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ا÷امعة الصصيفية األوراسصية الرابعة
يشس - - - -رف وزي - - - -ر الشس - - - -ب- - - -اب
والرياضسة ﬁمد حطاب ،غدا،
على النطÓق الرسسمي للطبعة
ال -ط -ب-ع-ة الـŸ 32ل -ت -ق-ى اıي-م
ال -كشس -ف -ي ال -ع -رب -ي– ،ت شس-ع-ار
«ا◊لم العربي» ،الذي Áتد إا¤
غاية الـ 5سسبتم ،2018 Èوذلك
اب- - -ت- - -داء م - -ن السس - -اع - -ة 17:00
صسباحا Ãنتزه الصسابÓت.

«القانون سصوف يأاخذ ›راه» ‘
قضصية مقتل الطفلة سصلسصبيل

Ãناسسبة الدخول اŸدرسسي،
يقوم سسف Òجمهورية الصس،Ú
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صسباحا.

تنظم ا÷معية الثقافية «ثامزغا أاوراسس فوروم
باتنة» ابتداء من  27إا 30 ¤أاوت ا÷اري ،ا÷امعة
لوراسس-ي-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-ح-رك-ة ال-ث-ق-اف-ية
الصس-ي-ف-ي-ة ا أ
واÛت -م -ع اŸد ،Êوذلك ب -اŸسس -رح ا÷ه -وي ب-ب-ات-ن-ة،
لم Úال -ع -ام ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة الم -ازي -غ -ي -ة
ب -حضس -ور ا أ
الهاشسمي عصساد ابتداء من السساعة  15:00مسساء.

«
معركة ا÷زائر فيلم ‘ التاريخ»
Ãهرجان كرواتيا

” اخ---ت--ي--ار ال--ف--ي--ل--م
«معركة ا÷زائر فيل ال--وث--ائ--ق--ي اŸط--ول
م
م--الك ب--ن اسس--م--اع--ي ‘ --التاريخ» للمخرج
ل
ل
د
م
خ--ول اŸن-افسس-ة ‘
هرجان الفيلم التار
ي
 5إا 9 ¤سس-ب-ت-م Èخي الذي سسيقام من
Ãد
كرواتيا حسسبما علم ي-ن-ة ري-ج-ي-ك-ا غرب
لد
ى
ا
ı
رج.
ي-
ت-ط-رق ال-ف-ي-ل-م (2018
)
إ
ا
 ¤خ- -ب -اي -ا تصس -وي -ر
وان
ت
ا
ج
ا
ل
ف
ي
لم الشسه« Òمع
ليطا‹ جيل ركة ا÷زائر» ()1966
للم
خ
ر
ج
ا إ
وب
لسسد ال ونتيكورفو الذي حاز
ى
عل جائزة ا أ
ذهب
ي
Ÿ
ه
ر
ج
ا
ن
ا
ل
ب
ن
د
ق
ي
ا
ة
لسسينمائي الدو‹.و ق
د
–
ص
س
ل
ا
ل
ف
ي
ل
م
«
م
ع
ركة
ا÷
زائ -ر ف -ي -ل -م ‘ ال-ت-اري-
ال-ت-ح-ك-ي-م ‘ ف-ئ-ة الف -خ» ع-ل-ى ج-ائ-زة ÷ن-ة
Óم
اŸهرجان الدو‹ للفي ال-وث-ائقية اŸطولة ‘
لم ا
ل
ع
ر
ب
ي
لوهران الذي
عقد ‘ يوليو الفارط.

اللقاء ا÷ماعي رقم 289
لتسصجيل الشصهادات

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-و
ط-ني للمجاهد بالتنسسيق
م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-
وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ال-ل-ق -دي-ن واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة
اء ا
م-وضس-وع م-ف-ه-وم ÷م-اعي رقم  ،289ح -ول
ال-ن-
ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة ،ظ-ام وق-دسس-ي-ت-ه ‘ ال-ث-ورة
وذل
ا÷اري Ãقر اŸت ك ي -وم الث -ن 27 Úأاوت
حف.

اللقاءات السصنوية األفرو
متوسصطية للنسصاء اŸؤولفات
الشصابات ‘ سصبتمÈ
سس -ي -ت -م ت -ن -ظ -ي -م ال-ط-ب-ع-ة الو ¤م-ن «ال-ل-ق-اءات
لف -روم -ت -وسس -ط -ي -ة ل -ل -نسس -اء اŸؤول -ف -ات
السس- -ن- -وي -ة ا أ
شسابات» يومي الفا— و الثا Êسسبتم Èبا÷زائر
ال
العاصسمة ,حسسبما علم من اŸنظم.Ú
لو ¤ال-ت-ي
وسس -ت -ع -رف ال -ت -ظ -اه -رة ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ا أ
تقام باŸكتبة الوطنية تنظيم ورشسات للكتابة و
سس
Îج -م -ة و ال -ت -أال -ي -ف وك -ذا ك -ت -اب-ة السس-ي-ن-اري-و و
ال
شسريط اŸصسور ،إاضسافة إا ¤ورشسة اخرى للكتابة
ال
باللغة المازيغية ‘ فن القصسة.
وسس- -ت -ح -ل كضس -ي -ف -ة شس -رف ال -ك -ات -ب -ة ال -ف -ران -ك -و
زائرية فايزة غوين التي صسدر لها ‘  2004كتاب
ج
«غدا كيف كيف» الذي ترجم إا 26 ¤لغة.

الشسعب /أاكد وكيل ا÷مهورية
ل - - -دى ﬁك - - -م - - -ة وه- - -ران ،ي- - -وم
اÿم - -يسس ،أان «ال - -ق - -ان- -ون سس- -وف
يأاخذ ›راه» فيما يتعلق بقضسية
م-ق-ت-ل ال-ط-ف-ل-ة زح-اف سس-لسس-ب-يل،
لح -د
ال -ت -ي ع Ìع -ل -ى ج -ث -ت -ه -ا ا أ
“ك-نت مصس-ال-ح ال
ش
س
ر
ط
ة
ا
ل
ق
ض
س
ا
ا
م
ب
اŸاضس -ي ب -ح-ي الشس-ه-داء ،حسس
ئ
ي
ة
أ
لم-ن ال-ع-اصسمة خÓل
شس -ه -ر أاوت ا÷اري،
م
ن
م
ع
ا
÷
ة
ق
ض
س
ي
ت
أافاد به بيان لوزارة العدل.
على إاثرهما توقيف ( )18مشستبه في ﬂ )02( Úت-ل-ف-ت”ّ ،Ú
ه
من
ون- -ق- -ل ذات اŸصس- -در رد وك- -ي- -ل م -ق -ي -م Úب -الÎاب ال -وط -ن-ي ب-ط-ري-ق -هم ( )07رعايا أافارقة
ةغ
Ò
ش
س
ر
ع
ي
ة
،
ا÷مهورية لدى ﬁكمة وهران ( )1.181ك -ل -غ
م-ع ح-ج-ز
على «ما يتم تداوله ع Èشسبكات الصس-ل-بة ( ،م -ن ال -ق -نب ال -ه-ن-دي،
(
6
0
1
)
غ
ر
ا
م
م
ن
ا
ıدرات
 )92ق -رص
س م -ه-ل-وسس )22( ،ه -ات -
ال-ت-واصس-ل الج-تماعي» بخصسوصس بيضساء ومبلغ ما‹ قدره  990الف دج ف نّ-ق-ال )10( ،أاسس-ل-حة
قضس -ي-ة ال-ط-ف-ل-ة سس-لسس-ب-ي-ل ،ح-يث
أاك -د أان «ال -ت -ح-ري-ات اŸب-اشس-رة م-ن
لمن –ت إاشسرافنا
طرف مصسالح ا أ
ء
ا
ق
ل
إ
ا
¤
إ
ا
ي
س
س
ا
ي
ق
توصسلت ‘ ظرف
لقي 6
4
ش
س
خ
ص
س
ا
ح
ت
ف
ه
م
و
ا
ص
ال -ق -بضس ع -ل -ى شس -خصس Úمشس -ت -ب -ه
سيب
 1552اخرون بجروح
سس -ج -ل خ Ó-
ل ال -فÎة اŸم-ت-دة م-ا ب Úم-ن  12ا 18 ¤او ‘  2398حادث مرور
تورطهما ‘ ارتكاب تلك ا÷رÁة
اŸناطق من ا
تا
وسسجل لوطن حسسب ما أاورده بيان للمديرية العام ÷اري ع -ل-ى مسس-ت-وى
ا
وأانه قد ”ّ تقد ËاŸشستبه فيهم
ت مصسالح ا◊ماي
ة
ة للحمايةاŸدنية.
أ
ا
ث
ق
ل
ح
ص
س
ـ
ـ
ي
ل
ة
ع
ل
أامام العدالة».
ى مسستوى و
أاشسخاصس وج
على إاثـر رح  05آاخريــن ” إاسسعافهم و –ويلهــم ليــة إاليزي بوفاة 07
وأاضس -اف أان «ق -اضس -ي ال -ت-ح-ق-ي-ق
إا¤
 03حوادث مرور.
اŸراكز السستشسفائية
ك
م
ا
ق
ت
أام- -ر ب- -إاي- -داع -ه -م -ا ا◊بسس اŸؤوق
ا
م
ت
و
ح
دا
منها منزلية ت ا◊ماية اŸدنية بـ 9
7
4
2
ت
د
خ
Ó
س
س
م
ى
ل
على ذمة التحقيق» ،مشسّددا ع
ح
ب
إ
ا
صسناع
خـــماد  1979حريق
ية وحرائق مــختلفـة
أان «القانون سسوف يأاخذ ›راه».

أامن
ولية ا÷زائر يضصيق اÿناق على
مروجي اıدرات

وفاة
6
4
ش
ص
خ
ص
ص
ا
و
ا
ص
ص
ا
ب
ة
2
5
5
1
أ
ا
خ
رين

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إاحياء الذكرى الـ60
لنقل الثورة
التحريرية إا ¤فرنسصا

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة مشس -ع -ل
الشس - -ه - -ي- -د وم- -ك- -تب ال- -ولي- -ة
السس-اب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة Ÿن-ظ-م-ة
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صس -ح-ي-ة (ف-حصس ط-ب-ي) Ÿا ›م-وع-ه  13شس -اب -ا و ذلك ب-ع-د إافشس-ال
ﬁاول -ت -ه -م ل -ل -ه -ج -رة غ Òالشس-رع-ي-ة ,حسسب م-ا ع-ل-م م-ن خ-ل-ي-ة
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هذه اÛموعة الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 20 Úو  33سسنة قام
به الفريق الطبي للحماية اŸدنية و ذلك حوا‹ السساعة الثالثة
صسباحا ,مشسÒا إا ¤أان ا◊الة الصسحية للموقوف« Úجيدة».
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Ãناسصبة احتفال بÓده بعيدها الوطني

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه األوكراÊ
بعث رئيسس ا÷مهــــوريــــــة،
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،برقية
’وك-را،Ê
ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن-ظÒه ا أ
ب-يÎو ب-وروشص-ي-ن-ك-وÃ ،ناسصبة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-عيدها الوطني
أاك -د ل -ه ف -ي -ه -ا “ام اسص -ت -ع -داده
ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى “ت Úأاوصص-ر
الصصداقة والتعاون القائمة بÚ
البلدين.
جاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية:
«يسض-ع-د Êوأاوك-ران-ي-ا –ت-فل بعيدها
الوطني ،أان أاع - -رب ل - -ك- -م ب- -اسض- -م
ا÷زائر شضعبا وحكومة وأاصضالة عن
نفسضي ،عن تهانينا ا◊ارة مقرونة
ب -ت -م -ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصض -ح -ة
والسض -ع -ادة وب-ال-رق-ي وال-رف-اه لشض-عب
أاوكرانيا الصضديق».
وأاضضاف الرئيسس بوتفليقة قائ:Ó
«هذا ،وأاغ- -ت- -ن- -م ه -ذه السض -ان -ح -ة
السضعيدة ألؤوكد لكم “ام اسضتعدادي
ل -ل -ع -م -ل م -ع -ك-م ع-ل-ى “ت Úأاواصض-ر
الصض -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م -ة بÚ
ب -ل -دي -ن -ا والرت-ق-اء ب-ه-ا ا ¤مسض-ت-وى
تطلعات شضعبينا».

جددت تضصامنها مع ليبيا

ا÷زائر تدين بشسدة العتداء الرهابي بالعاصسمة طرابلسس
أادانت ا÷زائ- - -ر «بشض- - -دة» الع- - -ت- - -داء
اإلره - -اب - -ي ال- -ذي اسض- -ت- -ه- -دف أاول أامسس
ح-اج-زا ام-ن-ي-ا ب-اŸدخ-ل ال-غ-رب-ي Ÿدي-ن-ة
زل-ي ،Ïشض-رق ال-ع-اصض-م-ة ال-ل-ي-بية طرابلسس،
وأادى ا ¤سض - -ق - -وط ع- -دد م- -ن ال- -ق- -ت- -ل- -ى
وا÷رح- -ى ب Úصض -ف -وف ع -ن -اصض -ر الم -ن

الليبي.
اكد بيان لوزارة الشضؤوون اÿارجية أان
ا÷زائر»تعت Èهذا الهجوم عم Óاجراميا
ي -كشض -ف م-رة أاخ-رى ع-ل-ى ال-وج-ه ال-ق-ب-ي-ح
وال-ب-غ-يضس ال-ذي Áي-ز أاع-م-ال ا÷م-اع-ات
اإلره -اب -ي -ة ال-ت-ي دأابت ع-ل-ى نشض-ر ال-رعب

واŸوت وعلى انتهاك اŸقدسضات».
واضض -اف ال -ب -ي -ان ان ا÷زائ -ر «ت -ت -ق-دم
بأاصضدق تعازيها لذوي الضضحايا كما تعÈ
ع -ن م -واسض -ات -ه -ا ألسض -ر اŸصض-اب Úوت-ؤوك-د
›ددا ع-ل-ى تضض-ام-ن-ه-ا م-ع ل-ي-ب-ي-ا حكومة
وشضعبا ‘ مواجهة الرهاب».

قامت بها القبائل ا÷زائرية اŸتحالفة مع العثماني Úضصد الغزو ا’سصباÊ

مسستغا– Âتفل بالذكرى ال Ÿ 460عركة مزغران الشسهÒة

” بو’ية مسصتغا Âإاعداد برنامج
’ح- -ي- -اء
ث - -ق - -ا‘ وت - -اري - -خ- -ي ث- -ري إ
ال - -ذك- -رى الـ Ÿ 460ع-رك-ة م-زغران
الشصهÒة اÈŸمج يومي  25و  26أاوت
ا÷اري حسصبما علم من اŸنظم.Ú
ي -تضض -م-ن ب-رن-ام-ج إاح-ي-اء ه-ذه ال-ذك-رى
التاريخية يوم السضبت اŸقبل بتنظيم ندوة
تاريخية وطنية حول حملة السضتيÓء على
م-دي-ن-ة مسض-ت-غ-ا Âوم-ع-رك-ة م-زغران التي
وقعت ب Úالقبائل ا÷زائرية اŸتحالفة
مع العثماني Úوا÷يشس السضبا Êب22 Ú
و 26أاوت سضنة .1558
وسض -ي-ت-م خÓ-ل ه-ذه ال-ن-دوة ال-ت-ي ت-ق-ام
Ãقر بلدية مزغران تقد Ëالعديد من
اŸداخÓ- - -ت ألسض - -ات - -ذة وب - -اح - -ث Úم - -ن
جامعات وهران وتيارت وسضيدي بلعباسس
ومسضتغا Âعلى غرار «معركة مزغران من
خ Ó-ل اŸصض -ادر األصض -ل -ي -ة (اŸغ -ارب-ي-ة)»
و«‘ األسضتوغرافيا السضبانية» وغÒها.
ك- -م- -ا ي- -تضض- -م- -ن الÈن- -ام- -ج اŸسض- -ط -ر
ب-اŸن-اسض-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م مسضÒة ف-ل-ك-ل-ورية من
م -ق -ر ب -ل-دي-ة م-زغ-ران وإا ¤غ-اي-ة ضض-ري-ح

الو‹ الصضالح «سضيدي بلقاسضم بوعسضرية»
واŸعلم اıلد لهذه اŸعركة Ãشضاركة
أاعيان اŸدينة وجمعيات اÛتمع اŸدÊ
وفرق العيسضاوة وكذا حفل فني ‘ الطرب
الشض -ع -ب-ي م-ع ال-ف-ن-ان Úع-ل-ي ب-وجÓ-ل م-ن
ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م-ة وخ-ال-د خ-روب-ي وب-ن
صضابر بوخروبة من مسضتغا.Â
ويتم غدا الحد تنظيم ندوة تاريخية
ث -ان-ي-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ول-د «ع-ب-د ال-رح-م-ن
ك -اك -ي» Ãسض -ت-غ-ا Âح-ول «ال-تصض-وف ع-ن-د
سض - - -ي- - -دي ÿضض- - -ر ب- - -ن
خ- -ل -وف» و»روح ا÷ه -اد
واŸق- -اوم- -ة ‘ أاشض- -ع -ار
سض - - -ي- - -دي ÿضض- - -ر ب- - -ن
خلوف» يقدمها أاسضاتذة
م -ن ج -ام -ع-ت-ي ت-ل-مسض-ان
وتيارت.
وت -خ -ت -ت -م الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ح-ف-ل ف-ن-ي ‘
ال-ط-رب الشض-ع-ب-ي م-ع ال-ف-ن-ان Úمصض-ط-ف-ى
بوخروبة وÿضضر قورعلو ورشضيد قطافة
تتخلله قراءات شضعرية للشضاعرين ا◊اج
باين Úوعابد قانة.

ويتم إاحياء هذه الذكرى Ãبادرة من
ج-م-ع-ي-ة م-ع-رك-ة م-زغ-ران ل-لÎاث الثقا‘
وال-ت-اري-خ-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق مع بلدية مزغران
و Èﬂتاريخ ا÷زائر بجامعة وهران 1
و Èﬂالبحوث والدراسضات السضتشضراقية
‘ حضض -ارة اŸغ -رب اإلسضÓ-م-ي ب-ج-ام-ع-ة
ا÷ي ‹Óاليابسس» لسضيدي بلعباسس.
للتذك Òوقعت معركة مزغران الشضهÒة
حسضبما تذكره اŸصضادر التاريخية -بعدﬁاول- -ة ج -ي -وشس اŸسض -ت -ع -م -ر السض -ب -اÊ
السض-ت-يÓ-ء ع-ل-ى م-دي-ن-ة
مسض -ت -غ -ا Âب 22 Úو26
أاوت سضنة .1558
وق-د “ك-نت ال-ق-ب-ائل
ا÷زائ -ري -ة م-ن ›اه-ر
وم- - - -غ - - -راوة وسض - - -وي - - -د
اŸت- - - -ح- - - -ال - - -ف - - -ة م - - -ع
ال-ع-ث-م-ان-ي Úب-ق-ي-ادة حسض-ن ب-اشض-ا ابن خÒ
ال- -دي- -ن ب- -رب- -روسس م- -ن الن- -تصض -ار ع -ل -ى
ا÷يوشس السضبانية التي حاصضرت مدينة
مسض -ت -غ -ا Âب -را وب-ح-را ب-ع-د فك ا◊صض-ار
ومÓحقة اŸعتدين إا ¤أابواب مزغران.

برنامج ثقا‘ ثري وندوة
حول التصسوف عند سسيدي
ÿضسر بن خلوف

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

اك Ìمن  6ا’ف ﬁل لديوان الÎقية والتسصي Òبالعاصصمة

طمار  :توزيع قرارات اسستفادة من Óﬁت لذوي الحتياجات اÿاصسة
الدالية :ضسرورة إادماج الفئة ‘ ا◊ياة الجتماعية
أاشض - - - - -رف وزي - - - - -ر
السض- -ك- -ن و ال- -ع- -م -ران
عبد
واŸدينة،
ال-وح-ي-د ط-م-ار ،يوم
اÿميسس ،على توزيع
ق-رارات اسض-ت-ف-ادة من
Óﬁت Œارية تابعة
ل - - -دي - - -وان الÎق- - -ي- - -ة
وال- -تسض- -ي Òال- -ع -ق -اري
ل- - -ب - -ئ - -ر م - -راد رايسس
(ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة)
خصضصضت نسضبة كبÒة
م -ن -ه -ا ل -ذوي الح -ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة ،وهذا
ب -حضض -ور وزي -رة ال -تضض-ام-ن ال-وط-ن-ي والسض-رة
وقضضايا اŸرأاة ،غنية الدالية.
قال طمار باŸناسضبة أانه ” ،ا ¤غاية يونيو
 ،2018إاحصض- -اء م -ا ي -ق -ارب ﬁ 6480ل ت-اب-ع
ل -دي -وان الÎق -ي -ة وال -تسض-ي Òال-ع-ق-اري و 2902
ﬁل ت -اب -ع ل -وك -ال -ة ع-دل و ﬁ 2854ل ت-اب-ع
للشضركة الوطنية لÎقية العقارية  ⁄توزع بعد،
مشضÒا إا ¤ضضرورة إاعطاء األولوية للمرافق
العمومية ‘ عملية التوزيع.
كما أابرز طمار أان تخصضيصس حصضة من هذه
اÓÙت ل -ف -ئ -ة ذوي الح -ت -ي -اج-ات اÿاصض-ة
ي -ن -درج ‘ إاط -ار «Œسض -ي -د ت -وصض -ي -ات رئ -يسس
ا÷مهورية ،السضيد عبد العزيز بوتفليقة ،الذي
يو‹ أاهمية بالغة لهذه الشضريحة الجتماعية
م -ن خ Ó-ل ت -وف Òا÷و اŸن -اسضب وال -ظ -روف

ماء ا◊نفيات صسالح للشسرب
أاكد مدير الصضحة لولية ا÷زائر ﬁمد
مÒاوي امسس أان «ماء ا◊نفيات ليسس مصضدرا
لوباء الكولÒا و أانه ماء صضالح للشضرب».
ق - -ال مÒاوي ‘ تصض - -ري- -ح ل- -واج أان «م- -اء
ا◊نفيات بولية ا÷زائر  ⁄يكن أابدا مصضدرا
ل -وب -اء ال -ك -ولÒا و أان -ه صض -ال -ح ل -لشض-رب “ام-ا
موضضحا أان «ولية ا÷زائرليسضت مصضدرا لهذا
ال - -وب- -اء ك- -ذلك و إا‰ا ” ن- -ق- -ل- -ه م- -ن ط- -رف
أاشض -خ -اصس ك -ان -وا ق -د سض -اف-روا إا ¤ال-ب-ل-ي-دة و
البويرة وهما الوليتان التي ظهر فيهما هذا
الوباء».
ذكر أان ولية ا÷زائر «عرفت  14حالة

نظمت العديد من ا÷معيات بو’ية
’ضص-ح-ى اŸب-ارك
م -ي-ل-ة Ãن-اسص-ب-ة ع-ي-د ا أ
حملة لتقاسصم ومشصاركة أاضصحية العيد
مع اŸئات من العائÓت اŸعوزة والفقÒة
كمظهر من مظاهر التضصامن والتآازر ما
ب Úأافراد اÛتمع الواحد.
وقد “كنت جمعيات ﬁلية ذات طابع
اج -ت-م-اع-ي و تضض-ام-ن-ي م-ن ت-وزي-ع ك-م-ي-ات
معتÈة من ◊وم األضضاحي بعد جمعها على
العائÓت اŸعوزة ع Èعدة بلديات حيث
قامت جمعية «ناسس ا Òÿرجاصس» ببلدية
وادي ال -ن -ج -اء ‘ إاط -ار م -ب -ادرة «شض -ارك-ه-م

Óصضابة بهذا الداء خمسضة ( )5منها فقط هي
ل إ
حالت مؤوكدة».
وشض -دد ع-ل-ى ضض-رورة غسض-ل ال-ي-دي-ن بصض-ف-ة
مسضتمرة و كذا غسضل اÿصضر و الفواكه باŸاء
مضض- -اف- -ا ل- -ه ق- -ط -رات م -ن م -ادة «ا÷اف -ي -ل»
لتفادي اية عدوى ﬁتملة.
و قال أان «ولية ا÷زائر و كافة مصضا◊ها
م -ت -أاه -ب -ة بصض -ف -ة مسض -ت -م -رة Ùاصض -رة ه -ذا
اŸرضس و ﬁاربة أاية عدوى جراء هذا الداء
مذكرا با◊ملة التحسضيسضية التي ” إاطÓقها
ل-ف-ائ-دة اŸواط-ن Úل-ت-ع-ل-م ك-ي-ف-ي-ة ›اب-هة اأية
عدوى جراء هذا الوباء.

رافع لتطبيق لوائح الشصرعية الدولية حول تقرير اŸصصÒ

عمدة بلدية ماينا اإليطالية يدعو ال–اد األوروبي لوضسع حد
لÓنتهاكات حقوق اإلنسسان باŸناطق الصسحراوية اÙتلة

’ط- -ارات
ت- -ركت ا÷ام- -ع- -ة الصص- -ي- -ف- -ي- -ة إ
ال- -ب- -ول- -يسص- -اري- -و وا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة
الصصحراوية التي عقدت ببومرداسس مؤوخرا
انطباعا حسصنا ‘ أاوسصاط الطبقة السصياسصية
واŸثقفة التي اطلعت على حقيقية النضصال
الصص- -ح- -راوي ل- -ت- -ق -ري -ر اŸصص Òاسص -ت -ن -ادا ا¤
شصهادات م- -ن ف- -ج- -روا ال- -ث- -ورة ب -السص -اق -ي -ة
ا◊م -راء ووادي ال -ذهب وم-ن ه-م ي-ت-ح-دون
قوات اıرن وبوليسصه القمعي اŸتمادي ‘
ان- -ت- -ه- -اك- -ات ح- -ق- -وق ا’نسص- -ان الصص- -ح -راوي
’راضصي اÙتلة.
با أ
ول زالت مواضضيع ا÷امعة الصضيفية التي كشضفت
ب -اŸل -م -وسس ع -ن م -رج -ع -ي -ة ن -وف-م ‘ Èاسض-ت-ل-ه-ام
الصضحراويŸ Úعركة ا◊رية والسضيادة Œد صضداها

جمعيات تقاسسم ◊وم األضساحي مع العائÓت اŸعوزة
أاضضحيتك»  15قنطارا خÓل يومي العيد،
حسضب رئ -يسض -ه -ا ب -در ال -دي -ن ب-وŸن-اخ-ر ”
توزيعها على حوا‹  200عائلة معوزة بذات
البلدية وضضواحيها.
وأاك- -د ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة “ت «وف -ق الشض -روط
الصضحية الÓزمة» ،حيث ” حفظ اللحوم -
كما قال ‘ -الÈادات ونقلها عن طريق
شض -اح-ن-ات مÈدة .ك-م-ا “ت م-راق-ب-ت-ه-ا م-ن
طرف أاطباء بيطري Úللتحقق من سضÓمتها
قبل توزيعها.
من جهتها جمعت جمعية «ناسس اÒÿ
شض -ل-غ-وم ال-ع-ي-د» ن-فسس ال-ك-م-ي-ة ت-ق-ري-ب-ا (15

اÓŸئمة إلدماجها ‘ اÛتمع».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أاوضض- -حت وزي -ر ال -تضض -ام -ن
الوطني أان توزيع هذه اÓÙت ينصضب ‘
إاطار التنفيذ اŸيدا Êللتنسضيق ب ÚالقطاعÚ
‘ ›ال إادم - -اج ف - -ئ - -ة ذوي الح- -ت- -ي- -اج- -ات
اÿاصضة ‘ ا◊ياة الجتماعية ،لسضيما من
خÓل توف Òمناصضب عمل» ،مؤوكدة ‘ نفسس
الوقت حرصس قطاعها على تخصضيصس نسضبة
من ا◊صضصس السضكنية لهذه الفئة خÓل كل
ع-م-لية توزيع ،مشضÒة إا ¤سض -ع -ي ال -ق-ط-اعÚ
لتسضهيل حركة هذه الفئة عند الدخول إا¤
اÓÙت والسضكنات أاو اÿروج منها.
وباŸناسضبة ” ،منح عقود عمل ألفراد من
ذوي الحتياجات اÿاصضة ،إا ¤جانب منح
شض -ه -ادة أاحسض-ن مسض-ت-أاج-ر وأاحسض-ن ع-ام-ل م-ن
هذه الفئة بديوان الÎقية والتسضي Òالعقاري.

مدير الصصحة للعاصصمة:

صصور من التكافل ا’جتماعي تصصنعه ميلة

ق-ن-ط-ار) ق-امت ب-ت-وزي-ع-ه-ا ع-لى  150عائلة
ب -ذات ال -ب-ل-دي-ة ،فضض Ó- -ع- -ن ال -ب -ل -دي -ات
اÛاورة لها ،حسضب ما أافاد به القائمون
على العملية من ا÷معية الذين أاضضافوا أان
ال -ع -م -ل-ي-ة م-ت-واصض-ل-ة إا ¤غ-اي-ة مسض-اء ال-ي-وم
اÿميسس.
وب-ب-ل-دي-ة م-ي-ل-ة اسض-ت-ط-اع م-ك-تب ج-م-ع-ية
«ك-اف-ل ال-ي-ت-يم» ،حسضب رئ -يسض -ت -ه وسض -ي -ل-ة
زماموشس ،أان ي -وزع ◊وم األضض -اح -ي ب -ع -د
جمعها على  50عائلة معوزة حتى صضباح
اليوم اÿميسس ،مشضÒة إا ¤أان هذا العدد
مرشضح للزيادة ألن العملية مسضتمرة -كما
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قالت -إا ¤غاية اŸسضاء.
وذكرت السضيدة زماموشس أانه ” عشضية
العيد أايضضا توزيع أازيد من  100زوج أاحذية
على معوزين وفقراء Ãيلة ‘ إاطار نشضاط
ا÷معية اÒÿي.
م-ن ج-ه-ت-ه ث-م-ن م-دي-ر الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق -اف ه -ذه اŸب -ادرات ال -ت -ي «أاخ -ذه-ا
اÛت -م -ع اŸد Êب -ال -ولي -ة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه»،
مÈزا بذلك «مدى تشضبع ›تمعنا بالقيم
النبيلة التي تتجلى من خÓل مظاهر التآازر
والتكافل والتضضامن وتقاسضم لفرحة العيد
‘ ما ب Úأافراده».

ل -دى أاح -رار ال -ع -ا ⁄واŸراف -ع Úإلن-ه-اء الح-تÓ-ل
بآاخر مسضتعمرة افريقية.
من هؤولء عمدة مدينة ماينا اليطالية الذي
جدد دعوته من اجل تقرير اŸصض Òبالصضحراء
الغربية اسضتنادا ا ¤مقررات الشضرعية الدولية.
‘ ه- -ذا الط- -ار دع- -ا ع- -م- -دة م- -دي -ن -ة م -اي -ن -ا
اإليطالية ,فابريسضيو باربÒي ,ال–اد األوروبي
إا ¤وضضع حد لÓنتهاكات ا÷سضيمة ◊قوق اإلنسضان
ب -اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة م-ن الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وع-دم
ال- -ت- -ورط ‘ ن- -هب ث- -روات الشض- -عب الصض- -ح -راوي,
›ددا م - -وق- -ف ›لسض- -ه ال- -ث- -ابت م- -ن ال- -قضض- -ي- -ة
الصض -ح -راوي-ة ودع-م ك-ف-اح الشض-عب الصض-ح-راوي م-ن
أاجل ا◊رية والسضتقÓل وتقرير اŸصض.Ò
ون -ق -لت وك -ال -ة الن -ب -اء الصض-ح-راوي-ة (وأاصس) أان
فابريسضيو باربÒي ,صضرح خÓل زيارة إا ¤األطفال
الصضحراوي Úالذين يقضضون عطلتهم الصضيفية ‘
اŸنطقة  ,أان مدينته كانت من البلديات السضباقة
إا ¤توقيع اتفاقيات توأامة مع الشضعب الصضحراوي
من خÓل إابرام معاهدة صضداقة مع دائرة ميجك
ب- -ولي- -ة أاوسض- -رد ب- -ال -دول -ة الصض -ح -راوي -ة وأان ه -ذه
التفاقية لزالت سضارية حتى اليوم.
وخÓل زيارة رسضل السضÓم الصضحراوي ,ÚعÈ
مسض -ؤوول ÷ن -ة ال -تضض -ام -ن م-ع الشض-عب الصض-ح-راوي
باŸدينة ورئيسس جمعية سضÒكولو دي ليقامبينتي
اŸتضضامنة مع الشضعب الصضحراوي ماكسضيمليانو,
ع- -ن شض- -ك -ره ل -ل -ع -م -دة وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ع -ل -ى
اŸب -ادرة ,وأاك -د أان -ه-ا ت-ت-ع-دى ال-رم-زي-ة إا ¤ت-أاك-ي-د
مواقف ثابتة من القضضية الصضحراوية.
Œدر اإلشضارة إا ¤أان اŸناسضبة كانت فرصضة
لتجديد التأاكيد على توطيد العÓقات ب ÚالشضعبÚ
الصض - -ح- -راوي واإلي- -ط- -ا‹ ,ووضض- -ع اŸدي- -ن- -ة ك- -ل
إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا –ت تصض-رف ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ب-رن-امج
رسضل السضÓم الصضحراوي.Ú
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ألسشبت  25أوت  2018م
ألموأفق لـ  14ذي ألحجة  1439هـ

Óدارة اŸركزية
شسددت على الدور التنظيمي والرقابي ل إ

بن غÈيت تدعو إاطاراتها إ’‚اح الدخول اŸدرسسي اŸقبل
دعت وزي - -رة الÎب - -ي - -ة ن - -وري- -ة ب- -ن
غÈيت إاط- -ارات- -ه- -ا بضس- -رورة ال- -ت- -ج -ن -د
’‚اح ال -دخ -ول اŸدرسس-ي 2019/2018
إ
وال-ذي سس-ي-ن-ط-ل-ق رسس-ميا يوم  5سسبتمÈ
ال -داخ -ل ،وط -ال -بت ال -ه -ي -ئ-ات اıتصس-ة
ب- -ال- -وزارة ب- -ت- -ح- -ي Úوإاع- -داد مشس- -اري- -ع
تطبيقية ıتلف النصسوصس التنظيمية
والتشسريعية ،لتعزيز الدور التنظيمي
Óدارة اŸركزية.
والرقابي ل إ

جÓل بوطي
أك - -دت ب - -ن غÈيت ع - -ل- -ى ضش- -رورة Œن- -د
أ÷م -ي -ع وم -وأصش -ل -ة أل -ع -م -ل م -ن أج -ل إأ‚اح
أن -طÓ-ق ألسش-ن-ة أل-درأسش-ي-ة  ،2019-2018ك-م-ا
شش -ددت ع -ل -ى وج -وب أن -ت -ه -اج أل-ع-قÓ-ن-ي-ة ‘
ألتسشي Òمطالبة ألهيئات أıتصشة ‘ ألوزأرة
ب-اŸب-ادرة ب-ت-ح-ي-ن-ي وإأع-دأد مشش-اري-ع نصشوصش
ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ıت-ل-ف أل-نصش-وصش أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وأل-تشش-ري-ع-ي-ة ل-ق-ط-اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة سشارية
أŸف -ع -ول ،وذلك ل -ت -ع -زي -ز أل -دور أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي
Óدأرة أŸركزية.
وألرقابي ل إ
وأوضش -ح ب -ي -ان ل-وزأرة ألÎب-ي-ة أسش-ت-ن-ادأ Ÿا
ت -ن -اول -ت-ه ألصش-ف-ح-ة ألشش-خصش-ي-ة ل-ل-وزي-رة ع-ل-ى
حسش -اب -ه -ا ألشش -خصش-ي «ف-يسش-ب-وك» ،أول أمسش،

Ãن- -اسش -ب -ة ع -ي -د أأ’ضش -ح -ى أŸب -ارك ،وق -رب
أن -ط Ó-ق ألسش -ن -ة أل -درأسش -ي-ة  2019-2018أن
ألعطلة ألسشنوية قد سشمحت إ’طارأت أإ’دأرة
أŸركزية بتجديد ألطاقات وتعزيز ألعÓقات
وألروأبط مع ألعائلة وأأ’صشدقاء ،مششÒأ إأ¤
أن بن غÈيت دعت أ÷ميع بالسشهر على تنفيذ
أأ’هدأف ألتي سشطرتها ألوزأرة ‘ إأطار جودة
ألتعليم وحكامة ألتسشي.Ò
‘ ه - -ذأ ألصش - -دد وج - -هت وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة

›م - - -وع - - -ة ت - - -وصش - - -ي- - -ات Ÿدرأء أŸدأرسش
أإ’بتدأئية ألوأجب تطبيقها مع بدأية ألسشنة
أل- -درأسش- -ي- -ة أ÷دي- -دة وأŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -تسش -يÒ
أŸطاعم أŸدرسشية وأŸتابعة أليومية بدأية
من أول يوم من أŸوسشم ألدرأسشي مؤوكدة على
تطبيق أ÷دول أأ’سشبوعي للوجبات ألغذأئية
بالتنسشيق مع ›لسش ألتنسشيق وألتششاور من
حيث ألنوعية ألغذأئية للوجبات وأŸتمثلة ‘
–ديد تركيبة ألوجبة وألتوأزن أليومي ونسشبة
أ◊صش -ة أل -ي -وم -ي -ة أŸوصش-ى ب-ه-ا م-ن ﬂت-ل-ف
عناصشر ألتغذية.
كما أوضشح أŸصشدر أن ألوزيرة دعت إأ¤
توزيع ألكتب أŸدرسشية على كافة ألتÓميذ
وحرصشت على أن تكون ‘ متناولهم ‘ أول
يوم من ألسشنة ألدرأسشية.
وخلصش ألبيان إأ ¤أن لقاء بن غÈيت جاء
«بعد أنتهاء مرأسشم أŸعايدة بعيد أأ’ضشحى
أŸب- -ارك ،ووق- -وف- -ا ع- -ل -ى سش Òأل -ت -حضشÒأت
أأ’خÒة ل - -ل - -دخ- -ول أŸدرسش- -ي ،ح- -يث أل- -قت
أل -وزي -رة ك -ل -م-ة أم-ام إأط-ارأت أل-وزأرة ب-ق-اع-ة
أÙاضش- - -رأت ،ب - -حضش - -ور رئ - -يسش - -ة أÛلسش
أل-وط-ن-ي ل-لÈأم-ج ،م-دي-ري-ن م-ركزي،Úمديري
أŸؤوسشسش- - -ات –ت أل- - -وصش- - -اي- - -ة وم- - -ف - -تششÚ
مركزي.Ú

يضسطلع بها صسندوق الزكاة

«ﬁفظة اليتيم» مبادرة تطلقها وزارة الشسؤوون الدينية
أاط - -ل - -قت وزارة الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
’وق -اف م -ب -ادرة «ﬁف -ظ -ة ال -ي -ت-ي-م»
وا أ
ل-ف-ائ-دة ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وزي-ن وال-ي-ت-ام-ى،
وهذا –سسبا للدخول اŸدرسسي اŸقبل.
أوضشحت وزأرة ألششؤوون ألدينية وأأ’وقاف
‘ بيان لها  ،أول أمسش أنها تسشعى من ورأء
إأط Ó- - -ق ه- - -ذه أŸب- - -ادرة إأ« ¤ت- - -ق- - -د Ëي- - -د
أŸسش- -اع- -دة ل- -ل -ف -ئ -ات أÙت -اج -ة م -ن أب -ن -اء
أÛتمع و–قيق أأ’دوأر ألدينية وأ’جتماعية
أل -ت -ي يضش -ط -ل -ع ب -ه -ا ق-ط-اع ألشش-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
وأأ’وق -اف’ ،سش -ي -م -ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-دور صش-ن-دوق

ألزكاة ‘ ألتكافل أ’جتماعي».
وأضش- -اف ذأت أŸصش- -در ،أن Œسش -ي -د ه -ذه

أŸب- -ادرة «ي- -ت- -ك -ف -ل ب -ه -ا أ◊سش -اب أŸرك -زي
لصشندوق ألزكاة وتششرف عليها ›السش سشبل
أÒÿأت ألتابعة Ÿؤوسشسشة أŸسشجد ع Èكل
و’يات ألوطن بالتنسشيق مع أŸصشالح ألو’ئية
أıتصشة».
وأغ -ت -ن -مت أل-وزأرة ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ل-ت-دع-و
«ه - -ي - -ئ - -ات أÛت - -م - -ع أŸد ÊوأŸؤوسشسش - -ات
أ’ق - - -تصش - - -ادي- - -ة وذوي أل Èوأإ’حسش- - -ان م- - -ن
أŸوأطن Úللمسشاهمة ‘ هذه أ◊ملة ألوطنية
وأŸششاركة ألوأسشعة وألفعالة فيها لتششمل أكÈ
عدد من أليتامى وأŸعوزين».

عمÒوشس مدير ا÷زائرية للمياه:

ا’سستهÓك اŸنز‹ بلغ مسستوى قياسسي خÓل اليوم اأ’ول من العيد
 9مÓي Úم 3من اŸياه وزعت ‘ ظرف  6سساعات
ب- -ل -غ ا’سس -ت -ه Ó-ك اŸن -ز‹ ل -ل -م -اء
’ول
الشسروب ذروته خÓل اليوم ا أ
’ضسحى حسسبما أاكده  ،أاول
من عيد ا أ
أامسس با÷زائر العاصسمة اŸدير العام
Ÿؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه اسسماعÚ
عمÒوشس.
وأششار عمÒوشش خÓل ندوة صشحفية
ل -ت -ق -ي -ي-م أل-ت-زوي-د ب-اŸاء ألشش-روب خÓ-ل
ي- -وم- -ي أل- -ع- -ي- -د نشش- -ط- -ه- -ا م- -ع مسش -ؤوو‹
مؤوسشسشات ألقطاع أ ¤أنه «” أسشتهÓك
كمية يومية تقدر ب 9مÓي Úم 3من أŸياه
موزعة على أŸسشتوى ألوطني ‘ ظرف 6
سشاعات و بالضشبط ما ب Úألسشابعة صشباحا
و ألثانية زوأ’ ‡ا أدى أ ¤ترأجع سشريع
‘ منسشوب مياه أÿزأنات».
وأوضش- -ح أŸسش -ؤوول أ’ول ل -ل -ج -زأئ -ري -ة
للمياه أن هذأ أ◊جم أ’جما‹ أŸقدر
ب 9مÓي Úم 3ألذي تزود به عادة أŸنازل
و ألفنادق و أ’دأرأت و أŸصشانع أسشتعمل
بنسشبة  80باŸئة من قبل أŸنازل خÓل
أليوم أ’ول لعيد أ’ضشحى.
وقال «Ãا أن يومي هذأ ألعيد ألديني
يومي عطلة فان ألكميات غ ÒأŸسشتعملة
من قبل أŸؤوسشسشات أ’دأرية وأŸصشانع
سش -م -حت ب -ت -ع-ويضش أ’سش-ت-هÓ-ك أŸن-ز‹
أŸفرط خÓل هذه ألفÎة أ’سشتثنائية».
ول -ت -وضش -ي -ح أفضش -ل ل-ذروة أ’سش-ت-هÓ-ك
ه-ذه ,أسش-تشش-ه-د أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-مؤوسشسشة
Ãث -ال و’ي -ت -ي أ÷زأئ -ر وت -ي -ب -ازة أل -ل -تÚ
تسشتعمÓن عادة 2ر 1مليون م Îمكعب من
أŸاء ي -وم -ي -ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-ل وأح-دة م-ن-ه-ا
ول- -ك- -ن- -ه- -ا سش -ج -لت زي -ادة ‘ مسش -ت -وي -ات
أ’سش-ت-هÓ-ك م-ن خÓ-ل أسش-ت-ن-ف-اذ حصشتها
أليومية ألعادية من أŸياه ‘ ظرف سشت
سشاعات خÓل أليوم أ’ول من ألعيد.

وأضش- -اف أن- -ه ‘ أ’ج- -م -ا‹ ك -ان أŸاء
متوفرأ و ﬁطات ألضشخ و –لية أŸياه
أششتغلت بكامل طاقتها.
وفيما يخصش بعضش أŸدن ألتي تعاÊ
نقصشا ‘ هذأ أŸورد ,أعÎف عمÒوشش
أنه هناك بالفعل بعضش أŸدن ألتي تزود
باŸياه يوم ‘ كل يوم Úو أخرى يوم ‘
ك- - -ل ثÓ- - -ث - -ة أي - -ام و أخ - -رى أك Ìغ Òأن
«أŸشش -اري -ع ج -اري -ة ل -ل -ت-وصش-ل أ ¤ت-زوي-د
ي- -وم- -ي ب- -اŸاء ألشش- -روب ع Èك- -ل ألÎأب
ألوطني».
ومن جهته أكد مدير أ’سشتغÓل بششركة
أŸي -اه و أل -ت -ط -ه Òل -ل -ج -زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة
(سشيال) سشليمان بونوح أن ﬂزون أŸياه
با÷زأئر ألعاصشمة و ضشوأحيها ألذي كان
‘ أعلى مسشتوأه على ألسشاعة أÿامسشة
صشباحا قد بدأ ‘ أ’نخفاضش تدريجيا
ليصشل إأ ¤أدنى مسشتوأه ‘ ألظهÒة.
وأوضشح أن هذأ تسشبب ‘ «أنخفاضش
ضش -غ -ط أŸاء ‘ أ◊ن -ف -ي -ات ’سش -ي -م -ا ‘
ألطوأبق ألعليا للعمارأت» مضشيفا أن هذه

أ◊ال -ة ت -ط -ل -بت أل -وقت إ’ع -ادة تشش -ك -ي -ل
ﬂزون أŸياه».
وŸوأج- -ه- -ة ن -قصش أŸاء أل -ن -اج -م ع -ن
أ’سش -ت -ه Ó-ك أŸف -رط ل-ه-ذه أŸادة أشش-ار
ألسش -ي -د ب -ون -وح إأ ¤أن سش -ي -ال ج -ن -دت 29
ششاحنة مزودة بصشهريج ’ سشيما ‘ ششرق
ألعاصشمة حيث ” تسشجيل عجز هام ‘
أŸوأرد أŸائية مقارنة باŸناطق أأ’خرى
بالعاصشمة.
وذكر بلديات ع Úطاية و برج ألبحري
و أŸرسشى و درقانة و هرأوة حيث ”
تسش -ج -ي -ل ن-قصش ك-ب Òم-ق-ارن-ة ب-السش-ن-وأت
أل- -ف- -ارط- -ة بسش -بب أ‚از  15.000مسشكن
جديد بهذه ألبلديات.
وذك- -ر ب- -أان «ع- -دد ألسش -ك -ان أŸق -ي -مÚ
بشش -رق أل -ع -اصش -م -ة أرت -ف -ع و أل -ع -دي-د م-ن
ألعائÓت ” ربطها بالششبكة» مؤوكد أن
سشيال تسشعى إأ ¤توزيع أفضشل للماء ‘
هذه أŸنطقة من خÓل و وضشع قنوأت
كبÒة و إأدخالها حيز أÿدمة.
وف -ي -م -ا ي -خصش أŸك -اŸات أل -ه -ات -ف-ي-ة
أŸسش-ج-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-رك-ز أسش-ت-ق-بال
أŸكاŸات لÓسشتعجا’ت ألتقنية و خدمة
ألزبون لششركة سشيال خÓل يومي ألعيد
ذكر بونوح أنه ” تسشجيل  3.873مكاŸة
مقابل  4.146خÓل عيد .2017
وأوضش- -ح أن -ه ب -فضش -ل ه -ذه أÿدم -ة ”
ت-وزي-ع أل-ف-رق أل-ت-ق-ن-ي-ة أÛن-دة م-ن ق-ب-ل
سشيال بششكل عادل على مسشتوى ألبلديات
ألتي سشجلت عجزأ.
ومن جهته أعرب مدير أ’سشتغÓل و
أل- -ت -ط -ه Òل -دى سش -ي -ال رضش -ا ب -ودأب ع -ن
أرت-ي-اح-ه ل-ت-ن-ام-ي أل-وع-ي ل-دى أŸوأطنÚ
فيما يخصش أ◊فاظ على نظافة أأ’حياء
وأÙيط.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Œوبا مع مسسعى حماية البيئة والتغ ÒاŸناخي

سسوناطراك تنخرط ‘ مبادرة «صسفر روتيني
لإÓحراق بحلول عام »2030
تطوير حقول النفط ا÷ديدة والرهان على ا◊لول ا’قتصسادية

اسس-ت-ج-ابت شس-رك-ة سس-ون-اط-راك بشسكل
اي- -ج- -اب- -ي ل- -ل- -دع- -وة اŸوج- -ه- -ة إال- -ي -ه -ا ،
بخصسوصس ا’نضسمام إا ¤اŸبادرة العاŸية
Óح-راق ب-ح-ل-ول ع-ام
«صس -ف -ر روت -ي-ن-ي ل -إ
 »2030ال -ت -ي ي-روج ل-ه-ا ال-ب-نك ال-دو‹ ،
Ãا ينسسجم مع التنظيم الوطني للحرق
 ،وخطة التحول  SH 2030ومع سسياسستها
اÿاصس - - -ة «  »HSEال -ت -ي ت-ك-رسس ح-م-اي-ة
ال - -ب - -ي - -ئ - -ة  ،وم - -ك - -اف - -ح- -ة ت- -غ ÒاŸن- -اخ
وا’سستغÓل الرشسيد للموارد الطبيعية
’سسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا
 ،ك -م -ك -ون-ات أاسس-اسس-ي-ة إ
’‰ائية .جاء هذا ‘ بيان سسوناطراك
ا إ
الذي تلقت «الشسعب» نسسخة منه.

سسهام بوعموشسة
جددت سشوناطرأك عزمها للمششاركة ‘
هذه أŸبادرة للحفاظ على مسشاهمتها ‘
جهود أÛتمع ألدو‹ ’ ،سشيما  27حكومة و
 34شش -رك -ة ن -ف -ط-ي-ة و  15وك-ال-ة مسش-اعدأت
ألتنمية أŸوقعة للمبادرة.باإ’ضشافة إأ ¤ذلك ،
لها أهدأف طموحة للقضشاء على حرق ألروتÚ
ألتي ششملت أيضشا «أŸسشاهمة أÙددة على
أŸسش -ت -وى أل -وط -ن -ي» ( )CDNل -ل -ج -زأئ -ر م -ع
أت- -ف- -اق- -ي- -ة أأ’· أŸت -ح -دة أإ’ط -اري -ة بشش -أان
ألتغيÒأت أŸناخ.
تعمل سشوناطرأك أيضشا على تطوير حقول
ألنفط أ÷ديدة عن طريق دمج حفظ ألغاز

أŸصش- - - -احب دون أل- - - -ل - - -ج - - -وء إأ ¤أ’حÎأق
أل- -روت -ي -ن -ي ،وأسش -ت -كشش -اف وت -ط -وي -ر أ◊ل -ول
أ’قتصشادية ألقابلة للتخلصش من أ◊رق ‘
أŸوأقع أ◊الية ‘ أسشرع وقت ‡كن.
ل -ل -ع -ل -م ف -إان م -ب -ادرة «ألصش -ف -ر أل -روت -ي -ن-ي
Óح -رأق ب -ح -ل -ول ع-ام  ، »2030وأل - - -ت- - -ي ”
ل -إ
إأط Ó-ق-ه-ا ع-ام  2015م -ن ق -ب -ل أأ’م Úأل-ع-ام
 ·ÓأŸتحدة ورئيسش ›موعة ألبنك ألدو‹
ل أ
 ،ت -ه -دف إأ ¤إأن-ه-اء أشش-ت-ع-ال أل-غ-از أŸن-ه-ج-ي
بحلول عام  .2030هذه أŸمارسشة  ،نششأات من
أسشباب ذأت طابع تقني أو أقتصشادي  ،ليسشت
قابلة ’ ıطط تسشي ÒأŸوأرد ألبششرية و ’
من وجهة نظر حماية ألبيئة .هي ‘ أأ’صشل
أ’حÎأق  ،سش - -ن - -وي - -ا م - -ا ي - -ق - -رب م - -ن 140
أŸل -ي -ارأت م -ن أأ’م -ت -ار أŸك -ع -ب -ة م -ن أل-غ-از
ألطبيعي ‘ آأ’ف أ◊قول ألنفطية ‘ حول
ألعا .⁄هذأ يتوأفق مع أنبعاث أك Ìمن 300
مليون طن من ثا Êأكسشيد ألكربون ‘ ألغÓف
أ÷وي  ،وهو ما يعادل أ’نبعاثات ألتي تنتجها
نحو  77مÓي Úألسشيارأت.
Óششارة فإان نششاط أ’سشتكششاف وأإ’نتاج
ل إ
شش - -ارك ‘ ح- -ف- -ل ت- -وزي- -ع ج- -وأئ- -ز « GGFR
 Awardsمن خÓل عرضش مششروع « حاسشي
رمل  ‘ »SRGA 2 2أكتوبر  2012بلندن ،
وأل -ذي ف -از ب -ج -ائ-زة أل-ب-نك أل-ع-اŸي ل-ل-ت-م-ي-ز
 GGFRج -ائ -زة أل -ت-م-ي-ز أل-ت-ي سش-ل-مت Ÿم-ث-ل
سشوناطرأك أ◊اضشر بهذأ أ◊دث.

“ت على مسستوى الو’يات النموذجية الـ6

جمع حوا‹ 900أالف من جلود اأ’ضساحي
” ج- -م- -ع ح -وا‹
 900.000من جلود
أاضس-اح-ي ال-عيد على
مسس- -ت -وى ال -و’ي -ات
ال-ن-م-وذج-ي-ة السستة
ال -ت-ي ” اخ-ت-ي-اره-ا
ل- - -ل- - -ق- - -ي- - -ام ب - -ه - -ذه
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة وال -ت -ي
Œاوزت ال- - - -ه- - - -دف
اŸسس- -ط- -ر ،حسس- -ب- -م -ا
أاف - -اد ب- -ه ،أاول أامسس
ب - - - - - - - -ي- - - - - - - -ان وزارة
الصسناعة واŸناجم.
ومسشت هذه ألعملية أأ’و ¤من نوعها وألتي
ب -ادرت ب -ه-ا وزأرة ألصش-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ،سش-ت-ة
و’يات ع ÈألÎأب ألوطني وهي أ÷زأئر و
وهرأن و سشطيف و قسشنطينة و جيجل وباتنة،
يضشيف ذأت أŸصشدر.
وب -اإ’ضش -اف -ة إأ ¤أ÷ل -ود أل -ت-ي ” ج-م-ع-ه-ا
سش -ي -ت -م أيضش-ا أسشÎج-اع ح-وأ‹  500ط-ن م-ن
ألصش- -وف سش- -ي- -وج- -ه ج- -زء ك- -ب Òم- -ن -ه -ا ن -ح -و
ألتصشدير.
وأكد أŸهنيون أن ألنوعية أ÷يدة ÷لد و
صشوف أŸاششية با÷زأئر تسشتعمل ‘ تصشنيع
منتجات فاخرة للعديد من ألعÓمات ألدولية.
ومن ششأان أ÷لود ألتي Œمع بعد معا÷تها
ألسش-م-اح ل-ل-م-ه-ن-ي Úب-إارضش-اء ح-اج-يات ألسشوق
ألدأخلي وأيضشا تصشدير نحو أÿارج.
وسشتقوم قريبا وزأرة ألصشناعة و أŸناجم
ب -تشش-ك-ي-ل ف-ري-ق ع-م-ل م-وسش-ع مشش-ك-ل م-ن ك-ل
أأ’طرأف ألفاعلة من أجل ألتحضش Òلتوسشيع
ألعملية لتششمل كل و’يات ألوطن أبتدأء من
عيد أأ’ضشحى .2019
وبالرغم من بعضش ألنقائصش أŸسشجلة -
نوهت ألوزأرة باŸششاركة ألفعالة للموأطنÚ
‘ ه- -ذأ أل -ع -م -ل أŸششÎك أل -ذي يسش -اه -م ‘
أ◊فاظ على ألصشحة ألعمومية وألبيئة فضشÓ
عن دعم و تعزيز أ’قتصشاد ألوطني.

وأششار ألبيان إأ ¤أن ‚اح ألعملية  ⁄يكن
ل-ي-ت-ح-ق-ق ل-و’ وع-ي أŸوأط-ن Úب-أاه-م-ي-ة ه-ذه
ألعملية على جميع أŸسشتويات.
يذكر أن هذه ألعملية “ت Ãششاركة و
إأسشناد دوأئر وزأرية عديدة على غرأر قطاع
ألشش- -ؤوون أل- -دي -ن -ي -ة وأأ’وق -اف وأل -دأخ -ل -ي -ة و
أ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي -ة وأل -ب -ي -ئ -ة وأل -ط -اق -ات
أŸتجددة وأ’تصشال و ألÈيد وألتكنولوجيات
ألسش-ل-ك-ي-ة و ألÓ-سش-ل-ك-ي-ة و أل-رق-م-ن-ة وم-ه-ن-يون
أ÷ل-ود وألصش-ن-اع-ة وأيضش-ا أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
للدباغ.Ú
كما أكدت ألوزأرة ،أن هذه ألعملية  ⁄تكن
ل-ت-ن-ج-ح دون أŸسش-اه-م-ة أل-ف-ع-ال-ة ل-ل-ب-لديات و
م-ؤوسشسش-ات أل-ت-ط-ه Òوأل-ت-نظيف وأŸسشاعدأت
أŸقدمة من طرف أŸؤوسشسشات وألتجار ألذين
 ⁄يÎددوأ بتقد Ëمادة أŸلح وأيضشا مششاركة
ألناقل ÚأŸتطوع ‘ Úنقل أ÷لود من موأقع
أ÷مع.
وأششار ذأت أŸصشدر للدور ألفعال ألذي
لعبته وسشائل أإ’عÓم ‘ ألتحسشيسش وألتوعية
بأاهمية هذه ألعملية وأيضشا مششاركتها أ◊يوية
‘ كل مرأحل عملية جمع جلود أأ’ضشاحي.
ك- -م -ا ح ّ-ي -ت أل -وزأرة أل -وصش -ي -ة ج -ه -ود ك -ل
أŸت -ع -ام -ل Úوأل -ع -م-ال وأإ’ط-ارأت أŸسش-خ-رة
Óششرأف على هذه أŸبادرة.
ل إ

»æWh

السصبت  25أاوت  2018م
الموافق لـ  14ذي الحجة  1439هـ

حالة وفاة و 41اصصابة تث Òهلع اŸواطنÚ

طوارئ ‘ و’يات ا÷زائر ،تيبازة والبليدة جراء تاكيد تفشصي الكولÒا

^ وزارة الصصحة تطمئن بالتحكم ‘ الوضصع ومعهد باسصتور يتجند لتحديد مصصدر الوباء
^ مواطنون ‘ هيسصتÒيا يتهافتون على شصراء اŸياه اŸعدنية
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رئيسس جمعية إالتهاب الكبد الفÒوسصي بوعÓق لـ « الشصعب»

مسصؤوولية انتشصار الوباء تقع على عاتق البلديات بنسصبة ٪ 80

من جهته قال بوعÓق عبد ا◊ميد
‘ تصصريح لـ»الشصعب» اأن وباء الكولÒا
’م- -راضس اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة غ Òأان- -ه- -ا ’
م- -ن ا أ
تسص -ت -ح -ق ال -ت -ه -وي -ل ’ن ا÷زائ-ر “لك
’م -ك -ان -ي -ات ال Ó-زم -ة Ÿك-اف-ح-ة ال-وب-اء
ا إ
بسصهولة لكن بتحديد اŸسصؤووليات التي
ت -ق -ع وب -نسص -ب-ة  80ب -اŸائ -ة ع -ل-ى ع-ات-ق
البلديات واقل من  10باŸائة على وزارة
’ج- -راءات
الصص - -ح - -ة ال - -ت - -ي ات - -خّ- -ذت ا إ
ا’حÎازية والوقائية Ÿكافحة الوباء .
وأاشصار بوعÓق إا ¤دور البلديات ومكاتب
مصص -ل -ح -ة ح -ف -ظ ال -وق -اي -ة و اŸوج-ودة ع-ل-ى
مسصتواها للتبليغ عن أاي مشصكل خاصصة عندما
يتعلق اأ’مر بنظافة قنوات اŸياه اıتلطة
م -ع الصص -رف الصص -ح-ي وع-دم خضص-وع ب-عضص-ه-ا
للرقابة وهنا يÈز دور اŸسصؤوول ‘ Úمراقبة
اأ’ماكن التي –توي نسصبة كبÒة من اأ’وسصاخ
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا ¤اأ’سص- -واق ورك- -ام ال -ن -ف -اي -ات

ال- -ع -وام -ل ت -ن -درج –ت م -ا يسص -م -ى «ان -ع -دام
ال -ن -ظ-اف-ة وراء ان-تشص-ار ال-وب-اء « م-ا تسص-ت-دع-ي
تكاثف جهود ﬂتلف ا÷هات Ÿنع انتشصاره
أاك.Ì

رئيسس مصصلحة الوقاية وعلم الوباء نور الدين اسصماعيل :

Œربة ا÷زائر ‘ الوباء سصنوات التسصعينات كفيلة Ãحاربته اليوم

حالة هلع يعيشصوها ا÷زائريون منذ
’ع Ó-ن ع -ن تسص -ج -ي -ل إاصص -اب -ات ب -وب-اء
ا إ
ال -ك-ولÒا وﬂاوف م-ن ان-تشص-ار ال-ع-دوى
ب -ي-ن-ه-م دف-ع-ه-م ’ق-ت-ن-اء اŸي-اه اŸع-دن-ي-ة
بشص- -ك- -ل هسص- -تÒي.ان- -ه مشص- -ه- -د اح -دث
ط-واب Òط-وي-ل-ة أام-ام اÓÙت ال-ت-جارية
وا ¤سصاعات متأاخرة من الليل ‘ وقت
عجز فيه التجار عن تلبية كل الطلبات
بالنظر إا ¤التهافت الكب Òعليها ‘ حÚ
’خ -ر ال -وضص -ع ل -ب -ي -ع
اسص- -ت -غ -ل ال -ب -عضس ا أ
قارورة اŸاء الواحدة ب  40دينار .وبÚ
ه- -ذا وذاك ي- -ع -يشس اŸواط -ن -ون خ -اصص -ة
ب -ال -و’ي -ات ال -ت -ي ق -ي-ل ان-ه-ا سص-ج-لت ب-ه-ا
حا’ت اصصابة بالكولÒا على أاعصصابهم
بسص - - - - - -بب ع - - - - - -دم –دي - - - - - -د مصص- - - - - -در
ال -وب -اء».الشص -عب» ع-اشصت ه-ذه ا’ج-واء
ورصصدت تداعياتها اÿطÒة ‘ صصيف
ح -ار اك Ìم -ن ال -ل -زوم ح -م -ل م -ف -اج-آات
كثÒة.

خالدة بن تركي
ف -ور ان -تشص -ار إاشص-اع-ات ع-ن وج-ود ب-ك-تÒي-ا
الكولÒا Ãياه الشصرب سصارع اŸواطنون إا¤
شصراء قارورات اŸياه اŸعدنية بشصكل احدث
ح -ال-ة اسص-ت-ن-ف-ار قصص-وى ب-ال-ع-دي-د م-ن و’ي-ات
خاصصة التي سصجلت حا’ت إاصصابة على غرار
ا÷زائر العاصصمة ،البليدة ،البويرة و تيبازة
التي خرج سصكانها للشصارع للتعب Òعن حالة
ال-ذع-ر ال-ت-ي ي-ع-يشص-ون-ه-ا م-نذ  48سص-اع-ة عÈ
شصبكات التواصصل ا’جتماعي موجه Úنداءات
اسص-ت-غ-اث-ة ي-ح-ذرون ف-ي-ه-ا م-ن م-ي-اه ا◊ن-فيات
وه -ذا ب -ال-رغ-م م-ن ت-ط-م-ي-ن-ات وزارة الصص-ح-ة
ومسصؤوو‹ قطاع اŸوارد اŸائية.
طرح الكث Òمن اŸواطن Úتسصاؤو’ت حول
مصص -در ال -وب -اء وﬂاوف م -ن ان -تشص -اره وسص-ط
العائÓت التي تخشصى اليوم تفشصي العدوى ا¤
درج- -ة يصص- -عب ال -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا وه -ذا رغ -م
اإ’جراءات الوقائية التي اتخذت للحيلولة دون

انتشصار الوباء إا’ أان عجزهم عن توف ÒاŸاء
الكا‘ للشصرب والطهي والتنظيف وعدم توفÒ
ال-ك-م-ي-ة اŸط-ل-وب-ة م-ن اŸي-اه اŸع-دن-ي-ة ع-ن-د
اÓÙت واسص-ت-غÓ-ل ال-ت-ج-ار ال-وضص-ع ج-ع-ل-ه-م
يعيشصون حالة قلق وتوتر كبÒين .ا

النقاط ،خاصصة  20نقطة للمياه غ ÒاŸراقبة
ومع ذلك  ⁄يتم التأاكد بعد من وجود بكيÎيا
هذا اŸرضص Ãياه الشصرب ويتم حاليا البحث
عن وجودها ‘ اÿضصر والفواكه».

معهد باسصتور  :ماء ا◊نفيات ’
يحمل أاي خطر و–ذير من
اŸياه غ ÒاŸراقبة

الوضصع –ت السصيطرة
م -ن ج -ه -ت-ه-ا  ⁄ت-ع-ل-ن وزارة الصص-ح-ة ح-ال-ة
الطوارئ رغم الذعر الذي يعيشصه اŸواطنون
منذ اإ’عÓن عن تسصجيل إاصصابات بالو’يات
اأ’رب -ع م-ؤوك-دة اح-ت-واء ال-وضص-ع ومشص-ددة ع-ل-ى
ضصرورة احÎام قواعد النظافة اŸتمثلة ‘
غسصل اليدين جيدا وكذا اÿضصر والفواكه
ق- -ب- -ل ت- -ن- -اول -ه -ا م -ع ت -ف -ادي زي -ارة اŸرضص -ى
اŸصصاب ‘ ÚاŸسصتشصفيات وغلي اŸاء ووضصع
قطرات من الكلور أاو ا÷افيل وغÒها من
ال -نصص -ائ -ح ال -وق -ائ -ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ل-ل م-ن ان-ت-ق-ال
العدوى.وهو ما حرصص عليه مسصئولون بوزارة
الصصحة عندما خرجوا يوم اÿميسص اŸاضصي
ÓعÓ- -ن ع- -ن وب- -اء ال -ك -ولÒا أ’ج -ل إات -خ -اذ
ل - -إ
التداب Òالوقائية الÓزمة.
كشصف مدير الوقاية بوزارة الصصحة «جمال
ف -ورار» ع -ن تسص -ج-ي-ل  41ح-ال-ة إاصص-اب-ة ب-وباء
الكولÒا ووفاة حالة وفاة من  22اصصابة مؤوكدة
ب-ال-ب-ليدة ،و 5ح-ا’ت ب-ال-ع-اصص-م-ة ،و 5أاخرى
بتيبازة ،و 3حا’ت بالبويرة ،حيث تعت Èهذه
الو’ية وبالتحديد منطقة ع Úبسصام ،أاول بؤورة
للداء ،بعد تسصجيل  6حا’ت  3منها مصصابة
بالكولÒا.
من جهتها اسصتقبلت اŸصصالح ا’سصتشصفائية
ب-ب-وفاريك  76شص-خصص-ا م-ن ال-ب-ل-ي-دة وت-ي-ب-ازة
واŸدي -ة ي -وم -ي اأ’رب -ع-اء واÿم-يسص اŸاضص-ي
ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه-م أاع-راضص ال-تسص-م-م ا◊اد ع-ل-ى
غرار ا◊مى القيأا واإ’سصهال ” –ويلهم على
جناح السصرعة نحو مصصالح اأ’مراضص اŸعدية
و” عزلهم ‘ ح Úسصارع اıتصصون Ãعهد
ب -اسص -ت-ور ل-لÎصص-د ◊ا’ت ال-ك-ولÒا ‘ ع-دي-د

من جهته طمأان معهد باسصتور بعدم وجود
بكتÒيا الكولÒا Ãياه الشصرب قائ Óان ماء
ا◊ن- -ف- -ي- -ات ’ خ -ط -ر ف -ي -ه و»أان ا◊ي ال -ذي
ظهرت فيه بكتÒيا الكولÒا ’ تخضصع مياه
شصربه للمراقبة» ،مؤوكدا «أان اŸياه التي ’
–توي على الكلور أاو اŸطهر مضصرة للصصحة»
داعيا كافة اŸواطن Úالتوخي با◊ذر وعدم
إاحضصار اŸياه غ Òمراقة «

مديرية الصصحة :مياه ا◊نفيات
’ عÓقة لها بالوباء
طمأانت وزارة الصصحة اŸواطن Úعن صصحة
مياه ا◊نفيات نافية عÓقتها بانتشصار الوباء
الذي – ⁄دد مصصادره بعد خاصصة وان معهد
باسصتور يÎصصد اليوم أاسصباب وجود الوباء ‘
ا÷زائر ،وهو ما أاكده اأ’سصتاذ السصابق ‘ علم
ا÷راث- -ي -م ب -ا÷ام -ع -ة «ﬁم -د م -ل -ه -اق» عÈ
صص -ف -ح -ت -ه ال -رسص-م-ي-ة ال-ف-ايسص-ب-وك ح-يث دع-ا
اŸواطن Úللهدوء وعدم القلق.
وذكر ا’سصتاذ ان ما يحدث اليوم هو تهويل
للقضصية ليسص أاك Ìوهذا بالنظر لوضصعية الوباء
التي ليسصت باÿطورة والتهويل الذي يصصوره
البعضص وÁكن التحكم فيها بسصهولة با’سصتناد
إا ¤اإ’جراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة
الصص -ح -ة وك -ذا اŸواط -ن اŸل -زم ال -ي -وم إات -ب-اع
خطوات النظافة للحيلولة دون وقوع مكره.

مدير الصصحة باŸسصيلة لـ «الشصعب»:

’ وجود لوباء الكولÒا نهائيا باŸسصيلة
ن -ف -ى م -دي -ر الصص -ح -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة «ج -م-ال
العيفة» لـ«الشصعب» أان تكون و’ية اŸسصيلة
ق -د سص -ج -لت ح -ا’ت إاصص -اب -ة ب-وب-اء ال-ك-ولÒا
’عÓم نهاية
مثلما اوردته إاحدى وسصائل ا إ
’سص -ب -وع .وم-ع ذلك ف-ان اŸصص-ال-ح الصص-ح-ي-ة
ا أ
ب - -اŸسص - -ي - -ل - -ة  -حسص - -ب - -ه -ات - -خ - -ذت ع- -دي- -د
’جراءات ا’سصتعجالية وفق ﬂطط طبي
ا إ
’ي طارئ.
اسصتعدادا أ
وي -ت -م -ث-ل ذلك م-ن خÓ-ل ت-ب-ل-ي-غ م-دراء الصص-ح-ة
ا÷واري ع Èكامل تراب الو’ية بضصرورة حث
اأ’طباء عﬂ Èتلف الهياكل الطبية بتشصخيصص

اŸرضص وتبليغ القائم Úعلى القطاع الصصحي بأاي
حالة اشصتبه بإاصصابتها بوباء الكولÒا وكذا القيام
بحمÓت –سصيسصية تخصص توعية اŸواطن Úمن
خÓل حثهم على النظافة واسصتعمال مطهر ماء
جافيل بالنسصبة للخضصر التي تأاكل من دون طهي
كالسصÓطة وغÒها واÿضصر ونفسص ا◊ال بالنسصبة
Ÿياه الشصرب التي وجب تعقيمها با÷افيل أاو
تغليتها .
وذكر اŸتحدث أان التحاليل التي قام بها معهد
باسصتور  ⁄تؤوكد بعد السصبب الرئيسصي ‘ انتشصار
وباء الكولÒا إا’ أان ا’حتياط واجب ,مشصÒا ا¤

أان مصصا◊ه عقدت مؤوخرا اجتماعا مع السصلطات
اÙلية وطالبت بضصرورة إاحصصاء شصاحنات توزيع
اŸياه الصصا◊ة للشصرب وفق بطاقة تتضصمن ترقيم
الشصاحنة وتبيان مصصدر البئر الذي يجلب منه اŸاء
Óب-ار و–ل-ي-ل
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤اŸراق-ب-ة ال-دوري-ة ل -آ
مياها.
وشصدد اŸتحدث ‘ نهاية كÓمه على ضصرورة
ال-ن-ظ-اف-ة بصص-ف-ة ع-ام-ة وخ-اصص-ة ن-ظ-اف-ة اÙي-ط
واÿضصر والفواكه بالشصكل الÓزم من اجل ا◊فاظ
على الصصحة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

أاكد رئيسص مصصلحة الطب اÿاصص والوقاية
وع -ل -م ال -وب -اء Ãسص -تشص -ف -ى مصص -ط -ف -ى ب -اشص-ا
ا÷ام -ع -ي ن -ور ال -دي-ن اسص-م-اع-ي-ل ‘ تصص-ري-ح
لـ»الشصعب» أان الكولÒا وجدت ‘ ا÷زائر عÈ
سصنوات عدة تكررت كل  4سصنوات آاخرها سصنة
. 1991غ Òأان - -ه - -ا ع - -ادت ه- -ذه اŸرة رغ- -م
ا’خ- -ت Ó-ف -ات ح -ول –دي -د مصص -دره -ا ل -ك -ن
ال -وق-اي-ة ضص-روري-ة ◊صص-ر ال-وب-اء ‘ اŸن-اط-ق
اأ’رب -ع ال -ت -ي وج -د ب -ه -ا ،داع-ي-ا اŸواط-ن إا¤
اع -ت -م -اد شص -روط ال -ن -ظ -اف -ة الضص-روري-ة Ÿن-ع
ان -تشص -اره خ -اصص -ة وان -ه م -رضص ي -ق -ول سص -ري -ع
ا’نتشصار ب Úالناسص غ Òأان توخي ا◊ذر يقلل
نسصبة اÿطر.
وح-ذر ن-ور ال-دي-ن إاسص-م-اع-ي-ل م-ن ال-ت-ه-وي-ل
الذي ينعكسص سصلبا على راحة وصصحة اŸواطن
ال -ذي ي -ع -يشص ال -ي -وم ح -ال-ة م-ن ال-ذع-ر ن-اŒة
ب -ال -درج -ة اأ’و ¤ع -ن غ -ي-اب ال-وع-ي وث-ق-اف-ة

ال -ن -ظ -اف -ة ال -ت-ي ي-جب أان ي-ل-ت-زم ب-ه-ا ا÷م-ي-ع
خاصصة ‘ فصصل الصصيف.

’سصباب
غياب النظافة أاهم ا أ

خ .بن تركي

Œنيد طواقم طبية مؤوهلة Ãسصتشصفى بوفاريك
’م- -راضس اŸع- -دي -ة
ع- -رفت مصص- -ل- -ح- -ة ا أ
ب- -ال- -وح- -دة ا’سص- -تشص- -ف -ائ -ي -ة ‘ ب -وف -اريك
ب -ال -ب -ل -ي -دة  ،ح-ال-ة اسص-ت-ن-ف-ار ‘ ث-الث اي-ام
العيد اŸبارك ’ ،سصتقبالها ما ’ يقل عن
 76ح- -ال- -ة م- -رضص- -ي- -ة  ،ح- -م -لت أاع -راضس
’صص -اب-ة ب-اŸرضس ال-وب-ائ-ي «ال-ك-ولÒا «  ،و
ا إ
ه -ي ا◊ق -ي -ق -ة ال -ت -ي أاث-ب-ت-ت-ه-ا ال-ت-ح-ال-ي-ل
’سصبوع
اÈıية عن معهد باسصتور نهاية ا أ
 ،ب - -إاحصص - -اء رق- -م ازي- -د م- -ن  40شص -خصص-ا ،
يحملون ميكروب الكولÒا الوبائي .

البليدة :لينة ياسسمÚ
م- -ن ج- -ه -ت -ه -ا ّŒن -دت ا÷ه -ات ال -وصص -ي -ة و
اŸسص-ؤوول-ة م-ب-اشص-رة ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ ال-وضص-ع بتقدË
العÓج و منع انتشصار هذا الوباء القاتل ادت ا¤
مغادرة  12شصخصصا للمسصتشصفى مسصاء أاول أامسص
اÿميسص  ،بعد التأاكد من سصÓمتهم و شصفائهم
من أاي عرضص مرضصي .
ح -ال -ة اسص -ت-ن-ف-ار شص-دي-دة ع-رف-ت-ه-ا مصص-ال-ح و
ﬁيط مسصتشصفى بوفاريك ‘
أايام العيد  ،جعلت ا’عتقاد بأان
ال -واف -دي-ن ب-ال-رق-م اŸه-م  ،م-ن
و’ي - -ات ب- -وسص- -ط ال- -بÓ- -د ه- -ي
العاصصمة و البليدة واŸسصيلة و
تيبازة  ،أاصصيبوا بأاعراضص تسصمم
غذائي لتناولهم ◊م اأ’ضصاحي
 ،ا’ أان التحاليل اÈıية و التي جرت للعينات
اŸرف -وع -ة ع -ل -ى م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور اŸت-خصصصص ،
أاك - -دت ‘ ع - -دد م- -ن ت- -لك ا◊ا’ت اŸرضص- -ي- -ة
اŸشصبوهة  ،إاصصابتها بأاعراضص ا’سصهال ا◊اد و
الغثيان و ا◊مى و التعب ا÷سصدي  ،بأان اأ’مر
يتعلق بأاعراضص مرضص وبائي هو « الكولÒا « ،
والذي ” القضصاء عليه منذ عقود با÷زائر  ،و
أان السصبب يعود مبدئيا ا ¤عامل نقصص النظافة
سصواء من حيث ا’سصتهÓك اليومي للطعام و
أانواع من ا’غذية او لتلوث مياه الشصرب واقامة
بعضص اŸصصاب Úأامام ›اري اŸياه القذرة .
اŸصصالح الطبية و الو’ئية الوصصية كشصفت أان
ا’مر يتعلق بالتعامل مع اعراضص مرضص وبائي ،
ح -يث ج -ن -دت ف -رق م -ؤوه -ل -ة  ،وط -واق -م ط -ب -ي-ة
ﬂتصص- -ة اح- -ت- -وت ا’زم- -ة ،وسص- -ي- -ط- -رت ع- -ل- -ى
ا’وضصاع ،ا’مر الذي ‚م عن ذلك مغادرة 12

ح-ال-ة ل-ل-مسص-تشص-ف-ى ،ب-ع-د ت-ل-ق-يهم العÓج الكا‘،
وال -ت -أاك -د م -ن سص Ó-م -ت -ه -م وم -ع -اف -ات-ه-م م-ن أاي
اعراضص ،بينما ’ تزال بقية ا◊ا’ت ا’خرى
تخضصع للفحصص والرقابة الطبية والعÓج.
و‘ ه - -ذا السص - -ي - -اق كشص - -ف رئ- -يسص اÛلسص
الشصعبي الو’ئي للبليدة عبد الرحمان سصواŸي لـ
« الشصعب « تشصكيل خلية ازمة Ÿتابعة ا’وضصاع و
ا’طمئنان على احوال اŸصصاب Úقائ Óانه قام
شصخصصيا و ÷نة الصصحة باÛلسص رفقة اطارات
و ‡ث - -ل Úع - -ن الشص - -عب  ،ب - -ت - -ف - -ق- -د اأ’وضص- -اع
Ãسصتشصفى بوفاريك ،و ” اصصدرا تقرير بذلك.
أاضص- -اف سص -واŸي ب -أان -ه ‘ م -ع -رضص ك -ل ذلك
–دث مع مدير اŸسصتشصفى  ،ابلغه بأان الطاقم
الصص -ح-ي ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-د Ëم-قÎح-ات خÓ-ل
دراسص-ة اŸي-زان-ي-ة ال-ق-ادم-ة ل-ت-دع-ي-م اŸسصتشصفى
ببعضص اŸسصتلزمات والتي سصتسصهل من العمل به
و ترفع من قدراته  ،موؤكدا ‘ السصياق بأان ا’مور
ت -ب -عث ا ¤ا’ط-م-ئ-ن-ان ‘ ظ-ل ال-ت-ج-ن-ي-د ل-ك-اف-ة
الطاقات و القدرات باŸسصتشصفى  ،و ايضصا على
اŸسص- -ت -وى اÙل -ي ع -م -وم -ا ‘
ال - - -ت - - -ك - - -ف - - -ل ب- - -ه- - -ذه ا◊ا’ت
وا’طمئنان عليها .
ج- -دي- -ر ب- -ال- -ت -ذك Òان دائ -رة
ب -وق -رة شص -ه -دت م -ط -ل -ع الشص-ه-ر
ا÷اري  ،حا’ت تسصمم جماعي
ل -ق-راب-ة  500شص- -خصص  ،ب- -ي- -نت
التقارير و التحاليل اÈıية  ،بأان سصببها يعود
ا ¤اسصتهÓك مياه شصرب  ” ،جلبها من بعضص
ا’بار Áلكها خواصص  ،و ليسص بسصبب اسصتهÓك
مياه شصرب ا◊نفيات  ،خصصوصصا و ان مديرية
اŸوارد اŸائية  ،قامت بفحصص ليعنات من 39
نقطة باحياء شصعبية ‘ «بوقرة «  ،جاءت النتائج
اÈıية موجبة  ،و اثبت سصÓمة اسصتهÓك تلك
اŸي- -اه .وق- -د ت- -ن- -اولت «الشص- -عب» ‘ اع- -داده -ا
السصابقة بالتفصصيل هذه القضصية.
كما يجدر التنويه أان بعضص رواد الشصبكة
العنكبوتية باشصروا حمÓت –سصيسص ع Èمواقع
ال -ت -واصص -ل ا’ج-ت-م-اع-ي ح-ول ال-ت-ع-ري-ف Ãرضص
ال -ك -ولÒا و ك -ي -ف-ي-ة ال-وق-اي-ة م-ن-ه ،م-روج ÚعÈ
فيديوهات –سصيسصية هادفة و سصهلة ا’سصتيعاب
 ،بغرضص الوقاية العامة من اŸرضص  ،و اخذ
ا’حتياط ‘ شصق النظافة  ،كعامل أاول للوقاÁة
من هذا الداء.

حالة وفاة و اصصابة
اك Ìمن  40شصخصصا
بالكولÒا بالبليدة

»æWh

السسبت  25أاوت  2018م
المؤافق لـ  14ذي الحجة  143٩هـ

لضشحى
عادات غريبة متوارثة بتلمسشان وع“ Úوششنت يوم ا أ

قبائل بني كنانة –رم على نفسضها البوزلوف وأاخرى “انع من أاكل اللحم

م ّ-ر ع -ي -د الأضش -ح -ى اŸب-ارك ت-ارك-ا
ب -ت -ل -مسش -ان ع -ادات ق -دÁة م-ت-وارث-ة
ع Èالأج- - -ي - -ال ت - -رج - -ع اإ ¤اأزم - -ن - -ة
غ- -اب- -رة ،اإل اأن سش- -ك- -ان اŸن -ط -ق -ة م -ن
ال -ق -ب -ائ -ل ال -ك -بÒة ع -ل-ى غ-رار اولد
ن-ه-ار ،ب-ن-ي ه-دي-ل ،ب-ن-ي ورن-ي-د ،ب-ن-ي
وعزان ،بني سشنوسص ،اهل انقاد ،بني
وارسشوسص ،بني بوسشعيد ،بني صشميل،
بني واسشن ومسشÒدة والسشواحل وبني
م -ن Òوال -ف -ح -ول ل زال -وا ي-ح-اف-ظ-ون
على هذا اŸوروث الذي يعد مصشدر
شش -خصش -ي -ة وان -ت -م -اء وه -وي -ة ل -ه -م ل
Áحوها الزمن.

تلمسشان :بن ترار ﬁمد
اختارت الغؤصض ‘ اأعماق هذه القبائل
ا’مازيغية منها واŸهاجرة ع ÈرحÓت
بني هÓل والتي تشسكل البنية ا’جتماعية
ل -ت -ل -مسس -ان اŸت-ك-ؤن-ة م-ن ا◊ضس-ر وق-ب-ائ-ل
ا’أري- -اف ل- -ل- -ؤق- -ؤف ع- -ل -ى ه -ذه ال -ع -ادات
الضس -ارب -ة ‘ ع -م -ق اÛت -م -ع وال-ت-ي رغ-م
التطؤرات التي عرفها العا ،⁄اإ’ اأن اغلبها
’ يزال يحافظ على بعضض عادات ا’جداد
والتقاليد اŸرتبطة خاصسة بعيد ا’ضسحى
وال -ت -ع -ام -ل م-ع ا’ضس-ح-ي-ة ،وف-ق-ا ل-ت-ق-ال-ي-د
م -رت -ب -ط -ة ب -قصسصض ق -د ت-ك-ؤن ح-ق-ي-ق-ة اأو
خيالية ضسربت ‘ اأعماق التاريخ ،ورغم ان

العقل ’ يصسدقها لكن حتى مقتفى هذه
القبائل ’ Áكنهم Œاوزها.
اذا كانت ا’أضسحية سسنّة مؤؤكدة سسنها
سس -ي -دن-ا اب-راه-ي-م اÿل-ي-ل ودع-م-ا ال-رسس-ؤل
الكر Ëخا” ا’نبياء ﬁمد بن عبد الله،
ح -يث اح -ل ◊م -ه -ا واع -تÈه -ا ه -دي ل -ل -ه
وقربانا ،فاإن هذه القبائل ’ تزال تتعامل
مع ا’أضسحية باختÓف العادات اŸتؤارثة
منذ ا’أزل ا’أول.
فعلى سسبيل اŸثال ،فاإن منطقة سسبعة
شسيؤخ بشسمال الؤ’ية وولهاصسة بغرب عÚ
“ؤشس -نت وام -ام ارت -ب -اط ه -ذه اŸن -ط -ق -ة
ب-ق-ب-ائ-ل ب-ن-ي ك-ن-ان-ة ،ف-اإن-ه-م يحرمؤن على
انفسسهم اأكل راأسض اÿروف اأو ما يعرف
ﬁل -ي -ا بـ»ال -ب -ؤزل -ؤف» م -ا ي-ج-ع-ل اغ-ل-ب-ه-م
يضس- - -ح - -ي ب - -ال - -ن - -ع - -ج - -ة او ي - -رم - -ي راأسض
اÿروف اÙرم ع -ل -ي -ه -م Ãؤجب ع-ادات
ا’أج -داد ،ح-يث ي-رج-ع ك-ب-ار ه-ذه ال-ق-ب-ي-ل-ة
السسبب ا ¤عهد جدهم ا’أول التي تقؤل
الرواية انه سسقط ‘ جب عميق و ⁄يتمكن
من اÿروج منه ا ¤ان وجد قرن كبشض
الذي اسستعمله ‘ النجاة .لهذا عاهده على
ا’ ي -اأك -ل -ه وذري -ت -ه ا ¤ي -ؤم ال -دي-ن .وب-ق-ي
الؤعد مؤفى به ابا عن جد ا ¤يؤمنا هذا.
‘ ح ،Úتشس Òرواي- - - - -ة اأخ- - - - -رى ا ¤ان
جدهم ا’أك Èبعدما تؤفيت والدته وهؤ
رضسيع عاشض من حليب النعجة.

من جانب اخر ’ تزال احدى قبائل بني
سس -ن -ؤسض Ãن -ط -ق -ة ال-ف-حصض ج-ن-ؤب غ-رب
تلمسسان –تفظ بعادة قدÁة ،حيث تقؤم
يؤم العيد بالذبح والسسلخ لÓأضسحية دون
مسساسسها ا ¤غاية اليؤم الثا Êمن العيد.
تشسعل هذه القبائل شسمعة وتضسعها على
اÿروف اŸذب- -ؤح ل- -ي -ل -ة ال -ي -ؤم ا’أول م -ن
ال - -ع - -ي - -د وذلك ل- -ع- -ادة م- -ت- -ؤارث- -ة وال- -ت- -ي
تتقاسسمها مع بعضض القبائل ا’أخرى التي
بعضسها تخلت عن هذه العادة وبعضسها ما
يزال وفيا ا ¤يؤم يبعثؤن.
ام -ا ق -ب -ائ -ل ب-ن-ي وارسس-ؤسض ،ف-اإن اغ-لب
ابنائها يذبحؤن الشساة ويتناولؤن ‘ اليؤم
ا’أول ال- - - -ك- - - -ب- - - -د وا’حشس - - -اء (ال - - -دوارة)
والبؤزلؤف ’ غﬁ ،Òرم Úعلى نفسسهم
اأكل اللحم ا ¤غاية اليؤم الثا.Ê
من جانب اآخر فاإن بعضض القبائل –رم
على ذكؤرها اكل اÿروف كام Óبحكم اأنه
واإن اكلها تخرج ‘ وجهه ،كما ’ ياأكلؤن
مخ اÿروف ’أنه يدمع الع Úويحرمؤن
على الشسباب الطحال ’أنه يزرق الشسفاه
وغÒها.
هذه العادات وان اندثرت بعضض الشسيء
باعتبارها خرافة ’ غ Òفاإن كبار السسن
وب -عضض فصس -ؤل ال -ق -ب -ائ -ل ’ ت-زال –اف-ظ
عليها بل وترى ‘ ﬂالفتها عرضسة لÓأذى
وه-ؤ م-ا ج-ع-ل اغ-لب ب-ط-ؤن ال-ق-ب-ي-ل-ة ت-ت-ب-ع
العادة دون اÛازفة بالتجريب بالتخلي
عنها.
رغم هذا ،فاإن هذه القبائل Œتمع ‘
اإع- -داد اط- -ب- -اق ال -ل -ح -م م -ن اŸل -ف -ؤف او
ال -ب -ك-ب-ؤك-ة او ج-لسس-ة اŸشس-ؤي ال-ت-ي Œم-ع
ال -ع -ائ -ل -ة وه -ي ك -ل -ه-ا ع-ادات م-رسس-خ-ة ‘
اÛت -م -ع ال -ت -ل -مسس-ا Êال-ذي ي-ع-ت Èال-ع-ي-د
فرصسة للم العائلة وتناول اللحم ،خاصسة
واأن العديد من العائÓت ’ Áكنها تناوله
طيلة اأيام السسنة ،حيث يعت Èاأغلب شسيؤخ
ه -ذه ال -ق -ب -ائ -ل اأن ق -ط-ع ال-ع-ادة ي-ؤؤدي ا¤
كارثة ويربطؤن ذلك بحؤادث جرت والتي
وان ك -انت ذات ع Ó-ق -ة ب -ال -قضس-اء وال-ق-در
ومصسادفة للعيد ،اإ’ اأنها اأصسبحت حاجزا
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ي-ه السس-ك-ان ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸؤروث اقسسمؤا على ا’بقاء له اأوفياء،
اليؤم واأبدا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العمل التحسضيسضي يعطي ثماره باŸدية

سش -اع -دت ع -م-ل-ي-ات ال-ت-حسش-يسص ال-ت-ي
باششرتها مديرية التجارة لولية اŸدية
بالتنسشيق مع ششركائها ‘ اŸيدان وعلى
رأاسش -ه -م م -دي -ري -ة اŸصش -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي-ة
وال–اد ال - -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار وا◊رف- -يÚ
وال-وع-ي ال-ذي –ل-ى ب-ه م-ع-ظ-م ال-ت-ج-ار
اÛن -دي-ن Ÿداوم-ة ع-ي-د الضش-ح-ى ع-ل-ى
ا‚اح ال -ع -م -ل -ي -ة ‘ ك -ل ال-ق-ط-اع-ات ،م-ا
ترك نوعا من الراحة والسشكنية لدى
اŸواطن Úبعاصشمة التيطري.
وصسفت يسسمينة مصسطفاوي مديرة التجارة
بالنيابة ‘ خرجة ميدانية باليؤم اأ’ول لعدة
أاحياء آاهلة بالسسكان ،منها حي بزويشض وطريق
 15ديسس- -م Èإا ¤غ- -اي- -ة ال- -ق -طب ا◊ضس -ري
بعاصسمة الؤ’ية ،سسÒورة اŸداومة بأانها كانت

ن -اج -ح -ة ب -ام -ت -ي -از ب-ت-ؤف-ر ك-ل اŸؤاد واسس-ع-ة
اإ’سس-ت-هÓ-ك ،و’سس-ي-م-ا ب-ع-د اسس-ت-م-رارها اإ¤
سساعات متأاخرة من الليل.
كما سساهم حرصض هذه اŸديرية ‘ ضسمان
وفرة اŸنتجات ا◊سساسسة ،حيث ” تؤزيع 12
أال - -ف ل Îح - -ل - -يب خ Ó- -ل  48سس-اع-ة ب-نقطة
البيعالتابعة Ÿلبنة عريب ،مضساف إا ¤ذلك
 6000ل Îحليب مبسس ‘ Îاليؤم الثا Êمن
عيد اأ’ضسحى ‘ ،وقت قامت هذه اŸديرية
بتسسخ 56 Òعؤنا على مسستؤى الدوائر Ÿتابعة
مدى تنفيذ واحÎام اŸداومة.
و“ثل هذا التجاوب من خÓل التزام 0٧
ﬂابز بتؤف Òهذه اŸادة اأ’سساسسية بعاصسمة
الؤ’ية.

اŸدية :علي علياÊ

طالبو بإاجراءات ردعية ضشد اıالف Úللمداومة

ضضعف خدمات النقل ،ماء الشضرب واإ’طعام
أاثار اسضتياء سضكان الشضلف

Ãسشاهمة مواطني الباهية

جمع  100طن من جلود اأ’ضضاحي بوهران
اسش - - - -ت - - - -ق- - - -ب- - - -ل م- - - -رك- - - -ز ال- - - -ردم ا’جتماع التؤعؤي الذي ”ّ عقده على
ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ب-حاسشي بونيف ‘ مسس- -ت -ؤى م -ق -ر ال -ؤ’ي -ة ب -حضس -ؤر ال -ؤا‹،
وهران 100 ،طن من جلود الأضشاحي بهدف –سسيسض اŸؤاطن Úو–ديد نقاط
خ Ó-ل اأول ي -وم ال -ع -ي -د ج-م-ع-ت-ه-ا  15جمع ا÷لؤد و–ؤيلها اإ ¤مراكز الردم.
ب -ل -دي -ة ،ب -ه -دف م-ع-ا÷ة ه-ذه اŸادة
كما اأشسار اإ ¤اأنّ مبادرة جمع جلؤد
الثمينة اŸتعددة السشتخدامات.
ا’أضس-اح-ي ال-ت-ي اأط-ل-ق-ت-ها وزارة الصسناعة
سسخّرت اإدارة اŸركز كافة ا’إمكانيات ‚حت ‘ –ق- -ي- -ق اأه- -داف- -ه- -ا ال -ب -ي -ئ -ي -ة
’إ‚اح ال -ع -م-ل-ي-ة ب-ت-ؤف 80 Òق-ن-ط-ارا من وا’ق -تصس -ادي -ة ب-ؤه-ران ،وذلك Ãسس-اه-م-ة
اŸل- -ح م -ن اأج -ل “ل -ي -ح ا÷ل -ؤد ال -ت -ي ” م-دي-ري-ة الشس-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة وا’أوق-اف التي
اسسÎجاعها والبالغ وزنها  20قنطارا ‘ ،ق -امت ب -ت-خصس-يصض مسس-اح-ات ب-اŸسس-اج-د
ح ” ÚاسسÎجاع رمي  2باŸائة منها.
÷م- - -ع ج- - -ل- - -ؤد ا’أضس- - -اح- - -ي و–سس- - -يسض
اأوضس- - -حت مصس- - -ادرن- - -ا ب- - -اأن عشس - -رات اŸؤاطن Úبؤضسع ا÷لؤد ‘ اأماكن ،خاصسة
اŸؤطن Úسساهمؤا شسخصسيا بتمليح ا÷لؤد بعد رشض اŸلح عليها.
ووضس-ع-ه-ا ‘ اأك-ي-اسض بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ﬁكمة
ال-غ-ل-ق ،ع-ل-ى غ-رار سس-ك-ان ب-ل-دي-ة الكرمة،
التابع Úلدائرة السسانية الذين اأبدوا خÓل
ع -ي -د ا’أضس -ح -ى ال -ت -زام -ه -م Œاه ال -ب -ي-ئ-ة
واÙيط.
ب -دوره ت -اأسّس -ف ال -ن -اط -ق ب -اسس -م شس-ب-ك-ة
اŸؤاط- -ن- -ة وال -ب -ئ -ي -ة م -ن تصس -رف ب -عضض
اسستقبلت مصسلحة ا’سستعجا’ت الطبية
اŸؤاطن Úالذين يقؤمؤن برمي ا÷لؤد ‘
اŸف- - -ارغ ال- - -عشس- - -ؤائ- - -ي - -ة وسس - -ط ب - -اق - -ي وا÷راحية Ãسستشسفى الدكتؤر بن زرجب
اıلفات ،رغم اأّن عملية جمع ا÷لؤد لها ب -ؤه -ران خ Ó-ل اأول ي -ؤم ال -ع -ي-د زه-اء 85
فائدة اقتصسادية ،مّثمنا ‘ الؤقت نفسسه شسخصسا اأصسيبؤا بجروح متفاوتة اÿطؤرة

...و 85مصضابا اأثناء عملية
النحر و 100حالة اإصضابة
بالتخمة

باأسسلحة بيضساء حادة ومتفاوتة ا’أحجام،
جراء نحر اأضسحية العيد ،و’ سسيما على
مسستؤى اليد والرجل.
اق -تصس -رت ا’إسس -ع-اف-ات ا’أول-ي-ة ع-ل-ى
خياطة معظم ا÷روح جراء اأدوات نحر
اŸاشسية من خناجر كبÒة وحادة ،حسسب
تؤضسيحات مصسادرنا التي اأّكدت اأنه  ⁄يتم
تسسجيل اأية حا’ت خطÒة ،على غرار بÎ
ا’أصسابع.
ك-م-ا اسس-ت-ق-ب-لت مصس-ل-ح-ة ا’سس-تعجا’ت
ال -ط -ب -ي -ة وا÷راح -ي -ة Ãسس -تشس-ف-ى ال-ف-ا—
ن- -ؤف- -م Èب- -اإيسس- -ط- -ؤ ،شس- -رق ال -ؤ’ي -ة اأكÌ
م- -ن  100ح-ال-ة اأصس-ي-بت ب-ال-ت-خ-م-ة ج-راء
ا’سستهÓك اŸفرط للحم العيد ،اأغلبهم
من ذوي ا’أمراضض اŸزمنة.
م- -ن ا’أسس- -ب- -اب ال- -رئ -يسس -ي -ة ل Ó-إصس -اب -ة
بالتخمة اأيضسا حسسبما اأشسارت اإليه مصسادر
طبية لـ»الشسعب» هؤ تغي Òالنظام الغذائي
ف- -ج- -اأة م- -ن خÓ- -ل اسس- -ت -ه Ó-ك اأضس -ع -اف
الكميات اŸسسمؤح بها من اللحؤم يؤميا،
والتي ’ يجب اأن تتجاوز 150غ من اللحم،
دون اإرف-اق-ه-ا ب-ك-م-ي-ة م-ن اÿضس-ار ال-ن-ي-ئة
خاصسة خÓل اليؤم Úا’أول.Ú

وهران :براهمية مسشعودة

بعد عطلة العيد

مديرية التجارة لسضطيف تدعو التجار ’سضتئناف نشضاطهم
جهت مديرية التجارة لسسطيف نداء
وّ
ا ¤ك- -اف- -ة ال- -ت- -ج- -ار ب- -ال -ؤ’ي -ة،م -ن اج -ل
اسستئناف عملهم بعد يؤمي العيد ،وهذا
ال -ن -داء م-ؤج-ه ل-ل-ج-م-ي-ع ول-يسض ل-ل-م-ع-ن-يÚ
باŸداومة فقط ،والذين بلغ عددهم هذه
السسنة أاك Ìمن  3600تاجر.
وجاء النداء على خلفية عدم اسستئناف
ب- -عضض ال- -ت- -ج- -ار ك -ال -ع -ادة ل -نشس -اط -ات -ه -م

ال - -ت - -ج - -اري - -ة ،خ- -اصس- -ة Óﬁت اÿضس- -ر
وال -ف -ؤاك-ه وا◊ل-يب ومشس-ت-ق-ات-ه ،حسس-ب-م-ا
ت - -ع - -ؤد ع - -ل - -ى ذلك اŸؤاط- -ن ‘ أاع- -ي- -اد
السسنؤات السسابقة ،وذلك اسستنادا أ’حكام
ا- - Ÿادة  22م- -ن ق- -ان -ؤن  2013اŸعدل
واŸت- - -م- - -م ل - -ق - -ان - -ؤن  ،2004اŸت - -ع - -ل- -ق
ب -اŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة وق-ؤاع-ده-ا ،م-ع
التذك Òباأ’حكام القانؤنية الردعية عند

ﬂالفة القانؤن.
و ⁄ت -كشس -ف اŸدي -ري-ة اŸع-ن-ي-ة ن-ت-ائ-ج
عملية اŸداومة ،غ Òان اأ’صسداء تب Úان
اŸؤاط - -ن  ⁄ي - -ع- -ان ك- -ثÒا م- -ن ف- -ق- -دان
ا◊اجيات اأ’سساسسية ،حيث ’حظنا‘ ،
ال -ي -ؤم ال -ث -الث ،ت -ؤف-ر م-ادة اÿب-ز بشس-ك-ل
عادي بعاصسمة الؤ’ية.

سشطيف :نورالدين بوطغان

اشش-ت-ك-ى سش-ك-ان ع-دة ب-ل-دي-ات الشش-ل-ف
م - -ن ن- -قصص ف- -ادح ‘ ال- -ت- -م- -وي- -ن ب- -اŸواد
لسش - -اسش - -ي - -ة ج - -راء ضش - -ع- -ف خ- -دم- -ات
ا أ
اŸداوم-ة ي-وم-ي ال-ع-ي-د ،م-ا شش-كل تذبذبا
كبÒا أاحدث قلقا لدى السشكان ‘ عدة
مناطق سشواء باŸدن الكÈى أاو البلديات
الريفية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
بحسسب تصسريحات السسكان لـ«الشسعب» بعÚ
اŸكان ،فإان عملية التزود باŸاء الشسروب أايام
العيد خلقت متاعب كبÒة خاصسة أاولئك الذين
تنعدم لديهم وسسائل التخزين ،حيث اسستغرب
هؤؤ’ء من ضسعف التؤزيع ‘ ثا Êيؤم اأ’ضسحى
ما صسّعب عملية النظافة ،حيث كانت فÎة
ال -ت -م -ؤي -ن ل -دى ال -ب -عضض ل-ي ،Ó-ف-ي-م-ا شس-ه-دت
البلديات النائية بعضض التعطÓت ‘ وسسائل
التؤزيع.
كما اضسطر البعضض إا ¤ذبح أاضساحيهم ‘
مناطق عشسؤائية ‘ غياب أاماكن ﬂتصسة ما
تسس -بب ‘ ان -تشس-ار روائ-ح ك-ري-ه-ة ب-ال-رغ-م م-ن
النداءات القليلة للمصسالح اŸعنية بالشسروع ‘
ج-م-ع-ه-ا ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات ال-ذب-ح .وه-ؤ م-ا أال-قى
ب -ال Ó-ئ-م-ة ع-ل-ى مصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة ال-ت-ي ك-انت
ح -م Ó-ت -ه -ا ضس -ع-ي-ف-ة و–سس-يسس-ه-ا غ-ائب ل-دى
السس -ك -ان حسسب تصس -ري -ح -ات -ه -م ال-ن-اق-م-ة ع-ن
الؤضسع.
أاما بخصسؤصض اÿدمات نسسجل الؤفرة ‘
مادة ا Èÿما باŸقارنة مع السسنة اŸنصسرمة
ع- -دا ذلك ،ب- -ق- -يت ح- -ا’ت ال -ن -درة ‘ اŸؤاد
الغذائية بسسبب غلق اÓÙت وعدم التزام
أاصسحابها باŸداومة .كما سسجلنا ضسعفا ‘
وسسائل النقل.
وطالب البعضض معاقبة أاصسحابها ما دامت

اإ’جراءات ضسرورية لتؤف Òاÿدمات للسسكان
أايام عيد اأ’ضسحى اŸبارك ،خاصسة ما تعلق
بتؤف ÒاŸطاعم التي غاب نشساطها.

 ...وا◊ديقة ا◊ضضرية فضضاء
للقاءات العائلية
وج -دت ال -ع -ائÓ-ت ‘ ا◊دي-ق-ة ا◊ضس-ري-ة
Ãنطقة الردار ببلدية الشسلف متنفسسا للقاءات
اأ’سسرية خÓل أايام عيد اأ’ضسحى اŸبارك،
ح -يث ت -ؤاف -د ال -ك-ث Òم-ن-ه-ا ل-ت-ق-د Ëال-ت-ه-اÊ
كمظهر من مظاهر اأ’لفة والتآاخي والتآازر
ا’جتماعي.
وعÈت عشس -رات ال -ع -ائ Ó-ت ال-ت-ي قصس-دت
اŸك -ان ‘ ال -فÎات ال -ل -ي -ل -ي -ة ‘ تصس -ري-ح-ه-ا
لـ»الشسعب» عن ارتياحها لهذا اŸرفق ا◊يؤي
الذي انعشض صسيفياتهم.
م -ع ال-ع-ل-م ،أان ا◊دي-ق-ة ا◊ضس-ري-ة ف-ت-حت
أاب -ؤاب -ه -ا م -ن-ذ شس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ر Ëل-ل-زوار
وكانت مقصسد العائÓت اثناء العيد ،حيث
افÎشست اأ’سس - - - -ر ال - - - -عشسب –ت اأ’ضس - - - -ؤاء
الكاشسفة متبادلة اطراف ا◊ديث واإ’طÓع
على أاحؤال أاقاربها وجÒانها الذين فضسلؤا
اŸكان عن الزيارات اŸنزلية التي صسارت ‘
مثل هذه اأ’جؤاء ا◊ارة غ Òمرغؤب فيها.
ذا ما صسرحت به لنا ا◊اجة Áينة التي
رأات ‘ مثل هذه اللقاءات بالفضساء اŸفتؤح
سس-ب-ي Ó-ل-ل-راح-ة ال-ن-فسس-ية وا◊ؤارات اأ’سسرية
التي تصسنعها مثل هذه اŸناسسبات معÈة عن
تذمرها من غياب وسسائل النقل لي .Óوهي
النقطة السسؤداء التي أاثارت اسستياء ا÷ميع،
حسسب ال -تصس -ري -ح -ات ال -ت -ي سس -ج-ل-ن-اه-ا ب-عÚ
اŸكان.
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مششروع خط السشكة ا◊ديدية اŸكهرب يسش Òبخطى ثابتة
ي -ع -ت Èمشش -روع السش-ك-ة ا◊دي-دي-ة اŸزدوج ال-راب-ط م-ا ب Úوادي ت-ل-يÓ-ت وا◊دود ال-غ-رب-ي-ة ،اح-د اكÈ
اŸششاريع الذي تنتظر و’ية تلمسشان اسشتÓمه قريبا بعد Œاوز أاهم العقبات والذي من ششأانه أان يقّرب
اŸسشافات ويخفف من معاناة اŸسشافرين ،خاصشة ما ب Úا◊دود الغربية والعاصشمة.

تهيئة  6فضشاءات خضشراء لعائÓت خنششلة

‘ إاط - - -ار ب - - -رن - - -ام - - -ج ع- - -م- - -ل اÛلسس
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -و’ي -ة خ -نشش -ل -ة ‘ شش -ق -ه
اÿاصس بÎق -ي -ة خ -دم-ات اŸرف-ق ال-ع-ام
ل -ف -ائ -دة السش -ك -ان وت -ن -ف -ي-ذا ل-ت-وج-ه-ات
ال -وصش -اي -ة ،اشش-رف وا‹ و’ي-ة خ-نشش-ل-ة
كمال نويصشر ،أاول أامسس ،على تدششÚ
فضش -اء ع -ائ -ل -ي ج -دي-د ل-ف-ائ-دة ع-ائÓ-ت
ع -اصش-م-ة ال-و’ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸركب
ال - -ري- -اضش- -ي ا÷واري الشش- -ه- -ي- -د «ع- -ب- -د
ا◊م -ي -د زروا‹» ال -ك -ائ -ن ق -ب -ال -ة م -ق-ر
شش-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از لو’ية
” إاعادة تهيئته ‘ إاطار
خنششلة ،بعدما ّ
شش -راك -ة خ -اصش -ة ب Úم -دي -ري-ة الشش-ب-اب
والرياضشة ومتعامل خاصس.

خنششلة  /اسشكندر ◊جازي

تلمسشانﬁ /مد بن ترار
ي- -دخ- -ل ه- -ذا اŸشس- -روع ضس- -م -ن اŸشس -اري -ع
اŸغ - -ارب - -ي - -ة ال - -كÈى وج - -زء م - -ن اŸشس- -روع
اŸشسÎك لشسمال افريقيا الذي يربط ما بÚ
حدود مصسر وسسواحل السسنغال رغم بعضص
التأاخر ،بحكم انه كان من اŸنتظر دخوله
حيز ا’سستغÓل مع نهاية  ،2014لكنه يبقى
احد اك ÈاŸشساريع باŸنطقة ،حيث إان ا÷زء
اأ’ول منه انطلق سسنة  2009على ان تنتهي به
ا’شسغال ‘ ظرف  48شسهرا بغÓف ما‹
ي -ق-در  162م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م م-ن ق-ب-ل شس-رك-تÚ
إايطاليتﬂ Úتصست ‘ Úاأ’شسغال الكÈى.

ويحتوي على  17كلم من ا÷سسور و 5كلم من
اأ’نفاق التي Œري اشسغالها.
ول-ل-ت-م-ك-ن م-ن ا’سس-ت-غÓ-ل ‘ اق-رب ف-رصس-ة
‡كنة ،خاصسة وانه سسيسسمح بعبور القطارات
بسسرعة تصسل ا 220 ¤كلم ‘ السساعة وÁكن
م-ن ضس-م-ان ا’سس-ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-ات-ي ال-دقيق
ال -ذي سسÎب -ط ب -ه اÙط -ات ل-ي-ك-ون مشس-روع
ال -عصس -ر وال -ذي سس -يضس -م -ن تسس -ه -ي -ل ا◊رك-ي-ة
وتخفيف الضسغط على الطريق السسيار ومعه
اŸسساهمة ‘ تقليصص الوقت من جهة ودعم
ا’قتصساد الوطني وخلق توازن ما ب Úالشسرق
ال- -غ- -رب وتسس- -ه- -ي- -ل ا’تصس -ال اإ’داري م -ا بÚ
اŸناطق الغربية والعاصسمة.

’سشبوع بعد تأاخر دام أاك Ìمن  ٦سشنوات
اŸششروع سشلم نهاية ا أ

انطÓق تزويد  18بلدية بتلمسشان وبلعباسس والنعامة من مياه الششط الغربي
ودعت نهاية اأ’سسبوع  18بلدية من جنوب
سسيدي بلعباسص وتلمسسان وشسمال و’ية النعامة
ال -ع -طشص ،ب -ع -دم -ا ّ” إاطÓ-ق ت-زوي-ده-ا Ãي-اه
الشسط الغربي ‘ مشسروع يعد اأ’ك ÈباŸنطقة
والذي مكن من ضسّخ مياه الشسرب للتجمعات
السسكانية من  03بلديات شسمال النعامة و06
جنوب تلمسسان و 09جنوب سسيدي بلعباسص،
ك- -م -ا سس -يضس -م -ن سس -ق -ي  6000ه-ك-ت-ار ب-ه-ذه
اŸناطق.
هذا اŸشسروع الذي عرف تأاخرات كثÒة
آاخ- -ره- -ا السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،ح- -يث ك- -انت م- -ن
اŸنتظر أان يزود اŸنطقة باŸاء شسهر مارسص
اŸاضسي لكن تأاخر بعضص ا’شسغال من قبل
احدى اŸقاو’ت عطل العملية التي انتظرها
السسكان Ÿدة فاقت الـ 05سسنوات.
يصس- -ن- -ف ه -ذا اŸشس -روع ضس -م -ن اŸشس -اري -ع
ال -كÈى ب -ا÷ه -ة ال -غ-رب-ي-ة ان-ط-ل-ق سس-ن-ة 2011
ورصسد له مبلغ ما‹ ضسخم قدر ب  43.5مليار
دج ع -ل -ى أان ت -ن -ت -ه -ي اشس -غ -ال -ه ‘  28شسهرا،

لكنه عرف عدة مشساكل منها عراقيل واجهت
احدى الشسركات اÿاصسة التي اسستفادت من
جزء هام منه.
” Œاوز اŸشس - -اك - -ل و” ا’ن - -ت - -ه - -اء م- -ن
و ّ
ا’نقاب التي حفرت بكل من مكمن ا◊نشص
ومكمن بن عمار وجنوب بلدية القصسدير ،كما
انتهت ا’شسغال من  32خزانا مائيا ا ¤غاية
منطقة شسيطوان ببلعباسص و 04مضسخات ،وكان
م - -ن اŸفÎضص ان ي - -دخ - -ل اŸشس - -روع ح - -ي- -ز
اÿدمة اواخر مارسص اŸاضسي ،لكنه تأاخر ا¤
غاية نهاية ا’سسبوع اŸاضسي والذي “كن من
ضسمان تزويد  18بلدية باŸاء الصسالح للشسرب
بكل من بلعباسص لفائدة  09بلديات وتلمسسان
بـ 06بلديات والنعامة بـ 03بلديات ،وذلك من
خÓ- -ل –وي- -ل « 26م-ل-ي-ون م »3م -ن ان -ق -اب
النعامة.
وتكمن أاهمية اŸشسروع ا’قتصسادية ‘ سسقي
 6.000ه-ك-ت-ار م-ن ا’راضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة م-نها
 3.000هكتار بو’ية النعامة و ‘ 1.500كل من

و’يتي تلمسسان وسسيدي بلعباسص.
واشسارت مصسادر مقربة من اŸشسروع أان
تأاخراأ’شسغال Ÿدة فاقت  05سسنوات راجع
Ÿشساكل جمه على رأاسسها تأاخر جر اŸياه من
مناطق ا÷نوب وصسو’ للشسمال ،والعمل نحو
ا÷ن -وب ه -و م -ا أاخ -ر ال -ع -م -ل -ي -ة زي -ادة ع -ل-ى
اŸشس -اك-ل اŸال-ي-ة م-ن ج-ه-ة ومشس-ك-ل صس-ع-وب-ة
ال -ط -قسص شس -ت -اء ال -ذي ضس -اع -ف م -ن م -ع -ان -اة
اŸؤوسسسس- -ات اأ’رب- -ع- -ة ت- -ت- -ق -دم -ه -م شس -رك -ت -ي
كوسسيدار وحداد.
وب-ع-د تسس-ل-ي-م اŸشس-روع ن-ه-اي-ة اأ’سس-ب-وع م-ن
اŸنتظر أانه سسيتوسسع ليشسمل مناطق اخرى
خاصسة ‘ ظل وفرة اŸياه والتي من شسأانها
فك ا’زمة على العديد من اŸناطق با÷هة
ال -غ -رب-ي-ة ،وق-د “ت-د ا ¤اŸن-اط-ق الشس-م-ال-ي-ة
والوسسطى بفعل اقامة ﬁطات ضسّخ جديدة
التي ’ تزال الدراسسات قائمة بشسأانها.

م.بن ترأر

بلدية الغمري Ãعسشكر

ﬁطة جديدة ÿدمات الهاتف واإلنÎنت ع Èتكنولوجيا ا÷يل الرابع
إاسش-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ال-غ-مري من ﬁطة
إارسش - -ال ج - -دي - -دة ÿدم - -ات ال - -ه - -ات- -ف
’نÎنت ف- - - -ائ - - -ق - - -ة السش - - -رع - - -ة عÈ
وا إ
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا÷ي-ل الرابع ()G LTE4
ب-ق-درة اسش-ت-ي-عاب تصشل لـ 800مششÎك،
حيث أا“ت اŸديرية العملية ’تصشا’ت
ا÷زائ-ر Ãعسش-ك-ر ب-ن-ج-اح عملية Œهيز
’رسش -ال اŸت -واج -دة
وتشش- -غ -ي -ل ﬁط -ة ا إ
Ãن -ط -ق -ة الÈج -ي -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ب-ل-دي-ة
الغمري ،بهدف اŸسشاهمة ‘ فك العزلة
ع -ن سش -ك -ان م -ن -ط-ق-ة الÈج-ي-ة وال-ق-رى
’سشتفادة
ال-ق-ري-ب-ة م-ن-ه-ا و“كينهم من ا إ
’نÎنت.
من خدمات الهاتف وا إ

معكسسر/أم.أ.Òÿسس
وتعتﬁ Èطة ا’رسسال ا÷ديدة ÿدامات
الهاتف وا’نÎنيت رابع ﬁطة إارسسال تدخل
حيز اÿدمة بالو’ية خÓل السسنة ا÷ارية،
حيث سستغطي هذه اÙطة منطقة الÈجية
وﬂتلف اŸناطق والقرى القريبة منها مثل

اŸنطقة الصسناعية ،دوار الزرادلة والقراينية،
وهو ما يسساهم ‘ فك العزلة عن اŸناطق
النائية واŸعزولة بالو’ية ،لÒتفع بذلك عدد
ﬁطات اإ’رسسال ÿدمات الهاتف واإ’نÎنت
ع Èت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا÷ي-ل ال-راب-ع ()4G LTE
اŸسستغلة بكامل و’ية معسسكر إاﬁ 44 ¤طة
إارسس-ال ،ي-ت-واج-د أاغ-ل-ب-ه-ا ب-ال-ب-ل-ديات الصسغÒة
والقرى اŸعزولة.

 ...ومواقد الششواء –ول غابة الناظور
واŸويلحة إا ¤رماد Ãعسشكر

أاتت أالسسنة النÒان على نحو هكتارين من
أاشسجار الصسنوبر بغابة اŸويلحة باÿلوية و1
هكتار من غابة الناظور بجبل اŸناور ‘ و’ية
معسسكر يومي العيد ،حيث تدخلت عناصسر
ال -رت -ل اŸت -ن -ق -ل Ÿك -اف-ح-ة ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات
بصسعوبة إ’خماد النÒان والتقليصص من حجم
اÿسسائر على مسستوى أاهم الغطاءات الغابية
ب-ال-و’ي-ة وا◊ي-ل-ول-ة دون ب-ل-وغ-ه-ا ال-ت-ج-م-ع-ات
السسكانية اÛاورة لها.
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“يزها با÷وارية والعمومية يجنب العائÓت مصشاريف زائدة

’دارية واŸالية بتلمسشان
رغم اŸششاكل التقنية وا إ

يحتوي هذا ا÷زء على  34منشسأاة فنية منها
 9خنادق و 26جسسرا و› 8اري اŸياه ،حيث
وصسلت النسسبة ‘ إا‚از اŸشسروع إا ¤حدود
الـ 85باŸائة وقد Œاوز ا’شسغال الكÈى على
رأاسسها نفق اŸضسيق وا÷سسر الكب Òلسسيدي
السسنوسسي وجسسر شستوان.
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ،وب-ع-د انسس-ح-اب الشس-رك-ة
ا’سس -ب -ان-ي-ة وت-ع-ويضس-ه-ا بشس-رك-ة ت-رك-ي-ة وال-ت-ي
ب-اشس-رت اأ’شس-غ-ال ب-ط-ري-ق-ة م-تسس-ارع-ة إ’“ام
اأ’شس -غ -ال ق -ري-ب-ا وم-ب-اشس-رة ا‚از اÙط-ات
ال-ثÓ-ث-ة ل-لسس-كك ا◊دي-دي-ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسسان
ومغنية والعقيد عباسص .هذا اŸشسروع سسيزود
بشس-ب-ك-ة م-ع-ل-وم-ات-ي-ة دق-ي-قة لتسسي Òالقطارات

العدد
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وف -ي -م -ا أارج -عت مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
Ÿعسسكر سسبب هذه ا◊رائق التي شسّبت يومي
العيد إا ¤تهور اŸواطن Úالذين عمدوا إا¤
إاق -ام -ة م -واق -د الشس -واء وسس -ط ال-غ-اب-ة و ’ذوا
بالفرار ،سسجلت نفسص اŸصسالح خÓل هذه
الصسائفة تلف ما تزيد مسساحته عن  17هكتار
م -ن اأ’ح-راشص واŸسس-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة Ãن-اط-ق
ﬂت -ل -ف -ة م -ن ال -و’ي -ة ك -ان سس -ب -ب -ه -ا ال -ع-ام-ل
البشسري.
رغ -م ح -م Ó-ت ال-ت-حسس-يسص وال-ت-وع-ي-ة ل-ذات
اŸصس -ال -ح ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ب -ي-ئ-ة وال-ت-وازن
ا’يكولوجي ،وزيادة على ما يتسسبب فيه تهور
زوار اŸسساحات الغابية ‘ افتعال ا◊رائق
ع- -ن ط- -ري- -ق م- -واق- -د الشس- -واء– ،ولت غ -اب -ة
اŸويلحة باÿلوية وغابة الناظور ‘ إاقليم
دائ -رة الÈج إا ¤م -كب ل -ل -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة
وﬂلفات الزوار ‘ ،وقت تغيب فيه ا◊ركات
ا÷م -ع -وي -ة وا÷ه -ات اŸسس -ؤوول-ة ع-ل-ى ق-ط-اع
البيئة والغابات عن اŸشسهد لتنظيم حمÓت
تطوعية لتنظيف هذه اŸسساحات الغابية من
اأ’وسساخ اÎŸاكمة منذ سسنوات.

ال- -فضس- -اء ا÷دي- -د يشس- -م- -ل اسس- -ت- -غÓ- -ل ك -ل
اŸسس -اح-ة ال-غ-اب-ي-ة اŸت-واج-دة داخ-ل اŸركب
ضسمن إاطار عقد شسراكة ب Úمديرية الشسباب
والرياضسة لو’ية خنشسلة وجمعية التنمية من
أاجل ا÷زائر ،حيث ” تهيئة هذا الفضساء
ÃحÓ- -ت ج -اه -زة م -ن م -ادة اÿشسب وط Ó-ء
اأ’شسجار Ãادة ا÷ Òوكذا إاعادة فتح ‡رات
ه -ذه اŸسس -اح -ة ال -غ -اب-ي-ة وت-زوي-ده-ا ب-اإ’ن-ارة
ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة إا ¤ج-انب وت-قسس-ي-م ال-فضس-اء إا¤
أام -اك -ن ›ه -زة ب-ال-ع-اب اأ’ط-ف-ال ومسس-اح-ات
للتنزه والتجوال تتضسمن عدة خدمات لفائدة
العائÓت اÿنشسلية.
وكشسف مصسدر رسسمي ‘ هذا السسياق ،عن
ع -زم وا‹ خ -نشس -ل -ة ‘ إاط -ار ب -رن-ام-ج ال-ع-م-ل
اÛلسص التنفيذي للو’ية ،على جعل من كل
فضساء فارغ أاو مسساحة مهملة غ Òمسستغلة
داخ-ل ال-نسس-ي-ج ال-ع-م-را Êل-ل-م-دن م-ك-ان م-ه-ي-أا
يحتوي وضسيفة حيوية لفائدة السسكان’ ،سسيما
تلك اŸسساحات اŸشسجرة وا◊دائق القدÁة
اŸهملة على غرار إاعادة تهيئة حديقة 20
أاوت ‘ اÿامسص جويلية اŸنصسرم ووضسع حيز
اÿدمة للفضساء العائلي ا÷ديد.
وأاشسار ذات اŸصسدر ‘ هذا الصسدد ،عن
الشسروع ‘ إاعادة ا’عتبار ◊ديقت ÚقدÁتÚ
وت -ه-ي-ئ-ة فضس-ائ Úج-دي-دي-ن ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة
متواجدة ع Èوسسط عدة احياء ،كمسساحات
خضس -راء م -ه -ي -أاة وﬁروسس -ة ت -ق -دم خ -دم -ات
وت -تضس -م -ن مسس -اح -ات ت -رف-ي-ه ون-زه-ة ل-ف-ائ-دة
العائÓت اÿنشسلة ‘ إاطار الÈنامج التنموي
اŸذكور.
ويتعلق اأ’مر بحديقة  22فÈاير اŸهملة
ال -واق -ع -ة ب -ط -ري -ق ب -ات -ن-ة ب-اıرج الشس-م-ا‹
Ÿدينة خنشسلة ،والتي تÎبع على أاك Ìمن 08
ه -ك -ت -ارات م-ن ال-غ-اب-ات ،ح-يث ” ت-خصس-يصص

غÓ- -ف م- -ا‹ ج- -دي- -د ل -ه -ا مسس Òم -ن ط -رف
البلدية ،بغرضص تهيئتها ووضسعها حيز اÿدمة
ل -ف -ائ -دة السس -اك -ن -ة ‘ اق -رب وقت ‡ك -ن م-ع
التفك ‘ Òصسيغة ›دية لتسسيÒها باقÎاح
م-ب-دئ-ي-ا م-ن-ح-ه-ا ل-ل-مؤوسسسسة ا÷هوية للهندسسة
الريفية اŸسسÒة حاليا ◊ديقة  20أاوت.
أام -ا ا◊دي-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ﬁل إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
والتفعيل هي حديقة حي أا◊سسناوي القدÁة
والتي تشسهد منذ سسن Úإاهمال منقطع النظÒ
من طرف السسلطات اŸتعاقبة ،على الرغم
من موقعها اŸتميز وسسط النسسيج العمراÊ
وقيمتها التاريخية لدى السسكان ،حيث Œري
اŸشساورات داخل اÛلسص التنفيذي بشسأان
إايجاد الصسيغة والغÓف اŸا‹ لتهيئتها كذلك.
ف-ي-م-ا ي-خصص ال-فضس-ائ Úا÷دي-دي-ن ف-ي-ت-علق
اأ’مر باŸسساحة الغابية الواقعة داخل ﬁيط
مقر ﬁافظة الغابات ÿنشسلة ،حيث Œري
عملية تهيئتها من طرف اŸؤوسسسسة ا÷هوية
ل-ل-ه-ن-دسس-ة ال-زراع-ي-ة صس-ف-ا اوراسص ل-فتحها ‘
القريب العاجل ،هذا إا ¤جانب إاقرار ضسرورة
ت-ه-ي-ئ-ة اŸسس-اح-ة اÿضس-راء ال-واق-ع-ة ب-ح-ي بن
بولعيد با÷هة الشسرقية للمدينة حتى تكون
فضساء جواري قريبا من عائÓت هذا ا◊ي
واأ’ح - -ي - -اء اÛاورة Ãا يضس- -م- -ن ت- -وازن بÚ
اأ’حياء ‘ خلق هذا النوع من الفضساءات.

...واسشتحسشان السشكان إاعادة
بعث حديقة  20أاوت
وقد لقيت عملية تهيئة وإاعادة فتح حديقة
 20أاوت  1955بقلب اŸدينة اŸدشسنة بتاريخ
 05ج -وي -ل -ي-ة اŸنصس-رم ،ف-رح-ة واسس-ت-حسس-ان
كبÒين لدى العامة Ãدينة خنشسلة سسيما وأانها
ـ كما سسبق وتطرقت ـ كانت منذ أاك Ìمن 10
سسن Úمكان للمنحرف ÚواÛرم.Ú
أاكدت ا◊اجة «خÒة.ب» لـ»الشسعب» والتي
كانت ‘ نزهة رفقة حفيدها بهذه ا◊ديقة،
أانها حقيقة تنفسست الصسعداء بإاعادة فتح هذه
ا◊ديقة القريبة من مسسكنها وجعلها فضساء
ل-ل-ع-ائÓ-ت ل-ل-ن-زه-ة والسس-ه-ر وتناول اŸثلجات
للتخفيف من وطأاة ا◊ر وبتكاليف بسسيطة.
أام -ا السس -ي -د «ف -ا—.م» اسس -ت-بشس-ر خÒا ب-ه-ذا
ال -فضس -اء ا÷دي -د م-ؤوك-دا لـ»الشس-عب» ان-ه م-ن-ذ
تدشس Úهذه ا◊ديقة وهو يتداول عليها وحده
أاو رفقة عائلته يوميا للسسهر والراحة واخذ
قسسط من الهواء النقي’ ،سسيما وان موقعها
اسسÎات-ي-ج-ي ب-ق-لب اŸدي-ن-ة ي-ج-نب ال-عائÓت
ميسسورة ا◊ال التنقل إا ¤مركبات ا’سستجمام
بحمام الصسا◊ Úوالتي تتطلب التنقل ليÓ
بواسسطة سسيارة ومصساريف ’ يقوى ا÷ميع
على –ملها.

’ششغال على ا’نتهاء
..فيما توششك ا أ

تسشليم مفاتيح أاك Ìمن  1000سشكن اجتماعي
ششهري سشبتم ÈونوفمÈ
ي -ن -ت-ظ-ر بشش-غ-ف اŸئ-ات م-ن اŸواط-نÚ
اŸسش -ت -ف -ي -دي-ن م-ن السش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي
ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة خ-نشش-لة ضشمن قائمة
 5800سش- -ك- -ن ع- -م- -وم- -ي إاي -ج -اري غÒ
اŸسشتلة كليا واŸعلنة ششهر جوان ،2014
اسش-تÓ-م شش-ق-ق-ه-م وإان-هاء معاناتهم جراء
ط -ول ا’ن -ت -ظ -ار وم -ا ن-ت-ج ع-ن ذلك م-ن
’ي- -ج -ار م -ع م -ر
تضش- -اع- -ف ت- -ك- -ال- -ي- -ف ا إ
السشنوات كون عديد هؤو’ء يعيششون ‘
سش-ك-ن-ات م-ؤوج-رة م-ن-ذ سش-ن-وات ‘ ،الوقت
ال-ذي ي-ق-ط-ن ال-عشش-رات م-ن-هم ‘ مسشاكن
ضشيقة وششقق ‘ كنف العائلة الكبÒة ‘
ظروف مزرية.

خنششلة  /اسشكندر ◊جازي
ومن اجل تسسليم اŸواقع اŸتبقية من الÈنامج
السسكني اŸوزع ،وضسعت السسلطات اÙلية حسسب
مصسدر مطلع ،رزنامة زمنية ﬁددة من اجل إانهاء
اأ’شسغال وتسسليم اŸسساكن أ’صسحابها تدريجيا عند
انتهاء كل موقع وتهيئته بصسفة كاملة ،علما وأان
مسستحقات مقاو’ت ا’‚از العالقة ” تسسويتها
بصس -ف -ة ك-ام-ل-ة وŒري ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-ل-يصص ال-دوري
Óشسغال ‘ أاجالها.
ل أ
ومن ب ÚاŸواقع ا›ÈŸة للتسسليم ‘ الشسهور
القادمة بعاصسمة الو’ية ضسمن الÈنامج اŸذكور،
م -وق -ع ح -ي اأ’وراسص ال -واق -ع ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة
الشسهيد «مصسطفى بن بولعيد» والذي يضسم  90سسكن
عمومي إايجاري ،من اŸزمع اسستÓمه بتاريخ 20
سسبتم Èالقادم ،وبعد ذلك سسيتم تسسليم موقع حي
ط -ري -ق ف-رن-ق-ال ال-ذي يضس-م  940مسس -ك-ن ‘ ه-ذا
اإ’ط -ار أ’صس -ح -اب -ه -ا ‘ ال -ف -ا— م-ن شس-ه-ر ن-وف-مÈ
القادم.
تنقلت إا ¤بعضص اŸواقع السسكنية غ ÒاŸسسلمة

ومنها اŸوقع ÚاŸذكورين وموقع طريق مسسكيانة،
حيث وقفنا على وتÒة أاشسغال تسس Òبصسفة جيدة
على قدم وسساق ،أاين ” ا’نتهاء من أاشسغال كل
العمارات Ãا فيها أاشسغال الدهن ليتم الدخول ‘
مرحلة التهيئة اÿارجية والتي توشسك على ا’نتهاء
Ãوقعي حي ا’وراسص وطريق فرنقال اŸذكورين
م- -وازاة وان- -ط Ó-ق اأ’شس -غ -ال اÿاصس -ة ب -ال -ت -ه -ي -ئ -ة
اÿارج -ي -ة م-ن أارصس-ف-ة وط-رق-ات وإان-ارة ع-م-وم-ي-ة
ب -ح -ي ط -ري -ق مسس -ك -ي-ان-ة ال-ذي يضس-م  550مسسكن
اجتماعي.
وأاب -دى اŸسس -ت-ف-ي-دون ،أان-ه-م ي-أام-ل-ون ‘ اسس-تÓ-م
شس -ق-ق-ه-م خÓ-ل اŸواع-ي-د اÙددة وع-دم ت-أاج-ي-ل
ا’سستÓم إا ¤مواعيد اأخرى وأانهم متفائل Úكون
اأ’شسغال جارية بدون انقطاع على الرغم من طول
انتظار دام لسسنوات وما صساحب ذلك من توقف
اأ’شس -غ -ال سس-ن-ة  2016وب -داي -ة سس-ن-ة  ،2017ل -ع-دم
تسسديد مسستحقات مقاو’ت ا’‚از حينها.
‘ سسياق ذي صسلة توشسك اأ’شسغال Ãشسروع 1000
مسسكن بصسيغة البيع باإ’يجار التابعة لبنك «كناب
اÁو» ال -واق -ع -ة ب -ق -لب اŸدي -ن-ة ا÷دي-دة الشس-ه-ي-د
«مصسطفى بن بولعيد» على ا’نتهاء ،حيث وصسلت
إا ¤مرحلة التهيئة اÿارجية للعمارات والتي تضسم
أاشس -غ -ال ال -رب -ط ب -اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ووضس-ع بÓ-ط
اأ’رصس-ف-ة وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-عمارات
والتهيئة باŸسساحات اÿضسراء وأالعاب اأ’طفال.
وي- -ع -ت Èم -وق -ع  1000سس -ك -ن ع-م-وم-ي إاي-ج-اري
اŸذكورة باŸدينة ا÷ديدة ،جذاب لتواجده وسسط
ع -دد م -ن اŸدي -ري -ات ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة ا÷دي-دة م-ن-ه-ا
م -دي -ري -ة السس -ي -اح -ة ،الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ،اŸوارد
اŸائ-ي-ة وك-ا’ت-ي ال-تشس-غ-ي-ل ا÷ه-وي-ة وال-و’ية ،فرع
ديوان القياسسة القانونية إا ¤جانب وجود مشسروع
اÙكمة ا’بتدائية ا÷ديدة بالقرب منه ومقر
اأ’م- -ن ا◊ضس- -ري اÿامسص وغÒه- -ا م -ن اŸراف -ق
اإ’دارية Ãا سسيجعله موقعا سسكنيا مقصسودا يتوفر
على ﬂتلف اÿدمات حوله.

ألسسبت  25أوت  2018م
ألموأفق لـ  14ذي ألحجة  1439هـ

تسسببت ‘ خسسائر للموال Úووفاة طفل ‘ الـ 10سسنوات

أامطار طوفانية تكشسف عيوب األشسغال العمومية ببشسار

’مطار بكميات كبÒة
تهاطلت أاول أامسس ا أ
ع- -ل- -ى ب- -ل -دي -ات و’ي -ة بشس -ار م -ن -ه -ا ع -ل -ى
اÿصس- -وصس دائ- -رة ب- -ن- -ي ون- -ي- -ف ،ق- -ري -ة
ف-ن-دي ،صس-فصس-اف ،واد ال-ن-م-وسس ،ال-رصسف
ال-ط-ي-ب-ة ،ك-م-ا تسس-ب-بت ‘ ان-ق-ط-اع ال-ط-رق
ب - -ع - -د أان ج - -رفت السس- -ي- -ول اŸسس- -الك غÒ
اŸع -ب -دة والصس-غÒة م-ن-ه-ا وصس-ع-د م-نسس-وب
’خرى.
مياه الفيضسانات فوق ا÷سسور ا أ
بشسار :دحمان جمال
 ⁄ي -ت -م -ك -ن أŸوأل -ون وأصس -ح-اب أŸرك-ب-ات م-ن
أŸرور إأ ¤خيامهم ،وظلوأ عالق Úلعدة سساعات
أ ¤غ -اي -ة ت -رأج -ع م -نسس -وب م -ي-اه أل-ودي-ان .أم-ا
ب -اŸن -اط -ق أل -ري -ف -ي -ة عّ-ل-ق عشس-رأت أŸوأط-نÚ
Ãركباتهم ‡ا أسستدعى تدخل ،ألنجدة وأإلغاثة
من ذويهم ألذين ÷أاو إأ ¤أ÷رأرأت ÷ر جذوع
أألشسجار وسسحبها من ألطرق وسسحب ألسسيارأت

ألعالقة ‘ أألوحال ،كما غادر سسكان أألرياف
خيامهم خاصسة ألذين هم قريبون من ألوديان
خوفا من أمتدأد ألسسيول إأليها ،وجرفت ألوديان
عشس - - -رأت أ◊ي - - -وأن - - -ات وأل- - -دوأج- - -ن وب- - -عضس
أÙاصس -ي -ل أل -زرأع -ي -ة أŸوسس -م -ي -ة ل-ل-ف-لح،Ú
وه- -رعت مصس- -ال- -ح أ◊م- -اي -ة أŸدن -ي -ة ل -ن -ج -دة
أŸوأطن Úألذين غمرت مياه أألمطار.
كانت منطقة وأد ألنموسس من أك ÈأŸناطق
أŸتضسررة أين جرفت أŸياه أŸاشسية وقضسوأ
ليلتهم ‘ ألعرأء و” تسسجيل خسسائر مادية ‘
‡تلكاتهم ،ألفيضسانات ألعارمة دخلت إأ ¤خيم
أŸوأل‡ ،Úا أضسطرهم إأ ¤مغادرتها وأŸبيت
‘ أل- -ع- -رأء ،مسس- -ت- -ن -ج -دي -ن Ãصس -ال -ح أ◊م -اي -ة
أŸدنية ،كما تسسببت أألمطار أألخÒة ‘ نفوق
عدد من رؤووسس أŸاشسية وجرفت ألسسيول بوأد
أل -ن -ام -وسس ق-ط-ي-ع أألغ-ن-ام م-تسس-ب-ب-ة ‘ خسس-ائ-ر
جسسيمة ألحد أŸوأل Úو وفاة أبنه صساحب 10
سسنوأت ألذي جرفته سسيول ألمطار.

‘ حصسيلة نشساطا ت مصسا◊ها

 ٪ ٨٥من اŸواطن Úراضسون على خدمات الشسرطة
’راء أاجري على مسستوى مقرات الشسرطة ع ÈالÎاب الوطني
أاظهر اسستطÓع لسس Èا آ
’جراءات التي وضسعتها
خÓل الثÓثي الثا Êمن سسنة  ،2018بخصسوصس مدى ‚اعة ا إ
Óمن الوطني اŸتعلقة بتقييم اÿدمة العمومية اŸوجهة للمواطن،Ú
اŸديرية العامة ل أ
وال -ذي ي -ه -دف إا ¤ق -ي -اسس م -دى رضس -ا اŸواط -ن ع -ن ن -وع -ي -ة ا’سس-ت-ق-ب-ال داخ-ل م-ق-رات
الشسرطة ،حيث أاظهر ا’سستطÓع أان  %85من اŸواطن Úالرضسا على اÿدمات الشسرطية.
هذه ألدرأسسة أعتمدت على نتائج أسستبيانات
ألوأفدين Ÿقرأت ألشسرطة ،حول مدى رضساهم
على نوعية ألسستقبال حيث أعرب  %81.56من
أŸوأطن Úرضساهم على نوعية ألسستقبال ،أما
بخصسوصس مدة ألنتظار دأخل أŸقرأت ‚د أن
 %94.18من أŸوأطن Úيرون أنها معقولة‘ ،
ح‚ Úد أن  %76.67من أŸوأطن Úيرون أن
حسسن أŸعاملة وألتوجيه وكذأ جودة أإلصسغاء
كانت لئقة ولبقة ،وتأاتي هذه ألنتائج أŸرضسية
لمن ألوطني
“اشسيا وتعليمات ألقيادة ألعليا ل أ
ألناصسة على تعزيز نوعية ألسستقبال وألسستجابة
لنشسغالت أŸوأطنÃ Úقرأت أألمن ألوطني.

 ...مداهمات ألوكار
ا÷رÁة واألماكن اŸشسبوهة

بهدف تضسييق أÿناق على ألشسبكات أإلجرأمية
ألتي تهّدد سسلمة أŸوأطن و‡تلكاته ،نفذت
ق -وأت أألم -ن أل -ت -اب-ع-ة ألم-ن ولي-ة أ÷زأئ-ر ي-وم
أمسس عمليات مدأهمة م ّسست ﬂتلف أألحياء
خ -اصس-ة أل-ن-ق-اط ألسس-ودأء وأألم-اك-ن أŸشس-ب-وه-ة،
أسسفرت عن توقيف  134شسخصس ،حيث ” من

خللها حجز  264قرصس من أŸؤوثرأت ألعقلية
وكمية معتÈة من ألكيف أŸعالج ،باإلضسافة إأ¤
 25سسلح أبيضس من ﬂتلف أألنوأع وأألحجام.

..وحجز  2717وحدة
من اŸشسروبات الكحولية
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’فراد
إاثر دورية أ
الشسرطة بحي السسÓم

توقيف مروجي
اŸؤوثرات العقلية
بسسعيدة

“كن مصسالح أمن ولية سسعيدة من توقيف
شسخصس يبلغ من ألعمر  38سسنة تورط ‘
حيازة أıدرأت (كيف معالج) وأŸؤوثرأت
ألعقلية قصسد ألبيع ،وقائع ألقضسية تعود إأ¤
بدأية أألسسبوع أ÷اري إأثر دوريات لعناصسر
أŸصس -ل-ح-ة ب-ح-ي ألسس-لم  02سس-ع-يدة ،أين
“كنت من توقيف مركبة من نوع رونو كليو
كومبيسس على متنها شسخصس Úمشستبه فيهما
وعند إأخضساعهما لعملية ألتلمسس أ÷سسدي
ضسبط بحوزة مرأفق ألسسائق على ثلث
قطع ﬂدرأت قدر وزنها بـ  1,6غرأم من
أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج م-ه-ي-أاة ل-ل-ب-يع وأقتياده إأ¤
مقر أŸصسلحة للتحقيق ،بعد ألتحري معه
كشسف عن هوية ‡وله ألرئيسسي ألذي هو
‘ حالة فرأر ليتم بر›ة عملية تفتيشس
Ÿسس -ك -ن أŸم-ول أل-رئ-يسس-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
أ÷ه -ات أل -قضس -ائ-ي-ة أل-ت-ي ك-انت ن-ت-ائ-ج-ه-ا
إأي -ج -اب -ي -ة ب -ال -ع -ث -ور ع -ل -ى صس -ف -ي -ح -ة م -ن
أıدرأت ق - -در وزن - -ه- -ا بـ  85غ-رأم م-ن
ألكيف أŸعالج و 48قرصسا مهلوسسا مهيأاة
للبيع.
سسعيدة :ج .علي

بعد عملية ترصسد
’من بتيارت
Ÿصسالح ا أ

القبضص على أاربعيني
يبيع اÿمور دون رخصسة
“ّكنت عناصسر ألفرقة أŸتنقلة للشسرطة
أل-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة ت-ي-ارأت ،م-ن ح-جز
 4183وح -دة م -ن أŸشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة
أŸنوعة وذلك أول أمسس ،عملية أ◊جز
ج -اءت ب -ع -د ت -ل -ق -ي م -ع -ل-وم-ات ت-ف-ي-د ب-أان
شسخصس يدعى شس.م  47يسستغل منزله لبيع
أŸشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون رخصس-ة ل-يتم
تشس -ك -ي -ل ف -وج م -ن مصس -ال -ح ألم -ن ب -ال-زي
أŸد ÊلÎصسد أŸشستبه به،
وبعد ألتأاكد ” أبلغ وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁكمة تيارت ألذي رّخصس بتفتيشس منزل
أŸشسبته به ،و‘ ظرف قياسسي ” ضسبط
كمية أŸشسروبات ألكحولية أŸذكورة من
أنوأع وأحجام ﬂتلفة ،ليتم تقد ËأŸتهم،
ح- -يث صس- -در ‘ ح -ق -ه أم -ر أي -دأع أ◊بسس
بالتهمة أŸشسار إأليها أعله.
تيارت:ع.عمارة

‘ عمليات متفرقة“ ،كنت قوأت ألشسرطة بكل
من أمن وليات سسوق أهرأسس ،سسيدي بلعباسس و
إاثر عملية متابعة
بومردأسس من حجز  2717وحدة من أŸشسروبات
ورصسد لتحركاتهم
أل -ك -ح -ول -ي-ة ك-انت م-وج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع ب-ط-ري-ق-ة غÒ
شسرعية ،وقائع ألقضسية أألو ¤ألتي قامت بها
عناصسر أمن دأئرة سسدرأتة بسسوق أهرأسس “ت
على إأثر تنفيذ إأذن بالتفتيشس ،سسمح بتوقيف
مشستبه فيه وحجز  1137وحدة من أŸشسروبات
أل -ك-ح-ول-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف أألن-وأع وأألح-ج-ام .أم-ا
›ريات ألعملية ألثانية ألتي نفذتها عناصسر أمن
ولية سسيدي بلعباسس ،مكنتها من توقيف مشستبه
فيه وحجز  577وحدة ‘ .ح“ Úكنت عناصسر “كنت عناصسر فرقة مكافحة أıدرأت،
أمن ولية بومردأسس ،من توقيف مشستبه فيه أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصس -ل -ح -ة أل -ولئ -ي-ة ل-لشس-رط-ة
وحجز  577وحد ة خلل ألثلثي ألثا .2018 Êأل -قضس -ائ -ي -ة ب -أام -ن ولي-ة ب-ج-اي-ة ‘ ،إأط-ار
ﬁارب -ة أ÷رÁة ب -ك -اف-ة أن-وأع-ه-ا خ-اصس-ة
ظ -اه -رة ألŒار ب -اıدرأت ،م -ن إأي-ق-اف
مسس- -ب -وق Úقضس -ائ -ي -ا ك -ان -ا بصس -دد ت -روي -ج
أıدرأت (كيف معالج) ،باŸكان أŸسسمى
«ألكاليتوسس» بسسيدي وأ‹ ببجاية.
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم أرت-دأء أÿوذة م-ن ق-ب-ل سس-ائ-ق-ي تفاصسيل ألعملية تعود إأ ¤ورود معلومات
إأ ¤ألفرقة ،مفادها قيام شسبكة إأجرأمية
ألدرأجات ألنارية أو ألركاب.
م- -ن أŸسس- -ب- -وق Úقضس -ائ -ي -ا ت -ق -وم بÎوي -ج
أıدرأت بغابة «ألكاليتوسس» أŸتوأجدة
 ...وشسرطة الوادي ‘ اŸوعد
بسس-ي-دي وأ‹ ،وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-رصس-د وت-ت-بع
لتحركاتهم ” مدأهمة أŸكان ،وأسسفرت
أط -ل -قت مصس -ال -ح أم -ن ولي-ة أل-وأدي ع Èك-ام-ل أل -ع -م -ل-ي-ة ع-ل-ى إأي-ق-اف شس-خصس ‘ Úح-ال-ة
إأقليم إأختصساصسها أ◊ضسري حملة توعـية لفائدة ت-ل-بسس ،وب-ح-وزت-ه-م-ا ك-م-ي-ة م-ن أıدرأت
سسـوأق ألـدرأجات ألنارية ” من خللها توزيع (كيف معالج) تقدر بـ  25غرأما ،وكانت
مطويات تتضسمن نصسائح وإأرشسادأت مع تذكÒهم على شسكل قطع صسغÒة مهيأاة للبيع ،ملف
بضس -رورة إأرتـدأء أÿوذة أث -ن -اء ق -ي -ادة أل -درأج -ة ج-زأئ-ي أ‚ز ضس-د أŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ألج-ل
وحمل ألوثائق أÿاصسة بها ،فـضسل عن إأسسدأئهم قضس -ي -ة ح -ي-ازة أıدرأت (ك-ي-ف م-ع-ال-ج)،
إأرشس -ادأت بضسـرورة أل -ت -ق -ي -د ب -ق-وأعـد ألسس-لم-ة وع -رضس-ه-ا ل-ل-ب-ي-ع ب-ط-ري-ق-ة غ Òمشس-روع-ة،
أŸرورية سسـيما خـلل تنقلتهـم ‘ ألطـريـق مع ألعود ،و”ّ تقدÁهما أمام وكيل أ÷مهورية
أخـذ أ◊ي - - - - - -ط- - - - - -ة وأ◊ذر وعـدم أإلفـرأط ‘ لدى ﬁكمة بجاية أıتصس إأقليميا ألذي
ألسسرعة .هذأ وتبقى مصسالح ألشسرطة بالوأدي أحالهما على جلسسة أŸثول ألفوري أين
تعمل دوما على ﬁاربة ظاهـرة حـوأدث أŸرور صسدر ‘ حقهما أمر إأيدأع.
من خلل Œسسيد مقاربة ألتوعية قـبل ألردع.
بجاية :بن النوي توهامي

توقيف مسسبوق Úقضسائيا
بتهمة ترويج اıدرات
ببجاية

‘ حوادث متفرقة سسجلت بتبسسة

إاصسابة  09اأشسخاصص واإلنسسان اŸتسسبب الرئيسسي
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية
تبسسة أاول أامسس ،إاصسابة تسسعة أاشسخاصس
‘ ثÓثة حوادث مرور متفرقة ،حيث
ت -دخ-لت ال-وح-دة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
’ج -ل
اŸدن- -ي- -ة الشس -ه -ي -د حشس -ا Êدوح ،أ
ح - -ادث م - -روري وق - -ع ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم  10أام-ام ج-امعة
العربي التبسسي.
تبسسة :خ العيفة
أ◊ادث “ث - -ل ‘ أصس - -ط - -دأم ب Úسس - -ي- -ارتÚ
سسياحيت Úأسسفر أ◊ادث عن إأصسابة شسخصس
يبلغ من ألعمر حوأ‹  23سسنة ” ،إأسسعافه
و–وي-ل-ه إأ ¤مصس-ل-ح-ة ألسس-ت-ع-ج-الت أل-طبية
ع- -ال -ي -ا صس -ال -ح ب -ا÷رف ،وت -دخ -لت أل -وح -دة
ألثانوية للحماية أŸدنية بالعقلة ألجل حادث
مروري وقع على مسستوى ألطريق ألوطني رقم

 83بلدية أŸزرعة“ ،ثل أ◊ادث ‘ أنحرأف
سسيارة سسياحية وأنقلبها أسسفر أ◊ادث عن
إأصسابة أربعة أشسخاصس أعمارهم  01عام و38
سسنة ” ،إأسسعافهم و–ويلهم أ ¤أسستعجالت
ألعڤلة ،كما تدخلت ألوحدة ألثانوية للحماية
أŸدنية بالونزة ألجل حادث مروري وقع على
مسس -ت -وى أل -ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  82باŸكان
أŸسس -م -ى ح -ي حشس-ان-ة ب-ال-ون-زة ،أŸت-م-ث-ل ‘
أنقلب سسيارة سسياحية أسسفر عن إأصسابة أربعة
 04أشسخاصس أعمارهم  22و 58سسنة «إأصسابات
م- -ت- -ف- -اوت- -ة» ” ،إأسس- -ع -اف -ه -م و–وي -ل -ه -م أ¤
أسس -ت -ع -ج -الت أل -ون-زة ،ب-اإلضس-اف-ة أ ¤إأخ-م-اد
ح- -ري -ق شسّب بشس -اح -ن -ة ذأت م -ق -ط -ورة ع -ل -ى
مسستوى بلدية فركان أıرج أ÷نوبي ،وذلك
من قبل فرق ألتدخل ألعاملة بالوحدة ألثانوية
ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ألشس-ه-ي-د ع-زوزة ﬁمد بن
” تسسجيل أحÎأق كلي Ÿقدمة
ڤرين ،حيث ّ
ألشساحنة ،و ⁄تسسجل خسسائر بشسرية.

وقعا على مسستوى بلديتي طامزة واÙمل

حادثا مرور يتسسببان ‘ مقتل  3شسبان وجرح آاخرين بخنشسلة
تسسبب ،حادثا مرور وقعا ليلة أÿميسس إأ¤
أ÷معة أŸاضسي ‘ Úمقتل ثلثة أشسخاصس
وإأصس -اب -ة شس -خصس Úآأخ -ري-ن ب-ج-روح م-ت-ف-اوت-ة
أÿط -ورة ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ت -ي ط -ام-زة وأولد
رشساشس بولية خنشسلة.
أ◊ادث أألول وق- -ع ع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ط -ري -ق
ألولئي ألرأبط ب Úبلديتي خنشسلة وطامزة
Ãنطقة حويرة ،حيث أنحرفت سسيارة من نوع
«هÒب »Úثم أنقلبت ‘ أحد أŸنعرجات ما
خ -ل -ف وف -اة شس -خصس ‘ Úأل -ع -ق-د أل-ث-الث م-ن
أل -ع -م -ر وإأصس -اب -ة ألسس -ائ -ق ب -ج -روح م -ت-ف-اوت-ة

أÿطورة ” نقلهم على ألفور إأ ¤مسستشسفى
أحمد بن بلة.
أما أ◊ادث ألثا Êوقع على مسستوى ألطريق
ألبلدي ألرأبط ب Úبلديتي أÙمل وبابار ،أثر
أنقلب سسيارة من نوع «ميقان» ما تسسبب ‘
وف -اة شس -خصس ‘ أل -ع -ق -د أل -رأب -ع م -ن أل -ع-م-ر
وإأصسابة آأخر ” –ويله على جناح ألسسرعة
إأ ¤ألسستعجالت ألطبية على مسستوى بلدية
بابار ،مصسالح أألمن أıتصسة فتحت –قيقا
لتحديد أسسباب أ◊ادثÚ
خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي

’من أاقل ضسرر
أاعتÈتها مصسالح ا أ

 40حادثا مروريا خÓل شسهر جويلية بسسطيف

للتحسسيسس من ﬂاطر عدم ارتداء اÿوذة

األمن الوطني يطلق حملة مسستعملي الدراجات النارية
لم-ن
«الشس- -عب» :أط -ل -قت أŸدي -ري -ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل -وط -ن-ي ،خ-لل ه-ذأ أألسس-ب-وع ،ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة
–سس -يسس -ي-ة ع Èك-ام-ل ألÎأب أل-وط-ن-ي ،ل-ف-ائ-دة
سسائقي ألدرأجات ألنارية حول ضسرورة أسستعمال
أÿوذة ،بالنظر ألهميتها ‘ سسلمة مسستعملي
أل -درأج -ات أل -ن-اري-ة– ،ت شس-ع-ار‘‘ :ع-دم أرت-دأء
أÿوذة ..خ -ط -ر ق -ات -ل‘‘ ،ح-يث أسس-ت-ه-دفت ه-ذه
أ◊م -ل-ة سس-ائ-ق-ي أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة وأل-رأك-ب،Ú
ب -ت -ق -د Ëشس -روح -ات وأف -ي-ة ح-ول ﬂاط-ر ع-دم
أسستعمال أÿوذة وكذأ حول أإلجرأءأت أŸتخذة
م- -ن ق- -ب- -ل مصس- -ال- -ح ألشس- -رط- -ة أŒاه أصس- -ح -اب
ألدرأجات ألنارية ألذين ل يحوزون على وثائق
خ -اصس -ة Ãرك -ب -ات -ه -م ‘ ،ه -ذأ ألسس -ي-اق سس-ج-لت
مصسالح أألمن ألوطني خلل ألسسدأسسي أألول من
ألسسنة أ÷ارية 1402 ،حادث مرور متسسبب فيه
سسائقي ألدرأجات ألنارية من ﬂتلف أألحجام،
كما ” –رير خلل نفسس ألفÎة ﬂ 3886الفة

أاحصست مصس- -ال- -ح أام- -ن و’ي -ة سس -ط -ي -ف،
طوال الشسهر الفارط جويلية 40 ،حادثا
مروريا جسسمانيا وقع بإاقليم اختصساصسها
ا◊ضس -ري ،خ -ل-ف  46ج -ري -ح-ا ،دون أان
ي - -تسس - -بب ‘ أاي- -ة ق- -ت- -ل- -ى ،ح- -يث ” إا¤
تسس -ج -ي -ل ان -خ -ف -اضس ﬁسس -وسس سس-واء ‘
ع - -دد ا◊وادث اŸروري - -ة ب - -ف - -ارق ()05
حوادث ،أاو ‘ عدد ا÷رحى بفارق ()07
ج -رح -ى م -ق -ارن -ة م -ع ن -فسس الشس -ه-ر م-ن
السسنة الفارطة (،)2017
سسطيف :نورالدين بوطغان
نشس Òإأ ¤أن معظم حوأدث أŸرور أŸسسجلة
جاءت نتيجة ألعامل ألبشسري بنسسبة %97.5
وي - -ل - -ي - -ه - -ا ع - -ام - -ل أÙي - -ط بـنسس - -ب- -ة 02.5
.%ومسس -اه -م-ة م-ن-ه-ا ‘ أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-وأدث

أŸرور ،أنتهجت مصسالح أمن ولية سسطيف
ع -دي -د أألنشس -ط -ة أل -ت -حسس -يسس -ي -ة ،أل -وق -ائ -ي -ة
وألردعية ،ومن أهم إأجرأءأتها ألردعية –رير
ﬂ 4979الفة مرورية 520 ،جنحة مرورية،
ﬂ 1261ال -ف -ة بسس -بب أل -ت -وق -ف وأل -وق -وف
ألتعسسفي أŸعيق ◊ركة أŸرورﬂ 376 ،الفة
بسسبب أسستعمال شسريط بلسستيكي على زجاج
أŸرك -ب -ة ع-ا” ل-ل-رؤوي-ةﬂ 183 ،ال-ف-ة بسسبب
ألسس -ت -ع -م -ال أل -ي -دوي ل-ل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال أث-ن-اء
ألسس-ي-اق-ةﬂ 142 ،ال -ف-ة بسس-بب ع-دم أل-ت-ق-ي-د
بوضسع حزأم أألمانﬂ 52 ،الفة بسسبب عدم
أحÎأم أŒاه أŸرور أŸفروضسﬂ 239 .الفة
بسس- -بب ع- -دم أسس- -ت- -ع- -م- -ال أÿوذة ب- -ال -نسس -ب -ة
ألصسحاب ألدرأجات ألنارية ،إأجرأء  142حالة
وضس-ع ب-ا◊ظÒة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-رك-بات ،وأخÒأ
إأج- -رأء  484ح -ال-ة وضس-ع ب-ا◊ظÒة ب-ال-نسس-ب-ة
للدرأجات ألنارية.

السسبت  25أاوت  201٨م
المؤافق لـ  14ذي الحجة  1439هـ

من مراسسلÚ

ورشصات صصيانة وعقود للنقل اŸدرسصي بالبلدية شصرق اŸسصيلة

برهوم أتخذت ألتدأب Òألكفيلة لدخول أجتماعي هادئ

 1915تلميذ معوز ينتظرون اŸنحة اŸدرسصية والنجباء يكرمون

تسصعى بلدية برهوم لضصمان دخول مدرسصي ناجح بتسصخ Òالوسصائل اŸادية والبشصرية Ÿواكبة ا◊دث انطلق من ضصمان النقل
’طعام ومياه الشصرب ع ÈاŸدارسص وŒسصيد برنامج الصصيانة الدورية للمدارسص
اŸدرسصي ع Èجميع قرى البلدية وتوف Òا إ
’و ¤و’ئيا ‘
والطاو’ت والكراسصي بهدف توف Òا÷و اŸناسصب للتحصصيل العلمي ا÷يد للتلميذ وتعزيز مكانة تبوا اŸراكز ا أ
’طوار الثلثة .
ا أ
اŸسصيلة  :عامر ناجح

 info@ech-chaab..comالعدد
1772٨ www.ech-chaab.com

09

شصركة توزيع الكهرباء والغاز ناحية الغرب بسصيدي بلعباسص

 52حالة قرصصنة تؤودي
أ ¤خسصارة تقدر % 15

 920مليون دينار ديون
على عاتق اŸؤوسصسصات والبلديات

خطت بلدية برهؤم خطؤات هامة لسستقبال
ال- -دخ- -ؤل اŸدرسس- -ي ال- -ق- -ادم ب -ك -ل أاري -ح -ي -ة
بالعتماد على تدارك النقائصس وإايجاد حلؤل
Ÿشس- -اك- -ل ال -قضس -اء ع -ل -ى الك -ت -ظ -اظ داخ -ل
األقسس -ام وك -ذا ال -قضس -اء ع -ل-ى مشس-اك-ل ال-ن-ق-ل
اŸدرسس- -ي ب -رغ -م ﬁدودي -ة وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل
اŸدرسسي التي تفرضس على السسلطات الؤلئية
التفك Òبدعمها بحافÓت نقل مدرسسي وهؤ
ما من شسانها تخفيف عبئ ميزانية التعاقد
مع حافÓت النقل التابعة للخؤاصس.

ألنقل  ،أإ’طعام ومياه ألشصرب أولوية

–صسي بلدية برهم الؤاقعة حؤا‹  60شسرق
عاصسمة ا◊ضسنة اŸسسيلة  16مؤؤسسسسة تربؤية
‘ الطؤر البتدائي و 04أاكماليات وثانؤيتÚ
والعديد من القرى  ،وهؤ ما يحتم تؤف Òالنقل
÷م -ي -ع ال -ق -رى م -ن خÓ-ل ح-افÓ-ت ال-ب-ل-دي-ة
اŸق - -درة ب  06ح -اف Ó-ت ف -ق -ط  ،م -ا دف-ع
السسلطات اÙلية إا ¤التعاقد مع مؤؤسسسسات
نقل خاصسة من اجل تغطية النقصس.
وبحسسب رئيسس البلدية عيسسى مرزوقي ،فان
عملية صسيانة ا◊افÓت السستة ضسرورية وان
إاصسÓح الكراسسي التي ” تخريبها من قبل
ال -ت Ó-م -ي -ذ ت -ف -رضس ع -ل -ى الول -ي -اء –سس-يسس
أاب -ن -ائ-ه-م ب-أاه-م-ي-ة اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ح-افÓ-ت
النقل اŸدرسسي باعتبارها الؤسسيلة الؤحيدة
التي تقلهم Ÿزاولة دراسستهم ع Èالكماليات
والثانؤية.
و‘ ذات السسياق ولتغطية العجز اŸسسجل ‘
النقل اŸدرسسي عكف اÛلسس البلدي على
التعاقد مع 4حافÓت نقل للخؤاصس ‘ إاطار
ت -غ -ط -ي -ة ج -م -ي -ع ال -ق -رى واŸداشس -ر ب -ال-ن-ق-ل
اŸدرسسي خاصسة وان عديد القرى تبعد عن
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية على غرار اŸتؤسسطات
والثانؤيت.Ú
من جهة اخرى قرر اÛلسس البلدي خÓل
اج -ت -م -اع -ه ن -ه -اي -ة األسس -ب-ؤع ت-ؤف Òاإلط-ع-ام
للتÓميذ انطÓقا من األسسبؤع األول للدراسسة
بحكم أان اŸتمدرسس Úيقطنؤن خارج ﬁيط
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية ول Áكنهم تناول وجبة
الغداء Ãنازلهم وهؤ ما يعت Èسسابقة او¤
ع ÈاŸؤؤسسسسات الÎبؤية باŸسسيلة .

بخصسؤصس مياه الشسرب باŸؤؤسسسسات الÎبؤية ،
فقد تقرر تنظيف خزانات اŸياه وإاخضساع
م-ي-اه-ه-ا بصس-ف-ة دوري-ة إا ¤ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ح-ليل
باıابر وبشسكل دوري حفاظا على صسحة
التÓميذ .

إأعادة أ’عتبار للهياكل ألÎبوية
خصسصس اÛلسس البلدي لÈهؤم مبلغا ماليا
معتÈا إلعادة تهيئة وصسيانة  06مؤؤسسسسات
الÎبؤية أانهت األشسغال بها مؤؤخرا تخصس
أاسس- -ؤار اŸدارسس والسس -اح -ات واألقسس -ام م -ن
طÓء وتركيب مصسابيح اإلنارة  ,ناهيك تؤفÒ
 40منصسبا ‘ إاطار الشسبكة الجتماعية للعمل
داخل اŸدارسس ،فيما انطلقت أاعمال صسيانة
الطاولت واألبؤاب والنؤافذ و التدفئة عÈ
جميع اŸؤؤسسسسات الÎبؤية اŸنتشسرة بالبلدية.
وا÷ديد ‘ الدخؤل اŸدرسسي بÈهؤم هؤ
دخؤل اÛمع اŸدرسسي عطابي عطلة حيز
اÿدمة شسهر أاكتؤبر بعد أان رفع عليه عملية
ال -ت -ج -م -ي -د  ,ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-فك اÛم-ع
اŸدرسسي اÿناق عن العديد من اŸدارسس
البتدائية بحي سسكارة ال بحكم أان ا◊ي
يعت Èمن اك Èاألحياء بالبلدية .

توزيع منحة ألتمدرسس وتكر ËألتÓميذ
ألنجباء

أاحصست بلدية برهؤم قائمة اسسمية ل 1915
تلميذ معؤز ع Èاألطؤار التعليمية الثÓث ‘
إاط- -ار السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن م- -ن- -ح- -ة ال -ت -م -درسس
وتسسليمها إا ¤مديرية الÎبية على أامل ان يتم
تؤزيعها خÓل األيام القليلة القادمه من
طرف اŸقتصسدين.
كما ” تسسجيل  929حقيبة مدرسسية ‘ إاطار
ال-تضس-ام-ن الج-ت-م-اع-ي ب-ال-ت-نسس-يق مع مديرية
النشساط الجتماعي على أان يتم تؤزيعها على
اŸعؤزين مع بداية الدخؤل اŸدرسسي.
و‘ ذات السسياق نظم اÛلسس البلدي نهاية
األسس -ب -ؤع ب -حضس -ؤر ﬂت -ل-ف السس-ل-ط-ات ح-ف-ل
ت -ك-ر Ëع-ل-ى شس-رف ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ح-ق-ق-ؤا
نتائج ايجابية ‘ المتحانات الرسسمية عÈ
األطؤار الثÓث وحتى النخبة اŸتخرجة من
ا÷امعة بشسهادات عليا  ,بشسهادات تقديرية
وه-داي-ا م-ع-تÈه تشس-ج-ي-ع-ا ل-ه-م ع-ل-ى م-ؤاصس-له
اŸسسار الدراسسي و–قيق نتائج ايجابية كالتي
” –ق -ي -ق -ه -ا خ Ó-ل السس -ن-ة ا÷اري-ة ب-ع-د أان
تصس -درت ن -ت-ائ-ج الم-ت-ح-ان-ات ال-رسس-م-ي-ة وه-ؤ
تقليد دأابت عليه اŸؤؤسسسسات ا÷هة الشسرقية
سسنؤيا.

سصيدي اıفي ..القرية اŸنسصية بتلمسصان تطالب بالعناية

سص-ج-لت شص-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
ناحية الغرب بسصيدي بلعباسص  52حالة
ق -رصص -ن -ة ل -ل -ك -ه -رب -اء خ -لل السص-داسص-ي
’م - - -ر ال- - -ذي تسص- - -بب ‘
’ول  ،2018ا أ
ا أ
ضصياع  54.82جيقاواط من الطاقة أاي
م- -ا ي -ع -ادل نسص -ب -ة  15ب- -اŸائ -ة  ،وه -ي
’حصصائيات التي تعكسص تنامي ظاهرة
ا إ
سص- -رق -ة ال -ك -ه -رب -اء وت -فشص -ي -ه -ا ب -ع -دي -د
ال -ب-ل-دي-ات م-ا ي-تسص-بب ‘ خسص-ائ-ر ك-بÒة
’ضص- -اف- -ة إا ¤أاخ- -ط- -ار
ل - -ل - -م- -ؤوسصسص- -ة ب- -ا إ
التكهرب التي تهدد سصلمة اŸواطن.Ú
ه -ذا وق -امت الشص-رك-ة ب-إاح-ال-ة  9ملفات
ل- -ل- -ع- -دال- -ة ‘ ح ” Úات -خ -اذ إاج -راءات
م- -ت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -تسص -وي -ة ال -ودي -ة ‘ ح -ق
ا’خرى.
سصيدي بلعباسص:غ شصعدو
‘ ذات السسياق بلغت ديؤن الشسركة  920مليؤن
دج إا ¤غاية السسداسسي األول  ،وهي الديؤن
التي أاضسحت تشسكل هاجسسا حقيقيا للمؤؤسسسسة
من الناحية اŸالية وعائقا امام إاسستثماراتها
اŸتعلقة بإا‚از اÙؤلت  ،أاشسغال الصسيانة
وŒدي -د الشس -ب -ك -ات ال -ك -ه -رب -ائ-ي-ة  ،ح-يث ”
إاحصس -اء م-ب-ل-غ  310م-ل-ي-ؤن دج ق-ي-م-ة ال-دي-ؤن

بالنسسبة للزبائن العادي Úو 520مليؤن دج ديؤن
مÎاكمة على عاتق اإلدارات وباقي اŸرافق
العمؤمية  ،فضس Óعن  190مليؤن دج ديؤن
عالقة لدى البلديات.
للحد من هذه الديؤن وضسعت الشسركة كل
التسسهيÓت والرزنامات إلقناع اŸدان Úبدفع
مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م ال-ت-ي تضس-اعفت ووصسلت سسقف
 920مليؤن دج Ãا ‘ ذلك ديؤن البلديات التي
إارتفعت من  140مليؤن دج سسنة  2016إا190 ¤
مليؤن دج .
كما قامت الشسركة بإاطÓق حملة إاسسÎداد
ديؤن اŸؤؤسسسسة من خÓل عقد إاجتماعات
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ال -ؤلي -ة تضس -م رؤوسس -اء وأام -ن-اء
ال -ب -ل -دي -ات ل-ت-دارسس اŸشس-ك-ل وإاي-ج-اد ح-ل-ؤل
ترضسي الطرف.Ú
و‘ إاطار –سس Úاÿدمات للزبائن شسرعت
الشسركة ‘ إا‚از ﬁؤل Úكهربائي Úعاليي
ال -ت -ؤت -ر ب -ك-ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي ب-ن ب-اديسس ب-ق-درة
 30/60كيلؤفؤلط وبلعربي حيث تÎاوح نسسب
تقدم أاشسغال البناء ب 60باŸائة  ،كما ”
إاسس -ت -ي Ó-م أاشس -غ-ال رب-ط  322مسس-ك-ن بشس-بكة
ال- -ك- -ه- -رب- -اء ‘ إاط- -ار إا“ام إا‚از الÈن- -ام -ج
اÿماسسي والتكميلي  ،ع Èبلديات ع ÚالÈد ،
تلمؤ ،Êا◊صسيبة ،سسيدي ابراهيم  ،الضساية ،
شس- -ي- -ط- -ؤان ،ت Ó-غ ،ت -ؤدم -ؤت  ،ع Úآادن  ،ب -ن
عشسيبة  ،وسسيدي دحؤ وتافسسؤر.

 900مليون دينار لتهيئة مدينة تيارت

أرصصفة ،مسصاحات عمومية وحدأئق ﬁل أ’هتمام

ألسصكن  ،ألنقل أŸدررسصي وألتهيئة أنشصغال ألسصكان
غاز اŸدينة مشصروع تسصليمه مؤوجل ا ¤ما بعد الشصتاء

تعيشص قرية سصيدي اıفي ببلدية سصيدي ا÷يل‹ جنوب تلمسصان مشصاكل عويصصة جعلت سصكانها يطالبون بحقهم ‘ مشصاريع
السصكن والتهيئة على غرار باقي قرى ومداشصر الو’ية خاصصة وان اغلب سصكانها من مربي اŸاشصية يزودون الو’ية باللحوم
’رضص من حبوب وما تذره عليهم
ا◊مراء والصصوف وا◊ليب وا’لبان كما Áارسصون الفلحة اŸوسصمية ويقتاتون ‡ا تنبته ا أ
مواشصيهم».الشصعب» زارت القرية ورصصدت انشصغا’ت السصكان.
تلمسصان ﬁ:مد بن ترار
القرية التي تبعد بحؤا‹  10كلم عن جنؤب
شسرق بلدية سسيدي ا÷ي ‹Óتعد ا◊لقة
الضسعيفة ‘ التنمية وبدخؤلها –سس وكأانك
تدخل قرية «منكؤبة « مثلمتا يؤصسفها اهلها،
خ- -اصس- -ة وان- -ه- -ا ك- -انت ع- -رضس -ة ل -ل -ه -ج -م -ات
اإلرهابية خÓل التسسعينات وارغم سسكانها
على هجرة منازلهم وأامÓكم ول تزال اثار
ال-ت-خ-ريب ال-ت-ي مسست م-ع-ل-م-ا ت-اري-خ-يا وسسط
القرية شساهدة على ذلك.
بعد اسستثبات المن ،عاد السسكان إا ¤ديارهم
أامل ‘ Úالتفاتة لكنها  ⁄تتعد تهيئة الطريق
ال -ؤلئ-ي رق-م  113ال -ذي ي -ع Èال-ق-ري-ة ن-ح-ؤ
منطقة العريشسة مرورا بسسانف.
ام -ا اŸدرسس -ة الب -ت -دائ -ي -ة ف  Ó-ت -زال خ-راب-ا
وبجؤارها سسكن Úوظيف Úمهجؤرين ‘ حالة
ك -ارث -ي -ة  ،ه -ذه اŸدرسس -ة ال -ت -ي ل ت -ق -دم إال
أاب- -ج- -دي- -ات ا◊روف األو ¤م -ا دي ا ¤ن -ق -ل
التÓميذ ا ¤ابتدائية بسسيدي ا÷ي ‹Óما
يرفع من نسسبة التسسرب اŸدرسسي خاصسة
لدى فئة الفتيات نتيجة بعد اŸسسافة التي
يقطعؤنها للؤصسؤل ا ¤اŸدرسسة.
اما مسسلزمات العيشس باŸنطقة فهي شسبه
منعدمة مث Óغاز اŸدينة ل يزال مشسروعا
قد يطؤل تسسليمه ا ¤ما بعد الشستاء  ‘ ،حÚ
ان التهيئة ا◊ضسرية ل حديث عنها  ،أاما عن
السس- -ك- -ن ف- -ب- -اسس- -ت -ث -ن -اء اÙظ -ؤظ Úال -ذي -ن
نالؤا السسكن الريفي تبقى األغلبية تعا Êمن

خصصصص اÛلسص الشصعبي لبلدية تيارت
 900مليون دينار لتهيئة مدينة تيارت
ه -ذا م -ا اك -ده ا’م Úال -ع -ام ل -ل -ب -ل -دي -ة
’شص -غ -ال سص -تشص -م -ل إاع -ادة
مضص- -ي- -ف- -ا ان ا أ
لن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة اال-ت-ي ⁄
ا’ع -ت-ب-ار ل -إ
ي -ع -د ل -ه -ا وج -ود ‘ ع -دي-د ا’ح-ي-اء و’
سص- -ي- -م- -ا ا÷دي- -دة ال- -ت -ي ” ا‚ازه -ا ‘
’شصغال
السصنوات اŸنصصرمة  ،كما تشصمل ا أ
لرصص-ف-ة واŸسص-اح-ات
إاع -ادة ا’ع-ت-ب-ار ل -أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ال -كÈى ون-ظ-اف-ة ا’ح-ي-اء
واŸرافق العمومية.
تيارت :ع.عمارة

ال -ت -ه -م -يشس  ‘،ح Úي -ط -الب شس -ب -اب ال-ق-ري-ة
Ãلعب Ÿمارسسة هؤاية كرة القدم ناهيك عن
عشس- -رات ال- -ن- -ق- -ائصس ال -ت -ي ج -ع -لت السس -ك -ان
ي- -ن- -اشس- -دون السس- -ل- -ط- -ات ال- -ؤلئ -ي -ة ال -ت -ك -ف -ل

بانشسغالتهم قائل Úلنا «انهم يطالبؤن ◊قهم
‘ العيشس ‘ قرية هجرتها التنمية وصسارت
تهدد بهجرة قاطنيها».

بحسسب اŸسسؤؤول Úعلى اŸشساريع ل»الشسعب»
،فان تهيئة حديقة بؤشسارب الناصسر بؤسسط
اŸدي -ن -ة م -ن األول -ؤي -ات ل -ك -ؤن ه-ذا اŸرف-ق
أاصسبحت ضسرورة ملحة بعد ان ” –ؤيلها ا¤
ح-دي-ق-ة ع-ام-ة وم-ت-ن-زه ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ريد
قضساء وقت الراحة بها وهي اŸتنفسس الؤحيد
ل -لسس -ك-ان ب-ع-د ح-دي-ق-ة ال-تسس-ل-ي-ة ال-ب-ع-ي-دة ع-ن
الؤسسط ا◊ضسري على ﬂرج ولية وهران
ومسستغا. Â

للتذك Òفان حديقة بؤشسارب اغلقت لسسنؤات
عديدة بسسبب نزاع قضسائي ب Úمسستثمر كان
يسستغلها حديقة للحيؤانات و تسسلية الطفال و
بلدية تيارت التي رات ان اسستغÓلها مرتع
◊ي- -ؤان- -ات م -فÎسس -ة وح -دي -ق -ة  ⁄تسس -ت -جب
Ÿع- - -اي Òال- - -ن- - -ظ- - -اف- - -ة وع- - -ادات السس - -ك - -ان
اÙاف- -ظ- -ة.ال- -ؤضس- -ع- -ي- -ة أادت إا ¤اسسÎج- -اع
ا◊دي- -ق- -ة وت- -رم- -ي- -م- -ه -ا و ف -ت -ح فضس -اءات -ه -ا
ل -ل-م-ؤاط-ن Úل سس-ي-م-ا ال-ع-ائÓ-ت ال-ق-ادم-ة م-ن
ال -ب -ل -دي-ات اÛاورة ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-د ل-فضس-اءات
مشسابهة.
اŸشس -اري -ع ا÷دي -دة ال -ت -ي ادرجت ‘ اط-ار
ب -رن-ام-ج  900م -ل -ي-ؤن دي-ن-ار ه-دف-ه-ا ت-ط-هÒ
اŸدينة من النفايات الثقيلة بعد النهضسة التي
عرفتها اŸدينة ‘ ›ال البناء و ل سسيما من
طرف اŸؤؤسسسسات الكÈى .
وÃدي -ن -ة السس -ؤق -ر ث -ا ÊاكŒ Èم-ع سس-ك-اÊ
بتيارت ” تخصسيصس  70مليؤن دج لعادة
الع- -ت- -ب -ار لك Èح -ي Úب -اŸدن -ي -ة ه -م -ا ح -ي
ب -ؤريشس -ة و ب -ن ع-رب-ي-ة .وي-ت-م-ث-ل اŸشس-روع ‘
النارة العمؤمية وتزفيت شسؤارع الطرقات
باÿرسسانة اŸزفتة و Œديد الرصسفة و طÓء
الفضساءات العمؤمية.

‹hO

ألسسبت  25أوت  2018م
ألموأفق لـ  14ذي ألحجة  1439هـ

ي الداخل
 156قانوًنا منذ العام  2015ضشّد فلسشطين ّ

مششاركة وإسشعة با÷معة إلـ 22
من مسشÒة إلعودة وكسشر إ◊صشار
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أاكدت أان قراراتها مسشتقلة

إلرئاسشة إلÎكية:
نرفضض إإلمÓءإت إÿارجية
ق -ال رئ -يسس م -رك -ز ألتصس-الت ‘ أل-رئ-اسس-ة
ألÎكية ،فخر ألدين ألطون ،إأن أنقرة ترفضس
وبشس -ك-ل ق-اط-ع أإلمÓ-ءأت أÿارج-ي-ة وت-ت-خ-ذ
قرأرأتها بكل أسستقÓلية.
وأضساف ‘ تغريدة ع Èحسسابه على توي،Î
أمسس أ÷م- -ع- -ة ،إأن ت- -رك- -ي- -ا ت- -رفضس ج- -م -ي -ع
أإلم Ó-ءأت أÿارج -ي -ة وأŸت -ع -ل -ق-ة Ãج-الت
ألقتصساد وأألمن وألسسياسسات أÿارجية.
وأشسار ألطون أن تركيا تتخذ قرأرأتها بناءا
على آأمال ألشسعب ألÎكي ،مبيناا أن هذأ هو
بالضسبط ألسسبب ألذي يقف ورأء ألهجمات
ألتي ُتشسن ضسد بÓدنا.

عقوبات بسشبب «إإسض »400 -

من ناحية ثانية ،أعلنت أŸتحدثة باسسم وزأرة
أÿارج- -ي- -ة أألم -ري -ك -ي -ة ه -ي -ذر ن -اوي -رت ،إأن
ألوليات أŸتحدة ل تسستبعد فرضس عقوبات
ضسد عدد من دول ألعا ⁄بسسبب شسرأء أنظمة
ألدفاع أ÷وي «إأسس  »400 -ألروسسية ،قاصسدة
باÿصسوصس تركيا ألتي أقتنت هذه أŸنظومة
مؤوخرأ.
و‘ ألسسياق  ،صسرح مسساعد وزير أÿارجية
أألمريكي ،ويسس ميتشسل ،أنه بعد شسرأء تركيا
Ÿنظومة «إأسس  »400 -من روسسيا أل–ادية،
Áك -ن أن ت -خضس -ع أن -ق -رة ل -ع -ق -وب -ات Ãوجب
«كاتسسا» أو ما يعرف بقانون موأجهة أعدأء
أمريكا.

 6مÓي Úسشائح روسشي يزورون تركيا

ت-وق-عت أ◊ك-وم-ة ألÎك-ي-ة أن تسس-ت-ق-ب-ل أل-بÓد
سستة مÓي Úسسائح روسسي ألعام أ◊ا‹‘ ،

ح Úأكدت روسسيا أن حجم ألتبادل ألتجاري
ب Úم -وسس -ك -و وأن -ق -رة زأد ب -نسس-ب-ة  %40أل-ع-ام
أŸاضسي.
وتتوقع أنقرة جذب أربع Úمليون سسائح هذه
ألسسنة ،وهو رقم قياسسي كما وصسفه ألرئيسس
رجب طيب أردوغان قبل أشسهر.
وحققت تركيا عائدأت بلغت  26.5مليار دولر
أل -ع-ام أŸاضس-ي ع-ن-دم-ا أسس-ت-ق-ب-لت  32مليون
سسائح.
وي -تصس -در أل -روسس ق-ائ-م-ة أألج-انب أل-وأف-دي-ن
ع -ل -ى ت -رك -ي -ا ب-خ-مسس-ة مÓ-ي-ن سس-ائ-ح ،ي-ل-ي-ه-م
أألŸان  3.5مÓي Úبتقديرأت ألعام أŸاضسي

بعد إادانة مدير حملته وﬁاميه السشابقÚ

عزل ترإمب  ⁄يعد ›ّرد حديث عابر

لعÓمية» ضشمن ا÷معة الـ 22
ششارك الفسشطينيون ‘ قطاع غزة أامسس بكثافة ‘ فعاليات جمعة «الوفاء للطواقم الطبية وا إ
بحراك مسشÒة العودة وكسشر ا◊صشار.
Ÿحتّلة ،بهدف ألـ«تخّلصس» منهم ‘ ،إأطار
وج ّ-ددت أل -ه -ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ıي-م-ات مسسÒة
أُ
قوإن Úعنصشرية
أل- - -ع - -ودة وكسس - -ر أ◊صس - -ار «“ّسس - -ك ألشس - -عب ُتوأصِسل أ◊كومة أإلسسرأئيلية أŸتطِرّفة بقيادة أإلسسÎأتيجّية ألصسهيونّية إلفرأغ غ Òأليهود
ّ ُ
ألفلسسطيني بحقه ألثابت ‘ ألقدسس عاصسمة رئيسس ألوزرأء ،بنيام Úنتنياهو ،سسنّ ألقوأن Úم -ن دول -ة ألح -ت Ó-ل ،أل -ت-ي ق-امت ‘ أل-ن-ك-ب-ة
فلسسط ،Úوحقوقه غ Òألقابلة للتصسرف ،و‘ ‘ أل -ك -ن-يسست أإلسس-رأئ-ي-ل-ي ضسّ-د ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ي أŸن -ك -ودة ع -ام  1948ع -ل-ى أن-ق-اضس ألشس-عب
ّ
ي ،أل-ذي ُهّ-ج-ر وُشسّرد من
م-ق-دم-ت-ه-ا حّ-ق ت-ق-ري-ر أŸصس Òوإأق-ام-ه دولته أل -دأخ -ل ،وع -دده -م أك Ìم -ن م -ل-ي-ون ونصس-ف أل-ع-ربّ-ي أل-ف-لسس-ط-ي-نّ -
أŸليون ،بهدف تضسييق أ◊يز ،ألضسيق أصسÓا ،أرضس- -ه ‘ أخ- -ط- -ر وأك Èج -رٍÁة أرُت -ك -بت ‘
أŸسستقلة وعاصسمتها ألقدسس».
ّ
ّ
وأكدت ألهيئة «أسستمرأر أŸسسÒأت كمسسÒأت ودفعهم بشسكٍل أو بآاخر ،إأ ¤ألتحول Ÿوأطن Úألتاريخ .و‘ هذأ ألسسياق ،وبعد تشسريع قانون
ْ
ّ ُ
شسعبية وسسلمية –مل رسسالة شسعبنا إأ ¤ألعا ،⁄م -ن أل -درج -ة أل -ع -اشس -رة ،ع-ل-م-ا أّن أŸخّ-ط-ط أل-ق-ومّ-ي-ة أل-ع-نصس-رّي م-ن ق-ب-ل أل-ك-ن-يسست ،من
ا
ُ
◊ماية حقنا بالعودة رغم كل أŸعاناة ألتي أإلسسÎأتيجي ألركان دولة ألحتÓل هو ألدفع أŸقرر أْن تقدم عضسو ألكنيسست أŸتطّرفة من
سسببها ألحتÓل ،إأضسافة إأ ¤رفع أ◊صسار عن ق-دم-ا ن-ح-و أّلÎح-ي-ل أ÷م-اع-ي أل-ن-اِع-م ،ل-كي حزب (ليكود) أ◊اِكم ،عينات بÒكو ،مشسروع
ا
ّ
ي ج- -ديٍ- -د ب -دع ٍ-م ح -ك -وم x-ي
قطاع غزة».
 Óإأ ¤دولٍة يهودّيةٍ ق- -ان- -ون ع- -نصس- -ر x
تتحّول إأسسرأئيل ،قوال وفع ا
وي -خ -رج أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ون ‘ ق-ط-اع غ-زة م-ن-ذ خ -ال -ي -اة م -ن «أألغ-ي-ار» ،أو ب-ك-ل-م-ات أك Ìدّق-اة وتعهدأت بتسسريع إأجرأءأت سسنّهÃ ،وجبه يتّم
ْ
فرضس عقوبة ألسسجن على كّل مَْن يرفع خÓل
ي (أبرتايد).
أل- -ث Ó-ث Úم -ن م -ارسس أŸاضس -ي Œاه ألسس -ي -اج لتكون دولة فصسل عنصسر
ّ
ألفاصسل مع أألرأضسي أÙتلة ضسمن فعاليات ف-تسس-ون-ام-ي أل-ق-وأن Úأل-ع-نصس-ري-ة ي-رم-ي ع-ل-ى مظاهرة علم «دولٍة ُمعاديٍة» إلسسرأئيل ،أْو علم
ّ
أŸسستوى ألبعيد إلفرأغ أّÿط أألخضسر من هيئات «ل ُتعت Èصسديقة إلسسرأئيل» ،مثل ألعلم
مسسÒة ألعودة وكسسر أ◊صسار.
ُ
وأسس -ف -رت ألشس -ت -ب -اك -ات أل -ت -ي ت -ن-دل-ع خÓ-ل سسّكانه أألصسلي ،Úوللتدليل على ذلك ،تكفي أل -ف-لسس-ط-ي-نّ-ي ،وألسس-وري حسسب نصس أل-ق-ان-ون
أŸسسÒة ب Úأل- - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي Úوأل - -ق - -وأت أإلشس- -ارة إأ ¤أّن وزي- -ر أألم- -ن أإلسس- -رأئ -ي -ل -ي ،ألصسهيو ÊأŸزعوم.
ّ
أ÷دير بالذكر ،أّن ألكنيسست ناقشس خÓل
أإلسس -رأئ -ي-ل-ي-ة ع-ن أسس-تشس-ه-اد  168فلسسطينيا
ِ
Ãناسسبٍة أْو بغÒها
أفيغدور ليÈمانُ ،يطالب ُ
وإأصس -اب -ة ن-ح-و  18أل -ف آأخ-ري-ن،ب-حسسب آأخ-ر أّنه يجب نقل ألسسّكان ألفلسسطيني ‘ Úوأدي دورته أ◊الية ،ألتي بدأت منذ شسهرمارسس
عارة ،حوأ‹ نصسف مليون ،إأ ¤ألضسّفة ألغربية  2015وحتى أنتهاء ألدورة ألصسيفّية أ◊الّية
إأحصساء لوزأرة ألصسحة ‘ غزة.
ّ
 172قانوانا عنصسرايا.

ل· اŸتحدة
يلتئم ‘ جنيف الششهر القادم –ت رعاية ا أ

إإجتماع بششأان دسشتور جديد لسشوريا

أعلنت متحدثة باسسم أأل· أŸتحدة أمسس
أ÷معة ،أن أŸوفد أÿاصس لسسوريا سسيلتقي
‡ثل Úعن إأيرأن وروسسيا وتركيا ‘  11و12
سسبتم ‘ Èجنيف لبحث مسسأالة وضسع دسستور
جديد لسسوريا.
وأŸوفد أÿاصس لسسوريا سستافان دي ميسستورأ
م-ك-ل-ف تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه-ا صسياغة
دسستور جديد للدولة ألتي تشسهد نزأعا.
وسسيلتقي ‡ثلون عن ألدول ألثÓث مع دي
ميسستورأ ليوم ‘ Úجنيف ،أŸقر أألوروبي
 ·ÓأŸتحدة ،بحسسب ما أعلنت أŸتحدثة
ل أ
أليسساندرأ فيلوتشسي للصسحافي.Ú
وقد أعلن دي ميسستورأ إأنه يرغب ‘ أن تكون
أل -ل -ج -ن -ة أل -دسس -ت -وري -ة ج -اه-زة ق-ب-ل أج-ت-م-اع
 ·ÓأŸتحدة ‘ نيويورك
أ÷معية ألعامة ل أ
أوأخر سسبتم.È
وقد يتطّلب ذلك مزيدأ من أÙادثات ول
سس -ي -م -ا م -ع ح -ك -وم -ة أل -رئ-يسس ألسس-وري بشس-ار
أألسسد ،لكن فيلوتشسي قالت إأنه ليسس لديها
ت -ف -اصس -ي -ل ح -ول أج -ت -م -اع -ات أخ -رى ألشس-ه-ر
أŸقبل.

م -ن ج-ه-ت-ه ،أع-ل-ن وزي-ر أÿارج-ي-ة أل-روسس-ي
سسÒغي لفروف ،أن موعد أجتماع زعماء
روسسيا وإأيرأن وتركيا أŸزمع عقده ‘ طهرأن
قد حّدد وسسيتم أإلبÓغ عنه قريبا.
و أكد لفروف ‘ ،مؤو“ر صسحفي مع نظÒه
ألÎك -ي م -ول -ود ج -اويشس أوغ -ل -و ‘ ،م -وسس -ك-و

أمسس ،أن روسس -ي -ا وت -رك -ي -ا سس -ت -ب -ذلن ج-ه-ودأ
مشسÎكة إل‚اح ألتسسوية ألسسياسسية ‘ سسوريا.
وج ّ-دد أل-وزي-ر أل-روسس-ي ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى ضس-رورة
Œنيب أŸدني Úأÿطر لدى تطه Òإأدلب من
أإلره -اب -ي ،Úوضس -رورة فصس -ل أإلره -اب-ي Úع-ن
أŸعارضسة أŸعتدلة.

ألرئيسس ألمÒكي يعلن
” عزله
أنه ‘ حال ّ
ف -إان ألسس-وأق سس-ت-ن-ه-ار
وأ÷م -ي -ع سس-يصس-ب-ح-ون
فقرأء جدأ ول يعرف
«ك- - -ي - -ف Áك - -ن ع - -زل
شس - -خصس ق- -ام ب- -ع- -م- -ل
رأئع»
حذر رودولف جوليا،Ê
ﬁامي رئيسس أمريكا،
دونالد ترأمب ،وعمدة
ن-ي-وي-ورك ألسس-اب-ق ،من
أح- - - -ت - - -م - - -ال أن - - -دلع
أن-ت-ف-اضس-ة ‘ أل-ولي-ات
أŸت - - - - -ح- - - - -دة ح- - - - -ال
أŸب- -اشس -رة ب -إاج -رأءأت
ع- - -زل أل- - -رئ - -يسس م - -ن
م- -نصس- -ب- -ه ع -ن ط -ري -ق
أإلقالة.
وأع - -ت ÈأÙام- -ي‘ ،
ح -ديث ل -ق-ن-اة «سس-ك-اي
ن-ي-وز» أل-ت-لفزيونية ،أنه
Áك -ن ع -زل أل -رئ-يسس أألم-ري-ك-ي م-ن م-نصس-ب-ه
ألسسباب سسياسسية فقط ،و‘ هذه أ◊الة فإان
«ألشسعب أألمريكي سسيتمرد ويقوم بانتفاضسة».
وقال ترأمب ‘ وقت سسابق ،إأنه ‘ حال فوز
أل-دÁق-رأط-ي Úب-األغ-ل-ب-ي-ة ‘ أل-ك-ون-غ-رسس ‘
أن -ت -خ -اب -ات أل -ت -ج -دي -د أل -نصس-ف-ي ‘ ن-وف-مÈ
أŸقبل ،فسسوف يبدأون باإجرأءأت عزله من
منصسبه ،و»سسيلي ذلك أنهيار أسسوأق أŸال ‘
ألوليات أŸتحدة» ،حسسب أعتقاده.
وقال ﬁامي ترأمب ألسسابق ،مايكل كوه،Ú
‘ شس- -ه- -ادت- -ه أم- -ام ﬁك- -م -ة ن -ي -وي -ورك ي -وم
أل -ث Ó-ث-اء ،إأن-ه –رك ب-ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن-ه ب-ه-دف
«ألتأاث Òعلى ألنتخابات» أألمريكية .ووجه
ضسربة سسياسسية موجعة لÎأمب بعد أن أقر ‘
أÙكمة بتهم تضسمنت تسسديده مبالغ بشسكل
غ Òقانو ‘ Êأ◊ملة ألنتخابية ،مشسÒأ إأ¤
أنه بناء على تعليمات شسخصسية من ألرئيسس
ترأمب ألذي توأطأا معه دفع لعشسيقتي ألرئيسس
ألسس -اب -ق -ت ،ÚأŸم -ث -ل -ة أإلب -اح -ي -ة سس -ت -ي -ف -اÊ
كليفورد ،وعارضسة أألزياء كارين ماكدوغال
مبالغ مالية .و‘ ألبدأية ،زعم ترأمب أنه ل
يعرف عن هذه أŸدفوعات .ومع ذلك ،فإان
وسسائل أإلعÓم نشسرت تسسجيا Óصسوتايا ،يؤوكد
أنه كان على علم بدفعة وأحدة على أألقل.
و‘ ن- -فسس أل- -وقت ت- -ق- -ري -ب -ا ،أدأنت ﬁك -م -ة
أإلسس -ك -ن -دري -ة ‘ ولي -ة ف -رج-ي-ن-ي-ا ،أل-رئ-يسس
ألسس -اب -ق ل -ل -ح -م -ل -ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة لÎأمب ،ب-ول
مانافورت ،بالعديد من أ÷رأئم أŸالية.
وأتهم ترأمب ﬁاميه ألسسابق كوه Úبانتهاك

أل- - - - - - -ق - - - - - -وأن Úوأإلدلء
بأاكاذيب من أجل إأبرأم
صس -ف -ق -ة م -ع أل -ت-ح-ق-ي-ق.
وق -ال أيضس -ا إأن ضس -غ-وط-ا
ه- -ائ- -ل- -ة م- -ورسست ع -ل -ى
مسس- - - -اع - - -ده ألسس - - -اب - - -ق
مانافورت.

إلعزل أإم إلسشجن ؟
هذأ وقد توقفت صسحف
أمÒكية عند ألتدأعيات
أÙت - -م - -ل - -ة ل - -ل - -ه- -زأت
أل -قضس-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رضس
ل - -ه- -ا أل- -رئ- -يسس دون- -ال- -د
ترأمب بعد إأدأنة مدير
حملته ألنتخابية ألسسابق
ب- -ول م- -ان -اف -ورت ب -ت -ه -م
ألح - -ت- -ي- -ال ألضس- -ري- -ب- -ي
وأŸصس- - - - - -ر‘ ،وأعÎأف
ﬁام-ي-ه ألسس-اب-ق م-اي-ك-ل
ك- -وه Úب- -ت- -ه- -م ت- -ت -ع -ل -ق
بالحتيال أŸا‹ وألضسريبي وأنتهاك قوأنÚ
“ويل ألنتخابات.
وترى صسحيفة وول سسÎيت جورنال أنه على
خلفية تلك ألتطورأت فإان ما بات يتبادر أإ¤
أألذهان هو كلمة ألعزل ،ورأت أن ذلك سسيكون
ألهاجسس أألول ÿصسومه ألدÁقرأطي Úألذي
سسيتحينون ألفرصسة إأ ¤ما بعد ألنتخابات
أل -نصس -ف -ي -ة أل -ت-ي سس-ت-ج-ري ‘ ن-وف-م Èأل-ث-اÊ
أŸقبل لختيار أعضساء ›لسس ألنوأب.
وحسسب ألصس - -ح - -ي - -ف - -ة ،ف- -إان أعضس- -اء أ◊زب
ألدÁقرأطي قد يفضسلون عدم أإلشسارة إأ¤
أŸوضسوع قبل يوم ألقÎأع و‘ حال حصسولهم
على أألغلبية فإان مقÎح عزل ألرئيسس سسيكون
على لئحة أولوياتهم ،ألن ذلك سسيكون فرصسة
ل-تصس-ف-ي-ة أ◊سس-اب-ات م-ع أل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري
ح- -يث ط- -اŸا أع- -تÈوأ أن- -ه وصس -ل إأ ¤أل -ب -يت
أألب -يضس ب -ط -ري -ق -ة غ Òن -زي-ه-ة ع-ل-ى حسس-اب
مرشسحة أ◊زب هيÓري كلينتون.
ومن جهتها ،دعت صسحيفة نيويورك تاÁز
ألكونغرسس إأ ¤ألقيام بوأجبه ووجهت سسهامها
–ديدأ للحزب أ÷مهوري ،ألن أعضساءه كانوأ
دوم-ا ي-ت-ج-اه-ل-ون أك-اذيب ت-رأمب وأسس-ت-ه-ان-ته
ب -األع -رأف أل -دÁق -رأط -ي -ة وه -ج -م-ات-ه ع-ل-ى
مؤوسسسسات ألدولة.
ودعت ألصس -ح -ي -ف -ة أعضس -اء أل -ك -ون -غ -رسس ع-ن
أ◊زب أ÷مهوري إأ ¤ألتحرك وألبدء بعدم
أل -تسس Îع -ل -ى مسس -اوئ ت -رأمب وألب-ت-ع-اد ع-ن
‡ارسس -ات -ه أل -ف -اسس -دة ،وب -ع -ب -ارة أخ-رى ع-دم
ألصسمت عنها.
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لمن ‘  9سسبتمÈ
يسستعرضض تقريره السسنوي أامام ›لسض ا أ

غسضان سضÓمة يأامل بإاكمال مسضار «أŸصضا◊ة ألوطنية» ‘ ليبيا

من اŸرتقب أان يعرضض اŸبعوث اÿاصض
ل· اŸتحدة إا ¤ليبيا غسسان سسلمة،
ل أ
لمن ،يوم
تقريره السسنوي أامام ›لسض ا أ
 9سسبتم ÈاŸقبل.
وت -ع -ت Èه -ذه اÿط-وة ،إاج-راء «إال-زام-ي» ق-ب-ل
Œديد مهمة بعثة األ· اŸتحدة ‘ ليبيا،
التي –يط بجهودها تسساؤولت ،لسسيما فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -إاج -راء الن -ت -خ-اب-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-ع-ام
ا÷اري.
وي- -أام -ل سس Ó-م -ة ب -إاك -م -ال مسس -ار «اŸصس -ا◊ة
الوطنية» بحلول هذا اŸوعد ،ل سسيما تنظيم
اŸؤو“ر الوطني ا÷امع الذي جرى تأاجيله،
‘ وقت ت- -تضس -اءل ف -ي -ه ع -ل -ى ن -ح -و م -ت -زاي -د
احتمالت تنظيم انتخابات ‘ البÓد.
وج- -اء ذلك ‘ ،وقت ت -ق -ود ف -ي -ه ب -ع -ث -ة األ·
اŸتحدة مسساعي نحو إاحياء عملية ا◊وار
ال -ل-ي-ب-ي ،ع ÈثÓ-ث-ة مسس-ارات رئ-يسس-ي-ة ت-ت-عّ-ل-ق

ب -ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة واإلصسÓ-ح الق-تصس-ادي
وال -وضس-ع األم-ن-ي ،وسس-ط ت-وق-ع-ات ب-أان ت-تضس-ح
اŸعا ⁄الرئيسسية لهذه ا÷هود خÓل األيام
اŸقبلة.
وك -ان غسس -ان سس Ó-م -ة ق -د ق -ال ‘ ،إاح -اط -ت -ه
السسابقة Ãجلسس األمن ،إان الوضسع الراهن ‘
ليبيا ل Áكن أان يسستمر ،وإان الليبي Úيتلهفون
إا ¤ال- -ت- -خ- -لصس م- -ن ال- -ف- -وضس -ى ال -ت -ي لزمت
م-ؤوسسسس-ات-ه-م وإاح-ي-اء الق-تصس-اد ال-وطني الذي
يعا Êمن أازمات عدة.
واعت ÈسسÓمة أان إاحراز أاي تقدم سسياسسي
م -رت -ب -ط ب -ان -ع -دام ال -نشس-اط ال-عسس-ك-ري ع-ل-ى
األرضس ،غ Òأان أاح - -داث ع- -ن- -ف تسس- -ب- -بت ‘
–ويل النتباه واسستنزاف بعضس الزخم الذي
كنا قد اكتسسبناه» ،حسسب قوله.

رفضض أسضتقبال مزيد من أŸهاجرين

ع -ل -ى صس -ع-ي-د آاخ-ر ،رفضست ل-ي-ب-ي-ا اÿم-يسس

اسستقبال  177مهاجرا عالق Úعلى م Ïسسفينة
ÿف -ر السس -واح-ل اإلي-ط-ال-ي Úق-ب-ال-ة م-ي-ن-اء ‘
صسقلية بعد أان منعت روما إانزال اŸهاجرين
اŸتواجدين على متنها.
وكان وزير اÿارجية اإليطا‹ ماتيو سسالفيني
هّ- -دد ‘ وقت سس- -اب- -ق م- -ن األسس- -ب -وع ا÷اري
ب -إاع -ادة اŸه -اج -ري -ن إا ¤ل-ي-ب-ي-ا م-ا  ⁄ت-واف-ق
حكومات أاوروبية أاخرى على اسستقبال قسسم
م -ن -ه -م .وأاع -ل -ن وزي -ر اÿارج -ي-ة ‘ ح-ك-وم-ة
الوفاق الوطني الليبية ﬁمد سسيالة ‘ بيان أان
«ليبيا ل تقبل هذا اإلجراء اÛحف وغÒ
اŸشسروع فلديها ما يزيد عن سسبعمئة أالف
مهاجر».
و‘ بيانه الصسادر ليل األربعاء إا ¤اÿميسس
طالب سسيالة اÛتمع الدو‹ بـ»الضسغط على
دول اŸصسدر إلعادة قبول رعاياهم و–مل
نفقات إاعادتهم إا ¤دول اŸصسدر».
وتابع سسيالة« ،يجب إاعادتهم إا ¤دول اŸصسدر
التي أاتوا منها فليبيا بلد عبور وقد –ملت
الكث.»Ò
والسسفينة اإليطالية «ديتشسوتي» متوقفة منذ
ل-ي-ل اإلث-ن Úق-ب-ال-ة م-ي-ن-اء ك-ات-ان-ي-ا ‘ صس-قلية.
و–ولت ل-ي-ب-ي-ا إا ¤ن-ق-ط-ة ع-ب-ور ل-ل-م-ه-اج-ري-ن
القادم Úمن منطقة إافريقيا جنوب الصسحراء
ب -اŒاه أاراضس -ي ال -ق -ارة األوروب-ي-ة ‘ رحÓ-ت
غ Òشسرعية وﬁفوفة باıاطر على مÏ
قوارب متهالكة.
وتسستقبل ليبيا اŸهاجرين الذين يعÎضس خفر
السس -واح -ل ال -ل -ي -ب -ي -ون ق -وارب -ه -م ‘ م -ي-اه-ه-ا
اإلقليمية ،لكنها غالبا ما ترفضس اسستقبال من
يتمّ إانقاذهم قبالة سسواحلها من قبل سسفن
أاجنبية أاو تابعة Ÿنظمات إانسسانية.

لدانة
فتح على نفسسه بابا جديدا للشسجب وا إ

جنوب أأفريقيا :ترأمب ضضيق أألفق ويث ÒأŸاضضي ألسضتعماري
فتح الرئيسس األمÒكي دونالد ترامب على نفسسه بابا جديدا للشسجب
واإلدانة مصسدره جنوب أافريقيا هذه اŸرة والتي اعتÈته «ضسيق األفق»
و»مثÒا» Ÿاضسيها السستعماري بعد خوضسه ‘ ا÷دل الدائر بشسأان
إاصسÓ- -ح م- -ل- -ك -ي -ة األراضس -ي ‘ ت -لك
ال -دول -ة ال -ت -ي ع -انت ت -اري -خ -ي -ا م -ن
العنصسرية.
وات -ه -مت ج -ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا ت-رامب بـ
«ت-أاج-ي-ج ال-ت-وت-رات ال-ع-نصس-ري-ة» على
أاراضسيها بعد تغريدة له عبّر فيها عن
قلقه إازاء «مصسادرة أاراضس ومزارع
وج -رائ -م ق -ت -ل ع -ل -ى ن -ط -اق واسس -ع»
تسستهدف  -حسسب زعمه  -مزارعÚ
من البيضس ‘ البÓد.
وأاشس-ع-لت ت-غ-ري-دة ال-رئ-يسس األمÒكي
ال- -ن- -ق -اشس ح -ول مشس -روع إاصس Ó-ح -ي
Óراضس-ي م-ث Òل-ل-ج-دل ي-هّ-ز ج-ن-وب
ل -أ
أافريقيا التي ل تزال منقسسمة بشسدة
ب -ع-د  25ع -امً-ا ع-ل-ى سس-ق-وط ن-ظ-ام
الفصسل العنصسري.
وبدأا ا÷دل مسساء األربعاء مع سسلسسلة تغريدات كتبها ترامب ،قال ‘
إاحداها إانه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو «دراسسة عن كثب
حول مصسادرة أاراضس ومزارع ونزع ملكيتها وجرائم قتل مزارع Úعلى
نطاق واسسع ‘ جنوب أافريقيا».
واسستقى ترامب قراره من حلقة تلفزيونية عن جنوب أافريقيا بثتها قناة
«ف -وكسس ن -ي -وز» ال -ت -ي ي -ع-تÈه-ا األمÒك-ي-ون «ﬁاف-ظ-ة ج-دا ً» وق-ال ‘
ت-غ-ري-دت-ه إان ح-ك-وم-ة ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا «تصس-ادر ح-ال-يً-ا أاراضس-ي Áل-ك-ها
مزارعون بيضس».
وسسارعت سسلطات بريتوريا للرد على تغريدة ترامب .وكتبت ا◊كومة
على حسسابها على موقع توي« Îجنوب أافريقيا ترفضس بشسكل كامل هذه
الرؤوية الضسيقة التي ل تهدف سسوى إا ¤تقسسيم األمة وتذكرينا Ãاضسينا
Óراضسي «حذرا
السستعماري» .وتعهدت ا◊كومة بأان يكون إاصسÓحها ل أ

عبر
العالم

ألزفزأ‘
مرشضح ÷ائزة
«نافارأ»

” ترشسيح اŸعتقل السسياسسي
مدريد ّ :
الريفي ناصسر الزفزا‘ قائد حراك الريف
÷ائزة نافارا الدولية للتضسامن لسسنة ،2018
‘ نسس -خ -ت-ه-ا السس-ادسس-ة عشس-رة ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا
حكومة نافارا باسسبانيا.
وج-اء ت-رشس-ي-ح ال-زف-زا‘ ك-ن-ت-يجة للمجهودات
التي قام بها ‘ سسبيل احقاق الكرامة والعدالة
الجتماعية باŸغرب وخاصسة بالريف ،هذه
اÛهودات التي كلفته  20سسنة من السسجن
النافذ والتي يقضسي عقوبتها حاليا بسسجن
عكاشسة بالدار البيضساء.

عقوبة غ Òمسضبوقة

حكم على أامركية كشسفت تقريرا
واشسنطنُ :
سسريا للغاية حول عمليات القرصسنة الروسسية
اŸفÎضس- -ة أاث- -ن- -اء الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة
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وشسام.»Ó
أام -ا وزي -رة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ا÷ن -وب أاف -ري-ق-ي-ة ل-ي-ن-دي-وي سس-يسس-ول-و
فاعتÈت تصسريحات ترامب «مؤوسسفة» وترتكز على «معلومات خاطئة»
وطلبت «توضسيحات» من واشسنطن.
من جهته ،قال رئيسس حزب «ﬁاربون من
أاجل ا◊رية القتصسادية» جوليوسس ماليما
ل- -ل- -رئ -يسس األمÒك -ي «ل ت -ل -مسس -وا الشس -ؤوون
ا÷ن- -وب أاف -ري -ق -ي -ة» .وأاضس -اف «ل ن -خ -اف
منكم» واصسفا إاياه بأانه «كاذب مرضسي».
وق -ب -ل الن -ت-خ-اب-ات ال-ع-ام-ة اŸرت-ق-ب-ة ع-ام
 ،2019ي- -ري- -د ال- -رئ -يسس ا÷ن -وب أاف -ري -ق -ي
سسÒي -ل رام -اف -وزا تسس -ري -ع ع-م-ل-ي-ة إاصسÓ-ح
األراضس - -ي «م- -ن أاج- -ل تصس- -ح- -ي- -ح ال- -ظ- -ل- -م
ال- -ت- -اري -خ -ي اÿط »Òال -ذي ارُت -كب ب -ح -ق
األقلية السسوداء ‘ حقبة السستعمار ونظام
الفصسل العنصسري.
ويهدف إاصسÓح رامافوزا إا ¤تصسحيح اÿلل
‘ األراضسي حيث “لك األقلية البيضساء
( %8من الشسعب)  %72من اŸزارع ،مقابل  %4للغالبية السسوداء ( %80من
السسكان) بحسسب ا◊كومة.
ولتصسحيح ذلك ،قرر الرئيسس مصسادرة أاراضسي اŸزارع Úالكبار من دون
تعويضسهم ،ولذلك يريد تعديل الدسستور .ويدور نقاشس حاليًا بشسأان هذا
اŸشسروع ،إال أانه  -وبعكسس ما قال ترامب ُ ⁄ -ينفذ بعد.
حب العديد من السسود بإاصسÓح رامافوزا ،بينما عبّر البيضس عن
وير ّ
قلقهم علنًا ويخشسون تكرار عمليات الطرد العنيفة التي ارتكبت بحق
مزارع Úبيضس مطلع سسنوات األلف ‘ ÚزÁبابوي اÛاورة من جانب
نظام روبرت موغابي .واتهم رامافوزا األربعاء منظمة «أافريفوروم» بـ
«نشسر األكاذيب والشسائعات» ع Èتأاكيدهم للخارج أان اŸؤو“ر الوطني
األفريقي يريد الشسروع ‘ «عمليات مصسادرة جماعية».
ُيذكر أان ترامب سسبق وأاثار غضسب قارة أافريقيا ‘ وقت سسابق من هذا
العام عندما وصسف بعضس دولها بأانها «حثالة».

إأيرأن تتقّدم بشضكوى أأمام ﬁكمة
ألعدل ضضد ألوليات أŸتحدة

ت-بّت ﬁك-م-ة ال-ع-دل ال-دول-ي-ة ،ال-ه-ي-ئة
ل·
لسس- -اسس- -ي- -ة ل- -دى ا أ
ال - -قضس - -ائ - -ي - -ة ا أ
اŸت -ح-دة ‘ ،شس-ك-وى ق-دم-ت-ه-ا إاي-ران ضسّ-د
ال -ولي -ات اŸت -ح -دةﬁ ‘ ،اول -ة ل -وق -ف
إاع-ادة ف-رضض ع-ق-وب-ات أامÒك-ي-ة ع-ليها،
لث-نÚ
وذلك ‘ ج -لسس -ات ُت -ف -ت-ت-ح ي-وم ا إ
اŸقبل.
‘ معركة قضسائية جديدة تتواجه فيها طهران
وواشسنطن أامام ﬁكمة العدل الدولية– ،اول
إاي-ران وق-ف ال-ع-ق-وب-ات األم-ري-ك-ي-ة ال-تي أاعاد
الرئيسس األمريكي دونالد ترامب فرضسها.
وكان الرئيسس األمريكي قد أاعلن ‘ شسهر ماي
اŸاضسي ،انسسحاب بÓده من التفاق النووي
اÈŸم ب Úإاي- -ران وال- -ق- -وى ال -دول -ي -ة ‘ ع -ام
 ،2015الذي ”ّ Ãوجبه تعليق العقوبات.
ووصسف ترامب التفاق الذي التزمت طهران
Ãوج-ب-ه ب-ع-دم ح-ي-ازة األسس-ل-ح-ة ال-ذري-ة ،بأانه
«فظيع» واختار إاعادة فرضس عقوبات أاحادية
ا÷انب مشسّددة.
وت-ت-ه-م إاي-ران ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ح-الً-ي-ا ب-أانها
تفرضس «حصساًرا» على اقتصسادها ،وترغب ‘
أان ت -أام -ر ﬁك -م -ة ال -ع -دل ال -دول -ي-ة وم-ق-ره-ا
له -اي ،واشس-ن-ط-ن ب-وق-ف الج-راءات م-وقً -ت-ا،
قبل أان يصسدر القضساة ‘ ما بعد قرارهم بناء
على وقائع القضسية.

مبادرة شضرعية
ويرى أاسستاذ «تسسوية اÓÿفات الدولية» ‘
ج- -ام- -ع- -ة لي -دن« ،إاريك دو ب -ارب -ان -دي -ر» ،أان
القضسية تتضسمن عنصسرين« ،أاوًل ،إايران تعتÈ
فعً Óأان إاعادة فرضس عقوبات انتهاك للقانون
الدو‹؛ وثانًيا من وجهة نظر سسياسسية ،إايران
–ظى بدعم العديد من الدول األوروبية ‘
مسسأالة العقوبات».
و‘ ال -ب -داي -ة ،م -ن اŸفÎضس أان ُي-ق-ن-ع ‡ث-ل-و
إايران اÙكمة ،أان قضساتها الـ 15الدائمÚ
وم -ق -ره -م قصس -ر السس Ó-م ،ي -ت -م -ت -ع -ون ف-ع-لً-ي-ا
بالسسلطة القضسائية للبتّ بالشسكوى.
وتسستند طهران ‘ حججها إا ¤معاهدة غÒ
معروفة كثًÒا ،وقعتها إايران والوليات عام

غ- -وتÒيسس ‘ رسس- -ال- -ة ب -عث ب -ه -ا إا› ¤لسس
األمن الدو‹ ‘  17أاوت ،إان فريق اÙققÚ
برئاسسة اÙامي الÈيطا◊ Êقوق اإلنسسان
كر Ëأاسسعد أاحمد خان باشسر العمل ‘ الـ20
من الشسهر ا÷اري.
سسول :ذكرت وكالة األنباء الكورية ا÷نوبية
(يونهاب) أامسس أان ﬁكمة اسستئناف ‘ سسول
غلظت ا◊كم الصسادر على الرئيسسة السسابقة
باك كون هيه إا 25 ¤عاما وغرمتها  20مليار
وون (8ر 17مليار دولر).
وحكم على باك  /66عاما /بالسسجن Ÿدة 24
عاما ‘ أافريل وغرامة قدرها  18مليار وون
بعد إادانتها بتهمة إاسساءة اسستخدام السسلطة
والرشسوة وتسسريب أاسسرار الدولة.

مكة :بدأا حجاج بيت الله ا◊رام اŸتعجلون
بالعودة إا ¤أاوطانهم ،أاو التوجه إا ¤اŸدينة
اŸن -ورة ،ل -زي-ارة اŸسس-ج-د ال-ن-ب-وي الشس-ري-ف،
وذلك ب- -ع- -د أان أان- -ه- -وا م -ن -اسسك ا◊ج ل -ل -ع -ام
ا◊ا‹.
وبلغ عدد حجاج بيت الله ا◊رام هذا العام
جا ،حسسب
نحو مليون Úو 371أالًفا و 675حا ً
Óحصساء بالسسعودية.
الهيئة العامة ل إ

تشضديد أ◊كم بالسضجن إأ 25 ¤عاما

ل· اŸت -ح -دة  :ب-دأا ف-ري-ق ﬁق-ق Úت-اب-ع
ا أ
 ·ÓاŸتحدة عمله ‘ العراق ÷مع األدلة
ل أ
ج -ول اÛازر ال-ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة
اإلسسÓمية الرهابي بحق األقلية األيزيدية
وغÒه -ا م -ن ال -ف -ظ -ائ -ع ،وف-ق رسس-ال-ة نشس-رت
اÿميسس.
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو
وقال األم Úالعام ل أ

بوت Úيسضتعد لزيارة ألسضعودية

–قيق أ‡ي ‘ ›ازر «دأعشض»

‘ ﬁاولة لوقف إاعادة فرضض عقوبات عليها

للسسعودية ‘ ،وقت يناسسب جدول مواعيده.
وت-ع-اونت روسس-ي-ا والسس-ع-ودي-ة بشس-ك-ل وث-ي-ق ‘
أاسس-واق ال-ن-ف-ط ال-ع-اŸي-ة ل-ك-ب-ح إان-ت-اج م-نظمة
البلدان اŸصسدرة للبÎول (أاوبك) والدول غÒ
األعضساء باŸنظمة.

األمÒك- -ي- -ة ع- -ام  ،2016اÿم- -يسس ب -السس -ج -ن
خمسس سسنوات وثÓثة أاشسهر ،وهي عقوبة غÒ
مسسبوقة لهذا النوع من التسسريبات.
ورياليتي وي 26( Ôعاماً) التي كانت موظفة
سسابقة ‘ شسركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة
األمن القومي هي أاول شسخصس ُيحكم عليه
Ãوجب قانون التجسسسس منذ وصسول الرئيسس
دونالد ترامب إا ¤البيت األبيضس.
وي -ب -ذل ال -رئ -يسس األمÒك -ي دون-ال-د ت-رامب
ج -ه-ودا ك-بÒا ل-ل-ح-د م-ن تسس-ريب اŸع-ل-وم-ات
السسرية التي تعطي طابعا بأان وليته فوضسوية.

موسسكو :ق-ال م-ي-خ-ائ-ي-ل ب-وغ-دان-وف ،ن-ائب
وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -روسس -ي ،إان م -وسس-ك-و ت-ع-د
ل-زي-ارة سس-ي-ق-وم ب-ه-ا ال-رئ-يسس فÓ-د ÒÁب-وتÚ
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أ◊جاج أŸتعجلون يغادرون

ﬁادثات لتخفيف ألتوتر

أاوتاوا :قال رئيسس وزراء كندا جاسس Ïترودو،
إان حكومته تشسارك ‘ ﬁادثات دبلوماسسية
مع السسعودية ،و أاضساف «أاعتقد أانه من اŸهم
أان تكون لنا عÓقات إايجابية مع الدول ‘

 1955ت -ن ّصس ع -ل-ى ق-ي-ام «عÓ-ق-ات
صس- -داق -ة» ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وتشس ّ-ج -ع
اŸبادلت التجارية والسستثمارات.
وبالرغم من وجود هذا الن ّصس ،إاّل
أان إايران والوليات اŸتحدة قطعتا
عÓ-ق-ات-ه-م-ا ال-دب-لوماسسية منُذ عام
.1980
وب- - -حسسب إاريك دو ب - -ارب - -ان - -دي - -ر،
سس -ت-ت-ح-دث ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ع-ن
ع- -دم اخ -تصس -اصس ﬁك -م -ة ال -ع -دل
الدولية ‘ هذه القضسية.
وق- -د ي -ل -ج -أا ‡ث -ل -و واشس -ن -ط -ن اإ¤
حجت Úإاحداهما تقول ،إان معاهدة
ع- -ام  ⁄ 1955ت -ع -د سس -اري -ة ألن-ه-ا
«م- -ع- -اه- -دة صس- -داق -ة» ب Úب -ل -دي -ن
أاصس -ب -ح -ا خصس -م Úم -ن -ذ ق-راب-ة 40
عاًما.
أاما ا◊جة الثانية فÎتكز على أان
الشس - -ك - -وى اŸق - -دم - -ة ل ت- -ت- -ع- -ل- -ق
«ب- -اŸع -اه -دة ،إا‰ا ب -ال -ع -ق -وب -ات»،
بحسسب دو بارباندير.
وأاضساف «سستقول واشسنطن بالتأاكيد
إان الشسكوى تتعلق بأامر أاك ÈبكثÒ
م-ن م-ع-اه-دة؛ ،ك-ط-م-وحات طهران
النووية مثً.Ó
وأاشس -ار األسس -ت -اذ ا÷ام -ع -ي ،إا ¤أان
ث- -م- -ة ب- -نً- -دا ‘ م -ع -اه -دة ع -ام  1955يسسمح
للوليات اŸتحدة باتخاذ «أاي تدب Òيهدف
إا ¤حماية اŸصسالح األمنية األسساسسية».

هل Áكن أن تربح إأيرأن ألدعوى؟
ق -ال إاريك دو ب -ارب-ان-دي-ر «أاع-ت-ق-د أان-ه ُي-رّج-ح
كثًÒا أان تقرر ﬁكمة العدل الدولية السستماع
إا ¤القضسية اسستناًدا إا ¤معاهدة عام .»1955
لكن من الصسعب معرفة ما إاذا سستكون القضسية
ن -اج -ح -ة ع-ل-ى أاسس-اسس ال-وق-ائ-ع اŸوضس-وع-ي-ة،
Ãعنى آاخر من الصسعب –ديد ما إاذا كانت
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ق -د خ -رقت م -وج -ب -ات-ه-ا
القانونية أام ل.

ل رحÓت فرنسضية وبريطانية نحو طهرأن
أاع- -ل- -نت شس- -رك -ت -ا «ب -ري -ت -يشس إاي -روي -ز» و»إاي -ر
فرانسس» اÿميسس وقف رحÓتهما إا ¤طهران
الشس -ه -ر اŸق -ب-ل ،بسس-بب م-ا ق-ال-ت-ا إان-ه ضس-ع-ف
اŸردود ال -ت -ج -اري .وي -ذك -ر أان ال -ع -دي -د م -ن
الشسركات األجنبية انسسحبت من إايران بعد أان
أاع -ادت ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ف-رضس ع-ق-وب-ات-ه-ا
عليها.
وقالت «إاير فرانسس» التي كانت تسس ÒرحÓت
إا ¤العاصسمة اإليرانية من خÓل شسركة «جون»
ال -ت-اب-ع-ة ل-ه-ا وذات ال-ك-ل-ف-ة اŸن-خ-فضس-ة ،إان-ه-ا
سستلغي رحÓتها إا ¤طهران ‘  18سسبتم،È
بسس - - -بب م- - -ا ق- - -الت إان- - -ه «ضس- - -ع- - -ف اŸردود
التجاري».
كما أاعلنت «بريتيشس إايرويز» ‘ وقت سسابق
اÿميسس إالغاء رحÓتها من لندن إا ¤طهران
ألن- -ه « ⁄ي -ع -د ل -ه -ا ج -دوى Œاري -ة» .وق -الت
الشسركة ‘ بيان «سسنعلق رحÓتنا من لندن اإ¤
ط -ه -ران ألن ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة ل-يسس ل-ه-ا ج-دوى
Œارية حاليا» ،متابعة أان آاخر رحÓت سستكون
‘  22و 23سسبتم.È
والشسهر اŸاضسي أاعلنت شسركة «كاي إال اإم»
الهولندية تعليق رحÓتها إا ¤طهران بسسبب
«النتائج اŸالية والتوقعات اŸالية السسلبية».
جميع أانحاء العا.»⁄
وجمدت السسعودية ‘ ،وقت سسابق من هذا
الشسهر ،أاي تعامÓت Œارية جديدة مع كندا،
وأاوق- -فت واردات ا◊ب- -وب ،وط- -ردت السس -فÒ
ال-ك-ن-دي ،وأام-رت ج-م-ي-ع ال-طÓ-ب السس-عوديÚ
ب -ال -ع -ودة إا ¤ال-بÓ-د؛ وذلك ب-ع-د غضس-ب-ه-ا م-ن
ت -غ-ري-دة ل-وزي-رة خ-ارج-ي-ة ك-ن-دا دع-و إلطÓ-ق
سس- -راح م -ن أاسس -م -ت -ه -م بـ «نشس -ط -اء اÛت -م -ع
اŸد.»Ê

بومبيو يزور كوريا ألشضمالية

بيونغ يانغ  :يعتزم وزير اÿارجية األمÒكي
م-ايك ب-وم-ب-ي-و زي-ارة ك-وري-ا الشس-م-ال-ية ›ددا
األسس -ب-وع اŸق-ب-ل Ùاول-ة إاق-ن-اع ب-ي-ون-غ ي-ان-غ
بالتخلي عن أاسسلحتها النووية.
وسستكون الزيارة الرابعة التي يقوم بها بومبيو
إا ¤ب -ي -ون -غ ي -ان -غ ه -ذا ال -ع -ام ب -ه -دف دف-ع-ه-ا
Óسس-ل-ح-ة ال-ن-ووية،
ل-ل-ت-خ-لصس م-ن ب-رن-ا›ه-ا ل -أ
وسستكون أايضسا زيارته الثانية منذ قمة غÒ
مسسبوقة ‘ جوان اŸاضسي ب Úترامب وكيم.

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

اسشمى صشور صشلة الرحم على الطÓق

األخت الكÈى ..نصسيبها من الضسحية موجود وإان تزوجت

لقارب ‘ أاسشمي صشور صشلة الرحم التي تقدسشها العادات
لضشحى تقبل العائÓت ا÷زائرية على زيارة ا أ
‘ ثالث يوم من عيد ا أ
لخرى وكل ما
والتقاليد التي “يزنا بل جعلتها ركيزة لبناء ›تمع متÓحم وقوي ،ورغم رياح التغي Òالتي هبت من الضشفة ا أ
نقلته لنا التكنولوجيا ا◊ديثة من مفاهيم مثل الفردية والسشرة النواة ال اننا نرى اليوم عائÓت مه أاطفالهم ذاهبون ا¤
لقارب اوالعائلة الكبÒة فقط لتقد Ëتها Êالعيد وحتى يتعود الصشغار على هذا السشلوك.
ا أ
فتيحة/ك
من العادات التي ترسصخ صصلة الرحم والتÓحم
ب Úاف- -راد ال- -ع -ائ -ل -ة ال -واح -دة اه -داء األخت
اŸت-زوج-ة ك-ت-ف-ا اوف-خ-ذا م-ن الضص-ح-ي-ة حتى
ي -ظ -ه -ر م -ك -ان -ت -ه -ا ام-ام زوج-ه-ا واه-ل-ه وك-ذا
إلعطائها جرعة حب ‘ انها ما زالت فردا
م- -ن السص -رة وم -ا زال «ح -ق -ه -ا» م -وج -ودا بÚ
اخوتها ،وهي العادة التي يحافظ عليها الكثÒ
من ا÷زائري Úبل اعرف أاحدهم Œاوز سصنه
السصبع Úمن العمر ما زال يهدي اخته التي
تكÈه سصنا جزء من اضصحيته ا ¤اليوم ،واخر
يتنقل من العاصصمة ا ¤البويرة فقط ليهدي
اخته كتفا من اضصحيته.
ه -ي ع -ادة بسص -ي -ط -ة رÃا ي-ح-ت-ق-ره-ا ال-ب-عضص
والبعضص الخر يراها غ Òمهمة خاصصة وان
اخته تضصحي ،ولكن مغزاها ليسص ‘ اللحم
الذي تهديها بل ‘ األثر النفسصي الذي تÎكه
فيها لن اخوها ما زال رغم مشصاغل ا◊ياة
يقدرها ويحÎمها كما كان األجداد من قبل،
فعيد األضصحى ليسص اكل فقط بل هوأايضصا
فرصصة لتوطيد العÓقات الجتماعية خاصصة
العائلية.
ف- -األخت خ- -اصص- -ة ال -كÈة –ت -ل ‘ ال -ع -ائ -ل -ة

ا÷زائرية مكانة مهمة فهي Ãثابة الم الثانية
لكل اخوتها ونائبة لها ‘ كل ما تقوم به ،لذلك
ك-رم-ه-ا اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ب-ف-رضص ال-ت-قدير
والحÎام لها وهدية العيد واحدة منها ،وخÒ
دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك ال -ك -ث Òم -ن ال -قصصصص ال -ت-ي
عايشصناها وسصمعنا عنها ،فهذه أاوقفت تعليمها
لتسصاعد أامها ‘ تسصي Òشصؤوون البيت وأاخرى
تأاخر زواجها لن والدتها مريضصة ول تسصتطيع

ترك اخوتها وهذه رفضصت الرتباط ألنه ل
مع Úلوالدتها ،وقصصصص أاخرى لهذه األخت
التي غالبا ما نسصميها الم الثانية.
لذلك علينا كمجتمع ان نرسصخ هذه العادات
ال -ت -ي ت -ك-رسص ا◊ب وال-ت-واصص-ل لن اÛت-م-ع
عائلة والعائلة اخوة وان  ⁄تكن روابطهم قوية
سص-ي-ك-ون ع-ل-ي-ن-ا م-واج-ه-ة ›ت-م-ع ف-ق-د م-عاÊ
اإلنسصانية داخليه.

ضسفاف وادي سسيدي زرزور قبلة سسكان الزيبان

امواج بششرية ‘ تهريب من حرارة تتجاوز  50درجة

فسسيفسساء بشسرية ...لÓسستمتاع بالوادي

ال -ك -ث Òم -ن ال-ع-ائÓ-ت ال-زي-ب-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ون
مرفقة بأافراد األسصرة الكبÒة أاحيانا تتوافد
م- -ن -ذ ال -فÎة اŸسص -ائ -ي -ة ع -ل -ى ه -ذا ال -فضص -اء
اŸفتوح بغرضص أاخذ قسصط من الراحة ‘
ك -ن -ف أاج -واء م -ن ال -ط -م-أان-ي-ن-ة والب-ت-ع-اد ع-ن
الضص -غ -ط ال -ذي ت-ف-رضص-ه ح-ال-ة ال-ط-قسص ال-ت-ي
ي -ط-ب-ع-ه-ا ارت-ف-اع درج-ة ا◊رارة ال-ت-ي ت-ق-ارب
اÿمسص Úدرجة ‘ كث Òمن األحيان.
وباإلمكان مشصاهدة أامواج بشصرية متدفقة من
ﬂت -ل -ف األح-ي-اء ال-ت-ي ات-ف-قت ب-ع-ف-وي-ة ع-ل-ى
ال- -ت- -واج- -د ب -ه -ذا اŸوق -ع Ãا ‘ ذلك ع -دي -د
األشصخاصص الذين احتلوا اŸقاعد اŸنتشصرة
ع -ل -ى ام -ت -داد ضص -ف -ت-ي ال-وادي ب-ي-ن-م-ا ت-فضص-ل
ال- -ع- -ائÓ- -ت ا÷ل- -وسص ‘ مسص- -اح- -ات م- -ه -ي -أاة
يكسصوها العشصب الطبيعي بينما يفضصل بعضص
اŸواطنون ا÷لوسص على األرصصفة اŸطلة
على ›رى الوادي.
و‘ خضص -م ه-ذه ال-فسص-ي-فسص-اء اŸت-ن-اغ-م-ة بÚ
اإلنسصان والطبيعة يعمد هواة مطالعة الكتب

«التشسواط» مهنة جديدة تغزوشسوارع عنابة
شسباب ينافسسون ربات البيوت
م -ه -ن -ة ج -دي -دة اسش -ت -ح -دث -ه -ا شش -ب-اب ‘
ع -ن -اب -ة ،م -ن أاج -ل كسشب ل-ق-م-ة ال-ع-يشض
وج-ن-ي ب-عضض ال-دن-ان ،Òب-ح-يث ت-ق-تصش-ر
لضش-ح-ى
ه -ذه اŸه -ن -ة ف-ق-ط ع-ل-ى ع-ي-د ا أ
اŸب -ارك دون غÒه م -ن اŸن -اسش -ب-ات ،أاي-ن
ي -تسش -اب -ق ه -ؤولء الشش -ب -اب ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م
لنصشب طاولتهم ببعضض أاحياء وششوارع
ب-ون-ة والن-طÓ-ق ‘ ع-م-لية «التششواط»
مقابل مبلغ ما‹ مع.Ú
عنابة :هدى بوعطيح

رئة يتنفسشون منها ‘ موسشم ا◊ر

ه-وواح-د م-ن ال-ق-بÓ-ت اŸفضش-ل-ة لسش-ك-ان
بسش -ك -رة ح -يث تسش-ت-ق-طب ضش-ف-اف وادي
سش - -ي - -دي زرزور ال - -ذي Áر ع Èأاج- -زاء
واسش- - -ع - -ة م - -ن وسش - -ط اŸدي - -ن - -ة أاع - -دادا
لج-ل الÎف-ي-ه
م -ت-زاي-دة م-ن اŸواط-ن Úأ
ع- - -ن ال- - -ن- - -فسض وال- - -ف- - -رار م - -ن ا◊رارة
لنسش-ج-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
اŸرت -ف -ع -ة داخ -ل ا أ
وذلك منذ حلول موسشم الصشيف .

 500دج لراسض اضشحية واحدة

وا÷رائد ا ¤الولوج داخل ما يقرؤوونه وهم
يسصتمتعون بصصوت خرير ماء الوادي ا÷اري
ي - -ي - -ت - -م - -ا ي - -ج - -ت- -م- -ع أان- -اسص آاخ- -رون ل- -ل- -عب
ال -دوم -ي-ن-وواألوراق وسص-ط ه-ذا ا÷وال-ع-ائ-ل-ي
الرائع ول يتوانى بعضص األطفال ‘ ‡ارسصة
أالعابهم اŸسصلية وركوب دراجاتهم الهوائية ‘
ح Úتنغمسص فئة من اŸراهق Úوالشصباب ‘
تصص -ف -ح م -واق -ع ال -ت -واصص-ل الج-ت-م-اع-ي ،ك-م-ا
يسصتغل هواة األناقة والرشصاقة هذا اŸكان ‘
‡ارسص -ة ري -اضص -ة ال -ع -دوأاواŸشص -ي ‘ ال -ه -واء
الطلق.
و‘ مشص -ه -د م -ك-م-ل ل-ه-ذه الصص-ورة ا÷م-ي-ل-ة
ليوميات الزيباني ‘ Úفصصل الصصيف ل يتأاخر
عشص -اق السص -اح-رة اŸسص-ت-دي-رة ب-الن-خ-راط ‘
ت -نشص-ي-ط م-ب-اري-ات ب Úاألح-ي-اء ع-ل-ى مسص-ت-وى
سص-اح-ة ال-ل-عب ال-ت-ي “ت ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا م-ن ط-رف
م -ت -ط-وع Úل-ه-ذا ال-غ-رضص ب-الضص-ف-ة ا÷ن-وب-ي-ة
للوادي.
ومثلما تعكسصه انطباعات متطابقة Ÿرتادي
هذا اŸكان فإان الرغبة ‘ اŸتعة والفرجة
دف-ع-ت-ه-م ل-ل-حضص-ور ب-ك-ث-اف-ة Ÿع-ايشص-ة األجواء
ا◊ماسصية للمتنافسص.Ú

باعة متجولÿ Úدمتهم

ي - -ب - -دوأان اإلق - -ب - -ال اŸت- -واصص- -ل م- -ن ج- -انب
اŸواط-ن Úم-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اع-ية
على ضصفاف وادي سصيدي زرزور الذي أاخذ
تسص -م -ي -ت -ه نسص -ب -ة إا ¤أاح -د ع -ل -م -اء اŸن-ط-ق-ة
اŸدفون ‘ قلب هذا الوادي أافرزت ميÓد
خدمات Œارية متنوعة من ذلك بيع الشصاي

والفول السصودا Êوالفسصتق والتبغ واŸثلجات
واŸشصروبات الغازية واŸياه اŸعدنية.
@ ﬁمود أاحد الباعة اŸتجول Úيقول إان
تواجده بشصكل يومي باŸكان Áكنه من تلبية
ط-ل-ب-ات ال-زب-ائ-ن ال-ذي-ن ت-وط-دت عÓ-قته بهم
بحيث يقبلون بشصكل خاصص على السصلع التي
يعرضصها لسصيما مشصروب الشصاي الذي يتف ‘
–ضصÒه وطريقة تقدÁه للزبون  ,لفتا ا¤
أان تواجده باŸكان Áكنه من تقاسصم أاجواء
فصصل الصصيف معهم وكذا ا◊صصول على قليل
من اŸال لتلبية احتياجاته اليومية.
@ عÓوة رب عائلة وأاحد سصكان حي العالية
الشصعبي Ãدينة بسصكرة يرى ان ضصفاف الوادي
رغ -م ﬁدودي -ة اÿدم -ات ب -ه -ا ت -وف -ر م Ó-ذا
حقيقيا للمواطن ‘ Úموسصم ا◊رارة خاصصة
أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه-م اŸغ-ادرة لقضصاء
جزء من العطلة الصصيفية باŸدن الشصمالية
والسصاحلية والهضصاب العليا يضصاف إاليها وجود
فضصاءات واسصعة ‘ متناول األطفال ولركن
السصيارات.
@ جميلة واحدة من النسصاء التي أاحضصرت
أاطفالها للعب ‘ اŸكان والتي قالت ان وادي
سصيدي زرزور عرف اقبال كبÒا ‘ الصصيف
خاصصة بعد أاشصغال الÎميم وإاعادة التهيئة التي
سصاعدت على منح زائريه الكث Òمن الراحة،
وأاكدت ان أاطفالها األربعة يصصرون عليها ‘
ك -ل م -رة ل -ل -خ -روج ا ¤ه-ذا اŸك-ان وب-ال-ف-ع-ل
–ضصرهم رفقة والديها ألنها أارملة وخروجها
‘ الليل غ Òلئق ،لذلك تقوم بإاحضصار العائلة
كلها لÓسصتمتاع بليلة صصيفية على ضصفاف الواد
الذي ارتبطت تسصميته بالو‹ الصصالح العÓمة
سصيدي زرزور الذي يطلق عليه البعضص تسصمية
«ق ّسصام الويدان».
أاصصبح ضصفاف وادي سصيدي «زرزور» التي تعد
Ãث -اب -ة رئ -ة ي -ت -ن -فسص م -ن -ه-ا ق-اط-ن-وع-اصص-م-ة
الزيبان ذات اŸناخ شصبه الصصحراوي وجهة
مفضصلة بامتياز لتغي Òروت Úيوميات اŸواطن
الزيبا Êالتي أاصصبحت متكررة من خÓل تبادل
أاط- -راف ا◊ديث وم- -ن- -اقشص -ة اŸسص -ت -ج -دات
اÙلية والعاŸية على أان يخلد ا÷ميع إا¤
النوم على أامل Œديد العهد مع هذا اŸكان
‘ الليلة اŸوالية.

ظ -اه -رة «تشص-واط ال-ب-وزل-وف» أاصص-ب-حت ع-ادة
سصنوية ،فÁ Óكن أان Áر عيد األضصحى ،دون
أان ت -رى ب -أازق -ة وشص -وارع ع -ن -اب -ة شص -ب-اب وراء
طاولت ينصصبون قارورة الغاز ،إا ¤جانب ما
يعرف
بـ»الشصاليمو»،
وع- - -دد ك- - -بÒ
م- - - - - -ن رؤووسص
األضصاحي
ت-ن-ت-ظر دورها
÷زها
وتنظيفها
وتقدÁها
ألصصحابها
ك -م -ا ي-جب أان
تكون.
نسص - -اء يÎك- -ن
ا÷م- - - - - -ل Ãا
حمل
هؤولء الشصباب أاصصبحوا اليوم ينافسصون وبكل
ج- -دارة رب- -ات ال- -ب- -يت ‘ ع- -م- -ل -ي -ة «تشص -واط
البوزلوف» والذي كان ‘ وقت مضصى يقتصصر
عليها وفقط ،حيث تÎك Ÿسصتها ألجل أان
تطبخ به أاكلة شصعبية تقليدية ،على اعتبار أانه
ل عيد بدون «البوزلوف» ،ليلجأا لها الشصباب
بغية ا◊صصول على مدخول مع ،Úيغطون به
حاجياتهم من جهة ويلبون حاجيات زبائنهم
من جهة أاخرى.
إال أانه اليوم وحسصب ما يظهر من خÓل تلك
 Óالطاولت ،يبدوا أان بعضص
الرؤووسص التي “ أ
النسصوة تركن ا÷مل Ãا حمل للرجل بداية
ب -ذب -ح األضص -ح -ي -ة وسص -ل-خ-ه-ا وت-ن-ظ-ي-ف أايضص-ا
«ال- -دوارة» أاوم- -ا ي- -ع -رف بـ»ال -ك -رشص -ة» بشص -رق
الوطن ،وصصول إا ¤تنظيف البوزلوف ليصصل
إاليها جاهزا وما عليها سصوى طهيه وتقدÁه
عشصية اليوم األول لعيد األضصحى اŸبارك ،كما
هي العادة بولية عنابة.
وإان تعددت األحاديث واألسصباب فإان اŸهم
ب -ال -نسص -ب-ة Ÿن ي-ل-ج-أا إا ¤ه-ذه اŸه-ن-ة ،ك-ون-ه-ا
وسصيلة لكسصب قوته وجني بعضص
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األموال ،على اعتبار أانه يقوم بهذه اŸهمة
بسصعر يÎاوح ب 400 Úإا 500 ¤دج ،حتى أان
ب- -عضص ال- -ط- -اولت Œد ل- -دي- -ه -ا ط -واب Òم -ن
ال- -رج- -ال ي- -ن -ت -ظ -رون الن -ت -ه -اء م -ن تشص -واط
أاضصحيتهم ،أاما اŸرأاة فقد وجدت ضصالتها ‘
هذه اŸهنة اŸسصتحدثة ،بحيث يقل تعبها ‘
ه -ذا ال -ي -وم ،ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان -ه-ا وج-دت م-ن
يسصاعدها ‘ «التشصواط» ،وقد أاثنى البعضص
منهن على عمل هؤولء الشصباب الذين أانقصصوا
عليهن أاصصعب عمل ‘ أاضصحية العيد.
أام -ا ال -رج -ل ال -ذي ي -واف -ق زوج-ت-ه ‘ ت-ق-دË
أاضص-ح-ي-ت-ه ل-ه-ؤولء الشص-ب-اب ،ف-ي-ع-ود ذلك ل-ك-ون
أاغلبهم يقطنون عمارات ،وهم بذلك يعملون
ع -ل -ى Œنب ال -دخ -ان ال -ك -ث-ي-ف ال-ذي يسص-ب-ب-ه
تشص -واط «ال -ب-وزل-وف» ،ح-يث أاك-د أاح-ده-م أان-ه
كان يقوم بنفسصه بهذه العملية ‘ حيه قبل أان
ي -أاخ -ذه إا ¤ب-ي-ت-ه،
إال أان- - -ه ب - -ع - -د أان
أاك - -تشص - -ف ه - -ؤولء
الشص-ب-اب أاصص-ب-ح ل
ي- -وف- -ر ج- -ه -دا ‘
اللجوء إاليهم حتى
أان هناك من يقوم
ب-غسص-ل-ه وت-ق-ط-يعه
ب-ط-ري-ق-ة ح-رفية،
حسصب اŸتحدث.
Œارة م - -رب - -ح - -ة
وزبائن أاوفياء
شص -ب -اب أاصص -ب-ح-وا
مأالوفÚ
بأاحيائهم،
يتواجدون ‘ نفسص أاماكنهم ومنذ سصنوات،
وق -د أاصص -ب -ح ل -ه -م زب -ائ -ن -ه -م األوف -ي-اء ال-ذي-ن
يقصصدونهم كل عيد أاضصحى ،سصواء من حيهم
أاومن األحياء اÛاورة ،التي ل تعيشص هذه
ال -ظ-اه-رة ،ل سص-ي-م-ا وأان-ه-ا ت-ن-تشص-ر ع-ل-ى وج-ه
اÿصصوصص ‘ األحياء الشصعبية بعنابة.
@ نسصيم أاحد هؤولء الشصباب الذين امتهنوا
ه-ذه اŸه-ن-ة ال-ظ-رف-ي-ة م-ن-ذ  04سص-ن-وات قال
لـ«الشصعب» بأانه أاخدها عن أاحد أاصصدقائه،
وألن ا◊ي الذي يقطنه ل يوجد به من يقوم
بعملية «التشصواط» ،وعلى اعتبار أانها سصهلة
وغ Òمكلفة ،قام بنصصب طاولة وقارورة غاز.
واشصار نسصيم إا ¤انه ‘ البداية  ⁄يكن يتوقع
بأان هذه اŸبادرة سصتعرف إاقبال كبÒا من قبل
سصكان ا◊ي ،وهوما جعله يواصصل فيها كل
سص- -ن- -ة ،وأاضص -اف ب -أان -ه ي -أاخ -ذ  500دج ع -ل -ى
األضص -ح-ي-ة ال-واح-دة ،ح-يث أاصص-ب-ح ل-ه زب-ائ-ن-ه،
خصصوصصا وأانه أاصصبح يجيد ‡ارسصتها وسصريع
‘ أاداء مهنته ،التي تذر عليه مبلغا Îﬁما
وإان كان ليوم واحد.قال اŸتحدث.

الطماطم كنز من الفوائد

قالت ا÷معية األŸانية للتغذية إان الطماطم تتمتع بفوائد صصحية جّمة
للمناعة والقلب والع Úوالرشصاقة وخÓيا ا÷سصم.وأاوضصحت أان الطماطم
قليلة السصعرات ا◊رارية ألنها تتأالف من اŸاء بنسصبة تزيد على  .%90و–توي
 100غرام من الطماطم على  18سصعرا حراريا فقط .وبالتا‹ تسصاعد على إانقاصص الوزن والتمتع
ب- -ال- -رشص- -اق- -ة.وت- -ع- -د ه- -ذه ال- -ث- -م- -رة ك- -ن- -زا م- -ن ال- -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ات واŸع- -ادن ،ف- -ه- -ي ت- -زخ- -ر
بفيتامينات سص وا وب 1وب 2وب 6وك،
كما أانها غنية با◊ديد والكالسصيوم
وال- -ب- -وت- -اسص -ي -وم واŸغ -نسص -ي -وم.
وتسص-اع-د ه-ذه ال-ف-ي-ت-ام-ينات
واŸعادن على تقوية جهاز
اŸناعة.
–توي الطماطم أايضصا
ع- -ل- -ى م- -ادة «ال- -ب- -ي- -ت- -ا
ك -اروت »Úال -ت-ي ت-ت-م-ت-ع
ب -أاه-م-ي-ة ك-بÒة لصص-ح-ة
الع.Ú
وب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤ذلك،
تشص-ت-م-ل ال-ط-م-اط-م ع-ل-ى
«ال-ل-ي-ك-وب »ÚاŸسص-ؤوول-ة عن
ل- -ون- -ه -ا األح -م -ر ،وه -ي م -ادة
تتمتع بتأاث Òإايجابي على مسصتوى
الكوليسصÎول و–د من أامراضص
القلب واألوعية الدموية.

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

تلدغك دون غÒك

عوامل Œعلك هدفً «الناموسس»

يك Ìالبعوضص ‘ الصصيف وتزداد معه حالت
اللدغ اŸزعجة ،ويÓحظ البعضص أانهم أاكÌ
عرضصة للدغ من غÒهم ،لكن يا ترى ما السصبب
‘ ذلك؟،يرجح اÈÿاء أان األمر يعود إا¤
اŸواد الكيميائية التي يفرزها جلد اإلنسصان
وأاسصباب أاخرى عديدة.
أاوضصحوا أان العوامل البيولوجية تلعب دوًرا
ه -اًم-ا ‘ ج-ذب ب-عضص األشص-خ-اصص ل-ل-ب-ع-وضص،
بشص-ك-ل أاك Èم-ق-ارن-ة ب-أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ت-م-ت-عون
ب-خ-واصص م-ق-اوم-ة ل-ل-دغ-ات البعوضص .وهناك
ع- -وام- -ل ت- -ل- -عب دوًرا ه -اًم -ا ‘ ج -ذب ب -عضص
األشصخاصص للدغ وهي:

 -أالوان اÓŸبسس

ي -ع -ت -م -د ال -ب-ع-وضص ع-ل-ى ال-ع-ي-ون لسص-ت-ه-داف
الضصحايا ،ويوضصح الÈوفيسصور ،جوناثان داي،
األخصص- -ائ- -ي ‘ ع- -ل- -م ا◊شص- -رات ب- -ج- -ام -ع -ة
فلوريدا ،أان بصصر البعوضص قوي جًدا خاصصة
‘ اŸسص -اء ،ح -يث ت -ب -دأا ع -م -ل-ي-ة ال-ب-حث ع-ن
البشصر.وارتداء األلوان الداكنة واللون األحمر،
يجعل رؤوية األشصخاصص بالنسصبة للبعوضص أاكÌ
سصهولة.

 -فصسيلة الدم

يتغذى البعوضص على الرحيق للبقاء على قيد
ا◊ي -اة ،ول -ك -ن ت -ع -ت-م-د اإلن-اث ع-ل-ى الÈوتÚ
اŸوجود ‘ دمنا ،إلنتاج البويضصات .لذا فمن
غ ÒاŸفاجئ أان تكون بعضص فصصائل الدم،
مرغوبة بشصكل أاك Èمن غÒها.
ووج- -دت األب- -ح- -اث أان األشص- -خ- -اصص ال- -ذي- -ن
يحملون فصصيلة الدم «  ،»Oلديهم جاذبية
مضصاعفة للبعوضص ،مقارنة بأاولئك ا◊املÚ
للفصصيلة « »A.

 -غاز ثا Êأاكسسد الكربون

ال -ب-ع-وضص ل-دي-ه إام-ك-ان-ي-ة ب-الشص-ع-ور ب-غ-از ث-اÊ

Ÿعلوم Ÿاذا ارتفاع
ات درجة حرارة
تختلف درجة ا◊رارة الطبياعية÷للجسسسصمممن؟

شصخصص ا ¤آاخر ،وب Úالذكر والنثى ،ومن
سص - -ن ا ¤آاخ - -ر ،وت - -خ - -ت- -ل- -ف درج- -ة ا◊رارة
الطبيعية ايضصًا للشصخصص نفسصه خÓل الوقت
من اليوم ،حيث انها تكون اعلى ‘ اŸسصاء
وعند ‡ارسصة التمارين الرياضصية والتعرضص
لن -ف -ع -الت ومشص -اع -ر ق -وي-ة وت-ن-اول ال-ط-ع-ام
وارتداء مÓبسص ثقيلة ‘ جوحار .وباإلضصافة
ا ¤ذلك ،فتعت Èالدورة الشصهرية احد اسصباب
ارتفاع درجة ا◊رارة بدرجة واحدة اواكÌ
عند الناث.
من أاسصباب ارتفاع درجة ا◊رارة اللتهابات
سص -واء فÒوسص -ي -ة اوب -ك -تÒي -ة اوف-ط-ري-ة ،وم-ن
ا÷دير بالذكر ان اللتهابات الفÒوسصية تعتÈ
اك Ìاسصباب ارتفاع درجة ا◊رارة شصيوعًا.
بعضص الدوية ،من ضصمنها بعضص اŸضصادات
ا◊ي- -وي- -ة ،ف- -ق- -د تسص- -بب ارت -ف -اع ً-ا ‘ درج -ة
ا◊رارة بعد اسصبوع من اسصتخدامها .أاوبعضص
ادوية القلب ،فقد تسصبب ارتفاعًا ‘ درجة
ا◊رارة بعد اشصهر من اسصتخدامها .وبعضص
الدوية اŸضصادة للهيسصتام .Úوبعضص الدوية
اŸضص-ادة لÓ-ك-ت-ئ-اب .والم-ف-يتام ،Úوهومنبه
للجهاز العصصبي اŸركزي.
يعالج ارتفاع درجة ا◊رارة بعÓج سصببه .إال
أان ه-ن-اك أاسص-ال-يب عÓ-ج-ي-ة أاخ-رى تسص-ت-خ-دم
أاحيانًا ،ونذكر منها ما يلي:

أاكسصيد الكربون على بعد  50مًÎا ،وبالتا‹
ف- -إان األشص- -خ- -اصص ذوي ال- -زف Òال- -ق -وي ،أاكÌ
جاذبية للبعوضص .وعادة ما يكون الزف Òعند
كبار السصن بنسصبة أاعلى من غÒهم.

 -الروائح والعرق

يبدوأان البعوضص ينجذب إا ¤روائح أاخرى ،إا¤
جانب ثا Êأاكسصيد الكربونÃ ،ا ‘ ذلك روائح
حمضص اللبنيك ،واليوريك واألمونيا ،وغÒها
من اŸركبات اŸنبعثة من العرق.

 -ا◊رارة

ينجذب البعوضص إا ¤األشصخاصص األك Ìدفًئا
مقارنة بغÒهم ،وخاصصة أاولئك الذين يفرزون
العرق «السصاخن» .وتؤوثر العوامل الوراثية على
ك - -م - -ي - -ة ح- -مضص ال- -ي- -وريك واŸواد األخ- -رى
اŸنبعثة من جسصد اإلنسصان بشصكل طبيعي ،ما
يجعلهم أاكÌعرضصة للدغات البعوضص.

 -ا÷لد ا◊يوي

أاظ- -ه- -رت ب- -عضص األب -ح -اث أان أان -واع وك -م -ي -ة
ال -ب -ك -تÒي -ا اŸوج -ودة ع -ل-ى ا÷ل-دÁ ،ك-ن أان
ت-ل-عب دوًرا ‘ ج-ذب ال-ب-ع-وضص.وي-ت-م-ي-ز ج-ل-د
اإلنسصان بغÓف حيوي يخلق رائحة ‡يزة،
حيث Œذب بشصرة بعضص األشصخاصص أانواًعا
عديدة من اŸيكروبات ،ما يفسصر ا‚ذاب
البعوضص إاليهم بشصكل أاك.È

 -اŸرأاة ا◊امل

ي -ب -دوأان ب -عضص أان -واع ال -ب-ع-وضص أاك Ìا‚ذاًب-ا
للنسصاء ا◊وامل ،مقارنة بغÒهن من النسصاء.
ويعتقد الباحثون أان األمر يرجع إا ¤زيادة
إافراز غاز ثا Êأاكسصيد الكربون.
كما وجد العلماء أان الزف Òعند ا◊وامل،
ي- -ك -ون أاع -ل -ى م -ق -ارن -ة ب -غ Òا◊وام -ل ،ك -م -ا
اكتشصفوا أان بطونهن أاك Ìسصخونة ،ما يسصاعد
على جذب البعوضص.

العÓجات الدوائية
@ السص - -ي - -ت - -ام - -ي - -ن - -وف ÚاŸع- -روف Œاريً- -ا
ب -ال -ري-ف-ان ،Úح-يث يسص-اع-د ه-ذا ال-دواء ع-ل-ى
خفضص حرارة األطفال والبالغ.Ú
@ ال Ó-ي -ب -ي -وب -روف Úوال -ذي ي -ق-ع ضص-م-ن ف-ئ-ة
مضصادات اللتهاب غ ÒالسصتÒويدية ،ل Áكن
Óطفال الذين تقل اعمارهم عن 6
اسصتعماله ل أ
اشصهر.
@ السصÈين حيث أانه يعت Èشصديد الفعالية
ÿفضص درجة ا◊رارة عند البالغ‡ ،Úنوع
Óطفال إال بعد ارشصادات ﬁددة
اسصتخدامه ل أ
من الطبيب.
العÓجات غ Òالدوائية
@ تناول سصوائل معتدلة الÈودة.
@ عدم السصتحمام Ãاء بارد ألن ذلك Áكن
أان يسصبب الرتعاشص.
@ ا◊مام الدافئ أاومسصح ا÷سصد بقطعة من
السص-ف-ن-ج أاوم-نشص-ف-ة ع-ل-ي-ه-ا م-اء دافئ .فذلك
ي -ع -ت Èاسص -ل-وبً-ا ف-ع-اًل ب-ع-د اخ-ذ دواء خ-افضص
للحرارة .وال فقد ترتفع درجة ا◊رارة مرة
اخرى.
@اŸصصاب بارتفاع بدرجة ا◊رارة يجب ان
ي- -ب -ق -ى م -رت -اح ً-ا وان ل ي -رت -دي ال -ك -ث Òم -ن
اÓŸبسص ،ح- - -يث ان اŸب- - -ال- - -غ- - -ة ‘ ارت - -داء
اÓŸبسص قد تؤودي ا ¤ارتفاع درجة ا◊رارة.

حرف ‘ الواجهة
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نقل اŸعارف إلنتاج األحجار الكرÁة وصسناعة ا◊لي ﬁل الهتمام

لولية
اتفاقية ثÓثية مع مؤوسشسشة خاصشة لضشمان التموين باŸادة ا أ

أاّكد منسشق مششروع نقل اŸعارف لنتاج
لح- -ج- -ار ال- -ك- -رÁة وصش -ن -اع -ة ا◊ل -ي
ا أ
والصش -ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اÙل-ي-ة ال-ذي
لو ¤منه بالتعاون مع
أا‚زت اŸرحلة ا أ
ال-ط-رف الÈازي-ل-ي ع-ل-ى مدار  3سشنوات
لب -رام ات-ف-اق-ي-ة ثÓ-ث-ي-ة
خ -لت سش -ع -ي -ه إ
تشش- -م- -ل غ -رف -ت -ي ا◊رف والصش -ن -اع -ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ك-ل م-ن تيبازة و“Ôاسشت
م -ع م -ؤوسشسش -ة «أاج -ي -ن-ور» لضش-م-ان “وي-ن
لول - -ي- -ة
دائ - -م وم - -ن - -ت - -ظ - -م ل - -ل - -م - -ادة ا أ
ل-ل-ح-رف-ي».Úالشش-عب» ت-ن-ق-ل ال-ت-ف-اصشيل
عن هذا اŸششروع ا◊يوي.
تيبازة :عÓء ملزي
ق -ال م -نسص -ق اŸشص -روع م -راد سص -ع -ي -دا Êب -أاّن
اŸرح -ل -ة األو ¤م -ن اŸشص -روع وال -ت -ي ت -ع-تÈ
األهم من على اإلطÓق سصمحت بتكوين 82
حرفيا من ﬂتلف وليات الوطن وجمعهم
ع -ل -ى شص -اك -ل -ة ت -ع-اون-ي-ة م-ت-خصصصص-ة ‘ إان-ت-اج
األحجار الكرÁة على أان يتكفل هؤولء لحقا
بتكوين حرفي Úآاخرين على مسصتوى ولياهم.
وŒري العملية بتأاط Òمن الغرفة الولئية
ل -ل -ح -رف والصص -ن -اع -ات ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ‘ ب-ادرة
لضص -م -ان ان -تشص -ار أاوسص-ع ل-ث-ق-اف-ة ال-ن-حت ع-ل-ى
ا◊جر والتف ‘ تطوير الصصناعات التقليدية
اŸعدنية .
ك -م-ا أاضص-اف سص-ع-ي-دا Êان م-رح-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن
ا÷دي التي تواصصلت على مدار  3سصنوات
ضصمن فÎات متقطعة ودامت  90يوما شصملت
” تكوين ا◊رفي Úفيها
 4مقاييسص هامة ّ
بالتتابع وباحÎام اŸرحلية اŸطلوبة .ويعنى
اŸقياسص األول بالنحت على األحجار الذي
يشصمل األحجار Ãختلف أاشصكالها وأا‰اطها
والواجهات اıتلفة .ويعنى الثا Êبصصناعة
اÛوه -رات ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق اŸق-ي-اسص ال-ث-الث

تصص -م -ي -م ا◊ل -ي ب-اسص-ت-ع-م-ال ب-ر›ي-ة ثÓ-ث-ي-ة
األيعاد( )D3بحيث تهدف هذه التقنية ا¤
ت-رق-ي-ة ع-رضص اŸن-ت-وج ومسص-اي-رت-ه Ÿت-طلبات
السصوق مع اÙافظة على اŸوروث التقليدي
األمر الذي يقتضصي قدرا كبÒا من ا◊نكة
والذكاء والتصصور الواسصع.
أام-ا اŸق-ي-اسص ال-راب-ع ف-ه-وي-ع-ن-ى ب-الصص-ن-اعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اŸع -دن -ي -ة وي -ت -ع -ل-ق األم-ر ه-ن-ا
بالتحديد بصصناعة أاشصكال ﬂتلفة ذات طابع
اسصتعما‹ عادة انطÓقا من أاحجار الهقار
على وجه اÿصصوصص وأاحجار أاخرى ‡اثلة
لها على وجه العموم.
كانت اŸدرسصة اŸتخصصصصة ‘ هذا النمط
” Œهيزها بعتاد بيداغوجي قّدم
ا◊ر‘ قد ّ
لها على شصاكلة هبة من التعاونية الÈازيلية
Ÿن-ت-ج-ي األح-ج-ار ال-ك-رÁة .وه-ي ال-ت-ع-اون-ية
التي تكفلت بضصمان ﬂتلف مراحل التكوين
ون- -ق- -ل اŸع- -ارف ا ¤ا÷زائ- -ري Úب- -اع- -ت -ب -ار
الÈازيل تعت Èرائدة ‘ هذا اÛال.

نذكر ان عملية التكوين اŸتواصصل شصرع فيها
سص-ن-ة  2015ل-ت-خ-ت-ت-م خÓ-ل السص-نة اŸنصصرمة
ب-ان-تقاء  30ب -اŸائ -ة م-ن ا◊رف-ي ÚاŸك-ونÚ
ل Ó-ن -ت -ق -ال ا ¤الÈازي -ل واك -تشص-اف ال-ت-ج-رب-ة
الÈازيلية عن قرب ألخذ فكرة أاوسصع عن هذا
ال-نشص-اط م-ت-ع-دد األب-ع-اد .ف-ي-م-ا ع-ق-د م-ل-تقى
ÓعÓن عن نهاية
وطني بتمÔاسصت مؤوخرا ل إ
اŸرح -ل -ة الأو ¤م -ن اŸشص -روع وال -ت -ي ت -ع-ن-ى
أاسص -اسص -ا ب-ت-وف Òاألرضص-ي-ة اÓŸئ-م-ة إلطÓ-ق-ه
رسصميا وŒسصيده على أارضص الواقع.
مع اإلشصارة إا ¤أان اسصتكمال اŸسصÒة تكون
م- -ن خÓ- -ل ت -ك -ف -ل اŸك -ون Úب -ت -اط Òدورات
م- -ن- -ظ -م -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ولي -ات نشص -اط -ه -م
اوإاق -ام -ت -ه -م ل -غ -رضص رق-ع ال-ت-ح-دي وال-ت-ع-بÒ
م -ي -دان -ي-ا ع-ن ك-ون ا÷زائ-ر –وز ع-ل-ى ك-ن-ور
طبيعية وتاريخية وفنية رفيعة اŸسصتوى.
وألّن اŸشص -روع ي -ع -ت Èعصص -ارة ج -ه -د ج -ه-ي-د
إلط -ارات وح -رف -ي Úم -ن ق -ط -اع الصص -ن -اع-ات
التقليدية على مدار سصنوات خلت ،فقد أاّكد
م -نسص -ق -ه م -راد سص -ع -ي -دا Êع -ل -ى اأّن اŸراح-ل
اŸتبقية منه والتي تعنى بتجسصيده على أارضص
ال-واق-ع ،سص-تشص-ه-د دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أاكÃ Èسص-اه-مة
ج -م -ي -ع ا◊رف-ي ÚاŸك-ون Úم-ن خÓ-ل رب-ط-ه
باŸوروث الثقا‘ التاريخي اÙلي كصصناعة
›سصمات حجرية Ÿعا ⁄أاثرية تشصتهر بها
مناطق عديدة من ا÷زائر العميقة اضصافة
ا ¤صصناعة ›سصمات اخرى لها صصلة وطيدة
بعادات وتقاليد ا÷زائري Úع Èالتاريخ.
ومن اŸرتقب بان يتم دعم هذه اÿطوات
بابرام اتفاقية مع مؤوسصسصة «أاجينور» ‘ ›ال
التموين باŸادة األولية من جهة ومسصاهمة
غرف الصصناعات التقليدية ‘ توف Òفضصاءات
وق -ن -وات م -ت -ن -وع -ة ل-تسص-وي-ق اŸن-ت-وج و“كÚ
ا◊رف -ي Úم -ن ال -ت -ط -ور وال -ت -ط -وي-ر ‘ آاج-ال
وظروف معقولة ومريحة.
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يتعرضض العديد من الناسض ŸششكÓت صشحية ‘ عيد
لضشحى ،خاصًشة من يعانون من مششكÓت عسشر الهضشم
ا أ
لكثار من تناول اللحوم،
والقولون ،وهذا يرتبط با إ
ولكن هناك مششروبات طبيعية Œنبك معاناة اŸششاكل
الصشحية التي تتعلق با÷هاز الهضشمي ،ومن أابرز هذه
اŸششروبات:
@الز‚بيـل
يعمل الز‚بيل على إا“ام عملية الهضصم بتكسص ÒالÈوتينات لتسصهيل
هضصمها ،كما يسصاهم ‘ إاذابة الدهون ،حيث انه يعمل على تنظيم
اإلنزÁات التي تسصاعد عملية الهضصم ،وينصصح بتناوله بعد األكل
لتجنب عسصر الهضصم.
@ القـــــرفة
تعمل القرفة على ﬁاربة الدهون الثÓثية وضصبط نسصب
الكوليسصÎول ،فتعمل القرفة على التخلصص من الدهون والقضصاء على
الغازات والنتفاخ وترفع معدلت حرق الدهون بشصكل كب ،Òكما أان
شصربها كل صصباح يعالج اإلسصهال.
@ النعنــــــــــاع
ينصصح بشصرب كأاسص من النعناع بعد كل وجبة لهضصم األكل بشصكل أاسصرع،
كما يعت Èمشصروب النعناع من اŸشصروبات التي تهدئ اŸعدة بعد
تناول وجبة كبÒة ،وإاذا كنت تعا Êمن مرضص القولون ل يجب عليك
شصرب هذا اŸشصروب.
@ عصش Òالليمــون
يسصاعد مشصروب عصص Òالليمون بطرد السصموم واŸواد الضصارة ،فشصرب
كأاسص من عصص Òالليمون قبل تناول الطعام بربع سصاعة يسصهم ‘ إاسصراع
عملية الهضصم بشصكل سصليم ،كما يسصاعد على عملية هضصم منتظمة،
لكن ل يجب شصرب كميات كبÒة من الليمون أاو العصصائر ا◊مضصية
حتى ل نصصاب با◊موضصة أاو مشصاكل اŸعدة.
@ عصش Òالبقدونــسض
يسصاعد جدا ‘ –سص Úالهضصم خاصصة مع تناول اللحوم بكÌة ،فيمنع
تكّون الغازات ا◊مضصية التي تؤودي ◊رقة اŸعدة كما يقلل عصصÒ
البقدونسص من امتصصاصص ا÷سصم للدهون ويزيد امتصصاصص ا÷سصم
Ÿعدن ا◊ديد ،كما أان البقدونسص يقضصي على الغازات ‡ا يسصاعد ‘
تقليل حالة النتفاخ ،ويقلل ضصغط الدم اŸرتفع الذي قد يسصببه
العديد من العادات اÿاطئة أاثناء أايام عيد األضصحى.
@ مششروب الينسشــــون
يعت Èالينسصون مشصروباً سصاخناً يسصاعد على تهدئة األعصصاب
واŸسصاعدة على النوم ،ولكن ‘ عيد األضصحى وبعد تناول وجبات

اللحوم الدسصمة يسصاعد على طرد الغازات للصصغار وللكبار ،ويخفف
من انتفاخ البطن والضصطرابات اŸعوية التي قد تنتج عن اإلسصراف
‘ األكل ،ويعالج اإلسصهال والقيء ،ويحسصن الشصهية.
@ مششروب الكراوية
يعت Èمشصروب الكراوية ملطف ومهدئ للمعدة وطارد للغازات،
ويسصتخدم كعامل مسصاعد ‘ عÓج قرحة اŸعدة والثني عشصر وعÓج
التهابات القولون.
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بعد تعرضسه ◊ادث مرور ليلة اÿميسس با’ردن

الششاششة العربية تفقد الفنان ياسشر اŸصشري
تو‘ وسسيم الشساشسة وعز شسبابها الفنان ا’رد Êياسسر اŸصسري ،بعد تعرضسه ليلة اÿميسس ا ¤حادث مرور‘ ،
مدينة الزرقاء ا’ردنية عن عمر ناهز  48سسنة ،مباشسرة بعد نقله ا ¤اŸسستشسفى اين فارق ا◊ياة ،حيث أاذاعت
القنوات التلفزيونية خ Èنعيه،لينتشسر ا ÈÿاŸفجع على شسبكات التواصسل ا’جتماعي ،ويخيم ا◊زن على
واجهات الصسفحات ا’لكÎونية ،وارتدت اغلب الÈوفايÓت صسورا له ع Èلقطات متعددة من افÓمه التي كان
له فيها دور الشساعر وشسيخ القبيلة .
نورالدين لعراجي
علق بعضض الفنان Úا÷زائري Úعلى خÈ
وفاته Ãوت الفجأاة ،حيث اكد الفنان
ا÷زائري عبد الباسسط بن خليفة ‘
تصسريح ل « الشسعب» « :ان اŸمثل
اŸصسري يعت Èمن ا÷يل ا÷ديد ‘
السسينما والتلفزيون واسستطاع ‘ ظرف
قصس Òان يقوم بالتجديد على الشساشسة،
بفضسل خÈته وابداعاته اŸتميزة ،ونعى
نقيب الفنان Úاألردني Úحسس Úاÿطيب
اŸصسري ‘ ،تصسريح للصسحافة « :بوفاة
الفقيد خسسر الفن األرد Êأاحد أاعمدته
الذي كان له حضسور كب Òعلى السساحتÚ
اÙلية والعربية».وكانت موهبة الفنان
الراحل قد عرفها ا÷مهور من خÓل
عدة ادوار تلفزيونية ومسسلسسÓت قام
بها أاشسهرها فيلم «‰ر بن عدوان «
وهواول ظهور له مع ا÷مهورسسنة 2007
حيث قام بتقمصض بطولته ،وظهر فيها
ذلك الشس -اع -ر وشس -ي -خ ال -ق-ب-ي-ل-ة صس-احب
الكاريزما السستثنائية ،خاصسة وان الفيلم
يروي احد اهم شسخصسية ‘ الردن،
اوبالحرى ام Òشسعراء البادية العربية،
وهي عشسÒة العدوان الردنية ،اضسافة
ا ¤مشس- - -ارك- - -ت- - -ه ‘ ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
اŸهرجانات اÙلية والعربية من خÓل
›موعة من العروضض اŸسسرحية،
لÓشسارة ولد ياسسر اŸصسري ‘ مدينة
الرميثة بالكويت عام  1970ودرسض ‘
مدرسسة الرميثة الثانوية ،وهومن أاصسول
فلسسطينية.

يوم بعد رحيل الروائي العربي حنامينة

القاصص السشوري أانيسص علي إابراهيم يرحل ‘ عمر 71سشنة
’كادÁية ليسست مطلوبة لدى القاصس
أانيسس  :الثقافة ا أ

Á ⁄ر ي- -وم ع -ل -ى تشس -ي -ي -ع ج -ن -ازة ال -روائ -ي
ال -ع -اŸي السس -وري ح -ن -ا م-ي-ن-ة ح-ت-ى اذي-ع خÈ
وف -اة ال -ق-اصس أان-يسس ع-ل-ي إاب-راه-ي-م بسس-وري-ا،
اول امسس بصسا فيتا عن عمر ناهز  71سسنة
خصس-ه-ا ل-ل-ك-ت-اب-ة وال-ع-ط-اء ا’دب-ي وال-فكري،
وق -د نشس -ر رئ -يسس ا–اد ال -ك -ت -اب السس -وريÚ
ال- -دك- -ت- -ور نضس- -ال صس- -ال- -ح ع- -ل- -ى صس- -ف- -ح -ت -ه
بالتواصسل ا’جتماعي خ Èالوفاة .
نورالدين لعراجي
ب -دأا ال -ف -ق-ي-د أان-يسض ع-ل-ي اب-راه-ي-م ال-ك-ت-اب-ة أاواخ-ر
السسبعينيات ،بعد قراءات ومطالعات ليسست بالقليلة،
حيث ارجع ذلك ا ¤ان اŸطالعة هي ثمرة الكتابة،
و‘ ح- -ديث ل- -ه م- -ع الصس- -ح- -اف- -ة اك- -د ان- -يسض ب -أان
له-م واÙف-ز
اŸط -ال -ع -ة مصس -در ال-ث-ق-اف-ة ،وه-ي ا أ
لسساسسية
لسساسسي لكتابة القصسة لديه ،وهي السسمة ا أ
اأ
Ÿتلقيه ،فبها يكتب وبها يسستمر ،وبقدر ما يدرك أان
لفكار
لنسسان على قسسط من الثقافة تنضسح منه أا أ
اإ
واعت Èالقاصض أانيسض ‘ حوار صسحفي اجراه معه
لكادÁية ليسست مطلوبة
موقع سسوريا ان الثقافة ا أ
لدى القاصض ،وإا‰ا اŸطلوب الثقافة ويفضسل أال
تنحصسر Ãن هوأاكادÁي ،ويفضسل أان تكون ثقافة
حرة حصسلها صساحبها باهتماماته اÿاصسة وبحثه
لسسئلة تؤورقه ،فالقراءة واŸطالعة “كننا
عن أاجوبة أ
من –صسيل ثقا‘ مهم ،وبالتا‹ القاصض اŸثقف
رÃا كانت همومه أابعد وأاوسسع ،ورÃا يسستطيع أان
يث Òاهتمامات القارئ أاك Ìمن قاصض على قسسط
بسسيط من الثقافة.
Óشسارة القاصض «أانيسض علي إابراهيم من مواليد
ل إ
لداب
 1947بقرية «›دلون البسستان» ،خريج كلية ا آ
واللغة العربية ،عمل ‘ نقابة اŸعلم ،Úوله أاربع
›م-وع-ات قصسصس-ي-ة ل-ل-ك-ب-ار ه-ي «ال-ت-ف-اح-ة» سس-ن-ة
 1984و»أارضض الديسض» صسدرت عام « ،1993ا÷مار»،
لبيضض»« ،الغول» ،ومسسرحية
«لعبة لغة»« ،النورسض ا أ
وحيدة بعنوان «العصسفور»
وتعت Èقصسة بعنوان «زمن ا◊رب» اكﬁ Èفز وأاول
دافع له لÓسستمرار ‘ كتابة القصسة حيث شسارك

بها ‘ مسسابقة أاعلنت عنها جريدة تشسرين السسورية
لو ¤ومن خÓل
سسنة  1976و–صسل على اŸرتبة ا أ
هذا التتويج ادرك ان فكرة ما دافعها الكتابة
بدأات تتخمر ‘ رأاسسه ،ومن هنا كانت اŸفاجأاة
وأادرك حينها أانه Áتلك اŸوهبة أاما عن عÓقته
بالكتابة يقول بأانه يكتب ليث Òالقلق ،والسسئلة،
فالقلق عنده يبحث دائماً عن السستقرار ،وقد سسئل
مرة ‘ نفسض ا◊ديث واŸوقع لسسوريا عن كيفية
اختياره خا“ة شسخوصض القصسة،أاجاب قائ Óبأانها
آاخ -ر شس-ه-ق-ة ‘ السس-رد ال-قصسصس-ي ،ف-ع-ن-د ‡ارسس-ت-ه
ل- -ك -ت -اب -ة ال -قصس -ة ي -ث› Òم -وع -ة م -ن الن -ف -ع -الت
لبداع
اŸتضساربة ،وغالبًا ما تشستد خÓل عملية أا إ
وهذه ا◊الة الشسعورية بالنسسبة اليه “تلكه وبالتا‹
عليها ان تنتهي بشسهقة ،والشسهقة إاما أان تكون
شسهقة ارتياح أاوصسرخة أا ،⁄وهاهما الثن Úمعا .

’دبي
أارجع ذلك إا ¤نقصس الÎجمة وغياب الوكيل ا أ

واسشيني« :حنا مينة  ⁄ينل حظه من العاŸية»
’ك - -ادÁي ا÷زائ- -ري
’ديب وا أ
اع - -ت Èا أ
’عرج أان الكاتب الراحل حنا
واسسيني ا أ
م- -ي- -ن- -ة  ⁄ي- -ن- -ل ح- -ق- -ه م- -ن ال- -ت -ق -دي -ر
وا’نتشسار عاŸيا ،رغم أانه ‘ نظره يأاتي
م - -ب - -اشس- -رة ب- -ع- -د ‚يب ﬁف- -وظ ع- -ل- -ى
اŸسستوى العربي ،وأارجع ذلك إا ¤أاسسباب
م -ن -ه -ا ن -قصس ت -رج -م-ة أاع-م-ال-ه ،وغ-ي-اب
وكيل أادبي يعّرف بها .وأاضساف واسسيني،
ÓعÓم ،أان حنا مينة كان
‘ تصسريح ل إ
Áتاز حقا Ãا ّÁيز «رّياسس البحر» ،من
اسس -ت -ع -داد ب -ال-تضس-ح-ي-ة ب-ال-ن-فسس م-ق-اب-ل
’خرين.
إانقاذ ا آ
أاسسامة إافراح
–دث واسسيني األعرج ‘ عجالة عن حياة
فقيد الرواية العربية حنا مينة ،التي كانت
قاسسية من لواء اإلسسكندرون إا ¤الÓذقية إا¤
ﬂتلف اŸدن السسورية ،وعن الوضسع الذي
عاشسه حينما عمل ‘ ا◊Óقة وحمال وعامÓ
م -ع ال -ب ّ-ح -ارة« ،ول -ك -ن ه -ذه اŸصس -اعب ك -ل-ه-ا
أاع -ط-ت-ه ق-وة داخ-ل-ي-ة ل-ك-ي ي-ف-ه-م ج-وه-ر ه-ذا
الشسعب الذي يكتب عنه ،ألن حنا كتب عن
›تمع هوخلقه ‘ رواياته» ،يقول واسسيني،
مضسيفا« :صسحيح أانه ›تمع متعب وحزين
ويعا Êاألمّرين ،لكنه ›تمع عنده شسجاعة

كبÒة وقيم ،وظل هذا اÛتمع الروائي الذي
خ -ل -ق -ه ح-ن-ا م-ي-ن-ة ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ه-ذه ال-ق-ي-م
ويدافع عنها كثÒا».
واعت Èواسسيني ،خÓل نزوله ضسيفا على قناة
«فرانسض  ،»24أان للراحل حنا مينة وجهة نظر
‘ شس- -خصس- -ي- -ت- -ه وال- -ن -اسض ال -ذي -ن ت -أاث -ر ب -ه -م
كشس -خصس -ي -ة إارنسست ه-م-ن-غ-واي ،ال-ذي اتصس-ف
أايضس -ا ‘ ب -عضض نصس -وصس -ه ب-ا÷انب ال-ب-ح-ري،
وا◊ي- -اة ال -ت -ي ع -اشس -ه -ا أاث -رت ف -ي -ه وأاع -طت
لكتاباته ‰طا معينا حتى سسمي بكاتب البحر
أاوروائ -ي ال-ب-ح-ر ،تسس-م-ي-ة ي-رى ف-ي-ه-ا واسس-ي-ن-ي
اختزال لتجربة حنا مينة ،ألنه حسسبه «كان
أاوسسع من البحر» ،ففي رواية مثل «الشسمسض ‘
ي -وم غ -ائ -م» يشس Òواسس -ي -ن -ي إا ¤وج -ود ح -ي -اة
وج -ه -اد ونضس -ال وم -ت -ع -ة واسس -ت -م-ت-اع ب-ا◊ي-اة
ت -ت -ج -اوز ا◊ال-ة ال-ب-ح-ري-ة ،وإان ك-انت ال-ت-ي-م-ة
األسساسسية التي هيمنت على أاك Ìنصسوصسه هي
تيمة البحر.
وإاذا كان حنا مينة يحدد نفسسه ككاتب واقعي
اشسÎاكي ،إال أان واسسيني يعتقد أانه يتخطى
ذلك« :ه- -وأاق- -رب إا ¤ال- -واق- -ع- -ي- -ة ب -اŸف -ه -وم
األوروب -ي أاي ل -يسست ال -واق-ع-ي-ة اŸغ-ل-ق-ة ع-ل-ى
دوغ-م-ا وم-ف-اه-ي-م إاي-دي-ول-وج-ية ولكن مفتوحة
على ا◊ياة بكل اتسساعها».
وأاقّر واسسيني بأان أاقرب روايات حنا مينة إاليه
رواية «الشسمسض ‘ يوم غائم» ،التي هي رواية

يعت Èمن كتاب القصسيدة الشسعبية ‘ ا÷زائر

سشيدي عيسشى تودع ششاعرها عمر بوششيبي

ف -ق -دت م -دي -ن-ة سس-ي-دي ع-يسس-ى خ-اصس-ة واŸشس-ه-د ال-ث-ق-ا‘ ‘
ا÷زائر احد ا’صسوات الشسعرية اŸتميزة ،انه الشساعر عمر
ب-وشس-ي-ب-ي ال-ذي واف-ت-ه اŸن-ي-ة ع-ن ع-م-ر ن-اه-ز  70سس-نة ،تاركا
وراءه ف- -راغ- -ا ك- -بÒا ب ÚاŸث- -ق- -ف ،Úووسس- -ط ا’ح- -ت- -ف -ال -ي -ات
وال-نشس-اط-ات ال-ت-ي ك-ان ي-ت-ج-ول م-ن خÓ-ل-ه-ا ،ك-أاح-د ال-ف-اعلÚ
النشسيط Úوعضسوا ‘ ا–اد الكتاب ا÷زائري. Ú
نورالدين لعراجي
ويعت Èالشساعر الشسعبي عمر بوشسيبي من مواليد مدينة سسيدي
عيسسى ولية اŸسسيلة سسنة  1948حمل على عاتقه لواء الÎبية
لول وتخرج على يديه أاجيال
والتعليم بعد السستقÓل رفقة الرعيل ا أ
من إاطارات ا÷زائر ،عرفته اŸنابر الشسعرية منذ سستينيات القرن
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اŸاضسي شساعرا يصسول ويجول عﬂ Èتلف مناطق الوطن ،حيث
شسارك ‘ العديد من اŸلتقيات واŸهرجانات ا÷هوية والوطنية،
لغ-راضض واŸوضس-وع-ات ج-م-عت ب-عضض
ن -ظ -م الشس -ع -ر ‘ ﬂت -ل-ف ا أ
قصسائده ‘ ديوان أاصسدره فرع ا–اد الكتاب بسسيدي عيسسى –ت
عنوان «رعود عطÓنة» سسنة  2016وترك كنوزا ﬂطوطة تنتظر من
ي -ن -فضض ع -ن -ه -ا غ -ب -ار ال -نسس -ي -ان.وق -د اب -رق رئ -يسض ا–اد ال -ك -ت-اب
ا÷زائري Úالسستاذ الشساعر يوسسف شسقرة برقية تعزية لعائلة الفقيد
لعضساء الفرع ،اعرب لهم فيها عن حزنه العميق لوفاة عمر
وأ
بوشسيبي احد اهم الصسوات الشسعرية ‘ مدينة سسيدي عيسسى،
ويسستعد فرع ا–اد الكتاب بسسيدي عيسسى اقامة تأابينية للشساعر
الفقيد عرفانا له على عطاءه اŸتواصسل ‘ دعم الثقافة الوطنية،
ومسسايرة الجيال التي جاءت بعده ،دون عقدة ،مؤومنا بان النصض
ا÷يد هومن يصسنع التميز وا◊ضسور .

راقصسة فيها حب« :حتى حنا مينة Ÿا كنا
نسسهر معه كان يقوم ويرقصض رقصسة اÿنجر
التي هي جزئية أاسساسسية داخل هذه الرواية»..
وإاضسافة إا ¤هذه الروايةÁ ،ل واسسيني األعرج
أايضسا إا« ¤الياطر» وهي رواية بحرية تبÚ
كيف أان اإلنسسان قادر على التضسحية بنفسسه،
وه-ي حسس-ب-ه ع-ق-ل-ي-ة ال-ب-ح-ار و»رئ-يسض ال-بحر»
الذي ،حينما تتأازم األمور ،يكون مسستعدا أان

Áنح حياته مقابل إانقاذ اآلخرين« ،وهي ‘
ا◊ق-ي-ق-ة ج-زء م-ن ع-ق-ل-ي-ة ح-ن-ا م-ي-ن-ة حقيقة
وبدون مبالغة» ،يؤوكد واسسيني.
وتأاسسف األديب واسسيني األعرج لكون حنا مينة
 ⁄يأاخذ حقه على اŸسستوى العاŸي« :على
اŸسستوى العربي دعو Êأاقول إان حنا مينة
ه -والشس -خصس -ي -ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ‚يب ﬁف-وظ،
بدون منازع ،لكنه  ⁄يأاخذ حقه ألنه يسستحق
ج- -ائ- -زة ك- -بÒة م -ث -ل ن -وب -ل أاوغÒه -ا» ،وع -زا
واسسيني عدم حصسول حنا مينة على تقدير
عاŸي وجائزة رفيعة عاŸيا إا ¤الÎجمة،
ح -ي -ن -م -ا اع -ت Èأان ت -رج -م -ات رواي -ات -ه ك -انت
ﬁدودة جدا ،مضسيفا أان« :الÎجمات تخضسع
أاح- -ي -ان -ا ل -دور ال -نشس -ر ول -يسض إلرادة خ -اصس -ة،
وتخضسع أايضسا لقوة عاقلة من وراء النصض هي
التي تدفع النصض إا ¤األمام ..أانا أاعتقد أان
ح -ن -ا م -ي -ن -ة  ⁄ي-ك-ن ل-دي-ه وك-ي-ل أادب-ي م-ث-ل-م-ا
ه- -وم- -وج -ود ‘ ال -غ -رب ،ألن ال -وك -ي -ل األدب -ي
ه -وال-ذي ي-ق-دم ال-ك-اتب إا ¤ال-ع-اŸي-ة» ،وي-ن-ب-ه
الناسض إا ¤أاهمية الكاتب وقيمة أاعماله ،يقول
واسسيني ،الذي اعت Èأانه «لوكان وراء حنا مينة
وكيل أادبي مثل ‚يب ﬁفوظ الذي كان له
وكيل أامريكي ،لسستطاع أان يذهب بعيدا ‘
نصسوصسه ويكون معروفا أاك.»Ì
وأاصسّ-ر واسس-ي-ن-ي ع-ل-ى ك-ون ت-رج-م-ة ح-ن-ا م-ي-نة
ق -ل -ي -ل -ة ج -دا ،وق -ال« :ب -ال -نسس -ب-ة ل-ط-ل-ب-ت-ي ‘
السسوربون ،فإاننا ل ‚د اŸقابل الفرنسسي ‘
الÎج- -م- -ة ،ونضس- -ط- -ر إا ¤أان ن- -أاخ -ذ ف -ق -رات
وصسفحات ونÎجمها ،وهي ترجمة باŸناسسبة
بالنسسبة للطلبة» ،وليسست معّدة ألن تكون ‘
كتاب ،يقول واسسيني.

á°VÉjQ

السسبت  25أاوت  2018م
الموافق  14ذي ا◊جة  1438هـ

تسسوية رزنامة الرابطة ا’و ¤موبيليسس (ا÷ولة)2

«العميد”” ‘ تنقل صسعب ا ¤تاجنانت
Œري ال-ي-وم ثÓ-ث م-ب-اري-ات م-ؤوج-لة
ع -ن ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي-ة ل-ل-راب-ط-ة ا’و¤
موبيليسس حيث يحل مولودية ا÷زائر
ضسيفا على دفاع تاجنانت بينما يواجه
وفاق سسطيف فريق جمعية ع Úمليلة
و يبقى الفوز رهان كل فريق من اجل
حصسد النقاط .

عمار حميسسي
ي -ح -ل م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى دف-اع
تاجنانت و عينه على –قيق اول فوز له ‘
البطولة بحكم انه انقاد ا ¤التعادل خÓل
ا÷ول - -ة الو ¤ام- -ام ن- -ادي ب- -ارادو Ãل- -عب 5
جويلية و هي النتيجة التي كانت بعيدة عن
التطلعات .
يفتقد نادي مولودية ا÷زائر خدمات اثنÚ
من لعبيه األسساسسي Úأامام دفاع تاجنانت ‘
إاط- -ار ا÷ول- -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال -راب -ط -ة الو¤
موبيليسش ويعا Êصسانع األلعاب عبد الرحمن
ب -ورد Ëم -ن “دد عضس -ل -ي ت -ع -رضش ل-ه خÓ-ل
مواجهة مازÁبي ‘ إاطار دور اÛموعات
ب - - - - -دوري أاب - - - - -ط - - - - -ال أاف - - - - -ري- - - - -ق- - - - -ي- - - - -ا .
كما تعرضش اŸهاجم أاسسامة تبي إلصسابة على
مسستوى الرقبة حيث سسيخضسع لعملية جراحية
خÓل الفÎة اŸقبلة وتع Ìمولودية ا÷زائر
على ملعبه أامام نظÒه بارادو الذي فرضش
عليه التعادل اإليجابي  1-1ضسمن ا÷ولة
األو ¤للرابطة الو ¤موبيليسش .
يشسار إا ¤أان مولودية ا÷زائر يحتل اŸرتبة
الـ  12بجدول ترتيب البطولة مؤوقتا برصسيد
نقطة واحدة بينما يتواجد دفاع تاجنانت ‘
اŸركز الـ  14بدون نقاط .
وسستكون األنظار موجهة صسوب ملعب 20
أاوت الذي سسيحتضسن الداربي ب Úنصسر حسسÚ

داي وا–اد العاصسمة ويبحث نصسر حسس Úداي
ع -ن ث Ó-ث ن -ق -اط ج -دي -دة ل -ت -دع-ي-م رصس-ي-ده
واللحاق بكوكبة اŸقدمة بينما يريد أابناء
سسوسسطارة تعويضش خيبتهم بعد الهزÁة أامام
ي -ان -غ أاف-ري-ك-ان-ز ( ‘ )1-2ال -ك -ون -ف -ي -درال -ي-ة
اإلفريقية من أاجل الظفر بريادة البطولة.
ول Áلك وفاق سسطيف خيارا سسوى الفوز
ح Úيحل ضسيفا على الصساعد ا÷ديد أامل
ع Úمليلة اÙروم من السستقبال على ملعبه
دمان ذبيح حيث سستقام اŸواجهة على ملعب
أاول ن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وف- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م. È

وسسيسستغل فريق النسسر األسسود فرصسة اللعب
خارج مدينة أام البواقي للعودة بالزاد كامÓ
إا ¤الديار ورفع اŸعنويات قبل لقاء ا◊سسم
أامام مولودية ا÷زائر ضسمن ا÷ولة األخÒة
من دور اÛموعات لدوري أابطال إافريقيا
Ãلعب  5جويلية الوŸبي .

الÈنامج
جمعية ع Úمليلة  -وفاق سسطيف
دفاع تاجنانت  -مولودية ا÷زائر

بسسبب تواضسع مسستواه

ا–اد العاصسمة يفسسخ عقد اŸدافع الكامÒو Êميكسسيسس
ق- - -رر ن- - -ادي ا–اد ال- - -ع- - -اصس- - -م- - -ة فسس- - -خ
ع - - - - -ق- - - - -د م- - - - -داف- - - - -ع- - - - -ه ال- - - - -ك- - - - -امÒوÊ
ن -ايك م -ي -كسس -يسش ،لضس -ع -ف مسس -ت -واه ال -ف-ن-ي.
و ⁄ي- -ق- -ت -ن -ع م -درب ا–اد ال -ع -اصس -م -ة ،تÒي
فروجي ،بقدرات ميكسسيسش ،خÓل مواجهة
ي-ان-غ أاف-ري-ك-ان-ز ،وال-ت-ي ان-ت-هت لصس-الح الفريق
ال-ت-ن-زا ،Êب-ال-ف-وز  ‘ ،1-2إاط- -ار م- -ن -افسس -ات
الكونفيدرالية األفريقية.
سسيجري مدرب ا–اد العاصسمة الفرنسسي
تÒي فروجي تغيÒات عديدة على مسستوى
التشسكيلة األسساسسية –سسبا Ÿواجهة نادي غور
ماهيا الكيني اŸقررة ‘ الـ  29من شسهر أاوت
ا÷اري◊ ،سساب ا÷ولة األخÒة من مسسابقة
كأاسش ال–اد اإلفريقي.
وقالت مصسادر من داخل الفريق إان التقني
الفرنسسي  ⁄يهضسم اŸسستوى الذي ظهر به
بعضش الÓعب ،ÚخÓل اŸواجهة األخÒة ‘
اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ت-ن-زان-ي-ة دار
السسÓ-م ،أام-ام ي-ون-غ أاف-ري-ك-ان-ز ،ال-ت-ي خسس-رها
‡ثل ا÷زائر بهدف Úمقابل واحد.
يشس- -ار إا ¤أان تشس- -ك- -ي- -ل -ة ال–اد سس -ت -خسس -ر
اŸدافع ربيع مفتاح ‘ اŸوعد القادم ،بسسبب
اإلصسابة التي تعرضش لها التي سستبعده عن
اÓŸعب Ÿدة تفوق الشسهر.
كما أاضسافت ذات اŸصسادر أان ““الغسسيل““ أاو
““الغربلة““ التي سستشسهدها التشسكيلة العاصسمية
أامام غور ماهيا ،سستمسش بدرجة أاك Èاÿط
الدفاعي ،خصسوصسا بعد اŸسستوى اŸتواضسع
الذي أابان عنه بعضش الÓعب ،Úفضس Óعن
األخطاء البدائية التي ارتكبتها بعضش العناصسر
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÷نة ا’نضسباط توقف بوغرارة لغاية ا’سستماع
سس -ل -طت ÷ن -ة ال -ط -اع -ة والنضس-ب-اط
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة لكرة القدم
عقوبات ‘ حق مدرب شسبيبة سسكيكدة
اليام Úبوغرارة ،حيث ” إايقافه إا¤
غ -اي -ة السس -ت -م -اع إا ¤أاق -وال -ه األسس -ب-وع
اŸقبل اŸوافق للسسابع والعشسرين من
الشس- -ه- -ر ا÷اري ،ب- -داي- -ة م -ن السس -اع -ة
ال- -ع- -اشس- -رة صس- -ب- -اح -اÃ ،ق -ر ال -راب -ط -ة
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،ك-م-ا ” م-ع-اق-ب-ة
ثÓثة لعب Úوهم مسسعودان ،وخناب،
وب-ل-ح-وسسÃ Úق-اب-ل-ة واحدة ،وتغرÁهم
بدفع مبلغ  30أالف دج لكل واحد منهم.
وجاء ذلك إاثر التقرير الذي دّونه ا◊كم
ب -ن ع -ب -د ال -ل-ه ‘ ورق-ة اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي
جمعت السسبت اŸاضسي أابناء روسسيكادا
Ãسس -تضس -ي -ف -ه-م م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ع-ل-ى
أارضس -ي -ة م -ل -عب زوق -ار مسس -ع -ود ب -رسس-م
ا÷ول -ة ال -ث-ان-ي-ة ل-ب-ط-ول-ة ال-قسس-م ال-ث-اÊ
اÎÙف م-وب-ي-ل-يسش ،وب-ذلك ي-ف-ت-ق-د ال-ف-ريق
لثÓثة لعب ‘ Úمقابلة سسريع غليزان اŸقبلة
برسسم ا÷ولة الثالثة ،هذا ويعود الفريق إا¤
ج -و ال-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى أارضس-ي-ة م-ل-عب  20أاوت
 1955مسس- -اء ال- -ي- -وم ‘ ظ -ل غ -ي -اب اŸدرب
الرئيسسي بوغرارة وسسيشسرف على التدريبات
اŸدرب اŸسس - -اع- -د وم- -درب ا◊راسش ع- -ب- -د
Óشسارة فإان فريق ا÷يسسماسش يحتل
الباقي ،ل إ

اŸرتبة األخÒة بدون رصسيد بعد هزÁت،Ú
األو ¤داخل القواعد على يد ترجي مسستغاÂ
ب -ه -دف لصس -ف -ر م -ن ت-وق-ي-ع خ-ل-و‘ ،وال-ث-ان-ي-ة
بالعلمة على يد البابية بفضسل هد‘ دلهوم
وجمعو ،Êويسسعى فريق شسبيبة سسكيكدة اإ¤
وضسع حد لهذه النتائج السسلبية ،وذلك بتسسجيل
أاول فوز له منذ بداية اŸوسسم على حسساب
السسريع.

بلعمÒي يلتحق بفريق اوروكليني القÈصسي

كادامورو ينضسم لنادي تاراغونا ا’سسباÊ
وقع اŸدافع ا÷زائري الياسس Úكادامورو
ع- -ل- -ى ع- -ق- -د Ÿوسس -م Úم -ع ن -ادي ن -اسس -ت -يك
تاراغونا الناشسط ‘ بطولة الدرجة الثانية
اإلسسبانية.
أاعلن نادي ناسستيك تاراغونا عن انتداب
لعب اÿضسر الياسس Úكادامورو Ÿوسسم،Ú
األخ Òسسيعود إا ¤إاسسبانيا بعد Œربة سسابقة
‘ نادي ريال سسوسسيداد ‘ دوري الدرجة
األو ،¤علما أان الÓعب أاجرى Œارب بنادي
ن -اسس -ت -يك ق -ب -ل اإلمضس -اء ع -ل -ى ال-ع-ق-د ك-ل-لت
بالنجاح بعدما اقتنع طاقمه الفني Ãسسوياته.
يشس- -ار إا ¤أان ك- -ادام- -ورو صس -احب  30عاما
غادر البطولة الفرنسسية عقب Œربة فاشسلة
اŸوسسم اŸاضسي بنادي نيم ،الذي أابعده من
ﬂططاته بعد أان بدأا اŸوسسم ضسمن التشسكيلة
األسساسسية للفريق.
انضس -م م -ه -اج -م شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة سس-اب-ق-ا
ال -ه -ادي ب -ل -ع -م -ري إا ¤صس -ف -وف ن -ادي أال -ك-ي
أاوروكليني القÈصسي ‘ Œربة جديدة بعد
ع-دة م-واسس-م ‘ ال-ب-ط-ول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ن-ادي-ي
وفاق سسطيف وشسباب قسسنطينة.
وحسسب موقع النادي ،فإان بلعمÒي  27عاما

أامضس -ى ع -ل -ى م -وسس -م م -ع ن -ادي أاوروك -ل -ي -ن -ي
ال -ن -اشس -ط ‘ دوري ال -درج -ة األو ¤ب-قÈصش،
ليعود بذلك إا ¤القارة العجوز بعد مشسوار
طيب ومقبول ‘ البطولة ا÷زائرية بدأا فيها
سسنة  2013وفاز بعدة أالقاب مع وفاق سسطيف
ثم ‘ شسباب قسسنطينة الذي توج معه باللقب
األخ Òمن بطولة الرابطة اÎÙفة األو.¤

‘ دراسسة قام بها ﬁرك البحث ““غوغل““

ريال مدريد هو النادي ا’ك Ìشسعبية ‘ العا⁄
‘ اŸوعد األخ ،Òحيث ظهر ذلك جليا ‘
ن- -قصش النسس- -ج- -ام ب Úال- -ث- -ن- -ائ- -ي شس- -اف- -ع- -ي
والكامÒو Êدوريسش مكسسيسش ،حيث سسيكون
األخ Òأاول ضسحايا اŸدرب فروجي.
ك -م -ا ي -ن-وي اŸدرب ف-روج-ي أايضس-ا إاح-داث
تغيÒات على اÿط الهجومي ،عقب فشسل
البعضش ‘ حقيق اŸبتغى بسسبب نقصش اÈÿة
‘ اŸسسابقة القارية ،ما يعني أان رحيل أاسسامة
درفلو أاثر بشسكل كب Òعلى مسستوى القاطرة

األمامية مقارنة باŸوسسم الفارط.
ج -دي -ر ب -ذك -ره ،أان ا–اد ال -ع-اصس-م-ة ،ال-ذي
ي -ح -ت -ل صس -دارة ت -رت -يب اÛم -وع -ة ال-راب-ع-ة
مناصسفة مع غور ماهيا الكيني بـ  8نقاط،
سسيكون مطالبا بالفوز على األخ Òاألسسبوع
اŸقبل ،لتفادي الدخول ‘ متاهة ا◊سسابات،
وم- -ن ث -م اق -ت -ط -اع ت -أاشسÒة اŸرور إا ¤ال -دور
اŸقبل من اŸسسابقة.

على خلفية النتائج السسلبية التي حققها

ادارة ا’سسماعيلي تنفي نيتها اقالة ماضسوي
اع- -ل- -نت إادارة ال- -ن- -ادي اإلسس- -م -اع -ي -ل -ي
اŸصس-ري ،ب-رئ-اسس-ة إاب-راه-ي-م ع-ث-مان ،عن
ع- -دم وج- -ود أاي- -ة ن- -ي -ة ‘ إاق -ال -ة اŸدرب
ا÷زائري خ Òالدين مضسوي من منصسبه
‘ السس- - -اع- - -ات اŸق- - -ب - -ل - -ة ،رغ - -م إا◊اح
ا÷ماه Òعلى ذلك ،بسسبب تراجع نتائج
تشسكيلة ““الدراويشش““ ‘ الفÎة اŸاضسية.
وكان اŸسسؤوول األول عن النادي إابراهيم
عثمان قد عّبر عن غضسبه إايزاء النتائج
اŸسسجلة ‘ البطولة اŸصسرية ،وذلك من
خÓ- -ل م- -ط -ال -ب -ة مضس -وي ب -ال -ت -فسسÒات،
خصسوصسا بعد الهزÁة األو ¤التي تكبّدها
ف- -ري- -ق -ه ا÷م -ع -ة ال -ف -ارط أام -ام ال–اد

اإلسسكندري بهدف دون رد ،حيث طالب
ع - -دد م- -ن اŸق- -رب Úم- -ن ›لسش اإلدارة
ب - - - -إاق - - - -ال - - - -ة خ Òال - - - -دي - - - -ن مضس- - - -وي.
يحدث هذا ‘ الوقت الذي سسيكون فيه
خ Òالدين مضسوي أامام آاخر فرصسة له
خ Ó- -ل م - -واج - -ه - -ة مصس- -ر اŸق- -اصس- -ة ‘
اŸسس -اب -ق -ة اÙل-ي-ة داخ-ل ال-دي-ار ،ح-يث
يتّوجب عليه –قيق ““الديكليك““ ،ومن ثم
Óسس-م-اعيلي
اإلب-ق-اء ع-ل-ى ن-فسس-ه م-درب-ا ل -إ
كون التع Ìسسيعجل برحيله ،رغم البيان
ال -ذي نشس -ره ال -رئ -يسش إاب -راه -ي-م ع-ث-م-ان،
وال -ذي ي -ؤوك -د ف -ي -ه أان مضس-وي ب-اق ،ع-ل-ى
اع- -ت -ب -ار أان اŸوسس -م م -ازال ط -وي  ،Ó-وأان

ال-ف-ري-ق ي-ب-ل-ي بÓ-ء حسسً -ن-ا ،ول-ك-نه ينقصسه
ال-ت-وف-ي-ق،عÓ-وة ع-ل-ى ث-ق-ت-ه-م ‘ اŸدرب
ا÷زائ -ري ،وأان -ه سس -ي -ق-دم ع-روضس-ا ق-وي-ة
خ Ó-ل ال -فÎة اŸق -ب -ل -ة ،حسس-ب-م-ا ج-اء ‘
اŸوق- -ع ال- -رسس- -م- -ي ل- -ل- -ن- -ادي اŸصس- -ري.
ا÷دي -ر ذك -ره أان اإلسس -م -اع -ي -ل-ي ك-ان ق-د
تعادل مع األهلي بهدف لكل منهما ‘
افتتاح البطولة اŸصسرية ،ثم تعادل سسلبًيا
مع بÎوجيت ،وخسسر بهدف دون رد أامام
ال–اد السسكندري ،فضس Óعن –قيق
فوز بثنائية ‘ البطولة العربية أامام نادي
الكويت

ظ -ه -رت دراسس -ة ري -اضس -ي -ة ح -دي-ث-ة أان ري-ال
م -دري -د ه -و ال-ن-ادي األك Ìشس-ع-ب-ي-ة ‘ ال-ع-ا⁄
م -ت -ق -دم -ا ع -ل -ى ك -ب -ار أاوروب -ا م -ث -ل أارسس -ن -ال
ومانشسسس Îيونايتد وليفربول وبرشسلونة على
الÎتيب.
وكشس- -فت ال- -دراسس- -ة أان اŸل- -ك- -ي ه -و األكÌ
ظ -ه -ورا ‘ ال -ب -حث ع -ل -ى األنÎنت ‘ ال -ع -ام
ا÷اري حتى  22من الشسهر ا◊ا‹ ،حسسب
معلومات نشسرها ﬁرك البحث ““غوغل““.
ويتصسدر اÒŸينغي األرقام ‘  97دولة من
قارات أاوروبا وآاسسيا وإافريقيا وأامريكا.وتقدم
الريال على فرق أارسسنال ومانشسسس Îيونايتد
وليفربول ‘ أاوروبا.
و‘ إاف- -ري- -ق -ي -ا ن -افسش ري -ال م -دري -د ع -ل -ى

الصس -دارة ع -دة ف -رق أايضس -ا ،ك -أارسس -ن -ال وم -ان
ي-ون-اي-ت-د ول-ي-ف-رب-ول ،وال-ت-ي ت-ت-قدم ‘ مناطق
ﬁدودة م -ن ال -ق -ارة السس -م -راء.و ⁄ت -خ -ت -ل-ف
الصسورة ‘ الوليات اŸتحدة وكندا وأامريكا
ا÷نوبية.أاما ‘ آاسسيا فتقدم ““لوسش بÓنكوسش““
على ““اŸدفعجية والشسياط Úا◊مر والليفر
والÈسسا.
والÓ- -فت أان الÈسس- -ا غ- -ر Ëال -ري -ال اح -ت -ل
اŸركز اÿامسش عاŸيا ومركزا متأاخرا جدا
‘ أاوروبا .وتبقى معرفة مدى تأاث Òرحيل
‚م الفريق السسابق كريسستيانو رونالدو على
أارقام الريال اŸسستقبلية ،وهو الذي سساهم
بفوز الريال بأاربعة أالقاب ‘ دوري األبطال
‘ السسنوات اÿمسش اŸاضسية.

á°VÉjQ

ألسسبت  25أوت  2018م
ألموأفق  14ذي أ◊جة  1438هـ

ادارة ا’تفاق السسعودي اكدت وصسول دعوة ““اÿضسر““

بلماضسي يعيد ا’عتبار Ÿبو◊ي ويسستدعيه Ÿواجهة غامبيا
عاد رايسض وهاب مبو◊ي من جديد ◊راسسة عرين اŸنتخب الوطني بعد ان تلقى دعوة الناخب
الوطني ا÷ديد جمال بلماضسي الذي ينوي اعادة ا’عتبار Ÿبو◊ي خÓل الفÎة اŸقبلة .
عمار حميسسي
أع -ل -نت إأدأرة ن -ادي أإلت -ف-اق ألسس-ع-ودي ع-ن
أسس-ت-دع-اء لع-ب-ه-ا ح-ارسس أŸرم-ى أ÷زأئ-ري
وه -اب م -ب -و◊ي ÿوضس م -وأج -ه -ة ““أÿضس-ر““
وغامبيا ويتبارى أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري
م-ع أŸضس-ي-ف أل-غ-ام-ب-ي ‘ أل-ع-اصس-م-ة ب-ان-غ-ول
ِبتاريخ ألـ  8من سسبتم Èضسمن مباريات أ÷ولة
ألثانية لتصسفيات كاسس أفريقيا .
وك - -انت م - -وأج - -ه- -ة ““أÿضس- -ر““ وأŸضس- -ي- -ف
ألكامÒو ‘ Êأكتوبر أŸاضسي ِبرسسم تصسفيات
م -ون -دي -ال روسس -ي-ا  2018آأخ -ر ل -ق -اء ُي-ج-ري-ه
مبو◊ي ِلمصسلحة أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري
أل -ذي ك -ان ُي -درب -ه آأن -ذأك أل -ت -ق -ن-ي أإلسس-ب-اÊ
لوكاسس ألكرأز .
لمسساك ِبالزمام
وبعد ›يء رأبح ماجر ل إ
ألفني لـ ““أÿضسر““ عقب موأجهة ألكامÒون
أب-ع-د خ-ل-ي-ف-ة أل-ك-ارأز ح-ام-ي أل-عرين مبو◊ي
وأعلى من شسأان زميله فوزي شساوشسي .
وأسس-ت-ع-دأدأ ل-ل-م-ق-اب-لَ-ت Ú-أل-وّديَ-ت Úللمنتخب
ألوطني أمام جزر ألرأسس أألخضسر وألÈتغال
‘ ج- -وأن أŸاضس- -ي أع- -اد م- -اج- -ر أإلع -ت -ب -ار
لِ- -ح- -ارسس م- -رم- -ى أإلت -ف -اق ألسس -ع -ودي ل -ك -ن
م- -ب- -و◊ي رفضس أل- -دع- -وة ِب- -ل -ب -اق -ة و–ّج -ج
ِب -إاف -ت -ق -اده أل -ل -ي -اق -ة أل -ب-دن-ي-ة ك-ون أل-ب-ط-ول-ة
ألسس -ع -ودي -ة أسس -دلت سس -ت -اره -ا ِب-شس-ه-ر ونصس-ف
ألشسهر قبيل موأجهَتي جزر ألرأسسي أألخضسر
وألÈتغال .
وف ّسسر مرأقبون قرأر مبو◊ي ِبغضسبه من
ماجر وليسس ““تأاّففه من “ثيل أأللوأن ألوطنية
خ -اصس -ة وأن أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي ب-ال-غ ‘ م-دح
شساوشسي ِبنوع من ““أإلسستفزأز““ لِحامي ألعرين
ألسسابق .
وِب- -ع -ودة وه -اب رأيسس م -ب -و◊ي ( 32سسنة)
ي-ك-ون أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ق-د أسس-ت-ع-اد ق-ط-ع-ة

منتخب أاقل من  19سسنة يواصسل –ضسÒاته بالعاصسمة

دخ -ل اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل-ك-رة ال-ي-د
ذك- - -ور أاق- - -ل م- - -ن  19سس - -ن- -ة ‘ ت- -ربصض
–ضسÒي ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة وسس- -ي- -دوم م- -ن
الفÎة اŸمتدة من الـ  23أاوت إا ¤غاية
’سستعداد
الـ  4سسبتم Èالقادم من اجل ا إ
’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سستحتضسنها
ل-ل-ب-ط-ول-ة ا أ
مدينة مراكشض اŸغربية الشسهر القادم.

إأسستدعى ألرجل أألول على رأسس ألعارضسة
ألفنية للخضسر عبد ألله فا— مولي  19لعبا
من أجل ألتحضس Òللموعد ألقاري ألذي ⁄
يبقى يفصسلنا عنه ألكث Òمن ألوقت بهدف
ضسمان جاهزية أÛموعة من أجل –قيق
ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة أألف-ري-ق-ي-ة أل-تي
سستجري وقائعها من ألـ  15إأ ¤غاية ألـ 22

سسبتم.È
لشسارة فإان ألطاقم ألفني برمج تربصس
ول إ
آأخر قبل ألدخول ‘ أجوأء أŸنافسسة وسسيكون
بسسلوفينيا ومن أŸقرر أن تتخلله موأجهات
ودية من أجل تقييم أŸسستوى ألفني وألبدÊ
ل -لع -ب Úوم -ن ج -ه -ة أخ-رى ل-تصس-ح-ي-ح ب-عضس
أألخطاء وألنقائصس لتحقيق نتائج إأيجابية ‘
أŸوع -د أل -ق -اري وم -ن ج -ه-ة أخ-رى م-ن أج-ل
ت - -دأرك أل - -ت - -أاخ - -ر أŸسس - -ج - -ل ‘ إأن - -ط - -لق
ألتحضسÒأت.
وبالتا‹ فإان ألقائم Úعلى ألفريق ألوطني
‘ صسرأع مع ألوقت من أجل ضسمان أفضسل
إأسستعدأد للمجموعة من كل ألنوأحي ويبقى
ألتحضس Òألبسسيكولوجي أهم جانب ‘ ألعمل
أل -ق -ادم ق -ب -ل أي -ام ق-ل-ي-ل-ة ف-ق-ط ع-ن إأن-ط-لق
ألبطولة أألفريقية بهدف ألتحكم ‘ أعصساب
وتسسي ÒأŸوأجهات ألتي سسيلعبونها بدأية من
منتصسف ألشسهر ألقادم.

بسسبب ا’صسابة

عطال مرشسح للغياب عن مواجهة غامبيا
أسساسسية ولعبا ُمخضسرما وّﬁنكاِ ،بإامكانه
تقد Ëألكث Òلـ ““أÿضسر ““.
من جهة أخرى نفت ““ألفاف““ حدوث مشسكل
ب Úبلماضسي ومدأن ‘ أخر خرجة إأعلمية
لل–اد أ÷زأئري لكرة ألقدم كانت عبارة
ع -ن ب -ي -ان نشس -رت -ه ع -ل -ى حسس -اب -ه -ا أل-رسس-م-ي
بـ«فايسسبوك““ قصسد ألرد على ““إأشساعات““ تافهة
وأخ -ب -ار ““ك -اذب-ة““ ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ائ-م-ة أŸوسس-ع-ة
للعب ÚأŸعنيÃ Úبارأة غامبيا .
وتناقلت موأقع ألتوأصسل ألجتماعي وبعضس
أŸوأق- -ع أإلل- -كÎون -ي -ة أÛه -ري -ة أŸغ -م -ورة
أخبارأ عن حدوث أزمة ب ÚأŸدرب أ÷ديد
ل-ل-م-ن-ت-خب ج-م-ال ب-ل-م-اضس-ي وأŸن-اج Òحكيم
مدأن حيث زعمت تلك أŸصسادر أن أألخÒ
حاول ألتدخل ‘ ألصسلحيات ألفنية لبلماضسي
أŸعروف بعدم تقبله Ÿثل هذه أألمور فضسل

عن صسرأمته وشسدته .
ك- -م- -ا زع- -مت أيضس- -ا أن م- -دأن ق -ام Ãن -ح
بلماضسي قائمة تضسم نحو 35لعبا من بينهم
ع - -دة لع - -ب Úي - -نشس- -ط- -ون ب- -ن- -ادي أت- -ل- -ت- -يك
بارأدوألذي Áلكه رئيسس ألفاف خ Òألدين
زطشسي “هيدأ إلعدأد قائمة أللعب Úألذين
سسيخوضسون مبارأة غامبيا ‘ ألثامن من شسهر
سسبتم ÈأŸقبل ‘ أ÷ولة ألثانية من تصسفيات
كأاسس أ· إأفريقيا . 2019
كما زعمت أŸصسادر نفسسها أن بلماضسي
أب -دى غضس -ب -ه م -ن ق -ي -ام م -دأن Ãن -ح -ه ه-ذه
ألقائمة معتÈأ ذلك تدخل ‘ صسلحياته وأنه
يرفضس ألتدخلت ““ألفوقية““ وأن “لى عليه
أألوأمر ألتي تدخل ‘ إأطار عمله ألفني قبل
أن يقوم بتمزيق ألقائمة ‘ وجه مدأن وسسط
أجوأء مشسحونة .

فيغو‹ يرفضس ا’نتقال ا ¤الهÓل السسعودي

أل - - -ت- - -ق- - -ى أل- - -لعب أل- - -دو‹
أ÷زأئري يوسسف عطال ِبأانصسار
فريقه نيسس ‘ ،لقاء خ ّصسصسته
إأدأرة ألنادي ألفرنسسي ألأربعاء
أŸاضسي.
وأمضس- - -ى أŸدأف- - -ع ي - -وسس - -ف
ع -ط -ال ت -وق -ي-ع-ات ط-ل-ب-ه-ا م-ن-ه
أنصسار فريق نيسس ،كما ألتقط
م- -ع- -ه- -م صس- -ورأ ت- -ذك -اري -ة ،ورّد
ِب- - - - - -صس- - - - - -در رحب ع- - - - - -ل- - - - - -ى
أسستفسسارأتهم.
وحضس -ر ع -ط -ال رف-ق-ة زم-ي-ل-ه
أŸهاجم مزيان ماوليدأ ،بعد أن
أن- -ت- -ق- -ت- -ه -م -ا إأدأرة ن -ادي ن -يسس
ل -لÎح -يب ِب ُ-م -شسّ-ج-ع-ي ف-ري-ق-ه-ا
أل - -ك - -رويِ .ع - -ل- -م- -ا أن ع- -ط- -ال
وم-اول-ي-دأ أنضسّ-م ه-ذه ألصس-ائ-ف-ة
ف - - -ق - - -ط إأ ¤ن- - -ادي أألح- - -م- - -ر
وأألسسود.
ونقلت إأدأرة نادي نيسس على لسسان عطال
قوله““ :أنا جد سسعيد ِلملقاة أنصسار فريقي
جع .Úنحن
نيسس .قضسينا وقتا ‡تعا مع أŸشس ّ
‘ خدمتهم مادأم أألنصسار ُيدّعموننا ِبقّوة ‘
أŸدرجات““.
وقالت إأدأرة نادي نيسس أإن هذأ أللقاء عرف
حضسور نحو 500مشسجّع ،ما يدّل أن لعبَيها
عطال وماوليدأ ِبصسدد نيل أسستحسسان أنصسار
فريقهما أ÷ديد ،رغم قصسر مّدة أإلنضسمام.
ويسس -ت -ع ّ-د ف -ري -ق ن -يسس ِل -م -وأج-ه-ة ألصس-ي-ف
دي -ج -ون مسس -اء أل -ي -وم ألسس -بت  ،ضس -م -ن إأط -ار
أ÷ولة ألثالثة من عمر بطولة فرنسسا.
ول -ن ي-ل-عب ع-ط-ال م-وأج-ه-ة دي-ج-ون ِب-سس-بب
معاناته إأصسابة على مسستوى ألفخذ ،حيث قال
ألتقني باتريك فيÒأ مدرب فريق نيسس ‘

أح- - -دث م - -ؤو“ر صس - -ح - -ف - -ي ل - -ه ،إأن أل - -دو‹
أ÷زأئري ُيعالج وسسيعود إأ ¤أŸنافسسة بعد
Ÿرأدف
فÎة ل تقّل عن  10أّيام من أآلن ،أ ُ
لِمطلع سسبتم ÈأŸقبل .ما يفيد أن خوضس
ع-ط-ال م-ب-ارأة ““أÿضس-ر““ وأŸضس-ي-ف أل-غ-امبي
ي-ب-ق-ى أم-رأ ُم-عّ-ل-ق-اِ .ع-ل-م-ا أن ه-ذه أŸوأج-هة
ُتجرى خارج ألقوأعد ‘ ألـ  8من سسبتمÈ
أŸق- -ب -ل ،ضس -م -ن إأط -ار أ÷ول -ة أل -ث -ان -ي -ة م -ن
تصسفيات كأاسس أ· إأفريقيا .2019
وكان يوسسف عطال قد غاب عن مقابلتَي
““أÿضسر““ ألوّديَت Úأمام جزر ألرأسس أألخضسر
وألÈت -غ -ال ‘ ج -وأن أŸاضس -ي ،ل -لسس -بب ذأت -ه
وهوأإلصسابة.
وم -ازأل أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي أ÷دي -د ج-م-ال
بلماضسي – ِلحّد كتابة هذه أألسسطر – ُ ⁄يعلن
ب -ع -د ع-ن ق-ائ-م-ة لع-ب-ي ““أÿضس-ر““ ،أŸع-ن-يÚ
ِبموأجهة غامبيا.

مشساركته كأاسساسسي ‘ نابو‹ أامر مسستبعد

ب -دي -ل ل -ه ،ع -ل -م -ا أن مسسÒي غ -ل -ط -ة سس-رأي
يفكرون ‘ جلب أللعب ألبولو Êغروسسيكي
لعب هال سسيتي أإل‚ليزي.
هذأ وكان ألطاقم ألفني ومسسÒونادي غلطة
سسرأي قرروأ أللجوء إأ ¤خيار ألضسغط ““ألفني““
على فيغو‹ ،من أجل إأجباره على ألرحيل من
أل -ف -ري -ق ب -ع -د أن رفضس ه -ذه أل -ف-ك-رة ج-م-ل-ة
وتفصسيل ‘ فÎة سسابقة– ،قيقا لرغبة تËÒ
ألذي  ⁄يعد مقتنعا Ãسستوياته ألفنية منذ
نهاية أŸوسسم ألفارط وألهدأف أإلدأرة ألتي

ت -ري -د أل -ت -خ -لصس م -ن أألع -ب -اء أŸال -ي-ة ،أل-ت-ي
يخلفها فيغو‹ بسسبب رأتبه ألسسنوي ألكبÒ
أŸقدر بـ 3.8ملي Úيورو ،بدليل أنه  ⁄يلعب
‘ أ÷ولة ألفتتاحية للدوري ألÎكي أألسسبوع
ألفارط أمام نادي أنقرة سسبور ،حيث بقي
لعب ““أÿضسر““ على كرسسي ألحتياط ودخل
لدقائق معدودة فقط ‘ ،ح ⁄ Úيشسارك ‘
أŸبارأة ألثانية أمام غوتزيبي ،وكان فيغو‹
لعب  31مبارأة أŸوسسم ألفارط سسجل خللها
 7أهدأف وقدم “ 10ريرأت حاسسمة.

رغم العرضض اŸغر من فريق كراسسنودار

بن زية غ Òمتحمسس للعب ‘ الدوري الروسسي
رفضس أل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري ،ي -اسس Úب -ن زي -ة،
ألحÎأف ب -ال -دوري أل -روسس -ي ب -ع -د أل -ع -رضس
أŸغ -ري أل -ذي وصس -ل -ه م -ن ن -ادي ك-رأسس-ن-ودأر
ألروسسي ،ورغم أن أألخ Òقدم مقÎحا ماليا
ك- - -بÒأ ل- - -لعب ““أÿضس- - -ر““ وإلدأرة أل- - -ن- - -ادي
ألفرنسسي ،ألتي كانت مسستعدة لبيع لعبها من
أجل ألسستجابة لشسروط أللعب أŸا‹ ألنظيف
لن-دي-ة
وت -ع -ل-ي-م-ات ه-ي-ئ-ة أŸرأق-ب-ة أŸال-ي-ة ل -أ
ألفرنسسية ،إأل أن خريج مدرسسة أوŸبيك ليون
رفضس ه -ذأ أل -ع -رضس وفضس -ل أل-ب-ق-اء م-ع ل-ي-ل،
خاصسة أنه يعد قائده أألول وأحد أبرز لعبيه.
قال موقع ““لوسسك أكتياليتي““ أŸقرب من
إأدأرة نادي ليل إأن بن زية رفضس عرضس ألنادي
أل-روسس-ي ج-م-ل-ة وت-فصس-ي-ل ،ألن-ه غ Òمسس-ت-ع-د
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’فريقية لكرة اليد Ãراكشض
إاسستعدادا للبطولة ا أ

نبيلة بوقرين

يرغب ‘ اŸشساركة برابطة ابطال اوروبا

رفضس أل -دو‹ أ÷زأئ-ري ،سس-ف-ي-ان ف-ي-غ-و‹،
عرضس نادي ألهلل ألسسعودي وفضسل موأصسلة
مغامرته مع نادي غلطة سسرأي ألÎكي رغم
أن مسسÒي ف -ري -ق ن -ادي أل -ع -اصس -م -ة ألÎك -ي -ة
إأسس-ط-ن-ب-ول ك-ان-وأ م-ت-ح-مسس Úلتسسريحه بسسبب
ألعرضس أŸا‹ أŸغري وللتخلصس من ألرأتب
ألسس- -ن -وي ألضس -خ -م ل -ل -دو‹ أ÷زأئ -ري ،وب -رر
فيغو‹ رفضسه عرضس ألهلل لرغبته ‘ لعب
منافسسة رأبطة أبطال أوروبا ولكونه مازأل
شسابا على ألحÎأف ‘ دوري خليجي.
ق -ال م -وق -ع ““سس -ب -وركسس““ ألÎك-ي ،أمسس ،إأن
سسفيان فيغو‹ حسسم بشسكل نهائي ‘ مسسأالة
أألخبار ألتي ربطته بنادي ألهلل ألسسعودي،
حيث رفضس بشسكل قاطع هذأ ألعرضس مفضسل
ألبقاء ‘ تركيا ،رغم وضسعيته ألصسعبة حاليا
مع غلطة سسرأي ،وحسسب نفسس أŸصسدر ،فإان
فيغو‹ أكد لوكيل أعماله أنه يريد ألبقاء من
أجل لعب رأبطة أبطال أوروبا بحكم أن غلطة
سس- -رأي ك- -ان ب- -ط -ل ت -رك -ي -ا أŸوسس -م أل -ف -ارط
وسسيعود إأ ¤هذه أŸنافسسة بعد غياب طويل،
كما أن لعب ““أÿضسر““ أكد أنه ما زأل شسابا
لقبول عرضس خليجي ،ما دأم أغلب أللعبÚ
أل -ذي -ن ي -حÎف -ون ه -ن -اك ي -ك -ون-ون ‘ ن-ه-اي-ة
مشسوأرهم ألكروي ،وهي كلها عوأمل دفعت
لعب ف -ال -نسس -ي-ا أإلسس-ب-ا Êألسس-اب-ق إأ ¤أت-خ-اذ
قرأر ألبقاء مع غلطة سسرأي ،علما أن أŸدرب
فا— ت ËÒدعم هذأ أÿيار وهوألذي يرى ‘
فيغو‹ لعبا أحتياطيا ‘ ،وقت ل Áلك فيه

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ل -ل -عب ‘ روسس -ي -ا خ -لل أل -فÎة أ◊ال-ي-ة ،م-ن
منطلق أنه يرى بأان مسستوى ألدوري ألروسسي
متوأضسع ولن يسساعده على تطوير مسستوياته
ألفنية وهوألذي ما زأل شسابا وأمامه مشسوأر
طويل حتى يلجأا إأ ¤خيار أللعب ‘ روسسيا،
كما أن ألدو‹ أ÷زأئري غ Òمتحمسس للفكرة
بعد فشسل أللعب Úأ÷زأئري Úهناك ،على
غ -رأر أ◊ارسس م -ب -و◊ي أل -ذي  ⁄ي -ن -ج -ح ‘
Œرب -ت -ه ب -ن-ادي سس-م-ارأ أل-روسس-ي ،فضس-ل ع-ن
سسفيان هني ألذي يعا Êمع نادي سسبارتاك
م-وسس-ك-ووه-وم-رشس-ح ل-ل-رح-ي-ل خلل ألسساعات
ألقادمة وقبل غلق سسوق ألتحويلت ألصسيفية،
وهي كلها أسسباب جعلت بن زية يفضسل ألبقاء
‘ ب -ط -ول -ة ي -ع -رف-ه-ا ج-ي-دأ ع-ل-ى أل-دخ-ول ‘

مغامرة غﬁ Òمودة ألعوأقب.
هذأ ،وكان نادي ليل يتجه إأ ¤تسسريح أحد
‚ومه قبل غلق سسوق ألتحويلت ألصسيفية ‘
ف -رنسس-ا ن-ه-اي-ة ألشس-ه-ر أ÷اري ،وه-ذأ أم-ت-ث-ال
لقوأعد أللعب أŸا‹ ألنظيف وتعليمات هيئة
ألرقابة أŸالية ألفرنسسية ،ويأاتي بن زية ضسمن
قائمة أللعب Úألذين تنوي إأدأرة ليل بيعهم
من أجل –قيق ألتوأزن أŸا‹ أŸطلوب ،رغم
أŸك -ان -ة أألسس -اسس -ي-ة أل-ت-ي ي-ح-ظ-ى ب-ه-ا لعب
أوŸبيك ليون ألفرنسسي ألسسابق ‘ حسسابات
أŸدرب كريسستوف غالتيي ،بدليل أنه لعب
أسساسسيا منذ أفتتاح أŸوسسم أ÷ديد وكان ورأء
ألنتائج أإليجابية أŸسسجلة إأ ¤حد أآلن.

ادم الوناسس مطالب بتغي Òا’جواء قبل فوات ا’وان
قال خب Òإأيطا‹ ﬂت ّصس ‘ سسوق
أن- -ت- -ق- -الت أل- -ك- -روي ،Úإأن أل -لعب
أل -دو‹ أ÷زأئ -ري آأدم أل -ون -اسس ق-د
يضسيع ‘ فريق نابو‹.
ويرتبط صسانع أأللعاب آأدم ألوناسس
( 21سسنة) مع نادي نابو‹ أإليطا‹
ِب -ع -ق -د ،ب -دأت م ّ-دت -ه صس -ي -ف 2017
وتنقضسي ‘ ألـ  30من جوأن .2021
وقال أÿب Òأوسسكار دأميا““ :Êآأدم
أل-ون-اسس أظ-ه-ر إأم-ك-ان-ي-ات باهرة ‘
فرنسسا (مع فريق بوردو) ،ولكن ‘
إأيطاليا عجز عن تكرأر ألسسيناريو،
وصَسُعب عليه حجز مقعد أسساسسيّ““.
وأك -ت -ف -ى آأدم أل -ون -اسس ِب -خ -وضس 7
ل -ق -اءأت ف -ق -ط ‘ ب -ط-ول-ة إأي-ط-ال-ي-ا
للموسسم أŸاضسي ،من أصسل  38مبارأة لعبها
فريقه نابو‹ .و ⁄يحصسل له شسرف أŸشساركة
ي لقاء.
أسساسسيا ‘ أ ّ
وأضس- - - -اف أÿب Òأإلي- - - -ط- - - -ا‹ ِب- - - -شس - - -ؤوون
ي
““أÒŸكاتو““ ‘ أحدث ظهور إأعلمي ﬁل ّ
له““ :من أألحسسن للعب آأدم ألوناسس أن ينتقل
إأ ¤فريق متوسّسط أŸسستوى ،عكسس نابو‹
أل -ذي ُي -صس -ارع م -ن أج -ل أألل-ق-اب وأل-ك-ؤووسس.
أعتقد أن آأدم ألوناسس سسيقضسي وقتا طويل
ِل -ف-رضس ن-فسس-ه ‘ ب-ط-ول-ة ق-وي-ة م-ث-ل أل-دوري
أإليطا‹““.
وأن-ط-ل-قت ب-ط-ول-ة إأي-ط-ال-يا للموسسم ألكروّي
أ÷ديد ألسسبت أŸاضسي ،وبقي آأدم ألوناسس
““ُمتسسّمرأ““ ‘ دّكة ألبدلء ،حيث تابع مبارأة

ف-ري-ق-ه ن-اب-و‹ وأŸضس-ي-ف لزي-وم-ع زم-لئه
أإلحتياطي.Ú
وُيسسدل سستار سسوق أإلنتقالت ألصسيفية ‘
ألـ  31من أوت أ÷اري ،ما يعني أن إأمكانية
تسسريح آأدم ألوناسس – ولوِبصسيغة أإلعارة –
مازألت أمرأ مُمكنا.
لشسارة ،فإان إأسسم آأدم ألوناسس ورد على
ل إ
لسس - -ان أل- -ن- -اخب أل- -وط- -ن- -ي أ÷دي- -د ج- -م- -ال
بلماضسي ‘ ،أّول مؤو“ر صسحفي له ألسسبت
أŸاضسي .ما يعني أن لعب نابو‹ ُيحظى
ِبإاحÎأم لدى أ÷هاز ألفني لـ ““أÿضسر““ .ولكن
هل يجلب بلماضسي ““جنديا““ أحتياطيا لِكتيبة
““ﬁاربي ألصسحرأء““؟.

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

هكذا يتوجب ضصبط النفسس

إلعفة ‘ إلسسÓم ›التها وثمرإتها
لقد عرف العلماء العفة بأانها( :ضسبط النّفسس عن الشّسهوات وقصسرها على الكتفاء Ãا
حته فقط ،واجتناب ال ّسسرف ‘ جميع اŸلّذات وقصسد
يقيم أاود ا÷سسد ويحفظ صس ّ
العتدال).
وقيل هي( :ضسبط الّنفسس عن اّÓŸذ ا◊يوانّية ،وهي حالة متوسّسطة من إافراط وهو
الشّسره وتفريط وهو جمود الشّسهوة).
و أاقول العفة هي ضسبط جماح النفسس عن كل ما يدنسسها ويبعدها عن القرب من الله
تعا.¤
أامر الله بالعفة ‘ القرآان الكر Ëحيث جاء ليقوم األخÓق وليطهرها من كل ما يدنسسها
ويحط من قدرها فدعا إا ¤العفة وامر بها اŸؤومن ÚواŸؤومنات فال رب األرضس
َ Úيُغ tضسوا ِمْن َأاْب َصساِر ِ
حَف ُ
ك َأاْزَكى َلُهْم ِإاsن
جُهْم َذِل َ
والسسماواتُ ﴿ :قْل ِلْلُمؤوِْمِن َ
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ظَن ُفُرو َ
َ
ْ
الsلَه َخِب ٌ
ْ
ُ
خُمِر ِ
ُيْبِديَن ِزيَنَتُهsن ِإاsل َما َ
جُيوِبِهsن َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهsن ِإاsل
ظَهَر ِمْنَها َوْلَي ْضسِرْبَن ِب ُ
هsن َعَلى ُ
لُِبُعوَلتِِهsن َأاْو آاَبائِِهsن َأاْو آاَباِء ُبُعوَلتِِهsن َأاْو َأاْبَنائِِهsن َأاْو َأاْبَناِء ُبُعوَلتِِهsن َأاْو ِإاْخَواِنِهsن َأاْو َبنِي ِإاْخَواِنِهsن
جاِل َأاِو
ت َأاْيَماُنُهsن َأاِو الsتاِبِع َ
َأاْو َبِني َأاَخَواِتِهsن َأاْو ِن َسساِئِهsن َأاْو َما َمَلَك ْ
َ Úغْيِر أاُوِلي اإلِْْرَبِة ِمَن الuر َ
ال u
طْفِل اsلذِينَ َلْم َي ْ
ظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَ uسساِء َوَل َي ْضسِربْنَ ِبَأاْرجُِلِهن sلُِيْعَلمَ مَا ُيخِْف َÚمِنْ
ِزيَنِتِهsن ﴾ النور٣١ ،٣٠ :
وها هو ياأمرنا بالعفة ويعدنا عليها الغنى وقال سسبحانهَ ﴿ :وْلَي ْسسَتْعِففِ اsلذِينَ ل َيِجُدوَن
حsتى ُيْغِنَيُهُم الsلُه ِمْن َف ْضسِلِه ﴾ [النور.]٣٣ :
ِنَكا ً
حا َ
وي Íلنا سسبحانه حال اهل العفة الذين يتعففون عن اŸسسالة قال سسبحانه ﴿ :لِْلُفَقَراِء
جا ِ
هُل َأاْغِنَياَء ِمَن
ح َسسُبُهُم اْل َ
حصِسُروا ِفي سَسِبيِل الsلِه َل َي ْسسَتِطيُعوَن ضَسْرًبا ِفي ا ْ َألْرضِس َي ْ
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[البقرة.]٢7٣ :
ولقد جاء النبي  -صسلى الله عليه وسسلم  -ليتمم مكارم األخÓق ومن ب Úتلك األخÓق
الرفيعة خلق العفة فها هو صسلى الله عليه وسسلم  -يرسسى معا ⁄العفة ويحث النفوسس على
السستقبال إاليها والصسÒورة من أاهلها.
عن أابي هريرة -رضسي الله عنه -أانه قال :قال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم(( :ثÓثة
حق على الله عونهم :اÛاهد ‘ سسبيل الله ،واŸكاتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي
يريد العفاف)).
وللعفة ›الت كثÒة نذكر بعضسا منها ‘ اآلتي:
اÛال األول عفة الفرج :وهو أان يصسون اŸسسلم واŸسسلمة نفسسه وفرجه عما حرم الله
من الوقوع ‘ هوة الرذيلة وقد جاء ‘ القران الكر Ëإاشسارة إا ¤هذه العفة ‘ قوله تعا¤
﴿ َوْلَي ْسسَتْعِف ِ
حsتى ُيْغِنَيُهُم الsلُه ِمْن َف ْضسِلِه ﴾النور٣٣ :
ف اsلِذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكا ً
حا َ
وعن عبد الّرحمن بن عوف -رضسي الّله عنه -قال :قال رسسول الّله صسّلى الّله عليه
وسسّلم« :اإذا صسّلت اŸرأاة خمسسها ،وصسامت شسهرها ،وحفظت فرجها ،وأاطاعت زوجها ،قيل
ي أابواب ا÷ّنة شسئت» واه أاحمد
لها :ادخلي ا÷ّنة من أا ّ
ي صسّلى الّله عليه وسسلّم قال« :إاّنما أاخشسى عليكم
عن أابي برزة -رضسي اللّه عنه -عن النّب ّ
ي ‘ بطونكم وفروجكم ومضسّÓت الهوى» رواه أاحمد
شسهوات الغ ّ
اÛال الثا :Êعفة اللسسان:وهو أان Áسسك اŸسسلم لسسانه عن كل مال يحبه الله تعا¤
من أاقوال من غيبة و‰يمة واسستهزاء وسسخرية وطعن ‘ أاعراضس اŸسسلم Úوعن فحشس
القول وزوه.
فالله تعا ¤اخÈنا انه سسيحاسسبنا عن أاقوالنا كما سسيحاسسبنا عن أافعالنا من الله تعا¤
على عباده بعين Úولسسان وشسفت ،ÚوخÒهم ب Úطريق ا Òÿوالشسر.
وقال تعاَ ﴿ :¤ما َيْلِف ُ
ب َعتِي ٌد ﴾ ق١٨ :
ظ مِْن َقْوٍل إاِsل َلَدْيهِ َرقِي ٌ
اÛال الثالث :من ›الت العفة عن اأن يكف اŸسسلم نفسسه عن مسسالة الناسس وأان يكون
عزيز مسستغنيا بالله تعا ¤ل ما نراه األن ‘ الطرقات واŸواصسÓت واألسسواق وعلى أابواب
اŸسساجد من أاناسس جعلوا اŸسسأالة وسسيلة ÷مع اŸال واتخذوا ذلك حرفة ووظيفة.

ولقد ضسرب الفقراء ‘ عهد سسيد األصسفياء  -صسلى الله عليه وسسلم أاروع األمثلة على
حصِسُروا ِفي سَسِبيِل الsلهِ َل
العفة وصسون النفسس قال الله  -تعا ﴿ :-¤لِْلُفَقَراءِ اsلذِيَن أاُ ْ
هُل َأاْغِنَياَء ِمَن الsتَعtف ِ
جا ِ
ف َتْعِرُفُهْم ِبسِسيَماُهْم َل
ح َسسُبُهُم اْل َ
َي ْسسَتِطيُعوَن ضَسْرًبا ِفي ا ْ َألْرضِس َي ْ
حاًفا ﴾البقرة .]٢7٣ :قال ابن عجيبة ﴿« :اَأْغنَِياءَ مَِن الsتَعtففِ  ،أاي :من
َي ْسسَأاُلوَن الsناسَس ِإاْل َ
أاج -ل ت -ع -ف -ف -ه -م ع -ن السس -ؤوال» .وق -ال اب-ن ال-ق-ي-مَ« :وصسَ -ف-ه-م بÎك-ه-م مسس-أال-ة ال-ن-اسس ،فÓ-
يسسأالونهم».
عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  :-أان رسسول الله -صسلى الله عليه وسسلم ،-قال (( :ليسس
اŸسسك Úالذي يطوف على الناسس ترده اللقمة واللقمتان ،والتمرة والتمرتان ،ولكن
اŸسسك Úالذي ل يجد غنى يغنيه ،ول يفطن له فيتصسدق عليه ،ول يقوم فيسسأال الناسس ))
متفق عليه.
وكره رسسول الله أان يكون ألحدنا ما َيِعف به ثم تراه يسستشسرف ما عند اآلخرين .فعن أابي
حْتنِي أاُuمي إاَِلى َرسُسوِل اللsهِ -صسلى الله عليه
سَسِعيٍد الْ ُ
خْدِري  -رضسي الله عنه َ -قاَل :سَسsر َ
َ
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تَ .فاسْسَتْقَبَلني َوَقالَ« :مَِن اسْسَتْغَنى
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ف َأاَعsفُه اللُsه َ -عsز َو َ
َ
َ
ْ s
s
تَ« :ناَقِتي
ف (أالح من غ Òاضسطرار)»َ .فُقْل ُ
ح َ
جsل َ ،-وَمْن سَسَأاَل َوَلُه ِقيَمُة أاُوِقsيٍة َفَقْد َأاْل َ
َو َ
ت َوَلْم َأاسْسَأاْلُه» صسحيح النسسائي .واألوقية أاربعون درهما.
جْع ُ
اْلَياُقوَتُة َخْيٌر مِْن أاُوِقsيةٍَ ،فَر َ
ولذلك كرهوا Ÿن له هذا اŸقدار أان يسسأال الناسس ،لقول النبي -صسلى الله عليه وسسلم:-
«من سسأال وله أاربعون درهما فهو اŸلحف» صسحيح النسسائي.
ومثل ذلك من كانت له اسستطاعة بدنية على العمل والكسسب ،ثم يفضسل التكال على
الغ ،Òيسستجديهم ويسسأالهم .يقول النبي -صسلى الله عليه وسسلمَ« :-ل َيْفَتُح اإلِْن َسسانُ َعَلى
ْ
جَبِل،
حْبَلُهَ ،فَيْعِمُد إاَِلى الْ َ
جُل َ
َنْفسِسِه َباَب َم ْسسَأاَلٍة ،إاِsل َفَتَح اللُsه َعَلْيِه َباَب َفْقٍرَ .يأاُْخُذ الsر ُ
ح َ -ت ِ-ط ُ-ب َعَ-ل-ى ظَْ-هِ -رِهَ ،فَ-ي-أا ْ ُكُ-ل ِب-هَِ ،خْ-يٌ-ر َلُ-ه ِم-نْ َأاْن َيْ -سسَ-أاَل ال-ن-sاسَس ُمْ-عً-ط-ى أا َْو َمْ-مُ-ن-وًع-ا»
َف َ-ي ْ -
الصسحيحة.
خْدِري  -رضسي الله عنه َ -أاsن َناسًسا مَِن اَألْن َصسارِ
ومطية العفاف الصس .Èفَعْن َأاِبي سَسِعيدٍ اْل ُ

طاُهْمُ ،ثsم سَسَأاُلوُه َفَأاْع َ
سَسَأاُلوا َرسُسوَل الsلهِ -صسلى الله عليه وسسلمَ -فَأاْع َ
حsتى َنِفَد مَا
طاُهْمَ ،
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ف ُيِعsفُه الsلُهَ ،وَمْن
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ِعْنَدُه َفَقاَلَ« :ما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأاsدِخ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ِِ
حٌد َع َ
طاًء َخْيًرا َوَأاْوسَسَع مَِن ال sصسْبِر»
ي َأا َ
َي ْسسَتْغِن ُيْغنه الsلُهَ ،وَمْن َيَت َصسsبْر ُي َصسuبْرُه الsلُهَ ،وَما أاُْعط َ
متفق عليه.
وهو ما يؤوكده قول النبي -صسلى الله عليه وسسلم« :-اسستغنوا عن الناسس ولو بشَسْوصسِ
السسواك (بفتاته)» صسحيح ا÷امع.
ولذلك كان أاحدهم يسستعف أان يسسخر غÒه ‘ أادنى األمور وعن ثوبان قالَ :قاَل َرسُسوُل
جsنَة؟»َ .قاَل ثوبانَ:أاَنا َيا
اللِsه -صسلى الله عليه وسسلمَ« :-مْن َي ْضسَمُن ِلي َواِحَدًة َوَأاضْسَمُن َلُه الْ َ
ط َثْوَباَن َي ْسسُق ُ
َرسُسوَل اللهَ .قاَل« :لَ َت ْسسَأاِل الsناسسَ شَسْيئاً»َ َ .فَكاَن سَسْو ُ
ط َوُهَو َعَلى بَِع ِ
Òهَِ ،فُينِيُخ
حٍد َناوِْلِنيِه» رواه أاحمد وإاسسناده صسحيح.
حsتى َيأاُْخَذُهَ ،وَما َيُقولُ َأل َ
َ
ولقد فتح اŸسسلمون مقر كسسرى ،وبعثوا إا ¤عمر بن اÿطاب Ã -ا وجدوه من نفائسس
قصسره Ãا ‘ ذلك تاجه  -ليوزعها على الفقراء ،فبكى عمر وقال لعلي بن أابي طالب -
رضسي الله عنه « :-إان قوما أادوا هذه األمانة كاملًة غ Òمنقوصسة ألمناء» .فقال علي -
ت لرتعوا».
ت فعفوا ،ولو َرتع َ
رضسي الله عنه « :-يا أام ÒاŸؤومنَ ،Úعفف َ
و العفة لها ثمارها البادية عاى اإلنسسان ويننا حصسر بعضس منها ي الط التلية:
 - ١أان العفيف من السسبعة الذين يظلهم الله ‘ ظله يوم ل ظل إال ظله.
عن أابي هريرة أانه قال قال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم:سسبعة يظلهم الله ‘ ظله
يوم ل ظل إال ظله إامام عادل وشساب نشسأا ‘ عبادة الله ورجل قلبه معلق باŸسسجد إاذا خرج
منه حتى يعود إاليه ورجÓن –ابا ‘ الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله
خاليا ففاضست عيناه ورجل دعته ذات حسسب وجمال فقال إا Êأاخاف الله ورجل تصسدق
بصسدقة فأاخفاها حتى ل تعلم شسماله ما تنفق Áينه[أاخرجه البخاري].
 - ٢العفة سسبب للنجاة من البتÓءات واŸضسائق:
فقد جاء ‘ قصسة أاصسحاب الغار ،الذين انطبقت عليهم الصسخرة أان أاحدهم توسسل إا¤
الله بقوله :عبد الله بن عمر  -رضسي الله عنهما  :-قال :سسمعتُ رسسوَل الله -صسلى الله
عليه وسسلم -يقول« :انطلقَ ثÓثُة َنَفر ‡ن كان قبلكم ،حتى آاواهم اŸبيتُ إاِ ¤غار،
فدخلوه ،فانحدرتْ صَسخَرة من ا÷بل ،ف َسسدت عليهم الغاَر ،فقالوا :إاِنه ل ُينجيكم من هذه
الصسخرة ِإال اأن َتْدُعوا الله بصسالح أاعمالكم(( ،اللهم إان كنت تعلم أانه كان ‹ ابنة عم من
أاحب الناسس إا‹ وأا Êراودتها عن نفسسها فأابت إال أان آاتيها Ãئة دينار فطلبتها حتى قدرت
فأاتيتها بها فدفعتها إاليها فأامكنتني من نفسسها فلما قعدت ب Úرجليها فقالت اتق الله ،ول
تفضس اÿا” إال بحقه فقمت وتركت اŸئة دينار فإان كنت تعلم أا Êفعلت ذلك من خشسيتك
ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا)(أاخرجه البخاري).
 - ٣اأن العفيف من أاول من يدخل ا÷نة:
عن أابي هريرة :أان رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم قال عرضس علي أاول ثÓثة يدخلون
ا÷نة شسهيد وعفيف متعفف وعبد أاحسسن عبادة الله ونصسح Ÿواليه «(قال ابو عيسسى هذا
حديث حسسن ).
فاعلم أايها اŸتعفف أانك من أاوائل من –تضسنهم ا÷نة .عن عياضس بن حمار  -رضسي
الله عنه  ،-قال :سسمعت رسسول الله -صسلى الله عليه وسسلم ،-يقول (( :أاهل ا÷نة ثÓثة :ذو
سسلطان مقسسط موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسسلم ،وعفيف متعفف ذو
عيال )) رواه مسسلم..
 - ٤إاعانة الله Ÿن أاراد العفاف:
إان الله سسبحانه وتعا ¤تكّفل Ãقتضسى وعده إاعانة من يريد النكاح حتى يعف ،فقد روي
عن أابي هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم(( :ثÓثة حّق على
الله عّز وجل عونهم :اŸكاَتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف ،واÛاهد ‘
سسبيل الله)) (رواه النسسائي).
وعليه فإانّ العفة خلق رفيٌع من أاخÓق السسÓم اللتي ينبغي أان تنتشسر بيننا ،وتسسود
حياتنا كلها وبذلك نكون قد حققنا ألنفسسنا العفة وا◊ياء حتى تسستمر فينا ا◊ياة.

أامر الله به من أامور الدين

تعظيم شسعائر إلله من تقوى قلوب عباده وشسغف حبهم له سسبحانه
يقول الله  -تبارك وتعا ‘ - ¤كتابه العزيزَ ﴿ :وَمْن ُيَع u
ظْم
ش َسَعائَِر الsلهِ َفإاِsنَها مِْن َتْقَوى اْلُقُلوِب ﴾ ا◊ج ،٣٢ :والشسعائر:
جمع «شسعÒة» ،وهي كtل ما اأمر الله به من أامور الدين ،وكل
م -ا وج -بت ع -ل -ي-ن-ا ط-اع-ة ال-ل-ه ف-ي-ه ،وت-ع-ظ-ي-م شس-ع-ائ-ر ال-ل-ه:
إاجÓلها ،وإاحÓلها اŸكانة الرفيعة ‘ اŸشساعر والقلوب،
وأاداؤوها برغبةٍ وﬁبةٍ وشسغفٍ ،وشسعائر الله –يط حياتنا
كلsها ،وهي متنوعة ومتعددة ،منها الشسعائر الزمانsية ،كشسهر
رمضسان ،شسهر ع s
ظمه الله ،أارسسل فيه رسسله ،أانزل فيه كتبه،
وأامرنا بتعظيمه؛ ﴿ ش َسْهُر َرَمضَساَن اsلذِي أاُْنِزَل ِفيهِ اْلُقْرَآاُن
ُهًدى لِلsناسِس َوَبuيَناٍت مَِن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ﴾ البقرة،]١٨٥ :
ف-ه-و شس-ه-ر ال-ب-ع-ث-ة ،وب-ه-ا ع-رف اإلنسس-ان ال-ت-وح-يد ،وظهرت
شسمسس اإلسسÓم ،وفتحت أابواب ا÷نة للمؤومن ،Úوهو شسهر
القرآان ،ذلك النور الذي حسسر ظلمات ا÷هل والظلم ،وبsين
معا ⁄اإلخاء والصسفاء ،وهو شسهر اŸغفرة والعتق من النار،
عظمته ‘ قلوبنا واجبة ،ودليلها صسومنا وتقربنا إا ¤الله
ب -ال -ع -ب -ادة واألع -م -ال الصس -ا◊ة ،وك -ذلك م -ن شس -ع -ائ -ر ال -ل-ه
الزمانsية :العشسر األوائل من ذي ا◊جة؛ يقول رسسول الله -
صسلى الله عليه وسسلم (( :-ما من أايامٍ العمل الصسالح فيها
أاحب إا ¤الله  -عز وجل  -من هذه األيام))؛ يعني :أايام
العشسر ،قالوا :يا رسسول الله ول ا÷هاد ‘ سسبيل الله ،قال:
((ول ا÷هاد ‘ سسبيل الله إال رج ًÓخرج بنفسسه وماله ،ثم ⁄
يرجع من ذلك بشسيءٍ))؛ رواه األمام أاحمد.فهي أايام العمل
الصسالح فيها أافضسل من ا÷هاد ،واŸسسلمون ‘ ذلك يعظمون
ثÓثة أاعشسار :العشسر األواخر من رمضسان ،والعشسر األوائل
من ذي ا◊جة ،والعشسر األوائل من اÙرم ،التي تختم
بعاشسوراء.
ومن شسعائر الله الزمانsية:يومنا هذا يوم ا÷معة؛ جاء ‘

«صسحيح مسسلم» قول رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم :-
((خ Òيوٍم طلعت عليه الشسمسس يوم ا÷معة ،فيه ُخلق آادم،
وفيه أاُدخل ا÷نة ،وفيه أاُخرج منها ،ول تقوم السساعة إال ‘
يوم ا÷معة)).
ومن شسعائر الله كذلك سساعة يوم ا÷معة؛ لقوله  -صسلى
الله عليه وسسلم (( :-وفيه سساعٌة ل يصسادفها عبٌد مسسلٌم وهو
يصسلي يسسأال الله شسيًئا إال أاعطاه إاياه))؛ رواه اإلمام مالك ،ثم
ه -ن -اك الشس -ع -ائ -ر اŸك-انs-ي-ة؛ ك-اŸسس-ج-د ا◊رام ،واŸسس-ج-د
النبوي ،واŸسسجد األقصسى؛ يقول حبيبنا  -صسلى الله عليه
وسسلم(( :-صسÓة ‘ مسسجدي أافضسل من أالف صسٍÓة فيما
سسواه إال اŸسسجد ا◊رام ،وصسÓة ‘ اŸسسجد ا◊رام أافضسل
من مائة أالف صسٍÓة فيما سسواه))؛ رواه اإلمام أاحمد بسسند
صسحيٍح.
ومن الشسعائر اŸكانيsة  -أايضساً  -كل بيوت الله؛ لقوله -
صسلى الله عليه وسسلم (( :-أاحب البÓد إا ¤الله مسساجدها))؛
رواه اإلمام مسسلم.
ومنشسعائر اللهكل أامر فيه طاعة الله؛ من صسÓة وزكاة
وصسوم وحج ،وكل عمل صسالح مع خلق الله؛ سسواء كان من
اŸسسلم إا ¤اŸسسلم ،أاو غÒه.
واŸسسلم مسسا ⁄مع ما حوله من حيوان ونبات وجماد؛
فقد دخلت امرأاة النار ‘ هرٍة ربطتها حتى ماتت ،ودخلت
أاخرى ا÷نة ‘ كلبٍ سسقته اŸاء فأاعادت له ا◊ياة ،ووعد
رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -بالصسدقة ا÷ارية Ÿن
غرسس غرسًسا؛ فقال  -عليه الصسÓة والسسÓم (( :-ل يغرسس
 Òإال كان له
اŸسسلم غرسًسا فيأاكل منه إانسساٌن ول دابة ول ط ٌ
صسدقًة إا ¤يوم القيامة))؛ رواه اإلمام مسسلم.فكل عمٍل صسالح
هو من شسعائر الله ،وكما ع s
ظم الله شسعائره ،وجب على

اŸؤومن Úتعظيمها؛ فقد ع s
ظم الله قرآانه وباركه  -سسبحانه
ك َفاsتِبُعوُه
 فقال  -جل جÓله َ ﴿ :-وَهَذا كَِتاٌب َأاْنَزْلَناُه ُمَباَر ٌحُموَن ﴾ [األنعام ،]١٥٥ :فيا من –ملون
َواsتُقوا َلَعsلُكْم ُتْر َ
كتاب الله ‘ صسدوركم ،اتقوا الله كما علمكم الله ،ع u
ظموا
كتاب الله ،تدsبروا آاياته ،طuبقوها ‘ أايام حياتكم ،واحذروا
الدنيا ،كونوا القدوة ‘ تصسرفاتكم؛ فأانتم أاهل الله وخاصسته،
والقرآان الذي ‘ صسدوركم هو مرقاكم على مدارج ا÷نة،
وكل أامٍر فيه ملزم ÷ميع األمة ،فواجبنا العمل Ãا فيه ،نعم
أايها اŸؤومنون وأايتها اŸؤومنات ،كل آايٍة فيه هي كلمة الله إا¤
كuل واحد مsنا ،هذا الكتاب فيه حياتنا ،وفيه سسعادتنا ‘
الدنيا ،وفيه ‚اتنا يوم القيامة ،فإاذا كان يوم القيامة ،قال
ا◊ب -يب اŸصس -ط -ف -ى  -صس -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م (( :-ي-ؤوت-ى
بالقرآان يوم القيامة وأاهله الذين كانوا يعملون به ،تقدمه
سسورة البقرة وآال عمران))؛ رواه اإلمام مسسلم.
ومن تعظيم شسعائر الله:تعظيم بيوت الله؛ لقوله  -جل
وع  ‘ - Ó- -ا◊ديث ال - -ق - -دسس - -ي« :إان ب - -ي - -وت- -ي ‘ اأرضس- -ي
اŸسساجد ،وإان ُزsواري فيها ُعsمارها ،فطوبى لعبد تطsهر ‘
ب-ي-ت-ه ،ث-م زار ‘ Êب-ي-ت-ي».ن-ع-ظ-م-ه-ا ب-اإلق-ب-ال ع-ل-يها Ãحبة
وشسغف بدخولها ،وقد اشستاقت األرواح إاليها بالوقوف فيها
أامام الله ‘ خشسوع وإانابة ،با÷لوسس فيها مع كÓم الله ومع
ذكره والتوسسل إاليه ،نعظمها Ãحبتها ‘ قلوبنا ،بتقديسسها
‘ عقولنا بالعمل الدؤووب على عuزها ورفعتها؛ لتظل ‘
حياتنا منارات تهدينا إا ¤هدى الله،
ومن تعظيم شسعائر الله أان نتعامل إاخوة ‘ الله ،فهو الذي
أاكرمنا بهذه األخوة ،فقال  -جل جÓله ِ﴿ :-إاsنَما اْلُمؤوْمُِنوَن
إاِْخَوٌة﴾ [ا◊جرات ،]١٠ :إاخوة ‘ الدين ،إاخوة مع أاهلنا ‘
بيوتنا ،إاخوة مع جÒاننا ،إاخوة ‘ كل تعامل ‘ حياتنا ،حتى

نحقق أامر الله ‘ األخوة ،ونحقق حديث رسسول الله -صسلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م  -ال-ذي وصس-ف اŸؤوم-ن Úب-ق-ول-هَ(( :م-ث-ل
اŸؤومن ‘ Úتوادهم وتراحمهم وتعا ُ
طفهم كمثل ا÷سسد ،إاذا
اشس -ت -ك -ى م -ن -ه عضس -و ،ت -داع -ى ل -ه سس -ائ ُ-ر ا÷سس -د ب -السس -ه-ر
وا◊ُsمى))؛ أاخرجه مسسلم.
من دلئل تعظيم شسعائر اللهتعظيم الله ،فليبحث اŸؤومن
‘ منعطفات قلبه ،أاين تعظيم وﬁبة الله؟ ولقياسس ذلك
انظر أايها اŸؤومن وأايتها اŸؤومنة إا ¤مدى طاعتك لله ،كيف
هي عبادتك؟ كيف تكون ‘ صسÓتك؟ هل –ب الصسÓة؟ هل
تنتظر الصسÓة؟ هل تشستاق إا ¤الصسÓة؟ هل –ب الوقوف
أامام الله؟ وهو الذي ناداك من سسابع سسماءِ ﴿ :إاsنِني َأاَنا الsلُه
َل ِإاَلَه ِإاsل َأاَنا َفاْعُبْدِني َوَأاِقم ِال sصسََÓة ِلِذْكِري ﴾ طه١٤ :
افتح باب معامÓتك ،انظر اإ ¤حالك ‘ البيت ،هل أاطعت
الله ‘ أاهلك؟ تذsكر جلسساتك معهم ،هل احتوت على كتاب
الله؟ هل فتحت يومًا حديًثا عن حديث لرسسول الله  -صسلى
الله عليه وسسلم؟انظر إا ¤حالك ‘ الطريق ،هل بلغت خشسية
الله إا ¤عينيك؟ انظر إا ¤حالك مع جÒانك ،هل كففت
أاذاك عنهم؟ ابحث بعد ذلك ،كيف تكون عظمة الله مع
عظمة من عظمت؟ يقول الله  -جل جÓله َ ﴿ :-وِمَن الsناسِس
ب الsلِه َواsلِذينَ
ح u
َمْن َيsتِخُذ مِْن ُدوِن اللِsه َأاْنَداًدا ُيِحtبوَنُهْم َك ُ
حvبا لِsلهِ ﴾ [البقرة.]١6٥ :
َآاَمُنوا َأاشَسtد ُ
ق ْسس ﬁبتك لله بطاعتك ألوامر اللهŒ ،د مدى إاÁانك
وارتباطك بالله ،فإان وجدت خًÒا فاحمد الله ،وإان وجدت
جا ◊ياتك ،وقسس ما
غ Òذلك ،فاجعل طاعتك لله منه ً
يصس -ادفك ‘ ا◊ي -اة Ãي -زان ال -ط -اع -ة ،ت -ك -ن م -ؤوم ً -ن-ا ب-إاذن
الله.اللهم اجعلنا من عبادك اŸؤومن Úالطائع ،Úوارزقنا
التوجه إاليك وحسسن اليق.Ú
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ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

القوة ليسست دائمًا فيما نقول
ون-ف-ع-ل ي-اح-م-ل..أاح-ي-انًا تكون فيما
نصسمت عنه  ..فيما نÎكه بإارادتنا  ..وفيما
نتجاهله عن فهم.

الثور

ِاشِسِهدي َيا سَسَمـا
َواْكُتَب ْ
ن يا ُوجـوْد
إاsنـنَـا لِلحـَمـا
÷ـُنـوْد
سَسَنُكو ُ
نا ُ
ح الَبـ َ
Ó
فـَنـزي ْ
ك الُْقُيـوْد
َوَنـُفـ t
ل الـuرضسـا
وَنني ُ
ِم ْ
ن َوsفى بِالْعُهـوِد
وُنـذي ُ
ق الـsرَدى
ل عـاٍت َكنُوْد
ُكـ s
َوَيـَرى جِـيُلـنَا
َخـافـَقاِت الُبنوْد

أأخبار

مثÒة

بنظرة فقط ..علمة
’ تخطئ ’ختيار
البطيخة ا◊مراء

‘ ا◊ياة ؛ سست ِ
ن هناك
درك أا ّ
دور ل -ك -ل َشس -ـخصض ُت -قـاِب -ل -ه ي -اث -ور … اِل َ-بْ-عُ-ضض
سس -ي -خ -ت ِ-ب-رك  ،وال-ب-عضض سسُ-ي-حّ-ب-ك  ،وال-ب-عضض
ك درسسا لن تْنسساه مدى ا◊ياة.
سسيعلُم َ

ومضضة
ل -ن-ك-ن ّ‡ن ي-ب-ن-ي جسس-ور اÙب-ة بÚ
الناسض وليسض هّدام Úلها
ل- -ن- -زرع ال -وصس -ل ون -ت -وق -ف ع -ن نÌ
بذور القطيعة.

حكم وأامثال

ابتسضم

* م - -ن ك - -ان ي - -ع- -ت- -ق- -د أان
ا◊ري- - -ة ه- - -ي أان ي- - -ف - -ع - -ل
مايريد ،كيفما يشساء ،ومت
ي- -رغب ف- -لÒاج- -ع م -ف -ه -وم
الفوضسى.

السضرطان

حل العدد السسابق

ا’ه -ت -م -ام ’ ي -ط-لب وا◊ب ’
ي -رŒي و مشس -اع-رن-ا Áك-ن-ه-ا ا’ن-ت-ظ-ار ل-فÎة
ﬁدودة ولكن ليسض لÓبد ياسسرطان.

*عود كÈيت .

اأ’سضد

…الدخول
اŸدرسس- - -ي ع Èان- - -ح- - -اء
العا⁄
’مÒك - - - - -ي  :يسس- - - - -أال
ا أ
صس - -دي - -ق - -ه ع - -ن الÈن- -ام- -ج

ششغل
عقلـك

’خ -ري -ن ’
ك- -ن م- -ت- -أاك ً-دا أاّن ا آ
’شس-ي-اء ك-م-ا ت-فهمها أانت يا
ي-ف-ه-م-ون ا أ
أاسس -دِ ..ل -ذا ’ ت-ت-ذsم-ر م-ن سس-وء ظs-ن-ه-م وت-أاك-د
بأاsنها مشسكلتهم و ليسست ُمشسكلتك.
*

‘ اŸع -دل ،ت -ن -ت -ج ال-ب-ق-رة
 200أال- -ف ك- -أاسض م- -ن ا◊ل- -يب
تقريبًا طوال عمرها؟
*أان ‘ هاواي ظاهرة غريبة
–دث مرت Úفقط كل سسنة
’شس-ي-اء
وه -ي ان ظÓ-ل ا أ
ت - -خ - -ت - -ف - -ي ح - -رف - -ي ً- -ا.
والسس - -بب ان الشس - -مسض
ت -ك -ون م -ت -ع-ام-دة 90
بالضسبط؟

السضعادة ‘ السضجادة

ب- -ـ- -ـ -ـ -ع -ضض ا’وج -ـ -ـ -ـ -اع ’
ُيـــزيلها ا دفـــئ الـــبعضض..
و’ بـــÓغ -ت -ه -م اّل -لـــغ -وي-ة
فـــي الـــت -خ -ف -ي -ف عـــل -ي-ن-ا
’وجـــاع
فـــب - - - - - - - - - - - - - -عضض ا أ
ُخ- -ـــل- -قت لـــت- -ق -رب -ن -ا إالـــى
الله..
ِ
ُخ -ـــل َ-ق -ت لــــك -ي نـــسس-ج-د
ونـــقÎب لله كـــثًÒا.

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

ك - - - -ن واث - - - -قً- - - -ا م- - - -ن ن- - - -فسسك
Èر Ÿن يأاخذ فكرًة
ياجوزاء ’ ..ت ّ
سسيئة عنك ! دعها يأاخذها وينصسرف ! فلم
ُتخلق لتثبت للناسض أانك مÓك ! و’ لتثبت
لهم أانك شسيطان ،عشض لنفسسك.

*زوج خ-وات-ات ي-خ-دمو
ب -ال -دوام ،واح -دة ج-ابت واح-د،
واحدة جابت توام ؟

الدراسسي
الكوري  :يسسأال عن نوعية الكتب
’Ÿا : Êيسس- - -أال ع- - -ن حصسصض ع- - -ل- - -وم
ا أ
حلَين ،
*العا ُ
يء ِبالرا َ
’حياء و اıابر
ا أ
 ⁄مل ّ
لَ- - - -ك- - - -ن ُ - - -ه أايَضس ً- - -ا ُم - - -زدَح ٌ- - -م
ا÷زائ -ري بسس -ؤوال -ه الشس -ه Òشس -ح-ال
ب-اَ◊ا َضس-رَي-ن  ،ف-اغ-ت-ن-م فر َصسة
مازال على الليفاكونسض؟
جودهم ُو “تع بالتفاصَسيل.
ُو َ

للعÈة
إاعتمد اختيار بعضض أانواع الفاكهة على
ا◊ظ ،إاذ ’ Áكن التأاكد بشسكل قاطع من
م -ذاق -ه -ا ونضس -وج -ه -ا ع -ن -د الشس -راء ،ول-ع-ل
أافضس- - -ل م- - -ث- - -ال ع- - -ل- - -ى ذلك ،ال - -ب - -ط - -ي - -خ
إاذ يفاجأا كث‡ Òن يعتمدون على ا◊ظ
‘ اخ -ت -ي -ار ال -ب -ط -ي -خ ،بسس -وء اخ -ت -ي -اره -م
وحصس -ول -ه -م ع -ل -ى لّب غ Òن -اضس-ج ي-قÎب
’بيضض ويخلو تقريبا من اŸذاق
لونه من ا أ
الح
وللنجاح ‘ اختيار بطيخ ناضسج ’ بّد من
التخلي عن ا◊ظ ،وا’عتماد على سسمات
ت- -كشس- -ف إا ¤ح- -د ب- -ع- -ي- -د ج- -دا ط- -ب- -ي -ع -ة
ال-ب-ط-ي-خ-ة ودرج-ة نضس-وج-ها دون ا◊اجة
إا ¤فتحها وتذوقها عند البائع
’ق - -اوي - -ل وال - -نصس - -ائ - -ح،
وه - -ن - -ا ت - -ك Ìا أ
ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى ب-ط-ي-خ-ة ح-م-راء ن-اضس-جة،
اب -ت -داء م -ن شس -ك-ل-ه-ا م-رورا بصس-وت الضس-رب
ع -ل -ي -ه-ا وان-ت-ه-اء ب-ال-ب-ق-ع الصس-ف-راء وم-ا إا¤
ذلك.
لكن ،نصسيحة من أاحد العامل ‘ Úمتجر
عاŸي كب ‘ ،Òهذا اÛال أاثبتت ‚احها
بشسكل مذهل .وقال العامل «لـسسكاي نيوز
ع-رب-ي-ة» إان السس-م-ة ال-ت-ي تضس-م-ن ا◊صسول
ع-ل-ى ب-ط-ي-خ-ة ح-م-راء ن-اضس-ج-ة ه-ي ظ-هور
عروق مرقطة على سسطحها
وتنتج هذه العروق اŸرقطة على سسطح
البطيخة عن بدء تسسّرب سسكر الفاكهة إا¤
اÿارج ب -ع -د أان وصس -ل داخ -ل -ه -ا إا ¤درج-ة
ع -ال -ي -ة م -ن ال -نضس -وج ،وك -ل -م -ا زادت ه -ذه
العروق فإان ذلك يعني نضسوجا أاك.Èعند
Œرب -ة نصس -ي-ح-ة ال-ب-ائ-ع ،وا’خ-ت-ي-ار وف-ق-ا
ل-ل-ع-روق اŸرق-ط-ة ك-انت ال-ن-ت-يجة مذهلة،
ب -ط -ي -خ -ة ح -م-راء ن-اضس-ج-ة وم-ذاق شس-دي-د
’ن سسوى التجربة.
ا◊Óوة .وما عليكم ا آ

ا÷وزاء

شسـوفـوهم ‘ فلسسـطÚ
غـزة و رام الله و جنيـن
صس - - - - - -بـرا و قـانـا  ..و دي - - - - - -ر
ياسسيـن
و ملجـأا العـامريـة
حـريـة مشض احتÓل
’مـال
قتـل و تـدميـر ا آ
يا سسـارق حلـم ا’طفـال
اسستبشسـر بـ اŸنيـة
مثـل النخـل العـالـي نعÓ
احنـا عـّزة ميـة بتجلـى
نتحـّداك  ..ومهمـا تعÓ
رح ترجع بـ الذليّـة

العذراء

’ ي- -وج- -د أاح- -د ب Ó- -ع -ي -وب
ي - -اع - -ذراء ...ول - -ك - -ن ه - -ن- -اك
ن -وع -ان م -ن ال -ن -اسض :م -ن يسس -تسس-ل-م
ل -ع -ي -وب -ه وي -ع-يشض ب-ه-ا ،وم-ن ي-ع-يشض ل-يصس-ح-ح
عيوبه حتى ولو ببطء.

اŸيزان

عشض م- - - - - -ن أاج- - - - - -ل ن - - - - -فسسك
ياميزان..أادر ظهرك لكل من ’
يسس - -ت - -ح- -قك ف Ó- -غ- -ي- -اب إا’ غ- -ي- -اب
راحتك ،و’ فقد إا’ فقد ذاتك.

العقرب

ت - -ذك- -ر أان ه- -ن- -اك أاشس- -خ- -اصض
يتكلمون عنك دائمًا ياعقرب...
’نهم لو –دثوا عن أانفسسهم ’ أاحد سسيهتم
أ
لهم.

القوسس
’ ت- -خسس- -ر ق- -ي -م -تك ب -ك -ل -م -ة
ي- -اق- -وسض ،..و’ت- -ف- -ق- -د احÎامك
بزلة و’Œعل همك ‘ الدنيا هو حب الناسض
لك ! فالناسض قلوبهم متقلبة قد –بك اليوم و
تكرهك غدا.

ا÷دي

ن ’ تسستهويك
حاول جاهدًا أا ّ
ال- - - - -كÌة و’ “ي - - - -ل إا ¤اŸت - - - -اح
للجميع ياجدي..واهتم بالقليل دائمًا فرÃا
شسيء من القليل أاجمل َمن الكث.Ò

الدلو

عندما يك Ìا◊ديث عنك،
سس -واء م -دح أاو ذم ،ف -ت -أاك-د ب-أانك
شس -غ-لت م-ن ح-ولك ي-ادل-و ،..ل-درج-ة
أان-ه-م ت-رك-وا م-ا ي-ع-ن-ي-ه-م واه-تموا بك ،فواصسل
‚احك ودع لهم متعة ا◊ديث.

ا◊وت

’ ت - -ك - -ن إاي - -ج - -اب - -ي ك- -ل- -ي- -ا ‘
عÓقاتك ياحوت ...تّوقع السسوء
م- -ن ا’ط- -راف ا’خ -رىُ ،ك -ن اي -ج -اب -ي ‘ ح -ق
نفسسك ،واختار من يسستحق ان يبقى معك

info@ech-aab.com
ألسسبت  2٥أوت  2٠1٨م ألموأفق لـ  1٤ذي ألحجة  1٤٣٩هـ
www.ech-chaab.com
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آنسس -رسض ج -ار  Êف -اسس -ن آن -ك-م ك-ل آسض ن-السس-بث آغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êآت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا آسض ووآل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن آق غ-ورن سس-ك-ل ،آشس-ن-ويث ،آم-زآب-يث ،آق-ب-اي-ل-يث ،آشس-اويث،
آترآقيث..آلشسياي يÓن هيقيث"آلشسعب" مانك آتيلي سسما آو آزآث آن كل نوقرآي..آلهدف آنغ نتا
آعذآل نالشسي يÓن يÎآق آق جرنان "آلشسعب"  ،وآآنتشسني نÎحب سساÿطوآث آنيغ لرياي Ê
قرآين نوجرنان مانك آثنحسسن.

العيذ تلث انتمللث إاعقلن نثوشسلت
¿É°†eQ âjÉf ´ : ¢ùJÈK
أي -ن ي -ط -ف -ن أل -ول-ه ذدث أق
ذسس-م-كث ن-ل-ع-ذ ث-م-ق-رنت أن-د
أنف غمذنن أزلن إأغف نلعذ
أمكن إأقخذم سسيدنا إأبرأهيم
أÿل - -ي - -ل أسس - -م إأث- -دم- -ر ون
إأغ -دخ -ل-ق-ن أك-ن أذي-زل أمسس
إأسس-م-اع-ي-ل،سس-ث-لث أن-انف أكن
ي-ل ث-لث إأنسس-ل-م-ن أسس-م-ك-ث-ي-ند
ثذينت سسثمزلوث أقغف نلعذ،
أذغ أن -ف أك -ن إأق -وصس وشس -ب-ح
ننب فÓسس ثزلث ذسسلم أرب
ألعذ أذيوث أنتلث أند إأمذنن
إأل -قسس -ن أذم -ل -ل -ن و ذم -غ-ف-رن
إأوك- -ن أدرسس غ -رسس -ن ث -ل -وث
أتسسغمتسس ألون أذرذن أذتسسن
أÿلف إأقلن غرسسن وذمقرن أسسن إأدثدن أسسولون
يصسفن.
أمكن أنف أكن ثلث نلعذ أتسسغنتسس أند أتسسمللن
يك إأعقلن أنتوشسل أند ملن .أذغ نتسسف إأمذنن
أق- -تسس -رح -ن أتسس -ن -غ -ن أم غ -ر أث -م -رث ثÈنث ن -غ
أتسسرحن غر ثمون أنضسن نثمرث أتسسند إأوكن
أذسس -ع -دن أسس -ن ن -ل -ع -ذ غ -ر أث-وشس-لت ،أطسس ب-ق-ذ

إأديتسسن أكر بسسن أزذث بسس نلعذ ،آأسس نلعذ ذيوث
ن-ث-م-غ-ر سس-ل-م-ع-نسس،أن-ف ث-ل-ون أذسس-زذغنت أخم و
ذسسرذنت إأشسطضسن يك إأجغذرن أمكن أذسسشسفنت
إأورشس إأمشسطح ،إأضس نلعذ ثمغرث بخم أتسسقن
ألح إأثسسلثن أذورشس إأمشسطح أمكن أتقن أ◊ن
إأيغف نلعذ.
ثصسبحث بسس ثلون أذبكرنت غر ثل أدغمنت أمن

آلعيذ آمقرآن ذي باثنت

أنزمزم ،إأرغزن سسثم أنسسن
أتسس- -رح- -ن غ- -ر Ÿصس -ل أن -د
أدزل- -ن ث- -زلث ن- -ل -ع -ذ .أسسÚ
أذم -غ -ف -رن أم ذث-ج-م-عث ن-غ
أتسسمرحن سسغخم غر ويضس
إأوك -ن أذغ-ف-رن إأغ-ذ م-ق-رن.
أسس Úأدبضس ثلث نثمزلوث
أق - -غ - -ف ن - -ل - -ع - -ذ أذوسس- -ل- -خ
إأنسس.أÿلث أدل- - - - -ده- - - - -نت
ذشس -زذغ أل-ف-ذوشس إأنسس.آأسس
أمزور نلعذ يتسسلد أسسوجذ
أنبزلف أذلفذوشس .
آأسس وسس -ن ي-تسس-ل-د إأم-ك-ل
أسس- -وكسس -م أن -د يك إأع -ق -ل -ن
أن - - -ت- - -وشس- - -لت أدذزن .أسسÚ
ي-تسس-ل-د أسس-ف-ق-ذ ن-ث-ول Úأن-د
أتسس - -ون ث- -ن- -طشسث ن- -غ أي- -ن
إأسسدصسحن شسقغف نلعذ أمكن ألن يقذ أتسسوند
ثول Úأرغرسسن أكن أتسسحسس مزل ثسسع أمكن غر
إأمولنسس ،مذقذ ينغن غر أثمر نلÈن أردنحضسر
آأسس نلعذ ث ثمغرن أتسسجنسسن أمر أنسسن  ،أدكسس
ثشسرحث بكسسم أتشسلحث أ“لحث وŒتسس أتكو
ذغطج أتسسغل ذشسرمح نغ ذشسجلح أسس Úأتفرتسس
أ ⁄إأديغل ونغ غر أثمرث .ألعذ ثمربحث

لعوايل “عاوننت ذي ثغراسست والدريث ارق ÚاتÒارن أازهان
وأمعاونن ذيسس  ،وألشسياي أ◊ن ذإأقفاسسن نالدريث ،
IõªM »°TƒŸ :áæJÉH
ي - -دج - -ا ل- -ب- -اسس ن- -اÙبث و أل- -زي- -ارأث أذح- -ب- -يسس -نت
ذأقÓون ،و بذونت أÓÿث طول.
أسسعق ،Íسسكان أنلورأسس ح - - - -رق - - - -نت ب- - - -وزل- - - -وف ،ويوسسد ألعيذ ذأ÷و يحلى
أم -ق -رأن أل -ع-ي-ذ ن-ت-غ-رأسست وسس- - - - - - -رأذنت Ÿزأم - - - - - -ز ،ل- -ب -اسس ذأق -اسس و ألشس -ي -اي
سس - -ا Òÿأذل - -ه- -ن- -ان م- -ا Êوأقيمنت ألعرضساضس نالعيذ أع- - -اون ل- - -ع- - -وأي- - -ل بشس - -ام
إأغ-رسس-ن إأق-خ-ف-اون ن-ال-ع-يذ ع - -ل- -ق- -نت ،ب- -غ Òأسس- -ن- -اط أذسس- - - -اف- - - -رنت وأذرق - - -نت
أمسسÒث ن- -ال- -ن- -ب -ي ﬁم -د أ÷م-ع-ة م-ا Êإأت-وأب-ظ-انت ،أذزورنت ل- -ه -ل أنسس -نت ذي
ع - -ل - -ي- -ه ألصسÓ- -ة وألسسÓ- -م وب -ذونت ل -ع -وأي -ل سس-رف-نت أل - -ولي - -اث ك - -ام- -ل ،وث- -اÊ
وأن -ان أألئ -م-ة أن-ب-اث-نت ذي ألسس - - -ب - - -وب ج - - -ارأثسس- - -نت أل- - - -دريث بشس- - - -ام أذرق- - - -ن
صسÓ-ة أل-ع-ي-ذ ب-ل-ي أل-عيذأي وأت -رأق -ن ت-زورن ل-ه-ل أنسس أذرأرن وأذزه -ان سس-ال-ع-ي-ذ،
أم -ق -رأن ي -وسس-د م-ا Êإأق-ن-ا ول -ف -ام Úول -ع -وأي -ل ل -ب -اسس م- -ا Êإأسس- -غ Úث- -ن- -ف -اي -خÚ
رب -ي سس -ب -ح -ان إأن -اب-ي أنسس روحنت غتمقÈوين أتزورن ورفذن أأللعاب أتÒأرن.
ب -رأه -ي -م أذي-غ-رسس إأ‡يسس أŸوتى أنسسنت ما Êإأنوفا وع- -ل- -ى أل- -ع- -م -وم أل -ع -ي -ذ
وما Êإأثهنا بلي يومن إأيسس ث -م -قÈوي-ن أن-ب-اث-نت ك-ام-ل أم -ق -رأن ذي ب-اث-نت ي-ع-قب
إأخ- - -ل- - -ف- - -اسس ألشس - -ي ذي - -ن أتشس- -ورنت سس- -ل -ع -اي -ل أق  Ó-سس -ا Òÿأذل-ه-ن-ا م-ا ÊإأقÚ
سس-ف-ريك ذم-ق-رأن سسلقرون روحنت أتفقاذنت إأمعزأز لب- -ول -يسس لÈن -ام -ج ي -ح Ó-
يحلى لباسسن.
أنسسنت أق Óأموثن.
بشس- -ام أذق- -اوأنت ل- -ع- -وأي -ل
Ê
ا
م
ت
ي
ل
أ
ز
ت
وأغ- -ل- -ى ن- -
وثغاوسس ثح Óلباسس ذي أذزرونت ل- - - -ه - - -ل أنسس - - -نت
إأق - - - - -غ - - - - -رسس Ÿام ب - - - - -ذو أل -ع -ي -ذ أم-ق-رأن ذي ب-اث-نت وأذسسرقنت ألدريث أنسست
أŸوأط -ن Úغ-رسس-ن ن-ه-ن ،Úنتاث لباسس أنلعوأيل ورعان أذرأرن خ -اط -ر أت -اف-ن غÒ
وي - - - - -ا أق  Ó- - - - -أت- - - - -ل Úذي أ–اف- -ظ- -نت ف -ال -ت -ق -ال -ي -د أل -ف-رصس-ة ي-اي بشس-ام أذعÈ
أل- -ب- -اط- -ي- -م- -اث أسس- -رق- -ن -د أن -ل-ج-دود أن-غ-ن م-ا Êن-وف-ا فالفرحة أنسسن.
إأيخفاون أنسسن أغنعطيلÚ

آوآل دونزروب:

^ آوآل دونزروب:
^ تنائزرين فباب لعاقل يارآتنت
^ ءآييسسان مان ءآزمزئتشساطر ئتيياضض
^ ئيغ ءيهنا ءوكليف ءآيزطا
^ وآنا ئصسدوقرن ناكن سسيسض

ا◊راق اغÓن

تغردآيت :آلشسيخ باعلي وآعمر

ب- -ك- -ري ت- -وغ- -ان م- -دأن أن- -وغÓ- -ن
دغ - -رم - -ان أت - -رب - -ان أت- -غ- -ات ت- -دأر
أدوماسس نتجموين أمغر أتغات أتوغ
دق -ن أŸصس -در ن -ال -ق-وت أت-يشس أغ-ي
أدويسسوم لشس أغي أناز ذكل أنشسان
أ‰اروأ مان مدأن تركان أرب نتغات
تدت Óأنغ لغوأبي.
سسبسسون أوحديان أتوغان أتوسسان
أسسسس أغÓن دين أفوغ نتغات غال
تÔي مع أ◊رأق أيتاسس أشس غبشس
أتزأقا لتغات أتغات أنغ Ÿعيز Ÿعيز
مان أدباب أنتدأرت أدسسيبان أتغاتÚ
أغرسسات
أدقضس - -ع - -انت ط - -ول غ - -ال وم- -اسس
ن -ال-رأع-ي أدي-وسس أف-وغ ن-وغ-رم م-ان
أدجرونت قاع أتنيوي أ◊رأق غال
ت -ن -ه -ري أم -اسس نÎج -وي -ن دشس-ع-وب
أدعلفانت دوحدي أل “ديت.
“ديت م- -ع وت- -اف ن- -ا◊رأق غ- -ال
ألرأعي أشس أتغات أتقضساع وحدسس
غ- -ال غ -رسس -نت أشس أقت ت  Ó-تسس -ان
تدأرتسس ب Óأقت وعرأك ميتوضس
دسسات أتوورت أتبدى تشسات توورت
سس - -ودأغ - -رسس أن - -غ أسس - -وشس- -اوسس أل
أسس -رزم -ان أدب -اب أن-ت-دأرت أت-قضس-ع
طول غال ونشسان ألن دونظيف.
ب -ع-د وم-ن-ي أت-وزأج أسس-وشس-ان أم-ان
أدŸع -اشس أن -ت -دأرت أل أشس أت -ع -اود
أتقضسع غال وسسرأح .
ألفايدة ألن أسسرأح نتغات صسحاري
أدسس قاع ◊شساوشس أيخلق رب دسسن
أل -ف -اي -دة دت-زم-ارت أي-ت-غ-ات دب-ن-ادم
أت- -يشس أغ- -اي أج- -ار ن- -ت- -غ -ات أت -ق -م
تدأرت.
ت- -دأرت أن- -اف دسس سس- -ن أم -وشس -ان
ن -ت-غ-ات أنشس-ان أم-اسس أن-ت-دأر أم-وÊ
ضس -دج -يضس م -ي  Ó-صس -م-اد Œرأسست
أدونشسان وضسضسن “نايت أتقم دسس
دقسس مي Óأ◊ال دوحدي تفسسوت
أمغ أنفدوأ.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  2٥أاوت  : 1٩٥٧قررت قيادة الثورة ا÷زائرية نقل
ا◊رب إا ¤ف-رنسس-ا وتصس-ع-ي-د ع-م-ل-ي-ات-ها الفدائية
داخل الÎاب الفرنسسي
لف-ري-ق-ي
^  2٥اأوت  : 1٩٦0دع-ا ال-زع-ي-م ا إ
لول ال-ك-ون-غ-و‹  ،ب-ات-ريسص ل-وم-وم-ب-ا،
وال -وزي -ر ا أ
ل -ع -ق -د ن -دوة إاف -ري -ق -ي -ة ح -ول ال -قضس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
بليوبولدفيل .
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كاريكات /ÒعنÎ

اللواء سشيدان يسشتلم قيادة الناحية العسشكرية
اأ’و ¤بالبليدة خلفا للواء ششنتوف

@ مقياسس ا÷دارة ومعيـار ا’سشتحقاق لتثبيت نهج التداول على الوظائف واŸناصشب
@ ا’سشتق ـ ـÓل الـ ـذي ننعم به ،ليسس هب ـ ـ ـة من اأح ـ ـد ،بل هو ثمرة التضشحي ـات ا÷سشام

““الشسعب““ أإشس -رف إل -ف -ري-ق أإح-م-د
قايد صسالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني،
رئيسص أإركان إ÷يشص إلوطني إلشسعبي،
صسباح إول إمسص إÿميسص  ،على مرإسسم
تسسليم إلسسلطة باسسم رئيسص إ÷مهورية،
إلقائد إألعلى للقوإت إŸسسلحة ،وزير
إل- -دف -اع إل -وط -ن -ي ،ووف -ق -ا ل -ل -م -رسس -وم
إلرئاسسي إŸؤورخ ‘  16أإوت ” ، 2018
تنصسيب إللوإء علي سسيدإن قائدإ جديدإ
للناحية إلعسسكرية إألو ¤بالبليدة ،خلفا
للوإء حبيب شسنتوف إلذي أإحيل على
إلتقاعد.
‘ إلبدإية وبعد مرإسسم إإلسستقبال،
وÃدخ -ل م -ق -ر ق -ي -ادة إل -ن-اح-ي-ة ووف-اء
ل -تضس -ح -ي-ات شس-ه-دإء و›اه-دي إل-ث-ورة
إلتحريرية إÿالدة ،وقف إلفريق وقفة
ت -رح -م ع-ل-ى روح إلشس-ه-ي-د ““سس-ي ﬁم-د
بوقرة““ إلذي يحمل مقر قيادة إلناحية
إسسمه ،حيث وضسع إإكلي Óمن إلزهور
أإمام إŸعلم إلتذكاري إıلد له ،وتÓ
فا–ة إلكتاب على روحه وعلى أإروإح
إلشس - -ه - -دإء إألط- -ه- -ار ،إإث- -ر ذلك وأإم- -ام
م -رب -ع -ات أإف -رإد إل -ن -اح -ي -ة إŸصس-ط-ف-ة
بسس- -اح- -ة إل- -ع- -ل- -م ،أإع -ل -ن إل -ف -ري -ق ع -ن
إل -ت -نصس -يب إل -رسس -م -ي ل -ق -ائ -د إل-ن-اح-ي-ة
إ÷دي -د إل-ل-وإء ع-ل-ي سس-ي-دإن وتسس-ل-ي-م-ه
إل -ع -ل -م إل -وط -ن -ي:ب-إاسس-م ف-خ-ام-ة رئ-يسص
إ÷م -ه -وري -ة ،إل -ق -ائ -د إألع-ل-ى ل-ل-ق-وإت
إŸسسلحة ،وزير إلدفاع إلوطني ،ووفقا
للمرسسوم إلرئاسسي إŸؤورخ ‘  16غشست
 ،2018أإن ّصسب رسسميا ‘ هذإ إليوم قائد
إل-ن-اح-ي-ة إل-عسس-ك-ري-ة إألو ،¤إل-لوإء علي
سسيدإن ،خلفا للوإء حبيب شسنتوف““.
ب-ع-د إل-تصس-دي-ق ع-ل-ى ﬁضس-ر تسس-ل-يم
إلسسلطة ،إإلتقى إلفريق ،بقيادة وإإطارإت
إلناحية حيث أإلقى كلمة باŸناسسبة ،ذّكر
فيها باألهمية إلتي يكتسسيها هذإ إللقاء
إل - -ذي ي - -ت - -زإم - -ن وإح - -ت- -ف- -ال إلشس- -عب
إ÷زإئ - -ري ب - -وإح - -دة م - -ن إÙط - -ات
إل-ت-اري-خ-ي-ة إÛي-دة ،أإل وه-ي إل-ذك-رى
إŸزدوجة لـ  20أإوت  1955هجومات
إلشس-م-ال إل-قسس-ن-طيني ،و 20أإوت 1956
تاريخ إإنعقاد مؤو“ر إلصسومام ،مؤوكدإ
ب -اŸن -اسس-ب-ة ع-ل-ى أإن إŸسس-ؤوول-ي-ة أإم-ان-ة
ثقيلة ،وهي ‘ غاية إلنبل عندما تتعلق
بقيادة إلرجال ،ما يقتضسي إلتقيد إلتام

Ãقاييسسها وشسروطها:

ا’سشتفادة من Œارب واحÎافية ومهارة
إاطارات ا÷يشس ‘ كافة مواقع عملهم
«إإّن م- - -ق - -ي - -اسص إ÷دإرة وم - -ع - -ي - -ار
إلسستحقاق هما منارة إلطريق إألصسوب
إلذي نسسلكه دون سسوإه ،نحو تثبيت نهج
إل -ت -دإول ع -ل -ى إل -وظ -ائ -ف وإŸن-اصسب،
وج-ع-ل-ه ت-ق-ل-ي-دإ عسس-ك-ري-ا رإسسخا وسس ّنة
ح-م-ي-دة ،ت-ت-ي-ح ف-رصس-ة –ف-يز إلقدرإت
إل- -بشس- -ري -ة ،وت -ث -م ÚخÈإت -ه -ا إل -غ -ن -ي -ة
وإÎŸإك-م-ة وتشس-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى م-وإصس-لة
بذل إŸزيد من إ÷هد على درب خدمة
ج-يشس-ن-ا إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،إل-ذي ي-ب-قى
دإئما وأإبدإ يتجه بعزم ،بعون إلله تعا¤
وقوته ،نحو إŸزيد من إلسستفادة من
Œارب وإحÎإفية ومهارة إإطارإته ‘
ك -اف -ة م -وإق-ع ع-م-ل-ه-م ،وي-ب-ق-ى يسس-ت-نÒ
ب- -ت- -وج- -ي -ه -ات ف -خ -ام -ة إلسس -ي -د رئ -يسص
إ÷م -ه -وري -ة ،إل -ق -ائ -د إألع-ل-ى ل-ل-ق-وإت
إŸسس -ل -ح -ة ،وزي-ر إل-دف-اع إل-وط-ن-يÃ ،ا
يسسهم ‘ وصسول قوإتنا إŸسسلحة إإ¤
مدإها إألبعد ‘ ›ال إكتسساب إلقوة
وتثبيت معا ⁄إلنجاعة إلقتالية ‘ كافة
إلظروف وإألحوإل.
ف -ف -ي ه -ذإ إإلط -ار ج -ع -ل -ن -ا إ÷انب
إل- -ت- -حسس- -يسس -ي وإل -ت -وج -ي -ه -ي م -ن أإه -م
م-رت-ك-زإت ن-ه-ج-ن-ا إلعملي،وسسعينا دوما
دون ه -وإدة إإ ¤إإب -رإز فصس -ي -ل -ة إل -ع -م -ل
إŸثابر وإıلصص وإŸثمر ،ذلك أإننا
نريد أإن يعي إ÷ميع بأاننا نؤومن يقينا
بأان إلله سسبحانه وتعا ¤يبارك أإعمال
إل-ع-ام-ل Úب-إاخÓ-صص وي-زك-ي مسس-اع-ي-ه-م
وÁن- -ح -ه -م إل -ق -درة وإل -ق -وة ع -ل -ى أإدإء
مهامهم على إلوجه إألحسسن وإألصسوب.

إابراز فصشيلة العمل اŸثابر
واŸثمر نهجنا العملي
ف-ت-ك-ريسس-ا ل-ه-ذإ إŸب-دأإ إل-ن-ب-ي-ل آإل-ينا
على أإنفسسنا كقيادة عليا ،على أإن ‰نح
ل -ه -ذإ إŸب -دأإ إل -ع -ن -اي -ة إل -وإف -ي -ة إل -ت -ي
يسستحقها ،لكي ‚عل منه سسلوكا مهذبا
ب - -ال - -غ إأله - -م - -ي - -ة ‘ ح - -ي - -اة إألف - -رإد

إلعسسكري Úبكافة فئاتهم ،و‚عل منه
نÈإسس -ا سس -ل -وك -ي -ا رإسس -خ -ا ‘ إل -ع -ق -ول
وإألذه-ان ،ي-ق-ت-دي ب-ه شس-ب-اب-ن-ا ‘ ك-اف-ة
م -وإق -ع ع -م -ل-ه-م لسس-ي-م-ا ه-ؤولء إل-ذي-ن
يتحملون مسسؤوولية قيادة إلرجال مهما
كان مسستوى هذه إŸسسؤوولية““.
أإشس- -اد إل- -ف -ري -ق ب -رسس -ال -ة إÛاه -د
رئ- -يسص إ÷م- -ه -وري -ة ،إل -ق -ائ -د إألع -ل -ى
للقوإت إŸسسلحة ،وزير إلدفاع إلوطني،
إŸوج -ه -ة ل-لشس-عب إ÷زإئ-ري Ãن-اسس-ب-ة
إليوم إلوطني للمجاهد وإلتي حيا فيها
جهود إ÷يشص إلوطني إلشسعبي وﬂتلف
إألسسÓ- -ك إألم- -ن- -ي -ة ‘ إ◊ف -اظ ع -ل -ى
سسÓمة إ÷زإئر وشسعبها ،وإلذي أإهاب
خÓلها بجهود أإفرإد إ÷يشص إلوطني
إلشسعبي ،سسليل جيشص إلتحرير إلوطني،
وأإف- -رإد ق -وإت إألم -ن إل -ذي -ن يضس -ح -ون
يوميا ،بالنفسص وإلنفيسص ،حفاظا على
حرمة وسسيادة ترإبها إلوطني ،وحفاظا
على أإمن وسسÓمة شسعبنا و‡تلكاته.
مذكرإ بذإت إŸناسسبة شسباب إليوم
أإن إلسستقÓل إلذي ننعم به ،ليسص هبة
م -ن أإح -د ،ب -ل ه -و ث -م -رة إل -تضس -ح -ي -ات
إ÷سس-ام إل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ق-وإفل إلشسهدإء
ع- -ل- -ى م- -ر إلسس- -ن ،Úه- -ذإ إلسس -ت -ق Ó-ل
إ÷ائزة إلذي يدعونا كلما مرت علينا
ذكرإه ،أإو أإي ذكرى وطنية أإخرى ،قلت،
ي -دع -ون -ا إإ ¤وإجب إسس -ت -حضس -ار م -آاث -ر
ه -ؤولء إألخ -ي -ار م -ن إلشس -ه -دإء إألب-رإر،
إلذين ندين لهم جميعا بالتذكر وإلÎحم
وبالوفاء بالعهد ،وندين لهم باŸدإومة
على رفع أإيادي إلتضسرع وإلبتهال إإ¤
إل -ل -ه ع -ز وج -ل ،ب -أان يشس -م -ل-ه-م ب-ف-يضص
رحمته إلوإسسعة ،وأإن يرزقهم جنة إÿلد
وإل -رضس-وإن ،وأإن ي-ج-ع-ل-ه-م ق-دوة ل-ك-اف-ة
أإبناء إ÷زإئر إŸسستقلة ،حتى يسسÒوإ
ع-ل-ى درب-ه-م وي-ن-ت-ه-ج-وإ ن-هجهم إŸثابر
وإıلصص كي يكونوإ فع Óخ Òخلف
 Òÿسس -ل -ف““.ب -ع -ده -ا إسس -ت-م-ع إل-ف-ري-ق
ŸدإخÓت أإفرإد إلناحية إلذين أإكدوإ
م -ن ج -دي -د إل -ت -زإم -ه-م إل-ك-ا‘ وإل-وإ‘
ل -ل -ق -ي -ام ب -اŸه -ام إŸن -وط -ة ب -ه -م ب -ك-ل
إلصسرإمة إلÓزمة وإŸثابرة إلضسرورية.

...ويقوم بزيارة عمل إا ¤الناحية
العسشكرية الثانية بوهران
““الشسعب““ يقوم إلفريق أإحمد قايد
صس -ال -ح ،ن -ائب وزي -ر إل -دف -اع إل -وط -ن-ي،
رئيسص أإركان إ÷يشص إلوطني إلشسعبي،
إبتدإء من إليوم إلسسبت  ،بزيارة عمل
إإ ¤إلناحية إلعسسكرية إلثانية بوهرإن.
ح - -يث يÎأإسص ‘ إل - -ي - -وم إألول م - -ن
إل- - -زي- - -ارة ،ب- - -اسس - -م ف - -خ - -ام - -ة رئ - -يسص
إ÷م -ه -وري -ة ،إل -ق -ائ -د إألع-ل-ى ل-ل-ق-وإت
إŸسسلحة ،وزير إلدفاع إلوطني ،مرإسسم
ت -نصس -يب إل -ل -وإء م -ف -ت -اح صس-وإب ق-ائ-دإ
ل-ل-ن-اح-ي-ة إل-عسس-ك-ري-ة إل-ث-ان-ية خلفا للوإء
سسعيد باي ،ليشسرف ‘ إليوم إلثا Êعلى
تنفيذ “رين رمي بالصسوإريخ سسطح ـ
سسطح بالوإجهة إلبحرية إلغربية.

‘ اطار ﬁاربة الرهاب وا÷رÁة اŸنظمة

توقيف مهرب و 6أاششخاصس بحوزتهم اسشلحة تقليدية
““الشسعب““ ‘ إإط -ار ﬁارب -ة إ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة وم-ك-اف-ح-ة
إلتهريب ،أإوقف أإفرإد إ÷يشص إلوطني إلشسعبي ،يوم  23أإوت
 ،2018بالوإدي /ن.ع ،4مهربا ()01بحوزته ()5400علبة سسجائر،
وأإوق- - -ف ع- - -ن- - -اصس - -ر إل - -درك إل - -وط - -ن - -ي ،ب - -ك - -ل م - -ن ت - -ي - -ارت
وتسسمسسيلت/ن.ع ،2سستة ( )06أإشسخاصص بحوزتهم ثمانية ()08
أإسسلحة تقليدية إلصسنع وثÓث ( )03بنادق صسيد.و‘ نفسص إلسسياق
قامت مفارز أإخرى للجيشص إلوطني إلشسعبي بحجز مركبة ()01
و( )7073ل Îم - -ن إل - -وق - -ود ،ب - -ك - -ل م - -ن سس- -وق أإه- -رإسص ،ت- -بسس- -ة

وإلطارف/ن ع.5

...وإاحباط هجرة غ Òششرعية ل  20ششخصشا
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسص إلشسوإطئ بعنابة/ن.ع ،5.و
وهرإن/ن.عﬁ 2اولة هجرة غ Òشسرعية لـ ( )20شسخصسا من
جنسسيات ﬂتلفة كانوإ على م Ïقارب تقليدي إلصسنع.

بفضسل جهود ا÷يشص الوطني الشسعبي بتمÔاسست

ا’رهابي ““ ديسشي ““ يسشلم نفسشه وبحوزته بندقية سشيمونوف
““الشسعب““ ‘ إإط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة
إإلرهاب وبفضسل جهود قوإت إ÷يشص
إلوطني إلشسعبي ،سّسلم إإرهابي نفسسه،
إل- -ي -وم  23أإوت  ،2018ل -لسس-ل-ط-ات
إل- -عسس -ك -ري -ة ب -ت -مÔإسست ب -ال -ن -اح -ي -ة
إل -عسس -ك -ري -ة إلسس-ادسس-ة .ي-ت-ع-ل-ق إألم-ر

ب -اŸسس -م -ى ““ق -دوري ع -ب -د إلسسÓ-م ““،
إŸدع- - -و““ديسس- - -ي““ ،إل - -ذي إل - -ت - -ح - -ق
ب -ا÷م -اع -ات إإلره -اب -ي -ة سس -ن-ة 2013
.إإلرهابي كان بحوزته بندقية ()01
نصسف آإلية من نوع سسيمونوف وﬂزن
ذخÒة ‡ل-وء.ه-ذه إل-ن-ت-ائ-ج إÙق-قة

م -ن ط -رف وح -دإت إ÷يشص إل -وط-ن-ي
إلشسعبي تؤوكد عزم وإإصسرإر قوإتنا
إŸرإب - -ط - -ة ع - -ل - -ى ط - -ول إلشس- -ري- -ط
إ◊دودي ‘ إ◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى أإم- - -ن
وحماية إلوطن.

لنعاشص بع ÚالÎك
بعد مقتل شساب وإاحالة آاخر على ا إ

ششجار باأ’سشلحة البيضشاء ب Úعائلت Úبوهران

لسسلحة البيضساء ب Úعائلت‘ Ú
تسسببت معركة با أ
لن-ع-اشص ب-ع ÚالÎك
م-ق-ت-ل شس-اب وإاح-ال-ة آاخ-ر ع-ل-ى ا إ
بوهران فيما ” القبضص على أاربعة متهم ،Úبينهم
شسقيق Úحيث شسهدت وهران ليلة اÿميسص وبالضسبط
‘ حدود السساعة الثانية بعد منتصسف الليل جرÁة
قتل شسنعاء ،راح ضسحيتها شساب يبلغ من العمر  31سسنة
وإاصسابة آاخر بجروح خطÒة.

وهران  :براهمية مسسعودة

إإثر مشسادإت كÓمية ب Úعائلت Úسسرعان ما تطورت إإ¤
م -ن -اوشس -ات وإشس -ت-ب-اك-ات إسس-ت-ع-م-لت ف-ي-ه-ا ﬂت-ل-ف إألسس-ل-ح-ة
إلبيضساء ،وهو ما تسسبب ‘ حالة من إلتحسسر وإأل ⁄لدى سساكنة
حي بن سسم ( Òدوإر ناقوسص ) سسابقا إلتابع لبلدية ع ÚإلÎك،
مكان إ÷رم وإإقامة إلعائل ،Úلسسيما وأإنها رإبع جرÁة قتل
مروعة ‘ ظرف أإسسبوع بالولية  ،وقد “كن أإفرإد إلشسرطة
إل- -قضس -ائ -ي -ة ألم -ن دإئ -رة ع ÚإلÎك ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع أإع -وإن
إŸصسلحة إ÷نائية ألمن ولية وهرإن من إلقبضص على 4
أإشس -خ -اصص م -ن ب -ي -ن -ه -م شس-ق-ي-ق ‘ ،Úم-ا ل ت-زإل إل-ت-ح-ري-ات
م -ت -وإصس -ل -ة ل -ل -ب-حث ع-ن شس-رك-اءه-م حسسب مصس-ادر ““إلشس-عب““

إألمنية ،كما أإفادت مصسادر طبية أإن إ÷ثة إلضسحية أإحيلت
على مصسلحة إلطب إلشسرعي ،فيما ل يزإل آإخر –ت إلرعاية
إŸركزة نتيجة إ÷روح إلبليغة إلتي تلقاها بأادإة حادة.

 ..وفاة رعية صشيني بعمارة طور ا’‚از
ل -ق -ي رع -ي -ة صس Úي-ب-ل-غ م-ن إل-ع-م-ر  35سس-ن-ة مصس-رع-ه إإث-ر
سسقوطه أإثناء عمله من إلطابق إÿامسص لعمارة طور إل‚از
تقع ب  66شسارع إلنقيب حمري بوهرإن  ،حيث تعرضص إلصسابة
خطÒة على مسستوى إلرأإسص أإدت إإ ¤وفاته بع ÚإŸكان ،ليتم
نقل إ÷ثة إإ ¤مصسلحة حفظ إ÷ثث Ãسستشسفى إ÷امعي بن
رزجب من طرف مصسالح إ◊ماية إŸدنية ،بعد معاينتها من
طرف إلطبيب إلشسرعي.

...والعثور على جثة ثÓتيني داخل حظÒة ببلدية بوتليليسس
تدخلت أإول أإمسص مصسالح إ◊ماية إŸدنية من أإجل –ويل
جثة شساب يبلغ من إلعمر  33سسنة ،ع Ìعليه متوفيا دإخل
حظÒة ببلدية بوتليليسص ،غرب وهرإن.

كانت تسستعد لتداول أاوراق مالية مزورة بسسوق ماوسسة

تفكيك ششبكة ﬂتصشة ‘ تزوير العملة Ãعسشكر

“ك-نت ع-ن-اصس-ر فرقة الشسرطة
لم - -ن ا◊ضس- -ري
ال - -قضس - -ائ - -ي - -ة ب - -ا أ
اÿارجي لبلدية ماوسسة Ãعسسكر
ن - -ه - -اي- -ة السس- -ب- -وع م- -ن ت- -ف- -ك- -يك
›موعة أاشسرار متكونة من ثÓثة
أاشسخاصص تÎاوح أاعمارهم ب24 Ú
و  42سس- -ن- -ة ﬂتصس- -ة ‘ ت- -زوي -ر
العملة الوطنية من فئة  2000دج
و ط -رح -ه -ا ل -ل -ت -داول م -ع ت -وق-ي-ف
اثن Úمن اŸشستبه فيهم.
وقد ” حجز مبلغ ما‹ إإجما‹
مزور فاق  17مليون سسنتيم وكذإ معدإت
ووسسائل إإعÓم آإ‹ كانت تسستعمل ‘

هذإ إلنشساط إإلجرإمي،و “ت إلعملية
إألمنية بعد إسستغÓل ﬁكم Ÿعلومات
ت -ل -ق -اه -ا ع -ن-اصس-ر إل-ف-رق-ة ح-ول وج-ود
شس -خصس Úي -ن -ح-درإن م-ن ولي-ة ›اورة
بحوزتهما أإورإق نقدية مزورة يريدإن
طرحها للتدإول بسسوق مدينة ماوسسة
إلسس-ب-وع-ي ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-فهما أإمام ﬁل
Œاري م -ت -ل -بسس Úب -ح -ي -ازة م-ب-ل-غ م-ا‹
مشسبوه قدر بـ  03مÓي Úسسنتيم تبÚ
خ Ó-ل إل -ت-ح-ق-ي-ق أإن-ه م-زور ،ل-ي-ت-م ف-ت-ح
–قيق ‘ إلقضسية “كن خÓله عناصسر
إلفرقة بعد إتخاذ إإلجرإءإت إلقانونية
إلÓزمة و “ديد إلختصساصص إإ ¤مقر

إإق-ام-ة إŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م م-ن ح-ج-ز م-ب-لغ
ما‹ آإخر مزور فاق  14مليون سسنتيم
من نفسص إلفئة وكذإ وسسائل إإعÓم آإ‹ و
معدإت كانت تسستعمل ‘ هذه إ÷رÁة
،ل -تسس -ت -ك -م -ل إإج -رإءإت إل-ت-ح-ق-ي-ق ضس-د
إŸشستبه فيهما إŸوقوف Úوقدما إمام
نيابة إ÷مهورية لدى ﬁكمة غريسص
إلتي أإمرت بوضسعهما رهن إ◊بسص فيما
يبقى شسريكهما إلثالث ‘ حالة فرإر ‘
إنتظار توقيفه وتقدÁه أإمام إ÷هات
إلقضسائية .

معسسكر  :ام ا Òÿسس

