ‘ رح -ل -ة ب -حث ع -ن اŸدارسس
اŸتخصسصسة من منطقة أ’خرى ليجدوا نفسسهم ‘
نهاية اŸطاف ‘ ›ابهة مشسكل قلة اŸقاعد
وكÌة التÓميذ اŸوجودين ‘ قائمة ا’نتظار .

’سسمى
أاصسبحت هاجسسهم ا أ

تهافت كب Òعلى الدروسص اÿصسوصسية مع بداية
اŸوسسم الدراسسي ببجاية
’ولياء بو’ية بجاية
يتهافت الكث Òمن ا أ
مع الدخول اŸدرسسي ا÷ديد على تسسجيل
’ط -وار ال -ث Ó-ث-ة ،قصس-د ت-ل-ق-ي
أاب -ن -ائ -ه -م ‘ ا أ
دروسس ال- -دع- -م ،وه- -و م- -ا ي- -ف -رضس ع -ل -ي -ه -م
اقتطاع حصسة مالية من مرتباتهم الشسهرية
ل -ت -خصس -يصس -ه -ا ل-ه-ذه ال-دروسس  ،سس-ع-ي-ا م-ن-ه-م
Ÿسس -اع -دة أاب -ن-ائ-ه-م وت-ف-ادي رسس-وب-ه-م ن-ه-اي-ة
السسنة الدراسسية.

بجاية:بن النوي تهامي
‘ هذا السسياق وقفت ‘الشسعب‘ ،على بعضس
اŸدارسس اÿاصسة التي تقدم هذه الدروسس ،ونقلت
انطباعات بعضس اأ’ولياء ،ومن بينهم السسيدة جميلة
التي أاكدت قائلة “ «:ثل هذه الدروسس ضسرورة
بالنسسبة لنا وأ’بنائنا ،وذلك بالنظر إا ¤الÈامج
التعليمية التي –تاج لدروسس خصسوصسية ،خاصسة
فيما يتعلق باŸواد العلية ،على غرار الرياضسيات
والفيزياء ،فضس Óعن اللغات اأ’جنبية ،وأانا أاضسطر
رفقة زوجي للجوء إا ¤تسسجيل ابنتي التي تدرسس
‘ السسنة اÿامسسة ابتدائي ،وولدي اŸقبل على
اج-ت-ي-از شس-ه-ادة ال-ب-اك-ال-وري-ا ن-هاية السسنة الدراسسية
ا◊الية ،حيث “كنهما هذه الدروسس اإ’ضسافية من
الÎكيز أاك ،Ìوفهم ما فاتهما من ﬂتلف التمارين

اŸع-ق-دة ال-ت-ي يصس-عب اسس-ت-ي-ع-اب-ه-ا وف-ه-م-ه-ا داخل
اŸؤوسسسسات الÎبوية‘‘.
ومن جهته أاشسار بشس ، Òإا ¤أان ظاهرة الدروسس
اÿصسوصسية عرفت انتشسارا واسسعا خÓل السسنوات
اأ’خÒة ،حيث يلجأا اأ’ولياء إا ¤تسسجيل أابنائهم
اع-ت-ق-ادا م-ن-ه-م أان-ه-ا ال-وسس-ي-ل-ة ال-وح-ي-دة ،ال-ت-ي من
شسانها أان ترفع من اŸسستوى التعليمي واŸعر‘
ل -ه -م ،و’ ت -ق -تصس -ر ه -ذه ال -ظ -اه -رة ع -ل-ى تÓ-م-ي-ذ
اŸسستويات الضسعيفة ،بل أاصسبحت اآ’ن ضسرورة لكل
التÓميذ Ãا فيهم النجباء ،وبذلك فقد أاصسبحت
ال- -دروسس اÿصس- -وصس- -ي- -ة ح -ت -م -ي -ة ’ م -ف -ر م -ن -ه -ا
وميزانيتها تلتهم جزءا كبÒا من رواتب اأ’ولياء،
وبالرغم من هذا فإان ما يهم هو ‚اح أابنائهم
وتفادي رسسوبهم‘‘.
السسيدة صسبيحة تقول بدورها ‘ اŸوضسوع أانها
‘‘ أاغلب اأ’سسر تقوم بتسسجيل أابنائها ‘ ﬂتلف
اŸسستويات ،مع بداية الدخول اŸدرسسي ،حيث
تلجأا ’ختيار اأ’سساتذة الذين لديهم سسمعة طيبة ‘
اÛال التعليمي ،مقابل دفع مبالغ كبÒة ،و’
يتعلق اأ’مر باأ’قسسام اŸقبلة على ا’متحانات بل
تعدى ذلك ليشسمل كلّ اŸسستويات التعليمية دون
اسستثناء ،خاصسة ‘ اŸواد الرئيسسية كالرياضسيات
والفيزياء والفلسسفة واللغات وغÒها ،وبالرغم من
الثمن اŸرتفع لهذه الدروسس ،إا’ ا’قبال كب.‘‘Ò

مع فتح معهد جديد للتكوين بسسعة  1000مقعد بيداغوجي

إانتهاء فÎة التسسجيÓت اŸهنية ببومرداسص
اسستعدادا ليوم  23سسبتمÈ

ان - - -ت- - -هت أامسس ،ب- - -ب- - -وم- - -رداسس فÎة
ال-تسس-ج-يÓ-ت اÿاصس-ة ب-ال-ت-ك-وين اŸهني
ل- -دورة سس -ب -ت -م Èب -ع -د ع -دة أاشس -ه -ر م -ن
ع-م-ل-ي-ة ا’سس-ت-ق-ب-ال وال-ت-وج-ي-ه ل-فائدة
الشس- -ب- -اب ال- -راغ- -ب ‘ Úا◊صس- -ول ع- -ل -ى
شس -ه -ادات وم -ؤوه Ó-ت م-ه-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
ال -ت-خصسصس-ات وال-ع-روضس ال-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا
م-دون-ة ال-ت-ك-وي-ن ل-ه-ذه السس-ن-ة م-ن-ها 19
ت -خصسصس -ا ج-دي-دا م-ك-ي-ف-ا م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات
ع- -ا ⁄الشس- -غ -ل وع -روضس ال -ع -م -ل ال -ت -ي
توفرها اŸقاو’ت واŸؤوسسسسات الصسناعية
التي تنشسط على تراب الو’ية..

بومرداسس..ز /كمال
ي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ت -دع-م ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸهني Úلو’ية بومرداسس خÓل الدورة ا÷ديدة
اŸرتقبة يوم  23سسبتم Èا÷اري Ãعهد للتكوين
Ãنطقة السساحل بسسعة أالف مقعد بيداغوجي ،وهو
م-كسسب ج-اء ل-ي-دع-م ه-ي-اك-ل ا’سس-ت-ق-بال اŸوجودة
حاليا التي وصسلت حدود  35مرفق بيداغوجي ما
ب Úم-رك-ز ،مÓ-ح-ق ث-ان-ون-ي-ة ب-ال-ب-ل-ديات واŸناطق
النائية ومعاهد وطنية متخصسصسة أابرزها اŸعهد
الوطني اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني عبد ا◊ق
ب -ن ح -م -ودة وم -ع -ه-د ال-ف-ن-دق-ة والسس-ي-اح-ة ال-ل-ذي-ن

يسستقبÓن لوحدهما عشسرات اÎŸبصس Úمن داخل
وخ- -ارج ال -و’ي -ة ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ط -ب -ي -ع -ة ال -ع -روضس
والتخصسصسات الهامة اŸوجودة وكلها مرتبطة آاليا
بعا ⁄الشسغل وا’سستثمار اÙلي.
ومن اجل تقريب مدونة العروضس وﬁفزات
التكوين التي وضسعتها الدولة لفائدة هذه الفئة،
ن-ظ-مت م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ع-دة ل-ق-اءات –سس-يسسية
وت-وج-ي-ه-ي-ة ل-ل-راغ-ب ‘ Úال-ت-ك-وين اختتمت بتنظيم
صس-ال-ون و’ئ-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-وج-ي-ه ي-ومي  12و13
سسبتم ،Èكما سسبقتها أايضسا تنظيم قافلة إاعÓمية
جابت ﬂتلف بلديات الو’ية للتعريف بالعروضس
اŸوج -ودة و–ف -ي -ز الشس -ب-اب وم-تسس-رب-ي ال-ط-وري-ن
اŸت -وسس -ط وال -ث -ان -وي ب -أاه -م-ي-ة ا’ل-ت-ح-اق Ãراك-ز
ال -ت -ك-وي-ن م-ن اج-ل ا◊صس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادة وح-رف-ة
ي -دوي -ة ب -إام -ك -ان-ه-ا ف-ت-ح آاف-اق اŸسس-ت-ق-ب-ل وضس-م-ان
منصسب شسغل ‘ اŸيدان.
‘ ه-ذا ال-ت-وج-ه ال-ت-ح-ف-ي-زي ،فّ-ع-لت السس-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة ل -ب -وم -رداسس ال -ل -ج -ن -ة اŸشسÎك-ة م-ا بÚ
قطاعي التكوين والÎبية ‘ إاطار اتفاقية اإ’طار
اŸوق -ع -ة ب Úال -ط-رف Úاÿاصس-ة ب-ت-وج-ي-ه تÓ-م-ي-ذ
اأ’قسس -ام ال -ن -ه-ائ-ي-ة ال-راسس-ب Úم-ب-اشس-رة إا ¤م-راك-ز
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي Ÿواصس-ل-ة مسس-اره-م اŸه-ن-ي دون
اŸرور على فÎة الفراغ الرهيبة التي كثÒا ما
حطمت مسستقبل أاجيال كاملة بسسبب الصسعوبة التي
يواجهها التلميذ الذي تخلى عن الدراسسة مبكرا ‘
العودة إاليها ›ددا.

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

اأ’حد  16سشبتمبر  ٢٠1٨م الموافق لـ  ٠6محرم 1٤٤٠
العدد

1٧٧٤6

دوار كاف مزاب بالدحمون بتيارت

معاناة يومية مع الطريق واŸاء الشسروب
رف-ع سض-ك-ان دوار ك-اف م-زاب ب-ب-ل-دي-ة ال-دح-م-و Êشض-م-ال ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة ت-يارت انشضغا’تهم ا¤
السضلطات اÙلية بخصضوصش الطريق اŸؤودي ا ¤الدوار على مسضافة  8كلم على الطريق الوطني رقم .14
’وح-د ل-لسض-ك-ان م-هÎئ “ام-ا و’ يصض-ل-ح لسض Òع-رب-ة بسض-بب ن-توءات
ه-ذا ال-ط-ري-ق ال-وح-ي-د واŸت-ن-فسش ا أ
ا◊جارة التي تشضكل جزءا كبÒا منه ،زيادة على اŸنحدرات اŸشضكلة للطريق.
وتعتني بتعليم التلميذ على احسشن
وج -ه وت -ت-حصش-ل ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج ط-ي-ب-ة.
واضشافت ﬁدثتنا ان التنقل مششيا
اصش-ب-ح يشش-ك-ل خ-ط-را ’ سش-ي-م-ا ع-ل-ى
النسشاء Ÿسشافة  6كلم ا ¤اŸدرسشة
بسش - -بب ت - -واج- -د ال- -ك- -لب الضش- -ال- -ة
وخ -ط -ورة ال -ط -ري -ق ،ك -م -ا ن -اشش -دت
السشيدة خاليدة بإادماجها ‘ وظيفة
ق -ارة ك -ون -ه -ا ق -دÁة و“لك شش -ه-ادة
تأاهيلية.
أاما الششاب بسشبسشي ÿضشر والذي
عاد ا ¤الريف بعد ان هجره اثناء
العششرية السشوداء وهو يعمل بأارضس
ف -لح -ي -ة م -لك ل-ه ،ق-ال ان ال-ط-ري-ق
ي-ع-رق-ل ال-ع-م-ل ال-ي-وم-ي للجميع ،وان
ث- -م- -ن ال- -ت -ن -ق -ل ا ¤م -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة
الدحمو Êيكلف اك Ìمن  ٨٠٠دج
اŸاء.
تيارت :ع.عمارة
السش -ي -دة خ -ل -ي -دة وه -ي ا÷ام -ع -ي-ة رغم أان اŸسشافة ’ تتعدى الـ ٨كلم،
ال -وح -ي-دة ب-اŸن-ط-ق-ة وال-ت-ي ’ ت-زال وان ن -ق -ل ام -راة ح -ام -ل ا ¤ال-ع-ي-ادة
وقد قال لنا ا◊اج رابح سشمار إان ت-ق-ط-ن ال-دوار ،ح-يث –صش-لت ع-ل-ى اŸت -ع ّ-ددة اÿدم -ات Ãق-ر ال-ب-ل-دي-ة
السشكان يعانون أاثناء التوجه ا ¤مقر ليسشانسس أاداب منذ  ،٢٠1٠و’ تزال ي-ك-ل-ف ال-ك-ث ،Òك-م-ا ي-ط-الب السش-كان
بلدية الدحمو ،ÊمششÒا إا ¤أان  ⁄تشش -ت -غ -ل ب -ع -ق -ود م -ا ق-ب-ل ال-تشش-غ-ي-ل بحصشة معتÈة من السشكنات الريفية.
ام -ا ب -ق-ي-ة السش-ك-ان ف-ط-ل-ب-ه-م اŸاء
ي -ت-م ت-ع-ب-ي-د ال-ط-ري-ق ا ¤ال-ي-وم رغ-م باŸدرسشة ا’بتدائية الوحيدة والتي
الشش -ك -اوى اŸق -دم -ة ا ¤السش -ل-ط-ات ’ ت- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى ق- -ن- -وات الصش -رف الششروب الذي اصشبح ضشرورة للجميع
اÙلية وعلى رأاسشهم البلدية ،زيادة الصش -ح -ي و’ ع-ل-ى Œه-ي-ز ل-ل-م-ط-ع-م سش -واء ل-لسش-ت-ع-م-ال ال-ي-وم-ي او ح-ت-ى
ع -ل -ى مشش -ك -ل اŸاء الشش-روب وال-ذي حسشب السش -ي -دة خ -ال -ي -دة ورغ-م ذلك للسشقي كون اŸنطقة فلحية بحثة
اصشبح عائقا امام ا’ولياء وا’طفال فهي تششكر اŸششرف Úعلى اŸدرسشة وتوف Òالكهرباء الريفية Ÿا لها من
ال -ذي -ن ي -ت -ن-ق-ل-ون ا ¤اŸن-اب-ع ÷لب
أ’نها تقدم وجبات سشاخنة ونظيفة ،اهمية ‘ ا◊ياة اليومية.

بلديتا ولهاصضة وأاغÓل بع“ Úوشضنت

تÓميذ  ٣٠دوارا يعانون غياب النقل اŸدرسسي

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
’ول- -ي -اء
ن- -اشض- -د عشض- -رات ا أ
ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دي-ات النائية
لو’ية ع“ Úوشضنت السضلطات
اÙلية التدخل من أاجل توفÒ
ال-ن-ق-ل ’ب-ن-ائ-ه-م ال-ذي-ن يعانون
ال -ويÓ-ت م-ن اج-ل ال-وصض-ول ا¤
مدارسضهم ،خاصضة ‘ ظلّ وجود
ت Ó-م -ي -ذ ي -ق -ط -ن -ون ع -ل -ى ب -ع-د
عشضرات الكيلومÎات.
هذا وتعد كل من بلديات اغلل
ج -ن -وب و’ي-ة ع“ Úوشش-نت وب-ل-دي-ة
ول- -ه- -اصش- -ة ‘ أاقصش- -ى غ- -رب- -ه -ا أاكÌ
البلديات تضشررا من النقل اŸدرسشي
نتيجة وجود العديد من التجمعات
السشكانية اŸتناثرة والتي تسشتوجب

ت - -ن- -ق- -ل ال- -ت- -لم- -ي- -د م- -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸسش - -ت - -وي - -ات ا ¤اŸدارسس ال - -ذي
عجزت البلديات عن توفÒه.
هذا واششار أاولياء التلميذ ببلدية
ولهاصشة الغرابة اقصشى ششمال غرب
و’ية ع“ Úوششنت ،ان العديد من
ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة ﬁروم-ة م-ن
النقل اŸدرسشي رغم اأ’غلفة اŸالية
اıصشصشة للنقل واŸوجهة من قبل
ا’دارة اÙل - - -ي - - -ة ‘ اط- - -ار دع- - -م
ال -دخ-ول اŸدرسش-ي ،م-ن ج-ه-ت-ه ق-ال
مسشؤوول بالبلدية انه يسشتحيل على
ال-ب-ل-دي-ة ب-إام-ك-ان-ات-ه-ا ا◊ال-ي-ة ت-وفÒ
ال -ن -ق-ل ل-ت-لم-ي-ذ أاك Ìم-ن  3٠دششرة
متناثرة ،كما ’ Áكن للبلدية التعاقد
م - -ع اÿواصس ل - -ل- -ن- -ق- -ل ب- -ح- -ك- -م ان
اŸيزانية ’ تكفي ،مطالبا Ãراجعة

اŸب -ال -غ اŸوج -ه -ة ل -ل -ب-ل-دي-ات ب-غ-ي-ة
التكفل بالنقل اŸدرسشي وأاخد بعÚ
ا’ع- -ت- -ب- -ار ع -دد ال -ت -لم -ي -ذ ال -ذي -ن
يسش-ت-وجب ن-ق-ل-ه-م وع-دد ال-ت-ج-م-عات
السش- -ك- -ان- -ي- -ة وا’م- -ك- -ان- -ات اŸادي -ة
للبلدية.
ه- - -ذا وك- - -انت وا‹ ال- - -و’ي - -ة ق - -د
خصشصشت غلفا ماليا يزيد عن الـ٥٠
م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ل-ف-ائ-دة قطاع الÎبية
تزامنا مع الدخول اŸدرسشي بغية
ال-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام ب-ال-ت-لم-ي-ذ ال-ذي ب-ل-غ
عددهم  1٠٠6٧٠تلميذ ،وذلك بغية
ضش- -م- -ان –سش Úوج- -ب- -ات اإ’ط- -ع -ام
ووضشعية اŸطاعم اŸدرسشية والنقل
اŸدرسشي والتكفل ا’جتماعي ،حيث
” تخصشيصس  ٠3ملي Òسشنتيم منها
ّ
ل -ل -ن -ق -ل اŸدرسش -ي م -ن خ -لل دع -م
وت -ه -ي -ئ -ة ال -وسش -ائ -ل اŸت -اح-ة وك-راء
حافلت اÿواصس لنقل التلميذ إا¤
مدارسشهم خاصشة من القرى النائية،
ل- -ك- -ن كÌة اŸداشش- -ر اŸت- -ن -اث -رة ‘
ب-عضس اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
ولهاصشة واغلل جعل الغلف اŸا‹
’ ي - -ك - -ف - -ي خ- -اصش- -ة ‘ ظّ- -ل ف- -ق- -ر
البلديات.
من جهة اخرى اششار ‡ثل اإ’دارة
اÙل -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى و’ي -ة عÚ
“وششنت أان مصشا◊ه ’ تزال تنتظر
ح -اف -لت ال-ن-ق-ل وال-ت-ي سش-ت-وزع ف-ور
وصش-ول-ه-ا ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ات ال-تي تعاÊ
عجزا ‘ النقل اŸدرسشي تتقدمها
بلديتا ولهاصشة واغلل.
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لضضمان دخول جامعي ناجح بتلمسضان

توف Òخدمات غ Òمسسبوقة ‘ اإلطعام،
اإليواء والنقل

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
كشض- -ف وا‹ و’ي- -ة ت -ل -مسض -ان
علي بن يعيشش أان مصضا◊ه قد
ب - - -اشض- - -رت –ضضÒات واسض- - -ع- - -ة
لضض -م -ان دخ -ول ج-ام-ع-ي ه-ادئ
ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة ج-امعة
اب -ي ب -ك -ر ب -ل -ق -اي-د وم-دي-ري-ت-ي
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة Ÿنصض -ورة
ب - - -ع- - -د ‚اح ال- - -تسض- - -ج- - -يÓ- - -ت
ا÷امعية التي احصضت ما يزيد
ع - -ن  10ا’ف ط -الب ج -ام -ع -ي
جديد.
ه- - -ذه ا’حصش- - -ائ- - -ي- - -ات ج- - -ع - -لت
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ت-دع-م ق-طاعها
Ãنشش-آات ج-دي-دة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ط-ل-ب-ة
ب-ي-داغ-وج-ي-ا ل-ت-ف-ادي ا’كتظاظ”ّ ،
إانشش - - -اء  ٢٠٠٠م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وجي
ب -ال -ق-طب ا÷ام-ع-ي ا÷دي-د وال-ذي
تسشتقبل الطلبة هذه السشنة ‘ اطار
سشياسشة Œميع كل التخصشصشات ‘
ق-طب ج-ام-ع-ي شش-ام-ل ضش-م-ن م-نهج
اŸدي- -ن -ة ا÷ام -ع -ي -ة ال -ت -ي ي -ج -ري
ال-ت-خ-ط-ط إ’ق-ام-ت-ه-ا خصش-وصش-ا ب-عذ
ت -رح-ي-ل اغ-لب ال-ت-خصشصش-ات السش-ن-ة
اŸاضش -ي -ة م -ن ج -ام -ع -ة اÁام-ة‘ .
نفسس السشياق اسشتفاد ذات القطب
من جناح اداري جديد سشيخصشصس
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لجامعة ومكتبة
م-رك-زي-ةوال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا ت-خ-ف-يف
الضش -غ -ط ع -ل -ى اŸك -ت -ب-ة اŸوج-ودة
با÷امعة القدÁة.
و‘ ›ال اÿدم- -ات ا÷ام- -ع- -ي- -ة
اسشتفاد القطاع من اقامة جامعية

ج - -دي- -دة بـ  ٢٠٠٠سش -ري -ر وه -و م-ا
سشيضشمن الراحة وا’طمئنان للطلبة
اŸق- -ي- -م ،Úخ- -اصش- -ة وان م- -دي -ري -ة
اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة اع-ت-مدت على
ن- -ظ- -ام ا’ع -لم ا’‹ وال -ت -ق -ن -ي ‘
اخ-ت-ي-ار ال-غ-رف وا’ح-ي-اء ا÷ام-ع-ية
اأ’م- -ر ال- -ذي خ- -ل- -ق ن- -ظ -ام -ا ك -بÒا
و–كما ‘ الغرف الششاغرة وسشهل
ع-م-ل-ي-ة ال-تسش-ج-ي-ل وال-ت-ح-اق ال-طلبة
بأاحيائهم وغرفهم مباششرة.
من جهة اخرى ،وباإ’ضشافة ا¤
ا’تفاقية اÈŸمة ما ب Úا÷امعة
واحدى اŸؤوسشسشات اÿاصشة للنقل
وف -ق -ا ل -دف Îالشش-روط ال-ذي م-ن-ح
و’ي -ة ت -ل -مسش -ان  1٢٤ح-اف-ل-ة ل-نقل
الطلبة ما ب Úاإ’قامات ا÷امعية
وداخ- -ل ال- -ق- -طب ا÷ام -ع -ي ل -ن -ق -ل
الطلبة ما ب ÚاŸعاهد وفق ﬂطط
” إاقامة دراسشة
مدروسس Ÿدة ّ ،٠٥
م-ن ق-ب-ل م-دي-ر ال-ن-ق-ل ب-ال-ت-عاون مع
م-دي-ر اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ب-تكليف
م- -ن وا‹ ال -و’ي -ة ،م -ن اج -ل ت -وفÒ
ال -ن -ق-ل ا÷ام-ع-ي ل-ط-ل-ب-ة ال-ب-ل-دي-ات
وال-دوائ-ر ال-ت-ي ت-ق-ل مسش-اف-ة ب-عدها
ع -ن ا÷ام -ع-ة بـ ٥٠ك -ل-م ،ح-يث م-ن
اŸنتظر توف Òحافلت لنقل الطلبة
اŸق - -ي - -م Úب - -دوائ - -ر  :ال - -رمشش- -ي،
ا◊ن - -اي - -ة ،أاو’د م - -ي - -م - -ون ،صشÈة،
وسش - -ب - -دو وف - -ق- -ا ıط- -ط خ- -اصس
لضش -م-ان حسش-ن “درسش-ه-م وال-قضش-اء
ع -ل -ى أازم -ة ال-ن-ق-ل ال-ت-ي تسش-ب-بت ‘
اقصشاء العششرات من الطلبة خلل
السشنوات اŸاضشية.

تطه Òالطريق العمومي من التجارة الفوضضوية

منع عرضض السسلع على األرصسفة

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
ب -اشش -رت ف -رق -ة شش -رط -ة ال -ع-م-ران
لمن الو’ئي لع“ Úوششنت
التابعة ل أ
خ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة ب -غ -ي -ة م-راق-ب-ة
ال-نشش-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة وك-ذا ل-ت-طهÒ
الطريق العام من التجار الفوضشويÚ
الذين احتلوا الششوارع ،حيث قامت
ذات اŸصشالح برفع اıالفات التي
“سس ال-ع-م-ران وال-ب-ي-ئ-ة وم-ع-ا÷تها،
وسش-ج-لت م-ن-ذ ب-داي-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
اŸنصش- -رم ﬂ ٠٩ال- -ف- -ات ‘ ›ال
العمران ﬂ ٤٢الفة ‘ ›ال البيئة،
م -ع ق -ي -ام مصش -ال -ح ع -ن -اصش -ر اأ’م -ن
بخرجات ميدانية للششوارع الرئيسشية
ل-ل-م-دي-ن-ة رف-ق-ة م-دي-ري-ة التجارة ‘

إاطار تفعيل العمل اŸششÎك أاين ”
م-راق-بة ﬁ ٧٥ل Œاري -ا ب -ك -ل م-ن
شش- -ارع اأ’م Òع- -ب- -د ال- -ق -ادر ،شش -ارع
ديدوشس مراد ،ششارع مدا Êقادري،
” مراقبة سشجلتهم التجارية
حيث ّ
وح - -ث - -ه- -م ع- -ل- -ى احÎام اŸسش- -اف- -ة
اŸرخصس ب -ه -ا م -ن ط -رف مصش-اح-ل
البلدية للسشتغلل الرصشيف وإازالة
ا◊واج -ز م -ن ع-ل-ى ال-ط-رق-ات ،ك-م-ا
شش- -م- -لت ال -ع -م -ل -ي -ة وسش -ط اŸدي -ن -ة
Ãح -ي -ط السش -وق اŸغ -ط -ى ح-يث ”
حمل التجار على إادخالهم لسشلعهم
داخ-ل السش-وق وم-ن-ع-ه-م م-ن ع-رضش-ها
ع -ل -ى ال -رصش -ي-ف ال-ع-م-ل-ي-ة مسش-ت-م-رة
لتششمل حي العقيد عثمان ،حي عبد
الرحمان ابن عوف وحي تونسشي.

األحد  ١٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦محرم  ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

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

لسصاسصية ‘ ا÷زائر
صصناعة اسصتخÓصص الزيوت ا أ

العدد
١ ٧٧ ٤ ٦
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إإ س س ت ث م ا ر إإ س س  Îإ ت ي ج ي ق ا د ر ع ل ى ت غ ط ي ة إ ل ط ل ب ا ت إ ل د إ خ ل ي ة ب ن س س ب ة ٪ ١ ٠ ٠
 ٤ ٥ن و ع ا م ن إ  Ÿس س ت خ ل ص س ا ت ت ن ت ظ ر إإ ن ت ا ج ه ا ف ع ل ي ا ع ن د « ز ي ف ي  -ب ي و »
األخضضرية  :جمال أاوكيلي
«ن-ح-ن ق-ادرون ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات وت-ل-ب-ي-ة إاحتياجات
لسص-اسص-ي-ة اŸسص-ت-خلصصة من النباتات
ا÷زائ-ر م-ن ال-زي-وت ا أ
للباب اŸولدة للعصصائر
لعشصاب الطبية ،وا أ
العطرية وا أ
لسص-تÒاد
ب -نسص-ب-ة تصص-ل إا“ ٪١٠٠ ¤ك-ن-ن-ا م-ن ط-ي م-ل-ف ا إ
الذي بلغ مسصتوى ل يطاق يÎاوح ما ب٩٠ Ú
و ١٢٠مليون دولر»
هكذا ّÿصص لنا السصيدان زيدان مولود ومنور،
خ Ó-ل ت -ن -ق-ل-ن-ا إا ¤اŸك-ان اÿاصص ب-إان-ت-اج ه-ذه
لسصÎات- -ي- -ج- -ي- -ة Ãن -ط -ق -ة
اŸواد ا◊ي- -وي- -ة وا إ
بويقرة ببلدية بودربالة التي تبعد بحوا‹ ٤
لخضص -ري -ة Ãوق -ع ج -ذاب ،ق -ب-ال-ة
ك -ل -م ع -ن ا أ
ال -ط -ري -ق السص -ري -ع شص -رق غ -رب ،ت -ظ -ه -ر ل-ك-ل
لسصاسصية
شصخصص بناءات مصصنع إانتاج الزيوت ا أ
لسصمدة البيولوجية.
وا أ
وباقÎابنا من تلك األسسوار ودخولنا إا ¤باحة اŸعمل
إاندهشسنا Ÿا يحتويه من آالت ذات الطراز العا‹ ‘
اسستخÓصص الزيوت والعصسائر عبارة عن سسلسسلة من
األجهزة لكل واحدة منها اختصساصسها ،كما أان هناك
أاحواضسا ضسخمة تسستقبل كل تلك األلباب ،إا ¤جانب
ذلك توجد بناية خاصسة وهي ا Èıوقد وقفنا على
ع- -ي- -ن -ات م -ن ت -لك السس -وائ -ل م -ن ك -ل أان -واع األعشس -اب
اŸسستعملة.
ل ندخل هنا ‘ التفاصسيل التقنية لهذا اŸشسروع ألنه
باب ل ﬂرج منه ،وإا‰ا أاردنا إادراج ذلك ‘ إاطار
مسسار تداعياته على أاداء اŸنظومة القتصسادية ‘
ب Ó-دن -ا ،ان -ط Ó-ق -ا م-ن ك-ون-ه ال-وح-ي-د ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني ومدى حاجتنا Ÿثل هذه الصسناعات الفريدة
‘ ا÷زائر من ناحية السستثمار الثابت ،وهذا بعيدا عن أاي سسجال
أايديولوجي ألن اŸسسأالة تتعلق بتثم Úالقتصساد ا÷زائري ل غ،Ò
وا◊يلولة دون التمادي ‘ اسستنزاف مقدارتنا بالعملة الصسعبة،
وا◊فاظ عليها من كل تÓعب أاو حتى –ايل باسسم شسعارات شستى
يتحاشسى أاصسحاب هذا اÿيار لسستثمار هنا بل يفضسلون اإلسستÒاد
بالرغم من الفرصص اŸتاحة ‘ هذا الشسأان (الزيوت ،العصسائر،
األلباب ،واألسسمدة).
إان -ط Ó-ق -ا م-ن ه-ذه اŸق-ارب-ات ي-ج-در ال-ت-ن-وي-ه Ãا ب-ادر ه-ن-ا م-ن
اسستثمار ل يسسعنا وصسفة إال بالشسجاع قد يبدو للبعضص بأانه مغامرة
›هولة العواقب لكن إاذا ما نظرنا إا ¤النسسيج الصسناعي ل ‚د
م -ث -ل ه -ذا السس -ت-ث-م-ار اŸعّ-ول ع-ل-ي-ه ‘ ال-ت-خ-لصص م-ن
التبعية ‘ هذا اÛال ا◊سساسص.
وا◊ل- -ق- -ات ال- -ق- -وي -ة ‘ ك -ل ه -ذا اŸسس -ع -ى ه -و
النسس -ج -ام ب( Úاإلدارة ،صس -احب ال -ع -م -ل ،ال -ب -نك،
Óسسف ⁄
الضسرائب) هذه العÓقة ما تزال متشسنجة ل أ
ترق إا ¤اŸسستوى اŸطلوب.
وهكذا فاألولوية كل األولوية ‘ الوقت الراهن ،هو
ترك هذا اŸشسروع يزداد توسسعا ،للتحكم أاك‘ Ì
األنواع اŸتوخى انتاجها ،واŸقدرة بحوا‹  ٤٥نوعا،
ومثل هذا العمل يتطلب أاموال غ Òحاضسرة حاليا
يوعزها اŸعنيون إا ¤موقف البنك ،الذي اكتفى Ãنح
قرضص شسراء العتاد فقط و ⁄يواصسل مرافقته لهؤولء
خÓل اŸراحل األخرى وما ينتج اليوم  ١١نوعا فقط.
بالرغم من أانه Áكن توف ٥ Òآالف منصسب عمل ،إان ”
الشسروع ‘ النشساط الفعلي لعملية النتاج التي تراهن على
 ٢٠ط-ن-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-زي-وت األسس-اسسية ،و ٦آالف ط- -ن م -ن
ال -عصس -ائ -ر وأال -ب-اب ال-ف-واك-ه و١٠آالف ط- -ن م- -ن األسس- -م- -دة
العضسوية سسنويا ،وهذا على مسساحة  ٤هكتارات ٦ ،آالف مÎ
مربع عبارة عن بناءات.
 ⁄يكن اختيارنا لهذا اŸشسروع اإلسستثماري الذي انطلق
منذ  ٢٠٠٤عشسوائيا ،بل مبنيا على توجه عملي يÎجم تلك
ا◊لقة من ا◊لقات اÎŸابطة ‘ نطاق تقد Ëمنتوج نوعي
وحتى تنافسسي خÓفا للذين يقفزون على هذه القناعة ويفضسلون
النظرة التجارية اÙضسة ،شسعارهم «ماء ملون  +سسكر».
هذه اÿلطة السسحرية ل يقبل بها عند منور ،كم من شسخصص
أاعاده على أاعقابه عندما أاراد اÿروج عن القاعدة اŸعمول بها
مقابل حفنة من الدينارات حفاظا على مصسداقيته لدى شسركائه.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،حضس -رن -ا ح-وارا سس-اخ-ن-ا م-ع أاح-د اŸت-ع-ام-لÚ
ال-ق-ادم Úم-ن ب-ري-زي-ن-ا ب-ال-ب-يضص ال-ذي اقÎح ع-ل-ى اŸع-ن-ي ك-م-يات
معتÈة من مادة «النعناع» يريد أاصسحابها بيعها.
مباشسرة أابلغه السسيد منور بأان شسغله الشساغل هو نوعية اŸنتوج ل
تهمه قيمته اŸالية بقدر ما يريد إارضساء اآلخر وأاقسسم له بأانه ل
يدفع مليما واحدا ،حتى يروا بأاعينهم ما اسستخلصسته اآللة.
حتى يعطى لكل ذي حق حقه ،ول يشسعر أاحد بأاي إاجحاف
Œاهه ،وخÓل هذه األثناء توافد على اŸوقع متعاملون آاخرون
Áثلون عÓمات العصسائر اŸعروفة ‘ ا÷زائر ليطلعوا على ما ‘
أاحواضص اŸصسنع.
واتضسح لنا من خÓل حديثنا مع اŸعني ،Úبأان عا ⁄الزيوت

الختصساصص

النادر
‘ البلد
و‘
اŸغرب
ال-ع-رب-ي ،حيث
اسستنادا إا ¤ما
ق-ال-ه ل-ن-ا السس-ي-د
زيدان مولود فإان
ق- -درات الن- -ت -اج
عنده تفوق ما ‘
تونسص بـ ٪ ٤٥

واŸغرب
ب- -ـ ٣٥

األسساسسية وما يتفرع منها ﬁل منافسسة قوية وغﬁÒدودة بÚ
الناشسط ‘ Úهذا ا◊قل الكل يعمل سسريا يرفضص الكشسف عن
أاوراقه ،ل يتعلق األمر هنا Ãتعامل ‘ Úداخل الوطن بل حتى من
عÓمات خارجية .لها باع طويل ‘ هذه الصسناعة.
هذه اإلكراهات اإلدارية “ ⁄نع أابدا من مواصسلة السس Òعلى هذا
ال-درب ،ل-ت-ح-ق-ي-ق األه-داف اŸرسس-وم-ة ،م-ن-ه-ا ان-ت-اج  ٤٥ن-وع-ا من
اŸسستخلصسات ،واŸضسي ‘ اŒاه إا‚از اإلسستقرار اŸعّول عليه
منذ أان ” انطÓق اŸشسروع ،بصسفة رسسمية
ودخوله حيز اÿدمة.

٪
زي -ادة ع -ل -ى “ي-زه-ا ب-ال-ط-اب-ع ال-ت-ن-افسس-ي الشس-رسص ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال -ع -اŸي ،ولب -د م -ن اإلشس -ارة ه -ن -ا إا ¤ح -ق-ي-ق-ة م-ف-اده-ا ال-ت-ق-رب
اŸت -واصس -ل واŸل -ح م -ن ق-ب-ل أاوسس-اط ن-اشس-ط-ة ب-ه-ذا اŸي-دان ب-ه-ذه
الشسركة ذات اŸسسؤوولية اÙدودة «زيفي بيو» من أاجل العمل معها
على نطاق أاوسسع لكن هناك عقÓنية ‘ التسسي Òمن قبل مسسؤوو‹
اŸصسنع الذين يدركون جيدا مايريدون هؤولء ‘ مسسائل الزيوت
األسس -اسس -ي -ة اŸوج -ه -ة إا ¤ق -ط -اع-ات حسس-اسس-ة ك-األدوي-ة وال-ع-ط-ور
والتجميل وغÒها من هذه الصسناعات.

ذروة إإلنتاج ..إألمل إ◊اضسر إلغائب

إŸرإفقة إŸالية ما تزإل بعيدة
وينطلق السسيد زيدان مولود اŸسس Òا◊ا‹ للمصسنع ‘ رؤويته
÷دوى هذا اŸشسروع ‘ ا◊ياة القتصسادية وضسرورة التمسسك به
من اŸؤوشسرات الصسادرة عن ا÷مارك التي كشسفت عن رقم مذهل
يتعلق باسستÒاد الزيوت األسساسسية ،وما يتبعها والذي Œاوز الـ ١٠٠
مليون دولر ،كان Áكن أان ل نصسل أابدا إا ¤هذا السسقف إان حرصسنا
على أان ندعم هذا اŸصسنع بكل ما يسستلزم األمر.
وأان تكون اŸؤوسسسسات اŸالية ‘ خدمة هذا اŸنتوج ا◊يوي
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ج-زائ-ر ،ب-ع-ي-دا ع-ن السس-تÒاد وب-ال-رغ-م م-ن ت-ع-ه-دات
اŸسس-ؤوول Úع-ل-ى اŸصس-ن-ع ب-ت-غ-ط-ي-ة ك-ل اح-ت-ي-اج-ات ا÷زائ-ر بنسسبة
 ،٪١٠٠إال أان هذه اللتزامات ل Œد صسداها لدى اآلخر ،الذي
ع -ن -دم -ا ي -ق -رر زي -ارة اŸصس -ن -ع إال م -ن أاج -ل تسس-ل-ي-م ه-ؤولء ف-واتÒ
الضسرائب والرسسوم‡ ،ا أانهك قواهم وثبط عزائمهم.
و‘ مقابل ذلك ،فإان هناك توافدا ملحوظا على اŸصسنع من قبل
باحث Úمشسهود لهم بالكفاءة ،كاألسستاذة تومي ،درب ،زاوي وغÒهم
من ذوي اÈÿة ‘ هذا اÛال ،إانبهروا للعمل اŸنجز ‘ هذه
ا÷هة من ولية البويرة ،والذين اعتÈوه مفخرة للجزائر ‘ هذا

لذلك فإان هذا الرصسيد اŸتنوع اŸتوفر حاليا هو الذي أادى إا¤
هذا الهتمام اŸتزايد من قبل العامل ‘ Úهذا ا◊قل وبالرغم من
كل هذا التهافت الداخلي واÿارجي ،فإان النطÓقة ا◊قيقية
للمنتوج  ⁄تبلغ ذروته بسسبب غياب األموال الضسرورية ما قام به
البنك هو هو “ويل «الثابت» اآللت وغÒها أاما «اŸتغ »Òونقصسد
به السسيولة اŸتوجهة للشسروع ‘ العمل ⁄ ،يتلقها اŸعنيون ‡ا
أاوصسل األمر إا ¤مسستوى أان اŸعمل ل ينتج الكميات اŸطلوبة
من مواده.
وه -ذا اإلشس -ك -ال اŸا‹ م -ا زال م -ن -ذ ق -راب -ة  ١٣سس-ن-ة يخنق
اŸؤوسسسسة رويدا رويدا ،وجعلها حتى بعيدة كل البعد عن ما ”
إابداء األمل عليه عندما تقرر خوضص هذا اŸسسار الشساق
واŸضسني.
‘ هذا اإلطار ،أاشسار مسس ÒاŸؤوسسسسة مولود أانه بدءا من
شسهر سسبتم Èومرورا بأاكتوبر ونوفم Èوإا ¤غاية ماي ،فإاننا
نعت Èأانفسسنا ‘ حملة جني ا◊وامضص تسستدعي يوميا ما
قيمته  ٢٥٠مليون سسنتيم يوميا ،و‘ غضسون  ٣٦يوما نحتاج  ٩مÓيÒ
سسنتيم متسسائ Óمن أاين لنا كل هذه األموال إان  ⁄نتلق يد اŸسساعدة
من البنك!؟.
ويكون هذا اÛمع بكل من البويرة ،تيزي وزو ،البليدة ،تيبازة،
غ-ل-ي-زان ،والشس-ل-ف وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-الÈت-ق-ال ،وا◊وامضص األخ-رى،
وعلى سسبيل اŸثال قنطار واحد من الÈتقال يعطينا  ٨٠كلغ من
األلباب.
‘ هذا الصسدد ونظرا لهذه ا◊اجة يرى مولود بأان البنوك يتطلب
األمر منها أان تعزز بكفاءات ذوي الختصساصص ‘ دعم السستثمار
وترقيته أاك.Ì
واعت Èالسسيد مولود أان «لرقان» شسجرة جزائرية بامتياز خÓفا
Ÿا يدعيه البعضص ،موجودة بشسكل مكثف ‘ مسستغا ،Âبلعباسص،
وهران ،تلمسسان ،بشسار وتندوف ناهيك عن مناطق أاخرى غ Òأاننا
 ⁄نول لها اهتمام الÓئق ،تدر على البعضص من البلدان مداخيل
هامة.
ومن جهته ،يرى السسيد منور بأان اŸصسنع له قدرات إانتاج ما بÚ
 ٦٠٠٠و  ١٠ . ٠٠٠طن سسنويا من األسسمدة الطبيعية بنسسبة ٪١٠٠
Óسسف  ٢٠٠٠طن مكدسسة حاليا ‘ اıازن،
تسستعمل للفÓحة لكن ل أ
ذات جودة عالية غ Òأانه  ⁄يأابه بها ألن الفÓح Úتعودوا على
اسستعمال ا◊املة للمواد الكيماوية ،فمتى سستسسوق يا ترى؟
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بينما أاحجمت شسركات عاŸية عن نهب الÌوات الصسحراوية

شسرك ـ ـ ـات نيوزيلندي ـ ـ ـ ـة تواصس ـ ـ ـ ـل سسرق ـ ـ ـ ـ ـة
فوسسفاط اإلقليم اÙتل بالتواطؤو مع اŸغرب
نشسر موقع» سستاف النيوزيلندي» ذائع الصسيت سسلسسلة مقالت للصسحفي تشسار‹ ميتشسيل –ت عنوان «الوجع اŸتنامي»
تناول فيه تورط شسكرتي «بالنسس وريفنسسداون» ‘ نهب الفوسسفاط الصسحراوي من اŸناطق اÙتلة وتداعيات ذلك
على نيوزيلندا على ﬂتلف اŸسستويات.

لؤل من التحقيق يقدم الصضحفي
‘ ا÷زء ا أ
ال - -ن- -ي- -وزي- -ل- -ن- -دي Ùة ع- -ام- -ة ع- -ن مصض- -در
ال -ف -وسض -ف -اط ؤع-ن م-ن-ج-م ب-وك-راع ‘ ال-ع-ي-ون
اÙتلة ؤكيف يتم نقل الفوسضفاط اŸنهوب
منه اﬂ ¤تلف اŸوانئ ‘ العا ⁄ؤخاصضة ا¤
نيوزيلندا التي يؤوكد أانها بقيت الدؤلة الغربية
الوحيدة التي تسضتورد الفوسضفاط الصضحراؤي
بالتواطؤو مع الحتÓل اŸغربي.
كما يسضلط الكاتب الضضوء على العديد من
ا◊ق -ائ-ق ال-ت-ي ي-ج-ه-ل-ه-ا ال-ق-ارئ م-ث-ل ت-واج-د
لكÈ
لق -ل -ي-م ؤب-ن-ائ-ه أ
اŸغ -رب ك -اح -ت Ó-ل ‘ ا إ
جدار عسضكري فاصضل ‘ العا ⁄ؤتسضبب غزؤه
‘ ÷وء الف الصض - - -ح- - -راؤي Úا ¤ا÷زائ- - -ر،
مسض -ت -ع -رضض -ا ؤضض -ع-ي-ة ح-ق-وق النسض-ان ؤإادان-ة
ال- -ع -دي -د م -ن اŸن -ظ -م -ات ا◊ق -وق ال -دؤل -ي -ة
Ÿم- - -ارسض- - -ات الح- - -تÓ- - -ل اŸغ- - -رب- - -ي ضض - -د
الصض- -ح- -راؤي ‘ ÚاŸن- -اط- -ق اÙت- -ل -ة .ؤه -و
الوضضع الذي يرى الصضحفي على أانه أادى ا¤
لج-انب ‘
ؤضض -ع ال-ع-دي-د م-ن اŸسض-ت-ث-م-ري-ن ا أ
الÌؤات الصض -ح -راؤي-ة ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ة السض-وداء
للعديد من البنوك ؤصضناديق التقاعد .ؤهو ما
أادى ا ¤انسضحاب شضركات أاسضÎالية ؤأامريكية
ؤمؤوخرا شضركات كندية عمÓقة أاعلنت نيتها
التوقف عن اسضتÒاد الفوسضفاط من اŸناطق
اÙتلة من الصضحراء الغربية.
لخÓق
اŸال قبل ا أ
ؤ‘ ا÷زء ال -ث -ا Êؤ–ت ع -ن -وان «ال Ó-ج -ئ-ون
الصض-ح-راؤي-ون ي-ل-ق-ون ب-ال-ل-وم ع-ل-ى ن-ي-وزي-ل-ندا
لإدام -ة ال -ن -زاع» ي -ت -ط -رق اŸق -ال ا ¤م-وق-ف
الدؤلة الصضحراؤية حكومة ؤشضعبا ،ؤاÿطوات
القضضائية التي انتهجتها ا◊كومة الصضحراؤية
ؤج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسض-اري-و Ùارب-ة ن-هب الÌؤات

الطبيعية من اŸناطق اÙتلة من الصضحراء
ال-غ-رب-ي-ة ،مسض-ل-ط-ا الضض-وء ع-ل-ى ال-قضض-ي-ة ال-تي
رفعتها ا◊كومة الصضحراؤية أامام اÙكمة
ا÷نوب افريقية ضضد سضفينة شضÒي بلوسضوم
ؤعلى متنها شضحنة  5٤أالف طن من الفوسضفاط
الصض - -ح - -راؤي ؤال - -ت- -ي ك- -انت م- -ت- -وج- -ه- -ة ا¤
ن -ي -وزي -ل -ن -دا ،ؤح -ك -م اÙك -م -ة Ãل-ك-ي-ة ت-لك
الشضحنة للشضعب الصضحراؤي.
ؤبهذا اÿصضوصس أاؤرد اŸقال تصضريحا Ÿمثل
ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و ب-أاسضÎال-ي-ا السض-ي-د ك-م-ال
فاضضل أاكد فيه أان جبهة البوليسضاريو «أاؤضضحت
لشض - -رك- -ت- -ي ب- -النسس ؤري- -ف- -نسض- -داؤن أان- -ه- -م- -ا
سضتواجهان إاجراءات قضضائية عاج Óأاؤ أاجÓ
إاذا اسض- -ت- -م- -رت -ا ‘ ن -ه -ج -ه -م -ا اÿاط -ئ ؤغÒ
القانو ،»ÊمÈزا أان «هذه التعامÓت التجارية
لموال الÓزمة لشضراء اŸعدات
توفر للمغرب ا أ
لسضلحة اŸسضتخدمة لقمع شضعبنا ؤاحتÓل
ؤا أ
ؤطننا».
ؤأاضضاف الدبلوماسضي الصضحراؤي «أان شضركات
لخÓق ؤأاعمتها
نيوزيلندا ؤضضعت اŸال قبل ا أ
لرب-اح ،ب-ح-يث ت-ت-ج-اه-ل
رغ-ب-ت-ه-ا ‘ –ق-ي-ق ا أ
ا◊قائق بأانها متورطة ‘ Œارة غ Òقانونية
ؤغ ÒأاخÓقية».
يجب وقف نهب الفوسسفاط الصسحراوي
من جانبه أاكد منسضق ا◊ملة الوطنية ؤالدؤلية
ل -وق -ف ن -هب الÌؤات الصض -ح -راؤي -ة خ -ل -ي-ه-ن-ة
ﬁمد أان الطريقة الوحيدة أامام الشضركات
النيوزيلندية لتسضوية ؤضضعها غ Òالقانو Êهي
«ال- -ت- -وق- -ف ف- -ورا ع -ن اسض -تÒاد ال -ف -وسض -ف -اط
الصضحراؤي ا ¤ح“ Úكن الشضعب الصضحراؤي
م- - -ن ‡ارسض- - -ة ح- - -ق - -ه ‘ ت - -ق - -ري - -ر اŸصضÒ
ؤالسضتقÓل».

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

ؤأاؤردت الصض -ح -ي -ف-ة تصض-ري-ح-ا ل-لسض-ي-د اي-ريك
هاغن عضضو اŸرصضد الدؤ‹ Ÿراقبة الÌؤات
الصض -ح -راؤي -ة م -ؤوك -دا ف-ي-ه أان اŸغ-رب م-ا دام
يسض -ت-ف-ي-د م-ن ن-هب الÌؤات الصض-ح-راؤي-ة ف-ل-ن
ي-ك-ون مسض-ت-ع-دا ل-ل-دخ-ول ب-ج-دي-ة ‘ مسض-اع-ي
ل· اŸتحدة للتوصضل ◊ل للنزاع.
اأ
ؤ‘ ا÷زء الثالث يسضتعرضس الصضحفي تشضار‹
م-ي-تشض-ي-ل الصض-ع-وب-ات ال-ت-ي تواجهها الشضركات
ال- -ت- -ي تسض- -ت -ث -م -ر ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ح-يث ي-ت-م ؤضض-ع-ه-ا ع-ل-ى
القائمة السضوداء لعدة بنوك ؤصضناديق اسضتثمار
ع -ل -ى شض -اك -ل-ة م-ا ق-ام ب-ه الصض-ن-دؤق السض-ي-ادي
الÔؤيجي أاك Èصضندؤق اسضتثماري ‘ العا⁄
الذي قرر عدم السضتثمار ‘ اŸناطق اÙتلة
من الصضحراء الغربية ،ما أادى ا ¤انسضحاب
لجنبية –ت الضضغط.
عدد من الشضركات ا أ
لضض -اف -ة ا ¤ال -ع -دي -د م -ن شض -رك-ات ال-ن-ق-ل
ب -ا إ
البحري التي باتت ترفضس التورط ‘ نقل
شضحنات من الصضحراء الغربية.
ؤأاؤضضح اŸقال أان النهج القضضائي الذي اتبعته
ج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسض-اري-و ان-ع-كسضت ن-ت-ائ-ج-ه ع-ل-ى
لجنبية عن السضتثمار ‘
احجام الشضركات ا أ
اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن الصض -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة،
خ -اصض -ة ‘ ظ -ل ‚اح ال -ب -ول -يسض -اري -و ‘ ع-دة
قضضايا رفعتها أامام ﬁكمة جنوب افريقيا
لؤرؤبي.
ؤﬁكمة ال–اد ا أ
ؤ‘ هذا الŒاه أاكد ‡ثل جبهة البوليسضاريو
ب -أاسضÎال -ي-ا السض-ي-د ك-م-ال ف-اضض-ل أان ن-ي-وزل-ن-دا
م- -ع- -رؤف -ة ب -دؤره -ا ال -ري -ادي ؤالي -ج -اب -ي ‘
ال-قضض-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق-وق النسض-ان ؤال-ب-ي-ئة
ؤحفظ السضÓم ؤعليها ال تسضتثني الصضحراء
الغربية من ذلك.

رابطـ ـ ـة علمـ ـ ـاء السساحـ ـ ـل تدعـ ـ ـو
إا ¤تعزيز قيم السسلم و اŸصسا◊ ـة

دعت رابطة علماء و
اأئمة و دعاة السساحل,
اأمسس الأول باغاديسس
بالنيجر ,كل الفاعل‘ Ú
اÛال الديني اإ¤
النخراط بشسكل اأك‘ È
عملية تعزيز قيم السسلم
و اŸصسا◊ة باعتبارها
«قاعدة وثيقة ◊ماية
الشسباب من التطرف»
حسسب ما علم من
اŸنظم.Ú
ؤدعت ال -راب -ط -ة ‘ ,خ -ت-ام
ال- - -دؤرة ال- - -ت- - -ك- - -وي - -ن - -ي - -ة ؤ
ال-ت-حسض-يسض-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا
على مدى ثÓثة اأيام –ت
عنوان «دؤر القيم ؤالأخÓق
الإسضÓمية ‘ مكافحة الغلو
ؤ التطرف العنيف» ,كل
ال-ف-اع-ل ‘ Úا◊ق-ل ال-دي-ن-ي
«لسض -ي -م -ا ؤسض-ائ-ل العÓ-م ؤ
جمعيات
اÛت- - - - -م - - - -ع اŸد ,»Êاإ¤
«الن- -خ -راط بشض -ك -ل اأك‘ È
ع-م-ل-ي-ة ت-ع-زي-ز ق-ي-م السض-لم ؤ
اŸصضا◊ة ؤالسضلوك السضليم
الذي يدعو اإليه السضÓم».
ؤاأكد اŸشضاركون اأن «القيم ؤ
الأخ Ó-ق السض Ó-م-ي-ة تشض-ك-ل
ق -اع-دة ؤث-ي-ق-ة ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع
الأزم- -ات الأخÓ- -ق -ي -ة ال -ت -ي
ي- -ع- -ا Êم- -ن- -ه- -ا ال- -ك- -ث Òم -ن
الشضباب ؤ “كن من حماية
ه-ذه الشض-ري-ح-ة اÛت-م-ع-ية
م - -ن الف - -ك - -ار ال- -ه- -دام- -ة ؤ
الظÓمية» .

ؤ حث البيان اÿتامي لهذه
ال - -دؤرة ك - -ل ال - -ف - -اع- -ل‘ Ú
اÛال ال - - -دي - - -ن- - -ي ع- - -ل- - -ى
«الن - -خ - -راط ب - -ك- -ل اأك‘ È
ا◊ي -اة ال -ي -وم -ي -ة ؤ ت -ك -ي-ي-ف
اÿط - - -اب ال - - -دي - - -ن- - -ي م- - -ع
اŸع -ط -ي-ات الإج-ت-م-اع-ي-ة ؤ
ج- -ع -ل -ه اأك Ìؤاق -ع -ي -ة ؤ ك -ذا
اŸسض- - -اه - -م - -ة ‘ ت - -ك - -وي - -ن
ال- - -ف- - -اع- - -ل Úالأم- - -ن - -ي‘ Ú
اÛال الديني لتمكينهم من
ال- -كشض- -ف السض- -ت- -ب -اق -ي ع -ن
عÓمات التطرف».
ؤب - -ع - -د اأن اأدان ا◊اضض- -رؤن
«اÙاؤلت اŸت- - - - - -ك - - - - -ررة
لÓإسضاءة اإ ¤السضÓم ؤ اإ¤
صض - -ورت - -ه ك - -دي - -ن سض - -ل - -م ؤ
تسض - -ام - -ح» ,شض - -ج - -ع - -وا ك- -ل
اŸعني Úبالنشضاط ‘ ا◊قل
ال- -دي- -ن- -ي ع- -ل- -ى اسض -ت -خ -دام
ؤسض - -ائ- -ط العÓ- -م ا÷دي- -د
ب- -اع- -ت -ب -اره -ا ›ال خصض -ب -ا
ل-ت-ج-ن-ي-د الشض-ب-اب ؤ ال-ت-غ-رير
ب-ه-م .ؤك -انت اشض-غ-ال ه-ذه
ال- - -دؤرة ال- - -ت- - -ك- - -وي - -ن - -ي - -ة ؤ

ال-ت-حسض-يسض-ي-ة ,ال-ت-ي نظمتها
ال- -راب- -ط -ة ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع
شض-رك-ائ-ه-ا ب-اŸن-طقة لسضيما
ؤحدة التنسضيق ؤ التصضال,
ق -د اف -ت -ت -حت ي -وم الأرب -ع-اء
Ãشض -ارك -ة ث -ل-ة م-ن الأئ-م-ة ؤ
ال- - - -دع - - -اة ؤ ‡ث - - -ل Úع - - -ن
اÛت -م -ع اŸد ÊاÙل -ي ؤ
كذا منتخبﬁ Úلي Úباقليم
اأغاديسس شضمال النيجر .
ؤتعمل رابطة علماء ؤ اأئمة ؤ
دع -اة السض -اح -ل ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
«ا◊ل-ول ال-وق-ائ-ية» للظواهر
السضلبية التي تعرفها منطقة
السضاحل ؤ اإفريقيا عموما,
على غرار العديد من لدعاة
ؤ الئ - - -م - - -ة م - - -ن ك- - -ل م- - -ن
ا÷زائر ,موريتانيا ,ما‹,
نيجÒيا ,النيجر,
ب - -ورك- -ي- -ن- -ا ف- -اسض- -و ؤ تشض- -اد
ب - -الإضض - -اف- -ة اإ ¤ثÓ- -ث دؤل
مÓ- -ح- -ظ- -ة ‘ اإط- -ار مسض -ار
ن - - -واكشض - - -وط ؤه - - -ي ك- - -وت
ديفوار ,السضنغال ؤجمهورية
غينيا.

“هيدا لتشسكيل حكومة ائتÓفية جديدة

الŸÈان العراقي يحسسم ا÷ـ ـ ـ ـدل
وينتخب ﬁمد ا◊لبوسسي رئيسسا له
عقد الŸÈان العراقي امسس جلسسة اسستثنائية “خضس عنها انتخاب
ﬁافظ الأنبار الأسسبق ﬁمد ا◊لبوسسي رئيسسا له “ ،هيدا لتشسكيل
حكومة ائتÓفية جديدة ،بعد اأربعة شسهور من النتخابات التشسريعية ،
كما ناقشس النواب اŸشساكل التي تواجه البÓد خصسوصسا ‘ ضسوء
الحتجاجات الأخÒة التي شسهدتها البصسرة.
ؤا◊لبوسضي ،كان ﬁافظا
لÓأنبار ذات الغالبية السضنية
‘ غ- - -رب ال- - -بÓ- - -د م - -ن - -ذ
اإ ¤ح Ú- - - -
سضنة2017
ان- -ت- -خ -اب -ه ن -ائ -ب -ا ‘ م -اي
اŸاضضي.
ؤب- -ع- -دم- -ا دخ- -لت ال- -بÓ- -د
مرحلة شضلل سضياسضي منذ
اإج -راء الن -ت-خ-اب-ات ‘ 12
م - -اي اŸاضض- -ي ،ي- -ب- -دؤ اأن

ع - -م - -ل - -ي - -ة ال - -تصض - -ويت ‘
الŸÈان سض - - -ت - - -وضض- - -ح ‘
السض-اع-ات اŸق-ب-لة خريطة
ال -ت -ح-ال-ف-ات ال-ت-ي تشض-ك-لت
داخل اÛلسس.
ؤب -ذلك ،سض-ت-ت-م-ك-ن ال-ك-ت-ل-ة
الأك Èداخل الŸÈان ،من
تسض- -م -ي -ة رئ -يسس ا◊ك -وم -ة
اŸق -ب -ل -ة ،ؤت -ك -ون ب-ال-ت-ا‹
الراعية لتشضكيلها.

ا◊ ـ ـ ـزب ا◊ـ ـ ـ ـ ـاكم ‘ تون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس يعل ـ ـق
عضسويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة رئيـ ـ ـسس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء

قررت الهيئة السسياسسية ◊زب «نداء
تونسس» Œميد عضسوية رئيسس ا◊كومة
التونسسي عضسو الهيئة التنفيذية للحزب
يوسسف الشساهد ,حسسبما اأوردته وكالة
النباء التونسسية «واأت».
نقلت الوكالة عن عضضو الهيئة السضياسضية ◊زب
«نداء تونسس» ,عبد الرؤؤؤف اÿماسضي ,اأن
«ال- -ه- -ي- -ئ- -ة السض- -ي -اسض -ي -ة ل -ل -ح -زب ق -ررت خ Ó-ل
اإج -ت -م -اع -ه -ا Œم -ي -د عضض-وي-ة ي-وسض-ف الشض-اه-د
ؤاإحالة ملّفه على ÷نة النظام ؤفقا لأحكام
ال -فصض-ول  59ؤ 67ؤ 69م-ن ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي

177٤6

باعتبارها قاعدة وثيقة ◊ماية الشسباب من التطرف

بانتظار اأن تبت ÷نة ‘ مصسÒه

للحركة».
ؤاأضضاف اÿماسضي اأن الهيئة السضياسضة التي كانت
‘ اجتماع مفتوح منذ ثÓثة اأيام ‘ اŸقر
اŸرك-زي ل-ل-ح-زب ب-ال-ع-اصض-م-ة ,ج-ددت ال-ت-اأكيد
على التم ّسضك Ãوعد اŸوؤ“ر النتخابي الأؤل
للحزب يومي  26ؤ 27جانفي  2019كما دعت
رضضا شضرف الدين اŸكّلف
بالإشضراف على ÷نة اإعداد اŸوؤ“ر للتنسضيق
مع الهيئة السضياسضية لسضتكمال تركيبة الّلجنة
ؤرزنامة اأعمالها للمصضادقة عليها ؤالشّضرؤع ‘
تنفيذها.
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ؤ‘ ج -انب اآخ -ر ,عÈت ال -ه -ي -ئ -ة السض -ي -اسض-ي-ة,
حسضب اÿم -اسض -ي ,ع -ن «تضض -ام -ن -ه-ا ال-كّ-ل-ي م-ع
ال–اد العام التونسضي للشضغل ‘ مواجهة حملة
التشضويه ؤالّتشضكيك ‘ دؤره الوطني التاريخي
ؤاŸسض -ت -هÎة ب -ت -داع -ي -ات ه -ذه ا◊م Ó-ت ع -ل-ى
الأؤضضاع الجتماعية».
كما ثمنت الهيئة السضياسضية للنداء ,ؤفق بيان
اأصض -درت -ه ع-قب اج-ت-م-اع-ه-ا« ,دؤر ك-ت-ل-ة ح-زب
ح -رك-ة ن-داء ت-ونسس الŸÈان-ي-ة ؤال-ت-ف-اف نّ-واب-ه-ا
ح- -ول خ- -ي- -ارات ح- -زب -ه -م ؤؤف -ائ -ه -م ل -ل -رئ -يسس
اŸوؤسّضسس الباجي قائد السضبسضي رغم ﬁاؤلة
بعضس الأطراف شضّق ؤحدة ا◊زب
ؤافتعال الأزمات داخله»ﬁ ,ذرة من «خطورة
–وي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة السض-ي-اسض-ي-ة م-ن ال-ت-نافسس حول
الÈامج ؤاŸواقف اإ ¤معركة “وقع قائمة على
الن- -ت- -ه -ازي -ة ؤاŸصض -ل -ح -ة ال -ف -ردي -ة ؤتشض -ويشس
اŸشضهد السضياسضي ؤضضبابّيته».

ؤاأع-رب ال-ب-ي-ان ع-ن انشض-غ-ال ال-ه-ي-ئ-ة السض-ي-اسض-ي-ة
ب»التدهور ا◊اد لكّل اŸوؤشّضرات القتصضادية
دؤن اسض- -ت- -ث -ن -اء ,اإضض -اف -ة اإ ¤اأزم -ة الصض -ن -ادي -ق
الج -ت -م-اع-ي-ة ال-ت-ي ط-الت رؤاتب اŸت-ق-اع-دي-ن
ؤال -ت -اأم Úع -ل-ى اŸرضس ,فضض Ó-ع-ن انشض-غ-ال-ه-ا
العميق بواقع اŸشضهد
الإعÓمي ؤظهور عديد اŸوؤشّضرات للÎاجع عن
مكتسضبات حرية التعبÒي ؤرفضضها للعقوبات
السض -ال-ب-ة ل-ل-ح-ري-ة بسض-بب اŸنشض-ورات ؤال-قضض-اي-ا
اŸتعلّقة بالراأي».
ؤكانت الهيئة السضياسضية لنداء تونسس ؤجهت يوم
الربعاء اŸاضضيي رسضالة اإ ¤رئيسس ا◊كومة
ي-وسض-ف الشض-اه-د ت-تضض-م-ن اأسض-ئ-ل-ة ح-ول عÓ-ق-ت-ه
بنداء تونسس ,على اأن Œتمع ›ددا للنظر ‘
رد رئيسس ا◊كومة على الأسضئلة اŸضضمنة ‘
ه -ذه ال-رسض-ال-ة ؤات-خ-اذ ال-ق-رار اŸن-اسضب بشض-اأن-ه
ؤبشضاأن ؤزراء ا◊زب ‘ حكومته.

ؤ‚ح –ال - -ف «ال - -ف - -ت - -ح»
ال - -ذي ي - -ت - -زع - -م- -ه ه- -ادي
ال - - -ع - - -ام- - -ري م- - -ن دع- - -م
ا◊لبوسضي ،ؤهو من مواليد
 ،19٨1ؤاإيصضاله اإ ¤رئاسضة
›لسس ال- -ن- -واب ،ل- -يصض -ب -ح
ب- - - -ذلك اأصض - - -غ - - -ر رئ - - -يسس
للŸÈان ‘ تاريخ العراق.
ؤك- -ان الŸÈان ال- -ع- -راق- -ي
اأع- -ل- -ن ق- -ب- -ل اأسض- -ب- -وع اأن- -ه
سض-ي-ع-ق-د ج-لسض-ة اسض-ت-ثنائية
السضبت Ÿناقشضة «اŸشضاكل
ؤا◊ل - - -ول ؤال- - -ت- - -ط- - -ورات
الأخÒة» ‘ البصضرة ،التي
تشض -ه -د اأزم -ة اج -ت -م -اع -ي -ة
ؤصضحية.
بدؤره كان الزعيم الشضيعي
م - -ق - -ت- -دى الصض- -در اأم- -ه- -ل
›لسس ال- -ن- -واب اÿم- -يسس
اŸاضضي حتى الأحد لعقد
ج- -لسض -ة اسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ◊ل
الأزم -ة ‘ ال -بصض -رة ،ح -يث
اأسضفرت الحتجاجات منذ
الثÓثاء عن سضقوط تسضعة
قتلى ،بحسضب ما قال مدير
اŸف -وضض-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ◊ق-وق
الإنسضان ‘ البصضرة مهدي
التميمي.
ؤي - -ت - -و ¤الُسض- -ن- -ة رئ- -اسض- -ة
الŸÈان ،ؤالأك -راد رئ -اسض-ة
ا÷م - -ه - -وري- -ة ،ؤالشض- -ي- -ع- -ة
رئ -اسض -ة ا◊ك-وم-ةÃ ،وجب
ع -رف دسض -ت -وري م -ت -ب-ع ‘
البÓد منذ الإطاحة بنظام
صضدام حسض.2003 ‘ ،Ú

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

‹hO

األحد  16سصبتمبر  2018م
الموافق لـ  06محرم 1440هـ

وزأرة ألصصحة ‘ غزة –ذر من توقف أك Èمسصتشصفياتها عن ألعمل

بلجيكـا توقف “ويل اŸـدارسس الفلسضطينيـة
لتمجيـ ـ ـ ـدها أاسضمـ ـ ـ ـ ـ ـاء الشضهـ ـ ـ ـ ـ ـداء
حذرت وزأرة ألصصحة ألفلسصطينية ‘ قطاع غزة ،أمسس ألسصبت ،من تعطل كافة خدماتها ‘ ›مع ألشصفاء ألطبي
لك ‘ Èألقطاع ،خÓل أسصبوع ،إأن  ⁄يتم تدأرك أزمة ألوقود ألتي تعا Êمنها مرأفق ألوزأرة.
أ أ
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–ّركـ ـ ـ ـ ـات كثيف ـ ـ ـ ـ ـة إلب ـ ـرام هدنـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘
إادلب السضورية وتفادي التدّخل العسضكري
بحثت فيديريكا
موغÒيني مفوضصة
لوروبي مع
أل–اد أ أ
ل‡ي إأ ¤سصوريا
أŸبعوث أ أ
سصتيفان دي ميسصتورأ
لزمة ألسصورية،
تطورأت أ أ
وشصددأ على ضصرورة منع
«ألهجوم على إأدلب».
وجاء ‘ بيان للخارجية األوروبية
صص -در امسس السص -بت ،أان م -وغÒي -ن-ي
ودي م -يسص -ت -ورا ب-ح-ث-ا ‘ ب-روكسص-ل،
ال - - -ت - - -ط- - -ورات األخÒة ‘ األزم- - -ة
السصورية والتعاون مع الدول الضصامنة
لتفاقات أاسصتانا وهي روسصيا وتركيا
وإايران.
وب -حث ال -ط -رف-ان ،ال-ت-حضص Òل-ل-ق-اء
اŸقبل حول سصوريا ،الذي سصيعقده
ال–اد األوروب- - -ي ع- - -ل- - -ى ه - -امشس
·Ó
ج -لسص -ات ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل -أ
اŸتحدة ‘ نيويورك ‘  26سصبتم.È

وركزا ،على الوضصع ‘ إادلب وشصما‹
سصوريا عموما ،وشصددا على مواصصلة
ال - -ع - -م- -ل ل- -دع- -م الشص- -عب السص- -وري
وضص-رورة م-ن-ع «ال-ه-ج-وم ال-عسصكري»،
وح- -ذرا م- -ن «ال- -ع -واقب اإلنسص -ان -ي -ة
الكارثية لذلك».
ك -م -ا ب -ح -ث -ا ال -ت -حضص ‘ Òج -ن -ي -ف
ل-تشص-ك-ي-ل ال-ل-ج-ن-ة الدسصتورية ،بهدف
اسص-ت-ئ-ن-اف ع-م-لية النتقال السصياسصي
‘ سص- -وري- -ا ،فضص Ó- -ع- -ن إام -ك -ان -ي -ة
ال–اد األوروبي لدعم هذه العملية.
م -ن ج -ه -ت-ه  ،شص-دد وزي-ر اÿارج-ي-ة
اإليراﬁ Êمد جواد ظريف على أان
ط-ه-ران تسص-ع-ى ل-ل-ح-ي-ل-ولة دون وقوع
حمام دم ‘ إادلب ،مسصتبعدا ا◊ل
Óزمة السصورية.
العسصكري ل أ
وقال ظريف ‘ معرضس حديثه Ûلة
«شصبيغل» األŸانية امسس السصبت« :نسصعى
إا ¤ا◊د م- -ن ال- -ت- -وت- -ر وا◊ي -ل -ول -ة دون
اŸزيد من حمامات الدم ‘ اŸنطقة،

Óزمة السصورية».
ول حلول عسصكرية ل أ
ويأاتي تأاكيد ظريف هذا ،بعد أان دعا
خÓل زيارته إا ¤دمشصق مطلع الشصهر
ا◊ا‹ ،إا ¤ضصرورة «تطه Òإادلب من
بقايا اإلرهابي.»Ú
لبرأم هدنة ‘ إأدلب
جهود إ
‘ الوقت الذي ترتفع فيه الصصوات
الداعية ا ¤ايجاد حل بديل يحول
دون التدخل العسصكري لتحرير ادلب
من الرهابي ، Úقالت تركيا إانها
ت- -ت- -ح -دث م -ع ك -ل أاط -راف الصص -راع
السصوري Ÿنع القوات ا◊كومية من
شص - -ن ه - -ج - -وم شص- -ام- -ل ع- -ل- -ى إادلب
اÿاضص- -ع- -ة لسص- -ي- -ط- -رة اŸع- -ارضص- -ة
اŸسص -ل -ح -ة و ا÷م-اع-ات الره-اب-ي-ة
ذلك قبل ﬁادثات من اŸقرر أان
تعقد ب Úالزعيم Úالروسصي والÎكي
اللذين يدعمان أاطرافا متنافسصة ‘
معركة إادلب اŸرتقبة.

من خÓل نظام بديل يقوم على أŸقايضصة

وأاضصافت الوزارة ‘ تصصريحات لها ،بأان
أازم- -ة ال- -وق- -ود سص- -ت- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع
اŸسصتشصفيات واŸرافق الصصحية ‘ كافة
ﬁافظات القطاع ،حيث أاعلنت ،األسصبوع
اŸاضصي ،عن اقÎاب توقف اÿدمات ‘
مسصتشصفى بيت حانون شصمال قطاع غزة،
ومسص -تشص -ف -ى أاب -و ي-وسص-ف ال-ن-ج-ار ‘ رف-ح
خÓل أاقل من أاسصبوع.
وقالت الوزارة « يوجد ‘ قطاع غزة 13
مسصتشصفى حكوميا ,و 54مركزا صصحيا
لتقد Ëالرعاية األولية ,تغطي حوا‹ 95
‘ اŸئة من اÿدمات الطبية اŸقدمة
ألك Ìمن  2مليون مواطن بغزة ,فيما
تغطي بقية اÿدمات عيادات وكالة غوث
وتشصغيل الÓجئ( Úأاونروا).
و–تاج مسصتشصفيات غزة ,وفق لبيانات
سصابقة  ,إا 450 ¤أالف ل Îمن الوقود
شصهريا ,لتشصغيل اŸولدات الكهربائية ‘
حال انقطاع التيار الكهربائي Ÿدة تÎاوح
ب12-8 Ú- -سص -اع -ة ي-وم-ي-ا ,ب-ي-ن-م-ا –ت-اج
حوا‹  950أالف ل Îشصهريا حال انقطاع

الكهرباء Ÿدة  20سصاعة يوميا.
ويشصهد قطاع غزة نقضصا كبÒا ‘ التزود
بالطاقة الكهربائية ,منذ  11سصنة.
على صصعيد آاخر  ،أاعلنت وزارة الÎبية
والتعليم البلجيكية وقف “ويل اŸدارسس
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة ل -ت -م-ج-ي-ده-ا «الشص-ه-داء»
ال -ف -لسص -ط -ي-ن-ي ،Úوق-د ات-خ-ذ ال-ق-رار ب-ع-د
تسصمية عدد من اŸؤوسصسصات التعليمية ‘
م -ن -اط-ق السص-ل-ط-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ب-أاسص-م-اء
فلسصطيني Úقتلهم ا÷يشس اإلسصرائيلي.
وب- -حسصب ال- -ب- -ي -ان ال -ذي أاصص -درت -ه وزارة
الÎبية والتعليم البلجيكية ،فإان عدًدا من
اŸدارسس الفلسصطينية اسصتخدمت أاسصماء
ل-ت-م-ج-ي-د الشص-ه-داء ال-ف-لسص-ط-ي-ني ،Úلذا لن
ت -ت -م -ك -ن م-ن م-واصص-ل-ة ال-ت-ع-اون م-ع وزارة
التعليم الفلسصطينية ،ولن تقدم اŸزيد من
األموال لبناء اŸدارسس.
و‘ العام اŸاضصي ،جّمدت بلجيكا حوا‹
 3.8مليون دولر خصصصصت لبناء مدرسصتÚ
تابعت Úللسصلطة الفلسصطينية ،بعد تسصمية
م-ؤوسصسص-ة ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أاخ-رى بتمويل بلجيكي

باسصم شصهيد ،وباإلضصافة إا ¤ذلك ‘ ،عام
“ ،2013ت تسصمية مدرسصة ‘ اÿليل،
بتمويل من بلجيكا ،باسصم دلل اŸغربي،
وه-ي شص-ه-ي-دة ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ن-فذت تفجًÒا
على الطريق السصاحلي عام  ،1978وُقتل
فيه  35إاسصرائيليًا.
ووفًقا Ÿصصادر اعÓمية  ،فقد أاعلنت
بلجيكا ‘ بداية العام أانها سصتنقل 123
مليون دولر إا ¤األونروا ‘ السصنوات
ال -ث Ó-ث ال -ق -ادم -ة ،.وذلك ع -قب ق-رار
حكومة ترامب بتجميد منحة قدرها
مليون دولر أامريكي.

أمريكا تخنق ألفلسصطينيÚ

ذكرت وسصائل إاعÓم إاسصرائيلية امسس
السصبت ،أان الرئيسس األمريكي دونالد
ترامب ،اتخذ قراًرا بوقف “ويل آاخر
الÈام -ج ال -ت -ي تسص -ت -ه -دف دف-ع ا◊وار
الفلسصطيني  -اإلسصرائيلي ،مشصÒة إا¤
أان ا◊ديث ي -ج -ري ع -ن آاخ -ر ب -رن-ام-ج
“وله اإلدارة األمريكية ضصمن حزمة

اŸسص- -اع- -دات ال- -ت- -ي “ن- -ح ل -لسص -ل -ط -ة
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة ،األم -ر ال-ذي وصص-ف-ت-ه
مصصادر بالضصربة األمريكية األخÒة ،و
بوقف “ويل جميع ما يتعلق بخطط
الدعم األمريكي للسصلطة.

 3شصهدأء بينهم طفل
وأصصابات
اسص-تشص-ه-د  3ف-لسص-ط-يني ،Úأاحدهم
ط -ف-ل ،وُج-رح  80آاخ -رون ،ا÷م-ع-ة،
ب-رصص-اصس ا÷يشس اإلسص-رائ-ي-ل-ي ،ق-رب
السص -ي -اج األم-ن-ي ال-ف-اصص-ل ب Úشص-رق-ي
قطاع غزة وإاسصرائيل.
وقالت وزارة الصصحة الفلسصطينية بغزة،
أان  80فلسصطينيا ،أاصصيبوا بالرصصاصس
ا◊ي ال- -ذي أاط- -ل- -ق -ه ع -ل -ي -ه -م ا÷يشس
اإلسص -رائ -ي -ل-ي ‘ ،م-واق-ع م-ت-ف-رق-ة م-ن
اŸنطقة ا◊دودية لقطاع غزة.
ومن ب Úاإلصصابات 6 ،حالت خطÒة
و 18طف ،Óبحسصب الوزارة.

›موعة ألعشصرين

دعـ ـ ـوات إلصضـ ـ ـÓح منظمـ ـ ـة التج ـ ـ ـارة العاŸي ـ ـ ـة

دعت ›موعة ألعشصرين ألصصناعية
إأ ¤ضصرورة إأقرأر إأصصÓحات عاجلة
Ãنظمة ألتجارة ألعاŸية لتتمكن من
ألتعامل مع ألتحديات ألتجارية
ألعاŸية أ◊الية بشصكل أفضصل.

يأاتي ذلك ‘ وقت تسصعى الوليات اŸتحدة لفرضس
رسصوم إاضصافية على الصصÃ Úئتي مليار دولر.
وذكر بيان -عقب اجتماع لوزراء Œارة اÛموعة
‘ األرجنت Úا÷معة -أان تلك اإلصصÓحات باتت
مهمة للغاية.

وقال البيان إان ›موعة العشصرين تدعو إا ¤إايجاد
مقÎحات ÷عل اŸنظمة أاك Ìقدرة على السصتجابة
ل -ل-ت-ح-دي-ات ،لسص-ي-م-ا ‘ ضص-وء ال-ن-زاع-ات ال-ت-ج-اري-ة
ا◊الية.
وأاضص- -اف «ل- -ق- -د أادرك -ن -ا م -دى ا◊اج -ة إا ¤ت -ع -زي -ز
اإلجراءات» الهادفة للتخفيف من اıاطر التجارية
وتعزيز الثقة ‘ التجارة الدولية.
وأاكد اجتماع ›موعة العشصرين على أاهمية التجارة
ا◊رة ‘ وقت النزاعات التجارية.
ي -أات -ي ب -ي-ان اŸن-ظ-م-ة ‘ وقت تشص-ه-د ف-ي-ه ال-ت-ج-ارة
ال -ع -اŸي -ة م -ن -ازع -ات ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ف-رضس ال-رئ-يسس

لربعاء أŸاضصي
” توقيعه أ أ
ّ

األمÒك-ي دون-ال-د ت-رامب رسص-وم-ا ج-م-رك-ي-ة إاضص-افية
على ›موعة من الواردات القادمة إا ¤بÓده من
عدة دول.
وقوبلت تلك الرسصوم األمÒكية بإاجراءات ‡اثلة من
الدول اŸسصتهدفة وأابرزها الصص ‘ ،Úخطوة باتت
توصصف بأانها حرب Œارية.
وقال مصصدر مطلع ا÷معة إان ترامب أامر مسصاعديه
ب -اŸضص-ي ق-دم-ا ب-ف-رضس رسص-وم ج-م-رك-ي-ة ع-ل-ى سص-ل-ع
صصينية إاضصافية بنحو مئتي مليار دولر ،رغم مسصاعي
وزير اÿزانة سصتيفن منوتشص Úلسصتئناف ﬁادثات
Œارية مع بك.Ú

حديث عن انتهاك إاتفاق وقف إاطÓق النار ‘ دولة جنوب السضودان
أعلنت أ◊ركة ألشصعبية لتحرير
ألسصودأن ،أن قوأت أ◊كومة شصنت
هجوًما على موقع Úلها ،بعد نحو 24
سصاعة فقط من توقيع ألطرفÚ
لتفاق سصÓم.

وقال نائب اŸتحدث العسصكري للمتمردين ،لم بول
غابرييل ‘ ،بيان ،امسس السصبت« :اقتحمت قوات
النظام موقعنا ‘ موندو ‘ مقاطعة لينيا».
وأاضصاف أان الهجوم وقع ‘ وقت مبكر من صصباح

ا÷معة ،وأان ثمانية عسصاكر من ا◊كومة قتلوا ‘
اŸعركة التي تلت الهجوم.
وذكر البيان ،أان هجوًما آاخر وقع ‘ ما‚التور
قرب موقع الهجوم األول ،وأاسصفر عن مقتل أاربعة
عسصاكر.
وتقع موندو وما‚التور ‘ ولية نهر ياي قرب
ا◊دود م -ع أاوغ -ن -دا .و ⁄يصص -در ب -ع -د ت -ع -ل -ي -ق م -ن
ا◊كومة أاو الوسصطاء الدولي.Ú
ووقع رئيسس دولة جنوب السصودان سصلفا ك Òاتفاق
سص Ó-م م-ع فصص-ائ-ل م-ت-م-ردة ‘ ال-ع-اصص-م-ة اإلث-ي-وب-ي-ة
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أمر قضصائي بضصبط عÓء وجمال مبارك
@ ألقاهرة  :أامر القضصاء اŸصصري ،امسس السصبت ،بالقبضس على عÓء وجمال ‚لي الرئيسس
األسصبق ﬁمد حسصني مبارك ،وحسصن هيكل ‚ل الكاتب ﬁمد حسصن Úهيكل ،و 2آاخرين،
وحبسصهم على ذمة قضصية «التÓعب بالبورصصة» ،وفق ما نقلت مصصادر اعÓمية .
وكان اŸتهمون ‘ القضصية يحاكمون وهم ﬂلى سصبيلهم.
ثمانية قتلى جرأء هجوم لبوكو حرأم
@ أبوجا  :قتل ثمانية أاشصخاصس ‘ ،هجوم شصنه ارهابيو حركة بوكو حرام على قريت ‘ Úشصمال
شصرق نيجÒيا.
وتسصببت بوكو حرام الرهابية ‘ قتل أاك Ìمن  27أالف شصخضس ونزوح حوا‹  2,6مليون آاخرين منذ ،2009
‘ ح Úأان  11مليون نيجÒي بحاجة ماسصة إا ¤مسصاعدات إانسصانية بحسصب منظمات غ Òحكومية.

أاديسس أابابا ،يوم األربعاء؛ إلنهاء حرب أاهلية أاودت
بحياة  50أالف شصخصس على األقل ،وشصردت نحو
ث Ó-ث -ة م Ó-ي Úآاخ -ري -ن ،وع -ط-لت ت-ق-دم ال-ب-ل-د م-ن-ذ
انفصصاله عن السصودان قبل سصبع سصنوات.
ويعد –قيق السصتقرار ‘ دولة جنوب السصودان
مهًما للسصودان ودول ا÷وار األخرى ،التي تخشصى من
أانّ Œدد الصصراع قد يتسصبب ‘ تدفق لجئ Úعليها.
واندلعت ا◊رب األهلية ‘ عام  ،2013وتسصببت ‘
مقتل  50أالف شصخصس على األقل ،بينهم الكث Òمن
 ·ÓاŸتحدة.
اŸدني ،Úوفًقا ل أ

األوروبيـ ـ ـ ـون يحاول ـ ـ ـون اللتفـ ـ ـ ـ ـاف
ح ـ ـ ـول العقوبـ ـ ـات ع ـ ـ ـلى إاي ـ ـ ـ ـ ـران
لوروبيون
يدرسس أ أ
إأنشصاء نظام Œاري بديل
يقوم على أŸقايضصة من
أجل أللتفاف على
ألعقوبات ألمÒكية
وألسصماح ليرأن
بالسصتمرأر ‘ تصصدير
ألنفط.
Áك -ن أان ت -ع -ت -م -د اŸان -ي-ا وف-رنسص-ا
وبريطانيا أاداة لغايات ﬁددة (اسس
بي ‘) تكون Ãثابة بورصصة تتعامل
بشصكل منعزل مع التبادلت التجارية
مع إايران ،بحسصب ما أاوردت صصحيفتا
«دي - -ر شص - -ب - -ي - -غ - -ل» السص - -ب - -وع - -ي- -ة
و»ه- - -ان- - -دلسص - -ب Ó- -ت» ال - -ي - -وم - -ي - -ة
القتصصادية.
وإاذا باعت إايران مث Óالنفط ا¤
شص -رك-ة اسص-ب-ان-ي-ة وق-ام مصصّ-ن-ع أاŸاÊ
بتجهيز منشصأاة ‘ طهران فان اŸبلغ
اŸت- -وجب ل- -ق- -اء تسص- -ل- -ي- -م ال- -ن -ف -ط
سص -يسص -ت -خ -دم م -ب -اشص -رة ل-دف-ع ك-ل-ف-ة

اŸزّود الŸا.Ê
وق -ال مسص -ؤوول ف -رنسص -ي ك-ب Òرفضس
ال- -كشص- -ف ع- -ن ه- -وي -ت -ه إان -ه «ن -ظ -ام
م -ق -ايضص-ة م-ت-ط-ور .اŸشصÎي ي-دف-ع
ح -ق -وق ت -ع -ويضس ت-ع-ط-ي إاي-ران ح-ق
شص -راء م -واد أاسص -اسص-ي-ة» ،م-وضص-ح-ا أان
الÈنامج Áكن أان تشصارك فيه دول
ط- -رف ث- -الث ع- -ل -ى غ -رار الصص Úأاو
الهند.
وصص- -رحت م- -ت- -ح -دث -ة ب -اسص -م وزارة
اŸال- -ي- -ة الŸان- -ي- -ةأان اÿي -ار ق -ي -د
الدرسس ب ÚمقÎحات أاخرى ويهدف
ا« ¤إاقامة قنوات تسصديد مسصتقلة»
مع إايران.
و ق- -د انسص- -حب ال -رئ -يسس المÒك -ي
دونالد ترامب ‘ ماي من التفاق
الدو‹ حول اŸلف النووي اليراÊ
الذي يهدف ا ¤منع إايران من حيازة
السصÓح النووي وإاخراجها تدريجيا
م -ن ال -ع -زل -ة الق -تصص -ادي -ة ع Èرف-ع
العقوبات التي كانت تشصلّها.

وأاعادت واشصنطن منذ ذلك ا◊Ú
ف -رضس ع-ق-وب-ات مشص-ددة تسص-ت-ه-دف
م- -ؤوسصسص -ات أاو دول أاج -ب -ي -ة ت -واصص -ل
التبادل التجاري مع إايران .و–ت
وطأاة هذا التهديد أاوقف العديد من
اÛم- - -وع- - -ات ال- - -كÈى (ت- - -وت- - -ال
ودÁل -ر )...ال -ت -ي “لك مصص -ال -ح ‘
ال- -ولي- -ات اŸت -ح -دة أاي نشص -اط م -ع
إايران تفاديا ألي رد أامÒكي.
معلوم أانه ‘ الرابع من نوفمÈ
سصتدخل حزمة جديدة من العقوبات
حيز التنفيذ وسصتسصتهدف صصادرات
ال -ن -ف -ط الي -ران -ي -ة بشص -ك -ل م -ب-اشص-ر
والعمليات اŸصصرفية مع هذا البلد
الذي سصيصصبح معزول عن الشصبكات
اŸالية الدولية بحكم المر الواقع.
و“لك إايران رابع احتياطي للنفط
‘ العا ⁄و–تاج دول عدة ‘ العا⁄
للتزّود بالنفط اÿام اإليرا Êإاذ أان
مصصافيها معّدة لهذا النوع من النفط
دون سصواه.

مع ترأجع توأفدهم بحرأ

عدد اŸهاجرين برا إا ¤أاوروبا تضضاعف سضبع مرات عن 2017
ل·
أفادت إأحصصاءأت أ أ
أŸتحدة أن 17966
مهاجرأ وصصلوأ إأ¤
أوروبا برأ منذ جانفي
 ،2018ما يزيد سصبع
مرأت تقريبا عن عدد
ألوأصصل ‘ ÚألفÎة
ذأتها من عام 2017
وألذي يقدر بـ.2464
ق- - -الت األ· اŸت- - -ح- - -دة إان ع- - -دد
اŸهاجرين الوافدين برا إا ¤أاوروبا
بصصورة غ Òقانونية منذ مطلع عام
 2018قد زاد بسصبع مرات عن الفÎة
نفسصها من العام السصابق ليبلغ نحو 18
أالفا منذ جانفي  ،وأاشصارت إا ¤أانهم
يصصلون غالبا عن طريق تركيا نحو
اليونان.
وت-ف-ي-د إاحصص-اءات اŸن-ظ-مة الدولية
ل- - -ل- - -ه- - -ج- - -رة أان أاك Ìم- - -ن خ - -مسس
اŸهاجرين غ Òالقانوني Úالوافدين
إا ¤أاوروبا يصصلون عن طريق ال.È

مصصرع – ‘ 5طم هليكوبÎ
@ كابول  :قال مسصؤوولون أافغان امسس السصبت إان طائرة هليكوب– Îمل قوات أامنية –طمت ‘
غرب أافغانسصتان ‡ا أادى إا ¤مقتل خمسصة أاشصخاصس بينهم الطيار.
ودفعت موجة من الهجمات التي نفذها ارهابيو حركة طالبان ‘ األسصابيع األخÒة القوات
األفغانية واألجنبية إا ¤التوسصع ‘ اسصتخدام النقل ا÷وي ‘ نقل القوات واإلمدادات لكن وقعت
حوادث متكررة نظرا لعدم كفاية التدريب وضصعف التخطيط.
لعصصار «مانكوت» يتجه نحو ألصصÚ
أ إ
@ ماني :Óأاوقع اإلعصصار «مانكوت» ،الذي يعد األعنف هذا العام ،امسس السصبت ،خمسصة قتلى؛ 4
منهم ‘ الفلب Úوامرأاة بتايوان ،فيما تسصبب ‘ إاجÓء عشصرات آالف األشصخاصس من منازله.
وتوجه اإلعصصار نحو جنوب الصص Úغ Òالبعيد عن منطقة هونغ كونغ  .وتنوي شصركة كاثاي
باسصيفيك ا÷وية ‘ هونغ كونغ إالغاء أاك Ìمن  400رحلة ‘ األيام الثÓثة اŸقبلة .ودعا مركز
األرصصاد ا÷وية ‘ هونغ كونغ إا ¤ا◊ذر و–دث عن «تهديد كب »Òللسصواحل ا÷نوبية للصص.Ú
روأندأ تفرج عن زعيمة أŸعارضصة
@ كيغا‹  :أافرجت رواندا امسس بعفو رئاسصي عن معارضصة سصياسصية كانت تقضصي حكما
بالسصجن Ÿدة  15عاما بتهمة التخطيط لغتيال الرئيسس .وترأاسس فيكتوار إاينجاب Òحزبا سصياسصيا

وأاضص - -افت اŸن- -ظ- -م- -ة ‘ ب- -ي- -ان أان
«الـ 17966شصخصصا الذين وصصلوا عن
ط -ري -ق ال Èإا ¤أاوروب -ا ب Úج -ان -ف-ي
وأاواخر سصبتمÁ 2018 Èثلون زيادة
بحوا‹ سصبع مرات عن  2464سصجل
وصصولهم ‘ الفÎة نفسصها من العام
اŸاضصي».
وت- -ت- -زام- -ن ه- -ذه ال- -زي -ادة ‘ ع -دد
ال- -واف -دي -ن ب -را م -ع ت -راج -ع ت -واف -د
اŸه -اج -ري -ن ب -ح -را ‘ ظ -ل ت -زاي -د
دوريات خفر السصواحل الليبي ،Úما
زاد من صصعوبة سصلوك الطريق من
ليبيا.
وأاوضصحت اŸنظمة الدولية للهجرة
أان ح- - -وا‹  47أال-ف-ا و 500مهاجر
وصص - -ل - -وا إا ¤أاوروب - -ا ع Èال- -ب- -ح- -ر
اŸت -وسص -ط م -ن -ذ ب -داي-ة السص-ن-ة‘ ،
مقابل حوا‹  129أالفا ‘ الفÎة
نفسصها من العام اŸاضصي.
وذك -رت وك -ال -ة األ· اŸت -ح -دة أان
ال - -ط - -ري - -ق الÈي ال - -ذي يسص- -ل- -ك- -ه
اŸهاجرون غ Òالقانوني Úبصصورة
خاصصة هو الطريق من تركيا إا¤

اليونان ،وقد أاعلنت أاثينا عن وصصول
 12أالفا و 166شصخصصا باإلجمال برا
م -ن -ذ ب -داي -ة السص -ن-ة .و‘ اŸق-اب-ل،
سصجلت اليونان طوال  2017وصصول
ح- -وا 5550 ¤شص -خصص-ا ع-ن ط-ري-ق
ال.È
و‘ ما يتعلق باŸهاجرين الخرين
غ Òالقانوني Úالذين وصصلوا برا إا¤
أاوروبا منذ جانفي وعددهم سصتة
آالف ،فقد وصصل «معظمهم» إا¤
سص-ب-ت-ة وم-ل-ي-لية ،ا÷يب ÚاإلسصبانيÚ
‘ شص - -م - -ال اŸغ - -رب ،ك - -م - -ا ق- -ال
م -ت-ح-دث ب-اسص-م اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة
للهجرة جويل ميلمن .
وهاتان اŸنطقتان اللتان تشصكÓن
ا◊دود الÈي- -ة ال -وح -ي -دة ل –Ó-اد
األوروب -ي م -ع أاف -ري-ق-ي-اﬁ ،اط-ت-ان
ب-أاسص-وار ع-ال-ي-ة ت-ت-ع-رضس ب-اسص-ت-مرار
لـ»ه -ج -م -ات» م-ه-اج-ري-ن ي-ح-اول-ون
الدخول إا ¤إاسصبانيا.
وأاك Ìمن  %50من الذين يصصلون إا¤
اليونان سصوريون وعراقيون وأافغان،
بحسصب منظمة الهجرة.

ينكر اإلبادة ا÷ماعية لعام  1994التي راح ضصحيتها أاك Ìمن  800أالف من أاقلية التوتسصي على يد
ا÷يشس وميليشصيات من عرقية الهوتو.
إأيرأن تعلن تعرضس سصفارتها ‘ باريسس لهجوم
@ أنقرة :أاعلنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية ،امسس السصبت ،تعرضس سصفارة طهران
بالعاصصمة الفرنسصية باريسس ،لهجوم من قبل عناصصر حزب كومله الكردسصتا ÊاŸعارضس  ،وأاشصارت
ا ¤أان اŸهاجم Úح ّ
طموا نوافذ السصفارة وكتبوا عبارات على جدرانها ،وأا◊قوا أاضصراًرا باŸبنى.
واتهمت الهيئة ،الشصرطة الفرنسصية بعدم اتخاذ تداب Òأامنية ‘ اŸنطقة رغم علمها اŸسصبق
بالتجمع .
لقاءأت كÒي بظريف تث Òغضصب ترأمب
@ وأشصنطن  :أاثار وزير اÿارجيّة األمÒكي األسصبق جون كÒي غضصب الرئيسس دونالد ترامب
واŸعسصكر اÙافظ ح Úأاقّر هذا األسصبوع بأانه اسصتمّر ‘ لقاء وزير اÿارجية اإليراﬁ Êمد
جواد ظريف.
وكتب الرئيسس األمÒكي على توي« Îجون كÒي أاجرى لقاءات غ Òقانونية مع النظام اإليراÊ
اŸعادي ،هذا لن يؤوّدي سصوى إا ¤تقويضس عملنا ا÷ّيد على حسصاب الشصعب األمÒكي» ،مضصيًفا «لقد
حا إا ¤أاّن هذه الجتماعات
طلب منهم (كÒي) النتظار حتى نهاية إادارة ترامب ،هذا سصيّئ» ،ملم ً
عقدت من دون معرفة الدبلوماسصية األمÒكية.
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لفريقية
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وفاق سصطيف مطالب بالتأاكيد للتأاهل لنصصف النهائي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لو - ¤موبيليسس
الرابطة اÎÙفة ا أ
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نصصر حسص Úداي يرتقي إا ¤ريادة الÎتيب مؤؤقتا

ارتقى فريق نصسر حسسين داي الى الريادة موؤقتا
بعد فوزه الكبير مسساء اأمسس خارج الديار ببجاية
ع-ل-ى ال-م-ول-ودي-ة ال-م-ح-ل-ية بنتيجة  ١ – ٢خÓل
الجولة ال ٦للرابطة المحترفة الأولى – موبيليسس
–  ،و يوؤكد بفضسل هذا التفوق طموحاته الكبيرة
هذا الموسسم بقيادة المدرب دزيري بÓل .
ووقع هدفي النصسرية عÓتي في الشسوط الثاني (
د  55و  ) ٦3مجسسدا التنظيم المحكم لأصسحاب
ال -زي الأح -م -ر و الأصس -ف-ر ال-ذي-ن اأوق-ف-وا ال-ف-ت-رة
الناجحة ل « الموب « الذي سسجل انهزامه الأول

منذ انطÓق الموسسم  ..و سسجل لمولودية بجاية
اأمقران الهدف الوحيد في الدقيقة . 9٠
كما اأن اأولمبي المدية عاد الى الواجهة و عمق
جراح شسباب بلوزداد حيث عاد اأشسبال المدرب
حموشس بفوز من ملعب  ٢٠اأوت  55بالعاصسمة
ب-ن-تيجة  ١ – ٠م -ن ت -وق-ي-ع الÓ-عب ع-دادي ف-ي
ال-دق-ي-قة  ٨٢ب -ق -ذف -ة ق -وي -ة خ -ادع ب -ه-ا ح-ارسس
الشسباب

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اŸصصري البؤرسصعيدي  -ا–اد العاصصمة اليؤم على السصاعة 21:00
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زغدود يحذر من انعكاسصات اŸشصاكل اŸالية

حامد .ح

كÓسصيكؤ واعد ب ÚاŸؤلؤدية و الشصبيبة بدون حضصؤر ا÷مهؤر

يحل ا–اد العاصسمة اليوم ضسيفا على النادي اŸصسري البورسسعيدي ‘ ذهاب ربع نهائي كاسس الكاف وعينه على –قيق نتيجة ايجابية
تقربه من التأاهل ا ¤نصسف النهائي ،حيث يراهن اŸدرب على جاهزية الÓعب Úللظهور بوجه مشسرف امام ‡ثل الكرة اŸصسرية.

حقق وفاق سسطيف ،سسهرة أاول أامسسÃ ،لعب ماي  8ماي 1945
بسسطيف فوزا بها 0/1أامام ضسيفه اŸغربي الوداد الرياضسي البيضساوي،
،بفضسل الهدف الوحيد الذي سسجله الÓعب اليفواري ايسس Óداودي
‘ ال-دق-ي-ق-ة  16م -ن اŸب-اراة ،رغ-م ان ال-وف-اق ك-ان ب-إام-ك-ان-ه تسس-ج-ي-ل
أاهداف أاك Ìلضسمان أاريحية ‘ لقاء العودة بالدار البيضساء ‘ ،إاطار
الدور ربع النهائي من منافسسة كاسس رابطة أابطال إافريقيا،وهذا يوم
 21سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ح -يث ان ال -وف -اق م -ط -الب ب-ت-أاك-ي-د ال-ن-ت-ي-ج-ة
والتفوق للتأاهل للدور نصسف النهائي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ورغم النتيجة غير المطمئنة كثيرا والتي جاءت خÓف تطلعات
اأنصسار اأشسبال المدرب المغربي للوفاق ،رشسيد الطاوسسي ،والذين
طالبوا بفارق هدفين على الأقل في حالة الفوز ،ال انهم عبروا

ع-ن ف-رح-ت-ه-م ال-ك-ب-ي-رة ب-ع-د ال-ل-ق-اء ك-ون ال-ف-ري-ق ك-ان م-ق-ن-ع-ا في
ل-ع-ب-ه،واأق-ام-وا اح-ت-ف-الت صس-غ-ي-رة ،وك-ان ال-ف-وز ح-ديث ال-جماهير
الرياضسية بعاصسمة الهضساب ،اأمسس ،معبرين عن اأمالهم الكبيرة في
ال-ت-اأه-ل ال-ى ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي ،وح-ت-ى ال-ف-وز ب-ال-ك-اأسس رشس-يد
ال -ط -اوسس -ي صس -رح ب -ع -د ال -ل -ق -اء ان لع -ب -ي -ه ،زي-ادة ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي
بالنضسباط التكتيكي ،فقد كان لهم تصسميم واإصسرار كبيرين على
الفوز ،واأنهم كانوا قادرين على التسسجيل اأكثر في وقت حدوث
الرتباك في دفاع الوداد البيضساوي ،رغم تحركات هذا الأخير
الهجومية ،واعتبر ان اللقاء انتهى شسوطه الأول لصسالح رفاق جابو،
ف -ي ان -ت -ظ -ار الشس -وط ال -ث-ان-ي ف-ي ال-دار ال-ب-يضس-اء  ،ح-يث سس-ي-ك-ون
الضس -غ-ط ع-ل-ى ه-ذا ال-ف-ري-ق لأن-ه سس-ي-ك-ون م-ط-ال-ب-ا م-ن ج-م-اه-ي-ره
بالتسسجيل.

تصصريحات

^ رشس-ي-د الطاوسسي :ق-دم ك Ó-ال-ف-ري-ق-ين
عرضسا جمي Óمن خÓل مباراة ذات مسستوى
عالي كل فريق حاول تحقيق نتيجة تخدمه
ل- -ي- -ك- -ون ف- -ي اأري- -ح- -ي- -ة ف -ي م -ب -اراة الإي -اب
بالمغرب ..وجدنا صسعوبة كبيرة لأننا اأردنا
الفوز ،وفي المقابل عدم تلقي هدف لسسيما
اأمان التركيبة الثرية التي يحوز عليها الوداد
البيضساوي ،لم تكن لدي خبارات كثيرة لأن
تشسكيلة فريقي كانت تضسم  ١5لعبا جاهزا

من بينهم حارسس مرمى.
اأشس-ك-ر الÓ-ع-ب-ي-ن ع-ل-ى النضس-ب-اط ال-ت-ك-ت-يكي
والإرادة القوية ،كان باإمكاننا تسسجيل اأكثر
م -ن ه -دف ف -ي الشس-وط الأول ل-ك-ن-ن-ا ضس-ي-ع-ن-ا
الكثير من الفرصس خاصسة منها المرتدات،
مباراة الإياب بالمغرب سستكون صسعبة للغاية
لأنني اأعرف قوة الوداد على ميدان ملعب
محمد الخامسس بالدار البيضساء.

^مسس- -اع- -د م- -درب ال- -وداد ال- -ب- -يضس- -اوي
يوسسف اأشساني :تهانينا للوفاق على الفوز
كانت مقابلة بشسوطين الأول لصسالح صساحب
الأرضس والثاني كان لنا بعد التوجيهات التي
قدمت لÓعبينا بين الشسوطين ،حيث تحسسن
اأداوؤن -ا ع -ل -ى ال -خ-ط-وط ال-ثÓ-ث-ة اإل اأن-ن-ا ك-ن-ا
نفتقد للنجاعة الÓزمة واللمسسة الأخيرة .لنا
اأوراقنا التي نسستغلها في مباراة الإياب.

تتؤيج مصصر باللقب القاري

ت- -وج ال- -م- -ن- -ت- -خب ال -مصس -ري ب -ل -قب
البطولةالإفريقية لكرةاليد لفئة اقل من ٢١
سسنة ( رجال) ,بعد فوزها على تونسس حاملة
اللقب ب , ٢٢–3٠
الشس - - - - - - - - - - -وط الول –  ,)١٢–١5ب - -م- -راكشس
المغربية ,لحسساب الجولة السسابعة والخيرة
للمنافسسة.

وسسجل لعبو المدرب جÓل الدين حاروسس,
ت -ع -ادل -ي -ن  ,الول ,ام-ام ال-م-غ-رب ( وثÓ-ث-ة
ان- -ه- -زام- -ات ام- -ام ع -ل -ى ال -ت -وال -ي :ت -ونسس,
نيجيرياومصسروفوز واحدامام انغول.
وضس - -م- -نت ,مصس- -ر ,ت- -ونسس ون- -ي- -ج- -ي- -ري- -ا,
تاهلهالمونديال– ٢٠١9اسسبانيا.

الدوري ال‚ليزي

ليفربؤل يؤاصصل بدايته اŸثالية
واصس -ل ل -ي -ف -رب -ول ب -داي-ت-ه اŸث-ال-ي-ة ‘
ل‚ل -ي -زي اŸم -ت -از ل -ك -رة ال -ق-دم،
ال -دوري ا إ
بفوزه على مضسيفه توتنهام  ،1-2أامسس على
م- - -ل- - -عب «وÁب- - -ل- - -ي» ‘ ،اف - -ت - -ت - -اح ا÷ول - -ة
اÿامسسة.

وسسّ-ج-ل ه-دف-ي ل-ي-ف-رب-ول ك-ل م-ن ج-ورج-ي-ن-يو
فاينالدوم ( )39وروبرتو فيرمينو  ،)5٤فيما
أاحرز إايريك لمي Óهدف توتنهام الوحيد في
الدقيقة .3+9٠
ورفع ليفربول رصسيده في الصسدارة إالى ١5
نقطة.
وأال-غ-ى ال-ح-ك-م ه-د ًف-ا ل-ل-ي-ف-رب-ول ف-ي ال-دقيقة
األول -ى ب -داع -ي ال-تسسّ-ل-ل ل-روب-رت-و ف-ي-رم-ي-ن-و ،
وبعدها بدقيقة شسن الفريق الضسيف هجمة
وصس- -لت ع -ل -ى إاث -ره -ا ال -ك -رة إال -ى ال -م -ه -اج -م
ال- -ب- -رازي- -ل- -ي ل- -ل- -ري- -دز ،ل -ك -ن ال -دف -اع أان -ه -ى
الخطورة..
ظل اللعب متكافئا بين الفريقين في ظل
ان-ق-ط-اع م-ت-كّ-رر ل-ل-ك-رة ف-ي م-نتصسف الملعب،
وكاد صسÓح أان يسستغل تمريرة خلفية خاطئة
من لعب وسسط توتنهام إايريك داير ،فاقتحم
م -ن -ط -ق -ة ال -ج -زاء وسس ّ-دد ب -يسس-راه ل-ك-ن ف-ورم

تصسدى لها في الدقيقة ..٢٢
واخترق ماني من الناحية اليسسرى قبل أان
يسسدد كرة ضسعيفة سسيطر عليها الحارسس فورم
بالدقيقة  ،35وافتتح ليفربول التسسجيل في
الدقيقة  39بعد ركلة ركنية أاحدثت ارتباك
ووصسلت إالى فاينالدوم الذي سسّددها برأاسسه
قوّية أابعدها الحارسس فورم من داخل المرمى
ب -ي-د أان ال-ح-ك-م اح-تسسب ال-ه-دف ل-م ي-تو ّقف
ل -ي -ف -رب -ول ع -ن ال -ه-ج-وم ف-ي الشس-وط ال-ث-ان-ي،
وارت-دت ع-رضس-ي-ة ال-ظ-ه-ي-ر األيسس-ر روبرتسسون
م-ن ال-ع-ارضس-ة ب-ال-دق-يقة  ،٤9ث- -م م ّ-رر صس Ó-ح
ال -ك -رة إال -ى م -ان-ي ال-ذي اسس-ت-دار ح-ول ن-فسس-ه
وسسّدد بقوى لكن فورم تدارك الموقف.
ورد توتنهام في الدقيقة  5٠عبر محاولة من
لوكاسس مورا الذي ارتدت كرته من القائم ،ثم
عّزز ليفربول تقّدمه في الدقيقة  ،5٤بعدما
مر ماني من اليسسار ومّرر كرة أامام المرمى
حاول مدافع توتنهام يان فيرتونجن إابعادها،
لكّنها اصسطدمت بالقائم وذهبت إالى فيرمينو
الذي أاكملها من مسسافة قريبة بالمرمى.
وح-اول م-درب ت-وت-ن-ه-ام م-اوريسس-ي-و ب-وك-ي-ت-ي-نو
ت-دارك األوضس-اع ب-إادخ-ال األرج-ن-ت-ي-ن-ي إايريك

لكن اهمية المباراة بالنسسبة للفريقين تجعل
المواجهة واعدة من حيث التنافسس ونقاطها
من ذهب النسسبة للفريقين .
مولودية الجزائر التي اسستعادت توازنها بعد
ع -ودت -ه -ا ب -ف -وز م -ن ال -م -دي -ة تسس -ع-ى ل-ت-أاك-ي-د
مسستواها للنظر للمسستقبل بتفاؤول  ،فبالرغم
من عدم حضسور الجمهور ال أان لعبي العميد

اختتام البطولة الفريقية للسسباحة ‘ طبعتها الـ 13

كأاسس افريقيا لكرة اليد(أاقل من )21
وعقب هذاالفوز ,انهت مصسرالمسسابقة ,في
صس -دارة ال-ت-رت-يب ب-رصس-ي-د  ١٢ن-ق-طة ,امام
تونسس (  ١٠نقاط.
واحتل المنتخب الجزائري المرتبة الخامسسة
افريقيا ,بعد تعادل اخر غير متوقع ,امام
غينيا بنتيجة  , 3١ –3١الشسوط الول( –١3
 , )١٧لحسساب الجولة السسابعة والخيرة .

لن -ظ -ار ال -ي -وم ا ¤م -ل -عب ع -م -ر
ت -ت -ج -ه ا أ
حمادي ببولوغ Úالذي يحتضسن الكÓسسيكو
ب Úمولودية ا÷زائر و شسبيبة القبائل ضسمن
لو ¤
ا÷ولة السسادسسة للرابطة اÎÙفة ا أ
م- -وب- -ي- -ل- -يسس ،و ال- -ت- -ي Œري ب- -دون حضس -ور
ا÷مهور .

يسسعون الى توقيع فوز أاخر يجعلهم في مركز
مميّز في البطولة .
في حين أان شسبيبة القبائل التي حققت فوزا
ثمينا في الجولة الماضسية أامام نادي بارادو
تملك تشسكيلة متوازنة تسسعى لتحقيق نتيجة
خارج الديار تعطي دفعا جديدا لطموحاتها
ال-ك-ب-ي-رة ه-ذا ال-م-وسس-م ب-ق-ي-ادة ال-م-درب دوما
فالمقابÓت بين العميد و الشسبيبة كانت دائما
قمة في األداء  ،رغم أان الجمهور لن يكون
ح -اضس -را ف -ي ال -م -درج -ات  ،ال أان -ه سس -ي -ت-اب-ع
باهتمام أاخبار هذه المباراة التي سستكون في
غاية الحماسس و اإلثارة .

لمي Óمكان لعب الوسسط البلجيكي موسسى
ديمبيلي ،لكن ليفربول كان قريًبا من إاحراز
الهدف الثالث بعد فرصسة مرتّدة مرر على
إاثرها ماني الكرة إالى كيتا الذي تصسّدى فورم
ل -م -ح-اول-ت-ه ،ورد ت-وت-ن-ه-ام ب-ك-رة ع-رضس-ي-ة م-ن
الناحية اليمنى حاول هاري كين متابعتها دون
أان ينجح وأاجرى بوكيتينو
تعويضسه الثاني في المباراة عن طريق إاشسراك
سسون هيونج مين مكان هاري وينكسس ،فيما
تعّرضس فيرمينو إلصسابة بجانب عينه ،فدخل
م- -ك- -ان -ه ج -وردان ه -ن -درسس -ون ،وأان -ق -ذ ف -ورم
محاولة تسسجيل جديدة للفريق الضسيف ،ولكن
هذه المرة عن طريق صسÓح في الدقيقة .٨١
ثم اخترق لمي Óدفاع ليفربول من العمق قبل
أان يسسّدد كرة زاحفة مّرت بمحاذاة القائم في
ال-دق-يقة  ،٨5ورف -ع سس -ون ك -رة ع -رضس -ي-ة ف-وق
ال -ج-م-ي-ع ل-تصس-ل إال-ى ال-ظ-ه-ي-ر دان-ي روز ال-ذي
سسّددها في جسسد المدافع لتتحّول إالى ركنية
أاحرز منها لمي Óهدف فريقه الوحيد بعدما
اسستلم الكرة على صسدره قبل أان يتابعها في
الشس -ب -اك ب -ال -دق-ي-ق-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-وقت ب-دل
الضسائع..

ا÷زائر –رز  20ميدالية واŸركز الثالث قاريا

اخ-ت-ت-مت سس-ه-رة امسس ف-ع-ال-ي-ات ال-بطولة
الفريقية للسسباحة ‘ طبعتها ال  13التي
جرت وقائعها با÷زائر من ال  10ا ¤ال 16
سسبتم Èاحتل خÓلها اŸنتخب الوطني ذكور
واناث اŸركز الثالث بعد حصسد  20ميدالية
من ﬂتلف اŸعادن.

من مسسبح  5جويلية :نبيلة بوقرين

سس-ج-ل-ن-ا م-ن-افسس-ة ق-وي-ة ب-ي-ن السس-ب-احين خاصسة من
طرف عناصسر المنتخب الجنوب أافريقي صساحب
ال -م -رك-ز ال-ث-ان-ي وال-مصس-ري اف-تك ال-م-رت-ب-ة األول-ى
اضسافة الى السسباحين الجزائريين رغم المشساركة
بفريق شساب ال ان الرادة والعزيمة القوية سسمحتا
ل -ه -م ب -م -ج -اب-ه-ة ال-ك-ب-ار وت-ح-ق-ي-ق ال-م-رك-ز ال-ث-الث
بذهبيتبن و  ٦فضسيات و ١3برونزية.
لÓ-شس-ارة ف-ان ال-ي-وم الخ-ي-ر م-ن ال-م-ن-افسس-ة حصس-د
خÓ-ل-ه السس-ب-اح-ي-ن الجزائريين  5م-ي-داليات ثÓث
برونزيات ،برونزية بÓمان و ٢حسسب الفرق فيما
ف-ازت ك-ل م-ن شس-رواط-ي ون-فسس-ي ب-ال-فضس-ي-ت-ي-ن ف-ي
اخ -تصس -اصس ال  ١5٠٠م-ت-ر و 5٠م-ت-ر ف-راشس-ة على

التوالي.
وبهذا اكد صساحب البرونزية لونيسس خندريشس في
تصسريح خاصس لجريدة «الشسعب» انهم قدموا كل ما
عليهم من اجل تشسريف المشساركة الجزائرية قائÓ
« الحمدلله قدمنا كل ما لدينا خÓل المنافسسة
وتمكنا من تحقيق نتائج إايجابية لم تكن منتظرة
بدليل اننا فزنا بالمركز الثالث خلف كل من مصسر
وجنوب أافريقيا وهذين الفريقين شساركا بافضسل
السس -ب -اح-ي-ن ل-دي-ه-م  ،م-ن ج-ه-ت-ه رئ-يسس الت-ح-ادي-ة
الجزائرية للسسباحة حكيم بوغادو اكد للشسعب ان
المور جرت في ظروف تنظيمية محكمة بشسهادة
كل المتتبعين قائ « Óالحمدلله لله المنافسسة جرت
جيدة وتنظيم محكم بشسهادة الجميع».
كما سسجلنا وجود جماهيري كبير تابع المنافسسة
منذ انطÓقها حتى النهاية ورغم المطار الغزيرة
التي هطلت على المسسبح ال انهم لم ينسسحبوا
وهذا دليل على عودة شسعبية السسباحة من جديد
فيما سسيكون اليوم السسباق في المياه المفتوحة بسسد
بوكردان بتبازة.

ال–اداŸغاربي للسسباحة

انتخاب ا÷زائري بؤغادو رئيسصا جديدا للهيئة

ان-ت-خب رئ-يسس الت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة للسسباحة
م -ح -م-د ح-ك-ي-م ب-وغ-ادو ,رئ-يسس-ا ج-دي-دا لÓ-ت-ح-اد
ال -م -غ -ارب-ي ل-لسس-ب-اح-ة ,ب-ع-د اج-ت-م-اع أاعضس-اء ه-ذه
الهيئة اإلقليمية على هامشس الطبعة الـ  ١3للبطولة
اإلفريقية للسسباحة ,الجارية بالجزائر.
وعقب هذا النتخاب سستكون بداية تفعيل التحاد
ال-م-غ-ارب-ي ,ع-ب-راح-تضس-ان الجزائر أاول ب -ط-ول-ة
للسسباحة وكرة الماء شسهر أافريل  ٢٠١9بالجزائر.
وصسرح بوغاد وقائ« : Óأاهنئ رؤوسساء الفيدراليات
المنضسوية ت-حت غ-ط-اء الت-ح-اد ال-م-غ-ارب-ي ع-ل-ى
احترافيتهم ووضسعهم الثقة في شسخصسي لترؤوسس
ال-ه-ي-ئ-ة ,ح-يث ات-ف-ق-ن-ا ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م أاول منافسسة
م -زدوج -ة ب -ي -ن ب -ط -ول-ة ال-م-ن-ط-ق-ة األول-ى ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -ك -ون -ف -درال -ي -ة اإلف -ري-ق-ي-ة ل-لسس-ب-اح-ة وال-ب-ط-ول-ة
ال -م-غ-ارب-ي-ة لصس-ن-ف-ي أاق-ل م-ن  ١٦و  ١٨سس-ن-ة في
السس -ب -اح-ة وف-ئ-ة أاق-ل م-ن  ١٨سس -ن-ة ف-ي ك-رة ال-م-اء
بالجزائر في أافريل .»٢٠١9
وأاشسار الرجل األول في الهيئة الفيدرالية الجزائرية
أانه «يسسعى رفقة باقي األعضساء عبر هذا الجتماع
إلعادة بعث التحاد المغاربي للسسباحة مع حضسور
مصسر عبر صسيغة جديدة ضسمن المنطقةاألولى
(ب-ل-دان شس-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا) ل-ل-ك-ون-ف-درال-ي-ةاإلف-ريقية
للسسباحة التي تضسم أاربع مناطق» .مضسيفا «أاعطينا
ط -اب -ع -ا ج -دي -دا لÓ-ت-ح-اد ال-م-غ-ارب-ي ب-ع-دم-ا ك-ان
مجمدا منذ  ١5سسنة بدمجه مع المنطقة األولى
للكونفدراليةاإلفريقية».
وكشسف بوغادو أانه سسعى لهذه المبادرة في أاول لقاء

مع رؤوسساء اتحادات شسمال إافريقيا خÓل اجتماع
الت- -ح- -اد ال- -دول- -ي ل- -لسس- -ب- -اح- -ة م- -ؤوخ- -را ب- -ل -وزان
السس -ويسس -ري -ة,م -ن أاج -ل الت-ح-اد وال-ع-م-ل سس-وي-ا,
سسيماوأان جميع األبطال السسابقين اسستفادوا من
هذه المنافسسات اإلقليمية ,التي تسساعد السسباحين
سسيما في األصسناف الصسغرى.
وبخصسوصس قضسية غياب الثÓثي أاسسامة سسحنون,
جواد سسيود بسسبب اإلصسابةونزيم بلخوجة لمشساكل
عائلية,عن البطولة اإلفريقية المفتوحة للسسباحة
التي تحتضسنها الجزائر ألول مرة أافاد بوغادو أان
هيئته «اسستدعت هذه العناصسر للحضسور والوقوف
م -ع ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي وت -ق -دي-م ال-دع-م ال-م-ع-ن-وي
لزمÓئهم ,إال أانهم لم يسستجيبوا « ,مشسيرا أانه
بعد نهاية المنافسسة سستتخذ التحادية اإلجراءات
الÓزمة.
وع -ب -ر ال -رئ -يسس ع -ن اسس-ت-ي-ائ-ه م-ن ن-ج-م السس-ب-اح-ة
الجزائرية «األمر الذي حز كثيرا في نفسسي هو
ع-دم تشس-ج-ي-ع سس-ح-ن-ون ل-زمÓ-ئ-ه ول-و ع-ب-ر إارسس-ال-ه
لبريد إالكتروني» ,واسستطرد
بوغادو «للغائب أاعذار .لكن يجب الطÓع على
ملفه الطبي من طرف اللجنة الطبية التي تضسم
أاطباء أاكفاء وهذا من حقنا كهيئة مسسيرة».
واخ -ت -ت -م ال-رج-ل األول ف-ي الت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
للسسباحة« :هناك إامكانية تسسليط عقوبات إان ثبت
ع -دم م -ع -ان -اة ال -م -ت -خ-ل-ف-ي-ن ع-ن ال-م-وع-د ال-ق-اري
(سسحنون وسسيود) من إاصسابة تمنعهم من تمثيل
األلوان الوطنية».

عمار حميسسي

المبيت في مدينة بور سسعيد مثلما
ك -ان مسس -ط -را ل -ه ق-ب-ي-ل السس-ف-ر اإل-ى
ي -ط -م -ح ات-ح-اد ال-ع-اصس-م-ة لق-ت-ط-اع ال-ع-اصس-م-ة ال-مصس-ري-ة ال-قاهرة وذلك
نصس-ف ت-اأشس-ي-رة ال-ت-اأه-ل ال-ى ال-م-ربع تجنبا للضسغط الجماهيري الذي قد
ال-ذه-ب-ي م-ن خÓ-ل ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-جة ي -ت -ع -رضس ل -ه زم Ó-ء زم -ام -وشس ف -ي
اي-ج-اب-ي-ة م-ن ب-ورسس-ع-ي-د تضس-عه على ال-م-دي-ن-ة ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن ال-م-ب-اراة
سس - -ه - -رة ال - -ي- -وم،
اأع -ت -اب ال -ت-واج-د
ح - - - -يث اج - - - -رت
ف- - - - - - -ي نصس - - - - - -ف
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تشس-ك-ي-ل-ة ال-ف-ري-ق
النهائي ،علما ان
ت -دري-ب-ات-ه-ا امسس
ال- -م- -اأم- -وري- -ة ل- -ن يطمحون للعودة
ع - -ل- -ى ال- -م- -ل- -عب
ت -ظ -ك- --ولن الص- -س--ع-حب- ---ةال-ف- --ية بنتيجة ايجابية قبل
ال - -رئ - -يسس- -ي ف- -ي
ن- - -فسس ت- - -وق- - -يت
ال-م-ع-ن-وي-ة والفنية مواجهة العودة
ال - -م- -ب- -اراة وذلك
ال - -ت - -ي ي- -ت- -واج- -د
ع -قب ان-ت-ه-اء ن-ادي ال-مصس-ري ال-ب-ور
عليها الفريق.
ورشّس -ح ع -دد ك -ب -ي -ر م -ن ال-م-ح-ل-ل-ي-ن سس -ع-ي-دي م-ن ال-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى ذات
ال-مصس-ري-ي-ن ات-ح-اد ال-عاصسمة للتاأهل الملعب ،فيما سسيتنقل وفد الإتحاد
على حسساب المصسري البورسسعيدي اإل -ى ب -ور سس -ع -ي -د ال -ي-وم ال-ى م-دي-ن-ة
ف -ي ظ-ل ال-ف-ارق ف-ي ال-مسس-ت-وى ب-ي-ن بورسسعيد.
ال -ف -ري -ق -ي -ن ف -ي ال -ف -ت -رة ال -ح-ال-ي-ة ،من جهة اأخرى منح الطاقم الطبي
ف -ات -ح -اد ال -ع -اصس -م -ة ي -ت -واج -د ف -ي لإت -ح -اد ال -ع-اصس-م-ة الضس-وء الخضس-ر
وضسعية جيدة في البطولة والكاأسس للمدافع الأيمن محمد ربيع مفتاح
العربية عكسس ممثل الكرة المصسرية للعب مواجهة فريقه اأمام المصسري
الذي يعاني من النتائج السسلبية رغم ال-ب-ورسس-ع-ي-دي وك-ان الÓ-عب ي-ع-ان-ي
فوزه الصسعب في البطولة المحلية من شسد عضسلي على مسستوى الفخذ
تعرضس له في اللقاء الأخير اأمام
موؤخرا.
ول-ت-ف-ادي الضس-غ-ط ع-ل-ى الÓ-ع-بين ال -ق -وة ال -ج -وي -ة ال-ع-راق-ي ف-ي ك-اأسس
قّرر مسسوؤولو اإتحاد العاصسمة عدم العرب لÓأندية البطلة.

اسستغÓل ضسعف
دفاع اŸنافسس
ي- -ت- -وجب ع- -ل- -ى ات -ح -اد ال -ع -اصس -م -ة
اسس -ت -غ Ó-ل ف -رصس -ة ت -راج-ع مسس-ت-وى
لعبي نادي المصسري البورسسعيدي
في الشسوط الثاني من كل المباريات
وابدى اأنصسار المصسري تخوفهم من
اسس -ت -م -رار ح -ال -ة الن -ه -ي -ار ال -ف -ن -ي
والبدني التي يشسهدها الفريق في
كل مبارياته في البطولة المحلية.
وت ّ-ل-ق-ى دف-اع ال-مصس-ري  9اأهداف
ك -ام -ل -ة ب -ع -د م -رور  ٧ج -ولت م -ن
البطولة المصسرية منذ انطÓقها ما
يوؤكد هشساشسة دفاعه ولعل المباراة
الأخ- -ي- -رة اأم -ام ن -ادي ال -ن -ج -وم ف -ي
ال-ب-ط-ول-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ك-انت خ-ير دليل
ع -ل-ى الأرق-ام ال-ت-ي ت-ت-رج-م ب-وضس-وح
سسهولة الوصسول اإلى شسباك المصسري
ف -ي ضس -ل ت-واج-د ال-ث-ن-ائ-ي ال-خ-ط-ي-ر
اإي- -اب- -ارا وب- -ودرب- -ال ف- -ي تشس- -ك -ي -ل -ة
الت-ح-اد ،ع-ل-م-ا اأن ال-مصس-ري سس-ج-ل
خطه الأمامي  ١٢هدفا.
وظ-ه-ر ضس-ع-ف دف-اع ال-مصس-ري ج-ل-يا
خ Ó-ل م -واج -ه -ة ال-ن-ج-وم ال-ت-ي ك-ان
متقدما فيها برباعية قبل ان تتلقى

شسباكه ثÓث اهداف كاملة بسسبب
الأخطاء الفادحة لحارسس المرمى
م -ح -م -ود السس -ي-د وه-ي ال-ت-ي ك-ل-ف-ت-ه
غاليا.
وي- -ع- -يشس م- -درب ال- -مصس -ري حسس -ام
حسس- -ن ت- -حت ضس -غ -ط ك -ب -ي -ر ،ح -يث
اشسترط على لعبيه الإطاحة باتحاد
ال -ع -اصس -م -ة ف-ي ال-م-وع-د الإف-ري-ق-ي
القادم بينهما مقابل الحصسول على
مسستحقاتهم العالقة في اإشسارة اإلى
م -ن -ح -ة ال -ف -وز ال -م -ح -ق -ق ال -ث Ó-ث-اء
الفارط على نادي النجوم بخماسسية
مقابل ثÓثة اأهداف.
واج -ت -م-ع م-درب ال-مصس-ري حسس-ام
حسس-ن بÓ-ع-ب-ي-ه ،ح-يث ح-رصس ع-ل-ى
الرفع من معنوياتهم وتنبيههم بقوة
اتحاد العاصسمة خارج الديار،مشسيرا
ف -ي ك Ó-م-ه اإل-ى اأن م-م-ث-ل ال-ج-زائ-ر
معروف عنى لعبيه اإضساعة الوقت
واسس - -ت - -ف - -زاز ال- -ف- -رق ال- -م- -ن- -افسس- -ة
لإخ- -راج- -ه- -م ع- -ن ح -ال -ة ال -ت -رك -ي -ز
وتشستيت افكارهم.
وي-دي-ر ال-م-ب-اراة ط-اق-م ت-ح-ك-ي-م م-ن
السسنغال بقيادة ماغيتي نداي حكم
السساحة ،اإضسافة اإلى جبريل كمارا
كمسساعد اأول والحاج مالك سسامبا
كمسساعد ثاني وليو سسو سسانديغوي
حكما رابعا.

تنسس

ضصرورة مراعاة اŸقاييسش الدولية ‘ Œديد اŸيادين الÎابية

اع-ت Èرئ-يسس ال-راب-ط-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-نسس
ب -وه -ران ج -م -ع -ي ت-ي-ج-ي-ن-ي ب-أان ال-ل-ج-وء إا¤
أاخصس - -ائ- -يŒ ‘ Úدي- -د اŸي- -ادي- -ن الÎاب- -ي- -ة
ÓŸعب ال - -ت - -نسس أاك Ìم - -ن ضس - -روي ضس - -م - -ن
مشس -روع اع -ادة ت -ه -ي-ئ-ة م-ركب ك-رة اŸضس-رب
لبيضس
للعاب البحر ا أ
بحي «السسÓم» –سسبا أ
اŸتوسسط اŸقررة باŸدينة ‘ .2021
وقال تيجيني« :ليسس من السسهل تهيئة الميادين
الترابية لمÓعب التنسس ألن األمر يتطلب إانجازها
وفق مراحل معينة ألهل الختصساصس أادرى بها،
Óسسف الشسديد ل تتوفر الجزائر على شسركات
ول أ
مؤوهلة في هذا الصسدد ،في الوقت الذي نأامل فيه
بأان يكون تجديد مركب المضسرب بحي السسÓم
بوهران وميادينه العشسرة وفق مقاييسس عالمية،
وعليه فإان الخطأا ممنوع في هذا المجال».
وسسيغلق مركب كرة المضسرب بحي «السسÓم» التابع
لبدية وهران أابوابه في ديسسمبر المقبل من أاجل
الشسروع في عملية واسسعة إلعادة تهيئته وتخصس
مختلف مرافقه ومن بينها الميدان الرئيسسي الذي

سسيتدعم بمدرجات عصسرية ،باعتبار أان منافسسات
ال -ت -نسس خ Ó-ل األل -ع -اب ال-م-ت-وسس-ط-ي-ة لسس-ن-ة ٢٠٢١
سستجرى بهذا المركب.
وأاضس-اف ت-ي-ج-ي-ن-ي« :سس-ت-ك-ون مÓ-عب ال-ت-نسس محل
معاينة من طرف لجنة دولية مختصسة قبل تأاهيلها
لح-تضس-ان م-ن-افسس-ات األل-ع-اب ال-م-ت-وسس-ط-ية وعليه
يتوجب احترام المقاييسس والشسروط المعمول بها
في عملية إاعادة التهيئة» ،مضسيفا أانه يتمنى وضسع
ت-ج-رب-ت-ه ال-ط-وي-ل-ة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال تحت تصسرف
المشسرفين على األشسغال وفي مقدمتهم مديرية
الشسباب والرياضسة لوهران.
ورغم ذلك ،أافاد نفسس المتحدث بأانه سسارع إالى
إانشساء لجنة مختصسة متكونة من بعضس المهندسسين
ال -م -ع -م -اري -ي -ن ال -ذي -ن ل -دي -ه -م دراي -ة ل ب-أاسس ب-ه-ا
ب -خصس-وصس ال-م-ق-اي-يسس ال-ع-ال-م-ي-ة ل-تشس-ي-ي-د مÓ-عب
التنسس ،وذلك لمتابعة أاشسغال مشسروع تجديد مركب
كرة المضسرب ،وفق تعليمات والي وهران مولود
شس -ري-ف-ي خÓ-ل زي-ارت-ه األخ-ي-رة إال-ى ع-ي-ن ال-م-ك-ان
«عندما أامر بضسرورة إاشسراك الرابطة الولئية في

المشسروع».
وتابع تيجيني ( ٦5سسنة) العائد إالى رئاسسة الرابطة
ال -ولئ -ي -ة م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاع-وام« :ل ن-ري-د ب-أان ت-ذهب
المجهودات التي سستبذل في أاشسغال إاعادة التهيئة
واألموال التي سستصسرف عليها سسدى ،ألن تجديد
الميادين الترابية يجب أان يتم وفق معايير معينة
حتى ل تمنى هذه العملية الحسساسسة بالفشسل ،وهو
ما أاشسدد عليه شسخصسيا بناء على
تجربتي الطويلة في مÓعب التنسس».
ويعتبر مركب كرة المضسرب بحي «السسÓم» ،الذي
يأاوي مقر الرابطة الولئية للعبة وكذا تدريبات ما
ل ي -ق -ل ع -ن ث -م -ان -ي -ة أان -دي -ة ،م -ن أاق -دم ال -ه-ي-اك-ل
الرياضسية بوهران.
وتم تخصسيصس غÓف مالي بقيمة  ١9٧مليون دج
إلعادة تهيئة هذا المركب ،وفق ما أاعلن عنه والي
وهران خÓل زيارته األخيرة منذ أاقل من أاسسبوعين
إالى عين المكان ،مشسددا بالمناسسبة على ضسرورة
النطÓق في األشسغال في أاقرب اآلجال.

أاوŸبي وادي الفضسة

الفريق العريق واŸلعب العتيق أامام متاعب متكّررة

ي -ت -ج -ه أاوŸب-ي واد ي ال-فضس-ة ال-ن-اشس-ط ‘ ال-راب-ط-ة ا÷ه-وي-ة ال-وسس-طى
والعريق بتاريخه نحو متاعب مالية تتكّرر كل موسسم ،والتي كانت سسببا ‘
لسس-اسس-ي-ة وال-ت-ب-اري ع-ل-ى الصس-ع-ود رغ-م أاكتسسابه Ÿلعب
لدوار ا أ
ع-دم ل-ع-ب-ه ا أ
جميل يحتوي على كل اŸواصسفات.

الشسلف /و.ي .أاعرايبي
وضسعية الفريق وهو يباشسر موسسمه المقبلة على التعقيد في ظل غياب الممولين
وانعدام إادارة تشسرف على شسؤوونه بعدما باءت بالفشسل جمعيته اإلنتخابية التي
لم تصسادق على التقريرين األدبي والمالي خÓل المدة األخيرة ،األمر الذي دفع
مصسالح البلدية بالتنسسيق مع محبي الفريق إالى اللجوء إالى مديرية مشستركة
جماعية بقيادة محمد محفوظ لتسسيير الفريق للمدة القانونية المحددة بـ ٤5
يوما ،وهذا باإلشسراف على انطÓقة البطولة ،وهو مايعني أان مهلته القانونية
سستنتهي يوم  3أاكتوبر ،حسسب قوله .وأامام هذه الوضسعية المعقدة يناشسد الرئيسس
المؤوقت ومحبي الفريق العريضس الذي كان ملعبه األول في الجزائر معشسوشسبا

طبيعا والذي تخرجت منه عشسرات المواهب الرياضسية في كرة القدم وشسهد
لقاءات لفرق عريقة كشسبيبة القبائل ،مولودية الجزائر واتحاد البليدة وبرج
منايل وغيرها من الفرق العريقة.لذا يرغب الجمهور الرياضسي في أان تلتفت
إاليه مدرية الشسبيبة والرياضسة والوالي إلنقاذ الفريق ألن ميزانية البلدية غير
كافية للتكفل بكل المصساريف رغم مرافقتها للفريق يقول محدثونا من محبي
الفريق.

سسجل فريق جمعية وهران رابع تعادل
له على التوا‹ عندما اكتفى بنقطة واحدة
من مباراته أامام ضسيفه ا–اد ا◊راشس ()0-0
ي -وم ا÷م -ع -ة ضس -م -ن ا÷ول -ة السس -ادسس-ة م-ن
الرابطة الثانية لكرة القدم ‘‘موبيليسس‘‘‘ ،
الوقت الذي يرجع فيه اŸدرب من Òزغدود
هذه النتائج إا ¤اŸشساكل اŸالية التي يعاÊ
منها النادي.
وصسرح زغدود في الندوة الصسحفية التي أاعقبت
المباراة التي احتضسنها ملعب «أاحمد زبانة» بأانه
عمل كل ما في وسسعه من أاجل حث لعبيه على
ت-رك ال-مشس-اك-ل ال-م-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا جانبا
والتركيز فقط على المباراة ،ولكنه فشسل في مهمته
بعدما لحظ بأان تركيز أاشسباله كان مشستتا مرة
أاخرى.
وح -ذر ال -م -درب ،ال -ذي ال -ت-ح-ق ب-ال-ج-م-ع-ي-ة خÓ-ل
الصسائفة الحالية بعدما ضسيع الصسعود إالى الرابطة
األول -ى م-ع شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ال-م-وسس-م ال-م-اضس-ي ،م-ن
النعكاسسات السسلبية والخطيرة لسستمرار األزمة
المالية لناديه ،باعتبار أان لعبيه ينتظرون تسسوية
وضسعيتهم المالية منذ عدة أاسسابيع ،على حّد قوله.
وسس-ج-ل أاب-ن-اء ال-م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة ث-ان-ي ت-ع-ادل لهم

بأارضسهم خÓل الجولت األربع السسابقة بعدما كان
ف -ري-ق م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة ق-د ت-ق-اسس-م م-ع-ه-م ن-ق-اط
المباراة التي جرت ضسمن الجولة الرابعة ،فيما
حصسد النادي نقطتين من تنقليه األخيرين إالى
بجاية وسسكيكدة بعدما دشسن المنافسسة بخسسارة في
الشسلف ثم فوز بوهران أامام اتحاد البليدة.
واعتبر زغدود بأان توالي تضسييع تشسكيلته لنقاط
مهمة ،سسيما على أارضسية ميدانهم ،سسيعقد بالتأاكيد
مأاموريتهم في العودة إالى سسباق الصسعود ،داعيا
المسسيرين إالى «تدارك الوضسع قبل فوات األوان من
خÓل منح الÓعبين مسستحقاتهم المالية لوضسعهم
في أافضسل الظروف».
وك -انت إادارة ج -م -ع -ي-ة وه-ران ق-د دع-مت صس-ف-وف
تشسكيلتها بعدة لعبين أاصسحاب الخبرة على غرار
بن تيبة وبرملة وهشسام شسريف وميبراكي وغيرهم،
أام Óفي نيل إاحدى المراكزالثÓثة المؤوهلة إالى
ل كن
الرابطة األولى في نهاية الموسسم.
وبعد مرور سست جولت ،تحتل الجمعية ،التي
تنتظر العودة إالى ملعبها «الحبيب بوعقل» بعد
النتهاء مؤوخرا من تجديد أارضسية ميدانه ،المرتبة
التاسسعة بسسبع نقاط .

فرنسسا

باريسش سصان جرمان يحقق فؤزه اÿامسش على التؤا‹
حقق فريق باريسس سسان
ج -رم -ان ف -وزا ث -م -ي -ن -ا ع-ل-ى
سسانت إايتيان بأاربعة أاهداف
لصسفر ‘ اŸباراة التي جرت
ب - -ي- -ن- -ه- -م- -ا مسس- -اء ا÷م- -ع- -ة
ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة ب - -اريسس‘ ،
اف- -ت -ت -اح م -ب -اري -ات ا÷ول -ة
اÿامسسة من طولة الدوري
الفرنسسي لكرة القدم.
وسس - -ج- -ل األه- -داف األل- -م- -ان- -ي
جوليان دراكسسلر واألوروغوياني
ادينسسون كافاني من ركلة جزاء
واألرج-ن-ت-ي-ن-ي أان-خ-ي-ل دي م-اريا
وموسسى ديابي في الدقائق (٢٢
و 5١و ٧٦و.)٨٤
ورفع سسان جرمان بهذا الفوز
رصسيده إالى  ١5نقطة في صسدارة
الترتيب.
في المقابل ،مني سسانت إايتيان
بخسسارته األولى في المسسابقة
بعد فوز وثÓثة تعادلت ليتجمد
رصسيده عند  ٦نقاط في المركز
العاشسر مؤوقتا لحين انتهاء باقي
مباريات المرحلة.
وفي مباراة ثانية أاقيمت حول
نيسس تأاخره بهدف أامام ضسيفه

رين إالى فوز في الوقت القاتل
( )١–٢ل -ي -رف -ع رصس -ي -ده ب -ع -دم-ا
حقق فوزه الثاني على التوالي
في البطولة إالى سسبع نقاط في
المركز التاسسع مؤوقتا.
وت -ق -دم ري-ن ب-ه-دف ج-اء ع-ب-ر
النيران الصسديقة عقب تسسجيل
مالنج سسار لعب نيسس هدفا

–ويÓت

ب-ال-خ-ط-أا ف-ي م-رم-ى ف-ري-ق-ه في
الدقيقة ( )5٨قبل أان يدرك آالن
سساينت ماكسسيمين التعادل لنيسس
ف-ي ال-دق-ي-ق-ة ( )٧٧وق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ال-وقت األصس-ل-ي ب-دق-ي-ق-ة واحدة
( )٨9أاحرز بيير لي ميلو هدف
الفوز القاتل لنيسس ليمنح فريقه
ثÓث نقاط ثمينة.

ان ÎميÓنؤ يعتزم شصراء عقد مؤدريتشش

ي- -ع- -ت -زم إان Îم -ي Ó-ن -و
السس - -ت - -ف- -ادة م- -ن خ- -دم- -ات
النجم لوكا مودريتشس ‚م
ري- -ال م- -دري- -د خ Ó-ل فÎة
الن- - -ت- - -ق - -الت الشس - -ت - -وي - -ة
اŸق -ب -ل -ة ،حسس-ب-م-ا اف-ادت ب-ه
تقارير صسحفية.
وأاشسارت صسحيفة «سسبورت» أان
مودريتشس ل يزال هدفا إلنتر
م -ي Ó-ن -و ال -ذي أاراد أان يشس -ت -ري
ع -ق -ده ه -ذا الصس -ي -ف ل -ك-ن دون
نجاح .ويعتزم النادي اإليطالي
ال -ت -ق -دم ب -ع -رضس ج -دي-د ل-ري-ال
م- - -دري - -د م - -ن أاج - -ل ال - -ظ - -ف - -ر
بخدماته.
وأاضسافت أان الÓعب الكرواتي
الذي يبلغ من العمر  33عاًما
أاخبر زمÓءه في المنتخب خÓل
الح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د م-يÓ-ده م-ؤوخرا
أان -ه سس -ي -غ -ادر ري -ال م -دري-د ف-ي
الشس - -ت - -اء م- -ن أاج- -ل النضس- -م- -ام
للنيراتزور.
ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر ،أان ال -ن -ادي
اإليطالي بذل كل ما في وسسعه

لسس -ت -ق-دام ل-وك-ا م-ودري-تشس ف-ي
الصس -ي -ف ول -ك -ن ب-اءت م-ح-اول-ت-ه
ب- -ال -فشس -ل ب -ع -د ت -مسسك ال -ن -ادي
الملكي بخدماته.
وفاز مودريتشس مؤوخرا بجائزة

أافضسل لعب في أاوروبا ودخل
القائمة النهائية لجائزة األفضسل
ف -ي ال -ع -ال -م رف -ق -ة ك-ريسس-ت-ي-ان-و
رونالدو ومحمد صسÓح.

أألحد  0٦سسبتمبر  ٢01٨م
ألموأفق لـ  1٦محرم 1٤٤0هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوأنيسض» صسرحا ضسمن صسفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنشسر
إأبدأعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسض ألثقافية شسعر ،قصسة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصسة للجميع.

قصسيدة
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مهتدي مصسطفى غالب /سسورية
تهدر جميع أألنهار ‘ جسسدي
وتهز ألنوأقيسض عنان ألسسماء
 Óألدنيا
وثمة نشسيد  Áأ
طول وعرضسا
أأن ِ
ت وأأنا فحسسب،
أأنتِ وأأنا فحسسب يا حبيبتي
نسسمعه
أأيتها ألصسباحات أŸضسيئات وأ◊اŸات
بالعطر وألفرأشسات
أأيتها ألشسموسض ألطالعات من خدورها
أأيتها ألنسساء أ◊افيات ألرأقصسات
على جمر أأليام وعج Úألعذأبات
هل رأأي Ïكوكبًا من روح ألطبيعة
أأو‚مًا شساردأ ً ‘ فضساء أ÷سسد
يبحث عن حضسن دأفئ
يرتل صسلوأته ‘ ﬁرأب عشسقه
ألسسرمدي
أأيتها ألسساحرأت ..
ألشسيطانات ألغارقات ‘ ألشسعوذة
وأ÷مال
هل رأأي Ïأأمي ؟؟!!
أأيتها أŸتصسّوفات ‘ ﬁاريب رأبعة
وليلى
وألرومي ألذي بكى مذبوحًا من ألعشسق
وأ◊Óج ألذي صُسلب على أأعصساب
جسسده حتى ألفناء
وألسسهروردي ألذي عرف عرشسه
فاعتÓه
هل رأأي Ïأأمي ؟؟!!
أأيها ألفÓسسفة أŸاسسك Úعصسا أ◊كمة
من طرفيها
أأيها ألشسعرأء أÎÙقون بصسقيع أأيامكم
أأيها أŸفكرون أŸعلقون ‘ أأقفاصض
أإليديو÷يات
أأيها ألنحاتون بأازميل ألوقت صسخر
أأحÓمكم
أأيها ألفنانون أŸمسسكون بأاوتار روحكم
تعزفون أ◊قيقة ألتي أنسسÎت بحجاب
معناها
أأيها أŸؤورخون
روأة أ◊كايا أÿارجة من كأاسض ألوقت
وأألعيبه أıيفة
هل رأأيتم أأمي ؟؟!!
أأيتها ألفرأشسات
ألتي تلون بسساط أللون برقصساتها
هل رأأي Ïأأمي؟؟!!
أأيتها ألسسمكات ألسسابحات
‘ بحر روحي وأأفكاري وأنتظاري
هل رأأي Ïأأمي؟!
أأيتها ألعوأطف ألعزيزأت على ملكوتي

خاطرة

ألرأئحات صسوب تÓل همي
هل رأأي Ïأأمي ؟
أأمي تلك ألعيناها
ب
نور من فضساء أ◊ u
وشسفتاها مباسسم من مفردأت أÒÿ
أأجفانها وكنات طيور ألعطاء
أأمي
ألتي تسسرق ألهم عني
أأمي ألتي تقطف ثمار ألظلم عن شسجرة
أ◊ياة
أأمي
حمامة مكسسوة بالدم وأ◊نÚ
ومسسكونة بالرحيل إأ ¤صسباحات ل
تعرف أ◊رأئق
Óع ÚأŸتعبة
تنشسر هديلها تنوÁة ل أ
أأمي تلك ألعيناها
ب
نور من فضساء أ◊ u
وشسفتاها مباسسم من مفردأت أÒÿ
أأجفانها وكنات طيور ألعطاء
أأمي
ألتي تسسرق ألهم عني
أأمي ألتي تقطف ثمار ألظلم عن شسجرة
أ◊ياة
أأمي
حمامة مكسسوة بالدم وأ◊نÚ
ومسسكونة بالرحيل إأ ¤صسباحات ل
تعرف أ◊رأئق
Óع ÚأŸتعبة
تنشسر هديلها تنوÁة ل أ
تÎبع عرشض قلبي
صسو÷انها بكائي وحرأئقي
تاجها ألقلق وألهلع وأللهفة على
زغاليلها
ل أأجنحة لهم سسوى روحها
أأمي ...
أ÷السسة على عرشض قلبي
ألذي حطمته ألدهور وألعذأبات
هاهو ‘ رأحتيك ينبعث كالعنقاء من
ألرماد
أأمي ....
يا صسباحاً  ⁄تغب شسمسسه بعد
يفتتح أأليام
يقرأأ ‘ سسفر تكوينها
يصسوغ من ثوأنيها
سسÓمًا وﬁبة وفجيعة
أأمي
أأيتها ألشساردة ع Èأأفق ألكÓم
وألتكلف وألتشسظي وأإلزدهار
طلي كالنهار
أسسرحي ‘ حقول ألدمع
كأاشسرعة ألهوأء
كانعتاق ألضسوء من عتمته
وهويبحث عن حليبه
جرجريني على سسفوح أنتظارك أuŸر
إأنقÓب
أأمي ..
تعا‹
نرمي قناديلنا
تضسيء خطوأت لكلمات
عصسافÒنا ..
أأحÓم ألقرى
ألتي تنتظر مطر ألغربة
لتخرج من كفيها
باقات من حبق ألدقائق
تصسنع خمرأ ً
من أأجيج أ◊رأئق
وتغزل شسمسسًا من عناق أŸاء وأألرضض.
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سسناتي إكرإم

ﬁاولتك أأن تكون بتلك أŸثالية لن يكون من
أŸث -ال -ي -ة ‘ شس -يء ،إأ‰ا ه -وف -ق -دأن ل -ت -وأزن
أل - -ذأت ‘ ح - -م - -ل - -ه- -ا أ Òÿوألشس- -ر ،أل- -ن- -ور
وألظÓم،أختÓل ب Úكفتي ميزأن أإلنسسانية.
كم كان يلزمنا من ألسسلم لُنسسرع من أنقباضض
روح -ن -ا ،لن -ق -رأضض ج -نسس -ن -ا ⁄ .ي-ك-ن ح-دث
ألسساعة ككل أألحدأث إأ‰ا هوحدث سساعة
تكرر وŒدد ،كل فاصسل يفصسل ب Úأأول ثانية
من ألسساعة وآأخر ثانية من سسابقتها َيسسدل
ألسس -ت -ار ع -ل -ى أأول ع -رضض مسس -رح -ي ل -ل-دم-ى
أأحضسره أنتهى ألعرضض قبل أأن يبدأأ أختفى
أ◊ب ،أألمل وأإلنسسانية قبل أأن أفهم كنه أأي
منها ،وبرأءة أأي طفل ‘ سسني عضسضست
شسفاهي بحسسرة وبلغة مقهورة حزينة  « :بابا

ل- -ك- -ن  ⁄نشس -اه -د أل -ع -رضض « وع -د Êب -أان -ن -ا
Óسسف كان آأخر
سسنشساهده ‘ أŸرة أŸقبلة ،ل أ
ع -رضض ل -ل -دم-ى ف-ال-ق-اع-ة ب-اتت ل-ع-رضض ق-ت-ل
أألطفال ،أأشسÓء هنا وهناك ،أأنوثة تغتصسب،
سس -ي -دة ت -ل -د ألشس-ه-دأء ،أأن-ه-ار تضس-ج ب-ال-دم-اء،
فكلما صسرخت من بينها يا إألهي أأنا بأافضسل
حال وجدتني أأغرق ‘ ثقب من ألÓشسيء
نحوألÓشسيء ظلمة من أليأاسض ،ضسيق أكتئاب،
خوف ورهاب ليعاد شسريط ذأكرة أأنهكتني
أأهلكتني أسستهلكتني .سسيء إأن تكون إأنسسان
بذأكرة قوية دأمية  ⁄تفقه ‘ أإلنسسانية شسيئا
ذأ ط -ف -ول -ة غ -درت م -ن أأول ع -ن -اق م -ع ل-ع-ب-ة
حصسلت عليها ‘ عيد ميÓدك ألسسادسض هكذأ
ُق -ل -بت فصس -ول ع-م-ري أل-ث-ام-ن-ة عشس-ر دون أأن
Óنسس-ان-ي-ة ح-ي-اة ول-ل-ح-ل-م م-ع-نى ،فمن
أأدرك ل -إ
يتحمل خطيئتي.

قصسة
قصسÒة
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أإمال عائشسة  /مسستغاÂ
أأت -ذك -ر ذلك أل -ي -وم ك -أان -ه ،أأمسض؛ ل -ق-د –ط-مت ك-ل
أأحÓمي وآأما‹ ◊ظة تغ Òقدري ⁄ ،أأكن ‡ن
تهزم أ◊ياة بسسهولة ولكن ألرياح Œري Ãا تشستهي
أأليام  .وسسط ألزحام وألنكسسار وقف شساب شسامي
أل -وج -ه ،ي -ح -م -ل ‘ ي -ده ك -تب أأذك -ار ي-وزع-ه-ا ع-ل-ى
ألذأهب وأآلتي ،وكنت بينهم عندها عدت لرشسدي
لكي ل أأŒاهله فقال بهدوء وألبسسمة ل تفارقه:
« أأنا سسوري لجئ ،تفضسلي حصسن» ..
فأاخذت وأحدأ« ،فقلت له ،كم سسعره ؟» .
قال ول زألت تلك ألبسسمة على وجهه كأانها طبعتعلى ذلك «ما أأردت أŸسساعدة به».
حينها حدثتني نفسسي « ،ياه ،لونظرت للحصسن ألذي
أأعطا Êإأياه فهول يقدر بثمن عند أŸو ¤عز وجل،
أأوح-ت-ى ع-ن-د وج-دأ Êف-ه-وم-ط-م-ئ-ن-ي ألوحيد ،وتلك
ألبسسمة ألتي لقا Êبها ألشساب بعثت نورأ دأخل
ظÓمي  .كيف يريد Êأن أأقدر ثمن لهذأ كله ؟» .
أفÎقت طرقنا بعدها ولزألت أ◊روب قائمة ‘
Óنسسان أأن يجزع ويفزع من
عقلي وقلبي كم Áكن ل إ
قدر ألله وهوآأمن –ت سسقف يؤوويه وأأهل يسسندونه
وأأناسض يتحدثون لغته ويلقونه باسسم Úضساحك،Ú
يصسله رزقه كل صسباح وهول يتعب ؟ هل أإلنسسان
سسج Úنفسسه أألمارة لهذه ألدرجة أأم أأنه جشسع ول
يقنع Ãا قسسم له أأبدأ....

خاطرة
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ودإد بن دإدة
ل خيار ‹ إأل أأن أأكتب .رغم أأن خوأطرأ ‘ رأأسسي
تدور تناشسد أللسسان بأان ينطقها ،يوصسل معانيها،
وُترسسم حروفها Ãدأد ألقلم ،إأل أأن قلمي يأابى بأان
يتحرك ،وشسل معه أأصسابعي أأيضسا.
ترأكمت أألفكار وعجز ألقلم ،ماذأ سسأافعل؟
 أأبكي؟ ل ÁكننيŸ .اذأ؟ ل لشسيء فقط جفت أŸقل من ألدمع. قالوأ أأصسرخي ،ففي ألصسرأخ إأفرأغ لشسحناتسسلبية فيك ،وتخفيف ثقل كÓم ﬂنوق.
 قلت كيف ‹ أأن أأصسرخ فصسوتي خانني أأصسابتهبحة ،حتى يكاد يكون همسسا .ما أ◊ل؟
أ◊ل هو ألكتابة ولوخربشسة ،ذأت مرة قرأأت
ألحدهم «ألصسبية كÈت كثÒأ على ألبكاء ‘ حضسن
أأمها ،كÈت على بكاء ألوسسائد ،وح Úتعبت بدأأت
تكتب» قلت ‘ نفسسي ماذأ هل يتحدث عني ؟ أأم
أأن ألكث Òمن ألناسض  ⁄يجدوأ من ينصست إأليهم
وإأ ¤أأحاديثهم ،فاتخذوأ طريق ألقلم سسبي .Óأأنا
أأيضسا صسار لدي صسديقان ورقا وقلما ،أأروي لهما
ما أأشساء.
لكن قلمي ‘ هذه أأليام أأصسبح ‹ خائنا ،صسمتت
م - -ع - -ه أ◊روف ،وشس - -ل - -ل ألÒأع أأصس - -اب أل - -لسس- -ان
ب -ال -ع -دوى .ق -ل -م -ي  ⁄ي -ع -د صس -دي -ق -ا ل -ه -مسس -ات -ي
وخوأطري ،أأنه يقول ‹ «أمنحيني إأجازة».

خاطرة
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شسيماء سسحا‹

م -ن -تصس -ف أل -ل -ي -ل يشس -ارك روح -ي
أأف-ك-اره-ا أل-ل-ي-ل-ي-ة يشسارك جسسدي
أل- -ف- -رأشض تÓ- -مسض ي- -دأي أأورأق -ه
تتسسلل رأئحته أأنفي  .... ..صسديق
ألروح ،حبيب ألروح ،من غÒك
يفهمني ،من بعدك يأانسض وحدتي
وأأنا أأمام ظÓم ألليل أبرز ضسعفي
...
يا .....كيف سسأاناديك ؟  ⁄أأقرر
ب- -ع- -د  ..ف- -ك- -ر أأنت م- -ع -ي ب -اسس -م
ي -ن -اسس-بك ي-ن-اسسب ب-ذل-تك ي-ن-اسسب
أبتسسامتك يناسسب روحك يناسسب
قصستك وأأفكارك...
أأأأنت صسديقي أأنا فقط أأم صسديق
جميع من Áلكك؟
أأوباألحرى أأنت من “لكه،
أأنت من تصسادق ألقلب قبل ألعقل
أأنت من تصسادق ألروح قبل أ÷سسد
أأنت من –مل ب Úأأورأقك ما ل
يحمله أإلنسسان ‘ جنابته ،أأنت من
Œع -ل -ن -ا ن -ع -يشض م -عك م -غ-ام-رتك
تدخلنا بيتك وتعرفنا على عائلتك
ب -ع -ده -ا نصس -ب -ح ف -ردأ م-ن-ه-ا ألن-ن-ا
أأحسسسس -ن -ا ب -ح-ك-اي-تك ل-تصس-ب-ح أأنت
أأيضسا فردأ منا تنضسم إأ ¤عائلتنا
ونرى غÓفك كل يوم.....
أأتعلم يا صسديقي ؟ ‘ أŸرة أألو¤
لنا معك نرى قصسة وأأفكار ما و‘
ألثانية قصسة وأأفكار أأخرى نتمعن
أأك Ìويختلف تفكÒنا ‘ كل مرة
حتى لوقرأأناك  100مرة .أنك ذكي
يا عزيزي.

خاطرة

تسسكن ‘ قلبنا وعقلنا سسوأء أأحببنا
قصستك أأم لن نحب فلوسسأالنا عنك
بعد سسن Úتكون فيها أأورأقك قد
أأصسبحت صسفرأء سسÔوي مغامرتك
أي -ه -ا ألصس -دي -ق ب -ك -ل ت -ف -اصس -ي-ل-ه-ا
وبÎتيب صسفحاتها وكأاننا عشسنها
ق-ب-ل دق-ائ-ق ب-رغ-م م-ن إأن-ن-ا عشس-ن-ا
م-غ-ام-رأت ك-ثÒة أأخ-رى ل-ك-ن-ن-ا م-ن
ع -ن -وأنك ن -ف -ه -م أنك أأنت ن -غ-مضض
أأعييننا فتمر صسور غÓفك نأاخذ
نفسض فتتسسلل إألينا رأئحة أأورأقك
أŸميزة .أنك ‡يز يا عزيزي.
أأنت أ◊ب أ◊قيقي ،أأنت ألصسديق
ألو‘ أ◊قيقي
ت -ق-رأأ ك-ت-اب وأح-د؟ ت-ع-يشض ح-ي-اةغ Òح- -ي -اتك-ت -ع -ي -د ق -رأءة ن -فسض
أل -ك -ت -اب ت -ع -يشض ح-ي-اة أأخ-رى غÒ
أألو-¤
قرأأت كتب؟ مÈوك لك أأك Ìمنحياة يا صسغÒي-
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بصسيله نسسرين

ك -ي -ف أأنسس -اك وأأن -ا م-ازلت أأب-ك-يك
ب -ح -رق -ة ،ك -أانك رح -ل -ه ل-ل-ت-و ،ت-لك
Óت برن Úصسوتك
ألليا‹ ألتي أمت أ
أل -ع -ذب أأصس -ب -حت أآلن تصس-رخ م-ن
أل-وح-دة ،أأصس-ب-حت أل-وح-دة رفيقي
ألنك تركتني بدون ودأع  ...كلما
أأغمضست عيناي ألنام أأتذكر أأخر
ق-ب-ل-ه ط-ب-ع-ت-ه-ا ع-ل-ى خ-دي أت-بعتها
بكلمه أأحبكي ...تلك قبله ..دأفئة
 ⁄أأفسس -ر أأن -ه -ا آأخ -ر ق -ب-ل-ه  ..ل-ق-د
غادرتني بدون رجعه ...
كيف سسأانسساك وأأنت كنت حاضسري
ومسس- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي ..ك- -ي- -ف سس- -أانسس -ى
ك - -ل - -م - -اتك ،دل - -عك ‹ ،ع - -ن- -اقك،
وح -ن -انك وح -ت-ى صس-رأخك ع-ل-ي..
كيف سسأانسسى من كان يحبني كثÒأ
..كيف سسأانسسى  ...كيف سسأانسسى
منظرك وأأنت ملقى أأمامي دون أأن
تتحرك ،كيف أأنسسى وأأنا أأحاول أأن
أسسمع صسوت نفسسك ألذي أنقطع
عني كيف أنسسى ...
 ⁄أسس -ت -ط -ع أأن أف -ع -ل شس -يء سس-وى
ألصسرأخ صسرخت بأاعلى صسوتي لـ
أتÎكني يا حبيبي..
 ⁄أأتوقع أنك سستموت ظننت أنك
فاقد ألوعي ل غ ،Òرغم أن قلبك
ل ينبضض بشسرتك أصسفرت جسسمك
أأصسبح بارد لكن شسفتاك ترسسم آأخر

أبتسسامه ودعتني بها ظنته حلم ⁄
أسستيقظ منه حتى رأأيتك ملفوف
‘ أل- -ك- -ف- -ن .أأي- -ق- -نت وق -ت -ه -ا أنك
تركتني ....
ك-ي-ف سس-أانسس-اك ف-أان-ا م-ن-ذ رح-يلك
وقلبي حزين ..صسار ألبيت كئيبا ‘
كل زأوية أأرى فيها طيفك أسسمع
صسوتك  ⁄أعد أأنام إأل وأأنا أحتضسن
صسورتك أأحسض أنك –تضسنني ،كما
ك -نت ت -ف -ع -ل سس -اب -ق -ا “ ..ن-يت أن
ت -رأ Êأأت -زوج ،ك-م-ا ك-نت ت-خÈن-ن-ي
دأئما“ ،نيت أأن أسستيقظ وأجد
أتصس- -التك ب -ي وم -ك -اŸاتك أل -ت -ي
كنت تخÈنني فيها بأانك تشستاق ‹
وتطلب مني أأن أأتي إأليك ..
 Âيا جدي  Âيا حبيبي فأانا لن
أأنسساك حتى يوم أألقيك .....
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سس -ي -خÈونك أأن أأح Ó-مك ب -ع -ي -دة ..ب -ع -ي -دة ب -ع -د ألسس -م -اء ع-ن أألرضض،
سسيوهمونك بأانك لن تسستطيع ألوصسول إأليها ،وبالتأاكيد سسيضسعون كل
ألعقبات ‘ طريقك ..سسيملؤوون سسبيلك با◊جارة ،سسوف يسسخرون من
أأحÓمك ،سستسسمع ضسحكات وهمسسات هنا وهناك ...
ل عليك يا صسديقي ،سستجتاز كل هذأ ،سستحطم ألعقبات وتزيل أ◊وأجز
و“ضسي ‘ خطى ثابتة نحوأأحÓمك ...فقط دعك من كÓم أÙبطÚ
وخذ جرعة أأمل كل صسباح وأمضسي ‘ سسبيلك يا صسديقي .
سستتع..Ìسستجرح..سستتأا ⁄لكن ذلك ألنور ‘ آأخر ألنفق هومن سسيدفعك
للركضض رغم آألمك ...و‘ ألنهاية سسوف تقطف ثمار ‚احك ألعظيم .
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إعدإد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد اعÎاف ماكرون بنظام التعذيب وفتح أارشضيف اıتطف Úإابان الثورة التحريرية

ابن موريسس أاودان :على الشسهود ““قول ا◊قيقة““وتسسليم الوثائق
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نخب  ⁄تهضضم اسضتقÓل ا÷زائر

سسقوط األقنعة

اعÎاف ال- -رئ- -يسس إاÁان- -وي- -ل م- -اك- -رون Ãسض- -ؤوول- -ي- -ة ال -دول -ة
ال-ف-رنسض-ي-ة ‘ اغ-ت-ي-ال م-ن-اضض-ل ا◊زب الشض-ي-وع-ي موريسس أاودان،
خّلف ردودا ‘ أاوسضاط الطبقة اŸثقفة الفرنسضية ب Úمرحب لهذا
اŸبادرة التي اعتÈوها بالتاريخية وب Úمتطرف معارضس بشضدة
لحزاب اليمنية اŸتطرفة التي طاŸا عارضضت
وبطبيعة ا◊ال ا أ
جد السضتعمار الفرنسضي با÷زائر.
مثل هذه اŸبادرات و“ ّ

سسهام.بوعموشسة

دع -ا اب-ن م-وريسس أاودان شض-ه-ود
حرب التحرير الوطني إا““ ¤قول
ا◊ق -ي -ق -ة““ و«تسض -ل -ي -م ال -وث-ائ-ق““
ح- -ول اغ- -ت- -ي -ال وال -ده م -ن ق -ب -ل
ا÷يشس الفرنسضي منذ  61عاما.
‘ تدخله على أامؤاج فرانسس ان،Î
ق -أل ب -ي -أر أاودان ان-ه-أ ““ب-داي-ة م-رح-ل-ة
جديدة““ بعد التصسريح الذي أاد ¤به
ال- -رئ- -يسس اÁأن- -ؤي- -ل م- -أك- -رون ال -ذي
اعÎف ف - -ي - -ه Ãسس - -ؤؤول - -ي - -ة ال - -دول - -ة
الفرنسسية ‘ اختفأء واغتيأل والده.
و‘ رده للصسحفي صسرح بيأر أاودان
““إانهأ بداية مرحلة جديدة .اأ’هم هؤ
أان رئ - -يسس ا÷م- -ه- -ؤري- -ة اعÎف ب- -أن
التعذيب كأن سسÓحأ سسيأسسيأ يهدف

إا ¤ت - -رع - -يب السس - -ك - -أن وق - -رر ف- -ت- -ح
اأ’رشس- -ي- -ف ح- -ؤل ك -أف -ة اıت -ط -فÚ

وليسس فقط والدي““ ،داعيأ الشسهؤد إا¤
قؤل ا◊قيقة.
وأاضسأف ““يجب من اآ’ن فصسأعدا
ق-ؤل ا◊ق-ي-ق-ة وتسس-ل-ي-م ال-ؤث-أئ-ق ال-ت-ي
سستسسمح لؤالدي وكذا آا’ف اآ’خرين
Ãعرفة مأ جرى بألتدقيق““ ،معربأ عن
تأسسفه لكؤن اعÎاف الدولة الفرنسسية
Ãسسؤؤوليتهأ ‘ هذه ا÷رÁة تطّلب
 61سسنة.
وقأل أانه كأن من الؤاضسح آانذاك
ب- -أن ““إاعÓ- -ن ا÷ن -ؤد ع -ن ف -رار أاح -د
اŸنأضسل Úكأن يعني بأنه ” اغتيأله““.
اعÎفت ف- - -رنسس- - -أ ي - -ؤم اÿم - -يسس
رسسميأ وأ’ول مرة أانهأ أاسسسست ““لنظأم““
ي- -ل- -ج- -أ إا““ ¤ال- -ت- -ع- -ذيب““ اب- -أن ح -رب

جروح الذاكرة اŸفتوحة ب Úا÷زائر وفرنسضا

الصسحافة الفرنسسية تشسيد باللتفاتة ““التاريخية““
للرئيسس ماكرون
أاشض - -ادت الصض- -ح- -اف- -ة ال- -ف- -رنسض- -ي- -ة
ب -الل -ت -ف -ات-ة ““ال-ت-اري-خ-ي-ة““ ل-ل-رئ-يسس
ال -ف -رنسض -ي إاÁان -وي -ل م -اك-رون ال-ذي
اعÎف رسض-م-ي-ا اÿم-يسس Ãسض-ؤوول-ي-ة
الدولة الفرنسضية ‘ اغتيال موريسس
أاودان ‘ يونيو .1957
@ ““لوموند““ ‘ :ع - -دده- -أ أ’ول
أامسس عنؤنت صسفحتهأ اأ’و““ ¤حرب
ا÷زائر :ا’لتفأتة التأريخية إ’Áأنؤيل
مأكرون““.
وكتبت ا÷ريدة ““بعد عدة أاشسهر من
ال -ت -ف -ك ،Òق -رر ا’عÎاف Ãسس -ؤؤول -ي -ة
ال- -دول- -ة ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ‘ م- -ؤت ع- -أ⁄
الريأضسيأت ا’شسÎاكي مؤريسس أاودان
اŸنأضسل من أاجل اسستقÓل ا÷زائر
الذي أاوقف ‘  11يؤنيؤ  ،1957إابأن
م- -ع- -رك -ة ا÷زائ -ر وع -ذب م -ن ط -رف
ا÷يشس الفرنسسي““.
وأاضس- -أفت أان -ه ل -ل -م -رة اأ’و ¤ال -ت -ي
““يعÎف فيهأ أان الدولة الفرنسسية قد
فشسلت ح Úسسمحت بأللجؤء للتعذيب
خÓل حرب ا÷زائر““.
وخصسصست ا÷ريدة لهذا اŸلف 4
صسفحأت ومقأ’ت Ÿؤؤرخ Úعلى غرار
بنجأم Úسستؤرا وسسيلفي تينؤل وكذا
حؤار مع رفأييل بلؤنشس .كمأ يتطرق
م- -ق -أل ط -ؤي -ل ‘ اح -دى الصس -ف -ح -أت
““÷رÁة ف -رنسس -ي -ة““ ،م -ذك-رة أان-ه م-ن-ذ
اح -دى وسس -ت Úسس -ن -ة تصس -أرع ع -أئ -ل -ت-ه
وأاق -أرب-ه Ÿع-رف-ة ا◊ق-ي-ق-ة ح-ؤل وف-أة
هذا اŸنأضسل.
و‘ –ليل لهأ اعتÈت ا÷ريدة أان
““جروح الذاكرة ب Úا÷زائر وفرنسسأ
تظل دائمأ مفتؤحة““.
وك- -ت- -بت ““ب- -ع- -د اعÎاف إاÁأن- -ؤي -ل
مأكرون بأللجؤء للتعذيب إابأن حرب

ا÷زائ- -ر ف- -أن ا◊سس -أب -أت ’ ت -زال ⁄
تصس -ف ب -ع-د ب Úال-ب-ل-دي-ن““ ،م-ع-تÈة أان
““تصسريح الرئيسس مأكرون يعد ““خطؤة
ح -أسس -م -ة ‘ ع -م -ل ال -ذاك -رة ال -ب-ط-يء
وا◊سسأسس ب Úالبلدين““.
@ ““ل-ي-مانيتي““ م-ن ج-ه-ت-ه-أ ال-ت-ي
طأŸأ نأضسلت من أاجل ا◊قيقة حؤل
اخ - -ت - -ف- -أء م- -ؤريسس أاودان ج- -ع- -لت ‘
صسفحتهأ اأ’و ¤صسؤرة للمنأضسل أاودان
واخ- -ت- -أرت ع- -ن -ؤان ““أاخÒا ،ا’عÎاف
بجرÁة دولة““ .ونشسرت اعÓن الرئيسس
مأكرون على احدى صسفحأتهأ.
وأاشس- - -أرت ‘ م- - -ق- - -أل ي- - -دع - -ؤ إا¤
ا’عÎاف بأ÷رائم اŸرتكبة ‘ حق
اآ’’ف م - - -ن ا÷زائ- - -ري Úاıت- - -فÚ
قسس- -را ““‘ ب- -ل- -د ت -ركت ح -رب –ري -ر
دامت سس- -ب- -ع سس -ن -ؤات ج -راح -أ ’زالت
م -ف -ت -ؤح -ة ،ت -ب -ق-ى قضس-ي-ة أاودان رم-زا
للؤحشسية اŸقÎفة من طرف ا÷يشس
والدولة الفرنسسي.““Ú
@ ““ليÈاسضيون““ ‘ افتتأحية لهأ
معنؤنة ““مؤريسس أاودان والتعذيب ‘
ا÷زائ- -ر :اعÎاف اي- -ج- -أب- -ي““ ك- -ت- -بت

ج -ري -دة ““ان ا’ل -ت -ف -أت-ة ذات ال-رم-زي-ة
العألية إ’Áأنؤيل مأكرون هي نتيجة
لعمل بدأا منذ مدة““.
وب- - -حسسب ا÷ري- - -دة ،ف- - -إأن ب- - -عضس
اأ’صس -ؤات ل -ل-ي-م Úوال-ي-م ÚاŸت-ط-رف
بدأات تتعأ’““ ¤سستنكأر هذه ““التؤبة““
ال- -ت- -ي ت- -دنسس ““ال- -ه- -ؤي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة““
اŸقدسسة.
كمأ علقت الصسحأفة ا÷هؤية على
ا’عÎاف Ãسسؤؤولية الدولة الفرنسسية
‘ التعذيب وا’غتيأ’ت خÓل حرب
التحرير الؤطنية.
@ ““للزاسس““ ،اع - -تÈت أان ف - -ت- -ح
اأ’رشس- -ي- -ف ““م -ن شس -أن -ه أان Áك -ن م -ن
تسس- -ل- -ي- -ط الضس- -ؤء ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن
اأ’ح- -داث ال- -ت- -ي وق -عت خ Ó-ل ح -رب
ا÷زائر““ ،مؤؤكدة أان ““معرفة ذلك أامر
أاسسأسسي و–مله ضسروري““.
ونأل هذا ا◊دث اهتمأم الصسحأفة
الفرنسسية ،حيث أانه ومنذ إاعÓن ذلك
ع - -ل- -ى اإ’ذاع- -ة  ⁄ت- -ت- -ؤق- -ف ق- -ن- -ؤات
ال-ت-ل-ف-زي-ؤن وم-ؤاق-ع اأ’خ-ب-أر ع-ن نشس-ر
اأ’خ- -ب- -أر وال- -ت- -ع- -أل- -ي- -ق وال- -ت- -ح -أل -ي -ل
وا◊ؤارات.

التحرير الؤطني.
وذك- - -رت رئ- - -أسس- - -ة ا÷م- - -ه - -ؤري - -ة
الفرنسسية ‘ بيأن لهأ أان اŸنأضسل من
أاجل القضسية ا÷زائرية مؤريسس أاودان
““م- -أت –ت وط- -أة ال- -ت- -ع- -ذيب ج- -راء
ال -ن-ظ-أم ال-ذي أاسسسس-ت-ه ف-رنسس-أ آان-ذاك
بأ÷زائر““.
و‘ تصسريح سسلمه أ’رملة مؤريسس
أاودان دعأ إاÁأنؤيل مأكرون إا ¤تعميق
ال-ع-م-ل ل-كشس-ف ا◊ق-ي-ق-ة ف-ي-م-أ ي-ت-علق
بحرب ا÷زائر.

تأتي ‘ طليعة هؤؤ’ء اŸتطرف Úوكألعأدة زعيمة اليم ÚاŸتطرف
مأري لؤبأن التي سسأرت على درب والدهأ ،مسستغربة ‘ تغريدة عÈ
حسس -أب -ه -أ ع -ل -ى ت -ؤت Òع -ن ال-ه-دف ال-ذي ي-ري-د أان يصس-ل إال-ي-ه ال-رئ-يسس
الفرنسسي مأكرون من وراء إاعÎافه Ãسسؤؤولية الدولة الفرنسسية عن
إاعتقأل وتعذيب وإاغتيأل اŸنأضسل من أاجل الثؤرة ا÷زائرية مؤريسس
أاودان ،متهمة الرئيسس الفرنسسي بأنه سسيقؤم بتشستيت وتقسسيم وحدة
الفرنسسي ‘ Úح Úكأن من اŸفروضس أان يؤحدهم ،مضسيفة أان مؤريسس
أاودان سسأند إارهأبي جبهة التحرير الؤطني الذين كأنؤا يشسنؤن هجمأت
إارهأبية ،على حد زعمهأ.
اŸؤؤرخة رافأييل برانشس اŸتخصسصسة بحقبة التعذيب ‘ ا÷زائر،
وصسفت مأ قأم به الرئيسس الفرنسسي بأنه ““نهأية كذب الدولة““ ،قأئلة:
““اسستخدام مأكرون لكلمة (نظأم) كأنت أاسسأسسّية ،إاذ أاظهرت أان إاعÓنه
يتخطى خصسؤصسّية حأدثة أاودان ،لÓعÎاف بأن قؤات النظأم مأرسست
تعذيبًأ ‡نهجًأ حصسل من الدولة على غطأء رسسمي ،بقؤننته حينأً
والتسسّتر عليه حينًأ آاخر““.
وقألت اŸؤؤرخة سسيلفي ثينؤل «:إان الدولة بأعÎافهأ بأŸسسؤؤولية ‘
اختفأء مؤريسس أاودان ،تقر بأŸسسؤؤولية عن جميع حأ’ت ا’ختفأء ‘
ا÷زائر ‘ عأم  ، 1957التي  ⁄تعÎف بهأ من قبل““ ،مضسيفة أانه على
الرغم من اعÎاف جÔا’ت سسأبق Úبتعذيب ﬁأرب Úأ’جل اسستقÓل
ا÷زائر ،لكن هذه هي اŸرة اأ’و ¤التي يعÎف فيهأ رئيسس فرنسسي بأن
الدولة سسّهلت ارتكأب تلك ا’نتهأكأت.
وحسسب اŸؤؤرخ الفرنسسي بنجأم Úسستؤرا ،الذي رافق مأكرون لزيأرة
أارملة أاودان ،فإأن اÿطؤة التي قأم بهأ الرئيسس “ثل ““خروجأً عن صسمت
اأ’ب““  ،الذي غلب على عÓقة فرنسسأ بتأريخهأ ا’سستعمأري ،ويسسمح
لنأ بأŸضسي قدمأً للخروج من النكران إا ¤خدمة ا◊قيقة““.

ﬁطات تاريخية ‘ شسهر سسبتمÈ
الفا— سضبتم :1958 ÈاعÎفت قيأدة أاركأن ا÷يشس الفرنسسي Ãدينة ا÷زائر بؤجؤد اك Ìمن نصسف مليؤن
جزائري ‘ اÙأفظأت.
1سضبتم :1960 Èأادان ﬁمد يزيد وزير اأ’خبأر ‘ ا◊كؤمة اŸؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية ،اŸسسأعدات
اأ’مريكية للحكؤمة الفرنسسية ‘ حربهأ اŸدمرة بأ÷زائر اثر انتهأء ندوة““ليؤبؤلدفيل““.
 2سضبتم :1955 Èأاصسدرت السسلطأت الفرنسسية أاوامر للتضسييق على ا÷معيأت الشسبأنية والرحÓت الدراسسية،
حتى ’ يجند هؤؤ’ء ‘ صسفؤف جبهة وجيشس التحرير الؤطني.Ú
 2سضبتم :1961 ÈاعÎفت أافغأنسستأن بأ◊كؤمة اŸؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية.
 3سضبتم :1924 Èانعقد مؤؤ“ر الشسمأل اإ’فريقي Ãشسأركة اأ’م Òخألد الهأشسمي ويعد أاول مؤؤ“ر حمل
بذور الفكر التحرري ‘ ،أاقطأر الشسمأل اإ’فريقي لبنأء اŸغرب الكب.Ò
 3سضبتم :1960 Èكشسفت جريدة ““لؤمؤند““ الفرنسسية عن قرار السسلطأت السسؤيسسرية Ãنع طبأعة ونقل
صسحيفة اÛأهد فؤق أاراضسيهأ بعد حجز كمية منهأ على م Ïسسيأرة ““جؤن مأبرات““ رئيسس بلدية ايفردون جرى
سسحبهأ ‘ مطبعة الصسؤت العمأ‹ لسسأن ا◊زب العمأ‹ الشسعبي.
 4سضبتم :1956 Èعقد ايت حمؤدة عمÒوشس قأئد الؤ’ية الثأنية اجتمأعأ بجبل اŸعأضسيد جنؤب برج
بؤعريريج ،أابلغ فيه مسسؤؤو‹ الؤ’ية اأ’و ¤بنتأئج مؤؤ“ر الصسؤمأم.
 4سضبتم :1960 Èصسّرح علي معلم النأئب ‘ حزب ا–أد ا÷مهؤرية ورئيسس بلدية بأتنة عن رفضسه اŸطلق
إ’عدام الؤطني Úا÷زائري.Ú
 5سضبتم :1955 Èتظأهر ‘ ﬁطة ““مؤن بأرنأسس““ الفرنسسية الشسبأن الفرنسسيؤن اÛندون ◊رب ا÷زائر،
حيث أابدوا رفضسهم لÓلتحأق بأ÷يشس الفرنسسي لعدم قنأعتهم بطبيعة ا◊رب ‘ ا÷زائر.
 5سضبتم :1959 Èنظمت مظأهرات بأمريكأ الÓتينية تضسأمنأ مع الشسعب ا÷زائري ،ومنأهضسة للسسيأسسة
ا’سستعمأرية الفرنسسية.
 6سضبتم :1959 Èشسرعت ﬁكمة بأريسس ‘ ﬁأكمة أاعضسأء شسبكة جؤنسسؤن اŸؤؤيدة ÷بهة التحرير
الؤطني.
 6سضبتم :1960 Èأاصسدر  121مثقفأ فرنسسيأ بيأنأ رفضسؤا فيه التجنيد للمشسأركة ‘ حرب ا÷زائر ،وطألبؤا
بإأنهأء ا◊رب على أاسسأسس تقرير مصس Òالشسعب ا÷زائري.
 7سضبتم ‘ :1961 Èإاطأر ا◊رب الدعأئية النفسسية نشسرت يؤمية ““’ديبأشس دا÷Òي““ ،بيأن اŸكتب
العسسكري للقؤات الفرنسسية ‘ ا÷زائر ورد فيه “كن ا÷يشس الفرنسسي من القضسأء على › 85أهدا مأ ب5 Úو6
سسبتم Èمن نفسس السسنة ع Èكأمل القطر ا÷زائري.
 8سضبتم :1958 Èكشسف أاندري مألرو الؤزير الفرنسسي اŸنتدب وجؤن بؤل سسأرتر الفيلسسؤف الفرنسسي ‘
رسسألة بعثأهأ إا ¤السسلطأت العأمة ،اسستعمأل التعذيب ضسد ا÷زائري Úبفرنسسأ ،واقÎحأ ‘ هذا الصسدد زيأرة
سسجن فرسسأي ومركز بؤليسس أارجأنتؤي.
 8سضبتم :1959 Èأاعلن مسسؤؤول عن جبهة التحرير الؤطني ،أان جيشس التحرير الؤطني قد أاطلق سسراح أاربعÚ
أاسسÒا فرنسسيأ ‘ إاشسأرة منه إا ¤إاحÎام حقؤق ومعأهدة جنيف Ÿعأملة اأ’سسرى.
 9سضبتم :1958 Èقررت ÷نة التنسسيق والتنفيذ إانشسأء ا◊كؤمة اŸؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية ‘ أاقرب
وقت.
 9سضبتم :1961 Èقأمت السسلطأت الفرنسسية بطرد ا÷زائري ÚاŸغÎب Úبفرنسسأ كإأجراء ردعي بسسبب
مسسأندتهم السسلمية للكفأح التحرري.
 10سضبتمÃ :1957 Èشسأركة وفد عن ا’–أد العأم للطلبة اŸسسلم Úا÷زائري Úصسأدقت الندوة الدولية
السسأبعة للطلبة اŸنعقدة ‘ نيجÒيأ ،على ’ئحة تطألب فيهأ بأسستقÓل ا÷زائر.
 10سضبتم :1959 Èأا“ت ÷نة شسكلهأ العقداء العشسرة برئأسسة بن يؤسسف بن خدة من صسيأغة مشسروع ميثأق
شسأمل ÷بهة التحرير.
 11سضبتم :1955 Èتظأهر للمرة الثأنية مئأت اÛندين الفرنسسيÃ Úحطة ليؤن بفرنسسأ تعبÒا عن رفضسهم
اŸشسأركة ‘ ا◊رب ا÷زائرية.
 11سضبتم :1956 Èقأمت السسلطأت الفرنسسية بفتح مسسأبقة لتؤظيف  50ضسأبط شسرطة مسسأعدين ،تدعيمأ
للجهأز القمعي اŸسستهدف للتنظيم الثؤري ÷بهة التحرير الؤطني.
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كن حذرا ‘ السشياقة أاثناء تسشاقط أاو ¤زخات اŸطر

19

إارشس ـ ـادات للح ـ ـد مـ ـن ا◊ـ ـوادث اÎŸتب ـة عـن الضسطرابات ا÷وية
Óمن الوطني مسشتعملي الطريق خاصشة فئة سشائقي الششاحنات الثقيلة ،اŸركبات والدراجات النارية بضشرورة توخي ا◊يطة وا◊ذر أاثناء
الششعب -دعت اŸديرية العامة ل أ
القيادة –ت تسشاقط أاو ¤قطارات اŸطر.
و ذ ك ---ر ت ا ل ---م ---د ي ---ر ي ---ة ف ---ي ب ---ي ---ا ن ت --ل --ق ت
«الشسعب» نسسخة منه ان الحذر ضسروري
ب ا ل خ ص س ؤ ص س اأ و ا خ ر ف ص س ل ا ل ص س ي ف ح ي ث
ت -ت س س -ا ق -ط ا ’ م -ط -ا ر ا ل -ط -ؤ ف -ا ن -ي -ة و ت ت س س ب ب
ف ي ح ؤ ا د ث م اأ س س ا و ي ة ف ي ب ع ض س ا ’أ ح ي ا ن ،
ن --ت --ي --ج --ة ت --ر ا ك --م ب --ع ض س ا ل --م -ك -ؤ ن -ا ت ا ل -ت -ي
ت --ت -ر ك -ه -ا ا ل -م -ر ك -ب -ا ت و ت -ح -ل -ل -ه -ا ف -ي ف ص س -ل
الصسيف مما يجعلها مادة زلجة بمجرد
مÓمسستها لزخات المطر تسساعد على
ع --م --ل -ي -ة ا ’ ن -ز ’ ق ب -ح -ي ث ي ص س -ب -ح ا ل س س -ا ئ -ق
غ -ي -ر ق -ا د ر ع -ل -ى ا ل س س -ي -ط -ر ة ع -ل -ى م -ر ك ب ت ه
ل ---ع ---د م ق ---د ر ة اإ ط ---ا ر ا ت ا ل ---م --ر ك --ب --ة ع --ل --ى
ا ل ---ت ---م ---ا س س ك م ---ع س س ---ط ---ح ا ل --ط --ر ي --ق ر غ --م
اسستعماله للفرامل.
ع ---ن ا ’إ ج ---ر ا ء ا ت ا ل ---م ---ت --خ --ذ ة م --ن ط --ر ف
م ص س ا ل ح ا ’أ م ن و ا ’إ ر ش س ا د ا ت ا ل ت ي ت ق د م ه ا
للحد من حؤادث المرور التي تقع جراء

ن --ز و ل اأ و ل --ى ق --ط --ر ا ت ا ل --م --ط --ر  ،ن --ا ش س -د ت
خ --ل --ي -ة ا ’ ت ص س -ا ل و ا ل ص س -ح -ا ف -ة ب -ا ل -م -د ي -ر ي -ة
ا ل ع ا م ة ل Óأ م ن ا ل ؤ ط ن ي م س س ت ع م ل ي ا ل ط ر ي ق
ا ل ع م ؤ م ي ب ت ؤ خ ي اأ ق ص س ى د ر ج ا ت ا ل ح ي ط ة
و ا ل ح ذ ر اأ ث ن ا ء ا ل س س ي ا ق ة و ا ل ت ح ل ي ب ا ل ه د و ء
.
من النصسائح التي تحرصس على تبليغها
و ت -ؤ ج -ي -ه -ه -ا ل -م س س -ت -ع -م -ل ي ا ل ط ر ق ا ل ت ي م ن
ش س --اأ ن --ه --ا ت --ج -ن ب م -ا ق -د ي -ن -ج -ر ع -ن -ه -ا م -ن
م --خ --ا ط --ر  ،ت --خ --ف -ي ض س ا ل س س -ر ع -ة ب -ا ل ش س -ك -ل
ا ل ذ ي ي م ّك ن م ن ا ل س س ي ط ر ة ع ل ى ا ل م ر ك ب ة ،
ا ل --ت --ق ّ--ي --د ب --ت --ر ك م س س -ا ف -ة ا ’أ م -ا ن م -ا ب -ي -ن
المركبات وا’بتعاد عن التتابع القريب
و ا ’إ ف --ر ا ط ف --ي ا ل س س --ر ع --ة  ،ك --ذ ل ك و ج --ؤ ب
ا ل ---ت ---اأ ك ---د م ---ن ج ---ؤ د ة ا ’إ ط ---ا ر ا ت و ن --ظ --ا م
ا ل ف ر ا م ل و ج ا ه ز ي ة ا ’أ ض س ؤ ا ء خ ص س ؤ ص س ًا ف ي
سساعات الليل والصسباح.

حاولت تهريب  48أالف يورو

توقيف صسحافية جزائرية تعمل بقناة مغربية Ãطار أاحمد بن بلة
اأوق- -فت ع- -ن- -اصس- -ر م- -ن شس -رط -ة ال -ح -دود ب -م -ط -ار اأح -م -د ب -ن ب -ل -ة ال -دول -ي
بؤهران سسيدة اأربعينية تشستغل كصسحفية بقناة مغربية ،عثر بحؤزتها على
مبلغ من العملة الصسعبة يقدر ب  48 ، 000يؤرو ،حاولت تمريرها ،عبر رحلة

من وهران نحؤ مدينة الدار البيضساء ،مخباأ داخل المÓبسس الداخلية ’أبنائها
الذين كانؤا برفقتها في نفسس الرحلة ،حسسبما اأكدته مصسادر «الشسعب»
ا’أمنية.

أامن وهران يفك اللغز بعد –ريات دقيقة

األمن يوضسح تفاصسيل اختفاء القاصسر فاطمة
الزهراء عبد الله ميلود

أامام ا’ضشطرابات ا÷وية اÿطÒة

وثائق تÈيرية يضسعها ديوان الرصساد ا÷وية للتعويضص عن اÿسسائر

Óرصس-اد
وضس-ع ال-دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ل -أ
ا÷ؤي - - -ة –ت تصس- - -رف اŸؤاط- - -نÚ
وثيقت ÚتÈيريت Úتتعلقان باÿسسائر
ال- -ت- -ي تسس- -بب ف -ي -ه -ا ا’ضس -ط -راب -ات
ا÷ؤية وتتمحؤران حؤل تأاخر أاشسغال

ال -ؤرشس -ات واŸط -ال-ب-ة ب-ال-ت-ع-ؤيضس-ات
لدى شسركات التأام Úبعد كارثة سسببها
اأ’حؤال ا÷ؤية.
وأاوضس - -ح ال - -دي - -ؤان ع - -ل- -ى م- -ؤق- -ع- -ه
ا’ل -ك -ت -رون -ي أان -ه «ب -فضس -ل خ -ب -رائ -ه

وشسبكة الرصسد المتمركزة في مجمل
ان -ح -اء ال -ؤط -ن يضس -ع ال -دي-ؤان ت-حت
تصس- -رف- -ك- -م ن- -ؤع- -ي- -ن م- -ن ال- -ؤث -ائ -ق
التبريرية».
وأاضس- -اف أان اأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق بشس -ه -ادة

ال -ط -قسس ال -ت -ي «ت -ق -دم ب -ال -م -ج -م -ل
ا’حصسائيات حؤل الظروف الجؤية
التي سسادت في منطقة ما (عدد أايام
تسس- -اق -ط اأ’م -ط -ار وه -ب -ؤب ال -ري -اح
ال -ق -ؤي -ة وال -ع -ؤاصس-ف وال-ج-ل-ي-د,)...
وتقدم غالبا لتبرير التأاخر في تنفيذ
الؤرشسات.
وأام -ا ال -ؤث -ي -ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ه-ي ت-ق-ري-ر
Óضس- -راب- -ات ال -ج -ؤي -ة وم -خصسصس -ة
ل - -إ
«ل-ت-ب-ري-ر ال-ح-ؤادث ال-ي ت-تسس-بب ف-يها
ظاهرة جؤية قصسؤى (رياح عنيفة,
برد تسسبب في خسسائر ,ارتفاع كبير
Óمؤاج).
ل أ
و م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه ال -ؤث -ي -ق -ة ي -ق -دم
ال -دي -ؤان ت -ق-ري-را ع-ن ا’ضس-ط-راب-ات
الجؤية بخبرة وتفصسيل يضسم دراسسة
معمقة عن حالة الطقسس التي سسادت
في المنطقة حيث وقع الحادث».
ويسس -ل -م ه -ذا ال -ت-ق-ري-ر «حصس-ري-ا م-ن
طرف المركز الؤطني للمناخ أ’رصساد
الجؤية بالجزائر الؤاقع بالعاصسمة».
وينجز في أاجل أاقصساه عشسرة ()10
أايام.

Ãناسشبة اجتماع مكتب منظمة الصشحة العاŸية

إاطÓق الشسبكة اإلفريقية Ÿراكز مكافحة السسموم غدا با÷زائر

سسيتم اطÓق الشسبكة ا’فريقية Ÿراكز مكافحة
السسمؤم غدا ا’ثن Úبا÷زائر Ãناسسبة اجتماع

ينظمه مكتب منظمة الصسحة العاŸية با÷زائر,
حسسبما أافاد به بيان لهذه الهيئة.

وأاوضسح ذات المصسدر أان اجتماع ا’طÓق سستمتد
أاشسغاله أاربعة أايام وينظم تحت رعاية مكتب منظمة
الصسحة العالمية لمنطقة افريقيا ووزارة الصسحة
والسس -ك -ان واصس Ó-ح ال -مسس -تشس -ف -ي -ات ,مضس-ي-ف-ا أان-ه
سسيضسم ممثلي  11مؤؤسسسسة لمكافحة السسمؤم وكذا
وحدات في علم السسمؤم في منطقة افريقيا من
منظمة الصسحة العالمية (الجزائر وانغؤ’ واثيؤبيا
وغانا وكينيا ومدغشسقر ونيجريا والسسنغال وجنؤب
افريقيا وتانزانيا وزيمبابؤي).
وأاضس- -اف ذات ال- -مصس- -در أان أاشس- -غ- -ال ه -ذا ال -ل -ق -اء
سس -تسس -م -ح ل -ل -مشس-ارك-ي-ن وم-م-ث-ل-ي م-خ-ت-ل-ف م-راك-ز
م -ك -اف -ح -ة السس -م -ؤم ل -م -خ -ت -ل -ف ال-دول ال-ح-اضس-رة
ب-م-ق-اسس-م-ة ت-ج-ارب-ه-م ف-ي م-ج-ال ال-ؤق-اي-ة وال-تكفل
ب- -ح -ا’ت © ,مضس- -ي- -ف- -ا أان أاشس- -غ- -ال ا’ج- -ت- -م -اع
سستتمحؤر حؤل سسير الشسبكة ا’فريقية لمراكز
مكافحة السسمؤم.
وعقب اأ’يام اأ’ربعة للقاء ,ينتظر المصسادقة على
ال-مصس-ط-ل-ح-ات ال-م-رج-ع-ي-ة ون-ظ-ام ع-م-ل ومخطط
الشسبكة ا’فريقية لمراكز مكافحة السسمؤم.

اك Èحادث تششهده ع“ Úوششنت على ا’طÓق

تسسمم جماع ـ ـي لـ ـ 39شسخـ ـ ـصص ‘ ع ـ ـرسص بدوار الزوايريـ ـة

اسس -ت -ق -ب -لت مصس -ل -ح -ة ا’سس -ت -ع-ج-ا’ت ب-ال-م-ؤؤسسسس-ة
ا’سستشسفائية سسيدي عايد بحام بؤحجر خÓل
ال 48سس-اع-ة ال-م-اضس-ي-ة  39ح-ال-ة تسس-م-م ج-م-اعي
ق -ادم -ة م -ن دوار ال-زواي-ري-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة وادي
الصسباح أاقصسى شسمال شسرق عين تمؤشسنت .
ال - -تسس - -م - -م وحسسب ال - -ق- -ائ- -م- -ي- -ن ع- -ن مصس- -ل- -ح- -ة
ا’سستعجا’ت ل»الشسعب» ،ناجم عن تناول وجبة
ت- -ح- -ؤي م- -ؤاد ف- -اسس -دة ف -ي ول -ي -م -ة ع -رسس ب -دوار

ال-زواي-ري-ة ،ح-يث يشس-ت-ب-ه أان-ه م-ادة ال-م-اي-ؤن-يز التي
أانجز بها سسÓطة اأ’رز أاو احد مكؤناتها كالتؤنة .
و ظهرت على المصسابين حا’ت القيء واإ’سسهال ،
با’ضسافة الى أا’م على مسستؤى البطن وارتفاع في
الحرارة  ،حيث تم عرضسهم لعمليات غسسل المعدة
وتقديم ا’دوية الÓزمة  ،وقد غادر كل المصسابين
المسستشسفى .
للتذكير ان هذه اكبر عملية تسسمم جماعي تسسلها

و’ية عين تمؤشسنت حيث سسبق وان سسجلت الؤ’ية
 26حالة طلية الثمانية ا’شسهر الماضسية منها عائلة
من شسعبة اللحم تسسممت اثر تناول وجبة بيتزا
بؤهران  ،وعائلة تناولت كباب فاسسد ببني صساف ،
والبقية تناولت كسسكيسسي معد بزبدة فاسسدة بمقر
الؤ’ية.
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أافضست التحقيقات اأ’منية التي باشسرتها الشسرطة القضسائية أ’من وهران بخصسؤصس الطفلة القاصسرة
المدعؤة فاطمة الزهراء عبد الله ميلؤد البالغة من العمر 14سسنة ،أاّن القضسية تتعلق بإابعاد قاصسر وليسس
حادثة اختطاف ،كما تصسؤر الجميع.
وبحسسب ما أافادت به الهيئة ،صسبيحة أامسس الخميسس ،فإان الطفلة التي اختفت عّدة أايام عن بيتها
العائلي بحي سسانتؤجان ،قبل العثؤر عليها بالقرب من مسسكنها ،كانت رفقة أاحد أاقاربها ،البالغ من
العمر  23سسنة ،والذي تم القبضس عليه وإاحالته للقضساء بتهمة إابعاد قاصسر دون 16سسنة وتحريضسها على
الفسساد.
تجدر اإ’شسارة إالى أان فاطمة الزهراء ،قد اختفت في اليؤم اأ’ول من انطÓق المؤسسم الدراسسي
بتاريخ ،2018/09/05وتم العثؤر عليها سسليمة معافاة بالسساعات اأ’ولى في اليؤم التاسسع من نفسس
الشسهر.

طوارئ Ãسشتششفى بوقÒات ‘ مسشتغاÂ

تسسمم غذائي لـ  39شسخصسا من عائلة واحدة
ببلدية سسيدي سسعادة

أاصش-يب  39شش-خصش-ا م-ن ع-ائ-لة واحدة
ب- -تسش- -م- -م غ- -دائ- -ي ب -دوار «أاو’د ي -ع »Ó-
ب- -ب -ل -دي -ة سش -ي -دي سش -ع -ادة غ -رب و’ي -ة
غليزان حسشبما علم اول امسس من مدير
اŸؤوسشسش- -ة ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة ب- -ب- -وقÒات
(و’ية مسشتغا.)Â

وأاوضسح الزين فداق في تصسريح لؤاج أان «المؤؤسسسسة
ا’سستشسفائية لبلدية بؤقيرات ( 27كيلؤمتر جنؤب
مسستغانم) اسستقبلت بداية من السساعة الخامسسة
صسباحا يؤم الجمعة  39شسخصسا من عائلة واحدة
ت-ت-راوح أاع-م-اره-م ب-ي-ن سس-ن-ت-ي-ن و 55سس-ن-ة أاصسيبؤا
بأاعراضس تسسمم غذائي جماعي أاثناء وليمة ختان».
وأاوضس- -ح ا ف- -داق أان «مسس- -تشس- -ف- -ى ب- -ؤق -ي -رات ق -ام
بتخصسيصس جناح كامل (مصسلحة الطب الداخلي)
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل ال-ح-ا’ت ال-مصس-اب-ة ال-ت-ي اسس-ت-ق-بلتها

ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ال-ج-راح-ي-ة ك-م-ا ت-م تدعيم
ال-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة وشس-ب-ه ال-ط-ب-ي-ة ال-م-ن-اوب-ة ل-م-راق-ب-ة
المرضسى والعناية بهم وإاجراء التحاليل الÓزمة».
ومن جهته أاكد رئيسس مصسلحة الؤقاية بمديرية
الصسحة والسسكان لؤ’ية مسستغانم الدكتؤر محمد بن
أاحمد أان « 38حالة من الحا’ت المصسابة بأاعراضس
ال -تسس -م -م ال -غ -ذائ -ي (ال -ق -يء وال-م-غصس واإ’سس-ه-ال)
تماثلت للشسفاء وغادرت المسستشسفى باسستثناء حالة
واحدة ’ تزال تحت المراقبة الطبية التي تدوم 6
سساعات».
وقامت مديرية الصسحة والسسكان لؤ’ية مسستغانم -
وفقا لبن أاحمد -بإاخطار مصسلحة الؤقاية بمديرية
الصس-ح-ة والسس-ك-ان ل-ؤ’ي-ة غ-ل-ي-زان ’ت-خ-اذ التدابير
الضسرورية ورفع عينات من المأاكؤ’ت التي تناولها
المصسابؤن إ’جراء التحاليل المخبرية والتعرف
على أاسسباب هذا التسسمم الغذائي.
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م- -ه- -م- -ا ك- -نت ق -ل -ق -ا م -ن أام -ر،
فأاجمل ما تفعله أان تفّوضشه إالى
الله فهو أاقدر منك عليه وأارحم
بك من نفسشك على نفسشك
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شسعÒات سسوداء تظهر
فجأاة ‘ لسسان امرأاة..
وهذا هو السسبب

ل شش - - - -يء ي - - - -ح- - - -دث
Óنسشان إال وقد منحُه
ل إ
ال -ل -ه ال -ق -درة ع -ل -ى ت -حّ-م-ل-ه،
مفهوم عميق لقوله تعالّى« :ل
ُيكّلف الله نفسشا إال ُوسْشَعها».

ا÷وزاء
« لقد خلقنا اإلنسشان
في كبد» أاحيانًا يجب
أان ت -ع-ان-ي ل-ك-ي تسش-ت-م-ر ف-ي
التقدم ،ل تحزن حين تضشيق
في هذه الحياة إانها مجرد
دار ع -ب -ور ،ح -ي-اتك ل-م ت-أات
بعد.

السسرطان
ف- -ي ح -ادث -ة ط -ب -ي -ة غ -ري -ب -ة ظ -ه -رت
ششعيرات على لسشان امرأاة كانت قد
ت -ع -رضشت ل -ح -ادث م -روري ق -ب -ل ذلك
ب -وقت قصش -ي -ر .ل -ك -ن م-ا سش-بب ظ-ه-ور
الششعيرات؟ وما عÓقة حادث السشير
ب- -ذلك؟ وك- -ي- -ف فسش- -ر األط- -ب- -اء ه -ذه
الحالة؟
تسش- -بب ح- -ادث السش- -ي- -ارة ل -دى سش -ي -دة
أامريكية ( 55عامًا) بإاصشابات خطيرة
قد نمر بظروف نتمنى لو أان لنا جناحا نطير به من
على مسشتوى السشاق .وحسشب األطباء
شس-دة ي-أاسس-ن-ا و ق-ل-ة ح-ي-ل-ت-ن-ا  ،وق-د خ-ل-ق-ن-ا ضس-ع-ف-اء ف-ي
ال -مشش-رف-ون ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ح-ال-ت-ه-ا ف-ي
تحدي الظروف الهالكة  ،لك ّ
لمل ،
حب ا أ
ن الله زر َ
ع فينا ُ
ي
مسشتششفى سشانت لويسس بولية ميزور
حب ال -ح -ي -اة ،وأان-ن-ا ن-ؤوج-ر إان صس-ب-رن-ا  ،إان
األمريكية ،فان السشيدة نجت من موت
ب-ك-ي-ن-ا أاو شس-ق-ي-ن-ا ؛ نحن سسعداء
م -ح -ق -ق ،ن -ق  Óً-ع-ن ال-م-وق-ع اإلخ-ب-اري
حتى في أاحزاننا نها من
األلماني «ميركور» .اسشتدعت حالتها
ال -ل -ه ك-ت-ب-ه-ا إاب-تÓ-ء
الحرجة تدخ ً
 Óفوريًا من األطباء وبدأاوا
لنا ،ومن محبته
ي - -ع- -ط- -ون- -ه- -ا مضش- -ادا ً ح- -ي- -وي- -ا يسش- -م- -ى
لنا ،ف Óحزن
م -ي -ن -وسش -اي -ك -ل -ي -ن ال-ذي ي-ح-ول دون ن-م-و
ال -ب -ك -ت -ي -ري-ا ،إاضش-اف-ة إال-ى ح-ق-ن-ه-ا ب-ع-ق-ار
يدوم والله
ميروبينيم الذي يعالج اللتهابات الششديدة
ربنا.
خصشوصشًا داخل الجسشم.
بعد مرور أاسشبوع واحد على حصشصس العÓج
بدأات السشيدة في الغثيان وظهر مذاق مر
في فمها وصشار لون لسشانها أاسشود  .وخÓل
إاجراء فحصس دقيق لها لحظ األطباء وجود
ششعيرات سشوداء صشغيرة في لسشانها .ومن بين
األسشباب التي تبادرت إالى ذهن األطباء هو
المضشاد الحيوي المونوسشكلين .ولكن األطباء
قالوا إان تلك الششعيرات السشوداء سشتختفي عند
ت-ن-ظ-ي-ف ال-ف-م بشش-ك-ل ك-ام-ل وع-ن-د ال-ت-وقف عن
تناول ذلك المضشاد الحيوي المسشبب لها ،نق ً
Ó
عن الموقع اإلخباري األلماني «فونك ميديا».

األحزان ل تدوم

لل
ع
Èة

حك ـ ـم و أامثـ ـال

نبضسنا فلسسطين ـي لألب ـد
حا أان نجاحك يؤودي إالى ثقتك
^ ليسض صسحي ً
بنفسسك ،بل ثقتك بنفسسك هي التي تؤودي إالى
نجاحك.

لحترام سسلوك متبادل ف Óيمكن أان
^ ا إ
تجده دون أان تقدمه.

لقصسى الشسريف
ما أاجمل ا أ
فسسطين
ضسرضيفل
رلش
طقهصرس أاى ا
ما أاجممالأاا أ
ل
يضيفنلبسسضطي
ما أاطهقرلأابرض
للم
ضنبا أ
مال أ
بضمض ب
قلبيقلينب
لولءم بالجهاد
قلب مملوء بالجهاد
حبحيّبأابيدًاأا لبندًايملونتيموت
ّ
د ارلياهلويدهود
ل غغدر
مهممهاماططاال
ضسي
رسي
عض
يووعر
فلسسفلطسسيطني أان أاررضضسسي
ر أار
يدلمهيا لأاها
ودم و
خخصصضضمما ييككوونن
ف
ي
س
س
ب
م
ل
ح
ب
م
و
ي
ل
ك
كل يوم بحلم بسسيف
ُيطّهر أارضض الّرسسل
ُيطّهر أارضض الرسسل
كل يوم بح ّلم يا أاقصسى
ى
حليميويقا أا
صيسل دموعك
فقسس
كل يوم ببدم
ك
ع
و
م
د
ل
ي
س
س
ف
بدمي يوق مهما طال غدر اليهود
مهما طال غد ارل اعللويةهفويدسسقوط

ابتسسم

شس
غ
ل
ع
قلـك

^ أان نصس- - - - - - -ف
ال-ت-ع-داد السس-كاني للبشسر
حوالي ( 3.5مليار) مجموع
دخ - -ل - -ه - -م ج - -م- -ي- -ع- -ا
يسساوي  %5فقط من
ثروات العالم؟

ثÓ-ث وصش-ف-ه-م ال-له
بالجمال :صشبر جميل،
ه-ج-ر ج-م-ي-ل ،صش-ف-ح ج-ميل
فاصشبر ب Óششكوى ،واهجر
ب Óأاذى ،واصشفح ب Óعتاب.

^ َطويْل بل ظْل.

األسسد
النجاح يكمن في كل
ل-ح-ظ-ة ت-ع-يشش-ه-ا ...إان-ه
الحياة ذاتها ،إانه التوقف عند
ل- -ح- -ظ -ات ال -ج -م -ال وال -ف -رح
والسش Ó-م ...ال-ن-ج-اح ه-و ل-يسس
م- - -ك- - -ان- - -ا تصش- - -ل إال - -ي - -ه ،ب - -ل
هوالطريق بذاته.

حل العدد السسابق:

^ خروف.

^ أان ال -ك -ل -م -ات الُ-م-ف-اج-ئ-ة م-ن شس-خصض
اف-ت-ق-دت-ه ك-ث-ي-رًا ُت-ع-دل نفسسيتك
وتزيل عنك الغم والتوتر
بنسسبة كبيرة؟

العذراء

ي - -جب أان تسش - -ت- -وعب أان
ل- -يسس ك- -ل شش -خصس ي -م -ت -لك
نفسس تفكيرك وليسس كل ششخصس
يمتلك نفسس مششاعرك!

اŸيزان

الحياة :قد تتعثر ولكنها ل تتوقف !
لمل :قد يقل ولكن ل يموت أابدًا !
ا أ
الفرصض :قد تضسيع ولكنها ل تنتهي .

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي ـ ا ب ــ
ـ
لدي

قسسمًا بالله يا شسعب الجزائر ......إانكم في جبهة المجد منائر
يا وقود الثورة الكبرى ......و يا ملهم التاريخ فخرًا و مآاثر
لحرار أانتم و الضسمائر
النضسال الحر فيكم فجره ......قصسة ا أ
قد درسسنا مجدكم في أارضسنا ......و سسمعنا ذكركم فوق المنابر
كلمات عائضض القرني

ي
سشئل حكيم :لماذا يجب عل ّ
أان التمسس العذر للناسس؟ فرد
قائ ً
 :Óألنك في يوم من األيام
سش-ت-ح-ت-اج أانت أايضشً-ا أان ي-ل-ت-مسش-وا
لك العذر ،فبادر بالصشواب.

العقرب
سشعادة ليسشت في الجمال ول في
ال - -غ - -ن - -ى ول ف - -ي ال- -ق- -وة ول ف- -ي
الصش -ح -ة ...السش-ع-ادة ف-ي السش-ت-خ-دام
العاقل لكل هذه األششياء.

القوسس
من اليقين أان تعلم ...أان الله أالطف من أان
ي- -رى خ- -اط- -ر ع -ب -ده م -كسش -ورا ً ول ي -ج -ب -ره ...ارِم
همومك وراء ظهرك ...وتفاءل ول تيأاسس .فالله قادر
على كل ششيء.

ا÷دي
قال أاحد لزوجته سسأاعطيكي نصسف راتبي شسرط أان تتوقفي عن الشسك
والتحقيق ! قالت :والنصسف الثاني لمن  ..يبدو يا حضسرات القراء أان الحرب
ل تزال طويلة.

ي-ق-ول-ون ال-م-اء ل ط-ع-م ل-ه وع-ن-دم-ا يشس-رب-ون عصسير طعمه
غريب يقولون ما هذا العصسير طعمه مثل الماء
الله يصسبر عقلي على مخي

إاذا لم تذهب في أاثر ما تريده فلن تملكه أابدا ،وإاذا لم
Óمام ،فأانت دائما سشتقف في ذات المكان.
تخطُ خطوة ل أ

الدلو

قد يظّن بعضشنا أان التسشامح ضشعف ،وأان الصشمت هزيمة ،لكنهم ل
يعرفون أان التسشامح يحتاج قوة أاكبر من النتقام ،وأان الصشمت أاقوى من أاي
كÓم.

ا◊وت

ي التوّكل على الله والثقة به،
الرضشا والتفاؤول ل يأاتيان من العدم ،بل ناك قيمة إايمانيّة عميقة ه َ
ازرعها بداخلك وسشتجني ثمارها بيقين.
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األحد  ١٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٦محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

ﬂرجة
ﬂرج
مسسرحية
سسينمائي
راحلة

ثروة

ارشسد

ظرف
مكان «م»

‚مع
برهان
منام

٥
مدينة ايرانية

نلمسس

١
١٠

حرف مكرر
دولة
افريقية
رجع

و’ية
منتجة
للفلÚ
والدتي

٧

أاخفى
ظرف
مكان

ضسيوف

غذاء أاسسيوي

صسفرة
البيضس

مادة قاتلة
رفقة
قارة
صسفراء

ثلثا جلول

وجهة
نظر

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

ة شس

ل

ا

ا

ل

ي ن

د

م

ل

ا

ل

ا

هـ ة

ا

ل

أا صس ل

ر

الكلمـــــــات:

اŸد ،Êالغربية ،اŸراكز ،اŸشسلولة ،ا’قÎاحات،
’صسل ،الغيبية ،اŸنتجة ،الشسباب،
اŸؤوسسسسات ،ا أ
العريضسة ،التخطيط ،ا’بتكار ،البحثية ،اÙلي،
الÓمادي ،العشسق ،الفلسسفة ،ا÷ديد ،الفيلم،
الكاتب ،ا÷بهة ،الشسق،

ع-م-ار ب-راه-م-ي-ة ،ل-ي-لى بن فرحات،
يلمسس ،بر ،رسسم ،ميم ،دياب طارق،
الفيل ،ا’مل ،لر ،يحي ،احيا ،اŸلل،
ع -دل ،ل.ل ،سس -م -ع ،دم ،ب -ون-ة ،ال،
نرسسل ،امريكا،

9

ت ح ب ل
ج ت ن م

أافقيا:

` 10

ا

ل ل غ

الحل  /كلمات متقاطعة

عموديا:

 )١علي حداد ،عدن ،ميل ،‹ ،ادمر،
ا ،⁄أافريل ،مراحل ،حليب ،بل ،بن،
رطل ،الو ،رن ،اسس ،لنا ،اف ،مراحل،
م- -ة ،ه- -رب ،ق -ل -ي -لﬁ ،رم ،مسس ،ي -ا،
ماي ،كامل ،ميتة ،العامل،
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ١٠٦ + ٣٠ + ١٠ + ٧٢ + ٤٠ + ٧٧
٤٦٩ = ٥٠ + ٩٨ + ٨٠
الحل  /تسسل وتثقف

ج/

ال -ب -ل -دان ال -ل -ذان ي-ت-ق-اسس-م-ان
شس ’Ó-ت ن -ي -اج -ارا ه -م-ا ك-ن-دا
وال - - - - -و’ي - - - - -ات اŸت - - - - -ح- - - - -دة
’مريكية.
ا أ

` 11

سس ة ا ل ف ي ل
ر ضس ب ت ا ك ل ا ت ي و ة
ا ي د ي د ج ل ا ك ب ل ي
ت ر ة سس ق ل ف ل ا ي شس ب
ق ع ا ل م ح ل ي ر ع م ر
م

ب

ة

ل ق

` 5

ا

`

ؤو

ي

ا

و

’ل - -وان ال- -ت- -ي
ك - -م ه - -و ع - -دد ا أ
يحتوي عليها قوسس قزح؟
أاهو ؟
أا  )٧( -سسبعة أالوان
ب  ) ٥( -خمسسة أالوان
ج  )٦( -سستة أالوان

`` 6

م

ا

ل ت

خ ط ي ط ل
م ا ل ل ا

ج هـ ع

اخت Èمعلوماتك

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6
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.
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` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ﬂرج سسينمائي راحل

١

3

٤

5

٦

٨

١٠

١١

1

ڤرين حميد
الكثير
هاواي
ياسسمين شسويخ

الكلمــات السسريــة

شس ل

للجزم

سسأام

وجع

سس -ر ب -اŒاه ا أ
’سس -ه-م
م -ب -ت -دئ -ا ب-ا◊رف م-ي-م
(م) ح- - - -ت - - -ى تصس - - -ل إا¤
ا◊رف ت -اء (ت) ل -ت-ج-د
الكلمة اŸفقودة.

ة

سسائل
حيوي
من ا’هل

جمع ريح

٨

٤
٩

ﬂرج
بالتلفزة
راحل

راية

٢

جمع
مدينة

١١

١٠٢٠

رقــــــــــم

نادر «م»

مرضس
معدي

23

البارحة
«م»
نقاشس «م»

٣

دردشسة
لسسهم
اأ

ي

٦

يواكب

’شس-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
’شس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لشساعر اندلسسي

د

ﬁافظة
سسورية
فنان
مصسري

لعبــــة الحـــروف

ق
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الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٩٧
ن- -ق- -ط- -ة ،وأا’ “ر ‘ رق- -م
واحد إا’ مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

ال ع د د
١ ٧ ٧٤ ٦

أافقيا

عموديا

 ) ١مصسدر سسينمائي جزائري
 ) ٢مÎشس- -ح سس- -اب- -ق ل- -ل- -رئ- -اسس -ة
اŸصسرية ،للنهي
 ) ٣والدة ،قارة صسفراء،
 ) ٤ق◊ ،Èن مبعÌة،
 ) ٥رفقة ،وجهة نظر ،اسسم جÓله «م»،
 ) ٦سسامر ،حرف نداء ،للندبة،
 ) ٧يلحق ،دولة افريقية ،سسقي،
 ) ٨مادة قاتلة ،مدينة عراقية ،ثلثا دير،
 ) ٩قادم «م» ،جوهر ،وبخ «م»،
 ) ١٠طري ،عاصسمة تربية اÿيل «م»،
 ) ١١مسس-لسس-ل ت-ل-ف-زي-و Êل-لبشسÒ
سسÓمي.

ﬂ ) ١رج سس- - -اب- - -ق ب - -ال - -ت - -ل - -ف - -زة
ا÷زائرية ،جواب،
 ) ٢ثلثا فشسل ،بلدية بو’ية ا÷زائر،
 ) ٣يقنط ،ضسم Òمنفصسل ،لفظ هاتفي
 ) ٤عدد ،متشسابهان ،ثلثا يعي،
 ) ٥رمز جÈي «م» للنداء ،النمر مبعÌة،
 ) ٦افك «م» ،يسساير،
 ) ٧انظف ،لفظ تلفو ،Êثلثا تقر
 ) ٨أاك Èمن القرية سسكانا ،للنصسب
«م» ،نصسف لرقم،
 ) ٩اسسم جÓلة ،مدخل،
 ) ١٠يضسيء «م»
‡ ) ١١ثلة جزائرية،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 16سسبتم : 1٩٥7 Èناشسدت جبهة التحرير
’· اŸتحدة ‘ جلسستها الثانية
الوطني ا أ
عشسرة النظر ‘ القضسية ا÷زائرية .
^  16سس -ب-ت-م : 1٩٥٩ ÈاعÎف ال -رئ -يسس
ال -ف -رنسس -ي ““شس -ارل دي -غ-ول““ ‘ تصس-ري-ح رسس-م-ي
بحق ا÷زائري ‘ Úتقرير مصسÒهم .

٢4

الفجر٠4.٥٥................:
الشسروق٠6.٣1..............:
الظهر1٢.4٣.................:
العصسر16.1٣................:
المغرب18.٥4...............:
العشسـاء٢٠.1٩.................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’حد  ٠6محرم  144٠هـ الموافق لـ  16سسبتمبر  ٢٠18م
ا أ

‘ عمليات نوعية Ÿفارز ا÷يشس الوطني الشسعبي

توقيف  4منقب Úعن الذهب ،حجز ﬂدرات،أاسصلحة وذخÒة

17746 Oó©dG

 33°ا÷زائر
 32°ا÷زائر

 31°وهران

 32°وهران

الثمن  1٠دج

29°

33°

france prix 1

حجزت كميات معتÈة من الكيف ‘ مناطق متفرقة بالو’ية

شصرطة وهران تواصصل حربها ضصد مروجي اıدرات ومتعاطيها
ت -واصس -ل شس -رط -ة وه -ران ح -رب -ه -ا
الضسروسس ضسد اıدرات ومتعاطيها،
خ-اصس-ة ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-جارة الكيف
’ق -راصس اŸه -ل -وسس -ة ال -ت -ي ت-ع-رف
وا أ
انتشسارا ‘ أاوسساط الشسباب.
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الشسعب ‘ /إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
أاوق - -فت م - -ف - -ارز ل - -ل - -ج - -يشس ال - -وط - -ن - -ي الشس- -ع- -ب- -ي
بتمÔاسست/ن.ع ،6.ي- -وم 14سس-بتم ،٢٠18 Èأارب-عة
( )٠4م -ن -ق -ب Úع -ن ال -ذهب ب-ح-وزت-ه-م ( )٠٥أاج-ه-زة
كشس- -ف ع -ن اŸع -ادن و( )٠4م- -ط -ارق ضس -غ -ط ،و ()٠1
مولد كهربائي.

...حجز  3٢كلغ من اıدرات و100غ من الكوكايÚ
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز مششÎكة للجيشض الوطني
الشش-ع-ب-ي وع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ،شش-خصش-ا بباتنة/ن.ع5
بحوزته  2390قرصض مهلوسض ،وحجزت ( )32كغ من الكيف
اŸع -ال -ج ب -ك -ل م -ن وه -ران وب -ج -اي-ة .و()100غ م - -ن م- -ادة

الكوكاي Úبع Úقزام/ن.ع .6و( )52قنطارا من أاوراق التبغ
بالوادي /ن.ع.4.
و‘ ن -فسض السش -ي -اق ،أاوق -ف ع -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن -ي
ومصشالح ا÷ماركÃ ،سشتغا Âوتيزي وزو وباتنة خمسشة
( )05أاششخاصض كان بحوزتهم أاربعة ( )04بنادق صشيد بدون
رخصشة.

...وإاحباط هجرة غ Òشصرعية  54شصخصصا

و‘ إاطار مكافحة الهجرة غ Òالششرعية أاحبط حراسض
السشواحل بوهران/ن.عﬁ 2.اولة هجرة غ Òششرعية لـ
( )47ششخصشا كانوا على م Ïقوارب مطاطية .كما ”
توقيف سشبعة ( )07مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات
ﬂتلفة بتلمسشان.

بعد أاقل من  48سساعة على وفاة الفنان العاŸي رشسيد طه

وق- -د ذك- -ر ب -ي -ان صش -ادر ع -ن خ -ل -ي -ة
اإلع Ó-م والتصش -ال ال -ت-اب-ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ة
Óمن الوطني بوهران ،أان فرقة
العامة ل أ
مكافحة اıدرات باŸصشلحة الولئية
ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ‚حت ‘ ت-ف-كيك
شش -ب -ك -ة إاج-رام-ي-ة م-ن-ظ-م-ة ،ت-خ-تصض ‘
ترويج اŸؤوثرات العقلية ،واعتقال ثÓثة
أافراد منها ،تÎاوح أاعمارهم ماب22 Ú
و 31سشنة ” ،وضشعهم ‘ التوقيف –ت
النظر إا ¤أان يتم عرضشهم على العدالة.
ونّ -ف-دت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وق-ي-ف بناءا على
–ري -ات م -ع -م -ق -ة ح -ول نشش -اط أاف -راد
ال -عصش -اب -ة ب -ات -خ -اذه -م أاح -د اŸسش -اك-ن
ببلدية حسشيان طوال كمخبأا لهم ،وذلك
ب-ع-د اسش-تصش-دار أام-ر ب-ال-ت-ف-ت-يشض داخله،
أافضشى إا ¤حجز  335قرصض مهلوسض من
ﬂت -ل -ف األن -واع (ك -ي -ت -ي -ل ،ب -ري -ق -ال،Ú
ريفوتريل) ،إا ¤جانب مبلغ ما‹ قدر
بـ 6100دي- -ن- -ار و 04أاسش -ل-ح-ة ب-يضش-اء
ﬁظ- - - -ورة م- - - -ن ﬂت- - - -ل- - - -ف األن - - -واع
واألح-ج-ام.ك-م-ا أال-قت مصش-ال-ح الشش-رطة
Óمن ا◊ضشري 05ألمن ولية وهران،
ل أ
القبضض على ششخصض يبلغ من العمر 40
سش -ن -ة ،وح-ج-ز ب-ح-وزت-ه 11ع-م-ود م-هيأاة

شسهار
ا

السصاحة الفنية تفقد اŸلحن واŸطرب جمال عÓم بباريسس
فقدت السساحة الفنية ظهر امسس
الفنان القبائلي جمال عÓن  ،الذي
وافته اŸنية بباريسس عن عمر ناهز
 71سسنة  ،و‘ اقل من  48سساعة على
رحيل الفنان ا÷زائري رشسيد طه
ب -ب -اريسس  ،ي -ن-زل خ Èوف-اة ال-ف-ن-ان
واŸل- -ح- -ن ج- -م- -ال عÓ- -م ه- -و ا’خ -ر
ك-الصس-اع-ق-ة ع-ل-ى ق-اع-ة ال-ت-ح-ري-ر ،
ب- -ع -د م -ع -ان -اة م -ع اŸرضس م -ن -ذ م -دة
طويلة  ،واشستهر الفقيد جمال عÓم
بنوعه اŸوسسيقي اŸميز وأاغانيه ذات
ال-ط-اب-ع ا’م-ازي-غ-ي ““ ال-ق-ب-ائ-ل-ي ““⁄ ،
ي -ح-د ع-ن-ه-ا ط-ول مسسÒت-ه ال-ف-ن-ي-ة ،
وظل وفيا للطابع ذاته ﬁافظا عليه
 ،م- -ا أاكسس- -ب- -ه بصس- -م- -ة –م -ل أاوت -اره
اŸوسسيقية.

ولد الفقيد جمال عÓم سشنة 1947
ب -ولي -ة ب -ج -اي -ة وت-ع-ل-م ف-ن-ون ال-ع-زف م-ن
م- - -درسش- - -ة اŸايسشÎو الشش - -ي - -خ الصش - -ادق
البجاوي  ،احد اهم العÓم اŸوسشيقية
‘ منطقة القبائل  ،و“كن اŸغني جمال
عÓم خÓل مسشÒته ان يسشافر ا ¤الضشفة
الخ-رى م-ن اŸت-وسش-ط ويصش-ن-ع ‚وم-ي-ت-ه
كفنان  ،ابهر ا÷مهور بطابعه اŸوسشيقي
وأا◊انه العذبة  ،التي Œول ‘ اصشول
الغنية القبائلية  ،ذات البعد الجتماعي
واإلنسشا ، Êفكان جديرا بأان يسشطع ‚مة
‘ اŸششهد الفني  ،ويسشمع بصشوته وأالته
اŸوسشيقية النغمة ا÷زائرية ذات الطابع

القبائلي ا ¤العاŸية .
اششتهر الفقيد بالتلح Úوالغناء معا ،
كما كان له دور كب ‘ Òالتوزيع اŸوسشيقي
للعديد من العمال الفنية لفنان Úششباب ،
ول ششك انه خÈته واحتكاكه بالفنانÚ
العاŸي Úمنحه ايضشا  ،اÈÿة والدراية ‘
م -ع -ان-ق-ة ال-ن-غ-م-ات الخ-رى  ،ح-يث ت-ع-ل-م
اŸوسش-ي-ق-ى الن-دلسش-ي-ة  ،وال-غ-ن-اء الشش-عبي
ال- -ذي ورث- -ه ايضش -ا م -ن اع -م -دة الغ -ن -ي -ة
الشش- -ع- -ب -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ام -ث -ال  ،الشش -ي -خ
حسشناوي أامششطوح  ،الصشادق البجاوي ،
الششيخ العنقى  ،بوجمعة العنقيسض وغÒهم
من رواد الغنية الششعبية  ،المر الذي
مكنه من البحث ايضشا عن متنفسض اخر
من النغمات الخرى فكان له حظ ‘
ت -ع -ل -م -ه -ا ب -ال -ك -ونسشÒف -ات -وار ب -ع -اصش -م-ة
ا◊مادي Úبجاية سشنوات السشتينيات .
‘ بداية مششواره الفني انتقل الفقيد
كغÒه من ابناء جيله من الفنان Úا¤

الششعب /ع Èوزير الثقافة عزالدين
ميهوبي عن تاثره البالغ إاثر انتقال الفنان
ا÷زائ -ري ال -ك-ب Òوأاح-د أاع-م-دة األغ-ن-ي-ة
القبائلية جمال عّÓم إا ¤جوار َرuبه بعد
م - -ع - -ان - -اة ط - -وي - -ل- -ة م- -ع اŸرضض ب- -أاح- -د
اŸسشتششفيات بباريسض (فرنسشا).
وقال ميهوبي ‘ برقية تعزية لعائلة
الراحل جمال عÓم ولكل العائلة الفنية،
تلقت ““الششعب““ نسشخة منها «:برحيل هذا

ال- -ف- -ن- -ان اŸت- -ع- -دد اŸواهب ،األغ- -ن- -ي -ة،
اŸسشرح ،السشينما ..تكون ا÷زائر فقدت
واحدا من األسشماء التي عرفت بحضشورها
الفني داخل وخارج الوطن ،ومن خÓل
سش-ع-ي-ه اŸت-واصش-ل وال-دؤووب ألج-ل ت-طوير
اŸوسشيقى ا÷زائرية والرتقاء باألغنية
القبائلية بفضشل معرفته العميقة Ãختلف
الطبوع واليقاعات اŸوسشيقية ‘ العا،⁄
فÎك رصشيدا هائ Óمن األعمال الفنية

»LGô©d øjódGQƒf

للÎويج بوزن 52غرام و 09كبسشولت من
ال -دواء م -ن ن -وع ل -وب-ريسش-ور ،إا ¤ج-انب
أاسش -ل -ح -ة ﬁظ-ورة م-ن ﬂت-ل-ف األن-واع
واألحجام  ،وقد “ت عملية التوقيف
بناءا على –ريات معمقة حول نششاط
اŸتورط ‘ ›ال بيع السشموم ” ،على
إاث -ره -ا وضش -ع خ -ط-ة ﬁك-م-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ،
أافضشت إا ¤توقيفه و–رير ضشده إاجراء
قضشائي أاحيل Ãوجبه على العدالة.
و‘ ذات اإلط - - - - - -ار “ك - - - - - -نت ذات
اŸصشالح ‘ عملية ‡اثلة ،من اإليقاع
بششخصض يبلغ من العمر30سشنة ،حجز
بحوزته  04أاعمدة من الكيف اŸعالج
م -ه-ي-أاة ل-لÎوي-ج و 03أاق -راصض م -ن ن -وع
برقابرين ،فيما ” –رير ضشده إاجراء

قضشائي أاحيل Ãوجبه إا ¤العدالة .كما
Óم- -ن
“ّك - -نت مصش- -ال- -ح الشش- -رط- -ة ل - -أ
لم -ن ولي -ة وه -ران م-ن
ا◊ضشري 07أ
حجز  5000قارورة من اŸششروبات
لن- -واع
ال- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ا أ
لحجام ،وذلك بناءا على –ريات
وا أ
معمقة حول نششاط مششبوه ‘ ›ال
اŸت-اج-رة غ Òشش-رع-ي-ة ب-اŸشش-روب-ات
الكحولية داخل مسشكن مهجور على
مسشتوى حي الدرب  ،وأافضشت عملية
أاخ -رى ل-ذات اŸصش-ال-ح ع-ل-ى مسش-ت-وى
إاق -ل -ي -م الخ -تصش-اصض إا ¤ح-ج-ز 1250
قارورة من اŸششروبات الكحولية من
لن -واع ،ك-انت ﬂب-أاة داخ-ل
ﬂت -ل -ف ا أ
أاحد اŸسشاكن.
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عاصشمة ا÷ن واÓŸئكة واسشتقر بباريسض
،يششتغل ‘ احد مسشارحها وبالضشبط ‘
مدينة مارسشيليا اين تعرف على فنانÚ
ام -ث -ال ج -ورج م-وسش-ت-اك-ي  ،ال-ذي ت-رب-ط-ه
عÓقات وطيدة مع العديد من الفنانÚ
واŸسشرحي Úا÷زائريÚ
‘ سشنة  1971عاد ا ¤ارضض الوطن
واشش-ت-غ-ل ك-م-ق-دم اخ-ب-ار ب-ال-ق-ناة الذاعية
الثالثة  ،الفرصشة التي منحته الكث Òمن
ال -ع Ó-ق -ات م -ع شش -خصش -ي-ات ك-بÒة ام-ث-ال
الرسشام العاŸي اسشياخم  ،وعضشو ا–اد
الكتاب ا÷زائري Úصشاحب رائعة ‚مة
الروائي كاتب ياسش ، Úكانت كلمات جمال
عÓم تدخل ضشمن اطار الغا ÊاŸلتزمة
 ،التي تغنت با◊ب وا◊رية والتسشامح
وŒسشيد اÙبة ب Úالناسض  ،وظل وفيا
لطابعه الغنائي ملحنا ومغنيا  ،كما ادى
بعضض الغا Êالششعبية باللغة العربية ،
وظل على نهجه وفيا ومتسشاﬁا مع الخر
،رسشالته نبيلة ل غبار عليها
لعل اول البوم اطلقه جمال عÓم هو
البوم ““ مارا ديوغال ““ الذي انتششر كلمح
الÈق وأاصشبحت البيوت واإلذاعة الوطنية
ترسشل مقاطع منه ع Èالث ، Òثم انتقل
ا ¤البوم ““ سشي سشليمان ““  ،ثم ““سشاليمو ““
ه -ذا الخ Òن -ال ب -واسش -ط-ت-ه ع-دة ج-وائ-ز
عاŸية
‘ انتظار وصشول جثمانه من فرنسشا ،
سشيوارى الÌى Ãسشقط رأاسشه ببجاية ،
وبوفاته تكون السشاحة الفنية قد فقدت
قامة غنائية اهدت الفضشاء الفني احلى
اŸقطوعات والسشطوانات.

ميهوبي :ترك رصصيدا هائ Óمن األعمال الفنية واسصعة اإلنتشصار
ذات اإلنتششار الواسشع ،من بينها جوهرة““.
وك -ان وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ،م-ت-اب-ع-ا ل-ل-وضش-ع
الصش -ح -ي ل -ل -ف -ق -ي -د ،ح -يث زاره ب -ب -ج -اي-ة
وأاششرف على ا◊فل التكرÁي الذي أاقيم
على ششرفه باŸسشرح ا÷هوي ببجاية ،كما
ظ- -ل ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ◊ق -وق اŸؤول -ف
وا◊قوق اÛاورة مرافقا له طيلة فÎة
العÓج.
الشسعب ٢٠18/٠٩/16

