أاكد أان ا÷زائر ‡ثلة ‘ الرئيسس بؤتفليقة تتؤ¤
اŸهمـة السصامية Ÿنسصق الؤقاية من التطـرف

مسساه ـ ـل مـ ـن نيويـ ـ ـورك:
بÓدنا تبقي عل ـ ـى مسستـ ـ ـوى عـ ـال
من أليقظة ‘ مكافحـة أإ’ره ـ ـاب بإافريقـيا
ISSN 1111-0449

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

اÿميسس ﬁ 1٧رم  1٤٤0هـ اŸؤافق لـ  2٧سصبتم201٨ Èم

العدد1٧٧٥٥:

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸؤقع ا إ

france prix 1

رئيــــــسس ا÷مهؤريـــــة يــــــÎأاسس ›ـــــــلسس الـــــــؤزراء

أŸصسادقـة علـى مشسروع قانون أŸالية  ٢٠١٩باعتمـاد
سسعر مرجعـي  ٥٠دو’رأ للÈميـل ونسسبـة  ‰ـو ٪٢,6
أ◊يط ـة إ’عـ ـدأد ميزأني ـ ـ ـة ألسسنـ ـ ـ ـة
ألقادمة Ÿوأجهة تقلبات سسوق ألنفط

^ –ـ ـ ـرير أÿدمـ ـ ـة ألعموميـ ـ ـة مـ ـ ـن أأعب ـ ـ ـاء ألÈوقرأطيـ ـ ـة ^ تعزي ـ ـز أ◊ـ ـ ـ ـوأر أسستجابـ ـ ـة لتطلعـ ـ ـات أ Ÿـ ـ ـ ـ ـوأطنÚ
^ تعميـ ـ ـق أإ’صسÓحـ ـات Ãرأعـاة ألع ـ ـ ـدألة أ’جتماعيـ ـ ـ ـة ^ ترقي ـ ـ ـة ألصسـ ـادرأت خ ـ ـارج أÙروق ـات
لو ¤مؤبيليسس لكرة القدم
الرابطة اÎÙفة ا أ

قم ـ ـة وأعـ ـ ـ ـدة
ب Úوفاق سسطيف
وشسبيبة ألقبائل

صصـــ3
1ـ
2ـــ0ـ

QÜÉƒ` ``` ```Ñ` N` æ÷GCG

صصـــ2ــــ0ـــ-ــــ3ــــ0

تشصجيعا للمقصصد السصياحي

مسسـ ـ ـ ـ ـالك جدي ـ ـ ـ ـ ـدة لنشسـ ـ ـ ـاط
أأصسح ـ ـاب ألوك ـ ـ ـا’ت بتن ـ ـ ـ ـ ـدوف

صصـــ3
0ـ
9ـــ0ـ

ال ّسصف Òلؤؤي عيسصى:

دولة فلسسط Úمقبلة على
معركة أك Èضسد أ’حتÓل
صصـــ3
1ـ
1ـــ0ـ

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

» æW h

ألخميسس  27سسبتم 2018 Èم
ألموأفق لـ  17محرم  1440هـ

رئيسس ا÷مهورية يÎأاسس ›لسس الوزراء

ألعدد
17755

02

أŸصسادقة على مشسروع قانون أŸالية  ٢٠١٩باعتماد سسعر مرجعي  ٥٠دولرأ للÈميل
ا◊يطة ’عداد ميزانية السسنة القادمة Ÿواجهة تقلبات سسوق النفط

اج- - - -ت- - - -م - - -ع ›لسس ال - - -وزراء امسس
با÷زائر العاصسمة –ت رئاسسة رئيسس
ا÷مهورية ،السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة و أاصسدر ‘ أاعقابه بيانا فيما
يلي نصسه الكامل:
«ت -رأسس ف -خ -ام -ة ألسس -ي -د ع -ب -د أل -ع -زي -ز
لربعاء
بوتفليقة ،رئيسس أ÷مهورية ،أمسس أ أ
 26سسبتم 2018 ÈأŸوأفق ل ﬁ 16رم
 1440أجتماعا Ûلسس ألوزرأء.
وأسس -ت-ه-ل ›لسس أل-وزرأء ج-دول أشس-غ-ال-ه
بالدرأسسة و أŸصسادقة على مشسروع قانون
أŸالية  2019ألذي قدمه وزير أŸالية.
مشسروع ألقانون ،ألذي ” إأعدأده على
أسس -اسس ت -خ -ط-ي-ط أق-تصس-ادي ك-ل-ي م-ت-وخ-ي
أ◊ذر من خÓل أعتماد سسعر بÎول ب 50
دولرأ للÈميل ونسسبة ‰و ب 6ر ،%2ونسسبة
تضسخم بـ  4,5ـ  ،%4يتوقع إأيرأدأت مالية
Ãب -ل -غ  6508م -ل -ي -ار دج (ب-ارت-ف-اع ط-ف-ي-ف
مقارنة بسسنة 2018منها  2714مليار دج من
أ÷باية ألبÎولية.
وتقدر ألنفقات أŸالية  8557مليار دج أي
بانخفاضس طفيف مقارنة بالسسنة أ÷ارية
 ‘ 2018ح Úسسيسسجل ألرصسيد ألجما‹
ل-ل-خ-زي-نة سسنة  2019ع-ج-زأ ب-ح-وأ‹ 2200
مليار دج.
وتبلغ نفقات ألتسسي› Òموع  4954مليار
دج أي ب -ارت -ف -اع ط-ف-ي-ف ن-اج-م ع-ن أل-وضس-ع
لم -ن -ي ب -ا◊دود وك -ذأ رف -ع أل -ت -ح -وي Ó-ت
أأ
ألجتماعية ألتي سستبلغ  1763مليار دج أي
ما يقارب % 21من أجما‹ ميزأنية ألدولة.
وسس - -ت - -غ - -ط- -ي أع- -ت- -م- -ادأت أŸي- -زأن- -ي- -ة
للتحويÓت ألجتماعية بصسفة خاصسة:
) (Iأك Ìمن  445مليار دج موجهة لدعم
لسسر )ii( ،حوأ‹  290مليار دج موجهة
أأ
Ÿنح ألتقاعد أضسافة أعتماد دعم بقيمة
 500مليار دج للصسندوق ألوطني للتقاعد)
و( )IIIحوأ‹ 33مليار دج للسسياسسة ألعامة
ل -لصس -ح-ة و ( )IVأزي - -د م- -ن  350م-ل-يار دج
ل -لسس -ي -اسس -ة أل -ع-ام-ة ل-لسس-ك-ن (يضس-اف أل-ي-ه-ا
ح- -وأ‹  300م -ل -ي -ار دج ﬂصسصس -ة ل -ن-فسس
أل- -ق -ط -اع م -ن ط -رف ألصس -ن -دوق أل -وط -ن -ي
لÓسستثمار).
وسستقدر ميزأنية ألتجهيز ب  3602مليار
دج من أعتمادأت ألدفع و  2600مليار دج
م - -ن رخصس ألÈأم- -ج أŸوج- -ه- -ة Ÿشس- -اري- -ع
جديدة أو عمليات إأعادة تقييم.
إأن ألن -خ -ف -اضس أل -ط -ف -ي -ف ‘ أل -ق -ي -م -ة
لسسمية Ÿيزأنية ألتجهيز ل يعكسس ترأجعا
أإ
‘ ألسس -ي-اسس-ة أل-ع-ام-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار وإأ‰ا ه-و
ن -اج -م أسس -اسس-ا ع-ن أن-خ-ف-اضس ب-ح-وأ‹ 300
مليار دج لÓعتمادأت ألتي خصسصست ألسسنة
ألسس-اب-ق-ة ل-ت-ط-ه Òأل-دي-ون أŸسس-ت-ح-ق-ة على
ألدولة.
وت-ؤوك-د ت-رك-ي-ب-ة م-ي-زأن-ي-ة أل-ت-ج-ه-ي-ز لسسنة
 2019أسس -ت -م-رأر أل-ت-زأم أل-دول-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
ألقتصسادية وألجتماعية لسسيما من خÓل
تخصسيصس )I( :مبلغ  625مليار دج لدعم
ألتنمية ألبشسرية و ( )IIحوأ‹  1000مليار
لشس -ك -ال ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
دج ل -ل -دع -م أŸت -ع -دد أ أ
ألق -تصس -ادي-ة و ( )IIIم -ب -ل-غ  100م-ل-يار دج
Ÿسساعدة ألتنمية أÙلية.
و‘ شس -ق-ه أل-تشس-ري-ع-ي ،ي-ق-تصس-ر مشسروع
قانون أŸالية للسسنة أŸقبلة على أجرأءأت
م -وج -ه -ة أسس -اسس -ا ل -ت -حسس Úتسس -ي ÒأŸال-ي-ة
ألعمومية وكذأ مكافحة ألغشس .وهناك أيضسا

ب-غ-ي-ة ضس-م-ان م-وأرد م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ل-ل-ب-لد
لتمويل ألتنمية ألوطنية.
كما طلب رئيسس ألدولة بإاعطاء دفع قوي
لتطوير ألطاقات أŸتجددة وألتي ” منذ 3
سسنوأت أعتماد برنامج هام بشسأانها.

تصسنيف أأرأضس فÓحية

أج- -رأءأت لصس- -ال- -ح أل- -ت- -ن -م -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر
أل -ت -خ -ف-يضس أل-ت-ام ل-ل-ف-وأئ-د ع-ل-ى أل-ق-روضس
أل-ب-ن-ك-ي-ة أŸوج-ه-ة ل-وك-ال-ة –سس Úوت-طوير
ألسسكن من أجل بناء  90.000وحدة جديدة.
و ⁄ي -رد ‘ مشس -روع ق -ان -ون أŸال -ي -ة لسس -ن-ة
 2019أقÎأح أي رسسم جديد أو زيادة ‘
أÿدمات ألعمومية.

مشس -روع-ي أل-ق-ان-ون ه-اذي-ن ،أشس -ار رئ -يسس
أ÷مهورية إأ ¤أ◊يطة أŸتوخاة ‘ إأعدأد
مشسروع أŸيزأنية للسسنة أŸقبلة وذلك من
أج -ل وضس -ع أل -ب -ل -د ‘ م-ن-أاى ع-ن أل-ت-ق-ل-ب-ات
أŸمكنة لسسوق ألنفط ألعاŸي .كما كشسف
رئيسس ألدولة عن بدأية تطبيق تعليماته من
أجل ترشسيد ألنفقات ألعمومية للدولة.

جهود ألدولة متوأصسلة
من أأجل ألتنمية

Œند للمحافظة على مسستوى
ألتنمية ألبشسرية

بعدها ،درسس و صسادق ›لسس ألوزرأء
على مشسروع قانون تسسوية أŸيزأنية لسسنة
.2016
لحكام
وجاء إأعدأد هذأ أŸشسروع وفقا أ
أل -دسس -ت -ور ح -ت -ى ي-تسس-ن-ى ل-لŸÈان م-رأق-ب-ة
تنفيذ ميزأنية ألدولة أŸصسادق عليها لسسنة
 .2016و سسيكون هذأ ألنصس مرفقا بتقرير
Ûلسس أÙاسس -ب -ة ب -خصس -وصس أل -ن -ف -ق -ات
ألعمومية ذأتها.
وب -خصس -وصس أŸسس-اءل-ة ،يÈز مشس - - -روع
أل -ق -ان -ون أن م-ي-زأن-ي-ة سس-ن-ة  2016تضسمنت
إأي -رأدأت Ãب-ل-غ  5026م -ل-ي-ار دج و ن-ف-ق-ات
Ãب -ل-غ  6543م- -ل- -ي- -ار دج و ك- -ذأ ع -ج -ز ‘
أŸيزأنية بقيمة  1517مليار دج.
وبالرغم من ألسسياق أŸا‹ ألصسعب ألذي
م-ي-ز تنفيذها ،سس-ج-لت أŸي-زأن-ية ألعمومية
لـ 2016م -وأصس -ل -ة ج -ه -ود أل -دول-ة م-ن أج-ل
ألتنمية وهو ما يتجلى من خÓل أسستÓم:
()iأزيد من  1200مؤوسسسسة تربوية جديدة
و  300مطعم ونصسف أقامة لفائدة قطاع
ألÎبية ألوطنية› )ii( ،موع  43.000مقعد
بيدأغوجي و  23.000سسرير جديد لفائدة
قطاع ألتعليم ألعا‹ )iii( ،و كذأ أسستكمال
 288.000مسس- -ك- -ن- -ا و ألن- -ط Ó-ق ‘ أ‚از
 98.000وحدة سسكنية أخرى.
ع- -قب مصس- -ادق- -ة ›لسس أل- -وزرأء ع- -ل -ى

ك- -م- -ا أغ- -ت- -ن -م رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ه -ذه
ألفرصسة للتأاكيد بأان ألدولة سستوأصسل جهود
ألبناء ألوطني ‘ كل أÛالت.
وقال رئيسس أ÷مهورية أنه «يجب على
أ÷زأئر أبتدأء من ألن ألتجند أك Ìمن
أج -ل أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ت -ن -م-ي-ة
ألبشسرية و كذأ –سسينه ،خصسوصسا وأن عدد
ألسسكان يزدأد سسنويا بأاك Ìمن مليون نسسمة
وأن أ÷زأئ -ر ل -دي -ه -ا أل -وسس -ائ -ل ل -رف-ع ه-ذأ
ألتحدي».
وأضساف رئيسس أ÷مهورية «وعليه يجب
ع- -ل -ي -ن -ا ت -ع -م -ي -ق ألصس Ó-ح -ات أل -ت -ي “ت
لن ه -ذه
م -ب -اشس -رت -ه -ا ‘ سس -ائ -ر أÛالت أ
ألصسÓحات سستضسمن عدألة أجتماعية أكÈ
و م- -زي- -دأ م- -ن ألشس- -ف- -اف -ي -ة و أل -ف -ع -ال -ي -ة و
لنصس -اف .ك -م -ا ت -ك -ف -ل خ -دم -ة ع -م -وم -ي-ة
أإ
م -ت -ح -ررة أك Ìم -ن أع -ب-اء أل-بÒوق-رأط-ي-ة و
سس-ت-م-ك-ن أيضس-ا م-ن ت-رق-ي-ة لم-رك-زي-ة فعلية
تتيح –سس Úألنصسات وأ◊وأر و أ◊لول من
ط-رف ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة أم-ام ت-ط-لعات
أŸوأطن.»Ú
كما أوضسح رئيسس أ÷مهورية «و‘ نفسس
ألوقت ،ي - -جب أن ي- -ك- -ون ت- -ث- -م ÚألÌوأت
ألوطنية وعروضس ألعمل وترقية ألصسادرأت
خارج أÙروقات موأزيا و بشسكل مكثف
Ÿسساهمة أŸسستثمرين أÙلي Úو شسركائنا

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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فنيدسس بن بلة

لج -انب وه -و م -ا يسس -ت-دع-ي م-ن أ◊ك-وم-ة
أأ
ألسس - -ت - -م - -رأر وألسس- -رأع ‘ –سس Úم- -ن- -اخ
ألعمال ‘ ألبلد».
وخ-ت-م رئ-يسس أل-دول-ة مÓ-ح-ظ-ات-ه بالقول
«هذه جملة من ألورشسات ألكÈى ألتي ل
يجب أن تلهينا عنها أŸوأعيد ألسسياسسية
ألوطنية أيا كانت أهميتها .ورشسات أنتظر
منها نتائج ملموسسة و سسريعة».

أŸصسادقة على  ٣مرأسسيم
وتابع ›لسس ألوزرأء أشسغاله باŸصسادقة
بعد ألدرأسسة على ثÓثة مرأسسيم رئاسسية
تخصس عقود أسستكشساف وأسستغÓل حقول
نفطية.
ويتعلق أŸرسسوم ألول بعقد ” إأبرأمه
‘ يناير  2018ما ب Úسسوناطرأك كشسريك
لغلبية و شسركة «سسيبسسا» لتمديد ألنتاج
با أ
‘ أ◊ق- - - - -ل أŸسس - - - -م - - - -ى «رورد أÿروف»
وسس -ي -خصسصس ل -ه -ذأ ألسس-ت-ث-م-ار ح-وأ‹ 2ر1
مليار دولر أمريكي.
أŸرسسوم ألثا Êيخصس ملحق عقد يجمع
لغ- -ل- -ب- -ي- -ة
ب Úسس - -ون - -اط - -رأك كشس- -ريك ب- -ا أ
وشس -ري-ك-ي-ه-ا «ت-وت-ال» و»ري-بسس-ول» م-ن أج-ل
ألسستكشساف و أسستغÓل أÙيط أŸسسمى
«ت Úف -وي-ي ت-اب-ن-ك-ورت  »IIب-اسس-ت-ث-مار يقدر
بـ 320مليون دولر أمريكي.
لخ Òف -ي -ت -ي -ح
أم- -ا أŸرسس- -وم أل- -ث -الث وأ أ
لل -غ -اء أŸسس-ب-ق ل-ع-ق-د ي-رب-ط سس-ون-اط-رأك
أإ
بشسريكيها «توتال» و «ريبسسول» ‘ أسستغÓل
ﬁيط سسابق يسسمى «ت Úفويي» إأذ يسسمح
للغاء بتنفيذ ألعقد أŸتعلق Ãحيط
هذأ أ إ
«ت Úفويي تابنكورت .»II
وÃن---اسس---ب---ة درأسس---ة ه---ذه أل---نصس---وصس
ألثÓث ،حث رئ--يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ألسسيد
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة أ◊كومة وخاصسة
مسسؤوو‹ قطاع ألطاقة على تكثيف جهود
أسستكشساف طاقات ألبلد من أÙروقات

ه- - -ذأ و صس- - -ادق ›لسس أل- - -وزرأء ب- - -ع - -د
أل -درأسس-ة ع-ل-ى م-رسس-وم Úي-ت-ع-ل-ق-ان ب-إال-غ-اء
تصسنيف أرأضس فÓحية ‘ وليات وهرأن
وتبسسة وسسكيكدة.
و” إأج - -رأءأت إأل - -غ - -اء تصس - -ن - -ي- -ف ه- -ذه
لرأضس -ي م -ن ق -ب -ل ف -رق ﬁل -ي -ة م -ت -ع-ددة
أأ
ألقطاعات ثم من طرف ÷ان وطنية ،بعد
لوأمر رئيسس أ÷مهورية ،من
ألتحقق طبقا أ
ألطابع ألفÓحي ألهامشسي لهذه ألرأضسي .
لو ¤أŸقدرة بـ 120
وتوجه أŸسساحة أ أ
ه -ك -ت -ار ب -ب-ل-دي-ة ط-ف-رأوي ‘ ولي-ة وه-رأن
ل‚از مصس -ن -ع لÎك -يب ألسس-ي-ارأت م-ن ق-ب-ل
إ
شسركة «بيجو» مع شسريكﬁ Úلي Úيحوزأن
لمر باسستثمار قيمته
على ألغلبية و يتعلق أ أ
4ر 16م -ل -ي -ار دج سس -ي -م-ك-ن م-ن ت-وف Òأل-ف
م -نصسب شس -غ -ل م -ب-اشس-ر ب-اŸوق-ع ألصس-ن-اع-ي
و 4.000م- -نصسب شس- -غ- -ل غ Òم- -ب- -اشس- -ر ‘
أŸنطقة.
لخريان و
هذأ و تخصسصس أŸسساحتان أ أ
وأŸق- -درت- -ان ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ بـ  150هكتار
ببلدية بكوشس ÿضسر ولية سسكيكدة و 487
ل‚از
هكتار ببلدية ألعوينات بولية تبسسة إ
Óسسمدة ألفوسسفاتية.
مصسنع Úهام Úل أ
وتعد هاتان ألوحدتان جزًء من مشسروع
صسناعي ومنجمي ضسخم يسسمح برفع أنتاج
ألفوسسفات على مسستوى حقل وأدي هضسبة
ب- -ولي- -ة ت -بسس -ة وك -ذأ ت -ط -وي -ر –وي -ل ه -ذأ
لسسمدة على مسستوى
أŸعدن إأﬂ ¤تلف أ أ
أŸصسانع ألثÓثة أŸقرر أ‚ازها بوليات
تبسسة وسسوق أهرأسس وسسكيكدة.
وسس -ي -ت -م أ‚از ه-ذأ أŸشس-روع أŸت-ك-ام-ل
بالشسرأكة ب Úمؤوسسسسات جزأئرية وصسينية
وتبلغ قيمة هذأ ألسستثمار أك Ìمن  6مليار
دولر بحيث سسيسسمح بتوف Òحوأ‹ 20.000
منصسب شسغل مباشسر وغ Òمباشسر لفائدة
سسكان وليات تبسسة وسسوق أهرأسس وعنابة
وسسكيكدة.

تعديل أŸرسسوم ألرئاسسي حول
أŸقاطعات أإلدأرية
كما أسستمع ›لسس ألوزرأء ووفق على
أقÎأح ل-لسس-ي-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اعات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-عمرأنية تضسمن تعديل
أŸرسس -وم أل-رئ-اسس-ي أŸت-ع-ل-ق ب-اŸق-اط-ع-ات
ألدأرية ‘ بعضس ألوليات.
وتضسمن هذأ ألقÎأح تعزيز صسÓحيات
ألولة أŸنتدب Úبغية تقريب أŸرفق ألعام
من أŸوأطن Úأك.Ì
وسسيكون لهذأ ألتحول أنعكاسسات إأيجابية
ع -ل-ى أل-تسس-ي Òوأل-ت-ن-م-ي-ة خ-اصس-ة ‘ ولي-ات
أ÷نوب ألتي تعززت ‘  2014باسستحدأث
مقاطعات أدأرية يسسÒها ولة منتدبون.
لخ Òأختتم ›لسس ألوزرأء أشسغاله
و‘ أ أ
ب -اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ق -رأرأت ف -ردي-ة ت-ت-ع-ل-ق
بالوظائف أŸدنية ألسسامية.
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وفاة الرئيسس الفيتنامي

رهانات...و–ديات
^ فنيدسس بن بلة
شسكلت تعليمات رئيسس ا÷مهورية وتوجيهاته ‘ اجتماع ›لسس الوزراء
أامسس خارطة طريق للمرحلة القادمة التي –ضسر ا÷زائر نفسسها Ÿواجهة
’ولويات واŸصساريف
صسعوباتها وتعقيداتها اعتمادا على الرشسادة ‘ –ديد ا أ
’مور تنفلت إا ¤درجة تضسعها ‘ متاعب تخلصست منها بحكمة
دون ترك ا أ
وبعد نظر واسستشسراف.
قال الرئيسس بصسرامة وهو يسستمع لعرضس قانون اŸالية  ،2019متوقفا عند
ادق ال -ت -ف -اصس -ي -ل ان -ه ’ ب -د م -ن م -راع-اة ا◊ي-ط-ة وال-ت-ا ‘ Êإاع-داد مشس-روع
اŸيزانية يأاخذ ‘ ا◊سسبان تداعيات انهيار البÎول وما أاحدثته من متاعب
’مام باسستقÓلية قرار وسسيادته
تفرضس اخذ الدروسس منها وا’نطÓق نحو ا أ
’خر وامÓءاته.
دون اتكالية على ا آ
ليسست هذه اŸرة التي يشسدد فيها رئيسس ا÷مهورية على هذا اŸعطى
’جراءات ا’حÎازية
مطالبا ا◊كومة Ãزيد من ا’جتهاد ‘ سسبيل ترجمة ا إ
التي اتخذت ‘ مرحلة سسابقة غداة انخفاضس سسعر الذهب ا’سسود .وهي
إاجراءات اظهرت من خÓلها البÓد رؤويتها السسديدة ‘ التعامل مع الطارئ
’بقاء على ا÷هد الوطني من
وتوظيف ما توفر لديها من امكانيات ‘ سسبيل ا إ
اج-ل ال-ن-م-و وال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشس-ري-ة اŸسس-ت-دÁة معيار التقدم ومقياسس
’‡ية
’طÓق.وهي مسسالة وجدت التنويه من قبل اŸنظمة ا أ
التطور على ا إ
ووكا’تها اıتصسة اخرها الÈنامج ا’‰ائي»بنود» الذي يعÎف على ا Ÿأ
Ó
’خرين اخذ التجربة
Ãا حققته ا÷زائر من تطور ‘ هذا اÛال داعيا ا آ
ا÷زائرية مرجعية .
لكن ا÷زائر  ⁄تتوقف عند هذا ا◊د وتكتفي Ãا حققته.بل اتخذت من
هذا ا’‚از مكسسبا لتحقيق اŸزيد متجندة اك ‘ Ìسسبيل اÙافظة على
مسستوى التنمية البشسرية و– ’ ⁄سسينها اك Ìمسستقب Óخدمة ◊اجيات سسكان
‘ تزايد باك Ìمن مليون نسسمة سسنويا.
والتحدي الذي ترفعه ا÷زائر يتحقق بإاصسÓحات مسستمرة طالب رئيسس
ا÷مهورية بتعميقها وتوسسيع مداها وأاهدافها وا’نفتاح على مبادرات اكÌ
بنائية وواقعية و‚اعة تتضسمن اŸبدا اŸقدسس الذي وضسع مرجعيته نوفمÈ
وتبقى البÓد وفية له بتعاقب الرؤوسساء وا◊كومات :العدالة ا’جتماعية .وهي
مسسالة عاد اليها رئيسس ا÷مهورية موجها تعليمات صسارمة ‘ هذا اÛال
’نصس-اف خ-دم-ة Ÿواط-ن شس-غ-وف ي-ن-ت-ظر
م-ط-ال-ب-ا ب-اŸزي-د م-ن الشس-ف-اف-ي-ة وا إ
’دارة بهمومه ومشساكله وقضساياه بعيدا عن
بأاقصسى درجة الصس Èان تتكفل ا إ
البÒوقراطية التي هي بدورها مطالبة ا’ن وليسس غدا بالتفتح والتحرر من
‡ارسسات تعيق مسسار البناء الوطني وتذهب ‘ ا’Œاه اŸعاكسس ÷هود دولة
’صسعدة من اجل التطور والتفتح دون التنازل عن
تخوضس معارك على كافة ا أ
قيم أاصسالتها ،هويتها وسسيادتها مهما كلفها من ثمن.

تعزيز صسÓحيات الو’ة اŸنتدب Úلتقريب اŸرفق العام من اŸواطن

و’يات منتدبة ‘ اأ’فق بالهضضاب العليا
وترقية مقاطعات ا÷نوب إا ¤و’يات

سس -ت -ت -ع -زز م -ن -ط -ق -ة ال -هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا
ب -اسس -ت-ح-داث و’ي-ات م-ن-ت-دب-ة ج-دي-دة
ت -دع -م ت -لك ال -ت-ي ت-ت-واج-د ‘ ا÷ن-وب
’و ¤ال-ت-ي
ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن اŸرح-ل-ة ا أ
شسرع فيها سسنة  2015وسسمحت بتنصسيب
 10و’ي -ات م -ن -ت -دب -ة م -وزع -ة ع -ل-ى 8
و’يات جنوبية ،وتأاتي اŸرحلة الثانية
ب-اسس-ت-ح-داث و’ي-ات م-نتدبة جديدة ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-هضس-اب العليا ،ق-ب-ل ال-تمهيد
÷ع -ل ه-ذه ال-و’ي-ات اŸن-ت-دب-ة و’ي-ات
قائمة بذاتها ‘ اŸرحلة الثالثة ،تقييم
أادائها وتوسسيع مهامها وصسÓحياتها.

نورالدين لعراجي
وافق ›لسس الوزراء امسس ا’ربعاء على
اقÎاح ت -ع -دي -ل اŸرسس -وم ال -رئ-اسس-ي اŸت-ع-ل-ق
باŸقاطعات اإ’دارية ‘ عدد من الو’يات
ل -ت-ع-زي-ز صسÓ-ح-ي-ات ال-و’ة اŸن-ت-دب Úب-ه-دف
تقريب اŸرفق العام من اŸواطن ،باعتبار
الوا‹ Áثل السسلطة التنفيذية على مسستوى
و’يته وتعود اليه الكلمة ا’خÒة ‘ “ثيل
الدولة على احسسن وجه Œ ،سسيدا للخيارات
التي راهن عليها رئيسس ا÷مهورية وجعلها
من ا’ولويات ‘ دفع عجلة التنمية اÙلية
وتقريب اŸرفق العام من اŸواطن  ،وهذا لن
يتأاتى ا’ بتعزيز صسÓحيات الو’ة اŸنتدبÚ
للجمهورية.
ال -تصس -ور ال -ذي ج-اء ب-ه ال-ب-ي-ان سس-ت-ك-ون ل-ه
ان-ع-ك-اسس-ات اي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى ال-تسس-ي Òوال-ت-ن-مية
خ -اصس -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى ا÷ن-وب ال-ك-ب Òن-ظ-را
للخصسوصسية ا’جتماعية التي تسسود اŸناطق
ا◊دودي-ة الصس-ح-راوي-ة سس-ي-م-ا اب-ت-عاد الدوائر
عن مقر الو’ية Ãسسافات تقارب 700كلم،
ا’مر الذي جعل التفك ‘ Òهذا التقسسيم اكÌ
م -ن ضس -روري  ،خ -دم -ة ل -لسس -ك -ان ،وال -ت -ن -م-ي-ة
اÙلية.
رسس- -م رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ‘ ،اجتماع ›لسس الوزراء بتاريخ 7
م- - -اي  ،2014م- -ع- -اﬂ ⁄ط- -ط اسسÎات -ي -ج -ي
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ا÷ن -وب
وال - -هضس- -اب ال- -ع- -ل- -ي- -ا ي- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ثÓ- -ث

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

مراحل.،ا’مر الذي من خÓله Áكن تقييم
ال -ت -ج -رب -ة وإاسس -ق -اط -ه-ا ع-ل-ى ب-ق-ي-ة اŸن-اط-ق
ا’خرى اŸقرر دعمها ‘ الهضساب العليا
بنفسس التجربة.
وق -د اع -ل -ن وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية نورالدين بدوي ‘ وقت سسابق أان
التقسسيم اإ’داري ا÷ديد سسوف يقدم على
مسستوى الŸÈان بغرفتيه «‘ حينه» ،مؤوكدا
أان دائ -رت -ه ال -وزاري -ة درسست ق -ائ -م-ة ال-دوائ-ر
اŸع- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -هضس -اب ال -ع -ل -ي -ا
ب -اسس -ت -ح-داث و’ي-ات م-ن-ت-دب-ة ج-دي-دة ،وأان
Œسس -ي -د ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ي-ت-م «وف-ق-ا Ÿع-ايÒ
م-وضس-وع-ي-ة ت-ت-م-اشس-ى وا’سس-ت-ج-ابة Ÿتطلبات
ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ت-نشس-ده-ا السس-ل-ط-ات
العمومية».
وقد عاشست قبة الŸÈان ‘ وقت سسابق
الكث Òمن اŸطالب حول اŸوضسوع ،حرصس
فيها نواب الغرفة السسفلى الدعوة ا ¤ترقية
كÈيات الدوائر على غرار كل من :العلمة،
بريكة ،بوسسعادة ،ع Úالبيضساء ،بئر العاتر ،ا¤
و’يات منتدبة  ،انطÓقا من التعداد السسكاÊ
للمناطق وابتعادها عن مقرات الو’ية ا’م،
وك -ذلك ت -وف -ره -ا ع -ل -ى ا’م -ك -ان-ات الÓ-زم-ة
اŸؤوهلة ،ا’مر الذي حرصست فيه ا÷هات
ال -وصس -ي -ة ا ¤ت -خصس -يصس ق-راب-ة 30م-ل-يار دج
للجنوب الكب Òمع ضسمان ا’مكانات اŸادية
والبشسرية ،حيث ” اسستغÓلها وأاثمرت النتائج
اÙققة الغرضس ذلك ،ولعل التقسسيم قلل
نوعا ما من البÒوقراطية  ،وسسد الثغرات
وسس - -اه - -م ‘ ارسس - -اء اسسسس ال - -دÁق- -راط- -ي- -ة
التشساركية  ،والسسياسسة ا÷وارية التي يكون
ف- -ي -ه -ا اŸواط -ن ه -و السس -ي -د  ،ب -ال -ن -ظ -ر ا¤
اŸشساكل التي كان يتخبط فيها سسكان هذه
اŸناطق فيما سسبق  ،حيث بدأات تلك العقبات
تذلل تدريجيا ‘ عدة قطاعات  ،ليسس كلها
بطبيعة ا◊ال  ،لكن ا’مر يسس Òنحو ا’حسسن
ب -ت -ظ -اف -ر ج -ه -ود ا÷م -ي-ع  ،ع-ن ط-ري-ق م-ن-ح
الهياكل الضسرورية لهذه اŸقاطعات و ضسمان
السس Òا◊سسن Ÿهامها وتعزيزها من خÓل
›لسس اسس -تشس-اري وت-نسس-ي-ق-ي م-ع اŸن-ت-خ-بÚ
اÙلي ÚاŸعني.Ú
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بن صضالح يوقع على سضجل التعازي بسضفارة الفيتنام با÷زائر
’مة ،عبد
وقع رئيسس ›لسس ا أ
ال -ق -ادر ب -ن صس -ال-ح ،امسس ،بإاقامة
السسف Òالفيتنامي با÷زائر ،باسسم
رئ-يسس ا÷م-هورية ،ع-ب-د العزيز
بوتفليقة ،على سسجل التعازي إاثر
وف -اة ال -رئ -يسس ت -ران داي ك -وان -غ،
يوم  21سسبتم Èا÷اري عن عمر
يناهز  61سسنة.
وك- - -تب ب - -ن صس - -ال - -ح ‘ سس - -ج - -ل
ال-ت-ع-ازي« :ل-ق-د ت-ل-ق-ي-ن-ا ب-ب-الغ ا◊زن
واأ’سس -ى ن -ب -أا وف -اة السس -ي-د ت-ران داي
كوانغ ،رئ -يسس ج -م -ه -وري -ة ف-ي-ت-ن-ام
ا’شسÎاك - -ي - -ة .أام - -ام ه- -ذا اŸصس- -اب
ا÷لل ،أاتقدم نيابة عن فخامة رئيسس
ا÷مهورية ،السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة ،و ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بخالصس
التعازي ،وأاع Èعن أاصسدق مشساعر
ال -تضس -ام-ن واŸواسس-اة ل-دول-ة ف-ي-ت-ن-ام
الشسقيقة ،قيادة وحكومة وشسعبا وكذا
لعائلة الفقيد».
وأاضس - - -اف رئ- - -يسس ›لسس اأ’م- - -ة
قائ« :Óكما اقف وقفة إاجÓل وإاكرام
وإاكبار أامام روح الفقيد القائد ،الذي

ك- - -رسس ح- - -ي- - -ات- - -ه ÿدم- - -ة الشس - -عب
ال -ف -ي -ت -ن -ام -ي الشس -ق-ي-ق ودول-ة ف-ي-ت-ام
ا’شسÎاك - -ي- -ة و ⁄ي- -دخ- -ر أاي ج- -ه- -د
لتعزيز عÓقات الصسداقة والتضسامن
وال - -ت- -ع- -اون ال- -ت- -ي ت- -رب- -ط ا÷زائ- -ر
وال -ف -ي -ت -ن -ام م -ن -ذ ح -ق-ب-ة ك-ف-اح-ه-م-ا
اŸشسÎك م- - - - - -ن أاج- - - - - -ل ا◊ري - - - - -ة
وا’سستقÓل».

...ويÎاسس اجتماع هيئة
التنسضيق Ûلسس اأ’مة
ع -ق -دت ه -ي-ئ-ة ال-ت-نسس-ي-ق Ûلسس
اأ’مة امسس اجتماعا –ت رئاسسة
السسيد عبد القادر بن صسالح ،رئيسس
›لسس اأ’مة.
ت -ن-اول ا’ج-ت-م-اع مشس-روع ب-ر›ة
اأ’شس-غ-ال ال-تشس-ري-ع-ي-ة Ûلسس اأ’مة،
ح- -يث ت- -قّ- -رر اسس- -ت -ئ -ن -اف ا÷لسس -ات
العلنية بداية من يوم اÿميسس 04
أاك -ت -وب -ر ال -ق -ادم ،ب -ج -لسس -ة ت-خصسصس
لطرح اأ’سسئلة الشسفوية على عدد من
القطاعات الوزارية.

كما تبادل أاعضساء هيئة التنسسيق
ال -رؤوى ووج -ه -ات ال -ن -ظ-ر ب-خصس-وصس
حصسيلة نشساطات ›لسس اأ’مة للفÎة
م- -ن ج- -وي- -ل- -ي- -ة إا ¤سس -ب -ت -م،2018 È
وﬂط -ط ع-م-ل اÛلسس ل-لسس-داسس-ي
اأ’خ Òمن سسنة .2018
و‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق  ،ف- -ق- -د أاخ- -ذ
أاعضساء هيئة التنسسيق علما Ãا تقsرر
‘ اج -ت-م-اع اŸك-تب م-ن إاي-ف-اد ب-ع-ث-ة
اسس -ت -ع Ó-م -ي -ة م-ؤوق-ت-ة م-ن ق-ب-ل ÷ن-ة
الفÓحة إا ¤و’ية اŸسسيلة يومي -02
 03أاكتوبر  ،2018وبعثة اسستعÓمية
أاخ- - -رى م- - -ن ق- - -ب - -ل ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
ا’قتصسادية واŸالية إا ¤مصسالح بنك
ا÷زائر وبورصسة ا÷زائر ،واŸركز
ÓعÓ-م واإ’حصس-اء ال-ت-اب-ع
ال -وط -ن-ي ل -إ
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-جمارك يوم 23
أاكتوبر .2018
وكذا بر›ة تنظيم جلسسة اسستماع
إا ¤وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹ وال-ب-حث
ال- -ع- -ل- -م- -ي ح -ول ›ري -ات ال -دخ -ول
ا÷ام -ع -ي  ،2019-2018وذلك ي - - - -وم
اإ’ثن 1 Úأاكتوبر  ،2018وجلسسة ثانية
ت- -خصسصس ل- -ل- -وق- -وف ح- -ول قضس- -اي- -ا

السس -اع -ة ال -ت -ي ت -ه -م ق-ط-اع الصس-ح-ة،
وذلك يوم الثÓثاء  9أاكتوبر .2018
و‘ إاطار ترسسيخ النشساط الفكري
وت-رسس-ي-خ ال-ث-ق-اف-ة الŸÈان-ي-ة ،سس-ي-تم
تنظيم ندوة برŸانية حول موضسوع
«وم- - -اذا ل- - -و ان- - -ع- - -دمت ال- - -رق - -اب - -ة
الŸÈانية» ،صسبيحة يوم اأ’ربعاء 03
أاكتوبر  ،2018وذلك مواكبة لفعاليات
ا’ح- - -ت- - -ف- - -ال ب- - -ال- - -ي- - -وم ال- - -ع - -اŸي
للدÁقراطية.
ك- -م- -ا سس -ي -ت -م ت -ن -ظ -ي -م ﬁاضس -رة
Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ال -ذك -رى ال -راب -ع-ة
والسس- - - - -ت )64( Úإ’ن - - -د’ع ال - - -ث - - -ورة
ال- -ت- -ح- -ري -ري -ة ،وذلك ي -وم اأ’ح -د 28
أاك-ت-وبر  ،2018ع -ل -ى أان ي -ت -م ب -ر›ة
نشساطات رقابية وفكرية أاخرى يحدد
تاريخها ’حقا.
Óشسارة ،فقد سسبق اجتماع هيئة
ل إ
ال- -ت -نسس -ي -ق Ûلسس اأ’م -ة ،اج -ت -م -اع
مكتب اÛلسس برئاسسة عبد القادر
ب - -ن صس - -ال- -ح ،رئ- -يسس ›لسس اأ’م- -ة،
وا’ج-ت-م-اع ال-تشس-اوري ل-لسس-ي-د رئ-يسس
اÛلسس م- - - - - -ع السس - - - - -ادة رؤوسس - - - - -اء
اÛموعات الŸÈانية.

أاكد أان ا÷زائر ‡ثلة ‘ الرئيسس بوتفليقة تتو ¤اŸهمة السسامية Ÿنسسق الوقاية من التطرف

مسضاهل من نيويورك :ا÷زائر تبقى على مسضتوى عال من اليقظة ‘ مكافحة اإ’رهاب بإافريقيا

أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسساهل ،امسس بنيويورك ،أان ا÷زائر « تبقي
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ع -ا‹ م -ن ال -ي -ق -ظ -ة» ‘ ›ال
مكافحة ا’رهاب ،مشسÒا ‘ هذا الصسدد ا« ¤
اŸسس- -ت- -وى ال- -ك- -ب »Òال- -ذي يشس -ك -ل -ه ال -ت -ه -دي -د
ا’ره -اب -ي ‘ اŸن-ط-ق-ة ،حسس -ب -م -ا ج -اء ‘ ب-ي-ان
للوزارة.
صسرح مسساهل أامام ا’جتماع الوزاري التاسسع ()9
للمنتدى الشسامل Ÿكافحة ا’رهاب ،الذي نظم امسس
اأ’ربعاء،على هامشس ا÷معية العامة Ÿنظمة اأ’·
اŸتحدة  ،بالقول « ا÷زائر ،كبلد مسستقر وآامن ‘
م -ن -ط -ق -ة ت-تسس-م ب-ان-ع-دام ا’سس-ت-ق-رار وÃسس-ت-وى ك-بÒ
للتهديد ا’رهابي ،تبقي على مسستوى عال من اليقظة
و ا’لتزام ‘ ›ال مكافحة ا’رهاب».
وينعكسس هذا ا’لتزام -حسسب السسيد مسساهل-
من«خÓل تنفيذ سسياسسات و اسسÎاتيجيات و برامج
تنموية –ذوها ارادة قوية و مكافحة ب Óهوادة ضسد
عوامل ا’قصساء و التهميشس و الوصسم و التمييز أاو
الظلم ا’جتماعي و التي تسستغلها بشسكل كب Òالدعاية
اŸغ -رضس -ة ل -ل -ج -م -اع -ات ا’ره-اب-ي-ة أ’ج-ل ال-ت-ع-ب-ئ-ة و
التجنيد .كما ينعكسس هذا ا’لتزام من خÓل تكريسس
ال -دÁق -راط -ي -ة و اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة و م -ك -اف -ح-ة
الراديكالية و حقوق ا’نسسان و ا◊ريات اأ’سساسسية و
ا◊وكمة الرشسيدة و كذا العيشس معا ‘ سسÓم».
و اسستطرد مسساهل بالقول أان هذه العوامل «تشسكل
Óرهاب».
عÓجات حقيقية للتطرف العنيف و ل إ
كما أاكد ‘ هذا الصسدد أان «التزام ا÷زائر ينعكسس
أايضسا من خÓل التأام Úالصسعب و الباهظ للحدود
ال-ك-بÒة ل-ل-ب-ل-د و م-ن خÓ-ل م-واصس-ل-ة م-ك-اف-ح-ة ب-ق-ايا
ا’رهاب».
و ل - -دى ت - -ط- -رق- -ه ا ¤ج- -ه- -ود ا÷زائ- -ر ‘ ›ال
مكافحة ا’رهاب على الصسعيد ا’قليمي ،أابرز الوزير
أان التزام ا÷زائر تتجلى مظاهره ‘ التنمية و تكثيف
التعاون الثنائي مع الدول اÛاورة ‘ اÛا’ت
الرئيسسية Ÿكافحة ا’رهاب.
و اسس- -ت- -ط- -رد ي- -ق -ول» ا÷زائ -ر –ذوه -ا ‘ ه -ذا
السس- -ي- -اق ارادة ق- -وي- -ة م- -ن ح- -يث ت- -ق- -اسس- -م خÈت- -ه -ا
واŸسساهمة الفعالة ‘ اسستقرار و أامن دول اŸنطقة».
و على الصسعيد ا’فريقي ،ذكر رئيسس الدبلوماسسية
ا÷زائرية باحتضسان ا÷زائر Ÿقر اأ’فريبول و هي
اأ’رضس -ي -ة ا÷دي -دة ل -ل -ت -ع -اون الشس -رط-ي ب Úال-ب-ل-دان
ا’فريقية التي سستعقد شسهر أاكتوبر الداخل جمعيتها
العامة الثانية با÷زائر العاصسمة ،و كذا Ÿقر اŸركز
ا’فريقي للدراسسات و اأ’بحاث حول ا’رهاب التابع
ل –Ó-اد ا’ف -ري -ق-ي و ال-ذي ،ي-ق-ول مسساهلÁ« ،نح
مسستوى رفيعا من اÈÿة ‘ ›ال مكافحة ا’رهاب
و الذي يعد جد منفع لتنفيذ اŸمارسسات ا÷يدة التي
يوصسي بها هذا اŸنتدى بإافريقيا».
كما ذكر الوزير بتو‹ ا÷زائر‡ ،ثلة ‘ شسخصس
رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة و بطلب من
رؤوسساء الدول وا◊كومات ا’فريقية ،اŸهمة السسامية
Ÿنسس -ق م -ن أاج -ل ال -وق -اي -ة م-ن ال-ت-ط-رف وم-ك-اف-ح-ة
التطرف العنيف و ا’رهاب بالقارة ا’فريقية.
و أاك -د ي -ق -ول أان -ه «ان -ط Ó-ق-ا م-ن روح اŸسس-اه-م-ة
اŸتجددة للمحاربة اŸشسÎكة لÓرهاب فإان بÓدي
قد احتضسنت أاو نظمت ،خÓل السسنة الفارطة ،عدة
ل -ق -اءات ج -ه-وي-ة و دول-ي-ة خصسصست ،ب-أاب-عاد ﬂتلفة،
Ÿكافحة ا’رهاب» ،مشس ‘ Òهذا السسياق إا ¤انعقاد
ا’جتماع اأ’ول Ûموعة العمل حول غرب افريقيا
الذي تÎأاسسه ا÷زائر مناصسفة مع كندا والذي من
اŸقرر أان تنعقد دورته الثانية با÷زائر العاصسمة
يومي  27و  28نوفم ÈاŸقبل  ،فضس Óعن الورشسة
ح- -ول ال- -عÓ- -ق- -ة ال- -ق- -ائ- -م -ة ب Úا’ره -اب و ا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة و ك-ذا ا’ج-ت-م-اع السس-ن-وي ل-ن-ق-اط اإ’رت-ك-از
للمركز ا’فريقي للدراسسات وا’بحاث حول اإ’رهاب،
باإ’ضسافة إا ¤اجتماع Úافريقي Úرفيعي اŸسستوى،

أاولهما حول تقييم التهديد ا’رهابي بافريقيا و الثاÊ
حول “ويل ا’رهاب بالقارة.
ك -م -ا اع -رب وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ع-ن دع-م-ه
ل-ل-م-ب-ادرة اŸت-ع-ل-ق-ة بÎق-ي-ة ال-ت-ع-اون اŸؤوسسسساتي بÚ
اأ’· اŸتحدة و اŸنتدى الدو‹ Ÿكافحة ا’رهاب
‘ مسسعى يرمي لتحقيق التكامل ب Úا’هداف و
اŸوارد ،داعيا ‘ الوقت نفسسه إا ¤تعزيز هذا التعاون
ب ÚاŸنتدى و ا’–اد ا’فريقي و ﬂتلف هيئاتها
اŸكلفة Ãكافحة التطرف العنيف و ا’رهاب.

يشضارك ‘ اجتماع رفيع اŸسضتوى
حول جنوب السضودان
شس- -ارك وزي- -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل امسس بنيويورك ‘ اجتماع رفيع اŸسستوى
ح -ول ج -ن-وب السس-ودان ،ب -دع -وة م -ن ك -اتب ال -دول -ة
اأ’مريكي ،مايك بومبيو ،حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
كما شسارك ‘ هذا ا’جتماع الذي يهدف إا¤
«ت -ع -ج -ي -ل مسس -ار السس Ó-م ‘ ه -ذا ال -ب -ل -د» إا ¤ج-انب
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،الدول اأ’عضساء ‘ هيئة
تنمية دول شسرق إافريقيا (إايقاد) وا’–اد اإ’فريقي
وا’–اد اأ’ورب - -ي وك - -ذا ال- -دول اأ’عضس- -اء ‘ مسس- -ار
الوسساطة (ايقاد بلسس) Ãا فيها ا÷زائر البلد العضسو
‘ اللجنة رفيعة اŸسستوى با’–اد اإ’فريقي حول
جنوب السسودان ،كما جاء ‘ البيان.
وأاوضس -ح ن -فسس اŸصس -در أان «ا’ج -ت -م -اع ي-ع-ق-د ‘
سسياق يتسسم بتوقيع كل اأ’طراف على ا’تفاق الذي
أاعيد بعثه حول تسسوية النزاع ‘ جنوب السسودان»،
مشسÒا إا ¤أان اŸشس - -ارك Úن - -وه- -وا ب- -ه- -ذا «ال- -ت- -ق- -دم
اŸشسجع» ،ك- -م- -ا دع- -وا ك- -ل اأ’ط -راف اŸوق -ع -ة إا¤
«مواصسلة ا÷هود الرامية إا ¤تنفيذ هذا ا’تفاق من
أاجل تعزيز آافاق السسÓم التي ’تزال معلقة».
وبهذه اŸناسسبة ،أاكد وزير اÿارجية أان ا÷زائر
ك -ون -ه-ا عضس-وا ‘ ال-ل-ج-ن-ة رف-ي-ع-ة اŸسس-ت-وى ب-ا’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي ح -ول ج -ن -وب السس -ودان «سس -ت -واصس -ل دع-م
ا÷ه -ود ال -ه -ادف -ة إا ¤ت -ع -ج -ي -ل تسس -وي -ة أازم-ة ج-ن-وب
السسودان».

 ...يتباحث مع اŸبعوث الشضخصضي
لألم Úالعام اأ’‡ي للصضحراء الغربية

اجرى وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسساهل ﬁادثات مع اŸبعوث الشسخصسي لÓمÚ
العام ل ·ÓاŸتحدة للصسحراء الغربية هورسست
كوهلر بحسسب ما اعلنته وزارة الشسؤوون اÿارجية
اول امسس ‘ بيان لها.
أاوضسح البيان ان كوهلر اطلع خÓل هذا اللقاء
ال- -ذي ج- -رى ع -ل -ى ه -امشس اشس -غ -ال ال -دورة 73
للجمعية العامة ل ·ÓاŸتحدة مسساهل على
ج-ه-وده وﬂت-ل-ف نشس-اط-ات-ه ل-تسس-ه-ي-ل اسس-تئناف
اŸفاوضسات ب Úطر‘ النزاع اŸغرب وجبهة
البوليزاريو.
واشسار وزير الشسؤوون اÿارجية وفق البيان ا¤
التزام ا÷زائر من اجل حل سسياسسي وعادل
ودائم ومقبول من الطرف Úمن اجل حق تقرير
مصس Òالشسعب الصسحراوي مؤوكدا ان هذا ا◊ل
’ يسس -ت -ط -ي -ع ان ي -ك -ون سس -وى ث-م-رة م-ف-اوضس-ات
مباشسرة بدون شسروط وبنية صسافية ب Úطر‘
النزاع ( اŸملكة اŸغربية وجبهة البوليزاريو) .
و‘ هذا ا’طار جدد الوزير دعم ا÷زائر
Ûهودات ا’م Úالعام ل ·ÓاŸتحدة ومبعوثه
الشسخصسي حسسب ذات البيان.

 ...ويتباحث مع قائد بعثة ا’·
اŸتحدة ◊فظ السضلم ‘ ما‹
اج -رى ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل وزي-ر الشس-وؤون
اÿارج -ي -ة أاول أامسس م-ب-اح-ث-ات م-ع ق-ائ-د ب-ع-ث-ة
ا’· اŸت - - -ح - - -دة ◊ف - - -ظ السسÓ- - -م ‘ م- - -ا‹
(ميونسسما ) ﬁمت صسÓح اناديف وفق ما اعلن
بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
واوضس-ح ال-ب-ي-ان ان ال-ل-ق-اء ال-ذي ان-ع-ق-د ع-ل-ى
هامشس اشسغال الدورة  73للجمعية العامة ل·Ó
اŸت- -ح -دة ت -ط -رق ا ¤ال -وضس -ع ‘ م -ا‹ سس -ي -م -ا
التطورات ا’خÒة Ÿسسار السسÓم وتنفيذ اتفاق
من اجل السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ اŸنبثق عن
اتفاق ا÷زائر.
واطلع اناديف مسساهل على اخر التطورات
‘ م - -ا‹ سس - -واء ع - -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى ا’م- -ن- -ي او
السسياسسي او على وجه اÿصسوصس تنفيذ اتفاق
السسÓم.
واوضس- -ح ال -ب -ي -ان ان ان -ادي -ف أاشس -اد ب -ال -ت -زام
ا÷زائر اŸتواصسل من اجل السسÓم وا’سستقرار
‘ ما‹ وهذا Ãرافقة ا’طراف اŸالية على
طريق ا◊وار واŸصسا◊ة لتسسريع مسسار السسÓم
‘ هذا البلد.
م- -ن ج- -ه -ت -ه أاع -رب مسس -اه -ل ع -ن ارت -ي -اح -ه
للمجهودات اŸشسجعة ‘ ما‹ ›ددا أاهمية
مواصسلة اأ’طراف اŸالية تطبيق اتفاق السسلم
واŸصسا◊ة.
كما جدد دعم ا÷زائر ÷هود اأ’· اŸتحدة
ووقوفها ا ¤جانب اأ’طراف اŸالية ‘ إاطار
رئاسستها للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السسÓم وفق
ما جاء ‘ البيان .

...ويتحادث مع اأ’م Úالعام
لأل· اŸتحدة
–ادث وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسس -اه -ل امسس ب -ن -ي -وي-ورك (ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة) م-ع
ا’م Úالعام ل ·ÓاŸتحدة انطونيو غوتÒيشس وذلك
على هامشس مشساركته ‘ اشسغال الدورة 73للجمعية
العامة ل ·ÓاŸتحدة ،حسسبما افاد به بيان لوزارة
الشسؤوون اÿارجية.
و اوضسح ذات البيان ان ا◊ديث قد “حور حول
الوضسع السسائد ‘ كل من ما‹ و ليبيا و الصسحراء
الغربية مضسيفا ان السسيد غوتÒيشس قد اعرب عن
«امتنانه» للدعم «الدائم» للجزائر و اŸرافقة ‘
اطار Œسسيد اتفاق السسلم و اŸصسا◊ة ‘ ما‹ و كذا
ا÷هود الرامية ا ¤دعم ‡ثله اÿاصس ‘ ليبيا غسسان
سسÓمة.
كما اشسار غوتÒيشس -حسسب ذات اŸصسدر -ا ¤ان
ا’· اŸتحدة سستواصسل العمل مع ا÷زائر من اجل
تسسريع اÿروج من ا’زمة ‘ ك Óالبلدين.
اما بخصسوصس الوضسع ‘ الصسحراء الغربية فقد
جدد ا’م Úالعام ا’‡ي التاكيد على «التزام» ا’·
اŸتحدة و اŸبعوث الشسخصسي هورسست كوهلر باعادة
تفعيل مسسار تسسوية نزاع الصسحراء الغربية.
م -ن ج-ان-ب-ه ج-دد مسس-اه-ل ال-ت-اك-ي-د ع-ل-ى «ال-ت-زام»
ا÷زائر بدعم جهود السسÓم ‘ كل من ما‹ و ليبيا
موضسحا ان «ا÷زائر كبلد جار سستواصسل تعاونها مع
اŸبعوث الشسخصسي هورسست كوهلر».
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الدالية :اسستحداث مراكز للمعأق Úمن قبل اÿواصس ضسمن مرسسوم سسيصسدر قريبأ
كشص - -فت وزي - -رة ال- -تضص- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي
’سص -رة وقضص -اي -ا اŸرأاة غ -ن -ي-ة ال-دال-ي-ة ،
وا أ
أامسس  ،خÓ- -ل إاف- -ت- -ت- -اح ال -ل -ق -اء ال -وط -ن -ي
للقطاع باŸعهد الوطني للمتخصصصص Úببئر
خ - -ادم بشص - -أان م - -ل - -ف “درسس ف - -ئ - -ة ذوي
ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصص - -ة ع - -ن مشص - -روع
مسصاندة القطاع العمومي اŸتعلق Ãرسصوم
صص -ادقت ع -ل -ي -ه ا◊ك -وم-ة ل-يصص-در ق-ري-ب-ا
ل -ف -ت -ح اÛال أام-ام اŸسص-ت-ث-م-ري-ن اÿواصس
’ع-اقة وتوظيف نسصبة
ل-ل-ت-ك-ف-ل Ãج-ال ا إ
معتÈة من البطال Úحامل Úالشصهادات .

خالدة بن تركي
قالت ألدألية ،أمسس  ،خÓل كلمة ألقتها
Ãن -اسس -ب -ة ألف-ت-ت-اح أل-رسس-م-ي ل-ل-ق-اء أل-وط-ن-ي
ب- -إاط- -ارأت أل- -ق- -ط- -اع و‘ رده -ا ع -ل -ى سس -ؤوأل
«ألشس- - -عب» أن مشس- - -ك- - -ل “درسس ف- - -ئ- - -ة ذوي
ألحتياجات أÿاصسة يطرح كل سسنة  ،غ Òأن
أ◊كومة تسسعى للتكفل به ليكون لكل معاق
مقعد بيدأغوجي وفقا Ÿا يخوله ألدسستور
وتسسعى إأليه أ◊كومة ألتي تعمل من خÓل
أŸرسس -وم أŸصس -ادق ع -ل -ي -ه ع -ل-ى ف-ت-ح أل-ب-اب
للمسستثمرين أÿوأصس لدعم ألقطاع من حيث
أŸرأك -ز وأŸؤوسسسس -ات وت-وف Òم-ن-اصسب شس-غ-ل
Óطباء وأıتصس Úألجتماعي Úإلمتصساصس
ل أ
طلبات أألولياء ألتي هي ‘ إأرتفاع مسستمر.
وأشسارت ألوزيرة ‘ ذأت ألسسياق إأ ¤وجود
قرأرين وزأري ÚمشسÎك Úمع وزأرة ألÎبية
يلزمان مديرية ألنشساط ألجتماعي بالتنسسيق
مع مديري ألÎبية ألتكفل بهم خاصسة وأن
أل- -ك- -ث Òم- -ن- -ه -م ل يسس -ت -ط -ي -ع -ون ألل -ت -ح -اق
ب -اŸدأرسس أل -ع -ادي -ة وه -و م -ا –دده أل-ل-ج-ن-ة
أıتصسة ألتي تقوم بتوجيه أألولياء حسسب
درج- -ة إأع -اق -ة أألب -ن -اء سس -وأء ن -ح -و أŸدأرسس
أل -ت -اب -ع -ة ل -ق -ط -اع ألÎب-ي-ة أو أŸت-خصسصس-ة ‹
ع-دده-ا  223م -ؤوسسسس -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ألÎأب
أل - -وط - -ن - -ي  ،ب - -اإلضس- -اف- -ة إأ– ¤وي- -ل ب- -عضس
أŸؤوسسسسات أŸتكفلة بفئات أخرى بنسسبة 1
ب- -اŸائ- -ة إأ ¤م- -رأك- -ز وم- -ؤوسسسس- -ات ت- -رب- -وي- -ة
متخصسصسة .
ون -وهت أل -دأل -ي -ة إأ ¤دور ألي -ج-اب-ي أل-ذي
تلعبه  91جمعية ع ÈألÎأب ألوطني ‘ ألتكفل
ب  7آألف ط- -ف- -ل م- -ع- -اق  ،ب -اإلضس -اف -ة إأ¤
أŸرسسوم أ÷ديد ألذي تعلق عليه أمال كبÒة
‘ أ◊د من معاناة أولياء هذه ألفئة وتأامÚ

ح- -ق أألب -ن -اء ‘ م -ق -ع -د درأسس -ي سس -وأء ع -ل -ى
مسستوى أŸدأرسس أŸتخصسصسة  ،أو أألقسسام
أÿاصسة بقطاع ألÎبية .

مسسأع إلعأدة النظر ‘ ملف
الكفألة لتسسهيل اإلجراءات
فيما يخصس ملف ألكفالة قالت ألدألية ‘
ردها على سسؤوأل «ألشسعب»  ،أن ألطلبات تفوق
ع -دد أألط -ف -ال أŸؤوه -ل Úل -ل -وضس-ع ‘ أإلط-ار
ألعائلي  ،ألن أغلبهم يعا Êإأعاقات ﬂتلفة و
أمرأضسا أخرى ل تؤوهلهم للوضسع ،باإلضسافة
إأ ¤شسروط أخرى تصسعب من عمليات ألتكفل ،
غ Òأن مصس -ال -ح أل -وسس-اط-ة أل-ع-ائ-ل-ي-ة ه-ي م-ن
–دد و تسسهل إأجرأءأت وضسع أألطفال ‘
أإلطار ألعائلي ومع ذلك تعمل ألوزأرة خÓل
ألفÎة أ◊الية على تسسهيلها وإأرجاعها أكÌ
‚اع -ة سس -وأء ‘ أŸل -ف أو ت -ق -د Ëأل -ط -ف -ل
خ -اصس -ة أم -ام أل -ن -قصس أŸسس-ج-ل ‘ أل-ت-ك-وي-ن
خاصسة أألطفال أŸتكفل بهم خارج ألوطن .
وأشسارت ألوزيرة ‘ سسياق أخر إأ ¤أرتفاع
ق -ي -م-ة أل-ت-ح-ويÓ-ت ألج-ت-م-اع-ي-ة لسس-ن-ة 2018
مقارنة بسسنة  2017حيث أرتفعت ‘ مشسروع
قانون أŸالية لسسنة  2019ما يؤوكد أألهمية
ألبالغة ألتي تعطيها ألدولة لهذه ألفئة عÈ
سسياسستها ألجتماعية  ،وتسسعى من خÓلها إأ¤
–سس Úأل - -ت - -ك - -وي - -ن عﬂ Èت - -ل - -ف أŸرأك- -ز
باإلضسافة إأ ¤رقمنه ألقطاع وأ◊صسول على
قاعدة بيانات رقمية لÎشسيد ألنفقات وتسسيÒ

أألحسس -ن ل -ل -ف -ئ -ات أŸت -ك-ف-ل ب-ه-ا خ-اصس-ة وأن
ع -م -ل -ي -ات أل -ت-ط-ه ÒأألخÒة أث-ب-تت أسس-ت-ف-ادة
وتوجيه أŸنح لغ Òمسستحقيها .
وبخصسوصس ألفئات أŸعوزة أŸتوأجدة عÈ
أل- -وط -ن ق -الت أل -دأل -ي -ة أن -ه -ا تصس -ن -ف حسسب
أحتياجاتها بالنسسبة للمسستفيدين من أŸنحة
أ÷زأفية للتضسامن عندها  944ألف مسستفيد
وألقوأئم مفتوحة فيما يخصس أألشسخاصس غÒ
أŸؤوم-ن Úأج-ت-م-اع-يا  108آألف ” ت-أام-ي-ن-ه-م
و–صسلوأ على بطاقة ألشسفاء وألتكفل ألصسحي
ألكامل حيث ” منح  4279بطاقة شسفاء ألسسنة
أŸاضس - - -ي - - -ة ‘ ح 1155 Úب -ط -اق-ة ‘ ه-ذأ
ألسس -دأسس -ي وأل -ع -م -ل -ي-ة مسس-ت-ع-م-رة م-ن خÓ-ل
أإلع Ó-م وأل -ت -حسس -يسس أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا م-درأء
ألنشساط ألجتماعي .

شسبكة متنوعة تتكفل Ãختلف
أاصسنأف الفئأت الهشسة
أ÷دير باإلشسارة أن قطاع ألتضسامن يشسرف
أليوم على شسبكة متنوعة من أŸؤوسسسسات ألتي
تتكفل Ãختلف أصسناف ألفئات ألهشسة تتمثل
‘  48م -رك -زأ ﬂتصس -ا ‘ ح -م -اي-ة ورع-اي-ة
أألح- -دأث وألشس- -ب -اب  53 ،م-ؤوسسسس-ة أسستقبال
ألطفولة أŸسسعفة  2 ،مركزين للتكفل باŸرأة
أŸع - -ن- -ف- -ة و  5م -ؤوسسسس -ات دي -ار أل -رح-م-ة ،
و6م-ل-حقات و 33دأرأ لسس-ت-ق-ب-ال أألشس-خاصس
أŸسس- - -ن Úو 238م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
Óطفال أŸعوق.Ú
متخصسصسة ل أ
وعملت ألوزأرة على رفع ألوتÒة من أجل
دÁوم -ة وف -ع -ال -ي -ة أŸي -ك-ان-ي-زم-ات أŸوج-ه-ة
Ùاربة ألفقر وأجتثاث بؤوره بالعتماد على
برأمج وكالة ألتنمية ألجتماعية  ،حيث بلغ
خÓل ألسسدأسسي أألول من ألسسنة أ÷ارية من
ألشس- -ط -ر أألول م -ن أ◊صسصس أإلضس -اف -ي -ة م -ن
م - -ن - -اصسب ألشس- -غ- -ل وأŸشس- -اري- -ع أıصسصس- -ة
لولياتكم ‘ ﬂتلف برأمج ألوكالة وأجهزتها
ثم ألشسطر ألثا Êمن هذه أ◊صسصس خÓل
ألشسهر أ÷اري حيث يضسمن أ÷هاز أŸنحة
أ÷زأفية للتضسامن ألتكفل بـ  944.883شسخصسا
ويتكفل جهاز نشساطات أإلدماج ألجتماعي بـ
 289.896شسخصسا ع ÈألÎأب ألوطني  ،ويضسم
ب- -رن- -ام- -ج أإلدم- -اج ألج- -ت- -م- -اع- -ي ◊ام- -ل- -ي
ألشسهادأت  26.721جامعيا .

شصددوا على زرع ثقافة اŸصصا◊ة الوطنية والسصلم

متدخلون يشسيدون بتجربة ا÷زائر ‘ إاطفأء نأر الفتنة
شص - -دد اŸت - -دخ - -ل- -ون اأمسس ‘ ن- -دوة
Ãن- -اسص -ب -ة ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى 13
لÓ- -سص- -ت- -ف- -ت- -اء ع -ل -ى م -ي -ث -اق السص -ل -م
واŸصص- -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى وج -وب
غ -رسس ث -ق -اف -ة اŸصص -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة
والسص -ل -م وسص -ط ا’أج -ي -ال ،وم-واصص-ل-ة
ب -ن-اء ال-وط-ن ،وتشص-م Òالشص-ب-اب ع-ل-ى
سصواعده لتحقيق النمو ا’قتصصادي
وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ ج- -م -ي -ع اÛا’ت،
داع Úل- - -ف- - -ت- - -ح ق - -ن - -وات ا◊وار م - -ع
ا÷زائري.Ú

سسهام بوعموشسة
أبرزت رئيسسة أŸنظمة ألوطنية لÎقية
ثقافة ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية فاطمة
ألزهرأء بوصسبع ،خÓل نزولها ضسيفة على
م- -ن- -ت- -دى أÛاه- -د دور م- -ي- -ث- -اق ألسس- -ل -م
وأŸصس- -ا◊ة ‘ أإن- -ه- -اء ف- -ت- -ن- -ة أل- -عشس -ري -ة
ألسسودأء ألتي أزهقت فيها ألأروأح وعم
أÿرأب ،وأصسفة أŸيثاق باأنه Œربة فريدة
‘ أل- -ع- -ا ⁄أŸع- -اصس- -ر وأم- -ت- -دأد ل -ق -ان -ون
ألرحمة ألذي أقره ألرئيسس ألسسابق أليمÚ
زروأل .مشسيدة بتضسحيات قوأت أ÷يشس
أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع -ب -ي وألأسس Ó-ك ألأم -ن -ي -ة
وألشس- -عب أ÷زأئ -ري أل -ذي ب -ق -ي صس -ام -دأ
وسسار على درب أŸصسا◊ة ألوطنية رغم
جرأحه ألعميقة.
و أضسافت رئيسسة أŸنظمة أنه بفضسل
›ه- -ودأت رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ أإرسس -اء
سس -ي -اسس -ة أŸصس -ا◊ة ،أضس -حت دول -ة م -ا‹
تسس -ع-ى لÓ-ق-ت-دأء ب-ت-ج-رب-ت-ن-ا ون-فسس ألأم-ر
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ي -ب -ي -ا وأل -ع-رأق ل-و أد م-رح-ل-ة
ألصس- -رأع -ات أل -دأخ -ل -ي -ة ،ك -ون أŸصس -ا◊ة
أث -ب -تت ‚اع -ت -ه -ا ب -اإل-ت-ف-اف ألشس-عب ح-ول
م-وؤسسسس-ات-ه ،م-ا ج-ع-ل أ÷زأئ-ر ق-ط-ب-ا ع-لى

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

ألصسعيد ألدو‹ وألإقليمي ،مطالبة باإعدأد
خطة عمل و تنمية جديدة “نح أآفاقا
أك Ìللشسباب و“كن ألبÓد من أÿروج من
ألأزمة ألتي توأجهها.
م- -وأزأة م -ع ذلك دعت ل -ت -اأسس -يسس ÷ن -ة
مسس-ت-ع-ج-ل-ة ل-ل-تصس-دي ل-ل-ك-وأرث أل-ط-بيعية،
مقÎحة أإنشساء ÷نة متكونة من ﬂتصسÚ
‘ أل- -ع- -م- -رأن ،لإع- -ادة
أل- -ب- -ن- -ي- -ة أل -ت -ح -ت -ي -ة ‘
أل -ولي -ات أل -ت -ي تشس -ه -د
فيضسانات لتفادي تكرأر
هذه ألكوأرث مسستقب،Ó
وكذأ بناء خطة طريق
ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ق-طاعي
أل-فÓ-ح-ة وألصس-ن-اع-ة ل-ل-خ-روج م-ن ألأزم-ة،
وخ -ل -ق م-ن-اصسب ألشس-غ-ل Ÿوأج-ه-ة ظ-اه-رة
ألهجرة غ Òألشسرعية للشسباب أ÷زأئري
نحو أÿارج ،وتعزيز قيم ألتضسامن ب Úكل
فئات ألشسعب أ÷زأئري للتصسدي لها عÈ
بناء جبهة شسعبية صسلبة.
ق- -ال ألشس- -ي- -خ ع -ل -ي ع -ي -ة ،أن سس -ي -اسس -ة
ألتعايشس ألسسلمي نابعة من تعاليم ألقرأآن
ألكر ËوسسÒة ألرسسول صسلى عليه وسسلم،
مضسيفا أن ألإسسÓم ضسرب أروع ألأمثلة ‘
ألتعايشس وألسسلم وألدليل على ذلك رسسائل
ن -ب -ي -ن -ا أŸصس-ط-ف-ى ل-ل-م-ل-وك وأل-ق-ي-اصس-رة،
موؤكدأ أن أŸصسا◊ة ألوطنية هي أıرج
ألوحيد لإخوأننا باليمن وسسوريا وعليهم
ألقتدأء بها  ،وحسسبه فاإن ما وصسلنا أإليه
من أمن يرجع Ÿوأقف رئيسس أ÷مهورية
ألشس- -ج- -اع- -ة ‘ أإق -رأر أŸي -ث -اق وأŸب -ادرة
ألأو ¤للرئيسس ألسسابق أليم Úزروأل ‘
أإرسس -اء ق -ان -ون أل -رح -م -ة أل -ت -ي يشس -ه -د ل -ه
ألتاريخ.
أكد رئيسس ألتنسسيقية ألوطنية Ÿسساندة
ب -رن -ام -ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة زرق-اوي ،أن-ه

ب -دون أŸصس -ا◊ة وألأم -ن وألسس -ت -ق -رأر ل
Áكن –قيق ألتنمية ،مثمنا مبادرة رئيسس
أ÷م - -ه - -وري- -ة ‘ أإق- -رأر م- -ي- -ث- -اق ألسس- -ل- -م
وأŸصس- - -ا◊ة أل- - -وط- - -ن - -ي - -ة ،مشسÒأ أإ ¤أن
ألح- -ت- -ف- -ال ب- -ذك- -رى أŸي -ث -اق ه -و ت -ذكÒ
لÓأجيال ألصساعدة Ãا عانته أ÷زأئر من
ماأسساة وطنية دموية رأح ضسحيتها ألأبرياء
من كل أطياف ألشسعب،
دأع-ي-ا ل-ت-اأسس-يسس ج-ب-هة
شس-ع-ب-ي-ة ضس-د أıاط-ر
أÙدقة بنا.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،أع -تÈ
أل-ق-ائ-د أل-ع-ام ل-لكشسافة
ألإسس Ó-م-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
ﬁمد بوعÓق ميثاق ألسسلم وأŸصسا◊ة
ب- -اŸن- -اسس -ب -ة أŸه -م -ة ‘ ت -اري -خ أ÷زأئ -ر
أل -زأخ -ر ب -ب -ط -ولت أج -دأدن -ا أل -ع -اشس -قÚ
للحرية وألإنعتاق من أŸسستعمر ،مشسÒأ
أإ ¤أل - -عشس - -ري- -ة ألسس- -ودأء ك- -ادت ت- -عصس- -ف
Ãك -تسس-ب-ات أل-دول-ة وع-رضست م-وؤسسسس-ات-ه-ا
للخطر ،وبفضسل وقوف موؤسسسسة أ÷يشس
أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي وﬂت-ل-ف أسسÓك ألأمن
م -دع -وم-ة ب-ح-رأسس أل-دف-اع أل-ذأت-ي ب-ق-يت
أ÷زأئ-ر صس-ام-دة ومسس-ت-م-رة .دأع-ي-ا ل-ت-علم
ث- -ق- -اف- -ة أ◊وأر ‘ سس- -ل- -وك- -ن- -ا أ◊ضس- -اري
وغرسسها ‘ نفوسس ألأجيال.
وقال ‡ثل أŸكتب ألوطني للتنسسيقية
مرأح سسم Òأننا أليوم أمام رسسالة لتوأصسل
بناء ألوطن بتشسم Òألسسوأعد ،لسسيما ‘
ظ -ل أıاط -ر وأل -ت -ه -دي -دأت ألإق -ل -ي -م-ي-ة
أÙدقة بنا ،وتÓحم ألشسعب أ÷زأئري
ببناء جبهة وطنية للتصسدي للتهديدأت وكل
م- -ا Áسس ب- -اسس- -ت- -ق- -رأر أ÷زأئ- -ر وي- -ن -خ -ر
أإقتصسادنا ،وحسسبه فاإن عهد ألوصساية قد
أن -ت -ه -ى و أن -ه ح -ان أل -وقت ل Ó-ت -ك-ال ع-ل-ى
أنفسسنا لتحقيق ألتنمية ‘ كل أŸيادين.

السسيدة بوصسبع :تأأسسيسس
جبهة وطنية ضسروري
للتصسدي للتهديدات

ألعدد
17755
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الصصالون الدو‹ لتسصي Òالنفايات «ريفاد »2018

أاك Ìمن  50عأرضسأ والصس Úضسيف شسرف الطبعة
 73مركز ردم تقني اسستنفدت طأقة اسستيعأبهأ

 73مركزا للردم التقني للنفايات من أاصصل  93التي تعمل حاليا اسصتنفدت
طاقة اسصتيعابها  ،و هي ‡تلئة بنسصبة تفوق  90باŸائة ،فيما ’ يتعدى عدد
م-راك-ز ا’ن-تقاء  14ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي  ،ه-ذا واق-ع تسص-ي Òال-ن-ف-ايات ‘
ا÷زائر حسصب الوكالة الوطنية للنفايات  ،والذي يتطلب ›هودات اكÈ
على جميع اŸسصتويات و من قبل كل الفاعل ، Úلتغي Òهذا الواقع  ،والذي لن
يتأاتى إا’ بتحويل النفاية ا ¤مادة اولية ÿلق نشصاطات اقتصصادية .

حياة  /ك
أب-رز م-دي-ر أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة للنفايات
ك - - -ر Ëوم - - -ان  ،أمسس ،خÓ- - -ل أل- - -ن- - -دوة
ألصسحفية ألتي نشسطها Ãناسسبة ألصسالون
ألدو‹ إلعادة تدوير و تثم Úألنفايات
«ري -ف-اد  ‘ »2018ط- -ب -ع -ت -ه أل ، 3أل- -ذي
سس-ي-ن-ظ-م م-ن  08أ 11 ¤أك-ت-وبر ألقادم
ب- - -قصس- - -ر أŸع - -ارضس «صس - -اف - -كسس» أه - -م
ألتحديات ألتي يتع Úرفعها حتى تصسبح
ألنفاية مادة أولية Áكن أسستعمالها ÿلق
نشساطات أقتصسادية متنوعة  ،حيث تشسÒ
أرقام رسسمية أ ¤أن تدوير ألنفايات مكن
من –قيق قيمة مالية بلغت  38مليار دج،
وأنشساء ما ل يقل عن  7600منصسب عمل (
أحصسائيات .)2017
كما –دثت مديرة ألغرفة أ÷زأئرية
ل -لصس -ن -اع-ة و أل-ت-ج-ارة وه-ي-ب-ة ب-ه-ل-ول ع-ن
أه - -م - -ي- -ة ألصس- -ال- -ون ،م- -ن ح- -يث أ÷انب
أل -ت -حسس -يسس -ي ل -ل-م-ت-ع-ام-ل Úألق-تصس-اديÚ
بضس - - -رورة أل - - -ت - - -وج - - -ه أ ¤ألق - - -تصس - - -اد
«أل- -ت- -دوي -ري» ،أي أل -ق -ائ -م ع -ل -ى ت -ث -مÚ
وأسسÎجاع ألنفايات وأعادة تدويرها وفق
م -ي -ك -ان -زم -ات م -ع -ي -ن -ة ،م-ن خÓ-ل شس-رح
ألسسÎأت-ي-ج-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذأ أÛال و
أŸمتدة أ ¤أفاق  ،2035وبعث ألهتمام
لديهم بأاهمية ألشسرأكة ‘ نشساطات تثمÚ
أل- -ن- -ف- -اي -ات  ،وأرسس -ائ -ه -ا ك -ث -ق -اف -ة ل -دى
أŸؤوسسسسات ألقتصسادية .

شسراكة جزائرية ـ ـ إايطألية
لسسÎجأع  140أالف
من جلود الأضسأحي
وكشسف رشسيد سساعي مسسؤوول بالغرفة
أ÷زأئرية للتجارة و ألصسناعة عن شسرأكة
ج- -زأئ -ري -ة أي -ط -ال -ي -ة ،لسسÎج -اع ج -ل -ود
وأصسوأف أضساحي ألعيد ،مفيدأ أنه ”

أسسÎج-اع أ÷ل-ود لسس-ت-ع-م-ال-ه ‘ صس-ن-اعة
أللبسسة و غÒها  ،بينما ” تثم Úألصسوف
وت -ب -ق -ى م -ن «أل -ه -ي-دورة» إلن-ت-اج أسس-م-دة
طبيعية  ،مشسÒأ أ ¤أن هذأ أŸشسروع
أل -ن-م-وذج-ي سس-م-ح ب-ج-م-ع م-ا ل ي-ق-ل ع-ن
 140000من جلود ألكباشس.
ومن جهتها –دثت برسسا مديرة مكلفة
Ãع-ا÷ة أل-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-وكالة
ألوطنية للنفايات ‘ مدأخلتها  ،عن هذه
أشسكالية ألنفايات ‘ أ÷زأئر  ،وألرهانات
أŸطروحة ،أبرزها ألتقليل من أنبعاثات
أل -غ -ازأت ألسس -ام -ة وم -ادة» ل -ي -كسس-ي-ف-ي-ا» ،
أل- -ت- -خ -لصس م -ن أŸف -رغ -ات أل -عشس -وأئ -ي -ة
Óجيال
،أ◊فاظ على أŸوأرد ألطبيعية ل أ
ألقادمة ...باإلضسافة أ ¤برنامج للوقاية
و ألتوعية بأاخطار ألنفايات  ،كما تطرقت
أ ¤أهمية ألسسÎأتيجية ألوطنية أŸمتدة
على مدى  20سسنة.
وب -ال -نسس-ب-ة ل-لصس-ال-ون «ري-ف-اد ، »2018
أل -ذي أت -خ -ذ ‘ ط -ب -ع-ت-ه أ÷دي-دة شس-ع-ار
«أŸق -اولت-ي-ة أل-دأئ-ري-ة ‘ خ-دم-ة تسس-يÒ
أل- -ن- -ف- -اي- -ات» ،ي- -ن- -ت- -ظ- -ر أن ي -ف -وق ع -دد
أŸشسارك Úبه  50عارضس  ،و قد أختÒت
ألصس Úضسيف شسرف هذه ألطبعة  ،بزيادة
ت -ف -وق  10م-ؤوسسسس-ات م-ق-ارن-ة ب-ال-ط-ب-عة
أŸاضس- -ي- -ة (  40ع -ارضس)  ،ف-ان-ه يشس-ك-ل
حسسب أŸتدخلون فرصسة للمهني Úإلقامة
شسرأكة ‘ ›ال ألرسسكلة و ألتدوير ‘
أط- -ار ألق- -تصس -اد ألخضس -ر  ،أل -ذي Áث -ل
‰وذج جديد لتطوير و تنويع ألقتصساد
أل -وط -ن -ي  ،خ -ل -ق ف-رصس أل-ع-م-ل و ت-ع-زي-ز
ألتنمية أÙلية .
وي - -ذك - -ر أن «ري- -ف- -اد  »2018ت -ظ-اه-رة
ﬂصسصس -ة ل -ل -م -ه-ن-ي Úو أ÷م-ه-ور  ،و ه-و
م- -ن -ظ -م م -ن ط -رف أل -غ -رف -ة أ÷زأئ -ري -ة
للتجارة و ألصسناعة  ،بالتعاون مع ألوكالة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات  ،ي-ت-م خÓ-ل-ه ت-ن-ظ-يم
ي- -وم Úدرأسس- -ي Úح- -ول تسس Òأل -ن -ف -اي -ات
وتدويرها .

الÈوفيسسور ا÷زائري نور الدين مليكشسي ينتخب
عضسوا بأ÷معية الفيزيأئية األمريكية
ان -ت -خب الÈوفسص-ور ا÷زائ-ري ن-ور
ال-دي-ن م-ل-ي-كشص-ي ﬂتصس ‘ ال-ف-يزياء
ال -ذري -ة ب -ال-وك-ال-ة ال-فضص-ائ-ي-ة «ن-اسص-ا»
عضص - -وا ب- -ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ف- -ي- -زي- -ائ- -ي- -ة
’م -ري -ك -ي -ة اŸك-ل-ف-ة بÎق-ي-ة ال-ع-ل-وم
ا أ
الفيزيائية ‘ العا.⁄
ي -أات -ي ه -ذأ أل -ت -ك-ر Ëت-ت-وي-ج-ا ل‚ازأت
ومسس -اه -م -ات أل-ب-احث أ÷زأئ-ري ‘ ›ال
أل-ف-ي-زي-اء لسس-ي-م-ا أع-م-ال-ه م-ن أج-ل تطوير
ت -ق -ن -ي -ة ج -دي -دة ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل ب-ال-ل-ي-زر تسس-م-ح
بالكشسف عن ألسسرطان.
وت -ت -م -ث -ل م -ه -ام أ÷م -ع -ي -ة أل -ف-ي-زي-ائ-ي-ة
لمريكية ألتي أنشسئت سسنة  ‘ 1899ترقية
أأ
ألعلوم ألفيزيائية ع Èألعا.⁄
لمريكية ثاÊ
وتعد أ÷معية ألفيزيائية أ أ
أك Èمنظمة علمية ‘ ›ال ألفيزياء ‘
ألوليات أŸتحدة تقوم بإاصسدأر أك Ìمن
عشسر ›Óت وجرأئد علمية منها «فيزيكل
ريفيو» و «فيزيكل ريفيو لي.»Î
وللتذك Òنال ألÈوفسسور مليكشسي عدة

ج -وأئ -ز م -ن -ه-ا ت-ع-ي-ي-ن-ه سس-ن-ة « 2012سسفÒ
أŸري -خ» بصس -ف -ت -ه عضس -وأ ب -ف -ري -ق أıتÈ
ألعملي لسستكشساف أŸريخ ألذي يسس ÒأكÈ
مشس -روع لسس -ت -كشس -اف ك -وكب أŸري-خ أل-ذي
تشسرف عليه وكالة «ناسسا» إأضسافة إأ ¤تعيينه
عضسوأ بجمعية ألبصسريات ألمريكية سسنة
.2017
وكرسس ألباحث أ÷زأئري خÓل مشسوأره
ألعملي بالوليات أŸتحدة جهوده ÿدمة
لصسلي أ÷زأئر .كما كان مليكشسي
بلده أ أ
أح - -د ألعضس - -اء أŸؤوسسسس Úل - -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة
أ÷زأئ -ري -ة ألم -ري -ك-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وألÎب-ي-ة
وألعلوم وألتكنولوجيا.
وتهدف هذه أŸنظمة إأ ¤إأرسساء جسسور
ب ÚأÛت -م -ع-ات أل-ع-ل-م-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر و‘
أل - -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة و“ك Úأل- -ط- -اق- -ات
أ÷زأئرية أŸقيمة بالوليات أŸتحدة من
أŸسساهمة ‘ ألتطوير ألقتصسادي وألعلمي
وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي ل -ل -ب Ó-د وت -رق-ي-ة أل-ث-ق-اف-ة
أ÷زأئرية ‘ أÿارج.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’نتاج اŸصصل اŸضصاد بورقلة
وزارة الصصحة تعتزم إانشصاء وحدة إ

اجتماع ÷نة خÈاء Ÿناقشضة سضبل مكافحة التسضمم العقربي
كشص- -فت أامسش اŸك- -ل- -ف- -ة Ãل- -ف ال- -تسص- -م- -م
ال - - -ع- - -ق- - -رب- - -ي ب- - -وزارة الصص- - -ح- - -ة وإاصصÓ- - -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ف-ري-دة ع-ل-يان ‘ اجتماع نظم
من طرف وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح
اŸسصتشصفيات Ãقر و’ية ورقلة أان اجتماع
اللجنة اŸكونة من خÈاء من وزارة الصصحة،
اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وم-ع-ه-د
باسصتور كان يهدف إا ¤ا’سصتماع ’نشصغا’ت
أاطباء اŸنطقة وﬁاولة إايجاد حلول علمية
ون-اج-ح-ة Ÿشص-ك-ل-ة ال-تسص-م-م ال-ع-ق-ربي ‘ هذه
الو’ية.

ورقلة :إاÁان كا‘
ذك-رت أŸك-ل-ف-ة Ãل-ف أل-تسش-م-م أل-ع-ق-رب-ي ع-ل-ى
مسشتوى وزأرة ألصشحة أن أللجنة تعمل منذ سشنوأت
على ملف مكافحة ألتسشمم ألعقربي ويندرج عملها
–ت إأطار برنامج أıطط ألوطني ،ألن أŸششكل
قائم منذ زمن ،مششÒة إأ ¤أن أ÷زأئر على غرأر
ك -ل م -ن ت -ونسض وأŸغ -رب تسش-ج-ل ح-الت ل-لسش-ع-ات
ألعقرب وصشلت إأ 46 ¤ألف حالة إأصشابة بلسشعة
عقرب وطنيا أدت إأ ¤وفاة  58ششخصشا سشنة 2017
من بينها  7حالت ‘ ورقلة.
ووضش -حت»ألسش -ي -دة ع-ل-ي-ان» أن مشش-ك-ل أل-تسش-م-م
ألعقربي تششÎك فيه ألكث Òمن ألقطاعات على
غرأر وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ووزأرة
ألبيئة وكذأ وزأرة ألفÓحة ووزأرة ألÎبية مؤوكدة
على أن هناك قطاعات مطالبة أيضشا باŸششاركة
‘ مكافحة ألتسشمم ألعقربي من أجل ألعمل معا
ل -ل -ت -خ -ف-يضض م-ن ح-الت أل-تسش-م-م أل-ع-ق-رب-ي وع-دد
ألوفيات أŸسشجلة بسشببه.
كما أششارت إأ ¤أن وزأرة ألصشحة مسشتمرة ‘
ألعمل على توف ÒأŸصشل أŸضشاد للتسشمم ألعقربي
Óطباء ألعامل ‘ Úهذأ
وعلى ألتكوين أŸتوأصشل ل أ
أÛال ،وبهذأ ألصشدد كششفت أن ألوزأرة تعتزم
إأنشش -اء وح -دة ت -اب -ع -ة Ÿع -ه -د ب -اسش-ت-ور ‘ أل-ق-ريب
أل -ع -اج -ل ت -ت -خصشصض ‘ Œم -ي-ع وأسش-ت-ئصش-ال ألسش-م
أل -ع -ق-رب-ي خ-اصش-ة م-ن أل-ع-ق-ارب أل-ق-ات-ل-ة م-ن أج-ل
أختصشار هذه أÿطوة وتسشهيل ألعملية على كافة
أ÷هات أŸششاركة ‘ Œميع ألعقارب Ãا فيها
جمعيات أÛتمع أŸد.Ê
و‘ نفسض ألسشياق أكدت من جانبها ‡ثلة معهد
باسشتور سشلمى جي ÊÓأن إأنششاء وحدة لتجميع ألسشم
ألعقربي بورقلة كملحقة Ÿعهد باسشتور سشتسشاعد
‘ تسشهيل عملية Œميع ألعقارب لسشتئصشال ألسشم
منها كخطوة أو ،¤مششÒة إأ ¤أن هذه ألوحدة
سشتنطلق بالعمل على Œميع ألسشم ألعقربي فقط
كمرحلة أو ¤كما أوضشحت أن إأنششاء هذه ألوحدة
سش -ي -ك -ون ق -ي -د أل -درأسش -ة وأل-تشش-اور م-ع ألسش-ل-ط-ات
أÙل -ي-ة ،مضش-ي-ف-ة أن أل-وح-دة ب-اإلضش-اف-ة إأ ¤أن-ه-ا

سش -ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ك-وي-ن أل-ك-ادر أل-بشش-ري ‘ ›ال
–ضش Òوإأنتاج أŸصشل أŸضشاد للتسشمم ألعقربي
سشتهتم بالدرأسشة وألبحث وذلك بعد إأمضشاء أتفاقية
مع جامعة ورقلة للعمل على أ÷انب ألبحثي من
أج-ل ت-ط-وي-ر أألب-ح-اث أŸت-ع-ل-ق-ة ب-تصش-ن-ي-ع أŸصش-ل
أŸضشاد للتسشمم ألعقربي.

 ٪ 80من حالت التسضمم العقربي
تسضجل بالوسضط ا◊ضضري
وشش-م-ل أج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة ت-ق-د Ëم-دأخÓ-ت من
طرف أÈÿأء أŸششارك Úوفتح أÛال للنقاشض
حول عدة ﬁاور تتعلق بإاششكالية ألتسشمم ألعقربي
وت -ق -د Ëم -ع -ل -وم-ات ح-ول أن-وأع أل-ع-ق-ارب ودرج-ة
خطورتها باإلضشافة إأ ¤طرق إأنتاج أŸصشل وألبحث
‘ سشبل تطويره و‘ هذأ ألسشياق أكد أÿبÿ Òضشر
قريان ‘ حديث لـ»ألششعب» ،أن ألدوأء أألول هو
أŸصشل أŸضشاد للتسشمم ألعقربي أŸنتج من طرف
معهد باسشتور وهو ذو فعالية ولكن هذأ ل يعني كما
ذكر ألكتفاء Ãا هو موجود فقط ،حيث لبد من
أل-ع-م-ل وألج-ت-ه-اد ل-ت-ط-وي-ر ه-ذأ أŸصش-ل و–سشينه
لتحقيق فعالية أك Èمن أجل ألوصشول إأ 0 ¤حالة
وفاة ناجمة عن ألتسشمم ألعقربي .
وهو هدف يسشتدعي ألعمل ‘ أك Ìمن ›ال
وليسض ‘ تصشنيع أŸصشل أŸضشاد فقط ،حيث لبد
أن يتعدى ذلك إأ› ¤ال ألوقاية أيضشا من خÓل
ت -وع-ي-ة أف-رأد أÛت-م-ع بسش-ب-ل أل-ت-ع-ام-ل م-ع لسش-ع-ة
ألعقرب ،موضشحا أن ألعقرب أصشبح متوأجدأ بششكل
ملفت ‘ أÙيط أ◊ضشري ،حيث أن  ‘ 80أŸائة
من حالت ألتعرضض للسشعة ألعقرب –دث دأخل
أŸن -ازل وه -و م -ا ي -ت -ط -لب أسش -ت -خ -دأم ك-ل أل-ط-رق
أŸمكنة Ÿكافحة أنتششارها فيه ،مضشيفا أيضشا أن
أألطفال أليوم أضشحوأ ‘ حاجة إأ ¤فهم درجة
خطورة ألعقرب على حياة أإلنسشان خاصشة وأن 75
‘ أŸائ -ة م -ن ح -الت أل -وف -ي -ات بسش -بب أل -تسش -م -م
ألعقربي تسشجل لدى أألطفال.
و‘ حديث «ألششعب» مع ﬁمد  ÚŸسشعيدأÊ

الوا‹ يقÎح إاطÓق تسضمية اŸرحومة
«عائشضة عويسضات» على ملحقة باسضتور
أعلن ألوأ‹ عبد ألقادر جÓوي عن أقÎأحه
إأطÓق تسشمية أŸرحومة «عائششة عويسشات» على
وح -دة إأن -ت -اج أŸصش -ل أŸضش -اد ل -ل-تسش-م-م أل-ع-ق-رب-ي
أŸن -ت -ظ -ر تشش -ي -ي -ده -ا ق -ري -ب -ا ‘ ورق-ل-ة ودع-ا ك-ل
أŸصشالح إأ– ¤مل مسشؤوولياتها Ÿكافحة ألتسشمم
ألعقربي ،كما حث ﬂتلف أ÷معيات ألنششطة ‘
Œميع ألعقارب إأ ¤بذل جهود كبÒة ‘ ألعملية مع
ضش -رورة أل -ت -نسش -ي -ق م-ع أل-ولي-ات أÛاورة ل-ل-ق-ي-ام
بحمÓت كÈى بهذأ أÿصشوصض من أجل تدعيم
أŸسش-اع-ي أل-ه-ادف-ة إأ ¤أل-قضش-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ه-ذه
أل -ظ -اه-رة وع-ل-ى ه-امشض أل-ل-ق-اء أع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات
ل -تشش -ك -ي -ل خ -ل -ي-ة تضش-م م-وظ-ف-ي مصش-ل-ح-ة ألشش-ؤوون
أإلج -ت -م-اع-ي-ة ب-ال-ولي-ة م-ن أج-ل أل-ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت
–سشيسشية حول ظاهرة «ألتسشمم ألعقربي» وكيفية
أل -وق-اي-ة م-ن-ه-ا عﬂ Èت-ل-ف أح-ي-اء ب-ل-دي-ات إأق-ل-ي-م
ألولية.
وŒدر أإلشش - -ارة إأ ¤أن ألج- -ت- -م- -اع سش- -ي- -خ- -رج
Ãجموعة من ألتوصشيات ألتي من ششأانها –ديد
ﬂط -ط أل -ع -م -ل ع -ل-ى م-ك-اف-ح-ة ظ-اه-رة أل-تسش-م-م
أل -ع -ق -رب -ي ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف أل -ق -ط-اع-ات
وأŸصشالح ذأت ألصشلة.

‘ لقاء Ùافظ ا◊زب مع اŸناضصل... Ú

األفÓن ‘ البليدة يحذر من بيع الذ· خÓل النتخابات القادمة
اأكد ﬁافظ جبهة التحرير الوطني
‘ ال -ب -ل -ي -دة و عضص -و ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة
ﬁم - -د يسص - -ع - -د م- -ن- -اضص- -ل- -ي و اإط- -ارات
وم- -ن- -ت -خ -ب -ي ا◊زب ب -ال -و’ي -ة  ،اأن -ه -م
مقبلون على خوضش غمار اسصتحقاقات
ان -ت -خ -اب -ي -ة ن -ي -اب -ي -ة Ûلسش ا’أم -ة ‘ ،
ديسصم Èالقادم  ،و هو ما يجعل الرهان
هذه اŸرة ‘ الفوز و حصصد مقعد نيابي
من ا’أولويات و التحديات  ،التي يعول
عليها ا◊زب بو’ية البليدة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
وح -ذر أÙاف -ظ ﬁم -د يسش -ع -د ‘ ل-ق-اء
جمعه باŸناضشل Úبعدم ألنصشياع وبيع ألذ·
و أÿضش -وع أ ¤م -ن -ط -ق م -ا ي -ع -رف شش -ع -ب -ي-ا
بـ«ألششكارة ،و أن منطق أ◊زب و مبادئه ل

رفعت جملة من اŸطالب اŸسصتعجلة لوزير الشصباب والرياضصة

نقابة «سضناباب» تدعو رئيسس ا÷مهورية لÓسضتمرارية

دعت ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿسص-ت-خ-دمي
قطاع الشصباب والرياضصة ،اŸنضصوية –ت
’دارة
ل - - -واء ن- - -ق- - -اب- - -ة مسص- - -ت- - -خ- - -دم- - -ي ا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة،أامسش ،رئ-يسش ا÷م-ه-ورية إا¤
’صصÓحات
ا’سصتمرارية Ÿواصصلة تعزيز ا إ
العميقة ‘ ،ح Úدافعت بقوة عن مطالب
ال -ط -ب -ق -ة ال -ع -م -ال -ي -ة ،ودع -ت-ه-م إا ¤ن-ب-ذ
اÓÿفات ،والتصصدي لÓنتهازي Úحفاظا
على نزاهة العمل النقابي.

جÓل بوطي
وهو خب÷ ‘ Òنة مكافحة ألتسشمم ألعقربي على
مسشتوى وزأرة ألصشحة أوضشح أن هناك نوعية من
ألعقارب أŸتوأجدة بولية ورقلة مصشنفة على أنها
من أخطر ألعقارب أŸوجودة ‘ ألعا ⁄وهي قاتلة
وفيما يخصض طرف مكافحة ألتسشمم ألعقربي عرج
أŸتحدث على دور معهد باسشتور ‘ هذأ أÛال
وألذي ينطلق من ركيزت Úأسشاسشيت Úوهما صشناعة
أŸصش -ل أŸضش -اد ل-ل-تسش-م-م أل-ع-ق-رب-ي وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
أل- -ت- -حسش- -يسض وأل- -ت- -وع- -ي- -ة ‘ ن- -فسض أل- -وقت وذلك
بالتعريف بأانوأع ألعقارب وألعقارب أŸتوأجدة ‘
أŸنطقة وسشبل مكافحتها ‘ إأطار أÙيط ألذي
يعيشض فيه أإلنسشان.

تتماششى مع هذأ ألتوجه ،و هو من موقعه
يدعو أإ ¤ألتجند ‘ رفع –دي  ،لكسشب
ره -ان أل -ف -وز خ Ó-ل ألن -ت -خ -اب -ات أل-ن-ي-اب-ي-ة
Ûلسض ألأمة  ،مضشيفا باأنهم لن يقبلوأ هذه
أŸرة أÿسشارة  ،خاصشة و أن ألفالن ‘
تعدأده باÛالسض أŸنتخبة يششكل ألأغلبية.
وأسشتعرضض يسشعد ‘ ألسشياق أن ألعهدأت
ألسشابقة و رغم ألأغلبية ألتي كان يششكلها
أ◊زب ‘ ألبليدة  ،أإل أنه  ⁄يسشتطع –قيق
أل- -ف- -وز Ãق- -ع -د Ãج -لسض ألأم -ة ،م -ع -تÈأ أن
ألأمور وقتها عرفت أإن صشح ألقول تضشييع
ف- -رصض ‘ أل- -ف- -وز  ،دأع- -ي- -ا ‘ ألسش- -ي- -اق أإ¤
ألنضش -ب -اط و ألصش -رأم -ة ‘ ألج -ت -ه -اد ه -ذه
أŸرة  ،و أن ألأمور هذه أŸرة فيها من
أ÷دية و أ◊زم  ،ما ل يدعو ›ال لتضشييع
ألفرصشة ،مذكرأ أن أ◊زب ألعتيد هو ماضشي
عريق ،و مبادئه ترفضض أÿوضض ‘ مثل هذه

أŸت -اه -ات  ،ورسش -ال -ة أ◊زب ل تسش -م -ح ب-اأن
يحيد عن أهدأفه ومبادئه أŸقدسشة .
وب- -دوره ق- -ال رئ- -يسض أÛلسض ألشش- -ع- -ب- -ي
أل -ولئ -ي ع -ب -د أل -رح -م-ان سش-وأŸي  ،م-رشش-ح
أ◊زب لـ « ألششعب «  ،أن ألسشتحقاقات
ألقادمة هي مناسشبة لثبات قوة «ألفالن «،
وهم سشيجتهدون ‘ ألفوز وقطف ألثمار ،
مثلما حدث مع تششريعيات ماي ، 2017و
أيضش -ا ‘ أŸوع -د ألإن -ت -خ -اب -ي ل -ل-م-ح-ل-ي-ات،
وألتي “كن فيها أ◊زب من حصشد أغلبية
أŸقاعد ألنيابية ‘ “ثيل ألبليدة باÛلسض
ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن- -ي ،وأÛالسض أل- -ب- -ل -دي -ة
وأÛلسض ألششعبي ألولئي ،ثم أن أ◊زب
Áلك من ألطاقات ألنخبة ،ألتي توؤهله أن
يقود قاطرة ألفوز دون منازع ،وهم يضشعون
ثقتهم ‘ منتخبيه أŸششبعÃ Úبادئ أ◊زب
ألتاريخي.

عÈت أل–ادي -ة أل -وط -ن -ي -ة Ÿسش -ت-خ-دم-ي
ق -ط -اع ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش -ة ‘ ب -ي -ان ت -ل -قت
«ألشش -عب» نسش -خ -ة م -ن -ه،أمسض ،ع -ن أل-ت-زأم-ه-ا
Ãب -ادئ -ه -ا أل -ث -اب -ت -ة ل-ت-ج-دي-د أل-ع-ه-د ل-رئ-يسض
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لسش-ت-م-رأر ج-زأئر ألعزة وألكرأمة،
وت -ع -زي -ز أإلصش Ó-ح -ات أل -ت -ي ق -ام ب-ه-ا ‘ ك-ل
أÛالت وأل - -ق - -ط - -اع- -ات سش- -وأء ‘ أÛال
أŸؤوسشسشاتي أو على صشعيد ألقيم أŸثلى ألتي
ب -دأت تÎسش -م ‘ أل-ذأك-رة أ÷م-اع-ي-ة ل-لشش-عب
أ÷زأئري.
و‘ خضش - - -م أ◊رأك أل - - -ن - - -ق - - -اب - - -ي دعت
«سشناباب» ‘ ألبيان ألذي توج أختتام دورة
أÛلسض أل -وط -ن -ي أل -ط -ارئ -ة ك-ل أل-ع-م-ال إأ¤
ألنخرأط ‘ مسشاعي ألوحدة ألعمالية من
أجل تعزيز مكانتها أŸهنية وألجتماعية Ãا
يصشون كرأمتها ويزيد من رفاهيتها ،وألتصشدي
لÓنتهازي Úوألوصشولي ÚأŸأاجورين من جهات
أجنبية تريد أŸسشاسض من ششخصشيتها حسشب
أل- -ب- -ي- -ان ،م- -ؤوك- -دة أن ت- -لك أألط- -رأف ت- -ري -د
أŸسشاسض من ششخصشيتها وألنيل من تضشامنها.
من جهة أخرى  ،و‘ ألششق ألجتماعي
ط -ال -بت أل -ن -ق -اب -ة وزي -ر ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش-ة
ب -ال -ت -دخ -ل أل-ع-اج-ل ل-وضش-ع ح-د ل-ل-م-م-ارسش-ات
أل Ó- -مسش- -ؤوول- -ة ،وأل- -ع- -بث أإلدأري أŸت- -فشش- -ي
بالقطاع على مسشتوى ألوليات ،وكذأ ألقمع
أŸمنهج ضشد ألنششطاء ألنقابي ÚوأŸوظفÚ
بصش-ف-ة ع-ام-ة ل-ت-أاج-ي-ج أل-وضش-ع أل-ع-ام وزعزعة

عبد العزيز بلعيد يفصضل ‘ مسضأالة ترشضحه لرئاسضيات 2019
تعقد جبهة اŸسصتقبل غدا بالعاصصمة
م -ؤو“ره -ا ال -ث-ا ،Êال-ذي سص-ي-ك-ون ح-دث-ا
اسصتثنائيا ‘ تاريخ ا÷بهة الفتية التي
تسص- - -ع- - -ى إا ¤ت - -ق - -د Ëم - -رشص - -ح ÿوضش
ا’نتخابات الرئاسصية مطلع  ،2019ومن
اŸنتظر أان يكون عبد العزيز بلعيد هو
الشص- - -خصش ال- - -وح - -ي - -د حسصب اŸؤوشص - -رات
’ولية ،بعد حلوله ثالثا ‘ انتخابات
ا أ
 ،2014و–ق- -ي- -ق ن- -ت- -ائ- -ج اي- -ج- -اب- -ي -ة ‘
ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات ال -تشص-ري-ع-ي-ة واÙل-ي-ة
الفارطة.

جÓل بوطي
ي -فصش -ل ب -ل -ع -ي -د غ -دأ أ÷م -ع -ة ‘ مسش -أال -ة
ترششحه لرئاسشيات ، 2019وذلك ‘ أŸؤو“ر
ألثا Êألذي يعقد ‘ ظروف أسشتثنائية تطبع
أŸششهد ألسشياسشي ألوطني قبيل أششهر قليلة
عن أŸوعد ألنتخابي ألهام ،حيث سشيخوضض
للمرة ألثانية على ألتوأ‹ عبد ألعزيز بلعيد
Œربة ألÎششح للرئاسشيات بعد أن حاز على
أŸرتبة ألثانية ‘ رئاسشيات  ،2014أألمر ألذي
ي -دف -ع ج -ب-ه-ة أŸسش-ت-ق-ب-ل إأ ¤إأعÓ-ن ت-رشش-ي-ح
رئيسشها ‘ ظل ألتوجه أ÷ديد ألذي تعكف
قيادة ألتششكيلة ألسشياسشية على أنتهاجه خÓل
أŸؤو“ر ألعادي ألثا Êألذي تنطلق أششغاله
غدأ أ÷معة على مدأر يوم.Ú
‘ مقابل ذلك سشتلجأا جبهة أŸسشتقبل إأ¤
إأعادة Œديد هيكلة أŸكتب ألوطني ،وتعديل

« على ضضرورة التنسضيق ب Úجميع القطاعات للقضضاء على داء الكلب ‘ ا÷زائر»
اك-دت سص-ام-ي-ة ح-م-ادي ‡ث-ل-ة وزارة الصص-ح-ة والسصكان
واإصصÓح اŸسصتشصفيات خÓل افتتاح اأشصغال ملتقى جهوي
ح -ول داء ال -ك-لب ب-ق-اع-ة «ا◊فصص-ي رك-اب» Ÿرك-ز ا÷يشش
الوطني الشصعبي بوسصط اŸدينة بحضصور سصلطات الو’ية
وعدد من ا’أطباء من و’يات كل من عنابة وتبسصة وقاŸة
واأم البواقي وسصوق اأهراسش باأن القضصاء على داء الكلب ‘
ا÷زائ-ر يسص-ت-دع-ي ت-نسص-ي-ق ج-ه-ود ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل Úع-ل-ى
غ- - -رار وزارات ك- - -ل م- - -ن الصص- - -ح- - -ة والسص- - -ك - -ان واإصص Ó- -ح
اŸسص -تشص -ف -ي -ات وال -ف Ó-ح -ة وال -ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة
والÎبية الوطنية والشصوؤون الدينية وا’أوقاف واÛتمع
اŸد Êوا’إعÓم .
و أشش- -ارت ذأت أŸت- -دخ -ل -ة خ Ó-ل أإ ¤أن دأء أل -ك -لب ي -ع -د م -ن
ألأمرأضض ألتي Áكن Œنبها من خÓل ألوقاية خاصشة مع توفر

أسش -ت -ق -رأر أل -ق -ط -اع ،دأع -ي-ة أل-وزي-ر إأ ¤أخ-ذ
Ãحمل أ÷د ألتحذيرأت ألتي تسشجلها ألنقابة
م -ن ح Úآلخ-ر ل-وق-ف م-ا أسش-م-ت-ه ب-ال-تضش-ي-ي-ق
أŸسشتمر على ألنقابي Úمنذ تأاسشيسض ألفرع
بتاريخ أكتوبر .2017
ورفعت ألنقابة جملة من أŸطالب أŸهنية
وألجتماعية ألوطنية ‘ مقدمتها إأعادة فتح
م -ل -ف م -رأج -ع -ة أل -ق -ان -ون أألسش -اسش -ي إلزأل -ة
ألخ- - -تÓ- - -ل ،وأإلسش- - -رأع ‘ إأدم - -اج أألع - -وأن
أŸت -ع -اق -دي -ن ب -ال-ت-وق-يت أ÷زئ-ي ،وأÙددة
أŸدة إأ ¤ألتوقيت ألكامل ،و–ويل ألعقود أإ¤
غﬁ Òددة أŸدة ع- -ل- -ى غ -رأر أل -ق -ط -اع -ات
أألخرى ،كما طالبت بتمك Úمنتسشبي ألقطاع
من أمتيازأت أÿدمات ألتي يوفرها ،دأعية
إأ ¤ف- -ت- -ح ب- -اب أ◊وأر وأل- -تشش- -اور ل- -ل- -ت -ك -ف -ل
بانششغالت أŸوظف ،Úوأإلطارأت.
‘ مقابل ذلك أششادت نقابة قطاع ألششباب
وألرياضشة با◊رأك ألدأخلي لنقابة سشناباب
ألذي يع Èعن ألرتياح ،مثمنة ألدعوة أإ¤
إأصشÓحات دأخلية يقودها ألغيورون من أبناء
أل -ت -ن -ظ -ي-م ألشش-رف-اء ،وت-وج-ي-ه ن-دأء إأ ¤ك-اف-ة
أل–ادي-ات أل-وط-ن-ي-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة ،وأألم-ان-ات
أل-ولئ-ي-ة إأ ¤أŸسش-ان-دة وأل-تضش-ام-ن ل-تصش-ح-ي-ح
أŸسشار  ،وبناء «سشناباب» جديد قادر على
ت- -ل- -ب- -ي- -ة ألنشش -غ -الت وألسش -ت -ج -اب -ة أŸث -ل -ى
Ÿتطلبات ألعمل ألنقابي أ◊ديث ألقائم على
ألتششاركية وألنهج أ◊قوقي ،وألتكامل مع كافة
أألطرأف ألفاعلة وصشاحبة أŸصشلحة ‘ إأثرأء
وحماية فضشائنا ألنقابي أŸششÎك.
وذك -ر أل -ب -ي -ان أن -ه ي -ت -اب -ع ب -اه -ت -م -ام ب-ال-غ
أŸتابعات ألقضشائية ألتي تعرضض لها بعضض
‡ث -ل -ي أل-ن-ق-اب-ة ‘ ع-دة ولي-ات ،ع-ل-ى غ-رأر
وهرأن ،أŸسشيلة  ،غليزأن ،قسشنطينة وغÒها
من وليات ألوطن ،مطالبة بضشرورة رفع تلك
أŸتابعات ألقضشائية ،وإأعادة ألنظر ‘ بعضض
أألح -ك -ام ألصش -ادرة ضش -د أل -ن-ق-اب-ي Úأل-ذي-ن ⁄
يقوموأ بعمل سشوى ألدفاع عن حق ألطبقة
ألعمالية.

اŸؤو“ر الثا÷ Êبهة اŸسصتقبل ينعقد غدا بالعاصصمة

على هامشش اليوم العاŸي لداء الكلب ‡ ،ثلة وزارة الصصحة تشصدد :
أللقاح ألفعال وباÛان مضشيفة باأنه Áكن حتى ألقضشاء على هذأ
ألدأء نهائيا ششريطة توف Òوسشائل أŸكافحة موؤكدة على «عزم
أ÷زأئر وفق توصشيات منظمة ألصشحة ألعاŸية للقضشاء ألنهائي
على دأء ألكلب وذلك ‘ أآفاق . 2030
ودعت ‡ثلة ألوزأرة خÓل هذأ أللقاء –ت عنوأن «دأء ألكلب:
نقل رسشالة من أجل أنقاذ حياة» أإ ¤حتمية تعزيز حمÓت ألتوعية
بجمع وألتخلصض من هذه أ◊يوأنات مع أتخاذ أجرأءأت وقائية
أسشتعجالية من طرف أŸصشالح ألبلدية وألولئية تتمثل ‘ أ÷مع
أŸنتظم للنفايات أŸنزلية أŸورد ألرئيسشي ألذي تتغذى منه هذه
أ◊يوأنات .
و أبرزت حمادي ﬂتلف أ÷هود ألتي تقوم بها وزأرة ألصشحة
من خÓل مد وحدأت مكافحة دأء ألكلب بالأمصشال وأللقاحات
وت -ك -وي -ن ألأط -ب -اء ن-اه-يك ع-ن ج-ه-ود وزأرة أل-فÓ-ح-ة أل-ت-ي ت-ق-وم
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باإششرأك أŸوأطن ‘ حمÓت ألتحسشيسض لتلقيح أ◊يوأنات ألأليفة
أŸع-رضش-ة ل-ل-خ-ط-ر وأŸت-اب-ع-ة أŸك-ث-ف-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا أŸصش-الح
ألولئية وألبلدية من أجل تلقيح ألقطط وألكÓب.
و أك -دت ذأت أŸسش -وؤول -ة ب -اأن أŸن -ظ-وم-ة ألصش-ح-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
عامة و‘ ولية سشوق أهرأسض خاصشة قطعت خطوأت هامة نحو
مكافحة هذأ ألدأء أنطÓقا من ألعمل ألوقائي أإ ¤ألتكفل أ÷دي
باŸصشاب ÚمÈزأ أهمية تعزيز ألوقاية من خÓل تسشط Òوأعتماد
أسشÎأت-ي-ج-ي-ات ع-م-ل-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن عضش-ات أل-كÓب وألسشتخدأم
ألأوسشع للعÓج ألوقائي مع ضشمان أسشتدأمة برأمج مكافحة هذأ
ألدأء وتوسشيع نطاقها لتششمل برأمج ﬁلية بالتنسشيق مع ﬂتلف
ألششركاء أŸيدأني ÚوأÛتمع أŸد.Ê

سسوق اهراسس :سسم Òالعيفة

ألقانون أألسشاسشي تزأمنا مع تغÒأت أŸششهد
ألسشياسشي وألسشتحقاقات ألنتخابية أŸقبلة،
فاŸتابعون يرون أن بلعيد بات يحظى بدعم
ع- -دد م- -ع- -ت Èم- -ن ألشش- -ب- -اب أل- -ذي- -ن أسشسش -وأ
صش-ف-ح-ات ع-ل-ى م-وأق-ع أل-ت-وأصش-ل أإلج-تماعي
لدعمه بعد إأعÓن ترششحه أن حصشل ذلك.
وما سشيميز أششغال أŸؤو“ر ألثا÷ Êبهة
أŸسش-ت-ق-ب-ل أل-ت-ي سش-ت-ج-ري ب-اŸدرسش-ة أل-ع-ل-ي-ا
ل-لسش-ي-اح-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ه-و إأعÓ-ن ت-رشش-ح عبد
ألعزيز بلعيد لÓنتخابات ألرئاسشية بعد إأعادة
Œديد ألثقة ‘ ششخصشه ‘ ظل ‚اح رؤويته
ألسش -ي-اسش-ي-ة وت-وج-ه-ات-ه أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أسش-اسض
أ◊وأر حسشب ما تؤوكده قيادأت أ◊زب ،ألتي
ترى فيه ألششخصض أŸناسشب لقيادة أŸرحلة
ألقادمة إأل أن أألمر يبقى مع ذلك ب Úأيدي
أŸناضشل.Ú
و يأاتي أŸؤو“ر ألثا Êبعد آأخر مؤو“ر
أسشتثنائي سشنة  ، 2014سشيكون ﬁطة إلعدأد
ق-ان-ون دأخ-ل-ي ج-دي-د يسش-م-ح بÎسش-ي-خ ث-ق-افة
ألدÁقرأطية ،وكذأ ألتدأول على أŸسشؤووليات
‘ صشفوف أ÷بهة ،خاصشة ‘ ظل ألتحولت
أل -ت -ي شش-ه-دت-ه-ا خÓ-ل ألسش-ن-وأت أألخÒةÃ ،ا
فيها توسشع رقعة أŸنخرط ÚوأŸناضشل‘ Ú
صشفوفها على أŸسشتوى ألوطني ،وذلك بعد
–قيق نتائج أيجابية للغاية ‘ تششريعات ماي
 2017وأÙليات ألتي أكتسشح فيها أ◊زب
أŸششهد ألسشياسشي و‚ح ‘ أفتكاك أŸرتبة
أل -ث -ال -ث -ة ،أألم-ر أل-ذي أسش-ت-دع-ى ب-حث ن-ظ-ام
دأخ-ل-ي ي-ت-م-اشش-ى م-ع ه-ذأ أل-ت-ح-ول ألي-ج-ابي
وألسش- -ت- -ع- -دأد أكÿ Ìوضض أه -م أسش -ت -ح -ق -اق
أنتخابي و أŸتمثل ‘ رئاسشيات .2019
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لوائل ‘ الدفعة
‘ حفل نظمته على ششرف أاسشاتذتها وطلبتها ا أ

اŸدرسسة العليا للفÓحة ماضسية ‘ ترسسيخ تقاليد التكر Ëوالعرفان

كرمت مسشاء امسش اŸدرسشة الوطنية
العليا للفÓحة طلبتها وأاسشاتذتها الذين
قدموا الضشافات ‘ مششوارهم الدراسشي
حيث جرى حفل نهاية السشنة ا÷امعية
 2018/2017م- -ت- -أاخ- -را ه- -ذه السش- -ن- -ة
ل -ظ -روف ق -الت ع -ن -ه-ا ادارة اŸع-ه-د ان-ه-ا
خ -اصش -ة ،وÁ ⁄ن -ع -ه -ا ال -ت-أاخ ‘ Òخ-ل-ق
اجواء الفرح وتثم Úجهود اطاراتها

نورالدين لعراجي
اشساد الم Úالعام لوزارة الفÓحة عماري
شس-ري-ف ب-ال-ن-ج-اح-ات ال-ت-ي –ق-ق-ها اŸدرسسة
سسنويا مثمنا اإل‚ازات اŸقدمة واŸشسÎكة
ب ÚاŸدير العام الÈوفيسسور خليفي و كذا
السساتذة و الطلبة اين حثهم علي مضساعفة

اÛهودات إلعطاء ›هودات اك Ìو اعطاء
صسدى عاŸي للمدرسسة  ،ويعت Èاحد اطارات
اŸدرسسة
حضس -ر ح -ف -ل ال-ت-ك-ر Ëاب-ن-اء اŸدرسس-ة م-ن
اطارات الدولة و نواب  ،وزراء سسابق Úمن
ب -ي -ن -ه -م سس -ي -د اح -م -د ف-روخ-ي اح-د اط-ارات
اŸدرسس -ة و“ح-ورت ف-ع-ال-ي-ة الح-ت-ف-ال ح-ول
عدة ﬁاور منها كلمة الفتتاح و التي القاها
الÈوف -يسس -ور ÿضس -ر خ -ل -ي -ف -ي اŸدي -ر ال -ع-ام
للمدرسسة ،قدم من خÓلها Ùة عامة حول
اŸدرسسة و ﬂتلف اÙطات التي اجتازتها
م -ن -ذ نشس -أات -ه -ا سس -ن-ة ( )1905ب- -اإلضس- -اف -ة ا¤
ﬂتلف ال‚ازات التي قام بها السساتذة ‘
›ال ال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي و ﬂت -ل -ف ال -ط -رق
ا◊ديثة التي وصسلت اليها اŸدرسسة ،كما ثمن

اÛهودات اŸقدمة سسواء من قبل الطلبة او
م -ن ق -ب -ل السس -ات -ذة ‘ ت -ط-وي-ره-ا ‘ ج-م-ي-ع
اŸي -ادي -ن ،و ذك -ر ايضس -ا ﬂت -ل -ف اŸشس -اري-ع
البحثية الوروبية و العاŸية التي اسستطاعت
اŸدرسسة اŸشساركة فيها مع حرصسها ان تكون
عنصسرا فعال فيها بفضسل اسساتذتها و طلبتها
النجباء.
م -ن ج -ان -ب -ه ث -م -ن ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال-ع-ام
Ûم- -ع اري -وسس ( (ORUSصس-ح-راوي عبد
اŸالك الشسريك القتصسادي الذي قام بتمويل
هذه الحتفالية ،اÛهودات ا÷بارة التي قام
و يقوم بها السساتذة و الطلبة ‘ ›ال البحث
العلمي خاصسة اÛال الفÓحي الذي يعتÈ
م - -ن اÛالت ا◊سس - -اسس - -ة و ال - -ف - -ع - -ال- -ة ‘
القتصساد الوطني خاصسة ‘ اآلونة الخÒة
حيث اصسبح بدي Óلقتصساد اÙروقات.
ل -ي-فسس-ح اÛال ل-ت-ك-ر Ëالسس-ات-ذة ال-ذي-ن
“ت ت -رق -ي -ت -ه -م ا ¤درج -ة ب-روف-يسس-ور ،وه-م
السستاذ داود علي من قسسم القتصساد الريفي
 ،م -ي -ك -ي -م -ان ÿضس-ر م-ن قسس-م ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ال -غ -ذائ -ي -ة  ،ن -ور غ -دة ه -ودة م -ن قسس -م ع -ل -م
النباتات.
كما ” باŸناسسبة تكر Ëعائلة اŸرحوم
السستاذ غزا‹ جلول من قسسم علم ا◊يوان
ال -زراع -ي و ال -غ -اب -ي ،ال -ذي ح -م -لت ال-دف-ع-ة
اŸتخرجة اسسمه  ،وشسهد حفل تخرج الدفعة
ت -دخ -ل ‡ث -ل ن -ادي  GRENSAو ال -ذي
اعطى Ùة وجيزة حول نشسأاة و تطور هذا
ال- -ن- -ادي ال -ط Ó-ب -ي و ا‚ازات -ه ال -ث -ق -اف -ي -ة و
ال-ري-اضس-ي-ة و ح-ت-ى الع-م-ال ال-ت-ط-وع-ي-ة وكرم
باŸناسسبة الطلبة الوائل ‘ الدفعة بهدايا و
ج -وائ -زا و تسس -ل -ي -م شس-ه-ادات ال-ت-خ-رج ل-ط-ل-ب-ة
ال - -دف - -ع - -ة ال- -ت- -ي سس- -م- -يت ب- -اسس- -م اŸرح- -وم
الÈوف - -يسس - -ور غ- -زا‹ ج- -ل- -ول  ،و اخ- -ت- -ت- -مت
الحتفالية بصسورة جماعية مع كامل الضسيوف
و السساتذة و اطارات و موظفي اŸدرسسة
الوطنية العليا للفÓحة.

جون بتمÔاسشت
سشكان حي صشورو (إافولوتيف) يحت ّ

اŸطالبة بحماية العقار من Œاوزات الغرباء

طالب سشكان حي صشورو (إافولوتيف)
له-ق-ار ،السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة،
ب -ع -اصش-م-ة ا أ
ع - -ل - -ى رأاسش - -ه - -م وا‹ ال - -ولي - -ة (دوم- -ي
ج -ي  )‹Ó-بضش -رورة ال -ت -دخ-ل ال-ع-اج-ل،
وت- -وق- -ي -ف م -ا أاسش -م -وه ب -ال -ت -ع -دي ع -ل -ى
ا÷يوب الفارغة ‘ ا◊ي ،والتي طالت
ح -ت -ى الشش -وارع ال -رئ -يسش-ي-ة ب-ا◊ي ،م-ن
ط -رف أاشش -خ -اصش اق -ل م -ا ي -ط -ل -ق ع -ن-ه-م
وصش -ف م -اف -ي -ا ال -ع -ق -ار ،غ Òم-راع Úأاو
لراضش -ي ال -ت -ي
آاب- -ه Úب- -أاه- -م- -ي- -ة ه -ذه ا أ
ي -ت -ع -دون ع -ل -ي -ه -ا ،وال -ت-ي ت-ت-واج-د ب-ه-ا
ال -ق -ن -وات اıصشصش -ة ل -ل -م -ي -اه الصش-ا◊ة
للششرب ومياه الصشرف الصشحي والغاز.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
جه مواطنو ا◊ي شسكوى إا ¤وا‹ الولية،
وّ
– ّصسلت ““الشسعب““ على نسسخة منها ،أاّكدوا من
خÓ-ل-ه-ا رفضس-ه-م ال-ق-ط-ع-ي ل-ل-م-م-ارسسات التي
ي - -ق - -وم ب - -ه- -ا أاح- -د األشس- -خ- -اصس ال- -ذي ق- -ام،
باإلسستيÓء على وعاء عقاري رقم  ،94والذي
تب Úأانه شسارع رئيسسي يتوسسط ا◊ي ،حيث
ق -ام الشس -خصس ب -الشس -روع ‘ ب -ن-اء سس-ك-ن –ت

رخصسة بناء رقم (‡ )2018/105ا أادى إا¤
غلق وعاء عقاري ﬂصسصس ألن يكون شسارع
رئيسسي يتوسسط ا◊ي واألوعية العقارية التي
وزعت على مسستحقيها ‘ وقت سسابق.
أاضساف اŸواطنون ‘ الشسكوى اŸقدمة ،أاّن
الوعاء العقاري اŸتعدى عليه يعد ‡ر لقناة
اŸياه الصسا◊ة للشسرب وكذا الصسرف الصسحي
والغاز‡ ،ا يشسكل خطر وعائق ‘ اŸسستقبل،
‘ حالة حدوث أاعمال صسيانة للقنوات‘ ،
سسياق متصسل ،كشسف اŸواطنون اتصسالهم ‘
وثت سسابق بجميع الهيئات اŸعنية كشسرطة
العمران ومديرية التعم Òوالديوان الوطني
للتطه ،Òحيث ” معاينة اŸكان ،إال أانه ⁄
ي-ت-م إات-خ-اذ إاي إاج-راء ل-ت-وق-ي-ف ال-ت-ع-دي ع-ل-ى
العقار.

..وتنصسيب عميد الشسرطة كشسوط فريد
رئيسسا جديدا ألمن دائرة ع Úصسالح

أاشسرف رئيسس أامن ولية “Ôاسست عميد
أاول ل -لشس -رط -ة م -ك -ي -د ع-ك-اشس ب-ح-ر األسس-ب-وع
ا÷اري ،على تنصسيب عميد الشسرطة كشسوط
فريد رئيسسا جديدا ألمن الولية اŸنتدبة عÚ
صسالح ،حيث شسهدت مراسسم التنصسيب حضسور
السس -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة ،وال -عسس -ك -ري -ة و‡ث -ل -ي

اÛتمع اŸد ،Êإا ¤جانب عدد من إاطارات
الشسرطة  ،و‘ كلمته باŸناسسبة على حرصس
ق-ي-ادة األم-ن ال-وط-ن-ي ،وع-ن-اي-ت-ه-ا ع-لى انتقاء
اإلط- -ارات وف- -ق م- -ع- -اي Òال- -ك- -ف -اءة ،واÈÿة
والتحصسيل العلمي ،داعيا كل الشسركاء األمنيÚ
واÛتمع اÙلي ،مد يد العون واŸسساعدة
لرئيسس أامن الدائرة ا÷ديدŸ ،مارسسة مهامه
وŒسس -ي -د اŸع -ادل -ة األم -ن -ي -ة ال -ت -ي أاسس-اسس-ه-ا
اŸواطن ،حاثا رئيسس أامن الدائرة ا÷ديد
ع-ل-ى ت-ث-م Úال-ف-لسس-ف-ة والسسÎات-يجية األمنية
Óم-ن
الصس-ادرة ع-ن ق-ي-ادة اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -وط -ن -ي ،اŸع -ت -م -دة ع-ل-ى ح-م-اي-ة اŸواط-ن
و‡تلكاته ‘ ،ظل احÎام حقوق النسسان.
من جهته ،عبّر رئيسس أامن الولية اŸنتدبة
ع -م -ي -د الشس -رط -ة كشس -وط ف -ري -د ،ع-ن شس-ك-ره
ل -ل -ق-ي-ادة ع-ل-ى ال-ث-ق-ة اŸم-ن-وح-ة ‘ شس-خصس-ه،
مؤوكدا على جاهزيته التامة ‘ تنفيذ تعليمات
القيادة ،والسسعي لبذل كل اÛهودات ÿدمة
اŸواطن والوطن بالعمل والتنسسيق مع ﬂتلف
الشس -رك -اء األم -ن -ي ،Úداع-ي-ا م-واط-ن-ي وسس-ك-ان
اŸدينة إا ¤ضسرورة التعاون من أاجل ﬁاربة
ا÷رÁة اسستنادا لشسعار ““اŸواطن هو أاسساسس
األمن الشسرطة ما هي إال األداة.

لك ‘ Èيومياتهم
لمن الغائب ا أ
فيما ششّكل ا أ

اإلنارة العمومية تؤورق سسكان  122مسسكن با÷لفة
يعيشش سشكان حي  122مسشكن Ãدينة
ب- -ا÷ل- -ف -ة ح -ال -ة رعب م -ن ال -وضش -ع -ي -ة
لجتماعية اŸزرية التي يعيششونها ‘
ا إ
لنارة العمومية ،ما أاغرق
ظل غياب ا إ
لزقة ‘ ظÓم دائم وسشاهم
العديد من ا أ
لع - -ت - -داءات
‘ إان- - -تشش- - -ار السش- - -رق - -ة وا إ
وان -تشش -ار ال -ك Ó-ب الضش -ال -ة ال -ت -ي ب -اتت
تهدد حياتهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
و‘ هذا السسياق ،أاعرب قاطنو حي ““122
مسسكن““ عن امتعاضسهم الشسديد ،من الوضسعية
اŸزري-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا نتيجة إانعدام
اإلنارة العمومية وتوف Òاألمن ،وهو ما يجعل
ا◊ي يغرق ‘ ظÓم دامسس ،ما جعل التجوال
ب Úشسوارع ا◊ي أامر صسعب جدا خوفا من

التعرضس إا ¤السسرقة واإلعتداءات خاصسة مع
حلول الليل .و‘ ذات السسياق ع Èقاطنو ا◊ي
عن اŸعاناة ÷ريدة ““الشسعب““ التي يعيشسونها
ج -راء غ -ي -اب اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،إاذ سس-اه-مت
بشسكل كب ‘ Òصسعوبة ا◊ياة با◊ي ،حيث
بات قاطنوه ل يغادرون منازلهم خاصسة ‘
ال -فÎات اŸسس -ائ -ي -ة بسس -بب ال-ظÓ-م ال-دامسس
الذي يعرفه هذا األخ Òتخوفا من التعرضس
Óعتداءات والسسرقة التي باتت تهددهم من
ل إ
ق-ب-ل اŸن-ح-رف Úوت-ه-دد ‡ت-ل-ك-ات-ه-م ،خ-اصسة
انتشسار الكÓب الضسالة ‘ ا◊ي بسسبب الظÓم
الدامسس ،حيث قال ““م  -ل« أاحد السسكان
÷ريدة ““الشسعب““ ‘ هذا السسياق إانهم سسئموا
من الوضسع الذي يعيشسونه خاصسة مع قدوم
فصسل الشستاء ،يحدث هذا ‘ ظل غياب األمن
باŸنطقة ،حيث أاضسحت اإلقامة با◊ي أامرا
يؤورق قاطنيه بسسبب ما يتعرضسون له من سسرقة
واع- -ت -داءات م -ن ق -ب -ل اŸن -ح -رف ،Úوتسس -اءل

السسكان ‘ هذا الصسدد عن سسبب عدم قيام
اŸصسالح اŸعنية بتهيئة اإلنارة العمومية رغم
الشسكاوي الكثÒة التي قام بها سسكان ا◊ي ‘
ع- -دي- -د اŸن- -اسس -ب -ات ،إال أان ه -ذه األخÒة ⁄
–رك سساكنا من أاجل تهيئة اإلنارة العمومية.
من جهة أاخرى ،عبّر السسكان عن اسستيائهم
الشسديد من الوضسعية اŸؤوسسفة داخل ا◊ي ‘
ظل غياب األمن وانتشسار اآلفات الجتماعية
إاضسافة إا ¤السسرقة التي يتعرضسون لها يوميا
من قبل اŸنحرف ،Úوالتي باتت تهدد السسكان
و‡ت -ل -ك -ات -ه -م خ -اصس -ة ‘ ال -ل -ي-ل إاضس-اف-ة إا¤
العتداءات ،وأامام هذا الوضسع يطالب سسكان
ا◊ي السس -ل -ط -ات بضس-رورة ال-ت-دخ-ل ‘ أاق-رب
اآلجال من أاجل ردع هؤولء اŸنحرف ،Úووضسع
ح -د Ÿشس -ك Ó-ت -ه -م اŸت -واصس -ل -ة وال -ت -ي ب-اتت
تهددهم حتى ‘ وضسح النهار ،وذلك بتوفÒ
األم -ن واإلن -ارة ال -ع -م -وم -ي-ة ب-ح-ي 122مسسكن
بالقرب من اŸلعب الكب.Ò

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشطيف –ّقق رقما قياسشيا ‘ ﬁصشول ا◊بوب

إانتاج  3.7مليون قنطار و  1.3مليون منها أاودعت
باıازن اŸعتمدة

ح-قّ-ق-ت ولي-ة سش-ط-يف خÓل اŸوسشم
ال-فÓ-ح-ي اŸن-قضشي  2018 - 2017رقما
قياسشيا ‘ ›ال إانتاج ا◊بوب Ãختلف
أان- -واع- -ه- -ا ،م- -ن ال- -ق- -م -ح الصش -لب وال -لÚ
والشش- -ع Òواÿرط- -ال وب- -عضش ال -ب -ق -ول
ا÷اف -ة ،وه-و إان-ت-اج  ⁄يسش-ب-ق ل-ل-ولي-ة
اŸششهورة بإانتاج ا◊بوب أان حققته منذ
السشتقÓل.

سسطيف :نور الدين بوطغان
وحسسب مصس - -در م - -وث - -وق م - -ن م - -دي- -ري- -ة
اŸصسالح الفÓحية لولية سسطيف ،و‘ تقييم
للموسسم اŸنصسرم ” ،تسسجيل إانتاج 3695400
قنطارا ،وهو إانتاج  ⁄يسسبق للولية –قيقه،
حيث كان معدل إانتاجها السسنوي ‘ حدود
 2.5مليون قنطار ،وهذا على مسساحة إاجمالية
ﬂصسصسة لزراعة ا◊بوب قّدرت بـ  193أالف
هكتار موزعة على تراب الولية ،حصسة األسسد
فيها ترجع ا ¤اŸناطق الشسرقية وا÷نوبية
وج -زء م -ن اŸن -ط -ق -ة الشس -م -ال-ي-ة ،وب-الضس-ب-ط
Ãنطقة ع Úعباسسة اŸعروفة بقمحها ا÷يد
والوف Òعلى اŸسستوى الوطني.
كما حققت الولية ‘ ›ال جمع ا◊بوب
من الفÓح Úالذين بلغ عددهم  6880فÓحا
رقما معتÈا وقياسسيا ،إاذ فاقت الكمية التي ”
ج- -م -ع -ه -ا ‘ اıازن اŸع -ت -م -دة وال -ت -اب -ع -ة
ل -ت -ع -اون -ي -ة ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول ا÷اف-ة ل-ل-ولي-ة
واŸن -تشس -رة ‘ ع -دة ب -ل-دي-ات ك-م-ي-ة ق-درت بـ
 1334865قنطارا ا ¤حد اآلن ،وهو ما يشسكل
أاك Ìمن ثلث الكمية اÙصسودة ،و ⁄يسسبق
ج -م -ع-ه-ا ق-ب-ل ه-ذا اŸوسس-م ،ف-ف-ي-م-ا شس-رع ‘
تسس -ل -ي -م الصس-ك-وك ال-ب-ن-ك-ي-ة ل-ل-فÓ-ح Úال-ذي-ن
أاودع -وا إان -ت -اج -ه -م ،وق -در م-ب-ل-غ مسس-ت-ح-ق-ات
ال -ف Ó-ح 554 Úم -ل -ي -ار سس -ن -ت -ي -م ◊د اآلن،
والعملية مازالت متواصسلة.
ي -ذك -ر أان –ق -ي-ق ه-ذا اŸن-ت-وج ال-ق-ي-اسس-ي
للحبوب بالولية يرجع ا ¤عدة عوامل ،منها
توسسيع اŸسساحة اŸزروعة والتي ارتفعت ا¤
 193الف هكتار ،بعد أان كانت ‘ السسنوات
السس -اب -ق -ة ‘ ح-دود  180ال-ف ه-ك-ت-ار فقط،
والسس -ق -ي ال -ذي ان -تشس-ر ب-ق-وة ب-ع-د ا‚از سس-د
اŸوان ال- -ذي ي- -فÎضس ان- -ه يسس- -ق- -ي  40الف
هكتار ‘ ،إاطار مشسروع التحويÓت اŸائية
الكÈى Ÿنطقة الهضساب ،والهادف ا ¤توفÒ

اŸي - -اه الصس - -ا◊ة ل - -لشس - -رب وك - -ذا ل- -لسس- -ق- -ي
الفÓحي ،وعدم العتماد فقط على األمطار،
إاضس- -اف- -ة إا ¤ارت- -ف- -اع مسس -ت -وى ال -ف Ó-ح‘ Ú
اله- -ت -م -ام ب -اŸن -ت -وج ،وع -دم ت -رك -ه ع -رضس -ة
Óمراضس ،وأاخÒا سسقوط كميات كافية من
ل أ
ال -ث -ل -وج واألم -ط-ار خÓ-ل اŸوسس-م ال-فÓ-ح-ي،
وخاصسة ‘ األوقات التي –تاج فيها النبتة
للماء.

....وسسكنات اجتماعية وريفية ببني
عزيز ،ع Úالسسبت وماوكÓن
شس -ه -دت ب -ح -ر ه -ذا السس -ب-وع ال-ع-دي-د م-ن
بلديات ولية سسطيف عمليات توزيع سسكنات
Ãختلف أا‰اطها ،وهذا للتخفيف من حدة
م -ع -ان -اة اŸواط -ن ،Úب -ع -د ط -ول ان -ت -ظ-ار م-ع
اإلي-ج-ار والق-ام-ة ‘ ظ-روف ق-اسس-ي-ة،وه-ك-ذا
شسهدت بلدية بني عزيز ،شسمال شسرق عاصسمة
الولية ،نشسر قائمة بأاسسماء مسستفيدين من
السسكن العمومي اليجاري اŸعروف بالسسكن
الجتماعي ،وقدرت ا◊صسة اŸوزعة بـ 217
وحدة سسكنية ،وهي قائمة اولية جاءت بعد
طول انتظار ،وبعد دراسسة معمقة من ÷نة
الدائرة وخرجات اŸعاينة اŸيدانية  ،كما
ل -ق -يت ال -ق-ائ-م-ة اسس-ت-حسس-ان ال-ب-عضس ،اسس-ت-ي-اء
اآلخ- -ري- -ن ‡ن  ⁄يسس- -ت- -ف- -ي -دوا م -ن ا◊صس -ة
اŸوزعة ،على ان يقدموا طعونهم ‘ القائمة
قبل التوزيع النهائي.
و‘ بلدية ع Úالسسبت ،التابعة لدائرة بني
عزيز ” ،توزيع اŸفاتيح على اŸسستفيدين
م- -ن حصس -ة  50مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-يا ،بعد نشسر
القائمة الولية ،خÓل شسهر جوان الفارط،
و“ت العملية باشسراف من سسلطات الدائرة
ومصس -ال-ح دي-وان الÎق-ي-ة وال-تسس-ي Òال-ع-ق-اري،
وسسط فرحة عارمة وسسط اŸسستفيدين.
أام-ا ب-ب-ل-دي-ة م-اوكÓ-ن ال-واق-ع-ة ‘ الشس-م-ال
ال-غ-رب-ي ل-ل-ولي-ة ،ف-ق-د ق-امت مصس-ال-ح البلدية
بتوزيع مقررات السستفادة من إاعانات السسكن
الريفي ،والتي قدر عددها بـ  250اسستفادة من
اصسل  2000طلب مقدم للبلدية ،وهو عدد
م-ع-ت ،Èب-اع-ت-ب-ار صس-ي-غ-ة السس-ك-ن ال-ري-ف-ي ه-ي
األنسسب ل -ه -ذه ال -ب-ل-دي-ة ذات ال-ط-اب-ع ال-ري-ف-ي
وا÷بلي ،وتأامل السسلطات البلدية السستفادة
م- -ن حصسصس أاخ- -رى لÓ- -سس- -ت- -ج- -اب -ة ل -ل -ط -لب
اŸتزايد.

إاعادة العتبار لفندق ““الفرسشان““ بسشعيدة

معلم سسياحي ظل رهينة اإلشسكالت اŸالية واإلدارية

لششغال
حرصشا منه على دفع وتÒة ا أ
اŸتعلقة بتهيئة وإاعادة العتبار لفندق
الفرسشان هذا اŸعلم السشياحي الذي ظل
لششكالت
لفÎة ليسشت بالهينة رهينة ا إ
لداري -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤ت-ع-اقب
اŸال -ي -ة وا إ
وت-داول ع-دة م-ؤوسشسش-ات ع-م-وم-ي-ة ع-لى
لشش -غ -ال ع -ن ط -ري-ق اŸن-اول-ة
ت -ن -ف -ي -ذ ا أ
Ÿؤوسشسشات غ Òمؤوهلة.

سسعيدة :ج ــ علي
أاشس -رف وا‹ ولي -ة سس -ع -ي -دة أامسس -ي -ة أامسس
م-رف-وق-ا Ãدي-ر السس-ي-اح-ة ع-ل-ى زي-ارة م-عاينة
وت -ف -ق-د ل-ل-ورشس-ات اŸف-ت-وح-ة ،أاي-ن اط-ل-ع م-ن
خÓ- -ل ال- -ع- -رضس اŸق- -دم م- -ن ق- -ب- -ل ج -م -ي -ع
اŸؤوسسسس -ات اŸت -دخ -ل -ة وم -ك -تب ال -دراسس -ات
اŸكلف على وتÒة األشسغال اŸوزعة ضسمن

حصسصس ،وال- -ت- -ي ع- -رفت إاع- -ادة ب- -عث ع- -ل- -ى
مسس -ت -وى ج-م-ي-ع ا◊صسصس ع-ل-ى ه-امشس ق-رار
م-ع-ا‹ وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اعات التقليدية
األخ Òوال -ق -اضس -ي ب -ت -خصس -يصس غ Ó-ف م-ا‹
إاضسا‘ لسستدراك وتغطية العجز اŸسسجل،
أاين أاكد وا‹ الولية إا ¤تنسسيق العمل مع
ج- -م- -ي -ع اŸت -دخ -ل ،Úو–ت إاشس -راف م -ك -تب
الدراسسات اŸكلف ،داعيا ‘ ذات السسياق اإ¤
ضسبط جدول زمني مفصسل لتسسليم ›موع
ا◊صسصس نهاية السسنة ا◊الية أاو شسهر جانفي
 2019ع -ل -ى أاقصس -ى ت -ق -دي -ر ،م -ب -دي-ا ال-راأي
ب- -اŸواف -ق -ة ع -ل -ى م -قÎح ال -ت -وسس -ع -ة ضس -م -ن
اŸسساحة اÙاذية للمنشسأاة اŸقدم من طرف
م -دي -ر السس -ي -اح -ة ب-ال-ولي-ة وذلك ب-ت-خصس-يصس
اŸسس- -اح- -ة الشس- -اغ- -رة اÙاذي- -ة ل- -ل- -م- -نشس -أاة
لح -تضس -ان فضس -اء ل -ل -عب والÎف-ي-ه ل-ل-ع-ائÓ-ت
يتضسمن Œهيزات خفيفة صسديقة للبيئة.
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–سسبا للتقلبات ا÷وية اŸرتقبة و للوقاية من خطر الفيضسانات

اجتماع تنسشيقي لحتواء النقاط السشوداء و –ديد اŸسشؤووليات Ãعسشكر
أاع -ط -ى وا‹ م -عسس -ك -ر ﬁم -د ل -ب -ق -ى
ج -م -ل -ة م -ن ال -ت -ع -ل-ي-م-ات وال-ت-وج-ي-ه-ات
اÿاصسة بالسستعداد الوقائي من خطر
ال- -ف -يضس -ان -ات ال -ن -اŒة ع -ن ال -ت -ق -ل -ب -ات
ا÷وي -ة اŸرت -ق -ب -ة خ Ó-ل ه-ذه ال-فÎة،
واشس-ت-م-لت ه-ذه ال-ت-وجيهات العمل على
–دي- -د اŸسس- -ؤوول- -ي- -ات وتشس- -ك- -ي -ل ÷ان
م- -راق- -ب- -ة وخ Ó-ي -ا ال -ي -ق -ظ -ة لح -ت -واء
ال -ن -ق -اط السس -وداء وم -ع -ا÷ت-ه-ا ل-ت-ف-ادي
اŸشس - -اك - -ل ال - -ت- -ي تصس- -حب الضس- -ط- -راب
ا÷وي.
أاششار لبقى أان ÷ان اŸراقبة عملها ميداÊ
بحت وليسش الكتفاء بتلقي اتصشالت النجدة
خ -ل -ف اŸك-اتب ،داع-ي-ا رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات إا¤
الشش -روع ‘ ع -م -ل -ي-ات سش-لت و ت-ط-ه Òواسش-ع-ة
ل -ب -ال -وع -ات صش -رف اŸي -اه وت -ن -ق-ي-ة اÛاري
اŸائية من األتربة و األوسشاخ Œنبا لتجمع
مياه األمطار و–ولها إا ¤سشيول جارفة
وأاك- -د ال- -وا‹ ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة اسش- -ت -دراك
النقائصش اŸسشجلة ‘ هذا اÛال والتعلم من
األخ -ط -اء اŸرت-ك-ب-ة سش-اب-ق-ا وأاخ-ذ ال-عÈة م-ن
ال -ف-يضش-ان-ات ال-ت-ي سش-ج-لت م-ؤوخ-را ع Èت-راب
ال -وط-ن ،ح-يث تسش-ج-ل السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ‘
ت-ق-اري-ره-ا نحو  29ن -ق-ط-ة سش-وداء ع Èت-راب
الولية ” احتواء أاغلبها و معا÷تها اسشتباقيا
–سشبا Ÿوسشم الششتاء والتقلبات ا÷وية.

11مليون م 3حجم إاضشا‘ من اŸياه بسشدود
الولية األربعة
تدعمت سشدود ولية معسشكر األربعة Ãا
ك -م -ي-ت-ه 11م -ل -ي -ون م 3م- - -ن اŸي - -اء ج - -راء
ال-تسش-اق-ط-ات اŸط-ري-ة األخÒة ع-ل-ى مسش-توى
الولية ما ب Úمنتصشف الششهر ا÷اري إا¤
ي-وم-ن-ا ه-ذا م-ع ت-واصش-ل ت-دف-ق م-ي-اه الأم-ط-ار
باألودية اŸغذية لسشدود معسشكر Ã ،ا فيها
2مليون م 3من مياه األمطار تدعم بها سشد
وادي التحت اŸنجز حديثا بواد األبطال.

وحسشب ما علم من مدير اŸوارد اŸائية
فتحي عوفار الذي أاكد ان الوزارة الوصشية قد
أا“ت مؤوخرا إاجراءات إاعادة تأاهيل السشدود
األربعة Ãا فيها سشد فرقوق الذي بلغ مرحلة
متقدمة من إاجراءات تنفيذ مششروع سشلته من
الوح- -ال ،زي- -ادة ع- -ل -ى م -واصش -ل -ة سش -لت سش -د
ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة ب-عد اسشتخراج  6م Ó-ي Úم 3من
الطمي من حوضش السشد الذي يسشتغل حاليا ‘
السشقي الفÓحي و توجه كمية منه لتموين 3
بلديات فقط Ãياه الششرب.

العثور على بقرة نافقة بوادي عمار بأاولد اعطية بسسكيكدة

قطع التزود باŸياه وتعويضشها Ãياه الصشهاريج إا ¤ح Úظهور النتائج اÈıية

ق-----امت مصس-----ال-----ح ب-----ل-----دي----ة اولد
اعطية اقصسى غرب ولية سسكيكدة
ب---اطÓ---ق ع---م---ل---ي---ة ت---زوي--د سس--ك--ان
اŸن-اط-ق ال-ت-ي ” ق-ط-ع ع-ن-ه-ا ع-ملية
التزود باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،عن
ط--ري--ق الصس--ه--اري--ج  ،ع--ل--ى خ--ل-ف-ي-ة
العثور على بقرة نافقة Ãنبع وادي
عمار الذي تصسل مياهه إا ¤كل هذه
اŸن---------اط---------ق ل---------ي---------ت---------زود ب---------ه---------ا
السسكان ،و–ديدا تلك التي تتزود
من منبع وادي عمار.
كما حذرت السشلطات اÙلية ،السشكان

والهيئات التي تتزود من اÿزان Úرقم  2و3
اŸت -واج -دي -ن ع -ل-ى مسش-ت-وى م-ن-ط-ق-ة ب-وع-ون
وب -ون -غ -رة م -ن اسش -ت -ع -م-ال ه-ذه اŸي-اه ،و ك-ذا
ال -ه -ي -ئ -ات ال -رسش -م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار اŸوؤسشسش-ات
الÎبوية و الذين تصشل كثافتهم السشكانية إا¤
حوا‹  2500نسشمة  ،و ذلك إا ¤غاية عودة
األم -ور إا ¤ط -ب-ي-ع-ت-ه-ا األو ¤ب-ع-د ال-ت-أاك-د م-ن
سشÓمة مياه منبع واد عمار.
Óشش -ارة ” ،ان -تشش -ال م-ن واد ع-م-ار ج-ث-ة
ل -إ
بقرة من قبل ا÷هات اıتصشة و اŸمثلة ‘
ك -ل م -ن مصش-ال-ح م-ف-تشش-ي-ة ال-ب-ي-ط-رة ،مصش-ال-ح
البلدية من خÓل مكتب حفظ النظافة ،و

األمن و كذا ‡ثل ا÷زائرية للمياه ،ليقوموا
ب -دف -ن -ه -ا وف -ق الشش-روط الصش-ح-ي-ة ب-اŸف-رغ-ة
العمومية مع تنظيف ﬁيط اŸكان و وضشع
مادة ا÷ Òبه ،باإلضشافة إا ¤أاخذ عينات من
اÛمع اŸائي و كذا خزا Êكل من بوعون و
بونغرة إلجراء التحاليل اÈıية عليها ،و
ال -ت -أاك -د م -ن سشÓ-م-ت-ه-ا ع-ل-ى الصش-ح-ة ال-ع-ام-ة
Óنسش -ان ،و ب -ع -ده -ا ت-ن-ظ-ي-ف اÿزان Úق-ب-ل
ل -إ
إاعادة عملية تزويد السشكان و الهيئات اŸعنية
باŸياه الصشا◊ة للششرب.

سسكيكدة :خالد العيفة

على هامشس اليوم اŸتوسسطي للسساحل بدار البيئة لبومرداسس

تفعيل مهام اللجنة الولئية اŸكلفة بإانششاء أارصشفة اصشطناعية
اح -تضس -نت أامسس دار ال -ب -ي -ئ-ة ل-ولي-ة
ب -وم -رداسس ف -ع -ال -ي -ات ال-ي-وم اŸت-وسس-ط-ي
ل - -لسس - -اح - -ل Ãشس - -ارك - -ة ع- -دة ه- -ي- -ئ- -ات
وﬁاف-ظ-ات وج-م-ع-ي-ات ﬁل-ي-ة م-ه-ت-مة
ب -ق -ط -اع ال -ب-ي-ئ-ة وا◊ي-اة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة
الÈي-ة وال-ب-ح-ري-ة ع-ل-ى ط-ول الشس-ريط
السساحلي خاصسة ‘ ظل اıاطر اÙدقة
ب-ه-ذه ال-فضس-اءات ال-ط-ب-يعية التي تعتÈ
ث -روة اق -تصس -ادي -ة ب -ح -اج-ة إا ¤ح-م-اي-ة
وتثم Úمن طرف جميع اŸتدخل..Ú

بومرداسس..ز /كمال
اجمع اŸششاركون ‘ اللقاء التقييمي ””على
ضشرورة بذل مزيد من ا÷هود ◊ماية الÌوة
السشاحلية وكل ما تزخر به من ثروة سشمكية
وغابية و–ييد اıاطر اŸتعددة التي تهدد
ال-ب-ي-ئ-ة الي-ك-ول-وج-ي-ة خ-اصش-ة ما تعلق Ãششكل

ال -ن -ف -اي -ات الصش -ن -اع -ي -ة واŸي -اه اŸسش -ت-ع-م-ل-ة
وﬂت-ل-ف الع-ت-داءات األخ-رى ال-ت-ي ي-ت-عرضش
لها الغطاء األخضشر”” ،وششهد اللقاء أايضشا إابرام
عدة اتفاقيات للتعاون ‘ اÛال البيئي ورفع
النفايات منها اتفاقية اإلطار ب Úمركز الردم
ال -ت -ق -ن -ي ل -ق -ورصش -و وم -ؤوسشسش-ة تسش-ي Òم-وان-ئ
وم Ó-ج -ئ الصش -ي -د ال -ب -ح -ري””أاو.ج-ي،ب-ي،ب-ي””
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãع-ا÷ة وال-ت-ك-ف-ل Ãل-ف ال-ن-فايات
ع -ل -ى مسش-ت-وى م-وان-ئ الصش-ي-د ال-ثÓ-ث-ة ب-ولي-ة
بومرداسش.
ك -م -ا ” ب -اŸن -اسش -ب -ة حسشب ت -دخ-ل م-دي-ر
الصشيد البحري ششريف قادري التطرق إا ¤دور
ومهام اللجنة الولئية اŸكلفة بإانششاء أارصشفة
–ت م- -ائ- -ي- -ة لÎب- -ي -ة األسش -م -اك ب -ن -اء ع -ل -ى
اŸرسشوم التنفيذي الصشادر يوم  25ديسشمÈ
 2017اŸتعلق باألرصشفة الصشطناعية الهادفة
ا ¤ح -م -اي -ة ا◊ي -اة ال -ب -ح-ري-ة وت-ن-م-ي-ة الÌوة

بعد إاحصساء ما يزيد عن  5304طائر حسسون ” حجزه

فرق خاصشة ◊ماية  4974طائر مهاجر بولية تلمسشان
ب -اشس -رت م -دي -ري -ة ال -غ -اب -ات ل -ولي -ة
تلمسسان بالتعاون مع ا◊ظÒة الوطنية
ب -ولي -ة ت -ل -مسس -ان إا ¤إاحصس -اء ال -ط-ي-ور
اŸهاجرة على مسستوى اŸناطق اÿاصسة
باسستقطابها على غرار اŸناطق الرطبة
مثل ضساية الفرد جنوب تلمسسان وسسدود
لودي- -ة واŸن- -اب- -ع
ال - -ولي- -ة اÿمسس- -ة وا أ
اŸائية والغابات التي تعت Èأاهم مواقع
ع -ب -ور ال -ط -ي-ور اŸه-اج-رة اŸق-درة ب27
نوعا.
و‘ هذا الصشدد ” اكتششاف  4974طائر
م -ه -اج -را ي-ع-يشش ب-ت-ل-مسش-ان وال-ت-ي يسش-ت-وجب
حمايتها ضشمن قانون الÌوة ا◊يوانية  ،حيث
” اسشتحداث ÷نة ولئية خاصشة ◊ماية هذا
النوع الناذر من الطيور  ،تتكون من ‡ثل Úعن
مديرية الغابات و‡ثلي الصشيادين بالتعاون
مع عناصشر الدرك الوطني واألمن  ،هذه
ا÷نة التي سشتششرف على فرق خاصشة متنقلة
م -ه -م -ت-ه-ا ح-م-اي-ة الÌوة ا◊ي-وان-ي-ة وال-ط-ي-ور

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

الناذرة اŸهددة بالنقراضش وﬁاربة الصشيد
ال - -عشش - -وائ - -ي  ،و‘ ه- -ذا اÛال ” إاطÓ- -ق
ب - -رن - -ام - -ج ل - -ت - -ك - -وي- -ن م- -ا ي- -زي- -د ع- -ن 700
صش- -ي- -اد لن- -خ -راط ‘ ه -ذه ال -ف -رق لضش -م -ان
اÙافظة على التوازن البيئي .
هذا من جهة أاخرى ” اسشتحداث فرق
خاصشة للوقوف ضشد حمÓت الصشيد العششوائي
ل-ط-ائ-ر ا◊سش-ون وك-ذا ت-ه-ري-ب-ه واŸت-اج-رة ب-ه
خ - -اصش - -ة وان اŸصش - -ال - -ح األم - -ن - -ي- -ة “ك- -نت
منذ السشنة اŸاضشية إا ¤اليوم من حجز 5304
ط -ائ -ر حسش -ون ك -ان م-ه-رب-ا وم-ع-روضش ل-ل-ب-ي-ع
ب -أاسش -واق ال -ط-ي-ور اŸوزع-ة ع-ل-ى ك-اف-ة إان-ح-اء
الولية ،هذا ومن ششأان هذه اللجنة إان تقف
ع- - -ل- - -ى ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ات ب- - -ي- - -ع ال- - -ط- - -ي- - -ور ‘
األسشواق ومراقبتها وكذا حجز أاية طيور
تكون مهربة  ،خاصشة وان طائر ا◊سشون
–ول إا ¤ثروة هامة للبيع والششراء .

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

السش-م-ك-ي-ة وال-ن-ب-ات-ي-ة كشش-ك-ل من أاششكال إاعادة
ا◊ياة وŒديد هذه اŸوارد الطبيعية اŸهددة
ن -ت -ي -ج-ة ت-ده-ور ال-وضش-ع-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة وأادت إا¤
تراجع كبŸ Òنتوج هذه الÌوة ا◊يوية.
ون - -ظ - -را أله- -م- -ي- -ة اŸوضش- -وع واıاط- -ر
اŸتسشارعة على قطاع البيئة ومنطقة السشاحل
ال- -ب- -ح- -ري ،ح- -اول اŸشش -ارك -ون اŸت -دخ -ل -ون
÷م - - - -ع - - - -ي- - - -ات ن- - - -اشش- - - -ط- - - -ة ‘ اŸي- - - -دان
ك -ج -م -ع -ي -ة””ن-وت-ي-ل-وسش”” ،اÙاف-ظ-ة ال-وط-ن-ي-ة
للسشاحل وجمعيات بيئية أاخرى تقد Ëجملة
من اŸقÎحات واŸبادرات اŸتعلقة بطرق
التدخل ◊ماية السشاحل لكنها ‘ الغالب تبقى
إاسش-ه-ام-ات ف-ردي-ة وﬁتشش-م-ة ت-ف-ت-ق-د ل-لنظرة
السش -تشش -راف -ي-ة وق-وة ال-ت-دخ-ل ‘ ظ-ل ت-ن-ام-ي
ظاهرة الÓمبالة والعتداءات اŸتكررة على
هذا القطاع ا◊سشاسش وغياب التنسشيق أايضشا
ب Úالفاعل Úا◊قيقي.Ú

لمن والدرك وا◊ماية اŸدنية
قامت بها مديريات ا أ

ندوة صشحفية مششÎكة حول حصشيلة موسشم الصشطياف

الشسعب ‘ /ب -ادرة ه -ي
لو ¤م- - - -ن ن- - - -وع- - - -ه - - -ا،
ا أ
اح- - - - -تضس - - - -ن ال - - - -فضس - - - -اء
لعÓ- - - -م- - - -ي ال - - -ت - - -اب - - -ع
ا إ
ل - -ل - -م - -دي - -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن-ي-ة امسس
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة مشسÎكة
ب‡ Úث- - -ل- - -ي اŸدي - -ري - -ة
Óم -ن  ،ق -ي -ادة
ال- -ع -ام -ة ل  -أ
الدرك واŸديرية العامة
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدنية ” ،من
خÓ-ل-ه-ا تقد Ëا◊صسيلة
ال - -ت - -ق - -ي - -ي - -م - -ي- -ة Ÿوسس- -م
الصسطياف .2018
وخÓ- - -ل ت- - -دخÓ- - -ت- - -ه- - -م
اŸت - -ت- -ال- -ي- -ة ،ث- -م- -ن ‡ث- -ل- -و
Óم -ن
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
ال - -وط - -ن - -ي ،ق - -ي- -ادة ال- -درك
ال -وط -ن -ي واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي-ة ،ال-ع-م-ل

اŸششÎك وال - - - -ت- - - -نسش- - - -ي- - - -ق
اŸت- - -واصش- - -ل ب Úاألج - -ه - -زة
ال - -ث Ó- -ث - -ة ط - -ي - -ل - -ة م- -وسش- -م
الصش - -ط - -ي - -اف ،م - -ا سش - -م- -ح
ب-تسش-ج-ي-ل ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ية ‘
اŸي - -دان› ‘ ،ال السش - -ه- -ر
ع- -ل -ى ام -ن وراح -ة اŸواط -ن
وحماية اŸمتلكات.
كما ذكر ‡ثلو الهيئات 3
أان م -ب -ادرة ال-ع-م-ل اŸششÎك

وال - -ت - -نسش - -ي - -ق اŸي - -دا ÊبÚ
أاجهزة األمن الوطني ،الدرك
ال -وط -ن -ي وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
لقت إاشش - -ادة واسش - -ت - -حسش- -ان
اŸواط- -ن Úال- -ذي -ن عÈوا ‘
العديد من اŸناسشبات على
م-دى ف-ع-ال-ي-ة و‚اع-ة العمل
اŸششÎك ل - -ل - -تصش - -دي ل- -ك- -ل
أاششكال ا÷رÁة.

للحد من ا◊وادث الناŒة عن الضسطرابات ا÷وية

مصشالح األمن توجه ارششادات للسشائقÚ

ن ـظ -را ل -ل -ت -ق -ل -ب -ات ا÷وي -ة األخÒة ال -ت -ي
شش -ه -دت-ه-ا ع-اصش-م-ة ولي-ة ورق-ل-ة ل-ي-ل-ة أامسش،
تدعـو مصشالح أامـن ولية ورقلة كافة مواطني
ال- -ولي- -ة ب -ت -وخ -ي ا◊ـذر وال -رف -ع م -ن درج -ة
اليقظة وا◊ذر ،سشيما أاثناء تنقÓتهم ،كما
ن -ذك ـر السش -واق بضش -رورة م -راق -ب -ة Œه -ي -زات
اŸرك- -ب- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار م- -اسش- -ح -ات ال -زج -اج
واألضش -واء األم -ام-ي-ة واÿل-ف-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ة ،م-ع
اإللتزام بقواعـد السشÓمة اŸرورية والتقيد
بÎك مسشافة األمان ماب ÚاŸركبات والتأاكد
م-ن ج-اهـزي-ة ن-ظ-ام ع-م-ل ال-ف-رام-ل وت-خ-فيظ
السش- -رع -ة خ -اصش -ة ب -ال -ق -رب م -ن اŸؤوسشسش -ات

الÎبوية  ،و‘ نفسش السشياق نذكر اŸواطنÚ
الكرام أان مصشالح أامن ولية ورقلة ،تسشخر
ع- -ل- -ى م -دار  24/24سش -ا ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸادي -ة وال -بشش -ري -ة وآال -ي-ات ال-وق-اي-ة ال-ت-اب-ع-ة
÷هاز األمن الوطني ،ألداء الواجب اŸقدسش
‘ حماية اŸواطن Úوتنظيم حركة اŸرور.
و‘ األخ Òن - -دع - -و اŸواط - -ن Úإا ¤ضش- -رورة
متابعة النششرات ا÷وية اÿاصشة عﬂ Èتلف
وسشائل اإلعÓم اÙلية من أاجل اخذ ا◊يطة
وا◊ذر ،و ما على اŸواطن Úالراغب ‘ Úطلب
التوجيه واŸسشاعدة إال اإلتصشال بالرقم األخضشر
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لمطار الرعدية الغزيرة التي إاجتاحت ورقلة
بسسبب ا أ

اŸياه تغمر عدة منازل وإادارات عمومية

لم-ط-ار ال-رع-دي-ة ال-غ-زي-رة
خ -ل -فت ا أ
ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا م-دي-ن-ة ورق-ل-ة ال-ثÓ-ثاء
حالة من الذعر ‘ وسسط السسكان خاصسة
وأان -ه  ⁄تسس -ج -ل م -ن -ذ سس -ن -وات تسس-اق-ط
لم-ط-ار اسس-ت-م-رت
ك -م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن ا أ
لسس -اع -ات ،ك -م-ا ع-رفت ع-دد م-ن اŸن-ازل
لدارات ال-ع-م-وم-ي-ة ت-اب-ع-ة لقطاعات
وا إ
لمطار داخلها على
حيوية Œمعا Ÿياه ا أ
غرار مسستشسفى ﬁمد بوضسياف.

ورقلة» :إاÁان كا‘
سشجلت عدة أاحياء Œمعا كبÒا للمياه كما
دخلت إا ¤عدد من اŸنازل وششكلت هاجسشا
ك -بÒا ب -ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ك-ان ب-عضش األح-ي-اء ع-ل-ى
غرار سشكان حي النصشر ،لسشيليسش ،القصشر،
ﬂادمة.
وقد أاعرب العديد من اŸواطن Úتخوفهم
من ﬂلفات هذه األمطار خاصشة القاطن‘ Ú
سش -ك -ن -ات هشش -ة ،واضش -ط -ر ال -ك -ث Òم -ن-ه-م إا¤
اŸبيت خارج منازلهم تفاديا لÓنهيارات ‘
األسشقف أاو ا÷دران التي قد تنجم عن هذه
األمطار الغزيرة ،هذا فضش Óعن أان الكث Òمن

Ãناسسبة اليوم العاŸي للسسياحة

دورة تطبيقية لدليل اŸرششد السشياحي باŸدية
ن-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة ال-دي-وان السس-ي-احي
ل- -ب- -ل- -دي- -ة اŸدي -ة صس -ب -ي -ح -ة أامسس –ت
إاشس-راف م-دي-ري-ة السس-ي-احة والصسناعات
لعÓ-م وال-ت-وجيه
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ãرك-ز ا إ
السسياحي دورة تطبيقية حول الدليل
اÙل- -ي ل- -ل- -م- -رشس- -د السس- -ي -اح -ي اÿاصس
ب -ع -اصس -م-ة ال-ولي-ة ل-ف-ائ-دة  16متكونا
وم-ك-ون-ا ،ب-ع-دم-ا سس-ب-ق وأان ت-ك-ف-لت هذه
اŸدي-ري-ة ب-ا÷انب ال-ن-ظ-ري ل-ف-ائ-دة 57
شسخصسا مهتما بهذا اÛال البديل.
ن -اقشش اŸشش -ارك -ون م -قÎح -ات اıط-ط
السش- -ي- -اح- -ي Ÿدي -ن -ة اŸدي -ة Ãشش -ارك -ة ع -دة
قطاعات من بينها الداعمة للمششاريع التي
تخصش هذا القطاع ا◊يوي خÓل تظاهرة
اليوم العاŸي للسشياحة –ت ششعار”” السشياحة
والتحول الرقمي ”” ،كما سشيتم ‘ هذه الدورة
التكوينية على نقل وŒسشيد ما تعلموه ‘
ا÷انب النظري إا ¤اŸيدان التطبيقي على
أان Áر ه- - -ذا اıط - -ط ع Èع - -دة م - -واق - -ع
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سش -ي-اح-ي-ة وأاث-ري-ة وث-ق-اف-ي-ة م-وج-ودة ب-ب-ل-دي-ة
اŸدية على غرار دار األم Òعبد القادر
سشابقا  ،متحف اÛاهد  ،باب األقواسش.
وع-ل-ى ال-ه-امشش ن-ظ-مت م-دي-ري-ة السش-ي-احة
والصشناعات التقليدية بهذه اŸناسشبة أابوابا
مفتوحة على السشياحة على مدار يومÚ
إلبراز القدرات واŸؤوهÓت التي تزخر بها
الولية ع Èالششاششة العنكبوتية بالتنسشيق مع
قطاعات الثقافة  ،الششباب والرياضشة  ،غرفة
الصشناعة التقليدية وا◊رف  ،والبيئة  ،كما
كرمت هذه اŸديرية الفائزين الثÓث األوائل
‘ اŸسش -اب -ق-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
مديرية التجارة طيلة فصشل الصشيف اÿاصشة
ب- -اŸق- -اه- -ي  ،اإلط- -ع- -ام السش -ري -ع  ،صش -ن -اع -ة
ا◊ل -وي -ات ،ب -قصش -د اŸسش -اه-م-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ‘
تشش-ج-ي-ع ق-ط-اع اÿدم-ات وت-رق-ي-ت-ه-ا وت-ف-ادي
األخطار الصشحية .

اŸدية :علي ملياÊ

هذه اŸسشاكن كانت قد غمرتها اŸياه.
اج -ت -احت م -ي -اه األم -ط-ار ب-عضش اŸسش-اك-ن
والطرقات على غرار أاحد األحياء باÿفجي
ح -ي ال -نصش -ر ال -ذي غ -م -رت -ه اŸي -اه ب-ال-ك-ام-ل
ومسشت ع - -دد م - -ن السش - -ي - -ارات ال - -ت- -ي ك- -انت
مصشفوفة بجانب السشكنات وسشرعا‰ا تدخلت
ا÷ه -ات اŸع-ن-ي-ة لشش-ف-ط اŸي-اه وفك ال-ع-زل-ة
ع -ل -ى السش-ك-ان ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة
اŸدنية كششفت عن عدم تسشجيل أاي خسشائر
بشش- -ري -ة ‘ ،ح Úسش -ج -لت ت -دخ Ó-ت لشش -ف -ط
اŸي- - -اه ‘ ع- - -دد م- - -ن األح - -ي - -اء اŸتضش - -ررة
باإلضشافة إا ¤تسشجيل حالة ششرارة كهربائية
هذا وأاكدت ذات اŸصشادر أان كل العناصشر
كانت ‘ حالة تأاهب تام للتدخل ‘ ا◊‘ Ú
ا◊وادث ﬁتملة الوقوع.
وعلى إاثر التقلبات ا÷وية التي عرفتها
م-دي-ن-ة ورق-ل-ة ” تشش-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة م-ت-اب-عة على
مسشتوى الولية كما تفقد الوا‹ عبد القادر
جÓوي عدة أاحياء وأاعطى أاوامر بضشرورة
ال- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ف- -وري ب- -ال- -ع- -ائ Ó-ت واألم -اك -ن
اŸتضشررة.
وعلى الرغم من عدم تسشببها ‘ تسشجيل
خسشائر بششرية إال أان هذه األمطار الرعدية
قد أاسشفرت عن تعطل حركة اŸرور ،حيث
سشجل توقف حركة ترامواي ورقلة منذ أامسشية
الثÓثاء وحتى صشباح األربعاء بسشبب تسشرب
مياه األمطار إا ¤بعضش اŸنششآات الكهربائية،
وقد ” العمل على ششفط اŸياه تفاديا لوقوع
وح -وادث وت -وف Òح -اف Ó-ت م -ؤوسشسش -ة ال -ن -ق-ل
العمومي لضشمان تنقل األششخاصش على مسشار
خط ترامواي إا ¤غاية عودته إا ¤اÿدمة
›ددا بعد الظهÒة حسشبما علم من مصشادر
من ششركة سشيÎام.
من جهة أاخرى ظل العديد من اŸوظفÚ
وت Ó-م -ي -ذ اŸدارسش وب -عضش ال -ع -ائÓ-ت ال-ت-ي
ك- -انت ‘ اÿارج سش- -اع- -ة ت- -ه- -اط -ل األم -ط -ار
عالق Úبسشبب النقصش الكب ‘ Òوسشائل النقل،
ك -م -ا أاك -د ب -عضش -ه -م ‘ ح -ديث لـ«الشش -عب”” أان
ك -م -ي -ات األم -ط -ار ك -انت م -ع -تÈة و ⁄ت-ع-رف
اŸدينة مثي Óلها منذ مدة طويلة.
و‘ نشش -ري -ة خ -اصش-ة صش-درت ال-ثÓ-ث-اء ع-ن
األرصش- -اد ا÷وي- -ة كشش- -فت أان سش -حب رع -دي -ة
مصش -ح-وب-ة ب-أام-ط-ار اج-ت-احت ك-ل م-ن م-دي-ن-ة
ورقلة وششمال “Ôاسشت أامسشية اليوم الثÓثاء
وأاششارت إا ¤أان كمية األمطار قد تتجاوز 25
· وسشتسشتمر إا ¤غاية السشاعة ا◊ادية عششرة
لي.Ó

الخميسش  27سسبتمبر  2018م الموافق لـ  17محرم  1440هـ
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
17755

تشسجيعا للمقصسد إلسسياحي باŸنطقة

فتح مسسالك جديدة لنشساط أاصسحاب الوكالت بتندوف

تÎبّع و’ية تندوف على مسساحة إجمالية تقّدر بأازيد من  158أإلف كلم ،و–تل بذلك إŸرتبة إلثالثة على إŸسستوى إلوطني بعد
’ثرية وإŸناطق إلطبيعية إلعذرإء إلتي  ⁄تنل نصسيبها من إلدرإسسة،
كل من و’يتي “نغسست وأإدرإر ،وتضسم إلعديد من إŸوإقع إ أ
’نظمة إلبيولوجية بها.
’ضسافة إ ¤إلعديد من إŸناطق إلرطبة غ ÒإŸصسنفة حسسب إتفاقية رإمسسار رغم أإهميتها وتنوع إ أ
با إ
بالعديد من القطاعات خلصست ا¤
الÎاث اإلي- - -ك- - -وث- - -ق- - -ا‘ ،وج- - -رد
اع -ت -م -اد م -قÎح ت-ق-دمت ب-ه إادارة
اŸناطق األثرية بكل من منطقة أام
ديوان ا◊ظÒة الثقافية ،والقاضسي
ال-ط-واب-ع ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة أام ال-عسس-ل
بإانشساء مسسالك سسياحية تغطي كل
واŸسستحاثات بغار ا÷بيÓت من
اŸن -اط-ق ذات ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي
خ Ó-ل خ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة دوري-ة
ي
واŸواق-ع األث-ري-ة ب-ال-ولي-ة ،وت-أات-
رفقة اÈÿاء ،كما يواصسل الديوان
ش
ش
ه- -ذه اÿط- -وة م- -ن أاج- -ل إان- -ع -ا
ج -ه-وده م-ن أاج-ل اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
ا◊ركة السسياحية باŸنطقة التي
ال -ت -ن -وع ال -ب -ي -ول -وج -ي ل -ل -م -ن -اط -ق
تعرف ركوداً رغم ما تزخر به من
السس -ي -اح -ي -ة و اŸع -ا ⁄ا÷ن -ائ -زي-ة
ت - - - - -راث م- - - - -ادي ولم- - - - -ادي غÒ
اŸنتشسرة بكÌة ‘ اŸنطقة ،حيث
مسس -ت -كشس -ف ي -ج-ع-ل م-ن اŸن-ط-ق-ة
أاك -دت «ب -اح -م -ي -د ح-ب-ي-ب-ة» أان دور
قطباً سسياحياً بامتياز ،بيد أان هذا
ا◊ظÒة ‘ ه- -ذا الط- -ار يشس- -م- -ل
الÌاء ‘ اŸوروث ال- - - - -ث- - - - -ق - - - -ا‘
ت- - -ث- - -م ÚاŸوروث اإلك- - -وث- - -ق- - -ا‘
للمنطقة فرضش على إادارة ديوان
للمنطقة والتعريف به وحمايته من
ا◊ظÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ولي-ة ت-ندوف
التفك ‘ Òتنظيم أايام دراسسية قبل
خÓ- - - - - -ل الشس- - - - - -راف ع - - - - -ل - - - - -ى
نهاية العام ا÷اري بهدف تسسويق
إانشساء  20مركز مراقبة ،وأاضسافت
اŸن -ت -وج السس -ي -اح -ي ل -ل -م -ن -ط -ق -ة،
اŸت- -ح- -دث- -ة أان أاع- -وان ا÷م- -ارك
ت-ع-ت-م-د ‘ م-داخ-ي-ل-ه-ا ع-لى تنظيم
تندوف :عويشش علي
والÎويج له Ãعية شسركاء القطاع
Ãطار تندوف “كنوا خÓل هذه
رحÓت ا◊ج والعمرة دون التفكÒ
واŸتعامل Úالقتصسادي Úوالعديد
السس- -ن- -ة م- -ن ح -ج -ز آالف ال -ق -ط -ع
‘ إاي- -ج -اد ط -رائ -ق ÷لب السس -ي -اح
رسسومات صسخرية تسسبق تاريخ
م -ن ال-وك-الت السس-ي-اح-ي-ة اÙل-ي-ة
األثرية والعديد من اŸسستحاثات
األجانب للمنطقة .هذا األمر نفته
ا
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مطار الرائد فراج واصسفًة ا◊ادثة
ا◊ظÒة الثقافية لولية تندوف ‘
اŸنطقة ،ومدى عراقتها وثرائها
ل -ولي -ة ت -ن -دوف ضس -م -ن اÿري -ط-ة
بـ «ا÷رÁة ‘ حق الهوية» ،والتي
حوار معها ،حيث أاكدت على أان
اإلي - -ك - -وث - -ق- -ا‘ ،يضس- -اف ا ¤ذلك
السس -ي -اح-ة ل-ل-وط-ن خ-اصس-ة م-ع ب-دء
Œرد هذه اÙجوزات من قيمتها
السس - -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ب- -ال- -ولي- -ة
ال -ت -ن -وع ال -ب -ي -ول -وج -ي ال -ذي Áي -ز
اعتماد اŸسسالك السسياحية بشسكل
التاريخية ،داعيًة ‘ الوقت ذاته
اع-ت-م-دت ث-م-ان-ي-ة مسسالك سسياحية
ال -ع -دي -د م -ن اŸن-اط-ق ب-عضس-ه-ا ⁄
رسسمي ألول مرة ‘ تاريخ الولية،
ا ¤ضس- -رورة إانشس- -اء م- -ك- -تب ت- -اب -ع
ب -اتت م -ت -اح -ة ال -ي -وم ل Ó-سس-ت-غÓ-ل
ت -ط -أاه ق -دم النسس-ان م-ن ق-ب-ل ،ك-ل
وفتحها أامام السستغÓل اŸباشسر
ل -ل -ح -ظÒة ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸط-ار
اŸب - -اشس - -ر م- -ن ط- -رف ال- -وك- -الت
ه -ذه ال -ك -ن -وز وغÒه -ا ب -ق-يت دون
للوكالت السسياحية.
للتحسسيسش بأاهمية اÙافظة على
السسياحية ،وأاضسافت اŸتحدثة أان
اسستغÓل ﬁكم من طرف وكالت
ويعمل ديوان ا◊ظÒة الثقافية
اللقاءات التي جمعت وا‹ تندوف
السس -ي-اح-ة واألسس-ف-ار ،وال-ت-ي ب-ق-يت
ل -ولي -ة ت -ن -دوف ح-ال-يً-ا ع-ل-ى ج-رد
الكنوز األثرية والتعريف بها.

صسرف إلصسحي بورقلة «ملف» يرإوح مكانه
صسعود مياه إل ّ

السسكان يخشسون انتشسار األمراضض اŸتنّقلة

ل -ط -اŸا إع-ت Èمشس-ك-ل صس-ع-ود
م-ي-اه إلصس-رف إلصس-ح-ي ب-و’ية
ورق- - -ل- - -ة أإح - -د إ’نشس - -غ - -ا’ت
إل - -ب - -ارزة ل - -دى سس- -ك- -ان ع- -دة
أإح -ي-اء ت-ع-ا Êم-ن-ه ،ح-يث ظ-ل
قائما ‘ إلكث Òمنها كما تزدإد
ح - - -دت - - -ه ‘ ح - - -ال تسس - - -اق- - -ط
’م -ط -ار ،وق -د إن -ت -ق-د بشس-دة
إ أ
ب- - - -عضص إŸوإط- - - -ن Úأإسس - - -ل - - -وب
إلتعامل مع هذإ إŸشسكل خÓل
’خÒة ك - - -ون إ◊ل- - -ول
إŸدة إ أ
إŸق - - -دم- - -ة ل- - -عÓ- - -ج- - -ه ›رد
’ن ت-ك-ون
مسس -ك-ن-ات ’ ت-رق-ى أ
ن-اج-ع-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ي-ه بشس-كل
ن - -ه - -ائ - -ي ،وق- -د خ- -ل- -فت ه- -ذه
إلوضسعية حالة إسستياء كبÒة
وسس- -ط إŸوإط- -ن Úت- -خ -وف -ا م -ن
ت - -أاثÒإت - -ه - -ا ع - -ل- -ى إل- -ب- -ي- -ئ- -ة
وإلسسÓمة إلصسحية.

ورقلة :إاÁان كا‘
جلت خÓل هذه السسنة بعضش
سس ّ
أاح- -ي -اء ورق -ل -ة تصس -اع -دا ‘ م -ي -اه
الصسرف الصسحي على غرار أاحياء
ب -ام -ن-دي-لﬂ ،ادم-ة ،غ-رب-وز ،ح-ي
ب -وزي -د ،ال -ق -ارة ،ب -ن -ي ث -ور ،شس-ارع
شسيغيفارا ،الزياينة ،سسكرة ،شسارع
م- -ك- -تب الÈي -د اŸرك -زي و–ولت
ب- -عضس- -ه- -ا إا ¤ن -ق -اط سس -وداء ك -م -ا

أاضسحت مصسدر قلق للسسكان الذين
أاك- -دوا ‘ ح- -دي- -ث- -ه- -م لـ «الشس -عب»
ت- -خ- -وف- -ه- -م م- -ن ان -تشس -ار األوب -ئ -ة
واألم -راضش اŸت -ن -ق -ل -ة ع-ن ط-ري-ق
ا◊شس- - -رات بسس- - -بب غ- - -رق ب - -عضش
الشس- -وارع ‘ اŸي -اه ال -ق -ذرة ،ه -ذه
ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي ت -خ -ت-ف-ي وت-ع-اود
ال -ظ -ه -ور م-ن ج-دي-د ،وذلك ن-ظ-را
لعدة أاسسباب أاهمها قدم واهÎاء
الشسبكات.
وت-ت-وّضس-ح األه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ل-هذا
النشسغال كما يرى بعضش السسكان
‘ ت- -راب- -ط ا‚از ن- -ظ- -ام ع- -م -ل -ي
لشس -ب -ك -ات الصس -رف الصس-ح-ي ب-ق-وة
ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-حتية ،مطالب Úبضسرورة
إاي-ج-اد ح-ل-ول ب-دي-ل-ة وذات ف-ع-ال-ية
كمخرج لهذا اŸشسكل الذي يتخبط
ف -ي-ه سس-ك-ان ب-عضش األح-ي-اء ،وال-ت-ي
تسس -ت -وجب شس -ب -ك -ة ال-ت-ط-ه Òف-ي-ه-ا
إاعادة تأاهيل قنواتها.
من جهة أاخرى ،لبد من اإلشسارة
إا ¤أان ا÷هات الوصسية تعمل ‘
ال - -وقت ا◊ا‹ م - -ن أاج- -ل اÿروج
بحلول عملية لهذا اŸشسكل ،الذي
ظ -ل ي-ؤورق سس-ك-ان ورق-ل-ة لسس-ن-وات،
وت- -ن- -درج ه- -ذه اÿط- -وة ال- -ت -ي ”
اإلعÓ- -ن ع- -ن- -ه- -ا م- -ن ط -رف ذات
ا÷ه -ات خ Ó-ل خ -رج -ة م -ي -دان-ي-ة
ترأاسسها الوا‹ عبد القادر جÓوي
يوم الثن Úمن بحر هذا األسسبوع،
والتي تفقد خÓلها رفقة ‡ثلي

ال- -ق- -ط- -اع- -ات اŸع- -ن -ي -ة ﬂت -ل -ف
الشس-ب-ك-ات Ãن-ط-ق-ة ورق-ل-ة وكانت
اÙط- -ة األو ¤ف- -ي -ه -ا ﬂصسصس -ة
لشسبكة التطه.Ò
ومن اŸنتظر أان تتضسمن العملية
السس-ت-ع-ج-ال-ي-ة اŸن-درج-ة ‘ إاط-ار
مشس -روع اسس-ت-ك-م-ال ن-ظ-ام الصس-رف
الصسحي ◊وضش ورقلة ‘ شسطره
الثالث الذي أاسسندت أاشسغال إا‚ازه
لشس-رك-ة ك-وسس-ي-دار ،ال-ت-ي سس-ت-ت-ك-فل
با‚از شسبكة التطه Òلـ  19نقطة
سسوداء ع Èأاحياء مدينة ورقلة ⁄-
“سسها األشسغال ‘ الشسطر األول
وال - -ث - -ا - Êع- -ل- -ى غ- -رار سس- -ي- -دي
عمران ،حي القارة الشسمالية ،حي
النصسر ،حي غربوز ،حي  80مسسكن
وح- - - -ي ا◊دب وح - - -ي ال - - -زاوي - - -ة
ب -ال -رويسس-ات ،ح-ي ب-وع-ام-ر ،وعÚ
ال- -ب- -يضس- -اء واŸق- -ط- -ع ال- -رئ- -يسس -ي
اŸقابل للخزينة العمومية بورقلة
ك -ل ه -ذا ع -ل -ى مسس -اف-ة ح-وا‹ 16
أال -ف م Îط -و‹ ك -م -ا تشس -م-ل ه-ذه
النقاط السسوادء أايضسا إاعادة تأاهيل
ﬁ 9طات للضسخ ‘ كل من سسكرة،
ال -رويسس -ات ،سس -ي-دي ع-م-ران ،ح-ي
بوزيد ،بني وق ،Úبوعامر ،سسيدي
خويلد ،ا◊دب والشسط.
وحسسب اŸعلومات التوضسيحية،
فإان األشسغال انتهت على مسستوى 6
ﬁط - - - - -ات و‘ ح Úم - - - - -ازالت 3
ﬁطات قيد اإل‚از واŸتمثلة ‘
ك- - -ل م- - -ن الشس - -ط ،ا◊دب ،وح - -ي
بوزيد .هذا وقد ” بر›ة توسسيع
ﬁ 3ط -ات ال -دف -ع وه -ي ﬁط -ة
بطريق غردايةﬁ ،طة باŸصسب
الشس- -رق- -ي ع Úال -ب -يضس -اء وﬁط -ة
اÙك-م-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب-الرويسسات،
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصش أاشس -غ -ال شس-ب-ك-ة
ال- -ت- -ط- -ه Òوﬁط- -ة الضس- -خ ب -ح -ي
سس -ي -دي ب -وغ -ف -ال -ة واŸن -ج-زة م-ن
طرف مؤوسسسسة كوسسيدار ،فهي ‘
طور النتهاء.
و‘ هذا السسياق ،كشسف القائمون
ع- -ل- -ى اŸشس -روع أان أاشس -غ -ال ا‚از
شسبكة التطه Òبحي النصسر جارية
بوتÒة جد حسسنة ،وسسيتم النتهاء

منها قريبا كما أان مشسروع ا‚از
›م -ع رئ -يسس -ي م -ع ﬁط-ة الضس-خ
ب -ط -ري-ق اŸن-ي-ع-ة سس-يسس-ت-ل-م خÓ-ل
ن -ه -اي -ة سس-ن-ة  .2018ه -ذا وسس -ي -ت -م
التكفل بالنقاط السسوداء ‘ كل من
ب -ور ال -ه -ايشس-ة ،أام ال-رانب ،ح-اسس-ي
ميلود وع Úموسسى ابتداء من سسنة
.2019
وي -ت -ط -ل -ع السس -ك -ان ‘ ورق-ل-ة أان
ت- -ك- -ون ه- -ذه األشس- -غ -ال ‘ ف -ائ -دة
–سس Úإاطارهم اŸعيشسي ،ووضسع
ح -د ل -ظ -اه -رة صس-ع-ود اŸي-اه ال-ت-ي
تؤوثر سسلبا على الصسحة والبيئة على
ح- - -د سس- - -واء ،ح- - -يث رف- - -ع ب - -عضش
اŸواط- -ن Úانشس- -غ- -الت- -ه -م ل -ل -وا‹
جÓ- -وي أاث- -ن- -اء ت- -ف- -ق -ده ألشس -غ -ال
اŸشس -اري-ع ا÷اري ال-ع-م-ل ع-ل-ي-ه-ا،
وال -ت -ي ت -ع -ل -قت أاسس -اسس-ا ب-خ-ط-ورة
تشس -ك -ل مسس-ط-ح-ات اŸي-اه ال-ق-ذرة
وتسس -ب -ب -ه -ا ‘ ال -روائ -ح ال -ك -ري-ه-ة،
ناهيك عن مسساهمتها ‘ انتشسار
األمراضش اÿطÒة اŸتنقلة.
وب - - -ه - - -ذا الصس - - -دد ،شس ّ- - -دد ذات
اŸسسؤوول على ضسرورة التسسريع ‘
وتÒة أاشسغال اŸشساريع ،كما دعا
القائم Úعلى اŸشسروع إا ¤ضسرورة
ت -ع -زي -ز ال -ت -واصس -ل اإلي -ج -اب -ي م-ع
اŸواط- -ن ،Úوت- -ق- -د Ëشس- -روح- -ات
توضسيحية لهم عن اŸشسروع.
وŒدر اإلشس- - - -ارة إا ¤أان - - -ه م - - -ن
اŸن - -ت- -ظ- -ر أان –ل خÓ- -ل األي- -ام
القادمة ÷نة من الوزارة الوصسية
ل -ت -ف -ق -د م -دى ت -ق-دم أاشس-غ-ال ه-ذا
اŸشسروع ،الذي يهدف إا ¤إايجاد
ح -ل -ول ذات ف-ع-ال-ي-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
مشس- -ك- -ل تصس- -اع- -د م- -ي -اه الصس -رف
الصسحي باعتماد نظام يضسمن جمع
هذه اŸياه وتنقيتها وصسرفها ونقل
اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة اŸع-ا÷ة ن-ح-و
اŸصسب ال -ن -ه -ائ-ي ،ويضس-م-ن إا‚از
شسبكة تطه Òتغطي متطلبات ما
يفوق  400أالف سساكن آافاق ،2030
حسسب ما أاوضسحه إاطارات قطاع
اŸوارد اŸائ - -ي - -ة وال - -ري ب- -ولي- -ة
ورقلة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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معاناة مرضسى إلكلى ‘ تزإيد بتمÔإسست

أاجهزة قدÁة وغياب اللتزام بأاوقات العمل

تختلف إ◊صسصص إıصسصسة لهم وحتى إŸدة إلزمنية إلتي
ي -قضس -ون -ه -ا وه -م م -تصس -ل -ون ب -آا’ت أإصس -ب -حت إŸل-ج-أا إل-وح-ي-د
ل -ل -ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة وأإ ⁄يÓ-زم-ه-م إذإ م-ا ح-دث خ-ل-ل أإو
عطب أإو حتى تأاخر عن موعد حدد وضسبط لهم للحضسور
’سستفادة من عÓج ’ مفر منه ،وإن كانوإ غ ÒمقتنعÚ
وإ إ
بنوعية وظروف إلعÓج إŸقدمة لهم ،إنهم مرضسى إلقصسور
إل -ك -ل -وي أإو أإصس -ح -اب غسس-ي-ل إل-ك-ل-ى ك-م-ا ي-ع-رف-ون ب-ع-اصس-م-ة
’هقار.
إ أ
تشس Òاألرقام واإلحصسائيات إا ¤إاسستقبال اŸصسلحة خÓل األسسبوع
اŸنصسرم قرابة  10حالت فشسل كلوي نهائي بحاجة إا ¤تصسفية
دورية ،ليصسل عدد مرضسى تصسفية الدم إا ¤قرابة  100مريضش ،وهذا
‘ ظل نقصش آالت ما يعرف بغسسيل الكلى وطاقم الشسبه الطبي.
‘ اŸقابل تشس Òمصسادر «الشسعب» على توفر مصسلحة تصسفية الدم
باŸؤوسسسسة العمومية اإلسستشسفائية مصسباح بغدادي على ما يزيد عن
 10أالت غسسيل للكلى معظمها ‘ حالة سسيئة ،وغالبا ما تتعرضش
ألع -ط -اب ت -ت -ط -لب ق -دوم ت -ق-ن-يﬂ Úتصس Úم-ن ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة
لتصسليحها ‘ ،ح Úتتوفر العيادة ا÷ديدة لتصسفية الدم على  09آالت
لكنها تفتقر للطاقم الشسبه الطبي ،و‘ ظل هذا ومع تزايد عدد
اŸرضس -ى ون -قصش األلت ي -ظ -ل اŸريضش الضس -ح -ي -ة األو ¤ب-ع-اصس-م-ة
األهقار.
أاكد «ع  -خ» أاحد مرضسى الفشسل الكلوي ‘ حديثه لـ «الشسعب» ،أان
معاناته وكغÒه من اŸرضسى متواصسلة منذ سسنوات دون أان تلقى
إالتفاتة جادة من طرف القائم Úعلى قطاع الصسحة بعاصسمة األهقار
بالدرجة األو ،¤كون أان مصسلحة التصسفية تعيشش حالة كارثية من عدة
جوانب بدءا من اآللت التي أاصسبحت ‘ حالة يرثى لها ،مؤوكدا ‘
هذا الصسدد ،تواجد  04منها ‘ حالة مهÎئة ونوعية قدÁة شسارفت
على اإلنقراضش على حد تعبÒه ،يضساف إا ¤ذلك حسسب اŸتحدث ل
مبالة اإلدارة التي ل تع Òأاي إاهتمام للمصسلحة التي تفتقر إا¤
النظافة كأاقل شسيء.
و هذا حسسبه قبل أان تتدخل ا÷معية الوطنية للشساي األخضسر
لÎقية الصسحة واŸسساعدات اإلنسسانية لتقوم Ãبادرة أاقل ما توصسف
با÷بارة ،أاين قامت بإاعادة تهيئة اŸصسلحة والقيام بحملة نظافة
كبÒة للمصسلحة و صسبغها ‡ا أاعطاها حلة جديدة ،رغم صسغرها
مقارنتا باŸرضسى الذين يتوافدون عليها.
‘ نفسش السسياق ،أاضساف اŸتحدث أان معاناة اŸرضسى زاد منها
حالة الفوضسى ‘ نظام العمل خاصسة من طرف اŸمرضس ،Úوالبالغ
عددهم ‡ 12رضش ‘ اŸصسلحة ،حيث أان اÓŸحظ حسسبه إانعدام
اإلنضس -ب -اط ‘ ا◊ضس-ور وال-ع-م-ل ،وح-ت-ى ال-ع-ي-ادة ال-ت-ي ” ت-دشس-ي-ن-ه-ا
Ãناسسبة اليوم الوطني للشسهيد بحي أادريان ،والتي تتوفر على 09
آالت ت -ع -رف ت -ذب -ذب-ا ‘ ال-ع-م-ل ،ح-يث ت-ع-م-ل ي-وم-ا ب-ع-د ي-وم بسس-بب
افتقارها للطاقم الشسبه الطبي ،الشسيء الذي حسسبه يزيد من معاناة
اŸرضسى ‘ ،وقت يؤوكد فيه اŸتحدث وجود األخصسائي ‘ Úهذا
اÛال ،والذين هم كذلك يعانون انعدام الظروف اŸسساعدة لتقدË
خدمة صسحية ولو متوسسطة للمرضسى ‘ ،ظل غياب أادنى إاهتمام من
طرف القائم Úعلى قطاع الصسحة بأاك Èولية ‘ الوطن ،وما يؤوكد
كÓمه حسسب تصسريحه عدم مضسي القائم Úعلى الصسحة لتجسسيد
مشسروع إا‚از مركز تصسفية الدم الذي بقي حبيسش أادراج اŸسسؤوولÚ
إا ¤أان طاله التجميد حسسبه.
كما أاضساف مريضش آاخر أان اŸعاناة متواصسلة وسستتواصسل حسسبه إاذا
 ⁄يتم التدخل من طرف السسلطات اÙلية والوزارة الوصسية ،كون أان
القائم Úعلى القطاع  ⁄يقوموا Ãا يبشسر بإانتهاء معاناتهم ،وما يؤوكد
ك Ó-م -ه حسس-ب-ه أان اŸصس-ل-ح-ة أاصس-ب-حت تسس-ت-ق-ب-ل تÈع-ات م-ن ط-رف
جمعيات وﬁسسن Úعلى غرار متÈع بأاغطية وآالت لقياسش الضسغط،
وهو ما نشسر ع Èصسفحة اŸصسلحة Ãواقع التواصسل اإلجتماعي‘ ،
خطوة من أاجل –فيز اÙسسن ÚبالتÈع واŸسساعدة للتقليل من
معاناة اŸرضسى.
هذا وناشسد مرضسى القصسور الكلوي السسلطات بضسرورة اإلسسراع ‘
Œسسيد مشسروع مركز للتصسفية ،وقبله الوقوف على النقائصش التي
تعا Êمنها مصسلحة أامراضش الكلى ،بتوف Òطاقم الشسبه الطبي الكا‘
للتكفل بالعدد اŸتزايد من اŸرضسى دون نسسيان إاقتناء آالت جديدة
للتصسفية.
و‘ ظل ا◊الة السسيئة التي يشسهدها قطاع الصسحة عامة بعاصسمة
األهقار ،تبقى معاناة مرضسى القصسور الكلوي مسستمرة إا ¤إاشسعار
آاخر.
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‹hO

الخميسس  27سسبتمبر  201٨م
الموافق لـ  17محرم 1440هـ

 ·ÓاŸتحدة
رئيسسة الدورة  73للجمعية العامة ل أ

التحديات العاŸية كبÒة ومواجهتها بالتعاون الدو‹
^ اإللتـ ـ ـ ـزام Œـ ـ ـ ـاه إافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أاولويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

دعت رئيسسة الدورة الثالثة والسسبع Úللجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة ماريا فرناندا اإسسبينوزا اÛتمع الدو‹
اإ ¤بذل ا÷هود لتحقيق سسÓم دائم ‘ الشسرق الأوسسط واإيÓء اهتمام خاصس بالدول الأقل ‰وا وضسمان تنفيذ
اأجندة التنمية اŸسستدامة.
قالت اإسسبينوزا خلل خطابها ‘
افتتاح مداولت ا÷معية العامة
ل- -لأ· اŸت- -ح- -دة ال- -ث- -لث- -اء ‘
نيويورك:
«اأعيد التاأكيد على التزامي Œاه
اأف -ري-ق-ي-ا وشس-ع-وب-ه-ا سس-وف ن-ب-ذل
قصس -ارى ج -ه -دن -ا ل-تسس-ري-ع اإ‚از
برامج التنمية ‘ اأفريقيا .علينا
األ نكتفي با◊ديث عن اأفريقيا
ب -ل ي-ت-ع Úاأن ن-ع-م-ل م-ع-ا ل-ن-ع-اون
ون - -ع Úاأف - -ري - -ق - -ي - -ا .وم- -ن اأه- -م
التحديات التي تواجه منظمتنا
ه- -ذه ه -ي –دي –ق -ي -ق سس -لم
دائم ونهائي ‘ الشسرق الأوسسط
ع Èت- -ن- -ف- -ي- -ذ ال- -ق- -رارات ال- -ت- -ي
اع- -ت -م -دن -اه -ا ج -م -ي -ع -ا ‘ ه -ذه
ا÷معية العامة».
اأشسارت اإسسبينوزا اإ ¤اأن تعددية
الأط- - -راف ه - -ي السس - -ت - -ج - -اب - -ة
ال -وح -ي -دة اŸم -ك -ن -ة ل-ل-ت-ح-دي-ات
ال - -ع - -اŸي - -ة ال- -ت- -ي ن- -واج- -ه- -ه- -ا.
«ف -اإضس-ع-اف ال-ن-ظ-ام ال-ت-ع-ددي اأو
طرحه موضسع تسساوؤل لن يوؤدي
سس - - -وى اإ ¤الن - - -قسس - - -ام وع - - -دم
السس - -ت - -ق- -رار وان- -ع- -دام ال- -ث- -ق- -ة
والسس -ت -ق -ط-اب .واأضس-افت« :عÈ
العا ⁄يعا ÊاŸلي Úمن العنف
اأو ا◊روب ونقصس اŸواد اŸادية
واآث - -ار ت - -غ ÒاŸن - -اخ .اÛه - -ول
واÿوف ه -م -ا ح -ق -ي -ق -ة ي -وم -ي -ة
لهوؤلء اŸلي Úمن البشسر .لقد
حرم عدم اŸسساواة العديد من
اÛتمعات من الأمل والفرصس.
ي -ت -م اسس -ت -خ -دام غ -ي-اب الأح-لم
واŸسستقبل ذي اŸغزى لتقسسيم
›ت-م-ع-ات-ن-ا ،وت-ك-ث-يف العنصسرية

وكراهية الأجانب والعنف ،وكلها
“ث -ل ال -ن -ق -يضس ال-دق-ي-ق Ÿي-ث-اق
الأ· اŸت -ح-دة ال-ذي اع-ت-م-دن-اه
عام ».1945
الأولويات السسبع
و–دثت ماريا فرناندا اإسسبينوزا
عن الأولويات السسبع التي “ثل
رك- -ي- -زة خ- -لل فÎة رئ- -اسس- -ت- -ه- -ا
للجمعية العامة ،مشسÒة اإ ¤اأن
الأول- - -وي- - -ة الأو ¤ت- - -ت - -م - -ث - -ل ‘
ا  Ÿس س - - - -ا و ا ة ب  Úا ÷ ن س س  Úو “ ك Ú
اŸراأة «باعتباره دينا علينا Œاه

نصسف سسكان الكوكب» وذكرت اأن
هذا الدين يوؤخر التقدم العاŸي.
«–ق -ي -ق الن -دم -اج الق-تصس-ادي
والإنتاجي للمراأة Áكن اأن يوؤدي
اإ ¤زيادة النا œاÙلي الإجما‹
العاŸي بنسسبة  %11بحلول عام
 .2025وللأسسف ،ل يزال العنف
ضس - - -د اŸراأة م- - -وج- - -ودا ‘ ك- - -ل
م- -ن- -ط- -ق- -ة .ول ت- -زال ال -ف -ت -ي -ات
واŸراه - -ق - -ون ي - -ف - -ت - -ق- -رون اإ¤
اإم -ك -ان -ي -ة ال -وصس-ول ال-ك-اف-ي-ة اإ¤
اŸع -ل-وم-ات وال-ت-ع-ل-ي-م ا÷ي-دي-ن،
ال -ل -ذي -ن ي -ح-دان م-ن اأوج-ه ع-دم

ليرا Êيعزل ترامب
اŸلف ا إ

اŸسساواة».
من ب Úالأولويات الأخرى ‘
ج-دول السس-ي-دة اإسس-ب-ي-ن-وزا ،تنفيذ
الت-ف-اق ال-ع-اŸي ل-ل-ه-ج-رة الآمنة
واŸن-ظ-م-ة واŸن-ت-ظ-مة واŸتوقع
اعتماده رسسميا ‘ موؤ“ر دو‹
‘ مراكشس ،باŸغرب 10 ‘ ،و11
ديسس- - - -م ،201٨ Èوال - - - -ذي م- - - -ن
اŸتوقع اأن يسستفيد منه حوا‹
 260مليون مهاجر حول العا،⁄
و 25مليون لجئ من اŸتاأثرين
ب - -ا◊روب وال- -ن- -زاع- -ات .الأم- -ن
والسس -لم ودور الشس -ب -اب ‘ م -ن -ع
النزاعات اأيضسا ياأتي على راأسس
الأول- - -وي- - -ات اإ ¤ج - -انب اŸن - -اخ
وحقوق الأشسخاصس ذوي الإعاقة
وت -وف Òال-ع-م-ل ال-لئ-ق وت-نشس-ي-ط
ن-ظ-ام الأ· اŸت-ح-دة وا÷م-ع-ي-ة
العامة.
اختتمت رئيسسة الدورة الثالثة
والسسبع Úللجمعية العامة للأ·
اŸت-ح-دة خ-ط-اب-ه-ا ب-ت-وج-يه نداء
خ -اصس اإ ¤ق -ادة ال -ع-ا ⁄ب-ال-ع-م-ل
÷ع -ل ال -ع-ا ⁄اأك Ìسس-لم-ا واأم-ن-ا
واإنسس- -ان- -ي- -ة م- -ن خ- -لل «ت -ل -ب -ي -ة
اح-ت-ي-اج-ات شس-ع-وب-ن-ا حيث Áكن
ل-ل-ج-م-ي-ع ا◊صس-ول ع-ل-ى م-ك-انهم
ب- -ك- -رام- -ة» ،ق- -ائ- -ل -ة« :ل -ن Íاأ‡ا
متحدة اأك Ìمواءمة للجميع».
انتخبت ماريا فرناندا اإسسبينوزا
رئ-يسس-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-لأ·
اŸت - -ح - -دة ‘ ج- -وان اŸاضس- -ي،
وه - -ي اأول ام - -راأة م- -ن اأم- -ري- -ك- -ا
ال -لت-ي-ن-ي-ة ت-ت-و ¤اŸنصسب وراب-ع
ام- -راأة تÎاأسس ه- -ذه ال- -ه- -ي -ئ -ة ‘
الأ· اŸتحدة.

األوروبيون يلتّفون على العقوبات األمريكية ويتششبثون بالتفاق النووي

تواصسل اÓÿف ا◊اّد حول اإيران ،اأمسس الأربعاء ،اأمام الأ· اŸتحدة حيث واصسل الرئيسس الأمريكي دونالد
ترامب حشسد حلفاء ضسد طهران خÓل اجتماع ›لسس المن الدو‹ الذي عقده للتباحث ‘ منع انتشسار الأسسلحة
‘ اليوم العاŸي للقضساء على الأسسلحة النووية حتى واإن شسّدد سسّيد البيت البيضس على ‡ارسسة «اأقصسى الضسغوط»
على اإيران..
 ⁄يشسارك الرئيسس الإيرا Êحسسن واع- - -ت Èروح- - -ا Êاأن اÙادث - -ات وب -ك ÚاŸن -افسس -ت Úال -ت -ق-ل-ي-دي-ت Úالأزمة الإيرانية.
روحا ‘ Êالجتماع Ãا اأن بلده الوحيدة اŸمكنة يجب اأن تتم ‘ لواشسنطن والعضسوين الدائم ‘ Úو ق- -ال ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسس- -ي ‘
ل- -يسست ضس- -م- -ن ال- -دول  15العضسو الأ· اŸت - -ح - -دة وع - -ل - -ى اأسس- -اسس ›لسس الم- -ن ال- -دو‹ وك- -له -م -ا خطابه اأمام ا÷معية العامة للأ·
ح -ال -ي -ا ‘ اÛلسس ل -ك -ن -ه شس -ارك التفاق متعدد الأطراف اŸوقع ‘ وق -ع -ت -ا الت-ف-اق .اأع-ل-نت ك-ل ه-ذه اŸتحدة اإن التفاق النووي اÈŸم
بعيد الجتماع ‘ موؤ“ر صسحا‘  2015ح- -ول الÈن- -ام- -ج ال- -ن -ووي ال- -دول ‘ م- -ط -ل -ع الأسس -ب -وع اأم -ام م- -ع اإي- -ران ‘  2015ال-ذي رفضس-ه
‘ ن -ي-وي-ورك ح-يث ُت-ع-ق-د ا÷لسس-ة الإي- -را Êوال- -ذي انسس- -ح- -بت م- -ن- -ه الأ· اŸت- -ح- -دة اآل- -ي- -ة م- -ق- -ايضس -ة الرئيسس الأمريكي دونالد ترامب،
السسنوية للجمعية العامة للمنظمة الوليات اŸتحدة ‘ ماي اŸاضسي معقدة تهدف ا ¤اإبقاء الشسركات ي -ح -د م-ن ب-رن-ام-ج اإي-ران ال-ن-ووي.
ب -ع -د ت -ن-دي-ده-ا ب-تسس-اه-ل-ه ق-ب-ل اأن الوروبية والأجنبية ‘ اإيران مع واع -ت Èاأن ال -ط -ري-ق ال-ت-ي ي-ت-ب-ع-ه-ا
الأ‡ية.
وكان الرئيسسان تواجها بشسكل حاد تعاود فرضس عقوباتها على هذا ح-م-اي-ت-ه-ا م-ن الإج-راءات العقابية ت-رامب «ط-ري-ق الأح-ادي-ة ،ي-ق-ودن-ا
مباشسرة اإ ¤النكفاء والنزاعات»،
خ -لل ك-ل-م-ة كّ-ل م-ن-ه-م-ا م-ن ع-ل-ى ال -ب -ل -د .ل -ك -ن ت -رامب وج -د ن-فسس-ه الأمريكية.
م-ن Èا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة .ف-ق-د دع-ا معزول اأمام ›لسس الأمن الدو‹ م -ع اأن وزي -ر اÿارج -ي -ة الأم -ري -ك-ي ودعا اإ« ¤ا◊وار والتعددية» ‘
ت- - - -رامب «ك- - - -ل الأ·» ا ¤ع- - - -زل Ãا ‘ ذلك اإزاء نظÒه الفرنسسي م -ايك ب -وم -ب -ي -و اأع-رب ع-ن «خ-ي-ب-ت-ه التعامل مع اŸلف الإيرا.Ê
طهران ،وهدفه من ذلك حشسد اإÁانويل ماكرون ورئيسسة ا◊كومة ال -ع -م -ي -ق -ة» اإل اأن -ه ح -اول ا◊د م-ن اعت Èالرئيسس الفرنسسي اإÁانويل
الأسسرة الدولية ◊مل ا÷مهورية الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة تÒي -زا م -اي ‘ م -ا اأه -م -ي -ة اŸب -ادرة الأوروب-ي-ة مشس-ددا ماكرون اأن «ا◊وار والتعددية» هي
على اأن اŸبالغ اŸعنية «غ Òمهمة» .السسبيل للتعامل مع اŸلف النووي
الإسسلمية على التفاوضس معه ‘ يشسكل انقلبا ملفتا للتحالفات.
اتفاق واسسع النطاق حول النووي .ف - -ل - -ن - -دن وب - -اريسس وب - -رل Úوك- -ل من اŸتوقع اأن يسسود التوتر خلل الإيرا ‘ Êرد غ Òمباشسر على
‘ اŸقابل ،اتهمه روحا Êبالسسعي ال–اد الأوروبي  ⁄يوافقوا على اŸواجهة ب Úترامب وقادة الدول دع- -وة ن- -ظÒه الأم -ري -ك -ي دون -ال -د
ا« ¤اإط -اح -ت -ه» م -ن خ -لل ف -رضس انسس -ح -اب ال -ولي -ات اŸت-ح-دة م-ن الآخ- -ري- -ن .وك -ان م -اك -رون اأع -رب ترامب لتخاذ موقف متشسدد من
عقوبات صسارمة شسبهها ب «اإرهاب التفاق الذي يبذلون كل ا÷هود ال -ث-لث-اء ع-ن «رفضس-ه» لسس-ت-خ-دام ط -ه -ران واإع-ادة ف-رضس ال-ع-ق-وب-ات
لنقاذه مع طهران واأيضسا موسسكو «ق- -ان- -ون الأق- -وى» م- -ن اأج- -ل ح- -ل الأمريكية عليها.
اقتصسادي».

لّمي ‘ Úالعا ⁄نسساء
 % 63من ا أ

 3زعماء يتعهدون بأان تلتحق كل فتيات العا ⁄باŸدارسس
تعهد اإÁانويل ماكرون وتÒيزا ماي وجاسسÏ
ت -رودو اأم -ام الأ· اŸت -ح -دة ب -ال -ع -م-ل ع-ل-ى اأن
تتمكن كل الفتيات ‘ العا ⁄من –صسيل العلم
‘ اŸدارسس ب- - -ح- - -ل - -ول  2030وخصس -وصس -ا ‘
اإف-ري-ق-ي-ا .واأع-ل-ن اŸسس-وؤول-ون ال-ث-لث-ة ،الرئيسس
الفرنسسي ورئيسسة ا◊كومة الÈيطانية ورئيسس
الوزراء الكندي ،الثلثاء ،خلل مشساركتهم ‘
م -وؤ“ر ع -ل -ى ه -امشس ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة ل-لأ·
اŸتحدة ،اأن الشسراكة العاŸية للÎبية سسيكون
لها صسندوق بقيمة  2 . 5مليار دولر على مدى 3

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

سس -ن -وات ب -فضس -ل “وي-ل دول-ه-م ال-ث-لث ،واأيضس-ا
الÔوج والإمارات وهولندا.
اأعربت ماي عن اأسسفها قائلة« :اليوم هناك
 130مليون فتاة  ⁄يذه Íاإ ¤اŸدارسس ‘
العا .»⁄وقال ماكرون« :اإنه –د هائل اإذ يجب
العمل على التحاق  440مليون طفل اإفريقي
باŸدارسس بحلول .»2030
بعد اأن ذكر الرئيسس الفرنسسي باأن  %63من
الأمي ‘ Úالعا ⁄هم من النسساء ،شسدد على
وج -ود ال -ع -دي -د م -ن «ال -ع -ق-ب-ات» اأم-ام –صس-ي-ل

الفتيات للعلم مثل الفقر وا◊مل اŸبكر والعنف
ا÷نسس- -ي واŸع- -اي Òالج -ت -م -اع -ي -ة «الصس -ارم -ة
جدا» .تعمل الشسراكة العاŸية للÎبية التي ”
اإطلقها عام  ‘ 2002نحو  60دولة نامية من
اأجل تعزيز البنى الÎبوية .من ب Úالإجراءات
Ÿواجهة هذا الوضسع ،تعزيز مشساريع قوانÚ
لضس -م-ان  12ع -ام -ا م -ن ال -ت-ع-ل-ي-م الأسس-اسس-ي ‘
اŸدارسس بشس -ك -ل ›ا Êوال -وق -اي -ة م -ن ا◊م-ل
اŸبكر والتصسدي للأفكار اŸسسبقة اŸرتبطة
با÷نسس.

ال ع د د
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إاجماع دو‹ على دعم اŸفاوضسات اŸباشسرة ب ÚاŸغرب والبوليسساريو

جنوب إافريقيا تدعو األ· اŸتحـدة إا ¤تأامÚ
حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير اŸصشÒ

حضسرت القضسية الصسحراوية بوصسفها آاخر قضسية تصسفية اسستعمار ‘ أافريقيا بقوة
 ·ÓاŸتحدة .
‘ نيويورك حيث تنعقد أاشسغال الدورة  73للجمعية العامة ل أ

‘ السس - -ي - -اق ،ب- -حث ك- -ل م- -ن وزي- -ر الشس- -ؤوون
اÿارج -ي -ة ا÷زائ -ري ع-ب-دال-ق-ادر مسس-اه-ل و
اŸب- -ع- -وث ال‡ي ا ¤الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة
هورسست كوهلر ،اŸسستجدات حول ما يتعلق
بالتطورات اإلقليمية واإلقليم الصسحراوي.
ب-اŸن-اسس-ب-ة جّ-دد ع-ب-دال-ق-ادر مسساهل ،دعم
ا÷زائر Ÿفاوضسات مباشسرة ب Úطر‘ النزاع
‘ الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة؛ اŸغ -رب وج -ب -ه -ة
ال- -ب- -ول- -يسس -اري -و .وق -ال« :إان -ه أاب -ل -غ اŸب -ع -وث
ل· اŸتحدة إا¤
لم Úالعام ل أ
الشسخصسي ل أ
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ه -ورسست ك -وه -ل-ر ،دع-م
ا÷زائ -ر ل -ت -ح -ريك م -ف -اوضس-ات م-ب-اشس-رة بÚ
اŸغرب والبوليسساريو ،بهدف الوصسول إا ¤حل
ع -ادل ي -ن -ه -ي الصس-راع» .شسّ-دد مسس-اه-ل ع-ل-ى
م -وق -ف ا÷زائ-ر ال-داع-م ل-ت-ق-ري-ر اŸصس‘ Ò
الق -ل -ي -م الصس -ح -راوي اÙت -ل ،والسس -ت -ف-ت-اء
الشسعبي برعاية األ· اŸتحدة.
كما أاكد أان «حق تقرير مصس Òالصسحراوي ،Úلن يكون
سسوى ثمرة مفاوضسات مباشسرة ،ودون شسروط مسسبقة».
لقرار تقرير اŸصسÒ
تكثيف ا÷هود إ
على صسعيد آاخر  ،دعا رئيسس جنوب افريقيا
سسÒيل رامافوسسا بنيويورك ا ¤ضسمان حق
الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس ،Òمؤوكدا
على أانه من العاجل للمجتمع الدو‹ تكثيف
ا÷هود ◊ل هذا النزاع الذي طال أامده».
وأاك -د ال -رئ -يسس رام -اف -وسس -ا م -ن ع -ل -ى م -ن Èاأل·
اŸتحدة أامسس األول بنيويورك خلل النقاشس
السسنوي للجمعية العامة أانه «يتع Úعلينا تكثيف
جهودنا لتأام Úحق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير

اŸصس Òوالسسيادة الوطنية التامة».
تطرق رئيسس جنوب افريقيا لقضسيتي فلسسطÚ
والصسحراء الغربية وأاكد أان الدول األعضساء «يتعÚ
ع -ل -ي -ه -ا ال -ت -ح -رك بصس -ف-ة مسس-ت-ع-ج-ل-ة ◊ل ه-ذي-ن
النزاع ÚاŸسستعصسي Úاللذين طال أامدهما».
أاضساف الرئيسس رامافوسسا الذي طاŸا أابدى
بلده دعمه الثابت لقضسية الصسحراء الغربية،
أانه «‘ الوقت الذي نتحادث فيه (‘ هذه
ا÷م-ع-ي-ة) Áوت شس-ب-اب ومسس-ت-ق-ب-ل-ه-م مدمر،
والتداب Òالتي يتع Úعلينا اتخاذها لوضسع حد
للنزاعات وا◊رب تعد مسستعجلة».
‘ م -راف-ع-ة لصس-ال-ح ح-ل األزم-ات اŸت-ب-ق-ي-ة
أاشسار رئيسس دولة جنوب افريقيا ا ¤انه ل
ي-ك-ف-ي ت-وق-ي-ف اÿسس-ائ-ر واŸع-ان-اة النسسانية
ال -ت -ي ي -ق -اسس -ي -ه -ا م -لي Úاألشس -خ -اصس ول-ك-ن
ال -ت -ح -رك ك -ذلك «Ÿن -ع خسس -ارة ج-ي-ل آاخ-ر».
ت -اب -ع ي -ق -ول «ي-جب ع-ل-ي-ن-ا ت-ق-ب-ل مسس-ؤوول-ي-ت-ن-ا
اŸتقاسسمة ومصسلحتنا اŸشسÎكة ‘ وضسع حد
ل -ل -ن-زاع-ات واسس-ت-خ-دام ن-ت-ائ-ج ق-م-ة م-ان-دي-ل
لتحريك ال· اŸتحدة كآالية فعالة للوسساطة
واح- - -لل السس - -ل - -م واع - -ادة الع - -م - -ار ب - -ع - -د
ال -ن -زاع -ات» ⁄ .ي -ف -وت ال -رئ -يسس رام -اف-وسس-ا
لع-راب ‘ خ-ط-اب-ه ع-ن ام-ت-ن-ان-ه
ال -ف -رصس -ة ل -إ
العميق للجمعية العامة لنتخاب بلده عضسوا
دائ - - - - -م - - - - -ا ‘ ›لسس األم - - - - -ن ‘ ال - - - - -فÎة
 .2020-2019من اŸؤوكد أان جنوب افريقيا
التي انتخبت عدة مرات عضسوا ‘ ›لسس
الم -ن سس-تضس-اع-ف ج-ه-وده-ا خ-لل ع-ه-دت-ه-ا
إلح -راز ت -ق -دم ‘ ال -قضس -ي -ة ال -ع -ادل-ة ل-لشس-عب
الصسحراوي.

ل· اŸتحدة:
احتفال Ãرور  70عاما على نشسر القبعات الزرقاء أام Úعام ا أ

عمليات حفظ السشÓم تواجه فجوة بÚ
الطموحـ ـ ـ ـات والواقـ ـ ـع

يواجه حفظة السسÓم
صسراعات أاك Ìتعقيدا،
من خصسوم متعددين
وعرقلة العملية
لرهاب
السسياسسية وا إ
وا÷رÁة اŸنظمة عÈ
الوطنية.
ه- -ذا ب- -حسسب األم Úال- -ع- -ام
ل· اŸت- -ح -دة أان -ط -ون -ي -و
ل - -أ
غ- -وتÒيسس ،ال- -ذي –دث ‘
ف- -ع -ال -ي -ة رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى
باŸقر الدائم احتفال Ãرور
 70ع-ام-ا ع-ل-ى نشس-ر ال-قوات
األو◊ ¤فظ السسلم ،وأاعلن
ف-ي-ه-ا إاط-لق م-ب-ادرة «ال-عمل
من أاجل حفظ السسلم».
لكن باإلضسافة إا ¤ذلك ،قال
األم Úال - -ع - -ام إان ح - -ف - -ظ - -ة
السسلم «واجهوا أايضسا –ديا
أاك Ìأاهمية ،وهو الفجوة بÚ
ال- -ط -م -وح -ات وال -واق -ع‘ ».
إاشس- -ارة إاŒ ¤اوز ت- -وق- -ع- -ات
حفظ السسلم موارده بكث.Ò
وأاضس -اف« :ال -ع -م -ل م -ن أاج-ل
حفظ السسلم يهدف إا ¤سسد
ه- -ذه ال- -ف -ج -وة ع -ل -ى ث -لث -ة
ﬁاور .أاول ،من خلل إاعادة
ت -رك -ي -ز ح -ف-ظ السس-لم ع-ل-ى
توقعات أاك Ìواقعية؛ ثم جعل
ب -ع -ث -ات -ن-ا أاق-وى وأاك Ìأام-ان-ا،
وأاخÒا ،حشس - -د م - -زي - -د م- -ن
ال -دع -م ل -ل -ح-ل-ول السس-ي-اسس-ي-ة
و–سس Úت - -دريب وم - -ع - -دات
قواتنا».
أاع- - -رب غ- - -وتÒيسس ع - -ن

سسعادته إلقرار  146حكومة،
فضس -ل ع -ن أارب -ع م -ن -ظ -م-ات
دول -ي-ة وإاق-ل-ي-م-ي-ة ،م-ا ي-ع-رف
ب- - -إاع- - -لن األ· اŸت- - -ح - -دة
لللتزامات اŸشسÎكة بشسأان
عمليات حفظ السسلم .وحث
جميع الدول التي  ⁄تنضسم
بعد إا ¤اإلعلن ،على القيام
ب- - -ذلك .ي- - -ح- - -دد اإلع- - -لن
ال -ت -ع -ه -دات اŸه -م -ة ل-ن-ج-اح
عمليات حفظ السسلم ،مثل
ت- -ع- -زي- -ز أاث- -ره- -ا السس -ي -اسس -ي
وا◊ماية التي توفرها.
أاكد األم Úالعام أان األ·
اŸت-ح-دة ت-ع-م-ل ب-ال-فعل على
جعل مبادرة «العمل من أاجل
حفظ السسلم» حقيقة واقعة،
Ãا ‘ ذلك من خلل إاجراء
م-راج-ع-ات مسس-ت-ق-ل-ة ل-ب-عثات
حفظ السسلم لتحديد كيف
Áك -ن ل -ه -ا ت -ن -ف-ي-ذ ولي-ات-ه-ا
بشس - -ك - -ل أافضس - -ل ،وت - -ع - -زي- -ز

اŸسساءلة ،ومعا÷ة الثغرات
‘ األداء .ك- - - -م- - - -ا سس- - - -ل - - -ط
غوتÒيسس الضسوء على جهود
تعزيز دور اŸرأاة ‘ حفظ
السس -لم ،ق -ائ -ل« :م -زي-د م-ن
ال -نسس -اء ‘ ع -م -ل -ي-ات ح-ف-ظ
السس- -لم ي- -ع- -ن -ي اŸزي -د م -ن
ح - -ف- -ظ السس- -لم ال- -ف- -ع- -ال».
وأاشسار كذلك إا ¤تسسريع رد
اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -دول- -ي- -ة ع -ل -ى
ادع- - - - - -اءات الع- - - - - -ت- - - - - -داء
والسستغلل ا÷نسسي.Ú
يذكر أان قوات حفظ السسلم
ل· اŸت-ح-دة ق-د
ال -ت-اب-ع-ة ل -أ
أا‚زت ،على مدى السسنوات
السس-ب-ع ÚاŸاضس-ي-ة ،م-ه-ماتها
ب -ن -ج -اح وغ -ادرت ع -ددا م -ن
البلدان ،منها تيمور الشسرقية
وك -م-ب-ودي-ا وأان-غ-ول وك-روات-ي-ا
وسسÒال - -ي- -ون .ك- -م- -ا ان- -ت- -هت
م -ؤوخ -را ب -ع-ث-ت-ا ك-وت دي-ف-وار
وليÈيا.

‹hO

ألخميسس  27سسبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  17محرم 1٤٤0هـ

أاشصاد با÷هؤد اŸبذولة لدعم “ؤيل خطة ٢٠3٠

غوتÒيسس :على شسركاء أأ’· أŸتح ـدة أ’سستثم ـار أŸسستدأم ‘ أŸسستقبل
 ·ÓأŸتحدة
ركز أألم Úألعام ل أ
أمطونيو غوتÒيسس خÓل أجتماع
رفيع أŸسستوى بشسأان “ويل أهدأف
ألتنمية أŸسستدأمة  2030بنيويورك،
على ثÓث نقاط رئيسسية هي ألعمل
ع -ل -ى م -وأءم -ة ألسس -ي-اسس-ات أŸال-ي-ة
وألقتصسادية ألعاŸية مع خطة عام
 ،2030وت - -ع- -زي- -ز أسسÎأت- -ي- -ج- -ي- -ات
ألتمويل أŸسستدأمة ،وألسستفادة من
أإلم -ك -ان -ات وألب -ت -ك -ارأت أŸال -ي-ة
وأل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات أ÷دي-دة ل-ت-وفÒ
فرصس ألوصسول ألعادل إأ ¤ألتمويل.
أشساد غوتÒيسس ‘ خطابه با÷هود
ألتي يبذلها صسندوق ألنقد ألدو‹
لدعم “ويل خطة عام  2030من
خ Ó-ل أŸسس -اع -دة ‘ ب -ن-اء أن-ظ-م-ة
ضس-ري-ب-ي-ة وم-ال-ي-ة ق-وي-ة ،ودعم خلق
فرصس ألعمل ،وتعزيز أŸسساوأة بÚ
أ÷نسس ،Úوأسستكشساف حلول “ويل
مبتكرة أخرى.
قال أنطونيو غوتÒيسس إأن “ويل
أه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسستدأمة ليسست
أمرأ سسه Óبل Áثل مهمة هائلة،
مشسÒأ إأ ¤أن أ÷هود أ÷ارية أليوم
ليسست فقط ›رد تعبئة أŸوأرد،
بل هي تركز على ضسمان أن جدول
أع -م-ال  2030أل-ط-م-وح ي-رك-ز ع-لى
ألناسس وعلى كوكب أألرضس .وأشسار
أألم Úألعام إأ ¤ألتقدم ألذي ”
إأح -رأزه ‘ سس -ب -ي -ل ت -ن-ف-ي-ذ أه-دأف
ألتنمية أŸسستدأمة:
«ع -ل -ى ألصس -ع -ي -د أل -ع -اŸي ،ه -ن-اك
حاجة إأ ¤أسستثمارأت بقيمة تÎأوح
ب 5 Úو  7تريليون دولر كل عام
لتنفيذ أهدأف ألتنمية أŸسستدأمة.
لقد أحرزنا بعضس ألتقدم ‘ حشسد

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لحمر
بينما يزداد التؤتر بشصأان قرية خان ا أ

أأ’· أŸتحدة –ذر مـن نشسوب
حـ ـ ـ ـ ـرب جديـ ـ ـدة ‘ غـ ـ ـزة

يقؤل مبعؤث الأ· اŸتحدة للشصرق
الأوسصط اإن غزة على شصفا حرب اأخرى
واإن التؤتر يتزايد ‘ الضصفة الغربية
اÙتلة بشصاأن قرية خان الأحمر
الفلسصطينية ،التي تريد اإسصرائيل
تدمÒها .وقال نيكؤلي مÓدينؤف
اإن «الؤضصع على الأرضس يتدهؤر
بسصرعة .والتؤتر ‘ الضصفة الغربية
وغزة كلتاهما يزداد».
أضس-اف أن رئ-يسس ألسس-ل-ط-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة،
ﬁم - -ود ع- -ب- -اسس« ،ي- -خشس- -ى م- -ن أن ت- -ك- -ون
أسسÎأتيجيته كلها ألرأمية أإ ¤أإنشساء دولة

فلسسطينية من خÓل أŸفاوضسات أصسبحت
مهددة ،ورÃا قوضست ،وهذأ خط Òجدأ».
قال مÓدينوف أإن أي خطة سسÓم جديدة
م- -ن أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة ي- -جب أن –ظ -ى
ب -اإج -م -اع دو‹ ،م -ن أج -ل أن يشس -ارك ف -ي -ه-ا
أ÷انبان مشساركة فعالة .رفضست أÙكمة
ألعليا ‘ أإسسرأئيل أسستئنافا فلسسطينيا لقرأر
ه -دم خ -ان ألأح -م -ر ،وه -ي ق -ري -ة ب-دوي-ة ‘
ألضس- -ف- -ة أل- -غ- -رب- -ي- -ة أÙت- -ل- -ة ب -اتت سس -ب -ب -ا
لحتجاجات فلسسطينية وقلق دو‹ .ويعيشس
ب- -ه- -ا ن -ح -و  180ب -دوي ،ي -رع -ون أŸاشس -ي -ة
وألأغنام.

السصف Òلؤؤي عيسصى:

أŸوأرد أله - - -دأف أل - - -ت - - -ن - - -م- - -ي- - -ة
أŸسستدأمة ،لكن هناك حاجة إأ¤
أŸزي-د .أل-ي-وم ،أل-ت-م-وي-ل أل-ذي ي-ت-م
أل-ت-ع-ه-د ب-ه ل-ل-تعاقدأت أŸسستقبلية،
أك Èم - - -ن ذلك أŸسس - - -ت- - -ث- - -م- - -ر ‘
مسستقبلنا أŸشسÎك .نحن بحاجة
إأ ¤ألعمل على وجه ألسسرعة لدفع
ألتقدم».
وأشس - -ار أألم Úأل- -ع- -ام إأ ¤أن ه- -ذه
أل -ت -ع -ه -دأت ت -ع -ن -ي «ح -ف -ز أل -دع-م
ألسس- - - -ي - - -اسس - - -ي ع Èأ◊ك - - -وم - - -ات
وأÛتمعات أÙلية .وبناء ألزخم
للتغي› ‘ Òالسس إأدأرة ألشسركات.
وأل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل أفضس-ل ‘ أسس-ت-غÓل
أŸوأرد أŸعطلة ،حيث يدير ألنظام
أŸا‹ أل -ع -اŸي ن-ح-و  300تريليون
دولر من أألصسول أŸالية نيابة عنا.

 ·ÓأŸتحدة
ودعا أألم Úألعام ل أ
‘ خ- -ط -اب -ه أÛت -م -ع أل -دو‹ إأ¤
أت - -خ - -اذ خ- -ط- -وأت أك Ìف- -ع- -ال- -ي- -ة
Ÿكافحة ألتدفقات غ ÒأŸشسروعة
ل - - - -رأسس أŸال وغسس - - - -ل أألم - - - -وأل
وأل -ت -ه-رب ألضس-ري-ب-ي ،أل-ت-ي ل ت-زأل
تسس -ت -ن-زف أŸوأرد أل-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا
أل -ع -ا ⁄أل -ن -ام -ي بشس-دة .و‘ سس-ب-ي-ل
–قيق أهدأف ألتنمية أŸسستدأمة،
أقÎح غوتÒيشس أتخاذ مايلي:
«أوًل ،ي -جب أن ن -وأئ -م ألسس -ي -اسس-ات
ألق -تصس -ادي -ة أل -ع -اŸي -ة وأألن -ظ-م-ة
أŸال- -ي- -ة م -ع خ -ط -ة ع -ام ....2030
ث - -ان - -ي - -ا ،ي- -جب أن ن- -ع- -زز أ◊ل- -ول
وألسسÎأت -ي -ج -ي -ات وألسس -ت-ث-م-ارأت
أŸالية أŸسستدأمة على ألصسعيدين
أإلقليمي وألقـُطري ...ثالثًا ،يجب

أن ن- -ن- -ت- -ه- -ز أإلم -ك -ان -ات أل -ه -ائ -ل -ة
لÓبتكارأت أŸالية ،وألتكنولوجيات
أ÷ديدة وألرقمنة لتوف Òألوصسول
ألعادل إأ ¤ألتمويل ،وخاصسة بالنسسبة
ألول -ئك أل -ذي-ن ي-ج-دون صس-ع-وب-ة ‘
أ◊صسول على ذلك».
أشسار أألم Úألعام إأ ¤بعضس أألمثلة
أإلي- -ج- -اب -ي -ة ‘ ه -ذأ أÛال م -ث -ل
مؤوسسسسة رجل أألعمال بيل غيتسس
وزوج -ت -ه م -ي -ل -ي -ن -دأ وغÒه -م-ا م-ن
ألشسركاء .وأختتم خطابه قائ Óإأنه
م -ن خ Ó-ل ألسس -ت -ث -م-ار ‘ أه-دأف
أل -ت -ن -م -ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة نسس-ت-ث-م-ر ‘
أŸسستقبل ،ونضسمن أن ألعا ⁄ألذي
نسس - -ع - -ى ف - -ي - -ه م - -ن أج- -ل ألسسÓ- -م
وألسس -ت-ق-رأر وألزده-ار ل-ن ي-ت-خ-ل-ى
عن أحد.

سصيطرح خطته للسصÓم خÓل  3أاشصهر

ترأمب يؤويد حل ألدولت Úويدعم أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي

قال الرئيسس الأمريكي ،دونالد ترامب ،اأمسس ،اإنه يؤؤيد حل الدولت Úلإنهاء الصصراع ب Úالفلسصطيني Úوالإسصرائيلي ،ÚمشصÒا
اإ ¤اأنه سصيعرضس خطته لتحقيق السصÓم خÓل شصهرين اأو ثÓثة .اأوضصح ترامب خÓل لقاء جمعه مع رئيسس الؤزراء
الإسصرائيلي ،بنيام Úنتانياهؤ ‘ ،مدينة نيؤيؤرك الأمريكية ،على هامشس اجتماعات ا÷معية العامة لÓأ· اŸتحدة «خطة
السصÓم الأمريكية “ضصي بشصكل جيد جدا واإبرام اأي اتفاق للسصÓم سصيتطلب بعضس الؤقت» .اأضصاف اأنه يريد الإعÓن عن خطة
‘ غضصؤن شصهرين اأو ثÓثة ،وقال اإنه يعتقد اأن الفلسصطيني Úيريدون العؤدة اإ ¤طاولة التفاوضس.
للفلسسطيني .Úوأكد ماكرون أنه ل بديل عن
أŸت -م -ث -ل -ة ب -العÎأف ب -ال -ق -دسس ع -اصس -م -ة
شس -دد ع -ل -ى أل -دع -م أألم -ري -ك -ي أŸط -ل -ق
حل ألدولت ،Úكما ناشسد إأسسرأئيل بوضسع حد
إلسسرأئيل ونقل سسفارتها إأليها ،وإأزأحة ملف
لÓحتÓل أإلسسرأئيلي ،وبصسورة غ Òمسسبوقة
لسسياسسة أألمر ألوأقع.
عندما قال لنتانياهو «نحن معكم ،نحن مع
أل Ó-ج -ئ Úم -ن ط -اول -ة أŸف -اوضس -ات وق -ط -ع
إأسسرأئيل  ‘ 100أŸائة» ،لÒد عليه رئيسس
أŸسس- -اع -دأت ع -ن وك -ال -ة أألون -روأ أخ -رجت
ألوزرأء أإلسسرأئيلي «ما من أحد يقدم دعما
ن-فسس-ه-ا ك-وسس-ي-ط وح-ي-د ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ألسسياسسية،
عباسس :لن نسصتسصلم
إلسسرأئيل مثلكم ونحن نقدر ذلك» .وأضساف
وبالتا‹ أصسبح هناك ضسرورة لعقد مؤو“ر
«سسيكون على إأسسرأئيل أن تفعل شسيئا جيدأ
دو‹ ل-لسسÓ-م ي-ن-ت-ج ع-ن-ه تشس-ك-ي-ل آأل-ي-ة دول-ي-ة
أكد ألرئيسس ألفلسسطيني ﬁمود عباسس أن
للطرف أآلخر» ‘ ،إأشسارة إأ ¤ألفلسسطيني،Ú
لرعاية عملية ألسسÓم».
ألقضسية ألفلسسطينية “ر بأاصسعب ألظروف،
معÈأ عن أمله «‘ إأحدأث ألسسÓم قبل نهاية
ت -اب -ع «أإلج -رأءأت أإلسس -رأئ -ي-ل-ي-ة أÿطÒة
ول -ك -ن -ه شس -دد ع -ل -ى ألصس -م -ود ح -ت -ى –ق-ي-ق
فÎتي أألو.»¤
أŸت -م -ث -ل -ة Ãوأصس -ل -ة سس -ي -اسس -ة ألسس-ت-ي-ط-ان
أألهدأف .ونقلت وكالة أألنباء وأŸعلومات
وأسستمرأر ألعتدأءأت ألتي تسستهدف أألرضس
ألفلسسطينية (وفا) عن عباسس ألقول خÓل
ماكرون يعارضس واشصنطن
وأإلنسسان ألفلسسطيني ل Áكن ألسسكوت عنها،
أسستقباله ‘ مقر إأقامته ‘ نيويورك أمسس،
وسس-ن-وأصس-ل ج-ه-ودن-ا ع-ل-ى أŸسس-ت-وي-ات ك-اف-ة
وف -دأ م -ن أعضس -اء أ÷ال-ي-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘
ق-ال أل-رئ-يسس أل-ف-رنسس-ي ،إأÁان-وي-ل م-اك-رون،
وأت -خ -اذ أل-ق-رأرأت م-ن أج-ل ح-م-اي-ة شس-ع-ب-ن-ا
ألوليات أŸتحدة إأن «ألقضسية ألفلسسطينية
أمسس أألول ،إأن ق -م -ع أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي Úوط-رح
وأ◊فاظ على حقوقه ألتي كفلها ألقانون
أآلن “ر بأاصسعب ألظروف ،ولكننا لن نيأاسس
مبادرأت أحادية لن يحل ألصسرأع أإلسسرأئيلي
ألدولية».
وسس -نصس-م-د ح-ت-ى –ق-ي-ق أه-دأف-ن-ا وث-وأب-ت-ن-ا
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،م-ن-ت-ق-دأ ب-ذلك سس-ياسسة نظÒه
فيما يتعلق Ãلف أŸصسا◊ة ألوطنية ،أكد
أل -وط -ن -ي -ة أŸت -م -ث -ل -ة ب-ا◊ري-ة وألسس-ت-قÓ-ل
أألم -ري-ك-ي ،دون-ال-د ت-رأمب ،بشس-أان أل-قضس-ي-ة.
ح -رصس أل -ق-ي-ادة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى –ق-ي-ق
وإأق -ام -ة دول -ت -ن -ا أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة
أضس -اف أل -رئ -يسس أل-ف-رنسس-ي ‘ ،ك-ل-م-ت-ه أم-ام
أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة وإأن-ه-اء ألن-قسسام Ÿوأجهة
وعاصسمتها ألقدسس ألشسرقية».
 ·ÓأŸتحدة ،أنه ل Áكن
أ÷معية ألعامة ل أ
أıاطر أÙدقة بالقضسية ألوطنية.
شسدد على أن «أإلدأرة أألمريكية بقرأرأتها
غضس أل - -ط - -رف ع - -ن أ◊ق - -وق أŸشس - -روع- -ة
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دعم مقÎحات الأ· اŸتحدة
@ اأب -ؤظ-ب-ي  :أك-دت ألم-ارأت أن-ه-ا سس-ت-دع-م ب-ال-ك-ام-ل
مقÎحات ألأ· أŸتحدة للمحادثات أ÷ديدة بشساأن
ألزمة ‘ أليمن ،حسسبما ذكره وزير ألدولة ألإمارأتي
ل -لشس -وؤون أÿارج -ي -ة أن -ور ق-رق-اشس ،أمسس ألرب-ع-اء .ق-ال
ألوزير أنه ألتقى مع أŸبعوث ألأ‡ي أÿاصس باليمن
مارتن غريفيث ،أمسس ألثÓثاء ،على هامشس أجتماعات
ألدورة ألـ  73للجمعية ألعامة لÓأ· أŸتحدة بنيويورك,
مشسددأ على أن ألإمارأت «سستدعم بالكامل مقÎحات
ألأ· أŸتحدة للمحادثات أ÷ديدة قريبا».
فالسس يÎشصح ‘ اإسصبانيا
@ مدريد  :بعد أإخفاقه ‘ ألفوز بانتخابات ألرئاسسة
ألفرنسسية ،قرر رئيسس ألوزرأء ألفرنسسي ألسسابق مانويل
فالسس ألÎشسح Ÿنصسب رئيسس بلدية برشسلونة ألإسسبانية؛
وهي أŸرة ألأو ¤ألتي يخوضس فيها سسياسسي أوروبي كبÒ

أنتخابات رئيسسية ‘ دولة أخرى.
وول -د ف -السس ‘ ب -رشس -ل-ون-ة ع-ام  1962لأب ك -ت-ال-و Êوأم
سسويسسرية أإيطالية ،لكنه نشساأ ‘ فرنسسا .وخاضس كل حياته
ألسسياسسية ‘ فرنسسا وتو ¤عدة مناصسب من بينها رئيسس
بلدية وعضسو ‘ ألŸÈان ووزير قبل أن يتو ¤رئاسسة
أ◊كومة.
اإعادة فتح مطار معيتيقة
@ طرابلسس  :قالت أإدأرة مطار معيتيقة ‘ طرأبلسس أإن
أŸطار ،وهو ألوحيد ألعامل ‘ ألعاصسمة ألليبية ،أعيد
فتح ›اله أ÷وي بعد ظهر أمسس ألأربعاء بعدما أدت
أشستباكات ب Úفصسائل متناحرة أإ ¤أإغÓقه قبل أسسبوع.Ú
وق-ت-ل  115شس- -خصس ع- -ل -ى ألأق -ل وأصس -يب أك Ìم -ن 380
شسخصسا ‘ ألقتال ب Úأللوأء ألسسابع أو ألكانيات ‘ بلدة
ت-ره-ون-ة أل-وأق-ع-ة ع-ل-ى ب-عد  65ك-ي-ل-ومÎأ ج-نوب شسرقي
طرأبلسس وكتيبة ثوأر طرأبلسس ولوأء ألنوأصسي وهما من
أك Èأ÷ماعات أŸسسلحة ‘ ألعاصسمة.
 37متحدثا ‘ اليؤم الأول
@ نيؤيؤرك  :أفتتحت ألدورة ألثالثة وألسسبعون للجمعية
ألعامة لÓأ· أŸتحدة أعمال مدأولتها ألعامة رفيعة

دولة فلسسط Úمقبلة على معركة أك Èضسد أ’حتÓل
‰ر بظروف صصعبة ..لكن لن نسصتسصلم

كشصف سصف Òدولة فلسصط Úبا÷زائر ،د.لؤؤي عيسصى ،اأن القيادة الفلسصطينية
بصصدد اتخاذ اإجراءات «مؤؤŸة» ‘ كفاحها ضصد الكيان الصصهيؤ ،Êواأكد العمل على
تنفيذ كل القرارات التي سصيعلنها الرئيسس ﬁمؤد عباسس ‘ خطابه اليؤم اأمام
ا÷معية العامة لÓأ· اŸتحدة على اأرضس الؤاقع.
أألم -ر أل -ي -وم إأ ¤إأسس -رأئ-ي-ل ت-ق-ول إأن-ه-ا ه-ي-ئ-ة
حمزة ﬁصصؤل
قضسائية غ Òشسرعية».
أف- -اد ألسس -ف Òع -يسس -ى ،أمسس ،ب -أان أÛلسس
ح- -ذر ‘ ألسس -ي -اق ،ك -ل أل -دول أل -ت -ي ت -ق -دم
أŸركزي ألفلسسطيني ،سسيجتمع مباشسرة عقب
تنازلت معتÈة للوليات أŸتحدة أألمريكية
كلمة ألرئيسس أبومازن ،مسساء أليوم أÿميسس،
مقابل وهم أ◊ماية« ،ألن وأشسنطن أبدت كل
·Ó
خÓ- - -ل أل - -دورة  37ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ألعامة ل أ
ما يدفع لعدم ألوثوق بها وتفادي ألنسسياق
أŸت-ح-دة ،ل-وضس-ع أآلل-ي-ات أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-كل ما
ورأء أل- -ف- -وضس- -ى أÓÿق -ة أل -ت -ي ت -رع -اه -ا ‘
سسيصسدر من تدأب Òوصسفها ب «أŸؤوŸة» ضسد
أŸنطقة».
أل- -ك- -ي- -ان ألصس- -ه- -ي- -و Êوأل- -ولي- -ات أŸت- -ح -دة
رأى ألسسف ،Òأن ألوقت قد حان لعقد مؤو“ر
أألمريكية.
دو‹ للسسÓم ،يضسع آأليات لتنفيذ خطة سسÓم،
قال عيسسى ‘ ،ندوة صسحفية ،عقدها Ãقر
بعيدأ عن هيمنة وتفرد أمريكا.
ألسس-ف-ارة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ،أن «ألدولة
أسستهجن عيسسى موأقف عديد ألدول ألعربية
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى م-ع-رك-ة أك Èضس-د
وأإلسسÓمية ،ألتي أخرجت ألقدسس من دأئرة
ألحتÓل» ،مؤوكدأ ألنهاية ألعملية لكل مبادئ
ألنقاشس ،بعد أعÎأف ترأمب بكونها عاصسمة
أوسسلو ،وتوقع أنه سسيتم تفعيل دور منظمة
للكيان ألصسهيو ،Êقائ « ÓمÓي Òألدولرأت
أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا أŸم-ث-ل
تصس -رف م -ن أج -ل ت -ه -وي -د أل -ق -دسس وت -ن -ف-ي-ذ
ألشس -رع -ي وأل -وح -ي -د ل -لشس -عب أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي،
أŸشس -روع أل -ي -ه -ودي ،ب -ي -ن -م -ا ل ي-ت-ح-رك م-ن
وح -ام -ل-ة أŸشس-روع أل-وط-ن-ي أل-ت-ح-رري ول-يسس
ي -ؤوم -ن -ون ب -أان أل -ق -دسس أو ¤أل -ق-ب-ل-ت Úوث-الث
أŸشسروع أليديولوجي ألذي أدى إأ ¤تصسدع
أ◊رم.»Ú
ألصسف وأحدث أختÓلت من ألدأخل عمقت
تطرق سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زأئر ،أإ¤
معاناة ألفلسسطيني.Ú
ألوضسع ألقتصسادي ألعسس Òألذي تعا Êمنه
لفت لؤوي عيسسى ،إأ ¤أن ألقضسية ألفلسسطينية
فلسسط ،Úبسسبب أ◊صسار ألسسرأئيلي أŸطبق
“ر «بظروف صسعبة للغاية» ،مسستطردأ «لكننا
وسس -ي -ط -رت -ه ع -ل-ى ك-ل شس-يء ،وق-ي-ام أل-ولي-ات
لن نسستسسلم أبدأ» ،وحذر ‘ ألوقت ذأته «كل
أŸتحدة بوقف مسساهماتها أŸالية ıتلف
م - -ن يسس - -ع - -ى إأ ¤ألسس - -ت- -خ- -ف- -اف ب- -الشس- -عب
أŸؤوسسسسات بقيمة  500مليون دولر كمسساومة
ألفلسسطيني أو يعتقد أننا ضسعاف» ،قائ« Ó
للدولة ألفلسسطينية من أجل ألقبول بإامÓءأتها
ل-دي-نا  6مÓ-ي ‘ Úأل-دأخ-ل أل-ف-لسس-ط-ي-ني و7
م -ن ب -ي -ن -ه -ا Œم -ي -د ألع-ان-ات أŸال-ي-ة ألسس-ر
مÓي ‘ Úأÿارج».
ألشسهدأء.
Óدأرة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-الن-ح-ي-از أل-ف-اضس-ح ،ل -إ
عهد التميمي با÷زائر
أألمريكية بقيادة ألرئيسس دونالد ترأمب ،لصسالح
إأسسرأئيل ،قال ألسسف Òلؤوي عيسسى « كل ما أعلنه كشس -ف ألسس -ف Òأل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ب-ا÷زأئ-ر ،ل-ؤوي
ت-رأمب أم-ام أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
 ·ÓأŸت-ح-دة ،ع - -يسس- -ى ،أن أي- -ق- -ون- -ة أل- -ك- -ف- -اح أل- -ت- -ح- -رري
يشس Òإأ ¤أıاطر ألكبÒة ألتي –يط بالنظام ألفلسسطيني ،عهد ألتميمي سستحل با÷زأئر،
ألدو‹ ،وأمريكا ‘ حد ذأتها باتت أك Èتهديد خÓل ألشسهر أŸقبل (أكتوبر) ،ويجري ألعمل
له بعدما سساهمت ‘ وضسع أسسسسه».
ع-ل-ى ضس-ب-ط أŸوع-د أل-دق-ي-ق ل-زي-ارة أل-ط-ف-لة
وأسستغرب أŸتحدث ،تصسريح ترأمب ،بشسأان ألفلسسطينية ألتي أشستهرت بعدما قامت بصسفع
ع -دم شس -رع -ي -ة ﬁك -م -ة أ÷ن -اي -ات أل-دول-ي-ة ،جندي إأسسرأئيلي ،وقامت سسلطات ألحتÓل
مشسÒأ إأ ¤أن « أمريكا حاكمت ألكث Òمن بسسجنها Ÿدة  8أشسهر رغم صسغر سسنها (16
قادة ألعا ‘ ⁄هذه أÙكمة ،وŸا وصسل سسنة).

أŸسستوى Ãشساركة روؤسساء دول وحكومات ألعا ،⁄صسباح
ألثÓثاء بنيويورك .وبلغ عدد أŸتحدث ‘ ÚأŸدأولت
ألعامة ‘ يومها ألأول  ،37وتسستمر أعمال أŸدأولت
حتى ألأول من أكتوبر.
اتفاق جديد لؤقف القتال
@ طرابلسس  :أعلنت حكومة ألوفاق ألوطني ألليبية
أŸعÎف بها من ألأسسرة ألدولية ،أمسس ألأربعاء ،توقيع
أتفاق جديد لوقف أإطÓق ألنار ب Úألفصسائل أŸتحاربة
‘ جنوب ألعاصسمة طرأبلسس .و أفادت وزأرة ألدأخلية ‘
حكومة ألوفاق ألوطني ‘ بيان أن هذأ ألتفاق ألذي
سسبقه وقف أŸعارك ،ألثÓثاءُ ،وقع ب‡ Úثلي مدينتي
ط- -رأب- -لسس وت- -ره -ون -ة (غ -رب) أل -ل -ت Úت -ت -ح -در م -ن -ه -م -ا
أÛموعات أŸسسلحة ألرئيسسية أŸتناحرة.
سصنعÎف بدولة فلسصطÚ
@ لندن  :أعلن زعيم حزب ألعمال أŸعارضس ألÈيطا،Ê
جÁÒي ك - -ورب ،Úأمسس ألأرب - -ع - -اء ،ع- -زم ح- -زب- -ه ع- -ل- -ى
ألعÎأف بدولة فلسسط ‘ Úحالة ألفوز بالنتخابات
ألŸÈانية أŸقبلة.
وكان حزب ألعمال ألÈيطا Êصسدق ،مسساء ألثÓثاء ،على

أقÎأح يدعو أ◊كومة أإ ¤عدم بيع ألأسسلحة لإسسرأئيل،
و–وي -ل م -ي -زأن -ي -ات أإضس -اف -ي-ة أإ ¤وك-ال-ة غ-وث وتشس-غ-ي-ل
ألÓجئ Úألفلسسطيني( Úألأونروأ).
انتخابات اإندونيسصيا
@ ج -ك -ارت-ا :أن- -ط -ل -قت وأح -دة م -ن أط -ول أ◊م Ó-ت
ألن -ت -خ -اب -ي -ة ‘ أآسس -ي-ا ورÃا أل-ع-ا ‘ ⁄أإن-دون-يسس-ي-ا ه-ذأ
ألأسسبوع ،وتسستمر لسسبعة أشسهر حتى قبيل يوم ألقÎأع ‘
 17أفريل  .2019وعمليا تعيشس ألبÓد أجوأء أŸنافسسة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ن-ذ ع-دة أشس-ه-ر م-اضس-ي-ة أسستعدأدأ ÿوضس
أنتخابات تشسريعية ورئاسسية ‘ أآن وأحد لأول مرة منذ
ألسستقÓل قبل  73عاما.
التحقيق مع شصرطية احتضصنت منقبة
@ ك -ؤب -ن -ه-اج-ن  :ق -الت ه -ي -ئ -ة أل -فصس -ل ‘ ألشس -ك-اوى
بالشسرطة ألد‰ركية ،أمسس ألأربعاء ،أإن –قيقات Œرى
مع شسرطية أحتضسنت ﬁتجة منقبة أثناء مظاهرة ‘
كوبنهاغن ضسد حظر غطاء ألوجه .وألتقط مصسور صسورأ
للوأقعة ‘ أول أوت فيما بدأ أن أÙتجة كانت تبكي
عندما بدأ سسريان حظر غطاء ألوجه ‘ ألأماكن ألعامة
على مسستوى ألبÓد.
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’و ¤لكرة القدم
الرابطة اÎÙفة ا أ

قمة واعدة ب Úوفاق سسطيف وشسبيبة القبائل

ت -ن -ط -ل -ق ،سش -ه -رة ال-ي-وم،
م -ق -اب -لت ا÷ول -ة ال -ث-ام-ن-ة م-ن
’و ¤لكرة
الرابطة اÎÙفة ا أ
ال- -ق- -دم ،ب- -إاج- -راء ق -م -ة واع -دة
م- -ن- -ت- -ظ- -رة ب Úوف -اق سش -ط -ي -ف
وضشيفه ششبيبة القبائل ‘ اللقاء
اÈŸم - -ج ب - -داي - -ة م - -ن السش- -اع- -ة
ال -ث -ام -ن-ة مسش-اءÃ ،ل-عب ال-ث-ام-ن
م -اي بسش -ط -ي -ف ،ف-ي-م-ا ت-ت-واصش-ل
أامسش -ي -ة ا÷م -ع -ة م-ب-اري-ات ذات
ا÷ول - -ة ب - -إاق- -ام- -ة م- -واج- -ه- -تÚ
’و ¤ب Úج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-لة
ا أ
ال -ذي سش -يسش -ت -ق -ب -ل ف -ري-ق نصش-ر
حسش Úداي ،وال -ث -ان -ي -ة سش -ي -ح-ل
ف-ي-ه-ا دف-اع ت-اج-نانت ضشيفا على
أاوŸبي اŸدية ‘ صشراع فرق ذيل
الÎتيب.

ال -ع -رب -ي -ة ع -ل-ى حسش-اب ن-ادي ال-ع-ي-ن
اإلماراتي ،كما أان أابناء عين الفوارة
ح-ق-ق-وا ب-داي-ة م-وسش-م م-وف-ق-ة محليا
بعدما فازوا بثÓثة لقاءات وتعادلوا
في اثنتين وانهزموا في واحدة من
أاصشل  6مواجهات خاضشوها.
سشيكون اللقاء بين الرائد ومÓحقه بـ
 6ن -ق-اط ،ك-ون ال-ك-ن-اري ي-ب-حث ع-ن
مواصشلة كتابة عهد جديد ،ومواصشلة
ال-ت-أال-ق وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ي-ب-ته داخل
وخ- -ارج ال -دي -ار ،وع -دم ت -ذوق ط -ع -م
الهزيمة في هذه الجولة أامام أاحد
أاقوى المنافسشين هذا الموسشم على
ال -ل -قب ،ب -ال -م-ق-اب-ل ي-ب-حث أاصش-ح-اب
الديار على كسشر ديناميكية النتائج
اليجابية التي حققها أاششبال المدرب
الفرنسشي «دوما» منذ الجولة األولى
ل -ل -م -ح -ت -رف األول ،وخ -ط -ف م -رك-ز
ال -وصش -اف -ة ب -ن -اقصس م -ب -اراة ،عشش -ي -ة
ال -ت -ن -ق -ل إال -ى ال -ع -اصش -م -ة ال -مصش-ري-ة
القاهرة من أاجل خوضس لقاء ذهاب
نصش - -ف ن - -ه - -ائ- -ي راب- -ط- -ة األب- -ط- -ال
اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ضش-د األه-لي
المصشري ،يوم الثÓثاء المقبل.
ل -حسش -اب ذات ال -ج -ول-ة ،يسش-ت-ق-ب-ل،
أامسش-ي-ة ال-ج-م-ع-ة ،ب-داي-ة م-ن السش-اعة
ال -راب-ع-ة مسش-اء ،ف-ري-ق ج-م-ع-ي-ة ع-ي-ن
مليلة ضشيفه نصشر حسشين داي على
أارضش -ي -ة م -ي -دان أاول ن -وف -م -ب-ر 1954
بباتنة ،وعينه على العودة إالى أاجواء
النتصشارات بعدما فششل في تحقيق

فششلوا ‘ Œاربهم مع أانديتهم

ذلك في الجولت الثÓث األخيرة،
أام -ام م -ول -ودي -ة وه -ران ف -ي ال -ج-ول-ة
الخامسشة حين انهزم بـ ( ،)1-3وبعده
تعثر على ميدانه سشلبا أامام ششباب
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ل -ي -ن -ه -زم ف -ي ال -ج -ول-ة
الماضشية أامام إاتحاد العاصشمة بثÓثية
ن -ظ -ي-ف-ة ،وه-و األم-ر ال-ذي سش-ي-ج-ع-ل
الÓعبين ينتفضشون في هذا اللقاء،
خصش -وصش -ا ب -ع -د اسش -ت -ق -ال -ة ال -م-درب
«عجالي» من منصشبه ،لكن مأاموريتهم
ل -ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة ب-ت-ات-ا أام-ام م-ن-افسس
اسش -م -ه نصش -ر حسش -ي -ن داي ي -ت-ف-اوضس
جيدا خارج الديار ،هو الذي حقق
بداية موسشم قوية بفوزه في ثÓث
لقاءات وتعادله في ثÓثة وانهزامه
في واحدة ،نتائج جعلته يحتل الصشف
الثاني برصشيد  12نقطة رفقة ناديي
إات-ح-اد ال-ع-اصش-م-ة وشش-ب-اب قسشنطينة،
ويأامل في النفراد بالوصشافة بالعودة
بنقاط المباراة إالى العاصشمة.
ال-ل-ق-اء ال-ث-ان-ي ل-ي-وم ال-جمعة سشيجمع
ب- -ي- -ن أاصش- -ح- -اب م -ؤوخ -رة ال -ت -رت -يب،
وسش -ي -ط -غ -ى ع -ل -ي -ه ال -ل -ون -ي -ن األزرق
واألب -يضس ك -ون -ه سش -ي -ج -م -ع أاول -م -ب -ي
المدية صشاحب الديار بضشيفه دفاع
ت -اج -ن -انت ،األول -م -ب -ي ال -ذي ي -ح -ت-ل
الصشف  14بسشبع نقاط بنفسس رصشيد
شش- -ب- -ي- -ب- -ة السش -اورة وم -ن -افسش -ه دف -اع
تاجنانت وأاهلي البرج ،سشيكون أامام
ف -رصش-ة ك-ب-ي-رة ل-ل-خ-روج م-ن م-ن-ط-ق-ة
ال-خ-ط-ر ه-ذا األسش-ب-وع ح-ي-ن يسش-تقبل

صسحيفة «أاسس» –دد تشسكيلة أاسسوأا ’ ١١عبا ‘ العا⁄

تعرف متابعو كرة القدم على التششكيلة اŸثالية لعام  2018التي اختارها ا’–اد الدو‹ لكرة القدم
’سش-وأا ،ح-يث نشش-رت
’فضش-ل ت-ط-رح ‘ اŸق-اب-ل تسش-اؤو’ت ع-ن م-ن يسش-ت-ح-ق ل-قب ا أ
«ال -ف -ي -ف -ا» ،غ Òأان ق -ائ -م-ة ا أ
’سشوء ’ 11عبا ‘ العا.⁄
’سشبانية «أاسس» قائمة أ
الصشحيفة ا إ
’سش-بانية تششكيلة الصش -ي -ن ،ب -ي -ن -م -ا ت-ورط سش-ي-م-ي-دو ف-ي ال-ع-دي-د م-ن
ط-رحت صش-ح-ي-ف-ة «أاسس» ا إ
’مال ال -مشش -اك -ل ع-رق-لت ان-طÓ-ق-ت-ه م-ع ن-ادي ف-ي-اري-ال،
ضشمت عددا من اللعب Úالذين خيبوا ا آ
و ⁄ي -ق-دم-وا اŸسش-ت-وي-ات ال-ت-ي ك-انت م-ن-ت-ظ-رة تراجع اأداء كوينتراو مع نادي سشبورتينع لششبونة
بعد سشنوات من التاألق مع ريال مدريد.
منهم خلل اŸوسشم اŸاضشي.
في وسشط الميدان ،يوجد الثنائي السشابق لنادي
ضشمت القائمة الحارسس الألماني لوريسس كاريوسس،
الذي تسشببت اأخطاءه في خسشارة نادي ليفربول برششلونة ،البرتغالي اأندريه غوميشس والتركي اأردا
نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ريال مدريد  .1-3ت -وران ،ال -ل -ذي-ن غ-ادرا ال-ن-ادي ال-ك-ت-ال-ون-ي دون اأن
في الدفاع يوجد المدافع الأيسشر السشابق لريال يحققا اأي اإنجاز يذكر ،اإلى جانب الÓعب السشابق
مدريد ثيو هيرنانديز ،الذي لم يسشتطع منافسشة لأت -ل -ت -ي -ك -و م-دري-د ي-ان-يك ك-اراسش-ك-و ال-ذي ت-راج-ع
ال-ب-رازي-ل-ي م-ارسش-ي-ل-و ،وق-دم اأداء م-ت-واضش-ع-ا خÓل مسشتواه ،منذ رحيله من اأتلتيكو مدريد اإلى الصشين.
مششاراكاته مع النادي الملكي .حضشر الأرجنتيني كما ضشمت تششكيلة الأسشواأ مهاجم مانششيتر يونايتد
ماسشكيرانو والبرتغالي سشيميدو ،في قلب الدفاع اأنطوني مارسشيال الذي يعاني مع المدرب جوزيه
اإلى جانب البرتغالي فابيو كوينتراو على الجهة مورينيوو والمهاجم السشابق لريال مدريد خيسشي
ال -ب -احث ع-ن ف-رصش-ة ج-دي-دة لإث-ب-ات ق-درات-ه ب-ع-د
اليسشرى.
ولم يخضس ماسشكيرانو مباريات كثيرة مع برششلونة خ -روج -ه م-ن ب-اريسس سش-ان ج-ي-رم-ان-ي اإضش-اف-ة اإل-ى
خÓل الموسشم الماضشي ،واضشطر اإلى الرحيل نحو المهاجم الأرجنتيني.

دورة ووهان للتنسس

اأ’Ÿانية كÒبر تودع اŸنافسسة مبكرا
خ--رجت الأل--م--ان--ي--ة اأن--ج--ي--ل--يك
كيربر المصشنفة ثالثة عالميا من
ال--دور ث--م--ن ال--ن--ه--ائ--ي ل-ب-ط-ول-ة
ووهان الصشينية ،بعد خسشارتها،
اأمسس الربعاء ،اأمام الأسشترالية
اأشش---ل---ي ب---ارت---ي ال---مصش--ن--ف--ة 16
ب-م-ج-م-وع-ت-ي-ن دون مقابل ( 7-5
 6 /ـ  .)1كانت بارتي حلت
وصشيفة للبطولة العام الماضشي
بخسشارتها في المباراة النهائية
اأم----ام ال----ف----رنسش----ي---ة ك---ارول---ي---ن
غارسشيا.
ك-ي-رب-ر ب-ط-ل-ة وي-مبلدون (ثاني
بطولت الغراند سشÓم) ،فكانت

17755

’رجنتÚ
’وŸبية للششباب با أ
للعاب ا أ
إاسشتعدادا ل أ

اŸنتخب الوطني للمÓكمة يواصسل –ضسÒاته بأاوكرانيا

ت -واصش -ل ال -ع -ن-اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-لك-م-ة
’وŸب -ي -ة
’ل -ع -اب ا أ
اŸع- -ن- -ي- -ة ب -اŸشش -ارك -ة ‘ ا أ
’رجنتÚ
ل-لشش-ب-اب ال-ت-ي سش-ت-جري وقائعها با أ
–ضشÒات -ه -ا اŸك -ث-ف-ة ‘ آاخ-ر م-رح-ل-ة خ-لل
’–ادية بأاوكرنيا
الÎبصس الذي بر›ته ا إ
من أاجل –قيق نتيجة إايجابية ورفع العلم
الوطني ‘ هذه التظاهرة الكبÒة.

ضشمنت تواجدها في بطولة
الماسشترز في سشنغافورة (من 21
اإل--ى  28اأك-ت-وب-ر ال-مقبل) والتي
تششهد مششاركة اأفضشل ثماني
لعبات في العالم ،والتي توجت
ال-دن-م-ارك-ية كارولين فوزنياكي
بلقبها العام الماضشي .كانت
ال---روم---ان--ي--ة سش--ي--م--ون--ا ه--ال--يب
ال--مصش-ن-ف-ة اأول-ى ع-ال-م-ي-ا ودعت
البطولة اأيضشا من الدور الثاني،
اأمسس ،ب----ع----د خسش---ارت---ه---ا اأم---ام
السش----ل----وف----اك----ي----ة دوم---ي---ن---ي---ك---ا
تسش---ي---ب---ول--ك--وف--ا ال--مصش--ن--ف--ة 31
بمجموعتين ب ( 0-6و.)5-7

دف -اع ت -اج -ن -انت ال -ذي ي -ت -واج-د ف-ي
ن-فسس وضش-ع-ي-ت-ه ،وسش-ي-ط-م-ح ل-ت-ح-قيق
فوزه الثاني على التوالي ،بعدما عاد
من العاصشمة بفوز ثمين على حسشاب
شش -ب -اب ب -ل-وزداد ب-ه-دف وح-ي-د ،ل-ك-ن
Óولمبي متخوف من
الطاقم الفني ل أ
ابتعاد لعبيه عن المنافسشة الرسشمية
لمدة  15يوما كام ،Óبعدما أاجلت
الرابطة لقاء الجولة السشابعة الذي
كان سشيجمعهم بفريق وفاق سشطيف،
مهمة أابناء التيطري سشتكون ششاقة
أامام منافسس سشيتنقل بمعنويات جد
مرتفعة بعدما عاد بقوة في الجولت
الثÓث األخيرة ،هو الذي تمكن من
الفوز على أاهلي برج بوعريرج وبعده
ف -رضس ال-ت-ع-ادل ع-ل-ى وف-اق سش-ط-ي-ف
بميدانه ،ثم فاز على ششبيبة السشاورة
في الجولة الماضشية ،وهو ما سشيجعل
األولمبي ،يحسشب للزوار أالف حسشاب
بعد تأاكيدهم نتائجهم اليجابية.

اŸقابسشالت:

اÿميسس:

وفاق سشطيف  -ششبيبة القبائل
سشا 20:00

ا÷معة :

جمعية عين مليلة -
نصشر حسشين الداي سشا 16:00
أاولمبي المدية -
دفاع تاجنانت سشا 16:00

يعرف تربصس أاوكرانيا الذي إانطلق في  21سشبتمبر
وينتهي في الفاتح أاكتوبر خوضس عدة منازلت بما
أانه كان عبارة عن دورة ودية،حسشبما كششفه رئيسس
اإلتحادية الجزائرية للمÓكمة عبد السشÓم دراع
ل -ج -ري-دة «الشش-عب» ف-ي ق-ول-ه «ال-ع-ن-اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة
المعنية بالمششاركة في األلعاب األولمبية للششباب
باألرجنتين تواصشل تحضشيراته في ظروف ممتازة
يميزها الهدوء والتركيز».
واصش -ل م -ح -دث -ن-ا ق-ائ« :Ó-ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي خصشصس
تحضشير خاصس للعناصشر المعنية باألولمبياد ألنهم
يملكون قدرات كبيرة وبإامكانهم التأالق في هذا
الموعد بحول ولهذا كانت تربصشات بالجزائر وفي
األخ -ي -ر ت -ن -ق -ل ال -ث Ó-ث -ي إال -ى أاوك -ران -ي -ا م-ن أاج-ل
المششاركة في دورة ودية من  21سشبتمبر إالى غاية
ال-ف-ات-ح أاك-ت-وب-ر وحسشب األخ-ب-ار ال-ت-ي تصش-ل-ن-ي م-ن
هناك فإان األمور جيدة والوفد في وضشعية جيدة
ما سشمح له بالتركيز على العمل والوقوف على
مسش-ت-وى ع-ن-اصش-رن-ا ق-ب-ل أاي-ام م-ع-دودة ع-ن ال-ت-ن-قل
لموقع الحدث».

–ضس ÒالّÓعب Úنفسسيا
أاكد دراع أانهم متفائلون من أاجل تحقيق نتيجة
إاي -ج -اب -ي -ة ف -ي األول -م -ب-ي-اد ق-ائ « :Ó-ب-ع-د ال-ن-ت-ائ-ج
المحققة في األلعاب األفريقية للششباب التي كانت
بالجزائر ششهر جويلية الفارط ،إاضشافة إالى الوصشول
ل -ل-دور رب-ع ن-ه-ائ-ي ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
مؤوخرا في بوداباسشت العاصشمة المجرية ما يعني
أان -ن -ا ف -ي ال -مسش -ت-وى ال-م-ط-ل-وب م-ن أاج-ل تشش-ري-ف
األل -وان ال -وط -ن -ي -ة ب -األرج-ن-ت-ي-ن وأان-ا ج-د م-ت-ف-ائ-ل
للصشعود لمنصشة التتويج بحول الله».

نيمار يحاول اقناع باكيتا ا’لتحاق
بباريسس سسان جÒمان

كشش -فت ت -ق -اري -ر صش -ح -ف -ي -ة ،أامسس ،ع-ن م-ط-ال-ب-ة ن-ج-م الصش-ام-ب-ا ،ن-ي-م-ار دا
سشيلفا ،لناديه باريسس سشان جيرمان ،بضشم هدف ريال مدريد ،خÓل فترة
النتقالت الششتوية المقبلة .بحسشب صشحيفة غلوبو سشبورت البرازيلية ،فإان
نيمار طلب اقتناصس موهبة فÓمنغو ،لوكاسس باكيتا ،صشاحب  21عاًما ،الذي
ج- -ذب أان- -ظ- -ار ال- -ع -دي -د م -ن ك -ب -ار أاوروب -ا ،ف -ي ال -ف -ت -رة األخ -ي -رة ،وع -ل -ى
رأاسش -ه -م ال -ري -ال .ف -ي وقت سش-اب-ق م-ن ه-ذا الصش-ي-ف ،وج-ه م-ارسش-ي-ل-و ،ن-ج-م
ال -م -ي -ري -ن -غ -ي ،م -ق-طً-ع-ا مصش-وًرا إال-ى ب-اك-ي-ت-ا ،ي-ط-ال-ب-ه ف-ي-ه ب-النضش-م-ام إال-ى
فريقه.وقال مارسشيلو ،مخاطًبا مواطنه« :فينيسشيوسس جونيور سشوف يلعب
مع الفريق ،يمكنك أايضًشا فعل ذلك» .كان برششلونة ضشمن األندية المهتمة
أايضًشا بنجم فÓمنغو ،لكن بحسشب تقارير صشحفية ،تراجع البلوغرانا عن
الصش -ف -ق -ة ،ل -يشش -ت -ع -ل الصش -راع ب -ي -ن ب-اريسس سش-ان ج-ي-رم-ان ،وري-ال م-دري-د،
ومانششسشتر يونايتد ،وميÓنو ،على الظفر بباكيتا .اعتمد ميÓنو على نجمه
السشابق ،ريكاردو كاكا ،إلقناع باكيتا بالنضشمام للروسشونيري ،خÓل الفترة
المقبلة ،ورفضس العروضس األخرى..

العودة إا ¤ملعب  ٥جويلية
وتجري المواجهة على أارضشية ملعب  5جويلية ،الذي سشيعرف دون ششك توافد
عدد كبير من أانصشار الفريق وحتى الÓعبين أابدوا سشعادة كبيرة بالعودة مجددا
إالى هذا الملعب الذي ششهد تأالقهم.
وق -ام ال -ج -ه -از ال -ف -ن -ي ب-م-ع-اي-ن-ة ال-م-ن-افسس م-ن خÓ-ل ع-رضس أاشش-رط-ة ف-ي-دي-و
للمواجهات الخيرة للفريق ،وتجهيز الÓعبين من جميع النواحي ألي سشيناريو
منتظر وتفادي النهيار الكلي الذي سشتكون عواقبه وخيمة على مسشتقبل
النادي.

وقد تعرف التششكيلة بعضس التغييرات ،حيث ينتظر مششاركة الحارسس مرسشلي
مكان الحارسس ششعال الذي تعرضس لنتقادات كبيرة في الفترة الماضشية بسشبب
تلقيه عدد كبير من األهداف ،وهو األمر الذي أادى إالى تراجع مسشتواه.
وكان الحارسس السشابق ألولمبي المدية قد طالب الجهاز الفني يمنحه فرصشة
اللعب ،خاصشة أانه لم يششارك في اي مواجهة منذ انطÓق الموسشم ،وهو المر
الذي دفع الجهاز الفني لمكانية اجراء تغيير على مسشتوى حراسشة المرمى.
ويمتلك مرسشلي امكانيات جيدة ،حيث ظهر بمسشتوى مميز الموسشم الماضشي مع
اولمبي المدية ،ويطمح الى البروز هذا الموسشم تحت أالوان المولودية رغم
صشعوبة المأامورية في ظل تواجد الحارسس ششعال.

الفرنسشي أاعادت فتيل «األزمة» ،وأاششعلت»حرب»
التوقعات بششأان الÓعب الذي ارتبط اسشمه خÓل
الصشيف الماضشي بالنتقال إالى برششلونة اإلسشباني
أاو العودة إالى ناديه السشابق جوفنتوسس اإليطالي.
وي-ح-ت-ل ف-ري-ق م-انششسش-ت-ر ي-ون-اي-ت-د ال-م-ركز السشابع
ب-رصش-يد  10ن -ق -اط ع -قب م -رور سشت ج -ولت م-ن
دوري «بريمير ليغ».

كوربيسس ‘ اŸدّرجات
من المنتظر حلول المدرب الفرنسشي رولن كوربيسس بالجزائر اليوم من أاجل
التوقيع في فريق مولودية الجزائر ،وهذا بعد أان اّتفق على كل المور الخاصشة
بعقده الجديد مع ادارة مولودية الجزائر.
وكان المدير الرياضشي كمال قاسشي السشعيد ينوي التعاقد مع المدرب ايت
جودي ،إال أان رفضس النصشار له جعله يعود من جديد الى فكرة التعاقد مع
كوربيسس بما أانه يحظى بدعم كبير من المناصشرين.
ويريد النصشار التعاقد مع مدرب كبير يمتلك المؤوهÓت التي تسشمح له بقيادة
الفريق لتحقيق اللقاب بعد أان فششل سشابقه كازوني في تحقيق هذه الغاية رغم
أان المسشتوى الفني للفريق تح ّسشن كثيرا.

التقنية التابعة للجنة الدولية أللعاب البحر األبيضس المتوسشط ،هذا المرفق
الرياضشي الواقع بحي «المدينة الجديدة» ،بزيارة تفقدية ،علما وأان عملية
إاعادة تهيئته سشتسشمح له بتدعيمه بمعدات عصشرية ذات تكنولوجيا عالية،
يضشيف غربي ،الذي
أاوضش-ح ف-ي ن-فسس السش-ي-اق ب-أان أاشش-غ-ال ال-ت-رم-ي-م وال-ت-ج-دي-د سش-ت-ع-ن-ي ع-ل-ى وجه
الخصشوصس أارضشية الميدان والسشقف وغرف تغيير المÓبسس السشت التي يضشمها
القصشر.
ومعلوم أانه فضش Óعن هذه المنششأاة الرياضشية ،سشتكون سشتة مرافق أاخرى
بوهران معنية هي األخرى بعمليات الترميم وإاعادة التهيئة خصشصس لها غÓف
مالي إاجمالي بقيمة  1 ، 94مليار دج.
كما تسشتعد الحركة الرياضشية بوهران لسشتÓم مركب رياضشي كبير يضشم عدة
مرافق هامة ،على غرار ملعب كرة القدم بـ  40أالف مقعد ،وآاخر أللعاب القوى
بـ  4200مقعد ،ومركب مائي يضشم أاربعة أاحواضس ،إالى جانب قاعة متعددة
الرياضشات تصشل طاقة اسشتيعابها إالى  7200متفرج.

اŸاراطون الدو‹ إامدغاسشن

عدم اكتمال لياقته البدنية بعد التعا‘ من
اإلصشابة ،مضشيفا« :لسشت وكيله لربط عدم
إاششراكه Ãسشأالة “ديد تعاقده».

إاجراء تدريبات ‘ حضسور ا÷مهور
وسش-ي-ق-ام ال-ت-دريب ال-م-ف-توح ،في
التاسشع من أاكتوبر المقبل ،بملعب
«ه -ي -رت -ا» ،خ -ل -ف م -ل-عب ب-رل-ي-ن
األولمبي.
وت -تسش -ع م -درج-ات ه-ذا ال-م-ل-عب
الصشغير ،لنحو  5400مششجع.
وي -ل -ت -ق -ي ال -م -ن -ت -خب األل -م -ان-ي
مضشيفه الهولندي ،في العاصشمة
أامسش -ت -ردام ،ي-وم  13أاك-ت-وبر ،ثم
يحل ضشيفا على نظيره الفرنسشي
في باريسس ،بعدها بثÓثة أايام
ف- -ق- -ط .وأاوضش- -ح ب- -ي- -ره- -وف أان
الفريق ،سشيخوضس مرانا مفتوحا
آاخ- -ر ،ق- -ب- -ل ال- -م- -ب -اراة ال -ودي -ة،
المقررة أامام نظيره الروسشي،

مشساركة أازيد من  ١٥٠٠عّداء ‘ الطّبعة التّاسسعة
سشتقام الطبعة التاسشعة من الماراطون الدولي،
امدغاسشن (باتنة) ،يوم  6أاكتوبر المقبل بمششاركة
أازيد من  1500عداء ،يمثلون  11دولة مششاركة،
حسشب م -ا أاف -ادت ب -ه ج -م -ع -ي -ة أاصش -دق -اء م-ن-ط-ق-ة
ام -دغ -اسش -ن وال -مشش -رف-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ال-م-ن-افسش-ة،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الشش-ب-اب والرياضشة ورابطة
أالعاب القوى لولية باتنة.
وسشينطلق هذا السشباق الذي سشيقام على مسشافة
 42 ، 192كلم ،من وسشط مدينة باتنة ووصشول الى

امدغاسشن .وباإلضشافة الى هذا السشباق الرئيسشي
ي-تضش-م-ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة سش-باقين آاخرين الول
يربط بين منطقتي باتنة وفسشديسس على مسشافة 13
كلم ،والثاني
بين باتنة والمدهر على مسشافة  26كلم.
وأاوضش-حت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-مشش-رف-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا
ال -م -اراط -ون ،أان-ه-ا ق-امت ب-إادخ-ال ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى
ال -مسش -لك م -ن خÓ-ل ال-غ-اء ب-عضس ال-م-ق-اط-ع بسش-بب
صشعوبتها ،منها تلك التي تربط بين المهدر -بومياة

كورتوا

وب -وم -ي-ا  -ام-دغ-اسش-ن ،ال-ت-ي شش-ه-دت ف-ي ال-دورات
السشابقة
انسشحاب عدد كبير من المششاركين ،مضشيفة «أانّ
المسشلك المعتمد حاليا سشريع وسشهل نسشبيا مقارنة
بالمسشك السشابق ما يمنح الفرصشة للعدائيين من
أاجل تحطيم أارقامهم».
وزيادة على الطابع الرياضشي والتنافسشي ،تهدف
ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ك -ذلك إال-ى ت-ع-ري-ف ال-مشش-ارك-ي-ن
بالمنطقة.

’ يوجد نظام تناوب ‘ حراسسة اŸرمى..إانه اختيار لوبيتيغي

في  15نوفمبر المقبل ،بمدينة
ليبزيغ.

كششف البلجيكي تيبو كورتوا ،حارسس
مرمى ريال مدريد اإلسشباني ،حقيقة
ال -م -داورة م -ع ال -ك -وسش-ت-اري-ك-ي ك-ي-ل-ور
ن- - - - -اف - - - -اسس ،ف - - - -ي ال - - - -مشش - - - -ارك - - - -ة
خ Ó-ل ال -مسش -اب -ق -ات ال -ت-ي ي-خ-وضش-ه-ا
الفريق الملكي هذا الموسشم.
وق -ال ك -ورت -وا ،خ Ó-ل تصش -ري -ح-ات-ه
لصش -ح -ي -ف -ة أاشس أال أان ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة «ل
ي -وج -د شش -يء م -ت-ف-ق ع-ل-ي-ه ف-ي م-رك-ز
ح -راسش -ة ال -م -رم -ى ،ول ي -وج -د ن-ظ-ام
ت -ن -اوب ،إان-ه اخ-ت-ي-ار ال-م-درب ج-ول-ي-ن

لوبيتيغي».
أاضش -اف «أاق -دم أافضش -ل م -ا ل -دي ف -ي
التدريبات ،وأاظهر أانني مسشتعد لكي
أاكون في التششكيلة األسشاسشية ،ونافاسس
يفعل نفسس الششيء».
وتابع «بالنسشبة للمدرب فهو في وضشع
جيد ،والمنافسشة مفيدة للفريق ،ول
ي - - -وج- - -د أاي مشش- - -ك- - -ل- - -ة ف- - -ي ذلك».
وأاتم «مششاركة نافاسس ضشد روما في
دوري أابطال أاوروبا؟ لقد كان اختيار
لوبيتيغي.».

أاوŸبياد الششباب 2018

مشساركة ا÷زائر بـ  ٣٠رياضسيا ‘ موعد بوينسس أايرسس
تشش - - -ارك ا÷زائ - - -ر بـ 30
رياضشيا من بينهم  12فتاة،
’لعاب
‘  11اختصشاصشا ‘ ،ا أ
’وŸب - -ي- -ة  2018للششباب،
ا أ
اŸق -ررة ب -ب -وي -ن-وسس آاي-ريسس
’رج -ن -ت-ي-ن-ي-ة (18 - 6
ا أ
أاك -ت -وب -ر) ،حسش -ب-م-ا ع-ل-م-م-ن
رئ - -يسس ال - -وف- -د ا÷زائ- -ري،
عبد الرحمن حماد.
وسش-ت-ك-ون ال-ج-زائ-ر ح-اضش-رة ف-ي
الخ -تصش -اصش-ات ال-ت-ال-ي-ة :أال-ع-اب
ال-ق-وى ،ج-ي-دو ،مÓ-ك-مة ،ششراع،
م -ب-ارزة ،ب-ادم-ي-ن-ت-ون ،ت-ج-ذي-ف،
سشباحة ،جمباز ،مصشارعة ورفع
الثقال ،حسشبما كششف عنه عبد
الرحمان حماد ،عضشو المكتب
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ج -ن -ة الول-م-ب-ي-ة
وال-ري-اضش-ي-ة الجزائرية وصشاحب
الميدالية الفضشية للقفز العالي
في أاولمبياد سشيدني سشنة .2000
وحسشب ذات المسشؤوول ،سشيكون
ال-وف-د ال-ج-زائ-ري ،ال-م-تنقل الى
الرجنتين ،مكونا من  45فردا،
م-ن-ه-م  30ري-اضش-ي-ا 13 ،مدربا،
اضشافة الى رئيسس الوفد ونائبه.
ويششد الوفد الجزائري الرحال
ال -ى الرج -ن-ت-ي-ن ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 3

اكتوبر عبر رحلة عادية انطÓقا
من مطار هواري بومدين مرورا
ب-ال-ع-اصش-م-ة الي-ط-الية روما قبل
الوصشول الى بوينوسس آايريسس.
وسش - -ي - -ت - -خ ّ- -ل - -ل ه- -ذه األل- -ع- -اب
«نششاطات ثقافية ،حيث سشيكون
ك -ل ري -اضش -ي مشش -ارك ف -ي ه -ذا
الحدث الدولي ،مطالب بإاجراء
ع-م-ل ث-ق-اف-ي وبصش-ف-ة اج-ب-اري-ة،
وه - -و الشش - -يء ال- -ج- -دي- -د ال- -ذي

سشيطرأا على هذه الطبعة حسشب
ت -ع -ل -ي -م -ات ال -ل -ج -ن-ة الول-م-ب-ي-ة
الدولية» ،حسشبما أافاد به حماد.
وشش-اركت ال-ج-زائ-ر ف-ي أاول-مبياد
الششباب  ،2014بمدينة نانجينغ
الصش-ي-ن-ي-ة ،ب-وف-د ضشم  58عضشوا
من بينهم  34رياضشيا ( 17فتاة)،
ف- -ي  13اخ -تصش-اصش-ا ،ع-ل-م-ا أان
حماد قاد البعثة الجزائرية إالى
الصشين.

جمعية الشسلف ‘ رواق مناسسب

عملية إاعادة تهيئة اŸنشسأاة تسستغرق  ١٤شسهرا

تنطلق خÓل األيام القليلة المقبلة عملية واسشعة إلعادة تهيئة قصشر الرياضشات
‘‘حمو بوتليليسس‘‘ بوهران تسشتغرق  14ششهرا ،حسشب ما علم لدى مديرية الششباب
والرياضشة بالولية.
وأاوضشح المسشؤوول األول عن هذه المديرية ،بدر الدين غربي ،بأان العملية ،التي
سشخر لها غÓف مالي يقارب ال 300مليون دج ،تدخل ضشمن اسشتعدادات
المدينة لحتضشان أالعاب البحر األبيضس المتوسشط لسشنة .2021
وكانت آاخر مرة اسشتفاد خÓلها قصشر الرياضشات من الترميم وإاعادة التهيئة
تعود إالى سشنة  ،2002علما وأان هذا الصشرح الرياضشي التي تم انجازه في ،1960
Óندية لكرة اليد
قد احتضشن عدة منافسشات دولية ،على غرار كأاسس إافريقيا ل أ
في  1988والبطولة العالمية ذكور للكرة الطائرة ألقل من  19سشنة في 2005
ومباريات السشد المؤوهلة إالى الجائزة الكبرى العالمية للكرة الطائرة في .2012
وتّم برمجة قصشر الرياضشات ،الذي تتسشع مدرجاته ل 6000متفرج ،لحتضشان
Óلعاب المتوسشطية ،وفق ما
منافسشات كرة السشلة خÓل فعاليات الطبعة الـ  19ل أ
أاوضشحه نفسس المصشدر.
وخÓل زيارتهم ،نهاية األسشبوع المنصشرم إالى وهران ،خصس أاعضشاء اللجنة

17755

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

قصشر الرياضشات بوهران

منتخب أاŸانيا

ق- - -الت مصش - -ادر ب - -الت - -ح - -اد
األلماني لكرة القدم ،أامسس ،إان
ال -م -انشش -افت سش -ي-خ-وضس ت-دريً-ب-ا
م -ف -ت -وًح-ا أام-ام ال-ج-م-اه-ي-ر ،ف-ي
ال-ع-اصش-م-ة ب-رل-ي-ن ،ق-ب-ل م-باراتيه
ال-م-ق-ررت-ي-ن ،الشش-ه-ر المقبل ،في
دوري أام- - - - - - - - - - - -م أاوروب - - - - - - - - - - -ا.
واق-ت-رح أاول-ي-ف-ر ب-ي-رهوف ،مدير
المانششافت ،هذه الفكرة في اأوت
الماضشي ،كوسشيلة إلعادة توطيد
العÓقة بين الفريق وجماهيره،
ب-ع-د ال-خ-روج ال-م-ه-ي-ن م-ن الدور
األول لكأاسس العالم  ،2018وكذلك
أازم- -ة الÓ- -عب مسش- -ع- -ود أاوزي -ل،
والششكاوى األخرى.

ويبقى الهاجسس األول للجهاز الفني هو تحضشير الÓعبين من الناحية النفسشية
بعد أان انهاروا بسشبب الهزائم المتكررة التي تعرضشوا لها ،وهو الذي أادى الى
توتر العÓقة مع النصشار الذين لم يفهموا سشر التراجع الكبير ألداء الفريق.
وسشتعرف تششكيلة الفريق عودة جميع الÓعبين وهو المر الذي أاراح الجهاز
الفني الذي يريد أان تكون مباراة الرفاع البحريني النطÓقة الحقيقية للفريق،
وبداية تحقيق النتائج اليجابية التي طال انتظارها.

مرسسلي مكان شسعال

« سسأاواصسـ ـ ـل عمل ـ ـي  ..وأاسسعـ ـى لتقد Ëاأ’فضسـ ـ ـل»
ق- -ال ج -ارد ‘ Ëم -ؤو“ر صش -ح -ف -ي -و ،أامسس
األربعاء« :الكل ﬁبط من تراجع النتائج،
ولكن لن أاغادر ،وملتزم بتعاقدي ،فأانا هنا
منذ  5سشنوات ،وقمت بتمديد عقدي ‘ وقت
ك -ان ب -إام -ك -ا Êال -رح -ي-ل ع-ن ال-ن-ادي ،ل-ذا ل-ن
أاهرب ،بل أاسشعى لتقد Ëاألفضشل.».
وأاضشاف اŸدرب الÈتغا‹« :أاعلم أاننا فريق

«العميد» يطمح لÓنتصسار من أاجل التّصسالح مع اأ’نصسار
تكتسشي مواجهة الرفاع البحريني أاهمية كبيرة بالنسشبة لمولودية الجزائر
الطامح من أاجل العودة من جديد إالى سشكة النتصشارات التي غابت عنه منذ
فترة ،وهو األمر الذي أادى إالى توتر العÓقة مع النصشار.
ورغم أان الفريق يمتلك أافضشلية كبيرة للمرور الى الدور المقبل بفضشل الفوز
الذي عاد به زمÓء درارجة من المنامة ،إال أان األنصشار لن يرضشوا بغير الفوز
والداء المقنع ،وهو األمر الذي سشيكون الÓعبون مطالبون بتحقيقه.

جارد Ëمدرب نــــــادي موناكــــو :

“سشك ليوناردو جارد ،Ëمدرب موناكو
ال -ف -رنسش -يÃ ،نصش -ب -ه ،رغ -م ت -راج-ع ن-ت-ائ-ج
الفريق ‘ أاول  7جو’ت بالدوري ،وتقهقره
ل -ل -م -رك-ز السش-ادسس عشش-ر ،ب-رصش-ي-د  6نقاط
فقط.

الدور  32لكأاسس العرب ل أ
لندية البطلة (إاّياب)

عمار حميسسي

مورينيو يعاقب بوغبا عقب تصسريحاته

اسشتثنائي ،فنحن ل نلعب أامام  50أالف متفرج
‘ ك- -ل م- -ب -اراة ،واسش -ت -درك «ل -ك -ن ي -جب أان
ي -ت -ح -ف -ز ك -ل ال Ó-ع -ب Úوي -ت -ع -ام -ل -وا م-ع ك-ل
اŸب- -اري- -ات ب- -ن- -فسس ال- -درج- -ة م- -ن الÎك -ي -ز
وا◊ماسس بصشرف النظر عن اسشم اŸنافسس».
ششدد« :موناكو ناد كب ،Òواعتاد دائما على
التواجد ب ÚالثÓثة الكبار ،لذا يجب أان يكون
رد ال -ف -ع -ل ق -وي-ا ،ف-ف-ي م-وسش-م ،2015-2014
ك -انت ب -داي -ت -ن -ا ضش -ع -ي-ف-ة ،ث-م أان-ه-ى ال-ف-ري-ق
اŸوسشم بنتائج وعروضس ‡يزة».
وب - -رر ل - -ي - -ون - -اردو ج - -ارد ،Ëع- -دم إاشش- -راك
ا◊ارسس الكرواتي دانييل سشوباسشيتشس ،بسشبب

الخميسس  27سشبتمبر  2018م
الموافق لـ  17محرم  1440هـ

لندية البطلة ،وعينه على
يواجه فريق مولودية ا÷زائر غدا نظÒه الرفاع البحريني ‘ إاياب الدور الـ  32لكأاسس العرب ل أ
افتكاك تأاششÒة التأاهل رغم أافضشلية نتيجة الذهاب التي سشتعّزز حظوظه ‘ بلوغ الدور اŸقبل.

مانششيسش Îيونايتد

ذكرت وسشائل إاعلم بريطانية أان اŸدرب
الÈت -غ-ا‹ ج-وزي-ه م-وري-ن-ي-و ،قّ-رر م-ع-اق-ب-ة
’ع-ب-ه ال-ف-رنسش-ي ب-ول ب-وغ-ب-ا ،ب-ح-رم-انه من
ششارة قائد الفريق ،عقب تصشريحات مثÒة
أاد ¤ب -ه -ا ال -لعب ب -ع -د ت -ع Ìال -ف-ري-ق ف-وق
م-ي-دان-ه أام-ام ول-ف-ره-ام-ب-تون ( ،)1-1السش- -بت
اŸاضشي ،برسشم ا÷ولة السشادسشة من البطولة
’‚ليزية.
ا إ
وأاوضشحت المصشادر أان مورينيو أاخبر بوغبا أامام
زمÓئه أانه لن يتولى قيادة الفريق مسشتقب ،Óفي
إاشش -ارة إال -ى ع -دم رضش -ا ال -م -درب ال -ب -رت -غ -ال-ي ع-ن
تصشريحات نجمه الفرنسشي.
ق- -ال ب- -وغ- -ب- -ا ف- -ي تصش- -ري- -ح -ات ع -قب م -ب -اراة
ول -ف -ره -ام -ب -ت -ون السش -بت ال -م-اضش-ي ،إان م-انششسش-ت-ر
ي-ون-اي-ت-د م-ط-الب ب-ال-ل-عب أاك-ث-ر ف-ي ال-ه-جوم خÓل
المباريات التي تقام في معقله «أاولد ترافورد»،
واُع-ت-ب-ر ذلك ان-ت-ق-ادا واضش-ح-ا ل-ل-خ-ط-ط ال-دف-اعية
لمورينيو الذي يرفضس في العادة اعتماد خطط
هجومية.
وسشاد العتقاد بأان عÓقة مورينيو وبوغبا عادت
للتحسشن بعد التوتر الذي جمع الطرفين خÓل
الموسشم الماضشي ،وسشجل النجم الفرنسشي انطÓقة
قوية خÓل هذا الموسشم بتوقيعه لهدفين.
غ-ي-ر أان تصش-ري-ح-ات ب-ط-ل ال-ع-ال-م رف-ق-ة ال-م-ن-تخب

á°VÉjQ

^ مولودية ا÷زائر  -الرفاع البحريني غدا على ال ّسشاعة 19:00

نبيلة بوقرين

ﬁمد فوزي بقاصص
سشيكون ملعب الثامن ماي بسشطيف،
ب - -داي - -ة م - -ن السش - -اع - -ة ال - -ث - -ام - -ن - -ة
مسش- -اء،مسش- -رح -ا ل -م -ب -اراة ق -م -ة ف -ي
اإلثارة تجمع الرائد ششبيبة القبائل
الذي سشيحل ضشيفا ثقي Óعلى وفاق
سشطيف صشاحب المركز الخامسس في
ال -ت -رت -يب ال -ع -ام ب-رصش-ي-د  11نقطة
وناقصس مواجهة.
لقاء افتتاح مباراة الجولة الثامنة من
الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم
سشيجذب إاليه اهتمام عششاق السشاحرة
ال-مسش-ت-دي-رة ف-ي ال-ج-زائ-ر ،خصش-وصشا
أانها سشتجمع فريقين عريقين األول
يتواجد في أاحسشن أاحواله بعدما عاد
إالى الواجهة هذا الموسشم وتمكن من
خ-ط-ف صش-دارة ال-ت-رت-يب م-ب-ك-را ،هو
ال -ذي ل -م ي-ذق ط-ع-م ال-ه-زي-م-ة خÓ-ل
سش -ب-ع ج-ولت وت-م-ك-ن م-ن ت-ح-ق-ي-ق 4
انتصشارات أاكبرها كان ضشد مولودية
ال- -ج- -زائ -ر ب -خ -م -اسش -ي -ة ك -ام -ل -ة ف -ي
الكÓسشيكو ،والثاني يمر بفترة زاهية
من النتائج اإليجابية ،بعدما تمكن
من العودة بقوة في منافسشة رابطة
األب -ط -ال اإلف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة ال-ق-دم،
وخطف ورقة العبور إالى الدور نصشف
ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ع -ل -ى حسش -اب م -ول -ودي -ة
الجزائر ،بعدما تمكن رفقاء القائد
«ع -ب -د ال-م-ؤوم-ن ج-اب-و» م-ن خ-ط-ف 8
نقاط من أاصشل  12نقطة تداركوا بها
ال-ه-زي-م-ت-ي-ن األول-ي-ي-ن أامام نادي تي.
ب-ي .م-ازام-ب-ي ال-ك-ون-غ-ول-ي وم-ولودية
الجزائر ،وقبلها حسشموا ورقة التأاهل
إال- - -ى ال - -دور  16م -ن ك -أاسس األن-دي-ة
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سشتكون كل من مواجهتي
ال- -دارب- -ي ال- -ع -اصش -م -ي رائ -د
ال - - -ق- - -ب- - -ة  -ا–اد ا◊راشس،
ودارب- - -ي ال- - -غ- - -رب ب Úوداد
تلمسشان  -سشريع غليزان‘ ،
ق - -م - -ة م - -ب - -اري - -ات ا÷ول - -ة
الثامنة من بطولة الرابطة
اÎÙف - - - -ة ال - - - -ث - - - -ان - - - -ي- - - -ة
«م -وب -ي -ل -يسس» ل-ك-رة ال-ق-دم،
’سشبوع،
اŸقررة نهاية هذا ا أ
وال-ت-ي سش-ت-ت-م-ي-ز Ãواج-ه-ات
ق - -وي- -ة أاخ- -رى ع- -ل- -ى غ- -رار
صش - - - -دام اŸتصش - - - -در أاوŸب- - - -ي
الشش -ل -ف وصش-احب الصش-ف الـ
 12ششبيبة بجاية.
ويدخل الوصشيف وداد تلمسشان،
ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -م -ح-ل-ي ب-ط-م-وح
الل- -ت- -ح- -اق ب- -أاول -م -ب -ي الشش -ل -ف
المتصشدر ،أاو على األقل البقاء
ف -ي ال -م -ط -اردة ،ب-ح-يث يسش-ب-ق-ه
بنقطتين في الترتيب العام ،كما
يسش-ع-ى «ال-ح-راشش-ية» و»القباوية»
المتمركزين في الصشف األخير،
وما قبل
األخير على التوالي لÓبتعاد من
ال -م -ن -ط -ق-ة ال-ح-م-راء ب-م-ن-اسش-ب-ة
تجدد عهد المواجهات الرسشمية
ب-ي-ن ال-م-درسش-ت-ي-ن ال-ع-اصش-م-ي-تين
منذ مواسشم طويلة.
نفسس الغاية تصشبو إاليها تششكيلة
ششبيبة بجاية عند تنقلها للتباري
م -ع «الشش -ل-ف-اوة» ،ح-يث ي-ت-واج-د
«ال -ب -ج -اوي -ة» ف -ي م -رت -ب -ة غ -ي-ر
م -ري-ح-ة (الـ  ،)12وي-رغ-ب-ون ف-ي
تحقيق نتيجة إايجابية ،بالرغم
م -ن أان أاصش -ح -اب ال -ط -ل -ي -ع-ة ل-ن
ي -تسش -اه -ل -وا ب -م -ل -ع -ب -ه-م م-ح-م-د
ب -وم -زراق وأام -ام ج -م -اه -ي -ره -م
ال -م-ت-ح-مسش-ي-ن ل-م-واصش-ل-ة حصش-د
النتائج الجيدة.
وع -ل -ى ن -فسس ال -م -ن -وال ،ي-ت-ط-ل-ع
ات - -ح - -اد ال - -ب- -ل- -ي- -دة إال- -ى ب- -ل- -وغ
السش -ت-ف-اق-ة خÓ-ل ه-ذه ال-ج-ول-ة
الثامنة وتحقيق الفوز الول هذا
ال -م -وسش -م ،سش -ي -م -ا وأان ت-ع-ث-رات-ه
ال-م-ت-ت-ال-ي-ة رمت ب-ه إال-ى م-ؤوخ-رة
ال - -ركب ك - -أاول ف - -ري - -ق م - -ه - -دد
ب- - -السش- - -ق - -وط ،وذلك ع - -ن - -دم - -ا

يسشتضشيف نجم مقرة ،الصشاعد
ال -ج-دي-د ،وال-ذي ي-ق-دم مشش-وارا
م- -ح- -ت- -رم- -ا ل -ح -د اآلن (الصش -ف
ال -ت -اسش-ع  8 /ن) ب-م-ن-اسش-ب-ة أاول
موسشم له في المحترف الثاني
منذ نششأاته.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ي -ت -واج -د ج-م-ع-ي-ة
وهران أامام حتمية النتصشار لرد
الع-ت-ب-ار ،ع-قب خسش-ارة ال-جولة
ال-ف-ارط-ة ضش-د ت-رج-ي مسش-ت-غ-انم
( ،)2-0ضش- -م- -ن دارب- -ي ال- -غ- -رب
ال -ج -زائ-ري ،خ-اصش-ة وأان عشش-اق
الجمعية لن يرضشوا بتعثر آاخر
ب -م -ل -ع -ب -ه -م أاح -م -د زب-ان-ة ،ل-ك-ن
ال -م -ه -م-ة ل-ن ت-ك-ون يسش-ي-رة أام-ام
م -ول -ودي -ة ال -ع -ل-م-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع
بصش -ح -ة ج -ي -دة نسش -ب -ي -ا (الصش-ف
الرابع  12 /ن).
وقد تهدف من خÓل تنقلها إالى
وه -ران ب -ن -ي -ة ال -ع -ودة ب -ن -ت-ي-ج-ة
إاي- -ج- -اب- -ي- -ة وال- -ل -ح -اق ب -ث Ó-ث -ي
المنصشة.
ك -م -ا ي -تضش -م -ن ب-رن-ام-ج ال-ج-ول-ة
ال -ث-ام-ن-ة ك-ل م-ن م-ق-ابÓ-ت أام-ل
ب -وسش -ع -ادة  -شش -ب-ي-ب-ة سش-ك-ي-ك-دة،
اتحاد بسشكرة  -مولودية سشعيدة
وات- - -ح- - -اد ع - -ن - -اب - -ة  -ت - -رج - -ي
مسشتغانم.
وتلعب جميع المباريات بحضشور

األنصشار في المدرجات للمتابعة
وصش- -ن -ع ال -ف -رج -ة ،م -ا ع -دا ف -ي
م -ل-عب  19م- -اي  ،1956بسش- -بب
تسش- -ل- -ي- -ط ع- -ق -وب -ة ال -ل -عب دون
جمهور على فريق اتحاد
عنابة.

^^ الÈنامج ^^
ا÷معة  28سشبتم:È

ات-ح-اد ال-ب-ل-ي-دة  -نجم مقرة
( 16 : 00سشا)
ج-م-ع-ي-ة وه-ران  -م-ول-ودية
العلمة ( 16 : 00سشا)
أاول -م -ب -ي الشش -ل -ف  -شش -ب-ي-ب-ة
بجاية ( 17 : 45سشا)
ات - -ح - -اد ع - -ن - -اب- -ة  -ت- -رج- -ي
مسشتغانم ( 19 : 00سشا) دون
ج - -م - -ه- -ور وداد ت- -ل- -مسش- -ان -
سشريع غليزان ( 19 : 00سشا)

السشبت  29سشبتم:È
رائد القبة  -اتحاد الحراشس
( 16 : 00سشا)
أامل بوسشعادة  -ششبيبة
سشكيكدة ( 16 : 00سشا)
اتحاد بسشكرة  -مولودية
سشعيدة ( 18 : 00سشا)

كأاسس أاوروبا 2024

اإ’عÓن عن البلد اŸسستضسيف للمنافسسة اليوم
’وروبي لكرة القدم اليوم
يعلن ا’–اد ا أ
عن هوية الدولة اŸسشتضشيفة لنهائيات كأاسس
أاوروب- -ا  2024ال -ت-ي ت-ت-ن-افسس ع-ل-ي-ه-ا أاŸان-ي-ا
وتركيا.
وت -ت -م ّ-ت -ع أال -م -ان -ي -ا ب-خ-ب-رة واسش-ع-ة ف-ي اسش-تضش-اف-ة
البطولت الكبرى ،حيث اسشتضشافت كأاسس أاوروبا
 1988وك-أاسس ال-ع-ال-م  1974و ،2006وف-ي ال-م-ق-ابل
تقدمت تركيا بترششيحها لسشتضشافة كأاسس أاوروبا
ل-ل-م-رة ال-راب-ع-ة ع-ل-ى ال-ت-وال-ي ،وق-د خسش-رت بفارق
صشوت واحد أامام فرنسشا في التصشويت لسشتضشافة
نسشخة .2016
وي -تضش -م -ن ال-م-ل-ف األل-م-ان-ي لسش-تضش-اف-ة ال-ب-ط-ول-ة
األوروبية عششرة مÓعب قائمة وجاهزة لسشتضشافة

ال -ن -ه -ائ -ي -ات ،وف -ي ال-م-ق-اب-ل ي-ب-ل-غ ع-دد ال-مÓ-عب
المدرجة ضشمن ملف تركيا ثمانية مÓعب قيد
السشتخدام والتي تقام فيها حاليا مباريات لكرة
القدم في البطولة التركية (القسشم الممتاز) .وتقام
كأاسس أاوروبا  2020في  12مدينة أاوروبية مختلفة،
على أان يقام الدور نصشف النهائي والمباراة النهائية
على ملعب ويمبلي في لندن.
وكانت النسشخة األخيرة من كأاسس أاوروبا أاقيمت في
ف -رنسش -ا صش-ي-ف  ،2016وف-از ال-م-ن-ت-خب ال-ب-رت-غ-ال-ي
باللقب ألول مرة في تاريخه بعد فوزه على صشاحب
الضش -ي -اف-ة م-ن-ت-خب ف-رنسش-ا ف-ي ال-م-ب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
بنتيجة (.)0-1

ألخميسص  27سسبتمبر  2018م
أ ل م ؤ أ ف ق لـ  1 7م ح ر م  1 4 4 0هـ

áªgÉ°ùe
لسضرى ألفلسضطينيّÚ
أورأق أ أ

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

ألعدد
17 75 5

14

اسسصتيقظ من النّوم فوجد نفسصسه جثّة

بقلم :عيسشى قراقع*

لسض -رى
تضض -ام -ن -ا م -ع أ أ
ألفلسضطينيّ Úدأخل سضجون
ألح- - - -تÓ- - - -ل ،ت - - -خّصض - - -صس
«ألشض - -عب» ه - -ذه أŸسض - -اح - -ة
لسضرى
للوقوف مع هؤولء أ أ
أل- -ذي- -ن ي- -ق- -ب- -ع- -ون خ- -ل- -ف
أل- -قضض- -ب -ان وأم -ام ك -امÒأت
لمر نفسضه تعاÊ
أŸرأقبة ،أ أ
لسضÒأت أل -ل-وأت-ي ⁄
م -ن -ه أ أ
يسض- -ل- -م- -ن م- -ن أل -ت -ح -رشض -ات
له- - - - - - -ان- - - - - - -ات دأخ - - - - - -ل
وأ إ
أŸعتقÓت.
إأذ ن -خّصض-صس ه-ذأ أل-فضض-اء
بأاقÓم ألفلسضطيني Úأسضرى
ك-ان-وأ أو ن-اشض-ط Úسض-ياسضيÚ
وح-ت-ى أل-ف-اع-ل ‘ ÚأÛتمع
أŸد Êأل- -ف- -لسض- -ط- -ي -ن -ي ،إأ‰ا
إأدرأكا منا بأان كلمة تضضامن
ل تعني فقط ألوقوف معهم
جسض- -دي- -ا ،وإأ‰ا م- -ن خÓ- -ل
م -ؤوأزرت -ه-م روح-ي-ا وف-ك-ري-ا
وإأع Ó-م -ي -ا ،وأل -ك -ت -اب -ة ع-ن
م- -ع -ان -ات -ه -م ،وأل -دف -اع ع -ن
قضضيتهم أŸصضÒية.

في سساعات ألفجر ألولى يؤم 2018 / 9 / 18
أسستيقظ ألشساب محمد زغلؤل ألريماوي  23عاما
من ألنؤم فزعا مصسدوما مندهشسا جرأء أقتحام
عشسرأت ألجنؤد ألسسرأئيليين منزله في قرية بيت
ريما ،أنهالؤأ عليه بالضسرب ألمبرح ،ضسربؤأ رأسسه
بالحائط ،بطحؤه وركلؤه ومارسسؤأ وحشسيتهم فؤق
جسسده ليسسقط شسهيدأ في غرفة نؤمه ،ل زأل ألنؤم
يابسسا في عينيه ،وأألحÓم ترقد في نؤمه ألطؤيل.
أعتقلؤأ ألشّسهيد وكّبلؤه وألقؤه في سسيارة عسسكرية
ووأصس -ل -ؤأ أل -دعسص ع -ل -ي -ه ب -بسس -اط -ي-ره-م وأع-ق-اب
بنادقهم ،وكان ألشسهيد قد لفظ أنفاسسه وصسار جثة
هامدة ،عيناه تحدقان في ألجنؤد ألمتؤترين يرأهم
ول يرونه سساخرأ من دولة خائفة.
ألشّسهيد ألريماوي أسستيقظ فجرأ فؤجد نفسسه جثة
مقتؤلة مقمؤعة قبل طلؤع ألشسمسص ،وأمام وألدته
وأه-ل-ه أل-م-رع-ؤب-ي-ن أل-مصس-دوم-ي-ن ألشس-اه-دي-ن على
جريمة متعّمدة وعملية إأعدأم ميدأني نفذت في
دأخل ألبيت أيقظته ألتفجيرأت ألتي نسسفت باب
ألمنزل خÓل ألقتحام ،صسؤت بنادق ومسسدسسات
وكÓب مفترسسة ،وقد أعتقد ألجنؤد أنهم كلفؤأ
باقتحام قلعة حصسينة ليجدوأ شسابا نائما حالما
أقتلعؤه من ألنؤم ضسربا وأنتقاما ،ولم يشسبعؤأ حتى
سسقط بين أيديهم قتي ،Óخنقؤأ أنفاسسه وأغرقؤأ
جسسمه بالدم حتى أجفلت ألشسمسص وتأاخرت عن
م -ؤع -ده -ا ،ه -ربت أل -ط -ي -ؤر ع-ن أشس-ج-اره-ا وج-ف
ألندى.
أسستيقظ من ألنؤم فؤجد نفسسه جثة ،ل كÓم ول
ن -ق -اشص وسس -ؤؤأل ،ل-م ت-ؤق-ظ-ه أم-ه ل-ي-ت-ن-اول أل-ف-ط-ؤر
ويسستعد للذهاب ألى ألعمل ،لم تؤقظه نسسائم ألبحر
ألمتؤسسط ألقريبة ول رأئحة ألزيتؤن ألخضسر ،وقد
أسس -ت -ؤى م -ب -ك-رأ ف-ي ب-يت ري-م-ا ،ل-م ي-ؤق-ظ-ه صس-ؤت
أطفال ذأهبؤن ألى ألمدرسسة يركضسؤن ويمرحؤن
ويرددون نشسيد ألصسباح ،أيقظه ألمؤت ألمفاجئ
لينام في سسرير ألبد.
هنا جنؤد منفلتؤن يمارسسؤن ألعتقالت ألجماعية
يؤميا ،جنؤد دولة فاشسية عنصسرية تمارسص ألقتل
ألعمد بشسكل منهجي ،دولة قتلت  215شسهيدأ أسسيرأ
منذ عام  1967ول تزأل تحتجز مئات ألشسهدأء في
مقابرها ألعسسكرية ألسسرية وثÓجاتها ألباردة .دولة

ألقائد ألوطني ألفلسضطيني ألّرأحل عبد أللطيف عبيد

أاشصعل ثورة ‘ ال ّسصجون اإ’سصرائيلية مع إاخوانه
ورفاقه اأ’سصرى ’نتزاع ا◊ق ‘ التّعليم

ك - -تب نشض- -أات أل- -وح- -ي- -دي أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسض- -م
لسضرى وأ÷رحى بحركة
مفوضضية ألشضهدأء وأ أ
فتح ‘ قطاع غزة و‡ثل حركة فتح ‘ ÷نة
لسض Ó-م -ي -ة أن
لسض- -رى ل- -ل -ق -وى أل -وط -ن -ي -ة وأ إ
أ أ
فلسضط Úفقدت يوم  2018 / 9 / 24أحد أبرز
خÒة رجالتها ألرأحل إأ ¤جوأر ربه شضهيدأ
لسض ÒأÙرر أŸع- -ل- -م
ب - -إاذن أل - -ل - -ه أŸن - -اضض - -ل وأ أ
وأل-ق-ائ-د أل-وط-ن-ي أل-ك-ب Òع-ب-د أل-ل-طيف حسضن
مصض-ط-ف-ى ع-ب-ي-د (أب-و سض-ه-ي-ل) م-ن موأليد 1934
لصضلية أÛدل.
وبلدته أ أ
وقال ألؤحيدي أن ألمناضسل ألكبير عبد أللطيف
عبيد ( أبؤ سسهيل) كان قد ألتحق بصسفؤف حركة
ألتحرير ألؤطني ألفلسسطيني ،فتح في ألعام 1966
وبعد هزيمة حزيرأن في  1967تؤلى قيادة حركة
فتح في قطاع غزة ليتم أعتقاله على يد قؤأت
ألإحتÓل ألإسسرأئيلي في ألعام  1968بعد مÓحقة
ومطاردة سساخنة أسستمرت في حينها لمدة 40
يؤما وحكم عليه بالسسجن لمدة 7
سسنؤأت.
و أضساف نشساأت ألؤحيدي ألناطق
باسسم مفؤضسية ألشسهدأء وألأسسرى
وألجرحى بحركة فتح في قطاع
غزة وممثل حركة فتح في لجنة
ألأسس - -رى ل - -ل - -ق - -ؤى أل - -ؤط - -ن- -ي- -ة
وألإسسÓمية ،أن قؤأت ألحتÓل
لسسرأئيلي عشسرة مؤأطنين من
أعتقلت قّؤأت ألحتÓل أ إ
ألإسس -رأئ -ي -ل -ي ق -امت ب -اع -ت -ق-ال
محافظات ألضسفة ألغربية ،بينهم مؤأطنة من ألخليل،
أل-م-ن-اضس-ل وأل-رأح-ل أل-ك-ب-ي-ر أبؤ
لسسير ألفلسسطيني
لربعاء .وبيّن نادي أ أ
وذلك فجر يؤم أ أ
سس -ه -ي-ل ع-ب-ي-د ف-ي أل-ع-ام ،1986
ة
س
س
د
ن
ه
م
ل
أ
و
ة
ب
ت
ا
ك
ل
أ
ل
ز
ن
م
ت
م
ح
ت
ق
أ
ل
أن قّؤأت ألحتÓ
وكان أبنه (عÓء) قد أسستشسهد
إأسسرأء خضسر أحمد غنيمات ( 34عامًا) ،من بلدة صسؤريف في  1990 / 12 / 26في عملية
ف -دأئ -ي-ة ب-ط-ؤل-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن
قضساء ألخليل ،وأعتقلتها بعد مصسادرة هاتفها ألنّقال،
ع-ي-ادة ألسس-ؤي-دي ب-ح-ي أل-نصسر
لونة
مشسيرأً إألى أن سسلطات ألحتÓل أعتقلت في أ آ
في مدينة غزة.
لخيرة سستّ سسيدأت من ألخليل بينهنّ كاتبات
أأ
و أوضس -ح أّن أل -م-ن-اضس-ل أل-رح-ل
.
ت
ا
ي
ف
ح
س
ص
و
ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف ع-ب-ي-د ك-ان قد
وأضساف أنّ ألحتÓل أعتقل ألمؤأطنين مصسطفى عمر
ع- -م -ل م -درسس ً-ا ف -ي م -دأرسص
وك-ال-ة أل-غ-ؤث لÓ-ج-ئ-ي-ن حتى
بدير ( 33عامًا) ،ورأمي زكي بدرأن ( 36عامًا) ،من
ألعام  ،1994وكان نعم ألمعلم
محافظة طؤلكرم .وأعتقل ألمؤأطنين :معتصسم جؤأد أبؤ
وك -ان أح -د أرك -ان وق -ي -ادأت
عليا ،محمد عبد أبؤ عليا ورأمي سسجدية من رأم ألله.
أل - -ع - -م - -ل أل - -ؤط- -ن- -ي خÓ- -ل
فيما أعتقل ألشّسابين محمد نبيل أبؤ ألعبد ( 21عامًا)،
ألإنتفاضسة ألمجيدة لشسعبنا
وإأسسماعيل جبريل ( 20عامًا) ،من قلقيلية ،ومحمد هيثم
ألفلسسطيني في ألعام ،1987
وعضسؤأ في أللجنة ألحركية
ألخطيب ومحمد ناصسر محسسن من ألقدسص.
ل -ح -رك -ة ف -ت-ح ب-ق-ط-اع غ-زة
ورئ- - -يسس- - -ا ل- - -م - -ف - -ؤضس - -ي - -ة

الششعب

ا’حتÓل يعتقل عشصرة
مواطن Úبينهم كاتبة

ت -ح -ؤلت أل -ى م -عسس-ك-ر ت-ح-ت-ج-ز آألف ألسس-رى ف-ي
سسجؤنها وزنازينها ،مضسى عليهم عمر طؤيل ومؤت
كثير وهم يلتهمؤن ألحياة وينشسدون ألحرية.
ألشسهيد محمد ألريماوي أسستيقظ من ألنؤم فؤجد
نفسسه جثة ،ألفلسسطيني تعؤد أن يزعجه أي شسيء
حين يمؤت ،رصساصسة ،قنبلة ،ضسرب ،تعذيب ،وقد
أحسص ألشسهيد أن قلبه يناديه ،مؤته يناديه ،ألمؤت
ي-ح-اصس-ر أيضس-ا أل-ج-ن-ؤد ،ه-م أل-خ-ائ-ف-ؤن م-ن أل-دنيا
وألخرة.
ألطفل ألشسهيد أركان مزهر  14عام أسستيقظ من
ألنؤم فجرأ في مخيم ألدهيشسة فؤجد نفسسه جثة،

ألإصس Ó-ح.و أف-اد نشس-اأت أل-ؤح-ي-دي أل-ن-اط-ق ب-اسس-م
مفؤضسية ألشسهدأء وألأسسرى وألجرحى بحركة فتح
ف -ي ق -ط -اع غ -زة وم -م -ث -ل ح -رك-ة ف-ت-ح ف-ي ل-ج-ن-ة
ألأسسرى للقؤى ألؤطنية وألإسسÓمية ،بحسسب روأية
صسديقه ألقائد ألؤطني ألكبير وألشساعر ألثؤري
أل-م-ن-اضس-ل أل-رأح-ل ع-م-ر خ-ل-ي-ل ع-م-ر أن-ه-م ك-انؤأ
أسس -رى ف -ي ألسس -ج -ؤن ألإسس -رأئ -ي -ل -ي -ة ف -ي أوأخ -ر
ألسستينات ،وكان للمناضسل أبؤ سسهيل عبيد ونخبة
م -ن أل -م -ن -اضس -ل -ي -ن وق -ي -ادأت أل -ح -رك -ة أل-ؤط-ن-ي-ة
ألفلسسطينية ألأسسيرة في حينها دورأ كبيرأ في
ألضسغط على أإدأرة مصسلحة ألسسجؤن ألإسسرأئيلية
ل -ت -ل -ب -ي -ة ح -ق -ؤق ألأسس -رى ف -ي أل -ت -ع-ل-ي-م وت-ق-دي-م
أم -ت -ح-ان-ات أل-ث-ان-ؤي-ة أل-ع-ام-ة م-ذك-رأ أن ألشس-اع-ر
وألمعلم ألأسسير ألمحرر ألرأحل عمر خليل عمر
من مؤأليد بيت لهيا في شسمال قطاع غزة في 5
 ،1936 / 4 /وقد فارق ألحياة في يؤم ألخميسص 9
 2017 / 2 /وكان أحد أبرز شسهؤد ألعيان على
ج -رأئ -م ألح -ت Ó-ل ألإسس -رأئ -ي -ل -ي ب -ح -ق ألأسس -رى
ألفلسسطينيين.

رصساصسة أخترقت صسدره ،ألقى نفسسه على حجر
وأكمل ألنؤم بهدوء أبيضص على صسؤت ألصسÓة.
ألطفل ألشسهيد محمد أبؤ خضسير  14عام أسستيقظ
من ألنؤم فؤجد نفسسه جثة ،خطفه ألمسستؤطنؤن
ألحاقدون وأحرقؤه حيا ،لم تدفنه مدينة ألقدسص
حتى تدفق دمه على كل ألجهات ولملم جناحيه
وصسار طليقا على أرضص ألهؤية.
ألشسهيد محمد ألريماوي أسستيقظ من ألنؤم فؤجد
ن -فسس -ه ج -ث -ة ،وك -ان ب -إام -ك -ان أل -ج -ن-ؤد أل-م-ق-ن-ع-ي-ن
ألمدججين بالسسÓح أن يعتقلؤه ،كان نائما سساكنا
هادئا مسسالما ،لم يشسكل خطرأ على حياتهم ،لم

يهرب ،لم يتؤقع أن يتسسلل ألمؤت ألى روحه ألجميلة
دون أن يطرق ألباب سسكان قرية بيت ريما أجلؤأ
ألجنازة وألتشسييع وألبكاء حتى يتم تسسلم جثمان
ألشس-ه-ي-د أل-ري-م-اوي ،ف-ق-د أح-ت-ج-زوه دأخ-ل أك-ياسص
ألمؤت ،طبيب ألتشسريح يقؤل إأن قلبه قد أنفجر،
ربما يكؤن هذأ ألمؤت طريقنا للبقاء ،يقؤل ألناسص
ف -ي ب -يت ري -م -ا ،رب-م-ا ه-ي رأئ-ح-ة أل-عشسب وأل-زيت
وزغرودة ألمطر.
* نائب في ألمجلسس ألتشضريعي
لسضرى سضابقا
رئيسس هيئة أ أ

احتجاجا على تثبيت كامÒات اŸراقبة
’سصÒات
‘ سصاحة أاقسصام ا أ

لمن ألدأخلي جلعاد
لسضرى ألتي شضّكلها وزير أ أ
لجرأءأت إأدأرة ألسضجون ÷نة سضحب إأ‚ازأت أ أ
رفضضا إ
لسضÒأت ‘ سضجن هشضارون بوضضع كامÒأت أŸرأقبة ‘ سضاحة ألفورة ألتي “ارسس
أردن ،وألتي أسضتهدفت أ أ
لسضÒأت كافة نشضاطاتهن أليومية وأŸمرأت ألتي تؤودي أ ¤ألغرف ‘ أنتهاك سضافر ÿصضوصضية
فيها أ أ
ألسضÒأت....

وبين ألنجار أن أألسسرى في سسجؤن ألحتÓل ((نفحة وألنقب وعؤفر نفذوأ خطؤأت أسسنادية لÓسسيرأت
تمثلت بإاغÓق ألقسسام وترجيع وطبات ألطعام وتسسليم رسسائل لدأرة ألسسجؤن تطالب بإانهاء ألنتهاك
لخصسؤصسية أألسسيرأت)) ،وأوضسح ألنجار أن ألحتÓل يعتقل في سسجني هشسارون وألدأمؤن  54أسسيرة بينهن
قاصسرأت وجريحات ومريضسات يحتجزن في ظروف أعتقالية صسعبة جدأ.
وطالب ألنجار ألمؤؤسسسسات ألحقؤقية وألنسسانية ألمعنية بشسؤؤون ألمرأة كشسف حجم ألجريمة ألتي ترتكب
بحق ألسسيرأت ،ووضسع حد لمعاناتهم ألمسستمرة.
وأوضسح ألنجار بأان أألسسيرأت يعانين من ظروف أعتقالية غاية في ألصسعؤبة ،ويؤأجهن سسياسسات قمعية
ممنهجة تهدف إألى كسسر إأرأدتهن وتحطيم معنؤياتهن كسسياسسة أإلهمال ألطبي ،وفرضص ألغرأمات وألمنع
من إأدخال ألصسحف وألحرمان من ألزيارأت ،وأعتقالهن في أقسسام غير صسحية وبالقرب من ألمعتقÓت
ألجنائيات وألقتحامات ألمتكررة لغرفهن بشسكل أسستفزأزي لي ً
 Óمن قبل ألسسجانين وبدون سسابق إأنذأر،
فضس Óعن وجؤد ألفئرأن ألتي باتت تقيم في ألزنازين مع أألسسيرأت بشسكل دأئم ،إأضسافة إألى سسؤء ألطعام
ألمقدم لهن كما ونؤعا ،وألذي ل يفي بالحد أألدنى لحتياجات أجسسامهن ،وكثيرأً ما وجد فيه ألذباب
وأألوسساخ ،كما أنهن محرومات من أمتÓك وسسائل ألحماية ألكافية ألتي تقيهم برد ألشستاء ألقارصص
ومسستؤيات ألرطؤبة ودرجات ألحرأرة ألمرتفعة.
وأكد ألنجار بأان ألتفاقيات ألدولية قد نصست بشسكل وأضسح على حق ألمرأة ألتي تقع في أألسسر بالتمتع
«بجميع ألحقؤق وألضسمانات أألسساسسية بمؤجب ألمؤأد ( )6( ،)5( ،)4من ألبروتؤكؤل أإلضسافي ألثاني
لتفاقية جنيف ألمتعلق بحماية ضسحايا ألنزأعات ألمسسلحة غير
ألدولية .كما يجب أن تتمتع ألنسساء بنفسص ألمعاملة وألحماية
( 26أيلول) أليوم ألعاŸي للتّضضامن مع ألصضحفي عبد ألناصضر فروأنة
أل-م-ك-ف-ؤل-ة ل-ه-ن ن-ظ-رأ ل-خصس-ؤصس-ي-ت-ه-ن وضس-رورة أن ي-ح-ظ-ي-ن
بمعاملة خاصسة تتؤأفق مع طبيعتهن أألنثؤية.
بدوره نقل أبرأهيم نجاجرة صسؤرة عن معاناة ألسسيرأت من
خÓل زيارة أحدى ألمحاميات ألتي وصسفت ألؤضسع بالصسعب
أعرب أألسسير ألمحرر وألباحث ألمختصص بشسؤؤون أألسسرى ،عبد ألناصسر فروأنة ،عن تقديره ألعالي جدأ ،وأن ألسسيرأت معزولت عن ألعالم ألخارجي ومنذ
لدور ألصسحافيين ألفلسسطينيين في تؤثيق وفضسح ألنتهاكات ألجسسيمة وجرأئم ألحرب ألتي تنتهكها عشسرين يؤما لم يشساهدن ألشسمسص ،ولم يتمكن من غسسل
م Ó-بسس -ه -م بسس -بب ت -ث -ب -يت أل -ك -ام -ي -رأت ف -ي سس-اح-ة أل-ف-ؤرة
قؤأت ألحتÓل أإلسسرأئيلي بحق شسعبهم بشسكل عام ،وبحق أألسسرى وألمعتقلين بشسكل خاصص.
ودعا صسحافيي ألعالم وكافة ألحقؤقيين إألى تعزيز ألتضسامن مع ألصسحافيين ألفلسسطينيين وألعمل وألمردوأن ،وطالب ألنجاجرة ألصسليب ألحمر ألدولي ألعمل
على مسساندتهم ،وتفعيل آأليات ألتأاثير لضسمان حمايتهم ووقف ألنتهاكات وألجرأئم بحقهم ،وذلك ألعاجل لنهاء معاناة ألسسيرأت وألغاء تثبيت ألكاميرأت.
لفؤأه وتقييد بدوره طالب بدرأن جابر ممثل ألقؤى ألؤطنية بأاوسسع تحرك
دفاعا عن ألحق في حرية ألرأي وألكلمة ونقل ألحقيقة ،ورفضسا لسسياسسة تكميم أ أ
جماهيري وشسعبي لÓنتصسار لÓسسيرأت في سسجؤن ألحتÓل،
ألعمل ألصسحفي وأإلعÓمي.
مؤؤّكدأ على أن ما يقؤم به ألصسحافيين ألفلسسطينيين ،ل يشسكل تحريضسا أو مسساسسا باألمن  -كما وأل -ت -ي ي -ح-اول ألح-تÓ-ل ألسس-ت-ف-رأد ب-ه-ن ف-ي ظ-ل ت-ق-اعسص
تدعي سسلطات ألحتÓل  -وإأنما هم ينقلؤن أألحدأث كما هي في إأطار عملهم ألمهني ،وأن ألكثيرين عن ألنتصسار لهن مطالبا بتنفيذ برنامج فعاليات
ألمشسكلة أألسساسسية ل تتعلق بعمل ألصسحفي في نقل ألصسؤرة ،وأنما تكمن في حقيقة ألصسؤرة ألتي م -ت -ؤأصس -ل م -ن أج-ل أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أسس-ي-رأت-ن-ا م-ن إأج-رأءأت
ألحتÓل.
يجسسدها ألحتÓل بممارسساته وأنتهاكاته ألجسسيمة بحق ألفلسسطينيين.
وقال فروأنة في أليؤم ألعالمي للتضسامن مع ألصسحافي ألفلسسطيني :أن ألصسحافيين ألفلسسطينيين وأجمع ألعديد من ألمتحدثؤن خÓل ألعتصسام على ضسرورة
شسّكلؤأ هدفاً مباشسرأً لقؤأت ألحتÓل ،وأن ألنتهاكات بحقهم قد تصساعدت بشسكل لفت منذ تفعيل ملف أألسسيرأت إأعÓميا ومحليا ودوليا ،وكشسف حجم
أندلع «أنتفاضسة ألقدسص» في أكتؤبر  ،2015وتنؤعت بين ألسستهدأف بالقتل وألصسابة أو ألعتقال ألجريمة ألتي تمارسص بحقهن من سسياسسة ألهمال ألطبي أو
وألحتجاز ألتعسسفي ،أو ألعتدأء ألجسسدي وألضسرب ألمبرح وتحطيم ألكاميرأت وفرضص ألغرأمات ألعزل ألنفرأدأي أو ألحرمان من ألزيارة أو فرضص غرأمات
ألمالية ،أو عبر قصسف وتدمير مقرأت وسسائل ألعÓم ،أو أقتحامها ومصسادرة ألمعدأت منها مالية ألتفه أألسسباب ،كما يتم منعهن من إأدخال ألمÓبسص..
وف -ي ن-ه-اي-ة ألع-تصس-ام ط-الب أل-مشس-ارك-ؤن ألصس-ل-يب أألح-م-ر
وإأغÓقها وأعتقال ألعاملين فيها ومنعهم من مزأولة عملهم.
أل -دول -ي ب -ال -ع -م-ل أل-ع-اج-ل إلن-ه-اء م-ع-ان-اة أألسس-ي-رأت وإأل-غ-اء
ألكاميرأت...

تثم Úدور ال ّصصحافيّ Úالفلسصطينّي Úوالدعوة إا ¤حمايتهم ووقف اسصتهدافهم

ثقافة

الخميسس  ٢٧سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٧محرم  ١٤٤٠هـ

لجنحة يتعارضس مع السسياسسة الثقافية للبلد
اعتÈت رفع أاسسعار ا أ

نقابة ناشصري الكتب تناشصد السصلطات لوقف العملية ‘ عرسس ا÷زائر

‘ ب-ي-ان وق-ع-ت-ه النقابة
ال -وط-ن-ي-ة ل-ن-اشس-ري ال-ك-ت-اب ت-ل-قت
الشسعب نسسخة منه ،اسستغربت النقابة
ق-رار ﬁاف-ظ-ة صس-ال-ون ال-ك-ت-اب ب-رف-ع اسسعار
الج- -ن- -ح- -ة ه- -ذه السس- -ن -ة ا ¤الضس -ع -ف ع -كسس
النقابة في بيانها اعتبرت اÙطات السسابقة ،دون الخذ ‘ ع Úالعتبار
رف-ع ال-م-ب-ل-غ ال-ى الضس-عف السس -ي -اسس-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-خصسصس-ه-ا ال-دول-ة
ان -م -ا ي -دخ -ل ف -ي ع-رق-ل-ة لرعاية سسوق الكتاب ‘ ا÷زائر وجعله من
«الصسفاكسس»
مشس - -روع ال - -ك - -ت- -اب ول- -يسس اه -م ال -ف -ع -ال-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ي-جب
 ،رغ- - - - - - - -م ان
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ورع-اي-ت-ه-ا ب-كل
خدمته ،ويعتبر حاجزا عاليا
صس-ن-اع-ة ال-ك-تاب
الوسسائل اŸتاحة.
ر
س
ش
أامام امكانية مشساركة دور الن
وأاع- - - -راسس- - - -ه م- - - -ن
ب-الصس-ال-ون ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب  ،م-ع-ت-برة
اه-ت-م-ام-ات-ه-م  ،ب-اإلضسافة
ايضسا انه يلحق ضسررا كبيرا بالناشسرين ويكون الى الوضسعية الصسعبة التي تمر بها صسناعة
له اثر على عزوف القارئ.
الكتاب في الجزائر وما تحملته دور النشسر
ر
س
ش
ت
س
س
ت
م
ل
م
ه
ت
ئ
ي
ه
اعتبرا صسحاب البيان بأان
في الفترة الماضسية ،معتبرة انه قرار ل يجد
في رفع سسعر المتر مربع بقصسر المعارضس م -ا ي -ب -رره ف -ي ظ-ل ال-ت-خ-لصس ال-ت-دري-ج-ي م-ن

ن/لعرإجي

د ا رات
إاصس

الزمة القتصسادية وما يحمله قانون المالية
لسس-ن-ة  ٢٠١9ح -يث وصس -ف ال-ب-ي-ان ،ان ال-ق-رار
ي -ت -ن -اقضس م -ع سس -ي -اسس -ة ال -ح -ك -وم-ة ف-ي دع-م
ال -م -ق-رؤوي-ة وتشس-ج-ي-ع صس-ن-اع-ة ال-ك-ت-اب ،ال-ذي
اصسبح عرسسه في الجزائر حدثا دوليا بامتياز.
كما اوضسحت نقابة ناشسري الكتاب ان رفع
اسسعار الجنحة الى الضسعف يتصسادم بطريقة
فجة مع الدسستور الذي يكرسس حق المواطن
في الثقافة ويتعارضس مع قواعد المنافسسة
الق -تصس -ادي -ة ال -م -ن-ط-ق-ي-ة  ،ف-ي السس-ي-اق ذات-ه
ت -ن -اشس -د ال -ن -ق -اب -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ن-اشس-ري ال-ك-تب
السسلطات العليا في البÓد الى المسسارعة في
التدخل من اجل عدم السسماح بإافشسال اكبر
تظاهرة ثقافية سسنوية في الجزائر.

قريبا ‘ «سسي»2018 Ó

رواية «ذاكرة معتقلة» لكاتبها بÓل لونيسس

لو ¤لكاتبها بÓل لونيسس والتي سستكون حاضسرة ‘ مهرجان سسي ،2018 Óتدخل ضسمن ›موعة كبÒة
رواية ذاكرة معتقلة هي الرواية ا أ
لصسحابها وتشسارك ‘ هذا اŸهرجان الدو‹« ،ذاكرة معتقلة» –كي من عنوانها عن
لدبية التي تعد أاعمال روائية أاو ¤تصسدر أ
لعمال ا أ
من ا أ
لحداثها على
سسجن الذاكرة اÙملة بالهموم ومعاناة أاصسحابها ‘ ذلك ،تتعرضس للكث Òمن القضسايا ‘ قالب روائي يعتمد الكاتب ‘ عرضسه أ
تقنية السسÎجاع أاو الفÓشس باك.

ورقلة :إÁان كا‘

تتضسّمن رواية «ذاكرة معتقلة» بين دفتيها «الهوية والغربة»« ،الحب والسسرد»،
كما تدور أاحداثها حول مأاسساة الشسخصسية الرئيسسية «عبد القدوسس» الذي عاد
إالى أارضس الوطن بعدما رحل منه يوما محم Óبذاكرة عليلة مليئة باآلهات
والحسسرات ،خصسوصسا بعد مقتل والدته على يد اإلرهابيين ،وزواج والده بامرأاة
شسريرة حقود سسّودت معيشسته هو وأاختاه ،وما زاد األمر تعقيدا هو موت إاحدى
أاختيه متسسممة بنبتة سساّمة وضسعت في طعامها ،أاما األخرى فقد هربت من
تلك الحياة الضسنك  -التي كانت تعيشسها بين أاسسوار والدها الذي ل يرحم -
بزواجها من رجل مغترب يكبرها بسسنوات كثيرة ،مأاسساة البطل تعمقت بعد
مقتل والدته وزواج أاخته ورحيل األخرى ،برفضس عائلة الفتاة التي أاحبها
تزويجه بها بسسبب فقره ويتمه.
بقي عبد القدوسس تائها لمدة كبيرة في ذاكرته يعيشس بين القبور والكوابيسس
غير المتناهية التي سسرقت النوم من أاجفانه ،أامام كل هذه النكسسات إاضسافة إالى
المعاملة السسيئة التي كان يعامله بها والده وزوجة والده كل هذا جعله يفكر في
الهجرة غير الشسرعية وترك الوطن رفقة ابن عمه «المكي» الذي اقترح عليه
الهروب لـ «إايطاليا».
يسسرد لنا البطل معاناته ومعاناة اآلخر في طريقة يعالج فيها قضسايا اجتماعية
م-ن واق-ع ال-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري (ال-ف-ق-ر ،ال-ي-ت-م ،السس-ح-ر األسس-ود ،ال-طبقية في
المجتمع ،العنف األسسري ،زواج الغصسب ،ظاهرة التسسول ،الهجرة غير الشسرعية
وقوارب الموت).
كما يÓمسس من خÓلها جراح الوطن (الثورة  -العشسرية السسوداء وما خلفته من
دمار إالى الوقت الحاضسر ٢٥٧ ،شسهيد وحالة عائÓتهم) ،ويناقشس بعضس القضسايا
التي مزالت مثيرة للجدل كزواج الرجل المسسلم بالمرأاة المسسيحية والتعايشس في
عائلة واحدة مع احترام كل واحد لديانة اآلخر.
من خÓل هذه الرواية التي بنيت على متضسادات كثيرة أاهمها ،الحب والكره،
الفقر والغنى ،التسسامح والنتقام ،الغربة والوطن ،العتراف واإلنكار ،العفة
والرذيلة ،سسيقدم الكاتب بÓل لونيسس أاولى أاعماله الروائية التي سستصسدر عن
دار المثقف للنشسر والتوزيع المتواجد مقرها بمدينة باتنة .وقد جاء اختياره
لهذه الدار تحديدا كما وضسح لنا في حديثه لـ «الشسعب» كونها تهتم بالمواهب
الشسابة وتدعمها ،وقد عمل فيها سسابقا كمدقق لغوي ،أاما بالنسسبة لغÓف
روايته فهو من تصسميم الفنان الموهوب عبد الفتاح بوشسندوقة وقد أاظهر
إابداعا ل متناهيا من خÓله ،حيث أانه وفق إالى حد كبير في انتقاء الصسور

واألشس-ك-ال ال-مشس-ب-ع-ة ب-ال-دللت واإلي-ح-اءات ال-ت-ي ت-ع-كسس وت-ع-ب-ر عن مضسمون
الرواية ،وهذا بشسهادة مجموعة من النقاد  -كما أاضساف بÓل لونيسس  -على
غرار الناقد والكاتب فيصسل لحمر والناقد الدكتور سسليم سسعدلي.
وفي سسؤوالنا له حول ما ينتظره من مشساركته بأاولى أاعماله الروائية في سسيÓ
 ،٢٠١٨اعتبر بÓل لونيسس أان« :سسي Óبالنسسبة له تمثل فرصسة للقاء والرتقاء
باإلضسافة إالى كون هذا المهرجان يعد عرسسا ثقافيا دوليا ،ينتظره كل الكتاب
بشسغف من أاجل لقاء قّرائهم ومتابعيهم ،قائ« :Óأانا كنت أازور سسي Óكقارئ
وهذا العام سساأزورها ككاتب وقارئ معا» ،مضسيفا أان مشساركته في المعرضس
الدولي للكتاب سستكون شسرفا كبيرا له خاصسة أانه سسيلتقي بمتابعيه كما سسيكسسب
قراء ومتابعين جدد».

رئيسس ا÷معية الثّقافية عشّساق الفن بالشسلف لـ «الشسعب»:

نطمح إلنشصاء مدرسصة موسصيقية وفرق ‘ ا◊وزي واألندلسصي

القسسم الثقافي  /طابعها ثقافي  -فني ،وتهدف إالى «الحفاظ على الموروث
الثقافي والتراث الجزائري األصسيل ،وتبني المواهب الصساعدة في العزف على
اآللة وكيفية أاداء األغنية األندلسسية األصسيلة وكذلك أاغنية الحوزي والشسعبي»،
إانها الجمعية الثقافية عشساق الفن لولية الشسلف ،التي تأاسسسست يقول رئيسسها
قرجاجة محمد أامين في تصسريح لـ « الشسعب» ،في  ٠9أاوت المنصسرم.
وانبثقت فكرة تأاسسيسس هذه الجمعية ،التي يقع مقرها بدار الشسباب حي
النصسر المنطقة  3البولية حسسب رئيسسها عن« :مجموعة من الشسباب منهم
خريجي المعهد الموسسيقى بالشسلف محبي وعشساق للفن الندلسسي والشسعبي
واألغنية األصسيلة ،والذين يطمحون للحفاظ على التراث الحزائري األصسيل.

ومند تأاسسيسسها كانت للجمعية عدة مشساركات في المشسهد الثقافي بالولية
وخارجها ،ذكر منها قرجاجة «إاحياء السسهرات الرمضسانية بسساحة مركز
الشس -ي -خ ال-ع-رب-ي ال-ت-بسس-ي ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا ك-ل م-ن م-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة،
والحفÓت الفنية والتكريمية لدار الثقافة والولية ،كما تطمح في المشساركة
بمهرجان الصسنعة والمهرجان الوطني للبراعم ،المهرجان الوطني ألغنية
Óغنية الشسعبية».
الحوزي وكذا المهرجان الوطني ل أ
وسستسسعى الجمعية مسستقب Óحسسب رئيسسها لـ «فتح مدرسسة موسسيقية للناشسئة،
وإانشساء فرقة أاندلسسية للبراعم وأاخرى لموسسيقى للحوزي والشسعبي للكبار».

مسساهمة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دراسسة ‘ قصسيدة «يسسابقني الدرب»

للشّصاعرة السصورية نعمى سصليمان

بقلم :إلشّشاعر ﬁمد
عبد إلعزيز ششميسس

الشّساعرة نعمى سسليمان سسورية
المولد درسست الأدب الإنجليزي
ب -ج -ام -ع -ة تشس -ري -ن ،وت -خ ّ-رجت
لتعمل مدرسسة للغة الإنجليزية
ف- -ى ب Ó-ده -ا ول -ه -ا اإج -ت -ه -ادات
شسعرية وبصسمات واضسحة على
السس -اح -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة السس -وري-ة،
واأح- - -د الأعضس- - -اء ال- - -ب- - -ارزي - -ن
ل-م-درسس-ة ال-ن-هضس-ة الأدب-ي-ة ف-رع
سسوريا.
وق-د راأيت ب-ع-د م-ت-اب-ع-ة ع-ميقة
لكتابات الشساعرة اأن هذا الكÓم
م -م -دود الشس -ع -اع ،م -ث-ل ال-ع-ي-ون
ودواء ال -ع -ي -ون ،ت -رك مسس -ه -ا ل
ي- -ول -ده حسس -د م -ع -رف -ة ب -حسس -ن
الغيب اأو جهل ،قبل اسستشسفاف
وسس-وؤال ال-م-نصس-ف-ي-ن م-ن الأدب-اء
ولو خرجت اليد بيضساء وانقلبت
العصسا حية فما اأبالى اأن يفوتني
الخصسم منى .كاأن الهوى مركبة
اإزدانت ب -مصس -اب -ي -ح -ه -ا ،ف -اإن-ه-ا
م- - - - -واريث ع- - - - -ق- - - - -ل ،ممدود
الشسعاع.
يسسابقني الّدربُ
ب
واأمشسي صسوَب الح ّ
ك -ان الشس -ج ُ -ن ب-اسس-طً-ا ك-ف-ي-ه
على
س
مدخل النبض ِ
ن ينقُر
وعصسفوُر الحني ِ
شسباك الذاكرِة
ذاك شساأن اأهل الهوى في كل
شس-اأن ي-خ-وضس-ون؛ ي-ت-ك-ل-م-ون ب-ما
سسنح وتعتلج به الصسدور فاإذا ما
ع -م -مت م-ع-ن-اه سس-ب-حت واإذا م-ا
ان -قسس -مت اإل -ى م -ع -رب وم -ب -ن-ى
وظ-اه-ر وم-ك-ن-ى وم-عرفة ونكرة
فعن الأيام عد
فعن قليل..ترى الأيام في صسور
الليالي
وه-ن-ا يسس-ت-وق-ف-ن-ى ق-ول الشس-اعر
عبيد الله بن قيسس الرقيات:
شسطت رقية عن بÓدك فالهوى
متشساعب
وع -دت ن -وى ع -ن-ه-ا شس-ط-ون ف-ي
البÓد وجانب
واسس -ت -ب -دلت ب-ى خ-ل-ت-ان ال-نسس-اء
خوالب
وق -د ت -ب -دل -ن ب -ه -ا .ح-ي-ا ف-اأن-ع-م
راغب
اإن ال- - - - - - - - - - - - - - - - - -بÓ- - - - - - - - - - - - - - - - - -د
معارف.......ومصسارف
ومذاهب
ف -ق -د اخ-ت-ارت الشس-اع-رة ن-ع-م-ى
سس- -ل- -ي- -م- -ان اأوع -ر ال -ط -ري -ق -ي -ن
ل -ع -ج -زه -ا السس -ي -ر ن -ح -و ال -حب
الموصسوف
يسسابقني النبضُس واأمشسي
هناك في المدينةِ الموغلةِ
في الألم
تشسرُب الأرصسفُة الدم
وتلفظ الّنار والبارود
وجارتي تمّد يديها
ل
تبته ُ
تقبلني عيناها
واأنا اأبكي
بعدما اسستبد بها وله الجنون
وق-ط-عت اأن-ام-ل-ه واأب-اج-ل-ه فكان
ال -ح -زم ع -ن -ده -ا ب -م-ا ي-ق-تضس-ي-ه
عقلها واسستبدلت بقلبها القرار
ل-ت-مشس-ى صس-وب ال-ح-ن-ي-ن تسس-اب-ق
الأسس - -رار؛ ك - -اأن - -ه - -ا ال- -ع- -ج- -ي- -ن
وال-ط-ح-ان (ال-خ-ب-از؟) وذك-ري-ات
ال-ط-ف-ول-ة ت-ركضس خ-ل-ف سس-ت-ائ-ر
ال- -دورب ك -اأن ال -ب -ن -اء وال -ط Ó-ء
وال - -غ - -ن - -اء م - -داخ - -ل ال- -ن- -بضس؛
ك-ال-عصس-ف-ور ال-ذي ي-ح-م-ل خبيئة
الصسباح وما اشستمل عليها بلسسان

كمن اأطاله البقاء يسسابق النبضس
ويمشسي.
اأمشسي ويسسابقني الّدرب
بعيدةٌ حلب
وتسس- - -ت- - -ط- - -رد الشس - -اع - -رة ف - -ي
مسسيرتها اإلى مدينتها الموغلة
ب- -الأل- -م؛ وك- -م- -ا ي -ق -ول -ون ع -ل -ى
اأشس -ك -ال -ه-ا ال-ط-ي-ر ت-ق-ع؛ وك-اأن-ه-ا
نطفة عذبة في شسن خلق ينظر،
غليها الظماآن في الهاجرة ولم
يكن ذاك الماء موؤثرا من شسدة
الأل -م ،ووق -ع ال -ع -ن -ن ال -م -ت-وغ-ل
ب-ال-ن-ار وال-ب-ارود ك-اأن ال-ح-ي-اة ما
ع- - -ادت خ- - -ي - -راً ل Ó- -إنسس - -ان ول
المدينة ول المكان..
اإّنها الحرمة وما علمت اأنى
ع - -ري - -ان ال- -ب- -ك- -اء اإل السس- -اع- -ة
والجارة تمد يدا الدعاء تبتهل
متى التقط الأنفاسس الصسغيرة
«اأمشس -ي ال -ه -وي -ن -ى ويسس -اب -ق -ن-ي
الدرب»
لهثا بعيدة حلب بعيدة بعيدة
ل - - -يت اسس - - -م - - -ي ع- - -ل- - -ى راأسسك
وال-م-ع-اول ت-اأخ-ذه وك-اأن-ه-ا تراود
اأنثاها في صسفة قد شسغفتها حبا
وكاأن روؤيتها عبر السسراب نصسف
ال -ح-ق ونصس-ف ال-ب-اط-ل ل-ت-نشس-ف
الشسمسس ‘‘وقد غاب الكÓم‘‘.
من شسجِر الزمن
اأجدلُ بها انتظاري
واألوك وجعي
م المدينَة امراأة
اأرسس ُ
اأنفخُ في رئتيها
تشسه ُ
ق
وتخرُج من دفتري عاريًة
يسسابقني الدمع واأمشسي
لتعاود فتمد بنا يدها تقطف
ال -ري-ح م-ن شس-ج-ر ال-زم-ن ك-اأن-ه-ا
تخلق من دواعي الأمل جديدا؛ً
ت -ج -م -ع م -ت -ف -رق الشس -م -ل وت -ل-م
م -ت -ب -اي -ن الشس -عب ف -وق ج -دائ-ل
الن - -ت- -ظ- -ار ت- -رسس- -م م- -ن ح- -لب
المدينة امراأة وتصسور نفسسها
ك-اأن-ه-ا الإل-ه ت-ن-ف-خ ف-يها فتشسهق
ي -ق -ظ -ة ال -ح-ي-اة ك-اأن ع-وارضس-ه-ا
ك- -وكب الصس- -ب- -ح ف- -ي دف -ات -ره -ا
تشس -رب ع -ل -ى ع -ورة ال -وج-ه ف-ي
م-دي-ن-ت-ه-ا األ-ف ك-اسس م-ن ال-نبيذ
كالليلة القمراء لتبكي الذكرى
والشس- -مسس ي- -ك- -م- -ه -ا ال -ح -ج -اب
لتسسابق الدمع وتمشسى شساهد ل
يرى الغائب في طفرة الخروج
م -ن ذاك -رة الشس -ع -ر والأدب اإل -ى
ذاك-رة ال-ت-اري-خ ل-ن-ع-رف م-ن-ي-ت-ه-ا
وسس -ر ط Ó-وت -ه -ا وم -ا وق-ر وم-ا
اسستقر بقلبها

كانت حلبُ وكن ُ
ت اأنا
اأسساب ُ
ق الطيَر
س
م رائحَة الأمس ِ
اأشس t
اآٍه
ب
مديٌة تقطُع الح ّ
ت - -ت - -رك ال - -ح- -رب ت- -م- -ارسُس
البغي
د المدين ِ
في جسس ِ
ة العذراء
كانت حلب ذاكرة التاريخ وما
ق-ب-ل ال-ت-اري-خ ع-اصس-م-ة ل-م-م-ل-كة
ي -م -ح -اضس الأم -وري -ة وت -ع-اق-بت
ت عدة
عليها بعد ذلك حضسارا ٌ
م - -ث - -ل ال - -ح - -وت- -ي- -ة والآرام- -ي- -ة
والآشسورية والفارسسية والهيلينية
وال- -روم- -ان- -ي- -ة وال- -ب- -ي- -زن- -ط- -ي -ة
والإسس Ó-م-ي-ة ك-انت ح-لب ذاك-رة
التاريخ...
وتهم ُسس الحجارُة:
هزي اإلي ِ
ك جذع الألم
يتسساقط الدمع
ل للحب
فِ Óح َ
اأبكي واأبكي
وشسقائق النعمان تغطي المراأة
المعلقة بثدييها البÓد
واإذا وجدت الشسيء ل تطلبه من
صس- -دي- -ق ف- -ذك- -ر ال- -حب ك- -ذك -ر
ال -م -ط -ر كÓ-ه-م-ا ل ت-ب-ق-ى م-ن-ه
اأجسس - -اد اإل ب - -ق - -ي - -ات اأن- -ف- -اسس
وسسكين لها نصسيب من خداها
ف- -اأي- -ن ال -ح -ي -ل -ة؟ ل -ت -دخ -ل ب -ن -ا
الشس- -اع -رة ف -ى ع -راف -ة ال -زه -اد
وخ- -واط- -ره- -ا ووسس -اوسس -ه -ا ف -ي
اأف -ع -ال -ه-ا واأق-وال-ه-ا ب-الق-ت-ب-اسس
واللتباسس وبرحت بنا الخطوب
ولم املك عزاء عما اأعد نفسسي
وكاأنها في خلود الحب الراجى
ال -خ -ائ -ف ف  Ó-ح -ل ل -ل-حب واأن-ا
اأب-ك-ى وال-زه-ور ال-ب-ري-ة الحمراء
فى رمز اإلى شسهداء األمه تنقلنا
م- -ن م- -ث -وى اإل -ى م -ث -وى وك -ي -ف
ب-السس-ل-و ع-م-ا ج-ع-ل ال-ل-ه غ-ي-ب-ت-ه
م -ادة الشس -وق وت -اأث -ي  Ó-ل -ل -وج -د
ومÓبسسته مÓبسسة اأُنسس
وه-ن-ا يسس-ت-وق-ف-ن-ي ق-ول الشس-اعر
حارثة بن بدر الغدانى:
يا كعب ما طلعت شسمسس ول
غربت
..............األ ت- - -ق- - -در
اأجال لميعاد
ي -ا ك-عب صس-ب-را ع-ل-ى م-ا ك-ان
من حدث
......ي -ا ك -عب ل-م ي-ب-ق م-ن
غير الد
اإل بقيان اأنفاسس نحشسرجها
..........ك -راح-ل رائ-ح اأو
باكر غاد

تصصويب
لقد سسقط سسهوا في مقال «إانشساء
جناح للمطالعة فكرة اسستحسسنها
الّزبائن أاكثر» في جريدة «الشسعب»
ليوم  2018 / 09 / 25عبارة :مديرة
المكتبة الرئيسسية قد أامرت بتجهيز
المكتبة بكراسسي ،والصسحيح أان
صساحب المقهى هو من جّهز
المقر..فمعذرة للسسيدة مديرة
المكتبة الرئيسسية للمطالعة
العمومية ولصساحب المقهى.

إأعدأد:

الخميسس  ٢٧سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٧محرم  ١٤٤٠هـ

لهذا السسبب
يشسوشس التلميذ
ي -ن -ب -غ -ي أان ن -ع -ل-م ب-أان
التلميذ الذي يشسوشس ‘
ال- - -قسس- - -م وال- - -ذي ي- - -ثÒ
ا إ
لزع-اج والن-ت-ب-اه لدى بقلم أمينة جابالله
اŸع- - -ل- - -م ÚوزمÓ- - -ئ - -ه..
يخفي بأاسسلوبه غ ÒاŸرغوب فيه كمية
لنفعالت التي تراكمت من الوسسط
من ا إ
الذي يعيشس فيه.
وع-ل-ي-ه ف-إان-ه ب-أاسس-ل-وب-ه ذلك ي-ح-اول أان
يقول بأان لديه احتياجات خاصسة وأابدا
ل -ن ي -ن -ف -ع م -ع -ي أاي أاسس -ل -وب م -ن أاسس -ال-يب
العقاب  ..أانا بحاجة إا ¤رعاية وتفهم
ول- -يسس ال- -ط -رد أاو اسس -ت -دع -اء ال -وال -دي -ن
لمثل معي.
با◊ل ا أ
ع-زي-زي اŸع-ل-م ع-زي-زت-ي اŸعلمة ،لسسنا
لق -در ع -ل -ى ت -ق -دË
ب- -أاع- -ل- -م م- -ن- -ك- -م وا أ
ل‚ع ‘ ه -ك -ذا مشس -ك-ل ال-ذي
لسس -ل -وب ا أ
ا أ
ي -ت -ك ّ-رر ‘ ك -ل ع -ام دراسس -ي م -ع ث ّ-ل -ة م-ن
لط - - -وار
لط - - -ف - - -ال وم - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف ا أ
ا أ
ال- -دراسس -ي -ة ..ول -ك -ن ‘ سس -ط -ورن -ا ه -ات -ه
ح-اول-ن-ا ن-ح-ن ون-ي-اب-ة ع-ن م-ن ل-دي-ه ه-ذا
اŸشسكل أان نعّبر عن ما  ⁄يسستطع بوحه
 ..فهو يتمنى أان يكون كبقية زمÓئه ‘
ال -قسس -م م -ط -ي -ع -ا وم-ه-ذب-ا وم-ن-ه Ó-ل-ل-ع-ل-م
حسسب قدراته الفردية ..كما يتمنى أان
–تضس -ن-وه ب-ع Úال-ت-واضس-ع واÙب-ة ..ك-ي
يشسعر بأانه شسخصس يسستحق التقدير وأانه
مشسروع ناجح لرجل الغد.

نضسال ق ّسسوم
وه -و ف -ي-زي-ائ-ي ف-ل-ك-ي ج-زائ-ري
ت -تضس -م -ن إاه -ت -م -ام -ات -ه ال-ب-ح-ث-ي-ة
ب - -ح - -وث ف - -ي - -زي- -اء أاشس- -ع- -ة غ- -ام- -ا
وخ-ط-وط أاشس-ع-ة غ-ام-ا ال-نووية له
لسسÓمي
إاسسهامات ‘ علم الفلك ا إ
لهلة،
أاي مسسائل :رصسد ورؤوية ا أ
لسسÓ- -م -ي،وم -واق -يت
ال- -ت- -ق- -و Ëا إ
الصسÓة ...الخ

أمينة جابالله

العدد ١٧٧٥٥
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

ه ــــ ل ت ـ ن ــــ ف ـــــ ع م ـــــــ د ا ر س س ب ـــــ  Óح
أاول م- -ن ي- -راه ال- -ت- -ل -م -ي -ذ ع -ن -د ب -اب
اŸدرسس- - -ة ه- - -و ذلك ال - -رج - -ل ال - -وق - -ور
اŸب- -تسس- -م ع- -ادة وال -ذي ي -ق -وم أاح -ي -ان -ا
Ãسساعدة التÓميذ ‘ ضسبط حقائبهم
اŸدرسسية ومراقبتهم بكل حب ورعاية
ب- - -دءا م - -ن ب - -اب اŸدرسس - -ة وصس - -ول إا¤
أاقسس -ام -ه -م .وه -و أاول م -ن ي -ل-ق-ي ع-ل-ي-ه
م -دي -ر اŸدرسس -ة ال -ت-ح-ي-ة وه-و ال-زم-ي-ل
اŸتواضسع واÙبوب لكل اŸعلم.Ú
إان -ه ا◊ارسس وال -ذي نسس -م-ي-ه ن-ح-ن بـ
«ال -عّسس -اسس» م -وظ -ف ‘ اŸدرسس -ة ي -ق-وم
ب- -دور ا◊راسس- -ة واŸراق -ب -ة اŸسس -ت -م -رة
عينه على باب اŸدرسسة التي غالبا ما
لول-ي-اء التÓميذ وŸن
ت-ظّ-ل م-ف-ت-وح-ة أ
ل -ه-م م-أام-وري-ات ت-رب-وي-ة أاو إاداري-ة م-ن
جهة ..ويحرصس على سسÓمة وأامن كل
العامل ‘ ÚاŸدرسسة من اŸدير إا ¤غاية
عاملة النظافة من جهة أاخرى.
هو ليسس ›رد آالة عزيزي التلميذ
أاو وسس -ي -ل -ة تسس -ل -ي -ة ..ول -ط-اف-ت-ه م-عك
لسس - -اءة ل- -ه ب- -أال- -ف- -اظ ل
لتÈر أاب - -دا ا إ
تليق..
هو كغÒه من عمال السسلك الÎبوي
واحÎام- -ه م -ن احÎام ا÷م -ي -ع  ..ه -و
‡رضس ‘ ب - - - - -عضس ا◊الت ال - - - - -ت - - - - -ي
تسس -ت -دع -ي ت -ق -د Ëإاسس-ع-اف-ات أاول-ي-ة ‘
Óصس-اب-ة ب-ج-رح وأانت
ح-ال-ة ت-ع-رضسك ل -إ

داخل اŸدرسسة ..وهوا◊كواتي اŸمتع
ال - -ذي ي - -ق - -وم بسس - -رد ب - -عضس ال- -قصسصس
اıتصس -رة ب -ي -ن -م -ا أانت ت -ن -ت-ظ-ر ›ي-ئ
لخ - -ذك ل - -ل- -م- -ن- -زل ..وه- -و
وال - -ديك أ
ا◊ارسس الشس- -خصس -ي ل -ل -م -درسس -ة ال -ت -ي
ف - -ت - -حت م- -ن أاج- -لك ل- -ت- -درسس ‘ أام- -ان
واطمئنان.
لح - - -د زم Ó- - -ئك ول - - -رÃا
وه- - - -و أاب أ
سس-ت-ن-ف-عك غ-دا ك-ل-م-ات-ن-ا اŸوج-ه-ة إاليك

^ يوم ا÷معة 28
سسبتم Èعلى السساعة الـ15:00
لط -لسس ـ ع -رضس مسس-رح-ي
ب -ق -اع -ة ا أ
ب- - -أال - -ع - -اب اÿف - -ة –ت ع - -ن - -وان ““غضسب
البيئة““ من إاعداد د Êالهادي.
وباŸركب الثا‘ عبد الوهاب شسنوة
عرضس مسسرحي بعنوان الرحلة
وبقاعة العروضس يسسر ببومرداسس
عرضس ترفيهي وحكايات «ميم»
@ وبقاعة أاحمد باي ـ قسسنطينة
عرضس مسسرحي ““اŸعلم والتلميذ““
و بقاعة  8ماي  1945خراطة ببجاية وعلى
السساعة الـ 14:00عرضس ترفيهي «اقرأا كي
تتعلم»
^ ي - - -وم السس - - -بت  29سس-ب-ت-م Èعرضس
مسس -رح-ي ب-ع-ن-وان«اŸن-افسس-ة» ب-ق-اع-ة
أاحمد باي قسسنطينة.

á«°SQóe íFÉ°üf

ájógh õ¨d
شساركنا با◊ل اŸناسسب وإاتصسل على الرقم
0674040596
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لن الغياب
^ إابتعد عن الغياب ،أ
ي -ؤوث -ر ع -ل -ى مسس -ت -واك وي-ق-ل-ل م-ن
–صسيلك العلمي.
^ أاسس-أا‹ م-ع-ل-م-تك ف-ي-م-ا يصس-عب
ع- -ل- -يك ف- -ه- -م- -ه م- -ن دروسس وح- -ل
للواجبات.

راسس؟

ـــــــــــ
ـــــــــــ

لنك سس-ت-درك ب-أان
ع -زي -زي ال -ت -ل-م-ي-ذ أ
ال - -ك - -ث Òم - -ن حّ- -راسس اŸدارسس أا‚ب- -وا
خÒة أابناء الوطن  ..فهيا معي لنقدم
–ية احÎام لكل حّراسس اŸدارسس عÈ
ك-ل ولي-ات ب-ل-دن-ا ال-غ-ا‹ ول-ن-ق-ول لهم
بصس -وت واح -د «ن-ح-ب-ك-م ج-دا ودم-ت-م ‘
خدمة الوطن و‘ خدمة جيل الغد».

بقلم أمينة جابالله

هيا معنا يا أأطفال

H
h
º°SGE

h

≈æ©e

لسس-م-اء ال-ع-رب-ي-ة
^ بسس -م-ة :بسس -م -ة أاو بسس -م -ا م -ن أاج -م -ل ا أ
لصسيلة .هو اسسم علم مؤونث Ãعنى إانفتاح وانفراج الشسفتÚ
ا أ
للتبسسم فقط ،وليسس الضسحك دون إاصسدار الصسوت تعبًÒا عن
السسرور والفرح.
لْي-د وه-وال-ق-وة.
^ إاي- -اد :اسس -م ع -ل -م م -ذك -ر ع -رب -ي ،م-ن ا َ أ
واŸع -ن -ى :م-ا أاُuي-د الشس-يُء ب-ه ،م-ا ي-قs-وم ب-ه م-ن ج-ان-ب-ي-ه ،ف-ه-م-ا
إايادان ،وكل ما َيقي ،وإاياد ا÷يشس اŸيمنة واŸيسسرة ،واَْŸعقل،
السس ،Îا÷بل ا◊صس ،Úصساحب القوة.

طمار يقف على مششاريع
قطاع السشكن بتيارت

تقدم مشساريع القطاع.

يقوم
ال -ي -وم وزي-ر
السسكن
والعمران
عبد الوحيد
طمار
بزيارة عمل
إا ¤ولي- - - - -ة
تيارت،
ح -يث ي -ق-ف
ع- -ل- -ى م- -دى

بن مسشعود يششرف على إاحياء
اليوم العاŸي للسشياحة

يشسرف
وزير
السسياحة
والصسناعة
التقليدية
ع -ب -د ال-ق-ادر
ب -ن مسس -ع -ود،
ال- -ي -وم ع -ل -ى
مراسسم
إاح-ي-اء ال-ي-وم
العاŸي
ل- -لسس -ي -اح -ة –ت شس -ع -ار ““السس -ي -اح -ة
وال- -ت- -ح- -ول ال- -رق- -م -ي““ ،وذلك ع -ل -ى
السس -اع -ة ال -ت -اسس -ع-ة صس-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
ا÷زائر.

زرواطي ‘ زيارة عمل
إا ¤وهران
تقوم
اليوم
وزيرة
البيئة
والطاقات
اŸتجددة
فاطمة
الزهراء
زرواطي،
بزيارة
عمل
وتفقد إا ¤ولية وهران.

“ديد فÎة
التسشجيÓت بكافة
مؤوسشسشات التكوين
والتعليم اŸهنيÚ
تعلم وزارة التكوين والتعليم
اŸه- - - -ن- - - -ي ،Úع - - -ن “دي - - -د فÎة
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ب -ك -اف -ة م-ؤوسسسس-ات
التكوين اŸهني والتعليم اŸهنيÚ
ع ÈالÎاب الوطني إا ¤غاية 30
سس - -ب - -ت - -م Èا÷اري .ي- -أات- -ي ه- -ذا
لج- -راء ب- -ه- -دف “ك Úج -م -ي -ع
ا إ
الشس -ب -اب وط -ال -ب -ي ال -ت-ك-وي-ن م-ن
لل- -ت- -ح- -اق Ãؤوسسسس- -ات وم- -راك -ز
ا إ
ال -ت -ك -وي -ن و“ك -ي -ن -ه -م م-ن إا“ام
إاجراءات التسسجيل.
وÁن -ح ال -ق -ط -اع ف -رصس -ة ل -ك-ل
الطلبة الذين  ⁄يحالفهم ا◊ظ
‘ إام-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادتي البكالوريا
Óسستفادة من
والتعليم اŸتوسسط ل إ
تكوين Ãراكز التكوين واŸعاهد
ال-وط-ن-ي-ة اŸت-خصسصسة ‘ التكوين
لك-تسس-اب م-هارات مهنية،
اŸه-ن-ي إ
وا◊صسول على شسهادة تسسمح لهم
لن - -دم - -اج ‘ ع - -ا ⁄الشس - -غ- -ل،
ب - -ا إ
وتتيح لهم فرصسة ا◊صسول على
ت- -أاه- -ي- -ل م- -ه- -ن- -ي وتسس- -ه- -ل ل- -ه- -م
اŸسس - - -اه - - -م - - -ة ‘ ال - - -ت - - -ن- - -م- - -ي- - -ة
لق -تصس -ادي -ة
لج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وا إ
ا إ
لبÓدنا.

الخميسس  ٢٧سسبتم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ١٧محرم  ١٤٤٠هـ

كعوان ‘ زيارة عمل
إا ¤قسشنطينة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

يقوم
وزير
التصسال
جمال
كعوان
اليوم
بزيارة
عمل
وتفقد
إا¤
ولية قسسنطينة  ،حيث يشسارك
‘ الذكرى  55لتأاسسيسس جريدة
““النصسر““.

1٧٧55

زيتو Êيششرف على إاحياء ذكرى اسشتششهاد
البطل احمد حاج حمدي
يشس -رف وزي -ر اÛاه -دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و Êه-ذا السس-بت  29سس-ب-ت-م Èا÷اري ،
بزيارة عمل وتفقد ا ¤اŸدية حيث يشسرف على إاحياء الذكرى  58لسستشسهاد
البطل احمد حاج حمدي اŸدعو أارسسÓن.

أاسش
برمجئلة ششفوية باÛلسس الششعبي الوطني

اÛلس
س الشسعبي الوطني صسباح
اليوم ابتداء من السساعة
 10:00صس-ب-ا
ح
ا
،
ج
ل
س
س
ة
ع
ل-ن-ي-ة ل -أ
Óسس-ئ-
ل
ة
ا
ل
ش
س
ف
و
ي
ة
م
و
ج
ه
ة
إ
ا
¤
وزراء ال -داخ -
ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -
ة
و
ا
ل
ت
ه
ي
ئ
ة
ا
ل
ع
م
ر
ا
ن
ي
ة،
واŸالية والط
اقة والشسؤوون الدينية وا
أ
ل
و
ق
ا
ف
و
ا
ل
Î
ب
ي
ة
ا
ل
و
ط
ن
ي
ووزير ا أ
ة
لشسغال العمومي
ة والنقل واŸوارد اŸائية.

اŸؤو“ر الوطني الثاÊ
÷بهة اŸسشتقبل

ي-ن-ظ-م ح-زب
 28و 29سس ج-ب-ه-ة اŸسستقبل يومي
 - -ب - -ال -وط -ن-ي ال-ث-ا ت - -م Èا÷اري اŸؤو“ر
Êا
ل
ع
ا
د
ي
ل
ل
ح-زب وذلك
ع -ل -ى السس -اع -ة ال
ت
ا
س
س
ع
ة
و
ال-نصس-ف
ص
س
ب
ا
ح
ا
ب
ا
Ÿ
لل
د
ر
س
س
ة
ا
ل
ع
ل-ي-ا
فندقة بع Úالبنيان.

حن
ون تششرف على اجتماع اÛلسس
الوطني لتنسشيقية ا◊زب

تقدم ا أ
لمينة
العامة ◊زب العمال
ل -وي -زة ح -ن
و
ن
غ
دا ا÷م -ع -ة ،ت -ق-ري-را
اف -ت -ت -اح -ي -ا Ãن -اس
س -ب-ة اج-ت-م-اع اÛلسس
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-نسس-ي-
ق-ية الوطنية Ÿنظمة
الشس- -ب- -اب م- -ن أاج-
ل ال- -ث- -ورة ال -ت -اب -ع -ةل - - -ل - - -ح - - -زب ،وذ
ل
ك Ãق - - -ره اŸرك - - -زي
با◊راشس على ال
سساعة  10:00صسباحا.

باركي تششرف على انطÓق
السشنة ا÷ديدة من بسشكرة
تشسرف
رئ-يسسة جمعية
““اق -رأا““ السس -ي-دة
ع-ائشس-ة ب-ارك-ي
يوم  02أاكتوبر
ال-داخ-ل ،ع-لى
النطÓقة
الرسسمية رسسي للسسنة ا÷ديدة،
للدخول اŸد
ل- -نشس- -اط- -ات بشس Òب- -ن
وذلك ب - -ق- -اع- -ة ا
ة بسس -ك -رة ،اب -ت -داء م-ن
ال -ن -اصس -ر ب -ولي -
لسساعة  09:00صسباحا.
ا

سشا
ح
ل
ي
ي
ن
ش
ش
ط
ا
ل
ن
د
و
ال-ت-يحش-سارف األم Úالعام ◊ ة الوطنية للحزب

زب
ل -ف
ال-وط-ني ا
ع- -ب- -د ال- -ق -ادر سس -ا ÷مهوري
ح-
ال- -ن -دوة ال -وط -ن -ي  -ل -ي ،ع -ل -ى
ة
ل
ا
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Ó
ث
ي
ا
أ
و
خ
ا م-واق-ف ا◊زب م-ن  Òلـ 2018
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””‘جازي ”” Œتمع مع ششركائها من  48ولية للتحدث عن األداء التجاري

مبادرة ودية دع
ت ““جازي““ اول امسس ‘ فندق مÒكور ‘
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة شس-
رك-اءه-ا م-ن م-وزع-ي ا÷م-لة ‘ الوليات
الثما Êوا أ
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...ويششارك ‘ الحتفال
بالذكرى  13للمصشا◊ة
الوطنية بع Úالدفلى
اح -ت -ف-ال ب-ال-ذك-رى Ÿ 13يثاق
السسلم واŸصسا◊ة ،يشسارك وزير
التصسال جمال كعوان ‘ برنامج
ثري أاعدته إاذاعة ع Úالدفلى
ا÷هوية.
خ Ó- -ل ه - -ذا الÈن- -ام- -ج ال- -ذي
يÎاسس-ه ك-ع-وان ،ت-ن-ظم باŸناسسبة
ندوة علمية بعنوان «:من السسلم
واŸصسا◊ة ا ¤التنمية اŸتعددة
لبعاد““.
ا أ

عيسشى يششرف على
افتتاح اŸوسشم الثقا‘
يشسرف
وزير
الشسؤوون
الدينية
لوقاف
وا أ
ﬁمد
عيسسى
ب -ع-د غ-د
السسبت،
ع -ل -ى اف -ت -ت-اح اŸوسس-م ال-ث-ق-ا‘
 2019/2018وذلك Ãن-اسس-ب-ة
ال -ذك -رى  13ل-ل-مصسادقة على
م - -ي - -ث - -اق السس - -ل- -م واŸصس- -ا◊ة
الوطنية وكذا الندوة الرابعة
لسسÓ-م-ي،
ل -ل -م -رك -ز ال -ث -ق-ا‘ ا إ
ع -ل -ى السس -اع-ة  10:00صسباحا
لمام.
بدار ا إ

الطبعة الثالثة
للصشالون الدو‹
لسشÎجاع وترششيد
النفايات ””روفاد””

سسيتم تنظيم اŸعرضس الدو‹
لسسÎج-اع وت-رشس-ي-د ال-نفايات ‘
إ
طبعته الثالثة ‘ ،الفÎة اŸمتدة
ب 8 Ú- - -و 11أاك-ت-وب-ر ال-داخ-ل،
ب- -ا÷ن- -اح ““سس““ ب- -قصس- -ر اŸع -ارضس
الصسنوبر البحري.

ﬁاضشرة حول ترجمة
اÛموعة القصشصشية
آلسشيا جبار إا ¤العربية
ب -رم -ج م -ق -ه -ى ال -ل -غ -ات وال -ث-ق-اف-ات
““م - -اكسس - -ي ل - -غ- -ات““ وم- -رك- -ز ال- -ف- -ن- -ون
والثقافة ،السسبت بقصسر رؤوسساء البحر
اب- - -ت- - -داء م - -ن  14:00ب- -ع -د ال -زوال،
ﬁاضسرة حول الÎجمة إا ¤العربية
للمجموعة القصسصسية ““نسساء ا÷زائر
لسسيا جبار.
‘ شسققهن““ آ
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مواقيت
الصصلة

^ ٢٧سص- -ب- -ت- -م : ١٩5٨ ÈاعÎفت
أان- - -دون- - -يسص- - -ي - -ا ب - -ا◊ك - -وم - -ة اŸؤوق - -ت - -ة
للجمهورية ا÷زائرية.
^ ٢٧سصبتم : ١٩5٩ Èبن يوسصف بن خدة
وزي -ر الشص -ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ا◊ك-وم-ة
اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية يقود وفدا
‘ زيارة للصص.Ú
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””أاريدو”” تكافئ الفائزين ‘ الطبعة الثانية عشصرة Ÿسصابقة ””‚مة اإ’عÓم ””
@ ””الشصعب”” تتحصصل على ا÷ائزة الثالثة

 ٢٤°ا÷زائر

٢٧°

 ٢5°وهران

الثمن  ١٠دج

1٧٧55

بحضصور شصخصصيات ووزراء يتقدمهم كعوان

 ٢٤°ا÷زائر

 ٢6°وهران

٢٩°

france prix 1

تزامنا وافتتاح السصنة الدراسصية

الفريق أاحمد ڤايد صصالح يدشصن اŸدرسصة العليا
العسصكرية لإÓعÓم وا’تصصال
الشصعب  -تزإمنا وإفتتاح
إلسشنة إلدرإسشية ،2019-2018
يشش -رف إل -ف-ري-ق أإح-م-د ڤ-اي-د
صش- -ال- -ح ،ن- -ائب وزي -ر إل -دف -اع
إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،إليوم ،على
م -رإسش -م إل -ت -دشش Úإل -رسش -م -ي
ل -ل-م-درسش-ة إل-ع-ل-ي-ا إل-عسش-ك-ري-ة
Óع Ó-م وإلتصش -ال بسش -ي -دي
ل -إ
ف -رج ب -ال -ن -اح -ي -ة إل -عسش -ك -ري-ة
إألو.¤جاء هذإ ‘ بيان وزإرة
إل - -دف - -اع إل - -وط - -ن - -ي ت - -ل- -قت
““إلششعب““ نسشخة منه.

مواصصلة لعملية مكافحة ا’رهاب وا÷رÁة

ا÷يشش يدمر ﬂ 3ابئ لÓرهابي ،Úيوقف مهربا
ويحجز ﬂدرات

أاع -ل -ن م -ت -ع -ام -ل ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال
““أاري- -دو““ ع- -ن أاسص- -م- -اء ال- -ف -ائ -زي -ن ‘
ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان -ي-ة عشص-رة Ÿسص-اب-ق-ة
لعلم ‘ حفل كب Òلتسصليم
‚مة ل إ
ا÷وائز حيث نالت جريدة ““الشصعب““
ا÷ائ-زة ال-ث-ال-ث-ة ” ،خ-لل-ه ت-كرË
الفقيدين ابراهيم إابراهيمي ويزيد
ايت حمادوشش.

صصونيا طبة

ششهد حفل توزيع إ÷وإئز للصشحفيÚ
إŸتفوق ‘ ÚإŸسشابقة حضشور ششخصشيات
رسش -م -ي -ة و وزرإء ،ب -ي -ن -ه -م وزي-ر إلتصش-ال
ج -م-ال ك-ع-وإن ووزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ع-ز إل-دي-ن
م- -ي- -ه- -وب- -ي ووزي- -رة إل -ب -ي -ئ -ة وإل -ط -اق -ات
إŸتجددة فاطمة إلزهرإء زروإطي وكذإ
‡ث -ل Úع -ن ه -ي -ئ -ات ع -م -وم -ي -ة شش-ري-ك-ة
ومسش- -ؤوول Úوإل -ع -دي -د م -ن إلضش -ي -وف م -ن
إلعائلة إلصشحفية.

إف -ت -ت -ح إ◊ف -ل إل-ذي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه
باŸركز إلدو‹ للمؤو“رإت عبد إللطيف
رحال بدقيقة صشمت ترحما على أإروإح
إلصش -ح -ف -ي ÚإŸت-وف Úم-ت-ب-وع-ة ب-ال-نشش-ي-د
إلوطني،قبل تكر ËإإلعÓمي وإ÷امعي
وإŸدإف -ع ع -ن ح -ري -ة إل -ت -ع -ب Òوُم -ؤوسشسش
إŸدرسشة إلوطنية إلعليا للصشحافة وعلوم
إلعÓ- -م إŸرح- -وم إل- -دك- -ت- -ور إإب- -رإه- -ي -م
برإهيمي ،وكذإ إŸنششط وإŸنتج إإلذإعي
‘ إل -ق -ن -اة إل -ث -ال -ث -ة ،إŸرح-وم ي-زي-د أإيت
ح -م -ادوشش ،ع -رف -ان -ا ب -إارإدت -ه وإل -ت -زإم-ه
إŸتوإصشل ‘ ترقية إلثقافة وإلششباب.
ع-ن-د تسش-ل-ي-م إ÷وإئ-ز ل-ل-ف-ائ-زين ،أإثنت
÷نة إلتحكيم للمسشابقة ‘ طبعة ،2018
إل- -ت- -ي ت- -رأإسش- -ه- -ا إÿب ÒإŸا‹ وإل- -وزي- -ر
إألسشبق عبد إلرحمان بن خالفة وإŸتكونة
من كبار إلعÓم ‘ Úإ÷زإئر وخÈإء ‘
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات إإلعÓ-م وإلتصش-ال ،وه-م
إلسش -ي -دة أإم-ي-ن-ة دب-اشش وزه-ي-ة ب-ن ع-روسش
وجميلة برإهيمي وﬁمد ششلوشش وعبد

جهد يثمن

فنيدسس بن بلة
فرحة عارمة عمت مسشؤوو‹ وطاقم –رير وعمال جريدة ““إلششعب““ بنيل إلزميلة
فاطمة إلزهرإء طبة إŸدعوة ““صشونية““ إإحدى جوإئز ““‚مة إإلعÓم ‘ طبعتها ، 12
إلتي عودتنا ““إوريدو““ على تنظيمها جاعلة منها سشنة حميدة .وجرت هذه إŸرة ‘
إحتفائية إسشتثنائية سشهرة إلثÓثاء باŸركز إلدو‹ للمؤو“رإت بحضشور ‚وم إإلعÓم
وششخصشيات دونت إسشمها بأاحرف من ذهب ‘ معÎك إلتصشال إŸتطور بسشرعة إلÈق
فارضشا –ديات مهنية تسشتدعي إلتسشلح بأابجدياتها ‘ عا ⁄إلقرية إلوإحد إلششفاف.
إنتزعت صشونية ثالث جائزة ‘ مسشابقة ‚مة إلتي ظلت تششارك فيها ب Óإنقطاع
منذ إإقرإرها بريبورتاج جدير بالتوقف عنده ومنحه حقه من إلتحليل  ،عنوإنه““ عودة
دإء بوحمرون با÷زإئر يخلف حالة من إلرعب لدى إŸوإطن ÚوإŸسشؤوول..Úإ◊كومة
تسشتنجد بالتكنولوجيا إ◊ديثة للقضشاء على إلوباء““.وهو موضشوع إهتمت به إلصشحفية
ومنحته إلعناية إلقصشوى Ÿا يحمله من خطر على إلصشحة إلعمومية إلتي إختصشت فيها
صشونية وظلت وفية للكتابة عن كل جديد ‘ إلقطاع ضشمن صشفحة أإسشبوعية تصشدر كل
إثن.Ú
عن هذه إلتتويج ‘ ظل منافسشة ﬁتدمة من أإقÓم أإبدعت ‘ فنيات إلكتابة
إلصش-ح-ف-ي-ة  ،ت-ن-وعت ›الت-ه-ا مضش-ام-ي-ن-ه-ا وأإن-وإع-ه-ا وتصش-ن-ي-ف-ات-ه-ا إŸك-توبة ،إلثÒية
وإلسش -م-ع-ي-ة إل-بصش-ري-ة إإضش-اف-ة إإ ¤إل-رق-م-ي-ة إل-ت-ي دخ-لت ع-ل-ى إÿط وف-رضشت ق-ان-ون-ه-ا
وششروطها  ،قالت إلزميلة صشونية بلغة إلتوإضشع وإلسشهل إŸمتنع ،أإن إلتكر Ëهذإ هو
تكر Ëجريدة““ إلششعب““ إلتي منحت ‹ ولزمÓئي إلفرصشة إن أإششارك بانتظام ‘ هذه
إŸسشابقة ومسشابقات أإخرى ما إنفكت إلرئيسشة إŸديرة إلعامة إلسشيدة أإمينة دباشش ،
توجهنا وتششجعنا على إقتحامها ب Óتردد.
وبحسشب صشونية  ،فان إلعناية إلتي تتلقاها بجريدة ““إلششعب““ وطاقمها ومرإفقتها ‘
تأادية إإلعÓم إŸوضشوعي إلنزيه إŸتسشم بروح إŸسشؤوولية ونقاء إلضشم ÒوأإخÓقيات
إŸهنة ،زإدها إإرإدة ومثابرة ‘ تقد Ëما ترإه أإحسشن Ÿسشابقات ‚مة إلتي وإن  ⁄تنل
جوإئز ‘ مششاركات عديدة سشابقة فيها ⁄ ،تتوقف وتسشقط ‘ بحر إلياسش ،لكن
إسشتمرت على نفسش إŸنوإل مضشاعفة إ÷هد منوعة إألسشلوب ﬂتارة أإهم إŸوإضشيع
حتى نالت إ÷ائزة إ◊لم سشهرة إلثÓثاء .وهي جائزة ترإها ﬁطة ﬁفزة لتتويجات
أإخرى مسشتقب.Ó

إل-وه-اب ج-اك-ون وي-اسش Úرح-م-ون،ب-نوعية
إألع - -م- -ال إلصش- -ح- -ف- -ي- -ة إل- -ت- -ي ق- -دم- -ه- -ا
إŸششاركون فيما –فظت إللجنة عن منح
إ÷ائ -زت Úإألو ¤وإل-ث-ان-ي-ة ل-ف-ئ-ة رسش-ام-ي
إلكاريكاتور.
و” إختيار  13فائزإ من أإصشل 106
صشحفي ششاركوإ ‘ مسشابقة ‚مة إإلعÓم
عن ﬂتلف إلفئات ،حيث عادت إ÷ائزة
إلو ¤من فئة إلصشحافة إŸكتوبة إلعامة
وإŸت- -خصشصش- -ة ل- -لصش- -ح- -ف- -ي مصش- -ط- -ف -ى
بسشطامي جريدة إ Èÿوإلثانية إإ ¤فيصشل
ششيبا Êجريدة إلفجر  ،وإ÷ائزة إلثالثة
فازت بها زهرة كفان من جريدة
la nouvelle republique
أإما عن فئة إإلعÓم إللكÎو، Êفقد
فاز با÷ائزة إألو ¤إلصشحفي وليد بورزإح
من وكالة إألنباء وإ÷ائزة إلثانية عادت
إإ ¤نادية سشليما Êمن إلششروق إونÓين
وإ÷ائ- -زة إل- -ث- -ال- -ث- -ة ع- -ادت إإ ¤ف -اط -م -ة
إل - -زه - -رإء ط - -ب- -ة م- -ن ج- -ري- -دة إلشش- -عب،
ب- -اإلضش- -اف -ة إإ 3 ¤ف -ائ -زي-ن م-ن إإلن-ت-اج
إلتلفزيو Êوإإلذإعي وفائز وإحد من فئة
إلرسشومات إلصشحفية .
وإإضش- - -اف - -ة إإ ¤إل - -درع إŸق - -دم ل - -ه - -م
وإلعÎإف بنوعية عملهم إلصشحفي من
خÓ- -ل ه- -ذه إ÷ائ -زة إŸرم -وق -ة ،حصش -ل
إل -ف -ائ -زون ع -ل -ى م -ك-اف-آات م-ال-ي-ة ق-ي-م-ة،
إ÷ائ - -زة إألو ¤ق - -دره- -ا  500 000دج،
وإ÷ائزة إلثانية  300 000دج ،أإما إ÷ائزة
إلثالثة قيمتها  200 000دج.
من جهته إكد إŸدير إلعام ““لريدو
““عبد إللطيف حمد دفع إلله إن مسشابقة
‚م- -ة إإلعÓ- -م ،إل -ت -ي ت -ك -اف -ئ إŸوإهب
إلصشحفية إ÷زإئرية منذ سشنوإت فرصشة
إلبرإز ثرإء إŸششهد إإلعÓمي إ÷زإئري
وإإلمكانات إلوإعدة للصشحافة إ÷زإئرية،
إلتي أإصشبحت مثال لÓحÎإفية وإللتزإم
منوها بالعمال إلصشحفية إŸتميزة إÁانا
منها بالدور إلكب Òإلذي تلعبه إلصشحافة
وإإلع Ó- - -م ‘ ت - - -ط - - -ور ورق - - -ي إلشش- - -عب
إ÷زإئري.
وإعت Èمسشابقة ‚مة إإلعÓم موعدإ
هاما ومتميزإ للتقاسشم وإÓŸقاة للعائلة
إل -ك -بÒة ل -لصش-ح-اف-ة إ÷زإئ-ري-ة ‘ أإج-وإء
حميمية وفرصشة إلبرإز موإهب وكفاءإت
إلصش - - -ح - - -ف- - -ي ÚمششÒإ إإ ¤دور إلعÓ- - -م
إ÷زإئري ‘ تنمية إلثقافة وإلوعي ونقل
إلرسشالة إلهادفة بصشدق وموضشوعية .
ك- -م -ا نشش -ط إ÷انب إل -ف -ن -ي ل -لسش -ه -رة
عششرون عازف من إألوركسشÎإ إلسشمفونية
إ÷زإئرية بقيادة إŸايسشÎو إلعاŸي أإمÚ
قويدر ،إلذي إمتع إ◊ضشور Ãقطوعات
موسشيقية كÓسشيكية جزإئرية وعاŸية.

الشصعب  ‘ -إإطار مكافحة إإلرهاب وإإثر عملية بحث و“ششيط بتيبازة/ن.ع ،1.كششفت
ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي،إمسش ،ثÓثة (ﬂ )03ابئ للجماعات إإلرهابية.
كما أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،بالوإدي/ن.ع ،4.مهربا كان على م Ïششاحنة
ُمحملة بـ( )31,36قنطارإ من ورق إلتبغ“.ت إلعملية ‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإوق -ف ع -ن -اصش-ر إل-درك شش-خصش )02( Úب-ح-وزت-ه-م-ا ب-ن-دقيتي ( )02صش-ي-د
با÷لفة/ن.ع ‘ ،1.ح Úأإوقفوإ ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرإت وضشبطوإ ( )5621قرصش مهلوسش بكل
من قاŸة وأإم إلبوإقي/ن.ع.5.

اشصهـــــــار

الشصعب ٢٠١٨/٠٩/٢٧

إلششعب PUB

