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إاّتفاقية ب Úوزارتي
التّكوين اŸهني
والسشياحة

–ت ال- -رع- -اي- -ة السش- -ام- -ي- -ة ل- -رئ- -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ،يشش -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن
الطيب زيتو Êعلى إاحياء الذكرى 57
ليوم الهجرة اŸصشادف لـ  17أاكتوبر– ،ت
شش -ع -ار « 17أاك- -ت- -وب- -ر ال- -ف -دى ودرسش ‘
ال-ب-ط-ول-ة» ،وذلك ب-و’ي-ة ال-بيضش يومي
 16و  17أاكتوبر .2018

بوعزغي يÎأاسس يوما
تقنيا حول تنمية اŸششاتل

17767

يشش - -رف ال - -ي - -وم وزي - -ر ال - -ت - -ك- -وي- -ن
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -يﬁ Úم -د م -ب-ارك-ي،
Ãع -ي -ة وزي -ر السش -ي -اح-ة و الصش-ن-اع-ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسش-ع-ود
بحضشور عدد من أاعضشاء ا◊كومة ،على مراسشم حفل توقيع اتفاقية إاطار ب Úالوزارت ،Úبهدف إانششاء ششعب امتياز
للتكوين ‘ مهن الفندقة ،السشياحة وا◊مامات اŸعدنية واŸدرسشة الوطنية العليا للسشياحة ،وذلك بفندق مزافران –
زرالدة ابتداء من السشاعة  08:30سشا.

السشباق النسشوي السشابع ضشد
سشرطان الثدي

يÎأاسش ال- - -ي- - -وم وزي - -ر ال - -ف - -لح - -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د البحري
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وع-زغ-يÃ ،ق-ر ال-وزارة
ب - -دءا م - -ن السش - -اع - -ة  09:00صشباحا،
أاشش -غ -ال ال -ي -وم ال -ت -ق -ن-ي ح-ول ت-ن-م-ي-ة
اŸشش- -ات- -ل ،ال- -ذي ي- -ن- -ظ- -م –ت شش- -ع -ار
«اŸششتلةﬁ :رك التنمية الزراعية».

›مع تثم ÚاŸنتجات الفÓحية
‘ األيام ا÷زائرية بفرنسشا
‘ إاط- -ار الشش- -راك- -ة ب Úال- -ق- -نصش- -ل- -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ب -وردو وم -ن-ط-ق-ة اك-ي-ت-ان
ا÷ديدة ،وغرفة التجارة والصشناعة ‘
ب -وردو ام -ي -ت -ان ،يشش -ارك ›م -ع ت -ث-مÚ
اŸنتجات الفلحية منذ أامسش وا ¤غاية
’يام ا÷زائرية،
السشبت  13أاكتوبر ‘ ،ا أ
وذلك ب- -غ -رف -ة ال -ت -ج -ارة والصش -ن -اع -ة ‘
بوردو جÒوند بفرنسشا.

ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي -ة ا أ
’م -ل Ãرك-ز ب-ي-ار
وماري كوري Ÿسشا
ب- - -رع- - -اي - -ة و عدة مرضشى السشرطان
زار
ة
ا
ل
ص
ش - -ح - -ة والسش - -ك - -ان
وإاصشلح اŸسشتشش
ف
ي
ا
ت
،
ا
ل
سشباق النسشوي
السشابع ضشد سشرطا
أاك -ت -وب -ر ال -ور ن الثدي ضشمن حملة
دي Ÿ
ك -اف -ح-ة ه-ذا اŸرضش،
وذلك ي -وم ا÷م -ع-
ة
2
 1أاك-توبر ا÷اري
Ãركب ﬁم -د ب -و
 09:00صشباحا ضش -ي-اف ع-ل-ى السش-اع-ة
.

األيام العلمية الرابعة حول
السشرطان باŸسشتششفى
العسشكري للبليدة
لورام
ت-ن-ظ-م اŸصش-ل-حة الطبية ل أ
السشرطانية Ÿركز مكافحة السشرطان
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ه-ذا السش-بت ب-اŸسش-تشش-ف-ى
العسشكري بالو’ية ،الطبعة الرابعة
ليام العلمية التي تتناول موضشوع
ل أ
’ورام السش- - -رط - -ان - -ي - -ة ‘ ا÷ه - -از
«ا أ
الهضشمي» ،وذلك على السشاعة 8:30
صشباحا.

ت - - -ن - - -ظ - - -م وزارة ال- - -داخ- - -ل- - -ي- - -ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ه -ي -ئ -ة
ال-ع-م-ران-ي-ة– ،ت الرعاية السشامية
ل - -رئ - -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة ،اŸل- -ت- -ق- -ى
ال- -وط- -ن- -ي ح- -ول ت- -ه- -ي- -ئ -ة اŸن -اط -ق
ا◊دودية وتنميتها ،يومي  13و14
أاك - -ت- -وب- -ر ا÷اري ب- -اŸرك- -ز ال- -دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال.

ي-نشش-ط الÈوف-
يسش-ور ع-ب-د ال-رح-م-ان م-بتول يوم 15
أاك-ت-وب-ر ا÷اري ن
د
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م
ت
ب
وع-ة ب-ن-ق-اشش ح-ول ت-ق-ريب
الدولة من اŸوا
ط
ن
،
م
ن
ج
ا
م
ع
ا
ت
ﬁلية اتكالية إا¤
ج -م -اع -ات ﬁل -ي -
ة ذات م -ب -ادرة ،و ذلك Ãق -ر ب-ل-دي-ة
وهران بحضشور ال
س
ش
ل
طات اÙلية واŸنتخب Úا ¤جانب
اÛتمع اŸد ،Êح
ي
ث
ي
ج
ي
ب
اÿب Òعن تسشاؤو’ت حول
اŸشش -روع ال -ت -م -ه -
ي
د
ي
ل
ق
ا
ن
و
ن
ا
Ÿ
ا
ل
ي-ة  ‘ 2019ضش - -وء
م-ؤوشش-رات أاسش-ع-ار ال-ن-ف-
ط ،ويسش-ت-ع-رضش رؤوي-ت-ه ل-ل-م-ح-اور ا إ
’سشÎات-ي-ج-ية للمرحلة
2018
 ،2030/2020/كما يعرضش حواراته ا
لدولية التي قدمها لصشحف «هÒالد
تريب
ي
و
ن
ا
أ
’
م
ر
ي
ك
ي
ة
»
‘
م
رت Úوافريكا بريسش.

موبيليسس ُتدعّم اÿضشر ‘ «كان »2018
يشش -ج -ع م -وب -ي-ل-يسش ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،عشش-ي-ة اŸواج-ه-ة اŸزدوج-ة أام-ام
منتخب البن ‘ ،Úإاطار ا÷ولت Úالثالثة و الرابعة لتصشفيات كأاسش أا·
إاف-ريقيا  2019اŸق-ررة ب-ال-ك-امÒون ،ح-يث سش-ي-ل-عب ال-فريق الوطني ،يوم
ا÷معة  12أاكتوبر على السشاعة  ،20:45ثالث مبارياته الرسشمية أامام
منتخب السشناجب البينيني Ãلعب مصشطفى تششاكر ،بالبليدة .ليتّوجه
اÿضش -ر ب -ع -ده -ا ÿوضش م -ب -اراة ال-ع-ودة ،وال-راب-ع-ة م-ن ال-تصش-ف-ي-ات ،ي-وم
الثلثاء  16أاكتوبرعلى السشاعة  16:00بـ كوتونو.
وع-ل-ي-ه ،و حسشب ن-ت-ائ-ج ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-تصش-ف-ي-ات ،ي-ت-ق-اسشم كل من
ال-ف-ري-ق ا÷زائ-ري وال-ب-ن-ي-ن-ي رأاسش اÛم-وع-ة «د» ب-أارب-ع ن-ق-اط ،ح-يث تعادل
الفريق الوطني مع نظÒه الغامبي (1ـ ‘ )1ح Úتعادل البنِÚسشلًبا أامام التوغو (0ـ.)0
’ثنتي عششرة ( )12وكذا أاحسشن
لتتأاهل بذلك للمرحلة النهائية لكأاسش أا· إافريقيا  ،2019كل الفرق اŸتصشدرة للمجموعات ا إ
الفرق الثلثة الثانية.
موبيليسش ،الششريك الرسشمي للفيدرالية ا÷زائرية لكرة القدم و للمنتخب الوطني لكرة القدم ،يبقى وفيا ’لتزاماته حيال
مرافقة وتششجيع اÿضشر ،مهما كان اŸوعد الرياضشي ومكانه.
حظ موفق وسشعيد للفنك!
دزاير بلدنا و اÿضشرة ديالنا!
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ولد عباسس يÎأاسس لقاء
للمنتخب Úبالبويرة

اŸلتقى الوطني حول تهيئة
اŸناطق ا◊دودية وتنميتها

مبتول ينششط ندوة بوهران

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

‘ إاطار النششاطات ا›ÈŸة على
ه - -امشش اŸع - -رضش ال- -دو‹ ل- -ل- -ع- -ت- -اد
ال- -ف- -لح- -ي ،ي- -ف- -ت- -ت- -ح ال- -ي -وم وزي -ر
ال- -ت- -ج- -ارة سش -ع -ي -د ج -لب ،م -ن -ت -دى
«اÿضش - -ر وال - -ف - -واك - -ه» وذلك Ãق- -ر
الشش- -رك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -م -ع -ارضش
والتصشدير «صشافكسش» ،على السشاعة
 10:00صشباحا.

زرالدة –تضشن البطولة
العسشكرية للكاراتي

ت- -نّ- -ظ- -م ال- -ب- -ط- -ول- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
ال - -عسش - -ك- -ري- -ة ل- -ل- -ك- -ارات- -ي ي- -وم 15
أاكتوبر ،2018ب - -اŸدرسش - -ة ال - -ع - -ل - -ي - -ا
للدرك الوطني بزرالدة إابتداء من
السشاعة  08:30صشباحا.

انطÓق موسشم تدريسس األمازيغية

سش- -ي -ن -ط -ل -ق رسش -م -ي -ا اŸوسش -م ا÷دي -د
’م -ازي -غ -ي -ة ل -ف -ئ-ة
اÿاصش ب -ت -دريسش ا أ
ال- -ك -ب -ار ،وذلك ي -وم السش -بت  13أاكتوبر
’م -ي -ة
Ãق- -ر ال- -دي- -وان ال- -وط -ن -ي Ùو ا أ
وت- - -ع- - -ل - -ي - -م ال - -ك - -ب - -ار بشش - -ارع ال - -بششÒ
’بيار على السشاعة 10:00
’براهيمي ا أ
ا إ
صشباحا.

ﬁاضشرة حول تدريسس
اللغة الÎكية

ي -ن -ظ -م م -ق -ه -ى ال -ل -غ-ات وال-ث-ق-اف-ات،
«ماكسشي لغات » ومركز الفنون والثقافة
ب -قصش -ر رؤوسش -اء ال-ب-ح-ر(حصش-ن  ،)23ي- -وم
السشبت  13أاكتوبر ﬁ 2018اضشرة حول»
ت- -دريسش ال- -ل- -غ -ة الÎك -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر»
سشيقدمها الÈوفيسشور ششكيب بن عفري،
رئ- - -يسش قسش- - -م ال- - -ل- - -غ- - -ات الشش- - -رق- - -ي - -ة
والسش-لف-ي-ة ب-ج-ام-عة ا÷زائر  ،2وذل -ك
باŸركز ابتداء من السشاعة  14:00بعد
الظهر.

–ضشÒا ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -ت- -ج- -دي -د
’م - -ة،
’عضش - -اء ›لسش ا أ
ال- - -نصش- - -ف- - -ي أ
’م Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه -ة
يشش- -رف ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ج-م-ال ولد عباسش،
السشبت  13أاكتوبر على السشاعة 10:00
صش - -ب- -اح- -ا ب- -اŸسش- -رح ا÷ه- -وي «حسش- -ان
ال-عسش-ك-ري» ب-ال-ب-وي-رة ،ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات
اللقاء ا÷هوي Ÿنتخبي و’يات تيزي
وزو وبجاية وبومرداسش.

وزارة الصشناعة واŸناجم
–يي اليوم الوطني للتقييسس
–ي- -ي ال- -ي- -وم ،وزارة الصش- -ن- -اع -ة
واŸن -اج -م ،ال -ط -ب-ع-ة  22م -ن ال -ي-وم
ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-ق-ي-يسش ،وذلك ب-اŸع-ه-د
لن -ت -اج -ي -ة وال -ت -ط -وي -ر
ال -وط -ن -ي ل  -إ
الصش -ن -اع -ي ب -ب -وم-رداسش ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  8:30صشباحا.

ندوة صشحفية حول أانفلونزا الطيور
‘ إاطار ا◊ملة الوطنية للتلقيح
ضش -د ا’ن -ف -ل -ون -زا اŸوسش -م-ي-ة ،ت-ن-ظ-م
وزارة الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان وإاصش -لح
اŸسشتششفيات ندوة صشحفية باŸعهد
ال -وط -ن -ي ل -لصش -ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ي-وم
’حد  14أاكتوبر ابتداء من السشاعة
ا أ
 9:30صشباحا.

ندوة Ûموعة اإلسشتمرارية
‘ إاط -ار ال ّ-ن -شش -اط -ات السش -ي -اسش -ي-ة
’سش -ت -م -راري -ة م-ن أاج-ل
Ûم -وع -ة ا إ
’صشلح ،تنظّم ندوة
’سشتقرار وا إ
ا إ
–سش -يسش -ي -ة ل -و’ي -ات ال -وسش -ط ي-وم
السش -بت  13أاك-ت-وب-ر ا÷اري ب-ق-اعة
دار الثقافة رششيد ميموÃ Êدينة
ء من السشاعة 09:30
بومرداسش ابتدا ً
صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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تنظمه وزارة الداخلية –ت رعاية رئيسس ا÷مهورية

ملتقى وطني حول اŸناطق ا◊دودية يومي  13و 14أاكتوبر بالعاصسمة
 400مشسارك يبحثون ‘ كيفية ترقية ا◊دود ضسمن ﬂطط تهيئة القليم
ي -ت -م ت -ن -ظ -ي -م م -ل -ت -ق -ى وط-ن-ي ح-ول
اŸناطق ا◊دودية ،وذلك يومي  13و14
أاك -ت -وب -ر ا÷اري ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة،
حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه أامسس ،ب- -ي- -ان ل -وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية.
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أان اŸل- -ت- -ق -ى ال -ذي
سس-ت-ن-ظ-م-ه وزارة ال-داخ-لية ،ب-اŸرك-ز ال-دو‹
ل- -ل- -م -ؤو“رات «ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف رح -ال» –ت
ال-رع-اي-ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسض ا÷م-ه-ورية ،عبد
العزيز بوتفليقة– ،ت شسعار «تهيئة اŸناطق
ا◊دودية وتنميتها :أاولوية وطنية» ،يهدف إا¤
«تعميم اإ’سسÎاتيجية الوطنية اÿاصسة بتهيئة
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة وت -ن -م -ي -ت -ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا
فضساءات جيواسسÎاتيجية والتمك Úمن تنفيذ
ه -ذه اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ع-ل-ى شس-ك-ل ﬂط-ط-ات
وب -رام -ج» وذلك م -ن خÓ-ل «دراسس-ات ل-ت-ه-ي-ئ-ة
اŸناطق ا◊دودية وتنميتها ‘ إاطار تشساوري
ورؤوية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من
شس -أان -ه-ا ال-ت-وصس-ل إا ¤ب-رن-ام-ج خ-اصض ل-ت-ن-م-ي-ة
اŸناطق ا◊دودية مع السسهر على التنسسيق
ب Úاأ’ع -م -ال ال -ت -ن-م-وي-ة اÿاصس-ة ب-اŸن-اط-ق
ا◊دودية التي قد شسرع فيها على اŸسستوى
اÙلي».
ويشسكل هذا اللقاء «فضساء تشساوريا متعدد
ال -ق -ط -اع-ات ي-ج-م-ع م-ا ي-ف-وق  400مشسارك،
‡ثلı Úتلف الفاعل ÚواÈÿاء الوطنيÚ
والدولي ،Úل -ت -ب -احث م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ت-ن-ف-ي-ذ
السسياسسة الوطنية لتنمية اŸناطق ا◊دودية
‘ إاطار اıطط الوطني لتهيئة ا’قليم».
ك -م -ا ت -تضس -م -ن ال -ف-ع-ال-ي-ات «فضس-اء ع-رضض
ıتلف الهيئات الوطنية الفاعلة ‘ اÛال
وورشست Úمتعددة القطاعات تسسمح باÿروج

ب-ت-وصس-ي-ات ع-م-ل-ي-ة لÓ-رت-ق-اء ب-ت-نمية اŸناطق
ا◊دودية Ãا يتناسسب وتطلعات سساكنتها».
ويشسارك ‘ اŸلتقى عدد من الوزراء أاو
‡ثليهم واإ’طارات اŸركزية لوزارة الداخلية
و‡ث-ل-و ال-ه-ي-ئ-ات –ت وصس-ايتها ،إا ¤ج -انب
أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ق-ط-اع-ية اŸشسÎكة Ÿتابعة
الدراسسات اŸتعلقة بتهيئة اŸناطق ا◊دودية
وتنميتها ،ال -و’ة ورؤوسس-اء اÛالسض الشس-ع-ب-ي-ة
الو’ئية للو’يات ا◊دودية والو’ة اŸنتدبون
ل -ه -ذه ال -و’ي -ات ورؤوسس -اء اÛالسض الشس -ع-ب-ي-ة
البلدية و‡ثلو الهيئات واŸؤوسسسسات الوطنية،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا‡ ¤ث -ل-ي ا÷ام-ع-ات واŸع-اه-د
واŸدارسض و‡ث -ل -ي م-ن-ظ-م-ات أارب-اب ال-ع-م-ل
والغرف القنصسلية والشسركات الوطنية الكÈى.
Óشسارة ،ف-إان السس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ه-يئة
ل إ
اŸن -اط-ق ا◊دودي-ة وت-ن-م-ي-ت-ه-ا ت-ن-درج ضس-م-ن
السس- -ي- -اق اŸؤوسسسس- -ات- -ي ا÷دي- -د ال- -ذي “ي -ز
Ãصسادقة السسلطات العمومية على اıطط
الوطني لتهيئة اإ’قليم آ’فاق ( 2030القانون

رقم  02-10اŸؤورخ ‘  29جوان  2010الذي
ي -ؤوك -د ع -ل -ى أان «ك -ل ج -زء م -ن أاج -زاء الÎاب
الوطنيÃ ،ا ف -ي -ه-ا اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة ،هو
عنصسر من تراثنا ،وعلينا أان نعÎف لكل منها
ب- - -ا◊ق ‘ ال- - -ت - -ط - -ور وا’زده - -ار ‘ إاط - -ار
اسسÎاتيجية شساملة ومضسبوطة».
ولقد تعززت هذه ا’سسÎاتيجية باأ’همية
التي تو ¤لهذه الفضساءات ،من خÓل القانون
رق- -م  01-16ا- - - Ÿؤورخ ‘  06م- -ارسض 2016
واŸتضسمن التعديل الدسستوري ،والذي ينصض
على أانه «’ يجوز البتة التنازل أاو التخلي عن
أاي جزء من الÎاب الوطني»،من جهة ،وكذا
م- -ن خ Ó-ل ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة لشس -ه -ر
سسبتم 2017 Èالرامي إا ¤تنفيذ برنامج رئيسض
ا÷م- -ه- -وري -ة ال -ذي ي -قÎح ت -ك -ث -ي -ف ا÷ه -ود
التنموية بالنسسبة للشسريط ا◊دودي ’سسيما
فيما يتعلق باسستحداث مناصسب شسغل وإادرار
الدخل.

تسسهيل ا◊وار ب Úالفاعل Úبقطاع اÙروقات

قيطو Êيشسارك اليوم ‘ القمة العاŸية لرواد الطاقة ÃيÓنو
يشسارك وزير الطاقة ،مصسطفى قيطو Êاليوم
‘ ال -ق -م -ة ال -ع -اŸي-ة ل-رواد ال-ط-اق-ة ال-ت-ي سس-ت-ن-ظ-م
Ãدي -ن -ة م -يÓ-ن-و الي-ط-ال-ي-ة و ذلك ع-ل-ى ه-امشس
لسس-ب-وع العاŸي للطاقة ،حسس-ب-م-ا أافاد به
ان-ع-ق-اد ا أ
بيان للوزارة.
وأاوضسح ذات البيان أان القمة تعت Èحدثا اسستثنائيا
رفيع اŸسستوى ينظمه اÛلسض العاŸي للطاقة باŒاه
مسسؤوو‹ و رواد الطاقة العاŸي.Ú
كما أاشسار اŸصسدر ذاته إا ¤أان القمة التي Œري ‘

إاطار غ Òرسسمي و تفاعلي Œمع بشسكل خاصض وزراء و
مسسÒي كÈيات الشسركات الطاقوية وموظف Úسسام Úو
خÈاء وأاصسحاب القرار للحديث و Ÿناقشسة الديناميكية
ال -ط -اق -وي -ة ال -ع -اŸي -ة و م-ن اج-ل تسس-ه-ي-ل ا◊وار ح-ول
اŸسسائل الهامة التي لها تأاث Òعلى عا ⁄الطاقة.
ومن أاعضساء الوفد ا÷زائري يوجد هناك الرئيسسان
اŸديران العامان Ûمعي «سسوناطراك» و «سسونلغاز»
برئاسسة وزير الطاقة.

الدالية تسستقبل وفدا برŸانيا من جنوب افريقيا
اسستقبلت وزيرة التضسامن الوطني
لسس- - -رة وقضس- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن- - -ي- - -ة
وا أ
لرب -ع -اء ب -ا÷زائ -ر
ال- -دال -ي -ة ،أامسس ا أ
العاصسمة ،وفدا برŸانيا من مقاطعة
ق -وت -ان -غ ÷ن -وب اف -ري -ق -ي -ا ،ب -ق -ي-ادة
رئ-يسس-ة ÷ن-ة ال-ت-ن-م-ية الجتماعية
تيليسسوا نكابيند و»بناء على طلبها «
حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
و” خÓل هذا اللقاء حسسب ذات

اŸصس - -در » اسس - -ت - -ع - -راضض ع Ó- -ق- -ات
الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن التي
ت -تسس -م ب -ال -ت-اري-خ-ي-ة واŸم-ت-ازة» ،ك-م-ا
تطرق الطرفان ا ¤ا÷وانب اŸتعلقة
بالتكفل بالفئات ا’جتماعية الهشسة ‘
ك Óالبلدين مع «تسسجيل التشسابه ‘
الصسعوبات والتحديات الواجب رفعها»
‘ هذا اÛال.
وأاب - -دى أاعضس - -اء ال- -وف- -د الŸÈاÊ

÷ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا « إاع-ج-اب-ه-م ب-ن-وع-ية
ال -ت -ك -ف -ل اإ’ق -ام -ي وذلك ع -ل -ى ضس -وء
ال -زي -ارات اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ي ق-ام ب-ه-ا
ل - -ب - -عضض اŸؤوسسسس - -ات اŸت- -خصسصس- -ة»
التابعة للقطاع ،وأاعربا الطرفان ‘
اÿت -ام ع -ن «اسس -ت -ع -داده -م -ا ل-ت-ع-زي-ز
العÓقات الثنائية ’ سسيما ‘ ›ال
التنمية ا’جتماعية وذلك من خÓل
تبادل اÈÿات.

لضسا‘ اŸؤوقت الوقائي
الرسسم ا إ

مرسسوم تنفيذي يحدد كيفيات إاعداد وضسبط قائمة البضسائع اŸعنية
” –ديد كيفيات إاعداد وضسبط قائمة البضسائع
لضس-ا‘ اŸؤوقت ال-وق-ائ-ي ونسس-ب-ة
اÿاضس -ع -ة ل -ل -رسس-م ا إ
ال-رسس-وم اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ا ‘ م-رسس-وم ت-ن-ف-ي-ذي ،نشس -ر ‘
ا÷ريدة الرسسمية رقم .57
واسستنادا ا ¤اŸاّدة  2من ذات اŸرسسوم فان
قائمة البضسائع اÿاضسعة للرسسم اإ’ضسا‘ اŸؤوقت
الوقائي ونسسب الرسسوم اŸتعلقة بها –ددها ÷نة
وزارية مشسÎكة تسسّمى «اللجنة».

ويرأاسض هذه اللجنة ‡ثل الوزير اأ’ول وتتشسكل
من ‡ثلي وزارات اŸالية (الضسرائب وا÷مارك)
والتجارة والصسناعة والفÓحة وكذا ‡ثل الغرفة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصسناعة ،وÁك-ن ال-ل-ج-نة أان
تشسرك أايضسا أاي ‡ثل عن أاي قطاع وزاري آاخر
تكون مشساركته ‘ اشسغالها ذات فائدة .
وعند إاعداد مشساريع قوائم السسلع اÿاضسعة
للرسسم اإ’ضسا‘ اŸؤوقت الوقائي و نسسب الرسسوم

اŸتعلقة بهاي تأاخذ اللجنة بع Úا’عتبار التقارير
الواردة من اإ’دارات اŸعنية وكذا نتائج أاشسغال
اللجنة ا’سستشسارية اŸشسÎكة ما ب Úالقطاعات
اŸكلفة Ãتابعة التداب Òالوقائية.
و–دد قائمة البضسائع اŸعنية والرسسم اإ’ضسا‘
اŸؤوقت ال -وق -ائ -ي وال -نسسب اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ا Ãوجب
قرار من وزير التجارة ،حسسب اŸادة الرابعة من
ذات اŸرسسوم .

صسالون التوظيف ببومرداسس

أازيد من  80صسناعيا واقتصساديا ينشسطون الطبعة األو¤

لو ¤لصسالون التوظيف التي تنظم
تعرف الطبعة ا أ
أايام  13و  14و  15اكتوبر ا÷اري ببومرداسس مشساركة
أازيد من  80فاع Óإاقتصساديا و صسناعيا يعرضسون ما ل
ي-ق-ل ع-ن  300ف -رصس -ة ع-م-ل ‘ شس-ت-ى اÛالت حسس-ب-م-ا
أافادت به امسس مديرية الوكالة الولئية للتشسغيل.
يتخلل هذه الفعالية اŸنظمة –ت شسعار «موعد
مع التوظيف» حسسبما أاوضسحت لواج مديرة الوكالة،
لونيسض ‚ية ،نشساطات متنوعة على غرار ورشسات
ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ت-نشس-ط-ه-ا إاط-ارات ال-وك-ال-ة ل-فائدة
طالبي العمل حول تقنيات البحث عن العمل.
كما يتضسمن برنامج التظاهرة التي سستحتضسنها دار
ال-ب-ي-ئ-ة ب-اŸدي-ن-ة ت-ن-ظ-ي-م ثÓ-ث-ة ورشسات تقنية لفائدة
مسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات ينشسطها إاطارات من الصسندوق

ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-مال ا’جراء و
الصسندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمل لغÒ
ا’ج- -راء و م- -ف- -تشس- -ي- -ة ال- -ع- -م- -ل إاضس -اف -ة إا ¤ت -ق -دË
ﬁاضسرات حول طريقة التنصسيب باÙاكاة و أاخرى
حول اŸدونة ا÷زائرية للمهن.
وتهدف الطبعة اأ’و ¤لهذه الفعالية  -إاسستنادا إا¤
السسيدة لونيسض  -إا ¤خلق فضساء مهني لتبادل اأ’فكار
واÈÿات اŸهنية ب Úكل اŸشسارك Úو فتح أافاق
جديدة أ’رباب العمل و لطالبي العمل كل فيما يهمه
إا ¤جانب كونه فرصسة لÓطÓع على سسوق التشسغيل
ب -ال -و’ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -ري -ف ب -اŸه-ن و ا◊رف و
التخصسصسات اŸطلوبة ‘ سسوق العمل و ا’حتياجات
‘ ›ا’ت اŸوارد البشسرية.

وتسسعى الوكالة الو’ئية للتشسغيل من خÓل هذه
ال -ت -ظ -اه-رة إا« ¤ت-ك-ريسض ث-ق-اف-ة ا’ح-ت-ك-اك» ب Úك-ل
الفاعل ‘ Úقطاع الشسغل من مؤوسسسسات وطالبي العمل
واإ’دارات العمومية بغرضض تسسهيل عمليات التوظيف
م -ع ضس -م-ان اŸراف-ق-ة اŸسس-ت-م-رة ل-ط-الب ال-ع-م-ل م-ن
خÓل تطوير قابليته للتشسغيل والتعريف بكل خدمات
الوكالة ونشساطاتها.
كما تعد التظاهرة Ãثابة فرصسة سسانحة للمÎشسح
ال- -ع- -ف- -وي م- -ن أاج -ل إاي -داع سسÒت -ه ال -ذات -ي -ة واج -راء
مقابÓت مهنية بذات اŸوقع دون موعد مسسبق مع
إامكانية الظفر Ãنصسب عمل و كذلك إامكانية حصسول
اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ى ال -ك -ف -اءات و اÈÿات اŸط -ل -وب -ة
وترويج اŸؤوسسسسات Ÿنتجاتها و خدماتها باŸناسسبة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غونزاليسس على خطى اŸنظمات غ Òا◊كومية  ..؟ !

^ أأم Úبلعمري
إان تعاظم ظاهرة الهجرة غ Òالشسرعية  ⁄يقابله أاي –رك من قبل اÛتمع الدو‹
Ÿواجهتها من خÓل وضسع اسسÎاتيجيات أاو تداب Òتأاخذ بع Úا’عتبار اŸسسببات التي هي
سسوسسيو-اقتصسادية باأ’سساسض أ’نه و Ãجرد نظرة عابرة ا ¤الدول اŸنتجة لظاهرة الهجرة
غ Òالشسرعية يتب Úأانها كلها تعا Êإاما من نوبات عدم اسستقرار سسياسسي مزمن بسسبب
ا◊روب أاو النزاعات الداخلية و ما ينجر عن ذلك من تبعات اجتماعية و اقتصسادية
معروفة أاو حتى دول مسستقرة سسياسسيا باأ’سساسض و لكن ذلك  ⁄يجعلها ‘ مأامن عن
الصسعوبات ا’قتصسادية و ا’جتماعية هي اأ’خرى و هذه اأ’وضساع هي التي تضسطر
مواطني هذه الدول إا ¤مغادرتها بحثا عن ظروف أاحسسن  ،و ب Úهذا و ذاك هناك دول
أاخرى حولتها تدخÓت عسسكرية أاجنبية إا ¤دول فاشسلة على غرار ا÷ارة ليبيا ؟.
يبدو أان هناك من يحاول القفز على كل تلك ا◊قائق سسابقة الذكر و ’ يريد أان يرى
بع ÚاŸوضسوعية إا ¤ا’أسسباب ا◊قيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غ Òالشسرعية و
يبحث باŸقابل عن عÓج للنتائج و ليسض اŸسسببات ؟ ! بل أاك Ìمن ذلك توظيف اŸلف
للضسغط و ا’بتزاز السسياسسي لدول هي ‘ اأ’سساسض من ضسحايا الظاهرة إ’جبارها على
قبول –ويل أاراضسيها اإﬁ ¤تشسدات ’سستقبالهم و لتشسكل حزاما عاز’ يضسمن عدم
وصسول اŸهاجرين إا ¤السسواحل اأ’وربية.
هذه ليسست ›رد سسيناريوهات و ’ تخمينات و لكنها طلبات رسسمية من بعضض الدول
اأ’وربية عّبرت من خÓلها عن هذه الرغبة ‘ العديد من اŸرات و اŸناسسبات و آاخرها
كان بداية هذه السسنة عندما طلب ا’–اد اأ’وربي من دول شسمال إافريقيا إاقامة مراكز
إايواء «ﬁتشسدات» لهؤو’ء مقابل مسساعدات مالية ؟ !.
 ·ÓاŸتحدة
ما جاء ‘ تقرير السسيد فيليبي غونزاليسض موراليسض ،اŸقّرر اÿاصض ل أ
حول حقوق اإ’نسسان اŸتعّلقة باŸهاجرين ‘ ،ختام زيارته إا ¤النيجر  -بداية هذا الشسهر
 و الذي دعا فيه من هناك ا◊كومة ا÷زائرية إا ¤الوقف الفوري Ÿا أاسسماه «الطردا÷ماعي للمهاجرين ا’أفارقة باŒاه النيجر» يتنافى “اما مع الواقع “اما  ،و يبدو أان
السسيد موراليسض ’ علم له بوجود اتفاقية ب Úا÷زائر و النيجر على الÎحيل الطوعي
للمهاجرين إا ¤بلدهم بالتنسسيق مع ا◊كومة النيجرية و أان عمليات الÎحيل تتم ‘ ظروف
إانسسانية للغاية و أان ما تقوم به السسلطات ا÷زائرية و على عكسض ما يروج له البعضض هو
حماية لهؤو’ء اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úخاصسة اأ’طفال منهم و النسساء من الوقوع فريسسة
لعصسابات ا’Œار باأ’عضساء  ،ا÷نسض و اإ’رهاب و كل اآ’فات اأ’خرى التي أاصسبحت Œد
‘ اŸهاجرين غ Òالشسرعي ÚاŸكان اأ’مثل للتجنيد ؟
Óسسف -متناغما مع تقارير سسابقة
تقرير السسيد فيليبي غونزاليسض موراليسض جاء -ل أ
Ÿنظمات غ Òحكومية معروفة اأ’هداف والتوجهات بينما كان من اŸفروضض أان ينسسجم
مع تقارير أا‡ية سسابقة أاشسادت بتعامل ا÷زائر مع اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úو آاخرها
تقرير اŸنظمة الدولية للهجرة ؟!.

أاصسبح وسسيلة للدعاية تشسن منذ أاشسهر حملة تضسليل للرأاي العام

ا÷زائر ترفضس «جملة و تفصسي »Óتصسريحات فليبي غونزاليسس موراليسس
أاك - -دت ا◊ك- -وم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة امسس
رفضس-ه-ا «ج-م-ل-ة و ت-فصس-ي »Ó-تصس-ري-حات
اŸق -رر اÿاصس Ûلسس ح -ق -وق النسس -ان
اŸه-اج-ري-ن ف-ل-يبي
ح - - -ول ح- - -ق- - -وق
غ- -ون- -زال- -يسس م- -ورال- -يسس م- -ع -رب -ة ع -ن
«اسس-ت-غ-راب-ه-ا» Ùت-وى ال-ن-دوة الصسحفية
التي نشسطها عقب زيارته للنيجر.
وأاف -اد ب -ي -ان ل -وزارة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة أان
«ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة سس -ج -لت ب -اسس -ت -غ-راب
ﬁت-وى ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ل-ف-ليبي غونزاليسض
م- -ورال- -يسض اŸق- -رر اÿاصض Ûلسض ح- -ق -وق
ا’نسسان حول حقوق اŸهاجرين عقب زيارته
للنيجر».
و‘ ه- - -ذا الشس- - -أان أاك- - -دت وزارة الشس- - -ؤوون
اÿارج -ي -ة أان ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري-ة «ت-رفضض
ج -م -ل -ة و ت -فصس -ي  Ó-تصس-ري-ح-ات ه-ذا اأ’خ»Ò
مؤوكدة أانه «Œاوز حدود مهمته» و «صسّدق
ادع -اءات اأ’شس -خ -اصض ال -ذي -ن ” ن -ق -ل -ه-م إا¤
ا◊دود بسسبب اإ’قامة غ Òالشسرعية».

وأاوضسحت الوزارة أان «ا◊كومة ا÷زائرية
طلبت توضسيحات من ‡ثل اŸنظمة الدولية
للهجرة التي غ Òمكتبها اŸتواجد بالنيجر
طبيعة مهمته ليصسبح وسسيلة للدعاية تشسن منذ
أاشس- -ه- -ر ح- -م- -ل -ة تضس -ل -ي -ل ل -ل -رأاي ال -ع -ام ضس -د
ا÷زائر».
وأاشس - -ار اŸصس- -در ذات- -ه إا ¤أان «ا◊ك- -وم- -ة
ا÷زائرية تؤوكد أان عمليات نقل اŸهاجرين
غ Òالشس - -رع - -ي Úإا ¤ا◊دود سس- -ت- -ت- -واصس- -ل و
سستجري ‘ إاطار احÎام كرامة اأ’شسخاصض
وفقا لقوان Úا÷مهورية و أاحكام ا’تفاقيات
الدولية اŸصسادق عليها و ا’تفاقات الثنائية
إ’عادة القبول».
وخلصض البيان إا ¤أان «ا÷زائر سستواصسل
’صسلية و دول العبور
بالتشساور مع البلدان ا أ
’شسخاصض
مكافحتها دون هوادة لŒÓار با أ
وشس -ب -ك -ات اŸه -رب ‘ Úإاط -ار م -ك-اف-ح-ت-ه-ا
الشس- -ام- -ل- -ة ل- -ل -ج -رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة
Óوطان» .
ل أ

أاكدت أانه اÿيار الوحيد لسستقرار اŸؤوسسسسات

منظمة اÛاهدين تدعو إا ¤ا◊وار بالغرفة السسفلى
الشس - -عب/ت - -ت- -اب- -ع اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن ب-اه-ت-م-ام ›م-ل ال-ت-ط-ورات
ا÷ارية على السساحة الوطنية بصسفة عامة
خ - -اصس - -ة م - -ن- -ه- -ا ت- -لك ال- -ت- -ي ط- -الت اح- -دي
اŸؤوسسسس -ات ال -دسس -ت -وري -ة ‡ث -ل -ة ‘ ال -غ-رف-ة
السس -ف -ل -ى ،م -ب -دي -ة “سس -ك-ه-ا ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اسستقرارها.
وقالت اŸنتظمة ‘ بيان لها تلقت «الشسعب»
نسسخة منه ،انها تدعو ا ¤ا◊وار باعتباره الطريق
الوحيد لتغليب اŸصسلحة الوطنية وسسد اŸنافذ
امام اÎŸبصس Úبا÷زائر وشسعبها.
وواصسلت اŸنظمة انها باركت و’ زالت مسسعى
الرئيسض ‘ عملية البناء الدÁقراطي واŸؤوسسسساتي
وزكت م -ن -ذ ت -ول -ي -ه مسس -ؤوول -ي -ة ق -ي -ادة ال -بÓ-د ت-لك
اŸب -ادرات بصس -ف -ة دائ -م -ة م -ن خ Ó-ل م -ؤو“رات -ه-ا
ودورات ›لسسها الوطني  ،تناشسد القوى الوطنية
ال -ف -اع -ل -ة ا ¤ال-وق-وف ب-ج-انب خ-ي-ارات اسس-ت-ق-رار
م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ث-وابت ث-ورة
نوفم Èوالتمسسك بالدسستور وقوان Úا÷مهورية.
كما نددت اŸنظمة ‘ ذات البيان الذي وقعه
عن ا’مانة الوطنية علي بوغزالة ،بالتطاول على
تاريخ اÛاهدين وماضسيهم اŸشسرف معتÈة ذلك
سسابقة خطÒة تسستدعي وقوف ا÷ميع بحزم.
كما دعت ا ¤مراجعة الضسمائر Œاه من ضسحوا
بالغا‹ والنفيسض من اجل ا÷زائر مناشسدة باحÎام
اÛاه -دي -ن م -ع-تÈة ذلك واج-ب-ا “ل-ي-ه الضس-م-ائ-ر
ا◊ية والقيم النبيلة خاصسة وا÷زائر على ابواب
احياء الذكرى  64لذكرى الثورة التحريرية التي

قالت بشسانها انها تبقى وفية Ÿبادئها ومدافعة عن
م-ك-اسس-ب-ه-ا وا‚ازات-ه-ا م-ت-مسسكة بتحقيق ا’هداف
النبيلة للشسعب ا÷زائري.

مكتب ولية ا÷زائر يدعم
موقف اŸنظمة
م -ن ج -ه -ت -ه أاع -ل -ن م -ك -تب اŸن -ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن ل -و’ي -ة ا÷زائ -ر ،وأام -ن-اء م-ك-اتب
النواحي وقسسمات اÛاهدين وكل ›اهدي و’ية
ا÷زائر ‘ ،بيان تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،عن
دع- -م- -ه- -م ال- -ت- -ام Ÿوق- -ف اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
للمجاهدين« ،ردا على ا◊دث الذي طال إاحدى
اŸؤوسسسسات الدسستورية ‡ثلة ‘ اÛلسض الشسعبي
ال -وط -ن -ي ،مشس -ددا ع -ل -ى ضس-رورة «ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
ا◊وار للمحافظة على اسستقرارها».
وأاك- -د ب- -ي- -ان اŸك -تب ت -زك -ي -ة «مسس -ع -ى رئ -يسض
ا÷مهورية اأ’خ اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة‘ ،
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ب- -ن- -اء ال- -دÁق- -راط- -ي واŸؤوسسسس -ات -ي
واŸصسا◊ة الوطنية ،وا’سستمرارية ‘ السس Òعلى
خطى اÛاهدين ،الذين لعبوا دورا ‘ اسسÎجاع
السسيادة الوطنية.،
وجاء ‘ البيان «نتضسامن جميعا للوقوف بحزم
لسسد اŸنافذ أامام كل مÎبصض بالشسعب ا÷زائري
وﬁاولة ضسرب اسستقرار وطننا الغا‹ ،خاصسة وأان
ا÷زائ -ر م -ق -ب -ل -ة ع -ل -ى م -رح -ل -ة حسس -اسس -ة ،وه -ي
ا’نتخابات الرئاسسية».
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الخميسس  ١١أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠١صضفر  ١٤٤٠هـ

لفريقي
أاسشاتذة وسشفراء ‘ مئوية ميلد أايقونة النضشال ا إ

ماندي.. Óأا‰وذج –رري لكل الشضعوب اŸسضتعمرة
لبارتيد
إاسشتلهم من الثورة ا÷زائرية النضشال ضشد ا أ

الكلم عن ششخصشية نيلسشون مانديل
العظيمة مسشالة تسشتحق الوقوف أامامها
لبراز
ط-وي-ل ول ت-ك-ف سش-اع-ات ق-ل-ي-ل-ة إ
لسش-ط-ورة ‘ م-واج-ه-ة
م -واق -ف ال-رج-ل ا أ
سش -ي -اسش -ات ال -فصش -ل ال-ع-نصش-ري ‘ ج-ن-وب
إاف-ري-ق-ي-ا ،ه-ي شش-ه-ادات ن-ق-لتها «الششعب»
ع -ل -ى لسش -ان أاسش -ات-ذة وسش-ف-راء Ãن-اسش-ب-ة
ت -خ -ل -ي -د ال -ذك -رى اŸائ -ة Ÿي-لد إاي-ق-ون-ة
لفريقي.
النضشال الوطني ا إ
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ع Èسض- -ف Òج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا ‘ ا÷زائ -ر
دي -ن-يسس دول-وم-و خÓ-ل ﬁاضض-رة اح-تضض-ن-ت-ه-ا
أامسس ك- -ل- -ي- -ة ع- -ل- -وم اإلعÓ- -م والتصض -ال ع -ن
افتخاره الكب Òبالزعيم ماندي Óالذي دافع
ع -ن ق-وم-ي-ت-ه وم-واق-ف-ه بشض-ج-اع-ة و ⁄ي-رضض-خ
ل -ل -م -م -ارسض -ات ال -ع-نصض-ري-ة ،ب-ل –دى ج-م-ي-ع
الصضعاب حتى حسضاب حريته وحياته ،حيث
أاصض -ب -ح ق-دوة لشض-عب ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا وم-ل-ه-م
جميع شضعوب العا ‘ ⁄نضضالها ضضد أاشضكال
القمع والسضتبداد.
وأاضضاف ذات السضف Òأان ماندي Óغاب عن

الوجود ولكن مواقفه  ⁄تغيب وإا‰ا بقيت
راسضخة ‘ األذهان ول تزال Œسضد على أارضس
الواقع ‘ الدفاع عن اŸبادئ الدÁقراطية
واإلنسض-ان-ي-ة وال-ع-دال-ة ب-ط-رق سض-ل-م-ي-ة ب-جنوب
إافريقيا داعيا اŸناضضلون والشضباب والطلبة
إا ¤السض Òع -ل -ى خ -ط-ى ه-ذا ال-رج-ل ال-ع-ظ-ي-م
الذي يعد أايقونة عاŸية للنضضال األبدية .
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه اك- -د سض- -ف Òدول -ة ف -لسض -طÚ
با÷زائر لؤوي عيسضى  ،أان اŸناضضل نيلسضون
ماندي Óوقف إا ¤جانب القضضية الفلسضطينية
وق -دم ال-دع-م ل-لشض-عب ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي اŸك-اف-ح
،وذلك بعد تركه كرسضي رئاسضة جنوب إافريقيا
‘  ١999ل-ي-ت-ح-رك م-ن أاج-ل ال-وسض-ط-اء وحل
ال-ن-زاع-ات ومسض-ان-دة ال-قضض-اي-ا ال-عادلة مشضÒا
إا ¤أان ا÷زائر شضكلت آانذاك مصضدر الهام
دبلوماسضي للكث Òمن الدول العربية.
صض ÈاŸناضضل نيلسضون ماندي- Óعلى حد
تعب Òسضف Òدولة فلسضط - Úجعل منه رمزا
من رموز العدالة والتسضامح و‰وذجا –رريا
وكفاحيا لكل الشضعوب التي تعا Êمن بطشس
اŸسض -ت -ع -م -ر وتصض -ارع لسض -ن -وات ط -وي-ل-ة ل-ن-ي-ل
ا◊رية والسضتقÓل ،ولعل أافضضل اعتذار دو‹
للمكافح ماندي Óفوزه بجائزة نوبل للسضÓم

،ب- - - - -اإلضض- - - - -اف - - - -ة إا¤
اإلشض - -ادات ال - -دول - -ي - -ة
Ÿواق- -ف- -ه اŸن- -اهضض -ة
ل Ó-سض -ت -ع-م-ار وال-فصض-ل
العنصضري .
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أاشض- -اد
رئيسس جامعة ا÷زائر
 ٣راب- - -ح شض - -ري - -ط
ب -تضض -ح -ي -ات م -ان-ديÓ-
ال - -ك - -بÒة ‘ سض - -ب- -ي- -ل
ال - - -ع- - -دال- - -ة وا◊ري- - -ة
واŸسض -اواة واه -ت-م-ام-ه
ب -ال -قضض -اي -ا ال-ت-ح-رري-ة
ليعم السضÓم ع Èالعا⁄
،مشضÒا إا ¤أان الزعيم
اإلف- -ري- -ق- -ي اسض -ت -ل -ه -م
ج- -زءا م- -ن نضض- -ال- -ه وك- -ف- -اح -ه م -ن ال -قضض -ي -ة
ا÷زائرية ،حيث اسضتفاد من توجيهات قادة
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وت-دري-ب-ات عسضكرية عقب
زيارته إا ¤ا÷زائر بعد السضتقÓل.
و‘ ذات السض - -ي - -اق ق - -ال أاسض- -ت- -اذ ال- -ع- -ل- -وم
السضياسضية إاسضماعيل دبشس أان ماندي ÓلطاŸا
اع - -ت Èا÷زائ- -ر Œرب- -ة رائ- -دة ‘ ال- -ت- -ح- -رر
وال -نضض -ال وه -و م -ا أاك-ده خÓ-ل ت-ول-ي-ه رئ-اسض-ة
ج- -ن- -وب إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ح- -يث وج -د ‘ ا÷زائ -ر
ا‰وذجا متشضابها مع Œربة جنوب إافريقيا ‘
مواجهة القمع العسضكري واÛازر الدامية
وال -ب -طشس والسض -ت -غ Ó-ل وال -ن -ظ-ام ال-ع-نصض-ري
مذكرا Ãقولته « ا÷زائر جعلت مني رج.»Ó
وأاضضاف أان ماندي Óكان يرى بان العمل
السضلمي هو ا◊ل لتحرير شضعب جنوب إافريقيا
من النظام العنصضري ولكن ›زرة شضاربفيل
جعلته يقتنع باŸواجهة العسضكرية اŸسضلحة
ضضد النظام العنصضري ،وهي نفسس األحداث
التي عاشضتها ا÷زائر عندما حاولت ا◊صضول
على السضتقÓل بطرق سضلمية ولكن ›ازر ٨
م- -اي  ١9٤٥ال -ت -ي ارت -ك-ب-ت-ه-ا ف-رنسض-ا ‘ ح-ق
الشضعب ا÷زائري كانت سضببا ‘ إاعÓن الثورة
التحريرية اŸسضلحة.

دحما ÊاŸدير العام Ÿؤوسشسشة بريد ا÷زائر:

أازيد من  300مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018
أاع- -ل- -ن اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ÿؤوسشسش- -ة ب -ري -د
ا÷زائر ،ع -ب -د ال -ك-ر Ëدح-م-ا ،Êأاول
أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،عن فتح 311
مكتب بريد وتعزيزها Ãكاتب متنقلة
‘ اŸن-اط-ق اŸع-زول-ة ،وذلك ق-ب-ل ن-ه-اية
السشنة ا÷ارية.
قال دحما Êعلى أامواج اإلذاعة ا÷زائرية
أان م - -ؤوسضسض - -ة ب - -ري - -د ا÷زائ- -ر «اع- -ت- -م- -دت
إاسضÎات -ي -ج -ي -ة ط -م -وح-ة “ت-د م-ن  ٢٠١٨إا¤
 ،٢٠٢٠ه- -دف- -ه- -ا –سض Úاÿدم- -ات ل- -ف- -ائ -دة
الزبائن وعصضرنة الشضبكة الÈيدية» ،كما ترمي
إا« ¤تخفيف الضضغط الذي تشضتكي منه عديد
اŸكاتب الÈيدية مؤوخرا ،سضيما ‘ اŸناطق
ا◊ضضرية ا÷ديدة» ،حيث تقرر «فتح ٣١١
م -ك-تب ب-ري-د وت-ع-زي-زه-ا Ãك-اتب م-ت-ن-ق-ل-ة ‘
اŸناطق اŸعزولة وتلك التي تشضهد اختÓل
كبÒا ‘ الشضبكة الÈيدية ،وذلك قبل نهاية
السضنة ا÷ارية».
وكشض -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ع -ن وضض-ع ﬂط-ط
لتكثيف عدد اŸكاتب ع Èا÷زائر العاصضمة،
حيث «” التفاق مع ولية ا÷زائر على
إا‚از  ٨٠مشضروعا ‘ هذا اإلطار دخلت ١6
م-ن-ه-ا ح-ي-ز ال-ت-نفيذ ،وسض-ي-ت-م ف-تح  ٥مكاتب
بريدية جديدة شضهر نوفم ÈاŸقبل».

كما أاعلن ذات اŸسضؤوول عن النطÓق ‘
«رب -ط ك -اف-ة الشض-ب-ك-ة الÈي-دي-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن
 ٣٨٠٠م -ك -تب ب -ري -دي ع Èال -وط -ن بشض -ب -ك -ة
اتصض- -الت ا÷زائ- -ر ال- -ت- -ي ت -ع -م -ل ب -األل -ي -اف
البصضرية بعد أان كانت مربوطة بشضبكة الهاتف
النقال ،وذلك قبل نهاية السضنة ا÷ارية».
ومن شضأان هذا اإلجراء ،الذي «مسس إا¤
غاية اليوم  ١6٠٠مكتب بريدي ،أان يرفع من
سض -رع -ة ال -ت -دف -ق ‘ اŸك-اتب الÈي-دي-ة إا٢ ¤
ميغابايت ،وب- -ال- -ت- -ا‹ –سض Úأاداء الشض -ب -ك -ة
وسضرعة العمليات اŸالية».
و‘ ح -دي -ث -ه ع -ن ال -ع -نصض-ر ال-بشض-ري ال-ذي
ت- -ع- -ت- -زم الشض- -رك- -ة Œن- -ي- -ده ل -ت -ح -ق -ي -ق ه -ذه
اإلسضÎاتيجية على أارضس الواقع ،أاعلن السضيد
دح- -م- -ا Êع- -ن «ﬂط- -ط سض- -ن- -وي ت- -ق- -دي -ري
للتوظيف اعتمده ›لسس اإلدارة لسضد العجز
و–سض Úاÿدمة العمومية وتدارك النقصس
ال -ذي خ -ل-ف-ه اسض-ت-ف-ادة  6آالف م -وظ-ف م-ن
التقاعد خÓل السضنت ÚاŸاضضيت.»Ú
و‘ هذا الشضأان ،فتحت الشضركة خÓل سضنة
 ٢٨١١« ،٢٠١٨منصضب شضغل وخصضصس نصضف
ال-ع-دد ل-ت-دع-ي-م شض-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع بسض-ع-اة ب-ري-د
وعمال التوزيع ،كما “ت تسضوية وضضعية ٥٥١١
عامل ‘ إاطار اإلدماج اŸهني وترسضيم 9٢7

عامل أامسس الثÓثاء Ãناسضبة الحتفال باليوم
العاŸي للÈيد».
و‘ ح- -دي- -ث- -ه ع- -ن اÿدم- -ات ال- -رق- -م- -ي- -ة
«اŸتطورة» التي أاطلقتها اŸؤوسضسضة من خÓل
ال-ب-ط-اقة الذهبية ،ق -ال السض -ي -د دح -م -ا Êأان
اŸوزع- -ات اآلل- -ي- -ة اŸن- -تشض- -رة عﬂ Èت- -ل -ف
اŸكاتب الÈيدية ،عرفت خÓل سضنة ٢٠١7
«أازيد من  7٤مليون عملية سضحب بقيمة ٣٤7
مليار دينار ،فيما ” سضحب  ٤١مليار دينار
خ Ó-ل شض-ه-ر رمضض-ان اŸنصض-رم» ،ك-اشض-فا عن
«مشضروع لقتناء أازيد من أالف موزع آا‹ جديد
سضيتم توزيعها على ﬂتلف اŸكاتب قريبا».
ك- -م- -ا ” أاول أامسس ،إاطÓ- -ق «خ- -دم -ة دف -ع
ف- -ات -ورة ال -ت -أام Úع Èاÿط ،ب-اإلضض-اف-ة إا¤
ف -وات Òت -ع -ب -ئ-ة ال-رصض-ي-د ب-ال-نسض-ب-ة Ÿت-ع-ام-ل-ي
ال-ه-اتف النقال» ،وت-ع-م-ل الشض-رك-ة ح-اليا على
ت- -ف- -ع- -ي -ل ه -ذه اÿدم -ة م -ن خ Ó-ل «اŸنصض -ة
النقدية التي هي قيد اÿدمة».
وتتوفر مؤوسضسضة بريد ا÷زائر على «أاكÌ
من  ٢٥أالف عامل يسضهرون على خدمة أازيد
من  ٢٢مليون زبون من خÓل القيام بـ ٨ر٢
مليون معاملة يوميا عﬁ ٢١ ٥٠٠ Èطة تقدم
اÿدم- -ات الÈي- -دي- -ة واŸال- -ي- -ة ع Èشض- -ب- -ك -ة
منتشضرة ‘ كافة أارجاء الوطن.

‘ غياب لقاح وعلج ﬁدد

فÒوسس حمى «غرب النيل» –ت اŸراقبة
(الشش - - - -عب) :ــ Áك - - - -ن اأن يسش - - - -بب
فÒوسس غرب النيل للإنسشان مرضشا
فÒوسشيا ،وهو ينتقل اإ ¤البششر عن
ط-ري-ق ل-دغ-ات ب-ع-وضس مصشاب ،وهو
شش -ائ -ع ‘ ج -م -ي -ع ال -ق -ارات ،اف-ري-ق-ي-ا
واأوروب -ا والشش-رق الأوسش-ط واأم-ري-ك-ا
الششمالية وغرب اآسشيا.
ت- -ع- -ت Èال- -ط- -ي- -ور ا◊اضض- -ن ال- -ط- -ب -ي -ع -ي
للفÒوسس غرب النيل ‘ ،ح Úاأن الإنسضان
ح -اضض -ن ع -رضض -ي ل -دورة ان -ت-ق-ال ال-فÒوسس
نتيجة تعرضضه للدغة بعوضضة مصضابة ،ليسس
هناك انتقال من اإنسضان اإ ¤اإنسضان اآخر.
 ٪٨٠من ا◊الت ل تظهر لديهم اأية

اأع- - - -راضس ،اأم- - - -ا  ٪٢٠الأخ- -رى ،ت- -ك- -ون
اأعراضضها شضبيهة بالإنفلونزت وتزول من
ت -ل -ق-اء ن-فسض-ه-ا ،غ Òاأن-ه-ا ق-د ت-ت-ع-ق-د اإ¤
اأغراضس عصضبية قاتلة (التهاب السضحايا)،
التهاب السضحايا والدماغ).
ل يوجد لقاح اأو عÓج ﬁدد ،وتعتمد
م -ك -اف -ح -ة ه -ذا اŸرضس ع -ل -ى اŸراق -ب-ة
الفعالة للحالت ،التي تهدف اإ ¤الكشضف
ع - -ن ان - -تشض - -ار فÒوسض - -ي ‘ اأسض - -رع وقت
‡كن.
و–ق -ي -ق-ا ل-ه-ذه ال-غ-اي-ة ،اأنشض-اأت وزارة
الصضحة والسضكان واإصضÓح اŸسضتشضفيات
م-ن-ذ  ،٢٠١٤ب -ال -ت -ع -اون م-ع ÷ن-ة اÈÿاء

اŸك -ل-ف-ة ب-ال-وق-اي-ة وم-ك-اف-ح-ة الأم-راضس
الفÒوسضية ،جهازا للرصضد والإنذار ،هذا
ا÷ه -از ي-ع-اد ت-ف-ع-ي-ل-ه سض-ن-وي-ا خÓ-ل فÎة
انتشضار الفÒوسس من  ١٥اأفريل اإ٣٠ ¤
نوفم.È
نظرا للزيادة اŸعتÈة ‘ عدد ا◊الت
اŸسض -ج -ل -ة ‘ اأوروب -ا وم -ن -ط -ق -ة ال -ب -ح-ر
الأب -يضس اŸت -وسض -ط ،الأم-ر ال-ذي ي-ع-كسس
انتشضار فÒوسس غرب النيل ” ،اإرسضال
م -ذك -رة اإ ¤ج -م -ي-ع اŸدي-ري-ات ال-ولئ-ي-ة
للصضحة والسضكان قصضد تعزيز ومواصضلة
العمل بنظام الرصضد والتنبيه طوال فÎة
نشضاط الفÒوسس اإ ¤غاية  ٣٠نوفم.È

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لا دبلوماسضية ا÷زائرية ارتقت من تقرير اŸصض Òإا ¤تصضدير لا سضÓم
الطاقات اللبنانية جاهزة لبناء ششراكة اقتصشادية ب Úالبلدين
اأشش - - - -اد السش- - - -ف Òف- - - -وق ال- - - -ع- - - -ادة
÷م -ه -وري-ة ل-ب-ن-ان ب-ا÷زائ-ر ﬁم-د
ﬁمود حسشن ‘ تصشريح لـ«الششعب»،
بالدبلوماسشية ا÷زائرية التي اأبانت
خ - -لل سش - -ن - -وات مضشت ع- -ن ق- -وت- -ه- -ا
وح-ن-ك-ت-ه-ا ‘ اإدارة ال-قضش-ايا الدولية
ب- -ك- -ل ح- -ي- -اد ،والل- -ت- -زام Ãب- -ادئ -ه -ا
الراسشخة ‘ عدم التدخل ‘ الششوؤون
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة لأي -ة دول -ة ،ك -م -ا اأن -ه -ا
صشدرت Œربتها الرائدة ‘ مكافحة
الإرهاب ،وذلك Ãناسشبة الحتفال
ب -ي -وم -ه -ا ال -وط -ن -ي اŸصش-ادف ل-ل-ث-ام-ن
اأكتوبر من كل عام.

á°TƒªYƒH .¢S
وصضف السضف Òاللبنا Êا÷زائر بقلعة
الأحرار وقبلة الثوار ،قائ Óلـ«الشضعب» اأن
«ا÷زائر سضاهمت بدبلوماسضيتها الفاعلة
واŸتوازنة والبانية“ ‘ ،ت ÚالعÓقات
واŸع - -ززة ل - -روح الإخ - -اء داخ - -ل ال - -ب - -يت
العربي ،دبلوماسضية نشضطة ارتقت بالفعل
ال- -دب- -ل- -وم -اسض -ي م -ن ت -ق -ري -ر اŸصض Òاإ¤
تصضدير السضÓم» ،مضضيفا اأنه يتقدم باسضم
السض- -ف- -ارة ال- -ل- -ب- -ن- -ان- -ي- -ة ب -اأرضس ا÷زائ -ر
اÛاهدة وباسضمه اÿاصس باأطيب التهاÊ
ا◊ام -ل -ة لأع -م -ق م-ع-ا Êالأخ-وة واÙب-ة
للجزائر دولة وموؤسضسضات وشضعبا Ãناسضبة
يومها الأ›د هذا.
‘ هذا الصضدد ،اأكد دﬁ .مد ﬁمود
حسض- - - -ن ،اأن ا÷زائ- - - -ر رائ- - - -دة ‘ ›ال
مكافحة الإرهاب والتطرف ،يعززها ‘
ذلك م- -وق -ف -ه -ا ال -ث -ابت و اŸت -ج -ذر Œاه
سض -ي -ادة ال -دول ع -ل-ى اأوط-ان-ه-ا ،م-ت-مسض-ك-ة
Ãب -ادئ -ه -ا ال-ث-اب-ت-ة ال-داع-ي-ة لضض-رورة ح-ل
النزاعات بالطرق الدبلوماسضية بعيدا عن
التدخÓت العسضكرية ،وداعمة بشضكل دائم
واأصضيل ◊ركات التحرر والقضضايا العادلة

‘ العا.⁄
واأضضاف السضف Òاأن ،خ Òدليل على
ذلك هو “اهي نظرتها هذه مع مواقف
السض-ي-اسض-ة اÿارج-ي-ة ال-ل-ب-ن-انية وخصضوصضا
ال-قضض-ي-ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ية ،القضضية اŸركزية
ل Ó-أم -ة .وحسض -ب -ه ف -اإن -ه اأم -ام ال -ت -ح -ولت
العميقة التي يشضهدها العا ⁄اليوم وبروز
ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة الق-تصض-ادي-ة ك-اإط-ار نشض-ط
لبناء عÓقات واإعادة تشضكيل التحالفات
ال -دول -ي-ة ،ل Áك-ن-ن-ا اإل م-ب-ارك-ة اŸسض-ع-ى
ا÷زائري الفاعل ‘ هذا الŒاه ،والذي
Œلت ‚اح- -ات -ه ‘ اأسض -واق ال -ط -اق -ة م -ن
خ Ó-ل ‚اح ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة ‘
ت- -ع- -زي- -ز ب- -يت م- -ن- -ظ -م -ة اأوبك وت -وسض -ع -ة
التوافقات مع شضركاء مهم Úمن خارجها.
‘ هذا السضياق اأعرب ﬁمود حسضن
عن مباركة هذا اŸسضعى ووضضع كل ما
“ل- -ك- -ه ل- -ب- -ن- -ان ،م- -ن ط- -اق -ات وق -درات
وك- -ف- -اءات و›الت ب- -رع ف- -ي- -ه- -ا ا÷ه- -د
وال- -ع- -ق- -ل وال- -ف- -ك- -ر ،والإب- -داع ال- -ل -ب -ن -اÊ
للمسضاهمة ‘ بناء مسضاره وتقاسضم ما فيه
من مصضالح ومنافع اقتصضادية ب Úالبلدين
خدمة لرفاه الشضعب Úا÷زائري واللبنا.Ê

لنتاج ا÷زائري ‘ معرضس نواقششط
ا إ

انطÓق قافلة «جسضور ا’خوة» إا ¤موريتانيا
ان -ط -لق ق -اف -ل -ة «جسش -ور الأخ-وة»
ن -ح -و م -وري -ت -ان -ي -ا ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
الق-تصش-ادي ال-ث-ن-ائ-ي اأن-ط-ل-قت قافلة
«جسش - -ور الخ - -وة» اŸت- -وج- -ه- -ة ن- -ح- -و
العاصشمة اŸوريتانية نواكششوط بعد
ظ - -ه - -ر امسس م - -ن اأج - -ل اŸشش - -ارك- -ة ‘
م -ع -رضس الإن -ت -اج ا÷زائ-ري اŸرت-قب
ت-ن-ظ-ي-م-ه ب-ه-ذا ال-ب-ل-د من  23ا26 ¤
اأكتوبر ا÷اري.
وتتنقل هذه القافلة التي
–مل اŸنتوجات ا÷زائرية
و اŸدعمة بسضيارة اسضعاف
وشض- -اح- -ن -ات ل -لصض -ي -ان -ة عÈ
مسضار  ٣٥٠٠كم للوصضول ا¤
نواقشضوط متبوعة بفوج اآخر
م-ن اŸشض-ارك Úوال-ت-ج-ه-ي-زات سض-ي-ن-ت-قل ‘
وقت لحق جوا انطÓقا من مطار ا÷زائر
الدو‹ هواري بومدين.
ويشضارك ‘ هذا اŸعرضس حسضب المÚ
العام لوزارة التجارة شضريف عوماري اأزيد
م- - -ن  ١7٠م -ت-ع-ام-ل اق-تصض-ادي ي-ع-رضض-ون

ﬂتلف اŸنتجات ‘ اأجنحة تÎبع اأجمال
على مسضاحة تقدر  ٤٠٠٠م Îمربع مÈزا
ان هذا الكم الكب Òمن العارضض ÚيعتÈ
«سض-اب-ق-ة ت-اري-خ-ي-ة» ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-عارضس و
الصض -ال -ون -ات ا÷زائ -ري -ة اŸن -ظ -م -ة ع-ل-ى
اŸسضتوى الدو‹.
و“ر ال - -ق - -اف - -ل- -ة ع Èم- -ع Èالشض- -ه- -ي- -د
مصضطفى بن بولعيد ا◊دودي الذي ”
ا‚ازه من طرف قطاع الشضغال
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وال -ن -ق -ل ‘ اط -ار
العملية الواسضعة التي ” الشضروع
ف - - -ي - - -ه - - -ا لإطÓ- - -ق م- - -نصض- - -ات
ل - -وج- -يسض- -ت- -ي- -ي- -ة ‘ اŸن- -اط- -ق
ا◊دودي - - - -ة واسض - - - -ت- - - -ح- - - -داث
امتدادات نحو الدول الفريقية.
ويندرج معرضس اŸنتجات ا÷زائرية ‘
نواقشضوط ‘ اطار برنامج واسضع يهدف
ا ¤ت -رق -ي -ة الصض -ادرات خ-ارج اÙروق-ات
ضضمن توجيهات رئيسس ا÷مهورية السضيد
عبد العزيز بوتفليقة ‘ ›لسس الوزراء
الخ.Ò

خطوة جريئة
‘ التصضدير خارج
اÙروقات

خلل ششهر سشبتمÈ

ﬁ 960ضضر ضضد Œار خالفوا القانون بالعاصضمة

ق -امت مصش -ال -ح ال -رق -اب -ة و م -ك -اف-ح-ة
الغشس Ÿديرية التجارة بولية ا÷زائر
ب-ت-ح-ري-ر قرابة ﬁ 960ضش -ر ضش -د Œار
ارت -ك -ب -وا خ -لل شش -ه -ر سش-ب-ت-م ÈاŸاضش-ي
ﬂالفات يعاقب عليها القانون  ،حسشبما
علم امسس عن مصشدر من اŸديرية.
وأاوضض - -ح اŸصض- -در أان أاع- -وان اŸراق- -ب- -ة و
مكافحة الغشس سضجلوا خÓل شضهر سضبتمÈ
اŸنصضرم عﬂ Èتلف الفضضاءات و اÓÙت
التجارية بالعاصضمة ﬂ ١٠7١الفة Œارية ”
على إاثرها –رير ﬁ 9٥٨ضضرا يوجه للعدالة
من اجل الفصضل فيه.
وت -ف -ي -د م -ع -ط -ي -ات اŸدي -ري -ة ان غ -ال-ب-ي-ة
اıال -ف -ات اŸسض -ج -ل -ة ت -خصس اŸم -ارسض -ات
ال -ت -ج -اري -ة ب-أازي-د م-ن ﬂ 6٣٣ال-ف-ة م-تبوعة
بﬂ ٤٣٨الفة مسضجلة ‘ خانة قمع الغشس.

كما ” رفع ﬁاضضر ضضد التجار اŸعنيÚ
ب -ت -ق -د Ëسض-ل-ع و م-واد تشض-ك-ل خ-ط-را غ-ذائ-ي-ا
للمسضتهلك بتعداد ﬁ ٣9٤ضضر من إاجما‹
اÙاضض- -ر اŸسض -ج -ل -ة خ Ó-ل ال -فÎة اŸشض -ار
إاليها ،م-ت-بوعة بﬁ ٢76ضض -ر خ-اصس ب-ع-دم
إاعÓم اŸسضتهلك و ﬁ ٢٤٥ضضر لتجار مارسضوا
نشضاطاتهم بطريقة غ Òشضرعية.
واقÎح أاعوان الرقابة خÓل نفسس الشضهر
غ-ل-ق -ﬁ ٤٢ل -Œاري ٣٠ ،م-ن-ها Ÿمارسضة
النشضاط التجاري بطريقة غ Òشضرعية.
حسضب ن- - -فسس اŸصض - -در ف - -ق - -د سض - -م - -حت
التدخÓت التي فاقت  ١١٤٠٠تدخل والتي قام
بها أاعوان اŸديرية الشضهر اŸنصضرم بتسضجيل
سضلع معروضضة للبيع بالعاصضمة بقيمة مالية
Œاوزت  ٢6٠مليون دج  ،مقابل أازيد من ٤
مÓي Úدج كقيمة السضلع اÙجوزة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«ألشصعب» ترصصد Œارب رأئدة ‘ أ◊فاظ على ألبيئة وحماية أÙيط Ãعرضس «ريفاد»

مسصتثمرون يكسصبون الرهان ‘ –ويل النفايات إا ¤اقتصصاد أاخضصر
شصباب مهتم بإانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة ‘ الرسصكلة
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’مية با÷زائر إا% 9.44 ¤
باركي :تقليصس نسصبة ا أ
 90أالف مسصجل بأاقسصام اŸوسصم اŸدرسصي 2018

دعت رئيسس أ÷مهورية أ ¤ألسصتمرأرية من أجل أ÷زأئر

كشصفت رئيسصة أ÷معية ألوطنية Ùو
لمية““ إأقرأ ““عايشصة باركي ،أمسس خÓل
أ أ
إأعÓنها عن أفتتاح ألدخول أŸدرسصي أن
عدد أŸسصجلŸ Úوسصم  2019/2018يقدربـ
 90ألف مسصجل ع ÈألÎأب ألوطني منهم
 % 7.44نسصاء و % 11.16رجال ،مشصÒة
لمي Úهذه ألسصنة إأ¤
إأ ¤تقليصس عدد أ أ
 9.44ب -اŸائ-ة ب-ع-دم-ا ك-ان  ٪10.43خ Ó-ل
لسصÎأŒي -ة
سص -ن -ة  2017وه -ذأ ب -فضص -ل أ إ
أ÷ديدة ألتي تطمح إأ ¤ألهتمام بفئة
ألشصباب وألقضصاء على ألتسصرب أŸدرسصي.

خالدة بن تركي

شص- -ه- -د ألصص- -ال -ون أل -دو‹ لسصÎج -اع
وت -ث -م Úأل -ن -ف -اي-ات ألصص-ن-اع-ي-ة ““ري-ف-اد
““ 2018عشصية أختتام طبعته أقبال من
ألشصباب لÓسصتفادة من Œارب أŸؤوسصسصات
ألتي جسصدت مشصاريع ‘ ›ال ألتثم،Ú
لول مرة تÓميذ
كما حضصر ألتظاهرة أ
م -ن ث -ان -وي -ات أل -ع -اصص -م-ة ،ل-زي-ارة ه-ذأ
أل-فضص-اء وت-ع-زي-ز م-ع-ارفهم ألتي تلقوها
Ãؤوسصسص -ات -ه -م ح -ول أل -ب -ي -ئ -ة وك -ي -ف -ي -ة
أÙافظة عليها.

قصسر اŸعارضض  :حياة  /ك
حركية و اقبال عرفتها الطبعة ال 3من
““ريفاد ، ““2018حيث التقت ““الشصعب““ خÓل
ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ل-لصص-ال-ؤن ع-دد م-ن التÓميذ السصنة
الو ¤و الثانية ثانؤي جاؤووا رفقة بعضس
اسصاتذتهم لزيارة هذا الفضصاء  ،اıصصصس
باألسصاسس ا ¤اŸهني Úو حملة اŸشصاريع من
الشصباب .
* ي- -اسص Úاسص- -ت- -اذ ال -ف -رنسص -ي -ة ب -اŸدرسص -ة
العلمية ا÷ديدة اŸتؤاجدة ما ب““ Úا◊ميز و
برج الكيفان““ صصرح لنا قائ «:Óان الهدف من
اصص -ط -ح -اب ه -ؤؤلء ال -تÓ-م-ي-ذ ا ¤الصص-ال-ؤن ،
ليشصاهدوا بأاعينهم كيف –ؤل النفايات التي
يلقيها ا÷ميع سصؤاء كانت منزلية او صصناعية ،
و التي تخلف تلؤثا ينعكسس سصلبا على البيئة
والصصحة .

قال األسصتاذ انه يقدم نصصؤصس للتÓميذ
خ-اصص-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة وب-ال-ت-ح-دي-د م-ؤضص-ؤع ال-تلؤث
الذي تزداد خطؤرته على الصصحة واÙيط
ي -ؤم -ا ب-ع-د ي-ؤم ،وÁث-ل الصص-ال-ؤن ف-رصص-ة ل-ه-م
لتعميق معلؤماتهم التي تلقؤها نظريا حؤل
الظاهرة ،وكيفية التقليل منها من خÓل ما
يعرضس ‘ الصصالؤن من حلؤل.
وأاضص- -اف ‘ سص -ي -اق ذي صص -ل -ة ان ال -غ -رضس
اآلخ - -ر م - -ن زي - -ارة الصص- -ال- -ؤن ه- -ؤ –سص- -يسس
التÓميذ بأاهمية الفرز ‘ عملية ا÷مع ،و
كيفية نقل النفايات حتى تصصل ا ¤اŸفرغات
او مراكز الردم ،وكيف ان هذه البقايا التي
نخلفها Áكن ان تصصنع منها مؤاد جديدة ،
وكل ذلك يدخل ‘ اطار إادراج البعد البيئي ‘
›ال التعليم والÎبية.
اما على هامشس التظاهرة  ،فقد ” تنظيم
مداخÓت حؤل مؤضصؤع الرسصكلة والتثم،Ú
ح -يث ع -رضصت ال -ت -ج -رب -ة ال-ف-رنسص-ي-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،تضصمنت طرق التشصخيصس ومعا÷ة
مياه الصصرف الصصحي.
ومن جهتها عرضصت الصص Úكذلك Œربتها
‘ ›ال م -ع -ا÷ة ال -ن -ف -اي-ات اŸن-زل-ي-ة ،ك-م-ا
عرضصت مداخلة حؤل التسصي ÒاŸدمج للؤحل
اŸسصتخرج من ﬁطات التصصفية با÷زائر.

 150أالف طن من الوحل سصنة
 ... 2020إاشصكالية ‘ ا’سصÎجاع
سصيصصل حجم الؤحل اÎŸسصب ‘ ﬁطات

التصصفية ا 150 ¤الف طن سصنة  ، 2020و هذا
ما قد ““يغرق ا÷زائر““ اذا ما  ⁄يتم تثمينه
واسصÎجاعه  ،حسصب ما اكدته رفيقة خاشصيبة
‡ثلة عن الديؤان الؤطني للتطه.Ò
ابرزت خاشصيبة ‘ مداخلتها حؤل مؤضصؤع
ال- -تسص- -ي ÒاŸدم -ج ل -ل -ؤح -ل اŸسص -ت -خ -رج م -ن
ﬁط- -ات ال- -تصص- -ف- -ي- -ة  ،ان ك- -م- -ي- -ات ال -ؤح -ل
اÎŸاصصة ‘ هذه الخÒة تزداد حجما 80
أال -ف ط -ن ،وب -اŸق -اب -ل  ⁄ي -ع -د ه-ن-اك م-ك-ان
ل -ت -خ -زي -ن -ه -ا ،مشصÒة ا ¤وج -ؤد نصس ق -ان -ؤÊ
““وحيد““ يعت ÈاŸادة من النفايات اÿاصصة.
وذكرت ‘ سصياق ا◊ديث بأاهمية الؤحل
““اŸثمن““ ‘ الفÓحة ،غ Òان اسصÎجعه ل
Áثل سصؤى  20ا 30 ¤باŸائة ،وهي ““نسصبة
قليلة وغ Òكافية ““  ،مفيدة ا ¤انه يؤجد
حاليا  32أالف م Îمكعب من اŸاء اıلؤط
ب -ال -ؤح -ل ع -ل -ى مسص -ت -ؤى ﬁط -ات ال -ت-ط-ه،Ò
وي - -ط - -رح ذلك إاشص - -ك - -ال ك - -بÒا““ ،لن ط- -اق- -ة
اسص -ت -ي -ع -اب ن -ف -ذت و ‚ ⁄د ب-ع-د ح Ó-ل-ه-ذه
اŸشصكلة““.
كما شصرحت اŸتحدثة الطرق التي Áكن
من خÓلها اسصÎجاع الؤحل وتثمينه ،حيث
Áك -ن ب -ع -د Œف -ي-ف-ه اسص-ت-خ-دام-ه ‘ اÛال
الزراعي ،واكدت ان هناك طلب من الفÓحÚ
لهذه اŸادة التي تسصتعمل ‘ تخصصيب الÎبة،
كما Áكن اسصتخدامها ‘ السصمنت ،و Áكن
–ؤيلها ا ¤مادة طاقؤية ،وهنا رفعت اشصكال
اخر يتعلق بالؤحل غ Òقابل للرسصكلة والذي
من اŸفروضس – حسصبها – ان يتم حرقه ال
انه ل يؤجد ﬁارق ﬂصصصصة لذلك.

قالت عائشصة باركي ،أامسس ،خÓل نزولها
ضص -ي -ف -ا ع -ل -ى م-ن-ت-دى ““ي-ؤم-ي-ة اÛاه-د ““ أان
الن -ط Ó-ق -ة ال -رسص -م -ي -ة ل -ل -دخ -ؤل اŸدرسص -ي
اÿاصس Ãحؤ األمية كانت من ولية تندوف
وبحضصؤر قؤي وفعال لعدد كب Òمن اŸؤاطنÚ
،باإلضصافة إا ¤األفارقة الراغب ‘ Úتعلم اللغة
لÓندماج مع اÛتمع ا÷زائري ،مشصÒة ا¤
فتح الباب للفئات العمرية ب 15 Úو 49سصنة
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-األقسص-ام ل-ل-ت-ع-ل-م وف-ق-ا ل-ت-ؤصصيات
رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة الذي
م-ن-ح ا÷م-ع-ي-ة ال-دع-م ل-ي-ك-ؤن الشص-عب م-ت-ع-ل-م
وتكؤن ا÷زائر بلد اŸعرفة.
وأاشصارت رئيسس ا÷معية ا ¤اإلسصÎاتيجية
الناجحة التي تبنتها ا÷معية وأاتت بثمارها
على مدار سصنؤات بفضصل تؤصصيات الرئيسس
ال -ذي ي -ح -رصس ع -ل -ى اسص -ت -ئصص -ال األم-ي-ة م-ن
اÛتمع ا÷زائري ،حيث اسصتغلت الفرصصة
لتؤجيه رسصالة باسصم أاعضصاء ا÷معية واطارتها
–ي- -ي ف -ي -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة وا‚ازات -ه
وت -دع -ؤه إا ¤السص -ت -م-راري-ة ب-ق-ؤل-ه-ا““ :ن-ح-ي-ي
الرئيسس على ال‚ازات اÙققة وا◊ماية
الدائمة التي يؤليها لكافة شصرائح اÛتمع
ونثمن دوره الرائد ‘ ﬁاربة العنف الذي
ن-ح-ن م-ع-ن-ي Úب-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق األم-ن .....نناشصد
الرئيسس اإلسصتجابة لدعؤتنا Ÿؤاصصلة مهمته
‘ قيادة البÓد ““.
وعرجت باركي ‘ حديثها إا ¤الدورات
التكؤينية والÎبصصات التي يخضصع لها معلمي
أاقسص- -ام ﬁؤ الم- -ي -ة وتسص -ت -م -ر Ÿدة أاسص -ب -ؤع
ع 20Èولية و‘ ﬂتلف التخصصصصات التي
يحتاجها اŸعلم و–ت اشصراف جمعية ““اقرا
““وب -ال -ت-ع-اون م-ع ال-دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ،مشصÒة ‘
سصياق الفاق ان ا÷معية تطمح من خÓل
اŸؤؤ“ر اŸق -ب -ل ب -ال-ت-ؤج-ه ن-ح-ؤ ال-ت-م-ه Úم-ع
الح -ت -ف -اظ ب-اسص-م ا÷م-ع-ي-ة ““ اق-را““ ل-ك-ن م-ع
ال-ت-ؤج-ه ن-ح-ؤ ال-ت-م-ه Úوالن-دم-اج خÓ-ل سصنة
.2019
وب- -خصص- -ؤصس اŸع- -ل- -م“ Úلك ا÷م -ع -ي -ة
حسصب ذات اŸسصؤؤولة  4200معلم باإلضصافة
ا ¤اŸتطؤع ÚاŸتعاقدين اŸقدر عددهم
 12أال -ف م -ت -ع -اق -د وك -ذا  16م-رك-ز ت-ك-ؤين
وال -ت -م -ه Úوالن-دم-اج ح-يث ي-ؤج-ه م-ن-ه-م500
تلميذ نحؤ التمه Úوالتكؤين الذي حقق نتائج
ايجابية ‘ عدد الؤليات على غرار ا÷لفة
ال - -ت - -ي ح- -ق- -قت نسص- -ائ- -ه- -ا ‚اح- -ا ‘ ›ال
اŸشصاريع الصصغرى و‘ ﬂتلف التخصصصصات

تربية النحل اÿياطة وغÒها.

 12أالف متعاقد بأاقسصام ﬁو ا’مية
ينتظرون –سص Úظروفهم اŸهنية
وبخصصؤصس قضصية  12أالف متعاقد وجهت
رئيسس ا÷معية نداء ◊ل قضصيتهم والخذ
بع Úالعتبار أانه عمل اجتماعي يسصتدعي
النظر فيه خاصصة وان الكث Òمنهم Áلكؤن
Œارب ‘ اŸي - - -دان ألزي - - -د م- - -ن  5سصنؤات
واسصتفادوا منهم العديد من التÓميذ خاصصة
فئة النسصاء التي سصجلت ‚اح بنسصبة تفؤق
م-ل-ي-ؤن و 700ام -رأاة واإلق -ب -ال ال -ك -ب Òال-ذي
يعكسصه  6آالف مسصجل جديد خÓل اŸؤسصم
ا◊ا‹ .
و‘ سصياق اŸشصاكل التي تؤاجه ا÷معية
ق -الت ب-ارك-ي ““ان ال-ت-ع-ل-ي-م مشص-ك-ل إاج-ت-م-اع-ي
يجب التكفل به كبقية القطاعات األخرى بدءا
ب -قضص -ي -ة اŸت-ع-اق-دي-ن ا ¤ال-ن-ق-ائصس الخ-رى
اŸتعلقة بقلة الكتب ‘ عديد الؤليات وكذا
اŸقرات خاصصة ‘ اŸناطق البعيدة والقرى
اŸؤجؤدة ‘ األعا‹ ،حيث يصصعب الؤصصؤل
إالها بالرغم من رغبتهم الكبÒة ‘ التعلم وكذا
مشصكل النقل اŸدرسصي .
و‘ ردها على سصؤؤال““ الشصعب““ حؤل قبؤل
الطفال الذي تركؤا مقاعد الدراسصة أاكدت
ان ا÷ميعة ترفضس هذه اŸمارسصات وتطالب
بالصصرامة من قبل اآلباء ◊ث ابناءهم على
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م خ- -اصص- -ة وان -ه -ا ت -ق -ب -ل الط -ف -ال
والشص -خ-اصس ال-ذي ل-يسصت ل-دي-ه-م اي م-ع-رف-ة
مسصبقة وتعمل على تؤجيه التÓميذ الذين تقل
أاعمارهم عن  16سصنة للعؤدة ا ¤الدراسصة او
التؤجه نحؤ التمه.Ú
وبشص -أان اآلف -اق ق -الت رئ -يسس ا÷م-ع-ي-ة اإ¤
ج -انب الت -ف -اق -ي -ات ال-ت-ي ع-ق-دت م-ع ع-دي-د
ا÷ه-ات وال-ه-ي-ئ-ات Ãا ف-ي-ه-ا ات-ف-اق-ي-ة ح-قؤق
الطفل وكذا وزارة البيئة لتحسصيسس التÓميذ
بضصرورة حماية البيئة ووزارة الداخلية وكذا
الفدرالية الؤطنية لأولياء التÓميذ التي من
اŸف -روضس ع -ق -د ات-ف-اق-ي-ة م-ع-ه-ا أامسس ،ل-ك-ن
لظروف ” تأاجيلها لحقا ،كما يؤجد مشصروع
عفيف للمدرسصة النمؤذجية الذي أاعلن عنه
منذ  3سصنؤات و ⁄ينطلق فيه بسصبب عراقيل
بÒوق -راط -ي -ة وت -ق-ن-ي-ة ح-يث أاوضص-حت أان-ه ”
طرح اŸشصكل على الؤا‹ إليجاد حل له وهم
بانتظار الرد.

«صصحتك ‘ دأرك““ ع Èكافة ألوليات نهاية ألسصنة

اتفاقية ب Úصصندوق التعاون الفÓحي و ““ماق““ للمسصاعدة الطبية

بن حبيلسس :عوضصنا الفÓح ÚاŸتضصررين من الكوارث بأاك Ìمن  3.20مليار دج
” أمسس توقيع إأتفاقية ب Úألصصندوق
أل -وط -ن-ي ل-ل-ت-ع-اون أل-فÓ-ح-ي م-ن خÓ-ل
ف - -رع - -ه أل- -ت- -ع- -اضص- -دي وشص- -رك- -ة ““م- -اق““
لطÓ-ق م-ن-ت-وج
ل -ل -مسص -اع -دة أل -ط -ب -ي -ة إ
جديد يسصمى ““صصحتك ‘ دأرك““ ،بهدف
لها‹
تسصهيل ظروف أŸعيشصة بالنسصبة أ
لري- -اف ع -ن ط -ري -ق ت -وف Òأل -رع -اي -ة
أ أ
لسص-ب-وع
ألصص-ح-ي-ة ع-ل-ى مدى  7أي-ام ‘ أ أ
و 24/24سصا  ،بحيث سصتمسس ألعملية 37
ولية لتعمم على باقي وليات ألوطن
نهاية ألسصنة.

سسهام بوعموشسة
‘ هذا الصصدد أابرز اŸدير العام للصصندوق
شص -ري -ف ب -ن ح -ب-ي-لسس أاه-م-ي-ة ه-ذه اإلت-ف-اق-ي-ة
بالنسصبة للمؤؤمن لهم اŸنخرط ‘ Úالصصناديق
لسص- -ي- -م- -ا ال- -ع- -ائ -ل -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة م -ن اŸربÚ
وال-فÓ-ح ÚاŸؤج-ؤدي-ن ‘ اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ية،

بجعلهم يسصتفيدون من تأام Úطبي وإاجتماعي
وإاقتصصادي بسصعر منخفضس يÎاوح ما ب Úأالف
إا 1500 ¤دج ،مشصÒا إا ¤أانه نظرا Ÿعرفة
الصص -ن-دوق Ãدى صص-ع-ؤب-ة م-ه-ن-ة ال-فÓ-ح ف-إان-ه
يتعهد بؤاسصطة هذا اŸنتج ا÷ديدÃ ،رافقة
ال- -ع- -ائ- -ل- -ة ال -ري -ف -ي -ة أاك ، Ìح -يث ي -ؤف -ر ل -ه -ا
اŸسص -اع -دة ال -ط -ب -ي -ة ‘ م-ن-زل-ه-ا أاو ‘ م-ك-ان
مزاولة نشصاطها وذلك على مدى سصبعة أايام ‘

األسصبؤع 24/24سصا ،بفضصل فريق طبي يتكؤن
من  25طبيبا وأاعؤان ‡ا يسصاهم ‘ تؤفÒ
م- -ن- -اصصب شص- -غ -ل ه -ام -ة ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ط -ل -ب -ة
اŸت -خ -رج Úم -ن اŸع-اه-د ل-ت-ط-ؤي-ر خ-دم-ات
مباشصرة وغ Òمباشصرة.
وأاوضص -ح ب -ن ح -ب -ي -لسس أان -ه ‘ السص -اب-ق ك-ان
اŸريضس يتنقل للمسصتشصفى ،لكن حاليا الفريق
الطبي التابع لشصركة ““ماق للمسصاعدة الطبية““
ه- -ؤ م- -ن ي- -ت- -ن- -ق- -ل ن- -ح- -ؤ اŸريضس ل- -ت- -ق -دË
اإلسص- -ع- -اف- -ات ‘ اŸن- -زل أاو ي- -ؤؤخ -ذ اŸريضس
ل-ل-ع-ي-ادات ،ق-ائ «:Ó-ب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ن-كؤن قد
ل -ع -ب -ن -ا دورن-ا كصص-ن-دوق ‘ –سص Úاÿدم-ات
والتقرب من اŸؤؤمن Úبتؤف Òكل اإلمكانيات
ال -بشص -ري -ة واŸادي -ة““ .مشصÒا إا ¤أان -ه سص -ي -ت -م
تؤف Òكل الؤسصائل واÿدمات ا÷ؤارية عÈ
 540دائرة خÓل السصداسصي األول من .2019
ع-ل-م-ا أان الصص-ن-دوق ل-دي-ه ع-دة ات-ف-اق-ي-ات م-ع
العيادات اÿاصصة واŸسصتشصفيات.
و‘ رده عن سصؤؤال حؤل تعؤيضس الفÓحÚ
خ Ó-ل ال -ف-يضص-ان-ات ال-ت-ي وق-عت م-ؤؤخ-را ،أاك-د

رئ -يسس الصص -ن -دوق أان ه -ن -اك ف -ئ -ة ق-ل-ي-ل-ة م-ن
الفÓح ” Úتعؤيضصهم ،مؤضصحا أان كل فÓح
له عقد تأاميني يتم تعؤيضصه خÓل عشصرة أايام،
ق-ائ «:Ó-ق-م-ن-ا ب-ع-م-ل-ي-ات –سص-يسص-ي-ة ل-ل-ت-ح-ل-ي
Óسصف هناك فئة صصغÒة
بثقافة التأام Úلكن ل أ
من الفÓح Úالذين قامؤا بالتأام ،““Úوبلغة
األرقام فقد بلغ عدد الفÓح Úالذين عؤضصؤا
ضصد الكؤارث الطبيعية خÓل السصداسصي األول
من العام اŸاضصي أاك Ìمن  7مÓي Òدج وأاكÌ
من  3.20مليار دج هذه السصنة.
من جهته ،قال اŸدير العام لشصركة ماق
للمسصاعدة الطبية علي بؤذراع بأانه بفضصل هذه
اإلتفاقية وعن طريق إاجراء مكاŸة بسصيطة
على الرقم األخضصر Á 99/33كن للمؤؤمن له
وعائلته اإلسصتفادة من جملة خدمات صصحية
ت -ت -م -ث -ل ‘ اإلسص -ع -اف-ات األول-ي-ة ،اإلسص-تشص-ارة
ال-ع-ام-ة ،ال-ف-ح-ؤصص-ات السص-ري-ري-ة ال-ك-ام-ل-ة مع
ال- -كشص- -ف ع- -ن األعضص- -اء ا◊ي- -ؤي -ة (الضص -غ -ط
الدمؤي ،نسصبة السصكر ‘ الدم ،معدل ضصربات
القلب ،التخطيط الكهربائي للقلب ،اŸعا÷ة
ال -ط -ب -ي -ة ،ال -غ -رز .)....،مضص -ي -ف-ا أان ك-ل ه-ذه
اÿدمات تتم من قبل فرق طبية مؤؤهلة وذات

خÈة ‘ اÛال اإلسصتشصفائي ،كما –ؤز هذه
ال -ف-رق ع-ل-ى م-رك-ب-ات ›ه-زة ط-ب-ي-ا Ãع-دات
كفئة تسصمح Ãؤاجهة وضصعية طبية حرجة أاو
اسصتعجالية.
وكشصف حمؤد سصيد أاحمد ‡ثل شصركة ““ماق
ل -ل-مسص-اع-دة ال-ط-ب-ي-ة““ ،ع-ن ت-ؤف 540 Òسصيارة
إاسصعاف طبية و 7آالف سصيارة أاخرى قريبا على
اŸسصتؤى الؤطني  ،قائ Óأانه ” عقد شصراكة
مع شصركة طاسصيلي للطÒان التي زودتهم بسصت
طائرات لنقل الفÓح ÚاŸرضصى ،مضصيفا اأنه
” تؤظيف  253طبيب متخرج من ا÷امعة
للتكفل الصصحي لتفادي تنقل اŸريضس.
اع -ت Èع -ث -م -ان ال -ع -اقب ك -م-ال م-دي-ر ع-ام
مؤؤسصسصة تأام Úاألشصخاصس فرع تعاضصدي ،هذه
الشصراكة الثÓثية هي انطÓقة Ÿشصؤار كب Òله
ب -ع -د إانسص -ا ،Êإاج-ت-م-اع-ي وإاق-تصص-ادي خ-اصص-ة
ا÷انب الصص- - -ح - -ي ل - -ل - -ف Ó- -ح اŸؤؤم - -ن ل - -دى
الصصندوق ،قائ Óأانه بهذه الطريقة سصيتم ربط
كل فÓح مع عائلته .بحيث أاك Ìمن  3مÓيÚ
مؤؤمن و 220أالف منخرط سصيسصتفيدون من
هذه اÿدمة.
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عا÷تها مصضالح الشضرطة لسضعيدة

حجز  2.1كلغ من ألقنب ألهندي
“ّكنت مصضالح أامن و’ية ا÷زائر من حجز كميّة من
اّıدرات من نوع «القنب الهندي» وزنها ( )2.1كلغ وكذا
( )35ق-رصض-ا م-ه-ل-وسض-ا وذلك ع-ل-ى خ-ل-ف-ية توقيف شضخصضÚ
مشضتبه فيهما.
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توقيف  115ششخصس ‘  100قضشية
إأجرأمية خÓل ألششهر أŸنصشرم

ق.و
على اإثر دوريات اأمنية لفرقة الشسرطة القضسائية التابعة
’أم -ن ال -م -ق -اط -ع -ة ا’إداري -ة ال -روي-ب-ة ،ل-فت ان-ت-ب-اه ع-ن-اصس-ر
الشس -رط -ة ،م -رك -ب-ة سس-ي-اح-ي-ة م-رك-ون-ة ب-ال-ق-رب م-ن ال-م-ل-عب
ا’أولمبي وعلى متنها شساب ،بعد التقرب منه ومراقبة هوّيته
واخضساعه لعملية التلّمسص الجسسدي القانونية ،عثر بحوزته
على قرصص مهلوسص ،وعليه ،تمّ توقيفه والتحّري معه في
هذا الشساأن.
ومواصسلة للتحريات واسستنادا ’إذن نيابي صسادر عن وكيل
الجمهورية المختصص اإقليميا ،تّم تفتيشص منزل المشستبه فيه،
حيث ُعـثر على كميّة من «القنب الهندي» وزنها ( )2 . 1كلغ،
با’إضسافة الى ( )35قرصص مهلوسص ،بعد مواجهته بما نسسب
اإليه اإعترف باأن ما ضُسبط بحوزته ،تح ّصسل عليه من عند
شسخصص اآخر مشستبه فيه ،هذا ا’أخير تّم توقيفه بعد عملّية
ترصّسد محكمة.

حصضيلة شضهر سضبتم ÈاŸنصضرم بجيجل

ﬂ 2086الفة مرورية و 48حادثا مرور يا جسشمانيا

سشعيدة  :جلطي علي

سسجلت خÓل شسهر سسبتمبر من سسنة الجارية2086 ،
مخالفة في قانون المرور ،منها  307حالة خاصسة
بالحجز بالكماشص بسسبب ارتكاب السسائقين مخالفة
الوقوف الممنوع 271 ،مخالفة مسستوجبة لسسحب
رخصسة السسياقة لغرضص التعليق لمدة ثÓثة أاشسهر،
بسسب مخالفات تمثلت في عدم ارتداء الخوذة،
ع -دم اسس -ت -ع -م-ال ح-زام اأ’م-ن ،اسس-ت-ع-م-ال ال-ه-ات-ف
النقال و السسرعة المفرطة  83مخالفة مسستوجبة
لسسحب رخصسة السسياقة لمدة سستة أاشسهر ،شسملت
مخالفات السسير في ا’تجاه الممنوع ،عدم احترام

إاشسارة قف التجاوز الخطير التجاوز على الخط
المسستمر و عدم احترام إاشسارة قف الضسوئية.
كما تم تسسجيل  132جنحة في قانون المرور و
التنسسيق،انحصسرت مجملها في شسهادة التأامين غير
سس -اري-ة ال-م-ف-ع-ول أاو ان-ع-دام-ه-ا ،ب-ط-اق-ة ال-م-راق-ب-ة
ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ن-ت-ه-ي-ة الصسÓ-ح-ية أاو انعدامها ،السسياقة
بدون رخصسة ،ركوب  ،و نزول المسسافرين في نقاط
غير مرخصص بها ،عدم وضسع البطاقة المهنية من
قبل السسائق ،والقابضص ،عدم تقديم التذاكر ،انعدام
علبة اإ’سسعافات اأ’ولية.

من جهة أاخرى تم إارسسال  08ملفات إالى الجهات
ال -قضس -ائ -ي -ة ال -م -خ -تصس -ة ،أ’ج -ل رفضص ا’م -ت -ث -ال،
ا’سستمرار في السسياقة رغم التبليغ بقرار السسحب،
و رفضص ال-خضس-وع ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق-ات اإ’داري-ة ل-لشسخصص
والمركبة.
أام -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ح-وادث ال-م-رور ال-جسس-م-ان-ي-ة ،ف-ق-د
سسجلت ذات المصسالح في نفسص الفترة  48حادث
مرور ،توفي على إاثرها شسخصص واحد ،فيما أاصسيب
 60شسخصسا بجروح ،في حين تم تسسجيل  15حادث
مرورا ماديا.

سسجلت فرقة شسرطة العمران و حماية البيئة التابعة
Óمن العمومي بأامن الو’ية  ،و
للمصسلحة الو’ئية ل أ
كذا المكاتب التابعة لها على مسستوى أامن الدوائر
خÓل شسهر سسبتمبر من السسنة الجارية 38 ،مخالفة
متعلقة بعدم احترام القوانين و التنظيمات في
مجال البناء.
وارتبطت  33منها بالبناء بدون رخصسة ،مخالفتين

اثنتان تتعلقان با’سستمرار في البناء بدون رخصسة،
مخالفة واحدة متعلقة بعدم مطابقة أاشسغال البناء
للرخصسة الممنوحة و مخالفة واحدة تضسمنت تهيئة
قطعة أارضسية بدون رخصسة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا سس-ج-لت ف-رق-ة ال-ت-ط-ه-ير خÓل نفسص
ال-ف-ت-رة  12م -خ -ال -ف -ة خ-اصس-ة ب-ع-رضص و ب-ي-ع سس-ل-ع
بطريقة غير قانونية ،أاين تم حجزها و ذلك حماية

ل -ل -م -واط -ن ،ه -ذا و ق -د ت -م ات -خ -اذ ك-ل اإ’ج-راءات
القانونية ضسد هؤو’ء المخالفين بهدف الحد من
ه-ذه السس-ل-وك-ي-ات السس-ل-ب-ي-ة و ح-م-اي-ة ال-م-ج-تمع من
آاثارها.

..و ﬂ 38الفة متعلقة بعدم أحÎأم ألقوأن Úوألتنظيمات ‘ ›ال ألبناء

جيجل :خالد العيفة

بتهمة جنحة النصضب واسضتعمال السضÓح من الصضنف السضادسس

إأدأنة منتحل صشفة بسشكيكدة بـ  05سشنوأت سشجنا

قضضت ﬁكمة ا÷نايات ا’سضتئنافية Ãجلسس قضضاء سضكيكدة ،بإادانة منتحل صضفة عقيد ‘ ا÷يشس الوطني الشضعبي يدعى «ف .ب» عمره
 42سضنة ب  5سضنوات سضجن على خلفية متابعته بجناية التزوير ‘ ﬁررات Œارية ومصضرفية وإادارية ،واسضتعمال اŸزور إاضضرار باÿزينة
العمومية والغ ،Òجنحة انتحال صضفة عسضكرية ،جنحة النصضب ،جنحة حيازة سضÓح من الصضنف السضادسس بدون مÈر شضرعي بينما التمسس
النائب العام تسضليط عقوبة  10سضنوات سضجن.

سشكيكدة  :خالد العيفة
تعود حيثيات القضسية إالى  23أاكتوبر  ،2017عندما
تقدم المتهم في قضسية الحال ،لدى أاعوان الشسرطة
المكلفين بحفظ اأ’من في عملية ترحيل سسكان
حي صسالح بوالكروة مقدما نفسسه على أاسساسص أانه
ضس-اب-ط عسس-ك-ري ب-رت-ب-ة ع-ق-ي-د يشس-غ-ل ق-ائ-د مركز
م-ك-اف-ح-ة ال-ج-وسسسس-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة اأ’ولى
بالجزائر العاصسمة مكلف بمراقبة عملية الترحيل
بغرضص حصسوله على قائمة المعنيين بالترحيل.
وبعد إاخطار الجهات المعنية لتأاكيد أاو نفي هويته
ال -عسس -ك -ري -ة ،وك -ذا ال -م -ع -اي -ن -ة ال-بصس-ري-ة ل-ب-ط-اق-ة
العسسكرية والبطاقية المهنية النظامية تبين وجود
اخ-تÓ-ل ف-ي ال-ب-ط-اق-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-م-زورة مقارنة

بالطاقة اأ’صسلية.
كما عثر بعد تفتيشص المركبة التي كان يقودها
وهي ملك للمسسماة «م .ج» على صساعق كهربائي من
دون رق -م ،وب -اسس -ت-غÓ-ل ال-ح-اسس-وب ال-م-ح-م-ول ،ت-م
ال-ع-ث-ور ع-ل-ى م-ل-ف-ات م-ه-م-ة ق-ام ال-م-ت-هم بتزويرها
ووثائق لوزارات ،مديريات وهيئات عمومية من
ب- -ي- -ن- -ه- -ا وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،وأاخ -ت -ام أاخ -رى
ل- -مسس- -ؤوول- -ي- -ن وإاط- -ارات سس- -ام -ي -ة ف -ي ال -م -ؤوسسسس -ة
ال -عسس-ك-ري-ة ،وم-دن-ي-ي-ن وب-ط-اق-ة عسس-ك-ري-ة ج-اه-زة
ل-ل-ط-ب-اع-ة ب-غ-رضص ال-ت-زوي-ر ب-ه-ا صس-ورت-ه الشسخصسية
وأاخ -رى ل -ل-مسس-م-ى «ع .شص» ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى أاخ-ت-ام
م -مضس -اة م-ن ط-رف ضس-ب-اط سس-ام-ي-ي-ن ف-ي ال-ج-يشص
الشسعبي الوطني.

حجز  4كلغ من ألكيف دأخل ﬁل با◊روشس
ت -م-ك-نت ع-ن-اصس-ر الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن دائ-رة
الحروشص بسسكيكدة من حجز  4كلغ من المخدرات،
وتم العثور على الكمية المحجوزة مصسالح ا’من
داخ -ل م -ح -ل ل -ب -ي -ع ال -م -واد ال -غ -ذائ -ي -ة ،ف-ي ك-يسص
بÓسستيكي بحي  500مسسكن وتم توقيف صساحبها.
العملية جاءت بعد ورود معلومات بوجود محل يقع
ب -ح -ي وسس -ط ال -م -دي -ن -ة ي -ق -وم صس -اح -ب -ه ب -ت -روي -ج
المخدرات،ليتم بناء على ذلك وضسع خطة بدأات
ب-ع-م-ل-ي-ة ت-رصس-د ل-ت-ح-رك-ات ال-م-ع-ن-ي داخ-ل ال-م-حل
وخارجه قبل عملية المداهمة للمحل.

...وتوقيف مدير أŸوأرد أŸائية –فظيا لتورطه ‘ قضشايا فسشاد

ات -خ -ذت أامسس ،السض -ل-ط-ات
ال - -و’ئ- -ي- -ة بسض- -ك- -ي- -ك- -دة ،ق- -رار
ت -وق -ي -ف –ف -ظ-ي ‘ ح-ق م-دي-ر
اŸوارد اŸائية» ك،ك « ،اŸوجود
–ت ط-ائ-ل-ة ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ن ق-بل
مصض-ال-ح ال-درك ال-وط-ني ،وعدد
م -ن اŸوظ -ف Úورؤوسض -اء اŸصض -ال -ح
ب - -ذات اŸدي - -ري - -ة  ،ب - -خصض - -وصس
ت - -ب - -دي - -د أام - -وال ع - -م - -وم - -ي- -ة ،
واسض- -ت- -ب- -دال- -ه م- -ؤوق -ت -ا ب -رئ -يسس
مصضلحة بنفسس اŸديرية.

وحسسب مصس -ادر م -ط -ل -ع-ة ،ف-إان
التحقيق الذي باشسرته المصسالح
اأ’منية ،جاء بأامر من الجهات
القضسائية ،اثر شسكاوى تقدم بها
ع-دد م-ن ال-م-ق-اول-ين بخصسوصص

اأ’سس-ال-يب ال-ت-ي اع-ت-مدت للفوز
بالصسفقات في هدا القطاع  ،و
ط - -رق أاع - -داد دف- -ات- -ر شس- -روط
انجازها بما يخدم المقاو’ت
ال -ف -ائ -زة ،و تضس -خ -ي -م ال-ت-ق-ي-ي-م
ال -م -ال -ي ل -ل -مشس -اري-ع م-ا يسس-م-ح
باسستفادة من هامشص ربح كبير
لهده اأ’خيرة .
وي - -ذك - -ر ،أان ق - -ط- -اع ال- -م- -وارد
المائية بسسكيكدة ،شسهد خÓل
السس- -ن- -وات اأ’خ- -ي- -رة ،مشس -اري -ع
ع-دي-دة اسس-ت-ه-ل-كت أاغ-لفة مالية
ضس -خ -م-ة ،إا’ أان-ه-ا ل-م ت-غ-ي-ر م-ن
واق- -ع ال- -م -واط -ن  ،ف -ي ال -ت -زود

ب - -ال - -م - -ي - -اه الشس- -رب ،وت- -ع- -رف
المنظومة العديد من ا’نقطاع
أادت في الكثير من اأ’حيان إالى

ع-ا÷ت مصض-ال-ح الشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ية
’من و’ية سضعيدة خÓل شضهر سضبتمÈ
أ
اŸنصض-رم  100قضض-ي-ة إاج-رامية ﬂتلفة
مكنت من توقيف  115شضخصضا ‘ ›ال
’م -وال
’شض -خ -اصس وا أ
ا÷رائ -م اŸاسض -ة ب -ا أ
واŸمتلكات.

وق-وع اح-ت-ج-اج-ات ال-م-واطنين،
بسس -بب ال -تسس -ي -ي -ر اأ’ع-رج ل-ه-دا
القطاع.

كما تمكن عناصسر فرق الشسرطة القضسائية خÓل
شس-ه-ر سس-ب-تمبر  2018ف-ي ع-م-ل-ي-ت-ين متفرقتين من
توقيف شسخصسين اثر تورطهما في قضسية حيازة
مشسروبات كحولية بدون رخصسة مع حجز ما يفوق
 890وحدة من مختلف اأ’نواع ،كما تم توقيف 23
شسخصسا في إاطار محاربة جرائم تجارة وترويج
المخدرات والمؤوثرات العقلية.

سشحب  322رخصشة سشياقة ووضشع 28
مركبة با◊ظÒة ششهر سشبتمÈ

أاحصست المصسلحة الو’ئية لÓأمن العمومي تحرير
 1129غرامة جزافية و وضسع  28مركبة بالحضسيرة
وسسحب  322رخصسة سسياقة وانجاز  50ملف تتعلق
بجنح المرور و 19ملف يتعلق بجنح التنسسيق وهذا
من خÓل مراقبة  3659مركبة.

كما سسجلت ذات المصسلحة وقوع  09حوادث مرور
خÓ-ل شس-ه-ر سس-ب-ت-م-ب-ر  ،2018خ- -ل -فت  10جرحى،
مقابل  08حوادث مرور خÓل شسهر أاوت 2018
خلفت قتيل و 07جرحى ،وفي إاطار الحفاظ على
السس -ك -ي -ن -ة ال -ع-م-وم-ي-ة وم-ح-ارب-ة م-خ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال
اإ’جرام المروري تم توقيف  04دراجات نارية من
مختلف اأ’حجام نتيجة مخالفة أاصسحابها لقانون
المرور تم إايداعها بالمحشسر البلدي.
أام-ا ف-رق-ة شس-رط-ة ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئة فقد
سسجلت في نشساطاتها خÓل نفسص الفترة إانجاز 14
ملف قضسائي يتعلق بمخالفات إانجاز بناء بدون
رخصسة و 08ملفات تتعلق بالتجارة غير الشسرعية
وانعدام السسجل التجاري.

...و حجز  408قارورة خمر بالرباحية

تمكنت فرقة التدخل بالمصسلحة الو’ئية للشسرطة
ال-قضس-ائ-ي-ة بسس-ع-ي-دة م-ن ت-وق-ي-ف شس-خصص ي-ب-ل-غ من
العمر  24سسنة ينحدر من إاحدى الو’يات المجاورة
بحوزته  408قارورة خمر كان بصسدد بيعها بطريقة
غير شسرعية عبر إاقليم بلدية أاو’د خالد الرباحية،
وهو معلوم الهوية لدى مصسالح اأ’من ،بعد تفتيشص
مركبته ضسبط بداخلها على  408قارورة خمر وتبين
من الوثائق أان المركبة تابعة لوكالة كراء ،المشستبه
فيه أانجز إاجراء قضسائي ضسده من طرف مصسالح
اأ’من الخارجي ببلدية أاو’د خالد وقدم أامام نيابة
الجمهورية لدى محكمة سسعيدة

’بل با÷لفة
أاثناء خروجه من اŸدرسضة بع Úا إ

ششاحنة تدهسس طف Óو ترديه قتيÓ
ل -ق -ي ط -ف -ل مصس -رع -ه ،صس -ب-اح ي-وم أامسص  ،ب-ع-د أان
دهسسته شساحنة أاثناء خروجه من المدرسسة بدائرة
عين اإ’بل التابعة لو’ية الجلفة  ،الطفل يبلغ من
العمر « 06سسنوات» وقال شسهود عيان  ،أانه لفظ
أانفاسسه اأ’خيرة بعين المكان ،متأاثرا باإ’صسابات
البليغة التي تعرضص لها وقد نقلت جثة الطفل إالى

مصسلحة حفظ الجثث بمسستشسفى دائرة عين ا’بل ،
فيما فتحت مصسالح اأ’من تحقيقا في الحادث
المميت .

ا÷لفة:موسشى بوغراب

‘ عمليت ÚمتفرقتÚ

حجز أك Ìمن  20كلغ من أıدرأت بتبسشة
الشض-عب  ‘ /ع-م-ل-ي-ت Úن-وع-ي-ت“ ،Úك-نت
ف- -رق- -ة م- -ك- -اف -ح -ة ا’Œـــار غ Òالشض -رع -ي
ب- -اıدرات واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة
للمصضلحة الو’ئية للشضرطة القضضائية بأامن
ت- -بسض- -ة ،م- -ن وضض- -ع ح- -د ل- -نشض- -اط ج- -م -اع -ة
اج - -رام- -ي- -ة م- -ن- -ظ- -م- -ة “ت- -ه- -ن ا◊صض- -ول و
شض - -راء الÎوي - -ج و ب - -ي - -ع وع - -رضس ل - -ل- -ب- -ي- -ع
اıدرات م -ك -ون -ة م-ن  04اشض-خ-اصس تÎاوح
اعمارهم ب 41-30« Úسضنة « .
تعود حيثيات القضسية لمعلومات تحصسلت عليها
ذات الفرقة مفادها حيازة شسخصص على كمية من
مادة المخدرات بمسسكنه ليتم ا’نتقال إالى منزل
المشستبه فيه عملية التفتيشص أاسسفرت العثور على
كمية من المخدرات مشسكلة من  151صسفيحة في
حقيبة و كانت مخبأاة بخزانة غرفة النـوم و التي
قدر وزنها اإ’جمالي بأاكثر من  15كلغ  ،باإ’ضسافة
إالى العثور على مبلغ مالي قدره ثÓثون أالف دينار
جزائري ليتم تحويل المشستبه فيه و المحجوزات
الى المصسلحة اأ’منية المختصسة.
ام -ا ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ج-اءت ه-ي ك-ذلك اسس-ت-غ’Ó-
للمعلومات المتحصسل عليها تفيد بعزم مجموعة

إاج -رام -ي -ة ع -ل -ى ع -ق -د صس -ف -ق -ة ب -ي -ع ل -ك -م -ي-ة م-ن
المخدرات بإاقليم الو’ية  ،ليتم نصسب كمين محكم
إالى غاية رصسد سسيارة مشسبوهة من نوع شسيفرولي
«سسايل» ،و بعد التأاكد منها بناء على المعطيات
ال-م-ت-وف-رة لÓ-شس-ت-ب-اه ف-ي-ه-ا ضس-م-ن ه-ذه الشسبكة ،تم
التدخل و مباغتة المجموعة اإ’جرامية.
أاسسفرت العملية على توقيف شسخصسين  ،تتراوح
أاعمارهما بين  30و  33سسنة ،و الذي كان أاحدهما
يحمل حقيبة وبعد تفتيشسها تم العثور بداخلها على
كمية معتبرة من مادة المخدرات «  40صسفيحة «،
ليتم تحويل المتهمين و المحجوزات الى مقر أامن
الو’ية  ،وباسستغÓل أاحد المشستبه فيهما .
وبعد تكثيف اأ’بحاث و التحريات الميدانية من
أاجل توقيف باقي اأ’طراف حيث مكنت من توقيف
شس -خصص آاخ -ر ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  32سس-ن-ة ل-ي-تم فتح
تحقيق في القضسية لحين اسستكم ـ ـال اإ’جراءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي ـة و ت- -ق- -دي- -م أاط- -راف ال- -قضس -ي -ة أام -ام
ال -ع -دال -ة  ،و ب -ال -ت -ال -ي أاوضس -حت خ -ل -ي -ة ا’تصس -ال
وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة أ’م-ن ال-و’ي-ة « ان ال-ع-م-ل-ي-ت-ي-ن
النوعيتين مكنت من حجز أاكثر من  20كلغ من
المخدرات «.

تفكيك جمعية أششرأر أختصشت ‘ ألسشرقات بالكسشر

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة ا◊ضضرية ،خاصضة اŸتعّلقة باŸسضاسس
Óم-ن
ب -اŸم -ت -ل -ك -ات اÿاصض -ة وال -ع -ام -ةّ“ ،ك -نت ق -وات الشض-رط-ة ل -أ
ا◊ضض - -ري الـ  07ب -أام-ن و’ي-ة بشض-ار ،م-ن ت-ف-ك-يك ج-م-ع-ي-ة أاشض-رار
اختصضت ‘ سضرقة اŸنازل عن طريق الكسضر.
بعد تسسجيل المصسلحة لشسكوى السسرقة من داخل مسسكن على
مسس -ت -وى إاق -ل -ي -م ا’خ -تصس -اصص أاي -ن وج -هت الشس -ك-وك أ’ح-د
المسسبوقين قضسائيا مشستبه في أامره معروف لدى المصسلحة
باقترافه لسسرقات سسابقة ،حيث تsم إاعداد خطة لتوقيفه،
ليتم رصسده على متن دراجة نارية ويحمل أاغراضسا مشسبوهة
أاين تsم توقيف المشستبه فيهما ،اأ’غراضص تمثلت في جهاز

تلفاز بÓزما ،جهاز رقمي ’سستقبال القنوات الفضسائية ،ليتم
اقتيادهما إالى المصسلحة للتحقيق معهما.الضسحية تعرفت
على اأ’غراضص المسسترجعة من المشستبه فيهما ،بأانها نفسص
أاغراضسها المسسروقة منذ  05أايام ،عليه ،وبالتنسسيق مع
السس-ي-د /وك-ي-ل ال-ج-م-ه-وري-ة ل-دى م-ح-ك-م-ة بشس-ار ،تّم تفتيشص
المنزل العائلي للمشستبه فيه الرئيسسي ( 22سسنة) أاين العملية
أاثمرت على اسسترجاع مسسروقات تمثلت في :هاتف نقال،
كاميرا رقمية ،آالة تصسوير رقمية ،جهاز تبريد وجهاز مودام،
هذه اأ’غراضص المسسترجعة تخصص ضسحيتين سسبق وأان أاودعتا
شسكويين سسرقة بالكسسر على مسستوى اأ’من الحضسري .07

تم تقديم المشستبه فيهما أامام وكيل الجمهورية لدى محكمة
بشسار ،وبعد اسستيفاء إاجراء المثول الفوري ،صسدر في حق
المشستبه فيه الرئيسسي أاحكاما تقضسي بحبسسه لخمسص سسنوات
سسجنا نافذا عن كل قضسية وغرامات مالية  100أالف دج في
قضسية الحال ،و  200أالف و  100أالف دج على التوالي عن
القضسيتين السسابقتين ،في حين المشستبه فيه الثاني صسدر في
حقه اسستدعاء مباشسر في قضسية الحال.

بششار  /دحمان جمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸنظمات الطÓبية تهدد با’حتجاج

اŸوقع الوزاري يقصشي أا‚ب الطلبة من حق اŸاسش Îبجامعات غرب الوطن
@ مكاتب اإلعÓم اآل‹ ‘ قفصض التهام
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لتشضجيع روح ا’سضتثمار لدى شضباب اŸناطق النائية

قافلة إاعÓمية للتششغيل Œوب عاصشمة األهقار

’سض -ب -وع ا÷اري
ان- -ط- -ل- -قت ب- -داي- -ة ا أ
’هقار ،و–ت شضعار ““ تأاهيل
بعاصضمة ا أ
– ت -ك -وي -ن – “وي-ل – تشض-غ-ي-ل ““ ال-ق-اف-ل-ة
’وÃ ،¤خ-ت-ل-ف البلديات
’عÓ-م-ي-ة ا أ
ا إ
واŸناطق النائية ‘ ،خطوة ÿلق روح
ا’سضتثمار لدى الشضباب البطال واŸرأاة
اŸاكثة بالبيت ،وتوضضيح عن قرب طرق
ا’سض- -ت- -ف- -ادة م -ن آال -ي -ات دع -م تشض -غ -ي -ل
الشض-ب-اب ،لشض-ب-اب اŸن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة ع-ن
ع -اصض -م -ة ال -و’ي -ة،وه -ذا ح -ت-ى ن-ه-اي-ة
الشضهر ا÷اري.
القافلة اإ’عÓمية التي تعرف مشضاركة عدة
قطاعات (آاليات دعم تشضغيل الشضباب الـ ،03
م- -دي- -ري- -ة وغ- -رف- -ة السض- -ي- -اح- -ة والصض- -ن- -اع- -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،دي-وان مؤوسضسضات الشضباب ،مديرية

التشضغيل) ،مكنت من اسضتهداف أازيد من 400
شضاب وامرأاة ماكثة بالبيت ‘ ،ح Úاسضتفادوا
إا ¤غاية نهاية اأ’سضبوع ا÷اري  160شضاب من
ال -ت -أاه -ي -ل ب -غ -ي-ة ت-ك-وي-ن م-ؤوسضسض-ات مصض-غ-رة،
ومؤوهل Úللتقرب من إاحدى فروع آاليات دعم
تشض- -غ- -ي- -ل ال- -ثÓ- -ث- -ة اŸشض- -ارك -ة ‘ ال -ق -اف -ل -ة
لÓسضتفادة من القروضص ،ومنه خلق مؤوسضسضات
تسضاهم ‘ التقليل من البطالة.
وأاك -د ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ال -ق -اف -ل-ة أان ه-ذه
اŸب -ادرة م -وج -ه -ة ÷م -ي -ع شض-رائ-ح اÛت-م-ع
البطال Ãا فيهم ذوي ا’حتياجات اÿاصضة،
وهذا بالتعاون مع ﬂتلف جمعيات اÛتمع
اŸد،Êو م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -خ -ت -ت-م ال-ق-اف-ل-ة
نشض -اط -ه -ا ت-زام-ن-ا م-ع ال-ف-ا— ن-وف-م Èت-زام-ن-ا
واحتفا’ت الثورة اŸظفرة.

...و ”كاسشنوسض ” ‘ يوم دراسشي ألصشحاب سشيارات األجرة لتحفيزهم على النخراط

ه -ددت اŸن -ظ -م -ات ال -ط Ó-ب -ي -ة ع -ل -ى
مسض -ت -وى ا÷ام -ع -ات ال -غ -رب -ي -ة ل -ل -وط-ن
ب - -ال - -دخ- -ول ‘ اح- -ت- -ج- -اج ب- -داي- -ة م- -ن
’سض -ب -وع اŸق -ب -ل ‘ ح Úك-انت ج-ام-ع-ة
ا أ
الشضلف السضباقة ‘ ا’حتجاج منذ نهار
أامسس ،ت- -ن- -دي- -دا ب -ن -ت -ائ -ج اŸاسض Îال -ت -ي
خ- - -ل- - -ف- - -ه- - -ا اŸوق- - -ع ا’ل- - -كÎو Êال- - -ذي
أاسض -ت -ح-دث-ه ال-وزارة خصض-يصض-ا وإال-زام-ي-ا
ل -ل -تسض -ج -ي -ل عÈه ل -ل-دخ-ول إا ¤السض-ن-ة
’و ¤ماسض.Î
ا أ

ﬁمد بن ترار
كشضف عبد القادر بن خالد ‡ثل الرابطة

الوطنية للطلبة ا÷زائري Úومنسضق الطلبة أان
اŸوقع ا’لكÎو Êأاقصضى الطلبة النجباء ،
حيث ” إاقصضاء طالبات Ãعدل  16وآاخرين
احتلوا اŸراتب اأ’و ‘ ¤كلياتهم  ،بفعل خلل
‘ اŸوقع ا’لكÎو Êالذي وصضفوا نتائجه
بالكارثية على مسضتوى جامعات غرب الوطن
التي صضار ‡ثلو الطلبة ينسضقون ا÷هود فيها
بغية شضل ا◊ركة بها  ‘،ح ” Úشضل جامعة
أاو’د فارسص Ÿدة يوم Úكأاعذار أاو‹ قبل
تعميم ا’حتجاج .
وأاشضار عشضرات الطلبة أانهم سضجلوا ‘
اŸوق -ع وÁت -ل -ك -ون م -ع -د’ت م -رت -ف -ع-ة ل-ك-ن
ملفاتهم رفضضت دون أاية حجة  ‘ ،ح Úإان
هناك طلبة ” قبولهم من قبل ›لسص الكلية
ب -ف -ع -ل ال -ف -رز ال-ي-دوي و” رفضض-ه-م م-ن ق-ب-ل

اŸوق- - -ع ال - -وزاري  ‘،ال - -وقت ال - -ذي رفضضت
ملفات أاليا لطلبة من قبل ›لسص الكلية لكن
اŸوقع قبلها عاديا .
و كشض- - -فت ب- - -عضص اأ’ط- - -راف اإ’داري - -ة أان
ÓعÓم اآ’‹ نصضبوا على الطلبة و⁄
مكاتب ل إ
يسض-ج-ل-وه-م ب-ط-ري-ق-ة صض-ح-ي-ح-ة  ،ل-كن تعميم
ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-و’ي-ات الغربية
أاسض- -ق -ط ه -ذه ال -ف -رضض -ي -ة  ‘ ،ال -وقت ال -ذي
نفضضت كل اإ’طارات يدها من اŸسضؤوولية ،
‘ ح ” Úف -ت -ح ب -اب ال -ط -ع-ون أام-ام ال-ط-ل-ب-ة
الذين سضجلوا أاك Ìمن أالف طعن على مسضتوى
ا÷ام -ع -ات واŸراك -ز ا÷ام -ع -ي -ة ال-غ-رب-ي-ة ‘
انتظار تدخل الوزارة ◊ل اإ’شضكال والتحقيق
‘ أاسضبابه .

’شضغال بأاك Ìمن  03أاشضهر عن موعدها اÙدد
رغم تأاخر ا أ

انطÓق التجارب األولية لتليفÒيك تلمسشان ا◊وضض الكب ÒبÓل سشتي

أاط- -ل- -قت م- -دي- -ري- -ة ال -ن -ق -ل ل -و’ي -ة
’ول -ي -ة ل -ع-رب-ات
ت -ل -مسض -ان ال -ت -ج -ارب ا أ
التليفÒيك التي تربط ما ب Úا◊وضس
ال -ك -ب Òوسض -ط ت -ل -مسض -ان وهضض -ب -ة ’’
سض-ت-ي ع-ل-ى مسض-افة  1.5ك -ل-م ب-ع-د إا“ام
’صضÓح لتليفÒيك
أاشضغال الÎميم وا إ
تلمسضان بعدما توقف عن العمل ’كÌ
من  03سضنوات .
انطلقت عملية إاصضÓح تيلفÒيك تلمسضان
خ Ó-ل سض-ن-ة  2017ب-ع-دم-ا خصضصضت ال-دولة
ا÷زائر غÓف ما‹ قدر ب 100مليار سضنتيم
‘ اط- -ار اإ’صضÓ- -ح وا’سض -ت -غ Ó-ل ب -ط -ري -ق -ة
الشض- -راك- -ة م- -ا ب Úم- -ؤوسضسض- -ة م- -يÎو ا÷زائ -ر
وشض- -رك- -ة ف- -رنسض -ي -ة ﬂتصض -ة،ح -يث ” إاع -ادة

الكابل الذي تسض Òعليه العربات الذي تبÚ
ان -ه غ Òصض -ال -ح ل Ó-سض -ت-غÓ-ل  ،ك-م-ا ” ت-غ-يÒ
العربات وترميم اŸصضاعد ومراكز ا’نطÓق
والتوقف بكل من الوضص الكب Òو’’ سضتي
وثانوية بن زكري .
وتعرف عملية التأاخ 03 Òاشضعر كاملة
اسضتياء سضكان تلمسضان الذين كانوا ينتظرون
دخول هذا الهيكل العمل خÓل عطلة الصضيف
ل - -كسض - -ر ا◊صض- -ار ع- -ل- -ى هضض- -ب- -ة ’’ سض- -ت- -ي
السضياحية التي يهواها سضكان تلمسضان  ،خاصضة
وان وا‹ الو’ية كان قد وعد أان يتم إاطÓقه
خÓل نهاية الصضيف ’’ ان ضضمان حسضن
ا’شضغال ومراقبتها لتفادي تكرار سضيناريو
ا’ت- -ف- -اق -ي -ة ال -ت -ي ” إاب -رام -ه -ا م -ع الشض -رك -ة

ال -ن-مسض-اوي-ة سض-ن-ة  2009م -ن اج -ل ت -رك-يب
واسضتغÓل التليفريك بغÓف ما‹ Œاوز 170
مليار سضنتيم قد اهمل بند الصضيانة ما أادى
إا ¤تبديد اأ’موال وتوقف العربات ‘ ظرف
 05سض -ن -وات م-ن ا’سض-ت-غÓ-ل م-ن ق-ب-ل شض-رك-ة
““ ““utudخاصضة بعدما تب Úان الكوابل غÒ
مطابقة والعربات ثقيلة تهدد بالسضقوط .
ا’مر الذي جعل وا‹ الو’ية يشضدد
ع-----ل-----ى ضض-----رورة ال-----ت-----دق-----ي----ق ‘ دفÎ
الشضروط خاصضة وان الدولة قد خصضصضت
ÓصضÓ-ح وت-ف-ادي ت-ك-رار
غÓ--ف--ا ه--ام--ا ل -إ
أاخطاء اŸاضضي التي –ولت إا ¤درسص
قاسضي يسضتوجب التعلم منه .

مديرية الصضحة فتحت اŸركز بدوائر الو’ية 8

توف 16175 Òجرعة ضشد األنفلونزا اŸوسشمية بع“ Úوششنت
كشض - -فت م - -دي- -ري- -ة الصض- -ح- -ة ل- -و’ي- -ة عÚ
“وشضنت عن توف 16175 Òجرعة من اللقاح
ضض- -د اأ’ن- -ف- -ل- -ون- -زا اŸوسض- -م- -ي- -ة وال -ت -ي م -ن
اŸف-روضص أان ت-ن-ط-ل-ق ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-يح ضضدها
خÓل اأ’سضبوع اŸقبل حسضب ما أاعلنت عنه
بيان مديرية الصضحة وإاصضÓح اŸسضتشضفيات
بالو’ية.
وأاكد البيان أان اŸديرية وزعت اللقاء

ع- - - - - - - -ل- - - - - - - -ى اŸراك- - - - - - - -ز الصض - - - - - - -ح - - - - - - -ة
بدوائر الو’ية الثمانية على غرار “وشضت ،
ع Úالكيحل  ،اŸالح ،بني صضاف ،ولهاصضة،
ال -ع -ام -ري-ة ،ح-م-ام ب-وح-ج-ر ،ودع-م-ه-ا ب-ال-ط-م
الطبي اıتصص لضضمان عملية التلقيح الذي
سضيمسص خصضوصضا الشضيوخ الذين يزيد عددهم
عن  65سضنة وا’طفال وأاصضحاب ا’مراضص
اŸزم -ن -ة ع -ل -ى غ-رار ا’م-راضص ال-ت-ن-فسض-ي-ة ،

للتخفيف من معاناة اŸرضضى

مرضص السضكري ،القصضور الكلوي  ،امراضص
القلب والشضراي Úونقصص اŸناعة.
وسض -ي-ج-د اŸرضض-ى ‘ اسض-ت-ق-ب-ال-ه-م أاع-وان
ﬂتصض Úب-اŸراك-ز ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ت-ط-ع-يمهم بهذا
Óن-ف-ل-ون-زا ال-ت-ي ت-تسض-بب ‘
ال -ل-ق-اح اŸضض-اد ل -أ
مضضاعفات صضحية للمرضضى خاصضة وان الزكام
صضار يأاتي صضعبا حسضب نتائج اإ’صضابات للسضنة
اŸاضضية.

ع“ Úوششنت :م .بن ترار

جانفي القادم آاخر أاجل إلنهاء أاششغال مسشتششفى زيامة منصشورية

شض- -دد بشض Òف -ار وا‹ ج -ي -ج -ل ،ع -ل -ى
موعد اسضتÓم مشضروع مسضتشضفى بلدية
زي- -ام- -ة م- -نصض- -وري- -ة ،وال- -ذي ح- -دد ل -ه
ت -اري-خ م-ن شض-ه-ر 31ج-ان-ف-ي م-ن السض-ن-ة
ال - -ق - -ادم - -ة ك - -آاخ - -ر أاج - -ل ’سض- -تÓ- -م- -ه،
وك- -ل- -ف م- -دي- -ر الصض- -ح- -ة ب -إاع -داد دفÎ
’عÓ- - -ن ع- - -ن م - -ن - -اقصض - -ة
الشض- - -روط وا إ
ل -ت -ج -ه -ي -ز اŸسض -تشض -ف -ى م -ع إاع -داد ط -لب
ل-وزارة اŸال-ي-ة ل-تسض-ج-ي-ل ع-م-ل-ية أاخرى
ت-ت-ع-ل-ق ب-إا“ام ب-اق-ي ال-ت-ج-ه-ي-زات ،حتى
ي -ك -ون ‘ مسض -ت -وى ت -ط -ل -ع -ات م -واط -ن -ي
ا÷هة الغربية من الو’ية.
خ Ó- - -ل اÿرج - - -ة اŸي - - -دان - - -ي - - -ة ال- - -ت- - -ي
خصضها لبلدية زيامة منصضورية Ÿعاينة أاشضغال

مسضتشضفى  60سضرير التي تقدر نسضبة اأ’شضغال
به  65باŸئة وÃبلغ  195مليار سضنتيم ،أاعطى
وا‹ ال -و’ي-ة ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-ات لصض-احب
اŸشضروع ،مكتب الدارسضات ،ومقاولة اإ’‚از،
ع-ن-د وق-وف-ه ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ورشض-ات ال-ت-اب-عة
للمشضروع.
و” ال- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى ال- -ت- -نسض- -ي -ق ال -دائ -م
واŸت- -واصض -ل م -ع م -دي -ر الصض -ح -ة ب -خصض -وصص
اختيار مواد البناء  ،إاعداد ﬂطط ا’‚از
إ’نهاء كافة اأ’شضغال ‡ضضي من طرف كافة
اŸت- -دخ- -ل Úم- -ن م -ك -تب ال -دارسض -ات ،م -دي -ر
ال - -ت - -ج - -ه - -ي - -زات ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة ،وم- -ق- -اول- -ة
اإ’‚از ،وتكليف مدير التجهيزات العمومية
Ãتابعة ا’شضغال  ،مع إارسضال وضضيعة أاسضبوعية

Óشضغال اŸنجزة على كل
مدعمة بالصضور ل أ
طابق  ،سضيما وأان كل العقبات والعراقيل ”
رفعها الشضيء الذي أاكده كافة اŸتدخلون.
وأاكد وا‹ جيجل على أاهمية هذا اŸشضروع
ب -ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة واŸن-اط-ق اÛاورة م-ن
حيث –سض Úاÿدمات الصضحية عند اسضتÓم
اŸشضروع ،ويعت Èمكسضبا هاما للقطاع الصضحي
بالو’ية ،كما اشضار بشض Òفار ا ¤أان تهيئة
اŸناطق ا÷بلية والريفية بزيامة منصضورية
بالكهرباء قد ” تسضجيلها وسضيتم مباشضرة هذه
اŸشضاريع مع نهاية السضنة ا÷ارية.

جيجل  :خالد العيفة

نظم صضباح أامسس باŸكتبة العمومية
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة (ب -رادع -ي م -و’ي أاح -م -د)
’ه-ق-ار ،الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ب-ع-اصض-م-ة ا أ
’ج -راء ف-رع “Ôاسضت،
ل -ل -ع -م -ال غ Òا أ
’–اد ال-و’ئ-ي ل-ل-ع-مال
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ا إ
ا÷زائ -ري ،Úال -ف -رع ال -ن -ق-اب-ي لسض-ائ-ق-ي
’صضحاب
’جرة ،يوما دراسضيا أ
سضيارات ا أ
’ج-رة ،م-ن أاج-ل –ف-ي-زهم
السض-ي-ارات ا أ
’ن-تسض-اب ل-دى مصض-الح الصضندوق
ع-ل-ى ا إ
وطرقها ،وتوضضيح ا’متيازات التي من
اŸن-ت-ظ-ر أان يسض-ت-ف-ي-د م-نها أاصضحاب اŸهن
ا◊رة.
‘ هذا الصضدد أاكد مدير الصضندوق عدة
زي -اري ““ل -لشض -عب““ أان ال -ي -وم ال-دراسض-ي ي-ن-درج
ضضمن ﬂطط الصضندوق اإ’تصضا‹ والرامي
ل -ت -وع -ي -ة أاصض -ح -اب اŸه -ن ا◊رة ب -خصض -وصص
إاج-ب-اري-ة اإ’ن-تسض-اب ،خ-اصض-ة سض-ائ-قي سضيارات
اأ’ج -رة،وال-ذي-ن ي-ج-ه-ل-ون ب-أاه-م-ي-ة ا’ن-تسض-اب
للصضندوق والبعضص منهم يرى أانهم غ ÒمعنيÚ
با’نخراط لدى الصضندوق أاو أان ا’نخراط
اختياري‡ ،ا حتم حسضب اŸتحدث ضضرورة

توضضيح اأ’مر ،وإابراز اإ’جراءات اÎŸتبة عن
عدم ا’نخراط من عقوبات حسضب اŸادة 5
من قانون .14/83
‘ نفسص السضياق ناشضد عدة زياري جميع
أاصضحاب اŸهن ا◊رة بضضرورة التقرب من
Óسض- -ت- -ف- -ادة م- -ن
الصض - -ن - -دوق واإ’ن- -خ- -راط ل - -إ
اإ’متيازات التي يوفرها الصضندوق Ÿنتسضبيه.
و‘ سضياق أاخر أاكد ‡ثل سضائقي اأ’جرة
““ل- -لشض- -عب““ ن -اي -ل ج -ري -دي ،أان ج -ل سض -ائ -ق -ي
سضيارات اأ’جرة البالغ عددهم أازيد من 100
سض -ائ -ق دون إاح -تسض -اب الشض-رك-ات ا÷دي-دة ‘
ه - -ذا اÛال ’ ،ي- -زال- -ون ي- -رفضض- -ون ف- -ك- -رة
اإ’ن - -خ- -راط ل- -دى صض- -ن- -دوق ال- -ع- -م- -ال ال- -غÒ
اأ’جراء،وهذا حسضبه إا ¤ح Úتسضوية اŸشضاكل
التي تعÎضضهم خÓل العمل،والتي على حد
ت -ع -بÒه ت -ؤورق-ه-م ع-ل-ى غ-رار ت-ن-ظ-ي-م م-واق-ف
خاصضة لسضيارات اأ’جرة وغÒها‡ ،ا جعلهم
‘ العديد من اŸرات يتعرضضون للتغر Ëمن
طرف مصضالح اأ’من بحجة عرقلة السض.Ò

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

اÛلسس التنفيذي الو’ئي يناقشس وضضعية القطاعات

الفÓحة ،النقل  ،اإلعانات وتوزيع حافÓت النقل
اŸدرسشي أاهم اŸلفات
Ãق-ر ال-و’ي-ة وب-قاعة
اÙاضض - - - -رات ب - - - -و’ي- - - -ة
سض- -ع- -ي -دة اج -ت -م -ع أامسس ،
اÛلسس ال - - -ت- - -ن- - -ف- - -ي- - -ذي
ل - -ل- -و’ي- -ة ال- -ذي أاشض- -رف
ع- - -ل- - -ي- - -ه وا‹ ال - -و’ي - -ة
Ãن - -اقشض - -ة ج - -م - -ل- -ة م- -ن
اŸواضض - -ي - -ع م - -ن ب - -ي - -ن - -ه- -ا
وضضعية قطاعي الفÓحة
وال- - -ن- - -ق- - -ل ووضض- - -ع- - -ي- - -ة
’ع- -ان- -ات اŸم- -ن- -وح -ة ‘
ا إ
إاط- -ار صض -ن -دوق الضض -م -ان
وال -تضض -ام -ن ل -ل -ج -م-اع-ات
اÙلية.
ا’ج -ت -م -اع حضض -ره ك-ذلك
م -ف-تشض-و اŸرك-زي-ة م-ن وزارة
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وحضض- -ور ن -واب
الŸÈان ب -غ-رف-ت-ي-ه ،ح-يث ”
ت -نصض-يب اأ’م Úال-ع-ام ل-و’ي-ة
سض -ع -ي-دة ال-ذي ق-ال أان خ-ط-ة
ال -ع-م-ل ال-ت-ي اقÎح-ه-ا ع-ل-ي-ه
وا‹ ال -و’ي -ة ب -ن -اءة و›دي-ة
مبديا ارتياحه لذلك ،سضيف
اإ’سضÓم لوح وا‹ الو’ية و‘
ك-ل-م-ة اف-ت-ت-اح-ي-ة دع-ا ال-ه-يئة

ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة إا¤
العمل معا من أاجل اŸصضلحة
العامة.
و‘ اÙور الثا ‘ Êهذا
ا’ج -ت -م-اع ت-وزي-ع  30حافلة
نقل مدرسضي على كل بلديات
الو’ية Ãعدل حافلت Úلكل
بلدية ،رؤوسضاء البلديات ثمنوا
اŸبادرة أ’نها تخفف العبء
على حظÒة النقل العمومي
ببلدياتهم كما ” توزيع 20
ع -ق -د اسض -ت -ث -م-اري ‘ ›ال
ا’متياز.
و‘ ك-ل-م-ت-ه كشض-ف م-دير

الصض-ن-اع-ة أان وزي-ر ال-داخ-ل-ية
نور الدين بدوي خÓل زيارته
ل -و’ي -ة سض -ع -ي -دة م -ك -نت م -ن
اسضتفادة الو’ية من  39مليار
دي -ن -ار م-وزع-ة ع-ل-ى م-ن-اط-ق
ال -نشض -اط -ات اŸت -وزع-ة ع-ل-ى
تراب الو’ية على مسضاحة 74
هكتار وقد عرفت دائرة يوب
“ركز  16مسضتثمر.
وأاع - -ط - -ى ال - -وا‹ إاشض - -ارة
انطÓق ا◊افÓت اŸدرسضية
وت- -وزي- -ع- -ه- -ا ع -ل -ى ب -ل -دي -ات
الو’ية.

السشعيدة :ج.علي
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مسستشسفى مصسباح بغدأدي بتمÔأسست

ضسـ ـغ ـ ـ ـط كـ ـب ـ ـ ـ ـ Òع ـ ـ ـلى مـ ـصسـ ـل ـ ـحـ ـ ـة ا’سسـ ـتـ ـ ـع ـ ـج ـ ـ ـا’ت
يثÒ
أنتباه أي شسخصض يتابع
قطاع ألصسحة بو’ية “Ôأسست،
’رقام ،خاصسة ما تعلق
ألدهشسة من أ أ
’مر بالطاقم ألطبي وشسبه ألطبي
أ أ
أŸتوفر بأاك Èو’ية من حيث أŸسساحة
بالوطن ،إأذ يشسهد تأاطÒأ من طرف 97
أخصسائيا ‘ ألصسحة ألعمومية،
’ضسافة إأ ١39 ¤طبيب عام
با إ
و 94١شسبه طبي.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود
طاقم طبي بهذا الكم الهائل ،يجعل كل من يسسمع
به يتنفسص الصسعداء ويحلم بإانتهاء معاناة اŸواطن
ال -بسس -ي -ط م -ن ال -ت -ن -ق -ل إا ¤ال-ع-اصس-م-ة أاو ال-و’ي-ات
خر
اÛاورة لتلقي العÓج ،إا’ أانه سسرعان ما يتب ّ
هذا ا◊لم ،وهذا عند التوجه إا ¤أاقرب مؤوسسسسة
إاسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى غرار مصسباح بغدادي،
اŸلجأا الوحيد لسسكان عاصسمة اأ’هقار ،حيث يقف
على تناقضص يجعل اŸواطن ‘ حÒة من وضسعيته
الكارثية.
«الشسعب» و‘ خطوة منها للوقوف على اÿدمات
الصسحية وواقع اإ’حصسائيات اŸعلن عنها ،توجهت
إا ¤اŸؤوسسسس -ة اإ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ال -ع-م-وم-ي-ة مصس-ب-اح
ب- -غ- -دادي ،ح- -يث ك- -انت ال- -ب- -داي- -ة م -ن واج -ه -ة أاي
مسستشسفى (مصسلحة اإ’سستعجا’ت) ،أاين وقفنا على
الفوضسى واإ’كتظاظ  ،فقاعة اإ’نتظار ’ تكاد تكفي
اŸرضس -ى Ÿع -اي-ن-ت-ه-م م-ن ط-رف ال-ط-ب-يب ال-وح-ي-د
اŸت -واج -د ب -اŸصس -ل -ح -ة ،وال-ذي ’ Áك-ن أان ي-ق-دم
خ -دم -ة صس -ح -ي -ة وع -م -وم -ي -ة ‘ اŸسس -ت -وى ‘ ظ-ل
الضس- -غ- -ط اŸف -روضص ع -ل -ي -ه ‘ ،ال -وقت ال -ذي م -ن
اŸفÎضص أان يكون هناك طبيب ثاٍن إا’ أان مكتبه
كان مغلقا أامام اŸرضسى.
يحدث هذا ‘ مصسلحة تتطّلب أاطباء عامون

ع -ادة ،م -ا ي -ج -ع -ل السس-ؤوال ي-ت-ب-ادر ل-ل-ذه-ن م-ا ح-ال
اŸصس -ال-ح ال-ت-ي ت-ت-ط-لب أاط-ب-اء أاخصس-ائ-يÚ؟ الشس-يء
الذي جعلنا نتوجه إا ¤مصسلحة طب العيون ،التي
وجدناها هي اأ’خرى تعج باŸرضسى.
‘ هذا الصسدد ،صسّرح لنا أاحد اŸواطن Úالذي
كان رفقة أابيه الكب ‘ Òالسسن ،أاّنه تفاجأا من عدم
وجود طبيب عيون الذي كان ‘ وقت سسابق قد
حدد لوالده موعدا من أاجل معاينته ،ما جعله ‘
حÒة من أامره ،كون أان الدواء الذي يتناوله أابوه نفد
له ،وحتى الطبيب ’ Áكنه أان يتابع حالة والده
وعليه العودة إا ¤غاية نهاية السسنة.
وهو ما أاّكده مريضص آاخر ،حيث أان الطبيب
اأ’خصسائي ‘ العيون ومنذ مدة ’ وجود له كغÒه
م- -ن اأ’خصس- -ائ- -ي Úاأ’خ- -ري- -ن ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -طب
ال- -داخ- -ل- -ي ،ط- -ب -يب ﬂتصص ‘ السس -ك -ري ،ط -ب -يب
تخذير ،طبيب القلب ،باإ’ضسافة إا ¤عدم وجود
طبيب جراحة اأ’وعية ،و الذي غيابه يؤورق مرضسى
ال -ق -لب اŸت -زاي -د ‘ اآ’ون -ة اأ’خÒة ،م -ا ي -ج-ع-ل-ه-م
يتنقلون إا ¤خارج الو’ية وعلى عاتقهم الشسخصسي،
م- -ن أاج- -ل إاج- -راء ع -م -ل -ي -ة «ال -وصس -ل -ة ال -وري -دي -ة»،

إأعادة تشسغيل شسبكة أŸياه بأاحياء تندوف

واŸعروفة لدى اŸرضسى بـ «السساعة» التي تكلف ‘
أاحسسن ا◊ا’ت  03مÓي Úسسنتيم ،دون احتسساب
تكاليف التنقل ومعاناة السسفر.
‘ ن- -فسص السس- -ي- -اق ،وع- -ن- -د ح- -دي- -ث- -ن- -ا م -ع أاح -د
اŸمرضس ÚباŸؤوسسسسة العمومية اإ’سستشسفائية ،أاكد
أان حالة الفوضسى التي يعيشسها اŸسستشسفى الوحيد
بعاصسمة ا’هقار أاصسبحت ’ تبعث على اإ’رتياح،
مؤوكدا ‘ هذا الصسدد أانه ” ‘ اآ’ونة اأ’خÒة
ت -دع -ي -م اŸسس -تشس -ف -ى ب -ث Ó-ث -ة أاط -ب-اء ﬂتصس‘ Ú
اÛا’ت التي تعرف نقصسا منها مصسلحة اأ’شسعة،
إا’ أان اأ’ط -ب -اء وب -ع -د إامضس -ائ-ه-م ل-ع-ق-ود ال-ع-م-ل ⁄
يباشسروا عملهم كغÒهم من اأ’طباء ،الشسيء نفسسه
يضس -ي -ف اŸت -ح -دث ي -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى أاط -ب-اء آاخ-ري-ن
ﬁسس -وب Úع-ل-ى اŸسس-تشس-ف-ى وي-ت-ق-اضس-ون أاج-وره-م
بصسفة عادية إا’ أانهم غ Òمتواجدين ‘ مناصسبهم.
ويضس - -ي - -ف اŸت - -ح- -دث ق- -ي سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،أان
اŸسستشسفى يعرف نقصسا ‘ شسبه الطبي ،إا’ أان
اإ’دارة م- -ن- -حت أ’زي -د م -ن  60شس-ب-ه ط-ب-ي رخصس-ة
ان -ت -داب م -ا زاد م -ن ت-أازم ح-ال-ة اŸشس-ف-ى ال-وح-ي-د،
وجعله يعرف نقصسا واضسحا ‘ هذا ا’ختصساصص.

ال ّسسلطات اÙلية –رصص على التوزيع اŸنتظم وتتابع اŸلف ميدانيا

تشسهد ألعديد من أحياء بلدية تندوف تذبذبًا ‘ ألتزود باŸياه ألصسا◊ة للشسرب ‘ ،ألوقت ألذي غابت عن حنفيات
’يام متوأصسلة ،هذه أ’نقطاعات تأاتي ‘ ألوقت ألذي شسهدت فيه ألو’ية تسسجيل ألعديد من
أŸوأطن ‘ Úأحياء أخرى أ
ألعمليات ألنوعية أŸتعلقة بقطاع أŸوأرد أŸائية ،وŒند ألعديد من ألقطاعات للقضساء على أزمة ألعطشض بتندوف.
ا’سس -ت-ف-ادة م-ن مشس-روع ت-وسس-ع-ة
تندوف :عويشش علي
ج-دي-د سس-يشس-م-ل ت-رك-يب معدات
تصس - -ف- -ي- -ة ح- -دي- -ث- -ة ب- -اÙط- -ة
اسس -ت -ف -ادت و’ي -ة ت-ن-دوف م-ن
وا’نتقال بقدرتها ا’نتاجية من
ع -دي -د اŸشس -اري -ع الضس-خ-م-ة ‘
 10500م Îمكعب ا 15 ¤أالف
ق- -ط- -اع اŸوارد اŸائ- -ي -ة ،إا’ أان
م Îم- -ك- -عب ي -وم -ي ً-ا ‘ ،ال -وقت
الكم الهائل من هذه اŸشساريع
الذي ’ تتعدى فيه ا’حتياجات
ون- -وع- -ي- -ت- -ه- -ا وت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى
ال -ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úم-ن اŸي-اه
ال -ت -ج -م -ع -ات السس-ك-ن-ي-ة م-راع-اة
سسوى  1٤أالف م Îمكعب ،وهو
ي
ل -ل -ك -ث -اف -ة السس-ك-ان-ي-ة  ⁄ت-قضس-
م -ا أاك -ده ب -ل -م -ي -ل -ود ب-اب-ه م-دي-ر
بشسكل نهائي على أازمة العطشص
اŸوارد اŸائية بو’ية تندوف،
ببلدية تندوف ،اأ’مر الذي دفع
والذي أاوضسح أان ملحق اأ’شسغال
ة
ب -أام -وم-ن م-رم-وري وا‹ ال-و’ي-
“ت اŸصس -ادق-ة ع-ل-ي-ه ب-ال-ف-ع-ل،
ص
ا ¤ال -ت -دخ -ل ،وت -ك -ل -ي -ف رئ-يس
ً
م- -ؤوك- -دا ‘ ال- -وقت ذات- -ه ع- -ل- -ى
الدائرة شسخصسيًا Ãتابعة اŸلف
الشس - - - - - -روع ‘ إا‚از  11منقب
والوقوف عند النقاط السسوداء
ا’ع - -ت - -ب - -ار ل - -ك - -ل الشس - -ب - -ك- -ات
ع -م -ل-ي-ة ال-ت-زوي-د ب-اŸي-اه وال-ت-ي
جديد Ãنطقة حاسسي عبد الله
اŸن -تشس -رة ع Èأاح -ي -اء اŸدي -ن-ة
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ب -ق -درة إان -ت -اج-ي-ة تصس-ل ا٢60 ¤
ب-ه-دف إاحصس-ائ-ه-ا وال-ت-نسس-يق مع
تأاتي Ãتابعة يومية من طرف
العشسوائي.
ل/ثا ،وهو ما سسيحقق فائضساً ‘
،
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ذلك انطÓق اأ’شسغال ‘ إا‚از
ل - -ل- -م- -ي- -اه ح- -وا‹  57٤تدخل
عادي.
ا÷زائرية للمياه ،متّهم Úإاياها
م- -ركب ضس- -خ ج- -دي -د Ãن -ط -ق -ة
Ÿصس- -ا◊ه- -ا ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة خÓ- -ل
Œدر ا’شس - -ارة ،إا ¤أان و’ي - -ة
«ب-ال-تÓ-عب» ب-رزن-ام-ة وم-واع-يد
حاسسي عبد الله بسسعة  5000مÎ
السس - -داسس - -ي اأ’ول م - -ن السس- -ن- -ة
تندوف قد اسستفادت من بر›ة
اسستفادة ا◊ي من اŸياه ،والتي
م - -ك - -عب ،وإانشس - -اء ق- -ن- -اة ج- -لب
ا÷ارية ،منها  1٢9تدخل لفك
ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات التي من
تسستمر ‘ بعضص اأ’حيان لثÓثة
ج- -دي- -دة ت- -رب -ط ﬁط -ة الضس -خ
ا’نسس- -دادات ب- -أاح- -ي -اء ال -نصس -ر،
شس -أان -ه -ا ت -وف ÒاŸي -اه الصس -ا◊ة
أايام متواصسلة.
Ãح -ط -ة ن -زع اŸع -دن-ي-ات ع-ل-ى
اŸسس - - -ت - - -ق - - -ب- - -ل ،ال- - -رم- - -اضسÚ
ل -لشس -رب ل-ل-م-واط-ن Úم-ع ضس-م-ان
«الشس- -عب» راف- -قت ع- -م- -ل -ي -ات
مسسافة  ٢3كلم تعمل على تدعيم
والقصسابي ،وحوا‹  3٤0تدخل
زي - -ادة ‘ ا◊ج- -م السس- -اع- -ي ‘
إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل-لشس-ب-ك-ة ب-ح-ي
ال -ق -ن -اة ال -ق-دÁة ‘ ح-ال وق-وع
إ’صس Ó-ح ال -تسس -رب -ات ‘ ك-ل م-ن
ت - -زود اŸن - -ط - -ق- -ة م- -ن اŸي- -اه،
اأ’م Òعبد القادر ،والتي تشسرف
خلل ،كما تدّعمت بلدية تندوف
الÈام -ج ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي تشس-رف
عليها اŸصسلحة التقنية التابعة
ب- -ل -دي -ت -ي ت -ن -دوف وأام ال -عسس -ل،
Ãشسروع إا‚از مركب ضسخ بحيي
ع-ل-ي-ه-ا م-دي-ري-ة اŸوارد اŸائ-ية
للجزائرية للمياه والتي اسستمرت
فأازمة العطشص التي مسست أاجزاء
الوفاق والوئام بسسعة  5500مÎ
ب- -ال- -و’ي -ة رصس -دت ل -ه -ا ال -دول -ة
لسساعات متأاخرة من الليل ،أاين
واسسعة من حي القصسابي دفعت
مكعب ،ومشسروع Œديد شسبكة
غÓفًا مالياً معتÈاً يعكسص مدى
أاك -د ب -وزي -ان ع-ب-د ا◊ق ،رئ-يسص
بسس -ك-ان ا◊ي ا ¤ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة
اه -ت-م-ام ال-دول-ة ب-ق-ط-اع اŸوارد
دائ -رة ت -ن -دوف ع-ل-ى Œن-ي-د ك-ل
اŸي -اه وسس -ط اأ’ح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة
احتجاجية أامام مقر ا÷زائرية
اŸائية بالو’ية ‘ ،ح Úتتجه
ا’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
ب -ع -د إاحصس -اء ال-ن-ق-اط السس-وداء،
للمياه ‘ ،ح Úتتواصسل معاناة
ﬁط- -ة ن -زع اŸع -دن -ي -ات ال -ت -ي
م -ن أاج-ل ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ق-اط
والقضساء عليها تدريجيًا بغÓف
سس -ك -ان ح-ي اأ’م Òع-ب-د ال-ق-ادر
تعمل بكامل طاقتها حالياً نحو
السس - -وداء ب - -اŸدي - -ن - -ة ،وإاع - -ادة
وال - -رم- -اضس ،Úبسس- -بب ت- -ذب- -ذب
ما‹ قدره  ٢0مليون دينار.

ويضسيف ‡رضص آاخر ‘ سسياق متصسل لـ «الشسعب»،
أانه ورغم عمله بصسفة منتظمة ‘ اŸسستشسفى ومنذ
سسنوات ،تفاجأا هو اآ’خر بالرقم الذي ” التصسريح
به بالنسسبة لعدد اأ’طباء اıتصس ،Úمتسسائ Óأاين
هم هؤو’ء اأ’طباء؟! مؤوكدا ‘ هذا الصسدد أانه ⁄
يسسبق وأان وقف على هذا العدد من اأ’خصسائي،Ú
مؤوكدا أان عددهم و‘ أاحسسن ا◊ا’ت ’ يتجاوز 30
طبيبا ﬂتصسا ،والذين ‘ حد ذاتهم يعمدون إا¤
برنامج خاصص Áكنهم من أاخذ عطلة تصسل إا3 ¤
أاشسهر ،وهذا بعد القيام بتجميع العطل اإ’سستثنائية،
وبعدها اÿروج ‘ عطلة طويلة اŸدى ،ليصسطدم
اŸريضص مع واقع مفروضص يطالبه بعدم اŸرضص
إا ¤ح Úرجوع الطبيب أاو التنقل إا ¤و’ية أاخرى
للعÓج.
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،أاّك -د ن -فسص اŸت -ح -دث أان ه -ذه
ال -وضس -ع -ي -ة ال -ك -ارث -ي-ة ‘ ال-تسس-ي Òوال-ف-وضس-ى ال-ت-ي
يشسهدها اŸشسفى ،جعلت غرفة العمليات الوحيدة
بعاصسمة اأ’هقار ’ تسستقبل اŸرضسى أ’زيد من 05
أاشسهر إا’ ‘ ا◊ا’ت اإ’سستعجالية ،وهذا حسسب
رأاي القائم Úعلى اŸؤوسسسسة اإ’سستشسفائية نظرا
لنقصص طاقم التخذير ،الشسيء الذي يؤورق اŸريضص
بشسكل كب.Ò
نفسص الشسيء ينطبق على اŸقاطعة اإ’دارية عÚ
قزام ا◊دودية ٤00 ،كلم عن عاصسمة الو’ية ،والتي
–ت-وي ع-ل-ى م-ؤوسسسس-ة ج-واري-ة ل-لصس-ح-ة ال-ع-م-ومية،
ت- -ع- -ا Êه- -ي اأ’خ- -رى م -ن ن -قصص اأ’ط -ب -اء خ -اصس -ة
اأ’خصس- -ائ- -ي ،Úوك -ذا ال -ق -اب Ó-ت ح -يث ان -ه ت -وج -د
‡رضس -ة م -ك -ل-ف-ة واح-دة Ãصس-ل-ح-ة ال-ت-ول-ي-د ت-ع-م-ل
 ٢٤/٢٤سس -اع -ة ،وتشس -ه -د ن -قصس -ا ‘ ال -ت -ج-ه-ي-زات
اÿاصسة با.Èı
هذا ومن أاجل الوقوف على هذه الوضسعية ،قامت
«الشس- -عب» ب- -اإ’تصس- -ال ه- -ات- -ف -ي -ا Ãدي -ر اŸؤوسسسس -ة
العمومية اإ’سستشسفائية عبد القادر بيكة ،إا’ أانه ⁄
ي -رد ع -ل -ى اتصس -ال -ن -ا ،م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-ق-رب م-ن إادارة
اŸؤوسسسسة العمومية اإ’سستشسفائية مصسباح بغدادي،
لكن ” إابÓغنا من طرف أاحد اŸوظفات بأامانته
أانه ’ Áكنه اسستقبالنا ،فÎكنا معلوماتنا الشسخصسية
من أاجل اإ’تصسال بنا إا’ أاّنه  ⁄يحدث ذلك.

قّدرت بـ  ١٠٠٠قطعة أرضض

توزيع قرارات ا’سستفادة من الّتجزئات ‘ نوفم ÈاŸقبل
Œري ‘ أل - - - - - - - -وقت
أ◊ا‹ عملية توزيع
ق- -رأرأت أ’سس- -ت -ف -ادة
م - - -ن أل - - -ت - - -ج- - -زئ- - -ات
أ’جتماعية أŸوجهة
ل-ل-ب-ن-اء أل-ذأت-ي ب-ع-دد
م - - -ن أل - - -ب - - -ل- - -دي- - -ات،
وب- - - - - -اŸق- - - - - -اب- - - - - -ل ”
ت - - -خصس - - -يصض حصس - - -ة
أول-ي-ة ل-بلدية ورقلة
م - - -ن أل - - -ت - - -ج- - -زئ- - -ات
أ’جتماعية قدرت بـ
 ١٠٠٠ق-ط-عة أرضسية
تّÎب -ع ع -ل -ى مسس-اح-ة
إأجمالية  ١8٠هكتار.

ورڤلة :إÁان كا‘
وحسسب ال - -وا‹ ع - -ب - -د
ال - -ق - -ادر ج Ó- -وي ،ف- -إان
التجزئات العقارية ببلدية ورقلة التي عرفت تأاخرا ‘ توزيعها قد انطلقت
عملية تهيئتها وربطها Ãختلف الشسبكات ‘ ،انتظار إاعداد قائمة اŸسستفيدين
وتوزيع العقود شسهر نوفم ÈاŸقبل.
ومن جانب آاخر ،فإانه جدير بالذكر أان  3000وحدة بصسيغة السسكن العمومي
ا’يجاري يرتقب توزيعها قبل نهاية السسنة ا÷ارية عﬂ Èتلف بلديات الو’ية
ورقلة.
جه وا‹ الو’ية عبد القادر جÓوي
وفيما يخصص البنايات الفوضسوية بورقلة ،و ّ
مؤوخرا تعليمات صسارمة دعا من خÓلها رئيسص اÛلسص الشسعبي البلدي لبلدية
ورقلة إا ¤إانهاء ملف البنايات الفوضسوية اŸنتشسرة بحي النصسر.
وقد شسّدد ذات اŸسسؤوول على أاّن ا÷ميع سسواسسية أامام القانون ‘ ،إاشسارة منه
إا ¤ضسرورة اتخاذ نفسص إاجراءات مع كل البنايات الفوضسوية ،مضسيفا أاّنه من
اŸهم القضساء على هذه الظاهرة التي شسّوهت منظر اŸدينة با’نطÓق ‘
عملية أاخرى لهدم بقية البناءات الفوضسوية اŸتواجدة ،خاصسة بحي النصسر
«اÿفجي» الذي يعت Èأاحد أاك Èالتجمعات السسكانية بالبلدية ورقلة.
يذكر أاّن وا‹ الو’ية تابع ملف البناءات الفوضسوية خÓل اأ’شسهر اŸاضسية،
وقّدم أاوامر للشسروع ‘ عمليات هدم البناءات اŸعنية ،كما أاّكد أاّنه سسيتم فتح
«–قيق معّمق» Ùاسسبة اıالف ÚواŸسسؤوول Úعن التÓعب ‘ منح بعضص
القطع اأ’رضسية ‘ اأ’ماكن غ ÒاŸطابقة للمعاي ÒاŸعمول بها.

الخميسض  ١١أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠١صشفر  ١٤٤٠هـ
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٧٦٧

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

فوضشى قطاع الّنقل بورقلة

الـ ـطّـ ـرق م ـه ـÎئ ـ ـة ،كـ ـÌة ال ـنّ ـق ـ ـاط ال ّسش ـوداء وا’نـت ـششـ ـار العـ ـششـ ـوائ ـي لل ـم ـم ـّه ـ ـلت

لولويات البارزة للسشكان ،الذين يطالبون من
تعد ششبكة الطرق ا◊ضشرية والنقل ‘ عدد من اŸناطق بولية ورقلة إاحدى ا أ
السشلطات اÙلية ضشرورة اللتفات إا ¤هذه الوضشعية التي خّلفت اسشتياءً كبÒا لدى مسشتعملي اŸركبات بسشبب كÌة النقاط
جله النّقل.
السشوداء والنتششار العششوائي للممهÓت ،هذا فضش Óعن النقصص الذي يسش ّ
يتخبطون فيها منذ سشنوات.
من جهة أاخرى ،سشتعرف سشنة  ٢٠١9تسشجيل
عمليات إ’‚از وإاعادة ا’عتبار لطرق هامة،
على غرار إا‚از ازدواجية الطريق الوطني
رقم  ‘ 3ششقه الرابط ب Úورقلة وبسشكرة
والرابط ب Úورقلة والوادي ،هذا الطريق
اŸهم الذي Áر ع Èإاقليم  3و’يات ،وهي
ورق- -ل- -ة ع- -ل- -ى مسش- -اف -ة ‡ت -دة م -ن ال -و’ي -ة
اŸنتدبة تقرت إا ¤الو’ية اŸنتدبة اŸغÒ
التابعة إ’قليم و’ية الوادي نحو و’ية بسشكرة
ششما’ ،والذي يعد من ب Úالنقاط السشوداء
ال - -ت - -ي تسش - -ج - -ل ع- -ددا ك- -بÒا م- -ن ا◊وادث
اŸم -ي -ت -ة ،وال -ت -ي ل-ط-اŸا ن-اشش-د اŸواط-ن-ون
ب- -تسش -ج -ي -ل ع -م -ل -ي -ة ’زدواج -ي -ت -ه م -ن أاج -ل
التخفيضض منها.

الÈمة  -حاسشي مسشعود..
فك العزلة

^ مششاريع لألششغال العمومية مدرجة ‘ الÈامج ا÷ديدة
ورقلة :إÁان كا‘

يششتكي مسشتعملو اŸركبات وضشعية الطرق
ا◊ضش -ري -ة ل -ي-أاخ-ذ م-ل-ف ق-ل-ة وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل
اهتماما كبÒا ،كما يعد الظاهرة اأ’ك Ìبروزا
‘ ه- -ذه اŸن- -اط- -ق ال- -ت- -ي ت -ب -ق -ى م -ع -زول -ة،
ف-اŸشش-ك-ل ت-تضش-اع-ف حّ-دت-ه خ-اصش-ة بالنسشبة
للعمال منهم ،حيث يبقى هؤو’ء رهن إاششارة
أاصشحاب ا◊افÓت الذين قد ’ يداومو دون
أاي إاششعار أاو رابط التزام وانضشباط ،هذا
فضش Óعن اŸمارسشات التي يلجأا إاليها هؤو’ء
‘ كل مرة ،حيث يسشاومون الزبائن ‘ هذه
اŸناطق لرفع اأ’سشعار التي قفزت مث Óمن
 35دج إا ٤5 ¤دج ثم  5٠دج ‘ عام واحد
بالبلدية ا◊دودية بالو’ية سشيدي سشليمان،
Ãا فيها منطقتا هرهÒة ومقر ‘ تذبذب
واضشح ÿدمة حافÓت النقل ‘ ،ح Úتبقى
ح -اف Ó-ت ال -ن-ق-ل تسشّ-ج-ل ن-قصش-ا وت-ذب-ذب-ا ‘
خدماتها ‘ العديد من اŸناطق البعيدة على
وسش- -ط اŸدي- -ن- -ة ،حسش- -ب- -م -ا أاك -ده ع -دد م -ن
اŸواطن Úالذين اتصشلت بهم «الششعب» ،كما
ما هو ا◊ال بالنسشبة ◊اسشي بن عبد الله،

ع Úال-ب-يضش-اء ،أان-ق-وسش-ة ،أاف-ران ،ال-ب-ور ،ب-ل-دة
عمر ،والقصشور باŸقارين ،اŸنقر ،ا◊جÒة،
ال-ع-ال-ي-ة ،ع-ق-ل-ة أ’رب-اع ،ال-دب-يشض ،أام ال-رانب،
ع Úموسشى ،هذا فضش Óعن عدة خطوط غÒ
بعيدة عن عاصشمة الو’ية ورقلة على غرار
حي سشكرة ،حي بوزيد ،وحي بني ثور وكذا
اأ’ح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة ا÷ديدة ‘
حي النصشر البعيدة عن خط الÎامواي.
وب -خصش -وصض ه -ذه ا’نشش-غ-ا’ت اŸط-روح-ة
ﬁليا ،فإاّنه وفقا Ÿعطيات مصشالح الو’ية
سش- -ي- -ت -م ا’ن -ط Ó-ق ‘ ال -ت -ه -ي -ئ -ة ا◊ضش -ري -ة
باŸناطق التي تعرف أاششغال Œديد وإاعادة
ا’ع-ت-ب-ار لشش-ب-ك-ت-ي الصش-رف الصش-ح-ي واŸياه
الصشا◊ة للششرب Ãجرد ا’نتهاء من اأ’ششغال
بششكل نهائي ‘ ،ح Úأاوضشحت ذات اŸصشادر
أاّنه فيما يخصض قطاع النقل فإان العمل جار
من أاجل تنظيم اÿطوط ومعا÷ة اŸششكل
ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع اŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
ا◊ضشري .و‘ هذا اإ’طار ” اإ’ششارة إا¤
أانه ” اإ’تفاق مع ناقل Úخواصض لتغطية خط
الÈمة  -حاسشي مسشعود ،وهو خط من ششأانه
رف- -ع ال -غ Íع -ن ال -دائ -رة ا◊دودي -ة الÈم -ة،
وإاخ -راج -ه -ا م -ن ال -ع -زل-ة ال-ت-ي ظ-ل سش-ك-ان-ه-ا

Œدر اإ’ششارة إا ¤أان من ب ÚاŸششاريع
الهامة التي سشتتعّزز بها ششبكة الطرق أايضشا،
إا‚از طريق الرباح  -حاسشي مسشعود على
مسشافة  ١5٦كم ،الذي أا‚زت  ١٤٠كم منه ‘
انتظار ا’نتهاء من  ١٦كم اŸتبقية ،وتكمن
أاهميته حسشب اŸسشؤوول ÚاÙلي ‘ Úربط
ال -و’ي -ت Úورق -ل -ة وال -وادي ،وتسش -ه-ي-ل ح-رك-ة
التنقل من وإا ¤هات Úالو’يت ،Úكذلك و‘
إاطار فك العزلة على اŸناطق ا◊دودية ”
إاعادة ا’عتبار لـ  ٤3كم من الطريق الوطني أا
 ‘ 53الششطر الرابط ب Úدائرتي حاسشي
مسش- -ع- -ود والÈم- -ة ا◊دودي -ة ،وال -ذي ت -ق -در
مسشافته بـ  3٢٨كم ٤3 ،كم اŸنتهية سشيتم
اسش -تÓ-م-ه-ا ك-ل-ي-ا خÓ-ل الشش-ه-ر ا÷اري ،ك-م-ا
سشيتم إاعطاء إاششارة انطÓق لتكملة ششطر ٨٠
ك -م Ãسش -اه -م -ة شش -رك -ة سش -ون -اط -راك ،ف-ي-م-ا
الشش- -ط -ر اŸق ّ-در بـ  ١35ك-م سش-ت-أاخ-ذ الو’ية
ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ل -ى ع -ات-ق م-ي-زان-ي-ت-ه-ا ‘ إاط-ار
العمليات اŸسشجلة سشنة  ،٢٠١٨للوصشول إا¤
 ‘ ٨٠اŸائة من الطريق ‘ حالة جيدة ،و٢٠
‘ اŸائة ‘ حالة مقبولة ب Úحاسشي مسشعود
وغرد الباغل.

لسشراب الذباب بالوادي
انتششار ﬂيف أ
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ليام Ãختلف مناطق ولية الوادي أاسشرابا من الذباب أاقلقت اŸواطن ،Úخاصشة أاصشحاب اÓÙت التجارية الذين
تنتششر هذه ا أ
أاعربوا عن اسشتيائهم الششديد حيال تفاقم هذه الظاهرة طوال فÎة النهار ،وذكروا أان هذه ا◊ششرة انتششرت بششكل كثيف ،ما
يتطلب تدخل ا÷هات اŸعنية.
أاجل معا÷ة نفايات ا◊يوانات قبل
إلوإدي :قاديري مصصباح
اسشتعمالها للزراعة ،وأان يتم إاجبار
ال-فÓ-ح Úع-ل-ى ا’سش-ت-عمال اŸباششر
وحسشب ع- -دد م -ن السش -ك -ان ،ف -إاّن اأ’ح -ي -اء
لهذه الفضشÓت مباششرة بعد ششرائها،
والشّش -وارع وال ّسش -اح-ات ال-ع-اّم-ة وك-ذا اŸن-ازل
وعدم تركها ‘ اÓÿء لتصشبح مرتعا
واÓÙت واŸؤوسّشسشات صشارت جميعها تعج
لهذه ا◊ششرات.
ب-ال-ذب-اب ،م-رج-ع Úذلك ل-ع-دة أاسش-ب-اب م-ن-ه-ا
وأارج-عت مصش-ال-ح الصش-ح-ة ب-ال-و’ية
ي
حلول فصشل اÿريف وانطÓق موسشم جن
ذلك إا ¤الÎدي البيئي وعدم التزام
التمور ،أاين تّتخذ هذه ا◊ششرة من رحيق
اŸواط- -ن Úب- -اŸؤوشش- -رات الصش- -ح -ي -ة
ال -ت -م -ر أاك Ó-وط-ع-ام-ا ل-ه-ا ،إا ¤ج-انب ت-راك-م
ورك- -ود اŸي- -اه والÎاج- -ع ال- -ك -ب‘ Ò
ة
وتكّدسض أاكوام اأ’سشمدة الفÓحية اŸتكون
Œميع النفايات ،وأانه مع حلول فصشل
،
Ê
من فضشÓت الدواجن قرب النسشيج العمرا
اÿري -ف –صش -ي اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة
وهي التي يقتنيها الفÓحون للزرع ،خاصشة أان
ي -وم -ي -ا إاصش -اب -ة اأ’ط -ف-ال ب-اإ’سش-ه-ال
اÿريف يعد موسشما للحرث والبذر ،إاضشافة
وا◊سشاسشية وحتى أامراضض العيون،
ه
إا ¤م -رور م -ئ-ات الشش-اح-ن-ات اّÙم-ل-ة ب-ه-ذ
جراء اأ’وسشاخ وا÷راثيم التي تنقلها
ة
اأ’سش -م -دة داخ -ل الشش -وارع واأ’ح -ي -اء اآ’ه -ل-
Óط-ع-م-ة وم-ن-ه-ا إا¤
ه -ذه ا◊شش -رة ل  -أ
بالسشكان.
أاجسشام اأ’طفال وعيونهم.
وي -ت -خ ّ-وف السش -ك -ان م -ن ت -ف -اق -م ال -وضش -ع -ي-ة
من جانبه ،أاوضشح مكتب النظافة
وتأاثÒها سشلبا على صشحة أابنائهم ،خاصشة
والبيئة بالو’ية ،أان قضشية النفايات
ال-رضش-ع ال-ذي-ن ت-ك-ون م-ن-اع-ة أاجسش-ام-ه-م غÒ
م- -ن أاك Èال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه
ق- -ادرة ع -ل -ى ال -تصش -دي ıت -ل -ف اأ’م -راضض
ال-و’ي-ة ،م-ب-ي-ن-ا ال-ع-دي-د من اأ’سشباب
اŸتنّقلة ع Èالذباب ،خاصشة أانهم اسشتخدموا
التي أادت إا ¤الÎدي البيئي بالو’ية
ج -م -ي -ع أان -واع اŸب -ي -دات ول -ك-ن دون ف-ائ-دة،
وتكاثر النفايات واŸتمثلة ‘ عدم
ل
مطالب Úا÷هات اŸعنية التدخل وإايجاد ح
من آاليات النظافة من اÿدمة ،ما أادى إا¤
التزام اŸواطن Úبتطبيق اŸعاي Òوالششروط
Ùاربة ظاهرة غزو الذباب ،وإا‚از دراسشة
تراكم النفايات بجانب ضشعف العائد اŸادي
اÿاصشة بالنظافة ،وعدم ا’لتزام باŸنظومة
معمقة عن طريق انتهاج آالية مكافحة فاعلة
م -ن أاع -م -ال ال -ن -ظ -اف-ة وضش-ع-ف اŸي-زان-ي-ات
ال -ف -ن -ي-ة ل-ت-وزي-ع ا◊اوي-ات ،اإضش-اف-ة إا ¤سش-وء
ن
وناجعة وتنظيم دورات تكوينية للفÓح Úم
اÿاصشة بعمل النظافة بالبلديات.
تصشريف اأ’سشواق واŸسشاحات وخروج العديد

رأي

تششـ ـ ـويـ ـه عـمـ ـراÊ

جمال أإوكيلي
لحياء ذات ال ّ
حد
تتعّرضص بعضص ا أ
طابع الهندسشي اŸو ّ
إا« ¤اعتداء صشارخ» من طرف أاناسص هّدموا ما يعرف
لدى الكث Òبـ «في Óكولونيال» ،واسشتبدلوها ببناء ششّوه
اŸن -ظ -ر ال -ع -ام ل-لّ-ت-صش-م-ي-م ال-ق-د ،Ëوأاح-دث اخ-تÓ-ل ‘
الّ-ن-سش-ق اŸت-عّ-ل-ق ب-اŸوق-ع ‘ ،ت-واصش-ل-ه اŸوّح-د ع-ن-د إال-ق-اء
لو ¤على مرمى البصشر.
الّنظرة ا أ
وÁن-ع ق-ان-ون ال-ع-م-ران والّ-ت-رسشانة الّتششريعية اŸعّدة
ل -ه -ذا ال -غ -رضص ،ك -ل Œاوز ‘ ال -ع -ل -و ،خ-اصش-ة ال-ق-اع-دة
اŸع -م-ول ب-ه-ا ل تسش-ت-ث-ن-ي ح-الت م-عّ-ي-ن-ة ،وإا‰ا الّشش-ك-ل
الششامل يجب أان يكون خاضشعا لتصشّور واحد أاو يتبع ما
وج-د ‘ ت-لك اŸن-ط-ق-ة م-ن ب-ن-اءات ت-ت-م-اشش-ى م-ع ط-بيعة
لصشلي.
البناء ا أ
لÓأسشف ل أاحد يحÎم هذا اŸنطق ،كل من أاقدم على
تهد Ëالبناء القد Ëخالف اŸبدأا ال ّسشالف الذكر ،أاي
عدم القيام بإاضشافات أاخرى ل توجد ‘ اıطّط بل هي
‡ا أاّثر كثÒا ‘ عملية
من وحي الجتهاد الشّشخصشيّ ،
الّربط ا÷ما‹ ب Úالبنايات من مكان إا ¤آاخر ،وغّيب
النسشجام اÿاصص بششخصشية أاو هوية اŸدينة.
اليوم هناك إاششكال قائم بذاته ،أال وهو ظهور أاششغال
البناء ‘ أاحياء إاقامة راقية غ Òمفهومة بتاتا ،توصّشل
لمر بالبعضص إا ¤غلق الطّريق العمومي ليوم كامل،
ا أ
لسش- -م- -نت اŸسش ّ-ل -ح م -ب -ع ‘ Ìك -ل م -ك -ان ،آالت ال ّ-رف -ع،
ا إ
لن -اب-يب ،ال-قضش-ب-ان ا◊دي-دي-ة ،واÓÿط-ات وغÒه-ا
ا أ
تعرقل حركة السش Òول أاحد يقول كلمة عّما يجري
لطفال إا ¤مدارسشهم.
أامامه ،خاصشة مع مرور ا أ
هذا الديكور الغريب الذي نقف عليه يوميا ‘ ششتى
لح-ي-اء ال-ت-ي ‰ر ع-ل-ي-ه-ا ،م-ا ه-و إاّل ت-رج-م-ة ل-ذه-ن-ية
ا أ
بعيدة عن ذلك ال ّسشلوك ا◊ضشاري اŸأامول ‘ مسشايرة
م- -ت- -طّ- -ل- -ب- -ات اŸدي- -ن- -ة وم- -ق- -تضش- -ي -ات ال -واق -ع ال -ي -وم -ي
لنششغالتنا.
‡ا زاد ‘ ه- - -ذه الّ- - -ظ - -اه - -رة اÿطÒة ه - -و غ - -ي - -اب
و ّ
ال ّسشلطات اÙلية التي ل Œد لها أاثرا ‘ كل ما يجري ‘
ردع مثل هذه الّتجاوزات ،وحتى وإان اّدعى البعضص بأان
ن العمل يكون
له رخصشة أاو ششيء من هذا القبيل ،فاإ ّ
لي Óوليسص نهارا ،حتى ل يزعج الّناسص ول يرون ما
لحيائهم.
يجري حولهم من تغي Òو–وير وتعديل أ

بلدية سشيدي سشليمان

السشكان يطالبون بعيادة متعّددة اÿدمات
ورقلة :إ .ك
يناششد سشكان بلدية سشيدي سشليمان التابعة للمقاطعة
لداري-ة ت-ق-رت وال-واق-ع-ة أاقصش-ى شش-م-ال ال-ولي-ة ورق-ل-ة
ا إ
ع -ل -ى ب -ع-د ح-وا‹  180ك -م ع -ل-ى ح-دود ولي-ت-ي ورق-ل-ة
والوادي السشلطات اÙلية إا‚از عيادة متعددة اÿدمات
Ãنطقة بها ،التي تعد من ب Úأاك Èالتجمعات السشكانية
بذات البلدية ،حيث تضشم هذه اŸنطقة تعدادا سشكانيا
يقدر بـ  5000سشاكن من إاجما‹ حوا‹  10آالف سشاكن
ببلدية سشيدي سشليمان ككل يتوّزعون على  5000سشاكن
بسش-ي-دي سش-ل-ي-مانÃ 3500 ،ق -ر و 1000ب-ه-رهÒة ،حسشب
مصشادر ﬁلية .
ويعد هذا اŸطلب أاحد ا’نششغا’ت اŸلحة للسشكان واŸتعلقة
ب -وضش -ع -ي -ة ق -ط -اع الصش -ح -ة ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق-ة ،ح-يث أا ّك-د ب-عضض
اŸواطن Úالذين –ّدثت إاليهم «الششعب» ،أاّن مطلبهم هو إا‚از
عيادة متعددة اÿدمات ترقى ’حتياجات اŸواطن ،ÚموضّشحÚ
أاّنهم سشبق وأان رفعوا هذا اŸطلب أامام ا÷هات الوصشية من أاجل
ال -ت -حسش Úم -ن ال -ت -ك -ف -ل الصش -ح -ي Ãا ي -خ -دم ت -ط-ل-ع-ات السش-ك-ان
اÙلي ،Úخاصشة وأان سشيدي سشليمان تتوفر على عيادة متعددة
اÿدمات واحدة تتواجد Ãقر ‘ ،ح Úتتواجد بكل من هرهÒة
وسشيدي سشليمان قاعتي عÓج ،وحسشب ﬁدثينا فإان هذا اŸطلب
 ⁄ير النور على الرغم من الششكاوي اŸتكررة أامام السشلطات
اŸعنية.
وق -د أاوضش -ح ب -عضض اŸواط -ن Úأان ع -دم وج -ود ع -ي -ادة م -ت-ع-ددة
اÿدمات Ãنطقتهم أامر يؤورقهم ،حيث يدفعهم ذلك إا ¤التنقل
مسشافات من أاجل تلقي العÓج ‘ بلدية اŸقارين أاو إا ¤اŸؤوسشسشة
العمومية ا’سشتششفائية سشليمان عمÒات بتقرت من أاجل تدّخل
طبي قد يكون بسشيطا ‘ أاحيان كثÒة.
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Œديد الّدعم الدو‹ للشّشعب ال ّصشحراوي ‘ ندوة مدريد بإاسشبانيا

ألبشض Òألعبد أÙضضار خدأ قصضد ثنيه عن
موأصضلة أإلضضرأب أŸفتوح عن ألطعام دون
ألتأاكد من مدى ألتزأمها بتلبية مطالبه ألعادلة
وأŸشضروعة ،وعلى رأسضها أ◊ق ‘ ألÎحيل
ع -ل-ى سض-ج-ن ألسض-م-ارة ب-الصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أو
سضجن بوزكارن بجنوبي أŸغرب.

www.ech-chaab.com
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مؤو“ر بالÒمو حول ليبيا

إايطاليا تؤوّكد التزامها
باسشتقرار الوضشع ‘ طرابلسس

بداية النّقاششات

أّك- -دت ‡ث- -ل -ة ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسس -اري -و
بإاسسبانيا عضسو ألمانة ألوطنية ،خÒة
ب Ó-ه -ي أن أل -ط -ب -ع-ة ألـ  43م-ن أل-ندوة
ألورب- - -ي- - -ة ل- - -ل - -تضس - -ام - -ن م - -ع ألشس - -عب
ألصس-ح-رأوي ،أل-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا مدريد
يومي ألسسادسس عشسر وألسسابع عشسر من
شس-ه-ر ن-وف-م Èأل-ق-ادم سس-تشس-ه-د مشس-اركة
وفود دولية من جميع ألقارأت.
وسض-ي-ق-وم ب-رن-ام-ج ألي-ك-وك-و ع-ل-ى ع-م-ل أربعة
ورشضات وهي ألورشضة ألسضياسضية ،ورشضة حقوق
أإلنسض - -ان وأŸدن أÙت - -ل - -ة ،ورشض - -ة ألÌوأت
ألطبيعية وورشضة تعزيز بناء مؤوسضسضات ألدولة
ألصض-ح-رأوي-ة ،يضض-اف أل-ي-ه-ا ه-ذه ل-لسض-ن-ة ن-دوة
أÛموعات ألŸÈانية للتضضامن مع ألشضعب
ألصضحرأوي Ãقر ألŸÈان أإلسضبا Êأ ¤جانب
›م -وع -ت -ي ع -م -ل ت -ت -ع -ل -ق ألو ¤ب -ال -قضض -اة
وأÙام Úوألثانية بعمل ألنقبات.
وسض- -ت -ن -ظ -م ع -ل -ى ه -امشص أل -ن -دوة ألوروب -ي -ة
ل -ل-تضض-ام-ن م-ع ألشض-عب ألصض-ح-رأوي ،ت-ظ-اه-رة
م -دري-د ألسض-ن-وي-ة ل-ل-ت-ن-دي-د ب-ات-ف-اق-ي-ة م-دري-د
أŸشض -ؤووم -ة ،وت -ذك Òأسض -ب -ان -ي-ا Ãسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا
أل -ت -اري -خ -ي -ة وأألخ Ó-ق-ي-ة Œاه مسض-ت-ع-م-رت-ه-ا

ألسضابقة ألصضحرأء ألغربية أخر مسضتعمرة ‘
ألقارة أألفريقية.

وضشع خطÒ

‘ أŸق -اب -ل وب -ع-د وأح-د وعشض-ري-ن ي-وم-ا م-ن
معركة أألمعاء ألفارغة ألتي يخوضضها أŸعتقل
ألسضياسضي ألصضحرأوي ضضمن ›موعة أكدË
إأزيك ألبشض Òألعبد أÙضضار خدأ بالسضجن
أÙلي تيفلت  ،2باتت أ◊الة ألصضحية لهذأ
أألخ Òت -ن -ذر ب -اÿط -ر ن -ت -ي -ج -ة مضض -اع -ف-ات
أإلضض -رأب أŸف -ت -وح ع -ن أل -ط -ع -ام وأل-ظ-روف
ألعتقال أŸزرية.
ووف-ق م-ع-ط-ي-ات ت-وصض-لت ب-ه-ا رأب-ط-ة ح-م-اي-ة
ألسض -ج -ن -اء ألصض-ح-رأوي Úب-السض-ج-ون أŸغ-رب-ي-ة
م -ت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊ال-ة ألصض-ح-ي-ة أل-ت-ي ب-ات أل-بشضÒ
ألعبد أÙضضار خدأ يعا Êمنها ،إأذ أصضيب
ه -ذأ أألخ Òخ Ó-ل أألي -ام ألسض -اب -ق -ة ب-ح-الت
إأغ -م -اء م-ت-ك-ررة وق-يء م-ع آألم ع-ل-ى مسض-ت-وى
أل -رأسص وأن -خ -ف -اضص مسض -ت -وى أألوكسض -ج‘ Ú
ألدماغ.
ك - -م - -ا أك - -دت أسض- -رة أŸع- -ت- -ق- -ل ألسض- -ي- -اسض- -ي
ألصضحرأوي أن إأدأرة ألسضجن أÙلي تيفلت 2
مارسضت منذ بدأية ألسضبوع ضضغوطات على

خ ّصضصص ›لسص أألمن ألدو‹ أمسص ،أجتماعا
للبلدأن أŸسضاهمة ‘ ألقوأت أŸكونة لبعثة
أأل· أŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م أسض -ت-ف-ت-اء ل-ت-ق-ري-ر
أŸصض ‘ Òألصضحرأء ألغربية (مينورسضو) فيما
تسض -ت-ع-د أل-ه-ي-ئ-ة أل‡ي-ة ل-ت-م-دي-د ع-ه-دة ه-ذه
ألبعثة ‘ ألـ  29أكتوبر.
وسض-ي-ت-ب-ع ألج-ت-م-اع أل-ي-وم أÿم-يسص ،ب-إاح-اط-ة
أعÓمية Ãجلسص ألمن حول ألبعثة أل‡ية،
ح-يث سض-ي-ق-وم رئ-يسص أل-ب-ع-ث-ة ك-ول Úسض-ت-يوأرت
أل -ذي سض -ي -ك -ون م -رف -وق -ا Ãسض -ؤوول ع-ن قسض-م
ألشضؤوون ألسضياسضية بإاعÓم أÛلسص بنشضاطات
أŸي -ن -ورسض -و ،حسض-ب-م-ا ج-اء ‘ أج-ن-دة ›لسص
ألمن خÓل شضهر أكتوبر.
وتضض -م أل -ب -ع -ث -ة أل‡ي -ة أŸت -وأج -د م -ق -ره -ا
بالعيون  -ألصضحرأء ألغربية أÙتلة  -أكÌ
من  467موظفا من بينهم  245عسضكريا من
أل- -وح- -دأت وخÈأء أŸه- -ام وضض- -ب- -اط ق- -ي- -ادة
ألركان.
أم- -ا أه- -م أل- -ب -ل -دأن أل -ت -ي تسض -اه -م ب -وح -دأت
ل-ل-م-ي-ن-ورسض-و ف-ه-ي ب-ن-غÓ-ديشص ومصضر وروسضيا
وباكسضتان وألصض Úوهندورأسص وألÈأزيل وغانا
وكروأتيا وأÛر.
م- -ن ج -انب آأخ -ر ،ف -إان ج -لسض -ت -ي أÙادث -ات
Ãج- -لسص ألم -ن تسض -ب -ق -ان أŸن -اقشض -ات ح -ول
“ديد عهدة ألبعثة ألتي سضتتم خÓل أليام
أŸقبلة.
·Ó
‘ ه - -ذأ ألصض- -دد ،دع- -ا ألم Úأل- -ع- -ام ل - -أ
أŸت -ح -دة أن -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسص ›لسص ألم-ن
لتمديد عهدة ألبعثة Ÿدة سضنة ،مؤوكدأ أنها
ت - -ظ - -ل «ع - -نصض - -رأ ﬁوري- -ا ‘ ج- -ه- -ود أل·
أŸتحدة من أجل ألتوصضل أ ¤تسضوية سضياسضية
ع -ادل -ة ل -ل -ن-زأع تضض-م-ن ت-ق-ري-ر مصض Òألشض-عب
ألصضحرأوي».

ألعملية ألّثانية من نوعها

البحرية اŸغربية تطلق النّار على قارب مهاجرين وتخلّف جريحا

أّك -دت وزأرة أÿارج -ي -ة أإلي-ط-ال-ي-ة أن أل-دول
ألوروبية ملتزمة بالعمل على أسضتقرأر ليبيا
نظرأ للتهديدأت أألمنية ألناجمة عن ألوضضع
أ◊ا‹ ،وأوضضحت أن مؤو“ر بالÒمو أŸقرر
‘ ألنصضف أألول من نوفم ÈأŸقبل ،سضيكون
خطوة أخرى على طريق حل أألزمة ‘ هذأ
ألبلد.
ق -ال وزي -ر خ -ارج -ي -ة إأي -ط -ال-ي-ا أن-زو م-وأفÒو
م-يÓ-ن-ي-زي ،إأن-ه ل Áك-ن أع-ت-ب-ار ل-ي-ب-ي-ا مًÓذأ
آأمنا ،وبالتا‹ فإاننا نتعامل معها على هذأ
أألسضاسص من قبل ألسضفن أıتلفة ألتي تقدم
عمليات أإلنقاذ.
وأضض- -اف م- -يÓ- -ن -ي -زي خ Ó-ل رده ع -ن سض -ؤوأل
م- -ب- -اشض- -ر ‘ م- -ؤو“ر صض- -ح- -ف -ي م -ع ن -ظÒت -ه
ألÔويجية ،أن «مفهوم أÓŸذ أآلمن وألبلد
أآلمن يرتبط بالتفاقيات ألدولية ،ألتي ⁄
ت -وق -ع -ه -ا ل -ي -ب-ي-ا ‘ أل-وقت أ◊اضض-ر ي-جب أن
نحافظ على ألوتÒة وتكثيف ألتزأمنا لتطبيع
أŸوأنئ ‘ ليبيا ،وهذأ ألبلد بالكامل دأخل
حظÒة أÛتمع ألدو‹ مع أحÎأم حقوق
أإلنسضان وأ◊قوق أألسضاسضية».
وأّكد ألوزير أإليطا‹ ،أن «ألدول أألوروبية ل
سضيما بالنظر لقرب إأيطاليا أ÷غرأ‘ ،ملتزمة
جدأ بتحقيق ألسضتقرأر ‘ ليبيا» ،مشضÒأ إأ¤
أن «م -ؤو“ر ن -وف -م ‘ Èب -الÒم -و أإلي -ط -ال -ي -ة
سضيكون خطوة أخرى على ألطريق».
وسضتشضارك ‘ أŸؤو“ر ألدو‹ حول ليبيا عدة
دول ب -ي -ن -ه -ا مصض -ر ،ت-رك-ي-ا ،أإلم-ارأت ،ق-ط-ر،
ف -رنسض -ا ،أŸان -ي-ا ،إأسض-ب-ان-ي-ا ،أŸغ-رب ،ت-ونسص،
ب -ري -ط -ان -ي -ا ،ك -ن -دأ ،تشض -اد ،أ÷زأئ -ر ،ألصض،Ú
أألردن ،مالطا ،إأضضافة إأ ¤أل–اد أألوروبي،
وأأل· أŸت- -ح -دة ،ج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة
وأل–اد أألفريقي.
وقال وزير أÿارجية أإليطا‹ ،إأنزو موأفÒو
ميÓنيزي ،إأن أŸؤو“ر ألذي دعت إأليه إأيطاليا
ح -ول ل-ي-ب-ي-ا سض-ي-ع-ق-د ي-وم-ي  12و 13نوفمÈ
أŸقبل ‘ جزيرة صضقلية جنوب ألبÓد.

موسشكو تفنّد

دحضص ل - -ي- -ف دي- -ن- -غ- -وف ،رئ- -يسص ›م- -وع- -ة
ألتصض -ال أل -روسض -ي -ة بشض -أان ل -ي-ب-ي-ا ،م-ا نشض-رت-ه

صض -ح -ي -ف-ة صض-ن ،ح-ول خ-ط-ط م-وسض-ك-و ل-نشض-ر
قوأتها ‘ ليبيا ،وأّكد أن سضياسضة بÓده تهدف
لسضتعادة ألعÓقات ألقتصضادية مع هذأ ألبلد.
وزع -مت صض -ح -ي -ف -ة «صض-ن» ألÈي-ط-ان-ي-ة أمسص
أألول ن -ق  Óً-ع -ن مصض -در رف -ي -ع أŸسض -ت -وى ‘
أ◊كومة ألÈيطانية ،أن أجهزة ألسضتخبارأت
ألÈيطانية أبلغت رئيسضة ألوزرأء تÒيزأ ماي
ب -أان روسض -ي -ا «ت -ري -د –وي -ل ل-ي-ب-ي-ا إأ ¤سض-وري-ا
ج-دي-دة» وأسض-ت-خ-دأم وج-وده-ا ه-ن-اك ل-ل-تأاثÒ
على ألغرب.
ووصض -ف رئ -يسص أل -ل -ج-ن-ة أل-دول-ي-ة ‘ ألŸÈان
ألÈي -ط-ا Êت-وم ت-اغ-ن-ده-ات ه-ذه أŸع-ل-وم-ات
بأانها «مقلقة للغاية» ،وطالب بأان ترد ألقيادة
ألÈيطانية على هذأ ألتهديد.

مقÈة جماعية

عÌت ألسضلطات ألليبية ،على مقÈة جماعية
–وي رف- - -ات  75شض -خصض-ا ‘ غ-رب-ي م-دي-ن-ة
«سضرت» شضرق ألعاصضمة طرأبلسص ،حسضب ما
أفاد به مصضدر عسضكري ليبي.
وق- -ال ذأت أŸصض- -در ب -غ -رف -ة ح -م -اي -ة ت -أامÚ
«سض -رت» أل -ت -اب -ع -ة ◊ك -وم -ة أل -وف-اق أل-وط-ن-ي
أل -ل -ي -ب -ي -ة ،إأن أل -ق -وة «ت -ل -قت بÓ-غ-ا م-ن أح-د
أŸوأط-ن Úب-الشض-ت-ب-اه ‘ أل-ع-ث-ور ع-ل-ى م-قÈة
جماعية ‘ منطقة زرأعية تقع على بعد 15
كيلومÎأ غرب مدينة سضرت».
وت -اب -ع ،أن أل-ق-وة أج-رت «ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ر و”
أن -تشض-ال رف-ات  75شض-خصض-ا ›ه-ول أل-هوية»،
مشضÒأ إأ ¤أن «عملية أنتشضال أ÷ثث “ت
ب -حضض -ور أل -ن -ي-اب-ة أل-ع-ام ،و” أخ-ذ ع-ي-ن-ة م-ن
أ◊مضص ألنووي للرفات لتحليلها».
وليسضت هذه أŸرة أألو ¤ألتي يتم فيها ألعثور
على مقابر جماعية ‘» سضرت» ،لكن أŸقÈة
أألخÒة تعد أألك Èمن حيث ألعدد.
وكانت مدينة «سضرت» ألسضاحلية ألوأقعة على
بعد ( 450كلم) شضرق طرأبلسص ،قد شضهدت
م -ع -ارك دأمت أك Ìم -ن ث -م -ان -ي -ة أشض-ه-ر ،بÚ
قوأت «ألبنيان أŸرصضوصص» ألتابعة ◊كومة
أل -وف -اق أل -وط -ن -ي أل -ل -ي -ب -ي-ة ،وت-ن-ظ-ي-م دأعشص
أإلرهابي ،أنتهت بطرده من معقله ألرئيسضي
‘ ليبيا نهاية عام .2016

 ·ÓأŸتّحدة
بحسسب تقرير ل أ

مÓي Úالّنازح ÚوالّÓجئ Úيعيششون أاوضشاعا بائسشة
أعلنت قوأت خفر ألسسوأحل أŸغربية ،أمسس ،عن إأصسابة مهاجر مغربي بجروح ،بعد
ليقاف قارب يقل  58مهاجرأ ليلة ألثÓثاء إأ¤
أن أطلقت إأحدى وحدأتها ألنار إ
لربعاء ،على مقربة من سسوأحل مدينة ألعرأئشس ( 50كلم) جنوب طنجة.
أ أ
وحسضب ب-ي-ان ل-ل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشص وك - -انت ج - -م- -ع- -ي- -ة مسض- -اع- -دة أŸه- -اج- -ري- -ن
أŸغربي ،فإان «وحدة من خفر ألسضوأحل تابعة «كاميناندو فرونتÒأسص» قد أشضارت من قبل
ل-ل-ب-ح-ري-ة أŸل-ك-ي-ة ق-امت Ãط-اردة لعÎأضص على شضبكات ألتوأصضل ألجتماعي أ ¤تسضجيل
حصضيلة  34قتيل منهم طفل.Ú
ألقارب ألذي قام بتحركات مشضبوهة».
وأضض -اف أل -ب -ي -ان أن-ه «ب-ال-رغ-م م-ن أل-ط-ل-ق-ات و‘ تغريدة على موقع توي ،Îكتبت ،أيلينا
أل- -ت- -ح- -ذي- -ري- -ة أŸع -م -ول ب -ه -ا ،ق -ام أل -ق -ارب م-ال-ي-ن-و ،عضض-وة أسض-ب-ان-ي-ة ب-ه-ذه أŸن-ظمة غÒ
أ◊كومية تقول« :إأنها مأاسضاة 34 ،ضضحية منهم
Ãناورأت معادية بهدف ألصضطدأم».
وأشضار إأ ¤أن عملية تفتيشص ألقارب كشضفت رضض- -ي- -ع ،ك -ان -وأ ع -ل -ى م Ïق -ارب ي -ح -م -ل 60
عن وجود  58مهاجرأ سضريا مغربيا ،من بينهم شض- -خصض- -ا ،غ- -رق أول أمسص ق -ب -ال -ة ألسض -وأح -ل
شضخصص مصضاب بجروح خفيفة على مسضتوى أŸغربية».
ك -ت -ف -ه أألÁن ،و” ن -ق-ل-ه ع-ل-ى وج-ه ألسض-رع-ة وأكدت هذه أŸناضضلة أن أŸهاجرين طلبوأ
أŸسضاعدة طيلة « 24سضاعة» أول من ألسضلطات
لتلقي ألعÓج.
ون -ظ-رأ ل-ق-رب سض-وأح-ل-ه م-ن أسض-ب-ان-ي-ا ،ي-ع-رف ألسضبانية وبعدها من ألسضلطات أŸغربية Ãا
أŸغرب منذ سضنوأت حركة هجرة ‘ قوأرب أنهم كانوأ ل يزألون باŸياه أŸغربية.
صضغÒة تسضعى لقطع مضضيق جبل طارق ( 14وك -انت ألسض -ل-ط-ات أŸغ-رب-ي-ة ق-د أع-ل-نت أن-ه-ا
كلم) للوصضول إأ ¤ألضضفة ألشضمالية للمتوسضط .أنتشضلت جثث ألعديد من ألغرقى دون –ديد
ظروف حدوث هذه أŸأاسضاة ،غ Òأن أ◊صضيلة
وكانت منظمة غ Òحكومية للدفاع عن حقوق أك Èحسضب منظمات غ Òحكومية ،معيبة على
أŸهاجرين قد أتهمت أŸغرب ‘ بدأية شضهر ألرباط «إأخفاء أ◊قيقة».
أكتوبر ،بتعمد ترك مهاجرين على م Ïقارب وأكدت مدريد على لسضان ناطقة باسضم حرأسص
يغرقون ‘ ألسضوأحل أŸغربية ،منددة «بعدم ألسضوأحل ألسضبانية ،أن مصضلحتها تلقت إأنذأرأ
من طرف أŸنظمة غ Òأ◊كومية منذ أألحد
–رك ألرباط».

منظّمات تنّدد

أŸاضضي عن «وجود قارب Ãنطقة ألنقاذ
أŸغربية».

الزفزا‘ مرشّشح ÷ائزة سشاخاروف

سض-ي-ك-ون زع-ي-م أ◊رك-ة ألح-ت-ج-اجية Ãنطقة
ألريف باŸغرب ناصضر ألزفزأ‘ ،ضضمن ثÓثة
مرشضح Úلنيل جائزة سضاخاروف ألتي أسضسضها
ألŸÈان أألوروب - - - -ي ع - - - -ام  ،1988وÁن -ح -ه-ا
لشض- -خصض- -ي- -ات “ي -زت ب -ال -دف -اع ع -ن ح -ق -وق
أإلنسضان وحرية ألتعب.Ò
وأŸرشّضحان أآلخرأن هما أıرج أألوكرأÊ
أŸسض- -ج- -ون ‘ م- -وسض- -ك- -و أول- -ي -غ سض -ن -تسض -وف
و›موعة منظمات إأغاثية تنشضط ‘ إأنقاذ
أŸه- -اج- -ري- -ن غ Òأل- -ق- -ان- -ون- -ي ‘ Úأل- -ب- -ح -ر
أŸتوسضط.
وأعلن ألŸÈان أألوروبي أمسص أألول ‘ بيان
أن أل -ت -ن -افسص ع -ل -ى ج -ائ -زة سض-اخ-اروف أل-ت-ي
Áن -ح -ه -ا سض-ن-وي-ا ل-ت-ك-ر Ëشض-خصض-ي-ات “ي-زت
بالدفاع عن حقوق أإلنسضان وحرية ألتعب،Ò
أنحصضر ب ÚثÓثة مرشضح Úهم قائد حرأك
ألريف ناصضر ألزفزأ‘ ،وألذي يبقع بالسضجن
ب -ع-د ت-ه-م ث-ق-ل-ي-ة وج-هت ل-ه م-ن ق-ب-ل أل-قضض-اء
أŸغ -رب -ي ،وأıرج أألوك -رأ ÊأŸسض -ج-ون ‘
موسضكو أوليغ سضنتسضوف ،و›موعة منظمات
إأغ -اث -ي -ة ت -نشض -ط ‘ إأن -ق -اذ أŸه -اج -ري -ن غÒ
ألقانوني ‘ Úألبحر أŸتوسضط.

ل· أŸتحدة ألسضامية لشضؤوون
أعلنت مفوضضية أ أ
ألÓ- -ج- -ئ ،Úأن مÓ- -ي Úأل- -ن- -ازح ÚوألÓ- -ج -ئÚ
ي -ع -يشض -ون أوضض -اع -ا صض -ع -ب-ة ،ح-يث أن أل-ت-م-وي-ل
أıصضصص Ÿسضاعدة ألنازح Úقسضرأ وعدÁي
أ÷نسضية ‘ ألعا ⁄يتقلصص على نحو متزأيد،
وأن ألحتياجات ألتي “ت تلبيتها تصضل إأ¤
ألنصضف .ووفقا لتقرير جديد صضدر أمسص عن
برنامج «ألعÓقات مع أ÷هات أŸانحة وحشضد
أŸوأرد» ألتابع للمفوضضية فإان عدد ألنازحÚ
قسضرأ ‘ جميع أنحاء ألعا ⁄بلغ  68.5مليون
نازح ،وأن ألنتائج أÎŸتبة على نقصص ألتمويل
باتت حقيقة وأقعة على حياتهم.
وأشض -ار أل -ت-ق-ري-ر إأ ¤أن-ه ب-ن-اء ع-ل-ى مسض-اه-م-ات
أŸانح Úحتى ألن ،فإانه من أŸتوقع أن تتم
ت-ل-ب-ي-ة  55ب -اŸائ -ة ف -ق -ط م -ن ج -م -ل -ة أŸب-ل-غ
أŸطلوب لسضنة  2018وألبالغ قدره  8.2مليار
دولر باŸقارنة مع  56,6باŸائة ‘ عام 2017
و 58باŸائة ‘ عام .2016
وذكر ألتقرير أن ألتمويل من أ÷هات أŸانحة
أخذ ‘ ألÎأجع على نحو متزأيد يصضاحبه ‰و
‘ عدد ألنازح Úقسضرأ ‘ جميع أنحاء ألعا،⁄
مسضج Óزيادة وأضضحة ‘ حالت سضوء ألتغذية
لسضكان
وأكتظاظ أŸرأفق ألصضحية ،وتدأعي أ إ
وأÓŸج- -ئ ع- -ل- -ى ن -ح -و م -ت -زأي -د ،وأك -ت -ظ -اظ
لطفال ‘ ألفصضول ألدرأسضية وعزوف بعضضهم
أأ
عن ألدرأسضة “اما .وأشضار ألتقرير إأ ¤سضت
حالت تضضرر فيها ألÓجئون وألنازحون بشضدة

م -ن ن-قصص أل-ت-م-وي-ل ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ع-ا ⁄وه-ي
سضوريا وأفغانسضتان وجنوب ألسضودأن وألصضومال
وبوروندي وجمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية.
وفيما يتعلق بالوضضع ‘ سضوريا ،قال أŸتحدث
باسضم أŸفوضضية بابار بالوشص« :نحو  5.6مليون
لجئ سضوري ‘ أŸنطقة و 6.2مليون نازح آأخر
دأخل ألبÓد يتأاثرون بشضكل مباشضر من نقصص
أل -ت -م -وي-ل“ .ت ت-ل-ب-ي-ة  35ب -اŸائ -ة ف-ق-ط م-ن
أح-ت-ي-اج-ات أŸف-وضض-ي-ة ل-ل-ت-م-وي-ل وأل-ب-ال-غة نحو
ملياري دولر».
وأضضاف بابار أن أŸفوضضية تعمل مع ألشضركاء
لتوف Òأ◊ماية ‘ فصضل ألشضتاء ،مشضÒأ إأ ¤أن
أŸسض-اع-دة أل-ن-ق-دي-ة ‘ فصض-ل ألشض-ت-اء ضض-روري-ة
لردن.
بشضكل خاصص ‘ لبنان وأ أ
‘ ج -م -ه -وري -ة أل -ك -ون-غ-و أل-دÁق-رأط-ي-ة ،ت-ق-ول
أŸفوضضية ،إأنها –صضلت على  31باŸائة فقط
م -ن ›م -وع  369م-ل-ي-ون دولر م-ط-ل-وب لتلبية
أح -ت -ي -اج -ات -ه -ا ‘ أŸن-اط-ق أŸت-أاث-رة ب-الصض-رأع
دأخل ألبÓد إأضضافة إأ ¤ألدول أŸضضيفة .قالت
أŸفوضضية إأن نقصص ألتمويل يؤوثر على قدرة
لنسضا Êعلى توف Òأنشضطة
ألعامل ‘ ÚأÛال أ إ
كسضب أل- -رزق ،وخ- -اصض- -ة ل- -لشض -ب -اب ،فضض  Ó-ع -ن
أ◊صضول على ألتعليم وألصضحة ،مشضÒة إأ ¤أنه
غالبا ما يصضعب تلبية أŸعاي Òألدنيا ‘ توزيع
أل- -غ -ذأء ومسض -ت -ل -زم -ات وألصض -ح -ة وغÒه -ا م -ن
لسضاسضية.
ألحتياجات أ أ
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لرهابي 5 Úأيام Ÿغادرتها
أمام أ إ

اŸنطقة العازلة حول إادلب السسورية ب ÓسسÓح ثقيل
سصحبت ألفصصائل أŸعارضصة وألرهابية سصÓحها ألثقيل من أŸنطقة ألعازلة أŸرتقبة حول أدلب مع أنتهاء أŸهلة أÙددة لذلك
ليام
لصصعب خÓل أ أ
لربعاء وفق ألتفاق ألروسصي ألÎكي ‘ ،وقت يشصكل أخÓء ألرهابيŸ Úوأقعهم فيها أŸهمة أ أ
أمسس أ أ
أÿمسصة أŸقبلة.
وجنّب اتفاق توصصلت اليه روسصيا مع تركيا،
ينصس على اقامة منطقة منزوعة السصÓح حول
ادلب ،اÙافظة ،التي تأاوي ومناطق ﬁاذية
لها نحو ثÓثة مÓي Úنسصمة ،هجوماً واسصعاً
لوحت دمشصق بشصنه على مدى أاسصابيع لتحرير
اŸدينة من قبضصة ا’رهابي.Ú
وقال مصصادر أانه « ⁄يتم رصصد أاي سصÓح ثقيل
أامسس اأ’رب -ع -اء ‘ ك-ام-ل اŸن-ط-ق-ة اŸن-زوع-ة
السصÓح».
وانتهت أامسس اأ’ربعاء مهلة حددها ا’تفاق
حول إادلب ب Úروسصيا وتركيا لسصحب كافة
ال -فصص -ائ -ل سص Ó-ح -ه -ا ال -ث -ق -ي -ل م-ن اŸن-ط-ق-ة
اŸنزوعة السصÓح التي يراوح عرضصها ب15 Ú
و ٢0كيلومÎاً ،وتقع على خطوط التماسس بÚ
قوات ا÷يشس السصوري والفصصائل اŸعارضصة
ال- -ث -ق -ي -ل ه -و اأ’سص -ه -ل ،واأ’صص -عب انسص -ح -اب
وا’رهابية.
القوات من هذه اŸنطقة» التي تعد اŸعقل
وسصحبت كافة الفصصائل اŸعارضصة وا’رهابية
ال-ت-زمت ك-اف-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا’ره-ابية وعلى اأ’خ Òلها.
خÓ-ل اأ’ي-ام اŸاضص-ي-ة ،سصÓ-ح-ه-ا ال-ث-ق-ي-ل من
اŸنطقة العازلة التي تشصمل أاطراف ﬁافظة رأاسص -ه -ا ه -ي -ئ-ة –ري-ر الشص-ام (ج-ب-ه-ة ال-نصص-رة ورغم أان هيئة –رير الشصام ا’رهابية  ⁄تعلن
ادلب وم-ن-اط-ق سص-ي-ط-رة ال-فصص-ائ-ل اŸع-ارضص-ة سص -اب -ق ً-ا) ال -دم -وي-ة ال-ت-ي تسص-ي-ط-ر ع-ل-ى ث-ل-ث-ي أاي موقف من ا’تفاق الروسصي الÎكي منذ
وا’رهابية ‘ ريف حلب الغربي وريف حماة اŸن -ط -ق-ة اŸن-زوع-ة السصÓ-ح ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ب-ن-د ال -ت -وصص -ل ال-ي-ه ،إا’ أان ﬁل-ل Úي-ت-ح-دث-ون ع-ن
ضصغوط تركية كÈى على كافة الفصصائل وبينها
الشصما‹ وريف الÓذقية الشصما‹.
اأ’ول من ا’تفاق.
و” نقل السصÓح الثقيل ا ¤مقرات خلفية لكن ا’تفاق ينصس ‘ مرحلته الثانية على أان ا’رهابية لتطبيق ا’تفاق بحذافÒه من أاجل
ل -ل -فصص -ائ -ل ‘ ع -م -ق ﬁاف-ظ-ة ادلب ،وع-اي-ن تنسصحب التنظيمات الدموية من هذه اŸنطقة ضص -م -ان ح-م-اي-ت-ه-ا م-ن ه-ج-وم ل-ل-ن-ظ-ام ب-دع-م
م -راسص -ل -ون وضص -ع فصص -ائ -ل م -ع-ارضص-ة دب-اب-ات ‘ م -ه -ل -ة أاقصص -اه -ا ا’ث -ن ÚاŸق-ب-ل ،وه-و م-ا روسصي.
وبدت دمشصق بدورها واثقة من قدرة تركيا
ومدفعية ثقيلة داخل –صصينات على بعد نحو يشصكل ا÷زء اأ’صصعب.
عشص- -ري- -ن ك- -ي- -ل- -ومÎاً م- -ن ح- -دود اŸن -ط -ق -ة ويقول الباحث ‘ معهد تشصاتام هاوسس حايد ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق ا’ت -ف -اق «بسص -بب م -ع -رف -ت -ه -ا
حايد ‘ تصصريحات «طبعاً تطبيق بند السصÓح ب -ال -فصص -ائ -ل» ،وف -ق م -ا ق -ال وزي -ر اÿارج-ي-ة
اŸنزوعة السصÓح.
السصوري وليد اŸعلم مطلع الشصهر ا◊ا‹.

فرصسة ذهبية

ل· أŸتحدة
Óÿفة نيكي هايلي ‘ منصصب ‡ّثل أمريكا ‘ أ أ

 5مرشّسح ‘ Úجعبة ترامب أابرزهم مصسرية األصسل
ي -درسس ال -رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي،
دون- -ال- -د ت -رامب ،م -ل -ف -ات 5
م- -رشص -حŸ Úنصصب م -ن -دوب
أام -ري -ك -ا إا ¤اأ’· اŸت-ح-دة
ب-ع-د اسص-ت-ق-ال-ة ن-ي-ك-ي هايلي،
وقال بعد أان قبل اسصتقالتها،
إان-ه سص-ي-ع-ل-ن اسص-م خ-ل-ي-ف-ت-ه-ا،
خÓل أاسصابيع.
ومع أان ترامب  ⁄يذكر ‘
البيان الذي ” توزيعه على
الصص- -ح- -ف- -ي Úي- -وم ال -ث Ó-ث -اء
أاسص -م-اء ج-م-ي-ع م-رشص-ح-ي-ه ‘
القائمة لهذا اŸنصصب الهام ،لكنه أاشصار إا ¤أان
مسص -تشص -ارت -ه السص-اب-ق-ة دي-ن-ا ب-اول م-ن ب-ي-ن-ه-م.
وقال« :سصيعجب دينا هذا (اŸنصصب)» ،مشصÒا
إا ¤أانه يفكر ‘ مرشصح Úآاخرين.
ودينا باول ( 45عاما) من أاصصول مصصرية تعمل
حاليا ‘ مؤوسصسصة «غولدمان سصاكز» للخدمات
اŸالية ،و‘ وقت سصابق عملت مسصتشصارة ‘
البيت اأ’بيضس .وهي من مواليد القاهرة عام
 1973ل-ع-ائ-ل-ة مسص-ي-ح-ي-ة ق-بطية ،واسصمها قبل
الزواج دينا حبيب.
وقال ترامب أايضصا إان اسصم السصف Òاأ’مريكي
‘ أاŸانيا ،ريتشصارد غرينيل ،غ Òمدرج ‘
هذه القائمة ،لكنه على اسصتعداد للنظر ‘
ترشصيحه.
و‘ وقت سصابق ،نفت ابنة الرئيسس اأ’مريكي

إاي-ف-ان-ك-ا ت-رامب الشص-ائعات
ح -ول اح -ت -م -ال ت -ع -ي -ي -ن -ه-ا
م-ن-دوب-ة ال-و’يات اŸتحدة
ال- - - -دائ- - - -م - - -ة ل - - -دى اأ’·
اŸتحدة .وجاء بيان النفي
الصص -ادر ع -ن إاي -ف-ان-ك-ا ب-ع-د
إاعÓن ترامب عن اعتقاده
ب -أان ت -رشص -ي -ح اب -ن -ت -ه ل -ه-ذا
اŸنصصب م -ن -اسصب ،ول -ك -ن -ه
ي-خشص-ى أان ي-ج-لب ت-ع-ي-ي-ن-ها
ات- -ه- -ام- -ات ب -اÙسص -وب -ي -ة
واÙاباة له.
وأاع -ل -نت ن-ي-ك-ي ه-اي-ل-ي ،ال-ت-ي شص-غ-لت م-نصصب
اŸمثل الدائم للو’يات اŸتحدة لدى اأ’·
اŸتحدة منذ يناير  ،٢017اسصتقالتها على نحو
مفاجئ يوم الثÓثاء ،وسصوف تغادر مكتبها ‘
جانفي من العام اŸقبل .و“ت اŸوافقة
على تعي Úهايلي ‡ثلة دائمة بعد أاربعة أايام
فقط من تو‹ الرئيسس ترامب الرئاسصة ‘ ٢0
جانفي  .٢017وقالت هايلي نفسصها ‘ ،مؤو“ر
صصحفي ‘ البيت اأ’بيضس ،إانها  ⁄تتقاعد
أ’سصباب شصخصصية ،لكنها  ⁄تعلن عن خططها
اŸسصتقبلية.
غ Òأان- -ه- -ا أاع- -ربت ‘ رده- -ا ع- -ل- -ى أاسص- -ئ- -ل- -ة
الصصحفي Úعن اعتقادها بأانه من «اأ’فضصل أان
يتناوب آاخرون علي اŸنصصب لكي يضصيفوا إاليه
من قوتهم».

خسس -ائ -ر ف -ادح-ة
بسس -بب الكوارث
اŸناخية

الذي يقدمون على إازهاق أارواحهم.
واخ -ت -ارت م -اي ،ج -اك-ي دوي-ل ب-رايسس ،ل-ه-ذا
اŸنصصب الذي يعتقد أانه اأ’ول ‘ العا‘ ،⁄
الوقت الذي اجتمع فيه ‡ثلون عن  50دولة
‘ ل - -ن - -دن ،امسس◊ ،ضص- -ور ق- -م- -ة ل- -لصص- -ح- -ة
النفسصية.

عـــــÈ
ألعا⁄

جنيف
سص -ج -لت اÿسص-ائ-ر ا’ق-تصص-ادي-ة
اŸباشصرة الناجمة عن الكوارث اŸناخية على
م- -دى السص -ن -وات ال -عشص -ري -ن اŸاضص -ي -ة زي -ادة
Ãرت Úونصصف اŸرة ة مقارنة Ãا كانت عليه
خÓ- -ل ال- -فÎة  ،1997 - 1978وف -ق ت -ق-ري-ر
نشصرته اأ’· اŸتحدة أامسس اأ’ربعاء.
وق - -ال اÈÿاء إان اÿسص - -ائ - -ر ا’ق - -تصص- -ادي- -ة
الناجمة عن الكوارث ازدادت ‘ السصنوات
اأ’خÒة مع تسصجيل  ٢908مليارات دو’ر بÚ
عامي  1998و ،٢017منها  ٢٢45مليار دو’ر
أاو  ‘ 77اŸائة من اÛموع ،بسصبب الكوارث
ذات الصصلة باŸناخ.

وزيرة Ÿكافحة النتحار

لندن
عيّنت رئيسصة الوزراء الÈيطانية تريزا ماي،
أامسس اأ’ربعاء ،وزيرة Ÿكافحة ا’نتحار‘ ،
إاطار جهود البÓد للحد من أاعداد اأ’شصخاصس

مسستوطنات جديدة

بيت ◊م
صصادقت سصلطات ا’حتÓل اإ’سصرائيلي ،امسس
اأ’ربعاء ،على إاضصافة  8وحدات اسصتيطانية
جديدة ‘ مسصتوطنة «›دال عوز» القريبة
من بلدة بيت فجار ،جنوبي بيت ◊م.
وذك- -ر م- -دي- -ر ع- -ام ه -ي -ئ -ة م -ق -اوم -ة ا÷دار
وا’سصتيطان ‘ بيت ◊م حسصن بريجية ،أان
سص-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل أاع-ل-نت مصص-ادق-ت-ه-ا ع-لى
إاضصافة  8وحدات اسصتيطانية ‘ اŸسصتوطنة
اŸذكورة ،مشصًÒا إا ¤وجود موافقة ‘ الوقت
ا◊ا‹ دون اŸصص -ادق -ة ع -ل -ى إاضص -اف-ة ()600
وحدة اسصتيطانية أاخرى ‘ اŸسصتوطنة ذاتها
مسصتقبً.Ó

إاعدام بريطا Êو 3أامريكّيÚ

مقديشصو
أاعلنت حركة الشصباب الصصومالية أانها أاعدمت

لرأضصي
تعقد على أ أ
لمركية أو ‘ كوريا
أ أ
ألشصمالية

القّمة الثّانية ب Úترامب
وكيم بعد انتخابات
نوفم Èالقادم
أاع -ل -ن ال -رئ -يسس اأ’مÒك -ي دون-ال-د ت-رامب أاّن
ا’سص -ت -ع -دادات ل -ع -ق-د قّ-م-ة ث-ان-ي-ة ب-ي-ن-ه وبÚ
ال -زع -ي -م ال -ك -وري الشص -م -ا‹ ك-ي-م ج-ون-غ-أاون
قطعت شصوطًا ،وأاّن البحث ‘ مكان إاجراء
اللقاء انحصصر اآ’ن بـ « 3أاو  »4مواقع.
وقال ترامب الذي عقد قّمة أاو ¤تاريخّية مع
كيم ‘ جوان ‘ سصنغافورة إاّن القمة الثانية
التي ُ ⁄يحّدد موعدها بعد «سصتجري ‘ وقت
غ Òب -ع -ي -د» و»ع -ل -ى اأ’رج -ح» ل -ن ُت -ع -ق -د ‘
سصنغافورة.
وأاضصاف إاّنه «‘ نهاية اŸطاف» من اŸمكن
أان ُتعقد قّمة بينه وب Úكيم على اأ’راضصي
اأ’مÒكية أاو ‘ كوريا الشصمالية.
وأاثناء زيارة له إا ¤و’ية آايوا مسصاء الثÓثاء
◊ضصور اجتماع ،قال ترامب إانه يرغب ‘ أان
ُت -ع -ق -د ه -ذه ال -ق-م-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ان-ت-خ-اب-ات
السص -ادسس م -ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ،م-وضص-حً-ا أان-ه
مشصغول جًدا ‘ التحضص Òللحملة ،وقائ ً
’« :Ó
أاسصتطيع اآ’ن اŸغادرة».
وُ ⁄يفّوت الرئيسس اأ’مÒكي الفرصصة للتعبÒ
ع -ن ا◊ّب اŸت -ب -ادل ب -ي -ن -ه وب Úك -ي -م .وق-ال
«أاحّبه كثÒاً ويحّبني كثÒاً».
خمسصة أاشصخاصس ،أامسس ا’ول ،بينهم بريطاÊ
و 3أامريكي Úبتهمة التجسصسس.
ووف ً-ق -ا لصص -ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي م-ي-ل» الÈي-ط-ان-ي-ة،
كشص- -ف السص -ك -ان أان ال -رج -ال اÿمسص -ة ك -ان -وا
مقيدين ‘ أاعمدة و” إاطÓق النار عليهم.

أامريكا تعرضض اŸسساعدة
‘ الّتحقيق بشسأان خاشسقجي

وأشصنطن
أاعلن مايك بنسس ،نائب الرئيسس اأ’مريكي،
أامسس اأ’ربعاء ،اسصتعداد بÓده لتقد Ëالعون
ب -أاي شص -ك -ل ‘ ال -ت -ح -ق -ي-ق اÿاصس ب-اخ-ت-ف-اء
الصصحفي السصعودي البارز جمال خاشصقجي.
وشصوهد خاشصقجي آاخر مرة قبل أاسصبوع ،وهو
يدخل مبنى القنصصلية السصعودية ‘ إاسصطنبول
’سص -ت -خ -راج أاوراق ت-رت-ب-ط ب-زواج-ه اŸق-ب-ل.
وق -الت خ -ط -ي -ب -ت -ه ال -ت -ي ك -انت ‘ ان -ت -ظ-اره
باÿارج إانه  ⁄يخرج قط ،ونفت الرياضس
ا’تهاما.

يبحث عن وزراء إالكÎونيا

بغدأد
‘ مهمة تبدو شصاقة ،يسصابق رئيسس الوزراء
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جلت عجزأ بـ  64مليون دولر
سص ّ

األونروا تؤوّكد اسستمرار خدمتها
لّÓجئ Úالفلسسطينّي ‘ Úلبنان

أاّكدت وكالة اأ’· اŸتحدة إ’غاثة وتشصغيل
الÓ- -ج- -ئ Úال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي( Úاون -روا) ،أامسس،
اسص-ت-م-راره-ا ب-ت-ق-د Ëخ-دم-ات-ه-ا ومسصاعداتها
لÓجئ Úالفلسصطيني ‘ Úلبنان رغم اأ’زمة
اŸالية التي تتعرضس لها.
وأاك -د م -دي -ر ع -ام وك -ال -ة اأ’ون-روا ‘ ل-ب-ن-ان,
كÓوديو كوردو ‘ ،Êتصصريح امسس ،أان الوكالة
ب -ذلت ج -ه -ودا اسص -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ‘ خ-فضس ع-ج-ز
موزانتها لعام  ،٢018حيث أاصصبح  63مليون
دو’ر ،واصصفا هذا اأ’مر بأانه إا‚از تاريخي
حيث حصصلنا على  38٢مليون دو’ر أامريكي
‘ غضصون تسصعة أاشصهر ،لكن رغم أاهمية هذا
ا’‚از يبقى عجز اأ’ونروا  64مليون دو’ر
حتى نهاية العام  ،٢018مشصددا على أان ا’زمة
 ⁄تنته بعد ،فقيمة عجز الوكالة اأ’‡ية ما
زالت مرتفعة و’ تسصمح باإكمال عام  ٢018إان
– ⁄صصل على تÈعات إاضصافية.
م -ن ج -ه -ت-ه ،ل-فت م-دي-ر اأ’ون-روا ‘ م-ن-ط-ق-ة
صصيدا اللبنانية ،إابراهيم اÿطيب ‘ ،كلمة
ب -إاسص -م ال -وك -ال -ة خ Ó-ل ورشص-ة ال-ع-م-ل ب-ع-ن-وان
اأ’ون- -روا إا ¤أاي- -ن..؟ ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -ا ال -ل -ق -اء
ال-تشص-اوري ل-ل-ج-م-ع-ي-ات واŸؤوسصسصات واأ’هلية
العاملة ‘ الوسصط الفلسصطيني ‘ قاعة بلدية
صصيد ،أان اŸفوضس العام وفريق عمله يتابعون
تواصصلهم مع الدول اŸانحة ليسس فقط لسصد
العجز وإا‰ا من أاجل التحضص Òللعام القادم،
مشصÒا إا ¤أان ال- - - -وضص- - - -ع اŸا‹ ا◊ا‹ ه - - -و
اأ’صصعب ،أ’نه  ⁄يكون هناك أاي مسصاهمة
أامريكية وبالتا‹ سصتبدأا اأ’ونروا العام القادم
 ٢019م-ع ف-ج-وة “وي-ل-ي-ة ب-ق-ي-مة  360مليون
دو’ر.
وأاك- -د اÿط- -يب ،أان- -ه رغ -م ع -ج -ز اأ’ون -روا
اŸا‹ ,ف-إان اÿدم-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة والصص-حية
بقيت مسصتمرة’ ،فتا إا ¤أان اأ’ونروا عملت
ال-ك-ث Òم-ن الÎت-ي-ب-ات ال-ت-قشص-ف-ي-ة للمحافظة
على اسصتمرارية خدماتها لÓجئ Úولو كلف
ذلك الكث Òمن التضصحيات والتعب من قبل
موظفيها.
وشصّدد أان وكالة اأ’ونروا مسصتمرة ‘ عملها
بحسصب و’يتها اŸمنوحة من ا÷معية العامة
 ·ÓاŸتحدة ،مشصّددا على أانها سصتواصصل
ل أ
عملها على هذا اأ’سصاسس طاŸا اسصتمرت
و’ي-ت-ه-ا ،م-نّ-وه-ا ع-ل-ى م-ا أاك-دت ع-ل-ي-ه ال-دول
اŸضصيفة واŸانحة مرارا وتكرارا على الدور
الذي ’ غنى عنه للوكالة وأ’نشصطتها.
العراقي اŸكلف عادل عبد اŸهدي الزمن
لتشصكيل حكومته ‘ اŸهل الدسصتورية والتي
ت -ن -ت -ه -ي أاوائ -ل الشص -ه -ر ال -ق -ادم .وب -ح-ث-ا ع-ن
ال- -ك- -ف- -اءات ،أاط- -ل- -ق ع -ب -د اŸه -دي م -وق -ع -ا
إال -كÎون -ي-ا ال-ثÓ-ث-اء ي-ت-ي-ح ل-ل-ع-راق-ي Úت-ق-دË
ط -ل -ب -ات ت -رشص -ي-ح-ه-م ل-ت-و‹ م-نصصب وزي-ر ‘
ا◊كومة اŸقبلة ‘ ،خطوة غ Òمسصبوقة ‘
السصاحة السصياسصية العراقية.

أاŸانيا تخ ّصسصض أاموال إاضسافية
لسسوريا

برلÚ
أاعلن وزير اÿارجية اأ’Ÿا Êهايكو ماسس،
امسس اأ’رب- -ع- -اء ،أان ب- -رل Úسص- -ت- -خصصصس 186
مليون يورو إاضصافية ،كجزء من برنامج الغذاء
ال -ع -اŸي ع -ل -ى شص -ك -ل مسص -اع -دات إانسص -ان -ي-ة
Ÿواطني سصوريا ودول اŸنطقة ،التي تأاثرت
ب- -الصص -راع اŸسص -ت -م -ر ’ ،سص -ي -م -ا م -ع اقÎاب
الشصتاء.
Œدر اإ’شصارة ‘ هذا السصياق إا ¤أان وكالتÚ
 ·ÓاŸتحدة أاعلنتا الثÓثاء ،أان
تابعت Úل أ
أاحوال الطقسس خÓل العام السصابع من النزاع
‘ سصوريا ،تسصببت بانخفاضس حاد ‘ اإ’نتاج
اÙلي للحبوب.

اÿارجية –ّذر

حّذرت وزارة اÿارجية الفلسصطينية ،أامسس،
م -ن ال -ت -داع -ي -ات ال-ك-ارث-ي-ة لصص-مت اÛت-م-ع
الدو‹ إازاء ا’سصتيطان وإارهاب اŸسصتوطن.Ú
وق -الت اÿارج -ي -ة ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة ‘ ،ب -ي-ان
صص-ح-ف-ي «يشص-ع-ر ال-ي-م Úا◊اك-م ‘ إاسص-رائ-ي-ل
وجمهوره من اŸسصتوطن ÚواŸتطرف Úبأان
اأ’بواب اليوم مشصرعة عن آاخرها وأاك Ìمن
أاي وقت مضصى Ÿزيد من العربدة والتنكيل
وا’ع-ت-داء ع-ل-ى ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úو‡ت-ل-ك-اتهم،
وذلك ‘ ظل اأ’جواء الراهنة سصواء الداخلية
أاو اÿارجية».
وذكر البيان «فمن جهة هناك حالة التنافسس
داخ -ل ا◊ل -ب -ة ا◊زب -ي -ة اإ’سص -رائ -ي-ل-ي-ة وري-اح
ا’نتخابات اŸبكرة التي تتسصارع وتÒتها ‘
اأ’سصابيع اأ’خÒة ،وحالة التنافسس على من
ي-ك-ون أاكÁ Ìي-ن-ي-ة وت-ط-رف-ا وب-طشص-اًوان-تهاكا
◊قوق الفلسصطيني ،Úوهو تنافسس يزيد من
وتÒة ا’ع -ت-داءات ا’سص-ت-ي-ط-ان-ي-ة ال-ت-ه-وي-دي-ة
واتسصاعها ،ومن جهة أاخرى ،هناك اŸظلة
اأ’مريكية التي توفرها إادارة الرئيسس ،دونالد
ت - -رامب ،وا’ن- -ح- -ي- -از اأ’ع- -م- -ى لÓ- -ح- -تÓ- -ل
وأاي -دي-ول-وج-ي-ت-ه ا’سص-ت-ي-ط-ان-ي-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة
التوسصعية».

وصصف بالتّاريخي

الŸÈان التّونسسي يصسادق
على أاّول قانون للقضساء
على التّمييز العنصسري
صصادق الŸÈان التونسصي ليلة الثÓثاء على
أاّول قانون للقضصاء على جميع أاشصكال التمييز
العنصصري ‘ البÓد.
وق -ال رئ -يسس اŸن -ت -دى ال -ت -ونسص -ي ل -ل -ح -ق-وق
ا’قتصصادية وا’جتماعية مسصعود الرمضصاÊ
إان القانون «هو نقطة –ول مهمة ‘ تونسس،
يضصاهي قرار إالغاء العبودية».
وأالغت تونسس العبودية عام  1846خÓل حكم
«البايات».
Óد’ء
وي -ح -دد ال -ق -ان -ون ا÷دي -د ع-ق-وب-ات ل -إ
بكÓم عنصصري ،تÎاوح ب Úشصهر وسصنة من
السصجن وغرامة مالية تصصل إا ¤أالف دينار
(حوا‹  300يورو).
كما يعاقب بالسصجن من عام ا ¤ثÓثة أاعوام
وبغرامة مالية من أالف ا ¤ثÓثة آا’ف دينار
(أال -ف ي -ورو) ك -ل م -ن ي -ح -رضس ع -ل -ى ال-ع-ن-ف
والكراهية والتفرقة والتمييز العنصصري ،وكل
من ينشصر أافكارا قائمة على التمييز العنصصري
أاو ك -ذلك «ت-ك-وي-ن ›م-وع-ة أاو ت-ن-ظ-ي-م ي-ؤوي-د
بصصفة واضصحة ومتكررة التمييز العنصصري او
ا’نتماء اليه او اŸشصاركة فيه».
وÁكن ان تبلغ الغرامة اŸالية  15أالف دينار
(حوا‹ خمسصة ا’ف يورو) بالنسصبة للشصخصس
اŸعنوي.
ويهدف القانون رقم  11 / ٢018ا« ¤القضصاء
ع -ل -ى ج -م -ي -ع أاشص -ك -ال ال -ت -م -ي -ي -ز ال -ع-نصص-ري
وم-ظ-اه-ره ،ح-م-اي-ة ل-ك-رام-ة ال-ذات ال-بشص-ري-ة
و–ق -ي -ق -ا ل -ل -مسص-اواة ب Úاأ’ف-راد ‘ ال-ت-م-ت-ع
ب- -ا◊ق- -وق واداء ال- -واج- -ب -ات وف -ق -ا أ’ح -ك -ام
الدسصتور واŸعاهدات الدولية اŸصصادق عليها
من قبل ا÷مهورية التونسصية».
وصص- - -ادق ن- - -واب الŸÈان بـ  1٢5صص-وت-ا على
القانون ،مقابل صصوت واحد ضصده ‘ ،حÚ
امتنع خمسصة نواب عن التصصويت.
وطالبت منظمات تونسصية مدافعة عن حقوق
اأ’قليات بهذا القانون اأ’ول من نوعه.
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سسÒة زاخرة
با’‚ازات

وعليه ’ يفوتنا ‘ هذا
الصضدد أان َنْذُكَر باختصضار
شض -دي -د ب -عضض -ا م -ن سضÒت -ه
ال- - - -ذات- - - -ي- - - -ة ال- - - -زاخ- - - -رة
ب - - - -ا’‚ازات واŸواق - - - -ف
البطولية التي “يز حياته
الشض - -خصض - -ي - -ة وŒع- -ل- -ه ‘
مسض -ت-وى ال-رج-ال ال-ع-ظ-م-اء
الذين Áجدهم التاريخ ويخلد مآاثرهم لتبقى ماثلة للعيان على مّر
اأ’جيال .
ولد الفقيد ﬁمد الصضالح يحياوي ‘  16جانفي  1937بـ :عÚ
اÿضضراء و’ية اŸسضيلة من أاسضرة كرÁة أابا عن جد “تاز باÙافظة
على القيم النبيلة واأ’خÓق الفاضضلة وحب العلم والعلماء أ’نها تنتسضب ‘
اأ’صضل إا ¤اأ’دارسضة ،ويصضعد نسضبها إا( ¤اأ’شضراف).
تلقى ﬁمد الصضالح يحياوي اŸبادئ اأ’و ¤على يد والده الشضيخ عيسضى
يحياوي رحمه الله ،حيث حفظ القرآان الكر Ëولَْم يتجاوز عمره  12سضنة
وكان شضابا يافعا طموحا إا ¤مواصضلة الدراسضة بغية ا’سضتزادة من العلم
واŸعرفة مثل والده الذي أاشضرنا إاليه.
انتقل ﬁمد الصضالح يحياوي إا ¤الزاوية العثمانية بـ :طولقة التى درسش
بها بعضش مواد الفقه والنحو واÒŸاث إا ¤غ Òذلك من اŸواد اŸقّررة
بالزاوية اŸذكورة ،لكن الرغبة ظلت –دوه ‘ طلب العلم ،فقّرر التوجه
إا ¤اŸعهد الباديسضي بقسضنطينة الذي يتوفر على عدد من اŸشضايخ
اŸشضهود لهم بالكفاءة العلمية والوطنية.
مع العلم أان اŸعلم Úاأ’حرار يرفضضون الوظيفة لدى ا◊كومة الفرنسضية
تنفيًذا لوصضية شضيخهم اإ’مام عبد ا◊ميد بن باديسش ،الذي حّذر طلبته
بعد التخّرج من ا’ر“اء ‘ أاحضضان ا’سضتعمار بقبول الوظيفة التي
Œعلهم بالضضرورة عمÓء للدولة الفرنسضية.
ولذلك ‚د ا’قبال اŸتزايد على اŸعهد الباديسضي أاك Ìمن غÒه،
باعتبار أان طلبته أاشضّد حماسضا ووطنية بدليل أان معظمهم التحق بالثورة
ملب Úنداء ا÷هاد ،وعلى سضبيل اŸثال نذكر منهم اÛاهد ﬁمد
الطاهر عزوي ،اÛاهد ﬁمد الشضريف عباسش ،اÛاهد السضعيد
عبادو ،اÛاهد ﬁمد اأ’م Úبن يحيى ،اÛاهد السضعيد جعÓل،
اÛاهد أابوبكر مسضعودي ،اÛاهد ﬁمد الوردي قصضباية ،اÛاهد
علي مزيا( Êبعلة) ...وغÒهم كث Òيتعّذر حصضرهم بدقة وكلهم من رفاق
ﬁمد الصضالح يحياوي أايام الدراسضة و‘ ا÷هاد ،وهذا يؤوكد التÓحم
اŸوجود ب Úجميع طلبة اŸعهد الباديسضي بقسضنطينة دون غÒه.

إاذا دخل العدو أارضس قوم وجب القتال
ولنعد إا ¤مواصضلة ا◊ديث عن اÛاهد ﬁمد الصضالح يحياوي
ونذكر بأانه قبل التحاقه بالثورة اسضتدعي من طرف ا’دارة الفرنسضية
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وظائف ا÷امعة وواجبات الطالب ا÷امعي

جوانب من حياة اÛاهد الرمز
الراحل ﬁمد الصسالح يحياوي

@ أإتقدم ‘ إلبدإية بإاهدإء هذه إلكلمة إŸتوإضشعة إ ¤روح
إÛاهد إلفذ إلعقيد ﬁمد إلصشالح يحياوي إلذي وإفته إŸنية
يوم  ،2018/ 08 / 10بعد مرضض عضشال أإلزمه إلفرإشض لعدة
سشنوإت.
هذه إلكلمة ُتَعtد عرفاًنا وتقديًرإ
Ÿا ق- -دم -ه إل -رإح -ل م -ن تضش -ح -ي -ات
جسش -ام وج -ه -ود ﬂلصش -ة ‘ سش -ب-ي-ل
إ÷زإئر ششعبا ووطنا.
الفقيد غني عن التعريف فهو الرجل
اŸشضهود له بالوطنية الصضادقة وا’لتزام
باŸبادئ السضامية التي جاء بها بيان أاول
ن - -وف - -م ،1954 Èوك - - -ان ب - - -ح ّ- - -ق م - - -ن
الشض-خصض-ي-ات اŸث-ال-ي-ة أاخÓ-ق-ا وسض-ل-وكا
وعم ÓخÓل مرحلة الكفاح اŸسضلح،
لسشتاذ إÛاهد
بقلم  :إ أ
‡ا ج -ع -ل -ه ُي -حضض -ى ب -ت -ق-دي-ر واحÎام
جمال إلدين ميهوبي
السضواد اأ’عظم من الشضعب ا÷زائري
خصضوصضا الذين عاشضوا معه سضنوات الثورة أاو بعد ا’سضتقÓل.
الفقيد كان موسضوعة فكرية وسضياسضية ونضضالية ،و’ غرابة ‘ ذلك فهو
من طلبة اŸعهد الباديسضي بقسضنطينة ووالده الشضيخ عيسضى يحياوي
خريج ا÷امع اأ’خضضر ومن الطلبة النجباء الذين اختارهم الشضيخ عبد
ا◊ميد بن باديسش للتدريسش بجامع سضيدي قموشش بـ :قسضنطينة .
والراحل ﬁمد الصضالح يحياوي ُيَعtد ‰وذجا فريدا متميزا قل ما
ي-وج-د م-ث-ل-ه أ’ن-ه ج-م-ع ك-ل
اŸواصض-ف-ات اŸث-ال-ي-ة ال-تى
تسضمو باإ’نسضان إا ¤ما هو
أافضضل وŒعل اأ’لسضنة تلهث
ب- -ذك- -ر ﬁاسض- -ن- -ه وت- -ع -داد
مناقبه كرجل يتقد حماسضا
ووط -ن -ي -ة ،ف -ه -و إا ¤ج -انب
ذلك صضا‘ السضريرة ماضضي
العزÁة قوي اإ’رادة عا‹
الهمة ’ يطمع فيما هو ‘
ي -د غÒه و(ال -ق -ن -اع -ة رأاسش
ماله).
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لطارإت وإلنخب
لجيال من إ إ
تتو ¤تخريج إ أ

عرفانا وتقديرإ لفقيد إ÷زإئر

أ’داء اÿدمة العسضكرية ا’جبارية فقابل ا’سضتدعاء بالرفضش والعصضيان
وفضضل ا’لتحاق على الفور بصضفوف الثورة وكله إاÁان وحماسش بقداسضة
ا÷ه -اد وﬁارب -ة ال -ع -دو ،م -ع -تÈا ذلك أام -را ضض-روري-ا وواج-ب-ا م-ق-دسّض-ا
اسضتنادا إا ¤ما ذكره علماء اإ’سضÓم( :إاذا دخل العدو أارضش قوم وجب
القتال) وهذه هي حقيقة مشضروعية ا÷هاد.
فا’سضتعمار جثم على هذه اأ’رضش أاك Ìمن قرن وربع قرن من الزمن،
اأ’مر الذي يسضتدعي من الشضعب ا÷زائري ومن كل الوطني Úاأ’حرار
ال-ت-ع-ب-ئ-ة وال-ت-ج-ن-ي-د Ùارب-ة ال-ع-دو ب-ج-م-ي-ع ال-ط-رق وال-وسض-ائل اŸتاحة
واŸمكنة.
الفقيد بعد التحاقه بالثورة سضنة  ،1956أاثبت كفاءته وجدارته وقدرته
على التحكم ‘ إادارة سض Òالعمليات العسضكرية واŸعارك التي دارت
رحاها ‘ مناطق جبال اأ’وراسش رغم صضغر سضنه ،لكن هذه اإ’شضادة وهذا
التنويه ’ يخصضان ﬁمد الصضالح يحياوي لوحده بل يعود الفضضل ‘ ذلك
ـ أايضًضا ـ إا ¤اأ’بطال اأ’شضاوسش من رفاق السضÓح الذين كان معهم طيلة
سضنوات الثورة ،وإاليكم هذه القصضة عن الفقيد ﬁمد الصضالح يحياوي
صضّرح بها اÛاهد اŸرحوم علي سضرار وأاكدها معا‹ الوزير اÛاهد
عبد الرحمان بلعياط على شضاشضة التلفزيون ،والقصضة كما يلي :عندما
وقعت (معركة اأ’رباع) ببلدية بوزينة بو’ية اأ’وراسش التي أاصضيب فيها
اÛاهد ﬁمد الصضالح يحياوي إاصضابة بليغة وخطÒة ِجvدا لَْم يتمكن
أاثناءها من تغي ÒاŸكان إا ¤مكان آاخر أاك Ìأامًنا ،وبقي ‘ مكانه يصضارع
اŸوت أاو يقع ‘ قبضضة العدو فطلب من اÛاهد علي سضرار أان يسضتمر
‘ الدفاع عنه إان أامكن ،وإان رأاى أان العدو سضيقبضش عليه ’ ﬁالة
ف-ل-ي-ق-ت-ل-ه ،أاج-اب-ه سضرار على
الفور(( :أانا بجانبك إا ¤أان
يقضضي الله أامًرا كان مفعو’
ب - - -اÿروج م - - -ن اŸع- - -رك- - -ة
سَضالَِمْينِ أاو ا’سضتشضهاد)) .

قمة الوطنية ..رجل
بوزن أامة
ه-ذه ه-ي ق-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
والشض -ج -اع -ة وال -تضض-ح-ي-ة ‘
سضبيل الله والوطن .هذا وقد
انتهت اŸعركة وبقي ﬁمد
الصض-ال-ح ي-ح-ي-اوي ي-ع-ا Êم-ن
شضّدة اإ’صضابة ،وليسضت اŸرة
اأ’و ،¤ب- - - - -ل أاك Ìم- - - - -ن 18
رصض -اصض -ة ‘ جسض-م-ه .وب-ع-د
ا’سضتقÓل عالج يحياوي ‘
ك - - -ث Òم - - -ن ال- - -دول م- - -ث- - -ل
يوغسضÓفيا وأاŸانيا واأ’ردن
و ⁄ي -ق -ب -ل أان ي -ت ّ-م ع Ó-ج -ه
ب -ف -رنسض-ا ،و’ ي-ع-رف-ه-ا ط-ول
حياته.
وأاخًÒا نكتفي بهذا القدر من الكتابة عن سضÒة ومسضار هذه الشضخصضية
الفّذة التي وصضفتها الكاتبة الفاضضلة علجية عيشش ‘ مؤولفها ا÷ديد
بعنوان(( :رجل بوزن أامة)) هذا هو ع Úالصضواب وا◊قيقة التي ’ مراء
فيها.
وعلى هذا اأ’سضاسش ،فإان ﬁمد الصضالح يحياوي رجل اŸبادئ والقيم
واأ’خÓق والنزاهة واإ’خÓصش وحب الوطن ،وعندما تتاح لنا الفرصضة
وتسضمح لنا الظروف نتطّرق إا ¤حياته العسضكرية والسضياسضية التي مارسضها
بعد ا’سضتقÓل.
رحم الله الفقيد رحمة واسضعة وأالهم ذويه جميل الصض Èوالسضلوان.

‘ سسطور
@ من مواليد  1937ببلدية ع Úخضضرة التابعة لدائرة بريكة سضابقا
قبل اŸسضيلة.
@ نشضأا وترعرع ببلدية بريكة  -و’ية باتنة  -هو من الضضباط اأ’وائل
÷يشش التحرير الوطني عام .1956
@ حياته ومسضاره السضياسضي:
@ ‡ثل ا÷يشش الوطني الشضعبي أاثناء انعقاد مؤو“ر ا◊زب ‘ 16
أافريل  ،1964وانتخب عضضوا ‘ اللجنة اŸركزية.
@ عضضو ‘ قيادة اأ’ركان و›لسش الّثورة  1965بعد  19جوان .1965
@ ت-وّل-ى ق-ي-ادة الّ-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ث-الثة  1969 - 1964ث-م ق-ائد
اŸدرسضة العسضكرية ıتلف اأ’سضلحة بشضرشضال .1977 / 1969
@ ع Úمسضؤوو’ ومنسضق جهاز ا◊زب ‘ أاكتوبر  ،1977وكّلف Ãهمة
إاعادة هيكلة ا◊زب وتنظيمه وتنشضيط اŸنظمات ا÷ماهÒية ،حيث
حصضل على تأاييد اليسضار ا÷زائري اŸؤويد للخط ا’شضÎاكي التقدمي
خ -اصض -ة اŸن-ظ-م-ات ا÷م-اهÒي-ة (ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
  UGTAا’–اد الوطني للفÓح Úا÷زائري - Úا’–اد الوطنيللنسضاء ا÷زائريات  -ا’–اد الوطني للشضبيبة ا÷زائرية UNJA -
ا’–اد العام للتجار ا÷زائري.)..Ú
@ وفاته:
تو‘ صضبيحة ا÷معة  10أاغسضطسش Ã 2018سضتشضفى ع Úالنعجة
العسضكري ،عن عمر ناهز  81سضنة.

لجيال
ي ›تمع مؤوسشسشة ﬁورية ل غنى ول بديل عنها ،باعتبارها إŸؤوسشسشة إلتعليمية وإلتكوينية إلعليا إلتي تتّو ¤تخريج إ أ
ُتْعَتَبُر إ÷امعُة ‘ أإ u
ق مصشا◊ه وُيضشم ُ
ن إÛتمع وُتوفر حاجاُته وُتحق ُ
ن إسشتمرإُره ودوإُم وجوِده.
إŸتتابعة من إ إ
لطارإت إŸعنية بتو‹ إلوظائف إıتلفة إلتي ُتسشيsر بها ششؤوو ُ
لخرى كلها –تاج إ ¤إÿدمات إلتي توفرها إ÷امعة
فُ Óيتصشsوُر إأن تكون هناك مؤوسشسشة أإخرى تغني عن إ÷امعة أإو تقوم مقامها ،بل إن إŸؤوسشسشات إ أ
وتضشمنها لها .ولذلك تعتني ﬂتلف إلدول ‘ إلعا ⁄ببناء إ÷امعات وتقريبها من أإبنائها وتيسش Òأإسشباب إلتحاقهم بها وتوف Òإÿدمات إلضشرورية إلتي
ل غنى لهم عنها للتمكن من إلنتظام ‘ إلدرإسشة وإلتفرغ للتكوين وإلبحث إلعلمي .فما هي إلوظائف إلتي تقوم بها إ÷امعة حتى تسشتحق كل هذإ
إلهتمام وهذه إلعناية؟ وما إلذي –ّققه إŸرحلة إ÷امعية ‘ حياة إلطالب؟ وما هي إلوإجبات إŸنوط بالطالب إلنهوضض بها وإ◊رصض عليها حتى ينتفع
‘ نفسشه وينتفع به إÛتمع بعد ذلك؟.
 - 2إلتأاهيل إلنفسشي وإلجتماعي
باإ’Áان بالله عّز وجل ،وأانه هو الذي يق ّسضم اأ’رزاق بÚ
يدخل الطالب ا÷امعة عادة ‘ سضن الثامنة عشضرة أاو ع-ب-اده وي-قّ-در نصض-يب ك-ل م-ن-ه-م ب-ح-ك-م-ت-ه وع-ل-مه ،وأانه
التاسضعة عشضرة ،أاي ‘ السضن التي يصضبح فيها راشضدا سضبحانه وتعا ¤يسضتحيل أان يÎك أاحدا منهم دون رزق
تتحّدد وظيفة ا÷امعة
ويتهيأا للتواصضل مع ا◊ياة و–مل اŸسضؤووليات ،و‘ هذه مهما كان حاله من اإ’Áان أاو الكفر ،ومهما كانت درجة
‘ أاي ›تمع ‘ ثÓث
السضنّ يحتاج عادة ليتأاّهل نفسضيا واجتماعيا أان ينخرط صضÓحه أاو فسضاده .هذا اإ’Áان الذي يجب على الطالب
مهام تتكامل فيما بينها
‘ اÛتمع ويتواصضل مع فئاته ،و’ شضك أان ا÷امعة أان يرسضخه ‘ نفسضه با’زدياد من العلم والتفقه ‘
و’ ت-غ-ن-ي واح-دة م-ن-ه-ا
ح uصضَل هذا الدين واŸمارسضة اŸسضتمرة للعبادات اŸشضروعة ،من
تعت Èأافضضل مكان Áكن للطالب فيه أان ُي َ
ع- -ن اأ’خ- -ري ،Úوه- -ي:
ال -ت -أاه -ي -ل .ف -ال -ت -أاه-ي-ل ال-ن-فسض-ي ال-ذي ُي-قصض-د ب-ه نضض-ج شضأانه أان يهيئ الطالب لÓسضتفادة الفعلية ‡ا تهيئه
نقل اŸعرفة من خÓل
اŸلكات النفسضية والعقلية‡ ،ثلة ‘ فهم حقائق ا◊ياة م -رح -ل -ة ال-دراسض-ة ا÷ام-ع-ي-ة ..وه-ذا اإ’Áان ه-و ال-ذي
التعليم ،وإانتاج اŸعرفة
والقدرة على مقاومة الصضدمات ومواجهة التحديات ي -ه -ي -ئ ال -ط -الب ب -ع -د ذلك أ’ن ي -خ -دم ›ت -م-ع-ه وب-ل-ده
م- - -ن خÓ- - -ل ال- - -ب - -حث بقلم :أإ.د .مسشعود فلوسشي وعدم ا’نهزام أامام الظروف ،كل ذلك تعت Èا÷امعة ويحرصش على ما فيه اŸصضلحة ويبتعد عن كل ما Áكن
لسشÓمية ـ ›ا’ لتحصضيله ،أ’ن الطالب سضيجد نفسضه ‘ كل مرة أان يجّره إا ¤الفسضاد وا’نحراف .وُيضضاف إا ¤اإ’Áان
ال - -ع- -ل- -م- -ي ،وت- -ن- -م- -ي- -ة كلية إلعلوم إ إ
اÛتمع.
أامام –ديات من نوع ما علمية أاو إادارية أاو إانسضانية ،العميق بالله عز وجل؛ ما يرتبط به عادة من أاخÓق
جامعة باتنة ()1
 - 1إلتعليم
وكلما صض Èعليها وعا÷ها بحكمة وروية كلما ازداد سضامية وصضفات رفيعة ومعاملة طيبة‡ ،ا ينبغي أان
ت-وف-ر ا÷ام-ع-ة ل-ل-طÓ-ب اŸل-ت-ح-ق Úب-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ا ث-ابتا نضضجا ‘ نفسضه وعقله .وكذلك ا◊ال بالنسضبة للتأاهيل يتحلى به الطالب ‘ تعامله مع من يتواصضل معهم من
ومسضتمرا لسضنوات عديدة ،هدفه تزويدهم باÈÿات ا’جتماعي؛ فا÷امعة تهيئ للطالب فرصضة ا’حتكاك أاسضاتذة وزمÓء وموظف .Úوهو ما من شضأانه كذلك أان
واŸه-ارات ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ن-ظ-ري-ة وال-ت-طبيقية التي تؤوهلهم بأاصضناف متعّددة من الناسش ،تختلف ميولهم ومواقفهم
ل -ت -و‹ مسض -ؤوول -ي -ات ال -ع -م -ل ‘ ال -ق -ط-اع-ات اıت-ل-ف-ة وسض-ل-وك-ي-ات-ه-م وط-ري-ق-ة ت-ع-ام-ل-ه-م ،وكلما ازداد احتكاك
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،وه-ذا ال-ت-ع-ل-ي-م ي-ت-و ¤ال-قياَم به أاسضاتذة ذوو الطالب بهذه اأ’صضناف اıتلفة من الناسش كلما اكتسضب
ت-أاه-ي-ل ع-ل-م-ي ع-ال وي-ح-م-ل-ون أاع-ل-ى الشضهادات العلمية التأاهيل ا’جتماعي الذي Áكنه بعد ذلك من التعامل
وÁارسضون مهام البحث ،وهم أانفسضهم معنيون بتطوير مع القطاعات العريضضة للمجتمع عندما تنتهي اŸرحلة
م-ه-ارات-ه-م وزي-ادة م-ع-ارف-ه-م وال-ت-ع-م-ق ‘ ت-خصضصض-اتهم ا÷امعية وينطلق منها إا ¤ا◊ياة الرحبة الفسضيحة.
لنسشانية
ومواكبة التطور العلمي اŸسضتمر .و’ Áكن للجامعة أان  - 3إثرإء إلتجربة وتنويع إلعÓقات إ إ
–ّقق هذه الوظيفة ما  ⁄يكن هناك تواصضل مسضتمر ب Úتهيئ ا÷امعة للطالب اŸرور بتجارب قد ’ Áكنه أان
الطلبة واأ’سضاتذة ،وما  ⁄يكن هناك اهتمام من الطالب Áر بها ‘ أاي مؤوسضسضة أاخرى أاو ›ال آاخر من ›ا’ت
بحضضور الدروسش واÙاضضرات واجتهاد ‘ ا’زدياد من ا◊ي-اة .ف-ا’ح-ت-ك-اك ب-اأ’سض-ات-ذة ذوي اÈÿة وال-ت-ج-ربة
اŸعارف بارتياد اŸكتبة ا÷امعية والتعمق ‘ اŸواد وطلب نصضائحهم وتوجيهاتهم وا’سضتفادة منهم ‘ كل
الدراسضية من خÓل التواصضل مع اŸصضادر واŸراجع ذلكŒ ،ربة غنية وثرية ’ Áكن أان يجدها الطالب بعد
بأانواعها اıتلفة الورقية واإ’لكÎونية.
نهاية مرحلة دراسضته ا÷امعية .وكذلك ا’حتكاك مع
 - 2إلبحث إلعلمي
ط -ل -ب -ة م -ن ب-ي-ئ-ات ﬂت-ل-ف-ة وذوي اه-ت-م-ام-ات م-ت-عّ-ددة
تهيئ ا÷امعة للطالب أان يتدرب على البحث والتنقيب وطموحات متباينة ومواهب واسضتعدادات متنوعة ،كل
وجمع اŸعلومات و–ريرها أاثناء اŸرحلة ا÷امعية .ذلك ‡ا يÌي ث -ق -اف -ة ال -ط -الب وي -غ-ن-ي Œرب-ت-ه وي-ن-وع
وب -ع -د ان -ت -ه -اء اŸرح -ل -ة ا÷ام -ع -ي-ة اأ’و ،¤ه-ن-اك م-ن عÓقاته اإ’نسضانية ،وÁكنه من اكتسضاب Œارب غنية ’
ال -ط Ó-ب اŸت -خ -رج Úب -ت -ف -وق م-ن ي-ت-ف-رغ-ون Ÿرح-ل-ة يتهيأا له أان يكتسضبها بنفسش الصضورة واŸسضتوى من بيئة ييسضر للطالب سضبل ا’سضتفادة من ا÷ميع ،وأان يسضتفيد
جامعية ثانية تكون مهمتهم فيها هي البحث العلمي أاخرى غ Òا÷امعة.
منه اÛتمع بعد أان ينخرط ‘ مؤوسضسضة من مؤوسضسضاته،
بغرضش الوصضول إا ¤معارف جديدة ُتضضاف إا ¤اŸعرفة  - 4إ إ
لن -ف -ت -اح ع -ل-ى إ◊ي-اة إل-ع-ام-ة وإله-ت-م-ام أ’ن من يفتقد إا ¤اأ’خÓق ’ Áكن أان يفكر ‘ نفع
العلمية ،لتوظيفها ‘ تطوير اÛتمع وترقيته ومعا÷ة بقضشايا إÛتمع وحاجاته
اÛتمع أاو إافادة غÒه من الناسش.
مشض-كÓ-ت-ه وت-ن-م-ي-ة ق-ط-اع-ات-ه .وال-ت-ف-رغ ل-ل-بحث العلمي
ك-انت ا÷ام-ع-ة وم-ا ت-زال مسض-رح-ا ل-ل-ت-ي-ارات ال-ف-كرية  - 2إلجتهاد ‘ إلتحصشيل وإ÷دية ‘ إلتكوين
ي -ت -ط ّ-ل -ب اسض-ت-ع-دادات خ-اصض-ة ’ ت-ت-وف-ر ع-ادة ع-ن-د ك-ل وال -ث -ق -اف-ي-ة والسض-ي-اسض-ي-ة ال-ت-ي –اول دوم-ا أان Œد ل-ه-ا من واجب الطالب أان يجعل غاية اهتمامه منذ دخوله
الطÓب ،مثل الصض Èواحتمال اŸتاعب والتحلي بروح أاتباعا وأانصضارا ب Úطلبة ا÷امعة ،وتعمل على هيكلتهم ا÷امعة إا ¤ح Úتخرجه منها؛ ا’جتهاد اŸتواصضل ‘
ا’حتسضاب وتوفر اأ’هلية العلمية والذكاء .ولذلك عادة ضض-م-ن ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-طÓ-ب-ية ،بقصضد توجيههم ÿدمة –صضيل العلم واŸعرفة ،والتحلي بروح ا÷دية ‘ تكوين
ما يكون الباحثون ‘ أاي ›تمع قلة قليلة ،ولكن نفعها أاهدافها و–قيق توجهاتها ،التي عادة ما تكون مرتبطة نفسضه تكوينا عاليا ،حتى إاذا تخّرج من ا÷امعة كان
للمجتمع قد يفوق نفع بقية أافراده.
Ãواقفها من القضضايا العامة اÙلية أاو الوطنية أاو مؤوه Óأ’ن Áارسش أاي وظيفة تسضند إاليه دون الوقوع ‘
 - 3تنمية إÛتمع
اإ’قليمية أاو العاŸية .والطالب الذكي هو الذي يحسضن أاي قصضور أاو ضضعف ‘ التكوين أاو اأ’داء .وهذا ا’جتهاد
‘ ع- -اŸن -ا اŸع -اصض -ر ال -ذي Áي -زه ال -ت -ق -دم ال -ع -ل -م -ي دراسض-ة ه-ذه ال-ت-ي-ارات وي-ق-ف م-ن-ه-ا ك-ل-ه-ا ع-ل-ى مسض-اف-ة وهذه ا÷دية هما أايضضا نوع من التكوين نفسضه ،أ’ن
والتكنولوجي والسضعي الدائب إا ¤اŸزيد من التقدم واحدة ،ويحرصش على أان يسضتفيد منها كلها ما Áكنه حرصش الطالب على التحقق بهما ‘ حضضوره ومشضاركاته
وال-ت-ط-ور و–ق-ي-ق أاع-ل-ى درج-ات ال-رف-اه-ي-ة والُ-يسضر ‘ م -ن ت -ك -وي -ن آاراء صض -ح-ي-ح-ة وم-واق-ف م-وف-ق-ة م-ن ه-ذه وقراءاته ومراجعاته و–صضيله وبحوثه وسضائر أاعماله،
ا◊ياةُ ’ ،يتصضور أان تكون هناك تنمية من أاي نوع ’ ال -قضض -اي -ا .و’شضّك أان ان -ف -ت -اح ال -ط -الب ع-ل-ى ال-قضض-اي-ا يكسضبه عادة متأاصضلة تصضبح له سضلوكا عاديا ثابتا يسضÒ
يكون عمادها وروحها ومبناها هو العلم واŸعرفة.
العامة ،واهتمامه بها ،باعتباره مواطنا ينتمي إا ¤بلد عليه ‘ مراحل حياته الÓحقة ،وهو ما يجعل منه
وم -ا دامت ا÷ام -ع -ات ه -ي اŸن -وط ب-ه-ا ت-ق-د Ëال-ع-ل-م عريق ‘ التاريخ وإا› ¤تمع متنوع اأ’عراق والثقافات ،إاط -ارا ف -اع  Ó-ون -اف-ع-ا Ûت-م-ع-ه وب-ل-ده وأام-ت-ه ،أ’ن أاي
وتيسضÒه لطالبيه ،ف Óشضك أانها هي اŸنوط بها تهيئة وبصضفته إانسضانا له انتماء حضضاري إا ¤أامة رائدة هي أامة وظيفة سضيتو’ها وأاي مسضؤوولية سضيكلف بها ،سضيقوم بها
أاسض-ب-اب ال-ت-ن-م-ي-ة الشض-ام-ل-ة وت-ق-د Ëاأ’ب-ح-اث واŸعارف الشض -ه -ادة وال -ق -ي -ادة‡ ،ا ي -زي -د ‘ خÈت -ه وŒرب-ت-ه ‘ على خ Òوجه وسضيؤوديها بكل اهتمام وإاخÓصش .وإانه
واÈÿات الضضرورية لدفع عجلة التنمية والتقدم .ويتم ا◊ياة ويفتح له آافاقا رحبة ‘ –قيق انتمائه ا◊ضضاري Ÿن الغريب ومن عدم التحلي بروح اŸسضؤوولية؛ أان ’
َيِجsد الطالبُ و’ يجتهَد ،على الرغم من كل ما ُهuي َ
ذلك من خÓل تطوير البحث العلمي وتوجيهه Ãا يخدم و‡ارسضة وظيفته ا’جتماعية واإ’نسضانية.
ئ له
مصض-ال-ح اÛت-م-ع وي-وف-ر ح-اج-ات-ه وي-ح-ق-ق ت-ن-م-ي-ته من
من مرافق ومبان ومكتبات ،وما أانفقته الدولة وتنفقه
خÓل بناء اإ’نسضان وترقية اهتماماته والسضمو بتفكÒه.
إان الطالب ا÷امعي ،وقد أاتيحت له فرصضة ا’نتماء إا ¤من أاموال طائلة من أاجل أان ُتَي uسضَر وسضائَل التحصضيل
ا÷امعة ،والتي  ⁄يتمكن غÒه من الوصضول إاليها ،معني ال -ع-ل-م-ي وت-وف-ر ا÷و اÓŸئ-م ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-ع-ل-م-ي ا÷ي-د
بعد أان بينا  -بإايجاز  -الوظائف واŸهام التي تقوم بها ب -أان ي -ف -ه -م ح -ق -ي -ق -ة اŸرح -ل -ة ا÷ام -ع -ي -ة ويسض -ت-وعب wواŸتميز.
لسش-ات-ذة ودوإم إل-ت-وإصش-ل
ا÷امعة خدمة للمجتمع ،نتسضاءل عما –ّققه ا÷امعة خصضوصضياتها ويعرف قدر ا÷هود التي تبذل واأ’موال  - 3ت -وث-ي-ق إلصش-ل-ة ب-ا أ
Óنسض -ان ال -ذي ي -ل -ت-ح-ق ب-ه-ا وي-قضض-ي سض-ن-وات ت-ك-وي-ن-ه التي تنفق لتهيئ له ا’سضتفادة القصضوى من هذه الفرصضة معهم
ل -إ
ا÷ام -ع -ي ف-ي-ه-ا وي-ن-ال م-ن-ه-ا الشض-ه-ادة ال-ت-ي “ك-ن-ه م-ن و–صضيل ما –ققه هذه اŸرحلة Ÿن Áر بها ،وذلك ’ Áك -ن ل -ل -ط -الب أان ي-ح-ظ-ى ب-ت-ك-وي-ن م-ت-م-ي-ز Ãج-رد
ّ
ا’ل-ت-ح-اق ب-إاح-دى ال-وظ-ائ-ف ال-ت-ي يسض Òب-ه-ا اÛت-مع .من خÓل التزامه بأاداء وظيفته والقيام بواجباته كطالب ا◊رصش ع -ل -ى ال -دراسض -ة وال -ت -حصض -ي -ل ،ب -ل ’ب -د ل -ه أان
ا◊قيقة أان ا÷امعة واŸرحلة ا÷امعية التي “تد ‘ ج -ام -ع -ي سض -يصض-ب-ح ‘ اŸسض-ت-ق-ب-ل إاط-ارا يسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه يتواصضل بصضورة دائمة مع أاسضاتذته ،من خÓل حضضور
Óنسضان ا÷امعي اÛتمع ويعتمد عليه ‘ ›ال من ›ا’ت مصضا◊ه ال - -دروسش واÙاضض - -رات واŸشض - -ارك - -ة ‘ اŸن - -اقشض - -ة
حياة الطالب لعدة سضنواتّ– ،قق ل إ
وا◊وار ،وكذا من خÓل ا’تصضال بهم بعد الدروسش
جملة من الفوائد ،منها:
وحاجاته.
وت-ت-ج-ل-ى واج-ب-ات ال-ط-الب ا÷ام-ع-ي ال-ت-ي ي-ت-ع Úع-ل-يه واÙاضضرات وسضؤوالهم عما يشضّكل عليه من اŸفاهيم
 - 1إلتكوين إلعلمي إلعا‹
والقضضايا العلمية .هذا ا’تصضال والتواصضل ’ تغني عنه
ف- -ال- -ط -الب ا÷ام -ع -ي ال -ذي ي -قضض -ي ع -دة سض -ن -وات ‘ القيام بها وا◊رصش على أادائها ،فيما يلي:
لخÓق قراءة الكتب أاو مطبوعات اأ’سضاتذة أانفسضهم ،أ’ن ›رد
لÁان إŸت Úوإلتسشلّح با أ
صشن با إ
ا÷امعة ،يتلقى خÓلها مئات الدروسش واÙاضضرات - 1 ،إلتح ّ
القراءة هي تعامل مع الورق ا÷اف ،وهو تعامل يفتقد
وي -ط -ل -ع ع -ل -ى عشض -رات اŸصض -ادر واŸراج -ع ،وي -حّضض-ر إلسشامية
تظاهرات علمية وثقافية كثÒة ،تتوسضع مداركه وتتعمق ي -ت -ط ّ-ل -ب ال -ت -ف-رغ ل-ل-دراسض-ة ا÷ام-ع-ي-ة ق-درا ك-بÒا م-ن إا ¤ال -ت -واصض -ل ال -روح -ي وال -ع -اط -ف -ي واŸع-ر‘ ،ب-ي-ن-م-ا
معلوماته وتزداد ثقافته ،فيتهيأا له بّذلك تكوين عل ّمي ا’حتسضاب والصض Èوضضبط النفسش وا’هتمام بالدراسضة ال - -ت - -واصض - -ل اŸب - -اشض - -ر م - -ن خ Ó- -ل ا◊ضض- -ور وا◊وار
عال ’ Áكن أان يحظى به غÒه ‡ن  ⁄يتمّكن من دون ا’نشضغال Ãا إاذا كانت سضتتوفر للطالب وظيفة ‘ واŸناقشضة يضضيف إا ¤ا’سضتفادة العلمية من الرصضيد
Óسض -ات -ذة؛ ال -ت -واصض َ-ل ال -روح -ي وال -ع -اط -ف-ي
ا’لتحاق با÷امعة و ⁄يطلع على اŸعارف واŸعلومات اŸسضتقبل بالشضهادة التي سضيحصضل عليها أام ’ تتوفر له .اŸع -ر‘ ل  -أ
و’شضك أان هذا لن يتحقق للطالب ما  ⁄يكن متحصضنا وا’سضتفادة من Œارب اأ’سضاتذة وخÈاتهم ‘ ا◊ياة
التي توفرها الدراسضة ا÷امعية.
ّ
وهو ما ’ يجده الطالب ‘ الكتب واŸطبوعات.

وظائف ا÷امعة
‘ اÛتمع

دور اŸرحلة ا÷امعية ‘ حياة الطالب
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 - 4مصش -اح -ب -ة إل -زم Ó-ء إُِŸج u-دي -ن وإÛت-ه-دي-ن
وإ إ
لعرإضض عن إلكسشا ¤وإŸثuبطÚ
«اŸرء على دين خليله فلينظر أاحدكم من يخالل» كما
يقول رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ ،و»الصضاحب
سضاحب فانظر من تصضاحب» كما تقول ا◊كمة الشضهÒة.
ومن اŸشضهود الذي أاكدته التجارب أان الفاسضد أاكÌ
تأاثÒا ‘ الصضالح ،وأان اإ’نسضان الطيب يتأاثر باإ’نسضان
الفاسضد إاذا صضحبه واتخذه صضديقا ،وأادنى صضور التأاثر
أان تتشضّوه سضمعته بسضبب صضحبته له وأان يشضغله عن معا‹
اأ’مور ويعطل اهتمامه Ãا ينفعه ‘ دينه ودنياه ،ورÃا
دفعه إا ¤اÿطأا وا’نحراف Ãا يزينه له من مفاسضد وما
يحرضضه عليه من رذائل ،فتكون صضحبته له سضببا إا¤
خسضارته وضضياع دينه ودنياه .والطالب ا÷امعي أاحق
ال-ن-اسش ب-ان-ت-ق-اء أاصض-دق-ائ-ه وأاصض-ح-اب-ه‡ ،ن ي-ج-د منهم
اŸشض -ارك -ة وال -ع -ون وال -تشض -ج -ي -ع ع-ل-ى حضض-ور ال-دروسش
واÙاضض-رات ،وال-نصض-ي-ح-ة ب-ا’ن-ك-ب-اب ع-ل-ى ال-ت-حصض-يل
ال-ع-ل-م-ي ،وال-ت-ح-ذي-ر م-ن ال-ت-ه-اون وال-تكاسضل .فإاذا وجد
الطالب زمÓء وأاصضدقاء من هذا النوع فليتمسضك بهم
وليحرصش على دوام صضحبتهم .أاما إاذا كان من يحيطون
به أاو يتواصضلون معه من الزمÓء ’ يعÒون الدراسضة
اهتماما و’ يلقون للتحصضيل العلمي با’ ،فليجتهد ‘
ال -ت -خ-لصش م-ن-ه-م ول-ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م بَ-قَ-در ب-ع-ي-د ع-ن أاuي
ُم َصضاحَبة مسضتمرة أاو مÓزمة دائمة ،أ’ن أامثال هؤو’ء هم
سض- -بب ك- -ل بÓ- -ء
Áك -ن أان ي-ح-ي-ق
ب - - -ه ،وأاي ب Ó- - -ء
أاع - -ظ - -م م- -ن أان
ُي -ضض -ي -ع ال-ط-الب
سض-ن-وات دراسض-ت-ه
ا÷ام- - -ع - -ي - -ة ‘
ال-كسض-ل والتهاون
وال- - -تسض- - -ك- - -ع ‘
الشضوارع والغياب
ع - - -ن ال - - -دروسش
واÙاضضرات
وإاهمال
التحصضيل
واŸراجعة
وا’شض- -ت -غ -ال Ãا
فيه ضضرر وليسش
فيه أاي نفع.
 - 5إلتدtرُب على إلبحث وإلتنقيب وإلتوإصشل مع
إŸصشادر وإŸرإجع ‘ إŸكتبة
اŸرحلة ا÷امعية اأ’و ¤فرصضة جيدة للتدرب على
البحث والتحرير والكتابة اإ’بداعية ،وذلك من خÓل
ال -ب -ح-وث ال-فصض-ل-ي-ة ال-ت-ي ُيَ-ك-لـsف ب-ه-ا ال-طُÓ-ب م-ن ق-ب-ل
أاسضاتذتهم ،والتي يجب على هؤو’ء الطÓب أان يحرصضوا
على القيام بها ‘ إاطار من ا’لتزام بشضروط البحث
العلمي اأ’سضاسضية والتحلي بروح اأ’مانة العلمية وعدم
ان-ت-ح-ال ج-ه-ود اآ’خ-ري-ن وإان-ت-اج-ه-م ال-ع-ل-م-ي وال-فكري.
ف Ó-ب -د م -ن ال -ت-واصض-ل ال-ع-م-ل-ي م-ع اŸصض-ادر واŸراج-ع
واسض -ت -ف -ادة اŸادة ال -ع -ل -م-ي-ة م-ن-ه-ا م-ب-اشض-رة و–ري-ره-ا
باأ’سضلوب الشضخصضي .هذا ا’لتزام يتطّلب من الطالب
أان تكون له زيارات مسضتمرة إا ¤اŸكتبة للمطالعة وجمع
اŸادة العلمية فيها مباشضرة ،أاو اسضتعارة ما توفره من
مصض -ادر وم -راج -ع ‘ م -وضض -وع ال -ب -حث ال -ذي ي -ت -ن -اول-ه
بالكتابة ..إان صض Èالطالب على البحث ووفاءه Ãا يلزم
ف -ي-ه م-ن أادب ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،وت-درب-ه اŸسض-ت-م-ر ع-ل-ى
ال -ت-ن-ق-يب وا÷م-ع وال-ت-ح-ري-ر ،ي-ه-ي-ئ-ه أ’ن يصض-ب-ح ب-اح-ث-ا
متميزا Áكنه أان ينجز دراسضات ينتفع بها هو وينفع بها
›تمعه وأامته.
 - 6إŸطالعة إلوإسشعة لتحصشيل إلثقافة إلعامة
يحتاج الطالب ا÷امعي لتقوية رصضيده العلمي وتثبيت
م-ا ي-ت-ل-ق-اه م-ن م-ع-ارف وم-ع-ل-وم-ات ،إا ¤ا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى
ال-ك-تب وال-دراسض-ات ال-ف-ك-ري-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة العامة القريبة
الصضلة بتخصضصضه العلمي وحتى البعيدة عنه ،ف Óبد له
م-ن ال-ق-راءة ف-ي-ه-ا وا’سض-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا إ’غ-ن-اء م-ع-ل-وماته
وإاثراء رصضيده وتوسضعة مداركه ،حيث كلما اتسضعت دائرة
الثقافة العامة للطالب كلما كان تكوينه و–صضيله أاقوى
وأاتقن .بعكسش من يكتفي بقراءة مطبوعات اأ’سضاتذة
ليلة كل امتحان ثم تنقطع صضلته بالدرسش والتحصضيل،
فهذا سضيكتشضف ـ عندما َيِجtد ا÷د ـ أانه خدع نفسضه
وضضحك على عقله ،حيث سضيخرج من ا÷امعة وليسش ‘
ذهنه أاي فكرة صضحيحة عن أاي موضضوع ثقا‘ عام.
هذه بعضش اŸعا ⁄التي رأايتها جديرة با’هتمام منا
ج -م -ي -ع -ا ،وم -ن ق -ب -ل ط -ل -ب-ت-ن-ا اأ’ع-زاء خصض-وصض-ا ،ف-ه-م
اŸع -ن -ي -ون ب -ه -ا أاك Ìم -ن غÒه-م ،وه-ي م-وج-ه-ة إال-ي-ه-م
كنصضائح وإارشضادات وتنبيهات ،لن يقفوا عليها ‘ الكتب،
وقد أافادتنا بها Œربة ربع قرن من التعامِل مع الطلبة
‘ قاعات الدرسش ومÓحظةِ سضلوكياتهم وتصضرفاتهم ‘
أاروقة ا÷امعة و‘ ا◊ياة العامة .والله و‹ التوفيق.

بعد إششادة وزير إلتعليم إلفرنسشي بالعربية ودعوته لتدريسشها

لغة التدريسس ‘ مدارسسنا
ب Úالعامية والفصسحى؟

سشنتوقف ‘ هذإ إŸقال عند إلنقاشض إلذي يفتح
مع كل موسشم درإسشي حول إللغة إلتي يسشتعملها
إŸعلمون للتدريسض ‘ مدإرسشنا بخاصشة ‘ إŸرحلة
إلب-ت-دإئ-ي-ة وإŸت-وسش-ط-ة ،وم-ن-ذ إلبدإية أإقف مع
إل- - -رأإي إل- - -ذي ي- - -دع- - -و إıتصش Úوإل- - -ب - -اح - -ثÚ
Óسشهام ‘ إلنقاشض ،وإبعاده عن
إلبيدإغوجي Úل إ
لي-دي-ول-وج-ي وإلسشياسشي إلذي يكتفي
إل-ت-ن-اول إ أ
ب -ال -ع -م-وم-ي-ات وي-ف-ت-ح ج-ب-ه-ات إلصش-رإع م-ن دون
جدوى علمية.

واختلفت
اŸواقف..
وقد اŒهت اآ’راء -
غالبا  ‘ -طريق:Ú
 - 1ط- -ري- -ق يسض -ان -د
ت- -وصض- -ي -ة ا’سض -ت -ع -ان -ة
ب- - - - - -ال - - - - -دارج - - - - -ة ‘
التحضضÒي
وا’ب-ت-دائ-ي ،ويسض-ان-ده بقلم :د .وليد بوعديلة
ب-عضش ال-ب-اح-ث Úم-ث-ل :إسشتاذ بجامعة سشكيكدة
ال -دك-ت-ور ﬁم-د داود،
الدكتورة خولة طالب اإ’براهيمي ،الدكتور ﬁمد أارزقي
فراد-
 2ـ طريق يرفضش التوصضية ،و‚د فيه الدكتور عمار
طالبي ،الدكتور عبدالرزاق قسضوم ،الدكتور عبد ا÷ليل
مرتاضش ،الدكتور عبد اŸلك بومنجل-
ولكل اŒاه حججه ،وكل قناعة تفتح اأسضئلة هامة ‘
اللغة واأ’دب والتاريخ والهوية -ويعت Èا◊قل التعليمي
أاك Ìا◊قول والفضضاءات التي تتحّرك فيها أاسضئلة اللغة
والهوية ،حيث تÎسّضخ مÓمح الشضخصضية وتتكون هوية
ا’نسض - -ان ،ب - -اإ’ضض - -اف - -ة إا ¤ت - -أاث Òوإاسض- -ه- -ام فضض- -اءات
اجتماعية أاخرى كثÒة.
وقد ف ّصضلت الكث Òمن اأ’· اŸتقدمة ‘ روح وجوهر
اŸم- - - -ارسض - - -ة الÎب - - -وي - - -ة وآال - - -ي - - -ات إا‚اح اÿط - - -ط
وا’سضÎاتيجيات التي تبني اإ’نسضان ،ومن ثّمة يبدأا هذا
ا’نسضان بعد التخرج من ا÷امعة ‘ دورة تفعيل ما
درسش لبناء الوطن.
وإان كانت وضضعية القطاع الÎبوي ـ ‘ أاي دولة ـ
وضضعية متخلفة وتعا Êالصضعوبات ع Èجميع أاركانها
(اŸعلم ـ اŸتعلم ،اŸسض ،ÒالÈنامج ،اأ’دوات ،)-فاأ’ثر
يصضيب الوطن ويجعله خلف غÒه من اأ’وطان ‘ طريق
التنوير والتحديت والتنمية.

العامية هنا ‘...مدرسستنا ؟

ف -م -اذا ل-و ت-رسض-خت ال-دارج-ة ‘ ال-ت-ع-ب Òال-ك-ت-اب-ي
والشضفهي الفصضيح Úللتلميذ وتدرجت معه ‘ التعليم
ا’بتدائي؟ سضينقلها Ÿسضتويات تعليمية اأخرى وسضيجد
صضعوبة ‘ تلقي وثم فهم وحفظ اŸعارف ،لنتصضور
مقا’ فلسضفيا عن ا◊رية وا÷Èية بخليط من الدارجة
والفصضحى ،وهل Áكن التعب Òعن الرياضضيات والهندسضة
بالدارجة؟
يرى الكاتب والباحث الفلسضفي أازراج عمر بأان العربية
Óعاقة ا◊ضضارية ،وقد –دث عن
العامية تؤوسضسش ل إ
Œرب -ة ان -ت-ق-ال-ه لÈي-ط-ان-ي-ا وت-ع-ل-م ا’‚ل-ي-زي-ة ‘ ،ظّ-ل
م-ن-ظ-وم-ة ق-ان-ون-ي-ة ت-رب-وي-ة ت-رفضش ال-ت-حدث ‘ اŸعهد
التعليمي بأاي لغة أاخرى غ Òا’‚ليزية.

وإاذا كانت الدارجة ا÷زائرية قريبة ـ بحسضب الواقع
التواصضلي وبتأاكيد من اأ’بحاث التي أاجراها اıتصضون
‘ اللسضانيات مثل الدكتور بلقاسضم بلعرج والدكتور عبد
ا÷ليل مرتاضش وغÒهما ـ فإان هذا ’ يعني ا’سضتعانة
بها للتدريسش.

ابن باديسس ..عذرا؟؟

 ⁄ن -ن -هضش ب -ع -د م -ن ا’ن -ه -ي -ار ال -ل-غ-وي ‘ اإ’عÓ-م
ا÷زائري بكل أانواعه حتى خرجت هذه التوصضية ،وإاÊ
اسض- -أالŸ :اذا  ⁄ي- -ت -دّخ -ل خÈاء وزارة الÎب -ي -ة إ’ق -ن -اع
م -ن -ت -ج-ي اŸسض-لسضÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وظ-ي-ف اŸف-ردات
ا÷زائ -ري -ة ال -ق -ري -ب-ة م-ن ال-فصض-ح-ى؟ أاي-ن ه-م م-ن ن-ق-ل
اŸسضلسضÓت الÎكية بلهجة جزائرية كما فعل السضوريون
واŸغاربة؟ ثم أاين إاسضهامات وأافكار هؤو’ء اÈÿاء ‘
تعريب اÙيط والقوان ÚواŸؤوسضسضات ..لتجاوز التلوث
اللغوي البصضري الذي نعانيه ويقدم صضورة مشضوهة عن
وطن الشضهداء لكل زائر!؟
وعلى ذكر ابن باديسش ،فلماذا  ⁄يعد خÈاء وزارة
الÎبية إا ¤النماذج الÎبوية الباديسضية ،يقول الدكتور
ع -م -ار ط -ال -ب-ي« :ات-خ-ذ اب-ن ب-اديسش وج-م-اع-ت-ه أاسض-ل-وب-ا
واضضحا سضه ’ ،Óيخاطبون التلميذ من أاول يوم إا’
بالعربية ،وكان ابن باديسش ’ يخلط لغته ‘ الدرسش بأاية
ل -غ -ة دارج-ة أاو ه-ج-ي-ن-ة أاب-دا ،وÁن-ع اسض-ت-ع-م-ال-ه-ا م-ادام
التلميذ ‘ اŸدرسضة ويعتني باختيار أاروع الن Ìوأاجمل
القطع الشضعرية» جريدة البصضائر عدد 768
قد ’ يلجأا معلم اŸدرسضة ا÷زائرية ـ إان ّ Œسضدت
توصضيات الندوة ـ إا ¤شضعر مفدي زكريا أاو ﬁمد العيد
آال خليفة أاو ن Ìاإ’براهيمي والعربي التبسضي ‘ -دروسش
ال-ع-رب-ي-ة ،وسض-يسض-ت-ع Úب-ك-ل-م-ات راق-ي-ة من أاغا Êالشضاب
خ -ال-د ،ال-زه-وان-ي-ة ،الشض-اب م-ام-ي -ول-ن ي-ق-رأا غ-زل-ي-ات
عنÎة أاو نزار قبا ،Êبل سضيمتع اŸعلم تلميذه بشضعر مثل
«نديك ونروح و’ أاطيح روح!؟
أاعجبني قول العا ⁄اللسضا Êالدكتور عبد ا÷ليل
مرتاضش« :إان لغة القرآان ‘ جميع مراحل تعليمنا “ثل
خطا أاحمر للشضرف ا÷زائري غ Òقابل أ’ية توصضية أاو
م- -ي -ث -اق أاو دسض -ت -ور» ،وأاق -ن -ع -ن -ي ق -ول ﬁم -د اŸام -ون
مصض -ط -ف -ى ال -ق -اسض-م-ي ا◊سض-ن-ي «ال-ع-رب-ي-ة ’ تصض-دم إا’
اأ’طفال الذين رضضعوا الفرنسضية مع حليب أامهاتهم».
ولقد صضدمني ما ذهبت إاليه الÈوفيسضور نصضÒة ز’ل
(أاسضتاذة علم النفسش الÎبوي بجامعة ا÷زائر) من أان
نصض- -وصش ال- -ك- -ت- -اب اŸدرسض- -ي ا÷زائ -ري ‘ اŸرح -ل -ة
ا’بتدائية تسضتعمل ‘ الدول الغربية كتمارين للنطق
Óطفال الذين بلغوا  18شضهرا ،وكذلك للتأاهيل
بالنسضبة ل أ
ال -ذه-ن-ي ل-ل-مصض-اب Úب-اإ’ع-اق-ة ال-ذه-ن-ي-ة!؟ وت-ذك-رت م-ا
يخ ÊÈبه الطلبة الذين درسضوا عندنا ‘ ا÷امعة ـ
وأاصضبحوا أاسضاتذة ‘ مسضتوى ا’بتدائي ـ بأانهم يجدون
‘ أاقسضام بعضش اŸدارسش تÓميذ متأاخرين ذهنيا ،وبدل
ت -وج -ي -ه -ه -م Ÿدارسش م -ت -خصضصض-ة أاو ت-خصض-يصش أاقسض-ام
خاصضة بهم يتم د›هم مع العاديÚ؟ فهل تعلم السضيدة
الوزيرة بهذا اأ’مر!؟
إان بعضش توصضيات الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة
الÎبية قبل سضنوات  -وتنظم الكث Òمنها ‘ كل مرة -
هامة جدا (للعلم هي أاك Ìمن  200توصضية) ،،ويجب
ÓصضÓح،
تأامل تلك التوصضيات وإايجاد حلول وأادوات ل إ
لكن توصضية تعليم الدارجة ‘ التحضضÒي وا’بتدائي
خطÒة و“ ّسش بالهوية مباشضرة وقد تسضهم ‘ تشضكل
تلميذ معوق لغويا ومشضوه فكريا و-

ثقافة

الخميسس  11أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  01صسفر  1440هـ

الباحث ‘ التاريخ بلقاسشم حجايل يسشّلط الضشوء على الدعاية السشتعمارية

أاوسصم ـ ـة
األمـ ـ Òعبـ ـد
القـادر ونصصبه
التذكـ ـاري
بالزمالـ ـة
‰ـ ـوذج
للنق ـ ـاشض
أاك -د ال -ب -احث ‘ ت-اري-خ م-ن-ط-ق-ة م-عسش-ك-ر
لسشتاذ بلقاسشم ﬂتار
واŸقاومة ا÷زائرية ا أ
ح-ج-اي-ل ،أان ف-رنسش-ا السش-ت-ع-م-اري-ة انتهجت
ك-ل السش-ب-ل لÎسش-ي-خ ف-ك-رة ال-ت-بعية لفرنسشا
وث- - -ن- - -ي ا÷زائ- - -ري Úع- - -ن رغ- - -ب- - -ت - -ه - -م ‘
السشتقÓل والتحّرر ،مششÒا أانه إا ¤جانب
لبادة ،اسشتعمل اŸسشتعمر
سشياسشة التقتيل وا إ
ال -ف -رنسش -ي ط -ري-ق-ة ا◊رب ال-ن-فسش-ي-ة ال-ت-ي
م- -ازالت أاث -اره -ا ظ -اه -رة ع -ل -ى ف -ك -ر ب -عضش
لمر
لفراد وا÷ماعات من ا÷زائري ،Úا أ
ا أ
ال -ذي دف -ع -ه إا ¤ت -ك -ث -ي-ف ال-ب-حث م-ن أاج-ل
لثار
تسشليط الضشوء على واحدة من تلك ا آ
لمÒ
التي طالت تششويه صشورة وششخصشية ا أ
عبد القادر.

معسشكر :أام ا. Òÿسش.

ن ّ
ظم نادي البيان الفكري والثقافي دار الثقافة أابي
رأاسس الناصسري مؤوخرا ،جلسسة نقاشس تبعت بعرضس
ف -ي -ل -م وث -ائ-ق-ي ت-اري-خ-ي ج-دي-د ل-ل-ب-احث ب-ل-ق-اسس-م
م-خ-ط-ار ح-ج-اي-ل ،ح-ول ال-دع-اي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وأاثار
ال -ح -رب ال -ن -فسس -ي-ة ع-ل-ى تشس-وي-ه صس-ورة ال-م-ق-اوم-ة
الجزائرية ورجا’تها ،متخذا أاوسسمة الشسرف التي
تح ّصسل عليها اأ’مير عبد القادر ونصسبه التذكاري
بزمالة سسيدي قادة كنموذج ،حيث تطّرق بلقاسسم
حجايل في عرضسه لفيلمه الوثائقي إالى اأ’سساليب
ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ال-م-ن-ت-ه-ج-ة ف-ي تضس-ل-ي-ل الجزائريين
وتشستيت صسفوفهم باأ’سستناد إالى وثائق وشسهادات
ت-اري-خ-ي-ة ل-م-ف-ك-ري-ن ،م-ؤورخين وناشسطين فرنسسيين
أاكدوا براءة اأ’مير عبد القادر من الخيانة والعمالة
لفرنسسا.
وف -ي ذلك ت -ع -رضس ب -ل-ق-اسس-م ح-ج-اي-ل ،إال-ى أاوسس-م-ة
الشسرف التي نالها اأ’مير عبد القادر نظير مواقفه
اإ’نسسانية في سسوريا ،من بينها ،وسسام المنقذ الذي
قلده إاياه ملك اليونان ،ووسسام النسسر اأ’سسود من
م -لك ب -روسس -ي -ا ،وسس -ام ال -نسس-ر اأ’ب-يضس م-ن ق-يصس-ر
روسسيا ،ووسسام المجيدية من السسلطان العثماني،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شصام ـ ـة درويـ ـ ـشض توق ـ ـ ـع «إايزل ـ ـوان»وترافـ ـ ـع
لÎسصي ـ ـم األمازيغيـ ـ ـة
تسشتعد الششاعرة ششامة درويشش لتوقيع
اÛم -وع -ة الشش-ع-ري-ة «إايَ-زْل-وان» وه-ي ث-الث
›م - -وع - -ة ل- -ل- -ك- -ات- -ب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،ب- -ع- -د
اصش- -دارات- -ه -ا «ج -دائ -ل م -ت -م -ردة» ،ال -ف -ائ -زة
بجائزة وطنية العام  ،2013و»كعب Áششي
لŸعية
للوان» الصشادر عن دار ا أ
على حافة ا أ
ال -ع-ام  ،2016وق- -د ن- -ال أاحسش- -ن اŸب -ي -ع -ات ‘
م -ع -رضش ال -ك -ت-اب ال-دو‹ ب-ا÷زائ-ر ،ج-اءت
اÛموعة الششعرية (إايزلوان) خريف ،2018
عن دار ميم للنششر والتوزيع.

ن /لعراجي

تهتّم المجموعة بتوظيف اللغة اأ’مازيغة موازاة
م -ع ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ،ب -اع-ت-ب-اره-م-ا ه-وي-ة واح-دة
للجزائر ،واعترافا من الكاتبة بلغة اأ’جداد ومحبة
في التعمق في تفاصسيل اللغة ،إاضسافة إالى مفردات
من اللهجات المحلية .تتكون المجموعة من 19
نصس -ا شس -ع -ري -ا ،ت -ت -وزع ع-ل-ى  110صس-ف-ح-ة ،تحكي
ه-واجسس ال-ذات ب-اخ-تÓ-ف تشس-ع-ب-ات-ه-ا .المجموعة
الشس -ع -ري -ة «إاي -زل -وان» ،أاه -ازي -ج سس -ت -ك -ون ح-اضس-رة
بمعرضس الكتاب الدولي بالجزائر أاكتوبر نوفمبر
.2018
أام -ا ال -ل -وح -ة ال -ت -ي ح -م -ل غÓ-ف ا’صس-دار شس-رف
قصسائدها ،حسسب ما صسّرحت به الشساعرة شسامة أانه
يعود للفنان الجزائري صسالح جمل ،أاما الترجمة
إالى اأ’مازيغية فكانت بمسساعدة الباحث اللغوي
يوسسف لعسساكر تضسيف الشساعرة درويشس

أان -ا َرsب  -ـُة َب -يٍت؛ ف Óّ-ح ٌ-ة ُت -حبَ tغ -رسَس ال t-زه -ور ف-ي
أاصسيصِس بمكان مهمل.
ب أاكَل الـ»تا ـ ُ »ّÓالتي أاُتِقُنـها
لي وليٌد وحيٌد؛ ُيح t
وطبقَ الـ»إاسسكاف»
لي َكلبٌة َوفيٌّة
َتحُبُل كsل عاٍم َمّرتيِن
وَتضَسُع سَسبعَة ِجراءٍ..
نباحها ُيسسمع كّل ليلة في «دّوارنا» المعزول.
أاعمل وأارّدد «إايزلوان» «الح ّصسادة»
حّباِت «تيمزين»
وأاطحَُن َ
أاُناِغـي «تاسسيرت» في جعجعتها.

لبداع وتاريخ مدينة قاŸة
حملت هموم ا إ

وآاخرها وسسام الشسرف من ا’مبراطور الفرنسسي
نابليون في  1860الذي لم يشسبه أاي وسسام منح قبÓ
وبعدا لعمÓء ا’سستعمار الفرنسسي مقابل خدماتهم
خÓل فترة ا’حتÓل ،وأاوضسح الباحث في التاريخ
Óمير عبد القادر بعد
أان أاوسسمة الشسرف منحت ل أ
موقفه ا’نسساني في حماية الطوائف المسسيحية
في سسوريا بغضس النظر عن جنسسياتهم ،حيث كان
م -ن ب -ي -ن -ه-م رع-اي-ا ف-رنسس-ي-ي-ن ،مشس-ي-را أان م-رسس-وم
اإ’مبراطور الفرنسسي نابليون جاء فيه أان سسلوك
اأ’مير عبد القادر النبيل في سسوريا دفع بفرنسسا
إالى رفع اأ’مير عبد القادر إالى درجة Grand
 croixليؤوكد بذلك ـ بغضس النظر عن خلفية منح
Óمير عبد القادر في الدفاع
الوسسام ـ الدور البارز ل أ
ع -ن ح -ق -وق اإ’نسس -ان ،ل -يسس -ت-غ-ل وسس-ام ف-رنسس-ا ف-ي
ال -تسس -وي -ق ل -ف -ك -رة الصس -داق -ة ال -ت -ي رب -طت صس-ان-ع
المقاومة الجزائرية بفرنسسا ا’سستعمارية وكأاسسلوب
م -ن أاسس -ال -يب ال -ح -رب ال -ن -فسس -ي-ة ل-تضس-ل-ي-ل الشس-عب
الجزائري ودفعه للتخلي عن ثورته الشسعبية ،من
خÓل تزييف الحقائق التاريخية والصسورة اأ’صسلية
التي لم يكن يحمل فيها اأ’مير عبد القادر أاي وسسام
من اأ’وسسمة الممنوحة له ،بعد أان جندت فرنسسا
حينها رسساميها في ذلك ،مضسيفا ـ بلقاسسم حجايل ـ
أان فرنسسا لم تترّدد سسنة  1950في إاصسدار طابع
بريدي يجمع اأ’مير عبد القادر مع عدوه اللدود
الجنرال بيجو ،ثم اسستغلت بعدها ا’ختراعات في
م-ج-ال السس-ي-ن-م-ا وأانشس-أات ه-ي-ئ-ة عسس-ك-ري-ة ،خ-اصس-ة
هدفها تخويف الجزائريين والتأاثير في نفسسيتهم
باسستعمال مكبرات الصسوت.
Óمير عبد القادر في
أاما عن النصسب التذكاري ل أ

زمالة سسيدي قادة ،قال بلقاسسم حجايل في بحثه
مسستندا لوقائع تاريخية ،أان اأ’مير الذي اعتقل في
ظروف قاسسية في سسجون فرنسسا  -صسورت في
شسكل قصسور فخمة  -قبل نقله إالى منفاه ا’ختياري
بدمشسق ورفضست فرنسسا ترحيله إالى الجزائر قبل
وفاته ثم رفضست حتى نقل رفاته ،اسستغلت دعاية
صسداقته بفرنسسا لتهدئة الوضسع في الجزائر ضسمن
حرب نفسسية قذرة اسستمرت آاثارها على صسورة
الرجل إالى يومنا هذا ،مشسيرا أان الحاكم العام
Óمير
للجزائر نيجÓن قّرر انجاز نصسب تذكاري ل أ
ع -ب -د ال -ق -ادر ف-ي زم-ال-ة سس-ي-دي ق-ادة سس-ن-ة ،1949
ودشسنه في الذكرى المئوية لوفاة الجنرال بيجو،
ف-ي م-ح-اول-ة م-ن-ه ال-تسس-وي-ق ل-ف-ك-رة صس-داقة الرجل
ب-ف-رنسس-ا ا’سس-ت-ع-م-اري-ة وم-ن-ها تهدئة ا’حتجاجات
العنيفة التي حدثت في شسرق الجزائر وأاسسفرت عن
مقتل أازيد عن  45أالف مدني في مظاهرات  8ماي
.1945
ومن خÓل سسرد الحقائق التاريخية وربطها مع
اأ’ح-داث وال-خ-ل-ف-ي-ات ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ،دع-ا بلقاسسم
حجايل والنخبة المهتمة بتاريخ اأ’مير عبد القادر،
إال-ى إانصس-اف ال-رج-ل وتصس-ح-ي-ح اأ’ف-ك-ار ال-م-غ-لوطة
التي روجت حول شسخصسيته ومسسيرته التاريخية،
ب -ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضس-رورة تسس-ل-ي-ط الضس-وء ع-ل-ى ت-لك
اأ’ف- -ك -ار ال -مسس -م -وم -ة ال -ت -ي اسس -ت -ه -دفت ال -ه -وي -ة
الجزائرية ومقومات تاريخنا المجيد ،من خÓل
ملتقيات فكرية وأانشسطة علمية تخفف إالى حد ما
م -ن أاث -ر ال -ح -رب ال -ن -فسس -ي -ة ال -ت-ي م-ازالت ت-ط-ارد
الجزائريين بعد كذا عقد من الزمن من اند’ع
الثورة المباركة واسستقÓل الجزائر المجيد..

إاذاعة سشطيف –يي الذكرى  26سشنة لتأاسشيسشها

لعÓم ا÷واري ونقل النشصغالت
مسصاهمة جادة ‘ ا إ
لربعاء ،الذكرى الـ26
لذاعة ا÷زائرية بسشطيف ،أامسش ا أ
أاحيت ا إ
لتأاسشيسشها ‘ العاششر أاكتوبر  ،1992أاي Ãرور 26سشنة كاملة على أاول
بث لها لسشكان ولية سشطيف ،وكان ذلك بطاقم إاذاعي صشغ Òآانذاك،
وب - -فÎة بث قصشÒة “ت - -د م - -ن ال- -ت- -اسش- -ع- -ة صش- -ب- -اح- -ا إا ¤ال- -واح- -دة
زوال،ليمتد ،حاليا ،من السشاعة السشابعة صشباحا إا ¤الواحدة بعد
لسشبوع ،على اŸوجة اف ام .90.4
منتصشف الليل ،وعلى مدار ا أ

سشطيف :نورالدين بوطغان

و قد ن ّ
ظمت إادارة اإ’ذاعة ،بالمناسسبة ،أابوابا مفتوحة للجمهور ’طÓعه على
كيفية العمل الجماعي الذي تضسمنه مجموعة من  50موظفا لخدمة اإ’عÓم
الجواري ،كما نظمت حصسصسا خاصسة على امواجها بمشساركة مختصسين وببرامج
تفاعلية مع المسستمعين.
وبمرور  26سسنة على انطÓقها ،تقف هذه اإ’ذاعة التي تشسكل واحدة من
اإ’ذاع -ات ال -م -ح -ل -ي-ة ال-ت-ي ت-ن-تشس-ر ف-ي ك-ل و’ي-ات ال-وط-ن ،ل-تسس-ط-ر أاه-داف-ه-ا
ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،وت-ق-ي-م ان-ج-ازات-ه-ا وشس-ب-ك-ات-ه-ا ال-برامجية المتنوعة ،حيث تتنوع
البرامج المقدمة في هذه اإ’ذاعة الجوارية التي تسساهم في تقريب اإ’دارة من
المواطن ،ومواكبة التنمية المحلية ،بـ 3شسبكات للبرمجة ،واحدة عادية على
مدار السسنة ،وثانية خاصسة بشسهر رمضسان ،وثالثة خاصسة بفصسل الصسيف.
وت -تضس -م -ن ال-ب-رام-ج ال-ع-ادي-ة ،بشس-ك-ل ع-ام ،ف-ت-رات وحصسصس-ا م-ن أاخ-ب-ار،ودي-ن،
وموسسيقى ،ورياضسة ،وتنمية ،وثقافة ،وترفيه ،وتضسامن،وطب ،وعلم النفسس
والتربية ،وحصسصس تفاعلية مع المسستمعين وغيرها ،مع تخصسيصس ،كما اشسرنا،
شسبكة برامجية خاصسة ومكيفة لشسهر رمضسان ،وكذا فصسل الصسيف ،لتكسسب هذه
اإ’ذاعة ،مع مرور الوقت ،عددا ’بأاسس به من المسستمعين من الو’ية وخارجها،
خاصسة ،من خÓل البرامج التفاعلية المتعّددة مع الجمهور لعرضس مسساهماته
ومشساركاته فيها ،كما نشسير الى بثها بعضس الفقرات اإ’خبارية والبرامج اأ’خرى
باللغة ا’مازيغية التي تنتشسر في الجزء الشسمالي من الو’ية.
وتجتهد اإ’ذاعة ،حسسب مسسؤووليها دائما ،في التقرب أاكثر من انشسغا’ت
المواطنين ،ومواكبة التنمية المحلية ،والحالة ا’جتماعية في أاعماق عاصسمة

خالد عطاء الله يتأالق ‘ إاصصداره «خواطر أاتعبتني»

ششامة درويشش

تعتبر «خواطر أاتعبتني» أاول تجربة نثرية حتى ’
أاق -ول سس -ردي -ة ل -ل -ك -اتب خ-ال-د ع-ط-اء ال-ل-ه ،م-ن
ع -اصس -م -ة ه -وارة و’ي -ة ق -ال -م -ة ،ي -ظ -ه -ر أاع-ل-ى
ال -واج -ه -ة تصس -ن -ي-ف (م-ج-م-وع-ة قصسصس-ي-ة) وه-و
تصسنيف الدار التي أاخرجت العمل ،من خÓل
الغÓف ،والعنوان ،يبدو جليا المسساحة الرمادية
المسسيطرة على الذات المتعبة ،المنهكة من واقع
يكاد يعدم البسسمة في وجه اإ’نسسان.
ذات تسستنطق حياة دون ماكياج ،وذوات تقتل
ب-عضس-ه-ا ب-اسس-م ال-خ-ي-ان-ة ،وال-رشس-وة ،وال-م-زاج-ية،
واأ’م -ل ال -م -زي -ف .أاب -ط -ال ي -ن َضسُ-وون ت-حت ل-واء
الظرف القاهر« ،فخر الدين» الذي لبسس عباءة
المال ،رغم تدينه إا’ أانه لم يسسلم من الخيÓء
والكبر« ،وبرهان» المعدم الفقير ،الذي أانهكه
المرضس والفاقة .وإامام حريصس على سسيميائيات
ال -وج -وه ،وت -غ-ي-رات-ه-ا .وت-لك الشس-اب-ة ال-م-ب-تسس-م-ة
«وردة» ال -ت -ي اغ -ت-ي-لت غ-درا ،ف-ق-ط أ’ن م-دم-ن-ا
«رف-ي-ق» اح-ت-اج ت-ع-دي-ل م-زاج-ه ،ف-ل-م ي-ج-د م-ا’
كافيا سسوى هاتفها ،وطعنة سسكين بارد.
من يتنقل بين طيات كتاب «خواطر أاتعبتني»
يشسعر بمرارة الحياة وكآابة المشسهد ا’جتماعي،
ي-خ-ت-ن-ق أ’ن أاف-ق ال-ع-م-ل م-ب-ه-م ،وف-رصس-ة ال-حياة
ت- -ت- -ه- -اوى ك- -م- -ا ت- -ه- -اوت ال- -ق- -ي- -م اأ’خÓ- -ق- -ي- -ة

وا’ج-ت-م-اع-ي-ة .خ-واط-ر أات-ع-ب-ت-ن-ي ،ه-ي خ-واط-ر
بأاسسلوب حكي ،يتراوح بين البسساطة والتقريرية،
ت-ك-اد ت-خ-ل-و ال-نصس-وصس م-ن اأ’دب-ي-ة ال-م-ح-ت-رف-ة،
وهذا ربما يعود إالى التكوين العصسامي للشساب
خ -ال -د ع -ط -اء ال -ل -ه ،ال-ذي ح-م-ل ه-م-وم ال-ح-ي-اة
مبكرا ،فقد يحسسب عليه هذا العمل كلبنة أاولى
ف-ي مشس-واره ال-ك-ت-اب-ي ،ل-ك-ن-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ن-ت-ع-لم مع
تخّمر الخبرة وتراكم المعارف.
تتراوح لغة الكتاب بين المباشسرة والواقعية؛ إاذ ’
يشسعر المتلقي بذلك النقصس في اأ’سسلوب بقدر
ما تأاخذه النصسوصس إالى فظاعة الحياة ،نحتاج
كثيرا لواقعية تسسحرنا ،وإالى كّتاب ينقلون واقعنا
بكل تشسعباته وتبعاته ،لكسسب متلٍق يشسعر بأانه
موجود في المتن الن ّصسي ،و’ يشسعر أان من يكتب
يعيشس بكوكب آاخر ،.خواطر أاتعبتني» نصسوصس
ن -ث -ري -ة ،ق -د تصس -ن -ف ضس -م -ن ف-ن ال-ق ّصس-ة ،أ’ن-ه-ا
اأ’قرب إاليها ،لكن أامام الكاتب مشسوار طويل
لكي يعّدل مسساره على توقيت التميّز.
خواطر أاتعبتني ،أاو هكذا هوعنوان كتاب من
ال-ح-ج-م الصس-غ-ي-ر ،م-ن  74صس ،صس - -در ع- -ن دار
أاكوزيوم أافو’ي ،لخالد عطاء الله ،أارسسل إالي
أاول نسس -خ -ة ،ب -اع -ت -ب -اره أاخ -ي وصس -دي-ق-ي ،واب-ن
قريتي ،تابعت مسسار كتابته منذ البداية ،وكان
يطلب النصسيحة كل مرة ف Óأابخل عليه ،ومازلت
كذلك.

–ت ششعار «العيشش مع الكتاب»

رحل ـة ثقافيـ ـة إال ـ ـى اŸع ـ ـرضض الدول ـ ـي للك ـ ـتاب
تسشتعد اŸكتبة الرئيسشة للمطالعة العمومية بالوادي لتنظيم رحلة ثقافية إا¤
اŸع -رضش ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ‘ دورت -ه ال-ث-الث وال-عشش-ري-ن ب-قصش-ر اŸع-ارضش ب-ا÷زائ-ر
العاصشمة.
الهضساب ،من خÓل التغطيات المتواصسلة لشسبكة مراسسليها ،لتبليغ اهتمامات
وانشسغا’ت المواطنين وتطلعاتهم للمسسؤوولين في إاطار عمل جواري منسسق،
يعتبر احد أاهداف اإ’ذاعة المحلية.
نشسيرالى ان المذيع احمد حماشس ،يتولى تسسييرها ،منذ عدة سسنوات ،وكان قد
ال -ت -ح -ق ب -ه -ا ب-ع-د سس-ن-ت-ي-ن م-ن ت-أاسس-يسس-ه-ا ،وتضس-م اإ’ذاع-ة ،ح-ال-ي-ا،ط-اق-م-ا م-ن
الصسحفيين والمنشسطين المحبوبين من طرف الجمهور،لجمال صسوتهم ولطفهم
مع المسستمعين ،على غرار فاروق رايسس ،والمذيعة المحبوبة ذات الصسوت
الجميل ،نهلة بعيشس ،خاصسة في برامجها الخاصسة بها ،على غرار :خليك
اي -ج -اب -ي وم -واهب ،وال-م-ذي-ع-ة ال-ق-دي-رة سس-ع-اد ه-يشس-ور ال-ت-ي م-ازالت ت-م-ارسس
التنشسيط بها ،وكانت قد التحقت باإ’ذاعة منذ افتتاحها سسنة .1992

الوادي  :قديري مصشباح

وأاوضسح ،التجاني تامة مدير المكتبة الرئيسسة للمطالعة العمومية بالوادي أان الهدف من تنظيم
هذه الرحلة الثقافية هو تشسجيع القراءة والمطالعة ،خاصسة أان مطالعة كتاب له نكهة خاصسة،
مؤوكدا على أان الكتاب يعود دائما بالنفع على اأ’مة مما يزيد من ثقافة أافراد المجتمع
والنهوضس بها ككل ،والمسساهمة في تطوير البنية الثقافية وعدم تفويت زيارة مثل هذا
المعرضس.وقال ذات المسسؤوول ،أان الرحلة التي اختيرت لها شسعار «العيشس مع الكتاب» سسيكون
انطÓقها اأ’ربعاء  31أاكتوبر الجاري ابتداء من السساعة الثامنة لي Óوالعودة يوم الثاني من
شسهر نوفمبر المقبل.
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تصسفيــــات كــــأاسس أا· أافريقيـــــا 2019

غـــــدا (سسا  ) 20:45بالبليـــــدة :ا÷زائــــر – البنÚ
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يسستقبل غدا اŸنتخب الوطني لكرة القدم نظÒه البنيني Ãلعب مصسطفى تشساكر بداية من السساعة الـ  20:45ضسمن
اÛموعة الرابعة ‘ إاطار ا÷ولة الثالثة من التصسفيات اŸؤوهلة لنهائيات كأاسس أا· أافريقيا بالكامÒون .2019

نبيلة بوقرين
ت -ع -ت Èه-ذه اŸب-اراة اأ’و ¤ل-ل-م-درب
الوطني جمال بلماضسي با÷زائر منذ
توليه مهام قيادة الطاقم الفني ،حيث
سستكون Ãلعب مصسطفى تشساكر الذي
يبقى شساهدا على إانتصسارات اÿضسر
‘ السس -ن -وات اأ’خÒة ب -ع -دم -ا ت -ع ّ-ود
الÓ-ع-ب-ون ع-ل-ى أارضس-ي-ت-ه وج-م-ه-وره،
وأاج -واء ال -ل -عب ب -ه -ذا اŸع -ق-ل ال-ذي
ح -ق -ق ف -ي -ه زم Ó-ء م -ب -و◊ي أافضس -ل
النتائج بالنسسبة للكرة ا÷زائرية ‘
السس - -ن - -وات اأ’خÒة اŸاضس - -ي - -ة ،م - -ا
يجعلهم مطالب Úبتحقيق الفوز ‘
مباراة الغد أ’نهم أامام فرصسة العودة
لسس-ك-ة اإ’ن-تصس-ارات م-ث-ل-م-ا ك-ان عليه
ا◊ال ‘ اŸاضسي القريب قبل أان
يدخل الفريق ‘ فÎة فراغ رهيبة
ج-ع-ل-ت-ه يÎاج-ع م-ن ن-اح-ي-ة اŸسستوى
بشسكل  ⁄يصسدقه كل اŸتتبع.Ú
ا÷انب التّكتيكي مهم
لكسسب الّرهان
ال -رج -ل اأ’ول ع -ل -ى رأاسس ال -ع -ارضس -ة
الفنية للخضسر مطالب بوضسع اÿطة
Óطاحة Ãنتخب البن‘ Ú
اŸناسسبة ل إ
ه -ذه اŸواج-ه-ة اŸه-م-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه
رغ -م أان الصس -راع سس -ي-ك-ون ب-دن-ي-ا بÚ
الÓعب Úبنسسبة أاك Èحتى يحقق أاول
إانتصسار له بعدما عاد بتعادل ثمÚ
م -ن غ -ام -ي -ب -ا ال -ذي ك -ان ‘ ظ -روف
إاسستثنائية ،لكي يتمكن من مواصسلة

ملعــــــــــــــــــــــب
مصسطفى تشساكـر

الطريق من دون خطأا فيما بقي من
م -واج -ه -ات ال -دور ال -تصس-ف-وي ،وذلك
راج -ع ل -ل-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-و¤
فيها مهمة قيادة اŸنتخب الوطني
الذي كان يعا Êمن فÎة فراغ رهيبة
ج - -ع- -لت ع- -ددا ك- -بÒا م- -ن اŸدربÚ
ي- - -خ- - -ف- - -ق- - -ون ‘ إاع- - -ادة ال- - -ت - -وازن
للمجموعة.
هذا ما يجعل بلماضسي أامام مهمة
إاعادة اإ’عتبار للمنتخب الوطني من
خÓ- - -ل ف- - -رضس اإ’نضس - -ب - -اط داخ - -ل
اÛم-وع-ة ‘ ال-ب-داي-ة ،م-ا سس-يسس-ه-ل
من عمله ‘ إاعادة اللعب ا÷ماعي
الذي كان ‘ السسابق ليسستعيد بريقه
وم-ك-ان-ت-ه م-ن ج-دي-د لضس-م-ان ال-تأاهل
لكأاسس أا· أافريقيا بالكامÒون مطلع
السس -ن -ة ال -ق -ادم -ة ،ي-أات-ي ذلك ب-ع-دم-ا
باشسر مشسواره بتعادل ثم Úمن خارج
ال -دي -ار أام -ام اŸن -ت-خب ال-غ-ام-ب-ي ‘
إاطار ا÷ولة الثانية ،فيما كان قد فاز
‘ ب -داي-ة ال-تصس-ف-ي-ات ع-ل-ى ال-ط-وغ-و
بهدف دون مقابل ما يعني أان الفريق
‘ الطريق الصسحيح وبإامكانه التأاهل
«للكان» لكل سسهولة ‘ حال فاز فيما
بقي من لقاءات خاصسة أانه يتقاسسم
الصس-دارة م-ع ف-ري-ق ال-ب-ن-ي-ن-ي ب-أارب-ع-ة
نقاط.
ضسرورة الفوز بالأداء
والنّتيجة لرد العتبار
ما يعني أان أاشسبال بلماضسي عليهم
–قيق الفوز من أاجل رفع رصسيدهم
Óنفراد بالصسدراة،
إا ¤الـ  7نقاط ل إ

وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ل -رف -ع م -ع -ن-وي-ات
الÓعب Úوكسسب الثقة الÓزمة قبل
التنقل إا ¤أادغال أافريقيا بعد ثÓث
أاي -ام ف -ق -ط ÿوضس غ -م -ار م -واج-ه-ة
ا÷ول- -ة ال- -راب -ع -ة Ãل -عب «ك -وت -ون -و»
بالبن ،Úأاي ضسد نفسس اŸنافسس الذي
ي- -ت- -ق -اسس -م الصس -دارة م -ع -ه -م ح -ال -ي -ا
وي- -ن- -افسس- -ه- -م ع- -ل- -ى ورق- -ة ال -ت -أاه -ل
ل -ل -م -ن-افسس-ة ال-ق-اري-ة Ãا أان-ه Áلك 4
نقاط هو اآ’خر ،ما يعني أان اأ’مور
لن تكون سسهلة خارج الديار بالنظر
للظروف التي تعودنا مشساهدتها ‘
كل مرة على غرار ما حدث ‘ اللقاء
اŸاضسي بغاميا ما جعله يتأاجل عن
م- -وع -د أ’ك Ìم -ن سس -اع -ة ،وه -ذا م -ا
ان -ع -كسس ع-ل-ى أاداء زمÓ-ء ب-راه-ي-م-ي
ونفسسيتهم.
وبالرغم من أان قائد الطاقم الفني
للخضسر صسرح خÓل الندوة الصسحفية
التي عقدها Ãركز سسيدي موسسى أان
ل -ق -ائ -ي ال -ب -ن Úل -ن ي -ك -ون-ا مصسÒيÚ
لتحديد من سسيتأاهل لـ «الكان» ،إا’ أان
الفريق مطالب بتحقيق الفوز لتفادي
ا◊سسابات فيما بعد واأ’هم من ذلك
إاسس - -ت - -ع - -ادة روح اÛم- -وع- -ة ال- -ت- -ي
إافتقدها الفريق ‘ السسنوات اأ’خÒة
أ’ن -ه -ا م-ه-م-ة ج-دا وتسس-اع-د اŸدرب
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق اÿط-ط ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة
اŸناسسبة ،أ’ن هذه اŸواجهات هي
مهمة لضسمان التأاهل ومن جهة أاخرى
لتحضس› Òموعة قوية قادرة على
ال -ت -أال -ق ‘ اŸوع -د ال -ق -اري ل -ل-ع-ودة
بأافضسل نتيجة من الكامÒون.

Œديد العهد مع جمهور
«تشساكر»
كما تعد اŸباراة التي سستجري ‘
أارضسية «تشساكر» Ãثابة الفرصسة من
أاج- -ل Œدي- -د ال -ع -ه -د م -ع ا÷م -ه -ور
الذهبي ،الذي دائما يسساند الفريق
حتى ‘ أاسسوأا ا◊ا’ت ،وبالتا‹ فإاّن
زم Ó-ء ﬁرز م-ط-ال-ب Úب-رد ا÷م-ي-ل
من خÓل إامتاعهم فوق اŸسستطيل
اأ’خضسر و–قيق الفوز ،خاصسة أان
اÛموعة بدأات تسسÎجع بريقها من
ج- -دي- -د Ãج- -يء ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري
السسابق جمال بلماضسي ،الذي يعرف
ج- -ي- -دا خ- -ب- -اي- -ا ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري -ة
واأ’ف -ري -ق-ي-ة ‘ ن-فسس ال-وقت ب-ح-ك-م
التجربته السسابقة ،إاضسافة إا‚ ¤احه
التكتيكي أاينما حط الرحال ،وذلك
راجع بالدرجة اأ’و ¤إا ¤صسرامته
ال - -ك - -بÒة ‘ ك - -ل ا÷وانب سس- -واء ‘
ال -ت -درب -ي -ات أاو خ -ارج -ه -ا ،م -ا ج-ع-ل
الÓعبون يركزون على اأ’مور التي
ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸواج-ه-ات ال-رسس-م-ية فقط
لربح الوقت.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ف-إاّن ’ع-ب-ي اŸن-ت-خب
الوطني يجب أان يقدموا كل ما عليهم
فوق اŸسستطيل اأ’خضسر خÓل هذه
اŸواجهة والتحلي باإ’نضسباط وإاتباع
ت -ع -ل -ي -م -ات اŸدرب ،ل-ت-ف-ادي ت-ك-رار
اأ’خ -ط -اء ال -دف -اع -ي-ة ال-ت-ي ك-انت ‘
اŸواج -ه -ة اŸاضس -ي -ة ضس -د م -ن -ت -خب
غ -ام -ب -ي -ا ،إاضس -اف -ة إا ¤ال -ع -م -ل ع-ل-ى
إاسستغÓل هفوات اŸنافسس لتسسجيل
اأ’هداف.

ط ـ ـ ـ ـ ـ ـرح  ٢٢أال ـ ـ ـ ـ ـ ـف تذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للبيـ ـ ـ ـ ـ ـع

شسرعت أامسس إادارة مركب «مصسطفى
تشساكر» بالبليدة ‘ بيع التذاكر اÿاصسة
باŸباراة التي سستجمع اŸنتخب ا÷زائري
لكرة القدم بنظÒه البن Úيوم غد ا÷معة
Ãلعب مصسطفى تشساكر ◊سساب ا÷ولة
الثالثة من اقصسائيات كأاسس أا· افريقيا
( 2019اÛموعة الرابعة) ،حسسبما كشسف
عنه مدير الشسباب والرياضسة ،جعفر نعار.
وأاوضسح السسيد نعار أان عملية بيع التذاكر التي
انطلقت صسباح أامسس على مسستوى ملعب مصسطفى
تشساكر ،الذي ’ طاŸا حقق على أارضسه اŸنتخب
العديد من اإ’نتصسارات تتواصسل إا ¤غاية اليوم
للسسماح أ’ك Èعدد مناصسري اŸنتخب اŸنتظر أان

يتوافدوا على مدينة البليدة من ﬂتلف و’يات
الوطن ’قتناء التذاكر اÿاصسة بهذه اŸباراة.
” طرح  11أالف تذكرة
وبحسسب ذات اŸسسؤوولّ ،
للبيع على مسستوى عشسرة شسبابيك ‘ ،ح Úسسيتم
ط- -رح ب- -اق -ي ال -ت -ذاك -ر ال -ي -وم ،مشسÒا إا ¤أان إادارة
اŸركب حددت شسرط بيع ثÓثة تذاكر كحد أاقصسى
لكل مناصسر لتفادي ظاهرة اŸضساربة التي تسسجل
خÓل اŸباريات اŸصسÒية التي يخوضسها اŸنتخب
الوطني.
ففي جولة Ãحيط اŸلعب لوحظ إاقبال ﬁتشسم
نوعا ما على الشسبابيك اÿاصسة ببيع التذاكر ،وهذا
على عكسس اŸباريات اŸاضسية للمنتخب الوطني
أاين ” تسسجيل اقبال جد كب Òللمناصسرين ،اأ’مر

الذي اسستدعي تدخل مصسالح اأ’من لتنظيم عملية
البيع.
و‘ سسياق آاخر ،أاّكد نعار ضسبط كافة اإ’جراءات
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وه-ذا ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا÷هات اأ’منية
خاصسة ما تعلق بدخول اŸناصسرين إا ¤اŸلعب،
مشسÒا إا ¤أان اأ’بواب سستفتح ابتداء من منتصسف
النهار مع العلم أان اŸباراة سستنطلق ابتداء من
السساعة الثامنة و 45دقيقة مسساًء.
كما أاكد ذات اŸتحدث جاهزية أارضسية اŸلعب
التي خضسعت لعمليات صسيانة على غرار كل من
غرف تغي ÒاÓŸبسس وﬂتلف اŸرافق التي يتوفر
عليها هذا اŸلعب ،الذي ” Œهيزه أايضسا باإ’ضساءة
عالية ا÷ودة ،والتي ترقى للمعاي Òالدولية.

لو ¤موبيليسس
الّرابطة اÎÙفة ا أ

اليوم (سسا  :)17.45مولودية ا÷زائر – نصسر حسس Úداي

مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة مفتوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا’حتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت

يحتضسن ملعب  5جويلية عشسية اليوم
مباراة ﬁلية واعدة ب Úمولودية ا÷زائر
ونصسر حسس Úداي ضسمن ا÷ولة الـ 10
لو ،¤حيث سسيكون
للرابطة اÎÙفة ا أ
التنافسس على أاشسده ب Úالفريق.Ú
يسسعى فريق مولودية ا÷زائر ا ¤تدارك اŸوقف
والعودة ا ¤جو ا’نتصسارات بعدما مر بفÎة صسعبة،
ولو أان التعادل الذي سسجله أامام ا–اد العاصسمة ‘
اŸباراة اŸاضسية رفع من معنويات الÓعب Úالذين
سسيبذلون ›هودات معتÈة لتحسس Úوضسعية الفريق
‘ الÎتيب العام  .وسسيعّول الثنائي صسايفي –
بلخ Òتقريبا على نفسس التعداد الذي لعب اŸباراة

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

اŸاضسية للتأالق وكسسب نقاط اŸباراة ،وقد يكون
نقاشس وبورد ‘ Ëلياقة تسسمح لهما الوصسول ا¤
الهدف ‘ .ح Úأان نصسر حسس Úداي الذي يحقق
نتائج معتÈة بقيادة اŸدرب بÓل دزيري يدخل
ال-دارب-ي Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة Ùاول-ة اضس-افة فوز
اخر لرصسيده ومÓحقة الرائد شسبيبة القبائل.
وÁك - -ن ال - -ق - -ول أان اŸق - -اب Ó- -ت ب ÚاŸول - -ودي - -ة
والنصسرية كانت دائما مهمة وشسيقة ،اضسافة ا¤
أانها مفتوحة على كل ا’حتما’ت ،وقد تسسجل فيها
العديد من اأ’هداف.
وبالتا‹ ،فإاّن حوارا تكتيكيا سسيشسهد هذا اللقاء بÚ
العميد ومدرسسة النصسرية.

ال ع د د
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الّرابطــــة اÎÙفــــة الثّانيــــــة
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مبـ ـ ـاراة واعـ ـ ـدة ب ـ ـ ـ Úج  -وهـ ـ ـ ـران وو  -تلمسض ـ ـ ـان
تشسهد ا÷ولة العاشسرة من الرابطة اÎÙفة الثانية ‘‘موبيليسس‘‘ اإجراء العديد
من اللقاءات الهامة على غرار داربي الغرب ب Úجمعية وهران (اŸرتبة الـ )12
ووداد تلمسسان (الوصسيف) ‘ ،الوقت الذي سسيواصسل فيه اأوŸبي الشسلف تربعه
على كرسسي الريادة نظرا لفارق النقاط على اصسحاب اŸطاردة.
سسÒكن أاوŸبي الشسلف – الذي
ب -ح -وزت -ه أارب-ع ن-ق-اط ف-ارق ع-ن
الوصسيف – للراحة خÓل هذه
ا÷ول -ة ب -ع-د أان أاج-لت ال-راب-ط-ة
ل- -ق- -اءه أام- -ام الضس- -ي -ف شس -ب -ي -ب -ة
سسكيكدة إا ¤تاريخ ’حق بسسبب
ت -واج-د ال-ع-دي-د م-ن ’ع-ب-ي-ه م-ع
اŸنتخب الوطني أ’قل من 23
سس -ن-ة ،وال-ذي سس-ي-ل-عب م-ب-اراتÚ
وديت Úأامام اŸغرب يومي 12
و 15اكتوبر بالرباط.
وت -ب -دو م -ه -م -ة وداد ت-ل-مسس-ان
م -ع -ق -دة ن-وع-ا م-ا ع-ن-دم-ا ي-ح-ل
ضسيفا على ا÷ار جمعية وهران،
الذي انهزم ‘ ا÷ولة اŸاضسية
أامام سسريع غليزان  ،0–1والذي
حتما سسيلعب كل أاوراقه لضسمان
الزاد الكامل.
وسستكون هذه ا÷ولة مسسرحا
ل -ل -ع-دي-د م-ن ال-ل-ق-اءات ال-ه-ام-ة،
والتي سستتطلع حتما كل اأ’ندية
لتحقيق النقاط الكاملة وتضسييق
اÿن -اق ع -ل-ى أاصس-ح-اب اŸراتب
اأ’و .¤ومن ب Úهذه اللقاءات
أاصسحاب اŸرتبة الثامنة ا–اد
ع -ن -اب-ة وسس-ري-ع غ-ل-ي-زان وك-ذلك
أامل
ب -وسس -ع -ادة (اŸرت -ب -ة السس-اب-ع-ة)،
الذي يسستضسيف ترجي مسستغاÂ
(اŸرتبة الرابعة).
أام -ا شس -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة (اŸرت-ب-ة )11
فيÓقي ضسيفه ‚م مقرة الذي يحتل

اŸرت -ب -ة ال -راب-ع-ة ب-رصس-ي-د  14نقطة
وبالتسساوي مع ترجي مسستغا.Â
وم- -ن ج- -ه -ت -ه ،ا–اد ا◊راشس
ال- -ذي ي -ع -رف م -وسس -م -ا صس -ع -ب -ا
ب- -اح- -تÓ- -ل- -ه اŸرت- -ب -ة م -ا ق -ب -ل
اأ’خÒة سسيحل ضسيفا على ا–اد
بسس- -ك- -رة (اŸرت- -ب -ة الـ 14 / 4
نقطة) ‘ الوقت الذي يسستقبل
ف- -ي- -ه ا–اد ال- -ب- -ل- -ي- -دة صس -احب
اŸرتبة اأ’خÒة ،نادي مولودية
سسعيدة (اŸرتبة
الـ  12 / 8نقطة).
وسستجرى كل اللقاءات بحضسور
ا÷م -ه -ور م-اع-دا ا–اد بسس-ك-رة
وا–اد ع-ن-اب-ة ،ال-ل-ذان سس-ي-لعبان
‘ غياب اأ’نصسار بسسبب العقوبة
اŸسس -ل -ط -ة ع -ل -ي -ه -م -ا م -ن ق -ب-ل
الرابطة.

@ الÈنامج
يوم السسبت
ا–اد البليدة – مولودية سسعيدة
(15 : 00سسا)
أامل بوسسعادة – ترجي مسستغاÂ
(15 : 00سسا)
رائد القبة – مولودية العلمة (00
15 :سسا)
ا–اد عنابة – سسريع غليزان (: 00
16سسا  /بدون جمهور)
جمعية وهران – وداد تلمسسان
(16 : 00سسا)
شسبيبة بجاية – ‚م مقرة (: 00
17سسا)
ا–اد بسسكرة – ا–اد ا◊راشس (: 00
18سسا  /بدون جمهور)
مقابلة أاوŸبي الشسلف ـ شسبيبة
جلت إا ¤وقت ’حق.
سسكيكدة أا ّ

لوŸبياد الشسباب
دورة ال ّسسباحة أ

إاقصض ـ ـاء عب ـ ـد الله ع ـ ـرجون ‘ نصضـ ـف نهائـ ـي  50م

اأقصسي السسباح ا÷زائري عبد الله
عرجون ‘ الدور نصسف النهائي لسسباق
 50مÎا سسباحة على الظهر◊ ،سساب
اليوم الرابع من منافسسات السسباحة‘ ،
اإطار ال ّ
طبعة الثالثة من الألعاب
الأوŸبية للشسباب ،اŸتواصسلة فعالياتها
ببوينسس ايرسس (الرجنت.)2018 Ú
مدرجا ‘ اÛموعة ا’و ¤من الدور نصسف
ال -ن -ه -ائ -ي ،اأن -ه-ى السس-ب-اح الشس-اب ع-رج-ون ( 17
سسنة) السسباق ‘ اŸركز السسادسس بعد اأن قطع

اŸسسافة ‘ زمن قدره  26ث 64/ج.
وع- -اد ال- -ف- -وز ‘ ه- -ذه اÛم -وع -ة ل Ó-إي -ط -ا‹
توماسس سسيكون بـ 25ث98/ج متبوعا ‘ اŸركز
الثا Êبالصسيني غانبان وانغ (26ث05 /ث) ثم
اÛري غابور زومبوري ( 26ث10/ج) ،فيما
عاد اŸركز الرابع لÓسسÎا‹ لويسس بÓكبورن
(26ث17/ج) واŸرك- -ز اÿامسس ل- -ل -م -كسس -ي -ك -ي
ك-روز زون-ي-غ-ا  26ث20/ج ،ع -ل-م-ا اأن اأصس-ح-اب
اŸراك- -ز اÿمسس- -ة ا’و ¤ت -ت -اأه -ل ا ¤السس -ب -اق
النهائي.

مسستغاÂ

تنظي ـ ـ ـم اŸلتقـ ـ ـى ال ـ ـدو‹  ٤لإلع ـ ـ ـ ـلم
الّرياضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يوم ـ ـ ـ ـي  17و 18أاكتـ ـ ـ ـ ـوبر

سسين ّ
لعلم
ظم اŸلتقى الدو‹ الرابع ل إ
الرياضسي اŸوسسوم «تأاث Òالتكنولوجيات
ا◊ديثة على تطوير الرياضسة والعمل
الصسحفي» يومي  17و 18أاكتوبر ا÷اري
Ãسستغا ،Âحسسبما علم من اŸنظم.Ú
وأاوضسح رئيسس جمعية الصسحافة الرياضسية لو’ية
مسس-ت-غ-ا Âأاسس-ك-ن-در سس-ي-دي ﬁم-د ،أان اŸل-ت-قى
ال-ذي سس-ي-حضس-ره خÈاء وأاسس-ات-ذة وم-ه-ن-ي-ون م-ن
’براز
ا÷زائر وفرنسسا ومصسر سسيكون فرصسة « إ
أاهمية التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ تطوير اÛال
’عÓميÚ
الرياضسي ،و‘ مسساعدة الصسحفي Úوا إ
على العمل بشسكل أافضسل».
وذك -ر أان ه -ذا ال -ل -ق -اء ال-ذي ي-ج-م-ع ك-ل أاط-راف
العائلة الرياضسية من مدرب Úوتقني ÚوإاداريÚ
ورياضسي Úوصسحفي« Úسسيؤوسّسسس لعمل تدريبي
وت -ك -وي -ن -ي ج -اد يسس -اه -م ‘ ت -ع -م -ي-م اسس-ت-ع-م-ال
التقنيات ا÷ديدة ‘ ﬂتلف ›ا’ت الرياضسة
والصسحافة».

وسسيتم باŸناسسبة – يضسيف ذات اŸتحدث –
تقد Ëالعديد من اŸداخÓت والورشسات حول
«دور التكنولوجيات ا÷ديدة ‘ تطوير الرياضسة»
و»التكنولوجيات اŸسستعملة ‘ ›ال تقييم أاداء
ال -ري -اضس -ي »Úو»اسس -ت -خ -دام ال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة
والفيديو ‘ العمل الصسحفي».
وم - -ن اŸن - -ت- -ظ- -ر أان ت- -ق- -ام أايضس- -ا م- -ق- -اب- -ل- -تÚ
اسس- -ت- -ع- -راضس -ي -ت ‘ Úك -رة ال -ق -دم Œم -ع ف -ري -ق
الصس-ح-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة ل-و’ي-ة مسس-ت-غ-ا Âب-ق-دماء
اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي وف-ري-ق اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -لصس -ح -ف -ي Úال -ري -اضس -ي Úا÷زائ-ريÃ Úن-ت-خب
قدماء ’عبي و’ية مسستغا.Â
ÓعÓم الرياضسي
وينظّم اŸلتقى الدو‹ الرابع ل إ
–ت رع- -اي- -ة وزارة ا’تصس- -ال وب- -ال -ت -نسس -ي -ق بÚ
ج-م-ع-ي-ة الصس-ح-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة ل-و’ي-ة مسس-ت-غ-اÂ
واŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-لصس-ح-ف-ي Úال-ري-اضس-يÚ
ا÷زائ-ريÃ Úن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-افة
اŸصسادف لـ  22أاكتوبر.

ريال مدريد

«قضضي ـ ـة بيـ ـ ـ ـل» وراء اسضتقال ـ ـ ـ ـة زي ـ ـ ـ ـدان

رحل اŸدرب الفرنسسي زين الدين زيدان
عن تدريب ريال مدريد ‘ نهاية اŸوسسم
لهانة.
اŸاضسي ،بسسبب شسعوره با إ
وقالت صسحيفة «الباييسس» اإ’سسبانية ،إان زيدان كان
لديه اتفاق مع الرئيسس فلورنتينو بÒيز ،يقضسي ببيع
الÓعب غاريث بيل ‘ فÎة ا’نتقا’ت الصسيفية.
وأاضسافت أان بÒيز تراجع عن هذا ا’تفاق ،بسسبب
الدور ا◊اسسم الذي لعبه بيل ‘ نهائي دوري أابطال
أاوروبا أامام ليفربول.
وأاشسارت إا ¤أانه بعد الهدف الذي سسجله الÓعب
بيل ،قال بÒيز ‘ مربع اŸسسÒين ‘ ملعب كييف
إان بيل كان أافضسل من كريسستيانو ،أ’نه يسسجل ‘
اŸب- - - - - - - - - - - -اري- - - - - - - - - - - -ات ا◊اسس- - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - -ة.
وأاوضس -حت أان بÒي -ز أاب -ل -غ زي -دان ب -أان ن -ي -ت-ه ك-انت
ال -ت -ع -اق -د م -ع الÈازي -ل -ي ن -ي -م -ار ،وواف -ق اŸدرب
الفرنسسي على ذلك رغم أانه وضسع بدائل مثل إايدين
هازارد وهاري ك Úوﬁمد صسÓح.
وتشس Òالصسحيفة إا ¤أان زيدان شسعر باإ’هانة بعدما
تراجع بÒيز عن فكرة بيع الÓعب الÓعب بيل
وطالبه التحلي بالصس Èوالهدوء.
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مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

لفظ
تلفوÊ

كثÒ

للتمني

أاقدف

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

١

سسقي

1

دليلة حليلو
اليانسس
األرجنتين
بطرسس غالي

ح« Èم»

نزهة

اللغز:

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

بسسط

صسفرة
البيضش

عاصسمة
الهڤار
سسأام

٧

عتب

٥

‘ الذراع

اشستغل

وعاء

٢

وجع
بسسط

’هل
من ا أ

٣

حرف
مكرر
شسكر «م»

للجزم

للنهي

رئيسش ›لسش
إادارة مولودية
ا÷زائر

للجزم

أاثني

انتفاخ

1035

رقــــــــــم

ثلثا أاحد

٤
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٦

اسسم
اشسارة

وطن

’شس-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسش ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
’شس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لŸÈا Êب- -ري- -ط -ا Êصس -احب
ب-رن-ام-ج ت-ل-ف-زي-و Êال-ك-ل-مة
ا◊رة.

ا

’عب
جزائري ‘
السسد القطري

القارة
الصسفراء

طليق
’عب Îﬁف
باسسبانيا

لعبــــة الحـــروف

ل سش ط

¬aôY º«gGôHGE :OGóYEG

الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٦٢٣
ن- -ق- -ط- -ة ،وأا’ “ر ‘ رق- -م
واحد إا’ مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٦ ٧

أافقيا

عموديا

’ذاع -ة  ) ١صسحا‘ بجريدة الوطن،
) ١م- -ع- -ل- -ق ري -اضس -ي ب -ا إ
 ) ٢نصسف لرقم‡ ،رن ،متشسابهة،
ا÷زائرية
 ) ٣نزهة ،أاع« Èم»،
’ ) ٢عب دو‹ سسابق
 ) ٣للمسساحة ‘ ،الذراع ،حرف مكرر ) ٤ ،رمسش ،برد ،حمد «م»،
 ) ٥للنصسب ،براق ،مدخل،
 ) ٤اع ،Èارشسد،
 ) ٦آالة طرب ،عتب ،بواسسطتي،
 ) ٥القدوة مبعÌة ،مسسرف،
 ) ٦سسقي «م» ،جمع رمل ،شسكر «م»  ) ٧بلدية بو’ية بومرداسش ،جمع
رمل «م»
 ) ٧رمسش ،أاجراء،
 ) ٨وكر ،سسائل حيوي ،لفظ هاتفي،
 ) ٨ع ،Èجمع،
 ) ٩بواسسطتي ،نام ،ثلثا سس،Ò
 ) ٩يسساير ،وجهة نظر،
 ) ١٠حرف موسسيقي ،من مراحل  ) ١٠شسقيقي ،خراب،
 ) ١١يلعب ،شسجاع،
العمرŸ ،سش،
 ) ١١حب ،عاصسمة عربية،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصصÓة

^ 11أإك-ت-وب-ر  :1899أإنشص -أات إل -دوإئ -ر إŸق-رب-ة م-ن
إلسصلطة إلفرنسصية با÷زإئر جريدة أإسصبوعية
باللغة إلعربية إسصمها «إلنشصىء».
^  11أإكتوبر  :1960هّنأا إلوفد إ÷زإئري ‘
ن-ي-وي-ورك إل-رئ-يسض ب-ورق-ي-ب-ة ع-ل-ى إل-ك-ل-مة إŸؤوثرة
إل-ت-ي أإل-ق-اه-ا وزي-ر ت-ونسض ل-لشص-ؤوون إÿارج-ي-ة منجي
سصليم بشصأان إلقضصية إ÷زإئرية.
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إلخميسض  01صصفر  1٤٤0هـ إلموإفق لـ  11أإكتوبر  2018م

اŸدرسسة العسسكرية لإلعلم وا’تصسال مكسسب ‡يز ‘ ثورة اŸعلومات
إختارت ›لة إ÷يشض
‘ ع - - - -دده- - - -ا  633لشصهر
إكتوبر إن يكون موضصوعها
إل -رئ-يسص-ي ي-خصض إŸدرسص-ة
ÓعÓم
إلعليا إلعسصكرية ل إ
وإلتصص -ال بسص -ي-دي ف-رج،
ه - -ذإ إلصص - -رح إلك - -ادÁي
وإلتكويني إلذي تعززت
Ãؤوسصسصة إ÷يشض إلوطني
إلشص - -ع - -ب - -ي  ،ت - -ه - -دف م- -ن
خÓله على ترقية إŸهنة
إلتصص- -ال -ي -ة وت -ط -وي -ره -ا
بشص- -ك- -ل مسص- -ت -م -ر ،ي -ك -ف -ل
ب - -ذلك ضص - -م- -ان ت- -ك- -وي- -ن
ن- -وع- -ي ورإق -ي ‘ م -ي -دإن
إلعÓم وإلتصصال.

نورالدين لعراجي

والتصس- -الت ال- -ت- -ي يشس- -ه- -ده -ا
ال -ع -ا ⁄و‘ ه -ذا السس -ي-اق وجب
رف -ع –دي -ات ظ -اه-رة ال-ع-وŸة
ال- -ت- -ي تسس- -ع- -ى ا ¤ال- -ه- -ي- -م- -ن -ة
والتحكم ‘ ناصسية توجيه الرأاي
العام العاŸي وترتيبه وفق رؤوية
اق-تصس-ادي-ة واج-ت-ماعية وثقافية
واحدة.
ال-ع-دد خصسصس ج-ان-ب-ا م-ه-م-ا
لجتماع ›لسس الوزراء الخÒ
ال - -ذي اشس - -رف ع - -ل- -ي- -ه رئ- -يسس

ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
يوم  26سسبتم ، 2018 Èودعا
فيه ا ¤اÙافظة على مسستوى
التنمية البشسرية و–سسينه ،بعد
دراسس -ة مشس-اري-ع ق-وان Úت-ت-ع-ل-ق
بالتخطيط القتصساد الكلي.
تضس -م -ن ال -ع -دد ايضس -ا ح -ي -زا
Ÿراسسم التنصسيب التي اشسرف
عليها الفريق قايد صسالح نائب
وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي رئ -يسس
اركان ا÷يشس الوطني الشسعبي

ل - -ع - -دد م - -ن ق - -ادة ال - -ن - -واح- -ي
ال- -عسس -ك -ري -ة وب -عضس ال -ه -ي -ئ -ات
اŸركزية لوزارة الدفاع الوطني
 ،ال -ت -ي شس -م -لت ق -ائ -د ال -ق -وات
الÈية اللواء احسسن طافر الذي
احيل على التقاعد وخلفه اللواء
سسعيد شسنقريحة القائد السسابق
للناحية العسسكرية الثالثة ببشسار
 ،وق- - -ائ- - -د ال - -ق - -وات ا÷وي - -ة ،
واألم Úال- -ع- -ام ل- -وزارة ال -دف -اع
الوطني .
وتضسمن العدد ايضسا عرضسا
م -فصس  Ó-ل -ل -زي -ارة ال -ت -ي ق -ادت
ال -ف -ري -ق ق-اي-د صس-ال-ح ل-ل-ن-اح-ي-ة
ال- -عسس- -ك- -ري -ة ال -ث -ال -ث -ة ب -بشس -ار
وإاشس -راف -ه ع -ل -ى ت -ن -ف -ي-ذ ن-اج-ح
ل -ت-م-ري-ن ““ اك-تسس-اح  ““2018وق -د
شساركت فيه الوحدات العضسوية
وال -وح -دات ال -ف -رع -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -ق -ط -اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ا÷ن-وب-ي
ب- -ت- -ن- -دوف ،وال -ذي ي -ه -دف ا¤
اخ -ت -ي -ار ا÷اه -زي -ة ال-ق-ت-ال-ي-ة ،
فضس Ó- - -ع- - -ن ت - -دريب ال - -ق - -ادة
والركان على قيادة العمليات
وتطوير معارفهم ‘ التخطيط
وال- -ت -ن -ظ -ي -م ووضس -ع -ه -م ‘ ج -و
اŸعركة ا◊قيقية.
ال -ع -دد تضس -م -ن ايضس -ا اخ-ب-ار
متفرقة منها ما تعلق بالنشساط
وال -ت -ع-اون اÿارج-ي ،وحصس-ي-ل-ة
اŸفارز ‘ اŸيدان حيث ”
القضساء على ارهابي Úوتسسليم
عنصسرا انفسسهم ألفراد ا÷يشس،
ناهيك عن اسسÎجاع السسلحة
والذخÒة.

‘ عملية بحث وتنشصيط Ÿفارز إ÷يشض وإلدرك

تدمﬂ Òبأاين لإلرهابي Úوتوقيف  4أاشسخاصص بحوزتهم بندقية صسيد
لره-اب وإث-ر
‘ إط-ار م-ك-اف-ح-ة إ إ
ع- - - -م- - - -ل - - -ي - - -ة ب - - -حث و“شص - - -ي - - -ط
بباتنة/ن.ع ،5.كشص- - -فت ودم- - -رت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض إل-وط-ني إلشصعبي،
يوم  09أإكتوبر ﬂ ،2018بأاين ()02
Óرهابي Úيحويان موإد غذإئية
ل إ
وأإغرإضصا ﬂتلفة.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي
بتمÔاسست/ن.ع ،6.سس- -ت -ة ( )06م-ن-قبÚ
وضسبطت معدات للتنقيب عن الذهب،
ف -ي -م -ا أاوق -ف ع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
باŸسسيلة/ن.ع ،1.أاربعة ( )04أاشسخاصس

بحوزتهم بندقية صسيد و( )27كيلوغراما
من مادة البارود و( )1200خرطوشسة.

توقيف Œ 6ار ﬂدرات و 21مهاجرا
غ Òشسرعي
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى وخ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات
م - -ت - -ف- -رق- -ة ب- -ك- -ل م- -ن وه- -ران/ن.ع2.
وغرداية/ن.ع 4.وأام ال -ب-واق-ي/ن.ع،5.
أاوقف عناصسر الدرك الوطني سستة ()06
Œار ﬂدرات ضُس -ب -ط ل -دي -ه -م ()27,5
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج و()892
قرصس مهلوسس ‘ ،ح Úأاوقفوا بسسطيف

كانت بصصدد طرحها للتدإول بأاسصوإق حاسصي بحبح

حجز أاوراق نقدية مزورة وتوقيف مروجها با÷لفة
“ك - - -نت ع - - -ن - - -اصص - - -ر إلشص- - -رط- - -ة
إل-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن دإئ-رة حاسصي بحبح
ولية إ÷لفة ،من توقيف شصخصض ‘
إل -ع -ق -د إل -ث-الث م-ن ع-م-ره ،مسص-ب-وق
قضصائيا ،وبحوزته مبلغًا ماليًا مزورًإ
كان بصصدد طرحه للتدإول.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب
العملية جاءت على إاثر تلقي عناصسر
ذات الفرقة معلومات جد مؤوكدة ،مفادها
وجود شسخصس قادم من إاحدى الوليات
اÛاورة يحوز على أاوراق نقدية مزورة،

وهو بصسدد طرحها للتداول داخل السسوق
األسسبوعية Ãدينة حاسسي بحبح ،فور ذلك
” ترصسد –ركات اŸشستبه فيه إا ¤أان ”
ت-وق-ي-ف-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-وق األسسبوعية
لذات اŸدينة وبحوزته مبلغ ما‹ مزور
قدره 6مÓي Úسسنتيم من فئة  2000د ج ،
ب- -ع- -د اسس -ت -ف -اء إاج -راءات ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘
القضسية ،قدم اŸشستبه فيه أامام السسيد/
وك -ي -ل ا÷م -ه -وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة ح-اسس-ي
ب- -ح- -ب- -ح ،أاي- -ن ” إاي- -داع- -ه ره- -ن ا◊بسس
اŸؤوقت عن جناية تقليد وتزييف أاوراق
ن- -ق- -دي -ة ذات سس -ع -ر ق -ان -و ‘ Êالإق -ل -ي -م
ال -وط -ن -ي ،وج -ن -ح -ة ط -رح ن -ق -ود م -زي-ف-ة
للتداول.

 29°إ÷زإئر
 29°إ÷زإئر

أاربعة ( )04مهرب Úبحوزتهم ()229442
للعاب النارية .كما
وحدة من ﬂتلف ا أ
” توقيف ( )21مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات ﬂتلفة بغرداية/ن.ع.4.

 28°وهرإن

 27°وهرإن

إلثمن  10دج

17767

‘ عددها لشصهر أإكتوبر ›لة ““ إ÷يشض ““ تخصصصض حيزإ لصصرحها إ÷ديد

ه -ذا الصس-رح ق-ام ب-ت-دشس-ي-ن-ه
الفريق قايد صسالح نهاية الشسهر
اŸنصسرم بحضسور قائد الناحية
ال- - -عسس - -ك - -ري - -ة الو ¤ورؤوسس - -اء
ال- -دوائ- -ر ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ب- -وزارة
الدفاع الوطني حيث حرصس فيه
ال -ف -ري -ق ع -ل -ى اي Ó-ء ال -ع -ن -اي -ة
الكÈى لهذا الصسرح الهام ،حاثا
ال- -ط- -ل- -ب- -ة ع- -ل- -ى ب -ذل ا÷ه -ود
لتحصسيل علمي ونظري تطبيقي
ف -ع -ال ب -اإلضس -اف -ة ا ¤ا◊ف -اظ
ع- -ل -ى ه -ذا اŸكسسب ‘ سس -ي -اق
الرؤوية السسÎاتيجية الشساملة
لÓ- -تصس -ال ‘ م -ؤوسسسس -ة ا÷يشس
‘ ظ- - -ل ث- - -ورة اŸع- - -ل - -وم - -ات

إلفجر05.18................:
إلشصروق06.51..............:
إلظهر12.35.................:
إلعصصر15.٤8................:
إلمغرب18.17...............:
إلعشصـاء19.٤0.................:

28°

28°

france prix 1

شصباب بلوزدإد  1 – 0إ–اد إلعاصصمة

سسوسسطارة تنفرد بالوصسافة مؤوقتا وتغرق الشسباب
ع -اد ف -ري -ق إ–اد إل -ع -اصص -م -ة ب -ال -زإد
ك -ام  Ó-م -ن ت -ن -ق -ل -ه إ ¤م -ل -عب  20أإوت
ÿوضض إل -دإرب -ي إل -ع -اصص -م -ي إل-ث-ا Êل-ه
ع -ل -ى إل -ت -وإ‹ ضص -د إŸسص -تضص -ي-ف شص-ب-اب
بلوزدإد ،بعدما تغلب عليه بهدف وحيد
‘ إل- -ي- -وم إل- -ث -ا Êم -ن ›ري -ات إ÷ول -ة
لول ،فوز إنفرد
إلعاشصرة من إÎÙف إ أ
ب -ه أإب -ن -اء سص -وسص -ط -ارة Ãرك-ز إل-وصص-اف-ة
مؤوقتا برصصيد  19نقطة وبفارق ثÓث
نقاط عن إلرإئد شصبيبة إلقبائل ‘ ،حÚ
لح - -م - -ر
وإصص- - -ل أإصص- - -ح- - -اب إل- - -ل - -ون Úإ أ
لبيضض إلغرق.
وإ أ

ﬁمد فوزي بقاصض
بداية اŸواجهة سسادها الÎقب من ا÷انبÚ
م-ع سس-ي-ط-رة ط-ف-ي-ف-ة ل-ل-م-ح-ل-ي ،Úو ⁄نشس-اهد
اللقطة األو ¤إا ¤غاية حلول (د )20حيث
اسسÎجع ““سسيديبي““ الكرة ‘ الوسسط ،يفتح
ناحية زميله ““تريكات““  ،األخ Òيتوغل على
ا÷ه- -ة ال- -يسس- -رى Ãف- -رده ي- -دخ- -ل م- -ن -ط -ق -ة
العملياتÁ ،رر ناحية زميله ““شستال““ اŸتحرر
من الرقابة ،يقذف بقوة وكرته “ر عالية
بقليل على القائم العلوي.
الرد جاء من ““سسعيود““ ‘ (د ،)28ح Úنفذ
ﬂالفة من حوا‹  30مÎا““ ،بن يحي““  ⁄يكن
ينتظر الكرة التي خادعته ،تضسرب ‘ رجله
وتخرج إا ¤ضسربة مرمى.
أاربع دقائق بعد ذلك ““شستال““ يسسÎجع كرة
يلعبها ثÓثية بينه وب Úالثنائي (بالغ وجرار)،
األخ Òيقذف بقوة وكرته يحولها ا◊ارسس
““زم-ام-وشس““ إا ¤ال-رك-ن-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ي-أات-ي م-ن-ه-ا
ا÷دي -د ،ضس -غ -ط الشس -ب -اب ت -واصس-ل و«شس-ت-ال““
الذي كان أاحسسن عنصسر من جانب الشسباب،
يقدم كرة على طبق ناحية ““حايسس““ ،األخÒ
ي -ت -وغ -ل وي -خ -ط -أا ال -ت -م -ري -ر داخ -ل م -ن -ط-ق-ة
ال-ع-م-ل-ي-ات ،وه-ي ال-ك-رة ال-ت-ي –ولت ل-ه-ج-مة
معاكسسة ،بعد “ريرات قصسÒة وسسريعة ،الكرة
تصس -ل ال -ظ -ه Òاأليسس-ر ““شس-ري-ف-ي““ ‘ وضس-ع-ي-ة
مناسسبة يوزع ناحية الرؤووسس ““يايا““ يرتقي فوق
ا÷م-ي-ع وي-ف-ت-ح ب-اب ال-تسس-ج-ي-ل ،وسس-ط فرحة
عارمة من أانصسار اإل–اد الذين تنقلوا بقوة
إا 20 ¤أاوت.
رد أاصسحاب األرضس ،جاء سسريعا حيث و‘
(د““ )40شس -ت -ال““ ي -ت -ل -ق -ى ك -رة داخ -ل م -ن-ط-ق-ة

كاريكات /ÒعنÎ

العمليات Áرر بالعقب لـ ““بالغ““ بدوره Áرر
ع -رضس -ي -ة لـ ““ج -رار““ األخ Òك -م-ا ج-اءت ع-ل-ى
الطائر ،يقذف بقوة وكرته جانبت اإلطار،
لتكون آاخر فرصسة تذكر ‘ اŸرحلة األو.¤
الشسوط الثا ،Êسسادته الفرصس الضسائعة من
ا÷ان -ب ،Úف-ف-ي (د““ )51ب -ال-غ““ ي-ت-ل-ق-ى ك-رة ‘
العمق وجها لوجه مع ““زماموشس““ يقذف بقوة
واألخ Òب -ق -بضس-ة ال-ي-دي-ن ي-ب-ع-د اÿط-ورة‘ ،
(د““ )57بن يحي““ ينفذ ﬂالفة مباشسرة من
ح- -وا‹  25مÎا ،وك -رت-ه ت-رت-ط-م ب-ال-ع-ارضس-ة
األف -ق -ي -ة وت -خ -رج ،ث Ó-ث دق -ائ -ق ب -ع -د ذلك،
ال -ب-ل-وزدادي-ون ي-ت-حصس-ل-ون ع-ل-ى رك-ن-ي-ة ،تصس-ل
““نسساخ““ يحضسر كرة جميلة لـ ““سساŸي““ يقذف
بقوة ،كرته تضسرب ‘ الدفاع وتخرج للركنية،
تنفذ سسريعة Œد رأاسس ““بالغ““ يرتقي فوق
ا÷ميع لكن يضسعها خارج اإلطار.
‘ (د““ )67سسعيود““ ينفذ ﬂالفة يضسعها ‘
رجل ““ﬁيوصس““ واألخ Òيتف ‘ وضسعها خارج
اإلط- -ار ،ضس- -غ- -ط اإل–اد ت -واصس -ل و‘ (د)74
““كودري““ يسسÎجع كرة ‘ الوسسط يحولها اإ¤
هجمة معاكسسة خاطفة““ ،سسعيود““ يحضسر كرة
لـ ““مزيان““ األخ Òيتوغل يقذف ويسسكنها ‘
شسباك ““مزيان““ لكن حكم التماسس يرفع الراية
م-ع-ل-ن-ا ع-ن تسس-ل-ل ،وسس-ط اح-ت-ج-اج-ات لعبي
اإل–اد ،و ⁄يتوقف اŸد الهجومي لرفقاء
““زماموشس““ ،حيث –صسلوا على ﬂالفة تو¤
ت -ن -ف -ي -ذه -ا ““ب -ن ي -ح -ي““ وا◊ارسس ي -خ -رج-ه-ا
بأاعجوبة إا ¤الركنية.
‘ (د““ )85بالغ““ يتلقى كرة على طبق من
ركنية ““نسساخ““ يضسرب برأاسسية قوية يعيدها
ال -دف -اع Œد ““سس -اŸي““ ع-ل-ى ال-ط-ائ-ر يضس-رب
و«زم-ام-وشس““ ي-تصس-دى ب-ق-بضس-ة ال-ي-دي-ن ،الكرة
تعود لبالغ لكن األخ Òيفشسل ‘ ترجمتها اإ¤
هدف التعادل وسسط حÒة ا÷مهور ،ضسغط
الشسباب يتواصسل و«سسيديبي““ يتلقى كرة جميلة
من ركنية يقذف بقوة يعيدها من على اÿط،
الكرة تعود لنسساخ يحاول Ãقصسية لكن كرته
جانبت القائم ،لينتهي اللقاء بفوز اإل–اد.
Óشسارة ،عرفت نهاية اللقاء مشساجرات بÚ
ل إ
أانصسار الشسباب وعناصسر األمن الوطني الذين
منعوهم من القÎاب من أانصسار اإل–اد ،وهو
م -ا ا‚ر ع -ن -ه إاصس -اب -ة شس-رط-ي ب-ج-روح ع-ل-ى
مسس -ت -وى ال -رأاسس ،أاف -ع -ال ق -د Œع -ل الشس-ب-اب
يعاقب باللعب دون جمهور ›ددا ،وهو األمر
الذي لن يخدم الفريق

