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تقد Ëدفع معاششات اŸتقاعدين
يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
الطيب زيتو ،Êيومي  19و 20
أاوت ب- - -ولي - -ة ت - -بسس - -ة ع - -ل - -ى
الح-ت-ف-الت ال-رسس-مية باليوم
ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت
– ،1956/1955ت شس - - - -ع - - - -ار:
«اÛاهد رسسالة قيم و مبادئ
لمة».
وشسموخ ا أ

منتدى الذاكرة
ت- -ن- -ظ- -م «مشس -ع -ل الشس -ه -ي -د»

بالتنسسيق مع جريدة اÛاهد
و ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسس-ل-ي-ة
الشس- - -ب- - -اب  ،غ- - -دا ،م- - -ن - -ت - -دى
الذاكرة –ت عنوان «الطفل
يسسأال و اÛاهد يجيب» و ذلك
لفريقية ابتداء من
بالقرية ا إ
السساعة  21:30لي.Ó

لضس -ح -ى ،ت -ع -ل -م وزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
Ãن -اسس -ب -ة ع -ي -د ا أ
اŸسستفيدين من منح ومعاشسات التقاعد ،أانه سسيتم دفع اŸعاشسات عﬂ Èتلف آاليات صسرف
اŸعاشسات سسواء بالنسسبة للحسسابات الÈيدية أاو ا◊سسابات البنكية وفق التواريخ التالية:
^ ي- -وم  14أاوت  2018ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ت-ق-اع-دين الذين كانوا يتقاضسون معاشساتهم يومي
20و 22من كل شسهر.
^ يوم  15أاوت 2018بالنسسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضسون معاشساتهم يومي  24و26
من كل شسهر.

أايام إاعÓمية
حول مصشالح
األمن الوطني

اللقاء ا÷ماعي 285
لتسشجيل الششهادات ا◊ية
ي - -ن - -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ال-ي-وم ،ب-ال-تنسسيق مع
مديريات اÛاهدين واŸتاحف
ا÷ه -وي -ة وم -ل -ح -ق -ات-ه-ا واŸرك-ز
ال -وط -ن -ي ل -ت -ج -ه -ي -ز م -ع -ط -وب -ي
وضسحايا ثورة التحرير الوطني
وذوي ا◊ق - -وق وم - -ل - -ح - -ق - -ات - -ه
وم -راك -ز ال -راح-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن
اللقاء ا÷ماعي رقم Ã 285قر
اŸتحف الوطني للمجاهد وذلك
على السساعة  10:00صسباحا .
يخصسصس هذا اللقاء Ÿوضسوع
«ك-ي-ف واج-ه ج-يشس ال-ت-ح-رير
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي اب- - - -ن ال - - -ث - - -ورة
ال-ت-ح-ري-رية العمليات الكÈى
ıطط شسال» .
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تنظم اŸديرية العامة
Óم -ن ال -وط -ن -ي م-ن 13
ل -أ
إا 15 ¤أاوت ا÷اري أاياما
إاع Ó-م-ي-ة،وذلك اب-ت-داء
م- - - -ن السس- - - -اع- - - -ة 09:00
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ا÷زائ- -ري  -ة ب- -ف- -ن -
سس -ت -ح -ي -ي ل -ي-ل -دق اÒŸدي -ان ،ح -يث
ى ب-
لول ابتداء م وصس-ا‹ ،غ-دا ،ا◊ف-ل
ا أ
ن السساعة  22:00لي.Ó

ت -خ-ت-ت-م ي-وم  15أاوت ا÷ - - -اري ،
ف - -ع- -ال- -ي- -ات ا÷ام- -ع- -ة الصس- -ي- -ف- -ي- -ة
لط - -ارات ال - -دول - -ة الصس - -ح- -راوي- -ة
إ
ب- - - -ب - - -وم - - -رداسس ،وذلك ب - - -ق - - -اع - - -ة
اÙاضس -رات ÷ام -ع -ة ﬁم-د ب-وق-رة
ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

ملتقى جهوى لرؤوسشاء
مصشالح ا◊ماية اŸدنية
باŸدية
ت- -ن- -ظ- -م اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة
ل- - - -ل- - - -ح- - - -م - - -اي - - -ة اŸدن - - -ي - - -ة ،
اليوم،اŸلتقى ا÷هوي لرؤوسساء
لم - - -داد
لدارة وا إ
مصس- - - -ال- - - -ح ا إ
÷هاز ا◊ماية اŸدنية بعنوان
 2018ع- -ل -ى مسس -ت -وى ق -اع -ة
الج -ت -م -اع -ات Ãق -ر ال-وح-دة
ال -رئ-يسس-ة ب-اŸدي-ة ،وسس-يشس-رف
ع- -ل -ى ف -ع -ال -ي -ات ه -ذا ال -ل -ق -اء
ا÷ه - - -وي ب - - -عضس اŸدي - - -ري - - -ن
اŸرك-زي Úل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
للحماية اŸدنية.
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عززت مكانتها خÓل العششريت Úبفضشل توجيهات رئيسس ا÷مهورية

الدالية تÈز من تونسس مكانة اŸرأاة ا÷زائرية ومكاسشبها
أاب- -رزت وزي- -رة ال- -تضش- -ام- -ن ال -وط -ن -ي
لسشرة وقضشايا اŸرأاة ،غنية الدالية،
وا أ
بتونسس ،م -ك -تسش -ب-ات اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة
ال -ت -ي ت -ع -ززت ‘ ك-اف-ة اÛالت خÓ-ل
لرادة
لخÒت« Úبفضشل ا إ
العششريت Úا أ
السش- - -ي- - -اسش- - -ي- - -ة وت - -وج - -ي - -ه - -ات رئ - -يسس
ا÷مهورية ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة»،
حسشب م - - -ا أاورده  ،أامسس ،ب- - -ي- - -ان ل- - -ذات
الوزارة.
وأأشض-ادت أل-وزيرة ‘ ،م -دأخ-ل-ة ل-ه-ا خÓ-ل
أأشض-غ-ال أ’ج-ت-م-اع أ’ول ل-ل-وزي-رأت أŸك-ل-فات
بشضؤوون أŸرأأة لبلدأن أ–اد أŸغرب ألعربي
ألذي أحتضضنته ألعاصضمة ألتونسضية يومي 10
و 11أأغسضطسص أ÷اري ،بحضضور أأ’م Úألعام
ل–Óاد ،ألطيب ألبكوشصÃ ،كتسضبات أŸرأأة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي «ت-ع-ززت خÓ-ل أل-عشض-ري-تÚ
أأ’خÒت Úبفضضل أإ’رأدة ألسضياسضية ألقوية
وت-وج-ي-ه-ات رئ-يسص أ÷م-ه-ورية ،ألسض-ي-د ع-بد
ألعزيز بوتفليقة ،وألتي كان آأخرها تكريسص
مبدأأ أŸناصضفة ‘ سضوق ألشضغل و‘ مناصضب
أŸسضؤوولية Ãوجب ألتعديل ألدسضتوري لسضنة
.»2016
و‘ هذأ أإ’طار ،أأشضارت ألسضيدة ألدألية إأ¤
«ﬂتلف مكتسضبات أŸرأأة أ÷زأئرية ‘ شضتى
أÛا’ت ’ ،سضيما ‘ ألتعليم ألعا‹ ،ألقضضاء
ألتمثيل
وﬂت- -ل- -ف أأ’سضÓ- -ك أأ’م -ن -ي -ة،
أل -دب -ل -وم -اسض -ي وﬂت -ل -ف أل-ه-ي-ئ-ات أل-وط-ن-ي-ة
وأ÷هوية وأأ’‡ية».
و‘ ›ال ألتمك Úأ’قتصضادي ،تطرقت
أل - -وزي - -رة أﬂ« ¤ت - -ل- -ف ألÈأم- -ج وأآ’ل- -ي- -ات
أŸسض -ت -ح -دث -ة م -ن ط -رف أل -دول -ة ل -تشض -ج -ي -ع
أŸقاو’تية ألنسضوية ورفع أسضتفادة ألنسضاء من
أل -ق-روضص أŸصض-غ-رة ،وأل -ت -ي سض -م -حت ل -ه-ن

أاعربت عن تضشامنها مع ا◊كومة والششعب

ا÷زائر تدين اإلعتداء اإلرهابي
على دورية امنية ‘ الردن
أأدأنت أ÷زأئ - - -ر بشض - - -دة أإ’ع - - -ت - - -دأء
أإ’ره -اب -ي أل -ذي أسض -ت -ه-دف ي-وم أ÷م-ع-ة
دوري- -ة أم- -ن- -ي- -ة ‘ أ’رد Êم- -ع- -رب- -ة ع -ن
تضضامنها مع أ◊كوم أ’ردنية.
ق- -ال أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسض- -م وزأرة ألشض- -ؤوون
أÿارج-ي-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي شض-ري-ف
أأمسص أ’ح - -د «ن - -دي - -ن بشض - -دة أإ’ع- -ت- -دأء
أ’رهابي ألذي أسضتهدف أول أمسص دورية
أأمنية أردنية ‘ مدينة ألفحيصص ونتقدم
بتعازينا أ’هل ألشضهيد ألذي سضقط جرأء
هذأ ألتفج Òأإ’جرأمي».
وأأضضاف «كما نعرب عن تضضامننا مع

ب-اŸسض-اه-م-ة ‘ دي-ن-ام-ي-كية ألتنمية ألوطنية»،
مشضÒة أ ¤أن ألعمل «’زأل متوأصض Óعلى
ﬂتلف أŸسضتويات لتعزيز مكتسضبات أŸرأأة
وأ’رت-ق-اء ب-ط-م-وح-ات-ه-ا ل-بلوغ أأهدأف ألتنمية
أŸسض -ت -دأم -ة  2030وك -ذأ أأج -ن -دة إأف -ري -ق-ي-ا
.»2063
و‘ سضياق آأخر ،ذكرت ألوزيرة بـ«صضمود
أŸرأأة أ÷زأئرية ‘ وجه أإ’رهاب وﬁاربته
خÓل سضنوأت ألتسضعينيات ومسضاهمتها ألفعالة
‘ Œسض - -ي - -د م - -ي - -ث - -اق ألسض - -ل - -م وأŸصض- -ا◊ة
ألوطنية» ،مشض -ي -دة ‘ ذأت ألسض -ي -اق ب -ت -ب-ن-ي
 ·ÓأŸت -ح -دة م -ؤوخ -رأ
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
Ÿب -ادرة أ÷زأئ -ر أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اقÎأح «أل -ي-وم
ألعاŸي للعيشص بسضÓم» أŸصضادف لـ  16مايو
من كل سضنة.

وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-اون أŸغ-اربي ‘ هذأ
ألشضأان ،دعت أل -دأل -ي -ة أ« ¤ضض-رورة ت-ك-ث-ي-ف
أŸب- -ادرأت وأ÷ه- -ود م- -ن أأج -ل أل -وصض -ول إأ¤
ن -ظ -رة م-غ-ارب-ي-ة مشضÎك-ة وم-وح-دة ل-ل-ن-ه-وضص
بقضضايا أŸرأأة» ،مؤوكدة على «موقف أ÷زأئر
ألثابت ‘ نبذها لكل أأشضكال ألعنف وألدفاع
ع -ن ح -ق-وق أإ’نسض-ان ،أل-ت-زأم-ا م-ن-ه-ا بالقرأر
أأ’‡ي  1325ألقاضضي Ãسضاهمة أŸرأأة ‘
ألسضلم وأأ’من كونها ألضضحية أأ’و ‘ ¤حا’ت
نشضوب ألنزأعات وأ◊روب».
و‘ أÿتام ،أأعربت ألوزيرة عن أأملها ‘ أأن
يكون هذأ أ’جتماع ألوزأري «أللبنة أأ’و¤
للتشضاور وألتنسضيق ب Úألدول أŸغاربية بهدف
رسض -م آأف -اق ت -ن -م -وي -ة مسض -ت-دأم-ة ‘ أŸغ-رب
ألعربي ألكب ‘ Òظل ألسضلم وأأ’من».

ينظمه مركز ا◊وار ب Úا◊ضشارات

غÓم الله يششارك ‘ اŸنتدى العاŸي للسشلم بجاكرتا
لسشÓمي
يششارك رئيسس اÛلسس ا إ
لعلى ،ب-وع-ب-د ال-ل-ه غÓ-م الله‘ ،
ا أ
أاششغال اŸنتدى العاŸي السشابع للسشلم
ال - - -ذي –تضش - - -ن - - -ه ال - - -ع - - -اصش - - -م - - -ة
لندونيسشية ،جاكارتا ،من  14إا¤
ا إ
 16أاوت ا÷-اري ،حسشب م -ا أاف -اد ب-ه
لحد بيان للمجلسس.
أامسس ا أ
أأوضضح ذأت أŸصضدر أأن هذأ أŸنتدى
ي- -ن- -ظ- -م- -ه م- -رك- -ز أ◊وأر وأل- -ت -ع -اون بÚ
أ◊ضضارأت وتخصضصص أأشضغال هذه ألطبعة
Ÿوضض- -وع «أل- -وسض- -ط- -ي- -ة وأ’ب- -ت- -ع- -اد ع -ن
ألتطرف».
وت -ك -ون ل -غ Ó-م أل -ل -ه م -دأخ-ل-ة ‘ ه-ذأ
أŸنتدى حول «ألقيم ألعليا للوسضطية ‘
أإ’سضÓ-م وألسض-ب-ل أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-ا’ب-ت-ع-اد ع-ن
ألتطرف وحماية أأ’جيال من شضرورها.

لصشÓح ششبكة نقل الكهرباء بالتوتر العا‹
إ

سشونلغاز تعتمد تقنية عصشرية «األو ¤من نوعها»
قامت الششركة الوطنية
ل - -تسش - -ي Òشش - -ب - -ك - -ة ن- -ق- -ل
ال -ك-ه-رب-اء ال-ت-اب-ع-ة Ûم-ع
سش-ون-ل-غ-از Ãع-ي-ة م-دي-رية
ال-ت-وزي-ع ل-بسش-ك-رة بتفعيل
ﬂط - - -ط اسش - - -ت - - -ع- - -ج- - -ا‹
لصش Ó- -ح ال - -ع - -طب ال- -ذي
إ
‚م ع-ن ت-ق-ل-ب-ات الطقسس
ال -ت -ي شش -ه -دت -ه -ا اŸن -ط -ق -ة
بداية أاوت ا◊ا‹ و ذلك
باسشتعمال تقنية عصشرية
لو ¤من نوعها» حسشب
«ا أ
م - - - -ا أاف - - - -اد ب- - - -ه مسش- - - -ؤوول
التصشال باŸديرية العامة
ل- - -لشش- - -رك- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة
ل-ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء و ال-غ-از
(سشونلغاز) خليل هدنة.
أأوضض- -ح ه- -دن -ة ‘ تصض -ري -ح
لـ«وأأج» بأانه على إأثر تقلبات
ألطقسص ألتي شضهدتها مدينة
بسض- -ك -رة و ضض -وأح -ي -ه -ا خ Ó-ل
ن- - -فسص أل- - -فÎة ” أك - -تشض - -اف
عطب تقني باÿط ألكهربائي
ذي أل -ت -وت-ر أل-ع-ا‹ ( 220كيلو
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فولط) ألرأبط ب ÚأÙطتÚ
أل-رئ-يسض-ي-ت Úل-ت-حويل ألكهرباء
بكل من طولقة و بريكة (باتنة)
” تفعيل ﬂطط أسضتعجا‹
يهدف إأ ¤إأصضÓح ألوضضع دون
ق-ط-ع أل-ت-ي-ار أل-ك-ه-رب-ائ-ي على
أŸناطق أŸمونة ( 11بلدية و

ما يقارب  100أألف زبون).
وأأضضاف نفسص أŸتحدث أأنه
” إأصضÓح أÿط أŸعني عÈ
غ- - -رسص أأب- - -رأج خ - -اصض - -ة ذأت
تركيب سضريع على جانب ألÈج
أŸتضضرر مشضÒأ إأ ¤أأن هذه
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ” «أع-ت-م-اده-ا

أ◊كومة وألشضعب أأ’رد Êألشضقيق».
وأأكد بن علي شضريف «إأن أ÷زأئر ألتي
عانت من ويÓت أإ’رهاب ألذي هزمته
لوحدها بفضضل تضضحيات شضعبها وقوأتها
أأ’م-ن-ي-ة وح-ك-م-ة ق-ي-ادت-ه-ا ت-علم يقينا بأان
ألقضضاء على هاته أآ’فة وأقتÓع جذورها
’ Áكن أأن يتأاتى إأ’ بتضضافر جهود كل
مكونات أÛتمع ألدو‹ وكل ألفاعلÚ
أل - -دول - -ي Úم - -ن خÓ- -ل أل- -ع- -م- -ل ضض- -م- -ن
أسضÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة م- -تضض- -ام- -ن- -ة ،م- -وح -دة
ومتكاملة».

‘ مداخلته با÷امعة الصشيفية لطارات البوليسشاريو

مرا :Êالششعب الصشحراوي سشينتصشر على اÙتل اŸغربي
دراسشة نهضشة الغرب بجدية للتحرر من التخلف
أاكد أاحمد مرا Êوزير سشابق و خبÒ
لسشÓ-م-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة أاﬁمد
‘ الشش-ؤوون ا إ
بوقرة ببومرداسس أان الششعب الصشحراوي
لرضش-ه
سش -ي -ن -تصش -ر ضش-د اÙت-ل اŸغ-رب-ي أ
لن قضشيته عادلة و
«مهما طال الزمن أ
تسش - -ت - -ن - -د إا ¤الشش - -رع - -ي- -ة وال- -ع- -دال- -ة
الدولية».
ق -ال م -رأ ‘ Êم -دأخ -ل -ة ح -ول «أل -ع -ق-ي-دة
أإ’سضÓ- -م- -ي -ة و أل -ت -ح -و’ت أل -دول -ي -ة» ضض -م -ن
ف-ع-ال-ي-ات أل-ط-ب-ع-ة أل-ت-اسضعة للجامعة ألصضيفية
إ’ط- -ارأت ج- -ب- -ه- -ة أل- -ب- -ول- -يسض -اري -و و أل -دول -ة
ألصضحرأوية ﬂاطبا ألشضعب ألصضحرأوي ،بأان
«قضض-ي-ت-ك-م سض-ت-قضض-ي ع-ل-ى أŸم-ل-ك-ة أŸغربية
وسضتنتصضرون ‘ ألنهاية أ’ن أ◊كم ‘ أŸملكة
أŸغربية يسضتند إأ ¤توصضية ألدول أŸسضتعمرة
أل- -ت- -ي أأع- -طت ل- -ه ألشض- -رع -ي -ة ‘ ‡ارسض -ات -ه
بالصضحرأء ألغربية أÙتلة».
م- -ن ج -ه -ة أأخ -رى أأشض -ار أأح -م -د م -رأ‘ Ê
م- -دأخ- -ل- -ت- -ه إأ ¤أأن «أل -دي -ن أإ’سض Ó-م -ي ج -اء
ليحررأإ’نسضان من ألعبودية إأ’ أأن ألذي حدث
هو أسضتغÓل هذأ ألدين منذ ألقدم و إأ ¤أليوم
م- -ن ط -رف أأشض -خ -اصص و ج -م -اع -ات و ح -ك -ام
بغرضص تÈير أ’سضتبدأد ألسضياسضي و أ◊كم
أŸط -ل -ق ب -ع-دم-ا أأصض-ب-ح ألصض-رأع م-ري-رأ ع-ل-ى
ألسضلطة على مر ألعصضور».
ويقول ‘ هذأ أإ’طار أأن علماء ألتنوير
وألنهضضة أأ’وروبية «لو كان لديهم ‘ مسضتهل
تطورهم علم وإأطÓع باللغة ألعربية و بالتا‹
فهموأ ما ورد ‘ ألقرآأن ألكر Ëمن مبادئ
سض-ام-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ي-م أإ’نسض-ان-ية و ألعدألة و
أحÎأم كرأمة وحقوق أإ’نسضان و ألعلم أ’خذوأ
م -ا ي -ن -ف -ع-ه-م م-ن-ه و ب-ن-وأ حضض-ارة أأفضض-ل م-ن
أ◊ضضارة أŸعاصضرة».
ولدى تطرقه إأ ¤مسضار ألبحث عن و عي و
تطور للدول ألعربية و أإ’سضÓمية ،دعا مرأÊ
إأ ¤ضض -رورة درأسض -ة ظ -اه-رة أل-غ-رب ك-ت-ج-رب-ة
تاريخية «من أأجل أ’سضتفادة منها كما فعلوأ
ه- -م م- -ع ب- -دأي- -ة عصض- -ر أل -ت -ن -وي -ر وأل -ن -هضض -ة
أأ’وروبية ،ح -يث ق -ام -وأ ب -ا’ط Ó-ع ع-ل-ى ك-ل
ألتجارب أإ’نسضانية و شضخصضوأ أأ’مرأضص ‘
أأوروب- -ا وع -ا÷وه -ا و م -ن أأه -م -ه -ا أأ’م -رأضص
ألعنصضرية وألتعصضب ألديني وعدم حب ألغÒ
وأ÷هل وألتخلف».
كما أعتمد ألغرب ‘ مسضار نهضضته أسضتنادأ
للمحاضضر على أأفكار ألعÓمة أبن رشضد ألذي
كان يؤومن بأان ألشضرأئع ألدينية نزلت للتشضريع
و ل -ه -دأي -ة أل-ن-اسص و أ◊ضض-ارة ي-ب-ن-ي-ه-ا أل-ع-ق-ل
«ولذلك ينبغي أسضتعمال ألعقل إ’يجاد أ◊لول
لكل أŸشضاكل أŸسضتعصضية ولتنظيم أ◊ياة و
إأصضÓح أ◊كم ألذي هو طريق أÿروج من
ألتخلف».

الدكتور بويزري السشعيد :
أ’ول م- -رة ب- -ت- -ح- -ك- -م ت- -ق- -ن- -ي
عصضري» تهدف إأ ¤تقليل مدة
أن -ق -ط -اع أل -ك -ه -رب -اء إ’صضÓ-ح
أل -ع -طب و ك -ذأ ت -ق -ل-يصص ق-در
أإ’م-ك-ان ع-دد أل-زب-ائ-ن أل-ذي-ن
شض- -م- -ل- -ه- -م أن- -ق- -ط- -اع أل -ت -ي -ار
ألكهربائي.

ألعدد
1٧٧20
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الدين اإلسشÓمي يحارب
التطرف و العصشبية

و‘ ﬁاضض -رة ح -ول « ط -رق أل -وق -اي -ة م -ن
أل -ت-ط-رف و أل-ف ،»Ïأأوضض-ح أل-دك-ت-ور ب-ويزري
ألسض -ع-ي-د أأ’خصض-ائ-ي ‘ أل-ق-ان-ون م-ن ج-ام-ع-ة
ت -ي -زي وزو ب-أان أل-ت-ط-رف ب-ك-ل أأشض-ك-ال-ه سض-وأء
ألديني أأوأŸذهبي أأو ‘ أ◊كم يؤودي حتما
إأ ¤أألوأن من ألف Ïألتي تدمر كيان أأ’مة

ألوأحدة من ألناحية أŸادية و أŸعنوية.
ويعتقد أأ’سضتاذ أ÷امعي أıتصص ‘ هذأ
أإ’طار بأان «ألتطرف يهدد أأ’مة ألدولة ‘
كيانها ووحدتها ويعطل رسضالتها ‘ أ◊ياة و
‘ أل -ع -ا ⁄و ه -و (أل -ت -ط -رف) ك -ل -ه أأ’م ع -ل -ى
مسضتوى ألفرد و أأ’سضرة و أأ’مة و ألبشضرية
ككل» ،م-ؤوك-دأ أأن «أل-دي-ن أإ’سضÓ-م-ي ي-ح-ارب
ألتطرف و ألعصضبية بكل أأشضكالها».
وأأشض- - -ار ‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد إأ ¤أأن أل - -دي - -ن
أ’سض Ó-م -ي ي -دع -و م-ق-اب-ل ذلك إأ« ¤أ’ل-ت-زأم
بالوسضطية و أ’عتدأل ‘ كل شضيء و ‘ كل
ألقضضايا و أÛا’ت و إأ ¤ألتعاون وألتحاور
‘ أŸشضÎك أإ’نسضا Êو ‘ أأ’مور أŸتنازع
حولها».
ويعتقد بأان عÓج هذه ألظاهرة يعتمد على
أأسضسص وأضضحة تتمثل أأهمها ‘ ألعÓج ألفكري
أ’ن ألفكر إأذأ أنحرف ينحرف معه ألسضلوك
وعدم أ’دعاء بامتÓك أ◊ق أŸطلق و عدم
إأقصض -اء أأ’خ -ر و أل -ت -ع -اون ‘ أŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه
وأل - -تسض- -ام- -ح ‘ أıت- -ل- -ف ف- -ي- -ه إأ ¤ج- -انب
أŸعا÷ة ألÎبوية من حيث قبول ألرأأي أأ’خر
و أ◊وأر م - -ع م - -رأع - -اة أÓÿف و أŸع- -ا÷ة
ألقانونية من خÓل تدخل ألسضلطات بعد نفاد
كل ألطرق.
ويشضار إأ ¤أأن هذه ألتظاهرة ألتي أنطلقت
يوم  ٤أأغسضطسص و تتوأصضل إأ ¤غاية  15أأوت
أل -ق -ادم ب -ج -ام -ع -ة أأﬁم -د ب-وق-رة ب-وم-ردأسص
تشض -رف ع -ل -ي-ه-ا أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
للتضضامن مع ألشضعب ألصضحرأوي بالتعاون مع
سضفارة أ÷مهورية ألصضحرأوية با÷زأئر.
ويشضارك ‘ ألطبعة ألتاسضعة لهذه أ÷امعة
أل -ت -ي –م-ل أسض-م ألشض-ه-ي-د «أأح-م-د ب-وخ-اري»
وشض- - -ع - -ار «أل - -ذك - -رى  ٤5ل -ت -أاسض-يسص ج-ب-ه-ة
أل-ب-ول-يسض-اري-و و أن-د’ع أل-ك-ف-اح أŸسضلح ،عهد
وأسضتمرأرية لنيل أ◊رية و أ’سضتقÓل» ،ما
يزيد عن  ٤00إأطار من ﬂتلف مؤوسضسضات
أل -دول -ة ألصض -ح -رأوي -ة وج -ب -ه -ة أل-ب-ول-يسض-اري-و،
باإ’ضضافة إأ ¤مشضاركة وفد حقوقي قادم من
أŸناطق أÙتلة يضضم نشضطاء حقوقي Úمن
ﬂت- -ل- -ف م -دن أŸن -اط -ق أÙت -ل -ة وج -ن -وب
أŸغرب.
وي- -تضض- -م- -ن ب- -رن- -ام- -ج أل -ف -ع -ال -ي -ة ت -ق -دË
ﬁاضضرأت تعالج موأضضيع ذأت صضلة بالقضضية
ألصض -ح -رأوي -ة ك -م -وضض-وع أل-ت-ن-م-ي-ة أل-بشض-ري-ة و
أل-ت-ط-ورأت ألسض-ي-اسض-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-قضضية
ألصض -ح -رأوي -ة وأŸن -ط -ق -ة ع -م -وم -ا و ح -ق -وق
ألشض -ع -وب ودور ه -ي -ئ -ات أÛت -م-ع أل-دو‹ ‘
حمايتها وألتحديات أأ’منية وسضبل ألتصضدي
ل - - -ظ- - -اه- - -رة ت- - -ه- - -ريب أıدرأت وأ÷رÁة
أŸنظمة وغÒها.

أإلثنين  13أوت  2018م
ألموأفق لـ  02ذي ألحجة  1439هـ
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الصسيانة والتكوين ضسروريان عند إابرام اتفاقات شسراكة ،زعÓن :

إلقاعدة إللوجسضتيكية بالرويبة تشضجع على إلتصضدير وتؤوثر على سضعر إŸنتوج بـ ٪35
نظام معلوماتي مراقب لتفادي حوادث القطارات يدخل اÿدمة سسبتم ÈاŸقبل

لشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ب-د
ق -ام وزي -ر ا أ
ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أامسس ،ب-ت-ف-ق-د ال-ق-اع-دة
ال- -ل -وجسس -ت -ي -ك -ة ف -رع راي ل -وجسس -ت -يك
(ال -ت -اب -ع -ة ل -لشس -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
ب -السس-كك ا◊دي-دي-ة  )SNTFب-الشس-راكة
م-ع الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-مÓحة»كنان»
شس - -م - -ال ح - -يث إاف- -ت- -ت- -ح اŸي- -ن- -اء ا÷اف
ب -ال -روي -ب -ة ل -ل -تشس -ج -ي-ع ع-ل-ى ال-تصس-دي-ر
خ - -اصس- -ة وان خصس- -وصس- -ي- -ات ال- -ق- -اع- -دة
ال -ل -وج -تسس -ي -ك -ي -ة تسس -ت-ج-يب ل-ل-م-ع-ايÒ
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ا ¤ارت- -ب- -اط -ه -ا ب -خ -ط سس -ك -ة
حديدية يصسل إا ¤غاية ميناء ا÷زائر
ع 25Èك -ل -م واح -ت -وائ -ه -ا ع -ل -ى ج -ه-از
سس -ك -ان Òوك -امÒات م -راق -ب -ة م -رب-وط-ة
ل‹
ÓعÓم ا آ
مباشسرة باŸركز الوطني ل إ
لحصسائيات.
وا إ

خالدة بن تركي
وصضف زعÓن ،أمسص ،خÓل زيارة ألعمل
وأل-ت-ف-ق-د أل-ت-ي ق-ادت-ه Ÿق-ر ألشض-رك-ة أل-وط-نية
ل- -ل -ن -ق -ل ب -السض -كك أ◊دي -دي -ة دي -دوشص م -رأد
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى تسض-ي Òوت-ن-ظ-ي-م شض-ب-ك-ة ألسض-ك-ة
أ◊ديدية ومركز ألصضيانة لقطارأت ألضضوأحي
بخروبة وألقاعدة أللوجسضتيكية لفرع ألشضركة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ق -ل ب -السض -كك أ◊دي -دي -ة رأي
ل-وج-يسض-ت-يك ب-ال-روي-ب-ة «أل-ق-اع-دة ب-ال-نموذجية
ك -ون -ه -ا ت -خضض-ع ل-ك-اف-ة ألشض-روط أل-ت-ي تسض-م-ح

بعملية تطوير ألسضلع خÓل أألشضهر ألقادمة
ومسض -اه -م-ت-ه-ا ‘ أل-ت-أاث Òع-ل-ى سض-ع-ر أŸن-ت-وج
عندما يصضل إأ ¤ألزبون وبتكاليف تصضل إأ35 ¤
باŸائة من ألتكلفة ألنهائية».
وبخصضوصص ألتقليل من حوأدث ألقطارأت
ق -ال زع Ó-ن إأن أل -ن -ظ-ام أŸع-ل-وم-ات-ي «»gsmr
ل -تسض -ي Òوت -ن -ظ -ي-م ألشض-ب-ك-ة أ◊دي-دي-ة يسض-م-ح
ب- - -ت - -ف - -ادي أ◊وأدث وألتصض - -ال ب ÚأŸرك - -ز
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض-م-ة وأل-ق-ط-ارأت ب-ال-ولي-ات
أألخ-رى .وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-رأف-ق عصضرنة
أÿطوط ،باإلضضافة إأ ¤كونه نظام أتصضال
خ- -اصض- -ا ب- -الشض- -رك- -ة ع -ن -د وج -ود مشض -اك -ل ‘
ألتصض -الت أل -ع -ادي -ة ل-ت-ف-ادي ألن-ق-ط-اع وه-و
معمول به من طرف  70دولة ع Èألعا ⁄يسضمح
بالتصضال ب Úأي ﬁطة بالقطار ع Èألقطر
وي-ت-ي-ح لسض-ائ-ق-ي أل-ق-ط-ارأت ف-رصض-ة ألتصض-ال

فيما بينهم لتفادي أ◊وأدث.
أضضاف ألوزير ‘ سضياق موصضول أن ألنظام
سضيدخل أÿدمة ‘  10سضبتم 2018 ÈوÁتد
على شضبكة  3ألف كلم  ،مشضÒأ خÓل زيارته
إأ ¤م- -رك- -ز ألصض -ي -ان -ة ل -ق -ط -ارأت ألضض -وأح -ي
باÿروية أ« ¤أن وزأرة ألشضغال ألعمومية
تلزم ألتكوين وألصضيانة عند ألتوقيع على أي
إأتفاقية شضرأكة خاصضة وأن هنالك  64قطارأ
وشض- -رأك -ة م -ع م -ؤوسضسض -ة سض -ويسض -ري -ة لق -ت -ن -اء
ألعربات وصضيانتها .
وأضضاف زعÓن أن عربات ضضاحية أ÷زأئر
ب -ل -غت م -ل -ي -ون ك -ل -م م -ن ألسض Òم -ا يسض-ت-دع-ي
صضيانتها و‘ إأطار شضرأكة خاصضة وأن أ÷زأئر
ليسضت قادرة على شضرأء ألعربات ‘ كل مرة
Óزمة أŸالية ألتي تعيشضها ألبÓد ما
بالنظر ل أ
ي -ق -تضض -ي ألع -ت -م-اد ع-ل-ى ألصض-ي-ان-ة ل-ت-ق-ل-يصص
ألتكلفة أŸالية مÈزأ أألهمية ألكبÒة للتكوين
وألصضيانة خÓل توقيع صضفقات أقتناء ﬂتلف
أŸعدأت وألوسضائل ألتابعة للقطاع باإلضضافة
إأ ¤تكوين ألعمال ‘ سضويسضرأ لضضمان ألصضيانة
أ÷يدة للقطارأت .
وأشضار زعÓن ‘ أÿتام أ ¤أن أنخرأط
شض -رك -ة أل -ن -ق -ل ب -السض -كك أ◊دي -دي -ة ‘ ه -ذه
أŸب- - - -ادرأت سض- - - -وأء ‘ أ‚از أل- - - -ق- - - -اع- - - -دة
أل -ل -وجسض-ت-ي-ك-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر  ،وه-رأن وع-ن-اب-ة
يشضجع على ألتصضدير ألذي ل Áكن أ◊ديث
عنه ‘ غياب سضلسضلة ألهياكل ألقاعدية خاصضة
عندما تكون مربوطة باŸيناء .

›اهدون ورفقاء الدرب ‘ تأابينية فقيد ا÷زائر

ﬁمد إلصضالح يحياوي عنوإن للوفاء وإلشضجاعة
ﬁم- - - -د الصس- - - -ال- - - -ح
ي - - -ح- - -ي- - -اوي› ،اه- - -د
وق -ي -ادي ب-ارز ‘ ح-زب
ج - -ب - -ه - -ة ال - -ت - -ح - -ري- -ر
ال- -وط- -ن- -ي وواح -د م -ن
صسناع القرار ‘ ›لسس
ال-ث-ورة ب-ق-يادة هواري
ب -وم-دي-ن ،ب-ال-رغ-م م-ن
ع - - - - -ظ - - - - -م- - - - -ة ه- - - - -ذه
الشسخصسية إال انه كان
يرفضس ا◊ديث عن ما
قام به إابان الثورة من
نضس- - - -ال ،وه - - -و ال - - -ذي
خ - -اضس ال - -ع- -دي- -د م- -ن
اŸع - -ارك ضس - -د ال- -ع- -دو
ال-ف-رنسس-ي وت-ل-ق-ى أاك Ìمن  18رصساصسة
ع Èت- -ن- -قÓ- -ت- -ه ك- -مسس- -ؤوول ع -ن ج -يشس
التحرير الوطني لكنه عنوان للشسجاعة
والوفاء والصس.È

صصونيا طبة
شض- -ه- -ادأت م- -عÈة وصض- -ادق -ة ،ن -ق -ل -ه -ا ل -ن -ا
›اهدون ورفقاء ألفقيد ألذي رحل عن عمر
ناهز  81سضنة بعد صضرأع طويل مع أŸرضص
خÓل تأابينية نظمها منتدى أ◊وأر بعد  3أيام
من وفاته  ،وهم ألذين أجمعوأ على شضجاعة
ألفقيد و“سضكه بقول كلمة أ◊ق دون خوف
ول -و ك-ل-ف-ه ذلك ح-ي-ات-ه ،م-ا ج-ع-ل م-ن-ه أل-رج-ل
ألصض- -ادق وأıلصص ل- -وط- -ن- -ه وأŸل -ت -زم رغ -م
ألصضعاب ألتي أعÎضضته وأ÷حود ألذي لقيه
من بعضص أ÷هات.
أبن أŸدرسضة ألباديسضية ألتي ل تعرف إأل
ألنتصضار للجزأئر وعدم ألتسضامح باŸسضاسص
Ãبادئ أ◊فاظ على مقومات ألوطن ،كان
م-ت-م-ي-زأ ‘ ت-ف-كÒه ورؤوي-ت-ه وث-ق-اف-ت-ه م-ق-ارنة
برفقائه ،لطاŸا عشضق ألقرأءة وأŸطالعة إأذ
لديه آألف ألكتب ،عاشص مناضض ‘ Óسضبيل
أل-وط-ن وم-ات ع-ظ-ي-م-ا بشض-ه-ادة أ÷م-ي-ع ،ه-ي

تصضريحات مدير دأر ألنشضر
ألطاهر يحياوي ألذي كان
من أك ÌأŸقرب Úللرأحل.
وك -ان ل-ل-ط-اه-ر ي-ح-ي-اوي
أ◊ظ ‘ أن يكون أول من
ط -ب -ع ك -تب أل -ف -ق -ي -د أل -ذي
لطاŸا أختلف مع أ÷ميع
‘ أآلرأء ووج -ه -ات أل -ن -ظ-ر
لكن موقفه ثابت ل يتغÒ
فيما يخصص مصضلحة ألوطن
ون-وف-م Èوج-م-ع-ي-ة أل-ع-ل-ماء
أŸسض-ل-م، Úوحسضب أل-ب-عضص
فان عيبه ألوحيد كان يكمن
‘ أنه ل يحسضن ألسضياسضة
وأŸن - -اورة وأÛام - -ل - -ة إأل
قول أ◊ق بصضدق وإأخÓصص غ Òمبال بالنتائج
أÎŸتبة عن ألكلمة ألصضادقة من بينها «إأذأ
كتب ÷بهة ألتحرير ألوطني أن “وت فلتمت
وأقفة ».
«رج -ل شض -ه -م ع -ن -وأن -ا ل -ل -وف-اء وألشض-ج-اع-ة
وألصض Èعشضت معه أيام تكتب بأاحرف من
ذهب» ،هكذأ وصضف أÛاهد وألقيادي عبد
أل-رح-م-ان ب-ل-ع-ي-اط أل-ف-ق-ي-د أÛاه-د أل-ع-قيد
ﬁمد ألصضالح يحياوي ألذي يعد من ألرعيل
أألول لضض- -ب- -اط ج- -يشص أل- -ت- -ح- -ري- -ر أل -وط -ن -ي
،موضضحا أنه عندما كان مسضؤوول ل يرفضص
أسضتشضارة زمÓئه ولكن عندما يتخذ ألقرأر ل
يرجع عن موقفه ول يخاف من شضيء .
ت -ل -ق -ى أل -ف-ق-ي-د أك Ìم-ن  18رصض -اصض-ة ‘
ﬂتلف أجزأء جسضمه ع ÈتنقÓته كمسضؤوول
عن جيشص ألتحرير ألوطني وألعمليات ألتي
قام بها ‘ أشضتباكات مع ألعدو وألكمائن ألتي
نصض -ب -ه-ا أŸسض-ت-ع-م-ر ل-ل-قضض-اء ع-ل-ي-ه  ،و‘ أول
رصضاصضة أصضابته طلب من مرأفقيه أن يÎكوه
Óعدأء مفضض ÓأŸوت على إأفشضاء
فريسضة ل أ
أسض- -رأر أل -ث -ورة -ع -ل -ى ح -د ت -ع -ب ÒأÛاه -د
بلعياط.
من جهته أكد ألوزير ألسضابق ﬁي ألدين

وزارة الشسؤوون الدينية تعلن :

عيد إألضضحى سضيكون يوم إلثÓثاء  21أإوت
أعلنت وزأرة ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف ‘ ،بيان لها ،أمسص ،أن عيد أألضضحى أŸبارك
سضيكون يوم ألثÓثاء  21أوت.
أوضضح ذأت أŸصضدر أن أألحد هو غرة ذي أ◊جة  1439هجري أŸوأفق لـ  12أوت
 ،2018وأن وقوف أ◊جاج بعرفة سضيكون يوم ألثن Úألتاسضع من ذي أ◊جة أŸوأفق لـ 20
أوت ،مشضÒة إأ ¤أنه «يسضن للمسضلم Úصضيام هذأ أليوم Ÿا صضح عن رسضول ألله صضلى ألله
عليه وسضلم».
باŸناسضبة ،تتقدم وزأرة ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف بتهانيها إأ ¤كافة ألشضعب أ÷زأئري،
دأعية ألله عز وجل أن «يعيده علينا وعلى أألمة أإلسضÓمية قاطبة Ãزيد من أ Òÿوأليمن
وألÈكات.

ع- -م- -ي- -م -ور أل -ذي ك -ان شض -اه -دأ ع -ل -ى نضض -ال
وتضضحيات ألفقيد أÛاهد أن أ◊ديث عن
ع -ظ -م -ة ه-ذه ألشض-خصض-ي-ة ي-جب أن ي-ط-ول ول
تكفيه بعضص سضاعات إلبرأز ﬁاسضن وخصضال
ألرجل أŸثقف برتبة عقيد ألذي كان يجتهد
‘ كل ما يقوم به خدمة Ÿصضلحة أ÷زأئر
وشضعبها ومسضؤوول ليسص ‘ أŸناصضب ولكن ‘
موأقفه ألصضائبة أذ  ⁄يكن يختبئ ورأء أي
م- -ؤوسضسض- -ة أو أف- -رأد أو شض- -خصص ب -ل م -ع -روف -ا
بشضجاعته وصضرأحته وألتزأمه.
وختم شضهادته بالقول «لو كانت ألشضظايا
تنبت أشضجارأ لكان ﬁمد ألصضالح يحياوي
م -زرع -ة ت -خ -رج م -ن-ه-ا أألسض-ل-ح-ة أل-ت-ي –م-ي
ألوطن من كل أıاطر وألتحديات».

ألعدد
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قال إان اŸفاوضسات سستكون ب« Úالبوليسساريو» واŸغرب

إلطالب عمر :إıزن يسضعى بإاقحام إ÷زإئر
لتحويل إلنزإع إ ¤صضرإع جهوي

رد سس - -ف Òج - -م - -ه - -وري - -ة الصس - -ح - -راء
ال -غ -رب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر عضس-و أام-ان-ة ج-ب-ه-ة
«ال -ب -ول -يسس -اري -و» ع -ب -د ال -ق-ادر ال-ط-الب
ع - -م - -ر،أامسس ،ع - -ل - -ى ادع - -اءات اŸغ- -رب
ب- -إاق- -ح- -ام ا÷زائ- -ر ‘ ال- -قضس- -ي- -ة .وق -ال
ال-دب-ل-وم-اسس-ي أان ا÷زائ-ر  ⁄ول-ن ت-كون
طرفا ‘ النزاع الدائر ،مؤوكدا أان نظام
اıزن ي -ري -د –وي-ل ال-ن-زاع إا ¤صس-راع
ج -ه -وي ‘ اŸن -ط -ق -ة ب-إاق-ح-ام-ه ا÷زائ-ر،
›ددا ‘ اŸقابل اسستعداد البوليسساريو
Ÿف- -اوضس -ات م -ع اŸغ -رب يضس -م -ن ت -ق -ري -ر
اŸصس Òدون سسواه.

جÓل بوطي
يسض- -ت- -دع- -ي أŸب -ع -وث أل‡ي أÿاصص إأ¤
ألصض -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة ه-ورسض-لت ك-وه-ل-ر ط-ر‘
ألنزأع جبهة «ألبوليسضاريو» وأŸغرب ألشضهر
أل -دأخ -ل ،لÓ-سض-ت-م-اع إأل-ي-ه-م-ا ح-ول أل-ت-حضضÒ
للجولة ألسضادسضة من أŸفاوضضات بعد أسضتماع
›لسص أألم - -ن أل - -دو‹ ألأسض - -ب - -وع أŸنصض- -رم
ل -ت -ق -ري -ر أŸب-ع-وث أل‡ي ،وأل-ذي أك-د ع-ل-ى
ضض- -رورة أإلسض- -رأع ‘ تسض -وي -ة أل -ن -زأع وإأن -ه -اء
ألصضرأع وليسص حلول مؤوقتة.
وبحسضب سضف Òألصضحرأء ألغربية با÷زأئر
عبد ألقادر ألطالب عمر ‘ ندوة صضحفية
ع -ق -ده -ا،أمسص ،خ Ó-ل ل -ق -ائ-ه ب-رئ-يسص ح-زب
أل-ت-ح-ال-ف أ÷م-ه-وري ب-ال-ع-اصض-م-ة ف-ان ج-ب-هة
«أل-ب-ول-يسض-اري-و» م-رت-اح-ة ج-دأ ل-ت-ق-ري-ر كوهلر
ألذي يؤوكد مسضاعيه ‘ ألتوصضل إأ ¤حل دأئم
للصضرأع ،لكنه حذر ‘ نفسص ألوقت من –رك
أŸغرب ‘ أŒاه تغليط ألرأي ألعام حول
مسض -ار أŸف -اوضض -ات ب -ع-د أل-تصض-ري-ح-ات أل-ت-ي
أطلقها ‡ثله باأل· أŸتحدة وقال فيها إأن
أ÷زأئر طرف ‘ ألنزأع.
وأوضضح ألطالب عمر أن أ÷زأئر ليسضت
طرفا ‘ نزأع جبهة «ألبوليسضاريو» مع أŸغرب
ول- -ك- -ن- -ه- -ا دول- -ة ج- -ارة ت- -دع- -م ح- -ق ألشض- -عب
ألصض -ح -رأوي ‘ ت -ق -ري -ر مصضÒه ،وه -ذأ م -ن -ذ
ألغزو أŸغربي للصضحرأء ألغربية ،مشض Òإأ¤
أن أŸغرب سضيسضتخدم كل أألورأق للضضغط
ع -ل -ى أŸب -ع -وث أل‡ي وأل -ت-أاث Òع-ل-ى مسض-ار
مسضاعي أ◊ل ألتي يقوم بها كوهلر سضيما بعد
جلسضة ›لسص أألمن أألخÒة.
وأب-دى عضض-و ج-ب-ه-ة «أل-ب-ول-يسض-اريو» أرتياح
أألخÒة لقرأر ›لسص أألمن أألخ Òألذي دعا
طر‘ ألنزأع إأ ¤ألعودة لطاولة أŸفاوضضات
ألتي قد تكون نهاية شضهر أكتوبر ألقادم ،بعد
دعوة ألطرف Úشضهر سضبتم Èألقادم للتباحث

للتحضض Òللجولة ألسضادسضة من أŸفاوضضات،
وأشضار ألدبلوماسضي ألطالب عمر إأ ¤أن ألنوأيا
سض -ت -ع -رف م -ن خ Ó-ل رد أŸغ-رب ع-ل-ى دع-وة
أŸبعوث أل‡ي ،قائ »Óجبهة ألبوليسضاريو ل
تريد مفاوضضات شضكلية ولكن تريد ألتقدم ‘
أ◊ل».
وأع -ت Èألسض-ف Òأل-ط-الب ع-م-ر تصض-ري-ح-ات
‡ث- -ل أŸغ -رب ‘ ألأ· أŸت -ح -دة ب -دع -وت -ه
إأشض - -رأك أ÷زأئ - -ر ‘ أŸف - -اوضض - -ات ب- -أان- -ه- -ا
أسض -ت -ف -زأزأت وم-ن-اورأت هسض-تÒي-ة ب-ع-د ق-رأر
›لسص أألمن ،موضضحا أن أŸمثل ل يتقن
سضوى ألشضتم وألسضب ول Áكنه ألتهرب من
ألوأقع ألذي قد تكون له تبعات كبÒة دأخل
أŸغرب ألذي يعيشص أزمة حقيقية بعد ألقرأر
أل‡- - -ي  2414أل - -ذي ي - -نصص ع- -ل- -ى ع- -ودة
أŸفاوضضات بشضكل سضريع و“ك Úبعثة أأل·
أŸتحدة «أŸينورسضو» من مهامهما أ◊قيقية
لتنظيم أسضتفتاء تقرير أŸصض،Ò
أألمر ألذي سضيدفع أŸغرب لعرقلة أŸسضار
وأختÓق مشضاكل أخرى للتشضويشص على ألرأي
ألعام ألدو‹ Ãلفات أخرى على غرأر ذكره
ل -ل -م -ن -ط -ق-ة أل-ع-ازل-ة أل-ت-ي فصض-ل ف-ي-ه-ا أل-ب-ن-د
ألعسضكري رقم وأحد بعد وقف إأطÓق ألنار
ب Úألطرف Úوهي أŸنطقة ألتي تشضمل  5كلم
فقط من أ÷دأر ألفاصضل وليسضت أŸناطق
أÙررة ألتي يذكرها كل مرة موضضحا أن تلك
كلها تصضريحات غرضضها نشضر ألبلبلة وألتأاثÒ
ع- -ل- -ى مسض- -ار ألصض- -رأع أ◊ق- -ي- -ق- -ي وج- -وه- -ر
أŸفاوضضات.
وك- - -ان أŸب - -ع - -وث أأل‡ي إأ ¤ألصض - -ح - -رأء
أل-غ-رب-ي-ة كشض-ف خÓ-ل أإلح-اط-ة أل-ت-ي ق-دم-ها
أمام ›لسص أألمن ألدو‹ أنه ينوي توجيه
دع- - -وأت رسض- - -م - -ي - -ة إأ ¤أŸغ - -رب وج - -ب - -ه - -ة
«ألبوليسضاريو» باعتبارهما طر‘ ألنزأع  ،وأإ¤
أ÷زأئر وموريتانيا باعتبار أن لهما عضضوية
مرأقب ‘ أŸلف ‘ ،شضهر سضبتم Èألقادم ،مع
بدء أŸشضاورأت ‘ حالة أŸوأفقة منتصضف
أكتوبر بعد أنتهاء مهلة مهمة أŸينورسضو.

أاكد تضسامنه الÓمشسروط مع الشسعب الصسحراوي

إلتحالف إ÷مهوري يجدد دعمه ÷بهة «إلبوليسضاريو»
جدد رئيسس حزب التحالف الوطني ا÷مهوري بلقاسسم
سس -اح -ل -ي“ ،سسك ال -ت -ح -ال -ف ب -ح -ق الشس-عب الصس-ح-راوي ‘
ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ي-ق-رر مصسÒه ،م-ؤوك-دا وق-وف-ه مع جبهة
البوليسساريو ‡ث Óشسرعيا ووحيدا ،مشسÒا إا ¤بحث آاليات
سسياسسية لتحريك مسسار القضسية على اŸسستوي Úالوطني
وال -دو‹ سس -ي -م -ا خ-اصس-ة ل-دى ال-رأاي ال-ع-ام ب-ه-دف ت-وسس-ي-ع
التضسامن.

جÓل بوطي
أوضضح سضاحلي أن قضضية ألصضحرأء ألغربية تعد أŸلف أألول على
مسضتوى أجندة أ◊زب ‘ أŸلفات أÿارجية إأ ¤جانب ألقضضية
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أن-طÓ-ق-ا م-ن نصص أل-دسض-ت-ور أ÷زأئ-ري أل-ذي ي-ؤوك-د
أل -وق -وف م -ع قضض -اي-ا أل-ت-ح-رر وي-ح-رم أل-ت-دخ-ل ‘ شض-ؤوون أل-ب-ل-دأن
ألدأخلية ،أألمر ألذي Áلي على أ◊زب ألتضضامن ألتام مع ألشضعب
ألصضحرأوي.
أكد سضاحلي ‘ ندوة صضحفية لدى أسضتقبالهÃ ،قر أ◊زب
بالعاصضمة سضف Òجمهورية ألصضحرأء ألغربية با÷زأئر عبد ألقادر
ألطالب عمر أن تشضكيلته ألسضياسضية تؤوكد على حق تقرير مصضÒ
ألشضعب ألصضحرأوي وتبحث على آأليات جديدة لتحريك أŸلف
سضميا على مسضتوى ألرأي ألعام ألوطني لرفع مسضتوى ألتضضامن من
خÓل –ريك أŸشضهد ألسضياسضي وألتعريف بالقضضية ألصضحرأوية.
كما يسضعى ألتحالف أ÷مهوري ،حسضب رئيسضه ومن خÓل ‡ثله
‘ فرنسضا ألتي تعت Èألدأعم أألول للمغرب إأ– ¤ريك أŸنتخبÚ
أÙلي Úألفرنسضي Úبالضضغط على مصضدر ألقرأر ،وذلك بدعوتهم
إأ ¤زيارة ﬂيمات ألÓجئ Úألصضحرأوي Úبتندوف غرب أ÷زأئر،
للوقوف على ألوضضع أإلنسضا Êألصضعب وألتقرب من أŸوأطنÚ
ألصضحرأوي ÚمشضÒأ إأ ¤أن أŸوقف ألفرنسضي لبد أن يتغ‘ Ò
ألوقت ألرأهن وينسضجم مع ألقرأرأت أأل‡ية ألتي تدعو إأ ¤إأنهاء
ألنزأع.

ضضرورة إيجاد طرق نضضال جديدة
بعيدإ عن إلتضضامن إلكÓسضيكي
ويرى ألتحالف أ÷مهورية بقيادة سضاحلي إأ ¤ضضرورة إأيجاد
طرق نضضال جديدة بعيدأ عن ألتضضامن ألكÓسضيكي وألتقليدي من
خÓل ألتوجه مباشضرة إأ ¤ألفاعل ‘ Úألقضضية وبحث سضبل تغيÒ
أŸسضار بتحريك أŸلف ألذي عمر طوي Óويزيد من معاناة ألشضعب
ألصضحرأوي ألشضقيق ،دأعيا أÛتمع ألدو‹ أ– ¤مل مسضؤووليته
ألكاملة لتدهور ألوضضع ‘ أŸنطقة باسضتمرأر ألنزأع.
يحضضر ألتحالف أ÷مهوري حسضب سضاحلي جملة من ألنشضاطات
ألتضضامنية على غرأر موأصضلة ألزيارأت ألرسضمية وتقد Ëألدعم
لÓجئ Úألصضحرأوي Úباıيمات ،تنفيذأ لÈأمج أ◊زب حول
ألصض -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة وأل -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ات ت-وأم-ة م-ع ج-ب-ه-ة
ألبوليسضاريو ‘ ›ال ألتكوين ألسضياسضي سضوأء إلطارأت أ◊زب أو
Ÿمثلي ألبوليسضاريو ‘ إأطار ألتعاون ب Úألطرف.Ú

أإلثنين  13أأوت  2018م
ألموأفق لـ  02ذي ألحجة  1439هـ

»æWh

لسشبوع الذي يليه
لضشحى وا أ
إالتزاما Ãداومات يومي عيد ا أ

حملة –سسيسسية للتجار وأŸتعامل Úأ’قتصسادي Úبا÷زأئر ألعاصسمة
انطلقت صشبيحة ،أامسس ،با÷زائر
العاصشمة ا◊ملة التحسشيسشية التي
ت-ن-ظ-م-ه-ا م-دي-رية التجارة الولئية
ل -ل -ت -ج -ار واŸت -ع-ام-ل Úالق-تصش-اديÚ
اŸسش -ج -ل Úع -ل -ى مسش -ت-وى ال-ع-اصش-م-ة
ب- -ه- -دف حث ه- -ؤولء ع- -ل- -ى ضش -رورة
احÎام ب- -رن- -ام- -ج اŸداوم -ات ي -وم -ي
لسش -ب -وع
لضش -ح -ى اŸب -ارك وا أ
ع -ي -د ا أ
الذي يليه،حسشبما لوحظ.
ب -اŸن -اسش -ب-ة ،أأوضش- -ح ‡ث- -ل م- -دي- -ري -ة
أل -ت-ج-ارة ل-ولي-ة أ÷زأئ-ر ده-ار أل-ع-ي-اشش-ي
لـ«وأج» أأن هذه أ◊ملة ألتحسشيسشية ألتي
تسش-ت-م-ر ل-غ-اية  21أأوت أ÷اري ت - -ن- -درج
ضشمن ألتدأب Òألسشتباقية ألتي تهدف إأ¤
Œنب ألضش -ط -رأب -ات ‘ أل-ت-م-وي-ن خ-لل
ي -وم -ي أل-ع-ي-د وسشÎك-ز ع-ل-ى حث أل-ت-ج-ار
وأŸت - -ع - -ام - -ل Úألق - -تصش - -ادي Úبضش- -رورة
إأحÎأم ب - -رن- -ام- -ج أŸدأوم- -ات أÿاصش- -ة
بيومي عيد أألضشحى أŸبارك وأألسشبوع
أل -ذي ي-ل-ي-ه ،وذلك لضش - - -م - - -ان “وي- - -ن
أŸوأط -ن Úب -اŸوأد وأسش -ع -ة أإلسش -ت-ه-لك
وأÿدمات بصشورة عادية.
وأأبرز دهار أأن فرقا خاصشة مكونة من
أأعوأن ألرقابة وقمع ألغشس سشيقومون عÈ
 57بلدية بالعاصشمة بتقد Ëكافة ألنصشائح
وأإلرشش - -ادأت ل - -ل - -ت - -ج - -ار وأŸت - -ع- -ام- -لÚ
ألق -تصش -ادي Úم -ن أأج -ل ت -ط-ب-ي-ق «ف-ع-ال»
لÈن- -ام- -ج أŸدأوم- -ات وإأ‚اح- -ه خ- -دم -ة
للموأطن وكذأ إأبرأز ألعقوبات ألتي سشيتم
تسشليطها على أıالف.Ú
وأأك-د أأن أ◊م-ل-ة أل-ت-حسش-يسش-ي-ة م-وج-هة
على حد ألسشوأء لفائدة ألتجار ألذين ”
تسشخÒهم لضشمان مناوبة عيد أألضشحى
أŸب -ارك ي-وم-ي أل-ع-ي-د وي-ت-ج-اوز ع-دده-م
 4500ت- -اج -ر وك -ذأ ب -اق -ي أل -ت -ج -ار غÒ
أŸعني ÚباŸناوبة وذلك من أأجل توفÒ
كل إأحتياجات أŸوأطن Úبدأية من أليوم
ألثالث من ألعيد وخلل أألسشبوع أŸوأ‹.
و أأششار أ ¤أأنه من أŸنتظر أأن يتم رفع
عدد ألتجار أŸناوب Úهذه ألسشنة بناءأ
على تعليمات أŸدير ألولئي للتجارة بعد
ل -ق -اءأت -ه أل -دوري -ة م-ع رؤوسش-اء وأأع-وأن 13
م-ف-تشش-ي-ة إأق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-ت-جارة لضشمان وفرة

أأك Èلهذه أŸوأد وأسشعة أإلسشتهلك.
و‘ ذأت أإلطار قال دهار أأنه ” تسشليم
ﬁاضشر تبليغ للتجار أŸعني ÚباŸدأومة
تفيد بإالزأمية أحÎأم برنامج ألتسشخÒة و
يقضشي أإلخلل بها تعرضشهم إأ ¤عقوبات
إأدأرية قد تصشل حد أقÎأح غلق ﬁلتهم
وذلك ط- -ب- -ق -ا ألح -ك -ام أل -ق -ان -ون 08-18
ألصش - -ادر ي - -وم  10ي -ون-ي-و  2018أŸتعلق
بششروط تطبيق ألنششاطات ألتجارية ،وكذأ
قرأر وأ‹ ولية أ÷زأئر ألصشادر يوم 31
ي-ول-ي-و  2018أŸتضش-م-ن ت-ن-ظ-ي-م م-دأومة
أل-ت-ج-ار وأŸت-ع-ام-ل Úأإلق-تصش-ادي Úخلل
ع -ط -ل -ة ي -وم -ي ع-ي-د أألضش-ح-ى و ي-وم أأول
ﬁرم و عاششورأء.
ك - -م - -ا أأشش - -ار أن أل - -تسش- -خÒة أÿاصش- -ة
Ãدأومة ألتجار بهذه أŸناسشبة ل تعني
تسش- -خ Òك- -ل أل- -ت- -ج -ار وك -ل أل -نشش -اط -ات
ألتجارية و أ‰ا نسشبة منهم كما تقتصشر
ع -ل -ى أÿدم -ات أألسش -اسش -ي -ة ل -ل -م -وأط -ن
ك-م-ح-لت ب-ي-ع أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة أل-ع-ام-ة و
ﬁلت أÿضشر و ألفوأكه و أıابز و
أŸلبنات و ﬁلت خدماتية (أŸقاهي و
ق- -اع- -ات ألشش- -اي و أŸط- -اع -م و ﬁلت
ألكل ألسشريع وﬁطات ألبنزين).
وŸرأق -ب -ة م -دى إأل-ت-زأم ه-ؤولء أل-ت-ج-ار
ب-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج أŸدأوم-ة وب-اقي ألتجار
بإالزأمية فتح ﬁلتهم مباششرة ‘ أليوم

ألثالث من ألعيد فقد ” تسشخ 93 Òفرقة
تضشم ما ل يقل عن  187عون من ﬂتلف
أعوأن قمع ألغشس و ألتحقيق ألقتصشادي .
وأأضش- -اف أأن أل- -ع -ق -وب -ات و أإلج -رأءأت
ألردعية ألتي Áكن أن يتعرضس لها ألتاجر
أıالف تتمثل ‘ غرأمات مالية تصشل
إأ100.000 ¤دج و كذأ ألغلق Ÿدة تصشل
ألششهر ،و‘ حال عدم تسشديد ألغرأمة
أŸف -روضش -ة م -ن ق -ب -ل أل -ت -اج-ر أıال-ف
يحال ملفه إأ ¤أ÷هات ألقضشائية للفصشل
فيه.
من جهة أأخرى أأبرز أŸسشؤوول أأنه سشيتم
خلل يومي ألعيد فتح أŸرأكز ألتجارية
أل- -كÈى ع- -ل- -ى غ- -رأر «أأرديسس» و «إأي- -ن -و»
و»باب ألزوأر» و»كارفور « ألتي سشتضشمن
توفﬂ Òتلف أŸوأد ألغذأئية إأ ¤جانب
ف -ت -ح سش -وق أ÷م -ل -ة ل -ل -خضش -ر و أل-ف-وأك-ه
ب-ال-ك-ال-ي-ت-وسس وم-ذأب-ح أل-ع-اصش-م-ة و سشوق
أ÷ملة للموأد ألغذأئية بالسشمار وألقبة.
وأأششار دهار أأنه ولضشمان وفرة مادة
أÿبز خلل يومي ألعيد سشيتم ألتعاقد
مع ﬂبزة صشناعية من مدينة قسشنطينة
(أÿروب) ل- -ت- -وف Òه- -ذه أŸادة أ◊ي -وي -ة
حيث سشيتم –ديد نقاط لتوزيعها على
مسش -ت -وى ب-ل-دي-ات وأأح-ي-اء أل-ع-اصش-م-ة ذأت
أل -ك -ث-اف-ة أل-ك-بÒة وذلك دأخ-ل شش-اح-ن-ات
تتوفر فيها ششروط ألصشحة وألنظافة.

امطار طوفانية تغرق عدة وليات و–دث طوارئ

أ◊ماية أŸدنية تتدخل ’متصساصض أŸياه دأخل أأ’حياء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لم Úالعام لولية البليدة رابح آايت حسشن :
ا أ

سسكنات «عدل» ببوينان توزع بعد ربطها Ãختلف ألشسبكات
لم Úالعام لولية البليدة
أاكد ا أ
رابح آايت حسشن  ،أامسس ،أان توزيع
سش- -ك- -ن- -ات ال -ب -ي -ع ب -الإي -ج -ار ا÷اري
ا‚ازه - -ا ع - -ل - -ى مسش - -ت- -وى اŸدي- -ن- -ة
ا÷دي -دة ب -وي -ن -ان (شش -رق ال -ولي -ة)
متوقف على اسشتكمال أاششغال ربطها
Ãختلف ششبكات الكهرباء و اŸاء و
كذا الهاتف.
أأوضشح آأيت حسشن خلل تفقده لعدد
م-ن أŸشش-اري-ع ألسش-ك-ن-ي-ة م-ن صش-ي-غ-ة ألبيع
ب -اإلي -ج -ار «ع -دل» ب -اإلضش -اف -ة ل -ع-دد م-ن
أŸؤوسشسش - -ات ألÎب- -وي- -ة أ÷اري أ‚ازه- -ا
على مسشتوى هذه أŸدينة أ÷ديدة أأن
ت-وزي-ع ه-ذه ألسش-ك-ن-ات ع-ل-ى أŸسش-ت-فيدين
منها سشيتم Ãجرد ألنتهاء من ربطها
Ãخ- -ت- -ل- -ف ألشش- -ب -ك -ات ألضش -روري -ة وه -ي
أألششغال ألتي بلغت مرأحل جد متقدمة
و ه - -ذأ ضش - -م - -ان - -ا ل - -رأح - -ة أل - -ق - -اط- -نÚ
أŸسش -ت -ق -ب -ل -ي Úل -ه -ذه أألح -ي -اء ألسش-ك-ن-ي-ة
أ÷ديدة.
وأأضش- -اف ذأت أŸسش -ؤوول أأن أل -ق -ائ -مÚ
على مششروع أŸدينة أ÷ديدة «بوينان»
ي -ح-رصش-ون ع-ل-ى ت-وفﬂ Òت-ل-ف أŸرأف-ق
ألضشرورية لسشكان هذه ألتجمعات ألسشكنية
على غرأر ملحقات إأدأرية و بنوك و كذأ
مسش -اح-ات Œاري-ة ب-اإلضش-اف-ة إأ ¤م-رأف-ق
صش -ح -ي -ة ي -ج -ري أ‚ازه -ا ب -اŸوأزأة م-ع
ﬂتلف أŸششاريع ألسشكنية أألخرى.
و‘ ه- -ذأ ألسش -ي -اق وق -ف أألم Úأل -ع -ام
ل -ل -ولي -ة خ -لل ه -ذه أل -زي -ارة ع -ل -ى سشÒ
أأششغال عدة مششاريع تابعة لقطاع ألÎبية
و أŸتمثلة ‘ خمسشة Œمعات مدرسشية و
ك- -ذأ ث -ان -وي -ة و م -ت -وسش -ط -ة و أل -ت -ي أأم -ر
بضش -رورة تسش -ري -ع وتÒة أ‚ازه -ا ب -ه -دف
تسش- -ل- -ي- -م ع- -دد م- -ن- -ه- -ا خ- -لل أل -دخ -ول
أŸدرسشي أŸقبل و ألبعضس أألخر نهاية
ألسشنة كأاقصشى تقدير.

كما تفقد ذأت أŸسشؤوول أأيضشا ورششة
أ‚از عيادة متعددة أÿدمات و ألوأقعة
ه- -ي أألخ- -رى وسش- -ط ه- -ذه أل -ت -ج -م -ع -ات
ألسشكنية ألتي تضشم ‘ ›ملها نحو 25
أأل -ف وح -دة سش -ك -ن -ي-ة ب-ح-يث ي-رم-ي ه-ذأ
أŸشش- -روع إأ ¤ضش -م -ان ت -ق -د Ëأÿدم -ات
ألصش - -ح- -ي- -ة لسش- -ك- -ان ه- -ذه أألح- -ي- -اء دون
ت -ك -ل -ي -ف -ه -م ع -ن -اء أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤أل-ب-ل-دي-ات
أÛاورة.
باŸناسشبة زأر أأيت حسشن أأيضشا مششروع
أ‚از أ÷امع ألكب ÒباŸدينة أ÷ديدة
ب -وي -ن -ان (شش-رق أل-ب-ل-ي-دة) ح-يث أأك-د ع-ل-ى
ضش- -رورة ت- -ك- -ث -ي -ف وتÒة أألشش -غ -ال أل -ت -ي
أنطلقت مؤوخرأ و هذأ قبل حلول فصشل
ألششتاء مع ألعلم أأن ألتكلفة أŸالية أألولية
لهذأ أŸششروع ألذي تطوعت إل‚ازه أأربع
مؤوسشسشات أثنتان منها أأجنبية (تركية و
أأخرى صشينية) قدرت ب 90مليون دج .
وت-ق-در ط-اق-ة أسش-ت-ي-ع-اب ه-ذأ ألصشرح
ألديني ألذي يعد أŸششروع أألك Èعلى
مسش-ت-وى أل-ولي-ة أأرب-ع مسش-اح-ات خ-ارج-ية
للصشلة و موقف للسشيارأت يتسشع لـ400
سشيارة و كذأ حديقت.Ú

اعÎف بأانه دبر عملية اختÓسس  35مليون د.ج

قابضض بريد أ÷زأئر بالدبدأب
ومتورطان إأثنان معه رهن أ◊بسض

اأودع قابضس مكتب بريد ا÷زائر
ب -ب -ل -دي-ة ال-دب-داب ب-ولي-ة اإي-ل-ي-زي
رفقة متورط Úاإثن Úمعه ا◊بسس
اŸوؤقت وذلك ب -ع -د اإح -ال -ت -ه -م ع -ل -ى
قاضشي التحقيق على خلفية عملية
السشطو اŸسشلح الذي تعرضس له ذات
اŸك - -تب الÈي - -دي م - -ط - -ل - -ع الشش- -ه- -ر
ا÷اري ،حسش -ب -م-ا ع-ل-م ي-وم الأح-د
لدى مصشالح ﬁكمة اإن اأميناسس.
وقد أعÎف قابضس ألÈيد بعد تعميق
ألتحقيقات معه أأنه هو من دبر عملية
ألسشطو وألتي أأدت أإ ¤أختلسس  35مليون
دج رف -ق-ة شش-ري-ك Úأإث-ن ،Úح-يث “ك-نت
ألشش -رط -ة أل -قضش -ائ -ي -ة ل -ل -درك أل -وط -ن -ي
وأسشتغلل للمعلومات من أسشÎجاع أإ¤
ح- - - -د ألآن أ÷زء ألأك Èم- - - -ن أŸب- - - -ل - - -غ
أıتلسس وأأن أ÷هود متوأصشلة للعثور

على أ÷زء أŸتبقي منه،كما أأوضشح وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة أإن أأميناسس عبدو
طارق ‘ ندوة صشحفية.
وأأضشاف أأن عملية ألتحقيق مسشتمرة،
م- -ن- -وه- -ا ‘ أل- -وقت ذأت- -ه ب- -الحÎأف -ي -ة
وألسشرعة ألتي عو÷ت بها ألقضشية .
تعود حيثيات ألقضشية أإ 4 ¤أأغسشطسس
أ÷اري عندما قامت ›موعة مسشلحة
ب -السش -ط -و ع -ل -ى م -ك -تب ب -ري-دي ب-ب-ل-دي-ة
ألدبدأب أ◊دودية .
و“ت مباششرة ألتحريات للكششف عن
أŸت- -ورط Úوذلك م- -ن خ -لل أسش -ت -غ -لل
معلومات بعضس أŸقيم Úبجوأر أŸكتب
ألÈيدي ،و” ت -دق -ي -ق أل -ت -ح -ري -ات م-ع
قابضس ألÈيد بخصشوصس ظروف أرتكاب
ع -م -ل -ي -ة ألسش-ط-و أŸسش-ل-ح ،وف - - -ق ذأت
أŸصشدر.

‘ نششرية خاصشة

أمطار رعدية مرتقبة على أŸناطق ألدأخلية
لوسسط وغرب ألوطن
ت- - -دخ- - -لت مصش- - -ال - -ح ا◊م - -اي - -ة
اŸدنية ،خÓ- - - - - -ل  24سشاعة
ل -ل -ق -ي -ام ب -ع -م -ل-ي-ات
لخÒة،
ا أ
ام - -تصش - -اصس اŸي - -اه ال - -ت- -ي ع- -م- -رت
لح- - -ي- - -اء واŸن- - -ازل ‘ ع - -دد م - -ن
ا أ
الوليات اŸتضشررة من الفيضشانات
اŸن- -ج- -رة ع -ن ال -ت -ق -ل -ب -ات ا÷وي -ة
لخÒة ،حسشب حصشيلة نششرتها
ا أ
ذات اŸصشالح أامسس.
وأأوضش -ح ذأت أŸصش -در أأن ع -م -ل -ي -ات
أم- - -تصش - -اصس أŸي - -اه شش - -م - -لت ولي - -ات

“Ôأسشت ،ميلة ،أأم ألبوأقي ،غردأية،
سش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ألبيضس ،قاŸة،
قسش-ن-طينة وألنعامة ،ك - -م - -ا ” ‘ ذأت
لط - - -ار ت- - -وزي- - -ع  147خ -ي -م -ة ع-ل-ى
أ إ
أŸتضش -رري -ن ب -ب-ل-دي-ة ع Úق-زأم ب-ولي-ة
“Ôأسشت.
و‘ ن- -فسس ألسش -ي -اق ،ق-امت مصش-ال-ح
أ◊ماية أŸدنية لولية ألبيضس بإانقاذ
 04أشش -خ -اصس ك -ان-وأ ع-ل-ى م Ïسش-ي-ارة
جرفتهم مياه وأدي لكبور ببلدية عÚ
ألعرأك ،لتبقى حركة أŸرور صشعبة ‘

ت-لك أŸن-ط-قة ،خ -اصش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  47إأث-ر ف-يضشان
وأدي لكبور.
وب -ولي-ة أل-ن-ع-ام-ة ،ي -ب-ق-ى أل-ط-ري-ق
أل -وط-ن-ي رق-م  06صش -عب أŸسش -لك إأث-ر
أرتفاع منسشوب وأدي ﬁيسشرت ببلدية
ع Úألصش-ف-رأء ،وك-ذلك أ◊ال ب-ال-نسش-بة
للطريق ألوطني رقم  13ألذي يبقى
صشعب أŸسشلك بحي  100مسشكن ببلدية
تنÒة بولية سشيدي بلعباسس إأثر ركود
لمطار.
مياه أ أ

أأف - -ادت نشش - -ري - -ة خ - -اصش- -ة
لرصش-اد
ل -ل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ل -أ
أ÷وي- -ة أأن أأم- -ط- -ارأ رع- -دي -ة
تكون مرفوقة أأحيانا بزخات
أأو ح -ب -ات ب -رد م -ي-زت ظ-هÒة
أأمسس ،أŸن- -اط- -ق أل- -دأخ- -ل -ي -ة
لوسشط و غرب ألوطن.
أأوضش - - -ح ذأت أŸصش - - -در أأن
هذه أألمطار سشتخصس وليات
ألبيضس و أألغوأط و أ÷لفة و تيارت و أŸسشيلة وبسشكرة حيث من أŸتوقع أأن تبلغ
كمية أألمطار أŸتسشاقطة أأو تفوق ﬁليا  30ملم خلل مدة صشلحية هذه ألنششرية
ألتي سشتدوم إأ ¤غاية مسشاء أأمسس ،على ألسشاعة ألتاسشعة ليل.

»æWh

اإلثن 13 Úأاوت  2018م
المؤافق لـ  02ذي الحجة  1439هـ

 33بيطريا Ÿراقبة اŸواششي بتيبازة

رئيسس بلدية بششار لـ ““ الششعب ““:

فضشاءأت خصشصشناها للقضشاء على ألفوضشى

 33نقطة لبيع أأ’ضشاحي بـ  22بلدية

خصشصشت بلدية بششار3
أاماكن لبيع اŸواششي –سشبا
’ضش- -ح- -ى ،ك- -م- -ا
ل - -ع- -ي- -د ا أ
ح - - - - -ددت ت - - - - -اري - - - - -خ 11
أاوت م - -وع - -دا ’ن- -طÓ- -ق
ال-ع-م-ل-ي-ة ،وذلك ل-ل-قضشاء
ع-ل-ى ال-ن-ق-اط ال-ف-وضشوية
ال- -ت- -ي يسش- -ت- -غ- -ل -ه -ا ب -عضس
’ششخاصس(الكورتية)
ا أ
كل سشنة.

Œار أŸوأسشم يلهبون ألسشوق وأŸاعز خيار بعضص ألعائÓت

جّ-ن-دت اŸف-تشش-ي-ة ال-ب-ي-طرية التابعة
للمصشالح الفÓحية بتيبازة  33بيطريا
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اŸراق-ب-ة ال-روت-ي-نية للماششية
على مسشتوى  33نقطة بيع معتمدة بـ22
ب- -ل- -دي- -ة وف- -ق- -ا Ÿا ي -نصس ع -ل -ي -ه ال -ق -رار
ال- -و’ئ -ي رق -م  313الصش- - - -ادر ‘  5أاوت
ا÷اري.

تيبازة :عÓء ملزي
يشص Òمصص- - -در ””الشص- - -عب”” م - -ن م - -دي - -ري - -ة
اŸصصالح الفÓحية إا ¤أان البلديات التي ⁄
–دد نقاطا لتسصؤيق األضصاحي تعت Èنائية
وع -ادة م -ا –ؤز ›م -ل ال -ع -ائ Ó-ت ب-ه-ا ع-ل-ى
اŸاشصية وفقا للنمط اŸعيشصي اŸعتمد .كما
لؤحظ تخلي بلديتي بؤركيكة وأاحمر الع Úعن
–ديد نقاط رسصمية لهما ألسصباب تنظيمية ،و
ل -ك -ن ال -ذي Œب الشص -ارة ال -ي -ه ان م -ف -تشص-ي-ة
ال -ب -ي -ط -رة ب -ال-ؤلي-ة ك-انت ق-د راسص-لت ج-م-ي-ع
ال-ب-ل-دي-ات و ب-دون اسص-ت-ث-ن-اء ل-غ-رضص ال-ت-حديد
اŸسصبق و الرسصمي لنقاط البيع ال أانّ الردود
الرسصمية  ⁄ترد اليها سصؤى من  22بلدية و
” إاعداد القرار الؤلئي
التي على أاسصاسصها ّ
رقم .313
غ Òأاّن الذي  Õتتمكن ا÷هات اŸعنية من
ضص -ب -ط -ه بشص -ك -ل ج -دي و ال -ت -ك -ف -ل ب -ه وف -ق -ا
ل -ل -ت -ع-ل-ي-م-ات ال-رسص-م-ي-ة ك-ؤن Œار اŸؤاسص-م و
ق - -ن - -اصص - -ي ال - -ف - -رصص ل ي - -زال - -ؤن Áارسص- -ؤن
نشص- -اط -ات -ه -م اŸع -ت -ادة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -تسص -ؤي -ق
األضصاحي خارج النقاط اŸراقبة و اŸرخصصة
ب -ح-يث ل-ؤح-ظ ه-ؤؤلء ع-ل-ى ح-ؤاف ال-ط-رق-ات

بشسار :دحمان جمال

الكÈى و اÙاور الرئيسصية ما ب ÚاŸدن و
حتى داخل اŸدن أاحيانا.
و م -ن ث ّ-م دع -ا م -دي-ر اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
بالنيابة مصصطفى تيفاسص اŸؤاطن ÚاŒ ¤نب
الّÎدد على النقاط غ ÒاŸرخصصة احتياطا
من كّل سصؤء ﬁتمل و لعّل ما حصصل للعديد
من األضصاحي خÓل السصنت Úالفارطت ÚخÒ
دليل على كؤن اÿطر يبقى ﬁدقا باŸؤاشصي
التي ل تراقبها مصصالح البيطرة .
على أارضص الؤاقع كشصفت زيارة ””الشصعب””
لبعضص نقاط البيع غ ÒاŸرخصصة بأاّن العديد
من اŸضصح Úأاصصبحؤا يفضصلؤن اŸاعز على
الغنم لحياء سصنة عيد األضصحى ألسصباب لها
عÓقة Ãا يتم الÎويج له من كؤن شصحؤم الغنم
تقف وراء الصصابة اŸتقدمة بالكؤلسصÎول.

 10حا’ت غرق بششواطئ جيجل

فيما يربط بعضصهم الظاهرة بكؤن أاسصعار
اŸاعز  ⁄تلتهب بالقدر الذي تشصهده أاسصعار
ال -غ -ن -م ال أاّن -ه ل -ؤح -ظ ب -ال-رغ-م م-ن ذلك ب-أاّن
األسصعار اŸعتمدة  ⁄ترتفع مقارنة مع العام
اŸنصصرم بحيث يÎاوح سصعر الغنم ما ب35 Ú
أالف و  70أالف دج ال فيما لؤحظ نفؤر غÒ
عادي من ﬂتلف نقاط البيع هذه ألسصباب
تبقى ›هؤلة.
وقد ترجع بعضصها ا ¤التخؤف من نؤعية
األضص- -اح- -ي ف -ي -م -ا يشص Òآاخ -رون ا ¤ت -ع ّ-رضص
العديد من اŸضصح Úألزمات مالية متتالية
ناجمة عن اŸصصاريف اŸضصاعفة خÓل شصهر
رمضص -ان و م -ؤسص -م الصص -ط -ي -اف ف -ي-م-ا ي-ع-ق-د
التجار آامال كبÒة على إاقبال اŸضصح Úعلى
اقتناء أاضصحياتهم عشصية العيد مباشصرة.

ألبحث متوأصشل عن جثة ألغريق ألثا ””Êكمال .ط”” بششاطئ تاسشوسشت
ت-ت-ؤاصص-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث ع-ن ج-ث-ة ال-غريق
الثا ””Êكمال ط« ،من قبل فرقة الغؤاصصÚ
التابعة Ÿصصالح ا◊ماية اŸدنية وÃشصاركة
ب- -عضص اŸت- -ط- -ؤع Úم- -ن اŸؤاط- -ن ،Úوك -انت
أامؤاج البحر قد لفظت أاول أامسص جثة الغريق
””ب .أاسصامة”” بشصاطئ تاسصؤسصت.
ع -رفت شص -ؤاط -ئ ب -ج -ي-ج-ل ع-دي-د ح-ؤادث
الغرق ،حيث لقي مؤؤخرا ،شصخصص يدعى ”” ج.
خ -ال -د ””  46سص-ن-ة غ-رق-ا ب-الشص-اط-ئ الصصخري
ب -ب -ازول ب -ال -ق-رب م-ن م-دخ-ل م-ي-ن-اء ج-ن-ج-ن،
الغريق ينحدر من ولية اŸسصيلة ويعمل سصائق
شصاحنة كان ‘ الطابؤر لدخؤل اŸيناء ،وقد
” نقل جثة الغريق إا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث
Ãسصتشصفى الطاه.Ò

من جهة أاخرى“ ،كن حراسص الشصؤاطئ
من انقاذ شصاب ‘ Úالعقد الثا Êمن عمرهما
م - -ن م - -ؤت ﬁق - -ق بشص - -اط- -ئ ت- -اسص- -ؤسصت ‘
اللحظات األخÒة وينحدر الشصابان من ولية
غرداية ،كما تؤ‘ شصاب آاخر غرقا بشصاطئ
الكهؤف العجيبة واŸنحدر من ولية بسصكرة
ليصصل بذلك عدد الغرقى بجيحل مند افتتاح
مؤسصم الصصطياف  10غرقى.

...وحجز  86كلغ من أللحوم بالعوأنة
و 116كلغ بأاو’د بوألنار

“كنت أامسص ،مصصالح الرقابة وقمع الغشص
Ÿديرية التجارة لؤلية جيجل ،من حجز 86

كلغ من ﬂتلف اللحؤم ÃحÓت العؤانة منها
 50كلغ من ◊م اÿروف بسصبب الذبح غÒ
الشصرعي و 2.8 .كلغ من الشصؤاء الفاسصد و34
كلغ من ◊م الديك الرومي بسصبب الذبح غÒ
شصرعي.
كما “كنت ذات اŸصصالح ليلة اÿميسص إا¤
ا÷معة Ãنطقة أاولد بؤالنار من حجز 116
كلغ من اللحؤم منها  40كلغ من مادة اŸرقاز
و 46كلغ من مادة شصيشص كباب و 30كلغ من
الشصحؤم ا◊يؤانية ،على م Ïشصاحنة للتؤزيع
غ Òشص -رع -ي -ة ،و” –ؤي -ل ك -ل ال -ك-م-ي-ات إا¤
حديقة ا◊يؤانات بكيسص.Ò

جيجل :خالد العيفة

اثر ششكوى احد اŸواطنÚ

أسشÎجاع مسشروقات من منزل Ãدينة مرسشط بتبسشة
“كنت مصصالح امن تبسصة ،من
اسصÎج - -اع اŸسص - -روق - -ات اآلت - -ي
ت - -ع - -رضص ال - -ي - -ه - -ا م - -ن- -زل اح- -د
اŸؤاط -ن Úب-ب-ل-دي-ة م-رسص-ط ،إاث-ر
ت -ق -دم اح -د اŸؤاط -ن Úإا ¤م-ق-ر
أامن دائرة من ذات البلدية ،من
اج- -ل ت- -ق- -د Ëشص- -ك- -ؤى رسص -م -ي -ة
ضص- -د ›ه- -ؤل Úوال- -ذي ت- -ع -رضص
م -ن -زل -ه ال -ك -ائ -ن ب-ح-ي اŸع-ل-مÚ
Ãدينة مرسصط للسصرقة بالكسصر
ح- - -يث أان ع- - -م - -ل - -ي - -ة السص - -رق - -ة
اسصتهدفت جل األجهزة اإللكÎو
م -ن -زل -ي -ة وك-ذا ال-ت-ل-ف-از وأاغ-ط-ي-ة
وعليه على الفؤر ” التنقل إا¤
ع ÚاŸكان رفقة فرقة الشصرطة
ال -ع-ل-م-ي-ة وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة اŸع-اي-ن-ة
اŸي - -دان - -ي - -ة ل- -ذات ال- -ع- -ن- -اصص- -ر

واسص-ت-ع-م-ال اإلم-ك-ان-ي-ات ا◊ديثة
” العثؤر على أاثار قدم ◊ذاء
رياضصي.
وع -ل-ي-ه ق-امت ذات اŸصص-ل-ح-ة
ب -ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ح-ري-ات و األب-ح-اث
وب -ع -د اسص -ت -غ Ó-ل م -ع -ل -ؤم -ات ”
التعرف على أاحد اŸشصتبه فيهم
وه -ؤ ق -اصص-ر ل-ي-ت-م ت-ؤق-ي-ف-ه وب-ع-د
اسص - -تصص - -دار إاذن ب - -ت - -ف- -ت- -يشص ”
ت- -ف- -ت -يشص م -ن -زل اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه
القاصص الذي اسصفر على إايجاد
ا◊ذاء ال-ري-اضص-ي وب-ع-د م-ق-ارنته
ب- -اآلث- -ار اŸرف- -ؤع- -ة م -ن مسص -رح
ا÷رÁة ت-ب Úأان-ه-ا ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى
نفسص ا◊ذاء واسصتمرار للتحقيق
” تؤقيف شصخصص Úشصريك‘ Ú
ا÷رم تÎاوح أاعمارهم ب 20 Úو

 42سص - -ن - -ة ك - -م - -ا ” اسصÎج- -اع
اŸسص -روق -ات وب -ع-د ات-خ-اذ ك-اف-ة
اإلجراءات القانؤنية الÓزمة ”
إا‚از ملف الجراءات ا÷زائية
ضص - - -ده- - -م وت- - -ق- - -دÁه- - -م أام- - -ام
ا÷ه- - -ات ال - -قضص - -ائ - -ي - -ة اي - -ن ”
إايداعهم ا◊بسص.

حجز  1000قرصص فحم كرتوÊ
”” فحم ألششيششة”” ببئر ألعاتر
اوقفت قؤات الشصرطة للفرقة
اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشص-رط-ة القضصائية بئر
ال -ع-ات-ر ع-ل-ى إاث-ر ن-ق-ط-ة م-راق-ب-ة
فجائية باŸدخل الغربي للمدينة
(الطريق الرابط ب Úمدينتي بئر
الع Îو الشصريعة )  ،مركبة نؤع

تبعا Ÿعلومات و–ريات

رونؤ سصامبؤل على متنه شصخصصÚ
تÎاوح أاعمارهم ب 29 Úو 33سصنة
ح- - - - -يث ب- - - - -ع- - - - -د اŸراق - - - -ب - - - -ة
الدقيقة للمركبة تب Úأانها ﬁملة
ب -ك -م -ي -ة م-ع-ت Èم-ن بضص-اع-ة ذات
م -نشص -أا أاج -ن -ب -ي (ف -ح-م الشص-يشص-ة)
تقدر بقرابة  1000قرصص فحم
ك -رت -ؤ ، Êل-ي-ت-م –ؤي-ل اŸع-ن-ي-ان
وح -ج -ز اŸرك -ب -ة وال -بضص-اع-ة إا¤
م -ق -ر ال -ف -رق-ة وف-ت-ح –ق-ي-ق-ا ‘
ال - - -قضص - - -ي - - -ة وب - - -ع - - -د ات - - -خ- - -اذ
ك- -اف- -ة الج- -راءات ال- -ق- -ان- -ؤن- -ي -ة
ال Ó- - - -زم - - - -ة ” إا‚از م - - - -ل - - - -ف
الج - - - - - - -راءات ا÷زائ- - - - - - -ي- - - - - - -ة
ضصدهما وتقدÁهما أامام ا÷هات
ال- -قضص- -ائ -ي -ة اي -ن ” إاي -داع -ه -م -ا
ا◊بسص .

تبسسة :خ .العيفة

أأمن ورقلة يحجز  923وحدة من أŸششروبات ألكحولية
عا÷ت مؤؤخرا مصصالح أامن ورقلة قضصية
تتعلق بجنحة حيازة مشصروبات كحؤلية دون
رخصصة قصصد البيع وحسصب مصصالح الشصرطة
ف- -إان وق- -ائ- -ع ا◊ادث- -ة حسصب ت- -ع -ؤد إا ¤ورود
م -ع -ل -ؤم -ات Ÿصص -ال -ح األم -ن م -ف -اده -ا وج-ؤد
شصخصص يتاجر باŸشصروبات الكحؤلية بدون
رخصصة على مسصتؤى أاحد اŸسصاكن.
ع- -ل- -ى إاث -ر ذلك ب -اشص -رت ذات اŸصص -ال -ح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ت -ف -ت -يشص اŸسص -ك -ن اŸذك -ؤر ب -ن -اءا ع -ل -ى إاذن
ب-ال-ت-ف-ت-يشص صص-ادر ع-ن وك-ي-ل ا÷م-ه-ؤري-ة لدى
ﬁكمة ورقلة أاين ” العثؤر على كمية من
اŸشصروبات الكحؤلية قدرت بـ 923وحدة من
ﬂتلف األنؤاع واألحجام باإلضصافة إا ¤مبلغ
ما‹ بحؤزة اŸتؤرط يقدر بـ 51.000.00دج.
و” بعدها –ؤيل اŸشصتبه فيه إا ¤مقر
اŸصص-ل-ح-ة م-ن أاج-ل اسص-ت-ك-م-ال ال-ت-حقيق معه

وبعد اسصتكمال اإلجراءات القانؤنية ” تشصكيل
ملف قضصائي ضصده قدم Ãؤجبه أامام وكيل
ا÷مهؤرية لدى ﬁكمة ورقلة ،وبعد اإلحالة
على اÙاكمة وفق إاجراءات اŸثؤل الفؤري
صص- -در ضص- -ده  06أاشص -ه -ر ح -بسص م -ع مصص-ادرة
اÙجؤزات.

ورقلة :إاÁان كا‘

وحدد القرار الصصادر من
اÛلسص الشص -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي،
ثÓثة نقاط بيع اŸؤاشصي ،
‘ ك -ل م -ن م -ن -ط -ق-ة ﬁط-ة
البنزين بقطعة أارضص شصاغرة
وال -ت-ي ب-ال-ق-رب م-ن Ãح-ط-ة
البنزين وهابي  ،أاما نقطة
البيع الثانية تؤجد بالسصؤق
األسصبؤعي بطريق القنادسصة
وال -ن -ق -ط -ة ال-ث-ال-ث-ة Ãن-ط-ق-ة
بشصار ا÷ديد ،كما ” –ديد
تاريخ انطÓق عمليات البيع،
يؤم  11أاوت إا ¤غاية ال 21
من نفسص الشصهر ،و ذلك من
السصاعة السصادسصة صصباحا اإ¤
السصابعة مسصاء.
أاك -د ب -ؤزي -ان ع -ب -دال-ل-ه
رئ - -يسص اÛلسص الشص - -ع - -ب - -ي
البلدي ل ”” الشصعب ”” ،أان كل
اŸؤاشص -ي اŸع -روضص -ة ل-ل-ب-ي-ع
خ- - -ارج األم- - -اك - -ن اÙددة،
سصيتم حجزها  ،حيث أانه ”
تسصخ Òفرقا بيطرية عند
كل نقطة بيع للسصهر على
م -راق -ب -ة وف -حصص اŸاشص -ي-ة
من قبل اŸصصالح الفÓحية.
ك- -م- -ا أاضص- -اف ب- -ؤزي -ان أان
اŸن-دوب-ي-ات اŸع-ن-ي-ة م-لزمة
ب -ؤضص-ع سص-ي-اج ي-ح-ي-ط Ãك-ان

ال- - -ب - -ي - -ع ،وإازال - -ة األعشص - -اب
وت -ط -هÒه -ا ،ف -ي-م-ا سص-ت-ن-ظ-م
ا÷هات اŸسصؤؤولة مناوبة من
ط -رف أاط-ب-اء ب-ي-اط-رة خÓ-ل
ي- - -ؤم - -ي ع - -ي - -د األضص - -ح - -ى،
وب -اŸؤازاة م -ع ت -ق -ل -ي-ل ه-ذه
اŸؤاق -ع ت-ع-رف ن-ق-اط ال-ب-ي-ع
ال - -عشص - -ؤائ - -ي عﬂ Èت - -ل - -ف
ب- -ل- -دي- -ات ال- -ؤلي- -ة ان -تشص -ارا
ﬁسص- -ؤسص- -ا ق- -ب- -ل ح -ؤا‹ 17
يؤما من عيد األضصحى.
ك- -م- -ا أان ال- -ع- -دي -د م -ن
ال -ب -ي-اط-رة ” Œن-ي-ده-م م-ن
أاج - -ل م - -راق - -ب - -ة ال - -ن - -ق- -اط
اŸرخصصة لبيع األضصاحي من
أاجل الكشصف عن وجؤد أاي
أامراضص تصصيب اŸاشصية Ãا
ف -ي -ه -ا داء ا◊م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة
ب - -غ - -رضص ح - -م - -اي - -ة صص- -ح- -ة
اŸسص -ت-ه-لك ،وسص-ي-ق-ؤم ه-ؤؤلء

ال- -ب- -ي- -اط- -رة ق- -در األم- -اك -ن
ب -ج -ؤلت م -راق -ب -ة ح -ت -ى ‘
نقاط البيع العشصؤائية لنفسص
الغرضص ‘ ح Úيتؤجب على
ك- -ل م- -ؤاط- -ن ال- -ت- -ق- -رب م -ن
اŸصصالح البيطرية للتبليغ عن
أاية حالة يشصتبه ‘ إاصصابتها
بأاي مرضص.
وأاشصار رئيسص البلدية ا¤
أان مسص -ؤؤول -ي -ة ف -ت -ح وان-تشص-ار
األسصؤاق والنقاط العشصؤائية
تقع على عاتق بعضص التجار
والسص- -م- -اسص- -رة اŸؤسص- -م -ي. Ú
وذك- -ر أان مصص- -ال- -ح ال -ؤلي -ة
أاعطت تعليمات من أاجل
وقف ظاهرة نقاط البيع
العشصؤائي والبلديات مطالبة
بالتبليغ عنها من أاجل اتخاذ
اإلجراءات القانؤنية الÓزمة
ضصد أاصصحابها .

بعد رفضس رئيسس البلدية اŸسشاومة

أحتجاجات عارمة تهز بلدية ألرمششي
أاق - - -دم ن - - -ه - - -ار أامسس عشش - - -رات
اŸواط-ن Úب-ب-ل-دي-ة ال-رمششي على
ا’ح -ت -ج -اج أام -ام م -ق -ر ال-دائ-رة ،
ح- -يث ك -انت ال -ب -داي -ة م -ن ق -ب -ل
سشكان البنايات الفوضشوية الذين
أاق -ام -وا سش -ك-ن-ات-ه-م ب-ط-ري-ق-ة غÒ
شش- -رع- -ي -ة ع -ل -ى ارضس ف Ó-ح -ي -ة
بسش -ي -دي ب -ون-وار ب-ع-دم-ا وق-ع-وا ‘
ﬂالب اح - -د ب- -ارون- -ات ال- -ع- -ق- -ار
وال- -ذي -ن ح -اول -وا الضش -غ -ط ع -ل -ى
رئ-يسس ال-دائ-رة ل-رب-ط سش-ك-ن-ات-ه-م
بالغاز الطبيعي .
‘ ح Úاحتج سصكان قرية فاطمي العربي
على التنمية وطالبؤا بحق السصكن بعدما سصبق
وان ” وع - -ده- -م ب 100مسص-ك-ن ع-ل-ى خلفية
غلقهم للطريق الؤطني رقم 22خÓل األشصهر
اŸاضصية Ÿدة  48سصاعة .

‘ ح Úاحتج سصكان سصيدي الشصريف أامام
م- -ق- -ر ال- -دائ- -رة ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ب -ة ب -ح -ق -ه -م ‘
السصكن والتنمية  ،هذا وقد اسصتقبل رئيسص
الدائرة اÙتج Úووعدهم بحل إاشصكالتهم
إال سصكان األحياء الفؤضصؤية أاكدوا أان األمر
غ Òقانؤ. Ê
من جانب أاخر احتج مناصصرو فريق بلدية
الرمشصي أامام مقر البلدية للمطالبة بالفراج
عن منحة 3باŸائة وتسصريح الفريق للعمل
وب - -داي - -ة مشص - -ؤاره ال - -ري- -اضص- -ي  ،ح- -يث أاك- -د
اÙتجؤن ان فرق اŸدينة تغرق ‘ اŸشصاكل
نتيجة غلق ا◊سصاب الÈيدي .
وأاكد رئيسص البلدية عبد ا◊فيظ ان المر
يتجاوزه حيث ان ا◊سصاب مغلق بطريقة
قضصائية ل دخل للبلدية بها ،من جهتها فتحت
مصص - -ال - -ح الم - -ن ب - -ال - -رمشص - -ي –ق- -ي- -ق- -ا ‘
اŸؤضصؤع .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ترميم و تأاهيل وصشيانة السشاعة الششمسشية

باحثون من جامعة أ÷زأئر  2بسشعيدة
حل امسس بسشعيدة وفد من الباحثÚ
واŸهتم ÚبالÎاث من جامعة ا÷زائر 2
ب -رئ-اسش-ة الÈوف-يسش-ور ف-يÓ-ح مصش-ط-ف-ى
وم- -راف -ق -ة ال -دك -ت -وري -ن سش -ل -ي -م ع -ن -ان
’ضشافة
وعرباوي ﬁمد بن ا◊سش Úبا إ
إا 7 ¤ط -ل -ب -ة دك-ت-وراه ب-غ-رضس إاع-ادة
ت- -أاه- -ي -ل وت -رم -ي -م وصش -ي -ان -ة ““السش -اع -ة
الششمسشية““ التي يعود تاريخ إانششائها ا¤
سشنة .1934

سسعيدة :ج .علي
اŸب - -ادرة ج - -اءت ع - -ل - -ى اث - -ر م - -ع - -اي - -ن- -ة
الÈوفيسصؤر فيÓح مصصطفى للمؤقع Ãناسصبة
مشصاركته ‘ شصهر الÎاث الذي نظمته مديرية
الثقافة ‡ا جعله وقتها ياأخذ اŸبادرة للعؤدة
مرة أاخرى لسصعيدة رفقة وفد هام Ÿباشصرة
عملية الÎميم والصصيانة وإاعادة التأاهيل من
الفÎة اŸمتدة من  12إا 20 ¤أاوت ا÷اري

تزامنا مع احتفالت اليؤم الؤطني للمجاهد.
وب-حسصب دح-م-ا Êي-اسص Úم-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة
بالنيابة ل«الشصعب””،فان الؤفد سصيلتقي برئيسص
وأاعضص -اء ال -ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ب-ل-دي-ة سص-ع-ي-دة
لتحضص Òالؤسصائل واإلمكانيات اŸادية للقيام
ب-ه-ده اŸه-م-ة ال-ن-ب-ي-ل-ة ””ال-ت-ط-ؤع-ي-ة”” شص-ري-ط-ة
التكفل بإاقامة الؤفد طيلة إاقامته بالؤلية.

الثÓثاء  1٣أاوت  201٨م
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«الك sسسابة » ..القصسة
الكاملة لقبائل توارثت
تربية اŸواشسي ترويها
«الشسعب»

لضض - - -ح - - -ى ت - - -ب - - -دأا ال - - -ع - - -ائ Ó- - -ت ‘ ال - - -ب - - -حث ع - - -ن ك - - -ب - - -اشش
م- - - -ع اقÎاب ع- - - -ي- - - -د ا أ
لسضعار اŸناسضبة  ،كما يك Ìا◊ديث عن
لضضحية ا÷يدة وبا أ
لسضواق لضضمان ا أ
العيد ب Úا أ
الرتفاع الكب ‘ Òأاسضعار اŸواشضي وكل يحمل اŸسضؤوولية للموال .لكن ل أاحد تسضاءل عن
لطراف التي تتعب من أاجل أان يضضمن كل مواطن جزائري
لضضاحي ول عن ا أ
مصضدر هذه ا أ
لضضحى وكيف تصضل هذه اŸواشضي من بوابة الصضحراء و السضهوب
حقه من أاضضحية عيد ا أ
لوبئة
لمراضش وا أ
لضضافة إا ¤مشضاكل ا أ
ذات الطبيعة الصضعبة خاصضة ‘ فصضل الشضتاء  ،با إ
واللصضوصش  ،إانهم البدو الرحل الذين يعيشضون حياة الÎحال ‘ اÿيام بحثا عن اŸراعي
واŸاء.
«الشضعب» رصضدت نشضا طهم السضنوات اŸاضضية وتعود هذه اŸرة للوقوف على اخر
اŸسضتجدات.

^ البدو الرحل يتحدون قسضاوة الطبيعة بوسضائل بسضيطة

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

ان المتجول بالمناطق السسهبية بجنوب تلمسسان،حيث تعيشش
ال -م -ئ -ات م -ن ع -ائ Ó-ت ال-ب-دو ال-رح-ل ب-ك-ل م-ن سس-ه-وب ال-ق-ور
،العريشسة ،ماقورة وسسيدي الجيÓلي وصسو’ إالى حدود النعامة
جنوبا ورأاسش الماء شسرقا يقف على المعاناة التي يكابدها البدو
ال- -رح- -ل ال- -دي- -ن يسس- -ه- -رون ع- -ل- -ى ت -وف -ي -ر اآ’’ف م -ن رؤووسش
الماشسية سسنويا.
ويقع على عاتقها تزويد السسوق باللحوم واأ’ضساحي و اللحوم
والرؤووسش الموجهة إالى الحفÓت وتضسمن تفادي الندرة في
ال- -م- -اشس- -ي- -ة خصس- -وصس- -ا ف- -ي م- -واسس -م الصس -ي -ف ،ح -يث ت -ك -ث -ر
اأ’عراسش وخÓل شسهر رمضسان المعظم وكذا موسسم عيد
اأ’ضسحى ،هؤو’ء البدو الرحل يعيشسون حياة صسعبة تنعدم فيها
أادنى شسروط الحياة ،يعيشسون في خيم محرومة من الكهرباء
Óنارة والحطب للطبخ
والغاز حيث يعتمدون على الشسموع ل إ
والتدفئة أانهم  ،إانهم أاشسخاصش يمارسسون مهنة الرعي كنشساط
رئيسسي دون سسواه و لم يعرفوا غيره في حياتهم  ,كما انهم و
رثو النشساط المهني هذا ابا عن جدا لعشسرات السسنين .,
يبدؤوون رحلتهم في الرعي قبل طلوع الشسمسش يوميا في مظهر
م -أال -وف و ب -رن -ام -ج ي -ت -ك -رر ك -ل صس -ب -اح م -ع ب -داي -ات ال -ف-ج-ر
مباشسرة غايتهم تقديم اأ’فضسل و الضسروري للقطيع في
موكب يقطع المسسافات بهدوء و ببطء شسديد  ,ميزته أالفة و
عÓقة توافق و مؤوانسسة غير مسسبوقة بين الموال و قطيعه و
عÓ- -ق- -ة أاخ- -وي- -ة و حب و ت- -واصس- -ل ي- -ت- -م ف- -ق- -ط ب -اإ’شس -ارات
واإ’يماءات  ,قاصسدين سسهوبا تكاد تكون عارية من اأ’عشساب
صس -ي -ف -ا م -ا ي-ج-ع-ل-ه-م ع-رضس-ة ل-ل-ح-ر وال-ع-طشش و ح-ت-ي لسس-ع-ات
الحشسرات وهجوم الضسواري.
كما يقصسدون مواقع الماء التي هي عبارة عن برك راكدة
صس- -ي- -ف- -ا وأاودي- -ة وج- -داول شس- -ت- -اء وال- -ت -ي ي -ت -خ -ذه -ا ال -رع -اة
أ’نفسسهم مصسدرا للشسرب غير مبالين باأ’مراضش و’ اأ’وبئة ,و
تمثل مع ذلك اأ’حراشش أايضسا فضساء مناسسبا إ’شسباع مواشسيهم
 Óالطبيعي  ,ويبقى الهدف في كل ذلك العمل
بالغداء و الك أ
رغ -م صس-ع-وب-ت-ه و قسس-اوت-ه  ,ت-ق-دي-م م-ا أام-ك-ن ل-ي-ك-ون ال-ق-ط-ي-ع
مرتاحة و تأاكل اكبر كمية ممكنة لضسمان سسÓمة نموها .

أاولد نهار ،حميان ،أاولد ورياشش
وأاهل انقاد ،...قبائل معروفة
وللقطيع مأالوفة
ت-ع-رف ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ج-ن-وب-ي-ة ل-ت-ل-مسس-ان ان-تشس-ارا واسسعا لقبائل
م - -ع - -روف - -ة ب- -ت- -رب- -ي- -ة ال- -م- -واشس- -ي  ،ان- -ه- -ا ق- -ب- -ائ- -ل وع- -روشش
متفرعة تمتهن تربية المواشسي أابا عن جد انها قبائل أاو’د
ن-ه-ار ب-ف-روعها ال 12و ال -ت -ي ت-رت-ك-ز م-ن سس-ب-دو إال-ى سس-ي-دي
الجيÓلي والبويهي غربا الى العريشسة جنوبا تتقاسسم سسبدو مع
قبيلة أاو’د ورياشش في حين تتقاسسم مدينة العريشسة مع عرب
حميان الذي يمتد وجودهم من المناطق الشسمالية للنعامة الى
غاية العريشسة وما جاورها .
ويجاورهم من جهة الشسرق أاهل انقاد الذين اسستوطنوا منطقة
القور  ،هذه القبائل التي تتعايشش في امن وسسÓم على
مصساعب الحياة بالسسهوب ،لكن ’ يهم الرعاة و ’ الموالون و
ال -ذي -ن ي -ط -ل-ق ع-ل-ي-ه-م ل-دى أاه-ل ال-م-ن-ط-ق-ة ب-اسس-م «ال-كسس-اب-ة»
 ,ي -ب -ت -ع -دون ع-ن أام-اك-ن إاق-ام-ت-ه-م اث-ن-اء م-م-ارسس-ت-ه-م نشس-اط
الرعي ’ تهمهم المشساق التي تÓقيهم يوميا و ’ حتى تلك
الصسعوبات او اأ’خطار التي تهددهم يوميا و التي ’ يمكن
توقعها  ,فهم معرضسون للسسعات العقارب السسامة و لدغات
اأ’فاعي و حتى الحشسرات السسامة ,ناهيك عن الحيوانات
المفترسسة ’ سسيما الذئاب التي تترصسدهم بشسكل شسبه يومي و
تفاجئهم بشسكل رهيب.
فقد يسستغل الذئب فترة نوم الراعي و قيلولته لينقضش على
إاحدى الخراف أاو حتى لحظة غفلة منه  ,وما يزيد من خطورة
الوضسع انه عند وقوع هذه الحوادث  ’ ,يمكن التدخل او

والغربان التي تكثر بهذه الناحية.
كما ’ يمكن تصسور اي نشساط بهده المناطق دونها ،وليسش هذا
فحسسب بل يعتمدون ايضسا في غدائهم اليومي على اطباق
بسسيطة للغاية ومغذية الى درجة كبيرة كالحسساء بأانواعه و
التمر الذي ’ يفارقهم اطÓقا والحليب الطازج و اطباق
الكسسكسسي ،اضسافة الى براعة بناتهم في انجاز الخبز التقليدي
بأانواعه.

الصضراع على مواقع الرعي سضsنة
والعتداءات وسضرقة اŸواشضي هاجسضهم

الحصسول على المسساعدة من طرف شسخصش آاخر فالراعي
يواجهها لوحده أ’نه وببسساطة موجود في مكان بعيد عن العالم
الخارجي وبكيلومترات عدة عن منزله ,و’ يسسمع أاي رد مهما
صسرخ او نادى عند الضسرورة ,وسسÓحه متعدد اأ’نماط,
فللدفاع عن نفسسه يسستعين بعصسى تقليدية وفي مواجهته ضسد
الطبيعة وقسساوتها يكون لديه الماء الذي يخزن في ما يسسمى
 Óبالماء ممزوجا
بالقربة المصسنوعة من جلد الماعز والتي تم أ
بالقطران الذي يعطيها مذاقا خاصسا ونكهة فريدة ويحافظ
على البرودة بشسكل كبير بتقنيات توارثوها هي اأ’خرى من جيل
أ’خر.
وكما ان العمل ’ يسستثني الرجل و’ المرأاة و’ يفرق بين
اأ’عمار ،ف Óيسستغرب ا’نسسان عندما يلحظ راعي بعمر يقل
ع -ن ال -عشس -رة سس -ن -وات ،إا’ ان م Ó-م -ح ه-ذا ا’خ-ي-ر تشس-ي-ر ال-ى
انه على مقربة من العشسرينات او اكثر بفعل صسفاته ومÓمحه
وه-ي-ئ-ت-ه ورج-ول-ت-ه ال-ت-ي ت-خ-طت ط-ف-ول-ت-ه ،ك-م-ا ’ يشسكل ايضسا
دهشسة اذا كان صساحب هذه المهنة الشساقة ولد او فتاة ،وهم
ايضسا معرضسين لنفسش ا’خطار ،في ظل مثل هذه الصسعوبات
التي شسكلها القدر و قسساوة الحيا ة و تحدياتها ’ ،سسيما وان
تضساريسش المناطق السسهبية التي تشسكل حاجزا طبيعيا بين التل
و الصسحراء جمعت في قسساوتها بين الجانبين وتزيد معاناتهم.
ب -ال -م-ق-اب-ل وم-ع ذلك ف-ان ه-ذه ال-وضس-ع ي-زي-ده-م اصس-رارا ع-ل-ى
التمسسك بمظاهر حياتهم البسسيطة ،و’ يقتصسر ا’مر عند هذا
الحد ،بل ان الظروف المناخية القاسسية التي تعترضسهم على
مدار فصسول السسنة من برد قاسسي وشستاء ممطر و حرارة
عالية في فصسل الصسيف أاين يضسطر الرعاة الى قضساء ازيد من
اثني عشسرة سساعة يصسارعون اشسعة الشسمسش من اجل رعي
افضسل ،ايمانهم في ذلك انه اي خلل في نظام الغذاء للمواشسي
قد يتسسبب في هÓك او نفوق البعضش منها.
في حا’ت اخرى قد ’ تنمو بشسكل سسليم وهو ما يكون له
انعكاسش سسلبي على سسوق البيع و التجارة و يتسسبب لهم في
متاعب اجتماعية ،و ما ينطبق على الصسيف ينطبق على فصسل
الشستاء ايضسا و الذي يدق ابوابه  ،فالرعاة و الموالون بالجهة
يصسارعون قسساوة الطبيعة و انخفاضش درجات الحرارة في هذه
المناطق المعروفة بانها اكثر جهات تلمسسان برودة و التي تصسل
معد’تها الى أاقل من  0درجة .
تشسهد هي اأ’خرى تهاط Óللثلوج و الصسقيع  ،و التي تسستمر
لعدة ايام و احيانا لعدة اسسابيع و تنخفضش درجات الحرارة الى
أادنى مسستوياتها  ,و هو وضسع يجب عليهم قبوله و تحديه  ,و
هم يدركون ذلك جيدا و هكذا يقضسون ايامهم في الترحال
رفقة مئات و احيانا ا’ف القطيع دفعة واحدة في ثروة تقدر

بمئات المÓيين من السسنتيمات يقودها شسخصش واحد .

الÎحال باÿيم ميزة الكسضابة ومكان
Óقامة
 Óأافضضل موقع ل إ
اŸاء والك إ
في ظل هذه الظروف القاسسية و مع كل هذه الصسعوبات منها
الموضسوعية و التي هي بمثابة القدر المحتوم و اخرى فرضست
عليهم  ،حيث ان الترحال شسيمتهم فهم يحملون خيمهم
ال -مصس -ن-وع-ة م-ن ال-وب-ر وزري-ب-ت-ه-م م-ن الشس-ب-اك وي-ه-ي-م-ون ف-ي
السسهوب بحثا عن الك Óوالماء التي تشسكل أاسساسش ا’سستقرار .
هذه الفئة تتجسسد في مبدأا حياتها ا’جتماعية ما يعرف
بأاصسالة الثقافة و العادات الخاصسة بهم وا’عتماد على النفسش،
في كل تحقيق كل مآاثرها المادية والمعنوية  ،و عدم ا’تكال
على الغير و يظهر ذلك جليا في لباسسهم الذي يصسنع محليا و
البسسيط وعاداتهم وتقاليدهم و أاكÓتهم البسسيطة وإاذا بحث
عنهم فإانك أاينما وليت نظرك في هذه الجهة الجنوبية من
و’ية تلمسسان  ،تتراءى لك الخيام منتصسبة هنا وهناك و ان
كانت متباعدة ببضسع العشسرات من اأ’متار في ما بينها محاطة
بما يسسمى بالزريبة  ،شسامخة تشسهد على أاصسالة ثقافة الحياة
البسسيطة واعتزاز البدو بها و بالتمسسك بها ،فلن تضسيق بهم
اأ’رضش في هذه الجغرافيا التي تشسبه لكل من يلجها او يراها
أ’ول م -رة يضس -ن ان -ه -ا ن -فسش ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي ك -انت سس-ائ-دة ق-ب-ل
ا’سستقÓل ’ ،ن حياتها لم تتغير رغم ان مدن حضسرية ’ تبعد
عنها سسوى بكيلومترات معدودا ما يشسكل تناقضسا اجتماعيا
كبير.
ورغم ذلك ’ يبالي هؤو’ء الرعاة و البدو بشسكل عام إاطÓقا
بما يسسمى بالتكنولوجيا و الرفاهية في الحياة  ،بل ان البعضش
منهم ’ يعرف معناها وآاخرون ’ يدركون بما يحدث في العالم
الخارجي سسواء في شسقها السسياسسي او ا’جتماعي او مجا’تها
اأ’خرى  ،حتى ان اغلب أاطفالهم يتركون المدرسسة مبكرا
لممارسسة الرعي وبذلك فقد اكتسسبوا من خصسوصسية المناطق
السسهبية الكثير من الخصسال التي تتÓءم و طبيعتها الصسعبة و
منها الصسبر والمغامرة و الرجولة بمعناها الحقيقي والشسجاعة
و تدبر اأ’مر عند الحاجة و التكيف مع الحا’ت ا’سستعجالية.
هي مبادئ قد ’ تتوفر عند اهل الحضسر  ،بل يصسعب عليهم
التميز بها ،و بذلك اصسبحت هذه الجهات السسهبية صسديقة و
اليفة مع الرعاة وهم عمودها الفقري وا’سساسسي ولن تقبل
بغيرهم ليشسكل كÓهما ثنائي متكامل ومنسسجم يرفضش ان
يصسبح في يوم ما ثÓثيا ،اذا ما اسستثنينا الذئاب والضسواري

ي -ع -يشش ال -م -وال -ي-ن صس-راع-ات دائ-م-ة ق-د تصس-ل اإل-ى الضس-رب
والجرح العمدي بالعصسي  ،وتتوسسع الصسراعات الى قبائل
كاملة اأحيانا تعجز مصسالح الدرك عن حل مشساكلهم بفعل
تعقدها  ،ما يجعل الحل الودي بتدخل كبار العرشش الحل
ال- -وح -ي -د  ،واشس -ت -دت الصس -راع -ات م -وؤخ -را ب -ف -ع -ل ت -ق -لصش
مسساحات الرعي من جهة وتوسسع عملية الحرث العشسوائي،
وفشس-ل ال-م-ح-اف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل-ت-رق-ي-ة وت-ط-وير السسهوب في
ال-ن-ه-وضش ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وت-حسس-ي-ن اأدائ-ه-ا ،م-ا خ-ل-ق صسراعات
يومية خلقت العداوة ما بين اأبناء العرشش الواحد.
من جانب اآخر يعاني الموالين مع اقتراب عيد ا’أضسحى
م -ن  ،اإغ -ارات ال -لصس -وصش ل -ن -هب م -واشس -ي -ه -م م -ا ي -ج -ع-ل-ه-م
يعيشسون اوقاتا عصسيبة تلزمهم الحراسسة الليلية  ،هذا وقد
اأشسار اأحد البدو الرحل بمنطقة بلحاجي بوسسيف عن ظهور
ظ- -اه- -رة ت -فشست بشس -ك -ل ره -يب خ Ó-ل السس -ن -وات ا’خ -ي -رة
بالمنطقة  ،فقد تضساعفت ا’عتداءات على البدو الرحل
كثيرا ،من خÓل عصسابات يجهل اأحيانا حتى الكشسف عن
هويتها فبعدما كانت الجماعات ا’رهابية تطلب مبالغا
ماليا و قطيع من ا’غنام .
اأصسبحت شسبكات اللصسوصش المنظمة تقوم بنفسش العمل
تحت اسسم ا’رهاب  ،و كثيرا ما تكون شسبكات التهريب
ا’كثر تهديدا لهم ’ ،سسيما و انها تضساعف من عملياتها
حسسب الظروف و مع اقتراب عيد ا’ضسحى مث Óاو رمضسان
 ،و مع ذلك تسسرق مئات القطيع و تقوم مباشسرة بتهريبها
وف -ق ب -رن-ام-ج و م-خ-ط-ط م-درسش ال-ى ال-م-غ-رب م-م-ا ي-ك-ب-د
ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي خسس-ائ-ر م-ع-ت-ب-رة و ي-ج-ع-ل اأت-ع-اب ال-بدو
تذهب سسدى.
ما زاد من تضساعف هذه العمليات ايضسا قرب اماكن تواجد
ال -ب -دو م -ن الشس -ري -ط ال-ح-دودي م-ع ال-م-غ-رب ،ن-اه-يك ع-ن
شسسساعة المنطقة ما يجعل مافيا التهريب تعمل باحترافية
كبيرة في ظل معرفة الطبيعة الجغرافية للمنطقة و
ح- -رم -ان ال -ب -دو ال -رح -ل م -ن رخصش ح -م -ل السس Ó-ح خ Ó-ل
العشسرية السسوداء ما جعل اأمÓكهم مهددة بالضسياع والتي
منعتها و’ية تلمسسان لكن اليوم وبعد التصسريح بالرخصش
خ Ó-ل السس -ن -وات ا’أخ -ي -رة اأصس -ب -حت ح -ي-اة ال-ب-دو ال-رح-ل
واأمÓكهم اأكثر اأمانا بوجود السسÓح .
م -ن ج -انب اآخ -ر اأصس -ب -حت ال -ث -روة ال -ح-ي-وان-ي-ة م-ه-ددة ف-ي
سسÓلتها من خÓل ظهور شسبكات جزائرية مغربية باشسرت
حملة لتهريب سسÓلة مغربية مصسابة باأمراضش خطيرة من
شساأنها اأن توؤثر على السسÓلة الجزائرية القحة المعروفة
بجودة لحومها وصسوفها .
ويطالب الموالين من السسلطات الفÓحية بضسرورة تمكينهم
من الطاقة الشسمسسية وحماية الحدود من دخول ا’أغنام
ال -م -غ -رب-ي-ة ال-م-ريضس-ة ال-ت-ي ق-د ت-وؤث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى السسÓ-ل-ة
الجزائرية ،واأشسار اأحد كبار الموالين سسنا والمعروف بتنقله
ما بين الو’يات والبدو الرحل بصسفته كبيرهم اأن نفسش
المشساكل تعيشسها مناطق النعامة وجنوب بلعباسش والبيضش
وسسعيدة ،مايسستوجب على الحكومة توفير الدعم للموالين
وتوفير المشساريع بالسسهوب خاصسة المياه والكÓأ للمسساهمة
في انتاج اللحوم وا’أصسواف والحليب ولما ’ تصسديرها في
اإطار برنامج خلق الثروة خارج المحروقات.

من اŸراسسلينا

أإلثن 13 Úأأوت  2018م
ألموأفق لـ  02ذي ألحجة  1439هـ

’ضسحى بو’ية اŸدية
ضسمان اŸداومة خÓل عيد ا أ

عقوبات صسارمة تنتظر كل تاجر يخل بالقرار

ج- -ن- -دت م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
لو’ية اŸدية عدة فرق مراقبة
’ضسحى
خاصسة Ãداومة عيد ا أ
اŸب -ارك بصس -ف -ة م-ب-اشس-رة ب-قصس-د
ا◊رصض على ضسمان وفرة اŸواد
’سس-تهÓك
’سس-ت-هÓ-ك-ي-ة وذات ا إ
ا إ
ال-واسس-ع ب-ع-دم-ا ت-ع-مدت رفع عدد
اŸداوم ÚاŸسسخرين لهذه اŸناوبة
من  1011إا 1447 ¤مداوم بزيادة
ح - - -وا‹  400م-ت-دخ-ل اسس-ت-ن-ادا
للقرار الو’ئي رقم  1233اŸؤورخ
‘  2018/07/22اŸتضسمن
اŸصسادقة على ﬂطط اŸداومة
’ضس-ح-ى
اÿاصض Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د ا أ
اŸبارك .

ركزت هذه أŸديرية ‘ هذه أÛال
على أألنششطة ألتجارية أ◊سشاسشة وألتي
ت -ت -ط -لب وج -وب أسش -ت -م -رأري -ة أل -ت -م -وي-ن

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

ل -ل -م-وأط-ن Úوب-خ-اصش-ة أıاب-ز وأÿضش-ر
وأل -ف -وأك-ه وأل-وق-ود لضش-م-ان “وي-ن ع-ادي
لسشكان ألولية وزأئريها خÓل فÎة عيد
أألضشحى.
وأأك- -د ألسش- -ي -د ه -ارون دأودي م -دي -ر
ألتجارة  ،بأان ألقانون رقم  08/04أŸؤورخ
‘  14أأوت  2004و أŸعدل وأŸتمم
وأŸت- -ع -ل -ق بشش -روط ‡ارسش -ة أألنشش -ط -ة
ألتجارية فرضس إأجرأءأت عقابية صشارمة
ل -ل -ت -ج -ار غ ÒأŸل -ت -زمÃ Úضش-م-ون ه-ذه
ألتسشخÒأت  ،حيث تلجأا أإلدأرة حسشب
ألقانون أ÷ديد  08/18أŸؤورخ ‘ 10
يونيو  2018أŸعدل وأŸتمم لنصشوصس
ألقانون رقم  08/04إأ ¤تسشليط عقوبة
مالية ما ب 30 Úإأ 200 ¤أألف دج أأو
غرأمة مصشا◊ة مالية مقدرة بـ  100ألف
دج  ،إأل أأنه ‘ حالة ألعود تطبق ألعقوبة
أألو ، ¤فضش Óعلى أأنه Áكن أقÎأح غلق
إأدأري Ÿدة  30يوم للمخالف  ،كما أأنه
باŸقابل ” Œنيد عدد كا‘ من أألعوأن

Ÿرأق -ب -ة وم -ت -اب -ع -ه م-دى ت-ن-ف-ي-ذ أحÎأم
أل -ت -ج -ار ل-ه-ذه أŸدأوم-ة أل-ت-ي سش-خ-ر ل-ه-ا
 1447متعام Óأقتصشاديا خÓل عطلة عيد
أألضش- - -ح- - -ى أŸب - -ارك  2018وأليوميÚ
أŸوألي Úمن بينهم ﬂ 147بزة 578 ،
تاجر تغذية عامة  544 ،متدخل ‘
نشش - -اط - -ات أأخ - -رى ““ ح- -ل- -يبﬁ ،ط- -ات
ألوقود،تصشليح ألعجÓت““ و  03مطاحن و
 02ملبنات.
على صشعيد ذي صشلة بهذه أŸناسشبة
ألدينية قامت مديرية أŸصشالح ألفÓحية
بتحديد  23نقطة لبيع للموأششي بهذه
أل -ولي-ة ع-قب أت-خ-اذ أŸف-تشش-ي-ة أل-ولئ-ي-ة
للبيطرة ÷ملة من ألجرأءأت ألعملية
أ÷دي- - -دة Ÿوأج- - -ه- - -ة م- - -رضس أ◊م- - -ى
ألقÓعية أŸتزأمن مع عيد أألضشحي من
خÓل فتح  23نقطة بيع للموأششي عÈ
ﬂتلف بلديات ألولية بنحو  19بلدية 15
دأئرة  ،بعد ” غلقها سشالفا بتاريخ 22
جويلية بقرأر وزأري .

أأم- -ام ضش- -ي- -وف ق- -ط -اع -ه م -ن ن -وأب ألŸÈان
ب -غ -رف -ت -ي -ه  ،ألسش-ل-ط-ات أل-عسش-ك-ري-ة وأŸدن-ي-ة
،أإلطارأت ألتابعة له على أألهمية ألتي توليها
أل-دول-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن شش-ب-ه أل-ط-ب-ي ب-اإلضش-افة إأ¤
فرصشة إأمتياز ألعمل لهذه ألفئة أ◊سشاسشة ،
ع -ل-ى أأن “ن-ح ل-ه-ذه أل-دف-ع-ة ك-ل أإلم-ك-ان-ي-ات
ل -ك-اف-ة أل-ه-ي-اك-ل ألصش-ح-ي-ة ب-ال-ولي-ة وب-خ-اصش-ة
باŸناطق ألنائية من قاعات ألعÓج  ،ألعيادأت

متعددة أÿدمات وحتى أŸصشالح أıتلفة
باŸسشتششفيات  ،موضشحا أأيضشا أألهمية ألتي
يكتسشيها أŸعهد ألوطني ألعا‹ للتكوين ششبه
ألطبي بهذه ألولية ‘ ›ال ألتكوين وترقية
ألصشحة ألعمومية كونه يعمل على تخريج ما
ب 350 Úإأ 450 ¤ششبه طبي سشنويا.

ألعدد
17720

Œزئة سسويدا Êبوجمعة بالبليدة
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معاناة يومية مع اŸياه القمامة وخطر األمراضض
يشس -ك -و سس -ك-ان ح-ي
Œزئ - - -ة سس - - -وي- - -داÊ
ب- -وج- -م -ع -ة ب -ط -ري -ق
سس - -ي - -دي ع - -اشس - -ور ‘
أاو’د ي- - -ع - -يشض  ،م - -ن
ظ -روف-ه-م  ،ال-ب-ع-ي-دة
ك- - -ل ال- - -ب- - -ع- - -د ع- - -ن
م -ظ -اه-ر ال-ت-م-دن ،اذ
 ⁄يسستفيدوا و نحن
ع - - - - -ل - - - - -ى مشس- - - - -ارف
اسستقبال العام 2019
’ن - - - - - -ارة
إا’ م- - - - - - -ن ا إ
اŸن - -زل- -ي- -ة  ،و ب- -عضض
’ن- - - -ارة
أاع - - - -م - - - -دة ا إ
ال -ع -م -وم -ي -ة  ،ب -ي-ن-م-ا
ب- -ق- -ي -ة الضس -روري -ات
ا’ول- - - -ي- - - -ة ف- - - -ه- - - -ي
مفقودة “اما .
أأم -ل ألسش -ك -ان أأن ي -ع-يشش-وأ
ب - -ك - -رأم- -ة و ظ- -روف ح- -ي- -اة
بسشيطة  ،حيث أأوضشح ‡ثلون
عنهم لـ ““ ألششعب ““  ،أأنهم
ي -ف -ت-ق-دون ل-ك-ل ألضش-روري-ات
منذ تدشش Úأ◊ي ‘ ، 2011
أ ¤درجة أأ Âبعضس ألوأفدين
أ÷دد فضش- -ل- -وأ ألح -ت -م -اء و
أإلقامة لدى أألهل  ،وتأاجÒ
سش- -ك- -ن- -ات ب- -ع- -ي- -دة ◊ ،ج- -م
أŸع -ان -اة أل -ي-وم-ي-ة و ظ-روف
أ◊ي- - -اة ألصش- - -ع- - -ب - -ة ب - -ا◊ي
أŸهمشس  ،وألغريب حسشبهم

أأن- -ه -م ت -ق -دم -وأ ب -ط -ل -ب -ات و
شش -ك -اوى ع -ل -ى أŸسش -ؤوول Úو
أŸنتخب ، Úو لكن ظل حالهم
كما يقال كما هو  ⁄ ،يتغÒ
أأي ششيء ما عدأ ألوعود ،
ف- -ه -م م -ل -زم -ون ع -ل -ى ألسشÒ
وسشط مسشلك ترأبي ﬁفور ،
يتطاير منه ألغبار ‘ فصشل
أ◊رأرة و ألصشيف  ،و يتحول
إأ ¤أأوحال ‘ فصشل ألتسشاقط
و أألمطار  ،أأما تصشريف مياه
أل -ت-ط-ه Òف-ه-ن-اك أŸشش-ك-ل و
أألزمة  ،حيث يجÈون على
تصشريفها ‘ حفر  ،أأصشبحت
تششكل خطرأ على أأطفالهم
بدرجة أأو ، ¤و على بقية
ألسش- - -ك - -ان  ،زأدت أل - -روأئ - -ح
ألكريهة أŸنبعثة منها و من
تسش- -رب -ات -ه -ا ‡ ،ا أأث -ر ع -ل -ى
صشحة صشغارهم و ﬁيطهم

ع -م -وم-ا  ،ك-م-ا ل-ف-ت-وأ ع-ن-اي-ة
مسشؤووليهم إأ ¤أأزمة أŸاء و
أل- -ع- -طشس  ،و أضش- -ط- -رأره- -م
أل -ب -حث ع -ن صش -ه -اري -ج ب -ي -ع
أŸياه كل يوم  ،و خاصشة ‘
أأي - -ام أ◊رأرة ألشش - -دي- -دة  ،و
ن - -ب - -ه - -وأ أأيضش- -ا إأ ¤مشش- -ك- -ل
أألوسشاخ و ألقمامة – ،ول
ف -ي -ه-ا ح-ي-ه-م أ÷دي-د إأ ¤م-ا
يشش -ب-ه أŸف-رغ-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،
ج -ل -بت أ◊ي -وأن-ات ألضش-ال-ة ،
ت -ق-ت-ات م-ن ب-ق-اي-ا أل-ط-ع-ام و
أ÷يف و أ◊يوأنات ألنافقة
مثل أألغنام  ،و هم متخوفون
من هجوماتها و خطر نقلها
ل Ó- -م - -رأضس أل - -وب - -ائ- -ي- -ة  ،و
دع -وت -ه -م أأن ي -ت -م أله -ت-م-ام
Ãط-ال-ب-ه-م أل-بسش-ي-ط-ة بجدية
أأك. Ì

منطقة عبود غرب سسبدو:

البليدة:لينة ياسسمÚ

أاك Ìمن 20الف شسجرة مثمرة مهددة بالتلف

منصسب عمل دائم لـ  417خريج شسبه طبي
أأشش- -رف ﬁم- -د م -رزوق -ي أألم Úأل -ع -ام
ل -ولي -ة أŸدي -ة رف -ق-ة ف-اروق ب-ورق-ع-ة رئ-يسس
أÛلسس ألششعبي ألولئي  ،و ﬁمد ششـ ـوري
م -دي -ر ألصش-ح-ة وألسش-ك-ان ع-ل-ى م-رأسش-م ح-ف-ل
تخرج دفعة للششبه ‘ طبي Úألصشحة ألعمومية
Ãنح هؤولء مقررأت ألتعي ‘ Úمناصشب ألعمل
دأئمة لفائدة  417خريج على دفعت. Ú
وأأكد مدير ألصشحة وألسشكان بهذه ألولية

اŸدية:علي ملياÊ

مسساهمة ‘ مكافحة ا◊رائق بتيبازة

الرتل اŸتنقل للحماية اŸدنية يسستفيد ‘ دورة تكوينية

أاع ّ-دت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ح-م-اي-ة
اŸدن -ي -ة ب -رن -ا›ا تك ي -ن -ي -ا م -ت -خصسصس-ا
ل-ف-ائ-دة ع-ن-اصس-ر ال-رت-ل اŸت-ن-ق-ل اŸشس-كل
حديثا بو’ية تيبازة لغرضض اŸسساهمة
‘ اخ - -م - -اد ا◊رائ - -ق اÙت - -م - -ل - -ة و ه - -و
الÈنامج الذي ” اعتماده ‘ ظلّ عدم
ا◊اجة لتدخل الرتل ميدانيا بالنظر
ا ¤ع- - - -دم ان- - - -د’ع ح - - -رائ - - -ق ك - - -بÒة
تسستدعي ذلك.

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذأت ألسشياق قال أŸكلف بالعÓم على
مسش-ت-وى أŸدي-ري-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-ح-ماية أŸدنية
أÓŸزم أألول ﬁم - -د مشش - -ال - -ي - -خ ب - -أاّن مّ- -دة
أŸدأومة لكل فريق من ألرتل تتوأصشل على
مدأر  12يوما قبل أأن يتم تغي Òعناصشر ألرتل
بعناصشر أأخرى وفقا للنظام أŸعهود ،و ألنّ
أألمر ل يسشتدعي تدخل ألرتل ميدأنيا فقد
أسشتغلت أ÷هات أŸعنية فÎأت توأجد ألرتل
Ãقر ألوحدة ألرئيسشية بششنوة لتجسشيد برنامج
ت -ك-وي-ن-ي م-ت-خصشصس ي-ع-ن-ى Ãن-اه-ج و وسش-ائ-ل
مكافحة أ◊رأئق دون ألتعّرضس لصشعوبات و
عوأئق بحيث يحظى بذأت ألتكوين ›مل
عناصشر ألرتل Ãعية عنصشرين من أÙافظة
”
ألولئية للغابات يتم تعيينهما بالتتابع كلما ّ
تغي ÒألÎكيبة ألبششرية للرتل و تعاقب دورة
أŸدأومة ،كما أأششار ﬁدثنا أ ¤كون ألÈنامج
ي -تضش -م -ن م -ن -اورأت صش-وري-ة ت-ع-ن-ى ب-ك-ي-ف-ي-ات

ألتدخل لÓطفاء.
Œدر ألشش- -ارة أ ¤ك- -ون أل- -رت -ل أŸت -ن -ق -ل
أÿاصس ب -ا◊م -اي-ة أŸدن-ي-ة ي-ت-م تشش-ك-ي-ل-ه ك-ل
م -وسش -م صش -ي-ف –سش-ب-ا لن-دلع ح-رأئ-ق ك-بÒة
باŸنطقة و هو وأحد من ب 22 Úرت Óتنششأا
ع -ل -ى أŸسش -ت -وى أل -وط -ن-ي ،أأم-ا ع-ن ت-رك-ي-ب-ت-ه
ألبششرية فهو يتششكل من  55فردأ من بينهم 37
ف -ردأ ي -ت -م أن -ت-ق-اؤوه-م م-ن ﬂت-ل-ف أل-وح-دأت
أŸنتششرة باقليم ألولية فيما يتم Œنيد 18
فردأ من ألوحدة ألرئيسشية للتدريب و ألتدخل
ب -ا◊م -ي-ز ،و ي-ؤوط-ر أل-ف-ري-ق ضش-اب-ط سش-ام-ي و
طبيب كما يرفق ألرتل بوسشائل مادية هامة
تتيح له أأدأء مهامه ‘ ظروف مريحة تأاتي ‘
مقدمتها  7ششاحنات تدخل خفيفة و ششاحنة
تدخل متوسشطة أضشافة أ ¤ششاحنتي خزأن

لطفاءأ◊رأئق و حافلة و كذأ ششاحنة لنقل
أألفرأد و سشيارة أسشعاف ،و يتمركز ألريتل
حاليا Ãقر ألوحدة ألرئيسشية للحماية أŸدنية
بششنوة  ،و Áكنه ألتدخل بالوليات أÛاورة
ل -ت -ي-ب-ازة ب-ال-درج-ة أألو ¤و Ãخ-ت-ل-ف ولي-ات
ألوطن ‘ مرحلة أأخرى بأامر من أŸديرية
أل -ع-ام-ة ل-ل-ق-ط-اع ب-ح-يث ي-حصش-ل ذلك ح-ي-ن-م-ا
تسش -ت -دع -ي ألضش -رورة مسش-اه-م-ة أأك Èق-در م-ن
ألوسشائل ألبششرية و أŸادية لطفاء أ◊رأئق
أل- -كÈى ،ك- -م -ا Œدر ألشش -ارة أأيضش -ا أ ¤ك -ون
ألرتل أŸتنقل بتيبازة كان قد تدخل ميدأنيا
خÓل أŸوسشم أŸاضشي على مرت Úإأحدأهما
ب-ا◊ري-ق أل-ذي ششب Ãن-ط-ق-ة ت-اري-رة ب-ب-ل-دي-ة
حجرة ألنصس و تتعلق ألثانية بحريق آأخر ششب
Ãنطقة ششنوة.

ن- - -اشس- - -د عشس- - -رات ال- - -ف Ó- -ح Úمن  200م ، Îهذأ وأششار ألفÓح Úأأنهم
Ãن -ط -ق -ة ع-ب-ود بسس-ب-دو وزي-ري يضشطرون أ ¤سشقي حقولهم بالصشهاريج
ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ط- -اق -ة واŸن -اج -م بتكلفة 1200دج للصشهريج ألوأحد ما جعل
ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل م-ن أاج-ل إان-قاذ أل -ع -م -ل -ي -ة م -ك -ل -ف -ة وصش -ار أل -ع -دي -د م-ن
أاك Ìمن  20أالف شسجÒة مثمرة أل - -ف Ó- -ح Úي - -ه- -ددون ب- -ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن
حقولهم بفعل ألتكاليف ألباهضشة وألتي
م- - -ن ال- - -رم- - -ان وال - -ك - -رز وال - -تÚ
صش - -ارت ت - -ق - -ف ع - -ائ - -ق - -ا وسش - -ط أ“ام
والزيتون من اŸوت عطشسا بفعل مشش-اري-ع-ه-م أل-فÓ-ح-ي-ة  ،م-ؤوك-دي-ن أل-دولة
غ- - - - -ي- - - - -اب ال- - - - -ك- - - - -ه- - - - -رب- - - - -اء ‘ تدعو أ ¤دعم ألفÓحة ضشمن برنامج
ا’ن- -ق- -اب السس- -ب- -ع -ة اŸوج -ودة ‘ ألولية ألناششئ لكن ‘ أŸقابل بعضس
ه-ذه ا’رضس-ي-ة ال-ت-ي تÎب-ع ع-لى ألدأرت تعرقل ألعملية  ،حيث تنصشلت
ح- - - -وا‹  400ه -ك -ت-ار ب-اŸدخ-ل مديرية ألفÓحة من ألقضشية ‘ ح‚ Úد
ال -غ -رب -ي Ÿدي -ن -ة سس -ب-دو  40كلم أن مديرية ألطاقة وأŸناجم  ⁄تتدخل
هي ألخرى كما أن ألبلدية وأŸصشالح
جنوب تلمسسان .
هذأ وأششار ألفÓحون أأن  2700ششجÒة أل -ف Ó-ح -ي -ة أÙل -ي -ة  ⁄ت -ل -ت -فت ل-درج-ة
قد يبسشت و 20أأ لف أخرى مهددة باŸوت أÿط- - -ر أل - -ذي ي - -ه - -دد ه - -ذه ألرأضش - -ي
ب - - -ف- - -ع- - -ل غ- - -ي- - -اب أŸاء أŸت- - -وف- - -ر ‘ أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة وألف ألشش -ج -ار أŸث -م -رة
ألرضشية لكن غياب ألكهرباء ألتي تربط أŸه -ددة ب -اŸوت ع -طشش -ا م -ا يسش -ت -وجب
ألنقاب منع من أسشتعمالها  ،متسشائل Úت- - -دخ- - -ل أل- - -وزأرة ل- - -وضش - -ع ح - -د ل - -ه - -ذه
عن فحوى دعم مديرية ألفÓحة ◊فر أŸع- -ان -اة أل -ي -وم -ي -ة ل -ف Ó-ح Úه -دف -ه -م
ألنقاب ‘ هذه أŸنطقة أŸصشنفة ضشمن أل -وح -ي -د أŸشش-ارك-ة أل-ل-ف-ع-ال-ة ‘ ت-ن-م-ي-ة
أل-هضش-اب أل-ع-ل-ي-ا أل-ت-ي ل-ه-ا صش-ن-دوةق دعم ألقتصشاد وخلق للÌوة ‘ مناطق جبلية
خاصس لكن مديرية ألفÓحة  ⁄تربطهم وتوف Òمناصشب ششغل .
بالكهرباء ألتي لتبعد عن مزرعتهم بأاكÌ
تلمسسان ﬁمد بن ترار
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العدد
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ينتظرها اŸسستفيدون بشسغف بخنشسلة:

قسسنطينة تبحث عن اÿروج من ا◊لقة اŸفرغة

ترتيب ألبيت من ألدأخل ضسرورة حتمية ’سستقطاب ألزوأر

أاكدت ÷نة اŸالية وا’قتصساد خÓل الدورة العادية الثانية للمجلسس الشسعبي الو’ئي لو’ية
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-اقÎاح ÷ن-ة السس-ي-اح-ة واŸت-م-ث-ل ‘ ت-خصس-يصس م-ب-ل-غ م-ن اج-ل دع-م التسسويق
’خÒة التي تسسعى Ãعية مديرية السسياحة للو’ية ا ¤إاحداث قفزة
السسياحي Ÿدينة قسسنطينة .هذه ا أ
نوعية نظرا Ÿا تتمتع به اŸنطقة من خصسوصسيات وما –تويه من إامكانيات؟.

قسسنطينة /أاحمد دبيلي
إاذا كان التسشويق السشياحي أاضشحى من
الضشروريات التي تعتمد عليها الدولة ‘
سشياسشاتها للرقي بالسشياحة كأاحد البدائل
الهامة عن النفط ،وهذا من أاجل حركية
اق- -تصش- -ادي- -ة م -ت -ع -ددة اŸوارد واŸوف -رة
Ÿناصشب ششغل جديدة ،فإان هذا اإلجراء
يحتاج ‘ تنفيذه ا ¤تكاثف ا÷هود بÚ
عدة قطاعات لفرضشه على أارضص الواقع
داخليا وخارجيا حتى يصشبح دعامة قوية
تنهضص بالسشياحة وتؤوسشسص لثقافة جديدة
ت -ع -ت -م -ده -ا أاغ-لب ال-دول ل-ل-ن-ه-وضص ب-ه-ذا
القطاع الهام.
و‘ ان -ت -ظ-ار ال-ت-أاسش-يسص ل-ه-ذه ال-دع-ام-ة
الق -تصش -ادي-ة واإلعÓ-م-ي-ة ال-ق-وي-ة ،وال-ت-ي
–ت -اج ا ¤وقت وج -ه -د ك -بÒي -ن ،ت -ب -ق -ى
السشياحة عموما تراواح مكانها تبحث عن
م-ن-ف-ذ ل-ل-خ-روج م-ن ع-ن-ق ال-زج-اجة؟ وإاذا
ك - -انت ه- -ذه ه- -ي ال- -ق- -اع- -دة ف- -إان ولي- -ة
قسش- -ن -ط -ي -ن -ة أاو ب -األح -رى ه -ذه اŸدي -ن -ة
العتيقة التي تÎبع على تاريخ عمرة ٢5٠٠
سشنة ل تششذ على هذه القاعدة ‘ اÛال
السشياحي؟
وبالرجوع ا ¤الفÎة الصشيفية ا◊الية
والتي سشتنتهي خÓل أايام قليلة فقط ،فإان
السشتقطاب السشياحي لهذه اŸدينة يظّل
ضش- -ع- -ي- -ف- -ا م -ق -ارن -ة ب -اŸدن السش -اح -ل -ي -ة

ا÷زائرية األخرى وهذا رغم اإلمكانيات
ال -ه -ائ -ل-ة ل-ل-ولي-ة وال-ت-ي –ت-اج ا ¤إاع-ادة
تثم Úورد العتبار؟
واŸت -ت -ب -ع ل -ه -ذه ا◊رك -ي -ة السش -ي-اح-ي-ة ـ
وحسشب ما اسشتقيناه من ﬂتصش ‘ Úهذا
اÛال ـ ف -إان ال-تسش-وي-ق السش-ي-اح-ي ت-ت-ب-ع-ه
ع -ادة ال -ك -ث Òم -ن ال -ت -حضشÒات وت -ه -ي -ئ-ة
ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة م-ن أاج-ل اسش-ت-ق-ط-اب
أاك Èعدد من السشياح لضشمان ديناميكية
اسشتثمارية ونفعية تتسشم بالدوام وا÷دة
وترقى ا ¤اŸواصشفات اŸعمول بها ‘
أاغلب دول العا.⁄
ومن هذه الضشروريات،ـ ودائما حسشب
اŸهتم Úـ إاعادة العتبار ا ¤بعضص البنى
التحتية كالطرقات ومداخل اŸدينة التي
 ⁄ت -ت -ح -رك ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة ‘ إاي-ج-اد
ﬂرج ل -ه -ا ح-ت-ى ال-ي-وم؟ ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
قسشنطينة هي همزة وصشل ب Úششرق /
غ -رب ،شش -م -ال وج -ن -وب ال -بÓ-د ،ك-م-ا أان-ه
وع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن إانشش -اء ال -ع -دي -د م -ن
اŸراف -ق السش -ي -اح -ي -ة Ãن -اسش-ب-ة ت-ظ-اه-رة
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ع -اصش -م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة
كالفنادق من فئة أاربعة وخمسشة ‚وم،
ف- -إان اŸدي -ن -ة ‘ ح -اج -ة ا ¤م -ؤوسشسش -ات
جديدة تسشتقطب ﬁدودي الدخل ،علما
أان اŸؤوسشسشات الفندقية اŸتواجدة وسشط
اŸدي- - -ن - -ة وال - -ت - -ي ت - -ع - -ود ا ¤ا◊ق - -ب - -ة
السش -ت -ع -م -اري -ة ل ت -رق -ى ‘ أاغ -ل -ب-ه-ا ا¤

اŸسشتوى اŸطلوب.
وم - -ن ال - -ن - -ق - -ائصص اŸسش- -ج- -ل- -ة أايضش- -ا،
التقاعسص ‘ إايجاد حلول نهائية لتهيئة
ششوارع اŸدينة ومنحها الطابع الذي يليق
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ك-م-دي-نة عصشرية تتميز أايضشا
بÎاث عمرا Êأاصشيل ،هذا باإلضشافة ا¤
القضشاء على التجارة الفوضشوية والسشوق
اŸوازية والتي أاضشحت تطبع أاغلب ششوارع
اŸدينة وهو ما ينّفر السشائح من التمتع
وبكل أامن وأامان من معا ⁄اŸدينة وهي
ك -ثÒة ك -ا÷سش-ور اŸع-ل-ق-ة وقصش-ر «أاح-م-د
ب- -اي» واŸسش- -رح واŸت- -ح- -ف ال- -ع- -م -وم -ي
الوطني «سشÒتا» الذي يحتوي على كنوز
ت -اري -خ -ي -ة ل ت -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه -ا اŸت -اح -ف
األخ -رى ،وأاح -ي -اء قسش -ن -ط -ي -ن -ة ال-ع-ت-ي-ق-ة،
إاضشافة اﬂ ¤تلف الصشناعات التقليدية
التي تزخر بها اŸدينة وهي غنية عن
التعريف.
وحتى –قق سشياسشة التسشويق السشياحي
ثمارها ‘ السشنوات القادمة ،تبقى اإلرادة
وال- -ع- -زÁة ‘ ت- -غ -ي Òوج -ه اŸدي -ن -ة م -ن
األولويات التي يعّول عليها لÓسشتقطاب
السشياحي على األقل وكمرحلة أاو ¤و ـ
دائما حسشب اŸهتم Úـ للسشياحة الداخلية
ب Úأابناء الوطن الواحد وهو ما يؤوسشسص ‘
اŸسش-ت-ق-ب-ل ل-ث-ق-اف-ة سش-ي-اح-ي-ة ذات دع-ائم
جادة لسشتقطاب السشائح األجنبي (األخر)
والذي يحتاج إا ¤جو ثقا‘ سشليم.

تسسليم مفاتيح أأك Ìمن  1000سسكن
أجتماعي شسهري سسبتم ÈونوفمÈ
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
ي -ن -ت -ظ -ر بشش -غ -ف اŸئ -ات م -ن
اŸواط- -ن ÚاŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن
السش -ك -ن الج -ت -م-اع-ي ب-ع-اصش-م-ة
ال -ولي -ة خ -نشش -ل -ة ضش-م-ن ق-ائ-م-ة
 5٨٠٠سش-ك-ن ع-م-وم-ي إاي-جاري،
واŸع- -ل- -ن- -ة شش -ه -ر ج -وان ،٢٠1٤
اسشتÓم ششققهم وإانهاء معاناتهم
جراء طول النتظار وما نتج عن
ذلك م- -ن تضش- -اع- -ف ت- -ك- -ال- -ي -ف
اإلي -ج -ار م -ع م-ر السش-ن-وات ك-ون
عديد هؤولء يعيششون ‘ سشكنات
مؤوجرة منذ سشنوات ‘ ،الوقت
الذي يقطن العششرات منهم ‘
مسشاكن ضشيقة وششقق ‘ كنف
العائلة الكبÒة ‘ ظروف مزرية.
ومن اجل تسشليم اŸواقع اŸتبقية من
الÈن- - -ام - -ج السش - -ك - -ن - -ي اŸوزع ،وضش - -عت
السشلطات اÙلية حسشب مصشدر مطلع،
رزن -ام -ة زم -ن -ي -ة ﬁددة م -ن اج -ل إان -ه-اء
األشش -غ -ال وتسش -ل -ي-م اŸسش-اك-ن ألصش-ح-اب-ه-ا
ت-دري-ج-ي-ا ع-ن-د ان-ت-ه-اء ك-ل م-وق-ع وتهيئته
بصش- -ف -ة ك -ام -ل -ة ،ع -ل -م -ا ان مسش -ت -ح -ق -ات
م -ق -اولت ال‚از ال -ع -ال -ق-ة ” تسش-وي-ت-ه-ا
بصش-ف-ة ك-ام-ل-ة وŒري ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-ل-يصص
Óششغال ‘ أاجالها.
الدوري ل أ
ومن ب ÚاŸواقع ا›ÈŸة للتسشليم ‘
الشش-ه-ور ال-ق-ادم-ة ب-ع-اصش-م-ة الولية ضشمن
الÈن -ام -ج اŸذك -ور ،م -وق-ع ح-ي األوراسص
ال- -واق- -ع ب- -اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة الشش- -ه- -ي -د
«مصش -ط -ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د» وال-ذي يضش-م ٩٠
سش- -ك- -ن ع- -م -وم -ي إاي -ج -اري ،م -ن اŸزم -ع
اسشتÓمه بتاريخ  ٢٠سشبتم Èالقادم ،وبعد
ذلك سش -ي -ت -م تسش -ل -ي -م م -وق -ع ح -ي ط -ري -ق
فرنقال الذي يضشم  ٩٤٠مسشكن ‘ هذا
اإلط -ار ألصش -ح -اب -ه -ا ‘ ال-ف-ا— م-ن شش-ه-ر
نوفم Èالقادم.
«الشش- -عب» ت- -ن- -ق- -لت إا ¤ب -عضص اŸواق -ع
السش-ك-ن-ي-ة غ ÒاŸسش-ل-م-ة وم-ن-ه-ا اŸوقعÚ
اŸذكورين وموقع طريق مسشكيانة ،حيث
وق -ف -ن -ا ع -ل -ى وتÒة أاشش -غ -ال تسش Òبصش-ف-ة
جيدة على قدم وسشاق ،أاين ”ّ النتهاء من
أاشش -غ -ال ك -ل ال -ع -م-ارات Ãا ف-ي-ه-ا اأشش-غ-ال
ال-ده-ن ل-ي-ت-م ال-دخ-ول ‘ م-رح-ل-ة ال-تهيئة
اÿارج -ي -ة وال -ت -ي ت -وششك ع -ل-ى الن-ت-ه-اء
Ãوق -ع -ي ح -ي الوراسص وط-ري-ق ف-رن-ق-ال
اŸذك- -وري -ن م -وازاة وان -ط Ó-ق األشش -غ -ال
اÿاصش-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة من أارصشفة
وط -رق -ات وإان -ارة ع -م-وم-ي-ة ب-ح-ي ط-ري-ق

مسش - -ك - -ي - -ان- -ة ال- -ذي يضش- -م  55٠مسشكن
اجتماعي.
واأب-دى ع-دي-د اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن لـ»الشش-عب»
اأن-ه-م ي-أام-ل-ون ‘ اسش-تÓ-م شش-ق-ق-ه-م خÓ-ل
اŸواعيد اÙددة وعدم تأاجيل السشتÓم
اإ ¤مواعيد اأخرى وأانهم متفائلون كون
األششغال جارية بدون انقطاع على الرغم
من طول انتظار دام لسشنوات وما صشاحب
ذلك من توقف األششغال سشنة  ٢٠16وبداية
سش -ن -ة  ٢٠17ل -ع-دم تسش-دي-د مسش-ت-ح-ق-ات
مقاولت ال‚از حينها.
‘ سش- -ي -اق ذي صش -ل -ة ،ت -وششك األشش -غ -ال
Ãشش- - -روع  1٠٠٠مسش -ك -ن بصش-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
ب -اإلي -ج -ار ال -ت -اب -ع -ة ل -ب -نك «ك -ن -اب اÁو»
الواقعة بقلب اŸدينة ا÷ديدة الششهيد
«مصشطفى بن بولعيد» على النتهاء ،حيث
وصش -لت اإ ¤م -رح -ل -ة ال -ت -ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة
ل -ل -ع -م -ارات وال -ت -ي تضش -م أاشش -غ-ال ال-رب-ط
باإلنارة العمومية ووضشع بÓط األرصشفة
وت -ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-ع-م-ارات
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-اŸسش-اح-ات اÿضش-راء وال-عاب
األطفال.
وي- -ع- -ت Èم -وق -ع  1٠٠٠سش-ك-ن ع-م-وم-ي
إاي -ج -اري اŸذك -ورة ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي-دة،
ج- - -ذاب ل- - -ت- - -واج- - -ده وسش - -ط ع - -دد م - -ن
اŸدي -ري -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ا÷دي-دة م-ن-ه-ا
م -دي -ري -ة السش-ي-اح-ة ،الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة،
اŸوارد اŸائية وكاآلتي التششغيل ا÷هوية
والولية ،فرع ديوان القياسشة القانونية إا¤
جانب وجود مششروع اÙكمة البتدائية
ا÷دي- -دة ب- -ال- -ق- -رب م- -ن- -ه وم -ق -ر األم -ن
ا◊ضشري اÿامسص وغÒها من اŸرافق
اإلداري- -ة Ãا سش -ي -ج -ع -ل -ه م -وق -ع سش -ك -ن -ي
م -قصش-ود ي-ت-وف-ر ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اÿدم-ات
حوله.

تشسديد اللهجة Œاه اŸنتخب ÚاÙليÚ

تنظيم حمÓت تنظيف دورية بكل بلديات باتنة
أاسس-ف-ر ،ا’ج-ت-م-اع اŸوسس-ع ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية لو’ية باتنة،
الذي ترأاسسه الوا‹ عبد اÿالق صسيودةÃ ،قر الو’ية للوقوف
على مسسار التنمية اÙلية ‘ العديد من القطاعات ،خاصسة
’ضس-ح-ى ع-ن
’‚اح ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي وع-ي-د ا أ
ال -ت-حضس Òإ
م-ط-ال-ب-ة رؤوسس-اء ب-ل-دي-ات ب-اتنة الـ 61ب-ت-ن-ظ-يم حمÓت نظافة
’سس-ب-وع-ي-ة ب-ك-ل ب-ل-دي-ات
دوري -ة ومسس -ت -م -رة خ Ó-ل ال -ع -ط -ل ا أ
’مكانيات واŸوارد وÃشساركة ﬂتلف
الو’ية ،بتسسخ Òكل ا إ
الفاعل Úا’قتصسادي ،Úا’جتماعي Úمن أاجل ترسسيخ ثقافة
نظافة اÙيط.

باتنةŸ :وشسي حمزة
وششّدد الوا‹ من لهجته Œاه اŸسشؤوول ÚاÙلي ،Úوطالب بالكف عن
ت -ن -ظ -ي -م ح -مÓ-ت ن-ظ-اف-ة م-ن-اسش-ب-ات-ي-ة ،داع-ي-ا إاي-اه-م إا ¤ت-وف Òاإلن-ارة
العمومية بكل األحياء ،وكذا تزويد كل سشكان الولية باŸياه الصشا◊ة

للششرب وبششكل يومي ،حيث ششّدد السشيد الوا‹ على حّل أازمة اŸياه
ببعضص بلديات الولية مقÎحا تفعيل آالية التضشامن ب Úالبلديات لتغطية
العجز و–قيق التوازن ب Úالبلديات ،مؤوكدا ‘ ذات الوقت على أان
توف ÒاŸياه الششروب والتطه Òالصشحي أاولويات التنمية ‘ قطاع
اŸوارد اŸائية بولية باتنة.
وب-خصش-وصص ال-دخ-ول الج-ت-م-اع-ي ب-أاط-واره ال-ثÓ-ث-ة ،ال-ت-ك-وي-ن اŸهني
والتعليم ا÷امعي ،أاصشدر صشيودة تعليمات صشارمة من أاجل التحضشÒ
ا÷يد له بإاطÓق عملية صشيانة للمدارسص البتدائية بعد النقطاع عنها
خÓل عطلة الصشيف ،من أاجل إاحصشاء النقائصص وﬁاولة تداركها ‘
أاق-رب اآلج-ال اŸم-ك-ن-ة؛ ع Èت-ك-ل-ي-ف ن-ائب رئ-يسص ب-ال-ب-ل-دي-ة ب-اŸت-اب-ع-ة
اŸسش -ت -م -رة ل -ل -م -دارسص الب -ت-دائ-ي-ة وذلك ل-ت-حسش Úظ-روف ال-ت-م-درسص؛
وكذا التكفل ا÷يد باŸطاعم اŸدرسشية ،وŒهيزها باŸوارد البششرية
بالششكل الذي يسشمح بتقد Ëوجبات سشاخنة للتÓميذ.
و‘ إاطار التحضش Òا÷يد لعيد األضشحى اŸبارك ،قام الوا‹ بتسشطÒ
برنامج لتجميع جلود األضشاحي يومي العيد اŸبارك والتي تعت Èعملية

وطنية ذات منفعة عمومية؛ جنّد لها بياطرة الولية إا ¤غاية نهاية ششهر
أاوت Ÿراقبة أاسشواق اŸاششية واŸداومة.
وذكر الوا‹ ببعضص اŸششاريع ا÷ديدة التي سشتسشتفيد منها بلديات
الولية على غرار مششروع إا‚از طريق ÚاسشÎاتيجي Úللربط ب Úمعافة،
بوزينة وب Úاألرباع ،تازولت؛ إاضشافة إا ¤برنامج الكهرباء الريفية التي
اسشتفادت منه ولية باتنة خÓل زيارة وزير الداخلية ،ا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية؛ من خÓل ربط التجمعات السشكانية الريفية بالغاز
الطبيعي بالÎكيز على البلديات التي تعرف نسشب متأاخرة بخصشوصص
التغطية بششبكة الغاز الطبيعي إلحداث التوازن ب Úالبلديات؛ وكذا تهيئة
Œه -ي -ز السش -اح-ات ا÷واري-ة واŸراف-ق الÎف-ي-ه-ي-ة ◊م-اي-ة الشش-ب-اب م-ن
اآلفات الجتماعية؛ إاضشافة إا ¤اقÎاح مناطق نششاط جديدة لتقليصص
نسشبة البطالة حتى تكون أاغلبية البلديات “لك مناطق نششاط وتتمتع
ب - -السش - -ت - -ق Ó- -ل - -ي - -ة اŸال - -ي - -ة ‘ تسش - -ي Òشش- -ؤوون- -ه- -ا وخ- -ل- -ق مشش- -اري- -ع
تنموية؛ واسشتحداث ﬁيط ÚفÓحي Úجديدين ÿلق حركية اقتصشادية
وديناميكية فÓحية.

اأ’ثنين  13أاوت  2018م
الموافق لـ  02ذي الحجة  1439هـ
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دعا لسضتعجال ألحل ألسضياسضي

ألماليون ينتخبون رئيسصهم في ألدور ألثاني لÓقترأع
توجه ،أمسس ،أكثر من ثمانية مÓيين ناخب في مالي إألى مرأكز ألتصضويت لختيار رئيسضهم في دورة ثانية من أقترأع يجري
وسضط أجرأءأت أمنية مشضددة ،بينما ويتوقع كثيرون أن ألنتيجة محسضومة سضلفا لصضالح ألرئيسس ألمنتهية وليته أبرأهيم أبو
بكر كيتا.
وفي الدورة اأ’ولى التي شصابتها أاعمال عنف
وات-ه-ام-ات ب-ال-ت-زوي-ر ،حصص-ل ك-ي-تا ( 73عاما)
على  41,7بالمائة من اأ’صصوات في حين نال
خصص -م -ه وزي -ر ال -م -ال-ي-ة السص-اب-ق سص-يسص-ي-ه (68
عاما)  17,78بالمائة.
وتسصود توقعات قوية ،بتكرار سصيناريو ،2013
أاي أان ي -ف -وز ال -رئ -يسس إاب-راه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا،
وتعززت هذه ا’حتمال في ظل رفضس أابرز
مرشصحي الدور اأ’ول دعم زعيم المعارضصة
سصوماي Óسصيسصي وعلى رأاسصهم المرشصح الشصيخ
موديبو ديارا الذي قال أان فوز سصيسصي ’ يعتبر
التغيير الذي يريده الماليون.
ومثلما كان عليه الحال ،في الدور اأ’ول ،خيم
التوتر على الجولة الثانية ،خاصصة عندما
أاوقفت ا’سصتخبارات ،ليلة السصبت إالى اأ’حد،
ث Ó-ث-ة أاشص-خ-اصس وصص-ف-وا ب-أان-ه-م ع-ن-اصص-ر ف-ي
«مجموعة إارهابية» كانوا «يخططون لهجمات
السص Ó-م ،وف -ي الشص -م -ال ح -يث وج -ود ال -دول -ة
أاه -داف -ه -ا م -ح -ددة ف -ي ب -ام -اك -و ف -ي ن -ه -اي-ة
تعزيز ألجرأءأت أألمنية
م -ح -دود إان ل-م ي-ك-ن م-ع-دوم-ا ،ال-م-ج-م-وع-ات
ا’سص-ب-وع».ول-م ت-ح-دد ط-ب-ي-ع-ة ه-ذه الهجمات،
ل -ك -ن يشص -ت-ب-ه ب-أان اإ’ره-اب-ي-ي-ن ال-ثÓ-ث-ة ق-ام-وا وحشصد للدورة 36 ،أالف عسصكري ،أاي أاكثر الموقعة ’تفاق السصÓم.
بعملية سصطو أاسصفرت عن سصقوط ثÓثة قتلى بسصتة آا’ف من الذين تم نشصرهم قبل  15يوما ،وط -الب ا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي أاك -ب -ر ال -م-ان-ح-ي-ن
الدوليين لمالي ،بضصمان تمكن
ف -ي اك -ت -وب-ر  2016ع -ل -ى ب-ع-د ن-ح-و ثÓ-ث-ي-ن م -ن أاج -ل «ت-ع-زي-ز» ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
كل الناخبين من دخول مراكز
كيلومترا عن العاصصمة باماكو.
وضص -م -ان «صص -دق -ي -ة ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ب-ر
التصصويت.
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وأادلي الناخبون بأاصصواتهم في
مشصاركة واسصعة للسصكان» ،على حد
وبفضصل التعزيزات العسصكرية،
البالغ عددها نحو  23أالفا من السصاعة الثامنة ق -ول شص -ي -خ ع -م -ر ك -ول -ي-ب-ال-ي اح-د
سصيتمكن مراقبوه من متابعة
إال -ى السص -اع -ة  18,00مسص -اء ف -ي ه -ذا ال-ب-ل-د مسصتشصاري رئيسس الوزراء سصومايلو
سص- -ي -ر ا’ن -ت -خ -اب -ات ف -ي غ -او
الشصاسصع في منطقة السصاحل.
بوباي مايغا.
(شصمال) ولكن ليسس في تمبكتو
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وسص-ي-ت-ول-ى ال-رئ-يسس ال-م-ن-ت-خ
وزار رئيسس الحكومة بنفسصه السصبت
وكيدال (شصمال) وموبتي.
سصبتمبر وسصتكون مهمته الرئيسصية احياء اتفاق موبتي للتأاكد من ما اذا كان «كل
وي- -ج- -ري ا’ق -ت -راع ال -ح -اسص -م
السصÓ- -م ال -ذي وق -ع ف -ي  2015ب-ي-ن الحكومة شص-ىء ج-اه-زا» ف-ي ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة
ل -مسص -ت -ق-ب-ل م-ن-ط-ق-ة السص-اح-ل
والحركات السصياسصية شصمال البÓد.
ال -ت -ي تشص -ه -د أاع -م -ال ع -ن -ف اث-ن-ي-ة ت-وؤج-ج-ه-ا
وسصط ’مبا’ة نسصبية للسصكان الذي تعبوا بعد
ي
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وخÓل الدورة اأ’ولى من ا’قترا
جماعات إارهابية.
في  29جويلية ،بقي  871مركزا للتصصويت ولقي الجيشس المالي من جديد دعم جنود أاك -ث -ر م -ن سصت سص -ن -وات م -ن أاع -م -ال ال -ع -ن-ف
Óم -م ال-م-ت-ح-دة ال -ج-ه-ادي-ة وا’ت-ن-ي-ة وي-ع-يشس ح-وال-ى نصص-ف-ه-م
مغلقا بسصبب أاعمال عنف ،ما منع نحو  250ح -ف -ظ السص Ó-م ال -ت -اب -ع -ي -ن ل  -أ
أالف ناخب من التصصويت ،خصصوصصا في وسصط والقوات الفرنسصية العاملة في إاطار عملية تحت عتبة الفقر رغم أان ا’قتصصاد سصجل نموا
تجاوز الخمسصة بالمائة منذ سصنوات.
البÓد وشصمالها.

توقع تكرأر
سصيناري ـ ـو
2٠1٣

ألملك عبد ألله يتوعد من يسضتبيح أمن ألمملكة

عبر
ألعالم

و كانت الحكومة اأ’ردنية أاكدت أانها أاحبطت
«م -خ -ط -ط -ا إاره -اب -ي -ا ك-ب-ي-را» ك-ان يسص-ت-ه-دف
المملكة ،بعد العملية اأ’منية التي جرت في
السصلط وانتهت بمصصرع واعتقال أافراد خلية
ارهابية ومقتل أاربعة عناصصر من قوات اأ’من.
ف- -ق- -د ق- -الت وزي -رة ال -دول -ة لشص -ؤوون اإ’ع Ó-م
المتحدثة باسصم الحكومة جمانة غنيمات -في
بيان لها امسس اأ’حد -إانه «تم العثور على
جثث ثÓثة إارهابيين» تحت أانقاضس المبنى
الذي تحصصن فيه الدمويون في مدينة السصلط
( 30كيلومترا شصمال غرب عمان).
وأاضصافت أان عدد «اإ’رهابيين» الذين جرى
اعتقالهم ارتفع من ثÓثة إالى خمسصة ،مشصيرة
إالى اسصتمرار عمليات التمشصيط في المنطقة
التي جرت فيها المواجهات.

ألمغرب يرحل مئات ألمهاجرين
تصصفية  12إأرهابيا
بسصيناء

أل -ق -اه-رة  :ق -ت -لت ق-وات ال-ج-يشس
المصصري ،امسس اأ’حد 12 ،إارهابيًا
مسصج ÓخÓل عملية أامنيّة موسصعة
في شصمال سصيناء اسصتهدفت مناطق
اختباء «العناصصر اإ’رهابية» ،وفق نباأ
عاجل نقله التلفزيون الرسصمي عن
المتحدث العسصكري.
وأاطلقت مصصر عملية أامنية في الـ9
م -ن ف -ي-ف-ري ال-م-اضص-ي ت-حت ع-ن-وان
«سص -ي-ن-اء  ، 2018تسص -ت -ه -دف م-واج-ه-ة
اره -اب -ي -ي -ن بسص -ي -ن -اء ،ودل -ت -ا مصص -ر،
وم-ن-ط-ق-ة ال-ظ-ه-ي-ر الصص-حراوي غرب
وادي النيل.

ألرباط :نقلت السصلطات المغربية
مئاٍت من المهاجرين غير الشصرعيين
من شصمال البÓد إالى مناطق جنوب
ووسص - -ط ال - -بÓ- -د ،ف- -ي مسص- -ع- -ى إال- -ى
م- -واج- -ه- -ة ان -ت -ع -اشس ال -ه -ج -رة غ -ي -ر
الشصرعية باتجاه الشصواطئ اأ’وروبية
في اآ’ونة اأ’خيرة.
وق s-درت م -ن -ظ-م-ات ح-ق-وق-ي-ة ف-ي شص-م-ال
ال -م -غ -رب ع -دد ال -م -رح -ل-ي-ن ب-ن-ح-و 1800
شص -خصس ،ف -ي ح -ي-ن ق-ال ف-رع «ال-ج-م-ع-ي-ة
المغربية لحقوق اإ’نسصان» بمدينة تيزنيت
إان sال - -ت - -رح - -ي Ó- -ت ج - -رت دون إاذن م - -ن
ال -قضص -اء ،وح s-م -ل السص -ل -ط -ات ال -م-غ-رب-ي-ة
واإ’سصبانية المسصؤوولية عن ذلك.

 6قتلى بتفجير في بوركينا فاسصو

وأغ -ادوغ-و :ل-ق-ي سص-ت-ة أاشص-خاصس

معاهدة بين دول بحر قزوين

أك - -ت- -او :وق- - -عت روسص- - -ي- - -ا وإاي- - -ران
وأاذرب- - - -ي- - - -ج - - -ان وك - - -ازاخسص - - -ت - - -ان
وتركمانسصتان امسس اأ’حد معاهدة
بشصأان الوضصع القانوني لبحر قزوين
وال -ذي ظ -ل م -ح -ل ن -زاع ب -ي -ن ال-دول
الخمسس أ’كثر من  20عاما.

ق- -ال م -ب -ع -وث اأ’م -م
ال-م-ت-ح-دة ل-دى ل-يبيا،
غسصان سصÓمة ،أامسس،
إان صص- - -ب - -ر شص - -اب - -ات
وشص -ب -اب ل -ي-ب-ي-ا ن-ف-د،
م -ع -ب -را ع -ن ت -أاي -ي -ده
اسص -ت -ع -ج -ال الشص -ب-اب
لبناء الدولة.
وأاوضص- -ح ف- -ي ك- -ل- -م -ة
ب - -م- -ن- -اسص- -ب- -ة ال- -ي- -وم
ال- -ع- -ال -م -ي ل -لشص -ب -اب
«أاعمل كممثل خاصس
Óمم
Óم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
ل -أ
ال -م -ت-ح-دة ف-ي ل-ي-ب-ي-ا
منذ عام ،وأاسصمع من
الشصباب وأارى منهم نفاد صصبر من الحاضصر
واأ’مل في المسصتقبل».
وأاضص -اف ف -ي تسص -ج -ي -ل مصص -ور ب -ث-ه ال-حسص-اب
الرسصمي للبعثة بموقع «تويتر»« ،هذا النفاد
في صصبر الشصباب هو نفاد في صصبري ،وأانا مع
اسصتعجال الشصباب في بناء المؤوسصسصات لبناء
مسصتقبل مختلف».
وقال «هذا يقتضصي التمسصك باأ’مل والعمل
والضصغط على الجيل الذي هو في السصلطة
اليوم ،لكي يسصتعجلوا الحل ،لكي يقوم المشصرع
ب -ال -تشص -ري -ع ،وال -م -ن -ف -ذ ب -ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،واإ’داري
باإ’دارة ،والمسصؤوول عن الخدمات بتقديمها
فع ً
 .»Óوخاطب الشصباب بالقول أان «التأاخر
في التوصصل إالى تفاهم حقيقي يضصر بمسصتقبل
بÓ- -دك -م ويسص -يء إال -ي -ك -م كشص -ب -اب» ،مضص -ي -ف -ا
«اسصتعجال التوصصل إالى حل ،ودولة شصرعية
موحدة قادرة محقة عادلة ،وهذا ا’سصتعجال
مشصروع عبروا عنه ونحن إالى جانبكم في أاي
تعبير عن هذا ا’سصتعجال».
ويحتفل العالم في  12أاوت من كل عام باليوم
العالمي للشصباب ،والذي جرى اختياره من قبل
الجمعية العامة لمنظمة اأ’مم المتحدة العام
 .1999من جانبه دعا النائب الثاني لرئيسس
المجلسس اأ’على للدولة ،فوزي العقاب ،صصباح
اأ’حد الشصباب إالى التفكير جدًيا في السصلطة.

وق- -ال ف -ي ب -م -ن -اسص -ب -ة
ال-ي-وم ال-دول-ي ل-لشص-باب
«على الشصباب التفكير
ج -دي -ا ف -ي السص -ل-ط-ة»،
وأاضص- - -اف« ،ه- - -م أاق - -ل
ت -ع-ق-ي-دا وأاك-ث-ر م-رون-ة
وأاسص -رع ح -رك -ة وأاق -وى
ط -اق -ة وه -م أاصص -ح -اب
المسصتقبل».
ب - - - -دوره أاك- - - -د وزي- - - -ر
ال -داخ -ل -ي -ة ال-م-ف-وضس،
ع- -م- -ي -د ع -ب -د السص Ó-م
عاشصور ،أامسس ،أاهمية
سص -رع -ة ت -وح -ي -د رؤوي -ة
ال- -م- -ج- -ت- -م- -ع ال- -دول -ي

للملف الليبي.
وأاشصار خÓل لقاء مع هÓري شصايلدز سصفيرة
كندا إالى ضصرورة أان تكون هذه الرؤوية في
ال-قضص-اي-ا ا’سص-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تنمية
ال-م-ك-ان-ي-ة ف-ي ال-دول ال-مصص-درة ال-ه-ج-رة غ-ير
الشصرعية.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،أاب -دى عضص -و م-ج-لسس ال-ن-واب
ورئيسس لجنة الحوار السصياسصي المكلفة من
ال -م-ج-لسس ،ع-ب-د السصÓ-م نصص-ي-ة ،ت-ف-اؤول-ه «ب-أان
يصصِوت مجلسس النواب على قانون ا’سصتفتاء
ف -ي اأ’سص -ب -وع ال -م-ق-ب-ل» ،م-ؤوكً-دا أان «اأ’ول-وي-ة
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ي -ب -ي -ا اآ’ن ه -ي إان -ج -از ال -مسص-ار
الدسصتوري وتوحيد المؤوسصسصات واإ’عداد من
أاج -ل ا’ن -ت -خ -اب -ات» وف -ق م -ا نشص-رت-ه ال-ب-ع-ث-ة
اأ’ممية عبر حسصابها على موقع «تويتر».
وقالت بعثة اأ’مم المتحدة للدعم في ليبيا إان
سصÓمة وويليامز ونصصية ناقشصوا خÓل اللقاء
«اإ’صص Ó-ح -ات ا’ق -تصص -ادي-ة ،وسص-ب-ل ت-حسص-ي-ن
تقديم الخدمات إالى الشصعب الليبي» ،و»أاكدوا
أان الوضصع السصياسصي وا’قتصصادي الحالي لم
يعد يحتمل.»..
ومن المقرر أان يعقد مجلسس النواب جلسصة
اليوم الجاري للتصصويت على قانون اإ’سصتفتاء
ع -ل -ى مشص -روع ال -دسص -ت -ور ،ال -ذي ت -أاج -ل ق -ب-ل
أاسصبوعين.

ألمانيا تهاجم ألحرب ألتجارية ألتي أوقدها ترأمب

وك -انت ق -وات اأ’م -ن اأ’ردن -ي -ة ده -مت مسص -اء
السصبت عمارة سصكنية في مدينة السصلط ،وبعد
ت -ب -ادل إاط Ó-ق ال -ن -ار م -ع ع-ن-اصص-ر اأ’م-ن ق-ام
ا’رهابيون بتفجير عبوات ناسصفة مما أادى
إال -ى ان -ه -ي-اره-ا بشص-ك-ل شص-ب-ه ك-ام-ل ،وأاسص-ف-رت
ال -ع -م -ل -ي-ة ع-ن م-ق-ت-ل ثÓ-ث-ة م-ن ق-وات اأ’م-ن
وتوفي رابع متأاثرا بجراحه صصباح أامسس بينما
أاصصيب  20آاخرون بينهم مدنيون.
وتوصصلت اأ’جهزة اأ’منية اأ’ردنية إالى مكان
ال -دم -وي -ي -ن ب -ع -د ال-ت-ف-ج-ي-ر ال-ذي اسص-ت-ه-دف
الجمعة دورية أامنية في منطقة الفحيصس (12
كيلومترا شصمال العاصصمة عمان) ،وأاسصفر عن
مقتل شصرطي وإاصصابة سصتة آاخرين كانوا في
دورية مكلفة بحماية مهرجان فني.
وب -ع -د أان ت -ح -دثت ف -ي ال -ب-داي-ة ع-ن ان-ف-ج-ار
ع -رضص -ي ف -ي سص -ي -ارة ت -اب -ع-ة ل-ل-دوري-ة ،أاك-دت
الحكومة اأ’ردنية أان التفجير نتج عن عبوة
ناسصفة ،وأان ما جرى كان عم Óإارهابيا.
في اأ’ثناء ،نقلت مصصادر اعÓمية  ،أان أافراد
ال -خ -ل -ي -ة ا’ره -اب -ي-ة أاردن-ي-ون وق-د خ-ط-ط-وا
ل -م -ه -اج -م -ة م -ق -ار أام-ن-ي-ة وم-ؤوسصسص-ات م-ه-م-ة
ودوريات أامنية.
وأاضصافت  ،أان الخمسصة الذين تم اعتقالهم هم
العناصصر الرئيسصية في الخلية ،مشصيرة إالى أان
ب- -عضص- -ه -م ح -اول ال -ه -رب م -ن ال -ب -ن -اي -ة ال -ت -ي
اسصتهدفتها العملية اأ’منية في مدينة السصلط.

مصص-رع-ه-م م-ن ب-ي-نهم  5عسص-اك-ر في
هجوم بقنبلة على سصيارة مرافقة في
إاقليم غورما شصرقي بوركينا فاسصوي
حسصبما أافادت السصلطات في بيان
مسصاء السصبت.
وفي وقت سصابق من العام الجاري ي
ت- -ع- -رضس م- -ق -ر ال -ج -يشس ف -ي ال -ب Ó-د
والسص -ف-ارة ال-ف-رنسص-ي-ة ف-ي ال-ع-اصص-م-ة
واغ- -ادوغ- -و إال- -ى ه- -ج- -وم م- -ن ق- -ب- -ل
ارهابيين ما أاسصفر عن مصصرع ثمانية
عسصاكر.

غسصان سصÓمة:ألوضصع في ليبيا ل يحتمل

لمريكا
أكدت أن أوروبا لن ترضضخ أ

أألردن يحبط مخططا إأرهابيا كبيرأ

قال العاهل اأ’ردني الملك عبد الله الثاني،
أامسس اأ’حد ،إان اأ’ردن سصيبقى عصصيا منيعا
على اإ’رهاب واإ’رهابيين بتماسصك اأ’ردنيين
ويقظة القوات المسصلحة واأ’جهزة اأ’منية.
وأاكد الملك  ،أان هذا العمل اإ’رهابي الجبان
وأاي ع -م -ل يسص -ت -ه -دف أام -ن اأ’ردن ل -ن ي -زي -د
المملكة إا’ وحدة وقوة وإاصصرارا على القضصاء
على اإ’رهاب وعصصاباته اإ’جرامية ،مضصيفا
أان هذا العمل اإ’جرامي الجبان يذكر دائما
ب-أان ال-ب-ل-د مسص-ت-ه-دف م-ن ال-ظÓ-م-ي-ي-ن ال-ذين
يريدون شصرا بجميع اأ’ردنيين.
وشصدد العاهل اأ’ردني على أانه سصتتم محاسصبة
كل من تسصول له نفسصه المسصاسس بأامن اأ’ردن
وسصÓمة مواطنيه.
وجاءت تصصريحات الملك عبد الله الثاني ،
خÓ-ل ت-رؤوسص-ه اج-ت-م-اع-ا ل-م-ج-لسس السصياسصات
الوطني في قصصر الحسصينية أامسس  ،لمتابعة
حيثيات العمل اإ’رهابي الذي اسصتهدف دورية
مشصتركة لقوات الدرك واأ’من العام في مدينة
الفحيصس والمداهمة لموقع الخلية اإ’رهابية
ال-م-ت-ورط-ة ف-ي م-دي-ن-ة السص-ل-ط ،ون-ت-ج ع-ن-ه-ما
مقتل عدد من منتسصبي اأ’جهزة اأ’منية.
وأاف- - -اد خ Ó- -ل ا’ج - -ت - -م - -اع أان اأ’ردن - -ي - -ي - -ن
سصيصصبحون أاقوى عندما يواجهون مثل هذه
اأ’حداث ،موضصحا أان الهدف دائما كسصر
شصوكة اإ’رهاب ودحره رغم التضصحيات.
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انتقد وزير ا’قتصصاد اأ’لماني بيتر أالتماير
بشصدة سصياسصات الرسصوم الجمركية والعقوبات
ال -ت -ي ي -ن -ت -ه-ج-ه-ا ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د
ترامب قائ Óإان مثل تلك اإ’جراءات تدمر
ال- -وظ- -ائ- -ف وال- -ن -م -و وإان أاوروب -ا ل -ن ت -رضص -خ
للضصغوط اأ’مريكية بشصأان اإيران.
وأاوق- -دت ال- -و’ي- -ات ال -م -ت -ح -دة شص -رارة ن -زاع
ت -ج -اري م -ري-ر ب-ف-رضس رسص-وم ع-ل-ى واردات-ه-ا
ل-ح-م-اي-ة ال-وظ-ائ-ف اأ’م-ري-ك-ي-ة م-ن م-ا وصصفه
ترامب بالممارسصات التجارية غير العادلة من
جانب الصصين وأاوروبا ودول أاخرى.
وتمضصي إادارة ترامب قدما في عقوبات على
إايران تسصتهدف الشصركات اأ’وروبية التي تعمل
مع طهران مما فتح جبهة أاخرى في النزاع.
وقال أالتماير لصصحيفة بيلد آام زونتاج ،أامسس،
«ت- -ب- -ط- -ئ ه- -ذه ال- -ح- -رب ال- -ت -ج -اري -ة ال -ن -م -و
ا’قتصصادي وتدمره  -وتخلق أاوجه عدم تيقن
جديدة» مضصيفا أان المسصتهلكين هم اأ’شصد
م -ع -ان -اة أ’ن زي -ادة ال -رسص -وم ت -دف -ع اأ’سص -ع -ار
للصصعود.
وأاشص-اد أال-ت-م-اي-ر ب-ا’ت-ف-اق-ي-ة ال-تي توصصل إاليها
رئيسس المفوضصية اأ’وروبية جان كلود يونكر
خÓل مفاوضصاته مع ترامب الشصهر الماضصي،
وق -ال إان ذلك ا’ت -ف -اق ال -م -ؤوقت أان-ق-ذ م-ئ-ات
اآ’’ف من الوظائف في أاوروبا.
ودخلت الو’يات المتحدة وأاوروبا في نزاع

ومن المتوقع أان تهدئ هذه المعاهدة
التوترات التي تعرفها المنطقة منذ
سص -ن -ي -ن ,ح -يث ي -ت -م-ت-ع ب-ح-ر ق-زوي-ن
ب-م-خ-زون-ات ك-ب-ي-رة م-ن ال-م-ح-روقات
والتي تقدر بحوالي  50مليار برميل
من النفط و  300.000مليار من الغاز
ال-ط-ب-ي-ع-ي فضص Ó-ع-ن م-وارد صص-ي-دية
ثمينة مثل الكافيار.

ألجحيم يسصتعر

كاليفورنيا:أاع- - -ل - -نت السص - -ل - -ط - -ات
اأ’ميركية أان حرائق ضصخمة جديدة
اندلعت في الو’يات المتحدة ،مما
أادى إال - -ى ارت - -ف - -اع ع- -دد ال- -ح- -رائ- -ق
الضصخمة المشصتعلة بالفعل عبر البÓد
إالى أاكثر من  100حريق ،مع توقع
ان- -د’ع م- -زي- -د م- -ن ال- -ح -رائ -ق ه -ذا
اأ’سصبوع بسصبب صصواعق البرق التي
تضصرب اأ’راضصي الجافة.

بعدما فرضس ترامب رسصوما على الواردات
اأ’م -ري -ك -ي -ة م -ن اأ’ل-وم-ن-ي-وم والصص-لب ،وردت
بروكسصل برسصوم مضصادة على بعضس المنتجات
اأ’مريكية.
وه- -دد ت- -رامب أايضص- -ا ب- -ف- -رضس رسص- -وم ع- -ل -ى
السصيارات اأ’وروبية المسصتوردة ،لكنه أاحجم
عن اتخاذ إاجراء بعد اجتماعه مع يونكر في
البيت اأ’بيضس الشصهر الماضصي.
وقال أالتماير «ا’تفاق بين ا’تحاد اأ’وروبي
والو’يات المتحدة ليسس سصوى الخطوة اأ’ولى
فقط .هدفنا نظام تجارة عالمي برسصوم أاقل
وحماية أاقل وأاسصواق مفتوحة».
وفيما يتعلق بالعقوبات اأ’مريكية على إايران،
قال أالتماير إان أالمانيا وحلفاءها اأ’وروبيين
سص -ي -واصص -ل-ون دع-م الشص-رك-ات ال-ت-ي ت-ع-م-ل م-ع
إايران رغم الضصغوط اأ’مريكية.
وتابع «لن ندع واشصنطن تملي علينا مع من
نسص-ت-ط-ي-ع أان ن-ع-م-ل ،ل-ذا سص-ن-ت-مسصك ب-ات-فاقية
ف -ي -ي -ن -ا ال-ن-ووي-ة ك-ي ’ تسص-ت-ط-ي-ع إاي-ران إان-ت-اج
أاسصلحة نووية».
وأاضصاف أانه يجب السصماح للشصركات اأ’لمانية
ب-م-واصص-ل-ة ا’سص-ت-ث-م-ارف-ي إاي-ران ب-القدر الذي
ت -ري -ده ،وأان ال-ح-ك-وم-ة اأ’ل-م-ان-ي-ة ت-ب-حث ع-ن
وسص -ائ -ل م -ع ح -ل -ف -ائ -ه -ا اأ’وروب -ي -ي-ن لضص-م-ان
اسصتمرارية المعامÓت المالية.

وأاعلن المركز الوطني للتنسصيق بين
الوكا’ت إان أاكثر من  30أالف فرد،
من بينهم رجال إاطفاء من كل أانحاء
ال -و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة ،ون-ح-و  140من
أاسص-ت-رال-ي-ا ون-ي-وزي-ل-ندا يكافحون هذه
الحرائق ،التي أاتت على أاكثر من 1.6
مليون فدان.

 1٠جرحى في إأطÓق نار بمانشصسصتر

لندن  :أاعلنت الشصرطة البريطانية،
أان عشصرة أاشصخاصس جرى نقلهم إالى
المسصتشصفى،أامسس  ،جراء إاطÓق للنار
في مدينة مانشصسصتر خÓل سصاعات
الصص -ب -اح ال -م -ب -ك-رة ،ل-ك-ن ال-مصص-اب-ي-ن
ليسصوا في حالة حرجة.
ووصص - -فت الشص - -رط - -ة إاط Ó- -ق ال- -ن- -ار
بـ»الهجوم الخطير» ،لكنها أاوضصحت
أان الجروح ’ تشصكل خطرا على حياة
المصصابين.

إأعÓميون يتظاهرون ضصد ترأمب

ب -وسض -ط -ن :ات- - -ف - -قت  70مؤوسصسصة
إاعÓمية أامريكية على المشصاركة في
م -ظ -اه -رة اسص -ت -ع -راضص-ي-ة ،ال-خ-م-يسس
المقبل ،للتعبير عن رفضس مقو’ت
الرئيسس دونالد ترامب المتكررة من
أان اإ’عÓم عدو للشصعب اأ’مريكي،
وأان - -ه إاع Ó- -م ي - -ح - -ت - -رف ال - -ت- -زوي- -ر
والتضصليل.
أاوردت ذلك امسس صصحيفة «واشصنطن
بوسصت» التي قالت إان المبادرة جاءت
م-ن م-ج-لسس ت-ح-ري-ر ب-وسص-ط-ن غ-ل-وب
ب -اق -ت -راح أان يشص -ارك أاك -ب-ر ع-دد م-ن
ك- -ت- -اب م- -ق- -ا’ت ال- -رأاي ف -ي شص -جب
الموقف ا’سصتعدائي للرئيسس ترامب،
وال -ت-ع-ب-ي-ر ع-ن ازدراء ه-ذا ال-م-وق-ف،
ب -اسص -ت -خ -دام أاق -وى سص Ó-ح ي -م -ت -ل -ك -ه
اإ’عÓم وهو «الصصوت المشصترك».

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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توفر خدمات متعددة وتعرف إاقبال كبÒا

 600أألف د.ج لتأاج Òقاعة حفÓت لسساعات معدودة

لثرياء والفقراء على حد سسواء يتجاهلون التكلفة الباهظة
ا أ

لو ¤من الليل،
يرصسد ا÷زائريون ميزانيات ضسخمة لتأاج Òقاعات ا◊فÓت ليوم واحد أاو بضسع سساعات تبدأا عادة بعد صسÓة العصسر إا ¤غاية السساعات ا أ
لبناء أاو ختانهم أاو حتى ◊فÓت اÿطوبة أاو النجاح ‘ شسهادة البكالوريا وكذا العقيقة تعبÒا عن فرحتهم بقدوم
سسواء كان ذلك من أاجل الحتفاء بزواج ا أ
مواليد جدد إا ¤العائÓت ،و“ثل تلك النفقات أاموال ضسخمة تضساف إا ¤تكاليف اللباسص وا◊لويات والعشساء وما إا ¤غ Òذلك من مشسروبات وفواكه ومظاهر
لحيان تسستنزف أاموال ل تتحملها الرواتب الزهيدة للعديد من العائÓت ﬁدودة الدخل.
التزي Úالفاخرة ،التي دون شسك و‘ الكث Òمن ا أ
فضسيلة بودريشص
‘ ظل ألكلفة ألقتصسادية ألعالية لقاعات
أ◊ف Ó-ت وأل -ت -ي ت -ل -ت -هب سس-ن-وي-ا م-وأك-ب-ة
Ÿؤوشس-ر أل-تضس-خ-م..م-ا ه-ي أسس-ع-ار ق-اعات
أ◊فÓت ألتي  ⁄يعد بإامكان ألعائÓت
أ÷زأئ -ري -ة تسس -ت-غ-ن-ي ع-ن-ه-ا رغ-م غÓ-ئ-ه-ا
ألفاحشس؟
أن- -تشس- -رت ‘ ألسس- -ن- -وأت أألخÒة ق -اع -ات
أ◊فÓ- -ت بشس- -ك- -ل لفت ‘ ،ظ- -ل ت- -زأي -د
أإلق- -ب- -ال ع- -ل- -ي -ه -ا م -ن ط -رف أل -ع -ائ Ó-ت
أ÷زأئ -ري -ة رغ -م غÓ-ئ-ه-ا ،وإأن ك-انت ت-لك
أل-ق-اع-ات أل-ت-ي ت-ت-وأج-د ‘ ق-لب أل-ف-ن-ادق
وأŸن -اط -ق أل -رأق -ي -ة ت -ق -تصس -ر ع -ل -ى ف -ئ-ة
أألثرياء ،لكن تبقى أسسعار معظم ألقاعات
ملتهبة ويرتفع سسعرها من سسنة ألخرى،
علما أن تكلفة قاعة أ◊فÓت ‘ فصسل
ألصسيف تكون أغلى من فصسل ألشستاء أو
ألربيع ،وعملية أ◊جز تكون مسسبقا ووفق
ألج -ن -دة ي -ع-ك-ف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا صس-احب
ألقاعة أو مسسÒها ،علما أن سسعر قاعة
ح -ف Ó-ت بسس -ي -ط -ة ل ت -ق -دم أي خ -دم -ات
إأضسافية ول تتوأجد ‘ منطقة رأقية ‘
ولية أ÷زأئر ألعاصسمة ل يقل عن حدود
 10مÓي Úسسنتيم ‘ ،ح Úقاعة بسسيطة
ل -ك -ن -ه-ا ت-ق-دم خ-دم-ات أل-ط-ب-خ و أل-ق-ه-وة
وألشساي وألتوزيع على ألضسيوف يضساعف
سسعرها إأ ¤حدود  20مليون سسنتيم ،بينما
قاعة حفÓت تقدم خدمات ألطبخ من
عشساء وتوزيع أ◊لويات وألقهوة ‘ منطقة
ألدأر ألبيضساء بالعاصسمة يصسل سسعرها إأ¤
 50مليون سسنيتم ،وقاعات أخرى بنوأحي
دأ‹ إأبرأهيم قد يصسل إأ ¤سسقف أل60
مليون سسنتيم ،أما ‘ بلدية باشس جرأح
ألتي تعرف بأاحيائها ألشسعبية ،قد يÎأوح
سسعر قاعة أ◊فÓت أŸتوسسطة من 120
أل- - - -ف إأ 180 ¤أل - -ف دي - -ن- -ار ،أي حسسب
أÿدمات ألتي توفرها.

خدمات إأضسافية مغرية

ت -ق -ربت «ألشس -عب» م -ن ألسس -ي -د «ك -ر.Ëل»
صساحب قاعة حفÓت بولية ألبليدة وتقع
بالتحديد ببلدية بوقرة ،فأاكد أن قاعته
رغم أنها تقع بعيدأ عن وسسط أŸدينة،
ل-ك-ن-ه-ا ت-وف-ر خ-دم-ات م-غ-ري-ة بسس-ع-ر ي-رأه

أرت -ف-عت أسس-ع-ار أل-ذهب م-ع ت-ع-زز أل-ط-لب
على أŸعدن كمÓذ آأمن بفعل أألزمة ألتي
باتت تشسهدها أللÒة ألÎكية ،وباŸوأزأة
مع ذلك يعرف ألدولر صسعودأ ﬁسسوسسا،
‡ا ي - -رف - -ع ت - -ك - -ل- -ف- -ة أل- -ذهب ŸشسÎي- -ه
بالعمÓت أألخرى.
وتدأفع أŸسستثمرون على ألدولر كمÓذ
آأم -ن ‘ ،ظ -ل أن -ه-ي-ار أل-ع-م-ل-ة ألÎك-ي-ة Ãا
يصسل إأ 23 ¤باŸائة إأ ¤مسستوى قياسسي
م-ن-خ-فضس ،وأن-ح-دأر أل-روب-ل أل-روسس-ي إأ¤
أقل سسعر له ‘ أك Ìمن عام ،ÚومÓمسسة
أل- -ي- -ورو وأ÷ن- -ي- -ه ألسسÎل- -ي- -ن -ي أضس -ع -ف
مسستوياتهما ‘ عام.
وق- - -ال أو‹ ه- - -انسس- - -ن أÙل- - -ل ‘ ب - -نك
«سساكسسو» إأنه مع أمتدأد أضسطرأبات تركيا
إأ ¤أسسوأق أخرى فإان ألذهب ،ألذي ينظر
إأل -ي -ه ت-ق-ل-ي-دي-ا ك-اسس-ت-ث-م-ار آأم-ن ‘ أوق-ات
ألضس-ب-اب-ي-ة ،ق-د أسس-ت-ق-طب ب-عضس ألهتمام
أإلضسا‘ ،وأضساف يقول «..»:هناك معركة
ق -ائ -م -ة ب Úت-ع-زز أل-دولر وب-عضس أل-ط-لب
على أÓŸذأت أآلمنة ألناشسئ عن خطر
أنتقال عدوى أنهيار أللÒة ألÎكية ،»..و
ك-ان ألسس-ع-ر أل-ف-وري ل-ل-ذهب م-رت-ف-ع-ا 0.2
Óوقية ،مع
باŸائة عند  1214.71دولر ل أ
صس- -ع- -ود أل- -دولر م- -ق -اب -ل سس -ل -ة ع -م Ó-ت

م- -ع- -ق- -ول ،ول ت- -وف- -ره أرق- -ى أل- -ق- -اع- -ات
أŸت- -وأج -دة ب -ق -لب أل -ع -اصس -م -ة ،ألن ه -ذه
أل -ق -اع -ة ت -ق-دم أل-عصس Òوألشس-اي وأل-ق-ه-وة
›انا وتوفر مضسيفات لتقد ËأŸقبÓت
وكذأ ألثوب أألبيضس للعروسس ،وكل ذلك
بسسعر  15مليون سسنتيم ،وإأذأ رغب ألزبائن
‘ ت -ق -د Ëأل -عشس -اء ل -لضس -ي-وف ف-إان ط-ب-اخ
أل- -ق- -اع- -ة سس- -ي -ت -ك -ف -ل ب -ت -حضس Òأل -وج -ب -ة
وأŸضسيفات يتكفلن Ãهمة ألتقد ،Ëعلى
أن ي -ق Ïأل -زب -ون ج -م -ي-ع أل-ل-وأزم م-ن ◊م
وخضسار ،لكنه يضسيف مبلغ  50ألف دينار
ل-تصس-ب-ح ت-ك-ل-ف-ة ألقاعة  20م-ل-يون سسنتيم،
ويعتÈه مبلغا مقبول بالنظر إأﬂ ¤تلف
أÿدم- -ات أŸت- -ع -ددة وأŸغ -ري -ة أŸوف -رة
للعروسس وعائلتها وكذأ ضسيوفها.
يذكر أن ألعديد من قاعات أ◊فÓت ألتي
تنتشسر ‘ ألعاصسمة وكذأ ألوليات ألقريبة
مثل ألبليدة ولديها «أسسم» ‘ ألسسوق ورغم
أنها ل تصسنف ضسمن قاعات أ◊فÓت ذأت
ألدرجة أألو ،¤لكن ل Áكن تأاجÒها أقل
م -ن سس -ع -ر ي -ن -اه -ز أل 20م-ل-ي-ون سس-نتيم،

وبالرغم من أنها ل توفر خدمات وجبة
ألغدأء أو ألعشساء لكن لديها زبائنها وينبغي
أ◊جز فيها بأاشسهر ،خاصسة إأذأ كان أ◊فل
سسيقام ‘ فصسل ألصسيف ،وهناك قاعات
تؤوجر فقط ‘ ألسسهرة حيث يبدأ ألعرسس
‘ حدود ألتاسسعة أو ألعاشسرة لي Óإأ ¤غاية
ألثانية صسباحا ،ولكن ألثمن ل يقل عن
سس -ق-ف  18م -ل -ي -ون سس-ن-ت-ي-م ،ألن صس-احب
ألقاعة يؤوجرها مرت ‘ Úأليوم أي من
ألثانية بعد ألظهر إأ ¤ألتاسسعة لي Óلزبائن
يحتفلون بأاعرأسس تقام فيها «ألتصسديرة»
و»قهوة» ،وأحيانا أخرى يقام فيها عشساء
مسسائي يبدأ ‘ حدود ألسسادسسة مسساء،
وي -ن -ت-ه-ي ع-ن-د أل-ث-ام-ن-ة أو أل-ت-اسس-ع-ة ل-ي،Ó-
وت- -ط- -الب أل- -ع- -ائÓ- -ت Ãغ- -ادرة أل- -ق -اع -ة
لتسستقبل زبائن آأخرين.

قاعات ثمنها خيا‹!..

أما فيما يتعلق Ãا يطلق عليها بقاعات
أل - -درج - -ة أألو ،¤ف - -إان أألسس - -ع - -ار ع - -ل- -ى
مسستوأها ،تختلف من منطقة إأ ¤أخرى،

لوراق اÿضسراء
اŸسستثمرون يقبلون على ا أ

أنتعاشش سسعر ألذهب وأرتفاع صسرف ألدو’ر

رئيسسية.
ويتجه ألذهب إلنهاء أألسسبوع دون تغÒ
يذكر ،بعد ترأجع ألسسعر ألربعة أسسابيع
متتالية ،ومن جهة أخرى أرتفعت عقود
ألذهب أألمريكية أآلجلة  0.2باŸائة إأ¤
Óوقية.
 1222.80دولر ل أ

هوى ألذهب  11باŸائة من ذروة شسهر
أفريل إأ ¤أدنى مسستوى أألسسبوع أŸاضسي
مع صسعود ألدولر إأ ¤أعلى مسستوياته ‘
 13شسهرأ ،وسسط تخارج أŸسستثمرين من
م- -رأك- -ز أل- -ذهب ،وب -دء أŸضس -ارب -ة ع -ل -ى
أن -خ -ف -اضس أسس -ع -اره .ون -زلت أل -فضس -ة 0.1

حيث يبدأ سسعرها من حدود  30مليون
ليصسل إأ 60 ¤مليون سسنتيم بالنسسبة لتلك
ألتي تتوأجد بأاحياء رأقية ،وتتسسع لعدد
ك -ب Òم -ن أŸدع -وي -ن ،ل-ك-ن أل-ب-عضس م-ن-ه-ا
يÎأوح سس- -ع- -ره- -ا م- -ا ب 25 Úو 30مليون
سسنتيم ،لكن مع أحتسساب أألطباق باأخذ
ع Úألع -ت -ب -ار ع-دد ألضس-ي-وف ،ح-يث ي-ت-م
تسسع Òألوجبة بنحو  1500دج للشسخصس.
وه -ن -اك م -ن ي -رى أن ت -أاج Òق-اع-ة بسس-ع-ر
60مليون لسساعات قليلة مبالغ فيه كثÒأ بل
يعد ثمن خيا‹!..
ي -ذك -ر أن أسس -ع -ار ق -اع -ات أ◊فÓ-ت ح-رة
وصس -اح-ب-ه-ا م-ن ي-ح-دد سس-ع-ره-ا ،ع-ل-م-ا أن
أغلبية ألعائÓت أ÷زأئرية صسارت تفضسل
إأقامة أفرأحها وحفÓتها بها ،حتى وإأن
كانت ميسسورة ألدخل حيث تلجأا إأ¤
أل-ت-دي-ن ،ن-ظ-رأ لضس-ي-ق شس-ق-ق-ها ومسساكنها،
وألن تكلفة أسستقبال ألضسيوف ‘ أŸنازل
يرى ألبعضس أنها صسارت جد مكلفة ،حيث
Áكث بعضس ألضسيوف لعدة أيام أي حتى
بعد أنتهاء أألفرأح.

باŸائة ‘ أŸعامÓت ألفورية إأ15.39 ¤
Óوق- -ي -ة وأن -خ -فضس أل -ب Ó-ت0.1 Ú
دولر ل - -أ
ب- -اŸائ -ة أيضس -ا إأ 829.49 ¤دولر ،ب-ي-نما
أرتفع ألبÓديوم  0.4باŸائة إأ910.80 ¤
Óوقية.
دولر ل أ
وباŸوأزأة مع ذلك هبط أليورو منذ أول
أمسس إأ ¤أدنى مسستوى ‘ أك Ìمن عام
أمام ألدولر أألمريكي ،بعد أن أثار هبوط
حاد للعملة ألÎكية ﬂاوف بشسأان أنكشساف
بنوك أوروبية كÈى على أألزمة أŸالية ‘
تركيا .وهوت أللÒة ألÎكية Ãا يصسل إأ¤
 18ب -اŸائ -ة م -تضس -ررة م -ن أل -ق-ل-ق بشس-أان
ألتوترأت ب Úأنقرة ووأشسنطن.
وتضسرر أليورو ‘ ،ظل وجود ﬂاوف من
ط- -رف أل- -ب -نك أŸرك -زي أألوروب -ي بشس -أان
ب -ن -وك ‘ إأسس -ب -ان -ي -ا وإأي -ط -ال -ي -ا وف -رنسس -ا
وأنكشسافها على مشساكل تركيا.
وهبط أليورو  1.15باŸائة أثناء أ÷لسسة
إأ 1.1393 ¤دولر ،ويعد أدنى مسستوى له
منذ شسهر جويلية  ،2017قبل أن يتعافى
ق - -ل- -ي Ó- -إأ 1.1404 ¤دولر ‘ أوأخ - - - - -ر
ألتعامÓت .وأمام ألعملة أليابانية ترأجع
أليورو  1.56باŸائة إأ 126.03 ¤ين وهو
أضسعف مسستوى ‘ أك Ìمن شسهرين.

الرأاي

سسلوكيات مشسينة! ..
فضسيلة بودريشص
ي -ت -ح -م -ل أل -ع -دي -د م -ن أصس -ح -اب أŸط -اع -م ج-زءأ م-ن
أŸسسؤوولية ،بفعل أنتشسار ألتسسمم ألغذأئي  ،على خلفية
أفتقاد ألبعضس منهم لÓحÎأفية ‘ نشساطهم ،و‘ ظل
غياب ألضسم ÒأŸهني لدى ألبعضس أآلخر.
من أبرز ألتجاوزأت ألتي تهدد صسحة أŸسستهلك بسسبب
تسسميم جسسمه بأاكÓت وأطباق ›مدة تقدم على أنها
ﬁضسرة حديثا ،وبسسبب أنعدأم روح أŸسسؤوولية يقدم
ب -عضس أصس -ح -اب أŸط -اع -م ع -ل-ى ألح-ت-ف-اظ ب-ال-دج-اج
أÙم -ر وب-السس-ل-ط-ة وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ،وت-ق-دÁه-ا ‘ أل-ي-وم
أŸوأ‹ على أنها ﬁضسرة منذ دقائق أو سساعات قليلة،
وب-ع-د أن ي-ت-ن-اول-ه-ا أل-زب-ون يصس-اب ب-ال-غ-ث-ي-ان ب-فعل عدم
حفظها أ÷يد طيلة ليلة كاملة ،ويتعرضس إأ ¤ألغشس من
طرف ألتاجر ،فيدخل ‘ دوأمة بفعل تضسرره صسحيا
وماديا.
مازألت سسلوكيات مشسينة تهدد ألوجه ألÓئق ÿدماتنا
ألسسياحة ‘ ،صسدأرأتها عدم جودة خدمة أŸطاعم‘ ،
ظل وجود بعضس من أصسحاب أŸشساوي يقÎفون ألعديد
من أألخطاء صسباحاŒ ،د ألبعضس من عمال أŸطاعم
يخرجون بعضس ألدجاجات أÙمرة ،ويثبتونها دأخل
آألت ألشسوأء إأ ¤جانب دجاجات غ Òمطبوخة بعيدأ
عن أنظار ألزبائن ،وعندما يطلبها أول زبون يقدمون له
ألدجاجات أŸشسوية ألقدÁة ،ول ينتبه ألزبون إأ ¤ذلك،
إأل بعد ألشسروع ‘ تناولها ،فيشسعر أن طعمها ليسس لذيذأ
وأنها طبخت باألمسس.
وما يث ÒلÓسستغرأب أن غشس بعضس ألباعة من دأخل
مطاعمهم أو Óﬁت بيع أألكÓت أÿفيفة ،يعرضسون
سسلطة أألرز ألقدÁة حيث تكون قد حضسرت منذ يوم أو
يوم Úتزين بالبيضس أŸغلى وألزيتون ألذي أنتفخ من
شسدة تعرضسه للحرأرة ،ألتي تتسسبب ‘ سسرعة تعفن
ﬂتلف أŸأاكولت ،ومن ب Úأألطباق ألتي ل يتخلصس
منها صساحب أŸطعم نذكر «أ◊ميسس» أÙضسر من
أ◊ار ،وﬂت - -ل - -ف ألسس - -ل - -ط- -ات ،و إأ ¤ج- -انب ألسس- -مك
وألسس -ردي -ن ،وأم-ام غ-ي-اب ردع آأل-ة أل-رق-اب-ة ت-ت-ك-رر ت-لك
ألسسلوكات أŸشسينة ،ألتي –تاج إأ ¤صسرأمة ‘ مرأقبة
ما يسستهلكه أ÷زأئري خارج مطبخ منزله وإأنزأل عقوبة
صسارمة ‘ حقه سسوأء بغلق أÙل أو غرأمة مالية،
وباŸوأزأة مع ذلك فإان ألزبون مطالب من جهة أخرى
أن ي -ح -رصس ع -ل -ى أل -ت -دق-ي-ق ‘ م-ا ي-ق-ت-ن-ي-ه م-ن أك-ل أو
مشسروبات ويكون ألرقيب أألول ‘ هذأ أŸشسهد ،ول
يÎك كل أŸسسؤوولية ‘ يد عون ألرقابة ،وحتى ل يقع
ضسحية للتاجر ألذي يبيعه ألسسموم ،فيدفع نظ Òذلك
مال ليحصسد أضسرأرأ قد تؤودي به إأ ¤ألهÓك.
ولشسك ‘ أن ثقافة ألوقاية ينبغي أن تÎسسخ ‘ ذهن
وسسلوكيات أألفرأد ،قبل كل شسيء ألن كل ذلك سسوف
ينعكسس بشسكل إأيجابي على صسحة أŸسستهلك ،حيث تقل
حالت ألتسسمم ألتي تعد كلفتها باهظة ،ألن ألشسفاء من
حالت ألتسسمم تطلب رعاية طبية وأدوية وطعام خاصس
حتى يشسف أŸصساب من مرضسه ،ولعل أبرز أآلثار ألتي
تسسجل إأذأ أحÎم ألتاجر وأŸسستهلك ألقوأعد أŸعمول
بها Ãعاي ÒألسسÓمة ،أن أÿدمات ترتقي خاصسة ما
ت-ع-ل-ق ب-ج-ذب ألسس-ي-اح وأل-ت-ع-ري-ف ب-األط-ب-اق أ÷زأئ-ري-ة
ألعريقة وأللذيذة..على مسستوى خارجي وأسسع.

رغم اسستمرار التخوف
من نقصص ‘ الإمدادات

أأسسعار ألنفط تقÎب من 73دو’ر أ

سسجلت أسسعار ألنفط أرتفاعا طفيفا ناهز  ‘ 1أŸائة فقط بفعل
توقعات بأان عقوبات أمريكية على إأيرأن من أŸنتظر أن تقلل
أإلمدأدأت ،لكن عقود أÿام أنهت أألسسبوع على خسسارة ‘ ظل
أسستمرأر قلق أŸسستثمرين من أن نزأعات Œارية عاŸية قد تتسسبب
‘ بطئ ألنمو ألقتصسادي و“ن ثم إأ◊اق ألضسرر بالطلب ألعاŸي
على ألطاقة.
وأن -هت ع -ق -ود خ -ام أل -ق-ي-اسس أل-ع-اŸي م-زي-ج ب-رنت ج-لسس-ة أل-ت-دأول
مرتفعة  74سسنتا ،أو  1.03باŸائة ،لتبلغ عند ألتسسوية  72.96دولرأ
للÈميل .صس -ع -دت ع-ق-ود خ-ام أل-ق-ي-اسس أألم-ري-ك-ي غ-رب ت-كسس-اسس
ألوسسيط  82سسنتا ،أو  1.23باŸائة ،لتسسجل عند ألتسسوية 67.63
دولرأ للÈميل .وأدت موجة مبيعات إأ ¤أن ينهي أÿامان ألقياسسيان
أألسس -ب -وع ع -ل -ى خسس -ارة م -ع أن -خ -ف-اضس ب-رنت  0.5ب -اŸائ-ة وأÿام
أألمريكي  1.2باŸائة .أكد سستيفن برينوك أÙلل لدى بي.‘.أم
أويل أسسوسسيتسس للسسمسسرة ‘ لندن قائ« :ÓأŸعنويات ﬁاصسرة بÚ
أıاوف من أن نزأعا Œاريا أمريكيا صسينيا سسيلحق ضسررأ بالطلب
على ألنفط ونقصس وشسيك ‘ أŸعروضس أإليرأ »Êوتلقي ألنزأعات
ألتجارية أŸتصساعدة بظÓلها على توقعات ألنمو ألقتصسادي وتدفع
ألدولر ،عملة تدأول ألنفط عاŸيا ،للصسعود وهو ما يزيد تكلفة
أÿام للمسستهلك Úمن حائزي ألعمÓت أألخرى .وتشسهد أقتصسادأت
ناشسئة رئيسسية مثل ألصس Úوألهند وتركيا ترأجعا حادأ ‘ عمÓتها.
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األثنين  ١٣أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٢ذي الحجة  ١٤٣٩هـ
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مداهمات مشسÎكة ب Úالدرك والشسرطة بتيبازة

ا’سستغÓل غ ÒالقانوÊ
Ÿواقع ركن السسيارات
والشسواطئ

توقيف أاشصخاصض يسصتغلون ا◊ظائر غ Òالشصرعية

العدد
١٧٧٢٠

البعوضس والدبور ‘ فصسل الصسيف

لدغات سصامة Áكن تفاديها

حملة مداهمات واسصعة
على مسصتوى شصواطئ
بجاية للقضصاء عليها

العدد
١٧٧٢٠

äÉ«Ø«°U

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

خصسصس للمتفوق ‘ ÚاŸوسسم الرياضسي بورقلة

ﬂيم صصيفي لفائدة الرياضصيÚ
واŸدارسض الرياضصية ببجاية

أاب - -دى ال - -ك - -ث Òم - -ن سس - -ك - -ان ت - -ي - -ب- -ازة
ارت-ي-اح-ه-م م-ن ل-نشس-اط ع-ن-اصس-ر الدرك
’م -ن وŒن -ده -م ل -ت-ام« Úصس-ي-ف بÓ-
وا أ
ح -وادث» ال -ذي ي -جسس -د ‘ اŸي -دان م -ن -ذ
بداية موسسم ا’صسطياف .وا÷ديد فيه
’م -ن
ه- -ذه اŸرة أان ع -ن -اصس -ر ال -درك وا أ
ت-ق-وم خÓ-ل-ه Ãداه-م-ات مشسÎكة مثل
’ي- -ام ورصس- -دت
ال - -ت - -ي ح - -دثت ه- -ذه ا أ
«الشسعب» تداعياتها.
تيبازة :عÓء ملزي
أاسصفرت اŸداهمة اŸيدانية اŸفاجئة التي
شصنتها مصصالح الشصرطة بتيبازة على مسصتوى
شصاطئ شصنوة عن توقيف  ٤أاشصخاصض متهمÚ
ب -اسص -ت -غ Ó-ل ح -ظ -ائ -ر غ Òشص-رع-ي-ة ل-ت-وق-ي-ف
” –رير ملفات قضصائية
السصيارات بحيث ّ
بشص-أان-ه-م ق-ب-ل ت-ق-دÁه-م ل-ل-ج-ه-ات ال-قضص-ائ-ي-ة
اıتصصة.
ك -انت مصص -ال -ح الشص -رط -ة ق-د شص-نت م-داه-م-ة
مفاجئة لشصاطئ شصنوة الذي تؤومنه فرق تابعة
لها على مدار موسصم الصصطياف وذلك تزامنا
ووقت الذروة للفÎة اŸسصائية لنهاية األسصبوع
اŸنصصرم وذلك لغرضض إابراز مدى جاهزية
التشصكيل األمني اŸوضصوع لتأام ÚاŸصصطافÚ
والتشصكيل اŸقحم لتأام ÚاŸواطن ،Úلسصيما
الدوريات الراجلة والراكبة منه ،مع الوقوف
على مدى تطبيق التعليمة اÿاصصة Ãجانية
الشصواطئ ورخصض اسصتغÓل ا◊ظائر ،وكانت
اŸداه -م -ة ف -رصص -ة ل -ت -حسص -يسض اŸصص -ط-افÚ
بالتبليغ الفوري عن كلّ التجاوزات اÙتملة
بشص -أان ال -ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة اÿاصص-ة Ãج-ان-ي-ة
الدخول ا ¤الشصواطئ عن طريق اÿطوط
الهاتفية اÿضصراء.
و‘ السص - -ي- -اق ،ذات- -ه شص- -نت ق- -وات الشص- -رط- -ة

ájõeQ
¿Éµe

اŸدع- -وم -ة ب -ع -ن -اصص -ر م -ن ال -درك ال -وط -ن -ي
م -داه -م -ة أاخ-رى ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ب-وسص-م-اع-ي-ل
شص- -م- -لت ح -ي  ٩شص-ه-داء وال-واج-ه-ة ال-ب-ح-رية
ل -ل -م -دي-ن-ة .وه-ي اŸداه-م-ة ال-ت-ي ت-ه-دف ا¤
تضص- -ي- -ي -ق اÿن -اق ع -ل -ى اŸن -ح -رف Úودحضض
اÛرم Úب- -ال- -ت- -وازي م- -ع بث ال -ط -م -أان -ي -ن -ة
والراحة لدى عامة اŸواطن.Ú
على هامشض اŸداهمات أاّكد رئيسض مصصلحة
الشصرطة القضصائية باألمن الولئي عميد أاول
للشصرطة احمد نشض على اهمية هذا النشصاط
اÛسصد ‘ اطار برنامج عمل خاصض Ãوسصم
الصص -ط-ي-اف ي-تضص-م-ن ال-ق-ي-ام ب-ع-دة ع-م-ل-ي-ات
شص-رط-ي-ة ب-اسص-ت-ع-م-ال ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
اŸسصخرة بالتنسصيق مع جهاز الدرك الوطني.
كشصف رئيسض اŸصصلحة عن ا‚از  ١٧١٤عملية
م-ن-ذ ب-داي-ة م-وسص-م الصص-ط-ي-اف أاسص-ف-رت ع-ن
تقد ٢٧5 Ëشصخصض أامام ا÷هات القضصائية
ال -ت -ي أام-رت ب-اي-داع  6٢شص-خصص-ا م-ن-ه-م فيما
اسص - -ت- -ف- -اد اآلخ- -رون م- -ن إاج- -راءات اإلف- -راج
” تسصجيل
اŸؤوقت والسصتدعاء اŸباشصر ،كما ّ
 ١٢٨٨قضصية أاسصفرت عن احالة  ٩٤٤شصخصض
على ا÷هات القضصائية التي امرت بايداع ١١١
شصخصض منهم .
بدوره كشصف رئيسض مصصلحة األمن العمومي
بالنيابة على مسصتوى األمن الولئي ﬁافظ
الشص -رط -ة ﬁم-د ج-دي ع-ن اع-ت-م-اد ب-رن-ام-ج
عمل يهدف ا ¤اسصتئصصال ظاهرة اسصتغÓل
ا◊ظ -ائ -ر غ Òالشص-رع-ي-ة ع Èاق-ل-ي-م ال-ولي-ة،
مشصÒا ا ¤ك- -ون ع- -ن- -اصص- -ر الشص- -رط- -ة ق -ام -وا
بتوقيف عدد من اŸسصتغل Úمتلبسص Úبحيازة
أادلة مادية كالتذاكر غ Òالقانونية والعائدات
اŸال -ي -ة اŸع -تÈة ب -ح -يث ” –ري -ر م -ل-ف-ات
قضص -ائ -ي -ة يشص -أان -ه -م ق-ب-ل ت-ق-دÁه-م ل-ل-ج-ه-ات
القضصائية.

ب - -حسصب مصص - -در مسص- -ؤوول ،لـ»الشص- -عب» ،سصّ - -خ- -رت
مصصالح األمن الوطني لهذه العملية تعداد بشصري
ق -دره  ١٣١شص -رط -ي-ا و  ٢٠م-رك-ب-ة م-دع-مة بكافة
ال -وسص -ائ -ل ال -ل-وجسص-ت-ي-ك-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ،م-ن ك-واشص-ف
اŸع- -ادن واŸت- -ف- -ج- -رات وال -ل -وائ -ح اإلل -كÎون -ي -ة،
اÿاصصة Ãراقبة األشصخاصض واŸركبات ودراجتÚ
ناريت .Úكما سصخّرت قيادة الدرك الوطني حوا‹
١٠م-رك-ب-ات و ٣٢درك -ي -ا م-دع-م-ا ب-فصص-ائ-ل األم-ن
وال - -ت - -دخ - -ل سص - -ري - -ة أام - -ن ال- -ط- -رق- -ات واألف- -واج
السصينوتقنية ،حيث العملية “ت على  ٠٣مراحل
شصملت شصواطئ دائرتي «أاوقاسض» و»تيشصي» وكذا
السصاحة العمومية «نسصيم البحر».
ح -م -ل-ة اŸداه-م-ات ال-ت-ى ق-ادت-ه-ا ك-ل م-ن مصص-ال-ح
األمن والدرك الوطني ،Úحسصب نفسض اŸصصدر،
أاسصفرت عن مراقبة  ١٠٨شصخصض باسصتعمال اللوحة
اللكÎونية ،حيث خضصعوا ا– ¤قيق معمق ‘
هوياتهم ،وتفتيشض ومراقبة  ٧٣شصخصصا بالتلمسض
ا÷سصدي ،حيث ع Ìبحوزة أاحدهم على سصÓح
أابيضض ” حجزه ،و” إا‚از ملف قضصائي ‘ حق
صص-اح-ب-ه ،م-راق-بة  ٨٧م -رك -ب-ة Œ Óﬁ١٢ ،اري -ا،
وحجزت على إاثرها  ١٢٣خيمة ،و” إا‚از ملفÚ
قضصائي Úضصد شصخصصي Úبتهمة إانشصاء حظÒة غÒ
م -رخصص -ة ،ف -ي -م -ا ّ” اسص -ت-دع-اء أاشص-خ-اصض آاخ-ري-ن
للتقرب من اŸصصالح األمنيةı ،الفتهم Ÿضصمون
الرخصض اŸمنوحة لهم سصواء فيما يخصض اسصتغÓل
الشصواطئ أاو حظائر ركن السصيارات.
وه-ذه ا◊م-ل-ة سص-ت-ب-ق-ى مسص-ت-م-رة ل-تشص-م-ل شص-واطئ
أاخ- -رى ،إاضص- -اف- -ة ا ¤األم- -اك- -ن ال- -ت- -ي ي- -قصص- -ده -ا
اŸصصطاف ÚبكÌة ،من أاجل وضصع حّد لظاهرة
السص -ت-غÓ-ل غ Òالشص-رع-ي ل-لشص-واط-ئ وأام-اك-ن رك-ن
السص- -ي -ارات ،وك -ذا م -ن أاج -ل ضص -م -ان أام -ن و راح -ة
اŸصصطاف Úوسصكان الولية بصصفة عامة.

تزداد حركة ا◊شصرات ‘ فصصل الصصيف
م -ث -ل ال -ب -ع -وضض وال -دب-ابÒ؛ ن-ظ-را ً لرت-ف-اع
درج- - -ة ا◊رارة‡ ،ا ي- - -ؤودي إا ¤ت - -ع - -رضض
العديد من األشصخاصض للدغاتها ،وللتخلصض
منها ل بد من اسصتخدام طرق طبيعية قبل
اللجوء لسصتخدام اŸواد الكيميائية لتجنب
آاث -اره -ا السص -ل -ب -ي-ة ال-ت-ي ق-د تسص-بب مشص-اك-ل
صصحية ‘ حال اسصتخدامها بكÌة ،و‘ هذا
اŸق-ال سص-ن-ع-رف-ك-م ع-ل-ى ط-رق ال-وق-اية من
انتشصار البعوضض والدبور ‘ فصصل الصصيف.
الوقاية من انتشسار البعوضس
مسص-ت-خ-لصض ال-ف-ان-ي :Ó-وضص-ع ق-طرات منه
على أاماكن النبضض ‘ ا÷سصم ،أاو دهنه على
كافة مناطق ا÷سصم.
الثوم :تطبيق مسصحوق الثوم على مناطق
ال - -ن - -بضض ،وع - -ل - -ى ال- -ك- -اح- -ل ،Úوال- -وج- -ه،
والركبت ،Úواÿدين ،والرقبة.
الزيوت األسصاسصية :تدليك ا÷سصم بزيت
الزيتون ،أاو زيت األطفال ،أاو اŸاء اŸقطر،
أاو ال -ك -ح-ول ،أاو م-ن خÓ-ل ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى
قطعة من القماشض ثّم ربطها على اŸعصصم.
الزع :Îوضصع ملعقت ÚصصغÒت Úمن زيت
الزيتون ‘ وعاء ،وإاضصافة أاربع نقاط من
زيت ال- -زع ،Îووضص- -ع اŸزي -ج ‘ زج -اج -ة،
ورشصه ‘ الغرفة.
الوقاية من انتشسار الدبور
القرفة :وضصع كمية من مسصحوق القرفة ‘
أاط- -ب -اق ع -ل -ى ال -ط -اولت‡ ،ا يسص -اه -م ‘
إابعادها.
القرنفل بالليمون :وضصع ليمونة ‘ األماكن
اŸوج -ود ف -ي -ه -ا ،ورشض ال -ق-ل-ي-ل م-ن ح-ب-ات
القرنفل فوقها.

«أاباليسصيا»
ضصريح
«ت Úهينان »
ناصصبة اÿيام

اŸل -ك -ة ت -ي-ن-ه-ي-ن-ان م-ل-ك-ة ق-ب-ائ-ل ال-ط-وارق ،وال-ت-ي
حكمتهم ‘ القرن اÿامسض اŸيÓدي ،اشصتهرت
ب -ا÷م -ال وا◊ك-م-ة وال-ده-اء م-ا ج-ع-ل-ه-ا تصص-ل إا¤
ا◊كم بسصهولة فقد كانت تتمتع بقدرات خارقة
وإامكانيات جبارة سصاعدتها ‘ الدفاع عن شصعبها
وأارضصها ضصد الغزاة‡ ،ا جعل الصصفات النبيلة ‘
قبيلة الطوارق تنتقل ع Èالنسصاء وليسض الرجال مثل
بقية الشصعوب ” ،العثور على قÈها أاثناء وجود
بعثة اسصتكشصافية فرنسصية أامريكية عام  ،١٩٢5حيث
وجد به الكث Òمن األشصياء النفيسصة و›موعة من
األدوات تعود على القرن الرابع اŸيÓدي.
تعد اŸلكة تينهينان األم الروحية والزعيم اŸلهم
ل-ق-ب-ائ-ل صص-ن-ه-اج-ة ال-ل-ث-ام-ي-ة ‘ الصص-ح-راء الكÈى،
وي -ع -ود اسص -م ت Úه -ي -ن -ان إا ¤ل -ه -ج-ة «ال-ت-م-اه-اك»
القدÁة ومعناه ‘ اللغة العربية ناصصبة اÿيام،
اشص- -ت- -ه- -رت ب -كÌة السص -ف -ر والÎح -ال خ -رجت م -ن
منطقة تافيÓلت اŸوجودة جنوب شصرق اŸغرب
األقصصى ،بعد تعرضصها Ûموعة من اŸضصايقات
من األسصرة ا◊اكمة بها ‡ا اضصطرها للخروج ‘
›موعة من ا÷نود بصصحبة أاختها تاكامات إا¤
ضصواحي “Ôاسصت.
بعد خروجها من تافيÓلت ،ظلت فÎة طويلة ‘

الصصحراء حتى نفذ اŸاء والغذاء اŸوجود معها
هي ومن رافقها من ا÷نود ،حتى كادوا أان يهلكوا
من قلة الطعام وا÷وع ويروي اŸؤورخون أان أاختها
تاكمات وجدت ›موعة من النمل –مل حبات
القمح ‡ا لفت انتباهها وأاشصارت على تينهينان
ب -السص Òع -كسض اŒاه ال -ن -م -ل وب-ال-ف-ع-ل وصص-ل-وا إا¤
أاهقار حتى وجدت اŸاء واألكل فاسصتقرت هناك
وشصيدت ‡لكتها ،والتي ينحدر منها الكث Òمن
قبائل الطوارق اŸوجودة حاليًا ‘ ا÷زائر وليبيا
وب-ورك-ي-ن-ا ف-اسص-و وال-ن-ي-ج-ر وم-ا‹ وتشصاد ،اشصتهرت
اŸلكة تينهنان با◊كمة والدهاء وهو ما جعلها
تصصل إا ¤ا◊كم بسصهولة فقد كانت تتمتع بقدرات

اŸرسسى بسسكيكدة اسستعدت Ÿوسسم ا’صسطياف بكل لوازمه

13

مدينة تنهضض صصيفا وتنتعشض Œاريا بقدوم السصياح...
نتجه ‘ هذا السسفر نحو منطقة اŸرسسى شسرق و’ية سسكيكدة ،وقد قصسدناها ‘ موسسم ا’صسطياف الذي أاضسفى على عروسس
اŸتوسسط روسسيكادا انتعاشسا وسسحرا.
بقلم :د.وليد بوعديلة
تطّل البلدية على البحر األبيضض اŸتوسصط
شصمال وغربا ،ومن ا÷نوب بلدية بن عزوز،
و‘ شص -رق -ه -ا ب-ل-دي-ة شص-ط-اي-ب-ي ب-ع-ن-اب-ة ،وه-ي
منطقة سصاحلية ÓÃمح أاسصطورية ..ولكن مع
بعضض النقائصض نسصجلها ‘ «أاوراق السصياحية»
آام -ل Úت -دخ -ل السص -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ل-عÓ-ج-ه-ا
وإاصص Ó-ح اÿل -ل ب -اع -ت -ب-اره-ا ت-روح ل-لسص-ي-اح-ة
اÙلية ﬁل الهتمام.

ق- -امت مصس- -ال- -ح أام- -ن و’ي- -ة ب- -ج- -اي -ة ،أامسس
’ول ،بالتنسسيق مع مصسالح الدرك الوطني
ا أ
بتنظيم حملة مداهمات واسسعة ،للشسواطئ
الواقعة ‘ ا÷هة الشسرقية للو’ية ،من أاجل
ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى ظ- -اه- -رة ا’سس- -ت- -غÓ- -ل غÒ
القانوŸ Êواقع ركن السسيارات والشسواطئ.
بجاية :تهامي بن النوي

الأثنين  ١٣أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٢ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

خارقة وإامكانيات جبارة.
” العثور على ق ÈاŸلكة تينهينان قرب بلدية
ّ
أابلسصة بولية “Ôاسصت ‘ عام ١٩٢5م ،عن طريق
” نقله بعدها
بعثة حفريات فرنسصية أامريكية ،و ّ
إا ¤متحف باردو بالعاصصمة ا÷زائر ،وقد أانشصئ
ضصريح للملكة تينهينان ‘ ضصواحي بلدية أابلسصة
أاطلق عليه اسصم «اباليسصيا» وقام النحاتون بنحت ١٣
معلم جنائزي حول الضصريح الذي ينقسصم إا١١ ¤
غ - -رف - -ة ،وق - -د ع Ìب - -ج - -انب ال - -ه - -ي- -ك- -ل اÿاصض
بـ»ت-ي-ن-ه-ي-ن-ان» ›م-وع-ة ن-ادرة م-ن ال-ت-ح-ف الثمينة
واÛوه -رات وج -م -ي-ع-ه-ا م-وج-ودة داخ-ل م-ت-ح-ف
ولية كاليفورنيا بالوليات اŸتحدة المريكية.

القهوة :حرق كمية من ال ،Íحيث يؤودي
دخانه إا ¤إابعاد الدباب.Ò
ال-زي-وت ال-ع-ط-ري-ة :ك-زيت ال-ل-ي-م-ون ،بوضصع
كمية من الزيت العطري اÿزامي ،مع أاي
نوع آاخر ،ورشض الرائحة باŸكان.
نصسائح للوقاية من البعوضس والدبور
‘ فصسل الصسيف
@ وضصع أاكياسض من النعناع اليابسض ‘ زوايا
اŸنزل.
@ وضصع كمية من الصصابون السصائل ‘ وعاء
من اŸاء ،وتركه ‘ الغرفة ،أاو سصلق الثوم،
ورشض مائه ‘ هواء الغرفة.
@ تنظيف األحواضض من اŸياه اŸتسصخة؛
Ÿنع انتشصار البعوضض السصام فيها.
@ ارتداء األلوان الفا–ة عند النوم؛ نظرا ً
Óلوان الداكنة.
ل‚ذابها ل أ
@ ﬁاولة اÙافظة على تغطية ا÷سصم
بالكامل.
@ إاغÓ- -ق ال- -ن- -واف -ذ بشص -ك ٍ -ل ﬁك -م ،وسص -د
فتحات التهوية غ ÒاÙكمة.
@ التخلصض من أاعشصاشض الدباب Òاÿالية؛
Ÿنع بناء األعشصاشض ا÷ديدة فوقها.
@ إاغÓق صصناديق القمامة بشصكلٍ ﬁكم،
وت -ن -ظ -ي -ف -ه -ا ب -اŸاء والصص -اب -ون ب Úا◊Ú
واآلخ-ر ،ل-ل-ت-خ-لصض م-ن ب-ق-اي-ا ال-ط-ع-ام التي
تسصاهم ‘ جذب الدباب.Ò
@ اسص -ت -خ-دام م-ب-ي-دات ال-دب-اب ÒاÙت-وي-ة
ع -ل -ى ال -ن -ع -ن -اع؛ ألّن -ه -ا آام -ن -ة ع -ل-ى ال-بشص-ر
وا◊يوانات األليفة.
@ م- -راق- -ب- -ة أاشص- -ج -ار ال -ف -واك -ه اÙي -ط -ة
ب -اŸن-زل بشص-ك-ل م-ن-ت-ظ-م ،وق-ط-ف ث-م-اره-ا
الناضصجة ،والتقاط الثمار اŸتسصاقطة على
األرضض Ÿنع جذب الدباب.Ò

 ∂àë°UالكمÌى لرفع مناعتك
‘ ∂FGòZ

ي-وصص-ي خÈاء الصص-ح-ة وال-ت-غ-ذي-ة ب-ت-ن-اول ال-ك-مÌى ألن-ه-ا
–توي على مواد لها تأاث Òقوي على خÓيا الدم البيضصاء ،ما
يجعل اإلنسصان أاك Ìحصصانة ضصد األمراضض.
ـ تسصهم الكمÌى (األجاصض) ‘ إانقاصض الوزن ،وفقا للخÈاء ،لحتوائها على نسصبة
كبÒة من األلياف ،و–افظ على الشصعور بالشصبع لفÎة طويلة.
ـ ك- -م- -ا –سص- -ن
أالياف الكمÌى
ع -م -ل األوع -ي-ة
الدموية
وعضصلة القلب،
ألن ك- -ث -اف -ت -ه -ا
ت-خ-فضض ت-ركيز
الكوليسصÎول
‘ ال- - - - - - - - - - -دم،
وتخلصض
ا÷سص- - - -م م - - -ن
األحماضض
الصصفراوية.
ـ أاك- -د األط -ب -اء
أان “ت- - - - - - - - - - - -ع
الكمÌى بنسصبة
ع- - -ال- - -ي - -ة م - -ن
البكت Úيؤوثر إايجابا ‘ عملية طرح الفضصÓت من ا÷سصم وبهذا الشصكل تسصاعد
هذه الثمرة الكلى والكبد.
ـ يسص-اع-د غ-ن-ى ال-ك-مÌى ب-ال-ن-ح-اسض ع-ل-ى اسص-ت-ي-ع-اب ال-دم ل-ل-م-غ-ذي-ات واŸع-ادن
الضصرورية للجسصم كا◊ديد بصصورة أافضصل.
ـ تعد فاكهة الكمÌى من مضصادات األكسصدة القوية لحتوائها على فيتام« Úسض»
الذي يعزز تأاث ÒخÓيا الدم البيضصاء ‘ الدم ومناعة ا÷سصم ،وينشصط إانتاج
الكولج ،ÚالÈوت Úالضصروري للصصحة والشصباب ،ويسصاعد تناول الكمÌى على
مكافحة آالم التهاب اŸفاصصل.

طريقنا نحو اŸرسصى...

صس-صست م-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
خّ
’كادÁية
لو’ية ورقلة بالتنسسيق مع ا أ
الرياضسية لذات القطاع ‘ مبادرة تعد
’و ¤من نوعها حسسب اŸدير الو’ئي
ا أ
ب-وي-ك-ر شس-ح-ون-ةﬂ ،ي-م-ا صس-ي-ف-يا لفائدة
اŸدارسس الرياضسية والرياضسي Úالذين
ح- -ق -ق -وا ن -ت -ائ -ج ج -ي -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى
الو’ية خÓل هذا اŸوسسم الرياضسي.
ورقلة :إاÁان كا‘
وقد انطلقت فعاليات اıيم Ãدينة أاوقاسض
ببجاية مؤوخرا Ãشصاركة أازيد من  ١٠٠رياضصي
م-ن-هم  ١٠ف-ت-ي-ات Áث-ل-ون ﬂت-ل-ف اŸدارسض
ال - -ري - -اضص- -ي- -ة وأاŸع ال- -ري- -اضص- -يı Úت- -ل- -ف
الخ -تصص -اصص -ات ال -ري -اضص -ي -ة ع -ل-ى غ-رار ك-رة
القدم ،كرة الطاولة ،أالعاب القوى ،الكاراتي،
ا÷يدو ،تÎاوح أاعمارهم ب ٨ Úو ١٣سصنة.
وتلقى هذه اŸبادرة عناية خاصصة من طرف
مسص- - -ؤوول ال - -ق - -ط - -اع ال - -ذي أاك - -د ‘ ح - -ديث
لـ»الشصعب» أان ﬂيم الشصهيد حمادي ﬁمود
بدائرة أاوقاسض بولية بجاية الذي يعد Œربة
أاو ¤من نوعها يحظى بتأاط Òجيد واهتمام
ك -ب Òل-ت-وف Òك-ل ال-وسص-ائ-ل اŸم-ك-ن-ة م-ن أاج-ل
إا‚اح ط -ب -ع -ت -ه األو ¤ع -ل-ى أان يصص-ب-ح ه-دف-ا
وح -اف -زا ÷م -ي -ع ال -ري-اضص-ي Úوك-ذا اŸدارسض
الرياضصية ıتلف الرياضصات ،مضصيفا إا ¤أانه
و‘ نفسض السصياق يتم تسصجيل كل سصنة أافكار
جديدة ÿدمة ا÷انب الرياضصي والÎفيهي
‘ أاوسصاط الشصباب ،وبهذا الصصدد أاشصار إا¤
أانه ” تنظيم ﬂيم صصيفي لفائدة التÓميذ
اŸتفوق ‘ Úالدراسصة على مسصتوى الولية
والتي تكفلت مديرية الÎبية بتحديد القائمة
اÿاصصة بهم ،ناهيك عن ﬂيم صصيفي آاخر
لتنظيم دورة خاصصة باإلناث من أاجل دعم
وتشصجيع اŸواهب ‘ أاوسصاط هذه الفئة.
وبالعودة إا ¤اıيم الرياضصي ،فإانه حسصب
القائم Úعليه من إاطارات القطاع يعد مكسصبا
مهما لفائدة الرياضصي Úبالولية وتكرÁا لهم

ع -ل -ى ال -ن -ت -ائ-ج اÙق-ق-ة م-ن ط-رف-ه-م ط-ي-ل-ة
اŸوسص -م ال -ري -اضص -ي ،ح -يث سص -ي -ك -ون ف -رصص -ة
لتنظيم معسصكرات تدريبية ودورات رياضصية
وإاحياء نشصاطات ترفيهية ومن ب ÚاŸدارسض
ال-ري-اضص-ي-ة وال-ري-اضص-ي Úال-ذي-ن ت-أال-ق-وا بشص-كل
م -ل -فت ل Ó-ن -ت -ب -اه ،ب-طÓ-ت ك-أاسض ا÷زائ-ر ‘
ري-اضص-ة ت-نسض ال-ط-اول-ة لصص-ن-ف األصص-اغ-ر أاب-ي
ميلود شصفاء وشصيماء أابي ميلود وهبة الرحمان
حفوضصة اللواتي Áثلن الفريق الوطني ،وكذا
بطل ا÷زائر ‘ رياضصة رمي القرصض يعقوب
عبد اŸطلب  ١٣سصنة والذي حّقق اŸرتبة
األو ¤على اŸسصتوى الوطني برمية قدرها ٣٠
م Î- -و ٩٨سص -ن -ت -ي-م ،Îن-اه-يك ع-ن اŸدارسض
ال-ري-اضص-ي-ة ل-ري-اضص-ة ك-رة ال-ق-دم ال-ت-ي ح-ق-قت
ن- -ت- -ائ- -ج ‡ي- -زة ط- -ي- -ل- -ة اŸوسص -م ال -ري -اضص -ي
اŸنصصرم ،منها مدرسصة الـ ٤٠مسصكن بتقرت،
م -درسص -ة ت -ط-وي-ر ال-ري-اضص-ة ورق-ل-ة ،وم-درسص-ة
وف -اق ورق -ل -ة ،اŸدرسص -ة ال -ري -اضص-ي-ة نصص-رات
بشص Òبتقرت.
وحسصبما أاوضصحه إاطارات القطاع ،فإان هذا
اıي-م ال-ري-اضص-ي اŸن-ظ-م م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ل-ولي-ة ورق-ل-ة ،سص-ي-ت-خ-ل-له
برنا›ا ثريا رياضصيا تربويا ترفيهيا لفائدة
ال-ري-اضص-ي ÚواŸدارسض ال-ري-اضص-ي-ة اŸت-وج،Ú
وذلك باسصتغÓل اŸركب ا÷واري الرياضصي
اŸتواجد Ãحاذاة مقر إاقامة الوفد من بينها
تنظيم دورة رياضصية ،هذا وŒدر اإلشصارة إا¤
أان سصكان مدينة أاوقاسض قد سصجلوا إاعجابهم
ÓوŸبياد اŸنظم من طرف
واسصتحسصانهم ل أ
األكادÁية الرياضصية واıيم الصصيفي للسصÓم
Óطار حمزة قوجيل ،حيث قام الوفد بدورة
ل إ
ك- -بÒة ب- -وسص- -ط م -دي -ن -ة أاوق -اسض و” ت -ق -دË
ع - - - -روضض ‡ي - - - -زة أاث - - - -ارت فضص- - - -ول اŸارة
واŸصصطاف– Úت تغطية أامنية ﬁكمة.
ي -ذك -ر أان ع -دد اıي -م -ات الصص -ي -ف -ي -ة ال-ت-ي
يسص -ت -ف-ي-د م-ن-ه-ا شص-ب-اب وأاط-ف-ال ولي-ة ورق-ل-ة
تضص -اع -فت ه -ذه السص -ن-ة م-ن  ٢5٠٠إا٣٧٠٠ ¤
حصص -ة ،م -وزع -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ب -ل -دي -ات ك-ل
الولية ،حسصب اŸديرية اÙلية.

’م Òعبد القادر ‘ أارزيو
حدث بقلب سساحة ا أ

اعÎاضض على إاعادة فتح ﬁل لبيع اÿمور ‘ وهران
رفع قاطنو الشصوارع اÙاذية لسصاحة األمÒ
عبد القادر بأارزيو ،شصرق هران شصكوى وتظلم
للسصلطات الوصصية ،تعبÒا منهم عن اسصتيائهم
م- -ن إاع- -ادة ف- -ت- -ح ﬁل ب- -ي -ع اÿم -ور Ãوق -ع
اعتÈوه غ ÒمÓئم.
أامضصى زهاء  ٢٠٠شصخصض على تظلم موجه
للسصلطات اıتصصة يطالبون من خÓله بغلق
ه- -ذا ال- -فضص- -اء ال- -ت- -ج- -اري اıصصصض ل- -ب -ي -ع
اŸشص -روب -ات ال -ك -ح -ول-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا،
مسصتندين ‘ تÈيرهم ا ¤قرار سصابق بالغلق
صص- -در ‘ ح- -ق صص -احب اÙل ،ب -ع -دم -ا رأات
ا÷هات الرقابية آانذاك أاّن اŸقر غ Òمناسصب
ل- -ه- -ذا ال -نشص -اط ا◊سص -اسض اÿاضص -ع لشص -روط
تنظيمية وأامنية خاصصة.
خ Ó- -ل اŸع - -اي - -ن - -ة ال - -روت - -ي - -ن - -ي- -ة وف- -حصض
الوثائق ،تب Úأاّن اÙل ينشصط بسصجل Œاري
غ Òمطابق ،وهو ما عجل بغلقه ،لكن بعد
فÎة زمنية عاد للنشصاط ›ددا ،بعدما تقّدم

صصاحبه بشصكوى أامام اÙكمة اإلدارية.
وع- -ل- -ى ضص -وء ذلك ج ّ-دد السص -ك -ان دع -وت -ه -م
ل-لسص-ل-ط-ات ال-وصص-ي-ة لت-خاذ التداب ÒالÓزمة،
خصص- -وصص- -ا ب -ع -د السص -ت -ه -ج -ان والسص -ت -ن -ك -ار
ال- -ك- -بÒي- -ن ،لسص- -ي- -م- -ا م- -ن ط -رف أاصص -ح -اب
اÓÙت ال - -ت- -ج- -اري- -ة اÛاورة ال- -ت- -ي ب- -ات
الزبائن ينفرون منها نتيجة وقوعها بقربه.
كما عّبر السصكان عن امتعاضصهم الشصديد من
إاعادة فتح هذا اŸوقع ،رغم وقوعه ‘ مكان
غ ÒمÓ-ئ-م ي-ت-م-ث-ل ‘ سص-اح-ة ع-م-وم-ي-ة تضص-م
معلما تاريخيا ومقاما للشصهداء ،إا ¤جانب
اع -ت -ب -اره -ا فضص -اء ت -رف -ي -ه -ي سص -ي -اح -ي ﬁل
اسصتقطاب مئات العائÓت التي تÎدد على
اŸك - -ان ه - -روب - -ا م - -ن الصص- -خب وا◊رارة ‘
البيوت بصصيف الباهية السصاخن اك Ìمن اللزوم
هذا اŸوسصم.
وهران :براهمية مسسعودة

Áكن الوصصول إا ¤قلب مدينة اŸرسصى ع Èطرق
متعّددة ،قد تصصل من طريق بلدية فلفلة ع‡ Èر
ضصيق تنفتح على األزرق الكب Òمرورا بشصواطئ
ق -رب -از .وق -د تصص -ل ان-طÓ-ق-ا م-ن ب-ل-دي-ة ع-زاب-ة
اÛاورة ،أاو من الطريق الوطني رقم  ،٤٤ثم
ع Èطرق منطقة شصطايبي بعنابة.
إان -ه ال -ط-ري-ق ال-ذي سص-رن-ا ف-ي-ه ألن-ه ي-خ-تصص-ر
اŸسصافة بطريق مزدوج وطني .قبل السصÒ
‘ طريق بلدي وسصط الغابات واŸناطق
الفÓحية الرعوية ،حيث قرية العزلة التي
يتسصاءل أاك Ìمن زائرها عن سصبب هذه
ال- -تسص- -م- -ي- -ة ،ومشص- -ت -ة اÛاه -د سص -ن -اÊ
بلقاسصم ..لنجد طريقا باŒاه Úنحو
اŸرسصى Áينا أاو نحو سصكيكدة يسصارا،
فاŒهنا Áينا.
وŸن ي- -أات- -ي م- -ن ط- -ري- -ق ب- -ن ع- -زوز
سصيكتشصف اŸنطقة الرطبة قرباز صصنهاجة وسصيلمح
اŸسص -ط -ح -ات اŸائ-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ،ف-ه-ن-اك م-ن-ط-ق-ة
ط-ب-ي-ع-ي-ة ﬁم-ي-ة ل-لشص-ري-ط ال-ك-ت-ب-ا Êك-اف ف-اط-مة
ومنطقة رطبة لقرعة مسصاوسصة ،حيث Áنع قطف
األزه- -ار أاو اسص- -ت- -ع- -م- -ال زم- -ارات السص- -ي -ارات ،ألن
اŸن -ط -ق -ة ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ح-ي-وان-ات ن-ادرة وط-ي-ورا
مهاجرة ...لكن األخطار تهّددها من أابناء اŸنطقة
وأاهلها ،فيقول اŸثل الشصعبي «كل يد تغسصل وجه
مولها».

اŸنطقة العاŸية الرطبة مهّددة

شص -ه -دت اŸن -ط -ق-ة ال-رط-ب-ة صص-ن-ه-اج-ة ن-ف-وق
األسص-م-اك ‘ ب-عضض ال-ن-اط-ق ،ون-ب-هت ج-م-ع-ي-ة
الوطنية ◊ماية البئية ومكافحة التلوث على
لسصان رئيسصها علي حليمي ،لظاهرة السصقي
ال- -عشص- -وائ- -ي وان- -خ- -ف- -اضض م- -نسص -وب اŸاء ‘
اŸسصطحات.
كما توجد مناطق طبيعية جميلة لÓسصتجمام
العائلي Ãشصتة ديار ا÷دري ،وتوجد منطقة
مشص- -ه- -ورة ل- -لصص -ي -ادي -ن ال -ق -ادم Úم -ن ق -اŸة
–دي -دا لصص -ي -د السص -مك ب -ال -ق -رب م -ن ق -ري-ة
الشص-ه-ي-د ب-وك-ف-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان .ف-ال-ك-ث Òمن
سصيارات الولية رقم ٢٤موجودة على حافة
الطريق .لحظنا أان الفÓح Úيسصتعينون Ãياه
اŸسص -ط -ح -ات اŸائ -ي -ة ل -لسص -ق -ي ،واŸن -ط -ق-ة
سص-اح-رة ف-ع Ó-وت-خ-ي-ل-ن-ا ك-ي-ف سص-ي-ك-ون شص-أانها
البديع ‘ فصصل الربيع.
وجدنا ‘ إاحدى اŸشصاتي بالطريق الولئي
رقم  ١٠ا‚ازات ﬁ ١٠٠ل ‘ البلدية ﬂربة
وم- -كسص- -رة وم- -ن دون أاب- -واب وغ Òمسص- -ت -غ -ل -ة
وتسصاءلنا Ÿاذا ل –ولها السصلطات اÙلية
Ÿركب مؤوقت يوفر الغرف لتأاجÒها للزوار
‘ الصص -ي -ف ل -رب -ح م -داخ -ي -ل م-ال-ي-ة إاضص-اف-ي-ة
ولتسصاهم ‘ انتعاشض السصياحة اÙلية التي
تشصغل بال ا÷ميع.

اŸرسصى ترحب بكم...

‘ مدخل اŸدينة لفتة كبÒة ترحب بضصيوف
اŸرسصى ،وهو ما ‚ ⁄ده ‘ سصفرنا إا ¤منطقة
شصطايبي ،لكن مÓمح غياب التهيئة والنظافة بدأات
تÓحق البصصر ،وفوضصى العمران تتبعنا لتمحو كل
خيالتنا التي وضصعناها مسصبقا ‘ .عّز اŸوسصم
الصص -ي-ف-ي  ⁄تسص-ت-ط-ع ال-ب-ل-دي-ة وم-وارده-ا ال-بشص-ري-ة
واŸادية حل مشصاكل النظافة والتهيئة وكما يقول
اŸثل الشصعبي ‘« :عرسض اليتيمة غاب القمر»،
فمسصحنا مشصاهد اللون Úاألزرق واألبيضض اÿاصصة
باŸدن السصاحلية اŸتوسصطية ‘ تونسض وإايطاليا
مث ،Óفأانت أايها السصائح ‘ مدينة جزائرية .متى
نغ ÒاŸعادلة وتصصبح اŸدن ا÷زائرية أاك Ìجذبا
وإاغراًء بالنظافة التي تربينا على اŸقولة «النظافة
من اإلÁان».
ك- -أان اŸسص- -ؤوول Úع- -ل- -ى ال- -ب- -ل -دي -ة ي -رددون اŸث -ل
الشصعبي»زيتنا ‘ دقيقنا» ،واŸدينة ل –تاج للتزين
ألهلها ،ول أامل ‘ األجانب .وعرفنا من أاهلها بأان
صص -ي -ف -ه -ا ل -يسض كشص -ت -ائ-ه-ا ،ف Ó-نشص-اط ول ح-رك-ي-ة

اقتصصادية
ول تطوير حضصري ،وهي
م -دي -ن-ة ت-ن-هضض صص-ي-ف-ا ل-ت-ت-ح-رك Œاري-ا
بفضصل السصياح...
اÓÙت التجارية ‘ اŸدينة اسصتعدت للموسصم
الصصيفي بكل لوازم السصتمتاع البحري والرملي،
وق -د وج-دن-ا م-ت-وسص-ط-ة الشص-ه-ي-د صص-ال-ح صص-اول-ة ‘
اŸدخل وبعدها مسصجد البلدية ،و‚ ⁄د له لفتة
تعرفنا باسصمه رغم حرصصنا على تسصجيل السصم
ورغم البحث عن اسصم اŸسصجد ‘ أاي لفتة فلم
أاجد فÔجو من اللجنة الدينية للمسصجد النظر ‘
اŸسصأالة...
جهت بصصرك سصتجد لفتات إاعÓنية عن
كلما و ّ
شصقق للكراء مع أارقام الهاتف،موضصوعة بطريقة
ف- -وضص- -وي- -ة ،وه- -ن- -ا اقÎح ع- -ل- -ى ب -ل -دي -ة اŸرسص -ى
وال -ب -ل -دي -ات السص -اح -ل-ي-ة ع-م-وم-ا أان تضص-ع ل-وح-ات
إاعÓنية كبÒة ‘ مداخل اŸدن Œمع كل إاعÓنات
الشصقق،وصصاحب اإلعÓن يدفع ضصريبة  5٠٠٠دج
مثŸ Óوسصم صصيفي كامل ،أاو تخصصيصض مسصاحة ‘
ÓعÓن بنفسض
كل موقع الكÎو Êرسصمي للبلدية ل إ
اŸبلغ ،وŒر Ëاıالف Úبالتنسصيق مع األجهزة
األم -ن -ي -ة ون -زع اŸظ -اه -ر ال -ف -وضص -وي-ة ع ÈاŸدن
السصاحلية ،فÔضصي اÛتمع
◊ Úإاي - - - -ج - - - -اد ح - - - -ل- - - -ول
اسصÎات -ي -ج -ي -ة ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط
وال -ت -دب Òوا◊ك -ام -ة إلي-واء
اŸصص -ط-اف Úوالسص-ي-اح..ألن
اŸثل يقول« :بالرزانة تنباع
الصصوف»
عند القÎاب من مدخل أاول شصاطئ ‘ اŸدينة
وجدنا لفتة كÈى «شصاطئ اŸرسصى مركز» ،إا¤
ج -ان -ب -ه-ا لف-ت-ة أاخ-رى «شص-اط-ئ الشص-ه-ي-دة ع-ف-ي-ف-ي
النخلة» ⁄ .نعرف ما هو السصم ا◊قيقي للشصاطئ؟
وم-ب-اشص-رة سص-ت-ج-د شص-ب-اب-ا ي-ط-لب م-نك دف-ع ت-ذك-رة
الركن السصيارة ‘ ا◊ظÒة ١٠٠دج دون ترحيب بك
ودون معرفة إان كنت مارا أاو مسصتقرا ‘ الشصاطئ.
كما سصتجد كشصكا صصغÒا لبيع اللباسض اŸسصتعمل
القد Ëلفريب  la fripeولسصنا ندري من منحه
تصصريح البيع .وما عÓقة اللباسض اŸسصتعمل بالبحر
واألجواء الشصاطئية؟؟
ال -رم -ال ذه -ب -ي -ة ج -م -ي -ل-ة ،والشص-اط-ئ ‡ت-د وك-بÒ
وقريب من الشصارع الرئيسصي للمدينة ،مع وجود
ا◊ماية اŸدنية والدرك الوطني ،ولرجالهما كل
التقدير والشصكر .كما سصيجد اŸصصطاف اŸرشض
 ١٠٠دج وب -عضض األك -واخ اıصصصص-ة ل-ل-مشص-روب-ات
واألكÓت اÿفيفة .كما لحظنا أان بعضض األماكن
قد حجزها الشصباب الذي ن ّصصب شصمسصياته وكراسصيه
وطاولتها واحتل األماكن للكراء .وأاغلب السصيارات
وا◊اف Ó-ت م-ن ق-اŸة ،أام ال-ب-واق-ي ،قسص-ن-ط-ي-نة

األوا Êالفخارية ،الدربوكة التي يطلبها األطفال
بكÌة.
ي -ت -وسّص -ط م -ي -ن-اء الصص-ي-د
ال-ب-ح-ري ط-ري-ق ال-ك-ورنيشض،
وفيه بعضض السصفن الصصغÒة
التي تنطلق نحو السصاحل بحثا
ع - -ن صص- -ي- -د ب- -ح- -ري ي- -ب- -اع ‘
اŸرسصى واŸدن اÛاورة ،كما
أان خ -ي -م -ا صص-ح-راوي-ة نصص-بت ‘
سص-اح-ة ال-ك-وريشض ل-ت-ق-دم خدمات
‡يزةŒ ،ذب السصائح و“نحه لذة
ا÷م- - -ع ب Úال- - -ب- - -ع- - -د ال - -ب - -ح - -ري
والصص-ح-راوي ÷زائ-رن-ا ا÷م-ي-ل-ة ‘
تشص- -ك -ي Ó-ت اŸك -ان وال -ع -ظ -ي -م -ة ‘
اÛد ال - -ت - -اري - -خ- -ي ،وا÷لسص- -ات ‘
اÿيمة تكون أاك Ìإامتاعا لي...Ó
نتقدم مارين من مفÎق طرق تتوسصطه
تشص- -ك -ي -ل -ة ف -ن -ي -ة ل -ل -دلف ،Úون -ك -تشص -ف
الشصواطئ الصصخرية التي تقصصدها أاعداد قليلة من
اŸصص -ط -اف ،Úوج-دن-ا أاغ-ل-ب-ه-ا م-ن م-ن-اط-ق ع-ن-اب-ة
بحسصب السصيارات ،رÃا هربا من الزحمة وبحثا عن
ا◊شصمة وا◊ياء رغم أانها شصواطئ غﬁ Òروسصة.
‘ ﬂرج اŸدينة صصادفنا أاشصغال متوقفة لتهيئة
األرصصفة ،فا◊جارة موجودة والعمال غائبون؟ كما
وجدنا بناية ضصخمة تشصبه الفنادق وفوقها الراية
الوطنية ،وقيل لنا بأانها فندق واسصتغربنا عدم وجود
لفتة ،وقد صصادفنا ‘ ا◊ظÒة بعضض السصيارات
ل -ل -ع -ائ Ó-ت اŸغÎب -ة ‘ أاورب-ا وأاخ-رى م-ن ولي-ات
ﬂتلفة...

رأاسض ا◊ديد ..هنا ا÷مال وا◊راقة

زائر اŸرسصى يسصتمتع Ãنظر الغروب ‘ طريقه
لشصاطئ رأاسض ا◊ديد اŸشصهد رائع فع ،Óوسصيجد
الزائر نفسصه متأام Óاألزرق أامامه واألخضصر خلفه،
والشصمسض تنام على مياه البحر لÒتفع القمر ‘
سصماء اŸرسصى آاه لو كنت شصاعرا رومانسصيا؟ وأاين
أانت يا إايليا أابو ماضصي لتصصّور؟ وأاين أانت يا مفدي
زكريا لتنشصدنا جزائر بدعة الفاطر؟؟
اح- - - -ذروا ..ال- - - -ط - - -ري - - -ق ‘
مرتفعات جبلية ضصيقة صصعبة
وف -ي -ه-ا م-ن-زل-ق-ات أارضص-ي-ة ،ول
ت - -وج - -د لف - -ت - -ات –ذي - -ري- -ة
ل - -ل - -مسص- -اف- -ري- -ن ،ل- -ك- -ن ب- -ع- -د
مسصافة ١٢ك -ل -م م -ن اŸدي -ن-ة
سصيزول تعب الطريق أامام جنة ‘ أارضض ا÷زائر،
فالرياح جّد قوية والنسصائم علية واŸناظر تأاسصر
ال -ق -ل -وب وال -ع -ق -ول .ت -ع -ج-ب-ن-ا ل-ع-دم وج-ود أام-اك-ن
ل-ل-ج-ل-وسض أاو مسص-اح-ات م-ه-ي-ئ-ة ل-ل-ع-ائÓت ،مع هذا
فاألجواء ا÷بلية والبحرية ‡تعة ،والعائÓت كثÒة
ـ خاصصة ‘ نهاية األسصبوع  -تسصتمتع بالطبيعة على
أانغام فلكلورية ،وتوجد منارة لتوجيه السصفن لي..Ó
اŸك -ان يصص-ل-ح إلنشص-اء م-راك-ز ل-ل-ت-دريب ال-ري-اضص-ي
ل-ل-ف-رق واŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ،وتسص-اءل الكث Òمن
ال -زوار إان ب -ادرت السص -ل -ط -ات ال -ب -ل -دي -ة وال -ولئ-ي-ة
والوطنية بالتفك Òوالتخطيط لذلك؟ أاو هل تفعلها
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم؟
‘ انتظار اكتشصاف السصلطات الرياضصية والسصياحية
والثقافية لقيمة اŸنطقة ،فإان الشصباب الباحث عن
ا◊ل -م األورب -ي ال -وردي ق-د اك-تشص-ف-ه-ا ،وم-ا ت-ؤوك-ده
األرق -ام اŸت -واصص -ل -ة الرت -ف -اع ل -ل -م -ه -اج-ري-ن غÒ
الشصرعي Úالذين يقصصدون شصاطئ رأاسض ا◊ديد،
للحرقة نحو ا÷زر اليطالية القريبة ،رغم فشصل
اÙاولت...
وّدعنا منطقة اŸرسصى الهادئة ..وتركنا شصبابها
يطمح لتحيق الكث Òمن الوعود لتجسصيد ﬂطط
التهيئة السصياحية ،وبناء مراكز للصصناعات التقليدية
ومرافق رياضصية وحموية ومركبات فندقية راقية،
فأارضصهم جنة –تاج للتفك Òوالتخطيط السصياحي
ال -ذي ي -رت -ق -ي ب -ه -ا .ه -ي ه-دي-ة أاله-ي-ة –ت-اج ل-ن
يشصكرها بالعمل ،وكما يقول اŸثل الشصعبي «الّزين
واليّدين».

’فتات إاعÓنية عن
شسقق للكراء مع أارقام
الهاتف ‘ كل مكان

وسصوق أاهراسض...

اÿيمة الصصحراوية ‘ الكورنيشض

‘ ط -ري -ق ال -ك -ورن -يشض ت -وج -د أاكشص -اك -ا ﬂصصصص-ة
ÿدمات ﬂتلفة ،وهي خاصصة باŸوسصم الصصيفي
فقط ،ففيها األلبسصة التقليدية النسصوية القبائلية
و‚ ⁄د أالبسصة نسصوية أاو رجالية تقليدية خاصصة
ب-اŸرسص-ى وم-ن-ت-ج-ات ت-راث-ي-ة أاخ-رى ﬂت-ل-ف-ة م-ث-ل
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إإ’ثن ١٣ Úأإوت  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٢ذي إلحجة  ١٤٣٩هـ

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

إلعدد
١٧٧٢٠

14

النظام السشياسشي الفلسشطيني  ..حتمية اŸراجعة واسشتحقاقات اŸرحلة
حتمية اŸراجعة النقدية الششاملة لبنيوية
ووظيفية النظام السشياسشي الفلسشطيني

بقلم  /عماد مصصباح ﬂيمر
كاتب فلسصطيني  /أسصتاذ بجامعة ألقدسس

ا◊لقة  ٢و األخÒة
إن ع-م-ل-ي-ة إع-ادة إŸرإج-ع-ة
Ÿشس -روع -ي -ة م -ك -ون -ات إل -ن -ظ-ام
إلسس-ي-اسس-ي إل-ف-لسس-ط-يني تتطلب
’ول- - -وي- - -ات
إع - - -ادة ت- - -رت- - -يب أ
م -ك -ون -ات إŸشس -روع -ي -ة ن -فسس -ه-ا
ك- -خ- -ط- -وة أإو ،¤ب- -ح -يث ي -أات -ي
إل - -ق - -ان - -ون ‘ م - -ق - -دم - -ة ه - -ذه
إŸك- -ون- -ات وخ- -اصس- -ة ‘ –دي -د
إلطبيعة إلبنيوية – إلوظيفية
Ÿك- -ون- -ات إل- -ن -ظ -ام إلسس -ي -اسس -ي،
إضس- -اف- -ة إ ¤ت- -أاط Òإل- -عÓ- -ق -ة
إل -ت -ف -اع-ل-ي-ة ب Úم-ك-ون-ات ه-ذإ
إلنظام نفسسها من ناحية ،ومع
›ت -م -ع-ه-ا وإط-اره-ا إÛت-م-ع-ي
إل - -ع - -ام م - -ن ن - -اح - -ي - -ة أإخ- -رى،
ف - - -ال - - -ق - - -ان - - -ون ›رد وÁث- - -ل
إل -ع -ق Ó-ن -ي -ة ب-ع-ي-دًإ ع-ن ت-أاثÒ
’ي -دي -ول-وج-ي-ات إل-ع-اط-ف-ي ‘
إ أ
’ح- -ي- -ان ،ول -ك -ن رغ -م
غ- -الب إ أ
ذلك ف -إان إل -ت-أاث Òإل-ع-اط-ف-ي ‘
إط- -ار ع- -ق ÊÓ- -ي -ظ -ل ح -اضس -رًإ
وم - - - - -ط- - - - -ل- - - - -وبً- - - - -ا ‘ إ◊ال- - - - -ة
إل -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ،ك-ون-ه-ا قضس-ي-ة
وطنية بأابعاد وأإعماق متعددة
ت - -ت - -ط - -لب ت - -رسس - -ي- -خ مشس- -اع- -ر
إ’ن-ت-م-اء وإل-ت-ج-ذر ف-لسس-ط-ينيًا
وق- -وم- -يً- -ا – ع -رب -ي ً-ا .ث -م ت -أات -ي
مسس -أال -ة إل -ك -اري -زم -ا وإم -ت Ó-ك
إلقدرة على إلتأاث ‘ ÒإŸرتبة
إل - - -ث - - -ان - - -ي - - -ة ،وأإخًÒإ ت- - -أات- - -ي
’يديولوجيا وإلتي هي نسسق
إ أ
’ف -ك -ار إıاط -ب -ة ل -ل-ع-وإط-ف
إ أ
وإŸشس- - -اع- - -ر ،وي- - -ظ - -ل ه - -ن - -اك
إشسÎإط أإ’ ت - - - - -ك - - - - -ون ه- - - - -ذه
’ي -دي -ول -وج -ي -ا ع -ام Óً-م-ول-دًإ
إ أ
ل -لصس -رإع -ات ،وه -ذإ ل -ن ي -ك -ون
ب- -دون إع- -ادة ق- -رإءة ن- -ق- -دي -ة
’يديولوجيات Ãا
بناءة لهذه إ أ
يتوإفق مع إلوإقع إلفلسسطيني،
ب -ح-يث تشس-ك-ل إضس-اف-ة Ÿك-ون-ات
إلهوية إلفلسسطينية تسساهم ‘
تطورها وعدم جمودها.

مسســ
ا
ه
تلز مات
:
م
م إ’ إأصس قا’
ت
حـاب ’
ها

إن عملية إŸرإجعة إلنقدية إŸعمقة
ل -ل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ضس-رورة
ملحة ’ ترف يخضسع ◊سسابات مصسالح
فصسائلية وحزبية ضسيقة ،فالتحديات إلتي
“ر بها إلقضسية إلفلسسطينية هي –ديات
وجودية– ،ديات كل وإحد منها يشسكل
“فصسل من شسأانه إحدإث تغي Òجذري قد
ي- -ك -ون م -ن إلصس -عب إل -تصس -دي Ÿف -رزإت -ه
ونتاجاته إŸدمرة وإلكارثية على إلقضسية
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وإ◊ق-وق إأ’صس-ي-ل-ة ل-لشسعب
إل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي .أإو ¤ه-ذه إل-ت-ح-دي-ات ه-و
إإ’نقسسام إلفلسسطيني وإلذي يؤوشسر وبشسكل
وإضس -ح إ ¤ح -ت -م -ي -ة إل -ق -ي -ام ب -اŸرإج-ع-ة
إلعميقة إلنقدية إلشساملة لبنيوية ووظيفية
إلنظام إلسسياسسي إلفلسسطيني ،ففي ظل
إإ’نقسسام ترإجع زخم إلقضسية إلفلسسطينية
إقليميًا ودوليًا ،إأ’مر إلذي أإتاح إÛال
أإم -ام إ’ح -ت Ó-ل إلصس -ه -ي-و Êل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
ﬁاول- -ة ت -رسس -ي -خ ح -ق -ائ -ق ع -ل -ى إأ’رضض
ت-ه-دف إ ¤إضس-اع-ة إ◊ق-وق إل-ف-لسس-طينية
وإسس- -تÓ- -ب ه- -وي -ة إأ’رضض وإŸق -دسس -ات،
إضس - -اف - -ة إ ¤أإن ه - -ذإ إ’ن - -قسس - -ام م- -ن- -ح
إ’حتÓل إلفرصسة إ’حياء مشساريع تتمثل
‘ إلفصسل ب Úإلضسفة إلغربية وقطاع غزة،
م- -ا ي- -ع- -ن -ي إل -قضس -اء ع -ل -ى ح -ل -م إل -دول -ة
إلفلسسطينية وإنهاء إلقضسية إلفلسسطينية،
و‘ ترإتبية إحتÓلية صسهيونية وبرعاية
ومشساركة فاضسحة من إلو’يات إŸتحدة
إأ’م -ري -ك -ي -ة ،ج -اءت إÿط -وة إأ’م-ري-ك-ي-ة
ب- -اإ’عÎإف إÛرم ب -ال -ق -دسض ع -اصس -م -ة
لدولة إ’حتÓل ،وتكريسساً لذلك إإ’عÎإف
وإل -ذي ي -خ -ال -ف إل -ق -ان -ون إل-دو‹ وك-اف-ة
إأ’ع- - - -رإف وإŸوإث - - -ي - - -ق
إلدولية كان إلقرإر بنقل
إلسس -ف -ارة إأ’مÒك -ي -ة إ¤
إلقدسض ‘ ،تأاكيد سسافر
وفاجر على أإن إلقدسض
خ-ارج م-ع-ادل-ة إلصس-رإع
وف -ق ً-ا ل -ق -رإر أإمÒك-ي
باطل ’ يلزم أإحدإً.
وŒسس -د إل -ت-ح-دي
إل -وج -ودي إل-ث-ا‘ Ê
صسفقة إلقرن وإلتي
ت - - -أات - - -ي إم- - -ت- - -دإد
للمشسروع
إلصس-ه-يو Êبرعاية
إل-ع-رإب وإلشسريك
إأ’مÒك -ي ،ه -ذه إلصس -ف -ق -ة إل -ت -ي
تسس -ت -ن -د إ ¤ت -ك-ريسض إل-فصس-ل ب Úإلضس-ف-ة
إل -غ -رب -ي -ة وق-ط-اع غ-زة إسس-ت-غ ’ًÓ-ل-ل-وإق-ع
إلفلسسطيني ‘ ظل إ’نقسسام ،ولكن ‘
سس -ي -اق آإخ -ر أإك Ìخ -ط -ورة ،ه -ذإ إلسس -ي-اق
يهدف إ– ¤ويل إلقضسية إلفلسسطينية من
طبيعتها إلسسياسسية – إلوجودية إ› ¤رد
قضس-ي-ة إنسس-ان-ي-ة ه-امشس-ي-ة تسس-ت-ل-زم إل-عمل
ع-ل-ى –سس Úإل-ظ-روف إŸع-يشس-ي-ة ل-قطاع
غ- -زة ،أإي م -وإصس -ل -ة إل -فصس -ل ب Úإلضس -ف -ة
إلغربية وقطاع غزة وإلتعامل على أإن غزة
هو كيان منفصسل .إن صسفقة إلقرن تعتÈ
تتويج وإسستغÓل ›رم للوإقع إلفلسسطيني
وإŸسس- - -اوم - -ة ع - -ل - -ى م - -ع - -ان - -اة إلشس - -عب
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،صس -ف -ق -ة ع-ن-وإن-ه-ا ب-عضض
إلتسسهيÓت إŸتعلقة بالظروف إŸعيشسية
م -ق -اب-ل إل-ت-ن-ازل ع-ن إ◊ق-وق إل-ت-اري-خ-ي-ة
إلسسياسسية وإلوجودية للشسعب إلفلسسطيني،
صسفقة تتصسف بالوقاحة وتهدف ’سستÓب
ك -اف -ة مÈرإت وج-ود شس-عب ب-أاك-م-ل-ه ع-ل-ى
أإرضس -ه ،شس -عب Áلك إ◊ق -وق إل -ت-اري-خ-ي-ة
وإلشس -رع -ي -ة وإل -ق-ان-ون-ي-ة ‘ أإرضس-ه وإل-ت-ي
تشس-ك-ل Ãق-دسس-ات-ه-ا وت-اري-خ-ه-ا وث-ق-اف-تها
وج -غ -رإف -ي -ت -ه -ا م -ك -ون ً-ا أإسس-اسس-يً-ا ل-ل-ه-وي-ة
إلفلسسطينية.
ويشس -ك -ل ق -ان -ون إل -ق -وم -ي -ة إلصس -ه-ي-وÊ
إلتحدي إلثالث ،فهذإ إلقانون جاء ليكمل
إلÎإتبية إلصسهيونية ويضسع إإ’طار إلشسامل
ل -ك -ل إıط-ط-ات وإأ’ه-دإف إل-ع-نصس-ري-ة
إإ’جرإمية للمشسروع إلصسهيو .Êإن قانون
إل -ق -وم -ي -ة إلصس -ه -ي -و Êجسس -د إل -ع-نصس-ري-ة

إلصسهيونية ،وهو ’ يشسكل تهديدإ وجوديًا
للشسعب إلفلسسطيني Ãفرده ،ولكن يشسكل
ت-ه-دي-دإً ل-ل-ع-ا ⁄إŸت-حضس-ر ب-أاسسره ،ويهدد
ب- -إاع- -ادة إل- -ع -ا ⁄إ ¤إل -عصس -ور إل -وسس -ط -ى
وإن -ب -ع -اث إ◊روب إل -دي -ن-ي-ة ،إضس-اف-ة إ¤
إح -ي -اء إأ’ن -ظ -م -ة إل -ف-اشس-ي-ة – إلشس-م-ول-ي-ة
إÛرمة وإلتي ’ تقيم وزنًا للقوإن Úأإو
إأ’ع- - -رإف أإو إŸوإث- - -ي - -ق وإŸع - -اه - -دإت
إلدولية .إن قانون إلقومية إلصسهيو Êومن
خÓ- -ل إق -رإره ب -أاح -ق -ي -ة إل -ي -ه -ود ب -أارضض
ف -لسس -ط ،Úوب -أان ل -ل -ي -ه -ود وح -ده-م إ◊ق
إ◊صس -ري ب -ت -ق-ري-ر إŸصس ،Òوأإن إل-ق-دسض
إلكÈى إŸوحدة Ãا “ثله من مكانة لدى
إŸسسلم ÚوإŸسسيحي Úهي عاصسمة دولة
إإ’حتÓل ،وغÒها من إلبنود إلتي تصسب
‘ ن- -فسض إلسس- -ي -اق .إأ’م -ر إل -ذي ي -كشس -ف
وبشسكل جلي طبيعة إ’حتÓل إلصسهيوÊ
‘ ع- - - -دم إعÎإف - - -ه ب - - -وج - - -ود إلشس - - -عب
إل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي صس-احب إ◊ق إأ’صس-ي-ل ‘
فلسسط ،Úويؤوشسر إ ¤أإن هذإ إ’حتÓل
ي- -ؤوك -د ع -ل -ى إل -ط -ب -ي -ع -ة إ÷دل -ي -ة
إلوجودية

ل - -لصس- -رإع‡ ،ا
ي -ع -ن -ي أإن ه -ذإ إل-ت-ح-دي ’ خ-ي-ار م-ع-ه
سسوى موإجهته بنقيضسه ،فالتمفصسل إآ’ن
وجودي وإلصسمت أإمامه قد يهدد بصسعوبة
إسستعادة إ◊قوق إلفلسسطينية.
إن إŸوإجهة مع إ’حتÓل إلصسهيوÊ
تتخذ أإبعادإً وأإعماقًا ،فا’حتÓل يحاول
ج -اه -دإً ن -زع م-ك-ون-ات إل-ه-وي-ة إل-وج-ودي-ة
ل- -لشس- -عب إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي ،وف- -رضض رؤوإه
إŸسستندة إ ¤إلروإية إلصسهيونية بتكوينها
إأ’سسطوري إلديني إŸزيف إلبعيد “اما
وباŸطلق عن إلعقÓنية – إلتاريخانية،
وهو يحاول إلنيل من إإ’نسسان إلفلسسطيني
ب -ت -ج -ري -ده م -ن ك -اف -ة ح -ق -وق-ه إل-وط-ن-ي-ة
وإلسس -ي -اسس -ي -ة وإل -ث-ق-اف-ي-ة وإإ’نسس-ان-ي-ة‘ ،
إل -وقت ن -فسس -ه إل -ذي ي -ح -اول إل -ن -ي -ل م -ن
إأ’رإضس- -ي وإŸق- -دسس -ات إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة
ب -ت -ج -ري-ده-ا م-ن ه-وي-ت-ه-ا وت-اري-خ-ان-ي-ت-ه-ا
وجذورها إلفلسسطينية إأ’صسيلة إلضساربة
‘ أإعماق إلتاريخ إإ’نسسا .Êإن إلتحدي
إأ’سساسض هو إأ’رضض وإإ’نسسان إلفلسسطيني
وبكل ما يرتبط بهما من تاريخ وحاضسر
وهوية ووجود ،هذإ إلتحدي يسستوجب من
إلكل إلفلسسطيني بشسكل عام ،ومن إلنظام
إلسس -ي -اسس -ي إل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي بشس-ك-ل خ-اصض،
إلعمل –ت قاعدة إ’رتباط إ÷د‹ إلذي
’ إف- -ت- -ك -اك م -ن -ه ب Úإأ’رضض وإإ’نسس -ان،
فاأ’رضض هي حاضسنة إلوطن وعليها كل
إسستحقاقات إ◊ياة إلوجودية ،وإإ’نسسان
ه- -و ق- -ي -م -ة ع -ظ -م -ى وه -و مÈر وج -ودي

ت -ك -ام-ل-ي ت-ب-اد‹ ‘ عÓ-ق-ت-ه م-ع إأ’رضض،
فإاذإ إسستهدف إإ’نسسان كان إÿطر فادحاً
على إأ’رضض ،وإذإ إسستهدفت إأ’رضض تهدد
مÈر وجود إإ’نسسان.

قاعدة العÓقة ا÷دلية اŸطردة بÚ
األرضض واإلنسشان ‘ سشياق الصشراع الوجودي
وإسستنادإً إ ¤قاعدة إلعÓقة إ÷دلية
إŸطردة ب Úإأ’رضض وإإ’نسسان ‘ سسياق
إلصس- -رإع إل- -وج- -ودي م -ع إ’ح -ت Ó-ل ،ف -إان
إل -ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وب-ك-اف-ة
مكوناته مطالب بإاعادة إŸرإجعة لكافة
عÓ-ق-ات-ه إل-ت-ف-اع-ل-ي-ة إل-دإخ-لية Ÿكوناته،
إضس- - -اف- - -ة إ ¤م- - -رإج- - -ع- - -ة إل- - -ق- - -وإع- - -د
وإأ’يديولوجيات وإلثقافة إŸسستندة إليها
هذه مكونات ،وهذه إŸرإجعة يجب أإن
ترتكز إ ¤إلشسجاعة وإŸسسئولية إلوطنية
وإل-ت-اري-خ-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ت-م إل-ت-خ-لي عن إأي
م -ف -اه-ي-م م-ؤوسسسس-ة ’ ت-ت-وإف-ق م-ع إل-وإق-ع
إلفلسسطيني ،وتشسكل عام ًÓكابحًا لتطور
إلهوية إلفلسسطينية ‘ صسرإعها إ÷د‹
إل-ت-ن-اقضس-ي م-ع إ’ح-تÓ-ل
إلصس -ه -ي -و .Êك -ذلك ي-جب
إلتخلي عن تلك إŸفاهيم
إŸؤوسسسسة لتناقضسات دإخل
م-ك-ون-ات إل-ن-ظ-ام إلسس-ياسسي
إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي إل -ت -ي إأدت
◊دوث إإ’ن - - - - - - - - -قسس- - - - - - - - -ام
إل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي– ،ت ق-اع-دة
وط-ن-ي-ة ج-ام-ع-ة ب-أان إل-تناقضض
إل- -وح- -ي- -د ه- -و م- -ع إ’ح -ت Ó-ل
إلصس -ه -ي -و .Êوي -جب أإن تشس -م-ل
ه -ذه إŸرإج-ع-ة إ’سس-ت-ف-ادة م-ن
ت-فصس-يÓ-ت ك-افة إأ’يديولوجيات
وإل-ف-ك-ر إŸؤوسسسض ل-ل-م-كونات Ãا
Áك - -ن م - -ن ت - -ط - -وي - -ر إŸشس- -روع
إلوطني إلفلسسطيني Ÿوإجهة كافة
إلتحديات إŸفصسلية إلوجودية إلتي تهدد
إلقضسية إلفلسسطينية ،وتنحية إلتفصسيÓت
إل- -ت- -ي ب- -اتت ’ ت- -ت- -وإف- -ق م -ع إŸت -غÒإت
وإأ’خ -ط -ار إ◊ال -ي -ة إÙدق -ة ب -ال-قضس-ي-ة
إل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة ،وتصس-يب إل-ف-ك-ر إل-وط-ن-ي
ب- -ا÷م- -ود ن -ت -ي -ج -ة ل -ت -مسس -ك -ه Ãك -ون -ات
أإصسبحت عام ً
 Óكابحاً ’ دإفعاً.

اإلنسشان هو مصشدر الششرعية للنظام السشياسشي
ويأاتي إأ’مر إأ’هم وهو عÓقة إلنظام
إلسسياسسي إلفلسسطيني Ãحيطه وحاضسنته
إلوطنية ،فشسرعية هذإ إلنظام يجب أإن
تسستند إ ¤إلقانون ‘ هذه إلعÓقة ،فكما
سس - -ب - -ق وأإن أإسس - -ل - -ف - -ن - -ا ي - -أات- -ي إإ’نسس- -ان
إلفلسسطيني كقيمة عظمى ومÈر لوجود
إلنظام إلسسياسسي إلفلسسطيني نفسسه ،وهو
إ◊اضسنة إلوطنية لهذإ إلنظام إسستنادإً إ¤
إلعÓقة إ÷دلية إلطردية ما ب Úإإ’نسسان
وإأ’رضض .لذإ يسستوجب أإن يكون إلقانون
كإاطار عام هو إÙدد إأ’سساسسي ‘ هذه
إلعÓقة ‘ إŸقام إأ’ول ،حيث إأن إإ’نسسان
هو مصسدر إلشسرعية للنظام إلسسياسسي وهو
صس - -اح - -ب - -ه - -ا ،إضس - -اف - -ة إ ¤إأن إإ’نسس - -ان
إل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ه-و م-ن ي-خ-وضض إŸوإج-ه-ة
إليومية مع إ’حتÓل إلصسهيو ،Êوبالتا‹
ف - -إان مسس- -ئ- -ول- -ي- -ة إل- -ن- -ظ- -ام إلسس- -ي- -اسس- -ي

إلفلسسطيني تقوم على إ◊فاظ على هذإ
إإ’نسس-ان ،وت-ذل-ي-ل ك-اف-ة إل-ع-ق-بات وإلقيود
إلتي تعطل إبدإعاته ‘ معركته إلوجودية
‘ موإجهة إ’حتÓل إلصسهيو.Ê
وت- -أات- -ي مسس- -األ- -ة إن- -ه- -اء إإ’ن- -قسس -ام
إل- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي إأو ¤وأإه -م إÿط -وإت ‘
طريق إ◊فاظ على إلوجود إلفلسسطيني،
ف - -ه - -ذإ إ’ن - -قسس- -ام إل- -ط- -ارئ إÿط‘ Ò
إلصسÒورة إلتاريخية للشسعب إلفلسسطيني
يشس -ك -ل ح -ل -ق-ة ي-جب إسس-ت-ئصس-ال-ه-ا ،ف-ه-ذه
إ◊لقة جاءت لتوقف إلÎإتبية إلعقÓنية
– إل - - -ت - - -اري- - -خ- - -ان- - -ي- - -ة ŸسسÒة إلشس- - -عب
إلفلسسطيني ،حلقة شسكلت حقيقة مريرة
Ÿدى إل -ت -ب-اسض وتشس-وه إل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي إل-ب-ن-ي-وي وإل-وظ-ي-ف-ي ،حلقة
Óح -تÓ-ل إلصس-ه-ي-وÊ
م -ن -حت إل -ف -رصس -ة ل  -إ
Ùاولة فرضض مؤوإمرته وتصسفية إلقضسية
إلفلسسطينية ،وما قانون إلقومية إلصسهيوÊ
وصسفقة إلقرن إ’ نتاج لوإقع جاء معاكسسًا
ل - -لصسÒورة إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة Œسس- -د ‘
إ’ن - -قسس- -ام ،ل- -ذإ ف- -إان إن- -ه- -اء إ’ن- -قسس- -ام
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ي -جب أإ’ ي -ك -ون خ -اضس-عً-ا
◊سسابات حزبية ضسيقة وتفاصسيل تتعلق
با÷زء دون إلكل ،إن إأ’مر يتعلق ÃسسÒة
تاريخية – وجودية للشسعب إلفلسسطيني.
إن إإ’نقسسام جاء كنتاج للخلل ‘ إلنظام
إلسسياسسي إلفلسسطيني ،وبالتا‹ فإان ›رد
إصسÓح هذه إÿلل يعالج هذإ إإ’نقسسام،
وإأو ¤خ -ط -وإت ه -ذإ إل -ع Ó-ج ت -ت -م -ث-ل ‘
إŸرإج -ع -ة إل -ن -ق -دي -ة إل -ب -ن -اءة ل -ل -ن -ظ -ام
إلسسياسسي ،مرإجعة بأابعاد أإفقية ورأإسسية
ت -تسس -م ب -ال -ع -م -ق ،ف -ال-ب-ع-د إأ’ف-ق-ي ي-ع-ن-ي
م -رإج -ع -ة ‘ آإل -ي -ة إل -تشس -ك -ي -ل وإل -ت-ك-وي-ن
وإأ’سسسض إلفكرية وإأ’يديولوجية Ÿكونات
إلنظام إلسسياسسي ،هذه إŸرإجعة تسسهم ‘
إلفصسل ما ب Úمكوناته فصس ًÓيسسمح لها
ب-أادإء وظ-ي-ف-ت-ه-ا ب-اسس-ت-قÓ-لية ،ولكن بدون
غياب للتكاملية وإلتوإصسل إلبناء ب Úهذه
إŸكونات ،ولكي يتم –قيق إلهدف من
هذه إŸرإجعة يجب إعادة إلنظر ‘ كافة
إأ’ط- -ر إ÷ام- -ع- -ة ل- -ه- -ذه إŸك- -ون -ات م -ن
مؤوسسسسات وتشسكيÓت وخÓفه ،وتطويرها
Ãا ي -زي-ل إ’ل-ت-ب-اسض إŸف-اه-ي-م-ي وي-ع-ال-ج
إل -تشس -وه إل -ب -ن -ي -وي وإل -وظ -ي -ف -ي ل -ل -ن -ظ-ام
إلسسياسسي‡ ،ا يشسكل ضسمانًا لقيام إلنظام
إلسسياسسي بدوره ‘ إŸعركة إلوجودية ‘
م- -وإج- -ه -ة إ’ح -ت Ó-ل إلصس -ه -ي -و Êك -مÈر
لوجوده نفسسه.

اإلنسشان الفلسشطيني الضشمان ا◊قيقي
Ÿواجهة وإافششال اıططات الصشهيونية
إأما إŸرإجعة إلرأإسسية فتعني بÎتيب
إأول -ي-ة إل-عÓ-ق-ة م-ا ب Úإل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي
وﬁيطه وحاضسنته إلوطنية إÛسسدة ‘
إإ’نسس-ان إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ب-ح-يث ي-أات-ي ه-ذإ
إإ’نسسان على رأإسض إأ’ولوية كونه صساحب
شس -رع -ي -ة ومشس -روع-ي-ة إل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي
ن -فسس -ه ،وب -ال-ت-ا‹ ف-إان إل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي
مطالب بالعمل على إ◊فاظ على هذإ
إإ’نسسان كقيمة عظمى ’رتباطه إ÷د‹
إل -ط-ردي ب-اأ’رضض وب-ال-ه-وي-ة .إن إإ’نسس-ان
إل- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ه -و إلضس -م -ان إ◊ق -ي -ق -ي
Ÿوإجهة وإفشسال إıططات إلصسهيونية
إلهادفة إ ¤تصسفية إلقضسية إلفلسسطينية،
ومن أإجل إإ’نسسان وباإ’نسسان يكون –رير
إأ’رضض وإن -ت -زإع إ◊ق -وق .إن إل-ت-ح-دي-ات
وج-ودي-ة تسس-ت-وجب إب-دإع-ات وم-رإج-عات
قادرة على إلتصسدي وإلقول بأان إلشسعب
إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي ووج- -وده ه- -و إلصسÒورة
إل-ت-اري-خ-ي-ة إل-ت-ي سس-ت-ظ-ل ح-ق-ي-ق-ة ح-ت-مية
ق -ائ -م -ة ‘ م-وإج-ه-ة إل-روإي-ة وإأ’سس-ط-ورة
إلصسهيونية إلزإئفة ‘ .ضسوء ذلك يكون
إلسس- -ؤوإل :إ ¤إأي م- -دى Áك- -ن أ’صس -ح -اب
إل -ق -رإر وصس -ان -ع-ي-ه ‘ إل-ن-ظ-ام إلسس-ي-اسس-ي
إل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة م-رإج-ع-ة شس-ام-ل-ة ع-م-يقة
ل -ل-ب-يت إل-دإخ-ل-ي إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،م-رإج-ع-ة
ن -ق -دي -ة ب -ن -اءة ت -ؤوسسسض ل -ن -ظ -ام سس -ي-اسس-ي
Ãق- -وم- -ات وسس -م -ات ت -ؤوه -ل -ه ل -ي -ك -ون ‘
مسستوى موإجهة إلتحديات إلوجودية للكل
إلفلسسطيني ؟؟؟.

اإلثنين  1٣أاوت  ٢018م
الموافق لـ  0٢ذي الحجة  1٤٣9هـ

ثقافة

بنا ،Êبكاكشضي ا ،Òÿكمال القاŸي ،أانور وآاخرون يصضنعون الفرجة

صسيف عنابة ينتعشش على وقع طبؤع مؤسسيقية متنؤعة
لصضيل ،حيث أاثرت مديرية الثقافة ليا‹ صضيف بونة بÈنامج موسضيقي
ليام على وقع الطرب ا أ
تعيشص عنابة هذه ا أ
لندلسضي واŸالوف والشضعبي والراي ،أاين سضيكون للجمهور العنابي فرصضة
متنوع ‘ ﬂتلف الطبوع ب Úا◊وزي وا أ
السضتمتاع Ãا جادت به قريحة العديد من الفنان Úالقادم Úمن ﬂتلف جهات الوطن..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يعد من أاهم التجارب العربية دراسضة وتوثيقا

صسدور كتاب «اŸسسؤؤولية ا’جتماعية لإلعلم»
اÿلفيات النظرية واأ’طر التطبيقية

صض -در م -ؤوخ -را ،ع -ن دار اŸث -ق -ف ل -ل -نشض -ر وال -ت -وزي-ع (ب-ات-ن-ة) ،ك-ت-اب «اŸسض-ؤوول-ي-ة
لطر التطبيقية ‘ اÛال الرياضضي ـ «،
ÓعÓم ـ اÿلفيات النظرية وا أ
الجتماعية ل إ
لعÓ-م والتصض-ال
Ÿؤول -ف -ه ال -دك -ت -ور «ع -ط -اء ال -ل-ه ط-ري-ف» ،أاسض-ت-اذ ورئ-يسص قسض-م ا إ
بجامعة الغواط.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

عنابة :هدى بوعطيح

إاقبال كبير للعائÓت العنابية على مختلف الفضضاءات التي تحتضضن هذه
السضهرات الموسضيقية ،على غرار ما يشضهده شضاطئ عين عشضير الذي انطلق به
ال-م-ه-رج-ان الوطني الـ 16ل-ل-م-ال-وف «حسض-ان ال-ع-ن-اب-ي» ك-ت-ك-ريم لهذه القامة
الموسضيقية التي أاثرت السضاحة الفنية العنابية ،حيث ينشضط هذا المهرجان
نخبة من الفنانين من بينهم كمال بناني الذي أامتع الحضضور بأاغانيه سضهرة
الفتتاح ،إالى جانب الفنان فيصضل كاهينة وفاتح روانة من ولية سضكيكدة،
الذي أادى أاغاني متنوعة من التراث الوطني في الطابع األندلسضي.
كما كان رواد شضاطئ «عين عشضير» على موعد مع فرقة جمعية الزهراء
للموسضيقى لولية سضوق اهراسض ،والذين أاحيوا سضهرات بونة إالى جانب كل من
الفنانين علي عوشضال ،سضمير حناشضي وحسضن عوباد من قالمة ،لتتواصضل
الفعاليات إالى غاية يوم الثÓثاء مع نخبة أاخرى من الفنانين من بينهم حليم
بن مقران ،سضليم شضافي ،قطاف بدري ،توفيق خليل ،فريد نوري ،ليختتم هذه
السضهرات كل من الفنانين سضليم رفاسض ،عباسض ريغي ،الشضيخ عبد الوهاب
رفاسض ،إالى جانب الفنان مبارك دخلة ،مع العلم أان مهرجان المالوف يأاتي
تحت قيادة أاركسضترا دار األندلسض للمالوف ،وبإاشضراف الفنان ياسضين رفاسض
وجوقه.

العائلت العنابية ‘ اŸؤعد
شضواطئ عنابة ومسضارحها ،وفي إاطار تنشضيط موسضم الصضطياف تشضهد
سضهرات فنية متنوعة ،يحييها نخبة من نجوم الطرب األصضيل ،حيث تتوافد
العديد من العائÓت العنابية والمصضطافين القادمين من مختلف جهات
الوطن وسضياح إالى مسضرح الهواء الطلق وشضواطئ «ريزي عمر» و»عين عشضير»
و»شض-ط-اي-ب-ي» لÓ-سض-ت-م-ت-اع بسض-ه-رات في مختلف الطبوع
الغنائية.
وتنطلق السضهرات في حدود السضاعة التاسضعة لي ،Óوهو
التوقيت التي يشضهد إاقبال كبيرا لسضكان البونة على
شضواطئ عنابة لقضضاء سضهراتهم إالى سضاعات متأاخرة من
الليل ،لتكون بذلك عنابة المدينة التي ل تنام ،فبشضاطئ
شض -ط -اي -ب -ي ت -ت -ن -وع ال-ح-فÓ-ت ال-م-وسض-ي-ق-ي-ة ،ف-ي إاط-ار
المهرجان المحلي للفنون والثقافات الشضعبية عنابة
ليكون الموعد مع الفنانة عبلة الدزيرية في طابع
المنوعات ،والفنان سضفيان بن عابد في طابع الفلكلور،
إاضضافة إالى الفنان عبد السضÓم بوقطاية في طابع
المالوف العصضري.
وبمسضرح الهواء الطلق أاطرب نجم أاغنية المالوف
الشض-ي-خ ح-م-دي ب-ن-ان-ي ج-م-ه-وره ب-وصضÓ-ت م-وسض-يقية
رائعة ،حيث كان ملك السضهرة دون منازع ،تمكن
خÓلها من اسضتقطاب عدد كبير من جمهوره ،والذي

تجاوب مع «المÓك األبيضض» في ليلة فنية مميزة تأالق فيها الطرب األصضيل
بصضوت أايضضا الفنان كمال القالمي الذي أامتع الحضضور بأاغانيه التي عرفت
انتشضارا عبر التراب الوطني ،حيث قدم طبقا فنيا متنوعا من بينها «أاركب
وأارواح» و»البارح بايت سضهران» ،محلقا بالحضضور إالى سضماء األغنية الراقية.

..وعروضش شسيقة لألطفال
من جهته ،أامتع جوهرة تلمسضان الشضاب أانور جمهوره الذي كان وفيا له،
وحضضر سضهرته الفنية ،أاين تجاوب مع أاغانيه ورقصض عليها ،ل سضيما منها
أاغانيه القديمة التي عرفت شضهرة واسضعة آانذاك ،كما كان الفنان حكيم
صضالحي في الموعد ليطرب محبيه ويجعلهم يتراقصضون وهو يتفنن على آالة
الدربوكة.
كما احتضضنت بلدية البوني حف Óمنوعا أاحياه ابن مدينة سضطيف الفنان
ال -ك -ب -ي -ر ب-ك-اكشض-ي ال-خ-ي-ر ،ح-يث أال-هب ال-فضض-اء ال-ذي ارت-ف-عت ف-ي-ه أاصض-وات
الحاضضرين من خÓل ترديد أاغانيه المسضتلهمة من التراث الجزائري األصضيل،
إالى جانب الفرقة الفوغلية مع الفنان مسضعود القالمي ،فضض Óعن عروضض
Óطفال مع جمعية أافكار وفنون العلمة ،حيث لم ينسض القائمون
تنشضيطية ل أ
على الثقافة في عنابة هذه الفئة لÓسضتمتاع بدورهم بما يسضهم في تنشضيط
ليالي المدينة السضاهرة.
ملعب العقيد شضابو كان بدوره فضضاًء لحتضضان مختلف األصضوات الفنية،
حيث تعاقب عليه العديد من النجوم من مختلف جهات الوطن ،وعلى رأاسضهم
الشضاب نصضرو الذي قدم لجمهوره ببونة سضهرة مميزة ،عادت بهم إالى زمن
األغنية الريوية النظيفة ،كما كان في الموعد كل من الشضاب بÓل وكادير
الجابوني ،إالى جانب زكية محمد وريم حقيقي وحسضين لصضنامي وبوعÓم
شضاكر ،على أان تتوالى السضهرات إالى نهاية موسضم الصضطياف بعنابة.

في تقديمه لهذا الكتاب ،الذي جاء إلثراء المكتبة
الجزائرية والعربية في مجال اإلعÓم والتصضال،
أاك- -د ال -دك -ت -ور «سض -ام -ي الشض -ري -ف» وزي -ر اإلع Ó-م
األسض-ب-ق وع-م-ي-د ك-ل-ي-ة اإلعÓ-م ب-ال-ج-امعة الحديثة
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وال-م-ع-لومات بمصضر ،على أان أاهمية
موضضوع هذا الكتاب تنبع من خÓل المادة العلمية
ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي ي-ع-رضض ل-ه-ا ال-م-ؤول-ف ،ح-يث ط-ب-ق-ه-ا
كأاكاديمي على مؤوسضسضة التلفزيون الجزائري وهي
تعّد من أاهم التجارب العربية الجديرة بالدراسضة
والتوثيق ،كما أانه يعد عم Óرصضينا يضضاف الى
رصضيد المكتبة اإلعÓمية العربية.
وعن أاهمية هذه الدراسضة ذكر المؤولف في مقدمة
الكتاب بأانها محاولة قياسض مدى التزام التلفزيون
ÓعÓم
الجزائري بمبادئ المسضؤوولية الجتماعية ل إ
من خÓل البرامج الرياضضية المذاعة ومعرفة مدى
دورها في توجيه أاولويات الجمهور نحو الممارسضة
الرياضضية؟
ال -ك -ت -اب قّسض -م -ه ال -م -ؤول -ف وف -ق -ا ل -خ -ط -ة ال-ب-حث
األكاديمي ،الى ثÓثة فصضول ،وقدم له بإاطارعام
ل- -ل -دراسض -ة ضض -م -ن -ه ف -ي شض -ق م -ن -ه -ا «اإلشض -ك -ال -ي -ة
المطروحة» وفي الشضّق الثاني «تسضاؤولت الدراسضة
وف -رضض -ي -ات -ه -ا» ،ك -م -ا خ -ت -م ال -ك -ت -اب ب -ج-م-ل-ة م-ن
القتراحات والتوصضيات ،وعّززه أايضضا بملحقين،
األول اسض -ت -ب -ي-ان-ي ح-ول «ال-مسض-ؤوول-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ال-ع-م-ومي الجزائري» ،والثاني يتضضمن
اسض -ت -م -ارة ت -ح -ل-ي-ل ال-مضض-م-ون ودائ-م-ا ت-حت ن-فسض
العنوان المشضار إاليه آانفا.
وتطّرق المؤولف من خÓل الفصضل األول للكتاب
الذي جاء تحت عنوان
«اإلطار النظري والمعرفي للمسضؤوولية الجتماعية
ÓعÓم» ،إالى ثÓثة مباحث عالج في المبحث
ل إ
األول «ماهية المسضؤوولية الجتماعية عموما» ،وفي
ال-م-ب-ح-ث-ي-ن ال-ت-ال-ي-ي-ن إال-ى ك-ل م-ن ن-ظ-ري-ة وم-اه-ي-ة
المسضؤوولية الجتماعية لوسضائل اإلعÓم».

وفي الفصضل الثاني عالج المؤولف «دور التلفزيون
ال-ج-زائ-ري ف-ي دع-م ال-مسض-ؤوول-ي-ة اإلج-ت-م-اع-ي-ة في
ال-م-ج-ال ال-ري-اضض-ي« ،م-ن خÓ-ل م-ب-ح-ث-ي-ن خصضصض
األول منه الى «اإلعÓم الرياضضي في التلفزيون
الجزائري» ،والثاني إالى «مسضؤوولية هذه المؤوسضسضة
اإلعÓمية الحكومية» ،أاما الفصضل الثالث واألخير
فقد أافرده صضاحب الكتاب الى «نتائج الدراسضة
ال-ت-ح-ل-ي-ل-ي-ة وال-م-ي-دان-ية» وقسضمه أايضضا الى مباحث
وم-ط-الب وف-ق م-ا ت-ق-تضض-ي-ه ال-دراسض-ة األك-ادي-م-ي-ة،
حيث أاجمل فيه نتائج العينات المدروسضة وهو يمثل
بحق خÓصضة التجربة الميدانية.
ونشضير إالى أان من التوصضيات التي خرج بها المؤولف
من خÓل هذه الدراسضة نذكر على سضبيل المثال ل
الحصضر« :ضضرورة تكثيف الدراسضات التي تتناول
المسضؤوولية الجتماعية لوسضائل اإلعÓم في مختلف
ال -م -ج -الت ،ال-ق-ي-ام ب-دراسض-ات دوري-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى
معالجة مهنية ومسضؤوولية اإلعÓم ودوره في مجال
ال -ت -ن -م -ي -ة الشض -ام -ل -ة وأايضض -ا ضض -رورة إانشض -اء ه-ي-ئ-ة
اسضتشضارية تضضم نخبة من األكاديميين واإلعÓميين
تعمل على تقييم المضضامين اإلعÓمية المختلفة
ب-م-ا ف-ي-ه-ا ال-مضض-ام-ي-ن ال-ري-اضض-ي-ة ل-م-ع-رفة جوانب
القصضور والجوانب اليجابية المتوافقة مع مبادئ
Óع Ó-م ف -ي إاط -ار
ال- -مسض- -ؤوول- -ي- -ة الج -ت -م -اع -ي -ة ل  -إ
المجتمع.»...
كما تجدر اإلشضارة ،أان المؤولف اعتمد في كتابه
على مجموعة من المراجع القيمة باللغتين العربية
وال-ف-رنسض-ي-ة» م-ن-ه-ا ال-ك-تب ،األط-روحات والرسضائل
ال- -ج -ام -ع -ي -ة إاضض -اف -ة إال -ى ال -م -ج Ó-ت ،ال -نصض -وصض
القانونية ،الصضحف الوطنية والمواقع اإللكترونية،
وهو ما جعل مادة هذه الدراسضة ثرية في محتواها
وهو ما أاشضار إاليه الدكتور «سضامي الشضريف» في
تقديمه لهذا البحث الجاد.
وللتذكير ،فإان الكتاب موجه بالدرجة األولى إالى
ف -ئ -ة ال -ب -اح-ث-ي-ن األك-ادي-م-ي-ي-ن ف-ي م-ج-ال اإلعÓ-م
والتصض- -ال وال- -دراسض- -ات ال- -ق- -ان -ون -ي -ة وأايضض -ا إال -ى
ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-اإلعÓ-م ع-م-وم-ا والرياضضي على وجه
الخصضوصض وهو جدير بالقراءة.

ا◊ركة ا÷معوية تطالب بالتدخل السضريع ◊مايته

اŸعلم التاريخي قلعة
بني حماد باŸسسيلة عرضسة
للسسرقة والتخريب
يعا ÊاŸعلم التاريخي قلعة بني حماد اŸتواجد ‘
بلدية Ÿعاضضيد باŸسضيلة العديد من النقائصص التي
لم-ر ال-ذي
ت -ؤوث -ر سض -ل -ب -ا ع -ل -ى ب -ري -ق -ه-ا السض-ي-اح-ي ،ا أ
يسض -ت -وجب ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج-ل م-ن أاج-ل إاع-ادة ب-عث
” بر›تها ‘ وقت سضابق
اŸشضاريع السضياحية التي ّ
وح-م-اي-ة ت-راث وم-ع-ا ⁄اŸن-ط-ق-ة اŸادي م-ن السض-رقة
لخÒة.
والتخريب اللذين طالهما خÓل السضنوات ا أ

اŸسسيلة :عامر ناجح

يعتبر المعلم األثري قلعة بني حماد الواقعة ببلدية
المعاضضيد من التراث العالمي المصضنف من طرف
منظمة اليونيسضكو سضنة  ،1980إال أانه ما يزال يعاني
من النتهاكات والعبث من قبل بعضض من تسضتهويهم
سضرقة اآلثار والعبث بها دون وجه حّق ويضضاف إالى
هذا عمليات التهميشض التي طالت المعلم من ناحية
ت-وف-ي-ر ال-م-راف-ق لسض-ت-ق-ط-اب السض-ي-اح وإاعادة بعث
بريق القلعة السضياحي.
وب - -حسضب ط- -ارق سض- -رايشض ال- -م- -ك- -ل- -ف ب- -اإلعÓ- -م
والتصض-ال ب-ال-م-ن-ت-دى ال-ولئ-ي ل-ل-ح-رك-ة ال-ج-م-عوية
والمجتمع المدني الذي أاشضار إالى مجموعة من
المطالب إلعادة البريق السضياحي لقلعة بني حماد
على غرار إانشضاء المدينة السضياحية وخلق مشضاريع
اسض -ت -ث -م -اري -ة ف -ي م -ج-ال إان-ع-اشض السض-ي-اح-ة ،وه-ي
مطالب رفعها منتدى الحركة الجمعوية لوزير

ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ف -ي وقت سض-اب-ق،
ب -اإلضض -اف -ة إال -ى م -ط -لب ب-عث مشض-روع ال-ح-ف-ري-ات
بنسضبته تقدر بـ  %80ومهرجان قلعة بني حماد
الدولي الذي توقف سضنة  1988وكذا وجوب برمجة
مشض -روع ان -ج -از م -راح -يضض وأام -اك -ن راح-ة وت-م-ت-ع
بجمال وسضحر المنطقة وطبيعة آاثارها ،ناهيك عن
مطلب بعث رحÓت اسضتكشضاف للمنطقة األثرية
بخبراء دوليين إلعطاء المنطقة حركية وفعالية
سضياحية.
ويرى طارق سضرايشض أانه من الواجب فتح طريق
الرابط مع ولية برج بوعريريج على بعد  15كلم
إلعطاء حركية سضياحية واقتصضادية للمنطقة ووضضع
كاميرات مراقبة مع مشضروع الحماية الذي بدأا هذا
الشضهر وزيادة عدد الحراسض تماشضيا مع المشضروع،
وبرمجة لقاءات .وطنية ودولية حول واقع السضياحة
وال -ث -ق -اف -ة وزي -ارات م -ن ط-رف وزارت-ي السض-ي-اح-ة
والثقافة.
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اإلثنين  13أاوت  2018م
الموافق  02ذي ا◊جة  1438هـ

تسسوية رزنامة الرابطة ا أ
لو ¤موبيليسس

«العميد» يسشعى لتحقيق انطÓقة قوية من بوابة بارادو

يواجه مولودية ا÷زائر اليوم نظÒه نادي بارادو ‘ مباراة مؤوجلة عن ا÷ولة الو ¤للرابطة الو¤
موبيليسس حيث يسسعى كل فريق لتحقيق انطÓقة ايجابية من اجل مواصسلة اŸشسوار بكل ثقة .

»°ù«ªM QÉªY
ك -ا ن ت ا ل -ر ا ب -ط -ة ا ل -م -ح -ت -ر ف -ة ل -ك -ر ة ا ل ق د م ق د
اأ ج ل ت م ب ا ر ا ة م و ل و د ي ة ا ل ج ز ا ئ ر و ن ا د ي ب ا ر ا د و
بسسبب مشساركة «العميد» في البطولة العربية
ل  Ó-ن -د ي -ة ا ل ب -ط -ا ل و ا ل -ت -ي ل -ع ب خ  Ó-ل -ه -ا ا م -ا م
الرفاع البحريني .
و ي -ت -ط -ل -ع ا ش س -ب -ا ل ا ل -م -د ر ب ك -ا ز و ن -ي ل -ت -ح -ق -ي -ق
ا ن -ط  Ó-ق -ة م -ث -ا ل -ي -ة م -ن خ  Ó-ل ا س س -ت -غ  Ó-ل ع -ا م ل ي
ا ل ر ض س و ا ل -ج -م -ه -و ر م -ن ا ج -ل ت -ح -ق -ي -ق ا ل -ف -و ز
و ت اأ ك ي د ع ل و ك ع ب ه م ع ل ى ا ل م ن ا ف س س ا ل ذ ي ف ا ز و ا
عليه الموسسم الماضسي ذهابا و ايابا.
و من المنتظر ان يقوم كازوني باجراء بعضس
التغييرات على التشسكيلة خاصسة عقب الرهاق

الذي عانى منه الÓعبون بعد السسفرية الشساقة
ذهابا و ايابا الى البحرين و هو المر الذي
اثر على اسستعداداتهم البدنية .
و ع -ر ف ت ت ش س -ك -ي -ل -ة ا ل -م -و ل -و د ي -ة ر ح -ي -ل ب -ع ض س
الÓعبين ومجيء عناصسر اخرى حيث سسيكون
الموسسم الحالي مقياسسا حقيقيا لمعرفة مدى
قدرة الفريق على المنافسسة على لقب البطولة
خ ا ص س ة ا ن ه ي ت و ف ر ع ل ى ك ل ا ل م وؤ ش س ر ا ت ا ل م م ك ن ة
التي تسسمح له بتحقيق هذه الغاية .
ووضسعت ادارة المولودية هدف التتويج بلقب
البطولة كهدف رئيسسي للفريق هذا الموسسم
بحكم انه كان قريبا من تحقيق هذا الهدف
خÓل الموسسم الماضسي ال ان تراجع نتائج
الفريق في مرحلة الياب حالت دون ذلك .
من جهته يسسعى نادي بارادو لتحقيق نتيجة

ايجابية رغم صسعوبة المامورية التي تنتظرهم
امام مولودية الجزائر الذي سسيكون مدعوما
ب - -ا ل ل ف م - -ن ا ن ص س - -ا ر ه ب - -م - -ل -ع ب  5ج -و ي -ل -ي -ة و
هوالعامل الذي سسيكون في صسالح «العميد» .
و عرفت تشسكيلة نادي بارادو رحيل العديد من
الÓعبين خÓل فترة النتقالت الصسيفية سسواء
ل  Ó-ح -ت -ر ا ف خ -ا ر ج ا ل -و ط -ن ا و ل -ل -ع ب ف -ي ا ن -د ي -ة
جزائرية و هو ما جعل الجهاز الفني الجديد
ي -ل -ج -ا ا ل -ى ت -ر ق -ي -ة ا ل -ع -د ي -د م -ن ا ل  Ó-ع -ب -ي -ن م -ن
الفريق الرديف الى الفريق الول حيث سسيتم
منحهم الفرصسة هذا الموسسم من اجل البروز و
تاكيد احقيته باللعب في الرابطة الولى .
و و ض س - -ع ت ا د ا ر ة ن - -ا د ي ب - -ا ر ا د و ه - -د ف ض س - -م -ا ن
ا ل -ب -ق -ا ء ك -ه -د ف ا و ل ل -ل -ف -ر ي -ق ح -ي ث س س -ي -ت -م ج -م ع
اكبر عدد من النقاط لتحقيق هذه الغاية .

أابدى سسعادته للعب ‘ الدوري الÎكي

سشليما « :Êأاتطلع لتقد Ëموسشم كب Òمع فÔباتششي»

أابدى ا÷زائري «إاسسÓم سسليما »Êعن
سس- -ع -ادت -ه ال -ك -بÒة ب -إانضس -م -ام -ه ل -ن -ادي
«فÔب -اتشس -ي» الÎك-ي وأاك-د أان-ه ي-ت-ط-ل-ع
لتقد Ëموسسم كب Òمع الفريق الÎكي.

ونشس- -ر سس- -ل- -ي- -م -ان -ي ع -ب -ر حسس -اب -ه ال -رسس -م -ي ف -ي
«الفايسسبوك»« :أان -ا سس -ع -ي -د ب -إانضس -م -ام -ي ل-ن-ادي
فنرباتشسي وبداية مغامرة جديدة».
وأاضساف« :سسأاقدم كل شسيء لهذا النادي الكبير وأاود
أان أاشس- -ك- -ر وكÓ- -ء أاع- -م -ال -ي ع -ل -ى ه -ذا ال -ت -ح -دي
الجديد».
وختم كÓمه« :شسكر كبير لجماهير الفريق التي
رحبت بي بطريقة رائعة».
يذكر أان «السسوبر سسليم» إانضسم للفريق التركي على
شسكل إاعارة قادما من نادي «ليسستر سسيتي».
و اعلنت إادارة نادي فنرباتشسي نائب بطل تركيا
مسساء السسبت رسسميا ،عن انتدابها الÓعب الدولي
الجزائري إاسسÓم سسليماني.
وقالت إادارة نادي فنرباتشسي إان إاسسÓم سسليماني
أامضسى عقدا مّدته موسسم واحد ،الُمرادف للعب
ِبصسيغة اإلعارة حتى صسيف  .2019على اعتبار أان
هّداف «الخضسر»  -البالغ من العمر  30سسنة -
مرتبط مع فريق ليسستر سسيتي اإلنجليزي ِبعقد،
تنقضسي مّدته في الـ  30من جوان .2021

وأابدت إادارة الرئيسس علي يلديريم تمّنياتها ِبتوفيق
سسليماني ،في تجربته الجديدة مع فريق األصسفر
واألسسود.
وُتعّد التجربة التركية ،أاّول احتراف لÓعب إاسسÓم

سسليماني بِهذا البلد المسسلم والمتوسّسطي ،وثالث
بطولة أاجنبية إلِبن عين البنيان بِالعاصسمة ،بعد
الدوري البرتغالي واإلنجليزي.

بلماضسي وعده Ãنحه الفرصسة

اف-ت-ت-ح ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري ل-ن-ادي ب-ورت-و ،ي-اسس-ين
براهيمي عداده التهديفي للموسسم الجديد ،مسساء
السسبت أامام شسافيسس ( )0-5ضسمن فعاليات الجولة
األولى من البطولة البرتغالية لكرة القدم.
وسسجل الجزائري الهدف الثالث لفريقه (د )45بعد
ث-ن-ائ-ي-ة زم-ي-ل-ه ال-ك-ام-ي-رون-ي ف-نسسون أابوبكر (د،14

ال -م -ق -ب -ل.وسس -ب -ق ل Ó-عب السس -اب -ق ل -ن -ادي سس -ت -ي-وا
ب -وخ -ارسست ال -روم-ان-ي «حمرون» ال-ل-عب ب-ق-ميصس
المنتخب الجزائري تحت  23سسنة.
وي -ع -ل -م ب -ل -م -اضس -ي ج -ي -دا إام -ك-ان-ي-ات لعب السس-د
حمرون ،لسسيما أانه أاشسرف على تدريب الدحيل
ال -ق -ط -ري ق-ب-ل م-غ-ادرت-ه م-ط-ل-ع ال-م-وسس-م ال-ح-ال-ي
مفسسحا الطريق أامام التونسسي نبيل معلول لتولي
م -ه -م -ة ب -ط -ل ال -ث Ó-ث -ي -ة ال -ت-اري-خ-ي-ة ف-ي ال-م-وسس-م
المنصسرم.

‘ اختتام الدوري الÈتغا‹

براهيمي يقود لفوز عريضض
د .)20وك -ان ب -راه -ي -م -ي ق -د سس -ج -ل ي-وم ال-ثÓ-ث-اء
الفارط في كأاسس السسوبر المحلية أامام ديبورتيفو
أاف -يسس (ف -وز  .)1-3وال-ت-ح-ق ب-راه-ي-م-ي ( 27سسنة)
بنادي بورتو في  2014قادما من فريق غرناطة
(البطولة السسبانية) لعقد مدته خمسس سسنوات بعد
كأاسس العالم  2014بالبرازيل .ودخل براهيمي -
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قاد فريقه لتحقيق النتصسار على ريدينغ

سشودا Êيفتتح عداده التهديفي
مع نوتنغهام فورسشت

أاه- - -دى ال Ó- -عب
الدو‹ ا÷زائري العربي
هÓ- - - -ل سس- - - -ودا Êمسس - - -اء
السس -بت ف -ري -ق -ه ا÷دي-د
ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسست ،فوزا
ثمينا ِبنتيجة ( )0-1على
الضسيف نادي ريدينغ.

اْن ُ-ت -ظ -مت ه-ذه ال-م-ب-اراة ِب-رسس-م
الجولة الثالثة ،من عمر بطولة
ال-قسس-م ال-ث-ان-ي اإلن-ج-ل-يزي لكرة
القدم.
وسسّ-ج-ل ال-م-ه-اج-م ال-عربي هÓل
سسوداني الهدف الوحيد والثمين
في هذه المباراة ،عند الدقيقة
الـ .68
ودخ-ل سس-ودان-ي أارضس-ي-ة ال-م-لعب
في الدقيقة الـ  ،56بدي Óلِزميله
ف -ي ف -ري -ق ن -وت -ن -غ-ه-ام ف-ورسست
صس-ان-ع األل-ع-اب ال-ب-رت-غالي جواو
ك -ارف-ال-ي-و .م-ا ي-ع-ن-ي أان ال-دول-ي
الجزائري هّز الشسباك بعد 12
دق-ي-ق-ة ف-ق-ط م-ن م-ن-ح-ه فرصسة
خوضس هذا اللقاء .بينما شسارك
مواطنه وزميله متوسسط الميدان
ع-دلن ق-دي-ورة أاسس-اسس-ي-ا ِب-أال-وان
ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-ورسست ،أام-ام الزائر
فريق ريدينغ.
وبات سسوداني وقد دشّسن عّداد
ال -ت -ه -دي -ف ِب -أال -وان ن -وت -ن -غ -ه -ام
ف -ورسست ،ف -ي ب -ط -ول -ة ال -درج-ة

ال -ث -ان -ي -ة اإلن -ج -ل-ي-زي-ة ل-ل-م-وسس-م
ال -ك-روّي ال-ج-دي-د .ف-ي-م-ا حصس-د
ف- -ري- -ق- -ه أاّول ان- -تصس -ار ل -ه ب -ع -د
اك-ت-ف-ائ-ه ِب-تسس-ج-ي-ل ت-ع-ادَل-ي-ن في
الجولَتين الماضسيَتين.

وصسعد فريق نوتنغهام فورسست
إالى المركز الـ  4بِرصسيد خمسس
نقاط ،بينما يشسغل نادي ريدينغ
الرتبة الـ  23وقبل األخيرة ِبÓ
شسيء.

مرشسح Ÿسساعدة بلماضسي ‘ تدريب «اÿضسر»

بوقرة ينال ششهادة التدريب «أا» من ا’–اد
ا’أسشيوي لكرة القدم

ن-ال ال-ت-ق-ني ا÷زائري
الشس -اب والÓ-عب ال-دو‹
السس- -اب- -ق ›ي- -د ب- -وق -رة،
شس - - -ه- - -ادة ال- - -ت- - -دريب «أا»
لسسيوي
–Óاد ا آ
التابعة ل إ
لكرة القدم.

أاج-رى م-ج-ي-د ب-وق-رة ال-ت-ك-وين
ِبقطر ،حيث ُيشسرف هناك على
آام -ال ال -ف -ري -ق ال -م -ح -ل -ي ن -ادي
الدحيل.
وتسس -م -ح ه-ذه الشس-ه-ادة ل-ل-ت-ق-ن-ي
م- - -ج- - -ي- - -د ب- - -وق- - -رة ِب- - -ت - -دريب
المنتخبات ،كما ُيعترف بها في
أاوروب -اِ ،ب -ت -نسس -ي-ق ب-ي-ن ات-ح-اَدي
الكرة في آاسسيا والقارة العجوز.
وكان المدرب مجيد بوقرة (35
سس -ن -ة) ق -د م-ن-ح ُم-ؤوّخ-را ف-ري-ق-ه
الدحيل ،لقب بطولة قطر ِلفئة
أاقل من  23سسنة.
وُي-رّوج ه-ذه األّي-ام ع-ل-ى م-ق-رب-ة
من بيت اإلتحاد الجزائري لكرة
ال -ق -دم ،ع -ل -ى أان م-ج-ي-د ب-وق-رة
سس -ي -ك -ون ضس -م -ن ط -اق -م ت-دريب
«الخضسر» ،الذي يقوده الناخب
الوطني الجديد جمال بلماضسي.
لكونهما يعرفان بعضسهما البعضس
جّيدا ،وعم Óفي فريق قطريّ
واح- - -د .ح - -يث سس - -يسس - -ت - -ف - -ي - -د

«الماجيك» من منصسب مسساعد
ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ،وه -و م-رك-ز
شس -غ-ل-ه م-ع «الخضسر» ف-ي ك-أاسس
أام -م إاف -ري -ق -ي -ا نسس -خ-ة ال-غ-اب-ون
 ،2017ف- -ي ط- -اق- -م ك -ان ي -ق -وده
ال -ت -ق-ن-ي ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي الُ-م-خضس-رم

بعد تأالقه أامام رÁسس

ج-ورج ل-ي-ك-نسسِ .ع-ل-م-ا أان ط-اق-م
ب-ل-م-اضس-ي ف-ي ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
للمنتخب الوطني الجزائري ،ل
يضس ّ-م سس -وى ال -ت -ق -ن-ي ال-م-غ-ت-رب
ع -زي -ز ب -وراسس ،م -درب ح ّ-راسس
المرمى.

مدرب نيسض يششيد بقدرات يوسشف عطّال
أاشس - -اد م - -درب ن - -ادي
ن-يسس ال-ف-رنسس-ي ،باتريك
ف- - - -يÒا ،ب - - -آاداء ال - - -دو‹
ا÷زائ - - - -ري ،ي - - - -وسس - - - -ف
ع -ط -ال ‘ ،اŸواج -ه ال -ت-ي
ج-م-ع-ت-ه-م ب-نادي رÁسس،
‘ الليغ.1

’عب السشد القطري يوغرطة حمرون مرششح لتدعيم «اÿضشر»
لنباء الكويتية» أان
أاكدت صسحيفة «ا أ
الناخب الوطني جمال بلماضسي قدم وعودا
ل Ó-عب السس -د ال -ق -ط -ري ي-وغ-رط-ة ح-م-رون
بإاسستدعائه لتقمصس أالوان اŸنتخب الوطني
مسستقب.Ó
قالت الصسحيفة أان يوغرطة حمرون تلقى وعدا من
مواطنه جمال بلماضسي بضسمه إالى صسفوف منتخب
م-ح-ارب-ي الصس-ح-راء وال-ذي يسس-ت-ع-د ل-خ-وضس غ-م-ار
الجولة الثانية من تصسفيات كأاسس أامم افريقيا 2019
وم- -واج- -ه- -ة م- -ن- -ت- -خب غ -ام -ب -ي -ا ي -وم  7سسبتمبر

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ال-ذي ي-رب-ط-ه ع-ق-د ب-ال-ن-ادي ال-ب-رت-غ-ال-ي إال-ى غ-اية
 -2019ضسمن اهتمامات واسست هام النجليزي
الذي تقدم بعرضس قيمته  30مليون أاورو حسسب
الصسحافة المحلية ،لكنه قوبل بالرفضس .وسسجل
براهيمي خÓل الموسسم الفارط  11هدفا في 44
لقاء خاضسه مع بورتو في كل المنافسسات.

وصس-رح ال-م-درب ب-ات-ريك ف-ي-يرا،
بخصسوصس لعبه الجديد يوسسف
ع- -ط -ال ،ع -قب ه -ذه ال -م -ب -اراة:
«عطال لعب مهم جدا بالنسسبة
لنا».
وأاضس- - -اف« :ع- -ط -ال ل -عب ن -ح -و
األمام ،وكن متقدما مثلما طلبت
م- -ن- -ه ،وب- -ق- -ل- -ي -ل م -ن ال -خ -ب -رة،
سسيتمكن من اسستغÓل مجهودات
التي يبذلها في الميدان».
و سس- -ق- -ط ال -دول -ي ال -ج -زائ -ري
ي - - -وسس - - -ف ع - - -ط- - -ال ،اول امسس
السسبت ،مع ناديه نيسس بنتيجة
 ،0-1أام -ام ري -مسس ف -ي إاف -ت -ت -اح
الدوري الفرنسسي.
وشس -ارك خ -ري -ج م-درسس-ة ب-ارادو
أاسساسسيًا في لقاء إافتتاح الليغ ،1

وتم إاختياره كأاحسسن لعب من
جانب فريقه .
ي- -ذك- -ر أان ال- -ج- -زائ- -ري إان- -ت -ق -ل
ل-ل-دوري ال-ف-رنسس-ي ب-ع-د ت-جربته
م - -ع ك - -ورت- -ري ف- -ي ال- -ب- -ط- -ول- -ة
ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ة وال -ت -ي ل -م ت -ك -ل-ل
بالنجاح.

وب -ع -د ال -مسس -ت -وى ال-م-م-ي-ز ام-ام
ري- -مسس ن- -ال ي- -وسس- -ف ع- -ط -ال،
جائزة أافضسل لعب في تشسكيلة
ف- -ري -ق -ه خ Ó-ل ال -م -ب -اراة ال -ت -ي
ج-م-ع-ت-ه-م ب-ن-ادي ري-مسس ،وال-تي
ان- -ت- -هت لصس- -ال- -ح ه- -ذا األخ- -ي -ر
بنتيجة .0-1
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اإلثنين  13أاوت  2018م
الموافق لـ  02ذي الحجة  1437هـ

ليجابية للموسصم  13على التوا‹
حافظ على تقاليده ا إ

وفاق سسطيف يفوز ‘ أاول جولة ويؤوكد ا’نطÓقة
ا◊سسنة ‘ كل اŸنافسسات
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جي ‹Óحسصان (رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للمÓحة الشصراعية) لـ «الشصعب»:

النتائج اÙققة ‘ السسنة الرياضسية ا◊الية جيدة

ل–ادي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
كشص- - -ف رئ - -يسس ا إ
للمÓحة الشصراعية حسصان جي ‘ ‹Óحوار
خ - -اصس ÷ري - -دة «الشص - -عب» أان ن - -ه - -ائ - -ي - -ات
البطولة الوطنية سصتجري بداية من الغد ‘
لضصحى
برج البحري وسصتسصتكمل بعد عيد ا أ
اŸب -ارك ،أاك -د ‘ ذات السص -ي -اق أان -ه سص -ي -ع -ق -د
اج -ت -م -اع -ا ت -ق -ن -ي-ا م-ع ك-ل اŸع-ن-ي Úم-ن أاج-ل
تقييم السصنة الرياضصية اŸاضصية حتى يقف
على النقاط السصلبية اŸسصجلة لتصصحيحها ‘
اŸوسصم اŸقبل.

حاورته :نبيلة بوقرين

ليجابية بالدخول ا÷يد ‘ ا÷ولة الفتتاحية للموسصم الكروي للمرة الـ  13على
حافظ فريق وفاق سصطيف على تقاليده ا إ
لو ¤منذ
التوا‹ ،بعدما “كن من الفوز على ضصيفه إا–اد بلعباسس بثÓثية نظيفة ،حيث  ⁄يخسصر الوفاق ‘ لقاء ا÷ولة ا أ
موسصم ( ،)2006 – 2005فوز أاكد به الوفاق علو كعبه وعودته القوية هذا اŸوسصم ،بعدما أاكد بذلك انطÓقته ا◊سصنة ‘
لندية العربية البطلة.
لفريقية وكأاسس ا أ
لبطال ا إ
منافسصتي رابطة ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

النسسر السسطايفي عاد للتحليق مجددا ،هذا هو
العنوان األبرز مع بداية الموسسم الكروي (- 2019
 ،)2020ف -ب -ع -دم -ا م-ر ج-ان-ب-ا رف-ق-اء ال-ق-ائ-د «ع-ب-د
ال -م -ؤوم -ن ج -اب -و» ال -م-وسس-م ال-م-اضس-ي ،وفشس-ل-وا ف-ي
الحفاظ على لقب البطولة وأانهوها في المركز
ال -ث -ام -ن ف-ي ال-ت-رت-يب ال-ع-ام ،وخ-رج-وا م-ب-ك-را م-ن
م- -ن- -افسس- -ة ك- -أاسس ال- -ج- -م- -ه- -وري -ة ،وان -ه -زم -وا ف -ي
المواجهتين األوليين من دور المجموعات لمنافسسة
رابطة األبطال اإلفريقية ،قرر إادارة الفريق القيام
بانتدابات نوعية بلغت  15لعبا من أاجل التنافسس
بقوة على كل المنافسسات التي سسيخوضسها فريق
عاصسمة الهضساب.
أاصس -ح -اب ال -ب-ذل-ة السس-وداء وال-ب-يضس-اء ،ت-م-ك-ن-وا م-ن
ال -ع -ودة ب -ق-وة ف-ي راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ري-ق-ي-ة أاي-ن
ت -م -ك -ن -وا م -ن تسس -ج -ي -ل ف -وز وت-ع-ادل أام-ام ال-دف-اع
ال-حسس-ن-ي ال-ج-دي-دي ،وشس-ددوا ب-ذلك ال-خ-ن-اق على
فريق مولودية الجزائر في المركز الثالث بفارق
نقطة وحيدة قبل نهاية دور المجموعات بجولتين،

وهو ما يقربهم من التأاهل في حالة الفوز في
ال-م-واج-ه-ت-ي-ن ال-م-ت-ب-ق-يتين ،كما ضسمونا التأاهل إالى
ال - -دور الـ  16م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس األن-دي-ة ال-ع-ربية
البطلة أامام فريق العين اإلماراتي ،بعدما فازوا في
ل-ق-اء ال-ذه-اب ب-ه-دف-ي-ن ل-واح-د وان-ه-زم-وا ف-ي لقاء
ال-ع-ودة ب-ه-دف وح-ي-د ،ك-ل-ه-ا ع-وام-ل ج-ع-لت أاشسبال
ال -م -درب ال -م -غ -رب-ي «رشس-ي-د ال-ط-اوسس-ي» ي-دخ-ل-ون
منافسسة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم بكل
قوة ،بعدما خاضسوا  4مباريات رسسمية خارجية،
وأاع -رب -وا ب -ذلك م -ن -ذ ال -ب -داي -ة ع -ن ن -واي -اه-م ف-ي
ال-م-ن-افسس-ة ع-ل-ى ل-قب ال-ب-ط-ول-ة وال-ت-ت-وي-ج ب-ه للمرة
التاسسعة منذ تأاسسيسس الفريق.
ويعود الفضسل في المسستوى الكبير الذي ظهر به
أاصس -ح -اب ال -ب-ذل-ة السس-وداء وال-ب-يضس-اء ف-ي ال-خ-مسس
م- -واج- -ه- -ات األول -ى م -ن ال -م -وسس -م ف -ي م -خ -ت -ل -ف
ال -م -ن -افسس-ات ،أاول إال-ى الن-ت-داب-ات ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي
ق -امت ب -ه -ا إادارة ال-ف-ري-ق وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-مسس-ؤوول
األول ع -ل -ى ال -ن -ادي «حسس -ان ح-م-ار» ال-ذي ان-ت-دب
وج-وه-ا م-ع-روف-ة ع-ل-ى السس-اح-ة ال-وط-نية للمجابهة
بقوة على األربع منافسسات التي سسيشسارك فيها

الوفاق هذا الموسسم ،وثانيا إالى شسروع التشسكيلة في
ال-ت-حضس-ي-رات لن-طÓ-ق ال-م-وسس-م ال-ك-روي ال-ج-دي-د
بداية من األيام األولى لشسهر جوان المنصسرم ،ما
جعل الوفاق متقدما في التحضسيرات على غالبية
فرق النخبة بحوالي شسهر كامل ،وهو ما جعله يفوز
بثÓث مواجهات ويتعادل في واحدة وينهزم في
أاخرى مع بداية الموسسم الجاري ،رغم أانه عانى
كثيرا من مغبة التنقÓت ،من سسطيف نحو الجديدة
المغربية ،وبعده من المغرب إالى كرواتيا لمواجهة
العين ،ثم العودة إالى أارضس الوطن في رحلة أاقل ما
يقال عنها بأانها كانت مجهدة.
المردود الذي ظهر به السسطايفية مع بداية الموسسم
ينذر كل منافسسي الوفاق محليا قاريا وإاقليميا،
ويؤوكد بأان وفاق األيام الكبيرة عاد وسسينافسس بقوة
ع -ل -ى األل -ق -اب ،ك -م-ا أاك-دت مصس-ادر «الشس-عب» م-ن
داخل الفريق ،بأان اإلدارة اسستهدفت التتويج بلقب
البطولة وكأاسس األندية العربية البطلة ،وسستعمل
على الذهاب بعيدا في منافسستي رابطة األبطال
اإلفريقية وكأاسس الجمهورية.

حّمل إادارة الفريق ما حدث

مدوار « :أاعطينا شسباب بلوزداد  30مليون دج و ⁄يأات أاحد أ’خذها »

رفضس رئيسس الرابطة اÎÙفة عبد
ال -ك -ر Ëم -دوار – ،م -ي-ل-ه مسص-ؤوول-ي-ة م-ا
وق -ع لشص -ب -اب ب -ل -وزداد ‘ أاول م-ب-اراة ل-ه
هذا اŸوسصم.

قال مدوار في تصسريح لÓذاعة الوطنية «:بوحفصس
لم يأات لتسسوية وضسعية فريقه وما كان علينا سسوى
تطبيق تعليمات المكتب الفيدرالي».
«بوحفصس يتحمل وحده ما يحدث في بيت الفريق
البلوزدادي ،ول أاقبل أان يحمل الرابطة مسسؤوولية
األزمة الحاصسلة».
أاّكد رئيسس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار ،
أانه طبق القوانين فقط على األندية التي خسسرت
على البسساط.
وصسرح مدوار إلذاعة القناة األولى«:شستوف وعدنا
بـ 4مÓيير ،لكن لم نر أاي ملموسس ،وما كان علي
سسوى تطبيق القوانين».
وأاضساف«:سساعدنا الكثير بعضس األندية في الرابطة
األول-ى وك-ن-ا مسس-ت-ع-دي-ن ل-ل-ح-ديث ح-ت-ى م-ع لع-بي
شسباب بلوزداد لتسسوية وضسعية الفريق».
وختم مدوار حديثه قائ«:Óغليزان حصسل لها نفسس
المر ،الفرق الكبيرة عندما تريد جمع الموال
ينجحون في ذلك في ظرف  5دقائق».
أاكد رئيسس الرابطة المحترفة ،عبد الكريم ،مدوار
 ،أانه تم منح شسباب بلوزداد  3مÓيير سسنتيم من
حقوق البث التلفزيوني.
وصسرح مدوار إلذاعة القناة األولى«:أاعطينا صسكاً
بقيمة  3مÓيير سسنتيم للشسباب واإلدارة لم تأات
ألخذها ،ول من أاجل التفاوضس حول الديون».
وأاضساف قائ«:Óعملنا حتى الرابعة صسباحا ،وجميع

رؤوسساء النوادي كانوا حاضسرين إال مسسيري الفرق
العاصسمية».
من جهة اخرى ضسربت الرابطة المحترفة بقوة في
اف -ت -ت -اح ال -م -وسس -م ال -ك -وري  ،2019/2018ب-ت-ن-ف-ي-ذ
عقوباتها على األندية التي عجزت عن تخفيضس
ديونها إالى ما دون  1مليار سسنتيم ،قبل وبعد انتهاء
المهلة الثانية المحددة من قبل رئيسس الفاف خير
الدين زطشسي.
وأاول ضسحايا قرارات الرابطة ،هما اتحاد الحراشس
ورائد القبة ،األول تعثر على ميدانه بهدف لمثله
أام -ام ن -ج -م م -ق -رة ب -م -ل-عب أاول ن-وف-م-ب-ر ،وال-ث-ان-ي
اسستقبلت شسباكه خماسسية كاملة من قبل مسستضسيفه
أامل بوسسعادة.
وح -رم الت-ح-اد وال-رائ-د م-ن اإلج-ازات ال-ج-دي-دة

بسسبب تجاوز المهلة الثانية المحددة بتاريخ  8أاوت
الجاري وحتى بعد ما أاضسيفت لهم  24سساعة من
ق-ب-ل ال-راب-ط-ة ،ول-م ي-ت-م-ك-ن مسس-وؤول-و ال-فريقين من
تسسوية ديون الفريق.
وراح ال -ف -ري-ق-ان ضس-ح-ي-ة األزم-ة ال-م-ال-ي-ة ال-خ-ان-ق-ة
والصس -راع -ات ال -داخ -ل -ي -ة ،ف -ف-ي أاول م-ب-اراة ب-دأات
«الصسفراء» بأاربعة لعبين فقط من الفريق األول
والبقية من الرديف ،بينما تنقل أابناء القبة بفريق
كامل من صسنف اآلمال إالى بوسسعادة.
ونفسس الوضسعية يعيشسها فريق شسباب بلوزداد ،ولكن
بعضس المسسؤوولين لم يفقدوا األمل ،إاذ تنقل صسبيحة
أامسس ،رئيسس النادي الهاوي ،كريم شستوف ورئيسس
بلدية بلوزداد محمد عمامرة ،إالى مقر الرابطة،
أاين عرضس األخير ضسمانات كتابية يؤوكد فيها تكفل
المجلسس الشسعبي البلدي لبلوزداد بديون الفريق
التي فاقت أاربعة مÓيير سسنتيم ،وسستضسخ بداية
األسسبوع في رصسيد الرابطة.
هذا وقوبل عرضس رئيسس بلدية بلوزداد بالرفضس،
اذ اشسترط عبد الكريم مدوار ،تقديم اتفاقيات
ك -ت -اب -ي -ة ب -ي-ن إادارة ال-ن-ادي والÓ-ع-ب-ي-ن ال-م-ع-ن-ي-ي-ن
بالديون ،موقعة من كل األطراف ،ليسستفيد الفريق
بعدها من اإلجازات الجديدة قبيل لقاء جمعية
عين مليلة ،وهو ما اسستحال تحقيقه من قبل إادارة
النادي.
يشسار إالى أان األرصسدة البنكية الثÓثة للنادي كلها
م-ج-م-دة ،بسس-بب ق-رارات ال-م-ح-ك-م-ت-ي-ن ال-ري-اضس-ي-ة
والمدنية ،ولذلك لم تجد إادارة النادي الهاوي ،أاين
ت -ح ّ-ول إاع -ان -ة ولي -ة ال -ج -زائ -ر لشس -رك -ة «ات -ل-ت-يك»
بلوزداد.

فاز على ميÓن بثÓثية

ريال مدريد يتوج بكأاسس سسانتياغو برنابيو
فاز ريال مدريد بكأاسس سسانتياغو برنابيو للمرة الـ 28في
تاريخه ،بعد تغلبه على ميÓن ،بنتيجة  ،1-3في المباراة
التي جمعتهما ،اول امسس السسبت ،على ملعب النادي
الملكي.
سسجل كريم بنزيما وغاريث بيل وبورخا مايورال أاهداف
الريال في الدقائق  2و 45و ،91بينما أاحرز غونزالو
ه- -ي- -ج -واي -ن ه -دف م -ي Ó-ن ال -وح -ي -د ف -ي ال -دق -ي -ق -ة .4
دخل ك Óالمدربين بتشسكيلة غلب عليها الطابع الرسسمي،

خاصسة ريال مدريد الذي يسستعد لمباراة أاتلتيكو مدريد،
في نهائي كأاسس السسوبر األوروبي.
افتتح كريم بنزيما أاهداف اللقاء سسريعا ،في الدقيقة
ال-ث-ان-ي-ة ع-ب-ر ك-رة ع-رضس-ي-ة م-ت-ق-ن-ة م-ن دان-ي ك-ارفاخال،
ارتقى لها المهاجم الفرنسسي برأاسسية داخل الشسباك.
جاء رد ميÓن سسريعا في الدقيقة الرابعة ،بتسسديدة من
غونزالو هيجواين من خارج منطقة الجزاء ،عجز كايلور
نافاسس عن اإلمسساك بها ،وسسط غياب ضسغط مدافعي

ال-م-ل-ك-ي.ج-رى غ-ول-ي-ن ل-وب-ي-ت-ي-غ-ي ،ت-غييرين مع انطÓقة
الشسوط الثاني ،بإاشسراك داني سسيبايوسس وناتشسو بدل من
مارسسيلو وكاسسيميرو ،فيما أاشسرك غاتوزو ك Óمن كالدارا
وكوتروني بدل من بوريني وكالبريا.
هدأا إايقاع اللعب لدى الفريقين في الربع سساعة األولى
م -ن الشس -وط ال -ث -ان -ي ،ح -يث ت -ب -ادل لع-ب-و ري-ال م-دري-د
التمريرات دون خطورة ،وسسط ضسغط سسلبي من لعبي
ميÓن لتنتهي المباراة بفوز الريال .

«الشصعب» :كيف تجري التحضصيرات الخاصصة
لولمبية؟
للعاب ا أ
با أ
«ج -ي Ó-ل-ي حسس-ان» :ح-ال-ي-ا ن-ح-ن ن-حضس-ر ل-ل-ب-ط-ول-ة
الوطنية التي سستنطلق هذا الثÓثاء بمشساركة من
ك -ل أارج -اء ال -وط -ن ب -ال -ب -رج ال -ب-ح-ري وق-م-ن-ا ب-ك-ل
ال -ت -حضس -ي -رات ال Ó-زم -ة م-ن اج-ل إان-ج-اح ال-م-وع-د
ب-ح-ول ،وسس-ت-ك-ت-م-ل ال-م-ن-افسس-ة ب-ع-د ع-ي-د األضسحى
ال -م -ب -ارك ح -يث سس -ت-ج-ري ك-ل ال-ن-ه-ائ-ي-ات ف-ي ك-ل
األصس -ن -اف ف -ي الشس -ه-ر ال-ج-اري ،وب-ع-ده-ا سس-ن-ق-وم
بعملية تقييم السسنة الرياضسية الماضسية حتى نقف
ع-ل-ى اإلي-ج-اب-ي-ات والسس-ل-ب-ي-ات ال-مسس-ل-ج-ة م-ن أاجل
تحسسين المسستوى في الموسسم القادم.
لج- -ت- -م- -اع ال- -ت- -ق- -ن- -ي
 :.م - -ت - -ى سص - -ي - -ك - -ون ا إ
Óتحادية؟
ل إ
Óت-ح-ادي-ة سس-ي-ك-ون شس-ه-ر
 :..اإلج -ت -م -اع ال -ت-ق-ن-ي ل -إ
سس-ب-ت-م-ب-ر ال-ق-ادم ب-ح-ول ال-ل-ه ب-حضس-ور كل المعنيين
ب -ال -ري -اضس -ة الشس -راع -ي -ة ح-ت-ى ن-درسس ك-ل ال-ن-ق-اط
المتعلقة بها سسواء اإليجابية من اجل تطويرها أاو
السسلبية لتفاديها الموسسم القادم ،أاي بمعنى آاخر
لكي نضسح إاسستراتيجية عمل جديدة سسنمشسي وفقها
مسس -ت -ق-ب Ó-وه-ذا أام-ر ضس-روري ح-ت-ى ن-ت-ط-ور أاك-ث-ر
ونرفع المسستوى لدى الرياضسيين خاصسة أاننا في
الطريق الصسحيح إالى حد اآلن ولكن تبقى هناك
بعضس النقائصس حتى ل نضسلل المتتبعين ونحن في
صسدد دراسستها للتقليل منها إالى أان تتحسسن األمور
نهائيا.
لولي للسصنة الرياضصية
 :.ما هو تقييمك ا أ
الحالية؟
 :..خÓل السسنة الرياضسية شساركنا في عدة مواعيد
على غرار البطولة األفريقية بمصسر شسهر جانفي
الفارط والتي تمكنا من خÓلها من كسسب ورقتين
Óلعاب األولمبية للشسباب باألرجنتين وهذه
للتأاهل ل أ
خ -ط -وة ج -د م-ه-م-ة ألن-ن-ا ت-ف-وق-ن-ا ع-ل-ى ال-م-ن-ت-خب
ال -مصس -ري ال-ذي ك-ان ع-ل-ى أارضس-ه وأام-ام ج-م-ه-وره،
إاضسافة إالى البطولة العربية بالبحرين حيث عدنا

بنتائج جد إايجابية من هناك وبعدها حصسدنا كل
ال-م-ي-دال-ي-ات ف-ي األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة للشسباب التي
جرت وقائعها بالجزائر شسهر جويلية المنصسرم.
له-داف ال-مسص-ط-رة خÓ-ل
 :.ه -ل ح -ق-ق-ت-م ا أ
لفريقية للشصباب؟
للعاب ا أ
ا أ
 :..أاكيد حققنا األهداف المسسطرة خÓل الطبعة
Óل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب زي-ادة ع-ل-ى
ال -ث -ال-ث-ة ل -أ
الجانب الفني والميداليات المحققة المتمثلة في
أارب-ع-ة ذه-ب-ي-ات ،فضس-ي-ت-ي-ن وب-رون-زي-ة كسس-ب-ن-ا ع-تاد
ب -ع -دم -ا ق -امت وزارة الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة ب-إاق-ت-ن-اء
معدات جديدة للرياضسيين وهذه نقطة مهمة ألننا
سسنسستفيد منه مسستقب ،Óكما سسجلنا تواجد حكام
دول-ي-ي-ن إال-ى ج-انب ح-ك-ام ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي ال-موعد
والحمد الله المنافسسة جرت في ظروف ممتازة
ولم تكن هناك أاي مشساكل بشسهادة جميع الدول
المشساركة في األلعاب.
 :.م- - -اذا ع- - -ن ال- - -ت- - -حضص- - -ي- - -رات ال - -خ - -اصص - -ة
لولمبياد؟
با أ
 :..ه -ن -اك ب -رن -ام -ج ع -م -ل ح -يث سس -ي -أات-ي ك-ل م-ن
ال-م-ن-ت-خب ال-مصس-ري وال-ت-ونسس-ي ب-ع-د ع-ودت-ه-م م-ن
ل -ي-ت-وان-ي-ا ال-ت-ي ت-ح-تضس-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ح-ت-ى
يحضسرون معنا في األيام القادمة وهذا يدخل في
إاطار العمل الخاصس باأللعاب األولمبية للشسباب بما
أاننا حجزنا مقعدين للموعد رفقة مصسر وسسنتنقل
من أاجل تحقيق نتائج مشسرفة بحول رغم صسعوبة
Óشس-ارة ن-ح-ن ل-م
ال -م -ه-م-ة ألن ال-مسس-ت-وى ع-ال-ي ،ول -إ
نشسارك في بطولة العالم بسسبب مشساكل مادية ل
أاكثر ولهذا سسنكتفي بالتحضسير في الجزائر فقط
ثم نتنقل إالى األرجنتين.

عاد بانتصصار ثم Úمن اŸدية

«اŸوب» عازم على الظهور بوجه جيد

“كن فريق مولودية بجاية ،أاول أامسس،
لضصواء بعد الفوز العريضس أامام
من خطف ا أ
أاوŸبي اŸدية بنتيجة ( 4ـ  ،)2وهو ما يؤوكد
جدّية التحضصÒات التي قام بها الفريق قبل
بداية اŸوسصم الكروي ،واتضصحت بذلك نوايا
لو ‘ ¤بطولة
لدوار ا أ
البجاوي ‘ Úلعب ا أ
هذا اŸوسصم ،حيث فرضصوا منطقهم واسصتهلوا
رصصيدهم بثÓث نقاط ثمينة ،وهو ا‚از ‘
لهمية.
غاية ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

ث -م -ن م-درب م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة أالن م-يشس-ال ،ال-ف-وز
المسسجل أامام تشسكيلة أاولمبي المدية ،حيث تمكن
عناصسر الفريق من تدشسين الموسسم بانتصسار خارج

ال-دي-ار ،وسس-ي-ك-ون ذلك ح-اف-زا م-ع-ن-وي-ا ك-ب-ي-را ق-ب-ل
اللقاء القادم أامام شسبيبة القبائل.

المدرب البجاوي أاضساف ،أاّن النتصسار ل يحجب
الرؤوية عن النقائصس التي وقف عليها ،سسيما وأاّن
التشسكيلة تعاني من نقصس التنسسيق بين الخطوط
الثÓثة ،وهو العمل الذي سسيتم تجسسيده في برنامج
ال-ت-حضس-ي-رات ،م-رج-ع-ا السس-بب إال-ى ت-غ-ي-ي-ر ال-ف-ريق
بنسسبة كبيرة مقارنة بالموسسم الفارط.
وفي رسسالة وجّهها لÓعبين قال ،قمت بحثهم من
خÓلها نسسيان هذا الفوز والتركيز على اللقاءات
القادمة ،ألّن هناك عمل كبير يجب القيام به،
يسسمح بمواصسلة المشسوار وفق نفسس الوتيرة مع
إاعطاء ثقة أاكبر لÓعبين والرفع من معنوياتهم.

لثقال لذوي الحتياجات اÿاصصة 2018
لفريقية لرفع ا أ
البطولة ا إ

اŸنتخب ا÷زائري ‘ اŸركز الثالث مؤوقتا برصسيد  9ميداليات
حصصدت ا÷زائر تسصع ميداليات من
ب-ي-ن-ه-ا ذه-ب-ي-ة واح-دة و  4فضص -ي-ات و 4
ب-رون-زي-ات ل-ت-ح-ت-ل بذلك اŸركز الثالث
مؤوقتا ‘ الÎتيب العام لبطولة إافريقيا
لث- -ق- -ال ل- -ذوي الح -ت -ي -اج -ات
ل- -رف- -ع ا أ
لواسصط
اÿاصصة ( 12–10اوت) لصصنفي ا أ
لكابر (رجال وسصيدات) ،بعد يومÚ
وا أ
م -ن ال -ت -ن -افسس ،ب -ق -اع -ة ح-رشص-ة حسص-ان
(ا÷زائر).

وكانت الميدالية الذهبية الوحيدة من نصسيب لمياء
أادرة التي نالتها في وزن (اأقل من  41كلغ) بعد
رف -ع-ه-ا ل-ح-م-ول-ة  63ك-ل-غ ب-ي-ن-م-ا ن-ال ال-م-ي-دال-ي-ات
الفضسيات كل من حسسين بتير ( 65 -كلغ) و حاج
أاحمد بيور ( 49 -كلغ) و حورية عقيب ( 73 -كلغ)
و سسميرة قريوة ( 45 -كلغ).
أاما الميداليات البرونزية فحصسل عليها كل من
حورية عرابي ( 61 -كلغ) و صسبرينة موسساوي (-
 41كلغ) و نعيمة سسعيدي  67 -كلغ) و خير الدين
عبابسسة ( 54 -كلغ).
وعبر مدير التنظيم الرياضسي لÓتحادية الجزائرية
ل- -ذوي الح- -ت- -ي- -اج -ات م -نصس -ور آايت سس -ع -ي -د ع -ن
«ارت-ي-اح-ه ال-ع-م-ي-ق» ل-ل-ن-ت-ائ-ج ال-مسس-ج-ل-ة م-ن طرف
الرياضسيين الجزائريين في هذه المنافسسة المؤوهلة
Óلعاب األولمبية لÓحتياجات الخاصسة المقررة
ل أ
عام  2020باليابان حيث صسرح قائ »:Óكان هدفنا
األول ي -ت -م -ث -ل ف-ي ال-حصس-ول ع-ل-ى ذه-ب-ي-ت-ي-ن ق-ب-ل

ان -ط Ó-ق ال -م-ن-افسس-ة اإلف-ري-ق-ي-ة .واآلن ب-ع-د م-رور
يزمين على المنافسسة حصسدنا  9ميداليات و هو
رق -م ي -ت -ج -اوز ب -ك -ث -ي -ر ت -وق-ع-ات-ن-ا .و ت-ح-ي-ة ك-ب-ي-رة
للرياضسيين المتوجين».
وأاضساف آايت سسعيد يقول »:ويبقى هدفنا األول من
خÓل تنظيم هذه البطولة اإلفريقية تعميم هذه
الرياضسة التي تدر الميداليات للجزائر في مختلف
التظاهرات الدولية و ذلك بجلب أاكبر عدد ممكن
من الممارسسين و تكوين جيل جديد قادر على
التنافسس مع أاحسسن الرياضسيين في القارة السسمراء
و العالم».
فبعد يومين من التنافسس ،تسسيطر نيجيريا على
منافسسات البطولة اإلفريقية بمجموع  9ميداليات
من بينها  7من أاصسل  11ممكنة ،متقدمة مصسر (8
ميداليات  3 :ذ  3 -ف  2 -ب).
و جرت األحد منافسسات اليوم الثالث و األخير
المخصسصسة لثÓثة أاوزان ( 79 -كلغ و  86 -كلغ و +
 86كلغ) لدى السسيدات ،و  6أاوزان ( 72 -كلغ80 - ،
كلغ  88 - ،كلغ 97- ،كلغئ  107 -كلغ و  107 +كلغ
لدى الرجال).
Óشس-ارة ،ف-إان ال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-رف-ع األث-ق-ال
ل -إ
ل -ذوي الح -ت -ي -اج -ات  2018ال -خ -اصس -ة لصس -ن-ف-ي
األواسسط واألكابر (رجال وسسيدات) ،هي الثانية
بعد نسسخة القاهرة بمصسر عام .2009
ويشسارك في موعد الجزائر 86 ،رياضسيا من بينهم
 24جزائريا يمثلون  15بلدا.
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مواقيت
الصسÓة

^  13أاوت  :1٩5٤انعقد اŸؤو“ر ا’سستثنائي ◊ركة
انتصسار ا◊ريات الدÁقراطية (.)M.T.L.D
^  13اأوت  :1٩٦0ق -درت ج-ري-دة «ل-وم-ون-د
دبلوماتيك» ،الشسهرية الفرنسسية ،اأن السسمعة
الدولية ÷بهة التحرير الوطني تدعمت ›ددا
’ول من السسنة
بعد اجتياز فÎة صسعبة إابان النصسف ا أ
ا÷ارية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’ثنين  0٢ذوالحجة  1٤3٩هـ الموافق لـ  13أاوت  ٢01٨م
ا إ

Oó©dG

““الشسعب““ عرفت الدورة الرابعة
Óلعاب العسضكرية الدولية التي جرت
ل أ
ب- -روسض -ي -ا ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤سض -ب -ع دول
أاخ- -رى ‘ ،ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة م- -ن 28
جويلية إا 11 ¤أاوت  ،2018حضضورا
‡ي -زا ل-ل-ف-ري-ق ال-عسض-ك-ري ا÷زائ-ري
خÓل مشضاركته للمرة اأ’و ‘ ¤هذه
اŸن -افسض -ة ال -ع -اŸي -ة ذات اŸسض -ت -وى
العا‹ و التي عرفت حضضور  32بلدا
بـ 189فريقا شضارك ‘  28تخصضصضا.

مواصسلة ÷هود قوات ا÷يشس

 3إارهابي Úيسصلمون أانفسصهم بتمÔاسصت
““الشس- -عب““ ‘ إاط- -ار م- -ك -اف -ح -ة
’رهاب ومواصسلة ÷هود قوات
ا إ
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سّس-ل-م
ثÓ-ث-ة ““ ““03إاره-اب-ي Úأان-فسس-ه-م،
صس -ب-اح امسس ا’ح-د  ،ل-لسس-ل-ط-ات
ال-عسس-ك-ري-ة بتمÔاسست بالناحية
ال -عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة .وي-ت-ع-ل-ق
’مر بكل من:
ا أ
““ -1برزقي أاحمد““ ،الذي التحق
با÷ماعات اإ’رهابية سضنة 2009؛
““ -2سض- -ي -ود ح -م -زة““ ،اŸدع -و““أاب -و
ي -وسض -ف““ ،ال -ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
اإ’رهابية سضنة 2014؛
““ -3زواوي- - - - -د مصض- - - - -ط- - - - -ف - - - -ى““،
اŸدع -و““أاب -و ع -ب -د ال -رح-م-ان““ ،ال-ذي
ال -ت -ح-ق ب-ا÷م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة سض-ن-ة
.2014
العملية مكنت أايضضا من اسضÎجاع
ثÓثة ( )03مسضدسضات رشضاشضة من نوع
ك Ó-شض -ن -ي-ك-وف وثÓ-ث-ة (- - -ﬂ )03ازن
ذخÒة ‡لوءة.
ت-ع-كسس ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-وعية مرة
أاخرى ‚اعة ا’سضÎاتيجية اŸتبناة

م -ن ط -رف ال -ق -ي -ادة ال -ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس
ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي م-ن خÓ-ل ﬂت-ل-ف
اŸسضاعي واŸبادرات قصضد اجتثاث
ظاهرة اإ’رهاب من بÓدنا.

إاحباط ﬁاولة تهريب مركبات بها
مواد غذائية

م -ن ج -ه -ة اخ -رى أاح-ب-طت م-ف-رزة
ل -ل -ج -يشس  ،ي-وم  11أاوت  2018بعÚ
قزام/ن.عﬁ ،6.اولة تهريب ()4,4
طن من اŸواد الغذائية كانت ﬁملة
على م ÏثÓث ( )03مركبات.

بسسبب عدم التكفل اŸادي

كما أاوقفت مفرزة مشضÎكة للجيشس
بÈج ب-وع-ريريج/ن.ع ،5.ت- -اج -ر ()01
ﬂدرات بحوزته ( )25كيلوغراما من
الكيف اŸعالج ،فيما ” حجز ()22
قنطارا من التبغ و( )450وحدة من
ﬂتلف اŸشضروبات بكل من بسضكرة
وورقلة/ن.ع.4.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -فت م -ف-ارز
مشضÎك-ة ل-ل-ج-يشس ( )33م -ه-اج-را غÒ
شضرعي من جنسضيات ﬂتلفة ،وذلك
إاثر عمليات متفرقة بكل من تلمسضان
وورقلة وع Úقزام.

عناصصر الفريق الوطني للحسصاب الذهني يغيبون عن بطولة العا ⁄باليابان

 ⁄ي- -ت- -م- -ك- -ن اŸت- -أاه- -ل- -ون م- -ن
عناصسر الفريق الوطني للحسساب
الذهني ““ السسوروبان ““  ،الطÒان
ا ¤اليابان للمشساركة ‘ بطولة
ال-ع-ا ⁄وال-ت-ي ان-ط-لقت أاطوارها
‘  5أاوت اŸاضس -ي ،والسس -بب ج-اء
لعدم التكفل اŸادي با’طفال 15
ال - -ذي - -ن –صس - -ل - -وا ‘ مسس - -اب- -ق- -ة
ال- -تصس- -ف -ي -ات ال -ت -ي ج -رت شس -ه -ر
ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي ب-العاصسمة على
ك -أاسس ا÷زائ -ر.ه -ذا م-ا اسس-ت-ق-ت-ه
““الشسعب““ من ع ÚاŸكان.
فضضيحة جديدة جاءت هذه اŸرة
مÎج -م -ة ‘ ع -دم م -ق -درة ع -ن -اصض -ر
ال -ف -ري -ق ال -وط -ن-ي  15م-ن ال-ت-حليق
باŒاه اليابان  ،للمشضاركة ‘ البطولة
ال -ع -اŸي -ة ل -ل-حسض-اب ال-ذه-ن-ي  ،ح-يث
أاوضضح رئيسس مؤوسضسضة اصضدقاء ا◊ياة
لÈام -ج ا’ط -ف -ال و ال -ذاك -رة شض-ارف
ه- -ي -ث -م لـ ““ الشض -عب ““ ،ب -أان -ه -م وق -ع -وا
ضضحايا وعود انعدام الدعم اŸا‹ ،
ب- -ال -رغ -م م -ن ان -ه -م رف -ع -وا ط -ل -ب -ات

ا◊صض -ول ع -ل -ى ال -دع -م واŸسض -اع -دة
اŸادية ،إا ¤ا÷هات الوصضية Ãا فيها
اŸؤوسضسضات ا’قتصضادية اÿاصضة لكن
ذلك  ⁄يأات بأاي نتيجة ايجابية ،وهو
ما حرمهم من اŸشضاركة ‘ بطولة
العا ، ⁄و التي انطلقت فعالياتها ‘
اأ’سضبوع اŸاضضي باليابان.
أاضض -اف م -دي -ر م -ؤوسضسض -ة أاصض -دق-اء
ا◊ياة لÈامج ا’طفال و الذاكرة ،بان
صض -دم -ة وق -عت ب Úع -ن-اصض-ر ال-ف-ري-ق
الوطني وحتى اأ’ولياء ،اأ’مر الذي
ولد حا’ت من التذمر وا’سضتياء ،بل
وتولد عن خيبة اأ’مل تلك  ،تعرضضهم
ا ¤ح -م -ل -ة اع Ó-م -ي -ة تشض-وي-ه-ي-ة عÈ
ال- -فضض- -اء اأ’زرق  ،م- -ن ق- -ب -ل ج -ه -ات
سض-وقت ع-م-ل-ي-ة ال-تصض-ف-ي-ات و ت-ن-ظ-ي-م
““كأاسس ا÷زائر ““  ،على انهم اسضتغلوا
أاول -ئك اأ’ط -ف -ال ال -ن -واب-غ ‘ مصض-ال-ح
ضضيقة  ،وعدم “كن الفائزين ، 15
من أاصضل أاك Ìمن  500مشضارك ‘
تصضفيات كأاسس ا÷زائر  ‘ ،جويلية
اŸاضض -ي  ‘،اŸشض -ارك -ة ب -ال -ب -ط -ول-ة

ال -ع -اŸي -ة ل -دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك ،وه-و م-ا
جعلهم يقعون ‘ حرج مزدوج بل و
ث Ó-ث -ي ال -ط -رح ،م -ن ج-ه-ة ال-ع-ن-اصض-ر
الفائزة بكاسس ا÷زائر  ،و أايضضا من
ق-ب-ل اأ’ول-ي-اء و م-ن ج-ه-ة اŸن-ت-ق-دي-ن
للطرح باأ’سضاسس.
خ -ت -م شض -ارف ه -ي -ث -م ،ب -أان ه -ن -اك
فرصضة قادمة سضتمكن هؤو’ء اأ’طفال
العباقرة ‘ ا◊سضاب الذهني  ،من أان
يشضاركوا ‘ البطولة العاŸية القادمة،
واŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا شض -ه-ر ديسض-مÈ
القادم بتايÓندا  ،و انهم عقدوا لقاء
م- -ع اأ’ول- -ي- -اء م- -ؤوخ -را ،و ح -اول -وا أان
يوضضحوا لهم واقع ا’مور ،وإاقناعهم
بأان ا’مر يتجاوزهم  ،و ا’ ما كان
ليكون فيه منافسضة ‘ ا÷زائر  ،و هي
ال - -تصض - -ف - -ي - -ات و اÿط- -وة اŸؤوه- -ل- -ة
ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-عاŸية  ،و
هم يأاملون أان يتم التكفل بهم
هذه اŸرة .

البليدة :لينة ياسسمÚ

 32°ا÷زائر

17720

 31°وهران

33°

33°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

اŸنتخب العسصكري ا÷زائري ينهي اŸنافسصة خامسصا بـ 17نقطة
اÙمولة جوا اŸنافسضات التالية ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا ق-ف-ز ال-دق-ة ب-اŸظÓ-ت،
ق- -ي -ادة ال -ع -رب -ات ال -ق -ت -ال -ي -ة ب.ت.ر
،80ال-ق-ف-ز ب-اŸظÓ-ت م-ت-بوعا ÃسضÒ
اŸغ- - - - -اوي - - - -ر Ÿسض - - - -اف - - - -ة عشض - - - -رة
ك- -ي- -ل- -ومÎات.شض- -وط اŸق -ات -ل ع -ل -ى
مسض -اف -ة عشض -رة ك -ي -ل -ومÎات -سض-ب-اق
ال -ت -وج -ي-ه وق-ي-ادة ال-ع-رب-ات ال-ق-ت-ال-ي-ة
ب.ت.ر  80مع الرمي.
‘ ختام هذه اأ’لعاب توج الفريق
ال - -عسض - -ك - -ري ا÷زائ - -ري ب - -ا÷ائ - -زة
اÿاصض - -ة ب- -ال- -روح ال- -ق- -ت- -ال- -ي- -ة وروح
ا÷ماعة اعÎافا ÃسضÒته اŸتميزة
خÓ- - -ل مشض- - -ارك - -ت - -ه اأ’و ‘ ¤ه - -ذه
اŸنافسضة الدولية.
هذه النتائج اإ’يجابية واŸشضرفة
اك - -دت اإ’‚ازات اÙق - -ق- -ة خÓ- -ل
اŸن- -افسض- -ات ال- -ع- -اŸي -ة ال -عسض -ك -ري -ة
اıتلفة وابرز ت التطور اŸلحوظ
Ÿسض-ت-وى ري-اضض-ي-ي-ن-ا ال-عسض-كري Úعلى
السضاحة الرياضضية العسضكرية العاŸية
وذلك بفضضل الدعم اŸسضتمر للقيادة
العليا للجيشس الوطني الشضعبي.

 32°ا÷زائر

 32°وهران

الثمن  10دج

توج با÷ائزة اÿاصسة للروح الرياضسية ‘ أالعاب روسسيا

اŸن- -ت- -خب ال -عسض -ك -ري ا÷زائ -ري
اŸكون من  47رياضضيا –صضل على
اŸرتبة اÿامسضة حسضب الفرق ب17
نقطة ‘ تخصضصس الفصضائل اÙمولة
ج -وا ب -ع -د ك -ل م -ن روسض -ي -ا صض -اح -ب -ة
اŸرت -ب -ة اأ’و ¤ب -أارب-ع ن-ق-اط ،الصضÚ
ال -ث -ان -ي -ة ب -ث -م-ا Êن-ق-اط ،ب-يÓ-روسض-ي-ا
الثالثة بسضبع عشضرة نقطة و إايران ‘
الرابعة بثما Êعشضرة نقطة.
تضض - -م - -ن اخ- -تصض- -اصس ال- -فصض- -ائ- -ل

الفجر0٤.٢٧................:
الشسروق0٦.0٤..............:
الظهر1٢.53.................:
العصسر1٦.3٩................:
المغرب1٩.٤5...............:
العشسـاء٢1.1٢..................:

بتهمة اŸتاجرة ‘ اŸؤوثرات العقلية

توقيف 5أاشصخاصس ويحجز أاك Ìمن  450قرصس مهلوسس
“ك- -نت ف- -رق- -ة م- -ك -اف -ح -ة
اıدرات ب- -اŸصس -ل -ح -ة ال -و’ئ -ي -ة
ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ية بأامن و’ية
قسسنطينة ‘ عمليت ÚمنفصسلتÚ
م- -ن ح- -ج- -ز ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن
اŸؤوث- - -رات ال- - -ع- - -ق- - -ل- - -ي- - -ة و اŸواد
الصسيد’نية اŸسستعملة ‘ الطب
البشسري ” ،خÓلهما توقيف 05
متهم.Ú
‘ ال -قضض-ي-ة اأ’و ¤وع-ل-ى مسض-ت-وى
ح - -ي ال - -قصض - -ب - -ة (وسض - -ط اŸدي - -ن- -ة)
أاوق - - -فت ق - - -وات الشض - - -رط - - -ة ل- - -ذات
الفرقة مشضتبه فيهما يبلغان من العمر
 25و  30سضنة و بعد التفتيشس عÌ
ب- -ح- -وزة اأ’ول ع- -ل -ى  30ق-رصض-ا م-ن

اŸؤوث -رات ال-ع-ق-ل-ي-ة اضض-اف-ة ا ¤م-ب-ل-غ
م -ا‹ ،ف -ي-م-ا ع Ìب-ح-وزة ال-ث-ا Êع-ل-ى
مبلغ ما‹ من ﬂتلف القطع النقدية
وقد مكن تفتيشس مقر إاقامة اŸتهم
اأ’ول ب -ن -اءا ع -ل -ى إاذن م -ن السض -ل -ط -ة
اıتصضة من حجز كمية اخرى من
اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة وت -ت -م -ث-ل ‘ م-ا
يقارب  250قرصس من ﬂتلف اأ’نواع
باإ’ضضافة ا ¤مبلغ ما‹ يقدر بحوا‹
 40الف دج.
أاما القضضية الثانية فتتعلق بحيازة
و ترويج مواد صضيد’نية دون رخصضة و
ح- - - - - - -م - - - - - -ل السض Ó- - - - - -ح اأ’ب - - - - - -يضس
اÙظور ،تورط فيها  03أاشضخاصس
تÎاوح أاعمارهم ب 19 Úو 25سضنة و

التي تعود وقائعها لتاريخ الفا— آاوت
ا÷اري ،ح- - -يث ” ع- - -ل - -ى اث - -ر ورود
م-ع-ل-وم-ات ب-خصض-وصس ق-ي-ام ›م-وعة
م - - - - - -ن اŸشض- - - - - -ب- - - - - -وه ÚبÎوي- - - - - -ج
دواء““ب- -ري- -غ- -اب- -ال( ““ÚلÒي -ك -ا) ،ع -ل -ى
مسضتوى وسضط اŸدينة ،مداهمة مكان
ا÷رÁة و ت- -وق- -ي -ف  03أاشض-خ-اصس و
ح - - -ج - - -ز ““  174ك- -بسض- -ول -ة م -ن ن -وع
““بريغابل ““Úباإ’ضضافة ا ¤قاطع ورق و
مبلغ ما‹.
ب -ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن إا‚از م-ل-ف-ات
اإ’ج - -راءات ا÷زائ - -ي - -ة ” ،ت - -ق- -دË
اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-م أام-ام ال-ن-ي-اب-ة ال-عامة
اıتصضة ‘ انتظار ﬁاكمتهم عن
التهم اŸنسضوبة إاليهم .

ت-دخ-لت ال-وح-دة ال-ث-ان-وية للحماية
اŸدن-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة اÿروب ب-قسضنطينة،
صض- -ب- -اح أامسس حسضب ب- -ي -ان Ÿدي -ري -ة
ا◊ماية اŸدنية للو’ية،على مسضتوى
ال- -ط- -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م ﬁ 03ور
الدوران ع Úنحاسس بلدية اÿروب،
من أاجل حادث مرور يتمثل ‘ صضدم

سضيارة لشضخصض Úمتوفيا بع ÚاŸكان
الضضحية اأ’و( ¤ب /ر ) جنسس ذكر
ي -ب -ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  72سض-ن-ة والضض-حية
الثانية ( ذ /ح) جنسس أانثى تبلغ من
العمر  65سضنة ” ،نقل الضضحيت Úمن
ق- -ب- -ل ف- -رق- -ة ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة إا¤
مصض -ل-ح-ة ح-ف-ظ ا÷ثث Ãسض-تشض-ف-ى ““

ﬁمد بوضضياف ““ باÿروب.
Œدر اإ’شضارة انه قبل يوم Úأادى
ح -ادث م -رور ب -ط -ري -ق ع Úأاع -ب-ي-د/
ت- -ام- -ل- -وك- -ة و’ي- -ة ق- -اŸة ا ¤وف -اة 4
أاشضخاصس من عائلة واحدة على اثر
اصض -ط-دام سض-ي-ارة الضض-ح-اي-ا بشض-اح-ن-ة
ذات مقطورة.

...وفاة شصخصص Úمسصن Úبع Úالنحاسس ‘ حادث مرور

’سسلحة البيضساء
‘ شسجار اسستعملت فيه ا أ

قسسنطينة /احمد.د

اعتداء عنيف على رئيسس بلدية جÓل بخنشصلة
ت -ع -رضس ل -ي -ل-ة ا÷م-ع-ة إا ¤السض-بت
اŸاضض - -يÃ Úدي- -ن- -ة شضشض- -ار ج- -ن- -وب
خنشضلة ،رئيسس بلدية جÓل الواقعة
ع-ل-ى ب-ع-د  75ك-ي-ل-ومÎا م-ن عاصضمة
الو’ية ،إا ¤اعتداء جسضدي رفقة ابنه
من طرف ›موعة من الشضباب اثر
نشض- -وب م- -ن- -اوشض- -ات كÓ- -م -ي -ة Œه -ل
أاسضبابها ◊د السضاعة.

وقد وقع الشضجار ب Úابن الضضحية
و›موعة من اأ’شضخاصس اŸنحدرين
من بلدية شضشضار سضرعان ما –ولت
إا ¤م -ع -رك -ة م -ف -ت -وح -ة ب -اسض -ت -ع -م -ال
اأ’سضلحة البيضضاء.
الضضحية أاصضيب على مسضتوى العÚ
وم -ؤوخ -رة ال -رأاسس وح -ول ع -ل-ى ج-ن-اح
السضرعة إا ¤مسضتشضفى سضعدي معمر

ب - - -اشس - - -رت مصس- - -ال- - -ح ال- - -درك
الوطني اıتصسة إاقليميا –قيقا
’سس-ب-اب ا◊ق-ي-ق-ي-ة،
ل -ت -ح -دي-د ا أ
ل- -لشس- -ج -ار ال -ذي اسس -ت -ع -م -ل ف -ي -ه
’سسلحة البيضساء ،وأادى
ﬂتلف ا أ
ا ¤وف -اة شس -اب م -ت -أاث -را ب -ج -روح
ت- -ل- -ق- -اه- -ا واصس- -اب- -ة آاخ- -ر ،ع- -ل -ى
’ب-ط-ال
مسس -ت -وى ق -ري -ة م -ن -زل ا أ
ب -ب -ل -دي -ة ع -زاب -ة شس -رق م -دي -ن-ة
بسسكيكدة.
اه -ت-زت صض-ب-اح أامسس ،ق-ري-ة م-ن-زل

اأ’بطال  ،على وقع حادثة وفاة شضاب
م-ت-أاث-را ب-ج-روح ت-ل-ق-اه-ا واصض-ابة آاخر
بعد شضجار وقع ب 6 Úشضبان بالقرب
م -ن ع-رسس،الشض-ج-ار ال-ذي اسض-ت-ع-م-لت
فيه ﬂتلف ا’سضلحة البيضضاء.
و بحسضب شضهود عيان ،نشضب إاثر
إاثارة  4شضبان امام منزل عائلة ا÷اÊ
لفوضضى ليخرج هذا ا’خﬁ ‘ Òاولة
إ’بعادهم عن اŸنزل ،وذلك قبل أان
ينشضب شضجار بينهم تدخل فيه عدد
من ا◊ضضور ،قبل ان يتلقى الضضحيتان

بذات البلدية ومنه إا ¤عيادة خاصضة
ب- -ع- -اصض- -م- -ة ال -و’ي -ة ن -ظ -را ÿط -ورة
اإ’صض -اب -ة.وق-د ” ع-ل-ى اث-ر ا’ع-ت-داء
فتح –قيق حول أاسضبابه ومÓبسضاتها
من طرف مصضالح الضضبطية القضضائية
أ’من دائرة شضشضار.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

..وقتيل وجريح ‘ شصجار Ãنزل األبطال ‘ عزابة

ضضربت Úا’ول (ز  ،ك) الذي  ⁄يكن
طرفا ‘ الشضجار أاصض ،Óحيث تلقى
ضض- -رب- -ة ب- -عصض- -ا ت- -و‘ ع- -ل- -ى اث- -ره -ا
Ãصض -ل -ح -ة ا’سض -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
باŸؤوسضسضة ا’سضتشضفائية ﬁمد دندان
ب - -ع - -زاب - -ة  ،أام - -ا ال - -ث - -ا ( Êع  ،ا ) ‘
ال -ثÓ-ث-ي-ن-ات م-ن ال-ع-م-ر ت-ل-ق-ى ط-ع-ن-ة
بخنجر ” –ويله إا ¤مسضتشضفى ابن
رشض-د ب-ع-ن-اب-ة أاي-ن ي-ق-ب-ع –ت ال-ع-ناية
اŸركزة.

سسكيكدة :خالد العيفة

