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المكلفة بتسشهيل
لمنية
لجراءات ا أ
ا إ
لفائدة المسشافرين
الوافدين إالى أارضص
الوطن ،إالى ميناء
العاصشمة ،قادمة من
مدينة مارسشيليا،
اليوم ،على السشاعة
 07:00صشباحا.

 558مليون دج
من اŸعامÓت
التجارية غÒ
مفوترة
كششفت مصشالح المراقبة
لوزارة التجارة ان
قيمة المعامÓت
التجارية دون فوترة
تجاوزت  558مليون
دينار خÓل الفترة
الممتدة من  9الى 15
يوليو الجاري فيما
بلغت قيمة السشلع التي
تم حجزها  19مليون
دج ,حسشب ما علم لدى
هذه الوزارة.
وخÓل هذه الفترة
قامت مصشالح المراقبة
ب  16 . 958تدخل سشمح
بتسشجيل 2 . 178
مخالفة اسشفرت عن
 2 . 020محضشر وغلق
اداري ل  96محل .
ففيما يخصص عمليات
مراقبة الممارسشات
التجارية ومكافحة
المضشاربة تم تسشجيل
 8 . 965تدخل نتج عنها
معاينة  1 . 264مخالفة
وتحرير  1 . 211محضشر
للمتابعة القضشائية مع
الغلق الإداري لـ 60
مح Óتجاريا.

برونزية للجزائر ‘ اوŸبياد الرياضشيات بالÈازيل

◊ريطا Êيحاضشر حول الحكام اŸغربية ‘ حق اŸعتقلÚ
ينششط السشيد لحريطاني لحسشن مسشتششار برئاسشة الجمهورية العربية الصشحراوية
لحكام المغربية الجائرة في حق المعتقلين السشياسشيين
لقاء يتمحور حول ا أ
الصشحراويين التي تتراوح مابين السشجن المؤوبد  30سشنة و 20سشنة ،بحضشور وذلك
بمركز العÓم الصشحراوي بششارع ديدوشص مراد.

هÓك ششخصش Úوإاصشابة  25آاخرين ‘ انقÓب حافلة

لسشÓمي يومي  24و 25جويلية الجاري ،دورة
ينظم المركز الثقافي ا إ
تكوينية للحجاج تحت عنوان« :رحلة الحج الى بيت الحرام ،ينششطها أا.
عبد الرؤووف بوكثير ،وذلك بمقر المركز الكائن بـ 12ششارع علي بومنجل
ابتداء من السشاعة  13:30زوال.

هلك ششخصشان ( )2وأاصشيب  25آاخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سشير وقع
على ششطر الطريق الوطني  79بمنطقة قطار العيشص بولية قسشنطينة ،بحسشب ما
علم ،أامسص ،من مصشالح الحماية المدنية.
وقع هذا الحادث مسشاء الجمعة إاثر انحراف ثم انقÓب حافلة لنقل المسشافرين كان
على متنها ركاب في رحلة بين ولية سشكيكدة ومدينة عين كرششة (أام البواقي).
وفقا لما أاوضشح نفسص المصشدر .الذي أاششار إالى أان المتوفين هما :طفلة تبلغ من العمر
لخيرة بعين المكان.
 8سشنوات وفتاة ( 18سشنة) اللتين لفظتا أانفاسشهما ا أ

حراسص السشواحل توقف  37حراقا باŸرسشى

الوكÓء العقاريون يدعون ا ¤تأاط Òقانو Êخاصص باإليجار
ليجار على المدى
دعا الوكÓء العقاريون ،أامسص ،إالى وضشع إاطار قانوني خاصص با إ
القصشير الذي يزداد خاصشة خÓل فصشل الصشيف وذلك بهدف امتصشاصص الصشفقات
غير القانونية في هذا القطاع.
Óيام التحسشيسشية حول العقار من تنظيم الفيدرالية
خÓل الطبعة الثانية ل أ
ÓعÓنات العقارية
لنترنت ل إ
الوطنية للوكالت العقارية وبوابة ا أ
« ،»Lkeria.comدعا اصشحاب الوكالت العقارية الى ضشبط اليجار على المدى
القصشير وضشمان أامن المسشتأاجر وصشاحب اليجار في اطار احترام التزامات
وحقوق الطرفين.
وبالفعل وقعت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسشياحة على
لصشحاب المنازل باسشتئجار منازلهم
تعليمة وزارية في  16جوان  2012تسشمح أ
للسشياح.

مقتـ ـ ـل  3أاششخاصص
فـ ـ ـي حادث ـ ـÚ
مروريـ ـ Úبالششلـ ـ ـف

أاجهضشت عناصشر حرسص السشواحل بسشكيكدة ،حلم  37ششابا «حراقا»
بتوقيفهم وهم على متن قارب بموضشع  20مي Óششمال ششرق «،»Cap de Fe
الجمعة الماضشية ،في حدود منتصشف النهار أاقصشى ششرق الولية على
مسشتوى بلدية المرسشى.
بحسشب مصشادر مطلعة ،فإان الحراقة تتراوح أاعمارهم بين  19و 44سشنة،
لبحار من ششاطئ
أاغلبهم من وليات سشكيكدة ،عنابة وقالمة ،قاموا با إ
لنظار ببلدية المرسشى نحو سشواحل إايطاليا،
سشيدي عكاششة المعزول عن ا أ
إال أان حراسص السشواحل كانوا في أاثرهم وأاوقفوا القارب ،ليقتادوا إالى مقر
لمنية المختصشة.
لخيرة ،وتسشليمهم إالى السشلطات ا أ
قيادة هذه ا أ

لقي ،مسشاء أامسص ،ثÓثة
أاششخاصص حتفهم بينهم
طفلة في حادثين مروريين
متفرقين بكل من بلديتي تنسص وسشيدي عكاششة بولية الششلف.
لول وقع بمدخل سشيدي عكاششة على الطريق المؤودي إالى مدينة تنسص
الحادث ا أ
السشاحلي ،حيث اصشطدمت سشيارة نفعية من نوع «سشنيك» كانت في تجاوز خطير،
لتجاه المعاكسص ،خلف مقتل عامل بالبنك بمدينة تنسص
مع ششاحنة كانت في ا إ
والثاني معلم ،بحسشب مصشادر محلية.
لمر بطفلة تنحدر من ولية المدية ،دحسشتها دراجة
أاما الضشحية الثالثة فيتعلق ا أ
نارية من نوع فيسشبا بالمنطقة المسشماة وادي القصشب التابعة إاقليميا لبلدية
تنسص.
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دورة تكوينية للحجاج

لولمبياد الدولية
فازت الجزائر بالميدالية البرونزية و 4جوائز ششرفية في ا أ
للرياضشيات ،التي تجري فعاليتها بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ،خÓل الفترة
الممتدة من  12الى  23جويلية الجاري ،بحسشب ما أاوردته وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت.
وأاكدت الوزيرة في حسشابها على موقعي التواصشل الجتماعي (فايسشبوك وتويتر)
لولمبياد
أان «الجزائر فازت بميدالية برونزية واربع جوائز ششرفية خÓل ا أ
الدولية للرياضشيات التي تقام بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو».

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ينظم المتحف الوطني للمجاهد
بالتنسشيق مع مديريات المجاهدين
والمتاحف الجهوية ،غدا ،اللقاء
 177لجمع ششهادات المجاهدين
والمجاهدات ،حول موضشوع:
«حرب العصشابات في اسشتراتيجية
الثورة التحريرية» ،وذلك بداية
من السشاعة  14 : 00بعد الزوال بمقر
المتحف.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

مششاريع ثقافية إاحياء Ÿئوية ميÓد الديب معمري
Óمازيغية سشي الهاششمي عصشاد،
لمين العام للمحافظة السشامية ل أ
أاعلن ا أ
لديب
أامسص ،ببومرداسص ،أان برنامج إاحياء مئوية ميÓد ا أ
مولود معمري ( )1989-1917يتضشمن  13تظاهرة ثقافية وأادبية
وتمويل  3مششاريع كبرى أاخرى موزعة وتغطي كل سشنة .2017
لدبية والثقافية
وأاوضشح سشي الهاششمي عصشاد على هامشص القافلة ا أ
لديب والباحث الراحل مولود معمري
لحياء ذكرى مئوية ميÓد ا أ
إ
التي حطت رحالها بدار الثقافة رششيد ميموني ،أان الدولة ومن خÓل
لقامة
لمكانات إ
وزارة الثقافة وضشعت في متناول المحافظة كل ا إ
لطار.
البرامج الحتفالية والمششاريع المذكورة في هذا ا إ
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ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
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أأ’حد  23جويلية  2017م
ألموأفق لـ  29شسوأل  1438هـ

حسضبلوي ‘ لقائه مع إلبعثة إلطبية للحج:

لن نتسسامح مع أاّي شسكوى تصسدر من ا◊جاج أاو دائرة حكومية
شضدد وزير إلصضحة وإلسضكان وإصضلح
إŸسض -تشض -ف -ي -ات ﬂت-ار حسض-ب-لوي ،ع-ل-ى
ضضرورة إلتكفل إ÷يد با◊جاج إŸيامÚ
بالبقاع إŸقدسضة ،مؤوكدإ أإنه لن يتسضامح
مع أإي شضكوى يتقدم بها هؤولء أإو دإئرة
حكومية معنية ذإت إÿدمة.

ج -م -ي -ع أŸق -اي -يسس ‘ ه -ذأ ألشس -أان ،وضس -ب -ط
توزيعها وفق توأجد  36ألف حاج جزأئري ،مع
تزويدها بكافة أŸسستلزمات ألطبية ،مذكرأ
أن ألسس - -ل - -ط - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة أت - -خ - -ذت ك - -ل
أإ’ج -رأءأت ل -ت -زوي -د أل -ب -ع-ث-ة ب-ح-ق-ائب ط-ب-ي-ة
شس- -خصس- -ي- -ة ،وأل -ت -نسس -ي -ق م -ع أŸسس -تشس -ف -ي -ات
ألسسعودية أŸتوأجدة ‘ ع ÚأŸكان للتكفل
أ÷يد با◊جاج.

حياة.ك
تعليمات صسارمة وجهها حسسبÓوي أ’عضساء
ألبعثة ألطبية للحج خÓل لقاء جمعه بهم،
أمسس ،مشسددأ من خÓلها على «ضسرورة أأ’دأء
أ÷يد للخدمة أŸقدمة للحجيج» .كما أكد
على كل عضسو من أعضساء ألبعثة  ،107يريد
أدأء ألركن أÿامسس من أإ’سسÓم «أن ’ يكون
ذلك ع -ل -ى حسس -اب أŸه ّ-م -ة أل -ت -ي أرسس -ل م -ن
أجلها» ،وتقد Ëألتكفل أ÷يد لعّمار بيت ألله،
خ -اصس-ة وأن م-وسس-م أ◊ج ل-ه-ذه ألسس-ن-ة ي-ت-م-ي-ز
ب -ا◊رأرة ألشس -دي -دة ،أل -ت -ي تسس -ت-دع-ي ع-ن-اي-ة
خاصسة بهم ،خاصسة وأن ألبعضس منهم مسسن
ومنهم من هو مصساب بأامرأضس مزمنة.
كما أوصسى ‘ هذأ ألسسياق أعضساء ألبعثة
ب -وأجب أل -ت -ح-ل-ي ب-الضس-م ÒأŸه-ن-ي ،وت-ق-دË
أل -رع -اي -ة ألصس -ح -ي -ة أل Ó-زم -ة وم-د ي-د أل-ع-ون
للحجاج لتيسس Òمشسقة ألعبادأت ،مشسÒأ إأ¤
أÛه- -ودأت أل- -ت- -ي ق- -امت ب- -ه- -ا ألسس- -ل -ط -ات
أل -ع -م -وم -ي-ة ،م-ن خÓ-ل ت-وف Òك-ل أ◊اج-ي-ات

حمانة :بعضس اأ’مراضس اŸعدية خÓل
موسسم ا◊ج «ليسس جديدا»
ألضس -روري -ة ،م -ن مسس-ت-ل-زم-ات ومسس-ت-حضس-رأت
ون-ق-ل ط-ب-ي أل-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا ‘ خ-دم-ة أل-ب-ع-ثة
ألطبية للقيام Ãهامها على أحسسن وجه.
وشسكل أللقاء للوزير حسسبÓوي فرصسة ثّمن
م-ن خÓ-ل-ه-ا م-ا ق-امت ب-ه أل-ب-ع-ث-ات ألسس-اب-ق-ة،
معتÈأ أن عملها كان كام ،Óوقد أسستحسسنته
ألسس -ل -ط -ات أ÷زأئ -ري-ة وألسس-ع-ودي-ة ع-ل-ى ح-د
سسوأء ،ودعا إأ ¤أ◊فاظ على هذه ألصسورة
«أŸشسرفة» للجزأئر ،وألعمل على أ’بتعاد عن
كل سسلوك أو تصسرف من شسأانه أن يغÒها.
‘ هذأ أإ’طار ،أكد أŸدير ألعام لديوأن
ألعمرة وأ◊ج يوسسف بن عزوزة ،أن ألسسلطات
ألسسعودية « ⁄تسسجل أية مÓحظة» بخصسوصس
أل-ب-ع-ث-ة أل-ط-ب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،وذلك ’حÎأم-ه-ا

ب -خصس-وصس أن-تشس-ار وب-اء أل-ك-ولÒأ ب-ال-ي-م-ن،
أل -ب -ل -د أÛاور ل -لسس -ع -ودي -ة ،وخ -ط-ر أن-ت-ق-ال
ألعدوى إأ ¤ألبقاع أŸقدسسة ،أكد رئيسس ألبعثة
ألطبية ألدكتور رأبح حمانة أن أنتشسار بعضس
أأ’مرأضس أŸعدية خÓل موسسم أ◊ج «ليسس
جديدأ» باعتباره أكŒ Èمع عاŸي ،مؤوكدأ أن
ألسس -ل-ط-ات ألسس-ع-ودي-ة ك-ك-ل م-وسس-م ت-ت-خ-ذ ك-ل
أإ’جرأءأت ألÓزمة Ÿوأجهة هذأ ألوضسع.
وأكد أŸتحدث ،أن ألبعثة ” تزويدها بكل
أصسناف أأ’دوية ألتي يحتاجها أ◊جاج ،فضسÓ
عن تعزيزها بخمسسة أخصسائي ‘ Úأأ’مرأضس
أŸتنقلة Áكنهم ألتدخل Ÿوأجهة أي طارئ،
مشس -ددأ ع -ل -ى أإ’ل -ت-زأم ب-ق-وأع-د أل-ن-ظ-اف-ة ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا أل -غسس -ل أ÷ي-د ل-ل-ي-دي-ن وأÿضس-ر
وألفوأكه وهي إأجرأءأت وقائية Œنب أ◊اج
هذه أıاطر.

حجار يتفقد أإشضغال إلقطب إ÷امعي سضيدي عبد إلله :

افتتاح كليت Úو 5إاقامات مع الدخول ا÷امعي اŸقبل
كشض-ف وزي-ر إل-ت-ع-ل-يم إلعا‹ وإلبحث
إلعلمي إلطاهر حجار عن إفتتاح كليÏ
ج -دي -دت -ن ب-اŸدي-ن-ة إ÷دي-دة لسض-ي-دي
عبد إلله مع إلدخول إ÷امعي إŸقبل،
مشضÒإ إ ¤أإن م - - - -ا ي- - - -ق- - - -ارب  5إقامات
جامعية سضتكون جاهزة.

صصونيا طبة
أشس -ار أل -وزي-ر ح-ج-ار ع-ل-ى ه-امشس أل-زي-ارة
ألتفقدية Ÿنشسآات ألقطاع رفقة وأ‹ و’ية
أ÷زأئر ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ ،إأ ¤أهمية
ه- -ذأ أŸشس- -روع أل- -ذي يضس- -م  20أل-ف م-ق-عد
ب-ي-دأغ-وجي و 11أل -ف سس -ري -ر ،م -وضس -ح-ا أن
أل -ق-طب أ÷ام-ع-ي م-ت-ع-دد أل-ت-خصسصس-ات ل-ك-ن
يغلب عليه ألطابع ألعلمي ألتكنولوجي ،علما
أن أ‚از هذأ أŸشسروع ألضسخم ألذي يعطي
طابعا عصسريا على أŸدينة أ÷ديدة سسيدي
عبد ألله كلف ميزأنية قدرت بـ 22مليار دج.
وف -ي -م -ا ي -خصس نسس -ب -ة ت-ق-دم وتÒة أشس-غ-ال
أŸشس -روع ،أج -اب أل -وزي -ر أن ب -عضس أل -ه -ي-اك-ل
أıصسصسة للبيدأغوجية من بينها كليتان من
أصس -ل خ -مسس ت-ع-رف ت-ط-ورأ م-ل-ح-وظ-ا ،ح-يث

ف- -اقت نسس- -ب -ة أ’‚از  ‘ ٪75ح Úسس - -ج - -لت
أ’ق-ام-ات أ÷ام-ع-ي-ة نسس-ب-ة م-ت-ق-دم-ة ت-ت-جاوز
 ،٪90و ⁄يتبق منها إأ’ ألروتوشسات أأ’خÒة
وتزويدها بالتجهيزأت ألÓزمة لتكون جاهزة
‘ أقرب وقت ‡كن.
وأكد حجار أن أŸوسسم أ÷امعي أŸقبل
يتضسمن ألعديد من ألتسسهيÓت لفائدة ألطالب
ح-يث سس-ي-ت-م أل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع أل-ط-ع-ن من
خÓل إأعطاء فرصسة للطلبة ألذين  ⁄تسسمح
ل -ه-م م-ع-د’ت-ه-م ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى رغ-ب-ات-ه-م ‘

أل -ت -خصسصس لÓ-سس-ت-ع-ان-ة ب-أارب-ع رغ-ب-ات أخ-رى
وضس -عت ل -ف -ائ -دت -ه -م ،ب -اإ’ضس-اف-ة إأ ¤ت-ط-ب-ي-ق
أسس - -ت- -ع- -م- -ال شس- -ب- -ك- -ة أ’نÎنت ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة
ألتسسجيÓت على مسستوى أ’قامات أ÷امعية .
و‘ سسياق آأخر أشسار ألوزير إأ– ¤ديد
ب- -عضس أل- -ت- -خصسصس- -ات وف- -ق م -ع -دل وأح -د ’
ي -خ -ت -ل -ف ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -م -ي -ع أ÷ام -ع-ات
ك -ا◊ق -وق وأآ’دأب وأ’ق -تصس -اد ،مضس -ي -ف-ا أن-ه
سس -ي -ت -م ت -ع -م -ي -م ه -ذأ أإ’ج -رأء ع -ل -ى ج -م -ي -ع
ألتخصسصسات ‘ ألسسنوأت ألقادمة ،لكي يحضسر
ألطالب نفسسه مسسبقا بعد أن كان بعضس ألطلبة
ي-خ-ت-ارون ت-خصسصس-ات ت-ت-ط-لب م-عد’ت عالية
و’ تتماشسى مع رغباتهم وهو ما يجعلهم ’
يتحصسلون على أي تخصسصس حتى من أصسل
عشسرة.
ونفى أŸسسؤوول أأ’ول عن قطاع ألتعليم
حذف بعضس ألتخصسصسات قائ Óأنه ” تعليق
ألبعضس منها كونها  ⁄تلق أختيارأ من قبل
أل -ط -ل-ب-ة إأ’ أن-ه سس-ي-ت-م إأع-ادة ف-ت-ح-ه-ا Ãج-رد
تسسجيل ألطلب عليها موضسحا أن ألتخصسصسات
أŸتشس -اب -ه -ة ’ Œوز ب -ي -دأغ -وج -ي -ا وإأ‰ا م-ن
أŸسستحسسن جمعها وتوزيعها على جامعات ‘
ألشسرق وألغرب وألوسسط .

إلتقى رئيسس إلفيدرإلية

إسض -ت-ق-ب-ل وزي-ر إل-ت-ج-ارة أإح-م-د ع-ب-د
إ◊ف - - -ي - - -ظ إلسض - - -اسض - - -ي ،أإمسس ،رئ - - -يسس
إل-ف-ي-درإل-ي-ة إلوطنية للخبازين يوسضف
ق-ل-ف-اط ،،ح-يث أإك-د دع-م-ه ل-ه-ذه إŸه-نة
إلتي «تتجاوز إŸفهوم إلتجاري إ ¤مهنة
نبيلة ‘ خدمة إŸوإطن» ،بحسضب ما جاء
‘ بيان من إلوزإرة.
أوضسح أŸصسدر ،أن ألوزير «أكد دعمه لهذه
أŸهنة ألتي تتجاوز ‘ نظره أŸفهوم ألتجاري
إأ ¤مهنة نبيلة ‘ خدمة أŸوأطن ،مؤوكدأ على
وق-وف أل-وزأرة وم-رأف-ق-ت-ه-ا ل-ل-خبازين ،منوها
بالدور ألبالغ أأ’همية ألذي تلعبه هذه ألفئة ‘
خدمة أ’سستهÓك أليومي للموأطن ،مؤوكدأ أن
أبوأب أ◊وأر مفتوحة مع كل أأ’طرأف بناء
على تعليمات ألوزير أأ’ول وبرنامج أ◊كومة
أل -رأم -ي ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -ق -درة ألشس -رأئ-ي-ة
ل- -ل- -م- -وأط- -ن ب- -ال- -درج -ة أ’أو ¤دون أإ’ضس -رأر
بهامشس ألربح أŸشسروع للتجار».
وب -حسسب أل -ب -ي -ان ،ي -دخ -ل أل-ل-ق-اء ‘ إأط-ار
سس- -لسس- -ة أل -ل -ق -اءأت أل -تشس -اوري -ة م -ع ﬂت -ل -ف
أل -ف -اع -ل ÚوأŸه -ن -ي Úل -ق-ط-اع أل-ت-ج-ارة أل-ت-ي
يشسرف عليها ألوزير.
من جهته قدم قلفاط عرضس حال حول
أŸشس -اك -ل أل -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا م -ه-ن-ي-و م-ه-ن-ة
أÿبازين من ﬂتلف أ÷وأنب ،كهامشس ألربح
وق -دم ل -ل -وزي -ر «ج -م -ل -ة م-ن أŸقÎح-ات ذأت
أ÷انب ألتقني ،معرجا على أهم أŸرأحل
أل -ت -ي رأف -قت ف -ي -ه -ا أل -ف -درأل -ي -ة م -قÎح -ات
أ◊كومة وألعمل أŸشسÎك مع ÷ان وزأرة

آاخر أاجل إ’طÓق الÈامج السسكنية «عدل »2-نهاية سسبتمÈ
صض- - -رح وزي - -ر إلسض - -ك - -ن وإل - -ع - -م - -رإن
وإŸدي-ن-ة ي-وسض-ف شض-رف-ة ،أإمسس ،ب-ڤ-اŸة،
أإن «ن-ه-اي-ة سض-ب-ت-م ÈإŸق-ب-ل سض-تكون آإخر
أإج -ل لن -ط -لق ك -ل إلÈإم -ج إلسض -ك-ن-ي-ة
ليجار «عدل »2-ع È-
بصض-ي-غ-ة إل-ب-ي-ع با إ
إلوطن.
أوضس -ح أل -وزي -ر خÓ-ل ت-ف-ق-ده ورشس-ة إأ‚از
 700وح-دة سس-ك-ن-ي-ة بصس-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار
«عدلÃ »2-خ- -ط -ط شس -غ -ل أأ’رأضس -ي رق -م 7
ببلدية بوشسقوف وذلك ‘ إأطار زيارة عمل
قام بها إأ ¤و’ية ڤاŸة ،أن ›لسس أ◊كومة
قد صسادق ،مؤوخرأ ،على حصسة تتضسمن بناء 83
ألف وحدة بصسيغة ألبيع باإ’يجار «عدل»2-
ع Èأل- -وط- -ن ،ب- -رسس -م سس -ن -ة  ،2017سس-ت-ن-طلق
أشسغال إأ‚ازها كلها «‘ سسبتم ÈأŸقبل».
وأف- -اد شس- -رف- -ة ،أن أŸؤوسسسس- -ات أŸك -ل -ف -ة
بإا‚از هذه أ◊صسة قد ” تعيينها ،كما أن كل
أıصسصس- -ات وأأ’غ- -ل- -ف -ة أŸال -ي -ة أŸوج -ه -ة
لتغطية تكاليف أإ’‚از «متوفرة».
وأب- -رز أل- -وزي- -ر ك- -ذلك ،أن ع -م -ل -ي -ة إأ‚از
برنامج «عدل« ،»2-سستسستكمل نهائيا مطلع
 ،»2019م- -ت- -وق- -ع- -ا أن ج- -زءأ ك- -بÒأ م -ن ه -ذأ
ألÈنامج «سسيسستلم سسنة .»2018
ولدى إأشسرأفه على أنطÓق أشسغال بناء 600

سسمو اŸعاهدات ليسس انتقاصسا من السسيادة أاو ا’عتداء على التشسريع الوطني
أإك- -دت إل- -دك- -ت- -ورة إıتصض- -ة ‘
إلقانون إلدو‹ سضرور طالبي ،أإن
لخ Òإلذي
إلتعديل إلدسضتوري إ أ
قامت به إ÷زإئر قد عالج قضضية
سضمو إŸعاهدإت وإŸوإثيق إلدولية
ع- -ل- -ى أإّم إل -ق -وإن Úوإل -تشض -ري -ع -ات
لخ- -رى وه- -ذإ ‘ سض- -ي -اق Œسض -ي -د
إ أ
إلبلد للتزإماتها.

حكيم بوغرارة
قالت طالبي ،أمسس ‘ ،دورة تكوينية
حول ألقانون ألدو‹ أإ’نسسا Êوألقانون
أل- - -دو‹ ◊ق- - -وق أ’نسس- - -ان ،إأن سس - -م - -و
أŸع- -اه- -دأت ’ ي- -ع -ن -ي أت -ن -ق -اصس -ا م -ن
ألسس -ي-ادة أو أ’ع-ت-دأء ع-ل-ى أل-تشس-ري-ع-ات
أل -وط -ن -ي -ة ،ب-ق-در م-ا ه-و خ-ط-وة م-ه-م-ة
ت -ع -كسس ح -رصس أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ت -رق -ي-ة
أ◊ريات وحقوق أإ’نسسان وفق ألعاŸية.
وأع -تÈت أل -دك -ت -ورة ‘ رده -ا ع -ل -ى
سسؤوأل لـ «ألشسعب» ،حول عدم تأاث Òرفع
شسكاوى أمام ÷ان حقوق أإ’نسسان خارج

أل- -ت- -ج- -ارة م- -ن أج- -ل أ◊ف- -اظ ع -ل -ى ح -ق -وق
أÿبازين».
وأسستغل ألوزير ألفرصسة «لطلب أŸزيد من
عمليات ألتحسسيسس Œاه أÿبازين من خÓل
رئيسس ألفدرألية ،باحÎأم نظام أŸناوبة ‘
أأ’عياد وألعطل وألتعاون مع مصسالح ألرقابة
وم -دي -ري -ات أل -ت -ج-ارة ح-ت-ى ‘ إأع-دأد ق-وأئ-م
أŸناوبة ،مبديا حرصسه ألشسديد على أ’لتزأم
ألكامل بالتشسريع وألقانون فيما يخصس هذأ
ألباب».
وب -حسسب أل -ب -ي -ان ،أخ -ت -ت -م أل -وزي -ر أل -ل-ق-اء
بتعليمات أسسدأها إ’طارأت ألقطاع بضسرورة
م -وأصس -ل -ة أ◊وأر م -ع أŸع -ن-ي Úوم-ع-ا÷ة ك-ل
أل-ن-ق-اط أل-ع-ال-ق-ة ب-اŸل-ف أÿاصس ب-اÿب-ازين
◊ Úعرضسه على أ◊كومة ‘ أقرب أآ’جال.

شضرفة من ڤاŸة:

ا÷زائر تتعامل مع الÓجئ Úاأ’فارقة باحÎام حقوق اإ’نسسان
أ÷زأئ-ر ع-ل-ى مصس-دأق-ي-ة أل-ع-دأل-ة وزرع
تدويل ألقضسايا ،أن أأ’مر عادي جدأ
مادأمت أ÷زأئر كانت على علم بهذه
أÿطوة وصسادقت على أتفاقيات حقوق
أإ’نسس -ان م -ن ب -اب سس-ع-ي-ه-ا إ’ق-رأر دول-ة
أ◊ق وألقانون بعيدأ عن أ◊سساسسيات
ألسسلبية .وأضسافت ‘ هذأ ألشسأان ،أن أي
موأطن إأذأ  ⁄يقتنع باأ’حكام ألصسادرة
‘ حقه ،شسريطة أسستيفاء كل درجات
ألتقاضسي ،من حقه أن يسسجل شسكوى
ل -دى ÷ان ح -ق -وق أإ’نسس -ان أل-ت-ي ت-ق-وم
بدرأسسة أŸلف وتتعاون مع ألدول ألتي
صس- -ادقت ع- -ل -ى ﬂت -ل -ف أ’ت -ف -اق -ي -ات
إ’نصس- - -اف أŸت- - -ق- - -اضس Úدون مسس- - -اسس
بالسسيادة.
وأوضسحت ألدكتورة ‘ ›ال تعامل
أ÷زأئر مع قضسية ألÓجئ Úأأ’فارقة
أل - -ت - -ي ح- -اول أل- -ب- -عضس أل- -تشس- -ك- -يك ‘
أل-ت-زأم-ات أ÷زأئ-ر ،أن بÓ-دن-ا ت-ع-ام-لت
بكل وعي مع ألقضسية ورأعت ألتزأماتها
أل - -دول- -ي- -ة ‘ ›ال أل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹
أ’نسس -ا ÊوأŸع -اه -دأت أل -ت -ي صس -ادقت
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وزير التجارة يؤوكد دعمه للخبازين

إلدكتورة سضرور طالبي:

عليها.
وث-م-نت ب-اŸق-اب-ل أÿط-وأت أل-ك-بÒة
ألتي قطعتها أ÷زأئر ‘ ›ال ترقية
ﬂتلف أ◊قوق وأ◊ريات ،خاصسة تلك
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸرأة وأل -ط -ف -ل وﬁارب-ة
ﬂت -ل -ف أشس -ك -ال أل-ت-م-ي-ي-ز وأل-ع-نصس-ري-ة
وأ’خ - -ت - -ف - -اء أل - -قسس - -ري وغÒه - -ا م- -ن
ألÈوت- - -وك- - -و’ت أإ’ضس- - -اف - -ي - -ة ◊ق - -وق
أإ’نسسان.
وعادت طالبي إأ ¤عرضس وأقع حقوق
أإ’نسسان ‘ بÓدنا ‘  2012أمام ›لسس
حقوق أإ’نسسان وألذي كان نقطة –ول
مهمة ‘ سسياق إأبرأز أإ’يجابيات وألعمل
على ألتكفل بالنقائصس وأ’خت’Óت بكل
صسرأحة ،مع تقد Ëكل سسنة تقرير عام
ح -ول أل -وضس -ع -ي -ة ،أأ’م -ر أل-ذي أن-ع-كسس
إأي -ج -اب -ا ع -ل -ى ه -ذأ أ÷انب م -ن خ Ó-ل
“ك Úألشسعب أ÷زأئري من حقوقه.
وك -انت أل -دورة أل -ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي ضس-مت
قضساة وﬁام ،Úأسساتذة وطلبة ،فرصسة
ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -ال-ق-ان-ون أل-دو‹ أإ’نسس-اÊ
وألقانون ألدو‹ ◊قوق أإ’نسسان وآأليات

ألعدد
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ألتطبيق وأŸصسادر وأ’تفاقيات  10ألتي
صس -ادقت ع -ل -ي -ه -ا أ÷زأئ -ر وغÒه-ا م-ن
أ÷وأنب ألدقيقة ‘ هذأ ألتعامل مع
قضس -اي-ا أل-ت-م-ي-ي-ز أل-ع-نصس-ري وم-ن-اهضس-ة
ألتعذيب وحقوق ألطفل وأŸرأة.
وتضسمنت ألدور ألتكوينية ﬁاضسرأت
حول ألفئات ألتي تشسملها أ◊ماية ‘
أل-ق-ان-ون أل-دو‹ أإ’نسس-ا Êودور أل-ل-ج-ن-ة
أل -دول -ي -ة ل -لصس -ل -يب أأ’ح -م -ر ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
ألقانون ألدو‹ أإ’نسسا Êوآأليات تنفيذ
ألقانون ألدو‹ أإ’نسسا.Ê
وكشسف نصسرألدين ماروك مسستشسار
وزير ألعدل و‡ثله ‘ ألدورة ألتكوينية،
أن ألهدف من هذه ألدورأت ألتكوينية،
ت -ع-زي-ز ق-درأت وم-ع-ارف سس-لك أل-قضس-اء
بهذه ألقوأن Úوأ’تفاقيات وكذأ “كÚ
أŸوأط -ن م -ن م -ع -رف-ة ﬂت-ل-ف ج-وأنب
أ’ت -ف -اق-ي-ات أل-دول-ي-ة وأŸوأث-ي-ق ،وم-ن-ه
تعزيز أ◊ريات وألوعي.
ي-ذك-ر ،أن أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-قانون
أل -دو‹ أإ’نسس -ا Êه -ي -ئ -ة يÎأسس-ه-ا وزي-ر
ألعدل حافظ أأ’ختام.

وحدة سسكنية بصسيغة ألبيع باإ’يجار Ãخطط
شسغل أأ’رأضسي «حجر منقوب» ببلدية بلخ،Ò
ألذي من أŸتوقع أن يسستوعب ما ›موعه
 4300وحدة من ذأت ألصسيغة ،أعلن ألوزير أن
كل أ◊صسة ألسسكنية من هذه ألصسيغة أÿاصسة
بو’ية ڤاŸة وأŸقدرة بـ 8آأ’ف وحدة قد ”
ألشسروع ‘ إأ‚ازها رسسميا.
وق - -د أشس - -رف وزي- -ر ألسس- -ك- -ن وأل- -ع- -م- -رأن
وأŸدينة بعد ذلك ،على تسسليم أŸفاتيح لـ578
مسستفيد من سسكنات عمومية إأيجارية من كل
بلديات ألو’ية وذلك ‘ حفل رمزي أحتضسنته
قاعة أÙاضسرأت Ãقر ألو’ية.

لجرإمية
لعمال إ إ
دعت إ ¤وضضع حد ل أ

ا÷زائر تدين انتهاكات ا’حتÓل
اإ’سسرائيلي ضسد الفلسسطينيÚ
باأ’قصسى

أدأنت أ÷زأئر ،أمسس« ،أ’نتهاكات وألتجاوزأت أÿطÒة» لقوأت
أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي ضسد أŸصسل Úألفلسسطينيﬁ ‘ Úيط أŸسسجد
أأ’قصسى ،دأعية أÛتمع ألدو‹ للتحرك «ألفوري» لوضسع حد لهذه
«أأ’عمال أإ’جرأمية».
قال ألناطق ألرسسمي باسسم وزأرة ألشسؤوون أÿارجية عبد ألعزيز
ب -ن ع -ل -ي ألشس -ري-ف ‘ ،تصس-ري-ح ل-وأج «إأن أ’ن-ت-ه-اك-ات وأل-ت-ج-اوزأت
أÿطÒة من عمليات قتل وأعتقال ضسد أŸصسل Úألفلسسطيني‘ Ú
ﬁيط أŸسسجد أأ’قصسى أŸبارك ،أŸرتكبة من قبل قوأت أ’حتÓل
‘ حق ألفلسسطيني Úوحرمانهم من حرية ‡ارسسة ألشسعائر ألدينية،
جرأئم إأرهابية شسنعاء ندينها ونشسجبها بأاشسد ألعبارأت».
وأضساف بن علي ألشسريف قائ« :Óأمام توأصسل هذه ألتصسعيدأت
وأŸم- -ارسس- -ات أŸم -ن -ه -ج -ة أل -ت -ي تسس -ع -ى إأ ¤ت -ه -وي -د أŸق -دسس -ات
أإ’سسÓمية ،فإاننا ندعو أÛتمع ألدو‹ للتحرك ألعاجل وألفوري
ل-ت-وف Òأ◊م-اي-ة ل-لشس-عب أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وم-ق-دسس-ات-ه ووضس-ع حد لهذه
أأ’ع-م-ال أإ’ج-رأم-ي-ة أŸتصس-اع-دة أل-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا ي-وم-ي-ا ألشس-عب
ألفلسسطيني أأ’عزل ‘ أأ’رأضسي ألفلسسطينية أÙتلة».
«كما نعرب عن تضسامن أ÷زأئر ألكامل  -يضسيف ذأت أŸسسؤوول -
مع دولة فلسسط Úألشسقيقة قيادة وشسعبا و‚دد موقف أ÷زأئر
أل-دأع-م ل-لشس-عب أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ول-قضس-ي-ت-ه أل-ع-ادل-ة ’سسÎجاع حقوقه
أŸشسروعة و‘ مقدمتها حقه ‘ إأقامة دولته أŸسستقلة وعاصسمتها
ألقدسس ألشسريف».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خارط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق لتحقيـ ـق إألهـ ـ ـ ـدإف إŸسسط ـ ـ ـ ـ ـرة باحÎإفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وضضع وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أامسس ،خارطة طريق لو’ة ا÷مهورية ا÷دد لتسضي ÒاŸرحلة اŸقبلة ،تتضضمن
أاربعة عناصضر ،ترتكز على تنمية روح اŸقاو’تية واŸبادرة خدمة ’قتصضاد فاعل ومتطور– ،قيق إادارة عصضرية مبدعة متفتحة خالية من اŸمارسضات
والتعقيدات البÒوقراطية ،تعزيز دÁقراطية شضفافة أاكŒ Ìذرا تسضتجيب لتطلعات الشضعب ا÷زائري وتتطابق مع مقوماته وثوابته الوطنية ،ووضضع إادارة
يقظة متواصضلة مع اŸواطن ومصضغية لكل انشضغا’ته ومتفاعلة معه.
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أمر بدوي ،خÓل إأششرأفه على تنصشيب
و’ة أ÷مهورية أ÷دد بقصشر أأ’· نادي
ألصشنوبر ،أن تكون خارطة ألطريق «دلي»Ó
ي- -ع- -م- -ل ب- -ه أل- -و’ة ل- -ت -ح -ق -ي -ق أأ’ه -دأف
أŸسشطرة باحÎأفية ومهنية ،دأعيا إأياهم
إأ ¤إأح -دأث «أل -ق-ط-ي-ع-ة» م-ع أŸم-ارسش-ات
ألسش -اب-ق-ة وأل-ت-خ-ل-ي ع-ن م-ن-ه-ج-ي-ة أل-ع-م-ل
«ألقدÁة» ،فـ«ألثقة» ألتي منحها رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ل -ه-م «’ ت-ق-ف ع-ن-د م-ت-اب-ع-ة
أŸششاريع بل هي أوسشع من ذلك ،وتقتضشي
وضش- - -ع أŸوأط- - -ن ‘ صش- - -لب إأسشÎأŒي - -ة
أإ’دأرة أإ’ق -ي -ل-ي-م-ة وم-رك-ز أه-ت-م-ام-ات-ه-ا،
لÓ-سش-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه و–سش Úمسش-توى
معيششته ،وإأششرأكه ‘ أÿيارأت أŸتعلقة
بالتنمية أÙلية».
‘ رأي بدوي ،فإان ألو’ة أ÷دد أمام
–د «شش -خصش -ي» ل -وضش -ع بصش -م -ت -ه-م ع-ل-ى
مسش -ار ت -ن-م-ي-ة أل-و’ي-ات ،وق-درأت-ه-م ع-ل-ى
ﬁك تعبئة ألطاقات
أÙلية وألنهوضس بها
م - -ن خ Ó- -ل مسش- -ارأت
م-ب-دع-ة ق-وأمها ألعمل
أŸن- -ت- -ج ،خ- -اصش -ة وأن
حركة ألتغي ‘ Òهذأ
ألسش-لك ج-اءت م-وأك-ب-ة
لÈن - -ام - -ج أ◊ك - -وم- -ة
أ÷دي - - - -د أŸصش- - - -ادق
عليه مؤوخرأ ‘ ،ظل
م -ع -ط -ي-ات أق-تصش-ادي-ة
خ - - -اصش - - -ة ،ت- - -ف- - -رضس
أإ’سشرأع ‘ أ’ن -ت -ق-ال
ب- -ال- -بÓ- -د م- -ن ‰وذج أق -تصش -ادي ‡ول
أسشاسشا من أŸوأرد ألنفطية إأ‰ ¤وذج
م- -ت- -ن- -وع م- -ب- -ن -ي ع -ل -ى أŸب -ادرة أ◊رة
أŸن- - -ت- - -ج - -ة وأÓÿق - -ة ل - -لÌوة ،وه - -ي
أل -دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي ت-ف-رضس ـ
كمال قال « -مرأجعة ألنفسس وألتخلي
عن مناهج عمل قدÁة Œاوزها ألزمن،
وت-ق-تضش-ي أع-ت-ن-اق م-ن-ه-ج-ي-ة أق-تصش-ادي-ة
م -ق-او’ت-ي-ة ج-دي-دة ،ي-ك-ون ف-ي-ه-ا أل-و’ة
أعوأنا أقتصشادي Úبأا” معنى ألكلمة’ ،
ي- -دخ- -رون أي ج- -ه- -د م -ن أج -ل ت -ث -مÚ
’ق-ال-ي-م أ’ق-تصش-ادية وتعبئة
م-ك-ن-ون-ات أ أ

ألقدرأت أ’سشتثمارية ألتي تزخر بها».
ذّكر بدوي بقرأر أ◊كومة أŸنبثق عن
أÛلسس ألوزأري أŸصشغر أŸنعقد بتاريخ
 11جويلية  ،2017وأŸتعلق بوضشع أللبنات
أأ’و ¤إ’ع -ادة ب -عث أل -ع -ق -ار ألصش -ن -اع -ي،
وع -م  Ó-ب -ق -رأر أل-وزي-ر
أأ’ول أل-ق-اضش-ي ب-إانشش-اء
÷ن- -ة وزأري -ة مششÎك -ة
بهذأ ألششأان لدى وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة ،ي-ت-ع Úع-ل-ى
أل - - -و’ة « ت - - -وط ÚأكÈ
ع- - - - -دد ‡ك - - - -ن م - - - -ن
أ’سش-ت-ث-مارأت ألناجحة
ب- -ع- -ي- -دأ ع- -ن أل -ع -ادأت
ألبÒوقرأطية » ،وتوفÒ
ألعقار ألصشناعي أŸهيأا
’سش-ت-ق-ب-ال أسش-ت-ثمارأت
أق - -تصش - -ادي - -ة ﬁل - -ي - -ة
ﬁف-زة ل-ل-ت-ن-افسش-ي-ة ،وأيÓ-ء أأ’ه-مية لهذأ
أŸلف لتحقيق أأ’هدأف أŸسشطرة له ‘
أقرب أآ’جال ،أ’ن « هذأ ألتوجه ليسس
خيارأ أقتصشادأ من ب Úخيارأت أخرى بل
هو خيار وحيد ’ ﬁيد
عنه».
ك - -م - -ا وج - -ه رسش - -ال - -ة
ل- -ل- -م- -ج- -السس ألشش -ع -ب -ي -ة
أل -ب -ل -دي -ة أŸق -ب -ل -ة ل-ك-ي
ت-ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-تها هي
أأ’خ- -رى وت -ت -ج -اوب م -ع
أل- -وضش -ع أ÷دي -د ب -وع -ي
وف -اع -ل -ي -ة وت -ع-م-ل ع-ل-ى
–سش Úأإ’طار أŸعيششي
Ÿوأط -ن -ي-ه-ا وتسش-ت-ق-طب
أ’سشتثمارأت أŸنتجة.
وأوصش -ى ب -دوي أل -و’ة
ب- -ع- -دم أل- -ت- -ق -ل -ي -ل م -ن ح -ج -م أإ’‚ازأت
وأŸك -اسشب أل -ت -ي –ق -قت ‘ ع -ه -دة م-ن
سش-ب-ق-وه-م ،ف-أاحسش-ن وسش-ي-ل-ة ل-ل-تقدم -كما
قال -هي –صش Úما ” بناؤوه وألعمل على
أسش-ت-ك-م-ال-ه وت-ط-وي-ره ،ك-م-ا ط-البهم بجعل
أÛالسس ألو’ئية «إأطارأ حقيقيا لتدأرسس
أمهات أأ’مور ‘ ألششأان أÙلي وأÿروج
بحلول ناجحة تندرج ‘ صشميم ألسشياسشات
أل -ع -ام -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة ول-يسس م-ك-ان-ا ل-ع-ق-د
أج-ت-م-اع-ات روت-ي-ن-ي-ة ل-ت-ج-م-يع أŸعطيات
أإ’حصشائية أو قرأءة تقارير دورية».

إإعدإد قانون خاصص
با÷باية إÙلية
لتحرير إŸبادرإت

تهيئة كل إلظروف إل‚اح ﬁليات 2017
أسش-ت-ك-م-ا’ ل-وضش-ع أل-نصش-وصس أل-ق-انونية
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ية أÛسشدة Ÿبادئ أŸرأجعة
ألدسشتورية ألتي قام بها رئيسس أ÷مهورية
‘ إأطار تعزيز ألبناء ألدÁقرأطي للدولة،
صشونا للحريات ألفردية
وأ÷م -اع -ي -ة ،وضش -م -ان-ا
◊ق - - -وق أأ’ج- - -ي- - -ال ‘
أل-ت-م-ت-ع ب-ن-فسس أل-ف-رصس
ألتنموية ،يقع على عاتق
أل -و’ة ت -ه-ي-ئ-ة أل-ظ-روف
ألÓزمة من أجل أحÎأم
إأرأدة ألشش - -عب ألسش - -ي- -د،
و“ك ÚأŸوأط- -ن Úم -ن
أل -ت-ع-ب Òع-ن خ-ي-ارأت-ه-م
ب- - - - -ك - - - -ل أم - - - -ان - - - -ة ‘
أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي -ة
أŸقبلة ألتي تقتضشي من
كل وأحد منكم جهدأ مضشاعفا من أجل
إأ‚اح هذأ أŸوعد ألدÁقرأطي ألهام،
وق- -د وع- -د ب- -دوي ب- -ت- -ق -د Ëك -ل أل -دع -م
Óدأرة أÙلية من أجل إأ‚اح
وأŸرأفقة ل إ
ه-ذه أ’سش-ت-ح-ق-اق-ات ،أل-ت-ي ي-ب-ق-ى لرئيسس
أ÷م- -ه -وري -ة ألصش Ó-ح -ي -ات أل -وأسش -ع -ة ‘
–دي - -د ت - -اري- -خ- -ه- -ا وإأصش- -دأر أŸرسش- -وم
أÿاصس باسشتدعاء ألهيئة ألناخبة.
و خاطب ألو’ة بالقول «ضشروري أليوم
أن تتعاطوأ مع ألوأقع Ãوضشوعية وحزم
وأل -ت -ح -ل -ي ب-روح أŸب-ادرة وألشش-ف-اف-ي-ة ‘
م -ن -ه -ج -ك -م وتسش -يÒك -م ل -لشش -أان أÙل -ي،
ف -ال -ت -ن -م -ي-ة أÙل-ي-ة ل-يسشت شش-أان-ا ي-خصس
أŸصشالح أŸركزية بقدر ما هي دينامكية
ﬁلية يقع على عاتقكم تفعيلها».
وذكر ذأت أŸسشؤوول أن ألقطاع مقبل
ع-ل-ى م-رأج-ع-ة ق-ان-و Êأل-ب-ل-دي-ة وأل-و’ي-ة،
حيث تعتزم مصشا◊ه إأعدأد قانون عام
ل-ل-ج-م-اع-ات أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ي-رم-ي إأ ¤تعميق
ألÓ-م-رك-زي-ة و–ري-ر أŸب-ادرأت أÙل-ي-ة
من كل ألعوأئق ألتي –ول دون Œسشيدها
حتى تضشع أ÷ماعات أÙلية ‘ سشياقها
أل-ت-ن-م-وي وتسش-م-ح ل-ه-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق أنطÓقة
تنموية حقيقة أ’قاليمها ،دأعيا ألو’ة إأ¤
أŸششاركة بقوة ‘ إأثرأء ألقانون أ÷ديد
ب- -ت- -ع- -م- -ي- -ق أŸشش- -اورأت بشش- -أان -ه م -ع ك -ل
أأ’طرأف أŸعنية وألفاعلة ‘ إأطار خÓيا
ت- -ف- -ك Òوأف- -وأج ع- -م -ل م -ن أج -ل أÿروج

وضسع إŸوإطن ‘
صسلب إسسÎإتيجية
إإلدإرة إإلقليمية
وإإشسرإكه ‘ خيارإت
إلتنمية

باقÎأحات متميزة ومفيدة ،تتجاوب مع
أل -ت -وج -ه أ÷دي -د أŸك-رسس ‘ أŸرأج-ع-ة
ألدسشتورية أأ’خÒة.

جعل مشسروع إ◊كامة إإللكÎونية
إلشساملة وإقعا ملموسسا
أعÎف وزير ألدأخلية أن ما –قق ◊د
أآ’ن ‘ مششاريع عصشرنة خدمات أŸرفق
ألعام مازأل بعيدأ عن أأ’هدأف أŸرجوة،
وإأن سشجل بعضس ألنتائج أإ’يجابية على
غ -رأر أل -ت -خ -لصس م -ن أŸع -ا÷ة أل -ي -دوي-ة
ل- - -ل- - -وث- - -ائ- - -ق أإ’دأري- - -ة وت- - -ع- - -ويضس ذلك
ب- -ا◊وأسش- -يب ،وت- -ع -م -ي -م خ -دم -ات ك -انت
ﬁصشورة ‘ عدد ﬁدد من ألدوأئر على
ك -ل أل-ب-ل-دي-ات ،وإأصش-دأر وث-ائ-ق ب-ي-ومÎي-ة
مؤومنة ،وهي إأ‚ازأت ’ تعني «أننا بلغنا
مقاصشدنا بل على ألعكسس لسشنا سشوى ‘
بدأية ألطريق وما نرتقبه يفوق بكث Òما
” Œسشيده».
وع- -ل- -ي- -ه أل- -زم أل- -و’ة ب -ج -ع -ل مشش -روع
أ◊ك- -ام -ة أإ’ل -كÎون -ي -ة
ألشش-ام-ل-ة وأق-عا ملموسشا
‘ جميع مناحي أ◊ياة
أ’جتماعية
وأ’ق-تصش-ادي-ة ،وط-البهم
بأان يكونوأ خ Òحاضشن
Óب -دأع أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي
ل -إ
و›سش-دي-ن ıرج-اته،
م- -ن خÓ- -ل أ’ه- -ت- -م- -ام
ب - -الشش - -ب - -اب ح - -ام - -ل - -ي
أŸشش - - -اري- - -ع ألصش- - -غÒة
وأŸتوسشطة أŸتحكمÚ
‘ تكنولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصش- -ال ب- -ج- -دي -ة وب -احÎأف -ي -ة وف -ت -ح
أل -ط -ري -ق أم -ام -ه -م لضش -م -ان مسش-ت-ق-ب-ل-ه-م
ومسشاهمتهم ‘ ألتنمية ألوطنية« ،فتطوير
أÿدمات أإ’دأرية عن طريق أŸعلوماتية
سشيقود نحو تطوير أÿدمات أ’قتصشادية
Ÿا ‘ ذلك م -ن أث -ر م -ب -اشش -ر ع -ل -ى ب-ي-ئ-ة
أأ’عمال ،كما سشيقود إأ ¤تطوير ›ا’ت
أق -تصش-اد أŸع-رف-ة أل-ت-ي ق-د ت-ك-ون أحسش-ن
رأفد للتنوع أ’قتصشادي أŸنششود».
وأعلن بدوي ‘ هذأ ألسشياق عن أإعدأد
ق -ان -ون خ -اصس ب -ا÷ب-اي-ة أÙل-ي-ة ،ي-ك-ون
إأطارأ قانونيا فعا’ لتجسشيد ’ مركزية
جبائية ﬁلية لتحرير أŸبادرأت و–قيق

أأ’هدأف أŸسشطرة ألرأمية لبناء أقتصشاد
فاعل للجماعات أÙلية.

خدمة إŸوإطن أإحسسن رّد على إŸشسككÚ
‘ نوإيا إلسسلطات
أسش -ت -غ -ل وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية أŸناسشبة ،ليسشدي نصشائح للو’ة
أ÷دد ‘ كيفية ألتعامل مع أŸششكك‘ Ú
نوأيا ألسشلطات ألعمومية ألذين ينتقدون
كل ما تقوم به وأإن كان أثره أيجابيا وباديا
للعيان ،حيث دعاهم إأ ¤ألتعامل مع كل
نقد بناء وتثم« Úما تقوم به» وألعمل على
تعزيز ألتوأصشل مع جميع أإ’رأدأت أ◊ية
وألتجاوب معها بسشرعة وفاعلية ،وعدم
أدخار أي جهد للتوأصشل مع كل أطياف
أÛتمع مسشتغل Úكل ألوسشائل أŸتاحة
’سشيما أأ’ك Ìششعبية.
Óوسش-اط أل-ت-ي تÎبصس
أم -ا ب -ال -نسش -ب-ة ل -أ
ب -ال-بÓ-د ل-ل-مسش-اسس بسش-م-ع-ت-ه-ا ‘ أل-دأخ-ل
وأÿارج وألتي ’ تتوأنى ‘ وضشع يدها ‘
يد أعدأئنا للخوضس ‘
درب أŸغامرة وألفتنة،
ف- - -ق - -د أوصش - -ى ب - -دوي
أل- - - -و’ة أ÷دد ب - - -ع - - -د
أدخ - - - -ار أي ج - - - -ه - - - -د
للتصشدي لها باحÎأفية
وم- -ه -ن -ي -ة ،م -تسش -ل -حÚ
ب -روح ي -ق -ظ -ة وت -وأج-د
مسش- -ت- -م -ر ‘ أŸي -دأن،
موضشحا أن أحسشن رد
ع - -ل - -ى ه - -ؤو’ء ي - -ك - -ون
بخدمة أŸوأطن بتفان
وألتوأصشل معه ببسشاطة
وصش -دق وأل -ت -وأج -د إأ ¤ج -ان-ب-ه ‘ أوق-ات
ألرخاء وألضشيق.
وأكد أن أأ’من مكسشب ’ Áكن ألتنازل
عنه ،وعلى كل وأحد ألتمسشك به وتثمينه
أ’نه أسشاسس ألرقي وأ’زدهار ،دأعيا ألو’ة
إأ ¤ألتنسشيق مع أللجان أأ’منية أıتصشة
◊ف-ظ أأ’م-ن أل-ع-م-وم-ي وت-ف-ويت بسش-رعة
وح- -زم أل- -ف- -رصش- -ة ع- -ل- -ى ك -ل م -ا ي -ح -اول
أŸسش -اسس ب -اسش -ت -ق -رأر أل -ب Ó-د ،ف-ال-وق-اي-ة
وأ’سشتباقية هما «أسشاسس أŸقاربة أأ’منية
ألتي يجب أن –ذوكم جميعا».

إحدإث إلقطيعة مع
إŸمارسسات إلسسابقة
‘ تعبئة إلطاقات
إÙلية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير الداخلية يحذر الو’ة من التقاعسس ‘ خدمة اŸواطن

اÿروج إا ¤اŸيدان للتكفل باŸشضاكل اŸطروحة
دع-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور
ال - - - - - - -دي - - - - - - -ن ب- - - - - - -دوي،أامسس ،و’ة
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة إا ¤ال - -تشض - -م Òع - -ن
سض- -واع- -ده- -م واÿروج م- -ن اŸك- -اتب
والنزول إا ¤اŸيدان لنقل انشضغا’ت
اŸواط- -ن ،Úوم- -ت- -اب- -ع- -ة أاشض- -غ -ال ك -ل
ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة ع-ل-ى اŸسض-توى
اÙلي.

جÓل.ب
أمر بدوي ولة أ÷مهؤرية أ÷دد بانتهاج
أسش- -ل- -ؤب ج- -دي- -د ‘ تسش- -ي Òألشش- -أان أÙل- -ي
ل- -ل- -م- -ؤأط -ن م -ن خ Ó-ل أل -ن -زول إأ ¤أŸي -دأن
ومعرفة أنششغالت أŸؤأطن Úعن كثب،قائÓ
«أن ألج- -ت- -م- -اع- -ات أل- -دوري- -ة م -ع رؤوسش -اء
ألبلديات غ Òكافية لدرأسشة أوضشاع أŸؤأطن
أ◊قيقية».

وزي -ر أل -دأخ-ل-ي-ة  ⁄ي-ف-ؤت ف-رصش-ة ت-نصش-يب
ألؤلة أ÷دد ،أمسس ،بقصشر أأل· ‘ ألعاصشمة
ل -ي -ؤؤك -د أن أ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ب-اتت –ظ-ى
أل -ي -ؤم ب -اه -ت -م -ام أ◊ك-ؤم-ة أك Ìم-ن أي وقت
مضشى ،مششÒأ إأ ¤أن ﬂطط عمل أ◊كؤمة
ينصس على ذلك.
‘ ه - - - -ذأ ألصش - - - -دد ط - - - -الب ب - - - -دوي ولة
أ÷م -ه -ؤري -ة ب -ال -ن -زول إأ ¤أŸي -دأن وأل -ق -ي-ام
بزيارأت فجائية للمؤؤسشسشات ألعمؤمية للتؤقف
عن مدى تقد Ëأÿدمات للمؤأطن ،Úحاثا
على ألسشهر لتنفيذ كل ألؤعؤد ألتي تقدمها
أ◊كؤمة ‘ أ÷انب ألقتصشادي وألجتماعي.
وششدد وزير ألدأخلية على «جعل أŸؤأطن
‘ مركز ألهتمام ألن أŸؤأطن ينتظر –سشÚ
مسشتؤى معيششته وأإلصشغاء إأليه وألتؤأصشل معه
‘ كل مناسشبة وإأششرأكه ‘ خيارأت أŸدن
وألبلديات Ãقاربة تششاركيه مبدعة».
ب- -ه- -ذأ أÿصش -ؤصس ت -ط -رق ب -دوي إأ ¤أه -م
أنششغالت أŸؤأطن Úعلى غرأر تؤف ÒأŸاء

ألشش - -روب ‘ ك - -ل أألوق - -ات وك- -ذأ م- -ؤأج- -ه- -ة
ألنقطاعات ألكهربائية ألتي تؤؤرق أŸؤأطن،
سشيما سشكان وليات أ÷نؤب ،مؤؤكدأ تكليف
÷ان خاصشة Ãتابعة مؤسشم ألصشطياف وكذأ
Óط-ف-ال م-ن أ÷ن-ؤب إأ¤
ب -رن -ام -ج أ÷ؤلت ل -أ
ألششمال وألعكسس.
أما بششأان أإلمكانيات أŸادية ألتي سشخرتها
أ◊كؤمة للجماعات أÙلية قال بدوي أنها
كافية لتنفيذ ألتعليمات أŸسشدأة لهم ،لبعث
تنمية ﬁلية ششاملة قؤأمها –سش Úظروف
م-ع-يشش-ة أŸؤأط-نÃ Úا ف-ي-ه-ا ن-ظ-اف-ة أألح-ياء
وألسشÓ- -م- -ة أŸروري- -ة،ح- -اث- -ا ع- -ل- -ى ضش- -رورة
أŸتابعة أليؤمية.
ملف أ◊ج هؤ أآلخر من ب ÚأŸلفات ألتي
دع -ا ب -دوي أل -ؤلة إأ ¤م -ت -اب -ع -ت -ه-ا وم-ؤأج-ه-ة
أإلجرأءأت أإلدأرية ألتي من ششانها قد تعطل
أ◊اج ‘ أدأء مناسشكه ،مششÒأ إأ ¤أنه يتابع
شش- -خصش- -ي -ا أ◊ج -اج أل -ذي -ن م -ن -ح -ه -م رئ -يسس
أ÷مهؤرية فرصشة ألدأء مناسشك أ◊ج.

تقديرا للثقة التي وضضعها فيهم

الولة يوجهون رسضالة شضكر لرئيسض ا÷مهورية
وجه ولة أ÷مهؤرية أ÷دد رسشالة ششكر
وت -ق-دي-ر إأ ¤رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بؤتفليقة على ألثقة ألكبÒة ألتي وضشعها فيهم
ب- -اخ- -ت- -ي- -اره -م ÿدم -ة أŸؤأط -ن وأل -ت -ن -م -ي -ة
أÙل-ي-ة،م-ؤؤك-دي-ن ح-رصش-ه-م أل-ت-ام على تنفيذ
ألتعليمات أŸسشدأة لهم ،وأنهم لن يدخروأ أي
جهد Ÿؤأصشلة مسشÒة ألتنمية أŸنششؤدة.
قال ولة أ÷مهؤرية ‘ رسشالة قرأتها نيابة

ع -ن أ÷م -ي -ع وأ‹ وألي -ة غ -ل-ي-زأن ب-رأه-ي-م-ي
نصشÒة ،بعد تنصشيبهم رسشميا من طرف وزير
أل-دأخ-ل-ي-ة،،أمسس ،إأن أل-ره-ان-ات أŸل-ق-اة ع-لى
عاتقهم تؤؤكد أهمية ألثقة ألكبÒة ألتي وضشعها
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -ؤري- -ة ف -ي -ه -م خ -دم -ة ل -ل -ب Ó-د
وألعباد،مثمن Úألعمل أ÷بار ألذي قام رئيسس
أ÷مهؤرية ‘ خدمة ألتنمية ألؤطنية.
‘ هذأ ألصشدد ،تعهد ألؤلة بالسش Òعلى

أل -درب أل -ذي خ -ط -ه رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة م-ن-ذ
تؤليه سشدة أ◊كم سشنة ÷ ،1999عل أ÷زأئر
ب -ل -دأ م -زده -رأ ومسش -ت -ق -رأ وق -ؤي -ا ،مشش-ي-دي-ن
ب -اŸه -م -ة أŸن -ؤط -ة ب -ه -م ‘ ه -ذه أŸرح -ل-ة،
قائل« :Úإأنهم وأعؤن كل ألؤعي بالتحديات
وأŸسشؤؤوليات أŸلقاة على عاتقهم ‘ خدمة
ألبÓد».

بوطي.ج

إايجاد مداخيل بديلة أاولوية ا÷ماعات اÙلية
قال و’ة ا÷مهورية ا÷دد ‘ تصضريحات لـ «الشضعب» ،أامسس ،على هامشس تنصضيبهم رسضميا من طرف وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،إان أاولويات عملهم سضتنصضب على خدمة التنمية اÙلية وإايجاد مداخيل مالية
بديلة عن دعم الدولة،و كذا ا◊رصس على مسضايرة النموذج ا’قتصضادي ا÷ديد ،الذي تبنته ا◊كومة ويضضع ا÷ماعات
اÙلية ‘ قلب النهوضس بالتنمية الشضاملة.

@ لوح سضيف اإلسضÓم ،وا‹ سضعيدة:
قال وأ‹ سشعيدة لؤح سشيف أإلسشÓم أن عمل
أل -ؤأ‹ ي -نصشب ‘ –ق -ي -ق لم -رك -زي -ة أل-ق-رأر ع-ل-ى
أŸسشتؤى أÙلي وكذلك ألسشهر على تطبيق قانؤن
ألؤلية بكل حذأفÒه قبل ألتعديل ألذي سشتقؤم به
وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
إأعدأد قانؤن مؤحد للجماعات أإلقليمية وهذأ ‘
ظل ألتعديل ألدسشتؤري أ÷ديد.
أضشاف لؤح ،أن هناك عهد جديد ينتظر ولة
أ÷مهؤرية بعد صشدور قانؤن أ÷ماعات أÙلية،
ألذي أعلن عنه ألؤزير بدوي،قائ »Óنحن مسشتعدون
إلث -رأء أل -ق -ان -ؤن وف -ق م -ا ي -ت -ن -اسشب وع -م-ل-ن-ا ع-ل-ى
أŸسش -ت -ؤى أÙل -ي ،دأع -ي -ا إأ ¤لم -رك -زي -ة أل -ق-رأر
أإلدأري ،وإأعطاء ألؤلة صشÓحيات أوسشع ‘ إأطار
ح - -ل مشش - -اك- -ل أŸؤأط- -ن دون أل- -رج- -ؤع إأ ¤أإلدأرة
أŸرك -زي -ة ،خ -اصش -ة ‘ أألم -ؤر أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ا÷انب
ألقتصشادي وأإلدأري وحتى ألجتماعي،مؤؤكدأ على
أهمية إأصشÓح أŸرفق ألعمؤمي بالعصشرنة.

@ رقة عبد القادر ،الوا‹ اŸنتدب
لع Úڤزام:
بدوره قال ألؤأ‹ أŸنتدب ع Úقزأم أ÷ديد أن
أولؤية عمله هي تعزيز ألسشتثمار أÙلي ،ألذي
ي -ع -ت« Èأح-د أه-م أŸل-ف-ات أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أع-ط-اءه-ا
أهتماما أك ‘ ÈأŸرحلة ألرأهنة» ،من خÓل إأنششاء
م -ن -اصشب ألشش-غ-ل وأي-ج-اد مسش-ت-ث-م-ري-ن،ب-غ-ي-ة إأي-ج-اد
مدأخيل مالية للبلديات بدي Óعن خزينة ألدولة.
أوضشح رقة أنه يتع Úرفع مسشتؤى ألتنمية أÙلية
وتؤفﬁ Òيط حياة مريح ومÓئم للمؤأطن ‘ ،حÚ
قال أن أولؤية عمله تنصشب ‘ ألتحضش Òلنتخابات
أÛالسس أÙل -ي -ة وأل-ؤلئ-ي-ة أل-ق-ادم-ة،إأضش-اف-ة إأ¤
أل -ع-م-ل ع-ل-ى –سش Úح-ي-اة أŸؤأط-ن ورف-ع م-ك-ان-ت-ه
ألجتماعية« ،وهؤ ألهدف أألول ألذي ينبغي علينا
ألقيام به ‘ وقت سشريع».
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حزب جبهة التحرير الوطني:

–ديد ضضوابط انتقاء اÎŸشضح ÚلÓنتخابات اÙلية اŸقبلة
ح- -دد ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة ا◊ري- -ر ال- -وط- -ن -ي
،ضض- - -واب- - -ط ع - -ام - -ة ’ن - -ت - -ق - -اء اÎŸشض - -حÚ
لÓنتخابات اÙلية اŸقبلة ,داعيا مناضضليه
إا ¤ال- -ت- -ج -ن -د م -ن أاج -ل اسض -ت -ق -ط -اب أافضض -ل
ال -ك -ف -اءات ب -ه -دف «ت-ع-زي-ز وت-دع-ي-م م-وق-ع
ا◊زب الريادي ‘ اÛالسس اÙلية».
أمر أألم Úألعام للحزب جمال ولد عباسس‘ ,
ت -ع -ل -ي -م -ة وج -ه -ه -ا م-ؤؤخ-رأ إأ ¤أŸشش-رف Úوأم-ن-اء
أÙافظات ورؤوسشاء أللجان ألنتقالية ,باعتماد
«ج -م -ل -ة م -ن ألشش -روط وأŸق -اي -يسس أل -ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
أسش -ت-ي-ف-اؤوه-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة إأع-دأد ق-ؤأئ-م أÎŸشش-حÚ
وت -رت-ي-ب-ه-م» ,ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ؤن أألسش-اسش-ي وأل-ن-ظ-ام
ألدأخلي للحزب.
وتششمل هذه ألششروط« ,أللتزأم بÈنامج رئيسس
أ÷م -ه -ؤري -ة وأألق -دم -ي -ة ‘ أل-نضش-ال م-ع م-رأع-اة
أŸرونة ‘ ذلك خاصشة بالنسشبة لعنصشري ألششباب
وألنسشاء» باإلضشافة إأ« ¤أإل‚ازأت أŸيدأنية ألتي
ح-ق-ق-ه-ا أÎŸشش-ح ‘ مسشÒت-ه أل-نضش-ال-ي-ة وأل-ع-ملية
وكذأ أŸصشدأقية وألنزأهة وألتجذر ‘ أألوسشاط
ألششعبية وألسشمعة ألطيبة» ,مششÒأ إأ ¤ضشرورة
ألسشتناد إأ ¤تقييم ومÓحظات مسشؤؤو‹ ألقسشمات
وأÙافظات.

وأع - -ت Èول- -د ع- -ب- -اسس ه- -ذه ألشش- -روط Ãث- -اب- -ة
«ضشؤأبط عامة لنتقاء أÎŸششح ,»Úدأعيا إأ¤
تششجيع أÎŸششح Úألششباب وألنسشاء وتفضشيل ذوي
أÈÿة وأل -ك -ف -اءة أل -ع -ال-ي-ة م-ع أخ-ذ أŸسش-ؤؤول-ي-ات
ألسشابقة وأألقدمية ‘ ألنضشال بع Úألعتبار ,مع
م- -ن- -ح أم- -ت- -ي- -از إأضش -ا‘ ل -ل -مÎشش -ح Úم -ن ف -ئ -ات
أÛاهدين وأبنائهم وأبناء ألششهدأء.
وأقصشت ألتعليمة من ألÎششح ‘ قؤأئم أ◊زب
خÓل أŸؤعد ألنتخابي أŸقبل «ألذين ترششحؤأ
‘ قؤأئم أخرى أو عملؤأ ضشد أ◊زب ‘ تششريعيات
ماي .»2017
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،ت-ؤؤك-د أل-ت-ع-ل-ي-م-ة أن-ه ل ي-ح-ق
للمÎششح ÚلÓنتخابات أÙلية حضشؤر أŸدأولت
عند درأسشة أŸلفات ،كما Áنع أ÷مع ب Úألعضشؤية
‘ ÷نتﬂ Úتلفت ÚللÎششيحات.
ووصشف ولد عباسس ألنتخابات أÙلية أŸقبلة،
ب «أÙط -ة أل -ه-ام-ة ل-ت-ع-م-ي-ق ت-ؤأصش-ل أ◊زب م-ع
أŸؤأط -ن ،»Úم -ؤؤك -دأ أن «ت -ع -زي -ز وت -دع -ي -م م-ؤق-ع
أ◊زب ألريادي ‘ أÛالسس أÙلية يتطلب‘ ،
ﬁي -ط م-ت-م-ي-ز ب-ت-ع-ددي-ة غ Òمسش-ب-ؤق-ة وم-ن-افسش-ة
ق-ؤي-ة ،ت-ع-ب-ئ-ة ك-بÒة ل-ه-ي-اك-ل-ه وه-ي-ئ-ات-ه ‘ ﬂت-ل-ف
أŸسشتؤيات ل سشيما ألقاعدية منها».

اتفقا على تقاسضم الرئاسضة التوافقية Ÿدة  10أاشضهر

مناصضرة :الوحدة خيار اسضÎاتيجي Ûابهة التحديات والتهديدات
مقري :دعوة ◊ركة البناء والنهضضة لÓلتحاق بالركب

صضرحوا لـ «الشضعب»:

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي

ألعدد
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@ ﬁمد سضلما Êوا‹ عنابة:
وأ‹ عنابة أكد هؤ أآلخر أن ألعمل سشÒتكز على
أرب -ع ﬁاور أسش-اسش-ي-ة ه-ي أل-ت-حضش ÒلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أÙل-ي-ة ،وث-ان-ي-ا روح أŸق-اولت-ي-ة،خ-دمة لقتصشاد
ﬁلي ودÁقرأطية ششفافة وروح تششاركية بإاششرأك
أŸؤأطن بفاعلية ‘ تسشي Òألششؤؤون أÙلية ،ورأبعا
عصشرنة أإلدأرة أÙلية بعيدأ عن ألبÒوقرأطية
وﬁاربة ألسشلؤكات أŸنافية لهذه ألعصشرنة.

@ ويناز لبيبة ،وا‹ ع“ Úوشضنت:
أكدت وأ‹ ع“ Úؤششنت أن أهتمامها سشينصشب
ع -ل-ى أŸؤأط-ن و–سش Úظ-روف أŸع-يشش-ة وت-خ-ف-ي-ف
أإلجرأءأت أإلدأرية وتبسشيطها ،باعتبارها من أهم
أŸطالب ألششعبية ‘ ظل أنتهاج عصشرنة أإلدأرة،من
أجل ألنهؤضس بالقتصشاد ألؤطني ،ونحن نعؤل كثÒأ
على أ÷ماعات أÙلية ألتي سشيكؤن لها ألدور ألكبÒ
‘ ظل إأصشÓحات أقتصشادية جديدة.
قالت وأ‹ ع“ Úؤششنت «إأن ألدخؤل ألجتماعي
يعت Èأحد أÙطات ألكبÒة ألتي يتم ألتحضش Òلها
حاليا وخاصشة ألدخؤل أŸدرسشي ،وحتى أ÷امعي
وألتكؤين أŸهني ،ومؤسشم ألصشطياف وذلك لتحسشÚ
ظروف ألسشتقبال ،خاصشة ع“ Úؤششنت ولية سشياحية –تاج إأ ¤ألكث Òمن ألعمل.
‘ سشياق منفصشل ،أعلنت عن أنطÓق ألتحضش ÒلÓنتخابات أÙلية مؤؤكدة أنها
مؤعد سشياسشي يحتاج إأ ¤تنسشيق وجهد كب.Ò

@ نويصضر كمال ،وا‹ خنشضلة:
من جهته قال وأ‹ خنششلة أن أألولؤيات أألسشاسشية
للجماعات أÙلية هي ألؤقؤف على مدى تؤف Òكل
ألششروط لدخؤل أجتماعي مؤفق ،تكؤن من خÓله
ألعائلة أ÷زأئرية ‘ أريحية تامة بعيدأ عن أŸتاعب
ألتي تتكرر سشنؤيا مع كل دخؤل.
‘ سشياق منفصشل قال ألؤأ‹ ،لبد على أ÷ماعات
أÙل -ي -ة أن ت -ك -ؤن ‘ ط -ل -ي -ع -ة أ÷ه -ات أل -ت -ي ت-ق-ؤد
أإلصشÓ-ح-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة وألق-تصش-ادي-ة أل-ت-ي ت-نتهجها
ألبÓد ألتي جاء بها برنامج أ◊كؤمة،مششÒأ أ ¤أن
أ÷زأئر بات لها دور ريادي ‘ تسش Òألنتخابات.
و‘ هذأ أإلطار قال نؤيصشر « فقط نحتاج إأ ¤تكييف أŸنظؤمة ألقانؤنية ألتي قد
يأاتي بها قانؤن أ÷ماعات أÙلية أ÷ديد وفقا للرهانات أ◊اصشلة.

اتفق عبد الرزاق مقري رئيسس حركة
›تمع السضلم و عبد اÛيد مناصضرة رئيسس
جبهة التغي ÒاŸنحلة إاراديا ‘ إاطار الوحدة
ب Úا◊زب Úالتي ترسضمت  ،أامسس ‘ ،اŸؤو“ر
ا’سضتثنائي على رئاسضة «حمسس» باŸناصضفة
- - - -Ÿدة  10أاشض -ه -ر إا ¤غ -اي -ة ان -ع -ق -اد اŸؤو“ر
التوافقي ‘ ماي .2018

سسعاد بوعبوشش
جاء هذأ ألتدأول على ألرئاسشة ألتؤأفقية تتؤيجا
لتفاق ألؤحدة ب Úأ◊زب Úلتكؤن باŸناصشفة بÚ
ألرجل Úبحيث يقؤد مناصشرة أ◊ركة أبتدأء من
أآلن إأ ¤غاية ششهر ديسشم ،Èفيما يتؤ ¤مقري
ألرئاسشة مرة أخرى بعدها إأ ¤غاية ماي ،2018
ح -يث سش-ي-ن-ع-ق-د أŸؤؤ“ر أل-ت-ؤأف-ق-ي ل-ي-ت-م أن-ت-خ-اب
رئ -يسس أ◊رك -ة و ت -ع -ؤد إأ ¤آأل -ي -ات -ه -ا أل -ت-أاسش-يسش-ي-ة
ومؤؤسشسشاتها حسشب ما كششفت عنه أششغال أŸؤؤ“ر
ألسش -ت -ث -ن -ائ -ي أŸن -ع -ق -د ب -ج -ن -اح ألسش -اورة ب-قصش-ر
أŸعارضس «صشافكسس».
قال مناصشرة باŸناسشبة أنه ليسس بحاجة إأ¤
هذأ أŸنصشب و مقري  ⁄يفرضس عليه ألتنازل و
إأ‰ا مقتضشيات ألؤحدة تفرضس ذلك ومن ثم فآاليات
Œسشيدها تكمن ‘ ألقيادة أŸششÎكة و ألرئاسشة
أل -ت -ؤأف-ق-ي-ة Ÿدة  10أشش- -ه -ر ،وم -ن ث -م ف -اŸؤؤ“ر
ألسشتثنائي أŸنعقد هؤ لتثبيت ألؤجؤد و تثمÚ
أ÷هؤد.
وأع -ت Èم -ن -اصش -رة أل -ؤح -دة خ-ي-ار أسشÎأت-ي-ج-ي-ا
Ûابهة ألتحديات و ألتهديدأت ألتي تؤأجه ألؤطن
أألمة و أ÷ؤأب ألششا‘ ألذي يطرحه أي حدث و
أزم -ة ب -اع -ت -ب -اره -ا أل-ع-م-ل و ألسش-ت-ج-اب-ة م-ن أج-ل
ألتغي ،Òو ما هي إأل أسشتئناف Ÿسشار ألششيخ نحناح

و سشÒته و أسشتكمال ŸسشÒته ،و من ثم فالؤحدة
هي ألسشÓح ‘ مؤأجهة أألخطار و كذأ ألبناء ،وهي
–تاج ـ حسشبه ـ إأ ¤حماية أنفسشهم قبل أÿصشؤم و
من ألدأخل قبل أÿارج ،ألن ألؤحدة ل Áكن أن
تتحؤل إأ ¤أحادية قاتلة.
ودع -ا م -ن -اصش -رة إأ ¤ع-دم أل-غ-ف-ل-ة ع-ن أ÷زأئ-ر
وألتخلي عن أمهات ألقضشايا ألتي تهمها مهما كانت
أألولؤيات ألدأخلية للحزب  ،ألن هناك ثقل ‘
أألعباء و يجب تقاسشمها مع جميع ألقؤى Ãا فيها
ألسشياسشية و ألبدأية تكؤن بإاششرأك ألششعب .
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أوضش- -ح م -ق -ري أن ه -ذه أل -ؤح -دة
Œسشدت بعد عمل طؤيل و دعؤأت لÎك ألفرقة
وأل–اد ‘ تكتل وأحد قؤي فكانت ألسشتجابة من
جبهة ألتغي Òو Œسشد ألتفاق بالفعل بالتفاق على
ثÓ- -ث م- -رأح- -ل ،و “ت أŸرح- -ل- -ة ألن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة
أألوليؤأŸرحلة ألثانية ألتؤأفقية ألتي كششف عنها
أŸؤؤ“ر ألسشتثنائي ،فيما تبقى أŸرحلة ألثالثة
ألتي سشيكششف عنها ‘ ماي  2018حيث سشتعؤد
أ◊ركة آللياتها ألتأاسشيسشية .
ودعا مقري كل من حركتي ألبناء و ألنهضشة إأ¤
ألل -ت -ح -اق ب-ه-ذأ أŸسش-ع-ى أل-ؤح-دوي ،ألن أه-م-ي-ت-ه
تكمن ‘ مقاربتها ألؤأقعية وأألسشسس ألعلمية ‘
ح-ل أل-ن-زأع-ات وم-ه-ارة أل-ت-ف-اوضس وب-ع-د أŸقاصشد
ألتي كانت أو Œسشيدها ،قائ »Óإأذأ ‚حت ألؤحدة
فقد ‚حنا ،وإأذأ فششلت فاŸسشؤؤولية أ–ملها أنا».
و  ⁄ي - -غ - -ف - -ل م - -ق - -ري ع - -ن إأع - -ط- -اء رأي- -ه ‘
أŸسش -ت -ج-دأت أل-ؤط-ن-ي-ة خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ؤأف-د
أ÷دي - - -د ع - - -ل - - -ى أل - - -ؤزأرة أألو ¤و ق - - -رأرأت- - -ه و
أإلصش Ó-ح -ات أل -ت -ي ي -ق -ؤده-ا م-ن خÓ-ل ﬂط-ط-ه
أ◊ك -ؤم -ي و ﬁارب -ت -ه ل -ل -فسش -اد  ،ح -يث أك-د دع-م
أ◊ركة لهذأ أŸسشعى  ،معربا عن أمله ‘ أن تكؤن
ملمؤسشة و ليسس ›رد كÓم فقط أو ح Èعلى ورق.

‘ وقفة تضضامنية مع فلسضط Úبجبهة ا÷زائر ا÷ديدة

دعوات ملحة إا ¤مقاومة مشضروع تهويد القدسض
الشضباب الفلسضطيني يرفضض غلق أابواب الأقصضى

شضدد اŸشضاركون ‘ الهبة التضضامنية
مع فلسضط Úضضد مشضروع تهويد القدسس
ع- -ل- -ى ع- -دم انشض- -غ- -ال ال -ع -رب ب -قضض -اي -ا
وصض- -راع -ات دام -ي -ة اف -ت -ع -ل -ت -ه -ا ال -ق -وى
’م
ال- -كÈى تشض- -غ- -ل- -ه -م ع -ن ال -قضض -ي -ة ا أ
‡ثلة ‘ القضضية الفلسضطينية ،ليتفرغ
الكيان الصضهيو ‘ Êغضضون ذلك لتهويد
ال - - -ق - - -دسس ،وإاخ Ó- - -ء غ- - -زة والضض- - -ف- - -ة
’راضضي اÙتلة  48من سضكانها.
وا أ

فريال بوشسوية
ب -لسش-ان وأح-د ،ج-ددت أألح-زأب وألشش-خصش-ي-ات
أŸششاركة ‘ نششاط نظمته جبهة أ÷زأئر أ÷ديدة
ب -ق -ي -ادة رئ-يسش-ه-ا ج-م-ال ب-ن ع-ب-د ألسشÓ-م Ãق-ره-ا
ألكائن بأاعا‹ ألعاصشمة– ،ت ششعار «فلسشط Úمن
نكبة ألحتÓل إأ ¤هبة ألتحرير» ،تضشامن أ÷زأئر
وششعبها مع فلسشط Úأألبية ‘ ،هذه أألوقات ألتي
وأن كانت عصشيبة ،إأل أنها تبعث على ألتفاؤول ،ألن
أب - -ن - -اء أل - -ق- -دسس رفضش- -ؤأ أن ت- -ؤصش- -د أألب- -ؤأب ‘
وجؤههم ،ومنعهم من ألصشÓة ،ودخلؤأ ‘ مؤأجهة
مع ألحتÓل ،دأفع Úألثمن من أروأحهم ألغالية.
مششروع ألتهؤيد ألذي يتقدم بخطى متسشارعة،
بعدما ” –ؤيل أألنظار إأ ¤بلدأن ” أدخالها ‘
ح -روب ع -ن -ؤة ،ع -ل-ى غ-رأر سش-ؤري-ا وأل-ع-رأق ،وج-د
مؤأجهة من أ÷يل ألصشاعد من ششباب فلسشط.Ú

وهؤ ما أكده ألناششط وألكاتب ألفلسشطيني صشالح
ع -ؤضس ق -ائ « :Ó-أن أل -ف -ؤضش -ى ‘ أل -دول أل -غ -رب-ي-ة
م-ف-ت-ع-ل-ة لصش-رف-ه-ا ع-ن أل-قضش-ية ألفلسشطينية ،وبات
أ◊ديث عن معركة أŸؤصشل ومعركة حلب لتحؤيل
أألنظار ‘ ،ح Úأن ألقضشية أ◊قيقية مع ألكيان
ألصشهيؤ ÊأŸاضشي ‘ تهؤيد ألقدسس ،وألذي وجد
‘ مؤأجهته ششباب».
ون-دد ذأت أŸت-ح-دث ب-ال-ت-ع-ت-ي-م أإلعÓ-م-ي غÒ
أŸسشبؤق أŸمارسس على ألقضشية ،مدخ Óإأياها ‘
دوأم- -ة وم- -ؤؤأم- -رة إأعÓ- -م- -ي -ة ،ل تشش Òإأ ¤أن ٪90
م-ن ألشش-ب-اب أل-ذي-ن يسش-تشش-ه-دون ي-ؤم-ي-ا ل ي-ن-ت-مؤن
لتنظيمات ،مذكرأ با◊صشار أ÷ائر على غزة ومنع
سشكانها وسشكان ألضشفة من ألذهاب إأ ¤ألقدسس ،إأل
أسشتثناء.
من جهته جمال بن عبد ألسشÓم رئيسس جبهة
أ÷زأئر أ÷ديدة ذهب ‘ نفسس ألŒاه ،مسشتنكرأ
تؤجيه ألسشÓح لغ Òوجهته ‘ ،وقت يؤأجه فيه
أŸقدسشيؤن وسشكان أرأضشي ﬂ 48ططا أمريكيا
صشهيؤنيا لتصشفية ألقضشية ألفلسشطينية ،معتÈأ أن
ما يحدث أليؤم أنتفاضشة فلسشطينية مباركة سشتكÈ
“اماً ككرة ألثلج فتدحرج كل ما حؤلها.
من جهته ،ششدد رئيسس حركة أإلصشÓح ألؤطني
في ‹Óغؤيني على عدم إأغفال عنصشر غاية ‘
أألهمية ،وهؤ أن ألقضشية ألفلسشطينية هي أŸؤضشؤع
أŸركزي ،وإأن تدحرج ‘ أجندة بعضس ألسشياسشي،Ú
إأل أن -ه -ا ت-ب-ق-ى أل-ع-م-ق أ◊ق-ي-ق-ي ،ع-م-ق ألن-ت-م-اء،
مؤؤكدأ أن ألقضشية تعا Êمن ألعدو ،لكنها تلقت
ضشربات ‡ن أصشطفؤأ حؤلها وأنكششفؤأ مؤؤخرأً

»æWh

اأ’حد  23جويلية  2017م
الموافق لـ  29ششوال  1438هـ

خلل احتفالية عيد الشسرطة

ترقي ـ ـة  10٢شسرطـ ـ ـي إا ¤رتـ ـ ـب أاعل ـ ـ ـى بتيبـ ـ ـازة
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وا‹ وهران يعلن عن حمل ـ ـة تنظيـ ـف واسسع ـ ـة

اأع -ل -ن وا‹ وه -ران شس-ري-ف-ي م-ول-ود
ع-ن ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف واسس-ع-ة ب-دءا م-ن
اأمسش السسبت  22ع Èالطريق الوطني
رق- -م  4ال - -راب- -ط بﬁ Úور ال- -دوران
ال- -ب- -اه- -ي- -ة اإ ¤غ- -اي- -ة م- -ط- -ار وه -ران
ال-دو‹ اح-م-د ب-ن ب-ل-ة ،ل-ت-وسس-ع ’ح-قا
ل- -تشس- -م- -ل ع- -دي- -د اÙاور ال- -ط- -رق -ي -ة
وال -ت -ج -م -ع -ات السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف
ت- -واج- -د ن- -ق- -اط سس -وداء ف -ي -م -ا ي -خصش
نظافة اÙيط.

وهران :براهمية مسسعودة

ج -أء ذلك خ-لل ا’ج-ت-م-أع ال-ت-نسش-ي-ق-ي،
اأول اأمسش ال -خ -م -يسش ،ب -حضش -ور م -دي-رة
ال -ب -ي -ئ -ة ،م -دي -رة ا’أشش -غ -أل ال -ع -م-وم-ي-ة
وم-دي-ري م-وؤسشسشأت – ORAN VERT
،ORAN PROPRETE – ERMESO
خصشصش لشش -رح ك-ي-ف-ي-أت سش-ي-ر وع-م-ل

ه - -ذه ال - -م - -وؤسشسش - -أت ،وع - -رضش ع - -ن
الموارد المأدية والبششرية لكل جهة،
وذلك قصش -د ال -ت -ك -ف-ل ا’أم-ث-ل ب-م-ل-ف
نظأفة وتزيين المحيط ،سشواء على
مسش- -ت- -وى م- -ج- -م- -ع وه- -ران اأو ع- -ل- -ى
مسشتوى مختلف بلديأت الو’ية.
والي الو’ية اأعطى تعليمأته خلل
هذا ا’جتمأع الذي يندرج في اإطأر
متأبعته ’نششغأ’ت المواطنين ،سشيمأ
ت -لك ال -ت -ي ت -خصش ن -ظ -أف-ة وت-ط-ه-ي-ر
المحيط ،وبألخصشوصش خلل موسشم
ا’صشطيأف ،من اأجل تحديد النقأط
السش -وداء ال -ت -ي ظ -لت تشش -وه ال-م-ن-ظ-ر
ال- -ج -م -أل -ي ل -م -دي -ن -ة وه -ران ووضش -ع
ب-رن-أم-ج ع-م-ل وال-ت-حضش-ي-ر ل-ع-م-ل-ي-أت
تنظيف واسشعة سشتحدد وفقأ لبرنأمج
سش- -يضش- -ب- -ط ’ح- -ق- -أ ب- -مشش- -أرك- -ة ك- -ل
المصشألح المعنية.

بعد اعÎاضش السسكان ومطالبتهم Ãسساحة خضسراء

اسستفاد  102شسرطي من ﬂتلف الرتب ،أامسش ،بتيبازة من ترقية ‘ احتفالية حضسرها وا‹ الو’ية وشسخصسيات أامنية .شسملت
تكرÁات نوعية للشسرطي ÚاÙال Úعلى التقاعد وأاحسسن الشسرطي Úالذين أادوا واجبهم بجدية واتقان ،إاضسافة ا ¤الذين
تعّرضسوا ◊وادث مؤوŸة أاثناء أاداء واجبهم« .الشسعب» عاشست ا◊دث بع ÚاŸكان وتنقل أادق التفاصسيل.

تيبازة :عÓء ملزي

ف -ي ه -ذا ا’ط -أر ،ت -م ت -رق-ي-ة رئ-يسش أام-ن
دائرة القليعة زابر عبد الوهأب من عميد
ششرطة الى عميد أاول للششرطة ورئيسش
اأ’م-ن ال-حضش-ري ب-أل-ح-ط-أط-ب-ة قسش-ي-م-أت
سشليمأن من محأفظ ششرطة الى عميد
شش -رط -ة .ك -م -أ شش -م-لت ال-ت-رق-ي-ة أايضش-أ 11
م -لزم -أ أاول ارت -ق-وا ال-ى درج-ة م-ح-أف-ظ
شش- -رط- -ة وم- -ف -تشش -ة رئ -يسش -ي -ة ال -ى درج -ة
محأفظ ششرطة و 6مفتششين الى درجة
م -ف -تشش -ي -ن رئ-يسش-ي-ي-ن و 16ح- -أف- -ظ أاول
للششرطة الى درجة مفتششين و 45حأفـظأ
للششرطة الى درجة حأفظ أاول للششرطة،
اضشأفة الى  21عونأ للششرطة الى درجة
حأفظ للششرطة.

امتدت التكريمأت الى  3متقأعدين من
السش-لك اك-تسش-ب-وا ه-ذه الصش-ف-ة ف-ي ال-ف-ت-رة
اأ’خيرة وإابن رئيسش للششرطة القضشأئية،
أ’من الو’ية سشأبقأ الذي سشقط بميدان
الشش -رف سش-ن-ة  1993ب-قسش-نطينة وششرطي
آاخر أاحيل على التقأعد ا’جبأري بفعل
العجز الذي لحق به أاثنأء تأأدية مهأمه.
سشأهمت المنظمة الوطنية للحفأظ على
الذاكرة وتبليغ رسشألة الششهداء بتكريم 3
ششرطيين مجأهدين متقأعدين في بأدرة
تهدف الى ربط الششرطة بمأ قّدمه أابطأل
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة وإاب-راز نضش-أل ه-ؤو’ء
ل -ل -ج -ي -ل الصش -أع -د .ك -م -أ ام -تّ-دت ق-أئ-م-ة
التكريم أايضشأ الى جملة من الريأضشيين
ال-م-ن-تسش-ب-ي-ن أ’م-ن ال-و’ي-ة وال-ذين حققوا
خلل الموسشم المنقضشي نجأحأت بأهرة

كألششرطية المتأألقة على الصشعيد الدولي
والحأصشلة على كأأسش الجزائر في الرمأية
بألمسشدسش وصشأحبة المرتبة اأ’ولى في
ريأضشة الكأراتي دو في البطولة الوطنية
وأاصشغر ريأضشي بفريق الجمعية الريأضشية
أ’من الو’ية في ريأضشة الكونغ فو ووششو.
ان -ت-هت ا’ح-ت-ف-أل-ي-ة ب-ت-ك-ري-م  15ششرطيأ
قّدموا وجهأ مششرفأ لمهنتهم النبيلة على
مسشتوى مقرات عملهم.
ت -ج -در ا’شش-أرة ال-ى أاّن ا’ح-ت-ف-أل-ي-ة ال-ت-ي
أاق-ي-مت ب-أل-م-ك-ت-ب-ة ال-حضش-ري-ة ل-ل-م-ط-أل-ع-ة
العمومية بألو’ية تخللتهأ قراءة قصشيدة
شش -ع -ري -ة ب-ع-ن-وان« :حّ-ي ال-ل-واء» ل-م-ؤول-ف-ه-أ
ا’مأم محمد تيكروششين من مسشجد نور
ا’سشلم بعأصشمة الو’ية.

الشسرطة تواصسل جهود مكافحة ا÷رÁة

حملـ ـ ـة ضسـ ـ ـد مّروجـ ـ ـي ا ıـ ـدرات واŸشسـروبـ ـ ـات الكحوليـ ـ ـة

الشس- -عب /أاوق- -فت مصس- -ال- -ح أام- -ن
سس -ك -ي -ك-دة ‘  3قضس -اي-ا 05 ،أاشسخاصش
مشس -ت -ب -ه ف -ي-ه-م  03م-ن-ه-م مسس-ب-وقون
قضس- -ائ- -ي- -ا ،أاي- -ن ” ح- -ج- -ز ك -م -ي -ة م -ن
اıدرات ق- - - - - -درت بـ  92غ -رام-ا و82
قرصسا من اŸؤوثرات العقلية إا ¤جانب
 70ق -ارورة مشس -روب -ات ك -ح-ول-ي-ة م-ن
’ح-ج-ام ،أاسس-ل-ح-ة
ﬂت -ل -ف ا’ن -واع وا أ
ب-يضساء و 207ال-ف دي-ن-ار م-ن عائدات
هذه السسموم.

جرى هذا في إاطأر مكأفحة الجريمة بكل
أاششكألهأ وتبعأ للمخطط العمليأتي المسشطر
لمن الوطني لمكأفحة
من المديرية العأمة ل أ
ا’تجأر غير الششرعي بألمخدرات والمؤوثرات
العقلية والمششروبأت الكحولية.
القضشية ا’ولى ،تمت بعد ورود معلومأت إالى
قوات ششرطة مفأدهأ قيأم أاحد ا’ششخأصش
ب- -ب- -ي- -ع وت- -روي- -ج ال -م -خ -درات وال -مشش -روب -أت
الكحولية بأسشتعمأل مركبته الخأصشة بششوارع
وأاح -ي-أء م-دي-ن-ة ال-ق-ل ،وع-ل-ي-ه ت-م وضش-ع خ-ط-ة
محكمة أاين تمكنت ذات المصشألح من توقيفه
وت-ح-وي-ل-ه وم-رك-ب-ت-ه إال-ى ال-مصش-لحة ’سشتكمأل
اإ’جراءات القأنونية.
بإأخضشأع المركبة لعملية التفتيشش الدقيق عثر
ب -داخ -ل -ه -أ ع -ل -ى أاك -ث -ر م -ن  70ق -أرورة م -ن
ال-مشش-روب-أت ال-ك-ح-ول-ي-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف ا’ن-واع
وا’حجأم بدون رخصشة و 18قرصشأ مهلوسشأ
بأإ’ضشأفة إالى سشلح أابيضش من الحجم الكبير
كمأ تم العثور على مبلغ مألي معتبر يقدر
بحوالي  200الف دينأر من عأئدات الترويج.

حجز  1010وحدة من
اŸشسروبات الكحولية

لم-ن
م -ن ج -ه -ة اخ -رى أاسش -ف -رت ع -م -ل -ي-أت ل -أ
الوطني بكل من معسشكر ،ورقلة والبيضش من

حجز كمية معتبرة من المششروبأت الكحولية
ق- - -درت بـ  1010وح -دة م-ن م-خ-ت-ل-ف اأ’ن-واع
واأ’حجأم ،كأنت موجهة للبيع بطريقة غير
قأنونية ،مع توقيف  03أاششخأصش مششتبه فيهم
تتراوح أاعمأرهم مأ بين العقد الثألث والرابع.
ع-ل-ى اث-ر مصش-أل-ح ال-ف-رق-ة ال-م-ت-ن-ق-ل-ة للششرطة
القضشأئية أ’من معسشكر على مسشتوى دائرة
ال -م -ح-م-دي-ة م-ع-ل-وم-أت ت-ف-ي-د ب-وج-ود م-رك-ب-ة
م-ح-م-ل-ة ب-ك-م-ي-ة م-ن ال-مشش-روب-أت ال-ك-ح-ول-ي-ة،
نصشب كمين محكم على مداخل المدينة تم
من خلله حجز الكمية المقدرة بـ  612وحدة
مختلفة اأ’نواع واأ’حجأم ،مع توقيف المششتبه
فيه.
أامأ مجريأت العملية الثأنية ،تعود تفأصشيلهأ
لورود معلومأت إالى مصشألح الششرطة لورقلة

م- -ف -أده -أ ق -ي -أم شش -خصش ع -ل -ى مسش -ت -وى ذات
المدينة ببيع المششروبأت الكحولية بمختلف
أان- -واع- -ه- -أ ،أاي- -ن م- -ك- -ن اإ’سش- -ت -غ -لل ال -ج -ي -د
ل- -ل- -م- -ع- -ل- -وم- -أت م- -ن ح -ج -ز 173وح - -دة م - -ن
ال-مشش-روب-أت ال-ك-ح-ول-ي-ة ك-أنت م-وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع
والترويج بدون رخصشة.
أامأ أاحداث العملية الثألثة ،عألجتهأ مصشألح
أامن و’ية البيضش تعود للجأنب اإ’سشتعلمأتي
الجيد ،الذي مكن من توقيف المششتبه فيه
ال -ذي ك -أن ي -ق -ود شش -أح-ن-ة م-ع-ب-أأة ب-ك-م-ي-ة م-ن
المششروبأت الكحولية والمقدرة بـ  225وحدة
من مختلفة اأ’نواع وا’حجأم .بعد إاسشتكمأل
ال -ت -ح -ق -ي -ق -أت وإاع-داد م-ل-ف-أت ج-زائ-ي-ة ضش-د
ال-مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ت-م ت-ق-دي-م-ه-م أام-أم ال-ج-ه-أت
القضشأئية المختصشة.

توقي ـ ـ ـ ـف أاشسغ ـ ـ ـ ـال إا‚ـ ـ ـ ـ ـاز برنامـ ـ ـ ـ ـج
سسكن ـ ـ ـ ـي ترقـ ـ ـ ـوي بسسيـ ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـ ـاسص

كشس -ف رئ -يسش اÛلسش الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي
لسسيدي بلعباسش بالنيابة رقيق منور أان قرار
’شس -غ -ال إا‚از ب -رن -ام -ج
ال- -ت- -وق -ي -ف اŸؤوقت أ
سس -ك-ن-ي ت-رق-وي ب-ح-ي سس-ي-دي ا÷ي-ل‹ ج-اء
ب -ن-اًء ع-ل-ى ط-ل-ب-ات السس-ك-ان ال-ذي-ن أاك-دوا أان
’رضسية اıصسصسة لبناء هذا اŸشسروع هي
ا أ
’نشساء مسساحات خضسراء
’صسل موجهة إ
‘ا أ
تكون متنفسسا وحيدا ◊يهم.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أاضشأف منور أان توقيف اأ’ششغأل هو قرار
مؤوقت إالى حين النظر في القضشية ،بعد
عقد اجتمأع على مسشتوى الو’ية بحضشور
المقأولين وممثلي السشكأن وكذا مصشألح
البلدية وبعد فتح تحقيق من قبل اللجنة
ال -م -خصشصش -ة ال -ت-ي ت-م ت-ع-ي-ي-ن-ه-أ م-ن ق-ب-ل
المسشؤوول اأ’ول عن الو’ية.
ح -ي -ث -ي -أت ال -قضش -ي -ة ت -ع -ود إال -ى اأ’سش -ب-وع

ال -م -نصش -رم ب -ع -د إاح -ت -ج -أج سش-ك-أن ال-ح-ي
المحأذي لثأنوية حسشن الحسشني بسشدي
ال-ج-ي-لل-ي وم-ع-أرضش-ت-ه-م إ’نطلق أاششغأل
تششييد مششأريع سشكنية بألقطعة اأ’رضشية
المحأذية لسشكنأتهم بحجة أانهأ مخصشصشة
اأصش -ل إ’ن -ج -أز مسش -أح-أت خضش-راء ت-أب-ع-ة
لحيهم تكون المتنفسش الوحيد أ’بنأئهم.
من جهتهم وبعد محأو’ت حثيثة مع
السشكأن وجه المقأولون رسشألة إاسشتنجأد
اإل- -ى ال- -مسش- -ؤوول ا’أول ع- -ن ال -و’ي -ة ،أاي -ن
ط-أل-ب-وه ب-أل-ت-دخ-ل ل-ت-م-ك-ينهم من مبأششرة
اأششغألهم بأعتبأر اأن وضشعيأتهم قأنونية،
بدليل حصشولهم على المششأريع وإاجرائهم
لمختلف الدراسشأت التقنية وغيرهأ وأان
م -ث -ل ه -ذه ال -تصش -رف-أت ال-لمسش-ؤوول-ة م-ن
شش -أأن-ه-أ ع-رق-ل-ة مسش-أر اإ’ن-ج-أز وال-ت-ن-م-ي-ة
المحلية عمومأ.

خلل احتفالية جرت بتيارت

الشسرطة ا÷وارية عنصسر ا’سستقرار واأ’من

اŸفتشش ا÷هوي بقسسنطينة مدشسنا مقرات أامنية

مسستشسفى خاصص باŸنتسسب Úللشسرطة قيد ا’‚از
أاشس -رف اŸف -تشش ا÷ه -وي لشس-رط-ة الشس-رق
مراقب الشسرطة مصسطفى بن عيني ،أامسش،
لمن الوطني
على تدشس Úمقرات جديدة ل أ
بكل من ا◊امة بوزيان واŸدينة ا÷ديدة
ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي ،بالوحدت Úا÷واريت 15 Úو
 18و م -ق -ر ل-ف-رق-ة ال-ب-حث و ال-ت-دخ-ل وآاخ-ر
للفرقة اŸتنقلة للشسرطة القضسائية.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

تأأتي عملية التدششين في إاطأر ا’حتفأل
بألذكرى الـ  55لعيد الششرطة حيث صشرح
ال -م -ف -تشش ال -ج -ه -وي أان ال -ت -ط-ور ال-ح-أصش-ل
بألسشلك اأ’مني جأء نتأج السشيأسشة الرششيدة
وال -م -ن-ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف ال-م-دي-ري-ة ال-ع-أم-ة
لمن الوطني ،مششددا على جدية التغطية
ل أ
اأ’منية للمدينة الجديدة علي منجلي التي
تعرف نموا ديموغرافيأ ضشخمأ مفيدا بأأنه
يتم حأليأ إانجأز  7هيأكل أامنية تقدر نسشبة
اأ’ششغأل لحد اآ’ن بـ  80بألمأئة فضشل عن

ع-م-ل  9م-ق-رات أام-ن-ي-ة حضش-ري-ة ب-ألمدينة
والتي ’ تزال بحسشبه تعرف عمليأت ترحيل
وهو مأ يجعل التغطية اأ’منية ضشرورة ’بد
منهأ .كششف بن عيني عن إاطلق مششروع
مسش -تشش -ف -ى خ -أصش ب -أل -م -ن -تسش -ب -ي -ن لسش-لك
الششرطة للتكفل بأ’عوان وا’طأرات.
من جهته ،تحدث عبد الكريم وابري رئيسش
أامن قسشنطينة عن نسشبة التغطية اأ’منية
التي بلغت  90بألمأئة مششيرا على ضشرورة
إاششراك المواطن في مسشأألة اأ’من لكونهم
ششركأء أاسشأسشيين لسشلك الششرطة الذي يعد
«أاداة» ف-أع-ل-ة ب-مشش-أرك-ة ال-م-واط-ن-ي-ن .ذك-ر
بألجهود المبذولة محليأ من أاجل ضشمأن
أامن المواطن وممتلكأته موضشحأ أانه في
إاط- -أر ال- -ع- -م -ل ال -ج -واري ف -ت -ح أام -ن و’ي -ة
قسش -ن-ط-ي-ن-ة صش-ف-ح-ة ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصش-ل
ا’جتمأعي.

تيارت :عمار عمارة

أاح- -يت ،أامسش ،شش- -رط- -ة ت -ي -أرت ع -ي -ده -أ
الوطني  55بحضشور السشلطأت العسشكرية
وال-م-دن-ي-ة وب-حضش-ور م-ت-ق-أع-دي الشش-رطة
وال -م-ج-م-ت-ع ال-م-دن-ي وضش-ح-أي-أ ا’ره-أب.
خ- -لل ا’ح- -ت -ف -أل -ي -ة ،ق -رأا م -دي -ر ا’م -ن
الو’ئي برني رسشألة اللواء هأمل ،الرئيسش
المدير العأم للمن الوطني والتي اششأد
فيهأ بألششرطة الجزائرية التي اسشتطأعت
ان تتربع على رئأسشة منظمأت ششرطية
دولية ،منهأ ا’فريبول وذلك جراء التطور
الذي عرفته ودورهأ في ا’سشتقرار.
عن العمل الجواري قأل برني ان الششرطة
بتيأرت اسشتطأعت ان ترافق المواطن من
خلل السشهر على راحته والمحأفظة على
ممتلكأته حيث تم تسشجيل تراجعأ واضشحأ
ف- -ي قضش- -أي -أ ا’ج -رام وا’ع -ت -داءات م -ن
خ -لل ا’حصش -أئ -ي -أت ال -مسش -ج-ل-ة .ح-ف-ل

التكريم ششمل ترقية  50رجل امن بين
ح -أف -ظ شش -رط -ة وم -لزم وع -ون وم-ف-تشش
تمت ترقيتهم الى رتب أاعلى تششريفأ لمأ
ق -دم -وه م -ن خ-دم-ة ف-ي ال-م-ج-أل ا’م-ن-ي
والمحأفظ على ا’من العأم.
عملية التكريم ششملت ايضشأ تقديم هدايأ
ل -م-م-ث-ل-ي ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي والصش-ح-أف-ة
وضشحأيأ ا’رهأب والششركأء ا’جتمأعيين
للمن الوطني وتكريم ابنأء رجأل ا’من
المتفوقين في ششهأدتي التعليم ا’بتدائي
والمتوسشط.
الحفل ششمل معرضشأ للصشور ،احتضشنته دار
ال -ث -ق-أف-ة ع-ل-ي م-ع-أشش-ي وال-ت-ي اح-تضش-نت
ال - -ح - -ف - -ل وشش - -م - -ل ال - -م - -ع - -رضش صش - -ورا
واحصش -أئ -ي -أت ل-نشش-أط-أت ا’م-ن ال-وط-ن-ي
ب -و’ي -ة ت -ي -أرت واحصش -أئ-ي-أت ع-ن ال-ع-م-ل
الجواري الذي قأمت به مصشألح ا’من
ك-م-راف-ق-ة ال-ط-ل-ب-ة ال-م-م-تحنين والحضشور
بألمسشأبح وملعب الريأضشأت المختلفة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فوكة مدينة  ١٠٠ينبوع يطالها الإسسمنت
ق -ل -ي -ل -ون م -ن سس-ك-ان-ه-ا م-ن
ي -درك أصس -ل تسس -م -ي -ت -ه -ا وي-ع-ل-م م-اذأ
لمثال ألشسعبية
تعنيه كلمة «فوكة» ولكن أ أ
ألتي تتحّدث عن هذه أŸدينة أ÷ميلة ل تزأل
للسس-ن لسس-ي-م-ا م-ن ط-رف أل-وأف-دي-ن
ت -ت -دأول -ه-ا أ أ
إأليها من ألناحية ألغربية للولية ،وهي تؤوّكد
لم -ر ل -ه ع Ó-ق-ة وط-ي-دة ب-ت-وأج-د أŸي-اه
نأ أ
أ ّ
لرضض
أ÷وفية غ Òبعيدأ عن سسطح أ أ
وعلى نطاق وأسسع.

تيبازة :عÓء ملزي
يششاع عن مدينة فوكة أّنها كانت ‰وذجا
متمّيزأ ’نتششار ألينابيع وألعيون ألتي تنبعث
م -ن -ه -ا م -ي -اه ع -ذب -ة ل -ذة ل-لشش-ارب Úإأ ¤درج-ة
أرت -ب-اط تسش-م-ي-ت-ه-ا Ãصش-ط-ل-ح «ف-وق-ة» وأل-ذي
تطور فيما بعد إأ ¤فوكة أ’سشباب لها عÓقة
بتدأعيات أ’سشتعمار ألفرنسشي للمدينة بحيث
كان يششاع قدÁا بأاّن سشكان أŸنطقة كانوأ
ي-ق-ت-ن-ون م-ي-اه ألشش-رب م-ن أل-ي-ن-اب-ي-ع أŸنتششرة
ﬁليا أو عن طريق حفر آأبار صشغÒة Œلب
منها أŸياه عن طريق أليد مباششرة‡ ،ا يؤوّكد
فرضشية وجود أŸياه ‘ مسشتويات علوية أو
فوقية من أأ’رضض ،ومن ذلك برزت عّدة عيون
’ تزأل بعضشها قائمة إأ ¤أآ’ن كع Úأ◊جر
وع Úسشيدي ﬁمد وع Úمرقب وع Úمروشض
وعيون أخرى ’ تزأل أطÓلها تتحّدث عنها
بالرغم من بطشض أإ’نسشان وطغيان ألطبيعة
كع Úألسشبع بوسشط أŸدينة وع Úألسشبايسض
ب -ال -ق -رب م -ن م -ق -ر أل-دأئ-رة وع’ Úل-ة ع-ودة
بالقرب من أŸقÈة ،وهي ألع Úألتي كانت
تششتهر بقدسشية مياهها Ãعية ينابيع أخرى
ك-ان سش-ك-ان م-دي-ن-ة أل-ق-ل-ي-ع-ة أÛاورة يقتنون
منها لرشض بيوتهم تÈكا بها ،بحسشب ما
تؤوّكده بعضض ألروأيات ﬁليا ،وتششÒ
عّ- -دة روأي- -ات ت- -ت- -دأول- -ه -ا ألسش -ن -ة
أŸه- -ت -م Úب -ت -اري -خ أل -ب -ل -دة إأ¤
تسش -ج -ي -ل أك Ìم -ن  100ينبوع
ل -ل -م-ي-اه ،خÓ-ل فÎة م-ا ق-ب-ل
نشش -أاة أŸدي -ن -ة ق -ب -ي-ل غ-ارة
أ’سش -ت -ع -م -ار ع -ل -ي -ه -ا ع-ن-د
أحتÓله للجزأئر مباششرة.

منابـع أأعطتها أ’خضضرأر علـى
مدأر ألسضنـ Úمهّددة با’ندثار
سشاعة ‘ أليوم ،إأ’ أنّ ذلك Á ⁄نع سشكان
ف -وك -ة وم -ا ج -اوره -ا م -ن ألّÎدد ع -ل -ى ع -ي-ون
أŸن -ط -ق -ة ÷لب أŸي -اه أو أسش -ت -غ Ó-ل-ه-ا ب-عÚ
أŸكان

ألسشقي بالنسشبة لفÓحي أŸنطقة ،فيما تسشيل
م-ي-اه ع Úم-روشض ب-ف-وك-ة أل-ب-ح-ري-ة ‘ أل-ب-ح-ر
مباششرة و ⁄يتمكن أحد من أسشتغÓل مياهها
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤وج -ود ب -دأئ-ل أخ-رى م-ط-روح-ة
ﬁليا.
إأ’ أّن ألعيون أو ألينابيع ليسشت هي وحدها
أل -ت -ي –ت -ف -ظ ل -ن -فسش-ه-ا ب-ا◊ديث ع-ن نشش-أاة
وتطور مدينة فوكة ،فاآ’بار ألعميقة نسشبيا
” حفرها خÓل فÎة أ’سشتعمار
وألتي ّ
على أمتدأد ألطريق ألو’ئي رقم 126
باŒاه مدينة ألدوأودة وكذأ بطريق
ألقليعة ’ تزأل قائمة إأ ¤أآ’ن و’
تزأل

اّŸياه –ول فوكة إا‚ ¤مة الصسباح

معظم العيون اندثرت
واختفت عن األنظار
غ Òأنّ ق- -دسش- -ي- -ة أل- -ع -ي -ون
وأل-ي-ن-اب-ي-ع ل-دى أآ’ب-اء وأأ’جدأد
Óجيال أŸتعاقبة من
 ⁄تششفع ل أ
أ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه-ا وت-رم-ي-م-ه-ا خ-دم-ة
ل- -ل- -ت- -ق- -ال- -ي- -د وح -ف -اظ -ا ع -ل -ى أŸوروث
أ’جتماعي وألتاريخي للمنطقة بحيث زحف
أ’سشمنت ألذي ’ يرحم على معظم ألعيون
ألتي أختفت عن أأ’نظار بفعل بطشض أإ’نسشان
وطغيان ألطبيعة و ⁄تعد أآ’ن تتحّدث عن
ت -اري -خ أŸدي -ن -ة ع -ل -ى أإ’طÓ-ق ،ب-ح-يث ّ“ت
إأحاطة معظم ألعيون وألينابيع بأاسشوأر خاصشة
” طمسض آأثار بعضض منها و’ يزأل إأ’
‘ حّ Ú
ألعدد ألقليل منها ششاهدأ على تاريخ فوكة
أŸليء باŸياه ألعذبة وتأاتي ‘ مقدمة ألعيون
أŸندثرة ع Úألسشبع ألوأقعة بوسشط أŸدينة
وألتي جّفت عن آأخرها بفعل طغيان أ’سشمنت
أŸسشلح من حوأليها وتخلي ﬂتلف أأ’جيال
ع -ن -ه -ا ع Èأل -زم -ن ،إأ’ أّن-ه-ا ’ ت-زأل –ت-ف-ظ
بتسشميتها لذأت أŸوقع ألذي يحتضشن حاليا
سشكنات خاصشة ومرأفق عمومية ،كما إأختفت
ع ’ Úعودة بضشريح ألو‹ ألصشالح سشيدي عبد
أل -ق -ادر ع -ن أأ’ن -ظ -ار ب-ف-ع-ل ت-رأك-م أأ’ح-دأث
وألسش -ن ،Úوه -ي أل -ع Úأل -ت-ي أرت-ب-طت ب-نضش-ال
وت -اري -خ أل -و‹ ألصش -ال-ح سش-ي-دي ع-ل-ي أم-ب-ارك
ألذي أّتخذ من ألقليعة مقرأ له.

عيون تسستقطب الفضسولي Úوتعّج
بالسسيارات اŸعروضسة للغسسيل
رغم تطور ششبكات توزيع أŸياه وأسشتفادة
أŸنطقة حاليا من مياه ألششرب على مدأر 24

كلمة « »faux campألتي تعني ذلك
و–ولت إأ ¤ف -وك -ة ف -ي -م -ا ب -ع -د ب -ح-يث ك-انت
ف-رنسش-ا ت-ل-ق-ي بضش-ب-اط-ه-ا أıالف Úلتعليمات
ق -ي -ادأت-ه-م ب-ذأت أّıي-م ف-ي-م-ا تشش Òروأي-ات
أخرى إأ ¤كون أّıيم ألذي أنششئ باŸدينة
كان يسشتقطب ألششخصشيات ألفرنسشية ألرفيعة
أŸسشتوى لغرضض قضشاء بعضض فÎأت ألرأحة
و’ تزأل إأحدى زأويا أّıيم قائمة إأ ¤حّد
أآ’ن و ⁄يتم هدمها بالنظر إأ ¤دفاع ألعديد
من ﬁبي أŸدينة عنها ،وب Úهذه ألروأية
وتلك تبقى مدينة فوكة تزخر بزخم كب Òمن
أل-روأي-ات وأل-قصش-اصش-ات أل-ت-ي ت-رف-ع م-ن شش-أان
ت-اري-خ-ه-ا أل-ذي صش-ن-ع-ت-ه أل-ط-ب-ي-ع-ة وأت-ى ع-ليه
بطشض أإ’نسشان.

أ’غرأضض
ﬂت-ل-ف-ة ،ح-يث ت-أات-ي ‘ م-ق-دم-ة
ه - -ذه أأ’غ- -رأضض ع- -م- -ل- -ي- -ة غسش- -ل
ألسش -ي-ارأت ،ك-م-ا ه-و ألشش-أان ب-ال-نسش-ب-ة
ل- -ع Úب- -ن ع- -زوز أل- -وأق- -ع- -ة ب Úف- -وك -ة
وألدوأودة وألقليعة وألتي –ولت ‘ ألفÎة
أأ’خÒة إأ ¤مقصشد لعششرأت ألسشيارأت يوميا
ل-غ-رضض ت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا وي-زدأد ه-ذأ أل-ع-دد ،خÓ-ل
يومي ألعطلة أأ’سشبوعية بحيث تصشبح ألطريق
أÙاذي -ة ل -ل-ع Úصش-ع-ب-ة أŸرور ب-ف-ع-ل ك-ث-اف-ة
ألسش- -ي -ارأت أŸت -وق -ف -ة ه -ن -اك وك -ذلك أأ’م -ر
بالنسشبة لع Úسشيدي أﬁمد ألتي ’ تزأل “د
أŸياه على مدأر أيام ألسشنة وكانت تششّكل إأ¤
وقت ق- -ريب مصش- -درأ ل- -ل- -ت -زود Ãي -اه ألشش -رب
ل -ل -ع -دي -د م -ن سش -ك -ان أŸن -ط -ق-ة ق-ب-ل أن ي-ت-م
تزويدهم بششبكة مياه ألششرب أ◊ديثة لتتحول
ألع ،ÚخÓل ألسشنوأت أأ’خÒة إأ ¤مصشدرهام
للمياه بالنسشبة لفÓحي أŸناطق أÛاورة و’
يختلف أأ’مر كثÒأ عن ع Úمرّقب أÛاورة،
إأ’ أّن -ه-ا ت-ع-ت Èأقّ-ل شش-أان-ا م-ق-ارن-ة بسش-اب-ق-ت-ه-ا
ولكّنها ’ تزأل ششاهدة على ألتاريخ ألذي رأفق
نششأاة وتطّور مدينة فوكة ،وغ Òبعيد عن هذه
أأ’ع ÚألثÓثة تقبع ع Úألغابة بجوأر حي سشي
أﬁمد بوقرة وألتي ’ تزأل تزود ألعديد من
ألسش -ك -ان ب -اŸي-اه وت-ع-ت Èمصش-درأ ه-ام-ا Ÿي-اه

توّفر
أل -ق -در أل -ك -ب Òم -ن
مياه ألسشقي للمزأرع أÛاورة باعتبارها تقع
ع -ل -ى ﬁور غ -ن -ي ب-اŸي-اه ،ك-انت ك-ذلك م-ن-ذ
ألقدم و’ تزأل على هذه أ◊ال بششهادة ألذين
عايششوأ أأ’حدأث منذ فÎة أ’سشتعمار.

اıيم اŸزّيف رواية أاخرى تدّعم تاريخ فوكة العريق
يجمع ألعديد من أŸهتم Úبتاريخ مدينة
ف-وك-ة ك-ت-وف-ي-ق ب-وف-ري-وة وأسش-م-اع-ي-ل م-عشش-وق
وغÒهم على أّن أŸدينة  ⁄تكن مفتوحة أمام
ي ك-ان خÓ-ل أل-فÎة أ’سش-ت-ع-م-اري-ة و’سش-ي-م-ا
أّ
خÓل عقود من ألزمن تلت فÎة أ’حتÓل
ألفرنسشي للجزأئر بحيث تشش Òبعضض ألروأيات
إأ ¤إأنششاء سشجن كب ÒباŸدينة على ششاكلة
ّﬂيم وقيل عنه بأاّنه ّﬂيم مزّيف ومنه جاءت

من أهم ألروأيات ألتي ’ تزأل
تتدأولها ألسشنة أŸهتم Úبتاريخ
فوكة كونها كانت تدعى «‚مة
ألصشباح» ،خÓل فÎة ما قبل
أ’ن- -ت- -دأب أل- -ع -ث -م -ا Êع -ل -ى
أ÷زأئر وهي ألتسشمية ألتي
أطلقها عليها سشكان مدينة
بوأسشماعيل أÛاورة ،بحيث
ت - -ت - -ح - -ول أشش - -ع - -ة ألشش - -مسض
أŸوجهة Ÿياه منطقة فوكة
أل -ف -وق -ي -ة أإ‚ ¤م-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
خÓل ألفÎة ألصشباحية ’سشيما
وأّن منطقة فوكة تقع ‘ أŒاه
ألقبلة بالنسشبة Ÿدينة بوأسشماعيل،
وهي ألتسشمية ألتي تÓششت وأختفت عن
أأ’ذهان مع مّر ألسشن Úخاصشة وأّن مدينة
منطقة فوكة  ⁄تكن حينها مأاهولة وكانت
ع -ب -ارة ع -ن ج -م -ل -ة م -ن أأ’رأضش -ي أل-فÓ-ح-ي-ة
أÿصش -ب -ة ،غ Òأّن ذلك ي -ؤوّك -د ل -ل-م-ؤورخ Úب-أاّن
أŸي- -اه ك- -انت ت- -ع- -ت ÈأŸي- -زة أأ’ك Ìأتسش- -اع -ا
وأنتششارأ بفوكة ،خÓل فÎأت زمنية خلت.

هؤولء أادرجوا مقتطفات من تاريخ فوكة Ãؤولفاتهم
كثÒون أولئك ألذين أدرجوأ مقتطفات من
تاريخ فوكة ‘ مؤولفاتهم غ Òأنهم  ⁄يكونوأ
ج -م -ي -ع -ه -م م -نصش -ف ،Úك -م -ا أّن أŸوضش -وع -ي-ة
وأ’حÎأفية غابت عن كتاباتهم نسشبيا بششهادة
غÒهم ،و‘ ذأت ألسشياق فقد أششار «جيل
كاميل» ‘ كتابه «أين إأختفت ورود فوكة؟» إأ¤
أّنه عاد لزيارة أŸدينة ‘ نهاية ألسشتينيات
لتفقد وأسشتذكار أŸنطقة فاجتمع ألناسض من
حوله بالقرب من مكتب ألÈيد قبل أن يتحول
إأ ¤أŸقÈة أŸسش- -ي- -ح- -ي- -ة ،أي -ن أشش Òل -ه ب -أاّن

ألورود ألتي أقتنيت خصشيصشا له جيء بها من
مدينة بوأسشماعيل باعتبار فوكة ’ –وز على
ذلك حينذأك ليخلصض أها‹ مدينة فوكة أإ¤
كون كّل ما كتبه هذأ أŸعّمر يعت ‘ Èأ◊قيقة
جل أسشمها
إأهانة لهم وŸدينتهم أك‡ ،Ìا سش ّ
على سشجÓت ألتاريخ ،غ Òأّن أأ’سشتاذ حكيم
صشا◊ي من مدينة ألقليعة أÛاورة أدرج ‘
ك -ت -اب -ه أŸنشش-ور ،خÓ-ل أل-ع-ام أŸنصش-رم عّ-دة
قضشايا هامة تؤوّرخ Ÿدينة فوكة ،منذ إأنششائها
‘  1842وأسشتقدأم  80أمرأة من مدينة تولون
سشنة  1846لغرضض تزويجها Ãعّمرين كانوأ قد
أل-ت-ح-ق-وأ ب-اŸن-ط-ق-ة ،م-ن-ذ فÎة ب-حيث حصشل
زوأج ج -م -اع -ي ح -ي -ن-ه-ا وتشش-ك-لت أŸدي-ن-ة ‘
أصشلها من  60عائلة كانت قد أقامت هناك
ب- -ع- -د أن ف ّ-رت  20أم -رأة ع -ائ -دة إأ ¤ت-ول-ون
أ’سش -ب-اب غ Òم-ع-روف-ة وأسش-ت-ف-ادت أل-ع-ائÓ-ت
أŸقيمة بفوكة من أحوأشض عديدة قّدمت لها
ه -دي -ة م -ن ألسش -ل-ط-ات أل-ف-رنسش-ي-ة ،ك-م-ا أشش-ار
أأ’سشتاذ صشا◊ي ‘ كتابه إأ ¤ألعثور على عّدة
قلل يعود تاريخها إأ ¤فÎأت زمنية قدÁة
” نقلها إأ ¤متحف تيبازة
Ãركز مدينة فوكة ّ
’حقا.
أششار ألكاتب أيضشا إأ ¤أسشÎأحة ألوأفدين
م-ن م-ن-ط-ق-ة م-ت-ي-ج-ة وأل-ق-ل-يعة لفوكة ألبحرية
لغرضض أقتناء مادة أŸلح Ãوقع ع Úألسشبع
وحدث ذأت يوم أن أقدم ألسشبع على أفÎأسض
أحد أŸقبل Úعلى أقتناء أŸاء من ألع Úومن
ح -ي -ن-ه-ا سش-م-يت ب-ه-ذه أل-تسش-م-ي-ة وف-ق-ا ل-ب-عضض
أأ’ق -اوي -ل أل-ت-ي ّ” ت-دأول-ه-ا ب-كÌة ب-اŸن-ط-ق-ة
وأسشتنادأ إأ ¤ششهادأت ألعديد من أŸهتمÚ
بتاريخ أŸنطقة كاŸرحوم سشليمان عنا Êمن
ألقليعة.
نقرأ تفاصشيل أك Ìعن نششأاة مدينة فوكة
بكتاب« :تاريخ فوكة» ألذي ألّفه ›موعة من
” نششره سشنة
ﬁبي هذه أŸدينة ألسشاحلية و ّ
Œ 2005سش- -ي- -دأ ل- -ف- -ك- -رة أŸرح -وم ﬁم -د
ف- -رسش- -اوي وه- -و ك -ت -اب ي -ح -وي أل -ع -دي -د م -ن
أأ’ح -دأث أل -ت -اري -خ -ي -ة وأل -قضش -اي -ا أıت-ل-ف
بششأانها بحيث إأجتهد أŸؤولفون ‘ ألبحث عن
ألوثائق ألرسشمية ألششاهدة على كتاباتهم ،بدءأ
Ãرسش -وم إأنشش -اء ب -ل -دي -ة ف -وك -ة وأن-ت-ه-اء ب-عّ-دة
أحدأث هامة حصشلت بعد أ’سشتقÓل بحيث
أّكد أحد مؤولفي ذأت ألكتاب أحمد ماجن على
أّن تسشمية فوكة كبلدية مسشتقلة حصشل سشنة
 1846بعدما كانت ملحقة ببلدية ألقليعة من
ذي قبل ،كما تتضشمن صشفحات ألكتاب فكرة
ه -ام -ة م -ف-اده-ا ك-ون م-زرع-ة ألشش-ي-خ ب-رأه-ي-م
بفوكة وألتي يقع بها ألسشوق ألبلدي حاليا كانت
ملحقة بحديقة ألتجارب با◊امة طيلة ألعهد
أ’سشتعماري وهي أŸزرعة ألتي كانت –وي
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أن -وأع أأ’شش -ج -ار ن -اه -يك ع -ن
أ◊يوأنات ألÈية أŸتنوعة.

من مراسسلينا

اأ’حد  ٢٣جويلية  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٩شسوال  1٤٣٨هـ

تلوث وأدي ألصصومام ‘ تفاقم

ميـ ـ ـاه الصس ـ ـ ـرف الصسحـ ـ ـي والنفايـ ـ ـ ـات اŸنزليـ ـ ـة
والسسوائـ ـ ـل الصسناعيـ ـ ـة تغم ـ ـر اŸك ـ ـان
’ودية ألتي –ّولت
بلغت نسصبة تلوث أÙيط أبعادأ خطÒة ومقلقة ‘ وأدي ألصصومام ،ألذي تتخّلله ألعديد من أ أ
Óسصف ⁄ ،ينج وأدي ألسصاحل ألذي يع Èأرأضصي ألعديد من
إأ ¤مصصبات حقيقية ÷مع مياه ألصصرف ألصصحي ،ول أ
ألبلديات ،من ألتزأيد أŸتنامي أŸلحوظ ‘ نسصبة ألتلوث.

ت -ل -وث م-ت-جسس-د ‘ ن-ف-اي-ات صس-ل-ب-ة
وسسائلة ،من اŸفروضس أان ’ يكون
ل -ه -ا أاي وج -ود ب -ذات اŸك -ان ،ح-يث
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان هذا اÛرى
اŸائي ’ يتسسم بخاصسية ا’سستمرار،
سسيما وأانه يعرف تراجعا وانخفاضسا
ح -ادا ‘ نسس -ب -ة اŸي -اه ب -ه كّ-ل-م-ا ح-ل
فصسل الصسيف ،و’ يسسÎجع حركته
إا’ مع حلول فصسل اÿريف ،حيث
ت -غ -م -ره السس -ي -ول ‘ ب-عضس اأ’ح-ي-ان،
ليشسهد ‘ فصسل الشستاء ّŒدد نشساطه
اŸتجسسد ‘ الفيضسانات.
و‘ هذا الصسدد ،يو‹ السسيد هانر
عمر ‡ثل عن السسكان ،لـ ““الشسعب““،
““ح -ال -ي -اÁ ،ن -ح وادي السس-اح-ل ال-ذي
ي- -ق -ط -ع ك -ل م -ن ب -ل -دي -ات ت -ازم -الت

ب ‘ وادي
وبوجليل وآايت رزين ويصس ّ
الصس-وم-ام ان-طÓ-ق-ا م-ن ب-ل-دي-ة أاق-ب-و،
منظرا أاقل ما Áكن قوله عنه أانه
مؤوسسف للغاية ،حيث أاصسبح ›رى
متعرجا Ÿياه الصسرف الصسحي ،قذرا
تشسمئز منه النفسس.
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤ت- -راك- -م ال- -ن -ف -اي -ات
اŸن-زل-ي-ة ،ت-تشس-ك-ل ه-ن-ا وه-ناك برك
م -ن اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ك-دل-ي-ل ع-ل-ى
حدة التلوث الذي أاصساب اŸنطقة،
وك -ي -ف ’ ي-ك-ون ك-ذلك وك-ل شس-ب-ك-ات
اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ال-ت-اب-عة للبلديات
ب ‘ ه- - - - - -ذا اÛرى
اÛاورة ،تصس ّ
اŸائي ّﬁولة إاياه إا› ¤مع ضسخم
للمياه القذرة.
ينبغي التذك Òأان كلما زحف البناء

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

ا◊ضس -ري ع-ل-ى ه-ذه ا÷ه-ة ال-واق-ع-ة
باŸنطقة الداخلية لوادي الصسومام،
كلما دفع هذا النهر ثمن نتائج هذا
ال -ت -وسس -ع ،وذلك بسس -بب ت -ل -ق-ي-ه م-ي-اه
صس-رف إاضس-اف-ي-ة ت-ن-فث ف-ي-ه عشس-رات
الهيكتولÎات ،إان  ⁄يكن اŸئات من
اŸي -اه اŸت-ع-ف-ن-ة ع-ل-ى ط-ول ال-ن-ه-ار،
هذا ،دون أان ننسسى اŸياه اŸسستعملة
ال - -ت- -ي ت- -ط- -ل- -ق- -ه- -ا ﬁط- -ات غسس- -ل
السسيارات ،ووحدات تربية الدواجن
وغÒها من الصسناعات الصسغÒة.
و‘ ن- -فسس السس- -ي -اق ،ت -ق -ول السس -ي -دة
عÓوة ،من قرية أافتيسس““ :أاتذكر كيف
ك -انت م -ي -اه وادي السس -اح -ل ق -ب -ل أان
تصس -ب -ح ضس -ح -ي -ة ال-ت-ل-وث ،ل-ق-د ك-انت
صسا◊ة للشسرب ،وكنا نسستعملها لري

بسصبب أنقطاع ألتيار ألكهربائي عن أŸضصخات

اÙاصسيل ع Èالسسواقي التي كانت
ت- -ت -غ -ذى م -ن اŸي -اه ال -غ -زي -رة ل -ه -ذا
اÛرى اŸائي.
و’ ت- -زال ب- -ق- -ري -ة أاف -ت -يسس ب -ب -ل -دي -ة
بوجليل ،آاثار سساقية كبÒة كانت منذ
عشسرات السسن ،Úتسستقبل مياه وادي
السساحل لتسسقى بها أاشسجار الفاكهة
واÿضس- - -روات ،وفضس  Ó- -ع - -ن ه - -ذا،
ينبغي التذك Òأانه قد ” سسنة ،٢٠٠٠
إادراج مشسروع قطاعي ’‚از ﬁطة
م-ع-ا÷ة م-ي-اه وادي السس-اح-ل ،ول-ك-ن-ه
Óسس - - -ف ،مشس- - -روع ك- - -ان مصسÒه
ول  - - -أ
النسسيان ولو ”ّ إا‚ازه Ÿا كان هذا
اÛرى اŸائي ‘ الوضسع الكارثي
ا◊ا‹““.

العدد

1٧٣٩٤
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كفى من الوثائق غ Òالضسرورية؟

جمال أاوكيلي

ما تزأل بعضص أŸؤوسصسصات تطلب وثائق إأدأرية غ Òضصرورية ،قررت على إأثرها
’ن فصصاعدأ
’قليم ،عدم ألعمل بها من أ آ
وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وتهيئة أ إ
’جرأءأت وتخفيف ألضصغط على أŸوأطن ‘ أسصتخرأج أورأق أ◊الة
‘ إأطار تبسصيط أ إ
أŸدنية ،وكذلك بلوغ درجة عالية من أŸهنية ‘ أدأء أŸرفق ألعمومي ..وموأصصلة
ترقية أ÷ماعات أÙلية من خÓل ألÎكيز على ألعصصرنة وألرقمنة.
وتشصّدد ألوصصاية على أحÎأم هذأ أŸسصار أحÎأما ““دقيقا““ أنطÓقا من كونه أتى
بنتائج مثمرة وأ◊فاظ عليه كمكسصب ‘ هذأ ألقطاع أ◊يوي.
’دأرية أŸطلوبة،
وبرؤوية مدروسصة ،يتم حاليا سصحب بعضص ألوثائق من أŸلفات أ إ
’شصخاصص كلها مرتبة ‘ ألسصجل ألوطني ألعام للحالة أŸدنية ..تخصّص
وتكون بيانات أ أ
Óسصف ‘
أŸعني مباشصرة دون دعوته ‘ كل مرة لتقد Ëملف آأخر ،وهذأ ما يحصصل ل أ
’‹ ’ ،ندري Ÿاذأ بالضصبط؟
قطاعات معينة ،ألتي  ⁄تهتد إأ ¤أسصتعمال أ آ
ما ألفائدة أليوم عندما نطلب من ألتلميذ ألذي أنتقل إأ ¤مسصتوى أعلى بالثانوية
بشصهادتي ألعائلية وأ’إقامة وألصصور ،وألتصصديق على ألنظام ألدأخلي على مسصتوى
’شصياء كانت جائزة ‘ ألسصبعينات ،لكن
’ظرفة بالطوأبع ،مثل هذه أ أ
ألبلدية ،وأ أ
’نسصان.
أليوم ألثورة ألتكنولوجية غّيرت كل حياة أ إ
’حد ،لكن على مديريات ألÎبية ‘ شصرق وغرب ووسصط ألعاصصمة
هذأ ليسص لوما أ
أن تنتبه إأ ¤هذأ أ÷انب وتتكّيف مع أŸسصتجدأت ألرأهنة أŸندرجة ‘ إأطار ألرفع من
ÓعÓم
مسصتوى ألتعامل مع ألتكنولوجيات أ◊ديثة ،وهذأ من خÓل إأقامة مصصلحة ل إ
Óشص-رأف وتسص-يÒ
’‹ أو وح -دة ت -ت -ك -ون م -ن مسص-اع-دي-ن أو مسص-اع-دأت ‘ ألÎب-ي-ة ل -إ
أ آ
عملية إأعادة ألتسصجيل ،خاصصة بالناجح Úوفق صصفحات عبارة عن ملف يفتح من
ج-دي-د لصص-اح-ب-ه ،ي-ك-ون مشص-ف-وع-ا ب-اŸع-ط-ي-ات ألضص-روري-ة ألÓ-زم-ة وأل-ع-م-ل-ي-ة ليسصت
’مر هو
معقدة بتاتا و’ يتخوف منها ألعمال ألذين أعتادوأ ألعمل بالقلم ،كل ما ‘ أ أ
تكوين ’ يتجاوز أسصبوعا على أقصصى تقدير وكل شصيء يعود إأ ¤نصصابه.
’حدأث وغ Òمدرجة
’نه ’ يقبل موأصصلة ألعمل بهذه ألطريقة ألتي Œاوزتها أ أ
أ
بتاتا ‘ أ◊ركية أ÷ديدة للسصلطات ألعمومية ،ألتي أوصصت ‘ ﬂطط عملها ببلوغ
’دأرة ليسص فقط على نطاق
مرحلة متقدمة ومتسصاوية ‘ رقمنة كل ما يتعّلق با إ
’ورأق
معروف أ’ وهي أŸؤوسصسصات ألكÈى أو ‘ إأطار حيز ضصيق يتخلصص من كل أ أ
’سصتغناء عن حوأ‹  ٣٧وثيقة إأدأرية
”أ إ
أŸعمول بها وإأ ¤غاية يومنا هذأ فإانه ّ
أعتاد ألكث ÒأŸطالبة بها ‘ كل مرة ،وألعملية جارية على قدم وسصاق لتقليصص أŸزيد
منها وهذأ وفق نظرة متفحصصة بعيدأ عن ألتسصرع أو أ’رŒالية ،يقابلها ‘ ذلك بناء
’مر.
منظومة متكاملة ‘ أŸعلوماتية  ..وهذأ ألتحدي يسصتدعي رفعة مهما كان أ أ

سصكان بن شصكاو يطالبون بإانقاذها

حديقة البلدية تتعّرضض للتخريب

’نقاذ أ◊ديقة
ّŒدد مطلب سصكان بلدية بن شصكاو أ÷بلية بو’ية أŸدية إ
ألوأقعة قرب بيت ألشصباب بصصفتها كانت و’ تزأل منتجعا طبيعيا صصار يتعرضص إأ¤
ألتخريب وألضصياع منذ سصنوأت.

بجاية  :بن النوي توهامي

بوم ـ ـ ـ ـرداسض ضسّيغ ـ ـ ـ ـ ـت  ٪٥٠حصس ـ ـ ـتها من نظ ـ ـ ـام سسـ ـ ـ ـ ـّد تاقصسب ـ ـ ـ ـ ـت

أرجع مدير ألري لو’ية بومردأسص بلقاسصم زغدأ Êسصبب أزمة مياه ألشصرب وتذبذب عملية ألتوزيع ألتي تعرفها عدة مناطق منذ بدأية
ألصصيف إأ ¤ترأجع حصصتها ألقانونية أنطÓقا من نظام سصّد تاقصصبت ألذي تشصرف عليه مؤوسصسصة سصيال إأ 50 ¤باŸائة ،مقارنة مع ألسصنوأت
ألسصابقة ،وهو ما أدى إأ ¤حدوث ندرة كبÒة ‘ هذه أŸادة أ◊يوية باÿصصوصص ألبلديات ألشصرقية..
والقرى ا÷بلية ،كما أاضسطرت مؤوسسسسة
ا÷زائرية للمياه إا ¤تسسط Òبرنامج
ورزنامة لتوزيع مياه الشسرب بالتناوب
رم -ى مسس-ؤوول م-دي-ري-ة ال-ري أاسس-ب-اب
ع -ل -ى اأ’ح-ي-اء ب-اŸدن ال-كÈى ل-تسس-يÒ
ه -ذه ال -وضس -ع -ي-ة ‘ ت-دخ-ل-ه ب-اÛلسس
اأ’زمة ‘ ،ح Úبقيت القرى واŸناطق
الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ-ي إا ¤ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
ال-ري-ف-ي-ة ت-ق-ري-ب-ا خ-ارج ه-ذا التصسنيف
مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيزي
وت -ب -ق -ى سس-اع-ات ال-ت-وزي-ع ق-ل-ي-ل-ة ج-دا
وزو نتيجة ا’نقطاعات اŸتكّررة ‘
أاح -ي -ان -ا تصس -ل إا ¤سس -اع-ة ‘ اأ’سس-ب-وع
ال- -ت- -ي- -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى
وح-ت-ى  15ي-وم-ا وأاح-ي-ان-ا شس-ه-ر م-ثلما
مضس -خ -ات سس ّ-د ت -اقصس -بت ال -ذي ي -زود
صس ّ-رح ب -ه م -واط -ن -و ق -ري -ة ب-ن ع-روسس
أاج - -زاء ك- -بÒة م- -ن و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس
ال-ذي-ن ق-ام-وا اأ’سس-ب-وع اŸاضس-ي ب-غ-ل-ق
قدرها بثÓثة انقطاعات يوميا‡ ،ا
مقر بلدية بغلية لذات السسبب وهو ما
ي- -ع- -ن- -ي حسسب ق- -ول- -ه ت- -أاخ- -ر ام- -ت Ó-ء
ي-ع-ن-ي م-راج-ع-ة شس-ام-ل-ة ل-ع-م-لية تسسيÒ
اÿزان -ات ال -رئ -يسس -ي -ة وان-ع-ك-اسس ذلك
وإادارة ه- -ذا اŸل -ف ا◊سس -اسس ب -و’ي -ة
ع -ل -ى شس -ب -ك -ة ال -ت-وزي-ع وت-راج-ع حصس-ة
بومرداسس التي تسس Òمن السسيء إا¤
الو’ية يوميا إا ¤أاك Ìمن النصسف..
ب- -وم- -رداسس ل- -ك- -ن- -ه- -ا ’ “ث -ل السس -بب السسنة مقارنة مع السسنوات السسابقة،
اأ’سس -وء ،رغ -م ح -ج -م اŸشس -اري -ع ال-ت-ي
هي حجج قد تشسكل جانبا من أاسسباب الرئيسسي حسسب اŸواطن ÚواŸتابع Úبدأات بعد انتهاء شسهر رمضسان وأامتدت
اسستفادت منها ‘ قطاع الري.
تدهور عملية توزيع مياه الشسرب بو’ية لهذه القضسية التي ازدادت حدة هذه ب -درج -ة م -ت -ف -اوت -ة أ’غ -لب ال -ب -ل-دي-ات

بومرداسس..ز /كمال

اŸدية :م.أام Úعباسس

ف- -ي- -م- -ا ت- -ق- -تصس- -ر خ -دم -ة ه -ذه
ا◊دي -ق -ة ال -ع -ذراء ع -ل-ى اق-ام-ة
بعضس اأ’نشسطة اŸناسسبايته من
قبل قطاعي الشسباب والرياضسة
وال -نشس -اط اإ’ج -ت-م-اع-ى ،اع-تÈ
سس -ك -ان ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-غ-اب-ي-ة
بامتياز وباقي أارجاء الو’ية ،بأان
وج -ود ه -ذا ال -فضس -اء ال -ط-ب-ي-ع-ي
ال -ذي ع -رف ع -م -ل -ي-ة اسس-ت-غÓ-ل
خاصسة خÓل السسنوات الفارطة
ي -جّسس -د ب-ح-ق م-ف-ه-وم السس-ي-اح-ة
ا÷ب -ل-ي-ة وال-ت-خ-ي-ي-م ل-ك-ل ف-ئ-ات
الشس- -عب ،مسس- -ت- -غ- -رب Úع -م -ل -ي -ة
توقيف اسستغÓل الفجائي لهذه
ا◊دي -ق -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ،ب-ع-د أان
علقوا ولسسنوات آاما’ كبÒة ’أن
ت- -ك- -ون م Ó-ذا ل -ه -م م -ن زح -م -ة

أŸنتخبــــــون زأدوأ فــــــي متاعبهــــــم أليوميـــــة

سسكان حيي اŸدخل الشسرقي ومنطقة الزيتون بالشسلف يسستغيثون
نفد صص Èسصكان حيي أو’د ﬁمد وألزيتون بعاصصمة
أل- -و’ي- -ة ألشص- -ل -ف إأزأء أل -ن -ق -ائصص أŸسص -ج -ل -ة ‘ أ÷انب
ألتنموي رغم ألوعود ألتي أطلقها أŸنتخبون ‘ أك Ìمن
مرة غ Òأن تفاقم ألوضصع أثار قلق هؤو’ء ألذين طالبوأ
’زألة ألغ ÍأŸفروضص منذ
تدخل ألسصلطات ألو’ئية أ
سصنوأت.

الششلف / :و.ي .أاعرايبي

حسسب تصسريحات السسكان الناقم Úعن الوضسع ،فإان مآاسسي
تدهور الطرق واŸسسالك الفرعية بحي الزيتون صسار مثار قلق
دائم لهؤو’ء الذين تلقوا وعودا بإا‚از مشسروع التهيئة Ãا فيها
اإ’نارة العمومية واأ’رصسفة وإازالة اأ’شسواك واأ’عشساب الضسارة
التي تعكسس مظهرا من مظاهر الÎييف وسسط عاصسمة الو’ية
التي هي اأ’خرى تعرف أاشسغا’ بطيئة ‘ Œديد شسبكة توزيع

اŸاء الشسروب التي كان من اŸفروضس يقول أابناء اŸدينة Œرى
اأ’شسغال لي Óمادامت الظروف مواتية واأ’من متوفرا تفاديا
Óزدحام واإ’ختناق الذي تعرفه حركة اŸرور بذات الشسوارع
ل إ
الضسيقة ‡ا أاثّر على اŸارة ،خاصسة اأ’طفال منهم والنسساء
والعجائز ومسستعملي الطريق.
والغريب ‘ ا’أمر اأن اŸندوب البلدي ’أو’د ﬁمد قد اأكد ‘
” تعيينها
وقت سسابق ،اأن ا’أشسغال سستنطلق مادام اŸقاولة قد ّ
من طرف اŸصسالح اŸعنية ’إ‚از اŸشسروع ،لكن ’ شسيء
–ّق -ق ي -ق -ول سس -ك-ان حّسس ال-زي-ت-ون ال-ذي-ن ط-ال-ب-وا السس-ل-ط-ات
الو’ئية بالتدخل قبل قدوم فصسل الشستاء وتقد Ëاأعذار سسوء
ا’أحوال ا÷وية التي –ول اŸنطقة اإ ¤سسيول و›اري مائية
واأوحال التي تبداأ من مشسروع اÙكمة ا’إدارية Ãنطقة حي
النصسر رقم  1بالقرب من مشسروع ا◊ديقة ا◊ضسرية ا÷ديدة.
ومن جانب اآخر– ،دث سسكان اأو’د ﬁمد باŸدخل الشسرقي

لبلدية الشسلف وكذا العائÓت اÛاورة لطريق القÓفطية
ب -اŒاه م -دخ -ل ال -ط -ري-ق السس-ي-ار ع-ن غ-ي-اب ق-ن-وات الصس-رف
الصسحي وتدهور اŸسسالك والطرقات غ ÒاŸعّبدة ،ما خّلف
م-ظ-ه-را ري-ف-ي-ا مشسّ-وه-ا ل-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة .ل-ذا ي-ط-الب ه-وؤ’ء
ب -ح -ق-ه-م ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي م-ازالت غ-ائ-ب-ة ع-ن ه-ذه
اŸناطق التي اتهموا منتخبيها بتهميشسهم باŸقارنة باأحياء
اأخرى التي نالت حظها من اŸشساريع التنموية خÓل هذه
السسنوات ﬁدثونا.
من جهة اأخرى ،اأثار سسكان البلدية معضسلة ا◊ديقة ا◊ضسرية
التي كان من اŸفروضس خÓل احتفا’ت  5جويلية لكن ◊د
السساعة  ⁄تتم العملية التي اسستغرب لها اأبناء اŸنطقة الذين
ي-ف-ت-ق-دون ل-فضس-اءات ال-راح-ة ،خ-اصس-ة ال-ع-ائÓ-ت م-ن-ه-م الذين
ن -اشس -دون ا’إدارة ا÷دي -دة ب -ال -ت -دخ -ل ’ن-ق-اذه-م م-ن ال-وضس-ع
اÎŸدي يقول ﬁدثونا.

اŸدي -ن -ة صس -وب ج -م -ال ال -ط -ب -ي -ع-ة
ورونقتها ومكان للتنزه وا’سسÎخاء
ب -ع -دم -ا ق -اربت ت -ك -ل-ف-ة ا‚از ه-ذا
اŸشسروع  ٨.5مليار سسنتيم.
Œاور ه -ذه ا◊دي -ق -ة ال -ط -ري-ق
ال -وط -ن -ي رق-م  ٠1ال -راب-ط بÚ
دوائر اŸدية ،وزرة والÈواقية
Ãا ي- -ج- -ع- -ل- -ه- -ا ق- -ب -ل -ة ل -لسس -واح
وال-راغ-ب ‘ Úالسس-ي-اح-ة ا÷ب-يلة
والتخييم ،خاصسة ‘ هذه اأ’يام
الصس -ي -ف-ي-ة ال-ت-ي ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا
ح- -رارة ال- -نÒان م- -ع ال- -رط- -وب -ة
جاعلة حياة اŸواطن ‘ Úضسيق
كب.Ò
ع -ل -ى صس-ع-ي-د ذي صس-ل-ة ،ط-ال-بت
نعمية زوبÒي ا÷هات اŸعنية
وك -ذا السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ه-ذه
ال -و’ي-ة ب-ح-ت-ي-م-ة ب-عث ح-ق-ي-ق-ي
Óنشس- -ط- -ة Ãن- -اط -ق ال -ت -وسس -ع
ل - -أ
السسياحي لبلدية قصسر البخاري،
وذلك من خÓل اعتماد ﬂطط
ت -رق -وي يسس -ت -ن -د إا ¤ع -م -ل -ي -ت-ي
الÎوي -ج وال -ت -ع -ري-ف ب-ال-ق-درات
السس -ي -اح -ي-ة ‘ السس-وق ال-وط-ن-ي-ه
وام-ك-ان-ات-ه-ا اŸتميزه ،خصسوصسا
وأان دائ -رة قصس -ر ال-ب-خ-اري ت-عّ-د
ب- -واب- -ة ا÷ن -وب ،ح -يث أان ه -ذه
اŸن- - -ط - -ق - -ة –وي  ٠5مواقع
صس -ن-فت ضس-م-ن م-ن-اط-ق ال-ت-وسس-ع
السس -ي -اح -ي Ãسس -اح -ة اج -م -ال-ي-ة
تقدر بـ  ٢٩٠هكتار موزعة على
عدة مناطق بذات البلدية مثل
غ -اب -ة ح-ن-اشس-ة وال-قصس-ر ال-ع-ت-ي-ق
واŸياه اŸعدنية فيضس يعقوب
والزبرة وكذا مركب اÿيول ‘
وه -ذا ‘ ي -ط-ار اه-ت-م-ام ال-دول-ة
ب -السس-ي-اح-ة والÎق-ي-ة السس-ي-اح-ي-ة
الÎاث-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ق-ل-يدية

ال - - -ه - - -ادف- - -ة إا ¤خ- - -ل- - -ق الÌوة
وفضس -اءت اسس -ت -ق -ط -اب ل -لسس-واح
وتثيبت السسكان.

 64٥ناجح ‘ جامعة التكوين
اŸتواصسل باŸدية
ح -ددت إادارة ج -ام -ع-ة ال-ت-ك-وي-ن
اŸتواصسل باŸدية فÎة  ٠1إا¤
 ٠5أاوت القادم للتسسجيل اأ’و‹
‘ السسنة اأ’و ¤بقسسم التدرج
للموسسم الدراسسي ،٢٠1٨ / ٢٠1٧
لفائدة  6٤5ناجح وناجحة (٧٢
علوم و 5٧٣آاداب) ‘ اإ’متحان
ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ل- -ل- -دخ- -ول إا ¤ه -ذه
اŸؤوسسسسة التعليمية ‘ دورة ماي
الفارط.
ه-ذا وف-ي-م-ا ي-ت-طّ-ل-ع اŸئ-ات م-ن
اŸت - -خ - -رج Úم - -ن ل - -دن ه- -ذه
اŸؤوسسسس -ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة إا ¤ج-ع-ل
ه- -ذا ال- -ت- -ك- -وي- -ن ط -وي -ل اŸدى
ب - -قصس- -د ت- -ط- -وي- -ر م- -ع- -ارف- -ه- -م
واسستغÓل شسهاداتهم ‘ الÎقية
Ãا ي - -حسس - -ن م - -ن أاداء اŸرف- -ق
العام ،حسسب بعضس الطلبة ‡ن
–دثنا معهم.
كما أاكدت إادارة ا÷امعة لهؤو’ء
ال -ف -ائ -زي -ن ب -أان -ه -ا ق -د وف-رت ك-ل
اإ’مكانيات اللوجيسستية من أاجل
اسستقبالهم ‘ ظروف حسسنة ،كما
يتع Úعليهم التقرب من مصسا◊ها
من أاجل ملء اسستمارات الرغبات
على أان تكون التسسجيÓت النهائية
شس -ه-ر سس-ب-ت-م-ر ق-ب-ل  15م -ن ه-ذا
الشسهر لتحضس Òاأ’نفسس من أاجل
اإ’نطÓق ‘ التمدرسس اإ’قامي أاو
عن بعد.
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أاكدت تضصامنها مع معتقلي أاكد Ëإازيك

منظمات حقوقية :اŸغرب Áارسض سسياسسة اسستعمارية انتقامية
نّدد اŸكتب التنفيذي لتجمع اŸدافعÚ
’نسصان ““كوديسصا““ ،بشصدة
الصصحراوي Úعن حقوق ا إ
’حكام الفاقدة للشصرعية القانونية الصصادرة
بكافة ا أ
‘ هذا الشصهر ‘ حق معتقلي ““اكد Ëإازيك““ والطلبة
الصصحراوي Úعلى خلفية مواقفهم الواضصحة والتي
يبقى على رأاسصها حق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير
اŸصص.Ò
أاعلن اŸكتب ‘ بيان له عن تضشامنه اŸطلق مع اŸعتقلÚ
السشياسشي Úالصشحراوي Úمن اÛموعت Úومع عائÓتهم التي
ظلت ولسشنوات تناضشل من أاجل اإلفراج عن أابنائها بدون قيد
أاو شش-رط ‘ ظ-ل سش-ي-اسش-ة ق-م-ع-ي-ة وردع-ي-ة وان-ت-ق-ام-ي-ة ل-ل-دول-ة
اŸغ -رب -ي -ة ضش -د ك -ل م -ن ي -رف -ع صش -وت -ه ضش -د ال -ظ -ل -م وال -ق-م-ع
واŸصش -ادرة ال -ك -ام -ل -ة ل -ك -اف -ة ا◊ق -وق اŸدن -ي -ة والسش -ي-اسش-ي-ة
والق -تصش -ادي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ب-الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
اŸكفولة ‘ اŸواثيق والعهود الدولية ◊قوق اإلنسشان.
حمل البيان اŸسشؤوولية الكاملة للدولة اŸغربية ‘ اسشتمرارها
‘ ‡ارسشة العتقال السشياسشي ‘ حق اŸدني ÚواŸدافعÚ
الصشحراوي Úعن حقوق اإلنسشان و‘ إاصشدار أاحكام ظاŸة
وق-اسش-ي-ة وان-ت-ق-ام-ي-ة ضش-ده-م ‘ غ-ي-اب أادن-ى شش-روط وم-ع-ايÒ
اÙاكمة العادلة.
ع ÈاŸكتب عن تخوفه من أان تقوم الدولة اŸغربية Ãواصشلة
تضشييق اÿناق على اŸعتقل Úالسشياسشي Úالصشحراوي Úمن
اÛموعت ÚوغÒها من اÛموعات األخرى ‘ ظل ما باتت
ت -ق -دم ع -ل -ي -ه ب Úال -ف-ي-ن-ة واألخ-رى م-ن ‡ارسش-ات ذات ط-اب-ع
ان -ت -ق -ام -ي ضش -د اŸع -ت -ق -ل Úالسش-ي-اسش-ي Úالصش-ح-راوي Úب-ك-اف-ة
السشجون اŸغربية.

تضسامن نسساء البÒو مع األحرار الصسحراويÚ
‘ السشياق ،أاعرب ال–اد الوطني لنسشاء البÒو عن تضشامنه مع
معتقلي ““أاكد Ëإازيك ““ ،مدينا األحكام التي أاصشدرتها دولة
الحتÓل اŸغربية ‘ حقهم .جاء ذلك خÓل ندوة نظمها
ال–اد الوطني لنسشاء البÒو ،بحضشور ‡ثÓت عن الفيدرالية
الدولية للنسشاء واألم Úالعام للحزب الششيوعي السشيد فكتور
أاول -ي -ب -ا ورئ -يسس م -رك -ز ال -ث -ورة ال -روسش -ي -ة .السش -ي -د غ -وسش-ت-اف

عباسس يجّمد ا’تصصا’ت
الرسصمية مع ا’حتÓل
واصص-ل ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون ل-ل-ي-وم الثامن
على التوا‹ ‘ ،مدينة القدسس رفضصهم
’قصص - -ى م - -ن
ال- - -دخ- - -ول إا ¤اŸسص- - -ج - -د ا أ
’ل -كÎون-ي-ة ال-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا
ال -ب -واب -ات ا إ
’سص-رائ-ي-ل-ي-ة .فيما عم أامسس،
الشص-رط-ة ا إ
ا◊داد أارج-اء م-دي-ن-ة ال-ق-دسس اÙت-لة،
وشصن إاضصراب شصامل ‘ مدينة القدسس.
خلفت مواجهات ““جمعة الغضشب““ ‘ ،القدسس
الششرقية والضشفة الغربية اÙتلت Úاسشتششهاد
ثÓثة فلسشطيني Úوإاصشابة  450آاخرين بجروح،
فيما قتل ثÓثة إاسشرائيلي ‘ Úهجوم بسشكÚ
ن -ف -ذه شش-اب ف-لسش-ط-ي-ن-ي ‘ مسش-ت-وط-ن-ة ن-ي-ف-ي
تسشوف ششمال غرب رام الله.
أاعلنت وزارة الصشحة الفلسشطينية اسشتششهاد
ششاّب ‘ Úالقدسس ،األول يدعى ﬁمد ﬁمود
شش- -رف ““ 17ع -ام -ا““ إاث -ر إاصش -اب-ت-ه ب-ال-رأاسس ‘

تعد صسارخ على حقوق اإلنسسان
Óطر العليا الصشحراوية اŸعطلة
نّددت التنسشيقية اÙلية ل أ
بالعيون اÙتلة باألحكام ا÷ائرة الصشادرة مؤوخرا من قبل
ﬁك -م -ة الح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ‘ ح -ق اŸع -ت-ق-ل Úالسش-ي-اسش-يÚ
Ûموعة ““إاكد Ëإازيك““.
أاوضشحت التنسشيقية ‘ بيان لها أان ““األحكام ا÷ائرة الصشادرة
‘ حق معتقلي ﬂيم إاكد Ëإازيك تششكل عقابا صشريحا من
دول -ة اıزن ل -ه -م (اŸع -ت -ق -ل Úالسش -ي -اسش-ي )Úع-ل-ى نشش-اط-ه-م

الفلسسطينيون م ّصسرون على رفضض دخول األقصسى
وعلى اŸسشتويات كافة ◊ Úالتزام إاسشرائيل
بإالغاء اإلجراءات التي تقوم بها ضشد ششعبنا
الفلسشطيني عامة ومدينة القدسس واŸسشجد
األقصشى خاصشة““.
خيمت أاجواء من ا◊زن والغضشب ،أامسس ،على
م-دي-ن-ة ال-ق-دسس ،وشش-ن ال-ف-لسش-ط-ينيون إاضشرابا
عاما ،رافضش Úدخول األقصشى من البوابات
الل - -كÎون - -ي - -ة ال - -ت - -ي وضش - -ع - -ه- -ا الح- -تÓ- -ل
السشرائيلي.

الشش -رق -ي -ة ،السش -بت ،وب-ق-ي اŸسش-ج-د األقصش-ى
مغلقا حتى ،ظهر األحد ،عندما فتح بابان من
أابوابه أامام اŸصشل Úبعد تركيب أاجهزة لكششف
اŸعادن فيهما .لكن مسشؤوول Úمن األوقاف
اإلسشÓمية رفضشوا الدخول إا ¤اŸسشجد وأادوا
الصشÓة خارجه.
‘ اŸقابل أاوضشحت متحّدثة باسشم ا÷يشس
اإلسشرائيلي إان ششاب فلسشطيني بالغ  19عامًا
دخ -ل إا ¤م -ن -زل ‘ مسش-ت-وط-ن-ة ن-ي-ف-ي تسش-وف
ششمال غرب رام الله وقتل ثÓثة إاسشرائيليÚ
وأاصشاب ششخصشاً رابعاً بجروح ،قبل أان ُيصشاب
برصشاصس أاحد ا÷Òان الذي سشمع صشراخ من
كانوا داخل اŸنزل .جاء الهجوم بعدما ششهد
ي -وم ا÷م -ع -ة م -واج -ه -ات دم-وي-ة ب Úال-ق-وات
اإلسش -رائ -ي -ل -ي-ة وم-ت-ظ-اه-ري-ن ف-لسش-ط-ي-ن-ي‘ Ú
القدسس الششرقية والضشفة الغربيّة اÙتّلت.Ú

الدبلوماسشية اŸكوكية Ÿكافحة “ويل اإلرهاب
‘ إاطار جهود تقودها الكويت ◊ل أاخطر أازمة.
وبدأات األزمة بعد ظهور كلمة للششيخ “يم على
اŸوق- -ع اإلل -كÎو Êل -وك -ال -ة األن -ب -اء ال -ق -ط -ري -ة
الرسشمية ‘ أاواخر ماي والتي قالت قطر إان
الششيخ “يم  ⁄يلقها مطلقا وأاششارت إا ¤أان
موقعها اإللكÎو Êتعرضس لخÎاق من إاحدى
الدول.
وصش -ف الشش -ي -خ “ي -م ال-ع-ق-وب-ات ب-أان-ه-ا ح-م-ل-ة
ُخططت سشلفا ضشد قطر ووصشفها بأانها عمل

عدوا Êضشد السشياسشة اÿارجية للدوحة.
قال ‘ دعوته للحوار ““آان األوان لوقف –ميل
الشش - -ع - -وب ث - -م - -ن اÓÿف- -ات السش- -ي- -اسش- -ي- -ة بÚ
ا◊ك- -وم- -ات( .ي- -جب) أان ي- -ك- -ون ا◊ل ‘ إاط -ار
احÎام سشيادة كل دولة وإارادتها““.
من جانبه ،حث وزير اÿارجية األمريكي ريكسس
تيلرسشون الدول العربية األربع على رفع ا◊صشار
الÈي عن قطر وذلك بعد ““اÿطوة اإليجابية
األخÒة التي قامت بها الدوحة ‘ إاطار مكافحة
اإلرهاب.

م- -واج- -ه -ات ان -دل -عت ‘ ح -ي رأاسس ال -ع -م -ود،
والثا Êيدعى ﬁمد أابو غنام قتل ‘ حي
الطور ‘ اŸدينة .أافادت الوزارة باسشتششهاد
ششاب ثالث إاثر مواجهات اندلعت ‘ بلدة أابو
ديسس القريبة من القدسس ‘ الضشفة الغربية
اÙتلة .وأاعلن الهÓل األحمر الفلسشطيني،
إاصشابة  450ششخصشا خÓل الصشدامات ،بينهم
 ‘ 110القدسس الششرقية.
كرد فعل على إاجراءات الحتÓل اإلسشرائيلي،
أاع -ل -ن ال -رئ-يسس ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود ع-ب-اسس
““Œميد““ كافة التصشالت مع إاسشرائيل حتى
تÎاج -ع ع -ن اإلج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه -ا ‘
اŸسش- -ج- -د األقصش- -ى ‘ ال- -ق- -دسس الشش- -رق- -ي- -ة
اÙتلة .قال عباسس ‘ نهاية اجتماع للقيادة
ال -ف -لسش-ط-ي-ن-ي-ة ‘ م-ق-ر ال-رئ-اسش-ة ‘ رام ال-ل-ه:
““أاعلن Œميد التصشالت مع دولة الحتÓل

ا÷امعة العربية ُتدين

أادانت ا÷امعة العربية اسشتخدام الحتÓل
اإلسشرائيلي ““للقوة اŸفرطة والرصشاصس ا◊ي““
ضشد الفلسشطيني ‘ Úصشدامات ا÷معة ،فيما
دعت مصشر تل أابيب إا““ ¤تغليب صشوت العقل““.
أاغلقت القوات اإلسشرائيلية أاجزاء من القدسس

أام Òقطر :ا◊وار لتجاوز اÓÿفات مع دول ا÷وار

’مريكية تطلب
اÿارجية ا أ
’زمة
تسصريع حل ا أ
دعا الششيخ “يم بن حمد آال ثا Êأام Òقطر إا¤
ا◊وار ◊ل األزمة السشياسشية ب ÚبÓده وأاربع
دول عربية وقال إان أاي ﬁادثات يجب أان –Îم
السشيادة الوطنية لبÓده ولكن من غ ÒاÙتمل
أان ُتنهي هذه الدعوة اÓÿف.
قال الششيخ “يم ‘ أاول كلمة له منذ أان قطعت
السشعودية واإلمارات والبحرين ومصشر عÓقاتها
ب -ال -دوح -ة إان ا◊ي -اة “ضش-ي بشش-ك-ل ط-ب-ي-ع-ي ‘
بÓده برغم ““ا◊صشار““ .قال الششيخ “يم ‘
ك-ل-م-ت-ه ال-ت-ي ب-ث-ه-ا ال-ت-ل-ف-زي-ون ،ل-ي-ل-ة ا÷معة إا¤

اسش-ب-ي-ن-وسش-ى ،ب-اإلضش-اف-ة ا‡ ¤ث-ل-ة ج-ب-ه-ة ال-بوليسشاريو السشيدة
خدجتو اıطار.
أاطلعت الدبلوماسشية الصشحراوية ا◊ضشور على مسشتجدات
القضشية الصشحراوية ،والنتهاكات التي تنتهجها دولة الحتÓل
ضشد الصشحراوي Úوالتي كان آاخرها األحكام التعسشفية ا÷ائرة
والصشادرة ‘ أابطال أاكد Ëازيك.

ا◊قوقي والنقابي وتنظيمهم ıيم احتجاجي ،خÓل ششهر
أاكتوبر من العام  ،٢010كصشيغة نضشالية حضشارية متقنة التنظيم
والتأاط ،Òمطالب Úفقط بحقهم اŸششروع ‘ السشتفادة من
خÒات برية وبحرية تفوت إا ¤خزينة الرباط ،بينما تفوت هذه
األخÒة لسشاكنة اŸنطقة البؤوسس والفقر والضشياع““.
أاضشافت مسشتنكرة ““‘ الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الدولة
اŸغربية مراجعة أاخطاءها وهفواتها وتقو Ëسشلوكها ا◊قوقي
اŒاه قضش- -اي- -ا اŸن- -ط- -ق- -ة ع- -م- -وم- -ا خ- -اصش- -ة ‘ ظ -ل م -وج -ة
الحتجاجات السشلمية التي فجرها اŸعطلون الصشحراويون
والتي صشارت تأاخذ منعطفا خطÒا نتيجة التصشعيد اıزÊ
القمعي العنيف الذي سشيقود اŸنطقة إا ¤ما ل –مد عقباه
لزالت هذه الدولة ‡عنة ‘ السشتهانة بالعنصشر الصشحراوي
والسش-ت-ه-ت-ار Ãط-ال-ب-ه وال-دوسس ع-ل-ى ح-ق-وق-ه والتنكيل بأابنائه
ورم-ي-ه-م وراء ج-دران السش-ج-ون ال-ره-ي-ب-ة ب-ت-ه-م ج-ن-ائ-ية ملفقة
وتقدÁهم Ùاكمات صشورية هي أاششبه باŸسشرحيات الهزلية““.

السشبت““ ،قطر –ارب اإلرهاب ب Óهوادة ودون
حلول وسشط وثمة اعÎاف دو‹ بجهود قطر ‘
هذا اŸضشمار““.
أالقى الششيخ “يم هذه الكلمة بعد سشاعات من
إاعÓن وزير اÿارجية األمريكي ريكسس تيلرسشون
أان الوليات اŸتحدة راضشية عن جهود قطر
لتنفيذ اتفاق يهدف إا ¤مكافحة “ويل اإلرهاب
وحثه الدول األربع على رفع ““ا◊صشار الÈي““.
كان تيلرسشون قد وقع على اتفاق مع قطر ‘
وقت سشابق من الششهر ا÷اري وخÓل جولة من

اللجنة الليبية ◊قوق اإلنسسان
–ّذر من كارثة اإنسسانية

أاعربت اللجنة الوطنية ◊قوق النسشان بليبيا ‘ بيان لها ،أامسس ،عن
ق-ل-ق-ه-ا الشش-دي-د إازاء اسش-ت-م-رار ت-ف-اق-م الزم-ة النسش-ان-ي-ة واŸع-يشش-ية
والصشحية والقتصشادية التي “ر بها البÓد .قالت أان األزمة النسشانية
وصشلت إا ¤درجات غ Òمسشبوقة.بحسشب تقرير اللجنة““ ،يعا Êثلث
الليبي Úمن انعدام األمن الغذائي والصشحي و‘ مقدمتهم اŸهجرين
وال - -ن - -ازح ÚواŸشش - -ردي- -ن ب- -داخ- -ل وخ- -ارج ال- -بÓ- -د وه- -ي م- -ن بÚ
اÛموعات األك Ìضشعفًا ب Úالليبي .““Úكششفت أان ›موع الذين
يعانون من سشوء األوضشاع اŸعيششية واإلنسشانية والصشحية وبحاجة
للمسشاعدة اإلنسشانية والصشحية يناهز ثÓثة مليون ونصشف من بينهم
حوا‹  400أالف نازحا ومششردا داخليا مقيم ‘ Úعموم البÓد منذ
سشت سشنوات .أاكدت اللجنة الوطنية ◊قوق النسشان بليبيا على أان
ابرز عوامل تلعب دورا مهما ‘ تفاقم األزمة ‘ ليبيا هي اسشتمرار
ال-تصش-ع-ي-د ال-عسش-ك-ري وأاع-م-ال ال-ع-ن-ف والن-فÓ-ت األم-ن-ي والنقسشام
السش-ي-اسش-ي وت-أاخ-ر ال-تسش-وي-ة لÓ-زم-ة السش-ي-اسش-ي-ة واألزم-ة الق-تصش-ادية
وانهيار القطاع الصشحي ونقصس ‘ األغذية واŸياه واألدوية.
حذرت اللجنة الوطنية من مغبة حدوث كارثة إانسشانية غ Òمسشبوقة
‘ ليبيا جراء اسشتمرار التصشعيد للعمليات العسشكرية وأاعمال العنف
‘ عموم البÓد واسشتمرار الزمة السشياسشية وتأاخر ا◊ل وتسشوية
األزم -ة السش -ي -اسش -ي -ة وان -قسش -ام م -ؤوسشسش-ات ووزارات ال-دول-ة اÿدم-ي-ة
والصشحيةŸ ،ا لهذه ا÷وانب من تبعات خطÒة وكارثية على اŸدنيÚ
وأاوضشاعهم اإلنسشانية واŸعيششية والصشحية والقتصشادية واألمنية.
أاك-دت ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊ق-وق اإلنسش-ان ع-ن تضش-ام-ن-ه-ا ال-ك-ب Òمع
اŸواطنﬂ ‘ Úتلف اŸدن الليبية وخاصشة مع أاها‹ ا÷نوب الليبي
الذين يعيششون –ت وطأاة انهيار اÿدمات األسشاسشية بششكل كامل.
وحملت اللجنة الوطنية ◊قوق اإلنسشان بليبيا األزمة التي يعانيها
اŸدني÷ Úميع أاطراف الزمة السشياسشية وأاطراف النزاع العسشكري
‘ البÓد ‘ ،ظل العجز الكامل للسشلطات التششريعية والتنفيذية ‘
ل- -ي- -ب- -ي -ا ع -ن ت -وف Òاÿدم -ات السش -اسش -ي -ة وح -ل األزم -ة اإلنسش -ان -ي -ة
والقتصشادية والصشحية التي تنذر بكارثة إانسشانية.
اللجنة طالبت ›لسس النواب الليبي واÛلسس الرئاسشي و›لسس
ال-دول-ة وج-م-ي-ع السش-ل-ط-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة اŸت-ع-ددة ب-البÓد إا ¤ضشرورة
التعجيل بإانهاء الزمة السشياسشية واإلسشراع ‘ التسشوية السشياسشية من
أاجل انهاء وكما تطالب اللجنة ،بضشرورة اإلسشراع ‘ اÿروج من حالة
الرتباك والعجز عن حلحلة األزمات التي تثقل كاهل اŸواطن،
وانقاد الوضشع اإلنسشا Êوالصشحي السشيئ للغاية ‘ البÓد من النهيار.
ط -ال -بت بضش -رورة اإلسش -راع ‘ ت -ق -د Ëمسش -اع -دات ط -ارئ-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة
الحتياجات اإلنسشانية والطبية والصشحية اŸتزايدة ‘ ليبيا ،وذلك
من أاجل التأام Úللخدمات الصشحية الطارئة واألدوية.

خÓل عملية عسصكرية

ا÷يشض اŸصسري يقضسي على  3٠اإرهابيا
أاعلن ا÷يشس اŸصشري ،أامسس ،مقتل  30إارهابيا خÓل عملية عسشكرية
بدأات قبل أاربعة أايام ‘ ششبه جزيرة سشيناء Ãششاركة سشÓح ا÷و
والششرطة وأاكد بيان عسشكري انه ““‘ إاطار جهود القوات اŸسشلحة ‘
“شش -ي -ط م -ن -اط -ق م -ك -اف-ح-ة ال-نشش-اط اإلره-اب-ي ومÓ-ح-ق-ة ال-ع-ن-اصش-ر
التكفÒية “كنت قوات من ا÷يشس الثا ÊاŸيدا Êوالششرطة من قتل
 30إارهابيا ششديدي اÿطورة والقبضس على خمسشة آاخرين““.
أاكد البيان ““تدم 1٢ Òعربة دفع رباعي تسشتخدمها العناصشر اإلرهابية
لسشتهداف قواتنا وتدم Òأاربع عربات مفخخة قبل اسشتهدافها اŸراكز
األمنية““ .اŸناطق التي “ششطها القوات المنية هي ““مدن العريشس
والششيخ زويد ورفح““ ،بحسشب اŸصشدر.
ختم البيان مششÒا ا““ ¤مواصشلة قوات إانفاذ القانون اسشتكمال عملياتها
للقضشاء على باقي البؤور اإلرهابية واقتÓع جذور اإلرهاب بششمال
سشيناء““.
–اول مصشر جاهدة القضشاء على مقاتلي تنظيم الدولة اإلسشÓمية
اŸتمركزين ‘ ششبه جزيرة سشيناء وغÒهم من اÛموعات اŸسشلحة
األصشغر التي نششطت وبرزت بعد أان أاطاح ا÷يشس بالرئيسس اإلسشÓمي
ﬁمد مرسشي عام  ٢013وششن حملة على أانصشاره.
قتل التنظيم اإلرهابي داعشس ٢1 ،جنديا على األقل ‘ هجوم بسشيارات
مفخخة على إاحدى نقاط “ركز ا÷يشس اŸصشري ‘ جنوب مدينة
رفح بششمال سشيناء ‘ السشابع جويلية ا÷اري.
تضشيق السشلطات اŸصشرية اÿناق على ا÷ماعات ا÷هادية واŸسشلحة
بعد سشلسشلة من العتداءات ‘ وادي النيل وششبه جزيرة سشيناء.

إاعÓن عن عدم جدوى

اŸناقصشة الوطنية رقم  ٢017 / 0٢اŸتعلقة بخدمة
السشتقبال ‘ ا◊مامات اŸعدنية لعمال قطاع الÎبية
الوطنية
تعلن اللجنة الوطنية للخدمات الجتماعية لعمال
الÎبية الوطنية كافة اŸتعهدين اŸعني ÚباŸناقصشة
الوطنية رقم  ٢017 / 0٢اŸتعلقة باŸششروع اŸذكور
أاعÓه والصشادر بالصشحف الوطنية.
الششعب  10جوان ٢017
اÛاهد  10جوان ٢017
 10 BOMOPجوان ٢017
إانه ” اإلعÓن عن عدم ا÷دوى منها.
الشصعب ٢٠١٧/٠٧/٢٣

ANEP 216022

’‚از
’قتصصادية إ
اŸؤوسصسصة العمومية ا إ
وتسصي Òأاسصواق ا÷ملة
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إاعÓن عن “ديد آاجال
للمناقصسة الوطنية اÙدودة رقم  / ٠٦م د إا ٢٠١٧ /

ت -ع -ل -م اŸؤوسشسش -ة ال -ع-م-وم-ي-ة الق-تصش-ادي-ة م-اق-رو
( )MAGROSشش- - -رك- - -ة ذات أاسش- - -ه- - -م ك- - -اف - -ة
اŸؤوسشسشات اŸهتمة باŸناقصشة الوطنية اÙدودة
رق -م  / 0٦م د إا  ٢017 /ب-ه-دف إاع-داد دراسش-ة
معمارية ومتابعة أاششغال إا‚از سشوق ا÷ملة للخضشر
والفواكه بواد العÓيق ولية البليدة على مسشاحة
تقدر ب  ٢٢هكتار.
اŸنششورة على التوا‹ ‘ ا÷رائد اليومية الوطنية
الششعب واÛاهد بتاريخ .٢017 / 0٦ / 0٨
بأان تاريخ إايداع العروضس اÙدد سشابقا بتاريخ
 ٢017 / 0٨ / 0٦قد مدد إا ¤يوم .٢017 / 0٨ / ٢7
تنبيه :باقي األحكام الواردة ‘ اŸناقصشة تبقى
بدون تغي.Ò
الشصعب ٢٠١٧/٠٧/٢٣

ANEP 216056

الشصعب ٢٠١٧/٠٧/٢٣

17394

نادت بالتعجيل بتسصوية اÓÿفات السصياسصية

إاشصهــــــــــــار
ا÷مهوية ا÷زائرية
الدÁقراطية الشصعبية
وزارة الÎبية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات ا’جتماعية لعمال
الÎبية الوطنية
العنوان ٠١ :شصارع ﬁمد خليفي ـ حسص Úداي ـ
ا÷زائر العاصصمة
تيليفاكسس/ ٠٢١ ٤٩ ٥٢ ٤٧ :
TELFAX ٠٢١ ٤٧ ٩١ ٩٩

العدد
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قاعة حرشصة :نبيلة بوڤرين
شصهدت اŸواجهة سصيطرة مطلقة
ل-ل-م-ن-ت-خب اإ’يسص-ل-ن-دي م-ن-ذ البداية
تكتيكيا وبدنيا باŸقارنة مع ’عبي
ال -ف -ري -ق اŸغ -رب -ي ال -ذي -ن ان -ه -اروا
بشص -ك -ل ك -ب Òق -ب -ل ن -ه -اي-ة اŸرح-ل-ة
اأ’و ¤وارت -ك -ب -وا أاخ -ط -اء ك -ل -ف-ت-ه-م
أاه -داف -ا ك -ثÒة ،ب -دل -ي -ل أان الشص-ط-ر
اأ’ول من اللقاء انتهى بنتيجة 11
Óيسصلندي.Ú
مقابل  8أاهداف ل أ
 ⁄ت- -خ- -ت- -ل -ف اأ’م -ور ‘ الشص -وط

Œري منتخبات
لربع لبطولة
اÛموعات ا أ
لقل من 21
العا ⁄لكرة اليد أ
سسنة اليوم وغدا اŸقابÓت
لول من
لخÒة لها ‘ الدور ا أ
ا أ
أاجل مكان مؤوهل ا ¤الدور الثا،Ê
‡ا يعني أان التنافسس سسيكون
على أاشسده لبلوغ الهدف
اŸسسطر ،قبل انطÓق
موعد ا÷زائر.

مواجهات حاسسمة اليوم وغدا من أاجل مكان ‘ الدور الثاÊ
حامد حمور
تصصوير :آيت قاسصي

ات -ف -ق ا÷م -ي -ع ب -ع -د ن -ه -اي-ة م-ب-اراة ا÷زائ-ر –
إايسصلندا أان اŸنتخب الوطني Áلك إامكانيات
كبÒة من الناحية الفنية ،ا’ أان ا÷انب البدÊ
هو الذي صصنع الفارق ‘ تلك اŸباراة ..فقد
ظهر جليا أانه ‘ الشصوط اأ’ول تفوق زمÓء حاج
صصدوق على منافسصيهم وسصجلوا أاهدافا عديدة
من وضصعيات ﬂتلفة باسصتخدام اأ’جنحة التي
سصاعدت كثÒا ‘ إاحداث عدم التوازن ‘ دفاع
الفريق ا’يسصلندي ..هذا اأ’خ Òالذي بحث عن

ا◊لول لفÎة طويلة.
لو’ اأ’خطاء الفنية من ح Úآ’خر والتسصرع ‘
ب- - -عضس اÙاو’ت م- - -ن ط- - -رف اŸه- - -اج- - -مÚ
ا÷زائري Úلكانت النتيجة أافضصل ‘ الشصوط
اأ’ول.
ل -ك -ن اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة  ⁄ي-ك-ن ن-فسس اŸردود
ب -ال -نسص -ب -ة ل -زم Ó-ء ا◊ارسس غضص -ب-ان ال-ذي-ن ⁄
يتمكنوا من مسصايرة نسصق لعب الفريق اŸنافسس
الذي سصجل الفارق ‘  15دقيقة اأ’خÒة.
م-ه-م-ا ي-ك-ن ،ف-إان ج-م-ه-ور ق-اع-ة ح-رشص-ة خرج
راضصيا للغاية عن أاداء ““اÿضصر““ الذين كادوا أان
ي -ح -ق -ق -وا ا‚ازا ك -بÒا وأاظ -ه -روا أان -ه ب-إام-ك-ان

ال -راق -ي وي -ن-افسس ب-ق-وة ع-ل-ى م-ك-ان م-ؤوه-ل إا¤
الدور الثا Êرغم وجوده ‘ ›موعة قوية حيث
يسصعى اليوم إا– ¤دي اŸنتخب اأ’Ÿا Êالذي
يرشصحه كل اŸتتبع Úعلى أانه من ضصمن الفرق
ال-ت-ي “لك مسص-ت-وى ك-بÒا ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه ال-دف-اع-ي
اŸمّيز والقوة البدنية لعناصصره.
كما تعرف اÛموعة الثالثة مواجهة واعدة
باإ’ثارة ب Úتونسس وروسصيا ،خاصصة وأان تونسس
ع -ادت ب -ق -وة ‘ اŸن -افسص -ة ب -ع -د ف -وزه -ا ع-ل-ى
مقدونيا ،يوم أاول أامسس ..بينما يعد اŸنتخب
ا’سص -ب -ا Êم -ن ضص-م-ن اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ت-ي ق-دمت
وجها ‡ّيزا وسصتقابل مقدونيا اليوم.

برنامج اليوم:

القاعة البيضسوية:
الÔويج ـ الشسيلي ()16:00
جزر فاروي ـ أاŸانيا ()18:00
كوريا ا÷نوبية ـ اÛر ()20:00
قاعة حرشسة:
تونسس ـ روسسيا ()16:00
مقدونيا ـ اسسبانيا ()18:00
بوركينا فاسسو ـ الÈازيل (.)20:00

لو¤
بعد اŸسستوى الكب Òالذي قدمته ‘ اŸقابÓت ا أ

منتخب ـ ـ ـات اÛموع ـ ـة الثاني ـ ـة مّرشسحـ ـ ـة
بق ـ ـ ـ ـوة للمنافسس ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـى اللّق ـ ـ ـب

ب -ع -د م -رور خ -مسس -ة أاي-ام ك-ام-ل-ة ع-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة اŸق-ام-ة ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر إا ¤غ-اي-ة
الثÓث Úمن الشسهر ا÷اري ‘ ،طبعتها الواحدة والعشسرين ،اتضسحت موازين القوى ‘ اÙفل
ال -دو‹ ال -ذي –تضس -ن-ه ا÷زائ-ر ،وت-ي-ق-ن م-ن خÓ-ل-ه اŸت-ت-ب-ع-ون واŸن-ظ-م-ون وعشس-اق ال-ك-رة
الصسغÒة أان منشسطي نهائي البطولة العاŸية لهذه الدورة قد يكونان من دون أادنى شسك
منتخب Úمن اÛموعة الثانية ،كونها –توي على أاعرق اŸنتخبات العاŸية والتي “لك
ت -ق -ال -ي -د ع -ري-ق-ة ‘ ال-ك-رة الصس-غÒة ،ي-ت-ق-دم-ه-ا اŸن-ت-خب ال-ف-رنسس-ي وك-ل م-ن السس-ل-وف-ي-ن-يÚ
والسسويدي Úوالد‰اركي ،Úالذين حتما سسيقتطعا منتخباتها ورقة العبور إا ¤الدور ربع
لمرين مع هذه
النهائي على حسساب اŸنتخب Úالعربي ÚاŸصسري والقطري اللذين عانيا ا أ
لو ¤من اŸنافسسة.
اŸنتخبات التي فازت عليهما دون عناء ‘ ا÷ولت ا أ
 )24مضصيعا بذلك فرصصة التتويج باللقب لرابع مرة
‘ ت-اري-خ-ه ،سص-ي-ع-م-ل ع-ل-ى تصص-ح-ي-ح خ-ط-أا الطبعة
رغم أان اŸنتخب الفرنسصي أاو كما يحلو أ’نصصار اŸاضصية والعودة إا ¤الد‰ارك بالتاج من ا÷زائر
الديكة تسصميتهم باÈÿاء مرشصحون فوق العادة ليصصبح بذلك صصاحب أاك ÈاŸنتخبات تتويجا ‘
لبلوغ النهائي الثا ‘ Êتاريخ هذه الفئة وخÓفة تاريخ اللعبة لهذه الفئة إاذا ما اسصتثنينا منتخب
نفسصهم بالتتويج باللقب لثا Êمرة ‘ مسصÒتهم ،روسصيا صصاحب اÿمسس أالقاب.
بعد اأ’داء الراقي الذي أابانوا عنه ،إا’ أان اŸنتخب من جانبه ،اŸنتخب السصويدي سصيعمل على تكرار
السصلوفيني قد يكون له رأاي آاخر خصصوصصا بعدما
إا‚از الطبعة الـ  19لسصنة  2013التي توج فيها على
أابهر اŸتتبع Úمنذ انطÓق البطولة بعد فوزه على حسصاب اŸنتخب ا’سصبا Êبثالث لقب ‘ تاريخه،
اŸن-ت-خب ال-د‰ارك-ي وال-ق-ط-ري وف-رضص-ه ال-ت-عادل وسصتكون فرصصة سصانحة للعودة إا ¤الواجهة بعدما
على الفرنسصي ‘ Úلقاء ا÷ولة الثالثة من الدور خرج مبكرا ‘ الطبعة اŸاضصية و ⁄يتمكن حتى
اأ’ول ،منذرين بذلك رفقاء الفرنسصي ‚م فريق من بلوغ اŸربع الذهبي ،ويهدف للذهاب بعيدا ‘
برشصلونة ا’سصبا““ Êمام ديكا““ منذ البداية ،الذين هذه اŸنافسصة ،خصصوصصا أانه وقف الند للند أامام
سص -ي -ع -ي -دون ت -رت -يب أام -وره -م م -ن ج -دي -د وإاع-ادة رفقاء الفرنسصي ““ميلف Úريشصاردسصن““ ،لكن سصوء
حسص-اب-ات-ه-م ق-ب-ل م-ق-اب-ل-ت-ه-م م-ن ج-دي-د إاذا سصارت الÎكيز ‘ الدقائق اأ’خÒة صصنع الفارق أ’صصحاب
اأ’مور جيدا للمنتخب ‘ Úالنهائي ،ومن دون أادنى البذلة الثÓثية اأ’لوان.
شصك سصيعمل أاشصبال اŸدرب ““سصازا برابوتنيك““ على
خلق اŸفاجأاة والتتويج باللقب.
أاŸانيا ،إاسسبانيا والÔويج تلعب دون
‘ ن-فسس السص-ي-اق ،سص-ي-ك-ون اŸن-ت-خ-ب-ان ال-د‰اركي
ضسغط وُتنذر ا÷ميع
والسصويدي اŸتأالق ‘ ÚاÛموعة الثانية ،حتما
ى
من ب Úأابرز اŸرشصح Úلبلوغ اŸربع الذهبي عل
من جهة أاخرى ،تلعب منتخبات أاŸانيا وإاسصبانيا
اأ’قل ،خصصوصصا Ÿا Áلكه ’عبو اŸنتخب Úمن والÔويج دون ضصغط Ãا أانها ’ –مل على عاتقها
إامكانيات ،وكذا لتقاليد البلدين العريقة ‘ كرة تسص -م -ي -ة اŸرشص -ح ب -ق -وة ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ،ل-ك-ن-ه-ا
ال-ي-د ولشص-ع-ب-ي-ت-ه-ا خ-اصص-ة أان-ه-ا ت-عت Èالرياضصة رقم ب-اŸق-اب-ل ت-ب-ه-ر Ãسص-ت-وي-ات-ه-ا وتسص-ح-ق م-ن-افسص-ي-ها
واحد عندهم.
إاتباعا ،على شصاكلة اŸنتخب Úاأ’Ÿا ÊوالÔويجي
اŸنتخب الد‰ركي منشصط نهائي الطبعة اŸاضصية الناشصط ‘ ÚاÛموعة اأ’و ¤واللذين يحصصدان
بالÈازيل والذي انهزم أامام اÈÿاء بواقع ( –26اأ’خضصر واليابسس ‘ طريقهما ،وسصينشّصطان ا÷ولة

أاصسداء
اŸونديال
^ ع - - -ائ Ó- - -ت :خصسصس
م-ن-ظ-م-و م-ون-ديال اأقل من
سس - -ن - -ة ،م - -درج- -ات
21
ل- - -ل - -ع - -ائ Ó- -ت ا÷زائ - -ري - -ة
ب- -ق- -اع- -ة ،ح- -رشس -ة حسس -ان،
وي -ت -ع-ل-ق الأم-ر ب-اŸدرج-ات
اŸت - - -واج- - -دة –ت ال- - -ل- - -وح
اللكÎو.Ê

ﬁمد فوزي بقاصص

اÿامسص -ة واأ’خÒة ال -ت -ي سص -ي -تضص -ح م -ن خ Ó-ل -ه -ا
صص -احب ري -ادة ت -رت -يب اÛم -وع -ة اأ’و ،¤وال-ذي
سصيكون له ا◊ظ Ÿقابلة رابع اÛموعة الثانية أاو
Ãع -ن -ى آاخ -ر أاضص -ع -ف اŸت -أاه-ل Úإا ¤ال-دور ال-رب-ع
ال -ن-ه-ائ-ي وأاح-د أافضص-ل اŸن-ت-خ-ب-ات اŸت-واج-دة ‘
ال-ب-ط-ول-ة ،ب-ع-دم-ا أاوق-ع-ت-ه-م ال-قرعة ‘ اÛموعة
الثانية التي سصميت Ãجموعة اŸوت.
اŸنتخب اأ’Ÿا Êصصاحب التتويج ‘ Úهذه الفئة
ومنشصط ثÓثة نهائيات على التوا‹ سصنوات (2007
–  )2011 – 2009وث -الث ال -ب -ط -ول-ة ال-ع-اŸي-ة
بالÈازيل ،وبجيل ذهبي يقوده ا’أشصقر اŸتاألق
““سص -ي-ب-اسص-ت-ي-ان ه-اÁان““ ،سص-ي-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ت-وي-ج
باللقب والتاأكيد اأن سصباعي اŸانشصافت سصيعيد
هيبة كرة اليد ا’أŸانية ،مثل ما قاله ‘ تصصريح
حصصري لـ ““الشصعب““ ⁄““ ،اأبلغ  20سصنة بعد ،نحن
هنا من اأجل بلوغ الدور النهائي والتتويج بهذا
ال -ل -قب ،ه -ذا م -ا ي -دور ب -ي -ن -ن -ا ن-ح-ن الÓ-ع-ب-ون،
وسص-ي-ك-ون ذلك ت-ت-وي-ج-ا ي-ع-ق-ب-ه ت-ت-وي-ج-ات اأخ-رى
للمنتخب ا’أŸا Êا’أول Ÿا نرتقي اإ ¤صصنف
ا’أكابر لندافع عن األوان بلدنا ،وجيلنا سصيوؤكد ‘
القريب العاجل باأن اأŸانيا قوة رياضصية كبÒة ‘

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

إايسسلندا حققت رابع فوز واŸغرب
خارج اŸنافسسة
ت -ل-ق-ى اŸن-ت-خب اŸغ-رب-ي راب-ع
هزÁة له على التوا‹ خÓل
اŸواج- -ه- -ة ال- -ت- -ي ج -م -ع -ت -ه م -ع
ليسسلندي ضسمن الدور
نظÒه ا إ
لول م- -ن م- -ن- -افسس- -ة ب- -ط- -ول- -ة
ا أ
لق-ل م-ن  21سس-نة التي
ال -ع-ا ⁄أ
تتواصسل فعالياتها با÷زائر إا¤
غاية  30جويلية ا÷اري.

اŸنتخب ا÷زائري العودة ا ¤الواجهة العاŸية
من خÓل اسصتغÓل إامكانات هذا الفريق الشصاب
الذي أاذهل اŸتتبع Úبوجود عناصصر لها مسصتوى
عاŸي .سصÎكن منتخبات اÛموعة الرابعة
ال- -ي- -وم ل- -ل- -راح- -ة ق- -ب- -ل إاج -راء ا÷ول -ة اأ’خÒة
وا◊اسصمة غدا ح Úيلتقي اŸنتخب الوطني
بنظÒه السصعودي.
‘ اÛموعات اأ’خرى ،بالرغم من وجود
العديد من اŸرشصح Úللذهاب بعيدا ‘ هذه
اŸن- -افسص- -ة ،إا’ أان ب -عضس اŸن -ت -خ -ب -ات تسص -ع -ى
إ’حداث اŸفاجأاة ‘ هذه اŸنافسصة ،على غرار
م -ن -ت -خب فÒوي ال-ذي أاذه-ل ا÷م-ي-ع Ãسص-ت-واه
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لقل من  21سسنة
بطولة العا ⁄لكرة اليد أ

لقل من  21سسنة
البطولة العاŸية لكرة اليد أ

الرياضصات ا÷ماعية ““.
أاما اŸنتخب الÔويجي الذي  ⁄يبلغ يوما نهائي
ال -ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ف-ئ-ة أاق-ل م-ن  21سص-ن-ة ،يرفع
التحدي ‘ هذه البطولة لبلوغ على اأ’قل اŸربع
ال -ذه -ب -ي ،وه -و م -ا أاك -ده م-درب اŸن-ت-خب ““ج-وار
جÒد““““ ،نحن هنا لنؤوكد قوتنا ونلعب بطولتنا التي
’ نريدها أان “ر علينا دون أان نبلغ على اأ’قل
اŸربع الذهبي ‘ هذه الفئة ،لدينا ’عب‡ Úيزين
وه -دف -ن -ا خ -ل -ق اŸن-افسص-ة ،ول-ن ن-ت-وان-ى ع-ن خ-ل-ق
اŸفاجأاة““.
‘ اÛم -وع -ة ال-ث-ال-ث-ة ي-وج-د اŸن-ت-خب ا’سص-ب-اÊ
منشصط خمسصة نهائيات ‘ هذه الفئة وصصاحب أاكÈ
اŸشصاركات ‘ البطولة العاŸية وأاك ÌاŸنتخبات
بلوغا للمربع الذهبي ،هو اآ’خر يبدع ويبهر ‘
خ- -رج- -ات- -ه وي -ل -عب دون ضص -غ -ط أاو م -ركب ن -قصس،
ويهدف إا ¤التتويج بلقبه اأ’ول بعدم خسصر نهائيه
اأ’خ Òأامام اŸنتخب السصويدي سصنة  ،2013ويعمل
ع -ل -ى ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي السص-ادسس ‘ ت-اري-خ وال-ت-ت-وي-ج
باللقب Ùو نكسصات اŸشصاركات اŸاضصية ،وكله
عزم على ترويضس كل اŸنتخبات اŸنافسصة للعودة
باللقب إا ¤إاسصبانيا.

^ ل - -ق- -اء :واج- -ه م- -درب
اŸنتخب الوطني لكرة اليد
–ت  21سسنة ،رابح غربي،
اŸدرب اليسسلندي اأرندال
سس- - -ي - -غ - -ريسس - -ت ،Úك Ó- -عب
خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي-ة
لÓأكابر سسنة  1997باليابان
وتعادلت ا÷زائر واإيسسلندا
‘ ذلك ال- - -ل- - -ق - -اء (،)27-27
◊سس- -اب اÛم -وع -ة الأو¤
وال- -ت- -ق- -ى اŸدرب -ان ل -ل -م -رة
ال -ث -ان-ي-ة ك-ل واح-د يشس-رف
على منتخب بلده.
اإع -ج -اب :اأب-دى
^
م- -درب ك -رة ال -ق -دم ك -م -ال
عاشسوري ،الذي يقود فريق
‚م ال - -ق - -ل - -ي- -ع- -ة ح- -ال- -ي- -ا،
اإع-ج-اب-ه ب-اŸن-ت-خب ال-وطني
ل- -ك -رة ال -ي -د دون  21سسنة،
ح- -يث ق -ال““ :م -ن اŸم -ت -ع اأن
ت - -رى ف - -ري - -ق - -ا ج - -زائ - -ري- -ا
ل-لشس-ب-اب ي-ل-عب ‘ م-ث-ل هذا
اŸسس-ت-وى ال-ع-اŸي .اأ“ن-ى اأن
ي-ت-م الع-ت-ن-اء ب-ه-ذا ا÷يل
ليصسبح نواة اŸنتخب الأول
مسستقب.““Ó

ال - -ث - -ا ،Êح - -يث واصص - -ل ال - -ف - -ري - -ق
اإ’يسص- -ل- -ن- -دي سص -ي -ط -رت -ه ب -ال -ط -ول
وال -ع -رضس م -ا ج -ع -ل -ه ي -ن-ه-ي ال-ل-ق-اء
لصص - -ا◊ه بـ 35م -ق-اب-ل  18ضصامنا
التأاهل للدور القادم بصصفة رسصمية،
‘ ح Úأاقصصي أاسصود اأ’طلسس من
ال -ب -ط -ول -ة وب -ق -يت أام -ام -ه -م ف -ق-ط
اŸباريات الÎتيبيةÃ ،ا أان اأ’مور
أاصص -ب -حت ﬁسص -وم-ة ‘ اÛم-وع-ة
الرابعة.
‘ ح Úسصيتنافسس اأ’يسصلنديون
مع اŸنتخب الكرواتي ،غدا◊ ،سصم
أامور الÎبع على اأ’ول أاو الثاÃ Êا
أان كÓهما يسصÒان دون خطأا إا¤
غ-اي-ة ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن اŸن-افسصة
التي يتنافسس فيها كل من اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ون -ظÒه السص -ع -ودي ع -ل -ى
ضصمان الورقة الرابعة للمرور للدور
ال-ث-ا ،Êال-ه-دف اŸب-اشص-ر ل-لمسصÒين
ا÷زائري ،Úخاصصة أان الدورة تنظم
ب-بÓ-دن-ا وأام-ام ج-م-هورنا اŸتعطشس
Ÿثل هذه اŸواعيد الكبÒة.

الد‰ارك  - 33السسويد 25
مباريات ا÷ولة الرابعة من اÛموعة الثانية

«الفايكينغ» يقسسون على السسويد ويتمسسكون باŸركز الثالث
قسس -ا اŸن -ت -خب ال -د‰ارك -ي
على نظÒه السسويدي ‘ مباراة
ا÷ول -ة ال-راب-ع-ة م-ن م-ون-دي-ال
لقل
ا÷زائر لكرة اليد ذكور أ
م- - -ن  21سس -ن -ة ،ب -ال-ف-وز ع-ل-ي-ه
ب -ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضس-ة (‘ )25-33
قمة مباريات اÛموعة الثانية
من اليوم اÿامسس من اŸنافسسة
‘ أاو ¤م- - -ب- - -اري- - -ات ال - -ق - -اع - -ة
البيضسوية بالعاصسمة.

ﬁمد فوزي بقاصص

ب-ه-ذا ال-ف-وز ح-اف-ظ ال-د‰اركيون
ع -ل -ى م -رك-زه-م ال-ث-الث ‘ الÎت-يب
العام برصصيد  6نقاط قبل مواجهة
اŸنتخب الفرنسصي ‘ آاخر جو’ت
ال -دور اأ’ول ،ف -ي -م -ا ق -ب-ع اŸن-ت-خب
السصويدي ‘ اŸركز الرابع برصصيد
 4نقاط مفوتا على نفسصه –سصÚ
ت -رت -ي-ب-ه وت-ف-ادي م-واج-ه-ة م-تصص-در
ترتيب اÛموعة اأ’و ¤اŸنتخب
اأ’Ÿا◊ Êد اآ’ن.
اŸن - -ت - -خب ال - -دا‰ارك - -ي دخ - -ل
اŸواجهة دون مقدمات وافتتح باب
ال- -تسص- -ج- -ي- -ل ‘ ال- -دق- -ي- -ق -ة اأ’و،¤
وت -واصص -ل م -ه -رج -ان اأ’ه -داف م -ن
السصباعي الدا‰اركي بقيادة القوي
«’رسس نيكو’رسصن» دون انقطاع مع
ت -واصص -ل اأ’خ -ط -اء ال -دف -اع -ي -ة م -ن
ا÷انب السص - -وي - -دي ‘ ال - -دق - -ائ - -ق
اأ’و.¤
ورغ- - - - - - - - - - - - - -م ﬁاو’ت اŸدرب
السصويدي «أاولف نيسصÎوم» تصصحيح
اأ’خ -ط -اء ب -ط -لب وقت مسص -ت -ق -ط -ع
وإاشص - - - -راك ’ع- - - -ب Úج- - - -دد ،إا’ أان
«ال-ف-اي-ك-ي-ن-غ» واصص-ل-وا ت-ق-دم-ه-م إا¤
غاية إاعÓن ا◊كم الÎكي «أاردوغان
ك -ورسص -اد» صص -اف -رة ن-ه-اي-ة اŸرح-ل-ة
اأ’و ¤بتفوق الدا‰اركي Úبنتيجة
 19مقابل  11إاصصابة.
‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ⁄ ،ت -ت-غÒ
اأ’م -ور ورف -ع ال -دا‰ارك -ي -ون ف -ارق
اأ’ه- -داف م -ن  8إاصص- -اب -ات إا11 ¤
إاصصابة كاملة ،لكن سصرعان ما عاد
السصويديون ‘ النتيجة وأاربكوا دفاع
ال -دا‰ارك ب -تسص-ج-ي-ل ع-دة أاه-داف
م- -ت- -ت- -ال- -ي- -ة ،وه -و م -ا دف -ع اŸدرب

١٣

ال- -دا‰ارك- -ي «م -ورت ÚهÔي -كسص -ن»
طلب وقت مسصتقطع ‘ (د  )12من
اŸرح -ل -ة ال-ث-ان-ي-ة ،ب-ع-دم-ا ت-ق-لصصت
النتيجة إا 7 ¤أاهداف ،تكسص Òر”
السصويدي Úكان مفيدا للدا‰اركيÚ
ال -ذي -ن ع-ادوا ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة ووسص-ع-وا
فارق النقاط إا 8 ¤إاصصابات كاملة
إا ¤غ - -اي - -ة (د  )17ال -ت -ي ع-اد ف-ي-ه-ا
الفارق إا 5 ¤نقاط ،لكن مع حلول (د
 )24مر الدا‰اركيون إا ¤السصرعة
ال- -قصص -وى ب -ع -دم -ا ن -ال ال -ت -عب م -ن
السصويدي ،Úلينتهي اللقاء بواقع 33
إاصصابة مقابل .25
وي- - -واج - -ه ‘ ا÷ول - -ة اÿامسص - -ة
واأ’خÒة من الدور اأ’ول عن هذه
اÛم -وع -ة اŸن -ت -خب ال-دا‰ارك-ي
اŸن-ت-خب ال-ف-رنسص-ي ‘ ،ح-ي-ن-ي-قابل
اŸنتخب السصويدي متصصدر ترتيب
اÛم - -وع- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة اŸن- -ت- -خب
السصلوفيني.
اŸدرب ال- - -دا‰ارك - -ي «م - -ورتÚ
هيÔيكسصن» أاوضصح بأان هذا الفوز
م -ه -م ل -ب -ق-ي-ة اŸشص-وار وق-ب-ل ن-ه-اي-ة
الدور اأ’ول بجولة واحدة وقال ’نه
يسص -م-ح ل-ل-ف-ري-ق ت-ف-ادي ال-ل-عب ضص-د
اŸن - -ت - -خب اأ’Ÿا ‘ Êال- -دور رب- -ع
ال -ن -ه -ائ -ي ،م-ؤوك-دا ال-ت-حضص Òا÷ي-د
ل- -ل -م -ب -اراة اأ’خÒة أام -ام اŸن -ت -خب
الفرنسصيÿ ،طف اŸركز الثا Êمنه
أاو من اŸنتخب السصلوفيني تفاديا
اللعب مع وصصيف اÛموعة الثانية
إاما اŸنتخب اأ’Ÿا Êأاو الÔويجي.
م -ن ج -ان -ب -ه «أال-ف-ري-د ج-ونسص-ون»
’عب اŸنتخب السصويدي أاوضصح أان
ف-ري-ق-ه ق-ام ب-أاخ-ط-اء دف-اع-ي-ة عدة،
وي-ع-م-ل ع-ل-ى تصص-ح-ي-ح-ه-ا ‘ ال-ل-قاء
اŸق- -ب- -ل ق- -ب- -ل خ- -وضس ال- -دور رب- -ع
النهائي.
وقال الÓعب ‘ هذا ا’طار»:
«بدايتنا  ⁄تكن موفقة ‘ الشصوط
اأ’ول ،وقمنا بالعديد من اأ’خطاء
الدفاعية التي كلفتنا غاليا مع مرور
ال- -وقت ⁄ ،ن -ت -م -ك -ن م -ن اسصÎج -اع
ال -ف-ارق ،اآ’ن سص-ن-ح-اول أان ن-ت-دارك
ه- -ذه ال- -ه- -زÁة ‘ م- -ب- -اراة ا÷ول -ة
ا’خÒة أامام اŸنتخب السصلوفيني،
على أان نكون أافضصل ‘ لقاء الدور
ربع النهائي من اŸونديال».

حبيب لبان لـ““الشسعب““:

البطولة Œري ‘ ظروف رائعة..
ع Èرئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد ،حبيب لبان ‘ ،حوار خاصس لـ«الشسعب““ عن رضساه للظروف التي تسس Òفيها
لن التنظيم ﬁكم وبذلت كل جهود لتحقيق ذلك حتى يكون ضسيوف ا÷زائر ‘ أافضسل
لقل من  21سسنة ،أ
بطولة العا ⁄أ
إاقامة لهم طيلة فÎة اŸنافسسة ،وأاكد أان الهدف اŸباشسر والرئيسسي بالنسسبة للفريق الوطني هو التأاهل للدور الثاÊ
واÛموعة قدمت أاداء رائعا ‘ اللقاءات اŸاضسية.
ماذا تقصسد؟

حاورته :نبيلة بوڤرين

ا÷م -ي-ع ’ح-ظ الضص-غ-ط ال-ك-ب Òال-ذي ي-ع-يشص-ه ك-ل
الÓ- -ع- -ب Úف- -وق ال -بسص -اط ،وه -ذا م -ا أان -قصس م -ن
قدرتهم على الÎكيز أاك Ìوضصيعوا كرات سصانحة
ل- -ل- -تسص- -ج -ي -ل ‘ ع -دي -د اŸرات ،أ’ن -ه -م Áل -ك -ون
إامكانيات كبÒة وقادرين على تقد Ëاأ’فضصل لو
يÎكوا الضصغط جانبا ويركزون على أاجواء اŸباراة
فوق البسصاط فقط وأا“نى أان يأاخذوا هذا بكل
جدية خاصصة خÓل اŸواجهة اأ’خÒة مع منتخب
العربية السصعودية التي تعد مهمة من أاجل حسصم
ال -ت -أاه -ل ل -ل -دور اŸوا‹ وب -ع -ده -ا سص-نسص Òاأ’م-ور
بحسصب اŸعطيات اŸتعلقة باŸنافسس.

““الشس -عب““ :ك -ي -ف ت -ع-ل-ق ع-ل-ى ›ري-ات
اŸنافسسة بعد مرور بعضس ا÷ولت؟
““ل-ب-ان““ اŸن -افسص -ة Œري ‘ ظ -روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة

ﬁكمة وكل الظروف مهيأاة من أاجل إا‚اح هذا
ا◊دث ال -ع -اŸي ب -ع -دم -ا وف -رن-ا ك-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
البشصرية واŸادية لذلك  ..والنتائج واضصحة Ãا أان
ا÷ميع ع Èعن ارتياحه Ÿا وجدوه ‘ ا÷زائر،
ولهذا أانا جد راضس على اأ’جواء بعد مرور فÎة
من انطÓق بطولة العا.⁄

ه -ل ت -ع -ت-ق-د أان ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ق-ادر
ع-ل-ى ت-خ-ط-ي ال-دور ال-ث-ا Êب-ال-ن-ظر إا¤
اŸسستوى ا◊ا‹؟

ماذا عن ردود الفعل بالنسسبة لرئيسس
ال–اد الدو‹ للعبة؟

رئيسس ا’–اد الدو‹ حسصن مصصطفى فرح كثÒا
على التنظيم الذي قمنا به من كل النواحي وهذا
ما صصرح به ‘ حفل ا’فتتاح واأكده لنا ‘ اللقاءات
التي Œمعنا معه دائما ،وهذا راجع للمجهودات
الكبÒة التي قمنا بها بالتنسصيق مع وزارة الشصباب
والرياضصة التي سصاندتنا ووضصعت كل اإ’مكانيات
–ت تصصرفنا منذ البداية وهم مشصكورون على
ذلك دون أان ننسصى مسصاعدة خÈاء الهيئة الدولية
‘ ا÷انب التنظيمي والثقة التي وضصعت فينا.

ما رأايك ‘ اŸسستوى الفني للمنافسسة؟

سصجلنا مباريات قوية ب Úفرق اŸنافسصة من أاجل
اŸرور للدور الثا Êوهذا أامر عادي أ’ن ا÷ميع
ح ّضصر لهذا اŸوعد بشصكل جيد وا◊مد لله أان
ا÷ميع مرتاح Ÿا وجوده ‘ ا÷زائر ما جعلهم
يركزون على اŸباريات أاك ،Ìوحسصب اعتقادي
فإان اŸسصتوى سصÒتفع أاك ‘ Ìاأ’دوار القادمة وأانا
جد مسصرور لذلك.

ك- -ي -ف ت -ع -ل -ق ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ف -ري -ق
لول؟
الوطني ‘ الدور ا أ

أانا جد راضس على اŸسصتوى الذي قدمه الفريق
الوطني ‘ اŸباريات التي لعبها ◊د اآ’ن حيث
“كن من افتتاح اŸنافسصة بفوز ثم Úأامام اŸغرب
وق -دم ل -ق -اءي -ن ‡ت -ازي-ن ضص-د ك-ل م-ن اأ’رج-ن-تÚ
وإايسصÓ- -ن -دا وه -ذا اأ’خ Òك -ان Ãث -اب -ة ال -ف -رصص -ة
ا◊ق -ي -ق-ي-ة م-ن اج-ل م-ع-رف-ة اŸسص-ت-وى ا◊ق-ي-ق-ي
لÓعب Úا÷زائري ،Úأ’ن هدفنا هو التأاهل للدور
الثا ،Êوهو قائم ◊د اآ’ن وبإامكان اÛموعة
–ق -ي -ق ذلك ب -ك -ل سص -ه-ول-ة وي-ب-ق-ى ع-ل-ي-ه-م ف-ق-ط
الÎكيز أاك.Ì

اآ’ن اÛموعة تركز على الدور اأ’ول وبعدها
سص-ن-ت-ع-رف ع-ل-ى م-ن-افسص-ن-ا ‘ ال-دور ال-ث-ا Êون-حن
متفائلون بقدرات هؤو’ء الشصباب كما أان اŸدرب
غربي لديه اÈÿة سصيوجه الÓعب ،Úكما يجب،
خاصصة أانهم Áلكون إارادة قوية واظهروا ذلك ‘
ع -دة م -رات م -ا ي -ع -ن -ي أان -ه-م مسص-ت-ق-ب-ل ك-رة ال-ي-د
ا÷زائرية.

ه -ل ك-ن-ت-م ت-ت-وق-ع-ون حضس-ور ا÷م-ه-ور
بهذا العدد الكبÒ؟

كنت واثقا من حضصور ا÷مهور ا÷زائري Ÿتابعة
اŸنافسصة و ⁄يكن عندي أاي شصك ‘ ذلك وا◊مد
الله العائÓت حاضصرة بقوة وصصنعت صصورا رائعة
تعكسس مدى ارتباط ا÷زائري Úبكرة اليد وسصاعد
‘ ذلك الظروف التنظيمية التي سصهلت اŸهمة
أاك Ìوه -ذا مشص -رف ل -ل -ج -زائ -ر ،أ’ن ك -ل الضص-ي-وف
أاعجبوا Ãا شصاهدوه ‘ اŸدرجات و تفاعلوا مع
هتافات اأ’نصصار.

لŸا )Êلـ““الشسعب““:
إاريك وودتك (مدرب اŸنتخب ا أ

نحÎم كل اŸنافسس ..Úوهدفنا الفوز بكل اŸباريات مهما كان اسسم اŸنتخب

لŸا““ Êإايريك وودتك““ بأان هدفه رفقة الÓعب Úالفوز بكل اŸباريات واحÎام اŸنافسس ،Úموضسحا
كشسف مدرب اŸنتخب ا أ
لخطاء الدفاعية التي قام بها الÓعبون ‘ مباراة كوريا ا÷نوبية التي سسيعمل على القضساء عليها ‘ يوم
بأان هناك بعضس ا أ
لو¤
الراحة قبل مواجهة جزر فÒوي التي يطمح للفوز بها ،موضسحا بأان اŸباراة الفاصسلة للظفر بصسدارة ترتيب اÛموعة ا أ
لŸا Êل يهاب أاحد ،وسسيعمل على بلوغ الدور النهائي،
لخر ،كاشسفا بأان اŸنتخب ا أ
سستكون أامام اŸنتخب الÔويجي ،القوي هو ا آ
كما –دث عن التنظيم وعن يومياته ‘ ا÷زائر ‘ ،هذا ا◊وار:

أآجرى آ◊وآرﬁ :مد فوزي بقاصص

““الشسعب““ :هنيئا لكم التأاهل للدور الثا،Ê
ف -وز ث -الث ع -ل -ى ال-ت-وا‹ ،سس-ح-ق-ت-م ب-ه م-رة
أاخرى منافسسكم وهذه اŸرة كان ضسحيتكم
اŸنتخب الكوري ا÷نوبي ؟
إاري-ك وودت-ك :شص -ك -را لك ،أاع -ت -ق-د أان-ه ت-أاه-ل
مسص -ت -ح -ق ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤اأ’داء ال-ذي ق-دم-ن-اه م-ن-ذ
انطÓق البطولة العاŸية هنا با÷زائر ،هدفنا
الفوز بكل اŸباريات التي نخوضصها ‘ اŸنافسصة
ونحن نحÎم جميع اŸنافسص Úسصواء اŸرشصحÚ
لنيل البطولة أاو الذين يسصمون باŸنتخبات اأ’قل
ق -وة ف -ي -ه -ا ،وال-ف-وز ب-ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضص-ة ه-و احÎام
Óنصصار ولنا نحن ،أ’ن النتيجة النهائية
للمنافسس ول أ
بـ  48إاصصابة مقابل  33تؤوكد باأننا  ⁄ندخر جهدا
أابدا ‘ –قيق الفوز هذا من جهة ،ومن جهة
أاخرى من الناحية الفنية ،واصصلنا تطبيق نفسس
اÿطة التي لعبنا بها ‘ خرجاتنا السصابقة حيث
ل -ع -ب -ن -ا بسص -ب -ع -ة ’ع -ب ‘ Úال -ه -ج -وم ك-ي ي-واصص-ل
الÓعبون التعّود على هذه اÿطة ونحضصرهم لكي
يتعودوا عليها حتى مع كÈى اŸنتخبات.
لكن باŸقابل دفاعيا ما زال هناك نوع من اÿلل
ويجب على اŸهاجم ÚالÎكيز جيدا ح Úتكون
لدينا الكرة حتى ’ تسصجل علينا اأ’هداف مباشصرة
بعد تضصييعها ،كما أاننا اليوم رغم فوزنا العريضس
إا’ أاننا قمنا ببعضس اأ’خطاء الدفاعية السصاذجة
أ’ن فارق اŸسصتوى جعل بعضس الÓعب ÚيÎاخون
خÓل أاطوار اŸباراة وهو ما جعلني أاطلب وقتا
مسصتقطعا ‘ مناسصبت Úرغم أان الفارق كان 11
إاصص-اب-ة ،اآ’ن سص-ن-خ-ل-د ل-ل-راح-ة وسص-ن-ع-ي-د مشصاهدة
مباراتنا حتى نصصحح أاخطائنا ‘ مباراة اأ’حد
أامام منتخب جزر فÒوي كي ’ نكررها من جديد
أ’نه ابتداء من هذه اŸباراة اÿطأا ‡نوع كوننا
سصنقابل مسصتقب ÓكÈى اŸنتخبات ‘ العا ،⁄لكن
على العموم أانا راضس عن أاداء الÓعب.Ú
لول
لنهاء مباريات الدور ا أ
أانتم مرشسحون إ
لو ،¤وبعد
‘ صسدارة ترتيب اÛموعة ا أ
اŸسس- -ت- -وي- -ات ال- -راق- -ي- -ة أاصس- -ب -ح -ت -م م -ن بÚ
اŸن -ت -خ -ب -ات اŸرشس -ح -ة ل -ن-ي-ل ال-ل-قب ‘ ه-ذه
الطبعة؟
أاجيبك عن ا÷زء اأ’ول من السصؤوال ،منذ قليل
فقط قلت لك بأان هد‘ أانا والطاقم الفني رفقة
الÓعب Úهو الفوز بكل اŸباريات وتسصيÒها بذكاء
إا ¤نهايتها◊ ،د اآ’ن Áكن القول بأاننا  ⁄نخضس
مباريات قوية ‘ ا÷و’ت الثÓث اأ’و ¤ما عاد
منتخب اÛر الذي فزنا عليه ،وادخارنا بعضس

ا÷هد ‘ بداية اŸنافسصة قد يكون مفيدا لنا
ل -ب -اق -ي اŸشص-وار ،خصص-وصص-ا أان ال-ب-ط-ول-ة م-ا زالت
طويلة ،اŸهم اآ’ن هو أاننا نحتل ريادة الÎتيب
رف- -ق- -ة اŸن- -ت -خب الÔوي -ج -ي ال -ق -وي ه -و اآ’خ -ر
وسصنعمل ‘ لقاء ا÷ولة الرابعة على الفوز على
م -ن -ت -خب ج -زر فÒوي ل-ل-ب-ق-اء دائ-م-ا ‘ الصص-دارة
وب-ع-ده-ا ل-عب اŸب-اراة ال-ف-اصص-ل-ة ل-ل-ظ-ف-ر ب-اŸركز
اأ’ول ‘ اÛم - - -وع- - -ة اأ’و ¤أام- - -ام اŸن- - -ت- - -خب
الÔوي-ج-ي ،وه-و م-ا سص-ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ل-عب م-ع صص-احب
اŸركز الرابع ‘ اÛموعة الثانية التي “لك
منتخبات قوية جدا وكلهم منهكون ‘ بداية هذه
اŸن -افسص -ة أ’ن -ه-م ق-دم-وا ك-ل م-ا ل-دي-ه-م م-ن أاج-ل
ضصمان التأاهل و‘ مراتب جيدة ،وحتى إان كان
سصنواجه رابع ترتيب اÛموعة الثانية ‘ ربع
النهائي فإانها لن تكون هدية أ’ن الرباعي فرنسصا
وسص -ل -وف -ي -ن-ي-ا والسص-وي-د وال-دا‰ارك ال-ذي-ن ح-ت-م-ا
سصيضصمنون التأاهل إا ¤الدور الثا Êعلى حسصاب
اŸنتخب Úالقطري واŸصصري ،كلها بلدان عريقة
“لك تقاليد كبÒة ‘ كرة اليد ،لكن ما Áكنني أان
أاقوله لك بأان اŸنتخب اأ’Ÿا ’ Êيخاف أاحد
ولديه اإ’مكانيات لبلوغ الدور النهائي وسصنعمل
على بلوغ هذا الهدف وŸا ’ العودة إا ¤أاŸانيا
بالتاج العاŸي لنعيد هيبة كرة اليد اأ’Ÿانية ،وكي
يكون هذا ا÷يل سصندا قويا للمنتخب ““أا““ للÈوز
›ددا ‘ سص - -م - -اء ال - -ك - -رة الصص - -غÒة اأ’وروب- -ي- -ة
والعاŸية.
ماذا تقول عن التنظيم ‘ هذه البطولة؟
منذ قدومنا إا ¤ا÷زائر وضصعنا ‘ ظروف جيدة،
اإ’ق -ام -ة ج -ي -دة واإ’ط -ع -ام ك -ذلك ظ-روف ال-ع-م-ل

ا’سصÎج- -اع وال- -ت -دري -ب -ات ‘ اŸسص -ت -وى ،ال -ن -ق -ل
وا◊ماية اأ’منية رائعة ،ا÷مهور خلوق ويعشصق
كرة القدم بدليل أا Êالتقطت حوا‹  5آا’ف صصورة
سص -ال -ف -ي م -ن -ذ ق -دوم -ي إا ¤ا÷زائ-ر م-ن الصص-غ-ار
والكبار ،وحتى الشصباب اŸرافق لنا ‘ ا◊افÓت
و‘ الفندق واÎŸجم Úكل يقوم بعمل كب Òمن
أاج- -ل إارضص- -ائ- -ن- -ا ،ك- -م- -ا أا Êت- -أاك -دت ب -أان الشص -عب
ا÷زائري فريد من نوعه أ’نك إاذا طلبت منه
شصيء وحتى إان كان ’ يتقن اللغة اأ’Ÿانية أاو
ا’‚ليزية ،فإانه لن يفارقك حتى يتيقن بأان تكون
ق -د وج -دت إاج -اب -ة ’سص -ت-فسص-ارك أاو وج-دت حÓ-
Ÿشص -ك -ل -تك ،ك-م-ا أا Êم-ن-ذ ق-دوم-ي نسص-جت ب-عضس
عÓقات الصصداقة مع ا÷زائري ،Úوفوق كل هذا
م -ن -ذ أان وضص -ع -ن -ا أارج -ل -ن -ا ‘ ا÷زائ -ر والشص -مسس
Óسصف نحن لسصنا ‘
حاضصرة و ⁄تفارقنا ،لكن ل أ
عطلة وعلينا بلوغ هدفنا وإاسصعاد الشصعب اأ’ŸاÊ
‘ اأ’خ.Ò

للعاب
بطولة العا ⁄أ
القوى لذوي
لحتياجات اÿاصسة
ا إ

 ٣ميداليات برونزية
للجزائر ‘ اليوم الثامن
أاح- -رز ال- -ري- -اضص- -ي- -ون ﬁم- -د ف- -ؤواد ح- -ام- -وم- -و
(400م/ت  )13ول- -ي -ن -دا ح -م -ري (200م/ف)12
وﬁمد برحال (100م/ت ،)51يوم ا÷معة ،على
ثÓث ميداليات برونزية – كل واحد بحسصب
ت -خصصصص-ه – ب-ل-ن-دن ◊سص-اب ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة
أ’ل -ع-اب ال-ق-وى ل-ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة ‘
يومها الثامن.
حصصل ﬁمد فؤواد حامومو على توقيت 48.65
وراء ال- -ن- -ام -ي -ب -ي ج -وه -انسس م -ام -ب -ا’ ()48.40
واŸغ -رب -ي ﬁم -د ام -ق -ون ال -ذي ح -ط -م ال-رق-م
القياسصي العاŸي ‘ 400م ‘ صصنف ()48 40
ت 13ب. 46.92
بدورها حلت ليندا حمري ‘ اŸرتبة الثالثة ‘
صصنف القفز الطويل بـ 5.42م وراء ا’سصبانية
سص -ارا م -ارت -ي-ن-از  5.53م وا’ك -ران -ي -ة اوكسص-ان-ا
زيبكوفسصكا التي قفزت  6.92م.
أام -ا ال -ري -اضص -ي ﬁم -د ب-رح-ال اح-ت-ل ه-و ايضص-ا
اŸرتبة الثالثة ‘ العدو 100م ت 51بوقت قدر
بـ 22.08وراء ال -ف-ن-ل-ن-دي ط-و Êب-يسص-ب-ان-ن ال-ذي
سص-ج-ل  ‘ 21.54ح– Úصص -ل ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ب-يÎ
جن Úعلى اŸيدالية الذهبية بوقت .21.10
حصصدت ا÷زائر بعد ثمانية أايام من اŸنافسصة
‘ ال- -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة أ’ل -ع -اب ال -ق -وى ل -ذوي
ا’حتياجات اÿاصصة على ›موع  11ميدالية 5
منها ذهبية  2فضصية و 4برونزية.

كأاسس ديفيسس للتنسس

إانه ـ ـ ـزام اŸنتخب
ا÷زائ ـ ـري أامـ ـ ـام
نظـ ـÒه البينينـ ـي

انهزم اŸنتخب ا÷زائري رجال للتنسس ،مسصاء
ا÷معة ،أامام نظÒه من البن◊ )1–2( Úسصاب
ا÷ول -ة ال-راب-ع-ة ل-ك-أاسس دي-ف-يسس (اÛم-وع-ة ،3
م -ن -ط-ق-ة اف-ري-ق-ي-ا) ،ال-ت-ي –تضص-ن-ه-ا ال-ع-اصص-م-ة
اŸصصرية القاهرة.
فاز ا÷زائري غزال Ãباراته ‘ الفردي أامام
ماغلوار ياكبا ،بخÓف مواطنه نزﬂ Ëلوف
ال -ذي خسص -ر أام -ام أال -ي -كسص -يسس ك-ل-وغ-و بشص-وطÚ
لواحد (.)4–6 ،6–2 ،1–6
‘ اŸباراة ا◊اسصمة التي جمعت اŸنتخب‘ Ú
ال-زوج-ي ،ف-ق-د ع-ادت ال-ك-ل-م-ة اأ’خÒة ل-ل-ث-ن-ائي
ال -ب -ن -ي -ن -ي ك-ل-وغ-و–ي-اك-ب-ا ع-ل-ى حسص-اب ال-ث-ن-ائ-ي
ا÷زائري ﬁمد حسصان – هشصام يسصري (،5–7
.)5–7
هي اÿسصارة الثانية للمنتخب ا÷زائري ضصمن
ال -ف -وج ب ،ب -ع -د ت -لك ال -ت -ي ت -ل -ق -اه -ا ،ال-ثÓ-ث-اء
اŸنصصرم ،أامام كينيا ( ‘ )1–2ا÷ولة اأ’و ¤من
اŸنافسصة.
ك -ان ا÷زائ -ري -ون ق -د ف -ازوا ب-ع-ده-ا ،أاي خÓ-ل
ا÷ولت Úالثانية والثالثة ،أامام كل من بوتسصوانا
( ،)0–3وليبيا ( .)0–3أانهى ““اÿضصر““ هذا الدور
‘ اŸرتبة الثالثة للفوج ب ،ولن Áكنهم بالتا‹
اŸشصاركة ‘ مرحلة ““البÓي أاوف““ للمرور إا¤
اŸسص-ت-وى ال-ث-الث (م-ن-ط-ق-ة أاوروب-ا–اف-ريقيا) ‘
.2018

إا–اد البليدة

زميتي يشسرف على العارضسة الفنية
رسس- - - - - - - - - -م ،أامسس،
اŸدرب فريد زميتي
التحاقه بنادي ا–اد
ال -ب -ل -ي -دة ،الصس -اع -د
ا÷دي- -د ل- -ل -راب -ط -ة
لو ¤ا÷زائ - -ري - -ة
ا أ
لكرة القدم ،بعد أان
أامضس- -ى ع- -ل- -ى ع- -ق -د
م-دت-ه سس-ن-ة واحدة،
بحسسب ما علم لدى
إادارة ال–اد.
ي -خ -ل -ف زم -ي-ت-ي،
ال - - - - -ذي درب أام- - - - -ل
لربعاء ،النازل إا¤
ا أ
ال-راب-ط-ة ال-ثانية‘ ،
الشس- -ط- -ر ال -ث -ا Êم -ن
اŸوسس - - - -م اŸنصس - - - -رم،
زميله باشسا الذي اسستقال من منصسبه قبل انطÓق التحضسÒات للموسسم ا÷ديد ،وذلك
بعد أاشسهر من عودته إا ¤الفريق الذي أاشسرف عليه ،خÓل النسسخة السسابقة ،من بطولة
الرابطة الثانية ولكنه غادره ‘ منتصسف اŸشسوار.
يتطلع ال–اد إا ¤إابرام صسفقة جديدة ‘ سسوق النتقالت الصسيفية من
لوسسط لنصسر حسس Úداي ،حمزة زدام ،حيث تقدمت التصسالت
خÓل انتداب اŸدافع ا أ
ليام الأخÒة ،بحسسب ما اسستفيد من نفسس اŸصسدر.
معه ‘ ا أ
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األحد  ٢3جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩شسوال  ١٤3٨هـ
العدد ١٧3٩٤

‘ ثا Êليلة مهربة من مهرجان كويكول بجميلة

موجــــــــــة حــــــــــر غــــــــــ Òمسسبوقــــــــــة

مشساركـ ـ ـة جزإئري ـ ـ ـة بامتي ـ ـ ـ ـاز إلوإحات وجهة إلعائÓت ببشسار ‘ موسسم إلصسيف
وإ÷مه ـ ـور يصسن ـ ـع إلفرجـ ـ ـة

توإصسلتÃ ،سسرح كويكول Ãدينة
’ثرية ،فعاليات ليا‹ مهرجان
جميلة إ أ
جميلة إلعربي ‘ طبعته إلثالثة عشسرة،
حيث كان إŸوعد ‘ إلسسهرة إلثانية
جزإئريا ﬁضساÃ ،شساركة  4فنانÚ
جزإئري Úمن طبوع متنوعة إسستمتع
خللها إ÷مهور إلذي “يز بحضسور عائلي
كب ‘ Òهذه إلسسهرة من عدة مناطق من
إلوطن.

سسطيف :نورالدين بوطغان

فقد خصسصض منظمو اŸهرجان السسهرة الثانية
إلبراز تنوع الفن الغنائي ا÷زائري ،فتداول على
الركح الفنانون ا›ÈŸون وهم عقيل الصسغÒ
وي -اسس Úال -ت -ي -ق-ر وراب-ح عصس-م-ة
وحسس Úالصس - -ن- -ام- -ي ،وال- -ذي- -ن
عÈوا ج -م -ي -ع -ا ع -ن اع -ت-زازه-م
ب -اŸشس -ارك-ة ‘ ه-ذا اŸه-رج-ان
ال -ك -ب Òوحّ-ب-ه-م ل-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة
ال-ت-ي اشس-ت-ه-رت ب-ه-ذه ال-ت-ظاهرة
ال -ف -ن -ي -ة ال-ه-ام-ة ،ح-يث اط-رب-وا
ج - -م- -ه- -وره- -م ب- -أاغ- -ا Êق- -دÁة
وج- -دي -دة أام -ت -عت ا◊اضس -ري -ن،
وأابرزت التنوع ا◊قيقي للطبوع
ا÷زائرية ،وهذا ما Ÿسسناه من إاعجاب أابداه
ا◊اضسرون الذين أاكدوا أان الفن ا÷زائري مازال
واقفا ،وليسض بالضسرورة أان تكون السسهرة شساملة
ل-ف-ن-ان Úع-رب ح-ت-ى ت-ك-ون ن-اج-ح-ة ومسس-ت-ق-ط-ب-ة
للجمهور.
ومن اŸتوقع أان تكون السسهرة الثالثة اليوم أاكÌ

اسستقطابا ،لتضسمنها أاسسماء ثقيلة “ثل  3طبوع
غنائية ﬁبوبة ،حيث سسيشسارك كل من الفنان
التونسسي الكب Òصسابر الرباعي الذي كانت له
مشساركات سسابقة ‘ اŸهرجان بأاغا Êطربية
ع-رب-ي-ة وت-ونسس-ي-ة ،ك-م-ا سس-ت-ك-ون األغ-نية السسوفية
ح-اضس-رة ب-ق-وة م-ع ال-ف-ن-ان ع-ب-دال-ل-ه م-ن-اع-ي ،م-ع
مشساركة الشساب فارسض السسطايفي.

إلشساب عقيل إلصسغ :Òإنتظروإ أإلبومي ““مسسرحية““
و‘ ندوة صسحفية عقدها الشساب عقيل الصسغÒ
ب-ف-ن-دق سس-ي-ت-ي-ف-يسض Ãدي-ن-ة سس-طيف ،قبيل إاحياء
السسهرة الثانية ،ذكر أانه يتشسرف باŸشساركة ألول
مرة ‘ مهرجان جميلة وحظي باسستقبال كب،Ò
كما اشسار أان لقبه عقيل واسسمه
ﬁم -د ،وأان الشس -اب ع -ق -ي-ل ال-ذي
ح -ت -ف -ه ‘ ح-ادث م-رور ب-اŸغ-رب
منذ ثÓث سسنوات هو ابن عمه،
وق -ال أان -ه ي -غ -ن -ي أاغ -ا Êن -ظ -ي -ف -ة
وم-ع-ظ-م-ه-ا روم-انسس-ي ،ع-لى غرار
أاغنية أانا وأانت عايلة واحدة التي
لقيت رواجا كبÒا،كما صسّرح بأان له
تقريبا نفسض النمط الغنائي لبن
عمه اŸرحومّ ،وقد اسستفاد كثÒا
م -ن السس -م ع -ق -ي -ل الصس -غ Òال-ذي
يذكر باŸرحوم ،وعن إانتاجه ا÷ديد ،ذكر أان
ه- -ن- -اك أال- -ب- -وم- -ا ج- -دي- -دا سس- -يصس -در –ت اسس -م
““مسسرحية ““ ،يضساف إا ¤البوماته الثÓثة السسابقة،
وأانه سسيمتع جمهوره ‘ السسهرة الثانية بأاغاÊ
م-ت-ن-وع-ة م-ن-ه-ا واح-دة ل-ل-م-رح-وم ب-ع-نوان ““مازال
مازال عشسقك ‘ البال““.

فنانون شسباب
يشسنّفون إأ’سسماع
ويغوصسون ‘
إŸوروث إلقدË

إجرإءإت بسسيطة وفائدتها أإكÈ

’جوإء إلصسيفية ‘ إ÷نوب إ÷زإئري ترديد كلمات مثل إلبحر وإلغابات وإلينابيع إŸائية ‘ موسسم
تعودنا خلل إ أ
’ولئك إلذين يبحثون عن مكان يقيهم أإشسعة إلشسمسص إ◊ارقة ويخّفف عنهم حرإرة إلصسيف
إ’صسطياف وجهة مفضسلة أ
إŸرتفعة .ولكن ‘ إ÷نوب كل من تلك إلوجهات غ Òموجودة لذلك كانت إلوإحات بنخيلها إلشساﬂة إلفضساء إلوحيد إلذي
’جوإء وتنقل أإدق إلتفاصسيل.
يسستقطب إلعائلت خاصسة ‘ إلليل““ .إلشسعب““ رصسدت هذه إ أ

بشســــار :دحمان جمال
ﬁج -وب -ة ،سس -ي -دة ت -فضس -ل ال -واح-ات لÓ-سس-ت-ج-م-ام
والراحة وسسط نسسيم الليل العليل ،سسأالتها ““الشسعب““
عن سسبب اختيارها هذه الواجهة فأاجابت‘““ :
اŸاضسي كانت الواحات اŸكان اŸفضسل لنا خاصسة
‘ الصسيف ⁄ ..نكن ‰لك المكانيات اŸتوفرة
ال-ي-وم م-ن أاج-ه-زة وم-ك-ي-ف-ات تسس-اع-د ع-ل-ى إاع-ط-اء
اŸنزل جوا منعشسا ،ولكن ‘ األسسبوع األخ Òكان
لزاما علينا اÿروج إا ¤الكثبان الرملية ‚لسض ا¤
ج-انب ال-ن-خ-ي-ل ع-ل-ى األرضض ح-ت-ى نسس-ت-م-ت-ع با÷و
الليلي اŸنعشض ،بعيدا عن الهواء اŸكيف الذي
اصسبح يشسكل خطرا على صسحتنا بسسبب اسستعماله
الدائم ،ف Óبديل عن الهواء الطبيعي.
^ ط- -ارق ،شس -اب وج -دن -اه ج -السس -ا م -ع أاصس -دق -ائ -ه
يتسسامرون حول لعبة الدومينو ،قال عن الليا‹
الصسيفية التي يعيشسها قائ ‘““ :Óظّل ندرة اŸرافق
الÎف -ي -ه-ي-ة وفضس-اءات ال-تسس-ل-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ا÷ن-وب
الغربي –ّولت الكثبان الرملية والواحات اÿضسراء
إا ¤القبلة اŸفضسلة ألغلب أاهل اŸنطقة ‘ اآلونة
األخÒة ،خاصسة نهاية األسسبوع ،بغية التخلصض من
ضسغط أاسسبوع كامل من العمل و اللتزامات اليومية
التي اثقلت كاهل الكث Òمنا““.
وأاضس -اف ط -ارق ق -ائ ““ :Ó-ب -ع -دم -ا ان -دث-رت ع-ادة
اÿروج ا ¤ال -واح -ات صس -ي -ف -ا ل -فÎة ط-وي-ل-ة جّ-دا
عادت اليوم بقوة ‘ السسنوات األخÒة ،فاŸكيف
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عند ارتفاع درجات ا◊رارة ا ¤حّد قياسسي يصسبح
اسستعماله اŸكثف سسببا ‘ انقطاع الكهرباء ،كما
أان اسستعماله بصسفة دائمة يتسسبب ‘ الكث Òمن
األمراضض ،لذلك اصسبحت الواحات والسسدود خيار
آاخر لÓسستمتاع بليا‹ الصسيف خارجا ‘ الهواء
الطلق وسسط Œمع كب ÒللعائÓت ما يÎك اثرا
ايجابيا على ا÷ميع““.
^ صس -ل -ي-ح-ة ،ج-لسست رف-ق-ة اب-ن-ائ-ه-ا ع-ل-ى ال-رم-ال،
سس- -أال -ت -ه -ا ““الشس -عب““ ع -ن األج -واء ف -ق -الت ““م -ا زاد
األها‹ تعلقا و“سسكا بالصسحراء وما –تويه من
مناظر خÓبة هو وجود وانتشسار بعضض الكائنات
ا◊ية وا◊يوانات بكÌة ‘ الصسحراء ،إا ¤جانب

إإحـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم نفسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن لسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع إ◊شسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإت

أإكد إÈÿإء أإهمية إ◊صسول على إسستشسارة طبية من طبيب متخصسصص ‘ أإمرإضص إ◊سساسسية ‘ حال إشستبه أإي شسخصص ‘ إصسابته بالتحسسسص نتيجة
لصسابة بردة فعل –سسسسية حادة ‘ إŸاضسي ،مع إلعلم أإنه ’ توجد بالضسرورة حاجة
تعرضسه لقرصسة أإو لسسعة حشسرة ،خاصسًة إذإ كان هناك تاريخ سسابق ل إ
للحصسول على علج فوري من جميع لسسعات إ◊شسرإت.
عادة ما تكون معظم األعراضض الناŒة عن لسسعات
ا◊شسرات خفيفة ،حيث تتسسبب هذه اللسسعات ‘
بعضض اإلحمرار الظاهر على ا÷لد ،باإلضسافة إا¤
ا◊كة والتورم اÿفيف.
ونادراً ما ُتحِدث لسسعات وقرصسات ا◊شسرات مثل
النحل والنمل والدباب Òردات فعل حادة ،ومع ذلك
ف -إان -ه ي -ن-ب-غ-ي م-ع-رف-ة أان-ه ق-د ي-ن-ت-ج ع-ن م-ث-ل ه-ذه
اللسسعات ردات فعل –سسسسية أاو سُسuمsية ،ويتوجب
على الشسخصض الذي يتعرضض لها التوجه إا ¤الطبيب
أاو طبيب أامراضض ا◊سساسسية.
وتتضسمن أاعراضض ردات الفعل التحسسسسية وال ُسسuمsية
ا◊ادة :الصس -دم -ة ال -ت -حسسسس-ي-ة والسس-ع-ال وصس-ع-وب-ة
التنفسض ،وتورم بالشسفت Úواللسسان وا÷فون واليدين
وال-ق-دم ،Úوال-دوار وال-غ-ث-ي-ان وال-ت-ق-ي-ؤو ،وت-ق-لصسات
وآالم البطن ،ونوبات القشسعريرة.
وأاوضسح اÈÿاء أانه ‘ حال تعرضض أاي شسخصض
للسسعة حشسرة فإانه ُينصسح بإاجراء اإلسسعافات األولية
التالية:
إازالة بقايا العضسو الذي تسستخدمه ا◊شسرة لقرصض
ا÷لد وتنظيف مكان اللسسعة ‘ .حال ظلّ شسوكة
ا◊شسرة ملتصسقًا Ãكان اللسسعة فإانه يتوجب كشسطه
باسستخدام أاداة مسسطحة وعدم اسستخدام اŸلقط
أاو أاطراف األصسابع إلزالته ،حيث قد يتسسبب ذلك
‘ إافراز اŸزيد من اŸادة السسامة للجلد.

غسسل مكان إللسسعة باŸاء وإلصسابون
وضس -ع م-ادة ب-اردة ع-ل-ى م-ك-ان ال-لسس-ع-ة ب-اسس-ت-خ-دام
قطعة قماشض مبللة باŸاء البارد أاو ‡تلئة بالثلج،
حيث يسساعد ذلك على تخفيف األ ⁄وتقليل التورم،
وإاذا كانت اإلصسابة ‘ الذراع أاو السساق ،فينصسح
بالتمّدد ورفع ا÷زء اŸتضسرر من ا÷سسم ألعلى.
خلع أاي ›وهرات أاو ملبوسسات ضسيقة ‘ مكان
اللسسعة مثل اÿوا” واألسساور.
وم - -ن اŸه - -م أايضس ً- -ا م - -ع - -ا÷ة أاع- -راضض لسس- -ع- -ات

ا◊شس- -رات ،ف- -ع- -ادًة م- -ا ت -تسس -بب لسس -ع -ات ال -ن -ح -ل
وا◊شسرات األخرى Ÿعظم الناسض باأل ⁄وا◊كة
وال -ت -وّرم ‘ م -ك -ان ال -لسس -ع -ة ،وُت -صس ّ-ن -ف م -ث-ل ه-ذه
األعراضض ضسمن ردات الفعل اŸوضسعية.
وتسس- -ت -ج -يب ع -ادًة ه -ذه األع -راضض بصس -ورة ج -ي -دة
ل- -ل- -عÓ- -ج ب- -ال- -ك -م -ادات ال -ب -اردة وأادوي -ة مضس -ادات
الهيسستام ،Úحيث تسساعد الكمادات على تخفيف
ا◊كة كما تسساعد أادوية مضسادات الهيسستام Úعلى
تخفيف األعراضض األخرى ،وÁكن اسستخدام مرهم
““ك -الم ““Úل -ت -خ -ف -ي -ف ا◊ك-ة والشس-ع-ور Ãزي-د م-ن

الرت- - -ي- - -اح ،وُي - -نصس - -ح أايضس ً- -ا ب - -اسس - -ت - -خ - -دام دواء
““إايبوبروف ““Úأاو ““باراسسيتامول““ لعÓج األ ⁄الناœ
عن اللسسعات.
م -ع ضس -رورة م -راق -ب -ة األع -راضض ل-ل-ت-أاك-د م-ن ع-دم
تدهور ا◊الة وتطور اإلصسابة بأاعراضض حادة أاو
بردة فعل سُسuمsية  -خاصسة لدى األطفال  -موضسحًا
أان أاهم األعراضض التي ينبغي مÓحظتها هي:
اإلصسابة بنوبات من القشسعريرة أاو بحكة ‘ ﬂتلف
أارجاء ا÷سسم ‘ مناطق ﬂتلفة عن مكان اللسسعة.
ظهور تورم ‘ ا◊لق أاو اللسسان.
صسعوبة ‘ التنفسض.
الدوار.
اإلصسابة بصسداع حاد.
اإلصسابة بتقلصسات باŸعدة ،والغثيان واإلسسهال.
بالرغم من أان ردات الفعل التحسسسسية ا◊ادة غÒ
شس-ائ-ع-ة ،ف-إان-ه-ا ق-د ت-هّ-دد ح-ي-اة اŸصس-اب وت-ت-ط-لب
عÓجًا فورياً باسستخدام حقنة ““إابينيفرين““ ،وقد
يتطلب األمر ‘ بعضض ا◊الت أاك Ìمن جرعة
واحدة من هذا العÓج ،ثم يتبع ذلك تقد Ëالرعاية
الطبية ونقل اŸصساب Ÿصسلحة الطوارئ Ÿزيد من
اŸتابعة والرعاية اإلضسافية.
ومن اŸمكن أان تظهر ردات فعل –سسسسية متأاخرة
للسسعات ا◊شسرات بصسورة مفاجئة ،وقد تكون أاكÌ
حدة عن ردات الفعل التي تظهر عند بداية اإلصسابة.

واح-ات ال-ن-خ-ي-ل وال-ك-ث-ب-ان ال-رم-ل-ي-ة اŸرتفعة التي
ي -ح -ب -ذ ا÷م -ي-ع الصس-ع-ود ف-وق-ه-ا م-ن أاج-ل ال-ت-م-ت-ع
ب-ال-رؤوي-ة شس-ام-ل-ة ل-ل-ك-ث-ب-ان ال-رم-ل-ي-ة أاو ح-ت-ى للعÓج
بالردم (حمام الرمل) وكذا مشسهد غروب الشسمسض
الذي ياسسر قلب ناظره  ،و هذا ‘ صسورة سساحرة
Œم- - - -ع ال- - - -ط- - - -ي- - - -ور الÈي- - - -ة واألرانب وسس- - - -مك
السسدود واألحواضض اŸائية ،دون أان ننسسى ا÷بال
مثل جبل عن ،Îجبل قروز وجبل بشسار والروسض
ا◊شسر أاين يبحث السسكان فيها عن خÓيا النحل
الÈية لتناول العسسل مع األطباق اŸعّدة من قبل
ربات البيوت أاثناء مرافقتهن ألزواجهن أاو أابنائهن
ل -لصس -ح -راء م -ث-ل ““خ-ب-زت اŸل-ة““ ،و«ط-ب-ق ال-دوارة““
و«اŸل -ف -وف““ ال -ط-ب-ق اŸفضس-ل ل-دى ا÷م-ي-ع أاب-ن-اء
الصسحراء أاثناء تواجدهم بالÈاري ،طبعا إا ¤جانب
تناول كمية من ““◊م اŸشسوي““ الذي يتم إاعداده من
ق -ب -ل شس -ب -اب ورج -ال ي -ت -ق -ن -ون ع -م -ل -ي-ة اŸشس-وي
““بومصسور““ على ““حطب ا÷ ـمـر““.

““إلُبوغة إلبشسارية““ ..شسوإء على
إلطريقة إلتقليدية
عبد الله وطالبي العرج صسرحا لـ ““الشسعب““ التي
رافقت اÛموعة ‘ رحلتها الصسحراوية وسسط
ال-ك-ث-ب-ان ال-رم-ل-ي-ة ق-ائÓ-ن““ :غ-ال-ب-ا م-ا نÎك ب-عضض
اللحم واŸلفوف قبل العودة ‘ األمسسية للبيوت
حيث نوزعها على األصسدقاء واألبناء وبعضض أافراد
العائÓت التي نصسادفها ،إا ¤جانب بعضض الرفقاء
الذين  ⁄يسسعفهم ا◊ظ ‘ القيام بالشسواء ،هذه
العادة متوارثة جي Óبعد جيل نقوم بها طمعا ‘
اÿروج ‘ رحلة أاخرى أاك Ìمتعة““.
وع-ن ط-ري-ق-ة الشس-واء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ق-ال ع-بد الغني
““الكث Òمن الشسباب يفضسلون اÿروج ‘ رحلة من
أاجل تنظيم جلسسات شسواء على الطريقة التقليدية
والتي نسسميها هنا ““الُبوغة البشسارية““ ،والتي تخضسع
إا ¤عدة مراحل فبعدما يقطع اللحم ويضساف له
اŸل -ح وال -ت -واب -ل نشس -ع -ل ال -ن-ار ‘ ح-ف-رة صس-غÒة..
عندما تصسبح النار جمرا ..نسسَوي ا÷مر ونضسع
عليه قطع اللحم بعد أان نلفها بورق أاŸنيوم ...ثم
نضس-ع ع-ل-ى ال-ل-ح-م غ-ط-اء م-ن ح-دي-د ون-ح-ك-م غ-ل-ق
اŸن -اف -ذ ...ث -م نشس -ع -ل ن-ارا أاخ-رى ف-وق ال-غ-ط-اء..
ونÎك اللحم يطهى حوا‹ سساعة واحدة ..وهكذا
نتحصسل على ◊م مشسوي لذيذ ،ل يعرف روعة
مذاقه إال من تناوله ‘ سسهرة صسيفية تكون النجوم
انيسسك الوحيد فيها.

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

خاطرة

أانا ’ اتوقع أان وردة
Œرح أاو فراشصة تلسصع!

صسة
ق

قصس

Òة

كلب هناك

زوغبي عبد إلرؤووف

فقط ح Úتتخّبط –ت الصصدمة تدرك
معنى قو‹ ،أاعر Êحضصورك  ..إاياك أان
ت-ث-ق! إاي-اك أان ت-ت-ع-ام-ل ب-ع-ف-وي-تك ..ال-ناسس
ﬂتلفون كما تختلف أاصصابع يدك ،تصصرف
وكأانك تثق بالناسس ،لكن إاياك أان تفعل!
ك -ن سص -ط -ح -ي -ا ح ّ-د ال-ت-ح-ف-ظ ،ح-واسصك
ت - -خ - -ونك ‘ ك - -ث Òم - -ن األح- -ي- -ان ف- -ت- -زل
...والناسس يا صصديقي ل تغفر!
أاجل ل تغفر إان أاخطأات يوما فانسس أانك
إانسصان شصريف ..إان أاخطأات يوما طبع ذلك
اÿطأا بجبينك وأاشص Òإاليك بالبنان  ..ذا
صصاحب اÿطأا ا÷سصيم ....الناسس ل تغفر
ورب الناسس يبسصط األكف يا عبادي إا Êأانا
الغفور الرحيم.
إاي -اك ي -ا صص -دي -ق-ي أان تشص-ك-و م-ا أاه-مك
ألحد من اÿلق مهما كان قريبا! قلوب
البشصر تتقّلب ...اليوم أامامك يهديك زهرة،
وغدا خلفك يباغتك بطعنه!
ما بها الوحدة يا شصبيهي؟ إانها أافضصل من
قضصاء كل الوقت بتقليب األقنعة البشصرية
ف -ه -ذا ﬂادع وذاك م -ن -اف -ق وذاك حسص -ود
واآلخ -ر ل ي -ت -ح -م -ل رؤوي -تك سص -ع -ي -دا ..أا⁄
أاخÈك أان ال- - - -وح- - - -دة أارق- - - -ى م- - - -ن ذالك
ا◊ضصيضس !! قم معي لنحدث ثورة عنوانها
““كن وحيدا تكن أاهنأا““

خا

طرة

‘ ل- -ي -ل -ة شص -ت -وي -ة ب -اردة وضص -عت رأاسص -ه -ا –ت
بطانيتها الدافئة –ميها من قـّر شصديد ورياح عاتية،
اسصتيقظت مرعوبة من حلمها ا÷ميل على أاصصوات
تتعا ¤من اÙيط ورائحة قوية تصصعد إا ¤أانفها،
ب -ال -ك -اد اسص -ت -ط -اعت أان “ي -زه-ا ،وه-ي –اول رف-ع
رأاسصها الثقيل .رائحة حريق ،إانها رائحة البنزين،
قفزت مرعوبة من فراشصهاّ – ،سصسصت وجهها ،مّدت
يدها إا ¤اŸرآاة مذعورة من هول الصصوت .خافت
على نفسصها من تشصّوه خلقي يصصيب وجهها ا÷ميل
فلم تكن تبا‹ بشصيء سصوى بجمالها ،كأانه الدمار
فسصمعت أاصصوات تتعا““ :¤أاقطعوا الكهرباء ،اقطعوا
الغاز ،أاطفئوا السصجائر““ ،أاطلت من نافدة غرفتها،
فوقع نظرها على سصيارات اإلسصعاف والكث Òمن
رج -ال ا◊م -اي -ة .اŸن -ط-ق-ة غ-ارق-ة ‘ ال-ب-ن-زي-ن
 Óالنفوسس ،الكل أاعصصابه متوترة
والرعب  Áأ
أامام خطر الشصتعال ⁄ .تكن تهمها األضصرار
التي Áكن أان تنجم عن اشصتعال النÒان بقدر
اهتمامها بحماية بشصرتها من هذا التلوث.
كانت امرأاة ناعمة ،عذبة الصصوت ،أاقدامها
صص -غÒة ،ت -ت -م -ت-ع ب-ع-ي-ن Úواسص-ع-ت Úوشص-ف-اه
‡تلئة وشصعر غزير .وأانفها مسصتقيم ،أاما
أاسصنانها فكانت شصديدة البياضس .أاخرجت
‘ ال -ظ Ó-م ك -رÁة ح -م-اي-ة ال-بشص-رة م-ن
حقيبتها ودهنت وجهها بطبقة غليظة
م -ن -ه ،ث -م وق -فت أام -ام اŸرآاة ال-ك-بÒة
ال -ت-ي ت-ف-وق-ه-ا ط-ول ت-ت-أام-ل ت-ق-اسص-ي-م
وج -ه -ه -ا مسص -ت -ع-ي-ن-ة ب-إان-ارة خ-ف-ي-ف-ة
ل -ه -ات -ف -ه -ا ال -ن -ق -ال .ك-انت شص-دي-دة
ا◊رصس ع -ل -ى ج -م -ال -ه -ا– ،ت -ف-ظ
Ãسصتحضصر العناية بالبشصرة ‘ حقيبتها ،كانت قد
اختارته ليكون مرافقها الدائم ،من ب› Úموعة
كبÒة من مواد التجميل اŸصصففة على طاولة أانيقة
بالقرب من سصريرها ،فيما يشصبه واجهة ﬁل مشصهور
Ÿسص -ت -حضص -رات ال -ت-ج-م-ي-ل ...:خ-رجت إا ¤الشص-رف-ة
Ãشصيتها الهادئة ،الواثقة وقد اطمأانت على وجهها.
فلم تعد تثق بشصيء سصوى Ãسصاحيقها .كل شصيء ‘
اÿارج يوحي بأان زلزال ضصرب اŸنطقة هذه الليلة،
بنايات مهدمة ،الكث Òمن القمح يسصبح وسصط بحÒة
من البنزين““ ...أايعقل أال أاشصعر بهزة كهذه !““ قالت
‘ ن -فسص -ه -ا .ال-ن-اسس ه-ن-ا ي-ت-ح-دث-ون بسص-رع-ة وب-دون
ان -ق -ط -اع ،ي -ق -ول -ون أان ال-ق-ط-ار ان-ق-لب ﬁدث-ا ه-ذا
الدمار ،وذلك بسصبب السصائق الذي فقد السصيطرة

وتسصتمر الطعنات
أإمينة رويبح

وتسصتمر
الطعنات
ول تزال اÿيبات
على قيد ا◊ياة
ك- - -ل- - -م- - -ا نسص- - -جت
خ - - - - -ي- - - - -وط األم- - - - -ل
واألمنيات
ت -ب -ددت ح -زي -ن-ة ‘
الظلمات
أاين أانت ياكلمات؟؟
ل تختفي أايضصا ...لسصت ‘ عداد األموات!
أال ه Óفرح يحويني سصائر األوقات؟
ت -ع -بت م -ن شص -ج -ن ي -ك -ب -ل ح -ل-م-ا وي-ط-ل-ق سص-راح ت-لك
الدمعات..
رفقا بقلبي ،غÒي أاسصلوبك ‘ الكÓم يا صصفحات..
احسصبي حسصابا ÷راحي وكفكفي تلكم الدمعات..
اكتبي يا أاقÓم وانتقي العبارات..
دو Êيا دفاتر ﬁاكاة القمر ‘ الليا‹ ا◊الكات،
ول تنسصي شصيئا سصطر من اŸعاناة..
كيف بدأات الكÓم؟..قد عزت اŸقدمات!
وك- -ي- -ف ح- -ت- -ى خ- -ت- -مت؟..ان- -ط- -ف- -أات ق -ن -ادي -ل ت -لك
اŸقصصورات..

طرة
خا

يدة
قص

ع-ل-ي-ه .ك-انت م-ق-ط-ورات-ه م-ع-ب-أاة ب-ال-ب-ن-زي-ن وال-قمح.
اب -تسص -مت ع -ن -دم-ا سص-م-عت ه-ذه اŸع-ل-وم-ة وع-ل-قت:
““اŸسصؤوول عن القطار ذكي جدا ليجمع ب ÚهاتÚ
اŸادت ‘ Úح -م -ول -ة واح -دة .وح-ده ال-ق-م-ح ي-ط-ف-ئ
نÒان البنزين إاذا اشصتعلت““ .أامعنت النظر تبحث
بعينيها وسصط الركام عن شصيء ثم Úيسصتحق األسصى
فلمحت من بعيد فردة حذاء بÓسصتيكي صصغ Òلطفل
‘ الثالثة أاو الرابعة من العمر ومن مكان غ Òبعيد
ولعله وسصط ا◊طام يسصمع أان Úبعيد ،ظل الناسس
فزع ،Úأاين الصصوت أاين مكانه يا ترى ما يكون
...كÌت ال- -ت- -أاوي Ó-ت ل -ع -ل -ه ط -ف -ل صص -غ .. Òظ -لت
تسصتطلع حالة الفوضصى من شصرفة الطابق العلوي
Ÿنزلها ،وحركة الناسس التي حّولت هدوء الليلة إا¤
سصوق عامر ،وأاخذ الناسس يجتمعون ‘ شصكل دائرة
كبÒة تزداد اتسصاعا واتسصاعا حتى خّيل إاليها أانهم
‡ل الّلحظة.
فرقة مسصرحية تسصتعد لتقد Ëعرضس ّ
‘ اللحظة التي عزمت فيها على
ال- - -ع- - -ودة إا ¤ال- - -ن - -وم،
سص - -م - -عت صص- -راخ- -ا ‘
اÿارج ،سص - -ق - -طت م- -ن
يدها علبة الكر ËالثمÚ
ال -ذي ت -ث -ق ف -ي-ه وت-ع-ت-م-د
ع-ل-ي-ه بشص-ك-ل دائ-م ◊م-اية
ج- -م- -ال -ه -ا ،وانسص -كب ع -ن -د
موضصع قدميها ،نظرت إاليه
مصصدومة ،حاولت إاعادته إا¤
ال -ع -ل -ب -ة ف -ع -ل -ق ب -أاصص -اب -ع -ه -ا،
اجتهدت أاك Ìدون فائدة ،كان
لزجا وسصريع التمدد ،مسصحت ما
ع -ل -ق ب-ي-دي-ه-ا م-ن ال-ك-ر Ëب-ث-وب
النوم اÿفيف الذي كانت ترتديه
وان-دف-عت ب-اŒاه الشص-رف-ة م-ت-ل-هفة
Ÿعرفة شصيء جديد ⁄ ،تتمكن من
“ييز ما يحدث بسصبب الظÓم .كان
الناسس ›تمع ‘ Úشصكل دائرة كبÒة ،ويصصرخون
ويطلبون :اŸاء ،اŸاء ،هات اŸزيد من اŸاء ،افتح
فمه ،إانه يتقيأا ،شصرب الكث Òمن البنزين ،نريد ماء،
احضصروا اŸاء ،افتح فمه ،افتحه أاك ..Ìحدثت
‡ل ،القمح
نفسصها وقد اسصتعادت هدوءها ““عرضس ّ
ل يأاتي ب Óخسصائر أابدا ،الناسس هنا كثُر والقمح ل
يكفي ا÷ميع ،يجب تقسصيمهم إاذا ،فئة متضصررين
ت-نشص-غ-ل ب-ن-ك-ب-ت-ه-ا وف-ئ-ة غ Òم-تضص-رري-ن تسص-ت-ث-مر ‘
ا◊ادث ““..قبل أان تكمل –ليلها من شصرفة الطابق
ال -ع -ل -وي Ÿن-زل-ه-ا ،ارت-ف-عت األصص-وات ف-ج-أاة م-ه-ل-ل-ة
““سصيعيشس الكلب ،سصيعيشس الكلب““.

فصصول ا◊ياة

^إÁان عبد إ◊كيم
ا◊ي- - - - -اُة فصص- - - - -وٌل
وأاشصهٌر وأاياٌم ،وحالت،
وإاْن  ⁄يكْن لنا اختيار
بعضس لوحاِت فصصولها،
ف -إاّن -ه َي َ -ت -سص ّ-ن-ى اّت-خ-اذ
م Ó-م ِ -ح ال-فصصِ -ل اّل-ذي
ن-ع-ي ُشص-ه ع-ل-ى وج-وِه-ن-ا
وشِص-ف-اِه-نا وتصصtرفاتنا.
وإالّ ف- - -إاّن م- - -ظ - -اه َ- -ر
ا◊ياة تنعدُم فينا .أاَو
َليسس اإلنسصانُ مظهرا ً
من مظاهِر ال ّ
طبيعة اّلذي تsدِخر فيه باقي
جزْيئات مظا ِ
هِرها؟! لكٍل مّنا ُفصصولَه اّلتي
ُ
ت -رَت -سِص ُ-م ‘ أاع -م -اقِ-ه ،وريشصً-ة َي-رسُصُ-م ب-ه-ا
ح -ي-اَتُ-ه ويْ-ن-حُت ب-ه-ا مِÓ-مَ-ح وج-وِدِه ،ب-ه-ا
ي -ت -أاّت -ى ل -ه ،ف -ه -و وإان ق ّ-ي -دْت -ه ال ّ-ط-ب-ي-ع-ة
ب -نـام -وسِص -ه -ا اŸاّدي ف -إاّن -ه ي ْ-ن َ -ف -لت م-نُ-ه
ف
ِبـناموسِصه الّروحي ،كأانْ يعيش َس ال ّصصي َ
شص -ت -اًء وال ّشص -ت -اء صصْ-يً -ف-ا ،ال-رب-ي-ع خ-ري-فً-ا
ف ربيعًا ،أاْن ُيمِطَر ‘ جفا ِ
ف
واÿري َ
ال ّصصيفِ ويجف ‘ sرطوبةِ الشuصتاءَ ،يشصيَخ
ي وُيولَد وَيْنبَع ‘
وَيْهرَم ‘ فصصٍل فت x
فصصٍل َهِرْم .إاّنها طبيعُة ا◊ياة اّلتي ل
ف لَها إاsل فيما َيْرَتسِصُم ‘ َدواِخِلنا.
وصْص َ

صص

ن

رياضص منصسور
َتُعوُد عشصيَة العرسسِ
و‘ يدِها حقيبتُها
وبع ُضس اللحْم ِ والْحَْلَوى
َفُتطِعُمَنا حَُبْيَباٍت ..لَُقيماٍت
و‘ صصندوِقها الف ّضصي
ئ قطعًة كÈى
تخب ُ
ـ Ÿن أامّي؟
ف- -تصص- -مُت ل Œيُب ..و ⁄ن- -ح ْ-ط
ُخْبَرا
وهذا اليوُم كاألمسِس
حـا
تقوم نشصيطًة صُصْب َ
تن ّ
جَلى
ف بيَتَنا َع ْ
ظ ُ
جُن سصبع ُخْبَزاٍت
وَتْع ُ
و‘ صصندوقَِها الف ّضصي
تخّبئ خبزةً أاُْخَرى
ـ Ÿن أامuـي؟
ف- -تصص- -مُت ل Œيُب ..و ⁄ن- -ح -طْ
ُخْبَرا
سصأالناها..
سصأالناها وأا◊حنا
رجوناها
فقالت بعدما تعبتْ:
سصأاخÈكم
تعاوّنا..
حملناُه
فتحناُه
وجدنا فيه أالبسصًة
وأافرشصًة
وبع َضس ا÷ ِ
 Íوال ّسصكْر
وجدنا فيه أادويًة
وفرشصاةً وكناشًصا وأاقÓما
ك والعنْÈ
وجدنا اŸسص َ
ذكرنا عنه أاشصياَء
وغابت… عنك أاشصياُء
فتحناُه
وراح ال ّصصمت يجلدنا
وخ ّ
ط الّدمع ›راه:
إاذا ِنْمُتْم…
إاذا ‰تم وعاَنْقُتْم وسصائَدَكْم
فمن يحمي منازَِلُكْم؟
إاذا بعُتْم بضصاعَتُكْم
وسصافرُتْم وَتاجَْرُتْم
فمن يحمي Œارَتُكْم؟
ومن يحمي معاملَُكْم
مداِرسَصُكْم
طفولََتُكْم
ومن يحمي فراشصاٍت وأالواَنـا

على رصصيف الذاكـ ـرة
بقلم  :سسعد ‚اع

حماة الوطن

مّ-رت ب-ج-ان-ب-ي؛ –
م-ل ح-ق-ي-ب-ة صص-غÒة
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ـ
م
ك
ا
ن
ت
ه
ب
و
م
و
ا
؛
ه
ل
ي
ك
ت
تدثر
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آاخر ناصصية
م إاختفت ...أاخ
أا
ذت لها صصورة وحِفظْ
مل اللقاء ...كانت ك
ُتها ‘ الذاكرة على
صصورة مسصروقـ ـة من
ش
ص
ـ
ت
ـ
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كانت تشصبه
ُ ٍ طفو‹ ذات يوم...
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تلّوُن وجَْه دنياَنـا
ومن يحمي حديقَتَنـا
وأازهارا وأافناَنـا
وح ّسصوًنـا
وزيتوًنـا
وُرsماَنا
ودميَة بنِتَنـا ُي ْسصَرى؟
بَ ..نَعْم
يغي ُ
ولكن لسصتُ أانسصاُه
ولكن لسصتُ أانسصاهُ
ت
ي
ف
خ
أ
ا
ت ما
أاجل أاخفي ُ
ْ
ت
ي
ص
ألمنحَُه إاذا أامس ْ
Ÿن ضصحّى بَِب ْسصَمِتِه
Ÿن ضصحّى بأاسصرته
Ÿن ضصحّى …Ÿن ضصحى …Ÿن
ضصحى
لكيْ –يا َعَوائُِلُكْم
مدائُنكم
ثقافُتُكْم
عروبُتُكم
ت
أاجْل أاخفي ُ
ت ما أاخفي ْ
ت
ي
ص
س
م
أ
ا
حُه إاذا
ْ
ألمن َ
Ÿن ‘ القلبِ سصكناُه
Ÿن ‘ القلبِ سصكناُه
ك على ا◊دوِد حكاية أاخرى
هنا َ
ك
لكّل مرابطٍ يحمي الثغوَر هنا ْ
هناك يقيم ‡تطيا جواد بطولة
أاشصهب
ول يتعب
وِفي َعْيَنْيِه أاُْغِنَيٌة
ُيَرuدُدَهـا
إاذا ما ليلَُن ـا َأاْدَبْر
إاذا ما صصبحَُنـا َأاسْصَفْر:
“““رعاكَ الله يا وطني“““
“““ومن َيهَواكَ َأاْهَواُه“““
ك أاهواهُ“
“““َوَمْن َيْهَوا َ
هناكَ على ا◊دوِد حكاية أاخرى
لكلّ مرابطٍ يحمي الثغوَر هناكْ
ك يقيُم جندي wكسصبِع الغاِب إاذ
هنا َ
يزأاْر
ت الليلَ منتبًِها
َيِبي ُ
ول يعيى ول يضصجْر
هناك يقيم من كانت
جزائرنا به تفخر
هناك يقيُم حارسُصَنا
 Úالله –رسُصُه
وع ُ
سصأاحضصُنُه..
أاَُقuبُلُه
وأاُْعِطيِه َهَداَياُه
وأاُْعِطيِه َهَداَياُه
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مواقيت
الصصÓة

^  23ج-ويلية  :1٨30أاع-ل-ن ›لسس اأع-يان
م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر ب-ق-ي-ادة ا◊اج سص-يدي
السص- -ع- -دي وﬁم- -د ب- -ن زع- -م- -وم ب -ع -د
اج- -ت- -م- -اع ع- -ق- -د ب- -ت- -ام- -ن- -ف- -وسصت ا÷ه- -اد
واŸقاومة ضصد اÙتل الفرنسصي.

لحد  29شصوال  1٤3٨هـ اŸوافق لـ  23جويلية  2017م
ا أ

الفجر0٤.02...............:
الظهر12.55...............:
العصصر1٦.٤5...............:
المغرب20.05..............:
العشصـاء21.٤0................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17394 Oó©dG

لرهاب وإاثر عملية بحث و“شصيط ،كشصفت مفارز للجيشس الوطني الشصعبي،
الشصعب ‘ /إاطار مكافحة ا إ
Óرهابي Úبداخله كميات من اŸواد الغذائية
يوم  21جويلية  2017بتيبازة/ن.عﬂ ،1.بأا ( )01ل إ
وأاغراضس ﬂتلفة.

 29°وهران

الثمن  10دج

إاثر عملية بحث و“شصيط

ا÷يشش يكشسف ويدمر ﬂب ـ ـأا لإلرهابي ـ ـ ـÚ

 27°وهران

28°
28°
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مولودية ا÷زائر

كمال قاسسي سسعيد مديرا عاما
” ،أامسس ،ت---ع---ي Úك---م---ال ق---اسص--ي
سص----ع----ي----د م----دي---را ع---ام---ا ل---لشص---رك---ة
ال---ري---اضص---ي---ة «ال---ع--م--ي--د» Ÿول--ودي--ة
ا÷زائ----ر ،ب---حسصب م---ا أاك---ده اÛلسس
لداري للنادي العاصصمي.
ا إ
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كان إاسصم قاسصي سصعيد متداو’ بقوة منذ
ع- -دة أاسص- -اب- -ي- -ع ،ب -فضص -ل خÈت -ه وإام -ك -ان -ات -ه
التنظيمية ،كونه سصبق له وأان شصغل منصصب
اŸن- -اج Òال- -ع- -ام أ’صص- -ح- -اب ال- -زي اأ’ح -م -ر
واأ’خضصر عام  2014وتوج مع الفريق بلقب
كأاسص ا÷مهورية.
لعب كمال قاسصي سصعيد ( 50سصنة) لفريق
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ‘ تسص -ع -ي -ن -ي -ات ال -ق -رن
اŸاضص -ي ،ح -يث ي -ع -ت Èم -ن ضص -م -ن الÓ-ع-بÚ
اŸمّيزين ‘ الهجوم ،إاذ حجز مكانه ضصمن
التشصكيلة الوطنية لعدة سصنوات ..خاصصة وأانه
احÎف بنادي الزمالك اŸصصري ونادي كان
الفرنسصي.
وأاكد ›لسص إادارة العميد أان مهام اŸدير
ال -ع -ام ال-ري-اضص-ي ا÷دي-د ت-ب-دأا م-ن ت-اري-خ 22
جويلية (أامسص).
وسصÒكز قاسصي سصعيد ،بدون أادنى شصك،
ع -ل -ى إاع-داد اŸوسص-م ال-ق-ادم وت-رت-يب اأ’م-ور

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصصر
ال-درك ال-وط-ن-ي ب-وه-ران/ن.ع ،2.ثÓ- -ث- -ة (- -Œ )03ار - -ﬂدرات
وحجزوا ( )671كيلوغرام من الكيف اŸعالج.
كما ضصبطت مفارز للجيشص بكل من برج باجي ﬂتار وعÚ
قزام/ن.ع ،6.أاربعة ( )04مهرب Úوحجزت مركبة ( )01رباعية
الدفع و( )03مطارق ضصغط و( )03مولدات كهربائية .فيما ”
حجز ( )10493وحدة من ﬂتلف اŸشصروبات ببسصكرة /ن.ع.4

إاحباط ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ 37شسخصسا

من جهة أاخرى ،أاحبط حراسص الشصواطئ بسصكيكدة/ن.ع،5.
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية لـ( )37شصخصصا كانوا على م Ïقارب
تقليدي الصصنع.
فيما أاوقفت مفارز للجيشص وعناصصر الدرك وحراسص ا◊دود
بكل من تلمسصان وورقلة )17( ،مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات
ﬂتلفة.

خطان جديدان يعززان النقل باŸسصيلة والعاصصمة

ترحيب وارتياح وتعميم التجربة رهان ينتظر القطاع قريبا
^ خط اŸسسيلة  -بجاية برا والعاصسمة  -تامنفوسست بحرا
لخر عن طريق السصكك ا◊ديدية
تعزز قطاع النقل بخط Úأاحدهما خط بحري من العاصصمة باŒاه ميناء تامنفوسصت وا أ
من ربوع ا◊ضصنة باŸسصيلة إا ¤ولية بجاية ،مرورا بعاصصمة البيبان مدينة برج بوعريريج ،ليكون قطاع النقل قد حقق حلما
ظل لسصنوات طويلة مسصتحي Óامام سصكان ا◊ضصنة ،خاصصة وان الفارق الزمني على م Ïالرحلة التي انطلقت اول أامسس
اسصتغرقت ثÓث سصاعات ،على م Ïعربات القطار العادي ‘ ،انتظار القطار السصريع الذي يكون مع نهاية السصنة ا÷ارية عمليا
بصصفة دورية ويومية ،يتوفر على كل اŸزايا ويحمل كل اŸواصصفات العاŸية ،اضصافة ا ¤توفÒه الراحة للركاب حسصب ما أاكده
الرئيسس اŸدير العام لشصركة النقل بالسصكك ا◊ديدية بن جاب الله
تبهر الزائر وتسصتنفر السصائح ،وتغري العابر
حول خلجانها.
سصكان العاصصمة او ضصيوفها من ا’جانب
والسص- -واح ه -م ايضص -ا سص -ي -ت -ج -ن -ب -ون زح -م -ة
ال- -ط- -ري -ق السص -ري -ع وال -ط -رق ال -ع -اب -رة ا¤
مداخل العاصصمة ،بالتنقل بحرا على مÏ
ال -ب -اخ -رة ال -ت -ي دخ-لت اÿدم-ة اول امسص،
ح -يث تضص -م -ن ارب -ع رح Ó-ت ي-وم-ي-ا م-رورا
بخليج ا÷زائر ا÷ذاب «ا’وكزيوم» ،فقد
تبدو للوهلة ا’أو ¤وهي تع Èذلك اÿليج
البحري وكاأن ا÷زائر جوهرة تتمدد ‘
خ-ل-ج-ان-ه-ا ،ك-ل-م-ا زاد اب-ت-ع-ادك ع-نها ،تظل
ت- -ك Èوت- -ك Èوتصص- -غ- -ر ام- -ام ا’ع Úا ¤ان
تختفي ‘ زرقة اŸياه ويسصبح الراكب على
م- -ت- -ن- -ه- -ا ‘ ا’ع- -ا‹ الÓ- -م -ت -ن -اه -ي -ة م -ن
اŸتوسصط.
ال -ت -ج -رب-ة وان ك-انت ا’و ¤ع-ل-ى خ-ل-ي-ج
ا÷زائ- -ر الشص- -رق- -ي ان -ط Ó-ق -ا م -ن م -ي -ن -اء
العاصصمة ،مرورا بالليدو ،بÈج الكيفان،،
اذ عÈوا ع -ن شص -ع -وره -م ورغ -ب -ت -ه -م ‘ ان الÈج ال- - -ب- - -ح- - -ري ،اŸرسص- - -ى وصص- - -و’ ا¤
يسصتمر هذا ا◊لم الذي صصار حقيقة مثلى ت -ام-ن-ف-وسصت ،ف-اإن Œرب-ة ال-رح-ل-ة ال-ت-ي ”
«ال -ق -ط -ار ال -ب -ح -ري» ك -م -ا اط -ل-ق ع-ل-ي-ه اأمامهم ،يسصاهم ‘ فك العزلة عن قرى ت -دشص -ي -ن -ه -ا م-ن-ذ سص-ن-ت ،Úم-ن ن-فسص م-ي-ن-اء
خصصصص ‘ هذه الفÎة ليكون وسصيلة لنقل وسصكان اŸدينة ،و“كينهم من ا’سصتجمام ،ا’نطÓق باŸصصيدة نحو ع Úالبنيان ،هي
العائÓت نحو سصواحل بجاية ،انطلق من على شصواطئ البحر التي تزخر بها مدينة ا’خرى ’قت اسصتحسصان ا÷ميع ،وسصمحت
ع- -اصص- -م- -ة ب -ن -ي ح -م -اد ،ب -اإŒاه ع -اصص -م -ة بجاية ،مثل بوليماط ،تيشصي ،سصوق ا’ثن ،Úل -ل -ع -ائ Ó-ت ب -ال -ت -ن -ق -ل ا ¤م-ي-ن-اء ا÷م-ي-ل-ة
ا◊مادي ،Úعلى متنه اŸئات من الركاب اأوق- -اسص ،او الصص- -ع- -ود ا ¤اأع -ا‹ ق -م -ة Áا «’م -ادراق» ،ث -م ال -ع -ودة مسص -اء ب -ع-ي-دا ع-ن
والعائÓت ،التي  ⁄تسصعها الفرحة و ⁄يكن ق- -وراي- -ة ،اأو ال -ت -ج -ول ع Èدروب اŸدي -ن -ة زحمة الطرق ،و“كينهم من التمتع Ãناظر
بامكانها اخفاء ذلك السصرور على ﬁياها ،السص-اح-رة ،او ال-ت-م-دد ع Èشص-واط-ئ-ه-ا ال-ت-ي هي حكر على خليج ا÷زائر الكب Òفقط.
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اÿاصص -ة ب -ال -ت -دع -ي -م-ات وك-ذا الÎبصص ال-ذي
يسصبق اŸنافسصة ،خاصصة وأان أاشصبال مواسصة
تنتظرهم مواجهة قوية أامام النادي اإ’فريقي
التونسصي ‘ إاطار الدور ربع النهائي لكأاسص
الكونفدرالية اإ’فريقية لكرة القدم اŸقررة
‘ سصبتم Èالقادم.
على مسصتوى ا’سصتقدامات ،ضصمن العميد
خدمات ’عب Úتأالقوا ‘ اŸوسصم اŸاضصي ‘
أاندية ﬂتلفة وهم :بالغ ،اŸوذن وبوÿوة..
وقد يتم جلب ’عب Úآاخرين ‘ اأ’يام القادمة
لتدعيم التشصكيلة.

إابداع عدسصات حول حوار الثقافات بباريسس

ا÷زائر ضسيف شسرف «البينا‹» الثاŸ Êصسوري العا ⁄العربي
–ل ا÷زائر ضصيف شصرف على «البينا‹»
ال- -ث- -اŸ Êصص- -وري ال- -ع- -ا ⁄ال -ع -رب -ي اŸع -اصص -ر
ب-ب-اريسس (ف-رنسص-ا) ال-ذي ت-ع-ق-د ف-عالياته من
 13سص- -ب -ت -م Èإا 12 ¤ن -وف-م ÈاŸق-ب-ل وف-ق-ا
للكÎو Êللتظاهرة.
للموقع ا إ
سص -ي-حضص-ر ال-ت-ظ-اه-رة أاك Ìم-ن  20مصصورا
فوتوغرافيا جزائريا سصيشصاركون بإابداعاتهم
‘ معارضص جماعية تخصص ا÷زائر وأايضصا ‘
معارضص جماعية أاخرى ،إا ¤جانب فنان Úمن
مصصر وتونسص واŸغرب وغÒها من البلدان
العربية.
يعت Èهذا اŸعرضص -الذي يحتضصن تونسص

أايضصا ضصيف شصرف إا ¤جانب ا÷زائرÃ -ثابة
فضصاء ثقا‘ دو‹ يلتقي فيه فنانون من العا⁄
ال -ع -رب -ي وخ -ارج -ه وخصص -وصص -ا أاوروب-ا ،ح-يث
ت-ت-ن-اول إاب-داع-ات-ه-م م-واضص-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة تخصص
البلدان العربية ‘ قالب يجمع ب Úالثقافات
ويدعو للحوار بينها.
وت -ن -ظ -م ال -دورة ال-ث-ان-ي-ة ل-ب-ي-ن-ا‹ مصص-وري
العا ⁄العربي اŸعاصصر -الذي عقدت دورته
اأ’و -2015 ‘ ¤ب- -ال- -ت- -ع -اون ب« Úال -ب -يت
اأ’وروبي للتصصوير الفوتوغرا‘» ومعهد العا⁄
العربي بباريسص ،حيث تقام بالتداول ‘ ثمانية
أاماكن بالعاصصمة الفرنسصية باريسص.

عروضس للفكاهة ،أالعاب وتسصلية ‘ «صصيف قسصنطينة»

القافلة الثقافية تخرج أاطفال اŸناطق النائية من العزلة

ن -ظ -م دي -وان ال -ري -اضص-ة ،ال-ث-ق-اف-ة،
السص -ي -اح -ة والÎف -ي -ه ل -قسص -ن -ط -ي -ن -ة،
Óط-ف-ال ع-ل-ى
«ال -ق -اف-ل-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة» ل -أ
مسص -ت -وى سص -اح -ة الشص -ه-داء  19مارسس
Ãق-ر ب-ل-دي-ة اÿروب ،غ-اي-ت-ه-ا إام-ت-اع
الÈاءة ب - -أانشص - -ط - -ة ت - -ن - -عشس م - -وسص - -م
الصصيف السصاخن هذه اŸرة أاك Ìمن
ال -ل -زوم “ي -زه ارت-ف-اع درج-ة ح-رارة
وبلوغها أاحيانا عتبة  50درجة.
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ب- -حسصب م- -دي- -رة ال -دي -وان السص -ي -دة صص -وري -ة
زبÒي ‘ ،تصص- -ري- -ح خصصت ب- -ه «الشص -عب» ،ف -إان
القافلة الثقافية تتنقل بحافلة خاصصة بدءاً من
اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ﬁم -د ال -ي -زي-د ب-اÿروب إا¤
اŸن-اط-ق اŸع-زول-ة وال-ن-ائ-ي-ة ع-ل-ى غ-رار «قطار
ال -ع -يشص» وغÒه -ا ،ب -ه-دف ت-ق-اسص-م ال-ف-رح-ة م-ع

الÈاءة اŸتعطشصة للÎفيه وا’سصتجمام.
ن -وهت م -دي -رة ال -دي-وان ب-ال-ت-ج-اوب م-ع ه-ذا
الÈنامج الذي Áتع اأ’طفال بأانشصطة هم ‘
أام ّسص ا◊اجة إاليها ‘ ﬁيط نائي يفتقد إاليها
ويعرف فراغا رهيبا ‘ موسصم ا’صصطياف.
ي-ح-دث ه-ذا ب-اÿصص-وصص ب-اŸن-اط-ق ال-نائية،
على غرار «قطار العيشص»؛ ثاﬁ Êطة نزلت بها
ال -ق-اف-ل-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ع-د سص-اح-ة الشص-ه-داء ب-ق-لب
اÿروب.
ال -ق -اف -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة ال-ت-ي “ت ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
«جمعية ا’–اد الرياضصي بقطار العيشص» ،بعثت
ا◊ياة من جديد ‘ اŸنطقة وأامتعت اأ’طفال
بعروضص الرقصص والغناء واأ’لعاب البلهوانية التي
خصصصصها لهم أاعضصاء فرقة «جسصور» الثقافية،
ن-اه-يك ع-ن اŸسص-اب-ق-ة ال-ف-ك-ري-ة وج-وائز رمزية
أاع -طت ل -ل -ت -ظ -اه -رة ن -ك -ه -ة وزادت -ه -ا ان -ت-ع-اشص-ا
وجاذبية.

