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إاحياء للذكرى ( )63لليوم الوطني للمجاهد ،ين ّ
ظم «منتدى جريدة الشصعب» ندوة تاريخية ينشّصطها كل من اÿب ‘ Òالشصؤوون
’سصÎاتيجية ،اللواء اŸتقاعد عبد العزيز ›اهد والÈوفيسصور ◊سصن زغيدي ،أاسصتاذ ﬂتصس ‘ تاريخ ا◊ركة
العسصكرية وا إ
’حد  19أاوت  201٨على السصاعة  11:00صصباحا Ãقر جريدة «الشصعب» 39 ،شصارع
الوطنية وثورة  1نوفم ÈاÛيدة ،يوم ا أ
الشصهداء ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصّرفنا

السسبت  ١٨أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

زيتو Êيشسرف على الحتفالت
باليوم الوطني للمجاهد بتبسسة

طمار يشسرف على
تسسليم مفاتيح سسكنات
ﬂتلف الصسيغ

02

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

يقوم وزير السصكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-مار
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م -ل ع -ل -ى
مسص- - -ت- - -وى ولي- - -ة ت- - -ي- - -ب- - -ازة
Óشص-راف ع-ل-ى م-راسصم تسصليم
ل -إ
م- -ف -ات -ي -ح سص -ك -ن -ات Ãخ -ت -ل -ف
الصص-ي-غ ،ح-يث سص-ت-ك-ون ن-ق-ط-ة
الن- -طÓ- -ق -ة م -ن م -ق -ر ولي -ة
ت -ي -ب -ازة ع -ل-ى السص-اع-ة 10:00
صصباحا.

17724

دع ـ ـ ـوة
يشص - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
الطيب زيتو ،Êيومي  19و 20
أاوت ب- - -ولي - -ة ت - -بسص - -ة ع - -ل - -ى
الح-ت-ف-الت ال-رسص-مية باليوم
ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت
– ،1956/1955ت شص - - - -ع - - - -ار:
«اÛاهد رسصالة قيم و مبادئ
وشصموخ ا أ
لمة».

«األفÓن» يحيي يوم اÛاهد

إاح- -ي- -اء ل- -ل- -ذك- -رى ( )63ل- -ل -ي -وم
ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد ،ينّظم «منتدى
ج -ري -دة الشص -عب» ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة
ينشّصطها كل من اÿب ‘ Òالشصؤوون
لسصÎاتيجية ،اللواء
العسصكرية وا إ
اŸت- -ق- -اع- -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ›اه -د
والÈوف - -يسص- -ور ◊سص- -ن زغ- -ي- -دي،
أاسص -ت -اذ ال -ت -اري -خ ﬂتصض ‘ ت-اري-خ
ا◊ركة الوطنية وثورة  1نوفمÈ
لحد  19أاوت 2018
اÛيدة ،يوم ا أ
على السصاعة  11:00صصباحا Ãقر جريدة «الشصعب» 39 ،شصارع الشصهداء ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصّرفنا

ولية ا÷زائر –يى اليوم
الوطني للمجاهد
لفÓن»
لم Úالعام لـ«ا آ
يشصرف ا أ
ج- -م -ال ول -د ع -ب -اسض ال -ي -وم ،ع -ل -ى
إاحياء ذكرى يوم اÛاهد و 20أاوت
بإاحياء Œمع شصعبي وذلك ،ببلدية
زي-غ-وت ي-وسص-ف ب-ولي-ة قسصنطينة
ب -دار ال -ث -ق -اف -ة م -الك ح -داد ع -ل-ى
السصاعة  10.00صصباحا.
ك- -م -ا يشص -رف ول -د ع -ب -اسض ع -ل -ى
إاح -ي -اء ال -ذك -رى ب -ت -ج -م -ع شص -ع -ب -ي
لحد 19
بولية بجاية وذلك يوم ا أ
أاوت بقاعة اŸتحف افري اوزلقن
على السصاعة  10.00صصباحا.

اللقاء ا÷ماعي 287
‘ إاط- - -ار ع- - -م - -ل - -ي - -ة تسص - -ج - -ي - -ل
الشص- - - -ه- - - -ادات ا◊ي - - -ة م - - -ن أاف - - -واه
اÛاه - -دي- -ن واÛاه- -دات ي- -ن- -ظ- -م
اŸت - -ح - -ف ال - -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د
بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين
واŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة وم -ل -ح -ق-ات-ه-ا
واŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ت-جهيز معطوبي
وضص -ح-اي-ا ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ال- -ل -ق -اء ا÷م -اع -ي رق -م  287يوم
الث- - -ن 20 ÚأاوتÃ ،ق -ر اŸت -ح-ف
ال -وط -ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ع-ل-ى السص-اع-ة
 10:00صصباحا وقد خصصصض اللقاء
Ÿوضص- -وع ك -ي -ف ت -وظ -ف ال -وسص -ائ -ل
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-زي-ن
وال - - -ت - - -م - - -وي - - -ن خ Ó- - -ل ال- - -ث- - -ورة
التحريرية .

ب- -ر›ت ولي -ة ا÷زائ -ر نشص -اط -ا
ثريا إاحياًء لليوم الوطني للمجاهد
 20أاوت  1955وذلك بتنظيم قافلة
تنطلق على السصاعة  07.30صصباحا
م -ن م -ق -ر ال -ولي -ة ي-وم الث-ن20 Ú
أاوت ا÷اري ،حيث سصطّرت برنا›ا
تاريخيا وفكريا.

متحف ا÷يشض يحتفل
بالذكرى اŸزدوجة
‘ إاط- -ار الح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى
اŸزدوجة لهجومات  20أاوت 1955
ومؤو“ر الصصومام سصينظم اŸتحف
اŸرك - -زي ل - -ل - -ج - -يشض نشص- -اط- -ات /
الراحل الشصاذ‹ بن جديد اليوم
ابتداء من  9سصا  30د.

بومرداسض –يي اليوم
الوطني للمجاهد
ي -ت -واصص -ل ب -رن -ام -ج اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
ا إ
لسصÓمي لولية بومرداسض Ãناسصبة
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اهد إا ¤غاية 21
أاو
ت
ا
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ا
ر
ي ،ب - - -ع - - -رضض مسص - - -رح- - -ي
ي-ق-دم-ه ن-ادي اŸسص-رح ال-ت-اب-ع للمركز
وم-ع-رضض ل-لصص-ور ال-ت-اري-خية– .يى
ه -ذه اŸن-اسص-ب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة Ãع-رضض
للكتاب التاريخي ببهو اŸركز  ،وكذا
بث أان -اشص -ي-د وط-ن-ي-ة وث-وري-ة ط-ي-ل-ة
الفÎة ا›ÈŸة.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

سسهرات «دزاير راما» برياضض الفتح

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ب-ع-د ال-ن-ج-اح ال-ك-ب Òال-ذي ح-ق-ق-ت-ه ال-ق-واف-ل الصص-ي-فية التي
نظمها الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة منذ
لخ Òاخ-ت-ت-ام ال-ت-ظ-اه-رة
ب -داي -ة شص -ه -ر ج -وي -ل -ي-ة ،ق-رر ه-ذا ا أ
بتنظيم سصهرات دزاير راما– ،ت شصعار:
«ن-ح-ت-ف-ل ج-زائ-ري-ا» ،وال-ت-ي –تضص-ن-ه-ا سص-اح-ة رياضض الفتح
بداية من سصهرة أامسض وإا ¤غاية يوم غد.
دخ -ول السص -ه -رات ›ا Êوت -نشص-ط-ه-ا ك-وك-ب-ة م-ن ال-ف-ن-انÚ
والفنانات منهم ،أايدير ،تكفريناسض ،قعدة ديوان بشصار ،بÓل
صص- -غ ،Òشص- -اب حسص -ام ،الشص -اب نصص -رو ،ام Úشص -ي -ب -ان ،آام -ال زان
وغÒهم ...

‚وم الفن ا÷زائري يحيون ا◊فل األخ Òبالكازيف
يحيي ،اليوم كل من الفنان Úندى الريحانﬁ ،مد روان،
لخ Òمن برنامج صصيف
راضصية منال وكنزة مرسصلي ،ا◊فل ا أ
Ã 2018سص -رح ال -ه -واء ال -ط-ل-ق ال-ك-ازي-ف بسص-ي-دي ف-رج ،وذلك
ابتداء من الـ  10:00صصباحا.

ندوة حول مداومة التّجار خÓل العيد
تنظم ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي Úاليوم ،ندوة –ت
لضصحى» ،وذلك باŸقر الولئي
عنوان«:اŸداومة خÓل أايام عيد ا أ
للجمعية بÈاقي على السصاعة  11.00صصباحا.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

لقاء جزائري
متوسسطي  -إافريقي
للكتّاب الشسباب
ت-ع-ل-ن ÷ن-ة ال-ت-ن-ظ-يم «راماج»
ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ل-ق-اءات ج-زائ-ري-ة
م -ت -وسص-ط-ي-ة  -اف-ري-ق-ي-ة ل-ل-كّ-ت-اب
الشصباب وبحضصور ﬂتلف وسصائل
لعÓم ،حيث سصتكون اللقاءات
ا إ
ب 1 Úو 2سصبتم ÈاŸقبل باŸكتبة
ال - -وط- -ن- -ي- -ة ا◊ام- -ة وسص- -ت- -ك- -ون
م -ف -ت -وح -ة أام-ام ﬂت-ل-ف ال-ل-غ-ات
ووسصائل التعب.Ò

شسركة النقل بالسسكك
ا◊ديدية :رحلة ثانية
تربط وهران ـ سسعيدة
ت-ع-ل-م الشص-رك-ة الوطنية للنقل
ب- -السص- -كك ا◊دي- -دي- -ة زب- -ائ -ن -ه -ا
ب- -زي- -ادة رح- -ل- -ة ث- -ان- -ي -ة ت -رب -ط
وهران بسصعيدة وذلك ابتداء من
ي -وم غ -د وك -ذا إاح -داث ت-غ-ي‘ Ò
لو¤
م-واق-يت ان-طÓ-ق ال-رحلة ا أ
ا›ÈŸة من سصعيدة إا ¤وهران،
حسصب طلب الزبائن من السصعيدة
على السصاعة  6:20د صصباحا بدل
م - - -ن السص - - -اع- - -ة  7:00صصباحا.
ول -ل-حصص-ول ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات أاكÌ
وضص-عت الشص-رك-ة م-وق-ع الكÎوÊ
–ت تصص- - - - -رف زب- - - - -ائ- - - - -ن- - - - -ه- - - - -ا

www.sntf.dz

«سسيال» تنظم ندوة
حول اسستهÓك اŸاء
تنظم شصركة اŸياه والتطهÒ
ل-ل-ج-زائ-ر سص-يال ندوة صصحفية
ح-ول الÈن-ام-ج اŸسص-ط-ر خÓل
لضص-ح-ى لضص-م-ان
ي -وم-ي ع-ي-د ا أ
ت- - - -زوي- - - -د اŸواط- - - -ن Úب- - - -اŸاء
الشص- - - - - - -روب وا◊ديث ع - - - - - -ن
مسص- -ت- -وى اÿزان- -ات ،وت -ط -ور
اسصتهÓك اŸاء وذلك يومي 19
و 20أاوت ا÷اري على مسصتوى
اŸراق - -ب- -ة لسص- -ي- -ال ب Íع- -م- -ار
ب -ال -ق -ب-ة ع-ل-ى السص-اع-ة 14.30
بعد الزوال.

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :
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ألسضبت  18أوت  2018م
ألمؤأفق لـ  0٧ذي ألحجة  1439هـ

Ãناسصبة احتفال بلده بعيدها الوطني

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه الغابوÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة برقية تهنئة ا ¤نظÒه من
ج- -م- -ه- -وري- -ة ال- -غ- -اب -ون ،ع -ل -ي ب -ون -غ -و
اأون- -دÁب- -ا ،وه -ذا Ãن -اسص -ب -ة اح -ت -ف -ال
ب -لده ب -ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ،اأك-د ل-ه ف-ي-ه-ا
ح -رصص -ه ع -ل -ى ال -ع -م -ل سص -وي -ا م-ن اأج-ل
توطيد اأواصصر الصصداقة والتعاون التي
تربط البلدين.
جاء ‘ برقية ألرئيسس بؤتفليقة قؤله« :أإن
أح-ت-ف-ال ج-م-ه-ؤري-ة أل-غ-ابؤن بعيدها ألؤطني
يتيح ‹ سضانحة طيبة ’أتؤجه أإليكم باأحر
تها Êمشضفؤعة بتمنياتي لفخامتكم Ãؤفؤر
ألصضحة وألسضعادة وبالرقي وأ’زدهار ألدأئم
لشضعب ألغابؤن ألشضقيق».
و أضضاف رئيسس أ÷مهؤرية قائ« :Óهذأ،
ويطيب ‹ أن أجدد لكم “ام حرصضي على
ألعمل معكم على تؤطيد أوأصضر ألصضدأقة
وأل-ت-ع-اون أل-ت-ي ت-رب-ط ب-ل-دي-ن-ا ،وع-لى تعميق
تشض-اورن-ا ح-ؤل أل-قضض-اي-ا أ’إق-ل-ي-م-ية وألدولية
ﬁل أهتمامنا أŸشضÎك».

..ويهنئ نظÒه الندونيسسي
ب- -عث رئ- -يسس أ÷م -ه -ؤري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب- -ؤت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،ب- -رق- -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة أإ ¤ن -ظÒه
أ’ندونيسضي ،جؤكؤ ويدودو ،وهذأ Ãناسضبة
أح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ع -ي -ده -ا أل -ؤط -ن -ي أل -ث-الث
وألسض -ب -ع ،Úج ّ-دد ل -ه ف -ي-ه-ا ع-زم-ه Ÿؤأصض-ل-ة
ألعمل معه على تعزيز ألعÓقات ألقائمة بÚ
ألبلدين «خدمة Ÿصضالح ألشضعب Úألشضقيق.»Ú
ج-اء ‘ ب-رق-ي-ة أل-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ؤله:
«وألشض-عب أ’ن-دون-يسض-ي ألشض-ق-ي-ق م-ق-ب-ل على
أ’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-ده أل-ؤط-ن-ي أل-ثالث وألسضبع،Ú
يسضعد Êأن أتقدم أإليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا
وحكؤمة و أصضالة عن نفسضي ،باأحر ألتهاÊ
مشض -ف -ؤع -ة ب -اأخ -لصس أل -ت -م -ن-ي-ات ل-ك-م ب-دوأم

ألصضحة وألهناء».
وأضض- -اف رئ- -يسس أ÷م- -ه- -ؤري ــــــــ ة ق- -ائ:Ó- -
«هذأ ،و أغتنم ذكرى هذأ أ◊دث أŸتميز ‘
أل -ت -اري -خ أل-نضض-ا‹ ’إن-دون-يسض-ي-ا ’أنّ-ؤه ب-ع-م-ق

وجؤدة ألعÓقات ألقائمة ب Úبلدينا و’أجدد
ل -ك -م “ام ع -زم -ي ع-ل-ى أل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى
م-ؤأصض-ل-ة ت-ع-زي-زه-ا خ-دم-ة Ÿصض-ال-ح شض-ع-بينا
ألشضقيق.»Ú

ﬁمد عيسصى خلل معاينته ظروف التكفل با◊جاج:

مبادرة الرئيسس بوتفليقة للمصسا◊ة مك ّنت من اسستقرار ا÷زائر
واصص - -ل وزي - -ر الشص - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
لوق-اف ﬁم-د ع-يسص-ى ي-وم اÿم-يسس
وا أ
وذلك ل -ل -ي -وم ال -ث -الث ع-ل-ى ال-ت-وا‹ م-ن
زي-ارت-ه اŸي-دان-ي-ة اŸك-ث-ف-ة ل-لوقوف عن
ك- -ثب ع- -ل- -ى م- -دى ال- -ت- -ك -ف -ل ب -ا◊ج -اج
ا÷زائ - -ري ‘ Úع - -دي- -د اÛالت سص- -واء
Ãك - -ة اŸك - -رم - -ة أاو ب - -اŸدي - -ن - -ة اŸن - -ورة
السصعودية.
كان لفئة أ◊جاج أŸنتم Úلقطاع ألتضضامن
أل- -ؤط- -ن -ي أŸت -ك -ف -ل ب -ه -م م -ن ط -رف رئ -يسس
أ÷مهؤرية ألسضيد عبد ألعزيز بؤتفليقة نصضيب
ضضمن برنامج نشضاط ألؤزير ألذي أوضضح بأان
ذلك يعد تنفيذأ وŒسضيدأ للؤعد ألذي قطعه
على نفسضه ‘ أ÷زأئر أمام هذه ألفئة قبل
تؤجهها إأ ¤ألبقاع أإ’سضÓمية أŸقدسضة أ’دأء
مناسضك أ◊ج.
ودع- -ا ع- -يسض- -ى ه -ؤؤ’ء أ◊ج -اج أŸق -ي -مÚ
ب -ف -ن-دق «دأر أÿل-ي-ل أل-رشض-د» Ãك-ة أŸك-رم-ة
بحضضؤر أŸدير ألعام للديؤأن ألؤطني للحج
وأل -ع -م -رة ي -ؤسض -ف ع -زوزة وع-دد م-ن م-ط-ؤ‘
ألدول ألعربية إأ ¤ضضرورة «ألؤفاء وأإ’خÓصس
ل- -ل -ج -زأئ -ر» م -ث -م -ن -ا م -ب -ادرة رع -اي -ة رئ -يسس
أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة لهذه ألفئة
ولكل أ◊جاج أ÷زأئري Úوحسضن ألتكفل بهم
سض -ؤأء م -ن ح -يث أإ’سض -ك-ان وأل-ن-ق-ل وأإ’ط-ع-ام
وألتكفل ألصضحي.
كما أثنى ألؤزير على أ÷هؤد ألتي يقؤم بها
أعضضاء ألبعثة أ÷زأئرية للحج ألذين وصضف
عملهم وأدأءهم بـ«أŸتطؤر وأ◊سضن من سضنة
إأ ¤أخرى» وهؤ ما سضمح للجزأئر بتصضنيفها
من ضضمن ألدول ألرأئدة ‘ تنظيم ورعاية
حجاجها أŸيام.Ú
وب -ع -دم -ا دع -ا إأ ¤ضض-رورة أل-ؤف-اء ب-ال-ع-ه-د
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أاشسغال جامع ا÷زائر توشسك على النتهاء والتسسليم قبل 2019
طمار :يشسّدد على الهندسسة ا÷زائرية األصسيلة ويحذر من تأاخر اإل‚از

أاك - - -د وزي - - -ر السص- - -ك- - -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د
ال-وح-ي-د ط-مار بالعاصصمة
على انه يتم العمل على
احÎام وتطبيق كل ما ”
تسص- - -طÒه ‘ ال - -رزن - -ام - -ة
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -أاشص-غ-ال ا‚از
جامع ا÷زائر ،وا◊رصس
ع- -ل- -ى الن- -ت -ه -اء م -ن -ه -ا ‘
لجال اÙددة.
ا آ
ع- - -ل- - -ى ه- - -امشس زي - -ارت - -ه
ألتفقدية ÷امع أ÷زأئر ،أكد
ط- -م- -ار أن أ’شض- -غ- -ال ب- -ل- -غت
مرحلتها أ’خÒة وهي مرحلة
«ألتبليط وألتزي »ÚمعÈأ عن أرتياحه و تفاؤوله
بالؤتÒة وألديناميكية ‘ أ’‚از.
ولدى تفقده لسض Òأأ’شضغال على مسضتؤى
قاعة ألصضÓة وأÙرأب رفقة مسضؤؤو‹ شضركة
أإ’‚از وأعضض- -اء م- -ك- -تب أل- -درأسض -ات ،شض ّ-دد
ط- -م- -ار ع -ل -ى ضض -رورة أحÎأم آأج -ال أ’‚از،
قائ« :Óينبغي ألعمل على أسضتكمال أأ’شضغال
‘ آأجالها أÙددة ،وأية مÈرأت لن تكؤن
مقبؤلة».
وأبرز ألؤزير ضضرورة إأيÓء ألعناية ألÓزمة
ل -ل-ج-انب أل-ف-ن-ي ‘ أ‚از تصض-ام-ي-م أل-دي-ك-ؤر
ألدأخلي وألتهيئة أÿارجية للمسضجد ،مشضÒأ
أ ¤أن أل-ه-ن-دسض-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-دي-ك-ؤر ل-ل-مسض-جد
ينبغي أن تعكسس ألطابع أ÷زأئري أأ’صضيل
وألنمط أ’سضÓمي.
وع -ن -د وق -ؤف -ه أم-ام ﬁرأب أ÷ام-ع ،أك-د
ط- -م- -ار ع- -ل- -ى ضض- -رورة ت- -ؤف Òك -ل أل -ظ -روف
أÓŸئ-م-ة ل-ل-ف-ن-ان Úأل-ذي-ن ي-قؤمؤن بالهندسضة
ألفنية للديكؤر ألدأخلي وأÿارجي للمسضجد
من أجل أ’بدأع وألتنسضيق ،فيما بينهم بغية
أÿروج بأاعمال ‘ أŸسضتؤى أŸطلؤب.
ك- -م- -ا شضّ- -ج- -ع أيضض- -ا مسض- -اه -م -ة أل -ف -ن -انÚ
أ÷زأئ - -ري› ‘ Úال أÿط وأŸن- -م- -ن- -م- -ات
وألزخرفة للجامع ،مÈزأ أهمية ترك ألفنان
أ÷زأئ- -ري Ÿسض- -ت -ه وبصض -م -ت -ه ‘ أ‚از ه -ذأ
أ÷ام- -ع م- -ع- -رب- -ا ع- -ن رغ- -ب- -ت- -ه ‘ أن ت -ك -ؤن
ألزخارف وطريقة تزي Úأ÷امع سضؤأء كانت
من ألدأخل أو أÿارج ،ذأت طابع جزأئري

أصض -ي -ل و‰ط أسض Ó-م -ي ت -ع Èع -ن ت -رأث ك -ل
منطقة من بÓدنا.
وعند تفقده قاعة ألصضÓة ،شضّدد ألؤزير
ع-ل-ى ضض-رورة أل-ت-نسض-ي-ق أل-دق-ي-ق وألصض-ارم بÚ
مسضؤؤو‹ أأ’قسضام بالؤرشضة ،من أجل أÿروج
بالعمل أأ’مثل وأ◊فاظ على عامل ألؤقت
بإازألة ﬂتلف ألعرأقيل ألتي قد تعيق تقدم
أ’‚از.
م-ن ج-ه-ة أخ-رى ،أع-ط-ى أل-ؤزي-ر ت-ع-ل-يمات
ت-ت-ع-ل-ق أسض-اسض-ا ب-احÎأم أل-رزن-ام-ة وأل-نؤعية و
أ’نضض -ب -اط ‘ أل -ع -م-ل ،مشض-ددأ ع-ل-ى ضض-رورة
ألتشضاور أŸتؤأصضل وأليؤمي لتفادي ألتأاخÒ
أو أية عرأقيل ‘ أ’‚از.
يذكر أن جامع أ÷زأئر ألذي ينجز على
مسضاحة تقدر بأاك Ìمن  2٧هكتارأ يتضضمن
قاعة صضÓة Ãسضاحة  20ألف م Îمربع (م)2
وباحة ومنارة بطؤل  26٧م ومكتبة ومركز
ث- -ق- -ا‘ ودأر أل- -ق- -رآأن ،فضض Ó- -ع- -ن أ◊دأئ -ق
وحظÒة للسضيارأت ومبا Êأإ’دأرة وأ◊ماية
Óطعام.
أŸدنية وأأ’من وفضضاءأت ل إ
تشضرف على إأ‚از أŸشضروع ألذي أطلق
مطلع  ،2012أŸؤؤسضسضة ألصضينية «سضي أي أسس
أو سضي».
ويعت Èجامع أ÷زأئر ألذي سضيتم تسضليمه
‘ ن -ه-اي-ة  ،2018أك Èمسض -ج -د ‘ إأف -ري -ق -ي -ا
وألثالث ‘ ألعا ⁄بعد أŸسضجد أ◊رأم Ãكة
أŸك- -رم -ة وأŸسض -ج -د أل -ن -ب -ؤي ألشض -ري -ف ‘
أŸدينة أŸنؤرة.

يدرسس مشصروع اÿطة السصÎاتيجية الرباعية وŒديد تشصكيلة الدول األعضصاء

فرعون تشسارك ‘ مؤو“ر اŸندوب ÚاŸفوضسÚ
ل–Óاد اإلفريقي لÓتصسالت بكينيا

وŒدي -د أل -ؤف-اء ل-رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة صض-احب
ه -ذه أŸب -ادرة وم -دع -م -ه -ا ورأع -ي-ه-ا ،أغ-ت-ن-م
ﬁم-د ع-يسض-ى أŸن-اسض-ب-ة ل-ي-ذّك-ر أ÷م-ي-ع ب-أان
«أ÷زأئ- -ر ت- -ع- -يشس أل- -ي- -ؤم مسض- -ت- -ق- -رة وآأم -ن -ة
ومطمئنة» بعدما عاشضت سضنؤأت صضعبة جرأء
ÓسضÓم على حّد تعبÒه،
عدم ألفهم ألصضحيح ل إ
مذكرأ بأان مبادرة رئيسس أ÷مهؤرية للصضلح
وأŸصضا◊ة ألؤطنية أعطت نتائجها أŸثمرة
وم -ك -نت أ÷زأئ -ري Úأل -ع -يشس ‘ سض Ó-م وط-ي
صضفحة ألعشضرية ألصضعبة.
وقد عّبر عديد أ◊جاج من أŸتكفل بهم
أŸنتم Úإأ ¤عائÓت معؤزة وأسضر ﬁدودة
ألدخل ،باإ’ضضافة إأ ¤عدد آأخر من أŸقيمÚ
ب -دور أأ’شض -خ -اصس أŸسض -ن Úأل -ت -اب -ع -ة ل -ؤزأرة

ألتضضامن ألؤطني وأأ’سضرة وقضضايا أŸرأة عن
أرتياحهم وسضعادتهم ألكاملة.
ق -ب -ل ذلك ،ع -اي -ن ع -يسض -ى ظ -روف أل -ع-م-ل
بالعيادة ألطبية Ãركز بعثة أ◊ج أ÷زأئرية
Ãكة أŸكرمة ،حيث تبادل أ◊ديث مع عدد
من أŸرضضى ألذين قدمؤأ للتدأوي وألعÓج
كما قدمت له شضروحات من طرف أعضضاء
أللجنة ألطبية للبعثة.
وب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤ذلك أط -ل -ع أل -ؤزي -ر ع -ل -ى
ظ -روف وك -ي-ف-ي-ة ع-م-ل أŸرشض-دأت أل-دي-ن-ي-ات
أللؤأتي أكدن له بأانهن أسضتفدن من ﬂتلف
ألنصضائح وأإ’رشضادأت أŸقدمة لضضمان أدأء
مناسضك أ◊ج بصضؤرة صضحيحة.

تشص- -ارك وزي -رة الÈي -د واŸواصص -لت
السص-ل-ك-ي-ة وال-لسص-ل-كية والتكنولوجيات
والرقمنة ،هدى إاÁان فرعون ‘ مؤو“ر
لف-ري-ق-ي
اŸن-دوب ÚاŸف-وضص Úل-ل–اد ا إ
للتصصالت بالعاصصمة الكينية نÒوبي
الذي Œري وقائعه منذ يوم اÿميسس
بحسصب ما أافاد به بيان للوزارة.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن ألدول أأ’عضضاء
تقؤم ،خÓل أشضغال هذأ أŸؤؤ“ر ألذي ينعقد
‘ دورته ألعادية أÿامسضة ،بدرأسضة مشضروع
أÿط -ة أ’سضÎأت -ي -ج -ي -ة أل-رب-اع-ي-ة - 2019
 ،2022وبالتا‹ جمع أŸقÎحات أإ’فريقية
أŸشضÎكة بهدف عرضضها على أعمال مؤؤ“ر
أŸن- - - -دوب ÚأŸف- - - -ؤضض Úل –Ó- - -اد أل - - -دو‹
لÓتصضا’ت ألذي سضيعقد ما ب 29 Úأكتؤبر
و 16نؤفم 2018 Èبدبي (أإ’مارأت ألعربية
أŸتحدة).
كما سضيكؤن أŸؤؤ“ر فرصضة ’نتخاب أمÚ
ع -ام ج -دي -د ل–Ó-اد ل-ل-فÎة ،2022 - 2019
باإ’ضضافة إأŒ ¤ديد تشضكيلة ألدول أأ’عضضاء
‘ ›لسس أإ’دأرة.
وأضض - -اف أل - -ب - -ي - -ان أن - -ه “ه - -ي- -دأ Ÿؤؤ“ر
أŸن -دوب ÚأŸف -ؤضض ” ،Úت -ن -ظ -ي -م أج -ت -م-اع

للؤزرأء بهدف «إأعدأد حؤصضلة حؤل ألنصضؤصس
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وألضض-بطية لتكنؤلؤجيات أإ’عÓم
وأ’تصض - -ال ‘ إأف - -ري - -ق- -ي- -ا وت- -ب- -ادل أÈÿأت
وألتعرف على ألتحديات أ÷ديدة لÓقتصضاد
أل -رق -م -ي وأل -ن -ظ -ر ‘ أآ’ف -اق أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
أŸناسضبة».
Óشض - - -ارة ،ف - - -إان أ’–اد أإ’ف- - -ري- - -ق- - -ي
ل ---إ
ل Ó-تصض -ا’ت ه -ؤ ه -ي-ئ-ة م-ت-خصضصض-ة ‘ ›ال
أ’تصض -ا’ت ت -اب -ع -ة ل –Ó-اد أإ’ف-ري-ق-ي ،وه-ؤ
مؤؤسضسضة شضرأكة ب Úأ÷هات ألفاعلة ‘ قطاع
ÓعÓ-م
صض -ن -اع -ة أل -ت -ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ل -إ
وأ’تصضال.

عصصاد من الطارف:

فتح عديد األقسسام لتدريسس اللغة األمازيغية قريبا
لقسصام اÿاصصة بتدريسس اللغة
سصيتم فتح بصصفة رسصمية عديد ا أ
لمازيغية ع Èولية الطارف بحلول الدخول اŸدرسصي ،2019 - 2018
ا أ
لم Úال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السص-ام-ي-ة
حسصب م -ا صص -رح ب -ه ي -وم اÿم-يسس ا أ
لمازيغية سصي الهاشصمي عصصاد.
ل أ
أوضضح نفسس أŸسضؤؤول ‘ كلمة ألقاها على هامشس زيارة عمل قام بها إأ ¤هذه
ألؤ’ية –سضبا لفتح هذه أأ’قسضام ،بأان هذه أŸبادرة تندرج ضضمن برنامج رئيسس
أ÷مهؤرية ألسضيد عبد ألعزيز بؤتفليقة ألرأمية إأ ¤تعميم تدريسس هذه أللغة
باŸؤؤسضسضات ألÎبؤية.

وأضضاف بأان  3مدرسض Úللغة أأ’مازيغية سضيتم تؤظيفهم «عما قريب» وذلك ‘
مرحلة أو ¤ع Èو’ية ألطارف «أ’جل ضضمان ترقية هذه أللغة» ،مشضÒأ إأ ¤أن
جميع ألؤسضائل ألبشضرية وأŸادية وألبيدأغؤجية ألÓزمة لتطؤير هذه أللغة على
مسضتؤى أŸنظؤمة ألتعليمية سضيتم تسضخÒها.
وأكد عصضاد أن أسضتكمال تعميم تدريسس أللغة أأ’مازيغية ع Èألـ  48و’ية للبÓد
أل -ت -ي سض -ت -ت-م ب-رسض-م أŸؤسض-م أل-درأسض-ي  2019 - 2018ت-ن-درج ضض-م-ن «أول-ؤيات
Óمازيغية» ،مذكرأ بأان هذه أللغة ألؤطنية تدرسس حاليا عÈ
أÙافظة ألسضامية ل أ
 38و’ية وأن ألؤ’يات ألعشضر ( )10أŸتبقية «سضتسضتهدف بدأية من ألدخؤل

أŸدرسضي أŸقبل».
وأعلن نفسس أŸسضؤؤول أن ما ›مؤعه 300
منصضب لتؤظيف مدرسضي أللغة أأ’مازيغية سضيتم
فتحها برسضم ألدخؤل أŸدرسضي أŸقبل عÈ
أل -ؤط -ن ،مضض -ي -ف -ا ب -أان –دي -د ع-دد أŸن-اصضب
أıصضصضة لفائدة و’ية ألطارف يبقى يتؤقف
على تنظيم لقاء مرتقب مع أŸديرين أÙليÚ
لكل من ألÎبية وألتكؤين وألتعليم أŸهني.Ú

السضبت  18أاوت  2018م
الموافق لـ  0٧ذي الحجة  1439هـ
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وزارة الÎبية تفّند ما ”ّ تداوله ع Èشسبكات التواصسل

التعليم اإ’جباري مضصمون لأÓطفال البالغ Úمن العمر  6سصنوات
أاوضس- -حت وزارة الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة أان
Óط -ف -ال
’ج -ب -اري مضس -م -ون ل  -أ
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ا إ
البالغ Úمن العمر  6سسنوات خÓل الدخول
اŸدرسس-ي ال-ق-ادم  ،2019 / 2018م-ؤوك-دة أان-ه
غ Òمسس- -م- -وح ل -تسس -ج -ي -ل اŸول -ودي -ن ب01 Ú
’و¤
ج-انفي و 31م-ارسس  ‘ ،2013السس- -ن -ة ا أ
م- -ن ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ا’ب- -ت -دائ -ي ،إا’ ‘ ا◊ا’ت
ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة اŸنصس-وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸنشس-ور
الوزاري الصسادر ‘  24جوان .2018

جÓل بوطي
أاوضضح بيأن للوزارة أان بعضس وسضأئل اإ’عÓم قد
ت-داولت م-ع-ل-وم-أت خ-أط-ئ-ة ع Èشض-ب-ك-أت ال-تواصضل
ا’جتمأعي من مصضأدر غ Òرسضمية حول الÎخيصس
Óطفأل اŸولودين مأب 01 Úجأنفي و  31مأرسس
ل أ
 2013ب -أل -تسض -ج -ي -ل ‘ السض-ن-ة اأ’و ¤م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م
اإ’بتدائي ،وعليه فإأن خلية اإ’عÓم لوزارة الÎبية
تعلم بأأنه  ⁄يصضدر عن الوزارة أاي وثيقة بهذا
اÿصضوصس.
أاك -دت وزارة الÎب -ي -ة أان ال-تسض-ج-ي-ل ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’ب-ت-دائ-ي مضض-م-ون ÷م-ي-ع اأ’ط-ف-أل ال-ذي-ن ب-ل-غوا
السضن القأنونية للتمدرسس و هي  06سضنوات ،حيث
سض-يسض-م-ح ب-أل-تسض-ج-ي-ل ‘ السض-ن-ة اأ’و ¤م-ن ال-ت-عليم
ا’بتدائي خÓل اŸوسضم الدراسضي 2019 / 2018
للمولودين ب 01 Úجأنفي و 31ديسضم.2012 È
وأاشض- - - -أر ذات اŸصض- - - -در ،إا ¤ف- - - -إأن إاج- - - -راء

Óط-ف-أل اŸول-ودي-ن ب1 Ú
الÎخ -يصس ب -أل-نسض-ب-ة ل -أ
جأنفي و 31مأرسس  ،2013يبقى سضأري اŸفعول
‘ ا◊أ’ت ا’سض- -ت- -ث- -ن- -أئ- -ي- -ة وحسضب اŸق- -أع -د
البيداغوجية اŸتوفرة ‘ كل مقأطعة .يذكر أانه
مع بداية كل دخول مدرسضي يقع كث Òمن أاوليأء
التÓميذ ‘ إاشضكأل حول السضن القأنونية للدخول
اŸدرسضي ومطألبة بضضرورة تسضجيل أابنأئهم رغم
’خرين
عدم بلوغ السضن القأنونية بحجة السضمأح آ

بعد ثبوت تلقيه رشسوة من طرف مسستثمر

‘ منأطق أاخرى.
ع- - -ل - -ى ه - -ذا اأ’سض - -أسس ،أاوضض - -حت ال - -وزارة أان
Óطفأل اŸولودين ب 1 Úجأنفي و31
الÎخيصس ل أ
م -أرسس  2013ي -ب -ق -ى سض-أري اŸف-ع-ول ‘ ا◊أ’ت
ا’سض-ت-ث-ن-أئ-ي-ة وحسضب اŸق-أع-د ال-ب-ي-داغ-وج-ية بكل
مقأطعة من و’يأت الوطن و’ يعني ذلك بألضضرورة
السض- -م- -أح ل- -ك- -ل اأ’ط -ف -أل اŸول -ودي -ن ‘ ال -ت -أري -خ
اŸذكور.

أاويحيى يقصصي سصيناتورا من صصفوف «اأ’رندي»
’م Úال - -ع - -ام ◊زب ال - -ت - -ج- -م- -ع
أاصس - -در ا أ
الوطني الدÁقراطي ،أاحمد أاويحيى ،أامرا
’م - -ة ع- -ن و’ي- -ة
ب - -إاقصس - -اء عضس - -و ›لسس ا أ
ت-ي-ب-ازة ،م-ل-يك ب-وج-وه-ر ،ن-هائيا من صسفوف
ا◊زب ،بعد تورطه ‘ قضسية فسساد تتعّلق
بتسسلمه رشسوة من مسستثمر بذات الو’ية.

جÓل بوطي
أامر أاويحيى حسضب بيأن نشضره «اأ’رندي» عÈ
صضفحته الرسضمية ‘ موقع «فأيسضبوك» ،أاول أامسس،
Óرندي بتبليغ هذا
رئيسس اÛموعة الŸÈأنية ل أ

القرار إا ¤رئأسضة ›لسس اأ’مة ،وأاوضضح اŸنشضور
” توقيف اŸعني متلبسضأ ،بتسضّلم رشضوة
إا ¤أانه ّ
Ãبلغ كب ،Òقدمهأ له مسضتثمر على مسضتوى إاقليم
و’ية تيبأزة.
وي -أأت -ي إاقصض -أء م -ن -ت -خب «اأ’رن -دي» ‘ ت-ي-ب-أزة
شضهرين فقط بعد إاقصضأء رئيسس بلدية رأاسس اŸأء
الذي ينتمي لنفسس التشضكيلة ،بعد تورطه ‘ قضضية
ﬂلة بأ◊يأء ،اأ’مر الذي يؤوكد أان «اأ’رندي»،
حسضب م -ت -أب -ع Úل -لشض-أأن السض-ي-أسض-ي ي-ط-ب-ق ق-أن-ون-ه
الداخلي بكل حذافÒه فيمأ يتعلق بقضضأيأ الفسضأد،
سضيمأ إاذا تعلق اأ’مر بأŸنتخب ÚاÙلي.Ú

اŸصصابون بالسصكري ،ضصغط الدم الشصريا Êوالربو ‘ الصصدارة

اأ’سصتاذ بلحاج رشصيد 54 :سصريرا للتكفل
با◊ا’ت الطارئة Ãسصتشصفى باشصا
‘ هذا الصضدد ،أاكد مدير النشضأطأت الطبية وشضبه
الطبية Ãسضتشضفى مصضطفى بأشضأ ،اأ’سضتأذ بلحأج رشضيد،
أان  80بأŸأئة من اŸرضضى اŸصضأب Úبأأمراضس مزمنة
كداء السضكري وضضغط الدم الشضريأ Êوالربو يتم التكفل
بهم على مسضتوى اŸصضألح اإ’سضتعجألية بذات اŸؤوسضسضة
اإ’سض -تشض-ف-أئ-ي-ة م-ن-ذ ب-داي-ة م-وسض-م الصض-ي-ف ،وذلك بسض-بب
ارتفأع درجأت ا◊رارة ،بأإ’ضضأفة ا ¤ضضحأيأ التسضممأت
الغذائية وحوادث اŸرور عÓوة على اŸرضضى الذين يتمّ
–ويلهم من و’يأت ›أورة.
وأاضضأف أان اŸصضألح اإ’سضتعجألية الثÓثة بأŸؤوسضسضة
اإ’سضتشضفأئية ا÷أمعية مصضطفى بأشضأ توفر  54سضريرا
ل- -ل- -ت -ك -ف -ل ب -أ◊أ’ت اإ’سض -ت -ع -ج -أل -ي -ة ،مÈزا أان «ط -أق -ة
اإ’سض -ت -ي-ع-أب ه-ذه ه-ي اأ’و ¤م-ن ن-وع-ه-أ ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
العربي واإ’فريقي» يؤوطرهأ طأقم متخصضصس من اأ’طبأء
وشضبه الطبي مع توف Òكأفة اإ’مكأنيأت والوسضأئل لتسضهيل
عملية التكفل اإ’سضتعجأ‹.
وأاوضضح أان هذه اŸصضألح اإ’سضتعجألية تتكفل على
مدار  24/24سضأ ،خصضوصضأ منذ بداية موسضم الصضيف
بعدد هأئل من اŸرضضى يتوافدون بصضورة كبÒة منذ
الصضبأح إا ¤غأية السضأعأت اأ’و ¤من اليوم اŸوا‹.
و‘ ذات الصضدد ،أاشضأر أان الذين يعأنون من أامراضس
مزمنة أاك Ìعرضضة لتبعأت موجة ا◊ر وغألبأ مأ تعأ Êمن
إاسض -ه -أل ح -أد وج -ف-أف ون-قصس ‘ ك-م-ي-ة اŸي-أه واأ’مÓ-ح
اŸعدنية ‘ ا÷سضم والغثيأن مأ يعرضضهم Ÿضضأعفأت
خطÒة ،حيث يتّم منذ بداية يونيو اŸنصضرم تسضجيل
حألتي ( )02وفأة يوميأ جراء اإ’صضأبة بأ÷لطة الدمأغية
وارت -ف -أع ق -ي -أسض -ي ل -نسض -ب -ة السض -ك -ر ‘ ال -دم وك-ذا اŸوت
اŸفأجئ وا÷فأف ،كمأ سضجل تخوفأ من إارتفأع حأ’ت
اإ’صضأبة بألتهأب القرنية ولسضعأت البعوضس ‘ ظل موجة

بن علي كمال :عشصرات ا◊ا’ت
Ãسصتشصفى  ÚŸدوباغÚ
م- -ن ج- -أن- -ب- -ه ،ذك- -ر ال- -ط- -ب- -يب اıتصس ‘ ا◊أ’ت
اإ’سض -ت -ع -ج -أل -ي -ة ب -ن ع -ل -ي ك-م-أل ع-ل-ى مسض-ت-وى مصض-ل-ح-ة
ا’سض -ت -ع -ج -أ’ت Ãسض -تشض -ف -ى  ÚŸدب -أغ Úب-ب-أب ال-وادي
ل/واج ،أان اŸصض -ل -ح-ة تسض-ت-ق-ب-ل ي-وم-ي-أ عشض-رات ا◊أ’ت
ن- -ظ- -را Ÿضض- -أع- -ف- -أت م- -وج- -ة ا◊رارة ع- -ل -ى اŸصض -أبÚ
بأأ’مراضس اŸزمنة بسضبب عدم احÎامهم نصضأئح الطبيب
وت -ع -م -ده -م اÿروج ‘ ع -ز ا◊ر دون أاخ -ذ إاح -ت -ي -أط-أت
ووقأية أاجسضأمهم من اأ’شضعة ‡أ يعرضضهم  -مثلمأ قأل -
إا ¤تدهور حألتهم الصضحية ودخول بعضضهم ‘ غيبوبة،
ن -أه -يك ع -ن ح-أ’ت الصض-دم-أت ال-ت-ي ت-ن-جّ-ر ع-ن ح-وادث
اŸرور والسض- -ق- -وط ‘ الشض- -واط- -ئ الصض- -خ- -ري- -ة وك- -ذا ‘
الورشضأت.
من جهتهأ أاوضضحت مراقب اŸنأوبة الطبية عفرون
م -نÒة أان ا÷ن -أح ال -ث -أ ÊلÓ-سض-ت-ع-ج-أ’ت ال-ط-ب-ي-ة ب-ن-فسس
اŸؤوسضسضة اإ’سضتشضفأئية يتكفل Ãعأ÷ة حأ’ت الرضضوضس
والكسضور وقد سضجل مؤوخرا توافد أاعداد كبÒة للمرضضى
م -ن ﬂت -ل -ف اأ’ع -م -أر ن -ت-ي-ج-ة ت-ع-رضض-ه-م ◊وادث م-رور
وسضقوط أادت إا ¤كسضور.

وافق خالد :صصدمات وكسصور يتكّفل بها
مسصتشصفى زم‹Ò
ويسض- -ت- -ق- -ب- -ل مسض- -تشض- -ف- -ى سض- -ل- -ي -م زم ‹Òب -أ◊راشس
اŸت- -خصضصس ‘ ج- -راح -ة ال -ع -ظ -أم واأ’عصض -أب عشض -رات
ا◊أ’ت اإ’سضتعجألية يوميأ ب Úمصضأب Úبداء السضكري
وارت -ف -أع ضض -غ -ط ال -دم الشض -ري -أ Êوالصض-دم-أت وال-كسض-ور،
حسضبمأ لوحظ.

إاجراءات اسصتعجالية للقضصاء على مشصكل الغبار اŸنبعث من منجم الونزة
ا’عتماد على الطاقات اŸتجّددة ضصرورة قصصوى ‘ أاي مشصروع

خ Ó- -ل زي - -ارة ت - -ف- -ق- -د Ÿراف- -ق
ومشس-اري-ع ال-ب-ي-ئ-ة ب-ت-بسس-ة ،وق-فت
الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي
ع -ل -ى اخ -ط -ر مشس -ك -ل ت -ع -ا Êم -ن-ه
’ضسرار
’مر با أ
الو’ية .ويتعلق ا أ
الصسحية والبيئية والتلوث الناœ
ع- -ن ال- -غ -ب -ار ال -ذي ي -تسس -بب ف -ي -ه
منجم الونزة للحديد وآاليات نقل
’ول -ي -ة ال -ت -اب -ع-ة ل-ه .وه-و
اŸادة ا أ
انشس-غ-ال السس-ك-ان ال-دائ-م اŸطالبÚ
م-ن-ذ سس-ن-وات ب-تسس-وية هذا اŸشسكل
اÿط Òال -ذي ي -تسس -بب ‘ ك -وارث
بيئية وأاضسرار للمواطن.Ú
وأابدت الوزيرة اهتمأمأ بهذا ا÷أنب والتكفل
بهذا ا’نشضغأل من خÓل ا’لتزام بأ’سضتمرار ‘
عملية الرشس اليومي للطريق الرابط ب ÚاŸنجم
واŸدينة ،حيث انطلقت هذه العملية منذ مدة مع
ضض -رورة ال -ق -ي -أم ب-دراسض-ة إ’‚أز مشض-روع ال-ط-ري-ق
الرابط ب ÚاŸنجم واŸدينة.
من جهة أاخرى ،دعت وزيرة البيئة والطأقأت
اŸتجّددة خÓل معأينة مشضأريع ومرافق القطأع
Ãنطقة «خنقة بكأرية» ووقوفهأ على ا‚أز «مركز
لÎبية الطيور» ،بوجوب اسضتعمأل الطأقة الشضمسضية
‘ مثل هذه الفضضأءات واحÎام شضروط البيئة ‘
ا’‚أز وم -راع -أة ال -ط -أب -ع ال -ع -م -را Êل-ل-م-ن-ط-ق-ة.
وشضّددت الوزيرة على ضضرورة غرسس اأ’شضجأر التي
ت -ت Ó-ءم واÙي -ط ال -ب -ي -ئ -ي واسض -ت -غÓ-ل الّ -ن-ب-أت-أت
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-أأق-ل-م ون-وع-ي-ة اŸن-أخ ب-أ÷ه-ة،
وا’ه -ت -م -أم ب -إأن -ت -أج ا◊ل -ف -أء Ÿأ ل -ه -أ م-ن أاه-م-ي-ة
اق -تصض -أدي -ة وب -ي -ئ -ي -ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ا’سض-ت-ث-م-أر ‘
ع- -م- -ل- -ي- -أت وط- -رائ- -ق ت- -ق- -ط Òوعصض -ر اأ’عشض -أب
والنبأتأت واسضتخراج اŸواد العطرية والصضيد’نية
والتفك ‘ Òإايجأد أاروقة للتصضدير».
وأاع-ل-نت ال-وزي-رة ع-ن –ف-ي-زات لÓ-سض-ت-ث-مأر ‘
اسضÎج - - -أع ال - - -ع - - -جÓ- - -ت اŸط- - -أط- - -ي- - -ة واŸواد
ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة واإ’ل-كÎون-ي-ة وأاوضض-حت «ب-أأن تلك
التحفيزات تأأتي ‘ سضيأق تشضجيع هذا النوع من
ال -نشض -أط ا◊أم -ي ل -ل -ب -ي -ئ -ة ،ب -إأع -ف -أءات ضض-ري-ب-ي-ة
للمهتم ÚبأسضÎجأع مواد التغليف التي سضتتدعم
كذلك بعدة تداب Òجديدة».
وكأنت زرواطي قبل ذلك قد تلّقت عرضس حأل
Ÿك -تب ال -دراسض -أت ح -ول مشض -روع «ﬂي -م صض-ي-ف-ي

ومبيت للشضبأب» على مسضأحة  30هكتأرا Ãنطقة
«اÿن -ق -ة» وط -أفت وم -راف -ق-وه-أ ب-أأروق-ة م-ع-أرضس
النبأتأت التي تشضتهر بهأ اŸنطقة وأاخرى لعصضأرة
ال -ن -ب -أت -أت ب -ع -د ت -ق -طÒه -أ .وه -ي عصض-أرة ت-أب-ع-ة
للمجلسس اŸهني الو’ئي اŸشضÎك للنّبأتأت الطبية
والعطرّية لقطأع الغأبأت.
أاثنأء معأينتهأ Ÿشضروع ا‚أز ﬁطة ا◊ديقة
ا◊ضضرية بحديقة التسضلية «تيفأسضت» ،دعت وزيرة
البيئة والطأقأت اŸتجّددة ،إا ¤ضضرورة مراعأة
اŸع -أي Òا÷م -أل -ي -ة ال -ت -ي –Îم ال -ب-ي-ئ-ة ‘ ا‚أز
اŸشضأريع ذات ال ّصضلة ،موصضية مكأتب الدراسضأت
واŸقأول »Úبوجوب التقيد بأŸقأييسس البيئية ‘
ا‚أز اŸراف - -ق واŸنشض - -آأت ل - -ل - -وصض- -ول إا ¤م- -دن
خضض -راء وال -ع -م -ل ع -ل -ى إادم -أج ال -ب -ع -د ال-ب-ي-ئ-ي ‘
اŸؤوسضسض-أت الصض-ن-أع-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف ال-ت-ن-م-ية
اŸسضتدامة».
خÓل زيأرة عمل دامت يوم Úتفقدت زرواطي
وأاشض-رفت ع-ل-ى ت-دشض Úم-ف-رزة الّ -ن-ف-أي-أت Ãن-ط-قة
«تنوكلة» ،زيأرة دار البيئة بتبسضة وﬁطة مراقبة
ال-ب-ي-ئ-ة ب-ح-ي «سض-ك-أنسض-ك-أ» وم-ن-ج-م ا◊دي-د ببلدية
«ال- -ون- -زة « ،ك- -م- -أ ع- -أي- -نت مشض- -روع ا‚أز ّﬁط -ة
ا◊دي -ق -ة ا◊ضض-ري-ة ب-ح-دي-ق-ة الّ-ت-سض-ل-ي-ة ،ومشض-روع
ا‚أز ّ ﬁ
طة معأ÷ة اŸيأه اŸسضتعملة Ãنطقة
«ع Úزّروق» ،ومشضروع ا‚أز مركز لÎبية الطيور
ب- -ب- -ل -دي -ة «ب -ك -أري -ة» ،وال -ت -قت ب -أÛت -م -ع اŸدÊ
وا÷م- -ع- -ي- -أت ذات ال ّصض- -ل- -ة ،ح- -يث اسض -ت -م -عت ا¤
انشض -غ -أ’ت ووع -دت ب -أل -ت -ك -ف -ل ب -ه -أ حسضب درج-ة
ا’سضتحقأق ومأ توفر من موارد مألية وبشضرية.

تبسصة :خ .العيفة

الشصركة الوطنية للتأام Úتطلق خدمة جديدة للمتوجه Úإا ¤تونسس

 ٪80من اŸتكفل بهم منذ بداية موسصم الصصيف مرضصى مزمنون

ا◊ر.
ون ّ-وه اأ’سض -ت -أذ ب -ل -ح-أج ب-ج-ه-ود وح-دة اإ’سض-ت-ع-ج-أ’ت
القلبية اŸكثفة بذات اŸؤوسضسضة التي تسضهر على التكفل
بحأ’ت أامراضس القلب وانسضداد الشضراي Úوهي -كمأ
قأل› -هزة بأأحدث التجهيزات ،حيث تقوم بتدخÓت
جراحية لـ  6أاشضخأصس.

’‚از ،زرواطي:
دعت من تبسسة إا ¤احÎام البيئة أاثناء ا إ

تضسمن جّر السسيارات وقطرها إا ¤مكان التصسليح

ا’سستعجا’ت الطبية با÷زائر العاصسمة ‘ طوارئ

ما يناهز  80باŸائة من ا◊ا’ت التي تتكفل بها
مصسالح اسستعجا’ت مسستشسفيات ا÷زائر العاصسمة
م-ن-ذ ب-داي-ة م-وسس-م الصس-ي-ف ه-ي ح-ا’ت ت-عا Êمن
أامراضس مزمنة’ ،سسيما داء السسكري وضسغط الدم
الشس- -ري- -ا ،Êوم- -رضس ال- -رب- -و ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه
’سستعجالية
مسسؤوولون وأاطباء من هذه اŸصسالح ا إ
الطبية.
بحسضب مأ ’حظته «واج» ع Èالعديد من اŸصضألح
اإ’سض-ت-ع-ج-أل-ي-ة ب-أل-ع-أصض-م-ة ف-ه-ن-أك ت-وافد كب ÒللمصضأبÚ
بأأ’مراضس اŸزمنة على هذه اŸصضألح طيلة فÎات اليوم
(صض -ب -أح-أ  -مسض-أء) ،ع-ل-ى غ-رار مصض-ل-ح-ة اإ’سض-ت-ع-ج-أ’ت
الطبية للمؤوسضسضة اإ’سضتشضفأئية ا÷أمعية مصضطفى بأشضأ
التي تشضهد إاقبأ’ « كثيفأ» من طرف فئة اŸسضن Úالتي
تعأ Êاأ’مراضس اŸزمنة كداء السضكري وأامراضس القلب
وارتفأع الضضغط الدموي الشضريأ ،Êبأإ’ضضأفة ا ¤ضضحأيأ
حوادث اŸرور والتسضممأت الغذائية.
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وب -قسض -م اإ’سض -ت-ع-ج-أ’ت
Ÿسض -تشض -ف -ى زرال -دة (غ -رب
العأصضمة) ،وقفت واج على
ن -فسس ال -وضض -ع -ي -ة ت -ق -ري-ب-أ،
وأاوضض- -ح أاح -د أاع -وان شض -ب -ه
ال -ط -ب -ي أان اإ’سض -ت -ع-ج-أ’ت
ال -ط -ب -ي-ة ب-ه-ذا اŸسض-تشض-ف-ى
ت -ب-ل-غ ذروت-ه-أ ب-ع-د السض-أب-ع-ة
مسض- - -أًء ح- - -ت - -ى  2صضبأحأ
وتسض -ت-ق-ب-ل ع-ل-ى اÿصض-وصس
اŸصضأب Úبألسضكري وارتفأع
ضضغط الدم الشضريأ Êوالربو والنسضأء ا◊وامل إا ¤جأنب
ضضحأيأ حوادث اŸرور والسضقوط ‘ ورشضأت البنأء التي
تسضفر عن إاصضأبأت بأ’رŒأج الدمأغي أاغلبهم من فئة
الشضبأب.
وشضّدد الطبيب اıتصس ‘ ا◊روق وافق خألد من
مصضلحة اإ’سضتعجأ’ت بأŸؤوسضسضة اŸتخصضصضة ‘ عÓج
ا◊روق «ب- -ي- -أر وك- -ل- -ودي -ن شض -و‹» ع -ل -ى ضض -رورة وق -أي -ة
اŸصضأب Úبأأمراضس مزمنة واأ’طفأل من ضضربأت الشضمسس
عن طريق ارتداء أالبسضة قطنية وقبعأت ونظأرات شضمسضية
مطأبقة وعدم التعرضس لفÎة طويلة إا ¤اأ’شضعة فوق
البنفسضجية بألشضواطئ  ،حيث تتسضبب هذه اأ’شضعة ‘
حروق و سضرطأن ا÷لد.

أاط -ل-قت الشس-رك-ة ال-وط-ن ة ل-ل-ت-أام ن»»SAA
خدمة جديدة تلبي احتياجات ا÷زائريÚ
اŸت -وج -ه Úإا ¤ت -ونسس م -ن خ Ó-ل مسس -اع-دة
أاصس -ح -اب السس -ي-ارات اŸؤوم-ن-ة ‘ ح-ال-ة ح-ادث
مرور ،عطب ‘ السسيارة ،حر ق أاو سسرقة ‘
فÎة تواجدهم ع ÈالÎاب التونسسي.

صصونيا طبة
تضضمن الشضركة الوطنية للتأأم SAA Úلزبأئنهأ
Ãوجب ه- -ذه اÿدم- -ة إام- -ك -أن -ي -ة ج -ر السض -ي -أرات
وقطرهأ إا ¤مكأن التصضليح ‘ حألة حأدث مرور أاو
حدوث خلل ميكأنيكي مع إامكأنية ا’سضتفأدة من
سضيأرة بد يلة إاذا اقتضضى تصضليح السضيأرة اŸؤومن
عليهأ أاج Óيتجأوز  03أا يأم حيث تأأخذ الشضركة
على عأتقهأ كل هذه اÿدمأت.
من جهته أاوضضح الرئيسس اŸد ير العأم للشضركة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -أأم« Úن -أصض-ر سض-أ سس» ،أان أاصض-ح-أب
اŸركبأت السضيأحية اŸؤومن عليهأ سضيسضتفيدون من
خدمأت ‡يزة تطبق ع ÈالÎاب التونسضي من قبل
شضركة مؤوهلة ” التعأقد معهأ ،وذلك بألشضراكة مع
ان Îب- -رت- -ون- -أر اسض- -يسض- -ت- -ونسس ا÷Òي «والشض- -رك -ة
اŸركزية إ’عأدة التأأم.Ú
وتسض -أه -م أايضض -أ اÿدم -ة ‘ ت-ق-د ËاŸسض-أع-دة
ل -ل -ق -ي -أم ب -ك -ل اإ’ج-راءات اإ’دار ي-ة الضض-روري-ة م-ع

إاط Ó-ق خ -دم -ة ج -ر وق -ط -ر «السض -ي -أرات وضض -م -أن
ا◊مأية القأنونية ‘ جميع نقأط البيع التأبعة لهأ
Ÿسضأعدة أاصضحأب السضيأرات اŸؤومنة لديهأ وذلك
‘ حألة حأدث مرور ،عطب ‘ السضيأرة ،حريق ،أاو
سض- -رق- -ة السض- -ي- -أرة خÓ- -ل ت- -واج- -ده -م ع ÈالÎاب
التونسضي.
واعت Èرئيسس قسضم التأأم Úعلى اŸركبأت هذه
اÿدمة خطوة هأمة للشضركة بعد أان توسضعت ‘
عروضضهأ التأأمينية ع Èمنتجأت جديدة أ’صضحأب
السض -ي -أرات ،ح -يث تسض -ع -ى ‘ ك -ل م -رة إا ¤ت -ل -ب -ي -ة
حأجيأتهم وتÌي بذلك منتجأت الصضنأعة التأأمينية
‘ ا÷زائ -ر .زي -أدة ع -ل-ى ا’سض-ت-ف-أدة م-ن خ-دم-أت
ال -ن -ق -ل إا ¤غ -أ ي -ة ا◊دود ا÷زائ-ري-ة وال-ت-أأم‘ Ú
حألة وقوع أاي حأدث أاو عطل ‘ السضيأرة أاو سضرقة
مركبة وهي خدمأت جد يدة تقÎحهأ الشضركة عÈ
الÎاب التونسضي.

رئيسس اÛلسس الوطني اŸهني لشسعبة الدواجن:

إالغاء القيمة اŸضصافة على اŸدخÓت أاثر إايجابيا على اأ’سصعار
أاكد رئيسس اÛلسس الوطني اŸهني لشسعبة
ال -دواج -ن ،ك -و‹ اŸوم -ن أان Œم -ي-د ت-ط-ب-ي-ق
ال-رسس-م ع-ل-ى ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة ع-لى مدخÓت
’ول
شس -ع -ب -ة ال -دواج -ن ال -ذي ق ّ-رره ال-وزي-ر ا أ
أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاي-ام أاث-ر بشس-ك-ل
سسريع ‘ أاسسعار الدواجن.
أاوضضح اŸسضؤوول ‘ تصضريح ،أان «الوزارة اأ’و¤
أاع -طت ت -ع -ل -ي -م-أت ل-وزارة اŸأل-ي-ة م-ن أاج-ل اإ’ل-غ-أء
اŸؤوقت لتطبيق الرسضم على القيمة اŸضضأفة على
مأدتي الذرة والصضوجأ ،وهمأ اŸأدتأن اأ’سضأسضيتأن
اأ’ول- -ي- -أن ل- -لشض- -ع- -ب -ة ،ل -ك -ن دون –دي -د فÎة ه -ذا
التجميد».
وأاضض -أف ك -و‹ أان «ارت -ف -أع ه -ذي-ن اŸن-ت-ج‘ Ú
اأ’سضواق العأŸية قد أاثر ‘ أاسضعأر اŸنتج النهأئي»،
مؤوكدا أان مربي الدواجن يسضتوردون  ‘ 90اŸأئة
من اŸواد اأ’ولية التي تدخل ‘ إانتأج الدواجن.
كمأ أاكد أان منتجي الشضعبة قأموا من قبل بتقدË
طلبأتهم لدى اŸمون Úمن أاجل تزويدهم بأأغذية

اأ’عÓف ’سضيمأ الذرة التي “ثل  ‘ 60اŸأئة من
اأ’غذية اŸسضتعملة لتسضم Úالدواجن.
ويصضل سضعر الذرة إا2600 ¤دج للقنطأر مقأبل
 3400دج ‘ السضأبق ،وهذا مأ من شضأأنه أان يسضأهم ‘
ت-خ-ف-يضس أاسض-ع-أر ال-ل-ح-م اأ’ب-يضس التي
ب -دأات ت -ع -رف ان -خ-ف-أضض-أ م-ع-تÈا م-ن
منطقة أ’خرى.
أاكد رئيسس مكتب اÛلسس الوطني
اŸه -ن -ي لشض -ع -ب -ة ال -دواج -ن أان شض-ع-ب-ة
ال- -دواج- -ن وال- -ت- -ي ت- -ع- -أ Êم- -ن ع -دة
اخ -ت ’Ó-ت سض -ت-ن-ظ-م م-ن أاج-ل –سض-ن
كمي ونوعي ‘ ا’نتأج الوطني للحوم
البيضضأء وبأأسضعأر معقولة.
ل -ل -ت -ذك ،Òف -إأن م -وضض -وع ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-ت-ح-ك-م ‘
مدخÓت شضعبة الدواجن واسضهأمهأ ‘ خفضس اسضعأر
اللحوم البيضضأء ‘ السضوق شضكل ﬁور اجتمأع عمل
عقد بحر الشضهر ا÷أري بوزارة الفÓحة والتنمية
الريفية والصضيد البحري.

وقد جمع اللقأء الذي ترأاسضه اأ’م Úالعأم للوزارة
كمأل شضأدي وأاعضضأء مكتب اÛلسس الوطني اŸهني
لشضعبة الدواجن الذين ”ّ تنصضيبهم مؤوخرا ،حيث
تطرقوا مطو’ ا ¤اŸسضأئل اŸتعلقة بأإ’عفأء من
الضض -ري-ب-ة ع-ل-ى ال-ق-ي-م-ة اŸضض-أف-ة
على الذرة.
كمأ “حورت النقأشضأت حول
ا÷وانب اŸتعلقة «بتنظيم شضعبة
ال -دواج -ن وحسض -ن ت -ت -ب -ع اŸسض -أر
ال- -ت- -ق -ن -ي خ Ó-ل م -راح -ل ت -رب -ي -ة
الدواجن».
من جهة أاخرى ،أاعرب ‡ثلو
مكتب اÛلسس الوطني اŸهني لشضعبة الدواجن عن
ارتيأحهم فيمأ يتعلق بألدعم الذي قدمته الوزارة
والتزامهأ بتعزيز انخراط جميع اأ’عضضأء الفأعلÚ
وتسض -خ Òك -ل ا÷ه -ود ال Ó-زم -ة ل -رف-ع ره-أن-أت ه-ذه
الشضعبة التي تشضكل نشضأطأ هأمأ بألنسضبة لقطأع
الفÓحة وكذا بألنسضبة لÓقتصضأد الوطني.

 ٪90من اŸواد
اŸسصتوردة تدخل
‘ إانتاج الدواجن
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الصضندوق الوطني للتعاون الفÓحي يح ّسضسس بالتأام ‘ Úمتعّدد األخطار لأÓبقار

 ٪٨٠تعويضض قيمة ا◊يوان اŸصصاب با◊مى القÓعية جديرا باهتمام اŸربÚ
أاب- -رز مسص- -ؤوول- -و الصص- -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للتعاون الفÓحي الدور الرئيسصي الذي
ي-ل-ع-ب-ه ال-ت-أام ‘ Úا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸاشصية
ح-ال إاصص-اب-ت-ه-ا ب-وب-اء ا◊م-ى ال-قÓعية،
بحيث يعوضض الصصندوق اŸرب ÚاŸؤومنÚ
بـ  ٨٠باŸائة من قيمة البقرة ،ما يسصمح
ل- -ل- -فÓ- -ح ÚاŸرب Úب- -إاع- -ادة نشص- -اط -ه -م
اŸيدا ‘ Êحال فقدان أاو وفاة أاو قرار
ال - -ذب - -ح اŸنصص- -وصض ع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ن ق- -ب- -ل
اÿدم-ات ال-ب-ي-ط-ري-ة .ه-ذا م-ا رصص-دت-ه
«الشصعب» ‘ اليوم العÓمي الذي نظّمه
صص - -ن - -دوق ال- -ت- -ع- -اون ال- -فÓ- -ح- -ي ب- -عÚ
“وشص -نت وال -ت -داب ÒاŸت -خ -ذة ‘ سص-ب-ي-ل
ال -ت -ك -ف -ل ب -ال -فÓ-ح اŸرب-ي ال-ذي ي-واج-ه
أاخ -ط -ارا ول ي -ق -دم ع -ل-ى ت-أام ÚالÌوة
ا◊ي- -وان- -ي- -ة ل- -ن -قصض ال -ع -ن -اي -ة أاو سص -وء
التقدير.

مبعوثة «الششعب» إا ¤ع“ Úوششنت:
سشهام بوعموششة
نّ
ظم ألصشندوق ألوطني للتعاون ألفÓحي
أمسس أألول ،يوما إأعÓميا و–سشيسشيا لفائدة
أŸرب Úسشّلط ألضشوء فيه على فÒوسس أ◊مى
Óبقار،
ألقÓعية وألتأام Úمتعدد أألخطار ل أ
Ÿسشاعدتهم على فهم ماهيته وأ◊صشول على
رؤوي -ة أفضش -ل ،وب -ال -ت -ا‹ أل -ت -م ّ-ك -ن م-ن تسش-يÒ
أÿط -ر بشش -ك -ل أحسش -ن ،وذلك ع -ل -ى مسش -ت-وى
أŸع -ه -د أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي أŸت-وسش-ط أل-فÓ-ح-ي
أŸتخصشصس بولية ع Úتيموششنت.
يندرج أللقاء ‘ إأطار أŸبادئ ألتوجيهية
ل -وزأرة أل -فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصش-ي-د
ألبحري ‘ مكافحة هذأ ألوباء وكششف ألنقاب
عن دور ألتأام Úليسس كعامل إأقتصشادي ولكن
أيضشا كثقافة للحفاظ على أŸمتلكات ،كما
ي- -ع- -د ف- -رصش- -ة سش- -ان- -ح- -ة ل- -ت- -زوي -د أŸرب -يÚ
باŸعلومات ألكافية ،وكذأ –سشيسشهم بأاهمية
ألتغطية ألتأامينية Ÿتعّدد أألخطار «أبقار»،
وأŸزأيا أŸقدمة لهم بغية تطوير نششاطاتهم
أإلسش-تÒأت-ي-ج-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-ق-تصش-اد أل-وط-ني
وألعمل على أسشتدأمتها ،وهذأ نظرأ لغياب
ثقافة ألتأام Úلدى ألفÓح.Ú
‘ هذأ أإلطار قالت أنسس سشامية علجية
ن - -ائب م - -دي - -رة ألصش - -ن- -دوق «أن ه- -ذه أألي- -ام
أل -ت -حسش -يسش -ي -ة أتت ث-م-اره-ا ،ب-ح-يث سش-م-حت
بتقرب بعضس ألفÓح ÚوأŸربي Úللصشندوق
للتأام Úعلى موأششيهم».
تسشتغل ألتعاونية ألفÓحية هذأ أليوم◊ ،ث
أŸرب Úعلى أإلبÓغ عن أ◊الت أŸششكوك
فيها ،لكي يتّم ألسشيطرة على ألوضشعية وكذأ

أل- -ع- -م- -ل م- -ع أŸصش -ال -ح أŸف -وضش -ة م -ن ق -ب -ل
ألسشلطات ألعمومية ،بهدف أ◊د من أنتششار
ه- -ذأ أل- -فÒوسس وط- -رق أل- -ت- -ط- -ه Òوب- -حسشب
ت-وضش-ي-ح-ات ‡ث-ل أŸف-تشش-ي-ة أل-ب-ي-ط-ري-ة لعÚ
“وششنت ،فإان أول خطوة يجب أتخاذها للحد
من ألوباء تتمثل ‘ منع أ◊يوأن أŸصشاب من
أل -ت -ن -ق -ل ،ك-ون ب-عضس أŸرب Úي-ب-ي-ع-ون أب-ق-ارأ
مغششوششة تغطي ﬁيط أŸاششية ،وكذأ منع
دخ -ول أألشش -خ -اصس أل -غ -رب -اء ل-ل-م-زرع-ة ع-دى
أŸكلف Úبالعناية با◊يوأنات ،ألنه Áكن أن
ي -ك -ون -وأ ح -ام -ل Úل -ل -فÒوسس ‘ أح-ذي-ت-ه-م أو
مÓبسشهم.

حذار من شضراء بقرة دون
شضهادة بيطرية
وششّدد على Œنب ششرأء بقرة بدون ششهادة
بيطرية ،وبلغة أألرقام ـ قال ‡ثل أŸفتششية ـ
أن أŸرأق -ب -ة ألصش -ح -ي -ة أل -ب -ي -ط -ري-ة أل-ي-وم-ي-ة
ل -ل -م -اشش -ي -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى أألسش-وأق ،أŸذأب-ح
ومسشتثمرأت تربية أŸوأششي سشمحت بتسشجيل
” فحصشها على مسشتوى أألسشوأق،
 1650بقرة ّ
و 65.650رأسس غنم ،و 600معز ،و 6259ماششية
” ف -حصش -ه -ا ع -ل-ى مسش-ت-وى أŸسش-ال-خ ،و8651
ماششية على مسشتوى أŸسشتثمرأت ،مؤوكدأ أنهم
كانوأ ‘ صشحة جيدة ،علما أن هذه ألوضشعية
تعد مقلقة جدأ بالنسشبة Ÿربي أألبقار ،حيث
علقت بأاذهانهم أألضشرأر أ÷سشيمة ألتي ”ّ
تسشجيلها سشنة  ،2014بسشبب هذأ ألوباء.
ول -ل -ت -ذك ،Òف-إان ألصش-ن-دوق ق-ام ب-اسش-ت-ن-ف-ار
مصشا◊ه أ÷هوية منذ بدأية أنتششار أ◊مى
ألقÓعية ،من خÓل وضشع خÓيا مرأقبة من
أجل متابعة هذه ألكارثة وأ◊ّد منها وسشطر
ب- -رن- -ام- -ج وق- -اي- -ة م -ت -م -ث -ل ‘ أي -ام وق -وأف -ل
” أإلعÓن عن وسشائل ألوقاية
–سشيسشية ،كما ّ
ع Èوسشائل ألعÓم بالوليات ذأت أإلنتاج
أل-ك-ب› ‘ Òال أألب-ق-ار ،ب-حضش-ور أل-ت-ع-اون-ي-ة
أل-فÓ-ح-ي-ة وأŸرب-ون وأل-ب-ي-اط-رة ب-هدف إأبرأز
ت -أام Úأألب -ق -ار ،وت -دأب ÒأŸرأف -ق -ة ‘ ح -ال-ة
أنتششار أ◊مى ألقÓعية.

 ٪11رقم أاعمال سضوق
التأامينات الفÓحية
لششارة إأ ¤أن ألصشندوق ألوطني
Œدر أ إ
للتعاون ألفÓحي ،عّزز مكانته ألريادية ‘
›ال ألتأامينات ألفÓحية خÓل سشنة ،2017
ب -اح-ت-ف-اظ-ه حصش-ة ت-ق-در بـ 75ب-اŸائ-ة م-ن
لخطار ألفÓحية من سشوق ألتأامينات مع
أأ
لخرى‡ ،ا سشمح
–سش Úتسشي Òألفروع أ أ
بلوغ  11باŸائة من رقم أعمال هذه ألسشوق
وباششÎأكات تقدر بأاك Ìمن  13مليار دج
وتعويضشات بأاك Ìمن  7مÓي Òدج ،وذلك
لخÒة.
خÓل ألثÓث سشنوأت أ أ
‘ ه-ذأ ألسش-ي-اق ،ي-ع-م-ل ألصش-ن-دوق ت-ن-ف-ي-ذأ
ıطط ألعمل للفÎة  ،2019 / 2015على
تكييف أإلمكانيات ألبششرية وأŸهنية أŸتوفرة
لدى ألتعاونية ألفÓحية مع مقاييسس ألتسشيÒ
أل- -عصش -ري ،م -ن خ Ó-ل إأدرأج ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
أŸع -ل -وم -ة وأإلتصش -ال أ÷دي-دة قصش-د –سشÚ
أإلنتاجية وترقية مكانة ألزبائن.
م- - - -وأزأة م - - -ع ذلك ،أرت - - -ك - - -ز أıط - - -ط
أإلسشÎأتيجي للفÎة  ،2020 / 2018على عدة
ﬁاور على أŸسشتوى ألتنظيمي وألتقني من
خÓل ألنتهاء من تدأب Òألتطه ÒأŸتعلقة
بششبكة ألصشناديق أ÷هوية ومكاتبها أÙلية،
بهدف تكييف ألوسشائل ألبششرية وأŸادية مع
ألح -ت -ي -اج -ات أ◊ق -ي -ق-ي-ة ل-ل-تسش-ي Òأل-عصش-ري
للصشناديق ،و–سش Úنوعية أÿدمات وسشرعة
ألتكفل Ãلفات أ◊وأدث وألوقاية وألتحكم ‘
أÿطر من أجل ضشمان أمن ألسشتثمارأت ضشد
أıاطر أŸناخية وألصشحية.
لضشافة إأ– ¤سشيسس ألفÓح Úحول
با إ
لنخرأط بششكل إأرأدي ‘ مفهوم
أهمية أ إ
لشش-خ-اصس وح-ث-ه-م ع-ل-ى
لمÓ-ك وأ أ
ت -أام Úأ أ
ح-ن-اي-ة م-دأخ-ل-ي-ه-م م-ن خÓ-ل أك-تتاب عقد
تأاميني ،ووضشع بنك معطيات أمنة و›معة
على أŸسشتوى أ÷هوي من أجل جمعها على
أŸسش-ت-وى أŸرك-زي ل-تسش-ه-ي-ل أسش-ت-غÓلها ‘
وقت ح -ق -ي -ق -ي م -ن ق -ب -ل ﬂت -ل -ف م -رأك -ز
أل - -تسش- -ي ،ÒعÓ- -وة ع- -ل- -ى ت- -ك- -وي- -ن أŸوأرد
ألبششرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدير اŸصصالح البيطرية لدى وزارة الفÓحة:

قطعان األغنام غ Òمعرضضة ÿطر ا◊مى القÓعية
أاك -د م -دي-ر اŸصص-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة ل-دى
وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري-ف-ي-ة
والصصيد البحري ،قدور هاشصمي كر،Ë
أاول أامسض ،با÷زائر العاصصمة ان رؤووسض
الغ -ن-ام ع Èج-م-ي-ع ولي-ات ال-وط-ن ⁄
تصصب با◊مى القÓعية.
أك -د ذأت أŸسش -ؤوول خ Ó-ل ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة
حول ألتحضشÒأت أÿاصشة بعيد أألضشحى أن
«هناك وفرة ‘ ألعرضس على مسشتوى ألسشوق
ألوطنية ،حيث يوجد  5مليون رأسس ﬂصشصشة
ألضشاحي ألعيد خÓل هذه ألسشنة ،كما أن هذه
ألقطعان غ Òمعنية تقريبا بخطر أإلصشابة
بهذأ أŸرضس ألفÒوسشي».
أضش- - -اف ذأت أŸدي- - -ر ،أن أل - -فÒوسس ق - -د
أصش- -اب ب- -عضس أل -رؤووسس ف -ق -ط م -ن ق -ط -ع -ان
أألبقار وأنه ” ألتحكم ‘ ألوضشعية ‘ فÎة
قصشÒة مششÒأ أ ¤أن «ألفÒوسس ألذي ظهر
منذ سشنة  ،2014قد أصشاب ‘ سشنة 2018
رؤووسس ألب -ق -ار أل-ف-ت-ي-ة أل-ت-ي – ⁄صش-ل ع-ل-ى
أŸناعة خÓل حمÓت ألتلقيح ألسشابقة ألنها
 ⁄تكن قد ولدت بعد».
أبرز قدور هاششمي أنه ” حتى أليوم تلقيح
 8000رأسس معلنا من جانب أخر عن توجيه
ط -لب Ãل-ي-و )2( Êج-رع-ة م-ن أل-ل-ق-اح ث-ن-ائ-ي
ألتكافؤو لدى ﬂابر عاŸية.
تابع قوله أن «هذأ ألنوع من أللقاح أألكÌ
فعالية مقارنة بالسشابق يعمل ضشد نوع Úمن
أل -فÒوسش -ات  Oو  ،»Aم- -ؤوك- -دأ أن ج- -م -ي -ع
ألجرأءأت ألصشحية قد أتخذت ششهرين من
قبل –سشبا لعيد أألضشحى.
وأضش- -اف ذأت أŸدي- -ر أن- -ه «عÓ- -وة ع- -ل -ى
Œنيد  15000طبيب بيطري موظف من أجل
ضشمان أŸدأومة خÓل هذه أŸناسشبة ألدينية
وطول أأليام ألتي تسشبقها فقد قمنا بدعوة
 9000طبيب بيطري ‡ارسس لضشمان ألتغطية
ألصشحية للقطعان خÓل هذه أŸناسشبة».
”
وأششار كذلك أ ¤أن أطباء بيطري Úقد ّ
Œن- -ي- -ده- -م ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ن- -ق- -اط أل- -ب- -ي -ع
أıصشصشة لضشمان أŸرأقبة ألصشحية لقطعان
ألغنام أŸسشوقة خÓل هذه ألفÎة.
وتابع يقول من جانب آأخر أن فرقا متنقلة
سشتجوب أŸدن للقيام بعمليات أŸرأقبة على
مسشتوى ألحياء وأŸذأبح خÓل يوم ألعيد من
أجل مرأقبة ألذبائح و–سشيسس أŸوأطنÚ
ب -األخ -ط -ار ألصش -ح -ي -ة أÙت -م-ل-ة ع-ل-ى غ-رأر
أل -ك -يسس أŸائ -ي «أل -ذي Áك -ن أي -ج -اده ع -ل -ى
مسشتوى كبد أو رئتي ألكبشس».
كما أكد ذأت أŸسشؤوول أنه «ل Áكننا قبل
ذبح أ◊يوأن ألوقاية من ألخطار ألن تلك
ألكياسس ل يتم كششفها لدى أ◊يوأنات أ◊ية،
‡ا ي-ت-ط-لب م-رأق-ب-ة ب-ي-ط-ري-ة ل-ل-ذب-يحة بعد
عملية ذبح ألضشحية».
أما بخصشوصس ألتحكم ‘ هذأ أÿطر فقد

نصشح ألسشيد قدور هاششمي أŸوأطن Úبعدم
رمي أألحششاء أŸصشابة ‘ ألطبيعة كما ل
Áكن أعطاؤوها للكلب ألذي قد يصشبح بدوره
عام Óناق Óلهذأ أŸرضس أ ¤ألنسشان وأ¤
قطعان أŸاششية.
وأوضشح أŸسشؤوول أألول عن مديرية ألصشحة
ألبيطرية بالوزأرة أن نقاط ألبيع أıصشصشة
ل -تسش -وي-ق أل-ك-ب-اشس ق-د ّ” –دي-ده-ا م-ن ق-ب-ل
أŸصش -ال -ح أل -ب -ي-ط-ري-ة وأل-فÓ-ح-ي-ة م-ن-ذ ن-ق-ل
Óغنام أ¤
أ◊يوأنات من ألوليات أŸصشدرة ل أ
غاية نقلها نحو نقاط ألبيع.
وأضشاف يقول أن «مصشا◊نا تأاكدت بأان
م -رب -ي أŸاشش -ي -ة أŸرخصش Úل -ن -ق -ل وتسش-وي-ق
قطعانهم يتوفرون فع Óعلى ششهادة صشحية
‡نوحة من قبل أحد أألطباء ألبيطري.»Ú
أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس أل -ت -ح -ق -ي -ق ح-ول ◊وم
ألكباشس غ Òألصشا◊ة ألتي عانت منها بعضس
أل-ع-ائÓ-ت خÓ-ل ع-ي-دي ألضش-ح-ى ألسش-ابق،Ú
ف- -ق- -د أك- -د ه- -ذأ أŸسش- -ؤوول ل -دى أل -وزأرة أ¤
سشبب Úهما «تسشم Úأ◊يوأنات بأاغذية مششبعة
ب- -ال- -ط- -اق- -ة خÓ- -ل م- -دة قصشÒة م -ع ظ -روف
ألنظافة غ ÒأÓŸئمة».
وأوضشح من جانب أخر أن –قيق أللجنة
أل-ت-ي نصش-ب-ت-ه-ا مصش-ال-ح أل-وزأرة ق-د أسش-ت-بعدت
فرضشية ألششتباه ‘ أدوية بيطرية ﬁظورة.
كما أششار أ« ¤أنه ل يوجد هناك أي دليل
ي- -ورط أألدوي- -ة ذأت ألسش- -ت- -ع- -م- -ال أ◊ي -وأÊ
أŸسش- -وق- -ة م- -ن ق -ب -ل Œار ج -م -ل -ة أو أط -ب -اء
بياطرة».
وإلبعاد ششبح أللحوم أŸسشمنة وألتي ل تزأل
تششغل بال ألعائÓت طمأان ذأت أŸسشؤوول بأان
مصشالح دأئرته ألوزأرية قد قامت بتحسشيسس
أŸرب Úح- -ول ت- -غ- -ذي- -ة م- -وأشش- -ي- -ه- -م« ،ح -يث
أوضشحوأ لهم بأان تغذية صشحية وسشليمة خÓل
ألششهرين أألخÒين من حياة أ◊يوأن تضشمن
نوعية ◊مه».

مواقيت ميÎو ا÷زائر وترامواي دون تغيÒ

للتكفل بـ  ٥٠أالف مسصافر يوميا

«سضوغرال» تسضخر أاك Ìمن  ٩00رحلة قبل حلول العيد
خصصصصت شص- - -رك- - -ة إاسص - -ت - -غ Ó- -ل وتسص - -يÒ
اÙطات الÈية للجزائر (سصوغرال) أازيد من
 9٠٠رح -ل-ة ي-وم-ي-ا ن-ح-و ﬂت-ل-ف خ-ط-وط-ه-ا
ال-داخ-ل-ي-ة خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ة أاي-ام ال-ت-ي تسص-بق
لضص- -ح- -ى اŸب- -ارك ،ك- -م- -ا ” Œه- -ي -ز
ع- -ي- -د ا أ
«ﬁطة خروبة» بأازيد من  4٠كامÒا لتأامÚ
اŸواط -ن Úو‡ت Ó-ك -ت -ه -م  ،حسص -ب -م-ا أاف-اد ب-ه
اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل- -ذات اŸؤوسصسص- -ة ع- -زال- -دي- -ن
بوشصهيدة.
أشش -ار ب -وشش -ه -ي -دة ‘ تصش -ري -ح ي-وم أÿم-يسس أن
أŸؤوسشسش- -ة سش- -ت- -ؤوم -ن أزي -د م -ن  900رح-ل-ة ي-وميا
إأنطÓقا من ﬁطة أÿروبة –سشبا لعيد أألضشحى
ومن أŸتوقع أن ل يتجاوز عدد أŸسشافرين 30.000
يوميا خÓل هذه ألفÎة ،خاصشة أن عيد أألضشحى
هذه ألسشنة يتزأمن مع ألعطلة ألصشيفية وبالتا‹ ل
يوجد ضشغط كب Òعلى أÿطوط ما يسشمح بالتكفل
بهم بكل أريحية دون ضشغط.
وسشيتم « تدعيم برنامج أÙطة ألÈية أÿروبة
أل -ذي ي -خصس أÿط -وط أل -ك -بÒة (وج -ه -ات خ-ارج
ألولية) عن طريق رفع عدد أ◊افÓت أÿاصشة
ويبلغ عددها  300حافلة إأضشافية خÓل يومي عيد
أألضش - -ح - -ى إأ ¤ج - -انب سش- -ي- -ارأت أألج- -رة م- -ا بÚ
أل-ولي-ات قصش-د ضش-م-ان وسش-ائ-ل أل-ن-ق-ل ل-ل-مسشافرين
لÓسشتجابة ÷ميع ألطلبات أÙتملة» ،يÈز ذأت
أŸسشؤوول.
وتعرف ﬁطة أÿروبة ‘ أŸناسشبات ألدينية
وأل-وط-ن-ي-ة «ح-رك-ة ك-ث-ي-ف-ة» ل-ل-مسشافرين أŸغادرين

للعاصشمة وصشلت ‘ ألربع سشنوأت أŸاضشية أ¤
معدلت قاربت  50ألف مسشافر يوميا ،وهو ما
يششكل أزيد من  25باŸائة من ›موع أŸسشافرين
ع Èبقية أÙطات ألتي تششرف ششركة سشوغرأل
على أسشتغÓلها وتسشيÒها.
وأب- -رز ب- -وشش- -ه -ي -دة م -ن ج -ه -ة أخ -رى أن ك -اف -ة
ألجرأءأت وألتدأب Òقد أتخذت سشوأء بالنسشبة
لرحÓت ألذهاب أو ألعودة
أ ¤أل- -ع- -اصش- -م- -ة وق- -ال «ل -ن
يششكل تدفق أ◊افÓت بعد
فÎة ألعيد على أÙطة أي
مشش -ك -ل ك-م-ا ك-ان يسش-ج-ل ‘
ألسشنوأت أŸاضشية» ،مضشيفا
أن أل- - -وصش - -ول أ ¤أÙط - -ة
ألÈي -ة أل -رئ -يسش -ي -ة أÿروب -ة
دفعة وأحدة للحافÓت و‘ نفسس ألتوقيت سشيتم ‘
ظروف «عادية وسشلسشلة».
وط - -م - -أان ‘ ن - -فسس أل- -وقت أŸوأط- -ن Úأن ك- -ل
أإلج -رأءأت أل Ó-زم -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-أازي-د م-ن 50.000
مسشافر يوميا من أŸنتظر تدفقهم على ﬁطة
خروبة خÓل أأليام ألتي تلي ألعيد وأكد ‘ نفسس
ألوقت أن هناك إأمكانية لسشتقبال أزيد من  50ألف
مسش - -اف- -ر ‘ ي- -وم وأح- -د دون أي أشش- -ك- -ال ‘ ظ- -ل
أإلجرأءأت ألتي ” أتخاذها.
” تخصشيصس مدأومات لنقل
من جهة أخرىّ ،
أŸوأط- -ن Úخ Ó-ل أل -ي -وم أألول وأل -ث -ا Êم -ن ع -ي -د
أألضش- -ح- -ى ت- -ت- -م- -ث -ل ‘ ضش -م -ان أ◊د أألدن -ى م -ن

أÿدمات للوجهات ألتي ل تتعدى مسشافتها 150
كلم .وسشتخصشصس رحÓت نحو أŸسشافات ألطويلة
ع -ل -ى مسش -ت -وى ك -ل أÙط-ات ألÈي-ة أل-ت-ي تشش-رف
عليها ألششركة.
ك -م -ا سش -ي -ت -م Œن -ي -د أل -ع -م -ال وأع-وأن أل-رق-اب-ة
وألنظافة وفق نظام أŸناوبة ألذي يصشل عددهم
 3000عون .وأششار ‘ هذأ ألصشدد أŒ« ¤ميد
م-ؤوقت» ل-فÎة أل-ع-ط-ل ب-ال-نسش-ب-ة
لعمال ألششركة وذلك من أجل
ضش -م -ان خ-دم-ة و ت-ك-ف-ل أفضش-ل
باŸسشافرين.
وذك- -ر ب -وشش -ه -ي -دة أن -ه ”
تدعيم ششبكة كامÒأت أŸرأقبة
ب-نسش-بة  80ب -اŸئ -ة ،ح-يث ”
وضش- - -ع أزي- - -د م- - -ن  40كامÒأ
حفاظا على سشÓمة وأمن و‡تلكات أŸوأطن Úمن
ﬂت -ل -ف أ÷رأئ -م خ Ó-ل ت -ن -ق -ل -ه -م ع -ل-ى مسش-ت-وى
أÙط -ة ألÈي -ة ل -ل -خ -روب -ة ،وذلك ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
مصشالح أألمن Ÿرأقبة مدأخل وﬂارج أÙطة
أيام عيد أألضشحى.
وبخصشوصس فتح ﬁطات برية على أŸسشتوى
ألوطني لدعم هياكل أŸؤوسشسشة أوضشح أŸسشؤوول،
أن -ه سش -ي -ت -م خ Ó-ل شش -ه -ر سش -ب -ت-م Èأل-ق-ادم أف-ت-ت-اح
ﬁط-ات ب-ري-ة ب-ك-ل م-ن أل-ب-ل-ي-دة وب-رج ب-وع-ري-ري-ج
وألغوأط.
وللتذك ،Òفإان قدرة أسشتيعاب ﬁطة أÿروبة
ألÈية تقدر بأازيد من  1200رحلة يوميا.

مداومات لنقل اŸواطنÚ
خÓل يومي األضضحى

سشتسشتمر خدمات ألنقل ع Èخطوط ميÎو
أ÷زأئر وششبكة ألÎأموأي بالعاصشمة بششكل
طبيعي وبدون أي أنقطاع خÓل يومي عيد
ألضش - -ح- -ى أŸصش- -ادف لـ  21و 22أغسشطسس
أ÷اري حسشبما علم ،أمسس ‘ ،بيان Ÿؤوسشسشة
ميÎو أ÷زأئر.
وحسشب ذأت أŸصش - - -در ،ف - - -إان م- - -وأق- - -يت

ألسشتغÓل بالنسشبة ÿطوط ميÎو أ÷زأئر
وألÎأم - -وأي سش - -ت - -ب - -ق - -ى دون ت- -غ- -ي ÒخÓ- -ل
أحتفالت عيد ألضشحى.
م- -ن ج- -انب آأخ- -ر أوضش- -ح ذأت أل- -ب- -ي -ان أن
موأقيت أسشتغÓل خطوط ألنقل ع Èألكوأبل
(تيليفÒيك) سشتبقى هي أألخرى دون تغيÒ
خÓل هذه أŸناسشبة ألدينية.

بقرار من وزارة اŸوارد اŸائية

 8000عون لضضمان اŸداومة ‘ خدمات
توزيع اŸياه وتسضي Òالشضبكات
قررت وزأرة أŸوأرد أŸائية Œنيد نحو
 8.000عون لضشمان أŸدأومة ‘ ألتموين
ل‚ع لشش-ب-ك-ات
ب -اŸاء ألشش-روب وأل-تسش-ي Òأ أ
ألتوزيع خÓل أيام عيد ألضشحى حسشب ما
أفاد به أمسس ،بيان لوزأرة.
وقال ذأت أŸصشدر ،أن ألوزأرة قررت

تسش -خ Òن-ح-و  8.000ع -ون م -وظ -ف ‘ ك-ل
أŸؤوسشسشات –ت وصشاية ألوزأرة ع48 È
لمدأدأت باŸياه
ولية لضشمان أسشتمرأرية أ إ
ألشش -روب ،بشش-ك-ل م-ن-ت-ظ-م وتسش Òألشش-ب-ك-ات
وأŸنشش- - -آات أŸائ - -ي - -ة خ Ó- -ل أي - -ام ع - -ي - -د
ألضشحى».

السصبت 18أاوت  2018م
الموافق لـ  07ذي الحجة  1439هـ

أالحقت أاضسرارا بالمركبات وغلق الطرق

أأمطار طوفانية تكشسف عيوب مدينة خنشسلة
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والي عنابة يكشسف عن تجاوزات جديدة بخصسوصس  7آا’ف سسكن

 600مسستفيد لم يتم ألتعرف عليهم وإأقصساء إأخوة يمتلكون عقارأت بفرنسسا
م-ا ت-زال ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ال-خاصسة بحصسة 7
أا’ف سس -ك -ن اج-ت-م-اع-ي ب-ع-ن-اب-ة ت-كشس-ف ع-ن
تÓ-ع-ب-ات شس-ه-دت-ه-ا ع-م-لية توزيع السسكنات،
حيث ضسمت القائمة  600مسستفيد ،كشسفت
ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات أان-ه-م م-ف-ق-ودون ،ح-يث ل-م يتم
التعرف عليهم ،على اعتبار أانهم لم يتقربوا
من المصسالح المعنية ،حسسب ما أاكده والي
و’ية عنابة محمد سسلماني خÓل إاشسرافه
على أاشسغال مجلسس الو’ية.
عنابة :هدى بوعطيح
أاع-اب م-ح-م-د سص-ل-م-ان-ي ع-ل-ى ب-عضس أاعضص-اء ل-ج-ن-ة
التحقيق الميدانية ،والذي قال بشصأانهم أانهم لم
ي-ت-ح-ل-وا ب-روح ال-مسص-ؤوول-ي-ة أاث-ن-اء ت-أاديتهم لمهامهم،
مشصيرا إالى أانه تم اكتشصاف خÓل عملية القرعة بأان
ما بين  500إالى  600مسصتفيد من سصكن اجتماعي
ليسس لديهم ملف ،ومع ذلك تم تدوين أاسصمائهم على
أانهم قاموا بزيارتهم في منازلهم ،حيث تسصاءل
الوالي إالى أاين ذهبوا.
وأاك-د سص-ل-م-ان-ي ب-أان ال-م-زوري-ن وال-م-ت-ح-اي-لين سصيتم

متابعتهم قضصائيا ،ألن القانون واضصح بخصصوصس من
يسصتحقون السصتفادة من سصكن ،قائ Óبأان كل من
لديه حق سصيأاخذه ،وإاعانة الدولة سصتذهب لكل من
يسصتحقها ،وأاشصار إالى أان عملية اإلقصصاء مكنت من
اسصترجاع عدد معتبر من السصكنات والتي سصتوزع
على من هم بحاجة فعلية لسصكن اجتماعي.

وفي هذا السصياق كشصف محمد سصلماني عن إاقصصاء
 03إاخوة يقيمون بفرنسصا ،حيث اثنان منهم يملكون
وكالتي سصيارات ،وثالثهم يملك مطعما ،كما أانهم
من ذوي العقارات واألمÓك بباريسس ومارسصيليا،
ناهيك عن إاقصصاء مسصتفيدين مسصبقا من سصكنات
اجتماعية أاو صصيغ سصكنية أاخرى سصواء كان هو أاو
زوجته ،إالى جانب تزوير كشصف الرواتب وشصهادات
ال-ع-م-ل ،واسص-ت-ف-ادة م-غ-ت-رب-ي-ن ومتوفين من سصكنات
اجتماعية ،مشصددا على أان التحقيقات سصتتواصصل
إال- -ى غ- -اي -ة إاع -ط -اء ك -ل ذي ح -ق ح -ق -ه ،وت -ح -وي -ل
ال -م -زوري -ن وال -م -ح -ت -ال -ي -ن ع-ل-ى ال-ع-دال-ة ،لت-خ-اذ
اإلجراءات القانونية الÓزمة.
وبخصصوصس عملية الترحيل أاكد محمد سصلماني بأانه
سص-ي-ت-م ت-وزي-ع ق-ب-ل ع-ي-د األضص-ح-ى ال-م-ب-ارك حصص-ة
معتبرة بالمدينة الجديدة ذراع الريشس ،على أان
تسص- -ت- -م- -ر ال- -ع- -م- -ل -ي -ة إال -ى أان ي -ت -م ت -رح -ي -ل ك -اف -ة
المسصتفيدين ،قائ Óبأان الهدف هو توزيع  12أالف
وحدة سصكنية قبل نهاية  ،2018مشصيرا إالى أانه تم
ات -خ -اذ ك -اف -ة اإلج -راءات ال Ó-زم -ة ل -ي -ت -م ت -رح-ي-ل
العائÓت المسصتفيدة في أاحسصن الظروف.

’نجاز ومخالفة دفاتر الشسروط
بسسبب التأاخر في ا إ

سسحب مشساريع من مقاو’ت وتوجيه إأعذأرأت أ’خرى بباتنة
’م -ط -ار ال-ط-وف-ان-ي-ة ال-ت-ي
تسس -ب -بت ،ا أ
شس-ه-دت-ه-ا و’ي-ة خ-نشس-ل-ة ل-ي-لة الخميسس
إال -ى ال -ج -م -ع -ة ال -م -اضس -ي -ي -ن ف -ي ح -دود
السس-اع-ة السس-اب-ع-ة ،ف-ي تسس-ج-ي-ل خسسائر
م-ادي-ة م-ع-ت-ب-رة ،وتسس-رب ال-م-ياه لمئات
المنازل وانشسقاق جدران بعضسها ،وغلق
ال -ط -رق ،وان -ق -ط -اع ال -ت -ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي
’ح -ي -اء وك-ذا إاتÓ-ف عشس-رات
ب -ب -عضس ا أ
’شسجار المثمرة.
ا أ
خنشسلة :اسسكندر لحجازي
حيث اجتاحت سصيول مياه األمطار الجارفة،
م -ع -ظ-م أاح-ي-اء م-دن خ-نشص-ل-ة ب-ق-وة وف-ي زم-ن
قصصير لم تقو معه شصبكة صصرف المياه على
اسص -ت-ي-ع-اب-ه-ا ،وه-و م-ا أادى إال-ى تسص-رب ال-م-ي-اه
للمئات من المنازل بعاصصمة الولية خاصصة
وبعضس مدن الولية وتسصببت في غلق الطرق
الرئيسصية وتكسصر أاجزاء بعضصها.
كما الحقت أاضصرار وخسصائر مادية بعشصرات

م -ن ال -م -رك -ب -ات م -ن م-خ-ت-ل-ف األن-واع بسص-بب
األحجار وبقايا البناء والقمامة الصصلبة التي
جرفتها األمطار وصصعود منسصوب المياه إالى
مسصتوى عالي أادى إالى غمر عشصرات السصيارات
التي كانت مركونة في مناطق منحدرة.
وق - -د ط - -الب م - -واط- -ن- -و ع- -اصص- -م- -ة ال- -ولي- -ة
القاطنين بحيي الثكنة وطريق بغاي بعاصصمة
الولية خنشصلة ،السصلطات العمل على انقاذهم
من خطر الفيضصانات ،بعدما اجتاحت سصيول
األم -ط -ار ج -ل م -ن -ازل -ه -م ،وتسص -ب -بت ل-ه-م ف-ي
خسص -ائ -ر م-ادي-ة م-ع-ت-ب-رة ك-ون م-ن-ازل-ه-م هشص-ة
ولتقوى على الصصمود أامام هذه العواصصف،
مطالبين بضصرورة إانجاز مشصروع حماية مدن
الولية من الفيضصانات المتوقفة األشصغال به.
يحدث هذا ،في الوقت الذي تتقاعسس مصصالح
ب- -ل- -دي -ات خ -نشص -ل -ة وف -رع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -ت- -ط- -ه- -ي- -ر ،ف -ي أاداء م -ه -ام -ه -ا ال -خ -اصص -ة
بصصيانة شصبكة صصرف مياه األمطار بصصفة
دورية وفعالة ،وهي العيوب التي سصرعان ما
كشصفتها األمطار والسصيول الجارفة.

شسكلت نقطة سسوداء أامام المركبات والسسواق

إأجرأءأت حسسنت ألسسيولة ألمرورية بمدينة ألشسلف
ت -ع -ززت ح-رك-ة ال-م-رور داخ-ل م-دي-ن-ة
الشسلف باعتماد إاشسارات ضسوئية جديدة
لتدارك النقصس المسسجل على مسستوى
عدة محاور شسكلت إالى وقت سسابق نقاطا
سسوداء أاثارت اسستياء الجميع.
الشسلف :و.ي أاعرايبي
أاوضص -ح ال -م -ت-دخ-ل-ون ف-ي ال-ق-ط-اع م-ن إادارة و
ناقلين خواصس أان اللجوء إالى هذا اإلجراء
العملي أاملته شصكاوى زوار المدينة والناقلين
أانفسصهم بعد تسصجيل اكتظاظ وازدحام ما فتئ
يشصكل متاعب هؤولء ضصمن حركة مرورية
صصارت مثار قلق واسصتياء من طرف أاصصحاب
السصيارات والناقلين .
و ان - -ت - -هت ذات ال- -مصص- -ال- -ح م- -ن وضص- -ع ه- -ذه
اإلشص-ارات ب-ك-ل م-ن م-ف-ت-رق ال-ط-رق ال-خ-اصص-ة
بالطريقين رقم 11و 4الرابطين بين تنسس و
تسصمسصيلت مرورا بالشصلف والجزائر العاصصمة
و وهران بمحور جسصر حي الحرية ومن جهة
أاخ- -رى م- -ح- -ور السص- -ك- -ة ال- -ح- -دي- -دي- -ة قصص- -ر

العدالة باإلضصافة إالى طريق حي بن سصونة.
وع -ن ردود أاف -ع -ال أاصص-ح-اب ال-م-رك-ب-ات ح-ول
اإلجراءات العملية للمصصالح المعنية بالحركة
المرورية داخل المدينة فقد أاعرب لنا هؤولء
عن ارتياحهم للسصيولة المرورية والسصهولة في
التنقل التي يلمسصونها يوميا وسصط عاصصمة
الولية أاين تم رفع المعاناة والجهود المضصنية
التي ظلت مصصالح الشصرطة تبذلها وسصط تلك
الزحمة.
وم-ن ج-انب آاخ-ر ع-م-ل-ن-ا أان ال-ن-ق-اب-ة ال-ولئ-ي-ة
للسصائقين المنضصوين تحت إاتحاد العام للعمال
الجزائريين بالشصلف قد أاعربوا عن ارتياحهم
لن - -ف- -راج الصص- -راع ال- -ق- -ائ- -م ب- -ي- -ن سص- -ي- -ارات
األجرة على مسصتوى خط الجزائر العاصصمة
والشصلف بإاتفاق الطرفين على طريقة عمل
لفائدة المسصافرين على أان يتم العمل بتنقل
واح-د ب-ي-ن ال-م-دي-ن-ت-ي-ن ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سصÓ-مة
السص- -ائ- -ق وال- -مسص- -اف- -ري- -ن م- -ن خÓ- -ل ق- -ط -ع
مسصافة 450كلم فقط معتبرين العمل بتنقلين
ذهابا وإايابا بقطع 900كلم بالخطر على أامن
المسصافرين والسصائقين على حد سصواء.

بسسبب حوادث المرور ببجاية

سسكان أو’د فاضسل يطالبون بتوسسعة ألطريق وترميمه
ط- -الب سس- -ك- -ان أاو’د ف- -اضس -ل ب -ب -ل -دي -ة ذراع
ال -ق -اي -د ،و’ي -ة ب -ج-اي-ة ،ب-ت-وسس-ع-ة وت-رم-ي-م
ال- -ط- -ري- -ق ال- -ذي ي- -رب- -ط ق- -ري- -ت- -ه -م ب -م -ق -ر
البلدية ،نظرا إالى لخطورته وتسسببه في
وق- -وع ال- -ع- -دي- -د م -ن ح -وادث ال -م -رور ،ك -ان
آاخ-ره-ا ح-ادث-ي-ن خ-ط-ي-ري-ن وق-ع-ا ف-ي ن-فسس
ال -ي -وم م -م -ا أادى إال -ى وف -اة ث Ó-ث -ة أاشس-خ-اصس
وجرح  11آاخرين ،نقلوا كلهم إالى مسستشسفى
خراطة لتلقي العÓج.
بجاية :بن النوي توهامي
وفي هذا الصصدد يقول عÓوة ممثل عن السصكان،
لـ’الشص -عب’’ ،ه -ذا ال -ط -ري -ق أاصص -ب -ح ي -ه -دد سص Ó-م -ة
المواطنين ،حيث هو عبارة عن منحدر خطير
يطلق عليه تسصمية ’منحدر الموت’ ويتشصكل من عدة

منعرجات ،وعليه نطالب الجهات المعنية بضصرورة
التدخل من أاجل توسصعته وتعبيده ،إالى جانب وضصع
حواجز األمان واإلنارة العمومية.
وقد عاشصن يوم األربعاء الفارط حادثين ،بهذا
الطريق وفي نفسس اليوم ،حيث جاء الحادث األول
بعد انحراف سصيارة سصياحية وانقÓبها إالى أاسصفل
المنحدر،وخلف وفاة سصيدة تبلغ من العمر 66سصنة،
رضصيع ،وطفلة «تبلغ من العمر  4سصنوات ،وإاصصابة
ثÓثة أاشصخاصس آاخرين بجروح وصصفت بالخطيرة،
أاّما الحادث الثاني فقد وقع على إاثر دهسس شصاحنة
لنقل البضصائع سصيارة للدرك الوطني واصصطدامها
بعد ذلك بمركبة أاخرى ،وهو ما خلف 8جرحى من
بينهم عنصصرين من الدرك الوطني ،أاصصيبوا بجروح
متفاوتة الخطورة’.

ه -دد وال -ي ب -ات -ن -ة ،ع -ب -د ال -خ -ال-ق صس-ي-ودة،
بإاحالة ملفات العديد من مكاتب الدراسسات
’ن -ج -از ع -ل -ى ال -ع -دال -ة بسس -بب
وم -ق -او’ت ا إ
التأاخر في انجاز المشساريع ومخالفة دفاتر
الشس -روط ،وع -دم اح -ت -رام آاج -ال ال -تسس -ل -ي -م
’نجاز.
ومقاييسس ا إ
باتنة :لموشسي حمزة
صصيودة و خÓل خرجة ميدانية قام بها لمعاينة
بعضس المشصاريع في عدة قطاعات مختلفة بمدينة
ب- -ات- -ن- -ة ،ت- -خصس ال- -ت- -رب- -ي- -ة وال- -ت -ع -ل -ي -م ،ال -م -وارد
ال -م-ائ-ي-ة،األشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة،الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة،
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-حضص-ري-ة وغ-ي-ره-ا ،ت-حضص-ي-را ل-ل-دخ-ول
الج- -ت- -م- -اع- -ي ال -ج -دي -د ،ق -رر ت -وج -ي -ه إاع -ذارات
ل-م-ق-اولت م-ك-ل-ف-ة ب-أاشص-غ-ال ت-ه-يئة الوادي المغطى
ال -م-م-ت-د م-ن ح-ي ال-زم-ال-ة إال-ى غ-اي-ة ح-ي كشص-ي-دة،
ب -غ Ó-ف م-ال-ي ي-ق-در بـ 30م-ل-ي-ار سص-ن-تيم ،ومقاولة
م-ك-ل-ف-ة ب-مشص-روع ازدواج-ي-ة ال-ط-ري-ق ب-ي-ن ح-م-لة 2
والطريق الوطني .77
ك -م -ا ت -م فسص -خ ع -ق -ود م -ؤوسصسص -ة اإلن -ج -از وم -ك-تب
الدراسصة خÓل معاينته لمشصروع انجاز المحكمة
اإلداري -ة ب -ح -م -ل -ة ،وذلك بسص -بب ع -دم اسص -ت -ك -م -ال
Óجال المحددة ،فيما أاعطى
األشصغال وتجاوزها ل آ
تعليمات صصارمة تلزم المؤوسصسصات باحترام اآلجال
التعاقدية لسصتÓم مختلف المشصاريع ،داعيا إاياها
إالى الجدية والصصرامة.
وت -أاسص -ف ال -وال -ي ل -دى م -ع -اي -ن -ة مشص -روع ال -م -ل-عب
الرياضصي  1500مقعد ،ومشصروع المركب الرياضصي

ال -ج -واري ب -ب-ل-دي-ة وادي الشص-ع-ب-ة ،ل-وت-ي-رة اإلن-ج-از
مؤوكدا عزم الدولة تعيق التنمية المحلية بالولية
والتكفل الجدي بانشصغالت السصاكنة.
كما وقف صصيودة على مدى تقدم أاشصغال التهيئة
الحضصرية وتعبيد الطرقات بعدة أاحياء على غرار
حي بوخريصس بـ 08مÓيير سصنتيم ،و معاينة أاشصغال
ال -ط -ري -ق الزدواج -ي ال -واد األزرق – ال-راب-ط ب-ي-ن
مسصجد جبارة والطريق اإلجتنابي الشصمالي بقيمة
 12مليار سصنتيم.
كما عاين مشصاريع أاشصغال شصبكة الصصرف الصصحي
واإلنارة العمومية وتهيئة الطرقات بحي كشصيدة،
وه -ي ال -مشص -اري-ع ال-ت-ي شص-دد ال-مسص-ؤوول األول ع-ل-ى

بعد اشستباه إاصسابتهم بالكوليرا

ألسسلطات بالبليدة
تتكفل بالمصسابين

’سس-ب-وع  ،تسسجيل
شس-ه-دت م-دي-ن-ة ال-ب-ل-ي-دة ن-ه-اي-ة ا أ
’صسابة
إاصسابة عائلة تتكون من  5أافراد بأاعراضس ا إ
’م -ر ال -ذي اسس -ت -ن -ف -ر
ب- -داء ال- -ك -ول -ي -را ال -وب -ائ -ي  ،ا أ
المصسالح الوصسية  ،و تم إايفاد لجنة وزارية مؤوهلة
لمعاينة الوضسع و ا’طمئنان على حا’ت المصسابين
’م-راضس
 ،و ال -ذي -ن ت -م ت -ح -وي-ل-ه-م ع-ل-ى مصس-ل-ح-ة ا أ
المعدية  ،بمسستشسفى بوفاريك .
البليدة :لينة ياسسمين
و في هذا الصصدد أاعرب مدير الصصحة و السصكان جمعي
لعÓم  ،أان المور تحت
أاحمد  ،في تصصريح لوسصائل ا إ
السصيطرة  ،و ل داعي لتهويل المور و المبالغة  ،مضصيفا ،
بان فيه عائلة تقيم بحي قصصدير  ،على تخوم طريق السصكة
الحديدية و محطة نقل المسصافرين الجديدة بحي الرامول
 ،و سصط مدينة البليدة  ،تعرضس فيها أافرادها الى أاعراضس
الصص-اب-ة ب-م-رضس ال-ك-ول-ي-را  ،ل-ك-ن ال-ح-ق-ي-ق-ة ب-ع-د الفحصس
الطبي بمسصتشصفى بوفاريك  ،أاتضصح بأانه المصصابين تعرضصوا
الى اعراضس تسصمم حادة  ،و هم يخضصعون للمراقبة و
العناية الطبية .
و بدوره رئيسس بلدية البليدة بالنيابة  ،برقية يوسصف ،
أاوضصح لـ « الشصعب «  ،أان مصصالحه فضص Óعن مصصالح
قطاعية اخرى  ،تفاعلت مع الحدث  ،و حاولت في تدخل
سصريع و آاني  ،من السصيطرة على الوضصاع  ،بعد الشصتباه
الصصابة باعراضس الكوليرا  ،ال أان المر تبين و اتضصح
بوقوع تسصميم لفراد عائلة تقيم بالحي الفوضصوي  ،و هم
ي-ن-ت-ظ-زون ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة  ،م-ن م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور
بالجزائر العاصصمة  ،بعد اخذ عينات  ،معربا في السصياق
بأان مصصدر التسصمم  ،يشصتبه في أان يكون بسصبب اسصتهÓك
مياه شصرب مخزنة في ظروف غير نظيفة و صصحية .
ج -دي -ر ب -ال -ت -ذك -ي -ر ال-ى ان ال-ب-ل-ي-دة  ،ع-رفت ف-ي السص-ب-وع
الماضصي و قبله  ،ازمة صصحية  ،نتيجة وقوع تسصمم جماعي
لما يزيد عن الـ  600شصخصس بمدينة بوقرة  ،اسصتنفرت
المصصالح الوصصية ،و مصصالح ولية البليدة  ،انتهى المر بعد
الشصتباه في تلوث مياه الشصرب  ،بأان المر يتعلق بتناول
م -ي -اه اب -ار ل -ب -عضس ال -خ-واصس  ،ح-يث صص-درت اوام-ر ب-م-ن-ع
اسصتهÓك

الجهاز التنفيذي بالولية على ضصرورة تسصريع وتيرة
األشصغال بها و تدعيم الورشصات بالموارد المادية و
البشصرية الÓزمة مع احترام معايير الجودة ،وأاجال
األشص -غ -ال ح -ت -ى ي -تسص -ن -ى اسص -تÓ-م-ه-ا خÓ-ل األي-ام
المقبلة واسصتغÓلها في الوقت المحدد.
وأاوضصح خÓل معاينة مشصروع تدفق مياه األمطار
بحي سصلسصبيل ،أان هناك عدد من المشصاريع يجري
تنفيذها في عدد من المواقع عبر تراب الولية،
سصتسصهم في احتواء مياه األمطار والسصيول ودرء
األخطار التي قد تنجم عن تدفق السصيول بكثافة
في مواسصم األمطار وفصصل الشصتاء مع توسصيع نطاق
خدمات شصبكة تصصريف مياه السصيول.

بخصسوصس وضسع شسريط ’صسق عاتم لنوافذ السسيارات

حملة تحسسيسسية لفائدة سسائقي ألمركبات بجيجل
أاط- -ل- -قت مصس- -ال- -ح أام- -ن ج- -ي -ج -ل ح -م -ل -ة
ت-حسس-يسس-ي-ة ت-وع-وية لفائدة السسائقين و
مسس -ت -ع -م-ل-ي ال-ط-ري-ق ،ت-زام-ن-ا م-ع م-وسس-م
ا’صس - -ط - -ي - -اف و ف - -ي إاط- -ار ال- -م- -خ- -ط- -ط
ا’تصسالي الخاصس بهذه المناسسبة.
ال -ح -م -ل-ة يشص-رف ع-ل-ي-ه-ا إاط-ارات و أاع-وان م-ن
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي و الفرق
ال-مصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل -أ
التابعة لها بأامن الدوائر ترتكز أاسصاسصا على
توعية سصائقي السصيارات و تحسصيسصهم بمخاطر
اسص- -ت- -ع- -م- -ال الشص- -ري -ط ال Ó-صص -ق ع -ل -ى زج -اج
السصيارات و الذي يتسصبب و بصصفة مباشصرة في
تشصويشس و تعتيم الرؤوية لدى السصائقين ،مما
يؤودي إالى وقوع حوادث مروريّة.

و سصعيا للحد من هذه الظاهرة يعكف أامن
الولية و من خÓل مصصالحه عبر تراب كل
الولية على القيام بهذه الحملة على مسصتوى
نقاط و حواجز المراقبة لحث السصائقين على
التخلي عن هذا الفعل المخالف ألحكام قانون
المرور و تحسصيسصهم بنتائجه الوخيمة.
و في هذا اإلطار سصجلت مصصالح أامن الولية
م -ن -ذ ب-داي-ة السص-ن-ة ال-ج-اري-ة  429م-خ-الفة تم
تحرير غرامات مالية ضصد مرتكبيها ،الحملة
سص-ت-ب-ق-ى م-ت-واصص-ل-ة ب-ه-دف ت-وع-ي-ة السص-ائقين و
السصهر على احترام قواعد المرور و كذا التقيد
بقواعد القيادة السصليمة.

بغرضس تجهيزه بكاميرات ذكية

غلق مؤوقت لنفق ألكنتور ألرأبط بين قسسنطينة وسسكيكدة
أان -هت ال -ج -زائ -ري-ة ل-ل-ط-رق السس-ي-ارة إال-ى
ع -ل -م ك-اف-ة السس-ائ-ق-ي-ن ال-م-ت-ن-ق-ل-ي-ن ع-ب-ر
ال -ط -ري -ق السس -ي -ار شس -رق غ -رب ،ب -م-ق-ط-ع
قسس -ن -ط -ي -ن-ة – سس-ك-ي-ك-دة ،ال-ى غ-ل-ق ن-ف-ق
ال- -ك- -ن- -ت- -ور ال- -م- -ت -واج -د ب -ع -ي -ن ب -وزي -ان
بسس- -ك- -ي- -ك- -دة وال- -راب -ط ب -ي -ن سس -ك -ي -ك -دة
وقسسنطينة.
جيجل /سسكيكدة :خالد العيفة
حيث ان طول النفق  2.5كلم ،منها  1.5كلم يقع
ب-ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ب-وزي-ان ب-ولي-ة سص-ك-يكدة ،بغرضس
وضصع كاميرات ذكية ذات دقة عالية مع نظام
رصصد أاوتوماتيكي للحوادث.
ويضص -ي-ف ب-ي-ان ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق السص-ي-ارة،
«بفضصل هذه الكاميرات ،من الجيل الجديد،
بتكنولوجية « «  ،IPمركز المراقبة و التحكم
للنفق يمكنه التدقيق في الصصور و التسصجيÓت

و رصصد كل حدث أاو تصصرف يمثل خطر(دخان،
حادث ،راجلين )...،داخل ومداخل ومخارج
النفق ،بجودة عالية ،بما سصيسصمح بتدخل سصريع
وف- -ع- -ال ألع- -وان- -ه ،م- -ن أاج- -ل سص Ó-م -ة أافضص -ل
لمسصتعملي طريق السصيار.
وأاوضصح ذات البيان ان الغلق يكون مؤوقتا ،امام
حركة السصير لي Óمن  19سصا 00الى  07سصا00
صصباحا طيلة أايام من  15أاوت الى  06سصبتمبر
« 2018ما عدا أايام العيد  03أايام» ،وأاضصاف
ال -ب -ي -ان ان-ه «ت-م وضص-ع ن-ظ-ام ل-لسصÓ-م-ة واألم-ن
Óشص-ارات
ال -م-روري خ-اصس م-ع ت-واج-د ن-ظ-ام ل -إ
لذات الغرضس ،لضصمان التنقل اآلمن لمسصتعملي
الطريق السصيار بالمنطقة ،لي Óونهارا».
واع -ت -ذرت ذات ال -ه -ي-ئ-ة ل-مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق
السصيار على الزعاج الناتج عن هذه الشصغال
وت-دع-وه-م ل-ل-ح-ي-ط-ة وال-حذر بالخصصوصس فيما
يخصس من تقليل السصرعة عند القتراب من
منطقة األشصغال.

»æWh

ألسضبت  18أأوت  2018م
ألموأفق لـ  07ذي ألحجة  1439هـ
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من أاجل عيد دون حوادث

اللجنة الصضحية ا÷زائرية ـ الصضحراوية تعقد لقاء تشضاوريا
ع- -ق -دت ال -ل -ج -ن -ة الصش -ح -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
ء تششاوريًا Ãدرسشة التكوين
الصشحراوية لقا ً
ال-ب-ي-ط-ري Ãخ-يمات الÓجئ ÚالصشحراويÚ
’ضشحى اŸبارك ،وقد حضشر
–ضشًÒا لعيد ا أ
اللقاء عن ا÷انب الصشحراوي «صشالح ﬁمد
 ÚŸصش-ال-ح» ،اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿدي-ري-ة ال-بيطرة
ال -ت-اب-ع-ة ل-وزارة الصش-ح-ة الصش-ح-راوي-ة وع-ن
ا÷انب ا÷زائ-ري ال-دك-ت-ور «ي-وسش-ف مقبل»
مسشؤوول وحدة قاعدية Ãفتششية البيطرة
بو’ية تندوف.

تندوف :علي عويشش
ي-أات-ي أل-ل-ق-اء أل-ث-ن-ائ-ي ب-ي-ن أل-ج-ان-ب-ي-ن أل-ج-زأئري
وألصضحرأوي من أأجل ضضبط خ ّ
طة عمل لمرأقبة
ألموأشضي ومتابعة تحركاتها ،باإ’ضضافة ألى تحديد
نقاط دخول وبيع رؤووسص ألموأشضي بالمخيمات.
بحكم ألموقع ألجغرأفي لو’ية تندوف وتقاسضمها
لحدود برية مع ثÓث دول وو’يتين صضحرأويتين،
ت-ت-حّ-ول أل-م-ن-ط-ق-ة ُق-ب-ي-ل ع-ي-د أأ’ضض-حى ألى مركز
’ل -ت-ق-اء ق-ط-ع-ان أل-م-وأشض-ي أل-ق-ادم-ة م-ن أل-و’ي-ات
ألمجاورة تلك ألتي يجلبها ألمّوألون من أأ’رأضضي
ألصضحرأوية ألمحررة وشضمال موريتانيا.
Óمرأضص ألتي تصضيب ألموأشضي
ولتفادي أأي أنتقال ل أ
وح-ف-اظً-ا ع-ل-ى سضÓ-م-ة أل-ث-روة أل-ح-يوأنية ألوطنية،
سضطّرت مفتشضية ألبيطرة بو’ية تندوف برنامجاً
أحترأزيًا بالتنسضيق مع قوى ألجيشص ألوطني ألشضعبي
وأل-ج-م-ارك ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-ج-ه-ات أل-م-خ-تصضة في
أل -ح -ك -وم -ة ألصض -ح-رأوي-ة لضض-م-ان سضÓ-م-ة ق-ط-ع-ان
ألموأشضي وألموأطنين خÓل أأيام ألعيد ،وهو ما
أأك -ده أل -دك -ت -ور «ي -وسض -ف م -ق-ب-ل» مسض-ؤوول أل-وح-دة
ألقاعدية مفتشضية ألبيطرة لو’ية تندوف.
كثفت مفتششية البيطرة لو’ية سشيدي بلعباسس جهودها Ÿراقبة كل أاسشواق اŸاششية اŸرّخصشة ع Èتراب الو’ية ،حيث تشش Òآاخر ﬁاضشر البياطرة اÛندين ‘ نقاط البيع إا¤
عدم تسشجيل أاي حالة مرضشية متعلقة با◊مى القÓعية أاو أاي مرضس معدي آاخر.

بلعباسش :غنية شسعدو
أأفادت فايزة ضضيافي مسضؤوولة ألنظافة ألغذأئية وألنوعية ،أأن مديرية ألمصضالح
ألفÓحية وبعد تلقيها كافة ألمحاضضر من ألبياطرة لم تسضجل أأية حالة مرضضية
معدية ،حيث توأصضل ألمديرية تنفيذ برنامج ألمناوبة أأين يتمّ ألعمل بين
ألبياطرة ألعامين ألذين تّم تجنيدهم تحسضبا للعيد وألبالغ عددهم  34طبيبا
بيطريا وبعضص ألبياطرة ألخوأصص ألتي وجهت لهم مفتشضية ألبيطرة ألدعوة
لتقديم ألخدمات قبل وأأثناء ألعيد.
كما تعمل مديرية ألمصضالح ألفÓحية على أتخاذ أإ’جرأءأت ألÓزمة من أأجل
ألحيلولة دون دخول دأء ألحمى ألقÓعية من خÓل مرأقبة دخول وخروج
ألماشضية وإأجبار ألموألين على إأظهار ألرخصضة ألرسضمية ألمسضلمة من طرف
ألمصضالح ألبيطرية للو’ية ،وألتي تثبت خلو ألماشضية من دأء ألحمى ألقÓعية.
وقامت ألبلديات ألتي تضضم أأسضوأق ألماشضية بطÓئها بمادة ألجير لتطهير
م -ح -ي -ط -ه -ا وت-ف-ادي دخ-ول أل-ف-ي-روسص ف-ي أل-وقت أل-ذي ق-امت ف-ي-ه أل-مصض-ال-ح
ألبيطرية بتلقيح  15000رأأسص بقر ضضد ألحمى ألقÓعية بعدما أسضتفادت ألو’ية
من كمية هامة من أللقاح ألمضضاد ،فضض Óعن تلقيح  768200رأأسص غنم ضضد
مرضص ألجذري.
وفي ذأت ألسضياق ،أتخذت مفتشضية ألبيطرة جملة من أإ’جرأءأت وألتدأبير
لضضمان عيد بدون كيسص مائي قبل وخÓل يومي ألعيد قصضد مرأفقة ألموأطنين

أأثناء عملية نحر أأ’ضضاحي ومرأقبتها للتأاكد من سضÓمتها ،باإ’ضضافة إألى
ب -رن-ام-ج أل-م-دأوم-ة أل-ذي تّ-م وضض-ع-ه ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة ،ح-يث تّ-م
تخصضيصص مدأومات باأ’سضوأق أأ’سضبوعية ألثمانية بمعدل بيطريين في كل
سضوق.

مراقبة أاعضضاء اŸاشضية عند الذبح ضضرورية
باإ’ضضافة إألى تجنيد كل أإ’مكانيات لتحسضيسص ألموأطنين بخطورة هذأ ألمرضص
وضضرورة ألتقّرب من ألبياطرة في حالة ألشضكّ ،كما ينصضح ألمختصضون بضضرورة
حفظ لحوم أأ’ضضاحي في أأول أأيام ألعيد تفاديا لتعّفنها وفسضادها.
وفي هذأ ألشضاأن ،أأكد ألطبيب ألبيطري مختار بسضاسص بضضرورة مرأقبة كافة
أأعضض -اء أل-م-اشض-ي-ة ع-ن-د أل-ذب-ح خ-اصض-ة أل-رئ-ت-ي-ن وأل-ك-ب-د وأإ’تصض-ال ب-ال-م-دأوم-ة
ك في وجود ألكيسص ألمائي ،مع ألحفظ ألمباشضر
ألبيطرية ألقريبة في حالة ألشض ّ
للماشضية في ألمبرد بعد جفافها وعدم تركها لليوم ألموألي.
ولضضمان بيئة نظيفة أأيام ألعيد دعت مديرية ألبيئة سضاكنة ألو’ية لوضضع جلود
أأ’ضضاحي في أأكياسص بÓسضتيكية منفردة وفصضلها عن ألنفايات ألمنزلية حفاظا
على نظافة ألمحيط ،إأسضتجابة للحملة ألتي أأطلقتها وزأرة ألصضناعة هذه ألسضنة
وألمتعلقة بعملية جمع جلود أأ’ضضاحي وإأعادة تدويرها عبر كبرى ألو’يات
كمرحلة أأولى.

بعد التأاكد من إاصشابتها با◊مى القÓعية

القضض ـ ـ ـاء عل ـ ـ ـى  11بق ـ ـ ـرة بتي ـ ـ ـارت
’سشبوع اŸنصشرم بذبح  11بقرة Ãزرعة ‰وذجية ببلدية تاقدمت بو’ية تيارت وقد “ت
قامت مصشالح البيطرة الو’ئية بتيارت خÓل ا أ
’بقار ‘ مثل هذا اŸوسشم ،العملية جاءت بعد فحصس للعديد من
’بقار قد أاصشيبت با◊مى القÓعية التي تصشيب ا أ
عملية الذبح بعد أان كانت ا أ
ا’بقار ‘ إاطار العمليات الروتينية التي تقوم بها مصشالح البيطرة.
عيد أأ’ضضحى ألمبارك لتفادي أأي مضضاعفات أأو تحت أي ذريعة لتفادي نقل مرضص ألحمى ألقÓعية
بين أ’بقار .أأما رؤووسص أ’غنام فيحضضر نقلها أ’
مشضاكل تعترضص صضحة ألموأطن.
وعقب عملية ألذبح ألقصضري وأ’جباري بالمذبح ك- -م- -ا تّ- -م إأب Ó-غ أأ’ط -ب -اء أل -خ -وأصص وأل -ع -ام -ل -ي -ن ب -ت -رخ -يصص ط -ب -ي وم -رأق -ب -ة م -ن ط -رف أل -ج-ه-ات
Óب-ق-ار أل-مصض-اب-ة وت-حت م-رأق-بة أأ’طباء ب-ال-مصض-ح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة بضض-رورة أل-ب-قاء على أأهبة ألمختصضة ،لتبقى مصضالح أأ’من وألدرك ألوطني
أل-ب-ل-دي ل -أ
ألبياطرة وألمصضالح ألفÓحية ،تمت عملية مرأقبة أ’سض -ت-ع-دأد أ’ي ط-وأرئ م-ن شض-أان-ه-ا ت-ط-لب ت-دخ-ل في مرأقبة ألموأشضي عبر ألطرقات.
ومسضح لجميع ألمسضتثمرأت وإأسضطبÓت ألخوأصص أل -مصض -ال -ح ألصض -ح -ي -ة خ Ó-ل أأي -ام ع -ي -د أأ’ضض -ح -ى تجدر أإ’شضارة أأنه بو’ية تيارت تناقصص عدد رؤووسص
و’ سضيما ألذين يمولون ألملبنات بمادة ألحليب ألمبارك ،أأما بالبلديات ألدأخلية فقد تّم أعÓم أ’بقار بها مقارنة بالسضنة ألماضضية من  75ألف
ولوأحقه ،حيث تم تسضخير  54طبيبا بيطريا من أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-ا’ط-ب-اء أل-ع-ام-ل-ين سضوأء بالمذأبح أو رأسص أل- - - -ى  65رأأسض -ا بسض -بب أأ’م -رأضص ك-ال-ح-م-ى
ألقÓعية وغÓء أ’عÓف وتغذيتها ،حيث لم تبقى
Óشضرأف على أماكن توأجد أ’طباء ألمعينين.
طرف مديريتي ألفÓحة وألصضحة ل إ
عملية فحصص ومرأقبة أ’بقار وكذأ أأ’ضضاحي قبيل ونشضير أن قرأرأ و’ئيا صضدر من وألي و’ية تيارت سضوى ألف بقرة موجهة إ’نتاج ألحليب.
يلزم مÓك ’بقار بعدم نقل أ’بقار بين ألمناطق

تيارت :ع.عمارة

لضشمان سشيولة التنقل

الدرك واألمن يضضعان ﬂططا لتأام Úعيد األضضحى بالبليدة

سش ّ- -ط - -رت وح - -دات ال - -درك ال- -وط- -ن- -ي ‘
’م-ن
›م -وع -ت -ه -ا ال -و’ئ -ي -ة ب -ال -ب -ل -ي-دة ،وا أ
ال - -و’ئ - -ي ،ب - -رن - -ا›ا ‘ ﬂط - -ط م- -دروسس،
لضشمان سشيولة وسشÒورة وسشهولة ‘ حركة
ت-ن-ق-ل اŸواط-ن ÚخÓ-ل أاي-ام ال-ع-ي-د اŸب-ارك،
وخÓل التسشوق بفضشاءات بيع اŸاششية ،وعند
دور ال-ع-ب-ادة  ،وفضش-اءات ال-تسش-ل-ي-ة وال-تنزه،
’م- -اك- -ن ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وأايضش -ا Ùارب -ة
وب- -ا أ
’جرامية ‘ كل أاششكالها ،حفاظا
الظواهر ا إ
على سشÓمة اŸواطن وأامنه ،وأايضشا اŸؤوسشسشات
والهياكل العامة.

البليدة  /لينة ياسسمÚ
أل -م -خ-ط-ط أ’أم-ن-ي تضضّ-م-ن ف-ي ت-ف-اصض-ي-ل-ه ،وضض-ع
تشض -ك -ي Ó-ت ث -اب -ت -ة وم -ت -ح -رك -ة ل -وح-دأت أل-درك
أل -وط -ن -ي ،ب -غ -رضص ت -اأم -ي -ن أ’أم -اك -ن أل -ع -م-وم-ي-ة
وألمحاور وألطرقات ألرئيسضية وألثانوية ،وألتي

في ألغالب تشضهد حركية مكثفة ،في أأيام ألعيد،
حيث تجد فيها ألناسص يتزأورون ،ويتنقلون ألى
أ’هل وأ’قارب ،للمعايدة وأ’حتفال با’ضضحية
ألمباركة.
وفي هذأ ألصضدد تّم وضضع نقاط مرأقبة فجائية
ومتنقلة وثابتة ،لتسضهيل حركية ألسضير من جهة،
وتقديم ألمسضاعدة ’أصضحاب ألمركبات ،في حال
وق -وع أع -ط -اب وت -ع-طÓ-ت ف-ي-ه-ا ،ب-ا’ضض-اف-ة أل-ى
ضضمان تاأمين ألمسضاجد وألمقابر ،وياأتي هذأ في
عمل منسضق مع وحدأت أ’أمن وألشضرطة أأيضضا،
وأل-ت-ي ب-دوره-ا وضض-عت م-خ-ط-ط-ا ل-لسض-هر وضضمان
سضÓ-م-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن ،أل-غ-اي-ة أل-ك-برى منها ضضمان
أنسض -ي -اب -ي -ة ف -ي أل-م-رور ،وت-اأم-ي-ن م-رأك-ز أل-ع-ب-ادة
وألتسضلية وألمتنزهات ألعامة ،وموأطن فضضاءأت
ألتسضوق ،مثل ألمرأكز ألتجارية وأأسضوأق ألماشضية.
وحرصضت ألمجموعة ألو’ئية وأ’أمن ألو’ئي في

أل -ب-ل-ي-دة ،ع-ل-ى م-رأق-ب-ة أأسض-وأق أل-م-اشض-ي-ة ،وأأيضض-ا
مرأقبة حركية ألماشضية عبر ألطرقات وألمحاور
ألكبرى وألفرعية ألثانوية ،بوضضع نقاط مرأقبة
وتفتيشص ،وهذأ كله من أأجل ضضمن سضيولة مرورية،
للقضضاء على ألنقاط ألسضودأء ،وألتي في ألغالب
تسض -بب ع -رق -ل -ة ف -ي ح -رك -ة نشض -اط ت -ن -ق-ل وسض-ي-ر
ألمركبات ،وتكليف وحدأت لحماية تجار ألماشضية
م-ن ألسض-رق-ات ،وأل-ت-ي ي-ح-ت-م-ل وق-وع-ه-ا ،م-ن قبل
محترفي أللصضوصضية في هذه ألمناسضبات ألهامة
ألدينية.
و’ يقتصضر أ’أمر على هذه ألتدأبير وألتخطيط
أ’أمني فقط ،بل وضضعت مصضالح ووحدأت ألدرك
أل -وط -ن -ي وألشض-رط-ة ،أأرق-ام-ا خضض-رأء ،ب-ي-ن أي-دي
ألموأطنين ،وألموألين أيضضا في حال وقوع أي
ط -ارئ أو ف -ع-ل مشض-ب-وه أج-رأم-ي ،م-ث-ل ألسض-رق-ات
وأ’عتدأءأت على تجار ألماشضية ،لتمكين مختلف
ألفصضائل من ألتدخل.

مراقبة باŸواششي على ا◊دود
وب- -أان ج- -لسض- -ة أل- -ع- -م- -ل أل -ت -ي ج -م -عت أل -ب -ي -اط -رة
أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ب-ن-ظ-رأئ-ه-م م-ن ألجانب ألصضحرأوي،
خ -لصضت أل -ى أ’ت -ف -اق ع -ل-ى إأنشض-اء ن-ق-اط م-رأق-ب-ة
خ -اصض-ة ب-ال-م-وأشض-ي ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ح-دود ودأخ-ل
مخيمات ألÓجئين ألصضحرأويين مع تحديد ثÓث
ن -ق -اط ف -ق -ط ل -ل -ب-ي-ع ف-ي أل-م-خ-ي-م-ات ف-ي ك-ل م-ن
«ألعيون»« ،أأوسضرد» و»ألشضهيد ألحافظ» تكون تحت
مرأقبة دأئمة للبياطرة ألصضحرأويين.
كما خلصص أ’جتماع لحظر أأي تنقل عشضوأئي
للموأشضي بين ألمخيمات أأو جلبها من ألمخيمات
باتجاه سضوق ألموأشضي بتندوف إأ’ بشضهادة طبية
ُتسضلم من بيطري معتمد من طرف مديرية ألبيطرة
ألتابعة لوزأرة ألصضحة ألصضحرأوية محررة باللغة
أل-ع-رب-ي-ة وم-ط-اب-ق-ة ل-ت-لك أل-تي تصضدرها ألسضلطات
ألصض -ح -رأوي -ة ب -ال -ل -غ -ة أ’سض -ب -ان -ي -ة ووق -وف أل-و’ة
ألصضحرأويين على ألملف وألتصضدي أ’ي تجاوزأت

في هذأ ألمجال.
وأأردف مسض -ؤوول أل -وح -دة أل -ق -اع -دي -ة ق-ائ Óً-ب-أان
ألجانب ألصضحرأوي يتابع وباهتمام حركة ألموأشضي
أل-م-ع-دة ل-ل-ب-ي-ع دأخ-ل أل-م-خ-ي-م-ات ،م-ؤوكدأ ً في ذأت
أإ’طار على تخصضيصص ألصضحرأويين لفضضاءأت لذبح
أأ’ضضاحي دأخل ألمخيمات ،وهي سضابقة تهدف من
ورأئ -ه -ا ألسض -ل -ط -ات ألصض -ح -رأوي-ة لضض-م-ان م-ت-اب-ع-ة
Óضض -اح -ي وت -أام -ي-ن صض-ح-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن
صض -ارم -ة ل  -أ
ألصض-ح-رأوي-ي-ن م-ن أأ’م-رأضص أل-م-ت-ن-ق-ل-ة عن طريق
ألموأشضي.
هذه ألتدأبير أ’حترأزية تأاتي في ألوقت ألذي
كّ- -ث فت ف-ي-ه م-ف-تشض-ي-ة أل-ب-ي-ط-رة ب-و’ي-ة ت-ن-دوف م-ن
نشض- -اط- -ات -ه -ا أل -ج -وأري -ة وأ’ع Ó-م -ي -ة ل -ت -حسض -يسص
ألموأطنين بخطورة أأ’مرأضص ألتي تصضيب قطعان
أل-م-وأشض-ي وأأث-ره-ا ع-ل-ى صض-ح-ة أل-مسض-تهلك وتفادي
ألعبث بمخلفات أأ’ضضاحي وألتخلصص منها بعيدأ ً
عن متناول ألكÓب ألمتشضردة.
ونفى ألدكتور «يوسضف مقبل» تسضجيل أأي إأصضابات
في رؤووسص ألموأشضي ألتي دخلت ألو’ية مؤوخرأ ً
تحول دون دخولها للسضوق ،مؤوكدأ ً على أأن أللجنة
ألصض -ح -ي -ة أل -ج -زأئ-ري-ة ألصض-ح-رأوي-ة ل-م تسض-ج-ل أأي
ح -ا’ت إأصض -اب -ة ب -م -رضص «وأد ري -فت» أأو «أل -ح -م-ى
ألقÓعية» في سضوق ألموأشضي بتندوف ومخيمات
ألÓ-ج-ئ-ي-ن ألصض-ح-رأوي-ي-ن م-ن بين  1347رأأسص م -ن
أل-م-اشض-ي-ة ت-مت م-رأق-ب-ت-ه-ا ،م-ؤوك-دأ ً ع-ل-ى أسض-ت-ع-دأد
ألطاقم ألبشضري ألذي يضضم  10بياطرة بتندوف أ’ي
طارئ مع تجنيد كافة أأعضضاء أللجنة ألصضحية أأيام
أل -ع -ي -د ل -م -رأق -ب -ة أل -م -ذب-ح أل-ب-ل-دي وأل-ت-ن-ق-ل ب-ي-ن
ألتجمعات ألسضكنية مقسضمين على  05فرق لمتابعة
و فحصص ألموأشضي.

’دنى من اÿدمات
لضشمان ا◊د ا أ

 1721تاجر معنيون باŸداومة يومي العيد بتيبازة
كشش -ف مصش -درن -ا م -ن م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة
ل -و’ي -ة ت -ي-ب-ازة ع-ن Œن-ي-د  1721ت-اج-ر ‘
ﬂتلف التخصشصشات لضشمان اŸداومة يومي
’ضش-ح-ى اŸب-ارك ل-ه-ذه السش-ن-ة بزيادة
ع-ي-د ا أ
ﬁسشوسشة مقارنة مع مداومة نفسس اŸناسشبة
للعام اŸنصشرم ،مع ضشمان عمليات التموين
بالوقود والدقيق وا◊ليب.

تيبازة :عÓء ملزي
في ذأت ألسضياق ،فقد أأشضار مصضدرنا ألى تجنيد
 48,63ب -ال -م-ائ-ة م-ن م-ج-م-وع أل-تّ-ج-ار أل-نشض-ط-ي-ن
بالو’ية وألمقدر عددهم بـ 3539تاجر في مختلف
ألنشضاطات ،مع أ’شضارة ألى كون  1250تاجر من
هؤو’ء ،متخصضصضون في ألموأد ألغذأئية وألخضضر
وألفوأكه وألعديد من هؤو’ء يسضوق مادة ألخبز ألتي
تعتبر أأسضاسضية وذأت إأسضتهÓك وأسضع.
كما أأشضار محدثنا أأيضضا ألى كون عدد ألخبازين
ألمجندين هذه ألسضنة ،بلغ  109خبازين من بين 122
خبازأ مسضج Óبالو’ية بما يعادل  89,34بالمائة

منه  ،في حين يعنى  348تاجرأ بنشضاطات مختلفة
أأخرى من بين  884تاجرأ مسضج Óبهذه ألصضفة بما
يعادل نسضبة  39,36بالمائة ،مع أ’شضارة ألى تجنيد
مطحنتين وملبنتين تنشضط بالو’ية.
أأما عن ألوسضائل ألبشضرية ألمسضخّرة لضضمان سضيرورة
أأحسضن لهذه ألعملية فقد كشضف محدثنا عن تجنيد
 80عونا مشضكلين لـ 35فرقة ميدأنية يؤوطرها 7
أأعوأن على مسضتوى ألمفتشضيات ألجهوية وعونين
على مسضتوى ألمديرية ألو’ئية بزيادة  5أأعوأن عما
تّ-م تسض-ج-ي-ل-ه خÓ-ل م-دأوم-ة ع-ي-د أأ’ضض-ح-ى ل-ل-ع-ام
ألمنصضرم.
وأأّكد مصضدرنا من مديرية ألتجارة أأيضضا ،إألى أأنّ
ألتجار أأصضبحوأ يمتثلون حاليا ’جرأءأت ألمدأومة
بالنظر ألى خوفهم من تعّرضضهم لعقوبات صضارمة
وأردة بالقانون  13 / 06ألمؤورخ في  23جويلية
 ،2013وأل- -م -ت -ع -ل -ق بشض -روط م -م -ارسض -ة أأ’نشض -ط -ة
جل آأية مخالفة تذكر خÓل
ألتجارية بحيث لم تسض ّ
فترأت ألمدأومة لعيد ألفطر أأو عيد أأ’ضضحى على
مدأر سضنوأت خلت.

وضشعت –ت تصشرفهم أارقاما هاتفية

إاجراءات أامنية صضارمة لتأام Úعيد األضضحى
سش- -ط- -رت ،مصش- -ال- -ح ام- -ن و’ي -ة بسش -ك -رة،
ﬂططا امنيا صشارما لتأام ÚاŸواطن Úأايام
’ضش- -ح- -ى اŸب- -ارك ،ح- -يث ات- -خ- -ذت
ع - -ي - -د ا أ
’ج -راءات وا’ح -ت -ي -اط -ات
›م- -وع -ة م -ن ا إ
’م -ن -ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة وال-ردع-ي-ة ال-ه-ادف-ة إا¤
ا أ
ت - -أام ÚاŸواط - -ن ،Úخصش - -وصش - -ا خ Ó- -ل ه- -ذه
اŸن -اسش -ب -ة ع -ل -ى مسش -ت-وى أام-ن ال-و’ي-ة وأام-ن
الدوائر.

بسسكرة Ÿ :وشسي حمزة
من خÓل وضضع تشضكيÓت أأمنية منتشضرة على كافة
إأقليم أ’ختصضاصص خصضوصضا باأ’ماكن ألتي تعرف
توأفدأ كبيرأ للموأطنين كمحطات نقل ألمسضافرين
وألسضاحات ألعمومية ،إأضضافة إألى وضضع سضدود أأمنية
لمرأقبة مدأخل ومخارج ألمدينة ،وإأقامة نقاط
مرأقبة على مسضتوى مفترقات ألطرق وألشضوأرع

ألكبرى بالمدينة من أجل تسضهيل ألحركة ألمرورية
خصض -وصض -ا ف -ي أأوق -ات ت -وأف -د أل -م -وأط -ن -ي -ن ع-ل-ى
ألمسضاجد وألمقابر وعند أنصضرأفهم منها أو لدى
ت-ب-ادل أل-زي-ارأت ب-ي-ن أأ’ق-ارب،وك-ذأ أل-ت-ك-ث-ي-ف من
أل -دوري -ات أل -رأك-ب-ة وأل-رأج-ل-ة م-ن ط-رف ع-ن-اصض-ر
أأ’من لضضمان ألتغطية أأ’منية ألÓزمة لكافة أأحياء
وشضوأرع ألمدينة.
هذأ وأأشضارت خلية أإ’عÓم وأ’تصضال بأامن بسضكرة،
إأل- -ى ب- -رم -ج -ة حصضصص إأذأع -ي -ة ل -ت -ق -دي -م نصض -ائ -ح
وإأرشضادأت حول نظافة ألبيئة وألسضÓمة ألمرورية
خÓ- -ل ي- -وم أل- -ع- -ي- -د ،وأل- -مشض- -ارك- -ة ف -ي أل -ح -م -ل -ة
أل-ت-حسض-يسض-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن أأ’م-رأضص ألمتنقلة عبر
أأضضحية ألعيد ألمنظمة من طرف مديرية ألتجارة
لو’ية بسضكرة ومديرية ألصضحة.
كما وضضعت ذأت ألمصضالح عدة أأرقام في خدمة
ألموأطنين للتبليغ عن أأي سضلوكات سضلبية خÓل
ألعيد ألمبارك أو طلب معلومات أأو مسضاعدة.

السسبت  18أاوت  2018م
الموافق لـ  0٧ذي الحجة  143٩هـ

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

مراسسلينا

مديرة التجارة باŸدية تدعو التجار إا ¤ضسمان اŸداومة يومي العيد

دعت مصصطفاوي يسصمينة مديرة التجارة لو’ية اŸدية بالنيابة على وجوب فتح كل اŸذابح بالو’ية طيلة هذه
’ضصحى Ãن ‘ ذلك اÿبازون ،اضصافة إا ¤ذلك ضصرورة “وين Œار
اŸناسصبة الدينية على أان تسصتأانف العمل بعد عيد ا أ
التغذية العامة Ãادة اÿبز ‘ إاطار احÎام التوزيع الذي أاقره التشصريع حتى ’ يتيه اŸسصتهلك بحثا عن هذه اŸادة
الغذائية الضصرورية .
اŸدية :علي ملياÊ

سس -ن -ة ح -م -ي -دة م -ب -ي -ن -ة ع -ل-ى حسس-ن ودÁوم-ة
’دارة
التواصسل والتعاون والوثيق ب Úالتجار وا إ
اŸكلفة بالرقابة .
أاوضسح ‡ثل بلدية اŸدية بأان اŸذبح
’شسغال
البلدي يعمل بطريقة جزئية بسسبب ا أ
اŸنطقة به مسستغربا ‘ الوقت ذاته اŸشساكل
اŸطروحة من طرف مثل Œار ا÷ملة للخضسر
والفواكه بسسوق ا÷ملة الواقع بالطريق الرابط
ب Úعاصسمة الو’ية وبلدية ذراع السسمار .
‘ ح Úقال رئيسش اŸكتب الو’ئي ÷معية
ح -م -اي -ة اŸسس -ت -ه -لك م-ب-ارك ق-اسس-ي ب-أان ف-ئ-ة
اÿب- -ازي- -ن ه- -ي بصس- -دد ال- -ق -ي -ام Ãج -ه -ود ‘
اŸيدان غ Òأان ذلك ’ يÈر –ججها بفكرة أان
اŸداومة قد تسسبب خسسائر مالية لهم بإاعتبار
أان أاي نشس - -اط Œاري ق - -د ي - -ت - -ح- -م- -ل ال- -رب- -ح
واÿسسارة ‘ نفسش الوقت وهو ما ذهب إاليه
‡ثل Œار ا÷ملة للخضسر والفواكه على أانه
يجب علينا أان نعمل جميعا –ت القانون .
اتفق ا◊ضسور على أان التجار غ ÒاŸعنيÚ
باŸداومة مطالب Úأايضسا باسستئناف العمل
بعد عيد اأ’ضسحى مباشسرة لضسمان اسستمرار
تقد Ëا◊اجيات اأ’سساسسية للمواطن باŸدية
طبقا للقانون رقم  ،18/08اŸعدل واŸتمم
للقانون رقم  04/08وبخاصسة اŸادة  41منه ،
كما أان ا’خÓل بالتعليمات اŸتفق عليها ‘
عمليات التحسسيسش الواسسعة مع الشسركاء Œعل
اıالف– Úت طائلة العقوبات اŸالية التي

العدد

مآاثر ندرومة تنهار ‘ صصمت

’ية عقوبة تنجرعن تأاخرهم
تفاديا أ

كشسفت مصسطفاوي ‘ لقاء تنسسيقي عقد
Ãق-ر ه-ي-أات-ه-ا ب-حضس-ور شس-رك-اء ال-ق-ط-اع م-ن
مديرية اŸصسالح الفÓحية ورئيسش بلدية
اŸدي - -ة ‡ ،ث - -ل اإ’–اد ال - -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار
وا◊رف -ي Úا÷زائ -ري ، Úو غ -رف -ة ال -ت -ج-ارة
والصسناعة التيطري ‡ ،ثل اÿبازين بالو’ية
‡ ،ثل Œار اÿضسر والفواكه  ،بأان هذا
اللقاء يأاتي ضسمن سسلسسلة اللقاءات اÿاصسة
ب- -ال- -ت- -حضس Òا÷ي- -د إ’‚اح م- -داوم- -ة ع -ي -د
اأ’ضسحى اŸبارك تطبيقا لتعليمات الوزارة
الوصسية .
وأابدت مصسطفاوي عن أاملها ‘ أان يسساهم
كل الشسركاء ‘ ا’سستمرار بعملية التحسسيسش
ال -واسس -ع -ة واŸي -دان-ي-ة ل-ب-ل-وغ ال-ه-دف اŸنشس-ود
بتوف Òحاجيات اŸواطن Úوزرع الفرحة ‘
أانفسسهم أايام عيد اأ’ضسحى.
ونبهت إا ¤وجود خدمة الهاتف اأ’خضسر
–ت تصس-رف شس-رك-ائ-ه-ا واŸسس-ت-ه-ل-ك Úل-ل-ت-بليغ
ع- -ن أاي Œاوزات م- -ؤوك- -دة ع- -ل- -ى أان ع- -م- -ل -ي -ة
التحسسيسش يجب أان تشسمل التجار اŸداومÚ
وغ ÒاŸداوم ‘ Úكل القطاعات وبخاصسة فئة
اÿبازين و اÿضسارين  ،كاشسفة أان مصسا◊ها
سس -تسس -خ -ر ف -رق -ا رق -اب -ي -ة ل-ت-ب-ي-ل-غ ال-ت-ج-ار غÒ
اŸداوم Úأ’ج -ل م -ب -اشس -رة ال -ع -م -ل ب -ع-د ع-ي-د
اأ’ضسحى.
من جهته أاوضسح ‡ثل مديرية اŸصسالح
ال -ف Ó-ح-ي-ة أان ه-ي-أات-ه سس-خ-رت ع-ددا ك-بÒا م-ن
البياطرة القارين وكذا اŸتنقل Úبالتنسسيق مع
ب- -ل- -دي -ات ال -و’ي -ة إ’‚اح ع -م -ل -ي -ات م -راق -ب -ة
اأ’ضساحي  ،داعيا ‘ هذا الصسدد إا ¤طرح
اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ت -ع-ي-ق السس Òا◊سس-ن ل-ل-م-ذب-ح
ال-ب-ل-دي ال-واق-ع ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة أ’جل تدارك
اأ’خطاء .
فيما طمأان عبد اŸالك سسÓمة اŸنسسق
–Óاد ال -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف -يÚ
ال- -و’ئ -ي ل  -إ
ا÷زائ- -ري ÚاŸشس- -ارك ‘ Úه -ذا ال -ل -ق -اء ب -أان
التجار اŸداوم Úدأابوا على إا‚اح اŸناوبة
مشس -ددا ‘ سس -ي -اق م -داخ -ل -ت-ه ،أان-ه ي-جب ع-ل-ى
اإ’دارة أان Œت- - -ه- - -د ل - -ت - -ك - -ر Ëاأ’شس - -خ - -اصش
اŸداومÃ Úنحهم شسهادات إاعÎاف ÿلق
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ينصش عليها هذا القانون ا÷ديد وقد تصسل
الغرامة اŸالية إا 30 ¤مليون سسنتيم .
ولتنظيم العمل أاك Ìوضسعت مديرية التجارة
ﬂططا للمداومة يخصش توزيع ﬂتلف السسلع
واسس -ع -ة ا’سس -ت -ه Ó-ك وال -ط-لب Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د
’ضس- -ح -ى اŸب -ارك و” ال -ت -حضس Òل -ه Ãع -ي -ة
اأ
شسركاء قطاع التجارة كما ” الÎكيز على السسلع
واÿدم- -ات واسس- -ع- -ة ال- -ط- -لب وا◊رصش ع- -ل -ى
’يام التي
توفÒها للمواطن Úيومي العيد وا أ
تليها .
إا ¤ج- -انب ذلك ق- -امت م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج -ارة
ب -ت -حسس -يسش ال -ت -ج -ار،غ ÒاŸع-ن-ي Úب-اŸداوم-ة
’جل إاسستئناف نشساطهم التجاري مباشسرة بعد
أ
’ضسحى ﬁ ،ذرة التجار
إانتهاء يومي عيد ا أ
اıالف Úلنظام اŸداومه و الذين ’ يباشسرون
نشساطهم بعد العيد مباشسرة أانهم سسيتعرضسون
’جراءات ردعية صسارمة  ،كما أانها سسخرت كل
إ
’مكانيات البشسرية واŸادية الهامة من أاجل
اإ
إا‚اح اŸداومة وضسمان مراقبة صسارمة أايام
العيد  ،فضس Óعلى أانه و‘ سسياق متصسل شسارك
رئ-يسش مصس-ح-ل-ة اŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة م-هدي
ق -ط -وشش ‘ أاشس -غ -ال ل -ق -اء –سس-يسس-ي ب-أاه-م-ي-ة
اŸداوم -ة وال -ت -حضس Òا÷ي -د ل -ه -ا Ãق-ر دائ-رة
اŸدية بحضسور ‡ثلي عدة مديريات عمÓ
ب -ت -وج -ي-ه-ات وا‹ ال-و’ي-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ضس-رورة
ا◊رصش ع- -ل -ى ضس -م -ان وف -رة ﬂت -ل -ف اŸواد
’سستهÓك الواسسع.
ا◊سساسسة وذات ا إ

بالرغم من مراسصÓتهم ا÷هات اŸعنية ببجاية
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ا÷معية اŸوحدية تطالب وزيري
السسياحة الثقافة بالتدخل إلنقاذ
اŸدينة القدÁة
ن -اشص -دت ا÷م -ع -ي-ة
اŸوح- -دي- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
ب- - - - - -ن - - - - -دروم - - - - -ة ك Ó- - - - -
م- -ن وزارت -ي السص -ي -اح -ة
وال- - -ث- - -ق- - -اف- - -ة بضص - -رورة
التدخل العاجل من أاجل
إان -ق -اذ اŸآاث -ر ال-ت-اري-خ-ي-ة
اŸوج -ودة ب-اŸدي-ن-ة ال-ت-ي
ب -اتت م -ه-ددة ب-ا’ن-ه-ي-ار
ب-ف-ع-ل ع-دم ا’هتمام بها
وعلى رأاسصها موقعا مقر
رئ-اسص-ة ا÷م-اع-ة وم-ق-ام
’لة العالية التي وصصلت
آ
إا ¤وضصعية مزرية ‘
ظ- - - - -ل ا’ن- - - - -ه - - - -ي - - - -ارات
’سص -ق-ف ه-ذه
ال -ي -وم -ي -ة أ
ال -ب -ن -اي -ات ال -ق-د Ëال-ت-ي
ت- - - -ع- - - -ود إا ¤ا◊ق- - - -ب - - -ة
اŸوح -دي -ة ف -ه-ي رم-ز م-ن
رم -وز ال -ت -اري-خ ال-وسص-ي-ط
للدولة ا÷زائرية .

تلمسصانﬁ :مد بن ترار
أاشسارت ا÷معية ان هذين
اŸع - -ل - -م Úك - -ان - -ا مÚ›È
للÎميم ‘ تظاهرة تلمسسان
’سسÓمية
ع-اصس-م-ة ال-ث-ق-افة ا إ
سسنة  ، 2011حيث ” تعيÚ
اŸقاولة التي شسرعت ‘
ت- -رم -ي -م -ه م -ن خ Ó-ل إازال -ة
ال -غ -ط -اء اÿارج -ي ،ل -تشس-ه-د
بعد  6أاشسهر من انطÓق
ع- -م- -ل- -ي- -ة الÎم- -ي- -م ت- -وق- -ف
’شس - -غ - -ال ل- -تÎك ب- -ع- -ده- -ا
اأ
اŸع- -ا ⁄ع- -رضس -ة ل -ل -ع -وام -ل
ال- - - -ط - - -ب - - -ي - - -ع - - -ي - - -ة ح - - -يث
’شس - - - -غ- - - -ال غÒ
أاضس - - - -رت ا إ
اŸكتملة باŸعلم أاك‡ Ìا
نفعته.
ف -ق -د ب-ات م-ن الضس-روري
ال- -ي -وم م -ت -اب -ع -ة اŸق -اول -ة و
اŸسسؤوول Úالذين كلفوه بهده
’شس -غ -ال الÎم-ي-م
ال -ع -م -ل -ي -ة أ
’شسغال ا’بتدائية
ومواصسلة ا أ

ال-ت-ي ك-انت ن-ت-ائ-ج-ها عكسسية
ع- - -ل - -ى م - -دي - -ن - -ة ن - -دروم - -ة
ال- -ع -ري -ق -ة ال -ت -ي يسس -ت -وجب
اسس -ت -غÓ-ل أاث-اره-ا ك-م-ن-ط-ق-ة
سسياحية مثلما هو معمول به
‘ تونسش واŸغرب  ،حيث
تسساهم اŸدن التاريخية ‘
خلق الÌوة  ،لكن بندرومة
ت -ن -ه-ار ج-وانب ه-ذه اŸع-ا⁄
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ي -وم -ي -ا ح -ت -ى
أاصسبحت معرضسة للسسقوط
ب Úفنية وأاخرى ’سسيما و
أان- -ه- -م- -ا م -وج -ودان ‘ ح -ي
ت- - - -اري- - - -خ - - -ي و شس - - -ع - - -ب - - -ي
بعدما تعرضش ما بقي منه
ل - - -ل - - -ظ- - -روف اŸن- - -اخ- - -ي- - -ة
باسستمرار.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ت- -ؤوك -د
ا÷معية اŸوحدية اŸعروفة
ب- -اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى الÎاث
ال -ن -دروم -ي أان -ه ” ن -زع ك-ل
سس -ن-دات اŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة
م-ن-ذ  06سس- -ن -وات ‘ إاط -ار
’شسغال التي  ⁄تنجز و⁄
اأ
ي - -ع - -د ي - -ظ - -ه - -ر م- -ن- -ه- -ا إا’
حجاراتها ‡ا زاد مؤوخرا ‘
سسرعة تأاثرها.
وي- -ب- -ق- -ى سس- -ك -ان ن -دروم -ة
ي-تسس-اءل-ون ع-ن وج-ه-ة اŸب-لغ
اŸا‹ ال- -ذي خصسصش ل- -ه- -ذا
الÎم - -ي - -م ال- -ذي ع- -وضش أان
ي -ن -ف -ع-ه اŸدي-ن-ة صس-ار ي-ه-دد
هويتها من خÓل إازالة مآاثر
م- -دي- -ن- -ة ع- -ب- -د اŸوم- -ن ب -ن
علي الكومي الذي أاسسسش
اŸدي - -ن- -ة ال- -ت- -ي ت- -رم- -ز إا¤
التاريخ
اŸزدهر لتلمسسان وا÷زائر
خÓ- - - - - - - -ل ال- - - - - - - -عصس- - - - - - - -ر
ال - -وسس - -ي - -ط وال - -ت - -ي ك - -انت
اŸملكة التي –كم اŸغرب
ال-ع-رب-ي وال-ت-ي صس-ارت ال-ي-وم
ت -ن -ه -ار ب -ق -اي -اه-ا أام-ام أاعÚ
اŸسسؤوول Úدون تدخل من
احد

سسكان برباشسة يطالبون بإايجاد حلول للمشساكل العالقة
يشص -ك -و سص -ك -ان ب -ل -دي -ة ب -رب -اشص-ة م-ن ع-دي-د
ال- - - -ن- - - -ق- - - -ائصص ال- - - -ت - - -ي أاث - - -رت ع - - -ل - - -ي - - -ه - - -م
كثÒا،حيث بالرغم من اŸراسصÓت اŸوجهة
للجهات اŸعنية إا’ أان وضصعيتهم بقيت على
ح -ال -ه -ا ‘ ،ه -ذا الصص-دد أاك-د السص-ي-د ع-م-رات-ي
‡ث -ل ع -ن -ه -م ،أان ه -ن -اك مشص -اك -ل ب -ا÷م -ل-ة
ب-ب-ل-دي-ت-ن-ا ،وم-ن-ه-ا ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ال-غ-از ال-طبيعي،
وال-ك-ه-رب-اء ،ح-يث ب-ال-رغ-م من الشصكاوى التي
ت -ق -دم ب -ه -ا السص -ك -ان إا’ أان ال -وضص-ع ب-ق-ي ع-ل-ى
ح- -ال -ه،م -ا تسص -بب ‘ ÷وء السص -ك -ان إا ¤غ -ل -ق
ال- -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م  75ال -راب -ط م-ابÚ
و’ي- -ت- -ي ب- -ج -اي -ة وسص -ط -ي -ف ،ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن
اسصتيائهم مطالب Úبضصرورة التعجيل ‘ حل
مشصاكلهم.
بجاية :بن النوي توهامي
ه -ذا وق -د تسس -ب -بت ه-ذه ا◊رك-ة ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ‘
تذمر مسستعملي الطريق الوطني اŸذكور ،والذين
وجدوا مرة أاخرى أانفسسهم ‘ حÒة من أامرهم،
وأاجÈوا على الدوران ع Èمسسالك ترابية خطÒة
بأامل ا’لتحاق بوجهتهم ،مذكرين ا÷هات الوصسية بضسرورة حّل
مشس -اك -ل اŸواط -ن ،Úوأاخ -ذ اŸط -الب اŸرف -وع -ة ب -ع Úا’ع -ت-ب-ار
وإايجاد ا◊لول الÓزمة لتفادي مثل هذه ا’حتجاجات.
و‘ سسياق انشسغا’ت اŸواطن ،Úيعيشش قاطنو حي بوخيامة‘ ،
اآ’ونة اأ’خÒة على وقع انبعاث روائح كريهة صسوب Œمعاتهم
السسكنية ،وهو الوضسع الذي بات يهددهم بأامراضش تنفسسية وجلدية

خ -طÒة ،م-ا يسس-ت-وجب حسس-ب-ه-م ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات إ’ع-ادة ت-رم-ي-م
وصسيانة الشسبكات اŸتضسررة.
و‘ هذا الصسدد قال أاحد ‡ثلي السسكان ،أان باإ’ضسافة إا¤
مشسكل زحف النفايات بشسكل كب Òالذي شسوه اŸنظر العام للحي،
وأاضسحى ينذر بكارثة بيئية تلوح ‘ اأ’فق  ،زادت تسسربات اŸياه
القذرة الوضسع تأازما خاصسة ‘ ظل ا’نتشسار الرهيب للروائح
اŸتعفنة ،وهو ما دفع السسكان Ãراسسلة ا÷هات اŸعنية من أاجل

ا‚از شس - - -ب - - -ك - - -ات الصس - - -رف
الصس - -ح - -ي ،وإان- -ه- -اء م- -ع- -ان- -اة
ال -ق -اط -ن Úوت -ف -ادي اخ -تÓ-ط
مياه الصسرف الصسحي مع اŸاء
الشسروب وهو ما يشسكل خطرا
كبÒا على سسÓمتهم.
كما أاعرب العديد من سسكان
بجاية ،عن تذمرهم من تكرار
مشس - -ك - -ل ان - -ق - -ط - -اع ال- -ت- -ي- -ار
ال -ك -ه -رب -ائ-ي خÓ-ل السس-اع-ات
اأ’خÒة ،وتسس- -بب ‘ خسس- -ائ -ر
للمواطن Úوالتجار ،خصسوصسا
وأان اأ’م -ر ت -زام -ن م -ع م -وج-ة
ح- - -رارة ع- - -ال - -ي - -ة اج - -ت - -احت
اŸنطقة ،حيث دخلت أاحياء
مدينة بجاية ‘ ظÓم دامسش.
وب- - -حسسب ع - -يسس - -و ت - -اج - -ر،
لـ’الشسعب’ ،أاوضسح أان  ’:انقطاع
الكهرباء أ’سسف الشسديد خلف
ت - - -ذم - - -را وسس- - -ط ال- - -ت- - -ج- - -ار
واŸواطن ،Úحيث تزامن مع
ارتفاع درجة ا◊رارة بالو’ية ‘ هذه اأ’يام ،ويوجد من التجار من
تكبد خسسائر ‘ السسلع وإاتÓف الثÓجات والغرف الباردة ،كما نقل
بعضش اŸرضسى نحو اŸسستشسفى بعد اسستحالة مكوثهم ‘ البيوت
–ت درجة حرارة عالية ،وعليه فنحن نطالب بضسرورة تدخل
ا÷ه -ات ال -وصس -ي -ة ،م -ن أاج -ل إاصس Ó-ح اأ’ع -ط -اب اŸت -ك -ررة ف-ورا
ومسساعدة اŸواطن Úعلى ا’سستقرار والراحة

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

مراسسلينا

السشبت  18أاوت  ٢018م
الموافق لـ  0٧ذي الحجة  1٤٣٩هـ

‘ ظل غياب أادنى ضصروريات ا◊ياة

سسكان القرى ا÷نوبية لدائرة سسبدو يناشسدون السسلطات التدخل

عدا الفوضصى التي تسصببها

ت- - - -ع- - - -يشض عشص - - -رات ال - - -ق - - -رى
واÿي- - - - - - - -م ال- - - - - - - -واق- - - - - - - -ع- - - - - - - -ة
ب -ال -ن -اح -ي -ة ا÷ن -وب -ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل- -ب- -ل- -دي- -ات ال- -ق- -ور و ال- -ع- -ريشص -ة
ب -ولي -ة ت -ل -مسص-ان ،ح-ال-ة م-زري-ة
بفعل انعدام أادن شصروط التنمية
اÙلية بهذه اŸداشصر .
تلمسصانﬁ :مد بن ترار
ظروف مزرية تعرفها بلدية العريششة
 80كلم جنوب ولية تلمسشان فعششرات
العائÓت بقرية حوضض عطاء الله دون
تفتقد لد Êششروط ا◊ياة ،ف Óغاز
طبيعي يقيهم برودة الطبيعة القاسشية،
ول مسشتششفى للعÓج ول تهيئة حضشرية

فيما يششهد سشكانها حالة من العزلة
بالنظر ا ¤غياب وسشائل نقل تربطهم
Ãق -ر ال -ب -ل -دي -ة أاو ال -دائ-رة ول شش-ب-ك-ة
ه- - - -ات- - - -ف ول انÎانت ل Ó- - -تصش - - -الت
اÿارجية .
نفسض اŸعاناة يعرفها سشكان ببلدية
ال -ق -ور ح -يث ي -ع -يشض سش -ك -ان ك-ل م-ن
م- -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ق- -ط- -ي -ب -ات وال -ك -ب -ارت -ة
وك -رزوط -ة ح-ال-ة م-زري-ة ن-ت-ي-ج-ة ق-ل-ة
التنمية وبالرغم من أانهم يششهدون
أاوضشاع أاحسشن حال من سشابقتهم لكن
ت -ب -ق -ى م -ع -ان -ات -ه -م ك -بÒة خ-اصش-ة ‘
ظ- -روف السش- -ك- -ن ون- -قصض ‘ وسش- -ائ- -ل
ال- -ت- -ن- -ق- -ل وصش- -ع- -وب- -ة ال -ع -يشض ب -ف -ع -ل
قسشاوة الطبيعة.
واليوم ونحن ‘ عز الصشيف يعانون

العدد

سسكان اأ’حياء الشسعبية حسس Úداي
يشستكون من ا◊ظائر العشسوائية
تعرف ششوارع و طرق بلدية حسشÚ
داي ت- - -فشش- - -ي ظ- - -اه- - -رة ا◊ظ - -ائ - -ر
العششوائية بجميع األحياء الرئيسشية
والفرعية للبلدية حيث اسشتغل ششباب
اŸنطقة وحتى غرباء عنها فرصشة
غياب الرقابة من اجل فرضض ‡ارسشة
نششاطهم و اŸتمثل ‘ –ويل أاماكن
عمومية خاصشة بسشكان العمارات إا‹
م -واق -ف ي -ح -ك -م -ه-ا ه-ؤولء الشش-ب-اب و
حرمانهم من حقهم ‘ ركن سشياراتهم
أامام منازلهم وعماراتهم .
العاصصمة:بوسصنة سصارة

ال -ع -طشض ،رغ-م وع-ود السش-ل-ط-ات ب-ج-ر
م- -ي- -اه الشش- -ط ال- -غ- -رب- -ي ،ل -ك -ن ت -أاخ -ر
اŸششروع حرمهم من حق الششرب ما
ي -ج -ع -ل-ه-م ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى الصش-ه-اري-ج
ب- - -ت- - -ك- - -ال- - -ي- - -ف كÈى،أام - -ا ب - -أاقصش - -ى
جنوب بلدية القور ‚د العششرات من
اÿيم سشكانها يعيششون ظروفا بدائية
تعتمد على النار للتدفئة والطبخ وعلى
ا◊لفاء للتفريشض ،وعلب حليب اŸاعز
اŸراقب للعيشض ومن بيع ا◊لفاء التي
يجلبونها من جبل ورقلة اÛاور لهم
وب- - -ي - -ع - -ه - -ا بسش - -ب - -دوا لشش - -راء ب - -عضض
اŸسشتلزمات التي يسشدون بها رمقهم
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اششتكى سشكان حي« بوجمعة موغني»
و حي «عمار حميتي »من مششكل غياب
لم -اك -ن اŸرخصش-ة ل-رك-ن
ا◊ظ -ائ -ر وا أ
سش -ي -ارات -ه -م م -ؤوك -دي-ن أان ه-ذا ال-وضش-ع
أاصشبح ل يطاق  ،حيث أاصشبحت الطرق
لرصش-ف-ة ال-ق-ري-ب-ة م-ن م-ن-ازلهم –تل
وا أ
م- -ن ط- -رف غ- -رب- -اء ع- -ن ا◊ي ال -ذي -ن
لح-ي-اء
ي -ح-ت-ل-ون ك-ل ال-ط-رق وم-داخ-ل ا أ
وح- -ت- -ى زواي- -ا ال -ط -رق إان وج -دت دون
اسشتثناء ،بينما ل يجد سشكان أاغلبية
لحياء موقفا Ÿركباتهم‡ ،ا جعل
اأ
ال- -ب- -عضض يضش- -ع ل- -وح- -ات “ن -ع ذلك ‘
ان-ت-ظ-ار ت-ك-ف-ل السش-ل-ط-ات اŸع-نية بهذا
اŸششكل.
و ‘ ه -ذا الشش -أان ي -ط -الب ال-ق-اط-ن-ون

ببلدية حسش Úداي من اÛلسض الششعبي
البلدي ا◊ا‹ وضشع حد لهؤولء الغرباء
واŸن -ح -رف Úال -ذي -ن يسش -ي -ط-رون ع-ل-ى
ال- -وضش- -ع وال -ذي ي -تسش -بب ‘ ك -ث Òم -ن
لحيان إا ¤مناوششات كÓمية بينهم و
اأ
ب Úسش - - -ك - - -ان اŸن- - -ط- - -ق- - -ة و أاضش- - -اف
اŸتحدثون أان بعضض مÓك ا◊ظائر
اÿاصشة واŸسشتودعات اسشتغلوا فرصشة
غياب ا◊ظائر العمومية لفرضض أاسشعار
جد مرتفعة مقابل ركن السشيارة ،كما
وجد بعضض الششباب ضشالتهم من خÓل
ح- -ج- -ز ب- -عضض اŸسش- -اح- -ات الشش- -اغ- -رة
و–وي -ل -ه -ا إا ¤ح -ظ -ائ -ر غ Òم-رخصش-ة
لركن السشيارات لي Óونهارا مقابل مبالغ
ب -اه -ظ -ة ،تصش -ل اإ ¤أال -ف دي -ن-ار ل-ل-ي-ل-ة
الواحدة ،رغم أان اŸكلف Úبا◊راسشة
يخلدون للنوم مبكرا ويÎكون سشيارات
زبائنهم دون حراسشة ما يجعلها عرضشة
للسشرقات.
وعليه يناششد سشكان بلدية حسش Úداي
 ،السشلطات اÙلية العمل من أاجل
ت- -وف Òوت- -ن -ظ -ي -م ح -ظ -ائ -ر السش -ي -ارات
ب -اŸن -ط -ق -ة  ،خ-اصش-ة وأان-ه-م أاصش-ب-ح-وا
يركنون سشياراتهم على حافة الطرقات،
حيث أاصشبحوا ›Èين على تركها ‘
أاي مكان يجدونه ،سشواء قرب مكان
إاق -ام -ت-ه-م أاو ب-ع-ي-دا ع-ن-ه ،األم-ر ال-ذي
أاصشبح يششكل هاجسشا حقيقيا بالنسشبة
ل- -ه- -م ،خ- -اصش- -ة ب- -ع- -د ت- -ع- -رضض ب -عضض
اŸركبات للسشرقة

بعد تدهور حالتها بالوادي

السسلطات الو’ئية تهدد بفسسخ عقود اŸسستفيدين من اÓÙت البلدية
لمر الذي جعل اسصتغÓلها يرتبط بضصرورة تقد Ëالشصاب شصهادة تثبت أاهليته ،كما اأنها شصكلت أاحد
مشصروع ﬁ100ل لكل بلدية ،كان يرمي إا ¤ترقية العمل ا◊ر‘ ،وهو ا أ
ليجار موازاة مع خلق نشصاطات متعلقة بأاجهزة ترقية الشصغل ضصمن ما يعرف
العناصصر التي رأات ا◊كومة فيها موردا من اŸوارد اŸالية ا÷ديدة للبلديات عن طريق –صصيل ا إ
بآاليات الشصغل كالوكالة الوطنية لدعم وتشصغيل الشصباب ،والوكالة الوطنية لتسصي Òالقرضض اŸصصغر ،والصصندوق الوطني للتأام Úعلى البطالة.
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ال -ع -دي -د م -ن ‡ث -ل-ي اÛت-م-ع اŸدÊ
ب - -ال - -ولي- -ة ،أاك- -دوا أاّن م- -ئ- -ات اÓÙت
اŸه -ن -ي -ة ال -ت -ي أا‚زت ل-دع-م الشش-ب-اب،
Ãعدل ﬁ 100ل ‘ كل بلدية Ãناطق
عديدة بولية الوادي ،عرضشة للتخريب،
ب -ل إاّن م -ع -ظ -م-ه-ا م-غ-ل-ق ‘ ال-ع-دي-د م-ن
بلديات الولية ،ويششار إا ¤أاّن أاصشحابها
مسشتفيدون منها إال أانهم أابقوها على
حالها ،والدليل على ذلك عزوف هؤولء
عنها كون اختيار أارضشية هذه اŸششاريع
” ‘ حّد ذاته ‘ أاماكن مهجورة ،بينما
–ول أاغ- -ل- -ب- -ي- -ت- -ه- -ا إا ¤م- -ك -ان م -فضش -ل
Ûموعات األششرار لسشتهÓك اÿمور
واıدرات ‘ ،ظ- - -ل غ- - -ي - -اب ت - -ام ألي
ﬂط- -ط ل -ت -ح -وي -ل ه -ذه اŸشش -اري -ع إا¤
فضش -اءات Œاري -ة “تصض ال -ب-ط-ال-ة ال-ت-ي
انتششرت ب Úششباب اŸنطقة.
ويتسشاءل الكث Òمن مواطني الوادي عن
ه- -ذا اإله- -م -ال ال -ذي ت -ع -ا Êم -ن -ه ه -ذه
اÓÙت ‘ بلديته كونها صشرفت عليها
مبالغ مالية باهظة دون أان تسشتغل من طرف الششباب العاطل عن
ال -ع -م -ل ،وك-ذا حصش-ر اŸشش-اك-ل وال-ع-وائ-ق ال-ت-ي اعÎضشت ط-ري-ق-ه
Ÿم -ارسش -ة نشش -اط-ات-ه ا◊رف-ي-ة ،وال-ك-ث Òم-ن اŸواط-ن Úي-ط-ال-ب-ون
ا÷هات الوصّشية بالتدخل العاجل بإاجراء –قيقات معّمقة ‘
وضشعية Óﬁت رئيسض ا÷مهورية التي –ولت إا ¤هياكل دون
روح.
وب- -اŸق- -اب- -ل وأاوضش- -ح ب- -عضض اŸسش- -ت- -ف- -ي- -دي -ن « ،أان ال -ع -راق -ي -ل
البÒوقراطية اإلدارية ومششكل القروضض مع البنوك هي التي حالت
دون فتح هذه اÓÙت ‘ ،ح Úحمل البعضض اآلخر السشلطات
اÙلية “اطلها ‘ إا“ام بعضض أاششغال التهيئة ،مبدين إاسشتياءهم
من وضشعية هذه اÓÙت التي أاصشبحت مهجورة وغ Òمسشتغلة ما
جعل ششبح البطالة اŸرعب يلقي بظÓله على ششباب البلدية».
وق -د ط -الب ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن سش -ع-ي-د وا‹ ال-ولي-ة ف-ي-م-ا سش-ب-ق،

السش-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ب-ت-وج-ي-ه إاع-ذارات ل-ل-مسشتفيدين من اÓÙت
التجارية «Óﬁت الرئيسض» ،قبل القيام بفسشخ عقود السشتفادة من
هذه اÓÙت التي –ول العديد منها إا ¤أاوكار للفسشاد و‡ارسشة
الرذيلة ،وع Èبهذا الششأان عن اسشتغرابه من بقاء Óﬁت مهملة
وخارج السشتغÓل من طرف أاصشحابها ،مششددا على «أانه لن يقبل
أان تبقى هذه اÓÙت التي اسشتهلكت أامواال كبÒة دون السشتفادة
منها ،خاصشة وأان العديد من هذه اÓÙت بات ﬁل ششكاوى
اŸواطن ‘ Úالكث Òمن البلديات بعد أان صشارت وكارا للششباب
Ÿمارسشة الرذيلة Ãختلف أانواعها التي يعاقب عليها القانون.
و‘ هذا اإلطار ،ذكر وا‹ الوادي ،بتطبيق تعليمة وزارة الداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة ال-ق-اضش-ي-ة ب-اسش-ت-غÓ-ل ه-ذه اÓÙت ،ب-ع-د
ربطها Ãختلف الششبكات ومسشاعدة اŸسشتفيدين منها من أاجل
خلق الÌوة للجماعات اÙلية ،واŸسشاهمة ‘ –قيق التنمية
اÙلية».

وكانت ان وجهت بلدية الـوادي ،إاعذارات
ل -ل -مسش -ت-ف-ي-دي-ن م-ن اÓÙت اŸه-ن-ي-ة ذات
ال -ط -اب -ع ال -ت -ج -اري ،ت -ل -زم -ه -م ب -اسش -ت-غÓ-ل
Óﬁتهم ،أاو التخلي عنها وتعويضشهم Ãن
هم ‘ أامسض ا◊اجة إاليها ،بحيث ان أاغلب
اÓÙت اŸه -ن -ي -ة ،ال -ت-ي ” ت-وزي-ع-ه-ا عÈ
إاقليم عاصشمة الولية ،ما تزال مغلقة وغÒ
مسش- -ت -غ -ل -ة ،وال -ق -ل -ي -ل م -ن -ه -ا ال -ت -ي ت -ع -رف
السش -ت -غ Ó-ل ،وب -اŸق -اب -ل ازده -ار ال -ت-ج-ارة
ال-ف-وضش-وي-ة ،وال-ب-عضض م-ن اŸسش-ت-ف-ي-دين من
ه -ذه اÓÙت Áارسش -ون نشش -اط-ا خ-ارج-ه-ا
بسشاحات عامة ،وبششكل فوضشوي ،وهو اآلمر
الذي وقفت عليه ÷نة مراقبة من البلدية.
م- -ن ج -ان -ب -ه -م رفضض اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن
اÓÙت ،اإلع -ذارات ال -ت-ي وج-هت إال-ي-ه-م،
ل- -ك -ون -ه -م مسش -ت -وف Úلشش -روط السش -ت -ف -ادة،
ومسشددين ألقسشاط الكراء اÎŸتبة عليهم،
م- - -وضش- - -ح Úأان ت - -لك اÓÙت ‘ األصش - -ل
تنقصشها عّدة ضشروريات كالكهرباء ،واŸاء،
والصش- -رف الصش- -ح- -ي ،ن- -اه -يك ع -ن ان -ع -دام
ا◊راسشة ‘ الفÎة الليلية ،نتج عنه تعرضض
الكث Òمنها للسشرقة والسشطو ع– Èطيم

األبواب.
واألكيد أان لهذه اÓÙت مسشتفيدين إال أانهم فضشلوا تركها على
هذا ا◊ال‡ ،ا بعث العديد من التسشاؤولت عن موقع السشتفادة
بحد ذاتها ،لكون هذه اÓÙت التي كانت موجهة من أاجل خلق
نششاطات Œارية أاو خدماتية  ⁄يتم بعث بها اأي نششاط يذكر.
ل -ت -ب -ق -ى ›رد أاط Ó-ل وم -ن-ه-ا م-ا ام-ت-دت إال-ي-ه-ا أاي-ادي ال-ع-بث
والتخريب ،بل هناك ما ” –ويله نهائيا إا ¤مراحيضض عمومية
ومزابل قائمة ،هذا ‘ الوقت الذي ” فيه التنازل عن العديد منها
لصشالح أاششخاصض آاخرين سشواء عن طريق البيع أاو الكراء ،والسشؤوال
اŸط- -روح ‘ األخ Òإا ¤م -ت -ى ت -ب -ق -ى ه -ذه اÓÙت ع -ل -ى ه -ذه
الوضشعية ‘ ظل التخريب الذي طالها ‘ بعضض البلديات النائية
لكونها بنيت ‘ مناطق بعيدة عن التجمعات السشكانية أاو ‘ مناطق
ميتة Œاريا.
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بعد مشصاركتهم في الجامعة الصصيفية ببومرداسس

سسلطات أ’حتÓل ألمغربي تعتدي على  15مناضسÓ
صسحرأويا بمطار ألعيون ألمحتلة

أاق - -دمت سص - -ل- -ط- -ات الح- -تÓ- -ل
ال-م-غ-رب-ي ب-م-ط-ار ال-ع-يون المحتلة
ع -ل -ى الع -ت-داء ع-ل-ى  15مناضصÓ
صص - -ح - -راوي- -ا ب- -ع- -د ق- -دوم- -ه- -م م- -ن
مشصاركتهم ضصمن فعاليات النسصخة
ال -ت -اسص-ع-ة م-ن ال-ج-ام-ع-ة الصص-ي-ف-ي-ة
لط- -ارات ج- -ب- -ه -ة ال -ب -ول -يسص -اري -و
إ
وال -دول -ة الصص -ح -راوي -ة ب -ج -ام -ع -ة
أامحمد بوقرة ببومرداسس.
وقد فوجئ ألمناضصلون بعد نزولهم بمطار
أل- -ع -اصص -م -ة أل -م -ح -ت -ل -ة ب -ع -زل -ه -م ع -ن ب -اق -ي
ألمسصافرين دون أي مبرر قبل أن تقبل عليهم
تشص -ك -ي Ó-ت م-ن ق-وأت ق-م-ع أ’ح-تÓ-ل ب-ازي-اء
م -دن -ي -ة ي -ت-ق-دم-ه-م أل-جÓ-د أل-م-دع-و م-حسص-ن
ألسص -رغ -ي -ن -ي أل -مسص -ؤوول ع -ن دهسس وم-ح-اول-ة
أغتيال ألطفل ألصصحرأوي أيوب ألغن  ،حيث
ق-ام-وأ ب-ت-ع-ن-ي-ف-ه-م وأ’ع-ت-دأء ع-ل-ي-ه-م جسص-ديا
ولفظيا قبل أدخالهم وبالقوة ألى غرفة مغلقة
حيث تم تفتيشصهم هناك بطرق ’ أخÓقية
كما تم ألتحقيق معهم في جو من ألترهيب
وألتهديد ومصصادرة ألعديد من حاجياتهم .
تجدر أإ’شصارة إألى أن أأ’رضس ألمحتلة شصاركت
ضص-م-ن ف-ع-ال-ي-ات ج-ام-ع-ة ألشص-ه-ي-د « أل-ب-خاري
أحمد « بوفد مكون من  34مناضصلة ومناضصل
م -م -ث -ل -ي-ن ل-م-خ-ت-ل-ف م-وأق-ع أل-ف-ع-ل وأل-نضص-ال
ب-اأ’رضس أل-م-ح-ت-ل-ة وم-ن-اط-ق ج-ن-وب أل-م-غ-رب
وألموأقع ألجامعية و ذلك في ألطبعة ألتاسصعة
للجامعة ألصصيفية إ’طارأت جبهة ألبوليسصاريو
وألدولة ألصصحرأوية ألتي أنطلقت فعالياتها
يوم  4أوت ألجاري بجامعة أمحمد بوقرة
ب -وم -ردأسس ،ت -حت إأشص -رأف أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألجزأئرية للتضصامن مع ألشصعب ألصصحرأوي
ب-ال-ت-ع-اون م-ع سص-ف-ارة أل-ج-مهورية ألصصحرأوية
بالجزأئر.

وفد صسحرأوي في ورشسة
لإÓتحاد أ’فريقي

يشصارك وفد صصحرأوي في أشصغال ورشصة
ع -م -ل م -ن -ظ -م-ة م-ن ق-ب-ل أإ’ت-ح-اد أأ’ف-ري-ق-ي
ب -ال -ع -اصص -م-ة أل-روأن-دي-ة ك-ي-غ-ال-ي و أل-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالتوعية باإ’طار ألسصياسصي لظاهرة ألهجرة،
بحضصور وفود تمثل ألدول أ’عضصاء خبرأء و
مسصؤوولين من مفوضصية أ’تحاد أ’فريقي.
و تركز ألورشصة من خÓل عدة محاضصرأت و
عروضس من قبل خبرأء مختصصين و مسصؤوولي
م-ف-وضص-ي-ة أ’ت-ح-اد أ’ف-ري-ق-ي ،ع-ل-ى أه-م-ي-ة
ألتوعية باإ’طار ألسصياسصي للهجرة و مدى
نجاعته في رفع مؤوشصر ألتنمية أ’قتصصادية
أ’ف-ري-ق-ي-ة ،م-ع أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضص-رورة ت-فعيل
أآ’ليات ألمدرجة ضصمن مخطط عمل أ’تحاد

أ’فريقي ل .2030_2018
كما سصتسصتعرضس ألورشصة على مدى  3أيام،
موضصوع أهمية حوكمة ألحدود طبقا لمقررأت
و ت -وصص -ي -ات أج -ه -زة صص -ن -ع أل-ق-رأر ب-ا’ت-ح-اد
أ’فريقي ألمتعلقة بترسصيم ألحدود بين ألدول
أ’عضصاء من أجل ألغاء شصبه كلي للحوأجز
أل-ج-م-رك-ي-ة ب-ي-ن ب-ل-دأن أل-ق-ارة و تسص-ه-ي-ل ن-قل
ألسص -ل -ع و أل -بضص -ائ-ع م-ن ج-ه-ة و أل-قضص-اء ع-ل-ى
ألظوأهر ألسصلبية للهجرة.
و يتشصكل ألوفد ألصصحرأوي ألمشصارك في هذه
ألورشصة من ألسصادة محمد أحمد لعبيد مدير
مسص -تشص-ار ب-وزأرة ألشص-ؤوون أل-خ-ارج-ي-ة ،أل-درك
عبد ألفتاح مسصتشصارة مكلفة بملف ألهجرة
بوزأرة شصؤوون أ’رضس ألمحتلة و ألجاليات،
مالي محمد بكار كاتبة بالسصفارة ألصصحرأوية
لدى أثيوبيا وأ’تحاد أإ’فريقي.

بنودها تشصمل فتح المعابر و تخفيف الحصصار

ألهدنة بين إأسسرأئيل وحماسس تدخل حيّز ألتنفيذ قريبا

كشص -ف أل -ع -دي-د م-ن أل-مصص-ادر ،ب-أان أل-ل-مسص-ات
ألنهائية توضصع حاليا على أتفاق هدنة طويلة
أأ’مد بين إأسصرأئيل وحركة حماسس في قطاع
غزة ،ألذي يسصكنه مليونا نسصمة.
وت -وسص -طت مصص -ر ف-ي ه-دن-ة م-ؤوق-ت-ة سص-م-حت
ب -إادخ -ال أل -بضص -ائ -ع إأل -ى أل -ق -ط -اع ق -ب -ل ع -ي-د
أأ’ضصحى.وتوقعت ألمصصادر أن تعلن ألقاهرة
عن أ’تفاق هذأ أأ’سصبوع بعد موأفقة حركة
فتح ألتي لم يشصارك أي مسصؤوول منها في
أل-م-ح-ادث-ات أل-خ-اصص-ة ب-إاق-رأر أل-ه-دن-ة ط-وي-لة
أأ’مد.
ويترّدد أن تكون مدة ألهدنة عاما و قد يتم

عبر
العالم

قمة حول سسوريا
في سسبتمبر

سص -ان ب-ط-رسص-ب-ورغ  :أك-د أل-ن-اط-ق
ألرسصمي باسصم ألكرملين أسصتمرأر ألمشصاورأت
ل -ع -ق-د ل-ق-اء ق-م-ة ح-ول سص-وري-ا ي-ج-م-ع رؤوسص-اء
روسص -ي -ا وت -رك -ي -ا وإأي -رأن م -ط -ل -ع سص -ب -ت -م -ب -ر
ألمقبل,حسصبما ذكرته مصصادر أعÓمية أمسس
ألجمعة.
من جهة أخرى ،نفى ألناطق ألرسصمي باسصم
ألكرملين ،وجود أي أتفاق حتى أ’ن حول
لقاء رباعي بين زعماء روسصيا وتركيا وفرنسصا
وألمانيا,قائ ’« Óيوجد مثل هذأ أللقاء في
جدول أأ’عمال ألمتفق عليه».

معضسلة أأ’من ألغذأئي في ألسساحل

نيامي  :ي -زور رؤوسص -اء م -ن -ظ -م -ة أأ’غ-ذي-ة
Óمم ألمتحدة (ألفاو) وألصصندوق
وألزرأعة ل أ
أل-دول-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أل-زرأع-ي-ة (إأي-ف-اد) وب-رنامج

ت-م-دي-ده-ا أ’رب-ع سص-ن-وأت أخ-رى ،ي-ت-م خÓ-ل-ها
ألتمهيد إ’جرأء محادثات بشصأان قضصايا أخرى
ب -م -ا يشص -م -ل ت -خ -ف -ي-ف أل-حصص-ار أل-ذي قّ-وضس
أق-تصص-اد أل-ق-ط-اع وم-ب-ادل-ة م-ح-ت-م-ل-ة لسص-ج-ناء
ف- -لسص -ط -ي -ن -ي -ي -ن م -ق -اب -ل رف -ات عسص -ك -ري -ي -ن
إأسصرأئيليين قت ÓخÓل ألعدوأن أإ’سصرأئيلي
على ألقطاع ألذي بدأ في  8جويلية ،2014
وأسصتمر حتى  26أوت من ألعام نفسصه..
في ألسصياق  ،كشصفت مصصادر أعÓمية  ،أن
أتفاق ألهدنة يتضصمن  6بنود رئيسصية سصتطبق
تدريجيا خÓل ألفترة ألمقبلة.
وأكدت ألمصصادر أن ألهدنة ألتي تشصرف

أأ’غذية ألعالمي ،ألنيجر ما بين  15إألى 18
أوت أل -ج -اري ,ل -دع -م أل -ج -ه -ود أإ’ق -ل -ي -م -ي-ة
ل -م -وأج -ه -ة مشص -ك-ل أأ’م-ن أل-غ-ذأئ-ي ف-ي دول
ألسصاحل .وتشصير أحدث ألتقديرأت إألى أن
حوألي  6مÓيين شصخصس سصيعانون من أنعدأم
أأ’من ألغذأئي ألحاد خÓل فترة ألجفاف,
نصصفهم تقريبا ( 2.7مليون) من مربي ألماشصية
وألرعاة ،ومن ألمتوقع أيضصًا أن يعاني ما يصصل
إألى  1.6مليون طفل من سصوء ألتغذية ألحاد.

عام على أعتدأءي كاتالونيا وبرشسلونة

برشصلونة  :بعد عام على أ’عتدأءين أللذين
أوقعا  16قتي Óفي كاتالونيا ،كرمت برشصلونة
أمسس ألجمعة ألضصحايا من دون ألتمكن من
وضصع ألنزأع ألسصياسصي حول مسصأالة إأسصتقÓل
ألمنطقة جانبا .و في  17أوت  2017دخل
ألمغربي ألبالغ أل 22من ألعمر بشصاحنته على
ألجادة وقتل  14شصخصصا بينهم أسصترألي في
ألسصابعة وإأسصباني في ألثالثة وأصصاب أكثر من
 100بجروح قبل أن يفر منها.

عليها مصصر ومبعوث أأ’مم ألمتحدة لعملية
ألسصÓ- - -م ف - -ي ألشص - -رق أأ’وسص - -ط ن - -ي - -ق - -و’ي
مÓدينوف ،دخلت مبدئيا حيز ألتنفيذ بعد أن
فتحت إأسصرأئيل معبر «كرم أبو سصالم» ألتجاري
أأ’رب -ع -اء م -ع غ -زة ،ووسص -عت مسص-اح-ة ألصص-ي-د
ألبحري هذأ أأ’سصبوع.
ونقلت  ،أن ألبنود ألسصتة تتضصمن أو’ وقفا
شص -ام  Ó-إ’ط Ó-ق أل-ن-ار ،وث-ان-ي-ا ف-ت-ح أل-م-ع-اب-ر
وتوسصيع مسصاحة ألصصيد ألبحري ،وهو ما تم
تحقيقه حتى أآ’ن.
ولفتت إألى أن ألبنود أأ’خرى سصيتم تنفيذها
تباعا با’رتباط مع حالة ألهدوء وأسصتمرأرها.
وت-تضص-م-ن أل-ب-ن-ود أأ’خ-رى إأدخ-ال م-وأد ط-ب-ي-ة
ومسصاعدأت إأنسصانية إألى غزة ،وألعمل على
إأج-رأء ت-رت-ي-ب-ات خ-اصص-ة ل-ح-ل قضص-ي-ة أأ’سصرى
وأل-م-ف-ق-ودي-ن أإ’سص-رأئ-ي-ل-ي-ين في غزة ،وإأعادة
تأاهيل ألبنية ألتحتية لغزة بتمويل أجنبي ،ومن
ثم بحث قضصيتي ألمطار وألميناء.
وأشص- -ارت إأل -ى أن أل -م -وأف -ق -ة ع -ل -ى قضص -ي -ت -ي
عسص-اك-ر أ’ح-تÓ-ل وأل-م-ط-ار وأل-م-ي-ن-اء ليسصت
نهائية ،وإأنما سصتتم مناقشصتها في وقت ’حق،
في حال نفذت ألبنود أأ’خرى.
يشص - -ار إأل- -ى أن مصص- -ر ت- -وسص- -طت ف- -ي أت- -ف- -اق
للمصصالحة بين ألفلسصطينيين ،يتضصمن أن تسصلم
ح-م-اسس ألسص-ي-ط-رة ع-ل-ى ق-ط-اع غ-زة ل-لسص-ل-طة
ألفلسصطينية بقيادة عباسس ،إأ’ أن نزأًعا بشصأان
تقاسصم ألسصلطة عرقل تنفيذ أ’تفاق ،وأكد
ألمصصدر ألمصصري «أن ألقاهرة ما زألت تسصعى
لتحقيق تقدم في هذه ألقضصية».

فيضسانات قاتلة

كوشصين  :أدت ألفيضصانات في و’ية كيرأ’
بجنوب غرب ألهند إألى مصصرع  164شصخصصا،
وفق حصصيلة جديدة أعلنها رئيسس ألحكومة
أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ي-ن-ارأي ف-ي-ج-اي-ان أمسس أل-ج-معة،
محذرأ من أمطار غزيرة جديدة.
وتشصهد كيرأ’ ألشصهيرة بشصوأطئها ألمزروعة
بأاشصجار ألنخيل ومنتجعاتها ومزأرع ألشصاي،
أمطارأ موسصمية كل سصنة .لكن أأ’ضصرأر ألتي
نجمت عن أأ’مطار ألغزيرة هذأ ألعام هي
أأ’سصوأ منذ عقد.

جنازأت رسسمية لضسحايا ألجسسر

روما :أط -ل-ق رئ-يسص-ا أل-ح-زب-ي-ن ألشص-ع-ب-وي-ي-ن
أل-مشص-ك-ل-ي-ن لÓ-ئ-تÓ-ف أل-ح-ك-ومي في إأيطاليا
تصصريحات منتقدة للشصركة ألمشصغلة للطريق
ألسص -ري -ع أل -ذي أن -ه-ار ج-زء م-ن-ه أل-ثÓ-ث-اء ف-ي
ح -ادث م -أاسص-اوي ب-م-دي-ن-ة ج-ن-وى و أدل-ى أل-ى
مصصرع  39شصخصصا  .وفي حين هدد رئيسس
ألحكومة بسصحب أمتياز ألشصركة ،دأفعت هذه
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لمن و السصتقرار
حكومة مالي تدعو للحفاظ على ا أ

إأبرأهيم أبو بكر كيتا يفوز بو’ية
رئاسسية ثانية من خمسس سسنوأت

أسص- - -ف- - -رت أل - -ن - -ت - -ائ - -ج
ألرسصمية للدورة ألثانية
م - - -ن أ’ن - - -ت- - -خ- - -اب- - -ات
ألرئاسصية في مالي ألتي
أع- -ل- -ن- -ه- -ا وزي -ر أإ’دأرة
أإ’قليمية ألمالي محمد
أغ إأر’ف ،عن حصصول
ألرئيسس ألمنتهية و’يته
إأب -رأه-ي-م أب-و ب-ك-ر ك-ي-ت-ا
على نسصبة  %67,17من
أأ’صص - - -وأت م - - -ق - - -اب- - -ل
 %32,83ل - -ل - -م - -ع- -ارضس
سص - -وم- -اي Ó- -سص- -يسص- -ي- -ه.
وب-ذلك ي-ف-وز ك-ي-ت-ا ب-و’ي-ة ث-ان-ي-ة ل-م-دة خمسس
سص-ن-وأت ت-ن-ت-ظ-ره ف-ي-ه-ا م-ه-م-ة صص-ع-ب-ة ت-ت-م-ث-ل
بإاقرأرأتفاق ألسصÓم  ،و موأجهة تحّديات
أمنية و أقتصصادية صصعبة.
فاز ألرئيسس ألمالي ألمنتهية و’يته إأبرأهيم
أبو بكر كيتا بو’ية ثانية من خمسس سصنوأت
بعد حصصوله على نسصبة  %67,17من أأ’صصوأت
في ألدورة ألثانية مقابل  %32,83للمعارضس
سصوماي Óسصيسصيه ،وفق ما أعلن ألخميسس وزير
أإ’دأرة أإ’قليمية محمد أغ إأر’ف.
وأشصار ألوزير للتلفزيون ألرسصمي «أورتم» إألى
أن نسصبة ألمشصاركة في أ’قترأع ألذي أجري
في  12أوت بلغت  .%34,54ويتسصلم كيتا في
ألرأبع من سصبتمبر ألحكم مع مهمة صصعبة هي
تجسصيد أتفاق ألسصلم و ألمصصالحة ألذي وقع
في  2015بوسصاطة ألجزأئر في بÓد ’ تزأل
تعاني من ألتهديد أإ’رهابي رغم مرور خمسصة
أع -وأم ع -ل -ى أل -ت -دخ Ó-ت أل -عسص-ك-ري-ة  ،ح-يث
تزأيدت أعمال ألعنف وأنتقلت من ألشصمال
ألى ألوسصط و أمتدت ألى غاية بوركينا فاسصو
وألنيجر ألمجاورين.
وفي  73من عمره ،سصيتولى ألرئيسس ألذي كان

أأ’وف -ر ح-ظ-ا ب-ع-دم-ا أح-ت-ل
أل- - -م- - -رت- - -ب- - -ة أأ’ول - -ى ف - -ي
أل - -دورأأ’ول ،رئ- -اسص- -ة ه- -ذأ
أل -ب -ل-د أل-ذي م-ا زأل ي-وأج-ه
أل- -ت- -ه- -دي -د أ’ره -اب -ي ف -ي
م -ن -ط -ق -ة ألسص -اح-ل ،خ-مسس
سصنوأت إأضصافية.

ألمعارضسة تطعن
في ألنتائج

وسص- -ارت أل- -م- -ع- -ارضص -ة إأل -ى
ألتنديد بهذه ألنتيجة ،وقال
تييبيلي درأمي ألمقرب من
مرشصح ألمعارضصة سصوماي Óسصيسصي إأن فريقه
«سص -ي-ق-دم ط-ع-ن-ا أم-ام أل-م-ح-ك-م-ة أل-دسص-ت-وري-ة
إ’لغاء ألنتائج « في عدد من ألمناطق.
وفي مقر قيادة حملة كيتا ،أسصتقبل مسصؤوولون
من أأ’كثرية أإ’عÓن بهتافات ألفوز وتبادل
ألقبل.
هذأ و دعت ألحكومة ألمالية في بيان صصادر
عنها ألماليين إألى موأصصلة ألعمل من أجل
«أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ب-ي-ئ-ة أأ’م-ن وأ’سص-ت-ق-رأر ف-ي
أل -ب Ó-د» ،وإأل -ى «أل -وح -دة سص -ب -ي  Ó-ل -م -وأج -ه-ة
ألتحدي ألوحيد ،ألذي يعوق ألتنمية ،وألذي ’
يمكن ألتغلب عليه إأ’ عبر ألتماسصك ألوطني».
وأكدت ألحكومة ألمالية في بيان صصادر عنها
ع - -زم - -ه - -ا ع - -ل- -ى «ت- -ع- -زي- -ز ألسص- -ل- -م وأأ’م- -ن
وأ’سصتقرأر» بمالي ،كما هنأات ألماليين على
«ألجو ألذي جرت فيه أ’نتخابات».
وتنافسس في ألجولة ألثانية من أ’نتخابات
ألرئاسصية ألمالية ,كل من ألرئيسس ألمنتهية
و’يته إأبرأهيم أبوبكر كيتا ( 73عاما) ألذي
حصصل في ألجولة أأ’ولى على  41.4في ألمائة
من أأ’صصوأت ألمعبر عنها وزعيم ألمعارضصة
سصيسصي(68عاما) أل- - -ذي حصص - -د  17.8في
ألمائة.

تصصعيد غير مسصبوق بين واشصنطن و أانقرة

تركيا تتعهد بالرّد على أّي عقوبات أمريكية جديدة

أع -ل-نت وزي-رة أل-ت-ج-ارة
أل-ت-رك-ي-ة روهصصار بكجان
أمسس أل -ج-م-ع-ة أن ت-رك-ي-ا
سص- -ت- -رّد ف -ي ح -ال ق -ررت
ألو’يات ألمتحدة فرضس
ع -ق -وب-ات ج-دي-دة ،وذلك
ب -ع -د ت -ه -دي -د وأشص -ن -ط-ن
بتشصديد ألعقوبات إأذأ لم
ت -ف -رج أن -ق -رة ع-ن أل-قّسس
أأ’ميركي.
ون - -ق - -لت وك - -ال - -ة أن - -ب- -اء
«أأ’ن- -اضص -ول» أل -رسص -م -ي -ة
تصص -ري -ح ب -ك -ج -ان «ن -ح-ن
رددن -ا (ع-ل-ى أل-ع-ق-وب-ات أأ’م-ي-رك-ي-ة) ب-م-وجب
ق-وأع-د م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ج-ارة أل-عالمية وسصنوأصصل
ألقيام بذلك».
وأندلعت أزمة دبلوماسصية خطيرة بين أنقرة
ووأشصنطن على خلفية أحتجاز ألق ّسس أندرو
برأنسصون ألبالغ من ألعمر  50هاما لمدة سصنة
ونصص -ف ألسص -ن -ة ف -ي ت-رك-ي-ا ب-ت-ه-م-ة أل-ت-جسصسس
وأل-ق-ي-ام ب-أانشص-ط-ة «إأره-ابية»كا’رتباط بحزب
ألعمال ألكردسصتاني ألمحظور ومنظمة فتح
أل -ل -ه غ -ول -ن أإ’ره-اب-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ه-م-ه-ا ت-رك-ي-ا
بالوقوف ورأء محاولة أنقÓب جرت في عام
Óطاحة بالرئيسس ألتركي رجب طيب
 2016ل إ
أردوغان.
وفي بدأية أوت  ،فرضصت ألو’يات ألمتحدة

ع- -ق- -وب- -ات ع- -ل -ى وزي -ري -ن
تركيين ورّدت أنقرة بتدأبير
م - -م - -اث - -ل - -ة .وتصص - -اع - -دت
أل -ت -وت -رأت خصص -وصص ً-ا ب -ع-د
أل -رف -ع أل -م -ت-ب-ادل ل-ل-رسص-وم
ألجمركية.
وتسصبب هذأ ألتصصعيد بقلق
ل- - -دى أأ’سص - -وأق وأدى إأل - -ى
أنهيار قيمة ألليرة ألتركية
في أأ’يام أأ’خيرة.
وصص ّ- -رح وزي - -ر أل - -خ - -زأن - -ة
أأ’ميركي سصتيفن منوتشصين
ألخميسس «فرضصنا عقوبات
على عدة وزرأء في حكومتهم .ننوي أتخاذ
تدأبير أضصافية أذأ لم يفرجوأ عنه (ألق ّسس)
سصريعا».
في ألسصياق  ،قال ألرئيسس أأ’مريكي دونالد
ترأمب أن وأشصنطن «لن تدفع شصيئا» أ’نقرة
مقابل أإ’فرأج عن ألقسس محتجز لديها.
وك -تب ت -رأمب ت -غ -ري -دة ع-ل-ى م-وق-ع أل-ت-دوي-ن
أل-مصص-غ-ر (ت-وي-ت-ر) ج-اء ف-ي-ه-ا «ت-رك-ي-ا أسصتغلت
أل-و’ي-ات أل-م-ت-ح-دة لسص-ن-وأت ع-دي-دة» مضصيفا
«أنهم يحتجزون أ’ن قسصنا ألمسصيحي ألرأئع
ألذي يتوجب علي أن أطلب منه أن يمثل بلدنا
كرهينة وطني عظيم» .و أضصاف«لن ندفع
شص -ي -ئ -ا ل-ق-اء أإ’ف-رأج ع-ن رج-ل ب-ريء ,ل-ك-ن-ن-ا
سصنضصغط على تركيا!».
كبار مسصتشصاريه ،مبعوثًا خاصًصا بشصأان إأيرأن.
وسص -ي -ق -ود ه -وك م -ج-م-وع-ة أل-ع-م-ل أل-خ-اصص-ة
بإايرأن وألتي تم أإ’عÓن عن تشصكيلها أيضًصا
يوم ألخميسس لتنسصق أإ’جرأءأت ألتي تتخذها
وزأرة ألخارجية أأ’مريكية ضصد طهرأن.

برازيليا :بدأت ألخميسس رسصميا ألحمÓت
أ’نتخابية للمرشصحين لÓنتخابات ألرئاسصية
ف-ي أل-ب-رأزي-ل أل-ت-ي ت-تسص-م ب-ال-غ-م-وضس ،وتضص-م
قائمة ألمرشصحين أل 13ألذين أتموأ تسصجيل
ترشصيحاتهم أسصم ألرئيسس ألسصابق ألمسصجون
لويسس أيناسصيو لو’ دأ سصيلفا.
وي -ح -ق أآ’ن ل-ل-م-رشص-ح-ي-ن وأح-زأب-ه-م أل-ت-وج-ه
م-ب-اشص-رة أل-ى أل-ن-اخ-ب-ي-ن ف-ي أأ’م-اك-ن أل-ع-ام-ة
وعلى أ’نترنت قبل فتح صصناديق أ’قترأع في
أكتوبر.

قاتل بن ’دن غاضسب

أأ’خ- -ي- -رة ع- -ن ن- -فسص -ه -ا ول -وحت ب -أان سص -حب
أ’متياز سصيكلف ألحكومة غرأمات باهظة.
وتلتزم إأيطاليا أليوم ألسصبت حدأدأ وطنيا
تزأمنا مع جنازأت رسصمية للضصحايا في مركز
«فييرأ دي دجينوفا» للمعارضس.

ألرئيسس ألمسسجون يدخل ألسسباق ألرئاسسي

مبعوًث خاصًس بشسأان إأيرأن

ن-ي-وي-ورك  :ع -ي -ن م -ايك ب -وم-ب-ي-و ،وزي-ر
ألخارجية أأ’مريكي ،بريان هوك ،وهو أحد

ن-ي-وي-ورك  :أن -ت-ق-د أأ’دم-ي-رأل أأ’م-ي-رك-ي
ألمتقاعد ويليام ماكرأيفن قائد ألعملية ألتي
ق -ت -ل ف -ي-ه-ا أسص-ام-ة ب-ن ’دن ،سص-حب أل-رئ-يسس
دون -ال -د ت -رأمب أل -تصص -ري-ح أأ’م-ن-ي أل-م-م-ن-وح
للمدير ألسصابق لوكالة ألمخابرأت ألمركزية
أأ’ميركية (سصي آأي أي) جون برينان ،وطلب
م -ن ت -رأمب سص -حب تصص -ري-ح-ه أأ’م-ن-ي ك-ذلك
تضصامنا مع برينان .ويمنح ألرئيسس أأ’ميركي
تصصاريح أمنية أ’شصخاصس تتيح لهم أ’طÓع
ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات حسص-اسص-ة وسص-ري-ة ،ح-ت-ى ب-عد
أنتهاء فترة عملهم في أإ’دأرة أأ’ميركية.
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«الششعب» تنقل انششغا’تها ‘ موسشم ا’صشطياف

فضشاءات التسشلية والÎفيه أاك Èهاجسس العائÓت البليدية

ن -اشش -د م -واط -ن -ون وأاول -ي -اء ‘ ال-ب-ل-ي-دة،
ا÷ه- -ات اŸسش- -ؤوول- -ة وع -ل -ى رأاسش -ه -ا وا‹
الو’ية ا’هتمام بفئة الششباب وأابنائهم
’خصس وتوف Òلهم مسشاحات تسشلية
با أ
وت - -رف - -ي - -ه وفضش - -اءات ل - -عبÃ ،ح - -اذاة
ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ان-ية ردعا للنحراف
’دم- - -ان وف- - -خ
وال - - -وق - - -وع ‘ ب- - -راث- - -ن ا إ
ا÷رÁة ب-ك-ل أاشش-ك-ال-ه-ا».الشش-عب» تنقل
انششغا’ت هؤو’ء الذين يدقون ناقوسس
’طفال بناة
اÿطر للتكفل بالششباب وا أ
’طلق.
الغد على ا إ
البليدة :لينة ياسشمÚ
م -ط -لب األول -ي-اء ج-اء ب-ن-اء ع-ل-ى ال-واق-ع اŸر
الذي يعيششه ابناؤوهم ،خاصشة خÓل العطلة
الصشيفية ،حيث يجدون أانفسشهم ب Úمتاعب
وم- - - - - -ت- - - - - -اه - - - - -ة اإلن - - - - -ف - - - - -اق بشش - - - - -ك - - - - -ل
مضش - -اع - -ف،ل- -ت- -أام ÚرحÓ- -ت
اصش -ط -ي -اف ا ¤ال -ب -ح-ر .ل-ك-ن
يضش - -ي - -ف ب - -عضض الول- -ي- -اء ان
اŸشش-ك-ل ان ال-ع-ط-ل-ة الصش-يفية
طويلة حيث “تد ل 3أاششهر
كاملة ما يعني أان التكفل ورعاية أابنائهم كل
هذه اŸدة امر ششاق جدا ،هذا دون ا◊ديث
ع -ن ب -ق -ي -ة أاي -ام السش -ن -ة ،وال-ع-ط-ل اŸدرسش-ي-ة
حيث –تار العائÓت ‘ اŸكان وا÷هة التي
تلجا إاليها.
ل -ذلك ه -م ي -ط -ال-ب-ون ب-فضش-اءات ل-عب ت-ق-ام
Ãحيط سشكناتهم على األقل ،والتعجيل بتهيئة
وإاعادة ترميم اŸراكز واŸنششآات الرياضشية
وال -ت -ث -ق -ي -ف -ي -ة وإاع -ادة ت -ف -ع -ي -ل
اŸع-ط-ل-ة واŸغ-ل-ق-ة م-نها

ألسش -ب -اب ت -ع -ود ‘ ال -غ -الب إا ¤ع -دم تسش-دي-د
مسش-ت-ح-ق-ات ف-وات Òم-ؤوسشسش-ة ت-وزي-ع ال-ك-هرباء
والغاز وهذا كله إلنقاذ صشغارهم ،من الوقوع
ضش -ح -اي -ا ح -وادث « ال -غ -رق « ب -اŸسش -ط -ح-ات
اŸائية ،مثل الودية واألنهار ا÷ارية بربوع
الولية.
أاضش- -اف األول- -ي -اء ال -ط -ام -ع -ون ‘ اله -ت -م -ام
بأابنائهم ‘ هذا الششأان ،ان بعضض اŸراكز
واŸنشش- - -آات ال- - -ري - -اضش - -ي - -ة أايضش - -ا واÓŸعب
ا÷وارية والرضشيات الصشطناعية الرياضشية
واŸشش -ه -ورة ب»م -ات -ي -ك-و» –ول ب-عضش-ه-ا م-ع
األي- -ام ،إا ¤ع- -ن -اوي -ن ل Ó-ن -ح -راف وت -ع -اط -ي
اŸمنوعات ‘ ظل تدهور واقعها اŸؤوسشف.
ليسض هذا فقط يخصض اŸنششآات الرياضشية
ودور الشش -ب -اب والÎف -ي -ه -ي -ة ،ب -ل ي -ت -وسش-ع ا¤
قاعات السشينما التي كانت إا ¤زمن ما مراكز
يقصشدها عششاق األفÓم واŸسشرح ‘ ،مظاهر
و‰ط حضشاري راقي ومنظم ،هم امام هذه
اŸقدمات يأاملون اليوم ‘
أان يتم تدارك أايضشا بإاصشÓح
وصش - -ي - -ان - -ة ه- -ذه اŸسش- -ارح
وقاعات السشينما التي –ول
بعضشها إا ¤أاطÓل ومراكز
م -ه -ج-ورة ،او” –وي-ل-ه-ا ع-ن األه-داف ال-ت-ي
كانت مبنية ألجلها ،لتصشŒ Òمعات Œارية
واقتصشادية .
‘ ملخصض النششغال ،يأامل األولياء وكث Òمن
اŸواطن ،Úأان يتم السشتثمار ‘ هذا ا÷انب
والعناية بفئة الششباب وأالطفال ،حتى يضشمنوا
لهم ﬁيطا نقيا يششجع على اإلبداع والبتعاد
ع- -ن ع- -ن- -اوي- -ن ا÷رÁة وال- -وق- -وع ضش- -ح- -اي- -ا
عصش- -اب- -ات الŒار ب- -اŸم- -ن -وع -ات أاواره -اب
حوادث الطلرق .

مناششدة اŸسشؤؤولÚ
إل‚از اŸرافق ا◊يؤية
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أاُtم الذين تبّقوا

أام البواقي ولية جزائرية ،تبعد عن عاصشمة
ا÷زائ - -ر ب - -ح- -وا‹  500ك- -م ك- -انت تسش- -م -ى
م -اك -وم -اداسض ‘ ال -ع -ه -د ال -روم-ا Êوب-ع-ده-ا
سشميت بكان روبار نسشبة إا ¤اŸارششال» كان
روبار»الذي أاتخد من اŸدينة مقرا له ،و‘
رواية أاخرى أان الكتابات القدÁة نسشبة إا¤
الكاهنة التي تركت أاولدها ‘ هذا اŸكان
ومن هنا أاششتق أاسشم اŸدينة من أام الذين
تبقوا.
يعود تاريخ ولية أام البواقي إا ¤سشن Úبعيدة،
ف -ه -ويضش -رب ب -ع-م-ق-ه ج-ذور ا◊قب واألزم-ان
البدائية ،حيث يعود تواجد اإلنسشان بها إا¤
 8000سشنة قبل اŸيÓد ،اآلثار اŸكتششفة بهذه
ال -ولي -ة تشش -ه -د ع -ل -ى ه -ذه ال -فÎة ،م -ث-لت أام
ال - - -ب- - -واق- - -ي إاق- - -ل- - -ي- - -م- - -ا ج- - -د م- - -ه- - -م م- - -ن
اŸملكة نوميديا وقد أازدهرت ‘ هذه الفÎة
ا◊ياة القتصشادية والتي أاعتمدت بالدرجة
األو ¤على الزراعة اŸكثفة ألششجارالزيتون،
ه - -ذا م - -ا ج - -ع - -ل م - -ن «ق - -ادي - -وف- -ال» قصش- -ر

صشباحي و»ماكوماداسض» أام البواقي مركزين
على قدر من األهمية ‘ التبادل التجاري.
‘ ال- -ق- -رن األول م- -يÓ- -دي وق -عت اŸم -ل -ك -ة
ال- -ن- -وم- -ي- -دي- -ة –ت سش- -ل- -ط- -ة اإلمÈاط -وري -ة
الرومانية بعد تلك اÓÿفات والنزاعات التي
ظهرت ب Úالقبائل الÈبرية ‘ ،هذه الفÎة
شش- - -ه- - -دت أام ال- - -ب- - -واق- - -ي ت - -ط - -وي - -ر زراع - -ة
ا◊ب -وب ال -ق -م -ح والشش-ع Òال-نشش-اط ال-رئ-يسش-ي
ل - -لسش - -ك - -ان ،غ Òأان اŸسش - -ت - -ف - -ي - -د م - -ن ذلك
ك - - - - -انت روم- - - - -ا و–ولت أام ال- - - - -ب- - - - -واق- - - - -ي
أاو ماكومداسض ‘ هذه الفÎة إا ¤مطمورة
قمح “ون أاوربا كباقي اŸدن ا÷زائرية ،غÒ
أان ال- - - -ث- - - -ورات الÈب- - - -ري- - - -ة ال- - - -ث - - -ائ - - -رة ‘
منطقة األوراسض ضشد هذا الوجود حالت إا¤
طرد الرومان من كل اŸنطقة ﬂلف Úششواهد
أاثرية مثل الضشلعة ،الرحية آاثار سشيقوسض.
ام- - -ا ‘ ال- - -فÎة ال- - -ون- - -دال- - -ي - -ة شش - -ه - -دت أام
ال-ب-واق-ي ت-ده-ورا أاج-ت-م-اع-ي-ا وأاق-تصشاديا ،كما
خ - - -رب ال - - -ون - - -دال ك - - -ل اŸنشش - - -آات ال - - -ت - - -ي
خلقها الرومان وحتى مراكز التبادل التجاري
◊قها اÿراب الششامل ،اŸقاومات العارمة
التي قادها سشكان منطقة األوراسض أاسشفرت
على طرد الوندال واأاسشÎجاع «تاموقادي»
« ،باغاي» و»ع ÚالÈج» و «ماكومداسض».
و ⁄تكن ام البواقي ‘ الفÎة البيزنطية على
ه - -امشض األح - -داث ال - -ت - -ي ت - -ع - -اق- -بت ع- -ل- -ى
م-ن-ط-ق-ة األوراسض وال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا Ÿزاي-اها
ال- -ع- -دي- -دة ف -ب -ع -دم -ا ط -رد الÈب -ر ال -ون -دال
حل البيزنطيون بقيادة سشولومون ‘ ،هذه

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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’سشنان ‘ العطلة الصشيفية
مششاكل ا أ

األطفال أاك Ìمن يعانؤن منها
لو’د يتغ ،Òحيث يصشبح لديهم الكث Òمن وقت الفراغ
العطلة الصشيفية ‘ أاوجها ومعها الÎفيه وا◊لويات .النظام اليومي ل أ
’كل .اذا كيف Áكنكم Œنب مششاكل ا’أسشنان قبل العودة للمدارسس ‘ سشبتمÈ؟
الذي يتضشمن أايضشا كÌة ا أ
Óطفال
مع أان الصشيف ،يششكل فÎة سشارة ل أ
ح- -يث ي- -خ- -رج- -ون ‘ إاج- -ازة ،إال ان -ه يشش -ك -ل
Óه -ل مشش -ك -ل -ة ل-يسشت ب-السش-ه-ل-ة.
ب -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
ا◊اجة ا ¤ملء أاوقات فراغ األطفال تؤودي
اﬂ ¤اوف ومصشروفات مكلفة .ففي الواقع،
Óولد األك Èسش -ن -ا ،ف-ان ال-ع-ط-ل-ة
ب -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
الصشيفية تغ Òكل النظام اليومي لديهم  -ل
يوجد دراسشة ،سشاعات النوم تطول ،ومثلها
أايضشا سشاعة السشتيقاظ.
جواألجازة يؤودي لدى العديد من األطفال
واŸراهق Úللتخلي عن العادات الصشحية التي
يحافظون عليها ‘ باقي أايام السشنة .ومن بÚ
اŸسش -ائ -ل ال -ت -ي تÈز ‘ ال -ع -ط -ل -ة الصش -ي -ف -ي-ة
،مششاكل األسشنان.
يقوم األطفال ‘ العطلة بفرك أاسشنانهم
بشش -ك -ل أاق-ل وي-أاك-ل-ون ا◊ل-وي-ات أاك ،Ìوه-ك-ذا
فقد تضشطرون ‘ نهاية العطلة للتوجه مع
الطفل إا ¤الطبيب لعÓج مششاكل األسشنان.
للنوم ‘ وقت متأاخر ،و‘ الكث Òمن ا◊الت اللعاب ،الذي يغسشل الفم.
اح - -رصش - -وا ع- -ل- -ى ف- -رك األسش- -ن- -ان بشش- -ك- -ل
ه -ن -اك ال -ع -دي -د م -ن ال -ط -رق ال -ت-ي Áك-ن أان يعودون ا ¤اŸنزل حتى بعد أان يكون األهل
تسشاعدكم على Œنب مششاكل األسشنان وزيارة ق -د ن-ام-وا .ال-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-م ي-ت-ذك-رون ت-ن-ظ-ي-ف منتظم ‘ اŸسشاء  -حتى ولوأاكل الطفل بعد
الطبيب ‘ نهاية العطلة.
أاسش- -ن -ان -ه -م ق -ب -ل ال -ن -وم  -ب -اŸن -اسش -ب -ة ،ه -ذا ذلك الطعام .من األفضشل فرك األسشنان مرة
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هوتنظيف األسشنان األك Ìأاهمية خÓل اليوم .واحدة ‘ اŸسشاء بدل من عدم فركها باŸرة.
اسشتخدموا فرششاة األسشنان الكهربائية ليسض
إاهمال لدى األطفال للعادات الصشحية ،يششمل إازالة البكتÒيا وبقايا الطعام اÎŸاكمة ‘
ذلك:
الفم أاثناء اليوم هوأامر ضشروري للحفاظ على م -ن اŸؤوك -د أان -ه -ا سش-تشش-ك-ل ح-اف-زا ل-ت-ن-ظ-ي-ف
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صش- -ح- -ة األسش -ن -ان .ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ذلك ،ف -ان األسشنان بالفرششاة بانتظام ،ولكن هذه أاداة
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السش -ت -ي -ق -اظ ‘ وقت م -ت -أاخ-ر ب-ع-د أان ي-ك-ون ﬁفزة واألطفال (وخاصشة اŸراهق )Úيحبون
لكن الوجبات اÿفيفة اŸا◊ة أايضشا –توي الهل قد غادروا للعمل Áكن أان يششكل أايضشا ذلك .اششÎوا لهم فرششاة األسشنان الكهربائية
ذات الشش -اشش -ة ال -رق -م -ي-ة  -رÃا سش-ي-ق-ن-ع ذلك
على كميات ليسشت بالقليلة من السشكرياتﬁ .فز للطفل لعدم تنظيفه ألسشنانه.
ال- -ط- -ف- -ل ع -ل -ى ف -رك األسش -ن -ان ل -فÎة أاط -ول
براقاإلئضشقا افلةب اطا¤طاذلأاوكا،لففشاشلاورجتباعلتق ابÚÿفيافألةسشمناثلن ما الذي Áكن القيام به ÷عل األطفال
ق- -ل- -ي ...Ó- -إاضش- -اف -ة إا ¤أان ف -رشش -اة األسش -ن -ان
واللثة وتكون البكتÒيا التي إان  ⁄يتم ازالتها يحافظؤن على أاسشنانهم أايضشا ‘ الصشيف؟ الكهربائية هي أافضشل من العادية ،ألنها تششجع
ف - -ي - -م- -ك- -ن أان ت- -ؤودي إا ¤تسش- -وسض األسش- -ن- -ان ،ليسض من اŸؤوكد انكم سشتنجحون ‘ إاقناع على فرك السشنان بششكل صشحيح .صشغر حجم
اللتهابات وغÒها من اŸششاكل.
األط-ف-ال ‘ ا◊رصض ع-ل-ى م-واصش-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف رأاسشها يسشمح لها بالوصشول إا ¤األماكن التي
ر
و
م
أ
ل
ا
ض
ض
ع
ب
ك
ا
ن
ه
ل
ا
ز
ت
ل
ن
ك
ل
و
،
ن
ا
ن
ش
س
أ
ل
ا
ت
ا
ب
و
ر
ش
ش
Ÿ
ا
ة
اŸششروبات الغازية واÓÙ
م -ن الصش -عب ج -دا ال -وصش -ول ال -ي-ه-ا ب-واسش-ط-ة
ال -غ -ازي -ة وا◊ل -وة تسش -بب زي-ادة ‘ الÎسش-ب-ات التي Áكن القيام بها لتششجيع موضشوع العناية الفرششاة العادية ،كما انه يوجد ‘ الفرششاة
ال -ت -ك -لسش -ي -ة ع-ل-ى األسش-ن-ان ،ال-ب-ق-ع ،وب-ال-ط-ب-ع بصشحة األسشنان أايضشا ‘ العطلة:
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة ا◊دي- -ث- -ة م- -ي- -ق- -ات زم- -ن- -ي
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ج
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حاولوا السشيطرة بقدر اإلمكان
الثقوب.
داخلى يقيسض مدة الفرك بالفرششاة ،التي
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يجب أان تكون حوا‹ دقيقت 30( Úثانية لكل
ا◊لوى التي لها نسشيج مطاطي تعت Èعدوا اسش -ت -وضش -ح-وا م-ا ه-وال-ط-ع-ام ال-ذي ي-حصش-ل-ون ربع من الفم).
Óسشنان .وتسشبب الكث Òمن مششاكل عليه ،وزودوهم على أاي حال بالفاكهة.
كبÒا جدا ل أ
ق -وم -وا ب -زي -ارة أاخصش -ائ -ي مشش-اك-ل األسش-ن-ان
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األسشنان .ليس
وطبيب األسشنان ‘ منتصشف الصشيف Ÿ -نع
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تدهور وضشع األسشنان ‘ نهاية العطلة ،خذوا
باألسشنان ويصشعب جدا التخلصض من بقاياه Ãراف-ق-ه وج-ب-ة خ-ف-ي-ف-ة صش-ح-ي-ة م-ث-ل ششرائح األطفال لتنظيف أاسشنانهم ‘ منتصشف الصشيف
على األسشنان.
ا÷زر ،الفلفل األحمر ،أاي نوع من الفواكه وللفحصض لدى طبيب األسشنان ،فقط للتأاكد
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من أان كل ششيء على ما يرام وإاذا كانت هناك
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مششكلة  -معا÷تها قبل أان تتفاقم.
والذهاب ا ¤اŸدرسشة ،فان الششبان يذهبون ال-ع-ل-ك-ة ،ب-ج-م-ي-ع أان-واع-ه-ا ،تشش-ج-ع ع-لى تكون

ال -فÎة ج -رد أاه -ل اŸن -ط-ق-ة م-ن ‡ت-ل-ك-ات-ه-م
وأاراضش - - - - -ي - - - - -ه - - - - -م اÿصش- - - - -ب- - - - -ة ،ك- - - - -م- - - - -ا
ششيد البيزنطيون قÓعا ومراكز مراقبة تعتلي
ا÷بال وتضشمن مراقبة كل السشهول اŸمتدة
واألراضشي اÿصشبة الغنية بالقمح و الششع،Ò
من آاثار هذه الفÎة قلعة «قاديوفال» بقصشر
صشباحي ،وآاثار جبل بوسشيف.
لقت الفتوحات اإلسشÓمية ‘ أاو ¤طÓئعها
م- - - - -ق- - - - -اوم - - - -ات شش - - - -رسش - - - -ة ق - - - -ادت - - - -ه - - - -ا
زع- -ي- -م- -ة األوراسض ده -ي -ة أاو ال -ك -اه -ن -ة ال -ت -ي
ه -زمت حسش -ان ب -ن ال -ن -ع -م -ان ‘ مسش -ك -ي -ان-ة
وأاسش- -رت خ- -ال -د ب -ن ي -زي -د ،ه -ذه اŸق -اوم -ة
الÈبرية –ركت لعتقادهم بأان جيشض الفتح
اإلسشÓمي ما هوإال غازي مثل سشابقيه ولكن

بعدما أايقنوا مهمة الفا– Úاعتنقوا اإلسشÓم
خ- -اصش- -ة ب- -ع- -دم- -ا ه- -زمت ال- -ك- -اه- -ن- -ة ،ك- -م -ا
سش- -اه- -م الÈب- -ر ب- -ق- -ي- -ادة ط- -ارق ب -ن زي -اد ‘
ف- - - - -ت- - - - -ح األن- - - - -دلسض .ب- - - - -ع - - - -د ف - - - -ت - - - -ح أام
البواقي واعتناق الÈبر اإلسشÓم.
ت -والت ال -ع -دي-د م-ن ال-دويÓ-ت أاواÓÿف-ات
اإلسشÓ- - - -م- - - -ي- - - -ة ع- - - -ل- - - -ى ه- - - -ذه ال- - - -ولي - - -ة
مثل األموي Úثم األغالبة الذين أاعادوا إا¤
اŸن-ط-ق-ة ت-وازن-ه-ا الج-ت-م-اع-ي وأاسش-ت-ق-رارها
األق -تصش -ادي ،ك -م -ا ع -رفت أام ال -ب -واق-ي رخ-اء
معتÈا خÓل عهد الفاطمي Úوأازدهرت بها
العلوم والفنون ،أانقلبت هذه األوضشاع إا ¤حالة
سشيئة عند حلول الهÓلي Úوششهد األقتصشاد
وﬂتلف اÛالت ركودا وتدهورا وعاششت

‘ هذه الفÎة نوعا من البؤوسض والتأاخر.
‘ العهد اŸوحدي أاي خÓل القرن الثاÊ
عششر ،أاسشÎجعت أام البواقي أاسشتقرارها ‘
إاطار توحيد اŸغرب العربي وأاخذت األمور
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،اإلج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصش-ادية تزدهر
خاصشة لوقوعها ‘ منطقة إاسشÎاتيجية تربط
ب ÚالقÒوان وا÷زائر.
ت - - - -اري - - - -خ أام ال - - - -ب- - - -واق- - - -ي ‘ ال- - - -ع- - - -ه- - - -د
العثما Êواألحداث التي تعاقب عليها هي
ششبه ›هولة و ⁄ترد مصشادر تطرقت إا ¤هذه
اŸرحلة بالدقة والتفصشيل والقليل اŸتداول
ه -وك -ون -ه-ا ت-اب-ع-ة ل-ب-ي-لك قسش-ن-ط-ي-ن-ة وت-خضش-ع
لقوان Úوسشلطة الباي التي  ⁄تكن مباششرة
ع - - - -ل - - - -ي - - - -ه- - - -ا وأاق- - - -تصش- - - -رت عÓ- - - -ق- - - -ة أام
ال -ب -واق -ي ب -السش -ل -ط -ة ال -ع -ث-م-ان-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ع
الضش- -رائب وك- -ان ي- -ت -و ¤ه -ذه اŸه -م -ة شش -ي -خ
القبيلة.
و ⁄ت -ن -ج -ح ج -ي -وشض الح -ت Ó-ل ال-ف-رنسش-ي ‘
إاسش- -ق- -اط ولي- -ة أام ال- -ب- -واق -ي –ت نÒه -ا إال
ب- -ح- -ل- -ول سش- -ن -ة 1842م ،ق- - - -اوم سش- - - -ك- - - -ان أام
البواقي الحتÓل الفرنسشي للجزائر Ãعارك
وم -ق -اوم-ات م-ت-أاج-ج-ة ،ع-ن-دم-ا أان-دل-عت ث-ورة
ال -ت -ح -ري -ر ا÷زائ-ري-ة ‘  1ن -وف-م1954 Èم،
سشاهمت ولية أام البواقي بالنفسض والنفيسض ‘
إا‚اح ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة اŸب-ارك-ة خ-اصش-ة
ل -وق -وع -ه -ا ضش -م-ن ال-ولي-ة األو ¤ال-ت-اري-خ-ي-ة،
وأا‚بت العديد من الششهداء األبرار والثوريÚ
األفذاذ .
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’ضشحى
أامراضس تك Ìخلل عيد ا أ

Œنب اإلفراط ‘ تناول اللحؤم

تك ‘ ÌفÎة عيد األضشحى اŸبارك الذبائح
ذات ال- -ل- -ح -وم ا◊م -راء ،ال -ت -ي –ت -وي ع -ل -ى
مسش -ت -وي -ات م-رت-ف-ع-ة م-ن الÈوت-ي-ن-ات ،ف-ت-مّ-د
ا÷سشم باألحماضض األمينsية اŸهsمة ‘ كثÒ
من العمليات ا◊يوsية ،وبعناصشر مهsمة جدا ً
م -ن ال -ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات واألمÓ-ح اŸع-دنs-ي-ة ،م-ث-ل
›م -وع -ة ال -ف-ي-ت-ام« Úب» اŸركّ-ب-ة وا◊دي-د
والكالسشيوم والبوتاسشيوم والفوسشفور والزنك،
إال أاsن اإلسشراف ‘ تناول هذه اللحوم قد
ينطوي على ﬂاطر صشحيsة جsمة.
«الششعب» تتحدثت اليوم عن األمراضض التي
يسش -ب -ب -ه -ا اإلف -راط ‘ أاك -ل ال -ل -ح-وم ا◊م-راء
وكيفsية الوقاية منها ‘ اآلتي:
إاsن األبحاث العلميsة التي أاجريت ‘ العقود
اŸاضشية وجدت عÓقة وطيدة ب Úاإلفراط
‘ ت- -ن- -اول ال- -ل- -ح -وم ا◊م -راء وزي -ادة خ -ط -ر
اإلصشابة بأامراضض القلب وتصشّلب الششراي،Ú
ن -ت -ي-ج-ة اح-ت-واء ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ع-ل-ى نسش-ب-ة
عالية من الدهون اŸششبعة ،التي تؤودي إا¤
زي - -ادة مسش - -ت- -وي- -ات ال- -ك- -ولسشÎول الضش- -اّر ‘
ا÷سشم.
وأاشش- -ارت إاح- -دى ال- -دراسش- -ات م- -ن ج- -ام- -ع- -ة
هارفارد األمريكيsة إا ¤أان sاألششخاصض ،الذين
يتناولون اللحوم ا◊مراء Ãعدل  7 - 6مsرات
‘ األسشبوع ،كانوا أاك Ìعرضشة ÿطر اإلصشابة
بالسشرطان.
وعلى الرغم من عدم احتواء اللحوم ا◊مراء
ع -ل -ى ك -ارب -وه -ي-درات أاوسش-ك-ري-ات ،ف-إاsن كÌة
تناولها يؤوثر سشلباً ‘ قدرة البنكرياسض على
تنظيم السشكر بالدم.
وي- -ؤودي اإلف -راط ‘ أاك -ل ال -ل -ح -وم إا ¤زي -ادة
اح- -ت- -م- -ال اإلصش- -اب- -ة Ãرضض ال- -ن- -ق- -رسض (داء
اŸل - -وك) ،بسش - -بب ارت- -ف- -اع م- -عّ- -دل ح- -امضض
اليوريك ‘ ا÷سشم فوق اŸسشتويات الطبيعيsة،
نتيجة تراكم بلوراته حول اŸفاصشل ،خصشوصشاً
أاصشابع القدم .وعادة ما يؤودي هذا اŸرضض
إا ¤اإلصشابة بآالم ششديدة ،وإا ¤تورم واحمرار
اŸف -اصش -ل ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤الن -زع -اج وع -دم

الششعور بالراحة.
وإاذا تزامن اإلفراط ‘ اسشتهÓك اللحوم مع
قّلة ششرب السشوائل ،فإاsنه يزيد من احتمال
اإلصشابة بحصشى الكلى.

الؤقاية من هذه اŸششاكل الصشحية

@ الع -ت -دال وع -دم اإلسش -راف واŸب -ال -غ-ة ‘
ت -ن -اول ال -ل -ح -وم ا◊م-راء ،ول سش-ي-م-ا م-رضش-ى
القلب والكولسشÎول وكبار السشن بششكل عام،
سشواء ‘ عيد األضشحى أاو‘ غÒه من األيام.
@ Œنّب تناول اللحوم نهائياً Ÿرضشى الكلى
وال -ن -ق -رسض ،وا◊صش -ول ع-ل-ى الÈوت-ي-ن-ات م-ن
بدائل صشحsية مثل األسشماك.
@ اختيار قطع اللحم القليلة الدهون ،مثل
◊م الرقبة وفخذ اÿروف ،وّŒنب األجزاء
التي تصشنف على أاsنها مرتفعة الدهون ،مع
ا◊رصض التام على إازالة الششحم من قطعة
اللحم قبل طهوها.
@ اسشتخدام التوابل والليمون بدلً من اŸلح،
وا◊رصض على Œنtب إاضشافة الدهون أاثناء
عمليsة الطهو.
@ سشلق اللحوم أاوطهوها ‘ الفرن ،بدلً من
ال- -ق -ل -ي ل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن السش -ع -رات ا◊رارsي -ة
اŸكتسشبة.
@ مضشغ اللحم جيدا ً أاثناء تناوله ،للتقليل من
حدوث النتفاخات وعسشر الهضشم.
@ اإلكثار من تناول األطعمة اÙتوية على
األل -ي -اف ،إا ¤ج -انب ال -ل -ح -وم ،م -ث -ل اÿضش-ر
وا◊بوب الكاملة ،ألنها تسشاعد على تقليل
سشوء الهضشم اŸصشاحب لتناول اللحوم نتيجة
خلوها التام من األلياف.
@ تناول األطعمة الغنيsة Ãضشادات األكسشدة
م -ث-ل ال-ف-واك-ه ا◊مضشs-ي-ة وال-ت-وت وال-ط-م-اط-م
والفلفل ،فهي –مي وتقلل من أاضشرار تناول
اللحوم على ا÷سشم.
@ ا◊رصض على ششرب كميsة كافية من اŸاء
بششكل منتظم ،طوال اليومŸ ،سشاعدة الكلى
ع- -ل- -ى إاخ- -راج ح- -امضض ال- -ي- -وريك إا ¤خ- -ارج
ا÷سشم.

سشلوك بسشيط لكن مفيد

اŸاء البارد قبيل الؤجبة

يفيد ششرب اŸاء ا÷سشم ‘ جميع األوقات وجميع األحوال ولكن هنالك دراسشة تشش Òنتائجها
إا ¤أان ششرب كوب Úمن اŸاء البارد قبيل تناول الوجبة يعزز عملية السشتقÓب أاواأليضض بنسشبة
تصشل إا %30 ¤وهي نسشبة تعد غ Òقليلة لعملية تششكل أاحد أاسشسض صشحة ا÷سشم ألن كثÒا ً من
األمراضض اŸزمنة تنششأا من اضشطرابها وأان صشحتها Œعل الششخصض يتمتع بالصشحة ا÷يدة ،وإان
Óمراضض بسشبب عوامل خارجية فإانه يكون قادرا ً على التصشدي لها.
تعرضض ل أ

السشبت  18أاوت  2018م
الموافق لـ  07ذي الحجة  1439هـ
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بحسشب دراسشة باحث Úبـ«معهد فرانسشيسس كريك» ‘ بريطانيا
أاظهرت دراسشة بريطانية حديثة أان اŸركبات
الطبيعية التي تنتجها اÿضشروات Áكن أان
تسشاعد ‘ ا◊فاظ على أامعاء سشليمة ومنع
سشرطان القولون.
الدراسشة أاجراها باحثون بـ»معهد فرانسشيسض
كريك» ‘ بريطانيا ونششروا نتائجها ‘ العدد
األخ Òمن دورية ( )Immunityالعلمية.
ول -ل-وصش-ول إا ¤ن-ت-ائ-ج ال-دراسش-ة
راقب ال- -ف -ري -ق ›م -وع -ة م -ن
الفئران التي أاطعموها حمية
غ -ذائ-ي-ة غ-ن-ي-ة ب-اÿضش-روات
م - -ث - -ل ال - -ل - -فت واŸل - -ف- -وف
والقرنبيط.
ووج -د ال -ب -اح -ث -ون أان ال -ف-ئ-ران ال-ت-ي
ت- -غ- -ذت ع -ل -ى ن -ظ -ام غ -ذائ -ي غ -ن -ي Ãركب
«أاندول 3-ك-ارب-ي-ن-ول» ال-ذي ي-ت-م إان-ت-اج-ه ‘
األمعاء عند هضشم اÿضشروات سشاعد على
ح -م -اي -ة األم -ع -اء م -ن الل -ت -ه -اب-ات وسش-رط-ان
القولون .واكتششف الفريق أان اÿضشروات مثل
اللفت واŸلفوف والقرنبيط تقي من التهاب
القولون وسشرطان القولون عن طريق تنششيط
ب -روت Úيسش -م -ى مسش -ت -ق -ب -ل «ال -ه -ي -دروك -رب-ون
األريل» (.)AhR
وأاششار الفريق إا ¤أان مسشتقبل ( )AhRيعمل
ك -ج -ه -از اسش-تشش-ع-ار ح-يث Áرر اإلشش-ارات إا¤
اÓÿيا اŸناعية واÓÿيا الظهارية ‘ بطانة
األمعاء ◊مايتها من السشتجابات اللتهابية
لÎيليونات البكتÒيا التي تعيشض ‘ األمعاء.
ويعت Èسشرطان القولون واŸسشتقيم ثا ÊأاكÌ
األسشباب ششيوعا للوفاة اŸرتبطة بالسشرطان
‘ أاوروب- -ا ح- -يث ي- -تسش -بب ‘ وف -اة  215أالف
ششخصض سشنوًيا .ومن اŸتوقع إاصشابة أاك Ìمن
 2.2م- -ل- -ي- -ون شش -خصض بسش -رط -ان ال -ق -ول -ون
واŸسش -ت -ق -ي -م اŸع-روف أاي ًضش-ا ب-اسش-م سش-رط-ان
األمعاء ‘ جميع أانحاء العا ⁄بحلول .2030

عÓج للسشرطان يعيد Œديد خÓيا الكبد
ويغني عن عملية زرع الكبد

قال علماء ‘ جامعة «أادنÈه» باسشكتلندا ان
عقارا للسشرطان قد يسشاعد ‘ عÓج فششل
الكبد اŸفاجئ وÁكن أان يسشاعد ‘ ششفاء
اŸريضض

ويقلل ا◊اجة إا ¤زرع كبد
جديد .يذكر

ÒHGóJ
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اÿضشروات الغنية
باŸركبات الطبيعية
تقي من سشرطان الأمعاء

ان الكبد Áتلك قدرة طبيعية مذهلة على
إاصشÓح نفسشه ولكنه قد يفششل ‘ هذا بسشبب
بعضض اإلصشابات Ãا ‘ ذلك ا÷رعات
الزائدة من اıدرات‡ ،ا يتطلب ضشرورة
زرع كبد جديد .وأاوضشح العلماء ،بحسشب
مصشادر اعÓمية ،ان عقارا وهو‘ األصشل
لعÓج السشرطانÁ ،كنه زيادة قدرة الكبد
على إاصشÓح نفسشه وŒديد خÓياه ،ورغم أان
العمل على هذا ما زال ‘ مرحلة مبكرة
جدا ،لكن الفريق الطبي يقول إان البدائل
لعملية الزرع سشيكون لها تأاث Òكب Òعلى
اŸرضشى.
وجدت الدراسشة أان هناك إاششارة كيميائية
بدا أانها مسشؤوولة عن هذه ا◊الة،ثم

÷أا الباحثون إا ¤الفئران وإا ¤عÓج سشرطان
Œريبي Áكن أان يعوق هذه اإلششارة.
وأاع - -ط - -يت ا◊ي- -وان- -ات ج- -رع- -ة زائ- -دة م- -ن
اıدرات تؤودي عادة إا ¤فششل الكبد والوفاة
ثم تناولت العÓج التجريبي للسشرطان وعاد
الكبد للعمل مرة أاخرى.
وقال الدكتور توماسض بÒد ،أاحد الباحث‘ Ú
جامعة أادنÈه «ان من الششيء ا÷ميل ‘ هذه
ا◊ال -ة اŸرضش -ي-ة أان-ه ح-ت-ى ل-وك-انت اإلصش-اب-ة
ك -بÒة،و“ت إاع-ادة ‰وال-ك-ب-دي فسش-ت-ك-ون لك
حياة طبيعية بعد ذلك»مضشيفا «اآلن سشنقوم
ب -ال -ت -ج -ارب السش-ري-ري-ة ع-ل-ى اŸرضش-ى ال-ذي-ن
يعانون من فششل الكبد ا◊اد ومعرفة ما إاذا
كنا نسشتطيع منع ا◊اجة لعملية زرع».

تعط ÒاÓŸبسس

قبل ترتيب اÓŸبسض داخل اÿزانة ،هي ُتغسشل وتع s
طر وتÎك حsتى Œف‘ s
الششمسض .وداخل اÿزانة ،يجب المتناع عن تكديسشها .و‘ اآلتي ،أافكار
لتعط ÒاÓŸبسض:
@الزيوت العطرية مثل :زيت اÿزامى (لفندر) والنعناع ،التي يقضشي
اسشتخدامها بإاضشافة بضشع قطرات منها إا ¤قطع القطن ،مع توزيع هذه
األخÒة ‘ أاركان خزانة اÓŸبسض .الزيت العطري لن ُيع u
طر اÓŸبسض
فحسشب ،بل سشيحميها أايضًشا من العثsة .وُيف sضشل تغي Òقطع القطن العطرsية
كsل ششهر.
s
ف ‘ قطعة قماشض رقيقة ونظيفة ،ويوضشع
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ب ÚاÓŸبسض أاو‘ األدراج أاوحقيبة السشفر اŸليئة
باÓŸبسض اsıزنة .علًما بأان sقطعة القماشض
التي ُتغuلف الصشابون يجب أان تكون رقيقة ،حsتى
تسشمح للعطر بالنتششار.
@ صش- -ودا اÿب- -ز (ال- -ب- -ي- -ك- -ارب- -ون- -ات) –م -ي
اÓŸبسض من العثsة ،وُتجuنبها الرائحة العفنة.
و‘ هذا اإلطار ،يوضشع بضشع مÓعق منها ‘
ع -ب-وة م-ف-ت-وح-ة ال-غ-ط-اء أاوذات غ-ط-اء ُم-خs-رم،
وُتحفظ هذه العلبة ب ÚاÓŸبسض.
@ الورد اsÛفف ُتمزج ›موعة من الزهور
واألعششاب اsÛففة مًعا ،وتوضشع إا ¤جانب
اÿزان- -ة وأادراج اÓŸبسض ،م- -ع ت- -غ- -يÒه -ا ك s-ل
ششهر.
@ القهوة لتعط Òاÿزانة ،توضشع كميsة صشغÒة
من حبوب القهوة ‘ عبوة ذات غطاء sﬂرم
ب ÚاÓŸبسض ،م- -ع ا◊رصض ع -ل -ى ت -غ -ي Òه -ذه
ا◊بوب كّل ششهر.
 Óك -ي ٌسض شش s -ف -اف
@ األعشش- -اب اs Ûف -ف -ة ُي -م  -أ
أاوكي ٌسض من القطن اÿفيف بأاعششاب ›sففة
ذات رائ -ح -ة ق -وsي -ة ،م -ث-ل :اÿزام-ى (لف-ن-در)
أاوإاك -ل -ي -ل ا÷ب -ل (روزم -اري) ،وُي -ح -ك -م إاغÓ-ق
ال- -ك- -يسض جu- -ي ً-دا ،وُي -ح -ف -ظ ب ÚاÓŸبسض أاو‘
الدرج ...مع ضشرورة تغي Òهذه األكياسض دورvيا.
@ أاعواد القرفة توsزع بضشعة أاعواد من القرفة
داخل اÿزانة أاواألدراج ،مع تغيÒها كّل ششهر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاحيته ›موعة من الفنان Úبديوان رياضس ‘ العاصسمة

القافلة «لنحتفل جزائريا» تختتم بحفل فني بهيج

مشصاركة ا÷زائر Ãهرجان بيÓروسصيا رهينة تذاكر الطائرة
لفريقية الوحيدة ضسمن  17دولة مشساركة ‘ مهرجان بريسست الدو‹ للمسسرح
من اŸفÎضس أان تكون ا÷زائر الدولة العربية وا أ
لن مشساركة جمعية «إاثران» Ãسسرحيتها «تاسسكوفت تانغاروت» (اŸسسرحية
ببيÓروسسيا سسبتم ÈاŸقبل .نقول إانه من اŸفÎضس ذلك ،أ
لخÒة) باتت مهددة بالفعل ،وذلك بسسبب :تذاكر الطائرة ..هو ما كشسف عنه ﬂرج اŸسسرحية ،عقباوي الشسيخ ‘ ،حديث خصس به
ا أ
«الشسعب» ،تسساءل فيه عن عدم تلقي ا÷معية أاي رّد من وزارة الثقافة إا ¤حّد السساعة.

ìGôaGE áeÉ°SGC

م -ن ال -م -ف -ت -رضس أان ت -ك -ون ج -م -ع-ي-ة
«إاث-ران» ب-ت-ي-زي وزو م-م-ث-ل-ة ال-جزائر
في مهرجان بريسست الدولي للمسسرح
ف- - - -ي دورت - - -ه  ،23ال- -ت- -ي سس- -ت -ج -ري
فعالياتها بدولة بيÓروسسيا في الفترة
من  10إالى  16سسبتمبر المقبل ،وهو
مهرجان دوري تنافسسي على جوائز
العرضس المتكامل والنصس واإلخراج
والسسينوغرافيا والتمثيل.
تشسهد هذه الدورة مشساركة  17دولة
ه -ي :ال -ج -زائ -ر ،روسس -ي -ا ،أاوك -ران -ي-ا،
بريطانيا ،بولندا ،إاسسبانيا ،البرتغال،
أارم-ي-ن-ي-ا ،روم-ان-ي-ا ،صس-رب-ي-ا ،أال-م-انيا،
ال-م-ج-ر ،لت-ف-ي-ا ،ك-روات-ي-ا ،أاسس-ت-راليا،
اليابان ،والدولة المضسيفة بيÓروسسيا.
وتعتبر هذه أاول مشساركة للجزائر في

هذا المهرجان الدولي ،حسسبما أاكده
لنا المخرج عقباوي الشسيخ.
وتشس -ارك ج-م-ع-ي-ة «إاث-ران» (ال-ن-ج-وم)
من تيزي وزو ،وهي جمعية تأاسسسست
سس- - -ن- - -ة  ،2010ب- - -ع - -رضس ع - -ن - -وان - -ه
«المسسرحية األخيرة» ،عن نصس «في
أاع -ال -ي ال -حب» ل -ل -ك -اتب ال-مسس-رح-ي
ال -ع -راق -ي ف Ó-ح شس -اك -ر ،م -ن إاخ -راج
ع -ق -ب -اوي الشس -ي -خ .وق -د سس -ب-ق ل-ه-ذه
المسسرحية المشساركة في مهرجانات
وط -ن -ي -ة ع -دي -دة ب -مسس-ت-غ-ان-م وب-ات-ن-ة
وتيزي وزو ،أاما على المسستوى الدولي
فكانت المسسرحية حاضسرة بمهرجان
ق -رط -اج السس -ن -ة ال -م -اضس -ي -ة ب-ت-ونسس،
وم -ه -رج -ان ب-اب-ل ب-روم-ان-ي-ا ف-ي ذات
السس -ن -ة ،وم -ه-رج-ان ب-ل-غ-راد بصس-رب-ي-ا
شسهر مارسس من السسنة الجارية.

عقباوي الشسيخ:
العرضس مÈمج
وتذاكره بيعت
بالكامل

ي-ؤوك-د م-خ-رج ال-ع-م-ل ع-ق-باوي الشسيخ
لـ»الشس -عب» أان -ه ب -ع -د ت-ج-اوز م-رح-ل-ة
المشساهدات في مهرجان بيÓروسسيا
تم اختيار العمل ليكون ضسمن عروضس
ه- -ذه ال- -دورة ،ح- -ت- -ى أان- -ه ق- -د ت -مت
برمجته بالفعل حيث ليُعرضس في 12
سسبتمبر  2018على السساعة الثامنة
مسس - -اًء ،ب - -ل «وق - -د ب - -ي- -عت ت- -ذاك- -ره
ل-ل-ج-م-ه-ور ب-ال-ك-ام-ل» ،يؤوكد محّدثنا،
مشسيرا إالى أان العرضس سسيكون باللغة
األم-ازي-غ-ي-ة وسس-ي-رف-ق بترجمة فورية
باللغة الروسسية تمّ إاعدادها خصسيصسا

لهذه المنافسسة.
ول -ك-ن كّ-ل ه-ذا ق-د ي-ك-ون مسس-ت-ح-يÓ-
ح -دوث -ه لسس -بب م -ادي ب -حت ي -ت -ع-ل-ق
ب -ت -ذاك -ر ال -ط -ائ -رة ،ي -ق -ول ع-ق-ب-اوي
الشس -ي -خ ،مضس -ي -ف -ا« :ب -م-ج-رد ت-ل-ق-ي-ن-ا
الدعوة الرسسمية راسسلنا وزير الثقافة
بملف كامل عن المشساركة ،وهذا قبل
ي
شسهر ونصسف تقريباً ،لكننا لم نتلّق أا ّ
رّد سسواًء سسلباً أاو إايجاباً».
سسأالنا مخرج المسسرحية عن القيمة
اإلج-م-ال-ي-ة ل-ت-ذاك-ر ال-طائرة التي قد
تكون سسببا في غياب الجزائر عن
التظاهرة ،فأاجاب أانها ل تتخطى 70
م -ل -ي -ون سس -ن -ت -ي -م ،وه -و م -ب-ل-غ «ل-يسس
بالكبير على وزارة» ،يضسيف عقباوي،
مذّكرا بأانّ نفسس الجمعية «لم تسستِفد
م -ن أاّي دع -م ل -خ -رج -ات -ه -ا ال -دول -ي -ة
ال -ثÓ-ث السس-اب-ق-ة ،وت-حّ-م-لت تسس-دي-د
التذاكر على عاتق أافرادها» .وعن
سسبب اللجوء إالى وزارة الثقافة دون
غيرها ،قال محّدثنا« :لم نراسسل غير
وزارة ال -ث -ق -اف -ة ألن ل -دي -ن -ا ت -ج -ارب
سس- -اب- -ق- -ة م- -ع خ -واصس ،والسس -ل -ط -ات
المحلية ،وكانت الردود سسلبية للغاية
Óسسف الشسديد».
ل أ
ول -ك -ن األهّ-م اآلن ب-ال-نسس-ب-ة ل-م-م-ث-ل-ي
الجزائر هو إايجاد حل ،بعدما دخلوا
ف -ي سس -ب -اق ضس -د ال -زم-ن ..وف-ي ه-ذا
الصس -دد ي -ق -ول ع-ق-ب-اوي الشس-ي-خ ب-ك-ل
صسراحة« :اآلن صسرنا خائفين حقاً
م -ن ال -ت -خ-ل-ف ع-ن ال-مشس-ارك-ة بسس-بب
ضسيق الوقت ،ومّما سسيسسبّبه ذلك من
حرج سسيقع مع منظمي المهرجان».
ج-ه م-خ-رج ال-مسس-رح-ي-ة ن-داءه إال-ى
وو ّ
وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،وإال -ى أاّي ج -ه -ة أاو
م-ؤوسسسس-ة ي-م-ك-ن-ه-ا ال-مسس-اع-دة ،م-ن-ه-ا
على سسبيل الذكر ل الحصسر الديوان
الوطني لحقوق المؤولف ،لكي ل تقف
مشساركة الجزائر على مسسأالة «تذاكر
ط- -ائ- -رة» ،ول- -ك- -ي ل يصس- -ي- -ر ع- -رضس
«ال -مسس -رح -ي -ة األخ -ي-رة» اسس-م-ا ع-ل-ى
مسسّمى.

نظمته وزارة الثقافة سسهرة أاول أامسس ،بالعاصسمة

أاح- - -يت ›م- - -وع- - -ة م - -ن ال - -ف - -ن - -انÚ
لرب -ع -اء ب دي -وان
ا÷زائ -ري Úمسس -اء ا أ
رياضس الفتح با÷زائر العاصسمة حفÓ
م - -وسس - -ي - -ق - -ي- -ا ك- -بÒا ‘ إاط- -ار ب- -رن- -ام- -ج
«ج-زاي-رام-ا» اخ-ت-ت-ام-ا ل-ل-ق-اف-ل-ة ال-فنية
«لنحتفل جزائريا».
و قد اأمتع كل من اأمين شسيبان و علي عمران
و فرقتي الداي و قعدة ديوان بشسارالجمهور
ب-اأن-غ-ام-ه-م الشس-ج-ي-ة ب-حضس-ور ال-ف-ن-ان اإي-دير
كضس -ي -ف شس -رف و ال -م -دي -ر ال -ع -ام ل -ل -دي-وان
ال -وط-ن-ي ل-ح-ق-وق ال-م-وؤل-ف سس-ام-ي ب-ن شس-ي-خ
الحسسين.
وافتتح الفنان اأمين شسيبان الحفل باأغاني
متنوعة منها «مدموازيل األجيري» واإعادة
لأغ- -ن- -ي- -ة زف- -زاف- -ي ل- -م- -ح- -م- -د ال- -ك- -ام -ل و
«الموريسسكا» و «بي Óشساو».
اأما فرقة الداي فاأطربت الحضسور باأغاني

صسدا

رات

إا

مشس- -ه- -ورة ع- -ل- -ى غ- -رار «م- -اري- -ا» و «ب -ن -ات
البهجة» و «كحلة العين» و اأنا جزايري» و
«البهجة» .و من جهتها اأمتعت فرقة قعدة
دي -وان بشس -ار ال-ج-م-ه-ور ال-ع-اصس-م-ي ب-اأغ-ان-ي
ماأخوذة من األبوماتها الثÓثة «قعدة ديوان
بشسار» ( 1999على غرار «قورارة» و «ربي
حسسيبك» و «سسبحان الله» و «باباحمودة» و
«اأمين اأمين» و «بن بوزيان».
اأما الفنان علي عمران فقد قدم عرضسا
مزج بين الإيقاعات الموسسيقية القبائلية و
ال- -روك ت- -ج- -لت ف- -ي اأغ- -ان- -ي م -اأخ -وذة م -ن
األبوماته الأربعة على غرار «اكي اد امور»
و»تباليزت» و «امسسبريد».
وللتذكير فقد شسارك في هذه القافلة الفنية
«ج- -زاي- -رام -ا» ح -وال -ي « 3100ف -ن -ان ع-ل-ى
المسستوى الوطني».

لديب جروة وهبي يÎجم لليونا Êريتسسوسس
ا أ

صصدور ديوان إاÁاءات قصصائد بتفاصصيل يومية

حفل موسصيقي تكرÁا لصصادق ا÷معاوي وفرقة البحارة

أاحيا الفنان صسادق ا÷معاوي
و ف- -رق- -ت- -ه «ال- -ب- -ح- -ارة» ح- -فÓ- -
م - -وسس - -ي - -ق- -ي- -ا سس- -ه- -رة أاول أامسس
ب-دي-وان ري-اضس ال-ف-ت-ح با÷زائر
العاصسمة أادوا خÓله أاشسهر أاغاÊ
ال -ف -رق -ة أام -ام حشس -د غ -ف Òم -ن
ا÷م- -ه- -ور اŸت- -ك- -ون أاسس- -اسس- -ا م -ن
أاط- -ف- -ال م- -دن ا÷ن- -وب ال- -ذي- -ن
ي -قضس -ون ع -ط -ل -ت-ه-م ب-اıي-م-ات
الصسيفية بالعاصسمة.

و ج -اء ه -ذا ال-ح-ف-ل ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه
وزارة الثقافة و ديوان رياضس الفتح
تكريما لمؤودي أاغنية «جيبوها يا
ل -ولد» ب -ع -د مسس -ي -رة ف-ن-ي-ة ح-اف-ل-ة
اسس-ت-ه-ل-ه-ا م-ن-ذ م-ا ي-قارب األربعين
سسنة.
و أادى صس- -ادق ال- -ج -م -ع -اوي رف -ق -ة
«البحارة» أالمع أاغاني الفرقة التي
كانت قد لقت رواجا كبير على
غرار «جيبوها يا لولد» و «شسكرا
أاسس- -ت- -اذي» إال- -ى ج- -انب تشس- -ك- -ي- -ل -ة
متنوعة من أاغاني الفرقة الجديدة

مثل «الجزائر موحدة» و «في عيون
طفل».
بالمناسسبة حرصس وزير الثقافة عز

الدين ميهوبي الذي حضسر الحفل
ال -ت -ك -ري -م-ي ع-ل-ى اإلشس-ادة بصس-ادق
ال -ج -م -ع -اوي ال-ذي وصس-ف-ه «ب-ف-ن-ان

ال -ق -ي-م ال-ج-زائ-ري-ة» ال-ذي ل-ط-ال-م-ا
سسعى لتبليغ رسسالة «تربوية بالدرجة
األولى».
ك- -م- -ا أاع- -ل- -ن وزي- -ر ال- -ث -ق -اف -ة ع -ن
التحضسير لتنظيم «مهرجان األغنية
البحرية» خÓل الصسائفة المقبلة و
الذي سسيتصسدره صسادق الجمعاوي.
من مواليد  1947ببومرداسس اسستهل
صس-ادق ال-ج-م-ع-اوي مشس-واره ال-ف-ن-ي
في صسفوف الكشسافة قبل إانشساء
فرقة البحارة سسنة .1975
و عرفت الفرقة شسهرة كبيرة في
مطلع الثمانينات مع األغنية التي
أادتها للفريق لوطني لكرة القدم
اث -ر ت -أاه -ل-ه ألول م-رة ف-ي ت-اري-خ-ه
لنهائيات كأاسس العالم سسنة .1982
و كان الفنان قد تحصسل سسنة 2014
ع-ل-ى ج-ائ-زة م-ن ال-ي-ونسس-ي-ف ن-ظير
التزامه بالدفاع عن حقوق الطفل.
و تحصسي الفرقة اليوم في رصسيدها
الفني ما ل يقل عن عشسرين أالبوم.

لتدريسس مناهج السسÓم العادل عاŸيًا

مؤوسصسصة البابط Úتتجه نحو العمل الÎبوي والتعليمي
«القسسم الثقا‘ « /:انتهت مؤوسسسسة عبد العزيز
سسعود البابط Úالثقافية بدولة الكويت من إا‚از
منهج ‰وذجي Ÿقررات عن السسÓم العادل ،بهدف
ت -دريسس -ه -ا ل-ل-ط-ل-ب-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸراح-ل ال-دراسس-ي-ة،
ضسمن اŸناهج الÎبوية والتعليمية عاŸياً.
وسسوف يتوجه رئيسس المؤوسسسسة عبدالعزيز سسعود
البابطين يوم الخامسس من سسبتمبر المقبل إالى مقر
األمم المتحدة في نيويورك لتقديم المنهج النموذج
الذي من خÓله يقوم مختصسون في التربية والتعليم
ومن دعاة السسÓم من مختلف أانحاء العالم بتكليف
من المؤوسسسسة بتحرير 17مقرراً .ومن المقرر أان
يلقي البابطين كلمة أامام أاعضساء الجمعية العامة
Óم -م ال -م -ت -ح -دة يشس -رح م -ن خÓ-ل-ه-ا م-ح-ت-وي-ات
ل -أ
المقررات التي تأاتي تحت عنوان «ثقافة السسÓم
من أاجل أامن أاجيال المسستقبل».
وتغطي المقررات كافة مراحل التعليم بدءاً من

ال-حضس-ان-ة ف-ال-م-درسس-ة ف-ال-ع-ه-د وصس-وًل إال-ى ب-رامج
التعليم في الجامعة .حيث سسبق للبابطين أان تقدم
باقتراح حول هذا الشسأان في سسبتمبر من العام
الماضسي ،يتمثل في تدريسس مناهج السسÓم العادل
ع -ال-م-يً-ا ،وق-د ح-ظ-ي الق-ت-راح ح-ي-ن-ه-ا ب-ال-ت-رح-يب
Óم-م
وال -ق -ب -ول م -ن أاعضس -اء ال -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
المتحدة ،وقامت المؤوسسسسة على إاثر ذلك بتشسكيل
لجنة دولية لوضسع المقررات المطلوبة.
Óمم
وحول النموذج الذي سسوف تقدمه المؤوسسسسة ل أ
المتحدة في الخامسس من سسبتمبر المقبل ،يقول
عبد العزيز سسعود البابطين « :بداية كنا سسعداء
Óم-م ال-م-ت-حدة على
ب-م-واف-ق-ة ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -م -ق -ت -رح ال -ذي ت -ق-دم-ن-ا ب-ه سس-اب-قً-ا ،ح-يث ق-م-ن-ا
بالتعاون مع دعاة السسÓم العادل المخلصسين حول
العالم والذين يؤومنون باألهداف ذاتها التي تؤومن
بها المؤوسسسسة في إارسساء قواعد السسÓم العادل من

أاج-ل أام-ن أاج-ي-ال ال-مسس-ت-ق-ب-ل ،وشس-رع ال-خ-ب-راء غ-ي
تحرير  17مقرراً ،وسسوف نقدم في الزيارة المقبلة
نموذجًا عنها وهي تتضسمن قواعد أاسساسسية لغرسس
ث-ق-اف-ة السسÓ-م ف-ي ع-ق-ول األج-ي-ال م-ن-ذ سس-ن-وات-ه-ا
األولى» ،وأاضساف البابطين »:نأامل أان تحظى هذه
Óمم
ال-م-ق-ررات ب-ق-ب-ول أاعضس-اء ال-ج-م-ع-ي-ة العامة ل أ
المتحدة ،كي يتم تفعيلها في مناهج الطلبة حول
العالم».

« القسسم الثقا‘»  « : /إاÁاءات « (قصسائد
ب -ت -ف -اصس -ي -ل ي -وم -ي -ة)  ،ه -و ع -ن -وان ل -دي-وان
الشس-اع-ر ال-ي-ون-ا Êال-ك-ب Òي-ان-يسس ري-تسس-وسس
( ،)1990-1909و ال -ذي ت -رج -م -ه إا ¤ال -ل -غ -ة
العربية  ،عميد الثقافة ا÷زائرية  ،جروة
عÓوة وهبي.

الديوان من القطع المتوسسط  ،تتوزع قصسائده
على  80صسفحة ،و هو صسادر عن مؤوسسسسة
«ديار» للنشسر و التوزيع التونسسية  ،وقد صسمم
غÓفه الفنان رامي شسعبو.
من بين النصسوصس التي يحملها الكتاب :
م -ن ق -ائ -د ال -ع -رب -ة م -ع حصس -ان -ه خ-ل-ف ث-م-ار
الصسبار؟
قال :رايته  ،أاعرف ثمار الصسبار ،قائد العربة
ل اعرفه.
طار عصسفور من السسقف و جلسس على غصسن و
من جديد طار.
تهتز منشسفة على حبل الغسسيل-خط أازرق ،
خط أاحمر وآاخر برتقالي
إانها تتماوج أاتبين في خطواتها اإليماءات غير
المنظمة
للرياح التي نظنها تهدد لكنها ليسست كذالك

قال :أانا سسعيد ألنني ما زلت أارى
وأانا من يملي ما يؤوديه العميان بآالتهم في
زاوية الشسارع
األكورديون و القيثارة
وأاقنعة قديمة ألبطال هلعين
لن األبطال ،أاكثر منا  ...هلعون ويكابرون.
Óشس-ارة ت-ت-م-ي-ز قصس-ائ-د الشس-اع-ر ال-ي-وناني
ل -إ
يانيسس ريتسسوسس بالبسساطة يانيسس بالبسساطة
و بالهتمام بالحياة اليومية و كذا باألسساطير
ال-ي-ون-ان-ي-ة ال-ق-دي-م-ة ،ك-م-ا سس-ب-ق ج-روة عÓ-وة
وهبي  10قصسائد سسنة .2004
ل-ل-ت-ذك-ي-ر ج-روة عÓ-وة وه-ب-ي ،ن-اق-د ومترجم
وكاتب مسسرحي و روائي وقصسصسي وشساعر ن
من مواليد ولية جيجل سسنة  ، 1944صسدر له
في هذه األجناسس الأدبية أاكثر من  12كتابا،
من بينها في ترجمة الشسعر  »:شسعراء من
بÓدي «  ،ترجمة لثÓثين شساعرا من اللغة
الفرنسسية  -الصسادر عن منشسورات دار السسها ،
و « صسمامة الصسلصسال « ترجمة لديوان جمال
عمراني منشسورات المكتبة الوطنية  ،وقد ثم
ت -ك -ري -م -ه -ا م -ؤوخ -را م-ن ق-ب-ل ات-ح-اد ال-ك-ت-اب
الجزائريين.

á°VÉjQ

إلسشبت  18أإوت  2018م
إلموإفق  07ذي إ◊جة  1438هـ

الرابطة الو ¤موبيليسس (ا÷ولة )2

«نادي بارإدو» للتاكيد و «أإبناء إلعقيبة» للتدإرك

يسستقبل اليوم نادي بارادو نظÒه شسباب بلوزداد ‘ مباراة عن ا÷ولة الثانية للرابطة الو ¤موبيليسس و عينه على
النقاط الثÓث لتاكيد النتيجة اليجابية التي حققها ‘ ا÷ولة الو ¤امام مولودية ا÷زائر ‘ ح Úيتطلع شسباب بلوزداد
للتدارك .

عمار حميسسي
سشيكون نادي بارإدو إمام فرصشة تحقيق إلفوز على
حسشاب ششباب بلوزدإد إلذي يعاني من إزمة عميقة
إنعكسشت سشلبا على إلفريق منذ إنطÓق إلموسشم
خاصشة إنه سشيدخل إلمبارإة و هو يعاني من خصشم
ثÓث نقاط من رصشيده .
و إظهر نادي بارإدو قدرإت كبيرة خÓل إلمبارإة
إلولى إمام مولودية إلجزإئر خاصشة من إلناحية
إلبدنية و هو إلمر إلذي إظهر إسشتعدإدإت إلفريق
للموسشم إلجديد رغم إلتغييرإت إلكثيرة إلتي حدثت
على مسشتوى إلتركيبة إلبششرية و إلجهاز إلفني .

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

و يطمح نادي بارإدو لحصشد إكبر عدد من إلنقاط
بما إن هدف إلفريق إلول هو ضشمان إلبقاء و هذإ
إلمر لن يتاتى إل من خÓل تحقيق نتيجة إيجابية
إمام ششباب بلوزدإد و موإصشلة إلمسشيرة إلناجحة
في إلمباريات إلمقبلة .
و يرإهن إلمدير إلفني لنادي بارإدو على حيوية
إلÓ-ع-ب-ي-ن إلشش-ب-اب إل-ذي-ن ي-ط-م-ح-ون للبروز خÓل
مباريات إلبطولة من إجل إلظفر بعقود مع إندية
محلية إو إجنبية حيث سشيكون هذإ إلعامل مهم من
إجل تحفيز إلÓعبين على تقديم إفضشل ما لديهم .
من جهته يعاني ششباب بلوزدإد من إزمة عميقة
دفعت بالفريق إلى إلهاوية قبل إنطÓق إلبطولة
رغم إن هناك إلعديد من إلمؤوششرإت إلتي إكدت إن

إلفريق يعاني من إزمة كبيرة في إلتسشيير .
و خصشمت إلرإبطة ثÓث نقاط من رصشيد إلفريق و
هو ما يجعله مطالبا بتفادي تضشييع إلمزيد من
إلنقاط بدإية بمبارإة نادي بارإدو و هو إلمر إلذي
ل -ن ي-ك-ون سش-ه Ó-خ-اصش-ة إن إلÓ-ع-ب-ي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
نقصس كبير في إلجاهزية إلبدنية مقارنة بنظرإئهم
من نادي بارإدو .
و لم يتاكدلحد إلن إجرإء إلمبارإة من عدمها في
ظ-ل إلضش-ب-اب-ي-ة إل-ك-ب-ي-رة إل-ت-ي ت-ك-ت-ن-ف ع-م-ل-ي-ة منح
إلجازإت لÓعبي إلفريق من طرف إلرإبطة و إن
كان إلعدد إلذي يتوفر على إلجازإت كاف لجرإء
إلمبارإة .

إلعدد
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اول لقاء اعÓمي بعد تعيينه على رأاسس «للخضسر»

بلماضضي ‘ ندوة صضحفية إليوم Ãركز سضيدي موسضى

ي-ل-ت-ق-ي اŸدرب ال-وط-ني
ا÷دي -د ج -م -ال ب -ل -م -اضس -ي،
لعÓم
لول مرة ،برجال ا إ
أ
خÓ- -ل ال -ن -دوة الصس -ح -ف -ي -ة
التي سسينشسطها اليوم السسبت
ب-داي-ة م-ن السس-اع-ة ال-ث-ال-ثة
زوال ب- - -اŸرك- - -ز ال- - -ت - -ق - -ن - -ي
لسسيدي موسسى.
توحي كل إلمؤوششرإت أإن إللقاء
إألول إل- -ذي ي- -ج- -م- -ع إل- -م- -درب
إلسشابق لنادي إلدحيل إلقطري
بالصشحافة سشيكون «سشاخنا» في
ظل إلظرف إلحالي إلذي يمر به
إل-م-ن-ت-خب إل-وط-ن-ي وإل-ت-ح-ديات
إلتي تنتظر هذإ إلمدرب إلششاب
إل- -ذي وإف- -ق ع- -ل- -ى ت -ول -ي ه -ذه
إلمهام رغم أإنه لم يكن إسشمه
م - -ط - -روح - -ا ضش - -م - -ن ق - -ائ - -م- -ة
إلت -ح -ادي -ة ،ع -ل -ى إع-ت-ب-ار أإن-ه-ا
إسش -ت -ن -ج-دت ب-ب-ل-م-اضش-ي ب-ع-دم-ا
ع - -ج - -زت ف- -ي ج- -لب إل- -م- -درب
إلعالمي مثلما كان يردده رئيسس
إلفاف خير إلدين زطششي في كل
مرة أإمام إلصشحفيين.
وسشيتابع إلجمهور إلجزإئري من
دون ششك إل -خ -رج -ة إإلع Ó-م -ي-ة
للمدرب جمال بلماضشي عن كثب
وي- -ن- -ت -ظ -ر م -ن -ه إإج -اب -ات ع -ل -ى
تسش-اؤولت ل-ط-ال-م-ا شش-غ-لت إلرأإي
إلعام وصشنعت مادة دسشمة في
م -خ -ت-ل-ف وسش-ائ-ل إإلعÓ-م وك-ذإ
وسش -ائ -ل إل -ت -وإصش-ل إلج-ت-م-اع-ي
بدإية من حيثيات إلمفاوضشات

م -ع إلت -ح -ادي -ة وك -ي -ف-ي-ة ق-ب-ول-ه
إلعرضس ،رغم أإنه لم يكن ضشمن
«إألولويات» ،إإضش -اف -ة إإل-ى ه-وي-ة
إلطاقم إلفني إلذي إختار للعمل
معه ،ناهيك عن حيثيات إلعقد
إل-ذي ي-رب-ط-ه ب-الت-ح-ادي-ة وك-ذإ
إأله -دإف إل -مسش -ط-رة إإل-ى غ-اي-ة
 2022وت-ف-اصش-ي-ل أإخ-رى ت-ت-ع-لق
بالورششة إلتي سشيفتحها.
ك -م -ا سش -ي -ك -ون م -ل-ف إلÓ-ع-ب-ي-ن
إل-م-ب-ع-دي-ن وك-ذإ إل-ج-دل إل-ق-ائم
دإئ - -م - -ا ح - -ول إل - -م - -ح - -ل - -ي - -ي- -ن
وإلمحترفين ضشمن إسشتفسشارإت

إلصش - -ح- -ف- -ي- -ي- -ن خÓ- -ل إل- -ن- -دوة
إلصشحفية.
وسش -ي -ك -ون ب -ل-م-اضش-ي خÓ-ل أإول
ل - -ق - -اء م- -ع إلعÓ- -م م- -ط- -ال- -ب- -ا
ب-ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى أإعصش-اب-ه وع-دم
إلوقوع في إلفخ إلذي وقع فيه
سشابقه ،رإبح ماجر ،خاصشة وأإن
إل-ت-ج-رب-ة إل-ت-ي خ-اضش-ها إلÓعب
إألسشبق ألولمبيك مارسشيليا في
ق- -ط- -ر ،ت- -ؤوك -د أإن ع Ó-ق -ت -ه م -ع
إلصش -ح-اف-ة ل-م ت-ك-ن «سش-م-نا على
عسشل».

تصسنيف «الفيفا» للمنتخبات

«إÿضضر» يحافظون على مركزهم  66عاŸيا

إالياسس مزيا – Êحارسس مرمى شسباب بلوزداد لـ «الشسعب»:

«جاهـ ـ ـ ـزون Ÿوإجهـ ـ ـة بـ ـ ـارإدو و إلفـ ـ ـوز هدفنـ ـ ـا »
«اتطلع لتقد Ëمشسوار مشسرف مع الفريق هذا اŸوسسم»

أاك -د ح-ارسس م-رم-ى شس-ب-اب ب-ل-وزداد إال-ي-اسس م-زي-ا ‘ Êح-وار خ-اصس
لمور
÷ريدة «الشسعب» أانهم سسيقدمون كل ما عليهم من اجل إاعادة ا أ
إا ¤الطريق الصسحيح رغم اŸشساكل التي طالت الفريق بسسبب الديون
لدارة ب-ي-ن-م-ا يسس-ع-ون ه-م
ال -ع -ال -ق -ة وال -ت-ي ت-رج-ع مسس-ؤوول-ي-ت-ه-ا إا ¤ا إ
لخضسر خاصسة أانه
الÓعب Úإا ¤تقد Ëكل ما عليهم فوق اŸسستطيل ا أ
حقق حلمه بالعودة إا ¤العاصسمة من جديد.

ح-اف-ظ اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-ك-رة ال-ق-دم
على اŸركز الـ  66عاŸيا برصسيد  1351نقطة
‘ ال-تصس-ن-ي-ف الشس-ه-ري ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات الصسادر
اول امسس اÿم - - -يسس ع - - -ن ال–اد ال - - -دو‹
ل -ل-ع-ب-ة (ف-ي-ف-ا) ،وال-ذي شس-ه-د ع-ودة اŸن-ت-خب
ال -ف-رنسس-ي ب-ط-ل ال-ع-ا ‘ ⁄م-ون-دي-ال روسس-ي-ا
 2018إا ¤صسدارة الÎتيب.
على إلسشاحة إإلفريقية ،يحتل ‘‘إلخضشر‘‘ إلمرتبة إلـ
 12خلف تونسس (إلمرتبة إلـ  24عالميا) ،إلسشنغال
(إلمرتبة إلـ  ،)24جمهورية إلكونغو إلديمقرإطية
(إلمرتبة إلـ  ،)37غانا (إلمرتبة إلـ  ،)45إلمغرب

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشس-عب» :ه-ل أان-ت-م ج-اه-زون ل-م-واج-ه-ة ال-ج-ول-ة ال-ث-انية ضسد نادي
بارادو؟
«إإلياسس مزياني» :نحن إلÓعبين جاهزون من إجل تقديم مبارإة في إلمسشتوى
تليق بنادي ششباب بلوزدإد وبتاريخه إلكبير يكفي فقط أإن لحسشن للماسس رحمه
إلله كان من بين أإعÓمه إلخالدة ،كما أإننا مرتبطون بعقد يجعلنا نسشعى إإلى
تششريف أإلوإن إلفريق إلعريق رغم إلمششاكل إلمادية إلتي أإثرت بششكل مباششر
على إلنتائج منذ إلجولة إألولى للموسشم إلكروي إلجديد بدليل خصشم  6نقاط
بسشبب عدم خوضشنا لموإجهة إلجولة إألولى.
لولى؟
 :.هل تحدثتم مع المسسيرين بعدما حدث في المباراة ا أ
 :..لم نتحدث مع إلمسشؤووليين ولكن مثلما سشبق لي إلقول نحن إلÓعبين سشنقدم
كل ما علينا من أإجل تحقيق نتائج إإيجابية في قادم إلجولت ،وأإنا جاهز من
إجل تقديم إإلضشافة إلÓزمة للمجموعة وسشأاوضشف إلخبرة وإلتجربة إلتي
إإكتسشبتها من قبل ولن أإبخل عليهم بأاي مجهود خاصشة أإنني كنت أإرغب في
إللعب ضشمن صشفوف نادي ششباب بلوزدإد ومن دون ششك سشتعود إألمور إإلى
إلطريق إلصشحيح في إلمسشتقبل.

Œري ‘  8سسبتم Èبالعاصسمة الغامبية بيانغول

لنضسمام لنادي شسباب بلوزداد؟
 :.كيف قررت ا إ
 :..صشحيح كنت مرتبط بعقد مع فريق مولودية بجاية لكن فيما بعغد لم نتقف
على إلمسشتحقات إلمادية ،وبعدما إإتصشل بي رئيسس فريق ششباب بلوزدإد قبلت
إلعرضس مع إلمناجير وإلحمد لله عدت إإلى إلعاصشمة وأإتمنى أإن أإقدم مششوإر
إإيجابي خÓل فترة توإجدي معه بما إن عقدي يمتد لسشنتين.

لوروبي اŸذلة
بعد خسسارة «السسوبر» ا أ

إإدإرة إلريال تعود للتفك ‘ Òضضم نيمار

كششفت تقارير صشحفية إإسشبانية أإن ريال مدريد،
م -ازإل ي -ت -مسشك ب -ح-ل-م-ه إألك-ب-ر ف-ي إلن-ت-ق-الت
إلصش-ي-ف-ي-ة إل-ج-اري-ة ،بضش-م إل-ب-رإزي-لي نيمار ،نجم
ب -اريسس سش -ان ج -ي -رم-ان ،وأإن-ه ي-رفضس إل-ت-ف-ري-ط
في  300مليون يورو ،يمتلكها أإم Óفي إإتمام تلك
إلصشفقة.
و إكدت مجلة «ماركا» إن ريال مدريد ،ل يعاني
من أإزمات مالية بل لديه  300مليون يورو جاهزة
للتعاقدإت ،لكن يبقى إلسشؤوإل هو لماذإ ل تقوم
إإلدإرة بعقد صشفقات بغضس إلنظر عن ضشم تيبو
كورتوإ وأإودريوزول؟ خاصشة مع رحيل إلعديد من
ن - -ج- -وم- -ه وآإخ- -ره- -م ك- -ريسش- -ت- -ي- -ان- -و رون- -ال- -دو.
وأإجابت إلصشحيفة عن ذلك إلسشؤوإل موضشحة أإن
ريال مدريد ،لن يفرط في هذإ إلمبلغ إنتظارإ
للتوقيع مع إلبرإزيلي نيمار ،نجم باريسس سشان

(إل -م -رت-ب-ة إلـ  ،)46إل -ك -ام -ي -رون (إل -م-رت-ب-ة إلـ ،)47
نيجيريا (إلمرتبة إلـ  ،)49بوركينافاسشو (إلمرتبة إلـ
 ،)52مالي (إلمرتبة إلـ  ،)63جزر إلرأإسس إألخضشر
(إلمرتبة إلـ  )64و مصشر (إلمرتبة إلـ .)65
ك-م-ا ح-اف-ظ م-ن-افسس إل-ج-زإئ-ر ف-ي شش-ه-ر سش-ب-ت-م-بر
ضشمن تصشفيات كأاسس أإمم إإفريقيا  ،2019إلمنتخب
إلغامبي ،على مرتبته إلـ .172
وششهدت إلمرإكز إلعششرة إألولى للتصشنيف إلجديد
تغييرإت كثيرة حيث عادت فرنسشا بطلة إلعالم إإلى
إلقمة ( 1726نقطة) متفوقة على كل من بلجيكا
( 1723نقطة) وإلبرإزيل ( 1657نقطة).

جيرمان.
وأإضشافت أإن نيمار ،قلب كل إلحسشابات بالتأاكيد
على رغبته في إلسشتمرإر مع فريقه إلفرنسشي
هذإ إلموسشم ،لكن ريال مدريد مازإل يتمسشك
باألمل.وأإششارت إإلى أإن إلتحاد إألوروبي لكرة
إلقدم ،قد يعجل بالصشفقة في غضشون أإيام قليلة،
في ظل إلتحقيقات إلتي يجريها حول إلنادي
إل -ف -رنسش -ي ،بشش -أان إإلن -ف -اق إلضش -خ -م ب -الصش -ي -ف
إلماضشي ،وعقود إلرعاية وإلمبالغ إلسشرية إلتي
ت - - - - - - - - -ل- - - - - - - - -ق- - - - - - - - -اه- - - - - - - - -ا إل- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ادي.
وخ -ت -مت ب -أان إل -ري-ال ي-ن-ت-ظ-ر إلن-قضش-اضس ع-ل-ى
نيمار ،إإذإ أإصشبح إلنادي إلفرنسشي مجبرإ على
ششروط مالية تدفعه لبيع إلنجم إلبرإزيلي ،وأإن
إلملكي وقتها سشيسشتغني عن إلـ  300مليون يورو
إلتمام تلك إلصشفقة.

«إلكاف» تع Úطاقما –كيميا تونسضيا
لدإرة مبارإة «إÿضضر» غامبيا
إ

ع ّ-ي -نت ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ت-اب-ع-ة إا¤
لفريقي لكرة القدم طاقم –كيم
ال–اد ا إ
لدارة اŸباراة التي سستجمع اŸنتخب
تونسسيا إ
الوطني ا÷زائري بنظÒه اŸنتخب الغامبي
يوم  8سسبتم Èالقادم ،التي تندرج ‘ إاطار
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال -تصس -ف -ي -ات اŸؤوه -ل -ة
لنهائيات «كان  »2019اŸقررة بالكامÒون.
إل-ط-اق-م إل-ت-ونسش-ي ،سش-ي-ق-وده ح-ك-م إلسش-احة يوسشف
إلسش -رإي -ري ،صش -احب إل-خ-ب-رة إل-ط-وي-ل-ة ف-ي أإدغ-ال
إل -ق -ارة إلسش -م -رإء ،ع -ل -ى أإن يسش -اع-ده ع-ل-ى خ-ط-ي
إلتماسس كل من أإنور هميلة ،إلذي كان ضشمن قائمة
حكام مونديال روسشيا وكذإ ياسشر ملولششي ،بينما
سشيتكفل سشليم بلخوصس بمهام إلحكم إلرإبع.
إإل -ى ذلك ،ف-ق-د ع-ي-نت «إل-ك-اف» إل-م-غ-رب-ي ي-وسش-ف
حدقة كمرإقب للحكام ،في حين أإسشندت مهمة
م -ح-اف-ظ إل-م-ب-ارإة إإل-ى إلسش-ي-رإل-ي-ون-ي ب-رإنسس ك-ال
مباكي.
ه -ذإ ،وق -د رسّش-م إلت-ح-اد إإلف-ري-ق-ي ب-رم-ج-ة ه-ذه
إلمقابلة يوم  8سشبتمبر إلمقبل بدإية من إلسشاعة
( 16سش- -ا  )30ب-م-ل-عب إلسش-ت-قÓ-ل ب-م-دي-ن-ة ب-اك-او،
إلوإقعة غرب إلعاصشمة إلغامبية بانغول.
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بعد تهميشسه من طرف اŸدرب

رابطة ابطال افريقيا (ا÷ولة)5

الدفاع ا◊سصني ا÷ديدي اŸغربي – مولودية ا÷زائر
اليوم على 19:00
^ «العميد» يبحث عن ا’سستثمار ‘ مشساكل اŸنافسس وعينه على ربع النهائي

يواجه سسهرة اليوم بداية من السساعة السسابعة مسساء ،فريق مولودية ا÷زائر نظÒه الدفاع ا◊سسني ا÷ديدي ‘ إاطار مباراة
’فريقية ‘ اللقاء الذي سسيحتضسنه ملعب «بن أاحمد العبدي» با÷ديدة
’بطال ا إ
ا÷ولة اÿامسسة عن اÛموعة الثانية Ÿنافسسة رابطة ا أ
’و‘ ¤
’خÒة ،قصسد وضسع قدمه ا أ
’نصسار ‘ الفÎة ا أ
اŸغربية ،وعينه على ا’سستثمار ‘ أازمة الدفاع الذي يعا Êأازمة نتائج ويتهرب من ا أ
’فريقية وا’قÎاب من أاول أاهداف اŸوسسم لتجنب الدخول ‘ أازمة قد تعصسف باŸدرب الفرنسسي «برنارد
الدور ربع النهائي من اŸنافسسة ا إ
كازو »Êمن على رأاسس العارضسة الفنية للعميد.

19

هني يريد مغادرة سصبارتاك موسصكو

أاب- - -دى الÓ- - -عب ال- - -دو‹ ا÷زائ - -ري
’جواء،
سسفيان هني رغبته ‘ تغي Òا أ
وت- -رك ف- -ري- -ق- -ه سس- -ب- -ارت- -اك م- -وسس- -ك- -و
الروسسي.

وُيسصدل سصتار سصوق أإلنتقالت ألصصيفية في ألـ 31
من شصهر أوت ألحالي ،ما يعني أن سصفيان هني
أمامه أسصبوَعين من أآلن ِلتنفيذ رغبته.
ولم يلعب هني كثيرأ مع فريقه سصبارتاك موسصكو
ي ألجديد ،حيث أكتفى
عند أنطÓق ألموسصم ألكرو ّ
ألدولي ألجزأئري ِبخوضس لقاء وحيد من أصصل 5
موأجهات لعبها فريقه ألروسصي .وهو سصبب كافٍ
حّرضس هني على ألتفكير في تغيير أألجوأء .كما
نقلته تقارير صصحفية روسصية ،أول أمسس ألخميسس،
ع- -ل- -ى لسص- -ان «مناجير» م -ت -وسص-ط م-ي-دأن ه-ج-وم
«ألخضصر» .ألذي أضصاف أن هني لعب محترف
ومسصتوأه ألفني محترم ،ول يميل إألى صصنع ألمشصاكل
وألخÓفات مع أألندية ألتي ُيمّثل ألوأنها.
وعّما إأذأ كان هني يرغب في ألعودة إألى فريقه
ألسصابق أندرلخت ألبلجيكي ،قال ُمدير أعماله إأن
ألقيمة ألمالية للدولي ألجزأئري غالية ،وِبالتالي
ت -ق ّ-ل ف -رصس ه -ن -ي ف -ي خ-وضس ت-ج-رب-ة أخ-رى ف-ي
بلجيكا.
ويرتبط سصفيان هني ( 27سصنة) مع نادي سصبارتاك
م -وسص -ك -و أل -روسص -ي ِب -ع -ق-د ،ب-دأ ف-ي ج-ان-ف-ي 2018

وتنقضصي مّدته صصيف .2021
ولعب سصفيان هني في بلجيكا ما بين صصيف 2014
وشصتاء  ،2018لِفريَقي مالينسس وأندرلخت ،وحقق
نجاحا لفتا هناك.

بعد اقصساء فيتاسس ارنها Ëالهولندي

درفلو يودع مسصابقة الدوري ا’وروبي

وّدع الÓ- -عب ا÷زائ- -ري اÎÙف
أاسس-ام-ة درف-ل-و وف-ري-ق-ه ف-ي-ت-اسس أارنهاË
ال- -ه -ول -ن -دي مسس -اء اول امسس اÿم -يسس،
’وروبي.
منافسسة الدوري ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

أشصبال ألمدرب «برنارد كازوني» سصيدخلون أللقاء
بنية ألفوز وألبحث عن ألقترأب من ألتأاهل إألى
ألدور ألمقبل ،قبل أللقاء ألجولة ألسصادسصة وأألخيرة
ألحاسصم في ألكÓسصيكو ضصد نادي وفاق سصطيف
م-ن-افسس أل-ع-م-ي-د أل-م-ب-اشص-ر ع-ل-ى ورق-ة أل-ت-أاهل إألى
ألدور ألمقبل من رأبطة أألبطال أإلفريقية.
لقاء أليوم سصيكون بمثابة ألختبار ألحقيقي لكتيبة
«ك -ازون -ي» أل -ذي ل -م ي-ح-ق-ق ب-دأي-ة م-وسص-م م-وف-ق-ة
وط-ال-ت-ه ألن-ت-ق-ادأت ب-ع-د أل-خ-رج-ات أل-خ-ائبة ،أين
سصيبحث في هذأ أللقاء عن تحقيق ألفوز بشصتى
أل -ط -رق ل -ت -ف -ادي أل-دخ-ول ف-ي أزم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ق-د
تعصصف به من على رأسس ألعارضصة ألفنية للمولودية،
خصص -وصص -ا ب -ع -دم -ا أن -ه -زم وت -ع -ادل ضص-د أل-ع-مÓ-ق
ألكونغولي «تي .بي .مازأمبي» برسصم مباريات دور
أل -م -ج -م -وع -ات ل -رأب -ط -ة أألب -ط -ال ،وضص-ي-ع دخ-ول
منافسصة ألرأبطة ألمحترفة أألولى لكرة ألقدم بقوة
ع -ن-دم-ا ف-رضس ع-ل-ي-ه صص-غ-ار ن-ادي ب-ارأدو أل-ت-ع-ادل
بمعقله ملعب  5جويلية ،وسصيكون لقاء ألجديدة من
أجل تأاكيد بأان ألتعثرأت ألسصابقة كانت مجردة كبوة
جوأد ل أكثر ول أقل.
وسصيبحث رفقاء ألعمÓق «فريد شصعال» ألسصتثمار

ف -ي أألزم -ة أل -ك -ب-ي-رة أل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا أل-ف-ري-ق
ألمنافسس في أآلونة أألخيرة ،بعد تعاقب ألنتائج
ألسص-ل-ب-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق أل-ت-ي ج-ع-لت أل-جمهور ألجديدي
ي -ق -وم ب -مسص -ي -رأت ي -ط -ال -ب-ون ف-ي-ه-ا رئ-يسس أل-ن-ادي
وألطاقم ألفني للفريق بالرحيل ،بعد فشصل ألفريق
في تحقيق أي فوز في دور ألمجموعات لرأبطة
أألب-ط-ال وأك-ت-ف-ائ-ه ب-حصص-د ن-ق-ط-ت-ي-ن م-ن أصصل 12
كانت متاحة للفوز ،وهو أألمر ألذي جعل ألضصغط
يتضصاعف على أشصبال ألمدرب ألمغربي «طاليب»،
م -ا ج -ع -ل أألخ -ي -ر ي -ط-الب إأدأرة أل-ف-ري-ق ب-ت-ح-وي-ل
ألتدريبات إألى ألميدأن ألتابع لفندق «بولمان» بدل
ع-ن أل-م-ي-دأن أل-م-ل-ح-ق ل-م-ل-عب أل-ج-دي-دة ،ل-لسص-ماح
للتشصكيلة من ألتحضصير جيدأ للموعد أإلفريقي،
وهو ما قد يكون سصÓحا ذو حدين في وجه رفقاء
ألمهاجم «نقاشس» في لقاء أليوم.
باإلضصافة إألى ألضصغط ألجماهيري وغياب ألنتائج
سص-ي-ك-ون أل-دف-اع أل-حسص-ن-ي أل-ج-دي-دي م-ح-روما من
خدمات  5لعبين أسصاسصيين مهمين في تشصكيلة
Óصصابة
ألمدرب «طاليب» بسصبب تعرضس  4منهم ل إ
ومعاقبة وسصط ألميدأن ألنشصط «أقردوم» ،وهو ما
قد يكون عام Óآأخر في صصالح ألعميد ألذي يعاني
من أإلرهاق ونقصس ألتحضصير لدى بعضس ألÓعبين
ألعائدين من أإلصصابة على غرأر ألظهير أأليسصر

«حاشصي».
من جهة أخرى ،كشصفت مصصادر «ألشصعب» من دأخل
غرف حفظ ألمÓبسس بأان ألطاقم ألفني للفريق
سصيقوم بإاحدأث  5تغييرأت على ألتشصكيلة أألسصاسصية
ألتي سصتوأجه ألجديدي سصهرة أليوم مقارنة بلقاء
ألدأربي ضصد نادي بارأدو ،حيث سصيعيد ألثنائي
(م -ي -ب -ارأك -و وع -زي) ف -ي م -ح -ور أل -دف -اع ،ب -ع -دم-ا
أرأح-ه-م-ا ف-ي ل-ق-اء أل-ج-ول-ة أألول-ى م-ن أل-م-ح-ت-رف
أألول أم- - -ام ن- - -ادي ب- - -ارأدو ل- - -ت- - -ف- - -ادي أإلره - -اق
وأإلصصابات ،جرأء ألسصفرية ألشصاقة من ألبحرين إألى
أل -ع -اصص-م-ة وضص-ي-ق وقت ألسص-ت-رج-اع ،ك-م-ا سص-ي-ق-وم
بإاعادة متوسصط ألميدأن ودينامو ألفريق «إأبرأهيم
أم -ادأ» م -ك -ان «شص -ري -ف أل-وزأن-ي» ،ف-ي-م-ا سص-ي-ق-ح-م
«درأرجة» مكان «بورديم» ألذي لم يقدم شصيء يذكر
ضصد بارأدو ،وسصيعيد «سصويبع» وسصيعتمد على عودة
«نقاشس» إألى ألمنافسصة ألرسصمية ،فيما كشصف ذأت
ألمصصدر بأان «كازوني» سصيعتمد على ألقائد «عبد
أل-رح-م-ن حشص-ود» ك-ظ-ه-ي-ر أي-م-ن ب-ع-دم-ا شص-ف-ي من
إأصصابته ،وبالتالي سصيعتمد لثاني مرة على ألتوألي
على خدمات ألوأفد ألجديد «إأسصÓم عروسس» على
ألجهة أليسصرى بعدما قدم نصصف سصاعة دون خط
ضصد بارأدو قبل خروج «حشصود» مصصابا.

غوارديو’ يعول عليه لتعويضس غياب البلجيكي

فرصصة ﬁرز لتثبيت مركزه
‘ غياب دي بروين

سسيكون غياب البلجيكي كيف Úدي بروين عن
صس -ف -وف ن -ادي م -انشسسس Îسس-ي-ت-ي ا’‚ل-ي-زي Ÿدة
ثÓثة أاشسهر ‘ ،صسالح الÓعب الدو‹ ا÷زائري
رياضس ﬁرز ،قصسد تثبيت مكانته ‘ التشسكيلة
’سساسسية للفريق.
ا أ
وت -ع -رضس دي ب -روي -ن إلصص -اب-ة ق-وي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
ألركبة خÓل تدريبات ألفريق أول أمسس أألربعاء،
وسصيغيب نحو ثÓثة أشصهر.
ويعد دي بروين أحد ركائز تشصكيلة «مان سصيتي»،
كما يعتبر أيضصا أحد منافسصي محرز في منصصبه،
وب-ال-ت-ال-ي ف-إان غ-ي-اب-ه ع-ن أل-مÓ-عب ط-ي-ل-ة أل-ف-ت-رة
ألمذكورة ،يمثل «هدية» ثمينة للنجم ألجزأئري.
ورغم مرور خمسصة أسصابيع فقط عن أنضصمامه إألى
ن -ادي م -انشصسص -ت -ر سص -ي -ت -ي ،ل ي -زأل م-ح-رز ي-ت-ل-ق-ى
عبارأت ألثناء وألمدح على ألمسصتوى ألذي ظهر به
مع بدأية ألموسصم ألجديد ،وذلك من طرف زمÓئه
في ألفريق أو ألطاقم ألفني وألجماهير إأضصافة إألى
لع -ب-ي-ن سص-اب-ق-ي-ن وم-ت-اب-ع-ي-ن ل-ل-دوري ألن-ج-ل-ي-زي
ألممتاز.

ول - -م يسص - -ج- -ل م- -ح- -رز أي ه- -دف ح- -ت- -ى أألن م- -ع
«ألسصيتي» ،لكن ألجميع يتوقع منه مسصتوى أفضصل
ف-ي أل-مسص-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب ،وأن ي-ك-ون م-ف-ت-اح أل-ل-عب
ألرئيسصي للفريق.لكن مهمة رياضس محرز لن تكون
سصهلة ،خاصصة في حال لم يظهر بالمسصتوى ألمأامول
من طرف فريقه وألجماهير.

وقد يزدأد ألضصغط على رياضس محرز خÓل ألفترة
ألمقبلة ،خاصصة وأن دي بروين ،سصاهم بشصكل كبير
ف -ي إأح -رأز «ألسصيتي» ل-ل-قب أل-دوري ف-ي أل-م-وسص-م
ألماضصي بعد أن سصجل  12هدفا باإلضصافة إألى
مسصاهمته في  21تمريرة حاسصمة.

خسصر فيتاسس أرنهايم ِبنتيجة ( )1-0أمام ألمضصيف
بال ألسصويسصري ،ضصمن إأطار إأياب ألدور ألتصصفوي
قبل أألخير من عمر ألمنافسصة أألوروبية ألثانية
Óن -دي -ة .وه -ي أيضص -ا أل -ن -ت-ي-ج-ة ذأت-ه-ا ِل-م-وأج-ه-ة
ل -أ
أل-ذه-اب وِل-مصص-ل-ح-ة ُم-مّ-ث-ل أل-ك-رة ألسصويسصرية مّرة
أخرى .وِبالتالي خرج ألنادي ألهولندي من ألسصباق
بعد خسصارته ذهابا وإأيابا.
ودخل ألمهاجم أسصامة درفلو أرضصية ألملعب في
ألدقيقة ألـ  ،71بدي Óلِزميله لعب ألخط أألمامي
ألسص-ل-وف-ي-ن-ي ت-ي-م م-ات-ف-از .وح-ي-ن-ه-ا ك-ان ف-ري-ق-ه-م-ا
فيتاسس أرنهايم ُمتخّلفا في ألنتيجة ِبهدف دون رّد.
وأكمل ُممّثل ألكرة ألهولندية أللقاء بِعشصرة لعبين،
بعد أن طرد حكم ألسصاحة أأللماني دأنييل سصيبيرت
متوسصط ألميدأن أإلنجليزي جاك كÓركي سصالتر،
في ألدقيقة ألـ  .27وحينها كانت ألنتيجة متعادلة
سصلبا.
وت -ن-ت-ظ-ر أسص-ام-ة درف-ل-و وف-ري-ق-ه ف-ي-ت-اسس أرن-ه-اي-م
مبارأة رسصمية أخرى ،مسصاء أألحد ألمقبلُ .تجرى
أمام ألمضصيف هيرينفين ،لِحسصاب ألجولة ألثانية
من عمر بطولة هولندأِ .علما أن ك Óألفريَقين فازأ
في مشصهد رفع ألسصتار.

موناكو مازال مصسرا على ضسمه

مدرب بورتو يرفضض التفريط ‘ براهيمي
رفضس م - -درب ن - -ادي
ب- - - -ورت- - - -و الÈت- - - -غ- - - -ا‹،
سسÒج- -ي- -و ك- -ونسس -يسس -او،
ف - - -ك - - -رة ب - - -ي - - -ع ال- - -دو‹
ا÷زائ- - - - - - - -ري ي- - - - - - - -اسسÚ
براهيمي قبل غلق سسوق
ا’نتقا’ت الصسيفية.
أف-ادت ألصص-ح-ي-فة ألمحلية
سصابوديسصبورتو أمسس ألجمعة
،أن ك- -ونسص- -يسص- -او أك -د إلدأرة
نادي بورتو أن برأهيمي «من
أفضص- - -ل لع- - -ب- - -ي - -ه» و ع - -دم
ألتنازل عن خدماته أضصحى
«أمرأ في غاية أألهمية إأذأ
أرأد ألفريق تحقيق أهدأفه
ألمسصطرة».
ودخ- -ل ب- -رأه- -ي- -م- -ي -أل- -ذي
ي - -رب - -ط - -ه ع- -ق- -د ب- -ال- -ن- -ادي
أل-ب-رت-غ-ال-ي إأل-ى غ-اي-ة -2019
ضصمن أهتمامات ألعديد من
أألن- -دي- -ة أب- -رزه- -ا م- -ون- -اك -و
ألفرنسصي وصصيف بطل فرنسصا
ف -ي أل -م -وسص -م أل -م-اضص-ي إأل-ى
جانب وأسصت هام أإلنجليزي
أل - -ذي -حسصب ألصص - -ح - -اف - -ة

ألمحلية -تقدم بعرضس قيمته
 30مليون أورو ،لكنه قوبل
بالرفضس.
وك- -ان ب- -رأه- -ي -م -ي ق -د وع -د
مدربه بأانه لن يترك ألنادي
إأل ف - -ي ح- -ال ق- -دوم ع- -رضس
مغري .وألتحق برأهيمي (27
سصنة) بنادي بورتو في 2014

ق -ادم -ا م -ن ف -ري -ق غ -رن-اط-ة
(أل-ب-ط-ول-ة أإلسص-ب-ان-ي-ة) ل-عقد
م -دت -ه خ -مسس سص -ن -وأت ب -ع-د
كأاسس ألعالم  2014بالبرأزيل.
وسص- -ج- -ل ب- -رأه- -ي -م -ي خ Ó-ل
ألموسصم ألفارط  11هدفا في
 44لقاء خاضصه مع بورتو في
كل ألمنافسصات.

الرابطة اÎÙفة الثانية «موبيليسس»

شصبيبة بجاية ‘ تنقل صصعب إا ¤تلمسصان
يسس-ع-ى ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اية ،أامسسية اليوم ،إا¤
تأاكيد البداية اŸوفقة داخل القواعد أامام سسريع
’و – ¤موبيليسس – ،وذلك خÓل
غليزان للرابطة ا أ
لقائه Ãنافسسه وداد تلمسسان.

تأامل شصبيبة بجاية في تحقيق فوز يرضصي أنصصارها أمام

ألمحليين ،وهو ما أكده ألمدرب بسصكري ،مضصيفا أنه طالب ل
عبيه بمضصاعفة ألجهد وألنضصباط فوق أرضصية ألميدأن ،سصيما
وأّن ألهدف ألمسصطر منذ بدأية ألموسصم هو لعب أألدوأر
أألول -ى وأل -ع -ودة سص -ري-ع-ا إأل-ى ح-ظ-ي-رة أل-قسص-م أألول ،وه-و م-ا
ي -ف-رضس ع-ل-ى أل-ب-ج-اوي-ي-ن حصص-د أك-ب-ر ع-دد م-ن أل-ن-ق-اط ف-ي

ألمباريات ألقادمة وألفوز بها ،وعليه يجب على ألÓعبين
ألتركيز وألفعالية وإأدرأك ألمهمة ألملقاة على عاتقهم ،خاصصة
أن -ه -م ي -ت -وأج -دون ف-ي ظ-روف ج-ي-دة م-ن خÓ-ل م-ع-ن-وي-ات-ه-م
ألمرتفعة.
وكّل ألمعطيات تؤوكد أن ألتحضصيرأت جرت في ظروف جيدة

وب -م -ع -ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ،ح-يث ق-ام أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ب-م-ع-ال-ج-ة
ألنقائصس ألمسصجلة ،وألبحث عن ألحلول لتقديم مردود في
ألمسصتوى ،كما يعول كثيرأ على عزيمة ألÓعبين لرفع ألتحدي
وموأصصلة ألمشصوأر في ظروف حسصنة.

بجاية  :بن النوي التوهامي

á` `«eÓ`°SGE äÉ` «eƒj

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

ُفَرصًس لتقsرب إا‹ الله بالطاعات

كيف نعيشس إلعشسر من ذي إ◊جة ونحن ‘ ديارنا؟
إاsن من فضسل الله على عباده أانْ جَعَل لهم ُفَرصًسا حتى يتقsربوا إاليه بالطاعات،
جة ،والله -
ومن َمِزيِد فضسله أاْن أاعَلَمهم بهذه الُفَرصض ،ومنها العشسر من ذي ا◊ s
سسبحانه وتعا - ¤ف sضسل بع َضض اأ’ماكن على بعضضٍ؛ فف sضسل مsكة على سسائر البِÓد،
وف sضسل بعضض اŸسساجد على بعضض؛ فف sضسل اŸسسجد ا◊رام ،وأاعsد الثواب العظيم
ِ
ِ
Ÿسسَتِطيع ،ومن
لَمن حsج بيَته ا◊رام ،ومن رحمته ُ ⁄يكuلف بهذه الفريضسة غَ Òا ُ
جاج
ح s
مزيد فضسله  ⁄يحرم الله غَ ÒاŸسستطيع الذي حَب َسسه العذُر من مشساركة ُ
بيته ا◊رام من اأ’جر والثsواب ومشساركتهم ‘ مَناسِسكهم ،وإاذا كان ا◊جsاج
ِ
َيعيشسون كsل معا Êالتقوى واإ’Áان وينقلونها إا ¤بقيsة اأ’مsة ،فإاsن الله  -عsز وجلs
ِ
 أاراد لَمن ُ ⁄يكَتب له ا◊ج tأاْن يعيش َض هذه اŸعا Êالتي يعيشسها ا◊اtج ،وليسضهذا عن طريق ال sسسماع فحسسب ،بل شسَرع الله  -عsز وجsل  -لنا وسسائل َŒعُلنا
جاج ،و‘ نفسض الوقت الذي يؤوtدون فيه مَناسِسكهم.فقد
َنِعيشُض نف َسض مَشساِعر ا◊ s
شسَرع الله  -عsز وجل - sلنا أاعماَل خ ٍÒوِبxر ،وطاعٍة وعبادة ،خاصsسة ‘ أاsيام ا◊uج؛
ففي نفسض الوقت الذي يكون فيه ا◊اtج ‘ مsكة يؤوuدي اŸناسسك تكون أانت ‘
بلدك بعيًدا عن مكة Ãئات أاوآا’ف اأ’ميال ،ومع هذا ُتح uصسل من اأ’جِر الكثَÒ
والكثَ ،Òلدرجةٍ تعلوفيها على اÛاهد ،إا ’sأاْن تبذل النفسض بكاملها واŸال
بكامله ‘ سسبيل الله ،فهذه أاع َ
ظُم عشسرة أاsيام ‘ العام كله ،وهذه اأ’sيام ليسست
جاج فقط ،بل إانها لعموم اأ’مsة؛ حتى يعيشض اŸسسِلمون مع إاخوانهم ا◊جاج
للح s
ا÷sو اإ’Áا Êالذي َيِعيشسونه ويتم هذا ع Èالنقاط اآ’تية:
تعظيم اŸكان والزمان:فمع َتعِظيم أاماكن ا◊ج عظsم الله زمانَ ا◊جu؛ فف sضسل
أاsيام ا◊ج على غÒها من اأ’sيام حتى تتنsزل الرحمُة على ا◊اuج اŸسسَتِطيع،
وكذلك على َمن حَب َسسه العذُر وصسَدق ‘ نsيته فحsج بقلِبه.فكما نهى عن الظtلم
حاٍد بِظُلْم ٍ ُنذِْقُه
بارِتكاب اsÙرم ‘ اŸكان فقال  -تعاَ ﴿ :- ¤وَمْن ُيِرْد ِفيهِ بِإاِلْ َ
مِْن َعَذاٍب أاَلِيم ٍ ﴾ ا◊ج. ٢5 :كذلك نهى عن ال t
ظلم بارِتكاب اsÙرم ‘ َزمان
ا◊uج؛ فقال  -تعاِ ﴿ :- ¤إاsن ِعsدَة الشtسُهوِر ِعْنَد الsلهِ اْثَنا َعشَسَر شَسْهًرا ِفي كَِتاِب الsلهِ
ك الuديُن اْلَقuيُم َفََ Óت ْ
ظِلُموا ِفيِهsن
حُرٌم َذِل َ
َيْوَم َخَلَق ال sسسَماَواِت َواْأ’َْرض َض ِمْنَها َأاْرَبَعٌة ُ
ِ
َ
s
َ
ً
ْ
َ
﴾Ú
َ Úكاsفًة َكَما ُيَقاِتلُونُكْم َكاsفة َواْعلُموا أاsن اللَه َمَع الُمsتق َ
َأاْنُف َسسُكْم َوَقاِتلُوا الُْمشْسِركِ َ
التوبة.٣6 :
وقد أاق َسسَم الله  -عsز وجsل  -بهذه اأ’sيام كما جاء ‘ قول ا◊ق  -تبارك وتعا¤
جِر * َولََيالٍ َعشْسٍر ﴾ [الفجر.]٢ - ١ :وقد أاورد اإ’مام الطÈي ‘
َ ﴿ :واْلَف ْتفسسÒه لهذه اآ’يةَ ﴿ :ولََيالٍ َعشْسرٍ ﴾ [الفجر ]٢ :قال :والصسواب من القول ‘
جة من أاهل التأاويل عليه؛ «جامع
ذلك عندنا :أانها عشسر اأ’ضسحى؛ إ’جماع ا◊ s
البيان ‘ تأاويل القرآان»؛ للطÈي.
حا
وهنا ُيمِكن القول :إاsن فضسَل اأ’sيام العشسر من شسهر ذي ا◊جة قد جاء صسري ً
‘ القرآان الكر Ëالذي سسsماها باأ’sيام اŸعلومات لعظيم فضسلها وشسريف منزلتها؛
﴿ لَِيشْسَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اسْسَم الsلهِ ِفي َأاsياٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهْم مِْن
َبِهيَمِة ا ْ َأ’ْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأا ْ
طِعُموا اْلَباِئ َسض اْلَفِقَ ﴾ Òا◊ج.٢٨ :
كيف نعيشس هذه الأsيام العشصر؟
أاَولسستَ َتزُعم أاsنك ُترِيد أاْن –sج؟ فإاْن كنتَ صساِدًقا فِعش ْض وكأاsنك ‘ ا◊ج ،وكأاsنك
ت عليها
‘ مsكة عند الكعبة ،حsج بقلبك ،فلوصَسدَقتِ النيsة َلِعشسَتها بقلبك ،وأ’ُِجر َ
ت أاsن الطريق إا ¤الله  -تعاُ - ¤تق َ
طع بالُقُلوب ’ باأ’بدان؟!
من الله .أاَوما َعِلم َ
فيبلغ اŸرء بنsيته ما ’ َيبُلغه بعمله؛ فالنبي - tصسsلى الله عليه وسسsلم  ‘ -غزوة
ث ال sصسحابة على اإ’نفاق ‘ سسبيل الله وعلى ا÷هاد ،فجاءه ال tضسَعفاء
ح s
تبوك َ
والُفَقراء من اŸسسلم Úلَيحِملهم معه ،فاعتََذر أ’sنه ’ يجد ما َيحِملهم عليه،
حون،
فماذا كان شسعوُرهم؟ هل قالوا ‘ أانفسسهمَ :عِملنا ما علَْينا ،ور َ
جُعوا وهم َفِر ُ
أاوأان sقلوبهم “sزقت حزًنا وأاَلًما أ’نهم ’ َيِجدون ما ُينِفقون؟ اسسَمع كيف وصَسف
ت َ’ َأاِجُد َما
القرآاُن مشساعَرهمَ ﴿ :وَ’ َعَلى اsلِذيَن ِإاَذا َما َأاَتْو َ
حِمَلُهْم ُقْل َ
ك ِلَت ْ
ِ
َ
َأاحِْمُلُكمْ َعَليْهِ َتَوsلْوا َوأاَْعيُُنُهمْ َتِفي ُضض مَِن الsدمِْع حََزًنا أاَ ’sيِجُدوا مَا ُيْنفُقوَن ﴾
جزاء صِسدِق نsيتِهم اأْن أاشسَرَكهم ‘ اأ’جر والثsواب مع مَن غَزْوا
التوبة ،٩٢ :فكان َ

حدوِد الله ،واجَعل بينك وب ÚاŸعصسية ِحجابًا .وح Úيتَزاحَم ا◊جيج لَرْمي
ُ
ا÷مرات ،فلَيْرِم قلبُك كل sما علق به من شَسهوات الtدنيا وملsذاتها ،وتطرد
ي فَقuدم
روحك كsل ما ُيطاِردها من َوسساِوسض الشسيطان .وإاذا قsدمُوا الهد َ
Ú
اأ’ُضسِحَية طيuبًة بها نف ُسسك وبِْع نف َسسك لله؛ ﴿ ِإاsن الsلَه اشْسَتَرى مَِن اْلُمْؤومِنِ َ
جsنَة ُيَقاِتُلوَن ِفي سَسِبيِل الsلِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا
َأاْنُف َسسُهْم َوَأاْمَواَلُهْم ِبَأاsن َلُهُم اْل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
s
ِ
ْ
ِ
َ
َ
حvقا ِفي الsتْوَراِة َواإ’ِْنِجيل َوالُقْرآان َوَمْن أاْوفى بَعْهده مَن الله فاسْسَتْبشسُروا
َعلَْيهِ َ
ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِبَبْيِعُكُم اsلذي َباَيْعُتْم ِبه َوَذل َ
ك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيُم ﴾ التوبة.١١١ :

أاعمال ُتعاِدل ا◊ج

إاليك أاعماً’ ُتعاِدل ا◊ج ‘ sاأ’جرِ والثواب ،وبها ُتشساِرك ا◊جيج مشساِعَرهم
وشسعائَِرهم ،وَمن سسَبَق له ا◊ج يسستَرِجع ذكريات ا◊ج ومشساعره.
الصسوم:ماذا ُتِريد ا◊sج؟ أ’ن sا◊جَ sيغِفر الذنوب ،أاليسض كذلك؟ فلك هذا
وأانت ‘ بيتك ،فَغْير ا◊اج َيغِفر الله له الtذنوب ب َصسْوِم يومٍ واحد ‘ سسبيل الله،
وإاليك حديثَ رسسول الله  -صسلsى الله عليه وسسلsم  -كما روى أابوقتادة عن النبي
وجاَهُدوا ‘ سسبيله؛ فعن أانسض بن مالكٍ  -رضِسي الله عنه  -أان sرسسول الله  -صسلsى  -صسلsى الله عليه وسسsلم  -قال ...(( :صِسيامُ يوم عرفة أاحتَسِسب على الله أانْ ُيكuفر
الله عليه وسسلsم  -رجَع من غزوة تبوك فَدَنا من اŸدينة فقال(( :إان sباŸدينة ال sسسنة التي قبلَه والسسنَة التي بعَده ،وصسيام يوم عاشسوراء أاحتَسِسب على الله أاْن ُيكuفر
أاقوامًا ما سِسرُتم َمسِسًÒا و’ قطعُتم وادًيا إا ’sكانوا معكم)) ،قالوا :يا رسسول الله ،السسنة التي قبلَه)؛ رواه مسسلم والÎمذي وغÒهما.
صصÓة ا÷ماعة
وهم باŸدينة؟ قال(( :وهم باŸدينة ،حبَ َسسهم الُعْذُر))؛ رواه البخاري واللفظ له،
صسÓة ا÷ماعة بالنسسبة للرجال ‘ اŸسسجد ،والصسÓة على أاsول وقِتها بالنسسبة
ورواه أاحمد وأابوداود وابن ماجه.
فمن حبسسه العذر عن الsذهاب إا ¤مsكة ◊ج بيت الله ا◊رام وهوصساِدٌق ‘ نيته للuنسساء ،وهي من الِعبادات التي ينبَِغي علينا أانْ نزيد ا’هتِماَم بها ،ولننظُر ولنتدsبر
u
ََ
ُ
َ
s
ي  -صسلsى الله عليه وسسلsم  :-عن أابى ُهَريَرة  -رضِسي الله عنه  -عن
جاج ومَشساِعرهم ،وعلى الله اأ’جُر حديثَ النب u
فلَيِعشض كما َيِعيشض ا◊اtج ،وليتمثsل أاخَÓق ا◊
s
النبي  -صسsلى الله عليه وسسsلم  -قالَ(( :من َغَدا إا ¤اŸسسجد أاوراَح أاعsد الله له ‘
والsثوابُ ’ .بsد أانْ يكون حاُلك كحال البsكائ Úحتى تكون مثَلهم ‘ اأ’جر والsثواب
ا÷sنة ُنُزً’ كsلما غََدا أاوراَح))؛ رواه البخاري ومسسلم.
ِ
وَتنال بنيsتك ما ⁄تنَْله بعملك ،ولئن حُِبسس َ
ت هذا العام عن ا◊ج uفارِجع إاِ ¤جهاد ولنسسَتشسعر هذه اŸعا Êالعظيمة التي يحتَِويها هذا ا◊ديثُ ،أالَسسنا نحسسد
ب
ر
د
س
ص
ق
ا
ف
ك
ن
ع
ا
د
ي
ع
ب
م
ا
ر
◊
ا
ت
ي
ب
ل
ا
ن
نفسسك ’ يحبسسنsك عنه الشsسيطان ،ولئن كا
ً
 sا◊جsاج على وْعد الله لهم با÷sنة؟! فالرسسول  -صسلsى الله عليه وسسsلم  -يقول:
ِ
ِ
ِ
ك
ح
و
ر
و
ك
ب
ل
ق
ب
ج
ي
ج
◊
ا
ع
م
ْض
ش
ع
و
،
د
ي
ر
و
((الُعمرُة إا ¤الُعمرة كsفارة Ÿا بينهما ،وا◊ج tاÈŸوُر ليسض له جزاء إا ’sا÷sنة))؛
البيت ا◊رام؛ فهوأاقَرُب إاليك من حبل ال َ
‘ كل uمنسسكٍ من مناسسك ا◊ج؛ فإاذا ركب السسائرون سسفينة الsذهاب إا ¤بيت الله رواه البخاري ومسسلم عن أابي ُهَريرة.
s
s
ب أانت سسفينَة الطاعة إا ¤جنsة الفردوسض ،وكما أان sا◊جsاج ’ فلك الُبشسَري بفضسٍل عميم ٍ من حديث رسسول الsرحمة  -صسلى الله عليه وسسلم -
ا◊رام فارَك ْ
ت رسسوَل الله  -صسsلى الله عليه وسسsلم  -يقولَ(( :من صسsلى
حِبيبة قالت :سسمع ُ
ُيضسuيعون وقًتا و’ َيصسِرفونه إا ‘ ’sطاعٍة ،فكن مثَلهم ‘ طاعٍة دائًما ،وإاذا كانوا عن أاُuم َ
ي عشسرة َركعة ‘ يومٍ وليلٍة ُبِني له بهsن بيتٌ ‘ ا÷نsة))؛ رواه مسسلم.
ف من الله أانْ تعصسيه ‘ الشسهر اثنتَ ْ
َيخاُفون من الله أانْ يعصسوه ‘ بلده ا◊رام ف َ
خ ْ
الدعاء
ِ
ا◊رام .وإاذا أاحَرَم ا◊جيج من ا ِ
Ÿيقات فلُيحِرم قلبك عن كuل ما ُيغضسب الله -
‡ن ُنوuدعهم من ا◊جsاج الtدعاء عن الكعبة أاوعند زمزم أاوغÒها
تعا - ¤من حقدٍ وغل وكراهية ،واخَلع مع ا◊جيج ثِياب اŸعصسية والtزور كtلنا نلَتِمسض s
x
من الtن ُسسك؛ أ’sن الtدعاء عند الكعبة ُمسستجاٌب ،وكذا عند الشtسرب من ماء زمزم،
والُبهتان ،و–sل بلباسض التقوى واإ’Áان؛ ﴿ َوِلَباسُض الsتْقَوى َذِل َ
ك َخْيٌر ﴾ ا’أعراف :وعند السسعي ،وعند الوقوف بعرفة ،وكذا عند كuل نسسك ،ولك هذا وأانت ‘ بيتك،
 .٢6وإاذا طاُفوا حولَ الَكعبة هناك فلَيعُرج قلبك وروحك لَت ُ
طوف مع اÓŸئكة بل إاsن الله هوالذي َيسسَأاُلك :ما حاجتك؟ ماذا تريد؟ بَِم تدعو؟ ما الذي ينقصسك؟
Ÿعُمور ‘ ال sسسماء مُسسَتعِلية على الtدنيا وحَقارتها وسسفاسسف عن أابى ُهَريرة عن رسسول الله  -صسsلى الله عليه وسسsلم  -قالَ(( :ينِزل الله اإ¤
الِكرام حوَل البيت ا َ
ٍ
ِ
ف أانت هنا معهم ‘ محراب ال sصسÓة .وإاذا سسَعْوا ب Úالصسفا واŸروة ال sسسماء الtدنيا كsل ليلة حÁ Úضسى ثلث الليل اأ’sول فيقول :أانا اŸلك ،أانا اŸلك،
اأ’مور ،وطُ ْ
ت هنا لَقضساء حَواِئج الsناسض؛ عن ابن عمر عن النبي  -صسلsى الله عليه َمن ذا الذي َيدُعو Êفأاسستَِجيب له؟ مَن ذا الذي يسسأالني فأاُعِطَيه؟ مَن ذا الذي
فاسسَع أان َ
وسسsلم  -قال(( :أاحب الناسض إا ¤الله أانَفعهم ،وأاحب اأ’عمال إا ¤الله  -عsز وجل  -يسستَغِفر Êفأاغِفَر له؟ فَ Óيزال كذلك حتى ُيضسيء الفجُر)).
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أ’sن الدعاء هوُ ﬁضض العبادة؛ كما قال النبي  -صسلsى الله عليه وسسsلم  -عن
سسُروٌر ُتدِخُله على ُمسسِلم أاوَتكشِسف عنه ُكربًة ،أاوَتقضِسي عنه َدْيًنا ،أاوَتطُرد عنه
الtنعمان بن بَشِس - ٍÒرضِسي الله عنه  -قال :سسمعتُ النبي - sصسلsى الله عليه وسسلsم -
ٍ
جوًعا ،و َ َأ’ْن َأامشِسي مع أاخي ا ِ
ف ‘ هذا
ي من أانْ أاعَتِك َ
ُ
ُ
Ÿسسلم ‘ حاجة أاحب tإالَ s
ب َلُكْم ِإاsن اsلِذيَن
ظا ولوشساء أان يقول(( :الtدعاء هوالِعبادة)) ،ثم قَرأاَ ﴿ :وَقاَل َرtبُكُم اْدُعوِني َأاسْسَتِج ْ
ف غ َضسَبه سسَتَر الله َعْورَته ،ومَن كظَم غي ً
اŸسسجد شسهًرا ،ومَن ك
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جَهsنَم َداِخِريَن ﴾ غافر ،6٠ :قال اأبوعيسسى:
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ُيمضِسيه أامضساه مَ َ َأ
 Óالله قلبَه رضًسا يوم القيامة ،ومَن مشَسى مع أاخيه اŸسسلم ‘ هذا حديثٌ حسسنٌ صسحيحٌ ،قال اأ’لبا :Êإاسسناده صسحيح ،وصسحsحه ابن حبان،
جتِه حتى ُيثبتها له أاثَبت الله  -تعا - ¤قَدَمه يوم تزtل اأ’قدام ،وإاsن سسوء اÿلق وا◊اكم والذهبي ،ورواه أاحمد والÎمذي وأابوداود والنسسائي وابن ماجه.
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ي والَدْيك أاو‹ ‘ مقاصسد أاعمالهم؛ عن أام uسسلمة أان sالنبي - sصسsلى الله عليه وسسsلم  -قال:
الدنيا ،وح sسسنه اأ’لبا .Êوإاذا كانوا ُيقuبلوَن ا◊جَر اأ’سسوَد فَقuبل يَد ْ
حي ،فلُيمسِسك عن شَسعِره
جة وأاراد أاحُدكم أاْن ُيضس u
وبsرهما؛ فهما باب ا÷sنة ،وإاذا كاُنوا يشسَرُبون ويغتَسِسلون من زمزم فاغسِسل وجَهك ((إاذا رأايُتم هَÓل ذي ا◊ s
وط -ه -ر ق -ل -بك ب-دم-وع ال-ت-وب-ة .وح Úيِ-ق-ف ا◊ج-ي-ج ع-ل-ى ع-رف-ات راِفِ-ع Ú-أاك-ف وأاظفاره))؛ مسسلم.
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نسسَأاُل الله  -تبارك وتعا - ¤اإ’خÓصَض ‘ القول والعمل ،والسسuر والعَلن،
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من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة:

ﬁمد بن مرزوق إ◊فيد إلعجيسسي إلتلمسساÊ
هوﬁمد بن أاحمد بن ﬁمد ين أاحمد بن ﬁمد
بن ﬁمد بن أابي بكر بن مرزوق ا◊فيد العجيسسي
ال -ت -ل -مسس -ا Êالشس -ه Òالسس -ن-ي ﬁم-د ب-ن أاب-ي ب-ك-ر ب-ن
مرزوق.
كان رحمة الله آاية الله ‘ –قيق العلوم وا’طÓع
’ك-م-ل ع-ل-ى ال-ف-ن-ون
اŸف-رط ع-ل-ى ال-ن-ق-ول وال-ق-ي-ام ا أ
بأاسسرها قال تلميذه أابوالفرج بن أابي يحي الشسريف
’مام العا ⁄العلم جامع أاشستات
التلمسسا Êشسيخنا ا إ
العلوم الشسرعية والعقلية حفظا وفهما و–قيقا راسسخ
’· ناصسر الدين بلسسانه
’مام ب Úا أ
القدم رافع لواء ا إ
وبنانه وبالعلمﬁ ،ي السسنة بفعالة ومقاله وبالشسيم
ق- -طب ال- -وقت ‘ ا◊ال واŸق- -ام وال- -ن -ه -ج ال -واضس -ح
’رشس-اد وال-ه-داي-ة وال-تبليغ
’ق-وم مسس-ت-م-ر ا إ
والسس-ب-ي-ل ا أ
’فادة ذوالرواية والدراية والعناية مÓزم للكتاب
وا إ

والسسنة فأافاد Êمن بحر علمه ما تقصسر عنه العبارة
ويكل دونه القلم فقرأات عليه جملة من التفسس Òومن
ا◊ديث «الصس -ح -ي -ح»Úو»الÎم -ذي»وأاب -ي ب -ق -راءت -ي
و»اŸوط -أا» سس -م -اع -ا وت -ف -ق -ه-ا و»ال-ع-م-دة» وأارج-وزت-ه
«ا◊ديقة ‘ علم ا◊ديث وبعضض أارجوزته «الروضسة»
ف -ي-ه ت-ف-ق-ه-ا وم-ن ال-ع-رب-ي-ة نصس-ف «اŸغ-رب» وج-م-ي-ع
«كتاب سسيبويه» تفقها وأالفية ابن مالك وأاوائل «شسرح
’بن أابي الربيع وبعضض «مغني ابن هشسام»
’يضساح» إ
ا إ
و‘ ال -ف -ق -ه «ال -ت-ه-ذيب» ك-ل-ه ت-ف-ق-ه-ا واب-ن «ا◊اجب»
وبعضض «ﬂتصسر خليل» و»التلق »Úوثلثي «ا÷Óب»
وج- -م- -ل- -ة م- -ن «اŸت- -ي- -ط -ي -ة» و»ال -ب -ي -ان» ’ب -ن رشس -د
و»الرسسالة» تفقها ،وتفقهت عليه ‘ كتب الشسافعية ‘
«تنبيه الشسÒازي» و»وجيز الغزا‹» من أاوله إا ¤كتاب
’قرار ومن كتب ا◊نفية «ﬂتصسر القدوري» تفقها
ا إ

وم -ن ك -تب ا◊ن -اب -ل-ة «ﬂتصس-ر ا◊و‘» ت-ف-ق-ه-ا وم-ن
’صس - - -ول «اÙصس- - -ول» و»ﬂتصس- - -ر اب- - -ن ا◊اجب»
ا أ
و»التنقيح» وكتاب «اŸفتاح ا÷دي» و» قواعد عز
ال -دي -ن» وك -ت -اب و»اŸف -اسس-د» ل-ه و»ق-واع-د ال-ق-را‘»
’رشساد»
’شسباه والنظائر» للعÓئي و» إ
وجملة من «ا أ
تفقها و‘ القراءات «الشساطبية» تفقها و»ابن بري»
’يضساح» و»اŸصسباح» كلها
و‘ البيان «التلخيصض» وا إ
ت--ف--ق--ه--ا و‘ ال--تصس--وف «إاح-ي-اء ال-غ-زا‹» إا’ ال-رب-ع
’خ Òمنه وأالبسسني خرقة التصسوف كما أالبسسه
ا أ
أاوهما وعمه وهما أالبسسهما أابوه جده اهـ ملخصسا.
وأام-ا ت-آال-ي-ف ف-ك-ثÒة م-ن-ه-ا :شس-روح-ه ال-ثÓ-ث-ة ع-ل-ى
’ك ÈاŸسس---م---ى «إاظ---ه--ار صس--دق اŸودة ‘
الÈدة ا أ
’سستيفاء ضسمنه
شسرح الÈدة» اسستو‘ فيه غاية ا إ
’صسغر اŸسسمى
’وسسط وا أ
سسبعة فنون ‘ كل بيت وا أ

’ع-راب»
«ب--ا’سس--ت--ي--ع--اب Ÿا ف--ي--ه--ا م--ن ال-ب-ي-ان وا أ
و»اŸف-ات-ي-ح ال-ق-رط-اسس-ي-ة ‘ شس-رح الشس-قراطيسسية»
و»اŸف----ات----ي----ح اŸرزوق---ي---ة ‘ اسس---ت---خ---راج رم---وز
اÿزرجية» ورجزان ‘ علوم ا◊ديث الكب Òسسماه
«الروضسة» جمع فيه ب Úأالفيتي ابن ليون والعراقي
وﬂتصسره «ا◊ديقة» اختصسر فيه أالفية العراقي
وأارجوزة ‘ اŸيقات سسماه «اŸقنع الشسا‘» ‘
أال--ف وسس--ب--ع م--ئ--ة ب--يت و»أارج--وزة «ن-ظ-م ت-ل-خ-يصض
اŸف---ت---اح» .وت---و‘ ك--م--ا ق--ال--ه ال--ق--لصس--ادي وزروق
والسسخاري وغÒهم يوم اÿميسض رابع عشسر شسعبان
عام اثن Úوأاربع Úوثمان مئة ( )٨٤٢و ⁄يخلف
بعده مثله ‘ فنونه ‘ اŸغرب وصسلي عليه يوم
’عظم من تلمسسان رحمه الله
ا÷معة با÷امع ا أ
تعا.¤

info@ech-aab.com
السصبت  1٨أاوت  ٢01٨م الموافق لـ  0٧ذي الحجة  1٤٣٩هـ ـ
www.ech-chaab.com
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

العيذ امقران ذي لوراسس

لباسس انلعوايل ورعان ا–فاظنت فلعوايذ نا÷دود ذ العيذ أامقران
باتنةŸ :وششي
حمزة

اذق-م-يشس لباسس
ال- -ع -ي -ذ ام -ق -ران
وأادع- - - - - - - - -دا ذي
ث- - - -م - - -ورث ان - - -غ
سص -ا Òÿاذل-ه-ن-ا،
واب-ذونت ل-ع-وايل
انلوراسس امقران
ات- -راج- -ن- -ت- -اسس ،
بشص - -ام ادخ - -ل - -ظ
غرسصنت إامÒا كم  ،خاطر ذيسس
لباسس نلعوايذ اتقنهنت زيك اوزيكن
ورف- - -ذن- - -ه- - -نت ف- - -ل- - -ج- - -ذوذ ان - -غ،
وسصلعوايذاي احني إاقخف نالعيذ،
وأاسصسص - -رذنت اق- -رزي أانسس م- -ل- -ي- -ح
وأاسصوشصنت أاذسصو أامان بغ Òاذيروا
ق- -ب- -ل م- -ا أاسص -غ -رسص -ن Ïل -ع -واي -ذاي
ات-ق-ن-ه-نت ل-ع-واي-ل انلوراسس امقران
بشصام ربي ادسصرسس ا Òÿاذلهنا ذي
ل- -بÓ- -د سص- -ال- -ع- -ذاي -ن وأاسس ان -ق -ارو
انعارفة ثتاويد ثمقرانت انوخام
ق -ل ن -ا◊ن -ي وات-ق أاق-ف-ريك وات-رÊ
أاسص- -ت- -ق ث -م -ح -رمت ت -ززاوث بشص -ام
أاسص- - -ق- - -اسس ذي- - -ن اي - -ل - -ي ذأاززاوسس
سصا Òÿاذلهنا.
وب- -غ Òاذسص- -م- -ان سص -يسص -م ان -رب -ي

سص- -ب- -ح- -ان وأاسص- -غ- -رسص -ن ام Úإاث -ن -ا
الشص - - - -ري - - - -عث اذب - - - -ذونت اÓÿث
أاسص - -رانت Ÿزام - -ز انسس أاسص - -وم- -ان
وإارق -ازن أاث -ت -ازي -ن م -ل -ي -ح م-ل-ي-ح-ن
وأام -ق -ران ان -وخ-ام يسص-ن-ع-اث إاث-اروا
انسس مامك اذغرسصن وأاذازين العيذ
بشصام أاذثعلمن مليح أاذ–اوجنشس،
اومبعد أاتاوي ’ل أانوخام الكبدة
واتق Óسصيسس بشصام أاي اق Óحضصرن
ال -ذب -ي-حث اذتشص-ن سص-يسس ،اوم-ب-ع-د
أاداوي- -نت ب- -غ Òأاذك -م -ل ث -اغ -راسصت
مليح امان يحمان بشصام أاذخذمنت
ب -وزل -وف وأاث -ح-رق-نت وأاثسص-ع-ذل-نت
مليح ،و’نت أايط انلعوايل أاقمÒا
أاتقنت بوزلوف أاسس أامزوارو وأايط
أات -ف -رنت ذل-ف-رج-ي-دار ب-غ Òأات-ع-قب

ثوششلن غر البسس اذيعف نلعذ

ق -ل -ي ن -السص -م-انت
خ - -اط - -ر ل- -ع- -ب- -اذ
أان - - - -وخ - - - -ام و’ن
أاعيان أاثتشصن أاسس
ام- -زواروا سصÒت -و
ذل-ع-وم-اي ان-ق-ورا
م - - -ا Êإادي - - -رق- - -ا
الشصوا.
بصص - - -ح ورع- - -ان
لعوايل
أا–افظنت
فا÷زرا بغ Òاسس
الثا Êواتبذانت زيك نالتصصبحيث
بشص- -ام ’ل ان- -خ- -ام أات- -ق ال -كسص -كسس
سص- -ط- -اب -ق ،وات -ب -ذو ث -ت -ق السص -ب -وب
إال- -ف -ام -ي -لت أانسس ون -ه -ن Úات -وع -ان
السصبوب ذين والشصياي أاتق Ùبث
جار لهل ذالفاميلت.
ون -خسس ان -ي -ن -ي ب -ل -ي صص -ح ل-ب-اسس
ان-ل-ع-واي-ل أاق– Ó-اف-ظ-نت ف-لعوايذ
ن -ا÷دود بصص -ح أا’نت ل -ع -واي-ل ي-ط
سصÒت - - -و أاي - - -ا أاق  Ó- - -ات - - -ي - - -ل Úذي
ال -ب -اط -ي -م-اث و’ن سص-رف-ن إاي-خ-ف
ن-ال-ع-ي-ذ ال-ب-ط-وار بشص-ام اذت-واغرسس
وأادو’ يوجذ خاطر يحشصر ا◊ال
لباسس ،وإاذامن ذين اتفيان أاروقراث
نالباطيماث.

العيد ازعلوك اغÓن
ثÈتسس :ع نايت رمضشان

الششيخ باعلي واعمر –تغردايت–

العيد ازعلوك اغÓن غرسس اقت
“ Óاي- -ت- -ب- -ه- -ى ب -اÿصص -وصس ام -ار
ن -ون -ف -ذود ال -راح-ة دقت اŸن-اسص-ب-ة
ن -وم Ó-ق-ة ان-ق-اع ت-واشص-و ل-ي-ن-اغÓ-ن
ات- -اسص- -ن- -ت- -د سص- -اي- -ول- -وا “ون -دزي -ر
ادوزغار.
ال -ع -ي -د ازع -ل -وك دقت اŸن -اسص-ب-ة
باشس مدان ادو’ن غال بعضصهم اتان
انيقضس عانعاودا نادجروا ناو’و ان
م- - - -ع اف- - - -ك - - -ار نضص - - -ع - - -اف ادوسس
اولغريسصاد توفكر اسس نالعيد.
اه -ي -ل ن -ال -ع -ي -د اغ Ó-ن دن اب -دى

غر نغ ذ ثÓث بسصن ادبضس وسس
ن- -ل- -ع- -ي -ذ،اذغ ذسص -ن اقسص -ع -ن أازل
مقرن ذق Úيع ثذرمت ،ثوشصلن
اكشصمثنت الغضس مقرن ذق Úيع
ÿصصصس ان - - - - - -ت - - - - - -ذرمت ،اطسس
ارصص- -وضص- -ن ادغ- -ن أام ذشص -طضص -ن
أاثرو انسصن نغ ادغن اغف نلعذ.
ث -وشص -ل -ن اف -ن-ت-د ام-نسص-ن غ-ر سص-ن
ابرذن ،ارفنت انت ابرذ البنت.
غسس انف أاكن الن اكر ا›رن
صصبند ذلسصوم نثغوسصون  ،امولن
ب -رشس امشص -ط-ح اسص-ول-ن اك-ن أاسص-م
أاثعد ثÓسس ،اوكن ادسصلسصضس يون
اب- -ق- -رذ امشص- -ط -ح ال -قك ث -ذرمت
م- -ق -رن ان -د ي -زم -ر اتسص -وضس غ -ر

يزوزريان Ÿقابر بعد لفجر قبل ما نسصان دالتقاليد نسصان ا’صصل نسصن
ادح- -م- -ى ا◊ال ام- -ب- -ع- -د ات -زال -يت تسصالدي ندا’وامرنيوشس .
نالعيد
بعداسس ادبدان مدان غرسصان ال
“ديت.
ام- -ا ف- -ون اع -ن -ان ازوري ي Ó-وسس
ابدى اسس امزوار يÓوسس اŒات ال
اسصن فيدسصن بعد اقدى انوغراسس .
^ مرا ءيكرز ءورا يششتا يÓمن
ن
اللسوص -نا اŸمظ Ó-اله -ارواب -صصه -ىان غتفاسصغ-اسÓصرن دسيص-ن ^ ءيناسس ءوموشس سشوف كا ربي آايتماغن
ي -وشص -اي -ريضس امÓ-ل ا‰دان-ار ج-از ^ إايناد تيوي “اديرت ءاوينت وامان
نتمطات مع اسصامورا‰زان انابهان ^ يان ئلسشان ءاقششاب ن ويياضس ؤوورئلسشي
دسصن ا’صصل دتغرم انغ ا◊ضصارة.
ي -ل -زم اف -م -دان اط -ف -ان دل -ع -واي-د

آوآل دونزروب:

 10.000ادينارن ،أامك اليخذم ون
يسص - - -ع - - -ن اطسس امشص - - -ط- - -ح ،اذو
ايذÿق ارنسصع ثفرث ،سصثم انضصن
أانف اكن اغف نلعذ يل اسصوطسس
ذسصم أابعد اسصن اق انغر .إام سصم
ادي- -تسص- -ز وسس ن- -ل- -ع -ذ سص -م لسص -وم
اسصÔنن.
أان- -ف اب- -ب- -ذث -ن اتسص -زن رن -ن،
اتسص- -رح- -ن سص- -ق- -م -ك -ن غ -ر ويضس
اسصنذن اند الفن اكر اÃكن اند
اذي-ل ي-غ-ف ن-ل-ع-ذ سصسص-م م-ع-قولن،
سصم اسصعدن وسصن سصم لسصوم اتسصلن
أام ذي -ن ي -ع اشص -طضص -ن ن-غ اغ-ف-ون
ن-ل-ع-ذ ،ام-ذب-رن ن-ث-وشص-ل-ن ارسص-ف-ن
اغفسس ،اكن اسصقرن وث زك م
ث- -غ -مضس اق -رى اضص -رن اسص -ف -ن م
ثعمضس اضصرن اقرى يقم العر.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
إلسسبت  ١٨أإوت  ٢0١٨م
إلموإفق لـ  0٧ذي إلحجة  ١43٩هـ
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إلعـ ـدد١٧٧٢4 :

mimigaga783@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

ل ت- - -ق- - -دم اب- - -دًا شش- - -روح ً- -ا
لح - - - - - -د ..أاصش - - - - - -دق- - - - - -اؤوك
أ
ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ون ل- -يسش- -وا ف- -ى ح- -اج -ة
إال - -ي - -ه - -ا..ي- -اح- -م- -ل و أاع- -داؤوك ل- -ن
يصشدقوها!.

يا

الثور
ل ت -ت -ع -م -ق ل -ت -ت -عب ي -اث -ور،
Œاهل لتعيشص.

شضهيـ ـد الوط ـ ـن

ا÷وزاء

أانــت فـــي اÿـــلـــــد أاعــــز اÿـــالـديـــــن
سشــــرت للتـــاريـــــخ مـــرفـــوع ا÷ـبــيــن
وافـــــر ا◊ــظــيــــن مــن دنــيـــا و ديــــن
ذكــــرك الغــــــالــــي عــلـى مـــر السشـنـيـن
سشـــوف يبــقى عاطرا طـــول الــــــزمــــــن

QÉÑNGC
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عمره عامان ونصضف ويدخن
 40سضيجارة يوميا

إاب -ت -ع -د ع -ن  :سش -وء ال -ظ -ن ف -ه -و
ي -ؤوذي ؛ وع -ن الششك ال -دائ -م ف-ه-و
يهدم؛ وعن اŸقارنه فهي تظلم؛
وعن اŸديح اŸبالغ فيه فهو يكذب

ليفون يحتوي على
^ أان ا آ
ك - - -امÒا ب- - -دق- - -ة8ماجابيكسشل
لنسش- -ان
ب - -ي - -ن- -م- -ا ت- -ب- -ل- -غ ع Úا إ
576ميجابيكسشل أاي 72ضشعفا؟
^أان م-لك سش-واي-زيÓند»سشوبهواز»
كان عنده 100زوجة و 600إابن و
إاب- -ن- -ة ق- -ب- -ل أان ي- -ت- -وف- -ى ع -ام
1982؟

إابتسضم

^ أاخي اŸواطن  ..إاذا
ف- - -ق- - -دت أاب - -ن - -اءك وأانت
لنÎنت وسشÎى
باŸنزل افصشل ششبكة ا أ
ك- - - -ي- - - -ف سش - - -ي - - -ظ - - -ه - - -رون م - - -ن ك - - -ل ح - - -دب
وصش- -وب..واح- -ت- -م- -ال أان ي- -ك- -ون ب- -ي- -ن -ه -م أاح -د
ا÷Òان.

شضغل عقلـك

حكـــــــم وأامثــــــال
^ أاُسش Îع -ي -وب ال -ن -اسص ت -ع-يشص
مسشتور إان الله هو اÿالق و هو
عن الناسص أادرى.
^ إاذا هزمتك ا◊ياه أاسشجد لله
وإانتصشر.

السضرطان
اح- -م- -د ال -ل -ه ع -ل -ى م -ا انت
ع -ل-ي-ه ي-ا سش-رط-ان ف-ال-ك-ثÒ
ي -ت -م -ن -ى ان ي -ك -ون انت  ..ن-ع-م
انت  ..ا◊م -دل -ل -ه ع-ل-ى ك-ل
حال

اأ’سضد

^ ا حاجيتكم على
عبد الصشمد جاء
للطريق و “د قال  :أاهرب
خ Òما نقتل حد؟

حل العدد السضابق

^أاسشنانه صشفراء طوال السشنة و كأانها لوحة
أارق - -ام سش - -ي - -ارات ق- -دÁة ج- -دا واذا ج- -اء
رمضشان يسشأال الششيخ  :هل يجوز أان
أافرشص أاسشنا Êوأانا صشائم
هي حالة نادرة لطفل إإندونيسسي يبلغ من إلعمر عامÚ
ونصسف فقط ،ويدخن حوإ‹  40سسيجارة ‘ إليوم،
ل -يصس -ب -ح ب -ذلك ح -ديث إŸوإق -ع وإلصس -ح -ف إل -ع -اŸي -ة
وحسسب صسحيفة «مÒور» إلÈيطانية ،فإان إلطفل رإبي
أإن -ان -دإ ب -ام -ون -غ -ك -اسس ب -دأإ إإدم -ان-ه ب-ال-ت-ق-اط سس-ج-ائ-ر
مسستعملة من أإمام أإحد إألكشساك ‘ ،مدينة سسوكابومي
إإلن-دون-يسس-ي-ة..وب-ع-د أإي-ام ق-ل-ي-ل-ة ،صس-ار إل-ط-ف-ل م-دمنا
ل -لسس -ج -ائ -ر وي -ت -وسس -ل إإ ¤إŸارة ب -اسس -ت -م-رإر م-ن أإج-ل
إ◊صسول على «مزإجه» ،وبالنسسبة للجميع كان إألمر
مضس -ح -ك -ا ‘ إل -ب -دإي -ة ل -ك -ن -ه أإصس -ب -ح ك -اب -وسس -ا ف -ي -م -ا
بعد..فبخÓف إآلثار إلنفسسية وإلجتماعية وإلصسحية
للعادة إلذميمة ،أإصسبح إلطفل إŸلقب بـ»رإب» عدوإنيا
وعنيفا ،يضسرب إلناسس ‘ حال  ⁄يتمكن من إ◊صسول
على «مÒوكو» ،إلكلمة إلتي يطلقونها على إلسسجائر ‘
إإندونيسسيا..وإعÎفت وإلدة إلطفل مارياتي ( 35عاما)،
بأانها تشسÎي علبتي سسجائر يوميا للطفل Ÿنعه من
«إلذهاب بعيدإ»..وأإضسافت« :إعتاد طفلي على إلتدخÚ
مع شسرب إلقهوة أإو أإكل إ◊لوى .قضسى شسهرين كاملÚ
‘ إلتدخ Úبشسكل يومي ..إإذإ  ⁄أإعطه سسجائر سسيصسبح
خارج إلسسيطرة ولن يسستطيع إلنوم .سسيقضسي إليوم كله
‘ إل -ب -ك -اء».وكشس -ف وإل -دإ إل -ط-ف-ل أإن-ه-م-ا سس-ي-أاخ-ذإن-ه
لطبيبŸ ،سساعدته على إلتخلصس من إإدمان إلتدخ..Ú

يكِفيك ِمن نور الصشباح أان
تسش -ت -ي -ق-ظ ب-خ,Òل ي-ق-ف
ع - -ل - -ى رأاسشك ط - -ب- -يب ,ول
يبكي بجانبك قريب ،ل تنسشى
شُش -ك -ر ال -ك -ر ،Ëف -ك-ل-ن-ا إا ¤ال-ك-رË
ضُشعفاء ياجوزاء.

^ حجرة التيمم.

نبضضنــا فلسضطيني للأبد
ماللمدينة  ⁄تعد تششدو بأانغام الطفولة والسشÓم
ل  ⁄نعد نلقى صشغÒا ضشاحكا أاما تهدهد طفلها ح Úينام
تششدوا بلحن خالد والليل بالÎنيم نام
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 Âيا حبيبي  Â ...يا حبيبي  Â ..يا حبيبي Â ...
يا حبيبي
 Âيا حبيب القلب نام  ..اهديك زوجا من حمام
ل تنسشى أامك ‘ هيام وأاباك نالته السشهام
ل تنسشى أامك ‘ هيام وأاباك نالته السشهام
لفق هام
لفق البعيد مسشافرا ‘ ا أ
قد لح ‘ ا أ

ال
ن
ق
د
ف
ن
’
ي
ت
ق
ن
ه إا

’
ا
ل
ق
ل
ي
ل

لن ذلك
الششخصص الغاضشب قد ينتقدك أ
ي -خ -ف -ف م -ن غضش -ب -ه وم-ن لي-ق-در ذات-ه ق-د
ي -ن -ت-ق-دك لÒضش-ى ع-ن ن-فسش-ه ت-ق-ب-ل ال-ن-ق-د
اŸفيد وŒاهل مال يفيد وكن أاك Ìتفهما.

خاطب الله ‘ اÿفاء يا أاسشد فلن
ل برحمتهِ
يرد الله قلبًا اتاه يسشتظ ُ
من متاعب ا◊ياة.

العذراء
ب Úكسش ِ
ب ال- -ق ُ-ل -وب و كسش -ر
القُلوب
َخ- -ي- -ط رِف- -ي- -ع إاسشُ- -م -ه( :أاسش -ل -وب) ي -ا
ع - -ذراء ك - -ل شش - -ئ ح - -ول - -ن- -ا
ي- -رح- -ل وي- -غ -يب إال اÒÿ
يظل مغروسًشا ‘ النفوسص.

اŸيزان

ل –زن ف - - -م - - -ا أاصش - - -ابك خÒ
وال -ق -ادم أاج-م-ل ي-ام-ي-زان ,
أاحسشن الظن بالله وإاجعل
البهجه والسشرور طبعك
وال -ت -ف -اؤول ﬂرج ً-ا ي -خ -ف-ف
أالمك وك-ل-م-ة ا◊م-دل-ل-ه دومًا على
لسشانك .

العقرب
‘ الشش -ده ي -ق-اسص الصشÈو‘
ال -ن -ق -اشص ي-ق-اسص ال-ع-ق-ل و‘
اŸواقف ياعقرب يقاسص البششر.

القوسس
احـتـفـظ بـمـاء مـششـاعـرك
ك-ـ-ي لت-ـ-سش-ـ-ك-ـ-ب-ـ-ه-ـا بـقـلـب
م -ـ -ث -ـ -ق -ـ -وب  ..ف -ـ -ت -ـ -ذه -ـ -ب
احـاسشـيـسشـك هـدرا وتـمـوت أانـت
مـن الـجـفـاف

ا÷دي
ع -ن -دم-ا ت-ف-ق-د ال-رغ-ب-ة ‘
عتاب من –ب  ..فاعلم
إانك ششيعت حبه إا ¤مثواه
لخ.Ò
ا آ

الدلو
ال- -ن -فسص ك -ال -ف -رسص ان  ⁄ت -روضش -ه -ا
أاه -ل -ك -تك و÷ام ال-ن-فسص أان
تشش -غ -ل -ه -ا ب -ا Òÿح -ت -ى ل
تششغلك هي بالششر.

ا◊وت
كم من كلمات على أالسشنة الناسص ب Óمعنى،
وكم من معان ‘ أافكارهم ب Óكلمات.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

’ركان
^  ١8أاوت  :١959أاع-ل-نت ه-ي-ئ-ة ا أ
ال -ف -رنسش -ي -ة ع -ن م -ق-ت-ل أال-ف وخ-مسش-ة
عشش-ر ج-زائ-ري ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-عسش-ك-رية
«اŸنظار» « »Jumelleالتي اسشتهدفت عدة
مناطق ‘ ا÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

 29°وهران

 28°ا÷زائر

 29°وهران

الثمن  ١0دج

41°

41°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

التعاون العسشكري ا÷زائري ـ الروسشي

مفرزة سشفن حربية روسشية تتوقف Ãيناء ا÷زائر

””الششعب”” :ت -ن -ف-ي-ذإ لÈن-ام-ج إل-ت-ع-اون
إل- -عسش -ك -ري إ÷زإئ -ري -إل -روسش -ي لسش -ن -ة

 29°ا÷زائر
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السشبت  0٧ذوالحجة  ١439هـ الموافق لـ  ١8أاوت  20١8م

 ،2018رسشت يوم إألربعاء Ãيناء إ÷زإئر،
م -ف -رزة سش -ف -ن ح -رب -ي -ة ت -اب -ع-ة ل-ل-ب-ح-ري-ة

الفجر04.33................:
الششروق0٦.08..............:
الظهر١2.52.................:
العصشر١٦.3٦................:
المغرب١9.39...............:
العششـاء2١.04..................:

إل -روسش -ي -ة م -ت -ك -ون -ة م-ن إل-ط-رإدة ق-اذف-ة
إلصشوإريخ ””مارششال إيسشتينوف”” ””0 55
وإلسشفينة إŸضشادة للغوإصشات
”””” SEVERROMORSK619
‘ توقف يدوم خمسشة أإيام.
ب -ه -ذه إŸن -اسش -ب -ة ق -ام ق -ائ -د إŸف-رزة
إلبحرية إلروسشية بزيارة ›املة لرئيسش
إŸصشلحة إلوطنية ◊رسش إلسشوإحل تبادل
”
خللها إلطرفان هدإيا رمزية ،كما ّ
تسشط Òبرنامج ثري للنششاطات ،إلثقافية
وإلرياضشية لفائدة طاقم وأإفرإد إŸفرزة
إلبحرية إلروسشية طيلة مدة توقفها .سشيتم
خلله تبادل إلزيارإت ب Úأإطقم إلسشفن
إŸششكلة للمفرزة إلروسشية و‡ثل Úعن
إلقوإت إلبحرية إ÷زإئرية.

قامت بها مفارز ا÷يشس بالتنسشيق مع عناصشر الدرك

توقيف عنصشري دعم ا÷ماعات الرهابية ،حجز طائرة بدون
طيار وسشلح ناري
””الششعب”” ‘ :إإط - - - - - -ار
م -ك -اف -ح -ة إإلره -اب“ ،ك -نت
مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع عناصشر إلدرك
إل -وط-ن-ي ،ي-وم  16أإوت 2018
ب- -ب- -وڤ- -رة ب- -ال -ب -ل -ي -دة /ن.ع1.
وقسش -ن -ط -ي -ن-ة /ن.ع ،5.م- - - - -ن
ت -وق -ي-ف ع-نصش-ري ( )02دع- -م
للجماعات إإلرهابية.
و‘ إإطار ﬁاربة إلتهريب
وإ÷رÁة إŸن -ظ-م-ة ،ح-ج-زت
مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي
مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع
وكمية معتÈة من إلوقود تقدر

بـ ( )10673لÎإ ،كانت موجهة
للتهريب بكل من سشوق أإهرإسش
وت - -بسش - -ة وإل- -ط- -ارف ‘ ،حÚ
“كنت مفارز مششÎكة للجيشش

إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ‘ ع-م-ليات
م -ت -ف -رق-ة ،م-ن ت-وق-ي-ف أإرب-ع-ة
( )04أإششخاصش وحجز طائرة
( )01بدون طيار وسشلح ناري

وسشيارت Úسشياحيت Úو()1405
خ- - -رط - -وشش - -ة م - -ن ﬂت - -ل - -ف
إل -ع -ي-ارإت و( )4,2ك - -ل - -غ م- -ن
إل- -ك- -ي- -ف إŸع- -ال- -ج ب -ك -ل م -ن
قسش- -ن- -ط -ي -ن -ة وم -ي -ل -ة /ن.ع5.
وت- -يسش- -مسش- -ي- -لت وت -ل -مسش -ان /
ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإوق -فت
مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي
وعناصشر حرإسش إ◊دود ()15
م - -ه- -اج- -رإ غ Òشش- -رع- -ي م- -ن
ج -نسش -ي -ات ﬂت -ل -ف-ة ب-ك-ل م-ن
ورق- -ل- -ة وب- -رج ب- -اج -ي ﬂت -ار
وتلمسشان.

...تدمﬂ Òبأا لإلرهابي ،Úحجز  2قنطارين من الكيف و 7أاخرى من التبغ
””الششعب”” ‘ :إإطار مكافحة إإلرهاب وإإثر عملية بحث و“ششيط قرب بلدية إلقل
بولية سشكيكدة /ن.ع ،5.كششفت ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  15أإوت
لرهابي.Ú
ﬂ ،2018بأا ( )01ل إ
و‘ إإطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،ضشبط حرإسش إ◊دود ،خلل دورية
على إلششريط إ◊دودي بتلمسشان /ن.ع ،2.قنطارين ( )02من إلكيف إŸعالج ،فيما
حجز عناصشر إلدرك إلوطني ( )100طن و( )07قناط Òمن مادة إلتبغ ،بوهرإن /ن.ع.2.

 ..وتوقيف  20مهربا وحجز مركبات ومعدات ﬂتلفة للتنقيب
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز مششÎكة للجيشش إلوطني إلششعبي بتمÔإسشت وبرج
باجي ﬂتار /ن.ع )20( ،6.مهربا وحجزت مركبة رباعية إلدفع و( )10درإجات نارية
و( )1295ل Îمن إلوقود ‘ ،ح Úأإوقفت مفرزة مششÎكة أإخرى بجانت /ن.ع ،4.منقبÚ
( )02عن إلذهب على م Ïمركبة رباعية إلدفع ﬁملة بـ ( )06أإكياسش من خليط إلذهب
وإ◊صشى وكمية من مادة إلزئبق.

سشجل انخفاضشا ﬁسشوسشا ‘ عدد الوفيات وا÷رحى

األمن الوطني يحصشي  261حادث مرور ‘ حصشيلة جديدة

””الششعب”” :سشجلت مصشالح إألمن إلوطني خلل إلفÎة إŸمتدة
من  07إإ 13 ¤أإوت من إلسشنة إ÷ارية 261 ،حادث مرور جسشماÊ
على مسشتوى إŸناطق إ◊ضشرية ،أإسشفرت عن وفاة  12ششخصشا وجرح
 318آإخرين .مقارنة باإلحصشائيات إŸسشجلة ‘ إألسشبوع إŸاضشي.
يتب Úأإن حصشيلة حوإدث إŸرور عرفت إرتفاًعا ﬁسشوسًشا قدر بـ
( )01حادث ‘ ،ح Úإنخفضش عدد إ÷رحى بـ ( )15جريحا ،كما
إنخفضش عدد إلوفيات بـ ( )07حالت.
لمن إلوطني بحملت –سشيسشية
وقامت إŸديرية إلعامة ل أ
توعوية على مسشتوى كامل إلÎإب إلوطني ،كان لها إألثر إلكب‘ Ò
تقليصش عدد حوإدث إŸرور ،وإلتي يعود إلسشبب إلرئيسشي ‘
إرت-ك-اب-ه-ا ل-ل-ع-نصش-ر إل-بشش-ري ،ن-ت-ي-ج-ة ع-دم إحÎإم ق-ان-ون إŸرور
ومعاي Òإلسشلمة إŸرورية  ،إإ ¤جانب إ◊ملت إلتوعوية للتقليل
من حوإدث إŸرور ،تتوإصشل عمليات إŸرإقبة من قبل ﬂتلف
إلوحدإت إŸيدإنيةÃ ،ا يسشهم ‘ ردع إلسشوإق إıالف‘ ،Ú
إإطار إلقانون إŸتعلق بتنظيم حركة إŸرور ع Èإلطرق وسشلمتها
وأإمنها.

–سشبا لعيد إألضشحى إŸبارك إŸصشادف ليومي  21و 22أإوت
لمن إلوطني جملة
إ÷اري ،إتخذت مصشالح إŸديرية إلعامة ل أ
من إإلجرإءإت إلوقائية إللزمة لضشمان ظروف أإمنية ملئمة
للموإطن ،Úحيث ”ّ وضشع ﬂطط تكميلي للمخطط إÿاصش
Ãوسشم إصشطياف لهذإ إلعام ،لضشمان أإمن إŸوإطن Úوحماية
خرت
‡تلكاتهم ع Èكافة إلÎإب إلوطني ‘ ،هذإ إإلطار ،سش ّ
لمن إلوطني كافة إإمكانياتها إلبششرية وإŸادية
إŸديرية إلعامة ل أ
حتى يتمكن جميع إŸوإطن Úمن قضشاء هذه إŸناسشبة إلدينية ‘
ظروف أإمنية ملئمة ،من ب Úهذه إإلجرإءإت ،تكثيف نقاط

الفنان اÛاهد ﬁمد دماغ ‘ ذمة الله

ان -ت -ق -ل إا ¤رح -م -ة
ال -ل -ه ال -ف -ن -ان ال -نّ-ح-ات
ا÷زائ- - - - -ري الشش - - - -هÒ
ﬁم - - -د دم - - -اغ مسش- - -اء
أامسس اÿم-يسس ب-ب-اتنة
ع- -ن ع- -م -ر ي -ن -اه -ز 88
سش- -ن- -ة ,حسش -ب -م -ا ع -ل -م
امسس ا÷م- - -ع- - -ة ل - -دى
عائلته.
ي -ع-ت Èإل-ف-ن-ان إل-رإح-ل
إلذي وري جثمانه إلÌى
إمسش بعد صشلة إ÷معة
Ãسشقط رأإسشه باتنة من
إألسش- -م -اء إل -ب -ارزة ‘ ف -ن
إلنحت با÷زإئر .ويُعد ‘
رصش - -ي - -ده إل- -ع- -دي- -د م- -ن
إ÷وإئز إلهامة على غرإر
ج- - - -ائ- - - -زة إŸه- - - -رج - - -ان
إلفريقي ””باناف”” Ÿ 1969نحوتتيه إلششهÒت”” Úإلتعجب”” و ””إألم و إلطفل”” (.)L’Etonnement et La mère et l’enfant
ومن أإششهر منحوتاته ””نابا .””⁄وكان ﬁمد دماغ من إŸقرب Úمن إŸؤولف إ÷زإئري كاتب ياسش Úوإلرسشام ﬁمد إسشياخم وبرحيله
يفقد إلفن إ÷زإئري أإحد أإسشمائه إللمعة ،من موإليد  4يوليو  1930كان إلفقيد ›اهدإ ‘ إلولية إلتاريخية إألو”” ¤إألورإسش-
‰امششة”” .وكان أإحد أإعضشاء ›موعة إلكمندو  17إلذين كانوإ ينششطون ‘ صشفوف جيشش إلتحرير إلوطني بجبال هذه إŸنطقة.

‘ عملية نوعية لفرقة البحث والتحري

إŸرإقبة ‘ إÙاور إلكÈى للمدن ،تعزيز إلدوريات إلرإكبة
وإلرإجلة على مسشتوى إألماكن إلعمومية ،كمحطات إ◊افلت،
ﬁط- -ات سش- -ي- -ارإت إألج- -رةﬁ ،ط- -ات إل -ق -ط -ارإت ،إلسش -اح -ات
إل-ع-م-وم-ي-ة ،وك-اف-ة إألم-اك-ن إل-ت-ي ت-ع-رف إإق-ب-ال ك-ثيفا للموإطنÚ
خلل هذه إŸناسشبة .باŸوإزإة مع ذلك ضشبطت إŸديرية إلعامة
لم -ن إل -وط -ن -ي ب -رن-ا›ا ل-تسش-ه-ي-ل ح-رك-ة إŸرور ،خ-اصش-ة عÈ
ل -أ
إلششوإرع وإلطرقات إلتي تششهد كثافة مرورية تفاديا ◊وإدث
إلسشّير ،نظرإ Ÿا تعرفه أإيام إلعيد إألضشحى من تنقلت كثÒة
لمن إلوطني
للموإطن ‘ ،Úهذإ إلصشددّŒ ،دد إŸديرية إلعامة ل أ
دع -وإت -ه -ا ل -ل -م -وإط-ن Úب-ال-ت-زإم إ◊ذر ‘ إلسش-ي-اق-ة وك-ذلك ع-ن-د
عمليات ذبح إألضشاحي يوم إلعيد ،إلتي تسشتعمل فيها أإدوإت حادة،
لصش-اب-ات وإ◊وإدث
‡ا يسش -ت -دع -ي إلÎك-ي-ز وإل-ي-ق-ظ-ة ت-ف-ادي-ا ل -إ
ّ
إŸؤودية أإحيانا لعاهات مسشتدÁة ،كما Œدد إŸديرية إلعامة
لمن إلوطني تذكÒها بالرقم إألخضشر  15 - 48وخط إلنجدة
ل أ
 17للتبليغ وطلب إŸعلومات أإو إلتوجيه.

 ..ويضشع ﬂططا أامنيا Ãناسشبة عيد األضشحى اŸبارك

وري الÌى أامسس ا÷معة Ãسشقط رأاسشه بباتنة

اإلطاحة بششبكة دولية لتهريب اıدرات بتلمسشان
“ك-نت ف-رق-ة إل-ب-حث وإل-ت-دخ-ل ””إل-بي
آإر.ي”” إلتابعة للمصشلحة إلولئية للششرطة
إل -قضش -ائ -ي -ة ألم -ن ولي -ة ت -ل -مسش-ان ن-ه-اي-ة
إألسشبوع من تفكيك ششبكة دولية ﬂتصشة
‘ ت -ه -ريب وت -خ-زي-ن إıدرإت .وح-ج-ز
 114.5كلغ كيف و 1860قرصش مهلوسش
و 04سشيارإت مع توقيف  06عناصشر من
إلششبكة بكل من تلمسشان ومنطقة بوفاريك
بالبليدة.
إلعملية جاءت على إإثر ورود معلومات
إإ ¤فرقة إلبحث وإلتدخل  BRIبأامن
ولي -ة ت -ل -مسش -ان ،م -ف -اده -ا وج -ود شش -ب-ك-ة
إإج-رإم-ي-ة ت-نشش-ط ‘ إل-ت-ه-ريب وإŸت-اجرة

غ Òإلشش- -رع- -ي- -ة ب- -اıدرإت وإŸؤوث -رإت
إلعقلية على ﬁور مدينة مغنية باŒاه
إŸدن إلدإخلية ،ليتم إإعدإد خطة ﬁكمة
ليقاع بها ،حيث تكللت بحجز كمية من
ل إ
إıدرإت قدرت بـ  25كغ و 1960قرصش
مهلوسش ومبلغ ما‹ يفوق إŸليار سشنتيم،
وذلك على مسشتوى مدينة بوفاريك ولية
إلبليدة مع توقيف ششخصش ،Úوبالتحقيق
م-ع-ه-م-ا ” ت-وق-ي-ف ع-نصش-ري-ن آإخ-رين من
أإعضشاء إلششبكة إإلجرإمية وسشط مدينة
م- -غ- -ن- -ي- -ة م- -ع ح- -ج- -ز ك- -م -ي -ة أإخ -رى م -ن
إıدرإت قّدر وزنها بـ  18كلغ ،ليصشل
›موع ما ”ّ حجزه ‘ إلعمليت Úإإ43 ¤

كلغ من إıدرإت و 1960قرصش مهلوسش
وم -ب -ل -غ م -ا‹ ي -ف -وق إŸل -ي -ار سش-ن-ت-ي-م م-ع
إسشÎجاع  03مركبات كانت تسشتعمل ‘
عملية إلتحقيق.
وتتمة للتحقيق “كنت ذإت إŸصشلحة
من حجز كمية من إıدرإت ،قدر وزنها
ب -ـ  71ك-ل-غ و 500غ- -رإم ،م -ن إıدرإت
دإخل إإسشطبل كائن بقرية إلبخاتة Ãغنية،
وتوقيف ششخصش Úويتعلق إألمر بكل من ””د
م«  30سشنة و«رم””  27سشنة مع حجز مركبة
م - -ن ن- -وع رون- -و  21ولت-زإل إل-ت-حقيقات
جارية ‘ إŸلف.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

’ضشحى
أايام قبيل عيد ا أ

حجز كميات من اŸفرقعات Ãدينة سشطيف
“ّك -نت مصش-ال-ح أام-ن و’ي-ة سش-ط-ي-ف،
م- -ؤوخ -را ،م -ن ح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن
’حجام
’نواع وا أ
اŸفرقعات من ﬂتلف ا أ
قدرت بـ  29300وحدة ،إا ¤جانب كمية
من الششمة اŸقلدة ناهزت الـ  4450كيسشا.
إلعملية إلتي أإطرت من قبل عناصشر فرقة
إلبحث وإلتدخل بأامن ولية سشطيف ،سشمحت
بتوقيف ششخصش Úإثن Úتورطا ‘ بيع ونقل هذه
إŸوإد ،وجاءت بعد إسشتغلل معلومات تفيد

بقدوم مركبة Œارية ﬁملة Ãوإد يششتبه ‘
أإمرها إ ¤وسشط إŸدينة ،ليتم نصشب حاجز
أإمني فجائي على مسشتوى إŸنطقة إلصشناعية
” من خلله توقيف إŸركبة
بعاصشمة إلوليةّ ،
إل -ت -ي ك -ان ع -ل -ى م -ت -ن -ه -ا شش -خصش ،وإل-ت-ي ب-ع-د
إإخضش-اع-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ف-ت-يشش ت-ب Úأإنها ﬁملة
بكمية معتÈة من إŸفرقعات ،ناهزت إلـ 29300
وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف إألح -ج -ام وإألن -وإع ،وك -ذإ
 1320كيسش من إلششمة إŸقلدة ،كما تب Úأإن

صش -اح -ب -ه -ا ل ي -ح -وز ع -ل -ى أإي وث -ي-ق-ة ت-ت-ي-ح ل-ه
‡ارسش-ة م-ث-ل ه-ذإ إل-نشش-اط ،ل-ي-ت-م ع-ل-ى إإث-ره-ا
–ويله وإÙجوزإت إ ¤مقر إŸصشلحة ،أإين
” فتح –قيق معمق لتحديد مصشدر ووجهة
هذه إلبضشاعة.
وإسش -ت -ك -م -ال ل -ل -ت -ح-ري-ات“ ،ك-نت ع-ن-اصش-ر
إل -ب -حث وإل -ت -دخ -ل م -ن ت -وق -ي -ف شش -خصش ث-اÊ
متورط ‘ إلقضشية ،مع حجز كمية من مادة
إلششمة إŸقلدة ناهزت  3130كيسش –مل عدة

ع- -لم- -ات Œاري- -ة وط -ن -ي -ة ،ب -ع -د إإ“ام ك -اف -ة
إإلج-رإءإت إل-ق-ان-ون-ي-ة ضش-د إıال-ف Úإلث-ن،Ú
حيث ” إإعدإد ملفات جزإئية ضشدهما عن
تهمة بيع ونقل موإد ﬁظورة وششمة مقلدة،
حولت للنيابة إıتصشة ‘ ،ح Úسشلمت إلكمية
إÙجوزة ÷هات إıتصشة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

