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«األفÓن» يحيي يوم اÛاهد
يشس -رف وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة ع-ز
ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ب-ق-اع-ة اب-ن
زي-دون ب-دي-وان ري-اضص ال-فتح
’مسس - -ي - -ة ب - -داي- -ة م- -ن
ه - -ذه ا أ
السس- -اع -ة  18:00مسس -اء ع -ل-ى
م- -راسس- -م ح- -ف -ل ت -ك -ر Ëع -ل -ى
’غنية اŸلتزمة
شسرف فنان ا أ
الصس- - -ادق ج- - -م- - -ع- - -اوي ال- - -ذي
عرفته السساحة الفنية رفقة
فرقة البحارة بأاغنية شسكرا يا
أاسستاذي.

’فÓ-ن» ج-م-ال ول-د ع-ب-اسص ع-ل-ى إاح-ي-اء
’م Úال -ع-ام لـ«ا أ
يشس -رف ا أ
ذكرى يوم اÛاهد و 20أاوت بإاحياء Œمع شسعبي ،يوم السسبت 18
أاوت ا÷اري ،ببلدية زيغوت يوسسف بو’ية قسسنطينة بدار الثقافة
مالك حداد على السساعة  10.00صسباحا.
كما يشسرف ولد عباسص على إاحياء الذكرى بتجمع شسعبي بو’ية
’حد  19أاوت بقاعة اŸتحف افري اوز’قن على
بجاية وذلك يوم ا أ
السساعة  10.00صسباحا.

...والعاصسمة تÈمج نشساطات باŸناسسبة
بر›ت و’ية ا÷زائر نشساطا ثريا إاحياء لليوم الوطني للمجاهد  20أاوت 2018/195٦/1955
وذلك بتنظيم قافلة تنطلق على السساعة  07.30صسباحا من مقر الو’ية يوم ا’ثن 20 Úأاوت
ا÷اري ،حيث سسيطرت برنا›ا تاريخيا وفكريا

سسهرات» دزاير راما»
برياضس الفتح
ب -ع -د ال -ن -ج -اح ال-ك-ب Òال-ذي
ح -ق -ق -ت -ه ال -ق -واف-ل الصس-ي-ف-ي-ة
ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا الديوان الوطني
◊ق- - - -وق اŸؤول- - - -ف وا◊ق - - -وق
اÛاورة م - -ن - -ذ ب - -داي- -ة شس- -ه- -ر
’خÒ
ج- -وي- -ل -ي -ة  ،ق -رر ه -ذا ا أ
اخ -ت -ت-ام ال-ت-ظ-اه-رة ب-ت-ن-ظ-ي-م
سس- - -ه- - -رات دزاي- - -ر رام - -ا – ،ت
شس -ع -ار « ن -ح -ت -ف -ل ج -زائ -ري-ا»،
والتي –تضسنها سساحة رياضص
الفتح بداية من سسهرة أامسص
وإا ¤غ - - -اي- - -ة  19م -ن الشس -ه-ر
ا÷اري.
دخ - - -ول السس - - -ه - - -رات ›اÊ
وتنشسطها كوكبة من الفنانÚ
و ال- -ف -ن -ان -ات م -ن -ه -م  ،اي -دي -ر،
ت- -ك- -ف -ري -ن -اسص ،ق -ع -دة دي -وان
بشس - - -ار ،بÓ- - -ل صس- - -غ ،Òشس- - -اب
حسس - -ام ،الشس - -اب نصس - -رو ،امÚ
شسيبان ،امال زان وغÒهم ...

’سسÓمي لو’ية
يسستمر برنامج اŸركز الثقا‘ ا إ
ب-وم-رداسص Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ني للمجاهد إا¤
غ-اي-ة  21أاوت ا÷اري ع -رضص مسس -رح -ي ي-ق-دم-ه
ن -ادي اŸسس -رح ال -ت -اب -ع ل -ل -م-رك-ز وم-ع-رضص ل-لصس-ور
لتاريخية ومعرضص للكتاب التاريخي ببهو اŸركز
ا
وكذا بث أاناشسيد وطنية وثورية طيلة الفÎة
،
ا›ÈŸة.
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

سسهرة فنية
بالكازيف

ي-ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وطني
ل -ل -ث -ق -اف-ة و ا إ
’عÓ-م ط-ي-ل-ة
فصس - -ل الصس - -ي - -
ف
ب
ر
ن
ام- -جي
سس- -ه- -رات ف- -ن- - - -ة م -ت -ن -وع -ة
Ãشس- -ارك- -ة ‚وم ا أ
’غ -ن -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة Ãسس-رح ال-ه-واء
ال -ط -ل -ق ال -ك-ازي-ف ،سس-ي-دي
ف -رج ح-يث سس-ي-ح-ي-ي ،ال-ي-وم
،كل من الشساب رضسا وهران
 ،رضس- -ا الصس- -غ ، Òإاي- -زوم- -ال
م- -ق -ران  ،ف -وزي راي ل -وف -ر،
’عÓم ح- -ف Ó- -سس- -اه- -ر اب- -ت- -داء م -ن
ينظم الديوان الوطني للثقافة و ا إ
ت-ظ-اه-رة صس-ي-ف ا÷زائ-ر ب-وهران Ãشساركة السساعة  22:00لي.Ó
أاŸع ‚وم ا أ
’غ- -ن- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ب- -ف- -ن- -دق
اÒŸدي -ان ،ح -يث سس-ي-ح-ي-ي أا÷Òي-ن-و،ال-ي-وم ،السس-ه-رة ال-راب-ع-ة اب-ت-داء م-ن
السساعة  22:00لي.Ó

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

«سسيال» تنظم ندوة
حول اسستهÓك اŸاء

قاء ا÷
ماعي  28٦لتسسجيل الشسهادات ا◊ية

م-اي-زال ال-ع-م-ود ال-ك-ه-رب-ائي اŸتواجد بـ  45شس-ارع بويان
ت -ل -ي -م -ل -ي ي -ث Òال -رعب وسس -ط السس -ك -ان ب -ال -ن -ظ-ر ◊ال-ت-ه
ال -ك-ارث-ي-ة ،ك-ون أان دع-ام-ت-ه اÿرسس-ان-ي-ة ت-آاك-لت وت-عّ-رت
بفعل العوامل الطبيعية وقدمها ما أادى إا ¤تآاكل بعضص
أاط -راف -ه ب -ف -ع -ل الصس -دأا ،وم -اي -زي-د م-ن خ-ط-ورت-ه أان-ه م-ن
الفو’ذ وذو ضسغط عال ،ويتوسسط الرصسيف الذي Áر به
’ط -ف-ال ،ك-ل ه-ذا دون
ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -اسص Ãن ف -ي -ه -م ا أ
تدخل من ا÷هات الوصسية.

تظاهرة صسيف ا÷زائر بوهران

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة حول مداومة
التجار خÓل العيد
ت -ن -ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتجار وا◊رفي Úندوة –ت
عنوان» اŸداومة خÓل يومي
’ضس -ح -ى» وذلك ب-اŸق-ر
ع -ي -د ا أ
الو’ئي للجمعية بÈاقي على
السس -اع -ة  11.00صس-ب-اح-ا ي-وم
السسبت  18أاوت ا÷اري.

بومرداسس –يي اليوم الوطني
للمجاهد

عمود كهربائي يث Òالهلع بتليملي

يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
الطيب زيتو ،Êيومي  19و 20
أاوت ب- - -و’ي - -ة ت - -بسس - -ة ع - -ل - -ى
ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-مية باليوم
ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت
– ،195٦/1955ت شس - - - -ع - - - -ار:
«اÛاهد رسسالة قيم و مبادئ
وشسموخ ا أ
’مة».

تنظم شسركة اŸياه والتطهÒ
ل-ل-ج-زائ-ر سس-يال ندوة صسحفية
ح-ول الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر خÓل
ي -وم-ي ع-ي-د ا’ضس-ح-ى لضس-م-ان
ت - - -زوي- - -د اŸواط- - -ن Úب- - -اŸي- - -اه
الشس- - - - - - -روب وا◊ديث ع - - - - - -ن
مسس- -ت- -وى اÿزان- -ات ،وت -ط -ور
اسستهÓك اŸاء وذلك يومي 19
و 20اوت ا÷اري على مسستوى
اŸراق - -ب- -ة لسس- -ي- -ال ب Íع- -م- -ار
ب -ال -ق -ب-ة ع-ل-ى السس-اع-ة 14.30
زوا’.

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظراءه الهندي ،الكونغو‹ ،وكوريا الدÁقراطية وأام Òليشصتنشصتاين
ويهنئ نظÒه الهندي

Ÿوأصص--ل--ة أل--تشص--اور ألسص--ي--اسص--ي ب Úب--ل--دي-ن-ا ب-غ-ي-ة –ق-ي-ق ألسص-ل-م
وأ’سصتقرأر وألرقي أ’قتصصادي وأ’جتماعي لقارتنا».

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بÈقية تهنئة
إا ¤نظÒه الهندي ،رام ناث كوفيندÃ ،ناسضبة الذكرى الثانية
والسض-ب-ع Úلسض-تقلل بلده ،أاك-د ل-ه ف-ي-ه-ا ع-زم-ه ال-ث-ابت على
العمل معه على توثيق علقات التعاون القائمة ب Úالبلدين.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسض أ÷م -ه-وري-ة « :يسص-ع-دÃ ،Êن-اسص-بة أحتفال
جمهورية ألهند بالذكرى ألثانية وألسصعب’ ÚسصتقÓلها ،أأن أأتقدم إأ¤
فخامتكم ،باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة عن نفسصي ،بأاحر
ألتها ،Êم-رف-وق-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصص-ح-ة وأل-عافية ،وللشصعب
ألهندي ألصصديق Ãزيد من ألتطور وأ’زدهار».
«و’ يفوتني ،بهذه أŸناسصبة ألسصعيدة يضصيف ألرئيسض أأن أأؤوكد لكم
عزمي ألثابت على ألعمل معكم على توثيق عÓقات ألتعاون ألقائمة بÚ
بلدينا Ãا يعود بالنفع على شصعبينا ألصصديق.Ú

...و يبعث برقية تهنئة إا ¤أام Òإامارة ليشصتنشصتاين
بعث رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إأ ¤أأمÒ
إأمارة ليشصتنشصتاين ،أ’م ÒأألويسضÃ ،ناسصبة أ’حتفال بالعيد ألوطني
لبÓده.
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة م -ا ي -ل -ي« :إأن أح -ت -ف -ال إأم -ارة
ليشصتنشصتاين بعيدها ألوطني يتيح ‹ سصانحة طيبة أ’توجه إأليكم باسصم
أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة عن نفسصي بتهانينا أ◊ارة مشصفوعة
ب -ت -م -ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصص-ح-ة وألسص-ع-ادة و ب-ال-رق-ي وأل-رف-اه لشص-عب
ليشصتنشصتاين».
وأسصتطرد رئيسض ألدولة« :هذأ وأأغتنم هذه أŸناسصبة ألسصعيدة أ’جدد
لكم حرصصي للعمل معكم على ترقية عÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألتي
Œمع بلدينا».

...و يهنئ الوزير اأ’ول الهندي
بعث رئيسض أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة أ ¤ألوزير
أأ’ول ÷مهورية ألهند ،نارندرأ مودي Ã ،ناسصبة ألذكرى ألـ’ 72سصتقÓل
بÓده.
وكتب رئيسض أ÷مهورية ‘ برقيته « :يطيب ‹ وجمهورية ألهند
–تفل بالذكرى ألثانية وألسصبع’ ÚسصتقÓلها ،أأن أأعرب لكم ،باسصم
أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة عن نفسصي ،عن تهانينا أ◊ارة مرفوقة
بأاطيب “نياتي لكم بدوأم ألصصحة وألسصعادة وألهناء ،وباŸزيد من
ألتقدم وأ’زدهار للشصعب ألهندي ألصصديق».
وت -اب-ع رئ-يسض أل-دول-ة ق-ائ»: Ó-ه-ذأ ،وأأغ-ت-ن-م ه-ذه ألسص-ان-ح-ة ألسصعيدة
أ’جدد لكم حرصصي ألتام على موأصصلة ألعمل معكم ،من أأجل تعزيز
وتطوير عÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألقائمة ب Úأ÷زأئر وألهند ،خدمة
Ÿصصالح بلدينا وتلبية لتطلعات شصبعينا ألصصديق Úإأ ¤أŸزيد من ألرقي
وألرفاهية».

...و يهنئ نظÒه الكونغو‹
بعث رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إأ ¤نظÒه
ألكونغو‹  ،دنيسض سصاسصو نغيسصو Ã ،ناسصبة أ’حتفال بالعيد ألوطني
لبÓده ،أأكد له فيها أسصتعدأده Ÿوأصصلة ألتشصاور ألسصياسصي ب Úألبلدين
بغية –قيق ألسصلم وأ’سصتقرأر وألرقي أ’قتصصادي وأ’جتماعي للقارة

...و يبعث برقية تهنئة إا ¤نظÒه
من كوريا الدÁقراطية

أ’فريقية.
وجاء ‘ برقية رئيسض ألدولة « :إأن أحتفال جمهورية ألكونغو بعيدها
ألوطني يتيح ‹ سصانحة طيبة أ’تقدم لكم باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة
وأأصصالة عن نفسصي ،بتهانينا أ◊ارة مشصفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور
ألصصحة وألرفاه وألرقي ولشصعب ألكونغو ألشصقيق».
وأأضص--اف أل-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «:ه-ذأ ،وأأغ-ت-ن-م ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة
’عرب لكم عن أرتياحي لعÓقات ألصصدأقة وألتضصامن
ألسصعيدة أ
وألتعاون ألتي Œمع بلدينا ،كما أأجدد لكم حرصصي على تعزيزها
و“تينها خدمة Ÿصصلحة شصعبينا ألشصقيق .Úوأأؤوكد لكم أسصتعدأدي

تندرج ‘ إاطار سضياسضة التضضامن وحسضن ا÷وار

ا÷زائر “نح النيجر  30طنا من اŸسصاعدات اإ’نسصانية
ق - -ررت أ◊ك- -وم- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة م- -ن- -ح
مسصاعدة إأنسصانية أسصتعجالية تقدر ب30
طنا ÷مهورية ألنيجر تتكون أأسصاسصا من
م -وأد غ -ذأئ -ي -ة وأأدوي -ة حسص -ب -م-ا أأف-اد ب-ه
’رب - -ع - -اء ب - -ي - -ان ل- -وزأرة ألشص- -ؤوون
أأمسض أ أ

أÿارجية.
وأأوضص -ح أل -ب -ي -ان أأن «ه -ذه أŸسص -اع -دة
’نسصانية أ÷ديدة ألتي “نحها أ÷زأئر
أ إ
ل-ل-ن-ي-ج-ر وأŸوج-ه-ة Ÿدي-ن-ة أأغ-ادي-ز ألتي
تشصهد تدفقا مكثفا للمهاجرين تندرج ‘

يحتوي على  450مادة

إأط -ار سص -ي -اسص -ة أل-تضص-ام-ن وحسص-ن أ÷وأر
أل -ت -ي ت -ن -ت -ه-ج-ه-ا أ÷زأئ-ر ح-ي-ال ألشص-عب
ألنيجري ألشصقيق و تشصكل مسصاهمة ‘
أ÷ه -ود أل -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا سص-ل-ط-ات أŸدي-ن-ة
Ÿوأجهة أŸشصاكل ألناجمة عن ألهجرة».

القانون ا÷ديد اŸتعلق بالصصحة ينشصر ‘ ا÷ريدة الرسصمية
تضضمن العدد الأخ Òللجريدة
ال - -رسض- -م- -ي- -ة ال- -ق- -ان- -ون ا÷دي- -د
اŸت -ع -ل -ق ب -الصض-ح-ة ال-ذي ي-ح-ت-وي
ع -ل -ى  450م -ادة سض -ل -طت الضض -وء
ع -ل -ى ا◊ق ‘ الصض -ح -ة ك-ح-ق م-ن
ا◊ق- -وق الأسض- -اسض- -ي- -ة ل- -لإنسض -ان ،
ب-الإضض-اف-ة اإ ¤ت-ن-ظ-ي-م اŸن-ظ-ومة
وعصض- -رن -ة تسض -يÒه -ا ل -ت -ك -ون ‘
مسضتوى تطلعات اÛتمع.
وقد أأعطى ألقانون أ÷ديد أأهمية
خاصصة ÷وأنب ألوقاية’ ،سصيما منها
أ’أمرأضض غ ÒأŸتنقلة ألتي شصهدت
أرتفاعا كبÒأ خÓل ألسصنوأت أ’أخÒة،
ن -ظ -رأ ل -ل -ت -غÒأت أل -ت -ي ط-رأأت ع-ل-ى
ألسصلوكات ألفردية وألنمط أŸعيشصي
للمجتمع ،با’إضصافة أإ ¤أإعطاء عناية
خ - - -اصص- - -ة لصص- - -ح- - -ة أ’أم وأل- - -ط- - -ف- - -ل
وأ’أشص - -خ - -اصض أŸسص- -ن ÚوأŸرأه- -قÚ
وأŸع- -وق ÚوأŸدم- -ن Úم- -ع ت- -رق- -ي- -ة
ألصصحة ألغذأئية وألنشصاط ألرياضصي.
ومن ب ÚأŸسصتجدأت أ’أخرى ألتي
جاء بها ألقانون أإنشصاء خارطة صصحية

تتماشصى وخصصوصصية كل منطقة قصصد
ألتحكم ‘ أ’أمرأضض أŸنتشصرة ورصصد
أ’أموأل ألÓزمة Ÿكافحتها مع أإجرأء
–ق -ي -ق -ات ج -ه -وي -ة ووط-ن-ي-ة تسص-اع-د
أأصصحاب ألقرأر.
وق-د ح-اف-ظ أل-ق-ان-ون أ÷دي-د ع-ل-ى
أÿدمة أŸدنية ،حيث أأشصار ‘ أŸادة
 196م- -ن- -ه أ ¤أأن «أل- -دول- -ة تضص- -م -ن
أل- -وسص- -ائ- -ل أŸادي- -ة وتضص- -ع أل- -ت -دأبÒ
أل- -ت- -ح- -ف -ي -زي -ة ألضص -روري -ة Ÿم -ارسص -ة
أل -نشص -اط أÿاضص-ع ل-ل-خ-دم-ة أŸدن-ي-ة ،
’سص -ي -م -ا ب -و’ي-ات أ÷ن-وب وأل-هضص-اب
ألعليا».
ك -م -ا أأو ¤أل -نصض أل -ق-ان-و Êأ÷دي-د
أ’أه-م-ي-ة ألÓ-زم-ة ل-ل-ق-ط-اع ألصصيد’Ê
أل -ذي ع -رف ت -ط -ورأ م -ل -ح -وظ-ا ب-ع-د
خوضض ألقطاع أÿاصض أ’سصتثمار ‘
أإن-ت-اج أ’أدوي-ة ﬁل-ي-ا ،ح -يث خصصصض
أأزي- -د م -ن  50م-ادة ل-تسص-ي Òوصص-ن-اعة
أ’أدوي - -ة وأŸسص- -ت- -ل- -زم- -ات أل- -ط- -ب- -ي- -ة
وأıابر ألبيولوجية.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا’أخÓ- -ق -ي -ات

وأ’أدبيات ألطبية ،فقد وضصع ألقانون
ت-ن-ظ-ي-م-ا ج-دي-دأ ل-ن-زع وزرع أ’أعضص-اء
وأ’أنسصجة وأÓÿيا ألبشصرية وذلك من
خÓ- -ل أإنشص- -اء وك- -ال- -ة وط- -ن- -ي- -ة ل- -زرع
أ’أعضصاء تكلف بهذه أŸهمة.
كما ق أ’أحكام أÿاصصة باŸسصاعدة
ألطبية على أ’إ‚اب ومنع منعا باتا
«ألتدأول لغاية ألبحث ألعلمي وألتÈع
وأل- -ب- -ي- -ع وك -ل أ’أشص -ك -ال أ’أخ -رى م -ن
أŸعاملة أŸتعلقة با◊يوأنات أŸنوية
وألبويضصات وأ’أجنة ألزأئدة من ألعدد
أŸقرر أأو ’أم بديلة أأو أمرأأة أأخرى
كانت أأختا أأو أأما أأو بنتا».
وق -د وضص -ع أأيضص -ا أأح-ك-ام-ا ج-زأئ-ي-ة
ت -ت -ع -ل -ق ب -ب -ي -ع أل -ت -ب-غ م-ن ط-رف وأإ¤
أ’أطفال ألقصصر وألÎويج وألرعاية
وأ’إشص-ه-ار ل-ه-ذه أل-ظ-اه-رة م-ع م-عاقبة
أŸدخن Úبا’أماكن ألعمومية.
ومن أŸتوقع أأن يرأفق هذأ ألقانون
أأزيد من  200نصض قانو Êلتطبيقه ‘
أŸيدأن.

بعث رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إأ ¤نظÒه
نظÒه من كوريا ألدÁقرأطية ،مون جاي إأنÃ ،ناسصبة أ’حتفال بالعيد
ألوطني لبÓده ،أأعرب له فيها عن حرصصه على موأصصلة أ◊وأر وألتشصاور
ألسصياسصي معه حول كافة ألقضصايا ﬁل أ’هتمام أŸشصÎك.
وك -تب رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه « :ي-ط-يب ‹ وبÓ-دك-م –ت-ف-ل
بعيدها ألوطني ،أأن أأتوجه إأليكم باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة
ع-ن ن-فسصي ،ب-أاح-ر ت-ه-ان-ي-ن-ا مشص-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوفور ألصصحة
وألسصعادة ،وبالرقي وأ’زدهار للشصعب ألكوري ألصصديق».
و أأضصاف رئيسض ألدولة« :إأن أأوأصصر ألصصدأقة وألتعاون ألتي بلغت
مسص-ت-وى م-رضصيا ،م -ن -ذ أأن أرت -ب -ط ب -ل-دأن-ا ب-ال-ب-ي-ان أل-ث-ن-ائ-ي ل-لشص-رأك-ة
أ’سصÎأتيجية ،تسصتحق ،أأن يتم تعميقها وتنويعها Œاوبا مع طموحنا
أŸشصÎك إأ ¤موأصصلة تطويرها».
وأسصتطرد ألرئيسض بوتفليقة قائ »:Óهذأ ،وأأغتنم هذه ألسصانحة ألطيبة
أ’ع Èلكم عن حرصصي على موأصصلة أ◊وأر وألتشصاور ألسصياسصي مع
فخامتكم ،حول كافة ألقضصايا ﬁل أهتمامنا أŸشصÎك وحول سصبل
توظيف ألتكامÓت ألهامة ألقائمة ب Úأقتصصادينا لفائدة شصعبينا».

ا÷زائر تدين ا’عتداء الذي اسصتهدف مقر الŸÈان الÈيطاÊ
أأدأنت أ÷زأئر ،أأمسض ،أ’عتدأء ألذي أسصتهدف أأول أأمسض ،مقر ألŸÈان ألÈيطاÊ
معربة عن «تضصامنها ألتام» مع أ◊كومة ألÈيطانية.
وأأكد ألناطق باسصم وزأرة ألشصؤوون أÿارجية عبد ألعزيز بن علي شصريف ‘ تصصريح
لوأأج يقول «إأننا ندين أ’عتدأء بالدهسض أŸتعمد بسصيارة ألذي أسصتهدف يوم أأمسض 14
أوت  2018مقر ألŸÈان ألÈيطا.»Ê
وتابع يقول «نود أن نع Èعن تعاطفنا ألتام مع أ÷رحى وعن سصعادتنا كون هذأ
أ’عتدأء أ’جرأمي  ⁄يخلف قتلى ضصمن أŸوأطن Úأ’برياء».
وأضصاف ألناطق باسصم وزأرة أÿارجية يقول «كما نود أن نؤوكد للحكومة وألشصعب
ألÈيطا Êألصصديق عن دعمنا وتضصامننا ألتام».

Ãشضاركة  ١٦دولة عربية

ا÷زائر جاهزة ’حتضصان الطبعة الـ 32
للمخيم الكشصفي العربي
أأكد ألقائد ألعام للكشصافة أإ’سصÓمية
أ÷زأئريةﬁ ،م- - -د ب - -وع Ó- -ق ،أأمسض،،
جاهزية أ÷زأئر ’حتضصان ألطبعة ألـ 32
للمخيم ألكشصفي ألعربي Ãشصاركة قياسصية
لـ  16دولة عربية ‘ ألفÎة أŸمتدة ما بÚ
 25أأوت و  5سصبتم.2018 È
وأأوضص- -ح ب- -وع Ó-ق ‘ ن -دوة صص -ح -ف -ي -ة
خصصصص- -ه- -ا ل- -ل- -ح -ديث ع -ن أل -ت -حضصÒأت
أ÷اري- -ة ل- -ه- -ذه أل- -ت- -ظ- -اه- -رة ب -ال -ق -ري -ة
أ’فريقية بسصيدي فرج (غرب ألعاصصمة)
–ت شص- -ع- -ار «أ◊ل- -م أل- -ع- -رب- -ي» و –ت
أل -رع -اي -ة ألسص -ام -ي-ة ل-رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة،
ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة.
وأأك- -د ب- -وعÓ- -ق أأن أ÷زأئ- -ر «ج -اه -زة
’ح - -تضص - -ان ه- -ذه أل- -ت- -ظ- -اه- -رة م- -ن ك- -ل
أ÷وأنب» ،مشصÒأ أ ¤مشص - -ارك - -ة 1200
كشصاف Áثلون  16دولة عربية سصيشصرف

عليهم  350مؤوطر.
وأأبرز أن ألهدف من هذه ألتظاهرة هو
«“ك Úف-ت-ي-ان وف-ت-ي-ات أل-كشص-اف-ة ألعربية
من أ’طÓع على ألنموذج أ÷زأئري ‘
أل -ت -ن -م-ي-ة وأ’م-ن وأ’سص-ت-ق-رأر م-ن خÓ-ل
‚اح ميثاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية»،
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة أ–« ¤ق- -ي- -ق روح أل- -وح- -دة
ألعربية وتوثيق أوأصصر أŸودة وأ’خوة
ب Úأل - -كشص - -اف Úأل - -ع- -رب وك- -ذأ ت- -ع- -زي- -ز
وح -دت -ه -م ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ن-اء ›ت-م-ع-ه-م
ألعربي وألنهوضض به».
وأضص -اف أل -ق -ائ-د أل-ع-ام ل-ل-كشص-اف-ة أن-ه،
عÓ-وة ع-ل-ى أل-ب-ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة ،سصيحضصر
أıيم مندوبون عن بلدأن صصديقة من
أفريقيا وأأوروبا ،كما سصتكون وفود تركيا
وأل -و’ي-ات أŸت-ح-دة أ’م-ري-ك-ي-ة ضص-ي-وف
شصرف هذه ألطبعة.

الخميسس  1٦أاوت  201٨م
الموافق لـ  05ذي الحجة  1٤39هـ
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اختتام ا÷امعة الصشيفية ÷بهة «البوليسشاريو» والدولة الصشحراوية

ألوزير أأ’ول ألصضحرأوي :دور أ÷زأئر ريادي ‘ –قيق أأ’من وأ’سضتقرأر
^ «نششيد بدعمها ومسشاندتها الدائمة وغ ÒاŸششروطة لكفاح الششعب الصشحراوي»

اخ -ت-ت-مت،أامسس ،ا÷ام-ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة
لطارات جبهة «البوليسشاريو» والدولة
إ
الصش-ح-راوي-ة ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ت-اسشعة بحضشور
سش-ي-اسش-ي Úج-زائ-ري Úب-ارزي-ن وﬂت-لف
ف -ع -ال -ي -ات اÛت -م-ع اŸد ،Êوسش-ط إاشش-ادة
واسش -ع -ة ب -دور ا÷زائ -ر اÙوري ‘ دع-م
قضش - -ي - -ة الصش - -ح - -راء ال - -غ - -رب - -ي- -ة رغ- -م
ضش -غ -وط -ات ت -ت -ل -ق-اه-ا ن-ظ Òمسش-ان-دت-ه-ا
لقضشايا التحرر.

بومرداسس ،مبعوث
«الششعب»:جÓل بوطي
تصشوير :فواز بوطارن
شسكلت ا÷امعة الصسيفية التي أاسسدل السستار
على فعالياتها ،امسسﬁ ،طة لتجديد وتأاكيد
ال- -تضس- -ام -ن اأ’ب -دي ب Úا÷زائ -ر والصس -ح -راء
ال -غ -رب -ي -ة شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة ،وه-و م-ا ع Èع-ن-ه
الوزير اأ’ول الصسحراوي ﬁمد الو‹ عكيك
ال- -ذي أاشس -اد Ãواق -ف ا÷زائ -ر اŸشس -رف -ة ‘
ال -ع -ا ،⁄ق-ائ »Ó-أان-ه-ا م-واق-ف-ه-ا م-ب-دئ-ي-ة Œاه
الشسعب الصسحراوي وقضسيته العادلة «.
وأاشس -اد ع -ك -يك ‘ ك-ل-م-ت-ه خÓ-ل اخ-ت-ت-ام
ا÷ام - -ع - -ة الصس - -ي - -ف - -ي - -ة إ’ط - -ارات ج - -ب - -ه- -ة
«ال -ب -ول -يسس -اري -و» وال-دول-ة الصس-ح-راوي-ة،أامسس،
ببومدراسس بدور ا÷زائر الريادي ‘ –قيق
اأ’من وا’سستقرار ووقوفها الدائم إا ¤جانب
الشس-ع-وب ،م-ؤوك-دا ام-ت-ن-ان الشس-عب الصسحراوي
ل-ل-ج-زائ-ر ح-ك-وم-ة وشس-ع-ب-ا ب-ق-يادة عبد العزيز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ،ع -ل -ى م -واق -ف -ه -ا Œاه الشس -عب
الصس -ح -راوي ،ق -ائ  »Ó-ت -لك اŸواق-ف ال-ن-ب-ي-ل-ة
سستظل خالدة ‘ الذاكرة ا÷ماعية للشسعب
الصسحراوي جي Óعن جيل.

وأاضساف عكيك قائÁ ’« Óكن أان “ر هذه
الفرصسة دون أان نرفع –ية تقدير وإاجÓل
واعÎاف ب - -ا÷م - -ي - -ل ل - -ل - -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
الشساﬂة ،والشسعب ا÷زائري اأ’بي ،اŸعطاء،
شسعب الشسهداء واŸبادئ والقيم النبيلة ،بقيادة
الرئيسس اÛاهد :عبد العزيز بوتفليقة على
دعمها ومسساندتها الدائمة ،وغ ÒاŸشسروطة
ل -ك -ف-اح الشس-عب الصس-ح-راوي م-ن أاج-ل ا◊ري-ة
وا’سستقÓل ،ذلك الدعم الﬁÓدود ،اŸتعدد
اأ’وجه ،وتلك اŸواقف النبيلة سستظل خالدة،
فشستان ب Úمن يغزو ويغتصسب ويشسرد ومن
يؤوازر ويواسسي ويحتضسن».

يجدد ألتعاون مع أ÷هود
أأ’‡ية ◊ل ألنزأع مع أŸغرب
وج - -دد ال - -وزي - -ر اأ’ول الصس- -ح- -راوي إارادة
البوليسساريو ‘ التعاون مع ا÷هود السسلمية
 ·ÓاŸتحدة
التي يقوم بها اأ’م Úالعام ل أ
أانطونيو غوتÒسس ،ومبعوثه الشسخصسي هوسست
كوهلر ،من أاجل اسستكمال تصسفية ا’سستعمار
م -ن آاخ -ر مسس -ت -ع-م-رة ‘ أاف-ري-ق-ي-اﬁ ،ذرا ‘
الوقت ذاته من سسياسسة العرقلة والتعنت التي
ينتهجها نظام ا’حتÓل اŸغربي‡ ،ا يهدد
السسلم وا’سستقرار ‘ اŸنطقة ،وشسدد على
أان- -ه ح- -ان ال- -وقت ل -ك -ي ي -ق -وم ›لسس اأ’م -ن
الدو‹ باتخاذ إاجراءات صسارمة لدفع اŸملكة
اŸغ-رب-ي-ة لÓ-م-ت-ث-ال ل-لشس-رع-ي-ة ال-دولية بإانهاء
ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ال Ó-شس -رع -ي ل -لصس -ح-راء
الغربية و“ك Úالشسعب الصسحراوي من حقه
‘ ا’سستقÓل.
وأاكد اŸسسؤوول الصسحراوي التزام ا÷بهة
الشس -ع -ب -ي -ة ل-ت-ح-ري-ر السس-اق-ي-ة ا◊م-راء ووادي

ال- -ذهب Ãق- -تضس- -ي- -ات وق- -ف إاطÓ- -ق ال- -ن -ار،
وا’تفاقية العسسكرية رقم واحد ،وا’سستعداد
 ·ÓاŸتحدة
للتعاون مع جهود اأ’م Úالعام ل أ
◊ل اإ’شسكاليات الناجمة عن اÿرق اŸغربي
السس -اف -ر ،اŸت -م -ث -ل ‘ ف-ت-ح م-ع Èوط-ري-ق ‘
ا÷دار ال -عسس -ك -ري ،ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ن -ط-ق-ة
الكركرات ،وأادان بشسدة ‘ اÙاو’ت التي
تقوم بها بعضس اأ’طراف اأ’وروبية للتحايل
ع -ل-ى اŸق-تضس-ى ال-واضس-ح والصس-ري-ح ل-ق-رارات
اÙك-م-ة اأ’وروب-ي-ة ،م-ن-ت-ه-ك-ة ب-ذلك ال-قانون
اأ’وروب -ي وال-ق-ان-ون ال-دو‹ وال-ق-ان-ون ال-دو‹
اإ’نسسا ،Êمؤوكدا احتفاظ جبهة البوليسساريو
بحقها ‘ اللجوء إا ¤كل الوسسائل القانونية
اŸتاحة للدفاع عن حقوق شسعبنا،مشسÒا إا¤
أان ا÷بهة منفتحة على ا◊وار والتفاوضس مع
الشسركات والفاعل Úا’قتصسادي ÚلÓسستثمار
‘ الÌوات الطبيعية الصسحراوية ‘ ،إاطار
ي- -حÎم ال- -ق- -ان- -ون وي -راع -ي مصس -ال -ح الشس -عب
الصسحراوي.

أ’–اد أإ’فريقي شضريك فاعل
‘ ألقضضية
ك- -م- -ا ث- -م -ن ال -وزي -ر اأ’ول ع -ك -يك ا’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي وم-واق-ف-ه اŸب-دئ-ي-ة وتشس-ب-ثه بدوره
 ·ÓاŸتحدة ‘ حل
ومكانته كشسريك فاعل ل أ
قضسية هي افريقية ‘ اŸقام اأ’ول ،تنتهي
بحلها آاخر مظاهر ا’سستعمار من القارة .و‘
هذا اإ’طار قال نسسجل بارتياح قرار القمة
ا◊ادي- - -ة وال - -ث Ó- -ث Úل –Ó- -اد اإ’ف - -ري - -ق - -ي
بنواكشسوط حول إانشساء آالية إافريقية ،خاصسة
ب- -ال- -ن- -زاع اŸغ -رب -ي ـ الصس -ح -راوي› ،ددي -ن
ا’سستعداد الكامل إ’جراء مفاوضسات مباشسرة
ب- -حسس- -ن ن- -ي- -ة وب- -دون شس- -روط مسس -ب -ق -ة ،بÚ
ال -دول -ت Úال -عضس -وي -ن ‘ اŸن -ظ -م -ة ال -ق-اري-ة،
ا÷مهورية الصسحراوية واŸملكة اŸغربية.
وج- -دد ع- -ك- -يك ال -ت -ح -ذي -ر م -ن اıاط -ر
اÙدق-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن سس-ي-اسسات
التوسسع والعدوان ،قائ »Óان النظام اŸغربي
الغازي ’ يكتفي بوضسع العقبات أامام ا◊ل
السس-ل-م-ي ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ال-تسس-ل-ي-م ب-ح-ق الشس-عب
الصس- -ح- -راوي ‘ ا◊ري- -ة وا’سس- -ت- -قÓ- -ل ،ب- -ل
يتمادى ‘ تشسجيع ونشسر ا÷رÁة اŸنظمة
ويغرق اŸنطقة بآافة اıدرات» ،مضسيفا «
ف -اŸغ -رب ،وبشس -ه-ادة ال-ت-ق-اري-ر ال-دول-ي-ة ذات
اŸصسداقية العالية ،يعت Èالبلد اأ’ول ‘ العا⁄
‘ إانتاج وتصسدير مادة القنب الهندي ،فلم
يعد خافيا على أاحد العÓقة الوطيدة القائمة
بŒ :Úار اıدرات وا÷ماعات اإ’رهابية
ونظام اıزن باعتباره اŸسستفيد الوحيد من
هذه الوضسعية».

ع Èعن إارتياحه Ÿسشتوى اÿدمات

عيسضى يلتقي رؤوسضاء فروع ألبعثة أ÷زأئرية Ãركز أŸدينة أŸنورة

أاشش - -رف وزي - -ر الشش - -ؤوون ال - -دي- -ن- -ي- -ة
لوقاف رئيسس مكتب ششؤوون حجاج
وا أ
ا÷زائر ﬁمد عيسشى  ،أامسس ،باŸدينة
اŸن -ورة (اŸم -ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة)
ع-ل-ى اج-ت-م-اع ت-نسش-ي-ق-ي بحضشور اŸنسشق
ال -ع -ام ل -ل -ب -ع -ث -ة اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-دي-وان
الوطني للحج والعمرة يوسشف عزوزة و
رؤوسش -اء ف -روع ال -ب -ع -ث -ة Ãرك -ز اŸدي-ن-ة
اŸنورة.
اسس -ت -م -ع ال-وزي-ر ıت-ل-ف ال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي
أابرزت العمل ا÷اري منذ اسستقبال ا◊جاج
إا ¤غاية مغادرتهم اŸدينة اŸنورة باŒاه مكة اŸكرمة
واŸتعلقة أاسساسسا بظروف ا’سستقبال والنقل واإ’سسكان
واإ’طعام والتكفل الصسحي وغÒها من اÙاور التي من
شسأانها أان تضسمن موسسم حج ناجح.
وق -د اسس -ت -فسس -ر ال -وزي -ر خ Ó-ل ه -ذا ال-ل-ق-اء ع-ن أادق
التفاصسيل و أابدي مÓحظاته وقدم توجيهاته مؤوكدا
على ضسرورة تطوير العمل أاك ‘ ÌاŸواسسم الÓحقة من
خ Ó-ل ت-ك-ث-ي-ف مسس-ت-وى ت-ك-وي-ن أاعضس-اء ال-ب-ع-ث-ة واأ’خ-ذ
بتوصسيات اÈÿاء و العامل ‘ ÚاŸيدان.
وأاوضسح عيسسى بأان أاعضساء البعثة ا÷زائرية للحج
أاعطوا صسورة مشسرفة على حسسن أادائهم داعيا إا¤
ضسرورة أان يكونوا أاحسسن سسفراء للجزائر مضسيفا بأان
ا÷ميع يعمل حاليا على أان يعرف ا◊اج ا÷زائري كيف
يتعلم أاداء مناسسك ا◊ج وتÓوة القرآان الكر Ëو’ يبقى
اهتمامه منصسبا حول اإ’سسكان أاو اإ’طعام فحسسب.
وأاب -دى ال -وزي -ر ارت -ي -اح -ه Ÿسس -ت -وى اÿدم -ات ال -ت-ي
يقدمها أاعضساء البعثة ا÷زائرية باŸدينة اŸنورة حاثا
إاياهم على ضسرورة مواصسلة ا÷هد لتحقيق «حج الرفاه»
و ذلك إا ¤آاخر يوم من موسسم ا◊ج .

اŸصساب ا÷لل».
وقال الوزير كذلك»:سسأاوصسل صسوت ا÷زائر
إا ¤عائلة الشسيخ الفقيد الذي كان طوال حياته
رحمه الله عليه مدافعا عن وطنه وعن اŸدينة
اŸنورة التي اختارها موطنا ثانيا له» ،مضسيفا
بأان «الراحل كان ناصسحا للذين انحرفوا عن جادة
الصسواب ‘ زمن الفتنة ‘ ا÷زائر وبقي على
عهده إا ¤أان وافته اŸنية».

جموع أŸصضل ÚباŸسضجد ألنبوي يؤودون
...ويقدم ألتعازي إأ ¤عائلة ألعÓمة صضÓة أ÷نازة على ألشضيخ أبي بكر أ÷زأئري
ألرأحل أبي بكر جابر أ÷زأئري
شسيع جموع اŸصسل ‘ ÚاŸسسجد النبوي الشسريف
قدم وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف رئيسس مكتب
شسؤوون حجاج ا÷زائر ﬁمد عيسسى امسس ،تعازي أاسسرة
شسؤوون حجاج ا÷زائر وجميع ا÷زائري Úإاثر انتقال
العÓمة أابي بكر جابر ا÷زائري إا ¤رحمة الله مسساء
أاول أامسس ،باŸدينة اŸنورة (اŸملكة العربية السسعودية).
وقال الوزير ‘ ختام لقاء أاشسرف عليه Ãركز اŸدينة
اŸنورة للبعثة ا÷زائرية بحضسور اŸنسسق العام اŸدير
العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسسف عزوزة و
رؤوسس -اء ف -روع ال -ب -ع -ث -ة ب -ذات اŸرك -ز« :إان ال-ف-ق-ي-د ي-ع-د
شسخصسية دينية مرموقة معروفة بالوسسطية والدعوة إا¤
ا Òÿوالنصسح».
وأاضساف« :إان ا÷زائري Úمن خÓل بعثتهم باŸدينة
اŸنورة يعربون عن عميق حزنهم وعن تعاطفهم مع
أاسسرة الراحل الكرÁة ويرفعون أاكف الضسراعة راجÚ
اŸو ¤عز وجل بأان يتغمده برحمته الواسسعة ويلهم أاهله
جميل الصس Èوالسسلوان وكذا اأ’مة اإ’سسÓمية ‘ هذا
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،أامسس ، ،الشسيخ أابو بكر جابر موسسى ا÷زائري اŸدرسس
‘ ا÷ام -ع -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة ب-اŸدي-ن-ة اŸن-ورة واŸسس-ج-د
ال-ن-ب-وي الشس-ريف سسابقًا ،و ال- -ذي واف -ت -ه اŸن -ي -ة أامسس
الثÓثاء عن عمر يناهز  97عاما بعد صسراع مع اŸرضس.
ووري بكر ا÷زائري الÌى ‘ مقÈة البقيع باŸملكة
العربية السسعودية.
وكان الشسيخ قد تعرضس العام اŸاضسي ’لتهاب رئوي
حاد ُنقل على إاثره إا ¤اŸسستشسفى باŸدينة (السسعودية)
لتلقي العÓج  .وقد أالزمه اŸرضس الفراشس.
وعمل الشسيخ ا÷زائري مدرسسًا ‘ اŸسسجد النبوي
قرابة  50عامًا ،كما عمل اسستاذاً با÷امعة اإ’سسÓمية
باŸدينة اŸنورة ،وأالف عدداً من الكتب ‘ العقيدة
والتفسس Òمن ضسمنها «أايسسر التفاسس ÒلكÓم العلي الكب»Ò
و «منهاج اŸسسلم» و «هذا ا◊بيب يا ﬁب».
والعÓمة ابو بكر ا÷زائري من مواليد و’ية بسسكرة
سسنة  ‘ 1921قرية ليوة القريبة من طولقة  ،أاين تعلم و
“درسس قبل أان يرحل وعائلته إا ¤اŸدينة اŸنورة.
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جامعة جبهة«ألبوليسضاريو» توجه رسضالة شضكر للرئيسس بوتفليقة
وجه اŸششاركون ‘ ا÷امعة الصشيفية
لطارات جبهة «البوليسشاريو» والدولة
إ
الصشحراوية اıتتمة،أامسس ،ببومرداسس
رسش - -ال - -ة شش - -ك - -ر وت - -ق - -دي - -ر إا ¤رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ن - -ظ Òج- -ه- -وده ،وم- -واق- -ف- -ه ال- -دائ- -م- -ة
والثابتة ‘ مسشاندة الششعب الصشحراوي
لتحقيق السشتقÓل.

جÓل بوطي
خصس اŸشساركون رئيسس ا÷مهورية برسسالة
شسخصسية تسسلمها اأ’م Úالعام ◊زب جبهة
التحرير الوطني جمال ولد عباسس ،أاشساد فيها
اŸشساركون Ãواقف ا÷زائر اأ’بدية الداعمة
لقضسية الصسحراء الغربية ‘ ظل عا ⁄متغÒ
ت -ط -غ -ى ع -ل -ي-ه اŸصس-ال-ح ‘ ،وقت ي-ق-ف ف-ي-ه
الرئيسس اÛاهد مع قضسايا التحرر ‘ العا⁄
م-ن-ذ ت-ول-ي-ه مسس-وؤول-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ‘ ع-هد
الرئيسس الراحل هواري بومدين.
وع ÈاŸشس -ارك -ون ‘ ا÷ام -ع -ة الصس-ي-ف-ي-ة
إ’ط- -ارات ج- -ب- -ه -ة «ال -ب -ول -يسس -اري -و» وال -دول -ة
الصس-ح-راوي-ة ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت ف-ع-ال-ياتها،أامسس،
بو’ية بومرداسس عن أاملهم الكب– ‘ Òقيق
النصسر وا’سستقÓل ‘ ظل الدعم الذي –ظى
به قضسية الصسحراء الغربية من طرف ا÷زائر
وشسعبا بقيادة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.
وأاضس -اف اŸشس-ارك-ون ‘ ال-رسس-ال-ة اÿط-ي-ة
التي تلي نصسها على مسسامع ا◊اضسرين» أان
الرئيسس كان و’ يزال السسند الدائم ا◊قيقي

للشسعب الصسحراوي ‘ نضساله وكفاحه السسلمي
‘ طريق النضسال» ،مشسيدين باŸواقف النبيلة
ال- -ت- -ي ح -ظ -ي ب -ه الشس -عب الصس -ح -راوي م -ن -ذ
ا’حتÓل اŸغربي إا ¤يومنا هذا ،حيث كان
للرئيسس دورات أاثناء توليه حقيبة الدبلوماسسية
ا÷زائرية.
كما أاشساد ا÷امعة الصسيفية إ’طارات جبهة
«ال -ب -ول -يسس -اري -و» وال -دول -ة الصس -ح -راوي -ة ب-ك-ل
أاسس- -ال- -يب ال -دع -م ال -ت -ي ي -ح -ظ -ى ب -ه الشس -عب
الصس - - -ح - - -راوي ‘ ﬂي - - -م - - -ات ال Ó- - -ج - - -ئÚ
الصسحراوي Úبتندوف ،مشسÒين إا ¤أان مواقف
ا÷زائر الداعمة واأ’بدية رسسخت ‘ أاذهان
ك -ل اأ’ح -رار ف -خ -ر ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي
يسستلهم منها الصسحراويون كفاحهم العادل.

رفع طلبا رسشميا للرئيسس بوتفليقة لÓسشتمرارية

ولد عباسس :أحزأب أŸوأ’ة ماضضية ‘ مبادرتها للعهدة أÿامسضة
قال الأم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
ال- -وط- -ن- -ي ،ج- -م- -ال ول- -د ع- -ب -اسس،اأمسس ،اإن
اأح-زاب اŸوالة م-اضش-ي-ة ‘ م-ب-ادرت-ه-ا ل-دعم
العهدة اÿامسشة لرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،موؤكدا انتظار اسشتجابته
ل- -دع- -وات السش -ت -م -راري -ة واإب -داء م -وق -ف -ه
الرسشمي من الرئاسشيات القادمة ،و‘ سشياق
اآخر جدد “سشكه بحق الششعب الصشحراوي
‘ تقرير مصشÒه.

جÓل بوطي
واأكد ولد عباسس ‘ تصسريح للصسحافة على
ه-امشس مشس-ارك-ت-ه ‘ اخ-ت-ت-ام ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ي-ة
’إطارات جبهة «البوليسساريو»،اأمسس ،ببومرداسس
اأن- -ه رف- -ع ط -ل -ب -ا رسس -م -ي -ا ل -ل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
لÓسستمرارية واأرفقه Ãلف يحمل عدد ا’أحزاب
والتنظيمات اŸسساندة لهذا اŸسسعى ،مÈزا باأنه
سسيواصسل العمل رفقة شسركائه اإ ¤اأن يرد الرئيسس
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ع-ل-ى ط-ل-ب-ه ووق-ت-ه-ا سس-ي-ط-ب-ق اأوام-ر
الرئيسس.
وكشسف ولد عباسس اأن اأزيد من  30تشسكيلة
سسياسسية وطنية اأعلنت دعمها لÎشسيح الرئيسس
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ل -ع -ه -دة خ -امسس -ة ،وه -ي م -ع خ -ي -ار
ا’سستمرارية ،الذي يدعو اإليه «ا’آفÓن» ،موضسحا
اأن جبهة التحرير تتعامل مع كافة ا’أطياف ‘
الطبقة السسياسسية والتي تفرضس عليها اأن يكون
هذا التعامل ‘ اإطار ا’حÎام ،قائ »Óاأن الرئيسس
هو خط اأحمر غ Òقابل لنقاشس».

يجدد مسضاندته للصضحرأء
ألغربية باسضم رئيسس أ÷مهورية
‘ سس - -ي - -اق اآخ - -ر ج- -دد اأم Úع- -ام «ا’آفÓ- -ن»
موقفا◊زب الداعم ÷بهة البوليسساريو والدولة
الصسحراوية ‘ كفاحها النضسا‹ ضسد ا’حتÓل
اŸغ- -رب- -ي ،م- -وؤك- -دا اأن ا÷زائ- -ر ت- -دع- -م الشس -عب
الصس- -ح- -راوي الشس- -ق- -ي- -ق ح- -ت -ى ي -ق -رر مصسÒه ‘
اسستفتاء تقرير اŸصس Òالذي توؤكده لوائح ا’أ·
اŸتحدة ،قائ »Óان ا÷زائر»’ تسساوم و’ تتنازل
‘ دع-م-ه-ا ل-قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية باعتبارها
قضسية تصسفية اسستعمار اسستنادا Ÿا نصست عليه
القرارات ا’أ‡ية».
وشسدد ولد عباسس على اأن موقف ا÷زائر من
القضسية ’ يعنى باأي شسكل من ا’أشسكال تدخلها ‘
اŸف - -اوضس - -ات اŸب - -اشس- -رة اŸق- -ررة ب Úج- -ب- -ه- -ة
«البوليسساريو» واŸملكة اŸغربية نهاية السسنة
ا÷ارية تطبيقا للمسسار ا’‡ي ،مشسÒا اإ ¤اأن
اŸشساركة القوية لفعاليات سسياسسية ‘ اأشسغال
ا÷امعة الصسيفية ÷بهة «البوليسساريو» وحضسور
حزب جبهة التحرير الوطني هو دليل قاطع على
اŸوقف الثابت للدولة ا÷زائرية منذ  1973اإ¤
ال -ي -وم ال -ن -اب -ع م -ن ب -ي -ان اأول ن-وف-م Èوا◊ك-وم-ة
ا÷زائرية وقيادتها اŸرتكز على اأسساسس قرارات
ا’أ· اŸت- -ح- -دة وا’–اد ا’إف- -ري- -ق- -ي وﬁك -م -ة
’هاي ‘ السسياق.
واأكد ا’أم« Úا’آفÓن» اأن ا÷زائر باسستقبالها
ل-ل-ق-ي-ادات الصس-ح-راوي-ة واإط-ارات-ه-ا وتضسامنها مع
شسعب الصسحراء الغربية Œدد ‘ كل مرة اأنها لن
تتخل يوما عن القضسايا العادلة وقضسية الصسحراء

ال -غ -رب-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا قضس-ي-ة تصس-ف-ي-ة اسس-ت-ع-م-ار ،
وŒدد انها بعيدة كل البعد عن اأي تدخل ‘
اŸفاوضسات اŸباشسرة التي دعا اإليها ›لسس
ا’أمن الدو‹ واŸقررة نهاية السسنة ا÷ارية بÚ
جبهة البوليسساريو واŸملكة اŸغربية› ،ددا ‘
هذا دعم القيادة ا÷زائرية للمسسار ا’‡ي الذي
ت -ب -ن -اه اŸب -ع -وث الشس -خصس-ي لÓ-م Úال-ع-ام لÓ-أ·
اŸتحدة اإ ¤الصسحراء الغربية هورسست كوهلر
القائم على الشسروع ‘ مفاوضسات مباشسرة بÚ
طر‘ النزاع ’إيجاد حل عادل لقضسية الصسحراء
الغربية ،موضسحا اأن اŸوقف ا÷زائري ’ Áسس
باأي شسكل من ا’أشسكال بعÓقات الصسداقة بÚ
الشسعب Úا÷زائري واŸغربي ،قائ »Óاأن «كل من
يحاول التÓعب ’إشسعال النار ب Úا÷ارت Úقد
اأخطا الهدف.

سضف Òفنزوي Óبا÷زأئر يجدد
تضضامن بÓده ودعمها أŸتوأصضل
لنصضرة قضضية ألصضحرأء ألغربية
ج- -دد سس- -ف Òف- -ن- -زوي Ó- -ب -ا÷زائ -ر ،خوسسي
دوخ- -يسس- -وسس روخ- -و ريسس، ،اأمسس ،ب-ب-وم-رداسس
تضسامن فنزوي Óودعمها اŸتواصسل لنصسرة قضسية
الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ا ¤غ- -اي- -ة “ك Úالشس -عب
الصس- - -ح- - -راوي م- - -ن ح- - -ق - -ه ‘ ت - -ق - -ري - -ر ŸصسÒ
وا’سستقÓل.
واأكد السسف Òالفنزويلي ‘ ،كلمة له ‘ اختتام
ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب -ع -ة ال -ت -اسس -ع-ة ’إط-ارات ج-ب-ه-ة
البوليسساريو و الدولة الصسحراوية ،بجامعة اأﬁمد
بوقرة ببومرداسس  ،دعم بÓده لنضسال الشسعب
الصسحراوي ،كما نقل –ية من الشسعب والقيادة
الفنزويلية برئاسسة نيكو’سس مادورو ،الذي «ما
فتئ يع »Èكما قال عن «دعمه لقضسية الصسحراء
الغربية و“ك Úالشسعب الصسحراوي من حقه ‘
تقرير اŸصس ،Òو ⁄يفوت فرصسة لبذل اŸزيد
من ا÷هود على السساحة الدولية وعلى وسسائط
متعددة نصسرة لقضسية الصسحراء الغربية العادلة».
و حيا السسف Òخوسسي دوخيسسوسس ،ا’طارات
الصسحراوية اŸشساركة ‘ هذه الفعاليات وثمن
اÛهودات التي يقوم بها الشسعب الصسحراوي ’
سسيما فئة الشسباب منهم ،من اأجل اإعÓء منارة
العلم والتعليم.
واسسÎسسل الدبلوماسسي يقول «Ãا اأن ا’خÓق
والÎب-ي-ة ه-م-ا اأول ل-ب-ن-ة ن-ح-ت-اج-ه-ا ل-ب-ن-اء ال-دولة
القوية ،فاإن اأي شسعب تتوفر فيه هات ÚالصسفتÚ
سسيتحرر ’ ﬁال»› ،ددا ‘ كلمته تضسامنه
وتشس-ج-ي-ع-ه لÓ-إط-ارات الصس-ح-راوي-ة ع-ل-ى ال-ت-ع-ليم
خدمة لقضسية شسعبهم ﬂاطبا ا’طارات بالقول
«اإن -ك -م ج -ي -ل ل -دي-ه رسس-ال-ة و مسس-وؤول-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة
ل -ت -ح -ق -ي -ق اآم-ال وت-ط-ل-ع-ات الشس-عب الصس-ح-راوي
وخاصسة سسيادته الكاملة على ترابه الوطني».
ومن جهتهم اعرب اŸشساركون ‘ اللقاء على
لسسان رئيسس ا÷امعة الصسيفية ورئيسس برŸان
الصسحراء الغربية ،خاطري ادوه ،تضسامنهم مع
ال -رئ -يسس ال -ف -ن -زوي -ل -ي ن-ي-ك-و’سس م-ادورو  ،اإثر
ا’عتداء ا’خ Òالذي تعرضس له ›ددين دعمهم
ل -لشس -عب ال -ف -ن -زوي -ل-ي وال-رئ-يسس م-ادورو ‘ ه-ذه
اÙنة.
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’رندي
’فÓن و ا أ
’مضساء عليها رسسميا ‘ سسبتمÃ Èشساركة ا أ
ا إ

أاحزاب ناشسئة تطلق مبادرة السستمرارية ‘ ظل اإلصسÓح لدعم الرئيسس
اŸبادرة تسساهم ‘ –ريك النقاشض الرئاسسي والتحضس Òللموعد ا’نتخابي
“خضض اللقاء الذي جمع أامسض 15 ،حزبا سسياسسيا ناشسئا عن ›موعة من التوصسيات الهامة خاصسة ما تعلق Ãبادرة ا’سستمرارية ‘ ظل
’رندي.
’فÓن وا أ
’مضساء على أارضسيتها رسسميا ‘  20سسبتم ÈاŸقبل Ãشساركة حزبي ا أ
’صسÓح وا’سستقرار التي من اŸرتقب أان يتم ا إ
ا إ
يتخذه حتى وإأن  ⁄يلبي ندأء أألحزأب ألسضياسضية
ب -أان يÎشض -ح ›ددأ ل -ع -ه -دة أخ -رى وإأ‰ا سض -ي-ك-ون
أخ-ت-ي-اره صض-ائ-ب-ا ن-ظ-رأ ل-ل-ح-ن-ك-ة ألسض-ياسضية ونضضاله
ألذي دأم سضنوأت ﬁققا عدة مكاسضب على جميع
أألصضعدة.
وأوضض- -ح ع -ك -ي -ف أن أ◊رك -ة م -ن -ذ ت -أاسض -يسض -ه -ا
سضاهمت ‘ مسضاندة ألرئيسس ودعوته للÎشضح 2004
‘ وقت كانت جميع أألحزأب مÎددة ‘ دعمه
‚Óازأت
،وأآلن ت -دع -وه ›ددأ ل -لÎشض -ح ن -ظ -رأ ل  -إ
ألهامة ألتي قام بها طيلة توليه فÎة أ◊كم زيادة
على أنه رجل موأقف وهو ما يجعله أألحق بهذأ
أŸنصضب .

بن سسا«:⁄البدائل اŸقÎحة من
األحزاب اŸعارضسة غ Òمقنعة
áÑW á«fƒ°U
ف -ت -حت أألح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة فضض-اء م-ن أ◊وأر
وأل- -تشض- -اور ‘ ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي ” م -ن خ Ó-ل -ه
مناقشضة جميع أŸلفات أŸطروحة خاصضة ألوضضع
ألسضياسضي وألقتصضادي وكذأ ألجتماعي باإلضضافة
إأ ¤إأبرأز ألنقائصس أŸوجودة من بينها عدم Œسضيد
ألعديد من أŸكاسضب ألهامة ألتي تضضمنها ألدسضتور
وإأ‰ا بقيت حÈأ على ورق.
 ⁄ي- - -ب - -د أي ح - -زب م - -ن أألح - -زأب أ◊اضض - -رة
أعÎأضضه على ألتوجه ألسضياسضي بل كانوأ متفقÚ
إأ ¤أبعد حد مؤوكدين أن Œديد دعمهم للرئيسس
يعد أسضتمرأرية نهج سضياسضي من شضانه أن يسضاهم ‘
ت -ع -م -ي -ق أإلصض Ó-ح -ات وت -ط -وي -ر مسض -ار أل -ت -ن -م-ي-ة
ألق - -تصض- -ادي- -ة وألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وضض- -م- -ان أألم- -ن
وألسض -ت -ق-رأر م-ف-ن-دي-ن أ Èÿأل-ذي ت-دأول-ت-ه ب-عضس
أ÷هات مفاده أن أŸبادرة تكليفا من قبل حزب
أألفÓن.

سساحلي« :تعزيز اإلصسÓحات لن
تتحقق إال بدعم اسستمرارية الرئيسس»
صضاحب أŸبادرة أألم Úألعام ◊ركة ألتحالف
أل -وط -ن -ي أ÷م -ه -وري ب-ل-ق-اسض-م سض-اح-ل-ي أوضض-ح أن
مسضاندة أألحزأب ألناشضئة للرئيسس بوتفليقة جاءت
على أسضاسس أŸكتسضبات أÙققة منذ سضنوأت ول
تتعلق باغرأضس سضياسضية فحسضب وإأ‰ا أقتصضادية
وأجتماعية وأمنية وخارجية ،أذ يتطلب أ◊فاظ
عليها ألسضتمرأرية ‘ إأطار أإلصضÓح وألسضتقرأر و
أسضÎأتيجية إأقÓع جديدة نحو غد أفضضل .

وأع -ت ÈأŸب -ادرة ع -م -ل –ضضÒي ل -ل -رئ-اسض-ي-ات
ألقادمة وسضتكون ﬁركا للنقاشس ألرئاسضي Ãشضاركة
 20ح-زب-ا سض-ي-اسض-ي-ا وب-ال-ت-نسض-ي-ق مع حزبي أألفÓن
وألرندي من أجل –قيق هدف وأحد يكمن ‘
تعزيز أإلصضÓحات ‘ جميع أÛالت على غرأر
إأصض Ó- -ح أل - -ع - -دأل- -ة وق- -ط- -اع ألÎب- -ي- -ة وت- -ع- -م- -ي- -ق
أل -دÁق -رأط -ي -ة وت -رق -ي -ة أ◊سس أل -وط -ن -ي وت-ن-وي-ع
ألقتصضاد و–ريره من ألتبعية للمحروقات .
كما أنتقد نقصس ألمكانيات ألتي تتوفر عليها
أألح -زأب أل -ن -اشض -ئ -ة م -ق -ارن-ة ب-أاح-زأب أق-دم ع-ل-ى
ألسضاحة ألسضياسضية قائ Óإأن هذه أألحزأب لÁكننا
أن تبدل مزيدأ من أ÷هود ميدأنيا بدون تشضجيعها
وتزويدها بالمكانات ألÓزمة وهو ما جعلها تعاÊ
نقائصس عدة منعتها من أخد مكانتها أ◊قيقية
كالغلق أإلعÓمي .
وكشض - -ف ع - -ن أسض - -ب - -اب أطÓ- -ق م- -ب- -ادرة دع- -م
أسضتمرأرية ألرئيسس ومسضاندته من قبل ألحزأب
ألناشضئة ‘ ألنتخابات ألقادمة،وأŸتمثلة ‘ ألندأء
أل -ذي ق -دم -ه رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة خÓ-ل ألح-ت-ف-ال
بالذكرى أŸزدوجة ‘  5جويلية ،وهي ألرسضالة
ألتي أكد فيها أن أ÷زأئر حققت إأ‚ازأت كبÒة
وم- -ك- -اسضب ه- -ام- -و ول- -ك- -ن –ت -اج أ ¤أŸزي -د م -ن
ألسض -ت -م -رأري -ة ل -ل -خ -ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا وألن-تصض-ار ع-ل-ى
–ديات عديدة معتÈأ دعمهم للرئيسس أسضتجابة
للندأء ألذي وجهه إأ ¤كل أ÷زأئري.Ú

عكيف «:ندعم أاي قرار يتخذه
الرئيسس وان  ⁄يلب النداء»
أم -ا رئ-يسس أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-ب-ي-ع-ة وأل-ن-م-و
عكيف فقد أكد “سضكه بدعم ألرئيسس ‘ أي قرأر

من جهته ألح رئيسس حزب ألتجديد أ÷زأئري
كمال بن سضا ⁄على أن يتم أإلعÓن عن مبادرة
أسض -ت -م -رأري -ة أل -رئ -يسس ‘ ه -ذأ ألشض -ه-ر ل-ل-رد ع-ل-ى
أ÷هات ألتي تشضكك ‘ ما قام به ألرئيسس وحالته
ألصضحية وهي فرصضة للتأاكيد على دعم أسضتمرأرية
برنا›ه ألتنموي ‘ ﬂتلف أÛالت وألتذكÒ
باŸكاسضب أÙققة.
و‘ ظ -ل أل -ت -ح -دي -ات أل -رأه -ن -ة وم-ا ي-ج-ري ‘
أÙيط ألدو‹ فإان أ÷زأئر على حد تعب Òرئيسس
ح- -زب أل- -ت -ج -دي -د أ÷زأئ -ري ب -ح -اج -ة إأ ¤رئ -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لضضمان أألمن
وألسضتقرأر باعتباره دبلوماسضي ﬁنك وأحÎأمه
من قبل جميع دول ألعا ⁄زيادة على أإل‚ازأت
أل -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا ‘ ألصض-ع-ي-د أل-دأخ-ل-ي ف-ي-م-ا ي-خصس
ألسضكن وألتعليم وألشضغل .
وق -ال ب -ن سض -ا ⁄إأن أل -ب -دأئ -ل أل -ت -ي أقÎح -ت-ه-ا
أŸعارضضة غ Òمقنعة ول Áكن أن تغ Òحتى رأي
ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري أل- -ذي ي- -رى أن- -ه ل ي- -وج -د أي
شضخصس قادر على تقد Ëأفضضل ‡ا حققه ألرئيسس
مضض -ي -ف -ا أن ن -ظ -رة أ◊زب وط -ن -ي -ة شض-ام-ل-ه ت-ه-م-ه
مسضتقبل أ÷زأئر قبل كل شضيء.
ك -م -ا سض -ي -ت -م ت -نصض -يب ÷ن -ة م -ت -اب-ع-ة ل-ق-ي-ادأت
أألحزأب ألسضياسضية أŸشضاركة ‘ هذه أŸبادرة ‘
شضهر سضبتم Èألتي Œمع حوأ‹  20حزبا كن بينهم
أل -ت -ح -ال -ف أل -وط-ن-ي أ÷م-ه-وري وح-زب أل-ت-ج-دي-د
أ÷زأئ -ري وأل -ك -رأم-ة وأ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن أج-ل
أل -ط -ب -ي -ع -ة وأل -ن -م -و وأ◊رك -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-لشض-ب-ي-ب-ة
وأل -دÁق-رأط-ي-ة،وح-رك-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي وأح-زأب
أخرى هدفهم غ Òتنافسضي أو من أجل تقاسضم
أŸناصضب ‘ أ◊كومة بل سضيكون عمل سضياسضي
م - -وح - -د لضض - -م - -ان أسض - -ت - -م - -رأري- -ة أإلصضÓ- -ح- -ات
وألسضتقرأر.

«انتاريسض ديفلوÃن » اŸمثل الرسسمي ‘ ا÷زائر للحدث ا’قتصسادي «افريك آاب»

300مؤوسسسسة ناشسئة لتبادل األفكار والسستفادة من خÈات  50قائدا أافريقيا ودوليا
^ فتح التسسجيÓت أامام الشسركات إا ¤غاية األسسبوع األخ Òقبل انطÓق القمة
أاع- -ل- -ن اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لشس -رك -ة ان -ت -اريسض
دي -ف -ل -وÃن مصس -ط-ف-ى مسس-ع-ودي ،أامسض ،ع-ن
“ث- -ي- -ل- -ه- -م ال -رسس -م -ي وا◊صس -ري ل -ل -ج -زائ -ر
’و ¤ل-ت-ج-م-ع ا÷ي-ل ا÷دي-د م-ن
ال-ط-ب-ع-ة ا أ
’ع -م -ال والشس -رك -ات ال -ن-اشس-ئ-ة
رواد رج -ال ا أ
والرؤوسساء التنفيذي Úوصسانعي القرار العام
’فارقة ‘ حدث» أافريك اب
واŸسستثمرين ا أ
«‘ الثا Êوالثالث من أاكتوبر القادم ‘ مركز
اŸؤو“رات ب- -ف- -ن- -دق ’ي- -ك -و ب -ت -ونسض وال -ذي
سس-ي-ك-ون ف-رصس-ة Ÿشساركة  20ب-عثة افريقية
’راء
’فكار ا آ
و 300مؤوسسسسة ناشسئة لتبادل ا أ
واÈÿات .

ولد قدور يوؤكد على كفاءة الشسباب ‘ حمل اŸشسعل

النجاعة و المتياز لتحضس 200 Òمناج Òشساب لقيادة مسستقبل اÛمع
أاك- - -د ال- - -رئ - -يسض اŸدي - -ر ال - -ع - -ام Ûم - -ع
سسوناطراك عبد اŸؤومن ولد قدور  ،أامسض،
’سسÎات -ي -ج -ي -ة اŸع -ت -م -دة
ب -ع -ن -اب -ة ب -أان ا إ
لتنفيذ ﬂطط التحويل (أاسض أاشض )2030
يهدف إا« ¤تكوين و –ضس 200 ÒمناجÒ
شس- -اب ع- -ل- -ى أاسس -اسض م -ع -اي Òال -ن -ج -اع -ة و
ا’متياز لقيادة مسستقبل سسوناطراك».
أوضض- - -ح ول - -د ق - -دور خ Ó- -ل ل - -ق - -اء ح - -ول
«إأسضÎأتيجية تطوير سضوناطرأك آلفاق »2030
نشضطها بإاحدى فنادق أŸدينة و ذلك على
ه -امشس زي -ارة ق -ام ب -ه-ا إأ ¤م-ؤوسضسض-ة ف-رت-ي-ال
عنابة ،بأان ›مع سضوناطرأك يضضع ألعنصضر
ألبشضري ‘ «صضلب ألسضÎأتيجية ألتي حددها
ل-ت-ط-وي-ر نشض-اط-ات-ه و ب-ل-وغ أه-دأف أل-ن-ج-اعة
أŸسضطرة».
وأضض- -اف ب -أان ألـ 200م-ن-اج Òشض-اب سض-ي-تم
ت -ك -وي -ن-ه-م وف-ق م-ع-اي Òأل-تسض-ي Òأل-ع-اŸي-ة ‘
›ال ألتسضي Òو أŸناجمنت ألعاŸية Ÿوأكبة
ألتطورأت أ◊اصضلة ‘ ›ال ألتسضي Òو قيادة
أŸؤوسضسضات أإلسضÎأتيجية ألكÈى.
‘ نفسس ألسضياق ذكر ألرئيسس أŸدير ألعام
لسضوناطرأك بأان أÛمع سضجل خÓل ألثماÊ
سضنوأت أألخÒة تسضرب حوأ‹  1٦آألف إأطار و
ع -ام -ل م -ن ذوي أÈÿة أŸرت -ب -ة ب-نشض-اط-ات
أÙروقات ،مضض -ي -ف -ا ب-أان «أل-وقت ق-د ح-ان
Ÿوأجهة هذأ ألنزيف و ذلك بإاجرأءأت و
ترتيبات تضضمن أسضتقرأر أŸوأرد ألبشضرية و
“كنها من أŸبادرة و تفج Òطاقاتها ‘
›ال ألتسضي Òو ألسضتشضرأف» ،كما قال.
وتطمح سضوناطرأك من خÓل هذأ ألتوجه
كما أضضاف -لتمك ÚأÛمع من ألتموقع ‘آأف -اق  2030ضض -م -ن أÿمسس شض -رك -ات أألو¤
عاŸيا ‘ ›ال أÙروقات.
وإأ ¤ج- - -انب أل - -ع - -نصض - -ر أل - -بشض - -ري ت - -و‹
إأسضÎأت-ي-ج-ي-ة سض-ون-اطرأك ،أسض -ت-ن-ادأ ل-ن-فسس
«أول -وي -ة قصض -وى» ل -نشض -اط -ات
أŸسضؤوول،
ألتحويل ،م -ث -م -ن -ا ‘ ألسض-ي-اق ذأت-ه أŸشض-روع
أŸندمج لتحويل ألفوسضفات و ألغاز ألطبيعي
أنطÓقا من سضوق أهرأسس ألذي سضيعلن عن
موأعيد أنطÓقه «مع نهاية ألسضنة أ÷ارية».
وب-اسض-ت-ث-م-ار ي-ف-وق  5م-ل-ي-ار دولر «سض-ي-م-ك-ن
مشضروع –ويل ألفوسضفات و ألغاز ألطبيعي
إلنتاج أألسضمدة ألفوسضفاتية من تصضدير ما
قيمته  1،9مليار دولر سضنويا».
ودع-ا أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام لسض-ون-اط-رأك
ب- -اŸن- -اسض -ب -ة ك -ل ع -م -ال أÛم -ع و ﬂت -ل -ف
أŸتعامل Úإأ ¤مرأفقة هذأ ألتوجه ألطموح
«أسس أشس  »2030لتطوير سضوناطرأك و تأاهيل
“وقعها ‘ ألسضوق ألدولية.

وأضضاف كذلك بأان هذأ ألتوجه ألطموح
سضيضضمن «قفزة نوعية» على مسضتوى نشضاطات
سضوناطرأك ،خاصضة منها أŸرتبطة بالتكوين و
ت -رق -ي-ة نشض-اط-ات أل-ت-ح-وي-ل و ألسض-ت-كشض-اف و
ترشضيد أسضتغÓل ألÌوأت.
و” خÓل هذه ألندوة ألتي حضضرها ‡ثلو
وسض - -ائ - -ل إأعÓ- -م وط- -ن- -ي- -ة و إأط- -ارأت مسضÒة
بسض -ون -اط -رأك (ف -رت-ي-ال و أسض-م-ي-دأل) ت-ق-دË
ع- -رضس ح- -ول أŸشض -روع أŸن -دم -ج ل -ت -ح -وي -ل
ألفوسضفات و ألغاز ألطبيعي ألذي سضيجسضد
على مسضتوى وليات سضوق أهرأسس و عنابة و
سضكيكدة.
وسضيتم توط Úجزء من هذأ أŸشضروع ألذي
يندرج ضضمنه بعث مشضاريع مرتبطة بالنقل
ع Èألسض -ك -ة أ◊دي -دي -ة و أخ -رى ل -ت -ح -ل -ي -ة و
أسضتغÓل مياه ألبحر ،باإلضضافة إأ ¤توسضيع
ميناء عنابة على مسضتوى حجار ألسضود بولية
سضكيكدة.
كما ” خÓل هذأ أللقاء تقد Ëعرضس
ح - -ول ﬂط- -ط أل- -ت- -ح- -وي- -ل «أسس أشس »2030
ألرأمي إأ– ¤قيق ألنجاعة و كسضب ألمتياز
م -ن ج-ه-ة ،ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤مضض -اع-ف-ة ح-ج-م
ألسض -ت -كشض -اف -ات و ت -دأرك أل-ع-ج-ز أŸرت-ب-ط
بالتسضي Òعلى أŸدى ألقريب و أŸتوسضط و
–قيق تغطية تقارب ألـ ٨٨باŸائة بالطاقة
ألبديلة و ألسضتثمار ‘ أŸوأرد ألبشضرية عن
طريق ألتكوين عن بعد و أسضتحدأث بنك
ل-ل-م-ع-ط-ي-ات و أŸع-ارف أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-تسض-يÒ
ألدأخلي لنشضاطات سضوناطرأك.
وع -ل-ى ه-امشس ه-ذأ أل-ل-ق-اء ع-اي-ن أل-رئ-يسس
أŸدي -ر أل -ع -ام Ûم -ع سض -ون -اط-رأك م-نشض-آات
مؤوسضسضة فرتيال ببلدية ألبو Êو كذأ مقر
Óسض-م-دة أل-ف-ي-تو-صضحية
أÛم-ع ألصض-ن-اع-ي ل -أ
(أسضميدأل) Ãدينة عنابة.

مديرة ا’تصسال و التنمية اŸسستدامة لشسركة سسيال ،شسافية عبيد:

انقطاع التزويد باŸاء الشسروب ببلديات غرب
ا÷زائر العاصسمة بسسبب عطب

سضجل  ،أمسس ،على ألسضاعة ألوأحدة بعد
ألزوأل أنقطاعا ‘ ألتزويد باŸاء ألشضروب
ببلديات غرب أ÷زأئر ألعاصضمة بسضبب عطب
على مسضتوى ألقناة ألرئيسضية أŸسضؤوولة عن
ن -ق -ل أŸاء ألشض -روب ووأق -ع -ة ب -ب-ل-دي-ة سض-ع-ي-د
حميدين ،حسضبما أفادت به مديرة ألتصضال و
أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة لشض-رك-ة أŸياه وألتطهÒ
للجزأئر (سضيال) شضافية عبيد.
و قالت عبيد ‘ تصضريح لـ/وأج أن هذأ
ألعطب ألتي تسضببت فيه «شضركة خاصضة ليسضت

تابعة لسضيال» أدى ،أمسس ،إأ ¤أنقطاع ألتزويد
باŸاء ألشضروب على مسضتوى كل من بلديات
ألشض -رأق -ة و دأ‹ أب -رأه -ي -م و ب -ن -ي مسض-وسس و
بوزريعة و بن عكنون (جزئيا) و رأيسس حميدو
(ج -زئ-ي-ا) و ب-ول-وغ( Úج-زئ-ي-ا)» ،مضض-ي-ف-ة أن
سضيال قد سضخرت كل ألمكانيات و كل ألفرق
ألتقنية ذأت ألكفاءأت ألعالية حتى تعود أŸياه
تدريجيا إأ ¤أ◊نفيات ‘ أقرب أآلجال»،
مؤوكدة ‘ أألخ Òأن هذأ ألعطب خارج عن
مسضؤوولية «سضيال».

اتصسا’ت ا÷زائر تلتزم بإارضساء زبائنها

مكاŸات ›انية من الثابت نحو الثابت
خÓل يومي عيد األضسحى

»côJ øH IódÉN
أوضضح أŸدير ألعام لشضركة أنتاريسس ديفلوÃن
مصضطفى مسضعودي خÓل ألندوة ألصضحفية ألتي
نشض -ط -ه -ا ب -ف -ن -دق «ج -اردي» ب-ب-اب أل-زوأر أن ق-م-ة
«سض-ت-ارت أب أف-ري-ك-ا «سضÎب-ط ألشض-رك-ات أل-ن-اشض-ئ-ة
أŸسضتثمرين برجال أألعمال باŸسضتثمرين وقادة
ألشضركات صضناع ألقرأر ألعام إأفريقيا ودوليا من
أل -ق -ط -اع Úأل -ع-ام وأÿاصس وه-ي ف-رصض-ة Ÿم-ث-ل-ي
ألشض-رك-ات أل-رأئ-دة وأصض-ح-اب أŸشض-اري-ع ألف-ريقية
ألناشضئة لتوسضيع ألشضبكات أŸهنية وŒديد شضركاء
ج -دد وألن -خ -رأط ‘ ع Ó-ق -ات Œاري -ة ج -دي-دة ،
باإلضضافة إأ ¤مشضاركة أك Ìمن  30مؤوسضسضة آلجل
ألتعريف بها وإأبرأز دورها ‘ ألسضتثمار أإلفريقي .
وسضتتضضمن ألقمة حسضب أŸسضؤوول أألول للشضركة
ألعديد من أŸؤو“رأت وألندوأت ينظمها أك Ìمن
 50قائدأ وخب Òأفريقي ودو‹  ،إأضضافة إأ ¤برنامج
حلقات مغلقة تبادل أŸعلومات وتدريبات مقÎحة
م - - -ن خÈأء ‘ أÛال مسض - - -ؤوول Úع - - -م - - -وم - - -يÚ
مسضتثمرين أصضحاب مؤوسضسضات ناشضئة وكذأ عرضس
مشضاريع ألصضحاب ألشضركات ألناشضئة ألفريقية أمام
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مسض- -ت- -ث- -م- -ري -ن دول -ي Úووسض -ائ -ل أإلع Ó-م أŸؤوث -رة
وأل-زع-م-اء ألق-تصض-ادي Úأل-ك-ب-ار م-ن إأف-ري-ق-ي-ا وكذأ
أل -ع -دي -د م -ن أل -ل -ق-اءأت أŸه-ن-ي-ة وشض-ب-ك-ات أ◊وأر
أŸنظمة مسضبقا وأŸتصضلة أنيا با◊دث ع Èشضبكة
ألنÎنيت وهي ألعملية ألتي سضتنطلق قريبا فيما
ي -خصس أل -تسض -ج -ي Ó-ت وتسض-ت-م-ر إأ ¤غ-اي-ة أألسض-ب-وع
أألخ Òمن ألقمة .
وتكتسضي أŸشضاركة ‘ قمة «أفريك آأب « أهمية
كÈى م - -ن ح - -يث مضض - -اع- -ف- -ة أتصض- -الت أل- -ع- -م- -ل
وألج -ت -م-اع ب-ق-ادة أألع-م-ال و صض-ن-اع أل-ق-رأر أل-ع-ام
ألشضركات ألناشضئة وأŸسضتثمرين ‘ قارة إأفريقيا
وألبحث عن شضركاء جدد ‘ ›ال أŸالية عمÓء

وم- -وردي- -ن وأل- -ت -ع -رف ع -ل -ى أŸم -ارسض -ات أ÷ي -دة
للشضركات ذأت ألنمو أŸرتفع .
وأ÷دي-ر ب-اإلشض-ارة أن ق-م-ة إأف-ري-ق-ي-ا ل-لشض-ركات
أل -ن -اشض -ئ -ة سض -ت -م -ث -ل-ه-ا رسض-م-ي-ا ‘ أ÷زأئ-ر شض-رك-ة
أنتاريسس ديفلوÃن ألتي تعت Èشضركة جزأئرية رأئدة
‘ › 3الت ألعÓقات ب Úألشضركات وذلك بربط
مقدمي أÿدمات وأŸمون ÚباŸنتجات بالشضركات
أÙتاجة لها «ربط ألبائع باŸشضÎي « من خÓل
قاعدة بيانات ع ÈألنÎنيت منذ سضنة ، 2009
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ط-ب-اع-ة دل-ي-ل Úم-ه-ن-ي Úورق-ي‘ Ú
›ال ألصضناعة وألبناء  ،وكذأ تنظيم فعاليات مهنية
ولقاءأت مع رجال أألعمال منذ سضنة 2010

’ضس-ح-ى
الشس-عبÃ /ن-اسس-ب-ة ح-ل-ول ع-ي-د ا أ
اŸب -ارك ،ت -ت -ق -دم اتصس -ا’ت ا÷زائ -ر ب -أاح -ر
ال- - -ت - -ه - -ا Êل - -لشس - -عب ا÷زائ - -ري م - -ع أاط - -يب
ال -ت -م -ن-ي-ات Ãزي-د م-ن السس-ع-ادة وا’زده-ار،
وت -دع -و زب -ائ-ن-ه-ا ال-ك-رام إا ¤ا’سس-ت-ف-ادة م-ن
م -ك -اŸات ›ان -ي -ة م -ن ال -ث -ابت ن -ح -و ال -ث-ابت
خ Ó- -ل ي - -وم - -ي ال - -ع - -ي - -د اŸواف - -ق ل- -ل- -ح- -ادي
والعشسرين والثا Êوالعشسرين ( 21و  )22من
شسهر أاوت .2018
تلتزم أتصضالت أ÷زأئر ألتي تسضعى باسضتمرأر
إلرضضاء زبائنها بتوف Òأفضضل خدماتها خÓل ثاÊ
أيام ألعيد وهذأ من خÓل Œنيد فرقها ألتجارية
وأل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي سض-تسض-ه-ر ع-ل-ى ضض-م-ان أسض-ت-م-رأرية
أÿدمة وتصضليح ألتعطÓت وصضيانة ألشضبكة على
أمتدأد أليوم ألثا Êمن هذه أŸناسضبة أ÷ليلة‘.
هذأ ألصضدد ،سضيتم فتح ألوكالت ألتجارية ألرئيسضية
لتصضالت أ÷زأئر أبتدأء من  10سضا صضباحا إأ¤

غاية  15.00سضا مسضاء خÓل أليوم ألثا Êمن عيد
أألضضحى ،وذلك ع Èكامل ألÎأب ألوطني.
أما ألوكالت ألتجارية أŸعنية بهذه أŸوأقيت
فعلى مسضتوى أ÷زأئر ألعاصضمة أألمر يتعلق بكل
من حسض Úدأي ،برج ألبحري ،باب ألزوأر ،عيسضات
إأيدير ،بن مهيدي ،بئر مرأد رأيسس ،ألشضرأقة ،باب
ألوأدي و زرألدة ،بالنسضبة للوليات أألخرى فاألمر
يتعلق بالوكالت ألتجارية ألرئيسضية.
م -ن خ Ó-ل إأط Ó-ق ه -ذه أل -ع-روضس ألÎوي-ج-ي-ة،
تؤوكد أتصضالت أ÷زأئر ألتزأمها ألرأمي إأ ¤تعزيز
إأسضÎأتيجيتها للتقرب أك Ìمن زبائنها وألسضتجابة
لتطلعاتهم على أكمل وجه.
وŸزيد من أŸعلومات ،تدعوكم أتصضالت أ÷زأئر
إأ ¤زيارة موقعها أللكÎو،www.algerietelecom.dz : Ê
أو ألتوأصضل مع مسضتشضاري ألويب ع Èألصضفحة ألرسضمية
ألفايسضبوك:
لتصض - - - -الت أ÷زأئ - - - -ر ع - - - -ل- - - -ى
www.facebook.com/algerietelecomgroupe/:

اÿميسس  16أاوت  2018م
الموافق لـ  05ذي الحجة  1439هـ
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’قامة 11سصوقا مغطاة وتهيئة  08أخرى
 42مليار سصنتيم إ

أاك Ìمن 1500تاجر فوضشوي و3000سشجل Œاري دون صشفة ‘ تلمسشان
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إأرشصادأت حول طرق ألذبح و أ◊فظ لتفادي فسصاد أللحوم

حمÓت –سشيسشية ‘ أاسشواق اŸواششي بÈج بوعريريج
بهدف –سصيسس أŸوأطن Úو ‘ إأطار
ع-م-ل-ه-ا أل-ت-وع-وي وأل-ت-حسصيسصي وتزأمنا
م - -ع ع - -ي- -د أ’ضص- -ح- -ى أŸب- -ارك ن- -ظ- -مت
جمعية حماية أŸسصتهلك لو’ية برج
ب -وع -ري -ري -ج ق -اف -ل-ة –سص-يسص-ي-ة بسص-وق
أŸوأشصي بعاصصمة ألو’ية حول كيفية
ألتعامل مع أضصاحي ألعيد.

برج بوعريريج/حبيبة بن يوسسف

كشص -فت مصص -ادر م-ق-رب-ة م-ن م-دي-ري-ة
ألتجارة لو’ية تلمسصان أن مصصا◊ها
ق- -د سص- -ج -لت م -ا ي -زي -د ع -ن  1500تاجر
ف -وضص -وي ب -ال -و’ي -ة ’ ي-كسص-ب-ون صص-ف-ة
ألتاجر بحكم أنهم ’ Áلكون ألسصجÓت
أل - -ت- -ج- -اري- -ة وÁارسص- -ون نشص- -اط- -ه- -م ‘
ألسص -اح -ات أل-ع-م-وم-ي-ة وألشص-وأرع وع-ل-ى
ح -وأف أل -ط -رق أل -وط -ن -ي-ة م-تسص-ب-ب‘ Ú
مشصاكل عويصصة.

تلمسسان/بن ترإر ﬁمد
و‘ اŸقابل ” إاحصشاء حوا‹  3000تاجر
وهمي فهم Áلكون السشجÓت لكنهم ليسشوا
Œار إا‰ا اسشتعملوها من اجل ا◊صشول على
الفيزا والهجرة نحو أاوروبا ،حيث أاحصشت
م -دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة  85ب -اŸائ -ة م-ن أاصش-ح-اب
السش- -ج Ó-ت ’ Áارسش -ون ال -نشش -اط ال -ت -ج -اري
ك -اشش -ف -ة أان م -دي -ري -ة السش -ج -ل ال -ت -ج-اري ق-د
اسشتخرجت  1622سشجل Œاري فردي و73
سشجل إ’نششاء مؤوسشسشات كما ” اسشتخراج 320
سشجل معدل وموسشع لتجار وŸ 58ؤوسشسشة ‘
نفسس الفÎة ‘ ح ” Úتسشجيل تعديل نششاط
675سشجل Œاري رئيسشي و 75ثانوي للتجار
و117سشجل رئيسس و 51ثانوي للششركات خÓل
النصشف اأ’ول من السشنة اŸاضشية فقط .
‘ الوقت الذي أاششارت خرجات أاعوان
م- - -دي- - -ري- - -ة ال - -ت - -ج - -ارة إا ¤اŸي - -دان ع - -دم
وج- -ود ه- -ؤو’ء ال- -ت- -ج- -ار ‘ اŸي- -دان و’ أاث -ر
ل-نشش-اط-ه-م ال-ت-ج-اري م-ا ي-ؤوك-د اسش-ت-غÓ-لهم ‘
ت- -ه- -ريب ال- -ع- -م- -ل -ة أاو ال -نصشب وا’ح -ت -ي -ال أاو
اسشتخراج الفيزا ’ غ ،Òأاك Ìمن هذا فان
عمر هذه السشجÓت ’ يزيد عن السشنة ‘ أاكÌ
تقدير.
يحدث هذا ‘ الوقت الذي كثفت مديرية
التجارة ‘ عملها من اجل تنظيم القطاع
التجاري بالو’ية و من خÓل تهيئة  08أاسشواق
بغÓف ما‹ قدر ب 02مÓي Òسشنتيم وإاقامة
 11سشوق بالصشفيح لفائدة  440تاجر بغÓف
ما‹ Œاوز ال 40مليار سشنتيم بعدة بلديات.
لكن أاغلب هذه اأ’سشواق سشرعان ما أاغلقت
أابوابها بفعل السشيطرة عليها من قبل Œار
وهمÁ ’ Úلكون من التجارة إا’ السشجل
ال -ت -ج -اري م -ن-ه-ا سش-وق-ان ب-ال-رمشش-ي وآاخ-ران
Ãغ - -ن - -ي - -ة ،ون - -فسس ال - -ع - -دد بسش - -ب - -دو وآاخ- -ر
Ãنصشورة لكنها بقيت مغلقة ‘ الوقت الذي
ت-ع-رف اŸدي-ن-ة أاسش-واق-ا ف-وضش-وي-ة ع-ل-ى غرار
طاو’ت اÿضشر قرب السشوق اŸغطى بوسشط

تلمسشان وحي باب سشيدي بومدين وطاو’ت
اÓŸبسس بسش -وق سش -ي -دي ح -ام -د اضش -اف-ة ا¤
اسش -واق ع -ل -ى ضش -ف -اف ال-ط-رق-ات ع-ل-ى غ-رار
بوكيو ،زناتة ،القواسش Òدار بن طاطا  ،واو’د
بونوار بسشبدو زيادة على الطاو’ت الفوضشوية
Ãغنية والرمششي ما يجعل النششاط التجاري
‘ فوضشى عارمة ويحتاج ا ¤تنظيم.
وغ- -زت ال- -ط- -او’ت ال- -ف -وضش -وي -ة الشش -وارع
والسشاحات لبيع منتجات قد تكون قاتلة  ،كما
ان اصشحاب هذه الطاو’ت ’Áارسشون نششاطا
قارا فهم يغÒون نششاطهم ،حسشب اŸواسشم
فيبيعون ا◊لويات والز’بية واÿضشر خÓل
ششهر رمضشان ” يبيعون اÓŸبسس خÓل عيد
الفطر ليحولون نششاطهم لبيع الفحم وأادوات
الذبح ‘ عيد اأ’ضشحى قبل –ويل نششاطهم
ا ¤ب -ي -ع اأ’دوات اŸدرسش -ي -ة خ Ó-ل ال -دخ-ول
اŸدرسشي واŸفرقعات ابان اŸولد النبوي .
إان -ه -م Œار ي -تسش -ب -ب -ون ‘ ف -وضش-ى ع-ارم-ة
للبلديات وما يخلفونه من أاوسشاخ ونفايات
دون دفع أاي مليم للخزينة العمومية  ،كما ان
الكث Òمنهم يغلقون ششوارع بأاكملها على غرار
درب سشيدي حامد بتلمسشان  ،ششارع فÓوسشن
وما جاوره بالرمششي

...وموالو النعامة وجنوب تلمسشان
يباششرون نزوحهم لبيع األضشاحي
تششهد تلمسشان على غرار باقي و’يات
الشش -م -ال خ Ó-ل ه -ذا اأ’سش -ب -وع ن-زول ق-واف-ل
اŸوال ÚاŸق - -ي - -م Úب - -ال- -ن- -ع- -ام- -ة ومشش- -ري- -ة
والقصشدير والبيضس وع Úبن خليل وجنوب
ت-ل-مسش-ان ال-ن-ازح Úن-ح-و الشش-م-ال وا’سش-تقرار
ب -ال -ق -رب م -ن اŸدن وغ -زو أاسش -واق اŸواشش -ي
للو’ية لبيع مواششيهم ‘ اأ’سشواق اسشتعدادا
ل -ع -ي -د ا’ضش -ح-ى اŸب-ارك  ،خ-ال-ق Úف-وضش-ى
ع- - -ارم- - -ة ‘ ا◊رك- - -ة وال- - -ت- - -ن- - -ق- - -ل ال- - -ت- - -ي
ارهقت مصشالح ا’من والدرك الوطني .
و Ãنطقة زناتة التي جعل اŸوال Úمن
ق -رب ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  98ال-راب-ط ما
ب Úتلمسشان والغزوات مركز لبيع اŸواششي ،
ما خلق ازمة حقيقية ‘ التنقل بفعل فوضشى
ال -ت -وق -ف م -ا أارغ -م ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
لبلدية زناتة للتدخل من اجل تسشي Òحركة
اŸرور وت- -ن- -ظ -ي -م -ه -ا وإاخ -راج ال -ط -ري -ق م -ن
الفوضشى .
وكششف أاغلب اŸوال Úأان أاسشعار اأ’ضشاحي
ع -رفت ارت -ف -اع -ا ك -بÒا م -ق -ارن -ة م -ع السش -ن -ة
اŸاضش-ي-ة رغ-م ت-ق-لصس ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ري-ب-ه-ا نحو
اŸغ- -رب ب- -ف- -ع -ل ‚اح ﬂط -ط ’’ م -غ -ن -ي -ة

‘ إأطار برأمج ألدولة للكهرباء

Ÿكافحة التهريب الذي كان السشبب اŸباششر
‘ رفع أاسشعار ا’ضشاحي .
وحسشب اأ’سشعار اŸتداولة ‘ اأ’سشواق
فأان سشعر الكبشس سشيÎاوح ما ب35 Úلف دج
و 75الف دج حسشب ا◊جم ‘ ح Úيكون سشعر
ا◊ولية ماب 18 Úالف دج و 30الف دج
،وهو ما يؤوكد ان كبشس العيد لن يكون ‘
متناول ا÷ميع هذه السشنة .
كما ادى ظهور بوادر ا’مراضس وسشط
اŸواشش- - - -ي ك- - - -داء ا÷دري وال - - -دوا‹  ،وداء
النقر التي ظهرت ‘ البداية بأاقاليم ا÷هة
ا÷نوبية على غرار البويهي  ،سشبدو  ،القور ،
ق -ري -ة ب-ل-ح-اج-ي ب-وسش-ي-ف ،ال-ع-ريشش-ة وب-عضس
مناطق ششمال النعامة على غرار عبد اŸو¤
وم-ك-م-ن ب-ن ع-م-ار ،ال-قصش-دي-ر ،ب-ا’ضش-افة ا¤
ج - -ن - -وب ب - -ل - -ع - -ب - -اسس ال - -ذي سش - -رع - -ان م - -ا
ت- -وسش- -عت دائ- -رة اإ’م- -راضس ا ¤ال- -ب- -ل- -دي -ات
اÛاورة ما خلق هلعا كبÒا وسشط اŸوالÚ
و اŸواطن Úعلى حد سشواء.
وحسشب اŸوال Úف - - - -إان ه- - - -ذه اأ’وب- - - -ئ- - - -ة
أاصش -ب-حت ت-ه-دد اŸاشش-ي-ة واأ’ضش-اح-ي ال-ت-ي ’
Óضشحية بوجود عيب ا÷دري
Œوز ششرعا ل أ
او اŸرضس  ،حيث اتهم بعضس اŸوال Úبعضشهم
مصشالح الفÓحة والبيطرية بتزويدهم بلقاح
فاقد للصشÓحية ،اأ’مر الذي جعل ا÷دري
وﬂتلف اإ’مراضس تعود ا ¤اŸنطقة نتيجة
عدم فعالية اللقاح التي طعموا بها مواششيهم.
واششارت مصشادر بيطرية ان سشبب توسشع
دائرة ا÷دري واأ’مراضس عموما راجع إا¤
إاهمال اŸوال Úللتلقيح ‘ اآ’جال القانونية
،وه- -و م -ا ي -ؤودي ا ¤إاصش -اب -ة اŸواشش -ي ب -ه -ذه
اإ’مراضس الذي “كنت مصشالح الفÓحة من
التحكم فيها بفعل اليقظة  ،حيث اكد ‡ثل
الفÓح ÚواŸوال Úان اإ’صشابات با÷دري
ق -ل -ي -ل -ة ’ ت-زي-د ع-ن ب-عضس ا◊ا’ت ب-ك-ل م-ن
بلحاجي بوسشيف والعريششة والقور والنعامة
وك -ذا ال -ن -ق -ر Ãن-اط-ق ج-ن-وب شش-رق ت-ل-مسش-ان
وصشو’ ا ¤جنوب بلعباسس .
وم- -ن اج- -ل ال- -تصش -دي ل -ل -م -رضس وح -م -اي -ة
اŸواطن من ششراء مواششي مريضشة كلفت
مفتششيه البياطرة لو’ية تلمسشان 120بيطري
Ÿراق- -ب- -ة السش- -واق اŸواشش- -ي وم- -ن -اط -ق ب -ي -ع
اأ’ضشاحي بالو’ية من أاجل منع بيع اŸواششي
اŸصشابة بداء ا÷دري والكيسس اŸائي الذي
يششكل خطرا على حياة اŸواطن Úخاصشة وأان
مناسشبة عيد اأ’ضشحى ترغم على اŸواطن
شش -راء اأ’ضش -ح-ي-ة  ،ه-ذه ال-ف-رق ال-ت-ي ب-اشش-رت
عملية اŸراقبة اآ’نية للمواششي قبل دخول
اأ’سش -واق و‘ م -ن -اط -ق ال -ب -ي-ع ل-ت-ف-ادي دخ-ول
اŸواششي اŸريضشة ا ¤اأ’سشواق:

رفع التجميد عن مششاريع الربط بالششبكة الكهربائية بالوادي
أفاد بيان صصادر عن مديرية توزيع ألكهرباء وألغاز بو’ية ألوأدي أنه قد ” مؤوخرأ رفع ألتجميد عن مشصاريع متعلقة بالربط
بالطاقة بالكهربائية وذلك ‘ إأطار مشصاريع برأمج ألدولة للكهرباء ضصمن ألÈنامج أÿماسصي  2014/2010ليتم بذلك ربط
’حياء غ ÒأŸسصتفيدة من هذه ألطاقة أ◊يوية بو’ية ألوأدي وحسصب نفسس أŸصصادر فإانه من أŸنتظر أن يتم ألشصروع قريبا ‘
أ أ
’جال ألتي حددت لها.
’‚از على أن تنتهي ‘ أ آ
أشصغال أ إ
ك-م-ا اسش-ت-ف-اد ح-ي ع-ل-ى درب-ال شش-رق-ا ب-ب-ل-دي-ة التوا‹ ا◊ي ا÷ديد وحي الششهداء وحي 19
الرباح من نفسس العملية على مسشافة  2.14كلم مارسس با÷ديدة والتي سشيتم ربطها بششبكة
رف -ع ال -ت -ج -م-ي-د ع-ن مشش-روع ا‚از شش-ب-ك-ة طول الششبكة و 40توصشيلة وغÓف ما‹ رصشد كهربائية على طول  8.77كلم و 130توصشيلة
وÃبلغ إاجما‹ قدر بـ 47.403.000دج.
كهربائية سشيسشاهم ‘ ربط حي أاو’د أاحمد للعملية بقيمة  11.050.000دج.
ششرقا ببلدية الوادي ع Èششبكة بطول 1.65
Œدر اإ’شش- -ارة إا ¤أان م- -دي- -ري- -ة ال -ت -وزي -ع
و” رفع التجميد عن مششروع آاخر يتعلق
ك- -ل -م و 45ت -وصش -ي -ل -ة وب -غÓ-ف م-ا‹ ب-ق-ي-م-ة بربط السشكنات الريفية بسشيدي يحيى ببلدية ب -ال-وادي ت-ع-م-ل ع-ل-ى إايصش-ال وت-وسش-ع-ة شش-ب-ك-ة
 8.330.000دج من جهته مششروع ربط حي جامعة بالطاقة الكهربائية ،على طول الششبكة الربط إا ¤أابعد نقطة ‡كنة وفق اإ’مكانيات
على دربال جنوبا ببلدية الرباح بالكهرباء هو  1.67كلم و 30توصشيلة وبرصشيد مادي بقيمة اŸال -ي -ة اŸت -اح -ة م -ن أاج -ل م -واصش-ل-ة سش-لسش-ة
اإ’‚ازات التي جسشدتها ‘ الفÎة اأ’خÒة
اآ’خ -ر رف -ع ع -ن -ه ال -ت -ج -م -ي -د ل -ي -ت-م ت-وصش-ي-ل-ه  8.490.000دج.
بالكهرباء على طول الششبكة  3.55كلم و60
م -ن ج -انب آاخ -ر سش -تسش -ت -ف-ي-د أايضش-ا أاح-ي-اء والتي سشاهمت ‘ –سش Úنوعية واسشتمرارية
توصشيلة بغÓف ما‹ قدر بـ  20.420.000دج ،ب-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ع-ون م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة وه-ي ع-لى اÿدمة اŸقدمة إا ¤زبائننا.

ورڤلة :إÁان كا‘

وحسشب رئيسس ا÷معية عبد ا◊ميد زايدي
ف -إان ال -ع-م-ل-ي-ة ت-دخ-ل ‘ اإط-ار ب-رن-ام-ج ع-م-ل
ا÷معية حيث باŸناسشبة ” تقد Ëنصشائح
وت -وج -ي -ه -ات ووصش -اي -ا م -ه -م -ة م -ن -ه-ا إاراح-ة
الذبيحة والرفق بها إاضشافة إا ¤اهمية تصشوË
ا◊ي- -وان ق- -ب- -ل ال- -ذب- -ح Ÿدة  24سش-اع-ة م-ع
إاع- -ط- -ائ -ه -ا اŸاء ال -ذي ي -خ -ف -ف م -ن ال -ع -دد
البكتÒي ‘ اأ’معاء وكذا مسشاعدته على نزع
ا÷لد خÓل عملية السشلخ.
و” إاعÓم اŸواطن Úبأاخطار بقاء الدماء
‘ الذبيحة وكذا خطر تأاخ Òعملية السشلخ
وإاخ- -راج اأ’م- -ع- -اء وط- -ري- -ق- -ة تÈي- -د ه -ي -ك -ل
اأ’ضشحية وتقطيعها وتعليقها ‘ مكان يتوفر
على التهوية دون تغطيتها وتقطيعها ووضشعها
‘ الثÓجات لتجنب فسشاد ◊وم اأ’ضشاحي.

كما ” ششرح أانواع تعفن وفسشاد هياكل
ال -ل-ح-وم وت-وضش-ي-ح م-ف-ه-وم ال-ت-فسش-خ أاو ال-ع-ف-ن
اأ’خضش- -ر وق- -د شش- -ارك ‘ ال- -ع -م -ل -ي -ة أاط -ب -اء
بيطري Úمع توزيع مطويات تتضشمن توصشيات
وط -ري -ق -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع اأ’ضش -ح -ي-ة وأاضش-اف
اŸتحدث أان العملية سشتتواصشل ع Èأاسشواق
الو’ية.
هذا وششملت العملية تقد Ëدروسس ببعضس
اŸسشاجد من قبل رئيسس ا÷معية وبيطري
ﬂتصس ،ولقيت العملية اسشتحسشان اŸواطنÚ
بعد ان عÈوا عن تخوفهم من تكرار سشيناريو
السشنة اŸاضشية.

 7مكاتب بريد تقدم خدماتها إا ¤العاششرة لي Óبالبويرة

’جرأءأت أŸتخذة من طرف
‘ إأطار أ إ
مؤوسصسصة بريد أ÷زأئر لضصمان أÿدمة
أل -ع -م -وم -ي-ة و “ك ÚأŸوأط-ن م-ن سص-حب
’م- -ك- -ان- -ي- -ات
أم- -وأل- -ه ” تسص- -خ Òك- -ل أ إ
ألÓزمة على مسصتوى كل مكاتب ألÈيد
أŸنتشصرة ع Èربوع ألو’ية.

إلبويرة/ع.نايت رمضسان
تدفق عدد كب Òمن اŸواطن ÚخÓل يومى
ا’ثن ÚوالثÓثاء واأ’ربعاء ما أادى إا ¤ظهور
ط- -واب Òط- -وي- -ل- -ة ف- -ى ب -عضس اŸك -اتب إا’ أان
السشيولة كانت متوفرة.
وللتقليل من الضشغط على ششبابيك مكاتب
الÈيد خاصشة باŸدن الكÈى اتخذت مديرية
الÈيد لو’ية البويرة إاجراء يقضشي بفتح 7

مكاتب بريد إا ¤غاية السشاعة السشابعة مسشاء
ومن بينها اثنان على مسشتوى عاصشمة الو’ية
وآاخ -رى ب -ك -ل م -ن ع Úبسش -ام ،سش-ور ال-غ-ز’ن،
اأ’خضشرية ،مششدالله وبششلول ،لتفادي الضشغط
على مكاتب اŸدن الكÈى.
«الششعب““ انتقلت ليلة الثÓثاء إا ¤اأ’ربعاء
إا ¤م -ك -تب الÈي -د اŸت-واج-د ب-ح-ي ف-راشش-ت-ى
ب- -ع- -اصش- -م -ة ال -و’ي -ة وه -و أاك Èم -ك -تب ب -ري -د
متخصشصس فى الصشكوك الÈيدية ،حيث عاينا
على السشاعة التاسشعة والنصشف فتح الششبابيك
وإاقبال بعضس اŸواطن Úلسشحب اأ’موال بكل
أاريحية دون ازدحام.
ك-م-ا ع ÈاŸواط-ن-ون ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ل-ه-ذه
اإ’جراءات التي مكنتهم من سشحب ا’موال
دون ا’ن -ت -ظ-ار ف-ى ال-ط-واب Òال-ط-وي-ل-ة خÓ-ل
أاوقات الذروة.

–سصبا للدخول أŸدرسصي أŸقبل  ،وأ‹ أ÷لفة:

تأاكيد على تسشليم اŸششاريع الÎبوية

قام صصبيحة أمسس وأ‹ أ÷لفة رفقة
م -دي -ري أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ãع-اي-ن-ة
ج-م-ل-ة م-ن أŸشص-اري-ع وأŸرأف-ق ألÎب-وية
وأل -ت -ن -م -وي -ة ،ح -يث أسص -ت -ه -ل خ-رج-ت-ه
أŸيدأنية بالوقوف على مشصروع أ‚از
ث Ó-ث أقسص -ام م -درسص -ي -ة ب -ح -ي ب -ق -وق-ة
معطيا تعليمات صصارمة لتسصريع وتÒة
أ’أشص- -غ- -ال وأل- -ت- -ق- -ي- -د ب- -ج- -دول زم -ن -ي
Ÿضص -اع -ف -ة أ÷ه -ود وت -ن -ظ -ي -م أل -ورشص -ة
وم -ن -ح م -ه-ل-ة أسص-ب-وع ’إن-ه-اء أ’أشص-غ-ال ،
ل-ي-ن-ت-ق-ل ن-ح-و أب-تدأئية طيبي ألعربي ““
ألشص-ي-خ أل-ن-ع-اسس ب-ط-ري-ق فيضس ألبطمة
أي - -ن أم - -ر ب - -اإ“ام أشص - -غ - -ال أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
أÿارجية وŒهيزها.

إ÷لفة/موسسى بوغرإب
وب -ح -ي ب -ح-رارة ع-رج ال-وا‹ ع-ل-ى ث-ان-وي-ة
عمور حيث اأبدى ارتياحه لتسشليم اŸطعم
اŸن -ج -ز م -وؤخ -را واŸن -ت-ظ-ر تسش-ل-ي-م-ه خÓ-ل
ا’أسش- -ب- -وع اŸق- -ب -ل ،فضش  Ó-ع -ل -ى م -ع -اي -ن -ت -ه
م-ت-وسش-ط-ة ““ب-ن ع-ي-اد ع-ي-اد““ واŸط-ع-م ال-تابع
للمتوسشطة مقدما توجيهات لتجهيز اŸطعم
بالوسشائل الضشرورية لسشÒه.
و‘ ن - -فسس السش - -ي- -اق دائ- -م- -ا زار مسش- -وؤول
ا÷هاز التنفيذي اأششغال توسشعة ثمانية اأقسشام

تابعة لثانوية الفصشحى واأمر بتجهيز ا’أقسشام
بالطاو’ت والكراسشي ‘ غضشون اأسشبوع ،اما
عن متوسشطة ““قاعدة  ““ 07بحي بربيح وقف
الوا‹ عن ظروف ا‚ازها مششددا اللهجة
ل- -ت- -حسش Úن- -وع- -ي -ة ا’‚از واإت -ب -اع اŸع -ايÒ
اŸعمول بها ‘ البناء  ،كما زار متوسشطة
ÿنشس مصشطفى التي اسشتفادت من  06اقسشام
و ﬂ 03اب -ر Ãخ -رج ال -و’ي-ة ب-ق-ري-ة ““او’د
ع -ب -ي -د ال -ل -ه ““ اآم -را ال-وا‹ بضش-رورة م-ت-اب-ع-ة
ا’أششغال واإ“امها .
وب- -ن- -فسس اŸك- -ان ك- -ان ل- -ل -وا‹ ح -وار م -ع
›موعة من سشكان ا◊ي الذين قدموا بعضس
ا’نشش -غ -ا’ت اŸت -م -ث -ل -ة اأسش -اسش-ا ‘ ال-ت-ه-ي-ئ-ة
اÿارجية للحي وتنقية البالوعات و›اري
صش- -رف اŸي- -اه  ،وام- -ر ب -ه -ذا الصش -دد رئ -يسس
ال -دائ -رة ب -ت -ف -ع -ي -ل ÷ن -ة م -ت -اب -ع -ة ا’أم-ط-ار
وال -ك -وارث خ Ó-ل فصش -ل -ي اÿري -ف والشش-ت-اء
ومصش -ال -ح دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه Òب-اإحصش-اء
ال -ن -ق -اط السش -وداء ال -ت -ي Œت -م -ع ف -ي-ه-ا م-ي-اه
ا’مطار وتنظيف ا◊ي من ا’أوحال .
ليختتم الوا‹ خرجته بزيارة ا ¤مششروعي
اإزدواجية الطريق الوطني رقم  01الرابط بÚ
و’يتي ا÷لفة وا’غواط  ،وكذا جلب اŸاء
الشش-روب م-ن م-ن-ط-ق-ة ““ال-دزي-رة““ ن-ح-و ب-ل-دية
ا÷لفة لتحسش Úتزود السشاكنة وتقوية ﬁطة
الصشدر للماء الششروب .
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«الشصعب ”” تسصتطلع واقع التنمية ،الشصغل والسصكن ببلديات تلمسصان
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17723

07

مششاريع اقتصشادية للقضشاء على ﬂلفات التهريب واسشتهÓك  34.7مليارسشنتيم
مغنية مسشقط الرئيسس الراحل بن بلة والروائي العاŸي واسشيني لعرج تغرق ‘ النسشيان

قصصد تسصليط الضصوء على واقع التنمية بالبلديات ا◊دودية لو’ية تلمسصان  ،والتعرف على يوميات اŸواطن ا’جتماعية سصواء اŸشصاق التي يكابدها اŸواطن بهذه البلديات
’مسس القريب من ا’سصاسصيات  ،وŸعرفة هذه التفاصصيل
الثÓث مغنية  ،جباليا و العريشصة  ،او تلك التي يجدها سصهلة  ،وقد تغنيه عن الكث Òمن الضصروريات التي كانت با أ
اقÎبت ”” الشصعب”” من مناطق عيشس اŸواطن وهو يقاوم ظروف ا◊ياة بكل ما –مله كلمة اŸقاومة من اسصتعداد روحي ومادي  ،فرغم اŸشصاريع التي “ت بر›تها على
اŸسصتوي Úالقريب واŸتوسصط ا’ ان البعضس منها  ⁄تزل تراوح مكانها .

QGôJ øH óªfi : ´Ó£à°SG

التفاتة تنظيمية للقضشاء على
أازمتي البطالة والسشكن
دقت اŸصص -ال -ح ال -ب-ل-دي-ة ل-ب-ل-دي-ة م-غ-ن-ي-ة
ا◊دودية ناقوسس اÿطر على خلفية كبح
ال- - -نشص - -اط ال - -ت - -ن - -م - -وي ل - -ه - -ذه اŸن - -ط - -ق - -ة
ا◊دودي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èث -اŒ Êم -ع سص -ك-اÊ
بالو’ية بعد تلمسصان وذلك بفعل تفشصي أازمتي
البطالة والسصكن واآ’فات ا’جتماعية الناجمة
عن توقيف التهريب وتأاخر بواك ÒاŸشصاريع
ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ” ت-خصص-يصص-ه-ا ل-ه-ذه اŸدينة
ال -ع -ري -ق -ة وال -ت -ي اشص -ار وا‹ ال-و’ي-ة ‘ ن-دوة
صصحفية ان ا◊دود من أاهم اŸشصاريع وهناك
اسصتثمارات كÈى قد تغ Òوجه اŸناطق مع
بداية، 2020حيث سصتدخل هذه اŸشصاريع حيز
التنفيذ وتبدأا ‘ إاعطاء الثمار.
هذه اŸدينة التي ’ توصصف إا’ بالتهريب
لكنها أا‚بت زعماء وأادباء شصهد لهم التاريخ
على غرار الرئيسس اأ’سصبق أاحمد بن بلة ،
الكاتب واسصيني لعرج...أاصصبحت اليوم –تاج
التفاتة من السصلطات العليا بغية فك ا◊صصار
عنها  ،خاصصة و أانها –صصي ما يزيد عن 250
أالف نسصمة ليسس مسصجل منها بصصفة رسصمية
سصوى  125أالف نسصمة  ،ما يعكسس الفوضصى
العارمة التي يعيشصها اŸواطن Ãغنية ،التي
رغم اسصتفادتها من غÓف ما‹ يقدر ب34.7
مليار سصنتيم ضصمن برنامج التهيئة والنهوضس
ب -اŸن -اط-ق ا◊دودي-ة ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى م-ظ-اه-ر
التهريب من خÓل مشصاريع التهيئة ا◊ضصرية
واإ’نارة العمومية .
إا’ أان اŸدينة تشصكل البنايات الفوضصوية
ال 70ب -اŸائ -ة م-ن-ه-ا وك-ذا ان-تشص-ار ع-دة ق-رى
تابعة لها ومتناثرة جعل الغÓف ضصئيل ،و⁄
ي-ت-م-ك-ن م-ن اسص-ت-ن-ف-اذ اŸط-ل-وب و ⁄يسص-اه-م
سصوى ‘ تهيئة اقل من  50باŸائة خاصصة
وقد سصبق للمجلسس البلدي Ÿغنية ان طالب
Ãب-ل-غ  173م-ل-ي-ار ل-ل-ن-هوضس باŸدينة وقراها
التي همشصت طيلة  03عقود من الزمن .

سشيطرة البارونات يهدد
اŸنطقة ويرفع وتÒة تهريب
اıدرات
كشصفت التقارير الصصادرة عن ا÷هات
اŸعنية عن ارتفاع البطالة ‘ اŸدينة إا¤
حدود  30باŸائة بعد Œفيف منابع التهريب
وأاصصبح الفقر يطرق أابواب العائÓت Ãغنية
وم -ع-ه ي-ج-ر اآ’ف-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ك-السص-رق-ات
وا’ع - -ت- -داءات واıدرات ال- -ت- -ي ارت- -ف- -عت
وتÒتها خÓل السصنت ÚاŸاضصيت Úرغم غلق
ا◊دود وتقلصس العمل  ،خاصصة ‘ ظل تأاخر
اŸنطقة الصصناعية باو’د بن دامو التي رصصد
لها  101هكتار موزعة على  48موقع اقتصصادي
ل -ك -ن -ه-ا – ⁄وي مشص-اري-ع ه-ام-ة م-ن شص-أان-ه-ا
Œفيف منابع البطالة بهده اŸنطقة .
من جانب أاخر  ⁄تسصتفد البلدية من كوطة
سص-ك-ن-ي-ة ه-ام-ة م-ن شص-أان-ه-ا ال-قضص-اء ع-لى أازمة
السص -ك -ن  ،ح -يث وحسصب إاحصص-ائ-ي-ات ال-ب-ل-دي-ة
فان مغنية  ⁄تسصتفذ سصوى من  1800مسصكن
طيلة عشصرية كاملة ما جعلها غ Òكافية اأ’مر
ال- -ذي شص- -ج- -ع ال- -ف -وضص -ى ال -ت -ي قضصت ع -ل -ى
اŸناطق الغابية بسصيدي ا◊بيب التي تعتÈ
رئ -ة اŸدي -ن -ة ووصص -لت ال -ف -وضص -ى إا ¤ح -دود
الطريق السصيار .
أاما عن ا÷انب الفÓحي التي تعرف به
مغنية التي –وي  6000هكتار من أاجود
اأ’راضص- -ي ال- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -ج ال- -ب- -ط- -اط -ا وال -ت -ي
ت -رب -عت ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ال -و’ي -ات وط-ن-ي-ا ‘
انتاجها سصنة  ، 1996ورغم اسصتفادة اŸنطقة
من ا◊وضس اŸسصقي الذي رصصد له غÓف
م -ا‹ ب 400م-ل-ي-ار وال-ذي ان-ط-ل-قت عمليات
Œسصيده لتحسص Úانتاج اŸنطقة ،لكن غزو
ب-ارون-ات ال-ع-ق-ار وسص-ي-ط-رت-ه-م ع-لى مسصاحات

ورغ - -م م - -ب - -اشص - -رة اشص- -غ- -ال- -ه ل- -ك- -ن- -ه ’ي- -زال
يشصهد العديد من التاأخر ما يعرقل السص Òنحو
اŸدي-ن-ة وال-دائ-رة ا’م ل-ي-ب-ق-ى سص-ك-ان ج-ب-ال-ة
يطالبون بدعم يسصمح للمنطقة من اÿروج
من بوثقة التخلف والتاخر التنموي .

سشكان حي وادي السشبع الفوضشوي
بالرمششي يطالبون بالÎحيل

واسص -ع -ة م -ن اÙي -ط اŸسص -ق-ي صص-ار ي-ه-دده
بالزوال .
ضصف إا ¤ذلك دخول دخÓء على الفÓحة
وصص -اروا ي -ت -ح -ك -م -ون ‘ سص -وق ال -ب -ذور وك -ذا
ا’سصمدة وغرف التÈيد صصار يهدد الفÓحة
بالزوال بناحية مغنية التي خصصصصت الدولة
ل -ه -ا غ Ó-ف م -ا‹ م-ه-م ل-ل-ن-ه-وضس ب-اŸن-ط-ق-ة
وإادخالها إا ¤مرحلة اإ’نتاج وتصصحيح اŸسصار
ا’ق - -تصص - -ادي ل - -ل - -ح - -دود م- -ن خÓ- -ل ف- -ت- -ح
تخصصصصات ا’شصجار اŸثمرة وتربية اŸواشصي
وال -ن -ح -ل وإان -ت -اج ا◊ل -يب وال -ت -ي ق -د ت-خ-رج
اŸن -ط -ق-ة م-ن دوال-يب ال-ف-ق-ر ‘ ح-ال-ة ت-وج-ه
ال -دع -م إا ¤م -ك -ان -ه الصص-ح-ي-ح وال-قضص-اء ع-ل-ى
البزنسصة واÙسصوبية ‘ القطاع .

السشلطات الو’ئية تسشابق الزمن إ’نششاء
مششاريع ضشخمة با◊دود الغربية
كشصف وا‹ و’ية تلمسصان علي بن يعيشس
ع- -ن ب- -رن- -ام -ج اسص -ت -ث -م -اري ه -ام ب -اŸن -اط -ق
ا◊دودية للو’ية لضصمان اخرجها من بوتقة
التهريب وتخريب ا’قتصصاد الوطني ا ¤دعم
ا’ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي وت-ن-م-ي-ت-ه وتشص-غ-ي-ل شصباب
اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ذي أاصص- -ب- -ح ال- -ي- -وم اح- -د أاه -م
اه- -ت- -م- -ام- -ات ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن اج -ل
اسصتكمال عملية Œفيف منابع التهريب وفقا
ıطط ’’ مغنية  ،هذا وأاشصار الوا‹ إا¤
إاق -ام -ة مصص -ان -ع كÈى م -ن -ه -ا مصص -ن -ع لÎك-يب
السص -ي-ارات Ãغ-ن-ي-ة وأاخ-ر ل-ل-زي-وت ب-ال-غ-زوات
وسصوق للجملة بالشصبيكية زيادة إا ¤إاعادة فتح
 22غ -رف -ة تÈي -د لضص -م -ان ح -ف-ظ م-ن-ت-ج-ات
الفÓحة بالسصد اŸسصقي الذي سصيتم توسصيعه
إا7000 ¤هكتار
وأاشص- -ار وا‹ ان- -ه دع- -ا سص- -ك- -ان اŸن- -اط- -ق
ا◊دودية ا ¤اŸسصاهمة ‘ عملية التنمية
ا’قتصصادية التي تعرفها اŸنطقة عن طريق
اسصتغÓل رؤووسس أاموالهم ’قامة اسصتثمارات
تعود بالفائدة عليهم وعلى اŸنطقة كاشصفا
ع -ن تسص -ه -يÓ-ت كÈى سص-خ-رت-ه-ا ال-دول-ة ب-غ-ي-ة
ال-ن-ه-وضس ب-اŸن-ط-ق-ة ‘ مشص-اري-ع ذات م-ن-اف-ع
كÈى.
و أاكد أان مصصا◊ه تلقت  195عقد اسصتثمار
 ،ح - -يث ” اŸواف - -ق - -ة ع - -ل- -ى  56مشصروع
باإ’ضصافة ا ¤برنامج فÓحي ضصخم الذي
سص -ي -ح -ول اŸن -ط -ق -ة ا ¤ق-طب ان-ت-اج-ي ك-بÒ
’سصÎجاع ›د سصهل بني واسص Úالذي سصبق
وان احتل اŸرتبة ا’و ‘ ¤انتاج البطاطا
م -ن -تصص -ف ال -تسص -ع -ي -ن -ات  ،ح -يث سص -ي -ت-م دع-م
اÙيط اŸسصقي الذي يتوسصع على مسصاحة
7000هكتار وبضصمن  21الف منصصب شصغل .

غرف التÈيد ◊ماية منتجات
سشهل بني واسش Úمن الكسشاد
و” دعم اŸشصروع باسصÎجاع  22غرفة
تÈي - -د م- -ن مصص- -ال- -ح ا÷م- -ارك وف- -ت- -ح- -ه- -ا
لÓ-سص-ت-غÓ-ل م-ن ق-ب-ل ال-فÓ-ح Úب-ع-د م-ن-ح-ه-ا
’حد اŸسصتثمرين الذي توعد ببناء مركز
حجز Ÿصصالح ا÷مارك مع اسصÎجاع غرف
التÈيد التي تضصمن حماية منتجات سصهل بني
واسص Úم -ن ال -فسص -اد وال -كسص -اد وال -ذي سص -ي-ت-م
القضصاء عليه بتوف Òفضصاء Œاري كب Òعن
ط -ري -ق ف -ت -ح سص -وق -ا ل -ب-ي-ع اÿضص-ر وال-ف-واك-ه
با÷ملة والذي يعد اأ’ك Èبا÷هة الغربية ‘
م -ن -ط -ق -ة الشص -ب -ي -ك -ي -ة وال -ذي سص-يضص-م-ن ب-ي-ع
اŸن -ت -ج -ات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-ج-ه-ا السص-ه-ل
وي- -خ- -ل -ق م -ن -اصصب الشص -غ -ل وا’ن -ف -ت -اح ع -ل -ى
اŸنطقة وخلق حركية جديدة على ا◊دود
الغربية .
كما سصتسصتفيد اŸنطقة من مصصنع لتحويل
ال -زي -وت ب -ال -غ -زوات سص -يضص -م -ن ت-وظ-ي-ف 600
منصصب شصغل لسصكان اŸنطقة  ،زيادة على
مصصنع لÎكيب السصيارات باو’د بن دامو  ،كما
يجري دعم اŸناطق الصصناعية بكل من باب
العسصة والسصوا Êوبني بوسصعيد  ،لدفع عجلة
التنمية اŸتكاملة باŸنطقة  ،ا’مر الذي قد
يعيد ﬂطط الثمانينات الذي Áزج ما بÚ
الصصناعة والفÓحة للنهوضس با◊دود والذي
سص- -ب- -ق وان ” –ط -ي -م -ه ب -ع -د ف -ت -ح ا◊دود
الغربية سصنة . 1989
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” دع -م اŸن -ط-ق-ة م-ن
خÓ- -ل إاق- -ام- -ة  195م-ل-ف لÓ-سص-ت-ث-مار تضصم
السصياحة  ،الصصناعات التحويلية والسصياحة
ب-اإ’ضص-اف-ة ا ¤ت-ل-ق-ي م-ل-ف-ات إ’ق-ام-ة مدارسس
خاصصة  ،والتي كلها تصصب ‘ خانة دعم
اŸناطق ا◊دودية على رأاسصها مغنية التي
تعت Èعروسس ا◊دود الغربية بتاريخها وتنوع
اقتصصادها الذي قد يغ Òنظرة التهريب عنها

جبالة ..اتسشاع الرقعة
ا÷غرافية وقلة اإ’مكانيات
ضشاعف من معاناتها
ناشصد سصكان بلدية جبالة التابعة إاقليميا
لدائرة ندرومة من السصلطات العليا التدخل
ال -ع-اج-ل م-ن أاج-ل ت-دع-ي-م ال-ب-ل-دي-ة Ãشص-اري-ع
تنموية تسصمح بالنهوضس بهذه البلدية التي
تعت Èإاحدى أاك Èالبلديات و–توي على أاكÌ
من  45قرية ودشصرة ما صصعب عملية النهوضس

بها على السصلطات اÙلية خاصصة ‘ ظل
اتسصاع الرقعة ا÷غرافية بحكم انها من اكÈ
اŸن- - - -اط- - - -ق الشص- - - -م- - - -ال- - - -ي- - - -ة مسص - - -اح - - -ة .
تعا Êهذه البلدية من عدة مشصاكل على رأاسصها
مشصكل النقل بفعل ترامي أاطرافهاباعتبارها
تعد اأ’ك Èعلى مسصتوى الو’ية بفعل كÌة
التجمعات السصكانية ما خلق مشصك Óحقيقيا
ل - -لسص - -ل - -ط - -ات ال - -ب- -ل- -دي- -ة ،خ- -اصص- -ة ال- -ن- -ق- -ل
اŸدرسصي الذي يعد هاجسس السصلطات مع
اقÎاب ال -دخ -ول ا’ج -ت -م -اع-ي ‘ ظ-ل ن-قصس
العتاد و قلة التدعيم وكÌة التÓميذ وتنوع
مسصتوياتهم ،متوسصط ،ابتدائي ،ثانوي .و أادى
تقسصيم التÓميذ إا ¤جعل السصلطات تباشصر
ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن السص-اع-ة اÿامسصة
صص - -ب - -اح- -ا م- -ا خ- -ل- -ق مشص- -ك Ó- -ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
والسصلطات اÙلية على حد سصواء خÓل
السصنوات اŸاضصية ‘ انتظار إاقامة ﬂطط
جديد خÓل هذه السصنة ،من ناحية أاخرى ’
يزال مشصروع مشصروع الثانوية التي اسصتفادت
منها البلدية ﬁل صصراع ما ب ÚأاكŒ ÈمعÚ
سص -ك -ن-ي Úب-ال-ب-ل-دي-ة (ا◊وانت وج-ب-ال-ة) ح-ول
أاح -ق -ي -ة ك-ل م-ن-ه-م-ا ‘ إاق-ام-ة اŸشص-روع ع-ل-ى
أارضصها ما حرم البلدية من ا’نطÓق الفعلي
للمشصروع الذي من شصأانه أان يخفف من معاناة
التÓميذ من التنقل إا ¤ثانويات ندرومة .

قلة اŸؤوسشسشات التعليمية سشاهم
‘ تدهور اŸسشتوى التعليمي
أ’طفال البلدية
و ” ا’تفاق على إاقامة ثانويت Úإاحداهما
بجبالة وأاخرى با◊وانت لكن اأ’شصغال ’تزال
‘ بدايتها والتي من شصأان تسصليمها تخفيف
الضصغط على البلدية وتقليصس مشصكل نقلهم
واسصتغÓل ا◊افلة التي تقلهم ‘ نقل تÓميذ
اŸتوسصط وا’بتدائي ،إاضصافة ا ¤ذلك تبقى
مشص -اك -ل ال -ن-ق-ل م-ا ب Úال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ي-ة
الكثÒة (ترنانة  ،زرانة  ،العليم  ،ع ÚالطÚ
،أاو’د العباسس ، ).........إاحدى اك ÈاŸشصاكل
ال-ت-ي تشص-ه-ده-ا ال-ب-ل-دي-ة أاك Ìم-ن ه-ذا ت-ت-ب-اين
ال- -ت- -ن -م -ي -ة م -ن م -ن -ط -ق -ة ا ¤اخ -رى ‘ ظ -ل
اÙسصوبية ما ب ÚاŸنتخب Úالذين ما تزال
العروشصية تسصيطر على تسصي Òالبلدية ما عطل
التنمية التي تسصتوجب تدخل السصلطات العليا
’نقاذ ا’مر .
كما  ⁄يتم ا’سصتفادة من الغاز الطبيعي
◊د ا’ن سصوى سصكان جبالة وا◊وانت لتبقى
 43قرية ودشصرة ﬁرومة تنتظر ا’سصتفادة ،
كما ان الطريق الذي يربط اŸدينة بندورمة

طالبت أاك Ìمن  350عائلة مقيمة بحي
وادي السصبع القصصديري بتلمسصان بالتسصريع
بÎحيلهم إا ¤سصكنات ’ئقة قبل دخول موسصم
الشصتاء الذين يعيشصون فيه الويÓت منذ إانشصاء
ا◊ي ب-داي-ة ال-تسص-ع-ي-ن-ات ن-ت-ي-ج-ة ان-ع-دام ادÊ
شص- -روط ا◊ي- -اة ال -ك -رÁة م -ن م -ي -اه ق -ن -وات
الصصرف وطرقات ...
ت- -ول- -د ه -ذا ا◊ي ع -ن ال -عشص -ري -ة السص -وداء
والذي حمل اسصم احد اŸناطق الغابية التابعة
لبلدية بني وارسصوسس التي كانت نعرف هجوما
كثيفا للجماعات اإ’رهابية التي كانت تنشصط
–ت لواء الكتيبة اÿضصراء بقيادة اإ’رهابي
قادة بن شصيحة الذي ارتكب ›ازر وحشصية
‘ حق العزل أارغمت السصكان على الهجرة إا¤
هذا ا◊ي الذي أاخد ينموا بسصرعة  ،وجمع
سص -ك -ان -ا م -ن ﬂت -ل -ف ا÷ه -ات ال -ذي-ن شص-ي-دو
أاك- -واخ- -ا ‘ مصصب إاح- -دى ال- -ودي- -ان ب- -ا÷ه -ة
الشصمالية الغربية Ÿدينة الرمشصي .
وأاشص- -ار السص- -ك- -ان إان السص- -ل -ط -ات رح -لت
جÒانهم من حي وادي الناموسس و ⁄يبقى إا’
ه- -م خ- -اصص- -ة ب -ع -دم -ا وع -دت -ه -م السص -ل -ط -ات
بالÎحيل مع ا’حتفال بذكرى  20اوت من
خÓل توف Òعمارات ‘ إاطار القضصاء على
السص -ك -ن ال -هشس ب -اŸن -ط -ق-ة إاضص-اف-ة إا ¤ق-ط-ع
أارضص- -ي- -ة وإاع- -ان- -ات م- -ال -ي -ة ل -ب -عضس السص -ك -ن
اآ’خرين وهو ما أاصصبح غ Òمتوقعا اليوم.
و أاث- -ار ه- -ذا اإ’ج- -راء ح- -ف- -ي -ظ -ة السص -ك -ان
اأ’صص -ل -ي Úل -ب -ل -دي -ة ال-رمشص-ي ال-ذي ي-ط-ال-ب-ون
باأ’سصبقية ‘ السصكن بحكم ان اغلب سصكان
ا’ح -ي -اء ال -قصص -دي -ري -ة ه -م م-ن ال-ن-ازح Úو’
Áلكون شصهادة ا’قامة وان اقامة اكواخ ’
ي- -ع- -ن- -ي ان -ه -م يسص -ت -ف -ي -دون م -ن السص -ك -ن دون
حق أاك، Ìمن هذا فقد فجر سصكان اŸناطق
ال -ري-ف-ي-ة فضص-ي-ح-ة م-ن ال-ع-ي-ار ال-ث-ق-ي-ل ت-خصس
اسص -ت -ف -ادة سص -ك -ان ه -ذه ا’ح -ي -اء م-ن اع-ان-ات
’قامة سصكنات ريفية على حسصابهم .

السشكنات القصشديرية تعرقل التنمية
وتخلط اوراق ا’سشتفادة من عدمها
‘ اŸقابل Áنع القانون تشصييد سصكنات
ريفية داخل اÙيط ا◊ضصري وان السصكن
الريفي موجه إا ¤سصكان القرى واŸداشصر التي
يسص-ت-وجب ع-ل-ى السص-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ا’ل-تفات
ال -ي -ه -ا خ -اصص -ة وان -ه -ا ح-رمت م-ن ح-ق-ه-ا م-ن
ك -وط -ات السص -ك -ن ال -ري -ف -ي م -ا شص -ج-ع السص-ك-ن
الفوضصوي الذي ’Áكن القضصاء عليه خاصصة
وان حي وادي الناموسس أاعيد بناؤوه من جديد
ح-يث شص-ج-عت ع-م-ل-ي-ات ال-قضص-اء ع-ل-ى السصكن
الهشس السصكان على إاقامة اأ’كواخ لÓسصتفادة
من السصكن .
من جهة أاشصارت السصلطات اÙلية لبلدية
ال -رمشص -ي ع -ن وج -ود  300سص -ك-ن ج-اه-ز وان
اللجنة تقيم اŸلفات لكن تأاخر أاك Ìمن 500
مسصكن بكل من الرمشصي وسصيدي احمد عطل
ع-م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ال-ت-ي ق-د ت-ط-ول خ-اصص-ة وان
ال -ب -ل -دي -ة ت -ع -رف مشص -اك -ل ‘ ت -ن-ام-ي السص-ك-ن
الفوضصوي ووصصل اأ’مر ا ¤حدود القرى التي
” حرمانها من حق السصكن الريفي بحجة
القضصاء على السصكن الهشس ا’مر الذي صصار
يغذي احتجاجات يومية إا ¤رئيسس الدائرة
الذي يحاول بكل ما أاوتي من قوة للتصصدي
ل-ل-ف-وضص-ى ال-ت-ي غ-زت ب-ل-دي-ة ال-رمشص-ي ن-ت-ي-جة
الصصراعات داخل اÛالسس اŸتعاقبة والتي
أاهملت التنمية اÙلية للمدينة وقراها ال10
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أإصس -درت سس-ل-ط-ات إ’ح-تÓ-ل
’سس-رإئ-ي-ل-ي بتاريخ / 5 / 25
إ إ
 ،2018قرإًرإ نهائًيا بهدم Œمع
’ح- - -م- - -ر““ ،وت- - -ه- - -جÒ
““إÿان إ أ
سس -اك -ن -ي-ه إل-ب-ال-غ ع-دده-م ن-ح-و
( )190ف - - - -رًدإ .وي - - - -عّ- - - -د إÿان
’حمر وإحدإ من (Œ )46مًعا
إ أ
ب - -دوًي - -ا ت- -ن- -تشس- -ر ع- -ل- -ى ط- -ول
إلشس- - -ري- - -ط إلشس- - -رق- - -ي ÷ب - -ال
إلضس -ف -ة إل -غ -رب-ي-ة م-ن ط-وب-اسس
شس- - - -م - - -اً’ وح - - -ت - - -ى إÿل - - -ي - - -ل
جنوًبا ويبلغ عدد سسكانها نحو
( )14أإلف نسسمة ،ويعيشسون ‘
ظ - - -ل أإوضس - - -اع ج - - -غ - - -رإف - - -ي- - -ة
وخ-دم-ات-ي-ة صس-عبة جدإ بشسكل
مقصسود منذ عام إلنكبة وذلك
ب - -ه - -دف ت - -رح - -ي - -ل- -ه- -م وكسس- -ر
عنادهم وإرإدتهم ،ويعتمدون
‘ معيشستهم على رعي إŸاشسية
‘ إŸن- -اط- -ق إل- -رع- -وي- -ة ،إل- -ت -ي
تصس-ن-ف وف-ق ““إت-ف-اق-ي-ة أإوسس-لو““
م- - -ن - -اط - -ق (ج) ،أإي إÿاضس - -ع - -ة
’دإري-ة
’م-ن-ي-ة وإ إ
ل-لسس-ي-ط-رة إ أ
’سس- -رإئ- -ي- -ل- -ي -ة وم -ن -ذ ب -دإي -ة
إ إ
إ’ح - -ت Ó- -ل إلصس - -ه - -ي- -و Êع- -ام
 ،1948وه- - - -و ي- - - -رفضس م - - -ن - - -ح
ت - - -رإخ - - -يصس ب - - -ن - - -اء أإو وضس - - -ع
ﬂط- -ط- -ات ه- -ي- -ك- -ل- -ي- -ة ل -ه -ذه
إلتجمعات ،أإو تقد Ëإÿدمات
لسسكانها؛ لدفعهم إ ¤إلرحيل
’نها مناطق
عن هذه إŸناطق أ
حيوية بالنسسبة لÓحتÓل من
إل - -ن - -وإح - -ي إ’سس - -ت- -ي- -ط- -ان- -ي- -ة
إل - -ت - -وسس - -ع- -ي- -ة وإل- -عسس- -ك- -ري- -ة
وإ’ق- -تصس- -ادي- -ة ،إذ صس- -درت ‘
’خÒة ق - - - - - -رإرإت
’ون- - - - - - -ة إ أ
إ آ
بÎح - -ي- -ل وه- -دم ب- -عضس ه- -ذه
إل-ت-ج-م-ع-ات ،م-نها Œمع ““إÿان
’ح - -م - -ر““ شس - -رق - -ي إل - -ق - -دسس،
إ أ
وقرية ““سسوسسيا““ ‘ مسسافر يطا
ج- -ن- -وب- -ي إÿل- -ي -ل ،وŒم -ع -ات
““ي - - - - - -رزه““ و«م- - - - - -ك- - - - - -ح- - - - - -ول““
’غ- - -وإر
و«إل - - -ف - - -ارسس- - -ي- - -ة““ ‘ إ أ
إلشسمالية.
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القوان Úالصشهيونية وسشياسشة التهجÒ

وي- -ه- -دف ا’ح -ت Ó-ل م -ن وراء ه -ذه
السس - -ي - -اسس - -ة ج - -م - -ل- -ة م- -ن اأ’ه- -داف
اÿطÒة ،مثل :عزل مدينة القدسس
بشس -ك -ل ن -ه -ائ -ي ع -ن ب -ادي-ت-ه-ا ،ووصس-ل
مسس-ت-وط-ن-ت-ي ““م-ع-ال-يه أادوميم““ و«كفار
أادوميم““ ضسمن كتلة اسستيطانية واحدة،
ووصس -ل -ه -ا ب -اأ’ح -ي -اء ال-غ-رب-ي-ة Ÿدي-ن-ة
ال- -ق- -دسس ،ع Èشس- -ب- -ك- -ة م- -ن ال- -ط -رق
واأ’نفاق وسسكك ا◊ديد‡ ،ا يشسكل
طوًقا اسستيطانيًا حول مدينة القدسس
من الناحية الشسرقية وبالتا‹ حصسر
ال-ت-م-دد ال-ع-م-را Êل-لبلدات الفلسسطينة
(كالعيزرية وعناتا وأابو ديسس) ،ومن ثم
تشس -ك-ي-ل ح-ل-ق-ة وصس-ل م-ا ب Úالسس-اح-ل
ال- -ف- -لسس -ط -ي -ن -ي واأ’غ -وار ا ¤ا’ردن،
وعندها تصسبح مدينة القدسس الشسرقية
معزولة نهائًيا ،كما سسيتم من خÓل
ه -ذا اŸشس -روع ا’سس -ت -ي -ط-انب “دي-د
شسبكة كبÒة من الطرق السسريعة ما بÚ
هذه الكتل ا’سستيطانية من جهة وبÚ
م -ن -اط-ق ع-ام  1948م-ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة،
ب -أاقصس -ر مسس -اف -ة وأاق -ل وقت ،وي -ك -ون
مسس - -ار ه - -ذه ال - -ط - -رق ب - -ع - -ي- -دا ع- -ن
ال -ت -ج -م -ع -ات ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ل-ت-ف-ادي
ا’حتكاك ب Úالسسكان العرب واليهود،
وذلك إ’ع- - -ط- - -اء شس- - -ع- - -ور ب- - -اأ’م- - -ان
للمسستوطن الصسهيو Êلتشسجيعه للعيشس
‘ هذه اŸسستوطنات ،إاضسافة إا ¤ذلك
سستنقسسم الضسفة الغربية إا ¤نصسفÚ
جنوبي وشسما‹‡ ،ا ينهي حلم إاقامة
دول-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ت-واصس-ل-ة ج-غ-رافًيا
ح - - -يث تصس - - -ب - - -ح دول - - -ة
فلسسط Úإان ولدت دولة
م -قسس -م -ة م -ن ال-ن-اح-ي-ة
الداخلية ومعزولة من
الناحية اÿارجية .و’
Áكن لهذه الدولة أان
ي-ت-ح-ق-ق ب-ه-ا ال-ت-ن-مية
والتطور ا’قتصسادي
Ãع-زل ع-ن ›ال-ه-ا
ا◊ي- - - - - - - - - - - - - - -وي -
اŸنحدرات
الشسرقية واأ’غوار
 ال - - -ت - - -ي “ث- - -لا’حتياطي
الضس- - -خ- - -م م- - -ن
اأ’رضس واŸياه،
وال- - -ت - -ي “ث - -ل
أاسس -اسس ال-ت-ط-ور
ا’ق- -تصس- -ادي وال -ن -م -و ال -ع -م -را Êأ’ي
دول -ة خ -اصس -ة أان -ه -ا ت -ت -م-ي-ز ب-خصس-وب-ة
اأ’رضس ووف- -رة اŸي- -اه ،وي -ق -در خÈاء
ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ح-جم اŸكاسسب
السس-ن-وي-ة ال-ت-ي ي-ج-ن-ي-ه-ا ا’ح-تÓ-ل من
خ Ó-ل سس -ي-ط-رت-ه ع-ل-ى ه-ذه اŸن-اط-ق
بنحو ( )800مليون دو’ر سسنويا.

اÿان األحمر الختبار ا◊قيقي
أامام اŸقاومة الششعبية السشلمية
و“ثل قضسية هذه التجمعات وعلى
راسس - -ه - -ا اÿان اأ’ح - -م - -ر ا’خ- -ت- -ب- -ار
ا◊ق -ي -ق -ي أام -ام اŸق -اوم -ة الشس -ع-ب-ي-ة
السسلمية التي تبنتها السسلطة الوطنية
الفلسسطينية كخيار إاسسÎتيجي إ’دارة
الصسراع مع ا’حتÓل .حيث سسيؤودي
هذا اŸشسروع إا ¤زيادة مسساحة مدينة
القدسس لتصسبح ( )600كم مربع ،لتشسكل
 %10م - -ن ›م - -وع مسس- -اح- -ة الضس- -ف- -ة
ال -غ-رب-ي-ة ،وسس-ي-ك-ون ال-ع-نصس-ر ال-بشس-ري
الصسهيو Êهو الغالبية بنسسبة .%80
ويأاتي هذا اŸشسروع ضسمن مشسروع
أاضسخم يعرف Ãشسروع ““القدسس ““5800

ل-ل-ع-ام  ،2050ال -ذي سس -ي -ق -ام Ãوج -ب-ه
مطار دو‹ ‘ منطقة النبي موسسى،
و›م- -وع- -ة م- -ن ال -ف -ن -ادق واأ’سس -واق
وشسبكة من الطرق وسسكك ا◊ديد التي
ت- -رب- -ط م- -دي- -ن -ة ““ت -ل أاب -يب““ Ãدي -ن -ة
ال -ق -دسس ،ث -م اأ’غ -وار ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة،
ومنها إا ¤اأ’ردن ودول أاخرى ،وهذا
جزء من صسفقة القرن التي –دثت
وسسائل

اإ’عÓ- - -م ع - -ن ب - -عضس
تفاصسيلها و’ تقتصسر هذه اŸشساريع
الصس-ه-ي-ون-ي-ة ا’سس-ت-ي-ط-انية على اÿان
اأ’حمر فقط ،بل “تد لتشسمل باقي
ال -ت -ج -م -ع-ات ال-ب-دوي-ة ‘ ،ك-ل اراضس-ي
فلسسط ÚاÙتلة ب Óاسستثناء وتتم
هذه اŸشساريع ا’سستيطانية بالتوازي
مع إاصسدار تشسريعات قانونية لتسسهيل
ذلك ،م -ث -ل ق -ان-ون ““تسس-وي-ة اأ’راضس-ي““
الذي أاقره الكنيسست بداية العام ،2017
ال - -ذي يسس- -ه- -ل ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وط- -نÚ
السس- -ي- -ط -رة ع -ل -ى أاراضس -ي اŸواط -نÚ
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي Úاÿاصس-ة ب Ó-مÈر و’
سس -ن -د و’ أاي وج -ه ح ّ-ق ق -ان -و .Êك-م-ا
Áارسس ا’حتÓل الصسهيو Êسسياسسات
عنصسرية حقÒة ضسد هذه التجمعات
تهدف إا ¤تهج Òالسسكان طوًعا من
خÓل تضسييق اÿناق عليهم ،وإاغÓق
اŸن -اط-ق ال-رع-وي-ة ع-ل-ي-ه-م م-ن خÓ-ل
اعتبارها مناطق عسسكرية مغلقه ،أاو
بحجة أانها مناطق ﬁميات طبيعية،
فضسً Óعن حرمانهم من ا◊صسول على
مصس -ادر م -ي -اه دائ-م-ة وم-ن-ع ح-ف-ر آاب-ار
زراعية ،إاضسافة إا ¤منع إاقامة مشساريع
ب-ن-ى –ت-ي-ة ،وت-ق-ي-ي-د ع-م-ل م-ؤوسسسسات

ا◊كومة الفلسسطينية ‘ الوقت الذي
تسس -م -ح ف -ي -ه ل-ل-مسس-ت-وط-نÃ Úم-ارسس-ة
أاعمالهم ‘ هذه اŸنطقة.
وكل من يعاند ا’حتÓل ويبقى ‘
ه -ذه ال -ت -ج-م-ع-ات ي-ت-ع-رضس إا ¤خ-ط-ر
هدم اŸسساكن واŸنشسآات دون سسابق
أان -ذار ،إاذ ه -دمت سس-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل
منذ بداية العام ا◊ا‹  2018حوا‹
( )66مسسكًنا ومنشسأاة ،انتقلت سسلطات
ا’ح -ت Ó-ل م -ن سس -ي -اسس -ة ال -ه-دم
ا÷زئي

لهذه
اŸناطق ،إا ¤سسياسسة الهدم الكلي
التي تشسمل الÎحيل لكافة التجمعات
‘ هذه اŸنطقة والبالغة ( ،)46بقرار
قانو Êصسهيو Êعنصسري صسدر بتاريخ
 .2014 / 8 / 27وبالتا‹ تنفذ قوات
ا’ح- -تÓ- -ل الصس -ه -ي -و Êج -م -ي -ع ه -ذه
السس -ي -اسس -ات ضس -م -ن م -ظ -ل -ة قضس -ائ-ي-ة
وق - -ان- -ون- -ي- -ة م- -ن ﬁاك- -م ا’ح- -تÓ- -ل
وال -ك -ن -يسست الصس -ه -ي -و Êال -ذي يصس-در
القوان Úويشسرعنها وفق مصسالح دولة
ا’حتÓل كما لو أانها ليسست أاراضسي
ﬁتلة وفق القانون الدو‹.

اسشتمرار اŸقاومة الششعبية
السشلمية دون أان تكون
فقط هبات وردات فعل
إان معركة اÿان اأ’حمر Ãا “ثله
م - -ن ﬂاط - -ر ج - -م- -ة وضس- -عت خ- -ي- -ار
اŸقاومة الشسعبية السسلمية الذي تتبناه
القيادة الفلسسطينية على اÙك ،من
خ Ó-ل إاظ -ه -ار ق -درت -ه -ا ع-ل-ى ا◊شس-د

العدد
1772٣
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ال -ك -ب ÒواŸت -واصس -ل Ãشس-ارك-ة ج-م-ي-ع
أاطياف الشسعب ،فاŸعركة ا◊الية ‘
اÿان ق -د ت -ط -ول ،وم -ا شس -ه -دن-اه م-ن
ف-ع-ال-ي-ات م-ت-ت-ال-ي-ة ‘ اÿان اأ’ح-م-ر،
وزي- -ارة أاعضس- -اء ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸرك -زي -ة
واÛلسس ال -ث -وري ورئ -يسس ا◊ك -وم -ة
ووزرائ- -ه ،وإاطÓ- -ق ال- -ع- -ام ال- -دراسس -ي
م- -ب -ك ً-را ،و–وي -ل اÿان اأ’ح -م -ر إا¤
هيئة ﬁلية ،إاضسافة إا ¤تواجد طاقم
ه -ي -ئ -ة م -ق-اوم-ة ا÷دار وا’سس-ت-ي-ط-ان
و÷ان اŸقاومة الشسعبية على مدار
السساعة وتقد ËاŸسساعدات
ال -ع -ي -ن -ي -ة لسس-ك-ان ال-ت-ج-م-ع..
جميع هذه الفعاليات مطلوبة
وواج- - -ب - -ة ورائ - -ع - -ة وإان ‚اح
اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب -ي-ة ‘ اÿان
سسيعزز هذا اÿيار لدى الشسارع
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،وسس -ي -دف-ع-ه إا¤
ا’ن -خ -راط ‘ ف -ع -ال-ي-ات-ه بشس-ك-ل
أاك ،Èخ -اصس -ة أان م-ع-ظ-م ح-رك-ات
اŸق- -اوم- -ة ال -ي -وم ت -ؤوم -ن ب -خ -ي -ار
اŸق-اوم-ة السس-ل-م-ي-ة ،وم-ا مسسÒات
العودة ‘ قطاع غزة إا’ دليل على
ذلك .وي -جب ان تسس -ت -م -ر اŸق-اوم-ة
الشسعبية السسلمية بشسكل مسستمر وأان
’ تكون فقط هبات وردات فعل ضسد
م -ا ت -ق -وم ب -ه سس -ل -ط -ات ا’ح-تÓ-ل ‘
الضسفة الغربية ،وأان ’ تقتصسر على
منطقة ا◊دث فقط بل يجب تشسمل
جميع مناطق الضسفة الغربية وقطاع
غ -زة وال -ن -قب وع -رب  ‘ 1948وق -ت
واحد.
ختاما اكرر ما اقوله دوما ‘ ختام
مقا’تي  ..إان أاو ¤اÿطوات لتحقيق
أاي ان-تصس-ار ل-لشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي هي
–ق-ي-ق اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة الشس-ام-ل-ة
وان -ه -اء ا’ن -قسس -ام ل -ت-ح-ق-ي-ق الشس-راك-ة
ال -وط -ن -ي-ة وب-ن-اء اإسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة
شساملة موحدة فيما يتعلق Ãواجهة
ا’ح- -تÓ- -ل ع- -ل -ى اأ’رضس ،م -ن خ Ó-ل
ت -وسس -ي -ع رق -ع -ة اŸواج -ه -ة الشس -ع -ب -ي -ة
السس -ل -م-ي-ة ‘ ك-اف-ة اŸن-اط-ق اŸه-ددة
ب-الÎح-ي-ل ،واسس-ت-خ-دام أاسساليب أاخرى
سسلمية مثل تعطيل خطوط الكهرباء
واŸياه اŸغذية للمسستوطنات ،وقطع
الطرق ا’لتفافية خاصسة التي “ر من
ال -ب -ل -دات ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ،وصس-وً’ إا¤
ان-ت-ف-اضس-ة شس-ع-ب-ي-ة سس-لمية شساملة حتى
ينقلب السسحر على السساحر وبد’ من
تضس- - -ي- - -ي- - -ق اÿن - -اق ع - -ل - -ى ارضس - -ن - -ا
الفلسسطينية.
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لنارة ألعمومية
ألنظافة ،توسصعة مكتب ألÈيد وأ إ

حي النصشر بورقلة ..نقائصص با÷ملة ..إا ¤متى؟
يشص -ت-ك-ي سص-ك-ان أل-ت-ج-م-ع-ات ألسص-ك-ن-ي-ة
أ÷دي-دة ب-ح-ي أل-نصص-ر ب-ورق-ل-ة ألعديد من
لم-ر ألذي ولد أسصتياًء
أل-ن-ق-ائصض ب-ح-ي-ه-م ،أ أ
كبÒأ ‘ أوسصاط أŸوأطن Úبهذه أ÷هة ألتي
ت -ع -رف أرت -ف -اع -ا ك-بÒأ ‘ ت-ع-دأد سص-ك-ان-ه-ا،
ن- -ظ- -رأ ل- -ت- -م- -وق- -ع أغ- -لب مشص -اري -ع ألسص -ك -ن
أ÷ديدة ‘ نفسض أ◊ي.

الصشلة المباششرة بالمواطن واأهمها تدعيمه

لهقار
أحياء «صصورو» و «ألشصموع» بعاصصمة أ أ

السشكان يطالبون بإاعادة
تهيئة اÙيط

لحياء وألتجمعات ألسصكانية
تعا Êبعضض أ أ
بالموؤسشسشات التربوية القادرة على اسشتيعاب
لهقار ،من تأاخر ملحوظ ‘ ألتهيئة
بعاصصمة أ أ
عدد المتمدرسشين القاطنين بحي النصشر.
لخرى،
وتعّد المطالبة بتوسشعة المكتب البريدي الذي أل-ع-م-رأن-ي-ة م-ق-ارن-ة بأاحياء أŸدينة أ أ
يشش- -ت- -غ- -ل بشش- -ب- -اك وح- -ي- -د ويشش -ه -د ضش -غ -ط -ا أل- -ت- -ي شص- -ه- -دت إأع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
لشصغال ألتي عرفتها
واكتظاظا يوميا اأكثر من ضشرورة بالنظر اإلى أ÷وأنب ،خاصصة بعد أ أ
ال-ت-ع-داد ال-ه-ائ-ل ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن يتوافدون أŸدي -ن -ة ف -ي -م -ا ي -خصض إأع-ادة Œدي-د شص-ب-ك-ة
عليه ،اأين يقضشي المواطن في المتوسشط اأكثر أŸي - -اه ألصص - -ا◊ة ل - -لشص - -رب ،و رب - -ط أŸن- -ازل
من سشاعة في انتظار انتهاء الطابور الطويل ،بشص- -ب -ك -ة غ -از أŸدي -ن -ة‡ ،ا ج -ع -ل طرق
وق -د ت -ف -وق ذلك اأي-ام السش-بت وف-ي ال-م-ن-اسش-ب-ات
لح -ي -اء ت -ع-رف ت-ده-ورأ
وا’أعياد ،حيث تظل الخدمة المقدمة للمواطن وأرصص -ف -ة ب -عضض أ أ
لنارة ألعمومية.
في حاجة اإلى تدعّيم من اأجل تحقيق فعالية وحتى أ إ

ورقلة :إاÁان كا‘

ومن بين اأبرز النقائصس المسشجلة نجد اأن نظافة
ال -ب-ي-ئ-ة وال-م-ح-ي-ط ت-ط-رح مشش-ك Ó-ج-دي-ا ،ح-يث
ت -ع -ان -ي ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة م-ن
مششكل تراكم النفايات في الحاويات هذا عدا
ال-تصش-رف-ات غ-ي-ر ال-حضش-ري-ة ال-ت-ي ت-وؤدي ب-ب-عضس
ال -م -واط-ن-ي-ن اإل-ى ا’إق-دام ع-ل-ى ح-رق ال-ن-ف-اي-ات
ال -م -ت -راك-م-ة ع-ل-ى مسش-اف-ة مسش-لك م-ع-ب-د وح-ي-د
يفصشلها على السشكنات.
و’أن هذا الحي يعد ورششة مفتوحة لمششاريع
السشكن ،فاإن بقايا مواد البناء والردم «النفايات
الهامدة» تششكل من جانب اآخر تهديدا من نوع
مختلف ،حيث تتواجد كميات كبيرة من هذه
النفايات تجمع على مقربة من السشكنات اأيضشا،
في حين تتراكم بعضشها في كل زوايا الحي نظرا
لعديد مششاريع بناء السشكن في هذه المنطقة من
ع -اصش -م -ة ال -و’ي -ة ورق -ل -ة وع-دم اح-ت-رام ب-عضس
ششركات المقاولة لششروط الحفاظ على نظافة
ال -م -ح -ي -ط ورف -ع ال-ردم ،ا’أم-ر ال-ذي حّ-ول ح-ي
النصشر اإلى بوؤرة للنفايات الهامدة ،كما اأدى اإلى
خ-ل-ق ع-دة ن-ق-اط سش-وداء م-ت-ف-رق-ة م-م-ا يسش-اه-م
بششكل كبير في تهديد الصشحة العامة وخاصشة
ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-أط-ف-ال ال-ذي-ن ي-ت-رددون ب-كثرة على
هذه ا’أماكن المفتوحة..
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-حضش-ري-ة ل-ه-ذه ا’أح-ي-اء نقطة اأثارها
الكثير من المواطنين الذين اسشتطلعنا اأرائهم
خÓل جولتنا بهذا الحي ،حيث اأكدوا اأن العديد
من ا’أحياء الجديدة تعاني من انعدام التهيئة
الحضشرية التي تتسشبّب في ا’إبقاء على تراكم
الرمال في وسشط هذه ا’أحياء التي في حاجة
اإلى تعبيد الطرق فيها واإزالة الرمال المتراكمة
التي تعيق حركة المششاة والسشيارات والتي تششكل
هاجسشا بالنسشبة لÓأولياء الذين يتحفظون من
لعب اأبنائهم خارج المنازل بسشبب التخوف من
انتششار الحششرات الضشارة فيها ،مششيرين اإلى اأن
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اأكبر.
و’ يختلف الكثيرون في اأن ذات الحي البعيد
بما يفوق  10كيلومتر عن سشوق المدينة ورقلة
يششكي غياب سشوق جواري في فائدة سشكان هذه
ا’أح -ي -اء ي -ج -ن -ب -ه -م ع -ن -اء ال -ت -ن -ق -ل ’ق-ت-ن-اء م-ا
ي -ح -ت -اج -ون -ه م -ن اأغ -راضس وب -اأسش -ع -ار م Ó-ئ -م-ة
لمتوسشط القدرة الششرائية للمواطن ،كما يمكن
من تششجيع الحركية التجارية في هذه الجهة
التي تتموقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 49
في ششطره الرابط بين و’يتي ورقلة وغرداية.
وتبقى هذه ا’نششغا’ت في حاجة اإلى التفاتة
حقيقية من قبل السشلطات المحلية مع التاأكيد
على اأن العديد من المششاريع التي اسشتفادت
منها الو’ية م ّسشت هذا الحي على غرار خط
الترامواي الذي يربط وسشط عاصشمة المدينة
ورقلة بحي النصشر ،والذي سشاهم بششكل كبير في
الحّد من مششكل النقل بهذه ا’أحياء واإن كانت
ب -عضش -ه -ا ’ ت-زال تسش-ج-ل ن-قصش-ا ك-ب-ي-را ف-ي ه-ذا
ال-ج-انب ن-ظ-را ل-ع-دم ق-رب-ه-ا م-ن م-ح-ط-ات ن-ق-ل
حتى بعضس ا’أحياء المهياأة منها حسشبهم في ا’أجواء المÓئمة لعصشابات السشطو على المنازل ال -ت -رام -واي وبسش -بب ع -دم ال -ت -غ -ط -ي -ة ال -ك-اف-ي-ة
حاجة اإلى اإعادة تهيئة لعدم مراعاة المعايير ل -ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات-ه-ا ا’إج-رام-ي-ة ،وال-ت-ي اأضش-حت بحافÓت النقل الحضشري ،خاصشة منها حي 3٨
ح -ي صش -ورو وح -ي الشش -م -وع ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ،م-ن
تتطلّب تعزيز دوريات الششرطة لمكافحة هذه الذي يتوفر على ثانوية وعدد كبير من السشكنات
المطلوبة في انجازها.
ا’أحياء التي اإسشتفادة من الربط بالماء و الغاز ،في
ويعّد مششكل انعدام ا’إنارة العمومية في عدد الظاهرة التي تعرف انتعاششا كبيرا خÓل فصشل الجديدة المنششاأة خÓل السشنوات ا’أخيرة.
نفسس الوقت لم يكن لهما نصشيب ولحد السشاعة من
وفي مجال مششاريع السشكن اأيضشا ،يسشجل حي
م -ن ه -ذه ال -ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة ال-ج-دي-دة اأح-د الصشيف.
اإعادة التهيئة العمرانية على غرار مختلف ا’أحياء
ال -م -عضش Ó-ت ال -ت -ي يشش -ك-و م-ن-ه-ا السش-ك-ان وذلك ويطرح سشكان هذا الحي الذي يسشجّل كثافة ال -نصش -ر حصش -ة ا’أسش -د م-ن ال-مشش-اري-ع ال-م-ن-ج-زة ا’أخرى ،بالرغم من موقعهما من المدينة.
بسش -بب ال -ظ Ó-م ال -ح -الك ال -ذي ي -ط-ب-ع الشش-وارع سشكانية كبيرة تتزايد يوما بعد يوم والذي يششهد موؤخرا ببلدية ورقلة نظرا لتوّفر الوعاء العقاري في هذا الصشدد ناششد سشكان حي «الششموع» والذي
خÓل الفترة المسشائية والذي يخلق تخوفا كبيرا ت-وسش-ع-ا ك-ب-ي-را ح-ت-ى اأن-ه اأضش-ح-ى ب-م-ث-اب-ة مدينة ف -ي -ه ،ك -م -ا اأن -ه ت -دّع -م ب -ال -ع -دي-د م-ن ال-م-راف-ق يعتبر من التجمعات السشكانية الحديثة البناء ،من
من الحششرات الضشارة ،خاصشة في التجمعات جديدة تربط حي بامنديل بحي النصشر العديد العمومية اآخرها اسشتفادته خÓل ا’أششهر القليلة السشلطات المحلية باإدراج اأحيائهم ضشمن التجمعات
التي تغرق في الرمال.
من المطالب التي تسشتدعي دراسشتها من طرف الماضشية ،من مقر جديد للفرع البلدي ومكتبة السش -ك -ان -ي -ة ال-مسش-ت-ف-ي-دة م-ن ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي شش-رع ف-ي
ناهيك عن تسشبب غياب ا’إنارة العمومية في الجهات المعنية من اأجل مرافقة هذا التطور بلدية.
ت -جسش -ي-ده-ا م-وؤخ-را ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف ا’أح-ي-اء ب-ع-اصش-م-ة
ع-دد م-ن ه-ذه ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة ف-ي ت-وفير في عدد السشكان بالتطور في عديد الهياكل ذات
ال -و’ي -ة ،ال -م -ن-درج-ة ف-ي اإط-ار ت-زي-ي-ن ال-م-ح-ي-ط ،م-ن
تزفييت الطرقات واإعادة ا’إعتبار لÓأرصشفة ،خاصشة
واأن ب -عضس ا’أح -ي -اء تشش -ه -د ه -ذه ا’أي -ام ت-ه-ي-ئ-ة واسش-ع-ة
’أرصش -ف -ت -ه -ا ع -قب م-خ-ل-ف-ات ا’أسش-ب-اب السش-ال-ف-ة ال-ذك-ر
(تجديد ششبكة المياه ،والربط بغاز المدينة) ،ناهيك عن
حالة انتششار القمامة بين ششوارع الحي في منظر يوحي
بعدم وجود برنامج يششمل الحي لرفع القمامة من طرف
القائمين على هذه النقطة بالمدينة.
وعادت الطرقات الى حالتها ا أ
’ولى بعد عمليات الحفر في نفسس السشياق ،طالب سشكان حي صشورو الذي يعتبر من
التي ششهدتها بفعل إاعادة ا’عتبار لششبكة المياه الصشالحة اأق -دم ا’أح -ي -اء ب -ال -م-دي-ن-ة ،ه-م اأيضش-ا ب-اأط-راف-ه (ال-مسش-ج-د،
للششرب وششبكة الصشرف الصشحي ،با إ
’ضشافة إالى عمليات ال-ن-هضش-ة ،السش-اح-ل-ي) ب-اإل-ت-ف-ات-ة السشلطات المحلية ،وتجسشيد
أاخرى م ّسشت الششبكة الطريقة المنتششرة عبر اإقليم الو’ية ب -عضس مشش-اري-ع ع-ل-ى غ-رار ت-ه-ي-ئ-ة ا’أرصش-ف-ة ال-ت-ي اأصش-ب-حت
من طرق و’ئية وبلدية وحدودية على مسشافة إاجمالية وضشعيتها كارثية ،في هذا الصشدد اأكد اأحد سشكان الحي،
تقّدر بحوالي  3913كلم بلغت فيها نسشبة ا’نجاز مراحل عليلي .م باأن سشكان الحي اأبدوا تذمر واإسشتياء كبير للوضشعية
جد متقدمة رغم بعد المسشافة عن نقاط التموين بالمواد التي يعيششها الحي المتواجد بعاصشمة الو’ية ،وهذا رغم
’ولية وصشعوبة التضشاريسس في بعضس المناطق ،فالطريق ال-م-ب-ادرات ال-ت-ط-وع-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا سش-ك-ان ال-ح-ي بششكل
اأ
الوطني رقم  50البالغ طوله  1107كلم ششهد انطÓق عملية مسشتمر من اأجل تنظيفه ،اإ’ اأن الوضشعية الكارثية لÓأرصشفة
والطرق ،التي تسشاهم في تراكم الرمال التي اأصشبحت تششوه
تعبيد وإاعادة اعتبار مسشت  106كلم منه بغÓف مالي قدره
الوجه الجمالي للحي.
 113مليار سشنتيم ،في حين تبقى من المششروع حوالي 220
يضش -ي -ف ال -م-ت-ح-دث اأن ا’أشش-غ-ال ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا ع-اصش-م-ة
كلم هي في طور ا إ
’نجاز ومن المفترضس تسشليمها أاواخر ا’أهقار ،من ششاأنها اأن تصشنع فوارق جلية للعيان بين اأحياء
العام الحالي ،فيما اسشتكملت عملية تعبيد وصشيانة الطرق المدينة ،خاصشة في التهيئة ،حيث يصشبح اأحياء مهياأة واأخرى
الو’ئية على مسشافة  151كلم والطرق البلدية بـ 125كلم ،غير مهياأة في وقت تتواجد هذه ا’أحياء بنفسس المدينة.
’خرى اسشتفادت من عملية تعبيد ف -ي ن -فسس السش -ي -اق ،يشش-ه-د ح-ي الشش-م-وع ال-واق-ع ب-م-ح-اذات
الطرق الحدودية هي ا أ
’جمالي البالغ  2530كلم ،وهي المدخل الرئيسشي للمدينة طرقات مهترئة تتطلب التزفيت،
م ّسشت  1475كلم من طولها ا إ
نسشبة متقدمة مقارنة بالعقبات التقنية وصشعوبة التضشاريسس حيث طالب السشكان بضشرورة ا’إلتفاتة من طرف السشلطات
المحلية ،خاصشة واأن الطرقات في وقت ما ششهدت التهيئة
التي تميز هذه المناطق.
وب-ال-ت-وازي م-ع ع-م-ل-ي-ة ت-زي-ي-ن الشش-وارع وم-ح-اور الدوران ا’أولية في خطوة لتزفيتها اإ’ اأن ا’أششغال توقفت دون اأن
تسشتاأنف ،ما جعل التهيئة ا’أولية تتدهور وتخلق حفر اأّرقت
ب-ال-عششب ال-ط-ب-ي-ع-ي ،أاع-ط-ى «ح-ب-ي-ت-ر ال-ع-ي-د» رئ-يسس ب-ل-دية
اأصشحاب المركبات ،وجعلت طرق الحي في حالة كارثية
ت -ح ّ-ولت شش-وارع ت-ن-دوف إال-ى ورشش-ة م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-ه-واء لصشيانة أاعمدة الكهرباء التقليدية وا’سشتهÓك المفرط في
ة
الطلق والتي ششهدت انطÓق العديد من المششاريع التي الطاقة الكهربائية ،باششرت المصشالح التقنية ببلدية تندوف ت-ن-دوف ت-وج-ي-ه-ات صش-ارم-ة ل-ل-مصش-ال-ح ال-م-خ-تصشة بضشرور خاصشة في حالة وجود اأي تسشرب للمياه اأو تسشاقط لÓأمطار.
سشطرتها بلدية تندوف أاكسشبت المدينة وجهاً جماليًا ’قى في تعميم تركيب مصشابيح أاكثر توفيراً عبر العديد من وضش -ع ح ّ-د ل -ق -ط -ع -ان ال-م-اشش-ي-ة ال-م-ت-ج-ول-ة داخ-ل ال-نسش-ي-ج من جهة اأخرى تعرف بعضس ا’أحياء ا’أخرى ،على غرار حي
’حياء ،فيما اسشتفادت مناطق أاخرى من عملية مماثلة العمراني للمدينة وحجزها ،وأاصشدر رئيسس البلدية إاعÓن اإمششوان المختار في ششقه المحاذي لواد المدينة ،غياب تام
اسشتحسشان وترحيب المواطنين ،فقد ششرعت بلدية تندوف ا أ
للمواطنين بضشرورة ا’لتزام بتربية المواششي في ا أ
’ماكن لÓإنارة العمومية ما يجعل الطريق في الليل تتميز بظÓم
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في إاعادة ا’عتبار للعديد من السشاحات العمومية ومحاور شش
ال -م -خصشصش -ة ل-ه-ا ،وه-ي ال-خ-ط-وة ال-ت-ي أاث-ب-تت فشش-ل-ه-ا ف-ي كاحل رغم تواجد ا’أعمدة التي ظلت واإلى حّد واقفة دون
الدوران ومعظم الششوارع الرئيسشية من خÓل زراعة العششب خطوة تهدف إالى التقليل من فاتورة اسشتهÓك الكهرباء.
المجالسس السشابقة رغم الترحيب الواسشع الذي حظيت به تششغيل ا’إنارة بها ،ما يجعل مسشتعملي الطريق مسشتائين من
الطبيعي في هذه المناطق كتجربة أاولى بالو’ية ،وقد وفي سشياق متصشل انطلقت حملة واسشعة النطاق للقضشاء
’خر بتوفير غياب ا’إنارة العمومية ،الششيء نفسشه يميز الطريق المزدوج
من طرف المواطنين ،في حين طالب البعضس ا آ
صشاحب هذه العملية التي ُرصشد لها غÓف مالي معتبر ع -ل -ى ال ُ-ح -ف-ر وال-ن-ق-اط السش-وداء ال-م-ن-تشش-رة ع-ب-ر ط-رق-ات فضشاءات مناسشبة لتربية المواششي وتخصشيصس أاماكن لمثل الربط بين عاصشمة الو’ية والمطار الذي عرف اإعادة تهيئة
تسش-خ-ي-ر ك-ام-ل إام-ك-ان-ي-ات ال-ب-ل-دي-ة ال-بشش-رية منها والمادية المدينة والتي كانت إالى وقت قريب السشمة السشائدة لششوارع هذه النششاطات قبل الششروع في عملية حجز ا’غنام التي في ا’أونة ا’أخيرة ،حيث يعرف واإلى حّد ا’آن اإنعدام لÓإنارة
العمومية.
وم -ت -اب -ع -ة م -ن السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل-ي-ة م-ن أاج-ل إان-ج-اح-ه-ا وأاحياء تندوف ،فالعملية التي تكفلت بها مديرية اأ’ششغال

لخر لبلدية تندوف
ألوجه أ آ

ورششـ ـ ـ ـات مفتوح ـ ـة لتهيئة ششوارع وسشاحات اŸدين ـ ـ ـة

Óنارة العمومية
والمحافظة عليها .من جهة أاخرى كان ل إ
نصشيبها من التحديث والعصشرنة ،فنظراً للتكلفة المرتفعة

العمومية بمعية بلدية تندوف ششارفت على ا’نتهاء في
كثير من اأ’حياء ،في حين انتهت العملية في أاحياء أاخرى

تعتبر مصشدر رزق العديد من العائÓت.

تندوف :عويشش علي

ألخميسس  16أوت  2018م
ألموأفق لـ  05ذي ألحجة  1439هـ

لعÓن ألنتائج
تعزيزأت أمنية تحسضبا إ
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غوتيرسس يششيد بالهدوء الذي ميز ا’نتخابات الرئاسشية في مالي

اعتقال ارهابيين خطيرين خططا للقيام بعملية نوعية

Óمم ألمتحدة ،أنطونيو غوتيرسص ،أمسص ،على ألهدوء ألذي طبع ألدور ألثاني لÓنتخابات ألرئاسضية في
لمين ألعام ل أ
أثنى أ أ
لمن
م-ال-ي ،وأل-ت-ي ت-ن-افسص ف-ي-ه-ا أل-رئ-يسص أل-م-ن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه إأب-رأه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا وسض-وم-ي Ó-سض-يسض-ي ،ودعا إألى ألحفاظ على أ أ
وألسضتقرأر غدأة إأعÓن ألنتائج ألنهائية.
سشومي Óسشيسشي.
وه -ن -أا غ -وت -ي -رسس ،ف -ي تصش -ري -ح ل -ه أمسس،
ك -ي -ي -ن -ج -ي أضش -افت ف -ي تصش -ري -ح -ات-ه-ا أن
ألششعب ألمالي وحكومته على ألسشير ألحسشن
أل- -م- -رأق- -ب -ي -ن أألوروب -ي -ي -ن « لح -ظ -وأ ب -عضس
للجولة أألخير من ألسشتحقاق ألرئاسشي ألتي
ألمخالفات أإلجرأئية « ،مششيرة إألى « حالتين
جرت في  12من ششهر أوت ألجاري ،كما أششاد
ع-ب-ارة ع-ن م-حضش-ر ت-مت ت-ع-ب-ئ-ت-ه ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ب-اإلج-رأءأت أل-م-ت-خ-ذة لضش-م-ان ت-أام-ي-ن عملية
ألق-ت-رأع « .ول-ك-ن رئ-يسش-ة أل-ب-ع-ث-ة أألوروبية
ألق -ت -رأع ع -ل -ى أل -رغ -م م-ن أألح-وأل أل-ج-وي-ة
أكدت أن هذه ألخروقات أإلجرأئية لن تؤوثر
ألرديئة وكذأ ألتهديدأت أألمنية ألتي خيمت
على نتيجة ألنتخابات ،وخلصشت إألى ألقول إأن
على ألنتخابات منذ ألدور أألول.
« م- -ه- -م- -ت- -ه- -ا ل -يسشت أل -ح -ك -م إأن ك -انت ه -ذه
Óمم ألمتحدية جميع
ودعا أألمين ألعام ل أ
ألنتخابات ششفافة أم ل «.
أألطرأف في مالي إألى أللتزأم بالهدوء إألى
وكان ألتحاد أألوروبي قد أوفد بعثة تتكون
غ-اي-ة ألسش-ت-ك-م-ال أل-ك-ل-ي ل-ل-ع-م-ل-ية ألنتخابية
م-ن تسش-ع-ي-ن م-رأق-بً-ا ،رأق-بت ألن-ت-خ-اب-ات في
وإأعÓن ألنتائج ،وحث على حل كل ألخÓفات
 440مكتب تصشويت في دولة مالي ،ونوهت
عن طريق ألتوأفق وألمتثال للقوأنين ودسشتور
ه -ذه أل -ب -ع -ث -ة ب -م-ا ق-الت إأن-ه-ا « ت-حسش-ي-ن-ات «
ألبÓد.
وألسش -ل -وك -ات أل -ت -ي م -ن شش -أان-ه-ا أن ت-وؤدي إأل-ى أدخ -ل -ت -ه -ا ألسش-ل-ط-ات أل-م-ال-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة
تعزيزات أامنية
ألتوتر.
ألنتخابية.
وت-حسش-ب-ا ل-م-وع-د إأعÓ-ن أل-ن-ت-ائ-ج أل-ن-ه-ائية
وك -انت أل -ح-ك-وم-ة أل-ح-ك-وم-ة أل-م-ال-ي-ة ،ق-د
لم تسشجل تجاوزات
ألمقرر يوم ألجمعة  17أوت ألجاري كأاقصشى
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،ق-الت رئ-يسش-ي-ة ب-ع-ث-ة ألت-حاد أعلنت أن  490مركز تصشويت من أصشل 23
ح -د ،حسشب م -ا أف -ادت ب -ه وسش -ائ -ل إأعÓ-م-ي-ة
محلية ،عززت ألسشلطات ألمالية أإلجرأءأت أألورب-ي ل-م-رأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ية في أل-ف-ا ،ل-م ي-ج-ر ف-ي-ه-ا أل-تصش-ويت بسش-بب أع-م-ال
دولة مالي سشيسشي كيينجي ،في مؤوتمر صشحفي ع -ن -ف وه -ج -م -ات مسش -ل-ح-ة ،وت-ع-رضس م-ك-تب
أألمنية بالعاصشمة باماكو.
وشش-ه-دت م-خ-ت-ل-ف أح-ي-اء أل-م-دينة أنتششارأ أمسس أألول ،إأن فرق ألبعثة « لم تÓحظ أي تصش -ويت ب -م-دي-ن-ة ت-م-ب-ك-ت-و شش-م-ال أل-بÓ-د إأل-ى
هجوم إأرهابي أدى إألى مقتل رئيسشه.
م-ك-ث-ف-ا ل-ق-وأت أل-ج-يشس وألشش-رط-ة ،م-دع-وم-ة تزوير « في ألنتخابات.
وفي غضشون ذلك رفضس « سشيسشي « نتائج
وكانت هذه ألنتخابات قد أنتهت بدور ثان
بقوأت ألبعثة أألممية لحفظ ألسشÓم.
وج -دد غ -وت -ي -رسس ،إأصش-رأر م-ن-ظ-م-ة أألم-م ُنظم أألحد ألماضشي وتششير ألتوقعات إألى أن أل -دور أل -ث -ان -ي م -ن ألن -ت -خ -اب -ات ،ودع -ا إأل-ى
ألمتحدة على دعم ومرأفقة مالي ،دأعيا في ألرئيسس ألمنتهية وليته إأبرأهيم بوبكر كيتا ألوقوف في وجه ما سشماه « دكتاتورية ألتزوير
ألوقت ذأتها على ألبتعاد عن ألتصشريحات سشينتصشر فيه بفارق كبير عن زعيم ألمعارضشة وألحتيال «.

تصضعيد جديد بين ألبلدين

أعلنت تركيا أمسس ،زيادة ألرسشوم ألجمركية
على عدد من ألمنتجات ألمسشتوردة من ألوليات
أل -م -ت -ح -دة ،ردأ ع -ل -ى إأج -رأء م -م -اث -ل أت -خ-ذت-ه
وأشش-ن-ط-ن ف-ي ق-ط-اع-ي أل-ف-ولذ وأألل-م-نيوم ،في
أجوأء من ألتوتر ألششديد بين ألبلدين .وأصشبحت
ألرسشوم ألمفروضشة على عدد كبير من ألمنتجات
م -ث -ل ألسش -ي -ارأت ألسش -ي -اح -ي -ة أل -ت-ي ب-اتت رسش-وم
أسشتيرأدها تبلغ  120بالمائة ،وبعضس ألمششروبات
أل-ك-ح-ولية ( 140ب-ال-م-ائ-ة) وأل-ت-بغ ( 60بالمائة)
وأألرز وبعضس مسشاحيق ألتجميل .ويأاتي هذأ
أل -ق -رأر ،ب -م-وجب م-رسش-وم وق-ع-ه أل-رئ-يسس رجب
ط -يب أردوغ -ان ف -ي وقت ت -م -ر ف -ي -ه وأشش -ن -ط-ن
وأنقرة بأازمة دبلوماسشية دفعت هذين ألبلدين
أل -ح -ل -ي-ف-ي-ن ف-ي ألط-لسش-ي أل-ى ف-رضس ع-ق-وب-ات
متبادلة في أوت .وكتب نائب ألرئيسس ألتركي
ف -ؤوأد أوك -ت -اي ف -ي ت-غ-ري-دة أن «رسش-وم أسش-ت-ي-رأد

لمن
لم يكن معروفا لدى أجهزة أ أ

كششف هوية منفذ عملية الدهسس
أامام البرلمان البريطاني

كشش- - -ف مصش- - -در أم- - -ن- - -ي أوروب- - -ي ،أمسس
لرب-ع-اء ،أن أل-رج-ل أل-ذي أع-ت-ق-ل-ت-ه ألشش-رطة
أأ
ألبريطانية بعد حادث ألبرلمان ألثÓثاء ،من
أصشل سشودأني ويدعى صشالح خاطر.
وأوضش -ح أل -مصش -در أن خ -اط -ر ي -ن -ح-در م-ن
مدينة برمنغهام بوسشط إأنجلترأ ألتي تعرف
لرهاب» في بريطانيا ،مششيرأ
بـ» عاصشمة أ إ
لمن قبل
إألى أنه لم يكن معروفا لدى أجهزة أ أ
لول  .وأع -ت -ق -لت ألشش -رط -ة ،أل-ثÓ-ث-اء،
أمسس أ أ
رج Óقاد سشيارة ودهسس بها ألمارة في ممر
للمششاة أمام ألبرلمان ألبريطاني ،فيما يظل
ألدأفع ورأء ألحادث غير معروف بعد ،حسشب
ألمصشدر ذأته .هذأ وقالت صشحيفة «تلغرأف»
ألبريطانية إأن ألرجل ألمعتقل يبلغ من ألعمر

عبر
ألعالم

 25قتي Óبتفجير في كابول

كابول :قالت وزأرة ألصشحة أألفغانية إأن عدد
ضشحايا تفجير أرهابي أمام مركز تعليمي في
م -ن -ط -ق -ة ي -غ -لب ع -ل -ى سش-ك-ان-ه-ا ألشش-ي-ع-ة ف-ي
ألعاصشمة كابول ،أمسس أألربعاء ،بلغ  25قتيÓ
و 35جريحا.
ولم تعلن أي جهة بعد ألمسشؤوولية عن ألنفجار
أل -ذي ي -أات -ي ب -ع -د ه-دوء نسش-ب-ي أسش-ت-م-ر ع-دة
أسش -اب -ي -ع ف -ي ك -اب -ول ،ل -ك -ن ت -ن -ظ -ي -م أل -دول-ة
أإلسش Ó-م -ي-ة ألره-اب-ي أع-ل-ن مسش-ؤوول-ي-ت-ه ع-ن
ه -ج -م -ات سش -اب-ق-ة ع-ل-ى أه-دأف شش-ي-ع-ي-ة ف-ي
ألمنطقة.

 29عاما ،ويعيشس في ششقة صشغيرة ببرمنغهام،
ويقول أنه يدير أحد ألمتاجر.
وسشبق لصشالح أن درسس ألهندسشة ألكهربائية
في جامعة ألسشودأن للعلوم وألتكنولوجيا في
أل -خ -رط -وم ،ق -ب -ل أن ي -ن -ت -ق -ل إأل -ى أل -م -م-ل-ك-ة
أل -م -ت -ح -دة .وتسش -بب أل -ه -ج -وم ف -ي ع -دد م -ن
لصشابات غير ألخطيرة ،فيما تولت ششرطة
أإ
لرهاب ألتحقيق.
مكافحة أ إ
ه -ذأ و أف -ادت شش -رط -ة أل -ع -اصش -م -ة ب -أان -ه-ا
دأه-مت ثÓ-ث-ة ع-ن-اوي-ن ب-م-دي-ن-ت-ي ب-رم-ن-غ-هام
ونوتنغهام على صشلة بالحادث .ونقلت صشحيفة
«ب-رم-ن-غ-ه-ام م-ي-ل» ع-ن أصش-دق-اء ل-ل-مشش-ت-ب-ه به
ألقول إأنهم كانوأ يعرفون أنه ذهب إألى لندن
للحصشول على تأاششيرة سشفر لزيارة ألسشودأن.

ثاني مسشلمة على أاعتاب الكونغرسس

وأشضنطن :ف- -ازت أألم -ري -ك -ي -ة م -ن أصش -ول
صشومالية ،إألهان عمر ،ألثÓثاء ،بالنتخابات
أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-ل-دي-م-ق-رأط-ي-ي-ن ل-ل-م-نافسشة على
مقعد ألدأئرة ألخامسشة في ولية مينسشوتا،
ل-تصش-ب-ح ب-ذلك ث-ان-ي مسش-ل-م-ة ع-رب-ي-ة مرششحة
لÓ- -نضش- -م- -ام إأل- -ى عضش -وي -ة م -ج -لسس أل -ن -وأب
أألمريكي (ألكونغرسس).
وفي نوفمبر ألمقبل ،من ألمتوقع أن يششهد
ألكونغرسس أألمريكي ،حدًثا تاريخيًا بانضشمام
عربيتين مسشلمتين إألى قائمة أعضشائه للمرة
أألولى.

مسشؤوولون يتح ّسشسشون رؤووسشهم

ألرباط :أفادت تقارير إأعÓمية ،أن عددأ
م-ن ك-ب-ار أل-مسش-ؤوول-ي-ن وأل-م-ن-ت-خ-بين ألمغاربة
يتحسشسشون رؤووسشهم ،خششية صشدور قرأرأت
م -م -اث -ل -ة ل -ت -لك أل-ت-ي أع-ق-بت نشش-ر أل-ت-ق-اري-ر

أعلنت وزأرة ألدأخلية ألتونسشية أن أجهزة
أألم- -ن ت- -م- -ك- -نت م -ن أع -ت -ق -ال «أره -اب -ي -ي -ن
خطيرين» خططا للقيام بـ»عملية نوعية» في
ألبÓد.
و أوضشحت ألوزأرة في بيان أوردته وسشائل
أإلعÓم ألتونسشية أمسس ،أن ألوحدة ألوطنية
Óبحاث في جرأئم أإلرهاب للحرسس ألوطني
ل أ
(أل -درك) ,ت -م -ك-نت ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع مصش-ل-ح-ة
مكافحة أإلرهاب بسشوسشة ( 140كلم جنوب
ألعاصشمة) ,من ألكششف عن «مخطط إأرهابي
لعنصشرين تكفيريين (عمرهما  19سشنة و21
سشنة) يتبنيان ألفكر ألدأعششي».
وأضش -افت أل -وزأرة أن «أل -م -ع -اي-ن-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
Óج -ه -زة أإلل -ك -ت -رون -ي-ة ل-ل-م-وق-وف-ي-ن أث-ب-تت
ل -أ
توأصشلهما مع عناصشر إأرهابية.

وأشش - -ار أل - -مصش- -در إأل- -ى أن «أل- -ع- -نصش- -ري- -ن
ألتكفيريين أعترفا أثناء ألتحري معهما حول
غ -اي -ت -ه -م-ا م-ن أل-حصش-ول ع-ل-ى ه-ذه أل-دروسس
بكونهما كانا يخططان للقيام بعملية نوعية».
يذكر أن أألجهزة أألمنية ألتونسشية تمكنت
من «تفكيك  188خلية إأرهابية و  47خلية
تسشفير إألى بؤور ألتوتر» في عام  ,2017كما تم
خ Ó-ل ألسش -ن -ة ذأت -ه -ا «ت -ف -ك -يك  124خلية
أسشتقطاب و 6خÓيا مسشلحة» ,إألى جانب منع
 29ألف ششاب من ألسشفر لÓششتباه في إأمكانية
ألتحاقهم بالتنظيمات أإلرهابية ببؤور ألتوتر,
وف-ق م-ع-ط-ي-ات كشش-ف ع-ن-ه-ا وزي-ر أل-دأخ-ل-ية
أل-ت-ونسش-ي ألسش-اب-ق أم-ام ل-ج-ن-ة أألم-ن وأل-دف-اع
بمجلسس نوأب ألششعب (ألبرلمان).

لمتصضاصص غضضب ألشضارع

العبادي يÓحق الفسشاد في مؤوسشسشات الحكومة العراقية

أانقرة تفرضس رسشوما جمركية على منتجات أامريكية
بعضس ألمنتجات رفعت في إأطار ألمعاملة بالمثل
Óدأرة أألميركية
ردأ على ألهجمات ألمتعمدة ل إ
على أقتصشادنا».
وذكرت وكالة أألنباء ألحكومية ألناضشول أن
أل -رسش-وم أل-ج-دي-دة ت-ع-ادل ضش-ع-ف أل-رسش-وم أل-ت-ي
كانت مفروضشة في أألسشاسس .ويأاتي هذأ ألقرأر
بينما تدهورت ألعÓقات بين أنقرة ووأششنطن
إألى أدنى مسشتوى خصشوصشا بسشبب أعتقال تركيا
لقسس أميركي منذ عام ونصشف .وقد فرضشت
عليه أإلقامة ألجبرية مؤوخرأ.
ورفضشت محكمة تركية أمسس ،طلبا جديدأ
Óف-رأج ع-ن أل-قسس أألم-ي-رك-ي ،حسش-ب-م-ا أف-ادت
ل -إ
وسشائل إأعÓم محلية .فقد قررت محكمة مدينة
إأزمير رفضس ألطلب مؤوكدة أن برونسشون سشيبقى
ق -ي -د أإلق -ام-ة أل-ج-ب-ري-ة ،حسش-ب-م-ا أف-ادت وك-ال-ة
ألناضشول ألرسشمية.
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وكان ألرئيسس أألميركي دونالد ترأمب أعلن
أألسش- -ب- -وع أل- -م- -اضش- -ي ع- -ن مضش -اع -ف -ة أل -رسش -وم
أل-ج-م-رك-ي-ة ع-ل-ى ألصش-لب وأألل-م-ن-ي-وم أل-ت-ركيين.
وأدى هذأ ألتوتر ألى تدهور قيمة ألليرة ألتركية
أل -ج -م -ع-ة ،ع-ن-دم-ا خسش-رت  16ب-ال-م-ائة مقابل
ألدولر .ومنذ بدأية ألعام ،ترأجعت قيمة ألليرة
أكثر من  40بالمائة مقابل ألدولر وأليورو.
لكن منذ ألثÓثاء ،يبدو أنها أسشتقرت نتيجة
ت -دأب -ي -ر أت -خ -ذه-ا أل-ب-نك أل-م-رك-زي ف-ي أن-ق-رة،
ووأصشلت أمسس ،ألعملة ألتركية تحسشنها ألى ما
دون عتبة ألسشت ليرأت مقابل ألدولر من دون
أسشتعادة معدلتها ألسشابقة.
وصشدر قرأر زيادة ألتعريفات ألجمركية
غدأة دعوة أردوغان ألى مقاطعة أإللكترونيات
أل-مصش-ن-ع-ة ف-ي أل-ولي-ات أل-م-ت-ح-دة ،م-ث-ل م-ارك-ة
«آأبل».

وجه رئيسس ألوزرأء ألعرأقي،
حيدر ألعبادي ،أمسس ألأربعاء،
ب-تشش-ك-ي-ل ل-ج-ن-ة دأئ-م-ة ل-ل-ت-حقيق
بقضشايا ألفسشاد ألمالي وأإلدأري
ف - -ي أل - -وزأرأت وأل - -م - -ؤوسشسش - -ات
أألمنية في ألبÓد.
وق -الت أل -ل -ج -ن-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق-ي-ة
ألمركزية ألدأئمة ،إأن «ألعبادي
وجه بتششكيل لجنة تتولى مهمة
أل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع م-نتسشبي ألوزأرأت
وأألج-ه-زة أألم-ن-ي-ة ،أل-م-ت-ه-م-ين بقضشايا فسشاد
وأبتزأز ضشد ألموأطنين».
وأضش -افت «ه -ذأ أل -ت -وج -ي-ه أسش-ت-ج-اب-ة ل-ك-ل
ألشش -ك -اوي وأل -ت -ج -اوزأت أل -ت -ي ي -خ -ب -ر ع-ن-ه-ا
أل -م -وأط -ن -ون ح -ول أل -م -خ -ال -ف-ات وأل-رشش-اوى
وحالت ألبتزأز».

ف -ي  7أوت أل-ج-اري،
أح - -ال أل - -ع- -ب- -ادي وزرأء
سشابقين ومسشؤوولين كبار
إأل-ى أل-ت-ح-ق-يق؛ لÓششتباه
ب -ت -ورط -ه -م ف-ي «فسش-اد»
بششأان عقود تششييد أبنية
مدرسشية.
ج -اء ق-رأر أل-ع-ب-ادي،
وسش - -ط أح - -ت - -ج - -اج- -ات
ع -ارم -ة تشش -ه -ده-ا م-دن
وبلدأت وسشط وجنوب ألبÓد ،منذ أكثر من
ششهر.
وي-ط-الب أل-م-ح-ت-ج-ون ب-ت-حسش-ي-ن ألخدمات
ألعامة ،مثل ألكهرباء وألماء ،وتوفير فرصس
أل-ع-م-ل ،إأضش-اف-ة إأل-ى م-ح-ارب-ة م-ا ي-ق-ول-ون إأن-ه
«فسشاد مسشتششرٍ .

أرتفاع عدد ألضضحايا إألى  39قتيÓ

خطأا بششري وراء انهيار جسشر جنوة بإايطاليا
أرت -ف -ع ع -دد ضش-ح-اي-ا ألن-ه-ي-ار
أل -ج -زئ -ي أل -ذي ط -ال جسش -رأ ف-ي
مدينة جنوة ششمال غرب إأيطاليا
إأل- - -ى  39ق -ت -ي -ل ,حسش-ب-م-ا ذك-ره
ألتلفزيون أإليطالي أمسس.
ونقل ألمصشدر عن هيئة ألدفاع
ألمدني قولها أن عدد ألقتلى بلغ
 39من بينهم ثÓثة أطفال فيما
بلغ عدد ألجرحى  14بينهم 12
حالتهم خطيرة ,موضشحة أن 92
من سشيارأت أإلطفاء و 300من
ألعاملين لديها تششارك حاليا في
ع -م-ل-ي-ات أإلن-ق-اذ وم-ح-اول-ة رف-ع
أألن- -ق -اضس م -ن م -وق -ع أل -ح -ادث,
حيث يعتقد بوجود عدد كبير من

ألضشحايا تحت ركام ألجسشر.
وك -انت آأخ-ر حصش-ي-ل-ة ل-لضش-ح-اي-ا
أشش - -ارت إأل - -ى مصش- -رع  35ششخصشا
جرأء ألحادث .و قامت فرق ألدفاع

ألسش-ن-وي-ة ل-ل-م-ج-لسس أألع-لى للحسشابات ،وبنك
ألمغرب وأدت إألى إأعفاء محمد بوسشعيد وزير
ألقتصشاد وألمالية.
وأضشافت ألتقارير أمسس ألربعاء ،أن عددأ
م-ن ك-ب-ار أل-مسش-ؤوول-ي-ن وأل-م-تقاعدين أآلخرين
ي- -وج- -دون ضش- -م- -ن لئ- -ح- -ة ت -ج -ري بشش -أان -ه -ا
ت-ح-ق-ي-ق-ات ،ب-م-ن ف-ي-ه-م وزي-ر سش-اب-ق ل-ل-ت-رب-ية
وألتعليم وكاتبة دولة سشابقة.

توجيه تهم «ا’رهاب» لخلية السشلط

عمان :وجهت محكمة أمن ألدولة ألردنية
أمسس ألرب -ع -اء ت -ه-م ألره-اب لعضش-اء خ-ل-ي-ة
ألسشلط ألتي قتل ثÓثة منهم وأعتقل خمسشة
في مدأهمة ألسشبت ششمال غرب عمان.
ووج -ه م -دع -ي ع -ام أل -م-ح-ك-م-ة ت-ه-م «أل-ق-ي-ام
بأاعمال أرهابية أفضشت ألى موت أنسشان وهدم
ب -ن -اء» و»أل -م -ؤوأم -رة ب -قصش -د أل -ق -ي-ام ب-أاع-م-ال
أره -اب -ي -ة» و»ح -ي-ازة وتصش-ن-ي-ع م-وأد م-ف-رق-ع-ة

أل-م-دن-ي خÓ-ل ألسش-اع-ات ألماضشية
بإاجÓء  440ششخصشا من سشكان 11
م -ن أل -م -ب -ان -ي أل -م -ح-ي-ط-ة ب-م-وق-ع
ألجسشر,كما تقوم فرق تقنية تابعة

بقصشد إأسشتخدأمها في أعمال غير مششروعة»
و» حيازة أسشلحة وذخائر بقصشد إأسشتخدأمها
في أعمال غير مششروعة».

تدمير  16طائرة بدون طيار

موسضكو :أعلنت وزأرة ألدفاع ألروسشية ،أن
قوأتها أحبطت ،منذ بدأية أوت ألجاري،
سشلسشلة هجمات نفذها أرهابيون على قاعدة
ح-م-ي-م-ي-م وأسش-قطت  16ط -ائ-رة ب-دون ط-ي-ار
أط -ل -قت ب -ات -ج -اه -ه -ا م -ن ق -ب -ل أل-تشش-ك-يÓ-ت
ألمسشلحة و ألدموية .
ودع-ا م-دي-ر م-رك-ز أل-مصش-ال-ح-ة ف-ي ح-م-ي-م-يم
«قادة ألتششكيÓت ألمسشلحة غير ألششرعية إألى
أل -ت -خ -ل -ي ع -ن ألسش -ت -ف -زأزأت وسش -لك سش -ب-ي-ل
Óوضش -اع ف -ي م -ن-اط-ق
أل -تسش -وي -ة ألسش -ل -م -ي -ة ل  -أ
سشيطرتهم».

هÓك  22تلميذا غرقا بنهر النيل

عبطرة :لقي  22تلميذأ سشودأنيا وأمرأة
أمسس أألربعاء حتفهم في حادث غرق مركب

ل -ب -ل -دي -ة أل -م -دي -ن-ة ب-ال-ت-ح-ق-ق م-ن
سشÓمة ألجزء ألمتبقي منه.
ف- -ي أل- -م -ق -اب -ل ،أع -ل -نت وزأرة
ألخارجية ألفرنسشية ،عن توأجد 3
ف -رنسش -ي -ي -ن م -ن ضش -م -ن ضش -ح -اي -ا
أل -جسش -ر ،ف -ي ح -ي -ن ح -اولت ف-رق
ألنقاذ ألعثور على أششخاصس على
ق -ي-د أل-ح-ي-اة وسش-ح-ب-ه-م م-ن ت-حت
ألنقاضس.
وق- -د أن- -ه- -ار ج- -زء م -ن جسش -ر
مورأندي ألذي يبلغ أرتفاعه 50
مترأ ,بما في ذلك برج مثبت
بعدة دعامات ,لدى مرور حوألي
 35سش - -ي - -ارة ف - -وق- -ه ي- -وم أمسس
ألثÓثاء.

كان يقلهم في نهر ألنيل ششمال ألبÓد.
وذكرت وكالة أألنباء ألسشودأنية أن  22تلميذأ
وأم- -رأة ل- -ق- -وأ مصش- -رع -ه -م ف -ي ح -ادث غ -رق
ألمركب ألذي كان ينقل أزيد من  40تلميذأ
من منطقة ألكنيسشة بالبحيرة حيث كانوأ في
طريقهم بنهر ألنيل للوصشول إألى مدأرسشهم.

ميركل تتصشل هاتفيا بأاردوغان
برلين  :ششددت ألمسشتششارة أأللمانية أنجيÓ
ميركل في أتصشال هاتفي مع ألرئيسس ألتركي
رجب ط -يب أردوغ -ان ،أمسس أألرب -ع -اء ،ع -ل -ى
أهمية قوة ألقتصشاد ألتركي بالنسشبة أللمانيا.
وأتفق أردوغان وميركل على عقد لقاء يجمع
وزي -ر أل -خ -زأن-ة وأل-م-ال-ي-ة أل-ت-رك-ي م-ع وزي-ري
ألقتصشاد وألمالية أأللمانيين ،و أكدأ عزمهما
ع -ل -ى ت -ق -وي -ة ع Ó-ق -ات أل -ت -ع-اون ب-ال-زي-ارأت
ألرفيعة ألمتبادلة وألمباحثات.

…OÉ` `°üàb’G
أŸوعـــد
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أÿب Òكمال خفاشش لـ «ألشصعب»:

فرضض رخصض تسضويق أأضضحية ألعيد لمتصضاصض ألبيع ألعشضوأئي
تكلفة أÿضصر وألفوأكه ترتفع ‘ فصصل ألصصيف وألتخزين ‘ قفصش ألتهام

يتحدث كمال خفاشش أÿب Òألقتصصادي عن ظاهرة أŸضصاربة وألحتكار ألتي تطال جيوب أ÷زأئري ÚخÓل أŸوأسصم
Óسصر متوسصطة وضصعيفة ألدخل ،و–دث عن أ◊لول ألتي Áكن أللجوء إأليها
لعياد ،وبالتا‹ تعصصف بالقدرة ألشصرأئية ل أ
وأ أ
من أجل ألتخفيف من سصيطرة ألسصماسصرة وألدخÓء على قطاع ألتجارة ،ألذين ألهبوأ مؤوخرأ أسصعار ألبطاطا وألفوأكه ويجنون
أرباحا طائلة من تسصويق أضصاحي ألعيد ،وتطرق إأ ¤مسصأالة أنزلق ألدينار وألطريقة ألتي Áكن أن تسصاهم ‘ ألرفع من قيمته.
حاورته :فضصيلة بودريشش
ألشص -عب:صص -ارت أŸضص -ارب -ة وأق -ع-ا م-رأ
لعياد
يتكرر خÓل أŸوأسصم وﬂتلف أ أ
ب -ف -ع -ل Œاوزأت ي -قÎف-ه-ا دخÓ-ء ع-ل-ى
قطاع ألتجارة  ..ما هي أسصبابها عشصية
لضص- -ح -ى م -ن أج -ل م -وأج -ه -ت -ه -ا
ع- -ي- -د أ أ
ل -ل -ت -خ -ف -ي -ف ع -ل -ى أŸسص-ت-ه-لك وح-م-اي-ة
ألقدرة ألشصرأئية؟
 أÿب Òكمال خفاشش ‘ :كل سضنة بلمع عودة ﬂتلف اŸواسضم واألعياد ،تلتهب
على وجه اÿصضوصص أاسضواق اÿضضر والفواكه
وكذا اللحوم ،وألن السضوق فيه عرضص وطلب
ورغ -م ت -وف -ر ك -م-ي-ات ك-بÒة ،غ Òأان األسض-ع-ار
ترتفع ألسضباب كثÒة منها بينها غÓء تكلفة
ال -ن -ق -ل ووسض -ائ -ل ال -ت -خ -زي-ن وك-ذا غÓ-ء ال-ي-د
العاملة ‘ موسضم الصضيف بسضبب لفح ا◊رارة،
خاصضة أانه يعد اŸوسضم الذي Œنى فيه كميات
كبÒة ،وألن عملية جني اÙاصضيل الزراعية
ت -ت-م ب-ط-رق ي-دوي-ة وت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع-ل-م-ا أان ال-ي-د
العاملة ‘ موسضم الصضيف تتقلصص ،بل وهناك
من يطلب راتبا أاك Èبفعل ا◊رارة الشضديدة
‘ اŸدن الداخلية‡ ،ا ينجر عن صضعوبة
جني اÙاصضيل ،لذا كلفة اÿضضر والفواكه
ترتفع .
ي - -ج - -ري أ◊ديث ع - -ن وج- -ود ب- -عضش
ألسص-م-اسص-رة أل-ذي-ن ي-قدمون على إأتÓف
ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن أÙاصص-ي-ل ألفÓحية
ب-ه-دف ت-ق-ل-ي-ل أل-ع-رضش وب-ال-ت-ا‹ إأل-هاب
لسصعار ورفعها بشصكل صصاروخي ما هو
أ أ
أ◊ل ألعاجل للقضصاء على ألظاهرة؟
@@ صض -ح-ي-ح ت-رت-ف-ع األسض-ع-ار بسض-بب ب-عضص
الوسضطاء ،ألن بعضص النتهازي Úالذين ليسص
لديهم ضضم Òمهني ل يقتنعون بهامشص ربح
معقول ،فيقومون بتأاج Òأاماكن للتخزين من
أاجل تخزين كميات كبÒة ،من أاجل عرضص
كميات قليلة ‘ السضوق تفضضي إا ¤الندرة،
خ -اصض -ة أان فصض -ل الصض -ي -ف ي -ت -زام-ن م-ع كÌة
األعراسص واŸوسضم السضياحي ،حيث ا÷الية
اŸغÎبة –ضضر لزيارة األقارب وبالتا‹ يكون
طلب على اÿضضر والفواكه ،وأاغلبية العائÓت

لديها ميزانية خاصضة ،لكن خÓل العطلة تزداد
النفقات يقابلها الغÓء الفاحشص ‡ا يجعل
األسضر تواجه اضضطرابات.
ومن ا◊لول التي Áكن اللجوء إاليها بهدف
–ق-ي-ق السض-ت-ق-رار ،ضض-رورة ت-ط-ب-ي-ق م-راق-ب-ة
صضارمة ،ورغم أان السضوق حرة ،لكن هناك خلل
ي -ن-ب-غ-ي Œاوزه ،خ-اصض-ة ع-ن-دم-ا ي-ك-ون ه-ن-اك
ت -خ -زي -ن غ Òشض -رع -ي ،والسض -م-اسض-رة ي-ع-ب-ث-ون
بالسضوق بقبضضة حديدية ول يهمهم سضوى الربح
الوافر والسضريع ‘ وقت قياسضي ،هذا من جهة
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى م -ن الضض-روري أان ي-ت-ح-ل-ى
اŸسضتهلك بوعي بثقافة السضتهÓك ،ويتنظم
جميع اŸسضتهلك Úليقفوا ‘ وجه هواة الربح
السضريع.
لضص-ح-ى ت-ن-تشص-ر
ك -ل -م -ا أقÎب ع -ي-د أ أ
لح -ي-اء
ن -ق -اط ب -ي -ع عشص -وأئ -ي -ة دأخ -ل أ أ
وع- -ل- -ى أرصص- -ف- -ة أل- -ط -رق -ات و‘ ن -ط -اق
أل-ط-رق ألسص-ري-ع-ة وأŸسص-اح-ات أل-ف-ارغ-ة
أÙاذي-ة ل-ه-ا ب-ال-رغ-م م-ن –دي-د ن-ق-اط
شص -رع -ي -ة م -رأق -ب -ة م -ن ط -رف ب -ي -اط-رة
ل-ل-ب-ي-ع ،ل-ك-ن ل ي-وج-د أي م-ن-ع ل-لظاهرة
‡ا ي- -زي -د م -ن ح -دة أŸضص -ارب -ة ل -ت -ج -ار
وه-م-ي Úل-يسش ل-دي-ه-م أي صص-ل-ة ب-تجارة
أŸوأشصي أو عÓقة بÎبيتها؟
@@ ا◊ل ال - -وح - -ي - -د واأل‚ع ي - -ك - -م - -ن ‘

اŸراقبة الصضارمة ،ول ينبغي أان يقتصضر األمر
ع -ل -ى م -راق -ب -ي م -دي -ري -ات ال-ت-ج-ارة ،ب-ل م-ن
الضض -روري أان ي -ك -ون -وا م -دع-ومÃ Úسض-اع-دة
أاعوان األمن ورجال الدرك الوطني ،ويشضÎط
على كل من يسضوق أاو يعرضص أاضضاحي للبيع أان
تكون لديه رخصضة Œارة أاو بطاقة مربي ،وكل
من يبيع خارج دائرة القانون يعاقب ،حتى ل
تتكرر الظاهرة ولترج األمور عن نطاقها،
وباŸوازاة مع ذلك Áكن تنظيم األسضواق ‘
كل بلدية أاو ولية من طرف مصضالح تنظيم
األسض -واق ،ح -يث ي -خ -ت -اروا ن -ق -اط ب -ي-ع ت-ك-ون
ﬁروسض -ة وم -راق -ب -ة ،وي-وف-ر ب-ي-اط-رة ‘ عÚ
اŸكان ،حتى اŸسضتهلك Ÿا يقتني األضضحية
يضضمن بأانها ذات نوعية جيدة ول يتهددها أاي
خطر.
لسص- -ر أŸت- -وسص- -ط -ة
Ãاذأ ت- -نصص- -ح- -ون أ أ
ألدخل لتجاوز عبء ألنفقات ألعديدة
لضص-ح-ى م-ع
أل -ت -ي ي -ت -زأم-ن ف-ي-ه-ا ع-ي-د أ أ
ألدخول أŸدرسصي؟
 تواجه األسضر اŸتوسضطة الدخل العديدمن التحديات بفعل النفقات العديدة خÓل
هذه الفÎة بفعل تزامن العيد مع الدخول
اŸدرسضي وكذا موسضم الصضيف الذي ترتفع
ف- -ي- -ه ال -ن -ف -ق -ات ب -ف -ع -ل األف -راح ع -ل -ى وج -ه
اÿصضوصص ،وكل ذلك ينسضف دون شضك القدرة
الشضرائية ل سضيما ذات الدخل الضضعيف ،لذا
ن -نصض -ح ب -ال -ت-حضض Òل-ه-ذا ال-فصض-ل م-ن-ذ ب-داي-ة
السضنة وادخار بعضص األموال حتى ل تضضطر
هذه األسضر إا ¤التدين أاو تعجز عن تلبية بعضص
الطلبات ألفرادها خاصضة إاذا كانوا أاطفال.
شص - -ه- -د أل- -دي- -ن- -ار م- -ؤوخ- -ر أŸزي- -د م- -ن
ألن -زلق..ك -ي -ف Áك -ن م-وأج-ه-ة ه-ذأ
ألÎأجع لقيمته ‘ ألسصوق ألنقدية؟
@@ ‘ كل سضنة عندما تÎاجع اŸداخيل
ب-ال-ع-م-ل-ة الصض-ع-ب-ة ،وت-رت-ف-ع النفقات الداخلية
بشض -ك -ل ك -ب Òف -م -ن ال -ط -ب -ي -ع-ي أان ال-دي-ن-ار ل
يسض -ت -ط -ي-ع ت-ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات ،وي-ت-أاث-ر ع-ل-ى
الصض -ع -ي -د الق -تصض -ادي ،ل -ك-ن ه-ن-اك ت-ق-ن-ي-ات
ﬂصضصضة Ÿواجهة انخفاضص قيمة الدينار،
وÁك -ن ل -ب -نك ا÷زائ -ر أان ي -ت -دخ -ل م-ن أاج-ل
–قيق التوازن.

تصصل أرباحهم إأ70 ¤مليون سصنتيم

أأموأل ضضخمة يجنيها ألباعة غ Òألشضرعي Úمن تسضويق أألضضاحي

مع عودة عيد األضضحى تسضتشضري ظاهرة البيع العشضوائي للماشضية داخل
ﬂتلف األحياء حتى الراقية منها ،حيث يحول عدد كب Òمن اŸسضتودعات
واÓÙت ال -ت -ج -اري -ة واŸسض -اح -ات اÿضض -راء داخ -ل األح -ي -اء السض -ك -ن -ي-ة
 ÓواŸاء ،تنبعث منها روائح كريهة
للعمارات إا ¤إاصضطبÓت يتوفر فيها الك أ
جدا ،تزعج السضكان واŸارة على حد سضواء ،واألسضوأا ما ‘ األمر أان من
يسض -وق -ون ه -ذه اŸاشض -ي -ة Œار غ Òشض -رع -ي Úي -نشض -ط -ون خ -ارج ال -رق-اب-ة،
ويوجدون ‘ قفصص التهام بفعل السضعر اŸرتفع ألضضحية العيد ،مقارنه
بسضعره لدى اŸوال داخل الوليات الداخلية ،ألن هذا التاجر اŸوازي ل
يقبل بربح يقل عن  20أالف دينار ‘ الكبشص الواحد ،وقد يكون أاك Ìمن
ذلك أاي يكاد ربحه يقÎب سضعر األضضحية التي يجنيها اŸوال.
تلبسص العاصضمة على وجه اÿصضوصص ،حلة عيد األضضحى حيث ل يوجد حي
أاو طريق يتوفر على مسضاحات جانبية ل يسضتغل من طرف ﬂتلف الباعة،
ف Óيقتصضر األمر على األضضحية بل حتى ملحقاتها ،ألن العشضب متوفر
ولديه Œاره من الشضباب ،الذين Ãحاذاة باعة الكباشص يبيعون كمية قليلة
من العشضب اليابسص بثمن باهظ ،فقد تدفع ثمن  800دينار للحصضول على
كمية ل تكفي األضضحية Ÿدة تتجاوز اليوم ،Úوبالقرب منهم Œد باعة
أادواء الشضواء والفحم وكذا السضكاك ،Úوبالقرب منهم كذلك هناك من
Áتهن حرفة موسضمية تتمثل ‘ جعل السضكاك Úحادة بواسضطة آالة خاصضة
ويجني أاموال معتÈة ،فقد تدفع سضعر  100دينار «لسضن» سضك Úبحجم كب،Ò
ورغم أان هذا ا◊ر‘ ل يدفع ل إايجار ول ضضرائب ،لكنه يفرضص سضعر
ا◊داد القانو ،Êبالرغم من أانه يسضتو‹ على مسضاحة تضضج بالتجار غÒ
الشضرعي Úوتعرف إاقبال سضكان ا◊ي.
يبدو أان عدم مشضروعية النشضاط  ⁄يعد امرا ﬁضضورا ويعاقب عليه
صضاحبه بحجز السضلع أاو دفع الغرامة اŸالية ‘ ،ظل النتشضار الواسضع مثل
الفطر لباعة يظهرون مرة واحدة ‘ السضنة ويجنون أاموال طائلة ،خاصضة
م -ن يسض -وق -ون األضض -اح -ي ،ف -ه -ن -اك م -ن أاك -د ل»الشض -عب» م-ن ال-ت-ج-ار غÒ
الشضرعي Úأانه فرصضته تكون ‘ عيد األضضحى حيث يحضضر من مدينة
ا÷لفة أاو األغواط أاضضاحي يسضوقها ببلدية باب الزوار بالعاصضمة ،ويجني
أارباحا ل تقل عن  70مليون سضنتيم ‘ السضنة ،من أاجل تغطية تكاليف عام

كامل ألسضرته ألن راتبه كموظف ل يتعد  35أالف دينار.
Áكن القول بالفعل أانها أاموال ضضخمة ل “سضها ل الضضرائب ول أاي رسضوم
أاخ- -رى ،ت- -خسض- -ره- -ا خ- -زي- -ن- -ة
ال-دول-ة ،وي-ن-ت-ج ع-ن-ه-ا ظ-واه-ر
مشض - -ي- -ن- -ة ت- -عصض- -ف
بجيوب
اŸسضتهلك.
فضصيلة
بودريشش

العدد
17723

بوسصعد قال أنه يعول عليها ‘ ألتصصدير وخلق ألÌوة

توقع Œميع  200ألف وحدة
جلود أألضضاحي بباتنة

لورأسش ب-ات-نة،
أسص-ت-ك-م-لت ع-اصص-م-ة أ أ
ﬂت -ل -ف أل-ت-حضصÒأت أÿاصص-ة ب-إا‚اح
أŸب-ادرة أل-وط-ن-ي-ة ،أل-ت-ي أطلقتها وزأرة
لو،¤
ألصص-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ‘ ،ط-ب-ع-تها أ أ
أÿاصص-ة ب-ج-م-ع ج-ل-ود أضص-اح-ي أل-عيد ‘
إأط -ار ت -ث -م Úصص -ن -اع -ة أ÷ل -ود وط-ن-ي-ا،
ح -يث ي -ن -ت -ط -ر حسص -ب -م -ا أف -اد ب-ه م-دي-ر
ألصصناعة وأŸناجم لولية باتنة ،ألسصيد
جمال ألدين بوسصعد ‘ لقاء مع جريدة
«ألشص- -عب»،أن ي -ت -م ج -م -ع أك Ìم -ن 200
لضصاحي ألعيد بالولية.
ألف جلد أ
باتنةŸ :وشصي حمزة
كشض -ف ج -م -ال ال -دي -ن ب-وسض-ع-د ع-ن إاطÓ-ق
مصضالح مديرية الصضناعة واŸناجم بالتنسضيق
م -ع ولي -ة ب -ات -ن -ة ،و–ت اإلشض -راف اŸب-اشض-ر
للوا‹ عبد اÿالق صضيودة ،حملة ولئية بكل
دوائر باتنة الـ ،21لتحسضيسص اŸواطن Úبأاهمية
اŸشض -ارك -ة ‘ ه -ذه اŸب -ادرة ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي
–م -ل ث Ó-ث -ة أاب -ع -اد اق-تصض-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة
ودينية ،من خÓل توزيع أاك Ìمن  10أالف
مطوية على اŸواطن Úوأاك Ìمن أالف مطوية
أاخرى كبÒة ” تعليقها Ãختلف الفضضاءات
ال -ع -م -وم -ي -ة ونشض -ر ل -وح -ات إاشض -ه -اري-ة ،وك-ذا
تخصضيصص حصضصص إاعÓمية باإلذاعة اÙلية
م -ت -ب-وع-ة ب-خ-طب دي-ن-ي-ة ب-اŸسض-اج-د ل-ت-وع-ي-ة
و–سضيسص اŸواطن حول عمليتي السضلخ ،وكذا
التمليح والتجميع وذلك لضضمان السض Òا◊سضن
للعملية.

إأعادة ألعتبار لصضناعة أ÷لود بالولية

ت-ه-دف ال-ع-م-ل-ي-ة حسضب ب-وسض-ع-د إا ¤ت-ثمÚ
صضناعة ا÷لود بالولية وإاعادة العتبار لها،
من خÓل ا◊فاظ على هذه الÌوة ا◊يوانية
التي تزخر بها باتنة ،وكذا السضتغÓل ا÷يد
للمادة األولية ‘ الصضناعات ا÷لدية ،والتي
تضض-ي-ع سض-ن-وي-ا بسض-بب سض-وء اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا ،حيث
أاصضدر وا‹ باتنة عبد اÿالق صضيودة قرار ‘
هذا الشضأان ،كما أان الرمي العشضوائي للجلود
يشض -وه اŸن -ظ -ر ال -ع -ام ل -ل-م-دي-ن-ة ،ن-اه-يك ع-ن
الروائح الكريهة التي تسضبب فيها.
و” وضضع أاك Ìمن  300مسضجد بالولية
كنقاط Œميع للجلود ،هيأات باŸواد الÓزمة
واإلم -ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشض-ري-ة ،ع-ل-ى غ-رار
مادة اŸلح التي ” تخصضيصص  300طن منها
لفائدة اŸواطن Úوشضاحنات النقل ،حيث ”
تكليف مؤوسضسضات النظافة العمومية على غرار
«كل Úبات» ،بتخصضيصص ›موعات للتنقل عÈ
ﬂت -ل -ف األح -ي -اء السض -ك -ن-ي-ة ،م-ن أاج-ل ج-م-ع
ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة وج-ل-ود األضض-اح-ي حسضب
النقاط ا›ÈŸة لكل منها ،وذلك للمحافظة
ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف- -ة اÙي- -ط خÓ- -ل أاي- -ام ع -ي -د
األضض- -ح- -ى ،ح- -يث اخ- -تÒت ب- -ات- -ن- -ة ك -ولي -ة
‰وذجية ÷مع جلود األضضاحي رفقة كل من
ا÷زائ- -ر ال -ع -اصض -م -ة و قسض -ن -ط -ي -ن -ة ووه -ران
وسضطيف و جيجل ” ،بها تنصضيب ÷ان ولئية
سض -ت -ق -وم Ãه -ام -ه-ا اıول-ة ل-ه-ا ،ب-الشضÎاك
والتنسضيق مع  7وزارت أابرزها وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.
يذكر أان الولية تتطلع ÷مع حوا‹ 200
أال- -ف ج- -ل -د م -ن إاج -م -ا‹ م -ا ي -ق -ارب 4
مÓ- -ي Úأاضض- -ح- -ي- -ة ،ع- -ل -ى
اŸسضتوى الوطني‘ ،
إاط- -ار ج -ه -وده -ا

لتثم Úشضعبة ا÷لود ،التي ” –ديدها ضضمن
الشض-عب ذات اإلم-ك-ان-ات ال-تصض-دي-ري-ة ال-عالية،
ووضضعها –ت تصضرف مدبغة باتنة ،ومن ثم
ج-ع-ل-ه-ا م-ت-اح-ة ل-ل-دب-اغ Úم-ن أاج-ل ت-ث-م-ي-ن-ه-ا
واسضتخدامها ‘ الصضناعات ا÷لدية ،وبالتا‹
اسضتغÓلها ‘ صضناعة ا÷لود.
ولضضمان حسضن سض Òالعملية حسضب مدير
الصض -ن-اع-ة واŸن-اج-م ف-ق-د ” ت-ه-ي-ئ-ة اŸواق-ع
اıصضصضة لذبح األضضاحي وأايضضا ﬂازن و
ضضع هذه ا÷لود التي سضيتم جمعها ‘ كل
ال-ب-ل-ديات الـ ،61فضض Ó- -ع- -ن ب- -اق- -ي اŸذاب -ح
اŸسضخرة يومي عيد األضضحى.

›هودأت جبارة إل‚اح ألعملية

و‘ ه - -ذا الصض - -دد ،أاشض - -ار اŸت- -ح- -دث اإ¤
مشضاركة ،العديد من الفاعل ÚاŸؤوسضسضاتيÚ
والق - -تصض - -ادي Úال - -ع - -م - -وم - -ي- -ون و اÿواصص
وم- -ن- -ظ- -م- -ات اÛت- -م -ع اŸد Êع -ل -ى غ -ررا
ج -م -ع -ي -ت -ي «بصض -م-ات الشض-ب-اب ال-ث-ق-اف-ي-ة» و»
ب- -ان- -ورام- -ا ل- -لسض- -ي- -ن- -م -ا وال -ث -ق -اف -ة» ،ال -ذي -ن
سض- -يسض- -اه- -م- -ون م- -ع ال- -ولي- -ة ‘ إا‚اح ه -ذه
ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ،وي -ت -ع -ل -ق األم -ر حسضب ب -وسض -ع -د
ب -ق -ط -اع -ات ع -دي -دة ع -ل -ى غ -رار م -دي-ري-ات
الشضؤوون الدينية ،الفÓحة و التنمية الريفية
والصضيد البحري ،التجارة ،البيئة ،إا ¤جانب
رؤوسض -اء ال -دوائ -ر وال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى اع-ت-ب-اره-م
ا◊لقة األسضاسضية ‘ إا‚اح العملية ،حسضب
ذات اŸتحدث.
وكشضف مدير الصضناعة عن وضضع ﬁاور
كÈى إل‚اح العملية التي تعتمد ‘ ﬁورها
األول ع -ل -ى ت -نصض -يب ÷ن -ة ولئ -ي-ة ،تضض-م ك-ل
رؤوسض- -اء ال- -دوائ- -ر وال- -ب- -ل -دي -ات و‡ث -ل Úع -ن
اŸدي-ري-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ل-لسض-ه-ر ع-ل-ى العملية
وم -ت -اب -ع -ت -ه -ا ضض -م-ن اخ-تصض-اصص ك-ل م-دي-ري-ة
وبلدية ،فيما خصضصص اÙور الثا ÊإلطÓق
عمليات –سضيسص كÈى ،بالتنسضيق مع أائمة
اŸسضاجد ،لدعوة اŸواطن Úإا ¤ترك ا÷لود
Ãن-اط-ق ﬁددة ي-ت-م اخ-ت-ي-اره-ا ضض-م-ن خ-طة
 ¤Óجانب إاشضراك وسضائل اإلعÓم.
العم إ
كما شضمل اÙور الثالث اختيار اŸواقع
واألرضضيات التي سضتتم فيها عمليات ا÷مع
والتنظيف ،وخصضصص اÙور الرابع لعمليات
ال -ت -دخ -ل وح-مÓ-ت ا÷م-ع ال-ت-ي سض-ت-ق-وم ب-ه-ا
مؤوسضسضات خاصضة وعمومية ،سضتتكفل Ãهام
السضتفادة من ا÷لود و–ويلها إا ¤التصضنيع،
حسضب نوعية وتخصضصص كل مهنة.
وأاكد مدير الصضناعة واŸناجم بأان تثمÚ
شض -ع -ب -ة ا÷ل -ود ،ي -دخ -ل ال -ي -وم ضض -م -ن خ-ط-ة
ا◊كومة ‘ تطوير اŸهنة والشضعب اŸتفرعة
ع -ن-ه-ا ،خ-اصض-ة شض-ع-ب-ة ال-ت-ح-وي-ل والصض-ن-اع-ات
التقليدية لÓسضتفادة من مادة الصضوف ضضمن
اÿط- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل -ل -مشض -روع ،داع -ي -ا رؤوسض -اء
ال -ب -ل -دي -ات إا ¤اŸشض -ارك -ة ب -ق-وة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
وإا‚احها ،إاذ تعد مدخول إاضضافيا
ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-ومية ،مضضيفا بأان
ا÷زائري Úيقومون سضنويا بذبح
 4.5مÓي Úرأاسص ماشضية خÓل
يوم عيد األضضحى ،فيما ل يتم
اسضÎجاع سضوى نسضبة قليلة من
ا÷لود ،لÒمى الباقي منها ‘
اŸفارغ العمومية ،و‘ الطرق
ل- -ت -ت -ح -ول إا ¤مشض -ك -ل ب -ي -ئ -ي
وه - - - -اجسص Ÿراك- - - -ز ال- - - -ردم
ل-ل-ن-ف-اي-ات ،خ-اصض-ة م-ع ارتفاع
درجات ا◊رارة خÓل الفصضل
ا◊ا‹.
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يفرضض ا◊ديث عن بسضكرة الرجوع إا ¤تاريخها العريق وموقعها اŸتميز ،فهي تضضرب جذورها ‘ أاعماق التاريخ ،حيث تعاقبت على
’ضض-اف-ة إا ¤م-وق-ع-ه-ا
’سضÓ-م-ي-ة إا ¤ال-غ-زو ال-ف-رنسض-ي وا’سض-ت-قÓ-ل ،ب-ا إ
أارضض-ه-ا ا◊ضض-ارات وال-ث-ورات م-ن ال-ع-ه-د ال-روم-ا Êإا ¤ال-ف-ت-وح-ات ا إ
ا’سضÎاتيجي؛ باعتبارها بوابة الصضحراء ،وهمزة وصضل ب Úالشضمال وا÷نوب ومن الشضرق والغرب ،وÃناخ وتضضاريسض مثمرة أايضضا ،كل
’نهار وعلى
’ودية وا أ
هذه اŸعطيات أاعطتها أاهمية ع Èكافة اŸراحل والعصضور التاريخية ،كما كانت ا◊ضضارات قدÁا على ضضفاف ا أ
’ماكن ا◊صضينة واŸنيعة.
منابع اŸياه و‘ ا أ
ي -رت-ب-ط ت-اري-خ اŸدي-ن-ة ب-ت-اري-خ م-ن-اط-ق ا÷ن-وب
وا÷ن -وب ال -ك -بÒ؛ ب -ح -يث أارج-عت دراسض-ة ت-اري-خ
اŸن -ط -ق -ة إا ¤ح -وا‹  ٧000سض-ن-ة ق-ب-ل اŸيÓ-د،
وقسضمت تطورها إا ¤أاربعة أاقسضام أاسضاسضية؛ بحيث
ُم -ي -زت ك -ل م -رح -ل-ة ب-ح-ي-وان ك-ان ي-ع-يشض ‘ ذلك
ال -وقت وع -ل -ى ت -لك ال -رسض -وم ال -ت -ي ُوج -دت ع-ل-ى
الصضخور وا◊جارة ،فاŸرحلة األو ¤من ٧.000
إا ٥.000 ¤قبل اŸيÓد سُضميت Ãرحلة البوبال،
وهو حيوان يشضبه إا ¤حّد كب Òالثور .أاما اŸرحلة
الثانية فتمتد من ( 3.000ق.م) ،وسُضميت Ãرحلة
«البقر» .واŸرحلة الثالثة ابتداء من  1.200ق.م
سُضميت Ãرحلة «ا◊صضان».
Óشض- -ارة ،ل -وح -ظ ع -ل -ى ال -رسض -وم اŸوج -ودة أان
ل - -إ
األسض -ل -ح -ة اŸسض -ت -ع َ-م -ل -ة م -ن ط -رف ق-ب-ائ-ل ه-ذه
اŸرح -ل -ة ،تشض -ب -ه إا ¤ح -د ك -ب Òاألسض -ل -ح -ة ال -ت -ي
يسض-ت-ع-م-ل-ه-ا «ال-ط-وارق» ح-ال-ي-ا (اÿن-جر والدرع)،
اŸرحلة ما ب Úالقرن الثالث واألول قبل اŸيÓد
سُض -م -يت Ãرح -ل-ة «ا÷م-ل» ،خÓ-ل ه-ذه اŸرح-ل-ة
يÓحَظ أان ا◊صضان يفسضح اÛال للجمل؛ وهذا
ما يجسضد تصضحر اŸنطقة وبروز قبائل.
قبل الحتÓل الروما Êلها ،سضكنت بسضكرة قبائل
بربرية ⁄ ،يذكر التاريخ عنها سضوى نتف قليلة»
وقد اعتمدوا ‘ معيشضتهم على صضيد ا◊يوانات
اŸفÎسض -ة ل -ل -م -ت -اج -رة ب -ه -ا م -ع ال -روم-ان ال-ذي-ن
يسض -ت-ع-م-ل-ون-ه-ا ‘ ح-ي-ات-ه-م ،ك-م-ا أان-ه-م  ⁄ي-ع-رف-وا
الزراعة إالّ ‘ حدود عام  200سضنة قبل اŸيÓد
«وأله-م-ي-ت-ه-ا اإلق-تصض-ادي-ة وم-وقعها اإلسضÎاتيجي أاغسضطسض على يد قائده كورنيليوسض فيما ب 19( Úب- -اŸدن الشض- -م- -ال- -ي- -ة م- -ن ال- -بÓ- -د ،ح -ت -ى ›يء
إاعتمد عليها القرطاجيون ‘ جلب منتوجاتها  20 -ق .م) .وبعد اعتناق الرومان للمسضيحية البيزنطي Úالذين قاموا بطردهم ،لتدخل ا÷زائر
شضّيدوا بها أاسضقفية تابعة للكنيسضة ،وكانت بسضكرة وكافة بÓد اŸغرب –ت سضيطرة احتÓل جديد
الفÓحية التي كانت تشضتهر بها ‘ تلك ا◊قبة .
وق -د “ك -ن ال -روم -ان م -ن اح -تÓ-ل بسض-ك-رة أاث-ن-اء ‘ العهد الروما Êتعرف بها.
 ⁄يكتف بالتنكيل بالوندال فقط بل ذاق السضكان
سضيطرتهم على كامل بÓد اŸغرب ( 1٤9ق ـ  ٤39وب-اإلضض-اف-ة إا ¤أاه-م-ي-ت-ه-ا ال-دي-ن-ي-ة ف-ق-د اتخذها اŸغاربة (الÈبر) منه الويÓت ،إاّل أانهم قاوموا
م) وعاثوا فيها فسضادا ،بعد أان واجهوا مقاومة الرومان مركزا Œاريا مهّما ومعÈا من خÓله ه -ذا ال -دخ -ي -ل ب -ق -ي -ادة ب-ي-داسض ب-ج-ب-ال األوراسض
عنيفة من طرف السضكان األحرار ،خاصضة اŸلك يتوسضعون ،ومازالت آاثارهم إا ¤اليوم تشضهد على وأارتياسض ويناسض  -وغÒهم .وقد بقيت اŸنطقة
األم-ازي-غ-ي ي-وغ-رط-ة وال-ق-ائ-د ت-اك-فاريناسض الذي ذلك ‘ ،كل من حي العالية وفلياشض ببسضكرة ،تتخبط ‘ صضراعات دموية واضضطرابات حتى
امتدت مقاومته من سضنة  1٧م إا 2٤ ¤م ،وقد وحتى ‘ قلب جامعة ﬁمد خيضضر ببسضكرة حيث ›يء اŸسضلم Úالفا–.Ú
سضاعدهما سضكان اŸنطقة وقّدموا لهما كل العون .بقايا حّمام معد Êروما.Ê
‘ القرن السضابع اŸيÓدي و‘ حدود عام (  2٧هـ
وي- -ؤوك- -د ال- -رّح- -ال- -ة واŸؤورخ ال -ف -رنسض -ي ( ج -زي -ل بعد القضضاء على الرومان دخلت اŸنطقة ضضمن  ٦٤٧ -م ) إانطلقت جحافل اŸسضلم Úمن مصضر
سضتيفان)« :أان موقع اŸدينة الرومانية القدÁة مسضتعمرات الوندال الذين أاحكموا قبضضتهم على لفتح بÓد اŸغرب ،و ⁄يتمكنوا من ذلك إال بعد
بفيسضÒا أاو بسضكرة كان ‘ الضضفة اليسضرى لوادي بÓد اŸغرب ‘ عهد ملكهم جنصضريق ‘ الفÎة مقاومات عنيفة من طرف السضكان األمازيغ الذين
بسض -ك -رة اŸع -روف ح -ال -ي -ا ب-وادي سض-ي-دي زرزور» اŸمتدة من (٤39م ٥33 -م) ،إال أانهم  ⁄يصضمدوا ظ -ن -وا أان اŸسض -ل -م Úغ -زاة وﬁت -ل -ون ك -ال-روم-ان
وه- -ذا ب- -ع- -د انضض -م -ام -ه -ا إا ¤ح -ك -م اإلمÈاط -ور أام -ام ث -ورة السض -ك-ان ‡ا اضض-ط-ره-م إا ¤الك-ت-ف-اء والبيزنطي.Ú

‘ لياليه ا◊ارة

إأحذر منغصضات
ألنوم ‘ ألصضيف

اÿلل الذي يحدثه الضضوء ‘ سضاعتنا البيولوجية التي تتحكم
باليقظة والنوم ،لذلك علينا النوم ‘ غرفة معتمة قدر
اإلمكان ،وكذلك Œنب الضضوء السضاطع و أاشضعة الشضمسض ‘
أاخر سضاعات النهار ،من أاجل مسضاعدة ا÷سضم ‘ اÿلود
للنوم لي.Ó

أان ا◊صضول على نوم كاف وصضحي ،هو إاحدى أاهم وصضفات
ا÷مال التي يعÎف بها ا÷ميع ،و كذلك هي عامل أاسضاسضي
‘ اÙافظة على الصضحة ا÷سضدية والنفسضية ‘ نفسض
الوقت ،ويعد تقلب اŸواسضم والتقلبات ا÷وية عام Óمؤوثرا
على حصضولنا على نوم صضحي ،فللشضتاء ظروفه التي تؤوثر
على ذلك و التي يجب أان نتأاقلم معها من أاجل تخطيها ،كما
أان للصضيف ظروفه أايضضا والتي تؤوثر على النوم بطرق ﬂتلفة
علينا السضيطرة عليها ،ومن هذه الطرق ما يلي:

درجة أ◊رأرة ألعالية

أان اÙافظة على درجة حرارة معتدلة خÓل النوم هي من
أاهم شضروط النوم الصضحي ،فدرجة ا◊رارة اŸثالية للنوم
هي  20ـ  22درجة مئوية ،وÃا أان الصضيف يتميز بارتفاع
درجات ا◊رارة فعلينا اتخاذ بعضض اإلجراءات البسضيطة
التي قد –مينا من تأاث Òدرجة ا◊رارة التي قد تقلق نومنا،
ومن هذه التداب ،Òالسضتحمام قبل النوم مباشضرة ،للحفاظ
على أاجسضامنا باردة خÓل النوم ،و تخفيف األغطية ،و
كذلك اÙافظة على درجة حرارة الغرفة منحفضضة من
خÓل إاسضدال السضتائر التي “نع دخول الشضمسض إاليها خÓل
النهار ،و نظام تكييف مÈد على درجة ا◊رارة اŸثلى إان
أامكن.

ألضضوء ألسضاطع

يتميز الصضيف بأاشضعة الشضمسض ،والتي Œعل الضضوء سضاطعا ‘
كل مكان خÓل النهار ،وÃا أان سضاعات النهار طويلة خÓل
الصضيف ،فهذا يعني أاننا نتعرضض لكميات كبÒة من الضضوء
Œعل النوم خÓل الليل أاصضعب ،ويعود السضبب ‘ ذلك إا¤

ألضضجيج

‘ الصض- -ي- -ف ،ي- -ك Ìاإلزع- -اج اÙي -ط ب -ن -ا ،وخصض -وصض -ا ‘
سضاعات الليل ،فالكث Òمن الناسض يحبون التنقل خÓل الليل
أاثناء الصضيف ،و اÿروج للتنزه و الزيارات ،و كذلك السضهر ‘
األماكن اŸكشضوفة ‘ البيت مثل ا◊دائق أاو الشضرفات‡ ،ا
يعني وصضول كم كب Òمن الضضجيج إا ¤غرفة النوم اÿاصضة
بك ،سضواء أاصضوات الناسض أاو السضيارات ،لذلك Œد نفسضك
أاح -ي -ان -ا غ Òق -ادر ع -ل -ى ال -ن -وم ح-ت-ى سض-اع-ات م-ت-أاخ-رة ،أاو
تسضتيقظ عددا من اŸرات بسضبب سضماع أاصضوات عالية‡ ،ا
يجعل نومك قلي Óأاو متقطعا ،لذلك عليك ا◊صضول على

أسضتخدأمات
للنشضادر
‘ ألتدب ÒأŸنز‹
ل ت -خ -ل -و اŸن-ازل م-ن ال-نشض-ادر ،اŸكu-ون
ال -رئ -يسض ‘ ا◊ل -وي-ات ال-ع-ربs-ي-ة ،وح-ت-ى
الغربsية ،وبعضض أانواع البسضكويت ...وهذا
ل -يسض السض-ت-خ-دام
ال-وح-ي-د ل-لنشضادر،
ال - - - - -ذي Áك - - - - -ن
اإلف - -ادة م - -ن- -ه ‘
أاع-م-ال ال-ت-ن-ظ-يف
والتدب ÒاŸنز‹،
وفق اآلتي:
@ الزجاجُ :تخلط
م- - -ل- - -ع- - -ق- - -ة م - -ن
النشضادر ،مع كوب
م- - - - - - - - - - - - -ن اŸاء،
وُي- - -ضض- - -اف بضض - -ع
قطرات من سضائل
ا÷لي .ثsم ،تغمسض
إاسضفنجة
ب-اÿل-ي-ط ،وُت-مs-رر
على لوح الزجاج،
فُ- - -ي - -مسض - -ح ه - -ذا
األخ Òبقطعة من
القماشض.
@ ب -ق -ع ال -غسض -ي-لُ :ت-خ-ل-ط م-ل-ع-ق-ت-ان م-ن
ال- -نشض- -ادر ،م- -ع ك x-م م -ن مسض -ح -وق غسض -ل
اÓŸبسض ،وال -ق -ل -ي -ل م -ن اŸاء ال -داف -ئ.
ُت -ن -ق -ع اÓŸبسض اŸتسض -خ -ة ‘ اÿل-ي-ط،
وُتÎك لربع السضاعة ،ثمُ sتشضطف جuيًدا.
خن الفرن
@ فرن الغاز الكهربائيُ :يسض s
 Óوعاء بربع كوب
قليً ،Óثsم ُيطفأا .وُيم أ
ف العلوي
ر
ل
ا
ى
ل
ع
من النشضادر ،ويوضضع
u
من الفرن ،كما يوضضع وعاء آاخر حاو
اŸاء اŸغ -ل-ي ع-ل-ى ال-رف السض-ف-ل-ي م-ن-ه،
ال -ف -رن ،وي -غ-ل-ق ب-اب ال-ف-رن ،ويÎك ك-ذا
ط -وال ال -ل -ي -ل ‘ .ال -ي -وم ال -ت -ا‹ُ ،ي -خ-رج
الوعاءان ،وُيغسضل الفرن بليفة مغموسضة
‘ مزيج من النشضادر واŸاء لضضمان إازالة

سض -دادات أاذن م -ن -اسض -ب -ة م -ن أاج-ل أان ت-ن-ع-م ب-ال-ه-دوء وال-ن-وم
اŸسضتقر.

ألعطل وأŸناسضبات

تك ‘ Ìالصضيف إاقامة ا◊فÓت واŸناسضبات الجتماعية،
والتي تشضارك ‘ الكث Òمنها ،فتسضهر لسضاعات أاطول من
اŸعتاد‡ ،ا يحدث خل ‘ Óتنظيم
السضاعة البيولوجية لديك ،وحصضول
ب- -عضض الضض- -ط- -راب -ات ‘ ن -ومك ،و
ك- -ذلك ي- -ع- -م- -د ال- -ك- -ث Òم -ن -ا ألخ -ذ
اإلجازات ‘ فÎة الصضيف ،والذهاب
‘ رحÓت طويلة ،أاو السضفر ،وهذا
ما يعني السضهر خÓل الليل ،والنوم
‘ أاوقات الصضباح ،أاو ا◊صضول على
قدر أاقل من سضاعات النوم ،و هنا
ال -نصض -ي -ح-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي Áك-ن أان
نقدمها ،أان تعود لتنظيم نومك بعد
العطلة ،وخÓل األيام التي ل يكون
ف -ي-ه-ا م-ن-اسض-ب-ات اج-ت-م-اع-ي-ة ،ول-ك-ن
األهم ،أان –افظ على تنظيم وقت
نوم األطفال ،فهم أاك Ìحاجة من
البالغ ‘ ÚاÙافظة على أاوقات
ال -ن -وم اÿاصض -ة ب -ه -م ،و ل ت -دع -ه -م
يتأاثرون بتغ Òمواعد نومك.

ألتحسضسس (أ◊سضاسضية أŸوسضمية)

خ Ó-ل وقت الصض -ي -ف وال -رب -ي -ع ،ت -ك Ìأام -راضض ا◊سض -اسض -ي-ة
اŸوسضميه ،والتي قد تكون عائقا كبÒا ‘ وجه الكث Òمن
ال-ن-اسض ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،و ه-ن-ا ن-نصض-ح ،ب-إاغÓ-ق ج-م-يع
اŸداخل التي Áكن أان يدخل منها الهواء اÿارجي مباشضرة
إا ¤غرفة النوم ،مثل النوافذ ،و ذلك لتخلصض من مسضببات
التحسضسض ،كما أان السضتحمام قبل النوم ،يخلصضنا أايضضا من
ما قد علق بشضعرنا وأاجسضامنا من مثÒات التحسضسض ،و كذلك
تناول بعضض األعشضاب أاو الزيوت أاو العقاق ÒاŸوصضوفة
لتهدئة التحسضسض قبل النوم.

العدد
1٧٧23

الدهون العالقة به ،وُيمسضح بقطعة من
القماشض اŸبsلل باŸاء ،وُيÎك للتهوئة.
@حوضض السضتحمام :يÎاكم الصضابون ‘
ح- -وضض السض- -ت- -ح- -م- -ام ،وُي -ك u-ون ط -ب -ق -ة
«ع -ن -ي-دة» ،ول-ذا ي-جب وضض-ع ال-ق-ل-ي-ل م-ن
النشضادر ‘ حوضض السضتحمام مع القليل
م- -ن اŸاء ال -داف -ئ ،وشض -ط -ف -ه ب -ف -رشض -اة
نظيفة.
@ السض -ج -اد واŸف -روشض -ات :إلزال -ة ب -ق -ع
السض -ج-اد واŸف-روشض-اتُ ،ت-مs-رر إاسض-ف-ن-ج-ة
مغموسضة ‘ مزيج من النشضادر واŸاء،
أاك Ìمن مsرة.
@ أارضضيsة ا◊sمام :لقتل العفن الفطري،
ال- -ذي ي- -ت- -كs- -ون ع- -ل- -ى أارضض s-ي -ة ا◊م -ام،
ول-ت-ل-م-ي-ع-ه-ا ،ي-وضض-ع ال-ق-ليل من النشضادر،
ال -ذي ُي -ف -رك ب -ال -ف -رشض -اة .ثs-مُ ،ت-شض-ط-ف
األرضضية باŸاء جuيًدا.

@ األح- -ذي- -ة :ت- -تسض -خ األح -ذي -ة ال -ب -يضض
‡ا يسضتدعي
بسضهولة ،فيصضعب تنظيفهاs ،
وضضع ملعقت Úمن النشضادر ‘ كوب من
اŸاء الدافئ ،وتقليب اŸزيج .وبوسضاطة
فرشضاة توضضع ‘ اÿليطُ ،تمسضح .ثsم،
ُتحضضر قطعة قماشض مبsللة ،للتخtلصض من
أاثر هذا اÿليط كليvا.
@ ال- -ذهب وال- -فsضض- -ة ـ سض- -ت- -ل- -م -ع األواÊ
واÛوه - -رات ال - -ذهب ،ال- -ت- -ي ف- -ق- -دت
ب- -ري- -ق- -ه- -ا Ãرور ال -وقتs› ،دًدا ،ع -ن -د
إاضضافة كوب من النشضادر إا ¤كوب من
اŸاء ال -داف -ئ ،ف ُ-ت -مسض -ح ب-ه-ذا اÿل-ي-ط،
ÓواÊ
ال -ذي يصض t-ح اسض -ت -خ -دام -ه أايًضض-ا ل -أ
الف sضضة.

‘ عمليات ردعية لسضماسضرة
الشضواطئ بع“ Úوشضنت

إأعذأر  17شضخصضا وحجز 21
طاولة  14،كرسضيا و 17شضمسضية

كشض-فت ال-ل-ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة Ãت-اب-ع-ة ›انية الشضواطئ
بولية ع“ Úوشضنت أان مصضا◊ها ومنذ تنصضيب
÷ان -ه -ا ع -ل -ى مسض -ت-وى الشض-واط-ئ الـ 1٨اŸسضموحة
بالسضباحة قد “كنت من فرضض ›انية الشضواطئ
وت -خ -ل -يصض-ه-ا م-ن سض-م-اسض-رة ال-ك-راسض-ي والشض-مسض-ي-ات
وذلك من خÓل تدخÓتها الردعية خÓل الشضهر
األول من تنصضيبها ‘  1٥جويلية الفارط .
ه- -ذا وق- -د كشض- -ف م -ن -دوب األم -ن ال -ولئ -ي السض -ي -د
›دوب عمار ،أان مصضا◊ه قد “كنت من توجيه
 1٧اع -ذار ألصض -ح -اب ع -ق -ود الم -ت-ي-از اŸسض-ت-غ-لÚ
ل -لشض -واط -ئ ب -ط -ري -ق -ة ف-وضض-وي-ة وﬂال-ف-ت-ه-م ل-ب-ن-ود
الشضروط اŸسضجل ‘ التفاقيات ،وعلى اثر ذلك
حجز  21طاولة و 1٧شضمسضية و 1٤كرسضي األمر الذي
جعل اغلب الشضواطئ تعرف تنظيما  ،من جانب آاخر
أاعاب مندوب األمن عن غياب متصضر‘ الشضواطئ ‘
العديد منها األمر الذي يسضهل الفوضضى وسضيطرة
بارونات الشضواطئ.
تلمسضانﬁ :مد بن ترار
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ب ÚاŸعا ⁄التاريخية والطبيعة

زوأر تلمسضان يبحثون
عن رحلة هادئة ع Èألزمن

تسض - - -ج - - -ل اŸع - - -ا⁄
التاريخية واŸواقع
الطبيعية
ب- -ت -ل -مسض -ان خ Ó-ل
’ول من
النصضف ا أ
شض- - -ه - -ر أاغسض - -طسض
ا÷اري إاق- - - -ب- - - -ا’
ك - -بÒا ل - -لسض - -ي- -اح
ال- - - - - -راغ - - - - -ب‘ Ú
اك -تشض -اف اŸاضض-ي
ال-ع-ريق لعاصضمة
ال- -زي- -ان- -ي Úوم- -ا
ت - -زخ - -ر ب- -ه م- -ن
ت - - - - -راث م- - - - -ادي
و’م-ادي .و‘ أاج-واء صض-ي-ف-ية
ح -ارة ،ت -ب -دو م -دي -ن -ة ت-ل-مسض-ان ‘ ه-ذه
’يام وكأانها غ Òقادرة على اسضتيعاب
ا أ
ال-ع-دد ال-ك-ب Òم-ن السض-ي-اح ال-قادم Úمن
داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن م -ن ب -ي -ن -ه -م م-ن
’ول مرة.
يزور اŸنطقة أ
ويÎج- -م ه- -ذا ال- -ت- -واف -د ل -ل -زوار ب -الزدح -ام
اŸسض -ج -ل ع -ل -ى مسض -ت-وى الشض-وارع ال-رئ-يسض-ي-ة
للمدينة التي أاضضحت وجهة مفضضلة للسضياحة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ل سض-ي-م-ا م-ن-ذ ت-ظ-اه-رة «ت-ل-مسض-ان
عاصضمة الثقافة اإلسضÓمية .»2011
ويشضكل القصضر اŸلكي اŸتواجد بداخل قلعة
«اŸشضور» (القرن الـ )13بقلب مدينة تلمسضان
ال- -ذي Áث- -ل إاع -ادة تشض -ك -ي -ل ألح -د ال -قصض -ور
األرب -ع -ة ل -ل-ع-ه-د ال-زي-ا Êم-وق-ع-ا ب-ارزا ÷ذب
الزوار.
وتشض-ه-د ه-ذه ال-ت-ح-ف-ة اŸع-م-اري-ة ال-ت-ي ج-رى
ت-دشض-ي-ن-ه-ا خÓ-ل ت-ظ-اه-رة «ت-لمسضا Êعاصضمة
الثقافة اإلسضÓمية  »2011إاقبال يوميا Ÿئات
ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري-ة ،فضض Ó-ع-ن األج-انب.
وأاعرب سضﬁ .مد رب عائلة من ولية أادرار،
زار هذا اŸعلم التاريخي ،عن إاعجابه بجمال
ال- -قصض- -ر ال- -ذي ي- -ع -كسض مسض -ت -وى ال -ه -ن -دسض -ة
اŸعمارية للفÎة الزيانية.
‘ سض - -ي - -اق اŸسض - -اع - -ي ÷ع - -ل اŸوق - -ع أاكÌ
اسضتقطابا للزوار و–قيق مردود أاك ،Èيتم
عرضض منتجات الصضناعة التقليدية اÙلية،
إاضض -اف -ة إا ¤ال -زي ال -ت-ل-مسض-ا« Êالشض-دة» ح-ت-ى
ي -تسض -ن -ى ل -لسض -ي -اح الح -ت -ف -اظ ب -ه -ا ك -ذك-رى.
Óشضارة تتم زيارات القصضر اŸلكي بتأاطÒ
ول إ
من مرشضدين على دراية Ãختلف ا÷وانب
التاريخية للمدينة.
من جهة ثانية يعت ÈاŸركب الديني سضيدي
ب- -وم- -دي- -ن م- -ن خÓ- -ل ضض- -ري- -ح -ه ومسض -ج -ده
واŸدرسض-ة اÿل-دون-ي-ة ال-واق-ع-ة ب-أاع-ا‹ ق-ري-ة
العباد ،إاضضافة إا ¤صضومعة اŸنصضورة من بÚ
اŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة األك Ìاسض-ت-ق-ط-ابا للسضياح
بتلمسضان.
وتسض -ت -ق -ب -ل ه-ذه اŸواق-ع ي-وم-ي-ا خÓ-ل شض-ه-ر
أاغسضطسض اآللف من الزوار سضواء كانوا

الخميسض  1٦أاوت  201٨م
الموافق لـ  0٥ذي الحجة  1٤39هـ

بإاشضراف بياطرة جزائري ÚوأامريكيÚ

تلقيح أصضطناعي للفهد «سضاندأي» ◊مله جينات نادرة

ي - -خضض - -ع ال- -ف- -ه- -د ‘‘سض- -ن- -داي‘‘ اŸت- -واج- -د
ب-ح-دي-ق-ة ا◊ي-وان-ات اŸل-ح-ق-ة ب-ح-ديقة
ال-ت-ج-ارب ب-ا◊ام-ة ب-ا÷زائ-ر العاصضمة،
Ùاو’ت Hلتلقيح ا’صضطناعي ،حيث
يأامل أاطباء بياطرة من ا÷زائر وأامريكا
‘ أان ت- -ن- -ج -ح اÙاول -ة ،ب -ع -د أان فشض -لت
أاو ¤ال- - -ت- - -ج - -ارب’ ،سض - -ي - -م - -ا وأان ه - -ذا
السض -ن -وري اŸرق -ط ب -ال -ل -ون ال -ب -ن-ي ُي-ع-د
الذكر الوحيد من نوعه با÷زائر ،كما
أان- -ه ي -ح -م -ل ج -ي -ن -ات ن -ادرة ب -ال -نسض -ب -ة
لفصضيلته اŸهّددة با’نقراضض.
يجهل الكث Òمن مرتادي حديقة ا◊يوانات
اŸل -ح -ق-ة ب-ح-دي-ق-ة ال-ت-ج-ارب ب-ا◊ام-ة قصض-ة
ال -ف-ه-د ‘‘سض-ان-داي‘‘ ،ال-ذي ت-ع-رضض وه-و ب-ع-م-ر
الثÓثة أاشضهر إا ¤هجوم مفÎسض من لبؤوة دخل
إا ¤قفصضها بعد أان دفعه فضضوله إا ¤اكتشضاف
ﬁيطه اÿارجي بعد أان “كنت من إاحداث
فتحة بسضياج قفصضه ،ليجد نفسضه ب Úأانيابها
حيث –ركت غريزتها ا◊يوانية فكادت أان
تفتك به قبل أان ينجو من أانيابها بأاعجوبة.
ال -ف -ه -د ال -ذي ع -اد «ل -ل-ح-ي-اة م-رت »Úب-ع-د أان
التهبت إاصضابته التي تعرضض لها سضنة  2009ما
أاثر سضلبا على وضضعه الصضحي ،قاوم واسضتطاع
ب -فضض -ل ال -رع -اي -ة اŸك -ث-ف-ة م-ن ق-ب-ل ب-ي-اط-رة
ا◊دي -ق -ة أان ي-ن-ج-و م-ن م-وت ﬁق-ق ،ل-ي-ك-ون
ال -ي -وم ﬁل اه -ت -م -ام م -ن ق -ب -ل ب -ي -اط -رة م-ن
ا÷زائ -ر (م -ع -ه -د ال -ب -ي -ط-رة ب-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة)
وبياطرة من أامريكا الذين يأاملون ‘ أان تنجح
عمليات التلقيح الصضطناعي التي يخضضع لها
هذا السضنوري الذي يحمل جينات نادرة.
وحسضب السض -ي -د ع-ب-د ال-ك-ر Ëب-و◊ي-ة اŸدي-ر
العام ◊ديقة ا◊امة فإان الفهد «سضنداي» هو
صضغ Òلفهد اسضود الذي ُيعد من أاندر األنواع
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-ذه ال-فصض-ي-ل-ة ،واح-ت-م-ال ان ي-ك-ون
لـ»سض -ان -داي» صض -غ -ار ب-ج-ي-ن-ات ‡اث-ل-ة (ف-ه-ود
سض- -وداء “ام- -ا) وارد ج- -دا ،وي- -أام- -ل األط -ب -اء
والقائمون على ا◊ديقة ‘ أان يتحّقق ذلك ‘
اقرب اآلجال ،مؤوكدا ‘ ذات الوقت وضضعية
هذا السضنوري الذي يعد ميزة اضضافية ◊ديقة
ا◊امة ككل ،سضواء من حيث ندرة فصضيلته أاو
لكونه ل Áتلك ذي Óبسضبب

ا◊ادث -ة ال -ت -ي ت -ع -رضض ل -ه -ا ،م -ا ج-ع-ل-ه ﬁل
اه -ت -م -ام م -ن ق -ب -ل ﬂتصض Úع -م-ل-وا ‘ وقت
سض-اب-ق ع-ل-ى ﬁاولت ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح الصض-ط-ن-اعي
للفهد إال أانها فشضلت ،لكن التجربة سضتكْرر
قريبا على أامل أان تلقى النجاح هذه اŸرة.
ويجلب الفهد ‘‘سضانداي‘‘ إاهتمام زوار حديقة
ا◊امة كبارا وصضغارا ،حتى وان نافسضته اللبؤوة
اليافعة «كاي ‘‘Óوالتي شضكلت ا◊دث اŸميز
بكونها من مواليد ا◊امة السضنة اŸاضضية‘ ،
انتظار أان تعرف ا◊ديقة مواليد جدد ،و Ÿا
ل قد يكون منهم صضغار لـ»سضانداي».
و‘ ان -ت -ظ -ار ذلك ي-ت-وق-ع ان ت-ت-دع-م ح-دي-ق-ة
ا◊ي -وان -ات ب -ا◊ام-ة ق-ري-ب-ا ب-أان-واع ح-ي-وان-ي-ة
جديدة سضيتم اسضتقدمها من حدائق مسضتغاÂ
وغرداية والطارف وبجاية ‘ ،اطار اتفاقيات
شضراكة سضتسضمح بجلب أاسضد ولبؤوة ،اضضافة ا¤
انثى ‰ر من النوع األبيضض مقدمة ◊ديقة
ا◊امة من قبل سضÒك اجنبي سضبق له تقدË
عروضضه با÷زائر».
ويذكر انه ” ضضبط كل الجراءات من اجل
Óن-واع ا◊ي-وان-ي-ة اŸت-وف-رة
ع -م -ل -ي -ة ت -ب-ادل ل -أ
ب -ا◊ام -ة م -ع ا◊دائ -ق اŸشض -ار ال -ي-ه-ا ،مÈزا

عائÓت أاو ›موعات وكلهم رغبة ‘ التعرف
على تفاصضيل من تاريخ هذه اŸعا ⁄اŸشضيدة
من طرف اŸريني ÚخÓل حصضارهم لتلمسضان
أانذاك.

 ∂àë°Uأكل ألباذ‚ان نيئاً..
‘ ∂FGòZ
مفيد أيضضا

ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -ع -دي -د م -ن ال-زوار ل ت-ق-تصض-ر
اŸؤوهÓ-ت السض-ي-اح-ي-ة ل-ت-ل-مسض-ان على اŸعا⁄
التاريخية واألثرية فحسضب ،بل تزخر أايضضا
Ãواقع طبيعية خÓبة شضكلت ول تزال تشضكل
مصض -در إال -ه-ام ل-لشض-ع-راء واŸغ-ن-ي .Úوب-ال-ف-ع-ل
تسض- -ت- -ق- -طب شضÓ- -لت «ل -وري -ط» اŸت -واج -دة
باıرج الشضرقي Ÿدينة تلمسضان ‘ موسضم
الصض -ي-ف ال-ع-دي-د م-ن ﬁب-ي ال-ط-ب-ي-ع-ة ال-ذي-ن
يتوافدون لÓسضتمتاع باŸناظر اÓÿبة التي
تتميز بها ،قبل التوجه إا ¤مغارات «بني عاد»
غ Òالبعيدة عن ذات اŸوقع.
وتعد هذه التحفة الطبيعية التي تشضكلت مع
م- -رور ال -زم -ن ث -ا Êأاه -م م -غ -ارة ‘ ال -ع -ا.⁄
وتتميز بنوازل وصضواعد كلسضية يعود تاريخها
إا ¤مÓي Úالسضن .Úكما تظل فضضاء منعشض
ل -ل -زوار ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤درج-ة ا◊رارة السض-ائ-دة
بداخلها والتي تقدر بـ  13درجة على مدار
السضنة.
وتشض -ك -ل م -غ -ارات «ب -ن -ي ع-اد» ال-واق-ع-ة ع-ل-ى
ارتفاع يفوق أالف م Îهي برأاي اıتصض‘ Ú
السض -ي -اح -ة وه -واة ال -ط -ب -ي-ع-ة  -ع-ام Ó-م-ه-م-ا
ل -ت -ط -وي -ر السض -ي -اح -ة ال -ب -ي -ئ -ي -ة« .أاي -ن ي -ك-ف-ي
اسض- -ت- -ح- -داث ب- -عضض اŸراف- -ق لÓ- -سض- -ت -ق -ب -ال
واÿدمات حتى تصضبح موقعا جذبا سضياحيا
ذا بعد وطني ودو‹» ،ومن جانب آاخر تشضهد
ا◊ظÒة ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة «لل -ة سض -ت-ي» وغ-اب-ت-ه-ا
الÎفيهية توافدا كبÒا للزوار الباحث Úعن
الراحة والسضتجمام ‘ هذه الفÎة من السضنة،
ح -يث ت -ل -ت -ق -ي ل -ع -ائÓ-ت ال-ت-ل-مسض-ان-ي-ة وزوار
اŸدينة ‘ أاجواء حميمية متميزة .من جهة
أاخرى ،يعكف سضكان تلمسضان على التحضضÒ
لÓحتفال بعيد األضضحى اŸبارك ‡ا يضضفي
اŸزيد من ا◊يوية والنشضاط على اŸدينة.

ي-ع-ت Èال-ب-اذ‚ان م-ن اÿضض-روات ال-ت-ي ت-ن-ت-م-ي إا ¤فصض-ي-ل-ة ال-ن-ب-اتات
الباذ‚انية ،حيث إاّنه يتميز بلونه البنفسضجي ،وقوامه اإلسضفنجي
الطري ،باإلضضافة إا ¤احتوائه على العديد من العناصضر الغذائية
اŸفيدة ÷سضم اإلنسضان ،ومن اŸمكن تناوله بعدة طرق ،كالقلي ،أاو
الشضو ،أاو ا◊شضو وغÒها ،ومن فوائد أاكل الباذ‚ان نيئًا:
 عÓج مرضض السضكري النوع الثا ،Êحيث إانّ الباذ‚ان يحتوي علىنسض -ب ٍ-ة ع -ال -ي ٍ-ة م -ن األل -ي-اف ال-غ-ذائ-ي-ة ،ونسض-بٍ-ة م-ن-خ-فضض-ة م-ن اŸواد
ال-ك-رب-وه-ي-درات-ي-ة ،ب-اإلضض-اف-ة إا ¤ال-ف-ي-ن-ولت ال-ت-ي ت-ت-ح-ك-م ‘ إاف-راز
اإلن -زÁات ال -ت -ي تسض -ي -ط -ر ع -ل -ى نسض -ب -ة سض -ك-ر
ا÷لوكوز ‘ ا÷سضم.
 ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن نسض -ب -ة ال -ده -ون ال -ث Ó-ث -ي -ةوال -ك -ولسضÎول الضض -ار ‘ ا÷سض -م‡ ،ا ي -ق -ي م -ن
اإلصضابة بأامراضض القلب والشضراي Úالدموية ،مثل
ا÷لطات القلبية ،والسضكتات الدماغية.
 تقوية ا÷هاز اŸناعي ،وبالتا‹ جعل ا÷سضم أاكÌÓم -راضض وال -ع -دوات
ق- -وة وق- -درة ع- -ل- -ى ال -تصض -دي ل  -أ
اıتلفة ،و–ديداً الفÒوسضية ،والبكتÒية ،ويعود ذلك
إا ¤اح -ت -وائ -ه ع -ل -ى اŸواد اŸضض -ادة
Óكسض -دة م -ث -ل ال -ن-اسض-ون،Ú
ل -أ
ب - -اإلضض - -اف - -ة إا ¤اŸواد
اŸث - -ب - -ط - -ة ل- -ت- -ك- -ون
اÓÿيا السضرطانية،
واألورام اÿبيثة.
 –سض Úا◊ال- - - -ةاŸزاجية،

شض’Óت «لوريط» ومغارأت «بني عاد»
و»’لة سضتي» ...وجهات أخرى
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ايضضا ان «ا◊امة سضتقدم انواعا ﬂتلفة سضبق
وان ” ال -ت -ح -ك-م ‘ ت-ك-اث-ره-ا ،وه-ي م-ت-وف-رة
بأاعداد ل بأاسض بها با◊ديقة ،والتي سضتسضمح
ل - -زواره - -ا ‘ غضض- -ون شض- -ه- -ري- -ن م- -ن ال- -ي- -وم
بالسضتمتاع Ãشضاهدة انواع حيوانية جديدة
بفضضل هذه التبادلت».
واضض -اف ب -و◊ي -ة ان ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ح-دي-ق-ة
ا◊ي-وان-ات ل-ل-ح-ام-ة واÎŸب-ع-ة ع-ل-ى مسض-اح-ة
هكتار واحد سضيعملون على توف Òكل الظروف
من اجل ضضمان تكاثر النمر البنغا‹ الذي
يعيشض با◊ديقة من خÓل اسضتقدام انثى له،
مضضيفا ان األسضد الذي سضيتم اسضتقدامه من
ح -دي -ق -ة مسض -ت -غ-ا Âك-ان صض-غÒا ل-ل-يث اب-يضض
ويتوقع أان يكون له نسضل مشضابه «وهي الولدة
التي يتمنى –قيقها بحديقة ا◊امة.
و” ضضبط كل التفاقيات اŸشضار إاليها قبل
تنظيم ا◊ديقة Ÿلتقاها العلمي الذي انعقد
با÷زائر العاصضمة ‘ الثامن ابريل اŸنصضرم
وال -ذي “خضض ع -ن -ه ال -ت -حضض Òل -ع -دة ع-ق-ود
شضراكة مع حدائق عاŸية ‘ إاطار –قيق
مسض -ع -ى تصض -ن -ي -ف ا◊ام -ة ك -ح-دي-ق-ة ن-ب-ات-ي-ة
عاŸية.

والتخلصض من اŸشضاعر السضلبية مثل القلق والتوتر والكتئاب؛ حيث إاّنه
يحتوي على مادتي السضكوبارون ،والسضكوبولت Úاللت– Úاربان مرضض
الصضرع ،وتقلÓن األعراضض اŸصضاحبة للتعب وقلة النوم.
 مسضاعدة الدماغ على القيام بوظائفه اıتلفة؛ ويعود ذلك إا¤احتوائه على مادة األليناسض ،Úباإلضضافة إا ¤حمضض النيكوتيك الشضبيه
‘ تركيبه الكيميائي Ãادة النيكوت ÚاŸوجودة ‘ التبغ.
 التقليل من ضضغط الدم اŸرتفع بسضبب مادة البوتاسضيوم اŸوجودة‘ الباذ‚ان بكميات كبÒة بعكسض الصضوديوم.
 تطه Òا÷سضم ،ووقايته من اإلصضابة بالعدوات اŸيكروبية ،حيث إاّنهيحتوي على الفينولت واألحماضض اŸفيدة ،مثل الكلوروجينيك.
 يعمل الباذ‚ان الني على زيادة الرغبة ا÷نسضية لدى الرجالوالنسضاء.
 اŸسضاعدة على التخلصض من الوزن الزائد بسضبب نسضبة األليافالعالية اŸوجودة فيه والتي تشضعر ا÷سضم بالشضبع لفÎة طويلة ،وتقليل
الرغبة ‘ تناول اŸزيد من الطعام خÓل اليوم ،باإلضضافة إا ¤أاّن
تناوله يحفز عملية إادرار البول والتخلصض من السضوائل اÙتبسضة ‘
ا÷سضم ،والتي تعت Èمن أاهم األسضباب اŸؤودية إا ¤اكتسضاب
الوزن الزائد.
 ا◊م -اي -ة م -ن اإلصض-اب-ة ب-األم-راضض السض-رط-ان-ي-ةاÿبيثة ،و–ديداً التي تصضيب ا÷لد ،والثدي،
والÈوسضتات ،والقولون وغÒها ،والفضضل
‘ ذلك يعود إا ¤مادة ا÷لوكاسضايد
سضولسضودين.
 ع Ó- -ج اضض - -ط - -راب- -اتومشض - - -اك - - -ل ا÷ه- - -از
ال -هضض -م -ي ،وال -ت -ي
تشضمل اإلمسضاك،
واإلسضهال،
والغازات
اÙت -بسض -ة وعسض -ر
ال- -هضض -م وغÒه -ا ،إاذ
إاّنه يحتوي على نسضبة
عالية من األلياف الغذائية التي
تسضهل عملية مرور الطعام ‘
األمعاء.

الخميسض  16أاوت  2018م
الموافق لـ  05ذي الحجة  1439هـ

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

ثقافة

ينظمها اŸعهد الفرنسسي وُيعلن عن نتائجها ‘ «سسي»2018 Ó

اصسدارات

«مسسأبقة ألقصسة ألعجأئبية» توجّه بوصسلتهأ نحو أ÷نوب
توصسد نهاية الشسهر ا÷اري أابواب اŸشساركة ‘ الطبعة اÿامسسة من مسسابقة «القصسة العجائبية الناطقة بالفرنسسية ‘ ا÷زائر»،
لعÓن عن الفائز
التي أاطلقها اŸعهد الفرنسسي .وقد اخت Òلطبعة هذه السسنة موضسوع «وكأانه ا÷نوب  .»On dirait le sudوسسيتم ا إ
لوائل من إاصسدار ›موعة
خÓ-ل صس-ال-ون ا÷زائ-ر ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ال-ذي سس-ي-ن-ط-ل-ق أاك-ت-وب-ر اŸق-ب-ل .ويسس-ت-ف-ي-د اŸشس-ارك-ون ال-عشسرة ا أ
قصسصسية جماعية ،وورشسات تكوين داخل ا÷زائر أاو خارجها.

ìGôaGE áeÉ°SGC

يهدف الموضشوع الذي يسشتلهم منه المششاركون في
مسشابقة القصشة العجائبية ،إالى «تششجيع المؤولفين
ع-ل-ى م-وق-ع-ة قصش-ت-ه-م وشش-خصش-ي-ات-ه-م بين الواقعية
والÓعقÓنية ولكن بششكل خاصض من خÓل جعلهم
يتفاعلون في ديكور وفضشاء عجيبيْن ،مسشتوحيين
من أاسشاطير ومناظر جنوب الجزائر :من حيث
ششسشاعة األراضشي ،والمناظر الرائعة ذات األلوان
الÓمعة التي تترك أاثرها في المسشافر إالى األبد»،
حسشب ب -ي -ان ال -م-ع-ه-د ال-ف-رنسش-ي ب-ال-ج-زائ-ر ،ال-ذي
اسشتششهد بالعديد من المناطق السشاحرة بالجنوب
الجزائري ،على غرار «سشفار» المدينة المنسشية،
ورم -ال «ت -ادرارت» ال-ح-م-راء ،وال-م-ن-اظ-ر الشش-ب-ي-ه-ة
أاح -ي -ان-ا بسش-ط-ح ك-واكب وأاج-رام أاخ-رى ك-ال-ق-م-ر أاو
المريخ ،ومن هنا تأاتي فكرة الكتابة «في حدود ما
بين الواقع والخيال».
وفي هذا الصشدد ،يمكن القول إانه بمجرد اختيار
الديكور ،سشيعتني خيال المؤولف بالباقي ،يضشيف
منظمو المسشابقة ،داعين المششاركين إالى النضشمام
إال-ى ال-م-ؤول-ف-ي-ن وال-م-ؤول-ف-ات ال-ح-ائ-زي-ن على جوائز
المسشابقة ،المنظمة على مدى سشنوات خمسض.
المسشابقة مفتوحة دون تسشجيل مسشبق ألي ششخصض
يزيد عمره عن  18سشنة ،ومن جنسشية جزائرية أاو
مقيما في الجزائر .ويتم إارسشال قصشة واحدة عن
ك -ل م -ت -رشش -ح مشش -ارك ،ف -ي أاج -ل أاقصش -اه  31أاوت
الجاري في منتصشف الليل ،على أان يتم إارسشال
ال -مسش -اه -م -ات ع -ل -ى ال -ب -ري -د اإلل-ك-ت-رون-ي-con :
@ i f- 2 0 1 8 c o u r s n o u v e l l e s f a n t a s t i q u e s
algerie.com
ومن ششروط المششاركة األخرى أان تكون القصشة
مكتوبة باللغة الفرنسشية ،وأان تكون األعمال أاصشلية
وغ -ي -ر م -نشش -ورة .وي-جب بشش-ك-ل إال-زام-ي أان ي-ظ-ه-ر
ع -ن -وان ال -قصش -ة ف -ي ال -ج -زء ال -ع -ل-وي م-ن-ه-ا .وي-ت-م
تقديمها على أاوراق أا 4على ك Óالجانبين ،دون
تجاوز  10صشفحات كحد أاقصشى ،.مع ترقيم أاسشفل
الصشفحات.
ت -تشش -ك -ل ل -ج -ن -ة ت-ح-ك-ي-م ط-ب-ع-ة  2018م -ن ك-ت-اب
ون -اشش -ري -ن ،وم -م-ث-ل-ي-ن ع-ن راع-ي ال-مسش-اب-ق-ة وع-ن
المعهد الفرنسشي بالجزائر .وتفصشل لجنة التحكيم
في اختيار أافضشل  10قصشصض يتم اإلعÓن عنها
خÓ-ل صش-ال-ون ال-ج-زائ-ر ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب ،وه-نالك
سشيتم منح جائزة «أافضشل قصشة عجائبية».
كما سشيتم دعوة المؤولفين للمششاركة في ورششات
الكتابة في سشبتمبر ،في الجزائر أاو في فرنسشا.
وسشتتيح هذه الورششات للمششاركين فرصشة تحسشين
كتاباتهم ولقاء محترفي مهن النششر .وأاخيرا ،يخّول
المترششحون العششرة الذين يتم اختيارهم ،يخّولون
ال -م -ع -ه -د ال -ف -رنسش -ي إاع -ادة إان -ت-اج نصش-وصش-ه-م ف-ي
مجموعة قصشصشية سشتكون متاحة للجمهور.

للتذكير ،فقد كانت الششابة ريم ليلى مÓل الفائزة
بجائزة الطبعة الرابعة لمسشابقة القصشة العجائبية،
التي وزعت جوائزها خÓل صشالون الجزائر الدولي
للكتاب في نوفمبر  .2017كما اسشتفاد المششاركون
العششرة األوائل من نششر كتاب جماعي تحت عنوان
«ب- -ح -ث -ا ع -ن ال -ت -راث الضش -ائ -ع» ،ح -يث ت -م -ح -ورت
القصشصض العجائبية المتسشابقة حول التراث الثقافي
المادي وغير المادي عبر مختلف مناطق الوطن.
تجدر اإلششارة إالى أان مصشطلح «عجائبي» هو أاكثر
ال -مصش -ط -ل -ح -ات ال-ع-رب-ي-ة اسش-ت-ع-م-ال ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن

مصشطلح  fantastiqueبالفرنسشية أاو fantastic
باإلنجليزية ،المتداول في النقد األدبي الغربي،
وذلك لششتراك المصشطلحْين في الدللت كالعجب
والن- -ده- -اشض وال- -خ- -ي- -ال وخ -وارق ال -ع -ادات وال Ó-
واقعية .كما يقترب منه مصشطلحان آاخران هما
ح - -ك- -اي- -ة ال- -خ- -وارق contes merveilleux
وال-ح-ك-اي-ة ال-غ-ري-بة  ،conte étrangeويسشتند
األدب الفانتاسشتيكي /العجائبي إالى تداخل الواقع
وال -خ -ي -ال ،وت -ج -اوز السش-ب-ب-ي-ة وت-وظ-ي-ف الم-تسش-اخ
والتحويل والتششويه ولعبة المرئي وال Óمرئي.

العÓمة الفقيه سسيدي ﬁمد بن مالك القبÓوي التيديكلتي ‘ ذمة الله

أ÷زأئر تفقد عأŸأ من أأعÓمهأ وحجرأ أأسسأسس من أأعمدتهأ

الشس -عب : /ان-ت-ق-ل إا ¤رح-م-ة رب-ه وع-ف-وه ال-ف-ق-ي-ه
العÓمة سسيدي ﬁمد بن مالك التيديكلتي شسيخ عÚ
صس -ال -ح وع -ل -م م -ن أاع Ó-م م -ن -ط -ق -ة ال-ت-دي-ك-لت خ-اصس-ة
وا÷زائر عامة.
هو مَحمد بن محمد المختار بن محمد بن
حمـزة بن الحـاج اأحمـد بن سشي ـ ـدي َمحمد بن
مالك.
ولد خÓل سشنة  1921ببلديه اأقبلي التي تبعد 60
كلم عن دائرة اأولف و 300كلم عن مقر الولية
اأدرار ،توفي والده وهو صشغير فتربى تحت رعاية
اأمه صشفية.
وه-و ي-ن-ح-در م-ن ع-ائ-ل-ة م-ع-روف-ة ب-ال-ع-ل-م ،اأن-جبت
ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ل-م-اء ت-ف-رق-وا ف-ي رب-وع الصش-ح-راء
وحتى خارج الوطن ناششرين لعلوم الدين.
بداأ يدرسض القران الكريم في سشن مبكرة بمسشقط
راأسشه ،ببلدية اأقبلي على يد الششيخ الطالب محمد
بن عبد الرحمان بن مكي بلعالم ،فحفظ القراآن
الكريم واأخذ عنه اأيضشا مبادئ الفقه ،كما اأخذ علم
التجويد عن خاله الششيخ محمد عمار بابا بن
م -الك .وف -ي سش-ن-ة  1947ان-ت-ق-ل ل-لتعلم بالمدرسشة
الطاهرية ببلدية سشالي دائرة رقان ولية اأدرار،

ف-ت-ع-ل-م ب-ه-ا ال-ف-ق-ه وق-واع-د ال-ل-غ-ة العربية ومبادئ
علوم الششريعة الإسشÓمية ،على يد ششيخها الششيخ
مولي اأحمد الطاهري الإدريسشي ،حيث دام تعلمه
ب-ه-ا اأك-ث-ر م-ن سش-ب-ع سش-ن-وات ،وم-ن-ه-ا ت-حصش-ل ع-ل-ى
الإجازات حيث اأجازه ششيخه في مختلف العلوم
الششرعية واللغوية.
سش -اه -م ف -ي نشش -ر ال -م -ذهب ال -م-ال-ك-ي ع-ن ط-ري-ق
تاأسشيسض مدرسشة فقهية ليلية بعين صشالـح  ،وكان
ذلك علـى اإثر احـدي ال ـزيارات العلمية التي كان
ي- -ق- -وم ب- -ه- -ا الشش- -ي- -خ م -ولي اأح -م -د ال -طـ ـ ـاه -ري
الإدريسش ـي ل- -هـذه ال- -م- -دي- -ن- -ة مصش -ح -وب -ا ب -ب -عضض
تÓميذه ،ففي هذه الزيارة طلب بعضض اأعـيان
عين صشالح من الششيخ مولي اأحمد اأن يبقي معهم
اأحد تÓميذه ليعلمهم واأبناءهم ما هم في حاجة
اإليه من اأمـ ـور الدين الإسشـ ـ ـÓمي فوق ـ ـع اختيار
الششيخ على تلميذه المترجم له الششيخ َمحمد بن
مالك ،لك ـن هذا الأخي ـ ـر عندما علـ ـم اأن ششيخه
يريـ ـد اأن ينصشبه للتدريسض بهذه الم ـدينة اأعرب
لششيخـ ـه عن رغبته في مÓزمت ـ ـه وعـ ـدم مفارقته
ليسشتزيد من علمه لحاجته اإلـ ـى ذلك ،اإل اأن الششيخ
رحمه الله طماأنـه باأن ما يصشبو اإليه ويرغب فيـه

م -ن ال -ع -ل -م سش -ي-ت-حـ ـ ـق-ق ل-ه وه-و ي-دuرسض ف-ي ع-ي-ن
صشالح .هكذا اأششار عليه بفتـ ـ ـ ـح المدرسشة واأششرف
على فتحها وتنصشيبه بها مدرسًشا .ودعا له بدعاء
الخير والبركة والتوفيق ،حيث فتحت اأبوابها في
اأواخر سشنة .1953
ف-ك-انت ال-دروسض م-ت-ن-وع-ة شش-م-لت ال-ع-ق-ي-دة وف-ق-ه
ال -ع-ب-ادات وف-ق-ه ال-م-ع-امÓ-ت وع-ل-م ال-م-ي-راث اإل-ى
جانب علم النحو والصشرف ،كل ذلك كانت تتم
دراسش-ت-ه م-ن خÓ-ل ال-م-ت-ون :ك-ال-ع-ب-ق-ري والمرششد
ال-م-ع-ي-ن واأسش-ه-ل ال-مسش-الك وال-رح-ب-ي-ة ،ومن خÓل
المصشنفات كمختصشر خليل ورسشالة ابن اأبي زيد
القيرواني وكان علم القواعد ُيدرسض من خÓل
الجرومية والألفية والملحة كما كان يفسشر الششيخ
لتÓميذه قصشيدتي البردة والهمزية اللتين كان يتم
ت-فسش-ي-ره-م-ا م-ع اإع-راب اأب-ي-ات ك-ل م-ن-ه-م-ا ت-دريبا
للتÓميذ على الإعراب.
ولقد تعرضض لمضشايقات ششديدة من قبل السشلطة
السشتعمارية في عين صشالح خاصشة خÓل ثورة
ال -ت-ح-ري-ر .ل-ق-د ك-ان ع-داء ال-مسش-ت-ع-م-ر ل-ل-م-درسش-ة
وششيخها غير خفي ششاأن جميع المدارسض العربية
الإسش Ó-م -ي -ة ف -ي اأن-ح-اء ال-ق-ط-ر ال-ج-زائ-ري وم-م-ا
ضشاعف عداء المسشتعمر لهذا الصشرح والقائم عليه
اف-ت-ت-اح ال-م-درسش-ة ق-ب-ي-ل ان-دلع ث-ورة اأول ن-وف-م-بر
بسشنة اأو اأقل مما اأدى اإلى وضشعها وششيخها تحت
ال-رق-اب-ة ال-مسش-ت-م-رة لسش-ل-ط-ة السش-ت-عمار .لأن هذه
الأخ- -ي- -رة ك- -انت ت- -ت- -وجسض شش- -را م- -ن م- -ث- -ل ه -ذه
المدارسض ،لما يكون قد بلغها عنها اأنها تعمل ضشد
الوجود الفرنسشي بالجزائر على خلفية ما تدرسشه
م -ن م -واضش -ي -ع م-ن ب-ي-ن-ه-ا ب-اب ال-ج-ه-اد ال-ذي ك-ان
يدرسشه الششيخ من خÓل المتون والمصشنفات وهو
ما ل يتوافق واأهداف وطموح السشتعمار لذلك
ك-انت الإدارة ال-ف-رنسش-ي-ة شش-دي-دة ال-ع-داء ل-م-درسشة
الششيخ
رغم الصشعاب اإل اأنه اسشتطاع ان يكون ثلة حملت
مششعل العلم ورفعت ششعار نششر المعرفة في ربوع
منطقتنا عين صشالح رعاها الله.
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« على حبل ألذأكرة»
أ’صسدأر ألثأ Êللكأتبة وحيدة رجيمي»
ç. ¥

يغفو النوم وحيدا:
على وقع بوحه..تميح الكلمات
غبطة على صشفحاتي..
ح -م-ل-ن-ي ع-ل-ى ج-ن-اح ال-ه-وى م-ن
رقيع وربيع الدنيا
و ت - -وج - -ن - -ي ع - -روسض ال - -زم - -رد
األخضشر
في مملكة عجماء
ث - - -م مضش - - -ى ي - - -ط - - -ارد فضش - - -اء
قدر..يطارد قضشاء
وجاء ليلي جدا..مسشرعا..ششهيق
حسشرة..زفير أاسشى..
كلما أاتاني الليل ،بدا األرق يدق
ناقوسض الذكرى..
باب الغياب مفتوح على نافذة
الششوق
وثنايا الحب تعج بالفراق
ال-ق-ط-ي-ع-ة ت-ن-فث دخ-انها الجاثم
على صشدر اللقاء
و أان- - -ا ب- - -م- - -ع- - -ي- - -ت- - -ي أاسش - -ام - -ر
السشهر..أاصشحو من سشهادي
على دقات المطر..تتهادى على
نافذة الفجر
ي - -ع - -ان - -دن - -ي ال - -ن - -وم..ي- -عصش- -ى
أامري..وتغيب كلماتي
ي -دن-و الشش-وق م-ن-ي...أات-ذك-رك و
أانسشاني
أاق- -ت- -ات م- -ن رغ- -ي- -ف ال- -ذاك- -رة
المسشتكينة
و اسش -ق -ي -ن -ي وصش-ل-ة م-دام شش-وق
معتق
ق- -لت :صِش- -ل ال- -وت- -ي -ن ب -ال -وت -ي -ن
وأاضشبط النبضض
على موجة أاثير الهوى
سش -ت-ج-دن-ي ع-ل-ى ت-ردد شش-غ-اف
الروح.
هي موجة رطبة منعششة..باذخة
العطاء...لكن
ل قارئ ول مسشتمع مسشتمتع
وه -ن -اك..ف -ي ال -رك -ن ال -م-ت-اخ-م
للقلب
يغفو النوم وحيدا وينسشاني.

سساهمة :

م

»JƒîÑe øjódGQƒf
ال -ث -ابت واق -ع-ي-ا وع-ل-ى م-راأى
الأششهاد هذا التراجع المهول
ل -ل -م -ق -روئ -ي -ة وان-حسش-اره-ا ف-ي
دوائ -ر ضش-ي-ق-ة ج-دا ب-الإضش-اف-ة
اإل- -ى ع- -زوف ال- -ج- -م- -ه -ور ع -ن
حضش-ور ال-م-ل-ت-ق-ي-ات والفعاليات
الثقافية بششكل مخيف يفترضض
م- -ع- -ه وق- -ف- -ة ل- -م -ق -ارب -ة ه -ذه
ال- -ظ- -واه- -ر ال- -مشش- -ي- -ن- -ة ال -ت -ي
اسشتفحل اأمرها وصشار لزاما
ع-ل-ى ال-مشش-ت-غ-ل-ي-ن ف-ي ال-ح-ق-ل
ال -ث-ق-اف-ي ال-ي-وم م-ح-اول-ة رصش-د
ال- -ب- -واعث ال -ت -ي سش -اه -مت ف -ي
ب- -روزه- -ا وم -ن ث -م -ة م -ح -اول -ة
اإي-ج-اد اسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة مضش-بوطة
تقدم اقتراحات جادة للخروج
من هذه الأزمة .الحلول طبعا
ك-ث-ي-رة م-ت-ن-وع-ة وم-ن ضش-م-ن-ها
مث Óضشرورة الهتمام باأدب
الطفل على اعتبار اأنه يششكل
لبنة اأسشاسشية في بناء رجل الغد
.ويمكن اأن يتخذ هذا الهتمام
م -ظ -اه -ر شش -ت -ى ف -ي ت -جسش -ي-ده
وذلك م- - -ن خÓ- - -ل ب- - -رم - -ج - -ة
نصش - -وصض اأدب ال - -ط - -ف - -ل ف - -ي
المنظومة التربوية خاصشة تلك
ت-ت-م-ي-ز ب-ج-م-ال-ي-ات ف-نية عالية
في تربية الذوق وتهذيبه ول
يقتصشر الأمر على النصشوصض
ال -ل-غ-وي-ة ال-رف-ع-ي-ة واإن-م-ا ي-ت-ع-اه
لنششاطات اأخرى فاأدب الطفل
كما هو ششائع عند المختصشين
يشش- -م- -ل ال- -مسش- -رح ال- -م- -درسش -ي
والإذاع-ة ال-م-درسش-ي-ة وال-م-ج-ل-ة
المدرسشية التي يششارك الطفل
ذات- - -ه ف- - -ي اإع- - -داد م- - -واده - -ا
بالششتراك مع الموؤطرين .اإن
ان- -خ- -راط ال- -ط- -ف- -ل ف- -ي ن -ادي
ال -م -ط -ال -ع -ة وي -اسش-ر الأنشش-ط-ة
الثقافية التي األمحنا لها سشابقا
كفيل اأن ينمي فيه روح المبادرة
وال -ق-ي-ادة وت-ح-م-ل ال-مسش-وؤول-ي-ة
الأمر الذي ينبئ عن ششخصشية

هذا أاحد النصشوصض الجملية
ال -ت -ي ي -ح-م-ل-ه-ا ال-م-ول-ود األدب-ي
الثاني للكاتبة وحيدة رجيمي من
عنابة الصشادر عن دار المثقف
ل -ل -نشش -ر وال -ت -وزي-ع ب-ب-ات-ن-ة شش-ه-ر
جويلية الفارط و الموسشوم ب»
على حبل الذاكرة».
اإلصش -دار ال -ج -دي -د ل -ل-ك-ات-ب-ة
وحيدة رجيمي «وحيدة رجيمي
»أاصشيلة عنابة الجميلة ،حاصشلة
ع -ل -ى ل -يسش -انسض ح-ق-وق و دب-ل-وم
دراسش-ات ع-ل-ي-ا ف-ي ال-م-ن-اج-منت
إادارة األع -م -ال،أاط -ار ب -ج -ام -ع-ة
عنابة كلية العلوم الطبية .برتبة
مسش- -تشش- -ارة ،ه- -و ك- -م -ا صش -رحت
لـ»الشش -عب» ع-ب-ارة ع-ن»:خ-واط-ر
ششعرية و نثرية و قصشصض قصشيرة
موجعة على  52صشفحة ،وهي17
نصش -ا ث -م -ان -ي-ة نصش-وصض ن-ث-ري-ة و
ثمانية نصشوصض ششعرية و النصض
الخير حوى على عششرة قصشصض
قصش -ي -رة ج -دا وال -نصش-وصض ك-ل-ه-ا
ت- -دور ف- -ي ف- -لك ال -وج -دان -ي -ات
وترانيم المششاعر وحبل الود و
الذاكرة التي أانهكها النسشيان.
ي-ع-د ه-ذا ال-ك-ت-اب اإلن-تاج
األدبي ،الذي سشيصشدر في سشيÓ
 ، 2018الثاني لوحيدة رجيمي
بعد ديوانها « وحيدة و الدروب
أاح- -زان- -ي « الصش -ادر ف -ي شش -ه -ر

أاوت ،عن المؤوسشسشة الصشحفية «
المسشيلة» و الذي يجمع بين بين
الششعر و الخاطرة.
وف -ي ت -ق -دي -م -ه-ا لـ ع-ل-ى ح-ب-ل
الذاكرة كتبت الششاعرة القديرة
ن -ادي -ة ن -واصش -ر ق -ائ -ل -ة « :أاي-ت-ه-ا
الششاعرة الششامخة بسشحر البوح
ورنة اإليقاع حيث تلتقي عندك
الصش- -ور الشش- -ع- -ري- -ة ب- -ال- -بÓ- -غ -ة
والمجاز ليولد األلق ..ليولد ذلك
النسشيج المتماسشك الذي يسشمونه
ال -ب -وح ..ح -يث ت -ق -ي -م م-ط-ارات
الشش- - -اع- - -رة السش- - -ري- - -ة ال - -وج - -ع
والفقدان والبوح السشاحر ..أانها
تلك الدمعة التي تنزل من عين
ط -ف -ل -ة ..ت -دع -ي وح -ي-دة ل-تشش-ق
ظ Ó-ل ال -ك -ور .سش -اح -ة ال-ث-ورة..
ب-ون-ة ..ل-ت-ت-ج-ل-ي شش-اعرة السشحر
والبهاء صشانعة تفردها بكتابات
أان-ث-ي ت-ح-اول أان ت-ت-خ-ط-ي ب-حور
الوجع وتكتب أانوثتها في صشدق
مبين  .تلكم هي حورية البحر..
حورية الحرف حورية القصشيدة
ف -ي وط -ن ال -ع -ن -اب .ب -ون -ة أان -ه-ا
الششاعرة وحيدة رجيمي.
Óششارة ،فقد ششاركت وحيدة
ل إ
رج -ي -م -ي ف -ي ك -ت -اب إاب -داع-ات
نسش -وي -ة م -غ -ارب-ي-ة ألج-ل أاط-ف-ال
سشوريا الصشادر عن دار المثقف
– سشبتمبر .2017

أأدب ألطفل :بدأية
ألتأأسسيسس ألثقأ‘

سش- -وي- -ة ت- -ن- -ف- -ع- -ل وت -ف -ع -ل ف -ي
ال -م -ح -ي-ط ال-ذي ت-ع-يشض ف-ي-ه .
م- - - -وازاة م- - - -ع ذلك ي - - -م - - -ك - - -ن
للموؤسشسشات الثقافية المختلفة
ان ت- - - -وؤازر دور ال- - - -م- - - -درسش - - -ة
وب -اأشش -ك -ال م -خ -ت -ل-ف-ة ك-ت-ن-ظ-ي-م
مسش- -اب -ق -ات ع -ل -م -ي -ة وورشش -ات
وتنظيم سشهرات ترفيهية تصشب
في المصشب الذي تراهن عليه
ال- -م- -وؤسشسش- -ة ك- -م -ا ي -م -ك -ن ل -ه -ا
اسش- -تضش- -اف- -ة ال- -ك- -ت- -اب ال- -ذي- -ن
يبدعون في اإطار ما اصشطلح
ع -ل -ي -ه ب -اأدب ال -ط -ف-ل .ك-ذلك
يمكن للجامعة اأن تسشهم بصشورة
اأو اأخرى في دعم اأدب الطفل
وترسشيخه في واقعنا الثقافي

من خÓل تقديم بحوث نظرية
وتطبيقية تحاول من خÓلها
م - -ق- -ارب- -ة اأدب ال- -ط- -ف- -ل ب- -دءا
ب-ت-ح-دي-د مصش-طلحاته وقضشاياه
واإششكالته المعرفية والجمالية
خاصشة اإذا وضشعنا في الحسشبان
اأن ال -ك -ت -اب -ة ل -ل -ط -ف -ل ه -ي م-ن
الصش-ع-وب-ة ب-م-ك-ان وت-ح-ت-اج الى
اسش -ت -ع-دادات وم-واهب خ-ارق-ة
لكون المتلقي الصشغير يتميز
ب -م -واصش -ف -ات خ -اصش -ة ي -ت -ع -ي -ن
م- -راع- -ات- -ه- -ا ب- -دءا م- -ن شش- -ك -ل
وج- -م- -ال ال -ك -ت -اب ال -خ -ارج -ي
وصش-ول اإل-ى م-ح-ت-وي-ات-ه وك-ي-ف-ة
تقديمها.

إأعدأد:

الخميسس  0٩أاوت  ٢01٨م

أاطفالنا
ب ÚالÎبية
والرعاية

إان م- - -ت- - -اب- - -ع - -ة األولد
واإله -ت -م -ام ب -إاط -ع-ام-ه-م
وظ -ه -وره -م ب -اŸظ-ه-ر ا◊سش-ن وح-ل ال-واج-ب-ات
وأاخذهم ‘ نزهة واإلسشتجمام معهم ‘ العطل
يسشمى رعاية وليسس تربية ..فالÎبية هي العمل
على خمسشة أامور أاولها بناء القناعات وتششمل
العقيدة واŸبادئ القيم الطموحات فهم ا◊ياة
وثانيها توجيه الهتمامات والتي تعني ما يششغل
بال األطفال وكيف يقضشي وقت فراغه ..ثالثا
تنمية اŸهارات بأانواعها اıتلفة رياضشية فنية
ع-ق-ل-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة إاداري-ة ع-ل-مية ..رابعها فهم
قواعد العÓقات أاي من تصشاحب؟ من تتجنب؟
وكيفية بناء العÓقات وإاصشÓحها أاو إانهائها..
وخامسشتها اختيار القدوات ..وهم اŸثل العليا
الذين يتطلع إاليهم النسشان ليصشبح مثلهم وكذلك
فهم القوان Úالتي –كم التعامل مع القدوات..
والرعاية Áكن تفويضس جزء منها أاما الÎبية
ف Óتفويضس فيها ألنها هي واجب األم واألب
أاول  ..أاو القائم بدور الÎبية عموما.

نصصائح صصيفية

مارسس األنششطة خÓل العطلة الصشيفية ألن
ع- -دم ت -نشش -ي -ط ال -ذات سش -ي -دف -عك ل -ل -خ -م -ول
Óجهزة اللكÎونية وهذا
ومششاهدة التلفاز أاو ل أ
األمر له الكث Òمن األضشرار واıاطر ومنها.
اك -تسش-اب ب-عضس سش-م-ات ال-ت-وح-د ل-دى األط-ف-ال
األصش- -غ- -ر سش -ن ً-ا .أايضش ً-ا الن -ط -وائ -ي -ة وال -ع -زل -ة
الجتماعية.

العطلة ليسصت ‘ البحر فقط
خÓل جولتنا التي قمنا بها ‘ بعضس
األح-ي-اء وم-راك-ز ال-تسش-ل-ي-ة ط-رح-نا على
األطفال .السشؤوال اآلتي :كيف سشتقضشي
ع-ط-ل-تك الصش-ي-ف-ي-ة ؟..ف-رصش-دن-ا أاج-وبة
ﬂتلفة .عكسس ما كنا نعتقده.
ان-ه-الت ع-ل-ي-ن-ا اإلج-اب-ات وال-تي كانت
تنصشب حول النششاطات الÎفيهية ..من
رحÓ- -ت اسش- -ت- -كشش- -اف -ي -ة و مسش -اب -ق -ات
ف -ك -ري -ة ..وت -ن -م -ي -ة اŸه -ارات ال -ف -ن-ي-ة
واŸواهب والقدرات اإلبداعية ‘ عدة
ت -خصشصش -ات .وأاج -م-ل إاج-اب-ة ك-انت م-ن
ط -رف ال -ط -ف -ل صش-ه-يب  /ن ..م-ن ب-ئ-ر
مراد رايسس و التي كانت بهذا األسشلوب:
«ال-ع-ط-ل-ة ع-ن-د أاغ-لب الط-ف-ال ت-تمحور
ح- -ول م- -ن و إا ¤ال- -ب- -ح- -ر ‘ .ح Úأان -ه
Áكننا إاسشتغÓل وقت مع Úللبحر أاما
باقي الوقت فيجدر بنا أان نسشتغله ‘
ت-ن-ظ-ي-ف أاح-ي-ائ-ن-ا وشش-واطئنا ..والعطلة
ليسشت فقط للعب فهي فرصشة للتعلم
أايضشا ..والتعلم ‘ العطلة ل يعت Èعقابا أاو
برنا›ا ‡Ó
و أانا ل أاعني بكÓمي لكل من تع ‘ Ìدراسشته
و ⁄ينتقل إا ¤السشنة اŸوالية ..بل أانا أاوجه
ندائي إا ¤كل طفل  ⁄يكتششف بعد ا÷انب
الثا Êمن اسشتغÓل العطلة الصشيفية.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين

العدد 17717
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

الموافق لـ  ٢٦ذي القعدة  1٤٣٩هـ
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فحتى وإان كان البحر هو الوجه األول لعملة
الصشيف ورÃا اŸفضشلة لدى الكثÒين  ..فÓ
يجب أان نهمل الوجه الثا Êللعملة أال وهي
مهارات التطوير الذاتي Ãا فيها تدارك مافات
من الدراسشة بطرق مسشلية و‡تعة.

á` ` `ª°üH
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عهد مرابطي إا ¤األبد

سشيسشتمر الوفاء رغم اŸوت والغياب
وسشيسشتمر ا◊ب رغم ا◊رب والغÎاب
وسش- -يسش -ت -م -ر األم -ل رغ -م الح -ت Ó-ل والسش -ت -غ Ó-ل
والدمار والعناء
هنا ا÷زائر تنبضس فلسشط .. Úوسشتبقى القدسس
عاصشمة أامنا فلسشط Úرغم أانف األعداء .

أمينة جابالله

أمينة جابالله

الصصومال

الصش -وم -ال :وت -ع -رف رسش-م-ي-ا ب-اسش-م ج-م-ه-وري-ة الصش-وم-ال..
وكانت تعرف فيما قبل باسشم جمهورية الصشومال الدÁوقراطية،
تقع ‘ منطقة القرن األفريقي ‘ ششرق أافريقيا ..ويحدها من
الششمال الغربي جيبوتي و كينيا من ا÷نوب الغربي ،وخليج عدن
من الششمال واÙيط الهندي من الششرق و أاثيوبيا من الغرب.
و“لك أاطول حدود بحرية ‘ قارة أافريقيا .تتسشم تضشاريسشها
بالتنوع ب Úالهضشاب والسشهوب و اŸرتفعات مناخها صشحراوي
حار على مدار السشنة مع بعضس الرياح اŸوسشمية واألمطار غÒ
اŸنتظمة ..وهي تعا Êومنذ سشنوات طويلة من أازمة ›اعة
حادة.

طالب عبد الرحمان
ط- - -الب ع - -ب - -د
ال- - -رح- - -م- - -ان (5
م- -ارسس - 1٩٣0
 ٢٤أافريل )1٩5٨
ع-رف ب-ك-يميائي
م-ع-رك-ة ا÷زائ-ر
.1٩57
ول - - - -د ي - - - -وم 5
م - - - - - -ارسس 1٩٣0
ب - -ال - -قصش - -ب- -ة ‘
م -دي -ن -ة ا÷زائ -ر ل -ع -ائ -ل-ة م-ت-واضش-ع-ة .ال-ت-ح-ق
ب -اŸدرسش-ة الب-ت-دائ-ي-ة ث-م ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط
ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ب-ع-د ت-وف-ق-ه ب-ام-ت-ي-از ‘ دراسشته،
واصشل مششواره الدراسشي و‚ح ‘ الدخول إا¤
كلية العلوم Ÿتابعة دراسشات عليا ‘ الكيمياء ،
كما تعلم اللغة األŸانية.

ájógh õ¨d
ششاركنا با◊ل أŸناسشب وإأتصشل على ألرقم
0674040596

h º°SGE
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* نور الدين :اسشم علم مذكر عربي معناه اإلÁان الهدي إاششراقة
الهداية .ومعناه أايضشا ضشوء اإلÁان ول يكون اإل ‘ القلب ،ول يسشطع
إال فيه.
*سشعاد :اسشم علم وهو يسشتخدم للمؤونث ونادرا مايسشتخدم للمذكر
 .وهو نوع من النبات يتمsيز برائحته الطuيبة ،وسشعاد من السشعد
والسشعادة وهو ضشد الششقاء والبؤوسس .
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الخميسس  16أاوت  201٨م
الموافق  05ذي ا◊جة  143٨هـ

رابطة ابطال افريقيا (ا÷ولة)5
غدا على سشا  : 20:00وفاق سشطيف – تي .بي .مازÁبي

’ندية
الوفاق أامام مهمة القضشاء على عقدة ا أ
ا÷زائرية ضشد العمÓق الكونغو‹

’جراء مباراة ا÷ولة اÿامسشة من دور
سشيكون ملعب الثامن ماي بسشطيف سشهرة ا÷معة بداية من السشاعة الثامنة مسشاء مسشرحا إ
’فريقية لكرة القدم التي سشتجمع ب Úفريق وفاق سشطيف وضشيفه «تي .بي .مازمبي» ‘ لقاء بـ
’بطال ا إ
اÛموعات عن منافسشة رابطة ا أ
’بناء ع Úالفوارة الذين يسشتهدفون –قيق الفوز على العمÓق الكونغو‹ لتضشييق اÿناق على مولودية ا÷زائر منافسشهم
 6نقاط أ
اŸباششر على بطاقة التأاهل الثانية إا ¤الدور ربع النهائي.

ﬁمد فوزي بقاصص
سص -ي -دخ -ل أاشص -ب -أل ال -م -درب ال -م -غ -رب -ي «رشص -ي -د
الطأوسصي» اللقأء ضصد نأدي «تي .بي .مأزمبي»
بمعنويأت في السصحأب ،بعدمأ أاكدوا قوتهم مع
بداية الموسصم بألحلة الجديدة ،حين تمكنوا من
ال- -ع- -ودة ب- -ق- -وة ف -ي م -ن -أفسص -ة راب -ط -ة األب -ط -أل
اإلفريقية لكرة القدم أامأم نأدي الدفأع الحسصني
الجديدي ،الذين تغلبوا عليه في ملعب الثأمن
مأي وبعده فرضصوا عليه التعأدل بألمغرب ،قبل
أان يضصمنو التأأهل إالى الدور الـ  16من منأفسصة
كأأسس األندية العربية البطلة ،بعدمأ تمكنوا من
اإلطأحة بفريق العين اإلمأراتي ذهأبأ بهدفين
لواحد وتأأهلوا في مبأراة العودة رغم الهزيمة
بهدف يتيم ،قبل أان يحققوا أافضصل انطلقة لهم
ف -ي ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة األول-ى ب-رسص-م ال-ج-ول-ة
األولى ،بعدمأ تمكنوا من اإلطأحة بفريق إاتحأد
بلعبأسس بثلثية نظيفة.
سصيكون رفقأء القأئد «عبد المؤومن جأبو» مع
أاصص-عب ام-ت-ح-أن م-ن-ذ ان-ط-لق ال-م-وسص-م ال-جأري
أام -أم ن -أدي «ت -ي .ب -ي .م -أزام-ب-ي» ،خصص-وصص-أ أان
المنأفسس معروف بخبرته وقوته وبتسصييره الجيد

ل -ل-ق-أءات ال-ق-أري-ة داخ-ل وخ-أرج ال-دي-أر ،ف-ب-غضس
النظر على أاهمية اللقأء بألنسصبة للوفأق من أاجل
ت -دع -ي -م ح-ظ-وظ-ه ل-ل-ت-أأه-ل ل-ل-دور ال-م-ق-ب-ل ،ف-إأن
أاصصحأب البذلة السصوداء والبيضصأء سصيكونون أامأم
مهمة أاخرى تتمثل في القضصأء على عقدة الفرق
ال -ج -زائ -ري -ة أام -أم م-أزام-ب-ي ،ب-م-أ أان األخ-ي-ر ل-م
يخسصر أامأم أاي نأد جزائري في آاخر  15لقأء،
ويعود آاخر فوز لفريق جزائري على «تي .بي»
إالى سصنة  ،2014وكأن ذلك أامأم وفأق سصطيف في
نصصف نهأئي رابطة األبطأل اإلفريقية بسصطيف،
ق-ب-ل أان ت-ع-ود ال-ك-ف-ة ل-ل-ك-ون-غ-ول-ي-ين في السصنوات
األخيرة ،بعدمأ تمكنوا من فرضس منطقهم في 3
ودي- -أت و 12م-ق-أب-ل-ة رسص-م-ي-ة م-ن-ه-أ اث-ن-تين ضصد
مولودية الجزائر وواحدة ضصد وفأق سصطيف هذا
الموسصم.
وسص -ي -واصص -ل ال-ط-أق-م ال-ف-ن-ي لـ «ال-ك-ح-ل-ة» ت-دوي-ر
اللعبين كمأ يقوم به منذ أاول لقأء لهذا الموسصم،
حيث أاشصرك  19لعبأ خلل  5مبأريأت خأضصهأ
ال -وف -أق ،ل -خ -ل -ق ال -ت-ن-أفسس ب-ي-ن ال-لع-ب-ي-ن ع-ل-ى
المنأصصب وكذا لكسصب غألبية اللعبين دقأئق
ل -عب ف -ي أارج -ل -ه -م وكسصب ال -م -ن -أفسص-ة ،وه-و م-أ
سصيكون مفيدا للتحديأت التي تنتظر السصطأيفية

هذا الموسصم بمأ أانهم سصيخوضصون  4منأفسصأت
رسصمية.
من جهة أاخرى ،مأأمورية أابنأء عين الفوارة لن
تكون سصهلة بتأتأ أامأم نأدي «تي .بي .مأزامبي»
الذي حضصر جيدا ،خلل تربصس مدينة وهران
الذي أاقأمه الفريق مبأشصرة بعد لقأء مولودية
ال-ج-زائ-ر ب-م-ل-عب «مصص-ط-ف-ى تشص-أك-ر» ب-أل-ب-ل-يدة،
ت- -حضص -ي -را ل -م -واج -ه -ة ال -وف -أق ب -رسص -م ال -ج -ول -ة
الخأمسصة ،خصصوصصأ أان مأزامبي تأأقلم جيدا مع
المنأخ الجزائري خلل فترة إاقأمته بألعأصصمة
ووهران وتواجده حأليأ بسصطيف ،كمأ أانه تمكن
من خوضس  3وديأت ضصد كل من مولودية وهران
وإات -ح-أد ب-ل-ع-ب-أسس ال-ذي-ن ف-رضص-وا ع-ل-ي-ه ال-ت-ع-أدل
بهدف لمثله وأامأم أاولمبي أارزيو الذين تعأدلوا
م -ع -ه ب-ه-دف-ي-ن ل-م-ث-ل-ه-م-أ ،وه-ي ف-رصص-ة سص-م-حت
ل -م -أزام -ب -ي م -ن الح -ت -ك -أك أاك -ث -ر ب -أل -لع -ب-ي-ن
ال -ج -زائ -ري -ي -ن وال -ت -ع -رف ع -ل -ى ن -ق -أط ق -وت -ه-م
وضصعفهم ،كمأ أان مأزامبي تمكن أايضصأ من معأينة
الوفأق عبر شصأشصة التلفأز أامأم إاتحأد بلعبأسس في
لقأء الجولة األولى من المحترف األول ،وكلهأ
م -ع-ط-ي-أت سص-تصص-عب م-أأم-وري-ة «ج-أب-و» وزم-لئ-ه
لتجأوز عقبة مأزامبي بسصلم.

بعد إاقصشاء فÔباتششي و سشبارتاك موسشكو

سشليما Êو هني
لن يششاركا ‘
رابطة أابطال
أاوروبا

ّدع ف -ري -ق -ا فÔب-اتشش-ي الÎك-ي وسش-ب-ارت-اك
م -وسش -ك -و ال -روسش -ي مسش -اب -ق -ة راب -ط -ة أاب-ط-ال
أاوروبا ،بعدما ّŒمدت مششاركتاهما ‘ الدور
’خ.Ò
التصشفوي قبل ا أ
واكتفى فريق فنربخشصة مسصأء اول امسس الثلثأء
بِ -ن -ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-أدل ( )1-1م -ع الضص -ي -ف ب -ن -ف -ي -ك-أ
ال-ب-رت-غ-أل-يِ ،ل-حسص-أب إاي-أب ال-دور ال-تصص-فوي قبل
األخ -ي -ر ،م -ن ع-م-ر ال-م-ن-أفسص-ة األوروب-ي-ة األول-ى
لندية.
ل أ
وغأب اللعب الدولي الجزائري إاسصلم سصليمأني
عن صصفوف فريقه الجديد فنربأتشصيِ ،بسصبب
ع -دم ام -ت -لك -ه رخصص -ة اإلت-ح-أد األوروب-ي ل-ك-رة
القدم ،التي تسصمح له ِبخوضس هذه المنأفسصة.
وكأن فنربأتشصي قد انهزم خأرج القواعد ذهأبأ،
ِبنتيجة ( .)1-0وهو مأ أابعد ُممثّل الكرة التركية
«آاليأ» عن سصبأق رابطة األبطأل.
وفي لقأء آاخر ،تعأدل سصبأرتأك موسصكو سصلبأ مع
الزائر بأوك آاثينأ اليونأني .فأأُقصصي ُممّثل الكرة
الروسصية ِبسصبب خسصأرته بعيدا عن الديأر ذهأبأ
ِبنتيجة (.)3-2
وتأبع اللعب الدولي الجزائري متوسصط الميدان

الهجومي سصفيأن هني ،مبأراة فريقه سصبأرتأك
موسصكو الروسصي من دّكة البدلء ذهأبأ .بينمأ
غأب عن لقأء العودة ،بعد أان خرج من دائرة
الحسصأبأت التكتيكية ِلمدربه اإليطألي مأسصيمو
كأريرا.

وسص-ي-ت-حّ-ول ف-ري-ق-أ ف-ن-ربأتشصي التركي وسصبأرتأك
موسصكو الروسصي إالى منأفسصة الدوري األوروبي،
ِوف -ق -أ ِل -م -أ ت -ن ّصس ع -ل -ي-ه ل-وائ-ح مسص-أب-ق-ة راب-ط-ة
األبطأل .حيث ُيشصأركأن في دور المجموعأت
الذي ينطلق بحر سصبتمبر المقبل.

مرششح Óÿفة مورينهو ‘ مانششسش Îيونايتد

زيدان يطمح للعودة إا ¤التدريب من بوابة الدوري الـإا‚ليزي
يسص-ت-ع-د ال-ف-رنسص-ي زي-ن ال-دي-ن زي-دان ،ال-م-دي-ر
الفني السصأبق لفريق ريأل مدريد ،للعودة مرة
أاخرى للعمل التدريبي ،بعد اسصتقألته من قيأدة
الفريق الملكي ،هذا الصصيف.
وحسصب مجلة «ليكيب» الفرنسصية أان زيدان البألغ
من العمر  46عأًمأ ،يسصعى للتدريب في الدوري
اإلن -ج -ل -ي-زي ال-م-م-ت-أز ،مشص-ي-رة إال-ى أان ال-م-درب
الفرنسصي يوجه أانظأره إالى مأنشصسصتر يونأيتد،
ال -ذي ي-ت-ول-ى ت-دري-ب-ه ح-ألً-ي-أ ال-ب-رت-غ-أل-ي ج-وزي-ه
مورينيو.

وذكرت الصصحيفة أان العلقة بين مورينيو وإادارة
الشصيأطين الحمر ،أاصصبحت على المحك ،بعد
تصص- -ري -ح -أت ال -م -درب ال -ب -رت -غ -أل -ي ف -ي اآلون -ة
األخيرة ،حول الفشصل اإلداري في التعأقد مع
م- -داف- -ع ك- -ب -ي -ر خ -لل ال -م -ي -رك -أت -و الصص -ي -ف -ي.
وأاشصأرت إالى أان زيدان توج بـ 3بطولت لدوري
أابطأل أاوروبأ رفقة ريأل مدريد ،بأإلضصأفة إالى
حصص-ول-ه ع-ل-ى ل-قب ال-دوري اإلسص-ب-أن-ي ،وب-ط-ولة
لندية مرتين
كأأسس العألم ل أ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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قديورة افضشل ’عب ‘ «الششامبيانششيب»
بعد مرور  3جو’ت

اخ - -ت Òال - -دو‹ ا÷زائ - -ري ،ع- -د’ن
ق -دي -ورة ،ك-أاحسش-ن ’عب ‘ دوري ال-درج-ة
’‚ل-ي-زي «الشش-ام-ب-ي-نشش-يب» (دوري
’و ¤ا إ
ا أ
الدرجة الثانية) ،بعد مرور ثÓث جو’ت،
وه- -ذا وف- -ق الÎت- -يب ال- -ذي ت -ع -ده شش -ب -ك -ة
«سش -ك -اي سش -ب -ور» الشش-هÒة ب-ن-اء ع-ل-ى م-ردود
الÓ- -ع- -ب ‘ ÚاŸب- -اري- -ات اŸل- -ع- -وب- -ة إا ¤ح- -د
السش -اع -ة ،واسش -ت-ح-ق ’عب «اÿضش-ر» تصش-در
ق -ائ -م-ة أاحسش-ن الÓ-ع-ب« ‘ Úالشش-ام-ب-نشش-يب»
بالنظر إا ¤ما قدمه مع نوتنغهام فوريسشت
إا ¤حد السشاعة ،حيث قدم “ريرة حاسشمة
وسش -ج -ل ه -دف -ا واح -دا ،م -ا أان-ق-ذ ف-ري-ق-ه م-ن
اÿسش -ارة ‘ م -ب -ارات Úق-ب-ل أان Áن-ح زم-ي-ل-ه
’خر هÓل العربي سشودا ،Êأاول
ا÷زائري ا آ
ف -وز ل -ك -ت -ي -ب -ة اŸدرب ا’إسش -ب -ا Êك -ارن -ك -ا ‘
ا÷ولة الفارطة.
وتأأتي عودة قديورة القوية في بداية الموسصم
الجأري كرد واضصح على منتقديه ،بعد أان توقع
مراقبون نهأية مشصواره الكروي ،بسصبب فشصله في
تجأربه السصأبقة خلل ثلثة المواسصم األخيرة.
لجأأ التقني اإلسصبأني آايتور كأرانكأ مدرب فريق
ن-وت-ن-غ-ه-أم ف-ورسصت اإلن-ج-ل-ي-زي ،إالى «التضصحية»
ِبلعبه الدولي الجزائري العربي هلل سصوداني،
في مواجهة الضصيف نأدي بوري.
وأاُقيمت فّعأليأت هذه المبأراة مسصأء الثلثأء،
ضصمن إاطأر الدور األّول من عمر منأفسصة كأأسس
ال-راب-ط-ة اإلن-ج-ل-ي-زي-ة .وان-ت-هت ِب-ت-أأّه-ل نوتنغهأم
ف -ورسصت ِب -واق -ع رك -لت ال-ت-رج-ي-ح ( ،)9-10إاث- -ر
ان-ت-ه-أء ال-ل-ق-أء ِب-ن-ت-يجة التعأدل (ِ ،)1-1ع -ل-م-أ أان
ل -وائ -ح ال -مسص -أب -ق -ة ت -ن ّصس ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-م رك-لت
ال -ت -رج -ي-ح ب-ع-د  90دق- -ي -ق -ة (ل وج -ود ل -ل -وقت
اإلضصأفي).
واضص -ط ّ-ر ال -م -درب آاي -ت -ور ك -أران -ك -أ إال -ى إاخ-راج
المهأجم العربي هلل سصوداني في الدقيقة الـ
 ،34ب -ع -د ط-رد (ب-ط-أق-ة ح-م-راء) ح-أرسس م-رم-ى

نوتنغهأم فورسصت جوردن سصميث .وحمى عرين
الفريق حأرسس المرمى البديل لوكي سصتيلي.
وكأن الفريق الزائر بوري مُتقّدمأ في النتيجة
ِب -ه -دف دون رّد ،ل ّ-م -أ ق -أم ح-ك-م السص-أح-ة ِب-ط-رد
حأرسس مرمى نوتنغهأم فورسصتِ .علمأ أان نأدي
بوري ينتمي إالى الدرجة الرابعة ،ويلعب نوتنغهأم
فورسصت في القسصم الثأني.
ويبدو أان قرار المدرب كأرانكأ كأن منطقيأ نوعأ
م -أ ،ح -يث أاراد ال -ت -ق -ن -ي اإلسص -ب -أن -ي «التضصحية»
ِب-م-ه-أج-م ،ام-تصص-أصص-أ ل-ل-ن-قصس ال-ع-ددي ،وت-فأديأ
لِ -ه -زي-م-ة ك-ب-ي-رة أام-أم ن-أٍد «صصغير» ،خ- -أصص -ة وأان
فريقه كأن ُمتخّلفأ في النتيجة.
وِبألمقأبل ،ف ّضصل المدرب آايتور كأرانكأ إاعفأء
لعبه الدولي الجزائري متوسصط الميدان عدلن
قديورة ،من حضصور وقأئع هذه المبأراة.

ابدى ارتياحه ‘ Œربته ا÷ديدة مع فريق ا◊زم

عسشلة  «:ال ـ ـدوري
السشعـودي ق ـ ـوي
و عازم عل ـ ـى تقدË
أافضش ـ ـل ما ل ـ ـدي »

اب - -دى ح- -ارسس اŸرم- -ى ا÷زائ- -ري م- -ل- -يك
عسشلة ،ارتياحه الششديد ‘ ﬁطته ا◊الية،
م- -ع ا◊زم السش- -ع- -ودي ،مششÒا إا ¤أان -ه «ف -ري -ق
طموح Áلك ’عب Úششباب وإادارة واعية».
و اشصأد بوفرة المواهب الجزائرية في حراسصة
المرمى ،موضصحأ أانه لم يجد الفرصصة الكأفية مع
منتخب بلده.
ودافع حأرسس الحزم عن معقل فريقه الجديد
(مدينة الرسس) بضصراوة ،وقأل« :أاشصعر بألرتيأح
في الرسس أاكثر من فيينأ»
و ق -أل « أان -أ ل -دي ن -ظ -رت -ي ،وأاع -رف م -دى ق -وة
المسصأبقة التي تضصم حأرسصين جزائريين آاخرين،
مبولحي ودوخة».
واكد عسصلة انه يعرف الدوري السصعودي بقوله «
أاعرف أايضًصأ أان الدوري السصعودي يضصم لعبين
مميزين ،وأان المسصأبقة تطورت مع الدعم الذي
تجده من رئيسس هيئة الريأضصة ،المسصتشصأر تركي
آال الشصيخ ،وسصيظل الدوري السصعودي األقوى في
المنطقة.
ليسس بتلك الطريقة ،لكني قبل أان أاحصصل على
عرضس الحزم ،كأن الكل في الجزائر يشصجعني على
الن- -ت -ق -أل إال -ى ال -دوري السص -ع -ودي ب -ع -د السص -م -أح
لحراسس المرمى ،والبقأء قريبًأ من مكة المكرمة «.
و نوه عسصلة بنأدي الحزم « نأد طموح ،لديه
لع- -ب- -ي- -ن شص- -ب -أب وإادارة واع -ي -ة ،وذلك ي -ع -كسس

ال-ت-دري-ب-أت ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة التي نعرفهأ .واسصتقبلني
ال-ن-أسس ب-ك-ل ع-ف-وي-ة ل-ح-ظ-ة وصص-ول-ي .ول-م أاشصعر
نفسصي غريبًأ ،ولو للحظة واحدة»..
و اضصأف « لدي نظرة عأمة للدوري السصعودي،
وأاع - -رف الشص - -يء ال- -يسص- -ي- -ر ع- -ن األق- -وي- -أء ف- -ي
المنأفسصة ،لكني لسصت خبيًرا إالى تلك الدرجة
ب -أل -مسص -أب -ق-ة ،وب-أل-نسص-ب-ة ل-ي ف-إأن ال-ح-زم ط-م-وح
جديد.
نعم ،اكتسصبت الكثير من المعلومأت من المدرب
بوعلم لعروم الذي كأن مدربي في نصصر حسصين
داي .
عرفت أان بوعلم أاسصهم في صصعود الحزم من
الدرجة الثألثة حتى الدرجة األولى ،وأاصصبح فيمأ
بعد يزاحم األندية الكبرى « .
و كشصف عسصلة عن صصعوبة اللعب في المنتخب «
م -ن الصص -عب أان ت -ك -ون ف -ي ال -م -ن -ت-خب ال-وط-ن-ي
الجزائري ،لدينأ الكثير من التجأرب والمسصتوى
عأٍل جًدا ،وهنأك العديد من الحراسس الجيدين،
والذين يملكون الموهبة في خأنة الحراسصة ».

ا÷ولة  5لرابطة أابطال افريقيا

عبي ـ ـ ـد شش ـ ـ ـارف ’دارة مب ـ ـ ـاراة ال ـ ـ ـوداد
البيضش ـ ـ ـاوي و ماميل ـ ـ ـ ـ ـ ـودي صشن ـ ـ ـداون ـ ـ ـز

’فريقي لكرة القدم ،ا◊َكم
عيّن ا’–اد ا إ
ا÷زائ -ري ال -دو‹ م -ه -دي ع -ب-ي-د شش-ارف ،حَ-ك-م-ا
رئ-يسش-ا ل-ل-م-ب-اراة ال-ت-ي سش-ت-ج-م-ع ال-وداد البيضشاوي
اŸغ- -رب- -ي ضش- -د م- -ام- -ي- -ل- -ودي صش -ن -داون -ز ا÷ن -وب
إاف -ري -ق -ي ،ي-وم ا÷م-ع-ة ال-ق-ادم◊ ،سش-اب ا÷ول-ة
اÿامسش- -ة م- -ن دور اÛم- -وع- -ات ل- -دوري أاب- -ط -ال
إاف-ري-ق-ي-ا ،وسش-يسش-اع-د ع-ب-ي-د شش-ارف ك-ل م-ن ع-ب-د
ا◊ق إايتششعلي ونبيل بونوة ،خÓل اللقاء الذي
سش - -ي - -ح - -تضش - -ن- -ه م- -ركب ﬁم- -د اÿامسس ب- -ال- -دار
البيضشاء.
وي -أأت -ي ه -ذا أاي -أم -أ ف -ق -ط ب -ع -د أان أادار ال -ح-ك-م
ال-ج-زائ-ري ال-م-ون-دي-أل-ي ال-م-واج-ه-ة ال-ع-ربية بين
الزمألك المصصري والقأدسصية الكويتي ،في ذهأب
لندية األبطأل،
الدور الـ 32من كأأسس العرب ل أ
وتعرضصه لنتقأدات لذعة من مسصيري الزمألك

بحجة تسصببه في تضصييع فريقهم الفوز وارتكأبه
أاخطأء تحكيمية وتقديرية بدائية ،ويعد عبيد
شصأرف من نخبة الحكأم األفأرقة ،حيث شصأرك
في كأأسس األمم اإلفريقية لعأم  2015في غينيأ
السصتوائية ،كمأ شصأرك كحكم رسصمي في بطولة
أامم إافريقيأ للمحليين ( 2017الشصأن) في رواندا،
وأايضصأ في كأأسس أامم إافريقيأ  2017في الغأبون،
وشصأرك أايضصأ على المسصتوى العألمي ،حيث حكم
في بعضس مبأريأت كأأسس العألم تحت  17سصنة
لعأم  2015في الشصيلي ،ثم شصأرك في كأأسس العألم
تحت  17سصنة أايضصأ عأم  2017في الهند ،فضصل
عن نهأئيأت كأأسس العألم األخيرة ،التي أاقيمت
ب -روسص-ي-أ ،ح-ي-ن ك-أن ح-ك-م-أ راب-ع ف-ي م-ب-أرات-ي-ن،
األولى بين البيرو والدنمأرك والثأنية بين إايران
والبرتغأل.
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«أŸوب» و»ألكناري» ‘ دأربي مفتوح على كل أ’حتما’ت

Œري غ -دأ أرب -ع م-ب-اري-ات
م -ق -دم -ة ع -ن أ÷ول -ة أل -ث -ان -ي -ة ل -ل-رأب-ط-ة
أ’و ¤موبيليسس ،حيث تتجه أ’نظار أ¤
م -ل -عب أل -وح -دة أŸغ -ارب -ي -ة ب -ب-ج-اي-ة ،أل-ذي
سض-ي-ح-تضض-ن أل-ق-م-ة أŸن-ت-ظ-رة ب Úم-ولودية
بجاية وشضبيبة ألقبائل .

»°ù«ªM QÉªY

تسس-ع-ى م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق افضس-ل ان-طÓقة
منتظرة خÓل البطولة من خÓل تحقيق النتصسار
الثاني تواليا على حسساب شسبيبة القبائل مسستغÓ
عاملي الرضس والجمهور لتحقيق هذه الغاية.
وكان الفريق البجاوي قد عاد بانتصسار كبير من
المدية امام الولمبي المحلي خÓل الجولة الولى،
وهو ما جعله يكشسف عن طموحاته مبكرا علما ان
الجميع توقع ان يظهر الفريق بمسستوى اقل من
الذي قدمه خÓل الجولة األولى.
وسس-ي-ك-ون «ال-م-وب» م-ط-ال-ب-ا خÓ-ل م-واج-هة شسبيبة
القبائل بتأاكيد الفوز المحقق خÓل الجولة الولى
م -ن خ Ó-ل ال -ف -وز ع -ل -ى «ال -ك -ن-اري» رغ-م صس-ع-وب-ة
المأامورية ال ان األمر لن يكون مسستحي.Ó
وت-ع-ث-ر شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل خÓ-ل ال-ج-ول-ة األولى على
ارضسه من خÓل تعادله امام شسبيبة السساورة وهي
النتيجة التي لم تكن متوقعة بالنظر الى ان الفريق
حضسر بطريقة جيدة من خÓل تربصس بأالمانيا،
اضسافة الى تعاقده مع افضسل لعبي البطولة وهي
العوامل التي رفعت من سسقف طموحات النصسار.
وسس-ي-ك-ون ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة سس-ل-ب-ية اثرا عكسسيا على
الفريق بما ان الضسغط سسيزداد كثيرا على الÓعبين
وه -و األم -ر ال -ذي سس -ي -ع-ي-د ال-ى النصس-ار سس-ي-ن-اري-و
الموسسم الماضسي اين كان الفريق قاب قوسسين او
ادنى من السسقوط.
كما يطمح فريقا شسبيبة السساورة ومولودية وهران
لتحقيق النتصسار األول لهما في البطولة خÓل
ال -م -واج -ه -ة ال -ت -ي سس-ت-ج-م-ع-ه-م-ا غ-دا ب-بشس-ار وه-ي
المباراة التي سسيسسعى صساحب الرضس لسستغÓلها
من اجل تحقيق الفوز.
ول-م ت-ظ-ه-ر م-ول-ودي-ة وه-ران ب-مسس-ت-وى ج-ي-د خÓل
المواجهة الولى امام اهلي البرج ،حيث خيب امال

النصسار الذي توافدوا بكثرة على الملعب بما انهم
ك -ان -وا ي -م -ن -ون ال-ن-فسس ب-رؤوي-ة ال-ف-ري-ق ي-ف-وز ال ان
العكسس هو الذي حدث.
ك -م -ا تسس -ع -ى شس -ب-ي-ب-ة السس-اورة لسس-ت-غÓ-ل ال-م-ب-اراة
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ورف-ع رصس-ي-د ال-ف-ري-ق م-ن النقاط،
علما ان التشسكيلة عادت بنقطة ثمينة من تيزي وزو
خÓل مواجهة شسبيبة القبائل في الجولة الولى.
وسستكون مباراة اهلي البرج وشسباب قسسنطينة مليئة
بالثارة بحكم قوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق
ال -ف -وز األول ف -ي ال -ب -ط -ول -ة ب-ع-د ان ت-ع-ادل شس-ب-اب
قسسنطينة على ارضسه امام نصسر حسسين داي ،بينما
عاد اهلي البرج بنقطة ثمينة من وهران.
ويسسعى اهلي البرج لتحقيق النتصسار األول له في
البطولة بعد غياب طويل وهي الغاية التي لن تكون
سسهلة بما ان حامل اللقب يطمح هو اآلخر لتعويضس

ال -ت -ع-ادل ال-م-خ-يب ال-ذي ف-رضس ع-ل-ي-ه ف-ي ال-ج-ول-ة
األولى.
كما يواجه اتحاد بلعباسس نظيره اولمبي المدية في
م-ب-اراة م-ت-ك-اف-ئ-ة وال-خ-اسس-ر ف-ي-ه-ا سس-ي-ك-ون م-طالبا
ب- -تصس- -ح -ي -ح األوضس -اع ق -ب -ل ف -وات األوان ف -ي ظ -ل
المنافسسة الكبيرة التي تعرفها الرابطة األولى.

برنامج مباريات ألغد
مولودية بجاية  -شضبيبة ألقبائل 17:45
أتحاد بلعباسس  -أولمبي ألمدية 17:45
شضبيبة ألسضاورة  -مولودية وهرأن 20:00
أهلي ألبرج  -شضباب قسضنطينة 21:00

جّدد “ ّسضكه برئاسضة شضباب بلوزدأد

بوحفصص «لن أأرحل  ...وسسنتعاقد مع شسركة كبÒة لتمويل ألفريق»

شض ّ
ن رئيسس شضباب بلوزدأد ﬁمد بوحفصس ،هجوما معاكسضا ضضد
أل -ذي -ن دع -وأ إأ ¤رح-ي-ل-ه ،ووع-د أ÷م-ي-ع ب-أان-ه سض-يشض-رع ‘ ت-غ-يÒأت
’طرأف ‘ ألفريق.
جذرية “سس ألعديد من أ أ
أاقسسم بوحفصس ،خÓل مؤوتمر صسحفي ،أانه لن يرحل عن النادي ،وقال «ليسس
كل شسيء على ما يرام ،أاخطأات في بعضس األمور وأاصسبت في أاخرى ،دفعت
األموال من جيبي الخاصس ،ولم أاترك الفريق يسسقط إالى الدرجة الثانية.
ا كد رئيسس شسباب بلوزداد ،محمد بوحفصس بأان فريقه سسُيمضسي وبصسفة رسسمية
مع «شسركة» لتمويله وهذا مُباشسرة بعد عيد األضسحى الداخل.
وأاوضسح رئيسس النادي بأان الفريق سسيخرج من األزمة التي يعيشسها مؤوخرا والتي
جعلته يعيشس على وقع فضسيحة ُمدوية بداية هذا الموسسم.
وقال خÓل ندوة صسحفية عقدها»:سسُنمضسي مع شسركة بعد العيد إان شساء الله،
وسستتكفل بتمويلنا لمواجهة قادم التحديات».
ووجه ،بوحفصس شُسكره للوزير األول ،أاحمد أاويحيى ووزير الداخلية ،نور الدين
بدوي ،ووزير الشسباب والرياضسة ،محمد حطّاب الذين وقفوا مع أابناء لعقيبة
في محنتهم.
وأاضساف «أاقسسم أاني لن أارحل ،حتى أاوقع بروتوكول مع شسركة ،وبعدها سسأاقدم
اسستقالتي ولن أابقى في النادي ،هذا وعد مني».
وتابع «عند انسسحابي من الفريق ،ل أاحد يتمكن من انتداب الÓعبين ،وأاتحدى
أاي إانسسان أان يكون قد قدم صسكا ماليا خاصسا به ،وأاؤوكد بأانني سسويت  %90من
المسستحقات المالية ،وأاطلب من المشسجعين أان يصسبروا على الÓعبين.
أاكد رئيسس فريق شسباب بلوزداد محمد بوحفصس أانه يتعرضس لمؤوامرة من بعضس
األطراف التي تسسعى لتنحيته من رئاسسة فريق شسباب بلوزداد.
ونشّسط بوحفصس ندوة صسحفية أاوضسح من خÓلها حقيقة ما حدث خÓل الجولة
األولى وخسسارة فريقه على البسساط أامام جمعية أامل عين مليلة قائ« :Óما
حدث أامام عين مليلة مؤوامرة دبرت من أاطراف تريد تنحيتي
وتكلم بوحفصس بلغة الوعيد ،حين أاوضسح «أاقسسم بأان تغييرات عديدة سستمسس
ال -ف -ري -ق ب-أاك-م-ل-ه ،ألن ه-ن-اك أاشس-خ-اصس ي-ب-ح-ث-ون ع-ن مصس-ال-ح-ه-م الشس-خصس-ي-ة،
ويطمعون في المتيازات البسسيطة التي نمنحها الى لعبي الفريق األقل من 14

سسنة».
وبخصسوصس عدم تأاهيل لعبي الرديف ،أاكد «ل يمكنني القيام بكل شسيء
ب-م-ف-ردي ،ف-ل-يسس ال-رئ-يسس ال-ذي ي-ق-وم ب-ت-أام-ي-ن الÓ-ع-ب-ي-ن وإاجراء الفحوصسات
الطبية لهم أاو التصسال بأاوليائهم إلحضسار الملفات».
وختم «لسست نادما على قيادتي لناد عريق مثل شسباب بلوزداد ،رغم الضسغط
الذي عشسته ،وشسرف كبير لي أاني عملت فيه».

على خلفية ألتدخل أ◊كومي

«ألفيفا» تهّدد بإايقاف أ–ادي نيجÒيا وغانا

ه ّ - -دد أ’–اد أل - -دو‹ ل - -ك - -رة
أل - -ق - -دم (ف- -ي- -ف- -ا) ب- -إاي- -ق- -اف أ–ادي
نيجÒيا وغانا على خلفية ألتدخل
أ◊ك- - -وم - -ي ‘ ع - -م - -ل أل - -ه - -ي - -ئ - -تÚ
أÙليت.Ú
و ذكر بيان الفيفا أامسس األربعاء ،أان
الت- -ح- -اد ال -ن -ي -ج -ي -ري ي -واج -ه خ -ط -ر
اإلي -ق -اف «ف -ي ح -ال ل -م ي -ت -م تسس -ل -ي-م
م-ك-ات-ب-ه إال-ى ال-ل-ج-ن-ة التنفيذية برئاسسة
أاماجو ملفين بينيك المنتخب شسرعا».
وأاشسار الفيفا إالى أان المهلة األخيرة
للقيام بذلك هي  20أاوت الجاري ،وأانه
في حال دخول اإليقاف حيز التنفيذ
ل -ن ي -ت -م رف -ع -ه سس -وى ف -ي ح -ال أاك-دت
اللجنة التنفيذية «أان السسيطرة الفعلية
على المكاتب قد أاعيدت لها».
ودخلت نيجيريا في تجاذب مع الفيفا
م -ن -ذ شس -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ال-م-اضس-ي ع-ن-دم-ا
ط -ل -بت وزارة ال -ري -اضس -ة ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن
ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة لت-ح-اد ك-رة القدم
ال -ت -زام ق -رار قضس -ائ -ي ب -رفضس ن -ت -ائ-ج

النتخابات التي أافضست إالى فوز بينيك
والعتراف بكريسس جيوا كرئيسس بدل
منه.
ويعود الخÓف حول رئاسسة التحاد إالى
 .2014وادعى جيوا بداية الفوز في
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ،إال أان ال- -ف- -ي -ف -ا رفضس
الع -ت -راف ب -ال -ن -ت -ائ -ج ول -وح ب -إاي -ق-اف
التحاد ما لم يتم إاجراء النتخابات
مجددا.
ولدى إاعادة عملية القتراع ،فاز بينيك
بمنصسب الرئيسس ،علما بأان النتخابات
شس-اب-ت-ه-ا م-زاع-م ب-ال-ت-زوي-ر دفعت جيوا
إال -ى ال -ت -ق -دم بشس-ك-وى أام-ام ال-م-ح-اك-م
رفضسا للنتيجة.
أام -ا بشس -أان غ -ان -ا ،ف-ت-ع-ود ال-قضس-ي-ة إال-ى
فضسيحة فسساد تحيط برئيسس التحاد
ال-م-ح-ل-ي ك-ويسس-ي ن-ي-ان-ت-اكي الذي سسبق
ل -ل -ف -ي -ف -ا ف -ي ي -ون-ي-و ال-م-اضس-ي إاي-ق-اف-ه
ل -تسس -ع -ي-ن ي-وم-ا ع-ن م-زاول-ة أاي نشس-اط
م -ت -ع -ل -ق ب -ك -رة ال -ق-دم م-ع ق-ي-ام ل-ج-ن-ة
األخÓ-ق-ي-ات ال-ت-اب-ع-ة لÓ-ت-ح-اد الدولي
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بعثة أ–اد ألعاصسمة –ل أليوم بتنزأنيا –سسبا
Ÿوأجهة يانغ أفريكانز

غ -ادرت ب -ع -ث -ة أ–اد أل -ع -اصض -م-ة أمسس
أ÷زأئ -ر م -ت-وج-ه-ة أ ¤ت-ن-زأن-ي-ا م-رورأ ع-ل-ى
ألعاصضمة ألقطرية ألدوحة– ،سضبا Ÿوأجهة
ي -ان -غ أف -ري -ك-ان-ز أل-ت-ن-زأ ‘ Êأط-ار م-ب-اري-ات
أ÷ولة أÿامسضة من كاسس ألكاف.
وكان نادي اتحاد الجزائر ،قد اختار السسفر امسس
األربعاء ،إالى دار السسÓم عاصسمة تنزانيا ،اسستعدادا
لمÓقاة مضسيفه يانغ أافريكانز األحد المقبل ،في
الجولة الخامسسة من دور المجموعات بمسسابقة
ك - - - - - -أاسس ال - - - - - -ك - - - - - -ون - - - - - -ف- - - - - -ي- - - - - -درال- - - - - -ي- - - - - -ة.
وذك- -ر ال- -ن -ادي ف -ي م -وق -ع -ه ال -رسس -م -ي ،اول امسس
الثÓثاء ،تفاصسيل سسفر الفريق الى تنزانيا ،حيث
اكد إان بعثة الفريق سستتوجه إالى العاصسمة القطرية
الدوحة ،على أان تواصسل رحلتها نحو تنزانيا في
اليوم التالي.
ويفترضس أان يجري الفريق  3حصسصس تدريبية في
دار السس Ó-م ،ع -ل -ى أان ت -ك-ون ع-ودت-ه إال-ى ال-ج-زائ-ر
الثÓثاء المقبل الموافق أاول أايام عيد األضسحى.
وي -تصس ّ-در ات -ح -اد ال -ج -زائ -ر ال -م -ج-م-وع-ة ال-راب-ع-ة
مناصسفة مع نادي غورماهيا من كينيا وفي رصسيد
كل منهما  8نقاط ،بينما يقبع يانغ أافريكانز ،في
المركز األخير وله نقطة واحدة.
من جهة اخرى قلب اتحاد العاصسمة ،تأاخره أامام
دفاع تاجنانت ،بهدف نظيف إالى فوز بنتيجة  3ـ ،1
ب-م-ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ،ضس-م-ن ال-ل-ق-اء ال-م-ؤوجل من
الجولة الثانية للرابطة األولى موبيليسس الذي جرى
سس- - - - - - - -ه- - - - - - - -رة اول امسس ال - - - - - - -ث Ó- - - - - - -ث - - - - - - -اء ..
وكان الضسيوف السسباقين إالى افتتاح باب التسسجيل

ع -ن ط -ري -ق ح -م-زة دم-ان ف-ي ال-دق-ي-ق-ة ال-ت-اسس-ع-ة.
ورتب مدرب اتحاد العاصسمة تيري فروجي أاوراقه
في الشسوط الثاني ،حتى تمكن أابناء سسوسسطارة من
معادلة النتيجة عن طريق عبد الرحمن مزيان في
ال- - - - - - - - - - - - - - -دق- - - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - -ة .48
وب -ع-ده-ا أاصس-ب-حت السس-ي-ط-رة م-ن نصس-يب أاصس-ح-اب
األرضس ليضساعفوا النتيجة بواسسطة برانسس ايبارا
في الدقيقة  ،71ثم أاضسافوا الهدف الثالث عن
طريق زكريا بن شسعة في الدقيقة .83
وبهذه النتيجة يرتفع رصسيد اتحاد العاصسمة إالى 3
ن -ق -اط ف -ي ال -م -رت -ب -ة ال-راب-ع-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-ظ-ل دف-اع
تاجنانت ب Óنقاط.

أبدى رضضاه عن مسضتوى ألÓعبÚ

حمادي ألدو «:أ’صسابات سسبب خسسارتنا
أأمام أ–اد ألعاصسمة»
أك - -د م - -درب دف- -اع
تاجنانت ،حمادي ألدو ،أن
’صض-اب-ات أل-ت-ي ت-ع-رضس ل-ها
أ إ
’عبوه ،سضبب أÿسضارة أمام
أ–اد ألعاصضمة.
وانهزم دفاع تاجنانت على يد
اتحاد العاصسممة بنتيجة (،)1-3
ضسمن الجولة األولى من الرابطة
الزولى موبيليسس.
وقال المدرب التونسسي حمادي
الدو ،في تصسريحات صسحفية،إان
اتحاد العاصسمة ل يعاني نقصس
ال- -م- -ن -افسس -ة ،وأاوضس -ح ف -ي ه -ذا
ال- - - -ج- - - -انب« ،الت - - -ح - - -اد ب - - -دأا
التحضسيرات في وقت مبكر ،وما
أاث -ار ق-ل-ق-ي ه-و اإلصس-اب-ات ال-ت-ي
وق -عت ل -ن -ا ف-ي الشس-وط ال-ث-ان-ي،
ح -يث أاج -ري -ن -ا ثÓ-ث-ة ت-غ-ي-ي-رات
اضس- - -ط - -راري - -ة ،م - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا
حارسس المرمى».
وأاضساف المدرب السسابق لتحاد
الحراشس« ،راضس عن الÓعبين
ألنهم لم يبخلوا وقدموا كل ما
ل- - -دي - -ه - -م ،ول نسس - -ت - -ح - -ي م - -ن
ال- -خسس- -ارة ،ل -ك -ن ه -ن -اك ب -عضس
األمور التي يجب إاصسÓحها في
اللقاءات القادمة».

عماشضي ،عقار
أيزغوتي أمل ألفريق

اخ-ت-ار الÓ-عب الشس-اب ع-م-اشس-ي
خوضس تجربة مع فريق الدفاع
ق -ادم -ا م -ن م -ول -ودي -ة ال-ج-زائ-ر
بعقد يمتد لموسسمين ،وتدرج في

جميع
الفئات الشسبانية لفريق العميد،
ل -ك -ن ل -م ي -ك -ن ي -ح -ظ-ى ب-ف-رصس
ل -ل -مشس -ارك -ة ،م -ا دف -ع -ه ل-ت-غ-ي-ي-ر
األجواء نحو الشسرق الجزائري
وب- -عث مشس -واره م -ن ج -دي -د م -ع
أاصس- - -ح- - -اب ال- - -ل - -ون - -ي - -ن األزرق
واألبيضس.
سس - - - -ار لعب ال- - - -م- - - -ن- - - -ت- - - -خب
ال- -ج -زائ -ري األول -م -ب -ي أاسس -ام -ة
عقار ،صساحب الـ 21عاًما ،على
خطى عماشسي وقّرر النضسمام
إال -ى ف -ري -ق ال -دف -اع ق -ادم -ا م -ن
الصساعد الجديد مولودية بجاية،
من أاجل توظيف إامكانياته في

فريق يتيح له فرصس لعب أاكثر،
ويسس -اه -م ف -ي إان -ع-اشس ال-ق-اط-رة
األمامية لكتيبة التونسسي حمادي
الدو.
بسسبب الوضسعية الغامضسة لفريق
شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،ال -ت -ي ع -ج-لت
برحيل أابرز كوادر الفريق ،قرر
آادم اإي- -زغ -وت -ي ع -دم الن -ت -ظ -ار
ل -ي -رسس -م ال -ت-ح-اق-ه ب-ف-ري-ق دف-اع
تاجنانت بعقد يمتد لموسسمين،
وك- -ان الÓ- -عب السس- -اب -ق ل -رائ -د
ال -ق -ب -ة ي -ح -ظ -ى ب -ث-ق-ة ال-م-درب
ال-م-غ-رب-ي ب-ادو ال-زاك-ي ،ل-ي-حجز
م-ك-ان-ت-ه م-ع شس-ب-اب ب-ل-وزداد ف-ي
ظرف وجيز.

 ⁄يسضتجبا للشضروط أŸنصضوصس عليها

ألرأبطة ترفضص تأاهيل ملعبي ع Úمليلة ومقرة

سض -ي -ل -عب ف -ري -ق -ا أم-ل ع Úم-ل-ي-ل-ة
و‚م مقرة خارج ألقوأعد ،بِسضبب
ع -دم م -ن -ح رأب -ط-ة أل-ك-رة أÎÙف-ة
رخصض-ة ت-ن-ظ-ي-م م-ق-ابÓ-ت أل-ب-ط-ولة
ألوطنية فوق ميدأَنيهما.

بالتحقيق بشسأان مزاعم الفسساد .لكن
الفيفا أاعرب عن رفضسه لطلب المدعي
العام الغاني بحل التحاد كام Óعلى
خ -ل -ف-ي-ة ال-قضس-ي-ة ن-فسس-ه-ا ،م-ع-ت-ب-را أان-ه
يشسكل تدخ Óمخالفا للقوانين.

وأاشسار الفيفا إالى أانه «في حال عدم
سسحب طلب الحل بحلول اإلثنين 27
أاوت  2018عند السساعة  12:00ظهرا،
سسيتم إايقاف التحاد الغاني بمفعول
فوري».

وكانت الرابطة قد أاوفدت مُؤوّخرا لجنتها لِمعاينة
م Ó-عب ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة ،اسس-ت-ع-دادا ل-ل-م-وسس-م
ي الجديد.
الكرو ّ
وقالت رابطة الكرة المحترفة في بيان لها ،أامسس
األربعاء ،إان ملعَبي عين مليلة ومقرة ل يّتسسعان
للطاقة اإلسستيعابية المنصسوصس عليها .حيث ُتلَزم
أاندية القسسم األّول ِبحيازة مÓعب ل يقلّ عدد
مقاعدها عن  8آالف ُمتفّرج ،بينما ُتجَبر فرق
القسسم الثاني على امتÓك ميادين ِبخمسسة آالف
مقعد على األقلّ.
وأاضسافت الرابطة أانها تنتظر اسستÓم تقرير لجنة
معاينة المÓعبِ ،بشسأان ميداَني فريَقي رائد القبة
وترجي مسستغانم.
Óشس-ارة ،ف-إان ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ِب-قسسَ-م-ي-ها األّول
ل -إ

وال -ث -ان -ي ان -ط -ل -قت ف ّ-ع -ال-ي-ات-ه-ا ال-ج-م-ع-ة والسس-بت
الماضسَيين ،وخÓلها أاجرت فرق أامل عين مليلة
ونجم مقرة ورائد القبة وترجي مسستغانم لقاءاتها
خ -ارج ال -ق -واع -د .وك-ان ُي-ف-ت-رضس أان ت-خ-وضس ه-ذه
النوادي األربعة مقابÓت الجولة الثانية بِميادينها.

اÿميسض  ١٦أاوت  ٢٠١٨م
المؤافق لـ ٠٥ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسض Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

هام جدا

ا◊سس -د خ -ل -ق ذم -ي -م وم-رضض ن-فسس-ي
خط ،Òأابؤ اÿبائث وسسيّد الكبائر ،فهؤ
داف -ع ل -ك -ل شس ّ-ر ،وط -ري -ق ل-ك-ل ج-رÁة
ومنكر ،آاثاره بشسعة على ا◊اسسد نفسسه،
وعلى اÛتمع ،وهؤ الذي يتؤلّد منه
ا◊قد الذي هؤ وليد الغضسب ،ف Óتهداأ
نفسض ا◊اسسد عندها حتى يدّمر من
يحسسده ،ولهذا فإانّ الكث Òمن اŸشساكل
ال -ت -ي ت -ق -ع ب Úال ّ-ن -اسض وذوي ال -ق-رب-ى
سسببها ا◊سسد ،فكم حصسل بسسببه من
اŸظ- - - -ا ⁄وا÷رائ- - - -م ،واŸؤب - - -ق - - -ات
والعظائم ،والقطيعة والعقؤق ،وسسفك
الّ- -دم- -اء وه -تك األع -راضض ،وان -ت -ه -اك
ا◊رمات وإاتÓف األمؤال واŸمتلكات،
ومنع ا◊قؤق.
وا◊سس - - -د ‘ ال ّشس- - -رع ح- - -رام ث- - -ابت
ا◊رمة ،وذلك بالكتاب والسسنة ،وهؤ
م- -ن صس- -ف- -ات اŸن- -اف- -ق ÚواŸشس -ركÚ
والكافرين وضسعيفي اإلÁان ،الذين ل
ي -ح -ت -م -ل -ؤن رؤوي -ة ال ّ-ن -ع-م ت-نسس-اق ع-ل-ى
غÒهم ،فقال تعا{ :¤وّد كث Òمن أاهل
ال-ك-ت-اب ل-ؤ ي-رّدون-ك-م م-ن ب-ع-د إاÁان-كم
كّفارا حسسدا من عند أانفسسكم من بعد
ما تبيـّن لهم ا◊ق} (سسؤرة البقرة).
وكم ابتلى به أاناسض من أاهل ال ّصسÓح
واإلÁان ،وي -ن -تسس -ب -ؤن ل -ب -ي-ؤت الّ-رف-ع-ة
والقدر والشّسأان ،فحملهم على العصسيان
وتعّدي حدود الله وظلم العباد ،،فباءوا
بغضسب من الله وسسخط.
‡ا حصسل لبني
ول أادل على ذلك ّ
آادم عليه ال ّسسÓم ،حيث –ّركت عؤامل
ا◊سس- -د ‘ ن- -فسض ق- -اب -ي -ل ضس -د أاخ -ي -ه
هابيل¬«NGC πàb ¬°ùØf ¬d âYƒq£a{ ،
}ø˘jô˘°SÉÿG ø˘e í˘Ñ˘°UÉC˘a ¬˘∏˘˘à˘˘≤˘˘a

(اŸائدة).
ف -ح -م -ل -ه ا◊سس -د ع -ل -ى ق -ت -ل أاق -رب
اŸقّرب Úإاليه ،فصسار إاماما لكل قاتل
ب- -غ Òح- -ق ،وب- -اء ي- -ؤزر ه- -ذه ا÷رع- -ة
الشّس -ن -ع -اء وزر م -ن ع -م -ل ب -ه -ا إا ¤ي -ؤم
القيامة بقؤل النبي ـ صسّلى اللّـه عليه
وسسّلم ـ «ل تقتل نفسض ظلما ،إالّ كان
على ابن آادم األّول كفل من دمها ،ألّنه
أاّول من سسّن القتل».
ول- -ه -ذا أام -ر ال -ل -ه ت -ع -ا ¤اŸؤؤم -ن أان
يسستعيذ من شسّر ا◊اسسد وحسسده ،فقال
{ôq°T ø˘eh.....≥˘∏˘Ø˘dG Üqô˘H Pƒ˘YGC π˘b
.}ó°ùM GPGE ó°SÉM
وحّذر منه النبي ـ صسّلى اللّـه عليه
وسس ّ-ل -م ـ «إاّي -اك -م وا◊سس -د ف-إاّن ا◊سس-د
ي- -أاك- -ل ا◊سس- -ن- -ات ك- -م- -ا ت- -أاك- -ل الّ- -ن -ار
ا◊طب».
وقال بعضض العلماء ا◊سسد أاول ذنب
عصسي الله به ‘ ال ّسسماء ،وأاّول ذنب
عصسي به ‘ األرضض ،فأامّا ‘ ال ّسسماء
فحسسد إابليسض آلدم ،وأامّا ‘ األرضض
فحسسد قابيل لهابيل.

األدب مع الّلـه طريق إا ¤معرفة حقيقة
مراقبته واإلÁان بؤجؤده
التعرف على اآلداب التي تربط العبد مع
رّبه سسبحانه أامر واجب شسرعا حتى يتجنّب
اıالفات التي تقع منه عن جهل وعن
غفلة ،فاألدب مع الله خلق حسسن جميل،
ي -ت -ع ّ-رف ف-ي-ه اŸسس-ل-م ع-ل-ى أاّن ال-ل-ه ال-ذي
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه ،واسستظّل
بسسمائه وسسار على أارضسه ،جدير بال ّ
طاعة
اŸطلقة والعبادة ا◊ّقة التي تليق بالله
تعا.¤
وهذا يؤؤّدي بنا إا ¤القؤل أاّنه ل يجؤز له
أان يسسيء األدب مع الله ‘ هذا اÛال،
ك -م -ا ق -ال ال ّشس -اع-ر Ÿن ي-ت-كّ-ب-ر ع-ل-ى ه-ذه
األرضض ول يقّدر الله حقّ قدره:
سسر ‘ الهواء إان اسستطعت رويدا
ل اختيال على رفات العباد
ومن أاهم األدب مع الله عدم اإلشسراك
ب -ه والسس -ت -ع -ان -ة وال-ت-ؤ ّك-ل ع-ل-ي-ه ،وال-رضس-ا
ب -قضس -ائ -ه والشس-ع-ؤر ب-ؤج-ؤده ،واسس-ت-حضس-ار
مقام اإلحسسان الذي بّينه النبي ـ صسّلى
اللّـه عليه وسسّلم ـ ‘ قؤله« :أان تعبد الله
كأاّنك تراه فإان  ⁄تكن تراه فإاّنه يراك».
وهذا األدب مع الله طبّقه الّرعيل األول
من سسلف هذه األّمة ،فؤصسلؤا به القّمة
فحفظهم ذلك من الؤقؤع ‘ اÙظؤر،
ف - -ك - -ان ه- -ذا األدب ال ّشس- -رط- -ي وا◊ارسض

حكمة العدد

األم ÚإلÁانهم.
جاء ‘ ال ّصسحيح
أاّن عبد الله ابن عمر
ذات ي - - -ؤم ك - - -ان م- - -ع
ب- -عضض أاصس- -ح- -اب- -ه يسسÒون ‘
ال ّصس-ح-راء ب-ال-ق-رب م-ن اŸدي-ن-ة ،ف-جلسسؤا
يأاكلؤن فأاقبل عليهم شساب صسغ Òيرعى
غنما ،وسسلّم عليهم فدعاه ابن عمر إا¤
جب
الطّعام فقال الّراعي» إاّني صسائم ،فتع ّ
ابن عمر وقال له :تصسؤم ‘ مثل هذا ا◊ّر
الشّسديد؟ ثم أاراد أان يخت Èأامانته وتقؤاه
فقال له :هل لك أان تبيعنا شساة من غنمك
فنعطيك ثمنها ونعطيك من ◊مها فنفطر
عليها؟ فقال الغÓم :إاّنها ليسست ‹ إاّنها
غنم سسّيدي ،فقال له ابن عمر :قل له أاكلها
الّذئب..فغضسب الراعي وابتعد عنه وهؤ
يرفع أاصسبعه إا ¤ال ّسسماء ويقؤل :فأاين الله؟
فظل ابن عمر يرّدد مقؤلة الّراعي فأاين
ال -ل -ه وي -ب -ك -ي ،وّŸا ق -دم اŸدي -ن -ة اشسÎى
الغÓم من سسّيده ثم اعتقه ‘ سسبيل الله.
وه -ك -ذا ي -جب أان ي -ك -ؤن األدب م -ع ال-ل-ه
Ãراق -ب -ت -ه واÿؤف م-ن-ه ،وع-دم عصس-ي-ان-ه
وارتكاب الفؤاحشض ‘ سسلطانه وملكه ،فهؤ
سس -ب-ح-ان-ه ي-ع-ل-م السس-ر وأاخ-ف-ى وم-ا ت-خ-ف-ي
ال ّصسدور ،وما تخؤن األفئدة والعيؤن.

❊ العاقل من َعَقله عقُله عن كل
مذموم.
” العقل نقصص الكÓم.
❊ إاذا ّ

ومثل ذلك ما حصسل من إاخؤة يؤسسف
مع يؤسسف وأاخيه ،وهم سسÓلة األنبياء
ونسسل الكرماء ،ولكن دفعهم ا◊سسد إا¤
أامؤر منكرة ومظا ⁄فاحشسة ﬂزية:
{¤GE ÖqMGC √ƒ˘NGCh ∞˘°Sƒ˘«˘d Gƒ˘dÉ˘˘b PGE
»Ød ÉfÉHGC ¿qGE áÑ°üY øëfh Éæqe Éæ«HGC
√ƒMôWG hGC ∞°Sƒj Gƒ∏àbG ,ÚÑe ∫Ó°V
º˘˘µ˘˘«˘˘HGC ¬˘˘Lh º˘˘µ˘˘d π˘˘î˘˘j É˘˘°VQGC
Ú◊É°U Éeƒ˘b √ó˘©˘H ø˘e Gƒ˘fƒ˘µ˘Jh
∞°Sƒj Gƒ∏à˘≤˘J ’ º˘¡˘æ˘e π˘FÉ˘b ∫É˘b
¬£˘≤˘à˘∏˘j Öq÷G á˘HÉ˘«˘Z ‘ √ƒ˘≤˘dGCh
}Ú∏YÉa ºàæc ¿GE IQÉq«°ùdG ¢†©H
(يؤسسف).
وفعلؤها فعصسؤا رّبهم وتعّدوا حدوده،
وع-ق-ؤا أاب-اه-م وك-دروا ح-ي-ات-ه ،وظ-لمؤا
أاخاهم وأامعنؤا ‘ أاذّيته.
فا◊سسد أاظلم ال ّ
ظلم وأاشسأام الشّسؤؤم،
لذلك أانكر الله تعا ¤ا◊اسسدين الّناسض
واŸعÎضس Úع- -ل -ى قسس -م -ه ب Úع -ب -ادة
أاشس ّ- -د اإلن - -ك - -ار ،ف- -ق- -ال ت- -ع- -اΩGC{ :¤
¬∏dG ºgÉJGB Ée ≈∏Y ¢SÉæqdG ¿hó°ùëj
º«gGô˘HGE ∫GB É˘æ˘«˘JGB ó˘≤˘a ¬˘∏˘°†a ø˘e

Éµ∏e ºgÉæ«˘JGBh á˘ª˘µ◊Gh ÜÉ˘à˘µ˘dG
( }Éª«¶Yالنسساء).
وا◊سسد كما قال ابن القيم نؤع من
من معاداة الله ،فإاّنه يكره نعمة الله
ع -ل -ى ع -ب -ده وق -د أاح ّ-ب -ه-ا ال-ل-ه ،وأاحّب
زوالها عنه والله يكره ذلك ،فهؤ مضساد
لله ‘ قضسائه وقدره وﬁبّته وكراهته،
ولذلك كان إابليسض عدوه حقيقة ألنّ
ذنبه كان عن ك Èوحسسد.
ولقد أاخ Èالنبي ـ صسلّى الّلـه عليه
وسسلّم ـ أاّن هذا الّداء الذي ابتليت به
هذه األّمة هؤ داء األ· ال ّسسالفة ،وحّذر
م -ن أاث -ره ع -ل -ى ال ّ-دي -ن وت -ع -ك Òصس -ف-ؤ
األخّؤة ب ÚاŸسسلم Úفقال« :دّب إاليكم
داء األ· قبلكم ا◊سسد والبغضساء ،هي
ا◊ال -ق -ة ل أاق -ؤل –ل -ق ال ّشس -ع -ر ول-ك-ن
–ل -ق ال ّ-دي -ن ،وال -ذي ن -فسس -ي ب -ي -ده ل
تدخل ا÷ّنة حتى تؤؤمنؤا ول تؤؤمنؤا
ح -ت -ى –اّب -ؤا أاف  Ó-أان ّ-ب -ئ-ك-م بشس-يء إاذا
ف- -ع -ل -ت -م -ؤه –اب -ب -ت -م؟ أافشس -ؤا ال ّسس Ó-م
بينكم».
وليسض أابلغ من هذا التّعب ‘ Òبيان
أاثر ا◊سسد والبغضساء على دين اŸرء
وإاÁان -ه ،وأاّن -ه ي -ح -ل-ق ال-دي-ن ويضس-ع-ف
اإلÁان ،وي -ح-ب-ط األع-م-ال ال ّصس-ا◊ات
ويتلف األجؤر وا◊سسنات ،ولقد خسسر
أاق- -ؤام ي -ج -م -ع -ؤن ا◊سس -ن -ات ك -أام -ث -ال
ا÷بال من صسÓة وصسؤم وتÓوة وذكر،
ودعؤة إا ¤ا Òÿثم يذهبؤنها با◊قد
وا◊سسد واŸكر والكيد ،ولؤ  ⁄يكن ‘
ا◊سسد إاّل ما ذكر من نقصض اإلÁان
وح -ل -ق ال -دي -ن وأاك -ل ا◊سس -ن -ات ،ل-ك-ان
أاعظم زاجر للمؤؤمن اŸؤّفق عن الؤقؤع
فيه والسستجابة له.

العدد
١٧٧٢٣

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسص .وشسكرا

ا◊سسد أاّول ذنب عصسي الله به ‘ ال ّسسماء وأاّول ذنب عصسي به ‘ األرضض
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
اŸعز

م -ن أاسس -م -اء ال-ل-ه ا◊سس-ن-ى
اŸع - -ز ،وه - -ؤ ال - -ذي ي- -ؤؤت- -ي
اŸلك م- -ن يشس -اء وي -ع -ز م -ن
أاط - -اع - -ه ،وه - -ؤ ال- -ذي أاعّ- -ز
أاولياءه بحفظه ورعايته.
وح ّ
ظ العبد منه أان يدرك
اŸؤؤم -ن أاّن ال -ل -ه ه -ؤ اŸع-ز،
والعّزة مظهر من مظاهر الثّقة بالله ،ورسسؤخ اليق Úبه ‘
الدين واÿلق.
وهذا اإلسسم اŸعز Áنح اŸسسلم العّزة ،ف Óيعرضض نفسسه إا¤
اŸذلّة والفضسائح ،والختÓسسات واŸنكرات.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال اŸاوردي :العاقل إاذا وا ¤بذل ‘ اŸؤّدة نصسره،
وإاذا عادى رفع عن الظّلم قدره ،فيسسعد مؤاليه بعقله،
ويعتصسم معاديه بعدله ،إان أاحسسن إا ¤أاحد ترك
اŸطالبة بالشّسكر ،وإان أاسساء إاليه مسسيء سسبب له
أاسسباب العذر أاو منحه ال ّصسفح والعفؤ.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
ﬁنة اŸؤؤمنÚ

لرث  -رضسي الله عنه  -أاّنه قال:
عن خّباب بن ا أ
شسكونا إا ¤رسسول الله ــ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ــ وهو متوسّسد
بردة له ‘ ظل الكعبة فقلنا :أال تسسنتصسر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال
صسلى الله عليه وسسلم« :قد كان من قبلكم يؤوخذ الّرجل فيحفر له ‘
لرضص فيجعل فيها ثم يؤوتى باŸنشسار فيوضسع على رأاسسه فيجعل
ا أ
نصسف ،ÚوÁشسط بأامشساط ا◊ديد ما دون ◊مه وعظمه ما
يصسّده عن دينه ،والله ل يتم ّ
لمر حتى يسسÒ
ن الله هذا ا أ
الّراكب من صسنعاء إا ¤حضسرموت ل يخاف إا ّ
ل الله
والّذئب على غنمه ولكّنكم تسستعجلون»
(رواه البخاري).

سسلوك ‘ اŸيزان

❊ سص :هل يجوز ‹ أان آاخذ هدية من إانسسان خدمته ‘
أامر معّيـن؟
❊❊ ج :هذه ل تعت Èهدية وإا‰ا هي رشسؤة حّرفت عن اسسمها
الشّسرعي ،ألّن كل ما منحك الّناسض بسسبب اŸركز الذي أانت فيه
إا‰ا هؤ لصسا◊هم ،ومن أاجل –قيق أاغراضسهم .وإاذا جلسست ‘
دارك هل Áكن أان يأاتي أاحد إاليك ويدق عليك الباب وÁنحك
هدية لؤجه الله؟ هذا ل يحدث إال إاذا بلغ ذلك ا◊ب ‘ الله
بينك وب Úمن –ب مداه.
وإاّل فإان الهدايا أاو ما تسسّمى بالقهؤة هي الرشسؤة ا◊ّقة «ø©d
.»»°ûJôŸGh »°TGôqdG ¬∏dG

إاسستعمال منّبه السسيارة لغ Òا◊اجة أامر منكر

كث Òمن النّاسض يشسّؤشسؤن على غÒهم باسستعمال منّبه السسيارات سسؤاء كانؤا
أامام ال ّسسكنات أاو ‘ األماكن العامة واŸسستشسفيات وال ّ
‡ا يسسبّب إازعاجا
طريقّ ،
للمرضسى واألطفال بل رّبما يسسّبب ذلك أامراضسا مزمنة كارتفاع ضسغط الدم
والسسكري واÿلعة وغÒها ،وهذا أامر منكر وإايذاء وضسرر باŸسسلم Úوالنبي ـ صسلّى
الّلـه عليه وسسّلم ـ قال« :ل ضسرر ول ضسرار».
وال ّضسرر يزال كما يقال ،واألصسل أانّ اŸسسلم يلتزم بآاداب اإلسسÓم الذي حّرم
التعدي على الناسض وإايذائهم ،وعقد ذلك على اإلÁان فقال صسلى الله عليه وسسلم:
ب لنفسسه».
«ل يؤؤمن أاحدكم حتى يحبّ ألخيه ما يح ّ
ثم إاّن اŸسسلم عليه أان يفّكر ‘ الفعل قبل وقؤعه ،وما الفائدة منه إاذا انعدمت
طل ال ّسس ‘ Òال ّ
أاسسبابه؟ فمث Óالّناسض القلقؤن أاثناء تع ّ
طريق Ÿاذا يسستعملؤن
اŸنّبه؟ وهم يرون أاّن الطّريق مغلقة وŸاذا ل يتم ّسسكؤن بال ّصس Èعلى بعضسهم
بعضسا؟ وما يفيدهم هذا من شسيء؟.
طبعا ل شسيء غ Òأاّنك تسسّبب لنفسسك ال ّضسغط وضسياع الطّاقة التي يجب عليك
أان –افظ عليها من أاجل قضساء يؤمك ا÷ديد بكل نشساط وجّدية ،فالصس Èمفتاح
الفرج {.}øjôHÉ°üq dG ™e ¬∏dG ¿qGE

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  16أاوت  :1٨٨1نسس-ف ال-ع-دو
ال- -ف- -رنسس -ي ق -ب -ة وضس -ري -ح ال -و‹
الصس -الـــــــــح «سس -يــــدي الشس -يــــخ»
‘ ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ل-ج-زائ-ر ان-ت-قاما
من مقاومة «الشسيخ بوعمامة».

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسص  0٥ذوالحجة  1٤3٩هـ الموافق لـ  16أاوت  201٨م

Oó©dG

““الشسعب““ ‘ إاط - -ار
ﬁارب - - - - - - - - - - - -ة ا÷رÁة
اŸنظمة ،ضضبطت مفارز

برج بوعريريج  :حبيبة بن
يوسشف
و ت -ع -ود ح -ي -ث-ي-ات ال-قضض-ي-ة إا¤
شضكوى تقدم بها اŸدعو (ب-هـ)
ع- -ن قضض- -ي- -ة الع -ت -داء ب -ال -ع -ن -ف
ب -اسض -ت -ع -م -ال ق -ارورة غ -از مسض -ي-ل
ل- -ل- -دم -وع ب -ال -ق -رب م -ن ح -دي -ق -ة
ال -تسض -ل -ي-ة م-ن ط-رف شض-خصص دون
توضضيحات اخرى  ،و فور تلقي
ع -ن-اصض-ر الم-ن الشض-ك-وى ب-اشض-روا
عمليات البحث و التحري من اجل
الوصضول ا ¤هذا الشضخصص و هو
المر الذي ” حيث ” التعرف
على هوية اŸشضتبه به الذي تبÚ

اıدرات و يتعلق المر باŸدعو
(شص-ع) ع- -ل- -ى ك- -م -ي -ة اıدرات
اŸراد شضراؤوها من اجل ترويجها
و اŸقدرة باثن Úكيلوغرام و الذي
حدد اŸمول الرئيسضي ثمنا لها 55
مليون سضنتيم للكيلوغرام الواحد .
حيث “كنت عناصضر الشضرطة
من اسضتدراج اŸشضتبه به اŸدعو
(شص-ع) من ولية الشضلف ا ¤ولية
ب -رج ب -وع-ري-ري-ج أاي-ن ” ت-وق-ي-ف-ه
رفقة شضخصض Úآاخرين بالقرب من
النزل الذي يقيم به اŸشضتبه بهما
(ج-ط) و (ب-ح) و يتعلق األمر
بكل من (ز-ا) سضائق السضيارة من
نوع كيا سضبورت ايج بيضضاء اللون ،
اŸدعو (ب-خ ) دون العثور على
اية ﬂدرات بحوزتهم او داخل
اŸركبة .
وعليه أا‚ز ملف قضضائي ضضد
اŸشض -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ب-ع-ن-وان ح-ي-ازة
اıدرات ““كيف معالج““ لغرضص
البيع و اŸتاجرة ‘ إاطار جماعة
إاجرامية منظمة باسضتعمال مركبة
مع حمل سضÓح ابيضص ﬁظور من
الصض- - - -ن- - - -ف السض- - - -ادسص دون مÈر
شض- -رع- -ي و اŸشض- -ارك- -ة و ق- -دم- -وا
أامام السضيد وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة برج بوعريريج الذي أامر
بإايداع كل من (ج-ط) ( ،ب-ح) و
(شص-ع) ا◊بسص اŸؤوقت  ‘ ،حÚ
وضضع كل من (ز-أا) و (ب-خ) –ت
الرقابة القضضائية.

لوا Êبحاسسي مسسعود
تسسوق ‘ ﬁل لبيع ا أ

حجز  2623وحدة من اŸششروبات الكحولية من ﬂتلف ا’حجام واأ’نواع
لم- - -ن
ع- - -ا÷ت مصس- - -ال- - -ح ا أ
لول ب -أام -ن دائ -رة
ا◊ضس- -ري ا أ
ح-اسس-ي مسس-ع-ود قضس-ي-ة تتعلق
ب - -ج - -ن - -ح- -ة ب- -ي- -ع اŸشس- -روب- -ات
ال -ك -ح-ول-ي-ة ب-دون رخصس-ة ”
ع -ل -ى إاث-ره-ا ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن
اŸشسروبات الكحولية قدرت بـ
 2623وح- -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
لحجام.
لنواع وا أ
ا أ
وق -ائ-ع ال-قضض-ي-ة ت-ع-ود إا ¤ورود
م- -ع- -ل- -وم- -ات إا ¤مصض- -ال- -ح األم -ن
م -ف -اده -ا وج -ود شض -خصص ي -ت -اج -ر

ب -اŸشض -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ب -دون
رخصض - - -ة Ãح- - -ل ل- - -ب- - -ي- - -ع األواÊ
واألدوات ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة ع -ل -ى
مسض- -ت- -وى السض- -وق ال -ي -وم -ي وب -ع -د
اسض- -ت- -غÓ- -ل اŸصض- -ال- -ح اŸع- -ن- -ي- -ة
ل -ل -م -ع -ل-وم-ات ” ال-ت-ن-ق-ل إا ¤عÚ
اŸكان ومداهمة اÙل وتفتيشضه
بناءا على إاذن بالتفتيشص صضادر عن
وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة
حاسضي مسضعود أاين ” العثور على
ك-م-ي-ة م-ن اŸشض-روب-ات ال-ك-ح-ول-ية
قدرت بـ  2623وحدة من ﬂتلف

31°

france prix 1

السضمنت و 07أاطنان من
اŸواد الغذائية و 400لÎ
م- -ن ال- -وق- -ود ،م- -وج- -ه -ة
للتهريب ‘ ،ح Úحجز
ع-ن-اصض-ر ال-درك ال-وطني
 1979ق -رصص م -ه-ل-وسص
ب - -غ- -رداي- -ة  ،م- -ن ج- -ه- -ة
أاخ - -رى ،أاوق - -ف ح- -راسص
السضواحل بكل من عنابة
وسض- -ك- -ي- -ك- -دة تسض- -ع -ة 09
غ- -ط -اسض Úدون رخصض -ة،
وضض- - -ب- - -ط- - -وا م- - -ع - -دات
ل -ل -غ-طسص وب-ن-دق-ي-ت-ي 02
صض -ي -د ب -ح-ري ،ف-ي-م-ا ”
توقيف  17مهاجرا غÒ
شض- -رع -ي م -ن ج -نسض -ي -ات
ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ع-نابة
واألغواط وتلمسضان.

توقيف عصشابة وطنية ﬂتصشة ‘ ترويج اıدرات و ا’عتداء على اŸواطنÚ
‘ إاط- -ار الÈن -ام -ج اŸسس -ط -ر
م -ن ق -ب -ل مصس -ال -ح أام-ن ولي-ة
ب - -رج ب - -وع - -ري- -ري- -ج ‘ ›ال
ﬁارب- - - - -ة ا÷رÁة ب- - - - -ك- - - - -ل
أان- - - - - - -واع- - - - - - -ه- - - - - - -ا “ك- - - - - - -نت
ع -ن -اصس -ر اŸصس -ل -ح -ة ال-ولئ-ي-ة
ل - -لشس- -رط- -ة ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة م- -ن
ت- -وق- -ي- -ف خ- -مسس- -ة اشس -خ -اصص
ت- -ورط- -وا ‘ قضس- -ي- -ة ح- -ي- -ازة
اıدرات نوع ““كيف معالج““
ل -غ -رضص ال -ب -ي -ع و اŸت -اج-رة ‘
اط - -ار ج - -م - -اع - -ة اج- -رام- -ي- -ة
منظمة باسستعمال مركبة مع
ح- -م -ل سس Ó-ح اب -يضص ﬁظ -ور
م - -ن الصس - -ن - -ف السس- -ادسص دون
مÈر شسرعي واŸشساركة.

 29°وهران

31°

كاريكات /ÒعنÎ

أافرادها من غرداية  ،الشسلف و يقيمون بÈج بوعريريج
انه مقيم باحد الفنادق باŸدينة
ليتم التنقل ا ¤ع ÚاŸكان حيث
تب Úان اŸشضتبه به يقيم بأاحد
غرف النزل رفقة صضديقه.
كما ” العثور فوق طاولة األكل
ب-ال-غ-رف-ة ع-ل-ى ق-ط-ع-ة كيف معالج
بوزن  19.54غرام مع اداة تقطيع
و سضÓ- - -ح اب- - -يضص م- - -ن الصض - -ن - -ف
السض -ادسص  ،وك -ذا ه -ات -ف Úن -ق-الÚ
ذكي Úكما ” حجز مبلغ ما‹
قدره  30.000دج من عائدات بيع
اıدرات  ،و ” توقيف احد
اŸشض -ت -ب -ه ب -ه -م -ا و ي -ت -ع -ل-ق الم-ر
ب - - - - -اŸدع- - - - -و (ج-ط) ‘ ح” Ú
تكثيف البحاث عن اŸشضتبه به
الثا Êالذي ” ايقافه ‘ نفسص
الليلة و يتعلق المر باŸدعو (ب-
ح) اŸكنى كمال كما ” حجز
هاتف Úنقال Úكانا بحوزته .
الب- -ح -اث و ال -ت -ح -ري -ات ال -ت -ي
ق - -امت ب - -ه- -ا مصض- -ال- -ح الشض- -رط- -ة
توصضلت ا ¤ان اŸدعو (ب-ح) و
صض- - -دي- - -ق- - -ه ي - -ق - -وم - -ان بÎوي - -ج
اıدرات Ãدينة برج بوعريريج
 ،بعد شضرائها من ‡ولها الرئيسضي
وهو احد سضكان مدينة غرداية و
اŸق -ي -م ح -ال -ي-ا ‘ فصض-ل الصض-ي-ف
Ãدينة الشضلف و عليه ” وضضع
خطة عمل ﬁكمة و باسضتعمال
الوسضائط اللكÎونية ” تسضجيل
ع- -دة ﬁادث- -ات ” م- -ن خ Ó-ل -ه -ا
التفاهم ب ÚاŸشضتبه به اŸدعو
(ب-ح) و اŸمول الرئيسضي Ÿادة

 30°ا÷زائر

17723

حجز  7أاطنان من اŸواد الغذائية وبندقيتي صشيد بحري

باجي ﬂتار وع Úقزام،
شض-اح-ن-ة وم-رك-ب-ة رباعية
الدفع و 20طنا من مادة

 31°ا÷زائر

 29°وهران

الثمن  10دج

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز ا÷يشص بعدة مناطق

للجيشص الوطني الشضعبي،
اول امسص  ،إاثر عمليات
م -ت -ف -رق -ة ب-ك-ل م-ن ب-رج

الفجر0٤.31................:
الشسروق06.06..............:
الظهر12.٥3.................:
العصسر16.3٧................:
المغرب1٩.٤1...............:
العشسـاء21.0٨..................:

األنواع واألحجام ،وعلى إاثر ذلك
توقيف اŸشضتبه فيه و–ويله إا¤
مقر اŸصضلحة من أاجل اسضتكمال
التحقيق معه وحجز اŸشضروبات
ال- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة وب- -ع- -د اسض -ت -ك -م -ال
اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ” تشض-ك-ي-ل
ملف قضضائي ضضده قدم Ãوجبه
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
حاسضي مسضعود الذي أاصضدر ضضده
 06اأشضهر حبسص نافذة.

ورقلة  :إÁان كا‘

لمن ببشسار
‘ حصسيلة Ÿصسالح ا أ

العنصشر البششري العامل اأ’ول ‘ حواداث اŸرور

جلت ﬂتلف مصسالح أامن
سس ّ
ولي- -ة بشســار ع- -ل -ى اŸسس -ت -وى
ا◊ضس-ري (أام-ن ال-ولي-ة وأام-ن
الدوائر) ،خÓل شسهر جويلية
اŸنصسرم 10،ح -وادث م -رور
جسس -م -ان -ي-ة ،خّ-ل-فت حصس-ي-ل-ة
 11جريحا.

بششار  /دحمان جمال
أاسض- -ب- -اب ه -ذه ا◊وادث ت -ع -ود إا¤
العامل البشضري بنسضبة  %90واŸتمّثلة
أاسضاسضا ‘ عدم احÎام قواعد قانون
اŸرور ،وهذا على غرار ،عدم احÎام
السض -رع-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ،رفضص األول-وي-ة،
فقدان السضيطرة ،عدم انتباه السضائق
داخ -ل األح -ي -اء ،ع -دم أاخ -ذ ا◊ي -ط -ة
وا◊ذر من طرف اŸشضاة أاثناء اجتياز
جل حادث
الطريق ...الخ ‘ ،ح Úسُض u
واح-د م-رت-ب-ط ب-اŸرك-ب-ة ن-ت-يجة عدم
فعالية الفرامل.
‘ هذا السضّياق ،ولتجنب حوادث
اŸرور خ- - -اصض- - -ة داخ- - -ل ال- - -نسض- - -ي - -ج
ا◊ضضري ،تواصضل مصضالح أامن ولية
بشضار حمÓتها التحسضيسضية والتوعوية
‘ أاوسضاط مسضتعملي الطريق لتفادي
ح -وادث اŸرور ،ك-م-ا ت-دع-وه-م ك-اف-ة
م- - -ن مشض - -اة وك - -ذا سض ّ- -واق ﬂت - -ل - -ف
اŸرك- -ب- -ات (السض- -ي -ارات وال -دراج -ات
ال -ن -اري-ة اıت-ل-ف-ة) ،لضض-رورة احÎام
قواعد قانون اŸرور ،التحّلي باليقظة
وا◊ذر وروح اŸسضؤوولية أاثناء القيادة،
التجّنب التّام لسضتعمال السضرعة ‘

اŸناطق التي تشضهد حركية معتÈة
للمشضاة على غرار :الشضوارع الضضّيقة،
أامام اŸؤوسضسضات اÿدماتية ‘ ،حÚ
يبقى اŸشضاة أايضضا مدعوون لضضرورة
ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب -ال -ي -ق -ظ -ة وا◊ذر ع -ن -د
اسضتعمال الطريق ،وتفادي السضلوكات
السضلبية كاŸشضي وسضط الطريق ،زيادة
إا ¤ضض- - - - - - -رورة احÎام اإلشض - - - - - -ارات
الضض-وئ-ي-ة ،ك-م-ا ت-ب-ق-ى أارق-ام الّتواصضل
–ت تصض ّ-رف اŸواط -ن Úط -ي -ل-ة أاّي-ام
األسض - -ب - -وع  24سضا24/سض- -ا :الّ- -رق -م
األخضضر  ،1548رقم التدّخل والنّجدة:
 17وال - -رق - -م األخضض- -ر  104وهذا
لطلبات التوجيه ،السضتفسضار أاو للتّبليغ
عن حوادث اŸرور.

...و تفكيك ششبكة تروج
اŸؤوثّرات العقلية
باسشتعمال وصشفات طبية
“ّك -نت ق -وات الشض -رط -ة ل -ل -ف -رق -ة
اŸتنّقلة للشضرطة القضضائية  01بأامن
ولية بشضار أامسص من وضضع حد لنشضاط
›م -وع -ة م -ن األشض-خ-اصص ‘ قضض-ي-ة
ت-روي-ج اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-اسضتعمال
وصضفات طبية .ـ توقيف  10أاشضخاصص
مشض -ت -ب -ه ف -ي -ه -م تÎاوح أاع-م-اره-م م-ا
ب26 Úسضنة و  50سضنة.
العملية جاءت بناء على معلومات
وردت لعناصضر الفرقة ،مفادها وجود
شض- -خصض Úب- -رف- -ق- -ة ف- -ت -اة م -وظ -ف -ون
ب - -اŸسض - -تشض - -ف - -ى ،ي- -ق- -وم- -ون بشض- -راء

اŸؤوثرات العقلية من خÓل وصضفات
ط -ب -ي-ة صض-وري-ة لÎوي-ج-ه-ا ‘ أاوسض-اط
الشض- -ب- -اب ،ع- -ل- -ي- -ه ”ّ ،إاع -داد خ -ط -ة
ﬁكمة لغرضص توقيف اŸشضتبه فيهم،
وهي العملية التي كللت بالنجاح ،ومن
خÓل عملية التلمسص ا÷سضدي ،ضُضبط
ب- -ح- -وزة الشض- -خصص األول ع -ل -ى ك -يسص
بÓ-سض-ت-ي-ك-ي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى أاربعة علب
( )04ن-وع ““ب-ري-ري-ك-ا ب-ري-غ-اب-ال150 ““Ú
Ãا يعادل 240قرصضا مهلوسضا ،إاضضافة
إا ¤مبلغ ما‹ يقدر بـ 7مÓي Úدج
مشض- -ك- -ل ع- -ل- -ى ع- -دة ف -ئ -ات ن -ق -دي -ة
ك -ع -ائ -دات ال -ب -ي-ع ،وك-ذا م-قصص ط-ب-ي
صض -غ Òا◊ج -م يسض -ت -ع -م -ل -ه ل -ت -ج-ه-ي-ز
األقراصص لغرضص البيع ،الشضخصص 02
ضضبط بحوزته على كيسص بÓسضتيكي
ي -ح -ت-وي ع-ل-ى ع-ل-ب-ت )02( Úل-ل-ح-بوب
اŸهلوسضة نوع بريريكا بريغابال150 Ú
م- -غ Ãا ب- -ع -ادل  120ق-رصض-ا مهلوسضا
وك- -ذا أارب- -ع -ة ( )04صض -ف -ائ -ح ›ه -زة
–- -وي 20ق -رصض-ا م-ه-ل-وسض-ا م-ن ن-فسص
النوع ،إاضضافة إاليمبلغ ما‹ يقدر بـ2
مليون سضنتيم كعائدات البيع وكذا
وصضفة طبية صضورية باسضمه اÿاصص
كان بصضدد شضراء كمية أاخرى ‘ ،حÚ
ال -ف -ت -اة وب -ع -د إاج -راء ع-ل-ي-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ل-مسص ا÷سض-دي ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف
ع-ون شض-رط-ة إان-اث ت-اب-ع-ة Ÿصض-ا◊نا،
ضض-ب-طت ب-ح-وزت-ه-ا ع-ل-ى وصض-فة طبية
صض- -وري- -ة ب- -اسض- -م- -ه- -ا اÿاصص وال- -ت -ي
اسضتعملت ‘ شضراء الكمية اÙجوزة،
كانت ﬂبأاة بإاحكام داخل حقيبتها
اليدوية
ومع مواصضلة للتحري ‘ القضضية،
” ت -وق -ي -ف مشض -ت-ب-ه ف-ي-ه آاخ-ر ،ح-يث
ّ
ضضبط بحوزته على كمية معتÈة من
اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل- -ي -ة ق -در ع -دده -ا
الجما‹ بـ  111قرصص مهلوسص من
ﬂتلف األنواع ،بالضضافة إا ¤مبلغ
م - -ا‹ 11.290.00 :دج ك -م-حصضÓ-ت
ع -م -ل-ي-ة ال-ب-ي-ع ،وك-ذا م-قصص ح-دي-دي
صضغ Òا◊جم يسضتعمل كأاداة لتجهيز
األقراصص للبيع ،وكذا وصضفت ÚطبيتÚ
باسضمه اÿاصص ،كانت ﬂبأاة بإاحكام
‘ حقيبة سضوداء ،كما مّكنت عملية
تفتيشص منزله العائلي بناء على إاذن
ع -ن السض -ي -د /وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁكمة بشضار ،من ضضبط كمية أاخرى
من اŸؤوثرات العقلية قدرت إاجمال
ب -ـ  122ق -رصض -ا ،ك -م -ا ّ” ت-وق-ي-ف 06
أاشضخاصص آاخرين مشضتبه فيهم ‘ هذه
القضضية.حيث ” تقدÁهم

