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ا◊ظائر العشصوائية  ..ب Úالتسصوية القانونية والربح السصريع

إلبلديأت مدعوة إ ¤تنظيم إلنششأط وفق دف Îششروط صشأرم

مؤوسصسصات مصصغرة
Œربة ناجحة
‘ الركن والدفع

أاثارت حادثة مقتل الشصاب عيسصى زوب Òمن بلدية اŸغÒ
ب- -ولي- -ة ال -وادي ع -ل -ى أاي -دي عصص -اب -ات السص -ط -و ب -ا◊ظ -ائ -ر
ال -عشص -وائ -ي -ة ب -أاوق -اسس ب -ب -ج-اي-ة اسص-ت-ي-اء ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن
ي-ع-ان-ون ح-ق-ا م-ن ت-ط-اول ه-ؤولء ع-ل-ى أاصص-ح-اب السص-ي-ارات ‘
لح -ي -اء ال -ت -ي ي -ق -ي -م -ون ف -ي -ه-ا ‘ ،م-ق-رات ع-م-ل-ه-م ن-اه-يك
ا أ
عمايتعرضصون له من إاهانات لفظية أامام افراد عائÓتهم
ع -ن -دم -ا ي -ق -اوم -ون Ÿف -رده-م Œاوزات أاف-راده-ذه الشص-ب-ك-ات
اŸنظمة ،اŸنتشصرة ‘ كل زاوية من مدننا الكبÒة وبتشصجيع
من البعضس خاصصة ‘ البلديات باسصم تشصغيل الشصباب.
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الطريق السصيار العلمة ـ جيجل

مششروع عمÓق بأبعأد إقتصشأدية
وإإجتمأعية Œأبهه معوقأت
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بن سصا ⁄اŸدير العام للحماية اŸدنية بالنيابة ‘ «لقاء الوسصط» باŸدية:

” إ’سشتعدإد للتدّخل رغم حدإثته
قطأعنأ ششأب وأإسشطولنأ إ÷وي على أإ ّ

لنتاج والسصعر النهائي ،آاكلي موسصو Êلـ «الشصعب»:
أاحدثت فارقا بـ  50باŸائة ب Úا إ

إلبذور ورإء ضشعف إŸردودية وإسشتمرإر إرتفأع أإسشعأر إلبطأطأ ‘ إأ’سشوإق

من إانتاج إاسصباÊ
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مؤوسشسشة مÎو إ÷زإئر تسشتلم ثألث قأطرة
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سصجل سصباعية تاريخية
‘ مرمى العربي

بو‚أح « :سشعيد بهذإ
إإ’‚أز و هد‘ تسشجيل
إŸزيد من إأ’هدإ 9ف»1
صصــــــــــــــــــ

دعت لمقاطعة المنتجات المغربية

منظمأت نيجيرية تجدد تأييدهأ
لكفأح إلششعب إلصشحرإوي
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زيتو Êيششرف على
الحتفالت باليوم
الوطني للمجاهد بتبسشة

الثÓثاء  ١٤أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٣ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

ولد عباسس يششارك ‘
اختتام ا÷امعة الصشيفية
لإÓطارات الصشحراويÚ
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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

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.

اıيم الكششفي العربي الـ 32

منتدى الذاكرة

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م -ع -ي -ة «مشس -ع -ل
الشسهيد» بالتنسسيق مع جريدة
اÛاه -د و ال -وك -ال -ة ال-وط-ن-ي-ة
لتسسلية الشسباب  ،غدا ،منتدى
الذاكرة –ت عنوان «الطفل
يسسأال و اÛاهد يجيب» و ذلك
لفريقية ابتداء من
بالقرية ا إ
السساعة  21:30لي.Ó

اللقاء ا÷ماعي 28٦
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 286قر
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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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

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

أايام إاعÓمية
حول مصشالح
األمن الوطني

سشهرة فنية بالكازيف

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

التحرير

اختتام ا÷امعة
الصشيفية إلطارات
الدولة الصشحراوية

لسس Ó-م -ي-ة ا÷زائ-ري-ة
تسس -تضس -ي -ف ال -كشس -اف -ة ا إ
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-كشس-ف-ي-ة العربية اıيم
الكشسفي العربي الـ  32من  25أاوت إا ¤غاية 05
سس-ب-ت-م ،Èح-يث سس-ي-نشس-ط ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-كشس-اف-ة
ن- -دوة صس -ح -ف -ي -ة ح -ول ا◊دث ،وذلك ب -ال -ق -ري -ة
لف -ري -ق -ي -ة بسس -ي -دي ف -رج ،اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
ا إ
 10:30صس-ب-اح-ا ،ف-ي-م-ا سس-ي-ك-ون الن-طÓ-ق من مقر
القيادة ونقل الصسحفي Úعلى 09:00صسباحا.
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úالعام ÷بهة
يشسارك ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ج-مال ولد
ع- - -ب- - -اسس ،غ - -دا ‘ ،اخ - -ت - -ت - -ام
لط-ارات
ا÷ام -ع -ة الصس-ي-ف-ي-ة إ
ال - - - -دول - - - -ة الصس- - - -ح- - - -راوي- - - -ة
ب- -ب- -وم- -رداسس ،وذلك ب- -ق- -اع- -ة
اÙاضس - -رات ÷ام - -ع- -ة ﬁم- -د
ب- -وق- -رة اب- -ت -داء م -ن السس -اع -ة
 09:00صسباحا.

سشاحلي يتششاور مع
 15حزبا سشياسشيا

ت-ن-ظ-م
ال- -وط اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل أ
Óمن
 -ن -ي ما÷اري أا -ن  13إا 15 ¤أاوت
ي - -ا
ابتداء م م - -ا إاعÓ- -م- -ي- -ة،وذلك
نا
Ã ،يناء لسساعة  09:00صسباحا
ال
Î
ف
ي
ه
س
س
طورا.

تظاهرة «صشيف ا÷زائر»
بوهران
ي - -ن- -ظ- -م ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي
لع Ó-م ت -ظ -اه -رة
ل- -ل -ث -ق -اف -ة وا إ
«صس- - -ي- - -ف ا÷زائ- - -ر» ب- - -وه- - -ران
لغ- -ن- -ي -ة
Ãشس- -ارك- -ة أاŸع ‚وم ا أ
ا÷زائ -ري -ة ب -ف -ن -دق اÒŸدي -ان،
ح -يث سس -ت -ح -ي-ي ل-ي-ل-ى ب-وصس-ا‹،
لول اب -ت -داء م -ن
غ -دا ،ا◊ف -ل ا أ
السساعة  22:00لي.Ó

لم Úال- - -ع- - -ام
ي- - -ج- - -ت- - -م- - -ع ا أ
ل-ل-ت-ح-ال-ف الوطني ا÷مهوري
بلقاسسم سساحلي ،غدا ‘ ،لقاء
تشس -اوري م-ع  15ح-زبا سسياسسيا
لشس -رح م -ب-ادرة السس-ت-م-راري-ة
اŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -دع -م وم -ن -اشس -دة
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة لÓسستمرار
‘ قيادة البÓد ،وذلك ابتداء
من السساعة  10:00صسباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
^ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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الثÓثاء  ١٤أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٣ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

خطري أادوه ،رئيسس الوفد اŸفاوضس ÷بهة «البوليسساريو»:

اŸغرب يسشعى إلجهاضس جهود اسشتئناف اŸفاوضشات
^ الششعب الصشحراوي لن يقبل بغ Òاسشتفتاء تقرير اŸصشÒ
لجهاضس
قال رئيسس الوفد اŸفاوضس ÷بهة «البوليسساريو» خطري أادوه ،أامسس ،إان اŸغرب بدأا مسساعيه إ
ل‡ية لسستئناف اŸفاوضسات التي قد تكون شسهر نوفم ‘ Èحال موافقته  ،وتوقع أان يعمل اıزن
ا÷هود ا أ
لقحام من
لمي هورسست كوهلر لتسسوية النزاع نهائيا ،متأاسسفا إ
ما بوسسعه مع فرنسسا لكبح جهود اŸبعوث ا أ
جديد ا÷زائر ‘ اŸلف.
سشيكون كارثة حقيقة على اŸنطقة سشيما
وان الششعب الصشحراوي سشئم من اسشتمرار
الوضشع ا◊ا‹ ألزيد من أاربعة عقود وهو
ما قد يغ Òوجه النزاع ا◊ا‹ إا ¤صشراع
عسشكري ‘ حال “ادى اŸغرب ‘ رفضش
الششرعية الدولية.

اسشتئناف اŸفاوضشات قد يكون
ششهر نوفمÈ

جÓل بوطي
أابدى عضشو أامانة جبهة «البوليسشاريو»
خ -ط -ري أادوه اسش -ت-ي-اءه م-ن ال-تصش-ري-ح-ات
اŸغربية بعد اسشتعداد اŸبعوث ال‡ي
إا ¤الصشحراء الغربية كوهلر لدعوة طر‘
ال - -ن - -زاع إا ¤اسش- -ت- -ئ- -ن- -اف اŸف- -اوضش- -ات
اŸتوقفة منذ سشنة  ،٢٠١٢مؤوكدا أان جبهة
«ال- -ب- -ول -يسش -اري -و»  ⁄تسش -م -ع ◊د اآلن أاي
تصش -ري -ح Áت -ث -ل ف -ي -ه اŸغ-رب ل-لشش-رع-ي-ة
الدولية» ‘ ح Úقال ادوه أان «الششعب
الصشحراوي لن يقبل بغ Òاسشتفتاء تقرير
اŸصش.»Ò

اŸغرب ل يزال يتمسشك
بششروطه التعجيزية
وأاششار رئيسش الوفد اŸفاوضش ÷بهة
«ال-ب-ول-يسش-اري-و» خÓ-ل ن-زوله،أامسش ،ضشيفا
على منتدى جريدة «لوكوري دا÷Òي»
ب -ال -ع -اصش-م-ة أان اŸغ-رب ل ي-زال ي-ت-مسشك
بششروطه التعجيزية ويكششف عن إارادته
‘ التصشدي لكل اŸسشاعي األ‡ية ،وهو
ما يؤوكد “اما تعطل ا◊ل الذي يسشعى
إاليه ›لسش األمن ،خاصشة وان ا◊ليف
ال-دائ-م لÓ-ح-تÓ-ل ف-رنسش-ا سش-ت-ت-ح-رك من
دون ششك ل - -ل - -وق - -وف ضش - -د اسش - -ت- -ئ- -ن- -اف
اŸفاوضشات.

‘ رده ع - -ل - -ى سش - -ؤوال «الشش- -عب» ح- -ول
تصش- -ري- -ح -ات السش -اسش -ة اŸغ -ارب -ة ب -وضش -ع
شش -روط مسش-ب-ق-ة لسش-ت-ئ-ن-اف اŸف-اوضش-ات
قال خطري إان تلك التصشريحات نابعة من
ال- -ن- -زع -ة السش -ت -ع -م -اري -ة وال -ت -ه -رب م -ن
القرارات األ‡ية والششرعية الداعية إا¤
حل نهائي ،مؤوكدا أان جبهة البوليسشاريو
مسشتعدة كل السشتعداد لسشتئناف جولة
خ- -امسش -ة م -ن اŸف -اوضش -ات إلي -ج -اد ح -ل
نهائي دون ششروط مسشبقة Áليها اŸغرب
على جبهة البوليسشاريو.

لن يكون تقدم ‘ حال
تدخلت فرنسشا
وت- -وق -ع خ -ط -ري أادوه ع -دم إاح -راز أاي
ت -ق -دم ‘ م -ل -ف ال -ن -زاع ‘ ح-ال ت-دخ-لت
ف -رنسش -ا ل-دع-م اŸغ-رب م-ن ج-دي-د ق-ب-ي-ل
انعقاد جلسشة ›لسش األمن اŸقررة نهاية
أاك -ت-وب-ر ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-ه-م-ل-ة ب-ع-ث-ة ح-ف-ظ
السشÓ-م «اŸي-ن-ورسش-و» ال-ت-ي ت-وق-ع بشش-أان-ها
هي األخرى أان ل يتم Œديد عملها ‘
الصشحراء الغربية ،وهو ما قد يهدد السشلم
‘ اŸنطقة بأاكملها،
واسشتند خطري ‘ ذلك إا ¤اŸسشاعي
األمريكية التي –ث على عدم مواصشلة
دعم مهمات حفظ السشÓم ‘ العا ⁄نظرا
ل-ل-م-ي-زان-ي-ات الضش-خ-م-ة ال-ت-ي يسش-ت-ه-ل-ك-ها
أافراد البعثات ،قائ ‘«Óحال حدث هذا

ك -م-ا اب-رز عضش-و أام-ان-ة «ال-ب-ول-يسش-اري-و»
جهود اŸبعوث ال‡ي كوهلر ‘ إاششراك
ا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ب-اع-ت-ب-ارهما دولتÚ
م- -راق -ب ‘ ÚاŸل -ف ول م -ف -اوضش -ات بÚ
اŸغ- -رب وا÷زائ- -ر ك- -م- -ا ي- -دع -ي ن -ظ -ام
اıزن ال -ذي يسش -ع -ى إلق -ح -ام ا÷زائ-ر،
ق -ائ «Ó-أان ه -ذه م -ن -اورات ل-يسشت ج-دي-دة
عشش- -ي- -ة ك -ل ت -ق -دم ‘ اŸل -ف خ -اصش -ة أان
الوضشع ا◊ا‹ متسشارع للغاية ،حيث أان
جولة اŸفاوضشات قد تكون ششهر نوفمÈ
‘ حال وافق اŸغرب على ذلك ويكون
ذلك بعد جلسشة ›لسش األمن ‘ ،حÚ
اسشتبعد تقليصش مدة اŸينورسشو إا ¤اقل
من سشتة أاششهر ‘ ،حال  ⁄يوافق اŸغرب
على اسشتئناف اŸفاوضشات.

كما حذر رئيسش وفد مفاوضشات جبهة
«البوليسشاريو» من اسشتمرار تعنت اŸغرب
‘ رفضش- -ه ق- -رارات الشش- -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة
و“ادي ف -رنسش -ا ‘ دع -م -ه ان -طÓ-ق-ا م-ن
م- -وق- -ع- -ه- -ا اŸؤوث -ر ‘ ال–اد األوروب -ي،
األمر الذي قد يعطل عجلة السشÓم ‘
اŸنطقة لن الششعب الصشحراوي سشئم من
اسش- - - -ت- - - -م- - - -رار ال- - - -وضش - - -ع ا◊ا‹ وم - - -ن
السشتفزازات اŸسشتمرة لنظام اıزن ما
قد يحيله إا ¤اسشتخدام أاسشاليب أاخرى ‘
الدفاع عن حقه اŸششروع مؤوكدا ان جبهة
ال -ب -ول -يسش -اري -و مسش -ت -ع -دة ك-ل السش-ت-ع-داد
ل -ل-ت-ع-اون دون شش-روط مسش-ب-ق-ة م-ن ط-رف
اŸغ- -رب وت- -رفضش “ام- -ا ف- -ك- -رة ا◊ك -م
ال -ذات -ي ،ك -م -ا أان ق -رارات -ه -ا ت-نسش-ج-م م-ع
الششرعية الدولية.

تسشخ ٥٠٨٠٦ Òتاجر خÓل يومي عيد األضشحى
الشس- -عب /ت- -راأسس الأم Úال- -ع- -ام
ل-وزارة ال-ت-ج-ارة شس-ريف غوماري
اج -ت -م -اع -ا ت -نسس -ي -ق -ي -ا م-ع اŸدراء
ال - -ت - -ج - -ارة ،اأمسس Ãق - -ر ال- -وزارة
Ÿن -اقشس -ة ك -ي -ف -ي-ات وضس-ع ﬂط-ط
ب- -رن- -ام- -ج اŸداوم- -ة خÓ- -ل ع- -ي- -د
الأضسحى  ٢٠١٨حيز التنفيذ.
كما ناقشش اŸششاركون ‘ هذا اللقاء
موضشوع التموين اŸنتظم للمسشتهلكÚ
ب -اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة خ -اصش -ة ال -واسش -ع-ة
الإسشتهÓك وكذا اإرتفاع اأسشعار اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة سش-ي-م-ا ال-ب-ط-اط-ا اضشافة اإ¤
ﬂطط اليقظة اŸتعلق بالتسشممات
الغذائية.
و” تسش - -خ ٥٠٨٠٦Òت-اج-ر لضش-م-ان
اŸداوم -ة خ Ó-ل ي -وم -ي ال -ع -ي-د ع-ل-ى
اŸسشتوى الوطني اأي بزيادة تقدر بـ
 ٪٤٧مقارنة بعد الأضشحى  ،٢٠١٧من
بينهم ﬂ ٥٥٠٦بزة ٣٣٠١٣ ،تاجر مواد

إاسستعرضسا سسبل تعزيز التعاون الثنائي ب Úالبلدين

زيتو Êيسشتقبل مع سشف Òكوريا الششمالية با÷زائر
اسس -ت -ع -رضس وزي -ر اÛاه -دي -ن ،
الطيب زيتو، ،Êاأمسس ،مع سسفÒ
ج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا ال-دÁق-راطية
الشس- -ع- -ب- -ي -ة (ك -وري -ا الشس -م -ال -ي -ة)
با÷زائر ،سسونغ شسانغ سسيك ،سسبل
ت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون ‘ اÛالت ذات
الهتمام اŸشسÎك ب Úالبلدين.
حسشب بيان للوزارة ،فقد ” خÓل
هذا اللقاء الذي جاء على اثر تعيÚ
سش -ون -غ شش -ان -غ سش -فÒا ج-دي-دا ل-بÓ-ده
با÷زائر ،ال -ت -ط -رق ا« ¤ال -عÓ-ق-ات
ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة ال -ت -ي ت -رب -ط ا÷زائ -ر
ب- -ج- -م- -ه -وري -ة ك -وري -ا ال -دÁق -راط -ي -ة
الششعبية ،والتي تعد مركزا لÓرتقاء
ب -ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وت-ط-وي-ره-ا Ãا
يخدم مصشلحة الششعب Úالصشديق.»Ú
وباŸناسشبة ،اأبرز وزير اÛاهدين
«التطور الذي تششهده ا÷زائر –ت
قيادة رئيسش ا÷مهورية ،السشيد عبد
العزيز بوتفليقة ‘ ،ششتى اÛالت،
ومواقفها الثابتة Œاه كل القضشايا

العادلة ‘ العا ⁄والتي تسشتمدها من
القيم التي ارسشاها بيان اول نوفمÈ
 ١٩٥٤وك- -رسش- -ت- -ه -ا م -ب -ادئ ال -ث -ورة
التحريرية اÛيدة.

لضسحى
–سسبا لعيد ا أ

وزارة الصشحة –ذر من أاخطار الكيسس اŸائي

تع Ìمسشاعي ا◊ل يعني
الÓإاسشتقرار

وزارة التجارة تضسع ﬂطط برنامج اŸداومة
غذائية عامة وخضشر وفواكه١١٩٤٩ ،
تاجر ‘ ﬂتلف النششاطات التجارية
الأخ - -رى و  ٤٦٢وح-دة ان-ت-اج-ية١٣٦ ،
ملبنة ٢٨٣ ،مطحنة و  ٤٣وحدة اإنتاج
للمياه اŸعدنية ،كما ” تسشخ٢٢١٦ Ò
ع- -ون رق- -اب- -ة لضش- -م -ان السش Òا◊سش -ن
لÈن -ام -ج اŸداوم -ة وم -راق-ب-ة ال-ت-ج-ار
اŸعني ÚباŸداومة على غرار اŸذابح
واأسشواق ا÷ملة للخضشر والفواكه.
كما اأكد الأم Úالعام خÓل اللقاء
ع- - -ل - -ى ضش - -رورة –سش - -يسش ال - -ت - -ج - -ار
ب -اسش -ت -ئ -ن -اف ال -نشش-اط م-ب-اشش-رة ع-قب
الح -ت -ف -ال ب -ال -ع -ي-د ت-ط-ب-ي-ق-ا لأح-ك-ام
ال- -ق- -ان -ون ا÷دي -د اŸت -ع -ل -ق بشش -روط
‡ارسش -ة ال -نشش -اط -ات ال -ت-ج-اري-ة لـ ١٠
جوان  ،٢٠١٨كما األح الأم Úالعام على
اأهمية متابعة اأعوان الرقابة لضشرورة
احÎام التجار لÈنامج اŸداومة .وقد
اأع-ط-ي غ-وم-اري ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-مديرين
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ا÷ه - -وي Úل - -ل- -ت- -ج- -ارة ب- -اإشش- -راك ك- -ل
اŸت - - - -دخ- - - -ل ÚلإعÓ- - - -م اŸواط- - - -نÚ
ب - -الإج - -راءات اŸت - -خ - -ذة م- -ن ط- -رف
ال- -وزارة ع -ن ط -ري -ق وسش -ائ -ل الإع Ó-م
وت- -ع- -ل- -ي -ق ق -ائ -م -ة ال -ت -ج -ار اŸع -ن -يÚ
ب- -اŸداوم- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى م -ق -رات
ال-ب-ل-دي-ات م-دي-ري-ات ال-ت-جارة الولئية
ونشش - -ره - -ا ‘ اŸواق - -ع الإل- -كÎون- -ي- -ة
للمديريات اإضشافة اإ ¤اسشتعمال مواقع
ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي ‘ ال -ع -م-ل-ي-ة
التحسشيسشية.
ك-م-ا اأع-ط-ى الأم Úال-ع-ام ت-ع-ل-ي-مات
صشارمة لتدعيم ﬂطط الرقابة سشيما
عن طريق الفرق اıتلطة Œارة ـ
ف Ó-ح -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ولي-ات وذلك
لتفادي تخزين البطاطا واŸضشاربة ‘
اأسش- -ع- -اره- -ا واإع -ادة ت -ف -ع -ي -ل ﬂط -ط
اليقظة والتدخل اŸتعلق بالتسشممات
الغذائية.

حذرت وزارة الصسحة والسسكان
واإصس Ó- -ح اŸسس - -تشس - -ف- -ي- -ات،اأمسس،
ب-ا÷زائ-ر العاصسمة ،م-ن ﬂاط-ر
ال -ت-ع-رضس اإ ¤الإصس-اب-ة ب-ال-ك-يسس
اŸائ - -ي ال- -ذي ق- -د –م- -ل- -ه ب- -عضس
اأضساحي العيد.
و‘ هذا الصشدد ،ششدد نائب مدير
ال- -وق- -اي- -ة ب- -وزارة الصش -ح -ة  ،يوسشف
ترفا ،ÊخÓ- - - -ل ي - - -وم اإع Ó- - -م - - -ي
و–سشيسشي حول الوقاية من الكيسش
اŸائي ،على ضشرورة التحقق من عدم
وجود هذا الكيسش الذي قد –مله
بعضش اأضشاحي العيد ،لسشيما بالنسشبة
للعائÓت التي تقوم بذبح الأضشحية
خارج اŸذابح البلدية ودون اسشتششارة
الطبيب البيطري.
وتعت Èالإصشابة بالكيسش اŸائي من
ب Úالأم- -راضش ال- -ط- -ف -ي -ل -ي -ة اÿطÒة
اŸت- -ن- -ق -ل -ة ع -ن ط -ري -ق ا◊ي -وان -ات ،
لسشيما الكÓب التي تتغذى بالأحششاء
اŸصش- -اب- -ة ث -م ت -ف -رغ ب -ويضش -ات ه -ذه
ال -ط-ف-ي-ل-ي-ات ‘ ال-ط-ب-ي-ع-ة ع-ن ط-ري-ق
فضشÓتها متسشببة ‘ تلوث الأعششاب
واÿضشر والفواكه واŸياه‡ ،ا يوؤدي
ا ¤ان- -ت- -ق- -ال اŸرضش اإ ¤ا◊ي -وان -ات
العاششبة وبالتا‹ اإ ¤الإنسشان.
وت -ب -ق-ى الإصش-اب-ة ب-ال-ك-يسش اŸائ-ي
حسشب السش - - -ي - - -د ت - - -رف - - -ا Êم- - -ن بÚ
الأم - -راضش اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق
ا◊يوانات ،ع -ل-ى غ-رار ال-لشش-م-ان-ي-وز
والÈوسش-ي-ل-وز وال-كلب ،ح -يث تسش-ج-ل
وزارة الصش- -ح- -ة اأزي- -د م -ن  ٣٠٠حالة
اإصشابة بالكيسش اŸائي سشنويا.
من جانبه ،اأكد الدكتور مصشطفى
مباركي ،ط -ب -يب ب -ي -ط -ري Ãدي-ري-ة
ال-فÓ-ح-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة  ،على
اأهمية السشتعانة باŸصشالح البيطرية

‘ حال عدم التاأكد من صشحة اأحششاء
كبشش العيدﬁ ،ذرا من اسشتهÓكها،
خصشوصشا منها الكبد والرئة.
كما دعا اإ ¤البتعاد عن ا◊يوانات
الأليفة (القطط والكÓب) وتلقيحها
اإذا اق -تضش -ى الأم -ر ل -ت -ف -ادي ان -ت-ق-ال
طفيليات الكيسش اŸائي اإ ¤الإنسشان،
م- -ع غسش -ل ال -ي -دي -ن ع -ن -د Ÿسش ه -ذه
ا◊ي- -وان- -ات ل- -ت- -ف- -ادي ﬂاط- -ر ه- -ذه
الطفيليات.
وب-ال-رغ-م م-ن اأن الإصش-اب-ة ب-ال-ك-يسش
اŸائ - - -ي ت - - -ع- - -د م- - -ن ب Úالأم- - -راضش
اÿطÒة ذات ال -تصش -ري -ح الإج -ب-اري ،
ف- - -اإن رئ- - -يسش مصش- - -ل- - -ح- - -ة ا÷راح - -ة
ب-اŸوؤسشسش-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ا÷ي ‹Óرحمو Êبا÷زائر العاصشمة،
الأسش -ت -اذ زه Òب -ل -ق -اي-د ،ي- -ع -ت Èاأن
ا◊الت اŸصش- -رح ب- -ه- -ا سش- -ن- -وي- -ا «ل
تعكسش واقع انتششار اŸرضش» ،مششÒا
ا ¤اأن الكيسش اŸائي يصشيب الكبد
ب-نسش-ب-ة  ٧٠ب -اŸائ-ة ث-م ال-رئ-ة ب-نسش-ب-ة
تÎاوح ما ب ٢٥ Úو  ٤٠باŸائة وبقية
الأعضشاء بنسشبة اأقل كالقلب والكلى
واŸخ وال - -ع- -م- -ود ال- -ف- -ق- -ري وال- -غ- -دة
الدرقية.
و‘ ذات السشياق ،دعا الدكتور كمال
اآيت اأوب -ل -يﬂ ،تصش ‘ الأم - - - -راضش
ال -وب-ائ-ي-ة ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-ة
العمومية ،اإ ¤ضشرورة تنظيم حمÓت
ت- -وع- -وي -ة ع -ل -ى م -دار السش -ن -ة وع -دم
الك- -ت- -ف- -اء ب- -ت- -حسش -يسش اŸواط -ن م -ع
اقÎاب موعد عيد الأضشحى اŸبارك
فقط ،مÈزا اأن الوقاية من الإصشابة
ب -ال -ك-يسش اŸائ-ي ت-ع-ت Èم-ن م-ه-ام ك-ل
ال- -ق- -ط- -اع- -ات اŸع -ن -ي -ة م -ع اشش -راك
اÛتمع اŸد Êووسشائل الإعÓم ‘
التوعية من ﬂاطر الإصشابة.

الثÓثاء  14أاوت  2018م
الموافق لـ  03ذي الحجة  143٩هـ
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لنتاج وإلسسعر إلنهائي ،آإكلي موسسو Êلـ «إلشسعب»:
أإحدثت فارقا بـ  ٪ ٥0ب Úإ إ

دعا إŸوإطن Úإ ¤عدم جعل شسبكات إلصسرف إلصسحي مكvبا لبقايا إألضساحي

الديؤان الؤطني للتطه Òيطلق حملة –سسيسسية
عشسية عيد األضسحى

البذور وراء ضسعف اŸردودية واسستمرار ارتفاع أاسسعار البطاطا ‘ األسسؤاق
أإح -دث إلرت -ف -اع إل -ره -يب ‘ أإسس -ع -ار
م -ادة إل -ب -ط -اط -ا ح-ال-ة م-ن إل-ق-ل-ق وسس-ط
إŸوإط - -ن Úخ - -اصس - -ة م - -ع إقÎإب ع - -ي - -د
لقبال على هذه
لضسحى ،حيث يك Ìإ إ
إ أ
إŸادة إلتي يÎإوح سسعرها إليوم ب70 Ú
و 90دي-ن-ا ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رإم إل-وإح-د وإلذي
أإرجعها إıتصسون إ ¤إسستعمال إلبذور
إلتي ل تنتج سسوى من  8إ ١2 ¤كلغ من
إل-ب-ط-اط-ا م-ق-اب-ل إل-ك-ل-غ م-ن إل-بذور على
عكسش غالية إلثمن ذإت إ÷ودة إلعالية
إلتي تنتج ‘ إلكلغ إلوإحد من  ١6إ١8 ¤
لضس -اف -ة إ ¤غ -ي -اب إل -ت -ن-ظ-ي-م
ك -ل -غ ،ب -ا إ
إل-فÓ-ح-ي إل-ذي ج-ع-ل إل-ف-ارق يصسل إ¤
لنتاج وإلسسعر إلنهائي.
 ٥0باŸائة ب Úإ إ

خالدة بن تركي
من جهته أارجع اıتصس ‘ الفÓحة أاكلي
موسسو ‘ Êاتصسال خ ّصس به «الشسعب» سسبب
إارتفاع سسعر البطاطا لغياب التنظيم الفÓحي
خاصسة من حيث الطاقة واأ’دوية أاين تصسبح
التعامÓت الفÓحية فردية’ ،سسيما ‘ مسسأالة
ال -ت -وزي -ع ال -ت -ي ت -ؤودي إا ¤ارت -ف -اع ال -ت-ك-ال-ي-ف
والتÓعب باŸعاي Òليصسبح الفارق ب Úاإ’نتاج
وسسعر اŸسستهلك  50باŸائة ،ناهيك عن عدم
التوازن ب Úالعرضس والطلب ،وكذا غياب نظام
يضسبط اıزون عمق اŸشسكل وجعل اأ’سسعار
تلتهب باأ’سسواق.
وأاوضسح موسسو ‘ Êمسسأالة بذور البطاطا

أإط -ل -ق إل -دي-وإن إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-هÒ
حملة –سسيسسية –ت عنوإن «حافظوإ
ع- -ل -ى ›اري إلصس -رف إلصس -ح -ي» ،وه -ي
إŸناسسبة إلتي تعت Èفرصسة للموإطنÚ
ل-ل-ت-ق-ارب وإل-ت-ع-اون م-ن أإج-ل إلحتفال
لضس - -ح - -ى إŸب- -ارك ‘ ظ- -روف
ب - -ع - -ي - -د إ أ
حسسنة.
أان اŸوسس -م ال -ف Ó-ح -ي ا◊ا‹ اسس -ت-ع-م-ل ف-ي-ه
البذور زهيدة الثمن التي تنتج ‘ الكلغ الواحد
ب 8 Úو 12على عكسس السسنوات اŸاضسية كان
فيها اإ’نتاج وف Òيصسل إا 18 ¤كلغ ،أاي ما
يعني  400إا 500 ¤قنطار ‘ الهكتار الواحد
بخÓف السسنة ا◊الية أانتجت من  200إا¤
 300قنطار ‘ الهكتار الواحد ،باإ’ضسافة إا¤
مرضس اŸيليديو الذي تسسبب ‘ خسسائر تصسل
من  20إا 30 ¤باŸائة ،هي عوامل سساهمت ‘
التقليل من اŸنتوج بنسسبة كبÒة.
وأاكد آاكلي على ضسرورة تدارك اŸشساكل
لتنظيم القطاع لتموين العديد من الدول بهذه
اŸادة ب - -دل ال- -ن- -قصس اŸسس- -ج- -ل خ- -اصس- -ة ‘
اŸناسسبات واأ’عياد أاين تعرف ارتفاعا رهيبا

بسسبب العوامل السسالفة الذكر ،باإ’ضسافة إا¤
سسوء التوزيع الذي يحدث خل ‘ Óاإ’نتاج و‘
ان-ت-ظ-ار ال-ب-حث ع-ن ا◊ل-ول ل-ت-خ-ف-يضس ثمنها
ي-ب-ق-ى ال-ع-رضس وال-ط-لب اŸت-ح-ك-م ال-وحيد ‘
السسعر.
وا÷دي - -ر ب - -ال - -ذك- -ر ،أان وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة
والتنمية الريفية والصسيد البحري كانت قد
اجتمعت مؤوخرا مع الفاعل Úومدراء القطاع
الو’ئي Úللنقاشس حول موسسم البطاطا ا◊ا‹
والسس -اب-ق أ’ج-ل ت-ن-ظ-ي-م السس-وق اÿاصس ب-ه-ذه
اŸادة ،إاضسافة إا ¤دراسسة ا’ضسطرابات ‘
اأ’سس- -ع- -ار ال- -ت- -ي ع- -رفت إارت -ف -اع -ا ‘ اآ’ون -ة
اأ’خÒة وال -ت -ي ع -رفت ط -ل -ب -ا م -ت-زاي-دا ع-ل-ى
البطاطا.

صصونيا طبة
ق -دمت شس -رك -ة اŸي-اه وال-ت-ط-ه Òل-ل-ج-زائ-ر
نصس -ائ-ح ل-ل-م-واط-ن ‘ Úب-ي-ان ت-ل-قت «الشس-عب»
نسسخة منه لتفادي ا’سستهÓك اŸفرط للماء
الشس -روب ،خ -اصس -ة خ Ó-ل ال -فÎة الصس -ب -اح -ي-ة
والسساعات اأ’و ¤ليوم العيد من التاسسعة إا¤
ال- -واح- -دة زوا’ ،ال- -ذي ي -ؤودي إا ¤ان -خ -ف -اضس
سسريع ‘ مسستويات خزان اŸياه ،وÃا أانه ’
 Óوالتعبئة ،وهو ما
Áكن تعويضسه بعمليات ا Ÿأ
يحدث تذبذبا ‘ التموين باŸياه الشسروب.

بالتزويد Ãاء الشسروب منذ السساعات اأ’و¤
من العيد ‘ ،ح Úيتطّلب ملء وتعبئة اÿزان
ما ب 4 Úسساعات و 72سساعة مقدمة نداء
÷م-ي-ع سس-ك-ان ال-ع-اصس-م-ة وت-ي-ب-ازة ب-ال-تضس-ام-ن
واŸسساهمة ‘ تفادي اأ’ضسرار التي تنتج عن
ا’سستغÓل غ Òالعق ÊÓللماء الشسروب.
وأاوضس - - -حت أان أاك Ìم- - -ن  1.2م-ل-يون مÎ
مكعب من اŸياه ينتج يوميا ‘ شسبكات توزيع
اŸي -اه ‘ ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة وت-ي-ب-ازة وه-ذه
الكمية كافية لتموين السسكان وتلبية حاجياتهم
من اŸياه الشسروب خÓل الفÎات العادية أاين
ي - -ك - -ون ا’سس- -ت- -هÓ- -ك م- -ع- -ق- -و’ ،مشسÒة إا¤
تخصسيصس فرق مؤوهلة سستجند Ÿدة  24سساعة
لضسمان السس Òا◊سسن لعيد اأ’ضسحى اŸبارك.
كما حذرت الشسركة من رمي الفضسÓت بعد
ع -م-ل-ي-ات ن-ح-ر ال-ك-ب-اشس ‘ شس-ب-ك-ات الصس-رف
الصس -ح -ي مشس ّ-ددة ع -ل -ى ضس -رورة وضس-ع ب-ق-اي-ا
اأ’ضساحي ‘ أاكياسس لنقلها للمفرغات وعدم
نزع أاغطية البالوعات.

لخضسر لولية إ÷زإئر:
مديرية إلغابات وإ◊زإم إ أ

تسسجيل  30بؤؤرة حريق منذ تفعيل ﬂطط مكافحة ا◊رائق بالعاصسمة

سس- -ج- -لت مصس- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة إل- -غ- -اب -ات
لخضس- -ر ل -ولي -ة إ÷زإئ -ر م -ن -ذ
وإ◊زإم إ أ
ب-دإي-ة ت-ف-ع-ي-ل ﬂط-ط م-ك-اف-حة إ◊رإئق
مطلع شسهر يونيو إŸنصسرم  30بؤورة حريق
” إخ-م-اده-ا ق-ب-ل إن-تشس-اره-ا ،ول ت-ت-ع-دى
إŸسساحة إŸتلفة من إ◊شسائشش إليــابسســـة
١،٥هـ ،حسسب م- -ا ع- -ل- -م ،أإمسش م- -ن رئ- -يسش
مصس- -ل- -ح- -ة إ◊ي -وإن -ات وإل -ن -ب -ات -ات ب -ذإت
إŸديرية.
وأاوضسح لعراسس كمال أان تقلصس عدد ا◊رائق
بنسسبة تفوق  50باŸائة مقارنة مع نفسس الفÎة
م - -ن السس - -ن- -ة اŸنصس- -رم- -ة (أازي- -د م- -ن  70بؤورة
حريق)،راجع إا ¤التدخل السسريع واأ’و ¤أ’عوان
ﬁافظة الغابات و‚اعة ا◊مÓت التحسسيسسية
‘ ›ال تعزيز الوعي البيئي وهو «ما مكن ـ كما
قال ـ من حصسر تلك البؤور ‘ شسرارتها اأ’و‘ ¤
مسساحة ’ تزيد عن 5ر 1هكتار من ا◊شسائشس
اليابسسة واأ’حراشس موزعة ع Èكل من غابات
ب -ي -ن -ام وب -ن ع-ك-ن-ون وب-وشس-اوي وم-ق-ط-ع خÒة».
وأارجع اسسباب هذه ا◊رائق ا« ¤نقصس الوعي
ل -دى ب-عضس اŸواط-ن Úب-ف-ع-ل ال-رم-ي ال-عشس-وائ-ي
للنفايات ‘ الغابات».
وأاب -رز ل -ع -راسس ،ك-م-ال أان ﬂط-ط م-ك-اف-ح-ة
حرائق الغابات الذي Áتد ا ¤غاية 31اكتوبر
«آال- -ي- -ة اث- -ب- -تت ‚اع- -ت- -ه -ا» Ÿواج -ه -ة ا◊رائ -ق
وت -ق -ل -يصس اŸسس-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة اŸت-ل-ف-ة ب-ه-دف
ح -م-اي-ة أازي-د م-ن  5000ه-ك-ت-ار م-ن اŸسساحات
الغابية بالعاصسمة ،حيث ”ّ تسسخ 4Òفرق تضسم
أازيد من  120عونا للتدخل السسريع ”ّ تزويدها

باŸعدات والوسسائل الÓزمة للتدخل قبل وصسول
النجدة من مصسالح ا◊ماية اŸدنية ‘ حال
انتشسار ا◊ريق.
ك -م -ا ّ” تسس -خ Òشس -اح -ن -ات ذات صس-ه-اري-ج
Óطفاء موزعة ع Èمقرات الفرق على مسستوى
لإ
غابات بوشساوي وباينام وبن عكنون عÓوة على
تخصسيصس عشسرات النقاط للتزود باŸياه ،بكل
اŸسساحات الغابية الكÈى بالو’ية ،فضس Óعلى
اتخاذ عدة إاجراءات كتعميم اأ’جهزة الÓسسلكية
ل -تسس -ه -ي -ل ع -م -ل -ي-ات ا’تصس-ال ع ÈاŸق-اط-ع-ات
الغابية بالعاصسمة.
وقد سسخرت السسلطات لتنفيذ ﬂطط هذه
السسنة  3فرق متنقلة مشسكلة من أازيد من 130
عون غابات مدعم Úبأاعوان موسسمي Úللتدخل
اأ’و‹ السسريع يعملون وفق نظام اŸداومة /24
 24سسا لرصسد بؤور ا◊رائق ويتمركزون خاصسة
ب -ا÷ه -ة ال -غ -رب-ي-ة م-ن ال-ع-اصس-م-ة ال-ت-ي تضس-م 70
باŸائة ،من الغطاء النباتي على غرار غابات
«الوئام» ب Íعكنون و»بوشساوي» ،و»باينام».
وأاف -اد ب -أان -ه ” ت -زوي -د ت -لك ال -ف -رق ال-ثÓ-ث-ة
ب -اŸع -دات ال Ó-زم -ة ل -ل-ت-دخ-ل السس-ري-ع ال-ف-ع-ال
ك -م -رك -ب -ات رب-اع-ي-ة ال-دف-ع وع-دده-ا › 3هزة
بالصسهاريج لرصسد البؤور والتدخل اأ’و‹ وكذا 3
Óط -ف-اء
شس -اح -ن -ات م -زودة بصس -ه -اري -ج اŸي -اه ل  -إ
›هزة باأ’جهزة الÓسسلكية.
” تخصسيصس  25نقطة للتزود باŸياه إا¤
كما ّ
ج -انب ت -نصس -يب  5أاب -راج م -راق -ب-ة م-وزع-ة عÈ
الغابات الرئيسسية بالعاصسمة.
وباŸقابل أاشسار لعراسس ،أانه منذ بداية موسسم

‘ ه -ذا السس -ي -اق وّج -ه ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
ل -ل -ت -ط -ه Òم -ن خ Ó-ل ح -م -ل -ت-ه ال-ت-حسس-يسس-ي-ة
Ãن -اسس -ب -ة ا’ح -ت -ف -ال ب -ع -ي-د اأ’ضس-ح-ى دع-وة
للجزائري Úإا ¤عدم –ويل شسبكات الصسرف
الصسحي إا ¤مزابل ترمى فيها كل الفضسÓت
الناŒة عن النحرÃ ،ا فيها القرون ،السساقÚ
أاو الصسوف التي ’ يصسّح رميها ‘ اÛاري،
حيث تتسسبب ‘ انسسداد القنوات ،وأاحيانا ‘
حدوث فيضسانات Ÿياه الصسرف الصسحي ‘
بعضس اأ’حياء ،كما Áكن لهذه الفضسÓت أان
تؤوثر سسلبا ‘ السس Òا◊سسن Ùطات معا÷ة
مياه الصسرف الصسحي.

ترحيل حؤا‹  53رعية نيجري إا ¤مركز العبؤر ا◊دودي

شسركة اŸياه تدعؤ اŸؤاطن ÚإاŒ ¤نب تبذير اŸاء وترشسيد اسستهÓكه

وحسسب شس-رك-ة اŸي-اه وال-ت-ط-ه Òل-ل-ج-زائر،
ف- -إان ارت- -ف- -اع درج -ة ا◊رارة وت -زام -ن -ه -ا م -ع
اŸن-اسس-ب-ات ال-دي-ن-ي-ة ت-تسس-بب ‘ ارت-ف-اع نسسبة
اسستهÓك اŸياه ،وهو ما يؤودي إا ¤إاضسعاف
نظام التزويد باŸاء الشسروب معتÈة ترشسيد
ا’سستهÓك الوسسيلة اŸثلى لتفادي انقطاعات
ال-ت-زوي-د ب-اŸاء الشس-روب ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-مة
وتيبازة.
كما أاعلمت اŸواطن Úأان كÌة اسستهÓك
اŸاء خÓل اليوم اأ’ول من عيد اأ’ضسحى بÚ
ال -ت -اسس -ع-ة وال-واح-دة ي-ج-ع-ل مسس-ت-وى اÿزان
م -ن -خ -فضس -ا،ح -يث ي -ت ّ-م تسس -ج -ي -ل ال -ت -دذب-ذب

سصعاد بوعبوشش

‘ هذا الصسدد ،و–ت رعاية وزارة اŸوارد
اŸائية ،تدعو ا÷هات اŸعنية كّل اŸواطنÚ
إا ¤عدم رمي بقايا اأ’ضساحي ع ÈاÛاري،
إاضس - -اف- -ة إا ¤ا’م- -ت- -ن- -اع ع- -ن رف- -ع أاغ- -ط- -ي- -ة
ال -ب -ال -وع -ات ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ت-ب-ن-ي سس-ل-وك
بسس- -ي- -ط وحضس- -اري،ي- -ت- -ل- -خصس ‘ وضس- -ع ك -ل
ال- -فضسÓ- -ت ‘ أاك- -ي -اسس ورم -ي -ه -ا ‘ اŸزاب -ل
العمومية اıصسصسة لها.
و‘ نفسس السسياق ،سسيقوم عمال الديوان
«لونا» بتوزيع أاكياسس ،بيوم Úإا ¤ثÓثة أايام
قبيل عيد اأ’ضسحى ،على مسستوى ﬁطات
الوقود واÓÙت وأاماكن أاخرى التي تعرف
توافدا كبÒا بهدف ترسسيخ هذه السسلوكات
البسسيطة الكفيلة بضسمان اسستدامة اÛاري
اŸائية وسسÓمتها.
‘ اŸق- -اب- -ل سس- -تسس- -ه -ر وح -دات ال -دي -وان
الوطني للتطه Òعلى ضسمان العمل اŸسستمر
وال- -دائ- -م Ÿراق- -ب- -ة ﬁط -ات م -ع -ا÷ة م -ي -اه
الصس- -رف الصس -ح -ي وال -ت -دخ -ل ال -ف -وري ع -ل -ى
مسستوى ›اري الصسرف الصسحي ،كما سستتخذ
كل ا’حتياطات الÓزمة طيلة أايام العيد.

لحمر إ÷زإئري بسسعيدة
إللجنة إلولئية للهÓل إ أ

لضسحى
صسصست فرقا مؤوهلة لضسمان إلتمرين يومي عيد إ أ
خّ

دعت شسركة إŸياه وإلتطه Òللجزإئر
إŸوإطن Úإ ¤أإخذ إلحتياطات إلÓزمة
وترشسيد إسستهÓك إŸاء وŒنّب إلتبذير
لسس -رإف ‘ إسس -ت -ع -م -ال -ه خ Ó-ل إل-ي-وم
وإ إ
لضس - -ح - -ى إŸب - -ارك،
لول م- - -ن ع - -ي - -د إ أ
إ أ
لضسافة إ ¤عدم رمي إلفضسÓت بعد
با إ
عمليات نحر إلكباشش ‘ شسبكات إلصسرف
إلصسحي للحفاظ على إسستدإمتها.
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ق - -امت ال - -ل - -ج- -ن- -ة
ال - -و’ئ - -ي - -ة ل - -ل- -هÓ- -ل
اأ’ح - -م - -ر ا÷زائ - -ري
بسسعيدة مع اŸصسالح
اıتصس- - -ة ك- - -اأ’م - -ن
وا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة،
باإ’ضسافة إا ¤مديرية
الصس- - -ح- - -ة وال- - -و’ي - -ة
ب- - -تضس- - -اف- - -ر ا÷ه - -ود
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-جمع حوا‹
 53رعية نيجري من
ﬂتلف اأ’عمار ومن
ا÷نسس Úال- - - - - -ذي - - - - -ن
يعيشسون بطريقة غÒ
شس -رع -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة سس-ع-ي-دة ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة،
بالتنسسيق وا’تفاق مع هيئة سسعيدة بن حبليسس
رئ -يسس -ة ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر ا÷زائ-ري ‘ إاط-ار
حملة وطنية ÷مع اأ’فارقة الذين يعيشسون
بطريقة غ Òشسرعية با÷زائر ،حسسب ما أاكده
ل -ن -ا ح -ك-وم إاب-راه-ي-م رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة
”
للهÓل اأ’حمر ا÷زائري بسسعيدة ،حيث ّ
Œن- -ي -د  4م -راف -ق Úم -ن ال -ل -ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة

كمتطوعŸ Úرافقة اŸواطن ÚواŸواطنات
النيجري Úمن مدينة سسعيدة إا ¤غاية نقطة
العبور با◊دود ا÷زائرية النيجرية على مÏ
حافÓت ﬁملة باŸواد الغذائية الضسرورية
وم- - -ي- - -اه الشس- - -رب واأ’دوي- - -ة ذات ال- - -ط - -اب - -ع
اإ’سستعجا‹ أاثناء الرحلة.

سصعيدة :ج .علي

لجرإءإت إلقانونية
دعت إ ¤تسسهيل إ إ

” تسسجيل تدفق قرابة  200.00أالف
اإ’صسطياف ّ
مواطن أاسسبوعيا ع 20 Èموقعا غابيا بالعاصسمة
” Œهيز  16فضساء منها Ãختلف التجهيزات
ّ
واأ’لعاب ودورات اŸياه واأ’كشساك وكذا اإ’نارة
ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ل-ى غ-رار ب-وشس-اوي ( 7000زائر)
وباينام ( )5000وغابة  5جويلية ب Íعكنون.
وحسسب ذات اŸسسؤوول فان زائري الغابات
يخلفون بعضس النفايات ،حيث يتم جمع ما يفوق
 200ك-يسس أاسس-ب-وع-ي-ا (ب-ق-اي-ا اŸأاك-و’ت وال-علب
وال-ق-ارورات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة) من طرف  20عون
نظافة.
من جهة أاخرى ،تقوم ﬁافظة الغابات لو’ية
ا÷زائ -ر ب-ال-ت-ع-اون م-ع مصس-ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي
ب -ال -تصس -دي ل -تصس-رف-ات ب-عضس اŸواط-ن Úال-ذي-ن
ي -ق -وم -ون ب -رم-ي أاط-ن-ان م-ن ال-ردوم وال-ن-ف-اي-ات
بصسورة عشسوائية داخل اŸسسالك الغابية ومنها
غابة باينام ،حيث يتم رصسدهم والتبليغ عنهم
للحّد من الظاهرة.

فريدة جبا‹ ترافع عن كفالة اليتيم لفائدة الطفؤلة اŸسسعفة
إأك -دت ن-ائب رئ-يسش إÛلسش إلشس-ع-ب-ي
إل - -ولئ - -ي ل - -ولي - -ة إ÷زإئ - -ر ،ف- -ري- -دة
ج-ب-ا‹ ،إأمسش ،ع-ل-ى «إلضس-رورة إŸل-ح-ة»
إلتي يكتسسيها إأمر «تسسهيل إلجرإءإت
إل-ق-ان-ون-ي-ة إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-ف-ال-ة إل-ي-ت-يم»،
وخ -اصس-ة إأن م-رإك-ز إل-ط-ف-ول-ة إŸسس-ع-ف-ة
ب -ال -ع -اصس -م -ة ت -ع -رف إك -ت -ظ -اظ -ا ك -بÒإ
ل- -ل -ي -ت -ام -ى إل -ذي -ن «ح -الت إلج -رإءإت
إل -ق -ان -ون-ي-ة إŸع-ق-دة وإل-ط-وي-ل-ة» ،دون
إسستفادتهم من جو عائلي مÓئم.
وقالت جبا‹ ،اإن مراكز الطفولة اŸسسعفة
ب- -ا’أب- -ي- -ار وع Úط- -اي -ة واÙم -دي -ة ت -ع -رف
اك- -ت- -ظ- -اظ- -ا «ك- -بÒا» ‘ ع -دد ا’أط -ف -ال م -ن
ﬂتلف ا’أعمار من بينهم رضسع وهم بحاجة
ل -ع -ائ Ó-ت ت -وؤوي -ه-م ،م-ذك-رة اأن-ه ب-ال-رغ-م م-ن
تسس -ج -ي-ل اأزي-د م-ن  830م-ل-ف ط-لب ك-ف-الة

اأط -ف -ال مسس-ع-ف Úب-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ف-اإن ه-ذه
الطلبات ’زلت ضسمن قوائما’نتظار «بسسبب
“اطل وتعقيد ا’جراءات القانونية».
ودعت ‘ ذات ا’ط- - - - - - - - - - - - - -ار اإ–« ¤يÚ
القوان »Úبخصسوصس كفالة اليتيم وكذا
«تبسسيط ا’جراءات وتقليصس مدة النظر
‘ اŸلف كفالة اليتيم (ويعد قاضسي ا’أحداث
على مسستوى اÙاكم صساحب ا’ختصساصس
ل -ل -ح-ك-م ب-ك-ف-ال-ة ال-ي-ت-ي-م) ،م-وؤك-دة اأن ق-اضس-ي
ا’أحداث يسستغرق مدة طويلة جدا للنظر ‘
ه -ذا ال -ن -وع م -ن اŸل -ف -ات ال -ت -ي ت-ت-ق-دم ب-ه-ا
مديرية الشسوؤون ا’جتماعية لو’ية ا÷زائر.
وقالت جبا‹ ،اأن تعقيد اجراءات التكفل
’ يخدم «“اما» مصسلحة الطفل اŸسسعف
ك -م اأن -ه -ا «–رم -ه م -ن ال-ت-ن-ع-م ب-د‘ء ع-ائ-ل-ة
ﬁبة».

من إنتاج إسسباÊ

مؤؤسسسسة مÎو ا÷زائر تسسلم ثالث قاطرة
” اسستÓم ثالت قاطرة جديدة لشسركة مÎو
ا÷زائر ،أامسس ،بعد وصسولها ا ¤ميناء ا÷زائر،
حسسب ما أافاد به بيان Ÿؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر.
وأاب -ل -غت وزارة ا’شس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
وم -ؤوسسسس -ة م -يÎو ا÷زائ -ر مسس -ت -خ-دم-ي م-يÎو
ا÷زائر أانه سسيتم اسستقبال ثالت قاطرة جديدة
للميÎو حسسب ذات اŸصسدر.

وت -ذك -ر م-ؤوسسسس-ة مÎو ا÷زائ-ر أان ع-م-ل-ي-ات
اسس -ت -ق -ب -ال ق -اط -رات اÎŸو م -ت -واصس -ل -ة وف-ق-ا
ل -ل -رزن -ام -ة اÙددة م-ع اŸصس-ن-ع «ك-اف» وه-ذا
Ãعدل قاطرة كل شسهر منذ  24جويلية ،2018
تاريخ اسستÓم أاول قاطرة.
للتذك ،Òفإان مÎو ا÷زائر سسيتعزز بـ 12
قاطرة جديدة من انتاج اسسبا Êوهذا ‘ اطار

توسسيع اÿط اأ’ول (ÎŸ )1و ا÷زائر من أاجل
تلبية الطلب على حاجيات النقل بالعاصسمة.
واضساف البيان ،أان القاطرات اŸنتجة ‘
اسسبانيا من طرف اŸصسنع «كاف» يتم تسسليمها
Ÿؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر Ãعدل قاطرة واحدة
شسهريا.

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

»æWh

إلثÓثاء  14أإوت  2018م
إلموإفق لـ  03ذي إلحجة  1439هـ

بن سشا ⁄اŸدير العام للحماية اŸدنية بالنيابة ‘ لقاء الوسشط باŸدية:

قطاعنا شساب وأاسسطولنا ا÷وي على أا”ّ السستعداد للتدّخل رغم حداثته

اعتﬁ Èفوظ بن سشا ⁄اŸدير العام
للحماية اŸدنية بالنيابة ،مدير مركزي
ل -ل -م -وظ-ف Úوال-ت-ك-وي-ن ،صش-ب-ي-ح-ة أامسس
لدى إاششرافه على لقاء جهوي نظم Ãقر
ال -وح -دة ال -رئ -يسش -ي -ة ب -اŸدي -ة حضش-ره-ا
’م- - - -داد
’دارة وا إ
رؤوسش- - - -اء مصش- - - -ال- - - -ح ا إ
ورؤوسش - -اء ك - -ل م- -ن م- -ك- -اتب ال- -ت- -ك- -وي- -ن
واŸسش- - -ت- - -خ- - -دم Úو إاط- - -ارات سش - -ام - -ي - -ة
ب- -اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ب -أان ه -ذا ال -ل -ق -اء
““ال- - -ورشش - -ة““ ي - -دخ - -ل ‘ إاط - -ار اıط - -ط
السشنوي للمديرية العامة لسشنه ،2018
ب- -خصش- -وصس م- -ت- -اب- -ع- -ة ا◊ي- -اة اŸه- -ن -ي -ة
Óعوان Ãختلف الرتب ،من ضشمن 03
ل أ
ل-ق-اءات ج-ه-وي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-وسشط،
الششرق والغرب.

اŸدية /علي ملياÊ
أإكد بن سشا ⁄بأان لقاء إلوسشط جاء لدرإسشة
وإقع تسشي Òإ◊ياة إŸهنية ألعوإن إ◊ماية
إŸدنية منذ ولوج إلعون إ ¤إلقطاع إ ¤آإخر
ﬁط- -ة م- -ن مسش- -اره إŸه -ن -ي ،ت -وح -ي -د ‰ط
إلعمل ،إإلجابة عن أإهم إŸششاكل إلتي تعÎضس
إلعون ‘ هذإ إلقطاع ،كما يهدف إ ¤درإسشة
أإه- -م إŸقÎح- -ات إل- -ت- -ي سش -ي -ت -م Œسش -ي -ده -ا
مسشتقب ‘ Óرسشم إلسشياسشة إلوطنية للقطاع ‘
Óخطار و–سش Úإإلطار إŸعيششي
إلتصشدي ل أ
للموظف وترقية مسشتوى إÿدمة إلعمومية.
وأإوضش -ح إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل-ح-م-اي-ة إŸدن-ي-ة
بالنيابة على هامشس إلورششة إلتي ششارك فيها
إطارإت  16ولية من إلوسشط ،مضشاف إليهم

ن-ظ-رإئ-ه-م ب-ق-ي-ادة إل-وح-دة إل-وط-ن-ي-ة ل-لتدريب
وإلتدخل بأان إلÎقيات إألخÒة إلتي عرفها
إلقطاع لفائدة أإك Ìمن  3آإلف عون ،تعتÈ
إسش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ومّسش -ت صش -ف إلضش -ب -اط إل -ذي-ن
“ت
ي -خضش -ع -ون ح -ال -ي -ا إ ¤دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ،و ّ
لضشرورة إŸصشلحة عقب  30جلسشة عمل مع
شش -رك -اء إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ،وسش -ت -م ّ-ك -ن ه-ذه
إلعلمية من تدعيم إلبلديات بضشباط للوقاية،
ناعتا إلتعدإد إلبششري إلعامل Ãصشا◊ه بأانه
ششاب بدليل أإنه سشيتم إحالة  43عونا على
إلتقاعد خÓل عام  2018/ 2017وطنيا من
ب 63 Úأإلف عون وإطار عامل.
كشش -ف إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل -ح -م -اي -ة إŸدن -ي-ة
بالنيابة ،بأان هناك رؤوية لتصشنيف عمل عون
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ضش -م -ن إألع -م-ال إلشش-اق-ة،
فضش Óعلى أإن إلقطاع توليه إلسشلطات إلعليا

‘ إلبÓد أإهمية كÈى بدليل إإلفرإج عن بعضس
إŸششاريع إÛمدة من ح Úآلخر ،كما أإن
مصش -ا◊ه ت -ع-م-ل ع-ل-ى إÿروج م-ن إŸف-اه-ي-م
إلتقليدية لعون إ◊ماية إŸدنية ،إ ¤جانب
أإنه لديه ﬂتصش Úيقدمون دروسشا ‘ بعضس
إل- -ت -خصشصش -ات ك -اÿط -ر إل -ك -ي -م -ائ -ي ‘ دول
أإوروبية.
وأإشش - -ار ب - -ن سش - -ا ‘ ⁄ه- -ذإ إلصش- -دد ،ب- -أان
إلتكوين إلذي أإوله هذإ إللقاء إ÷هوي إ◊صشة
إألك Èم -ن إل -ت -ح -ل -ي -ل ه-و Ãث-اب-ة إلسش-ت-ث-م-ار
إ◊قيقي ‘ إŸوإرد إلبششرية وإلذي يعتمد
ع -ل -ى إل -ت -ك -وي -ن إل -ق-اع-دي م-ن خÓ-ل ج-م-ل-ة
إألفكار إÿادمة لقطاع إ◊ماية إŸدنية ‘
جوإنب إإلنسشانية ،إلسشتعدإد إلذهني وإلبد،Ê
إل -ت-ك-وي-ن إŸسش-ت-م-ر ،ح-يث ت-ت-عّ-م-د م-دي-ري-ات
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ع -ل -ى إŸسش -ت-وى إل-وط-ن-ي
إخضش- -اع أإع -وإن -ه -ا وإط -ارإت -ه -ا إ ¤ت -ربصش -ات
شش- -ه- -ري- -ة ودوري- -ة ع Èإل- -وح- -دإت ل- -ت- -حسشÚ
إŸسشتوى وإألدإء.
كما أإنه يتم منح إلفرق تكوينات متخصشصشة
عن بعد كما هو إ◊ال بولية إŸدية ‘ عدة
›الت م- -ن ب- -ي- -ن- -ه -ا إإلن -ق -اذ –ت إل -ردوم،
ﬂتتما حديثه بأان طائرإت إ◊ماية إŸدنية
” إلسشتعدإد للتدخل ‘ ›ال إ◊رإئق
على أإ ّ
رغ- -م ح- -دإث- -ة أإسش- -ط -ول -ه -ا ،ع Ó-وة ع -ل -ى أإن
مصشا◊ه تو‹ أإهمية قصشوى للجانب إŸعيششي
للعون من خÓل توف Òإلسشكن إلوظيفي له
Ãسش- -اع- -دة إل- -ولة إل -ذي -ن ب -ات -وإ ي -خصشصش -ون
حصشصش -ا م -ن إلشش -ق-ق ل-ت-ح-ف-ي-ز إألع-وإن ل-ب-ذل
›هود أإك.È
وللعلم بأانه سشيتم عقد لقائ Úآإخرين وإحد
بالششرق بولية تبسشه يوم  16أإوت ولقاء إلغرب
بولية معسشكر بتاريخ  28من إلششهر إ÷اري.

موازاة مع فتح  26نقطة مراقبة لبيع ا’أضشاحي بتموششنت

 11مذبحا يوم العيد للنحر وتفادي األوسساخ

ب- -اشش -رت مصش -ال -ح و’ي -ة ع“ Úوشش -نت
’ضشحى اŸبارك
–ضشÒات واسشعة لعيد ا أ
’ضش-اح-ي
ل-ت-ف-ادي ال-ف-وضش-ى ‘ ›ال ب-ي-ع ا أ
من جهة ،وكذا عششوائية الذبح وانتششار
ال -فضش Ó-ت صش-ب-ي-ح-ة ال-ع-ي-د ،م-ا ق-د ي-خ-ل-ق
مششاكل بيئية عويصشة.

ع“ Úوشسنتﬁ /مد بن ترار
فعلى مسشتوى إلبيع ،خصشصشت مصشالح ولية
ع“ Úوشش - -نت  26ن-ق-ط-ة ب-ي-ع ل-لموإششي عÈ
ك -اف -ة إق -ل -ي -م إل-ولي-ة .ه-ذه إل-ن-ق-اط إل-ت-ي ”
تعزيزها باŸرإقبة إلبيطرية لتفادي إنتششار
إŸوإشش- -ي إŸوب- -وءة ،خ -اصش -ة إŸصش -اب -ة ب -دإء
إ◊م- -ى إل- -قÓ- -ع -ي -ة ،ح -يث ج ّ-ن -دت مصش -ال -ح
إل-ب-ي-ط-رة ف-رق-ا ب-ي-ط-ري-ة تسش-ه-ر ع-ل-ى م-رإقبة
إألضشاحي ومنح إŸوإششي إŸريضشة من دخول
إلسشوق.
من جهة أإخرى ،خصشصشت إŸصشالح إلولئية
 11مذبحا بلديا ﬂتصشا ‘ نحر إألضشاحي

رغم إفتتاح أإششغال إلدورة نهاية إألسشبوع
إŸنصشرم من طرف رئيسس إÛلسس إلششعبي
إلولئي مولي عبد إلله برإدعي ،وبعد إعÓنه
إعادة تششكيل إللجان عن طريق تطبيق إŸادة
 34إلنتخابهم‡ ،ا خلّف فوضشى ومÓسشنات
من طرف بعضس إألعضشاء إŸششكل Úلكل من
(إل -ت -ج -م -ع إل -وط -ن -ي إل-دÁق-رإط-ي ،إألفÓ-ن،
إ◊رك -ة إلشش -ع -ب -ي -ة إ÷زإئ-ري-ة) ،إل-ذي-ن أإب-دوإ
رفضشهم إلقاطع لهذإ إلقرإر ،مطالب Úإلرئيسس
بعدم قبولهم لقرإره كونهم إألغلبية إŸششكلة
ل -ل -م -ج -لسس‡ ،ا إضش-ط-ر إل-رئ-يسس إ ¤ت-أاج-ي-ل
إلدورة إلعادية إلتي  ⁄تنعقد إ ¤حّد إلسشاعة.
و‘ حديث عضشو إÛلسس إلششعبي إلولئي
ع- -ن ج- -ب- -ه- -ة إŸسش- -ت -ق -ب -ل ب Ó-وي ب -وج -م -ع -ة

تدعيم منظومة ﬁاربة ا◊رائق باألوراسس برتل
متنقل جديد

ت-دع-م ق-ط-اع ال-غ-اب-ات ب-و’ية باتنة،
بـ 10خزانات مائية بÓسشتيكية متنقلة
بقيمة  180مليون سشنتيم منحها الوا‹
عبد اÿالق صشيودة خÓل وقوفه على
’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة والبششرية Ùافظة
ا إ
’ط -ف -اء
ال- -غ- -اب- -ات ب- -ب- -ات -ن -ة ،اŸوج -ه -ة إ
ا◊رائ - -ق ،وذلك ب - -ح - -ظÒة ال - -غ - -اب - -ات
ببلدية فسشديسس.

باتنةŸ :وشسي حمزة
صشيودة وخÓل إششرإفه على تنصشيب رتل
إضش-ا‘ Ÿك-اف-ح-ة ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات باألورإسس
يضشم وليتي باتنة وخنششلة ،كان قد منح من
خزينة إلولية  180مليون سشنتيم لقتناء 10
خزإنات مائية بÓسشتيكية متنقلة قيمة إÿزإن
إلوإحد  18مليون سشنتيم ،من ششأانها تعميم
ت-دخÓ-ت إŸصش-ال-ح إŸع-ن-ي-ة خÓ-ل إ◊رإئ-ق،
خ -اصش -ة وأإن سش-ع-ت-ه-ا ك-بÒة ت-ف-وق إلـ 1200لÎ
ل-ل-وإح-دة ،تسش-اع-د ع-ل-ى ت-وف ÒإŸي-اه ون-ق-ل-ها
بسشهولة إ ¤موقع إ◊ريق وŒنب عناء إلتنقل
÷لبها من مصشادر أإخرى.
وي -ع -ت Èإل -رت -ل إŸنصشب ح-دي-ث-ا إألول م-ن
نوعه وطنيا من أإصشل  5آإخرين بادرت وزإرة
إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصشيد إلبحري إ¤
إنشش -ائ -ه -ا ل -دع -م ت-دخ-لت ﬁاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات

وإ◊ماية إŸدنية بالوليات إÿاصشة بإاطفاء
إ◊رإئق إلتي تنششب كل صشيف بغابات منطقة
إألورإسس إلكثيفة ،مدعم بأاربع آإليات جديدة
و 16عونا ،وÁتد نششاط هذإ إلرتل إلسشتثنائي
حسشب إلششروح إلتي قدمها ﬁافظ إلغابات
إ÷ديد لباتنة ،من ولية باتنة ،إ ¤غابات
ولية خنششلة.
ويتكون إلرتل من أإربع مركبات ﬂتصشة ‘
إإلطفاء من نوع مرسشيدسس مصشنعة Ãجمع
إنتاج إŸركبات إلعسشكرية إلتابع لولية تيارت،
بغÓف ما‹ يقدر بـ  1.6مليار سشنتيم ،لكل
مركبة ،بإامكانها إلتنقل بسشهولة عﬂ Èتلف
إلغابات وإ÷بال مهما كانت تضشاريسشها وعرة.
وم -ن شش -أان إل -رت -ل إ÷دي -د إŸسش -اه-م-ة ‘
إل-ت-دخ-ل إلسش-ري-ع إلط-ف-اء إ◊رإئ-ق ب-ال-ت-نسش-يق
وإل-ت-ع-اون م-ع مصش-ال-ح إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة إل-تي
“لك ب -دوره -ا رت  Ó-م -ت -ن -ق  Ó-ه -ي إألخ -رى،
إسشتغل مؤوخرإ ‘ إخماد حريق غابة بوعريف
إلذي إلتهم  300هكتار من إألششجار إلغابية.
وبالعودة إ ¤حريق غابة بوعريف فأاكد
إلوإ‹ توإصشل إلتحقيقات إألمنية إŸيدإنية
إŸع-م-ق-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى إألسش-ب-اب إ◊ق-ي-ق-ي-ة
ل -ل -ح -ري -ق ،غ Òمسش -ت -ب -ع -د ل -ف -رضش -ي-ة إل-ع-م-ل
إإلجرإمي إŸتعمد ،مؤوكدإ أإنه سشيكششف نتائج
إلتحقيقات للرأإي إلعام ‘ حينها ،مؤوكدإ على
أإهمية ﬁاربة حرإئق إلغابات ،بتضشافر جهود
إ÷ميع.

مصسالح ا◊ماية اŸدنية تنقذ  03أاشسخاصس Ãنزل
غمرته اŸياه
وسشلخها وإلتي سشتفتح أإبوإبها يوم إلعيد بعد
إلصشÓ- -ة م -ب -اشش -رة لضش -م -ان ن -ح -ر إألضش -اح -ي
وسشلخها وتفادي إنتششار إلفضشÓت بالششوإرع
” تدعيم كل مذبح بـ10
وإلسشاحات ،حيث ّ
عمال ﬂتصش ‘ Úإلذبح وإلسشلخ وإلتقطيع.
ك -م -ا ّ” ت-دع-ي-م إŸذإب-ح ب-ف-رق ب-ي-ط-ري-ة

تسشمح Ãرإقبة إŸوإششي عن قرب ،حيث من
إŸنتظر أإن يسشتقبل كل مذبح ما ب120 Ú
و 200إضش -ح -ي -ة ل -ن -ح -ره -ا ي -وم إل-ع-ي-د ،ه-ذإ
وسش- -يسش- -م -ح ف -ت -ح إŸذإب -ح ب -ت -ف -ادي إن -تشش -ار
إألوسش- -اخ وإل -ن -ف -اي -ات ‘ إلشش -وإرع وإألم -اك -ن
إلعمومية.

خÓفات ب ÚالتشسكيÓت السسياسسية تلقي بظÓلها على سس Òأاشسغال اÛلسس

“Ôاسستﬁ /مد الصسالح بن حود

 180مليون سشنتيم ’قتناء صشهاريج اŸاء

إاثر ا’ضشطراب ا÷وي بتبسشة

اÛلسس الششعبي الو’ئي لتمÔاسشت

أال - -قت اÓÿف- -ات ب Úال- -تشش- -ك- -يÓ- -ت
السشياسشية والتحالفات اŸششكلة للمجلسس
’ون-ة
الشش -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي “Ôاسشت ‘ ،ا آ
’خÒة ظ Ó-ل -ه -ا ع-ل-ى أاشش-غ-ال اÛلسس،
ا أ
خ- -اصش -ة ال -دورة ال -ع -ادي -ة ج -وان ال -ت -ي
ع-رفت ت-أاخÒات ع-دي-دة ع-ن م-وع-دها
’ن.
اÙدد وإا ¤حّد ا آ

إلعدد
17721
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لـ«إلششعب”” عن إ◊الة إلتي يعيششها إÛلسس
م- -ن- -ذ تشش- -ك- -ي- -ل- -ه ،صشّ- -رح إŸت -ح -دث أإن سشÒ
إÛلسس وم- -ن -ذ إل -دورة إألو ¤يشش -ه -د ح -ال -ة
ك-ارث-ي-ة ،ج-رإء إÿروق-ات إŸت-ت-ال-ي-ة ل-ل-ق-ان-ون
إنطÓقا من عدم تطبيق إŸادة ‡ ،34ا إ‚ر
عنه إقصشاء  04تششكيÓت سشياسشية (حزب عهد
 ،54ج -ب -ه -ة إŸسش -ت -ق -ب -ل ،إ÷ب -ه -ة إل -وط -ن -ي -ة
للحرياتŒ ،مع آإمل إ÷زإئر) ،زإد من تردي
إل -وضش -ع ت -أاخ Òأإشش-غ-ال إل-دورة إل-ع-ادي-ة ج-وإن
إıصشصشة Ÿناقششة إŸيزإنية إإلضشافية ،عن
أإجالها إلقانونية ششهرين كامل Úدون تقدË
مÈر قانو Êكما هو ّﬁدد ‘ إŸادة  14من
قانون إلولية.
‘ سشياق آإخر أإضشاف عضشو ›لسس إلششعبي
إل - -ولئ - -ي ع - -ن ح - -زب (إ◊رك - -ة إلشش - -ع- -ب- -ي- -ة
إ÷زإئرية) أإن إÛلسس هو هيئة مدإولة ‡ا
ي -ح -ت -م إخضش -اع أإي ق -رإر Ãا ف -ي -ه -ا تشش-ك-ي-ل
إللجان للتصشويت بإادرإجها ‘ أإششغال إلدورة.
و‘ خطوة لـ ””إلششعب”” من أإجل إلوقوف
على إلوضشعية إلتي يعيششها إÛلسس ،حاولنا
إلتصشال برئيسس إÛلسس ،إل أإننا  ⁄نتمكن
من ذلك.
وخلّفت هذه إلوضشعية أإصشدإء وأإرإء متباينة
‘ وسش- - -ط إلشش- - -ارع إÙل- - -ي ،ح- - -يث عّ- - -ب - -ر
إŸوإط -ن -ون ع -ن إسش -ت -ي -ائ-ه-م ل-ل-وضش-ع-ي-ة إل-ت-ي

يعيششها أإحد أإهم إلهيئات إلتي من ششأانها أإن
تسشاهم ‘ تنمية إلولية ،خاصشة وأإن إلدورة
ﬂصشصشة Ÿناقششة إŸيزإنية إإلضشافية للسشنة
إ÷اري- -ة‡ ،ا سش- -ي- -ح -دث ت -أاخ -ر ‘ Œسش -ي -د
إŸششاريع إلتنموية باŸنطقة.

’ول ،مصش -ال-ح
ت -دخ -لت مسش -اء أامسس ا أ
ا◊ماية اŸدنية إاثر ا’ضشطراب ا÷وي
’خÃ ،Òواضش- -ع م- -ت- -ف- -رق- -ة ب- -ك -ل م -ن
ا أ
ت - -بسش - -ة ،وا◊م- -ام- -ات ،وب- -ئ- -ر ال- -ذهب،
“ث- -لت ‘ ام- -تصش- -اصس م -ي -اه م -ن م -ن -ازل
م-ت-ف-رق-ة ب-ع-دة أاح-ي-اء والقيام Ãراقبة
أام -ن-ي-ة م-ت-ف-رق-ة ب-ع-دة ط-رق رئ-يسش-ي-ة،
” امتصشاصس مياه منازل ومداخل
حيث ّ
ع -م -ارات ب -ك -ل م -ن ح -ي ال -ع -رام -ي ح -ي
” امتصشاصس
اŸرجة  200سشكن ،باŸرجة ّ
اŸياه من مدخل عمارة.

تبسسة /خ.العيفة
نفسس إألمر بحي إألقوإسس إلرومانية ،حي
 1576سش -ك -ن ،وب -ط -ري -ق إŸط -ار ح -يث ب -ل-غ

منسشوب إŸياه حوإ‹  30إ 80 ¤سشم ،وحسشب
” إمتصشاصس مياه إمطار
ذإت إŸصشالح فإانه ّ
Ãسشجد عمر إبن إÿطاب بتبسشة ،حيث بلغ
منسشوب إŸياه حوإ‹ 30سشم وإمتصشاصس مياه
من دإخل دهليز تابع لÓتصشالت إ÷زإئر.
و”ّ إنقاذ ثÓثة أإششخاصس Ãنزل غمرته
إŸياه حيث بلغ منسشوب إŸياه حوإ‹  60سشم
باŸرجة حي  200سشكن ،ووضشع نقاط مرإقبة
على مسشتوى ◊ركة إŸرور إلطريق إلوطني
رقم  ،10وإلطريق إلوطني رقم  16ومدخل
بلدية بئر إلذهب وإ◊مامات وتبسشة.
ك -م -ا ّ” تسش -ج -ي -ل ح -ادث م-رور وق-ع ع-ل-ى
مسش -ت -وى إل -ط -ري -ق إل -وط -ن -ي رق-م  10بذرإع
إ◊م -ام“ ،ث -ل ‘ إن -ح -رإف سش-ي-ارة سش-ي-اح-ي-ة
وإصش -ط -دإم -ه -ا ب -ال -رصش -ي-ف ⁄ ،ي-ت-م تسش-ج-ي-ل
إصشابات بششرية ،مع تسشجيل خسشائر مادية
معتÈة ‘ إلسشيارة.

طالبوا بالتدخل بسشبب ارتفاع أاسشعار اÿضشر والفواكه

األسساسسيات تتمّرد على اŸوائد والفواكه حلم بعيد اŸنال

ت -ف -اج -أا سش -ك -ان و’ي -ة ت -ل-مسش-ان م-ن
’سش- - -ع - -ار اÿضش - -ر
ال- - -غÓ- - -ء اŸف- - -اج- - -ئ أ
وال -ف -واك -ه ال -ت -ي مّسش-ت ج-ي-وب اŸواط-ن
مباششرة مع اقÎاب الدخول ا’جتماعي
’ضشحى الذي ’ تزال العائÓت
وعيد ا أ
– ⁄ضشر بعد نفقاتهما.

تلمسسان ﬁ /مد بن ترار
إلغÓء إلذي أإثّر سشلبا على إلقدرة إلششرإئية
بفعل مسشاسشه باŸوإد إألك ÌإسشتهÓكا من قبل
عامة إلناسس ،حيث وصشل سشعر إلكيلوغرإم من
إل -ب -ط-اط-ا إ ¤ح-دود إلـ90دج وإل-ط-م-اط-م إ¤

 200دج ونفسس إلثمن بلغته أإسشعار إلفاصشولياء
إÿضشرإء وقد Œاوزته إ 250 ¤دج ‘ بعضس
إألسش- -وإق ،ف- -ي -م -ا “ّرد إÿسس ع -ل -ى إŸوإئ -د
بعدما Œاوز سشعره إلـ 180دج للكلغ ‘ ،حÚ
قفز سشعر إلكوسشة إ 300 ¤دج.
أإما إلكرنب فبلغ سشعره 200دج ،يحدث
هذإ ‘ إلوقت إلذي م ّسس إلغÓء إلبصشل إلذي
بلغ سشعر إلكليلوغرإم منه  80دج ‘ ح Úبلغت
أإسشعار إ÷زر ما ب Úإلـ 120و100دج ‘ حÚ
وصش -ل سش -ع -ر إل -ل-فت إ250 ¤دج ل-ل-ك-ل-غ ،إألمر
إلذي أإثر سشلبا على إلقدرة إلششرإئية للموإطن.
م -ن ن -اح-ي-ة أإخ-رى ع-رفت أإسش-ع-ار إل-ف-وإك-ه
إلتهابا  ⁄يسشبق له مثيل بعدما Œاوز سشعر
إل -ك-ي-ل-وغ-رإم م-ن إل-ع-نب إلـ280دج ‘ إل - - -وقت

إلذي بلغت إسشعار إلتفاح 320دج للكلوغرإم
وإŸوز بـ350دج ‘ ،إلوقت إلذي بلغت إسشعار
إل -ك-مÌى وإل-ت220 Úدج ل-ل-ك-ل-غ ،وإرت-ف-ع سش-عر
إÿوخ إ200 ¤دج للكلغ.
ه -ذه إألسش-ع-ار إع-تÈه-ا إŸوإط-ن-ون ب-غÒ
منطقية نظرإ لعدم وجود أإية أإسشباب Œعل
إÿضشر ترتفع إ ¤هذإ إلسشقف غ Òمقبول،
وإل -ذي -ن ط -ال -ب -وإ ب -ت -دخ -ل م -دي-ري-ة إل-ت-ج-ارة
للوقوف على حقيقة إلوضشع وحماية إŸوإطن
م -ن سش -ي -اسش -ة إل-ت-ج-وي-ع إل-ت-ي ت-هّ-دده م-ن ق-ب-ل
ب -ارون -ات إألسش -وإق ،م -ن ج -ه -ت-ه كشش-ف م-دي-ر
إلتجارة تخصشيصس  80فرقة Ÿرإقبة إلنوعية
وإ÷ودة ‘ ،ح Úأإن إألسش -ع -ار ت -ت -ح ّ-ك-م ف-ي-ه-ا
إلوفرة.

»æWh

ألثلثاء  14أوت  2018م
ألمؤأفق لـ  03ذي ألحجة  1439هـ

طÓع
اسست

ألطريق ألسصيار ألعلمة ـ جيجل

مشسروع عمÓق بأأبعأد إاقتصسأدية
وإاجتمأعية Œأبهه معوقأت
عراقيل أاخرت اإل‚أز والتسسليم قد Áتد إا2022 ¤

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 13مليأر لÎميم اŸدارسس القدÁة برج بوعريريج

–ضصÒأ ل -ل -م -وسص-م أل-درأسص-ي أل-ق-ادم،
وبهدف صصيانة وإأعادة تهيئة أŸؤوسصسصات
ألÎبوية ألقدÁة ،و Œهيز أ◊جرأت
’ضصافة
Ãعدأت وŒهيزأت ألتدفئة ،با إ
إأ ¤ت- -زوي -د أغ -لب أŸدأرسس وأŸؤوسصسص -ات
ألÎب- -وي- -ة بصص- -ه -اري -ج ل -ل -م -ي -اهŒ ،ن -ب -ا
ل -ل -ن -ق -ائصس أŸسص -ج -ل -ة ع Èأل -ع -دي -د م-ن
أŸؤوسصسص-ات ،وأسص-ت-ج-اب-ة Ÿطالب ألتÓميذ
’ول- - -ي- - -اء ،خصصصصت ب- - -ل- - -دي- - -ة ب - -رج
وأ أ
ب -وع -ري -ري -ج ،م -ب -ل-غ-ا م-ال-ي-ا ه-ام-ا ي-ق-در
ب-حوأ‹  13م-ل-ي-ار سص-ن-تيم ،من أŸيزأنية
’ضص - -اف - -ي - -ة ل - -لسص- -ن- -ة أ÷اري- -ة ،2018
أ إ
’نشصغا’ت ألتي سصجلت
للتكفل بأاغلب أ إ
‘ أŸوسصم أŸاضصي.

ألÈج :حبيبة بن يوسسف
وك -ان لÎم -ي -م أŸدأرسس أل -ق -دÁة وإأع -ادة
صس- -ي- -ان- -ت- -ه- -ا أألول- -ؤي- -ة خ- -لل ع -ق -د أل -دورة
ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس ألبلدي أألخÒة ،ألتي
خصسصست لدرأسسة أ◊سساب أإلدأري وأŸيزأنية
أإلضس- -اف -ي -ة لسس -ن -ة  ،2018وه- - -ؤ م - -ا ي - -فسس - -ر
ب -ت -خصس -يصس ج -زء ه -ام م -ن أŸي -زأن -ي -ة ل-ه-ذأ
ألغرضس من أصسل ألغلف أŸا‹ أإلجما‹
أŸق -در ب -ح-ؤأ‹  44م-ل-ي-ار ،ح-يث أسس-تفادت
أŸدأرسس ألبتدأئية من حصسة أألسسد ،بغلف
م -ا‹ إأج -م -ا‹ ق-دره  12م-ل-يار و 900مليؤن

سس-ن-ت-ي-م ،منها  9م -لي Òو 750م-ل-يؤن سسنتيم
لتزويد ﬂتلف أŸدأرسس أŸتؤأجدة بإاقليم
ألبلدية بأاجهزة ألتدفئة وصسهاريج بلسستيكية
للمياه .للحّد من ألنقصس أŸسسجل ‘ هذأ
أ÷انب.
” إأيلء أهمية كبÒة خاصسة Ÿا تعلق
و ّ
Ãشساكل ألتدفئة باŸدأرسس ألقدÁة أÛهزة
بأانظمة تدفئة عرفت وضسعيتها تدهؤرأ Ãرور
ألؤقت بالنظر إأ ¤قدمها ،حيث  ⁄تعد عملية
وناجعة ،ناهيك عن كÌة أألعطاب أŸسسجلة
بها ،ما دفع إأ ¤خيار أسستعمال أجهزة ألتدفئة
ألتي تشستغل بغاز أŸدينة ،فضسل عن إأنهاء
مشسكل ألنقصس أŸسسجل ‘ أŸياه وتذبذب
ت -ؤزي -ع -ه -ا ،م -ا ي -ؤؤدي ع -ادة إأ ¤ت -أاخ-ر إأع-دأد
أل -ؤج -ب -ات أıصسصس-ة ل-ل-ت-لم-ي-ذ ب-اŸط-اع-م
أŸدرسس- - - -ي- - - -ة إأ ¤ح Úت - - -ؤف Òه - - -ذه أŸادة
ألضس -روري-ة ،م-ا دف-ع ب-السس-ل-ط-ات أŸع-ن-ي-ة أإ¤
أتخاذ قرأر Œهيز جميع أŸدأرسس بصسهاريج
للمياه كحل لتجنب أنقطاع مياه أ◊نفيات عن
أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية.
أم- -ا ع- -م- -ل- -ي -ات ألÎم -ي -م وإأع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
أŸدأرسس أل -ق -دÁة ،خصسصس ل -ه -ا م -ب -ل-غ 600
م -ل -ي -ؤن سس -ن-ت-ي-م إلع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة إأدأرة وسس-اح-ة
مدرسسة سسنؤسسي ألشسريف ومبلغ  700مليؤن
سسنتيم إل‚از ألتهيئة أÿارجية وبناء أ÷دأر
أÙيط Ãدرسسة بؤدروأز ألعمري ،فضسل عن
تخصسيصس مبلغ قدره  250مليؤن سسنتيم إلعادة
تهيئة مدرسسة بن ذياب وهي مدأرسس عريقة
وقدÁة Ãدينة برج بؤعريريج.

فيما سصيتم فتح  225تخصصصس جديد موزعة على  18فرعا

مشص -روع ق -ط -اع -ي أسصÎأت -ي -ج-ي ،جّ-د
ه - - - - -ام ‘ أ◊ي - - - - -اة أ’ق - - - - -تصص- - - - -ادي- - - - -ة
وأ’ج - -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل- -و’ي- -ت- -ي ج- -ي- -ج- -ل
وسص- -ط- -ي- -فŒ ،ري أشص -غ -ال -ه ع -ل -ى ق -دم
’م-ر ب-ال-ط-ري-ق أل-ذي
وسص-اق ،وي-ت-عّ-ل-ق أ أ
يربط و’ية جيجل بالطريق ألسصيار
شص- -رق غ- -رب ،م- -ن خÓ- -ل أل- -ط- -ري- -ق
ألرأبط ب Úأحد أك Èموأنئ ألوطن
أه- -م- -ي- -ة ،وه- -و م- -ي -ن -اء ج -ن ج -ن
ب-و’ي-ة ج-ي-ج-لÃ ،دينة ألعلمة
شصرق مدينة سصطيف.

أسستطÓع :سسطيف نور
ألدين بوطغان
تÈز أأله- - - -م- - - -ي - - -ة
ألق-تصس-ادي-ة أل-ك-بÒة
ل - -ل- -مشس- -روع أل- -ذي
ك - -ل- -ف م- -ي- -زأن- -ي- -ة
ألدولة  3ملي Òدولر‘ ،
ربط ولية جيجل بالطريق ألسسيار،
ح-يث سس-ي-ك-ؤن م-ن-ف-ذأ ل-ه-ا م-رورأ Ãدي-نة
ألعلمة ألتي ّÁر عليها ألطريق ألسسيار،
وهؤ ما سسيسسمح بتبادلت Œارية كبÒة
من وإأ ¤ولية جيجل ألتي تعرف مسسالك
ج-ب-ل-ي-ة صس-ع-ب-ة ل-ل-ؤصس-ؤل إأ ¤قسس-ن-طينة أو
سسطيف ،أألمر ألذي جعل ألسسلطات ألعليا
لمر بع ÚأسسÎأتيجية ،كما أنه
تنظر ل أ
ي-ف-ت-ح ولي-ة ج-ي-ج-ل ع-ل-ى أ÷ه-ات أألرب-ع
للؤطن شسرقا وغربا شسمال وجنؤبا.
أم -ا م -ن أل -ن -اح -ي -ة ألج -ت-م-اع-ي-ة ،ف-إان
ألطريق سسيكؤن وسسيلة لربط ولية جيجل
ب -ؤلي -ة سس -ط -ي -ف بشس -ك-ل سس-ه-ل ،ي-خ-تصس-ر
أŸسس -اف -ة وأل -ؤقت ،وه -ؤ م-ن شس-أان-ه خ-ل-ق
ألتؤأصسل أللزم ،خاصسة ‘ فصسل ألصسيف،
ح -يث سس -ت -ت ّ-دع-م أل-ؤلي-ة ألسس-ي-اح-ي-ة رق-م
وأحد وطنيا ،وهي ولية جيجل ،بكثافة
سسكانية عالية ترد إأليها للصسطياف من
ولي- -ة سس- -ط- -ي- -ف وأل- -ؤلي- -ات أل -دأخ -ل -ي -ة
أÛاورة ل -ه -ا ،ح -يث إأن سس -ك -ان أل -ع -ل-م-ة
وسسطيف خاصسة ،على أحر من أ÷مر ‘
أنتظار تدشس Úهذأ ألطريق ألذي تأاخر
ك- -ثÒأ ل- -ع- -دة أسس- -ب -اب ،ح -يث ي -ع -ت Èم -ن
أŸشساريع ألقليلة ألتي عرفت هذأ ألتأاخر،
رغم تدّخل ألسسلطات ألعليا من ألؤزأرة
أألو ¤ووزأرة أألشسغال ألعمؤمية لتذليل
أل - -ع - -ق - -ب- -ات ‘ ط- -ري- -ق إأ“ام أŸشس- -روع
وتسسليمه.
أŸشس- -روع ألسسÎأت- -ي -ج -ي Áت -د ع -ل -ى

مسسافة
 110كم ب Úأول
ن -ق -ط-ة ‘ ج-ي-ج-ل ،وه-ي
م- -ي- -ن- -اء ج- -ن ج -ن ،وآأخ -ر ن -ق -ط -ة
ب -ال -ع -ل -م -ة ‘ سس -ط -ي -ف ،ح -يث ت -ت -ق-اسس-م
ألؤليتان أŸشسروع مناصسفة بـ 55كم لكل
وأحدة منهما ،وتسسهر ألسسلطات أÙلية
ل -ل -ؤلي -ت– Úت إأشس -رأف وزأرة أألشس -غ -ال
ألعمؤمية وألنقل على إأ‚ازه.
ي- -تضس- -م -ن أŸشس -روع ع -دي -د أÙؤلت
وأŸنشسآات ألفنية ،على غرأر أ÷سسؤر ألتي
يبلغ عددها  50جسسرأ ،وﬁ 13ؤل ،و31
‡رأ علؤيا ،ونفقا أرضسيا ،بحيث سستكؤن
ل -ل -ط-ري-ق م-ن-اظ-ر ج-ذأب-ة ،وسس-ط ط-ب-ي-ع-ة
خلبة من أ÷بال وألغابات باŸنطقة.
وت -ع -رف أألشس -غ -ال ت -أاخ -رأ ك -بÒأ رغ -م
أن -ط-لق-ه-ا سس-ن-ة  ،2014ع- -ل- -ى أن يسس- -ل -م
” “ديد أألجل
أŸشسروع ‘  ،2016لكن ّ
لعدم ألكتمال إأ ¤سسنة  ،2019غ Òأن
بعضس أŸصسادر تعت Èأن ألنتهاء ألكلي
وتسس -ل -ي -م أŸشس-روع سس-ي-ت-أاخ-ر لـ 3سسنؤأت
أخرى أي إأ ¤سسنة  ،2022بسسبب أŸشساكل
ألتي صسادفت أŸشسروع ألعملق ،وألذي
تشسرف على إأ‚ازه ألعديد من ألشسركات
أألج-ن-ب-ي-ة إأي-ط-ال-ي-ة وت-رك-ي-ة ،ووط-نية مثل
شسركة سسابطا و›مع حدأد.
وتسسهر وزأرة أألشسغال ألعمؤمية وألنقل

وألؤزير عبد ألغني زعلن شسخطيا على
ث أŸقاول Úلتكثيف أ÷هؤد وتدأرك
ح ّ
أل -ت -أاخ -ر ،م -ن خ-لل أل-زي-ارأت
أŸي -دأن -ي-ة ل-ل-مشس-روع
أل-ذي تضس-م-ن
أل -ع -دي -د م -ن
أألعمال
أ÷ان -ب -ي-ة ،ع-ل-ى
غ- - - - -رأر ن- - - - -ق - - - -ل
ألشسبكات و–ؤيلها،
وك- -ذأ ن- -زع أŸل- -ك -ي -ة
لفائدة أŸنفعة ألعامة،
“ت
وألعÎأضسات ألتي ّ
م - - -ن ط - - -رف أصس- - -ح- - -اب
أألرأضسي ،خاصسة ‘ ولية
سسطيف ،و‘ تضساريسس جّد
صسعبة ،وإأضسرأب عمال بعضس
ألشسركات أŸنجزة ،كلها عؤأمل
أضس- -افت أخ -رت أشس -غ -ال أل‚از،
ح - -يث  ⁄ت - -ت - -ج - -اوز أألشس - -غ- -ال ‘
أŸق-اط-ع ألصس-ع-ب-ة أل-تضس-اريسس حدود
ألـ 40باŸائة.
وكان وزير أألشسغال ألعمؤمية وألنقل
قد رد أسسباب تأاخر تسسليم أŸشسروع‘ ،
ج -ؤأب ب-اÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-ؤط-ن-ي ع-ل-ى
سسؤؤأل كتابي ألحد ألنؤأب أ ¤عدة عؤأمل
وهي:
صسعؤبة تأام Úألروأق ألذي Áر عليه
ألطريق ،وصسعؤبة ألتضساريسس أ÷بلية ألتي
Áر بها ،وكذأ ألبطء أŸسسجل ‘ عملية
–رير روأق ألطريق من ﬂتلف ألعؤأئق
أل -ت -ي ت -ؤأج-ه-ه ،وك-ذأ ت-غ-ي Òمسس-ار ب-عضس
أŸقاطع ألتي أعتمدت ‘ درأسسات ما
قبل بدأية أŸشسروع وهذأ ألسسباب تقنية،
إأضس -اف -ة إأ ¤ت -أاخ-ر تسس-دي-د أŸسس-ت-ح-ق-ات
أŸال -ي -ة ،بسس-بب ن-قصس أع-ت-م-ادأت أل-دف-ع
أŸمنؤحة من وزأرة أŸالية.
Œدر أإلشسارة ،إأ ¤أن أ÷هة أıؤلة
لشس-رأف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة Œسس-ي-د
ق -ان -ؤن -ا ل -إ
أŸشسروع هي مؤؤسسسسة أ÷زأئرية للطرق
ألسس -ري -ع -ة أل -ت -ي وج -هت ع -دة أع -ذأرأت
Ûم- -ؤع ألشس -رك -ات أŸك -ل -ف -ة ب -ال‚از،
قصسد تدأرك ألتأاخر أŸسسجل ‘ أل‚از،
مع ألعلم أن أألشسغال أنطلقت سسنة ،2014
وي -ع-ت Èأل-ط-ري-ق أŸن-ف-ذ أل-ؤح-ي-د ل-ؤلي-ة
جيجل إأ ¤ألطريق ألسسيار ،وهؤ ما من
ك ألعزلة ألقتصسادية وألجتماعية
شسأانه ف ّ
عن ولية جيجل بشسكل خاصس أقتصسادأ
وسسكانا.

 4797منصسب ومؤوسسسستأن جديدتأن لقطأع
التكوين اŸهني بع“ Úوشسنت

ب-اشص-رت م-دي-ري-ة أل-ت-ك-وي-ن وأل-تعليم
أŸه- -ن- -ي و’ي- -ة ع“ Úوشص- -نت ب- -إاق- -ام- -ة
ح- -مÓ- -ت –سص- -يسص- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى
’م- - -اك - -ن أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة وألسص - -اح - -ات
أ أ
وألشص - - - - - - -وأط - - - - - - -ئ أسص- - - - - - -ت- - - - - - -ع- - - - - - -دأدأ
للدخول أ’جتماعي أŸقبل ،حيث فتح
ألقطاع  4797منصصب بيدأغوجي لدورة
سصبتم ÈأŸقبل موزعة على  13مؤوسصسصة
ت- -ك- -وي- -ن م- -ن- -تشص- -رة ع Èك- -اف- -ة دوأئ- -ر
ألو’ية  08وبلدياتها .28

تلمسسانﬁ :مد بن ترأر
وم -ن أŸن -ت -ظ-ر أن ي-ت-عّ-زز ق-ط-اع أل-ت-ك-ؤي-ن
أŸهني Ãؤؤسسسست Úجديدت Úلتقريب ألتكؤين
م - -ن ألشس- -ب- -اب وت- -خ- -ف- -ي- -ف ألضس- -غ- -ط ع- -ل- -ى
أŸؤؤسسسسات أألخرى تتقدمهم مؤؤسسسسة تكؤين

بحاسسي ألغلة شسمال ألؤلية تتسسع لـ 300مقعد
ومدعمة بدأخلية بـ 60سسريرأ وأخرى ببني
صساف ألتي لتزأل قيد أإل‚از وبلغت نسسبة
إأ‚ازها قرأبة ألـ 85باŸائة لتكؤن جاهزة مع
أل -دخ-ؤل ألج-ت-م-اع-ي وه-ي ف-رع م-ن أŸع-ه-د
أل -ؤط -ن -ي أŸت -خصسصس ‘ أل-ت-ك-ؤي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أŸهني.
من جانب آأخر تعّزز قطاع ألتعليم أŸهني
بـ 225تخصسصسا جديدأ مؤزعا على  18فرعا
أخت Òوفقا ◊اجة سسؤق ألشسغل على رأسسها
تخصسصسات تربية أŸائيات ،تقني سسامي ‘
تربية أألسسماك ،أŸيكانيك وتصسليح قؤأرب
ألصسيد ويخت ألنزهة،ميكانيك تصسليح ألبالت
ألبحرية ،قيادة وصسيانة آألت ألفلحة ،تقليم
أشس- -ج- -ار أل- -ف -ؤأك -ه وأل -ع -ن -اي -ة ب -اŸن -ت -زه -ات
وأ◊دأئق ،مشسغل ألرأفعة ،صسيانة Œهيزأت
ألسسمعي ألبصسري ،تقني ‘ ألبيئة وألنظافة
....

’شصغال بع Úفكرون
مدير ألسصكن وقف على ضصعف سص Òأ أ

تزويد ورشسأت  250مسسكن بأليد العأملة لرفع
وتÒة اإل‚أز

أمر صصباح أمسس ،مدير ألسصكن لو’ية
أم أل -ب -وأق -ي ب-ن ي-ونسس ف-وضص-ي-ل ،خÓ-ل
تفقده لورشصات مشصروع أ‚از  250سصكن
’يجار ألتابعة للوكالة
بصصيغة ألبيع با إ
أل -وط -ن -ي -ة ل -ت-حسص Úألسص-ك-ن وت-ط-وي-ره
““ع- -دل““ ب- -ب- -ل -دي -ة ع Úف -ك -رون شص -م -ال
أل-و’ي-ة ،ب-ت-زوي-د أل-ورشص-ات ف-ورأ ب-اليد
أل-ع-ام-ل-ة م-ن أج-ل تسص-ري-ع وتÒة أشصغال
أل -ع -م -ارأت أل -ت -ي تسص Òب -ب -طء وف -ق -ا Ÿا
عاينه ‘ ع ÚأŸكان.
وألح ذأت أŸسسؤؤول ‘ نفسس ألسسياق كذلك،
على تؤف Òكل ألؤسسائل أŸادية بالؤرشسات من
لشس -غ-ال ،وذلك ب-ع-دم-ا
أج -ل ألسس Òأ◊سس -ن ل  -أ

تفقد أŸشسروع ‘ جميع جؤأنبه ،حيث وقف
ع -ل -ى ب -ل -ؤغ أألشس -غ -ال ب -ع -م-ارت Úتضس-م-ان 40
مسسكن ألطابق ألثا ،Êفيما ل تزأل أألشسغال
بالعمارأت ألسست ألتي تضسم  120مسسكن ‘
مرحلة ألبنية ألتحتية ‘ ألؤقت ألذي أنهيت
به أشسغال أ◊فر أŸتعلقة باألسساسسات بأاربع
عمارأت من  90مسسكن ألباقية.
وم -ن م -ؤق -ع أŸشس-روع خ-لل ه-ذه أل-زي-ارة
ألتفقدية ،أكد ‡ثل مؤؤسسسسة أل‚از أنه ”
أإلعلن عن تؤظيف جديد من أجل تزويد
ألؤرشسات باليد ألعاملة ‘ أقرب وقت للرفع
من وتÒة أ‚از هذأ أŸشسروع.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

الثلثاء  1٤أاوت  ٢01٨م
الموافق لـ  0٣ذي الحجة  1٤٣9هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األسسرى الفلسسطينيون يقاومون اÙتل رغم قيدهم
بقلم/عبد الناصصر عو Êفروانة
عضسو إÛلسس إلوطني إلفلسسطيني
رئيسس وحدة إلدرإسسات وإلتوثيق ‘
’سس- -رى وإÙرري- -ن
ه - -ي - -ئ - -ة شس- -ؤوون إ أ
وعضس-و إل-ل-ج-ن-ة إŸك-ل-ف-ة ب-إادإرة شسؤوون
إل- - - - -ه- - - - -ي- - - - -ئ- - - - -ة ‘ ق- - - - -ط- - - - -اع غ - - - -زة
ferwana2@gmail.com

إن إلثورة
إلفلسسطينية هي جزء
’ يتجزأإ من إ◊ركة
إلثورية إلعاŸية،
وجزء أإسساسسي من
’نسسانية،
إ◊ضسارة إ إ
’سسرى
وتعت Èقضسية إ أ
وإŸعتقلÚ
إلفلسسطيني Úدإخل
سسجون إ’حتÓل
’سسرإئيلي معلمًا
إ إ
أإسساسسيًا من معا⁄
إلقضسية إلفلسسطينية،
وجزءًإ ’ يتجزأإ من
هموم إلشسعب
إلفلسسطيني ،وعنوإنًا
بارزًإ ‘ تاريخه
إلنضسا‹ ،باعتبار
’سسرى وإحدًإ
قطاع إ أ
من أإهم قطاعات
إ◊ركة إلوطنية
إلفلسسطينية.

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

لسص Òالفلسصطيني منزلة
لذا فقد أاصصبح ل أ
كبÒة ‘ وجدان شصعبه وأامتهمŸ ،ا Áثله
من قيمة معنوية ونضصالية .كما غدا ‰وذجًا
ُيحتذى ‘ مقاومة اÙتل.
’سص-رائ-ي-ل-ي ،ف-إان-ه-ا
أام -ا دول-ة ا’ح-ت-لل ا إ
ت -ع -تÈه -م ›رد أاف -راد م -ن -ح-رف Úوق-ت-ل-ة،
وتعت Èسصجنهم انتقاما يسصتحقونه .وهذا
نا œعن نظرة اسصرائيلية عنصصرية ’ ترى ‘
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úسص-وى ﬂرب ’،Úيسص-ت-حقون
’نسص-ان-ي-ة ال-ت-ي
ا◊ي -اة أاو ح -ت -ى اŸع -ام-ل-ة ا إ
فرضصها القانون الدو‹.
’سص -رى ط -وي-ل وم-رات ’
ف -ل -ق -د ُق -م -ع ا أ
’ذ’ل
–صصى ،وعانوا أاشصكا’ متعددة من ا إ
’سصرائيلية دومًا
’هانة ،وظلت السصجون ا إ
وا إ
وم -ن -ذ ◊ظ -ة إانشص -ائ-ه-ا -وسص-ائ-ل ع-ق-اب-ي-ة’سص -رى ال -ف -لسص -ط -ي -ن -يÚ
’جسص -اد ا أ
ق -اه -رة أ
’ذى اŸت -ع -م -د ب-ه-م،
ون -ف -وسص -ه -م ،وإا◊اق ا أ
ومكاناً للتأاث Òعلى أافكارهم ومعتقداتهم،
وأاداة ل-ل-ق-ت-ل اŸع-ن-وي وال-تصص-ف-ي-ة ا÷سصدية
’ن
ال -ت -دري -ج -ي -ة وال -ب -ط -ي-ئ-ة .وم-ا ذاك إا’ أ
سص -ل-ط-ات ا’ح-ت-لل ت-رى ‘ ال-ف-لسص-ط-ي-ن-يÚ
أاعداء لها ،يجب التخلصص منهم ،أاو على
’قل ردعهم بكل الوسصائل اŸمكنة.
اأ
وما من شصك بأان هذا السصلوك الشصاذ،
ل - - -يسص ه - - -و م - - -ا ول - - -د اŸق - - -اوم- - -ة ل- - -دى
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ،Úب-ل أان ا’ح-ت-لل وأاسص-اسص
’صصيل لكل
وجوده ‘ فلسصط Úهو اŸصصدر ا أ
تفك ‘ ÒاŸقاومة .وقد فكر الفلسصطينيون
ب -اŸق -اوم -ة م -ن -ذ م -ا ق-ب-ل إانشص-اء السص-ج-ون
’سص- -رائ -ي -ل -ي -ة ،وق -ادوا أاشص -رسص ع -م -ل -ي -ات
اإ
اŸواج -ه -ة م -ع ج -ن -ود ا’ح -ت -لل .ك-م-ا وأان
اŸق- -اوم- -ة اŸسص- -ل -ح -ة ال -ت -ي ان -ط -ل -قت ‘
فلسصط ،Úكانت قد انطلقت قبل أان تسصجن
إاسص-رائ-ي-ل ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ا واح-داً .ل-كن بالتأاكيد
’سص- -رى ‘ السص- -ج- -ون م- -ن
ف - -إان م- -ع- -ان- -اة ا أ
’سصاءة Ÿكانتهم
ﬁاو’ت ﬁو هويتهم وا إ
وتشصويه كفاحهم ،أاو السصيطرة على وعيهم
وال -ت -ع -م -د ب-إاذ’ل-ه-م واي-ذائ-ه-م ،ق-د أانشص-أات
ل -دي -ه -م داف -ع-ا ك-ف-اح-يً-ا إاضص-اف-يً-ا ،ه-و داف-ع
’سصرائيليÃ Úا يؤوŸهم
مواجهة السصجان Úا إ
وي -فضص-ح ‡ارسص-ات-ه-م ،وÃا ُي-ح-اف-ظ ع-ل-ى
’نسصان الفلسصطيني وجوهره.
انسصانية ا إ

ثقافة الهيمنة ،فرضستها
إادارة السسجون اإلسسرائيلية
أانتجت رد فعل عكسسي
من هنا يتب Úلنا أان ثقافة الهيمنة ،التي
’سص- -رائ- -ي- -ل -ي -ة إا¤
سص- -عت إادارة السص- -ج- -ون ا إ
’سصرى ،قد أانتجت رد
فرضصها على أارواح ا أ
ف -ع -ل ع -كسص -ي “ام-ا “ث-ل ب-ث-ق-اف-ة مضص-ادة
ومقاِومة ،وأان تلك الثقافة واصصلت تطورها
وŒذره -ا ،ب -ف -ع -ل ت -راك -م اÈÿات .فّ-رصص
’سص- -رى صص -ف -وف -ه -م ،ووح -دوا ج -ه -وده -م،
اأ
ون -ظ -م -وا ع -لق -ات -ه -م ال -داخ -ل-ي-ةÃ ،ا أاث-ار
إاعجابا مكتوما لدى عدوهم.
وه -ك -ذا غ -دا السص-ج-ن سص-اح-ة أاخ-رى م-ن
سص - -اح - -ات ا’شص - -ت - -ب - -اك واŸواج - -ه - -ة ،بÚ
’سصرائيلي .Úوهكذا –ول
الفلسصطيني Úوا إ
’سص -رائ -ي -ل -ي -ع -ل-ى أاي-دي ه-ؤو’ء
السص -ج -ن ا إ
’بطال  -من مؤوسصسصة هيمنة ،إا ¤مؤوسصسصة
اأ
وط -ن -ي -ة م -ق -اوم -ة– ،اف -ظ ع -ل-ى إانسص-ان-ي-ة
’نسص- -ان ،وت- -ع- -زز م -ن ان -ت -م -ائ -ه ال -وط -ن -ي
اإ
وال -ق -وم -ي .وم -ا ك -ان ل -ذلك أان ي -ت -أات-ى دون
خوضص هذه الرحلة الطويلة من العذابات
’ضص- -راب- -ات ع- -ن ال -ط -ع -ام واŸواج -ه -ات
وا إ
اıتلفة خلف قضصبان السصجون.
’سصÒة‘ ،
ل- -ق- -د اتسص- -م نضص -ال ا◊رك -ة ا أ
اŸراحل اıتلفة ،بالطابع السصلمي :حيث
’رادة والعزÁة.
’ Áلك اŸعتقلون سصوى ا إ
ولقد أانتج هذا السصلح ›موعة متزايدة
’ضصرابات عن
من ا’حتجاجات السصلمية ،وا إ
’ح- -ي- -ان ال- -ق -ل -ي -ل -ة
ال- -ط- -ع- -ام ،و‘ ب- -عضص ا أ
مواجهات عنيفة ،سصرعان ما كانت تنتهي.
إاذن ف -اŸواج -ه -ات السص -ل -م -ي-ة ك-انت ه-ي
’ضصراب عن
الغالبة ‘ كل اŸراحل .ولعل ا إ
’شص- -ك- -ال
’ب- -رز م- -ن ب Úا أ
ال - -ط - -ع - -ام ه - -و ا أ
’سصرى’ ،نتزاع
النضصالية ،التي ÷أا إاليها ا أ
’سص- -اسص- -ي- -ة اÿاصص- -ة ب -ال -ف -رد أاو
ا◊ق- -وق ا أ
’برز دائما:
ا÷ماعة .حيث كان عنوانها ا أ
’’م الركوع.
’’م ا÷وع .و’ آ
نعم آ

لقد قيل منذ القدم أان ا÷وع
ك -اف -ر ،ل -ك-ن ه-ن-اك ِم-ن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-يَ Úم-ن
جعلوا من ا÷وع ثائراً خلف قضصبان سصجون
’سص- -رائ- -ي- -ل -ي ،ف -ث -اروا م -راراً،
ا’ح- -ت- -لل ا إ
’ضص -راب ع -ن ال -ط -ع-ام» م-ئ-ات
وخ -اضص -وا «ا إ
اŸرات ،واسص -ت -ط -اع -وا ب -ف -ع -ل ذلك ان -ت-زاع
الكث Òمن حقوقهم اŸسصلوبة وتغي Òواقعهم
’فضصل ،على قاعدة أان ا◊ق ُينتزع و’
نحو ا أ
ُيوهب ،وأان مقاومة اÙتل حق وواجب،
’ضصراب عن
داخل وخارج السصجون ،وأان «ا إ
الطعام» شصكل من أاشصكال اŸواجهة ويجسصد
ث -ق -اف -ة اŸق -اوم -ة السص-ل-م-ي-ة داخ-ل سص-ج-ون
’سص -رائ -ي -ل -ي ،وُي -ع -ت Èام -ت-دادا
ا’ح -ت -لل ا إ
طبيعيا ◊الة ا’شصتباك اليومي واŸواجهة
اŸباشصرة مع ا’حتلل خارج السصجون.

اللجوء ا ¤اإلضسرابات
اŸفتوحة عن الطعام ،رغم
خطورتها
’سصرى الفلسصطينيون مبكرا،
لقد أادرك ا أ
أاه -م -ي -ة م -واج -ه-ة سص-ج-ان-ي-ه-م ،ف-ل-ج-أاوا إا¤
’ضص -راب -ات اŸف -ت -وح-ة ع-ن ال-ط-ع-ام ،رغ-م
اإ
علمهم بأانها قد تؤودي إا ¤تدهور صصحتهم،
أاو حتى ‘ بعضص ا◊ا’ت إا ¤اŸوت ،إا’
أانهم واصصلوا إاضصراباتهم كخيار ’ بديل عنه،
’قل
’خرى ا أ
كلما شصعروا بفشصل الوسصائل ا أ
’ضص -راب ع -ن
أاŸا وضص- -رراً .ل- -ذا  ⁄ي- -ك- -ن ا إ
’خ ÒغÒ
الطعام غايًة ،بل بات اÿيار ا أ
’سصرى.
اŸفضصل ،الذي يلجأا إاليه ا أ
’ضصراب عن الطعام يومًا
نعم ⁄ ،يكن ا إ
’سصرى ،كما  ⁄يكن
’ول أامام ا أ
هو اÿيار ا أ
ه- -و اÿي- -ار اŸفضص- -ل ل- -دي- -ه -م ،ول -يسص ه -و

’سصهل
اأ
’قل أاŸاً ووجعًا ،وإا‰ا هو اÿيار
وا أ
’شصد إايلماً
’خ Òوغ ÒاŸفضصل ،وهو ا أ
اأ
’ك Ìوجعًا ،فهم ’ يهوون Œويع أانفسصهم
وا أ
و’ ي -رغ -ب -ون ‘ إاي -ذاء أاجسص -اده -م ،ك -م-ا ’
ي -رغ -ب -ون ‘ أان يسص -ق -ط م -ن -ه-م شص-ه-داء ‘
السص -ج -ون.ل -ك -ن -ه -م ي -ل -ج -ؤوون ل -ه -ذا اÿي -ار
مضصطرين ورغما عنهم ،ذوداً عن كرامتهم،
ورفضصا Ùاو’ت إاذ’لهم وŒسصيداً لثقافة
اŸق -اوم -ة ‘ ان -ت -زاع ا◊ق -وق اŸسص -ل -وب -ة،
ودفاعاً عن مكانتهم ومشصروعية مقاومتهم
للمحتل.
’سصرى منذ
وبناًء على ذلك فلقد خاضص ا أ
’ضصرابات ا÷ماعية
عام  1967عشصرات ا إ
عن الطعام ،وكان سصجن عسصقلن شصهد ‘
“وز/يوليوعام  1970أاول إاضصراب جماعي
’سصرى ،واسصتشصهد خلله
منظم يخوضصه ا أ
’سص« Òعبد القادر أابو الفحم» الذي ُيعتÈ
اأ
’ضص- -راب -ات ع -ن ال -ط -ع -ام، .
أاول شص- -ه- -داء ا إ
وبالرغم من أان اضصرابات عدة سصبقته ،إا’
’ضص- - -راب ُي- - -ع - -ت Èأاول إاضص - -راب
أان ه- - -ذا ا إ
جماعي ومنظم عن الطعام .وقد أاحدث
’ضصراب وهذه الشصهادة تأاثÒاً كبÒاً
هذا ا إ
’سصÒة فيما بعد ،وشصّكل
على واقع ا◊ركة ا أ
لسصرى للسصتمرار على ذات النهج،
حافزاً ل أ
’ضص- -راب- -ات ب- -ع- -د ذلك ‘ إاط -ار
ف- -ت- -والت ا إ
الصصراع الدائرة رحاه ‘ سصاحات السصجون
ك -اف -ة ،وق -دم خ -لل -ه -ا ا’أسص -رى تضص -ح-ي-ات
جسص -ام ً-ا وسص -ق -ط م -ن ب -ي -ن -ه -م ال-ع-دي-د م-ن
الشصهداء أامثال :أابو الفحم وراسصم حلوة
وع -ل -ي ا÷ع -ف -ري وإاسص-ح-ق م-راغ-ة وحسصÚ
عبيدات.
’سصÒة ع -ل -ى
ل- -ق- -د اع- -ت -م -دت ا◊رك -ة ا أ
وح- -دت- -ه- -ا ووح -دة م -وق -ف -ه -ا ‘ م -واج -ه -ة
’ضص - -راب - -ات الشص - -ام - -ل - -ة
السص- - -ج- - -ان ،وأان ا إ

واŸف-ت-وح-ة ع-ن ال-ط-ع-ام’ ،
تسص -ت -ط -ي -ع أان ت -ق -وم
Ãن- -أاى ع- -ن ث- -ق- -اف -ة
جماعية ،هي العنصصر
ال- -رئ- -يسص- -ي ‘ حسص- -م
اŸع- - -رك - -ة و–ق - -ي - -ق
ا’نتصصار.
ولكن خلل السصنوات
ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضص-ي-ة بدأانا
نرى ‘ السصجون أاسصرى
ي - -خ- -وضص- -ون إاضص- -راب- -ات
ف- - - -ردي- - - -ة Ãن - - -أاى ع - - -ن
ا÷م -اع-ة ،كشص-ك-ل نضص-ا‹
ف- -رضص- -ت- -ه أاسص -ب -اب ذات -ي -ة
وم- - -وضص- - -وع - -ي - -ة .إا’ أان - -ه
وباŸقاييسص السصابقة ُيعتÈ
شصكلً نضصالياً جديداً ُنقدره
ونحÎمه وندعمه.
’سص- - -رى
وك - - -ثÒون ه- - -م ا أ
’معاء
الذين أاشصهروا سصلح ا أ
اÿاوي - -ة ‘ وج - -ه السص - -ج- -ان
وخاضصوا إاضصرابات فردية عن
’ي-ام وشص-ه-ور ط-وي-لة،
ال-ط-ع-ام أ
أام -ث -ال :خضص -ر ع -دن -ان ،ه -ن -اء
شص-ل-ب-ي ،أاÁن الشص-راون-ة ،سص-ام-ر ال-ع-يسص-اوي،
بلل كايد ،سصامي جنازرة ،ثائر حلحلة،
ﬁمد القيقﬁ ،مود السصرسصك ،وغÒهم،
’سصرى يخوضصون
وما يزال هناك عدد من ا أ
اضص- -راب- -ا ع- -ن ال- -ط- -ع- -ام ضص- -د «ا’ع- -ت -ق -ال
’داري» ،وهؤو’ء وغÒهم أاحدثوا حراكا
اإ
نضصاليا داخل السصجون وسصلطوا الضصوء على
ملفات مهمة ،ولعل غالبيها العظمى كانت
’داري» ،وشصّكلت
ضصد سصياسصة «ا’عتقال ا إ
Ãج -م-وع-ه-ا ام-ت-داداً ط-ب-ي-ع-يً-ا ل-ل-ث-ورة ع-ل-ى
ا’حتلل وŒسصيداً حقيقياً لثقافة اŸقاومة
خلف قضصبان سصجون ا’حتلل .وأان جميع
’ضصرابات ا÷ماعية والفردية
من خاضصوا ا إ
شصّ- -ك- -ل- -وا ‰اذجً- -ا مشص- -رق- -ة ‘ اŸواج- -ه- -ة
والتحدي ،وسص ّ
طروا حا’ت نضصالية فريدة
ومتميزة ‘ التضصحية.
لسصرى
لقد كنا ومازلنا نرى بأاننا صصوتًا ل أ
واÙررين ،وقضصاياهم اŸتعددة وملفاتهم
اıتلفة ،لذا  ⁄ندخر جهدا إا’ وبذلناه،
’سصناد للمضصرب Úعن
وقدمنا كل الدعم وا إ
الطعام ،وسصنقف دائما وأابدا وبكل طاقاتنا
وامكانياتنا بجانب هذه الشصريحة اŸناضصلة
وسص -ن -واصص -ل دف-اع-ن-ا ع-ن ح-ق-وق-ه-م وصص-و’
◊ريتهم اŸنشصودة.
’سصرى بشصكل جماعي أاو
و‘ حال قرر ا أ
ف -رادى م -واج -ه -ة السص -ج -ان واشص-ه-ار سص-لح
’ضصراب عن الطعام ،فإاننا وبدون تردد
اإ
سصنكون كما عاهدناهم دائما سصندا لهم ولن
ن -ت-خ-ل-ى ع-ن-ه-م ،ف-م-ع-رك-ت-ه-م ه-ي م-ع-رك-ت-ن-ا
ج-م-ي-ع-ا ،وان-تصص-اره-م يشص-ك-ل انتصصارا للحق
الفلسصطيني وكفاحه اŸشصروع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البلديات مدعوة إا ¤تنظيم النشساط وفق دف Îشسروط صسارم
مؤؤسسسسات مصسغرة Œربة ناجحة ‘ الركن والدفع

جمال أاوكيلي
أاثارت حادثة مقتل الشساب عيسسى زوب Òمن بلدية اŸغ Òبؤلية
الؤادي على أايدي عصسابات السسطؤ على ا◊ظائر العشسؤائية بأاوقاسس
ببجاية اسستياء ا÷زائري Úالذين يعاون حقا من تطاول هؤؤلء على
لحياء التي يقيمؤن فيها و‘ مقرات عملهم
أاصسحاب السسيارات ‘ ا أ
ناهيك عمايتعرضسؤن له من إاهانات لفظية أامام افراد عائÓتهم
ع -ن -دم -ا ي -ق -اوم -ؤن Ÿف -رده-م Œاوزات أاف-راده-ذه الشس-ب-ك-ات اŸن-ظ-م-ة
اŸنتشسرة ‘ كل زاوية من مدننا الكبÒة وبتشسجيع من البعضس خاصسة
‘ ال-ب-ل-دي-ات ب-اسس-م تشس-غ-ي-ل الشسباب .م -اوق-ع ‘ أاوق-اسس ب-ب-ج-اي-ة ك-ان
الصس -دم -ة ال -ق -ؤي -ة واŸؤؤث-رة ال-ت-ي ح-ركت ا÷م-ي-ع ل-يسس-ت-ف-ي-ق-ؤا ع-ل-ى
جرÁة نكراء من أاجل  ٢٠٠ديناررفضس عيسسى دفعها احتجاجا على
اسس-ت-ع-راضس عضسÓ-ت-ه-م اŸف-ت-ؤل-ة أام-ام-ه وردا ع-ل-ى اح-تÓ-ل-ه-م Ÿسس-احة
تابعة ÷هات أاخرى لعÓقة لهم بها قانؤنا .ليجب أان “رعلينا تلك
اŸأاسساة مرور الكرام كما اعتدنا على ذلك وكأان شسيئا  ⁄يكن وفق
شسعار «عفا الله عما سسلف» ويعؤدو هؤؤلء ا ¤نشساطهم ل نتحدث عن
ع -ي -ن -ة ب-ج-اي-ة وا‰ا ع-ل-ى ه-ذه ال-ظ-اه-رة اŸت-فشس-ي-ة بشس-ك-ل ﬂي-ف ‘

ي-ؤم-ي-ات-ن-ا ال-ك-ل مشس-م-ئ-ز م-ن-ه-ا غÒأان لأاحد اسستطاع تخليصس اŸؤاطن
م-ن-ه-ا ل-ذلك اسس-تسس-ل-م ل-ه-ذا ال-ؤاق-ع وأاصس-ب-ح ع-اج-زا ع-ن ح-م-اي-ة ن-فسسه
وسسلبيا ا ¤درجة لتطاق خؤفا على نفسسه من العتداءات التي قد
يتعرضس لها ‘ حالة وقؤفه ضسدهم وهكذا وجد نفسسه يدفع قرابة
٤م- -رات ‘ ال- -ي- -ؤم اذا ك- -ان بصس- -دد تسس -ؤي -ة ب -عضس أام -ؤره الشس -خصس -ي -ة
عÈن -ق -اط ق -ري -ب -ة م -ن الدارات ال-ع-م-ؤم-ي-ة .وك- -م م- -ن م -رة ن -ب -ه
الع Ó-م -ي -ؤن ا ¤ال -ت -داع -ي -ات اÿطÒة ال -ت -ي ت -خ -ل -ف -ه -ا م -ث -ل ه -ذه
ا◊ظ- -ائ- -رال- -عشس- -ؤائ- -ي- -ة وصس- -لت ا ¤اح -داث ح -الت ع -ج -ز اŸسس -ب -ب -ة
Óشسخاصس لكن لحياة Ÿن تنادي وتسساءل الكث Òعن قؤة هؤؤلء ‘
ل أ
رفضسهم الذعان للسسلطات العمؤمية .صسحيح ان ا÷هات اŸسسؤؤولة
تبدأا بالفرزعن طريق تطبيق القانؤن والقاء القبضس على كل من
يسستغل ملك الغ ÒللÌاء غÒاŸشسروع ،و‡ارسسة مهنة غ Òمقننة،
بالؤثائق اŸطلؤبة يبقى فقط النشسغال الدائم ال وهؤ اعادة تنظيم
لن مايغيب عن السسلطات العمؤمية
هذا العمل وفق نظرة جديدة أ
هؤأان هناك .أاحياء بأاكملها –ؤلت بقدرة قادر ا ¤حظائر ليلية
لصس-ح-اب-ها ماب ٥٠٠ Úو  ١٠٠٠دي-ن-ار شس-ه-ري-ا دون ع-ل-م مصسالح
ت-دف-ع أ
أاخرى Ãا يجري هنا وهناك من سسلب ÷يؤب اŸؤاطن عمدا يؤميا
لماكن يخطفها أاناسس غرباء
اŸناوشسات واÓŸسسنات حؤل ا أ

أاصسؤات رواد الفايسسبؤك

لن ندفع سسنتيما و «الباركينغ» باطل

لحياء أاما السسكان فيطلب منهم البحث عن حيز لسسياراتهم
عن تلك ا أ
‘ جهات أاخرى .وماوردناه ليسس اكتشسافا جديد وا‰ا هؤالؤاقع الذي
يعيشسه أاصسحاب اŸركبات يؤميا ‘ ،كل حي او شسارع او فضساء Œاري
وهذا منذ سسنؤات خلت اليؤم فقط أادرك الناسس حجم تنامي الظاهرة
ان  ⁄يقضس عليها ‘ اŸهد ‡ا يسستدعي تدخ Óعاج Óللجماعات
اÙل-ي-ة ون-قصس-د ه-ن-ا ال-ب-ل-دي-ات ل-ت-ن-ظ-يم هذا النشساط تنظيما ﬁكما
لتفادي اŸزيد من اŸشساكل الناجمة عن مثل تلك التجاوزات وجدير
بالذكر أان هناك Œارب حاضسرة ‘ اŸيدان Áكن مÓحظتها كاللجؤء
ا ¤م -ؤؤسسسس -ات مصس-غ-رة ي-ق-ؤم أاصس-ح-اب-ه-ا ب-تسس-ي Òا◊ظ-ائ-ر وف-ق دفÎ
شسروط متفق عليه يراعي كل ا÷ؤانب اŸتعلقة بحيثيات حماية
السسيارات عند تؤقفها ‘ ا◊ظÒة و‘ مقابل ذلك فان اŸشسرف Úعلى
العملية يقدمؤن تذكرة للمعني بسسعر ﬁدد وبهذا يكؤن اصسحاب
السسيارات ‘ مأامن عن كل Œاوزات ويتجنبؤن مشساكل أاخرى ومثل
لمر تؤسسيع العمل بها على مسستؤى بلديات
هذه الصسيغ يتطلب ا أ
أاخرى ع Èالؤطن كما هناك Œربة أاخرى ما يسسمى ب»بارك م»Î
وهؤعبارة عن مؤقف ‘ الشسؤارع الرئيسسية بالعاصسمة حاليا يؤجد
على مسستؤى العربي بن مهيدي

مÓسسنات يؤمية بأا حياء اŸدية

السسكان يرفضسون منطق ا◊راسس الوهميÚ

«م -ا ف -ي -ا ال -ب -ارك-ي-ن-غ» ال-دف-ع او
اŸؤت اف - - -راد خ- - -ارج ال- - -ق- - -ان- - -ؤن
مسس- -ب- -ؤق -ؤن قضس -ائ -ي -ا ي -بسس -ط -ؤن
لم-اكن العامة
سس-ي-ط-رت-ه-م ع-ل-ى ا أ
وي- - -ف- - -رضس- - -ؤن ع- - -ل- - -ى اŸؤط - -نÚ
منطقهم ،خياران ل ثالث لهما
اما ان تدفع ثمن ركن سسيارتك او
الع -ت-داء ع-ل-يك ‘ ح-ال رفضست
ذلك .
العاصسمة :سسارة بؤسسنة
ع - -يسش- -ى زوب Òواح- -د م- -ن ضش- -ح- -اي- -ا ه- -ذه
الظاهرة من و’ية وادي سشوف ،قصشد و’ية
ب-ج-اي-ة لÓ-سش-ت-ج-م-ام وقضش-اء ع-ط-ل-ته السشنوية
بشش -واط -ئ-ه-ا ،ل-ي-خ-رج م-ن-ه-ا ‘ ت-اب-وت ن-ت-ي-ج-ة
ت -ع -رضش -ه ’ع-ت-داء ه-م-ج-ي م-ن ط-رف شش-ب-اب
مسش -ب -وق Úقضش -ائ -ي Úب -ع -د رفضش -ه دف -ع ث-م-ن
تسشعÒة ركن سشيارته اŸبالغ فيها .
ا◊ادث -ة اث -ارت سش -خ -ط واسش-ت-ن-ك-ار م-ع-ظ-م
ششرائح اÛتمع ا÷زائري ’سشيما انها ليسشت
ا’و ¤خ- -اصش- -ة م- -ن رواد م- -واق- -ع ال- -ت -واصش -ل
ا’ج -ت -م -اع -ي ال -ذي -ن اط -ل -ق -و ع -دة ح -مÓ-ت
Ÿقاطعة دفع اجرة ركن السشيارات ‘ مثل
هذه ا◊ظائر مثل حملة «لن ادفع سشنتيما
«وحملة روح تخدم كي الرجال ردا على تكرار
اعتداء مافيا الباركينغ على اŸواطن .
فقد اطلقت عدة مواقع اجتماعية عقب
م -ق -ت -ل الشش -اب ع -يسش -ى ع-دة ح-مÓ-ت ت-ن-دي-د
وتضشامن مع عائلة الفقيد الذي راح ضشحية
ه -م -ج -ي -ة ح -راسض ا◊ظ -ائ -ر ال-عشش-وائ-ي-ة غÒ
اŸرخصش- -ة ،ح- -يث ط- -الب ا÷م- -ي- -ع بضش -رورة
ﬁاربة الظاهرة وسشن قوان Úصشارمة تقضشي
Ãعاقبة مسشتغلي اأ’ماكن العمومية ،مؤوكدين

انه و‘ كل مرة تششدد على ›انية الششواطئ
وا◊ظائر  ،لكن الواقع عكسض ذلك.
العديد من التعليقات انتششرت ع Èموقع
«فايسشبوك» متعاطفة مع عائلة عيسشى ،
م -ط -ال -ب -ة ح -م -ل -ة م -ق -اط -ع -ة ك -بÒة شش-ع-اره-ا
«الباركينغ باطل» ،فيما أاطلق آاخرون حملة
«لن ادفع سشنتيما» ُكونك راجل وروح تخدم
على روحك» تضشامنا مع قتيل بجاية وهي
موجهة إا ¤حراسض الباركينغ الذين اعتÈو
ا’م-اك-ن ال-ع-ام-ة م-ل-ك-ي-ة خ-اصش-ة وحولوها ا¤
حظائر عششوائية يزاولون فيها نششاطهم غÒ
الششرعي.
و’ي -ة ب -ج -اي -ة ك -ان ل-ه-ا ال-نصش-يب ا’ك Èم-ن
اŸغردين على ششبكات التواصشل ا’جتماعي و
الذين تضشامنوا مع عائلة الضشحية باعتبار ان
ا÷رÁة وق- -عت ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ،وط- -ال -ب -وا ‘
ت -ع -ل -ي-ق-ات-ه-م ب-إان-زال أاقصش-ى ال-ع-ق-وب-ات ع-ل-ى
اŸعتدي ،مؤوكدين بان ما حصشل ‘ و’يتهم
Áك- -ن ان ي- -ح- -دث ب- -اي و’ي -ة ’ن ا◊ظ -ائ -ر
العششوائية منتششرة بجميع الو’يات  ،داع‘ Ú
هذا الششان اﬁ ¤اربة ا◊ظائر العششوائية

شسعارهم بتيارت:

وفرضض إاجراءات ردعية صشارمة –ول دون
اسش- -ت- -غÓ- -ل ا’م- -اك- -ن ال- -ع -م -وم -ي -ة ’غ -راضض
ششخصشية.
ف -ي -م -ا ح -م -ل م -ع -ل-ق-ون اخ-رون ا÷م-اع-ات
اÙلية مسشؤوولية تفششي ظاهرة ا’عتداءات
على السشائق Úمن طرف اصشحاب ا◊ظائر
ال -عشش -وائ -ي -ة  ،م-ت-ه-م Úاي-اه-م ب-ال-ت-ق-اعسض ‘
ات -خ -اد ا’ج -راءات ال Ó-ئ -ق -ة Ÿن -ع اسش -ت-غÓ-ل
ا’ماكن العمومية و–ويلها للمتلكات ششخصشية
« Ÿسشؤوولية تتحملها السشلطات اÙلية بدءا
من البلدية إا ¤الو’ية داع Úمصشالح اأ’من
ا ¤اŸداه-م-ات ال-ف-ج-ائ-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-لى كل
ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي –دث ي-وم-ي-ا ع-ل-ى مسش-توى
هذه الفضشاءات العمومية « حادثة مأاسشاوية
أازهقت فيها روح بريئة ماحدث ‘ بجاية
سشبق وحدث ‘ و’يه اخرى ،لقد حان الوقت
لوضشع حد لظاهرة الباركينغ ‘ جميع انحاء
ال -وط -ن آ’ن ال -دول -ة ق -ادرة وع -ن -ده -ا ج -م -ي-ع
ال -وسش -ائ -ل وأا“ن -ى ان ’ت -ت -ك-رر ه-ذه ا◊ادث-ة
اأ’ليمه».

ادفع او إارفع
بو’ية تيارت كغÒها من الو’يات انتششرت
ال -ظ -اه -رة م -ن -ذ اك Ìم -ن عشش -ري -ت Úواصش-ب-ح
اŸواطن اين حل بعربته يتعرضض ا ¤ابتزاز
‡نهج من طرف ششبان سشÓحهم هراوات ،
وششعارهم ادفع او تخسشر عربتك ‡ا ادى ا¤
اسش -ت -ف -ح -ال -ه -ا واصش -ب -ح اŸواط -ن ي-دف-ع ث-م-ن
الÓمبا’ة و تهور بعضض الششباب الذين يبحثون
عن الربح السشريع.
فبات كل من يوقف سشيارته امام مؤوسشسشة
عمومية او ادارة او سشوق يخضشع لرسشم حتمي
غ Òق -ان -و ، Êو يسش -ب -ق -ه ت -وق -ي -ف ل -لسش-ائ-ق و
ارششاده Ÿكان التوقف  ،و ’ يبا‹ بعد ذلك و’
ضشمان عند التعدي على السشيارة او تكسشÒها
اوحتى سشرقتها الضشمان الوحيد هو دفع رسشوم
فرضشها ششبان على مرأاى من ا÷ميع  ،بينما
اصشبح اŸواطن يدفع قهرا خوفا من ا’نتقام
من قبل ا◊راسض انفسشهم .
ف-ب-اأ’سش-واق الشش-ع-ب-ي-ة ب-و’ي-ة ت-ي-ارت اصش-بح
ع -م -ل ا◊راسض م -ق -ن-ن-ا ف-ب-م-ج-رد ارت-داء ب-زة
صشفراء تلمع فهو ششرعي عمل بنظره  ،و ادى
جششع هؤو’ء و طمعهم يزداد يوما بعد يوم
واصش -ب -ح السش -ع-ر ي-ن-افسض ال-ع-م-ل-ة ف-ك-ل م-ا زاد
ا’ك -ت -ظ -اظ ارت -ف -ع السش-ع-ر و حسشب اŸواط-ن

حسشابا هو ‘ ﬂيلة ا◊ارسض اي ادفع  50دج
و اربح ضشمان سشÓمة سشيارتك  ،و حتى عند
خ -روج السش -ي -ارة ’ ي -ب -ا‹ ب -ه -ا ا◊ارسض م -ث-ل
ال -دخ -ول و ي -أام -رك ب -اÿروج سش -ري -ع -ا ح -ت -ى
ي -ع -وضشك ب -زب -ون اخ -ر  ،ه -ذا ع -ن -دم -ا ت-ك-ون
معروفا لكن للذين يقطنون خارج و’ية تيارت
و ي- -ع- -رف ذلك م- -ن خÓ- -ل الÎق -ي -م ال -و’ئ -ي
للسشيارة فان السشعر يزداد ’ن السشائق ’ يعرف
ا◊ارسض و من ثم يخاف على سشÓمة سشيارته ،
ووصشل ا’مر ا ¤اششراك ا◊راسض ‘ سشرقتها
ال- - -ذي- - -ن م- - -ن اŸف - -روضض ي - -أا“ن - -ون ع - -ل - -ى
السشيارة يششاركون او يرؤوششدون السشراق ا¤
مكانها و هوية صشاحبها.
حتى مÓعب كرة القدم اصشبحت مقصشدا
ل -ل -رب -ح ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ح-راسض  ،ف-م-ج-رد اي-ق-اف
السش -ي -ارة ي -ط -لب م -ن اŸت -ف -رج Úان ي -رك-ن-وا
سشياراتهم ودفع الرسشوم اÙتومة وا’ يكون
مصش Òالسشيارة...كسشرت اثناء اŸباراة ....
قانون الباركينغ يصشبح سشاري اŸفعول
Ãجرد ركن السشيارة و الدفع بات مسشبقا لكون
ا◊راسض ’ يسش -ع -ه-م ال-وقت ل-ل-ت-خ-ل-يصض دف-ع-ة
واحدة للعديد من السشيارات التي تخرج من
دفعة واحدة ،واŸؤوسشف اصشبح حتى من لهم

ق -وة ال -ق -ان -ون ‘ ردع ال -ظ -اه -رة ي -دف -ع -ون و
يصشمتون كرؤوسشاء البلديات و رؤوسشاء الدوائر و
رجال ا’من عندما يكون خارج اÿدمة و
غÒهم ‡ا ادى ا ¤اسشتفحال الظاهرة .
سش- -ال- -ن- -ا ب- -عضض السش -واق ع -ن م -ب -ادرة وزارة
الداخلية ‘ التصشدي للظاهرة فاجمعوا على
اسشتحسشانهم لها و طالبوا بالردع الفوري و
تطبيق القانون ،فالبعضض لفصشح لنا ان الدفع
ال- -ن- -ق -دي ك -ان قسش -ري -ا خ -وف -ا م -ن ال -ع -واقب
ال -وخ -ي -م -ة ك -ا’ع -ت-داء ع-ل-ى السش-ي-ارة و ح-ت-ى
حرقها .
اما الششباب الذي Áارسض هذه –ا◊رفة –
ف -ق-د اسش-ت-ن-ك-روا ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا ال-ق-ان-ون ل-ك-ون
خدمة الباركينغ كان رزقهم الوحيد و  ⁄يكن
ج -م-ي-ع-ه-م ي-ف-رضش-ون م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى السش-واق
كتسشع Òمع Úموحد بل كانوا يطلبون اي ثمن
م-ق-اب-ل خ-دم-ة ك-ان-وا ي-ق-دم-ون-ه-ا ل-لسشواق بعد
اسشتفحال ظاهرة سشرقة السشيارات من الطريق
العام  ،وهم حسشب قولهم من كانوا يتصشدون
ل -ل -ظ -اه -رة ام -ا ا’ن ف-ان سش-رق-ة السش-ي-ارات و
ا’عتداء عليها سشتتزايد حسشب ا◊راسض .

تيارت :ع.عمارة

تفتقر جل بلديات و’ية اŸدية إا ¤حظائر
من ششأانها أان تخفف من مششكلة ا’ختناق
اŸروري الذي يعيششه مسشتعملو الطرقات
‡ا أادى ا ¤انتششار ا◊ظائر العششوائية بششكل
’فت لÓنتباه بجوار اŸؤوسشسشات العمومية
ما خلق حالة من القلق وسشط السشاكنة ما بÚ
سش -ل -وك -ات أاصش-ح-اب ال-ب-ارك-ي-ن-غ ال-ت-ع-دي ع-ل-ى
للقانون .
تششكل ظاهرة الباركينغ بهذه الو’ية لدى
ال -ك -ث‡ Òن اسش -ت -ج -وب -ت-ه-م ي-وم-ي-ة «الشش-عب»
إاحدى أاعقد اŸششكÓت ا◊قيقية التي باتت
تعÎضض السشاكنة العمومية وبؤورة توتر حقيقة
عادة ما –دث مششاكل من اإ’حتقان بÚ
مسشتغلي هذه اŸواقف وأاصشحاب السشيارات أاو
العمارات .
وأ’جل التصشدي Ÿثل هذه اŸمارسشات
عقدت اŸصشالح اأ’منية بو’ية اŸدية هذه
اأ’ي -ام اج -ت -م -اع -ا ت -نسش -ي -ق -ي-ا م-ع السش-ل-ط-ات
اÙلية أ’جل الششروع ‘ احصشاء ا◊ظائر
اŸرخصش -ة وت -لك ال -عشش -وائ-ي-ة ب-قصش-د ت-ن-ظ-ي-م
ال- -ت -وق -ف ب -ال -فضش -اءات اıصشصش -ة ل -ذلك و
الششروع من جهة أاخرى ‘ ﬁاربة ما يسشمى
بظاهرة الباركينغ كمرحلة أاو ¤كما سشتباششر
ه -ذه ا÷ه -ات اأ’م -ن-ي-ة اıتصش-ة م-داه-م-ات
Ÿسشتغلي ا◊ظائر بدون وجه حق .للتقليل
من خطر هذا اأ’خطبوط .
يندرج مفهوم « الباركينغ « حسشب الدكتور
عادل بلقاسشم ﬂتصض ‘ علم اإ’جتماع لدى
جامعة يحي فارسض باŸدية ‘ اطار خطة
التسشي Òا◊ضشري ،وقد عرفت ا÷زائر توسشعا
كبÒا ‘ حظائرها نتيجة السشياسشيات السشكنية
اŸنتهجة من طرف الدولة إا’ أانه ‘ اŸقابل
ب- -ق -يت ه -ذه ال -ت -ج -م -ع -ات ت -ع -ا Êم -ن ب -عضض
اŸشش -اك -ل  ،م -ن -ه -ا رك-ن سش-ي-ارات السش-اك-ن-ة أاو
اŸارة أاو أاصشحاب اŸركبات  ،و هذا ما صشار
Áيز مدننا و خاصشة اŸدن الكÈى  ،غ Òأان
ما تفتقده اŸدينة ‘ تطورها العمرا Êوفقه
م - -ن خ Ó- -ل تسش - -ي Òا◊ضش- -ري ه- -و غ- -ي- -اب
ا◊ظائر أاو ا’سشتثمار ‘ هذا اÛال .
أاكد عادل بلقاسشم ‘ هذا الصشدد أانه
Áك- -ن أان ن- -ل- -خصض اŸشش- -ه- -د اŸر ‘ خ- -ل -ق
حظائر عششوائية وسشط التجمعات السشكانية
اآ’ه- -ل- -ة ب -السش -ك -ان  ،إاذ Œد ب -ح -وزة اأ’سش -رة
الواحدة ‘ بعضض اأ’حيان أاك Ìمن سشيارة
سشياحية ‡ا زاد الضشغط على ركن السشيارات

‘ اأ’حياء و الششوارع  ،ناهيك عن انتششار
ظ -اه -رة سش -رق -ة السش -ي -ارات  ،ف -ح-لت ظ-اه-رة
الباركينغ و انتششرت ‘ أاغلب مدننا مثله مثل
و’ية اŸدية بطرق عششوائية  ،حيث ‘ كثÒ
من اأ’حيان ’ يكلفك ا◊صشول على باركينغ
سش- -وى رخصش- -ة م -ن ع -ن -د رئ -يسض ال -ب -ل -دي -ة أاو
مسش- -ؤوول ﬁل- -ي آاخ- -ر ‘ ظ -ل ال -قضش -اء ع -ل -ى
البطالة ‘ ح Úيبقى هذا السشند غ ÒقانوÊ
يحمل اŸسشؤوولية أ’ي طرف منها  ،و الششيء
الذي ينبغي أان يششارإاليه ‘ تششخيصشنا لهذه
الظاهرة من هو أاو ¤يتحمل مسشؤوولية الركن
هل هو صشاحب الباركينغ أاو اŸششرف عليه ..
إانه ششاب أاو ششباب بطال من ذوي اŸسشتوى
التعليمي اŸتد ‘ Êغالب اأ’حيان وقد ‚ده
من اŸسشبوق Úقضشائيا حيث يحصشل على
الرخصشة بالضشغط على اŸسشؤوول Úمن بÚ
أاصشحاب البنية القوية ويعتمد على تسشيÒ
ح-ظÒت-ه ب-ال-ع-ن-ف ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى م-بالغ ركن
السش -ي-ارات و ه-ي ك-ل-ه-ا أام-ور سش-ل-ب-ي-ة و ت-خ-ل-ق
عÓقات تصشادمية .
دعا ﬁدثنا إا ¤ضشرورة ا’نتباه إا ¤مثل
هذه الفضشاءات التي تتحول Ãرور الزمن إا¤
أاماكن مريحة لÎويج اıدرات و غÒها من
السشموم إاذ صشارت ملجأا  ‘ÎÙاإ’جرام و
ه-و م-ا يضش-ط-ر إال-ي-ه اŸواط-ن ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
سشيارته ‘ ظل غياب إاطار قانو Êيحفظ له
ك -رام-ت-ه ‘ اسش-ت-غÓ-ل ال-فضش-اءات اıصشصش-ة
لركن السشيارات و بأاسشعار معقولة  ،و يبقى
اأ’من هو هاجسض اŸواطن وصشاحب اŸركبة
على حد سشواء  ،كما أانه يبقى على عاتق
الدولة أان تفكر مسشتقب ‘ Óخلق فضشاءات ‘
إاطار ا’سشتثمار للششباب و كذلك ‘ التجمعات
السشكنية على أان تؤوطر هذه العملية وفق ما
تقتضشيه ا◊اجة إاحقاقا لكل طرف .
أاوضشح ‘ نظرته التفاؤولية « Áكن أان
ننظر إا ¤اسشتغÓل ا◊ظائر بنظرة ايجابية
من خÓل معرفة من Áارسض هذه اŸهنة
وه -وي -ة الشش -خصض اŸؤوه -ل لشش -غ -ل -ه-ا و تسش-يÒ
ا◊ظائر ‘ قلب التجمعات السشكنية  ،اإ¤
جانب حتمية ايجاد اإ’طار القانو Êالذي
يضش -م -ن أاح -ق -ي -ة اŸسش Òل -ل-ح-ظÒة و ك-رام-ة
صشاحب اŸركبات  ،كما أانه يجب أان تقدم
Óششخاصض اŸؤوهل.Ú
الرخصض ل أ

اŸدية :علي ملياÊ
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إأرتياح غ Òمسصبوق ‘ أأوسصاط أŸوأطنÚ

األسشلك األمنية ‘ ،ارتياح كب Òلدى الوافدين
من السشياح الذين يقصشدون الششواطئ ،وهو ما
ي -بشش -ر Ãوسش -م اصش-ط-ي-اف ن-اج-ح وآام-ن ،ح-يث ل
حظنا حرصض رجال األمن على تطبيق التدابÒ
واإلجراءات بهدف ضشمان راحة اŸواطن Úنهارا
ي ششكل من أاششكال
وليل ،وهذا للقضشاء على أا ّ
ال -ت -ج-اوزات ،م-ن خ-لل الّسش-ه-ر ت-ق-وي-ة ال-ت-واج-د
األمني و–سشيسض ال ّسشياح باألمن والطمأانينة ‘
كل األماكن ،خاصشة أانّ الولية تششهد خلل هذه
ال-فÎة م-ن السش-ن-ة ح-رك-ة ودي-ن-ام-ك-ي-ة ،وتسش-ت-ق-ب-ل
أاعدادا كبÒة من اŸواطن Úالذين يقصشدونها
ل -قضش -اء ال -ع -ط -ل‡ ،ا يسش -اه -م ‘ زي-ادة ا◊رك-ة

العدد

ألرقم أألخضصر ١٥٤٨
‘ متناول أŸوأطن

’من يتصسدون Ùتلي موآقف آلسسيارآت ببجاية:
أآفرآد آلدرك وآ أ

توآصسل مصسالح أآمن و’ية بجاية،
بالتعاون مع مصسالح آلدرك آلوطني
حملة مدآهمات وآسسعة ،حيث م ّسست
آلشسوآطئ آلوآقعة ‘ آ÷هة آلشسرقية
ل-ل-و’ي-ة ،وه-ذآ ب-ه-دف آل-قضس-اء على
ظ -اه -رة آ’سس -ت -غ Ó-ل غ Òآل -ق -ان-وÊ
Ÿوآقع ركن آلسسيارآت وآلشسوآطئ.
اتخذت مصشالح األمن لولية بجاية كافة
التداب ، Òالكفيلة بضشمان راحة والسشياح،
ط -ي -ل-ة م-وسش-م الصش-ط-ي-اف ،ح-يث جّ-ن-دت
كافة اإلمكانيات اŸادية والبششرية للسشهر
على اسشتتباب األمن  ،وهو األمر الذي لقي
اسش- - -ت- - -حسش- - -ان - -ا ك - -بÒا ل - -دى اŸواط - -نÚ
والوافدين لهذه الولية السشاحلية.
«الششعب» نقلت انطباعات بعضض السشياح
الذين ثمنوا اÛهودات اŸبذولة ميدانيا،
و‘ هذا الصشدد قالت نادية من مدينة
‘سشانت ماري أاوم ‘Úبفرنسشا ‘‘ ،ا◊قيقة
أان رؤوية أاعوان األمن أامر يبعث على الرتياح،
خ- -اصش- -ة ل -ت -ف -ادي أاّي Œاوزات ق -د ت -ودي Ÿا ل
يحمد عقباه ،كما وقع ‘ منطقة سشوق الثنÚ
بعد وفاة ششاب على أايدي حراسض حظÒة ،وهي
إاج - -راءات لضش- -م- -ان أام- -ن وراح- -ة اŸصش- -ط- -افÚ
والسش- -ي- -اح ،ح- -يث ن- -لح- -ظ أان ال -ع -م -ل ا÷واري
ألسشلك األمن مسشتمر ‘ كل األوقات ،سشيما مع
وج- -ود دوري -ات م -راق -ب -ة وف -ت -ح م -ق -رات األم -ن
اŸوزعة بالششواطئ ،لتوجيه وإاعلم اŸصشطافÚ
وزرع الثقة واألمان لديهم‘.
م -ن ج -ه -ت -ه ي -ق -ول السش -ي-د ح-م-زة م-ن بسش-ك-رة،
‘سش -اه-مت ال-ت-داب Òاألم-ن-ي-ة اŸت-خ-ذة م-ن ط-رف
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واك- -ت- -ظ- -اظ ال- -ط- -رق- -ات
واألم- -اك- -ن ال- -ع- -م- -وم -ي -ة،
ولضش - - - -م- - - -ان ال- - - -راح- - - -ة
وال -ط-م-أان-ي-ن-ة ل-ل-م-واط-نÚ
سش- -واء م -ن -ه -م ال -ق -اط -نÚ
بالولية أاو ضشيوفها‘.
وبحسشب حسشب مصشدر
مسشؤوول ،سشطرت مصشالح
األم -ن م -ع ب -داي -ة م-وسش-م
الصش - -ط - -ي- -اف إاج- -راءات
أام -ن -ي-ة“ ،ث-لت ‘ ت-ع-زي-ز
عناصشر األمن بحضشورها
ب- -إاق- -ل- -ي- -م الخ- -تصش- -اصض،
وضش - -م - -ان ت - -وف- -ر األم- -ن
وال -وق -اي -ة وصشّ-د اإلج-رام
بتكثيف دوريات اŸراقبة
وال- -ت -ف -ت -يشض ،فضش -ل ع -ن
تأام ÚاŸناطق العمومية
وتششديد ا◊راسشة بالششواطئ ،األسشواقﬁ ،طات
نقل اŸسشافرين ،وكذا تأامﬂ Úتلف النششاطات
الثقافية والفنية ا›ÈŸة.
ويضشاف إا ¤كافة هذه اŸسشاعي ،تنظيم حملة
–سش -يسش -ي-ة وت-وع-وي-ة ح-ول ﬂاط-ر السش-ت-ع-م-ال
”
السشلبي للنÎنت من طرف األطفال ،حيث ّ
تأاط Òهذه ا◊ملة من طرف طاقم متكون من
نفسشاني Úواجتماعي ،Úأابرزوا األخطار الناŒة
ع -ن السش -ت -ع -م-ال اŸف-رط ل-لنÎنت ،م-ن خ-لل
م- -ع- -ارضض وإارشش -ادات ب -ه -دف ت -رب -ي -ة ج -ي -ل واع
ومسشؤوول.
بجاية :بن آلنوي توهامي

آسسيا مني
شش -نت مصش -ال -ح األم -ن  ،م -داه -م -ات ضش-د
ا◊ظ-ائ-ر ال-عشش-وائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م تسش-يÒها من
ط -رف ب -عضض الشش -ب -اب ‘ إاط -ار غ Òق -ان-وÊ
مسش- -ت- -غ- -ل Úال- -ط- -رق ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ›Èي -ن
اŸواطن على الدفع ثمن ركن سشيارتهم أاو
القيام بتخريبها .
لمن الوطني ‘
وأافادت اŸديرية العامة ل أ
هذا السشياق أان عناصشر الششرطة ع Èكامل
إاقليم الوليات السشاحلية قامت ‘ إاطار تنفيذ
اıط -ط اŸسش-ط-ر م-ن ق-ب-ل ال-ق-ي-ادة ،ب-ع-دة
ع -م-ل-ي-ات شش-م-لت ﬂت-ل-ف األح-ي-اء والشش-وارع
ب- -ه- -دف ﬁارب- -ة ا◊ظ- -ائ- -ر غ Òالشش -رع -ي -ة
مسشجلةﬂ 122الفة ،وتوقيف  100ششخصض
لتورطهم ‘ ‡ارسشة حراسشة اŸركبات دون
رخصشة مع –رير ﬁ 91ضشرا ‘ هذا الششأان.
لم-ن ال-وط-ن-ي
دعت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
اŸواط- -ن Úإا ¤التصش- -ال ب- -ال- -رق- -م األخضش -ر
للتبليغ وذكرت بيان لها ،اŸواطن Úبالرقم
األخضشر  1548للتبليغ أاو لطلب معلومات أاو
التوجيه.
وي-ب-ق-ى ال-قضش-اء ع-ل-ى ال-ظ-اه-رة مسش-ؤوول-ية
ا÷ميع من خلل التبليغ على هؤولء الششباب
الذين يزيد نششاطهم خلل الفÎة الصشيفية
ح- -يث ت- -ع- -رف ح -ال -ة م -ن اإلن -تشش -ار اŸل -فت
للنتباه واŸقلق ‘ نفسض الوقت وذلك عÈ
ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ع-اصش-م-ة خ-اصش-ة الشش-ع-بية
منها حيث بات اŸواطن يحسض باللأامن من
خلل هذه التصشرفات وهذا بعد فششل كل
ﬁاولت السشلطات اÙلية ‘ التحكم فيها.

وضسعت أآرقاما للموآطن Úللتبليغ عنها

مصصالح أمن باتنة ‘ موأجهة دأئمة مع حرأسس أ◊ظائر غ Òألشصرعية
’خÒة بطريقة أآدخلت مصسالح
’خÒة ترآجعا ﬁسسوسسا ‘ عدد موآقف آلسسيارآت غ Òآلشسرعية وآلتي آنتشسرت ‘ آلسسنوآت آ أ
’ونة آ أ
تشسهد عاصسمة آ’ورآسس باتنة ‘ ،آ آ
’من ‘ موآجهات مباشسرة عدة مرآت مع أآصسحاب هذه آŸوآقف غ Òآلشسرعية وآلذين ‘ غالبيتهم أآصسحاب سسوآبق يفرضسون منطق آلقوة ‘ تعاملهم آليومي مع آŸوآطن Úآلذين
آ أ
يرغبون ‘ ركن سسيارآتهم ‘ أآماكن عمومية.
باتنةŸ :وشسي حمزة
ت - -ب- -ذل مصش- -ال- -ح أام- -ن ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة،
›ه-ودات ك-بÒة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-لف
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة خ-اصش-ة ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة،
لوضشع حد Ÿششاكل النتششار العششوائي
للمواقف غ Òالششرعية ،والتي أاصشبحت
ظ- -اه- -رة ت- -ؤورق اŸواط- -ن ÚواŸسش -ؤوولÚ
بالولية على حد سشواء.
ويسش - -ت - -غ- -ل أاصش- -ح- -اب ه- -ذه اŸواق- -ف
اŸناسشبات الدينية والوطنية وعلى غرار
ه -ذه األي -ام ال -ت-ي تسش-ب-ق ع-ي-د األضش-ح-ى
اŸبارك وكذا الدخول اŸدرسشي وفصشل
الصش- -ي- -ف ل- -ف- -رضض م- -ن -ط -ق -ه -م ‘ م -ن -ع
اŸواط -ن Úم -ن رك -ن سش -ي -ارت-ه-م Ãق-اب-ل
ما‹ يÎاوح ب 50 Úإا 100 ¤دج ،وذلك
حسشب سشاعات ركن اŸواطن لسشيارته ‘
ا◊ظÒة ،وذلك ‘ فضشاءات عمومية ل
Áلكون حق تأاجÒها ألحد.
وتسش- -بب ه- -ذا الن -تشش -ار ال -ك -ب Òل -ه -ذه
ا◊ظ -ائ -ر ال -عشش -وائ -ي-ة ب-ب-ات-ن-ة ‘ ت-ذم-ر
وغضشب شش- -دي -دي -ن ل -ل -م -واط -ن Úال -ذي -ن
طالبوا ‘ عدة مناسشبات من مصشلح األمن التدخل خاصشة بعد
تسشجيل عديد ا◊وادث اÿطÒة خلل اششتباكات ب Úحراسض هذه
اŸواقف غ Òالششرعية وبعضض اŸواطن Úالذين يرفضشون دفع تلك
اإلتاوات غ Òالقانونية.
–صشي باتنة حسشب بعضض اŸصشادر أاك Ìمن  84موقف سشيارات
غ Òششرعي Ãدينة باتنة لوحدها ،سشاهم تخل مصشالح األمن
بفاعلية ‘ التقليصض منها بفضشل التدخلت اŸيدانية واŸباششرة
لعناصشر األمن تنفيذا لتعليمات مباششرة من وا‹ باتنة ومدير
األمن الولئي ،وذلك بسشبب عدم غياب األمن والششجارات اليومية
ب ÚاŸواطن Úوحراسض تلك اŸواقف الذين زرعوا الرعب ‘
ن -ف -وسض السش -ك -ان خ -اصش -ة أاصش -ح-اب األح-ي-اء اÛاورة ل-ه-م ب-ف-ع-ل
اŸششاكل اليومية التي –دث ‘ أاحيائهم ،وتهدد حياة أابنائهم
وإاتلف مركباتهم.

و تششهد هذه الظاهرة انتششارا واسشعا خلل فصشل الصشيف ،حيث
يزداد إاقبال اŸواطن على بعضض األماكن والفضشاءات الÎفيهية
بباتنة ،أاين يضشطر لركن مركبته والتجول راجل رفقة أافراد عائلته
ل -لÎف -ي -ه أاو ل -قضش -اء ب -عضض ا◊وائ -ج ل-ي-ف-اج-أا Ãسش-ب-وق Úقضش-ائ-ي-ا
يجÈونهم على دفع مبالغ مالية معتÈة نظ Òركن سشيارته ،و هو
ما يعتÈه هذا األخ Òسشرقة مباششرة وŒاوز صشارخ للقانون.
وخلل جولة قادتنا للوقوف على انتششار هذه اŸواقف وجدنا
م- -واط- -ن Úمسش -ت -اءون م -ن الن -تشش -ار ال -ك -بŸ Òواق -ف السش -ي -ارات
ال -عشش -وائ-ي-ة و غ ÒاŸرخصش-ة وال-ت-ي اح-ت-لت شش-وارع م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة
بكاملها  ،وانتقلت حتى لبعضض اŸدن األخرى كÈيكة ،ع Úالتوتة،
مروانة وغÒها  ،حيث سشجلنا تواجد مكثف ألششخاصض من ﬂتلف
األعمار يششرفون على تسشي Òهذه ا◊ظائر حامل ‘ Úأايديهم
العصشي والهراوات ،حيث يرغمون أاصشحاب السشيارات على دفع
ثمن التوقف  ،ويضشطر أاصشحاب اŸركبات لدفعها أاحيانا –ت

طائلة التهديد و خوفا منهم من تعرضض
مركباتهم لسشرقة أاو التخريب.
وتششهد أاغلبية األرصشفة و اŸسشاحات
اÙي - -ط - -ة ب - -األسش - -واق و اŸسش- -اج- -د و
اŸؤوسشسشات اإلدارية انتششارا كبÒا لهذه
اŸواقف غ Òالششرعية و الفوضشوية و
التي تتسشبب ‘ بعضض األحيان ‘ عرقلة
حركة اŸرور وتسشجيل حوادث ﬂتلفة
بسشبب الختناق اŸروري الذين يتسشببون
فيه .
ويدعي حراسض هذه اŸواقف امتلكهم
ل-ت-ذاك-ر ح-ق-وق السش-ت-ئ-ج-ار على مسشتوى
ب -عضض الشش -وارع والسش -اح -ات ال -ع -م -وم-ي-ة
بوسشط اŸدينة ،حيث أاكد بعضض أاصشحاب
السشيارات الذين –دثنا إاليهم وقوعهم
‘ حÒة أام- -ام ه- -ذه ال- -ت- -ذاك- -ر ب Úرك -ن
مركباتهم والدفع أاو البحث عن موقع
آاخر رغم كون اŸكان عمومي.
وكانت مصشالح األمن قد وضشعت أارقاما
هاتفية ‘ خدمة اŸواطن Úللتبليغ عن
اŸواقف الغ Òششرعية للسشيارات حيث
يقومون بالتدخل مباششرة ‘ حال كان
اŸوقف غ Òرخصض  ،وذلك بالتأاكد من خلل قائمة وضشعتها
مصشالح بلدية باتنة بخصشوصض اŸواقف الششرعية اŸرخصشة التي
Áلك أاصشحابها عقود اسشتئجار.
وأاطلقت بلدية باتنة ،منذ مدة عملية لسشÎجاع أاوعيتها العقارية
وتثمينها بهدف –صشيل موارد مالية جديدة لصشالح خزينة البلدية
وخلق مصشادر ثروة جديدة خصشوصشا ما تعلق با◊ظائر العششوائية
اŸن- -تشش- -رة ح -يث ” إاحصش -اء  193ح -ظÒة م-ن ب-ي-ن-ه-ا  4حظائر
مرخصشة من طرف مصشالح األمن ،تقع قبالة كل من اŸسشتششفى
ا÷ام -ع -ي ب -ن ف -ل -يسض ال-ت-ه-ام-ي  ،وع-ي-ادة ال-نسش-اء وال-ت-ول-ي-د م-رË
ب -وع -ت -ورة ،وأاخ -رى Ãح -اذاة م -ق-ر اÛم-ع اإلداري ح-ي ال-زم-ال-ة
وأاخÒا ا◊ظÒة اŸت- -واج- -دة ب- -ح -ي  84مسش -ك -ن ‘ ،ح Úت -ب-ق-ى
ا◊ظائر األخرى تنششط بطريقة غ Òقانونية أاين سشتسشعى مصشالح
البلدية Ãعية عناصشر األمن إا ¤القضشاء نهائيا.
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منظمات نيجيرية تجدد تأاييدها لكفاح الشصعب الصصحراوي
ج-ددت ال-ح-رك-ة ال-ن-ي-ج-ي-ري-ة م-ن أاج-ل الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وم-ن-ظ-م-ات ال-م-ج-ت-مع المدني النيجيري ،تأاييدها للحق المشسروع
والنضسال الذي يخوضسه الشسعب الصسحراوي للظفر بحقه في تقرير المصسير والسستقÓل بقيادة ممثله الشسرعي والوحيد جبهة
البوليسساريو ،مشسددين على أان إافريقيا لن تنعم بالسسلم حتى التحرير الكامل من كل أانواع السستعمار.
ذك-رت وك-ال-ة ا’ن-ب-اء ال-ن-ي-ج-ي-ري-ة ،أان ال-ح-ركة
ال -ن-ي-ج-ي-ري-ة ن-ظ-مت مسص-اء أامسس اأ’ول م-ن-ب-را
تضص -ام -ن -ي -ا م -ع الشص-عب الصص-ح-راوي وقضص-ي-ت-ه
ال -ع -ادل -ة ،ب -ال -ع -اصص -م -ة أاب-وج-ا ،ح-يث جّ-ددت
ت -أاي -ي -ده -ا ل -ل -ح -ق ال -مشص -روع وال -نضص-ال ال-ذي
ي -خ-وضص-ه الشص-عب الصص-ح-راوي ب-ق-ي-ادة م-م-ث-ل-ه
الشصرعي والوحيد جبهة البوليسصاريو.
وج -دد اي -وب -ا واب -ا ،رئ -يسس ن -ق -اب -ة ‘‘ال-م-ؤوت-م-ر
النيجيري للشصغل‘‘ ،خÓل اللقاء ،نداء لحكومة
الرئيسس محمدو بوهاري« ،لوضصع حّد لسصياسصة
التعنت التي ينتهجها النظام المغربي ودعوته
ال -ى اح -ت-رام الشص-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ع-ب-ر ت-م-ك-ي-ن
الشص -عب الصص -ح -راوي م -ن ح ّ -ق -ه ف -ي ال -ح-ري-ة
وت-ق-ري-ر ال-مصص-ي-ر» ،م-ج-ددا ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان
«إافريقيا لن تنعم بالسصلم حتى التحرير الكامل وال-بضص-ائ-ع ال-ت-ي مصص-دره-ا الصص-ح-راء ال-غ-ربية ف -اشص-ي-ن-ا ،ع-ل-ى ضص-رورة ال-ت-ك-ث-ي-ف م-ن ال-ع-م-ل
ال-م-ح-ت-ل-ة .ك-م-ا ع-ب-رت ج-ل ال-م-داخÓ-ت عن التضصامني على جميع اأ’صصعدة وفي جميع
من كل انواع ا’سصتعمار».
وبدوره ،أاكد بيودون اوكونييمي ،رئيسس «نقابة تضص -ام -ن -ه -ا م-ع الشص-عب الصص-ح-راوي ،وم-نّ-ددة الميادين.
موظفي الجامعات النيجيرية» ،أانه من واجب ب-ال-خ-روق-ات ال-جسص-ي-م-ة ل-ح-ق-وق اإ’نسص-ان في ال -م -ن -ب -ر ال -تضص -ام -ن -ي ك -ان ف -رصص -ة ل -لسص -ف -ي-ر
الشص -عب وال-ح-ك-وم-ة ال-ن-ي-ج-ي-ري-ة ال-وق-وف ال-ى ا’راضص -ي ال -م -ح -ت -ل -ة م -ن الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة الصصحراوي بنيجيريا ،ماء العينين الصصديق،
جانب الشصعب الصصحراوي من اجل اسصتقÓله .وبالنهب الممنهج لثرواتها من طرف نظام
إ’طÓع الحضصور على آاخر مسصتجدات القضصية
من جانبه وجه زانوا انواكو ،رئيسس»اللجنة ا’حتÓل المغربي.
الصص - -ح- -راوي- -ة ع- -ل- -ى م- -خ- -ت- -ل- -ف اأ’صص- -ع- -دة
النيجيرية للدفاع عن حقوق اإ’نسصان» ،نداء م -ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د م-نسص-ق ال-ح-رك-ة ال-تضص-ام-ن-ي-ة وا’ن -تصص -ارات ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه-ا خ-اصص-ة ع-ل-ى
ال -ى ال -ن -ي -ج -ي -ري -ي -ن ل -م -ق-اط-ع-ة ال-م-ن-ت-وج-ات ال -ن -ي -ج -ي -ري -ة م -ع الشص -عب الصص -ح -راوي دي -ب-و مسصتوى اإ’تحاد ا’فريقي.

بعد خÓفات حول العملية السسياسسية في ليبيا

التنافسس بين إايطاليا وفرنسصا يمتد إالى منطقة السصاحل

ذكرت تقارير حديثة ،عن انتقال التنافسس بين
روما وباريسس إالى الحدود الشصمالية للنيجر،
من أاجل بسصط النفوذ والتحكم في المنطقة
المتاخمة لليبيا عبر التموقع عسصكريا ،ويبدو
أان الحكومة ا’يطالية وجدت في واشصنطن
حليفا اسصتراتيجيا إ’نجاح مخططاتها.
وحسصب التقارير ،فإان المعركة الدبلوماسصية
بين إايطاليا وفرنسصا انتقلت إالى حدود ليبيا
مع النيجر ،إاذ تتجه أانظار روما أاكثر فأاكثر
نحو منطقة السصاحل ،خصصوصصا باتجاه النيجر
بدعوى محاربة شصبكات الهجرة السصرية.
ويحدد دبلوماسصيون غربيون النيجر كمنطقة
البحر اأ’بيضس المتوسصط الموسصعة ،إاذ تسصتعد
روم- -ا ل- -م- -م- -ارسص -ة دور إاشص -راف -ي ع -ل -ى ه -ذه
ال-م-ن-ط-ق-ة الشص-اسص-ع-ة ج-غ-راف-ي-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع
الو’يات المتحدة.
وت -رى ال -مصص -ادر ذات -ه -ا ضص -رورة ضص -م-ان أام-ن
النيجر بصصورة حتمية من أاجل وقف تدفق
المهاجرين إالى ليبيا ثم إايطاليا ،ومنع أانواع
مختلفة من الجرائم العابرة الحدود ،مشصيرة
إالى أانها مصصممة على تقديم مسصاهمة كبيرة
في هذا الشصأان.
وأاكد رئيسس الوزراء اإ’يطالي ،جوزيبي كونتي،
ع-ن-دم-ا غ-ادر واشص-ن-ط-ن ع-قب ل-ق-ائ-ه الرئيسس
دون -ال -د ت -رامب ق -ب -ل أاي -ام أان ال -ن-ي-ج-ر ت-م-ث-ل
ال -ج -ن -اح ال -ج-ن-وب-ي ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ح-ل-ف ال-ن-ات-و

موسسكو تعلن قمة رباعية قريبة حول سسوريا

دعوة لرفع العقوبات

ف -ي ه -ذه اأ’ث -ن -اء ،دعت دمشص -ق ال Ó-ج-ئ-ي-ن
السصوريين إالى العودة لوطنهم ،متعهدة بضصمان
حقوقهم المتسصاوية مع المواطنين اآ’خرين
والحفاظ على كرامتهم.
وأاكدت الحكومة السصورية أان ربط أاوروبا بين
إاعادة إاعمار سصوريا والتسصوية السصياسصية في
البÓد يعرقل عودة الÓجئين ،داعية إالى رفع
العقوبات المفروضصة عليها.
وقال نائب وزير الخارجية السصوري ،فيصصل
المقداد ،امسس ،إان «ربط الدول اأ’وروبية بين
إاعادة إاعمار سصوريا والعملية السصياسصية يعرقل
عودة الÓجئين السصوريين إالى وطنهم».
من جانبه ،شصّدد وزير اإ’دارة المحلية والبيئة
السص- -وري ،حسص -ي -ن م -خ -ل -وف ،ع -ل -ى أان «رف -ع
العقوبات ا’قتصصادية عن سصوريا أامر ضصروري
بالنسصبة لعودة الÓجئين إالى البÓد».
وكثفت الحكومة السصورية في اأ’شصهر اأ’خيرة،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع روسص -ي -ا ،ال -ع -م -ل ع -ل -ى إاع-ادة
ال Ó-ج -ئ -ي -ن السص -وري -ي -ن إال-ى وط-ن-ه-م ووج-هت
دعوات عدة إاليهم للعودة إالى البÓد.

عبر
العالم

وفي يوم 18جويلية الماضصي أاعلنت روسصيا عن
إانشصاء مركز اسصتقبال وتوزيع وإايواء الÓجئين
السص- -وري- -ي- -ن ال -ذي ي -ع -م -ل ب -إاشص -راف وزارت -ي
ال -خ -ارج -ي -ة وال -دف -اع ال -روسص -ي -ة والسص -ل-ط-ات
السصورية ومقره دمشصق.
ويوم  5أاوت الجاري ،أاعلن مجلسس الوزراء
السصوري عن تشصكيل هيئة تنسصيق خاصصة بعودة
الÓجئين إالى مناطقهم اأ’صصلية في البÓد من
خÓل التواصصل مع «الدول الصصديقة» لتسصهيل
هذه العملية وتمكينهم من عيشس حياة طبيعية.
وب-حسصب م-ع-ط-ي-ات أاصص-درت-ه-ا ج-ه-ات رسصمية
مختلفة في وقت سصابق فّر من سصوريا منذ
اند’ع اأ’زمة الدموية في البÓد عام 2011
حوالي  7مÓيين شصخصس.

’ 200جئ عادوا أامسس من لبنان

غادرت دفعة جديدة من الÓجئين السصوريين
أامسس ا’ثنين ،من لبنان إالى سصوريا ،في اطار

الزلزال يفتك بـ 400أاندونيسصي

رئيسس الفليبين
يزور إاسصرائيل

م -ان -ي :Ó-ي-ج-ري رئ-يسس ال-ف-ل-ب-ين
رودريغو دوتيرتي زيارة رسصمية إالى
إاسصرائيل الشصهر المقبل ،بحسصب ما
أاك- -دت ح- -ك -وم -ت -ه أامسس ،وذلك ب -ع -د
سص -ن -ت -ي-ن ت-ق-ري-ب-ا م-ن إاث-ارت-ه سص-خ-ط-ا
ل- -تشص- -ب- -ي- -ه- -ه ح- -رب -ه ال -دام -ي -ة ع -ل -ى
المخدرات بالمحرقة النازية.
وسصتكون الزيارة من  2إالى  5سصبتمبر
اأ’ول-ى م-ن ن-وع-ه-ا ل-رئ-يسس ف-ي-ل-ي-بيني
م-ن-ذ إاق-ام-ة ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسصية
بين البلدين في  ،1967بحسصب بيان
لوزارة الخارجية.

جاكرتا :ب-ل-غت حصص-ي-ل-ة ضص-ح-اي-ا
الزلزال الذي ضصرب جزيرة لومبوك،
في اندونيسصيا ،أاكثر من  400قتيل،
حسصب م -ا أاع -ل -نت السص -ل -ط -ات ،أامسس
ا’ثنين.
بينما ’ تزال فرق اإ’غاثة تعمل على
ان -تشص -ال ال -ج -ثث م -ن ت -حت أان -ق-اضس
المباني المدمرة ،حيث دمر زلزال 5
أاوت ال -ذي ب -ل -غت ق-وت-ه  6،9درجات
عشص - - -رات اآ’’ف م- - -ن ال- - -م- - -ن- - -ازل
وال -مسص -اج -د وال -مصص -ان -ع ،ووق-ع ب-ع-د
أاسص - -ب - -وع ف - -ق- -ط م- -ن زل- -زال ضص- -رب
الجزيرة أادى إالى مقتل  17شصخصصا.
ـقتلى وجرحى بانهيار سصّد
فينتيان :يواصصل الجيشس الÓوسصي
ورجال إانقاذ من سصنغافورة البحث

ع-م-ل-ي-ة ي-ت-ول-ى اأ’م-ن ال-ع-ام ال-ل-بناني تنظيمها
ب -ال -ت -نسص -ي-ق م-ع دمشص-ق ،وف-ق م-ا أاف-اد مصص-در
أامني.
وقال رئيسس مكتب شصؤوون ا’عÓم في اأ’من
العام العميد نبيل حنون إان «عشصر حافÓت
وصصلت صصباحًا إالى بلدة شصبعا ونقطة المصصنع
الحدودية لنقل نحو مئتي نازح سصوري إالى
قراهم في سصوريا».
ومنذ أافريل ،غادر أاكثر من أالفي ’جئ إالى
سص-وري-ا ،ب-م-وجب ع-م-ل-ي-ات م-م-اث-ل-ة تمت على
مراحل بإاشصراف اأ’من العام الذي أاعلن قبل
أاسص -ب -وع ت -خصص -يصس  17م -رك-زا ً ف-ي م-خ-ت-ل-ف
المناطق «’سصتقبال طلبات النازحين الراغبين
بالعودة الطوعية الى وطنهم».
ويقدر لبنان راهنًا وجود نحو مليون ونصصف
مليون ’جئ سصوري على أاراضصيه ،بينما تفيد
بيانات المفوضصية السصامية لشصؤوون الÓجئين
في اأ’مم المتحدة عن وجود أاقل من مليون.

عن  98شصخصصا فقدوا غداة انهيار
أاح -د السص -دود ،ف -ي -م -ا ت -أاك-د وف-اة 36
شص -خصص -ا ،وف-ق-ا ل-م-ا ذك-رت صص-ح-ي-ف-ة
(فينتيان تايمز) أامسس ا’ثنين.
و’ي- - -زال  585م- -ن ق- -وات ال -ج -يشس
الÓ- -وسص- -ي و 17رج - -ل إان- -ق- -اذ م- -ن
سص -ن -غ -اف -ورة ي -واصص -ل -ون ال -ب -حث ع-ن
ال-م-ف-ق-ودي-ن وسص-ط صص-ع-وب-ات تكتنف
ت- -ح -دي -د م -واق -ع -ه -م بسص -بب ال -وح -ل
الكثيف.

ميركل وبوتين يلتقيان السصبت

برلين :سص -ت -ل -ت -ق -ي ال-مسص-تشص-ارة
اأ’ل-م-ان-ي-ة أان-ج-ي Ó-م-ي-رك-ل ب-ال-رئ-يسس
الروسصي فÓديمير بوتين في برلين
يوم السصبت المقبل ،وفقا لما ذكره
المتحدث باسصم الحكومة الفيدرالية
اأ’لمانية سصتيفن سصيبرت.
اللقاء سصيركز على القضصايا السصياسصية

والحدود الجنوبية للمصصالح اأ’وروبية.

قوات إايطالية بالنيجر

ويظهر ا’هتمام اإ’يطالي من خÓل إاعÓن
وزي -رة ال-دف-اع اإ’ي-ط-ال-ي-ة ،إال-ي-زاب-ي-ت-ا ت-ري-ن-ت-ا،
إارسص-ال ال-ح-ك-وم-ة ب-ع-ث-ة عسص-ك-ري-ة إالى النيجر
بشصكل تدريجي ،في سصبيل تعزيز الرقابة على
الحدود ودعم قوات الشصرطة المحلية.
وأاشصارت إالى أان البعثة لم تنطلق بعد ،وسصيتم
إارسصالها إالى النيجر بشصكل تدريجي ،ليكتمل
عدد أافرادها بحلول نهاية .2018
وف - -ي السص- -ي- -اق ذات- -ه ،ك- -انت وزي- -رة ال- -دف- -اع
اإ’يطالية كشصفت في شصهر جويلية الماضصي
أان- -ه -ا ط -ل -بت م -ن مسص -تشص -ار اأ’م -ن ال -ق -وم -ي
اأ’م-ري-ك-ي ج-ون ب-ول-ت-ون ،خÓ-ل ل-ق-ائ-ه-ما في
ال -ع -اصص -م -ة اإ’ي-ط-ال-ي-ة روم-ا ،ال-دع-م ’طÓ-ق
مهمة عسصكرية إايطالية مخططة إالى النيجر
في أافريقيا ،للمسصاعدة في محاربة مهربي
ال -بشص -ر ال -ذي -ن ي -رسص -ل -ون ال -م -ه -اج -ري-ن ع-ب-ر
الصصحراء إالى ليبيا ،حيث ينقلون في قوارب
متجهة إالى الشصواطئ الجنوبية أ’وروبا.
وي -ع -ل -ق م -راق-ب-ون ع-ل-ى ق-رب إاطÓ-ق ال-ب-ع-ث-ة
اإ’يطالية في النيجر ،أانها سصتسصتدرك الوقت
الضص -ائ -ع إ’ح -ب-اط خ-ط-ط ال-رئ-يسس إاي-م-ان-وي-ل
ماكرون في أافريقيا والسصاحل ،ويرجح تمركز
القوات اإ’يطالية في أاغاديز ،داخل القاعدة
اأ’مريكية غير البعيدة عن الحدود الليبية.

البرلمان الليبي يؤوجل التصصويت
على مشصروع قانون ا’سصتفتاء على الدسصتور

دمشصق توّفر ظروفا مÓئمة لعودة الÓجئين

لزمة
أاعلنت موسسكو أانه من المقّرر في المسستقبل القريب عقد قمة رباعية تضسم قادة روسسيا وتركيا وأالمانيا وفرنسسا لبحث ا أ
في سسوريا ،في وقت تتحدث فيه مصسادر عن عملية عسسكرية للجيشش السسوري شسمالي البÓد.
ونقلت مصصادر عن الخارجية الروسصية قولها
أامسس ،إان وزير الخارجية سصيرغي ’فروف
يزور أانقرة ليبحث مع نظيره التركي مولود
جاويشس أاوغلو القمة الرباعية المحتملة.
ويأاتي اإ’عÓن عن القمة الرباعية بينما تكثف
الدبلوماسصية الروسصية تحركاتها بشصأان سصوريا،
خاصصة في ما يتعّلق بإاعمارها وإاعادة أاعداد
كبيرة من الÓجئين إاليها.
وك -ان م -ن -ت -ج -ع سص -وتشص-ي ال-روسص-ي اسص-تضص-اف
مؤوخرا الجولة العاشصرة من مفاوضصات أاسصتانا،
 ال -ت -ي شص -ارك ف -ي -ه -ا ال -ن -ظ -ام وال -م-ع-ارضص-ةالسصوريان  -وتناولت قضصايا منها تشصكيل لجنة
لصصياغة دسصتور جديد لسصوريا ،باإ’ضصافة إالى
الÓجئين والوضصع بمنطقة خفضس التصصعيد
الرابعة التي تشصمل محافظة إادلب وأاجزاء من
محافظات حلب وحماة والÓذقية.

١١

جل مجلسس النواب الليبي التصصويت على قانون ا’سصتفتاء على الدسصتور ،الذي كان مقررا أامسس
أا ّ
ا’ثنين إالى جلسصة اليوم .وقال عضصو مجلسس النواب إابراهيم الزغيد ،إان اللجنة ا’سصتشصارية
أاقرت التصصويت على قانون ا’سصتفتاء بنصصف نصصاب الحاضصرين زائد واحد.
هذا وكان من المقّرر أان يعقد البرلمان جلسصته أامسس ،في مدينة طبرق شصرقي البÓد ،للتصصويت
على قانون ا’سصتفتاء على الدسصتور بعد ما علقها يوم الثÓثاء الماضصي.
وأاكد الناطق الرسصمي باسصم مجلسس النواب الليبي في مدينة طبرق شصرقي البÓد ،عبد الله
ب -ل -ي-ح-ق ،ف-ي وقت سص-اب-ق ،أان م-ج-لسس ال-ن-واب اسص-ت-ك-م-ل خÓ-ل اأ’سص-اب-ي-ع ال-م-اضص-ي-ة م-ن-اقشص-ات-ه
ومÓحظاته على مشصروع قانون ا’سصتفتاء على مسصودة الدسصتور وبالنصصاب المفروضس توفره
للموافقة على مشصروع القانون .وأاوضصح أان مجلسس النواب أاحال اأ’مر للهيئة ا’سصتشصارية التابعة
لرئاسصة المجلسس لحسصم اأ’مر من الناحية الدسصتورية والقانونية.

نتائج الدورة الثانية للرئاسسيات ُتعرف الجمعة

ترقب في مالي مع تواصصل عملية فرز أاصصوات الناخبين
دخلت دولة مالي ،أامسس ،فترة ترقب بانتظار
ا’ن -ت -ه -اء م -ن ع -م -ل -ي-ة ف-رز أاصص-وات مÓ-ي-ي-ن
ال-ن-اخ-ب-ي-ن ف-ي ال-دور ال-ث-ان-ي م-ن ا’ن-ت-خابات
الرئاسصية التي تبدو نتيجتها محسصومة سصلفا
لمصصلحة الرئيسس المنتهية و’يته ابراهيم أابو
بكر كيتا .وذكرت وسصائل إاعÓم محلية ،أان
النتائج النهائية لن تعرف قبل  3أاو  4أايام،
وسصيتولى الفائز ،بين كيتا وخصصمه سصومايÓ
سص -يسص -ي-ه ال-رئ-اسص-ة م-ط-ل-ع سص-ب-ت-م-ب-ر ،ال-م-ق-ب-ل
وسصتكون مهمته الرئيسصية مواصصلة تنفيذ اتفاق
السصÓم في مالي الذي وقع في .2015
ولم تشصهد مراكز ا’قتراع ،اأ’حد ،إاقبا’ كثيفا
بسصبب غزارة اأ’مطار والخوف من حصصول
أاع -م -ال ع -ن -ف ل -ت -غ-ل-ق م-راك-ز ا’ق-ت-راع ع-ن-د
السص -ادسص -ة مسص -اء وب -دأات م -ب -اشص -رة ع -م-ل-ي-ات
الفرز ،ويتوقع أان تسصتغرق عملية الفرز أاربعة
أاو خمسصة أايام على أاقل تقدير في ا’نتخابات
هي الثانية في البÓد منذ .2013
وي -ب -دو أان ك -ي -ت -ا اأ’وف -ر ح -ظ -ا ل-ل-ف-وز ب-و’ي-ة
رئاسصية ثانية من خمسس سصنوات  ،حيث أانه
حصصل في الدورة اأ’ولى على  41،7بالمائة من
اأ’صصوات في حين نال خصصمه سصيسصيه (68

ال-خ-ارج-ي-ة ال-ح-ال-ي-ة م-ن بينها قضصايا
متعّلقة بأاوكرانيا وسصوريا وخط الغاز
(ن- -ورد سص- -ت -ري -م  )2ال -ذي ان -ت -ق -دت -ه
الو’يات المتحدة اأ’مريكية.

تشصييع ضصحايا غارة التحالف
العربي

صسنعاء  :تجّمع آا’ف اليمنيين أامسس
ف -ي صص -ع -دة شص -م -ال ال -ب Ó-د ل -تشص-ي-ي-ع
جثامين  29طف Óقتلوا جراء ضصربة
جوية اسصتهدفت حافلة كانت تقلهم
ف -ي سص -وق ضص -ح-ي-ان ،وراح ضص-ح-ي-ت-ه-ا
عشصرات القتلى والجرحى من بينهم
أاطفال تقل أاعمارهم عن  15عاما.
وأاع-ل-ن م-ن ج-ه-ت-ه ال-ت-ح-ال-ف ال-ع-رب-ي
بقيادة السصعودية التي نسصبت إاليه هذه
الضص -رب -ة ،ع -ن ف -ت -ح ت -ح -ق -ي -ق بشص-أان
الحادث.

عاما) ،وزير المالية السصابق 17،78 ،بالمائة،
ك- -م- -ا أان- -ه (سص- -يسص- -ي -ه) ل -م ي -ن -ج -ح ف -ي ج -م -ع
ال -م -ع -ارضص -ة ب -ي -ن دورت -ي ا’ن -ت-خ-اب-ات .وق-د
تنافسصا في ا’نتخابات الرئاسصية التي جرت
في  ،2013وفاز فيها كيتا بأاكثر من  77بالمائة
من اأ’صصوات.
وخÓل الدورة اأ’ولى من ا’قتراع الرئاسصي
التي جرت في  29جويلية بقي  871مركزا
للتصصويت (أاكثر من  3بالمائة) مغلقا بسصبب
أاعمال عنف ،ما منع نحو  250أالف مالي من
ال - -تصص - -ويت ،خصص - -وصص- -ا ف- -ي وسص- -ط ال- -بÓ- -د
وشصمالها.
كما ذكرت التقارير ا’عÓمية ،أان ا’نتخابات
جرت وسصط «’مبا’ة نسصبية» لسصكان أانهكتهم
أاعمال العنف على مدى سصت سصنوات ،يعيشس
حوالى نصصفهم تحت عتبة الفقر على الرغم
من أان اقتصصاد أاكبر منتج للقطن في إافريقيا
سصجل نموا تجاوز الخمسصة بالمائة.
وت- -م -ك -ن م -راق -ب -و ا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي ،أاك -ب -ر
ال-م-ان-ح-ي-ن ال-دول-ي-ي-ن ل-م-الي ،من متابعة سصير
ا’نتخابات في غاو (شصمال) ولكن ليسس في
تمبكتو وكيدال (شصمال) وموبتي.

قانون يقّر المسصاواة في اإ’رث

ت - -ونسش :أاع -ل -ن ال -رئ -يسس ال -ت-ونسص-ي
الباجي قايد السصبسصي ،أامسس اإ’ثنين،
عزمه التقدم بمشصروع قانون يضصمن
ال -مسص -اواة ب -ي -ن ال -م -رأاة وال-رج-ل ف-ي
اإ’رث.
وق -ال السص -بسص -ي ف-ي خ-ط-اب ،ب-قصص-ر
قرطاج الرئاسصي بمناسصبة إاحياء العيد
الوطني للمرأاة في تونسس ،أامسس 13
أاوت ال- -ج- -اري« ،حسص- -م- -ن- -ا م- -وضص -وع
المسصاواة في اإ’رث ويجب أان تصصبح
المسصاواة قانونا».

إاهانة المنقبات ترتفع

بريطانيا :ق- -الت ه- -ي- -ئ- -ة رق -اب -ة
بريطانية اإن الهجمات ضصد المنقبات
ت- -زاي- -دت م- -ن- -ذ أان شص- -ب- -ه- -ه -ن وزي -ر
الخارجية السصابق بوريسس جونسصون بـ

«صصناديق البريد» ولصصوصس البنوك.
وبحسصب الهيئة  -التي تسصجل جرائم
ال- -ك- -راه- -ي- -ة  ،-ف- -إان ا’رت- -ف- -اع ف- -ي
الحوادث المبلغ عنها ضصد اإ’سصÓم
وال-ت-ي تسص-ت-ه-دف ال-م-ن-ق-بات «مرتبط
بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر» ب-ت-ع-ل-ي-قات جونسصون
الواردة ضصمن مقال.

 169شصهيدا في مسصيرات العودة

غزة  :أاكد مصصدر طبي فلسصطيني،
أامسس اإ’ث-ن-ي-ن ،اسص-تشص-ه-اد ف-لسص-ط-يني
م -ت -أاث-را ب-ج-روح خ-ط-ي-رة أاصص-يب ب-ه-ا
برصصاصس جيشس ا’حتÓل اإ’سصرائيلي
في جنوب قطاع غزة يوم  14ماي
الماضصي.
بذلك يرتفع عدد الفلسصطينيين الذين
اسصتشصهدوا بنيران جيشس ا’حتÓل
إالى  169منذ بدء ا’حتجاجات أاواخر
مارسس الماضصي
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يكتسسح السسوق اÙلية بورقلة

«اŸنقر» فاكهة موسسمية ل يسستغني عنها سسكان ا÷نوب

لخÒة ك - -م - -ي - -ات
لي - -ام ا أ
دخ - -لت خ Ó- -ل ا أ
م -ع -تÈة م -ن ب -واك« Òال -غ -رسض» إا ¤السس-وق
الداخلية بولية ورقلة وÁثل هذا النوع
م -ن ال -ت -م-ور اŸع-روف ﬁل-ي-ا ب-اسس-م «اŸن-ق-ر»
لن -واع ال -ت-ي ت-ل-ق-ى إاق-ب-ال ك-بÒا م-ن
أاح -د ا أ
طرف اŸواطن ÚاÙلي Úالذين يعتÈونه
لن- -واع ال- -ت- -ي ت- -ع -رف ب -ه -ا
م- -ن ب Úأاج- -ود ا أ
م -ن -ط -ق -ة ال-واح-ات إا ¤ج-انب أان-واع أاخ-رى
عديدة.
ورڤلة:إاÁان كا‘
وÁثل «اŸنقر» بواك« Òالغرسض» ،بحيث يتم جني
هذا الصشنف من التمور قبل نضشجه “اما وتتحدد
فÎات ا÷ني ‘ الغالب خÓل فÎة الصشباح الباكر
أاو قبل غروب الششمسض Ãختلف واحات النخيل
اŸنتششرة ع Èمنطقة ورقلة الكÈى ،على غرار
تقرت ،أانقوسشة والبور وحاسشي بن عبد الله وعÚ

البيضشاء.
يتميز هذا الصشنف من التمور بلونه األصشفر أاو
الÈتقا‹ اŸصشاحب للون البني الفا— وÃذاقه
العسشلي واŸفضشل لدى الكثÒين ،حيث يقدم عادة
مع الل Íكما Áثل من جانب آاخر تسشويق هذا
اŸن-ت-وج نشش-اط-ا م-وسش-م-ي-ا ه-ام-ا ب-ال-نسش-ب-ة لششباب
اŸن -ط -ق -ة ال-ذي-ن ي-زاول-ون Œارت-ه ع-ل-ى مسش-ت-وى
عديد األسشواق اÙلية بالولية ورقلة على غرار
أاسشواق قصشر ورقلة العتيق ،سشوق «دزيوة» بتقرت،
باإلضشافة إا ¤سشوق حي بلعباسض ،ويجد الششباب
اŸمتهن Úلهذه التجارة اŸوسشمية فرصشة إليجاد
دخل مؤوقت يسشاهم ‘ تدعيم ميزانية عائÓتهم
لتغطية تكاليف الدخول اŸدرسشي الذي يصشادف
هذه السشنة الحتفال بعيد األضشحى اŸبارك.
ورغم أان «اŸنقر» يسشتقطب الكث Òمن اŸششÎية
إال أانه يسشجل ‘ نفسض الوقت أاسشعارا مرتفعة
بعضض الششيء وصشلت إا ¤حدود  350دج للكيلو
غرام الواحد ‘ األيام األو ¤لدخول هذه الفاكهة

اŸوسشمية إا ¤السشوق ‘ انتظار تراجع أاسشعاره.
وŒدر اإلششارة إا ¤أانه وحسشب معلومات مصشالح
الفÓحية لولية ورقلة فإان إانتاج التمور بالولية
بلغ خÓل اŸوسشم الفارط ما يعادل اŸليون و400
أالف قنطار من ﬂتلف األنواع التي تنتج ﬁليا
على غرار «دقلة نور»« ،الغرسض»« ،دقلة بيضشاء»،
«تابزوين» ومثلت دقلة نور أاك Ìاألنواع إانتاجا
بورقلة.
ول-ل-ت-ذك Òت-ق-در اŸسش-اح-ة اŸزروع-ة ‘ ال-ن-خ-ي-ل
بالولية  200أالف هكتار ،إاذ تششكل بذلك ثروة
ال -ن -خ-ي-ل م-وردا ط-ب-ي-ع-ي-ا ه-ام-ا ب-ع-د اÙروق-ات
بولية ورقلة حيث –تل اŸرتبة الثالثة وطنيا بعد
كل من وليتي بسشكرة والوادي Ãا يفوق مليوÊ
نخلة مثمرة وعلى الرغم من اإلنتاج الوف Òالذي
يتعدى اŸليون قنطار سشنويا واŸسشاعي الرامية
إا ¤النهوضض بالقطاع إال أان عملية تطوير إانتاج
التمور تواجه –ديات كبÒة.
وÁث- -ل ال- -ن- -قصض اŸسش- -ج- -ل ‘ ال- -ي- -د ال- -ع- -ام -ل -ة
اŸتخصشصشة ‘ جني التمور والعناية بالنخلة أابرز
الصشعوبات التي تعÎضض سشبيل عملية تطوير إانتاج
التمور والرفع من جودة اŸنتوج اÙلي التي
ترتكز بششكل أاسشاسشي على هذا النوع من اŸهن
التي تتمحور حول جني التمور والهتمام بتنظيف
ال -ن-خ-ل-ة بشش-ك-ل دوري وال-ع-م-ل ع-ل-ى وق-اي-ت-ه-ا م-ن
ﬂتلف األمراضض ،وهي مهن مهددة بالندثار ‘
ظل عزوف الششباب عن مزاولتها بسشبب غياب
اŸهارة والتكوين من جهة وتراجع الهتمام بهذه
الÌوة ﬁليا باŸقارنة باŸاضشي.
ويعد العمل على –سش Úنوعية التمور ضشرورة
م-ل-ح-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب اÙل-ي وضش-م-ان ج-اه-زية
اŸنتوج للتصشدير نحو اÿارج ،وبالتا‹ اŸسشاهمة
‘ تعزيز القتصشاد الوطني والتحرر من اŸوارد
ال-ط-اق-وي-ة ب-ال-ت-وج-ه ن-ح-و تصش-دير منتجات خارج
اÙروق- -ات “اشش- -ي- -ا وال- -ظ- -روف الق -تصش -ادي -ة
الراهنة .يذكر أانه من اŸنتظر –قيق نتائج أاكÌ
إايجابية ‘ القدرات اإلنتاجية لولية ورقلة خÓل
السشنوات القادمة ،خاصشة بعد دخول عدد كبÒ
منها مرحلة اإلنتاج الفعلي.

« ájõeQميÓف» ..
 ¿Éµeمدينة األلف
سساقية
يرجع تاريخ ميلة إا ¤العصشر ا◊جري ا◊ديث
ح -يث ي -وج -د ب-ال-ولي-ة اح-د أاه-م م-واق-ع م-ا ق-ب-ل
التاريخ ‘ ا÷زائر،نخصض بالذكر موقع مششتى
ال -ع-رب-ي ق-رب شش-ل-غ-وم ال-ع-ي-د أاو ب-األح-رى إانسش-ان
مشش - -ت - -ى ال - -ع - -رب - -ي ال- -ذي ي- -ع- -ود إا ¤ا◊ضش- -ارة
البÒومغربية ‘ ششمال إافريقيا .أاما عن مدينة
ميلة فقد ” اكتششاف أادوات صشوانيه ‘ السشهل
الششما‹ الغربي اŸمتد ب ÚاŸدينة القدÁة وواد
ب - -وخ - -ن- -زي- -ر ووادي ﬂزود وه- -ي ذات أاح- -ج- -ام
ﬂتلفة.
ما Áيز اŸدينة القدÁة ‘ ميلة انها “زج بÚ
العديد من الثار التي تعود ا ¤عهود ﬂتلفة
ب -ق -يت شش-اه-دة ع-ل-ى م-رورال-ن-وم-ي-دي Úوب-ع-ده-م
الرومان و الوندال والبزنطي Úوالعرب اŸسشلمÚ
 ،ب -الضش -اف -ة ا ¤ال -ع-م-ران ال-ع-ث-م-ا Êوال-ف-رنسش-ي
ا◊ديث .
اختلفت اآلراء والتأاويÓت عن اصشل تسشمية
مدينة ميلة  ،إال ان معظم الباحث Úاتفقوا على
أان أاصش -ل -ه -ا أام -ازي -غ-ي فـ» م-يÓ-ف» ت-ع-ن-ي األل-ف
سشاقية أاو األرضض اŸسشقية  .و»ميلو» تعني الظل
‘ اللغة المازيغية وميديوسض تعني اŸكان الذي
ي -ت -وسش -ط ع -دة أام-ك-ن-ة وه-و مشش-ت-ق م-ن م-وق-ع-ه-ا
ا÷غرا‘ حيث تتوسشط أاهم اŸدن القدÁة.
ب -رزت م -ي -ل-ة ‘ ال-ع-ه-د ال-ن-وم-ي-دي ك-إاح-دى أاه-م
اŸدن التابعة Ÿاسشينيسشا ،حيث تذكر اŸصشادر
أانها كانت إاحدى مقاطعاتها تدعى ميلو نسشبة إا¤
ملكة كانت –كم ‘ العهد الروما Êو‘ عهد
يوليوسض قيصشر ظهرت ميÓف كواحدة من اŸدن
األربع التي تششكل الكونفدرالية السشÒتية.
ت -ع -ت Èم -ن -ط -ق-ة م-ي-ل-ة م-ن اŸن-اط-ق ال-ن-وم-ي-دي-ة
العريقة التي ظهرت ‘ الششرق ا÷زائري تتخللها
مسشاحات سشهلية ششاسشعة خصشبة صشا◊ة للفÓحة
وتربية اŸواششي وتك Ìفيها البسشات Úوا◊دائق

‘ اطار القرية الصسيفية بورقلة

مبادرة ترفيهية لـ  1200طفل و  15آاخر أاجنبي

يسش -ت -م -ت -ع زه -اء  1.200ط-ف-ل ب-ورق-ل-ة
ب -نشش -اط -ات ت-رف-ي-ه-ي-ة ‘ إاط-ار ال-ق-ري-ة
الصش-ي-ف-ي-ة ضش-م-ن ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي
Œري فعالياتها Ãركز التكوين اŸهني
خ -ل-ي-ل ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة.و
تشش -ه -د ه -ذه اŸب -ادرة الÎف -ي -ه-ي-ة ال-ت-ي
ت -ن -ظ -م -ه -ا ج -م -ع -ي -ة «إاي -دل-ي-ل-ن ن-ل-خ»Ò
وت -ت-واصش-ل إا ¤غ -اي -ة  18م-ن الشش-هر
ا÷اري إاقبال كبÒا من قبل األطفال
(ذك - -ور وإان - -اث) ال- -ذي- -ن يشش- -ارك- -ون ‘
ورشش -ات م -ت -ن -وع-ة (رسش-م وت-ع-ل-ي-م ل-غ-ات
ومسش -رح و م -ط -ال -ع -ة و أاشش-غ-ال ال-ي-دوي-ة
وغÒه - -ا) ‡ا ي - -ع- -وضض ل- -ه- -م ال- -ن- -قصض
اŸسشجل ‘ الفضشاءات الÎفيهية حسشب
م -ا أاوضش -ح -ت -ه رئ -يسش -ة ا÷م-ع-ي-ة خÒة
غ- -واصض .و شش -ك -لت ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة
الصشيفية التي اخت Òلها هذه السشنة ششعار
«أازداغ أامكروشض» (التخييم ‘ الغابة أاو
Óط -ف -ال و
‘ م- -ك- -ان خ- -ا‹) ف- -رصش- -ة ل  -أ
الششباب الذين تÎاوح أاعمارهم ب 8 Úإا¤
Óسش-ت-م-ت-اع ب-ع-ديد النششاطات
 20سش-ن-ة ل -إ
ال-ت-ث-ق-ي-فية وأاخرى للتسشلية .و ل-ت-عريف
األطفال بعادات وتقاليد

ÒHGóJ
á«dõæe

وأاششجار التفاح واألجاصض لتوفر اŸياه باŸنطقة
وغزارتها ،و قد عرفت ميلة اسشتقرارا بششريا
م -ب -ك -را وال -ت -ج -م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة ق-ب-ل الح-تÓ-ل
الروما Êوكانت تششمل على قرى وبوادي تقطنها
القبائل النوميدية وبعضض ا÷اليات البونيقية .
قام الرومان باحتÓل مدينة سشرتا سشنة 112قبل
اŸيÓ-د ف-ام-ت-د سش-ل-ط-ان-ه-م إا ¤اŸن-اط-ق واŸدن
التابعة لها ولسشيما القريبة منها كميلة وقد اهتم
الرومان بتخطيط مدينة ميلة وتعمÒها فجلبوا
إاليها اŸياه عن اŸناطق اÛاورة كما أانششئوا
الدور والقصشور واألبراج واألسشوار .
ششيد الرومان ميلة با◊جارة التي اسشتقدموها
من ا÷بال اÙيطة باŸنطقة  ،ومدوا ‡رات
داخل اŸدينة وطرقات خارجية تربطها بأاهم
اŸدن اÛاورة ل -ه -ا ل -ت-ك-ون أاه-م حصش-ن ي-ح-م-ي
م -دي -ن -ة سشÒت -ا قسش -ن -ط -ي -ن -ة ح-ال-ي-ا  .أاح-د أاق-دم
النافورات الرومانية اŸتواجدة ‘ مدينة ميلة
القدÁة .ليزال هذا اŸنبع يسشتعمل ا ¤حد
اليوم من طرف سشكان اŸدينة من أاجل التزود
باŸياه العذبة  ،كما يزور اŸنبع كل زائر آلثار
ميÓف .
ب -ع -د انشش -ق -اق المÈاط -وري -ة ال -روم-ان-ي-ة زح-ف
ال-ون-دال إا ¤شش-م-ال اف-ري-ق-ي-ا وم-ك-ث-وا ‘ اإلق-ل-يم
الششرقي لها حوا‹ قرن من الزمن ويحتمل أان
تكون «ميÓف» قد أاخضشعت سشنة  445ميÓدية .
اسش- -ت- -و ¤ال- -ب- -ي- -زن- -ط- -ي- -ون ع- -ل- -ى اŸدي- -ن- -ة بÚ
(540-539م) وعملوا على Œديد بناء أاسشوارها
وأابوابها ومنششآاتها العمرانية ,ونظرا ألهميتها
الدينية واإلسشÎاŒية جعلوا منها اŸدينة القلعة

حيث قام القائد سشولومون ببناء السشور اÙيط
ب-اŸدي-ن-ة وط-وله  1200م Îودع - -م- -ه بـ  14برج
ل -ل -م -راق -ب -ة ،وق -د ح -رسض ع -ل -ى ضش-م أاه-م م-ع-ا⁄
اŸدينة الرومانية .
” فتح ميلة ‘ سشنة 674م أاي سشنة 55هـ من
ق -ب -ل الصش -ح -اب -ي أاب -و اŸه -اج -ر دي -ن -ار ،ب -ع -د أان
حاصشرها حصشارا ﬁكما وقطع عن أاهلها اŸاء
حتى اسشتسشلموا له  ،واسشتقر بها وقام ببناء أاول
مسشجد ‘ ا÷زائر و هو أاحد أاهم اŸعا ⁄الباقية
‘ مدينة ميلة القدÁة وهو بحسشب اŸؤورخÚ
أاول مسشجد ششيد با÷زائر والثا ‘ Êششمال
افريقيا بعد مسشجد عقبة بن نافع ‘ القÒوان ،
وق -د ح -ول Ÿسش -ج -د ب -ع -د أان ك-ان ك-ن-يسش-ة خÓ-ل
العصشر القد ،ËوÁثل تطور اŸعتقدات الدينية
ل - -دي سش - -ك - -ان شش - -م - -ال أاف - -ري - -ق - -ي- -ا خصش- -وصش- -ا
ا÷زائر.ووفقاً لكتابات الكنيسشة الرومانية  ،كان
ه- -ذا اŸب -ن -ى يضش -م اÛلسشŒ( Úم -ع أاسش -اق -ف -ة
الكنيسشة الكاثوليكية) الذي عقد ‘ بداية القرن
اÿامسض  ،والثا Êبرئاسشة القديسض أاوغسشطÚ
نفسشه.
نافورة «ع ÚلبÓد»..
نافورة ،التي بنيت ‘ القرن الثالث اŸيÓدي من
ق-ب-ل األمÈاط-ور ه-ادري-ان ،ت-ع-د ح-ال-ي-ا ال-وح-يدة
التي تعود للعصشر الروما Êحيث ل تزال مياهها
تتدفق بوفرة ما جعلها قبلة للسشواح والراغب‘ Ú
إارواء ظ-م-ئ-ه-م ،وايضش-ا ل-ت-ج-ريب األسش-ط-ورة ال-ت-ي
تقول إان « من يششرب ماء هذه النافورة يتزوج مرة
ثانية» ! ويبدو أان كثÒا من سشكان ميلة وزواره ل
يزالون يؤومنون باألسشطورة!.
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اŸن -ط -ق -ة ح -رصض ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ه-ذا
ال -نشش-اط الÎف-ي-ه-ي ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م فضش-اء
Ÿمارسشة األلعاب التقليدية باإلضشافة
إا ¤الطبخ التقليدي من أاكÓت وحلويات
وحتى مششروبات تقليدية.
و يكمن الهدف من تنظيم هذه القرية
الصش- -ي- -ف- -ي -ة إاح -ت -واء األط -ف -ال وإات -اح -ة
الفرصشة أايضشا أامام هذه الششريحة من
Óسشتمتاع بأاجواء
ذوي الدخل الضشعيف ل إ
الصش- -ي- -ف- -ي ح- -يث ت -ت -واف -د أاع -داد م -ن
ال -ع -ائ Ó-ت ك -ل أامسش -ي-ة ب-غ-رضض الÎف-ي-ه
والتسشلية بعيدا عن أاجواء ا◊ر الششديد
الذي تششهده اŸنطقة.
و ‘ سشياق متصشل و‘ إاطار تظاهرة
«إاكتششف ا÷زائر» حظيت ذات القرية
بزيارة سشياحية من طرف أاك Ìمن 15
ششاب من تونسض وكندا وتركياي الذين ”
تعريفهم بعادات وتقاليد اŸنطقة،كما
كانت لهم الفرصشة لزيارة القصشر العتيق
ل -ورق -ل-ة وم-ن-اط-ق أاث-ري-ة أاخ-رى ,حسشب
رئيسشة الوفد فاطمة بن داود .
ورڤلة:إاÁان كا‘

تنظيف اليدين من بقع ا◊È

Ÿل s
طخت Úببقع ا◊ Èخصشوصًشا مع مرور
يصشعب تنظيف اليدين ا ُ
الوقت ،حsتى بعد غسشل اليدين جيًدا باŸاء والصشابون .و‘ هذا اإلطار
نقuدم لك  6طرق إلزالة بقع ا◊ Èعن اليدين:
 .اÿل األبيضض ُيعtد اÿل األبيضض من اŸواد الفsعالة ‘ إازالة بقع ا◊ Èعن اليدين،
ب من اÿل األبيضض على البقعة،
Ÿمكن اسشتخدامه وفق اآلتي :يوضشع كم wمناسش ٌ
ومن ا ُ
وُتفرك هذه األخÒة باسشتخدام منششفة ورقيsة خششنة ،ما ُيسشاعد ‘ نزع خÓيا ا÷لد
اŸيuتة التي –توي على ا◊.È
ب منه أاو زيت الزيتون على بقعة ا◊ Èوُتفرك جuيًدا.
 .زيت األطفال يوضشع كwم مناسش ٌ
ع- -لً- -م- -ا ب -أان -ه
ي -زي-ل ال-ب-ق-ع-ة
نهائvيا.
 .مزيل طÓء
األظافر
ت- -غ- -مسض ك- -رة
من القطن ‘
كx-م م-ن م-زي-ل
طÓء األظافر
(أاسش-ي-تون) ،ثsم
ُت -ف -رك ب-ق-ع-ة
ا◊ Èج u-ي ً-دا،
ول ب s- - -د م - - -ن
اإلشش- - - -ارة إا¤
أاsن - - - -ه ي- - - -جب
ا◊ذر م- - - - - -ن
تقريب
الـ»أاسشيتون» من الفم أاو العين.Ú
 .معجون األسشنان يوضشع على البقعة  ،وُتفرك هذه األخÒة باسشتخدام قطعة من
القماشض النظيف وا÷اف  ،حتsى تزول نهائيvا .ثsم ُتغسشل اليدان بالصشابون واŸاء
الفاتر.
t
ب من مثuبت الششعر على البقعة ،ثمُ sتمسشح هذه
ش
س
ا
ن
م
م
ك
ض
ش
ر
ي
)
خ
ا
خ
ب
(
ر
ع
ش
ش
ل
ا
ت
 .5مثuب
ُ
ٌ
w
األخÒة باسشتخدام منششفة نظيفة ،حيث أاsن الكحول اŸتوuفر ‘ مثuبت الششعر ُيخuلصض
من بقعة ا◊ ،Èولكن يعتمد ذلك على تركيزه .ففي حال ُ ⁄تنظsف البقعة من اsŸرة
األوُ ،¤تكsرر العملsية مsرة أاخرى حتsى تنظف بصشورة تاsمة .و ل بُsد من اإلششارة إا ¤أاsن
مثuبت الششعر من اŸواد القابلة لÓششتعال بسشرعة  ،لذا من الواجب أاخذ ا◊يطة
وا◊ذر عند اسشتخدامه ،أاي يجب غسشل اليدين باŸاء والصشابون بعد الفراغ من
تنظيف بقعة ا◊ ،Èوكذلك اسشتخدامه ‘ مكان بعيد عن اللهب.
 .السشsكر ُيسشتخدم السشsكر وفق أاي طريقة من الطرق اŸذكورة أاعÓه للتخtلصض من بقعة
ا◊ ،Èحيث ُيسشاعد ‘ نزع خÓيا ا÷لد اŸيتة التي –توي على بقع ا◊.È
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ا◊ر يضسعف جسسمك

خطوات بسسيطة تقيك اŸرضس ‘ الصسيف

مع دخول فصسل الصسيف نعا Êمن ارتفاع درجة ا◊رارة ،وزيادة نسسبة الرطوبة،
لمراضض التي تنشسط فÒوسساتها ‘ فصسل الصسيف.
لصسابة بالعديد من ا أ
وتزداد ا إ
لمراضض اŸزمنة أاك Ìالفئات معاناة
لطفال وكبار السسن خاصسة اŸصساب Úبا أ
ويعّد ا أ
لرق وال-ق-ل-ق  ،ول ن-دري أاي
م -ن أاخ -ط-ار أام-راضض الصس-ي-ف ،ك-م-ا ي-ع-ا Êج-م-ي-ع-ا م-ن ا أ
لسسباب التي Áكن
لطعمة اŸناسسبة أاو اŸفضسل تناولها فيه  ،لهذا فقد ناقشسنا ا أ
ا أ
Œنبها والوقاية والعÓج منها.
Óمراضض
يعد األطفال أاك Ìالفئات تعرضشا ل أ
‘ الصشيف بسشبب سشوء النظام الغذائي ،ويأاتي
على رأاسض هذه األمراضض اإلسشهال والنزلت
اŸع-وي-ة ا◊ادة ،ويصش-اب ب-ه-ا ال-ط-ف-ل ن-ت-ي-ج-ة
ت -ن -اول أاغ -ذي -ة م -ل -وث-ة إام-ا ب-ب-عضض اŸب-ي-دات
ا◊ششرية التي نسشتخدمها ‘ منازلنا خÓل
فصشل الصشيف للقضشاء على ا◊ششرات الطائرة
أاو بسشبب إاهمال نظافة أاوا Êالطعام وترك
الطعام مكششوفا أامام ا◊ششرات.
Óصشابة بالتهابات
كما أان األطفال يتعرضشون ل إ
ا◊ل- -ق وال- -ل- -وزت Úوال- -رشش -ح وارت -ف -اع درج -ة
ا◊رارة بسش - - -بب إاسش - - -راف - - -ه - - -م ‘ ت - - -ن - - -اول
اŸث- -ل- -ج- -ات،ل- -ه- -ذا ن- -نصش- -ح ب -ع -دم ت -ن -اول -ه -ا
واŸشش -روب -ات اŸث-ل-ج-ة ،وق-د ث-بت ع-ل-م-يً-ا أان
تناول اŸششروبات الدافئة ‘ فصشل الصشيف
Óط -ف -ال ألن -ه -ا ت -ق-ل-ل م-ن إاحسش-اسض
أافضش -ل ل  -أ
الطفل بحرارة ا÷و.
ويتعّرضض كبار السشن بششكل خاصض للكث Òمن
األم-راضض بسش-بب ات-ب-اع-ه-م سش-ل-وك-يات غذائية
خاطئة ،خاصشة أان معظم هذه الفئة تعا Êمن
األم- -راضض اŸزم- -ن- -ة م- -ث- -ل أام- -راضض ال- -ق -لب
واألوعية الدموية والسشكر والضشغط وهششاششة
ال -ع -ظ -ام ،و‚د ب -عضض اŸسش -ن Úي -كÌون م-ن
ت- -ن- -اول اŸشش- -روب- -ات ال- -غ- -ازي- -ة وال -عصش -ائ -ر،
خصش-وصش-ا اŸع-ل-ب-ة ب-ه-دف ت-ع-ويضض أاجسشامهم
ع -ن السش -وائ -ل ال -ت -ي ي -ف-ق-دون-ه-ا خÓ-ل ال-ي-وم
ا◊ار .وقد ثبت أان تناولهم هذه اŸششروبات
قد يؤودي إا ¤إاصشابتهم بنقصض فيتام( Úسض)،
ما يؤودي إلصشابتهم بهششاششة العظام بسشبب
ن -قصض ال -ك -السش -ي -وم ،وت -ن -اول -ه -م اŸشش -روب-ات
ال -غ -ازي -ة خ-اصش-ة اÙت-وي-ة ع-ل-ى ك-م-ي-ات م-ن
الكافي Úمع أادوية حسشاسشية الصشدر يؤودي إا¤
حالة من الهياج واإلثارة وا◊ركة الزائدة ،
ويجب عدم اإلسشراف ‘ تناول هذه العصشائر
م -ع ت -ن-اول اŸضش-ادات ا◊ي-وي-ة ألن ح-م-وضش-ة
ال -عصش Òت -ق -ل -ل وت -خ-فضض م-ن ت-أاث Òوف-ع-ال-ي-ة
اŸضشادات ا◊يوية.
ل -ه -ذا ن -نصش -ح ك -ب -ار السش-ن ب-ت-ن-اول اŸأاك-ولت
ال -ب -ح -ري -ة Ÿا ت -ت -م-ي-ز ب-ه م-ن وج-ود ع-ن-اصش-ر
غذائية مهمة Óÿيا اŸخ وتنششيط الذاكرة
ل-دي-ه-م ،ون-نصش-ح ا◊وام-ل واŸرضش-ع-ات ب-عدم
ت- -ن- -اول ك- -م- -ي- -ات ك -بÒة م -ن اŸي -اه ال -غ -ازي -ة
والعصشائر Ÿا قد يÎتب عليه من آاثار صشحية
غ Òإايجابية على ا÷ن Úأاو الطفل الرضشيع،
وننصشحهم على ا÷انب اآلخر باإلكثار من

تناول اÿضشروات الطازجة النظيفة واأللبان
وشش- -رب اŸاء ع- -ل- -ى فÎات Ÿن- -ع ال -ت -ه -اب -ات
ا÷هاز البو‹.

آالم العظام

يعا Êمرضشى الروماتويد من آالم روماتيزمية
حادة ‘ فصشل الصشيف نتيجة النششاط ا◊اد
ل -ل -روم -ات-وي-د‡ ،ا ي-ؤودي إا ¤ت-ورم اŸف-اصش-ل
وآالم ششديدة مع ا◊ركة وعدم قدرة اŸريضض
على بذل ›هود وهذا يسشتدعى إاما تغيÒ
ج -رع -ات ال -ع Ó-ج أاو اسش -ت -ب -دال ال-عÓ-ج ال-ذي
يتناوله اŸريضض مع فÎة من الراحة تتبعها
فÎة عÓج طبيعي لتحسش Úحالة العضشÓت
وحركة اŸفاصشل.
ك -م-ا ت-زداد ‘ الصش-ي-ف اآللم ال-روم-ات-ي-زم-ي-ة
ن -ت -ي -ج-ة ت-ق-لصش-ات ال-عضشÓ-ت ،إام-ا ‘ ال-ظ-ه-ر
وحول العمود الفقري ،أاو ‘ عضشلة الرقبة أاو
ال -ك-ت-ف أاو األط-راف السش-ف-ل-ي-ة ،وي-ح-دث ذلك
نتيجة العرق أاو تعرضض اŸريضض لتيارات هواء
بارد ،أاو نتيجة البقاء فÎة طويلة أامام اŸراوح
وأاج -ه -زة ال -ت-ك-ي-ي-ف أاو ‘ أام-اك-ن ب-ه-ا ت-ي-ارات
ه -واء ،ول -ه -ذا ن -نصش -ح ك -ل إانسش -ان ،سش -واء ك-ان
مريضشا أاو معافى أال يÎك العرق ينسشاب على
جسشمه ويجب أان ينششفه أاول بأاول مع ارتداء
م Ó-بسض داخ -ل -ي -ة ق-ط-ن-ي-ة لم-تصش-اصض ال-ع-رق
وتغي ÒاÓŸبسض اŸبتلة.
وعند النوم ننصشح بأال ينام اإلنسشان ‘ مكان
ب -ه ت -ي -ارات ه -وائ-ي-ة م-ب-اشش-رة وع-دم تسش-ل-ي-ط
التكييف أاو اŸروحة عليه أاثناء النوم ،ويفضشل
اسش -ت -خ -دام غ -ط -اء خ-ف-ي-ف ألن ا÷سش-م ي-ف-رز
ح- -رارة أاث -ن -اء ال -ن -وم وع -ن -د ت -ع -رضض ا÷سش -م
ل -ت -ي -ارات ه -واء م -ب -اشش -رة– ،دث ت -ق -لصش -ات
شش -دي -دة ب -ال -عضش Ó-ت ‡ا يسش -بب آالم -ا ع -ن-د
السشتيقاظ من النوم.

تصسلب الرقبة

ويعد تصشلب الرقبة وآالم أاعلى الكتف Úمن
أاك Ìاألم- -راضض ان- -تشش -ارا ‘ فصش -ل الصش -ي -ف،
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤الشش -ع -ور ب -ال -دوار م -ع ح -رك-ة
الرقبة ،نتيجة وجود خششونة ‘ فقرات الرقبة
وقلة الدم الواصشل إا ¤اŸخ ،ما يؤودي إا¤
الدوار وعدم الÎكيز ،و‘ هذه ا◊الة ننصشح
اŸريضض ‘ حالة إاصشابته بالدوار أان يثبت
رقبته ويركز نظره ‘ أاي ششيء أامامه ،مع
الÎكيز الششديد يضشيع الدوار ،ولكن لبد من
العÓج باألدوية باسشطة العضشÓت ومضشادات
اللتهاب.

هل تعلم ؟؟

سست فوائد للسسباحة
‘ ماء البحر
الشش- -يء اŸفضش- -ل لك ‘ فصش- -ل الصش -ي -ف ه -و
الشش -اط -ئ ،ال -ت -م -ت-ع ب-الشش-مسض ،ا÷ل-وسض ع-ل-ى
الرمال الدافئة ،السشباحة ‘ اŸياه اŸا◊ة،
ولكن هل تعلم أان ماء البحر له العديد من
الفوائد؟ إاليك هنا سشت فوائد مذهلة للسشباحة
‘ ماء البحر ،وكأانك –تاج سشببا آاخر لقضشاء
اليوم على الششاطئ.

@ البحر يداوي ا÷راح :إاذا كان لديك أاي
خ- -دوشض أاو ج -روح ‘ جسش -مك ف -ق -ط أاغ -م -ر
نفسشك ‘ البحر ،فاŸاء اŸالح يعمل على
تطه Òا÷روح ويسشاعد على سشرعة التئامها،
ولكن انتبه ألنك سشتششعر ببعضض ا◊ريق.
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رحلة Áكن Œنب متاعب ا÷هاز الهضسمي فيها
يعت Èموسشم الصشيف موسشم السشفر والرحÓت
 ،ويعا Êالعديد من األششخاصض من متاعب ‘
ا÷ه- -از ال- -هضش- -م- -ي واŸع -دة واألم -ع -اء ب -ع -د
سش -ف -ره -م خ -ارج م -وط -ن -ه -م ا ¤ب Ó-د أاخ-رى،
فالسشفر ا ¤مناطق اخرى قد يرافقه اعراضض
ﬂتلفة متعلقة با÷هاز الهضشمي مثل الم
البطن واإلسشهال والتقيؤو وفقدان الوزن و
غÒها  ،وذلك بسشبب تغ Òنوعية الطعمة
ال -ت -ي ي -ت -ن -اول -ه -ا الشش -خصض او ت-غ Òال-ظ-روف
اÙي -ط -ة.وه -ي م-ن اك ÌاŸت-اعب الصش-ح-ي-ة
ششيوعا اثناء السشفر ،حيث يصشاب بها حوا‹
 %30ا %50 ¤م -ن اŸسش -اف -ري-ن ح-ول ال-ع-ا⁄
سشنوياً.
و ه -ن -اك م -ن -اط -ق يصش-اب اŸسش-اف-ري-ن ال-ي-ه-ا
Ãت -اعب ا÷ه -از ال -هضش -م -ي اك Ìم-ن غÒه-ا،
وت -ع -ت Èب -عضض م -ن -اط -ق اف -ري -ق -ي -ا وأام -ري -ك -ا
الÓتينية والششرق األوسشط وآاسشيا من ب Úهذه
اŸناطق ،خاصشة ‘ اŸناطق التي ل توفر
مقاييسض النظافة والصشحة العامة اŸتبعة.
هذه اŸتاعب قد تصشيب اي ششخصض يسشافر
ا ¤اÿارج ،ال ان هناك بعضض األششخاصض قد
يصشابون بها اك Ìمن غÒهم مثل األطفال
وكبار السشن ،واألششخاصض ضشعيفي اŸناعة او
األشش -خ -اصض ال -ذي -ن ي-ت-ن-اول-ون أادوي-ة خ-افضش-ة
للمناعة.
هناك نظريات تفسشر حدوث هذه األعراضض
بتغ Òالظروف اŸناخية عند النتقال ا ¤بلد
اخ - -ر ذو م- -ن- -اخ ﬂت- -ل- -ف وت- -ع- -رضض ا÷سش- -م
لدرجات حرارة ﬂتلفة ،ما يؤودي ا ¤تغ‘ Ò
توزيع او تركيز البكتÒيا اŸفيدة ‘ المعاء

‡ا يؤوثر على عملية الهضشم وحدوث مششاكل
فيه .كما ان تناول مواد غذائية غ Òمعتادة
خاصشة للمرة الو ¤قد يوؤدي ا ¤حسشاسشية
الطعام وحدوث مششاكل ا÷هاز الهضشمي.
وبالنسشبة ◊دة هذه األعراضض فانها قد تكون
خفيفة ‘ اغلب ا◊الت وقد تختفي تدريجيا
ال ان بعضض ا◊الت تكون صشعبة ول تتحسشن
إال بعد إاعطاء العÓج الدوائي.
ون-ت-وج-ه ال-ي-وم ب-ع-دة نصش-ائ-ح ا ¤اŸسش-اف-رين
لتجنب متاعب ا÷هاز الهضشمي خÓل السشفر
Ãا ‘ ذلك Œنب ششرب اŸياه اŸلوثة او مياه
الصش- -ن- -اب Òغ Òاıصشصش -ة ل -لشش -رب ،وŒنب
ششرب مياه الينابيع والÈك  ،وŒنب ششرب
ا◊ل-يب وم-ن-ت-ج-ات-ه ال-ط-ازج-ة ال-غ Òم-غ-لية او
الغ Òمعا÷ة.
Óطعمة فننصشح بالتحقق من
اما بالنسشبة ل أ

األطفال والصسيف

يتعرضض األطفال ‘ فصشل الصشيف لعدد كبÒ
من األمراضض التي تصشيب ا÷هاز التنفسشي
وا÷لد والع Úبسشبب عدم الهتمام بنظافة
األط -ف -ال وإاق -ام -ت -ه-م ‘ م-ك-ان ن-ظ-ي-ف ج-ي-د
التهوية ،ففي هذا الفصشل يؤودي ارتفاع درجة
ا◊رارة وزي -ادة نسش -ب -ة ال -رط -وب -ة إا ¤ان-تشش-ار
الذباب وا◊ششرات الضشارة.
وم- -ع- -روف أان ه -ذه
ا◊شش - -رات ت- -عشش- -ق
ال- -ق -اذورات بصش -ف -ة
ع- - -ام- - -ة وت- - -ع- - -يشض
داخلها ،ما يجعلها
Óمراضض إا¤
ناقلة ل أ
اإلنسش -ان م -ن خÓ-ل
حملها للميكروبات،
وم - - - - -ن ب Úه - - - - -ذه
األم- -راضض أام -راضض
ا÷ه- -از ال -ت -ن -فسش -ي
مثل الربو الششعبي أاو حسشاسشية الصشدر وهو
ع- -ب -ارة ع -ن ضش -ي -ق ‘ الشش -عب وا◊ويصش Ó-ت
الهوائية يؤودي إا ¤صشعوبة ‘ عملية الزفÒ
«إاخراج الهواء من الرئة».
وهذا يسشبب صشعوبة ‘ التنفسض مع سشماع
صشوت تزييق ‘ الصشدر ،وللوقاية من حالت
حسش -اسش -ي -ة الصش -در ،ي -جب ال -ب-ع-د ع-ن أام-اك-ن
التدخ Úوا◊ششرات والغبار وعوادم السشيارات
وبعضض أانواع العطور واألماكن اŸغلقة غÒ
ج -ي -دة ال -ت -ه -وي -ة وسش -رع -ة عÓ-ج الل-ت-ه-اب-ات
الفÒوسشية كاألنفلونزا.
وق- -د ث- -بت ع -ل -م -ي -ا إاصش -اب -ة ب -عضض األط -ف -ال
با◊سشاسشية بسشبب القÎاب من فرو القطط
وال -ك Ó-ب ،ل -ه -ذا ي -فضش -ل ع -دم اق -ت -ن -اء ه -ذه
@ رمال البحر مقششر طبيعي :خذ بعضض من
الرمال وافرك جسشمك به لبششرة أاك Ìنعومة.
@ هل تعلم Ÿاذا تعود إا ¤اششراقتك الطبيعية:
بعد قضشاء عطلتك األسشبوعية على الششاطئ؟
ألن م -ي -اه ال -ب -ح -ر ت -زي -ل السش-م-وم م-ن ا÷سش-م
وتزوده باŸعادن.
@ل تسش -ت-م-ع ÷سش-دك ع-ن-دم-ا تشش-ع-ر ب-ال-ت-عب
والرغبة ‘ النوم ،بل توجه إا ¤الششاطئ فمياه
ال -ب -ح -ر ل -دي -ه -ا ال -ق -درة ع -ل-ى ت-خ-ل-يصشك م-ن
أاعراضض األنفلونزا خصشوصشا سشيÓن األنف.
@ هل سشمعت من قبل عن ششخصض غ Òسشعيد
على الششاطئ :هذا ألن مياه البحر والششمسض
يسشاعدان على التخلصض من الكتئاب والتوتر
ويعمÓن على الششعور بالسشÎخاء.

ا◊يوانات داخل اŸنزل ،و‘ حالة التمسشك
باقتنائها داخل اŸنزل يفضشل قصض وتهذيب
فروها باسشتمرار مع العناية التامة بنظافتها
من خÓل غسشلها باسشتمرار لضشمان نظافة
فروها.
وتعد ا◊سشاسشية التي تسشببها عتة الفراشض من
أاه -م وأاك Ìأاسش -ب -اب ا◊سش -اسش-ي-ة شش-ي-وع-ا ل-دى
األط-ف-ال ،وي-ك-ون سش-ب-بها
ان - -تشش - -ار اŸي- -ك- -روب- -ات
ال - -دق- -ي- -ق- -ة ب- -ال- -ف- -راشض
وال -ه -واء ،ول -ه -ذا ن -نصش -ح
ب - - -غسش - - -ل األغ - - -ط - - -ي - - -ة
واŸف -روشش -ات أاسش-ب-وع-ي-ا
‘ درج -ة ح -رارة ع -ال -ي-ة
ج -دا م -ع ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن
اسش- - -ت - -خ - -دام السش - -ج - -اد
و»اŸوكيت» على أارضشية
اŸن- -ازل وم -راع -اة ع -دم
لعب األطفال اŸصشاب Úبا◊سشاسشية باأللعاب
والعرائسض اÙششوة بالفرو.
وي -نصش -ح ب -ت-ن-اول األط-ف-ال أاغ-ذي-ة وم-أاك-ولت
–توي على سشعرات حرارية قليلة ‘ الصشيف،
وأان تكون سشهلة الهضشم مثل اÿضشار والفاكهة
الطازجة واألغذية الغنية باألمÓح واŸعادن
ك -ال -ي -اغ -ورت وا÷ Íم -ع اله -ت -م -ام ب -ت -ن-اول
العصشائر الطازجة التي –توي على نسشبة من
السشكريات ،باإلضشافة إا ¤اإلكثار من اŸاء
واأللبان ‘ الصشيف.
وي-فضش-ل ارت-داء األط-ف-ال ل-ل-مÓ-بسض ال-ق-طنية
ذات األلوان الفا–ة لتمتصض أاششعة الششمسض
وال- -ع- -رق ،ك- -م- -ا ي- -فضش- -ل أان ت- -ك- -ون اÓŸبسض
فضش -ف -اضش -ة وغ Òضش -ي -ق -ة ح-ت-ى يسش-ه-ل م-رور
الهواء بداخلها مع لبسض قبعة على الرأاسض ‘
حالة التعرضض ألششعة الششمسض اŸباششرة أاو
غ ÒاŸباششرة ،خاصشة على الششواطئ ‘ فÎة
الظهÒة للوقاية من ضشربات الششمسض.
وينصشح األطباء بعدم نقل الطفل من حجرة
دافئة إا ¤أاخرى بها مكيف يخرج هواء باردا
أاو يسشتحم الطفل ثم يتم تعريضشه للتكييف
مباششرة قبل Œفيفه جيدا ،ألن هذا يعرضشه
Óصشابة بنزلت الÈد والتهاب ا◊لق والرئة،
ل إ
والسش -ت -ح -م -ام اŸت -ك ّ-رر ل -ل-ط-ف-ل ‘ الصش-ي-ف
ضشروري مع مراعاة غلق باب ونافذة ا◊مام
أاثناء اسشتحمام الطفل وŒفيف جسشم الطفل
ورأاسشه جيدا أاو ارتدائه مÓبسشه قبل خروجه
م -ن ا◊م -ام م -ع م -راع -اة ع -دم خ -روج -ه م-ن
اŸنزل بعد اسشتحمامه مباششرة .

نظافة الطعام وأاماكن تقدÁه ،فإان  ⁄تكن
اŸطاعم نظيفة او ل تتبع مقاييسض النظافة
فينصشح بعدم تناول الطعام فيها.
كما يجب Œنب تناول اللحوم او األسشماك
النيئة ،او غ ÒاŸطبوخة جيداً.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-خضش-ار وال-ف-واكة فننصشح بغسشلها
ج -ي -دا ق -ب -ل ت -ن -اول -ه -ا ،وع-دم ت-ن-اول ال-ف-واك-ه
اŸقشش- -رة مسش- -ب- -قً- -ا ب- -ل ت -قششÒه -ا م -ن ق -ب -ل
الششخصض نفسشه عند أاكلها.
وننصشح بششرب الكث Òمن اŸاء النظيف خÓل
التنقل والسشفر من اجل منع ا÷فاف ومنع
تنششيط العدوى ‘ ا÷سشم.
وننصشح بششرب اŸششروبات من مصشادر موثوق
فيها وŒنب اسشتعمال مكعبات الثلج ا÷اهزة
التي قد تكون صشنعت من مياه عادية او غÒ
مراقبة.

الطفح ا◊راري
بثور حمراء تسسببها اشسعة
الشسمسس

حّذرت الرابطة األŸانية ألطباء األمراضض
ا÷لدية من أان الرتفاع الششديد ‘ درجات
ا◊رارة خÓل فصشل الصشيف قد يتسشبب ‘
اإلصشابة بطفح حراري ،أاي ظهور بثور حمراء
ذات ق- -ي- -ح أاب- -يضض ال- -ل -ون –ت اإلب -ط Úو‘
الذراع Úوالظهر وفتحة الصشدر ،و‘ بعضض
ا◊الت ‘ الوجه أايضشا.
وأاوضش - -حت أان السش - -بب ‘ ح- -دوث ال- -ط- -ف- -ح
ا◊راري ي- -رج- -ع إا ¤انسش- -داد غ -دد ال -ت -ع -رق
ك -ن -ت -ي -ج -ة ل-ع-دم ت-ب-خ-ر ال-ع-رق بسش-بب ارت-داء
م Ó-بسض ضش -ي -ق -ة أاو غ Òج-ي-دة ال-ت-ه-وي-ة‡ ،ا
يششكل بيئة مثالية لتكاثر البكتÒيا التي تؤودي
بدورها إا ¤التهاب اŸسشام.
وأاشش -ارت ال -راب -ط -ة إا ¤أان ال -ط -ف-ح ا◊راري
غالبا ما يتÓششى من تلقاء نفسشه ‘ غضشون
أايام قليلة ،مششددة على ضشرورة عدم خدششه
أاو ف -ق -ع-ه ،0.وإال ف - -ق - -د –دث ال- -ت- -ه- -اب- -ات
وندبات.
وينبغي أايضشا البتعاد عن أاششعة الششمسض فورا
وأاخذ دشض Ãاء فاتر حيث يعمل على تنظيف
اŸسش -ام ب -ن -ع -وم-ة .ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي الب-ت-ع-اد ع-ن
األط -ع -م -ة ا◊ري -ف -ة وال -ك -اف -ي Úوك -ذلك ك-ل
األط- -ع -م -ة ال -ت -ي ت -ؤودي إا ¤ت -زاي -د إاف -رازات
العرق.
وم -ن اŸه -م أايضش -ا ارت -داء م Ó-بسض خ -ف -ي -ف-ة
وواسشعة مصشنوعة من خامات طبيعية كالقطن
أاو الكتان Ÿا تتمتع به من خصشائصض تهوية
جيدة.
وب -اإلضش -اف -ة إا ¤ذلك ،ي -ن-ب-غ-ي إاج-راء ت-قششÒ
ب -اإلن -زÁات بشش -ك -ل م -ن -ت-ظ-م م-ن أاج-ل إازال-ة
قششور ا÷لد اŸيتة وتسشهيل عملية تصشريف
الغدد الدهنية.

ثقافة

الثلثاء  13أاوت  2018م
الموافق لـ  03ذي الحجة  1439هـ

ميهوبي لدى افتتاحه للمهرجان 11للموسضيقى ا◊الية بقاŸة

الفنانون ا÷زائريون بحاجة إا ¤الدعم واŸسساندة والرعاية
’حد إا ¤ا’ثن ÚبقاŸة
أاكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ‘ افتتاح الطبعة ال 11للمهرجان الوطني للموسضيقى ا◊الية ليلة ا أ
على أان «الفنان Úا÷زائري Úبحاجة إا ¤دعم ومسضاندة ورعاية».
واأوضس- - -ح ال - -وزي - -ر ف - -ي ك - -ل - -م - -ت - -ه
الف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ه-ذا ال-مهرجان الذي
يحتضسنه المسسرح الروماني بوسسط
ال -م -دي-ن-ة اإل-ى غ-اي-ة  15اأغسسطسس
ال- -ج- -اري اأن «م -ن ح -ق ال -ف -ن -ان -ي -ن
الجزائريين اأن ندعمهم ونمنحهم
الفرصسة للقاء جمهورهم» مضسيفا
باأن سسنة  2018اأريد لها اأن تكون
سسنة للفن الجزائري من خلل فتح
المجال ûكما قال -للمبدعين في
كامل التظاهرات الفنية.
واأب -دى السس -ي -د م -ي -ه -وب -ي اإع-ج-اب-ه
الكبير بالأجواء الفنية الرائعة التي
ميزت حفل افتتاح الطبعة ال11
ل -ل -م -ه -رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى
ال-ح-ال-ي-ة ب-ق-ال-م-ة ق-ائل »:لو علمت
اأن الوضسع يكون بمثل هذا الجمال
وال - -روع - -ة ل - -ق - -لت ل - -ه - -م ات - -رك- -وا
المهرجان يسستمر  10اأيام».
واأضساف« :زرت عدة مسسارح لكن لم
اأج -د اأج -واء م -ث -ل مسس -رح ق-ال-م-ة «
ملتزما اأمام الجمهور الكبير الذي
حضسر السسهرة الأولى بالقول «اإذا
ال -م -ح -اف -ظ -ة ق -ادرة ع -ل -ى ت-م-دي-د
ال -م -ه-رج-ان ي-وم-ي-ن اأو ث-لث-ة ن-ح-ن
مسستعدون على تغطية ذلك ماديا».
من جهته اأشسار محافظ المهرجان
ك -ري -م ب-ع-ل-ي اإل-ى اأن ال-ط-ب-ع-ة ال11
لهذا المهرجان تمثل عودة لهذه
ال -ت -ظ -اه -رة اإل-ى ولي-ة ق-ال-م-ة ب-ع-د
غياب في الطبعتين السسابقتين كما
اأنها تمثل بشسكل خاصس ûحسسبه-
ع - - -ودة اإل - - -ى اأحضس- - -ان ال- - -مسس- - -رح
الروماني بعدما تم تنظيمها في
ط -ب-ع-ات سس-اب-ق-ة ب-ال-م-ل-عب ال-ب-ل-دي
ع -ل -ي ع -ب-ده لأسس-ب-اب ت-ق-ن-ي-ة .وق-د
تذوق الجمهور الحاضسر طبقا فنيا

م -ت -ن-وع-ا ف-ي السس-ه-رة الأول-ى ال-ت-ي
تداول على منصستها كل من فرقة
ال- -داي ال- -م -ع -روف -ة ف -ي ط -ب -اع -ه -ا
القناوي العصسري التي قدمت من
الجزائر العاصسمة اإضسافة اإلى فرقة
الرقصس العصسري «ياكيزا « والشساب
وحيد للماني من قالمة والشسابة
اإيمان من عنابة.

إاقبال للجمهور Œاوز
 700أالف متابع للفعاليات
الثقافية لصضيف 2018

كشس -ف وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
م-ي-ه-وب-ي مسس-اء اأمسس ،ب-ق-ال-م-ة باأن
ال -ف -ع -ال -ي -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -ي ت -م
تنظيمها خلل صسيف  2018عرفت
ل -ح -د الآن اإق -ب -ال ج -م -ه -ور ك -ب -ي-ر

تجاوز  700األف متابع للنشساطات
عبر الوطن.
و اأوضس -ح ال -وزي -ر خ -لل ت-نشس-ي-ط-ه
ندوة صسحفية عقدها بدار الثقافة
عبد المجيد الشسافعي على هامشس
زيارة عمل و تفقد للولية باأن من
المتوقع اأن يتجاوز عدد الجمهور
ال -م -ت -اب -ع ل-ل-نشس-اط-ات وال-ف-ع-ال-ي-ات
ال- -ف- -ن- -ي -ة ن -ه -اي -ة شس -ه -ر اأغسس -طسس
الجاري اأي بعد عيد الأضسحى -
كما قال 1 -مليون متفرج .
واأوضسح السسيد ميهوبي باأن فترة 5
اأسسابيع الماضسية عرفت تنظيم ما
ي-ف-وق  600ل-ق-اء ف-ن-ي-ا م-ح-ل-يا عبر
ربوع الوطن اإضسافة اإلى  50حفل
فنيا كبيرا ضسمن القافلة المنظمة
ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وال -ج -م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة و ال-ت-ه-ي-ئ-ة

ال-ع-م-ران-ي-ة م-ب-رزا ب-اأن ال-تقديرات
الخاصسة بالحضسور تشسير اإلى اأن «
هناك ظاهرة اإقبال غير مسسبوقة
نسسجلها في المدن الداخلية يصسل
اأحيانا اإلى ما بين  12األف و 15
األف من الجمهور الحاضسر ».
«واأضساف الوزير باأن القافلة الفنية
التي جابت لحد الآن  40ولية من
الوطن
ب- -اإشس- -راف م- -ن ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
لحقوق الموؤلف والحقوق المجاورة
حققت « نجاحا واسسعا « و عرفت
« ان -دم -اج -ا ك -ب -ي -را م-ن ال-م-ج-ت-م-ع
ال -م -دن -ي ف -ي ك -ل ال -م -ن -اط-ق ال-ت-ي
زارت- -ه- -ا والأك- -ث- -ر م- -ن ذلك اأن- -ه -ا
وصس -لت اإل-ى م-ن-اط-ق ل-م يسس-ب-ق ل-ه-ا
واأن اح - -تضس- -نت نشس- -اط- -ات ف- -ن- -ي- -ة
مشسابهة منذ  50سسنة مضست».

شضقرة يرد على ميهوبي من منتدى ا◊وار

«الوزارة ليسست وصسية على ا’–اد ولنا ا◊ق ‘
الدعم حسسب قانون ا÷معيات»
« ا–اد ال - -ك - -ت - -اب ا÷زائ - -ري ،Úك- -ي- -ان
مسض -ت -ق -ل ع -ن وزارة ال -ث -ق -اف-ة يسض Òوف-ق
قانون ا÷معيات وله ا◊ق ‘ الدعم اŸا‹
مثله مثل أاي جمعية ثقافية أاخرى وفق
ق- -ان- -ون ا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -ت- -ي سض- -ن -ت -ه وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،ف -ه-و ’
ي -ق -ب -ل ب -وصض -اي -ة أاح -د و’ ب -أاي ت -وج -ه-ات
خارجية لنشضاطاته.

حبيبة غريب

هكذا رد أامسس ،من منتدى جريدة الحوار،
يوسسف شسقرة رئيسس التحاد ،مفندا بالمناسسبة
لخيرة لوزير الثقافة عز
لقوال والتهامات ا أ
اأ
ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي م -ن ال -م -ن-ب-ر ذات-ه ف-ي ح-ق
الت -ح -اد ،وال -ت -ي م -ف -اده -ا أان الت-ح-اد غ-ائب
تماما عن المشسهد الثقافي ،ول يهم القائمين
به سسوى تحصسيل تذاكر الطائرة للسسفر «.
وقال شسقرة في هذا الشسأان» ان اتحاد الكتاب
موجود في الخارج و في الداخل ،و قد اسستطاع
اليوم أان يمثل الجزائر في كل المحافل الدولية
و العربية ،كما كان وراء تأاسسيسس اتحاد كتاب
ال -م -غ -رب ال -ع -رب-ي و غ-ي-ره-ا م-ن ال-م-ك-تسس-ب-ات
لخرى .
اأ
وأاضساف شسقرة قائل  :ليسست علينا وصساية من
لي من نشساطنا ،نحن
أاحد ،و ل نقبل توجيها أ
كاشسفا ان التحاد لم يتلقى سسوى  1000/1من
الدعم المالي اي  270مليون سسنتيم فقط  ,و

انه يقول « ،لبد من تصسحيح تصسريحات الوزير
لنه كانت لنا 16
« نحن أاخدنا أاكثر من  7تذاكر أ
خرجة لتمثيل وتحسسين صسورة الجزائر الثقافية
ف -ي ال -خ -ارج ،شس-ارك ف-ي-ه-ا م-م-ث-ل-ون م-ن ك-اف-ة
التراب الوطني  ،كما إانني أاتحدى من يقول أان
الوزارة تمويلنا ،أاو تدعمنا «.
وفي سسياق آاخر ،أاشسار شسقرة أان التحاد سسيقدم
علينه شسهر سسبتمبر القادم حوصسلة شساملة على

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

لعلن
كل أانشسطته مند سسنة  ،2009إالى جانب ا إ
عن اللجنة لتحضسير مؤوتمره الوطني.
وفند من جهة أاخرى أان يكون هناك دخلء
على التحاد اسستفادوا من بطاقة النخراط،
مشس -ي -را أان ك -ل م -ك -تب ولئ -ي ي -درسس م -ل -ف-ات
الن-خ-راط وال-ت-ي ي-ت-م ال-مصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا وفقا
ل -ل -ق -ان -ون ال -داخ -ل-ي ول-يسس ل-ه ه-و ك-رئ-يسس ان
يتدخل في ذلك».

العدد
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«الشضعب» ‘ ضضيافة « خيمة الفن التشضكيلي» بسضعيدة

تظاهرة فنية صسنعتها إارادة اÛتمع
اŸد Êو موهبة الفنان

’سضبوع الفارط ،ببلدية
كانت طبعة ناجحة ،صضنعت ا◊دث Ÿدة  5أايام ا أ
اŸعمورة بدائرة ا◊سضاسضنة الواقعة على بعد  45كلم من قلب و’ية سضعيدة و ’قت
اسضتحسضان وإاقبال كبÒا من قبل السضكان ز مشضاركة نوعية لـ 32فنان ‡ثل Úلـ 15و’ية.
إانها الطبعة السضادسضة للملتقى الوطني لـ»خيمة الفن التشضكيلي» التي نظمتها جمعية
البصضمة للفنون التشضكيلية بالتعاون والتنسضيق مع جمعية الهضضاب للبيئة والسضياحة لبلدية
اŸعمورة ،والتي كانت لـ» الشضعب» وقفة على بعضض من جوانبها .

سسعيدة  :جلطي علي

كشسف محافظ المهرجان الفنان التشسكيلي
ف -ري -د داز رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة ال -بصس -م -ة بسس -ي -دي
بلعباسس ،في تصسريح لـ» الشسعب» قائل اأن هذه
التظاهرة الفنية التي اأطفت شسيء من الفن
والألوان على يوميات بلدية المعمورة الرعوية
السس -ه -ب -ي-ة م-ن خ-لل مشس-ارك-ة ن-وع-ي-ة ل-ف-ن-ان-ي
واأطفال البلدية و كذا قرية سسيدي يوسسف ،في
الأنشسطة المبرمجة.
واأشس -ار ال -م -ت -ح-دث اأن ال-خ-ي-م-ة ح-طت ال-رح-ال
بسسعيدة بعد سسيدي بلعباسس معسسكر وتلمسسان ،
ف -ي اإط -ار ت -وط -ي -د الأواصس -ر ب -ي-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن و
الجمهور و التعريف بالفن التشسكيلي و الإبداع
وتشس -ج -ي -ع ال -م -واهب الصس-اع-دة ،،مضس-ي-ف-ا اأن-ه-ا
اإضس -اف -ة اإل -ى ال -ج -انب ال -ف -ن -ي ،اأي -ن ث -م اإن-ج-از
ج -داري -ات ول -وح-ات ف-ن-ي-ة ج-م-اع-ي-ة  ،شس-م-لت
ال-ت-ظ-اه-رة شس-ق-ا سس-ي-اح-ي-ا  ،ع-ل-ى شس-ك-ل جولت
سسياحية بسسعيدة وتيفريت وعين السسخونة.
واأشساد محافظ الملتقى التظاهرة بالتنسسيق
والتعاون الكبيرين بين جمعية البصسمة وجمعية
الهضساب للبيئة والسسياحة وهو نوع من العمل
الجمعوي الذي يخدم بامتياز لفنون التشسكيلية
ويدخل في اإطار اللتزام الثقافي و الذي تعود
جذوره اإلى سسنة  2013تاريخ الطبعة الأولى
للملتقى.
وق -د شس -ه -دت ال-ط-ب-ع-ة السس-ادسس-ة ل-خ-ي-م-ة ال-ف-ن
التشسكيلي اإقامة ورشسات للرسسم خاصسة باأطفال
المعمورة والمناطق ،و التي عرفت تجاوبا كبيرا
بين الفنانين المشساركين و الناشسئة ،كما اأشساد
بالهتمام الكبير الذي عرفته فكرة الخيمة
على مواقع التواصسل الجتماعي .
و في الشسق الأكاديمي ،نشسط كل من الفنان
والباحث السسوسسيولوجي بلعيد الحاج من ولية
تيارت محاضسرة بعنوان « الفنان الجزائري ما
بين الأداة التقنوية واللتزام الثقافي» و الباحث
وال -ف -ن -ان ك -م -ال صس -لي م -ن سس -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسس
محاضسرة حول « مدارات الفن التشسكيلي في
ال -ج -زائ -ر» .ه -ذا اإضس -اف -ة اإل-ى ت-ن-ظ-ي-م ورشس-ات
تكوينية سسمحت للكثير من السستفادة من خبرة
ال- -ف -ن -ان وال -ك -اتب اح -م -د ب -ن ع -ودة م -ن ولي -ة
تلمسسان « حول تجربته في هدا المجال من
خلل كتابة حول «الفن التشسكيلي» .
«اخ-ت-رن-ا ال-خ-ي-م-ة ب-اأب-ع-اده-ا ال-م-رتبطة بالهوية
ال - -ج - -زائ- -ري- -ة وال- -ب- -ع- -د السس- -لم- -ي ال- -ع- -رب- -ي

والمازيغي»
وعن اختيار « الخيمة» كصسرح للملتقى  ،كشسف
م -ن ج -ه -ت -ه لـ» الشس -عب» ال -ف -ن -ان ال -تشس-ك-ي-ل-ي ،
ال -ك -اتب اأم -ح -م -د ب -ن ع -ودة صس -احب الإصس -دار
الموسسوم «مدينة الفن التشسكيلي» ،قائل « :اإن
ت -ظ -اه-رة ال-خ-ي-م-ة ل-ل-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ف-ي اإط-ار
ال -ح -رك -ة ال -تشس -ك -ي -ل -ي -ة ال -ج-زائ-ري-ة ح-ت-ى اأن-ه-ا
اأصسبحت حركة خارجة عن الماألوف اأي عن ما
يسس -م -ى ب -الصس-ال-ون-ات ث-ق-اف-ة ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي،
مضس -ي -ف -ا «ن -ح -ن اخ -ت -رن -ا ال -خ -ي -م -ة ب -اأب -ع-اده-ا
المرتبطة بالهوية الجزائرية والبعد الإسسلمي
والعربي والأمازيغي والإفريقي و هي اأيضسا من
خلل شسكلها مرتبطة باإنسسيابية الخط العربي
وال- -ت- -راث و ب- -الأصس -ال -ة وال -زخ -اري -ف والأل -وان
ال -م -وج -ودة داخ-ل-ه-ا « ،.واأضس-اف ال-م-ت-ح-دث اأن
ال -م -ل -ت -ق-ى شس-ك-ل ف-رصس-ة ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا خ-ب-رة
وم-واهب م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-تشس-ك-ي-ليين
شسباب هواة ومحترفين .كما اأنها اأيضسا مناسسبة
ل -ل -ت -ك -وي -ن م -ن خ -لل ال -ورشس -ات و ال -ج-لسس-ات
الأكاديمية التي من المقرر اأن توثق في كتب
ومجلت قصسد تركها للأجيال القادمة ،لسسيما
وان ال -م-ك-ت-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ة تشس-ه-د ف-راغ-ا ك-ب-ي-را
مجال التوثيق للحركة التشسكيلية الجزائرية
و اأك -د م -ن ج -ه -ت -ه م -ح -م -د ب -ل -ح -م-ي-دي رئ-يسس
المجلسس الشسعبي لبلدية المعمورة ،قائل اأن
ال -مشس -ارك-ي-ن ف-ي خ-ي-م-ة ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ،ق-د
خلقوا جوا جميل ومنسسقا في المجال الفني
ال-تشس-ك-ي-ل-ي ،و ج-ل-ب-وا اأشس-ي-اء ج-دي-دة واإضس-اف-ي-ة
قيمة للمنطقة المعروفة بحب اأهلها للفن
التشسكيلي.
كما اأشساد بمبادرة جمعية البصسمة و جمعية
المعمورة للسسياحة والبيئة  ،وبالتواأمة بينهما
التي يرجو اأن تتوسسع مسستقبل اإلى وللموؤسسسسات
ال- -ت- -رب- -وي -ة واأن ت -ك -ون ه -ن -اك ورشس -ات ل -ل -ف -ن
ال -تشس -ك -ي -ل -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل م -درسس-ة ال-ف-ن
التشسكيلي من اأجل تشسجيع مواهب الناشسئة و
مسس -اع -دت -ه -ا ل -لسس -ي -ر ع -ل -ى خ -ط -ى ال -ف -ن -ان -ي-ن
التشسكيلين للمنطقة.
واختتمت فعاليات الطبعة السسادسسة للملتقى
الوطني «خيمة الفن التشسكيلي» بتقديم عديد
التكريمات تشسجيعا للفنانين و كان على راأسسهم
الفنان التشسكيلي حسسان بو ذراع من ولية ميلة
والفنان الشساب محمد  ،و للفنان الكبير محمد
بوكرشس وهو اأحد اأعمدة الفن التشسكيلي.

‘ ندوة وطنية حول موقفه من القضضايا اللسضانية الكÈى

لسسات ـ ـذة Ãسستغا – Âـ ـتفي بفك ـ ـر ا◊ ـ ـاج صسال ـ ـح
اŸدرسس ـ ـة العل ـ ـيا ل أ

 ⁄يتبق سضوى أاسضبوع واحد على غلق باب الÎشضح للمشضاركة ‘ الندوة الوطنية «قضضايا اللسضانيات العربية ‘ فكر عبد الرحمن ا◊اج صضالح» ،التي سضتجري فعالياتها يومي  13و14
لسضاتذة Ãسضتغا .Âوتبحث هذه الندوة العلمية ‘ موقف الÈوفيسضور عبد الرحمن ا◊اج صضالح من القضضايا اللسضانية الكÈى ،سضواء تلك اŸتعلقة بالÎاث
نوفم ÈاŸقبل باŸدرسضة العليا ل أ
اللغوي العربي أاو باللسضانيات الغربية والعربية اŸعاصضرة.

أسسامة إأفرأح

ت-ح-ت-ف-ي ال-م-درسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لأسس-ات-ذة ب-مسستغانم
بذكرى اأبي اللسسانيات وصساحب مشسروع الذخيرة
اللغوية العربية ،ورئيسس المجمع الجزائري للغة
العربية ،الفقيد البروفيسسور عبد الرحمن حاج
صس- -ال- -ح ،ال -ذي غ -ادرن -ا ف -ي م -ارسس م -ن السس -ن -ة
ال -م -اضس -ي -ة ،وذلك ب -ت -ن -ظ-ي-م ن-دوة وط-ن-ي-ة شس-ه-ر
نوفمبر المقبل حول «قضسايا اللسسانيات العربية
في فكر عبد الرحمن حاج صسالح».
تسسعى هذه الندوة اإلى البحث في فكر الحاج
صس-ال-ح ال-لسس-ان-ي ومشس-روع-ه ال-ع-ل-م-ي ال-م-ت-كامل،
ال -ذي «ب -داأه ب -ت -اأصس -ي -ل ال-ب-حث ف-ي ع-ل-وم ال-ل-غ-ة

ب -ال -ع -ودة اإل-ى ال-ت-راث ق-راءة واسس-ت-ي-ع-اب-ا وب-ع-ث-ا،
والمنجز اللسساني الغربي اطلعا وفهما ونقدا،
ثم صسياغة نظرية لسسانية عربية معاصسرة في
مفاهيمها ومنهجها واأدواتها الإجرائية».
وم -ن ث -م -ار ه -ذا ال -م -ن -ه-ج ال-ن-ظ-ري-ة ال-خ-ل-ي-ل-ي-ة،
ومشسروع الذخيرة ،ومركز البحث في الصسوتيات،
والمعجم الوظيفي للطفل العربي ،اإضسافة اإلى
موقف الحاج صسالح التقويمي للقضسايا اللسسانية
ف -ي ال-ت-راث ال-ع-رب-ي ال-ق-دي-م وال-درسس ال-لسس-ان-ي
الغربي .ويكفينا فخرا اأن يكون الفقيد مبتكر
مصس -ط-ل-ح «ال-لسس-ان-ي-ات» ،وه-و م-ا اأك-ده ف-ي اآخ-ر
محاضسرة األقاها قبل وفاته ،وقد تطرقنا اإلى
ذلك في مقالت سسابقة.

كما تبحث هذه الندوة العلمية في موقف الحاج
صسالح من القضسايا اللسسانية الكبرى سسواء ذات
العلقة بالتراث اللغوي العربي اأو باللسسانيات
الغربية والعربية المعاصسرة .كما تهدف الندوة
اإل-ى ت-ب-ي-ان ع-لق-ة ال-لسس-ان-ي-ات ال-ع-رب-ية بالدرسس
ال- -لسس- -ان- -ي ال- -غ- -رب- -ي ،وال- -وق- -وف ع -ن -د ع -لق -ة
ال -لسس -ان -ي -ات ال-ع-رب-ي-ة ب-ال-ت-راث ال-ل-غ-وي ال-ع-رب-ي
القديم ،والتطرق اإلى موقف قضسايا البروفيسسور
عبد الرحمن الحاج صسالح من كبرى القضسايا في
اللسسانيات العربية كالتراثية والمعاصسرة.
وقد حددت لهذه الندوة مجموعة محاور ،يندرج
اثنان منها في اإطار موقف البروفيسسور عبد
الرحمن الحاج صسالح من قضسايا التراث اللغوي

العربي ،ويتعلق المحور الأول بموقفه من قضسايا
اللغة في التراث العربي كاأثر اليونان في الدرسس
النحوي العربي ،والقياسس ،والوضسع والسستعمال،
وال-فصس-اح-ة وال-م-ع-ي-اري-ة ،وغ-ي-ره-ا .ف-ي-م-ا ُي -ع-نى
ال-م-ح-ور ال-ث-ان-ي ب-م-وق-ف-ه م-ن ال-لغويين القدامى
ك -ال -خ -ل -ي -ل ب -ن اأح -م -د ،سس -ي-ب-وي-ه ،واب-ن السس-راج
وغ -ي -ره-م .اأم-ا ع-ن ال-م-ح-اور ال-م-ن-درج-ة ضس-م-ن
موضسوع موقف عبد الرحمن الحاج صسالح من
ال-لسس-ان-ي-ات ال-غ-رب-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة ،ف-ن-ج-د ال-م-حور
الثالث الذي يركز على موقف الحاج صسالح من
ال -لسس-ان-ي-ي-ن ال-غ-رب-ي-ي-ن ع-ل-ى غ-رار دي سس-وسس-ي-ر،
همسسلف ،وتشسومسسكي .ويتطرق المحور الرابع
اإل -ى م -وق-ف-ه م-ن ال-ن-ظ-ري-ات ال-لسس-ان-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة

ك-ال-ب-ن-ي-وي-ة وال-وظ-ي-ف-ي-ة وال-ت-ول-ي-دي-ة ،ف-ي-ما يركز
ال-م-ح-ور ال-خ-امسس ع-ل-ى م-وق-ف-ه م-ن ال-لسس-ان-ي-ين
ال -ع -رب م -ن ب -ن -ي -وي -ي-ن وظ-ي-ف-ي-ي-ن ،وت-ول-ي-دي-ي-ن،
وغيرهم.
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تسصوية رزنامة الرابطة ا’و ¤موبيليسس

ألفوز ششعأر «أبنأء سشوسشطأرة» ‘ موأجهة دفأع تأجنأنت

يواجه ا–اد العاصصمة اليوم نظÒه دفاع تاجنانت ‘ مباراة مؤوجلة عن ا÷ولة ا’و ¤للرابطة ا’و ¤موبيليسس بسصبب
مشصاركة «ابناء سصوسصطارة» ‘ كاسس العرب لÓندية البطولة حيث كان قد واجه فريق القوة ا÷وية العراقي .

»°ù«ªM QÉªY
يسش-ع-ى ات-ح-اد ال-ع-اصش-م-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق انطÓقة مثالية
خÓل مواجهة دفاع تاجنانت في البطولة مسشتغÓ
الفارق الكبير في مسشتوى التحضشير البدني بما ان
مباراة تاجنانت هي خامسس مباراة رسشمية يلعبها
الفريق مقارنة بالمنافسس .
و حضشر الفريق جيدا لهذه المواجهة حيث يتطلع
الفرنسشي تيري فروجي لتحقيق انطÓقة ايجابية
في اول موسشم له بالجزائر و هي الرغبة التي
ي -ق -اسش -م -ه -ا اي -اه ال Ó-ع -ب -ون و النصش -ار ال-م-ن-ت-ظ-ر
حضشورهم بقوة الى ملعب عمر حمادي .
و يتواجد الفريق في وضشعية جيدة من الناحية
المعنوية بعد العودة بانتصشار ثمين من العراق على

حسشاب القوة الجوية العراقي في الدور الول من
كاسس العرب لÓندية البطولة و هو ما رفع كثيرا من
معنويات الÓعبين .
و ل -م تضش -ع ادارة الت-ح-اد ال-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ال-ب-ط-ول-ة
كهدف حيث ترى ان الفريق يسشتطيع الذهاب بعيدا
ف -ي م -ن -افسش -ة ك -اسس ال-ك-اف ال-ت-ي وضش-ع-ت-ه-ا ه-دف-ا
رئيسشيا للفريق هذا الموسشم بحكم انه يتوفر على
المكانيات الÓزمة لتحقيق ذلك.
و يراهن المدرب فروجي كثيرا على عدة لعبين
يسش -ت -ط-ي-ع-ون خ-ل-ق ال-ف-ارق ع-ل-ى غ-رار ال-ع-ائ-د ال-ى
المنافسشة حامية و عناصشر اخرى اثبتت علو كعبها
خÓل مباريات كاسس الكاف و الكاسس العربية .
م-ن ج-ه-ت-ه يسش-ع-ى دف-اع ت-اج-ن-انت ل-م-ب-اغ-ت-ة اتحاد
العاصشمة على ارضشه و امام جمهوره و هو المر

الذي لن يكون سشه Óفي ظل تواجد الفريق في
وضشعية جيدة من جميع النواحي هو المر الذي
سشيعزز من مكاسشب التحاد لتحقيق الفوز .
و ح -اف -ظت ادارة دف -اع ت -اج -ن -انت ع -ل -ى ال -م-درب
التونسشي حمادي الدور الذي سشيقود الفريق هذا
الموسشم بعد ان سشاهم في تحقيق الهدف المنششود
ال-م-وسش-م ال-م-اضش-ي ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي ضش-مان البقاء في
الرابطة الولى موبيليسس .
و عرفت تششكيلة دفاع تاجنانت رحيل عدة لعبين
و مجيء عناصشر اخرى و هو المر الذي جعل
سشقف طموح النصشار ل يعلو على هدف ضشمان
البقاء بحكم ان المنافسشة على مراكز كتقدمة يبقى
امرا صشعب المنال .

تشصكيل ÷نة مديرة لتسصي Òشصؤوون الفريق

›ل ـ ـسس إأدأرة ششب ـ ـأب بل ـ ـوزدأد يقي ـ ـل ﬁم ـ ـد بوحفـ ـ ـصس

قرر مجلسس إادارة الششركة الرياضشية ذات األسشهم
لنادي ششباب بلوزداد ،إاقالة محمد بوحفصس ،من
منصشب المدير العام للششركة.
جاء ذلك بعد إاجتماع مجلسس النادي الهاوي سشهرة
األحد ،نتيجة األزمة الحالية التي دخل فيها الفريق
وجعلت األنصشار يثورون.
وسشيتم تششكيل لجنة مديرة لتسشيير ششؤوون النادي
البلوزدادي في األيام القليلة القادمة.
أاّكد رئيسس النادي الهاوي لششباب بلوزداد ،كريم
شش -ت -وف ،أان -ه سش -ي -ت -م إاع -ادة ت -ن-ظ-ي-م م-ج-لسس إادارة
الششركة الرياضشية إلسشتقطاب مسشاهمين جدد.
و قال ششتوف «قررنا إاقالة بوحفصس وإاعادة تنظيم
مجلسس إادارة الششركة ،وماتزال هنالك إاجراءات
إادارية إلنهاء مهامه بششكل كلي .
و اضش -اف « ع -ل -ي-ن-ا ت-غ-ي-ي-ر م-ج-لسس إادارة الشش-رك-ة
الرياضشية وهذا إلسشتقطاب أاسشماء جديدة لتسشاهم
في النادي ،والبعضس مسشتعد لذلك».
هذا وندد الرئيسس السشابق وعضشو مجلسس اإلدارة
الحالي عز الدين قانا ،بما يحدث للفريق مششيرا ،
إالى أان بوحفصس ل يصشلح لرئاسشة النادي« :ما حدث
هذه المرة هو تحصشيل حاصشل ،ونتيجة التسشيير
العششوائي ..ششخصشيا لم تفاجئني قرارات الرابطة،
ألنها طبقت القانون ،ما وصشل إاليه الششباب كان
متوقعا ..قبل أاقل من ششهر طلبت الجتماع بأاحمد
ج-ع-ف-ر ،وع-رضشت ع-ل-ي-ه ف-ك-رة ت-ك-ف-ل-ي بكل الفئات
الششبانية من كل الجوانب ،قصشد تخفيف األعباء
عن اإلدارة ،ولكن األمور لم تتطور ولم يرد ل هو
ول ب - - - - -وح - - - - -فصس ع - - - - -ل- - - - -ى اق- - - - -ت- - - - -راح- - - - -ي».
وم -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د رئ-يسس ب-ل-دي-ة ب-ل-وزداد ،م-ح-م-د

عمامرة ،أانه يحاول التكفل بقضشية الديون ،حتى
ت-م-ن-ح ال-راب-ط-ة اإلج-ازات لÓ-ع-ب-ي-ن ق-ب-ل ال-م-ب-اراة
المقبلة أامام نادي بارادو ،علما أان عبد الكريم
مدوار ،رفضس مقابلة عمامرة ،ألنه ل يملك الصشفة
ال- - - -ق- - - -ان- - - -ون- - - -ي- - - -ة ل- - - -ت- - - -م- - - -ث - - -ي - - -ل ال - - -ن - - -ادي.
يششار أايضشا إالى إان إادارة النادي الهاوي ،بحوزتها
قيمة مالية قدرها  4مÓيير سشنتيم ،اسشتلمتها من
ال -ولي -ة ،ول -ك -ن -ه -ا ت -ب-حث ع-ن الصش-ي-غ-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
ل -ت -ح -وي-ل-ه-ا إال-ى رصش-ي-د ال-ن-ادي ،ال-ذي ج-م-دت ك-ل

أارصش - -دت - -ه ال - -ب - -ن - -ك - -ي - -ة ،حسشب ك- -ري- -م شش- -ت- -وف.
وأاف -اد مصش -در م -ق -رب م -ن ب -وح-فصس ،ب-أان األخ-ي-ر
شش-وه-د ف-ي السش-اع-ات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضش-ية في ولية
وه -ران ،ب -ي -ن-م-ا ال-ب-حث ي-ب-ق-ى م-ت-واصش Ó-ع-ن-ه ف-ي
العاصشمة ،علما أان ل أاحد من مسشؤوولي الفريق
يعرف مكان إاقامته في الجزائر ،وما أاششيع عنه هو
أانه رجل أاعمال ومقيم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

’ثقال لذوي ا’حتياجات اÿاصصة
البطولة ا’فريقية لرفع ا أ

أ÷زأئر تنهي أŸنأفسشة ‘ أŸركز ألثألث برصشيد  13ميدألية

’فريقية لرفع
أانهت ا÷زائر البطولة ا إ
’ثقال لذوي ا’حتياجات اÿاصصة (-10
ا أ
’كابر (رجال
’واسصط وا أ
 12أاوت) لصصنفي ا أ
وسصيدات) بقاعة حرشصة حسصان (ا÷زائر)،
‘ اŸركز الثالث ‘ الÎتيب العام للميداليات
بحصصدها 13ميدالية منها ذهبية واحدة،
سصت فضصيات وسصت برونزيات ،عقب اختتام
اŸنافسصة .
اعتبر الناخب الوطني بن عطة محمد صشÓح
الدين ،في تصشريح له ،اأن «النتائج التي تحصشل
عليها الرياضشيون الجزائريون جد مششرفة لأننا
تمكنا من انتزاع ميداليات اأمام اأبطال اولمبيين
وع-ال-م-ي-ي-ن اإضش-اف-ة اإل-ى اأن ال-ب-ط-ول-ة الف-ري-ق-ي-ة

توقفت منذ سشنة .»2009
وح- -لت مصش- -ر ف- -ي صش- -دارة ال- -ت- -رت- -يب ال- -ق -اري
ب-حصش-دها ل 18م-ي-دال-ي-ة م-نها  13م-ن ال-معدن
ال -ن-ف-يسس و 3فضش -ي -ات وب -رون-زي-ت-ي-ن ،ف-ي ح-ي-ن
تحصشلت نيجيريا على المركز الثاني بمجموع
 13ميدالية منها  11ذهبية و فضشيتين.
وكانت الميدالية الذهبية الجزائرية الوحيدة من
نصشيب لمياء اأدرة التي نالتها يوم الجمعة في
وزن (اأقل من  41كلغ) بعد رفعها لحمولة  63كلغ
بينما نال الميداليات الفضشيات السشتة كل من
حسشين بتير ( 65 -كلغ) و حاج اأحمد بيور (49 -
كلغ) هوارية عقيب ( 73 -كلغ) بوششفرة بÓل (-
 72كلغ) ،حاج علي محمد ( 88 -كلغ) ششريرو

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

مهدي ( 54 -كلغ).
اأما الميداليات البرونزية السشتة فحصشل عليها
ك -ل م -ن ح -وري -ة ع -راب -ي ( 50 -ك-ل-غ) صش-ب-ري-نة
موسشاوي ( 41 -كلغ) نعيمة سشعيدي ( 67 -كلغ)
ششبوب جيÓلي ( 80 -كلغ) سشوالمية الضشاوية (-
 86كلغ) ونادية مجمج ( 86 +كلغ).
لÓإششارة فاإن البطولة الإفريقية لرفع الأثقال
ل -ذوي الح -ت-ي-اج-ات  2018ال -خ-اصش-ة لصش-ن-ف-ي
الأواسشط والأكابر (رجال وسشيدات) ،هي الثانية
بعد نسشخة القاهرة بمصشر عام .2009
وششارك في موعد الجزائر 86 ،رياضشيا من
بينهم  24جزائريا يمثلون  15بلدا.

العدد
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ألطأوسشي « سشنحضشر Ÿبأرأة تي بي مأزمبي
Ãعنويأت مرتفعة و ألفوز هدفنأ »

ضصرب اŸدرب السصطايفي،
رشص -ي -د ال -ط-اوسص-ي ،عصص-ف-وري-ن
بحجر واحد ‘ ،مباراة فريقه
أام- -ام ا–اد ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،ف- -ب -ع -د
حصص -ده ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث ،ال-ت-ي
ت - - -ع - - -ت Èأاك Ìم - - -ن م - - -ه - - -م- - -ة
’و ¤ل-ل-ف-ري-ق ‘
ب -اع -ت -ب-اره-ا ا أ
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا أان-ه-ا
ح -اف -ز م -ع -ن -وي ل -زمÓ-ء م-دل-ل
السص-ط-اي-ف-ي-ة عبد اŸومن جابو،
قبل موقعة ا÷معة اŸقبل على
أارضص -ي-ة م-لع - -ب  8م - -اي 45
بسصطيف..
حيث سشيÓقي النسشر الأسشود
العمÓق تي بي مازيمبي في
م- -ب- -اراة مصش- -ي- -ري- -ة ل- -حسش -اب
ال -ج -ول -ة ال -خ-امسش-ة م-ن دوري
ال -م -ج -م -وع -ات م -ن م -ن -افسش-ة
كاأسس رابطة اأبطال اإفريقيا،
وه - -ي ال - -م - -ب- -اراة ال- -ت- -ي ق- -ال
ب- -خصش- -وصش- -ه -ا ال -ط -اوسش -ي اإن
ن-ق-اط-ه-ا سش-ت-ب-قى في سشطيف،
زي -ادة ع -ل -ى حصش -ده ال -ن -ق -اط
ال - - -ث Ó- - -ث ،ك- - -انت الأه- - -داف
ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي سش-ج-ل-ه-ا ك-ل من
قششة وربيعي وجابو في مرمى
ح - -ارسس ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،ف- -رصش- -ة
لأششبال الطاوسشي للتصشالح مع
الأنصشار الذين ثارت ثائرتهم
في ظل المردود الهزيل الذي
ظهر به الÓعبون في المباراة
الماضشية اأمام العين الإماراتي

ل- - -حسش- - -اب ال- - -دور الأول م- - -ن
م -ن -افسش-ة ك-اأسس ال-ع-رب ،ح-يث
اأظ -ه -ر سش -ه -رة السش-بت ،زمÓ-ء
ال- -ح- -ارسس زغ -ب -ة اإم -ك -ان -ي -ات
كبيرة ،وفي جميع الخطوط،
وه - -و ال - -م- -ردود ال- -ذي اأق- -ن- -ع
الجمهور ،الذي غادر الملعب
وه- -و راضس ع- -ن الن- -ت- -داب- -ات
ال -ت -ي ق-ام ب-ه-ا رئ-يسس ال-ف-ري-ق
حسش - -ان حّ- -م - -ار خÓ- -ل ف- -ت- -رة
السش-ت-ق-دام-ات الصش-يفية حيث
غير تركيبة الفريق بنسشبة 60
بالمائة وهذا بعد اسشتقدامه
 13لعبا.
هذا ،ونششير اإلى اأنه بعد نهاية
ال- - -م- - -ب - -اراة ،ت - -ح - -دث ب - -عضس
الÓ-ع-ب-ي-ن م-ع ال-رئ-يسس حّم ار،
وطالبوه بمنحة عيد الأضشحى،

موؤكدين له اأنهم اأدوا واجبهم
بتاأهيل الفريق للدور المقبل
م- -ن م -ن -افسش -ة ك -اأسس ال -ع -رب،
وال -دخ -ول ب -ق-وة ف-ي ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية ،ليبقى بذالك واجب
الإدارة دفع حقوقهم ،وقالوا
ل- -ه اإن م- -ن- -ه- -م م -ن ل -م ي -اأخ -ذ
سش -ن -ت -ي -م -ا م -ن -ذ اأشش -ه-ر خ-لت،
والعيد على الأبواب ويتطلب
الأم- -وال ع- -ل- -ى الأق- -ل لشش -راء
ال- -ك- -بشس ،وه- -و ال -ك Ó-م ال -ذي
فهمه حّمار جيدا ،واأكد لهم
اأن -ه سش -ي -ف -رح-ه-م ق-ب-ل ال-ع-ي-د،
وط -ال-ب-ه-م ب-اإف-راح ال-ج-م-اه-ي-ر
السش- -ط- -اي -ف -ي -ة ي -وم ال -ج -م -ع -ة
المقبل في المباراة المصشيرية
اأمام العمÓق تي بي مازمبي.

’سصماعيلي الفوز على الكويت الكويتي
قاد ا إ

بدأية موفقة Ÿأضشوي ‘ كأسس ألعرب لÓندية ألبطلة

وّف- -ق اŸدرب ا÷زائ -ري
خ Òال -دي -ن م -اضص-وي ‘ أاّول
م-ب-اراة رسص-م-ي-ة ودول-ية له،
م- -ع ف- -ري- -ق -ه ا÷دي -د ن -ادي
’سصماعيلية اŸصصري.
ا إ
وفاز النادي اإلسشماعيلي بِثنائية
نظيفة على الزائر فريق الكويت
الكويتي ،ضشمن إاطار ذهاب الدور
ال- -ـ  16م -ن ع -م-ر م-ن-افسش-ة ك-أاسس
Óندية األبطال. .
العرب ل أ
وف ّسش- -ر ال- -م- -درب خ- -ي- -ر ال -دي -ن
م -اضش -وي ان -تصش-ار «ال-دراويشس»،
ِب -ت -ط -ب -ي-ق الÓ-ع-ب-ي-ن ت-ع-ل-ي-م-ات-ه
ح -رف-ي-ا ،واسش-ت-ف-ادة ال-ف-ري-ق م-ن
Óنصشار،
الدعم المعنوي القّوي ل أ
ح -يث ت -واف-دوا ِب-ك-ث-رة ِل-م-ت-اب-ع-ة
ه - -ذه ال - -م - -ب - -اراة ال - -رسش - -م - -ي- -ة
اإلقليمية.
وأاضش-اف ال-ت-ق-ن-ي ال-ج-زائري في
تصشريحات صشحفية عقب نهاية
المباراة ،قائ Óإان مكسشب الفوز
ِب-ث-ن-ائ-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة ُم-سش-تحق ،لكنه
غ- -ي- -ر ك -اف إلِف -ت -ك -اك ب -ط -اق -ة
التأاّهل .وطالب لعبيه ِبمواصشلة
ال -تضش -ح -ي -ات ف -ي ل -ق-اء ال-ع-ودة،
وع- -دم اإلسش -ت -خ -ف -اف ِب -ق -درات
المنافسس الكويتي.
وق -ال مضش -وي ،ف -ي تصش -ري-ح-ات
صشحفية:
«ل-دي-ن-ا ج-م-اه-ي-ر ع-ظ-ي-م-ة ،ه-ي
السشبب الرئيسشي في فوزنا ،بعد
مباراة صشعبة ،وأاتمنى أان يمتد
ال-حضش-ور ال-ج-ماهيري لمباريات

ال - - - - - - -دوري ال- - - - - - -مصش- - - - - - -ري».
وأاضش -اف« :ال -ك-ويت ق-دم م-ب-اراة
ج - -ي- -دة ،ل- -ك- -ن إاصش- -رار لع- -ب- -ي
اإلسش -م -اع -ي-ل-ي حسش-م الن-تصش-ار،
وه-و األم-ر ال-م-ه-م ب-ال-نسش-ب-ة ل-نا،
خاصشة أانه أاول فوز منذ تعييني
م - -دي - -را ف - -ن - -ي - -ا ل - -ل - -ف - -ري - -ق».
وت-اب-ع« :اإلسش-م-اع-ي-ل-ي لم يحسشم
ال - - - -ت - - - -أاه- - - -ل ب- - - -ع- - - -د ،ح- - - -يث
تنتظرنا مباراة قوية في جولة
اإلياب ،وكل ششيء وارد في كرة
القدم».
ومنح مضشوي لعبيه راحة لمدة

 24سشاعة ،بعد المباراة ،قبل بدء
ال- -ت- -حضش- -ي- -رات ل- -خ- -وضس ل -ق -اء
الت -ح-اد السش-ك-ن-دري ،ال-خ-م-يسس
المقبل ،بالجولة الثالثة للدوري
الممتاز.
وُتجرى مباراة اإلياب بِالكويت،
في الـ  27من سشبتمبر المقبل.
Óشش -ارة ،ف -إان أاشش-ب-ال ال-م-درب
ل -إ
خ -ي -ر ال -دي -ن م -اضش -وي خ -اضش-وا
مقابلَتين رسشميتَين أاُخرَيين ،لكن
في بطولة مصشر للموسشم الكرويّ
الجديد ،وانتهتا ِبنتيجة التعادل.

’سصباÊ
فاز على إاشصبيلية ‘ السصوبر ا إ

برششلونة يتوج بأأول ألقأب أŸوسشم
توج برششلونة بلقب السشوبر اإلسشباني ،بعد التغلب
على إاششبيلية ( ،)1-2في مدينة طنجة المغربية.
وافتتح إاششبيلية التهديف عن طريق بابلو سشارابيا،
ف- -ي ال- -دق- -ي- -ق -ة  ،9ق - -ب - -ل أان ي - -ع - -ود ب- -رشش- -ل- -ون- -ة
بهدفين ،أاحرزهما جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي،
ف- -ي ال- -دق -ي -ق -ت -ي -ن  42و ،78ع - -ل- -ى ال- -ت- -رت- -يب.
وبدأا البارسشا المباراة مسشتحوًذا على الكرة ،من
أاج - - - -ل تسش- - - -ج- - - -ي- - - -ل ه- - - -دف األسش- - - -ب- - - -ق- - - -ي- - - -ة.
ل -ك -ن ب -اب -ل -و سش -اراب -ي -ا ن -ج -ح ف-ي ال-ت-ق-دم ل-ل-ف-ري-ق
األندلسشي ،من تصشويبة قوية ،بعد هجمة مرتدة
م -ن -ظ-م-ة ق-اده-ا ال-ك-ول-وم-ب-ي ،ل-ويسس م-وري-ي-ل ،ف-ي
الدقيقة  ،9حيث لجأا الحكم إالى تقنية الفيديو،
ل- -ل- -ت- -أاك- -د م- -ن أان ال- -ه- -دف ل- -م ي- -أات م- -ن تسش- -ل -ل.
وضشغط برششلونة بقوة من اأجل التعادل ،واسشتلم
جوردي أالبا في الجبهة اليسشرى ،تمريرة رائعة من
ل -ي -ون -ي -ل م -يسش -ي ،وسش -دد م-ب-اشش-رة ،ل-ك-ن ال-ح-ارسس
توماسس فاكليك نجح في التصشدي «ق.»18
واسش -ت -م -ر ب -رشش -ل -ون -ة ف -ي السش -ي -ط-رة ع-ل-ى ال-ك-رة،
خÓل الششوط الثاني ،في ظل اعتماد إاششبيلية على
الهجمات المرتدة.

وع-اد ل-ي-ون-ي-ل م-يسش-ي ل-يشش-ك-ل ال-خ-ط-ورة بضش-رب-ات-ه
الثابتة ،عندما صشوب ركلة حرة مباششرة بطريقة
رائ -ع-ة ،ل-ك-ن ال-ح-ارسس ال-تشش-ي-ك-ي ف-اك-ل-يك أاب-ع-ده-ا
ب - - - - -ب - - - - -راع - - - - -ة ،ف - - - - -ي ال - - - - -دق - - - - -ي - - - - -ق- - - - -ة .61
وح-رمت ال-ع-ارضش-ة ف-ران-ك-و ف-اسش-ك-ي-ز ،م-ن تسشجيل
Óن-دلسش-ي-ي-ن ،ع-ن-دم-ا ح-ول رك-ن-ي-ة
ه -دف ال-ت-ق-دم ل -أ
ب - - -ان - - -ي - - -ج - - -ا ب - - -رأاسش - - -ه ف- - -ي ال- - -دق- - -ي- - -ق- - -ة .62
ومن جديد ،أاطلق فاسشكيز تسشديدة صشاروخية من
خارج منطقة الجزاء ،في الدقيقة  ،69لكنها مرت
ب - - - -ج - - - -انب ال - - - -ق - - - -ائ - - - -م ال - - - -ك - - - -ت - - - -ال- - - -ون- - - -ي.
وواصش-ل ح-ارسس إاشش-ب-ي-ل-ي-ة مسش-ت-واه ال-رائ-ع ،ع-ن-دم-ا
تصشدى لتسشديدة لويسس سشواريز ،من داخل منطقة
الجزاء ،والتي عادت لميسشي ،الذي صشوب أايضًشا
ليبعد فاكليك كرته هو اآلخر ،بالدقيقة .77
وتصشدى مارك تير ششتيغن لركلة جزاء في الدقيقة
 ،90من البديل األندلسشي وسشام بن يدر ،الذي سشدد
كرة ضشعيفة ،بعدما عرقل الحارسس األلماني زميله
السشابق في البارسشا ،أاليكسس فيدال ،لتنتهي المباراة
بانتصشار الفريق الكتالوني ،وتتويجه بطً Óللسشوبر
اإلسشباني.

á°VÉjQ

الثÓثأء  14أاوت  2018م
الموافق لـ  04ذي الحجة  1437هـ

انطÓق البطولة الوطنية للمÓحة الشسراعية

’‚ـ ـاح اŸوعـ ـد
كـ ـل الظـ ـروف مهيأاة إ
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’‚از و هد‘
بو‚اح « :سسعيد بهذا ا إ
تسسجيل اŸزيد من ا’هداف»

ع Èال - -دو‹ ا÷زائ - -ري ب - -غ- -داد
بو‚اح ،عن سسعادته باŸسساهمة ‘ الفوز
ال- -ع- -ريضض وال- -ت- -اري -خ -ي ال -ذي ح -ق -ق -ه
ف- -ري- -ق- -ه السس- -د ،ع- -ل- -ى حسس -اب ال -ن -ادي
العربي ،بنتيجة .١-١0

لصساغر بÈج البحري وسستجري وقائعها ب ÚالفÎة اŸمتدة من
تنطلق اليوم البطولة الوطنية للمÓحة الشسراعية ‘ صسنف ا أ
لو.¤
 ١6 ١4أاوت Ãشساركة أاك Ìمن  ١20رياضسي من كل أارجاء الوطن سسيتنافسسون على اŸراكز ا أ

نبيلة بوقرين

تسسعى كل األندية المشسأركة في هذا الموعد إالى
التأألق وكسسب الرهأن من أاجل لفت إانتبأه المتتبعين
خأصسة مدربين الفرق الوطنية بهدف كسسب مكأنة
لهم في المسستبقل لتمثيل الجزائر في المنأفسسأت
الدولية ،إاضسأفة إالى العمل من أاجل التأألق والبروز
وطنيأ للتويج بأللقب المحلي خأصسة بعدمأ إاسستعأدة
هذه الريأضسة بريقهأ في الجزائر بدليل اإلقبأل
الكبير عليهأ من طرف الذكور واإلنأث وتجلى ذلك
في تأألق العنأصسر الوطنية في المحأفل الدولية
رغ -م أان -ه -م حضس-روا داخ-ل ال-وط-ن إال أان-ه-م أاث-ب-ت-وا
وج-وده-م ب-ك-ل ج-دارة وح-ق-ق-وا ن-ت-أئ-ج م-ه-م-ة رغم
صس-ع-وب-ة ال-م-أأم-وري-ة ب-أل-ن-ظ-ر ل-ل-مسس-ت-وى ال-عألي من

ط -رف ب -عضس ال -دول األف -أرق -ة ع -ل-ى غ-رار ج-ن-وب
أافريقيأ ومصسر.
Óشس -أرة ف -إأن ه -ذه ال-ف-ت-رة ال-ت-ي سس-ت-ج-ري ف-ي-ه-أ
ول  -إ
ال -م -ن -أفسس -ة ه-ي األفضس-ل ألن-ه-أ تسس-أع-د ع-ل-ى رف-ع
المسستوى بين العنأصسر المشسأركة ألننأ في فصسل
الصس- -ي- -ف وال- -ري- -أح ل- -يسست ق- -وي- -ة وب -أل -ت -أل -ي ف -إأن
ال-ري-أضس-ي-ي-ن سس-ي-ت-م-ك-ن-ون م-ن ال-ت-ح-ك-م ف-ي األل-واح
الشسراعية وتسسييرهأ حسسب إارادتهم وفقأ للمسسأر
المحدد خÓل البطولة ،كمأ تم توفير كل الظروف
المنأسسبة من طرف القأئمين على رأاسس اإلتحأدية
ال -ج -زائ-ري-ة ب-ق-ي-أدة ال-رئ-يسس ج-يÓ-ل-ي حسس-أن وك-ل
المدربين والفنيين والحكأم المعنيين بهذا الموعد
المهم وسسيسسأعدهم في ذلك العمل الكبير الذي

قأموا به في الفترة المأضسية.
ومن جهة أاخرى هنأك عدة نقأط إايجأبية في هذا
ال-م-وسس-م زي-أدة ع-ل-ى ال-م-ن-أخ ال-م-ن-أسسب ه-تم توفير
ع -ت -أد ج -دي -د ل -ل -ري -أضس -ي-ي-ن وال-ذي إاسس-ت-ف-أدة م-ن-ه
اإلت -ح -أدي -ة خ Ó-ل األل -ع -أب األف -ري -ق -ي -ة ل -لشس-ب-أب
بمسسأعدة وزارة الشسبأب والريأضسية التي قدمت يد
المسسأعدة في إاطأر خدمة الريأضسة والشسبأب في
آان واحد حتى يكون لدينأ عنأصسر شسأبة بإأمكأنهأ
حمل الراية الوطنية في قأدم المنأفسسأت الدولية
في مقدمتهأ األلعأب األولمبية للشسبأب شسهر أاكتوبر
القأدم بأألرجنتين وأاولمبيأد طوكيو  2020إاضسأفة
إالى أالعأب البحر المتوسسط التي سستحتضسنهأ مدينة
وهران سسنة .2021

بداية موفقة ‘ «الÒÁÈليغ»

ﬁرز يتالق امام ارسسنال و ينال ثا Êاعلى تنقيط ‘ الفريق

وصسرح بونجأح ،للموقع الرسسمي لفريقه ،بعد هذا
الفوز« :سسعيد بألمسسأهمة في هذا الفوز التأريخي،
وأاشسكر زمÓئي على مسسأعدتهم لي في تسسجيل
هذا العدد الكبير من األهداف».
وأاضسأف« :المبأراة كأنت رائعة للغأية ،وهذا الفوز
م- -ه- -م ل- -ب- -أق- -ي مشس -وار ال -ف -ري -ق ،وسس -يسس -م -ح ل -ن -أ
بأإلسستعداد لدوري األبطأل بمعنويأت عألية».
يذكر أان بغداد بونجأج ،سسجل سسبعة أاهداف كأملة،
في هذه المبأراة ،رافعأ بذلك رصسيده هذا الموسسم
لـ 10أاهداف ،في أاول مبأرتين من الدوري
ح-ط-م ال-م-ه-أج-م ال-ج-زائ-ري ب-غ-داد ب-ون-ج-أح رق-م-أ
قيأسسيأ في الدوري القطري لكرة القدم بفضسل
أاهدافه الغزيرة التي أاحرزهأ في شسبأك العربي في
ال -م -ب -أراة ال -ت -ي ج -م -عت ال -ف -ري -ق-ي-ن ضس-م-ن خ-ت-أم
منأفسسأت الجولة الثأنية من دوري نجوم قطر
لينفرد بصسدارة الهدافين برصسيد  10أاهداف في
مبأرتين .
وسسبق لبونجأح أان سسجل  3أاهداف «هأتريك» من
أاصسل  6في المواجهة األولى أامأم الخريطيأت ،قبل
أان يسسجل  7أاهداف من أاصسل  10في اللقأء الثأني
أام -أم ال -ع -رب -ي ل -تصس -ب -ح حصس-ي-ل-ت-ه عشس-رة أاه-داف.
وظل رقم الهداف العراقي المخضسرم يونسس

م -ح -م -ود ع -ن -دم -أ ك -أن لع-ب-أ ف-ي صس-ف-وف ال-خ-ور
القطري بتسسجيله  6أاهداف في مبأراة واحدة،
صس-أم-دا ل-م-دة  13ع -أم -أ ح -ت-ى كسس-ره لعب السس-د
بونجأح بعد تسسجيله لسسبعة أاهداف أامأم العربي
خÓل اللقأء الذي انتهى بنتيجة  1-10في ختأم
ال - -ج - -ول - -ة ال - -ث - -أن - -ي - -ة م- -ن دوري ن- -ج- -وم ق- -ط- -ر.
وتخليدا للواقعة التي تحدث ألول مرة في مسسيرته
الكروية قرر بو نجأح الحتفأظ بكرتين مع توقيع
ح-ك-م ال-م-ب-أراة.وب-ه-ذا ال-ف-وز ال-ك-ب-ي-ر اسستعأد السسد
صسدارة جدول الترتيب من غريمه الدحيل (حأمل
اللقب) بفضسل فأرق األهداف في ظل تسسأويهمأ
بعدد النقأط .

مرشسح لتدعيم «اÿضسر»

بو◊ية يبصسم على انطÓقة قوية مع ميتز
يواصسل الÓعب الجزائري فريد بولحية لعب
نأدي ميتز الفرنسسي النأشسط بدوري الدرجة الثأنية
ت -أأل -ق-ه م-ن-ذ ب-داي-ة ال-م-وسس-م ال-ج-أري ،ع-ن-دم-أ ق-أد
فريقه للفوز الثألث على التوالي في نفسس العدد من
المبأريأت ،مؤوكدا طموح فريقه في العودة سسريعأ
إال -ى ال -درج -ة األول -ى ال -ت -ي سس-ق-ط م-ن-ه-أ ال-م-وسس-م
الفأرط ،وسسأهم بولحية في فوز فريقه على نأدي
كليرمون في الجولة الـثألثة من «الليغ  »2بثÓثة
أاهداف لهدفين ،حيث قدم تمريرة حأسسمة لزميله
ح -ب-يب دي-أل-و وسس-ج-ل ال-ه-دف ال-ث-ألث ل-ف-ري-ق-ه م-ن
مخألفة رائعة.
وحظي مردود بولحية بإأشسأدة واسسعة من طرف
وسس-أئ-ل اإلعÓ-م ال-ف-رنسس-ي-ة ،ح-يث ك-ت-بت صس-ح-ي-ف-ة
«ل-وران ري-بوبليكأن» ف -ي ت -ق-ري-ر ل-ه-أ ع-ن الÓ-عب
ال-ج-زائ-ري« ..ل- -ق- -د رأاى أاخ -ي -را الضس -وء ف -ي آاخ -ر
النفق» ،وهذا في إاشسأرة ضسمنية إالى معأنأة بولحية
من لعنة اإلصسأبأت مؤوخرا ،مأ حرمه من التأألق
ع-ل-ى أارضس-ي-ة ال-مÓ-عب ،وك-أن الÓ-عب ال-ج-زائ-ري
الذي سسبق له اللعب مع المنتخب األولمبي ،أاكد
رغ-ب-ت-ه ال-ك-ب-ي-رة ف-ي اسس-ت-ع-أدة مسس-ت-واه وال-رد ع-ل-ى
م -ن -ت-ق-دي-ه ب-ع-د األداء ال-م-خ-يب ال-م-وسس-م ال-ف-أرط،
وعدم اقتنأع األنصسأر والمسسيرين بمردوده ،قبل أان
يقرر المدرب الجديد ،أانتونيتي ،إابقأءه في الفريق
وم- - - - - - -ن- - - - - - -ح- - - - - - -ه ف- - - - - - -رصس- - - - - - -ة ال - - - - - -ل - - - - - -عب.
وكأن بولحية عأنى بشسكل كبير من لعنة اإلصسأبأت
خÓ-ل ال-م-وسس-م-ي-ن ال-ف-أرط-ي-ن ،وي-ع-د ه-ذا الموسسم
األول التي يشسأرك فيه في التحضسيرات الموسسمية،

مأ
قد يسسمح له بألوصسول إالى مسستوى الطموحأت التي
ك -أن ي -ع -ل -ق-ه-أ ع-ل-ي-ه ال-ج-م-ي-ع ع-ن-د ب-داي-ة مشس-واره
الكروي ،بعد أان تنبأأ له الجميع بمشسوار كبير لكن
اإلصسأبأت أاثرت على مسسيرته.
ورفع بولحية أارقأمه القيأسسية في الجولة الثألثة
م -ن «ال-ل-يغ  ، 2ح -يث سس -ج -ل ه -دف -ي -ن ووصس-ل إال-ى
تمريرته الرابعة ،مأ يقربه ربمأ من تحطيم أارقأم
مواطنه ،زين الدين فرحأت ،الذي توج الموسسم
ال -ف -أرط ب -ل -قب أاحسس-ن م-م-ر ف-ي ال-درج-ة ال-ث-أن-ي-ة
برصسيد  20تمريرة حأسسمة ،وهو رقم قيأسسي لم
يسسبق تسسجيله في فرنسسأ.

افتتح عداده التهديفي مع «اليو‘»

رونالدو« :حققت حلم الطفولة باللعب ‘ جوفنتوسس»

ق ّ- -دم ا÷زائ- -ري «ري- -اضض ﬁرز»
ل‚ل -ي -زي
ب- -داي- -ة ج- -ي -دة ‘ ال -دوري ا إ
رفقة فريقه «مانشسسس Îسسيتي» بعد أان
لخ Òمن –قيق الفوز على
“كن هذا ا أ
أارسسنال بنتيجة .0-2

محرز كأن قد شسأرك أاسسأسسيأ وقدم مردودا مميز ا
وكأن قأب قوسسين أاو أادنى من تسسجيل أاول أاهدافه
بأألوان «مأنشسسستر سسيتي».
وصسرح النجم الجزائري عبر حسسأبه الرسسمي في
«أانسستغرام»« :بداية موفقة لنأ ،علينأ المواصسلة في
هذا النسسق».
يذكر أان لعب ليسستر سسيتي سسأبقأ شسأرك لثأني

مرة كأأسسأسسي رفقة «بيب غوارديول
إاعتبر الدولي الجزائري ،ريأضس محرز ،بأأنه كأن
يسستحق مكأنة مع فريق كبير ،منذ فترة ،نظرا
لبروزه منذ فترته مع «ليسستر».
و صسرح قأئ«: Óلقد كنت أاسستحق اللعب مع نأد
بحجم ،مأنشستسسر سسيتي منذ فترة طويلة»
وأاكد صسأحب الُمراوغأت السسحرية ،بأأنه لم يجد
Óندمأج مع تشسكيلة «بيب غوارديول»،
صسعوبأت ل إ
ُمشسيرا بأأنه يسستهدف التأألق بشسكل أاكبر ُمسستقب.Ó
وسسأهم إابن «سسأرسسأل» في أاول فوز لـ«السسكأي بلوز»
على حسسأب «آارسسنأل» ،عشسية اول أامسس األحد ،في
إافتتأح ُمبأريأت الموسسم الجديد لـ«البريميرليغ».

ن -أل ال -دول -ي ال -ج -زائ -ري ري -أضس م-ح-رز ت-ن-ق-ي-ط-أ
إايجأبيأً بإأحصسأئيأت كبيرة ،في ثأني ظهور له في
تشسكيلة مأنشسسستر سسيتي ،أامأم أارسسنأل.
وجأء محرز في المركز الرابع كأأحسسن لعب في
المبأراة ،بتنقيط وصسل لـ ،7.2فيمأ إاحتل المركز
الثأني في نأديه.
ولمسس الجزائري الكرة في  60منأسسبة وقدم 58
تمريرة بنسسبة نجأح  ،%88كمأ بلغت نسسبة نجأح
مراوغأته .%100
وسسدد محرز  3مرات على المرمى منهأ كرة في
اإلطأر ،فيمأ حصسل على  3مخألفأت ،وإاسستعأد 4
كرات.

لقل من  ١٧سسنة
بطولة ا–اد شسمال افريقيا أ

الطاقم الفني ا÷زائري يسستدعي ’ ٢٠عبا
اسستدعى الطاقم الفني الوطني Ÿنتخب أاقل من  ١٧عاما  20لعبا
ÿوضض فعاليات دورة ا–اد شسمال افريقيا اŸقرر إاجراؤوها من  20ا¤
 28أاوت بسس -وسس -ة و م -نسس -ت( Òت -ونسض) ,حسسب م -ا نشس-رت-ه ال–ادي-ة
ا÷زائرية لكرة القدم ع Èموقعها الرسسمي.
وسسيتأأهل صسأحب المركز األول عقب إاجراء الجولت الثÓث من المنأفسسة إالى
المرحلة النهأئية لكأأسس أامم افريقيأ 2019-للفئة بتأنزانيأ.
ولحسسأب الجولة األولى من الدورة ,سسيواجه المنتخب الجزائري نظيره
المغربي يوم  20أاوت بملعب سسوسسة .وسسيÓقي ‘‘الخضسر‘‘ بعدهأ المنتخب
التونسسي في الجولة الثأنية بملعب منسستير ( 24أاوت) قبل مواجهة ليبيأ (28
أاوت) ضسمن فعأليأت الجولة الثألثة واألخيرة.
وخأضس المنتخب الجزائري العديد من التربصسأت التحضسيرية بألمركز الفني
لسسيدي موسسى (الجزائر) والتي اختتمت بعدة لقأءات ودية وهذا مأ سسمح

للمدرب سسفيأن بوجلة من تكثيف العمل على المسستوى الفني و التكتيكي.
وأاضسأفت الهيئة الفدرالية‘‘ :األسسمأء المختأرة مدعوة للتجمع بنزل النأحية
ال-عسس-ك-ري-ة األول-ى ب-أل-ب-ل-يدة من  14إال -ى  16أاغسس-طسس‘‘ ,ت-أري-خ سس-ف-ر ال-وف-د
الجزائري نحو تونسس.

قائمة الÓعب ÚاŸسستدع: Ú

سسحنون الهأدي ،بوقبأل زكريأ ،رحمون ريأضس وائل ،دادا ميلود عبد السسÓم,
بلقأسسم بوزيدة عأدل عمأر ،منصسر عبد الجليل ،مزارة عبد الرحمن،
يعقوبي محمد الأمين ،بن علي نبيل عبد الرحمأن ،مدجأدي محمد ،زكري
سسأمي ،شسيخ يوسسف ,بلمأضسي توفيق ،بوعÓم محمد الأمين ،قأدري سسعيد،
راجي عبد الوهأب ،سسوقو اأنيسس ،بخة اأيمن ،اأكرم بوراسس ،بن سسمينة وليد.

أاكد الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو،
‚م جوفنتوسض ا÷ديد ،أانه حقق حلم
ال-ط-ف-ول-ة ب-النضس-مام إا ¤البيانكونÒي
خÓ- -ل فÎة الن- -ت- -ق- -الت الصس- -ي- -ف- -ي -ة
ا◊الية.

وق -أل رون -أل -دو ،ف -ي ح -وار م-ع ق-ن-أة «جوفنتوسس»:
«جوفنتوسس نأد كبير ،وقبل كل شسيء نأد عظيم،
ومنذ أان كنت طف Óنظرت إالى هذا الفريق وتمنيت
أان أالعب هنأك يومأ مأ ،واآلن سسوف أالعب لنأد
رائ -ع ..أاح -د أاك -ب-ر األن-دي-ة ف-ي ال-ع-أل-م ..ل-ذلك أان-أ
سسعيد» ،وأاضسأف« :ليسست لدي لحظة معينة اتخذت
فيهأ ذلك القرار ،وخÓل السسنوات السسأبقة لعبت
بعضس المبأريأت أامأم جوفنتوسس وكأن لديّ شسعور
ب -أأن مشس -ج -ع -ي ج-وف-ن-ت-وسس ي-ح-ب-ون ك-ريسس-ت-ي-أن-و».
وتأبع« :هو النأدي األكبر في إايطأليأ وواحد من
أافضسل األندية في العألم ،لذلك كأن قرارا سسهÓ
ألن جوفنتوسس نأد خيألي».
وأاوضسح رونألدو متحدثأ عن احتفأله بألهدف األول
مع جوفنتوسس« :احتفألي بألهدف األول مع الفريق
سسيكون طبيعيأ ،وأانأ ل أافكر في ذلك ،وأاعرف أانني
سسأأكون مسستعدا ..هدفي األول ل يهم لكن ل بد من
أان أاك- - - - - - - - - - -ون ج- - - - - - - - - - -أه- - - - - - - - - - -زا ل - - - - - - - - - -ذلك».
وأاردف« :أاريد أان أاكون في حألة جيدة وأاسسأعد
ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ال-ف-وز ب-أل-ب-ط-ولت وت-ح-ق-يق أاهداف
النأدي وهو مأ أابحث عنه».
وأاتم عن المشسأركة األولى في الدوري اإليطألي:
«أاعرفه جيدا وتأبعته عبر شسأشسأت التلفأز ،لكني لم
أال -عب ه -ن -أ م -ن ق-ب-ل ،وأات-م-ن-ى أان أانسس-ج-م بسس-رع-ة
كبيرة ،وجئت هنأ للتحدي مع النأدي األفضسل في
إايطأليأ ،وهو أامر مثير وأاتطلع إالى البداية القوية
ف - - - - - - -ي م - - - - - - -ط- - - - - - -ل- - - - - - -ع ال- - - - - - -م- - - - - - -وسس- - - - - - -م».
وواج -ه ج -وف -ن -ت -وسس ،األح -د ،ف-ري-ق ال-ب-ري-م-أف-ي-را

(الرديف) ،في قرية فيÓر بيلوسسأ ،وديأ ،في مقأبلة
عرفت مشسأركة الثنأئي ديبأل ورونألدو معأ ألول
مرة.
وأاشسأرت الشسبكة إالى اأن مأ يقأرب من  5آالف
مشسجع من حأملي التذاكر فقط تأبعوا المبأراة،
و 600حأرسس وجدوا لحمأية كريسستيأنو المنتقل
حديثأ إالى صسفوف البيأنكونيري ،قأدمأ من مدريد،
من أاي هجوم محتمل ،و«حأولوا منع اآلخرين من
الق - - - - - - -ت - - - - - - -راب م - - - - - - -ن ال - - - - - - -م - - - - - - -ل - - - - - - -عب».
جدير بألذكر أان جوفنتوسس يسستهل مشسوار الدوري
ب -م-واج-ه-ة أام-أم ك-ي-ي-ف-و ف-ي-رون-أ ،وذلك ي-وم السس-بت
المقبل.
وانتقل كريسستيأنو رونألدو إالى جوفنتوسس من ريأل
مدريد خÓل الصسيف الحألي مقأبل  100مليون
يورو بعقد مدته  4سسنوات ،حتى صسيف .2022
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حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

ويحدث أان تسسكننا أارواح
Óبد  .نتمنى خروجها كل يوم
ل أ
،لكننا نحتويها بقوة ونشسد ذراعا
ا◊ن Úك -أان -ه-ا أاول ق-ط-رات اŸط-ر
بعد جفاء ورعد.

الثور
فـداء ا÷زائـر روحي ومـا‹
أال فــي سسبيـل ا◊ريـة
فـليحـي (حـزب السستقÓل)
و (‚ـم شسمــال إافريقيـة)
وليحي شسبـاب الشسعب الغا‹
مثــال الفــدا والوطنيـة
ولتحي ا÷زائـر مثل الهÓل
و لتحـي فيهــا العربيـة
سسÓمـا سسÓمـا أارضض ا÷دود
سسÓمــا مهـد معالينــا

أأخبار

مثÒة

أاغرب «وظيفة»
للغربان

ومضضة
روحك ل -يسست مصس -ن -وع-ة م-ن زج-اج
دع ا◊ياة تصسدمك فلُتهزم فلتخطئ
فلتخذل فلتيأاسض ل تهرب دع ا◊ياة
Óنسسان.
تقّويك الزمن أا بر معلّم ل إ

@ ح -اج -ي -ت -ك -م ع-ل-ى ع-ب-د الصس-م-د شس-اف
شس -وف -ة وق -ال اشس -ه -دو ي -ا ع-ي-و Êع-ل-ى الرنب ك-ي
ت -ت -خ -رنب والسس Ó-ق -ي ي -دورو ب-ي-ه-ا م-رة ت-رق-د ‘
مرقد ومرة ينوضض لغواث عليها ...

@ ك-ن سس-ط-ح-ي-ا م-ع
م - -ن لت- -ل- -ي- -ق ب- -ه- -م
لعماق.
ا أ
@ ع- -ن- -دم- -ا ت- -أاك -ل
◊م أاخ- - - -يك أام- - - -ام
ال - -ن - -اسض ل ت- -نسض أان
غÒك ي - - -ن - - -ظ - - -ر إا¤
◊مك.

لغبى منه :
@ قال غبي لصسديقه ا أ
ع- -ن- -دم- -ا ك- -نت صس- -غÒا سس- -ق- -طت م- -ن سس -ط -ح
ت؟
العمارة..فرد صسديقه :ياإالهي وهل م s
قال الغبي:ل أاتذكر لقد قلت لك بأانني كنت صسغÒا.
@ غبي ذهب ÿطبة فتاة و‘ اŸسساء إالتقى بأاصسدقائه
فسس-أال-وه أاخÈن-ا ك-ي-ف ه-ي ال-ن-ت-ي-ج-ة؟ ق-ال ل-هم تعادل
 3/3قالوا له ماذا تقصسد بالتعادل؟ قال :أانا وأامي وأابي
موافقون وهي وأابيها وأامها رافضسون.

األسضد

@ أان اŸرأاة تنفق ما يقارب
سس- -ن- -ة م- -ن ع- -م- -ره- -ا ‘ اخ- -ت- -ي- -ار
اÓŸبسض التي سسÎتديها كل يوم،
‘ ح Úينفق الرجل أاربعة شسهور
فقط؟.
لسسطورة بيليه قال ‘
@ أان ا أ
تصس -ري -ح سس -اب -ق ل-ه»:ضس-رب-ة
ا÷زاء هي وسسيلة جيدة
ل-ك-ي يسس-ج-ل ا÷ب-ان! مع
ال-ع-ل-م أان ب-ي-ل-ي-ه سس-ج-ل
ه -دف -ه رق -م1000من
ضسربة جزاء؟

الثقة هي أاسضاسس اإلنسضانية يا إانسضان

ُك - - -ــن حــذرًا عــنــدم- - -ا
ت- -ـ- -ه- -ـ- -ـ- -ب ث- -ـ- -ـ- -ق- -ـ- -ـ- -ت -ك
لحـدهــم فليــسست كــل
أ
لي -ـ-ـ-ادي م-ـ-ت-ـ-وضس-ـ-ئ-ـ-ة،
ا أ
ول-ـ-ـ-ي-ـسست كــل الـقــلـوب
تــنبـضض بــالـطـهـارة.

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

لشسَ-ي-اء و
أاح َ-ي -اَن -ـا َق -ـد َت-ف-ق-د ا أ
لنَك َل - - -م
لشس - - -خ - - -اصضَ ,ل - - -يسض أ
ا أ
لنَك
ُت -ح -اِف-ظ َعَ-ل-يَ-ه-ا ج-يً-داَ ,ب-ل أ
ن الÓزم
 Ìمِ َ
حافظ َ
َ
ت َعَليَها أاك َ

@ هو نوع من النبات يسسمى السسمار ونراه
ع -ادة يسس -ت -خ -دم ‘ رب-ط ضس-ل-وع اÿرشس-ف او
البقدونسض

ششغل
عقلـك

ا÷وزاء

لح– Úت- - - -اج
‘ ب - - - -عضض ا أ
صسامت « شسياء كثÒة
وضسعّية « ال ّ
جها للذكريات
غ Òهاتفك – ،تا ُ
 ،ل -ل َ-ح -ن ، Úل -لضس -ج-ي-ج ‘ رأاسسك ،
ولبعضض البشسر أايضسًا.

السضرطان

حل العدد السسابق

حكم وأامثال º°ùàHG

IÈ©∏d
ب -ع-د ت-دري-ب-ات م-ك-ث-ف-ة اقÎب
مسس -ؤوول -و ح -دي -ق -ة «ب -وي دو ف-و»
ال-ت-اري-خ-ي-ة ‘ غ-رب ف-رنسس-ا ،م-ن
ت -ن -ف -ي -ذ Œرب -ة ف -ري -دة ت-ت-ع-ل-ق
بالسستعانة بسستة غربان مدربة
لل - -ت - -ق - -اط أاع - -ق- -اب السس- -ج- -ائ- -ر
والقصساصسات ،مقابل إاطعامها.
ووفقا لÈنامج التنظيف ،يقوم
ال-ف-ري-ق «السس-داسس-ي» ب-ج-م-ع قطع
القمامة وأاعقاب السسجائر Ãنقار
ك- -ل غ- -راب م- -ن ج- -م- -ي- -ع أان- -ح- -اء
ا◊ديقة ثم وضسعها ‘ صسندوق
كب.Ò
وق - - - - - - - - - - - - - - - - -ال رئ - - - - - - - - - - - - - - - - -يسض
ا◊ديقة ،نيكولسض دي فيلÒز،
إان اŸب- -ادرة سس -ت -ظ -ه -ر ل -ل -زوار أان
الطبيعة نفسسها Áكن أان تعلمنا
العناية بالبيئة.
وأاضس - - -اف رئ - - -يسض ا◊دي - - -ق - - -ة
«ال -ه-دف ل-يسض ›رد ال-ت-ن-ظ-ي-ف
لن زوار ا◊دي- -ق- -ة ي- -ح -رصس -ون
أ
لم -ور
بشس -ك -ل ع -ام ع -ل -ى إاب -ق -اء ا أ
نظيفة».
وم- - - - - -ن اŸق- - - - - -رر أان ت- - - - - -ب- - - - - -دأا
ال- -غ- -رب- -ان ال- -ع- -م- -ل اب- -ت- -داء م- -ن
ا÷م- -ع- -ة .وف- -ق- -ا Ÿوق- -ع «سس- -ك -اي
نيوز».

Óخرين
كن حذرًا فيما تقوله ل آ
..فـت- -ع- -ل- -ي ٌ-ق بسس -ي ٌ-ط م -نك ،رÃا
ت -ظ -ن -ه «غ Òم -ه -م ً-ا»..ق-د ي-ك-ون
السسبب ‘ –طيمهم كليًا

ل-ت-دق-ي-ق ف-ى تصسّ-رف-ات َمن
ح -ولك  ..ب -ال -ت-أاك-ي-د سسـ ي-أاخ-ذك
إا ¤ا÷نون َتغافل َمsرة َ ..تَغابى
مsرتان.

العذراء

ه- - -ن- - -اك أان- - -اسض ت- - -ب - -حث ع - -ن
أاخ- -ط- -ائك ل- -ك- -ي ت- -رح- -ل ع- -نك،
وه-ن-اك أان-اسض ت-ع-م-ي ع-يونها عن
لنها –بك.
أاخطائك أ

اŸيزان

لفـضسل للمـرء أان ُيجـرح من
ا أ
ق ِ-ب -ـل اÙـي -ط Úب -ه ف-ل-رÃا ع-ل-ى
القـل ت- - - -خ - - -لـصض م - - -ن عـذاب
ﬁـبّتـهم.

العقرب

ع- -ل -ى ح -دود ال -ف -راق ن -قـف ل
ال -نسس -ي -ان ي -رح -ل ب-ن-ا ل-ب-ع-ي-د ول
لحضسانهم.
ا◊ن Úيحملنا أ

القوسس
بعضض الشسياء ا÷ميل ل ُترى
ب- -ال- -ع ÚاÛردة ل ي- -راه- -ا سس- -وى
ال -ن -ادرون ال -ذي-ن ي-ب-ح-ث-ون ع-ن
ا÷مال وسسط زحام البشسر.

ا÷دي

ل تشس ُ-ع-ر ب-ال-ن-دم إاŒاه شس-خصض
ل من حياتك َ ,فأانت
قرر أان يرح ّ
ايضساً رحلت من حياة أاشسخاصض ⁄
ت -ت -وق-ع أان ت-ت-خ-ل-ى ع-ن-ه-م ي-وًم-ا ,
َفالنهايات تأاتي بأاي شسكل.

ه - - - -ذه ا÷م- - - -وع غ- - - -دا
سسيجمع شسملها ‘ دولتي
ولسس- - -وف ت - -ن - -هضض ك - -ي
–طم باط ‘ Óجولتي
ولسس - - - -وف ت- - - -ن- - - -هضض ‘
لفاق اÿافقات بنودها
ا آ
لون الدماء غدا سسيصسنع
من كتابي عزتي
ولسس - - -وف ‰ضس - - -ي ك - - -ي
تعيشض على الكرامة أامتي
ولسس -وف ت-ه-ت-ف ب-اسس-م-ه
الطفال عاشست رايتي

الدلو

أاخ -رج -وا ح -ك -اي -ا السس-واد
م -ن ق -ل -وب م ل -يسس -ت-وط-ن ..
الصس - -ف - -اء أارج - -اءه - -ا ف - -ن - -ح- -ن
عابرون فقط

ا◊وت

أاك ÌاŸشساعر تعباً هي أانك
لشس- - -ي - -اء
لسست ح- - -زي- - -ن ل- - -ك- - -ن ا أ
ال - -ك - -ثÒة اŸرك - -ون- -ة ‘ صس- -درك
–تاج إا ¤عناق لتبكي

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ ١٤أاوت  :١٩٥٧ق -رر ال–اد
ال-ع-ام ل-ل-ط-لبة ا÷زائري Úتعليق
لضسراب الذي شسرع فيه يوم ١٩
ا إ
ماي  ١٩٥٦بأامر من قيادة الثورة.

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثÓثاء  ٠٣ذوالحجة  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ١٤أاوت  ٢٠١٨م
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..و توقيف Œ 8ار ﬂدرات
و‘ إط- - -ار ﬁارب- - -ة إل- - -ت- - -ه- - -ريب

 29°ا÷زائر
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 29°وهران
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كاريكات /ÒعنÎ

التعرف على هوية جثتي اإلرهابي Úوتوقيف تاجري ﬂدرات

““الشسعب““ ‘ إط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة
إإلرهاب وبعد إجرإء إلتحاليل إلعلمية
إلÓزمة ” ،إلتعرف إول إمسش إلحد
ع -ل -ى ه -وي -ة ج -ث-ت Úك-انت ق-د عÌت
ع -ل -ي -ه -م -ا م -ف -رزة ل -ل -ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلشس-ع-ب-ي ،إث-ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشش
Ãن -ط -ق -ة ب -وÿرإشس -ف ب -ب -ل-دي-ة ب-ن-ي
ولبان ،ولية سسكيكدة/ن.ع .5.ويتعلق

 33°ا÷زائر

 31°وهران

الثمن  ١٠دج

بعد إاجراء التحاليل العلمية الÓزمة بسسكيكدة

إألم- -ر ب -اإلره -اب -ي )02( ÚإŸب -ح -وث
ع -ن -ه -م -ا ””شس -روإن -ة إل -ه-ا ””Êو«◊نشش
إلشسريف””.

الفجر٠٤.٤٨................:
الشسروق٠٦.٠٤..............:
الظهر١٢.٥٣.................:
العصسر١٦.٣٨................:
المغرب١٩.٤٤...............:
العشسـاء٢١.١١..................:

وإ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة ،أإوق-فت م-ف-رزة
للجيشش إلوطني إلشسعبي بالتنسسيق مع
مصسالح إألمن إلوطني ببشسار/ن.ع،3.
ت -اج -ري (ﬂ )02درإت ب -ح -وزت -ه -م-ا
( )126كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج،
‘ ح Úأإوق- - -ف ع- - -ن- - -اصس- - -ر إل - -درك
إلوطني ،خÓل عمليات متفرقة بكل
م- - -ن إ÷زإئ- - -ر إل - -ع - -اصس - -م - -ة/ن.ع1.
ومسستغا Âووهرإن/ن.ع ،2.سستة ()06
Œار ﬂدرإت وح- - - - - -ج - - - - -زوإ ()156
كيلوغرإم من نفسش إŸادة.
‘ سسياق متصسل ،ضسبطت مفرزة
ل- - -ل- - -ج- - -يشش إل- - -وط- - -ن- - -ي إلشس - -ع - -ب - -ي
بتمÔإسست/ن.ع ،6.طنا من إŸوإد
إل-غ-ذإئ-ية و( )04أإج- -ه- -زة كشس- -ف ع -ن
إŸعادن ومولدإ كهربائيا ‘ ،ح” Ú
ضس-ب-ط ( )10200وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف
إŸشسروبات و( )50600علبة من إلتبغ
ب- -ك- -ل م -ن ورق -ل -ة/ن.ع 4.ومعسسكر
وتلمسسان/ن.ع.2.

لبحاث
بعد تكثيف التحريات وا أ

أامن تبسسة يشسل ›موعة “تهن ترويج اıدرات بالكويف
أإوق - -فت مصس - -ال - -ح إم - -ن ت - -بسس - -ة 03
إشس -خ -اصش إم -ت -ه-ن-وإ ت-روي-ج وإŸت-اج-رة
باŸهلوسسات ،إثر معلومات وردت إ¤
ق -وإت إلشس -رط -ة ألم -ن دإئ -رة إل -ك -وي -ف
م - -ف - -اده –رك - -ات مشس - -ب- -وه- -ة ألف- -رإد
›م -وع -ة إج -رإم -ي -ة “ت-ه-ن إŸت-اج-رة
ب - -اıدرإت وإŸؤوث - -رإت إل - -ع - -ق - -ل- -ي- -ة
ع -ل -ى مسس -ت-وى ح-ي إÙط-ة ب-ال-ك-وي-ف
ولية تبسسة وعليه عمدت ذإت إŸصسلحة
ت -ك-ث-ي-ف إل-ت-ح-ري-ات وإألب-ح-اث وإت-خ-اذ
ج- -م -ي -ع إإلج -رإءإت إل Ó-زم -ة ح -يث ”
نصسب كمﬁ Úكم على مسستوى حي أإول
ن -وف -م( Èط -ري -ق ب -ك -اري -ة) أإسس -ف -ر ع-ن
توقيف سسيارة من نوع بيجو  505على
متنها شسخصسان تÎإوح أإعمارهما بÚ
 34و 55سسنة حاول إلفرإر جريا عÈ
إألزقة لكن تفطن عناصسر إلشسرطة حال
دون ذلك ليتم توقيفهما وبعد تفتيشسهما

ع Ìب- -ح- -وزت- -ه- -م- -ا ع- -ل- -ى ك- -م- -ي- -ة م -ن
إıدرإت (كيف معالج) يقدر بقرإبة
 100غرإم ›زئة إ ¤قطع باإلضسافة
ل - - -ك - - -م- - -ي- - -ة م- - -ع- - -تÈة م- - -ن أإق- - -رإصش
م - - -ه- - -ل- - -وسس- - -ة ن- - -وع pregabaline
300mgوك -ذإ أإسس -ل -ح -ة ب-يضس-اء ك-م-ا ”
أإيضسا ضسبط كمية أإخرى من إألقرإصش
إŸه -ل -وسش ن -فسش إل -ن-وع دإخ-ل إŸرك-ب-ة
ومبلغ ما‹ معت Èمن عائدإت إŸتاجرة
ب -اıدرإت وإŸؤوث -رإت إل-ع-ق-ل-ي-ة ل-ي-ت-م
–وي -ل إŸشس -ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا إ ¤م-ق-ر أإم-ن
إلدإئرة وفتح –قيق معمق ‘ إلقضسية
إل- -ذي أإسس- -ف- -ر ع- -ل- -ى ت- -وق- -ي -ف شس -ريك
ثالث يبلغ من إلعمر  28سسنة.

...وضسع حد Ÿروج بيع األسسلحة
البيضساء بواسسطة ““الفايسص بوك““

كما “كنت فرقة مكافحة إ÷رإئم

إŸع-ل-وم-ات-ي-ة إل-تابعة للمصسلحة إلولئية
ل -لشس -رط-ة إل-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن إل-ولي-ة م-ن
–ديد هوية شسخصش يبلغ من إلعمر 28
سس - -ن - -ة ق- -ام ب- -ف- -ت- -ح حسس- -اب إل- -كÎوÊ
فايسسبوك مسستعار يسستغله ‘ ترويج لبيع
أإسسلحة ﬁظورة ع Èشسبكة إلنÎنت
وه - -ي ع - -ب - -ار ع - -ن ع - -رضش أإسس - -ل - -ح - -ة
ب -يضس-اء (سس-ي-وف وخ-ن-اج-ر إلسس-ام-ورإي)
ل- -ل- -ب- -ي- -ع ع ÈإÛم -وع -ة إلل -كÎون -ي -ة
إŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى إ÷م -ه -ور ح -يث ق-ام
ب -وضس -ع رق -م ه -ات -ف -ه إل -ن -ق-ال م-ن أإج-ل
إلتصس - -ال ب - -ه ،وب - -فضس- -ل إل- -ت- -ح- -ري- -ات
إŸيدإنية وإلتقنية إŸسستعملة من قبل
ذإت إلفرقة وبعد تكثيف إلتحريات ”
إل-ت-وصس-ل ل-ل-مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه وإت-خ-اذ ج-م-يع
إلجرإءإت إلقانونية إلÓزمة بالتنسسيق
مع إ÷هات إلقضسائية وتقدÁهم أإمام
إلعدإلة.

لمني اÿاصص Ãوسسم الصسطياف بجيجل
Œسسيدا للمخطط ا أ

احباط ﬁاولة ترويج ما يزيد عن  17أالف وحدة من اŸشسروبات الكحولية
‚حت مصس - -ال - -ح أام- -ن
جيجل ‘ إاحباط ﬁاولة
ت- - - -روي- - - -ج Ÿشس- - - -روب - - -ات
ال - - -ك- - -ح- - -ول- - -ي- - -ة وسس- - -ط
الشس - -ب- -اب ،وذلك ضس- -م- -ن
اŸسس- - -اع- - -ي و اÛه - -ودات
اŸب-ذول-ة ‘ سس-ب-ي-ل تأامÚ
اŸواط - - - -ن ‘ روح - - - -ه  ،و
‡ت- -ل- -ك- -ات- -ه و Œسس -ي -دا
لم - -ن - -ي
ل - -ل - -م - -خ - -ط - -ط ا أ
اÿاصص Ãوسس - - - - - - - - - - - - - - - - -م
الصسطياف.

سسكيكدة /جيجل  :خالد لا عيفة

إلعملية جاءت بناء على
إلسستغÓل إ÷يد و إÙكم
Ÿع- -ل -وم -ات وردت إ ¤ع -ل -م

ع -ن -اصس -ر إل -ف-رق-ة إŸت-ن-ق-ل-ة
ل -لشس -رط -ة إل -قضس -ائ-ي-ة ب-أام-ن
دإئ- -رة إل- -ط- -اه Òم- -ف- -اده- -ا
إدخ -ال ك -م -ي-ات م-ع-تÈة م-ن
إŸشسروبات إلكحولية Ÿدينة
إلطاه Òدون رخصسة قصسد
إŸتاجرة فيها بطريقة غÒ
قانونية ،أإين ” –ديد مكان
إخ -ف -ائ -ه -ا و ب -إات-ب-اع إل-ط-رق
إلقانونية ” ضسبط و حجز
ما يزيد عن  17أإلف وحدة
م -ن إŸشس -روب-ات إل-ك-ح-ول-ي-ة
م - -ن ﬂت - -ل - -ف إألح- -ج- -ام و
إألنوإع قدرت قيمتها إŸالية
بأاك Ìمن  800مليون سسنتيم،
إضسافة إ ¤مبلغ ما‹ قدر
بأاك Ìمن  11مليون سسنتيم
م - - -ن ع - - -ائ - - -دإت إلÎوي- - -ج،

إل - -ك - -م - -ي- -ات إÙج- -وزة ”
–ويلها إ ¤إ÷هات إŸعنية
و إت- - -خ- - -اذ ك - -ل إإلج - -رإءإت
إلقانونية إŸعمول بها ضسد
م-رت-ك-ب-ي ه-ذإ إل-ف-ع-ل ،ف-ي-ما
ت- -وإصس- -ل مصس -ال -ح إلشس -رط -ة
تعزيز و تكثيف توإجدها و
ت- -دخÓ- -ت- -ه -ا إŸي -دإن -ي -ة ‘
سس - - -ب- - -ي- - -ل ت- - -وف Òإألم- - -ن و
إلطمأانينة للموإطن.Ú

...و هÓك شساب ‘ Úحادث
اصسطدام دراجة نارية
بÓفتة ببني بشس Òبسسكيكدة

أإسس -ف -ر ح -ادث إصس -ط-دإم
درإج- -ة ن- -اري- -ة بÓ- -ف- -ت- -ة ‘
م- -دخ -ل م -دي -ن -ة ب -ن -ي بشسÒ
ب -ولي -ة سس -ك -ي -ك-دة ع-ن وف-اة

شس- -اب Úإألول (ب.ك) ،ع -ن -د
وصس - -ول - -ه ل - -ل - -مسس - -تشس - -ف- -ى،
ومرإفقه (سش.ز) إلذي تو‘
Ãسستشسفى بوحارة بسسكيكدة
أإي-ن ك-ان ي-ت-ل-ق-ى إلسس-ع-افات
إألولية ،حيث تدخل أإعوإن
إل -ف -رق -ة إل-ث-ان-وي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
إŸدنية برمضسان جميل ‘
ح-دود م-ن-تصس-ف ل-ي-ل-ة إألحد
إ ¤إلث-ن ،Úل-ت-ح-وي-ل شس-ابÚ
‘ إل -ث Ó-ث -ي-ن-ات م-ن إل-ع-م-ر،
تعرضسا إ ¤إ◊ادث ،وإلذي
“ث- - -ل ‘ إن - -ح - -رإف ق - -ب - -ل
إصس - -ط - -دإم درإج - -ة ن - -اري - -ة
بÓ- - -ف- - -ت - -ة ،إ ¤مصس - -ل - -ح - -ة
إلسس- -ت- -ع- -ج- -الت إل- -ط- -ب- -ي -ة
Ãسس- -تشس- -ف- -ى ع- -ب- -د إل- -رزإق
بوحارة بسسكيكدة.

توقيف مروجي اıدرات واŸؤوثرات العقلية بسسعيدة

‘ إطار جهودها Ùاربة بيع وتعاطي
إıدرإت وسسط إلشسباب“ ،كن عناصسر
إألمن إ◊ضسري إألول بأامن ولية سسعيدة
من توقيف شسخصس Úيبلغان من إلعمر 30
و 33سس -ن -ة ت -ورط -ا ‘ ح -ي-ازة إıدرإت
وإŸؤوثرإت إلعقلية قصسد إلبيع وإŸقدرة
وزنها بـ 29,85غ.

وقائع إلقضسية تعود إ ¤نهاية إألسسبوع
إŸاضس- -ي إث -ر دوري -ات رإج -ل -ة ل -ع -ن -اصس -ر
إŸصسلحة بحي إÙطة باŸكان إŸسسمى
قمبيطة ،بعد تكثيف إألبحاث ” توقيف
إŸشستبه فيه رفقة صسديقه إلذي كان يقود
مركبة من نوع كيا بيكانتو بحي إلزيتون
ليتم توقيفهما وتفتيشش إŸركبة إلتي عÌ

بدإخلها على  23قرصش مهلوسش من نوع
ريفوتريل إŸعروفة ‘ إلوسسط إإلجرإمي
بـ«إ◊م -رة”” وم -ب-ل-غ م-ا‹ م-ن ن-ت-اج ت-روي-ج
هذه إلسسموم ملك للسسائق ،كما ” تفتيشش
مسس -ك -ن سس -ائ -ق إŸرك -ب -ة ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع
إ÷هات إلقضسائية حيث ع Ìعلى قطعة
ﬂدرإت.

سسعيدة :ج .علي

بعد التفتيشص الدقيق لسسيارة مشسبوهة

حجز مركبة ﬁملة بـ 49كلغ من الكيف شسرق مدينة تلمسسان
“ك - -ن أإع - -وإن ف - -رق - -ة إ÷م- -ارك
بتلمسسان من حجز  49كيلوغرإم من
إل - -ك - -ي - -ف إŸع - -ال- -ج ك- -انت م- -ه- -رب- -ة
ع - -ل - -ى م- -رك- -ب- -ة م- -ن ن- -وع م- -ن ن- -وع
هيوندإي تيكسسون
إل -ع -م -ل -ي -ة ج -اءت ‘ إط -ار م-ه-م-ة
مكافحة إلتهريب و إلتصسدي له  ،حيث

وع -ن -د ق-ي-ام-ه-م ب-دوري-ة ب-ال-ق-رب م-ن
إل -ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  ‘ 07ج-زئ-ه
إلشسرقي إلرإبط ب Úع Úنكروف و
ع Úإلنحالة إلتابعة لدإئرة ع Úتالوت
ولي- -ة ت- -ل- -مسس- -ان و ب- -ع- -د إل -ت -ف -ت -يشش
إلدقيق لسسيارة من نوع هيوندإي ”،
إلعثور على  49كيلوغرإم من إلكيف

إŸعالج ﬂبأاة ‘ إألبوإب و إألجنحة
إألم- -ام- -ي- -ة ل -ه -ا وإل -ت -ي ” ح -ج -زه -ا
وتوقيف صساحبها ومباشسرة إلتحقيق
معه للوصسول إ ¤مصسدر إلبضساعة
وإلط -رإف إل -ت -ي ت -ق -ف ورإء ﬁاول-ة
ت -ه -ري-ب-ه-ا ،ه-ذإ وق-د ق-درت إل-غ-رإم-ة
إ÷مركية بـ  41.400.000 :دج

على رأاسسها سسيدة

اإلطاحة بشسبكة تهريب معدات من أاوروبا إا ¤تلمسسان
“ك- -نت إم -ن دإئ -رة م -نصس -ورة م -ن
حجز بضساعة أإجنبية مهيأاة للتهريب
ت -ت -م -ث -ل ‘ درإج -ات ن -اري -ة وم -ائ -ب -ة
ومعدإت مكانيكية ومÓبسش وغÒها ،
وت-وق-يف  03أإشس-خ-اصش م-ت-ورطون ‘
إلعملية على رأإسسهم إمرأإة .
إلعملية جاءت على إثر معلومات
وردت إ ¤مصسالح إلشسرطة بأامن دإئرة
منصسورة معلومات مفادها قيام أإحد
إألشس-خ-اصش ب-ت-ه-ريب بضس-اع-ة أإج-ن-بية

يتعلق إألمر باŸدعو””ق و«  40سسنة،
ه-ذه إلسس-ل-ع-ة م-ت-م-ث-ل-ة ‘ ق-ط-ع غ-ي-ار
خاصسة بالسسيارإت من دولة فرنسسا كما
تب Úأإن لديه شسريكة ‘ هذإ إÛال
ي- -ت -ع -ل -ق إألم -ر وإŸسس -م -اة”” ط ف« ،
وع- - -ل- - -ي- - -ه ق - -امت ق - -وإت إلشس - -رط - -ة
باسستصسدإر إذن بالتفتيشش ﬁل إقامة
إŸدعو””ق و«  ،تكللت عملية إلتفتيشش
بحجز أإغرإضش ﬂتلفة متمثلة ‘:
( )03درإج - -ات ن - -اري - -ة م - -ن إ◊ج - -م

إلكب ،Òإألو ¤من نوع ترÁبي إلثانية
وإل -ث -ال-ث-ة م-ن ن-وع ي-ام-اه-ا  ،درإج-تÚ
م -ائ -ي -ت Úم-ن ن-وع ج-اتسس-ك-ي  ،ك-م-ي-ة
معتÈة من قطع غيار إلسسيارإت من
ﬂت -ل -ف إلن -وإع وإلشس-ك-ال  ،ع-م-ل-ي-ة
إلتفتيشش من طرف عناصسر إلشسرطة
أإسسفرت عن حجز كمية معتÈة من
إÿوذإت Ãخ- -ت- -ل- -ف إألن- -وإع ي- -ق -در
مصسالح إلمن.

تنشسط على ﬁور تلمسسان وبوفاريك بالبليدة

تفكيك شسبكة ترويج اıدرات وحجز  43كلغ من الكيف وأا قراصص مهلوسص
“ك- - - - -نت ف- - - - -رق- - - - -ة إل - - - -ب - - - -حث
وإل -ت-دخ-ل  BRIإل-ت-اب-ع-ة للمصسلحة
إلولئية للشسرطة إلقضسائية بأامن ولية
ت-ل-مسس-ان م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-كة إجرإمية
خطÒة ﬂتصسة ‘ تهريب وتخزين
إıدرإت كانت تنشسط على ﬁور
م-غ-ن-ي-ة ب-وف-اريك وح-جز 43ك-ل-غ كيف
و 1960قرصش مهلوسش وأإك Ìمن مليار
سسنتيم و 04مركبات كانت نسستعمل ‘

تهريب إıدرإت .
إلعملية جاءت على إثر معلومات
مفادها وجود شسبكة إجرإمية تنشسط
‘ إلتهريب وإŸتاجرة غ Òإلشسرعية
ل-ل-م-خ-درإت وإŸؤوث-رإت إل-ع-ق-لية على
ﬁور م -دي -ن -ة م -غ -ن -ي-ة ب-اŒاه إŸدن
إل -دإخ -ل -ي -ة ،وع -ل -ي -ه ” إع-دإد خ-ط-ة
Óي -ق-اع ب-ه-ا وإل-ت-ي ت-ك-ل-لت
ﬁك -م -ة ل  -إ
بحجز كمية من إıدرإت قدرت بـ

 25كلغ و 1960قرصش مهلوسش ومبلغ
ما‹ يفوق  01مليار سسنتيم وذلك على
مسستوى مدينة بوفاريك ولية إلبليدة،
مع توقيف  03أإشسخاصش وإسستمرإرإ
للتحقيق ” توقيف عنصسرين آإخرين
من أإعضساء إلشسبكة إإلجرإمية وسسط
م -دي -ن -ة ع-ن-اصس-ر إلم-ن ل-ل-وصس-ول إ¤
عناصسر إلشسبكة .

تلمسسان ﬁ :مد بن ترار

بعد مراقبة Óﬁت التجارة اŸوسسمية

حجز  250وحدة من اŸشسروبات الكحولية وتوقيف شسخصس Úبأاوقاسص

“ك -نت ع -ن -اصس -ر ف -رق -ة إلشس-رط-ة
إل -قضس -ائ -ي -ة ألم -ن دإئ -رة أإوق -اسش‘ ،
إطار ﬁاربة إ÷رÁة بشستى أإشسكالها
خ- -اصس- -ة ظ- -اه- -رة ب- -ي- -ع إŸشس -روب -ات
إلكحولية بدون رخصسة ،من توقيف
شسخصس Úوحجز كمية من إŸشسروبات
إلكحولية تقدر بحوإ‹ 250وحدة من

ﬂتلف إلأصسناف وإألحجام.
إلعملية جاءت بعد مرإقبة Óﬁت
إل -ت -ج -ارة إŸوسس-م-ي-ة إŸت-وإج-دة عÈ
إلشسوإطئ ،حيث بعد مرإقبة كوخÚ
Áارسسان نشساط إألكل إÿفيفّ” ،
إل-ع-ث-ور ب-دإخ-ل-ه-م-ا ع-ل-ى إŸشس-روب-ات
إلكحولية كانا صساحباها بصسدد بيعها

ب -ط -ري-ق-ة غ Òشس-رع-ي-ة ل-ل-مصس-ط-افÚ
ملف Úجزإئي Úأإ‚زإ ‘ حق إŸشستبه
ف-ي-ه-م-ا ،ألج-ل قضس-ي-ة ب-ي-ع مشس-روب-ات
ك -ح-ول-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òشس-رع-ي-ة ،و”
ت -ق -دÁه -م -ا إ ¤إ÷ه -ات إل -قضس -ائ-ي-ة
إıتصسة.

بجاية :بن النوي توهامي

