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إامضساء عقد إا‚از متاحف
مسستقبلية

ت- -ن- -ظ- -م ال- -راب -ط -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لطلبة
ا÷زائري،Ú
اليوم ،ا÷امعة
الصس - -ي- -ف- -ي- -ة ‘
ت- -ن- -ظ- -م ال- -ل- -ج- -ن- -ة ا’أوŸب -ي -ة
طبعتها
وال -ري -اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ي-وم
العشسرين –ت
 15اأوت ا÷اري ،حفل تقدË
شس -ع-ار« :ط-الب
مشس -روع واإمضس -اء ع -ق-د اإ‚از
متفطن
م- - -ت - -اح - -ف مسس - -ت - -ق - -ب - -ل - -ي - -ة
لتحديات
واأك-ادÁي-ة اأوŸب-ي-ة ،ب-جوار
الواقع...
قاعة حرشسة ،وذلك بفندق الهيلتون قاعة
مسس-ت-ق-ل ب-راأي-ه...
«ال-ه-ق-ار» ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 09 : 30
م -داف -ع ع -ن وح -دت-ه
صسباحا.
وت - - - -اري - - - -خ- - - -ه» ،وذلك
ب -ق -اع -ة اÙاضس-رات ب-ك-ل-ي-ة
ع- -ل- -وم ال- -ط -ب -ي -ع -ة وا◊ي -اة
ب-ج-ام-ع-ة «اأب-وب-ك-ر ب-ل-قايد»
ب- -ت -ل -مسس -ان ،اب -ت -داء م -ن
ا ل س س - - - - - - - -ا ع - - - - - - - -ة 1 0 : 0 0
صسباحا.

مسسرح قاŸة يفتح
أابوابه للجمهور

توقيف مسسبوقÚ
قضسائيا اختصسا ‘
سسرقة السسيارات
بسسكيكدة

ي- -ق- -دم اŸسس- -رح ا÷ه- -وي ق -اŸة ،ع -رضس -ا
مسس- -رح -ي -ا –ت ع -ن -وان« :ا◊ب
وال - - - - - - -روح» ،وذلك ي- - - - - - -وم
ال- - -ث Ó- -ث - -اء 11
اأوت
ا÷اري ،اب-ت-داء م-ن
السساعة
السسادسسة
مسساء.

بن حبيلسس تسستقبل رئيسس
الهÓل األحمر الصسحراوي

‘ اإط- -ار نشس- -اط- -ات- -ه ال- -تضس -ام -ن -ي -ة م -ع
الشس-عب الصس-ح-راوي ،تسس-ت-ق-ب-ل رئيسسة
الهÓل ا’أحمر ا÷زائري ،سسعيدة بن
حبيلسس ،اليوم ،رئيسس الهÓل ا’أحمر
الصس -ح -راوي ي -ح -ي ب -وه -وب -ن -ي ،وذلك ب -اŸق-ر اŸرك-زي بشس-ارع
ﬁمد اÿامسس ،ابتداء من السساعة  10 : 30صسباحا.

القافلة اإلعÓمية لقطاع العمل –ط بالشسلف
وتيزي وزو

يشس - - -رف وزي - - -ر الشس - - -وؤون
ال-دي-ن-ي-ة وا’أوق-اف ﬁمد
عيسسى ،اليوم ،على مراسسم
اخ- -ت- -ت- -ام اŸوسس- -م ال- -ث- -ق -ا‘
 2015-201٤وذلك ب-قصس-ر
الثقافة ابتداء من السساعة
 09 : 30صسباحا.
وسس -ي -ع -رف ال-ل-ق-اء ت-ق-دË
م- - - -داخ- - - -ل- - - -ة ل - - -ل - - -م - - -وؤرخ
ا÷زائ- -ري ،ن- -اصس -ر ال -دي -ن
سس- -ع- -ي- -دو ،Êك- -م- -ا سس- -ي- -ت -م
ت - - -ك- - -ر Ëب- - -عضس وسس- - -ائ- - -ل
ا’إعÓ- - -م وال - -ف - -ائ - -زي - -ن ‘
مسسابقة «حادي ا’أرواح».

–ط القافلة ا’إعÓمية حول نشساطات قطاع العمل والتشسغيل
والضسمان ا’جتماعي ،خÓل الفÎة من  09اإ 10 ¤اأوت 2015
ب-و’ي-ت-ي ت-ي-زي وزو والشس-ل-ف ،وذلك وف-ق الÈن-ام-ج ال-ت-ا‹:
و’ي -ة ت -ي -زي وزو Ãي -ن -اء م -دي -ن -ة ت -ي -ق -زي -رت ،م-ن 10 : 00
صسباحا اإ 22 : 00 ¤ليÓ؛ وبو’ية الشسلف بوسسط مدينة بني
حوى ،ومارينا مدينة التنسس ‘ ،نفسس التوقيت.

حملة واسسعة لتنظيف
الشسواطئ بوهران

 35حرفيا سسيعرضسون
منتجاتهم Ãوقع للة سستي

سسيعرضس ما ’ يقل عن  35حرفيا
من و’ية اأدرار ،منتجاتهم من 10
اإ 15 ¤اأوت ا÷اري ب - - - -اŸوق- - - -ع
السس-ي-اح-ي «’ل-ة سس-ت-ي» ب-ت-ل-مسسان،
ب- -حسسب م -ا ع -ل -م ،اأمسس ،ل -دى م -دي -ر غ -رف -ة ا◊رف والصس -ن -اع -ة
ال-ت-ق-ليدية لتلمسسان .وسس-ي-ع-رضس ح-رف-ي-و اأدرار ب-هذه اŸناسسبة،
منتجات جلدية وحلّياً واأوا Êفخارية واألبسسة تقليدية وغÒها
من اŸنتجات ا’أخرى تشستهر بها هذه الو’ية من جنوب البÓد،
كما اأوضسح جي ‹Óحميطوشس.

سس-ت-ك-تسس-ي شس-واط-ئ ب-وهران حلة جديدة
“كنت فصسيلة مكافحة تهريب
ب-ع-د ح-م-ل-ة ال-ن-ظ-اف-ة واسس-ع-ة ال-ن-طاق التي
وسسرقة السسيارات باأمن و’ية سسكيكدة،
ان-ط-ل-قت ،أامسسÃ ،ب-ادرة م-ن ÷ن-ة الصس-ح-ة
من توقيف شسخصس ÚخطÒين يبلغان من
وال -ن -ظ -اف -ة وال -ب -ي -ئ -ة ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع -ب-ي
العمر  29و 38سسنة ،مسسبوق Úقضسائيا،
ال - - -و’ئ - - -ي ،وذلك ت - - -زام- - -ن- - -ا م- - -ع م- - -وسس- - -م
اختصسا ‘ سسرقة اŸركبات.
ا’صسطياف.
تعود حيثيات القضسية ،عندما تلقت
وك- -انت ب- -داي- -ة ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ،ال -ت -ي
مصسالح الشسرطة خÓل شسهري نوفمÈ
سس-ت-ت-واصس-ل إا ¤غ-اية  6سس-بتم Èالقادم،
وديسسم Èمن سسنة  201٤شسكاوى تقدم بها
بشس - -اط - -ئ «سس- -ان روك» ،ال- -واق- -ع ب- -عÚ
خمسسة مواطن Úمفادها ،تعرضس مركباتهم
الÎك ،ح- - -يث “ت Œن- - -ي - -د  20ع -ام  ‘ Ó-إاط -ار ب -رن-ام-ج
للسسرقة من مكان توقفها اأمام مقار سسكناهم بكل
«ا÷زائ -ر ال-ب-يضس-اء» Ÿدي-ري-ة ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي،
من حي عيسسى بوكرمة ،حي صسالح بوالكروة ،حي
فضس  Ó-ع-ن ع-دة ج-م-ع-ي-ات م-ه-ت-م-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة،
سسيدي اأحمد ،حي بويعلى واÿامسسة من مدينة
يضسيف رئيسس اللجنة اŸذكورة ،بن
عزابة من طرف ›هو‹،ن ا’أو ¤من نوع «رونو
خلفة بلخ.Ò
سسامبول» واأربعة من نوع «رونو كليو كومبيسس» ،وعليه ”
فتح –قيق ‘ القضسايا.
فصسيلة مكافحة تهريب وسسرقة السسيارات باŸصسلحة الو’ئية للشسرطة القضسائية
قامت بتكثيف ا’أبحاث والتحريات ،با’عتماد على تقنيات حديثة وبفضسل حنكة
توفيت ،نهاية ا’أسسبوع ،طفلة ‘ الرابعة من العمر غرقا بوادي حمام ملوان،
عناصسرها وخÈتهم ‘ مثل هذه القضسايا ” ،تشسخيصس مشستبه به خط Òتب Úاأنه من
شسرق البليدة ،مسسجلة بذلك ثا Êوفاة با’أودية ا÷ارية ‘ البليدة.
يقف وراء سسرقة السسيارات باŸدينة ،رفقة اأشسخاصس اآخرين اأودعوا ا◊بسس ‘ قضسايا
وكشسفت اŸعلومات اŸتوفرة لدى «الشسعب» ،اأن اأهل الضسحية  ⁄ينتبهوا ’بنتهم
سسابقة .كما كشسفت التحريات عÓقته اŸشسبوهة مع شسخصس يقيم Ãدينة سسكيكدة
ويعمل كهربائي السسيارات ،اأين يقومون بتنفيذ عمليات السسرقة و–ويلها اإ ¤مدن
تغرق ‘ مياه الوادي ا÷ارية ،حيث تب Úاأنها وقعت ‘ حفرة فاجاأتها واأصسابت
›اورة لوضسعها –ت تصسرف اأشسخاصس اآخرين هنالك.
الضسحية بصسدمة خوف ،اأدت بها اإ ¤شسرب كميات من اŸاء ،حيث جاء تدخل بعضس
بتكثيف ا’أبحاث ” ،تشسخيصس هذين الشسخصس Úمن طرف عناصسر اŸصسلحة اأين ”
اŸصسطاف Úوعائلتها متاأخرا ⁄ ،ينفع ‘ تقد Ëا’إسسعافات ا’أولية ’إنقاذها من
ترصسد اŸشستبه بهما ،ليتم توقيف اŸشستبه به ا’أول وبحوزته سسÓحا اأبيضَس ﬁظورا
دائرة اÿطر.
«اأين حرر بشساأنه اإجراء منفصسل موضسوعه حمل سسÓح اأبيضس ﬁظور دون مÈر
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأنها الضسحية الثانية التي تلقى حتفها غرقا ‘ مياه ا’أودية
شسرعي» ،كما ” توقيف شسريكه الثا ÊخÓل نفسس اليوم.
ا÷ارية بالبليدة ‘ ظرف  ⁄يتعد الشسهر تقريبا ،فيما ” اإنقاذ باأعجوبة ضسحية
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأن اŸشستبه به ا’أول حرر بشساأنه كذلك اإجراء قضسائي منفصسل
ثالثة من غرق ﬁقق.
ثالث بخصسوصس قضسية السسرقة مبلغ ما‹ من سسيارة زميله الذي نزل لشسراء بعضس
ا◊اجيات ،اأين تفطن لوجود مبلغ ما‹ يقدر بـ 1٤مليون سسنتيم على مسستوى
الصسندوق اÿلفي للسسيارة.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـاة طفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة غرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادي
حم ـ ـ ـام ملـ ـ ـ ـوان ‘ البلي ـ ـ ـدة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
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ترأإسش إليوم إلوطني للجزإئر ‘ إŸعرضش إلعاŸي ÃيÓنو

فروخي :وفرة اŸنتجات الغذائية ‘ صضلب السضياسضة الفÓحية ا÷زائرية
طابع إ÷فاف يفرضش مضساعفة إ÷هود لتغطية إلحتياجات إلغذإئية للسسكان
أإكد وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصسيد إلبحري سسيد أإحمد فروخي ،أإمسشÃ ،يÓنو ،إيطاليا ،أإن مسسأالة
لمن إلغذإئي.
وفرة إŸنتجات إلغذإئية تأاتي ‘ صسلب إلسسياسسة إلفÓحية للجزإئر وإلتي تهدف أإسساسسا إ ¤تعزيز إ أ

خ Ó-ل اإح -ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-زائ-ر
Ãناسصبة اŸعرضض العاŸي اŸقام Ãدينة
ميÓنو (شصمال اإيطاليا) ،اأشصار فروخي اإ¤
اأن «مسصاألة وفرة اŸنتجات الغذائية قد ”
التكفل بها ‘ اإطار سصياسصة وطنية لتنمية
الفÓحة والغابات والصصيد البحري والتي
ي -ج -ري ت -ن -ف -ي -ذه -ا ب -ت -وج -ي -ه م -ن رئ -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وترمي هذه السصياسصة اإ« ¤تعزيز ا’أمن
ال-غ-ذائ-ي ل-ل-بÓ-د وت-رق-ي-ة تنمية اقتصصادية
م-نسص-ج-م-ة ع Èج-م-ي-ع اŸن-اط-ق الفÓحية
من اأجل اŸسصاهمة ‘ التنمية ا’قتصصادية
وتنويع الصصادرات» ،يضصيف الوزير.
ولفت فروخي ‘ هذا ا’إطار ،اإ ¤اأن
السصلطات العمومية “نح «اأولوية قصصوى»
لتطوير طرق ا’إنتاج اŸسصتدام من اأجل
ت -غ -ط-ي-ة ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ل-لسص-ك-ان
مسصتقب ،Óبالنظر اإ ¤ا’آثار التي تخلفها
التغيّرات اŸناخية على اŸوارد البشصرية
وبالتا‹ على ا’أمن الغذائي».
«وسص - -م- -حت ›ه- -ودات ب- -عث ا’إن- -ت- -اج
ال-فÓ-ح-ي ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،بضص-م-ان نسص-بة
ت-غ-ط-ي-ة م-ع-تÈة ◊اج-ي-ات-ن-ا ال-غ-ذائ-ي-ة من
خÓل ا’إنتاج الوطني» ،كما قال الوزير
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل-ق-اء ،ال-ذي ج-رى ب-حضص-ور
‡ث- -ل- -ي ع- -دة دول تشص- -ارك ‘ اŸع- -رضض
العاŸي ŸيÓنو.
وب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-وزي-ر ،ف-اإن ال-طابع ا÷اف
وشصبه ا÷اف الذي Áيز مناخ ا÷زائر،
«يفرضض علينا مضصاعفة ا÷هود من اأجل
مÓءمة القطاع الفÓحي وسصكان ا’أرياف،
ال- -ذي- -ن ي- -ح- -ظ- -ون ب- -اه- -ت- -م- -ام ك- -ب Òم -ن
السصلطات ،مع هذا الواقع».
وب- -خصص- -وصض شص -ع -ار م -ع -رضض م -ي Ó-ن -و

 ،2015الذي يحمل عنوان« :تغذية الكوكب
طاقة من اأجل ا◊ياة» ،اأكد فروخي اأن
هذا الشصعار يلخصض الطموح من اأجل رفع
–دي وفرة الغذاء.
وبذات اŸناسصبة ،نّوه فروخي اإ ¤اأن
هذا ا◊دث الدو‹ يعد فرصصة مناسصبة
لتذك ÒاÛتمع الدو‹ بواجبه Œاه مئات
اÓŸي Úم -ن ا’أشص -خ -اصض ال -ذي -ن ي-ع-ان-ون
ا÷وع وسصوء التغذية ع Èالعا.⁄
واأكد ‘ هذا الشصاأن قائ« :Óاإنه يتوجب
ع -ل -ي -ن -ا اأن ن -ن -ت -ج ك -م-ي-ات واف-رة وبصص-ف-ة
مسص- -ت- -دام- -ة ،اأي اأن ن -حÎم ا’أرضض ال -ت -ي
ت- -غ- -ذي- -ن -ا .و‘ ال -وقت ن -فسص -ه ع -ل -ي -ن -ا اأن
نسصتهلك بشصكل مغاير اأي بدون اإفراط اأو
اإسصراف».

ارتياح لنوعية العÓقات
ب Úا÷زائر واإيطاليا
من جهة اأخرى اأشصار الوزير اإ ¤التعاون
ا’قتصصادي ا÷زائري  -ا’إيطا‹ ،حيث
اأعرب عن ارتياحه Ÿسصاهمة اŸوؤسصسصات
ا’إيطالية ‘ تطوير العديد من القطاعات
ب-ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى غ-رار ال-ط-اق-ة وا’أشص-غ-ال
العمومية والنقل والبناء.
و’حظ فروخي ‘ هذا ا’إطار ،اأن كÓ
البلدين قد نسصجا عÓقات تعاون وثيقة ‘
›ال الفÓحة والصصناعات الغذائية من
خ Ó-ل ث Ó-ث -ة مشص -اري -ع ،ت -ت-م-ث-ل ‘ ن-ظ-ام
ال- -تسص- -ي ÒاŸن- -دم -ج ل Ó-إع Ó-م ال -ف Ó-ح -ي
وال- -ري- -ف- -ي واإع- -داد شص -ه -ادات ال -ن -ب -ات -ات
ل -ت -حسص Úزراع -ة ال -ف -واك -ه ب-ا÷زائ-ر ،اإ¤
جانب تطوير شصعبة ا◊ليب وا’أجبان.
ترتبط ا÷زائر واإيطاليا اأيضصا بثÓث

م-ذك-رات ت-ف-اه-م “سض ال-فÓ-ح-ة وح-م-اية
ال- -ن- -ب- -ات -ات وا◊ج -ر ال -ن -ب -ات -ي والصص -ح -ة
ا◊يوانية وكذا ا’أمن الصصحي للحيوانات،
بحسصب ما ذكر به فروخي.
من جهته وصصف نائب الوزير ا’إيطا‹
ل- -ل -ف Ó-ح -ة ،اأن -دري -ا اأول -ي -فÒو ،ال -رواب -ط
ال - -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة ‘ اÛا’ت السص - -ي- -اسص- -ي- -ة
وا’قتصصادية بـ «اŸتينة» ،موؤكدا اأنه على
البلدين العمل من اأجل تعزيز تعاونهما
«ب- -ه- -دف ت- -رق- -ي- -ة اŸب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة
واŸسصاهمة ‘ تعزيز السصلم وا’أمن عÈ
العا.»⁄
واأضص -اف اŸسص-وؤول ا’إي-ط-ا‹« ،ي-ت-وجب
علينا اأن نواجه معا رهانات وفرة الغذاء
ع Èال-ع-ا ⁄وك-ذا ت-ق-ل-يصض ال-ف-ق-ر ،خ-اصص-ة
ب -اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة» ،ح -يث ذك -ر ب -ه -ذا
اÿصص- -وصض اأن ا÷زائ- -ر ك -انت ضص -م -ن 38
بلدا ع Èالعا“ ،⁄كنت من –قيق هدف
اإب -ع -اد خ -ط-ر ا÷وع ق-ب-ل  ‘ 2015اإط -ار
اأهداف ا’ألفية للتنمية.
و‘ اإطار اإحياء اليوم الوطني للجزائر
Ãعرضض ميÓنو  ،2015زار فروخي ا÷ناح
ال- -وط- -ن- -ي Ãع- -ي- -ة ع- -دد م- -ن اŸسص- -وؤولÚ
ا÷زائري Úوا’إيطالي.Ú
و“ي-ز ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-زائر بتنظيم
عدة تظاهرات تعكسض ثراء وتنوع الثقافة
ا÷زائ -ري -ة ،ح -يث تضص -م -ن ب -رن -ام-ج ه-ذا
ا◊دث حف Óموسصيقيا اأندلسصيا ،اإضصافة
اإ ¤معرضض للطوابع الÈيدية.
ل Ó-إشص -ارة ،يÎب -ع ج -ن -اح ا÷زائ -ر ع-ل-ى
مسص-اح-ة اإج-م-ال-ي-ة تقدر بـ  750م Îم-رب-ع
ويقÎح على زواره الذين قدموا من اأكÌ
من  150دولة ،عدة طبوع للبلد ترتبط
اأسصاسصا بالÎاث والسصياحة والطبخ.

Ãشساركة ﬁام ،Úقضساة وإطارإت من عدة هيئات

اإ’جراءات ا÷زائية موضضوع يوم دراسضي قريبا بوهران
ي -ج -ري إل-ت-حضس Òب-وه-رإن ل-ت-ن-ظ-ي-م ي-وم
درإسس - -ي ح- -ول إل- -تشس- -ري- -ع إ÷دي- -د ‘ ›ال
لجرإءإت إ÷زإئية ،بحسسب ما علم ،أإمسش،
إ إ
لدى نقيب إÙام Úلوهرإن.
ويهدف هذا اللقاء ،الذي يتزامن مع الدخول
الرسصمي Ÿنظمة اÙام Úلوهران (أاكتوبر) ،إا¤
تسصليط الضصوء على التداب Òا÷ديدة التي تضصمنها
نصض القانون ا÷ديد ،كما أاوضصح اأ’سصتاذ الهواري
وهرا ‘ Êبيان تسصلمت «وأاج» نسصخة منه.
من ب Úالتداب Òا÷ديدة التي أادرجت ‘ هذا
اإ’طار ،أاشصار نقيب اÙام Úإا ¤حضصور اÙامي

Ÿسص -اع -دة م -وك-ل-ه اŸوق-وف –ت ال-ن-ظ-ر وإادخ-ال
إاجراء اŸثول الفوري للمتهم ‘ ا÷لسصة ا÷زائية.
ك - - -م - - -ا ” إادراج ‘ اÛال ا÷زائ - - -ي أايضص- - -ا،
ال -وسص -اط -ة ال -ت -ي سص -ب-ق وأان تضص-م-ن-ت-ه-ا اإ’ج-راءات
اŸدنية ،بحسصب نفسض اŸصصدر ،الذي أاشصار إا¤
إاجراءات جديدة أاخرى مثل تلك اŸتعلقة بحمل
سصوار إالكÎو ‘ Êبعضض حا’ت اإ’فراج اŸشصروط.
وق -د وج -هت م-ن-ظ-م-ة اÙام Úل-وه-ران دع-وة
باŸناسصبة ،إا ¤العديد من نظرائها الشصركاء ‘
إاطار بروتوكو’ت التوأامة واتفاقيات أاخرى.
وأاب -رز اأ’سص -ت -اذ وه -را ،Êأان ضص -ي -وف ع -اصص -م-ة

ال -غ-رب ا÷زائ-ري ،سص-ي-ع-رضص-ون Œرب-ت-ه-م ‘ ه-ذا
اÛال ،ب -اع -ت -ب -ار أان إاج -راءات ‡اث-ل-ة ت-ط-ب-ق ‘
بلدان من ضصفتي البحر اأ’بيضض اŸتوسصط.
وسصيعرف هذا اليوم الدراسصي أايضصا ،مشصاركة
ﬁام Úوقضص- - - -اة ل- - - -دى ›لسض قضص - - -اء وه - - -ران
وإاط- -ارات م- -ن ال- -ه- -ي- -ئ- -ات اأ’م- -ن- -ي- -ة وا÷ب- -ائ- -ي -ة
وا÷مركية.
وي -ك -تسص -ي ال -ل -ق -اء أاه -م-ي-ة كÈى ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
التكويني ،كما أاشصار إاليه نقيب اÙام ،Úمذكرا
بأان نصض القانون ا÷ديد يحدد آاجا’ً أاقصصاها سصتة
أاشصهر لتطبيق بعضض تدابÒه.

دعا إ ¤إسستشسارة إıتصس ‘ Úدإء إلسسكري ،إلدكتور سسم Òعويشش:

الضضمان ا’جتماعي مطالب بدراسضة حالة اŸريضض قبل –ديد كمية وكيفية تعويضض شضرائط قياسض نسضبة السضكر ‘ الدم
دعا إلدكتور سسم Òعويششﬂ ،تصش
‘ دإء إلسسكري باŸؤوسسسسة إلسستشسفائية
إ÷ام- -ع- -ي- -ة مصس- -ط- -ف- -ى ب -اشس -ا (إ÷زإئ -ر
إل-ع-اصس-م-ة) ،إلصس-ن-دوق إلوطني للضسمان
إلج -ت-م-اع-ي إ ¤ضس-رورة درإسس-ة ح-ال-ة
إŸريضش ب - -دإء إلسس - -ك- -ري ق- -ب- -ل –دي- -د
إلكمية وإلكيفية إلتي يتم بها تعويضش
شسرإئط قياسش نسسبة إلسسكر ‘ إلدم.
وعّبر الدكتور عويشض ‘ تصصريح لـ «واج»،
أامسض ،عن «رفضصه القاطع» لقرار –ديد علبة
واحدة تتكون من  50شصريطا لقياسض نسصبة
السصكر ‘ الدم من طرف صصندوق الضصمان
ا’جتماعي ،مؤوكدا أان بعضض حا’ت اŸصصابÚ
بداء السصكري الذين يعانون من عجز كلوي

ويتناولون دواء سصولفاميد  -على سصبيل اŸثال
 تسصتدعي اسصتعمال ما ب 3 Úو 4شصرائطي -وم -ي -ا ل -ق -ي -اسض نسص -ب -ة السص -ك-ر ‘ ال-دم‡ ،ا
يسصتلزم  -مثلما قال  -ما ب 270 Úو360
شصريط كل ثÓثة أاشصهر.
واعت ‘ Èهذا الصصدد ،أان الطريقة التي
حدد بها صصندوق الضصمان ا’جتماعي عدد
الشصرائط ( 50شصريطا كل ثÓثة أاشصهر) «’
تخدم» هذه الفئة من اŸصصاب ،Úداعيا إا¤
ضصرورة اسصتشصارة اıتصص ‘ Úداء السصكري
ل -وضص -ع ﬂط -ط ع Ó-ج ي -ت Ó-ءم م -ع ح-ال-ة ك-ل
مريضض.
ورغم أان صصندوق الضصمان ا’جتماعي قد
ب -رر ت -ط -ب -ي -ق ه -ذا ال -ق -رار ب -ك -ون -ه ي -ت -مشص-ى

وتوصصيات اŸنظمة العاŸية للصصحة ،اŸتعلقة
بتحديد كمية اسصتعمال شصرائط قياسض نسصبة
السصكر ‘ الدم ،فإان النقابة الوطنية للوكا’ت
الصص -ي -د’ن -ي -ة ت -رى ب-أان ع-دد الشص-رائ-ط ال-ت-ي
حددها الصصندوق «غ Òكاف» ،مطالبة برفع
هذا العدد إا ¤علبت Úأاو ثÓث لكل  90يوما.
ي -ذك-ر ،أان ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا ك-ل م-ن
الصصندوق الوطني للضصمان ا’جتماعي للعمال
اأ’ج -راء والصص -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ع -م -ال غÒ
اأ’جراء ،إا ¤الوكا’ت الصصيد’نية تنصض على
اسصتفادة اŸصصاب Úبداء السصكري من الصصنف
 2وال-ذي-ن ي-ت-ن-اول-ون ح-ب-وب ال-عÓ-ج وح-التهم
مسص -ت -ق-رة ،م-ن ع-ل-ب-ة واح-دة –ت-وي ع-ل-ى 50
شصريطا كل  90يوما.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إحياء إلذكرى  54لسستشسهاد إ÷ي ‹Óبونعامة

زيتو :Êتخليد مآاثر رموز الثورة ’سضتلهام الع Èوالقيم
أإح-يت إل-ولي-ة إل-ت-اري-خ-ي-ة إل-رإبعة،
أإمسش ،بالبليدة ،إلذكرى  54لسستشسهاد
ق -ائ -ده -ا إ÷ي  ‹Ó-ب -ون-ع-ام-ة ،حضس-ره-ا
ج - -م - -ع غ- -ف Òم- -ن إÛاه- -دي- -ن وأإب- -ن- -اء
إلشس - - - -ه - - - -دإء وإŸوإط- - - -ن ،Úإ ¤ج- - - -انب
إلسسلطات إÙلية.
ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ،أاك -د وزي -ر اÛاه-دي-ن
الطيب زيتو ‘ ،Êرسصالة بعث بها للحاضصرين
وقرأاها نيابة عنه ‡ثله السصيد خالد دهان،
«إاننا نقف اليوم ‘ ذكرى اسصتشصهاد بطل من
أاب -ط -ال ا÷زائ -ر ،ب-ط-ل م-ن ق-لب ال-ونشص-ريسض
منبع البطولة والتضصحية والفداء ،إانه البطل
ا÷ي ‹Ó-ب-ون-ع-ام-ة اŸع-روف ب-اسص-م-ه ال-ثوري
(سص- -ي ﬁم- -د) صص- -احب ال- -ن- -ظ- -رة ال- -ث- -اق -ب -ة
واŸقومات الشصخصصية القوية التي جعلت منه
قائدا مثاليا للو’ية الرابعة التاريخية».
ل -ق -د خ -اضض ال -ب -ط-ل ال-رم-ز  -ي-ق-ول وزي-ر
اÛاهدين  -غمار اŸواجهة وقاد عمليات
عسصكرية كللت بالنجاح وخلد اسصمه بحروف
من ذهب ‘ مسصÒة الثورة التحريرية .وهو
الرجل الذي قال ذات يوم ،إانه «ليسض القائد
من يقوم بعمل بطو‹ فقط ،بل عليه أان يكون
رجا’ يقنعهم ويحبهم ويجعلهم يحبونه».
وأاشصار الوزير ‘ رسصالته ،إا ¤أان «تخليد
مآاثر هذا الرمز يتوخى من ورائها اسصتحضصار
القيم واŸثل العليا التي ناضصل من أاجلها هو
ورف- -اق درب- -ه واسص- -ت- -ذك- -ار اŸسصÒة ا◊اف -ل -ة
ب -ال -ب -ط -و’ت واأ’›اد ل-نسص-ت-ل-ه-م م-ن-ه-ا شص-ي-م
ال- -تضص- -ح- -ي -ة واإ’ب -اء ‘ سص -ب -ي -ل ه -ذا ال -وط -ن
اŸفدى .ولتبقى ذكرى الشصهداء واÛاهدين
راسصخة ‘ أاذهان اأ’جيال الصصاعدة جي Óبعد
جيل ’سصتلهام الع Èوالقيم واŸعا Êالسصامية
م -ن مسصÒات -ه -م ال -ط -اف-ح-ة ب-ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة
السصامية».
بدوره أاوضصح رئيسض مؤوسصسصة ذاكرة الو’ية
الرابعة التاريخية ،العقيد يوسصف اÿطيب -
اŸدعو سصي حسصان قائد الو’ية التاريخية
الرابعة  -بكلمة أابرز فيها اŸسصÒة النضصالية
للشصهيد بونعامة ا÷ي ‹Óوالدور العسصكري
والسصياسصي الذي قام به إابان ثورة التحرير مع
سصرد بعضض البطو’ت واŸعارك الناجحة التي
قادها ضصد قوات جيشض ا’حتÓل الفرنسصي.
ا÷دير بالذكر ،أان ا÷ي ‹Óبونعامة (سصي
ﬁمد) ولد ‘ أابريل  1926بدوار بني هندل
‘ ق- -لب ال- -ونشص- -ريسض ،إال- -ت- -ح- -ق ب- -اŸدرسص- -ة
ا’بتدائية ثم توجه ‘ سصنّ مبكرة ا ¤ا◊ياة
العملية حيث عمل Ãنجم لكي يعيل أاسصرته
الفقÒة.

وقد التحق بصصفوف الثورة التحريرية بعد
اند’عها و“كن بفضصل حيويته وصصÓبته من
ج-ع-ل م-ن-ط-ق-ة ال-ونشص-ريسض ق-ل-ع-ة ق-وية ÷بهة
التحرير الوطني وجيشض التحرير الوطني منذ
 1955إا ¤غاية .1956
وحسصب ال - -ت - -ن- -ظ- -ي- -م ال- -ذي أاق- -ره م- -ؤو“ر
الصص -وم -ام ،أاصص -ب -ح سص -ي ﬁم -د ي -ح-م-ل رت-ب-ة
ضص -اب -ط أاول عسص -ك -ري .وب -دأا ي -ك ّ-ون وح-دات
ت- -ن -ط -ل -ق Ÿه -اج -م -ة م -راك -ز ال -ع -دو وضص -رب
Œمعاته ‘ كل حدود الو’ية الرابعة.
و‘ سصنة  1957إارتقى إا ¤رتبة رائد قائد
اŸنطقة الثالثة ،حيث قام بالتنظيم السصياسصي
واإ’داري وا’جتماعي وجعل هذه اŸنطقة
ﬁرمة على اŸسصتعمر.
و‘ سصنة  1958عÃ Úجلسض الو’ية الرابعة
كرائد عسصكري إا ¤جانب سصي ﬁمد بوقرة
وبعد اسصتشصهاد هذا اأ’خ Òأاسصندت له مهمة
قيادة الو’ية الرابعة.
وقد اختار مدينة البليدة ،قلب اŸتيجة،
مركزا لقيادة الو’ية ومنها أاصصبح يعد وينظم
العمليات العسصكرية وكان له الضصلع اأ’ك‘ È
تنظيم مظاهرات  11ديسصم.1960 È
و‘ ليلة  8أاوت  1961فوجئ سصي ﬁمد
بونعامة ومن معه بهجوم عسصكري مباغت من
ق -وات ا’ح -ت Ó-ل ‘ م-رك-ز ال-ق-ي-ادة اŸوج-ود
Ãنزل النعيمي بباب خوخة ‘ قلب مدينة
البليدة ،لتندلع معركة دامت ثÓث سصاعات،
شص -ه -دت م -ق -اوم-ة واسص-ت-م-ات-ة ك-بÒة م-ن ق-ب-ل
العقيد ورفقائه ،رغم أان اŸعركة كانت غÒ
متكافئة إا ¤أان سصقط شصهيدا مع أاربعة من
رفقائه.

عائشسة طاغابو من تيبازة:

معارضض ا◊رف ‘ موسضم ا’صضطياف ترّوج للمقصضد ا÷زائري

أإب- -رزت إل- -وزي- -رة إŸن -ت -دب -ة ل -دى
وزير إلتهيئة إلعمرإنية وإلسسياحة
إŸك -ل -ف -ة ب -الصس -ن -اع -ات إل -ت -ق-ل-ي-دي-ة
إلسسيدة «عائشسة طاغابو» ،أإمسش ،من
تيبازة أإهمية إŸعارضش إŸنظمة عÈ
ﬂت- -ل- -ف إل- -ولي- -ات ،ب- -اع- -ت- -ب -اره -ا
Óصس -ال -ة
م- -وروث -ا وط -ن -ي -ا ح -ام  Ó-ل  -أ
وإلهوية وتروج للمقصسد إ÷زإئري
إل -ذي ي -ت -وإف -د ع -ل-ي-ه سس-ي-اح أإج-انب
لق-ت-ن-اء ه-دإي-ا ومصسنوعات حرفية
ذإت خصس- -وصس- -ي- -ة و“اي- -ز .ه- -ذإ م -ا
رصسدته «إلشسعب» بع ÚإŸكان.
ق -الت ال -وزي -ر اŸن -ت -دب-ة« :إاّن ﬂت-ل-ف
اŸع -ارضض والصص -ال -ون -ات اŸع -ت -م -دة م -ن
ط -رف ال -ق -ط -اع ع 14 Èو’ي-ة سص-احلية،
خÓل موسصم ا’صصطياف ،وعدة و’يات
جنوبية خÓل باقي الفصصول ،سصاهمت إا¤
حد بعيد ‘ تبادل اÈÿات واأ’فكار ما
ب Úا◊رفي ÚاŸشصارك Úوأاعطت جمالية
خاصصة للمواقع التي شصهدت التظاهرات
اıتلفة .وهي نتاج لتكوين متخصصصض
وجدي أا‚زته غرف الصصناعات التقليدية
للحرفي.Ú
‘ ذات السص- - -ي - -اق ،أاشص - -ارت ال - -وزي - -رة
اŸنتدبة إا ¤أانّ ›مل ا◊رفي Úالذين
” ا◊ديث معهم أاعربوا عن انطباعاتهم
اإ’ي - -ج- -اب- -ي- -ة وذاك م- -ا ك- -ان م- -ن- -ت- -ظ- -را
ومسصتهدفا من مثل هذه التظاهرات ،التي
سصاهمت ‘ حل إاشصكالية التسصويق لدى
ا◊رفي.Ú
ع -ن ط -لب ح -رف -ي -ي اأ’غ -واط ،ال -ذي-ن
نشصطوا أاسصبوع الو’ية Ãيناء تيبازة ،حول
اعتماد مهرجان أاو صصالون وطني خاصض

Ãهنة الرسصم باسصتعمال تقنيات الرمل،
أاجابت عائشصة طاغابو أان هذا الصصالون
سصيعتمد بدءاً من العام القادم.
وك -انت ال -وزي -رة ق -د ق -دمت ع -ت-ادا لـ4
ح -رف -ي Úم -ن و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ‘ ﬂت -ل -ف
اŸه -ن ،ب -ت -م -وي-ل م-ن الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لÎق -ي -ة الصص -ن -اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ،حÚ
اسص-ت-ف-اد  13ح -رف -ي -ا آاخ -ر م-ن شص-ه-ادات
“ك-ن-ه-م م-ن اق-ت-ن-اء ال-ع-ت-اد م-ن اŸمونÚ
مباشصرة.
وعلى هامشض أاسصبوع اأ’غواط بتيبازة،
حضصرت الوزيرة اŸنتدبة عائشصة طاغابو
جانبا من عملية دمغ الزرابي التي تزخر
بها منطقة أافلو ‘ التظاهرة وهي عملية
“ت من طرف مركز دمغ الزرابي Ÿدينة
شصرشصال.

تيبازة :عÓء.م

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وجهوا رسسالة شسكر وعرفان لرئيسس ا÷مهورية

إاطارات جبهة البوليسضاريو تشضيد Ãوقف ا÷زائر اŸسضاند
لتقرير مصض Òالشضعب الصضحراوي
نوه إاطارات «البوليسساريو » وا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية ‘ ،ختام أاشسغال ا÷امعة الصسيفية التي حملت اسسم
الشسهيد «حسسنة الوا‹» ،بالتضسامن اŸسستمر واللمشسروط للجزائر شسعبا وحكومة مع قضسية وكفاح الشسعب الصسحراوي ،موجهÚ
رسسالة شسكر وعرفان للرئيسس اÛاهد عبد العزيز بوتفليقة ،مؤوكدين على “سسك ا÷زائر Ãبادئ نوفم ÈاÛيدة وثباتها على
مواقفها اŸبدئية اŸسساندة ◊ق الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها واسسÎجاع سسيادة أاوطانها .كما وجه اŸشساركون ‘ ا÷امعة رسسالة تضسامن
ومسساندة للمعتقل Úالسسياسسي Úالصسحراوي ‘ Úالسسجون اŸغربية وعلى رأاسسهم معتقلو ملحمة ﬂيم قد Ëايزيك ،مطالب Úمن
لنسسان التدخل للضسغط على اŸغرب من أاجل أاطلق سسراحهم.
خللها اÛتمع الدو‹ وكل اŸنظمات الدولية اŸدافعة عن حقوق ا إ
كل التفاصسيل تنقلها «الشسعب» من ع ÚاŸكان.

:¢SGOôeƒH ¤GE zÖ©°ûdG{ áKƒ©Ñe
ÖjôZ áÑ«ÑM
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ
أك -د عضص-و أأ’م-ان-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-ول-يسص-اري-و
سص- - -ا ⁄ل- - -بصص ،Òأمسش ،م- - -ن ب - -وم - -ردأسش ،أن
«ألطبعة ألسصادسصة للجامعة ألصصيفية إ’طارأت
أ÷ب -ه-ة ألشص-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر ألسص-اق-ي-ة أ◊م-رأء
ووأدي أل- - -ذهب وأ÷م- - -ه - -وري - -ة أل - -ع - -رب - -ي - -ة
ألصص- -ح- -رأوي- -ة أل- -دÁق- -رأط -ي -ة ،ق -د ح -ق -قت
أهدأفها ،وأتاحت للمناضصÓت وأŸناضصل Úأن
ينهلوأ من منابع أŸعرفة أŸفتوحة من خÓل
أÙاضص -رأت أل -ق -ي -م -ة ،أل -ت -ي ت -ه -م أل -قضص-ي-ة
ألصصحرأوية وقضصايا جهوية ودولية رأهنة».
وأضصاف لبصص ‘ Òأختتام أشصغال ألطبعة
ألسصادسصة للجامعة ألصصيفية ألتي جاءت –ت
شص -ع -ار« :ألسص -ي -اسص -ة أŸغ -رب -ي -ة ‘ أŸن-ط-ق-ة:
ألتوسصع ،ترويج أıدرأت وعدم أ’سصتقرأر»،
أن أل-ت-ظ-اه-رة ق-د ع-كسصت «ح-ق-ي-ق-ة أل-ت-ه-دي-د
أŸسصتمر ألذي “ثله سصياسصات دولة أ’حتÓل
أŸغ -رب -ي ،أل -ق -ائ -م-ة ع-ل-ى أل-ت-وسص-ع وأل-ع-دوأن
وألقمع وأŸدعومة بÎبع أŸملكة على عرشش
إأنتاج وتصصدير ﬂدر ألقنب ألهندي ألعا،⁄
أأ’مر ألذي يسصاهم بشصكل مباشصر ومتزأيد ‘
ت -ك -وي-ن و“وي-ل وتشص-ج-ي-ع عصص-اب-ات أ÷رÁة
أŸن- -ظ- -م- -ة ع- -اب- -رة ل- -ل- -ح- -دود وأ÷م- -اع -ات
أإ’رهابية ،وخلق حالة توتر وعدم أسصتقرأر ‘
منطقة ألسصاحل وشصمال غرب إأفريقيا».
وأك -د أŸسص -ؤوول ألصص-ح-رأوي ،أن «أل-ط-ري-ق
ن -ح -و أسص -ت -ت -ب-اب ألسص-ل-م وأ’سص-ت-ق-رأر ‘ ه-ذه
أل- - -رب- - -وعÁ ،ر ب- - -الضص - -رورة ب - -إاي - -ج - -اد أ◊ل
أل- -دÁق- -رأط -ي أل -ع -ادل ل -ل -ن -زأع ألصص -ح -رأوي
أŸغربي» ،مشصددأ على «ضصرورة –مل أأ’·

أŸتحدة مسصؤووليتها وأإ’سصرأع ‘ تنفيذ ألقرأر
أأ’‡- - -ي  1514وم -ن -ح أ’سص-ت-قÓ-ل ل-ل-ب-ل-دأن
وألشصعوب أŸسصتعمرة ،و‘ مقدمتها ألصصحرأء
ألغربية ،آأخر مسصتعمرة ‘ أفريقيا».
وأشصاد لبصص Òبنضصا’ت وبطو’ت أنتفاضصة
أ’سص -ت -ق Ó-ل ‘ أŸن -اط -ق أÙت -ل -ة وج -ن -وب
أŸغرب ،وأŸوأقع أ÷امعية ،مؤوكدأ ‘ ذأت
ألسصياق ،أنه ’ من ألعار على أÛتمع ألدو‹
عدم ألتحرك من أجل وقف أنتهاكات دولة
أ’حتÓل أŸغرب ألعربي ◊قوق أإ’نسصان ‘
حق أŸدني Úألصصحرأوين ألعزل وكذأ نهبها
لÌوأت ألشصعب ألصصحرأوي وألسصهر أيضصا على
كسصر ألتعتيم أإ’عÓمي على ألقضصية و–طيم
Óرأضصي ألصصحرأوية.
جدأر ألعار أŸقسصم ل أ
م -ن ج -ه -ت -ه -م ن-وه إأط-ارأت «أل-ب-ول-يسص-اري-و»
وأ÷م -ه -وري-ة ألصص-ح-رأوي-ة  ‘ ،خ-ت-ام أشص-غ-ال
أ÷امعة ألصصيفية ألتي حملت أسصم ألشصهيد
«حسص- -ن- -ة أل- -وأ‹» ،ب- -ال- -تضص- -ام- -ن أŸسص- -ت- -م- -ر
وأل Ó-مشص -روط ل -ل-ج-زأئ-ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة م-ع

قضص -ي-ة وك-ف-اح ألشص-عب ألصص-ح-رأوي ،م-وج-هÚ
رسصالة شصكر وعرفان للرئيسش أÛاهد عبد
أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ح-يث أك-دوأ ع-ل-ى “سصك
أ÷زأئر Ãبادئ نوفم ÈأŸديدة وثبوتها على
موأقفها ألرأئعة أŸسصاندة ◊ق ألشصعوب ‘
تقرير مصصÒها وأسصÎجاع سصيادة أوطانها.
كما وجه أŸشصاركون ‘ أ÷امعة رسصالة
تضص -ام -ن ومسص -ان -دة ل -ل -م -ع -ت-ق-ل Úألسص-ي-اسص-يÚ
ألصص -ح -رأوي -ن ‘ ألسص -ج -ون أŸغ -رب -ي -ة وع-ل-ى
رأسصهم معتقلي ملحمة ﬂيم قد Ëأيزيك،
م -ط -ال-ب Úم-ن خÓ-ل-ه-ا أÛت-م-ع أل-دو‹ وك-ل
أŸن -ظ -م -ات أل -دول -ي -ة أŸدأف -ع -ة ع -ن ح-ق-وق
أإ’نسص-ان أل-ت-دخ-ل ل-لضص-غ-ط ع-ل-ى أŸغ-رب م-ن
أجل أطÓق سصرأحهم.
وك -ان خ -ت -ام أل -ط-ب-ع-ة ألسص-ادسص-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة
Óط -ارأت ألصص -ح -رأوي -ة ،ت -ك-رË
ألصص -ي -ف -ي -ة ل  -إ
لعائÓت شصهدأء أ’نتفاضصة ألسصلمية باŸناطق
أÙت-ل-ة م-ن ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وك-ذأ ب-بعضش
أŸشصارك Úوألشصخصصيات.

قالوا لـ«الشضعب»

د .سسعيد العياشسي (رئيسس اللجنة
الوطنية ا÷زائرية للتضسامن مع الشسعب
الصسحراوي):

الصسادق بوڤطاية (برŸا Êسسابق وعضسو ‘
حزب جبهة التحرير الوطني):

تقرير مصض Òالشضعب الصضحراوي يتحقق
ا÷زائر ثابتة على موقفها إازاء القضضية
بإارادة وسضيادة أابنائه
الصضحراوية
سصيتحق -ق ت-ق-ري-ر مصصÒ
«أ÷زأئر موأصصلة ‘ دعمها
ومسص- -ان- -دت -ه -ا ل -قضص -ي -ة ألشص -عب
ألصص -ح-رأوي وك-ف-اح-ه أŸسص-ت-م-ر
من أجل حقه ألشصرعي ‘ تقرير
أŸصص ،Òأأ’م -ر أل -ذي سص -يسص -م-ح
ب -ت -جسص-ي-د مشص-روع –ق-ي-ق ح-ل-م
وح -دة أŸغ -رب أل -ع -رب -ي أل-ك-بÒ
وي -خ -دم أ’سص -ت -ق -رأر وأل-ت-ع-ايشش
وأ’زده- -ار لشص- -ع- -وب أŸن -ط -ق -ة
كافة.

لم Úالعام للمنظمة
الطيب الهواري (ا أ
لبناء الشسهداء):
الوطنية أ

اسضتقÓل ا÷زائر ناقصص مادامت
الصضحراء الغربية مسضتعمرة

أسص- - - -ت- - - -قÓ- - - -ل أ÷زأئ - - -ر
’فريقية ’
وأسصتقÓل ألقارة أ إ
ول -ن ي -ك -ت -م -ل دون أسص -ت-قÓ-ل
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة ‘ ،حÚ
يبقى جزء من بيان نوفمÈ
 1954ورسص- -ال- -ة ألشص -ه -دأء
’برأر ،ناقصصا ما دأم ألشصعب
أأ
ألصص- - - -ح- - - -رأوي –ت وط - - -أاة
أ’سص-ت-ع-م-ار ،ف Ó-صص-دأق-ة و’
أخوة مع ألنظام ألذي يجÒ
ع -ل-ى سص-ي-ادة وشص-رع-ي-ة شص-عب
بأاكمله.

ألشصعب ألصصحرأوي باإرأدة
وسص- -ي- -ادة أب -ن -ائ -ه ،ف -ل -يسش
ل- -ل- -ن- -ظ- -ام أل- -غ -ازي ودول -ة
أıدرأت أن ت - - - -ف - - - -رضش
سص-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى ألسص-اق-ي-ة
أ◊م - -رأء ووأدي أل - -ذهب،
فللشصعب ألصصحرأوي كيانه
وت -اري -خ -ه وث -ق -اف -ت-ه ،ول-ن
نسصكت ‘ أ÷زأئر عن ألتعذيب وأÿطف وأ’غتصصاب
وأنتهاكات حقوق أ’إنسصان ألتي ترتكب يوميا ‘ أ’أرأضصي
أÙتلة.

عبد العزيز بلعيد (رئيسس حزب جبهة اŸسستقبل):

القضضية الصضحراوية قضضية كل الشضعب
ا÷زائري
قضصية ألشصعب ألصصحرأوي
ه- - -ي قضص- - -ي- - -ة ك - -ل ألشص - -عب
أ÷زأئري ،بقيادته و أحزأبه
و›تمعه أŸد ،Êفنحن ‘
أ÷زأئ- - -ر ن- - -ع- - -رف ق - -ي - -م - -ة
أ’سص -ت -ق Ó-ل وم -ع -ن-ى أل-ظ-ل-م
وأل- -ق- -ه- -ر وأ’سص -ت -ع -م -ار ،أإذأ
ف- -الشص- -عب أ÷زأئ -ري ي -حسش
Ãا ي- - - -ع- - - -ان- - - -ي- - - -ه ألشص- - - -عب
ألصصحرأوي أŸسصلوبة أرضصه
وحقه ‘ تقرير أŸصص.Ò

ألعدد

16794

لحصساء
بحسسب الديوان الوطني ل إ
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ارتفاع حظÒة السضيارات إا 5.4 ¤مليون مركبة نهاية 2014
ب - - -ل - - -غت ا◊ظÒة ال - - -وط- - -ن- - -ي- - -ة
ل-لسس-يارات  5.425.558م-رك-بة إا¤
غ -اي -ة ن -ه -اي -ة سس -ن-ة  2014بارتفاع
89ر 5ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة بالعام اŸاضسي
حسس- -ب- -م- -ا ع -ل -مت وأاج م -ن ال -دي -وان
لحصساء.
الوطني ل إ
’رت- -ف- -اع ‘ أ◊ظÒة
ي- -فسص- -ر ه- -ذأ أ إ
ألوطنية للسصيارأت بالتسصجيÓت أ÷ديدة
للمركبات ‘  2014علما أن تسصجيÓت
أŸرك- -ب- -ات أ÷دي- -دة أŸسص -ت -وردة ت -ؤوك -د
إأطÓقها فعليا ‘ ألسص .Òولكن لوحظ ‘
 2014إأن -خ -ف -اضش ‘ ع-دد أل-تسص-ج-يÓ-ت
أ÷ديدة للسصيارأت حيث قدر بـ301.722
أل -ع -ام أŸاضص -ي م -ق-اب-ل  314.872خÓل
 ،2013أي أنها أنها أنخفضصت بنسصبة 4.14
باŸائة حسصبما أفاد به نفسش أŸصصدر.
و” رصصد معظم ألتسصجيÓت للسصيارأت
أ÷ديدة ‘  2014خÓل ألسصدأسصي ألثاÊ
أي ما يقدر ب 197.301مركبة (أك Ìمن
 65باŸائة من ألتسصجيÓت أ÷ديدة ‘
.)2014
وقد لوحظ أيضصا أن معظم ألسصيارأت
أŸسصتوردة ‘  ⁄ 2014يتم تسصجيلها ‘
نفسش عام أسصتÒأدها ،حيث ” تسصجيل
فقط  301.722وحدة من أصصل 439.637
مركبة مسصتوردة أي نسصبة 6ر 68باŸائة
بينما ” تخزين ألباقي ( 137.915وحدة).
‘  2014أن - -خ- -فضصت أل- -وأردأت
أ÷زأئ-ري-ة ل-لسص-ي-ارأت ب-نسص-بة  21باŸائة
مقارنة بحجمها ‘  2013أين بلغت هذه
ألوأردأت  554.269وحدة.
وع-رفت أ◊ظÒة أل-وط-ن-ي-ة ل-لسص-ي-ارأت
«أنفجارأ» منذ  2011حيث ” ‘ هذأ
أل -ع -ام تسص-ج-ي-ل وإأع-ادة تسص-ج-ي-ل أك Ìم-ن
04ر 1مليون مركبة من بينها 234.889
سص- -ي- -ارة ج- -دي -دة (46ر 22ب -اŸائ -ة م-ن
أÛموع).
هذه ألنسصبة  -ألتي سصاهمت ‘ Œديد
أ◊ظÒة ألوطنية للسصيارأت  -كانت قد
بلغت معدل 6ر 21باŸائة خÓل ألسصنوأت
’خÒة.
ألثÓث أ أ
وب- -حسصب أل- -ف- -ئ- -ات ،ت -ت -ك -ون أ◊ظÒة
ألوطنية للسصيارأت أسصاسصيا من أŸركبات
ألسص-ي-اح-ي-ة ب 3.483.047وح - -دة (2ر64

موسسى تواتي (رئيسس حزب ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية) :

الصضحراء الغربية ملك للصضحراويÚ
وقضضيتهم عادلة

ع- -ل- -ى شص -ب -اب ونسص -اء ألصص -ح -رأء
ألغربية أن يأاخذوأ بزمام أمورهم
وقضصيتهم ،وأن يوأصصلوأ ألنضصال على
درب أسصÓفهم أ’ن ألصصحرأء ألغربية
ملك للصصحرأوي Úوقضصيتهم قضصية
عادلة معÎف بشصرعيتها ومتدأولة
‘ ك- - -ل أŸن- - -اسص- - -ب- - -ات وأÙاف - -ل
ألدولية.

آايت موهوب (‡ثل اللجنة ا÷زائرية
لعلمي ÚاŸسساندين للشسعب الصسحراوي):
ل إ

مهمتنا كسضر ا◊صضار اإلعÓمي اŸفروضص على القضضية
أل -ل -ج -ن-ة ع-ب-ارة ع-ن ›م-وع-ة م-ن
أإ’عÓمي Úوأإ’عÓميات ألذين قرروأ
ط-وأع-ي-ة وب-ك-ل أسص-ت-قÓ-لية أن يقوموأ
بسصلسصلة من ألنشصاطات ألتضصامنية مع
ألقضصية ألصصحرأوية ألعادلة ،كان أولها
ألوقفة ألتضصامنية مع أأ’م ألصصحرأوية
هدي تك ،Èتنديدأ وسصخطا منهم على
ألتعتيم أإ’عÓمي ألذي وأجهته هذه
أŸرأة ألشصجاعة ألتي تطالب أليوم بفتح –قيق حول ظروف
أغتيال أبنها من قبل أŸعمرين وقوأت أأ’من أŸغربية.
وقد أسصفر مشصروع حشصد تضصامني دو‹ حول قضصية أأ’م هدي
تك Èبحملة جمع ألتوقيعات أŸسصاندة لها وألتي سصيتم عرضصها ‘
أأ’سصابيع ألقليلة ألقادمة على ألعديد من ألهيئات وأŸنظمات
ألدولية وأإ’قليمية.
لقد عقدنا ألعزم أن تكون نشصاطاتنا أŸقبلة موجهة لرفع
أل -ت -ع -ت -ي -م أإ’ع Ó-م -ي وكسص -ر أ◊صص -ار أŸف -روضش ع -ل -ى أل-قضص-ي-ة
ألصصحرأوية وندأؤونا أليوم موجه إأ ¤ألنخبة أŸغربية أŸثقفة ألتي
نطالبها بالتدخل Ÿسصاندة إأخوأنهم ألصصحرأوي ÚوإأعÓء كلمة
أ◊ق.

ب - -اŸائ - -ة م- -ن أÛم- -وع) وألشص- -اح- -ن- -ات
ألصصغÒة ب 1.083.990وحدة (حوأ‹ 20
ب-اŸائ-ة) وألشص-اح-ن-ات ب 396.277وحدة
(3ر 7ب- -اŸائ- -ة) وأ÷رأرت أل -ف Ó-ح -ي -ة
بـ 146.041وحدة (7ر 2باŸائة) وشصاحنات
ألقطر ب 134.019وحدة (47ر 2باŸائة)
وأ◊اف Ó- - -ت ب 82.376وح - - -دة (52ر1
ب -اŸائ -ة) وأل -درأج-ات أل-ن-اري-ة ب20.380
وحدة (38ر 0باŸائة) وألسصيارأت أÿاصصة
بـ 4.756وحدة ( 1ر 0باŸائة).
وي- -ظ- -ه- -ر ت- -وزي- -ع أ◊ظÒة أل -وط -ن -ي -ة
ل -لسص -ي -ارأت ب -حسصب ع -م -ر أŸرك -ب -ات أن
 1.253.731وح -دة ي -ق -ل ع -م -ره-ا ع-ن 5
سص -ن -وأت (11ر 23ب- -اŸائ -ة م -ن ›م -وع
أ◊ظÒة إأ ¤غاية نهاية  )2014و933.006
م -رك -ب -ة م-ا ب 5 Úإأ 9 ¤سص-ن-وأت (2ر17
باŸائة) و 346.788وحدة ما ب 10 Úإأ¤
 14سصنة (4ر 6باŸائة) و 214.287وحدة
ما ب 15 Úإأ 19 ¤سصنة (95ر 3باŸائة)
وأك Ìمن  2.677.746مركبة تفوق ألـ20
سصنة (38ر 49باŸائة).
و‘ ما يخصش توزيع أ◊ظÒة ألوطنية
حسصب أل -و’ي -ات ،ي -ب Úأل -دي-وأن أل-وط-ن-ي
’وأئ -ل
Óحصص -اء أن أل -و’ي -ات أÿمسش أ أ
ل - -إ
ألتي تضصم أك Èعدد من ألسصيارأت هي
أ÷زأئ -ر أل-ع-اصص-م-ة ب 1.427.799وحدة
(32ر 26باŸائة من أÛموع) ،متبوعة
بالبليدة ب 301.076مركبة (55ر 5باŸائة)
ووهرأن ب 280.627وحدة (17ر 5باŸائة)
وقسص-ن-ط-ي-ن-ة ب 198.175وح- - -دة (65ر3
ب -اŸائ -ة) وت -ي -زي وزو ب 189.080وحدة
(45ر 3باŸائة).
وأم- - -ا ف - -ي - -م - -ا ي - -خصش ن - -وع أل - -وق - -ود
Óحصصاء
أŸسصتعمل ،تؤوكد ألهيئة ألعامة ل إ
’كÌ
أن أل -ب -ن -زي -ن ه -و مصص -در أل -ط -اق-ة أ أ
أسصتعما’ للسصيارأت حيث Áثل نسصبة 65
باŸائة مقابل  34باŸائة للمازوت.

الصسالون الدو‹
للبصسريات والنظارات

متطلبات وابتكارات
جديدة “يز ‘ أاكتوبر
اŸقبل
سس - -ي- -ت- -م- -ي- -ز الصس- -ال- -ون ال- -دو‹
للبصسريات والنظارات اŸرتقب من
 22إا 24 ¤أاكتوبر اŸقبل Ãتطلبات
جديدة كفيلة باسستقطاب اهتمام
لضسافة
ال-ف-اع-ل ‘ Úه-ذا ال-ف-رع ب-ا إ
إا ¤اب -ت -ك -ارات وإاب -داع -ات ف -ري-دة
حسسبما أاشسار إاليه منظم ا◊دث.
‘ تصصريح لوأج أوضصح أŸدير ألعام
ل- -وك -ال -ة أ’تصص -ا’ت أل -دول -ي -ة «أر.أشش»
رشص- - -ي- - -د حسص - -اسش أن ف - -اع - -ل - -ي ›ال
أل- -بصص- -ري- -ات وأل- -ن- -ظ -ارأت ه -م أل -ذي -ن
سص-ي-ك-تسص-ح-ون أل-فضص-اء أıصصصش ل-ه-ذأ
ألصصالون ‘ طبعته لسصنة .2015
وحسصب ذأت أŸتحدث ،فإان أ÷ناح
«ر» لقصصر أŸعارضش بالصصنوبر ألبحري،
ه -و أل -ذي سص -ي -ح -تضص -ن ف -ع -ال -ي-ات ه-ذأ
ألصصالون من  22إأ 24 ¤أكتوبر –ت
رعاية وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح
أŸسصتشصفيات.
وأوضص -ح أن «ه -ذه أل -ط -ب -ع -ة سص-ت-ك-ون
ﬂتلفة “اما عن سصابقاتها› ’ .ال
’سصتنسصاخ ألطبعات ألسصابقة أ’ن أŸهنة
وأ’حÎأف -ي -ة سص -تشص -ك Ó-ن ع -ن -وأن ه-ذه
أل-ط-ب-ع-ة أل-ت-ي “ث-ل م-ل-ت-ق-ى للمعلومات
وف -رصص -ة ل -ل -ق -اء وأل -ت-وأصص-ل ب Úج-م-ي-ع
أŸهتم Úبهذأ أÛال».
ه - -ذأ ويشص - -ك - -ل ألصص - -ال - -ون ف- -رصص- -ة
’سص - -ت - -ع - -رأضش Œارب ج - -دي- -دة ت- -ه- -م
أل - - -ف - - -اع - - -ل ‘ Úه- - -ذأ أÛال أل- - -ذي
«سص - -ي - -تسص - -ن - -ى ل - -ه - -م أيضص- -ا أك- -تشص- -اف
تكنولوجيات وأبتكارأت جديدة».
وأكد أن ألصصالون سصيشصهد أ’ول مرة
«فضصاء للسصاعات وألتجهيزأت أÿاصصة
باأ’طفال» إأ ¤جانب تنظيم «يوم مهني
يخصصصش Ÿناقشصة ألعديد من أŸوأضصيع
أل - -ع - -ل - -م- -ي- -ة وأل- -عÓ- -ق- -ة بﬂ Úت- -ل- -ف
أŸؤوسصسص- - -ات وت - -ك - -وي - -ن أıتصص‘ Ú
ألنظارأت ألطبية مع ألتطرق أ’ول مرة
Ÿوضصوع ألتقليد».

»æWh

أألحد  ٠٩أوت  ٢٠15م
ألموأفق لـ  ٢4شسوأل  14٣٦هـ

نقاشس مث Òحول التدريسس بالعامية

خÈأء وﬂتصسون يحذرون من أŸسساسض باللغة ألعربية
القرار مناف لرموز السصيادة الوطنية وخرق للدسصتور

’ يزال قرار التدريسس بالعامية أاو الدارجة اŸنبثق عن توصصيات الندوة الوطنية حول إاصصÓح اŸنظومة
الÎبوية والذي أاقرته إاحدى الورشصات ،يث Òموجة من الرفضس والغضصب لدى أاوسصاط اıتصص ÚواÈÿاء
واÛتمع على حد سصواء .بات القرار يلقي بظÓله على اŸشصهد اليومي للجزائري Úالذين اختلفوا حوله ب Úمؤويد
ومعارضس له ومتحفظ« .الشصعب» رصصدت هذا ا÷دل ‘ ندوة نقاشس نظمتها يومية «ا◊وار» أامسس.

جÓل بوطي
ق -د ل ي-خ-ت-ل-ف أث-ن-ان ح-ول
أل- -ق- -رأر أل- -ذي أصس- -ب -ح ألشس -غ -ل
ألشس -اغ -ل ل -ك -ل ف -ئ-ات أÛت-م-ع
ألتي أختلفت حوله من باب عدم
أل - -وضس - -وح Œاه- -ه وع- -ن م- -دى
إأمكانية ألسستعانة بالعامية بدل
ألعربية ألفصسحى ألتي تعد لغة
أألمة قبل أن تعدو لغة ألوطن
أل- -وأح- -د ،حسسب م- -ا ورد ع- -ل -ى
لسسان متدخل ‘ Úألنقاشس .و‘
هذأ أÿصسوصس حذر عدد من
أل - - -وزرأء ألسس - - -اب- - -ق ÚوأÈÿأء
وأıتصس› ‘ Úال ألÎب - -ي - -ة
م -ن أŸسس -اسس ب -ال -ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
ك -ون -ه-ا رم-زأ ل-ل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة
وألهوية أ÷زأئرية.
‘ ه - -ذأ أإلط - -ار ذك- -ر وزي- -ر
ألÎب-ي-ة ألسس-ب-ق ﬁم-د شس-ري-ف
خروبي أمسس ،أن قرأر تدريسس
أل-ع-ام-ي-ة ‘ أألط-وأر ألب-ت-دأئ-ية
هو مناف لقيم ورموز ألسسيادة
أل -وط -ن -ي -ة ب -دل -ي-ل أن أل-دسس-ت-ور
ألوطني أقر ألعربية لغة وطنية
إأ ¤ج- -انب ألم- -ازي- -غ- -ي -ة أل -ت -ي
سسايرتها على مدأر  14قرنا من
ألزمن.
وأسس -ت -دل أل -وزي-ر ألسس-ب-ق ‘
م-ع-ارضس-ت-ه ل-ل-ق-رأر ك-ون أل-عامية
أ÷زأئرية تختلف من ولية إأ¤
أخرى ،وبذلك ل Áكن ألعتماد
ع -ل -ى ل -ه -ج -ة وأح-دة ،ق-ائ Ó-أن
ﬂت - - -ل- - -ف ج- - -ه- - -ات أل- - -وط- - -ن
يسستخدمون عبارأت ﬂتلفة قد
ت -ك -ون ‘ م -ن -ط-ق-ة م-ب-اح-ة و‘
غÒها غ Òمرغوب فيها وهو

أألم -ر أل -ذي يصس -عب أل -ت -دريسس
بها.
وأك -د خ -روب -ي أن أل -ت -دريسس
ب -ال-ع-ام-ي-ة ‘ أل-ط-ور ألب-ت-دأئ-ي
لسس - -ي - -م - -ا ‘ ألسس - -ن- -ت Úأألو¤
وأل -ث -ان -ي-ة ي-ع-د مسس-اسس-ا ب-ال-دي-ن
أإلسسÓمي وألقرآأن ألكر Ëألذي
تعد لغته ألعربية ،متسسائ Óعن
إأدرأج أل -ق -رأر ‘ ه -ذأ أل -ظ-رف
قائ Óأن من شسان ألجرأء خلق
فوضسى فى أÛتمع أ÷زأئري
ألذي حافظ على “اسسكه ول
يزأل إأ ¤أليوم.
وتÈز إأ ¤أألف- -ق ب- -ال- -نسس- -ب- -ة
ل-ت-ط-ب-ي-ق ق-رأر أل-ع-امية إأشسكالية
إأعÓم ألناسس وتنوير ألرأي ألعام
قبل إأصسدأر أي قرأر ‡اثل ،و‘
هذأ ألطرح أكد ألوزير ألسسبق
وألكاتب دﬁ.ي ألدين عميمور
ضس- -رورة إأب -دأء أألسس -ب -اب أل -ت -ي
دف-عت ب-خÈأء ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ية
إأ ¤ت -ب -ن -ي أع -ت-م-اد أل-ع-ام-ي-ة ‘
أŸن -ه -اج ألÎب-وي وت-ق-د Ëأدل-ة
عن أللجوء إأ ¤ألقرأر.
وأضس -اف د.ع -م -ي -م-ور أن م-ن
أألح -رى ق -ب-ل ت-ب-ن-ي أل-ق-رأر ه-و
م- - - -ن- - - -اقشس- - - -ت- - - -ه ع ÈألŸÈان
وأŸصسادقة عليه من قبل ‡ثلي
ألشس -عب ق -ب -ل ط -رح -ه م -ب-اشس-رة
لتبنيه دون إأعÓم مسسبق وأألمر
ألذي أدى إأ ¤خلق فوضسى إأ¤
ح -د م -ا ع -ل -ى ح -د ت-ع-بÒه ل-دى
أألوسساط ألشسعبية.
وأك- -د أل- -وزي -ر ألسس -ب -ق أن
أخطاء كبÒة ” أرتكابها بحق
ت -دريسس أل -ل -غ -ة أل-ع-رب-ي-ة ضس-م-ن
أŸن- -اه- -ج ألÎب- -وي -ة دأع -ي -ا إأ¤
أل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت- -بسس -ي -ط ك -تب

أŸناهج ألتعليمية.
ويفرضس ألقرأر ألذي ل يزأل
يكتنفه ألكث Òمن ألغموضس ‘
أل- - -وقت أ◊ا‹ أل- - -ب- - -حث ع- - -ن
دوأعي ÷وء خÈأء من قطاع
ألÎبية إأ ¤تبنيه دون ألتطرق
إأل- - -ي- - -ه ‘ وقت سس - -اب - -ق ،رغ - -م
مسس- -اي- -رة أل- -ل- -ه- -ج- -ة أل- -دأرج -ة
للجزأئري Úمنذ وقت مضسى ،إأل
أن -ه -ا ت -خ -ت-ل-ف ع-ن أل-ع-ام-ي-ة ‘
مضس- - -م- - -ون- - -ه - -ا وك - -ل - -م - -ات - -ه - -ا
ومصسطلحاتها ،حيث أن أألقرب
إأ ¤ألفصسحى هي ألدأرجة ألتي
درج ألناسس عليها .وهو ما رأفع
ألجله رئيسس أ÷معية أ÷زأئرية
ل- -ل- -دف -اع ع -ن أل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة
د.ع- -ث -م -ا Êسس -ع -دي م -ؤوك -دأ أن
ه - -ن - -اك ف - -رق ب Úأل - -ع - -ام - -ي- -ة
وأل- - -دأرج - -ة ،ح - -يث أن أألخÒة
م Ó-زم -ة ل -ل -م-ج-ت-م-ع أ÷زأئ-ري
منذ ألقد ،Ëليوضسح ‘ سسياق
آأخ -ر ت -ق -ارب -ه -ا وأل-ع-رب-ي-ة ،ل-ك-ن
أÿل - -ل ي - -ك - -م- -ن ‘ أل- -ت- -دريسس
ب-ال-ع-ام-ي-ة ول-يسس أل-دأرج-ة ع-لى
حد تعبÒه.
وق- -ال أŸت- -ح- -دث أن أل -ل -غ -ة
أل -ع -رب -ي -ة ه -ي م -ف -ت -اح ل -ل-ه-وي-ة
أل -وط -ن -ي -ة أل -ت -ي “ث -ل أل -وح-دة
أل- -وط- -ن- -ي -ة و◊م -ة أ÷زأئ -ريÚ
وب-ال-قضس-اء ع-ل-ي-ه-ا سس-ي-ع-ود ع-لى
أألمة باÿطر.
وأوضس- - - - -ح د.سس- - - - -ع- - - - -دي أن
ألسستعمار ألفرنسسي عمل على
ﬁارب-ة أل-ع-رب-ي-ة وأل-قضساء على
أل-ف-ك-ر أل-ع-رب-ي إأب-ان ألح-تÓ-ل،
متسسائ Óعن أللجوء إأ ¤ألقرأر
ب -ع -د أك Ìم -ن نصس -ف ق -رن م -ن
ألسستقÓل.

وÁثل أسستهدأف ألعربية ‘
ألوقت أ◊ا‹ مسساسسا باسستقرأر
ق -ط -اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،أل-ذي
تسس - -ع- -ى أط- -رأف ›ه- -ول- -ة إأ¤
زعزعته من خÓل خلق فوضسى
من ح Úإأ ¤آأخر .وهو ما أشسار
إأليه ألوزير ألسسبق وألكاتب أبو
ج -رة سس -ل -ط -ا Êأل-ذي ح-ذر م-ن
دخول أجتماعي خط ‘ Òحالة
تبني ألقرأر ألذي سسيفاقم من
مشس -اك -ل أل -ق -ط -اع وي -ؤوث -ر ع -ل-ى
أسستقرأر ألوحدة ألوطنية.
من جهته قال أإلطار ألسسابق
ب- -وزأرة ألÎب- -ي- -ة ع- -ب- -د أل -ق -ادر
فضس- -ي- -ل أن قضس- -اي- -ا أله -ت -م -ام
باللغة ألعربية يجب أن يناقشس
ويدرسس ع Èأروقة أıتصسÚ
وأÈÿأء ك - -ون - -ه - -ا “ث- -ل رم- -زأ
للحضسارة ألعريقة ،وأسستهدأفها
Áث - -ل أل - -ت - -ع- -رضس إأ ¤أج- -ن- -دة
خ-ارج-ي-ة أث-رت ع-ل-ى أŸق-ررين
على غرأر تعميم ألفرنسسية على
أŸوأد أل - -ع - -ل- -م- -ي- -ة ‘ أل- -ط- -ور
ألثانوي.
‘ سسياق متصسل دأفعت عضسو
ألنقابة ألوطنية للناشسرين مليكة
ق - -ري - -ف - -و إأ ¤أع - -ت - -م- -اد ق- -رأر
ألتدريسس بالعامية ،معتÈة إأياه
يدخل ‘ مصسلحة ألتلميذ ألذي
يحتاج إأ ¤صسقل مهارته باللغة
أل-ع-ام-ي-ة وأل-ت-درب ع-ل-ى أل-تعليم
للتأاقلم مع أÙيط أŸدرسسي
وألبيئة أ÷ديدة ،قبل ألولوج إأ¤
أل -ت -ع -ل -ي-م أألسس-اسس-ي أل-ذي ت-ع-د
أل -ع -ام -ي -ة م -ف -ت -اح -ه ع -ل -ى ح-د
ت -ع -بÒه -ا ،مشسÒة إأ ¤صس -ع -وب -ة
تلق Úألطفل باللغة ألفصسحى ‘
مرأحله أألو.¤

فرق الرقابة وقمع الغشس ‘ طوارئ باŸسصيلة بعد تسصجيل وفيات

تعليمات صسارمة Ÿنع تقطيع ألكاشس ÒباÓÙت ألتجارية
أاصص - -درت م - -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
باŸسصيلة قرارا يقضصي Ãنع تقطيع
مادة الكاشص ‘ ÒاÓÙت التجارية
’جزاء للمسصتهلك ،وهذا
وبيعها با أ
’خÒة التي أاودت
’حداث ا أ
بعد ا أ
ب -ح -ي -اة شص -اب ي -ن -ح -در م -ن ب -ل-دي-ة
م-ن-اع-ة ي-ب-ل-غ من العمر  18سص-نة ‘
مسص -تشص -ف -ى ا÷ل -ف -ة ب -ع -د إاصص-اب-ت-ه
Ãرضس «ال -ب -وت -ي -ل -ي -زم» ع -ل -ى اث-ر
تناوله مادة الكاشص Òوكذا تعرضس
اثن Úآاخرين لنفسس اŸرضس.
ذكرت بعضس أŸصسادر لـ«ألشسعب» أن
مديرية ألتجارة بالولية أصسدرت قرأرأ
Áنع تقطيع ألكاشس Òإأ ¤أجزأء وبيعه

للمسستهلك بحكم أن ألكاشسﬁ Òفوظ
‘ غÓف بÓسستيكي Áنع تلفه وهذأ
ع ÈأÓÙت ألتجارية.
وذكرت ‘ تعليمة لها أن كل من يخالف
هذأ ألقرأر يتعرضس للمتابعات ألقضسائية
وحتى دخول ألسسجن وغلق ﬁله.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ك -ث -فت ف -رق أل -رق -اب -ة
نشس -اط -ه -ا خ -اصس -ة ‘ شس -ه-ر أوت ن-ظ-رأ
للحرأرة ألشسديدة ألتي فاقت أÿمسسة
لرب- -ع- -ون درج- -ة ‘ ب -عضس أŸن -اط -ق
وأ أ
وأل -ت -ي سس -اه -مت بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òت-ل-ف
ألعديد من أŸوأد ألسستهÓكية سسريعة
أل -ت -ل -ف وخ -اصس -ة م-ادة أ÷ ÍوأŸرق-از
وﬂت-ل-ف أن-وأع أل-ل-ح-وم وك-ل م-ا ي-ت-ع-لق

بصسحة أŸوأطن.
وأضس- - -اف ذأت أŸصس - -در أن أل - -ف - -رق
أل -رق -اب -ي -ة وق-م-ع أل-غشس ت-ق-وم ب-ج-ولت
وزيارأت فجائية أ ¤أÓÙت ألتجارية
لجرأءأت ألقانونية ألÓزمة ‘
وأتخاذ أ إ
ح -ال -ة ع -دم م -ط -اب -ق -ة أل -ب -ائ -ع شس-روط
أ◊فظ وألنظافة وكذأ مرأقبة شسروط
أ◊فظ ع Èشساحنات ألتÈيد ألتي تنقل
أŸوأد ألسس -ت -ه Ó-ك -ي -ة ع Èأل -ط-رق-ات،
وأ÷دير بالذكر أن قرأر بيع ألكاشسÒ
ب-ال-ق-ط-ع ب-اŸسس-ي-ل-ة دخ-ل ح-ي-ز أل-ت-نفيذ
لسسبوع أŸنقضسي.
نهاية أ أ

اŸسضيلة :عامر ناجح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غ -ابت أغ -لب أألح -زأب ألسس -ي -اسس -ي -ة ع-ن ﬂت-ل-ف أل-ت-ح-ولت أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة
وأإلقليمية لتؤوكد مرة أخرى بأانها تشسكيÓت سسياسسية مناسسباتية تفتقد لÈنامج
سسنوي Œمع حوله مناضسليها وأŸتعاطف Úمعها لتطوير أŸمارسسة ألدÁقرأطية
وتنوير ألرأي ألعام ألوطني وتسسهيل مهام وسسائل أإلعÓم ‘ نقل مادة إأعÓمية ‘
مسستوى تطلعات أÛتمع وقيمة مضسافة للمقÎحات وألنتقادأت.
إأن ألتنشسئة ألسسياسسية ‘ أ÷زأئر غائبة على مسستوى ألكث Òمن أألحزأب ألتي
ألفت ألصسرأعات ألدأخلية وألسسعي ورأء ألريع على حسساب ألنضسال وألتضسحيات من
أج -ل نشس -ر أŸب -ادئ وأل-ت-ع-ري-ف ب-الÈأم-ج أل-ت-ي ت-ع-ت Èأل-ف-اصس-ل ‘ أل-دÁق-رأط-ي-ات
ألتقليدية.
إأن أندثار ثقافة ألنضسال جعل ألكث Òمن ألشسخصسيات ألسسياسسية وأŸناضسلÚ
يغادرون أŸعÎك ألسسياسسي وتركه للكث Òمن أŸتطفل Úألذين يسستنجدون بكل شسيء
من أجل ألظفر Ãقعد ‘ أÛالسس ألبلدية وألولئية وحتى ألŸÈانية سسعيا للنفوذ
وأ÷اه وأŸال وغÒها من أŸزأيا ،وهو ما جعل جل ألقيم تذهب مع ألزمن.
وما يعاب على أألحزأب ،غياب ألتدأول على رئاسستها وكÌة ألولءأت وأنتهاج
خطاب سسياسسي عنيف زأد من حدة ألهوة ب Úألقوأعد ألشسعبية وألقيادة.
وتذهب جهود أغلب أألحزأب ‘ أŸرحلة أ◊الية ‘ ألنقÓبات ألدأخلية وحبك
أŸؤوأمرأت للسسيطرة على مقاليد تسسيÒها ،لهذأ يتجنب معظمها عقد جمعيات
عامة وإأعادة هيكلة نفسسها بالنتخابات ،فجل أŸناصسب “نح بالتعي Úمقابل تزكية
رؤوسساء أألحزأب وهكذأ دوأليك إأ ¤أن ” ألقضساء على كل تقاليد ألعمل ألسسياسسي.
لقد أنخفضست أسسعار ألنفط ،وأجتياز ﬂتلف أŸسسابقات و” تعديل حكومي،
وتسسجيل بعد ألعتدأءأت أإلرهابية لكن ألكث Òمن أألحزأب كانت غائبة وألتي
–ركت جاء موقفها متأاخرأ.
لقد بادرت جبهة ألقوى ألشسÎأكية ÃقÎح كاد من خÓله جمع كل ألقوى ألوطنية
لكنها فشسلت ‘ أألخ Òلتصساب باإلحباط وتعاود ألنغÓق على نفسسها ،وقاطع بعضس
جلسسات ألŸÈان كانتقام من رفضس مقÎحها.
وحتى تنسسيقية أŸعارضسة أنقلبت على نفسسها بعد لقاء أحمد أويحيى مقري ‘
صسورة تؤوكد تفضسيل هؤولء بقاء ألوضسع على ما هو عليه ودعوأتهم بالتغي Òسستجعلهم
يعملون أك Ìول يسستمتعون بالريع ألذي يحصسلون عليه بطرق أو بأاخرى.
ألتحولت تفرضس على ألطبقة ألسسياسسية ألتي تنتقل أإ ¤مرحلة أإلنتاج وألنضسال
م-ن خÓ-ل ألسس-ت-ن-ج-اد ب-ال-ط-ب-ق-ة أŸث-ق-ف-ة ل-ت-ق-د Ëم-قÎح-ات ‘ أŸسس-ت-وى وقابلة
للتجسسيد بعيدأ عن أألحكام أŸسسبقة وتسسويد كل شسيء.

لتسصهيل و–ضص ÒاŸوسصم الفÓحي

أفتتاح ألشسباك أŸوحد بالبليدة أمام فÓحي أŸتيجة ألغربية
’سصبوع اŸدير العام
أاشصرف نهاية ا أ
ل -ل -دي-وان اŸه-ن-ي ل-ل-ح-ب-وب وال-ب-ق-ول
ا÷افة بلعبدي ﬁمد ،على افتتاح
الشص - -ب - -اك اŸوح - -د ب - -ال - -ت - -ع- -اون- -ي- -ة
الفÓحية للبقول وا◊بوب ا÷افة
‘ ال-ع-ف-رون ب-ال-ب-ل-ي-دة ،أام-ام فÓحي
’ج-ل تسص-ه-ي-ل
اŸت -ي -ج -ة ال -غ -رب -ي-ة ،أ
’سصمدة الزراعية
اقتناء البذور وا أ
عن طريق القرضس الرفيق– ،سصبا
للموسصم الفÓحي القادم.
شس-ه-د ح-ف-ل ألف-ت-ت-اح حضس-ور ألشس-رك-اء
أŸم-ث-ل ،Úع-ن أل-ب-نك أل-فÓ-ح-ي وأل-ت-نمية
ألريفية وشسركة ألتأام« Úسسيارأما».
وشسدد أŸسسؤوولون عن ألقطاع ‘ هذأ
ألصس- -دد ‘ ل- -ق- -اء م -ع ألشس -رك -اء و‡ث -ل -ي
أل- -ف Ó-ح ،Úأ◊ديث ع -ن أه -م أأله -دأف
أŸرجو –قيقها من قبل ألديوأن ألوطني
ل -ل -ح-ب-وب ،وإأع-ط-اء ت-وصس-ي-ات ل-ل-م-ع-ن-ي،Ú
وأل -ت -ذكÃ Òدى أŸك -اسسب أÙق -ق -ة ‘
›ا‹ ألبذور وألزرع ،بالÎكيز على أن
أل -دول -ة ذأه -ب -ة ‘ أشس-وأط ب-ع-ي-دة ،ألج-ل
–قيق ألكتفاء ألذأتي ‘ مادتي ألبذور
بالنسسبة لنوع ألقمح ألل ،Úبعد أن “كنت
م -ن –ق -ي-ق-ه ‘ م-ادت-ي ألشس-ع Òوأل-ق-م-ح

ألصسلب.
وذك -رأŸسس-ؤوول ب-ره-ان –ق-ي-ق أك-ت-ف-اء
ذأت - -ي ‘ ﬁصس - -و‹ أل - -ق - -م - -ح وألشس- -عÒ
وأألنوأع أألخرى من ألبقوليات ،خصسوصسا
وأن أ÷زأئ -ر ‘ سس -ي -اسس -ت-ه-ا ألق-تصس-ادي-ة
عازمة على أÿروج من نفق ألسستÒأد
بشس- -ك- -ل ك- -ل- -ي ،وألÎك -ي -ز ع -ل -ى أŸكسسب
أÙلي بتكثيف أإلنتاج ‘ هذه أŸوأد
أ◊ي-وي-ة ،ل-ت-ع-ويضس م-دأخ-يل أÙروقات
وأل -ت -ي ت -ع -رف ت -د Êخ-ط ‘ Òأألسس-ع-ار،
وإأي -ج -اد أق -تصس -اد ب -دي -ل ع-ن ت-لك أŸوأد
ألبÎولية.
ورك - -ز أŸسس - -ؤوول - -ون ‘ خضس- -م ح- -ف- -ل
ألفتتاح على ألتنويه Ãدى أهمية ألقرضس
أل- -رف- -ي -ق ،أıصسصس ل -ل -ف Ó-ح ،Úألج -ل
“ك -ي -ن -ه -م ‘ م -دة ق -ي -اسس -ي-ة م-ن أق-ت-ن-اء
أألسسمدة وألبذور ،ومباشسرة عملية أ◊رث
وألبذر وألرشس باألسسمدة ،ويعت Èألقرضس
أل- -رف- -ي- -ق وسس -ي -ل -ة “ك -ن أل -ف Ó-ح Úم -ن
أل-ت-ع-ج-ي-ل ‘ م-ب-اشس-رة أŸوسس-م ألفÓحي،
وب- -ع- -د ج- -ن- -ي أÙصس- -ول ت -ق -ت -ط -ع ت -لك
أŸسستحقات أŸادية أŸقدمة ‘ ألقرضس
ألرفيق.

البليدة :لينة ياسضمÚ

مدير الوكالة الوطنية لوكالة دعم وتشصغيل الشصباب بتيزي وزو:

 1000مسستفيد من قروضض ألدعم يسستفيدون
من تعويضسات صسندوق ألضسمان

كشص- -ف م -دي -ر ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-دع-م وتشص-غ-ي-ل الشص-ب-اب ب-تيزي وزو،
أان العديد من الشصباب الذين اسصتفادوا
م - -ن ق - -روضس ال- -تشص- -غ- -ي- -ل «أاونسص- -اج»،
«أاو‚ام» ،و»كناك» ،والذين فشصلوا ‘
’فÓ-سس،
ا‚از مشص -اري-ع-ه-م وأاع-ل-ن-وا ا إ
ق- -د اسص- -ت- -ف- -ادوا م- -ن م- -ي- -ك- -ان- -ي- -زم -ات
التعويضس من طرف صصندوق الضصمان
اıصصصس لهذا الشصأان.
قدر ذأت أŸسسؤوول أن عدد ألشسباب
أŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م-ن أل-ت-ع-ويضس بـ 15ألف
مسستفيد على أŸسستوى ألوطني ،مؤوكدأ أن
أغلبية هؤولء ألشسباب حاولوأ ألسستثمار

‘ عدة ›الت ولكن أ◊ظ  ⁄يحالفهم
م -ا أوق -ع -ه -م ‘ مشس -اك -ل م -ال-ي-ة وأع-ل-ن-وأ
أإلفÓسس ،ما أجÈهم على ألقÎأب من
ألوكالة ألتي تسسعى من جهتها أ ¤متابعة
هؤولء ماديا إليجاد أ◊ل Ÿشساكلهم.
وأضساف أن هؤولء ألشسباب سسيحضسون
Ãت- -اب- -ع- -ة م- -ن ط- -رف ألصس- -ن- -دوق أل -ذي
سسيغطي مصساريفهم ‘ ،ألوقت ألذي أكد
أن ألشسباب ألذين قاموأ ببيع أŸسستلزمات
ألتي أسستفادوأ منها من طرف ألوكالة لن
ي- -حضس- -وأ Ãت- -اب -ع -ة م -ن ط -رف صس -ن -دوق
ألضسمان ،وسسيتابعون قضسائيا.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

اأ’حد  09اأوت  2015م
الموافق لـ  24شصوال  1436هـ
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عمالة الÈاءة ‘ انتششار مقلق بقسشنطينة

أأطفال يزأولون أأعما’ شساّقة لتطه ÒأÙيط
وورشسـ ـ ـ ـ ـات ألبنـ ـ ـ ـ ـ ـاء بعيدأ عن ألّرق ـ ـ ـ ـابـ ـ ـ ـ ـة

لخطار اŸرضض ولفحات الشّشمسض دون حماية
^ الÈاءة عرضشة أ
^ «الششعب» ترصشد حالت وتقّدم ششهادات حّية عن أانششطة خارج القانون
لخÒة بعاصشمة الششرق ا÷زائري ظاهرة خطÒة تتمثل ‘ عمالة
لونة ا أ
انتششرت ‘ ا آ
لطفال ،وهي ظاهرة عرفت تزايدا ملحوظا ع Èعديد مناطق النششاط بالولية بدءا بورششات البناء والبيع
ا أ
لول ،وصشول إا ¤توظيفهم كمسشاعدين باÓÙت
على أارصشفة الطرق والنظافة من الطراز ا أ
التجارية وغÒها.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
«الششعب» توّقفت عند هذه ال ّ
ظاهرة ،وتعطي
تفاصصيل عنها ‘ هذا ا’سصتطÓع.
من اŸفارقات الغريبة التي يعيشصها اÛتمع
ا÷زائري اليوم ،هو عدم العمل وا’لتزام بالقوانÚ
اŸنصص- -وصص ع- -ل -ي -ه -ا ‘ ال -ب Ó-د أاو’ واŸن -ظ -م -ات
العاŸية ثانيا،بضصاف إاليها غياب ا÷معيات التي
تعرف باÛتمع اŸد ،Êوهي جمعيات تنشصط من
اأجل تنظيم اÛتمع وفق معاي Òيتفق عليها من
بينها اتفاقيات حقوق الطفل .هذه ا’تفاقية التي
Œ ⁄د عندنا التطبيق ‘ كل اأ’حوال ،بدليل وجود
اأطفال يزاولون أاعمال شصاقة وهم دون سصن ،18
ويتقاضصون أاجورا زهيدة من طرف صصاحب العمل
الذي يقوم باسصتغÓل أايادي الÈاءة الناعمة برخسص
الÎاب ،بعيدا عن أاأ’نظار.
إانها ظاهرة ارتأات «الشصعب» أان تعا÷ها وتسصلط
الضص-وء ع-ل-ي-ه-ا ،سص-ي-م-ا وأان ع-م-ال-ة اأ’ط-ف-ال ت-ع-رف
انتشصارا واسصعا بو’ية قسصنطينة مقارنة بالسصنوات
القليلة اŸاضصية ،ذلك ‘ غياب اجراءات رادعة
–مي هذه الفئة اŸسصتضصعفة من ا’سصتغÓل.

أطفال دون سسن ألـ  18يعملون بتنظيف
أŸقابر وآأخرون بورشسات ألبناء
معلومات – ّصصلنا عليها مفادها وجود أاطفال ما
ب 17 Úو 20سصنة ،يعملون Ãقابر وسصط اŸدينة
اإح -داه -ا ت -ع-ت Èم-ن أاق-دم وأاك ÈاŸق-اب-ر ب-ال-و’ي-ة،
حيث يقومون بتنظيفها ونزع ا◊شصائشص واأ’عشصاب
التي ‰ت وأاضصحت أاوكارا آامنة للثعاب Úوا◊يوانات
اÿطÒة.
وضصعية أاطفال عرضصة ÿطر إاصصابتهم بأامراضص
ج -راء ق -ي -ام -ه-م ب-ه-ذا ال-ع-م-ل الشص-اق واŸت-عب دون
مÓبسص واقية من اأ’شصواك ،من لسصعات الثعابÚ
ومن لفحات الشصمسص القاتلة ادت بنا ا ¤التحرك
ل -ل -ت-ح-ري ح-ول ه-ذا اŸل-ف
الشصائك.
ت- -نّ- -ق- -ل -ن -ا إا ¤اŸقÈة
التي قيل لنا أان ›موعة
م- - -ن اأ’ط - -ف - -ال ال - -قصص - -ر
ي-ع-م-ل-ون ل-ه-ا ،ف-وق-فنا على
ح -ق -ي -ق -ة اأ’شص -ي-اء .أاط-ف-ال
ي -ق -وم -ون ب -أاع -م -ال دون أاي
حماية –دث لنا بعضصهم عن
اŸع - -ان - -اة ،ح - -يث أاّك - -د ل- -ن- -ا
اŸدع- -و «أا ـ ب» ال- -ب- -ال- -غ م- -ن
ال -ع -م-ر  16سص- -ن -ة أان -ه ي -ج -د
وأاصص- -دق -ائ -ه ي -وم -ي -ا ج -م -اج -م
وه-ي-اك-ل ع-ظ-م-ي-ة تعود لسصنوات
مضصت م -ن -تشص -رة ب -ك -ل زواي -ا اŸقÈة ج -راء ان-ز’ق
الÎبة بتلك اŸنطقة ،وقال لنا أان ا’طفال يزاولون
العمل من السصاعة الرابعة صصباحا وا ¤غاية الثانية
زوا’ رفقة صصاحب العمل «اŸقاول» اŸكلف بعملية
ال -ت -ن-ظ-ي-ف ،ي-ق-وم-ون ب-ن-زع اأ’عشص-اب ال-ت-ي غ-طت
اŸقابر والتي أاضصحت تهدد بافتعال حريق مهول
بإامكانه أان يودي بحياة قاطني السصكان اÛاورين،
يجمعون بعدها النفايات اŸتمثلة ‘ ا◊شصائشص
واأ’شص -واك وال -زج -اج -ات ال -ب Ó-سص-ت-ي-ك-ي-ة وغÒه-ا،
ورميها بواسصطة شصاحنة Ãنطقة الغراب.
هذا العمل الشصاق الذي يتقاضصى مقابله اأ’طفال
اأجورا زهيدة واŸقدرة بـ  10دج ‘ اليوم الواحد،
حسصب «ع ـ شص» البالغ من العمر  17سصنة الذي قال
لنا أانه يعمل خفية عن والديه لتوف ÒاŸال وشصراء
م -ا يشص -ت-ه-ي-ه م-ن ا◊اج-ي-ات ،وه-ي ال-وضص-ع-ي-ة ال-ت-ي
وقفت عليها «الشصعب» كاشصفة من خÓلها أان هؤو’ء
اأ’ط -ف -ال ي -ت-ج-اوز ع-دده-م  20ط-ف Ó-ي-تمدرسصون
ب-اأ’ط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة اŸت-وسص-ط-ة ق-د وقعوا ضصحية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óصشغاء واŸتابعة Ãديرية
بعد تعي Úخلية ل إ
النششاط الجتماعي

وضسع رقم أأخضسر للتبليغ عن أ◊ا’ت
أ’جتماعية ألصسعبة بغليزأن

Óصصغاء واŸتابعة على مسصتوى مديرية النشصاط ا’جتماعي
” إانشصاء خلية ل إ
ّ
وال -تضص -ام-ن ب-و’ي-ة غ-ل-ي-زان ،م-ه-م-ت-ه-ا ت-ل-ق-ي م-ك-اŸات اŸواط-ن Úب-خصص-وصص
ا◊ا’ت ا’جتماعية الصصعبة ،والتدخل للتحقيق فيها ومراعاتها ،بحسصب ما
كشصف عن مدير القطاع جمال رحيم.
وأاوضصح ذات اŸسصؤوول لـ»الشصعب» بأانّ رقم أاخضصر ( ّ” )1527وضصعه لهذا
Óشصخاصص
الغرضص ‘ ،إاطار –سص Úاÿدمة العمومية ،وهو الرقم اŸوجه ل أ
الذين هم ‘ وضصع اجتماعي صصعب ،ما يدفعهم واقع ا◊ال إا ¤ا’تصصال ،بغية
التدخل والتحقيق ‘ القضصية من أاجل –سص Úوضصعهم ا’جتماعي.
وت -خصص ال-ع-م-ل-ي-ة ا’تصص-ال ›ان-ا ب-ه-ذا ال-رق-م ع-ن ط-ري-ق ال-ه-ات-ف ال-ث-ابت
اأ’شصخاصص الذين هم بدون مأاوى ،وآاخرين يعانون مشصاكل اجتماعية أاو نفسصية،
إا ¤جانب التبليغ عن أاطفال يتعرضصون للعنف.
واعت Èكمال رحيم مدير النشصاط ا’جتماعي والتضصامن أاّن التبليغ عن مثل
هذه ا◊ا’ت يعت Èسصلوكا حضصريا من شصأانه أان يسصاعد على التكفل بهذا النوع
من اأ’شصخاصص ،الذين يعانون صصعوبات ‘ حياتهم ا’جتماعية.
وتسصاهم هذه الطريقة بحسصب اŸتتبع ‘ Úتصصريحهم لنا ‘ رفع الكث Òمن
الصصور اŸأاسصوية التي يعيشصها الشصارع ‘ السصنوات اأ’خÒة ،خاصصة بالنسصبة
للحا’ت التي تتطلب تدخ Óعاج Óمن طرف السصلطات اŸعنية من أاجل
انتشصال أاصصحابها من اŸشصاكل ا’جتماعية التي –ياها هذه الفئة ،ومن جهة
أاخرى يسصاعد مديرية النشصاط ا’جتماعي ‘ تطويق هذه الفئة وإاحصصائها من
أاجل متابعتها والتكفل بها.
وÁكن الرقم اأ’خضصر ‘ التبليغ عن ا◊ا’ت ا’جتماعية الصصعبة التي
تتخذ من البلديات النائية أاو البعيدة عن عاصصمة الو’ية ،بطريقة حضصرية،
ي مشصاكل مع هذه الفئة.
دون أا ّ
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لÓسصتغÓل البشصع من طرف اŸقاول ÚالضصاربÚ
بالقوان ÚاŸعمول بها عرضص ا◊ائط.
وحسصب الظروف اŸعيشصية الصصعبة التي يعيشصها
معظم هؤو’ء اأ’طفال ،والتي تعت Èمن أاهم العوامل
التي تسصاعد ‘ تنامي هذه الظاهرة التي تتفاقم إاذ
يضص -ط -ر قسص -م ك -ب Òم -ن -ه -م إا ¤ال -ع -م -ل Ÿسص -اع-دة
عائÓتهم من أاجل Œاوز صصعوبات ا◊ياة.

باعة فوضسوّيون وعمال موسسمّيون
ورغ -م أاّن ع -م-ال-ة اأ’ط-ف-ال ت-ع-د خ-رق-ا ل-ل-ق-ان-ون
ال -دو‹ ف -إان ال -ك -ثÒي -ن ‘ اÛت -م -ع -ات ال -ع -رب-ي-ة
ي-ع-ت-ق-دون ب-أان ع-م-ل اأ’ط-ف-ال ه-و أام-ر ط-ب-ي-ع-ي ب-ل
وضصروري لتنشصئة الطفل تنشصئة “ّكنه من ا’عتماد
ع -ل -ى ن -فسص -ه ‘ اŸسص -ت -ق -ب -ل ،ح -يث أاك -د ل -ن-ا أاح-د
اأ’طفال الذين يعملون كباعة موسصمي Úأاّن البضصائع
تفوقهم وزنا ع Èأارصصفة مدينة الصصخر العتيق،
وأان -ه ي -ع-م-ل Ÿسص-اع-دة ع-ائ-ل-ت-ه اŸع-وزة سص-ي-م-ا وان
الدخول اŸدرسصي على اأ’بواب.

ومثل هذا الطفل هناك العشصرات من يفÎشصون
أارصصفة الشصوارع الرئيسصية للمدينة معرضص Úبذلك
أان -فسص -ه -م ل -ل -ع -راك وال -ط -رد م -ن ط -رف أاصص -ح -اب
اÓÙت ال -ت -ج-اري-ة ال-ن-ظ-ام-ي-ة ال-ذي-ن ي-ع-تÈون-ه-م
م -ن -افسص Úغ Òشص -رع-ي ،Úخ-اصص-ة وأان-ه-م ي-ع-رضص-ون
نفسص السصلعة وبأاسصعار منخفضصة.
وقال أاحد اأ’طفال الذي رفضص اإ’فصصاح عن
اسصمه انه يعمل بإاحدى ورشصات البناء التابعة أ’حد
اŸق -اول Úب -ب-ل-دي-ة ح-ام-ة ب-وزي-ان رف-ق-ة أاصص-دق-ائ-ه
Óجور وأاكياسص ا’سصمنت الثقيلة
بالورشصات كعمال ل آ
م-ق-اب-ل أاج-ر زه-ي-د يسص-د رم-ق ع-ائ-ل-ت-ه واح-تياجاته
اليومية.
هذه الظاهرة التي تفاقمت وانتشصرت ‘ ظل
صصمت جمعيات حماية اأ’طفال التي تبقى خارج
›ال التغطية ،سصيما وأان تداعياتها كبÒة على
اأ’طفال أانفسصهم ،إاذ يصصبحون ضصحية لÓسصتغÓل
‘ مكان العمل ،ناهيك عن انعدام فرصص ‘ التعليم
من أاجل مسصتقبل أافضصل.

مفتشسية ألعمل –ّذر من ألظّاهرة
وتتوّعد Ãعاقبة أıالفÚ
عكسص الكث Òمن جمعيات حماية الطفولة التي
– ⁄رك سصاكنا ،عملت مصصالح مفتشصية العمل ‘
ع-دي-د اŸن-اسص-ب-ات ب-تسص-ل-ي-ط الضص-وء ع-ل-ى ظ-اه-رة
ع -م -ال -ة اأ’ط -ف -ال غ Òال-ق-ان-ون-ي-ة ،وال-ت-ي ان-تشص-رت
بصص -ورة م -ق -ل-ق-ة بسص-وق ال-ع-م-ل ‘ ظ-ل ع-دم ال-ت-زام
أاصصحاب العمل بالقوان Úوالتشصريعات ،حيث ن ّ
ظمت
اŸفتشصية ملتقيات و’ئية ووطنية تهدف بالدرجة
اأ’و ¤إا ¤التصصدي لظاهرة تشصغيل اأ’طفال بوضصع
جهاز للوقاية Ÿا لها من آاثار سصلبية على ‰و الطفل
وصص -ح-ت-ه ا÷سص-دي-ة وال-ع-ق-ل-ي-ة .ك-م-ا أاك-دت مصص-ادر
مطلعة Ãفتشصية العمل لـ «لشصعب» أانه يتم تخليد
اليوم العاŸي Ÿناهضصة عمالة اأ’طفال سصنويا ،وهو
العمل الدوري الذي انتهجته وزارة العمل للتصصدي
ل -ه -ذه ال -ظ -اه -رة اÿطÒة ال -ت -ي أاصص -ب-حت تضص-رب
بجذورها داخل اÛتمع ا÷زائري ،وازدادت
اسصتفحا’ ‘ ظل عدم التزام أارباب العمل
بالقوان Úالتي –مي الطفل من ا’سصتغÓل.
وتعمل اŸفتشصية على مراقبة سصوق العمل
بشص -ك -ل مسص -ت -م-ر ،و‘ ح-ال تسص-ج-ي-ل ح-ا’ت
‡اثلة يتم –رير عقوبات ضصد اıالفÚ
الذين يصصدر ‘ حقهم شصكاوى من طرف
اŸسص -ت -خ -دم Úأاو ‘ ح -ال ت -ع -رضص ه-و’ء
اأ’طفال ◊وادث عملية خطÒة ما يدفع
بأاوليائهم للحصصول على حقوق أاطفالهم.
أاّكدت من جهتها اÙامية «بومالك
سص- -ل- -وى» ‘ ح- -دي- -ث- -ه- -ا لـ «الشص -عب» ،أان
ا÷زائر تتمّتع بÎسصانة تشصريعية غنية
◊م - -اي - -ة ال - -ط - -ف- -ل م- -ن ا’سص- -ت- -غÓ- -ل
والتشصغيل ،وأامضصت اتفاقات دولية عديدة ‘ ›ال
ت -رق -ي-ة وت-ط-وي-ر ح-ق-وق ال-ط-ف-ل ،وصص-ادقت ع-ل-ي-ه-ا
ا÷زائر بالنظر إا ¤وعي إارادتها السصياسصية ‘ بناء
›تمع ذو أاسصسص دÁقراطية بدءا من ترقية حقوق
الطفل.
وذكرت اÙامية سصلوى أان اŸادت63 Ú
و 64من الدسصتور ا÷زائري تفيد بإاقرار حق
الطفولة ‘ ا◊ياة الكرÁة ،و‘ صصيانة حقوقها من
تربية ورعاية ،وفيما يتعلق Ãحور التشصريع الوطني،
ن ّصص القانون  11 - 90اŸؤورخ ‘  21أابريل 1990
اŸتعلق بعÓقات العمل ‘ اŸادة  15أانه ’ Áكن
‘ أاي حال من اأ’حوال ،أان يقل العمر اأ’دنى
للتوظيف عن  16سصنة إا’ ‘ ا◊ا’ت التي تدخل ‘
إاط -ار ع -ق -ود ال -ت -م -ه ،Úال-ت-ي ت-ع-د وف-ق-ا ل-ل-تشص-ري-ع
والتنظيم اŸعمول بها.
كما أاّكدت اÙامية أانه ’ يجوز توظيف القاصصر
إا’ بناء على رخصصة من وصصيه الشصرعي ،كما أانه ’
ي -ج -وز اسص -ت -خ -دام ال -ع -ام -ل ال -ق -اصص -ر ‘ اأ’شص-غ-ال
اÿطÒة أاو ال -ت -ي ت -ن -ع -دم ف -ي-ه-ا ال-ن-ظ-اف-ة أاو تضصّ-ر
صصحته أاو “ ّسص بأاخÓقياته.

مدير اÿدمات ا÷امعية لتيبازة جدي ﬁمد
الصشالح لـ«الششعب»:

أسستÓم إأقامت Úجديدت Úو فتح خطوط
نقل جديدة للدخول أ÷امعي أŸقبل

قال مدير اÿدمات ا÷امعية لو’ية تيبازة ﬁمد الصصالح جدي لـ»الشصعب»
إان مصصا◊ه بصصدد اسصتÓم إاقامة جامعية جديد بالقطب ا÷امعي للقليعة
بطاقة اسصتيعاب  1500سصرير .وهي مرفق يضصاف ا ¤إاقامت Úأاخري Úدخلتا
اÿدمة العام اŸنصصرم.
كما ترتقب ذات اŸصصالح اسصتÓم إاقامة جامعية أاخرى باŸركز ا÷امعي
لعاصصمة الو’ية بطاقة اسصتيعابية تصصل ا 500 ¤سصرير لتدّعم اإ’قامة ا◊الية
التي تسصتوعب  2000سصريرا.
و أاّكد مدير اÿدمات ا÷امعية ،أانّ الدخول ا÷امعي اŸقبل سصيتم بكل
أاريحية من حيث اإ’يواء واإ’طعام بالنظر ا ¤عدد اأ’سصرة اŸتوفرة بحيث وعد
طلبة اŸدارسص العليا بالقليعة و اŸركز ا÷امعي لتيبازة بالرعاية الÓزمة و
التكفل اأ’مثل سصواء تعلق اأ’مر باإ’يواء أاو اإ’طعام أايضصا.
أاما فيما يتعلق بالنقل ا÷امعي فقد أاشصار ﬁدثنا ا ¤أاّنه يحتمل فتح
خطوط نقل جديدة باŒاه القليعة انطÓقا من مدينة تيبازة إاضصافة ا ¤ترقب
فتح خطوط جديدة نحو اŸدن الغربية للعاصصمة وفقا Ÿا تفرزه عملية توجيه
الطلبة ا÷دد بحيث سصتقدم رخصصة فتح خط جديد ‘ هذا اÛال كلما كان
الطلبة ا÷امعيون Ãنطقة ما بحاجة ا ¤ذلك فيما سصيسصتفيد جلّ الذين تتوفر
فيهم شصروط اإ’قامة من إايواء على مسصتوى ا’قامات ا÷امعية .

تيبازة :عÓء.م

بعد اسشتحالة اسشتÓم اŸرافق ا÷ديدة

جامعة غردأية ب Úألعجز ألبيدأغوجي
وأ◊لول أŸؤوقتة

سصيشصهد اŸوسصم ا÷امعي القادم بجامعة غرداية دخو’ صصعبا بسصبب العجز
البيداغوجي الكب Òالذي تشصهده ا÷امعة ،خاصصة وأان الو’ية  ⁄تسصتلم منذ
تأاسصيسصها سصوى  4000مقعد بيداغوجي يدرسص فيها أازيد من  12000طالب ،لكن
هذا Á ⁄نع إادارة ا÷امعة من اتخاذ عدة إاجراءات سصريعة من أاجل وضصح
حلول ولو مؤوقتة قبل بداية اŸوسصم ا÷امعي والتي أاكدها وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي ‘ عدة زيارات له.
سص -ارعت ج -ام -ع -ة غ-رداي-ة إ’ق-رار ›م-وع-ة م-ن اإ’ج-راءات ’ح-ت-واء أازم-ة
ا’كتظاظ التي تشصهدها ا÷امعة بعد –قيق الو’ية نسصب ‚اح تاريخية بلغت
 67باŸائة ،أامام تأاخر إا‚از اŸشصاريع ا÷ديدة التي تعطلت منذ سصنوات وهو
م -ا ي -ج -ع -ل ا÷ام -ع -ة ب Úم -ط -رق -ة ال -ع -دد ال -ه -ائ-ل ل-ل-ط-ل-ب-ة وسص-ن-دان ال-ع-ج-ز
البيداغوجي ‘ ،انتظار اسصتÓم  2000مقعد بيداغوجي من أاصصل  6000مقعد
تأاخرت منذ سصنوات بسصبب فيضصانات وأاحداث بريان سصنة  ،2008و غرداية
اأ’خÒة اأ’مر الذي يجعل جامعة غرداية ب ÚاŸطرقة والسصندان ،لكن خيبة
أامل إادارة ا÷امعة كانت كبÒة بعد اسصتحالة اسصتÓم هذه اŸقاعد هذه السصنة.
و ق -د أاك -د الÈوف -يسص -ور مصص -ي -ط -ف -ى ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ن-ائب رئ-يسص ا÷ام-ع-ة
ل»الشصعب» أان ا÷امعة قامت با’تصصال بعدة مؤوسصسصات على غرار مديريتي
الÎبية و التكوين اŸهني و التمه Úمن أاجل تخصصيصص اŸؤوسصسصات التي ⁄
يشصغلها التÓميذ بعد ،اأ’مر الذي ” اسصتحالته كون أان عدة مؤوسصسصات تربوية
هي اأ’خرى تشصهد اكتظاظا كبÒا خÓل اŸوسصم القادم بعد عدم اسصتÓم عدد
كب Òنتيجة تعطلها بسصبب اأ’حداث.
وسصتواصصل جامعة غرداية تدريسص الطلبة Ãلحق اıابر التابعة Ÿديرية
البيئة رغم أان مديرية البيئة طلبت ﬂابرها عدة مرات .وقد أاخذت إادارة
ا÷ام -ع -ة ›م -وع -ة م -ن اإ’ج -راءات Ÿواك -ب -ة الضص-غ-ط اŸسص-ت-م-ر ع-ل-ى غ-رار
التدريسص طيلة أايام اأ’سصبوع من السصبت إا ¤اÿميسص إا ¤غاية السصابعة مسصاء،
Óسصتعانة بأاسصاتذة من جامعتي ورقلة و ا’غواط لتغطية العجز
باإ’ضصافة ل إ
خاصصة ‘ أاطوار الدراسصات العليا.
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شسباب يبتزون أاصسحاب السسيارات بالليدو باÙمدية

 ١٠٠دينار لركن اŸركبة ..واسستفزازات يومية
لجراءات الردعية لوضسع حد للظاهرة
غياب ا إ

مايزال بعضس الشسباب يبتزون أاصسحاب السسيارات بالليدو ..وهذا Ãطالبتهم دفع  ١00دينار مقابل ركن مركباتهم
جانب الرصسيف العمومي ـ وتضسطر الكث Òمن العائÓت إا ¤مغادرة اŸكان فورا كاحتجاج ضسمني على ما طلبه هؤولء
من قيمة مالية ويتصسرف ﬁتلو هذه اŸسساحات كما يحلو لهم .
ا÷زائر :جمال أاوكيلي
ل أاحد يحرجهم أاو يطالبهم بالكف عن
م -ث -ل ه-ذه اŸم-ارسص-ات غ Òال-ق-ان-ون-ي-ة..
وه-ن-اك م-ن ي-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى ال-ن-اسص ب-وضص-ع
صصدرية صصفراء‡ ..نوع تقمصصها لي..Ó
ألن سصاعات العمل ﬁددة ول يعقل أان
تسصتمر إا ¤سصاعات متأاخرة ..زيادة عن
إانعدام الوثائق الرسصمية لديه.
ون-أاسص-ف لسص-ت-م-رار م-ث-ل ه-ذه السص-ل-وك-ات
اŸنافية ◊د أادنى من األخÓق ،والعبث
بالنصصوصص التشصريعية اŸسصÒة Ÿثل هذه
ا◊الت ف -أاي -ن ال -ت -ذك -رة ال -ت-ي تسص-ل-م إا¤
صصاحب السصيارة كضصمان مقابل التوقف
‘ ذلك ؟
إاننا حقا أامام التعدي على اŸواطن من
ق -ب -ل ب -عضص اŸن -ح -رف Úب -اسص -م «تشص-غ-ي-ل
الشصباب» وغ Òها من األعمال الطائشصة
وصصلت إا ¤حد العتداء على كبار السصن،
الذين يرفضصون الدفع كمبدأا ضصد هؤولء
«اŸافيا» من ذوي السصوابق.
وبالرغم من ا◊ملة الواسصعة التي تشصن
ضصد الكث Òمن هؤولء إال أان البعضص مازال
مسصتمرا ‘ –ديه للسصلطات العمومية ،ل
ي -أات -وا إال ‘ اŸسص -ار ح -ت -ى ل ت Ó-ح-ق-ه-م
مصص-ال-ح األم-ن وي-ع-م-ل-ون خ-ف-ي-ة و‘ ك-ثÒ
م -ن -األح -ي -ان ي -ع -م -ل-ون م-ع أاف-راد آاخ-ري-ن
يطالبون بـ 100دينار لتقسصيمها فيما بعد
على النصصف ول يعÎف هؤولء إال بتطبيق
ال -ق -ان -ون ع-ل-ي-ه-م ب-ح-ذافÒه ل-ي-ع-ودوا إا¤
رشص - -ده- -م وج- -ادة صص- -واب- -ه- -م ه- -م ن- -فسص
األشصخاصص الذين Œدهم ‘ ذلك اŸكان

كل موسصم صصيف ‘ الفصصول األخرى Œد
وج- -وه- -ا أاخ- -رى ت- -عÎضص ك -ل م -ن ي -ري -د
التوقف.
األده -ى واألم -ر ه -ن -ا ه -و أان ال -ك -ث Òم -ن
األح -ي -اء وم -داخ -ل ال-ع-م-ارات –ولت إا¤
م -واف -ق لسص -ي -ارات ول ن -دري ك -ي -ف ق -ب-ل
السصكان بذلك ،دون إابÓغ األمن على هذه
التجاوزات.
وهناك من يجلب أاناسص غرباء إا ¤تلك
األمكنة متحديا القاطن Úدون إابداء أاي
ت - -ق- -دي- -ر أاو احÎام Œاه- -ه- -م م- -ن أاج- -ل
مدخول إاضصا‘ ..و‘ أاوقات عديدة تندلع
م- -ن- -اوشص -ات وم Ó-سص -ن -ات ال -ذي ل Áك -ن
سصماعه أامام العائلة.
هي حالت ل تنتهي تفشصت بشصكل رهيب
وان- -تشص- -رت بصص- -ورة م -دهشص -ة ع Èك -ام -ل

حواضصرنا السصكنية.
Óرصصفة ..أادتن بالبعضص
احتÓل كامل ل أ
م -ن السص -ك -ان إا ¤وضص -ع السص Ó-سص -ل وك -ت-ل
اسصمنتية وأاغراضص أاخرى لحتجاز أاماكن
لسصيارتهم إانها الفوضصى بعينها ‘ مدننا
الكÈى.
ل بد أان تعود األحياء إا ¤أاهلها ويكفي
م- -ن اسص- -ت- -ع- -راضص ال- -ق -وة أام -ام اŸواط -ن
بالعصصي والهراوات ووسصائل ردع أاخرى..
ويجب أان تنعم عملية مطاردة هؤولء من
قبل مصصالح األمن ‘ جهات  ⁄تشصملها
حتى اآلن ـ كون هؤولء الشصباب يتمادون ‘
فرضص قانونهم على ا÷ميع ليتحولوا ‘
الوقت الراهن إا ¤شصبكة منظمة ..يديرها
بارونات من بعيد ل يظهرو إال ‘ نهاية
الشصهر ألخذ «حقه».
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رئيسس بلدية ا◊مادنة بغليزان:
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األولوية تزويد اŸواطن باŸاء الشسروب

أاطلقت بلدية ا◊مادنة جملة من اŸشصاريع التنموية ‘ ،سصياق اıطط التنموي
التكميلي للسصنة ا÷ارية ،بحسصب ما علم من رئيسص اÛلسص الشصعبي.
وأاوضصح حميدة أاحمد رئيسص بلدية ا◊مادنة اأّن اÛلسص البلدي تداول على تنفيذ
عديد اŸشصاريع التنموية ،التي تدخل ‘ اإطار اهتمامات سصكان اŸنطقة ،حيث تتمثل
هذه اŸشصاريع ‘ إا‚از جدار اإلحاطة للمقابر Ãبلغ يصصل اإ 700 ¤مليون سصنتيم‘ ،
إاطار ا◊فاظ على حرمة هذه األماكن ،واإبعاد خطر الرعي العشصوائي فيها من طرف
مربي اŸواشصي ‘ هذه اŸنطقة الريفية.
وأاضصاف ذات اŸسصؤوول بأاّن ”ّ تخصصيصص ميزانية  800مليون سصنتيم إلقتناء شصاحنة
صصهريج ،من أاجل التكفل ا÷اد ‘ الدواوير التي ل تصصلها مياه ا◊نفيات ،وتدعيمها
تلك التي تنقطع بها بسصبب اأعطاب اŸضصخة.
وشصملت هذه اŸشصاريع أايضصا Œديد شصبكة الصصرف الصصحي ‘ حي  51سصكن بوسصط
مدينة ا◊مادنة إا ¤جانب التكفل بتهيئته ا◊ضصرية رفقة جزء من مركز قرية ا◊مادنة
بوركبة.
واهتماما بيوميات أاطفال بلدية ا◊مادنة
” إاطÓق عملية إا‚از ثÓث سصاحات
ّ
لعب على مسصتوى كل من حي 100
سصكن ،و 05جويلية ،إاضصافة اإ¤
 52مسصكن.
وكشصف مسصؤوول هذه البلدية
بأاّن هذه اŸشصاريع اŸنتظرة
أان ت- -رف -ع ب -عضص انشص -غ -الت
اŸواط- -ن Úم -ن اŸت -وق -ع أان
ت- -ن- -ط- -ل- -ق ‘ غضص- -ون شص- -ه -ر
ن -وف -م ،Èري -ث -م -ا الن-ت-ه-اء م-ن
اإلجراءات التي تسصبق الÎتيبات
القانونية واإلدارية.
غليزان :ع .عبد الرحيم

لغواط
بلدية قلتة سسيدي سسعد با أ

 ٩٣٠سسكن ريفي ‘ طور اإل‚از

من شسأانه أان ينهى انتشسار القمامات بالبلدية

سسكان قرى اغريب يطالبون Ãركز لردم النفايات

يطالب سسكان قرى بلدية اغريب التي تبعد بحوا‹
 40كلم شسمال شسرق ولية تيزي وزو ،من السسلطات
اÙل - -ي - -ة بضس - -رورة ا‚از م - -رك - -ز ل- -ردم ال- -ن- -ف- -اي- -ات
Ãنطقتهم و ذلك بهدف القضساء على مشسكل القمامة
التي شسوهت اŸظهر ا÷ما‹ والبيئ Ÿنطقتهم ،حيث
ليجد السسكان مكانا لرمي النفايات ال ‘ الطبيعة
وحرقها حيث تنبعث منها روائح كريهة تهدد حياة
الكث.Ò
تيزي وزو :ضساوية توليت
اسص -ت -ن -ادا لسص -ك-ان اŸن-ط-ق-ة ف-ان  5ه -ك-ت-ارات م-ن األراضص-ي
خصصصصت ل- -ه -ذا اŸشص -روع ل -ك -ن العÎاضص الشص -دي -د ل -ب -عضص
اŸواطن Úادى ا ¤توقيف اŸشصروع فاغلبهم رفضصوا بشصدة
هذا الخ Òما جعل الشصغال تتوقف Ÿدة اسصبوع ،Úحيث
اطلق السصكان نداء اخر لعادة النظر ‘ معا÷ة اŸشصكل،
واسصتنادا لرئيسص بلدية اغريب فان اŸشصروع سصجل لصصالح
ال-ن-ط-ق-ة م-ن-ذ  2009ل -ك-ن اعÎاضص
ب -عضص الشص -خ-اصص ح-ال
دون Œسص- - -ي - -ده
ا ¤غ -اي -ة

اليوم ،مشصÒا إا ¤أان دراسصة شصاملة جسصدت من قبل اإلدارة
باشصÎاك مديرية البيئة لكن بعضص اŸواطن Úرفضصوا ما جعله
متوقفا منذ سصنوات.
اسص -ت -ن -ادا ل -ذات اŸصص -در ف -ان اŸشص -روع م-ن شص-ان-ه ان ي-وف-ر
ال -عشص -رات م -ن م -ن -اصصب الشص-غ-ل ،ن-اه-يك ع-ل-ى ان-ه-اء مشص-ك-ل
النفايات الذي يهدد مصصادر اŸياه و كذا الطبيعية ،مضصيفا ان
اŸنطقة اıصصصصة ل‚از اŸركز قد ” زيارته مؤوخرا من
طرف وفد من خÈاء Áثلون البيئة واŸوارد اŸائية ،ومديرية
ﬁافظة الغابات ووزارة الداخلية ،ومن اŸقرر اسصتئناف
الشصغال ‘ وجود السصكان حسصب ما كشصف عنه مصصدرنا.
وجدير بالذكر فإان اŸركز التقني لردم النفايات من شصأانه ان
ي -ن -ه -ي م -ع -ان -اة ال -ع-دي-د م-ن ال-ق-رى ع-ل-ى غ-رار ق-ري-ة شص-رف-ا
،ت -اع -وي -نت ،ت -وري-رث ،اق-ن-ي اوشص-رق-ي وغÒه-ا ،ح-يث ط-الب
السص -ك -ان بضص-رورة إان-ه-اء مشص-ك-ل ال-ن-ف-اي-ات وم-رك-ز ال-ن-ف-اي-ات
العشصوائي اŸتواجد باŸنطقة خاصصة انه يشصكل خطر على
قراهم ومصصدر ازعاج كون الشصاحنات تقوم بنقل النفايات
لي Óو تصصدر منها روائح كريهة ،ما جعل السصكان يطالبون
بضص - -رورة ا‚از م - -رك - -ز ال - -ردم ‘
أاقرب الجال.

ح - -ظ - -يت ب- -ل- -دي- -ة
ق - -ل- -ت- -ة سس- -ي- -دي سس- -ع- -د ب- -ولي- -ة
لغ- -واط ب -ج -م -ل -ة م -ن اŸشس -اري -ع ‘
ا أ
ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ب -غ -ي-ة ال-دف-ع
ب -وتÒة ال -ت -ن -م -ي -ة ب -ه -ذه ا÷م-اع-ة
اÙلية.
وإاسستحوذ قطاع السسكن على ا◊صسة
لك Èمن اŸشساريع اŸوجهة للبلدية
ا أ
إاذ توجد حوا‹  440وحدة بالنمط
ل‚از
الجتماعي اليجاري قيد ا إ
فضس  Ó- - -ع - - -ن اسس- - -تÓ- - -م  40وحدة
‡اثلة.
ب -خصص -وصص اإلع -ان -ات اŸوج -ه -ة ل -ل -ب -ن-اء
الريفي فمن أاصصل أازيد من  1.000سصكن
سصجلت برسصم السصنوات الثÓث األخÒة
ه-ن-اك  930سص- -ك- -ن ‘ ط -ور اإل‚از م -ع
إاضصافة  400إاعانة جديدة ينتظر ضصبط
قوائم اŸسصتفيدين منها لحقا.
و‘ نفسص السصياق سصيتم ربط Œزئة 300
سص -ك -ن ري -ف -ي بشص-ت-ى الشص-ب-ك-ات Ãا ف-ي-ه-ا
شصبكة الغاز الطبيعي إا ¤جانب توفÒ
ال-ه-ي-اك-ل ال-ع-م-وم-ي-ة الضص-روري-ة وال-ت-ه-ي-ئة
العمرانية للجهة الشصرقية من اŸدينة.
و‘ ال -وقت ال -ذي ت -ت -واصص -ل ف -ي-ه أاشص-غ-ال
Œسص -ي-د مشص-روع وح-دة ال-ت-ك-ف-ل Ãرضص-ى
الكلى يرتقب تسصجيل مسصتشصفى بسصعة 60
سصريرا ضصمن اıطط اÿماسصي اŸقبل
قصصد ضصمان اÿدمات الصصحية ÷ميع

سصكان بلديات ا÷هة مسصتقب.Ó
ولÎقية النشصاط الرياضصي بالبلدية سصيعزز
اŸلعب البلدي -وبعد أان جرت تكسصيته
ب -ال -عشصب الصص -ط -ن -اع -ي -ب -غ -رف ت-غ-يÒ
اÓŸبسص وإاطÓ- -ق مشص- -روع ““م- -ت- -ك- -ام -ل““
Ãحاذاته يضصم مسصبح نصصف أاوŸبي
وفضصاء للتسصلية والÎفيه.
وب- -اŸوازاة م- -ع ذلك سص -يشص -رع ق -ري -ب -ا ‘
إا‚از م -ل -عب ب -ل -دي ب -ال -ت-ج-م-ع السص-ك-اÊ
““ال -وادي ال -ط -وي -ل““ وم -ن -ح إاع -ان-ة م-ال-ي-ة
““م-ع-تÈة““ ل-ب-ن-اء مسص-ج-د وإاطÓ-ق ب-رن-امج
لتهيئة اأحياء هذا التجمع وفك العزلة عن
اŸناطق الريفية اŸتصصلة به .
وبالتجمع السصكا““ Êحسصيان الذيب““ سصيتم
اسص -ت -ح -داث شص -ب-اك وح-ي-د م-زود بشص-ب-ك-ة
األل -ي -اف ال -بصص -ري -ة وم-وصص-ول ب-الشص-ب-ك-ة
الوطنية للحالة اŸدنية ‡ا سصيتيح تقدË
اÿدمات ‘ هذا اÛال لكافة عابري
الطريق الوطني رقم .23
Óشص -ارة ف-إان ب-ل-دي-ة ق-ل-ت-ة سص-ي-دي سص-ع-د
ل -إ
الواقعة على بعد  140كلم شصمال األغواط
تشصهد ‘ اآلونة األخÒة ““قفزة نوعية““ من
ن -اح-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ل سص-ي-م-ا ف-ي-م-ا
يتعلق بفتح فروع اŸؤوسصسصات العمومية
ك -م -ق -اط-ع-ة ق-ط-اع السص-ك-ن وال-ت-ج-ه-ي-زات
ال -ع -م-وم-ي-ة وا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه وال-وك-ال-ة
التجارية ÷زائر التصصالت.

األحد  0٩أاوت  2015م
الموافق لـ  24شسوال  1436هـ
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ل· اŸتحدة
خلفت  12قتي ،Óبينهم موظف با أ

ﬁاولت يائسشة...

أ÷يشس ينهي عملية أحتجاز رهائن بفندق وسشط ما‹
أاسسفرت العملية التي قام بها،
ليلة ا÷معة إا ¤السسبت ،أافراد
النخبة التابعون للجيشش اŸا‹
ل- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -ره- -ائ- -ن ال- -ذي -ن
اح-ت-ج-زت-ه-م ج-م-اع-ة مسس-ل-ح-ة
ي-وم ا÷م-ع-ة ب-ف-ن-دق ب-ي-ب-لوسش
Ãدي - -ن - -ة سس- -ي- -ف- -اريسش وسس- -ط
ما‹ ،إا ¤مقتل  12شسخصسا.
هذا وأاكد مسسؤوولون ‘ ما‹ ،أامسس
السسبت ،أان  12شسخصسا على األقل
قتلوا ،بينهم خمسسة جنود ومدنيان
وأاح -د ال -ع -ام -ل Úب-األ· اŸت-ح-دة،
بعد هجوم مسسلح› Úهول Úعلى
فندق ‘ وسسط البÓد.
وذكرت إادارة اŸعلومات والشسؤوون
ال- -ع- -ام- -ة ب- -ا÷يشس اŸا‹ ،أان- -ه ”
–ري -ر أارب -ع -ة ره -ائ -ن م -ن ف -ن -دق
(ب-ي-ب-ل-وسس) ال-ذي ي-رت-اده ال-ع-ام-ل-ون
باأل· اŸتحدة ،مضسيفة أان أاربعة
مسسلح Úقتلوا أايضسا خÓل الهجوم.
وق- -ال شس- -وج- -ي- -ل ك- -وك- -ال م -اي -غ -ا،
اŸتحدث باسسم ا◊كومة اŸالية:
““ارتفع عدد القتلى إا 12 ¤قتي،Ó
خ- -مسس -ة ج -ن -ود وأارب -ع -ة إاره -اب -يÚ
وثÓث رهائن ،مضسيفا أانه – ⁄دد

–ديد جنسشيات ألرهائن
لجانب ألثÓثة ألذين
أ أ
قتلوأ ‘ ألهجوم على
فندق Ãا‹

ا÷نسس- -ي -ات ب -ع -د““ ،مشسÒا إا ¤أان -ه
ي-ت-وق-ع ت-ق-د Ëت-ف-اصس-ي-ل أاخرى من
بعثة األ· اŸتحدة.
وكانت القوات اŸالية ،قد نفذت،
صسباح أامسس ،هجوما من أاجل طرد
اŸسس-ل-ح Úال-ذي-ن اق-ت-ح-م-وا ف-ندق
““ب-ي-ب-ل-وسس““ Ãدي-ن-ة سس-يفاري ،حيث
يقيم بعضس من عناصسر بعثة األ·

اŸتحدة لتحقيق السستقرار Ãا‹.
ون -ق -لت وسس-ائ-ل إاعÓ-م ع-ن مصس-در
عسس- - -ك- - -ري ق - -ول - -ه ،إان ““ال - -ق - -وات
اŸسسلحة اŸالية حاصسرت اŸنطقة
لطرد اŸسسلح Úالذين دخلوا إا¤
اŸدي- -ن -ة ‘ وقت م -ب -ك -ر م -ن ي -وم
ا÷معة وتسسللوا إا ¤فندق بيبلوسس
‘ مدينة سسيفاري““.

بعد اسستشسهاد والد الرضسيع الفلسسطيني متأاثرا بحروقه

أاع -ل -ن م -ت -ح -دث ب -اسس-م ا÷يشس ‘
ما‹ ،أامسس ،أانه ” –ديد جنسسية
الرهائن الثÓثة الذين قتلوا خÓل
حصسار فندق ‘ ما‹ ،يسستخدمه
العاملون ‘ األ· اŸتحدة ،وهم
م- -ن ج- -ن- -وب إاف- -ري- -ق- -ي- -ا وروسس- -ي -ا
وأاوكرانيا.
وكانت بعثة األ· اŸتحدة ‘ ما‹
قالت ،أامسس ،إان أاربعة أاجانب أاطلق
سسراحهم عندما داهمت قوات من
ما‹ الفندق بعد يوم من سسيطرة
من يشستبه أانهم إارهابيون مسسلحون
على اŸبنى ‘ بلدة سسيفاري.
وكان مسسؤوولون ‘ ما‹ قد أاعلنوا
م-ن ق-ب-ل ،ارت-ف-اع ضس-ح-اي-ا ال-ه-ج-وم
اŸسسلح على فندق ‘ وسسط البÓد
إا 12 ¤ق-ت-ي Ó-ع-ل-ى األق-ل ،ب-ي-نهم
خ- -مسس- -ة ج- -ن- -ود وم- -دن -ي -ان وأاح -د
العامل Úباأل· اŸتحدة.

أÿارجية ألفلسشطينية :أ÷رÁة لن “ر دون عقاب
اسستشسهد سسعد الدوابشسة ،والد
ال-ط-ف-ل ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ال-رضس-يع
( )18شس -ه-را ،وال-ذي قضس-ى ق-ب-ل
أاسس - -ب - -وع ‘ ،ح - -ري- -ق أاضس- -رم- -ه
مسس- -ت- -وط- -ن- -ون إاسس- -رائ -ي -ل -ي -ون
م-ت-ط-رف-ون ب-زج-اج-ات حارقة
‘ بلدة ““دوما““ جنوبي مدينة
ن- -اب- -لسش ،ب- -الضس- -ف -ة ال -غ -رب -ي -ة
اÙتلة.
وأاك -دت مصس -ادر ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،أان
““سس -ع -د دوابشس -ة““ اسس -تشس-ه-د ،أامسس،
م- -ت- -أاث- -را ب -ا÷روح اÿطÒة ال -ت -ي
أاصسيب بها هو وزوجته وابنه أاحمد
( 4سسنوات) ‘ هذا ا◊ادث.
وت - -رق- -د األم واب- -ن- -ه- -ا ح- -ال- -ي- -ا ‘
اŸسس -تشس -ف -ى ب -ح-ال-ة ح-رج-ة جّ-راء
ا◊روق ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي أاصس-اب-ت-ه-ما
عقب إاحراق منزل األسسرة من قبل
مسستوطن Úصسهاينة يوم  31يوليو
اŸاضسي ،وهو ما أاسسفر وقتها عن
اسستشسهاد الرضسيع ““علي دوابشسة““.
ه - - -ذا وك - - -ان أاصس- - -يب ،أامسس األول
ا÷م -ع -ة ،خ -مسس -ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي‘ Ú
غ-ارة إاسس-رائ-ي-ل-ي-ة اسس-ت-ه-دفت أارضسا
زراعية وسسط قطاع غزة.
وق -الت مصس -ادر ط -ب -ي-ة ،إان خ-مسس-ة
مواطن Úأاصسيبوا ‘ الغارة ونقلوا
إا ¤مسس- -تشس- -ف- -ى شس- -ه -داء األقصس -ى
ل- -ت- -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج ،وصس -فت إاصس -اب -ة
أاح -ده -م ب -اÿطÒة ،ف-ي-م-ا وصس-فت
إاصسابة ثÓثة باŸتوسسطة وخامسس
بالبسسيطة.

من ناحية أاخرى ،حاولت ›موعة
م -ن اŸسس -ت -وط -ن Úاإلسس -رائ -ي-ل-ي،Ú
أامسس ،إاح - - - -راق م - - - -ن - - - -زل أاح - - - -د
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ‘ Úم-ن-ط-ق-ة ع-رب
الكعابنة قرب بلدتي دوما والطيبة
‘ جنوب نابلسس.
وأافاد مسسؤوول ملف السستيطان ‘
شس- -م -ال الضس -ف -ة ال -غ -رب -ي -ة ،غسس -ان
دغلسس ،بأان ““عددا من اŸسستوطنÚ
أالقوا زجاجات حارقة على منزل
مواطن فلسسطيني ‘ منطقة تقع
على طريق اŸعرجات اŸؤودي إا¤
م- -دي- -ن- -ة أاري -ح -ا ‘ شس -رق الضس -ف -ة
الغربية قرب بلدتي دوما والطيبة،
إال أان األه- - - -ا‹ تصس- - - -دوا ل- - - -ه- - - -م
وسسيطروا على ا◊ريق““.
م -ن ن -اح-ي-ت-ه ،أاك-د وزي-ر اÿارج-ي-ة
الفلسسطيني ،رياضس اŸالكي ،أامسس،
أان ا÷رÁة ال - - -ت - - -ي ارت- - -ك- - -ب- - -ه- - -ا
مسستوطنون إاسسرائيليون بحق عائلة
ال -دوابشس -ة ‘ ب -ل -دة دوم -ا ب-ج-ن-وب
نابلسس““ ،لن “ر دون عقاب““.
ونقلت مصسادر إاعÓمية عن بيان
ل -ل -م -ال -ك -ي ،ح ّ-م -ل ف -ي-ه ““ا◊ك-وم-ة
اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة ال-ي-م-ي-ن-ي-ة اŸت-ط-رفة
اŸسسؤوولية كاملة عن هذه ا÷رÁة
اإلرهابية““.
وأاع- -رب ع -ن ““اسس -ت -ي -ائ -ه لصس -مت
اÛتمع الدو‹ من عدم اتخاذ
إاج -راءات ف-اع-ل-ة وصس-ري-ح-ة ضس-د
لسسرائيلي
لرهاب السستيطا Êا إ
اإ
لرضس اÙتلة““.
‘ا أ

وشسدد اŸالكي على ““ضسرورة أان
يتحمل اÛت---------م---------ع ال--------دو‹
لقليمية والدولية
واŸنظمات ا إ
ا◊ق----وق----ي----ة ،مسس---ؤوول---ي---ات---ه---م

Ùاسس-ب-ة اÛرم Úوسس-ل-ط-ات
الح---تÓ---ل ع---ل---ى ج---رائ---م---ه--م
اŸت------واصس------ل-----ة ضس-----د الشس-----عب
الفلسسطيني و‡تلكاته““.

أأم Úبلعمري

ت -ت -واصس -ل اÙاولت ال-ي-ائسس-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ضس-رب ات-ف-اق السس-ل-م
واŸصسا◊ة ‘ ما‹ الذي من شسأانه أان ينهي أازمة الشسمال التي
ظلت تشسكل مصسدر تهديد لسستقرار ما‹ وعلى وحدته الÎابية.
و‘ الوقت الذي بدأا يلتمسس فيه اŸاليون شسيئا من العودة إا¤
السستقرار والهدوء وبداأوا يقطفون باكورة هذا التفاق التاريخي،
تعمل ا÷ماعات اإلرهابية وبعضس القوى السسلبية ـ كما أاطلق عليها
رئيسس بعثة مينوسسما  -على إاجهاضس هذا اŸسسار الذي انتظره
الشسعب اŸا‹ وبذل فيه اÛتمع الدو‹ جهودا معتÈة ،سسيّما
من خÓل الوسساطة التي قادتها ا÷زائر والتي أاثمرت التوقيع
على اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ يوم  20جوان اŸاضسي.
إان اŸتتبع للمشسهد اŸا‹ ،يكتشسف أان كل العمليات اإلرهابية،
جاءت متزامنة مع اأي خطوة تتحقق على طريق السسÓم ‘ ما‹،
حيث عمدت تلك ا÷ماعات اإلرهابية  -التي اسستشسعرت بأان هذا
التفاق سسوف لن يÎك لها ل مÈر وجود ول مكانا ‘ هذا البلد
 إا ¤القيام بعملياتها اليائسسة للتشسويشس على التفاق ،خاصسةاألسسابيع األخÒة التي شسهدت تصسعيدا اإرهابيا ل يÈره إال ما
أاحرزه التفاق من تقدم ،سسّيما بعد اإنشساء ÷نة متابعة تطبيق
التفاق ،وكذا تبّنيها لقانونها الداخلي باإلجماع وبداية إاعادة
نشسر ا÷يشس على كامل الÎاب اŸا‹ وفق بنود هذا التفاق
دائما.
ل شسك اأن ه- -ذه اŸع- -ط- -ي- -ات وأاخ- -رى زادت م- -ن ت -ي -ه وت -خ -ب -ط
ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة ،ال -ت -ي ي -ب -دو أان-ه-ا –اول ن-ق-ل نشس-اط-ه-ا
اإلرهابي اإ ¤وسسط وجنوب ما‹ ،ما يؤوكد فعالية اتفاق السسلم
واŸصسا◊ة ،حيث دفعها إا ¤تغي Òحسساباتها بعد أان حرمها من
مواقعها ‘ الشسمال أاين كانت تتحرك بكل حرية ،بعدما أان
اسستثمرت ‘ خÓفات اŸالي ،Úبل وعملت على تأاجيجها وعلى
زيادة الفوضسى والتسسيّب ليخلو لها ا÷و وهو ما حصسل فع ،Óحيث
اسستولت على شسمال ما‹ وعاثت فيه فسسادا وتقتي.Ó
إان عملية ا÷معة ،التي اسستهدفت فندقا ‘ مدينة سسيفاري
وسسط ما‹ ،البعيدة عن العاصسمة باماكو بـ 600كلم ،ورغم أانها ⁄
يتم تبنّيها من أاي تنظيم كان ،فÁ Óكن إادراجها إال ‘ خانة
ﬁاولت التشسويشس على اتفاق اŸصسا◊ة والعمل على تقويضس
مسسار السسÓم الذي أاصسبح مصسدر اإزعاج للكثÒين ،كما يبدو.

سستناقشش التفاق السسياسسي وشسكل حكومة الوفاق الوطني

جولة جديدة من أ◊وأر ألليبي تنطلق غدأ بجنيف

⁄É©dG ÈY
سشوريا :بان كي مون يرحب
لمن
بقرأر ›لسس أ أ
 ·ÓاŸتحدة
لم Úالعام ل أ
رحب ا أ
ب---ان ك---ي م---ون ،ب--اع--ت--م--اد ›لسس
لمن القرار رقم  2235الداعي إا¤
اأ
إانشساء آالية –قيق مشسÎكة لتحديد
لسسلحة
اŸسسؤوول Úعن اسستخدام ا أ
الكيميائية ‘ سسوريا.

بلغاريا :ألسشجن لرئيسس جهاز
ألسشتخبارأت ألسشابق

أاك- - -د وف- - -د م- - -ن أاع- - -ي- - -ان
ومشس -اي -خ ق -ب -ائ -ل م -دي-ن-ة
ب- -ن- -غ- -ازي ،وم -ا ح -ول -ه -ا ‘
شس- -رق ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،دع- -م- -ه -م
ال-ك-ام-ل ل-ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة

للف مأاسساة إانسسانية ‘ عدة جزر يونانية
بينما يواجه ا آ

أنقرة  :إأنقاذ أك Ìمن  2600مهاجر غ Òششرعي من ألغرق
أاع -ل -نت ق -وات خ -ف -ر السس-واح-ل الÎك-ي-ة ‘
م-دي-ن-ة إازم ،Òب-غ-رب ال-بÓ-د ،ع-ن إان-ق-اذها
 2631مهاجر غ Òشسرعي من الغرق ‘ مياه
بحر إايجه ‘  50عملية ” ،تنفيذها خÓل
لربعة اŸاضسية.
ليام ا أ
ا أ
ونقلت ﬁطة ““خ Èتورك““ الÎكية ،أامسس ،عن
بيان Ÿكتب ﬁافظ إازم Òقوله ،إان ““فرق خفر
السسواحل نفذت  806عمليات إانقاذ منذ بداية
ال -ع -ام ا÷اري و“ك -نت م -ن إان -ق-اذ  28.558أالف
مهاجر غ Òشسرعي وأاغلبهم من السسوري.““Ú
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان ،أان ““ع -دد السس-وري ‘ Úم-دي-ن-ة
إازم Òوصسل إا ¤ما يقارب  500أالف مهاجر غÒ
شس -رع -ي ،ك -ان -وا ي -ح -اول -ون ال -ه-روب إا ¤ال-ي-ون-ان
والدول األوروبية األخرى عن طريق بحر إايجه““.
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هذا ،وتشسهد بعضس ا÷زر اليونانية ،حالة من
الفوضسى وأاوضساعا إانسسانية صسعبة بعد وصسول ما
يناهز  50أالف مهاجر غ Òشسرعي إاليها ،ما أادى
إا ¤ن- -قصس ف- -ادح ‘ اŸي- -اه وال- -غ- -ذاء وال -رع -اي -ة
الصسحية ،ما اضسطر األ· اŸتحدة إا ¤اسستنفار
ال–اد األورب- -ي ل- -ل- -ق- -ي -ام ب -ت -ق -د ËاŸسس -اع -دة
للسسلطات اليونانية التي أاعلنت عدم قدرتها على
التكفل بهذا العدد الضسخم من اŸهاجرين.
وكان الوزير األول اليونا Êأاليكسسي تسسيÈاسس ،قد
طالب ال–اد األوربي Ãسساعدة بÓده ،معتÈا أان
هذه الوضسعية هي امتحان Ÿدى التضسامن داخل
ال–اد ،أام أانه ›رد وهم –اول فيه كل دولة
حماية حدودها؟.

ال -ل -ي -ب -ي -ة ‘ ح -رب -ه -ا ضس-د
لره -اب ،ب -حسسب م-ا أاف-اد
ا إ
به مصسدر عسسكري ليبي،
أامسش.
وذك - -ر اŸصس - -در ،أان أاع - -ي - -ان
ومشسايخ قبائل بنغازي وبنينا
واألب - -ي - -ار وسس - -ل- -وق وت- -وك- -رة
والرجمة ،أاكدوا خÓل لقائهم
ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-جيشس الليبي،
الفريق أاول ركن خليفة حف،Î
Ãقر القيادة العامة ‘ مدينة
اŸرج ““دع- - -م- - -ه - -م ال - -ق - -وات
اŸسس-ل-ح-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ ا◊رب
ال-ت-ي ت-خ-وضس-ه-ا ه-ذه ال-ق-وات
ضسد اإلرهاب““.
من ناحيته ،نفى رئيسس فريق
ا◊وار اŸف - - -اوضس Ãج- - -لسس
النواب الليبيﬁ ،مد شسعيب،
نيته الÎشسح لرئاسسة حكومة
ال -ت -واف -ق ال -وط -ن-ي أاو أاّي-ا م-ن
م- -ن- -اصس- -ب- -ه- -ا ،ال- -ت -ي ي -ج -ري
ال -ت-ف-اوضس بشس-أان-ه-ا ‘ ا◊وار
ال- -ل- -ي -ب -ي ال -ذي ت -رع -اه األ·
اŸتحدة ب Úأاطراف األزمة
‘ البÓد.

وق - -ال شس - -ع - -يب ‘ تصس - -ري - -ح
صس-ح-ف-ي““ ،ل-ن أات-ق-دم ل-لÎشسح
ولن أاكون وزيرا ‘ ا◊كومة،
لفتا إا ¤أانه  ⁄يدخل ›لسس
ال - -ن- -واب م- -ن أاج- -ل مصس- -ال- -ح
شسخصسية““.
واعت Èأان التوقيع باألحرف
األو ¤ع -ل -ى مسس -ودة الت -ف-اق
السسياسسي ◊ل األزمة ‘ ليبيا
ال -ذي ت -رع -اه األ· اŸت-ح-دة
““له دللت هامة تؤوكد للشسعب
ال- -ل- -ي- -ب- -ي أان ه- -ن- -اك أام -ل...
وانتصسار نفسسي ومعنوي كبÒ
سسيسساهم ‘ إاخراج البÓد من
أازم - -ت- -ه- -ا ال- -راه- -ن- -ة .وح- -ول
اسس-ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ية ا◊وار يوم
غد ‘ جنيف ،قال شسعيب إان
جدول أاعمال ا÷ولة القادمة
ل -ل -ح -وار سس-ي-تضس-م-ن م-ن-اقشس-ة
مÓحق التفاق السسياسسي يوم
ال - -ث Ó- -ث - -اء ،وي - -وم األرب - -ع- -اء
سس- -ي- -ج- -ري م- -ن- -اقشس- -ة م -ل -ف
ح -ك -وم -ة ال -ت -واف-ق واألسس-م-اء
اŸرشسحة لشسغل Ÿناصسب““.

أاصسدرت ﬁكمة عسسكرية ببلغاريا
ح----ك----م----ا بسس---ج---ن رئ---يسس ج---ه---از
السس---ت---خ--ب--ارات السس--اب--ق كÒتشس--و
كÒ---وف  10سس--ن--وات م-ع مصس-ادرة
نصس-ف ‡ت-ل-ك-ات-ه ب-ت-ه-م-ة اخ-تÓسس
لموال العامة.
اÓŸي Úمن ا أ

ميا‰ار :فششل ﬁادثات
ألسشÓم

انتهت ،ا÷معةﬁ ،ادثات السسÓم
ب Úح--ك-وم-ة م-ي-ا‰ار وا÷م-اع-ات
اŸسسلحة دون الوصسول إا ¤حل.

فيتنام :إأششادة بالعÓقات
ب Úوأششنطن هانوي

لم--ري-ك-ي
أاشس--اد وزي--ر اÿارج--ي--ة ا أ
جون كÒي ،بالعÓقات التي تربط
بÓ----ده م---ع ف---ي---ت---ن---ام ،م---ؤوك---دا أان
““اŸصسا◊ة““ ب Úواشسنطن وهانوي
لخرى.
مثال للدول ا أ

للف من
ألصش :ÚإأجÓء أ آ
أŸوأطنÚ

أاج---لت السس---ل---ط---ات الصس---ي---ن--ي--ة ‘
م-ق-اط-ع-ة ف-وج-ي-ان السس-اح-ل-ي-ة 185
أال----ف م---واط---ن ،ف---ي---م---ا تسس---ارعت
السس--ت--ع--دادات ‘ ج--م-ي-ع م-ن-اط-ق
ج---ن---وب وشس---رق الصسŸ Úواج---ه---ة
إاعصسار «سسوديلور““.
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أاسسعار الشسمسسيات ،الكراسسي واŸظÓت Ÿن اسستطاع

اŸرجان تاج الصسناعة التقليدية بالطارف:

ان صشحّ التعب ،Òعلى اعتبار ان اŸصشطاف ليسس له خيارات كثÒة ‘
الششراء ،وبالتا‹ Œد نفسشك ملزم بدفع الثمن مهما كان ،خاصشة اذا
تعلّق األمر Ãسشتلزمات للطفال او للعائلة.
رب ع- -ائ- -ل- -ة اخ -رى م -ن سش -وق اه -راسس ق -ال ‘ ح -دي -ث -ه .ان اسش -ع -ار
““الباراصشولت““ خيالية ،مؤوكدا انه قبل اسشبوع كان مع عائلته بششواطيء
جيجل لكن  ⁄نسشمع بهذه السشعار ا÷ششعة ،حقيقة هذه اول مرة رÃا
نزلت فيها ا ¤عنابة –ت ا◊اح العائلة واعتقد انها اŸرة األخÒة ‹
‘ هذه اŸدينة.
قال رب عائلة اخرى من ولية تبسشة لـ«الششعب““ ،ان عنابة لها ميزتها
اÿاصشة ‘ فصشل الصشيف ،ول Áر فصشل الصشيف دون أان نقوم بزيارة
لهذه اŸدينة وششواطئها ،لكن اعتقد ان اÿدمات مازالت ضشعيفة نوعا
ما وتعا Êششواطئها من العششوائية والكتظاظ الكب Òخاصشة مع نهاية

السشبوع.
احد اŸصشطاف Úوهو كهل ‘ اÿمسشينيات وجدناه متذمرا نوعا ما
من ظروف الصشطياف هذا العام بعنابة قائل لنا با◊رف الواحد
ششواطيء عنابة خاصشة الداخلية  ⁄تعد ملذا آامنا للعائلت ،فقد
باتت ميدانا لتسشكع الششباب ،كذلك اÿدمات ششبه منعدمة ،األمر
الذي يدفعني ان أاعيد حسشاباتي واختيار وجهة سشاحلية اخرى غÒها
رغم ارتباطنا بها منذ الصشغر

أاسسعار اŸسستلزمات الصسيفية تلتهب بأاسسواق اŸدينة

تششهد األسشواق اÙلية واÙلت التجارية اŸتخصشصشة لعرضس وبيع
التجهيزات ومسشتلزمات البحر حركة غ Òعادية هذه األيام من خلل
إاق -ب-ال اŸصش-ط-اف Úوالسش-ي-اح

السشباحة فيها دون مرافقة أاوليائهم ،ما يضشاعف
حجم تعرضشهم ◊وادث الغرق اŸؤودية إا ¤الوفاة
األكيد.
ل يقتصشر هذا اŸششهد على بلدية بن داود فقط،
ف-ق-د ط-الت ال-ظ-اه-رة ق-ن-وات
السش -ق -ي واÛم-ع-ات اŸائ-ي-ة
على مسشتوى الطريق الوطني
رقم  04لغليزان ،حيث تتوفر
اŸن -ط -ق -ة ع-ل-ى ط-ول-ه-ا ع-ل-ى
ق- -ن -وات السش -ق -ي ال -ف -لح -ي،
اŸمتلئة باŸياه ،بحكم ششروع الفلحÚ
ه- -ذه األي- -ام ‘ سش- -ق- -ي األشش- -ج -ار
اŸثمرة مثل الÈتقال والزيتون
واÿضش -ر م -ث -ل ال -ب -ط-اط-ا ‘
ب- -ل- -دي- -ات ج- -دي -وي -ة ووادي
ا÷م -ع-ة وا◊م-ادن-ة ووادي
راهيو.
و ⁄يأابه األطفال Ãا يوجد
داخ -ل ه -ذه األح -واضس م -ن
مواد خطرة تسشبب اصشابات
على مسشتوى ا÷لد ،باإلضشافة
ا ¤مشش -اك -ل صش -ح-ي-ة أاخ-رى رغ-م
ا◊م -لت ال -ت -وع -وي -ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
مصش- -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ‘ ه -ذا الط -ار
للتحسشيسس بخطورة السشباحة ‘ مثل هذه األماكن.

سصباحة –مل
ﬂاطر أŸوت

وقفت جريدة ““ الششعب““ خلل ا÷ولة السشتطلعية
التي قامت بها ببلدية بن داود اŸتاخمة لعاصشمة
الولية على ظاهرة السشباحة ‘ مثل هذه األماكن
اÿطÒة ،مناظر تششمئز لها األع Úوالنفوسس ،حيث
ع ّ-ب-ر سش-ك-ان ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ل-ن-ا ع-ن اسش-ت-ي-ائ-ه-م م-ن
الن -تشش -ار ال -واسش -ع ل -ل-ظ-اه-رة واسش-ت-ف-ح-ال-ه-ا Ãرور
السشنوات ‘ ظّل حالت الغرق التي تسشجلها مصشالح
ا◊ماية اŸدنية ‘ األحوضس والتجمعات اŸائية
كل موسشم اصشطياف.
وما زاد الط Úبلة أان هؤولء األطفال Áارسشون

ويدفع العوز الذي تعيششه
بعضس األسشر بأابنائها ا¤
السش -ب -اح -ة ‘ ال -ت-ج-م-ع-ات
اŸائية ،خاصشة وأان قضشاء
ال -ع -ط -ل -ة الصش -ي -ف -ي -ة ب -أاق-رب
الششواطئ ‘ ولية مسشتغا Âيعد
من اŸسشتحيلت.
كششفت بعضس األسشر لـ«الششعب““ انها ل “لك
المكانيات اŸادية للتوجه للبحر وقضشاء يوما

لقتناء حاجيات البحر على غرار الكراسشي واŸظلت ““الباراصشولت““
وكذا اÿيم وحتى اŸناششف اıصشصشة للششواطئ إا ¤جانب علب
التÈيد اÿاصشة باŸأاكولت واŸياه وغÒها من الضشروريات ،حيث
عرفت مثل هذه اŸسشتلزمات ‘ السشنوات األخÒة رواجا كبÒا وسشط
العائلت التي تقصشد الششواطئ لقضشاء الصشيف فتقول إاحدى السشيدات
اللتي تقصشدن الششواطئ لقضشاء الصشيف والتمتع بزرقة البحر أانها
قررت هذه السشنة ششراء كل اŸسشتلزمات بدل من كرائها من عند
الششباب الذين يسشتغلون الفرصشة ويقومون بكرائها بأاثمان باهظة،
حيث يصشل سشعر كراء مظلة ششمسشية ““مع أاربعة كراسشي إا ¤حدود 1500
دج لليوم الواحد بينما يقدر سشعرها ‘ السشوق بـ  2500دج مقابل 650
دج إا 950 ¤دج للكرسشي الواحد ليبقى طوال موسشم الصشطياف وحتى
السش-ن-وات ال-ق-ادم-ة ول-ه-ذا ف-ق-د ق-م-ن-ا ب-ت-خصش-يصس م-ي-زان-ي-ة لشش-راء كل

التجهيزات وتفادي الكراء لكي نكون مسشتقل ‘ Úالوقت الذي نقرر
فيه الذهاب إا ¤البحر ويكون لدينا مسشتلزماته والوقت الذي نقرر
العودة إا ¤اŸنزل دون ان نتعرضس لضشغوطات من طرف أاصشحابها““.
ومن جهتهم التجار قاموا بتزي ÚاÙلت من خلل عرضس كل
لط-ف-ال أايضش-ا كـ ““ال-ع-وام-ة““ التي
اŸسش-ت-ل-زم-ات اıصشصش-ة ل-ل-ب-ح-ر ول -أ
يÎاوح سشعرها ما ب 350 Úدج و  650دج وكراسشي األطفال إا ¤جانب
التجهيزات ““ الباراصشولت Ãختلف أاششكالها وأانواعها ÷لب الزبائن
الذين يفضشلون ششراء تلك اŸعدات لقضشاء موسشم اصشطياف مريح هذا
‘ الوقت الذي تفضشل فيه العائلت التوجه إا ¤الششواطئ للهروب من
حرارة الطقسس اŸرتفعة خاصشة هذه األيام ولهذا فإان الششواطئ هي
األخرى تعرف اكتظاظا وازدحاما من قبل اŸصشطاف Úخاصشة مع
نهاية السشبوع.

وجهة ترفيهية ‘ موسصم صصيف حار

األحواضض واÛمعات اŸائية وجهة أاطفال وشسباب غليزان

غليزأن :ع .عبد ألرحيم

تسشتعمل ‘ صشناعة السشلل والقفاف اليدوية
وق-ب-ع-ات ال-رأاسس ل-ل-ح-م-اي-ة من
ل- -ف- -ح- -ات الشش- -مسس .وي- -ب -ق -ى
اŸرج- - -ان الÌوة ال - -ب - -ح - -ري - -ة
الهائلة التي يعّول عليها سشكان
ال- - -ط- - -ارف ..ل- - -ك - -ن ” ح - -ظ - -ر
اسش -ت-غ-لل-ه-ا م-ن-ذ سش-ن-ة  2001ألن
ن - -هب ه - -ذه الÌوة أادى إا ¤ت - -دمÒ
الششعب اŸرجانية ،خاصشة أان ولية
ال -ط -ارف ت -ت -م -وق -ع ب-أاقصش-ى ال-زاوي-ة
الششرقية اÙاطة بالششريط السشاحلي
والششريط ا◊دودي من النقطة البحرية إا ¤أاقصشى جنوبها على طول
 95كلم ،وهي مع Èدو‹ باŒاه تونسس اÛاورة عن طريق معÈين
أاسشاسشي ..Úمركز أام الطبول ومركز العيون بالششمال.

ت-ن-ف-رد سش-واح-ل ال-ق-ال-ة ب-الشش-ع-اب اŸرج-ان-ي-ة ذات األشش-ك-ال اıت-لفة
لفصشيلة نوعيته ا◊مراء .وهو تاج الصشناعة التقليدية اÙلية ،خاصشة
‘ صشناعة اÛوهرات النسشوية ،حيث “زج كميات هائلة من اŸرجان
م -ع اÛوه -رات ال -ذه -ب -ي-ة وال-فضش-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-دي-ه-ا ال-ط-ارف-ي-ة ع-ن-د وتعد القالة من اجمل اŸناطق ‘ الطارف .وهي منطقة سشاحلية
تزخر باŸرجان وأانواع األسشماك … يتوافد السشياح من كل مكان للتعرف
التصشديرة ،إلبراز موروثها الثقا‘ ،وأاصشالة اŸرأاة ا÷بلية.
ولهذا –رصس األمهات والعجائز على إاضشفاء Ÿسشات جميلة على حلّة عليها والتمتع Ãناظرها اÿلبة وزيارة معارضشها .يقدر عدد سشكانها
العروسس ،من خلل تطريز عود السشخاب وهو عبارة عن خيط يرصشع ب حوا‹  35أالف نسشمة.
بحبات الطيب والقرنفل اÛفف واŸرجان وماء الذهب ..ليصشنع كتاج وكتعريف بسشيط Ãدينة القالة سشميت Ãرسشى اÿرز حوا‹  1570م،
على رأاسس العروسس التي تتصشدر ليلة عرسشها وهي مرتدية ﬂتلف حيث يوجد ‘ اŸسشيدا آاثار ميناء عثما Êثم سشميت la Calle
اŸصش-وغ-ات وب-عضس ال-ل-واح-ق األخ-رى،
بالفرنسشية وعرفت بهذا السشم من قبل الفرنسشي Úنسشبة للرسشاء ،حيث
ع- -ل -ى غ -رار الشش -وشش -ن -ة وق -ن -دورة
كانت حسشبهم أاول خليج متوسشطي ترسشى فيه بواخرهم...
الفرقا.Ê
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القالة ..من أاجمل بقاع العا:⁄

‘ ظلّ نقصص مرأفق ألتسصلية وألÎفيه

يعا Êأطفال و’ية غليزأن نقصصا ملحوظا ‘
مرأفق ألÎفيه وألتسصلية ’ ،سصيما أŸسصابح ‘
ظّ-ل ح-رأرة ألصص-ي-ف أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا أŸن-طقة،
وي -ب -ق -ى أ◊ل أل -وح -ي -د أم-ام-ه-م أل-ل-ج-وء أ¤
’ح - -وأضص وأÛم - -ع - -ات
أ أ
أŸائية وألسصوأقي لتÈيد
أن - - -فسص- - -ه- - -م وألشص- - -ع- - -ور
ب- - -ال- - -ب - -ه - -ج - -ة ‘ أج - -وأء
مغايرة عن أŸنزل.
’ح -وأضص ب -اتت وج -ه-ة
أ أ
أط -ف -ال غ-ل-ي-زأن رغ-م م-ا –م-ل-ه م-ن ﬂاط-ر
مثلما ترصصده ““ألشصعب““ ‘ هذأ أ’سصتطÓع.

الطارف لؤولؤوة الشسرق ا÷زائري

تعت Èمدينة الطارف مركز اقتصشادي للولية وتتميز بعنبها
ال -ذي ي -ع -ت Èم -ن أاج-ود أان-واع ال-ع-نب وط-ن-ي-ا .ت-ت-ك-ون ولي-ة
الطارف من ( 7دوائر) و( 24بلدية) وتعت Èبلدية الذرعان
( 63كلم غربا) أاهم مدنها Ÿا تزخر به اŸدينة من
‡يزات طبيعية اقتصشادية صشناعية Œارية وفلحية.
وم-زاده-ا رون-ق-ا وج-م-ال الÌوة ال-غ-اب-ي-ة اŸم-ت-دة ع-لى
مسشاحة قدرها  167.311هكتار أاي حوا‹  ٪ 57من
اŸسشاحة الكلية للولية ،ومن ب Úاألششجار اŸسشتغلة من هذه
الÌوة الفل ،Úالكافور ،األعششاب الطبية .بالضشافة ا ¤الÌوة السشياحية
اŸتمثلة ‘ الششريط السشاحلي الذي يصشل طوله ا 90 ¤كلم ويحتوي
على  05مناطق للزدهار السشياحي و 09ششواطئ ﬁروسشة.

تعرف أسصعار أŸظÓت ألشصمسصية وبد’ت
ألسص - -ب - -اح - -ة أÿاصص - -ة ب- -ا’ط- -ف- -ال وك- -ذأ
ﬂت-ل-ف أ’ل-ع-اب أل-ت-ي ي-ه-وى أŸصص-طافون
’بنائهم ألتهابا ونوعا من ألندرة،
أقتنائها أ
خاصصة على مسصتوى أÓÙت ألقريبة من
ألشص -وأط -يء ،ف -ا’سص-ع-ار ت-ق-ري-ب-ا مضص-اع-ف-ة
مقارنة بأاثمانها ‘ أ’وقات ألطبيعية ،حتى
ألسص-ل-وك أ’سص-ت-هÓ-ك-ي ل-ل-مصص-ط-اف Úه-و نوعا
’ن أغ-لب هذه
م-ن أل-ت-ق-ل-ي-د وأل-ت-ب-اه-ي ’ غ ،Òأ
أŸسصتلزمات ألتي يتم أقتناؤوها تعّد غ Òضصرورية
أذأ ما ”ّ أ’خذ بع Úأ’عتبار أسصعارها أŸبالغ فيها .
““ألشصعب وقفت عند هذه ألوضصعية وقدمت تفاصصيل عنها
‘ هذأ أ’سصتطÓع.

كانت ÷ريدة ““الششعب““ جولة ألهم الششواطىء الداخلية Ÿدينة عنابة
‘ نهاية السشبوع ،حيث تتضشاعف اعداد اŸصشطاف Úالقادم Úمن
الوليات الششرقية‡ ،ا خلّف فوضشى عارمة– ،ول دون أان Œد مكانا
Áكنك ان تنصشب فيه ششمسشيتك بسشبب العداد الهائلة من العائلت.
حاولنا التقرب من بعضس العائلت عن ظروف نزولهم ا ¤الششاطىء
وما هي اهم الصشعوبات التي يواجهوها ‘ قضشاء يومهم ،اغلب من
سشأالناهم اششتكوا لـ«الششعب““ من التهاب السشعار ،خاصشة اولئك الذين
تعد هذه الزيارة الو ¤لهم ا ¤عنابة ‡ن  ⁄يأاخذوا بع Úالعتبار
ششراء لوازمهم قبيل حلول موسشم الصشطياف ،يقول احد اآلباء من
ولية قسشنطينة ان السشعار على مسشتوى الششاطيء هي نوع من البتزاز

أŸرجان تاج صصناعتها ألتقليدية ع Èألعصصور

و’ية ألطارف هي إأحدى
أل - - -و’ي - - -ات أ÷زأئ - - -ري- - -ة
أل- -ذأئ -ع -ة ألصص -يت ،ت -ق -ع ‘
أقصص- -ى ألشص- -م- -ال ألشص- -رق -ي
ل -ل-ج-زأئ-ر وه-ي ق-ري-ب-ة م-ن
أ◊دود ألتونسصية؛ ألتي –دها شصرقا و‘ أ÷هة
ألغربية –دها و’ية عنابة؛أما جنوبا فتحدها
ك -ل م -ن و’ي -ت -ي سص -وق أه -رأسص وق -اŸة ‘ ،شص-م-ال
’ب -يضص أŸت -وسص -ط .ي -قسص -م -ه -ا
أل- -و’ي- -ة أل- -ب -ح -ر أ أ
ألطريق ألوطني رقم  44إأ ¤جزئ.Ú
تتميز و’ية ألطارف بطابعها ألفÓحي وغاباتها
أل-ك-ث-ي-ف-ة وشص-وأطئها أ÷ميلة (حوأ‹ 20شصاطئ)
يوجد بها أحد أك Èوأجمل أŸسصاجد ‘ ألو’ية
وه -و مسص -ج -د أل -ف -رق -ان أل -ذي ب-ن-ي ع-ل-ى أن-ق-اضص
كنيسصة وألتي ” تهدÁها مع خروج أ’سصتعمار
ألفرنسصي من أŸدينة لبناء أŸسصجد.

توأفد غ Òمسصبوق على ألشصوأطئ وفوضصى عارمة

عنابة :ألعيفة سصمÒ

األحد  09اوت  2015م
الموافق لـ  24ششوال  1436هـ
العدد 16794

تظاهرة ““سسيني مدينة““ –ط بقاŸة بعروضض سسينمائية متنوعة
‡تعا
على
الششاطئ
والسشتمتاع بÈودة مائه
وهوائه اŸنعشس وهو ما يدفعها
إا ¤ال -ت -ج -اوب اب -ن -ائ -ه-ا ،ب-إا◊اح
م - -ن - -ه- -م ن- -ح- -و ه- -ذه السش- -واق- -ي
واÛم- -ع- -ات اŸائ -ي -ة ،ف -ت -ك -ون
بذلك مضشطرة إا– ¤مل خيار
األبناء.
ورغ -م ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
السش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
باألطفال اÙروم Úمن خلل
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ıي -م -ات صش-ي-ف-ي-ة
ıتلف اŸناطق السشاحلية ع Èالوطن ال أاّن ذلك
ي -ب -ق -ى غ Òك-اف-ي-ا ‘ ن-ظ-ر ال-ع-ائ-لت ال-ت-ي اخ-ذت
““الششعب““ ارائها .ويأاتي ‘ هذا السشياق بالÈنامج
األزرق الذي دأابت على تنظيمه وزارة التضشامن
للفئات اŸعوزة الهششة من اÛتمع .وكذا ما تقوم
به وزارة الششباب والرياضشة من توف Òاماكن الراحة
للمصشطاف Úلقضشاء عطلهم هم ‘ حاجة ماسشة
اليها بعد عام من التعب.

–تضشن سشاحة قهدور الطاهر Ãدينة قاŸة ،هذه األيام ،تظاهرة ““سشيني مدينة““ بتقد Ëعروضس سشينمائية متنوعة على مدار أاربعة
لطفال ،وأافلم قصشÒة وأاخرى وثائقية.
لطفال برسشوم متحركة وكرتون ل أ
أايام ،منها ما هو موجه ل أ
و‘ هذا الصشدد ،أاكد مدير الثقافة سشم Òالثعالبي لـ ““الششعب““ ،أان التظاهرة انطلقت يوم  05أاوت وتسشتمر إا ¤غاية  08أاوت ،بعرضس
سشلسشلة من األفلم السشينمائية التي تعكسس تاريخ وثقافة وتقاليد ا÷زائر من خلل ششاششة عملقة منصشبة وسشط 5غ بعرضس أافلم
وثائقية وكرتونية .وأاششار الثعالبي إا ¤أاهمية هذه التظاهرة الÎفيهية للÎويح على الذات ‘ صشيف سشاخن
أاك Ìمن اللزوم ،حيث لقت تظاهرة ““سشيني مدينة““ ،سشينما اŸدينة ،بعرضس أافلم على الهواء
الطلق ،إاقبال واسشعا من ا÷مهور القاŸي وخاصشة األطفال.وقال مدير الثقافة ،إان التظاهرة من
لششعاع الثقا‘““ارك““ التي سشطرت برنا›ا سشينمائيا بالتعاون مع
تنظيم الوكالة ا÷زائرية ل إ
مديريات الثقافة ،يتمثل ‘ سشينما الهواء الطلق ““سشيني مدينة““ و«سشيني ششاطئ““ ،عﬂ Èتلف
ولي- -ات ال -وط -ن ‘ ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن  20ج -وي-ل-ي-ة إا 06 ¤سش-ب-تم ،2015 Èب-رن-ام-ج سش-ي-نما
لنتاج السشينمائي الوطني واŸسشاهمة
اŸدينة ،موجه للعائلت واألطفال بهدف الÎويج ل إ
‘ النششاط الثقا‘ ا÷واري ،وكذا من أاجل قضشاء وقت ‡تع
وترفيهي ،باإلضشافة إا ¤تعميم السشينما واÿروج
بها من القاعات إا ¤ا÷مهور.
وت -دخ -ل ‘ ب -رن-ام-ج الصش-ط-ي-اف ،ح-يث
تبدأا العروضس على التاسشعة ونصشف ليل
لطفال،
بعرضس رسشوم متحركة وكرتون ل أ
تقد Ëفيلم ا÷زائر من على عبد القادر،
وكذا فيلم عطور ا÷زائر ،كما سشيكون ختام
ال -ت -ظ-اه-رة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة
لشش-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ –ت إاشش-راف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زالدين
ل -إ
ميهوبي بعرضس فيلم ““حراقة بلوز““ للمخرج ا÷زائري موسشى حداد.
قاŸة :آأمال مرأبطي
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قصشة
قصشÒة

الفرصصة للجميع.

اŸمّرضصة

رزيقة ـ د بنت الهضشاب

قصشة
قصشÒة

عبد القادر رالة
كان وجه العمة سشعدية يششرق سشعادة وهي تقف أامام الباب
منتظرة ابنها وزوجته القادمان من اŸدينة.
رغم انه ابنها الوحيد ،فإانه أاحب فتاة تعيشس ‘ اŸدينة ،وهو
القروي ابن القرية ،وهذا ا◊ب  ⁄ترحب به العمة سشعدية،
ول سشكان القرية
لغنام والعجول،
الصشغÒة ،فكيف لقروي نهضس على رعي ا أ
و“رسس على مواسشم ا◊رث وا◊صشاد اŸتعاقبة أان يفعل
ذلك؟ والقرويون ينظرون بريبة ا ¤بنات اŸدينة اŸتحررات
فوق اللزوم ،واللواتي ل يحÎمن الزوج ول أاهله ،وقد يخن
أازواجهن ‘ أاول فرصشة! لكن الزوجة يجب أان تكون قروية!
و‘ ا◊قيقة ابنها أاول ششاب يتزوج من فتاة ليسشت من القرية،
بل وإانها ليسشت من اŸدن اÛاورة ،وإا‰ا من مدينة العاصشمة
الكبÒة والنائية
جدا ا÷زائر العاصشمة ،ا÷زائر البيضشاء ،اŸدينة اŸميزة،
لن سشكانها
التي يحبها ا÷ميع ويكرهها ا÷ميع .يحبًونها أ
طيبون ،مؤودبون،مثقفون
لخرى ،ويكرهونها
ومتدينون ،وهي تختلف عن كل اŸدن ا أ
لنها سشبب البطالة والضشرائب الباهظة واŸششاكل وكل مظاهر
أ
لنهم ‘ العاصشمة يقررون
لخرى ،أ
التخلف ‘ اŸناطق ا أ
لخرى Ãا يصشدرون من قرارات ويششرعون من
مصشائر اŸدن ا أ
قوان!Ú
وقبل أان يذهب ا ¤العاصشمة ،كان قد زار مدينة تيارت
لخصس الششباب ،بعد أان
ووهران التي يزورها الفÓحون ،وبا أ
لزرق.
ينهوا ا◊صشاد لكي يسشتمتعوا بالبحر ا أ
أاُصشيب والده بوعكة صشحية لزمته طوي Óفتقرر نقله ا¤
مسشتششفى كب Òبالعاصشمة ،و‘ اŸسشتششفى رآاها تلبسس اللباسس
لبيضس مثل كل اŸمرضشات ،لكن ما آاثاره وجذبه اليها أانها
ا أ
كانت تهتم بوالده كثÒا،فكلما كان يزوره يلحظ ذلك،
ووالده ل يحدثه ال عنها ،وطاŸا قال له متأاسشيا“ :نيت لو
كانت تلك اŸمرضشة ابنتي! إانها ل تششعر Êأا Êمريضس قادم من
منطقة نائية معزولة ،بل إانها –سشسشني بأانها ابنتي وأانا أابوها!
لمسشيات سشأالها :ـ Ÿاذا تهتم Úبوالدي بششكل يختلف
و‘ أاحد ا أ
عن اهتمامك ببقية اŸرضشى؟ فقالت مبتسشمة :ـ أاول أانا أاحب
الرجال اŸسشن...Úإانهم الÈكة...وأانا أاششد ما أاحÎم أابناء
اŸدن النائية ،رÃا هم ا÷زائريون ا◊قيقيون ،حديث
والدك لذيذ و‡تع ومتفائل بينما أاحاديثنا مليئة باليأاسس
والتأازم والÌثرة الفارغة ،ول حديث لنا سشوى انتقاد
الدولة وا◊كومة .نسشينا الله “اما ...إا Êأاحب والدك
‹...حديثه يدخل السشرور
كثÒا ،وهو من أاحب اŸرضشى ا ّ
ا ¤قلبي .دخلت قلبه ،وصشار يدق كلما رآاها ،وكلما عاد ا¤
البيت تلهف للعودة ا ¤العاصشمة ⁄ ،يتفاجأا كثÒا Ÿا اقÎح
عليه أاباه فكرة الرتباط باŸمرضشة قائ :Óـ لقد فكرت
ل Êمتأاكد بأانها الفتاة اŸناسشبة
كثÒا...أاريد أان أاخطبها لك أ
وسشيدخل ذلك السشعادة ا ¤قلبك ،فقال هو :ـ أانا أايضشا أارغب
فيها ،لكني –رجت ‘ أان أافا–ك ‘ اŸوضشوع وأانت على سشرير

صصرخة ا◊رية
^ عاششقة ا÷زائر :دا‹ يوسشف مرË
يا وطن اسشمع ندائي ...واكتب عني قصشة
عنونها بحب ووفائي ...يرسشم ‘ العقول عÈة
يغرسس ‘ القلب بكائي...صشوت حزن أابكم دون صشدى
جرح غدر يأابى ششفائي...أام أانا للجراح متعة؟
أاأاخ-ط-أات ا◊ي-اة ‘ إاصش-غ-ائي...فأاهدتني
اŸوت هدية
‘ ع- -ل- -ب- -ة أاث- -ارت إاغ- -وائ- -ي...ي- -وج -د
بداخلها رصشاصشة
وأاي رصشاصشة هاته؟
ت - - - - - - - -ق- - - - - - - -ت- - - - - - - -ل مÓ- - - - - - - -يÚ
لب - -ري- -اء...عشش- -ق- -وا ا◊ري- -ة
ا أ
هفوة
أاحب ال- - - - - - - - - - - - - -وط- - - - - - - - - - - - - -ن
ت- - -ه - -م - -ة؟...ع - -ذرا لسشت م - -ن
الفقهاء
لكن رسشالتك قدسشية...حررناها
بالدماء
وزي- -ن- -اه -ا وط -ن -ي -ة...خ -ت -مت لك
بانحنائي
بصش - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - - -ي لك
لولياء
خالدة...صشونك..عهد ا أ
سش -وف أاق -ول-ه-ا ع-ف-وي-ة...أاعشش-قك ي-ا
وطن الششهداء
بكل فخر وكÈياء.

خطاب للقمر على نافذة اأ’حزان

قصشيدة:

اŸرضس.
وبهت الثنان اإذ  ⁄تعÎضس اŸمرضشة على رغبتهما!
وجدتها أامه العمة سشعدية فتاة طيبة ،لطيفة وودودة،
رÃا أاحسشن من الكثÒات من بنات القرية فاقتنعت
‘ النهاية باختيار ابنها ،فقط ينقصشها
لن ذلك
ششيئ واحد ،اŸهارة ‘ الطبخ اÙلي أ
لية زوجة ،وحتى تكون دعوة
مهم جدا أ
الضشيوف لئقة! واŸرأاة اŸمتازة هي التي
تطبخ جيدا ،ويكون طعام يديها لذيذا،
فتجعل زوجها يفتخر بها أامام الضشيوف!
فعلمتها –ضش Òالكسشكسشي واŸردود،
طويت تلك اŸسشافات
والبغرير والÈزقان.
عّلقتها ‘ ناصشية ال ّسشحاب
كانت الزوجة سشعيدة لكن مثل طائر
ما عاد اŸطر يوقظ نبات جفّ
البلبل الذي يعيشس ‘ القفصس ُيغرد لكن
رحيقه
بحزن! وÃا أان سشعدية أاحبتها فإانها هي
ما عادت الشّشمسس ترفع ال ّسشتار عن
من فا–تها ‘ اأن تعود وزوجها ا¤
لوحظ الغد
اŸدينة ،و‘ اŸدينة صشار زوجها مثل
طائر السشنونو إاذ ُكبل يتعذب وÁوت
سشريعا! ورغم اأن أاصشهاره تدبروا له
عم ،Óغ Òأانه كان دائم ا◊ن Úا¤
قريته القابعة ب Úالهضشاب.
وبعد عام ⁄ Úتتحمل زوجته حزنه
فاقÎحت أان يعودا ا ¤القرية ،ويحاول أان
ُيقنعا والديه بأان يعيششا معهما ‘ اŸدينة،
فالوالدين مثل الربيع
للسشنونو ا◊زين.

خاطرة وجدانية تبوح بششكوى للقمر
 Óالدنَى
يا من نورك م أ
وقلبي مششتاق لقطعة ضشياء
أاْم نورك ل أ
Óبصشارِ
ء
وللقلوِب ظلما ْ
نورك وعد كل الليا‹
وليلتي أانا غدُر دون وفاءْ
واضشعة يدي على جرحي
ء
وأاقول يا يد هل من ششفا ْ
أام إانكِأالفتِ ا÷راَح
وأانت يا ع ُ
ء
ا
ك
ب
ل
ا
 Úهويتي
ْ
س اuŸر يعشش ُ
ق سشهرتيِ
كأاس َ
لنه ششقاء
وأانا أارفضٌس العششقَ أ
ب ‘ قلبي
وكلما يولد ا◊ ُ
اعششقُ الوجُد ‘ ليا‹ الششتاءْ
أاود ُ
ع الصشيف ‘ جوانَ
ل :يا عذاُب عذبني كيف ما
وأاقو ُ
تششاءْ
ل اŸنى ‘ فؤوادي
وأاقت ُ
ء
وأاقدمُ الكف َ
ن والعزا ْ
وتعاتبني ذكرياتي
والعتاُب للقل ِ
ب
ما عاد منّبه القلب يشش Òللوقت
ا÷ري ِ
ح عناءْ
ما عاد الفضشاء يششمل صشمتي
يا من نوركْ م أ
Ó
ما عادت ال ّ
ضشحكات تعرف
الدنى
ق
ف
ش
ش
احمراري ال
وقلبي مششتاق
واÿجل يسشكن اوردة الÎاب
لقطعة ضشياء!
غّير التاريخ جلبابه
غّير الدهر عناوينه
لتتوه ‘ اŸدارات رسشائل مكدسشة
كدموع اŸسشك

مسصافات طويت

ليندة كامل

ششعر

اأ’وراق
اŸنسصية

نصص

نسصائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
ا’سصتغفار

سشليمة مليزي

ششÓل عنوز  /العراق
ن باسش ٌ
حيه علينا
َورمضشا ُ
ط جنا َ
موغ ًÓبالهداية
م اسشتغفار
نسشائ َ
أاطواق ‚اة
جوع لقاء
تذّكرُتهم ،رحلوا وما عادوا
أايَنهم يا ششهر الله؟
كّلما أامtد بصشري ‘ هذا اŸدى
حسشيسُس البÓدة
يبتلُعني َ
ء أافق الرؤوى
يششرُبني ندا ُ
اŸبتورة التجّلي
يناُم ‘ مدائني ركاٌم من زمن
ن اŸتاهات
أادم َ
مازل ُ
ت أاراُهم أاششباحًا ‘
منعطفات الدروب
يسشÒون حيث ليعلمون اŸصشÒ
يحملون أاوزارهم {من كلّفجx
عميق}
ل ششيء وراءَهم
خّلفوا ك s
لذوي ا◊ظوظ اŸكتسشبة
رحلوا عراةً كما أاتوها أاول مّرة
{سُشكارى وماهم ب ُسشكارى}
يسشÒون ‘ طرقاتها التي
 ⁄تقبل العودة والرجوع
يا لهول ذلك اŸنظر الذي
يقوده صشمت الذهول
تسشتفيق فيه آاهات الندامة

ف ا◊سشرة
سشربله أاراجي ُ
هناك
حيث ُقّبان العدل وكتاب {ل
يغادر صشغÒة ول كبÒة إا ّ
ل
أامضشاها}
{فمن يعمل مثقال ذّرة خًÒا
يره}
و{من يعمل مثقال ذّرٍة ششّرًا
يره}
بقدوم الصشباح الذي فتح عينيه
أايها ا÷السشون على أاسشّرِة على ربيع زهرة
الطغيان
وغيمة الششوق تسش Òفوق التÓل
ال ّسشارقون حقوق
لودية نحو عيونك ا÷ميلة،
وا÷بال وا أ
العباد
فسشالت أادمعي كالششÓل من كÌة ا◊نÚ
لكلون موائد
ا آ
إاليك ،فمششينا على عششب اŸروج نحكي
ال ّسشحت
ا◊ب الذي ضشاع من أايامنا ذات يوم حزنت
اُŸدمنون جّز
ليام من أاجلنا ،وأاصشبح ا◊ب الذي جعل
ا أ
الّرؤووسس
ل ⁄لذة ،أال تعلم Úبأانني تراب عطرك
ا أ
أافيقوا رمضشان
الذي كسشبتي به أالوان بسشمتك ،فكو Êيا
لخÒة
فرصشتكم ا أ
غزا‹ ‹ طبيبا يششفي جراح قلبي فقلبي
هرولوا إا¤
مازال مسشافر معاك.
ششواطئ السشتغفار
إان من خÓل عينيك أارى سشعادتي ،يا
َمثاباِت التوبة
‡ششوقة القد باسشمة الوجه ،ومن
مششارفِ التَذtلل
غيابك أاجمع أايامي اŸبعÌة ‘
جت بكم أاراجيحُ
وحدتي ،فأاصشبحت ب Óدمع بÓ
وأان ضش ّ
ششياطينكم
رفيق درب ،أارجعي أاّيتها
ي
الغائبة.
تذّكروا َمن سشبقوكم بالعت ّ
والطغيان

مازاوا يصشطرخون ‘ جوف َمن
تعطى فتقول هل من مزيد؟

زهرة

خاطرة

^ سشبتي أاحمد  /قسشنطينة

هنا ان Ìأاوراقي
اŸنسشية
على حدائق القلب
لزرع عليها كلمات الود
أ
الذي جمعتها قطرة قطرة
فكرة..فكرة..
نÈة..نÈة..
لنها؟
أ
روحاً
فياضشة من ا◊نÚ
 Óكؤووسس الششوق
لم أ
أ
اŸنتظرة على قارعة العتاب
فارغة
ظمأاى من سشن Úالضشياع
حنينها إاليك
يعاتب روحي
الهائمة بÚ
أاغصشان
الحÎاق
كل ليلة
أاجد طيفك
يحرسشني
يزرعني فرحا
‘ أافق ا◊ياة

á°VÉjQ
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«أابناء عين الفوارة» ملزمون بالفوز للتأاه ـ ـل
تتواصسل ،اليوم ،مباريات
دور المجموعتين من رابطة
’فريقية لكرة
’بطال ا إ
ا أ
القدم ،بإاجراء اللقاء الثاني
برسسم الجولة الرابعة بين
المريخ السسوداني المسستقبل
وبطل الطبعة الماضسية
وفاق سسطيف على أارضسية
ملعب «أام درمان» بالخرطوم،
ابتداء من السساعة الثامنة
لي ،Óوهي المباراة التي
يعول فيها أابناء عين الفوارة
على خطف النقاط الثÓث
’رضس
من أاصسحاب ا أ
المدعمين بآا’ف من
مناصسريهم.

فيما لم تحسسم «الكاف» موقفها
’ن
لحد ا آ

اتحاد أامريكا الجنوبية
يقرر دعم بÓتيني في
انتخابات «الفيفا»

أأعلن رئيسس أتحاد أأميركا ألجنوبية
لكرة ألقدم ،دعم ألفرنسشي ميششال
بÓتيني لرئاسشة ألتحاد ألدولي «فيفا»،
خلفًا للسشويسشري جوزيف بÓتر ،ألذي
أأعلن نيته ألسشتقالة من منصشبه.
وقال ألبارأغوياني خوأن أأنخل نابوت،
ألذي أسشتلم رئاسشة أتحاد «كونميبول»
في أأوت  ،2014أإن أأميركا ألجنوبية
سشتدعم بÓتيني ووصشفه بـ «ألرجل
ألسشتثنائي».
وأأضشاف نابوت« ،نعتقد أأن ميششال
بÓتيني يملك ألصشفات ألÓزمة ليكون
رئيسشاً رأئعاً».
وتابع نابوت وهو نائب رئيسس فيفا
رأهناً« :هو رجل أسشتثنائي ،سشيقدم
ألكثير من ألأمور ألجيدة لكرة ألقدم.
أنظروأ فقط أإلى سشجله في ألتحاد
ألأوروبي».
وأأعلن بÓتيني ترششحه رسشمياً لرئاسشة
ألتحاد ألدولي على أإثر ألفضشيحة ألتي
هزت كيان ألموؤسشسشة ألكروية أأوأخر
ششهر ماي ألماضشي ،أإثر أتهام ألقضشاء
ألأميركي  14ششخصشية رفيعة ألمسشتوى
بتهم فسشاد ورششاوى وأعتقال معظمهم
في سشويسشرأ.
ولم تعلن «ألكاف» لحد ألآن عن
موقفها بخصشوصس أنتخابات «ألفيفا»
ومن ألمنتظر أأن يتم ألتعرف على
ألموقف ألرسشمي خÓل أجتماع ألمكتب
ألتنفيذي ،ألخميسس ألمقبل بالقاهرة.
وحتى ألآن أأعرب ألكوري ألجنوبي
تششونغ مونغ جون ،نائب رئيسس ألتحاد
ألدولي ألسشابق عن قارة أآسشيا ،عن نيته
بالترششح ،بالإضشافة أإلى ألنجمين
ألسشابقين ألبرأزيلي زيكو وألأرجنتيني
دييغو مارأدونا ورئيسس ألتحاد
ألليبيري موسشى بيليتي .كما يعتبر
ألأمير ألأردني علي بن ألحسشين ألذي
خسشر ألنتخابات ألأخيرة أأمام بÓتر،
م ر ش ش ح اً م ح ت م ً
 Óفي ألنتخابات
ألمقبلة ألمقررة في  26فيفري .2016
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اتحاد العاصسمة يتأاهل للمربع الذهبي لرابطة
األبطال عن جدارة واسستحقاق
حقق اتحاد العاصسمة
العÓمة الكاملة في رابطة
أابطال إافريقيا بعد مرور 4
جو’ت ،سسمحت له بضسمان
التواجد في المربع الذهبي
للمسسابقة كأاول فريق يضسمن
تأاهله وذلك عقب الفوز
الذي عاد به أاشسبال حمدي
’ول
من العلمة ،سسهرة أامسس ا أ
أامام المولودية المحلية.

عمار حميسسي

محمد فوزي بقاصص
ي -ب -ق -ى عشش -اق «أل -نسش -ر أألسش -ود» وك -رة
ألقدم ألجزأئرية ينتظرون من أأصشحاب
ألبذلة ألسشودأء وألبيضشاء إأظهار وجههم
ألحقيقي في هذأ أللقاء ،بعدما تعثر أأششبال «خير
ألدين ماضشوي» في ملعب ألثامن ماي بسشطيف
بالتعادل ألسشلبي في مبارأة ألذهاب ،وهم ألذين
عودوأ متتبعي ألكرة في بÓدنا أللعب خارج ألديار
أأفضشل من دأخل ألقوأعد.
وفي ألوقت ألذي يهدف فيه ألÓعبون إألى ألعودة
ب -ال -ن -ق -اط أل-ثÓ-ث ،وكشش-ف «ع-ب-د أل-م-الك زي-اي-ة»،
ألهدأف ألتاريخي للفريق ،تفاؤوله بالتسشجيل في
م- -ل- -عب أل- -خ- -رط- -وم ق- -ب -ل م -ب -ارأة أل -م -ري -خ ،ف -إان
إأحصشائيات ألمنافسس دأخل قوأعده تششير إألى أأن
ألمهمة لن تكون سشهلة للوفاق ،كون ألمريخ لم يتلق
أأي ه -دف ع-ل-ى أأرضش-ي-ة م-ل-ع-ب-ه م-ن-ذ ب-دأي-ة رأب-ط-ة
أألب-ط-ال أإلف-ري-ق-ي-ة ،وي-م-لك ه-ي-ب-ة وأضش-ح-ة دأخل
ألديار ،تحدث عنها «غارزيتو» لجريدة «ألششعب»
مباششرة بعد نهاية مبارأة ألتحاد ألتي أنهزم فيها
ألسش-ودأن-ي-ون ،م-ؤوك-دأ ل-ن-ا أأن أل-م-ري-خ سش-ي-ت-أاه-ل إأل-ى

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

ألعدد

ألدور ألمقبل ،متحججا بأان فريقه ل ينهزم دأخل
قوأعده وسشيجلب ألنقاط من خارج ألديار.
فمنذ أنطÓق رأبطة أألبطال لعب لحد أآلن أأربع
مباريات بملعب «أأم درمان» ،بمعدل ثمانية أأهدأف
سشجلها ألمريخ ضشد منافسشيه دون تلقي أأي هدف،
على غرأر كل من فريق «أأزأم» ألتانزأني في ألدور
أل -ت -م -ه -ي -دي ،ون -ادي «ك -اب -و سش -ك -ورب» أألن -غ-ول-ي،
وألترجي ألتونسشي ألذي تأاهل على حسشابه لدور
ألمجموعات ،وكذأ فريق مولودية ألعلمة.
في ذأت ألسشياق ،فإان حصشيلة لقاءأت ألمريخ دأخل
ألديار وخارجه تؤوكد أأن ألوفاق سشيوأجه فريقا قويا
منظما في جميع ألخطوط ،وسشجل هجومه ما
يعادل هدفين في كل لقاء دأخل ألقوأعد ،كما
يتوجب على رفقاء «ميقاتلي» ألسشتفاقة في خط
ألدفاع بعدما أأصشبح ألحلقة أألضشعف ،خاصشة في
محور ألدفاع ألذي كثرت فيه ألهفوأت بسشبب عدم
أنسشجام ألوأفدين ألجدد.
وقال مدرب ألمريخ «دييغو غارزيتو» ،إأنه دعا كافة
لعبيه لتخاذ ألحيطة وألحذر في موأجهة وفاق

سشطيف ،حيث أأكد ألمدرب ألفرأنكو  -إأيطالي
لÓ-ع-ب-ي-ه ع-ل-ى ه-امشس أل-حصش-ة أل-ت-دري-ب-ي-ة م-ا ق-بل
أألخيرة ألتي أأجرأها زمÓء «رمضشان عجب» على
أل -م -ل -عب أل-رئ-يسش-ي ،أأن-ه درسس ج-ي-دأ ط-ري-ق-ة ل-عب
ألوفاق ،ألذي أأكد أأنها تختلف وطبيعة ألمسشابقة.
في سشياق آأخر ،وصشلت بعثة وفاق سشطيف ،أأمسشية
ألجمعة ،إألى ألعاصشمة ألسشودأنية ألخرطوم ،قادما
إأليها من مصشر ،أأين أأجرى ألفريق تربصشا قصشيرأ
أسشتعدأدأ لموأجهة أألحد أأمام ألمريخ في مركز
أل -ق -وأت أل -مسش -ل-ح-ة .ورفضس «م-اضش-وي» إأج-رأء أأي
ي لعب في تعدأد
مبارأة ودية خوفا من إأصشابة أأ ّ
فريقه .وقام مسشؤوولو ألوفاق بالحجز في فندق
«كورنثيا» ،كما تم ألتفاق على أأن يكون ألجتماع
أألم -ن -ي ،صش -ب -ي -ح -ة أأمسس ،وألج-ت-م-اع أل-ف-ن-ي ب-ع-د
ألظهيرة في مقر ألتحادية ألسشودأنية لكرة ألقدم.
ويكون مدربا ألفريقين قد عقدأ ألمؤوتمر ألصشحفي
أل -ذي يسش -ب -ق أل -م -ب -ارأة ب -ق -اع-ة ألج-ت-م-اع-ات ف-ي
ألتحاد ألسشودأني بحضشور لعب أأسشاسشي من كل
فريق.

أاثنى على النتائج التي حققها المنتخب الوطني

«جواج» :بطولة العالم للفوفينام كانت ناجحة تنظيميـا ورياضسيـا»
نشسط ،صسباح أامسس ،رئيسس
اللجنة التنظيمية
لبطولة العالم لرياضسة
الفوفينام فيات فوداو،
محمد جواج ،ندوة
صسحفية بقاعة
المحاضسرات لمركز
تحضسير الفرق الوطنية
بغرمول ،تطرق خÓلها
إالى كل تفاصسيل الحدث
الذي احتضسنته الجزائر
في طبعته الرابعة من 30
جويلية إالى  2أاوت الجاري
بقاعة حرشسة حسسان.

نبيلة بوقرين

ث-م-ن ج-وأج ب-ط-ول-ة أل-ع-ال-م أل-ت-ي
ج- -رت ب- -ال- -ج- -زأئ- -ر ووصش- -ف- -ه- -ا
ب-اإلي-ج-اب-ي-ة ،ألن-ه-ا سش-م-حت لهم
ب- -ال- -وصش- -ول إأل- -ى ك- -ل أأله -دأف
ألمسشطرة قبل أنطÓق ألموعد
أل- - -ه- - -ام ،سش- - -وأء م - -ن ن - -اح - -ي - -ة
ألميدأليات أأو ألجانب ألتنظيمي
أل - -ذي رأق ك - -ل أل - -وف- -ود أل- -ت- -ي
حضشرت بقوله« ،ألطبعة ألرأبعة
لبطولة ألعالم لرياضشة ألفوفينام
فيات فودأو كانت ناجحة من كل
أل- - - -ج- - - -وأنب وبشش- - - -ه - - -ادة ك - - -ل
أل -مشش -ارك -ي -ن ف -ي ه -ذأ أل-ح-دث
ألعالمي».
وأأضش-اف ذأت أل-م-ت-ح-دث ق-ائ،Ó
«ح- -ق- -ق- -ن -ا ك -ل أأله -دأف أل -ت -ي
سشطرناها قبل أنطÓق ألموعد
ألرياضشي ،سشوأء من ناحية عدد
ألميدأليات ( 15ذهبية) ،إأضشافة
إأل - -ى أل - -ج - -انب أل - -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي
وألسش -ي-اح-ي ،ألن-ه أأع-ط-ى صش-ورة
رأئعة عن ألجزأئر ،وبهذأ فندنا
وك- -ذب- -ن -ا ك -ل أإلشش -اع -ات أل -ذي
تدأولتها ألصشحافة أألجنبية عن
ألوضشع أألمني ،ألنها أأقاويل ل
أأسشاسس لها من ألصشحة وألدليل
وأضش -ح م -ن خÓ-ل أل-تصش-ري-ح-ات
ألتي أأدلت بها ألوفود ألمششاركة،
ح - -يث شش- -ك- -رون- -ا ع- -ل- -ى حسش- -ن
ألضشيافة وألتنظيم ألرأئع وتوفير
كل ألظروف ألمÓئمة من إأيوأء
ونقل وغيرها».
«ه-دف-ن-ا ت-أاسس-يسس ات-حادية

ضش- - -م - -ن «أأب - -ن - -اء سش - -وسش - -ط - -ارة»
توأجدهم في نصشف نهائي رأبطة
أأب- -ط- -ال إأف- -ري- -ق- -ي- -ا ع- -ن ج- -دأرة
وأسش -ت -ح -ق -اق ل -ل -م -رة أل-ث-ال-ث-ة ف-ي
ت-اري-خ-ه-م ،ب-ع-د ت-ح-ق-يق ألنتصشار
ألرأبع على ألتوألي أأمام مولودية
ألعلمة ،بفضشل هدف ربيع مفتاح.
وكسشب ب- -ذلك أل- -ف- -ري -ق أل -ره -ان،
حيث يعد لحد أآلن أألفضشل في
أل-مسش-اب-ق-ة ب-م-ق-ارن-ة أل-ن-تائج ألتي
حققها مع ألفرق أألخرى ،خاصشة
ت-لك أل-م-ت-وأج-دة ف-ي أل-م-ج-م-وع-ة
أل- -ث -ان -ي -ة .وي -ع -د زم Ó-ء ب Ó-ي -ل -ي
ألوحيدون ألذين حققوأ  12نقطة
كاملة من أأربع مباريات.
«ال- -ك- -اف» سس -ت -م -ن -ح ال -ف -ري -ق
م- -ك- -اف- -أاة ق- -دره -ا  700أالف
دو’ر
من ألمنتظر أأن يتحصشل ألفريق
على مبلغ  700أألف دولر مكافأاة
من «ألكاف» بعد ضشمان ألتأاهل.
ع- - -ل- - -م- - -ا أأن زمÓ- - -ء زم- - -ام - -وشس
م-رشش-ح-ون ب-ق-وة لضش-م-ان ألتوأجد
ف -ي أل -ن -ه-ائ-ي ،شش-ري-ط-ة م-وأصش-ل-ة
ألمششوأر بنجاح.
وكانت إأدأرة أتحاد ألعاصشمة قد
وضش -عت أل -مشش -ارك -ة ف-ي م-ن-افسش-ة

Óندية هدفا رئيسشيا
كأاسس ألعالم ل أ
لها وهذأ لن يتسشنّى إأل من خÓل
أل- -ت -ت -وي -ج ب -ل -قب رأب -ط -ة أأب -ط -ال
إأفريقيا هذأ ألموسشم ،بما أأنه غير
م -ع -ن -ي ب -ال-مشش-ارك-ة ف-ي أل-نسش-خ-ة
ألمقبلة.
حمدي يكسسب الرهان
صشنع مدرب ألفريق ميلود حمدي
ألحدث ،خاصشة أأنه يتوأجد على
رأأسس ألجهاز ألفني بصشفة مؤوقتة،
ل- -ك -ن أل -مسش -ت -وى أل -ذي ظ -ه -ر ب -ه
ألفريق لحد أآلن يؤوكد أأن ألمدرب
وجهازه ألفني قاموأ بعمل كبير.
وسش- -ي- -ك- -ون ل -زأم -ا ع -ل -ى ح -م -دي
ألتأاكيد خÓل ألمباريات ألمقبلة،
بدأية بموأجهة نصشر حسشين دأي
في ألبطولة لتحقيق بدأية قوية
ف-ي ه-ذه أل-م-ن-افسش-ة ،أل-ت-ي ي-طمح
أل-ف-ري-ق خÓ-ل-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ل-قب
أل -ذي غ -اب ع -ن خ -زأئ -ن أل-ف-ري-ق
خÓل ألموسشم ألماضشي.
ومن ألمنتظر أأن يكمل ألمدرب
ح -م-دي أل-مشش-وأر ل-غ-اي-ة أل-ن-ه-اي-ة،
خ- -اصش- -ة ب- -ع- -د أأن أأث -بت ج -دأرت -ه
وأأحقيته بالتأاهل لنصشف ألنهائي
ف-ي أن-ت-ظ-ار ن-ت-ائ-ج أل-ف-ري-ق خÓل

مناجيره أاكد الخبر لـ «الشسعب»:

المÓكـ ـ ـ ـم العالمي بن قاسسميـ ـ ـة يقرر برمجة
منازل ـ ـ ـة اعتزالي ـ ـ ـة يـ ـ ـوم  20أاوت
قرر المÓكم الجزائري محمد
بن قاسسمية ،صساحب الترتيب
الثاني في صسنف الهواة
عالميا ،ا’عتزال رسسميا ،في
منازلة سسيخوضسها في  20من
الشسهر الجاري ،ضسد أاحد
المÓكمين العالميين ،سسيتم
’فصساح عن اسسمه قريبا.
ا إ

البليدة :لينة ياسسمين

في القريب العاجل»
أأرجع رئيسس لجنة ألتنظيم إأنجاح
ه- -ذأ أل- -ح- -دث أل- -ع- -ال -م -ي ،إأل -ى
مسشاهمة كل أألطرأف ألفاعلة،
أل-ذي-ن أع-ت-م-دت ع-ل-ي-ه-م أل-لجنة
أل -ع -ل -ي -ا ب -رئ -اسش-ة وزي-ر ألشش-ب-اب
وألرياضشة ألهادي ولد علي في
قوله« ،نجاح هذأ ألحدث كان
نتيجة ألعمل ألمششترك بين كل
ألقطاعات ألمعنية ،بدأية بوزأرة
ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش-ة أأي-ن ت-رأأسس
ألوزير ألهادي ولد علي أللجنة
ألعليا لتنظيم ألحدث بمششاركة
ك - - -ل م- - -ن أل- - -ج- - -م- - -ارك ،وزأرة
أل -خ -ارج -ي -ة ،أل -درك أل -وط -ن -ي،
م- -ط- -ار أل- -ج- -زأئ- -ر ،أل- -ح- -م -اي -ة
ألمدنية ،عمال فندق مازأفرون
وغ-ي-ره-ا م-ن أألعضش-اء أآلخ-رين
ول-ه-ذأ ألشش-ك-ر م-وصش-ول للجميع،
إأضشافة إألى وسشائل أإلعÓم بكل
أأشش-ك-ال-ه-ا ،ألن-ه-ا غ-طت أل-م-وعد
كما يجب وأأعطت صشورة رأئعة،
رغم ألحرأرة ألعالية وألرطوبة
ألتي ششهدتها أأيام ألمنافسشة ،إأل
أأن ذلك لم يمنعنا من موأصشلة
عملنا».
في أألخير ششكر جوأج أأعضشاء
ألفريق ألوطني على ألمجهودأت
ألتي قدموها ،ما جعلهم يحتلون
ألمركز ألثاني خلف ألفيتنام ،في
ق -ول -ه« :ك -م -ا أأشش-ك-ر ك-ل أأعضش-اء
أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي م-ن ري-اضش-ي-ي-ن
ومدربين ألنهم قاموأ بما عليهم
خÓل ألمنافسشة وحققوأ ألعدد
أل-م-ط-ل-وب م-ن أل-م-ي-دأل-ي-ات ،م-ا

جعلنا نحتل ألمركز ألثاني في
ألمنافسشة خلف ألفيتنام ،ونأامل
أأن ت -ت -حسش -ن أل -ظ -روف أل-م-ادي-ة
أأكثر في ألمسشتقبل حتى نقدم
أألفضشل ،خاصشة أأننا ننتظر ألرد
أل-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ت-أاسش-يسس أتحادية
ل- -ه- -ذه أل- -ري- -اضش -ة ف -ي أل -ق -ريب
أل -ع -اج -ل ،ب -ع -دم-ا أأب-دى أل-وزي-ر
ألحالي قبوله ألموضشوع بموجب
ألقرأر  5من ألمادة  7من قانون
Óششارة ،فإان ألوفد
ألرياضشة» .ل إ
أل -ج -زأئ -ري ع -رف مشش -ارك-ة 37
رياضشيا ،بينهم  10فتيات مثلوأ
 20أختصشاصشا ،بينهم عدد كبير
من ألششباب ألذين أأدمجوأ من
أأج -ل كسشب أل -خ -ب -رة وأل -ت-ج-رب-ة
ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق ن -ت -ائ -ج أأفضش -ل ف -ي
أل -ط -ب-ع-ات أل-ق-ادم-ة م-ن ب-ط-ول-ة
ألعالم وألمنافسشات ألقارية بعد
 14سش- -ن- -ة م- -ن دخ -ول ري -اضش -ة
ألفوفينام فيات فودأو ألجزأئر.

م -ب-اري-ات أل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ي سش-ت-ك-ون
فيها ألمنافسشة قوية.
ث - -راء ال- -ت- -ع- -داد ف- -ي صس- -ال- -ح
الفريق
ي -ب -ق -ى ع -ام -ل ث -رأء أل -ت -ع-دأد م-ن
أل -ع -وأم -ل أل -م-ه-م-ة أل-ت-ي سش-م-حت
ل -ل -ف -ري -ق ب -ال -ت -وأج-د ف-ي أل-م-رب-ع
ألذهبي كأاكبر ألمرششحين لخÓفة
وف-اق سش-ط-ي-ف ف-ي أل-ت-ت-وي-ج بلقب
رأبطة أأبطال إأفريقيا وهو أألمر
ألذي لحظه ألجميع.
وق - -ام ح - -م - -دي ب - -إاج - -رأء ب- -عضس
أل -ت -غ -ي-ي-رأت ألضش-ط-رأري-ة بسش-بب
بعضس ألغيابات ،على غرأر ألثنائي
خ- -وأل- -د وم- -ازأري ،إأضش- -اف- -ة إأل- -ى
بوششامة وكودري ،حيث أأقحم كÓ
م- -ن ب- -ن ع- -ي- -ادة وشش- -اف- -ع- -ي ف- -ي
أل -م -ح-ور ،ف-ي-م-ا ت-ول-ى ب-ل-خ-م-اسش-ة
وألعرفي مسشؤوولية وسشط ألميدأن.
وسشيغيب ألثنائي ألعرفي ومفتاح
ع -ن أل -م -وأج -ه -ة أل -م -ق -ب -ل -ة أل-ت-ي
سش-ت-ج-م-ع أل-ف-ري-ق ب-وفاق سشطيف،
ف - -ي إأط - -ار م- -ب- -اري- -ات أل- -ج- -ول- -ة
أل- -خ- -امسش -ة ،ل -ك -ن ث -رأء أل -ت -ع -دأد
سش-يسش-م-ح ل-ل-م-درب ب-م-ن-ح ألفرصشة
لÓعبين آأخرين.

خ - -ب- -ر ألع- -ت- -زأل ،كشش- -ف بشش- -أان- -ه
ألمناجير محمد قنيف لـ «ألششعب»
بقوله« :ألمنازلة ألعتزألية جاءت
بعد مششوأر حافل خاضشه ألمÓكم
ألجزأئري محمد بن قاسشمية ،في
منازلت أحترأفية وصشل رقمها إألى  ،46فاز في 43
منها وخسشر في أثنتين منها وتعادل في وأحدة ،وهي
أأرقام تدعو إألى ألعتزأز وألفخر ،حمل في كل فوز
فوق ألحلبة ألرأية ألوطنية ألجزأئرية خفاقة».
ولخصس ألمتحدث مششوأر بن قاسشمية قائ« :Óألمسشيرة
ألرياضشية لبن مدينة بوفاريك ،وبالتحديد حي بن
شش-ع-ب-ان ،ب-دأأه-ا م-ن أل-ح-ل-ب-ات وق-اع-ات أل-ت-دريب ف-ي
ري-اضش-ة أل-ف-ن أل-ن-ب-ي-ل ب-ال-ج-زأئ-ر ،ل-ي-رت-ق-ي في مششوأر
أحترأفي ويخوضس تجربة ألهجرة نحو أأمريكا ،أأين
م-كث سش-ن-ت-ي-ن ك-ام-ل-ت-ي-ن خÓ-ل ع-ق-د أل-تسش-عينيات من

أل -ق -رن أل -م -اضش -ي ،ث -م ع-اد إأل-ى أأرضس
أل -وط-ن ،م-وأصش Ó-سش-لسش-ل-ة أن-تصش-ارأت-ه
وألفوز ضشد أأسشماء وأأبطال عالميين».
وبخصشوصس برنامج ألحفل ألعتزألي،
أأضشاف محمد قنيف قائ« :Óإأن حفل
ألع-ت-زأل سش-ي-ك-ون م-ف-اج-أاة ل-ل-ج-مهور
أل-ج-زأئ-ري أل-ت-وأق ل-ه-ذأ أل-ف-ن أل-ن-بيل،
وسش-ي-حضش-ر أل-م-ن-ازل-ة ألع-تزألية وجوه
وأأسش-م-اء ري-اضش-ي-ة ،ك-ت-بت أسش-م-ه-ا بماء
أل -ذهب ،ب -ي -ن-ه-م أل-مÓ-ك-م أل-م-خضش-رم
ل -وصش-ي-ف ح-م-ان-ي وم-وسش-ى مصش-ط-ف-ى
وع -ب -د أل-ق-ادر ول-د م-خ-ل-وف-ي وأل-ع-دأء
أل-ع-ال-م-ي ن-ورأل-دي-ن م-رسش-ل-ي ،وأأح-م-د
ألدين ألمهاجر في أألمانيا وصشاحب
مدرسشة في تخريج ألحرسس ألششخصشي
ل-ل-ن-ج-وم وأل-ري-اضش-ي-ي-ن ،وأأيضش-ا م-رزأق

دحموشس».
وأأضش -اف ق -ن -ي -ف« ،أأن أل -ح-ف-ل ألع-ت-زأل-ي سش-ي-ت-خ-ل-ل-ه
أسشتعرأضس نوعي في رياضشة كمال أألجسشام» .وعاد
بالتذكير إألى أأن ألبطل ألجزأئري ألعالمي ،حاز على
لقب بطل عالمي للمÓكمة في ألحترأف «يوبي.أأ»
و»دبليو بي.أأو» و»إأي.بي.أأف» ،وحاز أأيضشا على لقب
مابين ألقارأت لـ 3مرأت ،وأألقابا أأخرى متوسشطية
وإأف -ري -ق-ي-ة وع-رب-ي-ة ،ك-ان ف-ي ك-ل أن-تصش-ار ي-رف-ع رأي-ة
ألجزأئر وسشط ذهول متتبعي هذأ ألنوع ألرياضشي».

بعد الهزيمة أامام اتحاد العاصسمة

حركات يسستقيل من رئاسسة مولودية العلمة

أأعلن رئيسس مولودية ألعلمة
عبد ألرزأق حركات ،صشباح
أأمسس ألسش -بت ،ع -قب أن-ه-زأم
ف-ري-ق-ه أأم-ام ألضش-ي-ف أت-ح-اد
أل -ع -اصش -م -ة ،ب -رسش -م أل -ج-ول-ة
ألرأبعة من دوري مجموعات
رأب-ط-ة أأب-ط-ال أأف-ري-ق-يا ،عن
أسش -ت-ق-ال-ت-ه رسش-م-ي-ا م-ن ع-ل-ى

رأأسس هذأ ألنادي.
وأأضشاف حركات ،في تصشريح
له ،أأن أأسشباب هذه ألسشتقالة
ك -انت م -ب -رم-ج-ة م-ن-ذ ت-ول-ي-ه
منصشب رئيسس مجلسس أإدأرة
ألشش-رك-ة أل-ت-ج-اري-ة ل-مولودية
ألعلمة ،لأن تعيينه  -كما قال
 -ك -ان بصش -ف -ة م -وؤق -ت -ة ب -ع-د

بحسسب صسحيفة «سسبورت»

بوغبا سسيكون مفاجأاة الرئيسس بيريز ألنصسار الريال

أأكد تقرير نششرته صشحيفة (سشبورت) أإلسشبانية في عددها أإللكتروني ألصشادر ،أأمسس ألسشبت ،سشعي رئيسس ريال مدريد،
فلورنتينو بيريز ،لتقديم هدية ضشخمة إألى جماهير «سشانتياغو بيرنابيو» ،بعدما أأبدى رغبته بضشم ألفرنسشي بول بوغبا لعب
وسشط جوفنتوسس .وحث بيريز ألفرنسشيين زين ألدين زيدأن ورأفاييل فارأن وكريم بن زيمة ،للضشغط على بوغبا وإأقناعه
ب - - -النضش - - -م - - -ام إأل - - -ى ري - - -ال م - - -دري - - -د (ب - - -ط - - -ل أأوروب- - -ا  10م- -رأت) ،خÓ- -ل أل- -م- -ي- -رك- -ات- -و ألصش- -ي- -ف- -ي أل- -ح- -ال- -ي.
وأأششارت ألصشحيفة أإلسشبانية أأن ريال مدريد أسشتأانف محاولته مجددأ للتعاقد مع بول بوغبا صشاحب ( 22عاما) ،إأل أأن
«ألميرينغي» سشيوأجه عديد ألعقبات لسشتقطاب ألÓعب ألفرنسشي ،أأولها يتمثل بقطع ريال مدريد عÓقاته مع مينو رأيول
وكيل أأعمال ألÓعب ،لذلك من ألمرجح أأن يجد صشعوبة في ألتعامل مع وكيل أأعماله .أأما ألمششكلة ألتي من ألمرجح أأن توأجه
ألنادي ألملكي أأيضشا إلغÓق صشفقة بوغبا ،هي قيام ريال مدريد بدفع مبلغ  15مليون يورو لششركة (أأوليد ترأنازيفتي) ألتي
تمتلك حقوق بيع صشورة بوغبا ،مع تركيز بيريز بالحصشول على  %50من إأيرأدأت بيع صشورة بوغبا ،كما فعل مع ألويلزي غاريث
بيل وألبرتغالي كريسشتيانو رونالدو.

سش -ق-وط أل-ف-ري-ق أإل-ى أل-قسش-م
ألثاني.
وقال في هذأ ألسشياق« ،أإن
ألت -ف-اق م-ع أأعضش-اء م-ج-لسس
ألإدأرة غ -دأة ت -ع -ي -ي -ن -ي ك -ان
لأج- -ل وضش- -ع أل -ف -ري -ق ع -ل -ى
ألسش - -ك - -ة ألصش - -ح - -ي - -ح - -ة ث- -م
ألنسشحاب».
ف- -ي أل- -م- -ق- -اب -ل ط -م -اأن ذأت
أل -م -ت -ح -دث أل Ó-ع -ب -ي -ن ب-اأن
ج -م -ي-ع أل-وع-ود أل-ت-ي ق-دمت
لهم سشتتم تلبيتها عن أآخرها
وأأن جميع ألأمور ألقانونية
ق- -د أت -خ -ذت لأج -ل ت -ع -ي -ي -ن
خليفة له خÓل مدة قصشيرة
ج- -دأ ل ت- -ت- -ع- -دى ألأسش -ب -وع.
وأأكد حركات أأنه سشيبقى أإلى
ج- -انب أل- -ف- -ري- -ق أإل -ى غ -اي -ة
أسش -ت -ع -ادت -ه أل -م -ك -ان -ة أل -ت -ي
يسشتحقها أأي ضشمن ألرأبطة
ألمحترفة ألأولى.

أألحد  0٩أوت  201٥م
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أŸغفرة هي ما أأنعم ألله به علينا من خÓل
أŸعني ألعام ألذي هو لكل زمان ومكان آلية
قرآأنية وأحدة هي أآلية رقم  110من سضورة
ألنحل .هذأ أŸعني ألعام ألذي يؤوكد لنا أأن
ألقرآأن ألكر Ëمليء بالكنوز ألتي يتم أكتشضاف
بعضضها يوماً بعد يوم منذ نزول ألوحي به من
ألسضماء علي خا” أألنبياء وأŸرسضل Úوإأ‹
قيام ألسضاعة وألكنز ألذي كشضف ألله للجميع
عنه ‘ هذه أآلية ألكرÁة هو ‘ وأقع أألمر
دسضتور عمل إألهي ،وضضعه أÿالق أألعظم لكل
أŸؤومن Úبه جل شضأانه ‘ جانب أŸعامÓت
من ألعقيدة أإلÁانية ألتي تقوم ليسس علي
ج- -انب أل -ع -ب -ادأت ف -ق -ط وإأ‰ا ع -ل -ي ه -ذي -ن
أ÷ان -ب Úم -ع ً-ا .وإأن ج -از أل-ت-ع-ب Òول-ل-ه أŸث-ل
أألع -ل -ي Ãث -اب -ة ج -ن -ي -ن -ة أأو ح -دي -ق -ة –ي -ط
بالعمارة أإلÁانية للرحمة وأŸغفرة من كل
ج -وأن -ب -ه -ا ،ف  Ó-يسض -ت -ط -ي-ع أأن يصض-ل إأ‹ ه-ذه
ألعمارة ألتي نتعشضم أأل يحرمنا ألله من أأن
يكون لنا نصضيب فيها إأل من ينجح ‘ أجتياز
ألختبارأت أإلÁانية أألربعة ألتي حددها لنا
جل شضأانه ‘ جانب أŸعامÓت مصضدأقاً لقوله
سضبحانه وتعا{ :¤ثم إأن ربك للذين هاجروأ
من بعد مافتنوأ ثم جاهدوأ وصضÈوأ..إأن ربك
من بعدها لغفور رحيم}.
إأن ألرحمة وأŸغفرة هي أ◊الت أألربع ألتي
حددها ألله تعا‹ لكل أŸؤومن Úبه جل شضأانه،
بحيث إأنه إأن توأجد ألبعضس أأو ألكل ‘ حالة
منها بضضوأبط إأÁانية معينة فإانه يكون بفضضل
أل -ل -ه م -ن ع-ب-اد أل-ل-ه أıلصض( Úب-كسض-ر ألÓ-م
ألثانية) وأıلصض( Úبفتح ألÓم ألثانية) ألذين
ل سضلطان للشضيطان عليهم ألن ألله تعا‹ قد
جعل كيد ألشضيطان ضضعيفاً أأمامهم جعلنا ألله
جميعاً منهم وتغمدنا منهم بالرحمة وأŸغفرة
وأل-ع-ت-ق م-ن أل-ن-ار ‘ أل-دن-ي-ا وأآلخ-رة ب-فضض-ل-ه
وكرمه وعزته وجÓله.
إأن ألله تعا ¤قد حدد لعباده أŸؤومن Úبه أأربع
حالت Áكن أأن يشضمل ك Óمنهم بالرحمة
وأŸغ -ف -رة ك -ل -م -ا ت -وأج -د ‘ ك -ل ح -ال-ة م-ن-ه-ا

هام جدآ

دين الّرحمة واŸغفرة لكل البشسر

بضضوأبطها أإلÁانية برغم أأن نصضوصس ألرحمة
وأŸغفرة مطلقة ،وهو ألذي أأمرنا بالتدبر
وألتعقل ‘ نظرنا إأ‹ هذه ألنصضوصس وتفهمها
ح- -ت- -ي ل ن- -أاخ- -ذه- -ا ع- -ل -ي إأط Ó-ق -ه -ا ونÎك
ضض-وأب-ط-ه-ا أŸوضض-وع-ي-ة ف-ن-تجاوز حدودنا ‘
أرتكاب أألخطاء ونحن نعلم أأن أإلصضرأر علي
ألصض - -غÒة ك- -بÒة ،فÔت- -كب م- -ن أ÷رأئ- -م م- -ا
ي-ح-اسض-ب-ن-ا ج-ل شض-أان-ه ع-ل-ي-ه-ا حسض-اب أل-كبائر،
فتتحول حياتنا وألعياذ بالله إأ‹ كبائر ل حصضر
لها ونحن ل نأامن مكر ألله ول نضضمن أأن
يتغمدنا بالرحمة وأŸغفرة ،وإأن كان جل شضأانه
يغفر Ÿن يشضاء بغ Òحسضاب ألن أأحدأ ً منا ل
يضضمن أأن يكون هو ‡ن يشضاء أÿالق أألعظم
أأن يغفر لهم بغ Òحسضاب.
^ أ◊الة أألو ¤أأن يرتكب أإلنسضان أŸؤومن
بالله وغ ÒأŸؤومن بالله أÿطأا ،وهو ل يعلم
قط أأن هذأ أÿطأا خطأا ،وبعبارة أأخري أأن
أإلنسضان يرتكب أÿطأا وهو مصضاب بجهالة،
وأ÷هالة هنا من وجهة نظرنا ل تعني أ÷هل
أŸطلق أأو أألمية ألكاملة ،فقد يكون أŸرء
أأميًا ولكنه يعلم أأن أÿطأا خطأا ول توجد أأية
ضضرورة لرتكابه ف Óيرتكبه ،وهنا ل يكون

هذأ أألمي مصضابًا بجهالة ،وقد يكون هناك
إأنسضان آأخر يعت ÈعاŸاً كبÒأ ً ‘ ›ال معÚ
أأو أأك Ìولكنه ‘ مسضأالة معينة ل يعلم عنها
شض-ي-ئً-ا ف-ي-ك-ون ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-ذه أŸسض-أالة مصضابًا
بجهالة رغم أأنه عا ⁄كب ،Òف Óيسضأاله أأحد
عنها ولو من باب ألعلم بالشضيء ول يحاسضبه
ألله عليها إأن كانت من قبيل أÿطأا ألذي
يرتكبه وهو ل يعلم أأنه خطأا وقت أرتكابه
لهذأ أÿطأا إأل أأنه إأن أأدرك ذلك بعد أرتكاب
أÿط-أا ف-إان ع-ل-ي-ه ألسض-ت-غ-ف-ار وأل-ن-دم وأل-توبة
ألنصضوح.
^ وأ◊الة ألثانية لرتكاب أÿطأا أŸغتفر
Ãشض -ي -ئ -ة أل -ل -ه أأن ي -ك -ون أıط-ئ ن-اسض-يً-ا أأن
أÿطأا ألذي يرتكبه خطأا رغم أأنه كان يعلم
قبل ذلك أأنه خطأا ،فإان تذكر ذلك بعد أرتكاب
أÿط-أا ف-إان ع-ل-ي-ه ألسض-ت-غ-ف-ار وأل-ن-دم وأل-توبة
ألنصضوح ،وإأن  ⁄يتذكر ذلك ‘ هذه أ◊الة و‘
أ◊الة ألسضابقة ف Óإأثم عليه ألن ألله كتب علي
ن- -فسض- -ه أل- -رح -م -ة ‘ .ه -ات Úأ◊ال -ت Úب -ه -ذه
ألضض -وأب-ط Ÿن ي-ت-دب-ر وي-ت-ع-ق-ل ول-يسس بشض-ك-ل
مطلق إأل Ÿن شضاء ،أأن يغفر بغ Òحسضاب ول
أأحد من ألبشضر يضضمن أأن يكون ‡ن يغفر ألله

قال أللّه تعا { :¤إأن ألله ل يغفر أأن يشضرك به ـ صض -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض-ل-م ـ ““أأشض-ه-دت م-ع-ن-ا
ويغفر ما دون ذلك Ÿن يشضاء} (ألنسضاء ،)48 :ألصضÓة؟““ ،قال :نعم ،فقال له““ :أذهب فإانها
وقال صضلى ألله عليه وسضلم““ :من حج فلم كفارة Ÿا فعلت““.
يرفث و ⁄يفسضق رجع من ذنوبه كيوم ولدته وق -ال صض -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض -ل -م““ :ألصض-ل-وأت
أأمه““ (روأه ألبخاري ومسضلم) ،وقال““ :وأ◊ج أÿمسس وأ÷معة إأ ¤أ÷معة كفارة Ÿا بينهن
أÈŸور ل - - -يسس ل - - -ه ج - - -زأء إأل أ÷ن- - -ة““ (روأه م -ا  ⁄ت -غشس أل -ك -ب -ائ -ر““ (روأه مسض-ل-م) ،وق-ال:
““وأأت-ب-ع ألسض-ي-ئ-ة أ◊سض-ن-ة
ألبخاري ومسضلم).
ويقول ألعلماء :إأن ألذنوب منها كبائر ومنها “ح -ه -ا““ (روأه ألÎم-ذى
صضغائر ،كما قال تعا { :¤إأن Œتنبوأ كبائر ما بسضند حسضن).
ت- -ن- -ه- -ون ع- -ن -ه ن -ك -ف -ر ع -ن -ك -م سض -ي -ئ -ات -ك -م} أأم -ا أل-ك-ب-ائ-ر ف-ت-ك-ف-ره-ا
(ألنسضاء ،)31 :وقال تعا { :¤ألذين يجتنبون ألتوبة ألنصضوح كما قال
ك-ب-ائ-ر أإلث-م وأل-ف-وأحشس إأل أل-ل-م-م} (أل-ن-ج-م ت -ع -ا { ¤ي-ا أأي-ه-ا أل-ذي-ن
 ،)32 :وألصضغائر مكفرأتها كثÒة ،فإا ¤جانب آأمنوأ توبوأ إأ ¤أللsه توبة
حا عسضى ربكم أأن
أل-ت-وب-ة وألسض-ت-غ-ف-ار ي-ك-ف-ره-ا ألّ-ل-ه ب-أاي ع-مل نصضو ً
صض -ال -ح ،ق -ال ت -ع -ا{ :¤إأّن أ◊سض -ن-ات ي-ذه Íي-ك-ف-ر ع-ن-ك-م سضيئاتكم}
ألسضيّئات} (هود ،)114 :وقد نزلت ‘ رجل (ألتحر ،)8 :Ëوكما قال
ب - -ع- -د ذك- -ر صض- -ف- -ات ع- -ب- -اد
أرتكب معصضية وقال له ألنبي
أل- -رح- -م- -ن وأأن م- -ن ي -ف -ع -ل
ألكبائر يضضاعف له ألعذأب
{ إأل من تاب وآأمن وعمل
◊ا فأاولئك يبدل
''É¡©°Sh q’GE É°ùØf
عم ًÓصضا ً
''’ ¬∏dG ∞q∏µj
ن ب Úيديه ول أل s-ل -ه سض -ي -ئ -ات -ه-م حسض-ن-ات
ل يأاتيه ألباطل م
تابه ألعزيز ألذي
وكان أللsه غفوًرأ رحيًما}
قال ألله ‘ ك
(ألفرقان.)70 :
{َل يَ -كu-لُ-ف ألّ-لُ-ه
م -ن خ -ل-ف-ه
ُ
أأم- -ا أألع- -م- -ال ألصض -ا◊ة
ًا ِإأsل وسض َ-ع َ-ه -ا}،
َنْ- -ف- -سض- -
ُ ْ
غ Òأل -ت -وب -ة ف  Ó-ت -ك -ف-ر
 ⁄يأامرك بشضيء
فالله
أل- - -ك- - -ب - -ائ - -ر ،ألن ه - -ذه
ب -إام-ك-انك ف-ع-ل-ه،
أألع - -م - -ال ألصض- -ا◊ة ل
إأل و
ن -هك ع -ن شض -يءتؤوثر فى تكف Òألذنوب
و ⁄ي
إام- -ك- -انك ت -رك -ه
ألصض - - - - - - - - - - - -غÒة إأل إأذأ
إأل و ب- -
عظم رحمة ألله،
أج-ت-ن-يت أل-ك-ب-ائ-ر ك-م-ا
وهذأ من
ق
و
ف
ا
م
 ⁄ي- -ط- -لب م- -نك
م
} ،فهو ألله أأرح
ت- - - -ق- - - -دم ‘ ح - - -ديث
ف  - -ه - -و
فعل ألّلهُ ِبَعَذأِبُكم
{ما ي ْ َ ُ
ْفعك ،وح Úنهاك ،مسض- -ل- -م .وع- -ل- -ى ه -ذأ
قدرتك ،قال تعا َ s ¤أأمرك Ãا فيه ن
 ،Úوح Úأأمرك،
يشضتكون أألسضى ق -ال -وأ :إأن أل-نصض-وصس
ألرأحم
ترى ألعصضاة وهم
فيه شضقاؤوك ،أأما
ألنفسس أأبدأ ،أل -ع -ام -ة أل -ت -ي ف -ي-ه-ا
نهاك عما
اح ألبال مطمئن
د عاصس لله مرت
حور ألغم ت- - -ك- - -ف Òأألع - -م - -ال
وأأل ،⁄فŒ Ó
قي بنفسضك ‘ ب
ونكد ،فلماذأ تل
ن؛ ‘ ألصض- - - -ا◊ة ل- - - -ك- - - -ل
بل Œده ‘ غم
سضعادة ‘ ألدأري
فيه ألرأحة وأل
ِ ً من ألذنوب  -كحديث
كد وتبتعد عما
من عِملَ صَضالحا
وألن
رأأت قول ربك { َ ْ َ
 uم أ◊ج أŸت- - -ق - -دم -
وألآخرة ،أأما ق
ط-ي-بًة َوَلَنْج ِزَيsنُه
ْ
َ
ألدنيا
ﬂصضوصضة
ِ ن َفَ-ل-نُ-حِ -يَ-يs-ن-هُ َحَ-ي-اًة َ u
ْ
َ ى وه-و م-ؤوْمٌ -
بالذنوب ألصضغÒة،
َذَكٍ -ر أأ َْو أأنُ -ثَُ َ ُ َ -كاُنوأ ْ َيعَمُلونَ}.
َجرهم ِبَأاحْ َسضِن مَا
ْ
أأم- -ا أل -ك -بÒة ف Ó-
أأ ْ َ ُ
يكفرها إأل ألتوبة.

وليكن معلومًا أأن ألتوبة ل تكفر ألذنوب ألتي
فيها حقوق ألعباد ألن من شضروطها أأو أأركانها
أأن تÈأأ ألذمة منها ،إأما بردها ألصضحابها
وإأما بتنازلهم عنها.
وبالتا‹ فا◊ج أأو غÒه من ألطاعات ل يكفر
ألذنب ألذي فيه حق للعباد حتى تÈأأ ألذمة
منه ويؤويد ذلك أأن
ألشضهادة ‘ سضبيل
أللsه ،وهى ‘ قمة
أألعمال
ألصضا◊ة ،ل تكuفر
حقوق ألعباد ،كما
ورد ‘ ح - - - - - -ديث
مسض-ل-م ““ي-غ-ف-ر ألsله
ل-لشض-ه-ي-د ك-ل شضيء
إأل ألدْين““.
أأما ألذنوب ألتي هي حق للsه فهي قسضمان،
قسضم فيه بدل وعوضس ،وقسضم ليسس فيه ذلك،
فاألول كمن أأذنب بÎك ألصضÓة أأو ألصضيام
ف Óيكفر إأل بقضضاء ما فاته من صضÓة وصضيام
كما وردت بذلك ألنصضوصس ألصضحيحة ،وألثاÊ
كمن أأذنب بشضرب أÿمر مث ً
 ،Óفإان ›رد
تركه وألتوبة منه يكفره ألّله تعا ،¤وألتوبة
ت -ك -ون ب -إاق -ام -ة أ◊د ع-ل-ي-ه إأن ك-انت أ◊دود
تقام ،وإأل فهي أإلقÓع عن ألذنب وألندم
عليه وألعزم على عدم ألعود.
وقد وردت نصضوصس تدل على أأن ألتبعات
وأŸظ -ا ⁄ي -ك -ف -ره -ا أل s-ل -ه ب -ا◊ج ،ل-ك-ن ه-ذه
ألنصضوصس غ Òقوية ف Óتعارضس ما هو أأقوى
منها ،فالتوبة ل تكفر ألتبعات وأŸظا ⁄إأل
بÈأءة أل -ذم -ة ،وك -ذلك أ◊ج ل ي -ك -ف -ره -ا إأل
ب -ذلك .وك -ل م -ا ت -ق -دم ﬁل -ه إأذأ  ⁄ت -ت -دخ-ل
مشضيئة أللّه ،فإان تدخلت غفر أللّه كل شضيء
من ألذنوب يقع من ألعبد ما عدأ أإلِشضرأك
بالّله َكما قال سضبحانه { إأن أللsه ل يغفر أأن
يشضرك به ويغفر ما دون ذلك Ÿن يشضاء}
(ألنسضاء .)116:
وع -ل -ي -ه ف -اإلنسض -ان أل -ذي ي-ف-ع-ل أŸع-اصض-ي
أعتماًدأ على أأن أ◊ج يكفرها ،ل يجوز له أأن
يرتكن على أ◊ديث أŸذكور ،ول أأن يرتكن
على مشضيئة أللّه ألذي يغفر ألذنوب جميًعا،
ف -رÃا ل ي -غ -ف -ر أل -ل -ه ل -ه نسض -أال أل -ل -ه أل -ع-ف-و
وألعافية.

هل ا◊ج يغفر كل الّذنوب؟

آية ومعنى
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ألعدد

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرأآنية كرÁة
وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

إآعدآد  :عبد آلكر . Ëل

ألموأفق لـ  24شضوأل  1436هـ

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

167٩4

من كنوز السسنّة النبوية
لهم بغ Òحسضاب.
^ أأما أ◊الة ألثالثة للرحمة وأŸغفرة فهي
ح-ال-ة أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ح-يث ي-ك-ون أıط-ئ وقت
أرتكابه أÿطأا مضضطرأ ً أأو غ Òباغ ول عادي
Ãعنى أأن أıطى هنا يعلم أأن أÿطأا خطأا
ولكنه يكون مضضطرأ ً لرتكابه بشضرط أأن يكون
غ Òباغ ول معتد علي غÒه بهذأ أÿطأا ألذي
يظل مسضئولً عن ألسضتغفار وألندم وألتوبة
فيما يتعلق به دون أأن يعود إأ‹ تكرأره إأل ‘
حالة ضضرورة قصضوى هي ألتي تنطبق عليها
قاعدة أأن ألضضرورأت تبيح أÙظورأت ،مع
مÓحظة أأن أسضتخدأم هذه ألقاعدة ‘ غÒ
ضضرورة قصضوي قد يتحول معه ألسضتثناء ‘
أل- -رح -م -ة وأŸغ -ف -رة إأ‹ م -دخ -ل إأ‹ ج -ه -ن -م
وأسضتسضÓم لغوأية ألشضيطان ‘ طريق ألضضÓل
وألعصضيان
^ وإأذأ ج -ئ -ن -ا إأ ¤أ◊ال -ة أل -رأب-ع-ة ل-ل-رح-م-ة
وأŸغ -ف -رة ،ف -إان-ن-ا ‚د أıط-يء ف-ي-ه-ا وقت
أرت -ك -اب أÿط -أا ي-ك-ون م-ك-رهً-ا ع-ل-ى أرت-ك-اب
أÿطأا رÃا –ت ضضغط خارجي أأقوى من
ق-درت-ه ع-ل-ي ألصض-م-ود أل-ظ-اه-ري ‘ م-وأج-هة
هذأ ألضضغط فÒتكب أÿطأا مع يقينه بأان
ق -ل -ب -ه م -ط -م -ئ -ن ب -اإلÁان ح-ت-ي ي-وأصض-ل أأدأء
رسضالته ‘ أ◊ياة بعد ألنجاح من أÿطر ألذي
يتعرضس له بذلك ألضضغط أÿارجي ،ومثال
ذلك أأسض Òأ◊رب ألذي يتم إأجباره علي ألكفر
أأو سضب وطنه حتي ل يتم قتله ،فإانه إأن صضمد
وقبل ألقتل كان شضهيدأ ً وإأن تظاهر بالكفر أأو
خيانة ألوطن وقلبه مطمئن إأ ¤قوة إأÁانه
بالله وأنتمائه لوطنه ووطنيته لعل ألله يجعل
له ﬂرجًا يوأصضل من خÓله أأدأء رسضالته ‘
أ◊ياة كان تصضرفه ألذي يبدو هنا خطأا من
ألتصضرفات أŸغتفرة Ãشضيئة ألله تعا ¤ما ⁄
ي- -ت -وسض -ع أıط -يء ‘ أرت -ك -اب ه -ذأ أÿط -أا
ويرتكب من خÓله ما يخرج به “امًا عن
دأئرة أإلÁان بالله أأو ألنتماء ألصضادق لوطنه
وحبه للخ ÒأŸطلق –ت تأاث Òأإلغرأء أأو
ألتقرير أأو ألتهديد.
وهكذأ ‚د أأن ألله تعا ¤وهو ألرحمن ألرحيم
وهو غافر ألذنب وقابل ألتوب ،وهو ألذي كتب
على نفسضه ألرحمة ،وهو ألذي أأمرنا أأل نقنط
من رحمته.

صسلة األخÓق
باإلÁان وتقوى الله

عن أأبي ذر ـ رضضي ألله عنه ـ أأنّ ناسضا من
أأصضحاب رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ
قالوأ له :يا رسضول ألله ،ذهب أأهل ألدثور
باألجور ،يصضلون كما نصضلي ويصضومون كما
نصض -وم وي -تصض -دق -ون ب-فضض-ول أأم-وأل-ه-م ،ق-ال:
““أأوليسس قد جعل ألله لكم ما تصضّدقون ،إأن لكم
بكل تسضبيحة صضدقة وكل تكبÒة صضدقة وكل
–م -ي -دة صض -دق-ة وك-ل ت-ه-ل-ي-ل-ة صض-دق-ة ،وأأم-ر
باŸعروف صضدقة ونهي عن منكر صضدقة و‘
بضضع أأحدكم صضدقة““ ،قالوأ :يا رسضول ألله،
أأيأاتي أأحدنا شضهوته ويكون له فيها أأجر؟،
قال““ :أأرأأيتم لو وضضعها ‘ حرأم ،أأكان عليه
وزر ،فكذلك إأذأ وضضعها ‘ حÓل كان له أأجر““
(روأه مسضلم)

كل عطاء صسدقة

قال ألصضحابة :يا رسضول ألله ،ذهب أأهل
أل -دث -ور ب -األج -ور ،و ⁄ي -ك-ن ق-ول-ه-م ه-ذأ
أنطÓقا من أ◊سضد إلخوأنهم أأو طمعا
‘ ألÌأء ول- -ك- -ن -ه خ -رج ﬂرج أل -غ -ب -ط -ة
و“ن -ي حصض -ول أ Òÿل -ي -ح-وزوأ أŸرت-ب-ة
ألتي أمتاز بها أألغنياء ،ونظ Òهذأ قول
ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ ““ل حسضد
إأل ‘ أثنتÚ؛ رجل آأتاه ألله مال فسضلط
على هلكته ‘ أ◊ق““ (متفق عليه).
وهنا أأدرك ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ
ما يدور ‘ نفوسس أأصضحابه من أللهفة إأ¤
أ ،Òÿفعالج ذلك أŸوقف بكل حكمة
وبّ-ي-ن ل-ه-م سض-ع-ة م-ف-ه-وم ألصض-دق-ة ،ف-إانها
ليسضت مقصضورة على أŸال فحسضب ،بل
تشضمل كل أأنوأع أ ،Òÿولهذأ قال صضلى
أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض -ل -م““ :إأّن ب -ك -ل تسض -ب -ي-ح-ة
صضدقة““.
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عة
ت
أآن يكون دآئم آلسسعي من أŸعاصضي قطي ب أألرحام وتغÒها أأما ارة ب Óعذر
زي
لو
لسس- -ت- -ك- -م- -ال م -ك -ارم –صضل بإايجاشس ق جة ألنازلة بهم أأو ترك أل ت وأأولده -ن
لت وأل- -ع- -م- -ا
‘ حال أ◊ا
ق- -ارب ف- -اÿا
آ أ
ضلى ألله عليه
لخ Ó- -ق وم - -رآق - -ب- -ة باŸال
ص
أأل
ن-فسس-ه ،ف-ي-م-ا ي-ق-ع م-نه وأŸرأد ب- -ال- -رح- -م ولدهن قال رسضول ألله ـ وصضل رحمه
ن ألوأصضل من
ل وأألعمام وأأ
ك
أ
ألرحم ألتي
من قصسور ،فيعمل على وأألخو ليسس ألوأصضل باŸكافئ ول ذأن بأان صضلة
لخ - -ذ وسضلم ـ ““
أ أ◊ديث إأي
ك من حسضن
م- - -ع - -ا÷ت - -ه - -ا وآ أ
هذ
ذل
إأذأ قطعت““ ،ففي حم ألتي ل توصضل ألن ألقطيعة من
ب
ي
ل
ا
لسس -
ب- -ال -وسس -ائ -ل وآ أ
ن ألر
ً وجعل
آلتي تعينه على معا÷ة توصضل أأفضضل م عليه أإلسضÓم حضضًا بالغا مار وأÿرأب.
حضس
Ûتمعات بالد
هذآ آلقصسور.
أÿلق ألذي ألتي تصضيب أ
عمال ألفسضاد
أأ

كي
اف –ول النّية األعمال
Ÿعتادة إا ¤عبادة؟

ما هي قطيعة ال

رحم وما حكمها؟
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مسصاهمات

الفوضشى والّÓأامن بالدولة الوطنية :حرب بالوكالة

أا.د .إاسضماعيل دبشش
أاسصتاذ ‘ العلوم السصياسصية
والعلقات الدولية
جامعة ا÷زائر 3
لق-وى Ãن-ط-ل-ق-ات
ت-ق-ل-ي-دي-ا ا◊رب Áارسص-ه-ا ا أ
وأابعاد اسصتغللية توسصعية ،على غرار ما حدث
‘ ا◊ملت السصتعمارية وا◊رب ÚالعاŸيتÚ
لو ¤وال -ث -ان -ي-ة وغÒه-ا م-ن أان-واع ا◊روب،
ا أ
ك -ل -ه -ا ك -انت وم -ازالت Ãصص-در وخ-ل-ف-ي-ة وُب-ع-د
لق -وي -اء ع -ل-ى
ح -ول م -ن يسص -ت -ف -ي -د أاك Ìب Úا أ
حسصاب الضصعفاء.
حدث ويحدث ذلك –ت تسصميات وشصعارات
إانسصانية وحضصارية أاو ﬁاربة الدكتاتوريات

والشص-راء ل-ل-م-ع-دات الق-تصص-ادي-ة وال-عسص-ك-رية
واŸواد السص- -ت- -ه- -لك- -ي- -ة‡ ،ا ج- -ع- -ل -ه -ا ﬁط -ة
اسص-ت-ه-داف ل-ل-ق-وى اŸال-ي-ة اŸوج-ودة وال-ت-نافسص
حول من يبيع أاك Ìومن يسصتفيد أاك .Ìذلك
ل يحدث دون وجود مÈر للضصغوط والتدخل
لره-اب
ضص -م -ن ووف -ق ذلك ي-فسص-ر ال-تصص-ع-ي-د ل -إ
إاق -ل-ي-م-ي-ا وي-تضص-اع-ف ال-دع-م ل-ل-مسص-ل-ح– Úت
شصعار اŸعارضصة اŸسصلحة.
()2
لسص-لم-ي ه-و
إان م -ا ي -ح-دث م-ي-دان-ي-ا ب-ال-ع-ا ⁄ا إ
اسص- -ت- -ف -زاز ال -ت -ف -رق -ة والصص -راع -ات ال -دي -ن -ي -ة
والثقافية كآاليات ووسصائل تفتح آافاق التدخل
لدارة الوضصع هناك ،بداية بدعم كل ما يؤودي
إ
لعنوان الدولة الفاشصلة اŸعنية بالتدخل .أاي
حل سصياسصي أاو مفاوضصات للمصصا◊ة لن يجسصد
ميدانيا ‘ حضصور اŸقاربة واŸنظور والتوجه
ال-غ-رب-ي ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ه-دف ال-ت-ح-ك-م اŸباشصر ‘
لغنى ماليا
لولية وا أ
اŸناطق الÌية باŸوارد ا أ
وب -وضص -ع داخ-ل-ي Áك-ن اسص-ت-ف-زازه وإاث-ارت-ه ث-م
ال- -ت- -دخ- -ل ب -ال -وصص -اي -ة وإاب -ع -اد ب -دائ -ل ال -دول
لخ -رى ال -ت -ي ق -د ت-ن-افسص ال-دول ال-غ-رب-ي-ة ‘
ا أ
لخÒة ال-ت-ق-ل-ي-دي السص-تعماري
ﬁي-ط ه-ذه ا أ
سص -اب -ق -ا ،ع -ل -ى غ -رار م -ا ي -ح -دث ب -إاب-ع-اد الصصÚ
وروسصيا باŸنطقة.
أاو Ãع -ن -ى آاخ -ر ،ال -ت -أاث Òسص -ل -ب -ا ‘ ال-ب-حث ع-ن
بدائل أاخرى للغرب ‘ العلقات القتصصادية
ل- -دول ع- -ا ⁄ا÷ن- -وب وال- -ذي يشص -ك -ل ال -ع -ا⁄
لسصاسصية اŸسصتهدفة .يأاتي
لسصلمي اÙطة ا أ
ا إ
العا ⁄العربي ‘ مقدمة هذه السصÎاتيجية
له-م أان Œسصد.
ول ي-ه-م ك-ي-ف-ي-ة Œسص-ي-ده-ا ،ا أ
وه -ن -ا ي -فسص -ر دع -م اŸع -ارضص -ة اŸسص -ل -ح -ة ال -ت -ي
–ولت أاوتوماتيكيا إا ¤عناصصر إارهابية –ت
تسصميات ﬂتلفة بشصعار مشصÎك بناء الدولة
لسص - -لم- -ي- -ة .ل- -و ع- -رف ال- -غ- -رب أان ال- -دول- -ة
ا إ
لسص - -لم - -ي - -ة ب - -ه - -ذا السص - -ل - -وك واŸم - -ارسص - -ات
ا إ
لره- -اب- -ي -ة سص -وف تصص -ب -ح ح -ق -ي -ق -ة Ÿا ح -دث
ا إ
لرهاب.
التصصعيد والنزلقات وا إ

لم للحب والوطن ‘ سصهرة صصيفية
غنت ل أ

زكية محمد تلهب مدرجات دار الثقافة بتيزي وزو

أاحيت الفنانة زكية ﬁمد أامسص حفل فنيا سصاهرا حضصره جمهور غف Òبدار
الثقافة مولود معمري بتيزي وزو ⁄ ،يتوقف عن ترديد أاغا Êالفنانة ،أابانوا من
لصصيلة ،مسصتقبل Úأاياها بحفاوة وحب بعاصصمة
خلل ذلك تعلقهم بأانغامها ا أ
جرجرة ،وذلك –ت زغاريد النسصاء والتصصفيقات« .الشصعب» كانت حاضصرة ‘
ا◊فل ورصصدت أاجواءه ‘ هذه الوقفة.

تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

أاضشفت الفنانة زكية محمد جوا مميزا خÓل السشهرة ،وعلى مدار سشاعة من الزمن تغنت
بأاجمل ا’لحان ممزوجة بين الطابع الجزائري اأ’صشيل والششرقي ..قدمت
باقة متنوعة من اأ’غاني محاولة نيل رضشى الجمهور ،الذي تبين أانه
يحفظ أاغاني سشفيرة الجزائر في الوطن العربي عن ظهر قلب.
غنت الفنانة عن اأ’م وبدموع وتحت تأاثير كبير قالت أانها فقدت
والدتها منذ حوالي  10أاششهر و’يزال فراقها مؤولما .أادت مقطعا
موسشيقيا بدموع وحزن كبيرين ،وبعدها أابدعت في الغناء للجزائر،
وكذا باقة من أاغانيها التي سشجلت بها اسشمها من بين أالمع نجوم
ال -ط -رب ال -ج -زائ -ري ع -ل -ى غ -رار أاغ -ن-ي-ة ال-خ-م-ري وغ-ي-ره-ا م-ن
اأ’غاني..
ذهبت المطربة بمحبيها إالى الطابع الششرقي
لفريقي
اŸهرجان العربي ا إ
ب- -أاداء ب- -عضص اأ’غ -ان -ي ف -ي صش -ورة «وي -نك
يصصنع الفرجة
ح -ب -ي-ب-ي» وه-ي اأ’غ-ن-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-قت
نجاحا كبيرا ،ليكون ختامها مسشكا
ب -أاغ-ن-ي-ة بÓ-دي ال-ت-ي ك-انت م-ن
ب- -ي -ن اأ’غ -ان -ي اأ’ول -ى ال -ت -ي
أادت -ه -ا ال -ف -ن -ان -ة ب -ح -م-اسص
وشش -وق ،وت -ف -اع -ل م -ع -ه -ا
ال -ج -م-ه-ور ال-ذي غصشت
تتواصصل لليوم الرابع على التوا‹ بولية تيزي وزو ،الطبعة العاشصرة للمهرجان
ب- - - -ه م- - - -درج- - - -ات دار
لفريقي للرقصص الفلكلوري ،حيث تنقلت ﬂتلف الفرق اŸشصاركة البالغ عددها
العربي ا إ
 23فرقة ع Èبلديات الولية وذلك لتقريب فعاليات التظاهرة الثقافية للعديد من قرى ال-ث-ق-اف-ة أ’ن-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق
ومداشصر الولية وذلك على غرار عزازقة أازفون تقزيرت إا ¤جانب بومرداسص .ب- -ال- -وط -ن والشش -ه -داء
وال- - -رج- - -ال ال- - -ذي- - -ن
كافحوا وناضشلوا من
أاج- - - - -ل السش- - - - -ي- - - - -ادة
الوطنية.
عبرت العديد من الفرق المششاركة في الحدث الثقافي والتي منها فرقة السشنغال في حديث خصشت به يومية
ك -م -ا غ -نت ال -م-ط-رب-ة
«الششعب» أان الرقصص بالنسشبة لهم هو وسشيلة للتعبير عما يجوب بداخلها وكذا تعكسص ثقافة وعادات وتقاليد
زك- -ي -ة أاغ -ن -ي -ة ال -ف -ن -ان
منطقتها .وأاششارت الفرقة إالى أان التنوع الثقافي المسشجل بالمهرجان عبارة عن تنوع منبعه الحب وا’نفتاح
اي- -دي- -ر «اف -اف -ا ي -ن -وف -ا»
والتضشامن في القيم المثالية لعالم دون حروب ودون الفروق في العرق واللون واأ’صشل أاو الدين ،مؤوكدة أان
وذلك ت- -ك- -ري -م -ا ل -ل -ف -ن -ان
التظاهرة فرصشة لتواصشل بين الششعوب العربية واإ’فريقية منها وكذا اأ’وروبية على أان يزرع الحب
ال-ع-ال-م-ي وك-ذا ’ضش-ف-اء ج-و
واأ’خوة بين بلدان العالم بعيدا عن التمييز .ومن جهتها الفرقة التونسشية للفنون الششعبية ،قالت لنا
اأ’خوة بين جمهورها.
أان-ه-ا تسش-ع-ى م-ن-ذ ت-أاسش-يسش-ه-ا ف-ي م-ط-ل-ع السش-ت-ي-ن-ي-ات إال-ى إاث-راء ال-ت-راث ال-حضش-اري الشش-ع-بي
خرجت زكية محمد من منبر دار
والمحافظة على هذا اإ’رث ،متمنية اسشترجاع اأ’من والسشÓم ببلد تونسص الششقيقة.
ال-ث-ق-اف-ة ت-حت تصش-ف-ي-ق-ات الجمهور
قدمت الفرقة أاروع اللوحات الفنية وذلك تحت تناغم وانسشجام الحركات
الحاضشر ،الذي تبادلت معه نفسص التحية
بالموسشيقى عكسشت بعدا حضشاريا مميزا ،حيث مزجت بين
مؤوكدة أان جمهور تيزي وزو ،ذواق ويعرف
اأ’صشالة والمعاصشرة.
الفن النظيف والجميل والراقي.

ك ـ ـوكتـ ـ ـ ـ ـال م ـ ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـ ـ ـ ـرقصص
الفلكلوري يبه ـر الجمه ـ ـور
ضضاوية تو’يت
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لحد  2٤شصوال  ١٤3٦هـ اŸوافق لـ  ٠٩أاوت 2٠١٥م
ا أ

لن -ظ -م -ة الشص -م -ول -ي -ة وال-ف-اشص-ي-ة وم-ن أاج-ل
وا أ
لنسصان.
ترقية الدÁقراطية وحقوق ا إ
ضص -م -ن ذلك ” ،ت -فسص Òواع -ت -م -اد ال -ن -ظ -ري -ة
ال -واق -ع -ي -ة ‘ ال -ع -ل -وم السص -ي -اسص -ي-ة وال-ع-لق-ات
ال- -دول- -ي- -ة ك- -ع- -ام -ل ح -اسص -م ‘ سص Òال -ع -لق -ات
ال-دول-ي-ة .وم-ن ه-ذه اŸق-ارب-ة نشص-أات وت-طورت
اŸنظومة الفكرية الغربية ،لدرجة أان ا÷زء
لك ÈواŸؤوثر من منظري النظرية الواقعية
ا أ
اع -ت -م -ده -ا ك -مسص -ل -م -ات ط -ب -ي-ع-ي-ة ي-جب ع-دم
تضصييع الوقت ‘ تقد Ëبدائل نظرية أاخرى
م -ن -ط -ل -ق Úم -ن ال -واق-ع واŸي-دان ال-ذي ع-اشص-ت-ه
ل·.
العلقات ب Úالدول وا أ
Œسصيد ذلك ظهر بصصفة تكاد أان تكون مطلقة
لو ¤والثانية وا◊رب
‘ ا◊رب ÚالعاŸيت Úا أ
لقوى ،وهي
الباردة التي انتصصر فيها جميعا ا أ
القوى الغربية فارضص Úإارادتهم ميدانيا على
ا÷م -ي -ع ب -ال-ق-وة وال-ت-دخ-ل ال-عسص-ك-ري اŸب-اشص-ر
حتى نهاية القرن اŸاضصي ،أاو ا◊رب بالوكالة،
أاي ا◊رب بطريقة غ Òمباشصرة والتي ظهرت
لخÒة وخاصصة ‘ السصنوات
أاك ‘ Ìالعقود ا أ
لخصص م -ن -ذ م -ا يسص -م -ى ب -ال -رب-ي-ع
لخÒة وب -ا أ
ا أ
ال - -ع - -رب - -ي ،ح - -يث أاصص - -ب - -حت ظ- -اه- -رة ا◊رب
بالوكالة أاو التدخل غ ÒاŸباشصر هي السصائدة
‘ سص- -ل- -وك- -ي- -ات و‡ارسص- -ات ال- -ق- -وى ال- -دول -ي -ة
الغربية.
“ثل ذلك ‘ إاضصعاف ،إاهتزاز ،أاو إاحداث شصلل
‘ ال -دول -ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ اÙي-ط ا÷ي-و سص-ي-اسص-ي
لسص -لم-ي أاي-ن ي-ت-وف-ر ال-رصص-ي-د اŸا‹
ل -ل -ع -ا ⁄ا إ
القوي عينا ( )cashوموارد أاولية كبÒة .دول
ق بعد Ÿسصتوى الدولة
العا ⁄ا إ
لسصلمي  ⁄تر َ
اŸنتجة ،والسصتÒاد والسصتهلك هو السصائد.
لن-ت-اج وال-رصص-ي-د
سص -ن -غ-ف-ورة وم-ث-ي-لت-ه-ا ب-ه-ا ا إ
اŸا‹ ول -ك -ن ‘ شص -ك -ل م -ن -ت -ج -ات ول -يسص م-وارد
أاولية أاو أارصصدة مالية مكدسصة على غرار دول
لسص -لم -ي ،خ -اصص-ة ال-بÎول-ي-ة م-ن-ه-ا.
ال -ع -ا ⁄ا إ
رصص -ي -د م -ا‹ ب-آالف م-لي Òال-دولرات ول-ك-ن
بسص -ي -اسص -ة اق -تصص -ادي -ة ق -ائ-م-ة ع-ل-ى السص-تÒاد
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قامت بها مفرزتان للجيشص بÈج باجي ﬂتار وغرداية

تـ ـ ـ ـ ـوقيف  ٦مه ـ ـ ـ ـ ـربين وحجـ ـ ـز عربـ ـ ـ ـ ـات
و طّنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـ ـادة الفرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الشصعب /ف-ي اإط-ار ت-اأم-ين
ال-ح-دود وم-ح-ارب-ة ال-ت-هريب
والجريمة المنظمة ،تمكنت
م- -ف -رزة ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي
الششعبي وعناصشر من الدرك
ال-وط-ن-ي ،ال-ت-اب-ع-ي-ن ل-ل-قطاع
العملياتي لبرج باجي مختار
ب-اإق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-رية
السش - -ادسش - -ة ،ي - -وم  07اأوت
 ،2015ف - -ي ع - -م - -ل - -ي - -ت - -ي - -ن

م -ن -فصش -ل -ت -ي -ن ،م -ن ت-وق-ي-ف
اأرب- -ع -ة ( )04م- -ه -رب -ي -ن م -ن
ج-نسش-ي-ة م-ال-ي-ة وحجز ثÓث
( )03شش -اح -ن -ات وك -م-ي-ة م-ن
الوقود تقدر ب ــ ( )71200لتر
وط- -ن -ي -ن ( )02م- - - -ن م- - - -ادة
ال- -ف- -ري- -ن- -ة ك- -انت م- -وج -ه -ة
للتهريب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع
ال- -وط -ن -ي ،ت -ل -قت «الشش -عب»

نسش -خ -ة م -ن-ه ،اأن-ه ف-ي ن-فسص
ال- -ي- -وم وب -اإق -ل -ي -م ال -ن -اح -ي -ة
ال-عسش-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ،تمكنت
م- -ف -رزة ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي
الشش- -ع -ب -ي ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ل -غ -رداي-ة ،م-ن
ت -وق-ي-ف م-ه-رب-ي-ن ( )02م - -ن
ج -نسش -ي -ة ج -زائ -ري -ة وح-ج-ز
سشيارة نفعية معباأة بـ()6024
قارورة من المششروبات.

ششرط ـ ـ ـة غردايـ ـ ـة ت ـ ـ ـ ـوقف متـ ـ ـ ـورطين فـ ـ ـ ـي أاحـ ـ ـداث
العنف وتقدم اثنين آاخ ـ ـ ـ ـرين أامـ ـ ـ ـام العدالـ ـ ـة

الشصعب /م-واصش-ل-ة ل-ع-م-ل-ي-ات الشش-رطة التي
ت -ق -وم ب -ه -ا ق -وات ا’أم -ن ال -وط -ن -ي ب -غ -رداي-ة،
ل -ت -وق -ي -ف ال -م -ت -ورط -ي -ن ف -ي اأح -داث ال -ع-ن-ف
وال -ت -خ -ريب ال -ت -ي مسشت ال-م-م-ت-ل-ك-ات ال-ع-ام-ة
والخاصشة واأَخلت بالنظام العام بالو’ية بحر
ا’أسشبوع الفارط ،تمكنت قوات الششرطة من
توقيف ششخصشين اثنين متورطين في اأعمال
ت -خ-ريب وسش-رق-ة م-خ-ت-ل-ف-ة ،وع-م-ل-ي-ات اإخÓ-ل
بالنظام العام .جاء هذا في بيان المديرية
العامة لÓأمن الوطني.

وب -حسشب ذات ال -ب -ي-ان ،ال-ذي ت-ل-قت «الشش-عب»
نسشخة منه ،فاإن قوات الششرطة قامت ،في
ن-فسص ال-ف-ت-رة ب-غ-رداي-ة ،ب-ت-ق-دي-م اأم-ام ال-ن-ي-ابة
ال-م-خ-تصش-ة اإق-ل-ي-م-ي-ا شش-خصش-ي-ن اث-ن-ي-ن اآخ-ري-ن
متورطين في اأفعال اعتداء ،تخريب واإخÓل
بالنظام وا’أمن العام .كما تفيد خلية ا’تصشال
والصشحافة بالمديرية العامة لÓأمن الوطني،
اأن ع- -م- -ل- -ي- -ات الشش -رط -ة ت -ت -م وف -ق ال -ق -ان -ون
وتتواصشل لتوقيف المتورطين والمششتركين في
حوادث العنف والتخريب بالو’ية.

م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ت -م -ك -نت ق -وات الشش-رط-ة
ب -مصش -ال -ح اأم -ن و’ي-ت-ي ال-ب-ل-ي-دة وت-ل-مسش-ان ف-ي
ع-م-ل-ي-ت-ي-ن م-ن-ف-ردت-ين ،من حجز  1226قرصص
م -خ -در م -ن اأن -واع م -خ -ت -ل -ف -ة وت -وق-ي-ف ثÓ-ث-ة
اأششخاصص متورطين في ترويجها ،وهي العملية
ال -ت -ي اسش -ت -ن -دت ع -ل -ى م -ع -ل -وم -ات اأك -ي -دة ت -م
اسشتغÓلها ،نتج عنها توقيف المتورطين في
ح -ال -ة ت -ل -بسص .ل -ي -ت -م ت -ق-دي-م-ه-م اأم-ام ال-ن-ي-اب-ة
المختصشة اإقليميا في كل من و’يتي البليدة
وتلمسشان.
كما تم ضشبط بحوزة ششخصص 1072 ،وحدة من
المششروبات الكحولية باأنواع واأحجام مختلفة
م -وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر شش-رع-ي-ة ب-و’ي-ة
خنششلة ،وهي العملية التي جاءت كذلك بعد
اسشتغÓل المعلومات ،حيث تبين اأن المعني ذو

سشوابق عدلية ،ويقوم بتخزين كميات معتبرة
من المششروبات الكحولية بمنزله ،ليتم اإثر ذلك
اسش -تصش -دار اإذن ب -ال -ت -ف -ت-يشص ع-ن السش-ي-د وك-ي-ل
الجمهورية المختصص اإقليميا ،نتج عنه ضشبط
ومصشادرة المحجوزات لتقديمها كاأدلة اإثبات
في ملف القضشية.
وتوؤكد المديرية العامة لÓأمن الوطني ،اأنها
ماضشية بكل حزم في مÓحقة وضشبط تجار
ومروجي المواد المخدرة وحماية المجتمع من
خطر هاته ا’آفة التي تنخر في الصشحة العامة
وت- -مسص سشÓ- -م- -ة ال- -م- -واط- -ن ،مشش -ي -دة ب -دع -م
ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -ت -واصش -ل ل -كشش -ف م-خ-ط-ط-ات
ال -عصش -اب -ات ا’إج -رام -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال-ت-واصش-ل
المسشتمر مع مصشالح الششرطة عبر خدمة الرقم
المجاني .15.48

ضشب ـط  122٦قرصص مـخدر و 1072وحدة مششروبات كحولية

توقيف  12حراڤا بسشاحل بوزجار بعين تموششنت

تمكنت عناصشر حراسص السشواحل لبوزجار ،ليلة
أاول أامسص ،من إاحباط عملية حرقة لـ 12ششابا
وذلك على بعد  06أاميال غرب ميناء بوزجار.
العملية جاءت اثر دوريات عادية لذات المصشالح
حين لفت انتباههم لزورق مطاطي على متنه
ال- -ح- -راق -ة ،ع -ل -ى اث -ر ذلك ت -مت م Ó-ح -ق -ت -ه -م
وتوقيفهم بعرضص البحر ومن تم إاجÓئهم الى

ال-م-ي-ن-اء ،ح-يث ث-م ت-ق-دي-م-ه-م ال-ى ع-ن-اصش-ر أام-ن
دائرة العامرية قصشد سشماعهم ،حيث تبين أان
ال -ح -راق -ة ان -ط -ل -ق-وا م-ن إاح-دى شش-واط-ئ و’ي-ة
وهران وكانوا في اتجاههم الى اسشبانيا .العملية
م -ك -نت م -ن ح -ج-ز م-واد غ-ذائ-ي-ة وق-ود وال-م-ي-اه
الصشالحة للششرب.

عين تموشضنت :ب.م اأ’مين

إانقـاذ  ٦0ششخصشـا من الموت بششواطئ وهران خÓل سشاعات فقط

أاع-ل-نت م-دي-ري-ة ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ب-وهران أاّن
ح -راسص الشش -واط -ئ ل -ه -ا خ Ó-ل ت -م -ك -ن -وا خÓ-ل
سشاعات فقط من نهار أاول أامسص من إانقاذ 110
ششخصص ،كانوا مهددين من موت محقق ،إاثر
تعرضشهم لمخاطر عديدة عبر الششواطئ ،وهذا
من خÓل تدخÓتهم التي قدر عددها بـ110
عملية تدخل.
وحسشب عناصشر الحماية المدنية ،فقد تم انقاد
 60ششخصشا من الغرق وسشط البحر ،حيث وجد

أاغلب هؤو’ء فاقدين الوعي في حالة خطيرة،
وق-د ق-دمت ل-ه-م اإ’سش-ع-اف-ات اأ’ول-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-م
إاسش-ع-اف  43شش -خصص ب-ع-ي-ن ال-م-ك-ان وت-ح-وي-ل 7
آاخرين إالى المسشتششفيات لتلقي العÓج بسشبب
خطورة حالتهم الصشحية.
وتجدر اإ’ششارة إالى أانه تم أاول أامسص اسشتقبال
 670000مصش -ط -اف ع -ب-ر  33شش-اط-ئ مسش-موح
للسشباحة

وهران :براهمية مسضعودة

