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«الشصعب» أاثارت القضصية التي هّزت
بوقــــرة فـــــي عــــدد سصابـــــــق

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
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إارتفاع حصسيلة اŸصسابÚ
بالتسسمم الغذائي
إا ¤أاك Ìمن  500شسخصص
غالبية ا◊ا’ت أاطفال
ب 11 Úو 14عاما والتحريات
متواصصلة Ÿعرفة السصبب
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«الشصعب» ترصصد واقع ﬁطة
السصكة ا◊ديدية بÈيكة

ج ـ ـدران –اك ـ ـ ـي غرب ـ ـ ـة اŸك ـ ـ ـان
واÿدمات حلم بـات مسستحيÓ
نــــــــزل ضصيفــــــــا علــــــــى مسصــــــــرح قسصنطينــــــــة

سصـــــــي عفيـــــــف رئيـــــــسس ÷نــــة
ا÷اليــــــة بالŸÈــــــان:

–سس ـ ـن نوعـ ـي لÓسستقبـ ـال
والتوجيـ ـ ـه باŸطـ ـ ـ ـارات
واŸوان ـ ـ ـئ
04
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ال ّسسينمائي أانور حاج إاسسماعيل يتحّدث عن Œربته ‘ أامريكا
مزيــــود ،رئيــــسس بلديــــة ا◊ــــراشس:
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اÓÙت التجارية
سستمنح للمقيمÚ
و÷نة خاصسة للحسسم
‘ قائمة  ١٧٢مسستفيد من السسكن
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يسص -تضص -ي -ف «م -ن -ت -دى الشص-عب» السص-ي-د خ-اط-ري أادوه  ،رئ-يسس الŸÈان الصص-ح-راوي ورئ-يسس ا÷ام-ع-ة الصص-ي-ف-ي-ة
’طارات الدولة الصصحراوية وجبهة البوليسصاريو اŸنعقدة ببومرداسس ‘ ندوة  -تضصامن ،اليوم الثÓثاء  07أاوت
إ
 2018على السصاعة  11:00صصباحا Ãقر جريدة الشصعب  3٩ ،شصارع الشصهداء -ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

مسساعدات تضسامنية
لفائدة الÓجئÚ
الصسحراويÚ

الثÓثاء  ٠٧أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤ذي القعدة  ١٤٣٩هـ

ندوة صسحفية حول
نتائج تسسجيÓت حاملي
شسهادة البكالوريا
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دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
لح- -م- -ر
ي - -ن - -ظ - -م ال- -هÓ- -ل ا أ
ا÷زائ - - - -ري ،غ- - - -دا ‘ ،إاط- - - -ار
ال-نشس-اط-ات ال-تضس-ام-ن-ي-ة قافلة
تضس -ام -ن -ي-ة ل-ف-ائ-دة الÓ-ج-ئÚ
الصسحراوي ‘ Úتندوف –مل
مسس- -اع- -دات غ- -ذائ- -ي -ة ،وذلك
اب - -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة 10:00
Ãوقف ملعب  5جويلية.

يسستضسيف منتدى يومية «الشسعب» السسيد خاطري أادوه ،
رئ -يسس الŸÈان الصس -ح -راوي و رئ -يسس ا÷ام -ع -ة الصس -ي -ف -ي -ة
لطارات الدولة الصسحراوية و جبهة البوليسساريو اŸنعقدة
إ
ببومرداسس ‘ ندوة  -تضسامن ،اليوم الثÓثاء  07أاوت 2018
ع-ل-ى السس-اع-ة  11:00صس -ب -اح -اÃ ،ق -ر ج -ري-دة الشس-عب 39 ،
شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا

حملة «من أاجل شساطئ
خال من البÓسستيك»

زيتو ‘ Êزيارة
إا ¤تسسمسسيلت

ي- -ح- -تضس- -ن اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن -ي
ل -ل -ت -ك -وي -ن -ات ال -ب -ي -ئ -ي-ة ح-م-ل-ة
–سسيسسية وتوعية –ت شسعار
«شس -اط -ئ خ-ال م-ن ال-بÓ-سس-ت-يك»
وهي حملة بدأات من  1جويلية
وتتواصسل إا ¤غاية  21سسبتمÈ
 2018ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ك- -اف -ة
الوليات السساحلية .
ا◊م-ل-ة ت-أات-ي ت-ط-ب-ي-ق-ا Ÿوسسم
الصسطياف  2018الذي أاطلقته
وزارة ال- - -ب- - -ي - -ئ - -ة وال - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة مÈزة أاهمية ترسسيخ
ث - -ق - -اف - -ة ب - -ي- -ئ- -ي- -ة ‘ اÛت- -م- -ع
وا◊ف - - -اظ ع - - -ل - - -ى الشس - - -ري- - -ط
السس - -اح - -ل - -ي وت- -ن- -م- -ي- -ة الÌوة
ا◊يوانية والنباتية.

ÓفÓن» الدكتور جمال ولد
لم Úالعام «ل أ
يقوم ا أ
ع -ب -اسس ال-ي-وم ع-ل-ى السس-اع-ة  13:00زوال ب-اسس-تقبال
ع- -م- -ار غ -ول رئ -يسس «ت -اج» ب -اŸق -ر اŸرك -زي ل -ل -ح -زب
لحرار السستة».
«ا أ

قافلة ترفيهية Œوب
 10وليات

عرضض ترويجي PixX500

ت - -ن - -ظ - -م وزارة ال - -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال -ع -م -ران -ي -ة ق -اف -ل -ة ت-رف-ي-ه-ي-ة
و–سس -يسس -ي -ة ب -ع-ن-وان «ال-ق-ري-ة
الصس -ي -ف-ي-ة» –ت شس-ع-ار «صس-ي-ف
 2018صس -ي -ف ال -ه -ن-ا» ت-تضس-م-ن
›م- - -وع- - -ة م- - -ن ال- - -نشس- - -اط - -ات
الÎفيهية والتنشسيطية لفائدة
لضسافة إا¤
لطفال والشسباب با إ
ا أ
عمليات جوارية.
ال - -ق- -اف- -ل- -ة اŸدرج- -ة ‘ إاط- -ار
خ-ط-ة ال-ع-م-ل Ÿوسسم الصسطياف
اŸصسادق عليها من طرف اللجنة
م- -ت- -ع- -ددة ال- -ق- -ط- -اع- -ات Ÿوسس- -م
الصس -ط -ي -اف Œوب  10وليات
خÓل الفÎة اŸمتدة من  2إا¤
 20أاوت ا÷اري.

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال -ط-يب زي-ت-و ،Êغ-دا ،ب-زي-ارة
لشس- -راف ع- -ل- -ى
ع - -م - -ل وك- -ذا ا إ
إاح-ي-اء ال-ذك-رى 57لسستشسهاد
ال- - -ب- - -ط- - -ل ال- - -رم- - -ز ا÷ي ‹Ó- -
بونعامة بولية تسسمسسيلت.

ح -ريصس ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة اح -ت -ي -اج -ات زب -ائ-ن-ه ،ي-ع-ل-ن
موبيليسس عن إاطÓق عرضس ترويجي خاصس بعرضس
« »PixX500مُ-وّج-ه ÷م-ي-ع زب-ائ-ن ال-دف-ع اŸسس-ب-ق،يسس-مح
لسستفادة بعدة مزايا.
لهم من ا إ
إا ¤غاية  04سسبتم ، 2018 Èسسيتمكن زبائن عروضس
لسستفادة من مزايا العرضس
الدفع اŸسسبق مبتسسم ،من ا إ
الÎويجي  PixX500باسستعمال الÓئحة  *600#أاو بشسراء
العرضس الÎويجي مباشسرة من نقاط البيع.
وعليه ،بـ  500دج فقط ،سسيسستفيد زبائن عرضس  PixX500وŸدة  30يوما ِعوضًسا من  15يوما من اŸزايا
التالية:
^ مكاŸات  +رسسائل قصسÒة غﬁ Òدودة نحو شسبكة موبيليسس
^  750دج رصسيد مهدى صسالح نحو جميع الشسبكات الوطنية
^  Go5أانÎنت
ك-ذلك ،وح-ت-ى يسس-ت-ف-ي-د أاق-ارب-ك-م م-ن ه-ذا ال-ع-رضس الÎوي-ج-يُ ،يَ-مِ-ك-نُكم موبيليسس من شسراء عرضس
 PixX500وإاهدائه Ÿراسسلكم باسستعمال خدمة سسلكني عن طريق الÓئحة *665#
، PixXهو العرضس ‹ يواŸكم.

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

دورة تدريبية
حول اأسساليب
تربية األطفال
ي- - -ن- - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
لسس Ó-م -ي ل -ولي-ة ب-وم-رداسس
ا إ
اليوم دورة تدريبية ›انية
لط-ف-ال
ح -ول ط -رق ت -رب -ي-ة ا أ
–ت ع-ن-وان «دورة ت-دري-ب-ي-ة
لط-ف-ال»
ح -ول ط-رق ت-رب-ي-ة ا أ
لسس-ت-اذة اŸدرب-ة ‘
ت -ق -دم -ه -ا ا أ
ال -ت -ن -م-ي-ة ال-بشس-ري-ة ع-يشس-وÊ
أام -ي -ن -ة اب -ت-داء م-ن السس-اع-ة 9
صسباحا Ãقر اŸركز.

تظاهرة أايام ا÷نوب الثقافية

اسستفيدوا من كل اŸزايا Ÿدة  30يوما!

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

جيل الشسهادات ا◊ية
تسس
‘ إاطار عملية ن واÛاه -دات ،ي -ن -ظ -م
دي -
م- -ن أاف -واه اÛاه  -م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
اŸت -ح -ف ال -وط -ن-ي ل-ل-
ن واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة
دي -م -دي -ري -ات اÛاه ق -م  ،284وذلك ي - - - - -وم
ير
ال- -ل- -ق- -اء ا÷م -اع  -ق- -ر اŸت- -ح -ف ال -وط -ن -ي
اÿم - -يسس  9أاوت Ã
عة  10:00سس-ا صس-باحا،
ل-ل-م-ج-اه-د ع-ل-ى السسا
قاء Ÿوضسوع دور إاذاعة
ا الل
حيث خصسصس هذ ة صسوت جبهة وجيشس
ا÷زائر ا◊رة Ÿكافح
ي التي كانت تخاطبه.
التحرير الوطن

ولد عباسض يلتقي عمار غول

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

اللقاء ا÷ماعي 284

ينشّسط وزير التعليم العا‹
وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م- -ي ال -ط -اه -ر
ح-ج-ار ،ال-ي-وم ،ن-دوة صس-ح-فية
حول عملية نتائج التوجيهات
وال-تسس-ج-يÓ-ت ◊ام-ل-ي شس-هادة
البكالوريا ا÷دد دورة ،2018
وذلك Ãق - - - - - -ر ال- - - - - -وزارة بÍ
ع -ك -ن -ون اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
 10:00صسباحا.

ت -ت -واصس -ل أاشس -غ -ال ت-ظ-اه-رة
ا÷نوب الثقافية – ،2018ت
شس - -ع - -ار «ت - -راث - -ن- -ا ه- -وي- -ت- -ن- -ا»
ب -السس -اح -ة ال -ع-م-وم-ي-ة سس-ي-دي
ﬁم- - - -د  -وه - - -ران ‘ ال - - -فÎة
اŸمتدة ما ب 5 Úإا 15 ¤أاوت.

برنامج سسهرات الكازيف
ي- -ن- -ظ- -م ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
لع Ó-م لصس -ي -ف
ل -ل -ث -ق -اف -ة وا إ
 2018برنامج السسهرات الفنية
اŸت - -ن - -وع - -ة Ãشس - -ارك- -ة ‚وم
لغنية ا÷زائرية ابتداء من
ا أ
السس-اع-ة  21.00ل-يÃ Ó-سسرح
ال - -ه - -واء ال - -ط- -ل- -ق ال- -ك- -ازي- -ف
بسسيدي فرج وذلك من  1إا¤
 10أاوت ا÷اري.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

^ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãناسصبة احتفال بلده بعيدها الوطني
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رئيسض ا÷مهورية يهنئ ا◊اكم العام ÷مايكا
ب -عث رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة السص-ي-د ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا¤
ا◊اك- -م ال- -ع- -ام ÷م- -اي- -ك- -ا ب- -ات -ريك آالن
Ãن-اسص-ب-ة اح-ت-ف-ال ب-لده ب-عيدها الوطني
›ددا فيها حرصصه على “ت Úعلقات
الصصداقة ب Úالبلدين.
وأاك - -د رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ‘ ب - -رق - -ي - -ت- -ه
ق -ائ «:Ó-يسس -ر ÊأاÁا سس -رور Ãن -اسس -ب-ة اح-ت-ف-ال
بلدكم بعيدها الوطني أان أاتقدم إاليكم باسسم
ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا وح -ك -وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي
ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة مشس-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ب-ال-رق-ي
والرفاه لشسعب جامايكا الصسديق».

وأاضساف باŸناسسبة  «:وأاغتنم هذه السسانحة
السس -ع -ي -دة أ’ج-دد ل-ك-م “ام ح-رصس-ي ع-ل-ى ضس-م
ج -ه -ودن -ا ب -غ-ي-ة “ت ÚعÓ-ق-ات الصس-داق-ة ال-ت-ي
تربط بلدينا ».

...و يهنئ نظÒه البوليفي
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن-ئ-ة ل-رئ-يسس دول-ة ب-ول-ي-ف-ي-ا م-ت-ع-ددة
القوميات ،خوان ايفو مورالسس إاÁاÃ ،ناسسبة
إاحياء بÓده لعيدها الوطني.

أاويحيى وغول يجددان دعمهما لرئيسض ا÷مهورية :

اإ’سستمرار ‘ خدمة ا÷زائر واسستقرارها ‘ ظل الظروف اإ’قليمية اŸتوترة
لصصلحات
لحزاب تزامنا مع تزايد دعاة التواصصل وا إ
لقاءات جماعية ل أ
“ام- -ا ،م- -وضس- -ح- -ا أان قضس -ي -ة م -ن -ع ت -ن -ظ -ي -م
م- -ه- -رج -ان -ات ‘ ب -ل -دان غ Òا÷زائ -ر ي -ؤودي
أ’روق -ة اÙاك -م ،م -ؤوك -دا أان «اŸه -رج -ان -ات
أاقيمت للمواطن Úو’ يجوز حرمانهم منها»،
وأاضس -اف أاوي -ح -ي -ى أان م -ن ح -ق اŸواط-نÚ
اŸطالبة بتحسسن اŸعيشسة وبتوف Òمناصسب
الشس -غ -ل ل -ك -ن ل -يسس م -ن ح -ق -ه-م م-ن-ع ت-ن-ظ-ي-م
م -ه -رج -ان-ات ث-ق-اف-ي-ة تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا و’ي-ات
›اورة ‘ حال رفضس مواطنو تلك الو’ية
ا◊ضسور.

غول :وفاءنا لـ بوتفليقة
ونناشسده لعهدة خامسسة
لم Úال- -ع- -ام ◊زب ال -ت -ج -م -ع
داف- -ع ا أ
ال - - -وط - - -ن - - -ي ال- - -دÁق- - -راط- - -ي أاح- - -م- - -د
أاوي -ح -ي -ى،أامسض ،ع -ن خ -ي -ار دع -م ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ل -ع -ه -دة رئ-اسص-ي-ة
خ - -امسص - -ة ،ن- -اف- -ي- -ا أان ي- -ك- -ون ال- -رئ- -يسض
ي- -ت -ع -رضض لضص -غ -ط ج -راء ت -وسص -ع دائ -رة
لح-زاب ال-ت-ي ت-دع-وه ل-لسص-ت-م-راري-ة،
ا أ
وانتقد بشصدة اŸعارضصة التي تشصكك ‘
لغلبية.
مبادرة أاحزاب ا أ

جÓل بوطي
أاوضس -ح أاوي -ح -ي -ى «’ اع -ت -ق-د أان اÛاه-د
رئيسس ا÷مهورية Áكن أان يخضسع لضسغط لكي
يسستمر ‘ ا◊كم»  ،مؤوكدا أان اأ’حزاب التي
تدعو إا ¤ا’سستمرارية تسسانده منذ  20سسنة
وليسس من اليوم فقط ،مضسيفا أان دعاة العهدة
اÿامسسة ليسس لديهم أاي حرج ‘ مواصسلة
دع -م ال -رئ -يسس ل -لÎشس -ح ول -ك -ن ذلك ن-اب-ع ع-ن
قناعات سسياسسية بعيدا عن النفاق على حد
تعبÒه.
ورد أاوي -ح -ي -ى ‘ ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا،
أامسس ،عقب لقائه برئيسس حزب Œمع أامل
ا÷زائ -ر»ت -اج» ع -م -ار غ -ول Ãق -ر «ا’رن -دي»
ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى ان-ت-ق-ادات أاط-ل-ق-ت-ها أاحزاب
اŸعارضسة ضسد اأ’حزاب التي تدعو بوتفليقة
ل- -لÎشس- -ح ل -ع -ه -دة خ -امسس -ة ق -ائ «:Ó-أان ع -دد
اŸنافق Úيزداد يوميا ونحن موقفنا واضسح
جدا من دعم رئيسس ا÷مهورية ولكل حزب له
مواقفه اÿاصسة» ،مشسÒا إا ¤أان«اللقاء الذي
عقده مع عمار غول يدخل ‘ إاطار الشسراكة
السسياسسية ما ب Úا◊زب ÚوŸناقشسة الرهانات
السسياسسية».
وأاكد اأ’م Úالعام لـ»اأ’رندي» أان «ا◊زب
حاليا له مواقف داعمة من أاجل عهدة جديدة
للرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ‘ الرئاسسيات
اŸقبلة ،وأان اللقاءات التي يعقدها اأ’رندي
مع أاحزاب أاخرى Ÿناشسدة رئيسس ا÷مهورية
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق -ة ب -الÎشس -ح ل -ع -ه -دة خ -امسس -ة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸق-ب-ل-ة ل-يسست رّدا ع-ل-ى م-بادرة
التوافق الوطني التي تقدمت بها «حمسس» ،
قائ Óأان «عدد اŸسساندين للرئيسس من أاجل
مواصسلة اŸهمة يزداد يوما بعد يوم».

مبادرة «حمسض» –رك السساحة السسياسسية
وليسست رد على العهدة اÿامسسة
وأافاد أاويحيى أان «–رك «حمسس» لشسرح
مبادرة التوافق الوطني ليسست رد فعل على
دعاة العهدة اÿامسسة ولكنها تخلق حركة ‘
السساحة السسياسسية ‘ ﬂتلف ا’Œاهات» ،

ن -اف -ي -ا أان «ت -ك -ون ال -ل -ق -اءات ال -ت -ي ي -ع-ق-ده-ا
«اأ’رن - -دي» و»اأ’ف Ó- -ن» م - -ع أاح- -زاب أاخ- -رى
Ÿطالبة بوتفليقة بالÎشسح لعهدة خامسسة ‘
سسياق الرد على اŸبادرة التي أاطلقتها حركة
›تمع السسلم ».

قانون اŸالية التكميلي
سسيطبق قريبا
‘ رده على سسؤوال صسحفي حول تأاخر صسدور
ق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي أاع-ل-ن أاوي-ح-ي-ى ب-اسسم
الوزير اأ’ول أان القانون سسيصسدر عن قريب وهو
يحمل مواد وقوان◊ Úماية اإ’نتاج الوطني ‘
حال حافظنا على سسعر الصسرف ،مشسÒا إا ¤أان
القضسية مسسالة وقت فقط ‘ ،سسياق آاخر حول
ملف ارتفاع أاسسعار اللحوم البيضساء ‘ اأ’سسواق
قال اأ’م Úالعام ◊زب «ا’رندي» أان سسياسسة
ال- -دول- -ة ل -دع -م اŸواط -ن Úم -ت -واصس -ل -ة ك -م -ا أان
السسلطات ’ تزال “ارسس الرقابة على ا’أسسواق،
مشسÒا إا ¤أان ارتفاع أاسسعار اللحوم البيضساء
يرجع بالدرجة اأ’و ¤للعرضس والطلب» ،قائÓ
ان إاسستهÓك اللحوم البيضساء يكون بكÌة ‘
الوقت الراهن نظرا للمخيمات وفصسل الصسيف و
ن-ظ-را ل-ع-دة ع-وام-ل  ،أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاسس-ع-ار
اأ’ضس -اح -ي ،ق-ال أان ال-دول-ة سس-ت-واصس-ل مسس-ع-اه-ا
بتقد Ëالدعم تفاديا للمضساربة ‘ اأ’سسواق.

«أاجدد تأاكيد أان ما حدث ‘
ورقلة شسغب وفوضسى»
‘ سسؤوال آاخر بخصسوصس انتقاد مواطنÚ
‘ و’ية ورقلة لتصسريحاته التي وصسف فيها
ق -ط -ع م -ه -رج -ان ث -ق -ا‘ ب-أان-ه-ا ف-وضس-ى ج-دد
أاويحيى القول منع اŸهرجانات الذي تشسهده
عديد الو’يات غ Òمقبول نهائيا ومرفوضس

من جهته جدد عمار غول رئيسس حزب
Œمع أامل ا÷زائر موقف «تاج» الثابت منذ
ت - -أاسس - -يسس- -ه واŸت- -م- -ث- -ل ‘ وف- -ائ- -ه ل- -رئ- -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة» ،قائ Óأان
«وفاء ا◊زب للرئيسس بوتفليقة مسستمر ،وأان
بينهما عقد أاخÓقي ،مشسÒا إا ¤أان أان «حزب
’رندي» يريدان التعايشس السسياسسي
«تاج» و»ا أ
بﬂ Úتلف الطبقة السسياسسية و’ يريدان أان
’ختÓف إا ¤معارك سسياسسية.
يتحول ا إ
وابرز غول ‘ رده على سسؤوال «الشسعب»
’حزاب
حول أان كانت اللقاءات التي تعقدها ا أ
حملة انتخابية مسسبقة قال أان لقاء أاحزاب
’غلبية ومن
’نها أاحزاب ا أ
ا◊كومة بديهي أ
حقها العمل سسويا معلنا عن توسسيع لقاءات
’ح -زاب اŸسس -ان-دة ل-ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إا ¤ل-ق-اءات
ا أ
ج -م -اع -ي -ة ‘ وقت ق -ريب ،ب -ه-دف ال-ت-نسس-ي-ق
’ع- -داد ﬂط- -ط ‘ ك- -ل
وال - -تشس - -اور ا÷ي- -د إ
اŸلفات ا’قتصسادية والسسياسسية وا’جتماعية
’قليمية.
وحتى ا إ
’ي -ج -اد
وأاوضس- -ح غ- -ول أان ح- -زب -ه يسس -ع -ى إ
تعايشس سسياسسي بﬂ Úتلف الطبقة السسياسسية
و ’ ن- -ري- -د ان ي -ح -ول اخ -ت Ó-ف إا ¤م -ع -ارك
سس -ي -اسس -ي -ة ،مشسÒا أان «ال-ل-ق-اء م-ع «ا’رن-دي»
خرج بحوصسلة التوافق والتطابق ‘ ملفات
ت -ه -م ال -ب Ó-د ،ح -يث ات -ف-ق م-ع أاوي-ح-ي-ى ع-ل-ى
توسسيع اللقاءات الثنائية إا ¤جماعية للدخول
‘ ح -م -ل -ة سس -ي -اسس -ي -ة ق-وي-ة –سس-ب-ا ل-ل-ح-م-ل-ة
ا’نتخابية.
ك -م -ا ذك -ر رئ -يسس ح -زب «ت -اج» أان م -ا ي-ت-م
–ضسÒه ب- -ع- -د  2019يشس-م-ل ك-ل ال-ق-ط-اعات
و–سسن اÿدمات ا’جتماعية للمواطن‘ ،
ح Úرد على سسؤوال حول إاذا رفضس بوتفليقة
’مر سسيكون سسه Óولكن القرار
الÎشسح بان ا أ
’ن ،معتÈا أان كل
يكون ‘ ذلك الوقت وليسس ا آ
الظروف مهيأاة لتنظيم انتخابات رئاسسية بكل
أاري -ح -ي-ة ‘ ظ-ل ا’سس-ت-ق-رار السس-ي-اسس-ي ال-ذي
–قق بفضسل سسياسسات رئيسس ا÷مهورية.

وجاء ‘ الÈقية «يطيب ‹ و بÓدكم –تفل
بعيدها الوطني ،اأن اتقدم إاليكم،باسسم ا÷زائر
شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر تهانينا
مشسفوعة بأاخلصس “نياتي لكم Ãوفور الصسحة و
السسعادة و بالرقي و ا’زدهار لشسعب بوليفيا
الصسديق».
واأضس -اف رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ﬂاط-ب-ا ن-ظÒه
البوليفي «هذا و أاود بهذه السسانحة السسعيدة أان
أاع Èع- -ن ارت- -ي- -اح- -ي ÷ودة أاواصس -ر الصس -داق -ة
وال -تضس-ام-ن ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا وأان أاج-دد ل-ك-م
رغبتي ‘ العمل معكم على تطوير تعاون مثمر
و متعدد اأ’شسكال خدمة لشسعبينا الصسديق.»Ú

لغراضض سصياسصية
رافضصة إاسصتعمال العنف أ

ا÷زائر تدين الهجوم الذي اسستهدف عرضسا
عسسكريا بفنزويÓ
أادانت ا÷زائ -ر ال -ه -ج -وم ال -ذي اسس-ت-ه-دف
ا’ح -ت -ف -ال ب-ال-ذك-رى  81ل -ت-أاسس-يسس ا◊رسس
الوطني الفنزويلي› ،ددة «رفضسها القاطع»
’سستعمال العنف أ’غراضس سسياسسية ،حسسبما
اكده امسس بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
و جاء ‘ ذات البيان ان ا÷زائر «تدعو كل
ال - -ف - -اع - -ل Úا◊اضس - -ري - -ن ا ¤احÎام اإ’رادة
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة و ت- -فضس- -ي- -ل ا◊وار و اŸصس -ا◊ة
Ÿع- -ا÷ة اŸشس- -اك- -ل ال- -ت- -ي ق -د ت -ط -رح ام -ام
اÛت -م -ع ال -ف -ن -زوي -ل -ي والشس -عب ال-ف-ن-زوي-ل-ي

الصسديق».
كما اشسار ا ¤ان ا÷زائر «على قناعة بأان
ا◊ك - -وم - -ة و الشس- -عب و ك- -ل ال- -ق- -وات ا◊ي- -ة
ب -ف-ن-زوي“ Ó-ت-لك ال-ق-درة و ا◊ك-م-ة الÓ-زم-ة
ال -ت -ي “ك-ن-ه-ا م-ن Œاوز الصس-ع-وب-ات ا◊ال-ي-ة
ووضسع بلدها على طريق السسÓم و ا’سستقرار
و التطور».
يذكر ان طائرت Úبدون طيار انفجرتا يوم
السسبت بالقرب من اŸنصسة الرئاسسية خÓل
عرضس عسسكري بكاراكاسس.

حنون –دد موقف العمال من قضصايا السصاعة

اسستدعاء ا◊زب ’نتخاب جمعية تأاسسيسسية وطنية
’ يدخل ‘ خانة اŸبادرات السسياسسية
لمينة العامة ◊زب العمال،
أاكدت ا أ
لويزة حنون،امسض أان مسصعى تشصكيلتها
السص -ي -اسص -ي -ة ال-ذي ي-ت-م-ث-ل ‘ اسص-ت-دع-اء
ان-ت-خ-اب ج-م-ع-ي-ة ت-أاسص-يسص-ي-ة وط-ن-ية ل
ي -دخ -ل ‘ خ -ان -ة اŸب -ادرات السص -ي -اسص-ي-ة
التي قامت بها قيادات أاحزاب أاخرى.
‘ ك -ل -م -ة اف -ت -ت -حت ب-ه-ا اج-ت-م-اع اŸك-تب
ال -و’ئ -ي ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،أاوضس-حت السس-ي-دة
ح- -ن- -ون أان «ا◊م- -ل- -ة السس- -ي -اسس -ي -ة الشس -ع -ب -ي -ة
التحسسيسسية للخروج من اأ’زمة التي تعيشسها
البÓد ’ عÓقة لها باŸبادرات السسياسسية التي
تبادر بها قيادات أاحزاب تتوجه من خÓلها
إا ¤ق- -ي- -ادات أاح- -زاب أاخ- -رى و ل- -ل- -ن- -ق- -اب -ات
وا÷معيات و الشسخصسيات الوطنية».
وأاشس -ارت أان رسس -ال -ة ا◊زب اŸت -م -ث -ل -ة ‘
اسستدعاء انتخاب جمعية تاأسسيسسية وطنية التي
وج -هت أايضس -ا ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة« ،ليسست
م -ع -روضس -ة و’ مشس -روط -ة Ÿواف -ق -ة ق -ي -ادات
أاحزاب أاو أاطراف أاخرى» ،أ’ن طبيعتها على
حد قولها تختلف منذ البداية ،أاين اختار
ح -زب ال-ع-م-ال ال-ت-وج-ه م-ب-اشس-رة ل-ل-م-واط-ن،Ú
كاشسفة ‘ آان واحد ،أان مناضسلي تشسكيÓت
سس -ي -اسس -ي -ة أاخ -رى Ãا ف-ي-ه-ا أاح-زاب السس-ل-ط-ة
وشسخصسيات وطنية وإاطارات وقعوا على تلك
الرسسالة.
و‘ تعليقها على ﬂتلف اŸبادرات التي
ع-رف-ت-ه-ا السس-اح-ة السس-ياسسية ،ق-الت السس-ي-دة
حنون أان حزبها ’ يتدخل ‘ شسؤوون اأ’حزاب
اأ’خرى ويحÎم ذلك إا’ اأن «كÌة اŸبادرات
تقضسي كما أاشسارت على اŸبادرة وأاصسبحنا
كأاننا ‘ معرضس سسنوي للمبادرات».
و‘ سس -ي-اق ذات-ه– ،دثت ذات اŸسس -ؤوول -ة
على مبادرة حزب حركة ›تمع السسلم والذي
تسسلم حزبها رسسالة منه لÓلتقاء به ،معتÈة
مفهوم التوافق الوطني ‘ حد ذاته Ãثابة
«ف- -خ» م -تسس -ائ -ل -ة «ك -ي -ف Áك -ن ◊زب وصس -ل

للسسلطة أان يتفق مع حزب اŸعارضسة حول
طبيعة ا’نتخابات أاو طبيعة النظام ،ثم كيف
Áك- -ن ◊زب Áي -ن -ي أان ي -ت -ق -اسس -م اŸواق -ف
السسياسسية وا’جتماعية وا’قتصسادية مع حزب
يسساري».
وأاوضس-حت ب-اŸن-اسس-ب-ة ،أان- -ه ‘ ان- -ت -ظ -ار
اج -ت -م -اع اŸك-تب السس-ي-اسس-ي ل-ل-ح-زب ’ت-خ-اذ
القرار حول الدعوة التي تلقاها من حمسس ،أان
اسس-ت-دع-اء ان-ت-خ-اب ج-م-ع-ي-ة ت-أاسس-يسس-ية وطنية
ﬁورها الرئيسس هو احÎام اإ’رادة الشسعبية
دون وصس -ي ق -ائ -ل -ة « ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا ال -ع-نصس-ر
الرئيسسي يبقي الشسعب».
من جهة أاخرى ،تطرقت السسيدة حنون إا¤
ح- -مÓ- -ت ت- -ق- -وم ب -ه -ا ب -عضس اأ’ط -راف Ÿن -ع
ا◊فÓ-ت ال-ث-قافية ،م-ت-أاسس-ف-ة ل-ل-رد اŸت-أاخر
ل -وزارة ال -ث-ق-اف-ة ع-ل-ى ه-ذا «ا’ن-ح-راف ا÷د
اÿط ،»ÒمشسÒة أانه كان من اŸفروضس «الرد
بإاجراءات صسارمة و ‘ نفسس الوقت معا÷ة
اŸشس-اك-ل السس-ي-اسس-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي ه-ي
السس- -بب ال -رئ -يسس -ي ف -ي -م -ا ح -دث» ع -ل -ى ح -د
تعبÒها.

شصعبة الدواجن:

اجتماع حول التحكم ‘ مدخÓت خفضض أاسسعار اللحوم البيضساء
شصكل موضصوع التنظيم و التحكم ‘ مدخلت شصعبة
الدواجن و اسصهامها ‘ خفضض اسصعار اللحوم البيضصاء ‘
السصوقﬁ ،ور اجتماع عمل نظم Ãقر وزارة الفلحة
والتنمية الريفية والصصيد البحري ،حسصبما افاد به يوم
الثن Úبيان للوزارة.
وقد جمع اللقاء الذي ترأاسسه ا’م Úالعام للوزارة ،كمال
شسادي،اعضساء مكتب اÛلسس الوطني اŸهني لشسعبة الدواجن
الذين ” تنصسيبهم مؤوخرا،حسسب نفسس اŸصسدر.

« ” التطرق ا ¤عمليات ضسبط و التحكم ‘ مدخÓت شسعبة
الدواجن وتأاثÒها على ا’سسعار ‘ السسوق ،كما ” اقÎاح حلول
من اجل اعادة بعث هذه الشسعبة من اجل ضسمان وفرة اŸنتوج»،
حسسب ذات البيان.
وقد تطرق اعضساء مكتب اÛلسس الوطني اŸهني لشسعبة
الدواجن مطو’ ا ¤اŸسسائل اŸتعلقة باإ’عفاء من الضسريبة
على القيمة اŸضسافة على الذرة.
كما “حورت النقاشسات حول ا÷وانب اŸتعلقة بتنظيم شسعبة

ال -دواج -ن و حسس -ن ت -ت-ب-ع اŸسس-ار ال-ت-ق-ن-ي خÓ-ل م-راح-ل ت-رب-ي-ة
الدواجن.
من جهة اخرى،اعرب ‡ثلو مكتب اÛلسس الوطني اŸهني
لشسعبة الدواجن عن ارتياحهم فيما يتعلق بالدعم الذي قدمته
ال-وزارة وال-ت-زام-ه-ا ب-ت-ع-زي-ز ان-خ-راط ج-م-ي-ع ا’عضس-اء ال-ف-اعلÚ
وتسسخ Òكل ا÷هود الÓزمة لرفع رهانات هذه الشسعبة التي
تشس-ك-ل نشس-اط-ا ه-ام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة وك-ذا ب-ال-نسسبة
لÓقتصساد الوطني.
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سضي عفيف رئيسس ÷نة ا÷الية بالŸÈان لـ «الشضعب»:

مكاسصب –ققت وأاخرى تنتظر ...السصكن والشصغل قاسصمان مشصÎكان
–سضن نوعي لÓسضتقبال والتوجيه باŸطارات واŸوانئ

“ث-ل ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-اÿارج ق-وة م-ت-ع-ددة ا÷وانب Áك-ن-ه-ا ان ت-ق-دم ا’ضض-اف-ة اŸط-ل-وب-ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ن-م-و ا’قتصضادي
و–سض ÚاŸؤوشضرات ا’جتماعية عن طريق توسضيع نطاق مسضاهمتها ‘ ا◊ياة الوطنية .لقد شضكلت منذ الثورة التحريرية
عنصضرا فاع ‘ Óالتوجهات الوطنية و ⁄تتأاخر ◊ظة عن التموقع ‘ صضدارة اŸشضهد الوطني Ãا فيه ا◊ضضور اŸكثف ‘ التعبÒ
’م
عن إارادته ضضمن معادلة صضناعة القرار السضياسضي الوطني .و“تاز جاليتنا بغÒة حادة تبديها ‘ كل الظروف Œاه الوطن ا أ
فتواكب ما يجري ‘ ا◊ياة العامة وتتطلع بنفسس القناعة التي يع Èعنها الشضعب ا÷زائري لتمك Úا÷زائر من البقاء دوما
ضضمن كوكبة البلدان الصضاعدة .ومن ابرز اŸكاسضب التي –ققت ‘ نفسس السضياق ا‚از برنامج رقمنة الوثائق اŸدنية وتعميم
’كÎونية الذي يضضع ا÷الية ‘ نفسس درجة ا’هتمام التي
Óدارة ا إ
إاصضدار جواز السضفر البيومÎي ضضمن اŸسضعى الوطني ل إ
تو ¤للمواطن اÙلي.

سسعيد بن عياد
دعأ سصي عفيف عبد ا◊ميد رئيسس ÷نة
الشصؤوون اÿأرجية والتعأون وا÷ألية بأÛلسس
الشصعبي الوطني إا ¤اإلسصراع ‘ إانشصأء بنوك
Œأرية جوارية موجهة ألفراد ا÷ألية ا÷زائرية
اŸت -واج -دة ب-أÿأرج قصص-د اسص-ت-ق-ط-أب ال-ت-وفÒ
والدخ -أر ب -أل -ع -م -ل-ة الصص-ع-ب-ة م-ن خÓ-ل ب-رام-ج
تسصتجيب للطلب سصواء لقتنأء سصكن مثلمأ ”
الشصروع فيه أاو قضصأء العطلة ،مشصÒا إا ¤أان
ا◊كومة تشصتغل حأليأ على إانضصأج وبلورة هذه
ال -ف -ك -رة م -ن أاج-ل وضص-ع آال-ي-أت مصص-رف-ي-ة ت-ع-زز
التواصصل مع البلد األم .وأاوضصح لـ»الشصعب» أان
توسصيع إاشصراك أافراد جأليتنأ من جميع الفئأت
‘ ال-دي-ن-أم-ي-ك-ي-ة ال-ت-ن-م-وي-ة الق-تصص-أدية يتطلب
إاق -أم -ة آال -ي -أت م -وج -ه-ة لسص-ت-ق-ط-أب ال-ك-ف-أءات
ا÷زائ- - -ري ب - -أÿأرج ل - -وضص - -ع - -ه - -أ ‘ خ - -دم - -ة
اŸؤوسصسصأت ‘ قطأعأت التكنولوجيأت،الصصنأعة
والزراعة والسصيأحية حتى –قق الوثبة اŸطلوبة
ع -ل-ى مسص-أر ال-ن-م-و وال-ت-ن-أفسص-ي-ة ب-واسص-ط-ة إادراج
القيمة اŸضصأفة ‘ معأدلة التنأفسصية اÙلية
واإلقليمية .ومن شصأن إاقحأم البأحث Úوأاصصحأب
البتكأرات ‘ برامج ومشصأريع البحث العلمي
ع Èجسصور التواصصل مع ا÷أمعأت أان يجسصد
مسصعى نقل اÈÿات ،ذلك أان التحدي القأئم
اليوم يتعلق بكيفيأت “ك Úالطأقأت ا÷زائرية
من اŸسصأهمة بفعألية ‘ الدينأميكية ا÷ديدة
ل -ل -ن -م -و وت-رق-ي-ة الصص-ل-ة ال-ع-أط-ف-ي-ة وال-ت-أري-خ-ي-ة
والقأفية إا ¤شصراكة اقتصصأدية إانتأجية حقيقية.
وب-أل-رغ-م م-ن ال-ق-وة ال-ع-ددي-ة وك-ث-أفة ا÷ألية
خأصصة ‘ فرنسصأ إال أانهأ ،يضصيف سصي عفيف ،ل
تزال هشصة ول تؤوثر نوعيأ ‘ مسصأر األحداث ‘
البلد اŸضصيف بأŒأه حمأية مصصأ◊هأ وترقية
مركزهأ ‘ صصنأعة القرار ‘ ،ظل تغÒات “ر
ب- -ه- -أ اÛت- -م- -ع- -أت بÈوز اÿط -أب ال -ي -م -ي -ن -ي
اŸتطرف اŸنأهضس للمهأجرين ،علمأ بأن عددا
معتÈا من أافراد ا÷ألية يشصغلون مواقع هأمة ‘
ا◊يأة السصيأسصية والقتصصأدية والجتمأعية ،مثل
وجود حوا‹  15أالف طبيب إا ¤جأنب مهندسصÚ
ومبتكرين .ويتطلب هذا تظأفر جهود وتكريسس
إاجراءات عملية تتوافق مع اŸوقف السصيأسصي،
علمأ أان ا÷ألية قوة اقÎاح وتأأث‡ Òأ يضصع
األف -ق أام -أم خ -ي-أري-ن ه-م-أ أام أان ي-ت-م ت-وظ-ي-ف-ه-أ
لصصألح البÓد أاو ضصدهأ ولكل مسصأر شصروطه،
Óذهأن تأأكيد الرئيسس بوتفليقة Ãنأسصبة
معيدا ل أ
اتخأذ إاجراءات عملية لتحسص Úوضصعية ا÷ألية
اŸق-ي-م-ة ب-أÿأرج إال-زام-ي-ة ت-ق-وي-ة ال-رواب-ط بÚ
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األجيأل اŸتعأقبة للجألية والوطن األم.
وب- -أŸن- -أسص- -ب- -ة أاب -دى أاسص -ف -ه ل -ع -دم Œسص -ي -د
ال -ت -وصص -ي -أت ال -ت -ي ق -دم -ه -أ م-ل-ت-ق-ى ح-ول واق-ع
ومسصتقبل ا÷ألية نظمته اللجنة التي ترأاسصهأ
قبل عشصر سصنوات وان كأنت بعضس اإلجراءات قد
–ق- -قت ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ال- -ت- -ك- -ف -ل Ãخ -ت -ل -ف
النشصغألت ،غ Òانه ينبغي أان تتوسصع نحو إادراج
ا÷أل -ي-ة ‘ ق-لب ال-ت-ح-ولت الق-تصص-أدي-ة ،وه-ذا
Áكن أان يتأأتى من خÓل اسصتحداث أاطأر لهيكل
قأئم بذاته يخصصصس للجألية بكل فئأتهأ وعÈ
ك- -أف- -ة ال- -ق- -أرات .و‘ ه- -ذا اإلط- -أر سص- -ج- -ل أان
اŸم -ث -ل -ي-أت ال-دب-ل-وم-أسص-ي-ة ل ت-زال ع-ل-ى درج-ة
م -ت -أأخ-رة ‘ ن-ق-ل الصص-ورة ا÷دي-دة ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة
القتصصأدية التي تصصنعهأ ا÷زائر منذ عشصريأت،
وبألتأ‹ يجب أان تضصأعف من جهود التعريف
بألقدرات واŸؤوشصرات والÈامج التي سصطرتهأ
الدولة للنهوضس بألتنمية عن طريق السصتثمأر
اŸنتج Ãأ فيهأ من خÓل الشصراكة خأصصة ‘
ق -ط -أع -أت خ -أرج اÙروق -أت م -ث -ل الصص -ن -أع-ة
والسص -ي -أح -ة وال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-أت ا÷دي-دة ،وشص-رح
ال-ت-ح-دي-أت ال-ق-أئ-م-ة ‘ أاوسص-أط ا÷أل-ي-ة خأصصة
الفرصس اŸتأحة ‘ السصتثمأر ‘ اŸوؤسصسصأت
الصص- -غÒة واŸت -وسص -ط -ة .وم -ن شص -أن وضص -ع ت -لك
ال -فضص -أءات ال -ت -ع -ري -ف ‘ ح -ي -ن -ه ب -أŸع -ط-ي-أت
وبألÈامج وشصرح التوجهأت من خÓل مقأربة
اتصص - - -أل ج - - -واري - - -ة ‘ وقت تسص - - -أع- - -د ف- - -ي- - -ه
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-أت ا÷دي-دة لÓ-تصص-أل ع-ل-ى رب-ط
ال- -ت -واصص -ل وت -ن -م -ي -ة اŸب -أدلت أان يضص -ع أاف -راد
جأليتنأ على درجة من الطÓع واŸعرفة Ãدى
ال- -ت- -غÒات ا÷أري- -ة وال- -ت- -ط- -ل- -ع- -أت اŸسص -ط -رة
للمسصتقبل.

وبأدرت اللجنة الŸÈأنية للجألية ‘ موسصم
الصصطيأف ا◊أ‹ بألوقوف على واقع اسصتقبأل
اŸغÎب Úمن خÓل تفقد األوضصأع على مسصتوى
عدد من اŸطأرات واŸوانئ حيث سصجل –سصن
‘ ظروف السصتقبأل والتوجيه والتكفل بفضصل
م-ن-ظ-وم-ة اإلج-راءات ال-تسص-ه-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي ق-ررت-ه-أ
السصلطأت العمومية منذ السصنوات األخÒة لفأئدة
ا÷أل -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -أÿأرج خ -أصص-ة م-أ ي-ت-ع-ل-ق
ب-إأج-راءات ا÷م-أرك واŸراق-ب-ة الشص-رط-ي-ة ال-تي
تتم ‘ وقت قيأسصي .ومن ب Úالنشصغألت لتي ل
ت- -زال –ت- -أج إا ¤ع -م -ل ‘ اÙت -وى م -واصص -ل -ة
–سص Úاإلج -راءات ال -ق -نصص-ل-ي-ة ‘ ب-ل-د اإلق-أم-ة
وال -ت -ي ع -رفت ‘ ال -فÎة األخÒة ت -ط -ورا ف-ي-م-أ
يتعلق بنقل ا÷ثأم Úإا ¤ارضس الوطن بعد انكت
العملية تشصكل عبئأ يؤورق اŸعني .Úوإادراكأ Ÿدى
أاه -م-ي-ة إادم-أج ال-ق-وى ا◊ي-ة ل-ه-ذه الشص-ري-ح-ة ‘
اŸسصأر الوطني تنقل عدد من أاعضصأء ا◊كومة
إا ¤عواصصم تتواجد فيهأ ا÷ألية قصصد التعريف
بÈامج عملية تتعلق بألسصكن الÎقوي العمومي
وال -تشص -غ -ي -ل اŸوج -ه ل -لشص-ب-أب خ-أصص-ة أاصص-ح-أب
اŸشص -أري -ع وه -ن -أ ي -ؤوك-د سص-ي ع-ف-ي-ف أان السص-ك-ن
والشص -غ -ل ه -م -أ Ãث-أب-ة ا◊ل-ق-ة اŸت-ي-ن-ة ل-ت-ث-ب-يت
الصصلة .وحظيت ا÷ألية هذه السصنة بتكفل نوعي
على امتداد مسصأر التنقل ومواقع العبور ،حيث
Áك -ن ب -فضص -ل ال -ت -ج -ه -ي -زات ا◊دي-ث-ة Ÿراق-ب-ة
األشصخأصس والبضصأئع التي تسصتثمر فيهأ اŸصصألح
اŸكلفة ودرجة اليقظة ألعوان شصرطة ا◊دود
ا÷وي -ة وال -ب-ح-ري-ة والÈي-ة ،ا‚أز درج-ة ع-أل-ي-ة
ألع-م-أل اŸراق-ب-ة ال-ذك-ي-ة ال-ت-ي –ق-ق ‚أع-تهأ
دون تأأث Òعلى ظروف العبور.
ل -ق -د ب -ل -غ ع -م-ر ا÷أل-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ا÷ي-لÚ
الرابع واÿأمسس وهي جزء ل ينفرط عن عقد
اÛموعة الوطنية ،ويزداد ثقلهأ اليوم بكونهأ
“ثل معدل دÁغرافيأ عأليأ بنسصبة  16بأŸأئة (7
مÓي Úنسصمة) من إاجمأ‹ السصأكنة الوطنية ،من
بينهم  4مÓي Úبفرنسصأ منهم حوا‹  1،2مليون
شصخصس Áلكون حق التصصويت بفعل ازدواجية
ا÷نسصية ،ولذلك كمأ يحرصس عليه رئيسس اللجنة
الŸÈأنية للجألية من منطلق أانهم Áثلون قوة
اق -تصص -أدي-ة واج-ت-م-أع-ي-ة وف-ك-ري-ة ي-ن-ب-غ-ي إاع-أدة
ت -رت -ي -ب -ه -أ ‘ اŸشص -ه-د ال-راه-ن ب-ح-يث ل Áك-ن
Œأوزه- -أ ‘ ك- -ل اŸراح- -ل وال- -ت- -ح -ولت ال -ت -ي
تعيشصهأ ا÷زائر .لقد عرفت تطورات متتألية
بعد أان بدأات بجألية الهجرة من اجل العمل
ولقمة العيشس ‘ سصنوات ا◊قبة السصتعمأرية
وصصلت اليوم إا ¤جيل جديد يتشصكل من أافراد
ل -دي -ه -م ث -ق -ل ب-أل-ن-ظ-ر Ÿراك-زه-م الج-ت-م-أع-ي-ة
السصيأسصية والقتصصأدية ‘ بلدان اإلقأمة.

ولد عباسس من ا÷امعة الصضيفية للتحالف من أاجل التجديد الطÓبي:

ا’سصتمرارية مع الرئيسس ضصمان للحقوق ودعم
للمكتسصبات اÙققة

كشضف ا’م Úالعام ÷بهة التحرير
الوطني جمال ولد عباسس خÓل افتتاح
ال-ط-ب-ع-ة ال-عشض-ري-ن ل-ل-ج-ام-ع-ة الصضيفية
Ÿن -ظ -م-ة ال-ت-ح-ال-ف م-ن اج-ل ال-ت-ج-دي-د
الطÓبي الوطني بجامعة تلمسضان ان
ا÷زائ- -ر ع -رفت ق -ف -زة ن -وع -ي -ة خ Ó-ل
العشضرين سضنة اŸاضضية  ،حيث انطلقت
من الوئام الوطني الذي ” ترقيته إا¤
اŸصضا◊ة الوطنية وصضو’ ا ¤اŸنجزات
ا÷ب -ارة ال -ت -ي مسضت ك -اف -ة ال-ق-ط-اع-ات
م-ن-ه-ا ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ الذي تطور عدد
ط -ل-ب-ت-ه م-ن  400ال -ف سض -ن -ة  1999ا¤
مليو Êطالب اليوم .
قدم ولد عبأسس ‘ مداخلته بأ÷أمعة
الصصيفية التي تنظم –ت شصعأر «وفأء  -دعم
 اسص -ت -م -راري -ة « وب -حضص -ور ‡ث -ل Úع -ن 43جأمعة حصصيلة مأ ا‚ز ‘ قطأع التعليم
ال- -ع- -أ‹ وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م -ي ق -أئ  ‘ Ó-ه -ذا
اÛأل«:لقد رفع عدد ا÷أمعأت من 17
جأمعة ا 108 ¤مؤوسصسصة جأمعية مدعمة بـ 62
الف اسصتأذ الذين  ⁄يكن عددهم يتجأوز17
قبل  20سصنة  ،ووصصل ا÷زائريون الذين كأنوا
مرفوضص Úمن دخول بعضس الدول –ت طأئلة
اÿوف إا ¤تسص- -ي Òق- -ط- -أع- -أت حسص -أسص -ة ‘
ﬂتلف دول العأ ، ⁄حيث ” احصصأء  60أالف
ج- - -زائ - -ري إاط - -أر ‘ كÈي - -أت اŸؤوسصسص - -أت
ال -ع -أŸي -ة م -أ يÎج -م مسص -ت -وى ال -ت -ع -ل -ي -م ‘
ا÷زائر.
وأاشصأر ولد عبأسس « ان هذا التطور عرف
بفعل التسصي Òا◊كيم لرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة الذي أاكد انه أاسصد ا÷زائر»
ول أاحد Áكن له ان يحل ﬁله لنه “كن
من –قيق قفزة نوعية ‘ تطوير ا÷زائر
واخراجهأ من اŸأأسصأة واŸعأنأة ا ¤التطور
والزدهأر  ،وهذا بشصهأدة العأ ⁄بأأسصره ،حيث
ان الرئيسس ارجع اŸكأنة السصيأسصية للجزائر
وسصط العأ ، ⁄كمأ مكن من تطوير القتصصأد

ن- - -ق- - -ل ع - -دد م - -ن اŸواط - -ن Úالصض - -ح - -راويÚ
’نسضا Êقدموا
واŸناضضل ‘ ÚاÛال ا◊قوقي وا إ
’راضض- - -ي الصض- - -ح- - -راوي- - -ة اÙت- - -ل - -ة امسس
م- - -ن ا أ
ب-ب-وم-رداسس وق-ائ-ع وشض-ه-ادات م-روعة عن معاناة
الشضعب الصضحراوي بكل أاطيافه وفئاته على يد
اÙتل اŸغربي.
وبتأأثر كب ÒعÈت اإلعÓمية الصصأ◊ة بوتنكيزة،
اŸق-ي-م-ة Ãن-ط-ق-ة ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة ب-ألصصحراء الغربية
والتي حلت مع وفد يضصم  34من رفقأئهأ ضصيفة على
فعأليأت الطبعة التأسصعة للجأمعة الصصيفية إلطأرات
ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصص-ح-راوي-ة وج-ب-ه-ة ال-ب-وليسصأريو
ببومرداسس ،عن عمق األ ⁄والتهميشس واŸعأنأة التي
يتعرضس لهأ يوميأ الشصعب الصصحراوي.
وأاك -دت السص -ي -دة الصص -أ◊ة ‘ ،ال-ثÓ-ث Úم-ن ال-ع-م-ر
وتشصتغل كمراسصلة للتلفزيون الصصحراوي من اŸنأطق
اÙتلة ‘ ،تصصريح ل/وأاج اŸعأملة العنيفة التي لقتهأ
م -ن شص -رط -ة اÙت -ل أاث -ن -أء مشص-أرك-ت-ه-أ ‘ م-ظ-أه-رات
طÓبية احتجأجية سصلمية مسصأندة لقضصيتهم.
وبعد سصردهأ لعدد من األمثلة والشصهأدات ا◊ية عن
ال- -واق- -ع األل- -ي -م اŸع -يشس لشص -ع -ب -ه -أ ‘ ظ -ل الح -ت Ó-ل
اŸغربي ،ذكرت بأأن «اŸرأاة الصصحراوية والطلبة وفئأت
واسصعة من اÛتمع الصصحراوي تعأ Êيوميأ ‘ سصجون
اÙتل من ويÓت التضصييق والتعذيب والتنكيل».
«وهنأك كذلك اعتقألت عشصوائية معرضس لهأ كل

تلمسسان ﬁ:مد بن ترار

وزارة الصصناعة تطلق حملة ÷مع جلود اأضصاحي العيد
اع- - -ل- - -نت وزارة الصض - -ن - -اع - -ة واŸن - -اج - -م،
أامسس،عن إاطÓق حملة ÷مع جلود أاضضاحي
’ب-ق-ار واŸاع-ز و ذلك
’غ-ن-ام وا أ
ال -ع -ي-د م-ن ا أ
بهدف تطوير وتعزيز الصضناعات ا÷لدية.
وحسصب بيأن الوزارة ،تتطلب هذه العملية التي
تعت Èاألو ¤من نوعهأ ،جمع جلود اŸأشصية التي
سص -ي -ت-م ذب-ح-ه-أ Ãن-أسص-ب-ة ع-ي-د الضص-ح-ى وج-ع-ل-ه-أ
متأحة للدبأغ Úمن اجل تثمينهأ واسصتخدامهأ ‘
الصص -ن -أع -أت ا÷ل -دي -ة وال -ت -ي ت -ع -ت Èشص -ع -ب-ة ذات
مؤوهÓت كبÒة للتصصدير .
كمأ تعتزم الوزارة جمع حوا‹  800.000وحدة
من ا÷لود من إاجمأ‹ أاك Ìمن  4مÓي Úاضصحية
خÓل عيد هذه السصنة.
ول -ق -د ” اخ -ت -ي -أر سصت ولي -أت م -ن اج -ل ه-ذه
العملية و هي ا÷زائر و وهران وقسصنطينة وجيجل
وسصطيف و بأتنة بحيث سصيتم توسصيع هذه العملية
إا ¤بقية الوليأت األخرى ابتداء من العأم اŸقبل.

شصهادات مروعة عن معاناة الشصعب الصصحراوي من قمع شصرطة اıزن
أاب- -ن- -أء الشص- -عب الصص- -ح- -راوي والغ -ت -ي -ألت والÎح -ي -ل
القسصري خأرج اŸنطقة» ،حيث تعرضصت هي وزميÓت
ل -ه-أ حسص-ب-م-أ ق-ألت إا ¤الع-ت-ق-أل م-ن ط-رف سص-ل-ط-أت
الحتÓل اŸغربي بعد مشصأركتهن ‘ مظأهرة سصلمية
و” اقتيأدهن نحو ﬂفر لشصرطة الحتÓل أاين تعرضصن
للتحقيق والضصرب والقمع.
وأاشصأرت هذه اŸنأضصلة الصصحراوية كذلك إا ¤وجود
«ن -هب ي-وم-ي وك-ب Òل-ك-ل خÒات الصص-ح-راوي ،Úي-ق-أب-ل-ه
إانتهأج اÙتل اŸغربي لسصيأسصة التفق Òوالتجويع ‘
ح -ق الصص -ح -راوي Úال -ع-زل إا ¤ج-أنب إاغ-راق اŸن-ط-ق-ة
بأŸسصتوطن ÚاŸغأربة وتأأجيجهم ضصد الصصحراوي Úمع
تعريضس اŸنأضصل Úالصصحراوي Úإا ¤دعأيأت التشصويه».
وم- -ن ج- -أن -ب -ه ق -أل ال -ط -ألب ا÷أم -ع -ي
ال -بشص Òاإلسص -م-أع-ي-ل-ي ،ال-ن-أشص-ط السص-ي-أسص-ي وا◊ق-وق-ي
واإلع Ó-م -ي ال -ق -أدم م-ن م-ن-ط-ق-ة ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة‘ ،
شصهأدته ل/وأاج بأأنه تعرضس لÓعتقأل بداخل ا◊رم
ا÷أمعي سصنة « 2013بتهم جأهزة توجه ضصد جميع
اŸن-أضص-ل Úالصص-ح-راوي »Úو” ت-ق-دÁه ل-ل-م-ح-أك-م-ة ث-م
السصجن «بتهم ملفقة تتمثل ‘ اŸسس Ãقدسصأت الدولة
و العصصيأن اŸد Êوالتجمهر اŸسصلح «.
«عأيشصت مضصأيقأت كبÒة بداخل السصجون الثÓثة
ال -ت -ي قضص -يت ف -ي-ه-أ فÎة ا◊ك-م ا÷أئ-ر ضص-دي» ي-ق-ول
ا◊ق -وق -ي الصص -ح -راوي ال -ذي أاك -د ب-أأن-ه ي-ت-م «–ريضس
السصجنأء اŸغأربة األخرين ضصد السصجنأء الصصحراوي،Ú

ال- - -وط - -ن - -ي و–سص ÚاŸسص - -ت - -وى اŸع - -يشص - -ي
للمواطن.
ودع -أ ول -د ع-ب-أسس اŸن-أضص-ل ÚواŸدع-مÚ
بإأطأرات «الفÓن» ا ¤ضصمأن السصتمرارية
‘ التسصي Òمن خÓل دعوة الرئيسس للÎشصح
م -ؤوك -دا ان م -رشص -ح الفÓ-ن ه-و ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ال-ذي-ن ي-دع-م-ون-ه ل-ل-تسص-ي Òب-دع-م
ومسص -أع -دة الط -أرات الشص -أب -ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه-أ
ا÷أمعأت ا÷زائرية .
وأاشص - -أر األم Úال - -ع- -أم لـ«األفÓ- -ن» إا ¤أان
«هنأك الكث Òمن يؤوكد اننأ ‘ حملة انتخأبية
مسصبقة ،لكننأ نؤوكد أان الرئيسس ل يحتأج ا¤
ح -م-ل-ة ان-ت-خ-أب-ي-ة  ،ف-ألشص-عب ي-ع-رف-ه وأاع-م-أل
الرئيسس تشصفع له أامأم اÛتمع ا÷زائري،
مع احÎامنأ لكأفة الحزاب واŸرشصح،»Ú
م -وضص -ح -أ ان السص -ت -م -راري-ة م-ع ال-رئ-يسس ه-و
ضصمأن للحقوق والواجبأت ودعمأ للمكتسصبأت
اÙققة طيلة  20سصنة ‘ كأفة اÛألت
ع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -أ السص- -ك- -ن وال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -أ‹
والتوظيف.

تعتزم انتقاء  800أالف وحدة

’راضضي اÙتلة
قدموا من ا أ

إاضص -أف -ة إا ¤ال-ت-ع-ذيب وال-زج ب-ألصص-ح-راوي ‘ Úزن-أزي-ن
إانفرادية وتأأديبية ومنع تلقيهم العÓج الطبي ومن زيأرة
العأئلة».
وبألنسصبة ليوميأت اŸنأطق الصصحراوية حأليأ ،أاكد
بأأنهأ تعيشس على وقع «مظأهرات سصلمية يومية ووقفأت
ب -ألشص -وارع ل -ل -م -ط -أل-ب-ة بÎح-ي-ل الح-تÓ-ل ووق-ف ن-هب
الÌوات وإاطÓق سصراح اŸعتقل Úرغم تعأمل اÙتل
اŸغربي مع ذلك بشصكل قمعي وعنيف وضصرب للنسصأء
وسص -ح -ل -ه -م ‘ الشص -أرع واع -ت-ق-أل األط-ف-أل ال-ق-أصص-ري-ن
الشصبأب من داخل اŸظأهرات والزج بهم ‘ السصجون
وا◊كم عليهم بأأحكأم لسصنوات وتصصل حتى إا ¤السصجن
اŸؤوبد».
وجميع الصصحراوي Úهم بألنسصبة للنظأم اŸغربي،
يؤوكد البشص Òاإلسصمأعلي»،مواطنون من الدرجة الثأنية
ح -يث ” ت -ك-ريسس واق-ع “ي-ي-زي ل-ف-أئ-دة اŸسص-ت-وط-نÚ
اŸغربي Úعلى مسصتوى التعأمل ‘ ا÷أنب ا◊قوقي أاو
‘ اŸعأمÓت اإلدارية.
كمأ يحأول اÙتل اŸغربي ‘ نفسس هذا اإلطأر،
ي -ؤوك -د ن -فسس ا◊ق -وق -ي ،اسص -ت-ه-داف مسص-ت-ق-ب-ل الشص-عب
الصص- -ح- -راوي م- -ن خÓ- -ل إاغ- -راق اŸن- -أط- -ق اÙت- -ل -ة
بأıدرات واألقراصس اŸهلوسصة حيث يتبع سصيأسصة
‡ن -ه -ج -ة ل -تسص -ه -ي-ل اق-ت-ن-أء ه-ذه اŸواد اÿط-رة ع-ل-ى
مسص -ت -وى الشص -وارع واŸؤوسصسص -أت ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ب-أل-نسص-ب-ة
Óطفأل والشصبأب.
ل أ

العدد
17715

04

وم -ن ج -أن-ب-ه أاشص-أر ﬁم-د ﬁم-د ال-ع-أ ،⁄ال-ن-أشص-ط
ا◊قوقي اŸقيم بأألراضصي الصصحراوية اÙتلة ،إا¤
أانه كأن ضصحية لÓختطأف Ÿدة  10أايأم من طرف
اıأبرات اŸغربية بسصبب نشصأطه السصيأسصي بداخل
ا÷أمعة حيث تعرضس خÓلهأ «ألبشصع أانواع التعذيب
والتجريد من نزع اÓŸبسس والتعذيب النفسصي» كمأ
قأل.
«تعرضصت إاثر هذا العتقأل إا ¤كل مأ Áكن أان
يتصصوره اإلنسصأن من أانواع التعذيب وخرجت بعد ذلك -
بعدمأ ” رميي معصصوب العين ‘ Úأاحد اŸزابل -
بأأمراضس ل زلت أاعأ Êمنهأ إا ¤حد اليوم وهي صصورة
م -عÈة ع -ن مصص -أدرة ح -ق -وق الصص -ح -راويÃ Úخ -ت -ل -ف
أاجيألهم» ،يضصيف السصيد العأ.⁄
ويؤوكد ‘ هذا اإلطأر بأأن حيأة الصصحراوي Úمهددة
بشصكل يومي حيث «أاصصبح اŸواطن الصصحراوي خأئفأ
على حيأته ول Áكن له أان Áأرسس حيأته بشصكل عأدي
ألنه عرضصة يوميأ لÓعتقأل والختطأف والغتيأل ‘
أاي وقت».
وÃأ أان -ن -أ أاصص -ح -أب األرضس ،يشص-دد السص-ي-د ال-ع-أ،⁄
«‡نوع علينأ ا◊قوق اŸدنية والسصيأسصية من ا◊ق ‘
حرية التعب Òوالتجمهر والتظأهر ومن تنظيم وإانشصأء
جمعيأت ومنظمأت إا ¤جأنب عمل اÙتل اŸغربي
بشصكل منظم على ترهيب وحصصأر لصصحراوي Úمن كل
النواحي».

ولضصمأن حسصن سص Òالعملية ” تهيئة اŸواقع
اıصصصصة لذبح الضصأحي و ايضصأ ﬂأزن وضصع
هذه ا÷لود التي سصيتم جمعهأ ‘ كل الوليأت
السصت فضص Óعن بأقي اŸذابح اŸسصخرة يومي
عيد الضصحى.
واوضص- -حت ال- -وزارة إا ¤أان- -ه ” اع -ت -م -أد ن -ه -ج
تشصأركي لضصمأن ‚أح األنشصطة ذات الصصلة بهذه
العملية مشصÒة ا ¤الطأبع الوطني لهذه الخÒة .
‘ هذا الصصدد  -يضصيف ذات اŸصصدر-
ف- -أن ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -أع -ل ÚاŸؤوسصسص -أت -يÚ
والق- -تصص- -أدي- -ن (ال- -ع- -م- -وم -ي -ون و اÿواصس )
ومنظمأت اÛتمع اŸد Êسصيسصأهمون مع
ال -وزارة ‘ ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ل -ى اŸسص-ت-ويÚ
اŸركزي واÙلي .
ويتعلق المر بقطأعأت وزارية عديدة على
غرار وزارة الداخلية و ا÷مأعأت اÙلية و
وزارة الشص- -ؤوون ال- -دي- -ن -ي -ة و الوق -أف و وزارة
الفÓحة و التنمية الريفية والصصيد البحري و
وزارة ال- -ت- -ج- -أرة ووزارة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -أق -أت
اŸت - -ج - -ددة ووزارة التصص - -أل و ايضص- -أ وزارة
الÈي -د والتصص -ألت السص -ل -ك -ي -ة وال Ó-سص -ل-ك-ي-ة
والتكنولوجيأت الرقمية.
وي -ت -ع -ل -ق أايضص-أ ب-أل-دب-أغ Úال-ن-أشص-ط‘ Ú
ا÷معية الوطنية للدبأغ Úوايضصأ جمعيأت
حمأية اŸسصتهلك.
كمأ ان اللجأن الولئية التي ” تنصصيبهأ من
طرف الولة ويشصرف عليهم مديرو وزارة
الصص-ن-أع-ة واŸن-أج-م شص-رع-وا ب-أل-تحضص Òلهذه
العملية عن طريق –ديد منأطق جمع و
تخزين ا÷لود.

مشصاركة اŸواطن Úتفرضس نفسصها
وحسصب ذات اŸصصدر فأنه و من أاجل جمع
أاك Èكمية من ا÷لود فأن إاشصراك اŸواطنÚ
يعت Èأامرا ل غنى عنه ويشصكل ايضصأ شصرطأ
أاسصأسصيأ لتحقيق ‚أح هذه العملية.
وبألتأ‹ سصيتم الشصروع ‘ اطÓق حمÓت
ال -ت -وع -ي -ة ع -ل-ى اŸسص-ت-وى اÙل-ي اŸت-ع-ل-ق-ة
بألتصصأل ا÷واري (وضصع لفتأت وملصصقأت
‘ البلديأت واŸسصأجد وبعث رسصأئل نصصية
وعروضس اشصهأرية ‘ وسصأئل العÓم السصمعية
البصصرية (التلفزيون والراديو) من اجل –قيق
الهداف اŸرجوة.

»æWh
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الموافق لـ  24ذي القعدة  1439هـ

ﬂ ‘ Èﬂ 2٤0تلف التخصصصصات سصتعتمد قريبا من «أا÷Òاك»

بوديسصة :اللجوء إا ¤اıابر اŸعتمدة يحمي اŸسصتهلك من أاضصرار صصحية
سصلع تدخل اأ’سصواق ا÷زائرية عشصوائيا تفرضض امكانيات مراقبة صصارمة

دع - -ا رئ - -يسص ال - -ه - -ي- -ئ- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
لÓعتماد نور الدين بوديسصة السصلطات
ال- - -ع- - -م- - -وم - -ي - -ة إا ¤إاج - -ب - -ار اŸن - -ت - -جÚ
ا÷زائري Úاللجوء ا ¤اıابر اŸعتمدة
ل -تسص -ل -ي -م -ه-م شص-ه-ادة اŸط-اب-ق-ة م-ن أاج-ل
’ضصرار
ح-م-اي-ة اŸسص-ت-ه-لك م-ن ﬂتلف ا أ
الصصحية مؤوكدا أان أاغلبيتهم يتوجهون
’عطاء
إاﬂ ¤ابر خاصصة غ Òكافية إ
الضصمان والثقة بان اŸنتوج صصحي.

»côJ øH IódÉN
ضس -ع -ي -ف -ة ’ ت -رق -ى إا ¤اŸسس -ت -وى اŸط -ل-وب
العاŸي.
كما يفÎضص توف Òإامكانيات اŸراقبة على
ا◊دود ◊م- -اي -ة اŸسس -ت -ه -لك ا÷زائ -ري م -ن
اŸن-ت-وج-ات ال-ت-ي ت-دخ-ل اأ’سس-واق ا÷زائ-ري-ة
عشسوائيا دون مراقبة أاو –ليل خاصسة وان
ا÷زائ -ر تسس -ت -ورد م -ن -ت -وج -ات م -ن ع-دة دول
أاجنبية ‘ ،ح ’ Úتزال تشسهد عجزا كبÒا ‘
م-راق-ب-ة ج-ودت-ه-ا و–ل-ي-ل-ه-ا ’ف-ت-ق-ار اıابر
Óمكانيات الÓزمة .
اŸوجودة ل إ
و‘ سسياق آاخر أاكد بوديسسة أان ا’سستثمار
‘ قطاع الغيار يتطلب توفر ﬂابر معتمدة
تعمل على مراقبة وفحصص اŸنتوجات ،كاشسفا
عن وجود ﬂابر جزائرية معتمدة قادرة على
مراقبة نوعية مصسانع تركيب السسيارات ‘
ا÷زائر ولكن من اŸفروضص أان توفر بالعدد
ال - -ك - -ا‘ حسسب ال - -ت - -وزي - -ع ا÷غ- -را‘ ل- -ه- -ذه
اŸصسانع.

وسس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا حسسب اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-هيئة
ا÷زائرية لÓعتماد ““ا÷Òاك““ ،منح ا’عتماد
ل -ـ  ‘ Èﬂ 240ع -دة ت -خصسصس -ات ،م -وج-ه-ة
خصسيصسا للميادين التي تسستورد فيها كميات
ك -بÒة م -ن اŸن -ت -وج -ات ع -ل -ى غ -رار ا◊ب-وب
وم- -ن- -ت- -وج- -ات ق -ط -اع ال -غ -ي -ار واŸن -ت -وج -ات
الصس -ي -د’ن -ي -ة وا÷ل -ود وال -نسس -ي -ج ،م-ن خÓ-ل
م -راق -ب -ة ع-ي-ن-ات وال-ت-أاك-د م-ن أان-ه-ا م-ط-اب-ق-ة
للمواصسفات العاŸية .
وج -اء ه -ذا ب -ع -د دراسس -ة ال -ط -لب ال-وط-ن-ي
ل -لسس -م -اح ل -لسس -ل -ط -ات ال -ع-م-وم-ي-ة واŸؤوسسسس-ة
اıتصسة للقيام بعملية اŸراقبة والفحوصسات
والتحاليل وهو ما من شسانه أان يسساهم ‘
تسسليم الشسهادات اŸطابقة للمنتوج ا÷زائري
الذي يصسدر إا ¤اÿارج حسسب اŸواصسفات
ومتطلبات البلد التي تصسله اŸنتوجات التي
تتماشسى مع اŸواصسفات العاŸية.

ا’نطÓق ‘ توزيع حصصة  7آا’ف سصكن اجتماعي بعنابة
إاحالة ملفات اŸزورين على العدالة ’تخاذ اإ’جراءات العقابية

ان - - - -ط- - - -ل- - - -قت أاخÒا أامسص
بعنابة عملية توزيع حصصة 7
أا’ف سص- - - - -ك- - - - -ن إاي- - - - -ج - - - -اري
اجتماعي ،والتي أاث Òحولها
’عÓ- -ن ع- -ن
ا÷دل ،م- -ن- -ذ ا إ
قائمة اŸسصتفيدين منها منذ
م - -ا ي - -ق - -ارب السص- -ن- -ة ،ح- -يث
خضصعت لتحقيقات ميدانية
معمقة ،بعد اكتشصاف أاسصماء
’شص -خ-اصص Áل-ك-ون سص-ك-ن-ات،
أ
وأاصصحاب عقارات ،والرواتب
اŸرت - - - -ف - - - -ع - - - -ة ،إا ¤ج - - - -انب
م - -غÎب Úوم- -ت- -وف ،Úح- -يث
أاع- -ي- -د ال- -ن- -ظ- -ر ف- -ي- -ه- -ا –ت
إاشص- -راف وا‹ و’ي -ة ع -ن -اب -ة
ﬁمد سصلما ،Êأاين ” إاعداد
ق -وائ -م ج -دي-دة وإاقصص-اء ك-ل
م -ن ’ ت -ت -وف -ر ف-ي-ه-م شص-روط
ا’سص- - -ت- - -ف- - -ادة م - -ن السص - -ك - -ن
ا’جتماعي.

شس-ه-د قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة ﬁم-د
ب - -وضس- -ي- -اف أامسص إاق- -ب- -ا’ ك- -بÒا
ل- -ل- -مسس- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م- -ن السس- -ك- -ن
ا’جتماعي أ’حياء وسسط مدينة
ع -ن -اب -ة ،ح -يث ان -ط-ل-قت ع-م-ل-ي-ة
ال-ق-رع-ة وال-ت-وزي-ع ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى
أارقام الشسقق والطوابق ‘ حدود
السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة صس-ب-احا ،والتي
شسملت توزيع  425وحدة سسكنية
للقطاع ا◊ضسري اأ’ول ،على أان
ت-ت-وا ¤ال-ع-م-ل-ي-ة ت-دري-ج-ي-ا بصسفة
ي -وم -ي -ة ل -ت -مسص ج -م -ي -ع اأ’ح -ي-اء
ل-ل-ق-ط-اع-ات ا◊ضس-ري-ة اÿمسس-ة،
حيث سسخرت السسلطات الو’ئية
لذلك ﬂتلف اإ’مكانيات اŸادية
وال -بشس-ري-ة ،ك-م-ا ع-رفت ال-ع-م-ل-ي-ة
تعزيزات أامنية مكثفة –سسبا أ’ي
ط - -ارئ ،أاي - -ن كشس - -ف وا‹ و’ي- -ة
ع -ن -اب -ة ﬁم-د سس-ل-م-ا Êأان-ه ب-ع-د

فدرالية مربي اŸواشصي تطالب بفتح فضصاءات
بالعاصصمة لكسصر اأ’سصعار

كشص-ف اŸك-ل-ف ب-ا’عÓ-م ب-ال-ف-درالية
الوطنية Ÿربي اŸواشصي بوزيد سصاŸي أان
ا÷زائ -ر “ت -لك م -ن  28إا 30 ¤مليون
رأاسص من الغنم وتعت Èالثانية دوليا من
حيث جودة اŸواشصي بعد السصودان ،حيث
“ت - -لك  27و’ي -ة م -ن -ت -وج-ا وط-ن-ي-ا ذا
جودة عالية يتضصمن عديد السص’Óت
خ -اصص -ة السص-ودان-ي-ة م-ن-ه-ا ،مشصÒا بشص-ان
مرضص ا◊مى القÓعية انه غ Òمنتشصر
’غ - -ن- -ام و’ يشص- -ك- -ل أاي خ- -ط- -ورة
ب Úا أ
ب -ال-ن-ظ-ر إاŒ ¤رب-ة ا÷زائ-ر ال-رائ-دة ‘
مكافحة الداء.

بعد ا’نتهاء من التحقيقات ‘ التجاوزات
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ا◊مى القÓعية ’ تشصكل خطرا وا÷زائر رائدة ‘
مكافحة الداء

جمعية التجار تسصخر  50أالف ﬁل مداوم خÓل عيد اأ’ضصحى
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تطرق بوديسسية ‘ ندوة صسحفية نشسطها
أامسص Ãن- - -ت- - -دى ““ل- - -وك- - -وري - -ي دا÷Òي““ إا¤
اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ’ ت -زال ع -ائ -ق -ا أام-ام ت-ن-وي-ع
ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي وم -ن -افسس -ة اŸن -ت-وج-ات
العاŸية ،خاصسة ما تعلق بعدم فرضص التشسريع
ا÷زائري مراقبة اŸنتوجات سسواء اŸصسنعة
ﬁل -ي -ا أاو اŸسس -ت -وردة م -ن دول أاج-ن-ب-ي-ة ل-دى
ﬂابر معتمدة .وهو ما يتطلب إاعادة النظر
‘ ال -ق -ان -ون Ÿن -ع اŸن -ت-ج Úم-ن ال-ل-ج-وء إا¤
اÿواصص وإاجبارهم على اŸرور على Èﬂ
م -ع-ت-م-د ،وأان ي-ك-ون شس-رط-ا Ÿب-اشس-رة نشس-اط-ه
التجاري ‘ بيع اŸنتوج .
و ⁄ينكر بوديسسة وجود بعضص اıابر
التي تنشسط ‘ ا÷زائر من بÈﬂ 2000 Ú
لديه مسستوى عال وكفاءة مشسهود لها  ‘،حÚ
م -ا ت -زال ال-ع-دي-د م-ن-ه-ا غ Òم-ؤوه-ل-ة ل-ت-ح-ل-ي-ل
Óم -ك-ان-ي-ات
وم -راق -ب -ة اŸن -ت -وج -ات ن -ظ -را ل  -إ
الضسعيفة وسسياسسة التأاهيل التي ’ تسساهم -
على حد قوله  ‘ -مسساعدة هذه اıابر
على التطور واللحاق بالركب مسستد’ Ãخابر
اÿواصص ال -ت -ي ي -ل -ج -أا إال-ي-ه-ا ب-عضص اŸن-ت-جÚ
للقيام بتحاليل اŸياه اŸعدنية والتي ’ تعطي
الضس- -م -ان وال -ث -ق -ة ،وه -و م -ا ج -ع -ل أاغ -ل -ب -ي -ة
اŸن -ت -وج -ات ا÷زائ -ري -ة ت -راقب ب-إام-ك-ان-ي-ات

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

العدد
17715

05

ت-ب-ع-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزارة ال-ت-ج-ارة واŸت-علقة
Ãخ- -ط -ط اŸداوم -ة خ Ó-ل ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى
اŸبارك  ،و لضسمان توف Òاÿدمة العمومية
ع -ل -ى مسس -ت -وى الÎاب ال -وط-ن-ي أاع-ل-نت أامسص
ا÷معية الوطنية للتجار ا◊رفي Úا÷زائريÚ
ان -ه ” ات -خ -اذ ك -اف -ة ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة ب-ه-ذه
اŸناسسبة التي سسخر لها  50أالف وﬁ 800ل
م -ع -ن -ي ب -اŸداول -ة Ãا ف -ي -ه -ا اıاب -ز ح-يث
خصسصست  5أا’ف وﬂ 506بزة تنشسط عÈ
كامل الÎاب الوطني أاي Ãعدل 4اﬂ 5 ¤ابز
‘ كل بلدية مشسÒا إا ¤اÛهودات وزارة
التجارة ‘ مضساعفة عدد اÓÙت اŸداومة
خÓل العيد .
أاثارت قضسية ارتفاع سسعر الدواجن حالة
اسس -ت-ن-ف-ار قصس-وى وسس-ط اŸواط-ن Úوج-م-ع-ي-ة
اŸسستهلك التي أاعلنت أامسص حسسب رئيسسها
الدخول ‘ حملة مقاطعة ÿفضص سسعره الذي
يÎاوح م -ع -دل -ه ال -ي -وم ب 420 Úو 450دينار،
اأ’مر الذي أارجعته جمعية التجار ا◊رفيÚ
ا÷زائ -ري Úإا ¤ع -دة ع -وام-ل ت-ط-رقت إال-ي-ه-ا
““الشسعب““ ‘ اأ’عداد السسابقة ،غ Òأانها أاكدت
انخفاضص سسعره قبل العيد.
وق -ال سس -اŸي ‘ سس -ي -اق أاسس -ع-ار اŸواشس-ي
واقÎاب عيد اأ’ضسحى ،أان ا÷زائر تعرف
اكتفاء ذاتي من حيث اأ’غنام ما يجعلها ‘
غ -ن -ى ع -ن ال -ل-ح-وم اŸسس-ت-وردة ال-ت-ي ت-ق-ت-ح-م
السس - - - -وق ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ال- - - -ي- - - -وم مÈزا دور

ا’جتماعات مع الوزارة الوصسية ‘ معا÷ة
مشس-اك-ل الشس-ع-ب-ة ’سس-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق باحتكار
السسماسسرة لنقاط البيع باŸدن الكÈى Ãا
فيها العاصسمة والتي طالبت بشسأانها الفدرالية
ف-ت-ح فضس-اءات ل-ل-م-وال Úوضس-م-ان ا’سس-ت-ق-بال
ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-وسس-ي-ط وكسس-ر اأ’سس-ع-ار ال-ت-ي
تصسل اليوم إا ¤أارقام قاسسية وبفارق ب8 Ú
آا’ف و  15000دج ب Úال- - -و’ي - -ات اأ’خ - -رى
والعاصسمة.
وأاضساف سساŸي أان مطلب فتح فضساءات
ل -ل -م -وال Úط -رح ع -ل-ى ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة م-ن-ذ
سس- -ن- -وات غ Òان- -ه ’زال ي- -ع- -ا Êال- -ك- -ث Òم -ن
اŸشس -اك -ل Ãا ف -ي -ه-ا اح-ت-ك-ار ال-وسس-ي-ط وم-ن-ع
اŸوال القدوم إا ¤ا’أماكن الكÈى على غرار
ال -ع -اصس -م-ة وه-و اأ’م-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل اŸاشس-ي-ة
مقتصسرة على الهضساب ويفتح اÛال لغÓء
اأ’سسعار اك Ìبو’ية ا÷زائر.
وق -ال اŸك -ل -ف ب -ا’ع Ó-م ب-ال-ف-درال-ي-ة ““آان
مطلبنا اليوم فتح فضساءات للموال Úمن اجل
إاحضسار اك Ìمن  50باŸائة منهم لعرضص
Óسس-راع
م -ن -ت -وج -ه -م م -ع ت -ق-د Ëتسس-ه-يÓ-ت ل -إ
بتحديد مسساحات خاصسة للبيع شسرط ان تكون
خارج اÛمعات السسكانية وتخضسع للرقابة
ال-ب-ي-ط-ري-ة لضس-م-ان تسس-وي-ق اŸت-وج-ات وكسس-ر
اأ’سسعار.
وط -الب ب -ول -ن -وار ‘ ذات السس -ي -اق ت-ن-ظ-ي-م
تسسي Òالشسعبة لكسسر اأ’سسعار وتفادي ا’لتهاب
الذي تعرفه العاصسمة كل سسنة باإ’ضسافة اإ¤
التنقل النظامي للقضساء على السسماسسرة وهي
مهمة البلديات ‘ الفÎة اŸتبقية قبل عيد
اأ’ضس -ح -ى““ ي -ق -ول رئ -يسص ا÷م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتجار ا◊رفي Úا÷زائري.Ú
ووجه بولنوار بالنيابة عن رئيسص الفدرالية
ن- -داء ل- -لسس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة قصس -د ال -ت -دخ -ل
Óسس - - -راع ‘ اإ’ج- - -راءات و“ك ÚاŸوالÚ
ل ---إ
دخول اŸناطق الكÈى والقضساء على هاجسص
اÿوف أان ’ تصسل اŸبيعات  60باŸائة من
اŸواشسي جراء السسماسسرة الذين يغزون كل
ال - -فضس- -اءات دون حسس- -يب أاو رق- -يب  ‘،وقت
يعا Êفيه اŸوال جملة من اŸشساكل أاولها
ارتفاع تكاليف تربية اأ’غنام التي ’ تضساهي
سسعر اÿروف اليوم.

 100إامرأاة حامل تقصصدها يوميا

عيادة التوليد مر Ëبوعتورة بباتنة تعا Êا’كتظاظ

ا’ن- -ت- -ه- -اء م- -ن ال- -ق- -رع- -ة ي- -ق -وم
اŸسستفيد من إاعداد ملفه الكامل
ل-ت-وق-ي-ع ع-ق-د اإ’ي-ج-ار م-ع دي-وان
الÎقية والتسسي Òالعقاري.
ﬁم -د سس -ل -م-ا Êكشس-ف خÓ-ل
ندوة صسحفية له عن التجاوزات
ال -ت -ي ” تسس -ج -ي -ل -ه-ا ‘ حصس-ة 7
أا’ف سس -ك -ن ،ع -ل -ى غ -رار ت -زوي-ر
كشسف الرواتب وشسهادات العمل
ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى سس-ك-ن اج-تماعي،
م -ؤوك -دا ب -أان ه -ن -اك م-ن ت-ق-دم-وا
بكشسف الراتب ’ يتجاوز  20أالف
دج ‘ ،ح Úأان أاجورهم قد تصسل
إا 200 ¤أالف دج أاو أاك ،Ìحيث
ي -ت -ق -ل -دون م -ن -اصسب سس -ام -ي -ة ‘
مؤوسسسسات حكومية وهو ما Áنع
م -ن -ع-ا ب-ت-ا حصس-ول-ه-م ع-ل-ى سس-ك-ن
اجتماعي ﬁدد قانونيا منذ سسنة
 2008بـ 24000دينار جزائري.
كما أاكد سسلما Êبأان القائمة
السس -ك -ن-ي-ة شس-م-لت أايضس-ا م-غÎبÚ
منذ أاك Ìمن  20سسنة وÁتلكون

عقارات فخمة ‘ باريسص ،إاضسافة
إا ¤م - - -ت - - -وف ،Úح - - -يث أاشس- - -ارت
ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال
اسستفادة شسخصص تو‘ سسنة 1942
من سسكن اجتماعي ،مÈزا بأان
كل من أاثبتت التحقيقات أانه قام
بتزوير ملفه سسيقدم إا ¤العدالة
’ت -خ -اذ اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة
ال Ó-زم -ة ،وسس -ي -ك-ون ال-ف-يصس-ل ‘
ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي ع-رف-ت-ها عملية
ت - -وزي- -ع حصس- -ة  7أا’ف وح- - -دة
سسكنية.
و‘ ذات السسياق أاشسار الوا‹
إا ¤أان عملية الغربلة ،عرفت
إاسسقاط  68حالة اسستفادت من
قبل من سسكن ،و 130أاخرى هم
أاصس- -ح- -اب ف- -يÓ- -ت ف- -اخ -رة ”
تشس-ي-ي-ده-ا ب-ع-د حصس-ول-ه-م ع-ل-ى
’ضسافة
أاراضص صسا◊ة للبناء ،با إ
إا ¤مقيم Úخارج و’ية عنابة،
م - -ؤوك - -دا ب- -أان ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات
سستتواصسل إا ¤غاية التأاكد من

وضسعية جميع أاصسحاب اŸلفات
ط -ال -ب -ي السس -ك -ن ا’ج -ت -م -اع -ي
ليأاخذ كل ذي حق حقه ،كما أان
’ب - -واب ـ ي - -ق- -ول اŸت- -ح- -دث ـ
اأ
سس -ت -ب -ق-ى م-ف-ت-وح-ة ل-ل-م-قصس-يÚ
’عادة النظر ‘ ملفاتهم‘ ،
إ
’دلة ملموسسة،
حالة تقدÁهم أ
حيث سسيتم إاعادة النظر فيها،
من طرف اللجنة الو’ئية.
ل - -ل - -ت - -ذك Òسس- -ي- -ت- -م عشس- -ي- -ة
ا’حتفال بذكرى  20أاوت ،1956
ترحيل أاك Ìمن  1200عائلة من
إاج- -م -ا‹ حصس -ة  7أا’ف ن -ح-و
سسكناتهم ا’جتماعية ‘ ،إاطار
إاسس-ع-اد ال-ع-ائÓ-ت ال-ع-نابية قبيل
’ضسحى اŸبارك ـ يقول
عيد ا أ
سسلما Êـ على أان تسستمر العملية
إا ¤غ - -اي - -ة عشس - -ي - -ة ال - -دخ - -ول
اŸدرسس- - -ي ،ح - -ت - -ى ي - -تسس - -ن - -ى
ل -ل -ع -ائ Ó-ت اŸرح -ل -ة تسس -ج -ي-ل
أاب -ن -ائ-ه-ا ب-اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة
ا÷ديدة.

 100ام - -رأاة ح - -ام- -ل
ت -قصص -دن ي -وم -ي -ا ع -ي-ادة
ال-ت-ول-ي-د م-ر Ëب-وع-تورة
ب- -ب- -ات -ن -ة ال -ك -ث Òم -ن -ه -ن
ي-ج-دن صص-ع-وب-ات جمة ‘
وضص - -ع م - -ول - -وده - -ن أام- -ام
ن - - - -قصص ف- - - -ادح ‘ ع- - - -دد
ا’طباء والقابÓت وكذا
ا’سص-رة .ه-ذا م-ا كشص-ف-ت-ه
ج -ري-دة ““الشص-عب““ خÓ-ل
زي- - - -ارت- - - -ه - - -ا ل Ó- - -ب - - -واب
اŸف -ت-وح-ة اŸت-واصص-ل-ة ا¤
غاية  11سصبتم.2018 È
ب -حسسب اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
اسس -ت-ق-ت-ه-ا ““الشس-عب““ م-ن عÚ
اŸك -ان ف -ان ‘ ا’م-ك-ان-ي-ات
اŸادي -ة وال-بشس-ري-ة اŸت-وف-رة
ل -دى ال -ع -ي -ادة  ⁄ت -ع -د ت-ل-ب-ي
الطلب ‘ ظل كÌة الوافدات
ع -ل -ى ه -ذا اŸرف-ق الصس-ح-ي
الكث Òمنهن تات Úمن و’يات
›اورة لباتنة منها بسسكرة ،
خنشسلة وام البواقي.
ب - - -حسسب اأ’رق - - -ام ف- - -ان
طاقة العيادة ’ تتجاوز 25
ام -رأاة ح -ام -ل ي -وم -ي -ا وع-ل-ى
ال -رغ -م م-ن صس-ع-وب-ة ال-ت-ك-ف-ل
ب - -ا◊ا’ت ال - -ت - -ي تصس - -ل اإ¤
العيادة يوميا إا’ أان الطاقم
الطبي يبذل ›هودات كبÒة
وإاضس -اف -ي -ة ‘ سس -ب -ي -ل ت -وفÒ
أاجواء صسحية مÓئمة للنسساء
ا◊وام- -ل وم- -راف -ق -ت -ه -ن اإ¤
غاية وضسع موالدهن.
ت -ع -ت Èال-و’دة ال-ق-يصس-ري-ة
أاك Ìا◊ا’ت بالعيادة والتي

بها طاقم طبي ﬂتصص من
دولة الصس ‘ Úإاطار اتفاقية
تعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال
أامراضص النسساء والتوليد.
ويرتقب أان يتدعم قطاع
الصس- -ح- -ة ب- -ال- -و’ي- -ة خ -اصس -ة
أام- -راضص ال- -نسس -اء وال -ت -ول -ي -د
ب-دف-ع-ة ت-ت-ك-ون م-ن أازي-د م-ن
 100قابلة ‘ غضسون ،2019
ما من شسأانه اŸسساهمة كثÒا
‘ تغطية العجز اŸسسجل ‘
عدد القابÓت على مسستوى
عيادات التوليد بباتنة وكذا
ال -ع -ي -ادة ا÷ه -وي -ة اŸن -ج-زة
بÈيكة  ،والتي تعول عليها
السس-ل-ط-ات ك-ثÒا ‘ ت-خ-ف-يف
الضسغط عن عاصسمة الو’ية
وال -ت -ك -ف-ل ب-ال-نسس-اء ا◊وام-ل
ل -ب -ل -دي -ات ا÷ه -ة ا÷ن -وب -ي-ة
لباتنة.
وب -خصس -وصص ال -ه -دف م -ن
اأ’ب- -واب اŸف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى
العيادة شسارت مصسادر إا¤
أانها تندرج ‘ إاطار تطبيق

ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات وزارة الصس- -ح -ة
والسس - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصسÓ- - - - - -ح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،ل -ت -حسس -يسص
ال- - -نسس- - -اء ا◊وام- - -ل ب- - -أا‚ع
ال -ط-رق ال-ت-ي ي-جب إات-ب-اع-ه-ا
عﬂ Èتلف مراحل ا◊مل،
لضس-م-ان صس-ح-ة اأ’م وال-ط-ف-ل
م -ع -ه -ا ،وذلك ب -داي -ة ب -وضس-ع
ب- -دف Îصس- -ح- -ي ل- -ك -ل ام -رأاة
حامل يرافقها خÓل مسسار
حملها يتضسمن كل اŸعلومات
الضس -روري -ة لصس -ح -ة ال -ط -ف -ل
واأ’م والتي يحتاجها الطبيب
ال-ذي سس-ي-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ة ت-وليد
اŸرأاة سس - -واء ك - -انت ال- -و’دة
طبيعية أام قيصسرية.
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الثÓثاء  07أاوت  2018م
الموافق لـ  24ذي القعدة  1439هـ

””الشضعب”” أاثارت القضضية التي هّزت بوڤرة ‘ عدد سضابق

إارتفاع حصصيلة اŸصصاب Úبالتسصمم الغذائي إا ¤أاك Ìمن  500شصخصص
غالبية ا◊الت أاطفال ب 11 Úو 14عاما والتحريات متواصصلة Ÿعرفة السصبب

Œاوز ع- - - - - -دد اŸصض - - - - -ابÚ
ب -ال -تسض -م -م ال -غ-ذائ-ي ب-دائ-رة
ب- -وق -رة شض -رق ال -ب -ل -ي -دة ،إا¤
أاك Ìمن  500حالة ،غالبية
اŸصض - - -اب Úم - - -ن شض - - -ري - - -ح - - -ة
لط- -ف -ال ،ال -ذي -ن ت -راوحت
ا أ
أاعمارهم ب 11 Úو  14عاما،
ف - - -ي - - -م - - -ا ل ت - - -زال ا÷ه- - -ات
ال -وصض -ي -ة اŸسض -ؤوول -ة ،وع -ل -ى
رأاسضها مصضالح الصضحة تبحث
ع -ن السض -بب ا◊ق -ي-ق-ي وراء
لصض -اب -ة ب -ت -لك ال -تسض-م-م-ات
ا إ
الغذائية.

البليدة :لينة ياسشمÚ
ح-ادث-ة ال-تسش-م-م-ات ال-ت-ي سشبق
وأان ت -ن -اول -ت-ه-ا ““الشش-عب““ ‘ ع-دد
أاول أامسس ،ب- -ي- -نت أان ا◊صش- -ي- -ل -ة
ا÷دي- - -دة  ،وال- - -ت- - -ي  ⁄ي- - -خ - -ف
م -ه -ت -م -ون ب -الشش -أان الصش -ح-ي ،أان
تششهد ارتفاعا جديدا ‘ غضشون
السش -اع -ات ال -ق -ادم-ة بسش-بب ع-دم
–دي -د ل -غ -اي -ة السش-اع-ة اŸصش-در
وال -ع -ام -ل ال -رئ -يسش -ي واأ’ول وراء
تلك اإ’صشابات.
ع -ل -مت ““الشش-عب““ أان ا’شش-ت-ب-اه
‘ أان ت- - -ك- - -ون اŸي - -اه الصش - -ا◊ة
للششرب هي السشبب من وراء ‘
إاصش- -اب- -ة ه- -ذا ال -ع -دد اŸه -م م -ن
اأ’شش - -خ - -اصس ،ل- -ت- -ت- -وسش- -ع دائ- -رة
الشش -ك -وك إا ¤م -واد اسش -ت -هÓ-ك-ي-ة

أاخ -رى  ⁄تسش -ت -ب -ع -د ف -ي -ه -ا م-ادة
ا◊ل- -يب وأان- -واع م- -ن ال- -ف- -اك- -ه- -ة
اŸوسشمية ،مثل البطيخ بلونيه
اأ’صشفر واأ’حمر ،وأان اŸصشابÚ
تعرضشوا إا ¤تسشمم خارج ديارهم،
ب -دل -ي -ل أان ا’سش-ت-ق-راء اأ’و‹ بÚ
تسشجيل إاصشابات فرد واحد من
عائلة واحدة ،بينما بقية اأ’فراد
 ⁄ي -ت -ع -رضش -وا أ’ي أاع-راضس ت-دل
على وقوع تسشمم جماعي.
ه -و ا◊ال أايضش -ا م -ع تسش -ج-ي-ل
تسشمم أاك Ìمن عائلة بحي ششعبي
وسش- - -ط اŸدي- - -ن- - -ة دون أاح- - -ي - -اء
با÷وار ،وهو ا’سشتنتاج اŸرحلي
ال -ذي ” ف -ي-ه اسش-ت-ب-ع-اد ف-رضش-ي-ة
تلوث مياه الششرب Ãياه الصشرف

الصش -ح -ي أاو Ãي -ك -روب -ات أاخ -رى
طبيعية ‘ وقت تظل التحقيقات
جارية إ’جراء –اليل حول مواد
أاخرى لتحديد السشبب ا◊قيقي
م - -ن وراء ال - -تسش - -م - -م ال- -غ- -ذائ- -ي
ا÷ماعي.
ع - -رفت ال - -ع - -ي- -ادة م- -ت- -ع- -ددة
اÿدمات ‘ بوقرة توافدا غÒ
معهود للمصشاب Úالذين عانوا من
أاعراضس ارتفاع ا◊مى واإ’سشهال
وال-غ-ث-ي-ان ” ال-ت-ك-ف-ل ب-هم جميعا
وعودتهم إا ¤أاهاليهم بعد تلقيهم
ال -ع Ó-ج الضش -روري واإ’سش -ع-اف-ات
ال -ط -ب -ي -ة الÓ-زم-ة ف-ي-م-ا فضش-لت
ب-عضس ا◊ا’ت وال-ع-ي-ن-ات ال-ت-نقل
إا ¤ع- -ي- -ادات اأ’ط- -ب- -اء اÿواصس

بفعل يقظة مديريتي التجارة والصضحة

للفحصس وتلقي العÓج.
’ششارة إا ¤أان و’ية
Œدر ا إ
البليدة ‘ بلدياتها بأاو’د يعيشس
وقرواو عرفت السشنة اŸاضشية
ح- -ا’ت تسش -م -م غ -ذائ -ي ب -ل -غت
حصشيلة اŸصشاب Úما ’ يقل عن
ال -ـ  700ح -ال -ة ت -ب Úم-ن خÓ-ل
’ول-ي-ة Ÿادة
إاج -راء ال-ت-ح-ال-ي-ل ا أ
ا◊ليب والل Íأانها السشبب وراء
’م -ر
’صش- -اب -ات .ا أ
وق- -وع ت- -لك ا إ
ال - -ذي اسش - -ت - -ن - -ف - -ر اŸصش - -ال- -ح
اŸسش-ؤوول-ة ال-ت-ي ق-امت ب-تشش-ميع
ﬁل اŸششتبه فيه وإاعداد ملف
قضش-ائ-ي ضش-ده ان-ت-ه-ى ب-تسش-ل-ي-ط
غ -رام -ات م -ال -ي -ة ضش -د اŸت -ه -م
بالتسشبب ‘ حالة التسشمم.

تقلصص عدد التسصممات إا 14 ¤حالة بع“ Úوشصنت
كششفت مصشالح ا’سشتعجا’ت باŸسشتششفى
ا÷امعي الدكتور بن زرجب لع“ Úوششنت عن
ت -راج -ع ع -دد ال -تسش -م -م -ات ال -غ -ذائ -ي -ة خÓ-ل
السش - -داسش- -ي اأ’ول م- -ن  2018م-ق-ارن-ة بنفسس
الفÎة من السشنة اŸاضشية.
كشش -ف ال -ت-ق-ري-ر نصش-ف السش-ن-وي Ÿصش-ل-ح-ة

ا’سشتعجا’ت أان عدد التسشممات قد انخفضس
من  109حالة خÓل السشتة أاششهر اأ’و ¤من
 2017إا 14 ¤ح-ال-ة ف-ق-ط خÓ-ل السش-داسش-ي
اأ’ول م- -ن السش- -ن -ة ا÷اري -ة ،م -ا ي -ؤوك -د ال -دور
الفعال التي تلعبه مديرية التجارة ‘ ›ال
اŸراقبة من جهة ،وكذا حملة التوعية التي

ت-ت-ب-ن-اه-ا م-دي-ري-ة الصش-حة وﬂتلف السشلطات
اÙلية من جهة اخرى ،خاصشة ‘ ›ال
ت -ن -ظ -ي -م ال -ت-ج-ارة وال-قضش-اء ع-ل-ى ال-ب-ؤور ال-ت-ي
“ارسس بها التجارة الفوضشوية.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

‘ انتظار متابعة اŸنتخب ÚاŸتورط Úمع مافيا العقار

السصلطات الولئية تباشصر هدم السصكنات الفوضصوية بع Úا◊وت
ب-اشض-رت السض-ل-ط-ات ال-ولئية لتلمسضان
‘ ت -ن -ف -ي -ذ إاج -راءات ت -ه -د Ëالسض-ك-ن-ات
لراضضي
الفوضضوية التي أاقيمت على ا أ
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ق-ري-ة ع Úا◊وت ال-ت-ابعة
إاقليميا للبلدية.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
العملية اأ’و“ ¤ت على مسشتوى ﬂرج
” هدم حوا‹ 20
قرية ع Úا◊وت ،حيث ّ
جلت
مسشكنا بأامر من الوا‹ .من جانب آاخر سش ّ
السشلطات الو’ئية انهيارا جزئيا لسشكن هشس
بشش -ارع ب -اب ع -ل -ي ب -ح -ي ب -اب زي-ر ب-ت-ل-مسش-ان
القدÁة.
وك -ان وا‹ ت -ل -مسش -ان ق -د أام -ر ب-ت-ه-د Ëك-ل
البنايات الفوضشوية التي أاقيمت على أاراضس
فÓحية ،حيث ينتظر مباششرة تهد Ëالسشكنات
الهششة بكل من ع Úتالوت ،القواسش Òوسشيدي

بونوار بالرمششي ،كما سشيتم متابعة اŸنتخبÚ
اŸتورط Úالذين تواطأاوا مع بارونات العقار.

سصكان األحياء الشصمالية لسصبدو يغلقون الطريق
أاقدم سشكان ا’حياء الششمالية لدائرة سشبدو
صشباح امسس على قطع الطريق الوطني رقم
 22ال-ذي ي-رب-ط الشش-م-ال ب-ا÷ن-وب وي-ع-رف
حركية ششديدة للمطالبة بحقهم ‘ التنمية.
وششملت عملية ا’حتجاج أاحياء الدالية ،بن
م- -نصش- -ور ﬁم -د وا◊ب -ا’ت  40ك-ل-م ج-نوب
ت-ل-مسش-ان ا’ح-ت-ج-اج ال-ذي ي-ع-د ال-ث-ا Êلسش-كان
ذات اŸن- -ط- -ق -ة وال -ث -الث لسش -ك -ان اŸن -ط -ق -ة
ا÷ن -وب -ي -ة خÓ-ل ه-ذا الشش-ه-ر اغ-ل-ق ال-ط-ري-ق
باŸتاريسس اŸلتهبة ما تسشبب ‘ ششل ا◊ركة
‘ ال- -ط- -ري- -ق اÙوري ال- -ذي ي -رب -ط ا÷ه -ة
الششمالية با÷نوب ع Èبششار والنعامة ورفع
اÙتجون جملة من اŸطالب على رأاسشها
الربط بالغاز الطبيعي الذي يعد أاحد أاهم

لضضحى
ترتيبات تزامنت مع قرب عيد ا أ

صصّب مسصتحقات اŸتقاعدين بالشصلف أاياما قبل العيد

ات- -خ- -ذت مصض- -ال- -ح ال -وك -ال -ة اÙل -ي -ة
لصض-ن-دوق ال-ت-ق-اع-د ب-ولي-ة الشض-لف كل
الÎتيبات لصضب مسضتحقات اŸتقاعدين
لضضحى ،خÓفا Ÿا كان
أاياما قبل عيد ا أ
معهودا ‘ الشضهور السضابقة.
اŸبادرة التي لقيت ارتياح زبائن الوكالة
م -ن اŸت -ق -اع -دي -ن ،اع -تÈه -ا م -دي-ر ال-وك-ال-ة
اÙل -ي-ة صش-ف-وان ب-ن ح-ال-ة ب-إا’ج-راء اŸري-ح
وال-تضش-ام-ن-ي ل-وزارة ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والذي
وضش -عت ل -ه ك-ل الÎت-ي-ب-ات ل-ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات
اŸديرية العامة للصشندوق الوطني للتقاعد.
وبخصشوصس هذا اإ’جراءات العملية التي
ششرع ‘ وضشعها وتنفيذها ابتداء من  19أاوت

م -ا سش -ت -م -ك -ن ك-ل اŸت-ق-اع-دي-ن م-ن اسش-ت-يÓ-م
مسشتحقاتهم الششهرية أاياما قبل موعد عيد
اأ’ضش - -ح - -ى اŸب - -ارك ،اأ’م- -ر يسش- -م- -ح حسشب
ﬁدث-ن-ا م-ن إاع-ط-اء ال-ف-رصش-ة ال-واسش-ع-ة ل-ه-ذه
الفئة من قضشاء احتياجتها وششراء كبشس العيد
‘ ظ - -روف حسش- -ن- -ة حسشب م- -دي- -ر ال- -وك- -ال- -ة
اÙلية.
وثّمن اŸتقاعدون الذين إالتقينا بهم ببهو
ال -وك -ال -ة ه -ذا ال -ق -رار ال-ذي ات-خ-ذت-ه ال-وزارة
معتÈين ذلك باÿطوة التضشامنية واإ’نسشانية
التي سشتجعلهم يعيششون أافراحا مع عائÓتهم
كبقية العمال يقول ﬁدثونا بع ÚاŸكان.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

ا’نشش- -غ- -ا’ت ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤ال- -رب -ط Ãاء
الششرب الذي يعرف نقصشا ‘ عز الصشيف،
باإ’ضشافة إا ¤التنمية ا◊ضشرية.
أاكد السشكان أان السشلطات البلدية أاهملتهم
رغم انهم واجهة مدينة سشبدو التي تعت Èمن
أاقدم دوائر تلمسشان لكنها حرمت من حقها ‘
التنمية.
وف-ور ا◊ادث-ة ت-دخ-لت السش-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة
م -رف -ق -ة ب-رئ-يسس ال-دائ-رة وف-ت-حت ح-وارا م-ع
اÙت -ج Úواع -دة إاي -اه-م ب-أاخ-ذ انشش-غ-ا’ت-ه-م
وال -ن -ظ -ر ‘ Œسش -ي -ده-ا ،حسشب ا’سش-ت-ح-ق-اق
واأ’ولوية ورزنامة الÈامج اÙلية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمطار الطوفانية بتمÔاسضت
بعد ا أ
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مصصالح األمن تضصع ﬂططا اسصتعجاليا لحتواء األزمة

لم- -ن ل- -ولي- -ة
سض ّ- -ط - -رت مصض- -ال- -ح ا أ
“Ôاسضت ،ب- -ال- -ت- -نسض- -ي- -ق م -ع اŸصض -ال -ح
وال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ةÃ ،ن-اسض-ب-ة تسض-اقط
لمطار الغزيرة على عديد اŸناطق
ا أ
واŸدن ،ما ينجم عنه جريان الوديان
وغ- - -ل - -ق ب - -عضص ال - -ط - -رق والشض - -وارع،
ﬂط -ط -ا أام -ن-ي-ا اسض-ت-ع-ج-ال-ي-ا لح-ت-واء
لزم -ة واŸسض -اه -م -ة ‘ ال -ت -ق -ل-ي-ل م-ن
ا أ
لخ -ط -ار ال-ت-ي م-ن اŸم-ك-ن أان ت-واج-ه
ا أ
اŸواطن.Ú
’سش-ت-ع-ج-ا‹ ،حسشب
’م -ن-ي ا إ
اıط -ط ا أ
ال -ب -ي -ان ال -ذي ت-ل-قت ““الشش-عب““ نسش-خ-ة م-ن-ه
ي -رت -ك -ز ع -ل-ى تشش-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة ع-ل-ى
مسش -ت -وى اŸرك -ز ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ب-أام-ن ال-و’ي-ة
’ضشرار
لرصشد ومتابعة جميع ا’أحداث وا أ
’م -ط -ار
ال- -ت- -ي Áك- -ن أان ت -خ -ل -ف -ه -ا ه -ذه ا أ
’زم-ة
اŸوسش -م -ي -ة ،وال -ت -نسش -ي -ق م -ع خ-ل-ي-ة ا أ
اŸشش-ك-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-و’ي-ة وإاخطارها
بكافة اŸسشتجدات ووضشع كافة العناصشر ‘
حالة تأاهب للتدخل ‘ أاي ◊ظة ،وهذا
ب- - -تسش- - -خ Òك - -اف - -ة ال - -وسش - -ائ - -ل اŸادي - -ة و
ال-ل-وج-يسش-ت-ي-ك-ي-ة ل-تقد Ëالدعم واŸسشاعدة
’غاثة اŸتضشررين.
إ

‘ سشياق متصشل و‘ ا÷انب اŸيداÊ
’م -ن ب -إاج -راءات أام -ن -ي -ة
ق- -امت مصش- -ال -ح ا أ
ووق -ائ -ي -ة ع-ل-ى غ-رار –وي-ل ح-رك-ة اŸرور
وغ -ل-ق ال-ط-رق ال-ت-ي ت-ع-رف ج-ري-ان ال-وادي
ب -اŸدي -ن -ة وتسش -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور وف -ت -ح
’سشعاف وا◊ماية
الطريق أامام سشيارات ا إ
اŸدن -ي -ة ل -ل-ت-دخ-ل وت-ق-د Ëي-د اŸسش-اع-دة
’م-ط-ار
ل -ل -ع -ائ Ó-ت اŸتضش-ررة م-ن سش-ي-ول ا أ
ا÷ارف- -ة وال- -ت- -دخ- -ل ◊م- -اي- -ة اŸواط- -نÚ
’م-اكن
’ط-ف-ال ‘ ،ا أ
واŸم-ت-ل-ك-ات خ-اصش-ة ا أ
اŸتضشررة واŸعزولة على غرار ما تقوم به
عناصشر الششرطة Ãدينة ع Úقزام بالششراكة
’م-ن-ي-ة وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
م -ع اŸصش -ال -ح ا أ
و–سشيسس اŸواطن Úبخطورة التقرب من
الوديان والسشباحة فيها ،خاصشة ‘ مثل هذه
’وقات.
اأ
’م -ن ك -اف -ة اŸواط-نÚ
ودعت مصش -ال -ح ا أ
’ط -ف -ال خ -اصش -ة ب -ت -ج -نب السش -ب -اح -ة ‘
وا أ
ال -ودي -ان والÈك اŸائ -ي -ة ÿط -ورت-ه-ا ع-ل-ى
صش-ح-ت-ه-م وح-ي-ات-ه-م ،ك-م-ا ت-دعوا مسشتعملي
ال -ط -ري -ق إا ¤أاخ -ذ ا◊ي -ط -ة وا◊ذر أاث -ن-اء
’جواء اŸطرة.
السشياقة ‘ ا أ

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

أاسضعار اللحوم تلتهب بأاسضواق سضطيف

تهم متبادلة وا◊لول غائبة

تسض -ت -م -ر م -ع -ان -اة أاصض -ح -اب ال -دخ-ل
الضضعيف اŸتوسضط مع الغÓء الفاحشص
‘ أاسضعار اللحوم بكل أانواعها بولية
لخÒة ح - -يث
لي - -ام ا أ
سض- - -ط- - -ي - -ف ‘ ا أ
وم- -ازال سض- -ع- -ر ال- -دج- -اج ب- -ع -ي -دا ع -ن
م -ت -ن -اول اŸواط -ن Úأاصض -ح -اب ال -دخ -ل
اÙدود ،اذ ي- -ع- -رضص بسض -ع -ر  390دج،
وك -ان ق -د وصض -ل ا ¤سض -ع-ر  420دج ‘
لقبال عليه
ليام اŸاضضية ،ما جعل ا إ
ا أ
ضض-ع-ي-ف-ا ج-دا ،وسض-ط ن-درة ‘ ال-ع-رضص
ط- -ب- -ع -ا ،ف -ي -م -ا Œاوزت أاسض -ع -ار صض -در
لحشضاء  900دج،
الدجاج  800دج وا أ
وه- -ي أاسض- -ع -ار  ⁄يسض -ب -ق أان شض -ه -دت -ه -ا
لطÓق.
الولية من قبل على ا إ
الوضشعية أارجعها التجار ا ¤قلة العرضس
وال -غ Ó-ء ‘ سش -وق ا÷م -ل -ة رافضش Úال -ت -ه-م
اŸوج-ه-ة ال-ي-ه-م ب-ال-ت-ه-اب سش-وق ال-ل-حوم ‘
موسشم صشعب.
أام - -ا ب - -خصش - -وصس السش- -مك ،ف- -إان سش- -ع- -ر
السشردين الذي يكون عادة قبلة ذوي الدخل
اÙدود ،فلم ينزل عن  400دج للنوعية
اŸتوسشطة و 450دج للنوعية ا÷يدة ‘ كل
ا’سش -واق ،ع -ل -ى رأاسش -ه -ا سش-وق ح-ي ب-خ-وشس
ب - -وسش - -ط اŸدي- -ن- -ة واŸت- -خصشصس ‘ ب- -ي- -ع
’سشماك.
اأ
ا ¤ذلك تواصشل أاسشعار اللحوم ا◊مراء
تخطي ا◊دود اŸعقولة ،ليمتد الغÓء ا¤
ال -ن -ق -ان -ق (اŸرق -از) ال -ذي ي-ب-اع ‘ السش-وق
اŸغطاة بوسشط اŸدينة بسشعر  1100دج ا¤
 1200دج للكيلوغرام ،وهذا لنفسس النوعية
التي كانت تسشّوق قبل أاسشابيع ب 800 Úإا¤
 900دج.
خلفت هذه الوضشعية التي سشاهم فيها
كذلك الطلب اŸتزايد  ،نظرا لكون الو’ية
تعرف توافدا كبÒا للزوار لقضشاء العطلة
الصش-ي-ف-ي-ة ،اسش-ت-ي-اء اŸتسش-وق Úذوي ال-دخل

مناوشضات ومشضادة كÓمية يومية

اÙدود ال -ذي -ن أاصش-ب-ح-وا ي-رون ‘ اق-ت-ن-اء
ال -ل-ح-وم بشش-ت-ى أان-واع-ه-ا ضش-رب-ا م-ن اÿي-ال
وحلما صشعب اŸنال.

ا◊ماية اŸدنية تتدخل إلطفاء ا◊رائق
سش ّ- -ج - -لت مصش- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
’خ 34 Òحادثا
لسشطيف ،خÓل  72سشاعة ا أ
م -روري -ا تسش -ب -بت ‘ م -ق -ت-ل شش-خصش)02( Ú
وإاصشابة  66آاخر ،أاخطرها ا◊ادث اŸميت
الذي أاودى بحياة ششابت Úبالغت Úمن العمر
 21و  25سشنة ‘ حادث انحراف سشيارة
سشياحية واصشطدامها بعمود كهربائي ،على
مسش -ت -وى ال -ط -ري -ق ال -وط -ن-ي رق-م ،5ب- -ح -ي
السش -م-ارة غ-رب م-دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ‘ السش-اع-ة
’و ¤من يوم ا÷معة.
اأ
ك -م -ا ” تسش-ج-ي-ل  5ح -رائ -ق ‘ اŸزارع
واÙيطات الغابية بكل من او’د بدروح،
دراوات ،لوطة بوقرعون ،إايحرقان واŸعايز
ببلديات بازر سشكرة ،تالة إايفاسشن ،قنزات،
بوعنداسس وبني فودة ،تسشببت إاجما’ ‘
اتÓف  1050حزمة ت Íو 95ششجرة مثمرة،
و 22قنطار من الششع Òوالششوفان ،وحوا‹
 5ه-ك-ت-ارات م-ن ا◊شش-ائشس وب-ق-اي-ا ح-قول
القمح والششع.Ò
و“كنت فرق اŸتدخلة من حماية باقي
” إاخماد  30حريقا
اŸزارع والغابات ،وكذا ّ
آاخر ‘ بدايتها دون تسشجيل خسشائر هامة،
إا ¤ج- -انب تسش- -ج -ي -ل  3ح-رائ-ق ل-لعدادات
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ،وح -ري-ق سش-ي-ارة .إا ¤ج-انب
التكفل بإاسشعاف وإاجÓء  114حالة مرضشية و
 16مصشابا ‘ حوادث ﬂتلفة ،حيث بلغ
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تدخل.

سشطيف :نورالدين بوطغان

معاناة متواصصلة بـمركز الÈيد بحي الوئام ‘ ا÷لفة

لحياء ‘
يعت Èحي الوئام من أاك Èا أ
ا÷ل -ف -ة ،و«م -رك -ز الÈي-د”” ال-ت-اب-ع-ة ل-ه
ي - -ت - -وف- -ر ع- -ل- -ى شض- -ب- -اك واح- -د ون- -قصص
ﬁسض- -وسص ‘ السض- -ي- -ول- -ة اŸال- -ي -ة وكÌة
لل -ي -ة وه -ذا
ال -ت -ع -ط Ó-ت ‘ اŸوزع -ات ا آ
لضض -ح -ى وال -دخ -ول
ت -زام -ن -ا م -ع ع -ي -د ا أ
اŸدرسض- -ي ،وصضب رواتب ال- -ع- -م- -ال ق -ب -ل
موعدها ،حيث أان أاغلب الزبائن يعانون
ليام من الطواب Òالتي ل تنتهي
هذه ا أ
على مسضتوى مراكز الÈيد.
ي -وم -ي -ا تشش -ه -د ه -ذه اŸراك -ز ال-ع-دي-د م-ن
اŸناوششات واŸششادة الكÓمية جراء التوتر
الناجم عن عدم قبضس أاجورهم أاو أاموالهم،
بسشبب التعطÓت الروتينية أ’جهزة ا◊اسشوب
أام -ام ن -قصس ف -ادح ‘ ع -دد الشش -ب-اب-يك ،ح-يث
يخصشصس واحد لعمليات السشحب كما يعرف
اŸك -تب ذات -ه اك -ت -ظ -اظ -ا ك -بÒا بسش-بب ضش-ي-ق
مسش-اح-ت-ه ،م-ا ي-ج-ع-ل ال-ع-دي-د م-ن-هم ينتظرون
›يء أادوارهم على مسشتوى اأ’رصشفة.
م -ا ي -زي -د ال -ط Úب -ل -ه ه -و غ -ي -اب اآ’ل-ي-ات
الÓزمة من الكرسشي من أاجل ا÷لوسس بد’

م- -ن ال- -وق- -وف لسش- -اع -ات ط -وي -ل -ة ‘ ط -وابÒ
ا’نتظار خاصشة بالنسشبة لكبار السشن منهم،
وع- -دم ت- -وف- -ر أاج- -ه -زة ال -تÈي -د ‘ الصش -ي -ف،
والتدفئة ‘ الششتاء ،وعند نزول اŸطر يتحول
اŸكتب إا ¤بركة وخاصشة اŸظهر اÿارجي
““Ÿركز الÈيد““ ’ يدل على وجود مؤوسشسشه
ه -ذا ن -اه -يك ع -ن إان -ع-دام ال-ن-ظ-اف-ة وإان-تشش-ار
اأ’وسشاخ به.
وعّبر العديد من الزبائن الذي يقصشدون
ح -ي““ ال -وئ -ام““ خ-اصش-ة اŸت-ع-ام-ل-ون م-ع م-رك-ز
الÈي -د لـج -ري -دة ““الشش -عب““ ع -ن ام -ت -ع -اضش-ه-م
الشش -دي -د م -ن ت -د Êاÿدم-ات اŸق-دم-ة ع-ل-ى
مسش -ت-وى ه-ذا اŸرك-ز ،ل-وج-ود م-وظ-ف وح-ي-د
على مسشتوى ششباك الدفع ،يتكفل بعدد هائل
من زبائن مركز الÈيد خاصشة ‘ أايام سشحب
اŸوظف ÚواŸتقاعدين Ÿسشتحقاتهم اŸالية،
أام -ام صش -مت وŒاه -ل السش-ل-ط-ات ال-وصش-ي-ة ‘
معا÷ة اŸششكل الذي ’ يكلف ـ حسشبهم ـ
الكث Òإ’نهاء معاناتهم مع الطواب Òالطويلة
بصشفة ششبه يومية.
ويتعذر على العديد منهم ا◊صشول على

مسشتحقاتهم اŸالية ،إا’ بعد مرور سشاعة أاو
سشاعت Úمن الزمن ومن  ⁄يسشتطعون الصشÈ
ي- -غÒون وج- -ه- -ت- -ه- -م إا ¤اŸن- -اط- -ق اÛاورة
إ’ج -راء ﬂت -ل -ف ال-ع-م-ل-ي-ات الÈي-دي-ة ،ول-يسس
Ãقدور عون وحيد تلبية متطلبات عدد هائل
من الزبائن ،خاصشة وأان مركز الÈيد حي““
الوئام““ يعرف كثافة سشكانية كبÒة.
واعتﬁ Èدثونا أان انششغالهم من اŸطالب
اŸلحة التي ’ Áكن التغاضشي عنها ،أاين تغيب
ف -ي -ه-م-ا أادن-ى الشش-روط اÓŸئ-م-ة ال-ت-ي ت-ق-دم
للمواطن Úخاصشة اŸركز اŸتواجد ‘ حي
الوئام هذا من جهة ،باإ’ضشافة ضشيق حجم
اŸكتب الÈيدية اأ’مر الذي يجعل الطوابÒ
تصش -ل إا ¤غ -اي -ة اأ’ب -واب اÿارج -ي -ة ،ل -ي-ب-ق-ى
اŸواطن وحده يتخبط وسشط هذه النقائصس،
و‘ ه -ذا الصش -دد ي -ق -ول أاح -د اŸواط -ن Úاأن-ه
قصشد اŸركز الÈيد اŸتواجد و ⁄يسشتطع
سشحب أامواله بسشبب الطواب Òالتي تصشل حد
الباب اÿارجية.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

الثÓثاء  0٧أاوت  201٨م
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ج ـ ـدران –اك ـ ـي
غرب ـ ـة اŸك ـ ـان
واÿدم ـ ـات حلم
ب ـ ـات مسستحيـ ـ ـÓ

وال
لنارة والنقل لي Óيغني اŸسسافر عن السس ؤ
لمن ،ا إ
^ غياب ا أ
لعوان يشسÎكون ‘ شسراء صسهاريج اŸياه
^ سسكنات مغلقة وا أ
لمور التي تشسعرك بالراحة ،ناهيك عن
من كÌة ا◊ديث عن القطار السسريع اÛهز بكل اŸتطلبات الضسرورية من أاريحية وأامن ونظافة وغÒها من ا أ
التغريدات التي يطلقها أاصسحابها ع Èصسفحاتهم بشسبكات التواصسل الجتماعي ،حيث تناولوا خ Èعودة القطار إا ¤اÿدمة بعد سسنة ونصسف من توقفه ،وكانت قبة
لشسغال العمومية.
الŸÈان قد شسهدت طلبات عودته رافع عنها النائب بري حكيم إا ¤وزير النقل وا أ
لوراسس مرورا Ãدينة بريكة ثم ﬁطات «اŸسسيلة ،برج بوعريريج ،البويرة،
لمر الذي حّمسسنا للعودة نحو العاصسمة على م Ïالقطار القادم من عاصسمة ا أ
ا أ
بومرداسس ،وصسول إاﬁ ¤طة سساحة الشسهداء با÷زائر العاصسمة.

»LGô©d øjódGQƒf : ´Ó£à°SG
األم -ر ال -ذي تسس-بب ف-ي ق-ل-ق ال-مسس-اف-ري-ن وأاث-ار
سس-خ-ط ال-ك-ث-ي-ري-ن م-ن-ه-م ،م-تسس-ائ-ل-ين في الوقت
ذاته ،لماذا يدفع الركاب ثمن أاخطاء تنظيمية ل
دخل لهم فيها؟ وهل األمور التنظيمية من
مسسؤوولية مركز القيادة؟ أام أان المسسافرين دوما
يدفعون تبعات هذه األخطاء؟ ،بحيث اضسطر
الكثير ممن كانوا على متن الرحلة الى مغادرة
العربات خاصسة أاولئك الذين تربطهم مواعيد
سسفر بالمطار الدولي هواري بومدين ،او كبار
السسن من لديهم مواعيد طبية وصسادف تواجدنا
ب -ال-رح-ل-ة ب-عضض الشس-ب-اب ال-ذي-ن ك-انت ت-رب-ط-ه-م
م -واع -ي -د ال -ت -أاشس -ي -رة ،وآاخ-رون ل-دي-ه-م ت-ح-ال-ي-ل
مخبرية تضسطرهم إالى قطع المئات من األميال
ع -ل -ي-ه-م الل-ت-زام ب-م-واق-ي-ت-ه-ا ،ف-غ-ادروا ال-ق-ط-ار
واسستلقوا سسيارات اجرة.
عندما أاخبرنا ان الرحلة مع منتصسف الليل ،لم
نشس -أا ال -ت -أاخ -ي -ر ع -ن ال -م -وع -د ،زادن -ا ال -فضس -ول
الصسحفي اكتشساف هذه الرحلة فربما المواعيد
ه- -ذه ت -ك -ون مضس -ب -وط -ة وصس -ارم -ة ف -ي ق -رارات
أاصسحابها ،فكان لرفيق الرحلة «قادة» الكثير من
الحديث عن واقع التنمية بالمدينة المنسسية وما
إان وصسلنا إالى المحطة التي كان في اعتقادنا أان
نجدها محطة بكل المواصسفات ،محطة تتوفر
على كل الضسروريات ومرافق الحياة ،مثلها مثل
أاي محطة في أاية ولية.
ل-ك-ن ال-ح-ق-ي-ق-ة أان-ن-ا صس-دم-ن-ا ع-ندما تراءى لنا
ال -م -ك-ان م-ن ب-ع-ي-د ،ك-ن-ق-ط-ة ضس-وئ-ي-ة ف-ي ك-وكب
م -ن -ع-زل ع-ن السس-اك-ن-ة ،سس-الت السس-ائ-ق ،ه-ل أانت
م- -ت- -أاك- -د أان ذلك الضس- -وء ال -ي -ت -ي -م ال -خ -افت ه -و
مقصسدنا ،كان في ذهني أانه يمزح معنا فقط،
خ -اصس -ة وأان سس -ي -ارت -ه ال -ت -ي أاك -ل ع-ل-ي-ه-ا ال-ده-ر
وشس-رب ،تشس-ب-ه م-رك-بة

أافÓم الخيال العلمي ،امتطيناها كوسسيلة نقل
«ال -ك -ل -ون -ديسس -ت-ان» ،ل-ك-ن-ه-ا سس-رع-ان م-ا ت-ت-وق-ف
وت -ح -دث أاصس -وات-ا ،وع-ن-دم-ا نسس-أال السس-ائ-ق ،ه-ل
هناك عطب ما ،يجيب بضسحكة هسسترية ،ل..
ل ،األمور عادية ،ليضسيف بإامكاني نقلك إالى
ال -ع -اصس -م-ة وال-ع-ودة  -إاج-اب-ة م-ت-ب-وع-ة بضس-ح-ك-ة
يطلقها «قادة القروم» ،لذلك بقينا نتسساءل عن
سسر هذه المركبات التي تسسير في الطرق ،وهي
ف -ي أارذل ال -ع -م -ر ت -ف -ت -ق -د إال -ى أابسس -ط األم -ور،
كالمنبهات ،األضسواء ،الفرامل....الخ.

تسسّيب أام تغييب؟ أام
مقÈة غادرها اŸوتى؟
أاخ -ذن -ا ال -ح -ديث رف -ق-ة السس-ائ-ق ،إال-ى أاب-ع-د م-ن
الخيال وهو يصسف لنا الرحلة عبر القطار مثلما
سسمعه يتداول على األلسسن وما زاد في فضسولنا
لمتطاء القطار ،حديثه عن الرحلة بأانها سسفر
يكتب في الذاكرة ،فزاد من حماسسنا وشسوقنا إالى
ذلك ،وعندما توقفت بنا السسيارة قال لي «قادة
ال-ق-روم» ه-ذه ه-ي ال-م-ح-ط-ة مشس-ي-را إال-ى ن-ق-ط-ة
ضسوئية بعيدة هناك وسسط الظÓم الدامسض ،وإاذ
بالعطشض يفعل فعلته في حرارة قاربت الـ45
درجة مئوية ،فطلبت منه التوقف عند أاقرب
دك -ان لشس -راء ق -ارورات م -ي-اه ن-ق-اوم ب-ه-ا ع-طشض
ال- -رح- -ل- -ة ،ل- -ي- -رد ع- -ل- -ي- -ن- -ا ف- -ي ت -ؤودة ،نشس -ت -ري
من المحطة ،وهو بذلك يجبرني على النتظار
ألرى األمور كما هي بحقيقتها.

أاطÓل تشسبه أافÓم
الهيتشسكوك تتعانق فيها األرواح
ما إان نزلنا من السسيارة حتى لحظت جموعا
من الناسض فرادى ،يقفون على مشسارف
ال-ب-واب-ة ال-م-غ-ل-ق-ة أاق-ف-ال-ه-ا ،وحتى
الباب الفريد للولوج إالى داخل
المحطة كان موصسدا ومن
وراءه ظÓ- - - - - - - -م دامسض،
وب -عضض ال-ع-ائÓ-ت م-ع
أاط-ف-ال-ه-ا تقف على
ال-ح-واف-ي ت-ن-ت-ظ-ر
ه - - - - - - - - - - -ذا األت
ال -ج-م-ي-ل ،ك-أان-ه
قادم من كوكب
دري ثمين.
تتواجد
ال-م-ح-ط-ة في
منطقة
تسسمى
«الصس- - - -ف- - - -ر «
ع -ل-ى مشس-ارف
م-دي-ن-ة ب-ري-ك-ة،
ي-ت-واج-د خ-ل-ف-ه-ا
ال- -ح- -ي السس -ك -ن -ي
مسسكن
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وت -ق -اب -ل -ه -ا ت-ج-زئ-ات
سس- -ك- -ن- -ي- -ة وزعت ع- -ل -ى
م- - -واط- - -ن- - -ي- - -ن ل- - -ي،Ó- - -

فأاصسبحت بقدرة قادر بنايات
ب  Ó-روح ،وت -ت -رب -ع ال -م -ح -ط -ة
ال-غ-ري-ب-ة ع-ل-ى مسس-اح-ة قاربت
ال-ه-ك-ت-اري-ن ل-ك-ن-ه-ا ف-ي ال-واق-ع
غ -ي -ر م -ه ّ-ي -أاة وك -أان -ه -ا أاط Ó-ل
ع- - -ان- - -قت ح - -روب ج - -م - -ة ،ل
مسساحة خضسراء تبهر المكان،
ول ك- -ه -رب -اء تضس -يء ال -م -ق -ام،
تظهر هذا الصسرح أالخداماتي
على أانه محطة وليسض حطاما،
ل ح- -ن- -ف- -ي- -ة م- -ي -اه يسس -د ب -ه -ا
ال -مسس -اف -ر رم -ق -ه ،ي -ق-اوم ب-ه-ا
عطشسه ،ول كراسسي على الرصسيف للجلوسض ،ل
خشس -ب -ي -ة ول ح -ج-ري-ة ،ل م-ح-ط-ة ق-اع-ة اسس-ت-ق-ب-ال
يجلسض على أاوتادها الركاب ،ول أاعوان أامن تسسأالهم
عن أاشسياء تخلخل أاسسئلتك ،ول مكتبا يبتاع فيه
التذاكر ،ول كشسكا تشستري منها أاغراضسا مث.Ó
منطقة معزولة عن السساكنة حتى وسسائل النقل ليÓ
غائبة تماما ،وأان تعّذر على أاي مسسافر الرحلة،
يضسطر العودة إالى بيته مشسيا على األقدام طول
ه -ذه ال -مسس -اف -ة ال -ت -ي ت -فصس -ل ال -م-ك-ان ب-ح-وال-ي 1
كيلومتر ،إالى غاية الوصسول الطريق الرئيسسي ،أاما
محطة النقل التي تبعد بضسع أامتار عن المحطة
فهي تركن في سسبات منذ زمن طويل ول يزورها
الركاب إال لماما في سساعات النهار ،أاما لي Óحسسب
م -ح -دث-ن-ا «ق-ادة ال-ق-روم» ف-ه-ي م-ن ال-مسس-ت-ح-يÓ-ت
المغامرة هناك.
م -اه -ي إال ل -ح -ظ -ات ح -ت -ى ف -ت -ح ال -ع -ون ال -وح -ي -د
ب-ال-م-ح-ط-ة ت-لك ال-ب-اب ال-م-وصس-دة ي-ح-م-ل ف-ي يديه
ه-ات-ف-ه ال-ن-ق-ال مشس-ع Ó-ب-ه ضس-وءا خ-اف-ت-ا ي-ق-اوم ب-ه
وحدته في هذا الليل العسسير ،وقف متسسمرا في
مكانه ،وكانت عقارب السساعة تشسير إالى منتصسف
الليل أاربعة دقائق ،حتى تجمع الركاب من حوله،
وق- -د ق- -ارب ع- -دده- -م  31ن -ف-را م-ن م-خ-ت-ل-ف
األعمار ،وفي لحظة يأامرنا بالصسعود إالى أاعلى
ال-م-ح-ط-ة م-رورا ب-م-درج ي-ن-ت-ه-ي ع-ن-د رصس-ي-ف
السسكة والظÓم يغطي المكان ،وتوزعت الجموع
على الرصسيف في تؤودة وخوف.
ب -دأا ال -فضس-ول الصس-ح-ف-ي ي-تسس-ل-ل إال-ى أاوصس-ال-ي،
يدغدغ حواسسي ،كي انخرط في تعويذة الكتابة
ع -ن ه -ذه ال -ب-ق-ع-ة ال-م-نسس-ي-ة م-ن ق-ط-اع ال-ن-ق-ل
وال- -م- -واصسÓ- -ت ف- -ي وط- -ن- -ي،ك- -انت وج -ه -ت -ي
م -ب -اشس -رة ن -ح-و ع-ون األم-ن الشس-خصض ال-ف-ري-د
الوحيد في هذه البقعة التي تشسبه الخراب،
أاسس- -أال- -ه ع- -ن غ- -ي- -اب اإلن -ارة وم -ي -اه الشس -رب،
والمراحيضض ،قاعة النتظار ،عن الشسبابيك،
عن الكثير من األسسئلة التي نزلت على قلبي
بردا وسسÓما في هذا الليل الهجيع من صسيف
محرق مخرق.

« ،تعّذر عليه المرور عبر
وج-ه-ت-ن-ا ال-ت-ي ج-ئ-ن-ا م-ن
أاج - - -ل - - -ه - - -ا ،وب - - -م - - -ا أان
ال - - - - -ق - - - - -ط- - - - -ار ب- - - - -ه 5
عربات تتسسع كل واحدة
إال- -ى  200راك-ب-ا ،ي-توفر
على كامل المسستلزمات
من غرف نوم ،المكيف
الهوائي ،بيع المشسروبات
والأك - - -ل ،ك - - -ل ظ - - -روف
ال -راح -ة م -ت-وف-رة بصس-ف-ة
ن-ظ-ام-ي-ة ج-ي-دة ،إاضس-اف-ة
إالى توفر األمن يتوفر أايضسا على مرافق الرحلة من
ال -م-راح-يضض وال-ن-ظ-اف-ة ب-ل-غ-ة ب-ري-ئ-ة وح-زي-ن-ة ق-ال
محدثنا في رده على سسؤوال «الشسعب
« أانه يشستغل خمسسة مهام أاو أاكثر في
ن -فسض ال -ف -ت-رة وال-م-ك-ان وه-و ن-فسس-ه
المسسؤوول عن األمن واألفراد سساعة
ول -وج -ه -م ال -م -ح -ط -ة وع -ل -ى ق -دوم
ال-ق-ط-ار ع-ل-ى رصس-ي-ف ال-مسس-افرين،
على النظافة....الخ ،دون مسساعدة
أاحد المحطة ل تتوفر على أادنى
الخدمات ،ول يوجد بها أاي شسيء ل
ماء ل كهرباء ل مكاتب ل نقاط
ب -ي -ع ،ل م -رك -ز ام -ن ل ن -ظ -اف -ة..
العمال يعملون في ظروف قاهرة
وخطيرة لي.Ó
في غفلة من محدثنا تسسللت إالى
ح- -يث ق- -اع- -ة السس- -ت -ق -ب -ال ال -ت -ي
وج-دت-ه-ا خ-راب-ا ،ن-واف-ذ محطمة،
زج- - - -اج ف- - - -ي األرضض مشس - - -ك Ó- - -
فسسيفسساء رعب كأانها تعرضست إالى
قصسف جوي ،أاما المكاتب فهي

القطار
الÈيسستيج
متعة ومواعيد
الرحÓت غÒ
مسستقرة

القطار ا÷ديد ليسس له مواعيد
ثابتة

«الشسعب» اقتربت من الشسخصض الوحيد بالمحطة ،
وهو يمسسك بيده يلوح بفانوسض هاتفه النقال في
إاضساءة تلك العتمة الكبيرة ليخبرنا «بأان القطار
الجديد ليسض له مواعيد ثابتة في السسير وأاحيانا يتم
ت-غ-ي-ي-ره ب-ق-ط-ار آاخ-ر ،ف-ق-ل-ل ب-إاج-اب-ت-ه ن-وع-ا ما من
هاجسض الرحلة والعودة إالى العاصسمة عبر القطار،
وتصس -ادف ال -ي-وم ال-ذي ح-اول-ن-ا ال-ت-ن-ق-ل ع-ل-ى م-ت-ن-ه
بالسسبت ،فكنا في الموعد إال أان القطار «البريسستيج

األخرى تشسبه الخرابة ل
أاك -ث-ر ،أام-ا ال-م-راح-يضض ف-ه-ي ال-غ-ائب األك-ب-ر ألن-ه-ا
تركت مكانها للجرذان.
تتوفر المحطة على ثÓثة مصسالح من بينها مصسلحة
«اكسسيÓتاسسيون» ومهمتها تصسليح خط السسكة ،يبلغ
عدد أافرادها  15شسخصسا ل يعمل أاي أاحد منهم
لي ..Óأاما أاعوان الحراسسة واألمن فيعملون بصسفة
دائمة وتصسادف توجدنا في عين المكان تواجد
عون أامن فقط في مكان ،يشسبه المنطقة المعزولة
وداخل بناية تشسبه الخراب ولو تعرضض الى اعتداء
ليلي مث ،Óل يجد حتى من يقوم بإاسسعافه.

ح -اول -ن -ا التصس -ال ب -م -دي -ري -ة السس -ك -ة ال -ح -دي -دي-ة
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة لÓ-سس-ت-فسس-ار أاك-ث-ر ،ل-ك-ن الرقام التي
منحت لنا خارج الخدمة ،بالرغم ان نظام توزيع
م -ه -ام األع -وان ل ي -خضس-ع ال-ى م-ق-اي-يسض ال-ح-م-اي-ة
واألمن مثلما تفرضسه المنطقة وخصسوصسياتها األمر
الذي وقفنا عليه.
تم اسستÓم محطة بريكة سسنة  1990وبقيت على
ح -ال -ت -ه-ا ت-لك ال-ى غ-اي-ة  ،2015اسس-ت-ل-م-ت-ها مديرية
الجهوية للسسكك الحديدية بقسسنطينة ،كمشسروع تم
انجازه ،تتواجد بالقرب منها سسكنات وظيفية ،
جلها خالية من السسكان ول تزال بقايا أاعشساشض
الحمام بها ماثلة على الشسرفات المقابلة ،منها من
أاغلق أاصسحابها أابواب بيوتهم لعدم توفر أاسسباب
العيشض هناك ،وإاذا كان عنصسر الحياة الذي هو
ال -م -اء غ -ي-ر

م -ت -وف -ر بسس -بب غ -ل -ق ال -ق-ن-اة
الرئيسسية من طرف البلدية ،لعدم تسسديد
ال-م-ح-ط-ة ل-ل-ف-ات-ورات ال-م-ت-راك-مة عليها،
وتغرق هي األخرى في ظÓم دامسض
زاده-ا ع-زوف السس-ك-ان ل-ل-ت-ذك-ي-ر ال-ق-طار
«بي »1ال- - - -ذي ي- - - -ع- - - -ن - - -ي «ب - - -ات - - -ن - - -ة -
العاصسمة» عمل لمدة قصسيرة تم توقف
تماما لمدة سسنة تقريبا ..ليعاد بعث خط
جديد بعربات جديدة كروديان وهناك 3
أانواع من القطارات التي عملت على هذا
الخط من بينها قطار المحروقات من
قسسنطينة او سسكيكدة يقوم بتفريغ الحمولة في
ولية المسسيلة ليتوقف هو اآلخر ألسسباب يجهل
مصسدرها يقول محدثنا رغم أان خط السسكة لبأاسض
ب -ه ول -يسست ب -ه أاي -ة مشس -ك -ل -ة ام-ا ال-ق-ط-ار ال-ج-دي-د
فينطلق من باتنة نحو العاصسمة مرورا ببريكة وأان
كان التوقيت في سسابق بداياته ينطلق على السساعة
الخامسسة مسساء  ..عاد مجددا إالى الخدمة بتوقيت
جديد ،وأامام هذه الÓمبالة والتسسيب للمنشسآات
العمومية يدفع المسسافر فاتورة البريكولج هو في
غنى عنها.

مراسسلينا

الثÓثاء  0٧أاوت  2018م
الموافق لـ  24ذي القعدة  1439هـ

مفّتششية البيطرة بع Úالدفلى:

اّتخذنا اإلجراءات اإلحتياطية Ÿراقبة اŸواششي واŸذابح

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

ت- -ع -ك -ف مصش -ال -ح اŸف -تشش -ي -ة
البيطرية بو’ية ع Úالدفلى
ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل –رك-ات-ه-ا ضش-م-ن
ع - - -م - - -ل - - -ي - - -ات ال - - -ت- - -حسش- - -يسش
والتوعية التي تطال السشكان
وال - - -فÓ- - -ح ÚواŸوال Úقصش- - -د
’م- -ت- -ن- -اع ع- -ل- -ى اسش- -ت- -ع- -م- -ال
ا إ
’دوي -ة ه -ذه ا’ي -ام ،خ-اصش-ة
ا أ
ت-لك ال-ت-ي Áت-د م-ف-ع-ول-ها لـ21
’ضش -ح -ى
ي- -وم- -ي- -ا ق -ب -ل ع -ي -د ا أ
اŸبارك.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

عمليات التحسسيسض والتوعية التي
ب- -اشس- -رت- -ه- -ا اŸف- -تشس- -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة
ل-ل-ب-ي-ط-ري-ة حسسب ال-دك-ت-ور بوعÓم
مد ،Êجاءت لتفادي ما من شسأانه
التأاث Òعلى سسÓمة اأ’ضساحي سسواء
ب -داخ-ل ال-و’ي-ة أاو خ-ارج-ه-ا ،ح-يث
كّثفت ذات اŸصسالح نشساطها من
خÓ- - -ل اÿرج- - -ات اŸي- - -دان- - -ي - -ة،
وم- - - -راسس - - -ل - - -ة ك - - -اف - - -ة اأ’قسس - - -ام

ال- -ف -رع -ي -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة واإ’تصس -ال
ب -اأ’ط -ب -اء ال -ب -ي -اط -رة ال -ع -م-وم-يÚ
واÿواصض ع- -ل -ى السس -واء ل -ت -وسس -ي -ع
اتصسا’تهم مع الفÓح ÚواŸوالÚ
والسس- - -ك- - -ان لضس - -م - -ان اŸراق - -ب - -ة،
وحّ- -ث- -ه- -م ع -ل -ى ع -دم ال -ل -ج -وء إا¤
اسستعمال اأ’دوية كا÷رعات التي
ي -ب -ق -ى م-ف-ع-ول-ه-ا ب-جسس-م اŸواشس-ي
خÓل  21يوميا قبل عيد اأ’ضسحى
اŸب -ارك أاو اسس -ت -ع -م-ال اŸك-مÓ-ت
الغذائية ،وهو ما من شسأانه التأاثÒ
على سسÓمة اأ’ضسحية أاثناء ذبحها.
وم -ن ج -انب آاخ-ر ،شسّ-دد ال-دك-ت-ور
بوعÓم مدا Êعلى عمليات ا◊فظ
والتÈيد ،ووضسع اللحوم بعيدا عن
أام -اك -ن السس-اخ-ن-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
ال -ت -اث Òع-ل-ى ال-ل-وم خ-اصس-ة ‘ ظ-ل
ا◊رارة الشس - -دي - -دة ال - -ت - -ي Œت- -اح
اŸن -ط -ق -ة ‘ م -ث -ل ه-ذه ال-ظ-روف
اŸن-اخ-ي-ة الصس-ع-ب-ة ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا،
كما نّبه من توخي ا◊ذر و“كÚ
اŸسس -ال-خ واŸذاب-ح وف-رق ال-ت-ذخ-ل
Óضساحي
البيطرية من مراقبتها ل أ

بفضشل اسشتعمال تقنية ال ّسشقي بالرشش

توّقع جني  800أالف قنطار من التفاح بباتنة
سشّ- -ج- -لت م- -دي- -ري -ة اŸصش -ال -ح
الفÓحية بو’ية باتنة – ّسشنا
ك -بÒا ‘ إان -ت -اج شش -ع-ب-ة ف-اك-ه-ة
ال- -ت- -ف- -اح ب- -ال- -و’ي- -ة م -ق -ارن -ة
’خÒة ،ح - -يث
ب- - -السش - -ن - -وات ا أ
ت -ت -وق -ع ذات اŸصش -ال -ح –ق -ي -ق
إان- - - - -ت- - - - -اج م- - - - -ن ال - - - -ت - - - -ف - - - -اح
ي-فوق  800أال-ف ق-ن-طار خÓل
اŸوسش- - -م ال- - -فÓ- - -ح- - -ي ا÷اري،
ب -أاك Ìم -ن  10ب-اŸائ-ة ،مقارنة
باŸوسشم الفÓحي اŸنصشرم.
باتنةŸ :وششي حمزة

أاشسارت مصسالح الفÓحة بباتنة إا¤
ب -ل -وغ إان-ت-اج اŸت-وسس-ط ‘ ال-ه-ك-ت-ار
الواحد  210قنطار ،حيث سساعدت
كثÒا التقنيات ا◊ديثة اŸسستعملة
‘ عمليات الري الفÓحي خاصسة
م -ا ت -ع -ل -ق ب -إادخ -ال اŸك -ن-ن-ة وك-ذا
اسستعمال اŸواد العضسوية ‘ رفع
نسس- -ب- -ة اإ’ن- -ت- -اج و–سس- -ي- -ن- -ه ك- -م -ا
وك-ي-ف-ا،ح-يث سس-ج-ل إاق-ب-ال م-ن-قطع

النظ Òللتجار من ﬂتلف و’يات
ال-وط-ن ع-ل-ى ت-ف-اح ب-ات-ن-ة اŸعروف
وطنيا بجودته الكبÒة.
وأاكدت مديرية الفÓحة أان أاغلب
اŸسساحة اıصسصسة إ’نتاج فاكهة
ال -ت -ف-اح ب-ك-ل إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ب-ات-ن-ة،
تعتمد على تقنية السسقي عن طريق
الرشض ،وهي التقنية اŸدعمة من
ط -رف ال -دول -ة ،وال -ت -ي تسس -اه-م ‘
ا◊فاظ على ثروة اŸياه وتزيد من
فاعلية اإ’نتاج.
و‘ إاط- -ار دع- -م- -ه- -ا ل- -ل -ف Ó-ح،Ú
ج ّ- -ن- -دت مصس- -ال- -ح اŸدي- -ري- -ة ك- -ل
إام- -ك -ان -ي -ات -ه -ا اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة
إ’‚اح حملة جني التفاح من خÓل
توزيع أاك Ìمن  20آالة غرسض وجني
ل -ه -ذه ال -ف -اك -ه-ة ال-ت-ي “ت-د زراع-ة
أاشس - - - -ج - - - -اره - - - -ا اıت - - - -ل - - - -ف- - - -ة
هكتار،
ع- - - - - - -ل- - - - - - -ى 4200
منها  3900هكتار مسساحة منتجة،
ب-ع-دد إاج-م-ا‹ م-ن اأ’شس-ج-ار وصس-ل
إا 500 ¤أالف شسجرة من ﬂتلف
اأ’ن- -واع ع- -ل- -ى مسس -ت -وى  36بلدية

ب- -و’ي -ة ب -ات -ن -ة ،خ -اصس -ة ب -ك -ل م -ن
ن - -ق - -اوسض ،أاو’د سس- -ي سس- -ل- -ي- -م- -ان،
ت- - - - - -اÿمت ،أاريسض ،ح - - - - -دوسس - - - - -ة
وال -رح -ب -ات ،م -روان -ة وغÒه -ا م-ن
اŸن-اط-ق اŸع-روف-ة ب-إان-ت-اج ال-ت-ف-اح
Ãختلف أانواعه.
ورف - -عت اŸصس- -ال- -ح ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة
بالو’ية –ديا برفع إانتاج ﬂتلف
الشسعب الفÓحية خاصسة اŸشسمشض
والتفاح ،الزيتون وا◊بوب وغÒها
من خÓل مواصسلة Œسسيد برامج
ال-دول-ة اÿاصس-ة ب-ع-م-ل-ية اسستصسÓح
اأ’راضس- -ي ،وت- -وسس- -ي- -ع اŸسس- -اح -ات
اŸسسقية إا ¤غاية ُ ،2019رصسد له
غÓف ما‹ يقدر بـ  30مليار دج
وجّ -هت أاسس -اسس -ا ◊م -اي -ة مصس -ب -ات
اŸي -اه واŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة وا◊زام
اأ’خضس -ر واŸن -اط -ق ال -رع -وي-ة” ،
م -ن -ه -ا ت -ن-ف-ي-ذ  518ع-م-ل-ي-ة ت-عنى
Ãصس - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - -ات اŸي- - - - - - - - - -اه،
ومعا÷ة  2500هكتار من اأ’راضسي
البور ،وفتح  30كلم من اŸسسالك
الريفية.

العدد

سشكان ““الÈتقال““ بالغزوات متخّوفون من الفيضشانات

اŸطالبة بإا‚از جسشر يربط با◊ي اŸدينة
تلمسشانﬁ :مد بن ترار

إاذا م -ا ’ح -ظ السس -ك-ان وال-ع-ائÓ-ت
أاع - -راضس - -ا غ Òط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة ع- -ل- -ى
اأ’ضسحية.
ول - -ت- -ف- -ادي أاي أاع- -راضض وضس- -عت
اŸف -تشس -ي -ة ال -و’ئ -ي-ة ب-اإ’ت-ف-اق م-ع
اŸصسالح الو’ئية ومديرية الفÓحة
أاماكن لعميات البيع اÙددة بـ 38
ن - -ق - -ط - -ة ،حسسب ب- -وعÓ- -م م- -داÊ
اŸف -تشض ال -و’ئ -ي ،وه -ذا Ÿن -ع ك-ل
مظهر من مظاهر الفوضسى التي
ق - -د –دث خ - -اصس - -ة ب- -إاح- -ت- -ك- -اك
اŸواشسي مع بعضسها البعضض ،ومن
جهة أاخرى تسسهيل عملية اŸراقبة
وم -ع -رف -ة ه -وي -ة اŸاشس -ي -ة وح-رك-ة
تنقلها وهي عملية مهمة يقول ذات
اŸفتشض الو’ئي.
ه- -ذا وكشس -ف ذات اŸسس -ؤوول ع -ن
وج-ود ف-رق ط-ب-يسس-ة م-ت-ن-ق-لة خÓل
أايام العيد وبعده Œوب اŸناطق
وحتى اأ’رياف ،وهذا لضسمان عيد
ب -دون ك -يسض م -ائ -ي ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى
صسحة اأ’فراد ونظافة البيئة.
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ناشسد سسكان حي الÈتقال الواقع
ب-ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة Ÿدي-ن-ة الغزوات
السسلطات الو’ئية بالتدخل العاجل
من اجل انقاذ السسكان ،حيث أاشسار
رئيسض جمعية ا◊ي السسيد خضسÒ
ب- -وراك أان- -ه- -م سس- -ئ -م -وا الشس -ك -اوى
السسنوية مع بداية كل فصسل خريف
ن -ت -ي -ج -ة ال -ف -يضس -ان -ات ال-ت-ي ت-ه-دد
حياتهم بفعل وادي مÓحة القادم
م -ن م -ن-ط-ق-ة ت-ي-انت ،وال-ذي ي-ع-زل
ا◊ي عن البلدية ويحرم التÓميذ
من التمدرسض واÿروج من ديارهم،
ك - -م - -ا ت - -غ - -م - -ر اŸي - -اه اŸسس- -اك- -ن
واŸدارسض.
ه- -ذا وأاشس- -ار ذات اŸسس- -ؤوول ع- -ن
ا◊ي ا ¤أان -ه -م ط-ال-ب-وا السس-ل-ط-ات
باقامة جسسر لهم من أاجل ضسمان
تنقل السسكان خÓل فصسل الشستاء
ن -ح -و اŸدي -ن -ة وح-م-اي-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
وضسمان حقهم ‘ التمدرسض خÓل
تسس- -اق -ط ا’م -ط -ار ،وك -ذا ضس -م -ان
ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضس-ى ب-ع-د ف-يضس-انات
الوادي التي –رمهم من التنقل إا¤
مسس-تشس-ف-ى ال-غ-زوات ،ل-كن اأ’شسغال
انطلقت و” إا‚از جسسر صسغ’ Ò
ي -ق -ي م -ي -اه ال -وادي ل -ي -ب-ق-ى مصسÒ

سسكان هذا ا◊ي كباقي السسنوات
وكأاّن ’ حق لهم ‘ هذه ا◊ياة.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،أاشس- -ار السس- -ي -د
ب -ورك أان ال -وادي ’ ي -ق -ط -ع سس -ب -ل
ا’تصس- - -ال وي- - -ه - -دد سس - -ك - -ان ح - -ي
الÈت-ق-ال ب-ف-يضس-ان-ات-ه ف-قط ،وإا‰ا
أاصسبح يهدد حياة السسكان باŸوت
با’وبئة بحكم أان فيضسانات وادي
مÓ-ح-ة ت-ن-ق-ل م-ع-ه-ا اŸي-اه ال-قذرة
اÿاصسة بحي الدم Úالتي تصسب
فيه بحكم غياب الصسرف الصسحي
بهذا ا◊ي ،الذي يفرغ فضسÓته ‘
ال- -وادي ال- -ت- -ي ي- -ج- -رف -ه -ا م -ع اول
ف -يضس -ان ل -ه خ -ال-ق-ا روائ-ح ك-ري-ه-ة،
Óبار
ومتسسببا ‘ تسسممات خطÒة ل آ
ا’رت- -وازي- -ة ال- -ت- -ي يشس- -رب م- -ن- -ه -ا
سسكان حي الÈتقال والتي يتجاوز
ع - -دده - -ا الـ  15ب-ئ-را،ا’م-ر ال-ذي
اسس -ت-وجب ع-ل-ى السس-ك-ان اŸط-ال-ب-ة
بتدخل مصسالح البيئة والسسيد وا‹
ال -و’ي -ة ’ن -ق -اذه -م ب-ع-دم-ا فشس-لت
السسلطات البلدية ‘ حماية حقهم
‘ ا◊ياة والعيشض ب Óخوف و’
ه -ل -ع ،خ -اصس -ة ون -ح -ن ع-ل-ى أاب-واب
نهاية فصسل الصسيف ودخول مرحلة
اأ’مطار والفيضسانات

أاطنان من العسشل مكّدسشة

النحالون يطالبون باللتفات إا ¤مششاكلهم

ان- -ط- -ل -قت ف -ع -ال -ي -ات م -ع -رضض
ال -عسس -ل ب -السس-اح-ة ال-كÈى وسس-ط
ت -ل -مسس-ان ،ح-يث أاق-دم ال-ن-ح-ال-ون
على عرضض منتوجهم من العسسل
‘ فضس -اء ع -رف إاق -ب-ا’ م-ن-ق-ط-ع
ال -ن -ظ ،Òم -ن ج -ه -ت -ه -م اشس -ت -ك -ى
م -ن-ت-ج-و ال-عسس-ل م-ن ق-ل-ة ال-دع-م
وال -تسس -وي -ق رغ -م ا’ن -ت-اج ال-واف-ر
ل- - -ه - -ذه اŸادة ا◊ي - -وي - -ة ال - -ت - -ي
يسس-ت-وجب ح-م-اي-ت-ه-ا واÙاف-ظة
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ك- -غ- -ذاء م- -ه- -م وك -دواء
ل Ó-م -راضض ،ح -يث أاّك -د عضس-و ‘
ا÷معية الوطنية للنحال Úالسسيد
ع- - - - - - -راب ت- - - - - - -وف- - - - - - -ي- - - - - - -ق ‘
تصس -ري -ح صس -ح -ف -ي أان -ه ب -إام -ك -ان
ال -ن -ح -ال Úإان -ت -اج أاك Èك -م-ي-ة م-ن
ال -عسس -ل وأاك Ìع-ل-ى م-ا ه-و ع-ل-ي-ه
واق- -ع ت- -رب- -ي- -ة ال- -ن- -ح- -ل وإان- -ت- -اج
ال- - - -عسس - - -ل ا÷زائ - - -ري اÿالصض،
وب- - - - - - - - - - - - - - - -ذلك ‚اب - - - - - - - - - - - - - - -ه
ونكسسر أاسسعار العسسل والسسكر،
مشسÒا إا ¤ان ا÷زائر
وباÿصسوصض بالهضساب العليا و
الصسحراء تتوفر على أاطنان من
ال -عسس -ل اÛم -دة،ل-ك-ن اإ’شس-ك-ال

يكمن ‘ غياب ونقصض ‘ توفÒ
صس- -ن- -ادي- -ق ج -م -ع ال -عسس -ل وك -ذا
تسسويقه ،حيث أاّكد السسيد عراب
ب -أان سس -ع -ر ال -عسس -ل خ Ó-ل السس-ن-ة
اŸاضس - -ي - -ة وصس - -ل ا 1500 ¤دج
ل -ل -ك-ل-غ ،و ⁄ي-ت-م شس-راؤوه م-ا ك-ل-ف
النحال Úخسسائر كبÒة.
ك - - -م- - -ا ط- - -الب ذات اŸسس- - -ؤوول
بضس - -رورة ف - -ت - -ح آاف - -اق ت- -ع- -ام- -ل
النحال Úمع الفÓح ‘ Úا◊قول
‘ اط -ار ال -ت -زاوج م -ا ب Úت-ل-ق-ي-ح
ا’شس -ج -ار وضس -م-ان غ-ذاء ال-ن-ح-ل
’ن -ت -اج ال -عسس -ل ،ك -م -ا ت-طّ-رق ا¤
قضس -ي -ة ن -هب م -ادة ال-زع-يÎة م-ن
اŸن -اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة م-ن ق-ب-ل Œار
ا’عشس -اب ،وال -ت -ي ت -ع -ت Èال-غ-ذاء
اأ’سساسسي للنحل ورغم خطورتها
لكن العشساب Úيبيعونها على أانها
زع Îم- - -ا يسسّ- - -ب- - -ب السس- - -رط- - -ان
Ÿسس -ت -ه -ل-ك-ي-ه-ا داع-ي-ا السس-ل-ط-ات
ا’م -ن -ي -ة وال-فÓ-ح-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة
ل-ل-ت-ح-رك ’ن-ق-اذ ال-غطاء النباتي،
وحماية اŸواطن Úمن التسسممات
وخطر السسرطان.
تلمسشانﬁ :مد بن ترار
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اÓÙت التّجارية سشتمنح للمقيم Úبالبلدية

يسشعى رئيسس بلدية ا◊راشس مراد مزيود منذ انتخابه
على رأاسس بلدية ا◊راشس إا ¤إانششاء ›لسس جواري و‘
إاط -ار ال -دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة ،ب-غ-ي-ة –ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة
ﬁل -ي-ة شش-ام-ل-ة وم-ت-وازن-ة تسش-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات اŸواط-ن،
وتقلّصس من حّدة اŸششاكل ‘ حياته اليومية ،فالÈنامج
اŸسشّ- -ط -ر م -ن ط -رف اÛلسس الّشش -ع -ب -ي ي -ه -دف ا– ¤سشÚ
لط -ار اŸع -يشش -ي ال -ع -ام ‘ ب -ل -دي -ة ل -ط -اŸا ارت -ب -ط اسش -م-ه-ا
ا إ
بالفوضشى ‘ التسشي.Ò
و‘ ه -ذا ا◊وار أاج -اب -ن -ا ع -ل -ى ج-م-ل-ة م-ن النشش-غ-الت،
خ -اصش -ة ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق Ãخ -ط -ط ال -ن -ق -ل ا÷دي -د اÿاصس
بالبلدية وأاهم التحديات التي يواجهها اÛلسس ،خاصشة
مع ارتفاع عدد السشكان بعد افتتاح ا◊ي السشكني ا÷ديد
رششيد كوريفة بـ  4500مسشكن.
حاورته :سشارة بوسشنة
❊ الشش -عب :ب -داي -ة سش-ي-د م-زي-ود ن-ري-د م-نك أان ت-ع-ط-ي-ن-ا
تقييما دقيقا عن فÎة التسشي Òمنذ انتخابك على رأاسس
بلدية ا◊راشس.
❊❊ م -زي -ود م -راد :ب -ل-دي-ة ا◊رشش ت-ع-د م-ن ال-ب-ل-دي-ات ال-ع-ري-ق-ة
بالعاصصمة ولديها خصصوصصية ،ولذا يجب على من
يتو ¤مهمة تسصيÒها أان يكون مطّلعا على جميع
خباياها وخفاياها .ترشّصحي لرئاسصة البلدية ⁄
ي -ك -ن اع -ت -ب -اط -ي -ا ألّن -ي اب -ن اŸن -ط-ق-ة ،ت-رّب-يت
وترعرت بها وأانا مطّلع Ãا فيه الكفاية على
أاهم اŸشصاكل والنقائصش بها.
بلدية ا◊راشش ‘ العهدت Úال ّسصابقت Úأاي ما
ب 2007 Úو 2012عرفت تدهورا وتقهقرا ‘
ك -اف -ة اÛالت ن -ت -ي-ج-ة ال-ف-وضص-ى ‘ ال-تسص-ي،Ò
والتي كادت أان تؤوّدي إا ¤الهاوية ،ل أاخف عليك
سصيدتي بأاّنني قد ذهلت من الطريقة العشصوائية
ال -ت -ي ك -انت تسص ّ-ي -ر ب-ه-ا ،وم-ن ال-ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن
اŸشصاكل التي كانت تتخّبط بها جميع اŸصصالح
بدءاً Ãصصلحة ا◊الة اŸدنية ا ¤مصصلحة حفظ
األرشصيف.
وÃجّ- -رد ت- -نصص- -ي -ب -ي ق ّ-ررت ت -غ -ي Òالوضص -اع،
وأاطلقت حملة تطه Òواسصعة بجميع اŸصصالح
ون -ح -ن اآلن بصص -دد ت -ط -ب-ي-ق-ه-ا م-ن أاج-ل إاع-ادة
ه -ي -ل -ك -ة ال -ب -ل-دي-ة و–سص Úاÿدم-ات اŸق-دم-ة
للمواطن،كما نعمل حاليا على تخليصش الدارة
من تركة العهدت Úالسصابقت ،Úوالدليل على ذلك
هو عودة الهيبة Ÿصصلحة ا◊الة اŸدنية ،حيث
أاع -ي-د Œه-ي-زه-ا م-ؤوخ-را ب-ال-وسص-ائ-ل الضص-روري-ة،
“ت رقمنتها تنفيدا لتعليمات وزارة الداخلية
وّ
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.
ول-لّ-ن-ه-وضش ب-ال-واق-ع الّ-ت-ن-م-وي سصّ-ط-رت البلدية
برنا›ا خاصصا بدعم من ولية ا÷زائر يهدف
ا ¤إاع -ادة ال -وج -ه ا◊ق -ي -ق -ي Ÿدي-ن-ة ا◊راشش،
حيث خصصصصت مبالغ مالية اضصافية قدرت بـ 5
مÓ- -ي Òدي- -ن- -ار ل- -ب- -عث اŸشص- -اري- -ع اŸت- -وق- -ف- -ة
باŸنطقة.

وسصتÈمج البلدية مشصاريع أاخرى مع الدخول اŸدرسصي القادم،
وهذا بعد اŸصصادقة على اŸيزانية الضصافية ،باقي اŸبالغ اŸالية
اÿاصص -ة Ãشص -اري -ع  ⁄ت -ن -ج -ز سص -تسصÎج -ع -ه -ا ال -ب -ل -دي -ة إلن -ع -اشش
مشصروعات جديدة.
صشدارة ‘ انششغالت سشكان البلدية،
❊ السشكن يحتل ال ّ
صشصشتم لهذا اŸلف؟
ماذا خ ّ
❊❊ نسص -ع -ى إا ¤ام -تصص -اصش ج -زء م -ن ال -ط-ل-ب-ات ع-ل-ى السص-ك-ن-ات
الجتماعية ‘ ،األيام القليلة القادمة سصيتم تنصصيب ÷نة على
مسصتوى بلدية ا◊راشش خاصصة Ãلف السصكن للتحقيق على مسصتوى
أاحياء البلدية من أاجل رفع التقرير النهائي إا ¤اللجنة اŸنصصبة
على مسصتوى الدائرة الدارية للحراشش ،بغية اÿروج بالقائمة
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-تي تضصم  172اسص -م -ا ،ووضص-ع ﬂط-ط إلع-ادة إاسص-ك-ان
قاطني البنايات الهشصة وترحيل سصكان األقبية واألسصطح ‘ ،إاطار
عملية القضصاء على البناء الفوضصوي والقصصديري.
وضص -ع -ي -ت-ه ع-ل-ى مسص-ت-وى السص-واق وك-ذا ال-ع-ق-ارات ب-ن-زع-ه-ا ح-يث
اسصÎج-ع-نا Óﬁ 3ت ،ك -م-ا أان ب-ل-دي-ة ا◊راشش ت-ت-م-ي-ز ب-ط-اب-ع-ه-ا
ال -ت-ج-اري ،وسص-ت-ت-ع-ززمسص-ت-ق-ب Ó-بسص-وق ل-ل-ج-م-ل-ة ل-ب-ي-ع اŸن-ت-وج-ات
اÙلية ،والذي سصيدر علينا أارباحا ومداخيل جديدة لسصد العجز
اÎŸتب عن السصنة اŸالية ا◊الية ،كما تسصعى البلدية ا ¤اسصتغÓل

❊ اسشتفادت بلدية ا◊راشس مؤوخرا من عمليات إاعادة
إاسشكان عائÓت البيوت القصشديرية ،حيث ” اسشÎجاع
مسشاحات عقارية معتÈة.
❊❊ جميع األوعية اŸسصÎجعة سصتسصتغل لصصالح مشصروع تهيئة
وادي ا◊راشش ،أاما الوعية اŸتبقية فأامر اسصتغÓلها يعود إا¤
مصصالح ولية ا÷زائر ،حيث من اŸفÎضش
أان تسصتغل ‘ إا‚از مشصاريع تنموية كانت
البلدية بحاجة ماسصة اإليها طيلة عقد من
الزمن ،منها الÎفيهية ،الجتماعية وغÒها
ب أاغلبها ‘ بعث التنمية باŸنطقة.
يصص ّ

صشب ÷نة خاصشة Ãلف السشكن
سشنن ّ
للحسشم ‘ قائمة  ١٧٢مسشتفيدا

❊ كيف سشتحدثون الّتوازن ‘ تلبية
اح- -ت -ي -اج -ات السش -ك -ان ع -قب ال ّ-زي -ادة
اŸسشجّلة ‘ عدد السشكان اŸرحل Úإا¤
حي كوريفة رششيد.
حلون ا÷دد بحي كوريفة باتوا
❊❊ اŸر ّ
اآلن مواطن Úببلدية ا◊راشش ،ما يفرضش
ع -ل -ي -ن -ا السص -ت -ج -اب -ة لنشص -غ-الت-ه-م ك-ذلك،
وبالتا‹ علينا التكفل بهم من خÓل توفÒ
ال - -ن- -ظ- -اف- -ة وضص- -م- -ان األم- -ن ع Èدوري- -ات
م -ن -ت -ظ -م -ة ،ب -اإلضص-اف-ة إا ¤ت-وف ÒاŸراف-ق
العمومية على غرار اŸسصاجد ،مدارسش ‘
ﬂتلف األطوار وسصوق جواري ،وهذا يتم
ع Èاإلعانات التي تقدمها لنا مصصالح ولية
ا÷زائر.
❊ ب - - -ل - - -دي- - -ة ا◊راشس واح- - -دة م- - -ن
ال -ب -ل -دي-ات ال-ت-ي ت-ك Ìف-ي-ه-ا ال-ت-ج-ارة
اŸوازي -ة ،م -اذا أاع -دد” م -ن إاج -راءات
Ùاربة هذه الظاهرة؟
❊❊ ﬁارب -ة ال ّ-ت -ج -ارة ال -ف -وضص-وي-ة ل-يسصت
م -ه-م-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-وح-ده-ا ب-ل ي-جب تـضص-اف-ر
جهود عدة جهات ،حيث قامت مؤوخرا ولية
ا÷زائر بإارسصال تسصخÒة من أاجل ﬁاربة
هؤولء التجار Ãسصاعدة السصلطات المنية،
ونحن اآلن بصصدد تنفيد هذه التعليمة.

❊ ا◊ديث عن إاعادة الوجه اŸششرق لبلدية ا◊راشس بعضش اŸواقع لÓسصتثمار فيها ،ومع انتهاء اشصغال تهيئة وادي
ا◊راشش سصتصصبح اŸدينة منطقة سصياحية بامتياز ،وسصتنتعشش بها
ّ
ي-دع-ون-ا ل-ل-ح-ديث ع-ن اŸشش-اري-ع ال-ت-ي سش-ط-ر“وها لفائدة التجارة التي سصتخلق مصصدرا آاخر لتمويل مشصاريع البلدية.
اŸنطقة؟
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❊❊ ميز
ّ
❊ لكن العجز ا◊اصشل ‘ خزينة البلدية لن ّÁكنكم من
ضصعيفة وغ Òكافية بالنظر ا ¤مسصاحة وعدد السصكان الذي ارتفع
مع ترحيل سصكان الحياء القصصديرية إا ¤حي كوريفة ،الذي يتوفر Œسشيد بعضس اŸششاريع؟
على أازيد من  4500مسصكن ،كما أان ا÷زء الك Èمن مداخيل ❊❊ صصحيح أاّن ميزانية البلدية ضصئيلة ،لكن هذا لن Áنعنا من
البلدية عبارة عن إاعانات مقدمة من الولية ،ضصف إا ¤هذا أان Œسص-ي-د اّıط-ط ال-ت-ن-م-وي ل-ت-حسص Úاإلط-ار اŸع-يشص-ي ل-لسص-ك-ان،
ّ
 ¤و–سص Úاÿدمات اŸقدمة لسصكان اŸنطقة التي عانت من غياب
جزءا منها يتم تخصصيصصه لدفع أاجور العمال ،عامل آاخر أادى إا
ضصعف اŸيزانية ،وهو اÿلل ا◊اصصل ‘ نظام ا÷باية ،وّفقدان التهيئة ا◊ضصرية ونقصش قي اŸشصاريع التنموية ،نحن كمنتخبÚ
❊ ل -ط-اŸا ارت-ب-ط اسش-م م-دي-ن-ة ا◊راشس ب-الّ-ن-ف-اي-ات ،م-اذا
البلدية لسصوق «دي  ،»15الذي كانت مداخيله تتعدى  10مÓي Òمطالبون بالسصتجابة لحتياجات اŸواطن Úعن طريق اسصتحداث أاعدد” لتغي Òهذه الّنظرة النمطية عن البلدية؟
بعضش اŸشصاريع التي خ ّصصصصنا لها أاغلفة مالية مهمة ،ومن ب ❊❊ Úعرفت بلدية ا◊راشش ‘ السصنوات األخÒة نقلة نوعية ‘
دينار.
اŸشصاريع ا›ÈŸة إاعادة تهيئة العديد من اÓŸعب ا÷وارية ،ميدان النظافة Ãرافقة من الوا‹ اŸنتدب ووقوفه شصخصصيا
❊ هل فّكر” ‘ مصشادر أاخرى لتمويل البلدية وتدارك حيث ” إاعداد برنامج خاصش لها ،وسصيتم ا‚از ثÓت مÓعب وميدانيا على بعضش عمليات التنظيف ببلديات اŸقاطعة ،ودعيني
جوارية على مسصتوى حي الدهاليز  ،3بالضصافة إا ¤إا‚از مسصبح أاوضصح لك أان بلدية ا◊راشش ل Áكن حصصرها ‘ حي بومعطي
العجز ا◊اصشل ‘ اŸيزانية؟
أاولبي بحي كوريفة بتكلفة مالية قدرت بـ  70مليار دينار.
اŸعروف بانتشصار الباعة الفوضصوي Úالذين يخّلفون وراءهم كما
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❊❊ بالطبع فكل بلدية لديها م
مشصاريع تنموية ،وكما قلت سصابقا ميزانية البلدية تقدر بـ  61مليار قطاع الÎبية هو اآلخر له نصصيب من اŸيزانية مقّدرة Ãليار هائ Óمن النفايات ،لقد ”ّ اتخاذ برنامج صصارم وميدا› ‘ Êال
دينار ،أاما اŸداخيل الثابتة واŸتغÒة تقّدر بـ  53مليار دينار ،و 400مليون دينار سصتخ ّصصصش إلعادة تهيئة ابتدائية بحي اŸنظر ت -ن -ظ -ي -ف اÙي -ط ،زي -ادة ع -ل -ى Œه -ي -ز واق-ت-ن-اء أادوات ال-ع-م-ل،
ونحن الن بصصدد البحث عن مصصادر جديدة لتمويل البلدية من ا÷ميل ،وإا‚از مدرسصة من  6أاقسصام بحي كوريفة وإاعادة تهيئة باإلضصافة إا ¤هذا نحن نعمل من أاجل إانشصاء حظÒة لتحقيق هذا
خÓل اسصتغÓل ا÷يوب العقارية لÓسصتثمار فيها بشصكل جدي ،مطعم Ãدرسصة اŸقرانية ومطعم مدرسصي ،كما سصتعّزز بلدية الهدف ،وقد بداأنا العمل على ذلك وخ ّصصصصنا مبلغا ماليا معتÈا
ا◊راشش Ãلحقة للمصصالح التقنية بحي مليكة قايد.
يقّدر بـ  10مليار سصنتيم ،وقد انعكسش هذا اÛهود باليجاب،
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حيث اسصÎجعنا العديد من اÓÙت التجارية  ⁄يسصدد أاصصحابها أاما إاعادة تهيئة الرصصفة والطرق ،فقد خصصصش له
والدليل على ذلك احتÓلنا اŸراتب الريادية ألحسصن بلدية نظيفة.
مسصتحقاتهم اŸالية ،وقمنا بإار سصال إاعذارات لكل من  ⁄يسصّو اŸيزانية أاي بتكلفة مالية مالية مقدرة بـ  2مليار و 800مليون،
❊ ا◊ديث عن التجار يدعونا للحديث عن مصش340 Ò
ﬁل وموعد توزيعها؟
❊❊ توزيع هذه اÓÙت ليسش بالسصهولة التامة التي تتصصّورينها،
هذا اŸلف عبارة عن قنبلة موقوتة نظرا ◊سصاسصيته خاصصة وأان
عدد اŸلفات التي بحوزتنا قد Œاوز  3500ملف،ولكن مع هذا
فإان مصصا◊نا سصتقوم بتوزيعها ولكن بعد النتهاء من عملية إاعادة
فرز اŸلفات ،وسصتكون األولوية للسصكان األصصلي Úللبلدية.
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ألموأفق لـ  24ذي ألقعدة  1439هـ

اتهمتها بالتدخل في شصؤوونها الداخلية

أام Óفي تحريك العملية السصياسصية

السصعودية تقطع عÓقاتها الدبلوماسصية مع كندا

البعثة اأ’ممية في ليبيا تواصصل مشصاوراتها الموسصعة
’ول لرئيسس مجلسس النواب الليبي فوزي النويري،
’ممي إالى ليبيا سصتيفاني وليامز ،في العاصصمة طرابلسس مع النائب ا أ
بحثت نائب المبعوث ا أ
’زمة الليبية الراهنة وآاخر التطورات السصياسصية في البÓد ،وذلك في اطار سصلسصلة اللقاءات التي تعقدها ا’مم المتحدة
سصبل الخروج من ا أ
مع ا’طراف الليبية للخروج من ا’زمة الراهنة.
قالت بعثة أأ’مم ألمتحدة لدى ليبيا ،في بيان عبر
م -وق -ع -ه -ا أل -رسش -م -ي ،إأن «ن-ائب أل-م-م-ث-ل أل-خ-اصس
ل-لشش-ؤوون ألسش-ي-اسش-ي-ة سش-ت-ي-ف-ان-ي وليامز ألتقت أمسس
أأ’ول ف -ي ط -رأب -لسس ،م -ع أل -ن -ائب أأ’ول ل -م -ج -لسس
أل -ن -وأب ف -وزي أل -ن -وي -ري ،ل -ب-حث آأخ-ر أل-ت-ط-ورأت
ألسشياسشية وسشبل خروج ليبيا من أأ’زمة ألرأهنة».
وششّدد ألنويري ،على أن «تحقيق أ’سشتقرأر في
ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة» ،مضشيفا أنه بحث
مع ويليامز آأخر ألمسشتجدأت ألسشياسشية وأأ’وضشاع
أ’قتصشادية وأأ’منية في ألبÓد ودور ألبعثة أأ’ممية
في تجاوز ليبيا لما تمّر به من أوضشاع صشعبة.
وأضشاف ألنويري أنه أبدى خÓل أللقاء مع ويليامز
مÓحظاته حول عمل ألبعثة أأ’ممية في ألبÓد
خ Ó-ل أل -ف -ت -رة أل -م-اضش-ي-ة ،خ-اصش-ة ت-رك-ي-زه-ا ع-ل-ى
أل -ج -انب ألسش -ي -اسش -ي «دون -م -ا إأي Ó-ء أه -م -ي -ة أك -ب -ر
للجانبين أأ’مني وأ’قتصشادي».
يششار أن وليامز تعقد منذ فترة لقاءأت مع مختلف
ألمسشؤوولين وألسشياسشيين ألليبيين لبحث ألتطورأت
ألسشياسشية في ليبيا وسشبل ألمضشي قدما في جهود
ألتسشوية ألتي تقودها أأ’مم ألمتحدة منذ توليها
منصشبها بدأية يوليو ألماضشي.
Óمم ألمتحدة ،أنطونيو
ويذكر أن أأ’مين ألعام ل أ
غ-وت-ي-ريسس ،أع-ل-ن م-ط-ل-ع ج-وي-ل-ي-ة أل-ماضشي ،تعيين
أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة سش-ت-ي-ف-ان-ي وليامز ،نائبا
لممثله ألخاصس في ليبيا للششؤوون ألسشياسشية.
وب -حسشب م -وق -ع أأ’م -م أل -م-ت-ح-دة ،شش-غ-لت ألسش-ي-دة
وليامز في ألسشابق منصشب ألقائم باأ’عمال باإ’نابة
في سشفارة ألو’يات ألمتحدة في طرأبلسس مكتب
ليبيا ألخارجي.

 6قتلى و 384مصصاب ضصحايا ا’شصتباكات

أك -دت مصش -ادر ط -ب -ي -ة ل -ي -ب -ي -ة ،أمسس ،م-ق-ت-ل سش-ت-ة
أششخاصس وإأصشابة  384آأخرين جرأء أ’ششتباكات
ألمسشلحة باأ’عيرة ألنارية وأأ’سشلحة ألبيضشاء ألتي
وقعت بمناطق متفرقة من مدينة بنغازي خÓل
ششهر جوأن ألماضشي.
وق-الت مصش-ادر ط-ب-ي-ة وأم-ن-ي-ة لصش-ح-ي-ف-ة ل-ي-ب-ية ،إأن
مسشتششفى ألجÓء للجرأحة وألحوأدث في بنغازي
تسش-ل-م ج-ث-ام-ي-ن سش-ت-ة ق-ت-ل-ى ،ب-ي-ن-م-ا أسش-ت-ق-ب-ل 384
ج -ري -ح -ا إأصش -اب -ات -ه -م م -ت -ف -اوت -ة ب -ي -ن أل -بسش -ي -ط -ة
وألمتوسشطة وألحرجة.
وأوضش- - -حت أل - -مصش - -ادر ،أن غ - -ال - -ب - -ي - -ة مصش - -اب - -ي
ألمششاجرأت من ألششباب مصشابون باأ’عيرة ألنارية،

ا’نتخابات الرئاسصية في مالي

وأن أغلب ألفئات ألعمرية للششباب تترأوح ما بين
 20إألى  30عاًما.
وأسشتقبل مسشتششفى ألجÓء للجرأحة وألحوأدث في
ب -ن-غ-ازي  4017ح -ال -ة م -ن ضش -ح-اي-ا أل-مشش-اج-رأت
وألسشطو ألمسشلح وأ’عتدأءأت ألمنزلية خÓل ألعام
 ،2017مقابل  3039حالة خÓل ألعام  ،2016و1635
حالة خÓل ألعام .2015
وتعاني بنغازي ،كغيرها من ألمدن ألليبية فوضشى
أنتششار ألسشÓح ألذي عجزت ألحكومات ألمتعاقبة
عن جمعه منذ سشقوط ألنظام ألسشابق ،مما أدى إألى
سشقوط مئات ألضشحايا في صشفوف ألمدنيين بين
قتيل وجريح.

أاع -ل -نت ال -م -م -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة السص-ع-ودي-ة
ت- -ج -م -ي -د ك -اف -ة ت -ع -ام Ó-ت -ه -ا ال -ت -ج -اري -ة
وا’سص-ت-ث-م-اري-ة م-ع ك-ندا ،وأامهلت السصفير
الكندي لديها  24سصاعة للمغادرة ،وذلك
ردا ع- -ل- -ى ان- -ت- -ق -ادات ك -ن -دا ’ع -ت -ق -ا’ت
ال -ن -اشص -ط -ي -ن ف -ي السص -ع -ودي -ة ،وق-د أاب-دت
Óجراءات السصعودية.
البحرين تأاييدها ل إ
واعتبرت الرياضس السصفير الكندي لديها
شص -خصص -ا غ -ي -ر م -رغ -وب ف -ي -ه ،واسص -ت-دعت
سصفيرها في كندا.
قال بيان لوزأرة ألخارجية ألسشعودية نقلته وكالة
أأ’نباء ألرسشمية ،إأن ألمملكة تعلن تجميدها كافة
ألتعامÓت ألتجارية وأ’سشتثمارية ألجديدة مع
كندأ ،مع أحتفاظها بحق أتخاذ إأجرأءأت أخرى.
وأسشتنكر ألبيان ألتصشريحات ألكندية ووصشفها
ب- -أان- -ه- -ا م- -وق -ف سش -ل -ب -ي ومسش -ت -غ -رب وم -ج -اف
للحقيقة.ونددت وزأرة ألخارجية ألسشعودية بما
ع -دت -ه ت -دخ  Ó-سش -اف -رأ ف -ي ألشش -ؤوون أل-دأخ-ل-ي-ة
Óع -رأف أل -دول -ي-ة ،ورأت أن-ه ي-ع-د
وم -خ -ال -ف -ا ل  -أ
ت-ج-اوزأ ك-ب-ي-رأ ع-ل-ى أن-ظ-م-ة أل-م-م-ل-ك-ة وألسشلطة
ألقضشائية فيها وإأخ ’Óبمبدأ ألسشيادة.
كما أعتبرت في ألبيان أن ألموقف ألكندي يمثل
«هجوما» على ألسشعودية يسشتوجب أتخاذ موقف
حازم يردع كل من يحاول ألمسشاسس بسشيادتها،
مبدية أسشتياءها على وجه ألخصشوصس من عبارة
«أإ’فرأج فورأ» ألوأردة في ألبيان ألكندي.
وج -اء ذلك ب -ع -دم -ا ع -ب-رت وزي-رة أل-خ-ارج-ي-ة
ألكندية كريسشتيا فريÓند وألسشفارة ألكندية
ف -ي أل -ري-اضس ع-ن أل-ق-ل-ق أل-ب-ال-غ إأزأء أع-ت-ق-ال
ألسش -ل -ط-ات ألسش-ع-ودي-ة نشش-ط-اء م-ن أل-م-ج-ت-م-ع
ألمدني وحقوق ألمرأة.

وأعلنت وسشائل إأعÓم رسشمية سشعودية ،أمسس،
صشدور توجيه بإايقاف برأمج ألتدريب وأ’بتعاث
وأل- -زم- -ال- -ة إأل- -ى ك- -ن- -دأ ،ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أأ’زم -ة
ألدبلوماسشية بين ألبلدين.
وذكرت وزأرة ألتعليم ألسشعودية أنها تعمل على
إأع -دأد وت-ن-ف-ي-ذ خ-ط-ة ع-اج-ل-ة ل-تسش-ه-ي-ل أن-ت-ق-ال
ألمبتعثين في كندأ إألى دول أخرى ،سشيعلن عنها
قريبا .وقال ألمتحدث ألرسشمي للوزأرة ،مبارك
أل -عصش -ي -م -ي ،ف-ي حسش-اب-ه أل-رسش-م-ي ع-ل-ى م-وق-ع
«تويتر»« :إأنفاذأ للتوجيه ألسشامي ألكريم ألموؤكد
على موقف ألمملكة حيال ما صشدر عن ألحكومة
ألكندية ،وما تضشمنه ألتوجيه من إأيقاف برأمج
أل -ت -دريب وأ’ب -ت -ع -اث وأل-زم-ال-ة إأل-ى ك-ن-دأ ،ف-إان
ألوزأرة تعمل على إأعدأد وتنفيذ خطة عاجلة
لتسشهيل أنتقال أبنائنا ألمبتعثين إألى دول أخرى
وسشتعلن ألخطة قريبا».
وأكدت ألحكومة ألكندية في أول تعليق منها أنها
«ل -ن ت -ت -خ -ل -ى ع -ن ج -ه -وده -ا ل -ح -م -اي -ة ح -ق-وق
أإ’نسشان».
وقالت ألمتحدثة باسشم ألحكومة ألكندية ،ماري
ب -ي -ر ب -اري -ل ،ف-ي ب-ي-ان أصش-درت-ه أمسس ،إأن ك-ن-دأ
«ق -ل -ق -ة بشش -دة» م -ن أإ’ج-رأءأت أل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا
ألسشعودية ،مششددة على أن»كندأ سشتقف دأئما
دف -اع -ا ع -ن ح -ق-وق أإ’نسش-ان ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا ح-ق-وق
ألمرأة وحرية ألتعبير ،في كل أنحاء ألعالم».
ب -ي -ن -م -ا صش -رحت أل -م -ت-ح-دث-ة ب-اسش-م أل-خ-ارج-ي-ة
ألكندية ،ماري بيير ياريل ،إأن بÓدها «تريد أن
تحصشل على مزيد من ألوضشوح» من ألسشعودية
بخصشوصس قرأرها ألذي أثار أزمة دبلوماسشية
بين ألبلدين.

يطالب ببناء جدار خرسصاني مع المغرب

اليمين المتطرف اإ’سصباني يصصّعد لهجته ضصد المهاجرين

ثÓثة مرشصحين معارضصين
يطعنون في نتائج الدورة اأ’ولى

’سصبانية ،التي ’ تفصصلها سصوى أاميال قليلة عن المغرب ،رئيسس حزب بوكسس اليميني
’ربعاء بمدينة الجزيرة الخضصراء ا إ
يحل غدا ا أ
المتطرف ،سصانتياغو باسصكال ،حيث يرتقب أان يلقي خطاب معاديا للمهاجرين غير الشصرعيين.

أاعلن ثÓثة مرشصحين معارضصين رئيسصيين في ا’نتخابات الرئاسصية في مالي انهم سصيطعنون
’ولى أامام المحكمة الدسصتورية بزعم حصصول عمليات «حشصو لصصناديق
في نتائج الدورة ا أ
’وفر حظا ابراهيم بوبكر كيتا
ا’قتراع» ومخالفات أاخرى وذلك بعد أان تصصّدر المرشصح ا أ
نتائج هذه الدورة الشصهر الماضصي.
حصشل كيتا على  41،42بالمائة من أأ’صشوأت في وديارأ رئيسس وزرأء أنتقالي سشابق عام  ،2012وحل
ألدورة أأ’ولى بفارق ششاسشع عن منافسشه سشوماي Óفي ألمركز ألرأبع بنسشبة  7،46بالمائة في ألدورة
سش -يسش -ي أل -ذي ن -ال  17،8ب-ال-م-ائ-ة وسش-يتوأجه كيتا أأ’ولى.
وسشيسشي في ألدورة ألثانية ألتي سشتجري في  12ويتعين على ألمحكمة ألدسشتورية ألتي تتأالف من
أوت ألجاري.
تسشعة قضشاة أن تعلن بششكل رسشمي نتائج ألدورة
ونقلت وكالة فرأنسس برسس عن ألناطق باسشم سشيسشي أأ’ولى بحلول يوم ألغد أ’ربعاء وذلك من أجل فتح
إأن ألمرششح ألمعارضس «قدم مسشاء أأ’حد نحو  20ألباب أمام ألحمÓت أإ’نتخابية للدورة ألثانية ألتي
شش-ك-وى إأل-ى أل-م-ح-ك-م-ة أل-دسش-ت-وري-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-حشش-و سشتجري في  12أوت وألتي من ألمرجح أن يفوز
ألصش-ن-ادي-ق وم-خ-ال-ف-ة ق-ان-ون أ’ن-ت-خ-اب وإأنتهاكات فيها كيتا.
أخرى حششو ألصشناديق يفسشر عدد أصشوأت أبرأهيم وششابت ألدورة أأ’ولى أعمال عنف في مناطق عدة
بوبكر كيتا في ألششمال وألوسشط».
تعاني من نزأعات إأثنية ونششاط للجهاديين بالرغم
وأضشاف أنه تمّ أيضشا ألتقدم بطلب ألتماسس من أجل
من نششر  30ألف رجل أمن .وما زأد من ألششكوك
Óششتباه بتحيزهم
«تنحية سشتة من قضشاة ألمحكمة ل إ
ب -حصش -ول ع -م -ل -ي-ات ت-زوي-ر ه-و إأعÓ-ن وزأرة إأدأرة
ومن بينهم رئيسس ألمحكمة» ماناسشا دأنيوكو.
وبدوره تقدم ألمرششح على بوبكر ديالو ألذي حل أأ’رأضشي لنتائج مؤوقتة على ألصشعيد ألوطني فقط.
في ألمركز ألثالث ونال  7،95بالمائة من أأ’صشوأت وأل-م-ج-ت-م-ع أل-دول-ي ب-م-ا ف-ي-ه ب-ع-ث-ة أأ’مم ألمتحدة
بشش-ك-وى أم-ام أل-م-ح-ك-م-ة أل-دسش-ت-وري-ة «ف-ي-ما يتعلق «مينوسشما» وألقوأت ألفرنسشية ألمتوأجدة في مالي
بالنتائج وفرز أأ’صشوأت» وفق ما أفاد ألمتحدث قد علقت آأما’ كبيرة على هذه أإ’نتخابات ألتي
يمكن أن تحيي أتفاق ألسشÓم ألموقع عام  2015بين
باسشمه ششيخ ديالو.
كما تقّدم بششكوى إألى أعلى محكمة في ألبÓد ألحكومة ومتمردين سشابقين .ومالي ألتي تعد دولة
ألمرششح ششيخ موديبو ديارأي وذلك أسشتنادأ ألى محورية في منطقة ألسشاحل أإ’فريقية ألمضشطربة
«تقارير بحصشول مخالفات» حسشب بيان لمجموعته هي وأحدة من أفقر دول ألعالم ،حيث يعيشس أغلب
سشكانها بأاقل من دو’رين يوميا.
ألسشياسشية.
أكدت أللجنة ألششعبية ألفلسشطينية لموأجهة ألحصشار أ’سشرأئيلي
على قطاع غزة ،أن قوأت أ’حتÓل ما زألت تمنع دخول ألموأد
أل-خ-ام ألÓ-زم-ة ل-تشش-غ-ي-ل مصش-ان-ع أل-ق-ط-اع ،وذلك ضش-م-ن سش-ي-اسشة
ألخنق أ’قتصشادي مبرزة أن  80بالمائة من مصشانع ألقطاع في
حكم ألمغلقة .وأوضشحت أللجنة ،أمسس ،أن «أنهيار ألمرأفق
ألحياتية وأ’قتصشادية في قطاع غزة وصشل للمرحلة أأ’خيرة،
نتيجة أسشتمرأر أإ’جرأءأت وأ’عتدأءأت أإ’سشرأئيلية ،وإأغÓق
معبر كرم أبو سشالم لليوم ألـ 27على ألتوألي ،وأحتجاز آأ’ف
ألششاحنات ألمحملة بالبضشائع ما يعني تلفها وخسشارة أصشحابها».
وكششف ألنائب جمال ألخضشري ،رئيسس أللجنة ،في تصشريح له
أليوم ،أن  80بالمائة من مصشانع غزة في حكم ألمغلقة ،وما تبقى
من بعضس ألمصشانع مهددة باإ’غÓق في ألمرحلة ألمقبلة لتنضشم
ل -م -ئ -ات أل -مصش -ان -ع وأل -ورشس أل -ت -ي أغ-ل-قت أب-وأب-ه-ا م-ن-ذ ف-رضس
ألحصشار ..مؤوكدأ أن أ’حتÓل يحظر دخول قرأبة  1000سشلعة
أسشاسشية وإأنسشانية إألى غزة تششمل ألقطاعين ألصشناعي وألتجاري،

١٠

أل -ه -دف م-ن أل-زي-ارة ،حسش-ب-م-ا أع-ل-ن أل-ح-زب ه-و
تنظيم محاضشرة بأاحد فنادق ألمدينة تحت عنوأن
Óح - -ت Ó- -ل» ف - -ي إأشش - -ارة إأل - -ى وصش - -ول آأ’ف
«’ ل  - -إ
أل-م-ه-اج-ري-ن أل-ق-ادم-ي-ن م-ن أل-مغرب إألى ألششوأطئ
أإ’سشبانية وتحديدأ إألى مدينة ألجزيرة ألخضشرأء
أل -ت -ي وصش -لت ب -ه -ا م -رأك -ز أإ’سش -ت -ي -ع -اب ط -اق -ت-ه-ا
ألقصشوى.
وتتطرق ألمحاضشرة إألى ششرح وجهة نظر ألحزب
م-ن مشش-ك-ل-ة أل-ه-ج-رة غ-ي-ر ألشش-رع-ي-ة ،ح-يث ت-ع-ت-بر
أل-تشش-ك-ي-ل-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ي-م-ي-ن-ي-ة أل-م-تطرفة وصشول
أل-م-ه-اج-ري-ن إأل-ى إأسش-ب-ان-ي-ا ب-مثابة إأحتÓل .ويقترح
ألحزب كحٍل للمعضشلة بناء جدأر خرسشاني بمدينتي
سشبتة ومليلية بدل ألحديدي ألموجود حالياً ،من
أجل إأعاقة محاو’ت ألمهاجرين إأجتبازه.
وب -ع -د ت -م-ك-ن أك-ث-ر م-ن  600م-ه-اج-ر إأف-ري-قي من
أقتحام ألسشياج ألحدودي بمدينة سشبتة ألفاصشل بين
أسشبانيا وألمغرب ،في ألـ  26من ألششهر ألماضشي،
وما نتج عنه من إأصشابة  22عنصشرأً من ألحرسس
ألمدني بجرأحٍ طفيفة بعد تعرضشهم للرشس بالجير
وم-وأد أخ-رى ،صشّ-ع-د أل-ي-م-ي-ن أل-م-ت-ط-رف أإ’سشباني
لهجة خطابه ألمعادي للمهاجرين مسشتغ ً
 Óإأصشابة
عناصشر أأ’من بجرأح خفيفة لمحاولة تضشليل ألرأي
ألعام أإ’سشباني وتحريضشه ضشد ألمهاجرين.
وفي ألـ  29من ألششهر ألماضشي ،أطلق زعيم ألحزب
ألششعبي ألمعارضس ،بابلو كاسشادو ،تصشريحاٍت أثارت
جدً’ وأسشعاً في أأ’وسشاط ألسشياسشية وأإ’عÓمية

ب-ال-بÓ-د ،ف-ق-د أك-د ب-ع-د ت-زأي-د أع-دأد أل-م-ه-اجرين
ألوأصشلين إألى إأسشبانيا أنه حتى ولو كان ذلك غير
مقبول من ألناحية ألسشياسشية ،يجب أن نبدأ بقوله:
’ يمكن أن نمنح وثائقنا لكل ألمهاجرين ،قبل أن
يضشيف أنه من غير ألممكن أن تسشتوعب إأسشبانيا
مÓيين ألمهاجرين أأ’فارقة ألرأغبين في ألقدوم
إألى أوروبا للبحث عن مسشتقبلٍ أفضشل».
و’ ي- -ف- -وت أل- -ي- -م -ي -ن أإ’سش -ب -ان -ي أي ف -رصش ٍ-ة ضش -د
ألمهاجرين من أجل ألرفع من أسشهمه أ’نتخابية
وتشش-ت-د أل-م-ن-افسش-ة ب-ي-ن أأ’ح-زأب أل-ي-م-ي-نية ألثÓث

(أل- -ح- -زب ألشش -ع -ب -ي ،ح -زب ث -ي -ودأدأن -وسس وح -زب
بوكسس) ،حيث تتسشابق تلك أأ’حزأب في معادأة
ألمهاجرين بغرضس كسشب أصشوأت أليمين أإ’سشباني.
وي -ت-ه-م أل-ي-م-ي-ن أإ’سش-ب-ان-ي ،أل-ح-ك-وم-ة أ’شش-ت-رأك-ي-ة
أل-ح-ال-ي-ة ب-أان سش-ي-اسش-ت-ه-ا أل-م-تسش-اه-لة مع ألهاجرين
تسش -ب -بت ف -ي ت -زأد أع -دأد أل-م-ه-اج-ري-ن أل-وأصش-ل-ي-ن
ل -لسش-وأح-ل أإ’سش-ب-ان-ي-ة ،خ-اصش-ة ب-ع-د ق-ب-ول-ه-ا ب-رسش-و
ألسشفينة «آأكوأريوسس» في ألـ  17من جوأن ألماضشي
ألتي تقل على متنها  629مهاجرأً وتم رفضشهم من
طرف مالطا وإأيطاليا..

تنامي التطبيع بين بلدهم والكيان الصصهيوني

حقوقيون مغاربة ينتقدون إازدواجية الخطاب الرسصمي المغربي

إأنتقد ناششطون وهيئات حقوقية مغربية ،أمسس ،ما
وصش -ف -وه بـ»أإ’زدوأج -ي -ة ف -ي أل -خ -ط -اب أل -رسش -م -ي
للمغرب» ألذي يدعو من جهة إألى تجريم ألتطبيع
م-ع أل-ك-ي-ان أإ’سش-رأئ-ي-ل-ي ب-ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى أن أل-قدسس
ع-اصش-م-ة ل-دول-ة ف-لسش-ط-ي-ن ،ويسش-ت-م-ر ف-ي أل-م-ق-اب-ل
بتطبيع ألعÓقات مع إأسشرأئيل باعتباره ثاني أكبر
دولة في تعامله مع إأسشرأئيل في ألقارة ألسشمرأء.
وأفادت ألرئيسشة ألسشابقة للجمعية ألمغربية لحقوق
أإ’نسشان ،خديجة ألرياضشي ،في تصشريح نقله موقع
«ألقدسس ألعربي» أن «هناك محاولة إ’خفاء وأقع
خ-ط-ي-ر ج-دأً ،ي-ظ-ه-ر أن أل-م-ب-اد’ت أل-ت-ج-اري-ة ب-ين
أل -م -غ -رب وأ’ح -ت Ó-ل أإ’سش -رأئ -ي -ل -ي ف -ي تصش -اع -د

مسش -ت -م -ر ،وأن أل -م -غ -رب ي -ع -د م -ن أك -ب -ر ألشش-رك-اء
ألتجاريين للكيان ألصشهيوني».
وأكدت خديجة ألرياضشي« ،أن ألمصشالح ألمششتركة
ب-ي-ن أل-ب-ل-دي-ن ،ج-ع-لت أل-م-غ-رب ي-ت-وأط-أا م-ع أل-كيان
ألصشهيوني ويدعمه من خÓل عدم منع ألمعاهد
أإ’سشرأئيلية ،وألسشماح للوفود ألصشهيونية بالمششاركة
في ألمباريات ،وتصشوير أفÓم صشهيونية».
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال أل-ب-رل-م-ان-ي ع-ن ف-درأل-ي-ة أل-يسش-ار
ألديمقرأطي ،عمر بÓفريج ،أن «ألمغرب بحاجة
إأل -ى ت -رسش -ان-ة ق-ان-ون-ي-ة ،ت-ج-رم أل-ت-ط-ب-ي-ع» م-ح-مÓ-
ألحكومة مسشؤوولية أسشتمرأر ألعÓقات ألتجارية بين
أل -ب -ل-دي-ن ،و»ألسش-م-اح لشش-رك-ات صش-ه-ي-ون-ي-ة ب-ت-روي-ج

’سصرائيلي
جراء حصصار ا’حتÓل ا إ

تحذيرات من انهيار كلي للمرافق ا’قتصصادية والحياتية بغزة
إألى جانب ألموأد ألخام وموأد ألبناء وألمحروقات وغاز ألطهي.
ونبه إألى «خطورة وعدم قانونية أإ’جرأءأت أإ’سشرأئيلية وأنها
حا للقانون ألدولي وألقانون ألدولي أإ’نسشاني
تششكل خرًقا فاضش ً
وترتقي للعقوبة ألجماعية ،ومخالفة لكل أ’تفاقيات ألموقعة مع
ألسش-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،خ-اصش-ة أتفاق تششغيل ألمعابر»
دأع-ي-ا أل-م-ج-ت-م-ع أل-دول-ي «ل-لضش-غ-ط ع-ل-ى أ’ح-تÓ-ل أإ’سش-رأئيلي
للترأجع عن إأجرأءأته وخطوأته ضشد قطاع غزة ،وصشو’ إألى رفع
ألحصشار بششكل كامل عن ألقطاع».
وششّدد ألخضشري على أن ألوضشع في قطاع غزة يتطلب «قرأرأ
دوليا سشريعا وحاسشما» يلزم أ’حتÓل برفع ألحصشار عن ألقطاع،

وفتح جميع ألمعابر ألمغلقة منذ عام  ،2006إألى جانب فتح ممر
آأمن يربط غزة بالضشفة ألغربية ،وتششغيل ألممر ألبحري كخطوة
عملية أولى نحو بناء ميناء غزة ألبحري ،وألششروع في إأعادة
إأعمار مطار غزة ألدولي تمهيدأ لتششغيله.

أازمة وجود

ح ّ-ذر أل -م -ت -ح-دث ب-اسش-م وك-ال-ة أأ’م-م أل-م-ت-ح-دة ل-غ-وث وتشش-غ-ي-ل
ألÓجئين ألفلسشطينيين (أأ’ونروأ) سشامي مششعششع ،أمسس ،من
تدأعيات أأ’زمة ألمالية ألحالية ألتي تعاني منها ألوكالة ،وألتي
وصشفها بـ»أصشعب وأششد» أزمات مرت على (أأ’ونروأ) موؤكدأ أن
هذه أأ’زمة ألمالية هي «أزمة وجودية».

سشلعها وخدماتها دأخل ألمغرب أذ أن هنالك خط
مباششر للمÓحة ألتجارية بين حيفا وطنجة ،مثبتة
بالخرأئط».
وي -رى م -ح -ل -ل -ون أن ت-وع-ي-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن بـ»أه-م-ي-ة
مناهضشة ألتطبيع هو أحد ألسشبل ألناجعة ،حيث أن
إأقرأر قانون تجريم ألتطبيع ،لن يسشهم في حل أي
أمر في ظّل حكومة تتعمد ألتعاطي مع أسشرأئيل».
وتشش -ي -ر أأ’رق -ام ألصش -ادرة ع -ن أل -غ -رف -ة أل-ت-ج-اري-ة
أل-ف-رنسش-ي-ة -أ’سش-رأئ-ي-ل-ي-ة أل-ى أن ح-ج-م ألمباد’ت
أل -ت -ج -اري -ة ب -ي-ن أل-م-غ-رب وإأسش-رأئ-ي-ل يصش-ل أل-ى «4
مÓيين دو’ر ششهريا».

ونقل مركز أنباء أأ’مم ألمتحدة عن ألمتحدث قوله ،إأن ألوكالة
«باقية وأنها ليسشت للبيع وأن هناك دعما سشياسشيا لها» ،مذكرأ أن
نقصس ألتمويل أدى إألى تعليق ألخدمات ألطارئة في ألضشفة
ألغربية ،مششددأ على أن ألوكالة تبذل جهودأ دؤووبة لضشمان بدء
ألسشنة ألدرأسشية ألجديدة في ألوقت ألمحدد لنصشف مليون طالب
وطالبة ،وموأصشلة تقديم ألخدمات أأ’سشاسشية بدون أنقطاع.
وأضشاف أن «هناك عمل حثيث من ألوكالة مع ششركائها لتخطي
أأ’زمات ألتي تمر بها ،ولكن خÓل فترة وجودي مع ألوكالة فإان
هذه ألسشنة وهذه ألمرحلة هي أأ’صشعب ،وهي أأ’سشوأ ولم تعد
تصشنف كأازمة مالية ،ولكنها أزمة وجودية بامتياز».
وقال مششعششع إأن تخفيضس ألدعم أأ’مريكي أثر بششكل كبير وأدى
إألى «تعليق كافة ألخدمات ألطارئة في ألضشفة ألغربية ’نعدأم
ألدعم ألمالي ألمخصشصس للطوأرئ ،فضش Óعن تخفيضس بعضس
خدمات ألطوأرئ أأ’خرى مثل خدمات «ألصشحة ألنفسشية وألعمل
مقابل ألمال».

‹hO

الثÓثاء  07أاوت  2018م
المؤافق لـ  24ذي القعدة  1439هـ

تشسمل قائمة وأسسعة من ألمنتوج ألصسناعي وألمحروقات

واشسنطن تعلن بدء تطبيق العقوبات على إايران اليوم
أاعلن وزير الخارجية األمريكي ،مايك بؤمبيؤ ،أامسض ،أان
واشصنطن سصتعيد فرضض عقؤباتها على إايران اعتبارا من
اليؤم الثÓثاء ،وذلك بعد أان علقتها بمؤجب التفاق
ال-ن-ؤوي ب-ي-ن ط-ه-ران وم-ج-م-ؤع-ة ال-دول السصت ال-ك-ب-رى
وال -ذي فسص -خ -ه ف-ي-م-ا ب-ع-د ال-رئ-يسض األم-ري-ك-ي دون-ال-د
ترامب من جانب واحد.
وقال بؤمبيؤ «البيت األبيضض سصيصصدر بيانا يذكر فيه
ب-ال-ت-فصص-ي-ل إاع-ادة ف-رضض ال-ؤلي-ات ال-م-ت-حدة العقؤبات
على إايران ،والتي كان الرئيسض دونالد ترامب قد أاصصدر
أامرا بفرضصها هذا األسصبؤع ،وذلك لتصصعيد الضصغط على
طهران يرمي إالى إابعاد النشصاطات اإليرانية ..الرئيسض
كان واضصحا جدا بأاننا نريد أان يكؤن صصؤت الشصعب
اإليراني قؤيا في اختيار قيادته».
إاعÓن بؤمبيؤ يعني أانه ،واعتبارا من اليؤم الثÓثاء ،لن
ي -ك -ؤن ب -إام-ك-ان ح-ك-ؤم-ة إاي-ران شص-راء األوراق ال-ن-ق-دي-ة
األمريكية ،وسصتخضصع قائمة واسصعة من صصناعاتها بما
ف -ي -ه -ا ال -م-نسص-ؤج-ات والسص-ج-اد ل-ل-ع-ق-ؤب-ات ،فضص Ó-ع-ن
الحظر الذي سصيطال اسصتيراد نفطها لحقا والعقؤبات
التي سصتنزل بالشصركات األجنبية التي سصتتعامل معها.
وتعهدت واشصنطن عقب انسصحابها من التفاق النؤوي
م-ع إاي-ران ب-أان-ه-ا سص-ت-ع-ي-د اسص-ت-خ-دام «أاقصص-ى الضصغؤط»
عليها ،عبر تقييد نشصاط معظم قطاعات اقتصصادها
اعتبارا من مطلع أاوت ،لتنسصحب هذه العقؤبات على
ق -ط-اع ال-ط-اق-ة اإلي-ران-ي إاع-ت-ب-ارا م-ن  4م-ن ن-ؤف-م-بر
المقبل.

تأاسسف أاوروبي

أاعرب التحاد الوروبي أامسض ،عن «أاسصفه العميق»
لقرار واشصنطن إاعادة فرضض العقؤبات على إايران
ابتداء من اليؤم الثÓثاء ،معلناً أانه اعتبارا من  7اوت
لوروب-ي-ة
سص -ي -ط -ب -ق ق -ان -ؤن -ا ل -ح -م-اي-ة ال-م-ؤؤسصسص-ات ا أ

موغيريني تحسسم
في ألجدل وتعلن
عن ألقرأر ألسسيادي:

ا’تحاد اأ’وروبي يؤوكد
على اإ’بقاء على العÓقات
ا’قتصسادية مع طهران

الناشصطة في هذا البلد.
وقال وزراء خارجية فرنسصا وأالمانيا وبريطانيا وهي
الدول الثÓث األوروبية المؤقعة على اتفاق  ،2015في
ب -ي -ان مشص -ت -رك م-ع وزي-رة خ-ارج-ي-ة الت-ح-اد الوروب-ي
فيديريكا مؤغيريني «نأاسصف إلعادة فرضض العقؤبات
األمريكية بسصبب انسصحاب واشصنطن من خطة العمل
الشصاملة المشصتركة».
وجاء في البيان «إاننا مصصممؤن على حماية الجهات
القتصصادية األوروبية الناشصطة في أاعمال مشصروعة مع
إاي -ران ط -ب -ق-ا ل-ل-ق-ان-ؤن األوروب-ي وال-ق-رار ال-دول-ي رق-م
.»2231
وقال المؤقعؤن على اإلعÓن األوروبي «لهذا السصبب
تدخل آالية التعطيل األوروبية حيز التنفيذ في  7أاوت
لحماية الشصركات األوروبية التي تقؤم بأانشصطة شصرعية
مع إايران من عؤاقب العقؤبات األميركية».

وأاضص -اف -ؤا «ن -ت -ؤق -ع أان تسص -ت -م -ر إاي-ران ف-ي ت-ط-ب-ي-ق ك-ل
التعهدات النؤوية بالكامل بمؤجب التفاق».
وتابع البيان «رفع العقؤبات النؤوية عنصصر أاسصاسصي في
التفاق ويرمي إالى أان يكؤن لديه وقع إايجابي ليسض
فقط على العÓقات التجارية والقتصصادية مع إايران بل
على حياة الشصعب اإليراني».
وأاوضصح «الجهات األخرى في التفاق (الصصين وروسصيا)
ت-ع-ه-دت ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ق-نؤات المالية
الفعالة مع إايران والسصتمرار في تصصدير النفط والغاز
اإليراني .حؤل هذه النقاط كما حؤل قضصايا أاخرى
عملنا يتؤاصصل بما في ذلك مع الدول المعنية دعم
التفاق النؤوي والحفاظ على عÓقات اقتصصادية مع
إايران».
وأاضصاف «سصتتكثف هذه الجهؤد وتتم مراجعتها على
المسصتؤى الؤزاري في األسصابيع المقبلة».

تعهدت بمعاقبة ألمتورطين في محاولة أغتيال مادورو

الحكومة الفنزويلية تعتقل
مرتزقة وإارهابيين ضسالعين في العملية
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هيروشسيما ..ماذا بعد؟
فضسيلة دفوسس
عادت أامسض الذكرى السصنؤية  73إللقاء أاول قنبلة ذرية في العالم
ع-ل-ى م-دي-ن-ة ه-ي-روشص-ي-م-ا ال-ي-اب-ان-ي-ة م-ن ط-رف ال-ؤلي-ات ال-متحدة
األمريكية نهاية الحرب العالمية الثانية والتي خّلفت  140أالف
ق-ت-ي-ل ،وال-خ-م-يسض ال-ق-ادم سص-ت-ع-ؤد ذك-رى ت-عّ-رضض م-دينة ناغازاكي
لهجؤم نؤوي مريع أادى إالى مصصرع أازيد من  74أالف شصخصض ،دون
الحديث عن آالف المصصابين ،باإلضصافة إالى التشصؤهات التي طالت
الؤلدات وكّل أاشصكال الحياة.
وبعيدا عن اآللم التي أاحيتها هذه الذكرى ،فقد رفضض اليابانيؤن
جعلها فرصصة لتمرير السصكين على جرحهم الذي لم يندمل بعد،
كما أانهم امتنعؤا عن تحؤيلها إالى محطة لجلد أامريكا التي كانت
أاول من اسصتخدم السصÓح المحظؤر في تاريخ البشصرية ،وف ّضصلؤا
بدل ذلك دفع العالم ليسصتلهم الّدروسض مما تكّبدوه قبل سصبعة
عقؤد ،حتى يسصعى بكّل جّد للتخّلصض من السصÓح النؤوي ،وكل
أاشصكال األسصلحة التي تبيد الناسض وتتهّدد األمن والسصÓم الدوليين،
ويعمل على كبح م النزاعات والحروب التي نراها مشصتعلة في كّل
مكان.
ل شصك أان اسصتعادة صصؤرة المقنبÓت المريكية وهي تلقي «الؤلد
الصصغير» فؤق مدينة هيروشصيما عام  1945لتحرق البشصر والحجر
هؤ أامر رهيب ،لكن هذا الماضصي المريع يجب أان يدفع نحؤ منع
تكرار هذه المأاسصاة ،من خÓل إارغام الدول النؤوية على التخلصض
من ترسصانتها المحظؤرة ،ومن الضصروري أان تنخرط جميع الدول
في هذه العملية ول تسصتثنى أاي دولة نؤوية ،فمبدأا «حÓل علينا
حرام عليهم» الذي تتبناه مجمؤعة النادي النؤوي ،هؤ سصبب البÓء
الذي تعيشصه البشصرية ،وهؤ الذي يدفع الى السصباق النؤوي ،ويرفع
م -ن ف -رصض وق -ؤع األسص-ل-ح-ة ال-م-ح-ظ-ؤرة ب-ي-ن أاي-دي ال-م-ج-م-ؤع-ات
اإلرهابية.
لكن إاذا كّنا نثّمن النتائج التي تؤصّصلت إاليها الجهؤد الدبلؤماسصية
إلق-ن-اع ك-ؤري-ا الشص-م-ال-ي-ة ب-ال-ت-خّ-ل-صض م-ن ت-رسص-ان-ت-ه-ا ال-نؤوية ،فإاننا
ن-ت-خّ-ؤف م-ن ال-تصص-ع-ي-د ال-ذي ي-ح-ي-ط ب-ال-م-ل-ف ال-ن-ؤوي اإلي-ران-ي،
ونتسصاءل عن المغزى الحقيقي من تراجع إادارة الرئيسض األمريكي
دونالد ترامب عن التفاق المؤّقع عام  2015بمباركة المجمؤعة
الدولية ،والذي حمل بين طّياته كل الضصمانات التي تكبح أاي طمؤح
للجمهؤرية السصÓمية في اكتسصاب السصÓح المحظؤر.
كما نطرح عÓمات اسصتفهام كثيرة عن ازدواجية المعايير ،وعن
سصياسصة التمييز التي تحكم الملف النؤوي في العالم ،فبينما تعاقب
دول ويجّؤع شصعبها ألنها فقط تملك برامج نؤوية سصلمية ،يحيط
الصصمت المطبق دول نؤوية يتسصّتر الجميع على ما تملكه من
ترسصانة متقّدمة.
باألمسض إاذن عادت ذكرى هيروشصيما ،وهي مناسصبة ندّق من
خÓلها ناقؤسض الخطر لحثّ الجميع على مباشصرة «حملة تنظيف»
للعالم من السصÓح المحظؤر.

أاعلنت الحكؤمة الفنزويلية اعتقال سصتة ارهابيين وقتلة مشص -روط وغ -ي -ر ال -م -ح -دود ل -ق -ائ -دن-ا» ،ف-ي اشص-ارة ال-ى
مأاجؤرين متهمين بمحاولة اغتيال الرئيسض نيكؤلسض مادورو .ووصصف لؤبيز حادثة السصبت بأانها «اعتداء ضصد
الجيشض» يهدف الى تغيير
م -ادورو ب-ؤاسص-ط-ة ط-ائ-رات
ال- -ن- -ظ- -ام «ب -ؤسص -ائ -ل غ -ي -ر
مسصّ- - - -ي- - - -رة م- - - -ح - - -م - - -ل - - -ة
دسصتؤرية».
بالمتفجرات.
وشص-م-ل الع-ت-داء ال-م-زع-ؤم
وكشص- -ف وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي -ة
ط -ائ -رت -ي -ن مسص -ي -رت-ي-ن ك-ل
وال-ع-دل ن-يسص-ت-ؤر ري-ف-يرول،
واحدة تحمل كيلؤغرام من
أامسض ،عن هذه العتقالت
م - - - - -ادة الـ»سص - - - - -ي ف- - - - -ؤر»
في كلمة تلفزيؤنية ،متؤقعا
ال-م-ت-ف-ج-رة ،وفق ريفيرول،
أان يكؤن هناك المزيد من
الذي أاشصار في كلمته الى
العتقالت «في السصاعات
ان ال -ط -ائ -رة «ق -ادرة ع -ل-ى
المقبلة».
التسصبب بأاضصرار في دائرة
وقال»لدينا حتى اآلن سصتة
بشصعاع  50مترا».
إارهابيين معتقلين والعديد
م - -ن اآلل - -ي- -ات ال- -مصص- -ادرة
واضصاف ريفيرول ان طائرة
إاضصافة الى عمليات تفتيشض
حلقت فؤق المنصصة ،حيث
ج-رت ف-ي ف-ن-ادق م-خ-ت-ل-فة
كان مادورو يلقي الخطاب،
في العاصصمة حيث تّم العثؤر على أادلة دامغة».
لكنها ضصّلت طريقها بسصبب أاجهزة التشصؤيشض في المكان
وقال ريفيرول إان ثÓثة من الجنؤد السصبعة الذين أاصصيبؤا و»انفجرت خارج المحيط الذي خطط له القتلة» ،اما
بجروح ل يزالؤن في حالة خطرة ،ووصصف ما حدث بأانه الطائرة الثانية ففقدت السصيطرة وتحطمت في مبنى
«ج -ري -م -ة إاره -اب -ي -ة» ،وق -ال ان-ه ت-م ال-ت-ع-رف ال-ى ه-ؤي-ة مجاور.
«المخططين والمنفذين داخل وخارج البÓد».
وعند وقؤع أاول النفجارات ،ظهر مادورو في البث
وأاعربت المعارضصة الفنزويلية عن تخؤفها من حملة التلفزيؤني المباشصر يقطع خطابه وينظر مع زوجته اأن -عشض ات -ف -اق السص Ó-م ال-م-ؤّق-ع ب-ي-ن أاط-راف ال-ن-زاع ف-ي دول-ة ج-ن-ؤب
«اضصطهاد وقمع» مع تعهد القؤات المسصلحة بالؤلء «غير سص-ي-ل-ي-ا ف-ل-ؤريسض وك-ب-ار الضص-ب-اط ال-م-ح-ي-طين بهما على السصؤدان اآلمال ليسض فقط في تؤقف رصصاصض البنادق ،ولكن أايضصا في
المنصصة ،إالى السصماء بقلق.
المشصروط» لمادورو.
عؤدة السصتقرار القتصصادي.
وتؤّعد مادورو بإانزال «أاقصصى العقؤبات» بحق هؤؤلء
ووّقع رئيسض دولة جنؤب السصؤدان سصلفا كير األحد اتفاقا للسصÓم
أامريكا تنفي
الذين حاولؤا اغتيالي» .ووجه أاصصبع اإلتهام إالى الرئيسض في المقابل أاكد مسصتشصار األمن القؤمي األمريكي جؤن وتقاسصم السصلطة في العاصصمة السصؤدانية الخرطؤم مع نائبه السصابق
ال-ك-ؤل-ؤم-ب-ي ال-م-ن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه خ-ؤان م-ان-ؤي-ل سص-ان-ت-ؤسض ب -ؤل -ت -ؤن ،إان -ه ل ي -ؤج -د أاي ت -دخ -ل ل -ح -ك-ؤم-ة ال-ؤلي-ات ريك مشصار الذي تحؤل إالى زعيم أاكبر جماعة متمردة في البÓد.
و»ال-ج-ن-اح ال-ي-م-ن-ي ال-م-ت-ط-رف» ،وه-ؤ ت-ع-ب-ي-ر يسصتخدمه المتحدة في محاولة الغتيال األخيرة التي تعرضض لها ولم تنجح اتفاقات السصÓم السصابقة في إانهاء الصصراع وقال سصكان في
العاصصمة جؤبا إانهم يتؤقؤن لنجاح التفاق الجديد.
لؤصصف المعارضصة الداخلية ،بالرغم من تبني منظمة الرئيسض الفنزويلي نيكؤلسض مادورو.
غير معروفة لعملية الغتيال.
وصصرح بؤلتؤن  ،لبرنامج (فؤكسض نيؤز صصنداي) بأانه وقال جؤن كيني ( 30عاما) وهؤ بائع جرائد في جؤبا لرويترز «ما
«يمكنني القؤل تماما إانه ل يؤجد أاي تدخل لحكؤمة يريده الناسض هؤ الخدمات .الناسض يريدون السصÓم .الناسض يريدون أان
’ تسساهل
يذهب أاطفالهم إالى المدارسض( .يريدون) المسصتشصفيات واألمن والمياه
وتؤّعد مادورو بأانه «لن يكؤن هناك تسصاهل فيما يتعلق الؤليات المتحدة في هذه القضصية إاطÓقا».
باإلعتداء الذي وصصفه بيان عسصكري بأانه عمل «بربري وأاضصاف أانه تحدث مع القائم باألعمال األمريكي في النظيفة .هذا هؤ ما يريده المؤاطنؤن اآلن من زعمائنا».
كاراكاسض وقد علم بأان «الؤليات المتحدة تطلع على وقالت سصارة داكؤ ( 38عاما) وهي أام لثÓثة «نأامل أان تعؤد األطراف
ومحاولة يائسصة لزعزعة اسصتقرار الحكؤمة».
إالى دولة جنؤب السصؤدان وتنفذ التفاق هذه المرة ...كأامهات في
وأاع-ل-ن وزي-ر ال-دف-اع فÓ-دي-م-ي-ر ل-ؤب-ي-ز ع-ن ال-ؤلء «غ-ير مجريات األمر».
هذا البلد نريد السصÓم حتى يتحسصن اقتصصادنا».
وقالت الخرطؤم األحد إان من المقرر بدء ضصخ النفط من ولية
الؤحدة بدولة جنؤب السصؤدان إالى السصؤدان بهدف تصصديره في األول
من سصبتمبر.
وانفصصلت دولة جنؤب السصؤدان عن السصؤدان عام  2011بعد صصراع
صصدرت النسصخة األخيرة من مؤؤشصر السصÓم العالمي عن معهد القتصصاد والسصÓم بنتيجة مفادها أان بعضض الدول مرير ،لكن صصراعا عرقيا نشصب بعد ذلك بعامين بسصبب خÓف بين
كير ومشصار.
العربية ل تزال تسصيطر على مراكز متقدمة في قائمة أاخطر الدول حؤل العالم.
ويصصنف التقرير الؤضصع األمني في  163دولة حؤل العالم بناء على  23مؤؤشصرا مختلفة ،كمعدلت الجريمة والعنف وأاوقف اتفاق سصÓم أابرم في عام  ،2015القتال لفترة وجيزة لكنه
واإلرهاب ،باإلضصافة للصصراعات الداخلية وغيرها ،يغطي أاكثر من  %99من سصكان األرضض .ومن أاكثر المؤؤشصرات انهار بعد أان عاد مشصار إالى العاصصمة في العام التالي .وفشصلت
الملفتة في النسصخة الحديثة ،أان السصÓم العالمي مسصتمر في التدهؤر للسصنة الرابعة على التؤالي ،حيث سصجل هبؤطا اتفاقات أاخرى مماثلة.
بلغ  %0.27خÓل عام .ومن األمؤر الÓفتة أايضصا ،احتفاظ آايسصلندا بالمركز األول عالميا منذ  ،2008وإالى جانبها في وقال كير األسصبؤع الماضصي إان اتفاق السصÓم الجديد ،الذي تؤسصط
فيه السصؤدان ودول من شصرق أافريقيا ،سصيصصمد ألنه لم يفرضض من
المراكز المتقدمة كل من نيؤزيلندا والنمسصا والبرتغال والدنمارك.
وفي حين كؤن البلدان األكثر أامانا أاغلبها في الغرب وفي شصرق آاسصيا ،تتركز أاخطر األماكن في إافريقيا والشصرق ال -غ -رب -اء مضص -ي -ف -ا أان الت-ف-اق-ات السص-اب-ق-ة ان-ه-ارت بسص-بب الضص-غ-ؤط
الخارجية.
األوسصط ،حيث يخلق الفقر والحرب مزيجا غير مسصتقر وبيئة خصصبة للعنف والجريمة والحرب.

بعد توقيع أتفاق ألسسÓم
بين سسلفاكير ومشسار

مواطنو دولة جنوب السسودان
يأاملون في انتعاشش ا’قتصساد

أاكد التحاد األوروبي على البقاء على العÓقات
القتصصادية مع طهران ,رغم العقؤبات األمريكية,
حسصبما نقلت أامسض مصصادر إاعÓمية.
وذك-رت ال-مصص-ادر أان مسص-ؤؤول-ة السص-ي-اسص-ة ال-خ-ارج-ي-ة
لÓتحاد األوروبي فيديريكا مؤغيريني  -التي تقؤم
ب -زي -ارة رسص -م -ي -ة ح-ال-ي-ا إال-ى آاسص-ي-ا  -أاصص-درت ب-ي-ان-ا
مشص -ت -رك -ا م -ع وزراء خ -ارج -ي -ة ب -ري -ط -ان-ي-ا وف-رنسص-ا
وأالمانيا ,أاكدوا فيه «عزمهم على حماية األطراف
الق -تصص -ادي -ة األوروب -ي -ة ال -م -ن -خ -رط -ة ف -ي أاع -م -ال
مشصروعة مع إايران».
كما أاكدوا أان «التفاق النؤوي اإليراني مسصتمر ويفي
بتعهداته وان التفاقية جزء مهم في النظام العالمي
ل-م-ن-ع الن-تشص-ار ال-ن-ؤوي ,وم-ه-م ل-ل-غ-اي-ة ألم-ن أاوروبا
والمنطقة والعالم بأاسصره».
وأاوضص -اف ال -مسص -ؤؤول -ؤن األوروب -ي -ؤن أان «ه -ذا سص -بب
ت -ف -ع -ي -ل الت -ح -اد الوروب -ي ق -ان -ؤن ال -ح-جب ف-ي 7
أاغسصطسض لحماية الشصركات األوروبية التي تجري
أاع -م -ال مشص -روع -ة م -ع إاي -ران م-ن ت-أاث-ي-ر ال-ع-ق-ؤب-ات
األمريكية».
وأاوضص- -ح- -ؤا أان «األط- -راف ال- -ب- -اق- -ي- -ة ف- -ي الت -ف -اق
سصيسصتمرون في القنؤات المالية الفعالة مع ايران,
وسص -ي -ؤاصص -ل -ؤن شص -راء ال -ن -ف -ط وال -غ -از م -ن اي-ران»,
مشصيرين إالى أان «الحفاظ على التفاق النؤوي مع
إاي-ران مسص-أال-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اح-ت-رام ال-م-ع-اه-دات الدولية
واألمن الدولي» .ـ

أخطر دول ألعالم

السسÓم العالمي مسستمر في التدهور
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 770مليون دج لÎميم صضروح دينية تروي حضضارة عريقة

’همال إلذي يطال بيوت إلله ‘ مدينة إلعلم وإلعلماء
تسساؤول عن إ إ

ájõeQ
¿Éµe

عشس -وائ -ي-ة ،وك-ذا ان-تشس-ار ا◊ي-وان-ات الضس-ال-ة،
وهي ا◊الة التي يتذمر منها سسكان اŸدينة
ومثّقفوها إازاء ا◊الة اÎŸدية التي أاضسحى
يتخبط فيها مسسجد عريق تعاقب عليه ٠٨
مشسايخ من كبار العلماء.
وهنا وقفنا على ا◊الة اŸزرية لهذا الصسرح
ال -ذي ان -ط-ل-قت ب-ه ع-م-ل-ي-ات ال-ه-دم ل-ت-ت-وق-ف
بعدها ،تاركة وراءها ورشسة مفتوحة سساعدت
على عوامل النهيار والتخريب .تسساءل سسكان
اŸدينة عن سسبب اإلهمال الذي يطال منابر
تاريخية ودينية ،والتي لعبت أادوارا مهمة ‘
الفÎة السستعمارية ‘ ﬁاربة وطمسض الهوية
الوطنية.
إاّن -ه -ا ال -وضس-ع-ي-ة اÎŸدي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ن-فك وأان
ت -ع -ال -ج ب -ط-ري-ق-ة ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ط-رف ا÷ه-ات
اŸكلفة ،والتي تؤوكد على العمل اŸتواصسل
◊ل اإلشس- -ك- -ال اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -إاي- -ج -اد م -ك -اتب
الدراسسات واŸقاولت الكفيلة بإاكمال ملف
الÎميم وإاعادة العتبار.

منابر دينية ر‡ت بعد مّد وجزر
جهنا نحو اŸسساجد القليلة التي انتهت بها
تو ّ
ع -م -ل-ي-ات الÎم-ي-م ب-ح-ي ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي
«طريق جديدة» ،مسسجد ا÷امع الكب Òالذي

Óعمدة
بني سسنة  ،١١6٣والذي ُيعد متحفا ل أ
األسسطوانية التي يÎاوح قطرها ب ٣٠ Úو6٠
سسم ،بناه «ﬁمد بوعلي البغدادي» ‘ عهد
ال-دول-ة الصس-ن-ه-اج-ي-ة ،ودرسض ف-ي-ه الشس-ي-خ عبد
ا◊ميد بن باديسض وعديد الشسيوخ والعلماء
البارزين.
كما شسمل الÎميم جامع الكتانية بحي سسوق
العصسر القد ،Ëوسسمي كذلك نسسبة إا ¤سسيدي
الكتا Êعبد الله بن الهادي بن يحيى الثالث،
شسيخ عارف ومصسلح ،وصسف بالو‹ الصسالح
واإلمام القطب ،تو‘ سسنة  ٤٩٠هجري ودفن
‘ قسس -ن -ط-ي-ن-ة ،وُب-ن-ي ع-ل-ى ضس-ري-ح-ه مسس-ج-د
وجامع ومدرسسة قرآانية ،وقد أاعيد بناؤوه على
يد صسالح باي.
وب -حسسب م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ل-قسس-ن-ط-ي-ن-ة زي-ت-وÊ
لعريبي ،فإان عملية تنصسيب ورشست Úواÿاصسة
بكل من مسسجدي سسيدي ÿضسر وباشستارزي
إا ¤جانب  ٣زوايا «الزاوية الطيبية ،التيجانية
ال-ع-ل-ي-ا وال-ع-يسس-ان-ي-ة» ،واآلن ي-ت-م –ضس ÒدفÎ
الشسروط وتعي Úمكتب الدراسسات لÓنطÓق
‘  ٣مشس-اري-ع أاخ-رى ،وت-ت-وف-ر ب-ه-ا م-قاولت
اإل‚از والذين –صسلوا على كافة التأاشسÒات
إاما على مسستوى ÷نة الصسفقات أاو اŸراقبة
اŸالية .وعن انطÓق األشسغال ،قال زيتوÊ
إاّنها سستكون ‘ األيام القليلة القادمة.

«سضÒتا» سضكنت ال ّصضخر لتزهر ربيع إانسضان

م- -دي- -ن -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،وتسس -م -ى
م -دي -ن -ة إ÷سس -ور إŸع -ل -ق -ة وع -اصس-م-ة
إلشسرق إ÷زإئري ،تعت Èمن كÈيات مدن إ÷زإئر
ت-ع-دإدإ ،ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ع-دة تسس-م-ي-ات م-نها مدينة
إلصسخر إلعتيق نسسبة للصسخر إŸبني فوقه إŸدينة
’مازيغي أإم إ◊وإضسر باعتبار أإن
وسسÒتا إسسمها إ أ
قسسنطينة من أإقدم إŸدن ‘ إلعا ⁄وتعاقبت عليها
ع-دة حضس-ارإت ،ت-ت-م-ي-ز إŸدي-ن-ة إل-ق-دÁة ب-ك-ون-ه-ا
مبنية على صسخرة من إلكلسش إلصسلب‡ ،ا أإعطاها
منظرًإ فريدًإ يسستحيل أإن يوجد مثله ع Èإلعا⁄
‘ أإي مدينة .للعبور من ضسفة إ ¤أإخرى شُسّيدت
ع Èإل -عصس-ور ع-دة جسس-ور ،ف-أاصس-ب-حت قسس-ن-ط-ي-ن-ة
تضس - -م أإك Ìم- -ن  8جسس-ور ب-عضس-ه-ا –ط-م ’ن-ع-دإم
إلÎميم ،وبعضسها ما زإل يصسارع إلزمن ،لذإ سسميت
قسس -ن -ط -ي -ن -ة م -دي -ن -ة إ÷سس-ور إŸع-ل-ق-ةÁ .ر وإدي
إل-رم-ال ع-ل-ى م-دي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة إل-قدÁة وتعلوه
إ÷سس -ور ع -ل -ى إرت -ف-اع-ات ت-ف-وق  200م.Îتوجد
بسسرتا عدة معا ⁄وآإثار إهمها:
@ مقابر عصسر ما قبل التاريخ :كانت مقابر أاها‹ اŸدينة
على قدر كب Òمن الفخامة ،تقع بقمة جبل ،سسيد «مسسيد»،
‘ اŸكان اŸسسمى «نصسب األموات» .كما اكتشسفت قبور
أاخرى تقع –ت «كهف الدببة» وأاخرى ناحية «بكÒة» ،كما
توجد مقابر أاخرى Ãنطقة «اÿروب» باŸواقع اŸسسماة
«خلوة سسيدي بو حجر» قشسقاشض ،وكاف تاسسنغة ببنوارة
وتوعد كلها إا ¤مرحلة ما قبل التاريخ.
@ اŸقÈة اŸيغاليتية لبونوارة على بعد  ٣٢كلم عن
قسسنطينة ،وعلى الطريق الوطني رقم  ٢٠اŸؤودي باŒاه
قاŸة تقع اŸقÈة اŸيغاليتية لبونوارة على اŸنحدرات
ا÷نوبية الغربية ÷بل «مزالة» على بعد  ٢كلم شسمال قرية
ب -ون -وارة .وت -ت -ك-ون ه-ذه ال-دوŸان-ات م-ن ط-ب-ق-ات ك-لسس-ي-ة
متماسسكة تعود إا ¤عصسر ما قبل التاريخ ،ويبدو أان عددا

كبÒا منها قد تعرضض للتلف والندثار.
ونشس Òإا ¤أان النموذج العام لهذه اŸعا ⁄التاريخية يكون
على شسكل منضسدة متكونة من أاربع كتل صسخرية عمودية
وطاولة ،مشسكل Úبدورهم غرفة مثلثة الشسكل وعادة ما
يكون الدوŸان ﬁاطا بدائرة من حجارة واحدة ،و‘
بعضض األحيان من دائرت Úأاو ثÓث أاو أاربع ،وقد كان
سسكان اŸنطقة القدامى يسستعملونها لدفن موتاهم بهذه
الطريقة اÙصسنة التي يبدو أانها قد اسستمرت إا ¤القرن
الثالث ق.م.
@ كهف الدببة يبلغ طوله  6٠م ،ويوجد بالصسخرة الشسمالية
لقسسنطينة.
@ كهف األروي يوجد قرب كهف الدببة ويبلغ طوله  6م،
ويعت Èك Óالكهفﬁ Úطت Úلصسناعات أاثرية تعود إا¤
فÎة ما قبل التاريخ.
@ ماسسينيسسا وضسريح باÿروب على بعد  ١6كلم جنوب
شسرق قسسنطينة :يقع ضسريح ماسسينيسسا وهو عبارة عن برج
مربع ” ،بناؤوه على شسكل مدرجات به ثÓثة صسفوف من
ا◊جارة وهي منحوتة بطريقة مسستوحاة من األسسلوب
اإلغريقي البونيقي وقد نسسب هذا الضسريح Ÿاسسينيسسا
الذي ولد سسنة  ٢٣٨ق.م وتو‘ سسنة  ١٤٨ق.م ،حمى هذه
اŸنطقة Ÿدة  6٠سسنة ويعود له الفضسل ‘ تأاسسيسض الدولة
النوميدية ،كما أاسسهم ‘ ترقية العمران وتطوير الزراعة
باŸنطقة وأاسسسض جيشسًا قويًا.
@ ضسريح لوليوسض يقع ضسريح لوليوسض ‘ جبل شسواية
باŸكان اŸسسمى «الهري» على بعد حوا‹  ٢٥كلم شسمال
غرب قسسنطينة ،غ Òبعيد عن «تيدسض» له شسكل أاسسطوا،Ê
ب -ن -ي م -ن ح -ج -ارة م -ن-ح-وت-ة وشس-يّ-د م-ن ط-رف «ل-ول-ي-وسض
إابريكيسض» حاكم روما آانذاك تخليدا لعائلته.
@ تيديسض تقع على بعد ٣٠كلم إا ¤الشسماُل الغربي من
قسسنطينة وتختفي ‘ جبل مهجور ،كانت لها قدÁا أاسسماء
عديدة مثل« :قسسنطينة العتيقة»« ،رأاسض الدار» كما سسميت

أايضسا «مدينة األقداسض» نظراً لكÌة الكهوف التي كان
األها‹ يتعبدون بها ،ويبدو أان إاسسمها ا◊ا‹ «تيديسض» هو
اسسم ﬁلي نوميدي.
@ باب سسÒتا هو معلم أاثري يوجد Ãركز سسوق بومزو
ويرجح أانه كان معبدا ،ويعود تاريخ اكتشسافه إا ¤شسهر
جوان من عام  ،١٩٣٥وحسسب بعضض الدراسسات فإان هذا
اŸعبد قد بني حوا‹ سسنة ٣6٣م
@ األق -واسض ال-روم-ان-ي-ة ت-وج-د ب-ال-ط-ري-ق اŸؤودي لشس-ع-اب

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

خنشسلة ‘ حّلة جديدة هذإ إلّصسيف

«إلشسعب» تقف على وضسعية  12مسسجدإ و 07زوإيا مغلقة بقسسنطينة

’ ت-زإل مسس-اج-د وزوإي-ا م-دي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ت-ع-يشش إل-ت-ه-م-يشش وإل-غ-لق غ ÒإÈŸر،
وإل- -ذي دإم  ٣سس -ن -وإت ،ح-يث مّسش ب-رن-ام-ج إلÎم-ي-م آإن-ذإك  12مسس-جدإ و 07زوإيا
يتقدمها إŸسسجد إلكب ،Òحسسن باي ،إلكتانية ،إلرحمانية ،سسيدي ÿضسر ،سسيدي
إلتيجانية ،ربع Úشسريف ،سسيدي عبد إŸؤومن وإبن باديسش.
كما تشسمل عملية إلÎميم مسساجد سسيدي جليسش ،سسيدي ميمون ،إلقروي وسسيدي
معرف ،إضسافة إ 07 ¤زوإيا على غرإر زإوية حفصسة وغÒها ،إ’ أإن إلعمليات ⁄
تنطلق رغم ما رصسد لها من مبالغ مالية معتÈة Œاوزت  770مليون دج.
«مسس -ج -ده-م –ول ب-ف-ع-ل اإله-م-ال إا ¤م-ك-ان
إسستطÓع  /قسسنطينة :مفيدة طريفي
خاو ومهجور ،مليء باألعمدة ا◊ديدية التي
ك -ان ال -ه -دف م -ن الÎم -ي-م حسسب اŸسس-ؤوول Úتشسكل خطرا بفعل إاهÎائها وسسقوطها على
إاعادة تهيئة هذه الصسروح الدينية ،وجعلها السس- -ك -ان واŸارة ع -ل -ى ح -د سس -واء» ،وأاضس -اف
واجهة حضسارة تتمتّع وتشستهر بها مدينة العلم اŸتحدث بنÈة غضسب قائ« :Óافتحوها كما
ه -ي ون -ح -ن سس -ن -ق -وم ب-ت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا وإاع-ادة ل-ه-ا
والعلماء.
سسكان اŸدينة الذين يشستكون تراجع وضسعية العتبار واŸقام».
بيوت الله وانهياراتها اŸتتالية بعدما انطلقت إاّنها العبارة التي رّددها أاك Ìمن متحدث لنا
بها األشسغال ،وتوقفت ألسسباب عديدة –ولت Ãرارة ،كلمات ترجمت فقدان ثقة اŸواطن
‘ وعود اŸسسؤوول Úالتي  ⁄تخرج عن حيز
بفعل الغلق والتخريب ا ¤أاطÓل.
انتقد سسكان مدينة الصسخر العتيق بقاء بيوت القÎاحات وا◊لول الرŒالية التي أاضسّرت
الله على هذه الصسورة السسوداوية البائسسةÃ ‘ ،سس-اج-د ت-عّ-ب-ر ع-ن حضس-ارة م-دي-ن-ة ب-أاك-ملها،
ظ -ل ن -قصض اŸسس -اج -د ب -وسس -ط اŸدي -ن-ة ب-ع-د وأاثرت على سسماع اآلذان الذي كان سسابقا
غ-ل-ق-ه-ا وت-رك-ه-ا ت-ت-ع-رضض للتخريب والطمسض ،يصس - -دح ع Èك - -اف- -ة أازق- -ة وشس- -وارع اŸدي- -ن- -ة
سسيما وأانها من أاقدم وأاعتق اŸسساجد بالولية ال -ع -ت -ي -ق-ة ،فضس Ó-ع-ن ح-رم-ان أاط-ف-ال وسس-ط
ت-روي ت-اري-خ-ا ح-اف Ó-ب-الشس-خصس-ي-ات ال-دي-ن-ية اŸدينة من الدروسض القرآانية التي كانت تقدم
والعلمية التي مرت من هنا تاركة آاثارا ل بهذه الصسروح الدينية ،األمر الذي يث Òاسستياء
وتذمر سسكان هذه األحياء من اسستمرار غلق
Áحوها الزمن.
«الشس- -عب» و‘ خ- -رج -ة م -ي -دان -ي -ة ل -ع -دد م -ن هذه اŸسساجد ،رغم ما يطلقه اŸسسؤوولون عن
اŸسس -اج -د وال -زواي -ا اŸغ-ل-ق-ة ،وال-ت-ي ج-اء ‘ دخول عمليات الÎميم حيز التنفيذ ،إال أانها
مقدمتها مسسجد «ربع Úالشسريف» تفاجأات و◊د ك- -ت- -اب- -ة ه- -ذه األسس- -ط- -ر ل ت- -زال ه- -ذه
Ãدى تراجع هذا الصسرح الديني ،وما مسسه اŸنارات الدينية مشسّمعة.
من انهيار وتخريب غ Òمقبول باŸرة ،األمر م -ن مسس -ج -د «رب -ع Úشس -ري -ف» ت-وّج-ه-ن-ا ن-ح-و
الذي هز ‘ نفسض سسكان وسسط اŸدينة الذين مسسجد «ابن باديسض» العتيق ،ورغم درجات
اسس -ت -ن-ك-روا “ادي اله-م-ال وال-تسس-يب ،وع-دم ا◊رارة اŸرتفعة ‘ صسيف قسسنطيني سساخن
إاي Ó-ء اŸسس -ؤوول Úال -ع -ن -اي-ة الÓ-زم-ة لشس-ك-اوي أاك Ìم- -ن ال -ل -زوم ،إال أان -ن -ا اخÎن -ا أان ن -ع -رف
اŸواطن Úوانتقاداتهم ،ومطالبهم بالتحرك وضس- -ع- -ي- -ة ه -ذا اŸن Èال -ذي ي -ع -ت Èم -ن أاه -م
العاجل لصسÓح وضسع  ⁄يعد يحتمل اŸزيد .اŸسس -اج -د ب -اŸدي -ن -ة ،وال -ذي ت -ق-رر ت-ه-ي-ئ-ت-ه
‘ هذا الطار ،أاكد لنا بعضض اŸصسل Úبع Úوإاخضساعه للÎميم.
اŸكان أاّنهم طالبوا مرارا وتكرارا إاعادة فتح مسسجد بن باديسض الذي يعت Èمنارة دينية
اŸسس -اج -د ل -ي -ت -م -ك -ن -وا م-ن إاق-ام-ة صس-ل-وات-ه-م وعلمية وإارث جمعية العلماء اŸسسلم ،Úيعرف
تراجعا ملموسسا حيث –ولت واجهة اŸسسجد
اÿمسض.
قال أاحد سسكان «ربع Úشسريف» أان إا ¤مكان لرمي القمامة والقاذورات بطريقة
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أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصض اŸسس -اج -د اŸغ -ل -ق-ة م-ن-ذ
ت-ظ-اه-رة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصس-مة الثقافة العربية
 ،٢٠١٥هناك  ١٢مسسجدا معنيا بالÎميم ٠٥
منها  ⁄تغلق أاسساسسا ومفتوحة ◊د اليوم” ،
غلق  ٠٧مسساجد ” ،النتهاء من مسسجدين
و” فتحها سسنة « ٢٠١٧مسسجد حسسن باي –
مسسجد ا÷امع الكب ،»Òوهناك مسسجدان ‘
اŸرحلة األو ¤من األشسغال ،تنجزان ببطء
وذلك راجع للعمل الدقيق Ÿكتب الدراسسات
والشس- -رك- -ة اŸق -اولت -ي -ة Ÿع -رف -ة ال -وضس -ع -ي -ة
الدقيقة لهذه اŸسساجد العتيقة وما لها من
خصسوصسية.
تبقى  ٠٣مسساجد على غرار مسسجد «ربعÚ
شسريف» ،الذي ” اختيار مكتب الدراسسات
وق -ري -ب-ا سس-ي-ت-م اخ-ت-ي-ار الشس-رك-ة اŸق-اولت-ي-ة،
وبعدها الذهاب لعمليات الÎميم واŸسسجدين
اŸتبق Úسسيتم إاطÓق مناقصسة وطنية من أاجل
اختيار مكتب الدراسسات اŸناسسب ،وهو الذي
سس -يسس -اع -د ع -ل-ى اخ-ت-ي-ار اŸق-اول-ة اŸن-اسس-ب-ة
ل -ل -ق -ي -ام ب -ع -م -ل -ي-ة الÎم-ي-م وإاع-ادة الع-ت-ب-ار،
ليكشسف «زيتو »Êلـ «الشسعب» أانه وبحلول شسهر
رمضس- - - -ان  ٢٠١٩سس -ي -ت -م تسس -ل -ي -م اŸسس-اج-د
للمواطن ،الذي ل ينفك وأان يطالب بأاخذ
العتبار والنتهاء منها نهائيا ،أاما فيما يخصض
التخريب والنهيار التي تطال هذه اŸسساجد
وال- -زواي- -ا ال- -ع -ت -ي -ق -ة ،أاك -د ع -ل -ى أان ا÷ه -ات
اıتصس-ة ق-امت ب-ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ب-وسس-ائ-ل ح-ماية
وأاع -م -دة دع -م ل-ت-ف-ادي الن-ه-ي-ارات ال-ت-ي م-ن
شسأانها تشسويه البنية األسساسسية للمسسجد.
مضس-ي-ف-ا أان-ه ل-و ت-ت-واصس-ل ع-م-ل-ي-ة غ-ل-قها ،فإان
عاملي الوقت والطبيعة يسساعدان ‘ تشسويهها
وان -ه -ي -اره -ا ،و‘ ذات السس-ي-اق أاك-دت مصس-ادر
م -ط -ل -ع -ة أان ت -وق -ف أاشس-غ-ال الÎم-ي-م-و وال-ت-ي
خصسصض ل -ه -ا م-ب-ل-غ  ٧٧٠م -ل -ي -ون دج ‘ إاط-ار
تظاهرة عاصسمة الثقافة العربية ،راجع للخطأا
ال- -ق- -ان- -و Êال- -ذي وق- -عت ف- -ي- -ه اإلدارة Ãن- -ح
األشسغال إا ¤اÛمعات الدراسسية اıتلطة
وعددها  ،١٤وهي “ثل شسراكة ب Úشسخصض
معنوي وهو مكتب دراسسات أاجنبي وشسخصض
طبيعي Áثل اŸتعامل ا÷زائري.

الرصساصض ،وكان اŸاء اŸتدفق بهذه األقواسض Áر من
منبع بومرزوف ومن الفسسقية (جبل غريون) إا ¤اÿزانات
والصس -ه -اري -ج اŸوج -ودة ‘ ك -دي-ة ع-ات-ي ب-اŸدي-ن-ة ،وه-ذا
اŸعلم هو من شسواهد ا◊ضسارة الرومانية.
@ ح -م -ام -ات ال -ق-يصس-رم-ا زالت آاث-اره-ا ق-ائ-م-ة إا ¤ال-ي-وم،
وتوجد ‘ اŸنحدر بوادي الرمال ،وتقع ‘ ا÷هة اŸقابلة
Ùطة القطار ،غ Òأان الفيضسانات قد أاتلفتها عام ،١٩٥٧
وقد كانت هذه ا◊مامات الرومانية تسستقطب العائÓت
واألسسر ،لÓسستحمام Ãياها الدافئة والسستمتاع باŸناظر
اÙيطة بها ،خاصسة ‘ فصسل الربيع.
@ إاقامة صسالح باي هي منتجع للراحة ،يقع على بعد ٨
كلم شسمال غرب قسسنطينة ،وقد كان من قبل منزلً ريفيًا
خ -اصس ً-ا ،ق -ام صس -ال -ح ب -اي ب -ب -ن-ائ-ه ألسس-رت-ه ‘ ال-ق-رن ،١٨
لينتصسب بناية أانيقة وسسط ا◊دائق الغناء التي كانت تزين
اŸنحدر حتى وادي الرمال ،وتتوفر اإلقامة على قبة
قدÁة هي ّﬁج تقصسده النسساء Ÿمارسسة بعضض الطقوسض
التقريبية التي تعرف باسسم «النشسرة».
@ قصس- -ر أاح- -م- -د ال- -ب- -اي وسس- -ط ه- -ذا ال -قصس -ر ،صس -دحت
اŸوسس- -ي- -ق- -ى ب- -أاع -ذب األ◊ان ،ورشست األرك -ان وال -زواي -ا
بالعطور ،وأافرشست اŸقصسورات بالزرابي .هناك تعانقت
األرواح بهمسض الرباب والعيدان.....كلهم مرّوا من هنا،
أاعيان ،أامراء ،فتيان ،جواري ،بايات.....إالخ.
وتعت ÈاŸدينة القدÁة إارثا معنويًا وجماليًا يشسكل ذاكرة
اŸدينة بكل مكوناتها الثقافية والجتماعية وا◊ضسارية.
وق -د ع -رفت قسس -ن -ط -ي -ن -ة ك -غÒه -ا م-ن اŸدن وال-ع-واصس-م
اإلسسÓمية األسسواق اŸتخصسصسة ،فكل سسوق خصض بتجارة
أاو حرفة معينة ،وما زالت أاسسواق اŸدينة –تفظ بهذه
ال- -تسس -م -ي -ات م -ث -ل :ا÷زاري -ن ،ا◊دادي -ن ،سس -وق ال -غ -زل،
وغÒه- -ا .ه -ذا إا ¤ج -انب اŸسس -اح -ات ال -ت -ي –وط ب -ه -ا
اŸنازل والتي تسسمى الرحبة ،وتختصض معينة مثل رحبة
الصسوف ورحبة ا÷مال .أاما األسسواق اÿاصسة بكل حي من
أاحياء اŸدينة ،فإانها كانت تسسمى السسويقة ،وهي السسوق
الصسغ ،Òوما يزال حيا للمدينة القدÁة إا ¤اليوم يسسمى
«السسويقة».

تهيئة  06فضضاءات
خضضراء لفائدة العائÓت

أإور
إق سسائ

ح
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الثÓثاء  ٠٧أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤ذي القعدة  ١٤٣٩هـ
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بقلم :وليد
بوعديلة

áMÉ«°ùdGh øØdG ,IôcGòqdG øe Qƒ°U
عبق تاريخ وعرإقة حضسارة ‘ إلوإجهة

تقع روسسيكادا ‘ أاقصسى الشسرق
ا÷زائ -ري ،ي -ح -تضس -ن -ه -ا ال -ب -ح -ر
األب- - -يضض اŸت- - -وسس - -ط شس - -م - -ال،
و–ده -ا ع -ن -اب -ة شس -رق -ا ،ق-اŸة،
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ي-ل-ة ج-نوبا وجيجل
غربا .وهذه رحلة ‘ مﬁÓها
ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ث-قافية والسسياحية
ن -رصس -ده -ا ‘ صس -ي -ف سس -ك -ي-ك-دة
.٢٠١٨

«‘ ظÓل النصسوصض – تأامÓت
ن-ق-دي-ة ‘ ك-ت-اب-ات ج-زائ-ري-ة كما
ي- -ك- -تب الشس- -ع- -ر» .م- -ن دواوي- -ن- -ه
«تغريبة جغفر الطيار».

فمث ‘ Óالشسرايع شسريط سساحلي
قدره  ١٤كلم من راسض لقبيبة نحو
م- - -ن- - -ارة راسسب وق - -ارون وب - -ن - -ي
عمروسض ،و‘ القل شساطئ تلزة
بطول ثÓثة كلم وفيه اıيمات
الصسيفية Ÿؤوسسسسات وجمعيات.
وه- -ن -اك شس -اط -ئ ع Úال -دول -ة
(شس -اط -ئ ال -ف -ت -ي -ات الصس-غÒات)،
وت-ع-ت Èم-ن-ط-ق-ة شس-واطئ “نارت
من اŸناطق التي Œذب السسواح
و–تاج لعمليات تنموية سسياحية
ك -ثÒة،وÁك -ن أان ت -ك -ون م-ن-ط-ق-ة
توسسع سسياحي تضساهي الكث Òمن
ال -فضس-اءات السس-ي-اح-ي-ة ال-ع-اŸي-ة،
وهناك شسواطئ اŸرسسى وقرباز
‘ شس -رق ال -ولي -ة ،وه -ي م-ن-اط-ق
ع- -ذراء  ⁄تشس- -ه- -د السس- -ت- -ث- -م -ار
السسياحي بعد.
و‘ سسككيدة الكث Òمن ا÷بال
التي “نح متعة السسياحة ا÷بلية
الشستوية ‘ مناطق السسبت وأاولد
حبابة والقل ،ومن السسدود التي
Áك-ن السس-ت-ف-ادة سس-ي-اح-ي-ا م-ن-ه-ا
‚د سس - -د زيت ال - -ع - -ن - -ب- -ة وسس- -د
زردازة.
وÁك -ن ل -زائ -ر م -دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة
ال -ت -وج -ه ب -ع -ائ -ل -ت -ه ن -ح -و م -ل-عب
الفروسسية ‘ الطريق إا ¤بلدية
ف- -ل- -ف- -ل- -ة ،ح- -يث ت- -وج- -د أام -اك -ن
للجلوسض والسسÎاحة ،مع أالعاب
Óطفال ،وجمالية مشسهد تدرب
ل أ
األط - -ف - -ال والشس - -ب- -اب ‘ رك- -وب
اÿي - - -ل ،م - - -ع وج - - -ود م- - -وق- - -ف
ل -لسس -ي-ارات ›ا Êداخ-ل اŸل-عب
وب- - -ـ  ٥٠دج خ -ارج -ه ب -ط -ري -ق-ة
فوضسوية.
وت -قÎح سس -ك -ي -ك -دة ع -ل-ى ال-زائ-ر
م-دي-ن-ة األل-ع-اب اŸائ-ي-ة ،خ-اصس-ة
ب -أاح -د ال -ف-ن-ادق اÿاصس-ة م-ق-اب-ل
ك- -ورن- -يشض شس- -اط- -ئ ال -ع -رب -ي ب -ن
مهيدي ،لكن السسكان يشستكون من
غÓ- -ء أاسس- -ع- -ار ال -دخ -ول واألك -ل،
لذلك تقصسده العائÓت اŸغÎبة
أاو ميسسورة ا◊ال.
كما قد تصسادف العائÓت التي
ت- -زور ال- -ولي -ة م -ع -ارضض Œاري -ة
اق-تصس-ادي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة ت-ن-ظ-م ‘
اŸدن ال - -كÈى ،م- -ث- -ل “ال- -وسض،
عزابة ،ا◊روشض ،القل وكذلك ‘
م -دي -ن-ة سس-ك-ي-ك-دة .وق-رب م-ل-عب
بوثلجة أاو ملعب  ٢٠أاوت هناك
م- -ع -رضض Œاري م -ع ب -داي -ة أاوت
 ٢٠١٨بالقرب من مسسبح اŸدينة
التي تتوافد عليه العائÓت من
ك- - -ل ح- - -دب وصس - -وب ألخ - -ذ م - -ا
–تاجه من سسلع بلغت درجة من
النوعية تسسيل اللعاب.

ت -ت -وّف -ر سس -ك -ي -ك-دة ع-ل-ى شس-ري-ط
سس-اح-ل-ي ط-وي-لÁ ،ت-د م-ن ب-ل-دية
اŸرسس -ى شس -رق -ا ل -ب -ل -دي -ة خ -ن-اق
م- -اي- -ون غ -رب -ا م -رورا بشس -واط -ئ
بلديات سسكيكدة“ ،الوسض والقل
و الشسرايع وقنواع.
فنجد شساطئ العربي بن مهيدي
– ج - - - - -ان دارك (ي - - - - -ا ن- - - - -اسض..
جاندارك ...هذا الشساطئ يسسمى
رسسميا بالعربي بن مهيدي ،لكن
أاهل سسكيكدة يصسّرون على تسسمية
ج -ان -دارك..ف -أاّي -ه -ا السس -ت -ع-م-ار
أاخ -رج م -ن لسس -ان -ن-ا وف-ك-رن-ا ك-م-ا
خرجت من أارضسنا؟؟) .وشسواطئ
سسطورة وقرباز واŸصسيف القلي،

ه -ذه ب -عضض اÓŸم -ح ال -ث -ق -اف-ي-ة
والسسياحية من سسكيكدة عروسض
اŸت-وسس-ط ،ق-دم-ن-اه-ا ‘ صس-فحة
«صسيفيات الشسعب» مقتنعون أاّننا
 ⁄ن - -ت - -م ّ- -ك - -ن م - -ن ت- -ق- -د Ëك- -ل
اÿصسائصض واŸميزات ،لكن من
ي -زور ه -ذه اŸن -ط-ق-ة ا÷زائ-ري-ة
سس-ي-ك-تشس-ف ال-ك-ث Òم-ن ج-م-اليات
اŸك- - -ان ،وع- - -ن - -د القÎاب م - -ن
م -ؤوسّس -سس -ات -ه-ا ال-ف-ن-ي-ة والّ-ث-ق-اف-ي-ة
سستقÎح عليه الكث Òمن اÓŸمح
األدب -ي-ة والّشس-ع-ري-ة واŸسس-رح-ي-ة،
لتضساف للمÓمح السسياحية التي
Œمع ا÷بال والبحر .وهي ميزة
أاخرى ÷مال ا÷زائر وسسحرها،
الذي ل يفنى إا ¤يوم الدين.

أاوراق الّتاريخ...

‘ إطار برنامج عمل إÛلسش إلتنفيذي لو’ية خنشسلة ‘ شسقه إÿاصش بÎقية
خدمات إŸرفق إلعام لفائدة إلسسكان وتنفيذإ لتوجهات إلوصساية ،أإشسرف وإ‹ و’ية
خنشسلة كمال نويصسر ،أإول أإمسش ،على تدشس Úفضساء عائلي جديد لفائدة عائÓت
ع -اصس -م-ة إل-و’ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى إŸركب إل-ري-اضس-ي إ÷وإري إلشس-ه-ي-د ع-ب-د إ◊م-ي-د
زروإ‹ إلكائن قبالة مقر شسركة توزيع إلكهرباء وإلغاز لو’ية خنشسلة ،بعدما ”
إع-ادة ت-ه-ي-ئ-ت-ه ‘ إط-ار شس-رإك-ة خ-اصس-ة ب Úم-دي-ري-ة إلشس-ب-اب وإل-ري-اضس-ة وم-ت-عامل
خاصش.
خنشسلة :إسسكندر ◊جازي
من طرف السسلطات اŸتعاقبة ،على الرغم
من موقعها اŸتميز وسسط النسسيج العمراÊ
الفضساء ا÷ديد يشسمل اسستغÓل كل اŸسساحة وقيمتها التاريخية لدى السسكان ،حيث Œري
الغابية اŸتواجدة داخل اŸركب ضسمن إاطار اŸشساورات داخل اÛلسض التنفيذي بشسان
عقد شسراكة ب Úمديرية الشسباب والرياضسة إايجاد الصسيغة والغÓف اŸا‹ لتهيئتها كذلك.
ل -ولي -ة خ -نشس -ل -ة وج-م-ع-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة م-ن اج-ل ف -ي-م-ا ي-خصض ال-فضس-اءي-ن ا÷دي-دي-ن ف-ي-ت-ع-ل-ق
ا÷زائر ،حيث ” تهيئة هذا الفضساء ÃحÓت األمر باŸسساحة الغابية الواقعة داخل ﬁيط
ج -اه -زة م -ن م -ادة اÿشسب وط Ó-ء األشس -ج -ار مقر ﬁافظة الغابات ÿنشسلة ،حيث Œري
Ãادة ا÷ ،Òوكذا إاعادة فتح ‡رات هذه عملية تهيئتها من طرف اŸؤوسسسسة ا÷هوية
للهندسسة
اŸسساحة الغابية
ال-زراع-ية صسفا
وتزويدها
اوراسض لفتحها
باإلنارة
‘ ال- - - -ق - - -ريب
ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة إا¤
ال -ع -اج-ل ،ه-ذا
ج -انب وت -قسس -ي -م
إا ¤ج- - - - - - - -انب
ال- - - - -فضس- - - - -اء إا¤
إاق -رار ضس -رورة
أام - -اك- -ن ›ه- -زة
تهيئة
ب-ال-ع-اب األط-فال
اŸسساحة
ومسساحات للتنزه
اÿضسراء
والتجوال
ال -واق-ع-ة ب-ح-ي
ت - -تضس - -م- -ن ع- -دة
ب- -ن ب- -ول- -ع- -ي- -د
خ-دم-ات ل-ف-ائ-دة
با÷هة
العائÓت
الشسرقية
اÿنشسلية.
وكشسف مصسدر لـ «الشسعب» ‘ هذا السسياق ،للمدينة حتى تكون فضساء جواري قريبا من
عن عزم وا‹ ولية خنشسلة ‘ إاطار برنامج ع- -ائ Ó-ت ه -ذا ا◊ي واألح -ي -اء اÛاورة Ãا
العمل اÛلسض التنفيذي للولية ،على جعل يضسمن توازن ب Úاألحياء ‘ خلق هذا النوع
من كل فضساء فارغ أاو مسساحة مهملة غ Òمن الفضساءات.
مسستغلة داخل النسسيج العمرا Êللمدن مكان
،
مهيأا يحتوي وضسيفة حيوية لفائدة السسكان
السضكان يسضتحسضنون
لسسيما تلك اŸسساحات اŸشسجرة وا◊دائق
إاعادة بعث حديقة  20أاوت
ال -ق -دÁة اŸه -م -ل -ة ع-ل-ى غ-رار إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
حديقة  ٢٠أاوت ‘ اÿامسض جويلية اŸنصسرم
وقد لقيت عملية تهيئة وإاعادة فتح حديقة ٢٠
ووضسع حيز اÿدمة للفضساء العائلي ا÷ديد.
أاوت  ١٩٥٥بقلب اŸدينة اŸدشسنة بتاريخ ٠٥
وأاشس- -ار ذات اŸصس- -در ‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ع- -ن
جويلية اŸنصسرم ،فرحة واسستحسسان كبÒين
الشسروع ‘ إاعادة العتبار ◊ديقت ÚقدÁتÚ
لدى العامة Ãدينة خنشسلة سسيما وأانها كما
وت-ه-ي-ئ-ة فضس-اءي-ن ج-دي-دي-ن ب-ع-اصس-م-ة ال-ولية
سسبق وتطرقت «الشسعب» كانت منذ أاك Ìمن
متواجدين ع Èوسسط عدة احياء ،كمسساحات
 ١٠سسن Úمكان للمنحرف ÚواÛرم.Ú
خضس -راء م -ه -ي -أاة وﬁروسس -ة ت -ق -دم خ -دم -ات
أاّكدت ا◊اجة «خÒة – ب» لـ «الشسعب» ،والتي
وت -تضس -م -ن مسس -اح -ات ت -رف-ي-ه ون-زه-ة ل-ف-ائ-دة
كانت ‘ نزهة رفقة حفيدها بهذه ا◊ديقة،
العائÓت اÿنشسلة ‘ إاطار الÈنامج التنموي
أانها حقيقة تنّفسست الصسعداء بإاعادة فتح هذه
اŸذكور.
ا◊ديقة القريبة من مسسكنها ،وجعلها فضساء
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ح-دي-قة  ٢٢فÈاي-ر اŸه-ملة
ل-ل-ع-ائÓ-ت ل-ل-ن-زه-ة والسس-ه-ر وتناول اŸثلجات
ال -واق -ع -ة ب -ط -ري -ق ب -ات -ن-ة ب-اıرج الشس-م-ا‹
للتخفيف من وطأاة ا◊ر وبتكاليف بسسيطة.
Ÿدينة خنشسلة ،والتي تÎبع على أاك Ìمن ٠٨
أاما السسيد «فا— – م» اسستبشسر خÒا بهذا
ه -ك -ت -ارات م-ن ال-غ-اب-ات ،ح-يث ” ت-خصس-يصض
الفضساء ا÷ديد ،مؤوكدا لـ «الشسعب» أانه منذ
غÓ- -ف م- -ا‹ ج- -دي- -د ل -ه -ا مسس Òم -ن ط -رف
تدشس Úهذه ا◊ديقة وهو يتداول عليها وحده
البلدية ،بغرضض تهيئتها ووضسعها حيز اÿدمة
أاو رفقة عائلته يوميا للسسهر والراحة ،وأاخذ
ل -ف -ائ -دة السس -اك -ن -ة ‘ اق -رب وقت ‡ك -ن م-ع
قسسط من الهواء النقي ،لسسيما وأان موقعها
التفك ‘ Òصسيغة ›دية لتسسيÒها باقÎاح
اسسÎات-ي-ج-ي-ا ب-ق-لب اŸدي-ن-ة ي-ج-نب ال-عائÓت
م-ب-دئ-ي-ا م-ن-ح-ه-ا ل-ل-مؤوسسسسة ا÷هوية للهندسسة
ميسسورة ا◊ال التنقل إا ¤مركبات السستجمام
الريفية اŸسسÒة حاليا ◊ديقة  ٢٠أاوت.
بحمام الصسا◊ ،Úوالتي تتطلب التنقل ليÓ
أام -ا ا◊دي -ق -ة ال -ث -ان -ي -ة ﬁل إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
بواسسطة سسيارة ومصساريف ل يقوى ا÷ميع
والتفعيل هي حديقة حي أا◊سسناوي القدÁة
على –ملها.
والتي تشسهد منذ سسن Úإاهمال منقطع النظÒ

ت-ع-ن-ي ك-ل-م-ة روسس-ي-كادا بالفنيقية
روسض Ãعنى راسض وأاكاد Ãعنى
اŸن -ارة ،وق -د شس -ه-دت اŸن-ط-ق-ة
م -رور ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي ،Úال-ن-وم-ي-دي،Ú
ال -روم -ان ،ال -ون -دال....ل -يسس -ت -ق-ر
الفتح السسÓمي فيها  .ويشسهد
ا◊ضس -ور ال-ع-ث-م-ا Êث-م الح-تÓ-ل
الفرنسسي ،حيث برزت بنضسالتها
وقّ- -دمت ال- -ك- -ث Òم- -ن الّشس- -ه- -داء
واÛاهدين وأاكﬁ Èطة ثورية
م -رسّس -خ-ة ‘ ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة
هجومات  ٢٠أاوت .١٩٥٥
ع-رفت سس-ك-ي-ك-دة نشس-اط ا◊رك-ة
ال-وط-ن-ي-ة ك-ن-ج-م شس-م-ال إاف-ري-قيا،
ح -زب الشس -عب ،ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسس- - -ل - -م ،Úح - -رك - -ة ان - -تصس - -ار
ا◊ري -ات ال -دÁق -راط -ي -ة...وق-د
عّذب وقّتل اŸسستعمر الفرنسسي
أاهل اŸنطقة ‘ أاوت ‘ ،١٩٥٥
اÓŸعب والشس - -وارع واŸق- -اه- -ي
وم-ارسض ت-ق-ت-ي Ó-ج-م-اع-يا Ãلعب
اŸدينة حام Óتسسمية ملعب ٢٠
أاوت حتى ل ننسسى.
م- - -ن اŸع- - -ارك ال- - -كÈى ال- - -ت - -ي
شس-ه-دت-ه-ا م-ن-اط-ق سس-ككيدة نذكر
م- -ع -رك -ة ع Úال -ك -رم -ة ،م -ع -رك -ة
ب -وغ Ó-م ،م -ع -رك -ة ج -ب -ل ال-ق-ل-ع-ة
ومعركة التوميات.
ومن شسهداء الولية نذكر زيغود
ي -وسس-ف ،ب-ك-وشض ÿضس-ر ،مسس-ع-ود
ب- -وج- -ري- -و ،صس- -ال- -ح ب- -والشس- -ع -ور،
حمادي كرومة .ومن شسخصسياتها
ال -ت -اري-خ-ي-ة ن-ذك-ر اŸؤورخ ﬁم-د
حربي ،من مؤولفاته التي أاغنت
اŸك - -ت - -ب - -ات «أارشس - -ي- -ف ال- -ث- -ورة
ا÷زائ -ري -ة»« ،ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر
الوهم وا◊قيقة» اŸناضسل عبد
ال -ل-ه ف-ي ،‹Ó-اÛاه-د إاب-راه-ي-م
شس-ي-ب-وط ،اÛاه-د ع-ل-ي م-نجلي
والقائد علي كا‘.

عن الفكر والبحث العلمي...

قّ- -دمت سس- -ك- -ي- -ك -دة ال -ك -ث Òم -ن
األسس -م -اء ال -ف-ك-ري-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ‘
اŸاضسي وا◊اضسر مثل العÓمة
األديب ع -ب -د ال -رح -م -ان ال -ع -ايب
(أاطلق اسسمه على مركز إاسسÓمي
ث - -ق - -ا‘)،اŸف- -ك- -ر م- -الك شس- -ب- -ل
اıتصض ‘ ال- - - - - - - -دراسس- - - - - - - -ات
السسÓمية ،الناقد األدبي الثقا‘
احمد شسريبط ،الدكتور والباحث
الج- -ت- -م- -اع- -ي إاسس -م -اع -ي -ل قÒة
(العا ⁄الزاهد) ،الدكتور سسليمان
ب -ودي-ن (ال-ب-احث ‘ ع-ل-م ال-ن-فسض
ورئيسض –رير ›لة ا÷امعة –
›ل - -ة ال - -ب - -ح - -وث وال- -دراسس- -ات
النسس -ان -ي -ة) ،ال-دك-ت-ور ج-م-ال ب-ن
زروق (ب - - - - - - -احث ‘ اإلعÓ- - - - - - -م
والتصسال).
ومن يريد أان يفهم كتابات الفكر
ﬁمد أاركون عليه بالطÓع على
ك-ت-اب ال-دك-ت-ور مصس-ط-ف-ى ك-ي-ح-ل
أاسس -ت -اذ ب -قسس -م ال-ف-لسس-ف-ة ب-ع-ن-اب-ة
حوله ،ومن يريد أان يقرأا التحليل

السس- - -ي- - -اسس - -ي وت - -أام - -ل األب - -ع - -اد
ا◊ضسارية للثورة –يله سسكيكدة
ع- -ل- -ى ق- -راءة ك- -ت- -اب- -ات ح- -م- -ي -د
لعدايسسية.
و‘ سسكيكدة كذلك أاسسماء علمية
أاخ -رى م -ث -ل ال-ب-احث ‘ ال-ت-اري-خ
ري - - -اضض ب - - -ودلع - - -ة ،ال- - -ب- - -احث
السسوسسيولوجي رياضض بن تومي،
ال -ب-احث ‘ ال-دراسس-ات ال-ق-راآن-ي-ة
وال- -بÓ- -غ- -ي- -ة ع- -ب- -ود ح- -م- -ي -ودة،
ال -ب -اح-ث-ان ‘ ال-لسس-ان-ي-ات ري-اضض
مسسيسض وعبد السسÓم جغدير.
ول ت -نسس -ى سس -ك -ي-ك-دة إاسس-ه-ام-ات
الدكتور رابح دوب (جامعة الأمÒ
ع-ب-د ال-ق-ادر) ‘ ال-ل-غ-ة وال-بÓ-غ-ة
وال- -ت- -اري- -خ ،وك- -ذلك ال -ب -احث ‘
اŸسس - -رح د  /أاحسس- -ن ث- -ل- -ي،ÊÓ- -
الباحث ‘ األدب ا÷زائري د /
السس -ع-ي-د ب-وسس-ق-ط-ة ،و ›ه-ودات
األسس -ت -اذ ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وح-ب-ي-ل-ة
(مدير اŸكتبة الرئيسسة للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة) ‘ ال-ت-عريف بالكتابة
وال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة،ال-ب-احث ‘
اŸسس- - -رح ع- - -ب- - -د اŸلك خ Ó- -ف
(ج-م-ع-ي-ة مسس-رح-ي-ة تخدم الشسهد
اŸسسرحي ا÷زائري) ود  /عبد
ال- - - -ق- - - -ادر ن - - -ط - - -ور (ﬂتصض ‘
الدراسسات الشسعبية).
ومن رجال الولية ‚د الباحث
‘ األدب العربي اŸعاصسر د /
بوجمعة بوبعيود ﬁ/مد كعوان
(ل -ه ك -ت -اب -ات م -ت -م -ي-زة ‘ األدب
والصس -وف -ي-ة) ،د  /السس-ع-ي-د م-وات
(ال-دراسس-ات ال-ن-فسض–اج-تماعية)،
ود  /م- - - -نصس- - - -ور رح- - - -م - - -ا‘ Ê
ال - - -دراسس - - -ات ال - - -ق - - -ان - - -ون - - -ي- - -ة
والشس- - -رع- - -ي- - -ة...وغÒه- - -م م- - -ن
الباحث ‘ Úجامعة سسككيدة و‘
م-ؤوسسسس-ات ث-ق-اف-ي-ة ﬂت-ل-فة ،و‘
جامعات جزائرية وأاجنبية.
وق- -د شس- -رف ال- -دك- -ت- -ور ي -وسس -ف
وغ-ل-يسس-ي سس-ك-ي-ك-دة ‘ م-ناسسبات
وط -ن -ي -ة وع-رب-ي-ة ك-ثÒة ،و–ّصس-ل
على جائزة الشسيخ زايد للكتاب
 ،٢٠٠٩وه- - - - - - - - - - - - - -و اıتصض ‘
ال -دراسس -ات ال-ن-ق-دي-ة اŸع-اصس-رة،
وله فيها كتاب «اÿطاب النقدي
عند عبد اŸلك مرتاضض» ،وكتاب

هنا روح الفن واإلبداع

أادب -اء روسس -ي -ك-ادا ي-ت-ق-ن-ون ف-ن-ون
ا◊ك-ي والسس-رد ،وم-ن-ه-م ال-روائ-ي
األزهر عطية صساحب الروايتÚ
الرميم واŸملكة ،مصسطفى نطور
ال- -ذي ل- -ه رواي -ة «ال -ث -ل -ج اآلخ -ر»
ورواية «عام ا◊بل» حّولها مسسرح
سس -ك -ي -ك -دة Ÿسس -رح -ي-ة ،ال-ق-اصس-ة
عائشسة بورشساق ،الشساب الراحل
ع- -م- -ار رم- -اشض ول- -ه رواي -ة «درب
الورد واأل.»⁄
وم -ن شس -ع-راء روسس-ي-ك-ادا ن-ذك-ر
أاحسس- -ن دواسض (شس- -اع -ر ع -م -ودي
م- -ق -ت -در–..صس -ل ع -ل -ى ال -رت -ب -ة
ال- -راب- -ع- -ة ‘ مسس- -اب- -ق- -ة شس- -اع -ر
الرسسول –صسلى الله عليه وسسلم –
لقناة «الشسروق» ،أاحسسن خراط،
خضس Òمغشسوشض ،عاشسور بوكلوة
(دي- - -وان الشس - -ف - -اع - -ات) ،آاسس - -ي - -ا
ب -ودخ -ان -ة ،زه -رة خ -ف -ي -ف ال -ت-ي
أابدعت ‘ مؤولفات تباريح الروح،
‡ل -ك -ة ب -ل-ق-يسض ‘ ،ال-ب-دء ك-انت
ح - -واء ،ع - -ل - -ي ب- -وزوال- -غ (دي- -وان
فيوضسات اÛاز) ،ربيع السسبتي
(دي -وان ع-ي-ن-اك ت-أام-رﬁ ،)Êم-د
قاري وصسفيان بوعنينبة...

عن جماليات اŸكان
السضكيكدي..

أاخÒا وليسس آاخرا

ثقافة

إلثÓثاء  07أإوت  ٢018م
إلموإفق لـ  ٢4ذي إلقعدة  1439هـ

إابراهيم صصديقي ﬁافظ مهرجان وهران للفيلم العربي:

ّŸا تضصيق إإ’مكانات على إلصصدور أإن تتسصع””

قّ- -دم إاب- -راه- -ي- -م صصّ- -دي- -ق -يﬁ ،اف -ظ
مهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي،
ح-وصص-ل-ة ل-ل-ط-ب-ع-ة ا◊ادية عشصرة التي
اختتمت قبل أاسصبوع .واعت Èصصديقي،
خÓ- -ل ن- -زول- -ه ضص- -ي- -ف- -ا ع- -ل- -ى م -ن -ت -دى
’ث - -ن ،Úأان اسص - -ت - -ق- -دام
““ا◊وار““ أامسس ا إ
’مر اله ،ÚمشصÒا إا¤
’فÓم ليسس با أ
ا أ
’نتاج
وج-وب م-ت-اب-ع-ة ك-ل مسص-ت-جدات ا إ
السص -ي -ن -م -ائ -ي ال -ع -رب -ي .وأاضص-اف ب-أان 12
’فÓ-م
عضص -وا يشص ّ-ك -ل -ون ÷ن-ة ان-ت-ق-اء ا أ
’شصهر ،دون أان ينفي نصصيب
التي تعمل أ
الذاتية ‘ عملية ا’ختيار .كما –ّدث
عن وجود ““هفوات تنظيمية““ لن تتكّرر
مسصتقب.Ó

أاسشامة إافراح
قال إبرإهيم صسديقي إن أإهم معيارين ‘
إخ- -ت- -ي- -ار إألفÓ- -م ه- -م- -ا ““إ÷ودة““ و«إ÷ّدة““.
وأإشس- -ار ﬁاف- -ظ إŸه- -رج- -ان إ ¤إŸشس- -ارك- -ة
إل- -وإسس- -ع- -ة ‘ إ◊دث ،إل -ذي إسس -تضس -اف 470
مشس - -ارك - -ا ب Úضس- -ي- -وف ون- -ق- -اد وإعÓ- -م- -يÚ
ومÎبصس ،Úم -ن ب -ي-ن-ه-م  107ع-رب-يا وأإجنبيا،
وم- - -ن ب Úه- - -ؤولء  17صس-ح-ف-ي-ا أإج-ن-ب-يا ،و50
صسحفيا وتقنيا من إلصسحافة إلوطنية ،إضسافة
إ ¤إلصسحافة إÙلية.

ضصيوفنا  ⁄يتقاضصوإ فلسصا وإحدإ
ومن إألفÓم إلتي ذكرها صسديقي بالسسم
إل- -ف -ي -ل -م إلسس -وري ““رج -ل وث Ó-ث -ة أإي -ام““ ÷ود
سس -ع -ي -د ،إل -ذي ع -رضص ب -وه -رإن ب -ع-دم-ا م-ن-ع
عرضسه بباريسص .كما أإشسار إ ¤إ◊رصص على
أإن ت- -ك- -ون إألف Ó-م خ -ارج إŸن -افسس -ة أإع -م -ال
جزإئرية ،منها إ÷ديد وإلقد ،Ëوأإشسرف على
ذلك إل- -ف- -ن- -ان حسس- -ان ب -ن زرإريÃ ،سس -اع -دة
إŸركز إلوطني للسسينما وإلسسمعي إلبصسري.
أإم- -ا ÷ان إل- -ت- -ح- -ك -ي -م ﬂت -ل -ف -ة إ÷نسس -ي -ات
وإلختصساصص ،من إخرإج وسسيناريو وموسسيقى
تصسويرية و“ثيل.
وقد شسارك  147شساب جزإئري من عديد
إل -ولي -ات ‘ إل -ورشس -ات ،و«أإع -ل -م -ن -اه-م م-ن-ذ
إل -ب -دإي -ة ب -إام -ك -ان -ي-ات-ن-ا وت-وف Òح-ي ج-ام-ع-ي
ووجبات ،ومن ب Úهؤولء إلشسباب من تطّوع
للمسساعدة ‘ بعضص جوإنب إŸهرجان““ ،يقول
صس- -دي -ق -ي .وم -ن إل -ورشس -ات إل -ت -ي تضس -م -ن -ه -ا
إŸه -رج -ان ن -دوة سس -ي -ن -اري -و إل-ف-ي-ل-م إل-روإئ-ي
ب- -الشس- -رإك- -ة م -ع سس -ف -ارة إل -ولي -ات إŸت -ح -دة
إألم-ري-ك-ي-ة ب-ا÷زإئ-ر ،إل-ت-ي ت-ك-ف-لت ب-ت-كاليف
إلورشسة خب Òمهم جدإ ‘ إلسسيناريو““ :ركزنا

إŸؤول - -ف وإ◊ق - -وق إÛاورة إل - -ذي وصس- -ف- -ه
ب -السس -ن -د إل-ك-ب Òو«إلصس-رح إل-ذي م-ازإل وق-ف-ا
لدعم إلثقافة ‘ إ÷زإئر““ .مع ذلك ،أإعرب
صسديقي عن أإمله ‘ أإن ُيلتفت إ ¤إŸهرجان
Ãيزإنية أإك Èحتى يقدم أإك.Ì

هفوإت ’ ..سصوء تنظيم

على ورشسات إلسسيناريو ألن إلوإقع يثبت بأان
ل -دي -ن -ا مشس -ك  Ó-ك-بÒإ ‘ إلسس-ي-ن-اري-و““ ،حسسب
صسديقي إلذي –دث أإيضسا عن ورشسة صسناعة
إلفيلم إلقصس ،Òإلتي أإ‚ز فيها إلشسباب فيلما
من  7دقائق ،وقد ““حرصسنا على عدم بثه
ك -ام  Ó-ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ح-ظ-وظ مشس-ارك-ت-ه ‘
مسسابقات““.
وأإك- -د ﬁاف- -ظ م- -ه- -رج -ان وه -رإن أإن ك -ل
إŸكون Úوإلضسيوف  ⁄يتقاضص أإحدهم فلسسا
وإح- -دإ ،ع- -كسص م -ا ي -ح -دث ‘ م -ه -رج -ان -ات
أإخرى ،وحتى مرورهم ‘ إلوسسائل إإلعÓمية
كان من دون مقابل.

إÿوإصّص ’ يرإفقون إلثقافة
‘ سس -ي -اق آإخ-ر ،ق-لّ-ل صسّ-دي-ق-ي م-ن أإه-م-ي-ة
إلح - -ت - -ج - -اج - -ات Ÿن - -ع إ◊ف Ó- -ت ،ورأإى أإن
““إÿط ‘ Òإألمر هو إألصسوإت إلتي تقول إن
م-ي-زإن-ي-ة إل-ث-ق-اف-ة ي-جب أإن ت-ذهب ل-قطاعات
أإخرى ..هذه إألمور مدروسسة بدقة ومتعلقة
بقانون إŸالية ول دخل لقطاع بقطاع آإخر
وميزإنية إلثقافة ترإعي إلظرف إلعام إلذي
“ر ب -ه إل -ب Ó-د““ ،م -ؤوك -دإ أإن -ه ح-ت-ى ‘ إل-دول
إلكÈى فإان إلدولة هي إلتي ترعى وتدعم
إلثقافة.
وعاتب صسّديقي إلقسسط إلغالب من إلقطاع
إÿاصص إل -ذي ل ي -رإف -ق إل -ث -ق -اف -ة ‘ شس -يء:
““يجب أإن نقنع إلقطاع إÿاصص Ãا Áكن أإن
ي-ج-ن-ي-ه م-ن ث-م-ار ح-م-ي-دة ب-ت-دع-ي-م إل-ث-قافة““،
وأإضساف““ :يجب أإن نركز على ضسرورة إنخرإط
إÿوإصص ‘ إلفعل إلثقا‘ ،وÁكن أإن نلزم
إل -ق -ط-اع إÿاصص ب-دع-م إل-ث-ق-اف-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال
إلقوإن.““Ú
وعن ميزإنية إŸهرجان ،أإشسار صسديقي إ¤
وجوب إلتكيف مع إلوضسع ،ومÓءمة إلÈنامج
مع إŸيزإنية إلتي هي ‘ حدود  4مÓيÒ
سس -ن -ت -ي -م ،مشس -ي -دإ ب-ال-دي-وإن إل-وط-ن-ي ◊ق-وق

ورفضص صسديقي إ◊ديث عن وجود سسوء
تنظيم ،وف ّضسل إلكÓم عن ““هفوإت““ تنظيمية
ب -دأإت ـ حسس -ب -ه ـ م -ع ت -أاج -ي -ل ف -ي -ل -م ““ك -ارم-ا““
إلفتتاحي إ ¤إليوم إŸوإ‹ ،أإنا من قررت
ذلك بعد أإن طالت إلسسهرة وإشستكى إلبعضص من
إلتعب ،كما أإن عدم إللتزإم بتوقيت عرضص
بعد إألفÓم وإŸتاعب ‘ إل›Èة وهي هفوة
أإيضس- -ا““ :ل ت -وج -د ه -ف -وإت أإخ -رى و ⁄ي -رك -ز
إل- -ب- -عضص ع- -ل- -ى إألف Ó-م وإل -ورشس -ات““ ،ي -ق -ول
صسديقي.
وعن إنتقاد تنشسيط إلفتتاح إلذي ““قيل إنه
 ⁄يكن سسينمائيا““ ،قال صسديقي إن ““هدف
إŸهرجان هو إلÎويج للموإهب إلسسينمائية
إ÷زإئ -ري -ة ،وإل -ث-ن-ائ-ي حسس-ان كشس-اشص وسس-ارة
لعÓمة حاول إعتماد أإسسلوب ‘ إلتنشسيط ⁄
يعجب إ÷ميع ،فيما غابت إلنتقادإت عن
حفل إلختتام ““نقلنا للحفل Úعلى إŸباشسر
جعل إلÎكيز علينا ونحن نفرح بذلك““.
ورّد صسديقي على من يقول إنه شساعر ول
مكان له على رأإسص مهرجان سسينمائي ،مذّكرإ
ب -أان -ه إب -ن إل -ق -ط-اع إلسس-م-ع-ي إل-بصس-ري ،وذّك-ر
ب- -اŸن -اصسب إل -ت -ي ت -ق -ل -ده -ا ‘ إل -ت -ل -ف -زي -ون
إ÷زإئري ،مضسيفا أإنه يفتخر بكونه شساعرإ
خاصسة وأإن إلشسعر ““أإنتج إلصسورة قبل إلسسينما
بكث ،““Òوتأاسّسف لتحّول إلشسعر ““إ ¤شستيمة““.
ك-م-ا –دث ع-ن إألسس-م-اء إل-ف-ن-ي-ة إل-غ-ائ-ب-ة،
قائ Óإن إألمر إقتصسر على إلفنان عابد فهد
إلذي تعذر حضسوره ‘ آإخر سساعة““ :نتحمل
مسس -ؤوول -ي -ة إل -تسس -رع ع -ن إإلع Ó-ن ع -ن ب -عضص
إألسسماء ،ومن إلصسعب أإن نتكتم عن مثل هذه
إŸع -ل -وم -ات ..ه -ن-الك غ-ي-اب ل-ل-ن-ج-وم ول-يسص
تغيبا““ .فيما إعÎف بأان عدد إألفÓم إلكبÒ
مقارنة بعدد أإيام إŸهرجان يخلق متاعب ‘
إل›Èة““ :يوجد ضسغط كب Òعلينا من أإجل
إŸشساركة ‘ إŸهرجان ،فكل إلدول إلعربية
ترسسل أإفÓما““.
من جهته– ،دث منسسق إŸهرجان إلفنان
حسسان بن زرإري عن إسستبعاد فيلم ““إلسسعدإء““
لصسوفيا جاما ،قائ Óإنه فيلم جميل ولكنه
ليسص جزإئريا ول عربيا بل فرنسسي إإلنتاج،
وهو ما ل يتوإفق وقوإن ÚإŸهرجان .فيما
أإكد مدير إلتصسال باŸهرجان فيصسل شسيباÊ
أإن ÷ن- - -ة إŸشس- - -ارك - -ة ل “ارسص أإي رق - -اب - -ة
أإخÓقية على إألفÓم.

وزارة الّثقافة حريصصة على إاعادة ا’عتبار لها

نحو تصصنيف قصصور مدينة إإمدوكال بباتنة كÎإث ثقا‘ وطني
ي- -رت- -قب أان ي- -ت- -دّع- -م ق -ط -اع الÎاث
الثقا‘ الوطني اŸصصنف من قبل وزارة
الثقافة بإاضصافة قصصور مدينة إامدوكال
ج- -ن- -وب و’ي- -ة ب- -ات- -ن- -ة إا ¤ال- -ق- -ائ- -م- -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة اÿاصص- -ة ب -الÎاث ال -ث -ق -ا‘
ال -وط -ن-ي ،ح-يث م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-درسس
ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ممتلكات الثقافية
ال- -ع- -رضس ال -ت -ق -ن -ي ل -قصص -ور إام -دوك -ال،
والذي سصيقدم ‘ ملف خاصس من طرف
مصصالح مديرية الثقافة لو’ية باتنة.

نزل ضصيفا على مسصرح قسصنطينة

إل ّسصينمائي أإنور حاج إسصماعيل يتحّدث عن Œربته ‘ إأمريكا

اسص - - - -تضص- - - -اف مسص- - - -رح
قسصنطينة ﬁمد الطاهر
’ول،
ال - -ف- -رق- -ا ،Êأامسس ا أ
اŸم- -ث- -ل واıرج واŸن -ت -ج
ا÷زائ- - - -ري أان - - -ور ح - - -اج
إاسص -م -اع -ي -ل ،وه -ذا ع-قب
مشص- -ارك- -ت -ه ‘ ف -ع -ال -ي -ات
ال- -ط- -ب -ع -ة Ÿ 11هرجان
وه -ران ال -دو‹ ل -ل -ف -ي-ل-م
العربي.

قسشنطينة :أاحمد
دبيلي
–ّدث أإنور حاج إسسماعيل
‘ هذإ إللقاء إلثقا‘ إŸميز،
أإم - -ام ن - -خ - -ب- -ة م- -ن إŸث- -ق- -فÚ
وإŸسس -رح-ي ÚوإŸه-ت-م Úب-ع-ا⁄
إلسس-ي-ن-م-ا ،ع-ن ب-دإي-ات-ه ‘ ع-ا⁄
إل -ف -ن إلسس -ي -ن-م-ائ-ي ‘ إل-ولي-ات
إŸتحدة إألمريكية ،وهذإ بعد
ﬁطة قصسÒة ‘ فرنسسا درسص
فيها إلعلوم إلسسياسسيةُثم إإلعÓم
إآل‹ ،لكن توجهه إلفني ـ كما
أإضساف ـ قاده إ ¤درإسسة إلفن
إلسس-ي-ن-م-ائ-ي ،ح-يث ت-خصسصص ‘
بدإية إألمر ‘ كتابة إلسسيناريو،
كما شسارك ‘ إلعديد من إألدوإر
إلثانوية ‘ أإفÓم ““هوليوود““ إلتي
ت- -ع- -ت Èب- -ح -ق أإشس -ه -ر ع -اصس -م -ة
للصسناعة إلسسينمائية ‘ إلعا.⁄
وذك-ر أإن-ور ح-اج إسس-م-اع-ي-ل
ب -أان ول -وج-ه ع-ا ⁄إلسس-ي-ن-م-ا ك-ان
صسعبا للغاية ‘ بدإية مشسوإره،
لكن درإسسته لهذإ إلفن وإحتكاكه
ب -ب -عضص إل -وج -وه إلسس -ي -ن -م -ائ -ي -ة
وزم Ó-ء إل -درإسس -ة إل -ذي -ن ع -م-ل
م -ع -ه-م ف-ي-م-ا ب-ع-د ك-مسس-اع-د ‘
بعضص إلعمال إلفنية ،مّكنه من
تثبيت خطوإته إألو ¤بعد كتابة
سس -ي-ن-اري-و ج-دي-د ““ﬁور إلشس-ر““،
إل-ذي ج-اء ك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-مية بعد
أإحدإث  11سسبتم ÈإلشسهÒة ،ثم
تلت بعده أإعمال أإخرى ومنها
ع -ل -ى وج -ه إÿصس -وصص ف -ي -ل -م -ه

مناسسبة للخÈإء للوقوف عن كثب على إلÎإث
إŸادي إلكب Òإلذي –ويه هذه إلقصسور ،إلتي
” ج -رده -ا وم -ع -اي-ن-ة ت-اري-خ-ه-ا وإل-ب-حث ع-ن
ﬂت-ل-ف إ◊ل-ول إل-ت-ق-ن-ي-ة ◊م-اي-تها وإ◊فاظ
ع -ل-ي-ه-ا ك-ون-ه-ا ت-رإث إنسس-ا Êع-اŸي مشسÎك،
حيث كانت مكانا ÷مع ﬂتلف إ◊ضسارإت.
ومعلوم أإن وزإرة إلثقافة كانت قد أإوفدت
÷نة توجيهية رفيعة قبل ثÓث سسنوإت بغية
وضسع تشسخيصص دقيق ومعاينة إلقصسور إألثرية
باŸدينة ،بهدف إطÓق مشسروع كب◊ Òماية
م-وإق-ع-ه-ا إألث-ري-ة إل-ثÓ-ث-ة إل-ت-ي ت-ع-ود للحقبة

إلرومانية ،وإلتي هي عبارة عن جبل مشسيب
وإلنعيمية وموقع ثالث يقع على بعد حوإ‹
 800م Îشسمال مقر إلبلدية إ◊ا‹.
وتشس -ت -ه -ر م -دي -ن -ة إم -دوك -ال إل -ت -اري -خ -ي -ة
Ãجموعة كبÒة من إŸعال إلتاريخية وإألثرية
إلعتيقة إلتي يرجع بناؤوها ◊قب زمنية غابرة
‘ إل-ت-اري-خ ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ن-دسس-ة م-ع-مارية وأإثرية
خاصسة بها ،سستجعل منها ‘ حال ” تثمينها
م -ع -ل -م-ا سس-ي-اح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از يسس-اه-م ‘ ت-ن-م-ي-ة
إŸنطقة وتطويرها ،خاصسة وأإن أإغلب سسكانها
مازإلوإ يقطنون بيوتها إلقدÁة.

إل-قصس““Òح-ق-ول إŸع-ركة““ ،إلذي
ي - -روي قصس - -ة ل - -ق- -اء ب Úلج- -ئ
ع - -رإق - -ي ي - -أات- -ي إ ¤إل- -ولي- -ات
إŸت-ح-دة إألم-ري-ك-ي-ة وي-لتقي ‘
سسيارة أإجرة مع جندي أإمريكي
شسارك ‘ حرب إلعرإق ،وبعد
حوإر دإر بينهما كشسف كل منهما
شسخصسية إآلخر ينتصسب بينهما
جدإر من إلصسمت بسسبب هذه
إ◊رب إ÷ائرة؟
ويضسيف أإنور إسسماعيل““ :لقد
أإردت م- -ن خÓ- -ل ه- -ذإ إل- -ع -م -ل
إظهار كل من إلشسخصسيت Úعلى
إلشس -اشس -ة ،وت -رك إنسس -ان -ي -ت -ه-م-ا
تتحدث بكل عفوية وبعيدإ عن
أإح -دإث ه -ذه إ◊رب إل-ن-فسس-ي-ة،
وإلتي كانت تتسس Îعلى إلكثÒ
م -ن إألشس -ي -اء““ ،م-ؤوك-دإ ع-ل-ى ك-ل
إألعمال إلتي قام بها حتى إآلن
ت -دور ‘ ه -ذإ إل -ف -لك ،ك-ت-ح-قÒ
إألج -ن -ب -ي وإل -دي -ن وإل -ث -ق -اف-ات
وإÿوف من إآلخر ،وهذإ على
إلرغم من أإن إلدين إإلسسÓمي
هو دين تسسامح وﬁبة وإحÎإم
إآلخر.
وعن عرضص هذإ إلفيلم ‘
إ÷زإئ- - -ر ي- - -ق - -ول إŸت - -ح - -دث،
سس -ي -ك -ون ل -ل -ج -م-ه-ور إ÷زإئ-ري
ف -رصس -ة مشس -اه -دت -ه إب -ت-دإء م-ن
شس -ه -ر ديسس -م Èإل -ق -ادم ‘ ع-دة
ولي- - -ات ،ك - -م - -ا سس - -يشس - -ارك ‘
م -ه -رج -ان -ات ل -لسس -ي -ن -م-ا ،م-ن-ه-ا
م- -ه- -رج- -ان ع- -ن- -اب- -ة ل- -ل- -ف- -ي- -ل -م
إŸت -وسس-ط-ي وم-ه-رج-ان آإخ-ر ‘
إŸغ- - -رب ،ك- - -م- - -ا كشس- - -ف أإن - -ور

إسس - -م - -اع - -ي - -ل ع - -ن مشس - -روعÚ
جديدين يخوضص غمارهما ‘
إألفÓ-م إل-ط-وي-ل-ة م-ن-ه-ا مشس-روع
ف -ي -ل -م ي -ت -م تصس -وي-ره ‘ م-دي-ن-ة
قسسنطينة ‘ إŸسستقبل إلقريب،
حيث سسبق وأإن “ت إŸوإفقة
على سسيناريو إلفيلم منذ سسنتÚ
تقريبا.
و‘ إ◊وإر إلذي أإثاره على
هامشص هذإ إللقاء ،وخاصسة ما
ت- -ع- -ل- -ق م- -ن- -ه ب- -ج- -انب إإلن -ت -اج
إلسس- -ي -ن -م -ائ -ي و“وي -ل إألف Ó-م،
–دث أإن - -ور إسس - -م- -اع- -ي- -ل ع- -ن
إل -ت-ج-رب-ة إألم-ري-ك-ي-ة م-ن خÓ-ل
إألسس -ت-دي-وه-ات إل-ع-مÓ-ق-ة إل-ت-ي
ت - -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى إن- -ت- -اج إألفÓ- -م
إŸم -ي -زة ،وإل -ت -ي ت -خصسصص ل -ه-ا
م Ó-ي Úإل -دولرإت ب -اع -ت-ب-اره-ا
صس- -ن- -اع- -ة رإئ- -ج- -ة ت- -ع -ود ع -ل -ى
منتجيها باألرباح إلطائلة ،كما
–دث ع - - -ن إألفÓ- - -م إألخ- - -رى
وإل- -ت- -ي –ت- -اج ف- -ي- -م- -ا يسس- -م -ى
ب-ال-ت-م-وي-ل إل-ذإت-ي ،وإلذي يتأاتى
عن طريق إ◊مÓت إلشسهارية
إلتي تشسارك فيه ›موعة من
إألشس -خ -اصص وإ÷م -ع -ي -ات إل -ت-ي
ت-ق-ت-ن-ع مسس-ب-ق-ا بسس-ي-ن-اريو إلفيلم
إŸقÎح ت -ب -دأإ ب -ع -ده -ا إ◊م -ل -ة
بجمع إألموإل إıصسصسة لهذإ
إلعمل ،وهي ‘ إ◊قيقة ـ كما
أإشس -ار ـ ع-م-ل-ي-ة –ف-ي-زي-ة إل‚از
عمل سسينمائي قد يلقى روإجا
ك- -بÒإ ب- -ع- -د خ -روج -ه إ ¤ع -ا⁄
إلشساشسة إلكبÒة

‘ ال ّسصهرة الّثالثة من مهرجان جميلة

أإنغام وطبوع متنوعة أإسصعدت إلشّصباب وإلعائÓت
ت- - -ت - -واصص - -ل Ãدي - -ن - -ة
’ث-ري-ة ،شص-رق
ج -م -ي -ل-ة ا أ
ع-اصص-م-ة و’ي-ة سص-طيف،
ل -ي -ا‹ سص -ه -رات م-ه-رج-ان
جميلة العربي ‘ ،طبعته
ا÷زائ- - -ري - -ة اÿالصص - -ة،
وه -ي ال -ط -ب -ع -ة الـ ‘ 14
ت - -اري - -خ ه- -ذا اŸه- -رج- -ان
ال -ف -ن -ي ال -ك -ب ،Òوه-ذا ‘
أاج- - - -واء ح- - - -م- - - -اسص- - - -ي - - -ة
وت- -ن- -ظ -ي -م -ي -ة م -ن -اسص -ب -ة
مّ- - - -ك- - - -نت ال- - - -ع- - - -ائÓ- - - -ت
ا÷زائ-ري-ة والشص-ب-اب م-ن
ع-دة و’ي-ات م-ن ال-ت-م-تع
’ن - -غ - -ام ا÷زائ - -ري - -ة
ب - -ا أ
الشصابة متنوعة الطبوع.

سشطيف :نور الدين
بوطغان

باتنةŸ :وششي حمزة
سس-ي-ك-ون تصس-ن-ي-ف قصس-ور إم-دوك-ال إلعتيقة
ومعناها باألمازيغية إألصسدقاء أإو إألحباب،
‘ ح Úكانت تعني لدى إلرومان إŸاء إلعذب،
ضسمن إلÎإث إلثقا‘ إلوطني با÷زإئر فرصسة
إلع - -ادة إلع- -ت- -ب- -ار ل- -ه- -ذه إŸع- -ا ⁄إألث- -ري- -ة
إلتاريخية إلتي يزيد توإجدها ألك Ìمن 19
ق -رن -ا م -ن إل -زم -ن وح -م -اي -ت -ه -ا م -ن ﬂت -ل-ف
إلظروف إلتي تهدد بقائهاÃ ،نطقة إمدوكال
إلتي تبعد جنوبا بحوإ‹  130كلم عن عاصسمة
إلولية باتنة.
وسستجتمع إللجنة إلوطنية لتصسنيف إآلثار
قبل نهاية إلسسنة إ÷ارية ،حيث سستنظر ‘
إŸل -ف إÿاصص ب -تصس -ن -ي -ف قصس -ور إم -دوك -ال
معا ⁄تاريخية وطنية ،بعد عديد إلزيارإت
إŸيدإنية لهذه إلقصسور إلعتيقة وإلتي قام بها
ع- -ل -م -اء أإث -ار وخÈإء ﬂتصس -ون ‘ تصس -ن -ي -ف
إŸعا ⁄إألثرية با÷زإئر.
وقد كانت فرصسة زيارة قصسور إمدوكال
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وك -انت إلسس -ه-رة إل-ث-ال-ث-ة ج-د
م-ثÒة وح-م-اسس-ي-ةŒ ،اوب م-عها
إلشسباب وإ÷مهور بقوة ،وعرفت
مشساركة خمسسة فنان ÚمعروفÚ
وﬁبوب Úلدى إ÷مهور أإلهبوإ
إŸدرج - - - -ات وسس- - - -ط حضس- - - -ور
جماهÒي معت.È
ب -دإي -ة إ◊ف -ل ك -انت ت-رإث-ي-ة
ﬁضسة باعتÓء إŸطرب كمال
إل - -ق- -اŸي إŸنصس- -ة ،ل- -ي- -ت- -ح- -ف
جمهوره إلعريضص Ãجموعة من
إغانيه إÙبوبة ،وإلتي تغوصص
‘ إلÎإث إلغنائي إلشساوي إلذي
ل -ه ج -م -ه -وره إل -ع -ريضص ،وإل -ذي
إلتمسص منه إطالة إ◊فل ،وهذإ
ق-ب-ل إن ي-ت-ق-دم م-ط-رب إألغ-نية
إلسس- -ط- -اي- -ف- -ي- -ة إلشس- -اب ع -رإسص
Ãج-م-وع-ة م-ت-م-ي-زة م-ن أإغانيه،
فكان ‚ما لهذه إلسسهرة بدون
م -ن-ازع ،ل-ي-فسس-ح إÛال ل-ل-ف-ن-ان
إلثالث ‘ هذه إلسسهرة إŸميزة،

وه -و إلشس -اب وح -ي -د إل-ذي أإب-دع
ب- - -دوره وسس- - -ط تصس- - -ف- - -ي - -ق - -ات
ورقصسات ﬁبيه ،ليعتلي إلركح
إل-ف-ن-ي إ÷م-ي-ل-ي إلسس-اهر إلفنان
إلشساب موك صسايب ،أإم Òإلبوب
إ÷زإئ - - - - - - -ري ،ح- - - - - - -يث أإ–ف
إ÷مهور بباقة من إألغا Êمن
نوع إلبوب ،وهذإ ‘ مشساركته
إلو ‘ ¤مهرجان جميلة ،وكان
ختام إلسسهرة فرقة فريكÓن ‘
مشساركتها إألو ‘ ¤إŸهرجان،
ب- -ت- -ق- -دÁه -ا ل -ب -اق -ة م -ن أإغ -اÊ
إل- -ب- -وم- -ه -ا إألول وأإغ -ا Êأإخ -رى
للحن.Ú
وقد عّبر إ÷مهور إ◊اضسر
ع- -ن سس- -ع -ادت -ه إل -ك -بÒة ألج -وإء
إ◊ف -ل -ة إŸت-ن-وع-ة ،وإل-ت-ي ب-انت
فع Óعن قدرإت هائلة للشسباب
إ÷زإئري ‘ إدإء فني متميز ل
يختلف عن غÒه من إŸشساهÒ
‘ إلفن إلعربي إŸعاصسر.
ع- -ل- -ى ه- -امشص ه- -ذإ إ◊ف- -ل
إŸت-م-ي-ز ،ك-انت ل-ل-ف-ن-ان Úب-عضص
إل -تصس -ري -ح-ات ل-لصس-ح-اف-ة م-ن-ه-ا
إلندوة إلصسحفية إلتي عقدها كل
من عضسو فرقة فريكÓن وموك
صسايب بفندق إلبشس Òبسسطيف.
كشس- -ف إل- -ف- -ن- -ان شس -مسس -و
فريكÓن أإنه يشسارك ألول مرة
‘ هذإ إŸهرجان إلكب ،Òو“نى
أإن ي- - -ك - -ون ع - -ن - -د حسس - -ن ظ - -ن

إ÷مهور إلذي سسيمتعه بباقة من
إألغ- -ا ÊإŸت- -ن- -وع -ة ،ح -يث ك -ل
أإغنية ل تشسبه إألخرى ،وما يهمه
ه- -و إ◊ري- -ة إŸوسس- -ي- -ق- -ي- -ة وأإن
ت -ع -جب إ÷م -ه -ور وإن-ه سس-ي-ق-دم
أإغ- -ا Êم- -ن إل- -ب- -وم- -ات ق- -دÁة،
مشسÒإ إ ¤إعتزإمه إلغناء ثنائيا
مع مطرب ما‹ ‘ ديو ،معربا
أإن ك- -ل ف- -ن- -ان Áك- -ن إن ي- -ك- -ون
ع-اŸي-ا إذإ ت-وف-رت ف-ي-ه إل-ه-م-ة،
ومسس- -اه- -م- -ة إإلع Ó-م إل -ف -ع -ال -ة
لتجعله فنانا كبÒإ ،إضسافة إ¤
مسس -اه-م-ة إŸؤوسسسس-ات إŸه-ت-م-ة
ب -ع -ا ⁄إل -ف -ن ،وه -ك -ذإ Áك-ن أإن
نصسّدر فننا إ ¤إÿارج.
أإم- -ا إŸط- -رب إلشس -اب م -وك
صسايب ،فأاّكد بدوره أإنه يشسارك
للمرة إألو ‘ ¤مهرجان جميلة،
وأإن -ه ‘ ب-دإي-ة مسسÒت-ه إل-ف-ن-ي-ة،
وأإن- -ه ي- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع إ÷م- -ه -ور
ب-وسس-ائ-ط إل-ت-وإصس-ل إلج-تماعي
Ÿعرفة إŒاهاته ،وعن Œربته
إألخÒة ‘ إل -ت -م -ث -ي -ل ،أإك -د إن -ه
سسيكررها إذإ أإتيحت له إلفرصسة،
وقال ‘ تصسريح آإخر ،أإن إسسمه
إ◊قيقي هو ﬂتار صسايب ،وقد
تشسّ- -رف ب- -اŸشس -ارك -ة ب -ن -وع م -ن
إلغناء يختلف عن إلشسعبي وعن
إل- - - -رأإي وسسّ- - - -م- - - -اه ““إل - - -ب - - -وب““
إ÷زإئري.
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ديون أŸوسسم أŸاضسي  ⁄تسسّدد بعد

حقوق البث التّلفزيوّ– Êد كب Òأامام مدور

من أŸرتقب أن يجتمع رئيسس ألرأبطة أÎÙفة عبد ألكر Ëمدور مع مسسؤوو‹ ألتلفزيون ألعمومي وألقناة
لو ¤وألثانية «موبيليسس» ،وهذأ بغرضس إأيجاد حل لقضسية
أÿاصسة ،أŸالك◊ Úقوق بث مباريات ألرأبطت Úأ أ
ألديون ألعالقة من أŸوسسم أŸاضسي.
كان الرئيسش السسابق للرابطة المحترفة
محفوظ قرباج ،قد اشستكى من تماطل
مسسؤوولي التلفزيون وإادارة القناة الخاصسة
في دفع ما عليهم من ديون تجاه الرابطة،
ك-م-ا هّ-دد ب-ال-ل-ج-وء إال-ى ال-ع-دال-ة ل-لضس-غط
ع -ل -ى م -الك ال -ق -ن -اة ال -خ -اصس -ة ل -تسس -دي-د
الديون ،ولكنه أابعد من منصسبه دون إاكمال
عهدته الثانية ،ليتسسلم بعده عبد الكريم
مدور المشسعل ،بحيث يعمل هذا اأ’خير
على حل القضسية في أاقرب وقت ،مثلما
أاوضس -ح ب -ي -ان ال -ف -اف ال-م-ت-ع-ل-ق ب-اج-ت-م-اع
المكتب الفدرالي اأ’خير.
وع -رضش م -دور ع-ل-ى خ-ي-ر ال-دي-ن زطشس-ي
العديد من الملفات ،منها ديون حقوق
ال -بث ،م -ؤوك -دا أان -ه سس -ي -ل -ت -ق -ي ب -م -م -ث -ل-ي
التلفزيون العمومي والقناة الخاصسة قريبا
إ’يجاد حل نهائي للقضسية.
هذا ،ووافق المكتب الفدرالي على اقتراح
مدور ،برفع عدد اإ’جازات لدى كل الفرق
المحترفة إالى  27إاجازة ،بما في ذلك
أاندية الرابطة الثانية ،كما ذّكرت الفاف
في بيانها أان اأ’ندية التي تحمل صسفة
النادي الهاوي ’ ،يمكنها دخول المنافسسة
ت-أاج-ي-ل م-وع-دة ان-طÓ-ق ب-ط-ول-ة ال-رابطة قبل محمد غوتي رئيسش اللجنة المركزية
في الموسسم الكروي الجديد ،وعليه ،فإانها
الثانية المحترفة.
ل-ل-ت-ح-ك-ي-م ف-ي اج-ت-م-اع ا’ث-ن-ي-ن الماضسي،
مجبرة على اإ’سسراع في تسسوية وضسعيتها.
وفي ما يخصش سسلك التحكيم فقد وافق علما أان حكم السساحة يتلقى  40أالف دينار
وف- -ي ن -فسش السس -ي -اق ،أاب -ق -ي ع -ل -ى ن -فسش
ال- -م- -ك- -تب ال- -ف- -درال- -ي ع- -ل- -ى ط -لب رف -ع ج- -زائ- -ري وال -مسس -اع -د  35أال -ف دي -ن -ار
عقوبات الموسسم الماضسي بما فيها اللعب
تعويضسات حكام الرابطتين اأ’ولى والثانية جزائري.
دون جمهور ،ورفضش مكتب زطشسي طلب
ابتداء من الموسسم المقبل ،المقدم من

للعاب ألقوى
لفريقية أ
ألبطولة أ إ

اŸنتخب الوطني للتّتابع (400 x4م) ينهي اŸنافسضة ‘ اŸركز اÿامسش

العدد

17715

طالب إأدأرة ألشسباب بتسسريح بعضس ألّÓعبÚ

18

شضريف الوزا Êغ Òراضش عن ا’سضتقدامات
^ أŸيزأنية ل تسسمح بضسم لعب Úكبار

بعد ما كان أÓÿف ‘
ب-يت شس-ب-اب ب-ل-وزدأد ق-ائما
ب ÚألÓ- - -ع- - -ب Úورئ- - -يسس
أل- -ن -ادي ﬁم -د ب -وح -فصس
بسس-بب أŸسس-ت-ح-ق-ات أŸالية
أل-ع-ال-ق-ة ،أنتقلت ألعدوى
إأ ¤أعضساء ألطاقم ألفني
وع - -ل- -ى وج- -ه أÿصس- -وصس
أŸدرب شس- -ري- -ف أل- -وزأ،Ê
ألذي قدم مطالب عجزت
لدأرة عن تلبيتها ،وهو
أ إ
م -ا ق -د ي -دف-ع-ه ل-ل-م-غ-ادرة
ق- - -ب- - -ل أن- - -ط Ó- -ق أŸوسس - -م
أ÷ديد.

وحسسب مصسدر عليم فإان
شسريف الوزاني طلب من
ال- - - -رئ- - - -يسش ب - - -وح - - -فصش
ا’سس -ت -غ-ن-اء ع-ن ع-دد م-ن
الÓ-ع-ب-ي-ن ال-مسس-ت-ق-دم-ي-ن
ف -ي ج -وي -ل -ي -ة ال -م -اضس-ي.
وق -ب -ي -ل ان -ت -ه -اء ال-ت-ربصش
ال-ت-حضس-ي-ري في تلمسسان،
م- -ن- -ح شس- -ري- -ف ال- -وزان- -ي
Óدارة ’ئ - - - - - -ح - - - - - -ة
ل ------إ
ال-مسس-رح-ي-ن ،وال-ت-ي تضس-م
أاسس-م-اء اسس-ت-ق-دم-ه-ا مدير
اإ’دارة أاح- -م- -د ج- -ع- -ف- -ر،
وم-ن-ح-ه-ا صس-ك-وك ضس-م-ان
وراتب شس-ه-ر مسس-ب-ق ع-ل-ى
غ-رار ب-ن رق-ي-ة وشس-ل-ب-اب.
وبسس - - -بب ال Ó- - -ع- - -ب- - -ي- - -ن
ال -م-ذك-وري-ن سس-ل-ف-ا ،نشسب

ال -خ Ó-ف ب -ي -ن ال -مسس-ؤوول
اأ’ول على العارضسة الفنية
للشسباب وبوحفصش ،حيث
ط- -لب شس- -ري- -ف ال- -وزان- -ي
تسس -ري -ح -ه -م -ا ف -ي اق -رب
وقت واسس -ت -ق -دام ’ع-ب-ي-ن
ج - -دد ق - -ب - -ل غ- -ل- -ق ب- -اب
ا’ن- -ت- -ق -ا’ت الصس -ي -ف -ي -ة،
حيث وافق الرئيسش على
ال -م -ط -لب ال -ث -ان-ي ول-ك-ن-ه
رفضش ا’سس -ت-غ-ن-اء ع-ن ب-ن
رق- - - -ي- - - -ة وشس- - - -ل- - - -ب- - - -اب.
يشس- - - - -ار اإل- - - - -ى أان اإ’دارة
ال-ح-ال-ي-ة اسس-ت-ه-ل-كت ل-ح-د
اآ’ن ث Ó-ث -ة م -درب -ي-ن ف-ي

ظرف شسهر ويتعلق اأ’مر
ب- - -ك - -ل م - -ن آايت ج - -ودي،
بوغرارة ،روابح ،وإان بقي
الحال على ما هو عليه
ف - -إان م - -غ - -ادرة شس - -ري - -ف
ال -وزان -ي ق -د ت -ك -ون ق -ب-ل
ب - - -داي - - -ة ال - - -ب- - -ط- - -ول- - -ة.
ويسستاأنف الفريق تدريباته
ال-ي-وم ت-حسس-ب-ا ل-ل-م-واج-ه-ة
اأ’ولى أامام جمعية عين
ام -ل -ي -ل-ة ال-م-ق-ررة السس-بت
المقبل في ملعب  20أاوت،
وال- -ت- -ي سس- -ي- -غ- -يب ع -ن -ه -ا
ال-م-داف-ع-ان ك-ن-يشش وكداد
بداعي العقوبة.

يطمح لتحقيق نتائج أفضسل

دزيري يضضع آاخر اللّمسضات على –ضضÒات النصضرية
وضس - -ع م - -درب نصس - -ر حسس Úدأي ،ب Ó- -ل
دزي - -ري ،آأخ - -ر أل - -ل - -مسس - -ات ع - -ل - -ى ق - -ائ- -م- -ة
أل -ف -ري -ق ل -ل -م -وسس -م أل-ك-روي أ÷دي-د ،أل-ذي
سسينطلق ‘ ألعاشسر أوت أ÷اري.

أنهى أŸنتخب أ÷زأئري للتتابع
(400x 4م) رج -ال ،ألسس -ب-اق ‘ أŸرك-ز
لف-ري-ق-ية
أÿامسس ‘ أط-ار أل-ب-ط-ول-ة أ إ
للعاب ألقوى أ÷ارية حاليا Ãدينة
أ
أسسابا (نيجÒيا).

وع -ادت ال-م-ي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
الكيني الذي سسجل توقيتا قدره  3د  00ثا
 92ج متقدما على جنوب إافريقيا (3د 03
ث  51ج) ونيجيريا (3د  4ثا  98ج).
أاما المنتخب الجزائري فاكتفى بتوقيت
قدره ( 3د  5ثا  27ج) ،فيما عاد المركز
الرابع لمنتخب سسوازيلند ( 3د  4ثا 98
ج) ،والمركز السسادسش للسسنيغال ( 3د 11
ثا  04ج).
وتشس ّ -ك -ل ال -رب-اع-ي ال-ج-زائ-ري م-ن م-ول-ة
سس-ل-ي-م-ان ،م-ي-ل-ود ل-ع-رج ،م-ح-م-د ب-ل-بشسير
وسسفيان بوهدة.
وفي منافسسات صسباح أامسش ،احتل العداء
الجزائري محمد عامر المركز السسادسش
لسس - -ب - -اق  20ك -ل -م مشس -ي ،ح -يث ق -ط -ع
المسسافة في ظرف 1سسا  28د  37ثا بعيدا
ع -ن ال-ك-ي-ن-ي سس-ام-وي-ل غ-ات-ي-م-ب-ا ال-م-ت-وج
باللقب اإ’فريقي (1سسا 25د 13ثا).
وحصسلت الجزائر منذ انطÓق الموعد
ال -ق -اري ع -ل -ى ث Ó-ث م -ي -دال -ي -ات م -ن-ه-ا
ذه- -ب- -ي- -ت- -ان ب- -فضس- -ل ال- -ع -رب -ي ب -ورع -دة

(عشساري) وعبد المليك لهولو (400م /
ح -واج-ز) ،أام-ا ال-م-ي-دال-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ف-ه-ي
برونزية اللون نالها محمد ياسسر الطاهر
تريكي في مسسابقة الوثب الثÓثي.
وتشس- -ارك ال- -ج -زائ -ر ف -ي م -وع -د أاسس -اب -ا
ب-م-جموع  14ري-اضس-ي-ا وري-اضس-ية .وتعتبر

ه -ذه ال -ب -ط -ول -ة م-ؤوه-ل-ة ل-ك-أاسش ال-ق-ارات
المقررة يومي  8و 9سسبتمبر بأاوسسترافا
(ج -م -ه -وري -ة ال -تشس-يك) ،وال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع
م- -م -ث -ل -ي أارب -ع ق -ارات وه -ي إاف -ري -ق -ي -ا،
أامريكا،أاوروبا وآاسسيا-أاوقيانوسسيا.

أاج -رى نصس -ر حسس -ي -ن داي ال -ع -دي -د م-ن
ال-م-واج-ه-ات ال-ودي-ة خÓ-ل ف-ت-رة اإ’عداد
الصس - -ي - -ف - -ي ،غ - -ي- -ر أان اأ’داء ل- -م ي- -ق- -ن- -ع
المشسجعين ،أامام اتحاد سسيدي بلعباسش
وأاه- -ل- -ي ب- -رج ب -وع -ري -ري -ج ،وه -و م -ا زرع
ال- -خ- -وف ف- -ي ن- -ف -وسس -ه -م ق -ب -ل ان -ط Ó-ق
الموسسم.
وسسيسستهل الفريق الدوري بمواجهة حامل
اللقب ،شسباب قسسنطينة ،بملعب الشسهيد
محمد حمÓوي.
وسس -ي -ك -ون ’ع -ب -و حسس-ي-ن داي م-ط-ال-ب-ي-ن
بالظهور بوجه مشسرف ،إ’بطال الشسكوك
حول مردودهم المتواضسع خÓل اللقاءات
الودية.
وواصسلت إادارة النادي سسياسسة ا’عتماد
على الÓعبين الشسباب ،حيث لم تسستقدم
ع -ن -اصس -ر م -ع-روف-ة ف-ي ف-ت-رة ا’ن-ت-ق-ا’ت
الصس - - - - -ي- - - - -ف- - - - -ي- - - - -ة ال- - - - -ح- - - - -ال- - - - -ي- - - - -ة.
وتظل مشسكلة الهجوم تؤورق دزيري ،حيث
ط-لب م-ن ال-نصس-ري-ة ال-ت-ع-اق-د م-ع م-ه-اج-م
ل -ت -نشس -ي -ط ال -ق-اط-رة اأ’م-ام-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل

مقابل  60مليون يورو

ري ـ ـال مدري ـ ـد يواف ـ ـق عل ـ ـى رحي ـ ـل
مودريت ـ ـشش إا ¤إان ÎميÓنـ ـ ـو
أف -ادت ت -ق -اري -ر إأعÓ-م-ي-ة إأي-ط-ال-ي-ة ب-أان ف-ل-ورن-ت-ي-ن-و
لسس-ب-ا ،Êأب-دى
بÒي -ز ،رئ -يسس ن -ادي ري -ال م -دري -د أ إ
موأفقة مبدئية على رحيل ألدو‹ ألكروأتي «لوكا
مودريتشس» وسسط ميدأن ألنادي أŸلكي.

ووف -ق -ا ل -م -ج -ل -ة «ف-وت-ب-ال اي-ط-ال-ي-ا» ف-اإن ب-ي-ري-ز ب-ات
مسستعدا للدخول في مفاوضسات لبيع مودريتشش ،في
حال توصسل الÓعب لعرضش ’ يقل عن  60مليون اأورو.
وي -ع -ت -ب -ر ن -ادي اإن -ت -ر م-يÓ-ن ا’إي-ط-ال-ي اأب-رز ا’أن-دي-ة
السساعية لضسم النجم الكرواتي ،الذي اختير اأفضسل
’عب في مونديال روسسيا .2018
من جهتها اأّكدت مجلة «’غازيتا ديلي سسبورت» اأن

اإنتر مسستعد لدفع  40مليون اأورو ،لÓسستفادة من
خدمات مودريتشش ،مشسيرة اإلى اأن ا’أخير يريد
ال -رح -ي-ل ،ل-خ-وضش ت-حّ-د ج-دي-د ،ب-ع-دم-ا ف-از م-ع
ال-ري-ال ب-ج-م-ي-ع ا’أل-ق-اب ال-م-م-ك-ن-ة ،اأبرزها لقب
دوري اأب- -ط- -ال اأوروب- -ا  4م -رات ،وك-اأسش ال-ع-ال-م
ل Ó-أن-دي-ة  3م- -رات ،ول -قب ال -دوري ا’إسس -ب -ان -ي
مرتين.وفي حال انضسمام مودريتشش اإلى اإنتر،
فسسيجاور في الدوري ا’إيطالي ،زميله السسابق
في الريال ،البرتغالي كريسستيانو رونالدو ،الذي
انتقل موؤخرا بشسكل مفاجئ اإلى نادي يوفنتوسش
حامل لقب «الكالتشسيو».

ال -ن -ادي ي-تصس-ل ب-الÓ-عب السس-اب-ق لشس-ب-اب
قسسنطينة ،محمد مختار سسيسسي ،بقصسد
اسستقدامه ،قبل غلق باب
ا’نتقا’ت الصسيفية.
ويعتبر حسسين داي من اأ’ندية الجزائرية،
التي تنعم با’سستقرار اإ’داري ،حيث ’
يتأاخر رئيسسه ،ولد زميرلي ،في تسسديد
رواتب ’عبيه ،ما ضسمن للفريق النتائج
اإ’يجابية ،في الموسسم الماضسي.

الثÓثاء  07أاوت  201٨م
الموافق لـ  24ذي القعدة  1437هـ
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غزال يكتشسف الÒÁÈليغ ألّول مّرة من بّوابة ليسسÎ

ت - -ع - -اق - -د رسص - -م- -ي- -ا أ÷ن- -اح
لÁن أ÷زأئري رشصيد غزأل
أ أ
م - -ع ف - -ري - -ق ل - -يسص Îسص - -ي - -ت - -ي
ل‚ل- -ي- -زي ،ب -ع -ق -د م -دت -ه 4
أ إ
م-وأسص-م ك-ام-ل-ة بصصفقة –ويل
ب-ل-غت  15م-ل-ي-ون ي-ورو ،قادما
إأل- - -ي- - -ه م- - -ن ن- - -ادي م - -ون - -اك - -و
أل- -ف- -رنسص -ي أل -ذي قضص -ى ف -ي -ه
موسصما وحيدأ لعب خلله 25
م - -وأج- -ه- -ة “ك- -ن ف- -ي- -ه- -ا م- -ن
تسص - -ج - -ي - -ل ه - -دف ،Úوب - -ه - -ذأ
أل- - -ت- - -ح- - -وي - -ل ع ّ- -وضصت إأدأرة
أل - -ث - -ع - -الب رح - -ي - -ل ‚م - -ه - -ا
«ري - -اضص ﬁرز» ب - -ج - -زأئ - -ري
آأخ -ر ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل «غ-زأل»
ث -الث لعب ي -ت -ق -مصص أل-وأن
«أل -ف -وكسص -ي -ز» م -ن -ذ ت -أاسص-يسص
ألنادي.

ﬁمد فوزي بقاصص

ب -ع-د م-ف-اوضس-ات عسس-ي-رة دامت ط-وال اأ’سس-اب-ي-ع
ال -ق -ل -ي -ل -ة ال -م -اضس -ي -ة ب -ي -ن ن-ادي ل-يسس-ت-ر سس-ي-ت-ي
ا’نجليزي ونادي موناكو الفرنسسي ،لÓتفاق على
قيمة تحويل الدولي الجزائري «رشسيد غزال»
وت- -ف- -اصس- -ي -ل ع -ق -ده ،ت ّ-م سس -ه -رة أامسس اإ’مضس -اء
الرسسمي على عقد انتقال ’عب الخضسر رسسميا
إالى الثعالب بعقد يمتد إالى  4سسنوات كاملة ،وتّم
ت-ق-دي-م-ه ل-وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م ا’ن-ج-ل-ي-زي-ة ،ل-يصس-بح
ب- -ذلك ث -الث ’عب دول -ي ج -زائ -ري ي -ل -عب ه -ذا
الموسسم في البريمرليغ بعد كل من «سسليماني»
و»م -ح -رز» دون اح -تسس -اب ث -ن -ائ -ي ن -وت -ي -ن -غ -ه -ام
فوريسست (قديورة وسسوداني) الّلذان ينشسطان في
«الشس-ام-ب-ي-انشس-يب» ال-درج-ة ال-ث-ان-ي-ة اإ’ن-ج-ليزية،
ت -ن -ق -ل أاسس -ع-د ك-ث-ي-را عشس-اق ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي
ال -ج -زائ -ري ال -ذي -ن ان -ت -ظ -روا م-ط-و’ مشس-اه-دة
«غزال» يداعب الكرة في البطولة اإ’نجليزية،
خصسوصسا أانه يملك إامكانيات فنية كبيرة يمكنه
تطويرها أاكثر في البريمرليغ.
«غزال» الذي مّر بظروف صسعبة للغاية ،بعدما
قضسى موسسما للنسسيان بأالوان نادي اإ’مارة

فا— بن فرج ألله ،لعب أŸنتخب ألوطني للمصصارعة لـ «ألشصعب»:

«جاهز لتشسريف بلدي ‘ أاوŸبياد الشسباب باألرجنت»Ú
أع- -ت Èأل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري ‘ ري -اضص -ة
أŸصصارعة فا— بن فرج ألله ‘ حوأر خاصص
لف -ري -ق -ي -ة
لل -ع -اب أ أ
÷ري- -دة «ألشص -عب» أ أ
للشصباب Ãثابة أ◊دث أŸهم بالنسصبة لهم
من أجل تقييم أŸسصتوى ألعام لهم باŸقارنة
م- -ع أŸسص- -ت- -وى أل- -ق- -اري ،أ ّك- -د أ ّن- -ه -ا ﬁط -ة
‡تازة للتحضص Òلقادم أŸوأعيد ألدولية،
لرجنتÚ
لوŸبية با أ
للعاب أ أ
و‘ مقدمتها أ أ
شصهر أكتوبر ألقادم وبعدها موعد طوكيو
 2020وأل -ع -اب أل -ب -ح -ر أŸت-وسص-ط ب-وه-رأن
.2021

حاورته :نبيلة بوقرين

الفرنسسية ،جعله يبتعد عن حسسابات كل اأ’طقم
ال-ف-ن-ية ال -ت -ي م ّ-رت ع -ل -ى رأاسس ال -ع -ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
للمنتخب الوطني في الفترة اأ’خيرة بسسبب غيابه
عن المنافسسة الرسسمية ،سسيكون هذه المرة أامام
فرصسة كبيرة من أاجل تعويضس رحيل النجم اأ’ول
لنادي ليسستر سسيتي «رياضس محرز» ،خصسوصسا أان
المدرب الفرنسسي «كلود بويل» يعّول كثيرا على ابن
مدينة ليون الفرنسسية من أاجل خÓفة «محرز»،
ك -ون -ه ي-م-لك ن-فسس م-واصس-ف-ات-ه وط-ري-ق-ة ل-ع-ب-ه ،م-ا
ي -ر ّشس -ح -ه ل -ي -ك -ون صس -ف -ق -ة ال -م-وسس-م ف-ي ال-ب-ط-ول-ة
اإ’نجليزية الممتازة ،وهو ما سسيفتح له باب العودة
إالى المنتخب الوطني في اأ’شسهر المقبلة.
صساحب الـ  26ربيعا الذي ارتبط اسسمه في السسنوات
ال-ق-ل-ي-ل-ة اأ’خ-ي-رة ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رق ا’ن-ج-ل-يزية
الناشسطة في البريمرليغ التي كانت تريد الظفر
ب -خ -دم -ات -ه ،سس -ي -ك -تشس -ف أاخ -ي -را أاج-واء ال-مÓ-عب
ا’نجليزية أ’ول مرة في مسسيرته الكروية ،وهو ما
سسيسسمح له من دون أادنى شسك من الرفع من مسستواه
والسسير على خطى «محرز» الذي جاء صسغيرا من
نادي «لوهافر» الفرنسسي ،قبل أان يصسبح أاحد أافضسل
الÓعبين في البيرمرليغ وقاد فريقه لتحقيق أاول
لقب في هذه المنافسسة ،وتمّكن حتى من نيل لقب

أافضس - -ل ’عب ف-ي ال-ب-ط-ول-ة ا’ن-ج-ليزية الممتازة
لكرة القدم ليصسبح بذلك أاول ’عب جزائري
وعربي يفوز بذلك اللقب في ذلك الوقت.
هذا وأاّكد «رشسيد غزال» في تصسريحات لموقع
ن-ادي ل-يسس-ت-ر سس-ي-ت-ي ب-أان-ه سس-ع-ي-د ب-ت-قمصس أالوان
النادي ،واكتشساف البريمرليغ من بوابة الثعالب،
وقال «متحمسس جدا لحمل أالوان ليسستر وسسعيد
ل-وج-ودي ه-ن-ا ،ل-يسس-ت-ر ن-اد ج-ي-د وط-م-وح ل-ل-غ-اية
وي -م -لك ع -دة ’ع-ب-ي-ن م-م-ي-زي-ن ،وآام-ل أان ن-ق-دم
موسسما مميزا».
من جانبه مدرب ليسستر الفرنسسي «كلود بويل»
تحّدث عن صسفقة «غزال» وقال« ،يسسعدني أان
أارحّ -ب ب -غ -زال ف -ي ل -يسس -ت -ر ،إان -ه إاضس -اف-ة رائ-ع-ة
للمجموعة التي نمتلكها وسسوف يسساعدنا كثيرا
ع -ل -ى ال -م -ن -افسس -ة ع -ل -ى ك -ل ال -م -ن-افسس-ات ال-ت-ي
سسنخوضسها» ،وتابع حديثه« :غزال أاعرف قدراته
ج-ي-دا م-ن-ذ ك-نت م-درب-ا ل-ن-ادي ل-ي-ون ال-ف-رنسس-ي،
وأاتشسوق لرؤوية ما سسيقدمه في البريمرليغ من
عروضس كروية».
Óشسارة ،خاضس «رشسيد غزال» رفقة المنتخب
ل إ
الوطني  13مواجهة كأاسساسسي ،وشسارك في كأاسس
أامم إافريقيا  2017اأ’خيرة.

غوأرديول أثنى عليه كثÒأ

ﬁرز« :هد‘ –قيق اŸزيد من
للقاب مع مانشسسس Îسسيتي»
ا أ

أشصاد ألنجم أ÷زأئري رياضص ﬁرز ،أŸنضصم حديثًا إأ ¤مانشصسصÎ
سص-ي-ت-ي ،ب-ال-ف-وز أل-ذي ح-ق-ق-ه أل-ف-ري-ق ع-لى تشصيلسصي ‘ )0-2( ،ك - -أاسص
ألدرع أÒÿية.
لول مع مانشصسصÎ
جل ﬁرز خلل أŸبارأة ظهوره ألرسصمي أ أ
وسص ّ
سصيتي ،إأثر أنضصمامه للفريق ‘ فÎة ألنتقالت ألصصيفية أ◊الية،
قادمًا من ليسص Îسصيتي.
وت -ق-ام ب-ط-ول-ة أل-درع أÒÿي-ة سص-ن-وًي-ا ‘ أف-ت-ت-اح أŸوسص-م أل-ك-روي
بإا‚لÎأ ،حيث Œرى ب Úبطلي ألدوري وألكأاسص ‘ أŸوسصم أŸاضصي،
لوروبية.
وهي تشصبه بطولة كأاسص ألسصوبر ‘ ألبلدأن أ أ
وصسرح محرز عقب المباراة« :كانت المباراة جيدة ،رغم الجو الحار ،لكننا
نجحنا في التسسجيل مبكًرا ،ولعبنا بشسكل جيد في الشسوط اأ’ول ،أاعتقد أانه
نصسر جيد ومسستحق».
وظهر محرز ’عب ليسستر سسيتي اإ’نجليزي السسابق بشسكل جيد للغاية خÓل
اللقاء ،وشسكل تهديًدا دائًما على مرمى تشسيلسسي ،غير أان سسوء الحظ حرمه من
تسسجيل هدفه الرسسمي اأ’ول مع سسيتي
أاشساد اإ’سسباني بيب غوارديو’ ،مدرب مانشسسستر سسيتي ،بفريقه المتsوج بلقب
كأاسس الدرع الخيرية ،بالفوز على تشسيلسسي (.)0-2
وقال التقني ا’سسباني« :كان اأ’مر صسعًبا بالنسسبة لÓعبين ،لقد شسارك ’بورتي
بعد تعرضسه إ’صسابة لمدة شسهر ،هذا أ’نه ’ وقت لدينا إ’راحة الÓعبين في
الوقت الراهن».

^ ألشص-عب :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م ألّ-طبعة ألثالثة
لفريقية للشصباب بالجزأئر؟
للعاب أ أ
ل أ
Óلعاب
^^ فاتح بن فرج الله :الطبعة الثالثة ل أ
اأ’فريقية للشسباب التي جرت بالجزائر كانت
ف-ي ال-مسس-ت-وى م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ن-ظيمية بفضسل
سسهر كل القائمين عليها ،إاضسافة إالى النتائج
اإ’يجابية التي حّققها الرياضسيون الجزائريون
ف-ي م-خ-ت-ل-ف اإ’خ-تصس-اصس-ات وه-ذا دل-ي-ل على
وج -ود ع -م-ل ق-اع-دي ع-ن-د ال-ف-ئ-ات الصس-غ-رى،
وسسنواصسل في نفسس الطريق من أاجل حصسد
نتائج أاخرى في المواعيد القادمة.
^ ه -ل ك -ن -ت-م ت-ت-وّق-ع-ون ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه
ألّنتائج قبل بدأية ألمنافسصة؟
^^ لقد عملنا كثيرا رفقة المدربين قبل بداية
المنافسسة وفي نفسس الوقت المسسؤوولون في
اإ’ت-ح-ادي-ة ق-دم-وا ل-ن-ا اإ’م-ك-ان-ي-ات وال-ظروف
ال-مÓ-ئ-م-ة م-ن أاج-ل ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ال-ت-دري-بات
ف -ق-ط وال-ح-م-د ل-ل-ه ت-م-ك-ن-ا م-ن حصس-د ال-ث-م-ار
والخروج بهذا الكم من الميداليات ،خاصسة أان
الحدث كان في الجزائر وهذا ما حّفزنا أاكثر
من أاجل بذل مجهود أاكبر حتى نرفع الراية
ال -وط -ن -ي -ة أام-ام ال-ج-م-ه-ور ،ال-ذي ك-ان ح-اضس-ر
وشسجعنا من البداية إالى النهاية ،وفي اأ’خير
Óل-ع-اب
ب -ل -غ -ن -ا ال -ه -دف م -ن خ Ó-ل ال -ت -أاه-ل ل -أ
اأ’ولمبية للشسباب.
^ نفهم من كلمك أّنك جاهز لتشصريف
لول - -م- -ب- -ي
أل - -ج - -زأئ - -ر ف - -ي أل - -م - -وع - -د أ أ
لرجنتين أليسص كذلك؟
با أ
^^ بالطبع أانا جاهز رفقة زمÓئي وسسنقّدم
كل ما لدينا من تحقيق نتائج إايجابية بحول
الله في اأ’لعاب اأ’ولمبية للشسباب باأ’رجنتين
شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر ال-ق-ادم ،وب-ه-ذه ال-م-ن-اسسبة أاشسكر
ك -ث -ي -را وزي -ر الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة ع-ل-ى دع-م-ه

الدائم ،حيث كان واقف إالى جانبنا منذ بداية
اأ’لعاب اأ’فريقية وحتى نهايتها ،وهذا ما رفع
من معنوياتنا أاكثر ونعد الجميع أاّننا لن نبخل
ع -ل -ي -ه-م ب-أاي م-ج-ه-ود ،وسس-ن-ع-ود إال-ى ال-ج-زائ-ر
بأافضسل نتيجة أ’ننا اكتسسبنا خبرة وتجربة في
مثل هذه المواعيد.
^ ما هو برنامج ألّتحضصيرأت ألقادمة؟
^^ بعد عيد اأ’ضسحى سسندخل في تربصسات
خاصسة باأ’لعاب اأ’ولمبية للشسباب في الخارج
وبالجزائر حتى نضسمن جاهزيتنا من خÓل
مواصسلة العمل الذي شسرعنا فيه قبل اأ’لعاب
اأ’فريقية التي جرت مؤوخرا بالجزائر ،حيث
كانت محطة تحضسيرية بامتياز وهذه النقطة
جد إايجابية أ’ننا جاهزين بدنيا ومعنويا ،وبقي
فقط تصسحيح بعضس اأ’خطاء التي كانت في
ال -م -وع-د ال-ق-اري ح-ت-ى ’ ن-ك-رره-ا مسس-ت-ق-ب،Ó-
إاضس-اف-ة إال-ى ال-ع-زي-م-ة ال-ع-ال-ي-ة واإ’رادة ال-ق-وي-ة
لتشسريف اأ’لوان الوطنية خاصسة أان طموحي ’
ي -خ -ت -ل -ف ع -ن زم Ó-ئ-ي وي-ت-م-ث-ل ف-ي م-واصس-ل-ة
المثابرة حتى نكون جاهزين للمواعيد القادمة
وفي مقدتها أالعاب البحر المتوسسط بوهران
.2021

أنصصار نوتينغهام فورسصت يرأهنون عليه

وأاث - -ن - -ى غ- -واردي- -و’
ع - -ل - -ى أاداء الشس - -اب
ف -ودن ،وق-ال« :ف-ي-ل
ف -ودن ج-اه-ز ل-ل-عب
ب-ال-دوري ال-م-م-ت-از.
ل- -ق- -د ك- -ان ج -اه ً -زا
ال -م-وسس-م ال-م-اضس-ي،
ل - -ك- -ن- -ه اآ’ن ي- -م- -لك
خبرة عام».
وي- -ه- -دف م -انشسسس -ت -ر
سس -ي -ت-ي ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
لقب الدوري اإ’نجليزي
ال- -م -م -ت -از ،ف -ي ال -م -وسس -م
ال -م -ق -ب-ل ،ل-ي-ك-ون أاول ف-ري-ق
ي- -ح- -اف- -ظ ع- -ل- -ى ل- -ق- -ب -ه م -ن -ذ
مانشسسستر يونايتد في عام .2009
لكن غوارديو’ قال« :لن نفّكر كثيًرا في
الدفاع عن اللقب».
واختتم« :سسنلعب مباراة تلو اأ’خرى ،ونرى أاين سسنكون في أافريل المقبل سسوف
نلعب بنفسس المسستوى ،ثم نرى إالى أاين سسنصسل في نهاية الموسسم».

لصصابة
بسصبب تعّرضصه إ

براهيمي قد يغيب عن افتتاح الدوري الÈتغا‹

ق - -د ي - -غ- -يب أل- -لعب أل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري
ي -اسص Úب -رأه-ي-م-ي مسص-اء ألسص-بت أŸق-ب-ل ،ع-ن
لو¤
م-ب-ارأة ف-ري-ق-ه ب-ورت-و ِب-رسص-م أ÷ول-ة أ أ
م-ن ع-م-ر ب-ط-ول-ة ألÈت-غ-ال ل-لموسصم ألكروّي
أ÷ديد.
وي-خضس-ع ي-اسس-ي-ن ب-راه-ي-م-ي ِل-ف-حصس طّبّي ،اليوم،
ي -ت -ب ّ-ي -ـن م -ن خ Ó-ل -ه م -دى إام -ك -ان -ي-ة خ-وضس ن-ج-م
«ال -خضس -ر» م-واج-ه-ة شس-اف-يسس ،م-ن ع-دم-ه-ا .ت-ق-ول
تقارير صسحفية برتغالية.
ويلعب فريق بورتو هذا اللقاء داخل القواعد ،مع
الُمنافسس شسافيسسِ ،علما أان نادي اأ’زرق واأ’بيضس
حصس -د ل-قب ب-ط-ول-ة ال-م-وسس-م الُ-م-ن-قضس-ي ،وت-م-وق-ع
شسافيسس سسادسسا في جدول الترتيب.
وُيعاني متوسسط الميدان ياسسين براهيمي إالتواًء
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ك-اح-ل اأ’يسس-ر ،ت-عّ-رضس ل-ه مسس-اء
السس -بت ال -م -اضس -ي .خ Ó-ل م -ب -اراة ف -ري -ق -ه ب -ورت -و
والُمنافسس أافيسس ،ضسمن إاطار الكأاسس البرتغالية
Óندية ،حيث غادر الدولي الجزائري
الممتازة ل أ
أارضس- -ي- -ة ال- -م -ي -دان ف -ي ال -دق -ي -ق -ة الـ  ،39مُ -ت-أاّث-را
ِباإ’صسابة.
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سسودا Êضسمن قائمة أافضسل  5أافارقة ‘ «الشسامبيونشسيب»
اختير المهاجم الجزائري هÓل العربي سسوداني
ضسمن قائمة أاحسسن ’ 5عبين أافارقة في الدوري
الدرجة اأ’ولى ا’نجليزي يعّول عليهم كثيرا في
بداية الموسسم الجديد ،وهذا رغم أانه لم يلعب أاي
دق -ي -ق -ة ل -ح -د السس-اع-ة ،ل-ك-ن سس-م-ع-ت-ه ف-ي ال-دوري
الكرواتي وتجربته الكبيرة مع المنتخب الوطني
سسبقته إالى الدوري ا’نجليزي ،ما جعله يصسنف
ضسمن قائمة الÓعبين القادرين على صسنع الحدث
م- -ع ف- -ري- -ق- -ه ن- -وت- -ن -غ -ه -ام ف -وريسست ف -ي ال -دوري
ا’نجليزي.
صسنفت شسبكة «أاو سس بي أان» الرياضسية الÓعب
الجزائري سسوداني ضسمن قائمة ضسيقة من خمسسة
’عبين أافارقة ،يتوقع منهم التأالق بشسكل ’فت في
م -ن -افسس -ة دوري ال -درج -ة اأ’ول -ى ا’ن -ج -ل-ي-زي ،أاي
القسسم الثاني ،وأاعدت الشسبكة المذكورة تقريرا
قالت فيه إان سسوداني يملك مؤوهÓت فنية وبدنية
كبيرة تخّول له التأالق مع فريقه الجديد نوتنغهام
ف -وريسست ،مشس -ي -دة ب -ت -ج -رب -ت -ه ال -ك -ب-ي-رة وأارق-ام-ه
المذهلة مع نادي دينامو زغرب الكرواتي ،وواصسفة
إاي -اه ب -ال -ه ّ-داف ال -ك -ب -ي -ر ال -ذي سس -ي -ق-دم اإ’ضس-اف-ة
المرجوة لنوتنغهام فوريسست ،وعدّد التقرير النقاط
اإ’ي -ج -اب -ي -ة ف -ي ط-ري-ق-ة ل-عب م-ه-اج-م «ال-خضس-ر»،
خاصسة قّوته البدنية الهائلة وسسرعته وقّوته في
ال -ت ّ-وغ -ل ،وه -و م -ا ي -ع -د م -ي -زة ج -ي -دة ف -ي ال -ك -رة

ا’نجليزية.
وجاء سسوداني في هذا التصسنيف مع أاربعة ’عبين
أافارقة آاخرين يفوقونه خبرة في انجلترا ،على
غرار المهاجم اإ’يفواري لسسوانزي سسيتي ،ويلفريد
بوني ،والذي سسبق له اللعب أ’ندية كبيرة ،على
غرار مانشسسستر سسيتي ،فضس Óعن ’عب منتخب
نيجيريا إايتوبو ،وسسط ميدان سستوك سسيتي ،والذي
تأالق بشسكل ’فت في كأاسس العالم اأ’خيرة ،كما
ضسّمت القائمة أايضسا الÓعب الغاني أالبيرت أادوما
المحترف بأاسستون في ،Óو’عب منتخب الكونغو
ال-دي-م-وق-راط-ي-ة ،أاسس-وم-ب-ال-ون-غ-ا ،ال-م-حترف بنادي
ميدلسسبرة.

لتدعيم وسصط أŸيدأن

برشسلونة ينجح ‘ التّعاقد مع بوغبا
كشص-فت ت-ق-اري-ر صص-ح-ف-ي-ة إأي-طالية،
أمسص ألث- -ن ،Úع -ن ت -وصص -ل ب -رشص -ل -ون -ة
لسص-ب-ا ،Êلت-ف-اق م-ب-دئ-ي م-ع ألفرنسصي
أ إ
ب -ول ب -وغ-ب-ا ،لعب م-انشصسص Îي-ون-اي-ت-د
ل‚ليزي ،من أجل ألنتقال لصصفوف
أ إ
ألبارصصا ‘ ألصصيف أ÷اري.

ولم يتمالك براهيمي نفسسه وكاد يتشساجر مع ’عب
فريق أافيسس الذي اعتدى عليه ،ما ُيظهر أان الدولي

الجزائري كان جّد ُمنزعج من الحركة العنيفة التي
تعّرضس لها.

وحسسب موقع «كالتشسيو ميركاتو» اإ’يطالي ،فإان
ب-رشس-ل-ون-ة ات-ف-ق م-ع ب-وغ-ب-ا ع-ل-ى ال-ب-نود الشسخصسية
انتظارا لحسسم الصسفقة.
وشسّدد الموقع على أاّن مينو رايو’ ،وكيل بوغبا،
يعمل مع برشسلونة على حسسم صسفقة الفرنسسي من
م -انشسسس -ت -ر ي-ون-اي-ت-د م-ق-اب-ل  110مÓ-ي-ي-ن ي-ورو.
ويرغب بوغبا في الرحيل عن مانشسسستر يونايتد،
في الصسيف الجاري ،لتفاقم أازمته مع البرتغالي

جوزيه مورينيو ،مدرب الشسياطين الحمر
وأاشسارت الصسحيفة إالى أان برشسلونة ،اعتمد في
سس -ع -ي -ه لضس -م ب -وغ -ب -ا ،ع -ل -ى ح -اف-ز ال-ل-عب ب-ج-وار
اأ’رجنتيني ليونيل ميسسي ،الذي يحظى باحترام
شس - - - -دي - - - -د م - - - -ن ال - - - -ن - - - -ج - - - -م ال - - - -ف - - - -رنسس- - - -ي.
وأاضس -افت أان ال -ب -ارصس -ا ،ي-ع-ت-م-د أايضس-ا ع-ل-ى سسÓ-ح
ال -م -ال ،إ’غ -راء م -انشسسس-ت-ر ي-ون-اي-د ب-ب-ي-ع الÓ-عب،
خ -اصس -ة وأان إادارة ال -ن -ادي ال -ك -ت -ال -ون -ي ،ك-انت ق-د
جّ- -ه -زت ن -ح -و  100م -ل -ي -ون ي -ورو لضس -م أان -ط-وان
غ -ري -زم -ان ،م-ن أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د ،ق-ب-ل أان ي-رفضس
الÓ- - - - - - -عب ،ع- - - - - - -رضس ب- - - - - - -رشس - - - - - -ل - - - - - -ون - - - - - -ة.
ول-ف-تت ال ّصس-ح-ي-ف-ة ال-م-ق-رب-ة م-ن ب-رشس-ل-ونة ،إالى أاّن
اأ’خ-ي-ر مسس-ت-ع-د ل-ل-ت-خ-ل-ي ع-ن أاح-د ’ع-ب-ي-ه أايضس-ا،
بجانب المقابل المالي ،وتحديدا الكولومبي ياري
مينا ،أاو أاندريه غوميز.
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حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

لق- -دار ت -أات -ي -ن -ا Ãا ل
رÃا ا أ
نشص- -ت- -ه- -ي ي- -ا ح- -م- -ل..ل- -ك -ن -ه -ا
ﬁاط- - -ة ب- - -ه- - -ال- - -ة م- - -ن اÒÿة
سصنبصصرها بعد ح Úونحمد الله عليها.

الثور

سص -ي -أات -يك ال -ف-رج م-ن ال-ل-ه م-ن
ح- -يث ل ت- -دري ي -ا ث -ور ،وي -ذه -لك
بفضصله ويغمر قلبك برحمته ،أابشصر بالكرË
وتفاءل به وثق به واطمئن لكل أاقداره.

أارضس ا÷زائر يا أامّنا
فحبك يلهج ‘ دمنا

علوك للمجد كل اŸنى
أاحق بأارواحنا أامنا

نعاهد على دفع كل بÓ
لم باŸهج الغالية
عن ا أ
حياة الشصعوب بشصبانها
ونحن إا ¤الشصعب شصبانه
لنا همة سصوف نعلو بها
إا ¤أان يعم الورى شصانه
و يبلغ الع Óمن أاراد العÓ
كذا قضصت الهمة العالية

أأخبار

مثÒة

قطع غيار ذكّية –ّذر
ال ّسضائق قبل تلفها

ا÷وزاء

ومضضة
قال حكيم :ثق بقدراتك فالط Òعلى الشصجرة
لنه ل يثق بالغصصن
ل يخاف اأن ينكسصر الغصصن ،أ
بل يثق بأاجنحته.

حل العدد السسابق

اŸولود ا÷ديد.

حكم وأامثال º°ùàHG

لم
ك -ـ -ي -ـ -ف ت -ـ -ع -ـ-رف ا أ
عـروسصـة ابـنـهـا؟
شص- -اب أاخ Èأام -ه أان -ه أاع -جب
ب -زم -ي-ل-ة ل-ه ‘ ال-ع-م-ل ،وق-رر أان
لمه« :سصوف أاحضصر لك ثÓثا
@ ق-در اُŸسص-ت-طاع يتزوج..فقال أ
إان  ⁄تُ- -ك- -ن خًÒا م- -ن زم- -يÓ- -ت- -ي وأانت ح- -او‹ م- -ع- -رف- -ة م- -ن ال -ت -ي
أاح-ب-ب-ت-ه-ا» ،وŒم-ع ال-ثÓ-ث فتيات وأامه وجلسصن
ل تُكن شصرًا.
وتبادلن ا◊ديث..وبعد ذهاب الفتيات سصأال
أام- -ه..أاخÈي- -ن -ي م -ن ال -ت -ي ت -ت -وّق -ع Úب -أاÊ
@ َوراء ُكل صصÈ
لم بسص -رع -ة :ب-ال-ط-ب-ع
سص -أات -زّوج -ه -ا؟ رّدت ا أ
أام- - -ور ج- - -م- - -ي- - -ل- - -ة
ال -ت -ي ج -لسصت ع-ل-ى ال-ي-م..Úق-ال الشص-اب
فلنصص Èونعمل لعلّنا
لّمه متفاجئا ،لكن أاخÈيني كيف
أ
ُنرزق Ãا نريد.
لم سصبحان الله
عرفتِ؟ ردت ا أ
ما حّبيتهاشس!!!

IÈ©∏d
ت -وّصص -ل ب-اح-ث-ون ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
إا ¤ت-ق-ن-ي-ة ج-دي-دة ل-تصص-ن-يع قطع غيار
«ذكية» –ّذر اŸسصتخدم ‘ حال تعرضصها
للتلف أاو السصتهÓك ،وتعتمد التقنية
ا÷دي-دة ال-ت-ي ت-وصص-ل إال-ي-ه-ا ب-اح-ثون ‘
م -رك -ز أاب -ح -اث «ي -ون -اي -ت-د ت-ك-ن-ول-وج-ي-ز
ريسصÒشس سص- -ن ‘ »Îال- -ولي -ات اŸت -ح -دة
على وضصع خيوط رفيعة مصصنوعة من
ال -فضص -ة داخ -ل ق -ط -ع ال -غ-ي-ار اŸصص-ن-وع-ة
لبعاد.
بطريقة الطباعة ثÓثية ا أ
وتسص -ت -ط -ي -ع ه -ذه اÿي -وط ال -رف -ي-ع-ة
توليد الكهرباء ،وتعطي إاشصارة ‘ حال
رصص -د أاي ت -ل -ف داخ -ل ق -ط -ع -ة ال -غ -ي -ار،
وي -ح -ت -وي ك -ل خ -ي-ط م-ن ه-ذه اÿي-وط
ال-ت-ي ت-وضص-ع بشص-ك-ل م-ت-واز داخ-ل ق-طعة
ال -غ-ي-ار ع-ل-ى وح-دة م-ق-اوم-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة
مصص-ن-وع-ة ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ط-ب-اع-ة اÛسصمة،
وتشص-ك-ل ه-ذه اÿي-وط اŸت-داخ-ل-ة دائرة
كهربائية متكاملة .و‘ حال حدوث أاي
ت -ل -ف أاو كسص -ر ‘ جسص -م ق -ط -ع -ة ال -غ -ي -ار
ت-ن-ق-ط-ع ب-عضس ه-ذه اÿي-وط ،وك-لما زاد
عدد اÿيوط التي تنقطع كلما كان ذلك
م -ؤوشص -را ع -ل -ى ح -ج -م الضص -رر ال -ذي ◊ق
ب-ق-ط-ع-ة ال-غ-ي-ار .واسصتطاع فريق البحث
أان ي -زرع خ -ي -وط -ا ب -ع -رضس  15ميكرون
فقط ،وعلى مسصافات من بعضصها ل تزيد
ع- -ن  50م-ي-ك-رون داخ-ل ق-ط-ع-ة ال-غ-ي-ار
موضصع الدراسصة ،وتقل هذه اÿيوط ‘
ق - -ط - -ره - -ا بشص- -ك- -ل ك- -ب Òع- -ن الشص- -ع- -رة
البشصرية التي يصصل قطرها إا ¤حوا‹
 100ميكرون‡ ،ا يسصمح لهم برصصد أادق
التلفيات ‘ قطعة الغيار.

ح -اج -ي -ت -ك-م ع-ل-ى ع-ب-د الصص-م-د شص-اف
شص -وف -ة وق -ال اشص -ه -دوا ي -ا ع -ي-و Êشص-فت اŸاء
يتهز ‘ الشصبكة ول كذبت اقتلو.Ê
م -ا اŸقصص -ود م-ن كÓ-م ع-ب-د الصص-م-د ي-ا م-ن
تقرأا؟

نبضضنـ ـ ـ ـا
فلسضطينـ ـ ـ ـي
لألبـ ـ ـ ـد

السضرطان

ل تفكر ‘ صصعوبة ظرفك يا
سص - -رط - -ان..ول - -ك - -ن ف- -ك- -ر ‘ ق- -وة
لم-ور
وق -درة م-ن ت-دع-وه ،ف-م-ه-م-ا ب-دت لك ا أ
مسص-ت-ح-ي-ل-ة ت-ذك-ر ق-ول-ه ت-ع-ا﴿ :¤ك-ذلك ق-ال
ي هuين﴾.
ربّك هو عل ّ

األسضد

ششغل
عقلـك

ل ت -ف -ك -ر ‘ صص-ع-وب-ة ظ-رفك ي-ا
سص- -رط- -ان..ول- -ك- -ن ف- -ك- -ر ‘ ق- -وة وق -درة م -ن
لم-ور مسص-ت-ح-ي-ل-ة
ت-دع-وه ،ف-م-ه-م-ا ب-دت لك ا أ
ي
تذكر قوله تعا﴿ :¤كذلك قال ربّك هو عل ّ
هuين﴾.

ن كثافة كوكب زحل قليلة
@ أا ّ
ج -دا ،ب -ح -يث أانك ل -و ج -ع-لت ه-ذا
الكوكب يسصقط ‘ بحر وسصيع لطفا
على سصطحه؟

كن راقيا يا ابن آادم

من قلة الذوق..
ت -رك-ي-ز ن-ظ-رك ‘ ذوي
لحتياجات اÿاصصة..
ا إ
وك- -أانك ت- -رى ﬂل- -وق- -ا
عجيبا..
ف - - - - -ل- - - - -يسس ه- - - - -ن- - - - -اك
م- -ع- -اق..ول- -ك- -ن ه- -ن -اك
›تمع ُيعيق.

رّدد دائما يا جوزاء..يا رب
Œعل ‹ هّما إا أازحته و ضصيقا إاّ
ف -رج -ت -ه ،و ح -زن -ا إال أاج -ل -ي -ت-ه و
عسصرا إال ي ّسصرته ،و أامرا مسصتعصصيا إا حللته
وحقق ‹ كل ما أا“نى.

@ أان الÒسص - - - -وع (ي - - - -رق- - - -ان- - - -ة
ال-ف-راشص-ة) لها  1300عضصلة
‘ جسصمها؟!

العذراء

ح Úتشص- -ع- -ر أان ا َŸن- -اف- -ذ كّ- -ل- -ه- -ا
ل إاليك ُلطف الله
ُمغلقة يا عذراء...سصيصص ُ
من اَŸنف ِ
ذ اُŸسصتحيل.

اŸيزان

ول ت -دري ي -ا م-ي-زان..ك-ي-ف
تأاتيك رسصائل الله ورحمته ،ول
لبواب ،إان الله إاذا
تدري كيف يفتح الله ا أ
أاراد شصيًئا ل يرده أاحد ،الله كب ،Òول شصيء
أاك Èمنه.

العقرب

سصيأاتي اليوم الذي ُيدان لك
ج - - - -م - - - -ي - - - -لك ي - - - -ا ع - - - -ق - - - -رب،
أاعط..وانسس..وسصÎى! قال تعا﴿ :¤وما كان
رّبك نسصيا﴾.

القوسس
سصيأاتي اليوم الذي ُيدان لك
ج - - - - - -م- - - - - -ي- - - - - -لك ي- - - - - -ا ع- - - - - -ق- - - - - -رب،
أاعط..وانسس..وسصÎى! قال تعا﴿ :¤وما كان
ربّك نسصيا﴾.

ا÷دي

إاذا ك - -انت بصص - -م - -ة إاصص - -ب - -عك
ت- - -ث- - -بت ه- - -وي - -تك الشص - -خصص - -ي - -ة،
فبصصمة لسصانك تثبت حصصاد تربيتك وُرقي
أاخÓقك،
فاجعل من نفسصك أاثرًا جمي ً
ُ Óيطبع ‘ نفوسس
البشصر يا جدي .

لرضس ان- - - - - - - - - - - - -هـا
مـن رحـم ا أ
تقـاتـل..قـاتـل بحجـار
خ ّ-ل -ـي هـ الرضس ال -غضص -بـانـة
تـّولـد أاحـرار
تـّولـد سصـواعـد..ت- - - -ت- - - -حـدى
جيـشس اÙتـل
ل هـامـة ذلّـت..ل واللـه
ل
ول شصعبـي مــ ّ
اطلـع مـن حـارة◊..ــارة
عّلمهـم ضصـرب ا◊جــارة..
م-ن ﬂيـم ..لـم-خ-يـم..طّلـت
السصبــاع
حـامـل
بـايده..مطـاطـة..حامـل
مقـÓع

الدلو

أا ⁄ت- -دهشصك أام -ور ح -دثت
لك ب- -غ Òت- -خ- -ط- -ي- -ط م -نك ي -ا دل -و؟؟؟!
ولو اسصتعملت لها كل عقلك ما حدثت
ب -ه-ذه ال-روع-ة ،ف-ت-وك-ل ع-ل-ى ال-ل-ه وث-ق
بعطاياه وأارح قلبك.

ا◊وت

ال- -ت- -ف- -اؤول ه -و أان ت -ت -ع -ل -ق
بفرج الله حتى ولو كانت اŸعطيات كلها
ضص -دك ي -ا ح -وت! ف -ال -ب -ح -ر أام-ام م-وسص-ى
وال -ع -دو خ -ل -ف -ه وم-ع ذلك ق-ال﴿ :ك Óّ-إاّن
معي رّبي سصيهدين﴾.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسلة

’سسلحة
^  ٠٧أاوت  :19٥٧احتجزت شسحنة من ا أ
ب- - -اŸغ- - -رب ك - -انت ع - -ل - -ى م Ïالسس - -ف - -ي - -ن - -ة
( )Serbijaموجهة للثورة ا÷زائرية.
^  ٠٧اأوت  :1961اسس-تشس-ه-اد «ب-ون-عامة
ا÷ي -ل‹» ق -ائ -د ال -و’ي -ة ال-راب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة
Ãدينة البليدة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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بالتوازي مع إانقاذ  21شسخصسا بشساطئ اللوح عنابة
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أ÷يشس يكشسف ويدمر ﬂبأا للجماعات ألإرهابية بتيبازة

““الشسعب““ ‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة
’ره- -اب ،كشس -فت ودم -رت م -ف -رزة
اإ

 27°ا÷زائر

عنابة

الثلثاء  2٤ذو القعدة  1٤٣9هـ الموافق لـ  ٠٧أاوت  2٠1٨م

ل -ل-ج-يشس ال-ؤط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ي-ؤم 05
أاوت  2018بتيبازة/ن.ع ،1.أارب - -ع

الفجر٠٤.19................:
الشسروق٠٥.٥٨..............:
الظهر12.٥٤.................:
العصسر16.٤2................:
المغرب19.٥٣...............:
العشسـاء21.22..................:

( )04ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ،فيما
دم - - -رت م - - -ف - - -رزة أاخ - - -رى ﬂب - - -أا
’رهابية ببؤمرداسس.
للجماعات ا إ
و‘ إاط - - - - -ار ﬁارب- - - - -ة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م-ة ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ببسسكرة/ن.ع ،4.م -ه -رب -ا ك -ان ع -ل-ى
م Ïشس-اح-ن-ة ُم-ح-م-لة بـ( )16ق-ن-طار
م- -ن م- -ادة ال- -ت- -ب- -غ ‘ ،ح Úضس -ب -ط
حراسس ا◊دود ( )94كيلؤغرام من
ال -ك-ي-ف اŸع-ال-ج ب-ت-ل-مسس-ان/ن.ع.2.
كما أاوقف عناصسر الدرك الؤطني
شسخصس Úبحؤزتهما بندقيتي ()02
صسيد بتبسسة/ن.ع.5.
من جهة أاخرى وإاثر عملية بحث
وإانقاذ“ ،كن حرسس السسؤاحل من
إان-ق-اذ ( )21شس -خصس -ا ك-ان-ؤا ع-ال-قÚ
قرب شساطئ اللؤح بعنابة/ن.ع.5.

قامت بها الفرقة ا÷هوية للجمارك بتلمسسان

توقيف مهرب Úوحجز  904غ من ألكيف Ãغنية
“ك -ن أاع -ؤان ال -ف -رق -ة ا÷ه -ؤي-ة
Ÿك- -اف -ح -ة اıدرات ل -ل -ج -م -ارك
بتلمسسان من تؤقيف شسخصس Úكانا
بصسدد نقل كمية من السسمؤم قدرت
بحؤا‹  904غ من الكيف اŸعالج
ع -ل -ى م -رك -ب-ة ق-ادم-ة م-ن الشس-ري-ط
ا◊دودي الغربي.

ال -ع -م-ل-ي-ة “ت اث-ر ك-م Úنصسب
على مسستؤى الطريق الؤطني رقم
 ‘ 07ا÷زء ال - -راب - -ط ب Úق- -ري- -ة
شسبيكية والبطيم  10كلم غرب مدينة
مغنية ،انتهى بحجز  904غرام من
الكيف اŸعالج ،كانت مؤزعة على
 10صسفائح وﬂبأاة بإاحكام ‘ الباب

’يسسر لشساحنة صسغÒة من
’مامي ا أ
اأ
ن- -ؤع  DFSKك-م-ا ك-ل-لت ال-ع-ملية
بتؤقيف السسائق ومرافقه وإاحالتهما
ع-ل-ى ا÷ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة اıتصس-ة
Ãغ -ن -ي -ة ،ه -ذا وق -د ق -درت ق -ي -م -ة
ال - -غ - -رام- -ة ا÷م -رك -ي -ة اŸسس -ت-ح-ق-ة
بـ  6.042.400دج

“ك- -ن ع- -ن- -اصس- -ر أام- -ن ت- -ل- -مسس- -ان
م -ن اإ’ط -اح-ة Ãروج Úل-ل-م-خ-درات
واأ’قراصس اŸهلؤسسة وحجز 388غ
كيف و 05اقراصس مهلؤسسة و 200الف
دج م- -ن ع- -ائ- -دات ب- -ي- -ع -ه -ا وذلك ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ت Úم- -ن- -فصس -ل -ت Úب -ك -ل م -ن
السسؤاحلية وا◊ناية.

ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ا’و“ ¤ت ب- -ب- -ل -دي -ة
السسؤاحلية ،دائرة الغزوات اين “كنت
عناصسر ا’من من تؤقيف اŸروج
شس - - -خصس اŸدع- - -ؤ ““ر سس ““  21سسنة،
وحجز بحؤزته  360غ ،كما ” ضسبط
اين “كنت عناصسر الشسرطة بأامن
دائرة ا◊ناية من تؤقيف شسخصس ‘

ال  36سس -ن-ة ،و” ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن
اıدرات( ك- - - - -ي- - - - -ف اŸع - - - -ال - - - -ج)
ب - - - -ح - - - -ؤزت - - - -ه ق - - - -درت ب ـ38 :غرام
با◊ناية ،وقد ” تقدÁه Ãؤجب
إاجراءات اŸثؤل الفؤري أاين صسدر ‘
ح -ق -ه  03سس -ن-ؤات ح-بسس ن-اف-دة م-ع
غرامة مالية  200الف د.ج

...وأإلطاحة Ãروج Úللمخدرأت وحجز 388غ كيف

’لكÎونية
مكافحة للجرÁة ا إ

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

أألمن ألوطني :حملة للتحسسيسس من ﬂاطر أألنÎنت

لمن
أاطلقت اŸديرية العامة ل أ
ال - -وط - -ن - -ي ،م- -ع ب- -داي- -ة الشس- -ه- -ر
ا÷اري ،ح -م -ل-ة ل-ل-ت-حسس-يسس م-ن
لنÎنت
ا’سس -ت -ع -م -ال السس-ل-ب-ي ل -أ
’ل-كÎون-ي-ة م-ن قبل
’ل-ع-اب ا إ
وا أ
’طفال –ت شسعار ““ا’سستعمال
ا أ
لنÎنت :ط-ري-ق ن-ح-و
السس-ل-ب-ي ل -أ
ا’نحراف““ ،حسسب ما افاده أامسس
ا’ث-ن Úب-ي-ان ل-ل-م-دي-رية العامة
لمن الوطني.
ل أ
أاشس- - - - - - -ار ذات اŸصس- - - - - - -در ا ¤ان
““إاط - -ارات ﬂتصس - -ة م - -ن اŸصس - -ال - -ح
Óمن الؤطني على مسستؤى
العملياتية ل أ
الـ 14و’ية سساحلية هي التي تشسرف
ع-ل-ى ه-ذه ا◊م-ل-ة ال-ؤط-ن-ي-ة التؤعؤية
ال-ت-ي سس-ت-ع-رف ت-ن-ظ-ي-م عدة نشساطات
جؤارية –سسيسسية ،على غرار بر›ة
ل -ق -اءات ت -ؤج -ي-ه-ي-ة ل-ف-ائ-دة ا’ط-ف-ال
اŸصس- -ط- -اف Úم- -ن أاج- -ل ت- -زوي- -ده -م
بنصسائح وإارشسادات حؤل ا’سستعمال
ÓنÎنت““.
اآ’من ل أ

””أ÷زأئرية”” تقيم شسرأكة مع ويسسكوم إأيروسسبايسس ””أل.تي.دي””
أاقامت الؤكالة الفضسائية ا÷زائرية
واŸؤؤسسسس - -ة اÿاضس - -ع - -ة ل - -ل - -ق- -ان- -ؤن
الÈي- -ط- -ا Êويسس- -ك- -ؤم أاي- -روسس- -ب -ايسس
““أال.ت -ي.دي““ شس -راك-ة ‘ إاط-ار ت-ع-زي-ز
ال - - -ق - - -درات ال - - -ؤط- - -ن- - -ي- - -ة ‘ ›ال
تكنؤلؤجيات الفضساء ،حسسبما أافاد به
بيان للؤكالة الفضسائية ا÷زائرية.
أاوضسح ذات اŸصسدر أان الهدف من
هذه الشسراكة التي Œمع أايضسا شسركة
““زي -رو  2إان-ف-ن-ت-ي““ اÿاضس-عة للقانؤن
ا’سسبا Êواıتصسة ‘ الهندسسة ‘
›ال ال -طÒان وال -فضس -اء فضس  Ó-ع-ن
اع- -ت- -ب- -اره- -ا أاه -م شس -ريك ل -ؤيسس -ك -ؤم
أاي- -روسس- -ب- -ايسس ““أال.ت- -ي.دي““ ي- -ك- -م -ن
Óن -ظ -م -ة
‘““ال- -ت- -ط- -ؤي- -ر اŸشسÎك ل  -أ
ال -فضس -ائ-ي-ة ط-ب-ق-ا أ’ه-داف الÈن-ام-ج
الفضسائي الؤطني الذي ” اطÓقه ‘
.““2006
ك- -م- -ا سس- -تسس- -م- -ح ب -ت -ع -زي -ز اÈÿة
اŸك- -تسس- -ب- -ة م- -ن ق- -ب- -ل اŸه- -ن -دسسÚ
ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن سس-ي-ح-رصس-ؤن ع-لى
ت -ع -م -ي-ق م-ع-ارف-ه-م وم-ه-ارات-ه-م ح-ؤل

أصسدأرأت

وسس -ي -ت -م ت -ن-ظ-ي-م م-ع-ارضس وأاب-ؤاب
مفتؤحة لفائدة اأ’ولياء واŸصسطافÚ
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى السس -اح-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة
والشس - -ؤاط - -ئ اÙروسس- -ة ،ي- -ت- -م م- -ن
خÓلها عرضس اإ’حصسائيات اŸسسجلة
‘ ›ال م - - - -ك - - - -اف - - - -ح- - - -ة ا÷رÁة
السسÈي -ان -ي-ة وك-ذا ت-ق-د Ëاإ’رشس-ادات
وال- - -نصس - -ائ - -ح وت - -ؤزي - -ع اŸط - -ؤي - -ات

التحسسيسسية حؤل هذا اŸؤضسؤع.
Óمن
كما قامت اŸديرية العامة ل أ
ال - -ؤط- -ن- -ي Ãراف- -ق- -ة ه- -ذه ا◊م- -ل- -ة
ال -ت -حسس-يسس-ي-ة ع ÈاŸؤق-ع اإ’ل-كÎوÊ
الرسسمي
w ww . a l g e r i e p o l i c e . dz
وصسفحات اأ’من الؤطني ع Èمؤاقع
التؤاصسل ا’جتماعي.

تقوم بها ““سسيال““ بداية من  9أاوت

أأيام –سسيسسية للمحافظة على ألشسريط ألسساحلي
تسس-ت-ع-د م-ؤؤسسسس-ة اŸي-اه وال-ت-ط-هÒ
ل-ل-ج-زائ-ر ““سس-ي-ال““ ’طÓ-ق ف-ع-ال-ي-ات
Óيام التحسسيسسية
الطبعة اÿامسسة ل أ
““ال- -ي -د ‘ ال -ي -د““ ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
الشس -ري -ط السس-اح-ل-ي وال-ب-ي-ئ-ة اŸائ-ي-ة
,تسستمر ا ¤غاية  6سسبتم ÈاŸقبل
حسسبما افاد به امسس بيان للمؤؤسسسسة.

تعزيزا لقدراتها ‘ اسستغلل تكنولوجيات الفضساء

وحسسب ذات اŸصس - -در ف - -ان ه- -ذه
ال- -ت- -ظ -اه -رة ‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا اÿامسس -ة
سستنظم –ت شسعار ““ كلنا مسسؤؤولؤن..
ل- -ن- -ت- -ج- -ن -د م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى
الشسريط السساحلي““.
وخÓ- -ل ه- -ذه ال- -ف- -ع -ال -ي -ات ال -ت -ي
سستحتضسنها شسؤاطئ و’يتي ا÷زائر

وت-ي-ب-ازة سس-ي-ج-ؤب الشس-باب اÛندون
‘ اط - -ار ه- -ذه ا◊م- -ل- -ة م- -ن ط- -رف
مؤؤسسسسة ““سسيال““ الشسؤاطئ لتحسسيسس
اŸصس - -ط - -اف Úب - -أاه - -م- -ي- -ة وضس- -رورة
اŸسساهمة ‘ مسساعي ا◊فاظ على
ال -ب -ي-ئ-ة وخصس-ؤصس-ا اأ’وسس-اط اŸائ-ي-ة
والشسريط السساحلي.

صس - - - - - -درت رواي - - - - - -ة
ج - - -دي - - -دة ب - - -ع - - -ن- - -وان
““صسابرينال““ من تأاليف
ال - -ك - -اتب والصس - -ح - -ف - -ي
ب - -وزي - -ان ب- -ن ع- -اشس- -ور،
حسس -ب -م -ا ع -ل -م ب-وه-ران
لدى اŸؤولف.
ي-ت-ن-اول ال-ك-ت-اب الصس-ادر
ع- -ن دار ال- -نشس -ر ““ال -ن -ظ -ر““
اŸتؤاجد مقرها بؤهران،
قصس -ة خ -ي -ال -ي-ة ت-دور ح-ؤل
الشس - -خصس- -ي- -ة ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة
اŸت -م -ث -ل -ة ‘ شس-اب إاسس-م-ه
““صس -اب -ري -ن -ال““ ي -أام-ل ‘ أان
تتغ Òحياته نحؤ اأ’فضسل،
وفق ما أاوضسح لـ ““وأاج““ بن
عاشسؤر.
وب -ع -د مسس -اع -ي ف-اشس-ل-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذا ال-ه-دف ظن
الشس- -اب أان -ه وج -د ضس -ال -ت -ه
ح -يث ب-دأا ي-نشس-ط ك-م-ه-رب
Óشس -خ -اصس ال -راغ -ب‘ Ú
ل -أ

اÙاور ال -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ة ا÷دي-دة م-ع
ات- -اح -ة ال -ف -رصس -ة ل -ل -ف -رق اŸت -ع -ددة
ا’خ -تصس -اصس -ات اŸت-ك-ؤن-ة م-ن خÈاء
الؤكالة الفضسائية ا÷زائرية وويسسكؤم
اي -روسس -ب -ايسس ““أال.ت -ي.دي““ و«زي-رو 2
ان -ف -ن-ت-ي““ ب-ت-ق-اسس-م خÈات-ه-م ‘ ه-ذه
اÛا’ت الدقيقة““ .كما من شسأانها
أان ي -ع -زز اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة ف -رق ال-ؤك-ال-ة
ال- -فضس- -ائ- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ا’ت

جديدة.
وذك - -رت ال - -ؤك - -ال - -ة ال - -فضس - -ائ- -ي- -ة
ا÷زائ - -ري - -ة أان م - -ؤؤسسسس- -ة ويسس- -ك- -ؤم
أاي- -روسس- -ب- -ايسس ““أال.ت -ي.دي““ ال -ك -ائ -ن
مقرها بأاوكسسفؤرد يسسÒها ا÷زائري
عبدو عتؤ ““باحث بارز –صسل على
ج- -ائ- -زة ا’ب -ت -ك -ار ا’سسÎات -ي -ج -ي ‘
›ال ال- -طÒان وال- -فضس- -اء م- -ن ق -ب -ل
ا◊كؤمة الÈيطانية““.

«صسابرينال”” ،روأية جديدة لبوزيان بن عاشسور

عبؤر ا◊دود.
غ Òأانه Ãجرد شسروعه
‘ م- -زاول- -ة ه -ذا ال -نشس -اط
ال- -غ Òق- -ان- -ؤ ،Êم -ا ق -ررت
سسلطات البلدين إاعادة فتح
ا◊دود ل-ت-ك-ؤن ب-داي-ة ه-ذه
ال -رواي -ة ا÷دي-دة ل-ب-ؤزي-ان
ب-ن ع-اشس-ؤر وال-ت-ي ت-ت-ق-اطع

ف -ي-ه-ا قصسصس وشس-خصس-ي-ات
أاخرى –مل أاسسماء رمزية.
ل- -ل -ت -ذك Òي -ع -د اŸؤؤل -ف
ك - -اتب مسس - -رح- -ي وروائ- -ي
وصس- - -ح- - -ا‘ و‘ رصس - -ي - -ده
ال-ع-دي-د م-ن اأ’ع-م-ال ع-ل-ى
غ -رار ال -رواي-ت Úاأ’خÒتÚ
““قمر أاو الؤقت اıتصسر““

(ال -ؤك -ال -ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-نشس-ر
وا’إشس-ه-ار )2016 ،و«ق-ري-با
سس- - -ت- - -ن- - -قضس- - -ي اŸأاسس - -اة““
(بؤبليبؤك/فرنسسا.)2014 ،
ك -م-ا ق-ام ب-ت-أال-ي-ف أايضس-ا
رواي -ة ““ح -روق““ وال -ت-ي ن-ال
ب- -فضس- -ل- -ه- -ا ‘ سس -ن -ة 2012
““جائزة ﬁمد ديب““ ،التي
“ن- -ح -ه -ا اŸؤؤسسسس -ة ال -ت -ي
–مل نفسس ا’سسم تخليدا
ل Ó-أديب ا÷زائ -ري ال -ك-بÒ
ﬁمد ديب (.)2003-1920
وأالف بؤزيان بن عاشسؤر
ك - - - - -ذلك زه - - - - -اء عشس - - - - -ر
مسس-رح-ي-ات آاخ-ره-ا ““ه-ب-يل
السس -ل -ط-ان““ ال-ت-ي أاخ-رج-ه-ا
م - - -يسس - - -ؤم ›اه - - -ري و”
ع - -رضس- -ه- -ا ي- -ؤم  21مايؤ
اŸنصسرم باŸسسرح ا÷هؤي
ل - -ؤه - -ران ““ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر
علؤلة“.

